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 اإلهداء
 

ًاىى نل  الىى نجنإلىىمنملىىم  نلىى ة منلىىة  ا ُنملِ  اىىَّن نل ً ىىا من ا ىى نمل ا اىىَّنل ىى ن إلىىمن ىى نكىىُنمِىىاُجن ع
ن تخل نفينظل  تنملال ة َّنجن ل الة منةال  نل  ن تاثانلق  ةنملتلا َّن.

ى منلمىخ ا ُن لىبنمض ىَّنلىلا ن ظى كانإل منش ةمءناملاَّنملاة  اَّنجنإلىمنشى ةمءنَّى النملىم  نُلُو ج
نملا الن ملِام َّن مضًوَّن.

ة ًىينلىة  ا ُنمل ى كالنإامةللن لانجن علا  ًين اًىمنملماىخ ءنجن   ا إلمنكؤالءنملم  نمل   ًينملصا
َّنجنلةمتنمِتبنم لمننِل  تينجن فين تص    لنعلمنإِ  لنصو  تنل ثينجنفوينخضُنم ةمثناملا

جعل نمًتص انمإلامةلن.ن ن ضالنملاصفنمل أِ لنقةا تنآخاك نجنضع
ن

نمهللن. نل ةنلا  بنإلعالءنِل َّنالنملبنإالا ن ملٍُ نإلمنِلِّ
جنمع  نملوقامء,ن ُ ةانل ُنُ ةنملا  ن نِا ٍُ ن مخ المجنإلمنِلِّ

نإلمنكؤالءجن كؤالءنفق نمجكةينكممنملا ل.ننن
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 الشكر والتقدير

 
نم نمتقةاُنلخ لصنملشُِّان ع   نملااف  نجن عظ ُنمال تً  نإلمنمجمت مينملةِت ان الن ماًينإالا
علةنملخى ل نع مىمنملىمينتشىافتنلقل لىبنمإلشىامفنعلىمنامى لتينجنفِى  نخ ىان جاى  نلاىةنم نماتشىوتن

نمخالقبنقللنعل بنجنفشلاًين مع ًًين ًص ًي نخ ى ٍلن ى نن  ن ا  نُِا  ماشةًين ت لاًينفينِىلِّ
ن ملتقىة انجن ممى لن نمل ىبِّ خ  متنل ثينجن مل  ًينملصلانإلًل  نِت لىَّنكىمانملامى لَّنجنُفلُىبجن ًِّىينِىلا

نمهللنم ن لالنكممنملا لنفين   م ن مً تبن.ن
ِ ىىىىىىىىىىىى ن متقىىىىىىىىىىىىةُنل لشىىىىىىىىىىىىِان ىىىىىىىىىىىى نملىىىىىىىىىىىىةِت انعلىىىىىىىىىىىىينع ىىىىىىىىىىىىا ننجن ملىىىىىىىىىىىىةِت انخل ىىىىىىىىىىىىلنعىىىىىىىىىىىى ةلنننننننننننننننننننننن

نم  نتوضالنلقل لنقامءلنم ا  تينجن تِاا  نل ً قشت  ن ملتال  نعل   ن.ملل
ن ىى نمىى ًةًين  ىىةانلىىينُ ىىُةنملاىى  نإلًلىى  نكىىممنملا ىىلجن ممىىتِ  لن  مت لىىبنلل  ىىلنملشىىِانإلىىمنِىىلِّ

ن  ةلنملل ث.ن
نل ىنمهللنملل  عنخ انملل مء.نننننننننننننننننننننننننن

نملل  ثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نمشافنشال  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 صالملخ  
 

,ن ت ل ل ى ننفىينمشىا انفاى ٍتن نفينملشاانملال مىيِّ ُمُاْتنكمانملةاممَّنإلمنممتقص ءنش  َّنملُِا
ن ى نخ مىَّنقىا   ن  ختلوٍَّن  نملشاامءجنمجص الل,ن ل اَّلجن فِالمجن مًت  ءلجن ثق فىَّلجن علىمن ىةىن ى ن قىابج

جن ملا نمل ىؤثِّامتنملتىينلالىتنة المنلى ا لمنفىينلل ق فنعلمنِ و َّنتً  لنملشاامءنملال م   نل مانملش  َّ
ن ملِا  ءنفينملشاانملال مّي. نكممنملتً  لجنلتشِ لنص النملُِا

ن  ظ كاانِ  نام   نملشاامءنملال م   جنفت ةاثتنع ن ظى كان  تً  لتنملةاممَّنص اتينملُِا
ن تالق تىىىبجن مللىىى ةنل ل ىىى لنلأشىىىِ لبجن مل ىىى نمل ىىى ةّيجنِقىىىاىنملضىىى فنلِىىىلِّ ةم  نمل  ة اىىىَّنلأصىىىً ف  جنملِىىىُا

نمل اً ّيجنِ لل ةنل لًاوس,ن ملل ا,ن مإل ث ا. ن عاضتن ظ كانملُِا
جنفااضىىتنضثىىانملقىىاآ ن   قوىىتنملةاممىىَّنعلىىمنمل ىىؤثِّامتنملة ً ىىَّن ملتامث ىىَّنفىىينتًىى  لنشىى  َّنملِىىُا
ن ىىى نمل ىىىة ثنملًلىىى ي ننملِىىىا ُنلوظلىىى ن  اًلىىىمن صىىى اللجن  ىىى ن تالىىى نلىىىبن ىىى نقصىىىصن م ثىىى لجن مثىىىانِىىىل 
ملشا فجن ملال ةمتن ملشا اانملة ً َّجن ملوقبنمإلمال يجن ع للىتنمثىانمل ى ا ثنملتى ا خيجن ى ن  ىثن
ن ت ظ فنملشخص  تنملت ا خ َّجن مض ةمثن ملقصصجن مل ق اعن مل ا اكجن مثانملتُّامثنملشالين ت ىثالل

نلت ظ فنمل ثلنفينتً  لنكمانملش  َّ.ن
جنف قوىتن تً  لتنملةاممَّنفينفصل  نمضخ اجنمل ؤثان متنملال  َّن ملوِا َّنفينتًى  لنشى  َّنملِىُا

ىى ًيجن مثىىانمل ىىممكبنملة ً ىىَّن ملِال  ىىَّجن ىى ن  ىىثنت ظ ىىفن علىىمنمثىىانملل اىىَّنملال  ىىَّجن مثىىانملوِىىانمل ً 
ملوىى ظ ُن  صىى ل  ت ُجن ممىىتخةمُنممىى ل ل ُجنِأمىىل بنمل ىى ماجن  مىى نملتال ىىلجن مال تلىى ننلأً معىىب ن

جن ت  الت  نل مبنملل ا تنمل ختلوَّ.ننلتجظ ُانلً نملةاممَّنفينكممنملوصل نتً عنص النملُِا
ن

نإل   نفينكممنملل ث. نملًت اجنملتينت صلتج ن مًت تنملةاممَّنلخ ت َّنتض اًتنمكُا
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 :المقدمة
 
ن اِّنلان ُن نعلم نملااب ن عّة اجننة ج نملُِا نخل  نقللننملت ا خ نم مء ن   تبج نفي نمضم م َّ نملخص ل   

نم تألتنل   نةن–مإلمالُن نملِا ُنعًة   نل ة حنملل مة نم نن– م  ً ُ نملً انملقاآًيمم نلاة ن,م ُ
مهللنمل  ًبن تا لمنفينِت لبنملا   نعلمنمللملن مإلًو  جنن ملت ل بنملًل ينفينافعنشأًبجنفقةن ثان

ن َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسهِ فَاتَّقُوا هللاَ َما اْستَطَْعتُْم َواْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوأَْنفِقُوا َخْيًرا ِِلَْنفُِسُكْم ن﴿فق ل:

 سنل لل مةن نملًانام لً نملِا ُنعلمنكممنملخل نملاف عجنفق لن  لللنن   انن,(1)﴾فَأُولَئَِك ُهُم الُمْفلُِحوَن 
 سجن  نملًاننَّجنقا ب ن  نمللًانن  نمهللنجنقا ب ننخينقا ب ن  حنمللخ ل:ن"ن ملمانمن  نملشانخيجن  ًوالنملمان
ل كلنلُن اجن ُن  نملًانن سجنقا ب ن  نملًاننَّجنلا ة ن  نمللًانن  نمهللجنلا ة ننمللخ لنلا ة نن انم ن اجن نع نملًاننلا ة ن

خ ءن سنفينكمانملوض لَّنملاظ  َّجنفق ل:ن"نملمانبنملًانجن اَّان(2)إلمنمهللن  نِ لانلخ لن"نن بُّنممخين
 .ن(3)خل نمهللنمضعظُن"ن

 

ننةاناجنفُن,نمل لت ا تنملاال َّن مإلمال  َّ قةنمًاِمتنكمانملت ل   تنملال ً َّن ملًل  َّنعلمنن ملُِا
  جنف خافتنة م   نلُنِجنفينعاف  نمم سنل  عنملوض النمإلًم ً َّن  ًلت  جن متتنكمانملت ل   تنمجن

جنف ل  ة حنل انك اججن ً انةفاننملشاا   جن َّ ثن ً  اجن  قصةنمل  ة   جنملاالينت ل ةنملُِا
ن  المنمل  ت ل  ن.ن

ل نملمانل منبن  انلملكنِلّن ننِّلب.  ينم ن ِ  نمصلنمل ةحنمنملخج
ن ملِا  ءنفي ن نمإلًت ننملشااينملمينتً  لنملُِا ِثان  نَّا ن  نمنعلمنملاَُّن  نَّ مال

تً  لتنش  َّن,نعل  َّنش  لَّن تخصصَّنماسنالن ِ ةن لةنةاممَّملةانننم انجنإالانمَّام نملشاانملال ميِّن
نفينملشاانملال ميِّن نضخل انمضل مةنمل ش  ا  جنفأِثان  ن صلنِ  نًقاللننجل ل صفن ملت ل لنملُِا

ال لن نضِ  نمضل مة نفاالت ن   نمل متل ة نِِت ب نمل تة ً  ج ن مضخ  ا نلل ِ  ء نمل  م ن  نعلي لي
ت بنملةُّن ن.ن  نمل ً  يمللخلن  ةحنملل ةجنل   نملةِّننمل ًض ةنفينمُِّنناِّنملتً خيجنِ 

نن
نق لنف   ,ن ن نلتمتقصينكمانم   نكً نل ءتنكمانملةاممَّ تلقينلش  َّ,ن تا ةنإلمنت ل لن  

نعلمن ظ كان نمعت  ةلننك ,ملض ء ن  ص ةاك ج نملص ال نعلمنتً ع ت  ن تِشفنملًق بنع نعً صا م
ن ملِا  ءنفين ت  الت  نفينملشاانملال ميِّن جنفتً  لتنل ل صفن ملت ل لنملشاانملمينعا نللُِا

                                                 
 (ن.ن16م النملتغ ل نجنآ َّن)ن(1)
 .نن ك ن ة ثنضا فن.نن1/585جننمشكاة المصابيحملتلا  ينجن   ةن:نن(2)
  ة ثنضا ف..نن ك نن4082اقُنمل ة ثننج1جنُالجامع الصغير:ننلاللنملة  نجنملم   ين(3)
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 ماةفتبنجن خ ت َّمالاَّنفص لنٍَّنتم َِّّب,ن   ن ن ؤلول ن  ن قة  قةنلالتنلً ءك,نملاصانملال ميِّن
نن.ن ضُُّنمل ص ةان مل املعنملتينمعت ةنعل   نلثلتٍن

جنفااضىىتنفىىين ل ثىىبن نمل ىى ةّينفىىينملشِّىىاانملال مىىيِّ  تً  لىىتنفىىينملوصىىلنمض لن ظىى كانملِىىُا
نع نً انمإلللجن ع نآً َّنمل ا ُجن مً معبنملتينتقةاُنلل نمض لنقعُاىنملضا فجن ت ةاثتج ض فجن  قوتج

نملًاىىى اجن ملِلىىىبجن ًىىى  لنمضلىىى مةنفىىىينمض ىىى ِ نمل اتواىىىَّجن  ًىىىبنمًتقلىىىتن علىىىمن مىىى النكةم تىىىبجنفىىىمِاتج
لل ىىىىة ثنعىىىى نآةمبنملضىىىى  فَّجن عال ىىىى تن مىىىىً  جنِ للش شىىىىَّن  القىىىىَّنمل لىىىىبجن ملتاا  ىىىىبنل لضىىىى فن

اضىىتنلللعىىُةاجن    ةثتىىبن ملق ىى ُنعلىىمنخة تىىبجن قىىّة تنفىىين ل ثىىبنملثىى ًينمللىى ةنل ل ىى لنلأشىىِ لب,نفا
ةامُ ملماكبن ملوّضَّجن مإلللن ملخ لجن ملِم ءجن ملض اَّن مل ال َّجن ملق   ن مإل  ءجن ملاجن ن.نلةم ن ملخج

جنفا للىتنفىينن  قوتنفينملوصلنملث ًي علمنمل ؤثِّامتنملة ً ىَّن ملتامث ىَّنفىينتًى  لنشى  َّنملِىُا
نملقان آًىىينلوظلىى ن  اًلىىمن صىى اللجن  ىى ن ل ثىىبنمض لنمثىىانملتىىامثنمإلمىىال يجن ىى ن  ىىثنت ظ ىىفنملىىًصِّ

نملشا فجن ملال ةمتن ملشىا اان ن  نمل ة ثنملًال يِّ  تال نلبن  نقصٍصن م ث ٍلن م ِ ُجن ع نمثانِل 
ملة ً َّجن ملوقبنمإلمال ينلأ ِ  بن  ص ل  تبجن عاضتنفىين ل ثىبنملثى ًينلألثىانملتامثىيجنفت ىةاثتن

 تنملت ا خ ىىىىىَّجن مض ىىىىىةمثن ملقصىىىىىصنعىىىىى نمثىىىىىانمل ىىىىى ا ثنملتىىىىى ا خين ىىىىى ن  ىىىىىثنت ظ ىىىىىفنملشخصىىىىى 
نمًتقلتنلل ة ثنع نت ظ فنمل ثلنل صوبن  ا ثل نشال ل . ُا نملت ا خ َّجنث

نملوصلنملث لث جنن خصّصتج  مضخ اجنلةاممَّنمل ىؤثِّامتنملال  ىَّن ملوِا ىَّنفىينتًى  لنشى  َّنملِىُا
نملل غىىَّننملاال ىىَّجن علىىُنفتً  لىىتنفىىين ل ثىىبنمض لجنمثىىانملل اىىَّنملال  ىىَّن ملثق ف ىىَّجنفااضىىتنضثىىانعلىىُ 

ملوقبجن علُنملً  جن علُنمل بجن ت ةثتنفين ل ثبنملث ًينع نمثانملوِانمل  ً ًينل ً قبن فلمىوتبجن
 ت ظ فنملشاامءنلل ص ل  تنملولمو َّجن عاض ُنل ا ً  ُنلأمل بنفلمويجن مًت منملوصلنل ل ٍثن

ل تِل ىىى  ن  صىىى ل  ت ُجنتً  لىىىتنف ىىىبنمثىىىانمل ىىىممكبنملة ً ىىىَّن ملِال  ىىىَّجن ىىى ن  ىىىثنت ظ ىىىفنملوىىى ظنم
 ممتخةمُنمم ل ل ُجنِأمل بنمل  ماجن  م نملتال لجن مال تل ننلأً معىبجنِ ظ ىٍان ى ن ظى كانتىأثُّان

ن ل ةالت ُ.ملشاامءنل ً ظات ُجن مًاِ مل نل    امت ُن ن
ن

نملت صلنإل ب. ُا نم ا نخ ت َّنملل ثنفقةنتض اًتن  نت
ن
َّجن مل تالقَّناا انلنملشِّنف ينتق ُنعلمنممتقامءنمل  ةانتات ةنكمانملةاممَّنعلمنمل ً جنملتِ  ليجن ن

ن  ن  ُانة صل  ض ع   نث نمل تً عَّج نتتِئن ت ل ل  ن صو  ناك  نةاممَّن  ض ع َّن فً َّج جن ةاممت  
َّنملشاا َّنفينملاصانملال ميّن  .نعلمنملت ا خن م ةمثبنممتنملصلَّنل ل ِا

ن
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 ل  ىثنملتىينضى ات  جنف عت ىةتنعلىمنم ا ن ص ةانملةاممَّ,نفقةنتاىةةتنلتاىةةنمل  ضى ع تن مل
مل ل  عىى تنمضةل ىىَّن ملىىة م   نملشىىاا َّنفىىينمل صىى لنعلىىمنملً ىى منجن مكىىُنكىىمانمل ل  عىى تنِتىىى بن
مضَّىى ًينلألصىىو  ًيجن ل لىىَّنمل لىى لسن مجًىىسنمل لىى لسنضلىىينع ىىا ن  مىىفنملقا لىىيجن    ضىىامتن

مكتىىة تنإل  ىى نجن مخىىمتن ىى نمضةلىى ءنللامَّىىبنمضصىىو  ًيجن َّ ىىانملىىكن ىى نمل ل  عىى تنمضةل ىىَّنملتىىين
م  ىى تنِتىىبنمضةبن ملتىى ا خجن  ً ىى نعلىىمنمىىل لنمل ثىى ل:نملل ىى  ن ملتل ىى  جن ملىىلخالءنلللىى  ظجن  ت  ىىَّن
ىىَّنل  ىةيجن ع ىى  نمضخلىى اناللى نقت لىىَّجن ملتشىىل   تناللى نملىىينعىى  جن  كىىان ملىةكانللثاىى لليجن مل  مً 

الل ناش  جن ممامانمللالََّّنلللالى ًي,ننمآلةمبنلل صايجن خ مًَّنمضةبنللخ  بنمللغةمةيجن ملا ةل
ن مل ثلنملم اانالل نمضث اجن  ف  تنمضع   نالل نخلِ  جن ت ا خنمل نخلة  نالل نخلة  .ن

 مخمتن  نِتبنمل  ىةث  جن  ً ى نعلىمنمىل لنمل ثى ل:نضى منمإلمىالُنض  ىةنم ى  جن  ىة ثن
ينضىى فجن ملشىىاانملاالىىينلىى  نمضالاىى ءنل ىىبن مىى  جن ملاصىىانملال مىىينمض لجن ملوىى ن  ممكلىىبنلشىى ق

ملل  ةن ملت  انللِوام يجن ملشىاانفىينلغىةمةنلللى مايجن   قىفنملشىاان ى نملوى ن مل  ى لنفىينملاصىان
َّنملشاانل  نملولموَّن ملت ا خنلالةنمهللنملت   ي. ينملاش   يجن  ِا نملال مينل   ةنِ 

ن
 نلةاممىى تن ً ل ىىىَّنفىىىينلىىُنتمىىىلن–ف  ىى نمعلىىىُنن–كىىمانملةاممىىىَّنن مخ ىىالمجنتلىىىةانمإلشىى النإلىىىمنم ان

لىلن   ض ع  نفت تةينلخ  مت  جن تلتةئن  ن  ثنمًت تنملم لقَّجن لملكنِ ًىتنمل ا ًى لنشىة ةلجن مل ا
نعلىىمن ىىةىن ىى ن قىىابن ىى نخ مىىَّنقىىا  جن ن ىى نق لىىبنملشىىاامءنفىىينشىى  َّنملِىىُا فىىينملخ ىىأن  ت ىىل نض ا

نعلىىمنكىىمانملةاممىىَّن لل ىىٍةنم ن قىىتجنفقىىةن صىىابن صىىاانت ىىتنعًىى    نقل لىىَّجنعلىىمنمًاًىىين ىى نضىىًًتج
لملتن  ن ماتًينمل  قَّنفينإعةمةان مًلى  اجن ملت ىةتنفىينملت ل ىلن مالمىتًل  جنفىقممن فقىتنف لوضىلن

نهللجن م  نِ ًتنمضخاىنف ملينمًًين   لت.ن
ن

ننننن
ن
ن

ن
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 
  عر العباسيِّ في الشِّ  مظاهر الكرم

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن
ن



5 

 

 : تمهيد 
 

ن نل لُِا جن لىُنلاص انعلمن ظ ان م ٍةن ى ن ظى كااعنجنفلُن قتصا من عنتا قبنمشغفنملاابج
 نإلمنملتِ انمم ل ُبن  م الن تم لق نن,ن ِتو منل  نتا اف منعل بن  ن ظ كانجنللن لةً نمضل مةن ً ُ

نُنملقى   سعنمل و ى ُنجن تضىخانجن ت ماىةتنمل ظى كاجنعلىمنِىا  ُن مىخ ا ُنجنفتاىةاننتةلُّن جنل شى لنملِىاُُ
ينمل قى ُنمض لننل لا ى ءنوسنمل تا  وَّن عنمآلخا  نجنلاىةنم نِى  نمالكت ى ُنفىملً لعن  نملًانملةمخلين
نمل  ةين نفىينِت لىبنمل خصىصنلق لىبن:ن"نملِىاُج نملِىُا ضىةانمللىؤُنملىمينن ن لملكنًلةنمل نمى ةلن جاىّافج

نملًان نمل ممعجنملخل ن"نك نشحُّ ن.(1)وسجن ملِا ُنملصو حج
ن ىى نمل ل ىىممنمقتىىابنملن أًاىىنقلىىبنجن مصىىلحنمِثىىانلصىى قل ِىىُا بن ًلاىىبجن  ا ًىىبنملىىمينالنلىىبنجنِ 
نملقللىينجن ّ ى,ن ًضبن ن  ًًِ نم نً ل نعل   ن ظ كانملِىُا  ن ىةمنلا ىانفظ اتن ظ كانلة ةلنللُِا

نملاقل". اُج نملقلبنجنِ  اُج نمل ةنجنِ  نإلمنثالثَّنمً معنكين:ن"نِاُج ملةم قينإلمنتقم ُنملُِا
نن(2)

ن ملِا ى ءنجنماتأ ًىى نتقمىى    ن لاىةنممىىتقاماً نللقصى صن ملشىى مكةنملشىاا َّنملتىىينق لىىتنفىينملِىىُا
ىى ن صىىاك نن ضىى   نلىى  نلًل ت  ىى نِىىلانن,نإلىىمن ظ ىىا   نملتىىينشىى عتنلىى  نملاىىابن.ن آثًا  ظىى كانملِىىُا

نمل اً ين.ن نمل  ةينجن  ظ كانملُِا نل ُ ن ظ كانملُِا
ن
 : مظاهر الكرم المادي  

نمل ىىى ةينفىىىمِانلًىىىتاىىىةان ملىىىم  نلىىى ة منل ىىى ل ُنل ختلىىىفننجنمضلىىى مةُنن نملشىىىاامءجنةتن ظىىى كانملِىىىُا
جن ملخ ىىلنجن ملِمىىى ءن فضىىَّلنجن تًىىى  ل منمللىى ةنل إللىىلنمءنمِىى  نةامكىىىُن ةًىى ً انجنمُنمكللىى مً معىىبنجنمىى ن

ىىاُن ملضىى  عنجن ممىى ل منفىىينمل ىىة ثنعىى نقعىى جنا  ىىبنلىىبث منعىى ن الق تىىبنل للشىىانجن ملتان فنجنفت ىىةانىنملضا
منمل ة ثن اتبنجن ملق  ُنعلمنخة تبنجن ت ف انمل ل تنمل ً مبنلبنجن مخ الن م  ا  بنجن م  ً مبنجن  م 

نملشاامءنل ممنللنت ةث منع ن م النكةم َّنملضان جن فنفمِا منملِلىبع ن غ ةاتبن ت ة ابنجن لُن ِتفع
نت ىةان ملًان ث منعى نملقىة انملتىين انجن فين اىا ن ىة ث ُنعً ى نل صىو  ن مى لَّنكةم ىَّنللضى فنملضى لِّ

ُجنللض ف   نجن ع نً انمإلللنجن ع نمللو ت ضعنعل ن.ن نملتين قّةُنف   نمل ا 
ن

                                                 
 .نن134جنصنالمخصصمل نم ةلن:نن(1)
 .نن59جنصنالفتوة عند العرب:نن,نع انملةم قين(2)
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ىى من ظ ىالمملشُّىنإ ان نمل ى ةينإالان ىى ن ظىىناامءنملال مىى   نلىىُن تِا نن لٍنن مِىىا انلتوصىى كانملِىىُا ُ ىىةلُّ
نلنعلمنع ةمت ُن تق ل ةكُنمل تالاَّنفين لت ا ُنفينِلِّن ينجن كممن  نمًتً  لبنفن مانملش  َّ  ن ختصُّ

ن.ملوصلنلتو ص لبعنملةق قَّنكمم
ن
 : ِقَرى الض يف 

ن
ن ملق ىى جنُمَّلىىبنم قىى تنملماىى َّنجنفلىىُن مىىت عنًانعىى ُ نملاالىىينفىىينصىى امُءن جقوىىاٍلن مىى ةك نمللىىةبج

وان ىىى ن وىىى  ٍلنإلىىىمنا ىىى لن ملماىىىًقىىىلن ملتِّنتىى ف ان  لتىىىبن ىىى نمل اىىى ُنفىىىينلاىىى نمض قىىى تنجنفللىىىأنإلىىىمنملتان
ىىىًِوىىى ةنملىىى مةن,نم نملتِّنجنف ملىىىبنملِث ىىىُان ىىى نملصىىىا ل تن,نمجخىىىاى  امءنضىىى اللن ا قىىىبنجنفًشىىىأن ىىىبنفىىىينملصا

نل ل  لَّنإلمنملتا   نجن شا ن ل لاَّلىَّنفىينملتضى  ج ن ملتِ  ىلنلى  نملاالىين مخ ىبنملاالىينجننا نإ م س 
نإًمىى  نجننل ىىملل من اىى لنكىىمانملصىىا ل تنجنإمنإ ان ىىلا ِج كىىمانملظىىا فنملصىىالَّنملق مىى َّن  ِىى نم نتجصىى بن

نشىىىخٍصنإلىىمن جمىىى عةلنمآلخىىا  نجنف لىىىة منفىىىينبن   كىىممن اًىىىينمًاىى ىىىلُّ ِج ن  تىىى ننف ىىبن ِىىى نم ن ىىىأتين قىىت 
مىةللنل ظ ىان ى ن ظى كانلُنملض  فَّن م لَّلنلض   نم ً ُنجن  وظ لنضا م  ُنف  امى ك نفىين  ى ت ُن جن

ن–إ ا  ب,نثىُن ى نللىثنل ىا انمل قىتننجنت مفق منعلمنتم  تعبعنلقعاىنملض فجنِ  ً من قصة  نلبِا  ُ
نعلىىمنتقىىىة ُنمل اىى ُ تشىىىابنجنفلىىُن ت مىىعننم ْن ًانناىىىةن قتصىىىاج  ىىىَّنملضىىى فنجنماجنل شىى لن:نكةم ىىى نتاىىىةانجن م 

بن,ن تىى ف انمل ل ىىتنجنبنجن خة تىىبن ملق ىى ُنعلىىمنام تىىبنجن تقىىة ُنمل اىى ُن ملشىىام ممىىتقل لبن ملتا  ىىبنلىى
ن الى نشىاف  قةنق لنضعاملين:ن ى نملقىاىفنفقى ل ت ة ابنعًةنملا  لنجنفن تش  اب  ىَّ ن ج  ىأجن خ ن:ن"نًى ا 

ن ى نل  الى .نفتاىةةتنمآلامءنفىين اًىمنملقىاىنجن لًِان(1):نتلقمنملً  لنل ل لبنملل  ىلن"ًِوج  .ن ق لنآخا
نفينل تقَّعن  نمًِا انآًول  ن.نتصجبُّ

نمخالقىىي  ًلغىىينن,ن كِىىممنمصىىلحنتقىىة ُنمل اىى ُن ملشىىامبنللضىى  فنمل  تىى ل  نملتىى ا   ن ملىىب 
نَّ ىىاان ىى ننل  مىىُن ن ُنملق ىى ُنلىىبعلىىمنملالىىلنملشاىى نكىىممنمل ظ ىىان ىى نملِىىُا نجن تىىمنُلىى ا لىى لل ةن ملِىىُا

نملقعاىنف  نلملنملًان جنتِ نتاةُّنملل ةنإالنقعىاىنملضى فنجن"نف لاابنلُ(2)ةىن"نمل ظ كانجنفق لن:ن"نلملج
نم ىىىةكُنجنال ىىى نمىى انفىىىين لىىىبن نُ ىىى نلىىىُن ِىى نف ىىىبنملىىىكنجن تىىمنإ ا  م  اىى ُنمل اىىى ُنجن النتاىىىةُّنملمىىخيا

جنفىى لل ةجنفىىينًظىىانملاالىىينكىى نملضىى  فَّنم اللنجن ملضىى  فَّن ىى نكىىينمىى ىن(3)  لىى  ن"نملضىى فنمل  ىىلن مل
ن ِجىلُّ إ ا ُنمل ا ُنملمينعجىةان ى ن ت للى تنِ ى لنملمى  ةلنجن قىةنمشى انإلىمنملىكنمللمىتين ى  نقى لن:ن"ن

                                                 
 .ن2/647جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(1)
 .نن2/647ًومبنجنن)2(
 .نن259,نصنروضة العقالءمللمتين:نن(3)
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ن جنلىُنة مللا ى  نم ةنفينملل كل َّن مإلمالُن تمنعجافنل لمؤةةنجن مًق ةنلبجنق  جبجنجن ا لنإل بنملقا بج
ىلق اى ُنمل انن ِ نِ  لنمؤةةانإالان ِىامُنملضا ن ى نقى لنمللمىتين ى نمِىاانعلىةنن(1) فن"ناى ُنجن م  جن قا ىب 

ُجننمل اا ُن,مهللنل نعل سنل نصاصاَّن  ً  نمجالنع ن ننملمؤةةنجنفق لن:ن"نإ ا  نملِالُنجن لملج  ل  ج
ن.ن(2) ملن"نملًان

فىىةع نإلىىمنلىىَّن مضخىى لنلىى  نمل مىىل   نجن عًىىة  نلىى ءنمإلمىىالُجن ىىاصنعلىىمنتق  ىىَّنا ملىى نمل  
ن مىى لَّلننملتضىى   ن ملتِ فىىلن تخىىملم لاىى نعىى ةمتنملاىىابننلت ق ىى نمكةمفىىبن   الىىبنجن مىىتغاللن ىى نملِىىُا

ُجنملضىى فنجنن–لاىىةنم نقىى ُنلت ىىم ل  نن–تنفىىينًو مىى ُنملتىىينممىىتقاان لل صىى لنإلىىمن لتغىى انجن  ً ىى نإِىىام
نمل  تى ل  نعلىمنمخىتالفنم  تقىة ُنمل ان ن ى ف ُنجنفقى لنمهللناى ُنلِىلِّ عىّ ن لىّلنفىينِت لىبنملاظى ُن  ىىةحج

ن.ن(3)ن﴾نَوُيْطِعُموَن الط َعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناا َوَيِتيماا َوَأِسيراان﴿:ننعلينل نملين  لبنِااُنمهللن ل ب
ُُ َضدْيِف ِإْبدرَاِهيَم الُمْكدَرِمينَ ن﴿ ق لنمل  ًبن تاى لمن:ن ضى  فبننجن مصىول (4)ن﴾نَهْل َأتَاَك َحدِدي

جن  ىىاعجنإلىىمنبنلىىُن ج  ىىلنضىى  فبنعًىىةنًىى  ل ُجنفقلىلنم ن اىىافن ىى نكىىُجن  ىى ممن ا ىىة  نضًاىىن لى ل ِا   
نمصى لمكلبنل ى ن ََ ِإَلدى َأْهِلدِه َفَجداَء ِبِعْجدِل َسدِمينِ ن﴿جنف ىانعل ىبن ى نِىُا َبدُه ِإَلدْيِهْم َقداَل َأاَل .ننَفدرَا َفَقر 
ى (5)﴾نتَْأُكُلونَ  ىنجنق ا ل ى  نم انبعلىمنخىة ت ُنلًومع نملقعىاىجنِ  بن)نملى نلىأ ن لقاىنجنفِى  نلىة الم(6)لن ى نمى ا

لبن  نن:ن(7)نعنقصَّنم ةً نإلامك ُنعل بنملمالُملض و  ن(نجن قةنمش انمل نت  ُنإلمنملكنمثً ءنت مصج
 ِللُجددوِد َسددْهم  فددي الَمَكدداِرِم َوالتَُّقددى

 

 َمددددا َربُّددددُه الُمْكددددِدي وال الَمْسددددهوُم  
 

 ن  َأّوَل َمدددددْن َحَبددددداَوَبَيددددداُن َذِلدددددَك أ
 

 َوَقددددددددددَرى َخليددددددددددُل اِ  إبددددددددددراهيُم  
 

ن

لن ىى نقىىاىنبنم انضًاىىنضىى و  نجنكىى نإلىىامك ُنعل ىىبنملمىىالُن :ن"نملىى نمل فىىينملىىكن قىى لنملثاىى للي
ىى  نإممنمامةنمضِىىلنلاىىثنمملضىى ف نإلىىمن  ىىلن  للىى  نجن مىىّ نضلً اىىبنملاىىابنملقىىاىنجنِ  صىى  لبن ىى الل
لىىبجن"ننضىى ول  ِع نمتخىىمكنمهللنخلىى النفنملىى بنلىىثالٍثن,نِىى  ن ً ىى نق لىىجن عًىىةن(8) جؤم ُُ :ن"ن  ىى نب  نمجىىالن:نلعىى

نإالان ن النتاش تج ن.نن(9) عنض فن"ننتغة تج

                                                 
 .نن259جنصنروضة العقالءمللمتين:نن(1)
 .نن2/65جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(2)
 .نن(8)م النمإلًم  نجنآ َّنن(3)
 .نن(24)نم النملمما  تنجنمآل َّن(4)
 .ن(نن27-26)م النملمما  تنجنمآل َّنن(5)
 .نن2/359جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(6)
 .نن3/292جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ينجنملخ  بن:نن(7)
 .نن245جنصنثمار القلوبملثا للين:نن(8)
 .نن1/394جننالمستطرفلش  ين:نمضن(9)
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نملام لنصلمنمهللنعل بن ملُنعلمنإِىامُنملضى فن م  ا نمل ااى ُُن  ىبنجنفقى ل ُ  ا جن:ن"نُم اىُع
نملماىىىالُنجن...ن"ن نملاىىىمين ل ىىىتجن لىىى ُسن:نجن قىىى لن(1) ُمفىىى ع نن:نجن قىىى لنم ضىىى لن(2)"ن ىىى  ٍن  لىىى اجاجن شىىىلا  ُن مل ىىىؤ  ج

ن"ن" ُُ نمل ااىىى  ُُ ُخ ىىىاِجُن ىىى نُم اىىى
نملتىىىينةعىىى نف  ىىى نإلىىىمنإِىىىامُنملضىىى فنِث ىىىال نالن لىىى لنن(3) .ن مض  ة ىىىثج

نل صاك نكً نجنف ممنل سنَّاضً ن ل سن  ض عً ن.ن
نملاىىىىابنملضىىىى  فَّن مجَّا ىىىى منل ىىىى نجن ًظىىىىا منإل  ىىىى نِق  ىىىىٍَّنعظ نلقىىىىةنُم ىىىىبا نملت مىىىىكج   ىىىىَّن لىىىىبج

نل  ن  ن جشىاالل لملكن لةً نملاانن مالتص فج ى ننلينملل مُةنمل ا  ءن قفج لاجًقىبعن ت لىعجنإلىمن ى ن  لىبجنجنتًا
لىىمنمضا نتىى اللنمخىىاىن جن جنشىىلُحنضىى ٍفنضىى ٍلن نل قتًُصىىبجنف ِا ىىبننًتظىىالمع ً ىىبنإلىىمنملمىى  ءنتىى اللنجن م 

احنملتىىينتىىةع نإلىىمنإِىىامُنصىى   لىىةً نملشىىاامءنلىىة اكُن  ثىى  ن   ضىى  نعلىىمنملضىى  فَّنجن  جقىىة   نملًان
ملىىىمين مىىىت  ننملغًىىىياننملضىىى فن قعىىىامانجن   لىىىة  نكىىىممنملواىىىلن  جشىىى ة  نلىىىبنجنفىىىأل منملات ك ىىىَّن ىىىاىنم ان

نالن مت  ن  نملًان نمللخ لج  سنمإللالُلن مإلِل ُانك نملمين قةُِّنع  ُءاجنجن  ج اُنض  فبنجنل ً  نملغًيُّ
ن:نن(4)كممنمإلِل ان الن ً لجبجنجن فينملكن ق لن

 أَجل ددَك َقددوم  حدديَن ِصددْرَت إلددى الِغَنددى
 

 َوُكددددلُّ ٍَّنددددُي فددددي الُعُيددددوِن َجلْيددددُل  
 

  ٍَِّنددىا ََّي ددَن الَفتَددىَوَلددْيَس الِغَنددى إال  
 

 َعِشدددددي َة ُيْقدددددِري َأو ٍَّدددددَداَة ُيِنْيدددددُل  
 

ن
ن ىىى نملشىىىاامءنعىىى ن ىىىةىن ىىىلِّن نملضىىى فعنُ قُىىىْةنعلاىىىانِث ىىىا  مىىى نن ن ُن اَّلىىىت ُنل لىىىيءع للق ىىى ُنل ج

نع  ًجىبنإالّن نملل ُنالنُتقُىاُّ ىض  فتبنفين اا نفخاكُنلِا  ُنجنفالينل ج   تى ننإلىمن فنملنلاؤ ىَّنملضا
اعن عً  تبنجن للل ن   ال  ن:نن(5)فينمل ص لنعلمنثً اعبعن   ةانجنف ق لننافةع

 ُقْلدددُتِ لدددََّْيِن ال َعدددِدْمَت ََّْينددداا 
 

 َيددددددا ََّْيددددددُن يددددددا َأْحَسددددددَن َمددددددن رََأْيَنددددددا  
 

 َك َطْلَعددددددةا إليندددددداَأَحددددددبُّ ِمْندددددد
 

 َضددددددددددْيف  َأتَددددددددددى ُمْعَتِمددددددددددَداا َعليَنددددددددددا  
 

 َفَقدددددددر  َعينددددددداا َوَأَقدددددددر  َعيَنددددددداا 
 

 حتّدددددددددددى ِإذا َأََّمدددددددددددَع ِمن دددددددددددا َبْيَندددددددددددا  
 

 انَ يْ ولَ ذي أَ ال  بِ  َأثَنىفَ  امَ قَ                          
نن

                                                 
,نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالبحددددددددددر الَّخددددددددددار المعددددددددددروف بمسددددددددددند البددددددددددَّار:نم  ىىىىىىىىىىةنلىىىىىىىىىى نع ىىىىىىىىىىا نلىىىىىىىىىى نعلىىىىىىىىىىةملخ ل نن اماجنملىىىىىىىىىى نلِىىىىىىىىىىامللىىىىىىىىىىنن(1)

 .ننننننن293جنصنالكرم والجودمللالالًين:نجننن ن13/357
 .ن14/26ًومبن,نن(2)
مللالالًىىين:نجننن ن3318جنصنيح الجددامع الصددغير وَّيادتددهصددحن:    ىىةنً صىىانملىىة  نلى نمل ىى ننًىى حنلىى نًلى تينمضللى ًيجن(3)

 .نن293جنصنالكرم والجود
 .نن2/657جنهرة الَُّّ مضصل  ًينجنمل نلِان:نن(4)
 ن3/216جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(5)
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نمل نملًان لِّبنلقة نُ  جُالِّاج نجنلق لبنصان   ةنل نعلةنمللل انملاجتلينع ن ج نملض فع ن:نن(1)ُع
 ِبَنفِسددددي َمددددْن ٍَّددددَدا َضدددديفاا َعَّيددددَّاا 

 

 َعَلددددددي  َواَِْن َلقْيددددددُت ِبددددددِه َعددددددَذاَبا  
 

 َيَنددددداُل َهدددددواُه ِمدددددْن َكِبدددددِدي َكَباَبددددداا 
 

   َوَيْشدددَرُب ِمدددْن َدِمدددي َأَبدددداا َشدددرَاَبا 
ن

نل لق  ُنل ملبنملضان إلمنمل ل لغَّن مل غ اللننملن صلةان تقة ُنمل ا ُنلبن ُن,ن فنُ قةنُلُلُغنملشغفج
نمن  كنجن ىاىنم انعًةنلا نملشاامءنجنف ل م  نل نال ءنل نملينملضان ن جىْؤثعاج ىاا ل ى ُتنعلىمنملِىا ُنمل ج

نض وبعنجنف ق لننُمْ ن اىنًوُمبجن مقول نع ل لم ن:نن(2)ع نملق  ُنل ملبع
 َقْد َيْصِبُر الُحرُّ على الس دْيفِ 

 

دددددْبَر َعَلدددددى الحَ    ْيدددددِف َوَيدددددْأَنُف الص 
 

 َوُيدددْؤِثُر الَمددددوَت َعلددددى َحاَلددددةِ 
 

ددديفِ      َيْعَجدددَُّ ِفْيَهدددا َعدددْن ِقدددَرى الض 
ن

ىىبعنم نملًىى ُءاجنلمل ع ىى  عل ىىةنمهللنلىى نعلىىةنمهللنلىى ن ىى كان ىىأ اج ن نتق  ىىعنم امفىىبنجن تقىىة    ن ا  ل
ىىُانفىىين قِّىىبنلمىىلبنعلىىٍ نجنم نعىى اٍ ن ىى ُلنة ُ نإِام ىىبعنجن كىىينةعىى ل نصىى ا  َّ نللضىى فنجنإْ نكىى نُقصا

نملضا فنجنف ق لن ن:نن(3)لعُ ثِّ عُنعلمنإِامُع
 َيا َبِني  اْسدَمُعوا إذا َمدا َأُبدوُكمْ 

 

   َعاَقددددُه َعدددداِئق  َعددددِن اأَلْضددددَيافِ  
 فددداْكُفلوُهْم َوَلدددو ِبدددَذبِح َأِبددديُكمْ 

 

   َأو ِبَقطدددِع األْعَضددداِء َواأَلطدددرافِ  
ن

ن:نن(4) شل ب نلبنق لنملينكوا  ن
 يمِ دَ  همْ يتُ قَ سْ أَ ي و حمِ لَ  همْ متُ طعَ ى           ألَ رَ ال قِ  ةَ يلَ لَ  افُ يَ ضْ األَ  لَ ََّ و نَ لَ وَ 
فينفخانلاى نملشىاامءنلِىا  ُنجن  ً ى ن صى ا  ن ا ًى ت ُننغفنل لض  فَّنلل ل   ظ انملشان

ن:نن(5)نمًوم ُنجنِق لنمل ن ل  ل ن وتخالمللل عنلملبنإ ث اكُنلض  ف ُنعلمن
ددددُيوَف ِبنَ   فِسدددديِإن  ِإيثَدددداِري الضُّ

 

 َوَمبيِتدددي َعَلدددى الط دددوى ُهدددَو َفْخدددِري  
 

 َلْيددَت َضددْيِفي َأَقدداَم َيْأُكددُل َلْحِمددي
 

 َدْهددددددَرُه والش ددددددرَاَب ِمددددددْن َدِم َنْحددددددري  
 

 َوَلدددددددُه ِمن دددددددة  َعَلدددددددي  وَفْضدددددددل  
 

 َبْعدددددَد هدددددذا إْذ رَاَح َعنِّدددددَي ِبُشدددددْكِري  
 

                                                 
 .نن199جنصنخاص الخاصملثا للين:نن(1)
 .نن2/657جننهرةالَُّّ  مضصل  ًينجنمل نلِان:ن(2)
 .نن135جنصناألبصار نَّهة لين:نملاًانن(3)
 .نن90جنصالجود والكرم عند العرب .نننعلةنملا  ُنجن    ةن:نن2/585جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(4)
 .نن   نلاةك ن377صنحماسة الظرفاء ،مل  ً ين:نن(5)
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ن
 ت ًاىىمنإق  ىىَّنملضىى فنعًىىةان تىىمن لىى نق لىىبنفىىينملل ىىتنملثىى ًينشىىل ب نلقىى لنملىىينكواىى  نجنف ىى نف

نملوضىلنمُِلنل  بجنجن شاُبنُةُ بجنجن ك نالن ِتوينل  نمِاان  ن غ الٍلنجنللنًىامانلاىةنملىكنِلِّى بن ًمىبج
نلشِااعنعلمن اا فبعن.نن-فق نن-للض فنلق   بن

نم ضل  نصى تنملضى فنمل ًى ةينجن صى تنن  ظ اج نلمى  عع   نخاللنشىا اكُنل للاىملعن مل ىابع
بعن نلصىى تنملق ىى  نملتىىينتغًىىينلصىى لَّنن ضىىغع مثًىى ءنمضِىىلنجنفىىةعللنملىىمينمًوىىاُةنل ىىممنمللىى  نجنالن  ىىابج

نلص تنممً  نملض فنمثً ءن  ً  ن ن وتخالمملا ةم نلقةان  ن  ابج جنا ىبعنلِن ت   ق  نلل ا ُنجنف ق لج
ن:نن(1)ىنمضض  فناُنبنلقعنلن لِّنفينشةانن ل لغل 

 ِمْعَناَلدددددددْم َيِطْيقُدددددددوا َأْن َيْسدددددددَمعُوا َوَسددددددد
 

 َفَصدددددْبرَنا علدددددى َرَحدددددى اأَلْسدددددَناِن  
 

ددُيوِف َأْحَسددُن ِعْنددِدي  َصددوُت َمْضددِل الضُّ
 

 ِمددددددْن ٍَِّندددددداِء الِقَيدددددداِن ِبالعْيددددددَداِن  
 

ن
نم ضل  ن:نن(2)ن  ق لج

 َعلِّالِنددددددددددددددددي ِبَسددددددددددددددددَماِع َوِطددددددددددددددددالَ 
 

 َوِبَضدددددددديِف َطدددددددداِرِق َيْبِغددددددددي الِقددددددددَرى  
 

دددددددديِف َأحَلددددددددى ِعْنددددددددَدَنا  َنَغَمدددددددداُت الض 
 

 ِمدددددْن ُرٍَّددددداِء الش ددددداِء فدددددي َذاِت الرٍَُّّدددددا  
 

دددددديَف ِإَذا َمددددددا َحددددددل  فددددددي  ُنْنددددددَُِّل الض 
 

 َحب دددددددددددِة الَقْلدددددددددددِب وأَْلدددددددددددَواِذ الَحَشدددددددددددا  
 

 ُرب  َضدددددددددددددْيِف تَددددددددددددداِجِر َأْخَسدددددددددددددرُتهُ 
 

 ِبْعتُددددددددددُه الَمْطَعددددددددددَم َواْبَتعددددددددددُت الث َنددددددددددا  
 

ن
نتلىى النجن م اننف ىى ن ىىاىنم ان نللضىى فع ىىملن ىىى ن قىى ُنلىىىبن ىى نقعىىىاىل ىىىُانف  ىى نكىىى نملضا نملىىىمينخ مع  فج

نعل ىبن   ى ن ىلج ن مىُبنفلمىوتعبعنكى ن ى ن شىتاينملثًى ءن   صج بعنللثً ءن.نف لاملحج ن جق للنةفاع ُُ  شتاينمل ا 
نِ  نملث  ن.ن
ىى ُجنللضىى فنجنفىىىق ان نعىىى نمًىى معنمل انم ا  ُناامءنمِثىىىُان ىى ن ىىىمِا  نملشاىىىملشُّىىناىىى ُنملتىىينِ ًىىىتنتقىىىةا

نمل ختلوَّنجن  قىتنجن لتىأثاكُنلظى كالنًفنمل    ن  نمل ا ُنفينملكنملل عتل انُمًّبجنملصِّن ملل ُنلأشِ لبع
ن  ىىة   ُنجن مىىخ اعبعنجن قىىةن اةنمِىىانتقىىة ُنمً ىىانمإللىىل لشاىى ُن ملال ىىُنللضىى  فنجن للتأِ ىىةنعلىىمنِىىُا
تقىىة ُنل   ىى ن شىى    نإلىىمنثىىُنن,نجنمل ا قىىَّنمض لىىمنُ ْاُ ىىةجنف  ىى نملشىىاامءنإلىىمنمِىىانً ىىانمإللىىلل ىىا قت  

                                                 
 .نن96جنصنالجود والكرم عند العرب    ةن:نن,.نننعلةنملا  ُنن3/1074جننالكاململ لاةن:نن(1)
ن.نن261جنصنحياته وشعره –دعبل الخَّاعي شتانجنعلةنملِا ُن:ن.نننمضن267جنصنطبقات الشعراءمل نمل ات ن:نن(2)

نلا م َّن:نن2/650جنمحاضرات األدباء نعًةنمضصل  ًين:  اةنملل تنملث ًينل  ةان
  نَُّنمل ُننكُنلْنتعن نمُنن ءعنملشانن ءعنَُّناجنن ْن نننننننننننننن عنًُنةُنًْنمنععنلُن ْنمُننفعن ْنملضانن تجن ُنغُنًُن
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ى  فم نمضِثىىان ا ةلمجن كىى نلضُّ ن,نضًاىىبجن ضىىوينك لىَّلنعلىىمنلىى ةن  ىىة   ُننفىينشىىااكُن نملل ًىىبج   الِّىىاج
نعًىىىةن ىىىة  ُن فخىىىاكُجنلىىىممنمىىىًق ُنلتًىىى  لنكىىىممن عىى نلىىى ٍةنف اىىى  نف ىىىبنجن ل لتىىى لينتاظىىى ُنصىىىوَّنملِىىىُا

نكًىى نمإلشىى  النإلىىمنمل  ضىى عنت ىىتنعًىى مٍ ن مىىتقٍلنفىىينملصىىو  تنملق ة ىىَّنجنإ نشىى ءنمهللنجن مىىًتً  لج
 ن جو ىىىُن ىىى نملمىىى   نفىىىينلاىىى ن ُنة  نمِىىىٍان ل شىىىٍانلً ىىىانمإللىىىلنجنملىىىمين ىىى نمل  ِىىى نمتقىىىة ُنملشاىىى
ن.نملًص ص
نملشاىىى ُنجنفُىىىأِ  نعلىىىمنمِىىىاع نملشُّىىىاامءع نتِا ىىى ج جنثان ىىى ن ىىىمِا  نفىىىينشىىىااكُنملشُّىىى  ُُنلقىىىةنمًُْصىىىبا

ىْ ُعن ُِ نجن,ن ملماىة ُفنجن مجاىنمل اُ لعنملشاىى لع نن مع جنل شى ا منإلىىمنً ىاكُنل لىىلن ن  ىة   ُعًىةنمإلشى ةلنلِىىُا
ىىى نجنًىىامان قىى ُنل ىىةحنق  ىىبنلق اىى ُنشىى ُنمىىً ُنملًُّىى  نملضا ىىبعنللماىىاىِّ نكعاُ ىىَّنفىىينُ ة ع خ َّنف ىى نكىى نملىى ج

نعلمنق    ُنل لً انلض  ف ُن,نجنملمًّ  ًَّ ن:نن(1)ف ق لنةل الل
 َذاَك الس ددددددددِريُّ الددددددددذي َلددددددددوال َتَدفُِّقددددددددهِ 

 

 الَمجددِد َوالُجددوِد بددالُعرِف ِمْتَنددا َحلْيددَف  
 

 َمدددْن َيْعَتِمددددَك ابدددَن عبدددِد اِ  ُمجتَدددِدَياا 
 

 ِلَسدددْيِب ُعرِفدددِك َيْعَمدددْد َخْيدددَر َمْعُمدددوِد  
 

ُِ ِبِهدمِ   يا اْبَن اأُلَسداِة الُشدفاِة الُمسدِتِغا
 

   (2)والُمْطِعِمددْيَن ُذَرى الُكددوِم الَمَقاِحْيدددِ  
ن

 ى ننبن ىمِانملشاى ُلنلىةاللنًصى انجن لًِاىلاوىانمل مكبنمشلعن ىمكبنملى نكا ىبنفىين ة ىبن  
ِج ُنجن ك  ن ى نمث ى نمإللىلنعًىةنملاىابنلضىخ  ت  ن  تلاىَّ ن ِتًى ل نجن عظىُنمىً مل جن     نجنف ىينإلىل 

نملشاامءنمض نجنف ق لنل مُةنلق ا ُنش ُنمً    نتال الململكنُ  ُةحج ن:نن(3)ع نِا  ُنملل  لع
         و  الش ددددد ةِ روَ ذِ  نْ ِمددددد ونَ ُمدددددطعِ يُ  ر  َشدددددعْ مَ 

ن
ن

 (4)افِ ددددددحَ األقْ  رةَ دددددددمَ خَ  ونَ ددقُ سْ يَ وَ  لِ  
 

جنف ىىمِاناىىاِّننعلىىمنمِىىانملشاىىامب   ىى ةلنفىىينمل ىىةحنالن ِتوىىينمشىىلعنلىىمِانمل اىى ُنلىىلنًىىاماجن جن
نن.فينمضقةمحننتقة ُنملخ ال

ى نفىين ة ع نجنملىمين جقىاعينملبعن  ل عن مىلُنلى نمل ل ىةنلى  نملشىل عَّن ملِىُا  ى تن   ىةنلى ن   ىةع
نملىا ن نمل ى تع ُج ُجنملضى  فنمللمىةنِ  ن جقاينض  ُفبجنجن لِ نشتا  ن  نلى  نمل اى    نجنف اى  حنجن  اى 

ن:ن(5)جنف ق لَّنملضاخ َّنلش ُنمً ُنملًا قن  ثاللن
 ُيْقدددددِري الَمِني دددددَة َأرَواَح الُكَمددددداِة َكَمدددددا

 

ددُيوَف ُشددُحوَم الُكددوِم والُبددَّلِ      (6)ُيقددِري الضُّ
                                                 

 .نن   نلاةك ن384ن/4جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(1)
:نل ىعنِ  ى ءنجن كىينملً قىَّنضىىخ َّننالكدوم:نل ىعنما لنجن ما لنِىلنشىيءنمعىالانجن ما لنملمىً ُن ملىامسنمشىاف   ن.ننالدُذرىن(2)

 :نل عن ق  ةنجن كينملً قَّنعظ  َّنملمً ُن.ننالمقاحيدملمً ُن.ن
 .نن18/232جنناألٍّاني .ننننمضصو  ًين:ن1/91جناألوراق  ملص لين:ن(3)
اعج  نجن نالش ول ن(4)  تمنعلمنًت ل  نملاَّنمش انم نث  ً َّن.نم:ن واةك نش الَّنجن كينملً قَّنملتينخّفنللً  ن ماتوعنضع
 .نن4/181جنَّهر اآلداب  مل صاين:ن(5)
 مل  تلاَّنل لل ُن.ن:نمإلللنملل متينُللغُ نتمعنمً  نجن واةك نل  لنجن كينملً قَّنالُبَّل ن(6)
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نمل نما ةن ًِّينملُ  لنمل خ  ينلق  بنملمين  ا   نش ُن  وخاج ن:ن(1)جنف ق لملماً ُنفينمع
 ِبددددددددددَأبي ٍَّددددددددددرُس ِفتَيددددددددددةِ 

 

 ِمدددددددْن ِكدددددددرَاِم الَمَغدددددددارِس  
 

 ِفْتَيددددددة  ِمددددددْن َبِنددددددي الُمغددددددد
 

 ددددددديَرِة ُشدددددددمُّ الَمعددددددداِطسِ  
 

 ُيْطِعُمدددددوَن الس دددددديَف فدددددي
 

 ن(2)ُكددددلِّ َشددددهباَء داِمددددسِ  
 

ىى  فنفىىينُم قىى تنمللىىاةنل ً ىى ن  ىىةحنملىى ن   ىىةنملق مىىُنلىى  ن  مىىفنقىى ُن  ة  ىىبنلق اىى ُنملضُّ
ق  سنمل  لل  نللقاىنجنف  ا ى ً ُنملشاى ُنفىينلوى ٍ ن  لَّجنملًانن عنملتين   تنف   نملِألنجن تشتةُّن ملصا

ن:نن(3) صً عٍَّن  نملخشبنجنف ق لن
 ُيكِرُمدددددوَن الُعَفددددداَة والَجددددداَر ِفدددددْيِهم

 

 (4)َحددا َوُيهْيُنددوَن فددي الشِّددتَاِء ال لَقا 
 

ددد  ُيْطِعُمددوَن الس ددديَف فددي َخَلددِ  الشِّ
 

   دددديََّى إذا َلْجَلددددَ  الكدددالُب النَُّباَحددددا 
ن

ى فنلً ع ىىبنمل شى ين مل  لى  نجن  الِّىى  ل ينمىلبنتقىىة ُنلن   ى انملىىةان قىةاُنمضلى مةجنملل ىىُنللضا
ل ىىىُن  تىى ننإلىىمن قىىىٍتنملن ىىلخُننانفىىىينإ اىى ُنملضىى فن نض انخشىى َّنملِىىىا ُن ىى نملتىىُأخُّن لن,نلملل ىىُن شىى  ان

ن:ن(5)جنف ق لنم  ل
نِإذا َما َخاَف ِمْن ِقْدِر عليهان

ن

دددددَل َفاْشدددددَتِواِهان نُمَماَطَلدددددةا َتَعج 
ن

ن
نلعقىىىاىنملضىىى فنمللّىىىل ن ُج نملىىىم  نن وتخىىىاجنن ل نمل اتىىى ,ننفىىى  ىىى نُمصىىىً فنملىىى امةنملىىىمين قىىىةا ىىىبع لق  ع

ن:نن(6) ق لن نملض فنف قةِّ   نلبنمللال نجن ِا  ن
 ل  َمدددددددا َوف َرْتَهدددددددا ِدَياُتَنددددددداَلَندددددددا ِإِبددددددد

 

ددواِبُح   ددباِح الص   َوال َذَعَرْتَهددا فددي الص 
 

 ِإذا ٍَّددددددددَدَرْت أَلَباُنَهددددددددا ِبِضدددددددديوِفَنا
 

ددددَفاِئُح    َوَفددددْت بددددالِقَرى ِجيرَاُنَهددددا والص 
 

ن
نم  نم نملاقىاع ًُْتن   ت  ن ُص ًتنًوُمُ  ن  نملًا ىاع نإممنُمُةااْتنمللال نللض فنُم ع  نملُاقىلننف إلللج
نلُن ِ نل ُنلجةٌّن  نً اك نللض ف. اّْ نجنفق نلُنتجةع نملاابنِ ً من ِتو  نل للال نإممن جلةع نض ا

نن
                                                 

 .نن20/166جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(1)
 النخضاُلنف   ن النُ  ان.نل لمًَّنملتين:نمل لةلَّنجن  صو منملمًَّنمل لةلَّننالشهباء :نش ُنملمً ُن.ننالّسديفن(2)
 .نن1/200جناالوراق ملص لين:نن(3)
 مإلللنم متنمضلل  ن.نن:نقاحالل  :ن ك نملض فنم ن  لبنمل اا فن.نن:نل عنع فعنالعفاة ن(4)
 .نن4/180جننديوانه    انملة ل ين:نن(5)
 .نن521جنصجوهر الكنَّ مل نمضث انجنًلُنملة  ن:نن(6)
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نل ل اىىىى ُنة  ن صىىىىٍفن ن  ىىىىة   ُن,نم نفخىىىىاكُنلىىىى لُِا ىىىىُةنملشىىىىاامءجنإلىىىىمنإلىىىىام نِىىىىُا  الا ىىىى نُع ع
ًان نعلمنكممنملن  ن ِتو  نلمِانملو ٍظنتةلُّنتوص لينلمِانمً معنمل مةنجن م   ظ انمل  ىُن ى ن ظى كانملِىُا

 ثلن:نُم اُُن  شتق ت  نجن مل امةنجنِق لنمل نكا َّن  ةحنمل نلاوٍانمل ًص ان
ن:نن(1)

 َل : أيُّ َفتدددددىا َتْعَلمدددددونَ ْيدددددِإذا قِ 
 

 َأَهددددددداُّ إلدددددددى الط ْعدددددددِن بالدددددددذ اِبِل   
 

 وَأَضددددرُب ِلْلِقددددْرِن َيددددوَم الددددَوٍَّى
 

 وّأطَعدددددددُم فدددددددي الدددددددَّ َمِن الَماِحدددددددِل   
 

َنددددداِم أَ   شددددداَرْت إليدددددَك َأُكدددددفُّ اأَل
 

 إلدددددددى سددددددداِحِل  ىِإَشدددددددارَة ٍَّرَقددددددد 
 

ن
نف ىىبنملشىىاامءنعلىىمنتشىىل بنملِىىا ُنلىى لل   ىى ننا ىى لمن ملخلىى جنجنل صىىوبعننافوىىينمل قىىتنملىىمينملىىحا

سنا ى  نملا ىى ءن ملخ ىىانجنفِثىىاتنصىى النمللىى مةنملل ىىانفىينمشىىا اكُنجنًلىىةنملىى نكا ىىَّن للىىأنإلىىمنعِىى
ن خ ولىى ملصىى النجنف لاىىلن ىى نملل ىىان ن,ن  لاىىلن ىى ن  ة  ىىبنمىى  اللننجنفالىىبنفاىىلجننقىى تالل للًلىى لننمللىىةبع

ن للأنإل بنكؤالءنملغاقمن.ن
نملوقامءن ن:نن(2)عقلَّنل نُمْلُننجن ق لن  ة ل    ة حنلش ان ج اُج

 َحدددر َم اُ  أْن تَدددَرى َكدددابِن َسدددْلمِ 
 

 ُعْقَبددددددِة الَخْيددددددِر ُمْطِعددددددِم الُفَقددددددراِء  
 

 اِء وال الَخددوَلددْيَس ُيعِطيددك للر َجدد
 

 َطدددددداِء ِف َوَلكددددددْن َيَلددددددذُّ َطْعددددددَم العَ  
 

ن
نفين ة بعنل   ةنمل  مِّن نملً سنجن ق لج ِّ كن  اُج نعلينل نلللَُّنملا ن:نن(3)ين   ة حج

 اهُ اُد َنددددددددددَ َبدددددددددَمِلدددددددددك  َيْأَمدددددددددُل العِ 
 

  اءِ مَ وَن َقطددددَر الس ددددلُ مَ أْ ِمْثددددَل َمددددا َيدددد 
 

 َصاَنُه اُ  ُمطِعَم الن اِس فدي اأَلر
 

ََ الس ددددددحاَب لِ سددددددق   اء ِض َوصددددددا
 

ن
نملىىى نًل تىىىَّنملمىىىاةي  نملِىىىا ُنعلىىىمنلمىىى  نمخىىى لنِل ىىىَّلن اةتن ىىىاللن م ىىىةللنفىىىينملقىىىاآن  مىىىتخةُج

ن  ة  ىىبنجن كىىينِل ىىَّن)ًُ  ىىا(نل اًىىمن)ًجنجنللةال  مىىف ىىبجن ىى نشىىةانلىىَّنعلىىمنِىىُا لنِا ىىبن اىىُ(نجنف  ة  ج
نللقتىى لن  اىىُنف ىىبنملًُّن ملل ااىىَّنجن  ىى ُ نللا ىىلن مل ثىى لالن  اىىُنف ىىبنمىى انقمىىُن   ًُىىبجنإلىىمن ىى    نجن ىى ُ 

أ ان لُ ن ع لنجنمضةل ءنجنِ  ن:نن(4)ف ق لنن   تبنعع
                                                 

التددذكرة .نملىى ن  ىىة  ن:نن2/497جننالحماسددة البصددرية.نمللصىىاينجنصىىةانملىىة  ن:نن306جنصنالتددذكرة الفخريددةاللىىين:نمإلن(1)
.نملقا لىينجنملى نعلىةنمللىان:نن1/315جننالعقدد الفريدد  نعًىةن:نملى نعلىةنالىبن:ن.ن  اةتنمضل  تنلىة  نعىن4/22جننالحمدونية

 .نن   نلاةك ن2/506جننبهجة المجالس
 .نن3/194جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(2)
 .نن20/34جنناألٍّاني مضصو  ًين:.ننن30,نصديوانه علينل نلللَّن:نن(3)
 .نن2/461جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(4)
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 وَقَسددْمَت َََّماَنددَك بدديَن الُهُمدد
 

 َن الدددددَدَأْب  ا َوبددددديْ ِم تَدددددنَعُم فيَهددددد 
 

 َفيوماا َتميدُر ُعفداَة النُُّسدورِ 
 

 َوَيومددددددداا َتميدددددددُر ُعَفددددددداَة اأَلدب   
 

ن

ن  ة  بنفينمل ا ُمة(نمنِل َّن)مل ان قةن ش انلا نملشاامءنإل جنِق لنمليننللةاللَّنعلمنُِا
ن:نن(1)ت  ُن

 َوَمددا َسدداَفرُت فددي اآلفدداِق إال  
 

 وِمددددْن َجدددددواَك رَاِحَلِتددددي َوَّاِدي 
 

ن
ن:نن(2) ق لنملينملق مُنمل عوامًينفين ةحنملص  بن

 الَّادِ بِ  رَ فَ الس   عينُ يُ  يلُ لِ د  ال وَ هْ فَ          دىا نَ  داهُ يَ  تْ ل  هَ نْ اوَ  قِّ ي إلى الحَ دِ هُ      
ن

ن  ة   ُنللةاللَّن  للأنلا نملشاامءنإلمنملًِ  َّنجنفالن متخة   نمللوظنملصا حن علمنُِا
ن:ن(3)ل لقعاىنجنِق لنمل نملا  ين

 بِ جَ في رَ  هُ نْ مِ  نِ يْ حِ  ل  كُ  هُ ارُ جَ وَ             هِ تِ د  مُ  ولَ طُ  بيعِ في رَ  هُ يفُ ضَ       
ن

ِجلُّ ى نفقةنِ  ن  نشا  نُمْشى جُانمل  ىة حن اانملاابنم نتملُحنفينش انالىبنجن مامةنملشى عانم ا
نةاللَّلنعلمنمخ اعبعن.ن نالب 
ق لنملينملو ان ن:نن(4)لاين  نمل انِ 

 َيددددددددددددددددد  َتراَهددددددددددددددددا أَبددددددددددددددددداا 
 

 َفوَق َيِد وَتْحَت َفمْ  
  

 

ن:نن(5)لاينق لنملين   ةنعلةنمهللنملة َّ ل ةين شل ب نلق لنمل ان
 الن ددددا َأَبدددداا ي وَ اعِ ِر الَمَسدددْمدددَطوْيدددُل عُ 

 

 يددددِد واعِ َقصددديُر ُعمدددِر اأَلَعددداِدي َوالمَ  
 

 اِس ُكلِِّهدددددمِ َيدددددداُه َفدددددوَق َأُكدددددفِّ الن ددددد
 

دددَيدِ ِعدددَّ اا و    َتحدددَت ِشدددفاِه الس ددداَدِة الصِّ
 

ن
ىى ُُّننِىى  نامبنملتىىي نمًىى معنملشاىىم ا ل نتقىىة    نللضىى فنجنفقىىةنمِىىانلًىى نملشىىاامءنملال مىى   نمللاىىن ىىت

 ملخ ىىىانجنمللىىىم  نتوىىى خانملاىىىابن ًىىىمنملل كل ىىىَّنلتقىىىة     نللضىىى  فنجن فىىىينمل قىىىتنملىىىمينمِثىىىانف ىىىبن
                                                 

 .نن34جنصنثمرات األوراق:ننمل ن لَّ   ين,نملن(1)
 .نن3/407جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
 .نننن1/120جننهديوان مل نملا  ين:ن(3)
 .ن   نلاةك ن189جنصنخاص الخاصملثا للين:نن(4)
 .نن221جنصنخاص الخاصملثا للين:نن(5)
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ا ُنجن لةً نِغممءن ا ينظ أنملض فن  غً بنع نمل انن,نل   نمِانمللاننملشاامءنقللنملاصانملال ميِّن
  نللض فنجن الاننملشاامءنملال م   ن م ا  نفينمتل ٍان غ  ٍانجنف ِثا  ن  نمِانملخ انِشامبن جقاةُجن

لىمنافنملم اةلنف ىبنجن م ن ملمن  لَّنملتانجنن ا ةجنملكنإلمنمًتش انتا     ن ا مل  نفينمل لت عنملال ميِّن
نملتان اِّ ن:نن(1)ن  ً  ن فةنعل بنجن ق لجنن   يملكنمش انملاج  ًينفين ة بنضلينمل ج
 إن  َأبددددا الُحددددرِّ َلَعددددْيُن الُحددددرِّ 

 

  (2)رِّ َيدددَفُع َعن ددا َسددِبرات القُددد 
 

 ِبدداللحم والش دددحِم وُخْبددَِّ الُبدددرِّ 
 

   َوُنطَفددِة َمكنوَندددِة فدددي الَجدددرِّ  
 َيشددرُبها َأشددياُخنا فددي السِّددرِّ 

 

 حتى َنَرى َحديَثنا َكالدُّرِّ  
 

 

نإل   ى نملخلى نل صىوعبعنملاًصىانن ُنجن ك ن  نمًِا انم لقل  ُن ملشانف مِانتقة ُنمللان جن  ضى فج
ًانملاا سنفينَّممءنملًان نلت ة ىةنً عىبجن فىينملىكن سنإلمن   ً نكممنجن ًامانالن ِتوىينلىمِاانجن م   ى ن قىُ 

نملال م   نقةنعاف منمًن  ن ةلُّن ن.نن معل علمنم ا ل ع ن ختلوَّلن  نملخج
ىىىى  ًت لىىىىَّلنللت ىىىى  ننمل ضىىىى اينجن مخىىىىتال نملاىىىىابنل ض  نمً معل نصىىىى ان مج   ىىىى نجنعىىىىافنملاىىىىابج

علىةننن  نلأً معىبنمل ختلوىَّنجنفقىةنمِىانلًى ن  ًُبجنلضى  ف ُنجنِ لمُّى ُنةؤ من قةامبنملمينل ختلوَّلن  نملشان
مهللنل ن ا   َّن  نمً معبنمجُ  ُ نمللا  نفينمل  تىبنملتىينق ل ى نفىين ىةحنعلىةنمل   ىةنلى نعلىينجنعًىة  ن

نعل بنفين  اعتعبعنجنف متمق اجنلشا ااعنل لا  نجنفخ ُ نلبنعلةنمل جن ا   ةنم  ُ نمللا  جن مق اجنإ ىُ اا
ن:نن(3) فينملكن ق لنعلةنمهللن

 َشددددِرْبُت َطَبددددْرَّذاا ِبَغددددريِض ُمددددَّْنِ 
 

 (4)َوَلِكدددن  الِمدددالَح ِبُكدددْم ِعدددذاُب  
 

 َومدددا ُهدددو ِبدددالَطَبْرَِّذ َطددداَب َلِكدددن
 

ددددددَك ِإن ددددددُه طدددددداَب الش ددددددراُب    ِبَمسِّ
 ج

 وَأنددددددَت إذا َوِطْئددددددَت تُددددددراَب َأرضِ 
 

 َيطيدددُب إذا َمَشددديَت ِبدددِه التُدددراُب  
 

 ن  َنددددداَك َينِفددددي الَمْحددددَل َعنَهدددداألَ 
 

 َوُتحييَهددددددددا َأياِدْيددددددددَك الرِّطدددددددداُب  
 

ن

ىبعنجن  خلى جن نل لمُّىِان  ى ءنمللاى  نلاىةنًُقاع ن ج ى نج ن  نمضل  تنجنشىامب  ُفمجُ   جنمللا  نِ  ن تضحج
بعنللض  فن.ن نل ةملنقللنتقة  ع

نل ل اىىى ُنجن مللخىىىلنف ىىىبنجنلىىى ملشىىىاامءنن ىىى نن نننننننننن ل ىىىةفنملً ىىىلن ىىى نمللخ ىىىلنجنف ا ىىىكنن نملِىىىُا
نصىىى ات  ن تضىىى ة  نجنصىىى النملِىىىا ُنمل شىىىاقَّنجن صىىى النمللخ ىىىلنمل ظل ىىىَّنجنل ِىىى  نللصىىى الن ملشىىى عاج

                                                 
 .نن18/316جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(1)
 :نمللاةنملشة ةن.الُقرِّ ملنملل اةلن.ن:نل عنملاانجن كينملغةالسبرات ن(2)
 .نن3/207جننعيون األخبارمل نقت لَّن:نن(3)
ُِان.نننالَطَبْرَّذن(4)  :نمللة ةنمل   نن.ننالَغريض:نِل َّنف ام َّنعجاِّلتنإلمنملمُّ
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بعنملص ةالن ة ل وسن  نً   َّنجن نانفينملًان قا  نمل ؤثِّن جن مى َّ ٍتنعقل ىَّنن لنم انن منل ضوينعلمنم ِ  ع
نِثىانممىتخةم جبجنفىينملقىاآ نملِىا ُنجنف  ً ى نتتو ن عن ل َّنًظاانجن تؤ ةن  نمكبنإل بنجن ك نمم ل ب 

ىى   ىىةثً نمهللنعىىّ ن لىىّلنفىىينِت لىىبنملا  ىى نعىى نصىىو تنمل ىىؤ ً  ن مع ىى ل ُن لىى ن ما ُنجنًىىامان  ىىةثً نم ضل
نع نمص  بنمللًاىنةجناعنع نصو تنملِ فا  ن مع  ل ُن ل ما ُنجن   ً  ن ُن نعى ن ة ث  َّنجن تلاجىبجن ىة ث 

ىىَّنملاقل ىَّنملتىين اقىىةك ن انجنف ِى  نلىىملكنتىأمكىلنملًاى ث اانفىينملىًوسن ملاقىىلنمللشىاين,ن ى نخىاللنمل ق ًا
نمإلًم  نل  نملص ات  ن.ن

ن ُُّنما ُةنلُ نملُنملل كليا نملخ معّينجنُ  مج ن  لكنل نعلي  ن:نن(1)ق لنمل نملشُ ق  ن  ةحج
 َقددددددْد َمَرْرنددددددا ِبَماِلددددددِك َفوَجددددددْدنا

 

 إلددددددى الَمَكدددددداِرِم َيْنمددددددي َجددددددَواداا ەُ  
 

 ُيَبددداِلي َأتَددداُه َضدددْيف  ُمِخدددف  َمدددا 
 

 َأْم َأتَدددداُه َيددددْأُجوُج ِمددددْن َخْلددددِف َرْدِم  
 

 فاْرَتَحلَنددا إلددى َسددعيِد بددِن َسددْلمِ 
 

 َفددددِاَذا َضدددديُفُه ِمددددَن الُجددددوِع َيْرِمددددي  
 

ن

نملةع متن,نفم ان مش انملشاامءنإلمنً ع  ن  نملةع لنجنملةع لنملا  َّنجن تم منقةن ن  ن خصُّ
نفىىىينمل ً مىىىل تأْنمل ُننولىىىمنجن كىىىيمللُن ُج جنِىىى لاجاسن ملىىى الةلن ملختىىى  ن مل ىىىأتُجننةلىىىَّنم نمل ل  ىىىَّنملتىىىينتقىىى 

نإلمن ً مىلَّنجن ف  ى نًى ع ن ى نملتخصى صنجنَّنجن تم منملًان ملةع لنملخ صان قاىجن كينةع ل نالنت ت نج
نملشخصنلةع لنل ااعنم نصىة قبنم نقا لىبنم نضى وبعنلتًى  لنمل اى ُنجن قىةنشى عنكىمم  عنملًاىن  ثن ق ُج

نلًىى نملشىىاامءننملىىةع متنفىىينملاصىىانملال مىىيِّنن ىى  ىىُلُتننمِث ىىالنجنفىىًظُُ  ىى نمل ق  عىى تنملشىىاا َّنملتىىينًجمع
مً معنمل ا ُن مل ل ىن ملشامبننفنإ ا   ُنجنفمِا ملللبنمضصةق ءنجن ممت ض انمضض  فنجنل ة

نُنفينكمانملةع متن.نملتينِ ًتنتقةان
نمشا اكُنملتينًظ  ك ملمينمامنإل بنململ ةفنملاا سننإ ان فينملىةع متنكى ننشاامءن  ن امءع

نص  بنملةع لنم نملً لن ًبنلملبنلخلىبنجن لِى ن ى ن لوىتنمضًظى ان نلِا  ُنجن مإلش ةلنلُِا ملتو خاج
نلل ص لنإلمنَّ  ت ُمل  لن ملوِ كَّنجننملشاامءنمتِؤ منعلمن انجنم انفينكمانمضشا جنل ةفنمإلض  كع

ن:نن(2)علةنملا   نال امتبنجنِ   نعًةانإخ م نلبِق لنعلةنملا   نل نع انل ن
 يفاا اِك ربُّددددِك َضددددَقددددي َأبْ دِ ْنددددإن  عِ 

 

 ُم ُكُهدددددددددوالا َوُمدددددددددْردا اا َحقُُّهدددددددددَبددددددددداجِ وَ  
 

 اا مَ ِقددددَ  انَ ِك الدددذي َكدددوا جدددارَ َطَرقُددد
 

دددديِف ُبددددد ا  ةِ اَمددددرَ كَ  نْ ى ِمددددال َيددددرَ    الض 
 

 اُهمْ اُفُه َقدددددددْد قُدددددددرَ يَ ْضدددددددِه أَ ْيدددددددَفَلدَ 
 

 ا وَن َتْمدددددددددراا َوَُّْبددددددددددَ هُ شدددددددددتَ َوُهدددددددددْم يَ  
 

ُُ َوَلِكدددددَفِلَهدددددذا َجدددددرَ   نْ ى الَحددددددي
 

 اَهدددددِة ِجدددددّدا َض الُفكَ ا َبْعدددددلَندددددَجعَ  َقددددددْ  
 

ن
                                                 

 .ن555صن,ندالئل اإلعجاَّ  ًظان ثلنملكنق لنةعللنعًةنمللال ًين:ن.نن2/892جننالكاململ لاةن:نن(1)
 .نن1/277جننالبيان والتبيين  ظن:نمللن(2)
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ن مض ل نلل ل مل ِّنن  ظ اجن نملوِ كيُّ ملمينُمل بجنجنمل  صينلة كنعج  ٍاننفيناث ءنة كنملل ِّننسُّ
ن:نن(1)جنإمن ق لن جن لبنلجّقبنة كنمللِّنن قةاُ بجن ل ُ َّلن

 َدَعاَنددا َأُبددو َعْمددرِو ُعَمْيددُر بددُن َجْعَفددرِ 
 

 علدددى َلْحدددِم ديدددِك َدْعدددوةا َبْعدددَد َمْوِعدددِد  
 

 َفَقدددددددد َم ديَكددددددداا ُعدددددددد  َدْهدددددددراا َذَمل قددددددداا 
 

  (2)ُمدددددَؤنَِّس أْبيددددداِت ُمدددددَؤذَِّن َمْسدددددِجدِ  
 

 ُيَحددددددِّثُنا َعدددددْن َقدددددْوِم ُهدددددوِد وَصددددداِلحِ 
 

  َوَأٍّْددَرُب َمددا اَلَقدداُه َعمددرو بددن مرثَدددِ  
 

 َوَقددددداَل َلَقدددددد َسدددددب ْحُت َدهدددددراا ُمَهلِّدددددالا 
 

دددددِد    وأْسدددددَهْرُت بالت دددددْأذيِن ُأْعدددددُيَن ُهج 
 

 أُيدددددددذَبُح َبددددددديَن الُمسدددددددلميَن ُمدددددددَؤذِّن  
 

 ُمقددددديم  علدددددى ديدددددِن الن ِبددددديِّ ُمَحمدددددِد  
 

 َفُقْلددددُت َلددددُه : يددددا ديددددُك إن ددددَك َصدددداِدق  
 

 َوَان ددددددَك فيمددددددا ُقْلددددددَت ٍَّْيددددددُر ُمَفن ددددددِد  
 

َْْضدددَياِف إْن َناَلدددَك الدددر َدىَوال   َذْندددَب ل
 

 َفدددددددان  الَمناَيدددددددا للدددددددُديوِك ِبَمرَصدددددددِد  
 

ن
نملشاامءنفينةعى مت ُنإلىمن صىفن اى   ُن شىامل ُنجنفتىامكُن قتصىا  نفىينشىااكُن لقةنُع ةع

ىىأُن ن  ىى ت ُنفىىينًانعلىىمن صىىفن ىى نمىى قة  ًُبجنلضىى  ف ُن مصىىةق ا ُنجنِ  ىىلا  ُن  ىى ل ن ىى كا  نجنع شىى منلج
جنفألى ة منم  ن صو من ا   ُنالمت ض انملض ف اة  نمل ا ُن مل ل ىنجن   نملشاامءنملنمل   لخ

ن:نن(3)فينمإلَّامءنل ل ض انجنِش لُنملمين ق لنفين صفنق  اوعبعنمل اّةلنلض  فعبعن
 ِعْندددِدي أَلْضدددياِفي إذا اْشدددَتد  الَسدددَغبْ 

 

 َقطدددددداِئف  ِمْثددددددُل َأَضددددددابيِر الُكتُددددددْب  
 

 د ْت ِمدددددددددْن َكثَدددددددددبْ َكَأن هدددددددددا ِإذا َتَبددددددددد
 

 َكدددددددواِئُر الن ْحدددددددِل َبياَضددددددداا َوَثَقدددددددْب  
 

 َقددْد َمدد   ِدْهددُن الل ددوَِّ ِممددا َقددْد َشددِربْ 
 

 َوجدددداَء َمدددداُء الددددَورِد ِفْيددددِه َوَذَهددددبْ  
 

 َوٍَّدددداَب فددددي السُّددددك ِر َعن ددددا َواْحَتَجددددبْ 
 

 َفُهدددددَو َعَليدددددِه َحَبدددددب  َبْعدددددَد َحَبدددددْب  
 

 الُكثُدددددددددب ُمددددددددَدر ج  تَدددددددددْدِرْيَ  َأْنَقدددددددداءِ 
 

 ِإذا َرآه َواِلددددددددددُه الَعْقدددددددددددِل َطدددددددددددِرْب  
 

 َأْطَيدددددددددددُب ِمْندددددددددددُه َأْن َأراُه َيْسدددددددددددَتِلبْ 
 

 ُكددددددلُّ امددددددِرِف َلذ تُددددددُه ِفيَمددددددا ُيِحددددددْب  
 

ن

َّلنمعةان لا فنعع ن:نن(4)ك نلض  فبعنجنف ق لن مل ن  لٍبنمل أ  ًينملمينُ صع
ددددة  َشددددِرَقتْ  فِ يْ ِعندددددي ِللَضدددد  ِعج 

 

 ْعَجددُب الَعَجددِب َي أَ ا َفِهددِبددِدهِنهَ  
 

ددتِ   ْجَهَهددا َفَغدددتْ اُر وَ الن دد َقددْد َعض 
 

 ميَن ِبددددددالَورِد ُمنَتِقددددددِب َكياَسدددددد 
 

                                                 
 .ن   نلاةك نن66جنصنهديوانة كنملل ن:نن(1)
 :نفص حنمللم  ن.ننالَذَمل قن(2)
 .نن9/124جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(3)
 .نن4/209جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(4)
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ن ُنةع نض ُوبجنإلمنلُن   نمل  ممًينملمين ُن لة عنمل ان نإعنةي  ن:ن(1)جنف ق لَّامءلنلبنل ل ض اش ي 
 ِعندددددددي َفددددددَدْيُتَك َجددددددْدي  

 

 (2)َشددددددددَوْيُتُه َوَمْضدددددددديَره 
 

 َخْيدددددددددر  َفدددددددددِاْن َأتْيدددددددددَت فَ 
 

 َواَِْن َأبْيدددددددددددَت َفِخْيدددددددددددَره  
 

ن
ظ ىى انِىىا  ُ اىى   ُن شىىامل  صىىفنملشىىاامءن ل إلضىى فَّنإلىىمن جنُنل ىىةفنللىىبنملضىى  فجن م 

نمضمىخ  ءجنفللىىأ منإلىمنمل ل لغىىَّنفىين صىىفنن م صىو لاى نملىىةع متنملتىينِىى  ن ق   ى نلاىى نمضلى مةع
 ى ن  ىثنمضصىً فنملتىينتىأتيننجنم نُجنقىةاناى ُن ملشىامبنملتىينتجن  ماةكُن   ةل ُنجن ى ن  ىثنِ  ىَّنمل ان

ىى  ننجنفتشىىاانم اننتل عل نملا ىى ًينجن صىىفج نكىىممنمل  ىى  نجن قىى لج ن ىى ن  ىى عُع ملضىى  ُفن للمىى ُ نفىىين  اىىٍُ
نن:ن(3)ُ بجنلبن   ةنل نمل    مل ا ُنمل تت لعنملمينقةان

 َجددددداُءوا ِبُفْرَندددددى َلُهدددددم َملُبدددددونِ 
 

 (4)َبدداَت ُيَسددق ى َخدداِلَص السُّددُموِن  
 

 ِع أكددددواَم ذى ٍُُّضددددونُمَصددددْومَ 
 

  (5)قددد ُحِشدديْت بالسددك ِر الَمطُحددونِ  
 

ُندددوا َمدددا ِشدددْئَت ِمدددن َتْلدددوينِ   َوَلو 
 

 ِمددددددْن َبدددددداِرِد الط َعدددددداِم والس ددددددِخيِن  
 

 َوِمدددن َشرَاِسددديَف َوِمدددْن ُطدددْرِدينِ 
 

 (6)َوِمدددْن ُهدددالِم وَمُصدددوِص ُجدددون  
 

 ومددددددددن ِإَوَُّ َفدددددددداِئِق َسددددددددمينِ 
 

 ِبددددددالَعجْيِن  َوِمددددددن َدَجدددددداِج ِقْيددددددتَ  
 

 فالش ْحُم في الظُُّهدوِر َوالُبُطدونِ 
 

 وَأْتَبُعدددددددددددوا َذِلددددددددددددَك بددددددددددددالَجْوَِّيِن  
 

 وبدددالَخِبيِص الر ْطدددب واللّدددْوَّينِ 
 

 َوفك ُهددددددددددددددوا ِبعَنددددددددددددددِب وِتدددددددددددددديِن  
 

 والرَُّطدددددددددَب اأَلََّاِذ والَهْيدددددددددرونِ 
 

  (7)ُمَحمددددددددد  يددددددددا َسدددددددديَِّد الَبِنددددددددينِ  
 

ن
ىى لاىى نةعىى متنمضنِ  ىى ن صىىفنملشىىاامءجن ةعىى متنملىىلخالءنلل ىى  نشىىىةالننلىى مةنجن صىىو منم ضل

نةعىى ُلنصىى نة ٍ نلخ ىىٍلنلىىبنجنف امىىُنلًىى ن شىى ةلمنةام  لىى لخل ىىُنجن قىى لنملىى نًصىىانلىى نملىىينملوىىتحنجن صىىفج

                                                 
 .نن393جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:ن(ن1)
    ن ل ُن.ن:ن ا ُن  نلل ن نالَمضْيرة (2)
 .نن18/317جناألٍّاني مضصو  ًين:نن(3)
 :نخل ن متة ان.ننالفرنية (4)
 :ن ل عنع لن.نُمَصْوَمع  (5)
:نوالهدالم:ن اى ُنلألِىامةن.نننالُطردين :نل عنشام فن:ن ك ن ق ُّنملضلعنجن ك نمل افنمل شافنعلمنملىل  ن.الشراسيف ن(6)

 .ن ُنمل  انخ صَّ:ن ا ُن  لخن  ًقعنفينملخّلن  نلنالمصوصملةك ن.نن ا نملمِل ننمل ص ومن   ا ُن  نل ُنعللَّنم ن
ن  نملت ان ملاُّ بن.نالهيورن  :نً عنل ةن  نملت ان.ننننذاألَّان(7)  :نملُلمِّاىِّ



19 

 

ةع تىبنجنإلىمن قىتنخا لىبننلن ى نل ظىَّنةخ لىبنإلىمنل تىبعن لل لى  صى ِّانتصىاف تنكىممنملصىة  نمللخ ى
نعلمنملضان ن:نن(1)جن ق لن كن  نعًةانجنفينً   َّنتلاثج

 اِس فدي الُبخدلِ َصديق  َلنا ِمْن َأبدَرِع الن د
 

 ذي َفْضدددددِل َس ِبددددديْ َلدددددوَ  وَأفَضدددددلِهم ِفيدددددهِ  
 

دددي َكمدددا َيددددعُ انِ َدَعددد  ديَقهُ ديُق َصدددو الص 
 

 ثِلددددِه ِمثلددددي لددددى مِ ي إِ تِ َفِجْئددددُت َكَمددددا َيددددأْ  
 

ددددددددددد  رَأيتُدددددددددددهُ  امِ َعدددددددددددسدددددددددددَنا ِللط  لَ ا جَ َفلم 
 

 ي ِلددداِئِه َأكْ ى َأن دددُه مدددن َبْعدددِض أعَضدددُيدددرَ  
 

 اا َوَيْشدددددددددُتُم َعْبدددددددددَدهُ اَنددددددددديَ حْ اُظ أَ َوَيغتَددددددددد
 

 ي جِلددددن أَ َوَأعَلددددُم َأن  الَغدددديَظ والَشددددتَم ِمدددد 
 

 َفَأقَبْلددددددددُت َأْسدددددددددَتلُّ الِغددددددددذاَء َمَخاَفدددددددددةا 
 

 َوأَلَحدددددداُظ َعيِنددددددِه َرقيددددددب  علددددددى ِفعلددددددي  
 

 دي ِسدددددددراا أَلْسدددددددِرَق ُلقَمدددددددةا َأُمددددددددُّ َيددددددد
 

 ُُ بالَبْقددددددددِل ي َشددددددددَّْراا َفأعَبددددددددَفيلَحظِندددددددد 
 

 َوُقمدددددُت َلدددددو أنِّدددددي ُكْندددددُت َبي دددددتُّ ِني دددددةا 
 

دددوِم َمدددْع َعدددَدِم اأَلْكدددلِ    َرِبْحدددُت ثَدددواَب الص 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .نن1/302جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
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 : نحر اإلبل  -
 

نف  ىىى ن إل اىىى ُنمضضىى  فنجنف ىىىةحنملشىىىاامءنل ىىً ُنلِثىىىالنً ىىىاكُن عقىىاكُنل لىىىلنتوىى خُانملاىىىابج
جنللةبنجن ُم ق تنملشِّت ءنملق م َّلضا فنجن لخ صٍَّنفينُم ق تنممضل مةنملم  ن ً ا  نإعلل ُنإلع ا ُنم

 ق ل منف   نجنفمِا منصو تنمإلللنملتينتًج ان مً مع ى نجن  صىو مننفينكممنملل بنل ا َّنإالانفلُن تِا من
ع ل َّنملً انجن ت اق منإلمنملظا فن مضل مءنملتين تُنف   نملً اجن ملِ و َّنملتين قىّةُنف  ى نملل ىُنجن

ىى  ىى نعال ىىَّن ىى نتجىىةاكنمًانُنجن صىى ا منخشىى َّنمإللىىلن ف ع ىى نعًىىةنمقتىىامل ُن ً ىى ن نضًان عنمل اىى ُنمل قىىةانً 
ِجّلبنإالان ننل لوت منملًظانإلمنض  فٍَّنمخّ ٍَّنالنتاافن ةاملن.نلً ان ش كنمل ق عنل  نجن   نملكن

ن
ىىىةانً ىىىانمإللىىىلنللضىىى  فن مضشىىىخ صنمل  تىىى ل  نفضىىى لَّلنجنفلىىىُن لخىىىلنمضلىىى ن مةنعلىىىمنلقىىىةنعج

ض  ف ُنلأعّ نشيٍءنلة  ُنجنفا ة منإلمنمم  نإلل ُن ً ا ً  نل ُنجن قةنل اىنملشاامءنكىممنمل ىةثن
ن:نن(1).ن فينملكن ق لنمل نمل  لمنةنجن  صو  نفال ُن  ص ا  نِا  ُفُأخم من  ة   نكؤالءنمضل م

ددددَل َشددددْخَص َضددددْيِف ُمقِبددددلِ   َواََِذا تَأم 
 

 ٍَّْبدددددرِ ُمَتَسدددددربِل ِسدددددرَباَل َلْيدددددِل أَ  
 

 َأْوَمددددا ِإلددددى الَكوَمدددداِء: َهددددذا َطدددداِرق  
 

 َنَحرْتِنددي اأَلْعددَداُء إْن َلددْم ُتْنَحددري  
 

ن

نللضىى  فنجن مىى اع نإل اىى   ُنجن ل لىىاةناؤ تىىبنلخ ىى لنملضىى فن  ىى نة  ن ف  ة  ىىبن  ىىبٌّ
ت   ىىىٍ نلشخصىىىبنلمىىىلبنِثىىىالنملظىىىالُنملىىىةم سنجن مضلىىى مءنملصىىىالَّنملق مىىى َّنجنًىىىامان شىىى انإلىىىمنملً قىىىَّن

ً ُنل ليءنملض فنجن الا  نتِ  نمإلش النم نمإل   ءلن ى نخىاللن شى كةلنملً قىَّنلاظ  َّنضخ َّنملمانم
ىىبنملًان  قىىَّن ىى نلصىى  ل  ن كىى نقىى اُنإل  ىى ن فىىين ىىةانمىى وبنجنفىىتالُنمًاىىبنقىى ةُنلً اكىى نجن كىى ن ىى نل تىىتنتةِا

نعلمنمخاللن ش كةمت نملًا انُضض  فبنًان  نملم لقَّنجن فينملكنةل ل  ُج ُجنعلمنبنةما كىممنملواىلنجن مًّبنُ ْقةج
نلملكنًامان اىنً انمضعةمءنلبنمك  نعل بن  نتِا  ن عةُنً اك ن.ن نلاَّلٍَّنً لاٍَّن  نةمخلب

ن
نفىىين ىىةحنصىىا عنملغىى مًينجن ملىىمين ىىاىنم ان مىى  فن  ة  ىىبنن ًل ىىظجنتىىال جُنملشىىل عَّن ملِىىُا

نجنف ق لنن جشاعَّ نةما ل  ّ  نلُِا ن:نن(2)جنإّ  نل اٍبن م 
 (3) قاحيدِ المَ  ومِ الكُ  لُ قّ ا عُ هَ ن  اِ فَ          مُ هُ يوفَ سُ  تْ شامَ  ة  أَ دْ إذا هَ  وم  قَ        

نُف ُنعًةنملً ان خت ا  نمفضلنمإلللن,ن كينملِ ُنمل ق   ةن.ن

                                                 
 .نملل ت  نإلمنملال ينص  بنملً جنب.ن قةنًمن3/43جنناالمتناع والمؤانسة.نملت   ةين:نن33جنصناإليضاح ملق   ًين:ن(1)
 .نن1/160جننشرح الديوانصا عنملغ مًين:نن(2)
 :ن واةك ن ق  ةنجنمإلللنملغالظنملم   ن.نالمقاحيد :نملوتالنن.نالهدأةن(ن3)
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ن:نن(1) ق لن وتخالمم َّجنإلل ُن  نً اك نضض  ف ُنجن اينلُنت ًا ُنِان ق ُن ًص انملًان
 بُ ها ، والفتى ذاهِ تُ امَ رَ ها              كَ ب  رَ  نْ هِ تُ  مْ لَ  بل  إلنا          

نننن
ىىبن شىل عت ُنجنف ىىُنعلىم نق  ع نإلىىامك ُنلى نملالىى سنمل  صىلينلِىىُا ممىىتاةمٍةنللتضىى  َّنن  وخىاج

علمنممتاةمٍةنللتض  َّنًومبنمل قتنن ُنفي بنجن لًِانع نإلل ُنملِث الن  نململبن ملًاننلة  ا ُنةف عل 
ن  ىىى ٌّننض اننلضىىى  فن م  اىىى   ُن فىىىينمىىىل لنإِىىىامُنمنل ىىى نل  ا ىىى  علىىى  ُنجن  وخىىىانم ضىىى لننملىىىكن ملىىىب 

ن:ن(2)ً ُنة  نَّ اك نضض  ف ُنجنف ق لخ َّنجنعظ  َّنملمانلً اكُنل للنملضان
 َلنددددا إِبددددل  ُكددددوم  َيضدددديُق ِبَهددددا الَفَضددددا

 

 وَتغَبدددرُّ ِمنَهدددا َأْرُضدددَها وَسدددماُؤها  
 

 َفِمدددددْن ُدوِنهدددددا َأْن ُتْسدددددَتَباَح ِدَماُؤندددددا
 

 ِمددْن ُدوِنَنددا أن ُتْسددَتَداَم ِدماُؤهددا وَ  
 

 ِحَمددددىا َوِقددددرىا َفددددالَموُت ُدوَن َمراِمَهددددا
 

 َوَأْيَسددُر َخْطددِب َيددوَم ُحددق  َفَناُؤهددا  
 

ن
ن ى ن ىانعلىمنمًانللًاننلعنةانف لشاامءجنم مء نفين ة  ُنم نفخىاكُنجن ًظىا  نإلىمنمإللىلنمل جُاى  ى نإلىل 

ن  نمث  عن ث الجنملل ُنجن ًو مَّ نمث ال ننمإلللعننملةالَّنمض لمنجنإلل  جنلة  ُننجنف ينضخ َّ نجن م  ًَّ نجنِ 
ن:نن(3)ن ق لنمل نمل ات ن وتخالم

 (4)اابَ حسَ أَ ي وَ ومِ قَ لِ اا دَ َمجْ ا هَ رتُ ي  صَ ي           فَ لِ صَ نْ مِ ا بِ ايَ فَ الص   ومِ لى الكُ إِ  تُ مْ قُ وَ 
ن

نمل تًلين  ة ل  ن:نن(5)ن  ق لج
 (6)اَِّ نَ الكُ  سِ يْ رِ تَ نْ العَ ى بِ ودَ أَ فَ            رِ فْ في الوَ  كَ لَ عْ فِ  ومِ حُ ى في اللُّ كَ حَ وَ      

ن
فواىىلن  ة  ىىبنفىىين  لعىىبنملىى ف ان شىى لب نلوالىىبنل إللىىلنجنفِ ىى ن  لىىكن  ة  ىىبن  لىىبنفىىينلىى ةاجن

نملً ُ نملشةمةنملم  ًَّن.نفقًان نبنِملكن  لكج

                                                 
 .نن567جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(1)
.نملىىى نن175/ن3جننالمثدددل السدددائرث ىىىان:نجنملىىى نمضن10/59جناألٍّددداني .نمضصىىىو  ًين:نن4/155جننَّهدددر اآلدابمل صىىىاين:نن(2)

:ن  .نن5/177جننأنوار الربيع اصُ 
 .نن36جنصنهديوانمل نمل ات ن:نن(3)
 :نل عنمل صو لنجن كينملً قَّنَّ  النمللل ن.ننالصفايان(4)
 .نن52جنصنسرقات المتنبي ومشكل معانيه.نمل نلم ُن:نن192جنصنهديوانمل تًلين:نن(5)
 َّنجن قصةنملم  ًَّنِث النملل ُن.نا:نمل  تلنَّالكنا  ظَّنملشة ةلن.:نملً قَّنملغلنتريسعنالن(6)
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للىى  ظن:ن"ن لىى سن ِىى  ن ِ ًىىَّ نعظ  ىىَّ نعًىىةنملاىىابنملِا ىى ءنجن قىى لنمن* ىىانم نملُاقىىانللًان نن
اما  ى نجن النن(1)ً ُنشيءن"نف  نعقانمإلللن م  ا ُنملمان .ن كُنفينفال ُنكممن ختى ا  نخ ى انمإللىلنِ 

ًّ تن  ن:نن(2)ً  نجن فينملكن ق لنمل نشجاامعَّ اض  نلً انملِم امتن مل    التنم نمل جمع
ن

 َفاْبَتْعدددُت ِمدددْن ِإِبدددِل الِجَمددداِل َدْهَشدددَرةا 
 

   (3)ق ددِة الُعُطددلِ م َتُكددْن بالحُ َلددَموُسددوَمةا  
 َنَحرُتَهددا َعددن َسددعيِد ثُددم  ُقْلددُت َلُهددْم :

 

 َُّوُروا الَحِطددديَم َفدددِان ي ٍَّْيدددُر ُمرَتِحدددِل  
 

ن

نملل اىَّنملاال ىَّنملصى ام  َّنجنلالىتنمضلى مةن ضى ا  نإلىمننإ ان ملظا فنملام النملتينتًت بج
شىىى انج ن ملاع نفُاظجىىىُنلىىىملكنلىىى ةكُنجن م ةمةنفخىىىاكُنجن  ىىى نملىىىكنإالاننً ىىىانًوىىى اسنإلل ىىىُنفً ىىىا منملوعصىىى لج

 ىى ع   لنعًىىةكُنجنفلىى سن ىى نمل مىى انً اكىى نلاىىةنم ن ضىىمنعلىىمن  ل ىى نعشىىالنشىى  انجنفىىقممن ىى نضًان
نفىينمع ىً ُنكىين  ول ى نملىمينت  لىبنً اْتنًج ىان ا ى ن لىةك نملىمينلل ً ى نجن لًِان  ى نت ى  ن تصىغاج

ن:نن(4)فينً اانلوص النمإلللن م  ا    نللض فن ق لنمل نكا َّ فنمل  ا نجنم  ُنملضان
 (5)لِ جَ األَ  ةَ ريبَ قَ  إالّ  اعُ تَ بْ أَ     ال      وَ  الِ صَ بالفِ  وذَ العَ  عُ تِ مْ ال أُ        

ن

  جالِّ نملق   ًينعلمنق لبن"نالنم تععجنملاج ُمنل لوص لن"نلق لعبن:ن"ن ًتقلجن  نعةُنإ ت ع  نإلمنن
مل ل اىىينلىى لًظانإل  ىى نجن  ىى نملىىكنإلىىمنننلتىىأًسنل ىى ن   صىىلنل ىى نملوىىانن ل  نجلقىىمنل ىى نفعصىىمًاىىبجنالن جن

نمضللن جن ممنقجْابج إلمنً اك نجن   نً اك ننًبجن عننلجنقُنتُنًْنً اك نجنم نالن جلقينملاج منإلق ءلنعلمنفص ل  نجنِ 
ن.نن(6)بجن ض  فن"نإلمنمًان

نمللان بن شىتاين ى ن شىتا بنمامةنمًاىمضلىلن(نجنلق لعىبن:ن"ننل ًينق لبن)ن النملت عنإالنقا لَّ  شاحج
ننبن ىىملحن  ً ىىانعىى ضًاىىن  نقىىةنمشىىتاىن ىى نقُىىْةنُةًىى نمللجىىبن جنِىىنممنمشىىتاىنشىى للنم نلا ىىالملألضىى  فنجنفىىق

ن.ن(7)قا بن"ن
ن

                                                 
 :نضابنق ماُنمللا انل لم فن ك نق اُنِينالن مت  عنملوامان.ننالعقر *
 .نن230جنصالبخالء ملل  ظن:ن(ن1)
 .نن23/30جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
 :نكينملتينالنم َّنل  ن النقالاةن.ن طلُ العُ ملاملاَّن.نن:نملً قَّنملتينةخلتنفينملمًَّنة ق  الحُ :نً قَّنِل الن.ندهشرة  (3)
دالئددددل .نمللالىىى ًين:نن651جنن2/593جننمحاضددددرات األدبدددداء.نمضصىىىل  ًينجنملامَّىىىبن:نن5/47جناألٍّدددداني مضصىىىو  ًين:نن(4)

 .نن7/199جنن383جن2/267جننالتذكرة الحمدونية.نمل ن  ة  ن:نن312جنصاإلعجاَّ
ُلنُع نمج ِّبعن.ننالِفصاللًت ننجن  م ةت  نع امن.ن:نكينمإلللنمل ة ثَّنمنالعوذ (5)  :نل عنفص لنجن ك ن لةنملً قَّنإممنفجصع
 .نن334جنصناإليضاح ملق   ًين:ن(6)
 .نن431جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(7)
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نةم  ةنل نملُن جوتخالم ن:نن(1)لاقاانللاش انإل ا ُنملض فنن  ق لج
 (2)اريسَ ي وَاعْ رِ سْ لى يُ عَ  ارِ شَ العِ  رَ قْ ي        عَ نِ هَ ب  نَ  يفُ ا الض  ا مَ ذَ ا إِ يهَ فِ  تُ دْ وِّ عُ 

نملمخ ءجنما ُتبجنجن تاتوعجن نلى  اُنن ً لَّنمل  ة حنعًىة  نالن لىةنشى ال  ُ صلج ضى وبجنجنف ضى اج
جنةاتىبجنجن  مى لتبنفىين الىبن مىل بجنف ى ناف قجىبنجن عجنن ِ ًتىبنفىينًومىبن ى ناَُّعلمنملىإلمنملحنفامبن

ن:نن(3)ن  ل كن ق لنمل نمل م نملل خا ين  ة ل نق فينمل
 مُ يهِ ا ِفددددددددددَيددددددددددِة َحَللَنددددددددددادِ ذا َوبَ َهدددددددددد

 

 بيَن ِقدددددددَرىا وال َتَّويددددددددداالِ ال َطددددددد 
 

َُ َوَأْصددديدددَل اإلَندددوا َلندددا الخَ رُ َنَحددد  واحُ بَ ا
 

 ديدددددددا ْت ُعددددددد ةا َوعَ اَنددددددَى َوكَ َرْجَلدددددد 
 

ن

لقىىىىىةن صىىىىىفنملشىىىىىاامءجنمكىىىىى بنمضلىىىىى مةنلمىىىىى  ف ُنمل ىىىىى ةلنإلىىىىىمن ل  عىىىىىَّنمإللىىىىىلنمل ل  عىىىىىَّن
نن ىى نتالىىُن ق ًلىى  صىى ا منخشىى َّنمإللىىلن ف ع ىى نعًىىةنمقتىىامبنمللىى مةن ً ىى ن نضًاننمل خصاصىىَّنللً ىىانج م ا

ن:نن(4) ل ُةاجنل ً  نعال َّ نعلمنً ٍان ش ٍكنل  نجن ق لنمل نكا َّن
  قرِ العَ  ةُ فَ ائِ خَ  يَ هِ وَ  إالّ  مسِ تُ  مْ لَ وَ            هِ وتِ صَ  انَ رفَ عِ  ولُ الشُّ  طيرُ تَ  تْ انَ كَ وَ     

ن

أًاننفقةنص اانمإللل نعًىةنمى  عنصى تن  ة  ىبنجن  ى نملىكنإالانِ  ن ى نخ ف ى نملًى تجن ى نت  ىاج
ثالنً اانل للن.ن ن  ة  بنجنِ  نع نإةامِ  نلً   ت  نمل أم   َّننجن فينملكنةاللَّلنعلمنُِا

ن:نن(5)  ثلبنق لنملينفامسنمل  ةمًين
 ا هَ يْ ادِ عَ أَ  نْ مِ  إالّ  هرَ الد   نُ مَ أْ ال تَ             ةا عَ و  رَ مُ  اا اتَ تَ شْ أَ  ومُ الكُ  حُ بِ صْ تُ وَ      

ن

نمإلللن مع ِّك نعًةنملاابنجن ك  ن:نمل ش الَّجنجن ملِ   ءنجن قةنمِانملش عام نً قت  ن  نمًوسع
نمإلللنم عنمللت  نتجُاةان ن.ن  نكل  ع

نً  ىىانمإللىىلنجنل  سنجن ا قىىَّنخوّ ىىٍَّنلىىُن ألو ىى نملًاىى  صىىلنمل تًلىىينإلىىمن ىىةحن  ة  ىىبنلىى لُِا
ن:نن(6)جنف ق لنإلمنإع  لنملوِان ملًظانف   نل اًمن  ت ننإظ  انم
 (7) امُ وَ الس   َأتهُ رَ  هِ فِ يْ ضَ  نْ مِ  حُ ْقبَ أَ           هِ ائِ دَ عْ أَ  وهِ جُ في وُ  ن  سَ حَ      

                                                 
 .نن6/11جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(1)
جن م م ن  نتِ  نمإلللن مًومى  نعًىةنمكل ى نإممنِ ًىتنن:نل عنعشامءنجن كينملً قَّنإممنمتتنعلمن  ل  نعشالنمش انالِعشارن(2)

 عش املن.ن
 .نن79جنصندمية القصرملل خا ين:نن(3)
 .نن2/655جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(4)
 .نن655/ن2جننًومبن(5)
 .نن163جنصنهديوان مل تًلين:(ن6)
 :نل عنم ا َّنجن كينمإلللنملامع َّن.نالّسوام ن(7)
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ى علىمنمنفقةنلالن  ة  بن مىًل  فىينع ى  نمعةماىبنجن كى ننإل ىال نجنثىُنمامةنم ن لالىبنقل  ل
نملضى فينكممن  ة بنجنفاّلانع نملكن ى نخىاللنان فنلال  ى نلأًا ى نؤ ىَّنمإللىلنملامع ىَّنجنملتىينتىلغ ج

نفينع    ننم فنتًج انج بن نض وعبن قُتناؤ َّنمإلللنملامع َّنلىبنجنضًاىمعةماعبن نِأًّبنق لن:نك نمقلحج
نم ق ُنلً اك نُلبجن.

ن
  القدوُر والجفان  :  -

 
ىى ن تالقىى تنملضىى  ف ىىاُصنملِا ىى ءجنعلىىمنقعىىاىنملضا  مىىتل   ت  نج ل ىىة من ننَّ فنجنفىى كت  منلِىىلِّ

ن اتل ىَّلنلقعىاىنملضىى فنجنل عتل اكى نمآلً ى َّنملتىىينتمىتخةُنفىىينفىينإظ ى انةالال ىى ن ن لّ ى نِ ًىتنملقىىة اج
ىىًعنمل اىى ُنجنم ن ىى نمِاكىى ن  نصج مىى ننعلىىمنصىىو  نفىىينمشىىا اكُنل عتل اكىى نةلىى اللنخىىمنملشىىاامءجنل إلِثىى اع  ج
نجنن فىىينملىىكن قىى ن ىى نانن صىىلنل ىىُنمض ىىانملىىمنمعتل اكىى نا ى لم ىى نملضى  فَّن,ن الان نلجن ىى  نملضىى  فَّن ملِىىُا

ًانصىىى  بنملتىىىمِالن:ن"نُمِثىىىُانملًاىىى نفىىىين صىىىو  نجن م  .ننفتًلىىىبنن(1)  نلىىىملكنعىىى نُمىىىُاَّعنملقعىىىاىن"نًجىىىُِن ىىى ن جن سج
 ن ةمنل ُنإلمنماللتو تنإلمنآً َّن ا   ُنجنفام  من لى لغ  نل خت ى انقىة اكُ,نُفاجًى منمالل مةجنلملكنجن  ّن

ن سن.نإل ا ُنمِلانعةٍةن  ٍِ ن  نملًّننل لقة انملِل العنملضخ َّ
نمك نلقىىة اكُن ىى ن  ىىثنُمىىإ ا نملِا ىى ءع ُُ  نجن مل ىىاصنعلىىمنم تالاع ىى نجن ملاً  ىىَّنل خت ىى ان ُنتعناُنت ىى 

ن ةفا ُنإلمنمِانملقة انفينمشا اكُن  صو  ن صو لنتوصى ل  لنجنفأشى ا من  ِ ً  نجنفتُحنش  َّنملشاامءع
ل ً ىىى نجن  ِ ً ىىى نجن   ت   ت ىىى نجن ُعاالىىى منعلىىىمنصىىى تننإلىىىمن ظ وت ىىى نجن تًىىى  ل من ل  ىىى نجن مِىىىا م

ن مضلىى مءنملتىىينناعنةْنَّل  ً ىى ن نفقىىةنًظىىا منإلىىمنملقعىى  ىى نملىىةمخلن  ىى نملخىى اننجن لىىُنُ ًُمىى منمِىىانملظىىا فع
نقة اكُنجن النملواَّنمل مت ةفَّن  نكممنملوالن.ن نةفاتنمالل مُةنإلمنافعع

ن
ن ىىى نملخىىى اننجنف جشىىى نملىىى نًىىى مٍسنإلىىىمنملقىىىةاع نعلىىىمنمُضثىىى فيجن ًظىىىاج نملقىىىة اع نإلىىىمنع ل ىىىَّنافىىىعع  اج

ن ىى نم ىىتألتنلىىبن ىى ن نةمخل ىى نجنف صىىفج نإلىىمنملًظىىاع نم نًىىاماجن ًتقىىلج ُانالنًلُلىىثج نت ت ىى نجنثىى نملًىى اع  ممىىتعا اع
نملمينلةُمُتنتغلينلبن ُنمل قانمللان بعنجنف ق لن:ن عع نن(2)إلًض لع

 (3)َبين ُموذ ِم وُمَوش قِ  اللحمُ ا             وَ هَ َرنا ِبِضرامِ عنا ِقدْ فَ ى رَ حتّ 

نعلىمنملًاى نملق م َّعنملتينتامف جنَّل ى ُ نملقىة اع نملشاامءجنإلمنملظا فع نجنفًىامكُن ىمِا  ن  ش اج  اع
نمل  لىىَّعنإلىىمنمل  نف  ىى نمل  تىى ل ُ نفىىينُمُ ىىسِّ نملتىىين ِىى  ج نمل  ىىُلن ملشىىت ءنجن كىىينمض قىى تج اىى ُجنلمىىلبع

                                                 
 .نن423/نن5جننالتذكرة الحمدونيةة  ن:نمل ن  ن(1)
 .نن291/نن6جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(2)
 ة.ن:نك نملل ُنمل قةانواللحم الموشق:ن جق عان.ننُموذ م ن(3)
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نجن ًىىةالن ن مللىىاةع نصىىوَّن  ة  ىىبنجن ىى نملِىىألنجن شىىةالنململق ىى ع نإلىىمنإثلىى تع نملىى نت ىى ٍُ لىىةبنجنف ت ُصىىلج
نملق اصنجنلعًوينصوَّ ن  ة  بنتغلىينخاللنقة اانملتينتغلينلض  فبنفينملشت ءع جنمل قةنعًبنجنفقة اج

ن:نن(1)مل ل  نفينامُنص اتبن,نف ق لننول مل قج ُةنالنتغلينفينصةااعن  ظِّننفين   نإ ان
 (2) ُلهْ راجِ تاِء مَ الشِّ  ضيافِ ي ألَِ غلِ ُد ِبَصدرِِه          وتَ قو ي الحُ لِ غْ تَ  نْ كُ تَ  مْ تىا لَ فَ 
 

ىى نملشِّ ن ل لعن ملُلىىةبنجن جشىىلِّنةانفىىين ىى  ن وتخىىانعلىىةنمهللنلىى نمل اتىى نلِثىىالنً ىىااعنل لىىلنفىىينم قىى تع
 نملىىىمين قىىى ُجنعلىىىمنملاً  ىىىَّنمىىى وبنلىىىامٍعن اعىىىمنإللىىىبنجن شىىىتا  ن ىىى نلىىى  نكىىىممنملامعىىىينجن ملامعىىىينمإلًمىىى 

 ىىممن  ىى فظجنعلىىمن   ت ىى نجن  جالاج ىى نفىىينمل مىى ءنإلىىمن ل اعِ ىى نمىى ل َّلنجن  جمىىل   نإلىىمنمكل ىى نجنفل إللىىل
ِالنملشى عا  نقىةنًاىُتننَّ ُانً قصٍَّنجنل ً  نممكن ق ُجنلمل   ن تمل    نإلمنملقة انجن قةنال ظً نم ان

نفينل  ًع  نجنف ق لن ن  ن ة اج نإش اللنإلمن ش ةع ن:نن(3)ملقة انل لغل   ع
 يُف رَاِعدي ِإبِلدي فدي الَمْحدلِ َوالس  

 

 ُيْسددددددددِلُمها ِإلددددددددى قُددددددددُدوِر َتغِلددددددددي 
  

 َيرُقدددددُل فيَهدددددا بدددددالوقوِد الَجدددددَّْلِ 
 

   (4)إرقاَلهددا فددي الس دديِر َتْحددَت الر ْحددلِ  
ن

نملًان نع ن ثِّ نً تج  نملقة اع نمً معنمل  بنجنمُن  َّل   ج الن كى نمل  ىبنملغلى ظجنانل متخةمُنمل ةع
نإلىىمنتشىىل بنمجىىاعَّنمشىىتا لبن تل  لىىبن ىىعنملًاىىمل ىى لسنجنف ا ىىةجنملشىى   انجنلمىىاعَّنمىى انملً قىىَّجنملتىىينعاج

نماعت  نعًة  ن ق ُجنص  ل  نل ثِّن ن  نخاللنُاقل  ن  نت ىتن  ةمةجنم اك نجن تتض عفج   نعلمنملما اع
ن ملماىىىقىىىة اان ل اىىىَّ نلىىى للانن ىىىلنجن ال ىىى نمامةنملشىىى عانمإلشىىى النإلىىىمنم انملاان ت ىىى نملتىىىينتشىىىلبننجنة فن ُع  ِا

ن  ن.ا عنًت لَّن ثِّنملً قَّعنملمانملما اَّنًت لَّنَّل  ً  نةمخلنملقةانجنم ان
اىن ا م نل نمل نلقة اانملةما َّنمإل تالءنللقاىنيً  ن:ن(5)جنف ق لنن وصَّن وخاج
 َحدوِض ُمْفَعددمِ  َأروي الظِّمداَء ِبُكددلِّ 

 

ددددددغَ    اِب قُدددددددوري ُجددددددوداا وأْتددددددِرُع للسِّ
 

 الِقدددَرى اِن َضدداِمنةَ حَسدددَظددلُّ ل ِ وتَ 
 

 ِمددددْن ُكددددلِّ تَاِمَكددددِة الس ددددَناِم َعقيددددري  
 

نمضصىى لنجن ةاللىىَّ نعلىىمنملاىىةةنملِل ىىانللضىى  فنجننإ ان نملِىىُا ن ضىىخ  ت  ن لاىىثج مىىُاَّنملقىىة اع
نملِل النتةلُّنن,ن ملةالَّنملا ل َّنللض  فَّ ملشاامءجننلُن ت م ُن ٍانجن ع  ٍءن جواٍ ن نلممنعلمنل ٍةنَّ ننف لقةاج

                                                 
 .نن110/نن4جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ينجنملخ  بن:نن(1)
 :نملقة ان.ننالمراجلن(2)
 .نن655/نن2جننمحاضرات األدباء.نمالصل  ًينجنملامَّبن:نن426/نن5نجنالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(3)
:نمل  بنمل  لسنجن ق لنملغل ظنجن ق لن  نعظُن  نمل  بن  لسنثُنِثانممتا  لبن تمنص انِلن ى نِثىانلى اللنجننالجَّلن(4)

 جن  ةلنل لن.ننلسان العرب مللوظنملل لنخالفنملِا كن.ن
 .نن47جنصنطبقات الشعراءمل نمل ات نجنن(5)
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ة   ُنلتصىى  انلىى ةن  ىىن ىىُن لىىة منف  ىى ن مىى لَّلن  تًوملىى  انمل ممىىاَّن  صىىو  ن نضًانعىى نمإلشىى ةلنل لقىىة
 ًَِّنجن ملىىىكنلضىىىخ  ت  نبنمل اىىىاينقىىىة ان  ة  ىىىبعنل ل ضىىى بنملث لتىىىَّنملماىىىجنفقىىىةنشىىىلانن ل  لماىىىنتصىىى  الم

ن:نن(1) عظ   نجنفق لن
   افِ يَ األف َبةِ يحِ رَ هم كَ فانُ جِ داا           وَ اكِ وَ رَ  ابِ ضَ الهِ  لَ ثْ مِ  مْ هُ دورُ قُ وَ  
ن

ُظُنقةان  ة  بنل لو لنملضخُنجنف ق لن  شلِّن نعع ن:نن(2)بجنمل نمل ات ِّ
 وقُدددددددددددددددوِر َكددددددددددددددأن ُهن  قُددددددددددددددروم  

 

  (3)َهدددددَدرْت َبددددديَن ِجل دددددِة وِبَكدددددارِ  
 

 َفوَق َناِر َشبعى ِمَن الَحَطدِب الَجدَّْ 
 

    ِل إذا مددا الَتَظددْت َرَمددْت بالش ددرارِ  

ن
نلق ىىعنملل ىىن ًقىىُلنلًىى ن شىى ةلمنصىى ت لنل  ُنجنإمنل ىى ن ًلاىىثن ىى نل ىى  نملقىىة ان كىىينتغلىىين توىى اج

ن تخىىتل ن و ىى لنملتىىينمختل ىىتنل إلًىى ثنجنفللىىأنإلىىمنتشىىل بنصىى تنملقىىة انلصىى تنملتتاىىةةجنمضصىى متج
لىىَّعنمللًمىى َّنعًىىةك نجن عن ملاَّلُنجنفل لىىاةناؤ ىىَّنكىىمانملو ىى لنل ًىى ثنماتواىىتنةالىىَّنملشاىىملامشىىةلن ملوت اىىَّ

ىىممنفالىىىتنملًىىى انل لقىىة انجن  ىىىثنمةانن كىىىة المنلل فأثىى اتنصىىىخلل ن ضىىل  ىنمل  ىىبنمل ىىى لسنملغلىىى ظن.نِ 
ن   ِ لى نمل مفانإلمنافعنةالَّن امات  نجنف ًلاىثنصى تنَّل  ً ى ن كىة اك  نملًى تجنعى نمضى امبنملقىةاع

ن.ن نمل ج  اجع نص تنملو لع
نفىى ام نلصىى تع ن   ىىابج  نملقىىةانجن شىىل ب نلىى لق لنملمىى ل نقىى لنةعلىىٍلنملخ معىىينملىىمينًىىامان ىىأًسج

نف    ن:نن(4)ن وتخالمنف جًشةجنللقعاىنمًَّ َّلنل  لَّلنعملَّلنجن ق لج
 ورِ َُّ الجَ  عضاءِ يةا بأَ النِ غنيِّ             عَ باا تُ رَ ا طَ نَ دورُ قُ  تْ اتَ بَ وَ    
ن
م ن جُالُِّانُعْ نملشا انملمين ًت لبنعًةنق   بنل ملىبنملقىاىن, عى نمللىمالنمل  صىلَّننمامةنةعللن
نلملكن  غًىينمىا الملُن قلنإًانجنفنفينًومب ًاننبن  ابج نجن م  اانعلىمنملقىةانفلال ى نت ىابج  ى نممىق ن شى عع
,نفا ىةنإلىمنتشىل بنة ة,ن ملغً ءن  نمل ش عانمل لةمً َّنملتين شاانل  نمإلًم  ن   نملواحنملشانن تغًي

نلة ىبنجنفىقممنن ىُنف  ى نل لغًى ءن نل جقى يانصىوَّص تنَّل ى  نمللان نجننِ ًىتنقىةاجانت ىابملِىُا  تغًىينللِىُا
نللل ةن ً  ن.نِثانفا ل ن  الل  لمنم ن ِ  نص  ل  نمُنبن  نل بنمُنًانفق

                                                 
 .ن159/نن2جنننهم أشعار العربفالمرشد إلى مل  بنجنعلةنمهللن:ن(ن1)
 .ن2/791جننالشعر والشعراء.نننمل نقت لَّن:نن160/نن3جنناألوراقملص لين:نن(2)
نجن كى ننالقرومن(3) ى بن ملا ىلن  ى ةعنللضىامب:نل ىعنقىُا :ننالبكدارن.ننمل مىًاَّن ى نمإللىلن:ننالجل دة.نننننننملىمين تىاكنعى نملِا
 .نوتين  نمإلللنمل
 .نن657/نن2جننمحاضرات األدباءصل  ًينجنملامَّبن:نمضن(4)
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نن
 ُنلجن لِىًانفىينم قى تنملشِّىةانم قى تنملااخى ءنجن ىة  كُننِ   ن ىةحنملشىاامءجنمضلى مُةنلِىا  ُنفىي

ىىى منصىىىً ا ُنفلالىىى من ىىى نِىىىا  ُنفىىىين قىىىتنمل  ىىى لنمللىىىة ىىىلن شىىىةانعظا ج نالنبنجن  قىىى عنمض  ىىى تجنِا ل
نن ضىى ك ب ن النت ىىة ْتنل ثىىلنمإلع ىى ءنعلىىمنِىىُا جن فىىينملىىكن قىى لنملامىىِاين:ن"ن  ىى ن ىىة تنملاىىابج

مل ى التنن ين  ةحن  ة  بنللى ةانفىيتم.نلملكن لةً نمل نما ٍةنملاُّنن(1)ملاجمان مل  مم لنعلمنملقعلاَّن"ن
نالنتثجن نملاجمىىاننانالنتت قىىفنعىى نملغل ىى  ن تاىىمنفىىينم قىى تجنفقىىة انل  ا ىى ن ً ىىبنعىى نع ةتىىبنجنملخ ىى بج

ن:نن(2) ق لنفين  ة  بن
 (3)ليغْ تَ  مْ هِ حوالِ لِّ أَ ي كُ فِ  مْ هُ لُ اجِ رَ مَ          ينِ تَ  ال،  رِ سْ واليُ  رِ سْ العُ  دَ نْ عِ  حُ اِميسَ مَ 

ن

ن:نن(4) ق لنمل ن    نمل غاليننث فيج  اتل جنل ل ة ثنع نملقة انمِانمض
  ث مُ جُ  ربان  على األرضِ ٍِّ  لناهُ ََّ نَ         ر ِس   عَ لِّ مُ كُ  ولَ األثافي حَ  ن  كأَ     

 

ُجنم ًَِّلنث لتَّنفىين   نق ابنل ً  ن ل  نجنمضث فيننفأل ةنفين صف ملغال  نملمُّ ةنملتينتلث
نمضا ن.

مل خصصىىَّننعنمل اىى ُنجن لىىةً كُن ىىمِا  نمُض مًىىيِ  ىى نمِىىُانملشىىاامءجنملقىىة انمل ااىىةلنلصىىً
 ق  ُنملِا ُنعل   نجنن,ن  نجن م تالُءك نجن ظا فنتقة    لتقة  بنلض  ف ُنجنفمِا منمً مع  نجن  ل 

ِجنن ن ماللت  ةنفينإعةمةك  نملِ  لن.ننصو تعننلُّنلتت مفانف   ن
نمل نكا َّن ن:ن(5)ف ة  من  نِ ًتنلو ًجبجنثق لَّلن  تلاَّنجن ق لج

 (6)هارهاجَ اَ و  الشِّمالِ  ومَ با               ويَ الص   داةَ ٍَّ  انِ فَ الجِ  ودِ كُ رَ     
 

نف ىىىبن  ة ُ ىىىبجنكىىىمانمللوىىى  نمل  لىىى ءلنل ل اىىى ُنجنإمن ختىىى ان ىىىةِّن عان جن لشاىىىف ُج ةنمل قىىىتنملىىىمين جقعىىىةِّ
ىىل نل ىى نت  لىىبجن ىى نصىىق ٍعن لىىا ةٍلنجن ا ىى حن نملصا نف  ىى نا ىى حج ملشِّىى  لنل ىى نمض قىى تنملاصىى لَُّنملتىىينت ىىبُّ

نل عثَّ نعلمنملقاىنجنتةفعنملِا ُنإلمنتقة ُعننُت  لجبن  نُم   ان, ن ا  بعنل  للبعن.ننف ينا  ح 
ن:ن(7)مفتخانل  ثاان  ً قلبنجنفق لننمل نفامٍسنمل  ةمًينلق  بنجنِ   نمفتخا

                                                 
 .ن10جنصنالكرماء ملامِاين:ن(1)
 .نن372/نن3جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
 :نالنت ةمن النتت قفن.ننننننننيَتنِ  الن(3)
 .ن426/نن5جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(4)
 .ن111/نن6جنن173/نن5جنناألٍّانيصو  ًينجنمض(ن5)
 :نمإل   ان.ننرهاجاإل  .نننننن:نثق لن  ل ءنَرُكود (6)
 .نن317جنصنهديوان مل نفامسن:ن(7)
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 هْ نَ فْ جَ  ومِ لقَ ّدهم لِ عَ أَ  تُ سْ لَ أَ الا             ظِ  ي  وِ ذَ لِ  د همُ مَ أَ  تُ سْ لَ أ    
ن

علىمنعلىمنلوى ٍ ن قىفنلًومىبنإش اتبنإلمنِثالنتقة  بنلل اى ُن,ننف  ن وتخانلِا بن  نخالل
نل اصبعنعلىمنت    ى نِ   ل ى نجنلتًى لناضى نإعةمةك ن نلتً لناع  تبجن عً  تبجن مكت   بجنجن   نملكنإالان

نض وبن.ن
نعاقلىىَّن ا ىىبننصىىالحنملىىة  ن شىى ةلمنخىى مفخىىانملة لىىَّنتىى ام نشىى اننملِللىىين,   ىىةحج لشىىل عتبنِ 

ن:نن(1)  م نمخالقبنجن للملبنمل ا ُنلض  فبنجنف ق لن
 (2)وانِ الخُ  ولُ ذُ بْ ، مَ  ارِ الجَ  نيعُ ا          مَ ايَ جَ الس   ودُ حمُ مَ  سِ أْ البَ  ديدُ شَ    
ن

ى ,نمى  ءلن منجن مضىو منعلىمنقىْةانملِىا ُنًا تلى نلقةنمِثانملشاامءن ى ن صىفنملقىة ا نل ى ننتِا  ل
شىىى ةللنلمىىىاَّنِا ىىىبنجنفمجىىى ا ْتن:نملىىىةاك  ءجنجن  ىىى نةم ىىىتنتقىىى ُنلىىىقِامُنملضىىى و  نجن تِا  ىىى لنلصىىى  ل  ن م 

ىىصىىو  نجن ُع اىىا منلاضىى ُنا منفىىين ن ت ماىىن,نا ىى لل ىى ءجنجن  اىى ملنمضُنا ىى ءجنجن ملثانلثانةمءجنجن م ن ملماىى  نلاضل
نل مىىىتو ة  ن ىىى ن نلىىى ً  نم نظىىى كات  نتتالقىىى  ع  لقجىىىة انجنم ل  ىىى ن:نم صىىى ف  نجنفًشىىىأنعىىى نملىىىكنظ ىىى اج

ن ملتوصىىى لنفىىىين صىىىو   جنن صىىىو  نملق ا ىىىَّنعلىىىملشىىىاا َّنجن ث ً   ىىى ن:نظ ىىى انمل ً قضىىى تنمنمإلمىىى  بج
ن ثاللن نل ٍ ن  نكمانمضل مٍ ن نلل ق فنعلمنمل ةِّنن مًضابج نملمين صلنإل بنملشاامءنفينِل ننعلمنِلِّ

ْ نتوص لن  ل لغٍَّن, افنِ  نالًتش انملثق فىَّن م ت مل ى نلثق فى تنملشىا بنمضخىاىنجن   لىَّنملتاىن ً  ن ع
نينمًتش اك  .نمضثانمضلُا نفنملتين صلنإل   نمل لت عجنفينملاصانملال ميِّن

نجنلىىلنًىىاماننفىى لا ُّن مل  صىىلينالن ِتوىىينلىىمِانًِ  ىىَّن)نِث ىىانملا ىى ةن(نل صىىفن  ة  ىىبجنلىى لُِا
ن  ة  ىىبنجنف ىى نقلىىلنِىىلِّنوصىى لن ىى نخىىاللنل اىىبنلاىىةان للىىأنإلىىمنملتان جنشىىيٍءن)ةمٍعن(نلن اىى ٍ نتثلىىتنِىىُا
  قىةنًى اانجن فىيننثىُن ىمِانمِى مُنا ى ةن,ن  ىةكُ الن ًتظىان ضى اكُن,نملضى  فنلللىل ُن ق ُنلىةع لن

نعلىىمنمًاىى ىىكىىممن ىى ن ىىةلُّ ِا ن:ن"نإًان(3)ةانملىى نعلىىينملقىى لينجنلق لىىبنبن  اىى ُ ن جضىى  فنجن كىىممن ىى نم  ىى نتصىىفج
نملاللنلاظُنملا  ةنجنضًان نل صىفنننا  ةجن  نِ  ن  ا  ل إالاننُجنظجناْنبنالن ُنملاابج لألض  فن"ن.نثىُن قىُ 

 ُنةاللىَّلنعلىمنِث انملل ىُن ملشاىنجنفل ً  ن ن ظ المملةمخلن ملخ اننجنف لالنل  نل ًلنقةان  ة  بن  ن
ىىِث ىىانملااننم تالا ىى نجن ظ اكىى  إلىىمنِثىىالن لخىىبنن ن وضىىي ىى ةنجنةاللىىَّلنعلىىمنِثىىالنإ ىىام نمل  ىىبنجن  ا

لبنجن  ان نعلمنم ل لت لينِثالنمضُِ نجنف ق لن عننبجنًان ن ةلُّ ن:(4)ض  ف 
                                                 

 .ن103جنصنهديوانعاقلَّنملِللين:نن(1)
 :نمةملن  ضعنف   نمل ا ُن.نننالُخوانن(2)
 .نن152/نن2جننمالياألملق لين:نن(3)
ن:نن(4)  .ن314/نن5جننأنوار الربيعمل ن اصُ 
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 مِ سَ بالد   هرُ ها والظ  طنِ بَ  ةَ ايَ نَ كِ           تْ فَ صِ وُ  إنْ  رِ دْ القِ  ادِ مَ رَ  ثيرِ اِع كَ دَ   
نننننننن
ءنعلىىىمنمِىىىانمة ن صىىىفنملقعىىىةان,نفًىىىامان لىىىينوصىىى لنفىىىيإلىىىمنمالمتقصىىى ءن ملتاننفىىى ءاّينملاانملماىىى  ا ىىىةجن
ن:نن(1)جنإمن ق لننِ فَّنل مًل  نل تالقَّنل  ن,ن  تً  اللنو تنمملصِّن

 َسددددْوَداُء َلددددْم َتْنَتِسددددْب ِلَحددددامِ 
 

 اَحَة الِكددددددراِم َوَلددددددْم تَددددددُرْم َسدددددد 
 ج 

 َكَأن َمددددددددددا َتْحَتهددددددددددا ثددددددددددالق  
 

 ُمقَتِرندددددددددات  ِمدددددددددَن الَحمدددددددددامِ  
 ج

 َيلَعددددُب فددددي ِجْسددددِمَها َلهيددددب  
 ج  َلِعدَب َسددنا الَبددرِق فددي الظ ددالمِ   ج

 َلَهدددددددددا َكدددددددددالم  إذا َتَناَهدددددددددتْ 
 

 ٍَّْيدددددَر َفصددددديِح ِمدددددَن الَكدددددالِم  
 ج

 وِهدددَي َوَاْن َلدددْم تَدددُذق َطعامددداا 
 

 ِم ِمدددن َطعددداِم َمملُدددْوَءَة الِجْسددد 
 ج

 َلددْم َيْخددُل ِمددْن ِرْفددِدَها َنددديِمي
 

 َيددددددددددوَم ِخَمدددددددددداِر َوال ُمدددددددددددامِ  
 

ديُف َعداَد ُأخدَرى  َوِلي إذا الض 
 

   (2)ُمَصدددددر ع  َحولَهدددددا َسدددددواِمي 
 

 َعظيَمدددددة  ِإْن ٍََّلدددددْت َأَذاَبدددددتْ 
 ج

 ِبَغْلِيَهددددددا الِبسددددددض الِعَظدددددداِم  
 

 َكَأن َمددددددددددا الِجددددددددددنُّ َرك َبْتَهددددددددددا
 

َكدددددداِم َعلددددددى   ُِ ِمددددددَن اأَل  ثَددددددال
 ج

 َلَهددددددا ُدَخددددددان  َتَضددددددلُّ ِفيددددددهِ 
 

   (3)َعَجاَجددددُة الَجحَفددددِل اللَُّهددددامِ  
 ج

 َكَأن َمدددددددددا الن ددددددددداُر أَلَبَسدددددددددْتَها
 

دددددددراِم    ُمَعْصدددددددِفراِت ِمدددددددَن الضِّ
 

 َوَلددددددْم َيددددددََّْل َماُلَنددددددا ُمَباَحدددددداا 
 

   (4)ِمْن ٍَّْيدِر ُذُل َوال اْهِتَضداِم  
 ْنددددُه َسددددْهَماا َنْأُخددددُذ ِللقُددددوِت مِ 

 

ددددددددَهاِم    َوِللن دددددددَدى َسدددددددداِئَر السِّ
 

ن
ن

نم ةمءنجن ل سنمًتم لج  نإلمن  ُنل نً ٍحنمُن ن ةنك نملمانملمُّننليف ينقةا  ًانفينم مةك لبج  ى نجن م 
,نت ت  ن اصفن  قةنملًان ت  نإل ا ُنملض و  نجنمض انملمين ةمنل لش عانإلمن ن انتِثالجنمشتا لنملًان

 للا نملمىًَّنملًى انملتىينتضىابنمى مةنملقىة انلىنبُنل لى  ن ىةىنعظ  ى نجنفشىلان ن  جنلبنملتينت  مل ل الن
 ت قىفنملشى عانفىين صىوبعنل ىمانملقىة انعًىةنشىِل  نملخى الينجنلىلنًىاماننملمين ل عجنفينملظالُنجن لُ

نلًومىىىبعنإلىىىمنةمخل ىىى نل جمىىى اً نصىىى ت  نملىىىةمخلينجن   ق ىىى ن جً فًىىىاماجنِشىىىفنلًىىى نعىىى نن  ت   ت ىىى ن,ن قىىىمفج
ىى لىى ضىىو ءنلاىى نملصىىو تنن عاللن ىى نصىى تنف امً ىى نِال ل ِجلِّىىبن مىىامنإلىىمنتشخ صىى  ن م  جن كىى نل ىىممن

                                                 
 .ن211/نن2جننيتيمة الدهرملثا للين:نن)1(
 :نمل  ش َّن.نالسوام ن)2(
 :نملِث انملاةةن.ننهاماللّ ن)3(
 :نمًتق صن.ننناهتضام (4(
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نمُنمإلًم ً َّنعل   نجنف ينم ةمءنلًِان نإلمن  ٍُ نِال  ى نَّ ىاننلىي  نالنتًتمبج ملمى ةنجن كىينتىتِلُن لِى ا
نعظ  َّ ن ل اىَّ نفص حنجن كين  ل ءلنمللمُن  نمل ا ُنلاَُّنمًان عىةتنلتقىة ُنمجنن  نالنتأِلن نف ينقة ا 

جنً اكى نجن مإللىلنمل ً ى النلل ًل ى للنمخىاىنجن لىة منملقىةانعلىمنىنللض  فنملم  نإممن  نع ة من ىااناُنملقعن
ن فينملكنإش ال نإلمنممت اما َّنملا  ءنجن ملل ةنملو   ن.

نًى المكمانملقة انملاظ  َّنجنت ن جن فىينملىكن ل لغىَّ نفىينعظىُنكىمانللال ى نتغلىينعظ  ىَّلننمتلُ 
 اًمنمل ل لغَّن  ً  نًامان ًوينقةالنمإلًم  نعلمن  ل  ن  ضا  نن عاملشاننة  ؤِِّنن,نخ  ت  ملقةان ض

ًان   نعلمنثالثىٍَّن ى نق ىُنملللى لنجن كىممنعلمنمضث فينجنف مانملقةانل متن  ض عَّلنعلمنمل ل النجن م 
نخ ا  نَّ ان أل ٍفنالن مت  عنملق  ُنلبنإالنمللعن نعلمنافا  ن.نجنإمنل سنل ًم  نملقةالنن ُّنع ل 
ن:ن(1)نقة انجنفقةنق لنملااق شين وتخالمم ا نف   ن تال جنل ً قض تنمضشا انفينمل

 َلَندددا ِمدددْن َعَطددداِء اِ  َدْهَمددداُء َجوَندددةا 
 

   ُتُندددددداِوُل َبْعددددددَد اأَلقددددددَربيَن اأَلَقاِصدددددديا 
 َجَعْلَندددددددددا أآلال والرَِّجددددددددداَم َوِطخَفدددددددددةَ 

 

  (2)اِفيدددددداَلَهددددددا َفاْسددددددَتَقل ْت َفددددددوَقُهن  أثَ  
 

 ُمؤدِّيدددددددددةا َعن دددددددددا ُحقُدددددددددوَق ُمَحَمددددددددددِ 
 

 إذا َمددددا َأتَاَنددددا َبدددداِئُس الَحدددداِل َطاِويددددا  
 

 َأتَدددى ابدددُن َيسددديِر َكدددي ُيدددنفَِّس َكرَبهدددا
 

ددبِح ٍَّاِديددا     إذا َلددْم ُيددِرْح َواَفددى َمددَع الصُّ
ن

ن:ن(3)فأل لبن   ةنل ن م ان
 َوَثْرَمددددددداَء َثْلَمددددددداِء الن دددددددَواِحي ال َيدددددددَرى

 

  (4)ا َأَحددددد  َعْيَبدددداا ِسددددَوى َذاَك َباِديدددداِبَهدددد 
 

 ِإَذا اْنَقدداَص ِمْنَهددا َبْعُضددها َلددْم َتِجددْد َلَهددا
 

  (5)َرُءوبددداا ِلَمدددا َقدددْد َكددداَن ِمْنَهدددا ُمدددَداِنَيا 
 

 وَاْن َحددددددددداَوُلوا َأْن َيْشدددددددددَعُبوَها َفِان هدددددددددا
 

 َعلدددددى الِشدددددْعِب ال تَدددددَّداُد إاّل تَدددددداِعيا  
 

َذَة اإِلرَجددددددالِ   َلددددددْم تددددددوِف َمْرقبدددددداا  ُمَعددددددو 
 

َُ األثَاِفيدددا     (6)ولددم َتْمدددَتِط الَجدددْوَن الدددث ال
ن

ثىالنمل ىلخنللضى  فنلتمى  َّنملقىةانل لمى ةمءجنفِ  ن صُلنملاان نجنِ  ق شينل صفنق  بنلى لُِا
مض امفن ملً م ينجن ملكنللةاللَّنن  ن ِم الجنًان لةً نمل ن م ان صلنإلمنكممنمل اًمنل صفنقعةاانلأُن

                                                 
 .نن266/نن3جننعيون األخبار.ننمل نقت لَّن:نن227جنصنالبخالءملل  ظنجنن(1)
ةالن.نن  انً لنلبنل  نملينلِانم:نممُنلللنلااف تن.نملاِّل ُن:نلللن   لنآالل ن(2) :نلللنطخفة اضينمهللنعًبنفينم  ُنملاِّ

  ن.نننم ضلن
 .ن عنمختالفنفينعةةنمضل  تن.نن225جننالبخالء.ننننملل  ظن:نن266/نن3جنعيون األخبار مل نقت لَّن:نن(3)
 :نمل ِم النملً م ين.ننالثلماء :ن  نِماتنثً ت  ن.ننننننرماء الث  ن(4)
 :نمًش ان.نَقاَص نْ ان(5)
 كمانملقة انالنتًقلجنلضخ  ت  ن.نننن:ن صةانمالُلبجنإممنلالبن  شينجن لالابن ا ةنم انناألرجال :ن  ً عَّن.نننننذةُمع و ن(6)
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ممتا  ل  نلل لخنجن فين   نلالنملاق شينمللل ُلنمث فينتقاجىةجنف ق ى نملقعىةا نلل ى  نعظ ىَّننعلمنِثال
(نجنف ىينن لعنمإلاُلىنلُنمُن انُاىلىىن)ن جننكممنمل اًمنفينقىةاانل صىو  نقةاان ضخ  ت  نجنللأنمل ن م ٍانإلثل ت

ن  ن ِ ً  نجن   نملكنإالان ن النت محج ن.ننلضخ  ت  النتًقلج
نن
شىىىفن تتضىىىحنفىىىينلاىىى نمض ىىى    ن ىىى نخىىىاللنتمىىىل  نلاىىى نملضىىى ءنعلىىىمنملصىىى النتًِنإ ان

ىىًابن نفىىينمل اىى ُن لىى  نمآلً ىىَّنملتىىينتمىىتخةُنفىىينصج ل ىىةحن,نًق ضىى  نجنفِ ىى نالىى نملشىىاامءنلىى  نملِىىُا
ى ا منقعىةاان ًات كى نلأ صى ٍفن ملِا ُنجنللأنملشىاامءنإلىمنممتنمضمىل بنفىينكلى ءنلخ ىلنمل اى ُنجنفصا

نعلمنلخلبنجنف ل ن م اٍن ننق شيِّن صلنإلمنكل ءنملااننتةلُّ ن-ل للخلنع ن ا  ن ةحنملين وٍصنلى لُِا
نش عنفينملاصانملال ميِّن علىمنآلىَّنمل ىلخننفينملىكن ات ةلمن– تلً اجنملِث ان  نملشاامءنن ك نممل ب 

ن ً   نجنف ق لنن  م لتبجنجنع قةلم نِل  ن:ننن(1)  مً َّلنل  نقعةاع
 َقدددددارِ ِقدددددْدُر الر قاِشددددديِّ َلدددددْم ُتنَقدددددْر ِبِمنْ 

 

   (2)ِمْثَل الُقدوِر ، َوَلْم ُتْفَتص  ِمْن ٍَّدارِ  
 إذا ُنِسددَبتْ  -َلِكددن  ِقددْدَر َأِبددي َحفددِص 

 

 َيوَمدددددددددداا َربْيَبددددددددددُة آَجدددددددددداِم َوَأْنَهدددددددددداِر  
 

ن
نلة ىةل نل ضى ءنلىُنتجمىتخةُنلاىةنجنفلى سنف  ى نل مىْتنِلق ىَّنملقىة انجنضًاننفقعةانملااق شيِّن  ى نقعىةا 

نعال ىىٍَّنجنم نًُن قىىٍانفىىينلمىىةك ن شىى انإلىىمنممىىتخةم   نجنلىىملكنف ىى ن شىىل   نلىى للِانملتىىينلىىُنتوىىت نميُّ
نعلمنلجخلبنجنفين   نًامان ًمجىبنقعىةانملىين وىٍصنإلىمن نالٍلنجن   نملكنإالانةل ل  لِ ات  نلاةن  نميِّ

نضىخ َّ ن ن  لىىٍبنللقىاىنجن كىىينقىىةا    ىى نلىىملكنقىى ُنلتشىل    نلىى لًا انلاظ نمض ى ِ نمل اتواىىَّنل امكى نِىىلُّ
ن و  ت ىى نفىىينإ اىى ُنملضىى  فنجن لىىملكن للىىأنملشىى عانلل ل لغىىَّن ملتضىىخ ُنللتىىةل لنعلىىمنِىىُا  مىىات  نِ 

ن  ة  بنملو ا ن.
 تل  ُ نمل نً مٍسن ةانمل اًمنجن ماتوُعنف بنإلمنَّ  ٍَّنالن ِى ةجن للغ ى ن ى نملغلى نجنفىين صىوبن

اعك نل ل ل ءنجنف ق لننق شيِّنلقعةانملاِّن ِْ ن:نن(3)جنُ مع
 َصدددددددُرها َدةِ وِم الَجددددددراَُّ ِبَحْيدددددد َيُغددددددصُّ 

 

 ا ِبُعددددددوِد ِخددددددالِل ا فيَهددددددَوَينَضددددددُ  َمدددددد 
 

 اَحرَِّهددد ٍَّْيدددرِ  نْ اِر َمدددِذكِر الن دددي ِبدددَوَتْغِلددد
 

 ا َعفددددددددددواا ِبَغيددددددددددِر ِجَعدددددددددداِل ُلَهدددددددددوُتنَِّ  
 

 لِ اِئدوَ  بدنِ  كدرِ يِخ بَ دُر ِقددُر الش دِهَي الِقد
 

 اَم ُكددددددلِّ ُهددددددَّاِل اَمى َعددددددتَددددددَربيددددددِع اليَ  
 

ن

                                                 
 .نن227جنصنالبخالء ملل  ظنجن(1)
ن.نُتفتصُّ ن(2)  :نتجوُت ُّ
 ةك ن..ن عنمختالفنفينا م َّنمضل  تن عةن227جنصنالبخالء.نننملل  ظن:نن365جنصنينتاعصنالملامِاين:نن(3)
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نًىى ٍعن ىى نف ىى نكىىين ن ىى نف  ىى نل لىىاةنإشىىا لنعىى ٍةن م ىىٍةنصىىغ انفن ميُّ كىىمانملقعىىةانملتىىين ًضىىجج
نملقة انكمانملقعةانملتينتغلينل جلاةنمِانملً انة ُ نإشا ل  نفن

نمل نً مٍسن ا ىةنإلىمنملمُّى ىإ ا ةانق لجىبنفىينملل ىتنخا َّنفىينإظ ى انلجخىلنملااق شىينجن كىممن ى ن ؤِِّ
نإلملثان نملقةاج نمل  لن مللىةبنجنفىين ى  نالن لثنعًة  ن ًمبج ُُ  بنجن  ًاتبنل لش خنجن لال عنمل ت  منع 

نُل مىىبن صىىو  نملمىى ل نإالنلعالىىٍةن نن–تِىى  نكىىمانملقىىة اج خا ىىٍفنلل تىى  منجنتىىاىنمللىىةُبنن–علىىٍةنلل ىى لع
نع ُن.ن ِجلِّ ن مل  لنفين ل بنفين

ن:نن(1)ن ق لنف   نم ضل 
دلىرَأْيُت قُددوَر الن د  اِس ُسدوداا علدى الص 

 

 ين ََّهددددددراُء كالَبدددددددِر ي  الرِّقاِشدددددد ِقدددددددرُ و  
 

َْ َلدددددوَ   ى َعبيطددددداا ُمَجدددددَّ الا و ِجْئَتهدددددا َمددددد
 

 أَلَخرجددَت مددا فيهددا علددى َطددَرِف الظَُّفددرِ  
 

 ي ِبفَندددددددددددددداِئهمِفددددددددددددددُيَبيُِّنهددددددددددددددا  للُمعتَ 
 

ُ  َكَخدددطِّ الثددداِء ِمدددْن ُنَقدددِط الِحبدددِر ثَددد   ال
 

ن
ن مةنملًاى انمى ىن ى ن شىلبجنًقى نمل لىالى سنعل  ى ن ى نمى نِ للىةان ننًظ وىَّ ننل ضى ءنف ينقة ا ن

ىغاك ن ى نخىاللن  نلُنتجمتخةُنإالانضًان نصع نصىغ ال نجنُ ظ ىاج ن ىُنملًا  ىالانملنفينملقل لنملً ةانجن كىينقىة ا 
ىىى  ِىىى نإخاملىىىبنل ىىىافنملظوىىانجنملىىمين  كىىىينصىىى ال نالنتخلىىى ن ىىى نةنلخىىىلنكىىىمانملشخصىى َّن,ن كىىىممن ؤِِّ

نفين قا  ن.نَّنملالامعَّنجنفِ ًتنمِثانإ ال ل ا خمل ل لغَّنجنملتينلالت  نمقابنإلمنملمُّن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                 
 .نن228جنصالبخالء ملل  ظن:نن(1)
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  : وسائل هداية الضيف 
 

 رى أوالا : نار القِ 
 

نملًاىى ىى  ُانضم قىىُةنملاىىابج عة ىىةللن ىى نملً ىىام نجنللغىىتنعلىىمن ىى ننمىىل ٍبن ختلوىىَّنجنفاافىى منمل مًلىى ن مً معل
ى انمل ىابجنجنًِ انمالمىت  ن(1)نمةينفينخ مًتبنجنمثتًينعشالنً الممِانمللغة ى انملت ى لفن,نً   انجنً 
ىى انمل نجن ًىى انملقعىىاىن...نمىىً  ن ىى نممىى  ءنكىىمانن(2)ا لينجن ًىى انمل مىىُنجن ًىى انمل ىىاةع نممىىٍُ جن  ِىى ةنِىىلُّ

نلىىةاللت  ن نملاىىاُبنقىىةن,نملً ىىام ن لىى حج ممىىتخة  منِىىّلنًىى ٍعن ً ىى ن ل ىى لنممىىتخةم   نجن ىى ن لالًىى نًاتقىىةجنم ا
ش   ُنجن لا نع ةمانع ن  لت لن جالِّنخ صاننممتخةم ل  لىملكننت ُن تق ل ةكُنفينمل   لنجن تلال  ُنجنً 
نةالالٍتن ختلوىىىٍَّنجنمض ىىىانملىىىمينمفضىىىمنإلىىىمنمخىىىتالفنةاللت ىىى نلىىى ختالفنمل  ضىىى ع تن  لىىىتنملًاىىى  اج

ن ان ملو ظ  نفينمشا اكُن.نملشاا َّنعًةنملشاامءنملم  نتً ل منجنم نممتخة  منملًان
ن نملقعاىنم نً اج ن(3)ُ عجىةاتن ى ن"نمعظىُن وى خانملاىابن"ن,ننملض  فَّن ِ ًىَّلنك  اىَّلنلقةنمِتملتنً اج

مىىال  ُنجنفِىى ً من توىى خا  نل ىىً ُنلِثىىالنإ قىى ةن   ىى ثاكُنجن  ىى نمعظىىُن مشىى انً ىىامً ُنفىىينلىى كل ت ُن م 
نتضى كينكىمانملًاىكمانملًاى ىةك نجن لىُن جىمِانفىينمثى اكُنًى ا   انفىين انجنم نلاظ  ى نجنم نلِثىالن ى ن قصج

 مل ىىىة حنجن قىىىةنمشىىى ُانإل  ىىى نمللىىى  ظنفىىىينق لىىىبن:ن"ن كىىىين ىىىمِ ال نعلىىىمنمل ق قىىىَّنالنعلىىىمننلىىى لينملوخىىىا
ن.نن(4) ثلجن كين  نمعظُن و خانملاابن"مل

نمل   ِّىىى نل ىىى نكىىى نمل ىىى لعنملصىىى ام ينجنفِىىى  ن ُج نفىىىينل اىىىٍَّنِىىى  نمل ىىى لعجنملاىىى  لقىىىةنعىىى  نملاالىىىيُّ
ن ً ىى المنجنصىى ول مل مىى ف ن ننا  ن ل لىى  نملصىى امءنمل ممىىاَّنلىى الل شىىت ءلنجن ًت لىىَّلنلىىملكنلقىىينكىىممنمل مىى فاج

ن ا قىىىبجنجنم نم ن ًوىىىُمن مةجاجنجنم نمالان ىىىلا نجن  مل تىىىبجنلاىىى نملصىىىا ل تنجنِىىىأ نُ ضع ن ىىىأ  نلاىىىُ نملُاًُىىىتع
ىىى نكىىىممن َّ ىىىااجنةفاىىىبنللمىىىاين ملل ىىىثنعىىى نملقىىىاىنعلىىىمن   تىىىبن خ صا َّلنفىىىينل ىىى لينملشىىىت ءنمللىىى اةلن.نِىىىلُّ

نملًاىىىى ن مل ىىىأ ىنجن كًىىىى نلىىىىاُ نة اج نكىىىىؤالءنمل مىىىى فا  اع  نجن كىىىىةم ت ُنإلىىىىمنل ىىىى تنل صىىىىو  ن مىىىى لَّلنللىىىىمبع
ن"نًى انملقىاىن"نجن عاانمُضل مةعن ُج نملتىينتافىعنللماىواف ى نمللى  ظنلق لىبن:ن"نكىينملًاىجن مج لىُ نعل  ى نممى جن اج

نملقعاىن"ن ن انعًةكُنمُلى.ن مِانمل ناش ٍ نملغ  َّن  نإ ق ةك نعًة  نق لن:ن"ن كمانملًانن(5) لع  ن لت سج لُّ

                                                 
 .نن7/147جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن(1)
 .نن136-5/133جننالحيوان.ن  ًظان:نملل  ظن:نن1/100جننبر نهاية األ ملً  اين:نن(2)
 .ن1/105ًومبنجنن(3)
 575جنصنسوبثمار القلوب في المضاف والمن.ن  ًظان:نملثا للين:نن5/134جنالحيوان  ملل  ظن:ن(4)
 .ن5/134جنالحيوان ملل  ظن:نن(5)
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ِاىةن(1)م اعانملً ام نلملبنمًا  ننت ىةينإلىمنل ى ت ُنملضى و  ن"ن ملىكنملخ  ىبنمللغىةمةينلق لىبن:ن"ننجن م
ن ى نم قىُةنملًى ُانل لج  ُةلوىَّن تّى لج نمضضى  فنل ى نعلىمنمل ًى لنجن م ا من امكى ن ى نةفىعن ى نت قةجنالمتةاللع

نلىى نِىىالبن"ن نكىىممنملمىىل كنمالنجن تىى ماثُنن(2)عافىىَّنقجُصىىيُّ نف ىىبنم لىى ُةنملاىىابج لت ىى عينجن تىى لعنملخلىىفج
نجن ُ ُش منعلمنخج  كُنجنفق لنملشان نملاانململفع ن جوتخاملنلملكنا فج ضيُّ

ن:نن(3)
ُُ ن ُأولى الَّ ماِن وُتو ُُ مر  وَان ا َلَنا الن اُر الَقديَمُة للِقرى           ُتوَ   َر

ن
ن:نن(4) فينًومبننق لنمل ااينفين اا ن ة بن

ُ  َعِن األسالفِ          ِمي ة      َكرْ  ة  ي  مِ رْ ضَ َلهْم ار  نَ              تَْأريُثها إر
ن

نم لملُكنمضى منإ قى ةجنملًاى نجن مىل اللن انفىينملاىافع  ى نمجىلجلنكةم عىَّعننلاالىينا ى لمن ى نا ى  نملِىُا
جنم لَّةاُكنملشاامءجنمك  َّنكمانمل ن ل ُ نفينملص امءنجنملت ا   نلملبنملظالُنجن قةنممل  ت ل ُ ن ملضان

ُف ُضىى جمنُ وخىىا ُ ن اتىى   نلق ق ةكىى نجن   ىىة   ن شىى ة  نل لِا ىى ءنملىىم  ن  مظلىى  نعلىىمنإ ق ةكىى نجن قىىةن
ن.نن(5)علاانمضصو  ًينع نملكنلق لبن:نِ  ً من ت ة   نل  نفينمشا اكُن"ن

ىىى نجنإل قىى ةكُنًىى ُانملقعىىىاىنجن وصىى ل  عىى ن ظ وت ىىى ن ملغ  ىىَّن ً ىىى ننف ىى نكىى نملىىى نكا ىىَّن  ىىةحنق  ل
ن:نن(6)لق لب

 ةا ُحْمرايَ وِ لْ َماِء أَ لاِر في الظ  ِمَن الن     ُه     وا لَ عُ فَ رَ  مْ ْم َضيُفهُ هُ إذا َضل  َعنْ        
ن

 ُانفىىىينملل ىىىلنلتِىىى  نعال ىىىَّلن امكىىى نملت اىىىبجنفىىىينملصىىى امءن نف  تىىىةين ىىى نخىىىاللنف ىىىُن  قىىىة ُ نملًاىىى
نل ضل  َّعن ش كةت  نإلمن م ِ نمضل مةنجن قةنشلان ن   نملش عاج تع ُى ن على ِّ ىةاتعُ  ن قع ا نةاللَّلنعلمنشع مل  امءع

نل ىىاصنكىىؤالءنمضلىى مةنعلىىمنلىى ةلن ىى ةلنإ ق ةكىى نجنلتِىى ُ ن مضىى َّنلل ىىَّلنفىىينشىىالت  نجن  ىى نملىىكنإالان
نملل  ث  نعً  ن.ن نع   ع

                                                 
 .ن9/113جناألٍّاني   ًظان ثلنملكنفين:نمضصو  ًين:ننن.ن   نلاةك نن49ن/1جنالعمدة مل ناش  ن:نن(1)
 .ن7/147جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن(2)
 .نن1/233جننهديوانملشا فنملاضين:نن(3)
 .نن2/159جننالمرشد إلى فهم أشعار العربجنعلةنمهللن:نمل  بنن.ننن1/1308,ننشروح سقط الَّندن(4)
 .نن1/48جننالعمدة مل ناش  ن:ننعًة.ن  ًظان ثلنملكنن9/113جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(5)
 .نن1/105جننبر نهاية األ ملً  اينجنن(6)
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نخ ة  بنلافعنملًان نجن أ اج  انجن    ةلن  ل ى نلتشىتةان ًاماجنفينقص ةٍلنمخاىنجن قةنً لنلبنض ف 
 ى نملىكن  تىأ اللن صى لبنعلىمنضى ٍفنمخىان ىاىنةجخى ُ ن ملمىًَّنن  ءنجن جاتل لى وعنشالتج  نفينملمان تات

ن:نن(1)ً اانجنفتاشةاجنإلمن ِ ًبنجنف ق لن
 َخَر َتْهِتفُ ي ِبآَنا َنارِ ل  سَ َفَعاها وَحرَِّقا            َلعَ َفُقْلُت ِلَقيَِّني  ارْ        

ن
نفىىين ىى  نًىىاىنملىى ن   ىىةنمل خ   ىىين نف ىىبنظ  اكىى نجن ُ قىىلُّ  وتخىىانلق قىى ةانملًاىى انفىىين قىىٍتنُ اىى ُّ

نجن ىى نقضىى ٍءنعلىىمنملِىىألنجن قتىىٍلنللماىى مُنجن إ ق ةكىى ن نلمىىلبنملظىىا فنملصىىالَّنملتىىين واضىى  نملُلىىةبج
قىةن مىت  نم ن جًِىمنملى نمُضضى  فنجنعلىمنملىاَُّن ى ن,ن ك نلِثىالنإ قى ةانًى انملقىاىنفىين  ى نمل  ىلن

نضلً اىبنملاىابن ِّن  نًِ َّنمى اافتبنلأًان نجن ُمى ا ن ى نقىاىنملضى فج لج ةً نإلىامك ُنعل ىبنملمىالُنجن"نضًّىبجنم ا
ن:نن(3).نف ق لنن(2)ملقاى"

 وقدددد ُتَكنِّيِندددي الُمُحدددوُل َأَبدددا اأَلْضدددد
 

 َيدددداِف والَحدددداُل َيْسددددَتِجدُّ ُكَنددددى  
 

 أَْلُسددددُن َندددداِر تَدددددُعوا لنددددا الَجفلددددى
 

 وَلددددددديَس إاّل ََّفيُرَهدددددددا ُلُسدددددددَنا  
 

 ْلَمدددددُس َفددددددرَع الدددددددَُّخاِن رَاِقَصددددددةا تَ 
 

 َكأَلُسددِن الَبددرِق َيْلَحددُس الُمََّنددا 
 

ن
ن شى ال ُن,بجنةعلِّن ُنف  ن جن  ة  نتخصى صنلواىٍَّن ىً ُن ى نخىاللنًى ٍانن تىبجنللًى سنعلىمنمخىتالفع
 سنلضىى  فتبن.ن كىى نإًمىى ً لن قىى ُنلىىةع لنملًاىىنلتضىى من نقىى ُجنلتشخ صىى  نجنف لاىىلنل ىى نلمىى ًل عظ  ىىَّن 

ىىىَّنكىىىمانمضلمىىىًَّنلىىى لاقصنجن  جنبن شىىىلِّن   بنجنف تشىىى لبن ًظىىىانخ  نل لماىىى انلىىى للا نجن ملىىىةُّنملًاىىىنبجنلِّنُشىىى ِا
ن ال مَّنملم نملًان للا ى  ن انللةخ  ن عن ًظانظ  انمللا ن  نلى  نملمى بن ملغ ى ُنجن مللىا نظى كا 

نجن مىت  عن نل    ىممنًى ااجن فىينملىكنإشى ال نإلىمنمفتخى لليٌّ شىالَّنناانلالى ِّنملًى سن شى كةتبنعى نلاىةنجنِ 
نً اان ماتو عنمً ك ن نل امك ن  ن  للبنف   ينإل   ن.ن ك نل مانملص النملتين ام   نل مقابنجن اىنم ان

ِجًم نتلةُُّةنمل نض  فن.ن ق لنلبنمل نمضلن نمل مقعن وا ج
نملقىىاىن ُن ُاىى ىى لن قا ًىى لنل لِا ىى ءن.نلُناْنلقىىةنمصىىل تنًىى اج امىىُننٍ نفىىي انفلىىُن قىىفنملشىىاامءجنعًىىةنُ ىىة ن ج

نملل ىى ليننصىى ات  نجنلىىلنامىى  منل ىى نصىى المنعة ىىةللنممىىلغ منف  ىى نمل مًلىى   ىى نمض صىى فن ملا ىى  نفىىينظىىلِّ
جنَّ  ت ىى ن مك  ت ىى نجن تأِ ىىةنت قىىةك مل ظل ىىَّنجن مضلىى مءنمل    ىىَّنجنفلىىا تنقىىةات ُنفىىينمل قىى فنعلىىمن
نمل اتواىى تن قجن نم م ىى ِ نإ ق ةكىى نجنلاىىةنم ن ىىاصنمضلىى مةجنعلىىمنلاىىلع نملللىى لع جنل ِىى  نمل ً مىىبنل ىى لُىىلع

                                                 
 .نن4/31جننمالياأل ملم ةنمل اتضمن:ن(1)
 .نن245جنصنثمار القلوبملثا للينجن(ن2)
 .نن328جنصندمية العصر:ننملل خا ين(3)
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جن"نفِل ى نِ ًىتنمضىخُن   ضىا  نمافىعنجن ى اك نملم اين   تىةينلضى ا  نُفُ ؤج لتِ  ن مض َّلنجن لص
نمل اتواىىىَّعنلتِىىى  نمشىى ان"ن(1)فخىىىا"ِىى  نم ملىىى ن  ىىى ةننجن قىىى لن(2)جن لىىىملكن"نِىى ً من  قىىىة ً  نفىىىينمض ىى ِ ع

نمل اتونمضعاملي نعلمنمض  ِ ع بعنملً اج ن:نن(3)ناَّ ش ةلمنلق ق ةن  ة  ع
 َلددُه َنددار  َتُشددبُّ َعلددى َيَفدداعِ 

 

  (4)إذا النِّيددرَاُن أُلِبَسدددِت الِقَناَعدددا 
 

 َوَلْم َيُك َأكَثَر الِفتيداِن َمداالا 
 

 وَلِكدددددْن َكددددداَن َأْرَحدددددَبُهْم ِذراَعدددددا  
ننن 

نإ ان ن افا ىى ن نلتِىى ُ ن مضىى َّلنلىى ا للنللا ىى  ن ل ىىممنًمىىت  عجنملقىى لج ىىنإ قىى ةنملًىى اع ىىةانفىىينعج نجنعج افع
ن    ةلمنجن ا  لم نًل الل نع الل نمل ةُحنجنفىين ى  نًظىا منإلىمننملشاامءع ن ملض  فَّنجن  لبج نملُِا   نا   ع

ن مض ىىى  نفىىىينمل ة ىىى  ع نملًىىى اع نمل ًخوضىىىَّعنلمىىىتاك ن,إ قىىى ةع ىىى نف ضىىى ل ن,ن     لىىىَّنإخو ا ىىى نِ ع جنتصىىىافل نقل  ل
ن  ُا نملما لل نبجنًانضُنن  لبج ن ةلى اللن   ن  لل تنملضِّنن جُاةُّنُت اُّ عل ىبجن قىةنتً قىُلنن فَّنجنُفاجةانا ى لمنلللخىلن ملشُّىحِّ

نكىىممنمل اًىىمن تّىى ن"ننفقىى ل منمنُعلاىىا منعًىىبجنفىىينم ثىى ل ُنجملاىىابج ل  ىىبع ن ىى ن ج :ن"ننجن قىى ل من(5):ن"نملخىىلج
" ل  بع نمل ج ن  نً اع ن.ن(6)ُمْخُلفج

ن
نإ قىى ةنملًاىى نجن مصىىلُحنملتًِىىينعىى نلقىىةنمعتىى ُةنملاىىابج نفىىين ىىة  ُن ىى ن ان ًىىمجنملقعىىةُع نل لًىى اع مللىى ةع
ُُّنمق مل ُنمل أث الن ًمجنملل كل َّنجن تّن نن(7)ملقعاىن"ننمنق لنعً  ن"نم .ن ت ماُثنملشاامءجنكممنمل اًمجنف ق لج

ن:نن(8)ملكننةلممل ن ّلَّنمل   ين ؤِِّن
 رمِ الكَ  نِ ي عَ نِّ كَ ألُسن  تُ  ارِهِ اِد الس يِف ُقلُت َلُهْم          ِلنَ جَ نِ  ويلُ وا طَ الُ قَ 

 

                                                 
 .نن5/134جننالحيوان .ن  ًظان:نملل  ظن:ن1/105جننربنهاية األ ملً  اين:نن(ن1)
 .نن2/161جننرببلَو األ ل مين:نمضنن(2)
.نن1/105,نب ر نهايددة األ  .ن  اةتنمضل ىى تنلىىة  نَّىى  نعًىىةن:نملًىى  اين:ن1/467جننخَّانددة األدبمللغىىةمةينجنملخ  ىىبن:ننن(3)

جدواهر مل  شى ين:ن ن.نن136 لين:نً كىَّنمضلصى انجنص.نفين   ن اةتنعًةننملاًاىن2/655 ضامتنمضةل ءنجنصل  ًين:ن  مض
لل ىتنمض لن.ن  ىىثن اةتنِل ىَّن) مٍة(نلىىةلن) وى ع(نجنفتِىى  نا م ىَّنمللغىىةمةينمة ن نالّ نم.نلى ختالفنفىينا م ىىَّنن2/675جناألدب

نإممنمامةنملشى عان  ىامتنمل ة ى  نملتىين مىتخة   ن ة   ن  نمللخىلنجنإالانملاابنِ ًتنتاتلانإ ق ةنملً انفينمض  ِ نمل ًخوضَّن مل
 مل م فا  نمثً ءنمواكُن.ن

 :نمل اتوعن  نمضا ن.نناليفاع ن(4)
 .نن1/11جننأمثال العرب فيالمستقصى  مل  خشاين:نن(ن5)
 .نن1/253جننمجمع األمثالمل  ةمًين:ننن(6(
 .نن256جنصنثمار القلوبملثا للين:ننن)7(
ن:نن)8(  .نن5/314جننأنوار الربيعمل ن اصُ 
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نملًلىى ف لًاىى ًُّىى منل ىى لع ُِ ن ن ًِىىينلألمىى نملً ىىام نعىى نشىىةان سج نعىى ن ىى لنملق  ىىَّنجن ملشىى عاج جنلنملِىىُاةع
نمضًىى مانلىىأ ان ىن  ىاىنصىى  بج ًانملىى ن لا نكىمانملًِ  ىىَّنجن م  ىىاج ِع  ىى نمىىاق  ن ىى نقىى لنَّنلىى سنكىى ن ختىىاعجن  لت

اةُن ن:نن(1)انملش عانصع
 يرانِ ُن النِّ سُ لْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  د تْ رَ           مْ هُ يوُف ِجَفانَ ي ا الضُّ وم  إذا حَ قَ           

ن
ن  ة  بنجنف ق لن   ظِّن نكمانملا ةلنل ش ةلنلِاُع نمل نت  ٍُ ن:نن(2)فج

 ىدَ بُن َوهِب في الن د نُ سَ أْثَقَب الحَ  دْ قَ 
 

 الُمجَتلددددي  نِ يْ اراا َجَلددددْت إْنَسدددداَن َعددددَندددد 
 

 دي ، َمْأدوَمددددددددةا وَمةا للُمهتَددددددددَموُسدددددددد
 

 لي ومدددددددةا للُمصدددددددطَ ظلُ مَ  دي ،جتَدددددددللمُ  
 

 اَهدددددلَ اراا ِمثْ ِعددددددُّ َنددددديَن تُ َت ِحدددددْندددددا أَ َمددددد
 

 ِة َلددددددددددْم ُتْنددددددددددََِّل ورَ ي ُسددددددددددإاّل َكتددددددددددالِ  
 

ن
نمىىل لنملا ىى ءن.ن نمل اىىا فنفتللىى نع ً ىىبنجن  ىىةاكج نًىى املن جلصىىاك ن  لىىبج نلللىى ةع ف  ة  ىىبن ضىىاُج

نإ ض حنمل اًمن تأِ ةانل قةنممت  عنمل نت  ننتوص لبن ممتقص ابنلصىو ت ٍُ ًى ان  ة  ىبنجنف ىينًى ا 
ملً ُسننملش عاننملبُنلاةنمْ نجنالنًظ انل  ن النشل بنجنفا ةل ن تواةل ننجن  م  َّ نجن أة  َّ نجن ظل  َّ ن

ً ل ى نمهللنفىينِت لىبنجناٍلن ى نمى انملقىاآ نمل الى نملتىينمُنلمى ننلتشل  بنل ى ن,نملقةاُلنعلمنمإلت   نل ثل  
نتقل ىةنِىالُنمإلعلى  نجنضًاننل ً  نَّ اك ن  نملً ىام ن وتقىةجنإلىمنملىك  ى نِ لمى النملتىين ى  لنف  ى نمللشىاج

نضىى  فبنمجن ال ىى نمامةنملشىى عانمل ىة ثنعىى ن  ا اضىتبننمهللن ثىىانكىىمانملًى ان  ىى نتاىى ةجنلىبنعلىىمنًوىى سع
نملقى ائن,نل ً ىى  ى نخ ىٍانجنفشىلان نعلىمنًوىسع نملللىيُّ ن   نل ى ن قىامجنآ ى ٍتن ى نِىالُنمهللنجنفِى  نل ى نمضثىاج

ىى نع ة لىى َّ اكىى ن ىى نم نشىى عا تبنعىى ننلً ىىام نِ لقىى ائنِال ل نملىى نت ىى ٍُ النتىىأث انلىىبنفىىينًومىىبنجن ل ىىممنُفُلىىاا
نَّ ان مل ٍ نفينل تعبعنمضخ ان ن ا فنجن ممل ٍبن ً عن.ننجنفينً   عنتشل ٍبنلة ٍةنجن  اًلم اًمل

ن

نعلةنمهللنل نمل ات نً ااجنملتين افا  نللض فنملمان ُت  لجىبجننل ى  اينجنفينُ اا نمفتخ اعاعن  صفج
ن ن:نن(3)  نقة ٍانف ق  نجنف ق لج

 الَحَطدِب الَجدَّْ  نَ مِ  ىعَ وَق ناِر َشبْ فَ 
 

 ِل إذا مدددا الَتَظدددْت َرَمدددْت بالش دددراِر  
 

 مددددالَيفددداَع َكالر اَيدددِة الحَ  وَي َتعلُدددِهدددفَ 
 

 ى إلى ُكلِّ َسارِ ى الدُّجَ عَ دراِء َتنْ  
   

                                                 
ن:نن(1)  .نن5/315ن,نن1/287نجنأنوار الربيعمل ن اصُ 
شددرح .نملتلا ىى ينجنملخ  ىىبن:نن5/134جننالشددعر والشددعراء.نملىى نقت لىىَّن:نن7/155جننخَّانددة األدبمللغىىةمةينجنملخ  ىىبن:ننن(2)

 .نن   نلاةك ن3/34جننديوان أبي تمام
 .نن3/160جنناألوراقملص لين:ننن(3)
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ن ق ةلمنخمجنفًامان ل لغجنفينمالكت  ُنلً اانجنإمن تان ُ نمل  بنملل لع نلبن  نتى كٍجنن ع ل  نجنل  ن  ت  ج
 ن م عةجنفينمىاعَّنإًضى ننمل اى ُنجن كىينلِثىالن ى ن  ضىعنشة ٍةنجن ماعٍَّن ة    ٍَّنفينمالتق ةنجن  ان

نملشاىىاُننمل ىى لسنتشىىتةُّنف  ىى ن ىى نكىىممنمل  ىىبن نن ً ىى نجن تشىىتةُّن ج ات ىى جنفتلىىة ناجن تقىى ىنف تًىى ثاج فىىينم ىى ِ ع
نمل  امءن.ن ك ن إ ق ةك نملا ن اً نقللنقل لنن–ملمينمِاانمل نكا َّنًومبنملتشل بنل َّنِ لام َّع ن–ِ  ن اا
نملىى نلاىىُلن ىى نًىى اعان جخلىىالمن  جللِّغلىى  لِىى ا نن نمل اتىى ِّ عىى نُ فىى لعنملظىىالُنجن لاىىُلن ىى نًلىىأنمل فىى لعنلشىى اللن وىىاحج

نعلمن ل بنفين م نملص امءنمل ظل َّن.ن ِجلُّنض ٍفنك اٍُ نل  ن ن  جُماُّ
ن ًاىنملى نفىامسنمل  ىةمًين تلىاان مجن ى نًى اانملتىين  قىةك نعلىمنمض ى ِ نمل اتواىَّن,نلللىبنملضى فع

نم كةم تبعنملم اين نل  ,نإ نلُنتقُنل ممنملة اع ن:نن(1)جنف ق لنل ً  ع
دددددَنددددارِ   ي ، َعلددددى ُشددددْرِف تََأج 

 

دددد   ة وِف الس دددداِريَ يُ دددددُ  ، ِللضُّ
 

 يدددددا َنددددداُر ، إْن َلدددددْم َتْجلِبدددددي
 

   ، َفَلْسددددددِت ِبَنارَيددددددهْ  َضددددددْيفاا  
ن

نملقعاىنجنت ىةانِ   نت ةان نً اع نإ ق ةع ث منعى ن  ى  نإ ق ةكى نجن ملظىا فنملتىينُثنملشاامءنع نم  ِ ع
نمل  لىَّنإلىمن نفىينم ىسِّ ت قةجنف   نجنف لةً كُنمِثان  ن مِا  نل  لينملشت ءنملل اةلن  ثن ِ  نملً سج

ن مل ا ُنجن ك ن  نال ظبنملً  اينجنفق  لن:ن"نِ ً من  قة ً  نفينل  لينملشت ءجن  افا ً  نل  نملةفءع
نملقعاىن"نن عْن,ن(2)ُ لت سج نللىبنملضى فن ملتمملىبنفىينلعن لملكنام ً نةع نلما بنفىينمىل لع ُلنملخ معين وتخاج

نملتاقجىى ُج نل ىىمانملل ظىىَّنملتىىينُمعىىةانل ىى نملاجىىةاُلنجننبعنكىىمانملظىىا فنملق مىى َّعنجنف ىى نةماىى ُأنل ىى ن اىى كُن مالًتظىى اع
ن:نن(3)ل مءنجنف ق لنمض

ددددددددددمَ  إذا َتناَوَحددددددددددتِ   ْتَوةِ اُل ِبَشددددددددددالشِّ
 

يَف في أَ َف اْرِتَقابِ َكيْ      َحابيْصدي الض 
 ىلدى الِقدرَ الِم عَ فدي الظ د يَ يفِ وَيُدلُّ ضَ 

 

   يالِبدددددداُح كِ َبددددددو نُ اِري أَ إشددددددراُق َندددددد 
ن

نعلىىىمنلىىى ةانق  ىىىَّلنمافىىىعنجن لع جننضىىىويُن جن لعن ىىىلُنِملشىىى عاج نملظُّىىىمىىى منجنًىىىالىىىَّلنمُنبجنةُنمع ا فنامان ىىىمِاج
ىىى ىىىملصا نجن كلىىى بنلا ىىى حنملشِّ   لنمللىىى اةلنملق اصىىىَّنجنمل   لىىىَّنالَّنمل امفقىىىَّنلِا ىىىبن ىىى نكج ىىى ٍلنلأل  ىىى اع
ىى ىىق عنمل جلُنل لصا نمل  ىى لجنجن تضىى  نم ىى ملنؤُنجنملىىمين جىىنةعن ِّ ةينإلىىمن ىى تنملاجشىىبنجن ًىىةالنملِىىألنجنفتت قىىفج

نفى نمل  لَّجن ل َّلن ل عثىَّلنعلىمنملِىُا ىملً سنجنفتصلحج ن ا ى نكىماننلِّنينظع مض قى تنملاصى لَّنملتىينت  ىلج

                                                 
 .نن337جنصنهديوان مل نفامسن:نن(1)
 .نن1/105جنب ر نهاية األ ملً  اين ننن(2)
مبنمضل  تنإلمنمل نن2/656جننمحاضرات األدباءصل  ًينجنملامَّبن:ن.نمضن267جنصنطبقات الشعراءمل نمل ات ن:نن(ن3) .نً 

 كا َّ.
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نم ان فىىينل ىىى ليننملًىىى انتِىى  نمشىىىةان ضىى المن تىىىأث لامنملشىىةماةن مل صىىى عبن مل صىى ابن.ن قىىىةنمةاكنملاىىابج
نمض  ىى انكلىى بنا ىىحنملشىى  لنممتنمللىىاةنلخ صىىٍَّنملشىىت ءنمل ظل ىىَّنملق مىى َّنجن ن نك ىى لج عًة  ن صىى  بج

ن نملشىىة ة نتقمجىىُنملمىى  بنجن ملىىكنلال  ىىُنلىىأً معنملا ىى حج نمالىىعن:نا ىىح  نتأث امت ىى جنفقىى ل من:ن"نملا ىى حج جن ا ىىحج
ِعمىىول  ىىنتجث جىىااجنفتلالجىىبجن نل ًىىبن تلالىىبنِا  ل نتؤلىىفج نتواق ىى ن كىىينلىى اةل"ن,ن جن ا ىىح  فتىى ةمةجنلىىملكننن(1) ملشىى  لج

نل ةم تعىىبن لملىىبنجنفىىقْ ن  لىىتنمض  ىى  ن مل ىىأ ىن,نفت قُىىةجنلىىبجنملً ىىام ج ن  لىَّجنمل ىى ا عنإلىىمنملىىةفءع ن ملا ىى حج اج
ة  نشىىىل ل  نجنل ثىىى منعىىى ن ا قىىىٍَّنم ن مىىى لٍَّنم نعال ىىىٍَّنث ً ىىىٍَّنتاشىىىةجنمل  تىىى ننإلىىىمن ِىىى ً ُنجنف لىىىة من
ض لت ُن مكتة منإلمنملِلىبنجنفِى  نمل مى لَُّنملث ً ىَّنم نمللة لىَُّنل ةم ىَّنملضى فنإلىمنملِا ى ءنجن كى ن ى ن

نمش انإل بنةعللنفينل تعبنملث ًين.ن
ن  ة  ىىبنفىىين قىىتنمللىىةبنجن  قىىتنمللىىاةنملقىى اصنجنن ام ًىى نإلىىامك ُنلىى نملالىى سن  شىى ةجنلِىىُا

ن:نن(2) ق لن
 ِإذا الس دددددَنُة الش دددددْهَباُء َمدددددد ْت َسدددددَماَءَها

 

 َمددددددددَدْدَت َسددددددددَماءا ُدوَنَهددددددددا َفَتجل ددددددددِت   
 

يُح الَعِقدديُم َلددَدى الِقددَرى  وَعدداَدْت ِبددَك الددرِّ
 

 َلَقاَحددددداا َفدددددَدر ْت َعدددددْن َندددددَداَك َوَطل دددددِت    
 

ن
ن  ة  ىىبن م  ا  ىىبنعًىىةنملشاىىةماةنفِىى لاىىلن ىى نملا ىى حنملق مىى َّنإلىىاللنم متنمللىى  نتجىىةِّانللً ىى ن,نُا

ن  ة  بن.ن نلت اُنملض  فنجن   نملكنإالنلاظُنُِا
نمل  ىاِ   نمفتخانةعللنلق ق ةانلًى ان نك ى لع ىلِّ  اةلن نملُلىن  ل َّعنملشاىن حعنملىاِّنن كلى بعننملقىاىنفىينظع

ن,ن مِثانتوصى اللننبنامُنص اللنمة انجن لًِاننمهللنل نمل ات نلملكنم ضل نُانعلةللتةل لنعلمنِا بنجنمفتخ
ن  ن ُتُمىىى جُ نفىىىينع ىىى  ع ُُ نجنلعىىىُتْاظج  لل  ىىى نجنفىىى اظُجن  مىىى جُ نفىىىينللظىىىا فنمل جصىىى  لَّنإل قىىى ةانلتلىىىكنملًىىى اع

ن وتخالمِا ب ن:نن(3)نجنِاظ   ن م  ك نجنف ق لج
 ُدهاُت الُجدوَد ُيوِقدْمدقَ وُرب  َناِر أَ 

 

 اِن تَدى ذاِت تهْ ِة مدن ُجمدادَ يلَ في لَ  
 

 َمَسداِلِكه نْ ا َعدَد الل ْحدُظ فيَهدَتَقي  
 

 واَب ُرهَبدددددداِن ثْددددددْت أَ َسددددددبِ ا لَ َمددددددن  أَ كَ  
 

ن

ن ملصق عنجن جخت املنش ا اعنفينل لٍَّنشة ةلعنمللاةع جنلج  ةىنمل اا فنل مانملشِّةالعننفقةنم قةنً ُانل ةع
َُُِّنن كينل لَّ نُةم مَّجنملظالُ نجن م  ا ًل جن  لع    نل اللىسنفينملتال انع نشةالنظال   نًىاماجن جشىلِّننملما مةع

نمل جقوعىىان ن  تىى اجنفىين مىى نملل ىىةع ىىلا نمل ىى ا جنعى ن شىى كةلن ا قىىبنجنُف ضع نملمىى ةمءنجنُف الىى ج ىى نملاجكلى  ع لنُك اع ل
نمنعلىمن ل ىىبنجنل  ثلىى  ل ةم ىىَّن ملًلىى لنجنعىى ن ىىالٍمنآ ىىٍ ن ق ىىبنمللىىاُةن مللىى عنجن ُلاىىُةنملُ ىىأسن مًاىىةمُنمجىىللع

                                                 
 .نن4/550جننمحاضرات األدباءصل  ًين,نملامَّبن:نمضن(ن1)
 .نن4/52جننالتذكرة الحمدونية.نننمل ن  ة  ن:نن3/180جنننهاية األرباين:نملً  (ن2)
 .نن3/173جنناألوراقلص لين:نمن(3)
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نعى نمى اين ن مُ نكمانمضلى مءنملصىالَّنملتىين ًاىةُجنف  ى نمض ىلجنُفتجوُىاِّنج نِ ل جخلصِّ اع نملش عع نً اج تظ اج
نملل مةن.ن نملل ُلن  ًُُتبجن تضيءجنمل ُلبجنمل جاتُنجن ت ة بنإلمنملش عاع

نملي نلى مُننمًينُمافىعُنفىامٍسنمل  ىةن لتِ ُ نً اج جنِى  نإ ق ةكى مِان مىخمن ى نَّ اكى نجنًىاماجن ضى فج
ن:نن(1)ن    نإ ق ةك نم ضل ن,نف ق لن وتخالم

 َطلوَن ِبَندددددددارِهِل َيدددددددَودُّ الُمْصدددددددْيدددددددلَ وَ 
 

دددددحت ددددد مْ لدددددو أن ُهددددد   وُدهدددددا ِباِح قعُ ى الص 
 

 ىي الِقددرَ ِغددبْ ي ِلَمددن يَ ا َنددارِ َهددَرَفْعددُت بِ 
 

   ي َوُقوُدهدداى ِلددَهددتَ ى انْ لددى ُشددْرِف حت ددعَ  
ننننن

أًاىفً ااجنت قةنعلمنمل  بنل ىممنملت ة ىةناتوا تنفينملشت ءنمللى اةنمل صى  بنل لا ى حنملشىة ةلنجنِ 
نًىى اان نلىىبن ىى نة ٍانفىىين مىى عةلنمل  تىى ل  ن.ن ن قىى ُنلت ل ىىلع نملشىى عُانل ظ ىىانمك  ت ىى نجن  ىى نتقىى ُج إ ا

نفينمل ل ننإلمنملوخانجنإمنتج عسُّن ملىمينينلنِل ٍَّن ً  جنل  نلىملكنملوخىانمض  ىان ان  نمُننمض  ُان ت اس 
ناعفاىىَّلن ثقىىَّلن صىىةقل  ىى اللنجنفوىىينق لىىبن اشىىحج نلل  ىىعنكىىمانمل اىى ًينجنل إلضىى فَّن قىىةجاللن عع (نت ىىسُّ :ن)ُافاىىتج

نً اان ضىخ  ت  نجن فىينق لىبنقلل ى ن:ن) ل ىٍل(نملتىين ىةاةن ى نخالل ى نمللجاىُةن إلمنمإلش النإلمنعل نملمًَّع
ِمى لبنانملِل َّنملتينع لتنعلمن مُنِا بم اينل ث انملمِّنأْنل لتُننت سُّن,نمل   ًينإل ق ةنكمانملً ان جن م 

نفين قن اننضافعنجن   نملكنإالانق  َّنمُن ن  ان.ن مق ىن  نةاللتبنفين قتنملًاننتنملل لنمشةُّنةاللَّنملُِا
ن نمل نملاالءنمل ااينإلمنً انملقاىنملتينت قةجنفينملشت ءع فين اا نتوض لبنلللىة نعلىمن  ش اج

نملً ُانإملُ ضا ن:نن(2)لمنملل ة َّنجنف ق لنجنفًاماجن ًمبج
 ةِ َيدددددددداَر َبادِ ِد َنددددددددَنْجددددددددالموقدددددددددوَن بِ 

 

   ال َيحضروَن وَفقُد الِعَِّّ في الَحَضدرِ  
 ُر َشدددددب تها َعبيدددددُدُهمْطدددددى القَ إذا َهَمددددد

 

  رِ طُ اريَن بدددددالقُ تحدددددَت الَغمددددداِئم ِللس ددددد 
 

ن
نملشىاامءجنل إلشى النإلىىمن ظ وىَّنملًى انجن  ِى  نإ ق ةكىى ن    ًىبن,ن ال  نجنلىىلنن ى ةلنإ ق ةكىلىُن ِتىفع

نمً معنملًاننُعاالج منعلم ةنُانعً ى ناما ىَّن  لىَّجن قىلعُ صةجنن نةجنمضل مةجنإل ق ةك  ُنل ت تنملتينُ اْنمِانلا ج
نملًىىى انن:ن"نإ انتًلىىىبنملل ل  مىىىينإلىىىمنملىىىكنجنفقىىى ل ْ قعىىىةع بن  قىىىةك ن ُصىىىو اجنلأًاىىى,نملشىىىاامُءنإممنمامة من ىىىةحن ج

ن ً  ك ن ملغ اع ان مل ًةلع ن.ننن(3) ن  نملًل تنمل  بن"نل لا ع
نمل ىىةُفن ىى نكىىممنمل ُجنل لضىىل ع ىى لن ًىىبنجنمُن النًُالُىى نجن ملغ  ىىَّنمل الا نفنمُناعقىىىن ُنكجىىواىىىلع نفنمُنتُىىاف  يٌّ

نلثىىىاما ُنفنمُنتىىىا ننل الكت ىىى ُنفنمُن  ىىى ةل نن ل لغىىىَّ ن ظ ىىى ا  ن م  نفىىىينتأث اكىىى ن ة معىىىينكىىىةم ت  نفنمُنتوىىى خا   ح 

                                                 
 .نن3/155جناألوراق  لص لين:منن(1)
ن:نننن1/142,ننشروح سقط الَّندنن(2)  .نن217جنصنالتبيان في البيانمل  لين:ننن.نن3/54,ننأنوار الربيع.نمل ن اصُ 
 .نن1112جنصَّند ح سقط الو شر ننن(3)
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نن(1)ل مين ةم َّنملض  فنملا    نِ  نق لنمض م لَّ نلنبجنًان لنفينملو  فينفنمُنمُنلًوسنملضان فنمُنك نِىلُّ
نملكن.ن

نملةان ن:نن(2) ل ين ق لن    اج
 َلُهددددْم َنددددار  َعلددددى ُشددددْرِف الَمَقدددداري

 

ا أَقدددددر  اُ  َعْيَندددددي َمدددددْن رآهددددد   
 

 إذا َقَصددددَر الوقُددددوُد الَجددددَُّل َعْنَهددددا
 

بِح ُمنِدَل َمواِقداها   ج  (3)ُقَبْيَل الصُّ
ن

ل ىة ثنعىى نمل مى لَّنملث ً ىىَّن ى ن مى النكةم ىىَّنملضى فنجنًُىى ةُّنمإلشى النإلىىمنلىلنمالًتقى لنإلىىمنم ق
نملشاامءنجنإالان ُةنإل   نلا ج نملقاىن ً ٍانمخىاىنفىينمشىا اكُنجنف لىةً نظ كالنُع ع ن كينملل عجنل  نً اع

ن ق ق ىىَّن  ة ىىَّنجن لىى  نًىى انمل ىى ىنجن ن نملقىىاىنجن كىىينًىى ا  ن ل   ىىَّ نملشىىاامءن ل اىى ُ نلىى  نًىى اع كىىينًىى ا 
ن:نن(4) اً  َّنجنِق لنمل غاماين

 لى الُقَلِل عَ  مْ هُ نْ ى مِ ى وَناُر الِقرَ َحر      ِد     ن  في َكبِ وى ِمْنهُ اُر الهَ بيُت نَ تَ    
ن

جن اي انعلمناؤ سنمللل لن نلتِ  ن مض َّن مل  نلل  ا ن ملمانف  ن  ةحنملال لنلق ق ةكُنملًان
ىا  ُنجنفىين ى  نمًان فينملكنإشى ال نإلىمنلى ةكُن ُجنإ نِى  ن  ىةحنًمى ءكُنجنمُنإعننًى نالِ  نًاىًالى بن تغى لج

نفين اا نملغ لنفن.نإًان نفين اا نمل ةحنفنمُن ةح  نجنف لنك نَّ ل  ً نالنًِ ةجنًشىاانلىاملٍ نجنل  ا
نمل  ىن ًى انملقىاىنمى ىنمإلشى النإلىمنم نًى انملقىاىنملتىين  قىة ً   نًملَّلنم نعالقَّلنل  نً اع نم نًُل سج

ن متاالنجن ملكن وضينإلمنمًان نعظ  َّ نق  انً ا  ن.نَّن  نً ا 
ن

ن:نن(5)ملقاىن ً انمل ابنفينق لبنً انن قةنل عنمل ن   ةلن
 َيددددَداُه َيددددد  َتْنَهددددلُّ بددددالَخْيِر والن ددددَدى

 

 وُأخدددددَرى َشدددددديد  باأَلَعددددداِدي َضدددددرْيُرَها  
 

 َوَنددددداراُه ، َندددددار  َنددددداُر ُكدددددلِّ ُمدددددَدف عِ 
 

   (6)ُب الُمجددِرِميَن َسددعيُرَهاَوُأخددَرى ُيِصددي 
ن

ىى ملىىكنضًاىى َّنلىى  نملًىى ا  نجنف  ىى ن توقىى  ن ىى ن  ىىىثنبن جىىةاكنملصِّ لَّنملق ا ىىَّنجن ملاالقىىَّنمل شىىتِا
مل ظ وىىىَّنمإلعال  ىىىَّن  ِىىى  نمإل قىىى ةنجنإمنت قىىىةم نعلىىىمنمل وىىى عن"نفًىىى انمل ىىىابنجن تمىىى منًىىى انمضجكلىىىَّعن

                                                 
 .نن2/161جننبلَو األربل مين:نمضنن(1)
 .نن4/179جننهديوان    انملة ل ين:ننن(2)
 .نن2/161جننبلَو األربل مين:ن:نك نخشبنع اين ًمبنإلمن) ًةل(نفينلالةنمل ًةن.ن ًظان:نمضالمندل نن(3)
 .نن304جنص هديوان مل غاماين:نن(4)
 .ن   نلاةك نن062جنصنالتذكرة السعديةملال ةين:نن(ن5)
 :نفق ان  ت نن.ع َدف  مُ  ن(6)
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نجنت قىىةنعلىىمن ىى  مإلًىىمماع نمل مقىىعنلىى  نصىىوتينن(1)ُلاجىىُةن"نل ىى نن وىى ٍعنجنفتِىى  نإعال ل جنً ك ىىكنعىى نملىىتالُ 
ن ملشل عَّنعًةنملاابنجن ك ن  نمًت ةثنعً نظ ىالم ُنبنعًةنمل ة ثنع نمللى ةنلى لًوسنل صىوبعنملُِا

نمل اً يّن ن.ن  ن ظ كانملُِا
إلمنملاالقَّنملتينتل عجنل  نملً ا  ن,نف ق لن  ش انمل نملا  ين

ن:نن(2)
 ابِ هَ اَت التِ ا ذَ مَ هِ يتَ لى كِ رَ تَ        ِقرىا وَحْرِب    اُر نَ  انِ ارَ نَ  هُ لَ         

ن
   : الكلب ثانياا 

 

نعًصالمن ا  لم نفينشاانملُِا نمم ملى نلبنمك  ىَّنفىينُلةمنملِلبج علىمننتشىِ لنملصى النملتىينتاتِى ج
نإلىىمنكةم ىىَّنملضىى  فن مل  تىى ل  نجن ملىىكن ىى نخىىاللنت ظ ىىفن,ن ظ وتىىبن ملتىىينلىىةتنمقىىابن ىى نتِىى  ج

 تاشةجنملغال ءنإلمنمل مبنمالل مةنمل جضِّ و  نفينملص امءنجنلملكننتل انًل  بن م لَّلنتةلُّنص تبنجن مع
ن.نننن(3)"نةمعينملض  ان"ننِلبفل سن  نمل متغابنم نتم ينملاابنمل

ىىى ن نمضخىىىال نفنقىىى لن:نًجضىىىيءجنً ًا قىىى لنمضصىىى اينلىىىلا نملاىىىابن:ن"ن ىىى نتاافىىى  نعىىى ن ِىىى ُا
نِاللً نجن ًجقان ن.نإش اٍلنإلمنمللش شَّنفين لبنملض ففينن(4) بن ل كً نقللن ا  ً "للض فنجن النتًلحج

ن
نعلىىىمنِا ىىىنِىىىا ُنعال ىىى ٍتنمضىىى منت مفاكىىى نةلىىى اللنلقىىىةنمصىىى ًعنملاىىىابنلل ىىىتنمل بنجن  ً ىىى نًلىىى حج

ن:نن(5)ع نملكنمل نملًل بنلق لبننجن قةنعلااملِلب
 لب  َنَبحليُلُه كَ دَ ريِم وا َعن َفضلِه             َبيُت الكَ اُه َفَنبهُ ِسوَ اوَ ُذِكَر 

ن
ثنعىى نفىىين ة ثىىبنجنإمنت ىىةاننمنملىى نكا ىىبنملىىمينِىى  نمِثىىانتوصىى اللن قىىةنمىىل نإلىىمنكىىممنمل اًىى

جن ت ىىىاا نإلىىىمننجن ملضىىى فُنن ل ُنلِا ىىىبن اع  تىىىبنجنفىىىمِانمللىىى ُانجن ملوق ىىىاُن سنملىىىم  ن شىىىمصىىىً فنملًاىىى
ينقى لنملِلىبنجنفتلاىلنفىناجنثِّنؤُنتىينتجىلنمللاةنملت ءنجن شةانملظا فنملتين تُنف   نملا  ءنجنفأش انإلمنملشِّن

ن:ن(6)لِا بنفينكمانمض ق تنملصالَّنملاص لَّننًل  بنخو ول نجن ق لن جوتخالم

                                                 
 .ن1/104جننبر نهاية األ ملً  اين:ننن(1)
 .نن1/104جننبر نهاية األ .نملً  اين:نن576جنصنثمار القلوبملثا للين:ننن(2)
  ان:نةمعينملغا بن .نةمعينملضن65جنصنِشعر الِقرى قبل اإلسالمملش ل ًينجنل مةن:ننن(3)
 .ن2/657جننمحاضرات األدباءبن:نصل  ًينجنملامَّمضنن(4)
 .نن259جنصنثمرات األوراقمل   ين,مل ن لَّن:ننن(5)
 .ن72/نن2جنن388/نن1جننالحيوان.نملل  ظن:نن233جنصنالمعاني الكبيرمل نقت لَّن:ننن(6)
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ددددَب َواأَلْضددددد وَسددددلِ   الَجدددداَر والُمَعصِّ
 

  (1)دددددياَف َوْهَندددداا إذا َتَحي ددددْوا َلددددَدي ا 
 

 َكْيددددددَف َيلَقددددددوَنِني إذا َنددددددَبَح الَكلددددددد
 

 اا َخِفي دددداا دددددُب َورَاَء الُكُسددددوِر َنْبَحدددد 
 

ن

نج ِ ةن ِل بن  ا بنلبناَُّنمعل  تبلض وبنجنفن امُنمل نكا بنص اللنلِللبنُفا ل  ن
ن:نن(2)ف ق لنن

 ْعَجمُ أَ  وَ هُ وَ  ُحبِّهِ  نْ لُِّمُه مِ الا              ُيكَ َف ُمقبِ يْ َر الض  ْبصَ ا أَ اُد إذا مَ كَ يَ 
ن

ىف ى نشىةان ُأًاىبجنُم لُىنكجناِّنُ ىى جنن,نن فلنفىىاحنملِلىبنلقىىة ُنملضا نل لتا  ىبنبجنِ  لال ىبنلتلاىى تنلعىىبعن ن قىىُ 
ن.نننكممنمل ض ا

ًانملِلُبنل سنِن  ا  بنملل  ظنا م َّلنمخاىن و ُن ً  نم ان ن  ة  بللبن م  ن.نن  نك نِلبج
يْ ْبصَ ا أَ ا مَ ذَ إِ  اهُ َترَ   (3)ُم جَ عْ أَ  وَ هُ وَ  ُحبِّهِ  نْ لُِّمه مِ ُيكَ             ُبهُ لْ كَ  فَ َر الض 

ن

ى فنل ى لفىاحنملِلىبننملى نكا ىبنعى نمِىىانمىلبنمىا انملِلىبنجنفقى لنفىىين لىُن غوىلْن  تلاىىبجنن لضا
ن:ن(4) انملًان  نع ةلن

 (5) يبُ ي وَترعِ اعِ الر   هِ ُف بِ م  َيَِّّ حْ ا        شَ ُعهَ بَ ِكالِب الَحيِّ َيتْ  نْ وَفْرَحة  مِ 
ن

 ةنكىىىىممنلىىىىلنجن  ظ وتىىىىبنفىىىىينإاشىىىى  ل ىىىىعجنملىىىى نكا ىىىىبنلىىىى  نعال ىىىى تنفىىىىاحنملِلىىىىبنل لضىىىى فنمل ق
ن:نن(6)جنف ق لنملض ف

ر  ق  ُمَتَنددددددارِ ا َطددددددوَاذا أتَاَندددددد  وِّ
 ج 

  (7)يالِبدددي  كِ َلدددُه عَ َنَبحدددْت َفَدل ْتددد 
 

 يَندددهُ قِ َفلَ  َصدددرَنهُ بْ أَ  ذْ َن إِ وَفدددِرحْ 
 

 ج     (8)ابِ اأَلْذَندددد رِ راِشددددُه ِبشَ نَ َيْضدددِربْ  

                                                 
ُا عنل ع لنجن ملاللنملوق ان.نبصِّ عَ المُ  (ن1) نل لخع  :نملمين تاصبج
التدددددذكرة .نملىىىىى ن  ىىىىىة  ن:نن444/نن11جننخَّاندددددة األدب.نمللغىىىىىةمةينجنملخ  ىىىىىبن:نن156/نن9جننبر نهايدددددة األ ملًىىىىى  اين:ننن(2)

.نملق   ًىىىىين:نن309جنصندالئددددل اإلعجدددداَّ.نمللالىىىى ًين:نن33جنصنديددددوان المعددددانيجنملامىىىىِاين:نن267/نن2جننالحمدونيددددة
 .ننن334جناإليضاح 

 .ننن754ن/2نن.نشعراءالشعر وال.ن  ًظان:نمل نقت لَّن:نن205/نن3جننالبيان والتبيينملل  ظن:ننن(3)
 .نن385/نن1جننالحيوان.نملل  ظن:نن240جنصنالبخالء.نملل  ظنن:نن235جنصنالمعاني الكبيرمل نقت لَّن:ننن(4)
نش ا لنثق اللن.نَيَُِّف نن(5) نخ ٍ نجنِ  ن جماعجن  نُ   لج  :ن  نمل ف فنجن ك نإمامع ن عنتق ابج
/نن5جناألٍّداني .نمضصىو  ًين:نن28/نن4جننهأماليد مل اتضىمن:ملمى ِّةن.نن444/نن11جننخَّاندة األدبمللغةمةينجنملخ  ىبن:ننن(6)

نجن عنتغ  انلم  نجن ل   ةلنل تنث لثن:نن1310/نن4جننالحماسة البصرية.ن  اةتنمضل  تنفينن47
ْةُ نمْ نُ ً عن ُِ  ا  بننل لتِّننْق ُن ُاُلاُ نعًبجن ُقةنمًعْمُ نلقجالعبنننننننننننننننن ُ 

 :نملمين ًظانإلمنملً انُفُ أت   ن.نروِّ نَ تَ والمُ ننظانإلمنملً انم  نكين.ن:نًنرو  نَ تَ  ن(7)
ن:ن اًينتُنيضربه جنإممنضابنلمًلبن  ااِبنلألجًسنجننننننشرشر الكلب ق لن:ننن(8)  مم  ل  نك ملنخو و لنفا  لنللق ابن.نننن  ُّ
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ن
نِال نلِا بنجنف ص ِّاج تضىالبنلىأ امفنممً ل ى ننُ ىَّلنُ اعُ ىَّلنُلبجن قىةنةلاىتنضى وبنعل ىبنُفاعنفًاماجن وخاج

نتا  ٍبن.ن ُُ ا  مُ نممتقل ٍلنجنِ  ن ج
نلضى وبن جقلىةلمل  ىَّلننعلىلجن  امُنةعن ف  ى نملى نكا ىبنجنف ّصى انِاللىبن كىيننلِاللىبنجن كىينتا ىبج

نتجن ىىتمىىتقللنملضىى فن ا لىىَّلنلىىبنجنلت ا ىىكنممً ل ىى نجن تىىمنتِىى ةجنملِىىالبج ىىَّنعىى ن جامةكىى نوصع نلتلىىكنمل ِا حج
ن:نن(1)بنجنف ق لنا    نملتِّن

 ىلدى الِقدرَ عَ  المِ ي فدي الظ ديفِ لُّ ضَ َيدُ وَ 
 ج

 ي الِبدددددداُح كِ و ُنَبددددددي أَ اُق َنددددددارِ رَ ْشددددددإِ  
 

 َنددددددددددددهُ َلقيْ َنددددددددددددُه وَ اَجهْ ا وَ ذَ ى إِ ت ددددددددددددحَ 
 

  ابِ ذَنددددددددددابِص األّ َصددددددددددِببَ  هُ ي يَنددددددددددحَ  
 

َدتْ  دْ ا َقددداِن َمدددِعرَفددد اُد ِمدددنْ َكدددتَ فَ   ُعدددوِّ
 

  ابِ رَحدددَن بالت  حْ ِصدددُيفْ  نْ اَك ، أَ ذَ  نْ ِمددد 
 

ن

نن–لوىىا ن ىى نخلىىعنةعلىىلنعلىىمنل  تىىبنن–:ن"نًِىى ةجنن  ىىَّنقىى االلنف جُالىى جنملشىىِاَّنعلىىمنكىىمانملل ىىسج ًج ع
نممً  إً ى نصى ال نامااىَّ نل اعىَّنممىت  عنةعلىلنم ن خلىعنعل  ى ننجن...نل  نمىا المن تا  للى ل لِالبنتج اِّكج

أًان َّناش قَّنل  ثنُلُةتنِ  ن.ن(2)  نشا   نم ً  اينقص ان"ن ِا
نن

جنل ةنصى تنملِلىبل مةنإلمنتق ا قبن الن ت ِ ن  ناؤ َّنً انمضنلُّنضعن  للأجنمل  ا نعًة  ن جن
لل لتىبنجن فىينملىكنن  ا نملغا بنص ت  نجنإل لى ةن ىأ ىلنل مةنإلمنملًل حنجنف تلعجنملل متةاننِالبنمض
نملالىلنإممنِى  نل َّ لىى ن قى لنمللى  ظن: نمل لل ىلنًىى النن لىُن ىىاُنن ن لىىت سنملقىاىنجم ن  اىنالمم ن ماىن"نملىىكنم ا

ىى نإلىىمنن(3) س"عىى ىن ًىىلُحنلتجل لىىبنملِىىالبنجنف  تىىةينلىىملكنإلىىمن  ضىىعنملًاىى .ن قىىةنلوىىتنملىى نكا ىىبنًظًا
ن:نن(4)كمانملظ كالنلق لبن

 هُ ُح َثوَبددددديْ ُط الددددرِّ ِشدددددكْ َتْستَ  ُمْسددددَتنِبحِ وَ 
 

 (5)ِصددمُ وِب ُمعْ الثَ ِبدد وَ ُهددُه وَ ْنددَط عَ قُ ِلَيْسدد 
  

 ِتَسدداِفهِ اعْ  دَ ْعددِل بَ ْيددَعددَوى فددي َسددواِد الل  
 

مُ َََّع ُندددددددَيْفدددددددو لِ ب  أَ ْلدددددددَح كَ بَ ْنددددددديَ لِ     (6)و 
 

                                                 
ًُمىىُبنمضل ىى تنن قىىةن656/نن2جننضددرات األدبدداءمحاصىىل  ًينجنملامَّىىبن:ن.نمضن267جنصنطبقددات الشددعراءملىى نمل اتىى ن:ننن(1)
 .نَّل نكا ال
 .نن267جنصنالشعر والشعراءملشِاَّن:ننن(2)
 .نن210/نن1جننمالياأل  ًظان ثلنملكنعًةنملق لين: نجنن379/نن1جننالحيوانملل  ظن:ننن(3)
التدددذكرة  .نملىىى ن  ىىىة  ن:ن444/نن11جننخَّاندددة األدب.نمللغىىىةمةينجنملخ  ىىىبن:نن28/نن4جننأماليدددهمل اتضىىىمنجنملمىىى ةن:ننن(4)

 .ن33جنصنديوان المعانيملامِاين:نن.ننن267/نن2ننجننالحمدونية
نننن.237جنصنالددبخالء مللىى  ظن:نن.اىن لىىُنُ ىىُانًىى املنًُىىلُحنجنف لج  لجىىبنملِلىىبنجنف تلىىعنصىى تبن:نمضعاملىىينإممنمامةنملقعىىنسددتنبحالمُ  ن(5)

 :نت   لنً عبن.نتكشُط الريُح ثوبهتس:ن جُتُ مكن.ننننِصمُمعْ  :نِشُفنً  عن.نناستكشَط 
 أل ل ان.نف منمًتل  منلص تبنكلُّنإممن ُن:نمينمًاننليفَّع نّوم:نمضخمنفينمل ا  نعلمنَّ انكةم َّن.ننننننناالعتسافنن(6)
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ددددوِت لِ َتْسددددسْ مُ  هُ َبدددداوَ جَ فَ   ىلِقددددرَ ِمُع الص 
 

   (1)َعددددمُ َن َمطْ اِن الُمهبِّدددديْ َيددددتْ إِ  دَ ْنددددعِ  هُ َلدددد 
ن

ىىىناُن ِّن جُصىىىنلقىىىةنممىىىت  عنملىىى نكا ىىىبنم ْن نجلىىىبنملىىىاِّ حجن فنمل جمىىىتًلحن قىىىةنُعُصىىىُوتن لةقىىىٍَّن شىىى ةنملضا
نإلىمنمالمت مىى كنلىبن.ن ُنف ًِشىفنث لىىبنجنلىلن صىىلن ىةانملمىىق  نعًىىبنلشىةان نُلىىبجنملظاىىُِنًُنت  نجنف ضىى اا الُج

نمل ا  نجن لقينمل شقان ضُن ملِىالبنالمىتةامل  نإلىمنملًجلى حجنم ننًُْتنجنفللُأنإلىمنملاى مءن   ِ لى  ملاُننَُّنلا
نملض  فجنفل ُ ُلبجنن منإلمنإل لتبن ممتقل لبلُّن جنل م ابنملً ا   نف مت قظ من  ُن نقة ُُ نملمين ًتظاج جنملِلبج
أًابن ِل بجن ملىكنإلةامِىبنن بنجن  نخاللنك ِّانلم لبنتا  لل ةنإل ل لاةناؤ تبنلبنجنلةمنل لت ةُّن لقة  بنِ 

نن ْنلى عن نفصى  لجبنملِىا ُنالنلجىةان مفينقة ُنكممنملض فنإًق م نلبن  نملنلأ ان ى  لًانلعىن قى ُُ نإِام ل ل ىممنن اع
نش ال ن فنجن لملكنم ص بجنملض ن.نملض فعنن  ن ا ُعننملِلبج

ن:نن(2) شل بنلق لبنملم ل نق لبن
 هِ وتِ َصدددددددي لِ ُت َكلِبدددددددَنب ْهددددددد وُمسدددددددَتنِبحِ 

 

 َجدددداِوبِ فَ  اعِ باَليَفدددد ُه : قُددددمْ ُت َلددددْلددددقُ فَ  
 

 ىُه الَطددوَ اَقددرَ  دْ خِص َقدداَء َخِفددي  الش ددَجددفَ 
 

 ِب ن َقاِضددديْ وِق الِغدددرارَ َمفتُددد ةِ ربَ َضدددبِ  
 

ْبدددددددرَ فَ   هُ تُددددددديْ أَ َن رَ يْ رُت ِحدددددددَشدددددددبْ تَ اسْ ُت وَ ح 
 

 ِب    اِئدددل  نَ ا ُكدددَهدددى بِ لَقدددي أَ ِتدددَك ال  ْلدددتِ وَ  
 

نن
ن عاصُنفينكمانمضل  تن جظ عننبجن لًِان ض  فن  نخىاللن  ى  اٍلنمق   ى ن ىعنِللىبنلبنمضبجنعلمنلُناج

 ل إلضى فَّنإلىمنتوصى لبنملمينلُنُ م عنص تنملًجل حنجنفأُ اانل لصا ةنإلىمن ً قىٍَّن اتواىٍَّنل ل ىبنجن
َّنملتىىينمءنملصىىا ل تنملتىىين مل  ىى نجن مل شىىقاناَّنملتىىين صىىلنإل  ىى نملضىى فنلىىاانفىىين صىىفنمل  لىىَّنملمىى ِّن

ا  ىبنٍَّنالنتخلى ن ى نملتان فنعًةنلق اىبنجنفقىةنتلقى انل     اىةنعلمنق   بنل ملبنملضانع ً ك نجنًامان ؤِِّن
لعىُلنعل ىبنجنفًان م ن,ننلقة  بنجن كى نلىُن قىُنل ىممنتصىًال ن مالمتلش ا لش شىتبنفىين لىبن ى نكى ن لىع نف ىبنلج

نض وبنة ةًجبجنفينممتقل لنملض فن.نن
نل لِلىبنجن  اىةُّن ن تان ان عن ُن نمل  ىة حنجنتىاكجننصىلج ننمل ا ىاُننملِلىبعنن ى ن ظى كانِىُا عًىةناؤ تىبنلقىةُ 
ىى ىى مملضا نملشىىخصن لخلىىبنجنفقىى ل من:ن"ن  ىى نشىىأ نِلىىن فنجنُف ىى نخىىاللنكىىمانملظىى كالنُ ِ ج بنعلىىمنِىىُا

نملًُّنملِا ُنإممنًظانإلمنملض فنتاكنملًُّن لىبنمللخ ىلن جِثىاج ىل حنجنِ   فنجن ملِلىبنملىةل لنلى حنعلىمنملضا

                                                 
 :نملض  فنمل  قظ  نلبن ضكلبن.نالُمهبُّون :نملِلبن.نننُمستسمُع الصوت ن(ن1)
 .نن241جنصنالبخالء ملل  ظن:نن(2)
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نملالىلن لؤ ىبن"ن بنللى  نملِلىبجنًِ  ىَّلن.نلىممن لىةً نملشىاامءن  ىة   نملِىا ُنلأًاىن(1)للض فنعلمنِىُا
ن:ن(2)ع نِا بن,نفق لنمل نكا بن

 صيلِ وُل الفَ َُّ ِب َمهْ لْ اُن الكَ بَ نِّي             جَ اِ ِب فَ َعيْ  نْ ي  مِ ا َيُك فِ مَ وَ       
 

نإالان نمل انن اننض لىىُن ِىى نملىىكنمللىىل ج ُج لىىان ملضىىابنلِللىىبنجن تىىمنُمخىىاننملِلىىبنلىىملكنمل  ىىة حنةماىى
انعًبنملق   ًينعًىة  نفين لبن  ن ةً ن  نملغال ءنجن كممن  نعلاننلحعن ملًاننعّ  نك نع ةتجبن  نمل ا اعن

بنًاىىمل  لى بنل ىى نل ممىى َّنجنفقىى ل:ن"نفقعنن ً ىى نإلىىمنلجنُقىىةنعلىىمنملًِ  ىىَّنمللا ىةلنملتىىين جًتُنشىى كضىابنكىىممنمل
ل نملِلبنع نمل ا ان ن  نلج نة ً ى نجن ىعنفين لبن  ن ةً ن  نةمان  نكى نلعُ اْن ًتقلج ىسا ُصىٍةنض نُ اع

ل ا ىَّنالنتتغ ىانمض ى انمل نض اننل ا  لنلبنجنإلمنممت امانتأة لىبن ِ  نمل ا انفين لبن  نالن اافبن 
ثىان لى انجن كى نمتصى لن شى كةتبن ل كى لنإعن,نل  ىبنبنًجنل  لٍبنالن ق ىنجن   نملكنإلمنممت امان ج لعن

ُةننُمةُن ن.(3)بن ش  انلع جم نقعاىنمضُض  فن"نًانلكنإلمنمُن ٍصنجن   نمقُنمٍ ن مُن   نملكنإلمنِ ًبنُ ْقصع
ىىى نعىىى  نن ىىى نًِ  ىىىَّنعىىى ُنلأًّنملق   ًىىىيننًِ  ىىىَّن)ن  ىىى  لنملوصىىى لن(نجنف ىىىاىن م ا ن,إمنإ ا  ملنكجىىىملِىىىُا

ناجنثعنؤْنمل  ىىة حن جىىن.ن ال ىى نقصىىةنملشىى عانم انن(4)نملوصىى لن اىى ةنإلىىمنفقىىةنمضُجنجنلمىىلبنً اكىى نللضىى فن
ن.نن بنملق   ًيجن كممن  نلُن جشانإل ن لالبنضا ول  فنللل نمضُنعلمنفص ل  نجن  انملضان

نن علمنخج  نمل نكا بن ةحنةم  ةنل نُمْلُنجن ابنل  خ لةنل ن   ةنل ن ا   َّنجنفِللبنالنُ  عاُّ
نَّضُبنص  لبنعلمنملض  فنجنضًان ّ ن  ة  ىبن ى نًُُمىينملًلى حنجن  ى نملىكنإاّلنضنبجنم نضًان,نبنُ   بج

ِللبنجن م لُنعى ننُملعُو جُن تامننل ُنجن ملا ف  نمصلحنقللَّلنض  فنالن  ماانملم  ن أت  نإل بن  نمضِث
نفين ل  ُنجن ةنعل بنملِلبنم المن ات ةلممصلحن لئجنملض  فنفقةنم نُ  اا ل حنجنجنفأًم انِ و َّنملًُّنتا ا
نن(5) ق لنةم  ةنل نملُن:ن

ددددددددددا ُدِفْعددددددددددُت أِلَْبددددددددددَواِبِهمْ   َوَلم 
 

 َواَلَقْيدددددُت َحرَبددددداا َلِقْيدددددُت الن َجاَحدددددا  
 

 َوَجدددددْدَناُه َيْحَمدددددُدُه الُمْجتَدددددُدونَ 
 

   (6)َحاوَيْأَبى َعَلى الُعْسدِر ِإال َسدَما 
 وُيْغَشددددوَن َحت ددددى ُيددددَرى َكْلددددُبُهمْ 

 ج

     (7)َيَهدداُب الَهرْيددَر َوَينَسددى النَُّباَحددا 

ن
                                                 

 .نن30/نن2جنناألشباه والنظائرملخ لة   ن:ننن(1)
 .ن اةتنعًةانلة  نَّا ن.ن33جنصنديوان المعانيملامِاين:ننن.نن333جنصناإليضاح ملق   ًين:نن(2)
 .نن333جنصناإليضاحملق   ًين:ننن(3)
 .ن333جنصننفسهنن(4)
 .ن152جنصنقمكارم األخال .نمل نملينملةً  ن:نن132/نن5جنن19/نن6جنناألٍّانيمضصو  ًين:ننن(5)
فةن.ننالمجتدون ن(6)  :نل عن لتةينجن ك ن  لبنملا  ءن ملاِّ
ن:نمينل ءكُنجن مل قص ةن أت  نإل  ُن.ننونُيغشَ  ن(7)  :نَّشينملقُ 
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للىة اننَّنملِلىبن ا  لىَّلنل ىةلنجن ملىكن للى  لملكنِلِّبن لةً نملشاامءن ًص   ن   ص  نل ا  لىنننننن
نلبنفينللبنملض و  نجن كىممن ى نعّلىانعًىبنعلىينلى نملل ىُنعًىة  ن ُن  ىُةنف ىبنكىمانملاى ةلنجنملمين ق ُج

ن:نن(1)  فنإممن  نً ُن  قعةجنً امًبنجنف ق لنملضُّننف  نُ ةجلُّن
 هُ ن  َلددددددَفدددددداِ  هِ اا ِبددددددرَ يَك َخْيددددددِصدددددوْ أُ 

 

 ا هَ اُل ُأْحُمدددددددددددددددُ ََّ ةا ال أَ ي  َسددددددددددددددجِ  
 

  دلددي  فددي ٍََّسددِق اَلددي عَ فِ يْ َضدد لُّ َيدددُ 
 

 اَم موِقدددددُدها اُر َندددددا الن دددددذَ ددددددليِل إِ  
 

ن
ىىًانملِىىالبنعلىىمنمناامءلقىىةنصىىّ انملشُّىى  فنجن فّاقىى منلىى  نِىىالبن ىى ن مىى لَّ ن ىى ن مىى النكةم ىىَّنملضا

ن ىىالبنمللخ ىىلنت ىىاُّ ن النت ىى لُنملضىى  فنجنِ  ىىالبنملىىلخالءن,نفِىىالبنملِىىا ُنمل وىىَّ نالنت ىىاُّ ملِا ىى ءنِ 
ملِىىىالبنفىىىينن انضىىى  فنجن قىىىةنقصىىىةنملشىىىاامءن ىىى نملىىىكنم ىىى نلىىىُنتتاىىى ةناؤ ىىىَّنمضًانقىىى ةُن نضُننل لىىىبنِىىىلِّن
ن.ِسنض  فَّنُم ِّةك نتصاف  نتا
ن
  المرتفعة  نَّول األجواد في األماكن:  ثالثاا

ن
نجن  م لَّلن  ن م النكةم َّنملض فجنإمننةُّن جاُن مخت  ان ِ  نمإلق  َّنعال َّن  نعال  تنملُِا

نمًظ انملض  فنجن ننإ ان ةان ِ  نمإلق  َّنةل اللن لمل ُنإلمنل  تنمضل مةنجن قةنعجنمل ِ  نمل اتوعن لوتج
نم نلجخلبنجنف إلق  َّنفينمض ى ِ نمل اتواىَّنملظى كالنللا ى  نجن شى انإلىمنم اننعلمنل ةعن ملمى ًِ  ننملّاللع

مإلق  ىَّنفىينمل ة ى  ن مض ى ِ نن منم ان  ت ل  ن ملض  فنإلى  ُنجنل ً ى نامُن ض  ف  نالن خ ف  نقة ُنمل
ن  لَّ نعلمنلجخلنم ًِ   ن.نلممنًاىن   منل ن  لبن وتخانل إل ق  َّنعلمنمض  ِ نمل ًخوضَّنلاك   
ن ملا  ءنجن ملق  ُنلأ  انملض  فَّنجنف ق لن ن:نن(2)ملل ا لنجنل جظ انممتاةمةانلتقة ُنملاِّفةع

 بِ واجِ الحَ ى بِ رَ القِ  وفِ خَ  ِمنْ  الذَ  نْ مَ كَ              نْ كُ أَ  مْ لَ وَ  اعِ فَ اليَ  أسِ على رَ  تُ لْ لَ حَ 
 

وتخىىىانلًىىى  لنق  ىىىبنعلىىىمنقع ىىىُن  ىىىمكبنملىىى نفىىىامٍسنمل  ىىىةمًينإلىىىمنملاىىىةن ىىى نملىىىكنجنعًىىىة  ن 
ن مضىحنللا ى  ن نجنظى كا  مل ض بن ملا ملينجنف ضعجنل تنق  بنعلمنعجً جنملثُّا ى نجن كى نًلىُن اىا ف 
نلة    ىىَّن ضىىعنمل اىى ُن ىىاٍُ ُِ ن ن ً ىىع نجن كىى نل ىىتج لمىىلبنماتو عىىبنجن ل إلضىى فَّنإلىىمنماتو عىىبنف ىى نل ىىت 

ن ملقجصا ةنجنف ق لن ن:نن(3) تقة  بنللاجو لعن ملض  فع
                                                 

، الجهدمنعلي بدنملل ش نجنعلةنملىا   ن:نن.ن658/نن2جننالَُّّهرةصل  ًينجنمل نلِان:ن.نمضن156/نن9نبر نهاية األ ملً  اين:نن(1)
 .ن64جنصنحياته وشعره

 .نن24/142جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
 .نن138جنصنبصارنَّهة األ لين:ن.نملاًانن2/649جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(3)
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 ي ددددارَ ى ُعُنددددِق الثُّ ا َبْيددددت  َعَلددددَنددددلَ 
 

 اِب َسدداِمي ُع َمددَذاِهِب األطَنددْيددَرفِ  
 

 يُتَضددددددلُِّلُه الَفددددددواِرُس بددددددالَعوالِ 
 

 الِئددددددددُد بالط َعدددددددداِم َوَتْفُرُشددددددددُه الوَ  
 

ن
ن ملا ملىىىين ق ىىىُنملللىىى  نمل جاتواىىىَّنِ ل ضىىى بع ِع ع لنجنِىىى ُ نُ ل إلضىىى ُفَّعنإلىىىمنمإلق  ىىىَّعنعلىىىمنمض ىىى 

ن ُن نمضل مةع ن ى  ع ُنعلىمنُق اعُعىَّعنمل ا ى عنجنلتِى  ن مى لَّلنخعننًْصىل  لا ج نجنف امكى نملىاماحج ل ةم ىَّنملضى فع
نمىىىل ٍلنل جْمىىىانجنفلشىىىةان نعىىى لاع ىىىلُّ ِج ُق ىىى ن نِىىى ً منكىىىُن ىىى ن لىىى ةا ُ ن ملغىىى ةينجنُ ُ  اج لعن اصىىى ُنعلىىىمنملِىىىُا

نللللبن مم بعنجنف مكل ُ نإل بنجنلةاللن  ل ث ُ نع نملض فع نملى ن  نل ثبنعىً ُنجن ننتقةم ع فىينملىكن قى لج
ن:نن(1)نا َّن جوتخالمك

 ااِقَهددي َورو ُقب ِتددَق بِ ْيددرِ ى الط  أٍَّْشدد
 

َبددددى َفددددُأقيمُ  وَأُحددددلُّ فددددي ُقَلددددلِ      الرُّ
 َق ِلَبيِتددددهِ ْيدددرِ اا َجَعددددَل الط  ءَ رِ إْن اْمددد

 

 يُم ِئدددددددَكدددددددَر َحق دددددددُه َللَ نْ أَ ُطُنبددددددداا وَ  
 

ن

ن نخ  تعبعنجن الن جؤةين ّقبجن  نقعاىن.نل ِ نخمجنمل ا  ن  قال ًظااعنك ن  ن تاننف للا ُنفي
ن

ِى  نننقة  ىَّلننعى ةللننملىمينلى لغنفىين ة ىبن,ن مِىانلق لنمل نكا بنق لن    انملىة ل ين شل ب ننننننننن
ن:ن(2) ق ُنل  نمل مةنملل كل َّن,ن كينملتق اعنف   نل ً ُنللظوانل لضا فن,ن ق لن

 َضددَرُبوا ِبَمْدَرَجددِة الط ريددِق ِقبدداَبُهمْ 
 

دددددَيفانِ َيتَ    قددددداَرعوَن َعَلدددددى ِقدددددَرى الضِّ
 

 َوَيكددداُد ُموِقدددُدُهْم  َيُجدددوُد  ِبَنفِسدددهِ 
 

 ُحددددب  الِقددددَرى َحَطَبدددداا َعَلددددى النِّْيددددرانِ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن

                                                 
جننمحاضدددرات األدبددداء.ن  اةنملل ىىىتنمض لنعًىىىةن:نمضصىىىل  ًينجنملامَّىىىبن:نن2/267جنالتدددذكرة الحمدونيدددة ملىىى ن  ىىىة  ن:نن(1)
ُجنننننننن.نلا م َّن:نن2/649 ل نُفأجق  نفينًش نملاُّ لُّ نُمَّشمنمل ا ُ نلجقلاتينُ ا مقع  نننننننننن ُم ج

 .نن2/383جنالتذكرة الحمدونية مل ن  ة  ن:ن ن.نن5/47جنناألٍّاني   اةنملل تنملث ًين ًواةمنعًةن:نمضصو  ًين:
ن:نن(2)  .نن287/ن1,ننأنوار الربيعمل ن اصُ 
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 : الضيافة وممهداتها آدابُ * 
ن

ُجنم ان ق  ىىٍَّنللىى الاُننلقىىةنمةُاكنملِىىا  نمل  تىى ل  نجن م  ملضىى  فَّنل مىىتن لىىاةنممىىتقل ٍلنلألشىىخ صع
ًان مل  ماىى نف  ىى نمل اىى ُنجن م  ُج  ىى نكىىينمِلىىان ىى نملىىكنلِث ىىانجنفتوىىً نفىىينإِىىامُنضىى وبعجن تل ىىُسنةنملتىىين جقىىةا

أ   بجنلاع  تبجن ق ُنعلمنخة تعبجن  اُصناض انجنفنمضمل ُبنملتينتةخلجنعلمنًومبنملما ان تللبجن
ن ق معىةن ن  نكممنملا لنملمين  ُ نعلىمنإعلى بنمآلخىا  نممىس  مخىمتنتتللى ان,نعلمنام تبعنجنفتشِلا

مخىمتنتشى ُّن ا ق ى نفىينمل مقىعنماللت ى عينجنمصى لحن,ن تتشِلنلتظ انعلىمنشىِلنعى ةمٍتن معىامٍفن
ن  .نف   نلاةنل ةمبنملض  فَّن    ةمتنعلمنتم  ت  

نملتىىينتظ ىىانعلىىمنمل جضىى فنمىى عَّننكىىين ظىى كان,نآةمبنملضىى  فَّنلىىممن  ًًِىى نملقىى لنإ ان ملِىىُا
  ً ى ننم نكىينل اًىمنآخىانجن قى  نملقىاىنِ ى نمى ا ك نمللى  ظنجمن ىأًسن  جُمىْانجن فن تانقة ُنملضان

قىى ل:ن"نملاىىابنتلاىىلنمل ىىة ثن مللمىى نجن ملتىىأً سن ملتلقىىينل للعشىىانجن ىى ن قىى  نملقعىىاىنجن  ىى نت ىى ُن
ن.نن(1)مإلِامُنلبن"ن
ن
  ُسن الضيافة :عالمات حُ ى و رَ قدمات القِ م 
 

نجن  تىىىمن غ ةاتىىىبنمل ىىىيان ىىى فع نعال ىىى ٍتنن ًىىىمنمل كلىىىَّنمض لىىىمنلًىىى  لنملضا جن جظ ىىىانمل ضىىى فج
نض  فتبعنِ للش شىَّن,ن ملتان نعلمن جم ع ش امتنتةلُّ ى فن    ةثتىبن,نا  ىبنج م  ت ة ىعن مخ ىاملنن خة ىَّنملضا

ىىى فن تشىىى  ابن. فقىىىةنلىىى ءنفىىىينمخلىىى انملقعىىىاىن مالضىىى  فن:ن"ن  ىىى نعىىى ةمت ُنمل   ىىى ةلن مفاىىى ل ُننملضا
نظ ىاْتنملل  لىَّنمًان ُانلأ ىةكُنضى ف  ,نا  ىبن ملتِىىا ُن انل لتان تلقاىن,نمللش شىَّجنعلىمن ل عىبعن ىُنِى ً منإممنملى

ِجلِّ  ن"ن ن.ن(2) مة منلبنآةمبنملض  فَّن

ن

  : البشاشة وطالقة الوجه  أوالا 
 

لىىى جنمضًل ىىى ءنجنفقىىىةنقىىى لنملامىىى لنصىىىلمنمهللنعل ىىىبن مىىىلُن:ن"ن ىىى نمخىىىال نملًل ىىى  ن مللش شىىىَّجنخج
ل ىىىىىىبنملمىىىىىىالُنل لا ىىىىىى ءنجنفاىىىىىىةاك نصىىىىىىةقَّنجنننننننننننننننننن ال  ىىىىىى نعجننن(3)"نمللش شىىىىىىَّنإممنتىىىىىىامُءْ من... ملصىىىىىىة ق  ن

ىىُ نجنفقىى لن:ن"نالن عىىةاك ن اا فلىى ,ن(4)إمن اةنعًىىبنق لىىبن:ن"نتلمىى كنفىىين لىىبنمخ ىىكنُصىىةقَّن"ن ن ع نتجْ قعىىُا ا
                                                 

 .نن1/10جننالبيان والتبيينملل  ظن:نن(1)
 .ننن1/375جننبر بلَو األ مضل مين:نن)2(
 ن             .ن8/180نجالكامل في ضعفاء الرجال :نعلةمهللنل نعةينل نعلةمهللنمل نعةيجن)3(
 .1853جنصنهداية الرواة إلى تخري  أحاديُ المصابيح والمشكاة ومعه تخري  األلباني للمشكاةنمضلل ًين:ن(4)
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نللعْشىاعانِى  نن(1) ل نمْ نتلقمنمخ ُكنلعُ لٍبنُ لع ن"ننمل اا فنش ال  .نلممنام ً نملات لين ق لن:ن"ن  نُضى ا
ن"نل ل لىَّجنن صو  نم ةً نعلينِااُنمهللن ل بنل ص ةلنمل  ةلنجنفقى لجن نن(2) اا فعبنمض ا :ن"نمللش شىَّجن ع

جنملتىىينمىىامننلت صىى ل  ن(5)نمل ىىا ءلنامسجن,ن نن(4),نفغىىةتنفىىينعىىافنملاالىىينن ىى نملوتىى لنن(3)مل ىى ةلن"ن
نلعا نن مصاللنن,ن مالتِّص فنل   نن:نن(6).نلملكنق لنمو   نل نعج  ًَّنننلِلِّ

 نيِّنُ الم  لَ كَ ليق  ، وَ طَ  ه  جْ وُ          يِّن    ر  شيء  هَ البِ  إن   يَ نَ بُ          
      

 ظ تنل  ن القَّنمل لبن,نإض فَّلنملمنمآلث انمل تاتلَّنعً  ,ننمل ِ ًَّنملاف اَّنملتينِ ًتنكما
ن  سنل لىٍبن لنملًاىإلىمنملت لىينل القىَّنمل لىبن  القىن سملًاى  نمضمل بنملتين ىةتنل لشىاامءنملىمن ى ِّ

نمل  ةن ملثً ءنجن نفأل نملات ك َّن اىنمًا  نتنض  ٍكنُلما ُنج ن  ضل بنمضصةق ءنُللْنتِمبع علىمننجن ق لج
ن:نن(7)مللعْشان

 َعاِمدددِل الن ددداَس ِبَوْجدددِه َطِليدددقْ 
 

   واْلددَق َمددْن َتْلَقددى ِبِبْشددر َرفيددقْ  
 فدددددددِاذا َأْندددددددَت َجميدددددددُل الث ندددددددا

 

دددددددديْق واَِذا َأْندددددددَت َكثيدددددددُر ال   ص 
 

ن
ن

ن:نن(8) سنعلمنملت لينل ممنملخل نجنف ق لنمل نِ  عنملًانن ُ  ثُّن
 (9)افِ يصَ اإلِ  نِ سَ حْ أَ بِ  رْ اشِ عَ وَ  سِ     بالِبْشِر َمْن َلقيَت ِمَن النا      القِ     
 

نملالى سن سنل لتلمُنجن  ةع نمل لاةنإلمن جالق لنملًان نن تلًىبنملالى سنفىين ل  ىُنجنض ا امسج
ن:نن(10)جنف ق لننمل   قَّ

 الددددِق ِبالِبْشددددِر َمددددْن َلقْيددددَت ِمددددَن الن ددددا
 

 ِس َجميعدددددددددداا َوالِقِهددددددددددْم ِبالط الَقدددددددددده  
 

 َتْحددددددِو مددددددنهم َجَنددددددى ِثَمدددددداِر ِإخدددددداءِ 
 

 َطيِّدددددددددب  َطْعُمدددددددددُه َلذيدددددددددُذ الَمذاَقددددددددده  
 

                                                 
 .2626جنصنصحيح مسلمن:ن ايمل نمل م  نملقشن ملُجن(1)
 .نن2/429جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(2)
 .ن18جنصنروائع الحكمةمللاللِينجنا  ين:نن(3)
 .نن2/302جنمحاضرات األدباء مضصل  ًينجنملامَّبن:نن(4)
 .نن2/228جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(5)
 .نن2/277جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(6)
 .نن2/597جننبهجة المجالس.ننملقا لينجنمل نعلةنمللّان:نن285جنصنديوانهمل نملات ك َّن:نن)7(
 .نن2/598جننبهجة المجالس.ننملقا لينجنمل نعلةنمللّان:نن108جنصننَّهة األبصارملاًا لين:نن(8)
 :نمض ص فن.نناإليصافن(9)
 .نن107جنصننَّهة األبصارملاًا لين:نن(10)
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 َوَدْع التِّيددددددَه والَعُبددددددوَس َعَلددددددى الن ددددددا
 

   ِس َفددددددِان  الُعُبددددددوَس رَْأُس الَحَماَقدددددده 
ن

ننةع نمجمىى  َّنلىى ن ًقىىمنإلىىمنملت مىىكنل ىىمانملخصىىلَّنمل   ىىةلنملتىىينُ تىى   جن  ىى ل ىى نمضلىى مةن نض ا
ن:نن(1) ق لنمللعْشُانفينًظانِا  ءنملًا سنمفضلن  نملا  ءن مش منجن

 ا دَ شهى من الجَ أَ  اسِ رماء الن  إلى كُ              هُ ن  إِ  رِ شْ البِ بِ  اجاتِ وي الحَ ذَ  ق  لَ تَ 
ىىىلنلاىىى  ىىىبٍنملشىىىاامءنلمىىىُ نمل لىىىبن ىىىعنمل ًىىىعن,نعلىىىمنمللىىىنلىىىلنلقىىىةنفضا جنَّ ىىىان ًلمىىى ٍننملنل لع

ن:نن(2) ق لن  ثننجنِ ل تًلي
 مِ بسِّ تَ المُ  كِ ارِ التَ  ودِ جُ بِ  يتُ ََّ جَ          سِ ابِ عَ  ودَ ي جُ لِ  انُ سَ اإلنْ  لَ ذَ بَ  نْ اَِ وَ      

ن

ىْ نم ن,نن:ن"نُض نتلقمنمض امانل للش شَّنُ  ج ا  من(3) قةن اُةنفينِتبنملوجاسنق ل ُن ُم مى ن ع
لاىىٍَّنعُنلقُىى جن نف لتًل ىى نجن ملىىمنخع لاىىَّلنمفُمىىُةتن ثىىلنمللىى ةع وُىىْتنعىى ن ثىىلن منل لوظ ظىىَّن  جاُ ىى منجنفىى ًظانإلىىمنخع

ن نملال ُسن جومة نللل ةنجن م ا ن.نمللش شَُّنتاوعينمللخ لن  نملماُمللخلنف لت    ن"ن.نفو ُن  نق ل ُنم ا
نفينكم ن    ةنمل ام نق ل نصا ح  ن:نن(4)منمل اًمنجنإمن ق لن ق لج

 سطِ نبَ مُ  يرِ ٍَّ  جهِ وَ بِ  طاءِ العَ  لِ ذْ بَ          نْ مِ  نُ سَ حْ أَ  جهِ الوَ  طُ سْ وبَ  طاءِ العَ  عُ نْ مَ 
ن

نل ِ ًىىىٍَّنع ل ىىىٍَّناف اىىىٍَّن ا  قىىىٍَّنجنلىىىملكنق ىىىلن:ن"ن ىىىُينمللشىىىاج نلقىىىةنُ ضع ُُ ُلمىىى جنمل لىىىبعن قىىى ُجن قىىى 
نملشاامءنش ِن(5)"ملُلمل نجن م  نلُن ًىلن ًىبنشى ال نُ لع عنمل لبعنجنُ ُم عننلللخ لعننالمجنف ًصاُفنلا ج نمللعْشاع

ن:نن(6)مع ىن القَّعن ْل بنجن ق لنملل تاين
 لِ لِّ هَ تَ المُ  كَ رِ شْ بِ  لِ عاجِ  اهُ كفَ لَ            لِ مِّ ؤَ مُ لِ  دْ جُ تَ  مْ لَ  كَ ف  كَ  لو أن  

ن
ن:نن(7)  ثلبنق لنمل تًلينفين ة بنلِ ف ان

 هُ دُ فْ رِ  اشةَ شَ البَ  إالّ  نْ كُ يَ  مْ و لَ لَ وَ             ةِ الَ حَ  لِّ في كُ  ورُ شكُ مَ لْ لَ  كَ ن  اَِ و 

                                                 
 .نن285جنصنديوانه:ننمم  َّنل ن ًقمن(1)
 .نن60جنصناألمثال السائرة في شعر المتنبيمل نعل ةنجنملص  بن:نن(2)
 .نننن2/577جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(3)
 .ن2/355جنالعقد الفريد مل نعلةنالبن:نن(4)
 .ن2/577جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(5)

جننالتددذكرة الفخريددة.نننمإلاللىىين:نن54جنصنالمحاسددن واألضددداد.نمللىى  ظن:نن164جنصنمسدداوفالمحاسددن والملل   قىىين:نن(6)
.ننمل نمضث انن268جنصالمنتخل .ننمل  ِ لين:نن58,نصنالمنتحل.نننملثا للين:نن27جنصننَّهة األبصار.نملاًا لين:ن462ص

 .ن364جنصنجوهر الكنَّجنًلُنملة  ن:ن
 .ن353جنصديوانه   مل تًلين:ن(7)
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 شل ب نلق لنمل تًلينق لنمل نمل جُ اع ن
ن:نن(1)

 فانيكَ لَ  هِ فِّ كَ  لَ نائِ  تُ كْ رَ تَ وَ            هِ رِ شْ بِ  قَ ائِ رَ  دتُ نجَ نني استَ فلو أَ 
ن

نم لبنملخ انلقةن نفينمل لةم نملاالين مإلمال ينلِلِّ جنف تمعنً   نممىتخةم بجنماتل نمللعْشاج
نجن عال ىىَّلن ىى نعال  تىىبجن  ظ ىىالماتنةاللتىىبنجن تشىىالتن ل التىىبنجنفأصىىلحنعً مًىى لنللِىى ت ماىى  ىى ننُا

للامىى لَّن ملِتىى بنجننجن عً مًلىى نللوتىى لنجن عً مًلىى نلل ىىا ءلنجن عً مًلىى نلل ىى ةلنجن....نجن عً مًلىى ن(2) ظىى كاان
نمل لىبلا ةلمنجنم نلاثتُنام اللننلُاةتُنإليانفقةنق لنملام لنصلمنمهللنعل بن ملُن:ن"نإممنم جنجنفل ِ نُ ُمى ج

ُم ُ نمل ل ان"ن ممنمألتُنمل  ماجنف مأل من ع نمإلمُنجن م  نملق ضين ى نلى ءنن(3)ُ ُم ج .ن قةنُض اُ نمل ن  ُ 
ن:نن(4)فين ة ثنملام لنصلمنمهللنعل بن ملُنجنلق لبن

 وأتَاَنددددددا َعددددددِن النبدددددديِّ َحددددددديثَا
 

 ا ُيْسددددددددددَنداْن ِن إليددددددددددِه ِكالُهَمدددددددددد 
 

 واِحددد  فددي الَحاجدداِت َيأُمرَنددا َأنْ 
 

 نبتغددي ِمددْن َذوي الُوجددوِه الِحسدداْن  
 

 ثُدددم  فدددي الَفددداِل ُحبُّدددُه ُحْسدددَن اال
 

 سددددددِم َوَهددددددذاِن فيددددددَك ُمجَتِمعدددددداْن  
 

ن
نل  عن  نمقً انعى لنللى ءنملشىاامءنإلىمنممىتخةمُنكىمانمل  اىَّنللةاللىَّن ن ً لىَّنمللعْشىانجن جالِّىإ ا

ثل ت ىى نلل  ىىة ننعلىىم ن م  َّنمل  لىى بنعلىىمنملصىىونجنفقىىةنللىىأنملشىىاامءنإلىىمنمِىىانك اىى تنتىىةلُّننحصىىوَّنملِىىُا
ن مللش شَّنإثل ت  نلل  ة حن ن"نالختص صنمل  ا تنل  نتثل تنتلكنملصوَّنلبنجنِ صفنملل مةنل للعشاج

مىاَّننعلىمنثلى تنصىوَّنمللى ةنجنِ  صىفنمللخ ىلنلى لال سن ىعنبن ىةلُّنعًةن ا ةنملم ال  نعل بنجنفقًان
ىى ن ىعنقلاىىممتنمل ىةنجن م ا نعلىىمنعىىةُننض اننم صىى فنمضمىىخ  ءن َّنممتنمل ىىةنف ى ن نملالىى سج عل ُمىبجنُتُ مُّىىا 

ن.نن(5)ملقةالنعلمن  مم ت ُن.ن"ن
ةل ىٍلنعلىمنلقةن ظافنملشاامءنمل  اَّنملًوم َّنمللمة َّنملتينتظ انعلمن لبنملِا ُنِاال ىَّن ن

ىىى  نجنِا ىىىبنجن معتلا كىىى نً عل ملىىىمينال ىىى نفىىى  نعًىىىةنن ىىى ن ظىىى كاانمل اً  ىىىَّن,نم  ظ ىىىالنن ىىى نمًىىى معنملِىىىُا
نمل ىى ةينل ل ىى لنجنف مىىتخة  منِل ىىَّنمللعْشىىان  امةف ت ىى  ن  صىىوعبعنن,نلاضىى ُنملِىىُا ل مىىُن  ىىة   ُنلىى لُِا

                                                 
 .ن4/76جنيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
ن  نق لبننملشاامءنفينمللعشىانماَّ ًى نعلىمنتًى  لن  ضى عبن ى ن م  تى  ن,مض لىمن:ن ى نق ىلنفىينمللشىانن(2)  لبنملتً  بنكً نإلمنم ا

 ملمين مل نملا  ءن, ملث ً َّن:ن  نق لنفينمللعْشانملمين مل نتقة ُنمل ا ُن ملشامبن,نل عتل اان   ةملنللقعُاىن.
 .ننن8/50نجنمجمع الَّوائد ومنبع الفوائد:نعلينل نملينلِاننمل  ث يجن(3)
 .نن1/277جننبهجة المجالسملقا لينجنمل نعلةنمللّان:نن(4)
 .نن486جنصنُخالصة المعانيمل جوتين:نن(5)
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نن(1)جن  ىى نملِل ىى تنملتىىينممىىتخة   نملشىىاامءنِل ىىَّنضىى  كنلىىب جن لىى جنمل لىىبجن"ن لىى جنن(2)جن ضىى  ك 
ن"ن ن جت لىىل  نجن ل  ىىلنمل   ىى نجن مللعْشىىانجنن,ن(4)  متلشىىٍانُلماىى ُن"ننجن"ن(3)مل   ىى ن مضىىح  نجن  ت لىىل   كىى  

ن مللش شَّنجن َّ اك ن  نملِل  تنملتينمتاةن اً نلاةنقل لن.ن
 كىىى ن مىىى لَّجنمالمىىىتةاللنلظىىى كانملالىىىلنعلىىىمنل  ًىىىبنجن ل لتىىى لين  ِىىى نمعتلىىى ااجنظىىى كاللن ىىى نن

ن مىال تجبجنجنف للشىاجن نملقلبع نمل ىاءن مىخ ابشى كة ن ةلنملظ مكانملًوم َّن لاث  نُِا ن  لىَّ نعلىمنِىاُع جن ىل 
ن:نن(5) فينملكن ق لنملُنل نع ا نملخ مان

 برِ الخَ  نَ مِ  د  اهِ شَ  هِ هِ جْ ي وَ فِ         هِ قِ الئِ ن خَ عَ  اَس الن   لِ أَ سْ ال تَ         
 

نع نملل ةنفينامينملل تاين ملت   ينجن ق لنملل تاي نجن مل خلاج نعال َّنملُِا نن:(6)نف للشاج
 هِ ائِ قَ لِ  بلَ قَ  جحَ النُّ  ىَ لقْ تَ  كادُ ه            فتَ عن جودِ  هِ وجهِ  بني طالقةُ تُ 

 
نمل نمل م نملت   ينفينملكن ن:نن(7)  ق لج

 هرُ شائِ تي بَ أْ تَ  مسِ الش   لوعِ طُ  قبلَ وَ            هِ هِ جْ وَ  رُ شْ ه بِ ا عن جودِ خبرنَ يُ    
ن

قل لىىبنعلىىمنلقىىةنمعت ىىةنملل تىىاينعلىىمنمل ل لغىىَّنفىىينل ىى  ن ىىةىن القىىَّن  لش شىىَّن  ة  ىىبنجن م 
ن صىى لنملىىًُّنن سنجنلىىلنفىىينل ىى  ن ِ ًىىَّنكىىممنمل  ىىة حن علىى ِّنملًاىى اّلنِ ىىفنًومِّىىاج لحنشىىأًبنجن مىىل  ًبنجن م 

قللنمللق ءنل  ة  بنجنل ً  نًاىنملت   ينمِثان مقا ىَّلن عقالً ىَّلنجنفقىةنللىأنملىمنمل لى ننملاقلىينلل ى  ن
ن عال ى تنتىةلُّنلحنمل  صىلن ى نلش شىَّن  ة  ىبنجنف لشاىملًُّن ن لشى اعاج نفىينل  َّ ى ن مىلق  ن قىة  ت  ن سج

ملكنمللشىانجنملىمينمعتلىاانملشى عان ى نمل قىة  تن م ننللشى اانملتىينتىةلُّنعلمنكممنملل  غنجنِ  علىمنِىُا
ن:نن(8)لشامتنملا  ءمللشان  ن نمل نمل ات نفينًوسنمل اًمن اتلالم ق لنن  ة  بن,

 رُ شْ البِ  هُ رَ بش  دينا وَ يْ أَ  ا         طالقةَ نوهِ جُ أى في وُ ا العافي رَ نَ اءَ ذا جَ إِ 
                                                 

 .نن1/121جنناألوراق  ًظانق لنمشلعنململ ينعًةنملص لين:ن(1)
 .نن4/359جنربيع األبرار  مل  خشاين: ًظانق لنم  ةنل نمل    نل ن كبنعًةنن(2)
 .نن26جنصنديوانهعاقلَّنملِللين:نن(3)
 .نن1/382جننيتيمة الدهر ًظانق لنمل نملاقا  نعًةنملثا للين:نن(4)
 .نن42,نصننَّهة األبصار.نننملاًا لين:نن77,نصنالتمثيل والمحاضرةملثا للين:نن(5)
لين.ننملى نن194جنصنالمحاسن والمساوف:نن.ننملل  قين29جنصننَّهة األبصارملاًا لينن:نن(6) جنمضث ىالا م َّنتغًينلةاللن  نتًج

 .ن364,نصنجوهر الكنًَّلُنملة  ن:ن
 .نن4/48جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(7)
 .ن3/163جناألوراق ملص لين:نن(8)
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ن:نن(1) ق لنعلينل ن قظ  نن فينملكنم ضل 
 دُ قِّ وَ تَ المُ  هُ لي ألالؤُ  اهُ دَ بْ أَ       الذي     رِ شْ البِ  نَ شرى مِ البُ  يَ لِ  تْ دَ بَ وَ           

ت قى ن مللشانفىينًظىانملى نعلىةنالىبنلى سن لىاةنمشى اٍلنم نلشى اٍلنللًلى حنجنلىلنكى نملًلى حن ن
ن:نن(2)نجن ق لن  ة ل نمآل  ل

 َمِلددك  إذا اسددَتقَبلْت ٍُّددر َة َوْجِهددهِ 
 

   َقددبَض الر جددداُء إليددَك ُروَح الَيددداسِ  
 َوْجه  عليِه ِمدَن الَحيداِء َسدكينة  

 

 َوَمحب دددددة  َتجدددددري َمدددددَع األنفددددداِس  
 

 وَاذا َأَحددددددب  اُ  َيومدددددداا َعْبددددددَدهُ 
 

 أَلقدددددددى عليددددددده َمحب دددددددَة للنددددددداِس  
 

ن

ن  ة  ىىبنجن ل ىى  نلشىىاعاعن ت للىىبن  القىىَّن ل ىىبننإ ان  ا قىىَّنملىى نعلىىةنالىىبنفىىينملتال ىىانعىى نِىىُا
نجنف ضمل بن مضلو ظننِ متخةم بنن)ملقىل نجن ملىا حنجن مضًوى س(جنملتىينتلىة ن لينع نش عٍانع لٍُ تًج

ُُّنع نش عٍان ت ٍِ نممت  عنم ن ل النلمِانلل كلَّعنمض لمن ِا كَّلن   ل لَّنجنًامك نلاةنمإل ا  نتًج
ن فى  نملشىاامءنفىينتال ىاانعى نلش شىَّنمل  ىة حنفىين اًى ا جننمل  تنفين ق ُنمل ةحنُقل اللنجنلىلنإًاىبنلى ا

ل ل ة ثنملشا فنجنف تً صن عنق لنملام لنصلمنمهللنعل ىبن مىلُن:ن"نن ًامانفينملل تنمضخ ان تأثالم
ُلبجن"ن نعلةملنُعما ن.ن(3)إ نمهللنإممنم با
نش كة نعلمنمخ ن:نن(4) ءن  ة حنملينكاللنملامِاينملمين ق لن مللشاج

 دُ شاهِ  القةِ لط  لِ  عليهِ  قوا          سخاء  إذا التَ  كَ نْ مِ  ارَ الَّو   ُس نِ ؤْ يُ  دْ قَ وَ      
ن

نعًىىةنملىى نملا  ىىينجنملىىمين مىىتةلُّن نعًىى م نملخ ىىان ملِىىُا لظىى كانملالىىلنعلىىمنل  ًىىبجنن مللعْشىىاج
أًان نع ن ل  لبعنجنف نِ  علىمننلُّنلبنملاللن ظ انل  ن جض اانجن اؤ ىَّنكىممنمل لىبنتىةبن اآتبنملتينتخلاج

ن ملشان ن:نن(5)انجنف ق لن  ن امُءان  نملخ اع
 َلدددُه ُمحي ددداا جميدددل  ُيْسدددَتَدُل ِبدددهِ 

 

   علددى جميددِل وللُبطندداِن ُضددمرانُ  
 تدهِ ي  َوَقل  َمْن َضدم  َخيدراا فدي َطوِ 

 

 إاّل َوفدددي َوْجِهدددِه ِللَخيدددِر ِعندددوانُ  
 

ن

                                                 
 .ن1/438جننخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(1)
 .ن1/269جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(2)
 .4/204نجنالترٍّيب والترهيب  :ملق ينةنعلةملاظ ُنل نعلنمل ًماين,نن(3)
 .نن31جنصنديوان المعانيملامِاين:نن(4)
التددذكرة .نن  اةنملل ىىتنملثىى ًينفقىى نعًىىةنمإلاللىىين:نن31جنصنخدداص الخدداصملثاىى للين:ن.نن240,نصنالمنتخددلمل  ِىى لين:ننن(5)

نن-لا م َّن:نن310جنصنالفخرية
 نْت َخيراا َطِوي ُتُه       إاّل َوفي َوجِهِه للِبْشِر ِعنوانُ َوَقل  َمْن َظمِ 
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نل لظ كانعلىمنمللى   نفىينملقىاآ نملِىا ُنجنفقى لنتاى لمنفىين  ِىُنتً  لعىبن:ن قننننننن ةن ُاُةنمالمتةاللج
ى ن(2)ن﴾ َتْعدِرُف ِفدي ُوُجدوِهِهْم َنْضدَرَة الن ِعديمِ ن﴿ قى لن:نجنن(1)ن﴾نِسيَماُهْم ِفدي ُوُجدوِهِهمْ ن﴿ ننن:ننجن قى لنم ضل
ن.نن(3)﴾نَتْعِرُف ِفي ُوُجوِه ال ِذيَن َكَفُروا الُمْنَكرَ  ﴿

نملىى نملا  ىىينقىى لنملىى نمل  ىىا نملىىمين ىىاىن ىىاُصن  ة  ىىبنعلىىمن القىى لنملًاىى  سن شىىل ب نلقىى لع
بعنم ان ن:نن(4)مللشُانعً م نلبن جاافنمإلًم  نجنِ  ن جاافنملِت بنلاً مًبنجنف ق لننل للشانجنلال ع
 انِ العنو  رِ ظاهِ بِ  الكتابَ  إن         هِ مِ لْ عِ لِ  ليقِ الطَ  جهِ بالوَ  لقاكَ يَ        

 
نم نإ ا ن ظ املن  ن ظ كاع نل سن  ن مىت ةث تنملُاْصىانملال مىيِّنعتل انمللعْشاع جنفقىةنمجىالنملُِا

جن(5)جن ُلمى جنمل لىبعنل ىُن"ن ىُنجنقى ل:نإامةلنملخ ىانلل ى ا ُ ُسنِلّن  نملل ةجنملمين مىعجنملًاى"ن:ا م شنمً 
ِجُنِىىُلًىىينعلىىةنمل  لىىبن:ن"نإًاننملامىى لنصىىلمنمهللنعل ىىبن مىىلُنً صىى ل  قىى لن جنلىى نُتُمىىا منملًىى ُسنلىىأ  ملع

لج ن"ن نملخج نمل لبعن  جم ع ن.ن(6)ُفُما كُنلعُلم ع
ىىى نلىىى نملىىىينمىىىل من نم انُم ا نعًىىىةنملمىىىؤملنف ىىى ن ك ىىىا  جنملىىىمين(7)لن ىىى نقىىى لنفىىىينملضىىى كن مللشىىىاع

ن:نن(8) ق ل
 هُ لُ ائِ سَ  تَ نْ الذي أَ  هِ طيِ عْ تُ  كَ ن  أَ كَ          الا ل  هَ تَ مُ  هُ تَ ئْ ذا ما جِ إِ  اهُ رَ تَ 

ن
ى ن ىت ّلاللنفق نلاُتبجنلل ىبجنل ى ننا ى ءنتلىةاجنفا ل  نضًاىكنلمىؤملكنتا  ىبن ى ن اَّىبن  ت ًىمنجنفوا ج

بعنل  ن أخمنجن قةنمخُمن   لنل نل  نملل تنفق لن ن  نفا ع ن:نن(9) جا ينمِثاج
 لُ ائِ سَ  نتَ الذي أَ  يهِ طِ عْ تُ  كَ ن  أَ كَ      دى    الن   بُ ل  ط  تَ  تَ ئْ إذا ما جِ  اهُ رَ تَ 

 

                                                 
 (نن.ن29آ َّن)ن:نملوتحم النن(1)
 (ن.ن24آ َّن)ن:نمل  اوو  م النن(2)
 (ن.ن72آ َّن)ن:نمل جم النن(3)
 .نن4/76ن,نيتيمة الدهرملثا للين:نن(4)
 .نن2/300جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(5)
 .ن2/597جننبهجة المجالسلةنمللّا:ن.ن  ًظان:نملقا لينجنمل نعن2/577جنمحاضرات األدباء امَّبن:نمضصل  ًينجنملن(6)
 .نن206,نصنديوان المعانيملامِاين:نن(7)
.ن كًى كن ى نن3/176جنننهاية األرب .ننملً  اين:ن2/1031جننالعمدة.ننمل ناش ن:نن3/153جننعيون األخبارمل نقت لَّن:نن(8)

 .نن20جنصنجواهر األدبلينت  ُنجن ًظان:نمل  ش ينجنم  ةن:نًمبنكممنملل تنإلمنم
 .نن105جنصنقراضة الذهبمل ناش  ن:نن(9)
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ن ت ن ن  ة  بنعلينل نإلامك ُنملتًى خينجنملىمين جُمىاُّ مُصلنمل تًلين عن ك ان  ً  نص اانُِا
نمل تًلىىينممتلشىى اُن ىىىبنعلىىمنملا ىى ءنجنلىىىلن صىىفج نلع ىىْ نُ مىىألجبجنل اصع  تأللىىىُؤن ل ىىبعنملىىةاملنعلىىىمنناجن  وىىاحج

ن:نن(1)نقللنملق  ُنل لتمل ُنعل بنق االلننجن ملكِا ب
 ادِ سَ الوِ  بلَ قَ  هُ الَ ى مَ لقَ أَ وَ             يهِ لَ ي عَ ليمِ سْ تَ  لَ بْ قَ  لَ ل  هَ تَ            

ن
ن  نقى لن ك ىانجنقى لنم بجنممىتً الن لىبنجنملىمين شىلِّنفىينملاصىانملال مىي ىةنمل  ىةث  ن قا ب 

بجن تشاحجنصةُااجنجنف ق لن نملمينل ُءتبنلش ال ن إلًم ل,ن  ة  بن ت لُُّلبجنل  لبنملا  ءن ن:نن(2)تواع ج
 ُه َتْجَتديددددددددددهِ وَاَذا َمددددددددددا ِجئتَدددددددددد

 

 ِخْلتَددددددددددددُه َبش ددددددددددددْرَتُه َبشدددددددددددداَره  
 

 َفتَددرى فدددي الط ددْرِف ِمْندددُه َحيددداء  
 

 َوتَددرى فددي الَوْجددِه ِمْنددُه اْسددِتَناَره  
 

ن
ًان بعن م  ن  ة  ع   نًامان ت ا نلىمِان   اعىبعنجن ال ى ن اى ةنملىكنإلىمن الن ِتوينملش عانلمِانلعشاع

مل لىىبنجنلىىملكنًىىاىنملِث ىىان ىى نملشىىاامءن ق  ىى  نلىىمِانِلتىى نملصىىوت  نتظ ىىام ن ىى نخىىاللنقمىى  تننم ان
   ءن  ة   ُنعًةنمل ة ثنع ن القَّن ل بنجنِ  نفينق لنمل نعلةنالبنملم ل :ن"ن لىب نعل ىبن ى ن

ن:ننن(3)مل   ءعنمِ ًَّ ن"نجن ق لنملينً مسن
 ظرُ نْ يَ  ينَ حِ  هِ افِ طَ عْ أَ  نْ مِ  رُ ظُ نْ يَ وَ            هِ ناتِ جَ وَ  نْ مِ  ودُ الجُ  هِ يْ إلَ  شيرُ يُ      

ن
 ممىعنملخ ى لنفىين صىوبنل  ة  ىبنل للعشىان مل  ى ءنجنفىالنًىاماننفأل نًى مسن لىة نةق قلى ن م ملى 

ًان نإلىىمنلش شىىَّن  ة  ىىبنمشىى اللنصىا  َّلن ل شىىالنجن م  ىى ءلمنصىغ الم شى اج نلج علىىمننةلانمل لىىبنل ىى ىى نن ىى ن ختىى اج
بعن نًمت  عجنت    نمإلًمن,نلش ُشَّن  ة  ع ن لًتعب  نمل لت جن  نخاللنفً  ج ن.نلا  ع

نلشىى انلىى نلجىىاةنملىىةا انملىىمينتقىى ُنلىىبنمللش شىىَّنفىىينصىى اٍلنةق قىىٍَّنتجالىىين ىى ن ِ ًت ىى ن ىى ن   جلىىا ج
ن:نن(4)ً   َّنجن تمخان  نمللخ لن  نً   ٍَّنمجخاىنجنف ق لن

 َعلى َوْجدِه َمعدروِف الَكدريم َبَشاَشدة  
 

 َوَلدددددْيَس ِلَمعدددددروِف الَبخيدددددل َبَهددددداُء  
 

 ِمدددْن رَاَحتيهَمددداَكدددَأن  الدددذي َيْأتيدددَك 
 

 َعدددددروس  َعليهدددددا الددددددُّرُّ َوالَنفَسددددداُء  
 

ن

                                                 
 .نن109جنصنديوانهمل تًلين:نن(1)
 .نن153-2/152جننعيون األخبارمل نقت لَّن:نن(2)
 .نن2/267جنالشعر الشعراء مل نقت لَّن:نن(3)
 .نن1/151جننديوانهلش انل نلاةن:نن(4)



57 

 

نملوىا ن ِ جى نفىينِ و ىَّنمإلع ى ءنجنفوىين فِالك  ن ا ينجن ال  نتِ  نملا  َّن م ةلنجن لِ ا
نملل  ءن ملتان نعلمن ل عبعنعال  تج نجنتظ اج نع  ءان للن م   ن ا ينملِا ُن ك نلش    أ ا ل القَّنجنِ 

أًاىىجنًىىاىنمللن ىىأتينعوىى لم نملل ىى ءن مل القىىَّجنِ  نجنتختوىىينعىى ن ل ىىبنعال ىى تج بنخ ىىلن ا ىىين كجىىُ نُعلىى س 
جن   ًَّنل ل لين ملل مكاعلمنملا  ءنجنفص اانلش انع    نملِا ُنمللش  نل لاا سنملن ا ين جاَّ ل 

ن,ن ىىةىن مىىىً  ن ل  اع ىى نفىىىينكىىمانملصىىى النجن صىى اانع   ىىى نمللخ ىىلنل لًومىىى ءنفىىينشىىى  ل  ن الن خوىىم
لت ك  ن نمضك  َّنملتينم الكى نملشىاامءجنلللعشىاننم املننِ  نم انِ  ن قةماج ِلت نملا  ت  نع  َّنجن كً ن ظ اج

نعًةنملق  ُنلوالنملل ةن.ن
نمل لى انكىينمل لى انن انمفتخ اانللم ن ل بنعًةنملا  ءنجنم  اىنم  ةنل نملينفً نمثً ءن ُشاا

ىىَّنجن لِىى نلىى ُسنعلىىمنإ الق ىى نجنف ىىةةك نل لا لمىىَّنللجخلملا لمىىَّ نفىىينا ىىمنمل اِا  ىى نجنف ل لىىبنملاىى لعسج
نفينكمانمل  مقىفنالن جضى ان الن  ى ُّنجن نجن  ثلبجن لبجنملِا ُنملمينالنُ لةجن  ن لملبنجنف لال سج  اَّ ب 

ن  نلاللنقةانمإلًم  نجن الن لالن ًبجن ةع للنللماُن ملمُّن ن:نن(1)خا َّجنف ق لن الن جًقعصج
 البخلُ  هُ سُ بِ عِّ ا يُ مَ  الوجوهِ  رُّ شَ وَ      دى     إلى الن   ليقاا طَ  اا هَ جْ وَ  هُ لَ  طتُ سَ بَ        

ن

نمل ش شَّن ق ةل ن  ة ةل ن شا  َّ نلل ظَّنً  لنمل ف ةنللى بن نجن لِ ا    ة حنمل نكا َّنك ٌّ
ن اَّ لىىىىىىىىىىىىىىىىىٍَّنفىىىىىىىىىىىىىىىىىينِىىىىىىىىىىىىىىىىىلِّنن  ة  ىىىىىىىىىىىىىىىىىبنجن فىىىىىىىىىىىىىىىىىينكىىىىىىىىىىىىىىىىىممنمشىىىىىىىىىىىىىىىىى ال نإلىىىىىىىىىىىىىىىىىمنم ان ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمللش شىىىىىىىىىىىىىىىىىَّنَّ ىىىىىىىىىىىىىىىىىاج

ُنملم  ف فيننمض ق تنِ  نمملوً نملمِانجنفقةن صفنملشاامءن  ة   ُنل لق  بن ملال سنعًةنتال ج
ن:نن(2)نمل َّمنجن ق لنمل نكا بن  ة ل 

 َهددا  ِإذا َنددَََّل الُوفددوُد ِبباِبددهِ 
 

 َسْهُل الِحَجداِب ُمدَؤد ُب الُخدداِم  
 

 َفددِاذا رََأْيددَت شددقيَقُه َوَصددديَقهُ 
 

 ْم تَدددِر َأيُّهمددا َأخددو األرَحدداِم َلدد 
 

نجن نفىىين  ة  ىىبعنجنف ىى نُكىى ٌّ نإلىىمنمِثىىان ىى ن ظ ىىٍانم نعال ىىٍَّن ىى نعال ىى تنملِىىُا ف ىى ن شىى اج
ىىةمُنجن كىى نلتوصىى لبنكىىممن جقىى ِّن نملخج نمل لىى بنجن  ىىؤةابج ن مىى لج نلىىبنجن قىىةن ىىاصنملشىى عاج ينصىىوَّنملِىىُا

بعن نن مىتخةُنميًّننلتق  َّنكمانملصوَّنفين  ة  ىبنجنفلىُنعلمنمًتق ءنملو ظع  ى نملِل ى تنمضخىاىنملتىينتىةلُّ
أًِّن  ن ىةعُُنينلبنمامةنمعلمنما اانللق ءن مااانِىُن)نمللش شَّنجن ملت لالنجن مللعْشانجن  القَّنمل لبن(نجنِ 

نفىىين  ة  ىىبنجن مْ ن نظ اكىى نن ىى نخىىاللن ً  ىى  نم جنصىىوَّنملِىىُا ىىلنف ىىبن ظىى كانِىىُا  ىىةك  ن ىى ةينُفصا
ُلنإل بن  نخىخان اً ينًومين  ة  بنجن مآل ىُيننمًتق اعىبعنللوظىَّن)كى (نجنض انلنالت صا مل ش شىَّن ى نكع

ىىةانمىىا المنإالان نملصا نل اىى ًينمضخىى لنمإلمىىال  َّنملتىىينالن تىىأثِّنناُنملشىى عنل لضىى فنجن ًل ىىظجنم اننمًشىىامحج ا 

                                                 
 .نن2/577جننمحاضرات األدباءينجنملامَّبن:نمضصل  ًن(1)
 .نن115جنصنفنان البديع إبراهيم بن هرمة القرشيملل كاينجنال ءنملما ةن:نن(2)
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لىىبنجن مضخىى لنتت (1)﴾مددا المؤمنددون إخددوةإن  ن﴿ا ىى ُنجنلق لىىبنتاىى لمن:نتجوىىاِّ جنلىى  نم نمإلمىىالُن م نمض
نملا الىىَّنملقىى  ً  نفىىينملل ىىتن,نن ا  لىىَّنمل ماىىا نمفىىامةع عال ىىَّلنف اقىىَّلننن قىىةنعىىةانملشىىاامءنكىىممنملتصىىاُّفِأ ىىةع

ىىا ُن ى نضىى  نعال ى تنعىىةاٍلنمىًت قفنعل  ىى نإ  ُِ نمل نمىىا ةنلىى نشى ءنمهللجن فىىينتلىكنملمِّىىنت  ى ج  َّن قى لج
ن:ننن(2)علينفين ة بنللص  بنًظ ُنمل لكن

 ُد َجبيُندددددهُ َوَأْبَلدددددُ  َبس دددددام  َيكدددددا
 

 َيقوُم َمَقاَم الش دْمِس َأي داَن َتْغدُرُب  
 

 َوُمبدددددددتِه   ِبدددددددالَّائريَن َكَأن دددددددهُ 
 

 أَلْجَمِعهددم ِمددن دوِن آبدداِئهم َأُب  
 

ن
تصى  اننلىم  نعلص النمللا عن ملُ  انجنلممنًىامكجُن جلّ ىِغ اكُن ملشاامءنملال م   ن غا   ن

ن:نن(3)ن  ة ل ً مسنمل ننمين مل جنمل  اجن ق لملل للا ننملمين مل نملا  ءنلشان  ة   ُ
 ِبْشدددُرُهم َقبدددَل الن دددواِل الاّلحدددقِ 

 

   كالَبرِق َيبدو َقبدَل ُجدوِد داِفدقِ  
ُُ َيخَفددوالغَ   ى َوقُعددُه ِللر اِمددقِ يدد

 

 َيِجدددْدُه ِبدددَدليِل الَبددداِرِق  مْ إْن َلددد 
 

ن
ن  نمل  ت ينجن ملامِاي نمل نتن  تو نِلٌّ جن(4)خمن اًمنملينً مس  ُنمجن مآل ةينجنعلمنم ا

ن:نن(5)فق لن
 َيْسددددددَتنَُِّل اأَلَمددددددَل الَبعيددددددَد ِبِبشددددددرِهِ 

 

   ُبْشددددَرى الُمِخيَلددددَة ِبددددالر بيِع الُمْغددددِدقِ  
 َوَكدددذا الس دددَحاِئُب َقل َمدددا تَددددُعو إلدددى

 

واَد َمددددا َلددددْم ُتبددددِرقِ    (6)َمعُروِفَهددددا الددددرُّ
 

نجن ملةل لنعلمن ص ممنمللا نم انف للعشان مللش شَّجنم لنملُِا لنملغ ثنجن ملىةل لنعلىمن لبنجنِ 
نل لًان نلعشىانمل  ىة حن لشىاج لى حن.ن ق عبنجنفِ  نتلشانملم  لَّنمل مل قَّنلى للا نلى لخ ان ملا ى ءنجنفىق ا

  اةِّةجنملل تاينكممنمل اًمنفينشااانُ  ْتُلعجنمل نت  ُنف بنجنف ق لن
ن:نن(7)

 بالِبْشدِر ثُدم  اْقَتَبلنددا َبعدَدها النَِّعمددا   كانْت َبَشاَشُتَك األوَلى التي ابتدَدَأتْ 
                                                 

 (ن.ن10م النمل لامتن,نآ َّن)ن(1)
 .نن203جنصندمية القصرملل خا ين:نن(2)
 .نن2/86جننالمواَّنة.ننمآل ةين:نن1/130جننالمنصف للسارق والمسروق منهمل نِ  عن:نن(3)
جننالمواَّندددة.ننمآل ىىةين:نن207جنصنديدددوان المعددداني.نملامىىىِاين:ننننن186جنصنالرسدددالة الموضدددحة ًظىىان:نمل ىىى ت ين:نن(4)
2/86. 
 .نن507جنصالموشح .ننمل ا ل ًين:نن73جنصنأخبار أبي تمامملص لين:نن(5)
 مل  ءجنملِث ان.ن:نملمين ليءجنل لغة ن ك نالُمغِدق:نمل  انملمين ليءنفينملال عن.نننالربيع  (6)
نملل تىىاينم تىىمىن اًىىمنملىىينت ىى ُن.ن ًظىىان:نملصىى لين:نن(7) جننأخبددار أبددي تمددام توىى جنملصىى لين ملامىىِاين مل ا لىى ًينعلىىمنم ا

.ننل ً ىى ن ىىاىنملىى نِ  ىىعنم نملل تىىاينمخىىمنن508جنصالموشددح .نمل ا لىى ًين:نن207جنصنديددوان المعدداني.نملامىىِاين:نن74ص
 .ن1/131جننالمنصف للسارق والمسروق منهظان:نمل نِ  عن:نمل اًمن  نق لنملينً مسن.نن ً
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 َكالُمََّندددِة اْسدددَتوَبَقْت ُأولدددى َمخْيلِتهدددا
 

  (1)ُثم  اْسَتَهل ْت ِبُغَِّْر تَاَبَع الددِّيما 
 

ن:ن(2)  ق ل
 ُمَتهلِّدددددل  َطْلدددددق  إذا َوَعدددددَد الِغندددددى

 

 بالِبشدددِر َأْتَبدددَع ِبْشدددَرُه بالناِئدددل  
 

 واِمددُع َبْرِقددهِ َكددالُمَِّْن إْن َسددَطَعْت لَ 
 

 َأْجَلْت َلندا َعدْن ديمدِة أو َوابدلِ  
 

ن
ن:نن(3)  ِاانملل تاينمل اًمنًومبنجنف ق لن

 هِ ودِ عُ رُ  لَ بْ قَ  ابِ حَ الس   روقُ وبُ       ايا       طَ العَ  ن  هِ رِ ثْ إِ في  كات  حِ ضَ   
نإصىىامُانملشىىاامءنملال مىى   نعلىىمنتصىى  انلعْشىىانملِىىا ُنلِىىلِّن ن مالمىىتً الن ىى ن تالىى نل لُضىى ننإ ا ءع

نملصىى النعًىىةكُنجنفلىىُن ت قوىى منعًىىةنملشىى سن  مإلشىىام نجنلال ىىُنالن ِتوىى  نل ل ل اىىَّنِ ًلىىٍعن ىى ن ًىى لععع
نمللىى مةنمل  ىىة حنجنلىىلنًىىامكُن مىىتا ا  نلىىا نملمىى  فن ل ا ً ىى نجن ن مللىىا عنجنفىىينتصىى  انلعْشىىاع  مللىىةاع

بنلتص  انكممنمللشانجن   ظِّن ن:نن(4)ل  ثُن ق لنمل نت  ُنفين ةحن   ةنل نموً 
 (5) مِ خذَ مِ الْ  امِ سَ الحُ  ةِ قَ ارِ بَ كَ  راا شْ بِ      ها      تَ سْ بَ لْ أَ  تْ مَ لَ ظْ أَ  بُ واهِ وَاذا المَ   

ن
نمفجنن  متا ا  نلا نمضمً  ن ل ا ً   ن:نن(6)نفينملاصانملال مين ةنمل  ةث   ق لج
 ِإَذا ٍَّدددددَدا المهدددددِديُّ فدددددي ُجندددددِدهِ 

 

  و رَاَح فدددي آِل الرسدددوِل الِغَضدددابِ أَ  
 

 
 وُف فددددي َوْجِهددددهِ رُ ْعدددَبددددا َلددددَك المَ 

 

ددوِء َيجددري فددي َثنايددا الِكَعدداِب    َكالض 
 

 
ن

نص النمللا ن مل  انمل ق للَّنلص النمللعننننننن ن:ن(7)شان ملا  ءنجنل ءنق لنمل نملا  ي فينإ  اع
 هْ كِ حِ ضَ  نْ ومِ  هِ رِ شْ بِ  نْ مِ  قُ رْ والبَ            هِ دِ ى يَ دَ نَ  نْ مِ  رُ طْ ا القَ مَ ن  أَ كَ      

 

                                                 
 :نُ ُلُمْتن  ُءك ناستوَبقتْ ن(1)
.نن ل ً ىى ن ىىاىنمل ىى ت ينمّ نملل تىىاينن186جنصنالرسددالة الموضددحة.ننمل ىى ت ين:نن207جنصنديددوان المعددانيملامىىِاين:نن(2)

عًة  ن ق لن:ن"ن كممنمل اًىمنفقًا ى نملتىةمانملى نًى مسنم تمىنفينكممنمل اًمن م نملينت  ُنجنًاىنملص لينمِثانةقَّلن   ض ع َّلن
 .نن75جنصنأخبار أبي تمام"نفينتال قبنعلمنمل  تنملل تاينجن ًظان:ملص لي:ن

.نن قىىةنمِىىاانن524جنصنالموشددح .ننمل ا لىى ًين:ن207جنصنديددوان المعدداني.ننملامىىِاين:نن2/348جننالمواَّنددة مآل ىىةين:ن(3)
   نملينت  ُن.ننفين اا ن ة ثبنع نماق تنملل تاي

 .نن3/254جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ينجنملخ  بن:نن(4)
ن:ن كىى ننَأصددُل الَخددْذم(ن5) نُ خىىم  لن ىى نملصىىُا ىى فج ىىبجنُخىىم  لنجنمينق اىىبنجن مجىى ِّينملما :نمىىاعَّنملمىى ان ملق ىىعنجن قىى لن:نُخُمُ ىىبجن ُ ْخمع ج

 ملق عجن.ن
 .نن3/153جننعيون األخبارمل نقت لَّن:ن(ن6)
 .نن30جنصنديوان المعانياين:نملامِن)7(
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ن:نن(1)نعلمنملتلم ُن ق لبنم ضل ن ات ةلم
 ُ  َوُهدو ِمْندَك ُمَؤمدل  رُف ٍَّْيدالُعد

 

 (2)ْشدددُر َبدددرق  َوُهدددَو ِمندددَك َمشددديمُ والبِ  
 

 أَلَقْحددَت ُأم  الُجددوِد َبْعددَد ِحَياِلَهدددا
 

 ِبْندددَت الَمجدددِد َوهدددي َعقددديُم   تَ َوَنَتْجددد 
 

نجنلُنننننننننن اىُةنم نشىلابنفعاىلنع  اىىبنلا ل ىَّنمإللقى حنجن ل صىلغنعلىىمن  ىثنلاىلن  ة ُ ىبجنملى لنلللىى ةع
ننالن  نكممنملّلق حن)ملا  ء(نمللل جنلن  ة  بنِا ل ن    لم نمجُِّ نجنننفينإع ةلنملخص لَّعنإلمنا ُع ملل ةع

ش النإلىمنمًاىةمُنمللى ةن ملمىخ ءنفىينجن فينملكنإن نلاةنم نِ ًتنعق  ل   لتن  ضاتن  ل ةكنيملت
ن حن مع ةنمل   لن مل ل ُةنُلبجن.ءنمل  ةملكنمل قتن تمنل 

ب فينمإل  ان ن:ن(3)ملّاف ءننجنل ءنق لنملماايِّنًومع
 هُ امُ مَ ٍَّ  اَض فَ وَ  هُ قُ وارِ بَ  تْ الحَ               ض  عارِ فَ  لَ هَ تَ واسْ  مَ س  بَ وَاذا تَ    
 

نمل تًلين  لَّنملا  ءنملتينتلي نملغ ثنمللعْشُان تُنن  ج ثِّلج نملُلاُ نجنْاقجلجبجنلص العنً  لع ملمينُ اقجبج
ن:نن(4)ف ق لن

ُُ الغَ  طُ قُ سْ ا يَ مَ          كِ لِ مَ  يْ ضَ ارِ عَ  نْ لي مِ  كَ رقُ بَ  الحَ وَ   (5)مُ سِ تَ بْ يَ  ْينَ حِ  إالّ  ي
ن

نمل ل لغىىَّنمل تًلىىينالن مىىت ن لِىى ان جنف اىى ةجنل قىى لنفىىين ىىةحنعلىىةنمل م ىىةن عنمإلًاتىى  ن ىى نمْمىىاع
ن:نن(6)ملِ تبن

 (7)اعَ مَ اللُّ  روقَ البُ  هُ عُ امِ وَ لَ  شيغْ تُ              حِ اضِ وَ  نْ عَ  هِ اتِ فَ عُ لِ  ماا سِّ تبَ مُ        
مللعْشىىانإلىىمنل ًىىبٍننآخىىان ىى نل مًىىبنمل ل اىىَّن مىىت ةن ًىىبنصىى اتبن,نف شىىلِّبننملىى نت ىى ُن ُ ا ىىةجننننننننن

ن:نن(8)ل لا ضَّنجنف ق لن
 ديرُ وٍَّ  ة  وضَ رَ فَ  ر  بِ  انَ ا           كَ ا مَ ذَ اِ ، فَ  ة  وضَ رَ  رُ شْ ما البِ إن          

ن
                                                 

 .نن4/383جننربيع األبرارمل  خشاين:نن)1(
ن.نننمشيمن)2(  :نظ كا 
ن.ن قةنمِانمّ نمل نك ةنملل م  لينمخمنمل اًمنجنفق لن:نن321جنصنالتذكرة الفخريةمإلا لين:نن)3(

 ٍَّماِئُمُه  ِإَذا َما أَتَاُه َساِئل  َبِرَق الَحيا          ِبَعارَضيه ثُم  اْسَتَهل تْ 
 .ن81,نصديوانه  .ن  ثلبنق لنعاقلَّنملِللين,ن ًظان:ن292جنصنديوانه مل تًلين:نن)4(
ن مللعشان.ننالعاِرضن)5( نإالنعًةنماللتم ُع  :ن  ن لينملً بن  نةمخلنملوُن ك نالن ظ اج
 .نن130جنصنديوانهمل تًلين:نن)6(
 :نتغ ين.ُتغشي :نملثغان.نننالواضحن(7)
نلا م َّن: .73: أخبار أبي تمام ,صعًةنملص لين.ن  اةنملل تن327/نن2جننمواَّنةال مآل ةين:ن(8)

      َقَب َبْذالا َفروَضة  َوٍَّديُر ِإنما الِبْشُر َرْوَضة  فاذا َأْعد           د
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ن:نن(1)لنملل تاي ق نفينمل اًمنًومبن ن
 رو  نَ مُ  يرَ ٍَّ  وضِ الر   ثلُ مِ  – كَ رِ شْ بِ بِ            هِ لِّ حَ تُ  مْ ما لَ  –ل َّْ الجَ  طاءَ العَ  ن  اِ فَ   

 
ِجىْ ننفأامةنمل نت ى ُنم ان نُ  ُْ نملا ى ُءن ى نلُى نِ لا ضىَّن ملغىة انجن مامُةنمللج تىاينم ا مللشىان ىعنمللىاِّ

نَّ ان ً ِّنن ابجن نِ  نِ لاا  ع نع نكممنمل اًمنًثالمان.ن قةنعلاانلعْشا  ننمل نمل ات ِّ   ً ى نقى ل:ن"نمللعْشىاج
ُ  نُ ةجلُّن ُِ ن نعلمنملماُخ ءع نعلمنملث انُةمل  ن.ن(2)ن"ملًا اج

ن
ُجنُمَّصىى ُ ن  شىىلِّن نلش شىىَّن  ة  ىىبعنقلىىلنملا ىى ءنجنلىى لًا انملىىمين قىىةج بجنعلىىينلىى ن   ىىةنملىىةق ايا

ن:ن (3)نفينمللم ت  نجنف ق لنمضشل ا
 نِ يْ ساتِ في البَ  وراا نَ  نُ صْ م الغُ دِّ قَ ا           يُ مَ كَ  والِ الن   لِ بْ قَ  نْ مِ  ةَ اشَ شَ دي البَ بْ يُ 

ن

نجن  ىثن لاىلننملمين مل نتقة ُنملا  ءن ًختُن ة ثً نع نمللعْشا نعلىمنمللعشىاع لأل ى ٍتنتلاىثج
ول مل نملال سنملًان نفينكمانملص فنلتجقامننجن  لالن  ن  ينللا  ءنصج ج نم فنملة لَّنم اللنتِتبج لعْشاع

ن:نن(4)فينملاجالنجنف ق لن
 الُأ فددي الُعددُتقددرَ  رِ ْشددُسددورة  فددي البِ  هُ َلدد

 

 اِء وُتكتَدددُب َطدددُبدددُت فدددي ُصدددْحِف العَ ثْ تَ وَ  
 

 هُ اؤُ مَ َك َسدددددددْتدددددددرَ طَ مْ أَ  ي  ِلدددددددا عَ إذا َمددددددد
 

 ُب ل دددددددددحَ تَ ا تَ َهددددددددداؤُ وَ نْ ال أَ َت الُعدددددددددْيدددددددددأَ رَ  
 

 اَضددفدي الرِّ  هُ ْندى مِ دَ ضُّ الَنديَ َيْبد رَ َهدَّْ أَ وَ 
 

 ُب َضدددغْ يَ  نَ يْ ا ِحدددَنددداُف القَ رَ ْطدددأَ  رُّ َمدددحْ تَ وّ  
 

 ب  َمددذهَ  كَ ْنددى عَ دَ لَنددا لِ ى َمدددَ يددَر الن ددمِ أَ 
 

     ْرٍَّددددددُب                                                                             مَ  بِ اِئددددددٍَّ رَ لل ِ اا وَمدددددديَ  كَ ْنددددددال عَ وَ  
                  

 
 

نملىمين مىل نتقىة ُنمل اى ُنللضى فن,ننفنُم ا نف   ن ختصُّن ننعجىةانقىةنل ل ة ثنع نمللعْشىاع نملضى فع ممىتقل لج
ن مض ل ن(7)  ُن   ُن,ن تُنن(6)ن  فَّعنملضِّننلاُ ن ننجن(5)ملقعاىننلُن ان جموٍانجنك ٍ نل ٍ نجنمُننل لبٍن نن,ن ةل الل

نفيصجنعلمنتأُن ن:ن(8)نيجنلق لبن اعنمل ان  تُننو سنجن كممن  نعلاانعًبملًُّننلنق  َّنملُِا
                                                 

 .ن283/نن2جننالمواَّنة مآل ةين:ن(1)
  اةنلة  نًملَّن.ننن428/نن2جننربيع األبرار.ننننمل  خشاين:نن299/نن2جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(2)
 .ن523جنصندمية القصرملل خا ين:نن(3)
 .نن1/245جننيتيمة الدهر.نملثا للين:نن183/نن3جنننهاية األربملً  اين:نن(5)
 .ننن2/429جننربيع األبرارمل  خشاين:نن)5(
 .ننن414صن,نالتمثيل والمحاضرةملثا للين:نن)6(
 ن.ن1/395,ننالمستطرفنمضلش  ين: )7(
 .نن1/10,ننالبيان والتبيين  اةنملل ت  ن عنإختالفنفينا م ت   نعًةنملل  ظن:ن.نن1/395,ن سهنفن(8)
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 اِلددكِ مَ  يددا ُأم   ي الَطدداِرَق الُمْعتَددر  َسددلِ 
 

 ري َمْجدددََّ ي وَ ارِ َن َنددديْ ي َبدددانِ تَدددا أَ إذا َمددد 
 

 ىُل الِقددددرَ و  أَ  هُ ن ددددي أَ ِهددددْبُسددددُط َوجْ أَ أَ 
 

 ري َكددددوَن ُمنْ دُ  هُ ي َلددددوِفددددعرُ ُذُل مَ ْبددددأَ وَ  
 

ن

ىىىةاتن ىىى نمعظىىىُنملقىىىاىنجنفأخىىىمنملشىىىاامءن  نملخ ىىىف للش شىىىَّجنل صىىىو  لنمض لىىىمنفىىىينملضىىى  فَّنعج
نًو مىى ُنل ىى نجن تّىى ق  ىىَّنمللىى ةننمن م  نِىى ً منفقىىامءنجنإل  ىى ً ُنلىىأ ان وخىىا  نلوال ىى ن م تالِ ىى ن م ىىتالءع

نلِ  َّنمل اى ُنملىمين قىةان ًان ملض  فَّنالنتق سج ن لىبنمل جضى فن شىاقل ن ى نل ُنللضى فنجن م  قىةمان ى ن ِى  ج
نملخا  ين وتخالم لقل نجن ق ن:نن(1)ن لج
 ىي الن ددددددَ ِغددددِللُمبتَ  هِ ي َلَسددددْهُل الَوْجددددوَانِّدددد

 

   ى َلَرحيدددددددددددددبُ وَان  ِفَندددددددددددددائي للِقدددددددددددددرَ  
 َّاِل َرْحِلددددددهِ ي َقْبددددددَل إْنددددددفِ يْ ُأضدددددداِحُك َضدددددد

 

 لُّ َجدددددديُب دي والَمَحدددددْندددددُب عِ ِصدددددخْ َويَ  
 

 َْ  ىثُددَر الِقددرَ َيكْ  اِف أنْ يَ ْضددومددا الِخصددُب ل
 

 ريِم َخصدددددددديُب  الَكدددددددد هُ ْجددددددددا وَ َمددددددددِكن  لَ وَ  
 

ن
نتصىى  المنلىىة ال  مىى نإمن لالىىبنفىىينلعْشىىانمل جضىى فعننجنفًىىامان جصىى ِّانملِىىُا ممىىتقل لبنجنالنفىىينن  ج

نبن ىىىاىنم انجن  ىىى نملىىىكنإاّلنضًاىىىنمض لىىىمعًىىىُةانمل ِ ًُىىىَّننفتلىىىّ متن القىىىَّجنمل لىىىبن,ِثىىىالن ا  ىىىبن مل ا ىىىبن
م لىىمن ؤمًمىىَّنملضىى فن ملللىى سنإل ىىبنجن م  ملىىَّنن ىى نلىى بنمالمىىتقل لن,ن م انمضمىى ُسنفىىينملقعىىاىنجن ىىامالجن

ةخىى لنمل  أً ًىىَّن ملمىىِ ًَّمل  شىىَّنعًىىبنجن ن كىى ن ىى نُعلاىىُانعًىىبن ن,ناىى ُنإل ىىبنإلىىمنقللىىبنجنقلىىلنتقىىة ُنمل اننم 
ن.ً سن(أْنلوظن)نملتانلنملل  ظ

اةالنفاىلن جضىّ وبنن ناؤ ىَّملضى فن ى نخالل ىنمل لىبنل ث لىَّنمل ىاآلنملتىين مىت  عن تاةُّنقم  ت
ىىسن ىى ن جضىىّ وبن ىى ن ىىةلُّنجنفىىنً ىى ا نجن فىىين,نا ىى بنعلىىمنمَّتل  ىىبنم قىى نلصىىة نملتِّننقممنل ع   ق قىىَّنملِىىُا

ن ُِا اسج ن:نن(2)ملكن ق لنمل
 بُ اطِ قَ  يهِ نَ يْ عَ  نَ يْ َّاِو بَ م  ، وَ ريْ س               كَ : آنِ  فِ يْ لضَ لِ  انِ وي االثنَ تَ سْ ال يَ وَ 
ن

                                                 
ًين ملث لىىثنفقىى ن.  اةنملل تىى  نملثىى ن657/ن2جنالَُّّهددرة .نمضصىىل  ًينجنملىى نلِىىان:نن2/833جنننالشددعر والشددعراءملىى نقت لىىَّن:نن(1)

.نملى نن298/ن1جننبهجدة المجدالسملقا لىينجنملى نعلىةنمللىّان:ن.ننن654/ن2جننمحاضرات األدبداء :ملامَّىبنن,عًة:نمضصل  ًين
نالحماسددددة .نمللصىىىىاينجنصىىىىةانملىىىة  ن:ن239/ن3جنعيددددون األخبددددار .نملىىىى نقت لىىىىَّن:ن2/275جننالتددددذكرة الحمدونيددددة  ىىىة  ن:ن
.نن1/11جننالبيان والتبيدين.ن ملل  ظن:نن1/396جننالمستطرفلش  ين:نمض=ن  اةمنلة  نَّا نعًةن:ن.ننن4/1300جنالبصرية

  ى نن261جنصنروضدة العقدالء.ن مللمىتين:نن103جنصنأحسن ما سدمعت.نملثا للين:نن1/65جنناألشباه والنظائرملخ لة   ن:ن
 .ننن1/10جننالبيان والتبيين:نملل  ظ ننن.نلاةك 

 .ننن3/29جنناإلمتاع والمؤانسةملت   ةين:نن)2(
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ة ثىبنعى نمًلمى  نمل لىبن مًشىامحن ن,نفيضينفينم  ل بن مكبنملل  ظن  مكبنملشا فنملاان
ن ملمىا انل لضى فنجن ملقصىةجنإلىمنإ ً مىبنف ىامان"ننملّصةانلةىنمللقى ءنل لضى  فنج  ى نعال ى تنملِىُا

ن:ن(2)ل نلللَّنمجنفينمل  ٍتنلاثنل  نإلمنعلينلاللينفينكممنمل اًم.ن ق لنمل نةجلفنم(1) لم بعن"ن
 طُتهُ َبَسدددددد دْ ِق َقددددددارِ ِف َطدددددديْ أال ُرب  َضدددددد

 

ددددددددديافَ ْبدددددددددُتُه قَ وآَنْسددددددددد    ِة بالِبْشدددددددددرِ َل الضِّ
 

 اَل ُدوَنددددددهُ ا َحددددددَمددددددي فَ ي ُيَرجيِنددددددانِ تَددددددأَ 
 

 لي ِسدددْتري ائِ رِف مدددن َندددى والُعدددوَن الِقدددرَ َودُ  
 

 ْصددددددِدهِ ي  ِبقَ َلددددددضددددددالا عَ فَ  هُ َوَجددددددْدُت َلدددددد
 

 كري ِحُق ِبددددددددِه ُشددددددددتَ ر اا َيْسددددددددي  َوَبددددددددَلددددددددإِ  
 

 ْأتُدددددددددهُ ابَتدَ ُه وَ يتُددددددددددنَ ْد أْن أَ ُعدددددددددَفَلدددددددددْم أَ 
 

 رُ لدددددددددى ِبدددددددددُر عَ ِبدددددددددشدددددددددِر وَاكدددددددددراِم وَ بِ بِ  
 

 اُؤهُ االا َيِقددددددددددددلُّ َبَقددددددددددددُه َمدددددددددددددتُددددددددددددَوََّو  
 

   دحاا َيدددددددوُم علددددددى الددددددد هرِ ي َمددددددِندددددددَ و  َوََّ  
ن

نمضفضىىل َّنللمىى النعلىىمنفىىأل نةجلىىٍفن تان ن ممىى  ك ن ىى  ن لاىىلج نمًلىىلن اىى ًينملِىىُا لىىبنإلىىمنإلىىام ع
نملضىى فنكىى نملىىمين ن مللىى ةنفىىينًوىىسنملِىىا ُنجن للضىى فنعلىىمنمل جضىى ِّفن نض ا ن اىى ًينملِىىُا  مىىتًلتج

نملِا ُنجنفل الانلت ة اتن ا ةلَّنملل ةنجن ت  قتنمِا ًبنجن تالشتنعالق تبن.ننننن
ىى فنجن  ىى ان ةعىى ن   ىى  نلىى ن  ىىام نإلىىمن علىىمنتقىىة ُنمل  لىى ةن ىى ننماللتمىى ُنفىىين لىىبنملضا

  ن  قت ى نجنض نمللى ةن ى نوسنفىعى نتِل ىفنملىًانتِلُّفنف   ن جقةاُنللضى فنجن ً ىمنمل ا ُنجن عةُنمل
لِّفنلبن  نالنتج   نجن م ا بن ى ن اى ُنمكلىكنجن ملقىبجن نفالنتِج مل  ل ةنجنلق لبن:ن"نإممنًُُ لنلكنض ف 

 فىىينكىىممنمل اًىىمنلىى ءنقىى لنمل اىىاينملىىمين ىىةع نإلىىمنماللتمىى ُنجن تال ىىلنمل  ضىىانن(3)ل لىىٍبن لىىْ ن"ن
ن:نن(4)للض فنجنف ق لن

يفُ  كَ اءَ إذا جَ       ىرَ القِ  كَ يْ شِ وَ  إليهِ  رِّبْ وقَ             هُ لَ  مْ سِ فابْ  الض 
ن

ىُةاجنجن نجن مممى منق معع ىُا ُِ ن   ةنل نلامحنمللِاينلًومبن آل اىبنملىم  نشى اة منلىبجنلًى ءنمل   وتخاج
نن:ن(5)فل ءنلة اان مِ لنكممنمللً ءن  نخاللنت لُّلبن ملتم  بن ض ِبنفين لبنض وبنجنف ق لن

 اْتُه َلَندددددا أس َسدددددى َمدددددي َعَلدددددِندددددا َلَنبْ إن ددددد
 

 آباُؤنددددا الُغددددرُّ ِمددددْن َمجددددِد َوِمددددْن َكددددَرِم  
 

 ي فددي الددَورى َعَلمدداا ومِ اَن َقددَوَاْن َكدد إنِّددي
 

 الَعَلددددددددِم  كَ ِلددددددددني َعَلددددددددم  فددددددددي ذَ ن  اِ َفدددددددد 
 

                                                 
 .ننن2/13جننأماليهملشا فنمل اتضمن:نن)1(
.ننن171جنصنطبقددات الشددعراء نمل اتىى ن:ن.ن  اةتنمضل ىى تنلىىة  نملل ىىتنملث لىىثنعًىىةن:نملىىن20/25جننألٍّددانيا مضصىىو  ًين:ن)2(
 .ن2/451جننقصص العربش سنملة  نجنإلامك ُن:ن ن.نن8/256جنناألٍّانيلة  نملل تنملاملعنعًةن:نمضصو  ًين:ن ن
 .ن37جنصنقرى الضيفمل نملينملةً  ن:نن)3(
 .ننننننن102جنصنالجود والكرم عند العربعلةنملا  ُنجن    ةن:ن.نن1/217,ننرح لَّوم ما ال يلَّمشمل ااين,نمل نملاالءن:نن(4)
 .ن39جنصندمية القصر.نملل خا ين:ننن370جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:نن(5)
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 ااَِِّلَنددددنَ ال َيرَفددددُع الّضدددديُف رَْأسدددداا فددددي مَ 
 

 اِحِك ِمن ددددددددا وُمْبَتِسددددددددمِ إلددددددددى َضدددددددد إال   
 

ن
نصىىا ل نع ل لىى نجن لًىى ءلنشىى  خل لقىىةنُلاىىلنملىى نمللىىامحنل  ىىاصنآلىى ؤانعلىىمنملتأمىى سنلىىبججننلِىىُا

ىاحنملىمينشجىّ ةنل لضى ى  نكىممنملصا  كن ملتلمجىُنفم انعلمنكة  ُنجنللنإًابنقةنلى اكجُن مىلق ُنجنفأقى ُنمِا
نمجىالنمض  معىين:ن"ن ى نِام ىَّنملضى ففننفين لبنض وبنجن و ظلى  علىمنِام تىبنجن عىةُنإ مماىبنجن  ىثج

ن.ن(1)ملُ لبن"ننق لن:ن القَّ
ن

ن
   هِ على خدمتِ  بالضيف ومحادثته والقيامُ  الترحيبُ ثانياا : 

 
ىىن ْمىى نملضىى  فَّنملتىىينقىىةنتوىى  نفىىينق  ت ىى نإ ىى مءنملضا ا  ىىبن فن م  ا  ىىبنجنملتان ىى نعال ىى تن ج

لق ءنملت  َّنجن    ةثَّنملض فن ن القَّنمل لبنججن ملمين لةمنللب   ًاٍمن شاانل لام َّننملض فُننض انن م 
ًسنفينًِفن جض ِّوبنجن   نكً نتظ انملق  َّنمل ق ق َّنجن مضثانمل  ُنللت  َّنعًةنلق ءنمل جضى فن مضجن

نبن جال ن  نخالل  نع نممتاةمةانلتقة ُنع ًبنجن ض  فتبن.نل جض ِّوبعنجنضًان
فىىىيننشىىىيٍءنجنفظ ىىىانكىىىممنملمىىىاينينِىىىلِّنلقىىىةنمىىىامنملاالىىىينلو اتىىىبنً ىىى نملِ ىىى لن مل ثىىى لنفىىى

نعًةكُننفينِا بنجن مً القل  لبنلض وبنجن نممتقل نملِاُع ُج   نملكنجنل ءنفينمضشل ان ملًظ اان:ن"ن ت  
جن(3)جنف   ةثىىىىَّنملضىىىى فن ىىىى نةالاىىىىلنملِىىىىُان(2) ضىىىى  َِّجنملضىىىى فنجن    ةثتىىىىبنجن  القىىىىَّنمل لىىىىبن"ن

ن.ن(4) مل ة ثنمل م ن  نت  ُنملقعاىن
ن:نن(5)فق لن قةنض ا نملش خنش سنملة  نمللة ينا  بنمهللنكممنملِالُنلأل  تنجن

 اِصددددداا ى َمنددددَّالا ِمْنددددَك قَ اَفددددإذا الَمددددرُء وَ 
 

 اِلكُ ُه َلدددددددديَك الَمَسدددددددِقدددددددراَك وَأْرَمْتددددددد 
 

 هِلالا جِهددددددِه ُمددددددتَ ُكددددددْن باِسددددددماا فددددددي وَ فَ 
 

 وم  ُمَبددددداَركُ َيددددهدددددالا وَ بدددداا أَ َوُقددددْل َمرحَ  
 

 ىسددددتطيُع ِمددددن الِقددددرَ َوَقدددددِّم َلددددُه مددددا تَ 
 

 كُ اِلددددهَ  وَ ا ُهددددَمددددبِ  والا وال َتبَخددددلْ َعُجدددد 
 

 ىيدددر  ِمدددَن الِقدددرَ َبشاَشدددُة ُوْجدددِه الَمدددرِء خَ 
 

 اِحُك َو َضددي ِبددِه َوُهددتِ فكيددَف ِبَمددْن َيددأْ  
 

ن
                                                 

 .نن261جنصنروضة العقالء.نننمللمتين:نن2/68جنناإلمتاع والمؤانسةملت   ةين:نن(1)
 .ن1/65جننوالنظائراألشباه ملخ لة   ن:نن(2)
 ن4/254جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن(3)
 .نن4/252جننفسه ن(4)
 .نن1/395جننالمستطرف لش  ين:مضن(5)
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 ى نآةمبنملضى  فَّنَّ ىانملتا  ىبنل لضى فنجن كى نعىةُنآخىاننص انملً ىاينمةللى  ًن ض فجن ن
ن:نن(1)جنف ق لنن ًمنمل كلَّنمض لمنللق ابمؤملنملض فنع نمم بنم نللةان

 مددددداالُهددددددوِء َكأن   اِع َدَعدددددا َبعددددددَ َودَ 
 

 قاِتلُدددددْه تُ هدددددواَل السُّدددددرى وَ ُل أَ ُيقاِتددددد 
 

دلَ فَ  دعْ ا َسدمِ مِّ  ُت َنحددَوهُ ْيدادَ وَت نَ ُت الص 
 

   ماِئُلْه ِو َشددْلددحُ  ريِم الَجدددِّ َصددوِت َكددبِ  
 رحبادددداومَ  هالا وَسدددد هددددالا أَ  هُ وُقْلدددُت َلدددد

 

 اِئُلْه ُأَسدد َأْقُعددد إليددهِ  مْ ، وَلدد َرَشددَدتْ  
 

ن
ن:نننن(2)إلمنكممنمضةبنل ا قٍَّنَّ ان ل شاٍلنفين اا نفخااجنفق لمهللنل نمل ات نةنعلن قةنمش انننن

 يتُ ي  حَ َّادي وَ  بلَ شري قَ بِ  ي اهُ حَ فَ             هِ وادِ سَ بِ  لة  يْ ي لَ تنِ مَ ِف رَ يْ ضَ وَ     
ًانف  نلُن صاحنل مُنملض ف  نمى مةانجن لىّفنكىممنملضى فنلى لغ   نلىمِا ى نلالُىبجنًِىاالنجن م 

نملقىى ُنملال ىى نبنلىىُن قىىُنلمىىؤملبنعىى نممىى بن للىىةاجن مًاىىإلىىمنعىىةُن اافتىىبنل ىىممنملضىى فل شىى ان ,ن كًىى نتلىىا ج
ن   نالنتِ  ن اافَّنملض فنمللل للِ ن:نن(3)ن ق لنملاضينمل  م ينفينملكن  ة ل .نفينإِام بنُا

 لدددو َأْمَطَرْتدددُه الس دددماُء َأْنُجُمهددددا
 

 ٍِّددددر اا َلمددددا قدددداَل للس ددددَماِء َقددددِد  
 

 َأُل الضدديَف َعددْن َمناَِِّلددهِ ال َيْسدد
 

 َومنددددَُِّل الَبدددددِر ٍّيددددُر ُمْفَتقددددِد  
 

ن

ين   ةثىَّنم لنمل ام نعلمنإظ  انمللعشانفين لبنملضى فنجن  ىةع نإلىمنماللتىةمءنفىن   ثُّن
ن:ن(4)ملض فنإل ً مبنجنلق لبن

ُِ الحَ  أبكارُ  كَ نْ مِ  هُ لَ               نْ كُ ليَ وْ  كَ رِّ بِ بِ  هُ لْ ابِ قَ  كَ يفَ ضَ وَ   ونه  عُ وَ  دي
ن

ىى انآًولىى ن ىى ن ظىى كانجنلىىلنمىىامن فىىينمىىاينملاالىىينً ىى نملِ ىى  لنجنلىىُن ت قىىفنعًىىةن ىى نمًِا
ى  نجن صىا ل لخل نمل ً  نملمين لالن  نِنل كةلم  جشى انإل ىبنل للًى  نجنف لىةننا بنلً ءلن ِت لنمضِا

ةجنفىىينلىىّملنمإلخىى م نت  ىىم ن   ةثىىَّنملضىى فن م  ً مجىىبنت  ىىةنفىىيناَّلتىىبنفىىينمل اىى ُنجنفق ىىلن:ن"ن   ةثىىَّجن
لىىَّن ن ىىةمنل للىى  ظنإلىىمنملقىى لن:ن"ن ىى نت ىى ُنملضىى  فَّنمل القىىَّنعًىىةنمّ لن كلىىٍَّجن م   جن ّ ىى(5)مل اىى ُن"ن

                                                 
 .نن2/243جننشعراء عباسيون منسيونل انجنإلامك ُن:نملًانن(1)
 .نن97جنصنهديوان مل نمل ات ن:ن(2)
 .ن2/143جنالتذكرة الحمدونية مل ن  ة  ن:نن(3)
 .ن1/298جننبهجة المجالسملقا لينجنمل نعلةنمللان:نن(4)
 .ن2/654جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن)5(
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  ىةنلى نملىين ى كانجنعًىة  نلاىلن ى ن ج  ةثىَّنضى وبنجن ملمنملكنمشى انم(1)نمل ة ثنعًةنمل ؤمِلبن"
ش تبعلمنمل ا ُنجنمِثانممل بنلمان ن:نن(2)جنفق لنتبنً 

 عامِ على الط   يوفِ الضُّ  ةُ ادثَ حَ و           مُ وألهُ  هِ بِ  ما ألذُّ  رُ وأكثَ 
 

لقىىةنِىى  نعل ىىةجنمهللنلىى نعلىىى سننمّ لن ىى ن ضىىُعنمل  ماىىةنعلىىىمنمل ىىا نجن مّ لن ىى ن  اىى نعلىىىمن
جنمّ نمل ىة ثن ىعنملضى فننال قلى نفقةنمةاكنملاالينلو اتبن   نخاللن   امىتبنملا ل ىَّجنن(3) ا  بن

ن  نل مًبنإِام بن ض  فت ن:(4)بنجن كممن  نعّلانعًبنملشا   نل نضامانجنلق لبنل ًب 
 إن دددَك يدددا اْبدددَن َجعفدددِر ِنْعدددَم الَفتَدددى

 

      (5)وِنْعدددَم َمدددْأوى َطدددِارِق إذا َأتَدددى 

 َوُرب  َضدديِف َطددَرَق الَحددي  ُسددَرى
 

   صدداَدَف َّاداا وَحددديثاا مددا اشددتهى 
َُ إن  الحَ                            ىرَ القِ  ِمنَ  ب  انِ جَ  دي

ن

ن ُ نملقعاىن(ن ثاللنفغةمنق لبن)نإ ا ن ع نملاابننمل ة ثنل ًب  ن.نننننن(6)  نم ث لع
خىىمنمل اًىىمن ىى نملشىى   نجنبنمما ينمل ثىىلنملمىى ل نفىىينشىىااانجنم نمًاىى مىىِ  نملىىةانن قىىةن ظاىىف

نمك  ىىَّنعىى نلق ىىَّن لًِاىىبن ظاوىى نجن مةبن ىى نآةمبنملضىى  فَّنالن قىىلُّ بنإللىىام ن ظ ىىٍان ىى ن ظىى كانملِىىُا
ن:نن(7)مآلةمبنجن ك ن م  النملض فن    ةثتبنجن ملم ان ابن تمن ً ُنجنفق لن

 اا ِة َمَعدددددداُف فددددددي ُبددددددْردَ يَ األْضددددددوَ  نِّددددددياَِ وَ 
 

   َِّعُ ْنددُف يَ ْصددالنِّ ِس وَ مْ ُف الش دداَت ِنْصددا َمددذَ إِ  
َُ ِمددددددددَن الِقددددددددرَ ُأَحدِّثُددددددددُه إن  الَحدددددددد  ىدي

 

 ن ددددددُه َسددددددوَف َيْهَجددددددُع ي أَ فِسددددددِرُف نَ وَتْعدددددد 
 

ن

                                                 
 .نن395/ن1جننالمستطرفلش  ين:ن.نننمضنن1/10جننالبيان والتبيينملل  ظن:نن)1(
 .ن2/654جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن)2(
 .نن294/ن1جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن)3(
خَّاندددة .نمللغىىىةمةينجنملخ  ىىبن:نن  ىىى نلاىىىةك ن2/499.نملىىى نملشىىىلاين:نم  ل ىىبنجنن23جنصنقدددرى الضددديفملىى نملىىىينملىىىةً  ن:نن(4)

 عنمختالفنفينا م َّنمضل ى تن.ننن  اةتنمضل ى تنن1/298جننبهجة المجالس.نجنملقا لينجنمل نعلةنمللا:ن254/ننن4جناألدب
 .ن1/10جننالتبيينالبيان و لة  نع  نعًةن:نملل  ظن:ن

 :نك نعلةنمهللنل نلاوانمل   انل نملين  لبنن.نابن جعفرن(5)
 .ن1/65جناألشباه والنظائر ملخ لة   ن:نن(6)
.ن  اةنملل ىىتنن1/65جنناألشددباه والنظددائرملخ لىىة   ن:نن.ن1613,ن4/0213جننالحماسددة البصددريةمللصىىاينجنصىىةانملىىة  ن:نن(7)

ن جن ُنَُّننبجنًْنينعُنًعن عنلْن جننُْنلُن ُننننننننننننننننبجن تجنلُنن تجنمللُن ُنن فعنملضانن فجن ُنينلعن فعن ُنلعنننن:نمض لنلا م َّ ن.ننقًاعجنمل 
جننالبيددان والتبيددين.ن ًمىى ل لنإلىىمن مىىِ  نملىىةما ين.ن لىىة  نًمىىلَّنعًىىةن:نمللىى  ظن:نن2/500جننأماليددهعًىىةن:نملىى نملشىىلاين:ن

َّن.ن:نمامةننٍَّّال  مقنع.نننن3/240جننعيون األخبارجن مل نقت لَّن:ن1/10  م املن مً ءن صً 
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نعلمن ة ثىبن معلىُنم  اًمن)نمج ةِّثبنننننن ُ نملقاىن(ن:ن"نمينمصلاج جن النمى فن ًى ُننبجنًاىإّ نمل ة ثن ع
نقةن  قتنقعاُن نمل م ن  نت  ُنملقعاىن"ننمْضلانل   ةثتبنفأِ  ج ن.ن(1)مين.ن مل ة ثج

نتلىىى  ؤنمل جضىىى ِّفنعىى نممىىىتقل لبنجنم نظ ىىى انلىىى مةانإك  لىىىبنجنم نتلّق ىىىبن لىىممنم قىىى نملضىىى فنم ا
لىىىٍبنعىىى لٍسنجن  ال ىىىحن تل  ىىىَّلنجنكىىىينعال ىىى تنمللوىىى ءنً ىىى انجنف لتاىىىةن  ًاىىىمنلىىى املنمم ىىى لنملخ لىىىَّنل ن

ىْ نمجىًاَّنمضعىامبنإممن ى ةث منملغا ىبن ً  ى منإل ىبنجن  ملخمال نجن كىممن ى نعلاىانعًىبنخلىفنلق لىبن:ن"ن  ع
ممنمعاضىى منعًىىبنم قىى نل ل ا ىى  ن"نن ن ىىن(2) فىى ِ  انم قىى نلىى لقاىنجن م  نجنفلاىىُلنملاىىابج  نم ثىى ل ُن:ن"نإ ا

ن"نن    ةثىىىَّنملضىىى فنجن  صىىىلنمض ىىىانلىىىألين   ىىىٍةنملغ ملىىىينإلىىىمنلاىىىلنن(3)مل ىىىة ثن ىىى نملقىىىاىن ىىىاف 
ن:نن(4)  نمً معنمل مةنملتين ِتوينل  نعًةنقامانجنف ق لنننل لِالُنمل م نً عل 

 ىا ِمدْن ِقدرَ  َهدلْ  اَمدةَ اَن رَ ُسكَ أَ 
 

 اا وَعديُل َضيفاا َقنُ َع الل  َقْد َدفَ فَ  
 

 وادُ اِد أْن ُتَمهِّدداُه ِمددَن الددَّ  َفددكَ 
 

 ايعَ ِسدددداا وَ أا َوَكالَمددددَلددددُه ُمت َكدددد 
 

ن

  ىى نآةمبنملضىى  فَّنملق ىى ُنعلىىمنملضىى فن خة تعىىبعنجنملتىىينعىىةاك نعلىىينلىى نمل مىى  نعل   ىى ن
ملمالُن  نت  ُنمل ىا ءلنجنفقى لن:ن"ن ى نت ى ُنمل ىا ءلنخة ىَّجنملالىلنضى وبجنِ ى نخىة  ُنمل ًى نإلىامك ُن

ن:نعل بنملمال ن,ن قىةنممتشىاًا نن(5)ن*ن﴾َواْمرََأتُدُه َقاِئَمدة  ﴿ُنلًومبعن مكلبعنجنم  نم اتنق لنمهللنعى ن لىلا
ُتبجنل ظىىَّنمللا ِىىيننكىىممنمل اًىىمنفىىينقىى للاىى ن ىىبن شىى ِا ن ىى نمج ِّ خة ىىَّنملضىى فنمآلتىىينن,ملىىمين لىىت سج

ن ً  نم نتِ  نِ ض ىَّعنفىينتصىافجن لًِاننل اللن  ى ناَُّن,نعلىمنملى  ن ىعنكىممنملضى فبن ل لغجن   ن  لبج
ن:نن(6)كممنملتصافن  ة ةن  شا  نف   نم لابنمهللنجنف ق لننم ان

 اِل َقدد أََلدم  ِبَندْيداِرُق لَ ا ُأمُّ َطديَ 
 

 اأَلجُر ُمغتَدنمُ ي َأْجَرُه فَ مِ غنِ تَ اسْ  
 

 ا َيِحدُل َلدهُ ُكوني َلدُه َأَمدةا فيَمد
 

 فددددي َترفيِهددددِه َكددددَرُم يددددِه فَ هِ وَرفِ  
 

ن

نمل ن م لىىىى انجن شىىىىغو منل لضىىىى  فَّنجنفِىىىى ً من ق  ىىىى  نلخة ىىىىَّنضىىىى  ف ُنلقىىىىةنعشىىىىُ نملاىىىىابج ِىىىىُا
نض و ُإلنلاُةن  نملكنج صلنمض انل ُنإلمنمنجنللم ُولأً جنفأً ل منمًومى ُنمن ةِّنمل غ اللنفينإِامُع

نًومُناعنتْن جن,ن  نملض فن ً لَّنملالةن  نملم ةن لشىؤ ًبنجنفلىُنننن  ل ةك نفىينمىل لنام تعىبنجن ملق ى ُنبجنبج
                                                 

 .نن4/252جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن)1(
 .ن23جنصنقرى الضيفمل نملينملةً  ن:نن)2(
 .نن23جنصنقرى الضيف.نمل نملينملةً  ن:نن1/65جناألشباه والنظائر :نن ملخ لة  ن)3(
 .ننن135جنصننَّهة األبصار لين:نملاًانن(4)
 .نن71م النك ةن:نم َّنن*
 .نن2/228جنالتذكرة الحمدونية .نمل ن  ة  ن:نن1/396جننالمستطرفش  ين:نلمضن(5)
 .نن2/653جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(6)
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ة انجن لالىى من ىى ن ان فنجنفىىقممن ىى نًىى لنملضىى فنل ىىً ُنُمىى ىى نتمىى  َّنمًومىى ُنلال ىىةنملضىىن الم لىىة منضىى
نجنلىلنكى نما لنمىنلِّنُلىجن َّ  ت ُنم ن خة  انجن كممن  نمنلبنمًوم ُنعل ةلم ً  بنجن قى لن ظى كانملِىُا

ن:نن(1)ننةعللنملخ معين وتخالم
 دِ بْ العَ  ةِ يمَ شِ  نْ مِ  كَ لْ ي  إاّل تِ ا فِ مَ وَ          ةِ ل  ذِ  رِ يْ ٍَّ  نْ مِ  فِ يْ الض   دُ بْ عَ لَ  نِّياَِ وَ    
ن

بنعلةملنللضى فنجنملىكنمالنًمتغابن  نةعللنم ن  ن بنصىّ انقلىلنملىكن ىمكبنًاىلالن  نًومع
ن:نن(2) ق لنفينلاض  نن,نلنعًةانفين قص الٍنمانمللِّن

 َسدددة  مْ الل  خَ ُا ِخددديْ ا الَعدددَمدددن  إِ 
 

           ب ددددددددذا    الا حَ َحب ددددددددذا ِتلددددددددَك ِخدددددددداَل  

ددديِف وَكددْأس  ِلدددذ ة    ِخدَمددُة الض 
 

 اة  وٍَِّندددددددددددددا تَدددددددددددددوَندددددددددددددديم  وفَ  
 

 اتَددددددددَك ِمْنهددددددددا َواحددددددددد  وَاذا فَ 
 

 وى اِن الَهددُا ِبُنقَصدديْ َص الَعددَنَقدد 
 

ن

نتىىينالنت ًىأنمل  ىى لن النتِت ىىلنإالانفخة ىَّنملضىى فن ى نمل لىى ةئنمضم مى َّنفىىين  ىى لنةعلىلنجنمل
نمللِّىىىعل  ىىى نةمىىىل ىىى نجن كىىىينم ىىىةنمل صىىى ةانملتىىىينلجًىىىين ةفاتىىىبنل ِىىى  نعلىىىةملنللضىىى فننلنلة ىىىبنجن قىىىةمانت اج

نل ًت مناض ان.ن
نم جنفلىىُنتظ ىىان غىى اللنةعلىىلنفىىيننلة لىىَّنمل  ىىةمًينملىىمينلىىةمن ت م ًلىى   ىى نم مىى ن ىى نق لىىبجنمىى فج

ن:ن(3)جنف ق لنننا ةنملكنل ً لعتبنجن لِ ًبنم  المشااانجن ال  ن 
 ا َرحدددب  ِلَمددددن َّاَرهُ َمنَُِّلَنددد

 

 قُ ارِ يددِه والَطددَنحددُن َسددواء  ف 
 

 َوُكددلُّ َمددا فيددِه َحددالل  َلددهُ 
 

 إاّل الذي َحر مُه الَخاِلُق  
 

 

ا ىبنجن ل مىتقللننف  ن وتخانلأل ملعبنمل شااعَّنل  ماانجن لأ ان  ً لبن ممع نةاللَّنعلمن ِ ًتىبنِ 
مى ن ا  لىَّن ماىاانمآلتىينلى اللننةانملً  ان  ماىانملل ىلنجنف ؤِِّى ما قىَّنملتىينتال ىبنةن ل اىَّنملاالجن   ىةِّنن ج

ملضى فنمضى منم ىةننفِىأ انلى  نضى وبن ع  لىبنجنن لجبن ً لَّنمكىلنملل ىتنجن مى   ل ل ممنمل  ا نجنإمن جً
ن ىى نفىىينكىىممنملل ىىتن ىىالاللنجنلًومىى  ن قىى  نمكىىلنملل ىىتننع  لىىبن ملً اىىبنجنلىىممنًىىامان  لىىب لىىبنجنن صىىلحنِىىلُّ

نبن.نن  نخ لفنشاعنمهللن م م اانفقةن اا بنعل ت تنتصافعبنجنإالان

                                                 
ن.ن3/240نعيون األخبار.نمل نقت لَّن:نن448جنصنديوانهةعللن:نن(1)

 .نن2/280جننالتذكرة الحمدونية نإلمنق سنل نع صُنعًةن:نمل ن  ة  ن:ن  اةنملل تن ًم للن
 .ننن268جنصطبقات الشعراء مل نمل ات ن:نن(2)
 .نن1/409جنقصص العرب  ش سنملة  نجنإلامك ُن:ن.ننن1/395جننالمستطرفلش  ي:مضن(3)
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جنملمين م  ينل ًبن ل  ن ي شل ب نلق لنم فنملة لَّنفينل تبنمض لنق لنعلينل ن   ةنملال
ن:نن(1)بنالن تِلفنمضمل بنمل ل شانللتال انع نملكنِ  نفالنم فنملة لَّنجنف ق لض وبنجن لًِان
 يفُ يُّنا الض  ق  ألْ خَ  مُ علَ يَ  فليَس            اا سَ نْ ا أُ نَ اتِ يَ بْ في أَ  فُ يْ الض   لُ رسِ تَ سْ يَ   
 
ىى ملىىمين,نن اًىى ان ىىأخ م ن ىى نقىى لنملىى نمل اتىى ن انملثىى ًين ىى نمل ىى تنمىى فنملة لىىَّنجنفىىقن نملل ىىتجنم ا

نمًُْومجن  نت ُِنآللالنت ُِنملضان ن:نن(2)نن ابنعلمنمضج ُنجن   نق لن وتخالم فنلالابع
يوِف بِ  بدِع أنَفدُذ ِمدنْ هَ ُحْكُم الضُّ  ذا الر 

 

 ى اأُلَمددِم َلددي عَ ائِ الِئددِق آَبددُحْكددِم الخَ  
 

 َفُكدددددلُّ مدددددا فِيدددددِه َمْبدددددذول  ِلطاِرِقددددددهِ 
 

 اَم َلدددددُه إاّل علدددددى الُحدددددُرِم َوال ََِّمددددد 
 

ن
  نكممنن ك ن  نمل ا ًينملةق قَّنجنملتينتظ انعل بنمللةِّلنجن قةنممتو ةنمل نفامسنمل  ةمًي

ن:ن(3)ننمل اًمنعًة  نق لن وتخالم
 اينَ فِ  هُ مَ كْ ضي حُ مْ نُ ى وَ رضَ نَ        ا      نَ لِ َِّ نْ مَ ا بِ والنَ أَ  يفُ الض   حُ بِ صْ يُ وَ   
أُن تاىمنل ىً ُنن  نمْ ن ً ُلنملض فجنف   ُجن ىً ُنجنلُىبن ى نل ىُنجن عل ىبن ى نعلىن م ىة ننبجنًاى صىلحنِ 

ِ بنجن   نملكنإالان نعلىمنمل ً لىَّنملاف اىَّنملتىين جن م انف  ُن ج نً عننةل ىل  ل ً ى نل ىممنملضى فنملىمين صىلحج
ن م  انل ا َّنملتصافنل  ت   ت  ن.ننم لمن ً ُنل ً  ل ُنج

ثالنملتانبن ما اانل ليءنملضانانةْعللنع ن لِّن  الِّن لنكن ى نشىةانمنلِأًاىا  بنلىبنجن تّى فنجنِ 
نمل ً لنجنملضانن فنجن تشاجانلأ ان تا  لبنجنت ملبجنملضاننما اا ن:نن(4) ق ل فنك نص  بج

 يا َسدددددددر نِ ي َمدددددددِنددددددداُ  َيعَلدددددددُم أن  
 

دددِرَقددداطَ ء  كَ يْ َشددد  لِ يُ ِة الضُّ  وِف الُندددَّ 
 

 يِنددى ِخلتَ ْيددِب حت ددُت بالت رحِ ا َِّْلددِمدد
 

دددَضددد   ْيُف َربُّ الَمندددَِِّل يفاا َلدددُه والض 
 

ن
فىىىينِت ُلىىىبننيملىىىمينمختىىى ااجنملثاىىى لل,ننفىىىينملاصىىىانملال مىىىيِّن شىىىل ب نلق لىىىبنقىىى لنم ىىىةنمل  ىىىةث  ن

ن  نق لنف) ن  نم اتن(نِأ م ع ن:نن(5)نينإِامُنملضا فم م ج
ددديفِ وَندددَوكُ   ا َخدددَدَم الض 

 

دددددد   ُكددددددْم َيْنددددددَِّلُ يُف بِ إذا الض 
 

دددديُف َلددددُه الَمْنددددَُِّل   ايَ ْضددَدُه األَ َوكونددوا ِعْندد  َف والض 
                                                 

 .ننن2/658جنالَُّّهرة مضصل  ًينجنمل نلِان:نن(1)
 .ن لُنملةنمضل  تنفينة  مًبن.ننن4/219جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
 .ن138جنصنهة األبصارنَّ  لين:نملاًانن(3)
 .ن اةتنلة  نع  ن.ن1/395جننالمستطرفلش  ين:ن.نمضن2/650جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبنجنن(4)
 .ن103جنصنأحسن ما سمعتملثا للين:نن(5)
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شا اانلأًان بنجن م  نجن ملق  ُنعلمن  مالع ن.ف  ن ةع نإلمنخة َّنملض فع نمل ً لج نبنص  بج
نمهللنل نم نل فج نجن  وتخاج  لخة تعىبنلضى وبن تىمنلى نِى  ن  ةنمل  ش ينلال نك اتعىبنفىينملِىُا

ن:ن(1)ة بنجنف ق لننكممنملض فن  نخُن
 ميدَ خَ  نْ مِ  هوَ وَ  الّضيفَ  مُ دُ خْ أَ ها         وَ بِ  ودَ جُ أَ  نْ أَ  األرَض  رُ قِ حتَ سْ أ       

ناةالنفاىىىلنن لىىىُن تىىى م ُن نعىىى ننلِىىىا ُنعًىىىةن ضىىى انملضىىى فنجنف ىىى نفضىىىاللنمملشىىىاامءنفىىىين صىىىفع
مىىى اعجنإلىىىمنملتا  ىىىبنف ىىىبنجنثىىىُنملق ىىى ُنعلىىىمنشىىىؤ ًبنجن قضىىى ءنلنفىىىين ل ىىىبنجن إظ ىىى انمللشىىىان ملت لُّىىى

ِجلِّىىبنالنُ ا ىىةنإلىىمن   مالىىبعجن مالًشىىغ لنلت ضىى انمل اىى ُنلىىبنجن ملق ىى ُنعلىىمنخة تىىبنجن كىى نفىىينملىىكن
ىىٍَّنمىىا اٍَّنالمىىتقل لبن ملتا  ىىبنف ىىبنجن قىى لنمل اىىاين ملتلىى  ؤنجنف ىى نل لىىاةنل  ىىبنللضىى فن مىى اعنل ِا

ن:نن(2)فين ةحنلًينق ٍ ن
 َتْهََُّّْ بني َقَطِن َتِجْدُهمْ  تىمَ 

 

  (3)سديوُف  ُسيوفاا في َعدواِتِقهمْ  
 

 ان  ِرََّ  مْ هِ ِسددالِ جَ ُجلددوس  فددي مَ 
 

       وُف  فُددددخُ  ف  أََلددددم  َفُهددددمْ يْ وَاْن َضدددد 

ن

ن ى نًونل ا  اينفينفخاانل متقل لنملض فن,  ل لغنم مىبنمِثىان ملق ى ُنعلىمنخة تىبنجنف لاىلج
نللض فنجنم نعلةلم ى لبنجنإمن لالن ِ ًَّنملض فنن  نخ ةٍُ عًىةانجنن  ً لتبنمعلمن ً لَّلن ى نةمُن ق  ل

نملوضلنللض فنف ل ةااجنل لشِانعلمنً  لبنعًىةانجن كى نم ى ُّن ُانن  ًمبج ىبنل مللىبنجنثى الننل لشىِانلق   ع
لىىبجنملضىى فنانًاىىاللن للىىثنم ن لاىىلن ىى نخىىةِّن مثًىى ءنإق  تىىبنفىىيننجنل لىى  ن ىىةىنم تو اىىبن خة تىىبنلىىبنن ًتاع

ن:(4) ل لغَّلن ِا كَّلن  ل لَّنجن ق لنن لالن  ن ل لغتبنكمانججنًِوب
 اَّالا اَم َندددا دَ وُل َمدددالطُّددد ي  ي َعَلدددِلَضددديفِ 

 

   وِل َمدا اْسدَتوَطَن الدر حالَفوَق الطُّدوَ  ي  َعلَ  
 وِلدددددددددهِ َل ُحلُ ْبدددددددددُأبددددددددداِدُرُه بالشُّدددددددددكِر قِ 

 

 َفددداْن َحدددل  بدددي َصدددي رُت َخددددي َلدددُه َنعدددال  
 

تبن ا  ننت ك َّن   نمكةىنًااللنملينملانف مًِا نق لبنلق ل ن:ن(5)ِ 
 َنْعددددل  َبَعثْددددُت ِبهددددا ِلَتلَبَسددددها

 

 َتْسددَعى ِبهددا َقددَدم  إلددى الَمْجددِد  
 

 ِلددو َكدداَن َيْصددُلُح أْن ُأَشددرَِّكَها
 

 (6)َخدِّي َجَعْلُت ِشرَاَكَها َخددِّي 
 

                                                 
 .ن377جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:نن(1)
 .ننن58جنصناإليضاح في علوم البالٍّةملق   ًين:نن(2)
 اننلعن:نتختُننتهََّّن(3)
 .نن2/650جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(4)
 .نن3/39جننعيون األخبار.نمل نقت لَّن:نن6/283جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(5)
امُأَشرِّكها ن(6)  النعلمنظ انملقةُن.نن:نم انملًاننوالشراك لنجنِ:نملالنل  نشع
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ى فن م  ا  ىبنجن ملق ى ُنعلىمنخة تىب نمضلى مةجنل لتا  ىبنل لضا جنلىلنًىامكُنل إلضىى فَّننلىُن ِتىفع
جنتقص ٍانُلُةان ً ُنفىين قّىبنإلمن  نمًِا ان ق    نلت ة عنملض فن   ن غ ةاتبنجن اتما  نع نميِّن

ن:نن(1) قةنمش انةعللنإلمنملكنفين اا نفخاانجنفق لن
 ةِ رَ ذِ عْ مَ ييِع وَ شْ ِد وتَ فْ رِ إاّل بِ           ةِ مَ رِ كْ تَ  دَ عْ نِّي بَ عَ  يفُ الض   لُ حَ رْ ما يَ    

 
نن قىىىىةن اةنعًىىىىبنصىىىىلمنمهللنعل ىىىىبن مىىىىلُنق لىىىىبن:ن"نإ ان نم ن جُشىىىى اعنإلىىىىمنلىىىى بع  ىىىى نمجىىىىًاَّعنملضىىىى فع

" ن.ن(2)ملةماع
نل ضِلنجنِتاكنملتان ن:ن(3)   ةنفين م نمضِلنجن ق لنِش لُ مِانلً نملشاامءنآةمل لنتختصج

 ِ  َيْحُسدددُن ُكدددل  َوْقدددتِ اَوَحْمدددُد 
 

   مِ اَعدْن َلدْيَس فدي َوْقدِت الط  َوَلكِ  
 اَف َعْنددددهُ يَ أَلن ددددَك َتَُّجددددُر األْضدددد

 

 اِم َيددددددداِع القِ رَ ْسددددددداِ ْأُمُرُهم بِ َوتَددددددد 
 

 عِ ا َشددددِبُعوا ِبَشددددبْ َمددددوَ  مْ هِ وتُددددْؤذيْ 
 جججججج 

 َس ِمددْن ُخلُددِق الِكددرامِ َوَذِلددَك َلدديْ  
 

ن

 نمضلىىى مبنفىىىين لىىىبنملضىىى  فنجنم نتشىىىة ةنمل لىىى بنجن عىىىةُنملق ىىى ُنلشىىىتُنَّىىىالإ  ً ىىى نعىىىةُن
ىى م ىىةننملخىىةُنم  نملتىىينمىىًت ةثنعًنمضكىىلن قىىتنمضِىىلنجن كىىينم ضل ن ىى نعال ىى تنملِىىُا  ىى نعال ىى ت 

ن:نن(4)جن ق لنمل نما ةنملامت يننال قل 
 يِنددِر ، ال تَ ِر َوالُيْسدَد الُعْسدُح ِعْنديْ امِ َمَسد

 

 فدددددي ُكدددددلِّ َأْحدددددواِلِهم َتغلدددددي  مْ هُ لُ اجِ رَ َمددددد 
 

 بددددددواَبهُم ُدوَن َضدددددديِفهمُ وا أَ َوَلددددددْم ُيغِلقُدددددد
 

  اَعَة اأَلْكدددددلِ وا ُخدددددد اَمُهْم َسدددددمُ وال َشدددددتِ  
 

 اَبُهمْ اِة ِحَجدددددددددَوال َشدددددددددد دوا ُدوَن الُعَفددددددددد
 

     ى ُشدْغِل َلدُن عَ ِر َنْحدالَخْيد ياٍِّ وا ِلبَ الُ َوقَ  

نخ لةنل ن   ةنلق لعبنن ن:ن(5) لملكن لةً نع  النل نعق لن  ةحج
 الُددددهُ اِلددددِد َوِفعَ ُق خَ الِئددددى خَ بَ أْ تَدددد

 

   ائددددددبِ ِر عَ َأْمددددد نُّدددددَب ُكدددددلِّ جَ تَ  ال  إِ  
 اِئدهِ َد ٍَّدَ اَب ِعْندا البَ رنَ ا َحضَ ذَ اَِ وَ 

 

   اِجددبِ ِم الحَ ٍّْ ا ِبددرَ اُء َلَندددَ أِذَن الَغدد 
ن

                                                 
 .ن3/1074جننالكامل مل لاةن:ن(1)
 .ن3/260جننبيع األبرارر مل  خشاين:نن(2)
 .ن90جنصنالجود والكرم عند العرب.ننعلةنملا  ُنجن    ةن:نن103جنصأحسن ما سمعت ملثا للين:نن(3)
محاضدددرات منعًىىىةن:نمضصىىىل  ًينجنملامَّىىىبن:ن.نن  اةنملل ىىىتنملثىىى ًين ًوىىىاةلنن  ىىى نلاىىىةك ن3/372جننيتيمدددة الددددهرملثاىىى للين:نن(4)

 .ن2/645جناألدباء
 .ن2/275جننتذكرة الحمدونيةالمل ن  ة  ن:نن(5)



72 

 

 ى نتِى  نملتشىة ةن مإلل ى حنعلىمنمضِ ىلنجنملتىينالانملتىينمِاكى نملشىاامءجن   نمآلةمبنمضجخىاىن
 لىبن  ىال نف لىةؤ اننةمخىٍلنإالانمهللنعً  ى ن:ن"ن ى ن ى ننجنفقةنقى لنملى نعلى سناضىينل مم َّنملقمُن َّ اا

ىىىْ ن ىىىةع  ن نإالاننل لماىىىالُنجن ُ ىىى ن ع شىىىُ َّ نف لىىىةؤ اجنلىىى ل    ن"نننإلىىىمن اىىى ٍُ  لىىىملكن لىىىةً نةعلىىىلنن ن(1) لىىىبجن ع
ن  مىىت انفىىينمِلىىبنجن تىىمنلىىُن لىىةن  لىىَّلنتا ًجىىبن ن ملخ معىىين مىىتا لنل  ىىعنمل  ىىلنللاىىلنضىى وعبن ىىأًسج

نمل  لنجنف ق لنن ِجلا ن:نن(2)ضًبنممتًوةن
 لي ؟يَ حِ  هِ بِ  تْ اقَ ضَ  دْ قَ ، فَ  امِ عَ الط   ندَ عِ  صِر       حَ  نْ مِ  فِ يْ الض   طِ سْ بَ ي لِ الِ يَ تِ احْ  فَ يْ كَ 
ن

نمل اناْنفين   نًاىنمل أ   ن ةع نإلمن لفنمل    ن   ن ألمنملض فنمضِلنعًةنعُن ناى ُعن ع
ن:نن(3)ف ق لنن,ننعل ب

 اْعدددددِرْض َطعاَمدددددَك واْبُذْلدددددُه ِلَمدددددْن َسدددددَأاَل 
 

     ِلددْف َعلددى َمددْن َأَبددى واْشددُكْر ِلَمددْن َأَكددال واحْ  

 َوال َتُكدددددْن َسدددددداِبِري  الَعددددددْرِض ُمْحَتِشددددددماا 
 

  (4)ِمَن الَقليِل  َفَلْيَس الد ْهَر ُمْحَتِفالا  
  

 

جن كىىىى ن ىىىى نمشىىىى انإل ىىىىبننمنلىىىى نِىىىى  نقلىىىى اللنف ل ىىىىأ   ن ىىىىةع نإلىىىىمنتقىىىىة ُنمل اىىىى ُنللضىىىى فن تّىىىى
نعلىمنمل ىأ   نانمضل  تنلق لبن:ن"نع ن   منلى نممل  خشاين   نمِان ً ملَّنق لنكم ِىثُن:نةخلىتج

ممنكى نل ىُنقل ىلن جنفىالنت ًىعنملى مةنخلىاللن ى نن.نفقى لن... ل  ن ة بن ا ُ نفين لى نفىةع ًينإل ىبنجن م 
جن كىممن ى نعّلىانعًىبنملى نعلىةنالىبنجنن(5)"نقلاتبنجنف لل ةن  نمل  ل ةنجن الن ِلفنمهللنًوم لنإالن جما  

نن:ن(6)لق لبن

 دُ جِ ما تَ د  إال بِ يَ  وال تجودُ            طاَقِتها قَ وَ ا  نفساا فَ  فَ ل  ا كَ مَ       
 

ن ىىى ن لىىىعن  ىىىُنالن اتىىىما  نللضىىى فنجنلىىىلنًىىىامكُن جمىىى اع  نلتقىىىة ُن ىىى ن ُنمًانملاىىىابن شىىى  إ ا
نم نشامٍبنَّ ان تِلو   ىبنم نِ  تىبن نض النخللى  ن ى نًى عنن,ننعًةكُن  ن ا ٍُ ن انملى مةنملىمين قة ً 

                                                 
 .ن2/653جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:ن(ن1)
 .ن2/653ًومبنجن(ن2)
جنسدمعتنأحسن ما.ن اةتنمضل  تن عنمختالفنفينا م َّنمضل  تنعًةن:نملثاى للين:نن412جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:نن(3)

 .ننن102ص
ن ل ىممن اَّىبنف ىبنن:نًملَّنإلمنم ل انجن كينِ النللالةنسابري (4) ف اسن:ن كى نثى بناق ى نًى عُن متشىفن ى ن امءانجن كى نًى ةا 

 خمنكممنملتال انجن  اً انالن ِ نعاضكنفينمضفض لنضّ ق لنِ لث بنملم لاين.مملً سن    نِ  نعاضبنضا اللنجن   نكً ن
 .ن3/268جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(5)
 .ن403جنصنموسوعة روائع الحكمةمللاللِينجنا  ين:نن(6)
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جنفقىةن اةنعى ننمىواانملمينع ًمنملل عنمثًى ءمل ةفنك نملتال لن مإلمامعجنفينتقة ُنمل ا ُنللض فن
ن  نمصى  لعبنف ْ ُتقعىُان ى ن ُلنعل بنملًواج نم نُ ةخج نل لاللع ملام لنصلمنمهللنعل بن ملُنجنق لبن:ن"نكالك 

نإل  ُن"ن ُُ فينل تبعنم ن جقّة
ن.نن(1)

ن:ننن(2) فينملكن ق لن   ةنل ن م ان
بَ أَ ف  تَدددددددديْ ا َضددددددددذَ ي  إِ َلدددددددداذا عَ َمدددددددد  نيو 

 

 ي ودِ ُهدددجْ يدددُت مَ طَ عْ ي إذا أَ دِ ْندددعِ  انَ ا َكدددَمددد 
 

 اَك ُمصددددددَطِبراا َطددددددعْ ُجْهددددددُد الُمِقددددددلِّ إذا أَ 
 

 ْن ٍِّنددددىا َسددددي اِن فددددي الُجددددوِد َوُمْكِثدددر  ِمدددد 
 ج

 َر َأْفَعلُدددددددهُ ْيدددددددوَن الخَ اِئلُ ُم الس ددددددددَ ْعدددددددال يَ 
 

دددددددد  ددددددددا ُحْسددددددددنُ ِإم   وِد َمددددددددردُ  ا َنددددددددوال  وَام 
 ج

ن

 ن(3)فقىىةن ظاىىفن   ىىةنلىى ن مىى انق لىىبنصىىلمنمهللنعل ىىبن مىىلُن:ن"نمفضىىلنملا  ىىَّنلج ىىةنمل جقعىىّلن"
نملمين لىملنملل ىةن ن,نل م  ينل  نمل جقلِّ اَّىُن  لتىبنجن لى  نملغًىينمل ِثىانجنفىين  ا ىين كى نصى لا 

نصوَّنملل ةن.ن قةنعةانمل نمل قواعنلملنمل ل  ةنَّ  َّنمللى ةن  ًت ى اجنعًى ة  نقى لن:ن"نمللى ةجنلى ل ل  ةع
 جًت منملل ةن"ن
ن.(4)
صىى  بنملاقىىلن ملو ًىىَّن ىىاىنن  ىىةنمللخىى اينعلىىمنتقىىة ُن ىى نت ّمىىُانجنض انإلىىامك ُنلىى نمن   ىىثُّن

ىنملِث ىانملىمين قىةاُنإل ىبن ىاننق  َّنِل النجنل ً ى نملًاىملن ممن,ن  ًّنُمًعنن قةاُنلبنملميمانملقل لنمل ت ملا  ءن
ن:نن(5)جنف ق لنخم مل ن

 َقدددددددِّم ِلِخلِّددددددَك َمددددددا َتَيس ددددددَر ُمفِّْضددددددالا 
 

  (6)َفالددددُُّن ِمْندددَك َلدددَدى الل بيدددِب َسدددِنيُّ  
 

 إن  الددددددذي َيْسددددددُخو َبَيدددددداِبِس ُخْبددددددَِّهِ 
 

 َوِبَمددددددددا َتَيس ددددددددَر ِعْنددددددددَدُه َلَسددددددددِخيُّ  
 

 َوالن دددددددْذُل َيْكفُدددددددُرَك الَكث يدددددددَر ِلُلْؤِمددددددددهِ 
 

 (7)والدُّوُن ِعْنَد َذوي الِحجى َمْرِضيُّ  
 

 

                                                 
 .8/182جننمجمع الَّوائدمل  ث ين:نن(1)
ن3/174جنن. ووردت األبيدات بدددون عدَّو عنددد : الجداحظ : البيددان والتبيددين 2/386ابدن حمدددون : التدذكرة الحمدونيددة ،  (2)

اإلمتاع ملت   ةين:نن,  عنمختالفنفينا م َّنمضل  تن.ن  اةتن ًم لَّنإلمن   ةنل ن م ان عنمختالفنفينا م َّنمضل  تنعًةن
.ن ملى نن2/651جننمحاضرات األدبداء.ن  اةنملل تنمض لن ملث ًينلة  نع  نعًةن:نمضصل  ًين:نملامَّبن:نن3/28جننوالمؤانسة
 .نن   نلاةك ن855ن/2جنالشعر والشعراء .ن مل نقت لَّن:نن120جنصنالورقة.ن مل نمللامحن:نن3/179جنعيون األخبارقت لَّن:ن

 .ن4/199جنناء الرجالالكامل في ضعفمل نعةين:نن(3)
 .ن3/174جننالبيان والتبيينملل  ظن:نن(4)
 .نن379جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:نن(5)
 :نملقل لن.نالدُُّن (ن6)
ن مل ُق ان.نننن:نملنالدُّونن(7)  ُخمْ سج
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نمضصى لن ننننننننن  ى جنفتىىامانفىينمل ى التنِلِّننكى نمللى ةنملىىمين صىةانعى نمللى مةجنعًىةنملاىابنمللى ةع
المتقل لنض  فبنم مءلنفينم ق تنمل  لن مللةبنجنمُنفينم ق تنملخصبنجنفالن   لننة  ل ن متاةلم

نجن فينملكن ق لنمل نكا بن ن:ن(1)ة  نِا بن  ال 
 رااَشددددددعْ م مَ رِّ َكدددددديُ  نْ َمدددددد ريمَ وَان  الَكدددددد

 

  رِ ْسددددا يُ ذَ  رِّمُ َكددددال يُ  اهُ رَ تَددددا اعْ ى َمددددَلددددعَ  
 

 يرُِّمدددكَ تَ  نْ ة  َعددجرَ ي َضدددِنددر تْ يَ ا ٍَّ وَمدد
 

 ي قدددرِ وال فَ  ايَ َندددي ٍِّ افِ يَ ْضدددأَ  ابَ وال َعددد 
 

ن
نمنإ ان ىىى ان ىىى نآةمبع ان ملتا  ىىىبن مل ؤمًمىىىَّنْشىىىلضىىى  فَّنجن ع ىىىٍلنل   ىىىةمت  نِ للعنت ل ىىى ن ىىى نمًِا

ىىى ن نتقىىىة ُنمل ان تىىىبنجن ن فن خة   ةثىىىَّعنملضا نمل ىىىاىىى ُع ملالاىىىُ نجنلاىىىلنملشىىىاامءنا حنجن ملت ة ىىىعنعنجن مل ل ىىىتع
نجنمفىىامةلم ُن نمضلىى مةع نن نجنعشىى اان قل اعىىلنتفىى مانُ  نن لُّىى  نل ىىةحع نمللل لىىَّعنجن مل ىى ِّ نكىىمانمضع ىى لع لتثل ىىتع

نملِا ى ء ن شة ك  ن تاللى  جن  ًُةكشى  ن اللى  نلأفاى لع جن ت لاى  ننعلمنملق  ُنل  نجن ل قُفنملً سج
نمل ؤ ىةنمضل مىينفىين ة ىبنل  ى  ن نل ُنجن ج تم  ن م كُنجنم اا  نعلمن مكل ُنجن قى لج إلمنمالقتةمءع

ن:نن(2)ملة  نملينعلينمضصو  ًين
 (3)امَ خَ الرَ  عُ شبِ س  يُ بأْ وَ  نينَ السِّ  رُ بْ ٍُّ      َدَهَمْت       إنْ  -انَ فَ يْ الضِّ  هُ دَ شْ ة  تَ احَ مَ سَ 

ن
ن نمل نمل ًةيِّ ن:نن(4)آلنمل  لبنن  ة ل   ق لج

 اا يَ اتِ َشدددددد بِ ل ددددددهَ لددددددى آِل المُ َنََّلددددددُت عِ 
 

   اِن فدي َََّمدِن َمْحدلِ ٍَّريباا َعِن األوَطد 
 مْ اُدهُ َقدددددَفمدددددا َّاَل بدددددي إكدددددراُمهُم وافتِ 

 

 ى َحِسدددددددبُتهْم َأهلدددددددي حت ددددددد َوِبدددددددرُُّهمْ  
 

ن
نملاان ملماىىى ىىىبعنايُّ نضىىى  فن  ة  ع ملًاىىى ُنلىىى  نظىىىالٍلن,ن ن ا شىىى ُ ن  لىىىَّلن ىىى نملاضىىى ننفىىى ءن ىىىاىنم ا

أًان م نض  فُتبجن  ة ُ بجن جِاعنن اننضُنجن   نملكنإالانٍَّن ُن ا ش ُ نفينلًانً  ٍان مشل ٍانجنِ  جنُنض ُوبجن  ج م ج
ن:نن(5)ف ق لن

واُر َسددددداَحَتُهمْ   َقدددددوم  إذا َندددددَََّل الدددددَُّّ
 

 َتَفي ددددددددُأوا ِظددددددددل  َجن دددددددداِت وَأْنَهددددددددارِ  
 

                                                 
 .نن68/ن2جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(1)
 .ن3/312جنتاريخ األدب العربي فا  نجنع ان:نن(2)
ن.نننننننَتْشددَدُه نن(3) نننننننننن:نملمىىً  نمل   لىىَّنملغلىىامءنملتىىينالنًلىى تنعلىىمنماضىى  ن.ننٍُّْبددُر السددنين:نلىى ءتنُفلىىأُلن.نننننُدَهَمددتْ :نتجىىةك ج

نجن كى نشىة ةنمللىأسنفىينمل ىىابنن:نمل  ى ان.ن  ا ىةًى عن ى ن:ننالدَرخم كى نِىا ُ نلىةملنفىينملمىىلُن تىمنل مىتغابنضى  فبنكىممنملِىُا
   نقتالان.نملاخُن تمنلتشلُعنن   اجن

ن:ن(4)  .ن1/294جننبهجة المجالس ملقا لينجنمل نعلةنمللاِّ
نملاف ءن:نملمانن(5)  .ن114جنصنهديوانايُّ
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نننن:(1)نمل نمل م نملمال ين  ة ل ن  ق لجن
 ُهَو َبحر  ِمْن َماِئِه َذاِئدُب التِّبدرِ 

 

 َوَأْدَندددددى َأْحَجدددددارِِه الَيددددداُقوُت  
 

 ِلددددي َطَعددددام  ِمددددْن َدارِِه َوَشددددراب  
 

 (2)َوُمقيددل  فددي ِظلِّددِه َوَمبيددتُ  
 

ن
ُُنالمىىتقل لنملضىى  فنجنف ىىُنالن و لا ًىىبنضًاىى بنةماىىُن   ىىةحنِشىى لُن  ة  ىىبنل مىىتاةمةاعنملىىةما

نل ُنجن ن:نن(3) لن قمال تش ةع
  ادِ عَ ى تَ لَ عَ  هُ وْ تَ ةا أَ أَ اجَ فَ مُ           هُ وْ تَ إذا أَ  نَ ريْ أن  الَّائِ كَ      

ن

نض  فتبن  منفينمشا اكُنعلمن صفملشاامءناِانن ل ممنًاىنم ان ن  ة   ُن  جم ع جنةالَّنُِا
نملًُّن نملضىى فنجنفقىىةن اُةنعىى نل إلضىى فَّنإلىىمنتقىىة ُع نعلىىمنإِىىامُع نجن ملُ ىى ِّ نجن مل ىىثِّ ملامىى لنصىىلمنصىىحع

نفل ِىىاعُنضىى ُوبن"ن نمآلخىىاع نلىى هللعن مل ىى ُع .ن تىىمنملىى نملاىىالءنن(4)مهللنعل ىىبن مىىلُنق لُىىبجن:ن"ن ىى نِىى  ن جىىؤ  ج
نملضى فجن كىينةعى ل نالنتخلى ننبجنمل ااينملمينت  لِت نشيٍءنجنًاماجن ةع نإلىمنإِىامُع ِجلِّ نفين ً عَّجنملشكِّ

نملّشكنجنفًاماجن ق لن ن:نننن(5)  نلم اع
 ونامُ الش رِّ مأْ  ندَ عِ  لُّكَ خِ  يَس لَ فَ           هِ لِ ائِ وَ ٍَّ  نْ ر مِ ذَ واحْ  كَ لَ َّيْ م نَ رِ كْ أَ       

ن

نعلمنل ٍةنف ى ٍ نفىين  ىة   ُنمتلى ان  قةنللأنملشاامءنإلمنممتخةمُنظ كاٍلنجنم نعالقٍَّنتةلُّ
ىىى  فجن ِّنممىىى ل ل ُنممىىىتخةم  ُنلالىىى الن)نتجُضىىىملضىىى فنجنف ىىى ن نضج ت  ن(نجن قىىىةنمصىىى ل  منعلىىىمنتمىىى  بجنفج

ى فنم ن تلاجىبجن ىت واللن نجن ك نملشخصنملىمين ىأوُن ْنملضان ننتين ىعنملضا ة  نةعى لنجن كىممنمالمىُنمخىتجصا
نفينملةع متنة  نَّ اك ن.

ثالنملا  ءننت  ُن مصول مل ن ق لن نِ  ن:ن(6)  ة  بنل لُِا
 هُ لُ سائِ  لُ سأَ يْ ه وُ جيِّ رَ جى مُ رْ ه        ويُ يوفُ ضُ  يفُ ضَ تُ  جاياهُ ي  سَ كِ ََّ        

ن

                                                 
 .ن2/501جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
 :ن  ثنملق ل لَّن قتنملظ ان.نالُمقيلن(2)
 .نن2/650جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:ن(ن3)
جنمحاضددرات األدبدداء  ًينجنملامَّىىبن:ن.نمضصىىلن1/394جننالمسددتطرفلشىى  ين:ن.نمضن3/260جننع األبددرارربيددمل  خشىىاين:نن(4)
 .1/295نبهجة المجالس.نملقا لينجنمل نعلةنمللِّان:نن2/652
 .2/516,ننلَّوم ما ال يلَّممل ااين,نمل نملاالءن:نن(5)
 .ن79جنصنبيانالتبيان في ال.نمل  لين:نن2/351جنالمثل السائر مل نمضث ان:نن(6)
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ن جض وبنجن م الُنن ول فلُالنض  ُفبجنتمتص بنض ً لن ى نملا   ى نن جا ينلع  نبجن  ا لنفينُِا
ن جاّلمنل ِ  نال اعبنمل ممعن.ننمل مفالنجن امل ب

ن
ن:ن(1) شل ب نلق لبنملم ل نق لبنفين ةحنملينما ٍةنملثغاين

و ارُ ارِ و  قاا إلى َُّ فَ رُ      ندى ُعفاُتَك ِللُعفاِة وَتغَتدي     تَ       ك الَُّّ
ن

ن:(2)نفق لنملل تاينعلمنتقة اا
ل نننن  َضيف  لهم َيقِري الضيوف وناَّل          ُمَتَكفِّل  فيهم ِبَبرِّ النَُّّ 

ن

ن:نن(3)   نكممنملقل لنق لنمل  ةين
يْ لِ  يف  جاءَ ضَ  إذا جاءَ  يافِ  يوفُ ي الض  رِ قْ ما يَ أودى بِ فَ          ن  فَ يْ ضَ  فِ لض   (4)نُ الض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .ن1/326جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ينجنملخ  بن:نن(1)
 .88صن,أخبار أبي تمام نملص لين:ن(2)
ىىىين:نن1/641جننمحاضدددرات األدبددداءمضصىىىل  ًينجنملامَّىىىبن:نن(3) جننحماسدددة الظرفددداء.ن  اةنملل ىىى  نلىىىة  نعىىى  نعًىىىةن:نمل  ً 

 ن.ن393ص
 عنملّض فنم ن تلاجبن جت وعالل.:نل عنض و نجن ك نملمين أتين الّضياِفن  ن(4)
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 : المال 
  

عًىىةنملشىىاامءنملال مىى   نجن كىىممن لالًىى نًجاىىةُّك ن ىى نن نمِثىىانمضلوىى ظن ا ةلملوظىىَّجنمل ىى لن ىىنتجاىىةُّن
نمل ىىى ةينجنَّ ىىىانم ان ن ظىىى كانملِىىىُا ُِّ  ءنلنمىىىخملشىىىاامءنممىىىتخة  ك نفىىىينمشىىىا اكُنللةاللىىىَّنعلىىىمنشىىىةاننمكىىى

لتينتاًينفينم معن اً ك نِّلن  ن  ةٍةنل مانملِل َّنملوضو ضَّنجنمن  ة   ُنجنفلُن قو منعلمن اًلم
ِجبنمإلًم  نجن ل ممنتش لنملةامكُنجن ملةً ً انجن مإلللنجن ملخ لنجن ملمان َّنجن مل تى عنجنكبنجن ملوضان  ل

ن جُاةُّن  اللن ملض  عن...نجنفِلن ن.نن  ن  لِبجنمإلًم  ج
اًمنمل ممىعنل ى نمل ى لنلى ل نلممنمًق ُنفينكمانملةاممَّنلتً  لنمضشا انملتينمِاتنف   نلوظَّجن

بن ظ ىانًى عن ى نمًى معنمل ى لنجنعلىمنمًاىنجنثُنًجااِّننعلمن  نق ُنلىبنملشىاامءجن ى نتوصى لنفىينِىلِّننم اللن
نمل ىى ةيّن ىىن ىى ن ظىى كانملِىىُا نل لىىمكبن ملوضا نل لىىةً ً ان ملىىةامكُن ظ ىىان...نجنفىى لُِا َّن ظ ىىانجن ملِىىُا

ن كِممنجن تمنًت ِ ن  نةاممَّنمل  ض عنلةقٍَّن ع ج ن.
نن
نجن  ّضىى منفىىينمشىا اكُنعلىىمنمللى ةنل ل ىى لنجنف ىىممنملى نملاتُاَّاى  ك ىىَّن ىىةع نُبنملشىىاامءنلى لُِا

ن:ن(1)نإلمنإًو  نمل  لنق االلن
 هُ ال َنْفسَ المَ  نَ عِتْق مِ ْم يّ رُء لَ ا المَ ذّ إِ 

 

 اِلُكددده مَ  وَ ذي ُهددداُل ال دددل كدددُه الَمدددمَ تَ  
 

 ق  ِفدددددا ُمنْ َندددددذي أَ ي ال دددددالِ أال إن مدددددا َمددددد
 

   اِرُكدها تَ َنداُل الدذي أَ الَمد يَس لِ يْ لَ وَ  
ن

نمإلًم  نكى نملىمين جًوقىبجننًومبجن  نمل  لنجن الن ِ  نعلةلمنفالمنمإلًم  نم ن ات  لبجنجنف  لج
ن ل سن  لبجنملمين تاِجبنل اثتبنجن فينكممنةع ىنصا  َّ نل ًو نمإلًم  ن  ُلبجنجن  ل ةنلب.ن

ن
 سنجن ملا قىىىلنكىىى نملىىىمين لىىى ةجنل  لعىىىبن مل ىىى لنفتًىىىَّ نجن كىىى نمىىىلبنملُ مىىىةن ملتلىىى َّج نلىىى  نملًاىىى

نفىينتا  ى نم مصىانمضجخى لن مل  لىَّنلى  نَّنملًانل تالفمنكمانملوتًَّنجن  ِمبن  لان نلى ا   نمثا   سنجنفللُِا
ننمفامةنمل لت عنجن ًلمنِلِّن ّلنعجامك نجن فينكممن ق لج ِِّانصو نتلكنملا مل نجنم نُ  ج   ن  نشأًبعنم ن جا

ن:نن(2)مل نملوتحنمللمتين
 انُ ت  فَ  انِ سَ نْ  ِ لِ  الُ المَ ، وَ  هِ يْ لَ إِ           ةا بَ اطِ قَ  اُس الن   الَ ، مَ  الِ المَ بِ  ادَ جَ  نْ مَ      

                                                 
 .ن328/ن2جنالتذكرة الحمدونية مل ن  ة  ن:نن(1)
 .نن518جنصنروائع الحكمةمللاللِينجنا  ين:نن(2)
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 مل  لن ص  لبجنعاضَّنل  مةثنملةكانجنملمينالنلجةنك لِبجن آِلجبنجنفالنتِى نلاىةنملىكن ّ ى ن
ًان نعلىىمنملًىى سنفىىامق ُنجن الن لقىىمنمِىىاكُنجن م  ىىْةنل  لىىكنل الن اىى ُّ نلقىىمنمِىىاجكجن لتلقىىمنمفا لجىىكن ىىة ثل  ىى نلج

ن:ننن(1)ل  نملً سنجن تمنلاةن   تكنجن كممن  نةع نإل بنت  ُنل ن ًقمنجنإمن ق ل
 ة  ارَ اُل َعددا الَمددَمددن  ِلددْف إِ تْ أَ ْف وَ اخلِ َفدد

 

 آِكلُددده  وَ ذي ُهدددال ددد الدددد هرِ  عَ َمددد ُكلُّدددهُ وَ  
 

 كِ اِلدددددهدددددَوُن هَ أَ وِد وَ فقُدددددُر مَ َسددددديْ أَ فَ 
 

 ه اِئَلدي  نَ ْبلُل الَحدْن ال تَ يِّ مَ ى الحَ لَ عَ  
 

ن
ىىةنملشىىاامءجنملال مىى   نفىىين ىىةما  ُنلِا ىى ءنمل ىى لنجنإلىىمنتصىى  انملاالقىىَّنلىى  نملِىىا ُن لقىىةنُع ع
   لعبنجنم نتص  ان  لنمل  لنلاةن ق عنملا  ءن نلل   نمثانفالنملِا ُنف بنجن ات ة  نفىينمضَّلىبن

نل ل نلتًىى  لن  ضىىى عنملِىىُا ملِل ىىىَّن ىى نخىىىاللن ىىى لنلىى ل اًمنمل ممىىىعنل ىىمانعلىىمنملتشىىىخ صنلىىممنمىىىًق ُج
ن.ن تال جنلص النمل جا ين)ملِا ُ(ن ث ً    نجن ل   ن تال جنلص النملا  َّن)مل  ل(   ا  نمم م   :نم

ن

فىىين صىىفنلشىى انلىى نلجىىاةنض ىى ملن  ة  ىىبنملتىىين ًوقج ىى نجنف ىىينفىىينن  ظ ىىانمل  ىى انمض لنلل لىى ننننن
نن:ن(2)ف ق لنن نلاةُنممتقاماك نفين ةانجنشق ٍءنةماُ

 يرُ انِ نَ الد   هِ يْ ف  كَ ى بِ قَ شْ تَ            داا اجِ مَ  تىا فَ  رتُ ا َُّ ذَ إِ  تُ نْ كُ            
ن

بن جغً بنل مت ض انص اٍلنت ا خ َّنتةعُن تقىّ ين   ا جنلِانل نملً  حنمل اًمنًومبنجن لًِان
نمل  بنجن كينص النمل ابنل  نلٍِان تغلبنجنفىأ  ملج  ىة حنفىينشىق ٍءن تاىبنصوَّنملمخ ءنفين  ة  ع
ن:ن(3)ًت لَّنع  ابنملِث انجن لٍِانفينشق ٍءن تابنًت لَّنا  حنتغلٍبنملغ  النجنف ق ل

 بِ لِ غْ تَ  احِ رمَ أَ بِ  كر  بَ  تْ يَ قِ ا شَ مَ كَ           هِ اتِ بَ هِ بِ  هُ موالُ أَ  قيتْ شَ  تىا فَ 
ن

نملوضلنل نملال عنتتابن تل ةجن ى نملا ى ءنجن لًِاى ن ى نِثىال م  ملج مللى ةجن قى لننبنالن تاىبج
ن:ن(4)مشلعنفين ة بن

 دِ هَ َيجْ  مْ لَ  هُ ودُ جُ وَ  نَ دْ هِ ى جُ ى      حت  دَ ا الن  هَ بِ  افَ طَ أَ  ال  و مأَ  لِ ضْ لفَ لِ 
ن

ن متغا نم ِجّلبنجنفالن جلقمن ًبنش ال  ل ةنمل  ة حع نن:ن(5)جن ق لنمشلعننل  لن

                                                 
 .نن282جنصننَّهة األبصار لين:نملاًانن(1)
 .ن4/95جننديوانه:ننل نلاةنلش ان(2)
 .نن2/200جنالحماسة البصرية مللصاينجنصةانملة  ن:نن(3)
 .ن18/234جنناألٍّاني.نمضصو  ًين:نن1/94جناألوراق :نملص لينن(4)
 .ن18/213جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(5)
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 وُفُه ُسْكُب       عرُ مَ ثر  وَ نَ  هُ مُ ارِ كَ وُدُه             مَ َل  جُ اُق المَ غرِ تَ سْ ِك يَ لِ لى مَ إِ         
ن

نصىىى تجبن ىىى نِثىىىالنملشىىىِ ىن ملصىىى  حجن نملىىى نًىىى مسنمل ىىى لنجنف لاىىىلن ًىىىبجنإًمىىى ً لنلجىىىحا   جشىىىّخصج
بن  ا بجنلّملنمالمتقامانجنضًان ن:نن(1)بجنةماُنملتًقلن  ن ةانجنف ق لنف  ة  ج

دددمِ  الِ وُت الَمدددُبدددح  َصددد  ام 
 

 يحُ ِصدددديَ و وَ شددددكُ يَ  كَ ِمْندددد 
 

 ىحت ددددد موالِ األَ ِبددددد تَ دْ ُجددددد
 

 حيحُ ذا َصدددا َهدددَمددد لَ ِقْيددد 
 

ن
ن:ن(2) ك ن اًمنقا بنلق لبنفين  ة حنآخان

 اا قَ مْ حُ  اُس الن   وهُ بُ سِ حَ        ى        حت   موالِ األَ بِ  ادَ جَ           
ن

ف ىى نِثىىالنلىى ةنمل  ىىة حنجنلىىُن مىىت عنملًىى سنتصىىة  ن ىى ن ا ًُىىبنم ن مىى ا ًُبنجن تىىمن ُصىىلن
نمللى مةنلى ض   نجنفوالىبنفىينمض انلاض ُن ى ُنمآلخىانلًاىتع إلمنتِم بنملخلىانجنفىين ى  نقى ُنلاضج

نام  ُن ش لب نلوالنمل  قم.ن
نمل نً مسن  ة  بنل لوت لنجن ملكنلملبنع  ابنملل  لنجنف ق لن ن:نن(3)  صفج

ن(4)وقِ قُ شْ مَ  اسِ ي الن  فِ  يبِ جَ ى بِ عَ سْ تَ         اا دَ بَ أَ  هِ الِ مَ  مُّ أُ  تىا لى فَ إِ 
ةمنفىىىينإ صىىى لنمل اًىىىمنجنفصىىى النمل ىىىاآلنلقىىىةنمشىىىاكنملىىى نًىىى مسنملصىىى الن ىىىعنمللوىىىظنجنفتا ضىىىننننننننن

جن مخت ىى انلوظىىَّن)تمىىام(نة  نَّ اكىى نجنعّلىىامنعىى نإًوىى  نن شىىق قَّنملل ىىبنشىى كة نعلىىمن ً  ىى ن فقىىةمً  
نعلمنلجلثنكممنمل  لن ثل تبن ممتقاماننمل  ة حنض  ملبنلِثالنجن  ثنم ان   نانجنللنإًانِل َّنتمامنالنتجةلُّ

َّن ملتًقلن.ن نت  ينل لق  ُنلل ٍةنضللنمل ِا
ن

 ت  ىىىبنن مفىى ةنمل تًلىىىين ىىى ن اًىىىمنل ىىىتنملىىىينًىىى مسنلةالىىىَّنلالىىىتننصىىى  بن"لىىى مكانمآلةمب"
ن:نن(5)مل اًمجن ق لنمل تًليننلماقَّ

 لدِ لوَ لِ  مِّ األُ  لِ كْ ثُ  مَ عْ ا طَ هَ اقَ ذَ أَ        هُ نُ ائِ ََّ خَ  االا مَ  تْ َْ تَ إذا امْ  ك  لِ مَ 
 

                                                 
 .ن3/240جننعصر المأمون  ةن:نماف عينجنن(1)
 .نن219جنصنالوساطة بين المتنبي وخصومهمللال ًين:نن(2)
 .نن4/967جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:نن(3)
ن  لعبن.ننأمُّ ماِله(ن4)  :نمصلج
 .نن4/967جننجواهر اآلدابًتا ًين:نملشن(5)
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ىى  ةنشىىلانلقىى فامَّ ىى ن ىى نمض ىى ملنًت لىىَّ,ن  ت   ت ىى ن مل  ىى نلوقىىةننملخىى ما نبنمل تًلىىين ج مىىخ ءنن م 
نملتينفلاتنل ل و اقَّنمل لةنجن مضجُّنالنن نجنفلالن و اقَّنمض  ملن جا ةاللنوقةن ول   ة  بنجنل   نمضُِّ
ًان نلىىألُنفىىام ن ول ىى نفقىى نجن م  شىىتامكنمِثىىان ىى ن  مىىَّن ىى نالنتىىأث المن ىى نتتم قىىبنجن كىىممنمقىى ىن مشىىةُّنت ىىسُّ

ّف نمل تًلينفينمخت  اانللوظَّن)مممق  (نة  نَّ اك ن مل  مسنلا ل َّنملشا انل ل   ن مضلُنجن   نكً ن ج
ن  نمضلو ظن.ن

ن ىى نقىى لنمل تًلىىين)م ىىتألت(نجن ق لىىبن)خ ماًىىب(نجنم انإًان ل ا لىىَّننكىىممنمل ىى لنقىىةن ىىااننًىى نًمتشىىفج
نعلىىمنإ انملثلى تن مالمىىتقامانجن كىىممن خىى لفنت   ىى لن ن ىى نمكىىبنإل ىىبنملىى نًىى مسنفىىينق لىىبنملمىى ل نجن ةل ىىل 

ن.ن  ن  ة حنمل تًليننممخمنفينع  ابعن  ة حنمل نً مسن
ن   جالِّىىلنملىى نًىى مسنمىىلبنمكىى بن ىى لن  ة  ىىبنجنلِثىىالنمىىخ ابنجن لِثىىالنمض ىىةينملتىىينت لىىبج

مىىىىامفبنعلىىىىمنشىىىىابنملخ ىىىى انجنم نمللىىىى ةنفىىىىين  لىىىىَّنملمىىىىِ ان نضّ نع ىىىى ءانجنفلىىىى سنملمىىىىلبنتلىىىىم ااجن م 
ن:ن(1)  ة ُ بنُ ِثجانع  ؤانفين  لَّنملص  نجن كين ع  ل نتج مبنللِا ُنعًةنملاابنجنف ق ل

 يوادِ بَ وَ  د  وِّ عُ  ادِ يَ أَ  نْ كِ لَ وَ          هِ الِ مَ  ةَ مَ حْ شَ  مرُ الخَ  ولُ غُ ال تَ  تىا فَ 
ن

نمل  ىىة حنل  لىىبنجنع ىىةنملشىىاامءنإلىىمنتصىى  ان الىىةن ىى لنملِىىا ُن,نل ل لل ل لغىىَّنفىىينتصىى  انِىىُا
نم ىىباننبن جا ىىمنة  نتاّ ىىثن  مىى بنجن ضًاىىبتشخ صىى ُنلىىبن نضًاىىلنمل  ىى     لىىبنإل ىىبن مِا ىىبنجننن  ىى  ج

ن:نن(2)جنِق لنلش انن    ن ًبن  نِ  نِا  ل ن اًّم
  ادَ رْ كَ  اا بَ ارِ و ضَ أَ  الِ المَ  رِّ حُ لِ  اا ينَ هِ مُ      ى  دَ الن   عَ مَ  إالّ  اهُ لقَ ال يَ  سِ أْ ى البَ تَ فَ        

ن
ن ًبنملاِّنم ن ن:ننن(3)ق بنجنِ  نفينق لن ملُنل نمل ل ةن    ج

 اغيهَ بْ يَ  الِ المَ  دُ يْ رِ ا مُ اهَ تَ ا أَ ذَ إِ           هُ تُ احَ رَ  الِ المَ  ابَ قَ رِ  نُ يْ هِ تُ  ىا تَ فَ 
ن

ن ًبنملخةان ن:نن(4)جنِ  نفينق لنملينت  ُننم ن    ج
 لُ فَ سْ أَ  كَ الِ مَ  دُّ خَ  نْ كِ لَ وَ  الِ عَ فَ  ال     ي العُ فِ  كَ ضِ رْ عِ  بُ عْ ا كَ م  أَ  اكَ ونَ لَ بَ 

                                                 
 .نن1/292جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(1)
 :نملاً ن.نالكرد .نن3/2126جننهديواننلش انل نلاةن:ن(2)
 .نن217جنصنشرح ديوان صريع الغوانيننمل نمل ل ةن,ن ملُن:ن(3)
 .نن3/73ننأبي تمامديوان شرح ن:ملتلا  ين,نملخ  بنن(4)
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ملِىىىامُن ج  ًىىى  نم ىىى مل ُنفىىىينمإلًوىىى  ن الن  ىىى فظ  نعل  ىىى ن الن ًِ  ً ىىى نجنل ً ىىى نملىىىلخالءننإ ان
 ىىىُنعل ىىىة نلىىىبننجن تا ة ًىىىبنل ل   فظىىىَّنملةما ىىىَّنجن ملاع  ىىىَّنمل جمىىىت النجن قىىى لنمشىىىلعن ج  ىىىًج ُنمل ىىى لنضًان

ن:نن(1)ململ ين
 نُ يْ هِ مُ  مْ هُ لَ  نَ يْ لَ خِ االبَ  الُ مَ وَ              ام  رَ كِ  ام  وَ قْ أَ  الَ المَ  نُ يْ هِ يُ 

ن
نملىىينت ىى ُن لىى ةجن ج وًىىي  ىى نملًىى سننفىىين ىى  نًىىاىنِث ىىالم  لىىبن  مكلىىبجنفىىينملا ىى ءنجنن   ىىة حج

ن:ن(2)نعلمنم  مل ُنجن ق لن  لال  نمًوم ُن ّاممل ,ن قلض  نم ة  ُن
ن(3)نعُ ْقطَ اُه مِ فَ كَ ى فَ وَ دْ الجَ وَ  لِ يْ النَ  نَ مِ   ُم           هُ فُّ وِم أكُ قَ  الَ وَ مْ أَ  تْ رَ فَ ْن خَ اَِ وَ 

 فين ة بنضلينةجلفنجنًامان شلبن  لىبنلى لاا سنملتىينتجى فنللِىا ُن مللاى ُنجنفلى ةجن  ة  ىبن
نجن الن جوّا جنل  نإًم ٍ ن آخانعًةنع  ابنجنف ق لن ِجلا ُ معجنمل
ن:ن(4)

 بِ اطِ ِم خَ ألَ ألَِ  تْ و َُّف  لَ اا ، وَ َهْديَ               هِ الِ ة مَ مَ يَ رِ ا َأٍَّْدى كَ دَ ا ٍَّ ا مَ ذَ إِ 
ن

نملق  َّنملخلق َّنفىين  ة  ىبنجنفأقى ُنعالقىَّنَّ ىان ت قاىَّن لقةنع ةنمل نت  ُنإلمنتا   ن و ُ 
نم نُ ىى ُّفن  لىىبجنللِىىا ُنجن لىى نفاىىلنملشىى عانكىىممنجنلت قاىىُ نلىىبن اًىىمن فىىينملصىى النجنفىى ل اا فن مضصىىلج

نفين  ة  ىبنجنف لمى ال  نملىم  ن لى ةنعلى  ُن  ة  ىبنملش عانمامةنتا   نصونملل ةنجن لِ ان َّنملل ةع
نلخىىالء نلجؤ ىى ءنجن كىىممن ىى نشىىأًبنم ن  ًىىعن  ة  ىىبن ىى نع ىى ا ُنًت لىىَّنلغضىىبنل ىىُجن لِىى ان نفى  ُنمًىى س 
ن ن  ة  ىىبنعلىىمنكىىمانملواىىَّنجنل ىى نف  ىى ن ىى نع ىىبنل جُا ىى ن و ىى ُنمللىى ةع نعلىىمنمِىىانِىىُا ملشىى عان جصىىاُّ

ن مضا   ىىَّن مل لىىُن َّ اكىى ن ىى نمضخىىال نملِا  ىىَّنملتىىيننلقضىى فَّن اىى ٍ نمخالق ىىَّنمخىىاىنج نملىىًوسع ِ  ىىبع
نمو ك تنمآلخا  نجن لجخُلنملل خل  ن.ن   نملكنإالنلت ُن ن.ن ج ن  ة  بنع نَّ اانفينكممنملخل تمت عبج

ن
ن:ن(5) شل ب نلق لنملينت  ُنجنق لن ملُنل نمل ل ةن  نُقْللبن

مُ يل  ُملَ خِ بَ  مْ هُ نْ ا مِ هَ يَ ْحوِ ِليَ             َن ُكُنوَُُّه يْ لِ ائِ ِد الس  فْ وَ ُتَسرُّ بِ   و 
نل لاو لن ملم ال  ن تمن ن ن تواحج نملِا ُنتجماُّ ن.نل نِ ً منلخالءن ا ص  نعلمنمل  لفأ  ملج

ن
                                                 

 .نن265جنصنأشجع السلمي حياته وشعره:نمل م  نجنخل لنن(1)
 .نن457/نن2جننالمواَّنةمآل ةين:نن(2)
 :نآلَّنق عن.نمْقطع ن(3)
 .122صن,نأخبار أبي تمامملص لين:نن.ن205/نن1جننأبي تمامديوان شرح ن:ملتلا  ين,نملخ  بنن(4)
 .نن181جنصنهشرح ديوان:نصا عنملغ مًينن(5)
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ن:ن(1)فنمل نت  ُنمل ل  نلخة َّنملتص  انفينق لبن  ظان
 بُ يْ ئِ ال  كَ مَ ك  ، وَ احِ ق  ضَ لْ خُ       اِن        وَ لُّ أَ كُ ُه وَ وِم لَ يَ  ُكلُّ           

ن
نملشى عانعلىمنتصى  ان  ة  ىبنل مى نملخلى نجن ملمىخ ءن ملتضى  َّنل ل ى لنجنلالىبن ف اصج
ن ىى لنمل ىى لنلاىىةنإًو قىىبنجنفلىى ءنملشىى عانل ل لىى  ن)نضىى  كن(نجن)ِا ىىبن(ن نعىى ن مىى لٍَّنت ضىىحج  ل ىىثج

نل و اقتبنص  لُن نِا ب  نمل لبنعًةنمإلًو  نجنل ً  ن  لبجن      نبجن.نف  ة  بنض  كج
نمل نت  ُن نل ض  ملنف تِا  نعل لَّلنجن ق لج ن:ن(2) ل ةجنمل  ة حن ل  ج

 دَ سِ فْ و مُ اا أَ حَ ، ُمْصلِ  كَ ودِ طِا جُ ْن بَ مِ ِم            وَ الِ سَ َس بِ يْ لَ  ْلتَ ى مِ ن  أَ اُل المَ فَ 
ن  نق لبنملم ل نجنق لبن ن:ن(3) قا ب 

 مالِ وِد سَ ى الجُ لَ عَ  ال  ُه مَ َس لَ يْ لَ وَ   ِب      ائِ ُكلِّ عَ  نْ مِ  قِ اَل خْ ِم األَ الِ لى سَ إِ 
ن

نلملبنِا بن مخ ابن.نم  ملبنَّ انم ل ٍَّننف  ة  بنم لُنمضخال نجن لِ ان
جنلىممنع ىةنملشى عاننش ال نلملبن    جنمل  لن  وً بنجنفالن جلقين ًبن ان لِثالنلملنمل  ة حنجنفقعن
 ىبنل ماة,نم نمل  لنملمين  صلنعل ىبننل لًانلوالنمإلًم  نل ل  لنم,نملمنتشل بنفالنمل  ة حننلأ  ملبن

نن-:ن(4)مامفنجن ق لنمل نت  ُنفين ةحنمل اتصُنة  نعً ء,نف  ن وً بنل إل
 لُ و َنفْ ُر أَ يْ ذِ بْ س َفُه الت  عَ ب  تَ ا             َنهْ هَ قُ حَ مْ ْذُل يَ البَ ُه وَ الَ موَ نًّ أَ أَ كَ 

ن
نمل ا لينلاُلن  نم  ملنملمخّينً ل لنل ى نجنإ ى للنَّ ىان مللىَّنجن كىين  لبج منم للىتنعل ىبنِ 

ن:نن(5)لل ا لينجنالنلل  لينجن ق لنمل نت  ُننملل ةنجنف ل  ة حنلالن  لبنً لل نِ  ل
 ابَ اجِ وَ  َس يْ لَ ا مَ وِد اُة الجُ كَ ََّ  يهِ لَ ْت         عَ بَ وجَ أَ ي وَ الِ عَ المَ  ْهبَ نَ  هُ الُ ى مَ وَ ثَ 

ن
ىىلن ن فىىيننالنلملىىبنجنلاىىلن ىى نلىى ةن ىىةانمىىللل ِثىى ل جالىىانعلىىينلىى نملل ىىُنعىى نمىىخ ءن ىىّةنمل تِ 

ن ن  لىىبجن جاىىةٌّنلللىىملنجن كىىممنكىى نمىىلبنل ىىعنمل  ىىة حنلىىبنجنِ  ىى نم ان نتوا ىى نشىى لنمل ىى لع مل ُىىةينالننض ا

                                                 
 .نن1/294جننبي تمامأديوان شرح ن:ملتلا  ين,نملخ  بنن(1)
 .نن3/107,نننفسه (2)
 .نن350جنصالتلخيص في علوم البالٍّة ملق   ًين:نن(3)
 .نن3/11جنأبي تمام ديوان شرح ن:ملتلا  ين,نملخ  بنن(4)
 .نن95جنصالوشي المرقوم في حل المنظوم مل نمضث ان:نن(5)
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نللىىمل  نجن فىىينملىىكنممىىتخةمُ نلال تلىى نن ىىانجنفِىىملكن  ة  ىىبنالن ل ىىعنمض ىى مُلنإالاننإلىىمنملًان مىى  جنإالان
ن:ن(1)بنجنفقةنةعُنق لبنل ل لَّنملاقل َّنجن ق لنللأنإل بنملش عانلتق  َّنمةِّع ا

َق َشدددَفددد  هِ ميِندددوُد يَ اِل ُجدددَل الَمدددمْ ر 
 

  َل الددددذِّكرِ َمددددجْ ُه أَ ى َلددددَقددددبْ ى أّنددددُه أَ َلددددعَ  
 

 اهَ ذلِ َبدددددال لِ مدددددواَل إِ ُع األَ َمدددددجْ ال يَ وَ 
 

 دُي إال إلددى الن حددرِ اُق الَهددَسددا ال يُ َمددكَ  
 

 ابنشىىىاامءنملال مىىى   نللتال ىىانعىىى نلىىملنمل  ىىىة حن مىىىخ  ىى نملصىىى انملل  لىىَّنملتىىىينامىى   نملنننننننن
نمعاملّينةخُلنعلمنةم  ةنل ن   ةنجن ك نل لمِّنل  لب ن:نن(2)ًةنجن  ة بنلق لبنجنق لج

 هِ فِّددكَ  ودِ ُجدد نْ مددواُل ِمددُب األَ رُ ْهددتددىا تَ فَ 
 

 درِ الَقدد ةِ َلدديْ لَ  نْ اُن ِمددطَ يْ ُب الش ددهددرُ ا يَ َمددكَ  
 

 اَهدددددددارِ بَ كِ ى لِ َهدددددددنتَ م  ال مُ َمدددددددهِ  هُ َلددددددد
 

ددددم  هِ وَ    هرِ الددددد   نَ ُل ِمددددَجددددى أَ غرَ تُددددُه الصُّ
 

 اهَ رِ اَر ُعْشددددْعَشددددن  مِ و أَ ُه َلددددتُدددداحَ رَ وَ 
 

 ِر ْحدالبَ  نَ ى ِمددَ ْندرُّ أَ الَبد انَ َكد رِّ ى البَ لَ عَ  
 

بنجنل ل ا بن  نل ةن ىةانجنثىُنن شىلِّن  ملن  ن ّةن  ة  بنعًةنلملبنل  ف  ن صّ انخا ننمض
ُجنم ان ىى نل لىىَّنملقىىةابجنل ىىا بنملشىى    نكىىممنمل ىىا ن نًالىى جن فىىينمل غوىىالننملقىىةانكىىينل لىىَّنل لىىَُّننجن ً ىى ج

نملغُ نملصو تنعًةنإلل سنك نملمانمل غوالن ملاو نمخ ء لج جنمهللنمضعظُن ءخجن م  ا ن.ن(3) نضًابجنخج
ملشاامءنملال م   نلُن قو منفينتص  اكُنض  ملنملِا ُنعًىةن ىّةن صىو  نل للِى ءن ملِ لىَّجننإ ان

 ُنتلى    منملىكنإلىمنممىتخةمُنملوى ظنمل ىابن ملقتى لنفىينتصى  ان ى ن قىعنعلىمنكىمانمض ى ملنعًىةن لًِان
نمل  ُلنمصىلُحن أ ا َّنجنِ  نجنشل ب نل  قوبن قتنمل اِا ق  ُنمل  ة حنللمل  نجنف  قفنملِا ُن قتنملا  ءع

نمشىلع نجن قى لج نشىاانملِىُا ملمىل ينفىين ىةحننعةُّ انملىمين ق تلىبجنجن كِىممنةخلىتنملوى ظجنمل ىابن ملقتى لع
ن.ن(4)مض   ن

 اجُ عَ َّْ إِ  هِ ا بِ هَ وُن لَ كُ و  يَ طْ سَ             هِ الِ وَ نَ لِ  هِ الِ موَ ى أَ لَ ك  عَ َملِ        
ن

نلىىى ةاجن ن ىىىمِاج  تتضىىىحنملصىىى الجنجنفىىىين ىىىةحنملىىىينًىىى مسنللوضىىىلنلىىى ن   ىىىينمللا ِىىىينجن  ىىىثج
ن:ننن(5) مخ ُءاجنفين ا ٍ ن ا وٍَّننجنف ق لن

 هُ ودُ ُجددد نَ َلدددعْ أَ  الِ بُّ الَمدددن  رَ إذا َضددد
 

 اذ َنددددأَ ميددددِر وَ اِل األَ ى َمددددَلددددي  عَ َحددددبِ  
 

 هِ اِلدِب مَ ى ُصدلْ َلدوالت  عَ ِل َصدضْ لفَ لِ فَ 
 

   اِعنَ ِة ُمدذْ اَندهَ المَ ا بِ يَهداَل فِ ى المَ رَ تَ  
                                                 

 .ن    نلاةكن109جنصنعلي بن الجهم حياته وشعره:نن.نملل ش ن:نعلةنملا   ن2/585جننمحاضرات األدباءمضصل  ًين:نن(1)
جنلا م ىَّن) ىّل(نن228جنصننالمحاسدن والمسداوفنعًىةننملل  قىين:جن  اةنملل تنمض لنن4/370جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(2)

 لةاللن  ن)ل ة(.ن
 .نن3/678جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(3)
 .نن1/94جنناألرواقملص لين:نن(4)
 .نن288جنصنالشعر والشعراءنملشِاَّن:(ن5)
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ن قىى ُجنلافىىعنمضفلىى ةجنملنننننننن نإًمىى    نجن لًِّىىبنالن جىىؤمِّن  ىىة حع نل ىىةع نملًىى سنإلىىمنملصىىاللُنمم ع جنلىىلنن ج
نعلىىمنملصىاللعن"نفىىق قى لجنن نِى  نمل ىىؤم  كُنإلىىمن ى لنمض  ىىانجنفىىق ىةع ن:ن"ن ىىيا  نمللى ةن قىى لن:ن"ن ىىيا
نمض  ان"علمن ن.ن  لع

ن ًبنإًم ًلن أًان,نن      ل ن   ًل نخ ضالنن   شخِّصنملش عانمل  لن اللنمخاىنجنف لالج بجنعىة نِ 
نعلمنمل  لنًِ َّنم   بنجنف لص التج نفينمل اِا نمل    ةن.نمض  انملمينمً ُ  ن  َّ نع نملُِا

ن:ن(1)  جا ينمل تًلينمل  لنملمينقةنمل ةان  كانل نمل م  نفينملا  ءنجنلق لبن
 اِئبتَ الكَ بِ  ُلهُ ِفعْ  اَدُه           َتَعَّ  َفَهذابَ أَ  دْ ذي قَ اُل ال  ا المَ يُّهَ ال أَ أَ        

ن
نملق ضىىينمللالىى ًين قىى اعنفىىينمل ىى لنجنِ ق ااىىب نِىىَّنجن كىىمانمل قىى اعجنتىىةلُّنفىىينمل اانن ل  ىىة حع

نمل  ة حن شل عتبنجن كينلال نشأً  ن عظ   نتلوتنًظانملً سنإل   نجنف لتوت  نع ن قاَّن علمنُِا
صو  ن  قاَّنملل لنجن ك  ن قات  نل   ن  نل   نفينملتى ا خنمإلمىال ينجنف  ى ن صى ام نملوتًىَّنملتىين

ملىىاَُّن ىى نملىىكن لتوىىتنملًىى سنإلىىمن علىىمن نجن  ن تىىةمع  ت  ىى نآث اجك ىى,نفِىى  نل  ىىةثتنلىى  نمل مىىل   ن
ن ملشل عَّنجنت ِا  ن  تً مى  نَّ اكى ن ى نمل قى اعنملاظ  ىَّجن  ى ن تصىفنلىبن  ق اعن  ة  بنفينملُِا

 ى ن اى ةنإلىمنت  ى ان ًىمن و لتىبنجنف ى ناضى عجنثىةينمل لىةنجن ف   ىبجنعى نمللخىلجن  ة  بن  نش ُنإًان
ن:نن(2)لنملق ضينمللال ًي ل سنع ن ل بنمضُنجنلممنف  ن تواة نفينِا بن ق ن

 َأٍَّددددددددددددرُّ َأرَوُع ُتلِهيَنددددددددددددا َوَقاِئُعددددددددددددهُ 
 

 (3)في الَماِل َوالَقدْرِن َعدْن ِصدفِّْيَن َوالَجَمدلِ  
 

 ُمْسَترِضدددددع  ِبثُدددددَديِّ الَمْجدددددِد ُمْفتَدددددِرا  
 

 ِحْجددددددَر الَمَكدددددداِرِم َمْفُطددددددوم  َعددددددِن الُبْخددددددلِ  
 

ن
نجنممىىتخة   منملوىى ظنملغىى لن ملًمىى بجنفىى ل تًلينِ  ىى نممىىتخةُنملشىىاامءنملوىى ظنمل ىىابنفىىينملِىىُا

نلألوىى ظنملغىى لن ملًمىى بنجنعلىىمنملىىاَُّن ىى نعىىةُن  لىىبنملشىىة ةنلل ىىاملن مل ىىبنجنممىىتخةُن وىىاةمتن مل غىىُا
ىىل ن نجنِ ىى نممىىتخة   نفىىينمل ىىابنجنفًلىىةن  ة  ىىبنملِىىا ُن صىىل نللا ىى ءنصج ملغىى لنفىىينمل ىىةحنلىى لُِا

ن:نن(4)نامليمل  بنمل ت ُنجنف ق لنفين ةحنع انل نمل    نملشان

                                                 
 .نن207جنص هديوان مل تًلين:ن(1)
 .نن4/19جنيتيمة الدهر .نملثا للين:نن258جنصنالمنتخلمل  ِ لين:نن(2)
نكىن.ن37:ن قاَّنِ ًتنل  نعلين  ا   َّنفين  قعن جق لنلبنصو  نقجابنملاقَّنعلمنش  ئنملوامتنمًَّننصفينن(3)

ُنمهللن ل ىبن ى نل ىَّنمخىاىن علىي ى نل ىَّنع اشىَّنهللن علىةنمهللنلى نمل ل ىان مج ًُّى ن ل ىَّنلى نعل ىةنمن:ن قاَّنِ ًتنلى  نالجمل نِىاا
نل للصالنجن كين ًم لَّنإلمنملل لنملمينِ ًتنعل بنع اشَّناضينمهللنعً  ن.ن

 :نملم ُنملمِينجن   ن اللكنلشل عتبنعًةنملقت لن.ناألروع :نمضل  نمل لبنجن ا ةنمًبنم ةنشا فنِا ُن.نناألٍّر
 .نن104جنصنهديوانل تًلين:نمن(4)
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 مُ ي  بُّ الُمتَ و الُمحِ ا َيصبُ مَ واا كَ ُصبُ            هِ الِ مَ  لِ ذْ ي إلى بَ ابِ ى الص  دَ بُّ الن  ُمحِ 
ن

 ىى  ينةماىىُنملمىىوانجنف ىى نالن قىى ُنعًىىةنصىى  لبن  ىى لن  ىىة حنملىىينمل مىى نعلىىينلىى ن   ىىةنملتُّن
   للىبنلقًصى فنكىممنمل ى لجن  ة  بنظى لُ نل  لىبن ى نِثىالنً ملىبنجن نن    لن م ةملنجنلملكنف  ن اىنلأ ان

نن:(1)ف ق لن
 اا وَمدددَك يَ دَ ِعْنددد مدددوالُ األَ  مُ يْ ال ُتِقددد

 

 الُدددَك َسدددفرا وُن مَ ُكدددْم يَ لى َكددداِ َفدد 
 

 نْ ا َمديَ  كَ والِ نَ  نْ اَل مِ المَ  فِ صِ نْ أَ 
 

 اُطدددددر   مِ الِ َظدددددُر المَ ْمدددددأَ  هِ ْيددددددَ يَ بِ  
 

ن
ن:ن(2)   ينمل اًمنًومبنلأمل ٍبن غ  انجنف ق لن  ا ةنملتُّن

 هِ مواِلددفددي أَ  ورِ الُجدد مِ ْكددي ُبحُ ِضددقْ يَ 
 

 امِ تَديْ فدي األَ  ا ِ  مِ ْكدحُ ى بِ ضَ قَ وَ  
 

 لُّ فددديُحدددتَ  ينَ مدددواُل ِحدددُن األَ ق  َتتَددديَ 
 

 اِم َقدددمَ  ارِ دَ ِبددد تْ َسددديْ لَ  نْ أَ  هِ ْيدددف  كَ  
 

ن  ة  بن مىخ ابنجنف لاىلن ى ن ن  ا ةنعلينل نلللَّن)ملاِ ك(نإلمنملتشخ صن إللام نُِا
ن:ن(3)  نتلِين  نلملن  ة  بنلبنجن ق لنمل  لنإًم ً نلبنع 

 الِ المَ  نَ يُ عْ ي أَ كِ بتُ فَ  لُّ هِ تَ سْ تَ وَ            ةا يَ اضِ رَ  ُض يْ ي البِ مسِ تُ فَ  اا طَ خْ سُ  رُّ وَ َّْ تَ    
ن

  لىىىَّنعلىىىمننف ل  ىىىة حنلىىى  ن ىىى لت  نجن  لىىىَّنملغضىىىبنجن   لىىىَّنملوىىىاحن مللشىىىانجن كىىى نفىىىينِىىىلِّن
 تِى  نملًت لىَّنإاضى ءنمى  فبنجن عًىةنفا ىبن   ىيننًق  ن  نمل  لَّنمضخىاىنجنفاًىةنَّضىلبن قتىلنج

نلا  ابنجنفتِ  نملًت لَّنلِ ءنع   ن  لبن.ن
بنعاقلىَّنملِللىينمل ى لنفىينِوىين  ة  ىبنل ل ى ءن ملىكنضا   تىبن ل ملىَّنع ى ءانفىقممن ى ن  شلِّن

َّنبنماع  ن  ن م لن ًم ل ن  نِو بنِ ل  ءنفينَّ ماتبن م  لًان لبنمل  ت ننمل  لن  ن  ة  بنجنفق
ن:ن(4)ً  لبنجنف ق لن
 االسَ  اهُ سقَ تَ اسْ  لُ ائِ الس  ا مَ ا ذَ إِ                اء  مَ  هِ يْ ف  في كَ  الَ المَ  ن  أَ كَ     

 
نمل  لنالنق  َّنلبنعًةنمل  ة حنجنإمن اةُّان  نمك  نمضش  ء.ننعلمنم انن فينكممن  ن ةلُّن

                                                 
 .نن113جنصندمية القصر وعصرة أهل العصرملل خا ين:نن(1)
 .نن4/53جنيتيمة الدهر  ملثا للين:ن(2)
.ن قىةنًمىبنن315جنصالتذكرة الفخريدة ا لين:ن.نمإلن210جنصالعميان  تِ كَ ميان في نُ الهَ  تُ كْ نَ ملصوةينجنصالحنملة  ن:نن(3)

 .ن اةنملل تنلة  نًملَّن.نن3/176جنننهاية األرب اين:نملل تنإلمنعلينل ن ا   ن.نملً ن
 .نن84جنص هديوان عاقلَّنملِللين:(ن4)
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بن شىىاكنملًىى سنللىى لنجن لًِاىى ع   ى ن  ىىة حنمل تًلىىينت ىى  ن  لىىبنجنف ىى نالن ِتوىىينل لا ىى ءنمن
أًان فىين  لىبجننق صة  نع  ءانجن كىممن  ىً  ُن قًّى ن ُنشِا ءنلبنجن ل م من لاةن البفينم  ملبنجنِ 

ن:نن(1)   لبنملا  ءنل ُنجنف ق لن
 امُ نَ األَ  هِ بِ ائِ ٍَّ ُك في رَ رَ شْ يُ وَ ا           ايَ طَ ُه العَ َِّّقُ مَ تُ ال  مَ  نْ مَ لِ 

َّن مل مىىى ك َّن نض انملشىىىاامءنملال مىىى ن قىىىةنملىىىحان ف  ىىى نافالىىى ن ىىى نشىىىأ نن  نعلىىىمن اًىىىمنمل شىىى ِا
نجننمل  ة حنجن تال الم نمل ق قىينملًى لعن ى نف ىالن لل لىٍَّنعلىمنملِىُا نملاف ىعنمضصى لنجنملِىُا عى نملِىُا

ن:ننن(2) فينكممن ق لنمل نملا  ينفين ةحنملق مُنل نعل ةنمهللن
 كِ ارِ شَ المُ  لَ ليْ قَ  يهِ الِ عَ ا في مَ دَ ٍَّ           اُؤهُ كَ رَ ِه شُ الِ ْت في مَ َمْن َكُثرَ و 

ن
 ع ن اًمنمل م ك َّنفينمل  لنجن كينمِثان  نتِ  نل  نمضقى ابن ملخىال نجن قى لنإلىامك ُن

ن:نن(3)ل نملال سن
ددلَ  ا ِ بدددَ عَ  ال إن  أَ   ىى الِغَندددوَ ا َحددم 

 

 اُل َمددد هِ اِندددخوَ إِ  نِ يْ َبددد نْ ِمددد هُ َلددد ارَ َصدددوَ  
 

 اِلدددددهِ مَ بِ  دُّ ُتَسددددد مْ هُ نْ ةا ِمدددددى ِخل دددددأَ رَ 
 

   الُ ُم الَحدِهدْت بِ وَ تَ ى اْسدْم حت  اَهَمهُ سَ فَ  
ن

فقةنُ كبنعلةنمهللنل نملال سنضخ بنإلامك ُنثجلثن  لبنجن  كبنضجختبنملثجلثنمآلخانجنفصى ان
نن.نن(4) م    لنل   نفينمل  لن

ن  لىىبنإلىىمنِىىلِّن منإًّىىبن تّىى سنجنمىى مء نمِىى ً منمصىىةق ءنمُنمعىىةمءنجنملًاىىن   ىىة حنملىىينت ىى ُن  ىىبج
ن:نن(5) شِا ُنفين  لبنجنف ق لن
 هِ الِ ضفي م ةا ركَ و شِ أَ  هِ اتِ دَ عُ لِ          هُ تَ دْ هِ شَ لَ  هِ ذلِ بَ  دَ اهِ شَ  تَ نْ و كُ لَ 

ن
نإممنِىى  نشىىا اانللىىّملنمللىى ةنمقىى ىن ىى نإالان,نإًمىى ٍ نم ن شىىاكنَّ ىىاانفىىين  لىىبنن الن  ِىى نضيِّن

أًاى,نن,ن مىا المن غتل لى ل  لىبنن قى ُنلى لل ةناانللّملن بنمل  لن نلممنتىامان ى  ا نش فىينن,نبن أخىمن ى اللنِ 

                                                 
 .نن158جنصالوساطة مللال ًين:نن(1)
 .نن249جنصنالمنتخل مل ِ  لين:ن(2)
 .نن308جنصنالتذكرة الفخريةاللين:نمإلن(3)
 .نن50/نن10جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(4)
 .نن2/584جنحاضرات األدباء ممضصل  ًين,نملامَّبن:ننن(5)
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نعلىمنما   تىبنجن نًانم   ن  ى نة مع ىبنجننملتىينتجُاىةُّننلمانلِّى لشىا اانلبنفينمل ق قَّن ا ينجن فىينملىكنةل ىل 
ن:نن(1) فينملكن ق لن ا م نل نملين وصَّن  ة  لنلاوانل ن   منمللا ِين

 االمَ  يدُ فِ يُ  اهُ دَ يَ  هِ بِ  ودُ جُ تَ              الِ مَ  لِّ كُ لِ  ي  كِ رمَ البَ  ن  أَ كَ 
ن

عل   نملشاامءنجنممت اما َّنمل  ة حنفينلملن  لىبن تىمنفًى ءنن   نمل ا ًين ملص انملتينملحان
ن:ن(2)كممنمل  لن   ملبنجن فً ءنمآل  لنلت قق  نجن ق لنمل نملواننملللغ ءنفينكممنمل اًم

 لُ مَ أَ  ىرَ لوَ لِ  قِ بْ يُ  مْ لَ وَ  االا مَ          هُ لُ ائِ نَ  قِ بْ يُ  مْ لَ  نْ إلى أَ  ادَ جَ 
ن

ن:(3) قةنعّلانمل نًل تبنملماةينع ن اًمنملش انملث ًينفين ة بنلم فنملة لَّنلق لب
 لِ مَ ال أَ ا بِ نيَ الدُّ  بُ حَ صْ ي أَ نِ كتَ رَ تَ         هُ لُ مِّ ؤَ أُ  يئاا ي شَ لِ  كَ ودُ جُ  قِ بْ يُ  مْ لَ 

ن

 عىىةُنممىىتقامان,نِثىىالنمىىخ ءن  ة  ىىبنعلىىمننمىىت ينلصىى النظا وىىَّنتىىةلُّن  ىىأتينملىى نمىىا ةنملاُّن
  ة  بنجن ل نلم عَّن  نمل   نجنلاىةُنملت ى عننبنعةُنملت  عنمل  لنفينِفِّنمل  لنفين ة بنجنف شلِّن
ن:ن(4) نجنف ق لنً ف  نلق ءانل  نملش عانل  ل لتبنا ان

 هْ لُ امِ نَ أَ وَ  هُ الُ ا مَ ي  رَ ي وَ نِّ أَ كَ           ةا اعَ سَ  الُ المَ وَ  اهُ ف  كَ  عْ مِ تَ جْ يَ  مْ لَ وَ 
ن

لأً  ىلنمل  ىة حنجنل صىلنإلىمنملصى النن ى لن  ة  ىبنجن  شىلبن  ل لتىبناّ ى بنًومىبنلف  ن شىلِّن
  ة  ىبنجن كىىينصىى ال ننملِل ىَّن كىىينعىةُنملت ىى عنملشىى عانل  ل لتىبنجنِ ىى نالن لت ىىعنمل ى لن ىىعنِىىفِّن

لىَّنل ًمى  نجن ملتىينمل  لن مل  ل لَّن  نمضشى  ءنمل  لاننض انن نملش عانفينام   نلاَُّنلم  ت  ن  ف
ن مامنإلمنل ا  ن ت ص ل  نجنفًامان ت مكنل  ن  صابنعل بنتِا  ن  و اقت  ن.ن

ن
ىى  نعلىىمنمللىىملنجن ملىىاُّننفنلِىىانلىى نملً ىى حنمل صىى لحنملىىة ًينملىىةملِّن   ظِّىى ِ نملث لىىثن ىى نمِا

ن  لىكنًصى بمنالن نفق ىالنالن ك نملِ  لنجنل صلنإلىمنملوخىانلِا ىبنجنفمىخ ؤانلاىلن ًىبنإًمى ًلنمإلمالُنم
ن:نن(5) ق لنمل  لنملمين  لبنعل بنةفا  ن,ن

 ؟ يرِ قِ ى الفَ لَ عَ  اةُ كَ الَّ   بُ جِ تَ  لْ هَ وَ        الِ مَ  اةُ كَ ََّ  ي  لَ عَ  تْ بَ جَ ا وَ مَ وَ 

                                                 
 .نن2/94جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(1)
 .نن1/326جنيتيمة الدهر .نملثا للين:نن3/186جنننهاية األربملً  اين:نن(2)
لجْبن(نفين.نن2/388جننيتيمة الدهرملثا للين:ن(ن3)  .ن173,نصنخاص الخاص  اةنلا م َّن)ِأًين للًمنُ  لجبجنُ ُمًُ  ع
 .نن3/370جننالدهر يتيمةملثا للين:ن(4)
 .نن2/585جننمحاضرات األدباءمضصل  ًينجنملامَّبن:نن(5)
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ن  ة  بن شل عتبنجنف ق لنل  ال لل   نمخ ءن  ة  بفنمل نكو  نمل ثلن   ظِّن ن:ن(1)ل  نُِا
 ل  ا ُمرَسدددديُثَهددددد  ٍَّ اَك َيدددددَ َيدددد

 

 ْه َظددددائِ ا ٍَّ هَ ائِ عدددددَ ى ألَِ خددددرَ أُ وَ  
 

ددأَ فَ   ىَجددا ُيرتَ هَ بُ تددي سادديْ ا ال  م 
 

 ْه َظدددِمدددْن الفِ  الِ الَمدددُد بِ وَ جْ َفدددأَ  
 

ن
 قةنق لنفينمل ثلن:نك نمم حن  نالفظَّنجن كينملاً نتجمتةعمنلل لبنجنفتليءنإل بن كين

نل ل لبن"نن(2)تلوظنللّات  نفا  لنل ل لبن ن.نن(3)جن  ق لن:ن"نكينملاً نتم حج
حنمل لكنملً صانصالحنفين   ن للأنعاقلَّنملِللينإلمنت ظ فنمل ل  ن نلل ص لنإلمن ة

منفينآ نجن لِ نفم ةان و ةن صلحنلغ اانجنفِ ى نق ىلن:ن ن  ومةلنمن صل لن اىن  ة  بنفتلننجنف  ملة  
ًو قىىبنإلصىىالحن ىى ,نضىى النً فاىىَّن"نجنف ىى ن صىىلحنللىىة  نن"نابان لن ومىىةنل  لىىبنلِثىىالنِا ىىبن مىىخ ابن م 

ن:نن(4)ملال ةنجنف ق لن
 اادَ سَ فَ  حْ رَ بْ يَ  مْ لَ  موالِ َْ لِ وَ             اا الحَ صَ  حْ رَ بْ يَ  مْ لَ  نِ يْ لدِّ لِ  ىا تَ فَ           

ن
ىىبعنخج امًىى لنلعُ  لعىىبنجن  ىى نملىىكنإالان ن  ة  ع بن ل ىىعجنمل ىى لنإلع  اىىبننضًاىى  لاىىلنمل تًلىىين ىى نمجىىّؤملع

ن  نم ة  ن مل  ت ل  نف لالج ن:نن(5) ُنخ ما نل  لبنجن ق لنفين ةحنملينم لنمضً  ِينللمُّؤاملع
 اناَّ  ال خُ ؤ  ا السُّ هَ لَ  تَ ذْ خَ ات   م  ثُ        ةا مَ رُ كْ مَ  موالَ األَ  كَ بَ ذي سَ ال   تَ أنْ 

ن
نملاضينمل  م ين نملشا فج ن:نن(6) فينمل اًمنًومبن ق لج

 اونَ لُ ائِ لسَ ا هِ والِ مْ أَ  نُ اَّ  خُ وَ        هِ لِ هْ في أَ  فُ رْ العُ  هُ رُ خائِ ذَ 
نصى الننلِا عبعنكةفل نم   ل ن   نملشاامءنُ  نلالُن ىاج  مامنلت ق قبنجنف ا نلى ن ماىةلنُ مت ضع

نعىى نعملىىبنجن تملا ملىىَّن خ  للىى ىىبن شىىأًبنف  ىى ن قىى ُنلىىبن ىى نلىى ٍةن  نل ىى نلىى لِفِّ  مىىامننلىىبنكىىةفل نض اننِا
نملمؤملنجنف ق لن ُُن  نمجلِّ لت ق قبنجن ك نم ن  ًعنملِام
ن:نن(7)

ن(8)نامِ ئَ اللِّ  نِ عَ  نَ يْ رمِ كَ األَ  ف  عُ ى        أَ حت   والَ األمَ  بُ هَ نْ ي أينِ عِ دَ 
                                                 

 .نن196جنصنالظرائف واللطائف ملثا للين:ن(1)
 .نن179ًومبنجننصن(2)
 .نن2/72جننعيون األخبارمل نقت لَّن:نن(3)
 .نن31جنصنهديوانعاقلَّنملِللين:نن(4)
 .نن177جنصنهديوان مل تًلين:ن(5)
 .نن2/369جننالتذكرة الحمدونية.نمل ن  ة  ن:نن3/206جننبر األ  نهايةملً  اين:نن(6)
 .ن4/382جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(7)
نملمؤملن.ننأُعفْ ن(8)  :نمينم ًا ُنمجلا
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نمللخ ىىُلنمللىى ةنجن قىى لنعلىىينلىى نلللىىَّنفىىين ُُ فىىين ىى  نًىىاىن   ىىةنمل  مىىين لىى ةجنل  لىىبنلعىى جالِّ
بعنن ن:نن(1) ة ع

 خيالالبَ  ودَ الجُ  مَ ل  عَ             ى   حت   موالِ باألَ  ادَ جَ 
ن

ن صىىى  لبعنجن تتاىىىةةنملصىىى انملتىىىي   ِثىىىانتِاماكىىى نعًىىىةنملشىىىاامءنملال مىىى   نجننتتالىىى جنل ل ىىى لع
نملينًى مسنشى لنلى ةاننمل  تى ل  نل ى ا ُنجن تىمنلىُن جلى عن مل  ة حن مخ ابنجنف  ة حج نع إلظ  انُِا

نَّ ان ًق ٍعنجنع ٌُّنالن قتصانعلمنفاىٍَّنة  نننض انل ةاجن  لُبن  ٍلنجن   نملكنإالان ل ُةانل ة ن مت ا 
ن"نننمخىىىاىنج ن  لىىىبج ىىىْةُتن تىىىمنلىىى ُسنلل ىىى لع نملىىىينملات ك ىىىَّنن(2)ف قىىى لن:ن"نلقىىىةنلج :ن"نفتلىىىمن ىىى نجن   ىىىة حج

نملى ننجنن(4)الن ىاىنمل ى ُلنإالنملا ى ءن"ننجن   ة حنةعلىلن:ن"نفتلىمن(3)ُمف ُةاجن"ننممتو ُةنمل  ُلنإالان    ىة حج
نلُ  لبن:ننملا  ي نلعا فن"ن ل ح  "نُم ا نُ  لجبجنُف جُ لال 

نملُ  ُلن:نجن(5) نالن اافج ةٌّنن   ة حنًجص ِّب  "نف  لجُكنعع
ن"ن نَّ ابع نَُّ اج ا  نعلينل نللن(6)  ضع نمل  لجن   ة حج ًْ عبج ن ج   ة حنملىينملوىتحن نن,ننن(7)"لَّن:ن"نمْاُ  يٌّ

نملا  ءنمللمتي ك نينُ اجىةُّن متو ةجن  نصو تنملخ ىلنملتىًامانجنفن(8):ن"نُثًامن ُمعُقُبنَّجااللنُت ل الن"نن ِااج
ن  ن مً تعبعن  ل صفنع  ُءانمض لنل لل   نملمين ِ  نعلمن لبنملوىاسنمضمى ةنجن  صىفننملاابج

ن مىىىًَّ نتىىىةلُّنع ىىى ُءاجنملثىىى ًينل لل ىىى  نملىىىمين ِىىى  نع علىىىمنل ىىى لنملوىىىاسنننلىىىمنمالل ىىى نجن كىىىينمىىى  ت 
نم فنملة لَّن ل سن مص لتعبعن, نم ةنملخ لة  ن   لج ن ل سجنن:ن"جن ق لج ن.(9)"نن ُ  لجُكنفينملًا ملع
ن

نمل ىىة ثنعىى نكىىممنمل ظ ىىاعن ُج نمًوىىاةنل ىى نمل ت,نلصىى اٍلنظا وىىٍَّنن ًخىىت ًلىىينعىى نَّ ىىااعن ىى نشىىاامءع
ن نمل ا ًينمللة ةلنملل  وَّنجنإمن ق لننجنعلمن ةىن م ك تبملاال َّن,نتةلا بعنفينملتِ اع نل عع ن:ن(10)   لع

 امُ قا سَ  االا مَ  ن  أَ كَ  اا ودَ جُ   د          داللِ قْ اإلِ بِ  الِ المَ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ داوى مِ تَ يَ 
ن

                                                 
 .نن20/26جناألٍّاني مضصو  ًين:نن(1)
 .نن2/368جننالتذكرة الحمدونية(نمل ن  ة  ن:ن2)
 .نن2/133جننالعمدة مل ناش  ن:ن(3)
 .نن2/587جننمحاضرات األدباء  ًينجنملامَّبن:نمضصلن(4)
 .ن1/269ًومبنجنن(5)
 .ن23/17جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن)6(
 .ن182جنصنهديوان علينل نلللَّن:ن)7(
 .ن40جنصنُنََّهُة األبصارِ  لين:ن.نملاًانن54جنصنالُمنَتحلملثا للين:نن)8(
 .ن1/73جننيتيمة الدهرملثا للينجنن)9(
 .ن163جنصنهديوانن:نمل تًلين)10(
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نمإلًمى ُ نل لىةمءنجنِ  ى ن نِثىالنمل اى ُع نجنِ  نتجص بج مُُ نمللع ن  نِثالعنمل  لنةمءلن ص بج ف لالج
ن ىى نمل اىى ُنجنم نن تىىةم ى ن قىى ُ نمًومىى ُن ىى نمإلصىى لَّنلىى ل ا نلىى إلقاللن ًىىبنجنفىىق انملًىى سنلىى إلقاللع

ن ىا ننلقًو قبعنن,ن  ة  بن قينًومبن  نمل ا نملمين لللبجنمل  لجن  ملمخ ءنلبنجنف  ن اىنِثالنمل ى لع
ن.نإًو قجبن عاللبجن

ن

 الدراهم والدنانير 
ن  ة   ُنل ل  ل قةنعلاانملشاامءنج ِانملةامكُن ملةً ً انت اللننملال م   نع نُِا  مللةاننجنلمع

َّنمجخاىنت اللن, عًةن ة ث ُنع نظ كالنضابنن,نف اةنمِانملةامكُن ملةً ً ان ملمكبن ملوضا
مُ اننخ صَّلنل لا  ءنجنفقةنِ  نًق ةلمجن  ثنِ  نملخلو ءن مض امءنجن صن(1)للصِّالتملًق ةن

نلا نمل نملواننمل م مءع شالعنم فنملة لَّنلعُضابنةً ً ُانللصِّالتنعل   نمم بن ص اتبنجنخصا
ن:نن(2)نةً ً ان ً  نجنفق لنماتل اللن

 َنحدددُن ِبُجدددوِد األميدددِر فدددي َحدددَرمِ 
 

 والدددددنَِّعِم  ُنْرَفدددددُع بددددديَن السُّدددددعودِ  
 

 َأْبددددَدُع ِمددددْن هددددذه الدددددنانيِر َلددددمْ 
 

 َيْجددِر قدددْيماا فددي َخدداِطِر الَكددَرِم  
 

 َفَقددددْد ٍَّددددَدْت ِباسددددِمِه َوصددددوَرِتهِ 
 

 (3)في َدهِرنا ُعوَذةا ِمَن الَعدَدِم  
 

نممىُن صى النمى فنملة لىَّنلى لا ملنملتىينتقىين ى نملوقىا,نن فًامان شلِّبنكىمانملىةً ً انملتىينت  ىلج
ُ نملا  ن.ننلاةنم  نِ ًتنملا ملنفينمصلنممتخةم   نلل ق  َّن ع

نلىىىى  نملىىىى مةنمل لت ىىىىعن نل لىىىىةامكُن ملىىىىةً ً انملتىىىىينلىىىىةمْتنتتُمىىىىاابن تًتشىىىىاج   ىىى ن ظىىىى كانملِىىىىُا
ينإًوىىىى منمل ىىىى لنجنظىىىى كالجنإامىىىى لنملىىىىةً ً انلل ج تىىىى نننة  ن ضىىىى اانجنفقىىىىةن لىىىىةنمضلىىىى مةجنفىىىىنملال مىىىىيِّن

ل ش ةلنل ؤالءنمضل مةنن  لةنملشاامءنفينكممنملا لن ل اللنُنجنللتال انع نمخ ا نلل ج ت ل  ن تًومل 
 ملِا  ءنجنفقةنلاثنعلةنمهللنل ن ى كان كى نلى لل  النإلىمنملىينمللًى بنلى نملىين وصىَّن كى نللغىةمةن

ن:ن(4)عشا  نملفنةاكُنجنفق لن
ُ  َأَصدددداَبَنا ُُ ٍَّْيدددد  َلَعْمددددري َلددددِنْعَم الَغْيدددد

 

  (5)ِبلُدددهْ ِبَبْغدددَداَد مدددن َأْرِض الجَّيدددرِة َوا 
 

 َوِنْعدددددَم الَفتَدددددى والِبيدددددُد َبيِندددددي َوَبيَندددددهُ 
 

   بعشدددددريَن ألفددددداا َصدددددب َحْتِني َرسددددداِئُلهْ  

                                                 
ُِثجننالصِّالتن(1) ن نم ُلن  ن تصلنلبنجنثجُا ُلَّن  نُمخماجنملاللجن  نململ   ع ُلَّنجن ملصع ىُلَّ:ن واةك نصع .ننُانملكن تمنق لنل لَّنمل لىكنصع

 .نن2/316جننالعمدةمل ناش  ن:ن
 .ن4/54جنناألٍّاني مضصو  ًين:  ثلبنق لنملينملات ك َّنعًةن.نن1/32جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
نلُ ق بنملُا  ن.ننالعوذة (3)  :ن  ن جُالا نعلمنملّصلين  نملت  اعُع
 .نن48جنصنالورقة.نننمل نمللامحن:نن3/219جنَّهر اآلداب  مل صاين:ن(4)
 :نمل  انملغ  ان.ننالوابل (5)
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ُُ أْهَلددددددهُ   َفُكن ددددددا َكحددددددُي َصددددددب َح الَغْيدددددد
 

 َوَلدددددددْم َتْنَتجدددددددْع َأظعاُنددددددده وَحَمائلُدددددددْه  
 

 َأتَدددى ُجدددوُد َعبدددِد اِ  حت دددى َكَفدددْت ِبددده
 

 َواِحلُدددددددْه َرواِحَلندددددددا َسدددددددْيَر الَفددددددداَلِة رَ  
 

ن
نقى ُن  ة  ىبنمل ى ةيّنننن جنن مل اًى يّنن قةنمشى ُانمل تًلىينإلىمنكىمانملظى كالنجنفىين اىا نإشى ةتبنلِىُا

ع ى ُءكجُنجن  لى ة  نلىأ  مل ُنلعُ ىْ نالن مىت  عجنمل صى ُلننو م ُنلعُ ْ نُ وعةجنعل  ُن  لللى ف ُن ل ة  نلً
ن:نن(1)ملكنُ ق لنإل  ُنجنف امل  نإل بنمض  ملنإلمن ِ  نإق  تبعنجن فين

 دُ فْ وَ  دْ فِ يَ  مْ لَ  نْ مَ  ارِ في دَ  مْ هُ موالُ أَ وَ              مْ هِ فودِ وُ لِ  ة  ذولَ بْ مَ  همْ سُ فُ نْ أَ وَ      
 

نملة  نإلمنُعاقلَّنملِللينعشا  نملفنة ً ٍان  ن صُانجنفق لن ن:نن(2) مًوُمنصالحج
 َيددددا َماِلكدددداا َمددددا َبَرَحددددْت َكفُّددددهُ 

 

 ي َتجددددددوُد ِبالَمدددددداِل علددددددى َكفِّدددددد 
 

 أْفَلَح بالِعشريَن َمدْن َلدْم َيدََّل
 

   فددي رَأِس عشددريَن ِمددَن الَكْهددفِ  
 َيددددا أَلددددَف َمددددوالَي ، َولِكن َهددددا

 

ْلددددِف    َمْحُسددددوَبة  ِمددددْن ُجْمَلددددِة اأَل
 

نل لةامكُن ملةً ً ان مًُلللْتنظ كالنًثانملةً ً انفينمل ل لسن مل ً مىل تن,ن   ن ظ كانملُِا
ىفن للىسننًل تنل ن مضع  ةنجن ملتينعجةان نجن قى لنملى نملق مىُنعلىةنملصى ةنلى نل لىكنُ صع   نمل م نملِىُا

ن:نن(3)إع الكنًجثاتنف بنملةً ً ان
 َوَهددددَّ  العقددددُد َمددددْتَن األرِض حت ددددى

 

 كددأْن َقددْد ُأشددِرَبْت حلددب الَعصددير  
 

 الس دددددماُء َرشددددداَا ِتبدددددرِ  َوَأرَسدددددَلتِ 
 

 َشددتيِت الددورِق كددالورِق الن ثيددر  
 

 مَطرَتهددددددددا َذَهبدددددددداا َوَلكددددددددنْ َلَقددددددددْد أَ 
 

 َجَلْوَت الشدمَس ِفدي َيدوِم َمطيدر  
 

 َكواكدددُب َُّْرَن َوجدددَه األرَض َحت ددددى
 

 (4)َلقددددْد َأذَكرَتنددددا َعدددداَم الَهريددددِر  
 

ن
ىىف ىىُ ن شىىلِّن َّنفىىينَّ مات ىى نجنل ض  ىى انملتىىينتمىىق ن ىىى نبجنملىىةً ً انمل ًثىى الن ىى نملىىمكبن ملوضا

ىىى أًانملمىىى  ءنجن كىىىينلل ا ً ىىى ن لا ق ىىى ن صج نلة لىىىَّ نعىىى نملشىىى سنملتىىىوات  نمًىىى اتنملِىىى  نجنِ  ين ىىى نشىىى س 
ن نلملكن شلِّن نمضا ن.نمخوت  نملغ  ُن مض   اج ن   نل لِ مِبنملتينت  اج

ن

                                                 
 .نن194جنصنهديوانمل تًلين:نن(1)
 .نن64جنصنهديوانعاقلَّنملِللين:نن(2)
 .نن3/442جننريتيمة الدهملثا للين:نن(3)
 .نن1558جنصنالبداية والنهايةمل نِث ان:نن(4)
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جنن لىى ءنمِىىانملىىةامكُنفىىينمإلشىى النإلىىمنعىى ةٍلن ىى نعىى ةمتن   ىىم لىى نخ لىىةنلىى نلا ىىكنفىىينملِىىُا
نفىينمل ا ى نجن كى نامِىبجنعلمنام  نكمانملا ةلنفينًومبنجنإمنِ  ن  نع ةتىبننتةجلُّن إممنمىألبنمى الج

ن    ن نلبنل  اتينةاكُنجنفق لنلبنالل  ن  ن أ اج ن:نن(1)مقلا
 ىحَيدددددوِر يَ ُصدددددي  الحَ يدددددا َسدددددمِ 

 

 اِن تَدُأتيَحْت َلَك ِمدْن َفْضدِل َربِّندا َجن   
 

 مْ ريِق َعلديكُ ُكلُّ من َمر  في الط  
 

 َفَلددددددددُه ِمدددددددددْن َندددددددددواِلُكْم مائتددددددددداِن  
 

 َهددددددِم ِلمثلددددددي َقليددددددل  َماَئتددددددا ِدر 
 

 هدددددَي ِمدددددْنُكم ِللَقددددداِبِس الَعجدددددالِن  
 

ن
َّنملًِّن نمل  ة حنل لةامكُنم ا نع ن ش ِا ن م ةلمم ءنفينمل ةحنلُِا ن ملةً ً انجنفلُنًُلةنإاّلن ث الل

تىبجنجنفىأ انل ى ننلاشىالنآالفنلل لً ءنلًَّنًجص ِّبنملش عانجنإمنُةخلتن عنمل   نعلىمنمل  ىةينجنف ة 
ن ِجْمىُ ٍلن   ىبلتنعلنملالا مَّنلًتنمل  ىةينف ىة ت  نجنفُىأُ ُاْتنل ى نلثجنثُنةخةاكُ نةاكىٍُ جنالثىَّنآالفع

ن:نن(2)فق لتن
 َأٍَّْنيِتنددي يددا ْبَنددَة المهددديِّ َأي  ٍِّنددىا 

 

 (3)ُق فيِهمددا الددَورِ  ِبددَأْعَجَريِن َكثيددر   
 

 ِمدددْن َضدددرِب ِتسدددِع وِتسدددعيَن ُمَحك َكدددةِ 
 

 اِء تَدْأَتِلُق ِمْثَل الَمَصابيِح في الظ لَمد 
 

نجننن َّنمل ىىامُلنملالىىلنفىىينمل ىىةحنلىى لُِا نمل لًىى ءن ىى نق  ىىٍَّنفىىين شىى ِا فل إلضىى فَّعنإلىىمن ىى نلقىى لع
نملال م   نلًوسنملًق ةنملتينتُن ُج كً ُكنق  َّ نت ا خ َّ ن وظت  نلً نمل لً ءن  نملض  عنجن كينممتخةم

ى ْن نتمىٍعن تمىا ُ ن"نجنف ى ن ىةلُّنُضىنضال  نفين  ى نمض ى    نجن  ىثن ظ ىانملىكنفىينق ل ى ن:ن"ن ع نابع
نمض     نق   منلضابنملًق ةنفينكمانملمًان ىالتنجنعلمنم ا نملىةامكُنملتىينضج َّنجن كينتاتلان  نملى ةع

نملتينتضيءجنفينملظالُن نلتألجق  ن شةالعنُل ا ً  ن.نن  لملكنًامك نتق ُنلتشل    نل ل ص ل حع
ن

نملىىىىةامكُن ملىىىىةًلقىىىىةنممىىىىتا ُ نملشىىىىاامءنعىىىى نمعن نل شىىىى ةلنلِىىىى ً انلىىىىمِانمللعىىىىةُنِىىىىاع ن  ىىىىة   ُناع ُا
جنفوىىينمل قىىتنملىىمينممىىتخةُنف ىىبنملشىىاامءنمِىىانملىىةامكُن ملىىةً ً انللتوىى خانجنم نمل ىىة ثنعىى ن مىىخ اعبعن

ىىالتنجنم ن صىىفنعىى ةلنًثىىانملىىةً ً انفىىينمل ً مىىل تنجنًلىىةكُن مىىتخة    نملىىةً ً انمل ضىىا لَّنللصِّ
ُانع ن ق قي ن واةلن)ملُلْةال(ن نلعُتًج ن افعجن  نشأ نمل ن نِاٍُ ُاٍُ ُِ  ة حنإلمن امتىبن مص ٍلنفين  ة   ُنجن
ىى  نفىىينشىىاانملشىى عانجنل ىىأتينمِاكىى ننملمىى  ةلنجن خص صل نشىى  َّنملشىىل عَّن ىىعنشىى  َّنملِىىُا عًىىةنتىىال ُع

نعلمنًُُمٍ ن م ٍةنجن جشااجُكنل لت مف ن مالًمل ُن  نل  نك ت  نمل ًقلت  نملِا  ت  ن.ن

                                                 
نمم بن ش لب نالمُنم ةً ن   منعل بنملمالُنجنملمين صوبجنمهللجنمل  ًبن تا لمنفينِت لبنملا   نل لُ ص ان.نن(1)  قصةنم ا
 .نن23/16جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
 :نِ م  ن.نأعَجرين ن(3)
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ن  ة  بنجنملمين ًى ِّعنفىينع   ى انملتىينتىأتينفأل نً مسن متخةُنلوظَّن)مللعةاُن (نل ش ةلنلُِا
أًان نملل ان ةفعجنلاضج  نلاض لنجنف ق لن  ة  لنتل ع لنجنِ    نم  منج

ن:نن(1)
 إاّل َأنهدددددددا ِبدددددددَدر   الواِهدددددددُب اأَللدددددددفَ 

 

   إاّل أن هدددددا َنَسدددددقُ  اأَللدددددفَ  والَطددددداِعنُ  
 تَدددْأِتي َعطايددداُه َشدددّتى ٍَّْيدددَر واِحدددَدةِ 

 

 اَفَع َمدددوُج الَبحدددِر َيْصدددَطِفُق َكمدددا تَددددَ  
 

ن
نإلىىىىمنملقىىىى لنلىىىىأ اننإ ان نملشىىىىاامءنمخت ىىىى انملىىىىينًىىىى مسنللاىىىىةةنملىىىىفنة  نَّ ىىىىاانجن لالًىىىى نًىىىىمكبج

نلاةٍةنِل انجنللةاللَّنعلمنمخ ٍءن   ىٍ نفىين  ىة   ُن.ن قىةنًانملال م   نمِا منكممنملاةةنعلمنم بنا   
ن اًىىى نجنفقىىىةنمِىىىاانملىىى نملوضىىىلنم اةنملشىىىاامءنملاىىىةةنًومىىىبنفىىىين اىىىا ن ىىىة  ُنلِىىىا ُنمإل لىىىلنِ ىىى نُ ىىىاا

ن:نن(2)مللغةمةينفين ة بنعًة  نق لن
 باشُ قُ  ماا نعُ أَ  نْ كِ لَ وَ  اراا شَ وال عِ           قاا رِ ال وَ وَ  يناا ال عَ  األلفَ  بُ اهِ الوَ      

ن
نإممن ى نِى ُ نكىممنملاىةةجن ت ُج اللَّنكممنملاىةةنجنفقلًى ن:نالنًالى ًا ن  ً  ن تاةة  نفينةع ِج  ى ل جن قةن

ن:نلىأ انن,نن ىعنمل ق قىىَّنمُنال نكىىممنملاىىةةنالن ت ى ل نجن مًاىىنل ىىُةنمًًى نًىىمكبنمآل نإلىىمنملقىى لع ُ ن لىى  يٌّ بناقىى
نإلمنملاُةن ى نملىكنجنفًقى لن:نإ ان قىةنملتاىة منملشىاامءنملال مى   ننللةاللَّعنعلمنِثالنملا  ءنجنللنًمُكبج

نمل  ىىة حن,نن ممتا ضىى منعىى نمِىىانمإللىىلن كُن,نت ضىىانًت لىىَّنننعً ىى نلىىمِانمللعىىُةا,عًىىةنإشىى ةت ُنلِىىُا
ىىى ن ملتاىىى ةكُنعىىى ن  ىىى لنمللىىىةم لنن  ظ كاكىىى ن, تىىىِا ُنللِث ىىىان ىىى نع ةمت ىىى ن, مضعىىى لُن ىىىً ُنن خص صل

ننًىى مسنملىىمين  ىىُلنلىى مءنمل ىىابنعلىىمنِىىلِّن مل ىى ملين,نِىىألين نجن  ىى ن تُالىى جنلشىىؤ  ع  ىى ن تصىىلنلىى ضعامبع
ن   ت ُن.ن

نملينمل  ب  ؤِِّن بعنالل نملا  ةنجن  ثن ق لننةن  نمكلً نإل بنق لج ن:نن(3)مل تًلينفين ة ع
 َمدددْن ُمْبِلدددُل اأَلعدددراَب َأنِّدددي َبْعدددَد مدددا

 

 جاَلْسدددددُت َرْسدددددطاليَس َواإلسدددددَكْنَدرا  
 

 َوَمِلْلددُت َنحددَر ِعَشددارَِها ، َفَأضدداَفني
 

   َمْن َيْنَحُر الَبدَر النَُّضاَر ِلَمدْن َقدَرى 
 ِبدددهِ َوَسدددِمْعُت َبْطليُمدددوَس َداِرَس ُكتْ 

 

دددددددددددرَا     ُمَتملِّكددددددددددداا ُمَتَبددددددددددددِّياا ُمَتَحضِّ
 

ن

نملشاامُءنفينملاصانملال ميِّن ن  نمكلً نإل بنم ا ُج جنل ت من مِا  نملُاةُةنملىفنة ُ نت ة ىٍةنن ُ ةُع
نمُنة ً ٍانمُنملفن  نمإلللنجن   نملكنإالان نةاكٍُ نًت لَّن ل ةنت مفٍ نل  ك َّعنكماعنمضلفنجنكلنكينملفج

نعلىمنملمىخ ءنملاظى ُنمللل ىلنجننلمنم انفينمل لت عنع ن عال ىَّ ن ةل ىل  لىملكنكممنملاةةن ى نكى نإالنا ى  
                                                 

 .نن2/368جننالتذكرة الحمدونية.ننمل ن  ة  ن:نن3/205جنننهاية األربملً  اين:نن(1)
 .نن3/511نجنفي محاسن أهل الجَّيرة الذخيرةمل نلّم ُن:ننملشًتا ًين,ن(2)
 .نن1/479جننجواهر اآلداب.ننملشًتا ًين:نن2/37جنالعمدة  مل ناش  ن:ن(3)
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ُجنجنالن قىى ُنلت ة ىةن  ك ىَّنكىىمانًىى خينملىمين ا ىينمضلىىفنملتُّننام ًى نمل تًلىينفىىين ة ىبنلالىي ن  كى ن لتمى
ن:نن(1)مضلفنجنإمن ق لن

 مُ سِ بتَ يَ  وَ وهُ  لفَ األَ  بُ هَ يَ            يُ لِ عَ كَ  نْ كُ يَ لْ فَ  ، جدَ المَ  بَ لَ طَ  نْ مَ 
ل اًىمننالم  ثلبنفالنصوينملة  نمل لينفيناث ابنلل لكنً صىانملىة  نع ىانجن  ىثنلىةمن تىأثِّن

ن:نن(2)ملم ل نجنف ق لنمل تًلين
 مُ حِ تَ قْ مُ  وَ وهُ  لفَ األَ  لُ اتِ والقَ  َوُهَو ُمبَتِسم             األلفَ  الواهبُ 

ىىل تنل ىىُتنملىىينًىى مسنملثىى ًينجن قىى ُنلعُقْللعىىبعنجنفىىين قىىةنمخىىمنمج  ىىَّنلىى نعلىىةنملا  ىى نلىى نملىىينملصا
ِعُانإلمنملش ُنل   الَّنملوًاجنجن ق لنف   نن,نقص ةٍلنافُا  نإلمنمُضفُضلعن ن:ن(3) مِانتلا ةاجنملام 

 َأضدددَحى َشِهْنَشددداه ٍَّْيثددداا ِللَنددددى ٍَّدددِدَقاا 
 

 (4)ُكدددلُّ الدددِبالِد إلدددى ُسدددْقَياُه َتْفَتِقدددُر  
 

 ن هددددددددا َنَسددددددددق  الَطدددددددداِعُن األلددددددددَف إال أَ 
 

 والواِهدددددُب األلدددددَف إال َأن هدددددا ِبدددددَدُر  
 

 
ىجنمِىا منملىىماناُنةُن مللعىى,نمِىىُانملشىاامءنملىىةامكُن ملىةً ً انِ ى  ننننننننن ن َّ,ن مل لىى كامتنملًو مىىنَُّنكبن ملوضا

ن   ان بعنلا صُنل نعتلَُّنملغم ًيل ش النإلمنِاٍُ انفين ة ع ن:نن(5)ٍ نفين  ة  ع ُنجن ق لنملُنملخ مع
 اِصددددددددددَم َسدددددددددددماء  ِلعَ 

 

 َعاِرُضددددددددددددها َتهتَدددددددددددداُن  
 

 َأمطاُرهددددددددا اللَُّجددددددددْينُ 
 

   (6)والدددددددددددُّرُّ والِعْقيددددددددددانُ  
ن

نملمان ُانملًانكبن ملوضان مل نةلٍفنُ ُ بج نملق مُنل ن  مفنفينَّن ملل مكع و ُمَُّنل  لبنمللةمنجن ق لج
بعن ن:نن(7) ة ع

 ى الَعددَربِ َأُبددو ُدَلددِف َفتَدد
 

  َوَفاِرُسدددَها َلدددَدى الُكدددَربِ  
 

دِة البَ   اَضدديْ َوُهدوُب الِفض 
 

 اِت والدددددددددذ َهِب َنددددددددديِّ َوالعَ  
 

 َأَحددددددبُُّكُم ِإلددددددى َقْلبددددددي
 

   َواَِْن ُكندددُتم َذِوي َحَسدددبِ  

                                                 
 .نن114جنصنهديوانمل تًلين:نن(1)
 .نن768جنصنجواهر األدب  ةن:نممل  ش ينجنن(2)
 .نن268-267جنصنخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(3)
 :نلقبنف امين اً ان لكنمل ل كن.ننشاهنشاهن(4)
 .نن19/268جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(5)
 :نملمكُبنملخ لصن.ننالِعقيانُ ن(6)
 .نن133جنصبغداد   و انجنمل نملوضلن:نن(7)
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ىىُاةن ىىللىىمانن جتلولىى ,ن ىىةنملشىى ل ًين   ىىةنلىى ن  ن  ة ُ ىىبجن  ىىاىن ىىا م نلىى نصج لعنَّن ىى نشىىةانكبن ملوضا
ن:نن(1)مخ اعبعنل  نجنف ق لن

 طيددددِه وَتْبُذلُددددهُ َأْنَفْقددددَت َماَلددددَك ُتعْ 
 

دددِة الَبيضدددداَء والددددذ َهبِ      َيدددا ُمْتِلددددَف الِفض 
 ِعيددداُنُكْم َخْيددُر ِعيددداِن َوَأْطَيُبهددا

 

  (2)ِعيددداُن َنْبددِع ، َوَلددْيَس الن ْبددُع َكددالَغربِ  
 

ن
نإًمى ٍ نلاىُةنملخل وىَّ,نملين وصَّن  ة ُ بجن   ةنل ن   ةنل ً  ن اىن ا م نل  جن  ى نملىكنمِىاُُ

نُ  ُلبجنبن جً عنًاننضإالان ن:نن(3)جنفينق لبنَّكبن ملوضانجنفًامان ج ل نعل بنلقبنآفَّنملمان  جوً بعنفينملا  ءنجبج
 َيا َأكَرَم الناِس مدن ُعْجدِم َوِمدْن َعدَربِ 

 

 َبعدددَد الخليَفدددِة َيدددا ِضدددْرٍَّاَمَة الَعدددرِب  
 

 َأْفَنيددددددددَت َماَلددددددددَك ُتْعطيددددددددِه َوُتْنِهُبددددددددهُ 
 

دددِة البيضددداءِ  َيدددا آفدددةَ     َوالدددذ َهبِ  الِفض 
 

ن

نجنإمن جُصى ِّانملشىاامءن  الن خومن  نفينمضل  تنملم لقَّن  ن ل لغَّنفين صفنمل  ة حنل لُِا
أًاىى نلىىبنق  ىىَّنجنِ  جن تىىمنبنالن ىىاماجنًو ملىى   ىىة   ُنُ لىىملنملًوىى سن ىى نُ  لعىىبعنلىىملنملشىىيءنملىىمينالن ِىى  ج

ن ِعىبعن ى ن,نمل ى لن صلنمض انل ُنفين غ الت ُنإلمنم ن  ع ى منمّ ن  ىة   ُن ىلغ ج   مىامنإلىمنإكال
بنلبنجنف ق لنمل تًلين  ةع ل نل  ال شةلن بعنمل  ةين مل اً يننلغضع ن  ة  ع ن:نن(4)ل  نِاُع

 وحُ فُ صَ  يءِ سِ المُ  نِ عَ ، وَ  ةِ ساءَ باِ           تْ ا أتَ مَ ، وَ  ينِ جَ اللُّ  رِ دَ على بِ  ق  نِ حَ 
 

نف  نُل  ن  ن جو اقٍَّنعل لٍَّن.ن
ن
الملنإ ان نملة لَّن جًاُجنل ى نعلىمنمل تًلىيتن ملل ما نملُمًع ان ل تن ملصِّ ِ ًىتنن,نَُّنملتينِ  نم فج

نل ىىةانللل ىىثنعىى نمل اىى ًينملا  قىىَّن مضفِىى انملةق قىىَّنجن ت ثُّىى,نتةفاىىبجنل لىى ةلن بجنعلىىمنم ن مىىامنلِىىلِّ
ن:نن(5)لملكنًامان ق لن

 داجَ سْ عَ  عماكَ نُ فراسي بِ أَ  تُ لْ عَ نْ أَ وَ            هُ الُ مَ  ل  قَ  نْ مَ لفي لِ ى خَ رَ السُّ  تُ كْ رَ تَ 
ن

                                                 
 .نن2/450جننالحماسة البصريةمللصاينجنصةانملة  ن:نن(1)
ىىين.نننبدعالن   (2) نملتىينتجتخىىمجن ً ى نملقمع نمضشىىل اع نمل ثىىلنل ى نفىىينمضصىىلننالَغددرب:نُخ ىىاج :نشىىانمضشىل ان ماخ كىى ن.ننُضىُالتنملاىىابل

 ملِا ُن مللا ُن.ن
 .نن1/253جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(3)
 .نن95جنصنهديوان مل تًلين:ن(4)
 .نن297ًومبنجنصن(5)
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نم جنفىىأل نملخ ىىاننُلعنمىىخ ا  ُنلشىىةان   ىىة  نلشىىاامءنإلىىمنإلل مىى ُنملىىماكُبن ىى  قىىةنمشىى انلاىى ج
كبن,نفينقصى ةٍلنجن ُ ً ُقبجنملماننضًابنمع  اجنم ول  نمل جُوضالنل نما ةنل نع ا نجن  ةحنع   نملة لَّن

نف   ن ن:نن(1) ق لج
 َصدددددددَناِيع   َيدددددددا ذا الَصدددددددناِيع َبعدددددددَدُهن  

 

 وأخدددددددا األَيددددددداِدي َبعدددددددَدُهن  َأيدددددددادِ  
 

 َلدددْم تَدددْرَض ِلدددي حت دددى ارتَددددْيَت ِبَصددداِرمِ 
 

 قي ِبنَجددددداِد َقدددددْدَت َمدددددرِبَط عددددداتِ َوعَ  
 

 وَأَدْرَت فددددي َخْصددددري َسددددبيَكَة َعْسددددَجدِ 
 

  (2)َأوَهْت ِعداَي َوَأْمَسَكْت مدن آِدي 
 

ن
َّجفينل   نِنملصًاَّنمللوظ َّمل نمل ات نن  متخةُنننننننن نمل جِتوينل لماكبن ملوضِّ ن:ن(3)ف ق لنُا

 وَيْسددُخو ِبَمددا َقددْد َحددَوْت َكفُّددهُ 
 

 وال ُيتِبُع الَمدن  َمدا َقدْد َوَهدْب  
 

دها فدي ُسدرورِ  ِة َفض   َفَكْم ِفض 
 

 َيدددوِم َوَكدددْم َذَهدددِب َقدددْد َذَهدددْب  
 

ن
 والخيل : اإلبلُ  -
 

ن نضًاننفىين لت ىىعنملاصىىانملال مىيِّننمىى   مًونِ ًىتنمإللىىلن ملخ ىلن ىى نمث ىى نملا   ى   ىى نممىى سج
ى ل ُنجنفىينمىواكُننع ن  نجن  ً  ن أِل  نجنفضاللن   لعنملقل النملاال َّن,نف ً  ن شال ِ ً  ن م لَّنِا

ىى  ىىَّنإلًمىى  نملىىكنملاصىىاجنفلىىةمن نُمكل ىى نلتِىى  نملثىىا لنمل ق ق تا ىى ل ُنجنفىىين ىىال ُن فىىينمىىل  ُنجن  ا
نللشنم انن مض ل  ن مل لىةتقة    نملب  ن  ة  ىبننجن قىةنمشى انملى نت ى ُنإلىمنافع ملىكجنعًىةنإشى ةتبنلِىاُع

نمل ىى ةينمك  ىىَّلنفىىينن ى نمِثىىان ظىى كاعننلام لىىَّنجن كىىيملىمين كُلىىبجن ىى ن ا ًىبجنعلىىمنملمىىوانجنفىمِانم ىاُع ُِ مل
ن:نن(4)نمل م نملاالين,ن ق ل

 يادََّ وَ  يتِ لَ احِ رَ  َوِمْن َجدواكَ              وما َساَفرُت في اآلفاِق إال       
ىى نملشىىاامءنعلىىمنمِىىانعىىةةٍن  ى نمإللىىلنمل  ىىةملنإلىى  ُنفىىينمشىىا اكُنجنلل ىى  ن ىىةىن  ىىةاٍةننلقىةناِا
ن  ة   ُنجنفمِا منملاةةن اَّنجن ق لنمل ن :ن(5)   ةلنن ُِا

                                                 
 .نن15جنصنمة الدهرتتمة يتيملثا للين:نن(1)
 :نق تعين.نآِدي  م ُكتن:نمضاوتن.نن(2)
 .نن64جنصنهديوانمل نمل ات ن:نن(3)
جننجددوهر الكندددَّملىىى نمضث ىىان:نننن.ن34جنصنثمددرات األوراقملىىى ن لىىَّن:نن,نمل  ىى ينننن.ن2/63جننَّهددر اآلدابمل صىىاين:نن(4)

 .نن372ص
 .ن   نلاةك نن2/303جناألٍّاني مضصو  ًين:نن(5)
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 اَئدةا ُصدْفراا َمدَداِمُعَهاأْعَطيَتِني مِ 
 

 (1)َكالن ْخدددِل ََّي دددَن َأْعَلدددى َنبِتدددِه الش دددَرُب  
 

 ِفع  َجْعددددد  َمفاِرقُددددهُ َيُسددددوُقها يددددا
 

ددددرُّ والَحَلددددبُ    ِمْثددددُل الُغددددراِب ٍَّددددذاُه الص 
 

نن
نإممناعتن  ن خضُن ن  نملشلانجنفا نملين ً وَّن"نم ُلاُلن م  ُلنملة عن  نملً قَّنتصواُّ ن اناُّ

والن ن  نملشلانجنتا ىن ا  ًج  ن  ش فاك ن مةل اجك نصج نإممناعتن  نُ خضاُّ ن.ن(2)"نممل  ش َّنُتصواُّ
نل ىماعلىمنمًاننكىممن ى ن ىىةلُّن فىين ُجنإِام  ىى ن ى ن ى ن  ىى ل نت مىبج امٍعن قى ُجنعل  ىى .ننمإللىىلنملتىين ىت

نجنف شىىلِّن نمِثىىانفىىينتوصىى لبعن نل لىى ُ نصىىو تنكىىمانمإللىىلنمل  اىىَّنجنملصىىوامءنمل ىىةم ععع    ن  تا ىى جنملشىى عاج
نإالان ًَّجنملتينلملكن صو  نل لضخ  َّن ملمجننلًخ لنمل ات  َّن  نمل  ءنجنق صةلملشلالنم ن ى نالنت صلج

ممنملًاننمالكت  ُن ملاً  َّ نل  نل مت امانجنِ  نعل ىبن مىق  تعبعن.نجن تقة ُنمل ا ُع نالن تضىخُجنإالنل لق ى ُع خ لج
نمل  ةملن. نتقة ُنمل  ة حنللامعين عنمإلللع ُِ  ُلنملا  َّن,نًامان مِاج ن ل ص ِّانملش عان

ن
ن  لَّجنمإلًم  نملااليقعن النتُن جنلنال ى نت  ىةجنفىينلاى نمض  ى  عنجنلىإلللعىبعنتىبعنجنعى ن  للعخ لعىبعننلج

ن نملخ ىىلع نإلىىمنتوضىى لع ىى نف   ىىلج نفىىين ىى م  نملقتىى لن,ن ع ا لال ىى ن ىى نملا   ىى نملًو مىىَّنملتىىينتافىىعجن ىى نشىىأ ع
ن ى ن ن ثُلنكممنملًى عع نملمين  بج مل جا ينجنلممن لةً نملشاامءنملال م   ن  ة  ُ نجن  جثً  نعلمنملِا ُع

ن:ن(3) َّنملا    نجن ق لنمل نكان
 اَهددتِ ن  عِ يددَل فددي أَ الخَ  بِ الواِهدد

 

 ِب الدددددذ هَ اَن كَ َسددددداَء الحِ فَ والُوَصددددد 
 

 اا َمدددَكرَ  ُدهُ مدددداا ُيفْيدددحَ جدددداا وَ مَ 
 

 ِب َسدُر ُمكتَ ْيداِس خّ ُد في الن  مْ الحَ وَ  
 

ن
نجنف ِىى  ن ىى نمللىىةك نملخ ىىُلنلأامىى ًع  نجنل اًىىمنل ك  ت ىى نلال ت ىى ءع جن  ىى ننيف  ة  ىىبنُ  ىىبج

نكممنمل  ة حن ج ة   ت ص لنمل  ص ى نلنم ا ىةالعنلل   ى نم ضل نعلىمنجن  ى نكىممنإالانن عنمىا ل  ن عع نةل ىل 
ن  نملاالينعلمنمل ص لنإلمنملِ  لع ن.نمنفينع  تبنملتينُ  لج  نتّن اصع

ًع ُن ل ىى ل ُن تىىألجق ُنجن َّ  ىىَّجن  شىىلِّن مىى نلع ج ن ىى نُ  لىىبجن  ة  ىىبجن ىى نمل صىىو ءنل لىىمكبع بجنملشىى عاج
ن نت ملِا ُن  ن امءع نملل  لع ن مل  ىةن نضًاىبن اىةُّنكممنملا  ءع نمل لىةع ِىاكُنلىبجن ى ننص لج   ىُةنملًى سنجن مع

نعل   ن.ن نملتين  صلج نمل ِ مبع نخ اع

                                                 
نملا  ن.ننامدامعهن(1) ن ى ُلنملًخلىَّن ملشىلالنِى ل    ن ج  ىأُلن ى ءلننالش َربُ :ن  ق   نجن كينم امفج :نل عنشالَّنجن كين ى ن ج وىاج

 فتتا ىن ًبجن.نن
 جن  ةلنصوان.ننلسان العربمل ن ًظ ان:نن(2)
 .نن4/386جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(3)
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نمل نع  ءنملمًةينعى نملى نكا ىبنفىين صىوبنللخ ى لنملتىينُ  لج ى ن  ة  ىبنجنفىالن  الن ختلفج
نشىىااك  نلمىى   نم ن ىى لع نل ً ىى نجنم نشىىِلع جنم نمصىىل  نجنلىىلن ِتوىىينل صىىو  ننًىىاماجنُ ت ىىا جنإلىىمنمِىىاع

بعنلًصانل نمّ  ا نفين ة ع نة  نت ة ةنمل ا قَّنم نمإلش النإلمنخوت  ن     ت  نجنف ق لج نن:(1)ل لاة ع
ددوِد إِ َب الُجدداِلددا طَ َيد  اِلَبددهُ َت طَ ْنددا كُ م 

 

 اِر ي  َسدد َر بددنَ ْصددِه نَ ِيددأْ ى نَ َلددعَ  اطلُددبْ فَ  
 

 اِتَهددن  و فددي َأعِ عدددُ تَ  يددلَ الخَ  بِ الواِهدد
 

 اِر لدددددُف ديَندددددا أَ فيِهدددددوَ  انِ َيدددددالقِ  عَ َمددددد 
 

ن
نملخ ُلن عن ن  ة  بعنملل ُلنجنف  ن  بج   ا ةنمل نملا  ءنملمًةينإلمنملتوص لنل ش ةلنلِاُع

نملل ت إلمنمل  لنجن ل م نإض فَّلنقع   نمل نقعصَّ نتةلُّن ع نملينع  ءنملمِّنن ع  نمل  خشىاينًةينم اةكىعلمنِاُع
ًةينعلمنًصانلى نمىّ  انلخاممى  ن ىعناف قى  نلىبن.نفأً لىبجن م مىُ نإل ىبنجن:ن"نُ فعُةنمل نع  ءنملمِّنفق ل
نُل ت  نجن ل:ن  نعًةُكن  نمل نع  ءنفنق ل ق نملُاابنفنَّ ُانمًّينقلتج :ن   نعممنم نمق ُلن مًُتنمشااج

نملىكنلى  ُن ُُ مى اجن.نفقمى نق لن:نك تع   نجنفق لن:ن...نفأع  اجنملُفنة ً ان  صى اُفن  صىو ءنجن   لىبجنِ 
:نُ  نُلبجنق تلبجنمهللجن  نمًةينفنثُنمُ ُانلبنل ثلعبن"ن نجنفللغبجن  نفاُلنفق لاف ق بنجنلُن أخمن ًبنش الن

ن.ن(2)
 شىى ةجنلِىىاُُن   ىىةنلىى نعلىىينلىى نًىىاماجن,ننتِت ىىلنلىىبنعجةاتجىىبجننمىى و لننملل تىىاي فىىين اىىا نممىىت ةمءن

ن نملِ تبنعل بنلواٍسنِا ٍُ ن:نن(3)ن ق لفجنع ممنملق ِّيا
 (4)َك بُمْنَصِل ى َيديْ دوَ جَ  نْ ألخيَك مِ    ْدَت بالطرِِّف الجواِد َفثنِِّه    َقد جُ 

 

 نخاىنإلمنً جن ا قٍَّنَّ ان ل شاٍلجنالنتخل ن  نمللة عن ملصًاَّعنل ً  نًامان للأجنفينقص ةٍلنمجن
نملتين كل  نلبن  ة  بل جش ان ن:نن(5)جنف ق لنإلمنملواسع

ِل         قَ حَ مُ  يمِ الَبهِ  نِ مَ ر  في الَّ  وَأٍَّ  لِ ر  ُمحَ ى َأٍَّ لَ ُه عَ ُت ِمنْ ْد ُرحْ ج   ج 
لنملث ًينك نملُواس. نمل ج لا نمل  لالنمض لنك نمل  ة حن ن مُضَّاُّ نف ُضَّاُّ

نمل تًلينمل كنملل تاي نمل  ىة حن  ملكج نملتصا حنلا ى ءع نعى نفينعةُع ,نمل ل شىالنجن ماللتاى ةع
ن ل اَُّنملا  َّجن ن:نن(6) ق ل  نجن  نخاللنملمِّ نفًاافج

                                                 
.نن1/165نالمسددتطرفلشىى  ين:ن.نمضن2/316جننكرة الحمدونيددةالتددذ.نملىى ن  ىىة  ن:نن4/388جننربيددع األبددرارمل  خشىىاين:ن(ن1)

 .نن1/258جننقصص العربإلامك ُجنش سنملة  ن:ن
.ن  اةتنملقصىىَّنل  ىى ةلن)نف ىى نُمضىىخُنقىىةاان(نلاىىةن)ن ىى نلىىبنق تلىىبجنمهللن ىى نمىىًةين(نفىىينن4/388جننربيددع األبددرارمل  خشىىاين:نن(2)

 .نن2/316نالتذكرة الحمدونية
 .نن3/219جننبَّهر اآلدامل صاين:نن(3)
 :نملِا ُن  نملً سن ملخ لنً   ك نجن مل امةجنكً ن:نملل مةنملِا ُن.نالطِّرف ن(4)
 .نن2/104جننالمثل السائر مل نمضث ان:ن(5)
 .ن112جنصنسرقات المتنبي ومشكل معانيهمل نلم ُنملً  ين:نن(6)
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 اِدمُ َت نَ وم  وال َأنْ ذمُ ا مَ نَ ال أَ فَ         ىٍَّ في الوَ  اكَ ايَ طَ ي عَ ُدو بِ عْ تَ ي لَ اَِنِّ وَ 
 

نجن كىى ن ن ملخ ىىلع ن  ة  ىىبن ىى نمل ىى لع نلا ىى ءع فىىين ىى  نًىىاىنمل تًلىىينفىىينقصىى ةٍلنمخىىاىن جصىىاِّحج
نل  نمضمل ل  نفينمل  ض ع ن:نن(1)جنف ق لنًومبعننل ممن ام حج

 (2)اُدُه يَ قِ اِل والَخيْد           دِل ، َفِمْنُه ِهباُتُه وَ المَ  نَ ا مِ نَ ِعْندَ َوال ذي 
ن:نن(3) قةنعةانمل نلم ُنق لنمل تًلين  نماق تبنجنف  ن أخ م ن  نق لنمل نملا  ين

 ىَك ُيهدَ نْ ا مِ مَ  كَ يْ لَ ي إِ ُأهدِ َأفَ          ا  دايَ الهَ  يمِ عِ ن َة الن  ِمنَك يا جَ 
ن

نملةِّنلمىى ُن شىى لبجنملتمىىاُّنملىى نن امي مل تًلىىينن ان نضُنقىىَّنفىىينمل ِىىُنعلىىمنمل تًلىىين ملىىكنعجنجن عىىةُج
نم نلِىىُا نجن  أخىىمجنفىىينتوصىى ل جقىىاُّ ن  ة  ىىبنن ىى ن ُكلىىبجنلىىبجنجنفىىين ىى  نم اننل  ىىة حع نلِىىُا ملىى نملا  ىىين جقىىاُّ

ىبنإكىةمءنم نعلىمنًومع نتوص ٍلنلتلكنملا    ن نلىملكنًىامان مىتًِاج ل  ىة حنجن ى نقى ُنلل  عن  ن  لِبنلة  ع
نمل  ة حنل ً بعنإ  ان.ن

نملىى نعلىىةنمهللنمل مىى  نلىى نعلىىينملًِّننن  ىىاينملخ ىى لنملتىىين  ل ىى ن  ة  ىىبنل ل   لىىَّنجن  صىىفج
نن:ن(4)ف ق لن

 (5) بِ الهِ الس   ةَ ه مَ طَ ِعَب والمُ         وا       الكَ  ةَ ع مَ ُب الُمنَ َيهَ 
ن

نجن ملش مكعةنم   نمل ال ظن  نخاللنكممنم ملخ ُلنالنتاةجن ًواةللنفينشىااننلم لقَّنجنم انلش كةع
نملال مىىى   ن   نملشىىى عانفىىىين صىىىو  نجنم نمِىىىانإكىىىةمانخىىىمنإممنم ىىى نملا ىىى ءجنمل   ىىىةنإالانعلىىىمنمًان,نملشىىاامءع

 انلِ ىى لنملا  ىىَّنجنفىىق نلىىُن واىىلنملىىكن لىىةً ان جشىىِا  نفىىينع ىى ٍءناُنلأامىى ً  ن لجلج ع ىى ن مجىىا ل  نل ْشىى
ن,نم نشىيٍءن ى  ة حن,نِ آخان  نع    نمل  عىةالعنمل ىابن ملوا مى َّنِ لمى فنجن فىيننل  لن مل صىو ءع

نفينملا  ءن.ن نملواسع نمضَّلبن  نتِ  نملل ماين ملق   نكينشا كج
ن ف لل  ةجنملتين  ل  نمل نعلينل نً م  نلااقلَّنملِللينجنل  ة ن ج لُلَُّنجنف ق لج
ن:ن(6)

لِ ُمحَ  رُّ ٍَّ وِم أَ يَ  نْ وِد مِ في الجُ   َلُه       مْ كَ اَد وَ يَ َة الجِ لَ ج  الُمحَ  يطِ ُيعْ   ج 

                                                 
 .ن4/972جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:نن(1)
   لن.ن:ن  نق ةان  نملخنالقيادن(2)
 .نن4/972جنجواهر اآلداب  ملشًتا ًين:ن:.ن  ًظان42جنصنسرقات المتنبي ومشكل معانيهمل نلم ُنملً  ين:نن(3)
 .نن2/423نيتيمة الدهرملثا للين:نن(4)
 :نمل   لَّن.ننالهبالس   :نملخ  لن.ننالمطه مة ن(5)
 .نن81جنصنهديوانعاقلَّنملِللين:نن(6)
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نملةُّ  ًّينمل جتص ّن ن  ة حج ن:ن(1)نفنجنملل  ُةنللجل ع  ن ما ل  نجن ق لفين   نُ  بج
 ي رااِت ُمخَ بَ َل في الهِ مَ ى الُمؤَ َيرَ ا        وَ هَ روجِ سُ ا وَ ُلجِمهَ اَد بِ يَ ُب الجِ َيهَ 

نفينملش انملث ًينإلمنظ كالنش عتنعف جن كىينظى كالننًةنِا  ءنملاصانملال مىيِّنًامان ش اج
ن   ِعن ُجن  لىىُبنمل اىىا فع نملِىىا  ىى ,نفىىىين للىىبننبجنلجىىملت ِىى ُنجنإمن جوىى ِّ ج ا ىىَّنمالخت ىى انجنف ًىىىبجنن  ً ل لىىبن ج

نمل ُِنجن   نعلمنملِا ُنإالان نجنملى نملات ك ىَّنفىين صةاج نملتًو منجن قةنعلاانعى نكىمانملظى كالن ى نقلىلج
ن:نن(2) ة بنلل  ةينجنإمنق لن

 إذا ابتسَم المهِديُّ نادْت َيميُنُه        أال من أتانا َّائراا فلُه الحكمُ 
ن:نن(3)جنلق لبعننُعنِْنُحنملتً خين  نقصةاجنمل نملات ك َّنل ل جن  ضان

 احَ رَ تَ اقْ اَء وَ ا شَ ِهْم مَ الِ مَ  نْ ْعَطوُه مِ أَ         ُهمْ الَ وَ ي نَ غِ بْ اِئل  يَ سَ  اَءُهمْ إْن جَ 
ىى ىىةحنملالىىلننكىىممنعىى  نن ن ىى ن اةن ىى ملِىىا ُنمل مكىىبنملخ ىىلنجنم ا شىىاانفىىين ىىةحنمل ىىاملنلىى لُِا
نفينملشىاانجن  ى نملىكنإالاننٍَّنخ صلا  ٍَّن,ن ل لخ لنل ن ً ةا  ننلصىا لتبعنجنف ىجنف  نقل ل  ن صىابج  نلى ب 

ل لب بن ل ةلن)نمجُنالن خل ن  نلا نملً  منن,نفقةن ةحنًجص ِّننملشاانملال مياننجن لِ انعلمنملشاامءن ج
نمل جنجنق االلنان(ن قلاو ن:نن(4)نتنخا ل  نإلمن  مُع

 اِئمنَ  حالمَ اُس أَ الن   يهِ لَ صُّ عَ قُ يَ       ةا    يبَ ٍِّ ا رَ هَ نْ مِ  تهُ طَ ذي َأعْ نُّ ال  َيظُ 
ن

أًبجن لُ ن نضُن فىينملاصىاننكممنمضً ى مننلىُن ِى ن ًتشىالمنم نشى اال ن انفا  ؤك ن اماجنمل جا منِ 
نجن فاملى للنًجصى ِّن كلتننجنِ  ًتن ل ةلجنقةنملال ميِّن لىالنُمىاننجنفتًُلىبنإلىمنملىكنجن مًتظىانع ةت ى نن ن ى الل

ن ن  نماٍنن لل ُنجنف ق لنجنل جًل   نمًانجنفتلق ك نفين ا  عنع ةت  ن  ة ل   نمل جِّ ن:ن(5)بجنالنلجّةنللواسع
 اامَ جَ لِّ الوَ  مْ كُ ِمنْ  رجَ ريُد الس  يُ           ي   ن  ِطرفِ كِ يِت اللَُّهى لَ طَ َأعْ وَ 

 
نفأ اْتنلبنلماٍنن لعل ُن.

ن
ن
ن

                                                 
 .نن256صجنندمية القصرملل خا ين نن(1)
 .نن2/133جنالعمدة مل ناش  ن:نن(2)
 2/588جننمحاضرات األدباءصل  ًين,نملامَّبن:نمضن(3)
 .نن23/14جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(4)
 23/14ًومبنجنن(5)
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نالكساء :  -
  

ن ةً ً ٍانجن مكٍبن فضَّنجنل ة منل ل لل سنفمِانملشىاامءجن ِ  نل ُةنملِا  ءجنل ل  لن  نةامكُُ
ممنِ  نمًت  ؤً نلمِانملًالنف بننشيء ن  ن ملث ُبن ملِم ُءن ملخلاَُّنجن ملتوص لَُّنجن مللجاُةنجن ملًُالن.ن م 

نمالات  حنف نلةم تًج نفينكممنمل  ض عنً ةاللننلتِ عةُع نملشِانجن  ىثج نملتمِالعن  نً مةاع جنعةاك نص  بج
نل نمل ل ىةنف  تة ىبنجنفِمى اجن  كىُبنلىبنل ا ىَّلنل  لىَّنجنفخىاُنن   ى لن نمل نًخ لَُّنعلمنُمل  ع ُُ  ق لن:ن"نُقةع

ىبعن.نفقى ُلنلىبن:نِ ىُفن لىةُتنُملى ُ نلى نمل ل ن ى نق  ع .نفقى ُلنملى نًخ لىَُّنن(1) ىةنفن"ن  نعًةانجنُفلقع بجنالىل 
ن:نن(2)ملامل ن

 يير خَ  كلُّ  الخيرِ َأباِن  نْ ومِ           ري    يْ مَ َأبان   وا ِ  أكثرَ 
 .و..          لجلدي  ثوب                           

نفىىىينملاصىىىانملال مىىىيِّن ىىىانملىىىمين صىىىلنإل ىىىبنملاىىىابج جنن ًمىىىت  عنملتاىىىاُُّفنعلىىىمنقىىىةانملت ضج
نع مىمنلى ن  مىمنجنإمن خ صَّلنفين  ض ن نملتىينق ل ى نملاج ى ًينفىين ىةحع نمللِّل سن  نخاللنمضل ى تع عع

ن:نن(3) ق لن
 مددا كنددُت أدري مددا رخدداُء الَعددياِ 

 

   وال َلبْسدددددددُت الَوْشدددددددَي بعدددددددَد الَخدددددددْيا 
 حتددددددى َتمددددددد ْحُت فتددددددى قُددددددرياِ 

 

 (4)عيسى ، وعيسى عند وْقت اَلهْياِ  
   

نلة ينجن مللة نُتلل ْلاَّجنمض  ان  نملُ شىينجن نف لاج  ًينش عا  نملخ ُ نجن خع علىمنملىاَُّن ى نسج
جنفق لجىبجن:نفين واةمتعبعجن عل امتعبعننً عتبنمللة  َّنملتينظ اتنللّ َّلننعنملا  ًينملتخلجُصن  ملكنلُن مت 

ن(نلةاللن)نام نعلمنً عتبنمللة  َّنُ نلً  يا ن.ن  نمللمًينجن ةلُّ
نن

ن ا لُنملت ضانملتينلةمتنتتمللنإلم جنًت لىَّنملتغ ىانملىمينن  ى لنمل لت ىعنملال مىيِّنن تتضحج
ملتىىىينَُّىىىّممك نمخىىىتال  ُن م تىىى مل ُن,ن ىىىامنعلىىىمنمفىىىامةانل ًتقىىى ل ُن ىىى ن  ىىى لنمللىىىةم لنإلىىىمن  ىىى لنملت ىىىة ن

نملتين صلننمل ا لُن  ن   لل لشا بنمل ختلوَّنجن مال العنعلمنثق فت ُنجنتتضحنكمان ن ملُلم ع ملتافع
نفىىىين  ىىى ت ُنجن نإل  ىىى نملًاىىى  ىىىاتنلل ىىىَّلنفىىىين اىىى   ُن شىىىامل ُنجن معاممىىى ُن مع ىىى ةكُنجن ل ىىى ت ُنظ سج

                                                 
 .نن4/102جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(1)
 .نن20/412جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
 .نن18/318ًومبنجنن(3)
 :نملُوْتًَّن.ننالَهْيان(4)
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نخلاَّلن لل م ُ ن صفج جنل نمل  ىثُمعل بن  ة  بجنمل نمل جم  ن   ةنخلا  نجنف ًظانإلمنق لنملينت  ٍُ
ن:نن(1)ف   ننااللنق 

دُكسوَ  نْ ا مِ انَ سَ كَ  دْ قَ   ق  رْ ِف ِخديْ ِة الص 
 

ن(2)ناعِ َسددددددددمَ وَ  اِرمَ َمَكدددددددد نْ ِمدددددددد سِ ُمكددددددددتَ ن
ن

 اءا دَ رِ ةا وَ ري  ابِ ةا َسددددددددددددددددددددددل ددددددددددددددددددددددحُ 
 

نن(3)ناعِ جَ اِء الشُّددددددَ و رِ ِض أَ يْ ا الَقدددددحَ َكَسدددددن
ن

 ال  إِ  نِ اِق فدددي الُحْسدددرَ ْقددداب الر  رَ الس دددكَ 
 

نن(4)ناعِ ُه فددددددي الِخدددددددَ َلددددددثْ مِ  َس يْ َلدددددد هُ ن ددددددأَ ن
ن

 يددددددنَ يُح َمتْ ُف الدددددرِّ رجِ تَ ْسددددداا تَ ي  بِ َقَصددددد
 

نن(5)ناعِ ُمَطدددددد وبِ الُهُبدددددد نَ مِر ِمددددددأَ دددددددِه ِبددددددن
ن

ن
نتجنفل شيٍءنخلاَّ نصى و َّ نجن فىينكىممنن قللنِلِّنن جك نع نَّ اك نجنف ينم اللن ِّن ُن مانملخلاَّنصو ت 

َّنجن كممنشل ب نل مقاً نفصلن  نفص لنملمًاننملاابنلةؤ من تخم  نمللمَّلنخ صَّنلِلِّننعلمنم انن  ن ةلُّن
ىى لّىىَّ ناق قىىَّنملًمىىجنجن تقًىىَّجنملصُّ جنخ    ىى ن ىى نمل ا ىىاننًعنجنً ع ىىَّجنمل ل ىىسعنمل ضىى اينمل ىى ُنجن كىىين ج

نملىىمين ملِتّىى  نجنلىىممنًىىاىنملشىى عان  تىى املنفىىينتشىىل    نجنفتىى اللن شىىلِّن    نلغشىى ءنمللىى  نملاق ىى نملشىىو فع
للَّنجن تى اللن شىلِّن    نلثى بنمل ّ ىَّنملىمين ِمى نلمىةك نجن مجخىاىنل لّمىامبن  لةجنت تنقشالنملل  نملصج

نملصىىى امءنجنإاّلنمًاىىى ن ق قىىىمل تأللىىىئنفىىىين مىىى ع نن,نيبنمىىىامب    ىىى نملىىىكنإالنل شىىى انإلىىىمنًا  ت ىىى ن ل ىىى لع
أًانن,مل مً   نتالف   ًظاك نملُ ُم نملخاّلبنجن  ل لغجنملش عانفين صفنكمانملخلاَّنجنِ  نبن ق لن  ن ق لج

ىَّنجنللتافنملمين صلنإل بنملً سنفينمللِّنن جا ةاللن,ن ل سنخ صَّلنجنملكنعًة  ن مىلل  نمل ا ىَّنفىينمل ِا
أًان نِ  نلأ اانجنل صلنإلمنعلة نللان  نفتصلحج نَّن.نّقَّن ملخوانصو  نل لاِّن حنتت اكج

نًُالُىى ملىى نشىىّامعَّنملشىى عانجنُ  ُىى لىىبننبنالن لىى لين ىى نةمُنملىىكن شىى ُّنفتجىىة منإصىىُلابجنجن لًِاىى نبجنبج
مءن ا ُ نمل لةن ملاجالنجنف  نالن اىن ًظاملنمل لن  نكىممنمل ًظىانجن ًظىانملقُىُةُنملتىينتجىة من ى نلىاان

نجن تىمنمًاىنلنفينمل لن  مم لنملً سنجُصة ع  نل ل ل ان ِجىنبن مىتاةٌّن فينمىل لنملِىُا  ى ن  لىكننلِّنلعتقىة ُن
نعل ىبننالن جمألجنجن"نن نشّامعَّنل مةلمفينمل لن  مم لنمل ج ت ننمل ماانلبنجن قةنِ  نمل إالنمى ُحن  نُ قةاج

ن:نن(7)فينكمانمل  ةثَّننجن ق لن(6)نلبن"

                                                 
 .نن16/394جناألٍّاني مضصو  ًين:نن(1)
 :نملمخّينجنم نملم ةنملِا ُن.ننالِخرق (2)
 :نمل ّ َّن.نوالشجاع :نملاق قَّنملًمجنملل ةلن.ن م  نملق  ن:نقشانملل  نملمينت تنملقشالنملصللَّن.ننالسابرية من الثيابن(3)
 :نمل جتأللعئن.ننالرقراقن(4)
ن.ننوتسترجف:نملاق  نملً عُنملِت  نجنم نملِت  نمل خل  نل ل ا ان.ننالقصبي من الثيابن(5)  :نت ّاكج
 :نالن  مكن.نال يليق .نن23/22جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(6)
 .نن23/22ًومبنجنن(7)
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 ينِ بَ اَصدددا أَ ي فدددي الُعدددال َمدددالِ ال ال ُأَبدددأَ 
 

نن(1)نيْت ِرْجِلددددَيددددو َحفِ الَي أَ ْت َنْعددددَبددددَاْن َنقِ وَ ن
ن

 اا رَ َظددددنْ َسددددَن مَ حْ طُّ أَ ي َقددددْم تَددددَر َعيِنددددَفَلدددد
 

نن(2)نْذلِ الَبدوَ  اةِ واَسدفدي المُ  ىِب يددمَ كْ ِمَن النِّ ن
ن

 يِلدددددَِّ نْ َب مَ و  أَ ي َمدددددْن تَدددددالِ ُت ُأَبدددددْسدددددلَ وَ 
 

نن(3)نيو َنْعِلدددراويُل أَ ي الس ددددِ ْندددْت عِ َيدددإذا َبقِ ن
ن

ن
ّلبنللص  بنل نعل ةملخ ما  ينعنمل نلِاٍنناجنلِّن  جاُن جنمضشى  ءنملتىينلى ةنل ى نعل ىبنمِاجنل ن ج

ّلىىبنلىىبنجن لىى  نمإلشىى ةلنلِا ىىبن ع  اىىبنملُغ ىىانجنلتِىى  نكىىمان نلىى  نملتال ىىانعىى ن ج  كىى نفىىينكىىممن  ىى نج
ن م لَّلنلشِاانعلمنًعُا بنجنف ق لن ن:(4)مضشا انجن كممنمل بُّ

 ي ِإْذ اْسدددددُمَك َحْشدددددَوَهاُل َأْشدددددَعارِ ُأَقبِّددددد
 

 ُم َملُبوِسددددددددددي أِلَن ددددددددددَك َباِذلُدددددددددده َوَأْشددددددددددت   
 

ََْتَهدددددا  َوَأْخَطدددددُر فدددددي َحاف ددددداِت َداِر َم
 

   (5)َطرَاِئددَف َبددداِقي الَعدددْيِا ِمْنَهدددا َوَحاِصدددُله 
ن

نلبنِ لقالةلنجنف لل مجبجن ةمااجن   لبجن ع  اىبعنجن كى نع ى ء ن  تىةٌّن ى ننلقةنم   تنًاُنمل  ة حع
ن م,نلمنلق َّنمل   لنجنف  ن ا  ن  ضاا مت انإنجن  ً ل  جنتقلُلبنل ى نلى ةنعل ىبنكىممنمل  ىة ح م ا  ج
نل ض ى  ن مالمىتقامانجن عىةُنملخى فن ى نصىا فنملىةان  ان نملىكن مضى ل  تىبعجنفلىةمنلُنكان ُتقلُّن نلالبن شااج
نل  لىَّنملمىِكنإالان   نملنشيٍءنف   جنلِلِّنن تأ اللننش تبعنفينةماانجنف  ن  شين ت  اللن فين َّنً نمًاِى س 

نل  ن.نن ن مل  أً ًَّنملتين شااج
نل نعّل ة   و لأجنمل نملق مُنعلةنملص ةنل نل لكنلخلا   نلى ءتنضًاننٍَّنخلا  نعل بنملص  بج

ل مانملخلاىَّنجنفىالن قىةاننلنمإلعل ب قعجنمل و لألنجن شةانع نملِالُن  ننلم ًبجننكجنمعن ج ْن ًبنلالن عٍةنجنفُن
نلم ًبنفين صو  ن جالللنلعنفين   نًامان جوْنن,نً ءنل  ة  بعنمل مكبِان ملثانملشُّنعلمنتقة ُن ن:ن(6) جنف ق لتج
 ةِ دَ ال ِعددددددْت ِبددددددأَ اَجددددددفَ  ةِ َعددددددوِخلْ 

 

 ُف َسددددددددددرِ  هِ اِئددددددددددطَ فددددددددددي عَ  مِ عِ ْن ُمددددددددددنْ ِمددددددددد 
 

 اَمددفَ  اءِ َنددِن الث  ي َعددانِ َسددلِ  تْ ل ددٍَّ 
 

 ُف ِصددددددددددددا يَ هَ ْأنِ ْن ِلَشددددددددددددِكددددددددددددلَ ي وَ رِ ْجدددددددددددديَ  
 

ن
نننن ن:نن(7)مننملة  نمل ام نملتوص لَّنملتين صلتبجن  ن  ة  بعنفينم   نملةع ءنلبجنف ق لنمان  مِاج

                                                 
 :نثجقلتن.نننقبت نعالين(1)
 :نك نصةُجنمل ل النملاِّللن.ننمن النكب ُيدمين(2)
ب منَّلين(3)  :ن مًاينل اللن.ننتأو 
 .نن191جنصنخاص الخاص.نملثا للين:نن4/257جننيتمية الدهرملثا للين:نن(4)
نملًا َّن.نننوالطرائف شينعلمن  لن.نم:ننخطرأن(5) نمل ة ثج  :نل عن ا فنجنمل  لج
 .نن3/440جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(6)
 .نن304جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن لَّن:نن(7)
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 ةا غَ ابِ َسدد رِ مِيددا األَ اَيددطَ ْت عَ اَمدددَ 
 

 َلدددددْه ِل َأمْ ِمدددددآُكدددددلِّ راِج وَ  نْ ِمددددد 
 

 اا دَ َبددددددددُه أَ اتَدددددددديَ ا حَ نَ ال َعددددددددِدمْ وَ 
 

 هْ لَ ال ُجمَ َلُه وَ يْ اصِ فَ ال تَ وَ  
 

 

ل نمج  َّنل نملينملّصلتنخع ن:نن(1)  ة  ُبنجنف ق لنن  ناَّ  صفج
 دا َسدددددناءِ َي ُبدددددرْ قِّدددددى رِ وَ َحدددددوَ 

 

 احِ مَ فِّ الس ددي  ِبَكددوَق ِعْطَفددَفدد 
 

 ينِّ أَ ذا َكدددَهدددذا وَ ْن َهدددِمددد تُ ُرْحددد
 

 احِ بَ ىا فددي َصددش ددْيُت ُدَجددغَ تَ  دْ َقدد 
 

 ىَتفَنددد َس يْ ِك َلدددِلدددْن مَ ح  ِمدددِمدددنَ 
 

 احِ َيدددتِ ى االمْ َلدددعَ  اهُ وَ دْ ُر َجدددْحدددبَ  
 

نل  ن  نملخ انن.ض ةمنملل  نجن م ة نُمم ةن  نملةمخلنجن آخانمُن   نلاةم ن تف
نن

ىممنع   ى نمل  ىة حننبجنًاىل لل انجنف لل ان    نمجخىمن ًىبنفقُنع  ءن  ة  بجننبجن  شلان الن وًىمنجنِ 
ن    نِثجاتن.ن

ى نملُالة مع نمى ال بنمل جًةكشى  ن ى نتغّ ىان   خ  بج ن لىبنجن ظ ى انمثىانملًِّا ىَّنعلىمنلمىةان يُّ
ن  ة  بن,نل صلن ن:نن(2)ف ق لنإلمنمإلش ةلنلُِا

ددلي عَ ائِ ا َسددَيدد  اا ُكَسدد نْ ى ِمددأَ ا رَ م 
 

 الم ا الَكدددددددَهدددددددنْ ُر عَ ْقُصددددددديَ  ةِ ِمدددددددعْ نِ وَ  
 

 يِندددددن  كِ لَ وَ  ْدبِ ا َجدددددُت ذَ ْندددددْد كُ َقددددد
 

 ام الَغَمددد وبَ رُت َصدددطَ مْ تَ اْسدددُت فَ ْحدددْفلَ أَ  
 

ن
ن  ة  ىبنجن تىمنعًىةن ف تىبنجنف ى نلىُن ت نلُِا ًان  جش ةنمل امةيُّ  ى نتِوىُلنا ىةاجنلى لخلعنفقى نجن م 

 نم تضىانمل ىامةينمًوىُمنإل ىبنتىبنجنفقى لن:ن"نل اىم اةنملثا للينكممنملخلىانفىين ت  ن قةنجنلِو نم ضل لبنل 
ن:نن(3) نللِو نجنفأف  ن مًشُأن ق لنمللل  ًينث  للن
 اا تَدديِّ مَ اا وَ ي ددحَ  انَ بَهددو جِ ُنددي بَ انِ َسددكَ 

 

 ْن مَ الدددَّ   رَ آِخددد مْ ُهددداراا لَ يدددُت آثَددديَ حْ أَ فَ  
 

 ةا َعدددددِخلْ  انَ ُم َكدددددهُ نْ ُر ِمدددددِبددددد لُ و  أَ َفددددد
 

 ْن َفددي كَ اَر ِلددُم َصددهُ نْ ُر ِمددِبدد رُ آِخددوَ  
 

ن
ةانعًةنش عٍانآخان ك ن اًملن جنلُنملع نل  ف  نجمل مىت انَّ ىانمل جًق ىعجنف بنةاللَّ نعلىمنملِىُا

ن ل  ة حنتِّولبن ُتا ةاجنل لا    ن  لَّن   تبن.نف
ن

                                                 
 .نن222جنصنة القصر وجريدة العصرخريد:نمضصو  ًينجنملا  ةنن(1)
 .نن15جنصنالغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعةمضًةلمينجنمل نما ةن:نن(2)
 .نن4/87يتيمة الدهر ملثا للينجنن(3)
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ْتنمل املجنملالىل ن نمل  ىة حنجن ننش ِا نل لِمى ءنجن لًِاىنلخ صىٍَّنفىينمل ىة ثنعى نِىُا بنلىُنملِىاُج
ن ل شالم ًانن ِ نق الل   ن صلنإل ً نع ن ا  نمإلل  لنجنِ   نكممنملل  ن  نفين ق  عٍَّنم نقص ةٍلنجن م 

نللنمللال ين ا ينلً نقّصَّلن قاىْتن ىعن)مى امء(نمُضُ ىَّجنف  نك نمل نملشِّننفينشاانمإل  ءنملق لنش اال 
ىى م ن   ل نمًشىىةتج  نل تلىىنلشىى عالنجنف قىى لن:ن"نةخلىىتج ُّ ضلىىينمل مىىت لنفىىين  إلىىمنُمىى امءنجنفت ىىةثً نمىى عَّنجنثىى

نل  نملْ  ي  :نن(1)مل اتصُن فت بعنع  ا َّنجن قلتج

 هْ موريَ عَ  وَس اقُ نَ  َس رَ خْ أَ وَ             ى  دَ الهُ  ارَ نَ مَ  امُ اإلمَ  امَ أقَ         
نفق لتن:

 يَبددددهُ َكَسدددداِني الَمليددددُك َجالبِ 
 

نن(2)نِثَياَبددداا َعالَهدددا ِبَسدددمُّورَيهْ ن
ن

 َفددَأْعاَل اْفِتَخدداِري ِبَهددا ُرْتَبِتددي
 

نننَوَأْذَكدددددى ِبَبهَجِتَهدددددا ُنوِرَيدددددهْ ن
ن

 
  يعة والوالية :الض   -

 

نل لنملشاُانملمينق لنفينإ ان ىملُِا نإممن ى نقى ا ضِّ ل لشىاانملىمينق ىلنفىينن  عن مض صى انقل ىل 
نل ل   نملشاانملمينق لنفيلنجنفأ ةحنملُِا نل ل ال َّن قعجنفىينلى بنمالمىتلةمءنجن ملىكنلاىةُننَّلبج ملُِا

مى ىنفىىينن ال ىَّلننِىا ُ نف  ى نُنينجنفًِى ةجنالنًمى عجنعى ن  ةثىٍَّنقىىةانشى  عنكىمانملظى كالنفىينمل لت ىعنملاالىى
 ىبن  ن ننملىمينلالىبجنِى ل تًلينن,نمللا ىةلنمًومى ُنل ض ى ًينًى   نملشاامءنجنملم  نِى ً من ج ُنلامشا ان

نك تىبنجن ت لُّن لى ِّ انضى اَّلنم ن ال ىَّلن لىبنفىينشىاان نإلىمنمل لىةنجن مىا بنإلىمنمل جلىكنجناىبنملشىة ةنجن عج
ن:نن(3)ِ ف ُانمإلخش ةينن ق لن خ  لل   ن  ة  بعنجن

 هُ الُددنَ ضددل  أَ فَ  سِ أْ فددي الَكدد لْ ا الِمْسددك َهددَبددأَ 
 

 ُب رَ ْشدددتَ يِن وَ ُذ ِحدددْندددي مُ ِندددي ُأٍَّ نِ اِ َفددد 
 

 ا                              َندددددددانِ مَ ف دددددددي ََّ اِر كَ دَ قدددددددى مِ َلدددددددعَ  ْبدددددددتَ هَ وَ 
 

   بُ طلُدتَ  كَ ْيدف  كَ  ارِ قددَ ى مِ َلدي عَ فسِ نَ وَ  
 ةا الَيدددددددو وِ ةا أَ يعَ ي َضدددددددْط ِبدددددددْم تُدددددددنِ ا َلدددددددإذَ 

 

   ْسددُلبُ يَ  غُلكَ ُشددي وَ ونِ كُسدديَ  وُدكَ ُجددفَ  
ن

نخ مًىىَّنمضةبنجن لِىى ان ن ًىىبن ال ىىَّنصىى ةمءنجنِ ىى نمِىىانصىى  بج افىى ننمِىى ف الننفىى ل تًلين لىىت سج
نعلىمنت ل تىىكنُصى ةمءن نملىكنجن مل لىىبجن:ن" نمْلمىىاج نًومىىكنل ىى نضًاىىنلمىتج كنعلىمن ىى نمًىتنعل ىىبن:نت ىةِّثج

ن.ن(4)تج ةِّثن نفق ن ّل تكنُص ةمءنجنف ْ ن ج  قكنف!ن"ن
                                                 

 .نن126جنصناإلماُء الشواعرمضصو  ًين:نن(1)
 :نًملَّنإلمنم  انجن   م ن جتخمن ًبنفامءنَّ ل َّنمضث   ن.نننسموريةن(2)
 .نن1/550جنمحاضرات األدباء :نن,ملامَّبنمضصل  ًين)3(
 .نن2/351,نخَّانة األدب مللغةمةين,نملخ  بن:نن)4(
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ُ نن ن مىامنلت ق قىبنجن  لى بنم فنملة لىَّنكىةف  لقةنِ  ن امءنمك بنمل تًلينإلمنِ ف انجن تِا
اْتنقة  انمملكن  ل  نَُّش بجنجنل   صلبنإلىمنم لىبعنفىيننا ن عصانجن   لن خ  ل ام ً اجن  ًمجنم نُ  ع

مل ص لنإلمنمل لكنجنُف  ن قللن للبنملصا حنل ل ال َّنِ  نمًِا نفينمضل  تنملم لقَّنجنمخمن ل لغجنفين
ِجانإش امٍتن تل    ٍتنتةلُّنن ة بنلِ ف ا ن:نن(1)علمنَّ  تبنجنف ق لنفين ة بنلبننجن  م

َُ ؟ ُقْلدُت َلُهدْم :َقا  ُلوا : َهَجدرَت ِإَليدِه الَغْيد
 

ُِ َيَديددددددِه َوالش دددددد   (2) آبيبِ إلددددددى ٍُُّيددددددو
 

 إلدددددددى الدددددددذي َتَهدددددددُب الدددددددد والَت رَاَحتُدددددددهُ 
 

 َوال َيُمددددددددّن َعَلددددددددى آثَدددددددداِر َموُهددددددددوِب  
 

ن
نممىتخة بنللتىأث اننفق لنمل تًلينل سنتاا ضل  نًومي   قة  لنلم فنملة لَّنلقةان  نك نممل ب 

ن ى نمى فنملة لىَّنجنملىمين كىُبنمل تًلىينِىلانفينً  ى نت ًى اجننوم َّنِ ف انالمتو م انجن ةفابنل ِ  نمِاُُ
ن.ننعةمنتِل وبنل ل ال َّ

ن
ِِّنلىبننفين لبنمل ال َّنجنفينِّلنفاصَّنمً تنإش اتبنانمل تًلي قةنِاان ى ن  ىم نالمجن قى لن  ة ل

ن:نن(3)ل  للبن
 ىدَ الن ددددي بِ الِ َعدددداُس المَ الن دددد بَ إذا َكَسدددد

 

 ا َيدددددالِ عَ المَ  اكَ دَ ي َندددددي ِفدددددِطدددددُتعْ  كَ ن ددددداِ فَ  
 

 ل  اِجدددددددرَ  كَ َّورَ ْن َيدددددددثيدددددددِر أَ ُر كَ ْيدددددددٍَّ وَ 
 

 ا َيدددددددددالِ وَ  نِ اَقيْ رَ لِعدددددددددَع َمْلكددددددددداا لَ رِجددددددددديَ فَ  
 

 اا َيدداَِّ ٍَّ  اءَ ذي ّجدديَا ال ددُب الَجددَهددْد تَ َقددفَ 
 

 ا َيدددددافِ اَء عَ رِد الدددددذي َجدددددالَفددددد كَ اِئلِ َسدددددلِ  
 

ن
ةىنكىى نمل ا ىى جنلل اىى لينجن لِىى نِىى ف انل لغىىَّنجنف لًاىىلقىىةنمَّىىا نمل تًلىىينفىىين ة ىىبن تىىمنمل 
نملل ى  نملغ   ى عل ىبنم ن  ىبنملشى عان جْلىكنمللصىىالننَّنجنلىممنلى سنِث ىالم جا ىينمل اى لينلًىةمانجن   ىبج
نم  ُلىىبجن ةفاىىبنإلىىمن ملِ فىىَّن.ن  ىى نلىى لغنمل تًلىىينفىىين ة ىىبنجنإالان نلال ىىبنل ل ل لغىىَّنفىىين للىىبنجنف ل لىىبج

ننلغ  َّن.نمينلُن ِ نإالانمل ل لغَّنفينمل ةحنمل
نملوقىان  نملًى سنل  اى نجنف ى ننض انن مل نعًى  نالن خى فج ُّ لى ةن  ة  ىبنقىةن ىألنمآلفى  نجن عى

ًانلشىىةان  ىى ن ا ىىينمض صىى انملتىىينالنلنِا ىىبن مىىخ ابنالن جا ىىينمإللىىلنلمىى اعلبنجنِغ ىىاان ىى نملِا ىى ءنجن م 
نل  ة  ىبنإلىمنم امك نِ نمض ىاج نت ف لى ن انكىممنملًى نعتلىث النجنلىلن صىلج ِانجنمِّن مىت  ُّنملىالنعن ى نملا ى ءع
ن:نن(4)ف ق لن

                                                 
 .نن1/226جننيتيمة الدهرملثا للين:نن)1(
 مل  انملشة ةن.ن واةك نشؤل بن,ن:ننالشآبيبن(2)
 .نن345جنص هديوان مل تًلين:ن(3)
 .نن12-9جنص هديوان:نمل نعً  نن(4)
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 ِف الدددوُد األْشددرَ ُجددِر وَ ْقددفَ  نْ اُف ِمددَخددأَ أَ 
 

 الَمددددال  َْ ْد َمددددَقدددد اقِ فددددي اآلَفدددد انِ ُسددددلطَ  
 

 اَهدددددددراا لَ ِقدددددددُمحتَ  ارَ َصدددددددمْ ِب األَ اِهدددددددالوَ 
 

 الُبدددددددددَّال  انَ َجدددددددددَب الهِ ُه َوَهدددددددددرُ ْيدددددددددْن ٍَّ إِ  
 

نننننننن
نمل نعن ال  ن ِ  ن َّىامءلنلىبنفىينلالىبعنصى  ُبننً  نللمجل   نجن  ال ُ ةحج ًْىةاجنجن م  فينً لنمل ظى لنعع

ن  مفنل نملا   نجنإمن ق لن ن:نن(1)إ  النِ  نفين ةحنملل  ءن جك ٍانللً صاع
 ىَن والقُددرَ ائِ دَ اُه الَمدداَيددطَ عددُض عَ بَ وَ 

 

 ُح ْسددبَ حددِر يَ البَ  كَ ِلددا الددذي فددي ذَ ْن ذَ َمددفَ  
 

 ةا يددددرَ قِ ا حَ آَهددددالدددددُّنيا رَ  لَ و ُسددددئِ َلددددفَ 
 

ُح بَ ال َيتَددددددددداا وَ ر  ا ِسدددددددددَهددددددددداَد بِ َجدددددددددوَ    ج 
 

ن
  : من مظاهر الكرم الماديِّ  بين أكثر من مظهرِ  الجمعُ ن-

 

نمل  ىىة حنمل  ة اىىنكُن ظ ىىالمال ىى نمِىىانملشىىاامءنفىىينمشىىا ان َّنجنِ ل ىى لن ملخ ىىلن ىى ن ظىى كانِىىُا
نمل  ىة حن مىخ ابنجننلتأِ ىةنَّ ىان ظ ىاٍن ى نل ىعنلاضى ُنمآلخىانلى  ن الان,ن مإلللن ملق   ن َّ اكى ن ِىُا

إلىىمننإلىمنم ن صىىلنمل ىىةُّن,ن  نً عىىبنِ   تىىبن تىمن لىىةً نلاىى نملشىاامءنلىى لغنفىىينع ىى ءن  ة  ىبن ل ىى
ن  ن  لِبجننمةع ءنلاض ُنلأ ان ن  نع  ءنمل  ة حن.نإًا  نك نِجلا

 نلىممننو تعبعن عجننمااعنمثً ءن ًحن  ّننفاقلَّجنل ن ملُنل نقت لَّنجن  ة حنلش انجن شاانل للّملن ملًش ل
نع  ءا ى جنف  نقنِث المن تً عل نلالنلش اج جن لىُن ت قىفننبًى لنإعل ُلىنةن ُكبنلبنملِم ءن ملق   ن خ ة ل

ع  ءجن  ة  بنعًةنكممنمل ةِّنجنفقةنم تةنإلمنم ن صلنملًَّنلش انملتينِ ًتنعلمن شى افنملى  مننجن
نمل جنف كبنل  ل ُننيانلعن نمل  ة حج نلش ان جل ك ل جن نْتنل  نعلمن  ل  ملتينلج ن  ة  بننق لج ن:نن(2)لا  ءع

 مِ الَجدددددددَواِد ، اْبدددددددِن َسدددددددلْ  ةُ إن َمدددددددا َلدددددددذ  
 

 فددددددددددي َعَطدددددددددداِء َوَمرَكددددددددددِب ِلِلَقدددددددددداء  
 

 َقددددْد َكَسدددداِني َخددددَّّاا ، َوَأخددددَدَمِني الُحددددو
 

 (3)ُبَني ِتددددددي فددددددي الَجددددددالء  ال  َخدددددَر ، وَ  
 

 َوَحَبدددددددداِني ِبددددددددِه َأٍَّددددددددر  َطويددددددددَل الددددددددد
 

   تَدداءالفَ  لَخددد ْيِن ، ٍَّددض  ْلَت ااِع ، َصدددددبَ  
ن

نجن  كىبنلُىبن ةخلنلش انإلمنمل  ةينجن مًشىةانشىااملن ة ىبنلىبنجنف ُصىُلبنلا شىالعنآالفنةاكىٍُ
م اجننعلةلم ن:نن(4)ِث اللنجنفق لننِجمل ن ُقْ ًَّلنِ 

ن
                                                 

 .نن63جنصنهديوانن ك ان:ملل  ءنن(1)
 .ن   نلاةك نن36,نصديوانه لش انل نلاةن:نن(2)
ل تنل  نعلمن  ل  ن.ننالجالءن(3)  :ن ف فنملاا سنإلمن  ل  نجن مل اًمنمًبن ُكبنلجً تينمل لينملتينلج
 .نن3/213جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(4)
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ن(1)نقُ ريْ بَ  ن  هُ لَ  آالفِ وِ  يِ شْ وَ وَ              ةِ نَ يْ قَ وَ  يُ رِ سَ عْ قَ  دِ بْ عَ ي بِ انِ بَ حَ      
ن
  ن تل كمن  تو خانل ممنملا  ءنملل  لنملمينُ ل اجنلبن  ة  بنلممنلش انفينشااانملم ل نإًانف

نمل  ة حن,ن  الان نمِانملشاامءنملاة ةن  ن ظ كانُِا ننملتو خان.نك ن ِ  نملبج
ىىى  نإمىىى   نلىىى نملّصىىى نملصىىى ِّنًجننُُنةعنللًجصىىى ِّبنمضصىىىغانجنُفقُىىىنشىىىاثينصىىىة قل ل حنمضِ  لىىى  نجن ب 

جنف   لىى  ن ىى ن كىىل ُنعلىىمنإلل ىىُننلىىلا ن ىى ن اةنعل ىىبنلجىىّاملن ت ىىالمنمنإمىى   نجن كىى ن  ىىبجن ةخىىلنعلىى
بنلاةنةخ لىبنعل ىبنل ا ىَّلن مىً ءنجن جقى لنل ى ن:نُ مىا النجنفأخىمك جن  ضىمن   ض  نجنف كبنلًجص ِّن

ن:نن(2) ك ن ق لن
 يِتددقيبَ حَ  نددتِ أَ اا فَ وا ُبددر  ُبددقَ تَ ا احْ ذَ إِ 

 

  بِ اِئدددددقَ الحَ  الِ َقدددددثِ ات ، الالَبشدددددري   نَ ِمددددد 
 

 ذ بِ ُي ُمَهددثِ عَ ْشدا ِمدْن أَ َهدرُت بِ َظِفد
 

  بِ واِهدددددمِّ المَ َجددددد اعِ الَبددددد ويدددددلِ ر  طَ ٍَّدددددأَ  
 

دلِ اُق ُكدلُّ ُمبَ سدحَ ا إَ َك َيدىا َلددَ فَ   خ 
 

ددددْت ِشددددا عَ ذَ وِر إِ جُ َضدددد    بِ واِئددددالن   دادُ ض 
 

 هُ اَلددمَ  بَ ي ددوُم ٍَّ ُل الَقددخْيددا بَ ا َمددذَ إِ 
 

حَ مَ فَ    اِئدددددبِ ُر ٍَّ ْيدددددٍَّ  اِضدددددر  الُدددددَك ِعدددددّد  
 

 ماان  وُم الث راَء فَ َتسَب القَ ا اكْ ذَ إِ 
 

 ِب اسِ كَ المَ  مِ ريكَ  َد ٍُّْنماا ِمنْ مْ ى الحَ رَ تَ  
 

ن
نًجصىى ان نمل  مكىىبنجن كل تىىبجن تً عىىَّف  ىىة حج جن كىى ن لىى ةجنفىىينم قىى تنمل جمىىان ملاجمىىانجننبنِث ىىاج

بنالنضًاىن نفىالن ىِا نإلىمنمل عى ةن َّ اجان ضلجانعًةنظ  انملشةماةن ًى  لنملً ماىبنجن ع ى ؤان  ضىا ن
نمل  لنجنف ةفب ُجنمل  ةن ل سن ا ةجنإلمنخ  ع نملماين امُءنملثامءن.ننمَّتً 

ن
نًجصىىى ِّن ف اقىىىَّجنن كىىىينبنلىىىألوينة ًىىى انجن مُ ىىىانلىىىبنلل ا ىىىٍَّن جقىىى لنل ىىى ن:نلوىىىامءنج  صىىىلنمل  ىىىةيُّ

ن:نن(4)ق لنف   ننلٍنجنف ة بنلقص ةن(3)ملل  لن  ناج قَّنملاق  ن
 اا دَ ِهددُمجتَ  مددوالَ ي األَ ِلدد بددُذلُ َت تَ ا َِّْلددَمدد

 

 اِل ا َمددذَ ا أْهددِل وَ صددَبحُت ذَ ى ألَ حت دد 
 

 ةا َيدارِ جَ  اسِ الن د رِ ْيدخَ  ا بنَ ي يَ نِ جتَ و  ََّ 
 

 ي الِ مثَددى ألَ دَ ْهددا يُ َهددالُ مثَ أَ  انَ ا َكددَمدد 
 

دددددةا بَ ي بَ ِندددددجتَ و  ََّ   ةا َمددددداعِ اَء نَ يَضدددددض 
 

 فِّ آلِل فدددددددددددي َكددددددددددد ا ُدر ة  َهدددددددددددن  أَ كَ  
 

                                                 
نملشة ةجن.نالقْعسريُّ ن(1)  :نملصلبج
 .نن23/17جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
 :نل عناماقَّنجنمين م  نملاق  ن.ننروقة الرقيق.نن23/4,1جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(3)
 .نن23/8ًومبنجنن(4)
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نفضىُلبجن آثى انع  اىبنعل ىبنجنفقىةنمصىلحنصى  بن ى ٍلنجن مكىلٍنف  ن مِ جن مصىلحن ىّاملنلاىةنناج
 جل عن  جشتاىنجنثُن أخمجنملش عانفين صفنملل ا َّنملتىين كل ى نلىبنمل  ىة حنجنف صىو  ننم نِ  نعلةلم

نل لةجاالن.نن   ,ن  شلِّنل ل اّ َّنجنملل ض ءنجنملً ع َّن
ن

من  ة  ىىبنجن ىى  ن جلىىبن ًىىبنم نُ صىىفنلاىى ن لى لغنملىى نت ىى ُنفىىينإصىىل غنصىىوَّنمللىى ةنعلى
ن:ن(1)مل  ماننبن  نعًةنمل  ة حنجن ق لن متخة ل ع    انجنفق لن:نإ نل  عن  ن  لِ

 يدِ نْ ا عِ مِ  لُّ كُ  هِ دِ نْ عِ  نْ : مِ  مْ هُ لَ  تُ لْ قُ فَ         هِ لِ يْ نَ  َض عْ بَ  فْ ؟ صِ  والكَ ا أَ مَ وا : فَ الُ قَ وَ 
 

ُمخماجنمل جتًلينفق لن
ن:ننن(2)

 هِ اِبددديَ ِه ، فدددي ثِ اِعدددْقطَ لدددى إِ إِ  رُ يْ أِسددد
 

ن(3)نهِ امِ ُحَسددددبِ  ارِهِ ْن دَ ِمدددد هِ ِفددددى ِطرْ َلددددعَ ن
ن

 اَندددالقَ وَ  الِبددديضِ  نَ يددده ِمدددنِ تْ رَ ا َمطَ َمدددوَ 
 

نن(4)نهِ اِمددددمَ ٍَّ  اِطالتُ ي َهدددددّ الِعِبدددد ومِ رُ وَ ن
ن

ن
ًْةاعن(ن.نن(5) مصلنمل اًمنملم ل ن  نق لنملينً مسن ْ نعع ن ع ُْ نخ ٍانعًُْةكج ن:ن)نفِلُّ

ن:نن(6)اّةةجنمل تًلينع    ن  ة  بنفينإ ةىنم و تبنجنف ق لن  جن
 لِ بُ الذُّ  ةِ الَ س  العَ وَ  بِ واضِ القَ  يضِ والد       بِ  بِ الهِ الس   دِ رْ الجُ وَ  بِ واعِ ي الكَ طِ عْ مُ 

ن

ن.ن ملاِّ  حملل ماين ملخ  لن ملم  فننف  ة  بن  بجن
ا بن ملقلى ن نملً سن نل ملبنملصِّن   تةحنمل نلٍِانملخ ما  ينآلنل  بنملم  نل الن ل ةكُنل 

نملًى ُ ملتاب ُُ ن اى ثىالنتوِ ىاان جنفِ  نً  اانِل لنمل  بنملا ش نملمينالن اىافج جنلمىلبنمضى املبعنِ 
ُِوج ا نآلنل  بن ن:نن(7)نف ق لن جاةِّةلمجنِجلِّ  ن  ل تبنن لِ ا

 ىرَ ّويدددددِه فدددددي الدددددوَ َلدددددوال آُل بُ  كَ رِ ْمدددددَلعَ 
 

  مِ ي  الُمتَدددددددد ْثددددددددلَ ي مِ ارِ َهددددددددنَ  انَ َكددددددددلَ  
 

 ةِ يَنددددددددقَ ِد وَ ْبددددددددي َرب  عَ ونِ لُددددددددعَ ُهددددددددُم جَ 
 

  مِ رَهدددددددددِ وِب وَ ثَدددددددداِر وَ ديَندددددددداِر وَ دَ وَ  
 

ن

                                                 
 .نن1/486جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:نن(1)
 .نن151جنصنلوساطةمللال ًين:نمن.ن2/44جننالعمدةملق ا مًين:نمل ناش  نجن.نننن317,نصننديوانهمل تًلين:نن(2)
 :نملواسنملِا ُن.نالطرف:ن  نلالنلبن  نمضا نم ن  نَّلت  ن.نننقطاعاإلن(3)
 :نملال ةنجنل عنعلةن.نالعبدي:نملا  حن.نننالقنانن(4)
 .ن2/44جننالعمدةملق ا مًين,نمل ناش  ن:نن(5)
 .ن2/335جننالمرشد في فهم أشعار العرب.نمل  بنجنعلةنمهللن:نن1/379جننأماليه مل نملشلاين:ن)6(
 .ن4/256جنويتيمة الدهر جنن191جنصوالظرائف واللطائف .نن191جنصنخاص الخاص للين:نملثان(7)
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مىى فنملة لىىَّنلاىىثنإلىىمنملشىى عا  نملىىينلِىىٍان ملىىينعجث ىى  نملخ لىىة   جنن لىى ءنفىىينمل ت  ىىَّنم ان
ن ى نث ى بنن  نخج مصنشجىااماب,ن صى وَّلن  صى ول ِ  ً ن ِجىّلن م ىٍةن ً  ى نُلىةال ن تْخىت  جن(1) عصىاجن  ىعن
ن:نن(2)ِا بجن ً ملبننخ لةينمضِلانمل نلِان   ةن  ة ل نم فنملة لَّنجن مصول فق لنمل

 َلددْم َيْغددُد ُشددكُرَك فددي الَخالِئددِق ُمطَلَقدداا 
 

 إاّل َوَماَلددددددَك فددددددي الن ددددددواِل َحِبدددددديُس  
 

لَتْندددددددا َشمَسددددددداا َوَبددددددددراا َأْشدددددددَرَقتْ   َخو 
 

 (3)ِبِهَمدددا َلدددَديَنا الظُّلَمدددُة الِحْندددديُس  
 

 فُ َرَشدددددأ  َأتَاَندددددا َوُهدددددَو ُحْسدددددناا ُيوُسددددد
 

 َوٍَََّّاَلددددددددة  ِهددددددددي َبهَجددددددددةا َبْلقدددددددديُس  
 

 َهدددددددذا َوَلدددددددْم َتْقَندددددددْع ِبدددددددَذِلَك َوَهدددددددِذهِ 
 

 َحت ددددى َبَعثْددددَت الَمدددداَل َوُهددددَو َنفدددديُس  
 

 َأتَددددِت الَوِصدددديَفُة َوِهددددي َتْحِمددددُل ِبدددددَرةا 
 

   َوَأتَددى َعَلددى َظْهددِر الَوصدديِف الِكدديُس  
ددددددددا َأَجدددددددداَدْت َحْوَكددددددددهُ وَبَردْ   َتَنددددددددا ِمم 

 

 (4)ِمْصددددددر  َوََّاَدْت ُحْسددددددَنُه َتنددددددّيُس  
 

 َفَغدددَدا َلَندددا ِمدددْن ُجدددوِدَك الَمدددْأُكوُل َوالدددد
 

 دددددددَمْشروُب َوالَمنُكددددددوُح َوالَملُبددددددوُس  
 

ن

نملخ لىةينلتوصى لنكلى تنمل  ىة حنجنلىلنًىامانخىاللنتاىةمةانل ىمانمل لى تن ا ىةنإلىمن ن لُن ِتىفع
بنمل صى وَّن مل صى فنل ا ًينل جظ انقةانملا  َّنجن  ثلتنقىةان  ة  ىبنجنفًىامان جشىلِّنمالمتقص ءنفينم

ل لش سن ملق انمللم  ن ً ام نملل ُلنمل ظلُنجنثُن ق ُجنلتشل بنمل ص فنل لاشأنملمين شلبن  مفنعل بن
اانجن كىين ى لنجن مللعىةْنملمالُنل ل جم نجن مل ص وَّنل لغ ملَّنملتينتشلبنللق سنفىينل لت ى نجنثىُن ىمِانمل

نم ضل    ت   تب,نف مِانمللجىُاةنملتىينلىبجنن م ى ِ ن ِ  ى جنجن  مِانِ سنملث  بنجن   ن   لبنجن نن  ل 
شت  ن نمثاك ن.ن  ِا نجن نِأًبن ُقصُّ

 جاتلىىمنلعُاثىىامتنملىىةكانجننلىى نم ىى بنملت   ىىين ىى ن  ة  ىىبن ىىالملم  لاىىلنملىى ن   ىىةنعلىىةنمهللن
ن  نع ق لبنجنف ً ل ُنافةاجن  ش ل ُنع  ؤانِ  ن شى لنملضى ُفنف قصةاجنملامَّبنفينع  ابنجن ملخ افج

ن,نملللى غنن ملل ُان ملص  بنجنف ا   ُن  ِم كُنجن   ىل ُنملخ ىُلنجن مللى ماينملصىغ الن ة ثىَّن ف قى لج
ن:نن(5)فين ة بنلعُا ا نل ن ْمُاةلن

 انِ َمددى ِلُصددروِف الَّ  ُهددو الُمرتَجدد
 

  بِ اِهددددددددددددددددددداٍِّدددددددددددددددددددِب الر  ُم الر  ِصدددددددددددددددددددُمعتَ وَ  
 

 فُّددددددددهُ ْت كَ َكددددددددلَ ا مَ َمددددددددبِ  َجددددددددواد  
 

دددددددددَلدددددددددعَ   دددددددددوَ  ارِ الَجدددددددددوَ  يفِ ى الض     بِ احِ الص 
َكددددد  اَيدددددالثِّ  يِ ْشددددداِب َووَ ِبدددددُأْدِم الرِّ

 

  اِعدددددددددددددددبِ ِب والطِّدددددددددددددددْرِف والطِّْفَلدددددددددددددددِة الكَ  
 

                                                 
 .ن1/37جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
 .ن1/37ًومبنجنن(2)
نملشة ةجنملظل َّن.ننالِحْنديُس ن(3) ًْةعسنجن ك نملل لج  :نمْصلبجنمل ع
 :ن ة ًَّنقة  َّنل صانمشت اتنل لًم جن.نتنيس  (4)
 .نن3/70جننعصر المأمونةن:ن  ماف عينجنن(5)
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نملشجىىىغُلنملشىى َّلنل  ىىىُ نمللىىملع ن ع ن جشىىىتغاللنمّ ىى نعُاقلىىىَّنملِلّلىىينفًىىىاماجن لاىىلج ن ة  ىىىبنجنفىىالنتىىىاماجنإالا
نم نفىين ىةحنملىُ   انن ملخ لن ملقجاىنجن  جًشغاللننللة القع  ءع لعخة َّنضج  فبن تقة ُنمل اى ُنل ىُنجن قى لج

لن نن:(1)ل  لنملة  نل ل  صع
ددددُ  َشدددرحِ َصددددر  بِ   م  ُمْلدددَتهَ  ورِ الصُّ

 

 ي ُشدددددددُغِل ِفددددددد ورِ ذِل الُبددددددددُ َبدددددددَبدددددددْدر  بِ  
 

 ِدهِ اِصددقَ ى لِ الِقددرَ ى وَ ي القُددرَ ِطددُمعْ 
 

   الَخددددددددَولِ ِل وَ ْيددددددددالخَ ْيددددددددِر َمددددددددُن ، وَ ِبغَ  
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .نن86جنصنهديوانعاقلَّنملِللين:نن(1)
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 الفصل الثاني
 

ن
 المؤث رات الدِّينية والتُّراثية في تناول شيمة الكرم

ن
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 توطئة : -
 

نفين ام لبنمض لمن ل  عَّن  نمل تغ امت           ن,نملتينِ  نل  نمثاك ننش ةنملاصانملال ميُّ
َّنملشاا َّنجنِت ى انمل   ى لنمل  ة ىَّن تاق ىةك نجن مًتقى لنمل لت ىعنملال مىين ى ن  ى لنملا   نفينمل ِا

ىىَّنمال تىى مننمللشىىاينجن مخىىتال نمضلًىى سنملتىىينمةتنإلىىمنتاىىةةن صىى ةان مللىىةم لنإلىىمنمل ضىى النجن  ِا
ملوِىىىانجن مالًغ ىىى سنفىىىينملتاىىىافن مللىىىم نجن مًتشىىى انمللىىى ماين ملقع ىىى  نجن م ةكىىى انمل  مىىى قمنجن شىىى  عن

ل   لنملاقل َّنجنإمنًش تنملوا نملة ً َّنمل ختلوَّجن م ةكانعلُنننملِالُنجنملغً ءنجنإض فَّنإلمنت  انم
ت نملتة   ن ملتال َّنجنفأق  تنمل ِتل تن,ن عقةتن ش تن ِا نجن تاةةتنملثق ف تنجنً   تً عتنملالُ 
نملاخىى ءجن ُا ثىىاتنةِىى ِ  نملىى امق  ن نفىى  ةكاتنملثق فىىَّنم ا ىى نم ةكىى انجن عىى  لىى لسنملالىىُن مل ًىى ظامتنجنِ 

ن ىى نصىىامع تنجنِ لصىىامعنلىى  ن م نالن تاىى ا ن  ىى نشىى ةانملاصىىانملال مىىيُّ المىىتقامانجن كىى نممىىتقاما 
ملقل اىىلنملاال ىىَّنجن ملصىىامعنلىى  نملاىىابن مل ىى ملينجن ملصىىامعنلىى  نمل مىىل   ن َّ ىىانمل مىىل   نجن لىى  ن

نكىىىىم نانملصىىىامع تن ملً معىىى تنِ ًىىىىتنممتملوىىىا نملة ً ىىىَّن مل مكل ىىىَّن ملِال  ىىىىَّنلاضىىى  نلىىىلا ن نض ا
غٍَّن لىى ٍ ن ختلىىٍفنعىى نملصىىامع تنملتىىينشىى ةك نملاصىىانمض ىى ينجنفىى ضة متن ملغ  ىى تن مضمىىل َّنصىىل

نَّ ىىىىان ىىىىأل ٍفن ىىىى نننملصىىىىامعنجنإًاىىىىبجنملصىىىىامعنملوِىىىىاين ملىىىىة ًين  ختلوىىىىَّنجنمض ىىىىانملىىىىمينمًىىىىتجنشىىىىِالل
ن ختلوىىَّنجنن  ىىم مكبن ماللت ى عينملىىمينم تىةُنلتىى فانممىىل لبنل  ا ى نجنفثّ ىىَّنثق فىى تن تاىةةلنجن آةمب 

نجن فالمىىىوَّن  تِل ىىى  نجن م لىىى ءن  تال ىىى  نجن ةخ لىىىَّن ً ف ىىىَّنلىىىا حنمإلمىىىالُنجن عىىىابن فىىىاسن اُ 
 عل  ءن  ًل   نجن  نةفعنإلمنملتاملحنل ختلفنمً معنملالى ُنللىم ةنعى نمل اتقىةمتن مضفِى انجن ملىااةن

ف    ُنجنإًابنصامع ن ق ُنعلمنممٍسنعقل ٍَّن ة  قام  ٍَّن ممىٍسنن–ملتال اننإ نل  ن–علمنملخص ُن م 
 جمتو ةٍلن  نضا بنملتا اانملوِاينملتينمجش اتنفينملكنملاصا,ن  جًلثقٍَّنع نمل ؤثامتنملولمىو َّنجن

ُاٍلنضم ل بنمل تِل   ن   ملا ُنملاقل َّ.ن ن  جُمخع
ن

نملكن نجنفًشأتن ً كجنلة ةل نفىينن– مِثانن–ِلُّ مث انث اانجن آتمنمجِلبنفينملاصانملال ميِّ
ال ىىانجن مً ىى  ن  ىى فظ  نعىى ن لىىةة  نفىىينمىى اان لىى التنمل  ىى لنجنف ًاِمىىتنآثىى انملىىكنملتوِ ىىان ملت

نملشىىاانصىىةىنمل  ىى لن  اآت ىى نجن صىى النمل لت ىىعنجنتىىًاِسنف ىىبن صىى ةانفِىىاان ِلّىىبنفىىينملشىىاان نض ا
ىىاانجن تظ ىىانف ىىبنمضفِىى ان مآل ىى لن مل شىى عانجن كىى نًىى ع ن ىى ن  ثق فتىىبنجن  ظىى كانتافىىبن اخ اىىبن ت ضُّ

ص انملشى عانف ىبن شى عانملًاى سن آ ى ل ُنجن  ت ىةثنف ىبنعى نمفِى اكُنجنإًاىبنلالى اٍلن ل ى ٍلنملخ  بن 
ن    نجن لملكنق لن:نملشاانة  م نملاابن"ن نمض ةمثنفينِلِّ لُّ لع ن.ن(1)مع

                                                 
 .نن1/30جنننالعمدة ملق ا مًينجنمل ناش  ن:نن(1)
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 شيمة الكرم : في تناول  االسالميثر أ •
ن

نملة ًين صىةاملنخصىل لن ى ن صى ةانمإلل ى ُنملشِّىااينجن ف ى ن ًلىعجنملشى عانمل ِى  ن جُاةُّنملتامثج
ًا ىى نُتْاُ ىىةجنإلىىمنمختامق ىى ن نللًوىى منإلىىمن نمضشىى  ءنجن م  ن ال مىىَّنمىى  حع نعًىىةن ىىة ةع إللىىةمعنصىى اٍلنالنتقىىفج
نعل ىىبن ى نتلى اٍبن خلىامٍتنإًمىى ً ٍَّنعة ىةلنِ ًىتن لاثلى نلالمىىتل    تنجن  ًِ ً ى نملا  ى نجنل ى ن شىت لج

 عانملال مىينفىينمل ى ا ثنملىة ًين"ن ى ةللنخصىلَّلن ًَّ ىَّلن م   المنللتال انمضةلين ملوًين نفقةن لىةنملشى
ل ل  ق تنملوً َّنملتينمماوتبجنل لتال انجنفامُحن متل    نفينشاااعنجن   ظِّو  نت ظ ول نلة ةلمن ًملُجن ىعن

ن.ن(1)اؤ تبن   مقوعبن"ن
نن
  الكريم ثر القرآن أَ أو الا : 

 
ِالن ُلنللوصىىى  َّنجن مل ً ىىىلُنملقىىىاآ نشىىى نللل ىىى  نجننمل صىىىةُانمض ا ُ نلللالَّىىىَّنجن مل ًلىىىعنملثىىىاا ملُغىىىةع

ىبعنجن كى نمض ىانملىمين نضين ثقىٍفنعى نقامءتىبن ف  ىبن  وىظنًص صع  مل ا  نمض لنللثق فَّنجنفالنًَّمل
مًتلىىبنإل ىىبنملىى نمضث ىىانجنفأشىى انإل ىىبنفىىين اىىا نمِىىاانت ل  ىى ٍتنننللِتىى بن ملشىىاامء,ن  ً ىى نقىى لن:ن"ن

ومنل لقاآ ن  ةانآلَّن مةملنفينم ن.ن(2)متا  لنمف ً  نملِالُن"نِ 
ن

ِالنملقاآ نامفةلمناا مل ن   ل نفينثق فت ُن ن كِىممن  لقةنمةاكنملشاامءنل مِّ ُنكمانمل ق قَّنجنفش
ن  ى  ن  ِى  ن نمل  ضىانفىينِىلِّ نمل ىيِّ َّ ىان ِتوى  نن–العنملشىاامءنإلىمنملًالىعنمضصى لنجنإلىمنملىًاصِّ

اى ً  ُن ملوى ظ ُن صى اكُن ى ن   ىبنجن  صى َّ  نآثى اكُن مىت ة  نِث ىالمن ى ن ن–ل للة ةنضًابنلة ةن
ُنملمىىىًت ُن  ِوىىىلنل ىىىُنت جنً  ىىىَّنملىىىم  ن تالع ىىىَّن لِىىى تنملل ىىى  علىىىمنكة ىىىبنجن قتلمىىى  ن ىىى نًىىى اان ىىى ن قىىى ِّ

  متاشىىىة  نلًص صىىىبنلتِل ىىىلنمشىىىا اكُنلظىىىالٍلنا   ً ىىىَّنجن ت   ىىىةك نلق  ىىى ءمٍتنًومىىى َّنجن تغىىىم ت  ن
ثاما ى نلأل ىلنملصى نلأم من ُلىَّعنملتىينامل اى ًيجن م   نالنتجىُاةنجن تمىل    نل ى لعنمللىمبجن تا   كى نل ل ُّ

ى ن مشىةانتىأث المن ملتىمملل نلمى  ا ب ننجف لش عان ؤ ةنق ُلبجنل لًصى صن نل ىةعُن  مقوىبنجن ل ِى  نمِثىانإقً عل
ن ى نقىةن  ت لىبن ى نا ى  نتالِّىانعّ ى ن ا ى ةن"نفللتً صنملقاآًينثامؤان متِّم عبنجنإمن لةنملش عانف ىبنِىلا

 ىى نقضىى   ن,ن ىى نَّ ىىان  لىىٍَّنإلىىمنملشىىاحن ملتوصىى لنجنف ىى ن ىى ةل ناممىىخَّ نفىىينملىىممِالنملل ا ىىَّنلا  ىىَّن

                                                 
 .ن570جنصناالستدعاء األدبي والديني في شعر أبي تمامملشت  ينجنص لحنعلين:نن(1)
 61/نن1جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن(2)
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مل مىل   نلِىىلن ى ن    ىىبن ىى نقصىصن علىىانجنً ك ىىكنعى نمالقتصىى ةنمللوظىىين ملغًىمنمضمىىل لينملىىمين
ن.ن(1)ن ت   نل   نملخ  بنملقاآًين"

ن
ينمم ل ل ُن  اماق ُنتً عتنملتأث امتنملقاآً َّن  عنمختالفنملشاامءنفين لِ ت ُن تل  ً ُنفنننننننننن

فينمشا اكُنجن تً عتن اماق ُنفينت ظ فنملقاآ نملِا ُن  نلى  نمالقتلى سنم مإل  ى ءنم نمإلشى النإلىمن
نإلىىىمنل ىىى لنجن"نف ىىى نملشىىىاامءن ىىى ن ظاىىىفنآ ىىىَّلن نكىىىممنملتًىىى عن مُةنمض ىىىانل ىىى الل ىىىٍَّنم ن ىىىةثنجن لاىىىلا قصا

نِل  نلم النم نل ءن  نم الن"نلِ  ل  نجن  ً ُن  ن ظفا  .ن(2)َّنجن  ً ُن  نمقتلسن اًمل
نفىين اىىا ن ة ىىبنإلىىمنممىتخةمُملشىى عانمنلقىةن ىى ل نقاآً ىىٍَّنِث ىىاٍلن:ن"نمجىىًةسنجننلال مىىيُّ ملوىى ظع

ىىىُةقَّنجنملمىىى النجنمآل ىىىَّنجنمل غوىىىالنجنمإلمىىىالُنجنملتالىىىاُّننجنمضلىىىانجنمل ىىىةىنجنل لىىىَّنملقىىىةانجنمللًاىىىَّنجن ملصا
نإلىمنمل ىىةل التنملتىىينملِى ثانجنملىىثاقال نملشى عانكىىمانمضلوى ظنن جشىى اج  ن..."نج الن خوىمنمًاىىبن  ً ى ن قتىىلسج

نفىىىين مىىى عةت  نعلىىىمنتىىىةمعين ت    ىىى نفىىىينملىىىًصنملقاآًىىىينجن"نفلل وىىىاةمتنملقاآً ىىىَّنف اىىىةل نِل ىىىال نتِ ىىى ج
ِ ىى نمل اى ًين ملصى انفىين خ لىىَّنمل تلقىينمينملثق فىَّنملة ً ىىَّنملقاآً ىَّجن ثل ى نكىينفىىينمكى نملشى عانجن

مًا  نتلالنمل ةل لنملشااينم معن اًلمن مِثانًَّلمن  نةالالتبنة ً  نجنخص ص لنعًة  ن ًظىانإلىمن
ملقاآ نن متث انِل َّلن  ن–نم   ًل ن- نف لش عانن(3)مللً ءنمل اً ينمضع  نجن ل سنلص اٍلنم   َّن"ن

 ننً   ىَّنجن  ى ناان ى ُنصى  نمإل   ءنملمينت ً بجنلا نمضلوى ظنلعننملِا ُنفينامُنص اتبنجن متو ةلم
نو سن.م  عنجن تأث اك نملِل انفينملًُّن قا  نملخ صنفينمض

ننننننن
ن:نن(4)   نل  لن  نق لنفينممتخةمُنلوظَّنملقاآ ن,ننق لنملينً مسن

 يا ابَن أبي العّبداِس أندَت الدذي
 

   َسدددددددددماُؤُه بدددددددددالجوِد ِمددددددددددرارُ  
 َيرُجددو وَيخشددى َحاَلتيددك الددَورى

 

   والندددددددددددارُ  َكَأن دددددددددددَك الَجن دددددددددددةُ  
ن

نفىىين  ة  ىىبنل مىىتً ةانإلىىمنملتضىى ةنفىىينملل ىىتن فقىىةنمىىامنملىى نًىى مسنإلىىمنتا  ىى نصىىوَّنملِىىُا
ن ملثى ًين,ن ل مىىتخةم بنمللوىىظنملقاآًىىينجنإمنمىى عةتنلوظىىَّن"ن ىةاما"نملشىى عانفىىينمإلشىى النإلىىمنَّىى مالنِىىُا

نمى اعُلبجن مل ى ل ُأًاىبجنن  ة  بنجنفضىاللنعى نإ   ا ى نل لا ى ءنمل ت مصىلنلُىبجنجن تّىمنإ ا ِىملكنجن شىاانِ 
نل لام ىَّن مل  أً ًىَّن مل  ى لنمل  ًاىَّعن اج فينمللًاَّن.ن الن خوىمن ى نل ىمانمللوظىَّن ى نظىاللن م   ى ءمتنتجشىاع

                                                 
 .نن41جنصنالعربي الحديُ التناص في الشعرملل ةينجن ّصَّن:نن(1)
 .نن63جنصنالتضمين في التراُ النقدي والبالٍّيملال عينجنال نعلةنملق ةان:نن(2)
 .نن133جنصنالصورة الشعرية في شعر ابن الساعاتي  ةم نجنم  ُن:نن(3)
 .نن313جنصنالتذكرة الفخريةمإلاللين:نن(4)
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ملما ةلن نلملكن لةً نِث المن  نملشاامءن  ظِّو ً  نفينمشا اكُنللةاللَّعنعلمنمثانع  اَّن  ىة   ُنفىين
ن:نن(1)ن  لبنملا  ءنجنِ ل نملا  ينفينق لبن  ة  لن

 ُتْعِطي الَجَّيَل وَمدا َأكَبدرَت ِقيمتَدهُ 
 

 وَأْيَسددددددددددُر الُشددددددددددْكِر َتلَقدددددددددداُه ِباكَبدددددددددداِر  
 

 َشددِهدُت أن ددَك ِسْلَسددال  َكَمدداِء َحي ددا
 

دددددددداِر    وَسدددددددداِئُر الن دددددددداِس ِصْلَصددددددددال  َكَفخ 
 

 كَأن مدددا الن ددداُس فدددي الددددُّنَيا ِبِظِلكدددمُ 
 

ددددددددوا َبدددددددْيَن َجن دددددددداِت وأْنهددددددددارِ     َقدددددددد َخيم 
 

ن
ىىبعنجنل ً ىى نُ شىىاجانل لقل ىىلن ىى نملشىىِانجن نفىىينًومع نلِثىىالنع  اىىبنجن الن ِلجىىاج ف  ة  ىىبجنالن ج ىىسُّ
نفينًومبنجن  اللنملكنل  ىبنًوىسن  ة  ىبن مى  ُلَّعن ل عىبن ى نخىاللنتشىل  بنل ى ءنمل  ىان   اظجُج

ىىىىَّلنل ًىىىىبن ل ىىىىً ُنجنفشىىىىلابنلق ىىىىَّ ملًاىىىى سننفىىىىينمالمىىىىتبنجن ل   ىىىى نمل  ىىىىة حنعىىىى نمىىىى اانملخلىىىى نعقىىىىةن ق ًا
ىى ان نالًاىىةمُنملمىى  لَّعن ملمىىاللَّنفىىينع ىى ا ُنجن فىىينكىىممنإشىى ال نإلىىمنمصىىلنملخلىى نجن لصلصىى ٍلنِ لُوخا

ارِ  ﴿مقتلُمبجنملش عان  نق لبنتا لمن:ن جن قىةنللىأنملشى عانإلىمنن(2)ن﴾َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكالفَخَّ
ن لع ن نملُِا لعُ ن ابجنل ً  ن تِلاوبجنملًا سنجنكممنملتشل بن كمانمل ق ًاَّنل ق لن:نإ ا بعنخج نفين  ة  ع  مصل 

 ل ؤِِّةنمل اًمنملمينمكبنإل بنُلُالنِلن  ن قصىةجنكىممنمل  ىة حن  اى  نفىينلى ماانجن شىاانِ ى نلى ن
ج ل ىممن ظ ىان مًابجنُ ا  نفينمللًاَّنجنف لظاللن مضً  ان  ا نمعةاانمهللنمل  ًبنلل تاق  نفينِت لىبعنملا   ع

نمل نملا  ينل لا حنملقاآً َّنلل ابنملاة ةن  نمل واةمتنملقاآً َّنفينم  ٍ ن م ةن.ننتأثا
ن:نن(3) شل ب نلق لنمل نملا  ينملم ل نق لنملمااينملّاف ءن  ة ل ن

و اُر َسددددداَحَتهمُ   َقدددددوم  إذا َندددددَََّل الدددددَُّّ
 

 َتفي دددددددددُأِوا ِظدددددددددل  جن ددددددددداِت وَأْنَهددددددددداِر  
 

ىبعنج ى  فنمى  َّن  ة  ع ىأًا ُنلى  نظىاللننفلً  لنملضُّ  شىاا  نل  لُىٍَّن ى نملاِّضى ن ملًااى ُنجنِ 
مى نممىتقل ل ُن مً  ان ُمشل انجن   نملكنإاّلنلعن ى فنقلىلن صى لعبعن ج نلىبنملضا ىسُّ نًومىين ج ع جن كى نشىا ا 

ىىلنجن نملوىى ظنن)ُتُو اىىُأنجنظع علىىمنع ىى ءنمل  ىىة حن,ن قلىىلنإِام ىىبنجن كىىينفِىىال ن ًلا ىى نملقىىاآ نملِىىا ُن نض ا
جن ُمً ى ان(نتصىى ان  لىَّنمكىىلنملًااى ُنفىىينمآلخىالنجنلىملكنمِثىىانملشىاامءن ىى نممىتل     ن تىىةم ل  ننلًاى ت

ممن  نُمضوً نإلمنملكن ى نت  لىبنكىمانمضلوى ظن ى نل  ل ىٍَّنلع ختص صى  ن ن  ة   ُنجن م  فين صفنُِا
ًىىى نمىىىلبنإل ىىى حنملشىىىاامءنعلىىىمنت ظ و ىىى  فىىىيننل لصىىى انمل اا ىىىَّنملل  لىىىَّنمل مىىىت ةلن ىىى نمل ل اىىىَّنجنمةِا

نف بنن اا ن صفنًا ُنمل   لنفينمف  ءن  ة   ُن نلتا   نصوَّ ن.نملُِا
ن

                                                 
 .نن69جنصننَّهة اإلبصارمضخ انعًةنملاًا لين:ن   نلاةك ن.ن  اةنملل تنن2/88جننديوانهمل نملا  ين:نن)1(
 (ن.ن41م النملا   ن,نم َّن)ن)2(
ف ءن:نن(3)  .ن114جنصنديوانه ملمااينملاُّ
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ن:نن(1)   نكمانمضلو ظن"نملُتُلاُّنن"جن ق لنمل نً مسن  ة ل نك ا  نملاش ةننننننننن
يُض الن دى            ُمَتبرُِّج المَعروِف عِ      َحِصر  ِبال ِمنُه َفم  َوِلَسانُ     رِّ

 
نمل نملا   ن:ن(2)ين  ق لج

 ال َعيددَب فددي ُنْعَمدداُه إاّل َأن هددا
 

 لِلَخددددددداطبيَن َوٍَّيدددددددرِهم َتَتَبدددددددر جُ  
 

ندددا  أو َأن هدددا َتصدددُفو َلَندددا َوَتُعمُّ
 

 حت ددددددى ُيَخي ددددددَل َأن نددددددا ُنسددددددَتدَرجُ  
 

ن

نلىبنِ ى نُتُتلىاننمل ىاملنلقظ ى ا ننلِا عبعن ع  اعىبعنجن جىةلٌّ   ًت ى نعجْلللى ننف  ة حنملينً مسن جظ ا 
ةال نلبنللاجو لنجنف  ن لالن  نإظ  انع ى ءنمل  ىة حناللن م  ننلُىبجنجن جاُتاع   ,نلا   ى ان  ى للن مىًَّلنت مىبج

نمل اًىىمنف لاىىلن ىى نإظ ىى انع   ىى نمل  ىىة حنملتىىين قىىة   نمىى مءلنمِ ًىىتن ل ً ىى نًىىاىنملىى نملا  ىىين قلىىبج
ن   ىى ةنجنف لشىى عانع ىىةنإلىىمنمإل نُ مىى   نلمىىؤمٍلن ىىً ُنمُنلغ ىىانمىىؤملنع لىى لنجن لًِىىبجنع ىىب  شىى ةلنلِىىُا

ن ت مفىى ن  تىى مءُن ىىعنمل ىىةفنملىىمينمىىامنإل ىىبنملشىى عانفىىينكىىمان ُّن,ن كىى نممىىل ب    ة  ىىبنل ىى ن شىىلبنملىىّم
نمِتمىلبنملى نملا  ىين ى ن نإلىمنت مى  نملقلى حنجن كى نممىل ب  ن ى نمل  تىبن ى الل ُُّ ملص النجنِ ى نمًاًى نًُْشىُت

ةتنلوظَّنملُتُلاُّننفينملقاآ نملِا ُنفىينةاممتبنلال ينملولموَّن علُنملِالُنجن ال  ن  نمعت ملبنجنفقةن ان
ىُلنكىممنملا ىلن نمل نملا  ينممىت  عنم ن جُل ِّ نع نمل املنجن لِ ا ن صةاج نقل ح  م   نملًا ين نضًا  نع ل 
فينع  ًً نعًة  نًقلبنإلمنكممنمل  ضعنجن قةنًلحنفينملكنم ا  نًلى حنجنفتأ ىلنفىينتلىكنمإل  ى ءمتن

نل  ن"ن   َّنالنتلةك نفينملِل  تنملتينملتينممت  عتنمللوظَّنملقاآً  نض ا َّنإ ص ل  نلً نجن   نملكنإالا
ن.ن(3) تِ  ن ً  نِالُنملً سن تا ل اكُن    نم تنفين ةماننمللالََّّنن ملل   "ن

نةقَّلن ت ة ةلمن مشةُّنتأث المنفينملًاوسن    نمضلو ظنمضخاىنملتينتِااتنملِ ثاجن ك نلوظ نمِثاج
ن ىى نمً ىى انمللشىىا َّنجن مِثىىانت ىى ن ملتصىى ق لنللوىىظنمللًاىىَّن ىى نمضلوىى ظنملمىى لقَّنملىىمِاننجنفىى لِ ثانً ىىا  الؤ ل

نعم لىَّعن  اعىبعنجن نَّنمع ى اجنمهللنلًل ىبعنصىلمنمهللنعل ىبن مىلُنجن قىةن اةتنمللًان م ن ى نمخلى انفىين صىفع
ق  ىَّنع ى ءننوى ان نل جالى من ى  شابن  ن  ابنالن ظ أنملىةملن,ن قىةنممىتو ةنملشىاامءن ى نكىممنملخلىان  ظان

ًو َّن  نًو  تن ةامل  ة حن,نف  ن تاا نل ل  نملةينع نملًا س,ن صلحنفينًَّتب,ن   ن  مبنج ن.مل
                                                 

 .نن60جنصنأروع ما قيل في المديح.ننً ص فنجنإ  لن:نن550,نصديوانه  مل نً مسن:ن(1)
لى ختالٍفنلا م ىَّنملل ىتنملثى ًينجن  ىثنن48جنصنلمنتحلا.نن  اةتنمضل  تنعًةنملثا للين:نن233جنصنالمنتخل مل  ِ لين:ن(2)

ن ق لن:ن
 لو أن ها َتصُفو لَنا َوَتُعمُّنا            َحق اا َلُخيَِّل َأن نا َنتدحَرُج                    

نملغ  ىىىَّن ىىى نتلىىىاُّننمل ىىىاملنكىىى نممىىىتةامننملالىىىلن َّ م تىىىبنجنلىىى نا م ىىىَّنمل  ِىىى لينللل ىىىتنمصىىىحن نض ا ملكنتِىىى  نلوظىىىَّنً  ىىى نًىىىاىنم ا
 مالمتةامنن ً ملَّلنمِثانفين  قا  ن  نلوظَّنملتة اننملتينم اةك نملثا للين.نن

 .نن139جنصنمن روائع القرانملل  ينجن   ةنما ةن:نن(3)
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ن:نن(1)  تللامنكممنمضثانملقاآًينفينق لنملينلِانل نعّ  انفين ةحنمل اتضةنن
 َقددد اُح ََّْنددِد الَمجددِد ال َينَفددكُّ ِمددن

 

 َنددداِر الدددَوٍَّى إاّل إلدددى َنددداِر الِقدددرى  
 

 قَنددددُت َأنِّددددي ِمددددن ُذرَاُه ِبَجن ددددةِ َأيْ 
 

ددددا َسددددَقاني ِمددددن َنددددداُه الكددددوثرا    َلم 
 

ن
نفىىينمللًاىىَّنجن لِىى نكىىممن نُمًّىىبجن اىى  ج ىىبعنلالىىبن ج ىىسُّ نعًىىةن  ة  ع ف ىى ن لىىةانملشىى عان ىى نًاىى ٍُ

ىىبعنجن  ىى نةفاىى ن  ة  ع بنإلىىمنتصىى  انمإل مىى ُسنم نملظاىى نمًقلىىُبنإلىىمن قىى  نلاىىة  نامىنملالىىُبن ىى نِىىُا
لمنملا ىل  ءنملِ ثاجن ش المنلملكنإلمنما   َّن  ة  بنع  اعبعن جن ءنملل  ىلنملاىمبنملىمين ً ىبجنإ ى اجن م 

نع  ءن نض ن  ن كلبنلبن ِو بنلق َّن   تبفأًَّ اجنلبنع ا نم مانجنفالن  لَّنلبنلاةنمآل نإلمنميِّ ن.ن ا
نن:ن(2)  ثلجبجنق لنمل نعً  نملمين ق لن  ة ل ن

 راوثَ ا كَ يهَ فِ  داهُ نَ  لَ ساَ أَ ي ا           فِ الص   هِ دلِ ن عَ مِ  ة  ن  جَ  رضِ أَ  لِّ كُ بِ وَ 
ن

نملل  ءن ك ان ن:نن(3) شل ب نلبنق لج
 راوثَ كَ  كَ فِّ كَ  ودَ جُ  إال   َض رْ تَ  مْ لَ                 ةا ن  جَ  نهُ مِ  يتَ أَ رَ  يتَ أَ ذا رَ اِ فَ 

ن ىى نممىىامانا عىىَّنملتاال ىىانملقاآًىىينمًاىىبنمِمىىُبنمضلوىى ظنملاال ىىَّن  اىى ًين  ىىةل التنامااىىَّن"نإ ا
جنفىىى للوظنملقاآًىىىين)ل لىىىَّنملقىىىةا(نملىىىمينن(4)  ِىىى نم نتو ىىىُن لت اىىىَّنفىىىينآ ىىىَّن م ىىىةلنم نتال ىىىان م ىىىةن"ن

ن:نن(5)ممت   انمل نمضمةينفينق لبن
 درِ القَ  ةَ يلَ لَ  هُ دَ وا عنِ القُ  يضِ وا       إلى الفَ لُ م  حَ تَ  يومَ  يضِ الفَ  فودَ وُ  ن  أَ كَ 

ن
نلُنُ اجةن ش انإلىمن قىٍتن  ُِّ اى  نفىينشى ٍان  ىّةةنجن م عًا ى نت ماىعن ةل لىبنل شى انإلىمنملخ ىانملُلى

ن نفىىىينًِوىىىبنجنف لشىىى عان ظاىىىفنلوىىىظن)نل لىىىَّنملقىىىةان(نللةاللىىىَّنعلىىىمنملِىىىُا ملىىىمين لىىىةانضىىى  فنمل  ىىىة حع
نملغ اىىىبنملىىىمين تىىى ماىنخلىىىفنكىىىممنملا ىىى ن إ نلىىى  نن–ملو ىىى  نجن كىىى نمل اًىىىمنملىىىمينم  ىىىمنلىىىبنملىىىًاصُّ

ن.نن(6)ن﴾لَْيلَةُ القَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  ﴿ا لمن:ن ك نق لبنتن–ملتال ان

                                                 
 .ننننننننننننننن393جنصنجوهر الكنَّمل نمضث ا,نًلُنملة  ن:نن(1)
 .نن394جنصنًومبن(2)
 .ن99جنصنديوانه ملل  ءن ك ان:ن(3)
و انجنملتعم ُن:نن(4)  .نن17جنصأثر القرآن في األدب العربي في القرن األول الهجري ملصا
 .نن2/74جننالعمدةمل ناش  ن:نن(5)
 (.ن3,نآ َّن)ملقةام النن(6)
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فين   نًامك نتش انإلمن قٍتن ا ٍ نفينش ٍان  ّةةنجنة  نم نت  لنمإل   ءمتنملتين
ن                 :نن(1)  ل  نملً  مننملم ل نجن ملكنعًة  ن ظاو  نمضعاملينفين ة بنةم ةنل ن   ةنجنق االل

 رِ القدَ  ةِ لَ يْ ن لَ مِ  يطانُ الش   بُ رُ هْ ما يَ كَ         هفِّ كَ  لِّ من طَ  موالُ األ بُ هرُ تَ فتىا 
ن

ىىبعنجنةاللىىَّلنعلىىمنِا ىىبن فقىىةنع ىىةنملشىى عانإلىىمنملتشىىخ صنجنفلاىىلنمض ىى ملنت ىىابن ىى ن  ة  ع
لا ةكىى  نلمىىلبنَّىى مالن شىىةلنمىىخ ابن  كىى ن ىى نم  ىىمنلىىبنن– مىىاَّن ىىةانجنثىىُنشىىلابنكا ل ىى ن ملتا ةكىى ن م 

ننن-ُ ّلن(ممتخةم بنلِل َّن)ن ِجلاىلنجنفىق نِ ًىتنملشى     نتِّلىلج ل ا بنملشا     نل لىَّنملقىةانجن  ىثنت
ن اا فعبعن. نفينم ةين معً  ن البع ن  ة  بنتِلالج نم  ملع نجنفق ا نل ضصو ةع

ن
ن:نن(2)  ف نمل نت  ُنفينممتخةم بنللوظَّنملقاآً َّنفينق لبن

 ثَددَوى ِبالَمشددِرَقيِن َلُهددْم َضددَجاج  
 

 َب َأهدددددِل الَمْغدددددرَبين َأطدددداَر ُقلدددددو  
 

 َعَمْمددَت الخلددَق ِبالنعمدداِء حت ددى
 

 ٍَّددددددا الدددددث قالِن ِمنهدددددا ُمثَقلددددديِن  
 

نلق امةنلوظَّن)نملثقل  ن(نعلمن  ل  نجن لًِاىبن مُةنعل  ى ن اًىمنملثقىلنعلىمنشىِلن ُف  نلُن ِتفع
نمل شىاق  ن,ن ُمى ان تىمن ن ُا صىُلنمل غىال  نجنلً سنجنف لخل ن جثقىلن ى نع   ى ن  ة  ىبنجن صى تجبجنُعى

ف  اتنقل ل ُنفا ل نل  نم صل ُن  نملا    ن ملًاُنملتينمتثقُل ُن.نلقةنل عنملى نت ى ُن ى نلى  نمللوىظن
نمللقى عنجن ل ى  ينل ال تىةمةن ن  ة  ىبن فا ىَّنملًى سنفىينِىلِّ ملقاآًين مالمتا النملل  ً َّنل  ف نلى  نِىُا

ُةنإلمنلاى لنمل شىا ن شىاق  نجن مل غىابن غىال  ن."نمل ِ ًينملمينتصلنإل بنمجع   تن  ة  بنجنُع ع
ف ل شىىىا ن مل غىىىابنمصىىىل  ن ًشىىى ا  نفىىى  ناقاىىىَّن م ىىىةلن قىىىعنعل   ىىى نفاىىىلن م ىىىةنجنف تىىىأثام نلىىىبنتىىىأثالمن

ن.نن(3) شتاِل نفينل ظَّن م ةلن  نمل   ن"ن
َّن للىىبنجن  تّن نعلىىمنصىى ا انجن ةلىى الل ىىامةع خىىمنملىى نت ىى ُن ىى نمالقتلىى سن مىى لَّلنةمع ىىَّلنلغاضىىبن  ج
ن:نن(4)ؤ ةنل لًاصنملقاآًينمِثانتأث المن  نَّ اانجن ملكنفينق لبنف ل لبنمل 

 انِ يحَ رَ وَ  وحِ ن رَ مِ  كَ ودُ جُ  انَ كَ فَ           حسانِ اِ بِ  حساناا إِ  عتَ بَ تْ أَ  ئتَ ن شِ إِ       
ن

ف لش عانممتخةُنملِل  تنملقاآً َّنلل   نمثانًا َّنمل  ة حن فضلبنعل بن  نً   َّنجن لتل   ن
نقللىىبن لالىىبنُمِثُىى نمل شىى اَّنفىىينإتلىى عع ن ممىىتاةمةلمنلتًو ىىمن  لتىىبن ىى نً   ىىَّنمجخىىاىنجنف ىى نصىى  بج انقلىى الل

                                                 
 .نن228جنصنالمحاسن والمساوف.نملل   قين:نن4/37جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(1)
 .نن3/299جن شرح ديوان أبي تمام ملتلا  ين,نملخ  بن:نن(2)
 .نن230جنصننالصورة الفنية في شعر أبي تمامملالا عينجنعلةنملق ةان:نن(3)
 .نن3/169جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(4)
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إ مىىى ًعبعنعل ىىىبنلق مىىى ٍ نآخىىىان لاىىىلن  ىىى لنملشىىى عان  ىىى للنك ًاىىىَّلنمىىىا ةلنجن لؤكىىى نملام ىىىَّن مالمىىىىتقامان
ممتل  بجن ملمِ ًَّنجن ك ن  نعلاانعًبنملش عانفينممتخةم بنللوظتين)ا ح(ن ن)ا    (نجن ك ن اًمن

ٌَ َوَرْيَحااٌن َوَيٍَّااةُ نَِعاايٍم ن﴿ملشى عان ى نق لىىبنتاى لم:ن فِيَن ح فَااَرْو ااا نِْن َكاااَن ِمااَن الُمقَاارَّ جن لًِاىىبن(1) ﴾فَأَمَّ
ان للبنجنفقةن مً افنل آل َّنملِا  َّنع ن اً ك نمضصلينجنل ضا  نفينً  نتال اينلة ةن ؤ ِّةن  ؤم ع

نملقاآًين  نم   نمل ىة ثنعّ ى ن جىًاعن نلىبنمهللنعلىمنعلى ةانمل تقى  ن ى نام ىَّن كًى ٍءن مىا ةٍلنًقلنملًصا ُج
نلىبنملشى عان ى ن  ى لن ُج ل مءلنعلمن  عت ُن تقال ُنإلمنخ لق ُنجنإلمنلجاةنملت  عين ت ثالنف  ى نُمى ًُا

ن  لٍَّنف   نل نُماُةُفن  ة ُ بجنملا  ُءنلا  ٍءنآخان.ن
ىبعن عل امتىبنجنل   ىةن ى نقى لعنلقةنتأثاانمل نت  ُنلى لقاآ نملِىا ُنتىأثُّالمنل لغلى نجنف ّشى حنمل  تُىبجنلألو ظع

نجن ل ِىىى  نلق لىىىبن  لاجىىىبنمل ىىىؤث فىىىينًوىىىسنناُنتال ىىىاانجن  ِمىىىُبنمل اًىىىمنملىىىمين قصىىىةاجن ضىىى  ل ن ل ىىى الل
ًا  ن متا ةن ًاَّن ملتال لنجن م  نفينمكًبنجنف  "نالن متا ةنملو ظل نقاآً َّلنلقصةنملصا ملم  عنجن مثااجنملق يُّ

ن ملُن"ن  مقفن مِا  تنل  نلةلمن  نملشا انفين لةم نِلِّ نِل ا  ن.ن(2) نقةا 
ىى  نملقىىاآ نملِىىا ُنعًىىةنملىى نملا  ىىينملِتىى بنملىىمينُ ً ىىبجنقمىى ل نمِلىىُان ىى نملثق فىىَّنمللغ  ىىَّن  ِ
ن  مضةل ىىَّنجن  ىىثنًىىامان ضىىاجبجنًُصىىُبنع ً ىىبنل مىىت ةانلاىى نصىى اان مفِىى اان تاىى ل اان ىى ن   ىىبنجنفغىىصا

ش امتعبعن نللغىَّننشاااجنل واةمتعبعن م  ى  نملى نملا  ىينمِثىانملشىاامءنت ىثالل  قعصصبن معال عبعن تمنق لن:ن"نِ 
جن  ظ ىىانملىىكنلل لىى نفىىينُ ة ىىبنضلىىينن(3)ملقىىاآ نملِىىا ُنلىىالن ًىى  عنجنإمنِىى  ن صىىةاانملثقىى فينمض لن"ن

ملوىىى ماسنجنفأًىىىتنتشىىىاان  ًىىىمنمل كلىىىَّنمض لىىىمنمًاىىىبن  ىىى  لنًظىىىُنآ ىىى تنملقىىىاآ نشىىىاالمنجنم نُمًاىىىبجن  ىىى  لن
ن:نن(5)جن  ثن ق لنن(4) ِ تعبعنِ  نفالنمل نملات ك َّنقلُلبجن  

 َمِلدددددددك  ٍَّدددددددَدْت َأفعالُدددددددهُ 
 

 والُعدددددرُف فيهدددددا والن كيدددددُر  
 

 َيوَمدداُه : يددوُم نددداى َوَيددو
 

 ُم رداى َعُبدددوِس َقْمَطريدددُر  
 

 ِفدددددددي َذا َوَذاَك ِكَليِهَمددددددددا
 

 َخيددددددر  َوَشددددددر  ُمسددددددتطيُر  
 

 ال َّاَلدددددددِت الددددددددُّنَيا َلُهدددددددمْ 
 

 الس ددددعيُر  هُ هددددوىا َقرارتُددددمَ  
 

                                                 
 (ن.ن89-88جنآ َّن)نمل مقاَّم النن(1)
 .نن71,نصنالصورة الفني ة في شعر أبي تمامملالا عين,علةنملق ةان:نن(2)
 .ن51جنصالشاعر المجدد  –ابن الرومي :ننملصوةينجنِا  ن(3)
ِ  نمل نملات ك َّن  نمشةِّنملًا سنتأثُّاملنل لقام ن    ِ لنلبنجن النَّاملَّنفينكممن  نةم تنمكةمفبنملظ كا َّنعلمنمضقلنتتوى ن ىعنن(4)

 النجنفقىةناج ينمًاىبنقى لنمكةمفنملقاآ نجنللن   لنم ض لنم ن ِى  نممىل لبن عل امتىبنشىل    نلأمىل بنملقىاآ ن ى ن لىةنإلىمنملىكنمىل
نعلمنمًابنِ  ن  ى ِينملقىاآ نعى نقصىةن.ن ن تم ُءل  ن(نجنثُنقلتنقص ةلنم م ن ً  ن"نجن عل اتبنتةلُّ نملل ا َّن)نُعُا     لن:"نقامتج

 .نن4/34جنناألٍّاني ًظان:ننمضصو  ًين:ن
    نلاةك ن.نن8جنصننديوانهمل نملا  ين:نن(5)
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ن نجن   ُن اٍبن شل عَّنجن ك ن اًىمل ُا لقةنقمُنمل نملا  ينم  ُن  ة  بنإلمن  ُنع  ٍءنِ 
نملىى نملا  ىىين ن  ىىة   ُن شىىل عتبنجن لِىى ا قىىة ُنتً  لىىبنملشىىاامءنقلىىلنملىى نملا  ىىينِث ىىالمنل شىى ةلنلِىىُا

نعلىمنمً   نع نل  ىعن ى نمىلقبن ى نملشىاامءنفىين ا قىَّنتً  لىبنل ىممنمل ى ءلنِى  الل ىأنمتِِّ  اًىمنجنفقىةنمتِا
ن ى نمل  تىبن ً ى نجن مىتو ةلمن ملقاآ نملِا ُنفينامُنص اتبنجنف مىتا انملو ظىبجن تىمنالن ِى ةن خلى نل ىت 
نإلىىمنممىىتخةمُن ىىبجن تىىمن صىىلنلىىبنمض ىىاج  ىى نمإل  ىى ءنملىىمينت ً ىىبجنكىىمانمضلوىى ظنلصىى اتبنجن ُت ثاىىُلنًظ ج

جنف ضلوىىى ظن)ق  ا ىىانجن مىىىت  انجنملمىىىا ان(ن ىىى نكىىىينإالنف مصىىىلننملو صىىلَّنملقاآً ىىىَّنجنِق ف ىىىٍَّنضل  تىىىب
ااَ ًر َوَسااِعيًرا ﴿ قاآً ىىَّن اةتنفىىينمىى النمإلًمىى  نجنقىى لنتاىى لمن: َْ َْ َوأَ ...  نِنَّااا أَْتتَااْدنَا لِْلَكااافِِريَن َسَ ِساا

هُ ُمْستَِطيًرا َا يَْوًما َتبُوًسا قَْمطَِريًرانِنَّا نَخَ ...  يُوفُوَن فِالٍَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ ن.ن(1)﴾اُف ِمْن َرفٍِّ
ىةفَّنجن  لُن ِى نمخت ى انملى نملا  ىينل ىمانملمى النل لىممتنمخت ى المنعشى ما ل نجنم ن ى نقل ىلنملصُّ
فاًىىىةنملالىىى عنإلىىىمنكىىىمانملمىىى الن تىىىةلُّانآ  ت ىىى نجنًلىىىةنم نمل  ىىى انملىىىمينتىىىة ان  لىىىبنكىىىمانملمىىى النكىىى ن

  نمعىةانمهللنلِل   ى ن ى نلى مءنجن قىةنممىتو ةنملى نملا  ىين ى نملىكنلىأ نمل ة ثنع نمضلامان ملِو ا,ن ن
ىةنكىىممن ى نممىىتا اانملى نملا  ىين ىى نملوى ٍظنقاآً ىىَّن لاىلن ً  ى ن اىى ةل  نض لى ءنمل  ىىة حن معةماعىبعنجن ؤِِّ
ِث ىىاٍلن ىى نكىىمانملمىى النجنمض ىىانملىىمينِىى  نلىىبنمضثىىانمضِلىىانفىىينتشىىِ لنملىىًاصن صىى  َّتبنجنملىىكنم ن

  ن قىىامنكىىمانمضلوىى ظنجن قوىى نإلىىمنمكًىىبنثىى مبنمل تقىى  نِ ىى نلىى ءنفىىينكىىمانملمىى الن"نمللًىىَّجنمإلًمىى  ن ىى
نملمىىىًةسنملخضىىىانجن  مل ا ىىىان ملظىىىاللنجن آً ىىىَّنملوضىىىَّنجن ملقىىى ما انجن ململمىىىل لنجن مللؤلىىىؤنجن ث ىىى بج

ا انفقةن مضم  انجن ملِ ف انجن...ن"نِ   نمف ةنمل نملا  ين  نملو ظنملًا ُجنمف ةنم ضل ن  نلوظَّنملم
ن ظاو  نفينمل  تبنل لةاللَّنملقاآً َّنًوم  ن.ن

نملىى نملا  ىىينمعت ىىةنعلىىمنآل ىىَّنمالمىىتةع ءنم نملتىىةمعين ل شىى ةلنن–إ نلىى  نلًىى نملتال ىىانن–إ ا
ن  ة  بن شل عتبنجنفقةنتاكنمل اًمن اتاةنإلمنمِثان  نآ ٍَّنجن فينكممن ى ن ثلىتنع ى نملتوِ ىان لُِا

ُُّن بعنملا   نلًص صنملقىاآ نل ا ً  ى ن  ىةل الت  نجن عى نلصى اٍلننعًةنمل نملا  ين ةقتبنجنُ  ًج ع نف  ع
نث قلٍَّنفينممتخةمُنكمانمل ا ًين مل ةل التن.ن

ممنِ ًتنمضلو ظنتلاينفينملم عن لاىنمضشىخ صن ى نمللصىانجنفتتخ ىلنمضلوى ظنملل لىَّن  م 
م ينة  ثىىىٍَّن لىىى  ننفىىىينملماىىى عنِأشىىىخ ٍصنعل  ىىى ن   لىىىَّن  قىىى انجن تتخ ىىىلنمضلوىىى ظنملاق قىىىَّنِأشىىىخ ص

نلأللو ظنملقاآً َّنمثالمنِل المنفينلالنملص  ََّّنملشاا َّنص  ََّّلنتص  ا َّنجن"نن(2) مخال ن ل  فَّن جنفق ا
ىىبعنجن ت تىى  نعىى نمىى اان ف لِل ىىَّنملقاآً ىىَّنتتًىى  لن ىى نمل اًىىمنمىى  بن مع  قىىبن مىى اانصىى ااعن خص اصع

                                                 
 (نن10نج7جن4آ َّن)نمإلًم  :م النن(1)
 .نن1/252جننالمثل السائرمل نمضث ان:ن ًظا:نن(2)
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ن امةف ت  نمللغ  َّنلت  لٍ نمتُن عنمل اًمنمل امةنجنف    ن ممتلةلتنل  نَّ اك نلُن مّةنُ مةاك ن,ن لُن غ ع
ن .ن(1)ًَّ ُءك ن,ن لُن ؤةِّنملص اُلنملتينتجؤةِّ   ن"ن

 
 ظ ىىتنملمىى انملقاآً ىىَّنل كت ىى ُنملشىىاامءن نضًا ىى نتتخ ىىمن ىىة ةنمل ىى مسنجن تصىىلنإلىىمنلقىىةن

ة ً ىىَّنمع ىى  نملىىًاوسن ملاقىىلنجن  ىىثن  ىىتوظنملال عىىينملل اىىينكًىى كنلً ىى مننمً ىىةاتن ىى ن  ا ثىى تن
ىىُةنإلىىمن صىىو  نل لصىى ان لىى عينجنلىىملكنُع ع :نملً  مل ىىَّنجن ُقماىى   نإلىىمنقمىى    ق   ىىَّنجنِ ىى ن امكىى نملاا

 ثنملة ًين لخ صٍَّنملقاآ نملِا ُجن ً  مل َّنص انً  مل َّنعل  نجن كينملص انمل قتلمَّن  نمل  ان
آث اكىى ن ملا ةكىى نملًومىى َّنن.نفللصىى النملقاآً ىىَّ(2)جن مىىت ةال ن ىى ن ىى مةثنملتىى ا خن مخلىى انمضةلىى ءنصىىغاى

ن مل ؤثالنفينًوسنمل تلقىين ى نً   ىَّنجن ملا ةكى نملوً ىَّنملل  ل ىَّن ى نً   ىٍَّنمجخىاىنجنف ىينتثىاينملىًاصا
نملشِّىىىااينملىىمين  ىىى ينلاىىى نملًُّصىىى صن ملشِّىىااينجن تِمىىىلبجنملا عىىىَُّن ملل ىىى لن,ن لىىملكن ل ىىىعنملىىىًاصُّ

 مامنملشىاامءنِلُّ ىُنإلىمنت ف اكى نفىينًص صى ُنجنمل قتلمَّن  نل  نملو ن ملل  لنجن كينملغ  َّنملتين
المىتث  اك ن ت ظ و ى نفىينمشىا اكُنلامىُنصى اٍلننمفا  نعلمنممتل  ُنملًص صنملقاآً َّلملكنًامكُن تة

ً  مل ىىٍَّنتل ىىعنلىى  نمل اامفىىَّنجن مللىىةالجن ملتىىأث انجن ملل ىى لنجنلىىملكنقلا ىى نًلىىةنشىى عالمنخىىالنشىىااان ىى ن
ن.نامُنص اان  ءنمآل  تنملقاآً َّنفيممت 

   نملشاامءنملىم  نممىتث ا منآ ى تنملقىاآ نملِىا ُنجنملى نملشى صنملخ معىينجن  ىثن قى لنفىين
ن:نن(3)إ ةىن ةما بن

اَختَانِ أِس ، في َكفِِّه              مِ إلى َعَلِم البَ   َن الُجوِد َعيناِن َنض 
 

نتاى لمن: ااَختَانِ  ﴿ف  نكًى ن لتوىتنإلىمنق لىبع جن لًِاىبن ضىعنمآل ىَّنفىينن(4)ن﴾ فِيِهَماا َتْيٍَااِن نَاَّ
ن  ة  ىىبنجن   ىىبنمىىخ اعبعنجن ل  ىىلن مىى  ٍ نلة ىىٍةنللتال ىىانعىى ن  قىىٍفنخىى ٍصنجنفقىىةنمامُةنمإلشىى ةلنلِىىاُع
نمللًاىىَّنملتىىين ع  اىىبنملىىمينالنُت ىىةُّان ىىة ةنجن النت ًاجىىبنق ىى ةنجنفللىىأنإلىىمنملصىى النملقاآً ىىَّنملتىىينتصىىفج

ان نل لاىىلن ً ىى ن  ة  ىىبنجن قىىةنمىى عةتبنملالىى النمعىىةك نمهللنلل تقىى  ن ىى نعلىى ةع ن  ضىى ع ل نلِىىفِّ  ن اىى ةالل
نل ىممنمل اًىمجن بن كين:ن)نع ًى  نًّضى خت  ن(نفىينمإل  ى ءع ملقاآً َّنملتينممتةع ك ن ممتض ف  نفينًصِّ

ن تشِ لنص اتبنجنفق ُنلملكنلت ظ و  نت ظ ول نفً ل ن ل  ل ل نفينآ ن.
                                                 

 .نن139جنصمن روائع القران ملل  ينجن   ةنما ةنا ض  ن:نن(1)
 .ننن194ن-192جنصنالصورة الفنية عند أبي تمامملالا عينجنعلةنملق ةان:نن ًظان:ن)2(
نجنلا م َّن:نن500جنصنلوَّيرينأخالق ا.نن  اةنملل تنعًةنملت   ةين:نن80جنصنطبقاتهمل نمل ات ن:نن)3(

اختان .                                 فتاى باَن للناِس في َكفِِّه            مَن الُجوِد َعيناِن نض 
 (ن.66م النملا   نجنآ َّن)ن(4)
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نل  نملتامث  نملة ًين ملشالي نجنإمن ق لن ُ ل عنملوجُق  يا ن:ن(1) نللتال انع ن و   بنللُِا
 وال َتجوُد َيد  إاّل بما َتِجدُ      َساا َفوَق َطاَقتها       َما َكل َف اُ  َنف    

 
جنل ً ى ن(2)ن﴾َر يَُكلُِّف هللاُ نَْفًسا نِرَّ ُوْساَعَها ﴿فًامانفينش انل تبنمض لن  ظِّفنق لبنتاى لمن:ن

نللتال ىانعىنملمين ق لن:ن"نملل ةن  نمل  ل ةن"ينمل ثلن  ظِّفنفينملش انملث ً اؤ تىبنن   ى نملىكنإالا
جنةجنفينًظاان  ن ا ين   عًةانِث اجن لِى ن ى ن ا ىين  ى نلة ىبعنقل ىل  و   بنللل ةنجنفل سنملل م

نلِثىالنملا ى ءن ق  تىب ل ممن م  ينملش عانل  نملغًين ملوق انفىينت صى لنكىمانملشى  َّنف جنلى سنملِىُا
ًا   نل لًاوسنمل متاةلنلللملن.نن م 

ن
ْر  ﴿ملىى نت ىى ُنق لىبنتاىى لمن:نن   ظِّىف ِْ َوَر تُبَااذِّ اابِي َوآَِت َذا القُْرفَااح َققَّااهُ َوالِمْسااِكيَن َواْفااَن السَّ

ن:نننن(4)جنفين ة بنضلينمل م  ن   ةنل نشل ًبنجن  ثن ق لن(3) ﴾تَْبِذيًرا
 َلددددُه ُخْلددددق  َنهددددى القُددددرآُن َعنددددهُ 

 

 ُه الس ددددَرُف الِبددددَداُر وذاَك َعَطدددداؤُ  
 

 وَلدددَم َيددددُك ِمْندددَك ِإضددددرار  وَلِكددددن
 

 َتمدددداَدْت فددددي َسددددِجّيتها الِبَحدددداُر  
 

ن
ا ىبنملىمينتلىى   نمل ىةانمل اقى لنإلىىمن فقىةنمامةنملى نت ى ُنم ن  ىىةحنملى نشىل ًبنلِثىىالنع  اعىبعنِ 

ِ ىىفنممىىت  عنملىى نةالىىَّنمإلمىىامفنجن مهللنمىىل  ًبن تاىى لمنً ىىمنعىى نكىىممنملخلىىٍ نفىىينِت لىىبنملا  ىى نجنف
نت  ُنم ن  ةحن  ة ُ بجنلخل نً منملقاآ نعًبنفن

نلة ىةنجن تىمنعجىةان ى نشىاامءنمل اى ًين ِجىلِّ جن مىا ل نن(1)ِ  نمل نت  ُن جل ىةنًومىبنمىا ل ن امُءن
 امءنكممنمللة ةنًامانالن للأنإلمنملت   انم نمالً امفنل آل َّنع ن اً ك نمضصلين,نفقةنمخىمنمل اًىمن

                                                 
 .ننن2/688جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:نن(1)
 (ن.286م النمللقالنجنآ َّن)ن(2)
.نتاىىةةتنملًصىى صنملقاآً ىىَّنملتىىين ىى نمل  ِىى نم ن ِىى  نملىى نت ىى ُنقىىةن ظو ىى نفىىينق لىىبنجنِق لىىبننن(26مىى النمإلمىىامءنجنآ ىىَّن)ن(3)

َوَر تُْساِرفُوا نِنَّاهُ َر يُِحاا ُّ  }.نم نق لىبنفىينمى النمضعىامفن:نننن6جنآ ىىَّ {َوَر تَأُْكلُوَهاا نِْساَرافًا َوفِاَداًرا}تاى لمنفىينمى النملًمى ءن:ن

الحجنن31جنآ َّنن{الُمْسِرفِينَ  م ن ِ  نمقتل مبن ى نمى النمإلمىامءن نض نمآل ىَّنفىينمى النملًمى ءنلى ءتنفىينمى   نملً ىينعى نن.نً 
مِىىلنم ىى ملنمل تىى ُنجن مآل ىىَّنفىىينمىى النمضعىىامفنلىى ءتنفىىين اىىا نملً ىىينعىى نمإلمىىامفنفىىينمضِىىلن ملشىىابنجن كىىممنالن توىى ن ىىعن

  نًاىنم ن ى نمكلىتنإل ىبنًىةمءنمل الى  ين ى نم نمل  ض عنملمين  اقبنملش عانجن ك نملً ينع نمإلمامفنفينملا  ءنجنلممنفً
ن {=َوَر تُْسِرفُوا نِنَّهُ َر يُِح ُّ الُمْسِرفِينَ  } ملش عانمقتلسن  نق لبنتا لم: اىنم ا ع ةلنللًظانجنً  =  ت ننإلمنت   ٍصن تةق ٍ ن م 

نمل اًىمنعلىمنملىاَُّنن{  َوآَِت َذا القُْرفَاح َققَّاهُ }ملش عانإًا  نمقتلسن ى نق لىبنتاى لمن:ن نمآل ىَّنلىُنتىمِانلوظىَّنملماىافن نض ا  ى نم ا
 .ننن37جنصحركة التراُ في شعر أبي تمام والمتنبي :نننءملا ُنتض ً  ن م  نلُنتمِان.ن ًظان:نمل ال  ينجنًةم

    نلاةك نن.نن2/156,ننشرح ديوان أبي تمام:نملتلا  ين,نملخ  بنن(4)
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بنع ىىةنإلىىمنملتال ىىلن ملت ث ىىلنل ىىةفنت ل ىىةنًىى ٍعن ىى نمل و اقىىَّن نف لل ىىتنملثىى ًينمضىىومنِ ىى نكىى نجن لًِاىى
ِا نملش عان  نمإل   ءن ةاللَّلنلة ةللنم ةثتنممتثً ءلنفينملةِّاللَّنملة ً َّنمل قتلمَّنجن ك نمض انملمينُ 

ننلاظُنع  ءن  ة  بن مخالبنع نةماالنملا  ءنمل ل اينمل أل فن ن ل ممنممت  عنملشى عا ُُ ى م نُ صع
ىىىةجنجن الن قصىىىةجن خ لوىىىَّنم ىىىانمهللنللىىى  ُن انإمىىىامُفبجنف ىىىبنجنف  ة  ىىىبنالن تا ا نجن م ن لىىىاِّ   ة  ىىىبنلىىى لُِا
نملكن لع نف بن ع ةانجن مىل َّ نِمىل َّنملل ى انملتىين مىت  لنتغ اكى ن مإلمامفنملمينً منعًبنجن لِ ا

ن خ لوت ىىى نجن ن  ىىى نكًىىى نفقًاًىىى نًتوىىى جن ىىىعنعلىىىةنملقىىى ةانم نتغ  اكىىى جنف ىىى نملاىىى ةلنإالن ل اىىىَّ نث ً ىىىَّ ن صىىىابج
ن ال ظتىبنملتىينملىةمك نعلىمنصى انملىينت ى ُنملتىينلىةمنف  ى نتىأثاان ملال عينف   نمكىبنإل ىبنجن ًىاىنم ا

نجنعًىىىة  نننقىىى لن:ن"نفأًىىىتنلىىى لقاآ نملِىىىا ُنجن ال ظىىىَّ نةق قىىىَّ جنالن ل ًل ىىى نملخ ىىىأ جن الن اتا  ىىى نملشىىىكُّ
ن ضٍعنعلىمنتال ظنمًابجن اصنعلمنم ن ضعنلِلِّنص ان ن   فظل نفينِلِّ ٍلن ضال نخ صل نجن لًِابنظلا
ن.ن(2)مل  لعنملشخصين ملو  ىنملقاآًين ال ن"ن

نن
نملقا ى لين ىاىنننن نع ل َّنملت   ان ملت   لنفينتشىّابنملًصى صنع ل ىَّن   ىَّنجنف ى ُ  إ ا

ن"نعلمنملش عانإممن  نم اةنِال ل ن جنلتاصىافن ملتغ  ىاعن اةانلًى عن ى نمجنم ن ىلغ ااجنم نلا نملِىالُم ا
م نملتض   نجنف   لنعلمنملكنم ن جض ًبنجنم ن ة جنمإلش النإل بنجنم ن  اةن اًى انفىينعلى النمجخىاىن

نن.ن(3)علمنل َّنقلبنم نًقلنإلمن ِ  نم  نلبن  نمل ِ  نملمينك نف ب"
ن

ًىىامانلقىةنتً عىىتن ىىا نإفىى ةلنملىىينت ى ُن ىى نملقىىاآ نملِىىا ُنجنف ىىينالنتىاةجنعلىىمن ت ىىاٍلن م ىىةٍلنجنف
 للأنإلمنمالقتل سنمل افينآل  تنملقاآ نملِىا ُن مىتا ًل نلىبنفىينتأِ ىةن اًى انملىمين  ىةفنإلىمنإثل تىبجن

ن:نن(4) امُنص اتبن ل  تبنملوً َّنجنف ق لنفين ة بنضلينما ةنملثغاين

ددَيرني  َقددد َكدداَن َوعددُدَك لددي َبحددراا َفص 
 

حَضدددداِح واَلوَشددددِل    َيددددوَم الَِّّمدددداِع إلددددى الض 
 

 َبِري تددددددددهِ  ن اُ  هددددددددذا ِمددددددددنوَبددددددددي  
 

ٍْ فدددي قولددده         ]ُخلِاااَق اإِلْنَسااااُن ِماااْن َتَ اااا
ننننن

نق لبنتاى لمن:ن ٍْ َساأُِريُكْم آَيَااتِف فَاَ  تَْساتَْعِ لُونِ ﴿ف  نكً ن قتلسج  ن(1)﴾ُخلَِق اإِلْنَساُن ِمْن َتَ 
 ة  ىبنملل  ىلنجن لى سن لى  نمل صى لنإلىمنع ى ءن نكينملتين  لىتنل ًىبجنن–فق نن–عللتبننل  نم انل جن

                                                                                                                                               
صنن,نالوسدداطةن.ن  ىىامانمللالىى ًينقللىىَّنمكىىلنمل اىى ًينن ًظىىا:نمللالىى ًين:ن3/227جننالمثددل السددائرملىى نمضث ىىان:ن ًظىىان:نن(1)

    نلاةك ن.19
 .ن72جننالصورة الفنية في شعر أبي تمامملالا عينجنعلةنملق ةان:نن(2)
ن:نن(3)  .نن39جنصنمنهاج البلغاءملقا  لًينجن  ُ 
 .ن3/90جننشرح ديوان أبي تمام:نملتلا  ين,نملخ  بنن(4)
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ا  نجنف لشىىى عانم  ىىىأنفىىىينتقصىىى انمل  ىىىة حنف ىىىبنجنالنمىىى   نم نمضل ىىى تنفىىىين اىىىا نمل ىىىةحنالنملتاىىى
نمل  ىىة حنمل ممىىعن ىى نخىىاللنملتشىىل بنمللل ىىغنجن لِىى نمىىاعتبننل ىىالمن ن عىىةكنلىىيصىى اتبن"نِىى  "نإلىىمنِىىُا

نً لنن  نجنفالنمل  ة حنُلاانة  بنجنمةىنإلمنًت اجنَّ ان اَّ بنف    ابنل عةن   ل عةانجن النملش عاج
نل ل عة  نت ً اجنلاامءن ل ةاتبنملماا اَّنملتينلُن   لنف   ن  ة  بن لُن  جنف  ن ً بنمل قتنملِ فينلللاِّ

عًىىبنجن ل ُتلًاىىُبنعتىى بن  ة  ىىبنلىى لقاآ نملِىىا ُن نل ُّلىىاان ىى نلىىةانِىى  ن ىى نملىىينت ىى ُنإاّلنم ن مىىتل ان
ن ل  بن.ن

ن   نمالقتل سنمل افينآل  تن ن:نن(2)ملقاآ نملِا ُنجنق لبن  ةحنً حنل نع ا نملماِمِيا

 اْشدددُدْد َيدددديَك ِبَحبدددِل ُندددوِح ُمْعِصدددماا 
 

 َتلَقدداُه َحددبالا بالن ددَدى َموُصددوال  
 

 َذاَك الدددذي إْن َكددداَن ِخل دددَك لدددم َتُقدددل
 

 َيدددا َليتندددي َلدددم َأت ِخدددذُه َخلددديال  
 

ن
ى نلق لىبنتاى لمن:ف لش انمضخ ىان ى نملل ىتنملثى ًين ِى ةنم ن ِى  ن يَاا َوْيلَتَاح لَْيتٍَِاف لَاْم ﴿ ًظ ل

ىُةنن(3) ﴾أَتَِّخْذ فَُ نًا َخلِيً   جن قةنممتو ةنملش عان  نمللوظن مل اًمنملقاآًينفينامىُنصى اتبنجن لًِاىبنُع ع
ل ىةفنت ل ىةنًى عنن–ف   ن  ِ نم نًم  بنملتًى صنمل ضى ةنإ نلى  نلًى نملىكنن–إلمنملت   ان ملتض ةن

  ظاو ىى نجن ملىىكنلقخوىى ءنةاللىىٍَّنلة ىىةٍلن خ لوىىٍَّنللةاللىىَّنملقاآً ىىَّنملتىىينممتضىى ف  نملشىى عانن ىى نمل و اقىىَّ
جن  نملمين اةتنف بنمآل َّنمل قتلمَّجن  ظ انملكنلل ل ن  نخاللنملال عنإلمنملم ت ظ ول نفً ل ن ل  ل  لن

اايْ  ... َويَااْوَ  يََعاالُّ الَِّااالُِم َتلَااح يََدْيااهِ  ﴿ قىى لنتاىى لمن: ْنَساااِن َوَكاااَن اليَّ .نل ً ىى نن(4) ﴾َخااُذوًر   طَاُن لِْْلِ
نخل لبنل  ثنل نِ  نصة قكنلُنتق لج نملخل لنملمينالن جضِّ ُُ ن.نلنفينُ قِّبنلُنمتاخمانخل اللن  ة  بنًعْا

ن
ىىى نلالىىىبن مىىىاينفىىىينشىىىااانمىىىا    نملىىىا حنفىىىينلقىىىةنم الُىىىعنملىىى نت ىىى ُنعلىىىمنملقىىىاآ نملِىىىا ُنم العل

ملو ظىبعنجن تاىاا نل ا ً ىبنُنفينملاىا  نجنفى قتلسن ى نآ  تىبن نجن  ت شمنفينقص اةانت شينملةانمللمة
 ن  نِثالنت ثلىبنلى لقاآ ن:ن"نالنجنفق لن اللل ن  تالللن  نملكنِثاللنلوتتنًظانملل ل تينجن مِثا ص اا

نش عالمن  نشاامءنملاال َّنتأثانل لقاآ نملِا ُنتأثانملينت ى ُنجنفىق نملقى ائنالن ِى ةن  ضىينفىينم عافج
ن.نن(5)من اثانل  نخ  لن مجخاىنلش عٍانِأًّ  ن ضعنًصبنع ً بنملًقلن  نملقاآ نملِا ُن"نملة  م ن ت

                                                                                                                                               
 (ن.ن37ضًل  ءنجنآ َّن)م النمن(1)
 .ن3/71جننشرح ديوان أبي تمام:نملتلا  ين,نملخ  بنن(2)
 (ن.28م النملواق  نجنآ َّن)ن(3)
 (ن.ن29-27م النملواق  ننجنآ َّن)نن(4)
 .ن67صن,نحياته وحياة شعره –أبو تمام الطائي ملل ل تين:نن(5)
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ىلن مإلشى النإلىمنن  مت ةنعلىينلى  ملل ىُن اًى ان ى نملقىاآ نملِىا ُنجنفىين اىا ن ة ىبنلل تِ 
ن مضمىنجنف ق لن نن:نن(1)صو ءنِا بن   بنع  اعبعنمل ت مصلنجنملمين لملبنخ ل ل ن  نمل  ِّ

 ُل ِمن َعاَداِتِه ِحيَن ُيسَألُ ال َأذىا              وال الُبخْ َمّناا و  ُع المَعروفَ َوال ُيتبِ 
ن

ِْ هللاِ ثُامَّ َر ﴿ف لش عانتً صنتً صل ن ل شالمن عنمآل َّنملِا  ىَّن ٍْفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فِف َسبِي الَِّذيَن يُ

ٍْاَد َرفِِّهاْم َوَر َخاْوٌف َتلَاْيِهْم َوَر ُهاْم يَْحَننُاونَ َوَر أًَذى لَُهْم أَْيرُ  اً يُْتبُِعوَن َما أَْنفَقُوا َمٍَّ  جن لًِاىبن(2)﴾ُهْم ِت
نمآل ىىَّنإلىىمنملمىى   نملىىمين خىىةُنمل اًىىمنملىىمين ا ىىينإل ىىبنجنلاىىةنت ىى  انفىىينمضلوىى ظنلق لىىبن ًقىىلن و ىىُ 
لغىى ين ت شىىمن مل اًىىمنمل قصىى ةنجن كىىممن ىىةعُن  ؤ ىىةن  قوىىبنجنفىى ل اًمنملىىمينا ىىمنإل ىىبنملشىى عانكىى ن
ًوسنمل اًمنمل قتلسن  نمآل َّنجن ملتش لبنل  نمل اًمنمل ًق لن ًبن مل ًق لنإل بنل ِّ نجنف آل ىَّنت ىةحن
كىىمانملواىىَّن ىى نمل مىىل   نملىىم  ن خالىى  نم ىى مل ُنفىىينملل ىى ةن فاىىلنملخ ىىان ملتغىى ءن لىىبنمهللنجنثىىُنالن

جن قىةنممىتو ةنملشى عانءلنل ىُننللً تىبنلى ملىملكن عىةكُنمهللنكممنملا لنملصى لحنلى لّ  ن مضمىن  جْتلعاج ُ ن
ش ةتبنلِان لن م  ًظىانمل تلقىينإلىمنن بنملخ لين  نكمانملا ى بنجنالفتلى   نكممنمل اًمنفين ة بنلل تِ 

ضًاىىبنن– كىى نمللًاىىَّنن–مللىى مءنة  نملتصىىا حنلىىبنجنفقىىةنت ىىةثنعىى نملواىىلنجن لىىُن ت ىىةثنعىى نمللىى مءن
ن ا  ن  لنقامءتبنللل تن. ال ُ ن  نمآل َّنملِا  َّنملتين ق ُنعقلنمل تلقينل متةع

نعظ ُن صلنإلىمنةالىَّنكىا بن   تللمنمضثانملقاآًينفين صفنمل نملا  ينل  ة  بنلُِا
ن:ن(3)ملً سن  نع  اعبعنفينق لبن

 َجدددددددددواد  ُيَندددددددددادي الهددددددددداربيَن َعطددددددددداُؤهُ 
 

 إلدددى أيدددَن مندددي ؟ الَت حددديَن منددداصِ  
 

ن
ْوا َوَرَت ِقااايَن  ﴿ُن ىىى نخىىىاللنمقتل مىىىبنلق لىىىبنتاىىى لمن:ف ىىى نكًىىى ن صىىىفن  ة  ىىىبنلىىى لِان َْ فٍََاااا

نكممنملا  ءنم َّن  ابن ً  نملًا سنةاللَّنِثات  .نة  بجنفالن  ابن  نع  ءن  (4)﴾َمٍَاصٍ  أ ا نجنِ 
نض ىٍةن ن  الى  نجن لِى نالن وىاا ن  ة  بن ا ىين ملًاى سج ن  نمامةنمل نملا  ينق لبن:نك نم ا إ ا

جن النتألو ىى نملًوىى سنجنلىىملكنللىىأنإلىىمنت ظ ىىفنن ىى نع  اعىىبعنجن كىىينصىى ال ن  ل لىىَّ نالنتقلل ىى نملاقىى ل
ل لاىلنصنملقاآًىينإلىمنملال اقى لنفىين ة ىب نملقاآ نملِا ُنجنلالًتق لن  نمل اق لنمل تض  نفينملىًان

ىبجنملىًوسن ت ىابن ًىبنجن نمىخ ؤانإلىمنُ ىة نتلغضج مض  م سن ملا م فن تل َُّنإلمنمل  ة حنملمينُ صىلج
نملا ى ُءنلى ن النِثاتىبنَّ ىانمل  ىة ةلنجن تاىمنمًتقىلنلخ  لعىبعنإلىمنت لىكنمل  ىة حن   نِ ًتنلتلغُ نملًوسج

                                                 
 .ن165جنصنديوانهعلينل نملل ُنجنن(1)
 (ن.ن262م النمللقالنجنآ َّن)ن(2)
 :نل سن قتل نلل و اقَّن.نالت حين مناص    نلاةك نن.ن2/259جننديوانهمل نملا  ين:نن(3)
 (ن.نن3م النصنجنآ َّن)ن(4)



127 

 

لمىى  ءن ىىةامانةما ىىَّنملغ ىىثن ملا ىى ءنجنف لتًىى صنملا ىى ينًقلًىى ن ىى نمل مقىىعنمل قلىى لنإلىىمنملخ ىى لنَّ ىىان
ن مىت المنجن نملشى عانُقلعلُىبجنلل  ىة حن تىمن مىاوً نلصى اٍلنالنعقل ىَّنتامىُنع ى ءلن تِى  الل مل قل لنجن لِ ا

ن.نن(1)إالنعلمن ةنمل  ة حنالن ظ ان

ننن:نن(2)لص اٍلنلة ةٍلنَّ ان أل فَّننبجنبن قة جنملِا ُنجن لًِانملقاآ ننملل تاين اً ان  ن  مت ةجن
 َّيد ؟ن مَ طاياَك : هل مِ عَ  تْ إذا قيَل َقَد َفِنَي الَساِئلوَن           قالَ 

ن

ن   ىةلمن ى نملاوى لنج لاىةنم نِ ًىتنًى انل ىًُننفلالن  نع    نمل  ة حنإًم ًل ن تِلُن,ن  لىبج
كينملتينتتِلُنفينملًاصنملقاآًين,ن ت لبن   ةلمن ى نملِى فا  نملا صى  ن قى ةلمنل ى نجن ل ىممنممىت  ُعن
نلىبنملىًوسن ملل تاينت ظ فنملص النملقاآً َّنإلظ  انمض انمل خ فنمل متقلحنفينصى اٍلن مىًٍَّنتاتى حج

نل ىىىُنفىىىينتلة ىىىةكُنمإلًمىىى ً َّنجن قىىىةنةاُننملشىىىاامءجنملال مىىى   نعلىىىمنكىىىممنمل ىىى ن ج مىىىبج واىىىلنجن كىىى ن  ا
ن مختامع ُنلل ا ًينملشاا َّن.

يَاْوَ  نَقُاوُل ن﴿لقةنممتل ُنملل تاين  قول نعظ ُنمل  لَّنجن قى لنعًىبنتاى لمنفىين  ِىُنِت لىبن:ن

ْْ ِمااْن َمِنياادٍ  ِْ اْمااتََوِْت َوتَقُااوُل َهاا لنعلىى الن"نكىىلن ىى ن   ىىةن"نإلىىمن  قىىٍفن(ن3) ﴾ لَِ َهااٍََّم َهاا  ت ًىىمنل  ىى ِّ
ن.نً ُنجنلاةنم نِ  ن ِا كل ن خ ول ُم  ُعبجنملًا سنجن لخ صَّنملوقامءن مل  ت ل  ن 

 تًّ عىتنإفىى ةلنمل تًلىين ىى نملقىاآ نملِىىا ُنجنف مىت  ينِث ىىالمن ى نآ  تىىبنفىينشىىااانجن  ى نملىىكن
ن:نن(4)ق لبن

 اي َفال َمْطُلُه ُيَكدُِّرها              ِبها َوال َمنُُّه ُيَنكُِّدهطِ ُيعْ 
ن

نخ اك نجنف ل ًاىَّجن نملا  َّنجن الن جُقلِّلج نلاةانجن الن جًُغعصُّ ف  ة  بنالن   لنقللنملا  ءن النُ   ُّ
يَا أَيَُّها الَّاِذيَن آََمٍُاوا َر تُْبِطلُاوا َصاَدقَاتُِكْم ن﴿ت ةُنملصًُ اَُّنجن كممنمل اًمن مت  من  نق لبنتاى لمن:ن

ن.نن(5) ﴾ ىفِالَمنِّ َواِلَذَ 
ُتاعةنمقتل م تنملشىاامءنعلىمن ت ىاٍلن م ىةٍلنم نًمى ن  ىةةنجنفوىين ى  نُع ىةنلاضى ُن كِممنلُن

نمآل َّن اف  لنجنللن ى  ل منتاىةينملىكن إلمنمضخمنمل افين  نملقاآ نملِا ُنجنلُن قفنآخا  نعًةنًصِّ

                                                 
 .نن151جنصنأثر النص القرآني في الشعرملش شينجنما ىن:ن ًظان:نن(1)
 .ن3/194جننالمواَّنةمآل ةين:نن(2)
 (ن.ن20م النن نجنآ َّن)ن(3)
 .نن53جنصديوانه  مل تًلين:ن(4)
 (ن.264آ َّن)ن:نمللقالم النن(5)
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إلىىىمنمإلشىىى الن مإل  ىىى ءنعىىى ن ا ىىى نت ىىى  انملىىىًاصنجن لِىىىًا ُنل  الىىى نُ ْمىىىُا  نإلىىىمنت ق ىىى نمكىىىةمف ُنجن
ثل تن ل  تنًظاكُن. ن نت ض حنآاما ُنجن لل النمفِ اكُنجن تشِ لنص اكُنجن تأِ ةن ا ً  ُنجن م 

لقصىىىىصنملقىىىىاآ نملِىىىىا ُنجنف اصىىىى منعلىىىىمننفىىىىين اىىىىا ن ىىىىة  ُنتىىىىأثانملشىىىىاامءنملال مىىىى    ن
ممىىت   ا  ن ممتقصىى ا  نلأً    ىى نمل ختلوىىَّنجن لأمىى ل بن تً عىىَّنجن لخ صىىٍَّنقصىىصنمضًل ىى ءن ملامىىلن

لىىىامك ُنجن   مىىىفنجن   مىىىمنجن...ن مىىىتًوا  نكىىىمان ً ىىى نجنفلىىى ء من علىىىمنمِىىىانقصىىىَّعنمىىى ةً نًىىى ٍحنجن م 
نجن مىىىتل    نلاىىى نم ىىىةمث  ن شخصىىى  ت  نجن  ىىى ظو  نتلىىى ابنمل  ل ىىى ن ملقصىىىصن ىىى نممِىىىالنملًاىىى سع

ِجلّىبنن–  ال مت ُنجنص ًا ُ ن ً ُنا   لمنتمى عةكُنفىينامىُنصى اكُنجن ملشى عان الن قىةُجنن–فىينملىكن
ًا ى ن ا ىةجنإلىمنمإلشى النملمىا اَّنملخ  وىَّنجنملتىين  ِى نملقصَّنملقاآً ىَّنل تو صى ل  نفىينمى   نشىااانجن م 

ن نملىىمين  تىى ننإلىىمنإع ىى لع م ن و ىىةن ً ىى نفىىينامىىُنصىى اتبن  ىى ن ضىىوينعلىىمنصىى اتعبعنلاىىُ نملغ ىى  ع
ن و  ضىىَّلن مع ىىَّلنلِشىىو  نجنف لشىى عان ِثىىفنِث ىىالمن ىى نمل اىى ًينفىىينإشىى امٍتن نجن  و  ضىىَّعنملىىًاصِّ ملوِىىاع

 ٍَّنقل لَّنجن ات ةلمنعلمنإ   ءمت  نلتًل بنمل تلقينإلمنعالقَّن  لتعبعنلقصٍَّنقاآً ىٍَّن ا ًىَّنجنم نتشىل بنلوظ
امل ل نلملكنل  نمل  لَّنمل  ض َّن مل  لَّنمل ا شَّن ق اًل نم نن–عل  ُنملمالُنن–  لنمل  ة حنل ضًل  ءن

نجن  مق  لنلملكن  مقُفن  نملقصصنملقاآًينعلمنمل مقعن ِمى بن نلتا   ن اً ان تق  تىب(1) ا ةالل جن م 
نص اتبنمضثانمضِلان ملل  لنمض فان  نماتل    نل لقصصنملقاآًي.ن

ى نِى  نلىىبننف مىت   ن–عل ىىبنملمىالُنن–قصىَّنمى ةً نًى حننممىتو ةنمل تًلىين ى   ً ى ن ىةثل نعظ  ل
ن  ظِّولىىى نكىىىممنمل ىىىةثنفىىىينتصىىى ن ن قاىىىبجنفىىىينتىىى ا خنمل  ىىى لنمللشىىىا َّنجنمالن كىىى نمل  فىىى  نجن قىىى لج  انِىىىُا

ن:نن(2)  ة  بن م  انل ن   ةنملا  ين
 َلدددو ُكندددَت َبحدددراا َلدددم َيُكدددن َلدددَك َسددداِحل  

 

 أو ُكندددَت ٍَّيثددداا َضددداَق َعندددَك اللُّدددَوُح  
 

 َوَخشددديُت ِمندددَك َعلدددى الدددِبالِد وَأهِلَهدددا
 

 َمدددددا َكددددداَن َأندددددَذَر قدددددوَم ُندددددوِح ُندددددوُح  
 

ن
ن لىىىّاةنمِىىىانًىىى حن نن–عل ىىىبنملمىىىالُنن–إ ا نل مت ضىىى اع نمل تًلىىىينمامُةنممكنِو ىىىل  قعّصىىىتعبعنجن لِىىى ا

ىىَّعنملصىىا حنجن لًِاىىبنُ  ّىىُةنلىىبنفىىينل تىىبنمض لنجن مل ىىةثنملللىىلنملىىمينلىىُن ىىمِاانفىىينمل  تىىبن ل شىىاللنللوظع
ن  ة  ىبنجنفلالىبن وى  جنملل ىانجنفلى نِى  ن  ة  ىبنشىل  ل نلىبنلىُن ِى نلىبن عًة  نل لغنفين صفنِىُا

ُلنلبنم ن نملمينالنم  ع نجن   نملل اج نع ًعىبعنجنلىملكنخى ُفنمل تًلىينعلىمنملىلالةن مكل ى نم  ل  ىنمل  فى  ع

                                                 
 .نن265جنصأثر القران الكريم في شعر أبي تمام   ًظان:نعلةنمل م نجنةً  نًا َّن:ن(1)
:نمل ى مءن ى نلى  نملمى  ءننالّلدوح.ننن110جنصنالوشدي المرقدوم فدي حدل المنظدوم.نملى نمضث ىان:نن96جنصنديوانده مل تًلين:ن(2)

  مضا .نن
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ن نَّااا نِ  ﴿قىىةنمًىىمانق  ىىبن ًىىبنِ ى ن اُةنفىىينق لعىىبعنتاىى لم:ننن–عل ىبنملمىىالُنن– ى نمل  فىى  نملىىمينِىى  نًىى ح 

ِْ أَْن يَأْتِيَُهْم َتَذاٌب أَلِيمٌ  ن.ن(1)﴾ن أَْرَسْلٍَا نُوًقا نِلَح قَْوِمِه أَْن أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْب
لقىىىةنمامةنمل تًلىىىينمإلشىىى ةلنلِثىىىالنع ىىى ءن  ة  ىىىبنجن ع ىىى ُنِا ىىىبن مىىىخ اعبعنجنفشىىىلا بنلىىى ل  ان
ملغ  ىىىانجن ملل ىىىانملىىىمينالنمىىى  لنلىىىبنجن الىىىالمنلىىىملكنعىىى نمال تىىىةمةنمل ِىىى ًينلِا ىىىبنجن لىىىملكنمًا ىىىفن

ن  ة  ىبنجن  ظِّن ولى نملمى النمل تًلينل لص الن  نملاىممّبنإلىمنملاا  ىَّنجن  ً ى نًِّىمنل ل  فى  نعى نِىُا
نمل ىةل لنملىة ًين ملتامثىينل ىممنمل ىةثنم نملا ى ن إ نلى  نن–ت ظ ول نعِم ل نللتال ىانعى ن اى ٍ نتجًُى قع ج

ن  لةلمنلملكنً ع لن  نمإل م سنملا   نل ل و اقَّن.نن–ملتال ان
ن

  متخةُجنما ةلنمل  صينملا  نًومبنفين اا ن ة بنلصىالحنملىة  نمض ى لينفىينة شى ن
بن لةمنقص ةتبنل صىفنةمانصىالحنملىة  ن  لاىلن ً ى ن الىالمن لمىالمنلل صى لنإلىمنجن لًِانن571مًَّن

نلىىةمانملل تىىاين تىىأثاملنل لتقىىةُنمل ضىى اينملىىمين ىىةثنفىىينملاصىىانملال مىىينجنفقىىةن  ة ىىبنجن كىى نممىىل ب 
نلشىِلنخى صنجن كى ن ى نمىًتً  لجبنفىين ِ  نلل ض النمثاك نفينشاانمل ةحنلشِلنع ُنجن شىاانملِىُا

ن:ن(2)جن ق لنما ةلنمل  صيننملصو  تنملق ة َّ
 َدار  ِهدددددددي الِفدددددددرَدوُس إاّل َأن هدددددددا

 

 َأْشَهى ِمَن الِفرَدوِس ِعندَد ِعَيانهدا  
 

 ُسددلَطاُنها الَمِلددُك ابددُن َأُيددوَب الددذي
 

 َكف ددددداُه ال َتنَفدددددكُّ َعدددددن َهَطالِنَهدددددا  
 

 ِبَمواِهدددَب َلدددو َلدددم َأُكدددن ُنوحددداا َلَمدددا
 

 ِنَهدددا ُنجيِّدددُت يدددوَم َندددداُه ِمدددن ُطوَفا 
 

ن

ن الا ى نجن م  ن ى نًومىبنً  ل ن لالن ى نع   ى ن  ة  ىبنملتىينالنتًق ىعجن  ف ًلى نجن  لاىلج ف لش عاج
ّو نمل  ة حنل  مكل  نمل ت مصلَّنجن قةنمل ةنملش عانفينملل تنمضخ انفى ُِ ينملل ىعنلى  نلِ ًتنمَّاقتبن

نمل  ة حن شل عتب نقتى لنلىمن ى    ن:جنف  نع ةلنملشاامءنتقم ُنم  ُنمل  ىة حنإُِا نًىةىنجن  ىُ  جن ىُ 
ن.لنفِاانالمت ض ااجنت اِل نلل تلقينفاصَّنإع  ملش عان)ن  ُنملًاةىن(نة  نمآلخا قةنمِان
ن
ن:ن(3)ف ق لن–عل بنملمالُنن–  ظِّفنمل تًلين  ةثَّنعقانملً قَّن  نقصَّنم ةً نص لحن ن

 شقى َثُمودِ ِبَنفِسي َوَلو ُكنُت أَ         َوفي ُجوِد َكف يَك َما ُجدَت ِلي        
ىىبعن مىىخ ابنجن ضلىىلنملىىكنفقًاىىبن نعلىىمنعظىىُنِا ع فىى لاو نمىى َّ ن ىى نمىى  تن  ة  ىىبنملتىىينتىىةلُّ
ى ن نملمينخ لفنم انمهللنلاقانملًا قَّنجنفى ل تًلينن ىمِانكًى نمًللى نعظ  ل م او نعًبن ل نِ  نك نمل لُا

                                                 
 (ن.ن1)نم النً حن:نآ َّن(1)
 .ننن3/410جننتاريخ األدب العربيفا  نجنع ان:نن(2)
 .نن85جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
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بعن  نململ نجنفىق نِى  ن  ة  ىبنلِا ىبنقى ةالن ن  ة  بنعلمنإ ال نمام ع منعلىمنملتلى   نعى نل   ا
نلاُ ىبجن   ى نللىغنجنف قًاىبنلى ن ِى  ن ثلنكممنملمًبنملاظ ُنجنف  نل بنم لمنملاوى نعى نمل تًلىين نض ا

ن. ُا نل لُنكممنمللج
جن ظاو ى نفىين ة ىبنملى نمىا ةنملثغىايمف ُةنمل نت  ُن ى نقصىَّنمى ةً ن  مىفنعل ىبنملمىالُنجن ن ن
ن:ن(1)ف ق لن

 ِمن َسَنِة           َأعواُم ُيوُسَف َعيا  ِعنَدها َرٍَّدُ  إن  ابَن ُيوُسَف َنج ى الثغ رَ 
 

َّنم ةً ن  مفن نإلمن ش ٍةن  ن ش كةنقصا فىينامىُنصى اتبنن–عل بنملمىالُنن-فا ةنملش عاج
نملصىىى اُلنملىىى ماةلنفىىىينملقىىىاآ نت ىىى ل جنمل  قىىىفنملىىىمين   ىىى ان  ا  شىىىبجن ىىى نل ىىىٍَّن لتق  ىىىَّن ملشىىىاا َّنجنُض ا

ًا ى نمممُلىبجنةمخىلننص اتبن  نل َّنمجخىاىنجن لِى ان ملشى عانلىُن ى اةنملىًاصنملقاآًىينل اًى انمضصىلينجن م 
ن:نال ى ن ِى  نممىُن  ة  ىبنقىةنةفاىبجنإلىمنممىت   ءنكىمانملقصىَّنل لىممتن ًم جنملًاصنجن ال  نق لنق ال 
نلصىى َّنكىىىممنملقىى لنم نممكنجنفال ىىى نِىى  نملقىىى ال ن لتشىى لبنمضمىى  ءنل ً  ىىى نجنً  ىى نالنًمىىىت  عنمللىىُ 

ن  ة  ىىبنجن لخ صىىٍَّنفىىيننصىى     نج  لًِاًىى نالنًختلىىفنعلىىمن ىىامةنملشىى عانجنفقىىةنمامةنمإلشىى ةلنلِىىُا
مً متنمللةبن مل  لنجن فينت ة ةانل ممنمل قتنتا    نل مانملصوَّنفىين  ة  ىبجن لتأِ ىةن ى نمكىبن
نل  ى نإل بن تق  تبنجنق للنل  نمًَّنملق  نملتينمصى لتنمكىلنملثغى انجنلمىً متنمل  ىلنملماىلعنملتىين ىاا

ن صىىىُانفىىىينع ىىىةن  مىىىفن  لىىىملكنممىىىت  عنملشىىى عانممىىىتًو ُانممِىىىالنملًىىى سنجنن–عل ىىىبنملمىىىالُنن-مكىىىلج
ى نلىبنمهللننفىين  ملال عنل ُنإلمنمل امءنلتخّ لنشىةالنكىمانملمىً متن قمى ت  نعلىمنملًاى سن مىبن ى نمخلًا

ن نضى ٍ ن لىةٍبنتلىة نمىً متج نِت لبنملا   نجنف  ة حنملينت  ُنًّلىمنملًاى ُسن ى نمعى مُع مل  ىلنملتىين ىاا
لى ٍتن مجع  ى ٍتنضكىلن ل  نمكلن صُانُاَّةلمن اف كل نإممن ى نق ًاىتنل ى نجن ملىكنل ى نلملىبن  ة  ىبن ى نكع

                                                 
ىىعنملت ظ ىىفنملقاآًىىينعًىىةنملىىينت ىى ُنن1/254جننشددرح ديددوان أبددي تمددام:نملتلا ىى ين,نملخ  ىىبنن(1) .ننقىىةاُنلىىبناملىىينمضمىى ان.نُ ُتمع

نِ  ىٍلنجن تىمنلت مىلبن  ى  لنًظىُنملقىاآ نف تل   نمقتل سنآ ٍَّنم نإش اٍلنإلمن ةٍثنقصصينل صلنإلىمنمإل ل ى ُنل شى ٍةنقصصىي 
بنجن   نةمانل ً ُن  ن  مان ملىكنلتشى لبن  لتىبن ملِا ُنعلمنً  نت ظ وبنل ش ةنةخ لنإخ لعنم ةً ن  مفنعل بنجن كُنالن اافً 

ى نجنفِتىبنم ن ًىبنُع  ى نل  ل ُنجنإمنملت عنمل نت  ُن  ابنلا نمضةل ءنل بنعلةنمهللنل ن  كانف لل ُنم   ل لى نت ى ُنإل ىبنلى عالل
ن عصُان.ن

ددرُّ   أيُّهددذا العَّيددَُّ َقددد َمس ددَنا الضُّ
 

 َتاتُ جميعددددداا وَأهُلندددددا أشددددد  
  

 َولندددا فدددي الرَِّحدددال شددديخ  كبيدددر  
 

 ولددددددينا ِبَضددددداعة  ُمَّجددددداُة  
 

 فاْحَتِسْب َأْجَرَندا َوَأوِف لَندا الكيدد
 

 ددددَل وَصددددَِّق َفِان ندددا َأمدددواُت  
 

ن.نن211جنصننأبي تمام أخبارملص لين:ن
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نلا نمل ةحنل م نملتةل اتلكنملثغ انجنل إلض فَّنإلمنمًاً ن  مفن نًمتشفج ن–عل بنملمىالُنن– نض ا
نلُن مت عنم ن ًلينمكلن عصُانإالنلع جم نتةل اان.نن

نِى ف انِ  نمتان ِأنمل تًلىينعلىمنقصىَّنمى ةً ن  مىفنفىينتشىِ لبنصى اتبنملتىينمشى ةنف  ى نلِىُا
ن  ة ل ن ن:نن(1) مخ ابنجن ق لج

 َكدددددَأن  ُكدددددل  ُسدددددَؤاِل فدددددي َمَسددددداِمِعهِ 
 

 َقمدديُص ُيوُسددَف فددي َأجفدداِن َيعقددوِب  
 

 إذا ٍَََّّتددددددددددُه َأعاِديدددددددددده ِبَمسددددددددددأَلةِ 
 

 َفقددددد ٍََّّتددددُه بِجدددديِا ٍَّيددددِر َمغلددددوِب  
 

ن
ملص انمل ت قعنصة اك نع نمل تًلينجن لخ صٍَّنمًابنق ل  نل  ن ةينِى ف اجنمعلىمن كين  ن

نالنُ ىىاجةُّن نللِىُا ُصىىانملتىينِى  ن  مىىفنعل ىبنملمىىالُنفىين ى ُن ىى نع   كى نجنف  ة  ىبن ج ىىب  مىل ٍَّنفىين ع
ىُلَّ نف ىبنجنلىملكنع ىةنمل تًلىينإلىمنًقىلنمإل مى سنل لوا ىَّن نكمانملصىوَُّن تأصِّ ن قصةاجن نض ا ملتىينم االل

تغ ىىانملمىى النلاىىةنً لىىبن ىى نملا ىى ءنإلىىمنكىىممنمل  ىىة حن,ن قىىةنممىىت  عنملشىى عانم ن ىىةعُنكىىمانملًظىىالن
اْذَهبُوا ﴿  ق ِّ   ن  نخاللنممت   ابنقصَّنم ةً ن  مفنعل بنملمالُنجنِ  ن اةتنفينق لبنتاى لمن:ن

ظ و  نفينصى اتبنلتشىل بنمثىان قىعنملمىؤملنجن ت نن(2)﴾فِقَِميِصف َهَذا فَأَْلقُوهُ َتلَح َوْيِه أَفِف يَأِْت فَِصيًرا
ف ىى ن  لىىبنع ىى ُءاجنن–عل   ىى نملمىىالُن–فىىين مىى  ابنجنلىىأثانق ىى صن  مىىفنفىىينملوىى  نمل ىىبن اقىى بن

 جشااانلُوا ٍَّنشل  ٍَّنلتلكنملوا َّنملتينَّ اتن اق بنعل بنملمالُنجنعًة  نتلقاىمنملق ى صنملىمينمعى ةن
نمل تًلينعًةنكمانملص ان ن  ة  بنجن نإل بنلصاانجن النُ قعفج ًا ى نًُىاماجن ا ِّ كى نلشىل عتبعنلنل ش ةلنلُِا جنم 

ن  نملل   نملتينتغ  انمالًتص ُانعل ىبنفىين ىاٍبنجن لًِاىبن ى ن نالنُ مُت  عجنميٌّ ف  ة  بنشل ع نق يٌّ
نم  ُنكممنمل  قفنلاةنم نِ  نالن ن شغوبنلبنجن  البنلم  عنملمؤملن ضافنجنف ً ُ  شةالن لِّبنللُِا

نم ىى ُن ملل ى  نمللىىّامالنجن لىىملكنممىت  عنملشىى عانت مى عنةماىىالنع ىى ءن  ة  ىبنلتشىى لنمضعىى ةين ً ىُ 
نالن قةانعل بنإالان لتنكمانملش  َّجنفينًومبنم ضل نجن ك نع ل  ن.ن  نتأصا

ن  نق لنمل تًلينملم ل نجنق لنعاقلَّنملِللينفين ةحنملمىل   نصىالحنملىة  نجن قىةن  قا ب 
نن:ن(3)مكةماجنمكلل ن

 ِن َقددد َأصددَلحَت ُدنَيدداَصددالُح الددديِّ 
 

 َشددددددددِقُي َلددددددددم يَبددددددددت إاّل َحريَصددددددددا  
 

 َأتددددى ِمنددددَك الس ددددالُم لَنددددا ُعمومدددداا 
 

 َوُجددوُدَك َجدداَءِني َوحدددي ُخُصوَصددا 
 

ددددا  فُكنددددَت َكيوُسددددَف الّصددددديِق لم 
 

 َتلق ددددددى ِمنددددددُه َيعقددددددوُب الَقميَصددددددا  
 

                                                 
 .ننن349جنصنديوانهمل تًلين:نن(1)
 (ن.93آ َّن)ن  مف:م النن(2)
 .نن57جنصنديوانهعاقلَّنملِللين:نن(3)
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ن
جن تشىل بنن-عل بنملمالُنن–جن  ثنشلابن  ة  بنل  مفن قتلمَّن  نم الن  مفنف لص الن

ملمىىا ةلنجنلق ىى صن  مىىفن نًقلتىىبجن ىى نمل ىى  ن ملشىىق ءنإلىىمنًومىىبنل اقىى بنجن تشىىل بنمضجع  ىىَّنلاىىةنم
نمضجع  ىَّنن–عل ىبنملمىالُنن-ملمينمعى ُةنإلىمن اقى بن مللصىانإلىمنع ً ىبنجن ملمىا ةلنإلىمنقللىبنجنفتىأث اج

ن.ن ش لب نلتأث انملق  صنعلمن اق بنعل ب
ىىىىبعنملشىىىىاامءن شىىىى كةان ةالالتىىىىبن   مقوىىىىبنقاآًىىىىينلأ ةمثىىىىبن نِ  ىىىى نلىىىىمبنملقصىىىىصنمل  شخ صع

ن–ملال م   نف متل   منكمانملاً صانلامىُنصى اكُنملشىاا َّنجنفقىةنلىملت ُن الى متنمضًل ى ءن ملامىلن
و كىىى نفىىىين ىىىةما  ُنجنلاىىىةنم نملتىىىينمِىىىاتنفىىىينملقىىىاآ نملِىىىا ُنجنف مت ضىىىا ك ن  ظانن–علىىى  ُنملمىىىالُن

نجن لا ن  نمشت ا منلبنجنل صو ُنا   لمنة ً َّن.ننممت ضا منمم  ُءكُن تل ال ُ
 نلت ظ و ى نفىين ىةحننع مىمنلى نن–عل ىبنملمىالُنن– ال متنع مىمنمل نملا  ين مت ضان

ن:ن(1)ش خن,نف ق لن
 ُهوَ َأْحَياُه َبْعَدَما َماَت َهَّْاَل           ْجِد َتراُه ِفي الن اِس حيًّاُكلُّ مَ    
 يَِّت الُجو       ِد َكعيسى ُمَكلِّم الن اِس ِطْفلَ عيسى ِفي َنْشرِِه مَ  نَ َكا   
 

ن:نن(2)  ثلبنفالنمل نملم ع تينفين ةحن  ة  بنمل م منع ممن,نف ق لن
ُِ َسددددددطَوةا   ُيددددددَذمُّ إذا مددددددا ِقيددددددَل كالليدددددد

 

ُِ َأكرَمدددددا    وُيهجددددى إذا ُيدددددعى مدددددن الَغيدددد
 

 إذا جئَت عيسى ابدَن الس دماَحِة والن ددى
 

   عجاَِّ عيسدى ابدن َمريمداَفقد جِئَت في اإل 
ُ  ِمددن ٍِّنددى ُ  مددن َفقددِر وَكددم َبدد  َفَكددم َبدد

 

 وَأنَشدددددَر ِمدددددن َميدددددِت وَأبدددددرََأ ِمدددددن َعمدددددى  
 

 فتادددددى َأفَصدددددَحت َعندددددُهَ مخاِيدددددُل َمجدددددِدهِ 
 

 ففدددددددددي َمهدددددددددِدِه ِطفدددددددددالا ِبهدددددددددن  تَكل َمدددددددددا  
 

 ضمىىةنفىىينشىىل عتبنجنف لشىى عانالنتاللىىبنملصىى النملتامث ىىَّنملتىىينتا ىىةنإلىىمنتشىىل بنمل  ىىة حنلنننننننن
ن ىى ن  ة  ىىبنًظ ىىالمن نلىىبن,نفًىىامان لاىىلج  ملغ ىىثنفىىينِا ىىبنجن  امكىى ن ا لىىَّلنل  ة  ىىبنل ىى نت  لجىىبن ىى نمُ 
ن ا ىين ى ن شى ءنل صىلحنًَّ ى لنجن   ًىعن لا ممنلى ن ىا ُنفىينمإلعلى  نجنف  ة  ىبنع مىمنملى نملِىُا

نفق المنجن ك نلا  اعبعنم   نِث المن ى نمضًى ُن ى نل ىممنع مىمنلى ن ىا ُن  ن ش ءنف صلحج ن–اىةن ى متجنِ 
نلقامةلنمهللنع ن للنجن قةنِ  نتُش لبنمضم  ءنململبنملاا سنملمينن–عل بنملمالُن ِ  ن   ين  ج  تج

ن.نِ  ن ظ انلً ن-عل بنملمالُنن–ةفابنللت مصلن عنم ةً نع ممن

                                                 
 .ن3/101جننديوانه مل نملا  ين:ن(1)
 .ن1/178جنديوانه  مل نملم ع تين:ن(2)
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 ىبنعلن– لُن قفنملى نملمى ع تينعًىةنُ ىةانمل مى  ملنلى  نمع ى لن  ة  ىبنجن  الى متنع مىمن
ن تًى ظان الى متنمى ةً نع مىمنعل ىبنملمىالُجنلىلنًى نتق للج نمع  لن  ة  بن ال مت  أ ا امانملمالُنجنِ 

جن ى ن الى متن–عل   ى نملمىالُنن–جن   نق ُنلبنم ةً نع ممن   مىمن ق ا نل  ن  ن ق ُنلبن  ة  ب
نملوضُلن ململ نل  ة  بنجن ق لن ن:نن(1)ل عالل

 ِإن َكدددداَن عيسددددى قبددددُل َأحيددددا َواِحددددداا 
 

 َفدددددددّذاا َفَكدددددددم َأحييدددددددَت َخلقددددددداا بالن ددددددددى  
 

 َوَلددِئن َحددوى ُموسددى َيددداا َبيضدداَء ُمعددد
 

 دددددددِجََّةا َفَكددددددم َلددددددَك ِمثُلهددددددا فدددددديهم يدددددددا  
 

ن
نع مىىىمن   مىىىمنجن م  نِىىى  نع مىىىمنم  ىىى ن م ىىىةلمن ف  ة  ىىىبنلِا ىىىبنُم  ىىى نفل  ة  ىىىبن الىىى متج

ى نِث ىاللنجن م  نِ  ن  ممنفين ال تبنلالنُ ىةانل ضى ءنجنفىق نل  ة  ىِث ا   بنم ى ةُينل ضى ءنجن ًا ل
ن  ة  ىىبنف امكىى نل ضىى ءنِ ىىةن لىى  نملًاىى سنجن شىىل ب نل ىىممنمل اًىىمنقىى لنملل ىى ءن ك ىىانجن ىى  ن صىى انِىىفا

ن:نن(2)م ةً ن  ممنعل بنملمالُنجنف ق لن
 َأياديِه بيض  في الَورى موَسوي ة                 َوَلِكن ها تسَعى َعلى قَدِم الخِضرِ  

 
ىبعجنلىلنل ن         ُن قًعنملشاامءنملال م   نل متل  ُنملو ظنملقاآ نجن ممت   ءن ا ً ىبن صى اان قصصع

ىىبعن تا ل  ىىبنجن مىىتا ً  نل ىى نفىىينامىىُنصىى اكُنجن تشىىِ  لنًىىامكجُن جُااِّلىى ُ نعلىىمنت ظ ىىفنُم ث لعىىبعن م ِ  ع
نعلمنملىكن ى نقى لنملىينت ى ُنفىين ة ىبنم  ىةنلى نمل اتصىُنجن قىةنُعىةان ا ً  ُ انملى نمضث ىانجن النمةلا

ن:نن(3)  نمل ا ًينمل لتةعَّنجن  ثن ق لن
 ِإقددَداُم َعمددرِو فددي َسددَماَحِة َحدداِتمِ 

 

 فددي ُحلددِم َأحَنددَف فددي َذَكدداِء ِإيدداِس  
 

 ال ُتنِكددروا َضددرِبي َلددُه َمددن ُدوَنددهُ 
 

 َمددثالا َشددروداا ِفددي الن دددى والبددأِس  
 

 َفدددداُ  َقددددد َضددددَرَب اأَلَقددددل  ِلُنددددورِهِ 
 

 الِمشدددددَكاِة والنِّبدددددرَاِس  َمدددددثالا ِمدددددن 
 

ن
لقىىةن لىىةنعل ىى ءنمللالَّىىَّنفىىينمل ىى تنملىىينت ىى ُنشىى كةلمن ل ىىعنلىى  نممىىتل  ُنملتىىامثنجن ضىىابن

جنتنملقاآ نملِا ُن م ث لعىبعنمل ثلنجن  م نملتال لنجن ممتخةمُنمل ً  ن مال تل ننملاقلينجن مقتل سنآ  
ن ضابنلل ة ثنعى نماتلى لنملشىاامءنجن ن متاخم من ً  ن ثالل  مىاعَّنلىةمكت ُنجن متِّمى عنثقى فت ُنجن لاىلا

                                                 
 .نن2/245جنننديوانه مل نملم ع تين:ن(1)
 ن.نن100جنصنديوانهملل  ءن ك انجنن(2)
.ن ملى نِث ىان:ن1/192جننالعمددة    نلاةك ن.ن  اةتنمضل  تن ملقصَّنعًةنملى ناشى  ن:ن2/24جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن(3)

ن.نن25-22,نصنهبة األيام.نمللة اين:نن231جنصنأخبار أبي تمام.نملص لين:نن1/1603جننالبداية والنهاية
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ثالعنتةم ل  نجن لى نًت ىا نكًى نلل ىة ثنعى نكىمانملل مًىبن ملكن  نمضمل بنملتينمةاتنإلمنش ات  نِ 
نل ًىٍبنلل ىة ثنعًىبنفىين  ضىابنملىمينخصصىً انلىبنجنف ى ن   ًى نكًى نكى ن ِجىلا ن ل  ا  نجنللنمىًتاكج

نفىىينملل ىىتنمضخ ىىاجنف لثق فىىَّنملة ً ىىَّنممىىتا ًَّنملىىينت ىى ُنل ل ثىىلنملقاآًىىينفىىينامىىُن صىى اتبنجنِ ىى ن ظ ىىاج
ىُعنف ىبنجن ملىكنعًىة  نشىلبن نملىمين جضع ملتين   ل  نملش عانقةنمماوتبنفينملخا نن  نمل  قفنمل تأُ 
نمل ىى اينجنفىىأًِانعل ىىبن شىىل عَّن  ة  ىىبنلشىىل عَّنع ىىا نلىى ن اىىةينِىىابنجن مىى   تبنلمىى   َّن ىى تٍُ

مل ؤ ً  نلصا ل كنملاابنجنفأ ا نمل نت  ُن م المنجن ق لننملًِةينم نلا نمل ض انتشل  بجنض  ا
ِعا منُضالينُلبجن(نجنل  تُجنعلمنصة نةعى مانل ثىٍلنقاآًىينجنملىكنم نمهللنشىلبنًى اانل ل شىِ لنجن )نالنتًج
ن  ً اانمق ىن م معجن مل لنجنفينإش اٍلن ًبنإلمنمًابن م  نِ  نقةنشىلابن  ة  ىبنل ى تُنفىينمللى ةنجنفىق ا

ىىَّنممىىت  عنملىى نت ىى ُنملىىتخلُّصن ىى نمل ىىأ  نملىىمين ضىىابنف ىىبن  ة  ىىبنم ن ىى ن ىى تُنجن ل ىىمانمل لا مىى حج
نملًِةينجنفقممنلةل لبن ّ َّ نتمامن تلتق ن  نِ ً من أفِ  ن.ن

نلت ظ فنم ِ ُنملقاآ ن تا ل  بن تشا ا تبنجنفقةنممتل ُنمل نملا  ين ىة ثن ُم ا نف   ن ختصج
ثالن ن:نن(1)ملا  ءنجن ق لنمل  امثنل صفن  ة  بنل لمخ ءنِ 
 َبَلددددددددددوُت َعَلي دددددددددداا َفأَلَفيتُددددددددددهُ 

 

 َوف يدددددددداا َوأََلفيددددددددُت َقَومدددددددداا ُنُكددددددددُ  
 

 َفتدددىا َطددداَب فدددي ُكدددلِّ َأحواِلدددهِ 
 

ددددددددددددا َخُبدددددددددددددُ    َوُنَّ َهددددددددددددُه اُ  عم 
 

 َوإِلخَواِنددددددددددِه ُثلثَددددددددددا َماِلددددددددددهِ 
 

 َوَلدددددددديَس َلددددددددُه ِمنددددددددُه إاّل الثُّلُددددددددُ  
 

ن
نممتل  ُنآ  تنمل  امثن مقتل ُةنملشىاامءنملال مى   نإلىمنملىكن ًىمنإ ا  م  نل سنلة ةلمنجنفقةنُع ع

جنإمنلىةمنملل ًلى  نن(2)ق  ُنملة لَّنملال مى َّنلىة  ن ى معُنملشى اَّن مثلى تن ى نملال مى   نفىينملخالفىَّن
ثلى تن ن ً  ى ن,ن مىتخة   نمللىامك  ن مل لىجنملة ً ىَّن ملم  مى َّنفىينة ى ن ً فمى بن م  فين  مل َّعنِلِّ

نملىى نملا  ىىينم ق تىىبنفىىينملخالفىى َّنجن  ىى نكًىى نظ ىىانمللىىةملن مل  ىى ُِنمل ً ق ىىَّنفىىينملشىىاانجن لِىى ا
ن,ن كىين ممت  عنًقلنمل اًمنلأجمل لبنمللةلين  نً   نملشاانملم  مينإلمنل بنمل ة حنلشاانملِىُا
نلبنجنفلاةنم نع ةنملشاامءنإلمنًقلنًظا َّن امثَّنملمىل َّن ملخالفىَّن لوتَّ نامااَّ ن  نمل نملا  ينت مبج

ىىبعنملقاآً ىىَّنإلىىمنا ىى بنملوىى نجنممىىت  عنلىىة اانم ن  مِّىىعنكىىمانملىىةماالننلًقلىىبنل ىى نإلىىمن ىى نم لوقىىبن م ِ  ع
                                                 

ن.ننن1/281جننديوانه مل نملا  ين:ن(1)
  ن ًصبنعل بنمكت ى ُنخلوى ءنلًىينملالى سنإثلى تن ق ىُنفىينملخالفىَّنجنفِى ً من  ى لل  نملشىاامءنلتضى   نقصى اةكُنِ  نللنن(2)

ل ىىمانمل اىى ًين ن ضًا ىىُنِىى ً من  الىى  نلىىملكن    ىىة  نفىىينملا ىى ءن لىىةً نملِث ىىان ىى نملشىىاامءن ً ىى  نكىىممنمل ً ىىمنفىىينمشىىا اكُن,ن
نِ ا م نل نملين وصَّنجنملمين ق لن:ن

 وُن َوَليَس َذاَك ِبَكاِئِن       ِلبني الَبناِت ورِاثَة األعمامِ َأن ى يكَ 
ن.ن66ص,ننديوانهمل نملين وصَّن:نن
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نجنف  ة  بن   عن  لبنعلمنإخ تبنف ا   ُنملًصى بنمضِلىانجن الن جلقىينلًومىبنإالن ا  بنش  َّنملُِا
نملخل اىىثنجن ملشىى عانالن جصىىةان ِ ىىبنعلىىمن  ة ن  ىىبنإالنلًىى ءلنثلىىثنمل ىى لنجنف ىى نالىىلن ًىى اا نعىى نِىىلِّ

نعلمنتلالتبنلبنجنفقةن لةنعًةان  نُ مج ن.ن
ن

عل  انجنثا لنق ِّ َّلنللشاامءنملال م   نُمت  تنل ُن نملقاآ نملِا ُنللالَّتبن فص  تبن م  لقةن فاا
م ن ختى ا من ى نمللوىظنمضِثىىانت مفقلى ن ىعنمل اًىىمنجن مضقىةانعلىمنمإل  ى ءنلىىبنم نملةاللىَّنعل ىبنجنمض ىىان

ل  قىىَّنملتال ا ىىَّنضلوىى ظ ُنجن م ىىةاك نل  قىى تنلة ىىةٍلنإضىى ف ٍَّنتىىتالُءُن ىىعنتاىى ل اكُنجنملىىمين ماىىعنفىىينم
 ت  ةنفينًَّمنلغت ُن ثاما  ن متم عنً  ق  نجنِ  نم لا ُنعلمنمف ً  ن تً عٍَّن  نملقى لنجن ممى ل بن

نن.ن  عة ةلنفينتخا جنملِالُنجن م ّةكُنلص ٍان  ا ٍ نالنتًضبنجنف  ت   منلالَّتبنقةان  ن مت  ا
ن

ن
ن
ن
ن
ن
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نثانياا : أثر الحديُ الشريف وعلومه 
  

 جُاىىىةُّنمل ىىىة ثنملًلىىى ينملشىىىا فنمل صىىىةانملثىىى ًين ىىى ن صىىى ةانملتشىىىا عنمإلمىىىال ينلاىىىةنملىىىمِان
جنلكنتأثاانملشىاامءنفىينمشىا اكُنلىبجنلمينمإلمال يمل ِ ُنجن  صةالمن   ا لن  ن ص ةانملتامثنمللالَّ

جنان ا عتىىبنجن  مىى نملتصىى  ان لامعتىىبملِىىا ُنجنل ىى ن ت  ىى نلىىبن ىى نلالَّىىَّنملتال ىىِ ىى نتىىأثاا منلىى لقاآ ن
نالن ًوةنجنممت ةن ًبنملشىاامءن فِ ًتنم  ة ثنملام لنصلمنمهللنعل بن ملُن ا ًل نالن ًضبنجن  ً الل
ِث ىىالمن ىى نصىى اكُنمللة اىىَّنجن  اىى ً  ُنملماىى   َّنجن ضىى ً ك نمشىىا اكُنجنفظ ىىانعىىةةن ىى نملتً صىى تن

م نمإلش ا َّن عنمض  ة ىثنملًل  ىَّنملشىا وَّنجنل ى ن ً مىبنمل اًىمنجن  خىةُننملوِىالنجن  صىقلننمل ل شال
نملص الن.ن

لقىىةنمفىى ةنملشىىاامءن ىى نمل ىىة ثنملًلىى ينفىىين ىى م  نِث ىىالن ىى نمشىىا اكُنجن خ صىىَّلنفىىين لىى لن
نمًاًى نلىُنًاثىانعلىمنِث ى ٍان ى نملشى مكةنمل كةن مضخال ن ملًُّصحن مل عظنجنفت مصل من اىبن  ظاوى انجنإالا

ن.ن نملتينتختصنلش  َّنملُِا
بنملًُّصحنل ل بنمَّتً ُنن قتنمل مان  نمللنفالن فأل نملق مُنعلينل نمل ظوانملال ين  لِّ

ن:ن(1)ملخ انجنف ق لن
 َأقُددددوُل بُنصددددِح يددددا ابددددَن ُدنَيدددداَك ال تَددددَنم

 

 َعدددددِن الَخيدددددِر َمدددددا َداَمدددددت َفان دددددَك َعددددداِدُم  
 

 َف فددي ٍِّنددىا وَان  الددذي َلددم َيصددنَع الُعددر 
 

 إذ َمدددددددا َعددددددداَله الَفقدددددددُر ال َشدددددددك  َنددددددداِدُم  
 

 َفَقددددددِّم صدددددَنِيعاا ِعندددددَد ُيسدددددِرَك واٍّتَدددددِنم
 

 َفَأنددددددددَت َعَليدددددددده ِعنددددددددَد ُعسددددددددِرَك َقدددددددداِدُم  
 

ن
ُف اًىىمنكىىمانمضل ىى تنممىىت ةانملشىى عان ىى نلىى ٍءن ىى ن ىىة ثنملامىى لنصىىلمنمهللنعل ىىبن مىىلُجن

 لُكنقلىُلنُكا ىكنجن صىُ تُكنقلىُلنُمىُق كنجن ًَّى كنقلىلنملمينل ءنف ىبن:نمَّتىًُنخ ملى نقلىلنُخ ىسن:نشىل
ن.نن(2)ُفقعاكن...ن"ن

ًاننانملش عانل ل ة ثنملشا فنعًةن ةِّن لُن قفنتأثُّن  ى نتاىةىنملىكنإلىمنمللوظنجنم نمل اًمنجن م 
ن:نن(3)مضمل بنجن ق لنمل تًلين ش ةلمنلًمبن  ة  بن   ةنل نعلةنمهللنملق ضينمضً  ِين   ِ لعن

 َسددددددب  َلددددددو َلددددددم َيُقددددددل َمَعهدددددداَأفعالدددددده نَ 
 

 َجددددِّي الَخصددديُب َعَرفَندددا الِعدددرَق ِبالُغصدددنِ  
 

 الَعدداِرُض اَلَهددِتُن ابددُن العددارِض الَهددِتن ابددد
 

   ِن الَعددداِرِض الَهدددِتِن ابدددِن الَعدددارِض الَهدددِتنِ  
                                                 

ن   نلاةك ن.ننن5/296جننطبقات الشافعية الكبرىململِين,نت ننملة  ن:نن(1)
ن.498صجنناآلداب :مل نلِانم  ةنل نمل م  ننملل  قيجن(2)
ن .ن168جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
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نُمصىلعبعنجن تقى ُن قى ُنملًامىبنجنف نعلىمنِىاُع نمل تًلىينم نمفاى ُلن  ة  ىبنملِا  ىَّنتُىةلُّ  ى نف ل  ج
نملى نن–كً ن–ل مةنمل نآل ٍءنمل مةنجن مل تًلين ُج انلوظبجنلً ءلنعلمنمل ة ثنملًل ينملشا فن:ن"نملِىا  ِاا

نمل نملِا ُنمل نملِىا ُنن  مىفنلى ن اقى بنلى نممى   نلى نإلىامك ُنعلى  ُنملمىالُن"ن أًىبجنن(1)ملِا ُع ن.نِ 
ن   ِينممل لبن.نعن

جن قةن ظافنن تال نل لتشا عنم نمالقتةمءينال  ةخلنفينمل ة ثنِالُنملص  لَّن ملت لا  نملم
ن:نن(2)ملشاامءن  ن اةنع نملص  لَّنملِامُن  نمق مٍلن أث النفينامُنص النمل  ة حنجنِق لنمل تًلين

ياِح الُهوِج َبطشاا            بوباَدى منها هُ وَاسَرُع في الن         َأَشُد ِمَن الرِّ
ن

نلُن تل   ن صوَّنملا حنملتينشلا بجنل ى نجنف ى نممىاعنفىينًىةمانف  نفين صوبنل  ة  بنل لُِا
  نكل بنملا حنجن قةنمف ُةنمل تًلينفينامُنص اتبن ى نقى لنملى نعلى سناضىينمهللنعً  ى ن:ن"نِى  ن
نفىينا ضى  نجنِى  نِى لا حن ى  نملى ُةن ى ن ِى  ج ام لنمهللن)نصلمنمهللنعل بن ملُن(نملى ُةنملًاى سنجنِ 

ن(4)ن:ن"نك نمل ةن  نملا حنإممنُعُصُوتن"ن.نجن قةنل ءنفينمل ثلن(3)مل اجملَّن"ن
ن

ى ن نعًةن ةانمالمتو ةلن  ن ىت نمل ىة ثنملشىا فنجن لًِاىبنامُحن ًا  لُن ت قفنملش عانملال ميُّ
ًُةنجنف ظافن ن  ن  ِ نم ن  صلبنإلمن اًلمن ا فنجن ص اٍلنلة اَّنجنُفُاّاننعلمنملما لً ظا بنإلمنِلِّ

 ثن مص ال  ت ُنجنف   ن اىافنلالىُن صى لحنمل ىة ثجنم نعلىُن  ن تصلنلبن  نملو ظنةمامينمل ة
نمل ة ثنةام َّن.ن

ىى ن   ظ ىىان ىىةىنتىىأثُّانملشىىاامءنملال مىى  نل ىىممنملالىىُنفىىينقىى لنملىى ناشىى  نجن  ىىثن قىى لن  ة ل
ن:ننن(5)مض  انت  ُنل نمل ا نل نل ة سن

 َأصحُّ وَأقوى مدا روينداُه فدي الن دَدى
 

 ِمدددددددددددَن الَخَبدددددددددددِر مندددددددددددُذ َقدددددددددددديِم  
 

ُُ َتروَيها السُُّيوُل َعدِن الَحَيداأَ   َحادي
 

 َعددن الَبحددِر َعددن َكددفِّ األَميددِر َتمدديِم  
 

ن

                                                 
ن.ن3116جنصنسنن الترمذي -الجامع الصحيح :ن   ةنل نع ممننلتا مينجمن(1)
.ننف ىى ن شىى انإلىىمنصىى َّنملخلىىان ىى ن  ىىثنم ىى ملنملُمىىًةنإتصىى اللنجن  ىى ن  ىىثنم ىى ملنا مت ىى نن185جنصنديواندده مل تًلىىين:ن(2)

نضل  لن عةملَّن.
ن.3220جنصصحيح البخاري مللخ اين:نن(3)
ن.ن8/287جنخَّانة األدب مللغةمةينجنملخ  بن:نن(4)
(نعًىىةنملًىى  اين:نن1/1869جننالبدايددة والنهايددةملىى نِث ىىا:نن(5) ىىفِّ ُِ جننهايددة األرب.ن  اةنملل ىىتنملثىى ًينلا م ىىَّن)لىى ة(نلىىةاللن ىى ن)
ن.7/132
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ن  ة  ىبنجنف ظاىفنفىين َّن  نمكبنإل بن  نِىُا ف ل ناش  ن ا ةنإلمنمال تل ننإلثل تنص ا
ننننننقىىىىىىىى ّين(نجننننننننننننننننق لعىىىىىىىىبعنملاة ىىىىىىىىةن ىىىىىىىى نمل صىىىىىىىى ل  تنجن ثىىىىىىىىلن:ن)نمل ىىىىىىىىة ثنملصىىىىىىىى  حن(نجن ن)نمل ىىىىىىىىة ثنمل

)ملا م َّن(نجن ن)نملخلان(نجن ن)نملاًاًَّن(نفينإش اٍلن ًىبجنإلىمن صى لحن)نمل ىة ثنمل تصىلن(ن فىين ن
كممن ق لنص  بنمً مانملال عنلاةنم نم اةنملل ت  ن:ن"ن عن ى نف ىبن ى ن مى نملتات ىبنفىينملتاقىيجنإمن

ل  ىاننجن مل  ىانلالنملا م َّنلص َّانع نِ لانِ  ن قعنفينمًةنمض  ة ىثنجنفىق نملمى  لنمصىل  نم
نمل  ىة حنعلىمنمةعى ءنملشى عانجن ىعناع  ىَّنملاًاًىَّنمل مىتا لَّنفىين مصلبنملل ىانجن ملل ىانمصىلبنِىفُّ

جن ك ن  نمش انإل بنملً  اين  ً  نق لن:ن"نفقًابنُ فّمنمل ً ملَّن قا  نفىينصى َّنملاًاًىَّنن(1)مضم ً ةن"ن
جن قةن ضعنمل نمضث انق لن(2)ةنمل  ة ح"لا م َّنملم  لنع نمل   نع نملل انجن لاُلنملغ  َّنف   نل ن

ن.(3)مل ناش  نت تنل بنمال امةن
نن

 شىىل ب نلقىى لنملىى ناشىى  نقىى لنمضالىى ًينملىىمين ىىمِانصىىام َّلن صىى لحن)نصىى َّنمإلمىىً ةن( ن
َّنمإلمىً ةنفىينمل ىة ثنملشاىا فنكىينصى َّنمل اا ى نمل  صىلَّن ن  ة  بن,نفصى ا َّنُِا لال تل ننلص ا

(ن,ن ص َّنمإلمً ةنفين ة ثنِا بنكينص َّنملمىلَّنملالى لنملىم  نًقلى منإلمنمل ت ن)نململَّنملا ملن
نلل ا ءلنجن ق لن ن:نن(4)خلانِا بنجن خل كُن  نم َّنع  بنم نخ مُا

 وَقضددى لددُه بالَفضددل َأهددُل َََّماِنددهِ 
 

 بَشددددددددَهادِة األعددددددددداِء والُحس دددددددداِد  
 

 َوَسددِمعُت َأخبدداَر الن دددى َعددن َكفِّددهِ 
 

َة    اإِلسدددددَناِد َفُعَرفدددددُت فيهدددددا ِصدددددح 
 

 ِمددن َمعَشددِر بدديِض الوُجددوِه َأكدداِرمِ 
 

   َيددوَم الس ددَماِح وِمددَن الددوٍّى َأنجدداِد  
ن

ن:ن(5)  اةن ص لحن) جمًة(ن ن) امل(نملخ صَّنل لا م َّنجنفينق لنملل  ءن ك ان  ة ل 
ُُ الُجوِد َعَنُه ُمسنداا           َفَعالَم َترويِه الس َحاِئُب ُمرَسال      ُيروى َحدي
 
ن
ن

                                                 
ن:نن)1( ن.ن3/125جننأنوار الربيعمل ن اصُ 
ن.ن7/132جنننهاية األربملً  اين:نن)2(
جنلجنَّ ىان تق اىَّجن تىأتين ًماىقَّنصى   َّنملتملمى ىَّنت  ىةنمل  ىة حنل ى نتاا وى لنت مل:نك نم ن  ااةنمل تِلُنفينممى  ءن ناالطراد )3(

ن.ن240جنصنجوهر الكنَّ الن تِلوَّنج ًظان:ننمل نمضث انجنًلُنملة  ن:ن
ن.نن133جنصأروع ما قيل في المديح ً ص فنجنإ  لن:نن)4(
ن.نن225جنصديوانه  ملل  ءن ك ان:ن)5(
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جنمينمًابن تاصلنمإلمً ةنل ل  ة حنجنفين ى  ن(1)ف ة ثنل ةن  ة  بن شلبنمل ة ثنمل مًةن
ن تا  بنملمُّ بن جامالل
نملشى عان(2) ىأ ا جن ك نمل ًق عنَّ انمل تاصلنجنم نمل تق عنَّ انمل تملمىلنجنِ 

مللىى ةنجنف لصىى النمامةنتوضىى لنمل  ىىة حنعلىىمنملماىى  بن ملىىكنل إلشىى النإلىىمنتو قىىبنعل ىىبنفىىينملماىىخ ءن ن
ن.نتأثالمن مض ل نلالُن ص لحنمل ة ث تأثالن

 الن قللنملش خنلاكى  نملىة  نملق ام ىينل ا قىٍَّن م ىةٍلنفىينإمىً ةن ىة ثنملًىةىنعى ن  ة  ىبجن
ن:نن(3) ق لن

 َأوصددددددافُكم تسددددددري َأَحاديُثهددددددا
 

 َمسددددددرى نجددددددوم الَّهددددددر فددددددي اأُلفددددددق  
 

ُُ النددددددى فددددديكم  كمدددددا أحاديددددد
 

 ق تسدددددددددندها الركبددددددددددان مددددددددددن ُطددددددددددرُ  
 

فأ  ة ىىثنًىىةىن  ة  ىىبنتًقىىلنلاىىةلن ىىا نجنفىىينإشىى اٍلن ًىىبنإلىىمنمآل ىى ةنملىىمين لتىىةئن ىى نامٍ ن
 م ةنإلمنثالثَّن   نف  نجن ك نمل ش  ان  نمآل  ةنجن مل ت متان ك ن  نا مانل عنع نل عنفينِلن
ىىبعن نلِا ع ن  ة  ىىبنجنف ىى ن صىى بج ن لقىى تنملمىىًةن مقل ىى نثالثىىَّنعشىىانجن فىىينملىىكنإشىى النإلىىمنع ىى ُنِىىُا

نمضفامةن ملل  ع تن.ن
ن  ة  ىىبنعىى ن ن ىى نملشىىاامءن ىى نافىى نفِىىالنمإلمىىً ةنجن ةعىى نإلىىمن اافىىَّن ىىةىنِىىُا علىىمنم ا
نملىىكنلىىأُ نمخلىى انملمىى  عنَّ لللىى ن ىى ن  ا ىى ن   اتىىبن  شىى كةلنِا ىىبنع ًلىى نجنل ِىى  نملخلىىان ق ًلىى نجن  الىىلج

ىىىافنلمىىىلبنِثىىىالنملىىىا ملن ملًىىى قل ُ نللخلىىانجن  ىىى نكىىىؤالءنملشىىىا نامءنملىىى نملمىىى ع تينجن  ىىىثن شىى ل  نملضا
ن:نن(4) ق لن

 َفُخددذ َعنددُه واشددَهد فددي ندددُي وَموِكددبِ 
 

 إذا قيدددَل هدددل ِمدددن قائدددِل أو ُمَنددداَِِّل  
 

 وَدع َعندددددَك َأخبددددداَر الس دددددماِع فان هدددددا
 

 ُمَضدددددددع َفة  مدددددددا بددددددديَن رَاِو وَناِقدددددددِل  
 

 ُهددددَو الَمددددرُء َكعِبدددديُّ الن دددددى َحاتِميُّددددهُ 
 

 ِح َوَناِئدددِل ِإذا مدددا َتمدددادى فدددي َسدددما 
 

ن
ن
 

                                                 
 كىى نملىىمينمتصىىلنإمىىً ةانإلىىمنامىى لنمهللنصىىلمنمهللنعل ىىبن مىىلُنجن كىى نثالثىىَّنمقمىى ُنمل مىىًةن ىى نمل ىىة ثنخىىالفنمل امىىلن:نن)1(

ن.نن266جننصنالتعريفات مل ت متالن مل ش  ان مآل  ةن.ن ًظان:ننننمللال ًين:ن
نمل املن  نمل ة ثن:ن  نممًةانملت لاينم نت لعنملت لاينإلمنملًلىينصىلمنمهللنعل ىبن مىلُن ى نَّ ىانم ن ىمِانملصى  لينملىمين(2)

ن.نن261,نصنالتعريفاتا ىنمل ة ثنع نملًلينصلمنمهللنعل بن ملُن.نن ًظان:ننمللال ًين:ن
ن.نن308جنصثمرات األوراق مل   ينجنمل ن لَّن:نن(3)
ن.نن1/163جنديوانه  مل نملم ع تين:ن(4)
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 ثالثاا: أثر العبادات والشعائر الدينية 
ن

ىىىاللنجن م ىىى لجنممىىىتغلنملشىىىاامءنملال مىىى   نملالىىى ةمتنلأشىىىِ ل  نجنِ لصا نجن ملِ  ل ىىىجنجن ملصىىىُ 
جن كُن ؤممى  نل ىممنمل  ًىمنفىينشىااكُجن ملًا انفينامُنص اكُن  مً  نمخت  انمل  قعنجن ملةع ء

نفينًوسنملما  عن.نل ِ  نلبنصةمان  قابن تأث اان
ىىىىاللنفىىىىينتشىىىىِ لنصىىىى اانجنفقىىىى ُنلت ظ ىىىىفنكىىىىممن  ممىىىىتو ةنملشىىىى عانملال مىىىىّين ىىىى نعلىىىى ةلنملصا
مل صىى لحنملىىة ًينفىىينشىىااانممِىىالمنمِا ًُىىبجن مجىىًًُبجنجن  تالق تعىىبعنِّل ىى جنمىى مءنملمىى لقَّن ً ىى نِىى ضمم نجنمُن

لافىىعنمضمم نجن لًِاىىبنالن ىىؤم نملال قىىَّنِ لتامىىل حنجنفىىأل نًىى مسن لاىىلن ىى نلىى ةن  ة  ىىبنإًمىى ًل ن قىى ُن
ن:نن(1)ل ةع نملًا سنإلمنملصااللنجنللنل ةع كُنإلمن  لنمض  انجن ق لن

 َأميددددر  رََأيددددُت الَمدددداَل ِفددددي ُحجراِتددددهِ 
 

 َمهنيددداا َذَليدددَل الدددن فِس ِبالَضدددْيِم ُمْوِقَندددا  
 

 إذا َضدددن  َربُّ المددداِل َأعلدددَن ُجدددوُدهُ 
 

 ذ نددددددا ِبَحددددددي  علددددددى َمدددددداِل األميددددددِر وأَ  
 

ن
ىىىىاللن(نف لال ىىىى نن   تًىىىى صنملىىىى نملمىىىى ع تين ىىىىعنلىىىى ءن ىىىى نمضمم نجن لًِاىىىىبن  ىىىى ِّانلوىىىىظن)نملصا

ن:نن(2))ملصِّالتن(ن نلع  جم نإل بنمل  ة حنجن  ل لنلبنملا  ءنجن ق لن
 ِلَمددن ُأْهددِدي ِسددَواَك ُعقددوَد َنظِمددي

 

   ومدددددا أْجِندددددي مدددددن الَكلدددددِم الِفصددددداحِ  
ددالِت فددِان    ِفْكددري َفَحددي  علددى الصِّ

 

 ِبَقْصدددددِدَك َقددددداَل َحدددددي  علدددددى الَفدددددالِح  
 

ن
نملل ًبنملة ًينلِمىبنع ىفنمل  ىة حنجن ال ى ن ِى  نملماىلبنفىينممىتةع اعبعن ف لش عان متغلُّ
ضلوىى ظنمضمم نجنكىى نإضىىو ءنصىىوَّنمإللىى مُن ملوىىا نعلىىمن للىىبنجنل قتامًىىبنل لصىىاللنمل وا ضىىَّنعلىىمن

 ُن ىىةمعل تنجنفقىىةنمِىىانلًىى نصىى  بن كىىانمآلةمبنقصىىَّلنقىىمل مىىل   نجن ال ىى نِ ًىىتن ىى نلىى بنملل ىى ن مل
ىاُااجن:ن"نِ  نم  ةجنل نمل ةلانإم(3)جن ق لف   نملش عانلا لنًوسنملت   ا نفلُنُ اُ نشع جنمن ة بجنش عا 

نُخلِّىبن نفت  شى ان ُا اىَّنجنثى نلبنإلمنمل ملةنملل  عنفالنتجو اعقىبجن تاىمن جصىلين  اىَّنِا بعن:نم  ع ق لنلغال ع
نمضفىىامُةنمل ل ىىة  نجنفلىى ُءاجنملىى نعلىىةنمهللنمل مىى  نلىى نعلىىةنملمىىالُنمل صىىاينمل اىىا فنملشىىاامءنجنإالان

نل لل لنجنف متأمًبجنفينملًش ةنجنفق لن:نقةنعافُتنملشا نفنق ل:نًاُنجنفأًشةاجن:ن
 َأَردَندددددا فدددددي َأبدددددي َحَسدددددِن َمدددددديحاا 

 

 َكَمددددددددا ِبالَمدددددددددِح ُينَتَجددددددددُع الددددددددُوالُة  
 

                                                 
ن.نن136جنصنأخبار أبي نواسمل    ينجنمل نكق  ن:نن(1)
ن.نن1/155جننديوانهمل نملم ع تين:نن(2)
ن.نن2/228جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(3)



141 

 

 يِن ُطددددددددر اا َفُقلنددددددددا : َأَكددددددددَرُم الث قَلدددددددد
 

 َوَمددددددددن َكف دددددددداُه ِدجَلددددددددُة والفُددددددددراُت  
 

 َفقددددددالوا : َيقبددددددُل الِمددددددْدَحاِت َلِكددددددن
 

ددددددددددددداَلُة    َجدددددددددددددواِئَُُّه َعَلدددددددددددددْيِهن  الص 
 

 فقلُدددُت َلُهدددم : َوَمدددا ُتغندددي َصددداَلتي
 

 ِعيددددددالي   إنمدددددددا الَشددددددأُن الَّ َكددددددداُة  
 

 فَأمدددددددددددا إْذ َأَبدددددددددددى إال َصددددددددددداَلتي
 

 ُت َوَعدددددددداَقتني الُهمددددددددوُم الَشدددددددداٍِّال 
 

دددداِد ِمْنهددددا  َفيددددأُمر لددددي بَكسددددِر الص 
 

ددالُت   ددالُة هددي الصِّ  َفُتصددِبُح لددي الص 
 

ن
ن:ن(1)فض كن ممتظاُفبجنجن ق لن:ن  نم ُ نمخمُتنكممنفنق لن:ن  نق لنملينت  ُنمل  اي

 ماُم ِمن َحاِئِهن  َفِاَنُهن  حِ    ةا       ِعيافَ  ُهن  اَلَحماُم فِان َكَسرتَ            
ن

ىىالنلىى ءلم  مىىلكنملىى نملمىى ع تين آخىىان ىى نمآلمم ننمل مىىلكنًومىىبن ىىاللنمجخىىاىنجن قت الىى نكىىمانمل ا
ن:نن(2)ف ق لن

 دأَُلُه َوحي  على الَفالحِ       اُ  َأَكبُر ِحيَن َنسد                    
ن

ى  نملصىاللنجن ملىكن  ً ى ن ق لىلن ن ى نمِا   مت ضانملش عان ص لحن)نمإلق  َّن(ن ك نِا  
نُ ماىالعنمإلق  ىَّنجننل   ُُِصىالتعبعنجن  لاىلن ى نُ  ىةع التعبعنفاضل ن التن  ة  بن ُصالتعبعنف لالن  نصع صع

ن:نن(3) ق لن
 َلدددددم َيْخدددددُل َمددددددحي فددددديكمُ 

 

 مدددن ُمْعجدددَِّ َأو ِمدددن كرَاَمددده  
 

دددالةِ   ُفِرَضدددْت ِصدددالُتَك َكالص 
 

 َوَحْمددددددُد واِفددددددِداَك اإِلَقاَمدددددده  
 

ن
نة ًلى نلىبن شىا اَّلنجنفًىاىنملشى عان  تاخمن  ة حنمل ن ل  ل نملال  ين ى نفاىلنملخ ىان مل ِى ُا

انلق   ىبن مىل ةانجنل قى لن ىاللنجنف شىلِّبنلى ةع ى  ُن ملصا  ا ةنإلىمنلاىلنق   ىبنلواىلنمللى ةنِق   ىبنل لصِّ
ىىاللن ىى  نكىىممنملىىة  نجنِ لصا ًلىى ن ىى نمِا نضًاىىبن ىىامانِا ن ىى نكىىممنملواىىلن,ن  ىى نملىىكنإالا ن  ة  ىىبن ِثىىاج لىىأ ا

ن:نن(4)جن  ثن ق لن ملص  ُن
 َيددا َماِجددداا ِفعددُل المَحاِمددِد ِديُنددهُ 

 

 وَسددددَماُحُه َصددددوم  َلددددُه َوَصددددالُة  
 

 فدددالُجوُد ِمثدددُل ِقياِمدددِه وُسدددجوِده
 

 ِإْن قيِس والتسدبيُح ِمندُه ُعدَداُت  
 

                                                 
ن.نن3/152جننشرح ديوان أبي تمام:نملتلا  ين,نملخ  بنن(1)
ن.ننن1/157جننديوانهمل نملم ع تين:نن(2)
ن.ننن1/194جنًومبنن(3)
ن.نننن5/2312,ننمعجم األدباءمل   ين,ن  ق تن:نن(4)
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دددِة ُعلَوي دددِة تُدددوفي علدددى  ذو ِهم 
 

دداتُ      الَجددوَّاِء تسددُقُط دُوَنهددا الهم 
جن ش ل ل ن   م  ل نضِا  نملصاللنجن ِ  نل ةن  ة  ب  سنملمينق ُنلبنملش عامنكممنملق علنننننننن

بعنملمين امف جنملصاللنم ن أتينلاةنمالًت  ءن ً  نع   ى نتجُاىةُّن  ك  نملق  ُن ململ ةن,ن  لالن  نتمل  ع
 ينجن كىى نلل  تىى ل  ن ملىى ُّ مانم ن عىى ةلمنل ىىُنل لا ىى ءن.ن الن خوىىمنملثق فىىَّنمل ممىىاَّناللىى ن ل  لىى نملالىى

نفق بنجنفًامان  ظِّفنعلُنملولكن ملِ مِبنفينشاااعنف أتينعلمنمِانملل  مءنجن  ى نتت  ى نلىبن ى ن ع لُ 
ل  ن ن.نعج

   ظِّفنمل نإم   نملص لينِا نملص  ُنفىين اىا نملت ًعُاىَّنلى لو انجن  ظِّولى نمل ِّلى  نفىين
ف  نعىى نع  ا ىى نملىىةماُجامىىُنصىى اتبنجنفوىىُنمل  ىىة حنصىى اُنل ً ىى ن ىىةمان و اتىى  نملىىةلمنجن م  نن اكجىى نًىى تج 

ن:نن(1) ق لن
 َوُفوه  ِمن ُكلِّ ُهجِر َصاِئم  َأبَدا    َيا َماِجداا َيُدُه بالُجوِد ُمفِطَرة                  
ن

نعلىىىىمنملتالىىىىةنِ لتان مىىىىل حن ملتا ل ىىىىلنجنِقىىىى لنملىىىىينمىىىىا ةنن ال ىىىى نممىىىىتخةُنملشىىىى عانملو ظلىىىى نتىىىىةلُّ
ن:نن(2)ملاُّمت ينن

ُُ ِعْندددَدها َوجدددوُد َبندددانِ   َسدددب َح الَغْيددد
 

 َوهل ددَل َصددوَب الَبحددر ِعنددَد انهالِلَهددا  
 

 َيددد  ُكددلُّ َمددا َتحددوي َيددد  ِمددن َنواِلَهددا
 

 َوِبددددديض  َأياديهدددددا َوٍُّدددددَّر  ِسدددددَجاُلَها  
 

 تأّمدددل فمددددا الحظتدددده مددددن هباِتَهددددا
 

 َلدددددينا ومددددا الحظتدددده مددددن ِعَياَلهددددا  
 

ن
ىملكنةع تىبنإلىمنملتأ ىلننتأ لنكممنملتا  ُنفينق لبن:ن)ن ة نِلُّن ىْ نًُُ ملع ُى ن(نجنِ    نُت  ينُ ىة ن ع

 مل ال ظىَّنجنفل  ىعن ىى نتىامان ىى نع   ى نمىى مءنمِى  نل ل شىى كةلنمل ل شىالنم نَّ ىىانمل ل شىالجنمل  صىىلَّن
ن ى ن  صىلنعل ىبنملشى عان  تىمن ى نِى  ن ى ن نمل  ىة حن نض ا ل لتأ لن ملتوِانجنكين ى ن ظى كانِىُا

ن ًبن.َّ انمل  ة حنجنك نلملٍبن
ن

 للأنلا نملشاامءنإلىمنت ظ ىفنلاى نمل ً مىل تنملة ً ىَّنجنِا ىةنمضضى منجنف مىتو ةن ى ن
لاىى ن ظىى كاانِتقىىة ُنمضجضىى  َّنم نملًا ىىانفىىينملىىكنمل ىى ُنملىىمين تلىى نق ىى ُنملًاىى سنل ً مىىكنمل ىىججنم ن

نعلمن لبنملةِّقَّنآخان  ُن  نم  ُنمل جنجن لملكنم ينملا ةنلا ةنملًا ان.ن
ن

                                                 
ن.ن164جنصنالخاص وخاص.نن31جنصنالمنتحل.نملثا للين:نن101جنصنالمنتخل مل  ِ لين:ن(1)
ن.ننن3/370جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
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شىىى ةتبنلِا ىىىبن مىىىخ ابنجن  ظولىىى ن ًمىىىكنتقىىىة ُنن قىىى لنعلىىىينلىىى  ىىىلن م  ملل ىىىُنفىىىين ة ىىىبنلل تِ 
ن:نن(1)مضض  ينلً اك ن نللت ث لنم نمال تل ننلص َّن  نمكبنإل بن

 َكَما ال ُيَساُق الَهدُي إاّل إلى الَنحرِ     َلها       َواَل َيجَمُع اأَلمواَل إالِّ ِليبذُ      
ىىمن ىى نلاىى نف لشىى عان مىىتةعينمل ىىةثنملىىة ًينمل تِىى اانمىىً   لنجن كىى نع ىىةنمضضىى منجنل تاخع

 ظ كاانجن لَّلنعلىمن قة تىبنجنفىينممىل بنالن خلى ن ى نملتىأثانلى ل ً  نجنإمنًىامانفىينملشى انمض لن
  نملل تن قةُنةع مانجنثُنًامانفينملش انملث ًين  ىتجنل ىمانملىةع لنل  تلى ٍننت ث لىينجنف  ة  ىبنالن

 م عنعلمنمل مل   نجن ُمةِّن  ل ت ُنف ينتل عنلتمى  نإلىمنم ىةين ل عنمض  ملنإاّلنل صاف  نفينملت
نللىىىملحنفىىىينع ىىىةنمض نالن مىىى  جنإالا ىىىممنمل ىىىةيج ضىىى منلتقة  ىىىبنملوقىىىامءن مل  تىىى ل  ن  ىىىالبنملا ىىى ءنجنِ 

ن.نللوقامءن مل  ت ل  
نفىىينمىىل لن نل ىىعنم  ملعىىبعنالن ِىى  نإالا ىىلنملقىى لن:نإ ا  لِىى نكىىلنمامةنملشىى عانفىىين ة ىىبنلل تِ 

نللىملحن تقة  ىبنلل  تى ل  نفنإًاًى نإ ن قوًى نلى ل اًمنلمل نمل ةينالن ِ  نإالا   نفينخة َّناع اتعبنِ  نم ا
عًةنكممنمل ةِّنملقا بنًِ  نقةنُممأً نإلىمنملشىاان ملشى عانجن لاةًى اجن ى ن  ى ٍلنقّل ى نًلىةك نعًىةنَّ ىاان

 ىىعنمض ىى ملنل مفلىى نجنإمن تىى ماىن ىى نملشىىاامءنجنإالن كىىينلجاىىةنمل ا ىىمنفىىين اًىى انجنف لشىى عانلىىُن ىىال نل
نتقىىىة ُنمل ىىىةينللً ىىىان)نمضضىىى  ين(نفىىىينع ىىىةن مل اًىىىمنملىىىمينمامةانملشىىى عانخلىىىفنكىىىممنملىىىال نجنإمنم ا
نل  نمل ؤ  نإلمنالِّبن كينتتُنض  نشا ٍ نةق قٍَّنجن  ىةةٍلنل لشاىِلن مل قىتنجن مضض منعل ةلن تقابج

لن ق ُنلل عنمل  ل نمل تِ  نل صاف  نن ملش عانمامةنملق لنإ ا عل ةللن تقالل نإلمنمهللنجنف  نالن ل ا  نإالا
ىىافنمإلمىىال ينجن كىىممنكىى نمل اًىىمنمللا ىىة ملىىمينقصىىةنإل ىىبننفىىينخة ىىَّناع ِّتىىبنجن ضىى  نشىىا  نملصا

ن.نملش عان  نق لعبعن
جنف مىى ينع ىىةنمضضىى من   ظِّىىفنملىى نملق مىىامًينمل ً مىىلَّنًومىى  نل شىى ةلنلمىىخ ءن  ة  ىىبن

ن:نن(2)  ة  بنًّ  المنلأل  ملنجنالنًّ  المنلل ةينجنف ق لنن نل لالن  لا ةنملًا ا
ارُ     َوُكل َما َعاَد ِعيُد الن حِر ُمقَتِبالا          َْمَواِل َنح   َوافَى وُجوُدَك ِل

ن

ن:نن(3) شل ب نل لق لنملم ل نق لنمل نملم ع تين
 ُتها ِمنىر ما َنَفِر وَساحَ ُه              ِمن ٍَّيَك ُكلّ َفَكَأن  ِعيَد الن حِر َدهرُ 

ن

نملًُ ا نُم  ُ بجنِل  نع ةنمضض مجن تمنف  ة  بنِا ُ نِث اج ن.نُِأ ا

                                                 
ن.ن110جنصنعلي بن الجهم حياته وشعره.ننملل ش نجنعلةنملا   ن:نن2/585جنمحاضرات األدباء مضصل  ًيننجنملامَّبن:نن(1)
ن.نن206جنصنشعر ابن القيسراني   ةنجنع ةلن:نن(2)
ن.نن2/48جننديوانهمل نملم ع تين:نن(3)
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   ظِّفنلِانملى نملًا ى حنمل صى لحنملىة ًينملىةملنعلىمنمللىملن نل صىلنإلىمنملوخىانلِا ىبنجن
ن:نن(1)لنفوقاانِ  ن  نممل بنمخ ءنًومبنجنلممنالنتلبنعل بنملِ  لن نضًبنالن  لكنًص ل  جن ق ن

 َعَلي  ََّكاُة َماِل         َوَهل َتِجُب الَّ َكاُة على الَفقيِر ؟ َوَما وَجَبتْ 
ُ ُ ىىةُحنمضالىى ًينملخل وىىَّنملال مىىينمل مىىتظ انلىى هللنلقصىى ةٍلن   لىىٍَّنجن ً ىى نق لىىبنعىى نمىىخ اعبعن

ا بن ن:نن(2)ِ 
 َوَأْعَطدددددْت َََّكددددداَة الن دددددَدى َكفُّدددددهُ 

 

 ا الِغَندددى َفَناَلدددْت َيدددُد الَبحدددِر ِمنَهددد 
 

 َوُأْقِسددُم : مددا ِمْثلددُه فددي الس ددَخا
 

 ِء إال  ََّمددددددان  ِبددددددِه َقددددددْد َسددددددَخا  
 

ن
لقةنمِثانملشاامءجنملال م   ن  نت ظ فنملاُِّ نملخ  سن  نمِا  نمإلمالُنفينامُنص اكُن
ن  ىىة   ُن ع  اىىبنِثىىاللنتلوىىتنمضًظىى انجنفقىىةنُمل ىى منعلىىمنمالمىىتو ةلن ىى نكىى مانملتىىينمشىى ة منف  ىى نلِىىُا

ن مِا ًىىبن ملالىى ةلنل تالق ت ىى نِلِّ ىى نفىىينتشىىِ لنصىى اكُنجن عىىا ن اىى ً  ُنجنفأشىى ا منإلىىمن ً مىىكنمل ىىجع
 شىىا ااانجن مِىىا من ِىىَُّنجن ملل ىىُتنمل ىىامُنجن مإل ىىامُنجن مل ىى مُفنجن تقل ىىُلنمل لىىانمضمىى ةنجن ملىىِا نجن

نكىممنجنفقًا ىى نالن نعى نتشىىل بنمل  ىة حنم نل تىىبعن ملتلل ىَّنجن  ىعنِثىىالنملشى مكةنملتىىين ظاوى منف  ى نِىىلا تخىانج
نلىى لِا ن مل لىىان.ن ل لِالىىَّنجن قصىىةاجنملًاىى سنلً ىىلنع  اعىىبعنجن تشىىل بن فىى ةاعنل ل لىى ننجن تشىىل بنع  اعىىبع
نجنالنِالىىَّجن ُِاُلىىَّجنملِىىُاُع نُل مىىبجنلىىة عنمل  ىى  نمل  ىىةمًينجنفالاىىانعًىىبنًثىىالمنجنلق لىىبن:ن"نُ ضىىُاتجبجن  كىى نم ىىا 

نمل ج  نجنُ ُ شُااج ّل ننجنُ قعلملُ ُا نمل ج نالنُ شُااج نجنالنقعلُلَّجنُت نع ن.نن(3)ملصااللن"نُلَّجنملصِّالتع
ت ُنم  ُ ىىبجنجنلىى ل ل جن فلشىى انلىى نلىىاةن جشىىلِّبجنت لُّىى ن ىى للينملا ىى ءن ىى لنل ىىتن  ة  ىىبن  ىىِا
ملىىىىم  ن   فىىىى  ن ىىىى لنملِالىىىىَّنجن ملىىىىكنلِثىىىىالن فىىىى ةنمل ىىىى لل  نلا  اعىىىىبنجن لىىىىكنم نتتخ ىىىىلنكىىىىمانملِثىىىىالن

 شىى ةن ىى مفنمل لىى جن ىى لنملِالىىَّنجن قىىةنلىىاعنملشىى عانفىىينكىىممنملتشىىل بنجن تىى ةمةنمللامعىىَّنل مىىتةع ءن
مِّىىبنمل اكىىفن نلشىى المنِىى  نِو ولىى نلىىُن ىىُانكىىممنمل شىى ةنجن لًِاىىبنعىى ن ا ىى ن ع  مالمىىتغامبن  ً ىى نًالىىُنم ا

 ىةحنممت  عنم ن   لىكنإلىمن شى ٍةنجنِى  نعلىمنقً عىٍَّنلقةاتعىبعنعلىمنإقً عىكنف  ى ن ةع ىبنجن قى لنفىين
ن:نن(4)ع ا نل نملاالءن

 ِت الَحَرميْ بَ الَحجيِ  بِ  َطَوفِ كَ ُف الُعَفاُة ِبِأبواِبِه             و طيَ 

                                                 
ن.نن2/585جننمحاضرات األدباء ًينجنملامَّبن:نمضصل ن(1)
ن.نن1/77جننديوانه مضال ًين:ن(2)
ن.نن330جنصالتمثيل والمحاضرة ملثا للين:نن(3)
ن.نن41جنصننَّهة اإلبصارملاًا لين:نن.نن2/583جنمحاضرات األدباء مضصل  ًينجنملامَّبن:نن(4)
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  م  ينمل نً مسنل  نتقل لنمل ل ننللِا نجن تقل لنام َّن  ة  بنجنفينتل  ٍحنإلمنتشل  بعن
ن:نن(1)ل لِالَّنجنف ق لن

 َيدددا َنددداُق ال َتسدددَأمي َأو َتبُلِغدددي َرُجدددالا 
 

 بيدددددددددُل رَاَحِتدددددددددِه والدددددددددرُّكن َسدددددددددي انِ َتق 
 

 َمتددددى َتُحِطددددي ِإليددددِه الر حددددَل َسددددالِمةا 
 

 َتسددَتجمعي الَخلددَق َفددي ِتمثَدداِل ِإنَسدداِن  
 

ن
نملًاى سنالن مى فا  نإلىمنملل ىتن ُ  جشلِّبجن ملُنل نمل ل ةنل تن  ة  بنل لل تنمل امُنجنفِ ى نم ا

نعلمنمل امُنإالنلل ص لنعلمنث مبنمهللنعّ ن للنجنفقًان نلل ص لع  ُنالن ا ل  نإلمنل تن  ة  بنإالا
ن:نن(2)ع  اعبعن ث ملبنجن ق لن

 اَل َيرَحُل الّناُس إاّل َحوَل ُحجَرِتِه             َكاَلبيِت ُيفِضي ِإليِه ُملَتَقى السُُّبلِ 
ن

ن  ا ةنمل م مءنملة شقينإلمنتلم ُنمآل  لنفين ة بنلمى فنملة لىَّنجنل لاىلن ًىبنِالىَّلن  ىجُّن
نإل   ن  ال نفينملًا ملنجنف ق لن ن:نن(3)ملًا سج

 ِبه ُحلَِّيت َأجَياُد ُعطِل الَمواِكبِ       إلى َكعَبِة اآلَماِل والَمطلِب الذ ي        
جن نلىى  نقصىىةنملًاىى سنلل  ىىة حنجن لىى  نمكىى ل ُنضةمءنفا ضىىَّنمل ىىجِّ لقىىةن  ثُىىُلنملشىى عانملال مىىيُّ

بنِملكنجنلالنمل اتو  ن   للينملا  ءن لتو  نلاةنم نلاُلن  ن  ة  بن  اةنملل ن  ً ةنمل   ةنجنِ 
  لىىبنجن ّ ىى نلالىىبنشىىل  ل نل لِالىىَّنملتىىين  ىى فن  ل ىى نملل  ىىعنجن  ىى نكًىى نمتىىمنتشىىل  بجنلِالىىٍَّنلجً ىىتن
انجن ىى ةع ن ىىةىنمىىخ ءن  ة  ىىبن ىى نخىىاللنِثىىالننقجصا لل اىىا فنجن كىىةفنملشىى عان ىى نكىىممنملتشىىل بنل ىى  ج

ا بن.ننننمض انملمين وضينإلمنِثان نلنع  ابنِ 
ن"ن جن  ثلىىبنملل ىى ءن ك ىىانملىىمينن(4)فىىامىنعج ىى النمل  ًىىينفىىين  ة  ىىبن"نِالىىَّنمل اىىا فن ملِىىُا

ىتنإلىمنل لىبنملُ    ى "ن(5)نامىن  ة  بن"نِالىَّنمل اىا فن" جنن(6)جنل ً ى ناآانملى نملتا   ىمينِالىَّن"نُ لا
نإل  ىى ن ىى للينملا ىى ءن جنل ً ىى نالىىعن  ىىة حنملىىينملوضىىىلنن(7) الىى عن  ىىة حنملىى نملمىى ع تينِالىىَّن  ىىجُّ

نمآل  ن,نن  ثن اقةنملش عان  مً َّلنل  نالعنمل  ة حن ل  ن َِّن نِالَّجنمل لتةينجن مل ُا ملُلال مُق ًعيِّ

                                                 
ن.ن1/227جننعيون األخبارمل نقت لَّن:نن(1)
ن.ن181/ن4جننَّهر اآلداب.نمل صاين:نن12/97جنناألٍّاني :مضصو  ًينن)2(
ن.نن20جنصنديوانه مل م مءنملة شقين:ن)3(
ن.نن50جنصنذيل الخريدة ًظان:نمضصو  ًينجنملا  ةن:نن)4(
ن.نن44جنصنديوانه ًظان:نملل  ءن ك ان:نن)5(
ن.نن262جنصنديوانه ًظان:نمل نملتا   مينجنن(6)
ن.ن2/48جنانه ديو   ًظان:نمل نملم ع تين:ن(7)
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ن م نملل تنمل امُنجنل صىلنإلىمنًى ٍعن ى نمل   ثلىَّنملوًّ ىَّنل ً  ى نفالىعنمل  ىة حنِالىَّ نلل لتىةينجن ملُ ىاُُ
ًىىمنملىىم نملًىى ءنمل ج ُج   نقصىىة انلأعىىةمٍةنِل ىىاٍلنل  قىى نل ىىُنم ىى ً  ُنفىىينملا ىى ءن عًىىة  نمآل ىى نملىىمين ضىى

ن ى ن ً مىكنمل ىجن قى ُنلىبن ىأًا ُن جللى  نجن ملتلل ىَّجن ًمىك   ت ق نملىكنًىامكُن ق  ى  نلشىِانمل  ىة حنِ 
ِاىَّنفو  ى نملل ىتنمل ىامُن مل  ننلق لبن:ن)نلل كنملل ُنلل كن(نجنل ً  نملا ف  ن ق ل  ن:ن)نشِاملن(ن.نم ا ن 

  نجن مل لى جن   فى  ن ى لنملِالىَّنتالىةلمجن  للى  نلقى ل ُن:ن)نلل ىكنملل ىُنلل ىكنجنلل ىكنالنشىا كنمآل
ن:نن(1)لكنلل كن(نجن ق لنمل نملوضلنملُلال مق ًعّينفين ة بنلًظ ُنمل لكن

 َربدددددع  هدددددو الَكَعَبدددددُة ِلُلمجتَددددددي
 

 والَحدددددددددددَرُم الَمسدددددددددددُكوُن َأمنددددددددددداا ُذراه  
 

 مددددا َيُضددددمُّ َأبندددداَء الُمَنددددى ِمثددددلَ 
 

 َضددددددم  َحجدددددديَ  البيددددددِت ُنْسددددددكاا ِمندددددداه  
 

 َلب دددى بدددِه الَعددداُفوَن ُشدددكراا َكمدددا
 

 (2)َحددددددوى الُمَلبِّدددددديَن َمعدددددداا َأخَشددددددَباه  
 

ن
نفىىين ة ىىبنلًظىى ُنمل لىىكنجنف  ة  ىىبن   لىىة نملىى نملوضىىلنمللغىىةمةينمِثىىانممتقصىى ءلن توصىى الل

ىى ن ًىىبنمىى مء نممجىى نُتلاُّعل جن جمىىألنجن  فىى ةاجنلىى  نصىى ةٍان  ماةاعلنمُنلىىُن  ىىبنملا   ىى نملِل ىىالنجن  ىى نممكنإالا
لنعىةةكُنجنم نِمىابنمللىامةن كُنفينت م   ُنعلمنل لبنِ ل ل جنملم  ن ت م    ن ى لنملِالىَّنلغى مان

بجنظاللجبجنص ملخ اف جن ىبنةماىُنمللشىان ملت لُّىلنلعمى البجنعمبنمل ً لنجن  لف َّ نجنا بنملل تجن   ة  ج
نمل   انجن ق ل أًابنملم  بج ن:نن(3)نِ 

 الواهددددُب الِمددددَنِح الِجسدددداِم َتَبرُّعدددداا 
 

 إن ِسدددديَل َبددددذَل الَمدددداِل َأو َلددددم ُيسددددَأِل  
 

 َتلَقدددى الوفدددوَد بِبابددده َيدددوَم الن ددددى
 

دددددددددددِل    ِمدددددددددددن َصددددددددددداِدِر َأو واِرِد ُمَتَعجِّ
 

 ِمثدددَل الحجددديِ  ِإذا تَدددَّاَحَم َوْفدددُدهم
 

 بالبيددددددِت َأو ََّْجددددددِل الَجددددددراِد الُمجِفددددددِل  
 

 الِل ِلَمددن َيلُددوُذ ِبِظلِّددهَصدداِفي الظِّدد
 

 َرحددددُب الددددذَُّرى للِوفددددد َعددددذُب اَلمنَهددددِل  
 

 َوجددددده  إذا ُسدددددِئَل الن دددددواَل رََأيتَددددددهُ 
 

 ُمددددددددددددَتهلِّالا َكالَعدددددددددددداِرِض الُمَتهلِّددددددددددددِل  
 

ن
  لىة نملشى عانفىينل تىىبنملث لىثن تىأثالمنلقى لنملىىينًى مسنجنملىمين شىلِّبنف ىىبنتى م ُنملًى سن ىى لن

ن:ن(4)علمنشِلنل  ع ٍتن مف مٍننجنلق لبننل تن  ة  بن,ن  ل ا ُ

                                                 
ن.ن478جنصندمية القصرملل خا ين:نن(1)
:نلىىلال ن جضىى ف  نتىى النإلىىمن ِىىَّنجن تىى النإلىىمن ًىىمنجن ك ىى ن م ىىةنجنم ىىةك  نملىى نقجلىى سن مآلخىىانقا قاىى  ن.ن ًظىىان:نناألخشددبانن(2)

ن.نن1/122جنمعجم البلدان مل   يجن  ق تنجن
ن.نن392جنصدمية القصر ملل خا ين:نن(3)
ن.نن248جنصلتشبيهات ا مل نملينع  ن:ن(4)
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 َترى الناَس أفواَجاا إلى َباِب َدارِِه         َكأن ُهم ِرجال َدبىا َوَجرادِ 
 

نة  نمالمتقصىى ءنفىىين ىىةحنملىى نملُااّلًىىينمل اىىاينللىى   انمضفضىىلنلىى نلىىةان نملتوصىى لج ُ ُ ظ ىىاج
ن:نن(1)ملل  لينجن ك نش اينجنإمن ق لن

 لددددك ِمصدددددَر فِانهددددداِلَيددددََّْدد ُعلُدددددو اا مَ 
 

ددددددددرُم    بددددددددِه َحددددددددَرُم اِ  العَّيددددددددَِّ المح 
 

 فمكددددُة مصددددُر ، والحجدددديُ  وفددددوُدهُ 
 

 َوُيمنددداُه ُركدددُن البيدددِت ، والنِّيدددُل ََّمدددََُّم  
 

ن
نإل ىبنعلىمن ن جًظىاج ن ثلنكممنملًا عن  نمل ىةحج نم نممِانعل الن)ن ك نش اين(ن نض ا لقةنتا ةتج

 مكبنملش اينجنملىمين  ى  نمإل ى ُنل ى الٍتن ى نملقةممىَّنملتىينقىةنتصىلنمًابنً ع ن  نتأثُّانملشاامءنل ل
نإلمنةالَّنتأل  عبعنجنف  نملِالَّنملتين لبنعلمنملًا سنم نت جنإل   ن.

نتأثانملشاامءنملال م   نل ل مكبنملش اينفينكممنملل ًبنفن نف لنفاالل
ن

نملشىى مكةنملاة ىىةلنملتىىينمًِا كىى نملتىىةمءلن ىى نقىى لنلشىى انلىى نلىىاةن   تّىىمنقىى لنملىى نملُااّلًىىينإ ا
نِث ىىىالمن ىىى نملشىىىاامءن مل اىىىاينجنمين ىىى نملقىىىا نملثىىى ًينلل لىىىالنإلىىىمنملقىىىا نملمىىى لعنلل لىىىالنجنتظ ىىىانم ا
شىى ةت ُن ناملىىٍ نجنقىىةنُمل ىى منل ىىممنمل اًىىمنفىىين اىىا ن ىىة  ُن م  ملال مىى   نملىىم  نلىىُن ىىال  ُنل لشىى اَّنميُّ

ن  ة   ُنجن النلأسنم نًأخمن ث ل  نآخا  نلش عانم ًةلمينجن آخىان غالىين اقى نًوىسنمل اًىمنلُِا
نملل اى تنجن قى لنملى نةاامننملقمى لينجن قىةنِى  نلصىقعنمضًىةلسنِى ل تًلينلصىقعن ل لاَُّن  نمخىتالفع

ن:نن(2)ملش ُن
 َيددددددددا ِقبَلددددددددةا لْملدددددددديَن وَكَعبددددددددةا 

 

 تَددددُعو ِبَحدددي  علدددى الن ددددى ُحَجاجهدددا  
 

 َأندددَت الدددذي َفر جدددَت َعّندددي ُكَربدددةا 
 

 ت َعلدددددددددي  ِرتَاُجَهدددددددددا ِ  َقدددددددددد ُشدددددددددد   
 

ن:نن(3)  ق لنملتُّامبنملم مينفين اا ن ة بن
 َبيتُدددددددددُه كعبدددددددددة ِبشدددددددددِر ُنِصدددددددددبت

 

 ُيفَصدددُم الُعسدددَر َعدددِن الن ددداِس انفَصددداَما  
 

 ُركُنهدددددددا ُيمندددددددى يدِيددددددده فددددددداجعلوا
 

 َبدددددددددَدَل الدددددددددرُّكِن بيمنددددددددداه اْسدددددددددِتالما  
 

 ِلدددددددَذوي الَحددددددداِج َِّحدددددددام  حولهدددددددا
 

 اروا الَمقاَمدددددا َََّحمدددددُة الُحجددددداِج َقدددددد َّ  
 

                                                 
ن.ن2/82جنخريدة القصر مضصو  ًينجنملا  ةن:نن(1)
ن.ن2/128جنيتيمة الدهر ملثا للين:نن(2)
.نن  ًظانق لنملينملال ىعنمىل    نلى نعلىةنمهللن كى ن غالىينِى  ن اى  نفىينن4/160جننخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:ن(ن3)

ن.ننن2/132جنالغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة   نما ةن:كىن.ننعًةن:نمضًةلمينجنمل604 امِ ن ت فينمًَّن
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 ُكدددددددددددلُّ ِورِد هكدددددددددددذا ُمسدددددددددددَتعَذب  
 

 َيكُثُر الناُس َحواَليِه الَِّّحاَما  
 

 

نملينمل مى  نمل مىت  ُنمل للىينجنَّىالُنملىينمل  ىبنمل تًلىينجن كى ن ف ل اًمنكً ن ش لب نلق لع
ن:نن(1)  نملش ُنجن  ثن ق لن

 مددددا َّاَل َيبنددددي كعبددددةا للُعددددال
 

 ا َوَيْجَعددددددددددددُل الُجددددددددددددوَد َلهددددددددددددا ُرَكندددددددددددد 
 

 حتدى َأتَددى الن داَس َفَطدداُفوا ِبددهِ 
 

 واسددددددددددددددددَتَلُموا رَاَحتَددددددددددددددددُه الُيمَنددددددددددددددددى  
 

ن
نملتُّىىامبنملم مىىينللىىأنإلىىمنمال تلىى ننملاقلىىينجنفىىمِان لتىىبنعلىىمن ىى نمكىىبنإل ىىبن ىى ن نم ا إالا
خىىاللنملتال ىىلنمل ً قىىينإلثلىى تنصىى َّنق لعىىبنجن كىى ن  ضىى ع نمىىًتً  لبنلشىىيٍءن ىى نملتوصىى لن ملت ل ىىلن

ن. مالمتقص ءنع نًةن ة ثً نع نمثانملولموَّن مل ً  ن علُنملِالُنفينشاانمل ة حننل لُِا
نتأثانملش عانملال مينفينتشِ لبنل مانملص النل ل مكبنملش اينفففن ن لاةنجنف لنفاالل

نننن
  ىى نمل ظىىى كانملالفتىىَّنم ضىىى لنجنق ىى ُنملشىىىاامءنملال مىى   نلىىى ل  ننلىى  ن ظىىى كانمل ل اىىىَّنجنم ن

نجن لخ صىىىٍَّنفىىىين اىىىا نملت ًاىىىَّنل ًتقىىى لنن ظىىى كانمل ضىىى النلشىىىٍِلنمة  جن لىىى  نمل ىىىةحنلشىىى  َّنملِىىىُا
نم الن ى نقى ُنلى ل  ننلى  ن صىفنملقصى ان مل  ة حنإلمنةماانم نقصاانمللة ةنملىمينقى ُنللً اىبنجن لاىلا

ن,نملل تىىاينفىىين اىىا ن صىىوبنلقصىىانلة ىىٍةنلًىى انمل ت ن ىىَّن مل ىىةحنلىى لُِا ِىىلن,ن  ىىثن قىى لن مصىىول نلِا
ن:نن(2)ملقصا

 حيَن َلج ت في َتَدُفّقها               َيُد الخليَفِة َلّما َساَل َواديَها َكأن ها
ن

نمًً قشىبجن لنجن مإلش ةلنلِا بنجن ك نم ىا  َّنملتينلً ك نمل تِ  ف  نكً ن   ننل  ن صفنمللِا
نمض ىانملىمينةع ًى نلل ىة ثنعًىبنجن نجن لِى ا عًةنمل ة ثنع نمضثىانمل ضى اينفىينتًى  لنشى  َّنملِىُا

ملشىىىاامءنملال مىىى   نمىىى ا منعلىىىمنً ىىىجنملل تىىىاينجن لِىىىًا ُنلىىىةة منفىىىينمل اًىىىمنجن النمقىىى لنكًىىى ننكىىى نم ان
للنلةة منفا ة منإلمنتشل بنةمانمل  ة حنل لِالَّنجن تص  ان  ن قصةك ن ى نملًاى سن لللى نن–ملتِا من

ى نلىةمٍانلة ىةٍلنلً كى نمل  ىة حنجنف ظاوى م على ةلنمل ىجننللا  ءنل ل ل جنجن ملكنفين اا نملت ًاَّنم ضل
نشة ةجنمالاتل  نل ل  ضى عنملىمينً اقىبجن ًت ىةثنعًىبنجن نمل  ة حنجن ك نم ا  فين ة  ُنل ش ةلنلُِا

ن. نلممنِ  نل م ل نعل ً نعةُنتل   اعنم نملقو نعًبنل   ن ة ثً نع نمثانمل ض العنفينشاانملُِا

                                                 
ن.ننننن205جنصخاص الخاص .نملثا للين:نن3/189جننبنهاية األر ملً  اين:نن(1)
ن.ن455جنصالصناعتين ملامِاين:نن(2)
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نملصى  بنلى نعلى ةن النلأسنم نًمِانكً نقصَّلن ا وَّنمِاك نملثا للينفين ت ع تعبنجن كىينم  ا
لًمنةمالمنلأصل   ن مًتقلنإل   نجنف قتاحنعلمنمص  لبنفينم ةنللم ت ُنعًةان صو  ن.ن فينكممن ى ن
 ش انإلىمنمثىانملى  امءن قىلل ُنملخلوى ءنفىينملشىاانجنف ىُنملىم  ن قتا ى  نعلىمنملشىاامءننمل  ضى ع تن

ن:نن(1)ملتين ًظ   نف   نجنفق لنمل نما ةنملامت ينف   ن
 ُت ِبالبيددددددددِت الجديددددددددِد ِبندددددددداُؤهُ وأقَسددددددددم

 

 يحَيدددى ومدددن يحفدددي إليددده الَمدددراِقال  
 

 ِهددَي الددداُر أنبدداُء الن ددَدى مددن َحجيِجهددا
 

 نددددددواَُِّل فددددددي سدددددداحاتها وَقددددددواِفال  
 

ن:نن(2) ق لنمل نمل م نمللال ًينفينكمانملةمان
 َتُحدد ُّ لهددا اآلمدداُل مددن ُكددلِّ ِوجَهددةِ 

 

 لَمحددددُل وُينَحددددُر فددددي َحاَفاِتَهددددا الُبخددددُل وا 
 

 َوَمدددددا َضدددددر ها َأال  ُتَقاِبدددددَل ِدجَلددددددةا 
 

 َوفدددي َحاَفتيهدددا َيلَتقدددي الَفددديُض والهطدددلُ  
 

ن:نن(3) ق لنمل نملاالءنمضمةينف   ن
 أسددددددددعد ِبددددددددداِرَك ِإن هددددددددا الخلدددددددددُ 

  ج

 والَعددددددددددديُا فيهدددددددددددا نددددددددددداعم  َرٍِّددددددددددددُ   
 

 دار  ولكددددددددددن أرُضددددددددددها َشددددددددددرف  
 ج

 َرْبددددددددددددع  َولِكددددددددددددن َسددددددددددددقُفُه َمجدددددددددددددُ   
 

 فدددددددداِة َوِللن دددددددددى ِقَبددددددددل  هددددددددَي ِللعُ 
 

 َصدددددددددل ى ِإَليهدددددددددا الُشدددددددددكُر والَحمددددددددددُ   
 ج 

ىبعنجنف فاقى منلى  نمض ىىا  نجن ف لصى  بنمامةن ىً ُن صىُفنملىةمانجن ملشىىاامءنمامة منمإلشى ةلنلِا ع
نَّ ان ل شىٍان نإلمنةماانلتص  اك نِالَّنجن تص  ان  للينملًاةىنل ل ل  نجن ك ن صف   ًمل منملِاُُ

ى نجن م ن ًى ُلنكىماننلِا بنجنفقع نِ   نجنف ىممن مىتةعينم ن ِى  نصى  لجبنِا  ل ى نم نل ىتنِىُا ل تجىبجنِا  ل
ملش  َّنع نممت ق  نجن ك ن ى نمىّ  انعل ى ءنمللالَّىَّنل لًِ  ىَّنعى نًمىلبنجن مِىا منقى لن  ى ةنمضعلىُن

نعل   نجن  ثن ق لن ن:نن(4) ث الل
 ِة ُضِربَت على ابن الَحَشرِج .في ُقب       إن  الس ماحَة والمروَءَة والن دى           
ن

ى نقى لنملىىينعلىةنمهللنملغى مصنفىينةمانملماىى ةنملىينلاوىانمل  مى ينجن قىىةنمامةن  شىل ب نل ى نمًِا
نإلمنل تبنجن ق لن بعنجنفًمبنملُِا ن:نن(5)م ن ثًينعلمنِا ع

 يددا داَر َسددعِد َقددد َعَلددْت ُشددُرَفاُتَها
 

 ُبِنيدددددْت َشدددددبيَهَة ِقبَلدددددِة ِللن ددددداِس  
 

                                                 
ن.ن3/243جننيتيمة الدهر ملثا للين:ن(1)
ن.ن3/246جننًومبن(2)
ن.ن3/249جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(3)
ن.ن336,نصنااليضاحملق   ًين:ن.ننن4/386,نربيع األبرار مل  خشاين:ننن(4)
ن.نن4/510جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(5)
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ددددةِ  ِلددددورودِ   َوفددددِد ، أو ِلددددَدْفِع َمَلم 
 

 َأو َبذِل َماِل ، َأو ِإداَرِة َكاِس  
 

 

 متاخمنمل نلى نملتا   ىمينملىةمُان مى لَّلنل ىةحنملخل وىَّنجن  ىثن قى لن ج ًعالى نملخل وىَّنمل مىتًلةن
ن:نن(1)لةمٍانممت ةث  ن

 َقَضدددددداَها ِبددددددأَلَطِف تَددددددَدبيرِهِ 
 

 َفَأحَسددَن ِفيِمددا َقَضدداُه اِختيددارَا 
 

 َأنَشدددددَأَها َكعَبدددددةا ِللس دددددَماحِ وَ 
 

   َفَأوَضدددَح َنهَجددداا َوَأعلدددى َمَندددارَا 
 تَدددَرى ِلُوفدددوِد الن دددَدى َحوَلَهدددا

 

 َطوَافدددددداا ِبَأركاِنهددددددا واعِتَمددددددادا  
 

ن
نملشىاامءنملال مى   نممىتو ة من ى ن صى ل  تنملالى ةمتن  تالق ت ى نجنف ظاو كى ن  ل ىممنًىاىنم ا

ُنللغٍَّنم لٍَّنل  وٍَّنجن ملو ٍظنعملٍَّن أل فٍَّنجنل  نمثاك ن  قا  نفينفينتشِ لنص اكُنجن عا ن ا ً  
ًو سنمل مل   نجن قىةنتضى عوتنكىمانملقى النملتأث ا ىَّنعًىة  ن ى ننملشى عانلى  نمل اى ًينملة ً ىَّن ملقى ُن

ُُّن ى انمل فى ةنملتىينتُىؤج نجن  صِّ ن  ة  بنجنفًامان صِّ انملةمانِالَّلنللماى  حع كىماننملخلق َّنعًةنإش ةتبنلُِا
نملةمان للل نللا  ءنل ل ل جن.

ن    نة ً نفينم   نمل ة ثنع ن صفنملشاامءننلةمانمل  ة حنجنفالنلأسنم نًمت اةنقلى الل
نعى نمضثىانملىة ًين ن:نإًاىكنتت ىةثج  ًمِانلا ن  نمِاانملشاامءنفين صو  نجن م  نمعتا نم ة نق االل

نجنف  نل لجُكنتمكبنلل ة ثنع ن ن صفنملشاامءنلةمانمل  ة حن.نقلً نلبن:نإًاً نفينشاانمل ة حننل لُِا
ن  نةفاًيننل  مصلَّنمل ة ثنع ن صىو ُنلىةمانمللى مةنجن ل نًخاننع نكممنمإل  انفينشااكُنجن م  ا
مًا ُنلىُن ىمِا منكىمانملىةمانإالنفىينمى   نمل ىةحن ملت ًاىَّنجن فىينِىالنمل ى ل  نمشى ا منإلىمنِثىالنم ة ى ُن

ثىىالنمل مفىىة  ن ن ىى نِىى  نةخ ل ىى نملًاىى سن  ل ىى نجنِ  أًا ىى نِالىىَّ ن شىىاعَّنمضلىى مبن مىىت  عنِىى ا   إل  ىى نجنِ 
ة  نملشا انلأةًمنممل بنمل ًعنجنكممن  نً   َّنجن مِاك نفينم   نمل ًعن  نً   َّ نمجخاىنجن  ثن
نلمىىلبن واىىتنل ل ِىى اانجن  ىى نممكنإالا ع ىىةنملشىىاامءنإلىىمن صىىفنةمان  ىىة   ُننل للًاىىَّنجن لًِّ ىى نلًاىىَّ ن ج

ل ل بنعلمنل ل  نجن قةنل ءتنمَّلبنمق ملنملشاامءنفينكىممنملل ًىبنفىينمى   نمل ا تلىَّنجنصا لَّنم
ن اظىُنكىمانمضشىا انتتِىئنن* ملًُّصحنلتغ  ىانمل  لىبن ملىمين قى ُنعلىمنم ىانملىةمانجن  ى نملالفىتنم ا

نن:ن(2)علمنمقتل سنمضلو ظنملقاآً َّنجن لا ن ا ً بنجن  ظ انملكنلل ل نفينق لنم  ةنل نملينفً ن

                                                 
ن.نن177جنصديوانه مل نملتا   ةين:نن(1)
م َّنإ نمعت  ةنمل ل بنعلمنمل مبنملخلو ءن مل  امءنجنِ  ن ظ املن  ن ظ كانتأثانملاابنل لواسنجنفِل َّن  لبنِل َّنف ان *

 مضصلن.ن

ن.ننن82جنصطراَّ المجالس ملخو لينجنش  بنملة  ن:نن(2)
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 َوَلَقددددد رََأيددددُت ِبَبدددداِب َداِرَك َجفددددَوةا 
 

 ِفيهدددا ِلُحْسدددِن صدددَنيَعِة َتْكدددِديُر  
 

 َمدددا َبددداُل َداِرَك ِحددديَن تَددددُخُل َجن دددةا 
 

 َوِبَبددددداِب َداِرَك ُمنَكدددددر  َوَنكيدددددُر  
 

ن
ُبنعًبجنجنفِتبنإل بن ق لن لع ن:نن(1)  قُفنمل نت  ُنلل بن  لكنل ن   نُف ج

 عِد ِإَذا َطَحَندتُقل البِن َطوِق َرَحى َسد
 

 َنواِئددددددُب الدددددددد هِر َأعالَهدددددددا وَأسدددددددَفلَها  
 

 َأصدددَبحَت َحاِتَمهدددا ُجدددوداا ، وَأحَنَفهدددا
 

 ِحلمددددددداا َوَكيَِّسدددددددها ِعلمددددددداا َوَدٍَّفَلهدددددددا  
 

 َمدددداِلي َأَرى الُقب دددددَة البيَضدددداَء ُمقَفلدددددةا 
 

 ُدوِندددي َوَقدددد َطاَلمدددا اسدددَتفَحْت ُمقَفَلهدددا  
 

 وِس ُمعِرَضددددددةا َأُظنُّهددددددا َجن ددددددَة الِفددددددردَ 
 

 َولددددددديَس لدددددددي َعَمدددددددل  ََّاِك َفَأدُخَلَهدددددددا  
 

ن
فىىالن خوىىمن ىى نفىىينقىى لنملىىينت ىى ُنفىىينملل ىىتنمضخ ىىان ىى نمعت ىى ٍةنعلىىمنمضلوىى ظنملقاآً ىىَّنفىىين
تشِ لن اً انمل مت ةنملقاآ نملِا ُنجن تظ انكمانملً عَّنلل َّلنف   نًظ بنمل نت ى ُنفىين ا تل تىبنعى ن

ىى م ن ًاىىبن ىى نمل لىى ننإلىىمن ماىىاانملىىمينمىى ا ةجنإلىىمن ة ىىبنجن ًمىىت  عنن بنجن تىىأخ اكُنلىىبصىىا لَّنمل لا
ن ملشىاامءنملال مى   ن ى ل منإلىمنممىتخةمُنمضلوى ظن ملتاى ل ان مل اى ًينملقاآً ىَّنفىينن–مَّلبنن-ملق لنلأ ا

ن لبنملش عان  نملِل اانجن ق لن ا تلل ن   ةنل ن جُكْ بن كممنمل ق ُنجنف ًص انمضصل  ًين اىنم ا
ن:نن(2)عًبنن قةن جلبُن

 َمحُجوبُ  ر  َفِمَن الَكَباِئِر َشاعِ         َفَدِع الِحَجاَب ِلَمن َيلِيُق ِبَباِبِه          
ن

   نل بنملًُّصحن ةع نملى نلِىان   ىةنلى نم  ىةن  ة  ىبنللىتخلصن ى ن  للىبنجن  ى نملىكن
نمإلًمىىى   نملشىىى عان ىىىامانممىىى من ىىى نملشىىى    نجنفىىىق نِىىى  نملشاىىى    ن صىىى بج نض ا نكىىىممننإالا نجنفىىىقع ا لىىى لُ سِّ

ن  ا ن امان ًبنجن ق لن نجنف تخل جنملش    ج نملشا    نل لُ سِّ ن:نن(3)مل  لبن ص بج
 أََأَبدددا الَفدددواِرِس َأندددَت َأندددَت َفتدددى الن دددَدا

 

 َشددددِهَدت ِبددددَذاَك َوَلددددم تَددددََّل َقحَطدددداُن  
 

َْيِّ شدددددديِء ُدوَن َباِبددددددَك َحاِجددددددب    َفددددد
 

دددددددِه َيَتَخدددددددبُط الش دددددددي   طاُن ِمدددددددن َمسِّ
 

 َفددددددِاذا َرآِنددددددي َمدددددداَل َعنِّددددددي ُمِعرَضدددددداا 
 

 َفَكَأن ددددددددُه ِمددددددددن َخوِفددددددددِه َسددددددددرطاُن  
 

 

                                                 
طددراَّ .ننملخوىى لينجنشىى  بنملىىة  ن:نن8/203جننالتددذكرة الحمدونيددة.ننملىى ن  ىىة  ن:نن1/78جنالعقددد الفريددد ملىى نعلىىةنالىىبن:نن(1)

ن.نن97جنصنالمجالس
ن.ننن352جنصنطبقات الشعراءمل نمل ات ن:ن(ن2)
ن.نن93جنصطراَّ المجالس :ننملخو لينجنش  بنملة  ن(3)
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 خي :راُ والمورُو التاريثر التُّ أ  
ن

ل اافىىىَّنمثىىىانملتُّىىىامثنالنلىىىةن ىىى ن اافىىىَّنمل صىىى ةانملتامث ىىىَّنملتىىىين ظاو ىىى نملشىىىاامءنملال مىىى   نفىىىين
نملوً َّنجن   ِ نتصً فنكمانمل ص ةانإلم نن-:نتشِ لنص انملُِا

نم اللن:نم ةمثن قصصنت ا خ َّن.ن
نث ً  لن:نشخص  تنت ا خ َّنتامث َّن.ن

ن
 والقصص التاريخية  : األحداُ أوالا 

مىىىى  َّنجنفتًشىىىىأنملصىىىىامع تن"نُ  تُىىىىةجنملىىىى   نعلىىىىانملتىىىى ا خن تتا قىىىىبنمضل ىىىى لنعلىىىىمنكىىىىمانملل
نشىىابنلقاىىَّن مإلًمىى ً َّ نم ىىَّنتىى ا خنجن لِىىلِّ ن   ىى نِ ًىىتنة مفا ىى نجنفلِىىلِّ ِ ً ىىَّن   ىى نعل  ىى نجن تً مىىاج

ى نملصىامع تنفتً ى نةمخىلنملىًوسنمإلًمى ً َّن خ ال ى نجن ملشى عانفىاةن ى نل  عىَّن ِ اكل نم نامَّللى نجنُم ا
 اى  نتلىىكنملصىامع تنجنثىىُنتًشىأنفىىينًومىبن  قىىَّن ِل تىَّن مىىامنإلىمنتوا غ ىى نجنفت ىانُمثًىى ءنملىكنفىىين

ص ان تًص انلتتشِلن  نلة ةن خ لتبنص ان ختلوَّنجنلتلتقينِلنص النل ث لت  نجن تتةمخلنتلكنمل
  ضىىىينل ل  ضىىىانجن ملقا ىىىبنفىىىينق لل ىىى نمللغىىى ين   لىىىَّنلألاىىى ةن  مقا ىىىَّن ًومىىى َّن خ  ل ىىىَّنجنف ت ىىىةنمل

نملتىىى ا خنعلىىىمنلاىىى نتلىىىكنملصىىى انجن  ىىى نكًىىى ن ًشىىىأنملتًىىى صنل للا ىىىة جن ملىىى مقاينل ل تخ ىىىلنجنف  ىىى   ج
ن.ن(ن1)ملت ا خينل ختلفنتو ص لبن"ن

م ةنمل ِ ً تنملاا مَّنلثق فَّنملش عانجن قةنتًّلبنملًق ةجنملقة  ءجنن–   ن ملنن–لقةنِ  نملت ا خن
نملىكنلل لى نف  ى نم اةانملى ناشى  ن إلمنمك  تبنجنف ثُّ منملشاامءنعلمنملت  ةنل ضخل انملقة  َّنجن  تضىحج
فىىينق لىىبنللشىى عان:ن"ن ل أخىىمنًوُمىىبجنل وىىظنملشىىاِّان ملخلىىانجن  اافىىَّنملًّمىىبن ُم ىى ُنملاىىابن نل مىىتا لن

 نملىىكنف  ىى ن ا ىىةان ىى نمِىىانمآلثىى انجن ضىىابنمض ثىى لنجن ل الىى نلًومىىبنلاىى نمًو مىى ُجن  قىى ىنلاىى
 .نن(2) لابجنلق الن ل ع ُن"ن

نم ن ًمىىلُخنعىى نملتىى ا خنجنف ظاوىىبجنفىىينن– ضمىىل ٍبنمجخىىاىنن–ل ىىممنن لىىُن مىىت عنملشىى عانملال مىىيُّ
ىلَّنل ً ى نشااان متو ةلمن  ن ق اابنفينخة َّنمل  قفنملمين ت ةثنعًىبنجن  مىتا  ةلمنم ةمثىبنلاقىةنملصِّ

 لىى  نم ىىةمثنعصىىااعنجن  مت ضىىالمنإشىى اتبنلتق  ىىَّن اًىى ان تأِ ىىةانجن ةعىىُنآاماعىىبعن مق ملىىبنجنمىى مءلنمِىى  ن
ن ل شىىالمنمُنَّ ىىان ل شىىانجنفأضىى منملتىى ا خن ىى نمًَّىىمنمل صىى ةانملتىىين مىىت ةجن ً ىى ن كىىممنمالمت ضىى اج

                                                 
ن.نن183جنصنالتناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويامل نشامانجنملتم ُن:نن(1)
ن.نن1/197جننالعمدة مل ناش  ن:ن(2)
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ظ ىانملىكن مضىى ل نفىين ةما ىبنِ ىى نمىًاىنلاىىةنملشى عان ا ً ىبنجن  ا ىىةجنإل  ى نفىينامىىُنصى اانجن قىىةن
نقل لن.ن

نم  ملن  ة  بنملتينتًو جنللا  ءن,ننفينشق ٍءن نلاةُنممتقاماك ن   ش انلِانل نملًا  حنإلمنم ا
ن:نن(1)فين ةانجنف ق لن
 َكَما َشِقيت َبكر  ِبَأَرَماِح َتغلبِ        فتىا َشِقيت َأمَواُلُه ِبهَباِتِه               

ن

ةنملش عانفينامُنص اتبنإلمنممت ض ان ةٍثنِ  نلبن قابنجن تاكنلص َّلن مضى َّلنفىينفا 
نلىى  نملًىى سنعلىىمن ىىةىنملاصىى انجنفىىُأًَّمن اًىى ان ىى نخىىاللنكىىمان  لىىاىنملتىى ا خنجن تىىمنَّىىةمن تىىةم الل
ن قىّ ىنصىوَّنملمىخ ءنفىين  ة  ىبنجنلقىةن ظّىفنملشى عانصى النمل ىابنلى  ن ُُ ملص النملت ا خ َّنجن ةعى

امُنص النمىخ ءن  ة  ىبنل ل ى لنجنفىأ  ملنمل  ىة حنفىينشىق ٍءن تاىبنًت لىَّنع  اىبننلٍِان تغلبنفي
نفينشق ٍءن تابنا  حنتغلبنملغ  الن. نملِث انجن لِا 

ن
ثاما  ن   نملل تاينثق فتبنملت ا خ َّنفينافةنقص ةتبن م  جنخاللنممتا ةتبنل  ةثٍَّنت ا خ ٍَّنن  متغلُّ

نإلىىمنقصىىٍَّنِىى  نل ىى نِل ىىانمضثىىانفىىي نفىىين ىىةحنملخل وىىَّننفًىىامان شىى اج ن عقىى ل ُنجنإمن قىى لج نملًاىى سع ًوىى سع
ن:نن(2)مل ات نل هللن

 َوَناَشَد في الَمحِل الس َحاَب َفَأمَطرا    وَأنَت ابُن َمن أَسقَى الَحجيَ  على الظ َمأ     
ن

نملًلىىين ُِّ نلق لعىىبعنإلىىمنقصىىَّنممتمىىق ءنع ىىانلىى نملخ ىى بنل لالىى سنلىى نعلىىةنمل  لىىبنعىى ف ىى ن شىى اج
بنلبنع انل نملخ  بنإلىمنن)صلمنمهلل عل بن ملُن(نجن ُلةِّنملال م   نجن ملكن  ُ نمشتةانملق  جنفت لا

نفىىين مهللنجن  لىبن ًىىبنم ن ىىةعُ نمهللنجنُ قُىىةنِى  نللالىى سنمىىق  َّنمل لىى ننجن كىى ن ى نمشىى انإل ىىبنملشىى عاج
نملل ىىتن.ن كِىىممنمىى انملل تىىاينعلىىمنً ىىجنملشىىاامءنفىىينعصىىاانجنف  تىىةحنملال مىى   نل ل الىى سجنصىىةاع

نل صوبنمضصلنملمينتوااُعتن ًبنملخالفَّنملال م َّن.ن
نملقبنإل بنلش انل نلاةنفين ة بنللخل وَّنمل  ةينجن   ن ة بنل لال سنملمينِ ًتن  ك نم ا 

ن:نن(3)لبنمق  َّنمل لا ننجن ق لن
 إن  ابدددَن َسددداقي الَحجددديِ  َيكفيدددَك َمدددا

 

 َحدددددددددل  ُمقيمددددددددداا وَأي دددددددددة  َذهبدددددددددداا  
 

                                                 
.ن عًىىىةنن4/203جننَّهدددر اآلداب.ن  اةنملل ىىىتنعًىىىةنمل صىىىاين:نن2/200جنالحماسدددة البصدددرية  مللصىىىاينجنصىىىةانملىىىة  ن:ن(1)

(ن.نن2/576جناألدباء محاضرات مضصل  ًين:ن ن(نلةاللن  ن)لِا  ن.ن لا م َّن)ُقْ س 
ن.نن2/934جننديوانه ملل تاين:ن(2)
ن.نن1/281جننديوانهلش انل نلاةن:نن(3)
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 دينددددددددداا َوَمكُرَمدددددددددةا  َفتدددددددددَى قُدددددددددَرياِ 
 

 َوَهبدددددددُت ُودِّي َلدددددددُه بمدددددددا َوَهَبدددددددا  
 

دددمِت والَوالِئدددِد والُعبدددد  َأعَطدددى ِمدددَن الص 
 

 دددددددددداِن َحت ددددددددى َحِسددددددددبُتُه َلِعَبددددددددا  
 

ن
نجنم  ةنجنملىىى نعىىىُنملماىىىو حن مل ًصىىى اًومىىى  نفىىىين ة ىىىبنمىىىل    نلىىى نةن   ظِّىىىفنلشىىى انمل  ةثىىىَّ

ن:ن(ن1)ف ق لن
 ُر َقد َعِلَمت          ُعلَيا ُقريِا َلُه الَغاَياُت والق َصبُ َساِقي الَحجيِ  َأبُوُه الِحب

ن
  ش انملق ضينمللال ًينإلمن قات  نعظ  ت  نِ  نل  نمثاك  نملا   نفينملت ا خنمإلمىال ين

ن:نن(2)فين اا ن ة بنف ق لن
 َوالَجَملِ  ينَ َأٍَّرُّ َأرَوُع ُتلِهيَنا َوَقاِئُعُه              في الَماِل والَقرِن َعن ِصفّ 

ن
ٍَّن ا ى نجن ا ىةجنإلىمنقتل ى ن أًا  نك نفين اِا فل  ة  بن ق اعنعظ  َّنفينمل  لنجنف  ن ًوق  نِ 
ىَّنة  نَّ اكى ن ى نمل اى اكنجن  ملوتكنل  نجنلممنممت  عنمل  ة حنم ن لوتنًظانملً سنإلىمنكىمانمل اِا

تىىينصىىوِّ  ن ملل ىىلنجن قىىةنممىىت  عنملشىى عانم ن ا ىى نمل  اًىىمننل خت ىى اانكىى ت  ن تىىمن لىى نِ ًىىتن اِا
مل قات  نجنإمنإًا   ن  ثال نملوتًَّنملتين ةثتنل  نمل مل   نجنِ   نل ى نآث اكى ن تىةمع  ت  نجنملتىينالن
نإًم  نًم  ً  نم نملتغ ضىينعً ى نل اللتوى فنإلىمنم اىَّن  ةثىٍَّنم نم ىانآخىانجن لِى نمفاى لن  مت  عنميُّ

نإل   ن.نمل  ة حنل ل  لنجنممت  عتنم نتلمبنمًظ انملً سن
ن ىلَّنل ً ى ن لى  نمفاى لنمل  ىة حنجنُف جُضى ع ج   متو ةنمل نًل تبن  نمل ق اعنملت ا خ ىَّنفىينعقىةنملصِّ

ىىَّنن–اضىىينمهللنعًىىبنن–فىىينشىىااانخلىىانلىى  نملاجمىىالنملىىمينل ىى انملخل وىىَّنعث ىى  نلىى نعوىى  ن فىىين اِا
نمل  ة حنملمينممافن  للينع    انجنف ق لن نعلمنُِا ن:نن(3)تل كنجنل ةلا

 َّ َجيَا الُعسِر ِمن طالبي الن َدى      َفالبِن َعلُي ِفي الورى َوصُف عثمانَوَجه  
ن

نلاىةنم نلاىلن ُِّ نلى  ن ى نفالىبجنعث ى  نجن  ى نفالىبن  ة  ىبن نل شى انإلىمنع  اىبنمللى ف  ن ا ةلج
ن  ن  للينع  اعبعنل شل نلِثات ُنجنفًامان ال نل  نممُن  ة  بن ص  بنخلانل  نملاجمالن.ن

                                                 
ن.نن1/260جنديوانه  لش انل نلاةن:ن(1)
ن.ن258جنصنالمنتخل.نمل  ِ لين:نن4/19جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
ن.نن494جنصديوانه  مل نًل تبن:ن(3)
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ىُ نملشىا انفىين لىةم نِىلن مىلُنن  متا ةجن نلىةلمن ع نِل ىا  عاقلَّنملِللين  مقفن مِا ى تنل ى نقىةا 
بعنمل   انل  لنملةِّ  نمضصو  ًينجنف ق لن ن:نن(1)فين ة ع

 َشَرقاا َوٍَّرباا في الس هِل والَجَبلِ       ِمثُل ُفتوِح الَفاروِق َناِئُلُه              
ن  ة ن جنلمنل ًبنمال تةمةنمل ِ ًينلا  اىب بن.نف خت انملتِا  نعلقةنمامةنملش عانمإلش ةلنلُِا

اضىينن– مثاانفينًو سنملً سنجنفللأنإلمنملت ا خنمإلمال ين مت ضان  نق ُنلبنع انل نملخ  بن
  نفت حنجنفوين   ًبنمتماُاتناقاَّنملة لَّنمإلمال  َّنلى لل   نملاة ىةلنملتىينمامىل  نشىاقل نن–مهللنعًبن

ن  ة  بن م تىةمةك نن َّالل ن تمن صلتنلالةُن ف اسنجن قةنمف ةنملش عان  نكممنمل ةثنفشلاُبنماَّنُِا
  لنلتصىىلنملللىى لن مض ىى ِ نمل ِىى ًينجنلوتىى حنملوىى ا  نفىىينمًتشىى اك نعلىىمن مىى  ٍَّنِل ىىاٍلنتاىىةاتنملمىى

ن.نمل عال
فىىينامىىُنصىى النمىىخ ءن  ة  ىىبنن ع ىىةنملىى نملق مىىامًينإلىىمنممت ضىى انقصىىَّنةم ىىسن ملغلىىامء

نمىخ ُءاجنجنفأعةمءنملوً َّ مل  ة حن  م ةان لت ىة  نفىين  ىسن ق قىَّنِا ىبن افاتىبن على نشىأًبجن لِى ا
ن م ع  ُنجن  اةكُنعلمنمعق ل ُنخ ما  نجن ق لن ن:نن(2) وضحج

 َيددا َذا الَمَناِقددِب ُكل َمددا اَجَتَهددد الِعددَدا
 

ددددت َبهددددا اآلالُء    فددددي َكتِمَهددددا َنم 
 

 َعَقددَد  الرَِّهدداَن علددى َلَحاِقددِك َمعَشددر  
 

 ال داِحدددددس  ِمدددددنهم وال الَغبدددددراُء  
 

ن
ف لشىى عانمفىى ُةن ىى نملتىى ا خنل ق لىىُلنصىى اللنلصىى النجنصىى النمل  ىىة حنفىىينلملعىىبعن ع  اعىىبعنجنلصىى الن
ن   ى ن ى  ل من لى املن  ة  ىبن ةم سن ملغلامءنفينماعت   نجن عةُنملقةالنعلمنملل   نل   نجنف لًى سج

ملىكنجن النمى ا  نمًاىبنالن  لىةنل ىً ُن ى نكى نًعىةٌّنلىبنجنن ملقبنفىينمللىملن ملا ى ءنجنفىقًا ُنلى ن مىت  ا م
ُسن ملغلامُءنًعةٌّنفينملمُّاعَّن.ن ن ثل  نالن  لةنلةم ع

لقىىةنِىى  نملتىىامثن  ضىىالمنفىىينمكىى نملشىى عانملال مىىينعًىىةنامىى بعنلصىى العن  ة  ىىبنجنفا ىىةنإلىىمن
 ت ةثنعًىبنجن  ىةعُنلىبننملت ا خن ً لن ًبجن  متا ةجنم ةمثبنجن   ظو  نفينشااانل خةُنمل  قفنملمي

نمل قىى ُنملىىمينكىى نف ىىبنجن  أخىىمن ًىىبن ىى ن ق لىىبن نلىىملكن لىىةً ان مىىت ةجن ىى ن خ  ًىىبنملثقىى فين ىى ن ً مىىبج
نممىتغلنثق فتىبنملت ا خ ىَّنفىين نملشى عانملال مىيا  ً مبن قصةانجن   ن ق ُن اً ان ص اتبنجنل اًىمنم ا

 م  نل قى اعنعصىاان شخصى  ت  نمل ا صىالنممتْ   ءنمل ق اعنملت ا خ َّن شخص  ت  نمل اتل َّنل  نجن ق
نل  ن.ن

ن

                                                 
ن.نن86جنصنديوانهعاقلَّنملِللين:نن(1)
نن56جنصنشعر ابن القيسراني   ةنجنع ةلن:نن(2)
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 يخية الشخصيات التار ثانياا : 
  

شى امتبنِ   نُع عةنملشاامءنفينامُنص اكُن تشِ لن ا ً  ُنإلم جنممت ض انم ةمثنملتى ا خن م 
ىىتنلصىى  ٍتن مضىى َّلنفىىين لىىاىنملتىى ا خنجن ع ىىة منِىىملكنإلىىمنممت ضىى انلاىى نملشخصىى  تنملتىىينتِا

ِج ى جنفقىةن لىةنملشى عانفىينفغةتنمم  ؤك نك الٍتن ن ّتمنعلمنع  َّعنملًا سنإةام فينلل ًبنجنالن صاجبج
ىى ن مىىت  عن ىى نخاللىىبنت ضىى ُحنتلالتىىبعنملشىىاا َّن فِاتىىبن ن,كىىمانمل ىى ةلنملت ا خ ىىَّنمل مقا ىىَّن صىىةالمن   ل

ملتىينشجى عُاتننجنملشخص  تنملتامث ىَّننِ   ن  نملا نملشخص  تنملتين ظاو  نملش عانفينشاانملُِا
ن.مِ ًتنشخص  ٍتنل كل َّنم نإمال  َّجن تمنل تتن ضالل نلل ثلنفينكمانملش  َّنم مءلن ن لِا 

نجن قةامى منملِا ى ءنفضىال منل ىُنمل ثىلنجن خلىة كُنفىينل ى  نِتىل ُنجنفىمِا من نملِىاُُ علُةنملاابج
للى ةجنفىين  نمًت منإل  ُنملل ةنفينملل كل َّن مإلمالُنجن ق لنمضلش  ين:ن"ن م ا نملم  نمًت منإلى  ُنم

اىبنلى ن   ىَّن نلى نمىً  نجن خ لىةنلى نعلىةنمهللجنِ  ملل كل َّن:ن ىً ُن ى تُنلى نعلىةنمهللنمل ى اينجن كىُا
اىىبنجن  ىى تُنمشىى اك  ن"ن نِ  نملشىى عان كىى نملىى نل اتىىبعنن(1)مض ىى ةينجن ضىىابنمل ثىىلنل ىى تٍُ .ن قىىةنم ىىسا

لىى ةنجنفت مصىىىل من ىىعنكىىىمانماللت  ع ىىَّن ملثق ف ىىىَّنل ىىممنملتقىىىة انمللىى افنجن ملشىىىغفنملاىى اعُنلىىى لل ةن مض
نمىىلبن نمضلشىى  ينملمى ل ن الِّىىلج ملشخصى  تنجن  ظو كىى نفىينمشىىا اكُنفىينَّ ىىانَّىاٍ نشىىااينجن قى لج
نمل ىى اينجنف ىى ن ىى نمشىى انمضعىىالُنفىى ينتىىةمفعنملشىىاامءنعلىىمنمإلِثىى ان ىى نملت مصىىلن ىىعنشخصىى َّن ىى تٍُ

ناكُن  ة  ُن اث ا ُن.نجنف ظافنملشاامءنشخص تبنفينفخل ثلنف   كمانملش  َّنجن تمنل تن ضالل نل
فأل نً مسن لالن  نل ةن  تُنمل  اينفىينق  ى  ن   لعىةانلى  نظ امً  ى نجنمىللل ن ى نممىل بن

ن:نن(2)ملوخانل الًت  ءنل  ن  نً   َّنجن مللل ن  نممل بنفخاك نعلمنَّ اك ن  نً   ٍَّنمخاىنجن ق ل
 اِبهَ ناقِ ن مَ وِد مِ اِتُم الجُ حَ ِب          فَ ئِ تَ كْ َر مُ يْ ٍَّ  انَ طَ حْ قَ بِ  رْ خَ افْ فَ 

ن
   ظِّىفنملى نت ى ُنكىمانملشخصى َّنفىين اىا نفخىاانلًومىبن ق  ىبنجنل اى ينًومىبنلاىةنخا لىىبن
  ن صانخ ال لن,نف ىُنم لن ى نشى انلى لل ةنجنإمنِى  نل ى تُنمل ى اين للىَّنملمىل نفىينكىممنمل  ىةم  ن

نفضىل ن قةنعّلانعى نكىممنمل اًىمنلتشىل بنمللى ةنلى لاا سنمللعِىانملتىين جنفىينمل صى لنإل  ى نِى  نل ى تٍُ
فين   نم نَّ اان   ن وتخا  نالنفضىلنل ىُنفىينملمىل نجن شىت  ن ى نلى  نمالثًى  نجنلىملكنف لشى عان

                                                 
جننالتدددذكرة الحمدونيدددة.ننملىىى ن  ىىىة  ن:نن3/197,ننهايدددة األرب .نن ًظىىىان:نملًىى  اين:نن1/249جنالمسدددتطرف  مضلشىى  ين:ن(1)
ن.نن1/81جننبلَو األرب.ننمضل مين:ن2/289
ن.نن75جنصنديوانهمل نً مسن:نن(2)
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نمل  ىانفىينمً  ى ااجن الن  تُنجن الن ض ااجن  ن وتخىانلى لل ةنلاىةنملىكنجن  ى تُ نفىينِا ىبنِى  ن ًى فسج
نن:(1)فالن جاافنم    ن  تُن م    نمل  انملشة ةجنمالً   انجن ق ل

 ِليَفَخدددددددر ِبُجدددددددوِد َمدددددددن َأراَد َفِان دددددددهُ 
 

 َعددددوان  لَهددددَذا الُخلددددِق َوُهددددو لَنددددا ِبكددددُر  
 

 َجرى َحاِتم  في َحَلَبِة ِمندُه لدو َجدرى
 

 ِبَهدددا الَقَطدددُر شدددأواا ِقيدددَل َأيُّهمدددا الَقطدددُر  
 

 َفتددىا َذِخددَر الدددُّنيا ُأَندداس  َوَلددم َيددََّل
 

  َلَهدددا َبددداِذالا فدددانُظر ِلَمدددن َبِقدددَي الدددذخرُ  
 

ن
ن:نن(2) ق لنم ضل نفينملوخانلق  بن  ظول نًوسنملالُن

 َأبو َمنََِّل الَهمِّ الذي لو َبَغى الِقَرى         لَدى َحاتِم لم ُيقرِِه َوُهَو طاِئعُ    
 

ُم ا نف   ن ختصنل ل ةحنجنفقةنت مصلنملشىاامءن ىعنشخصى َّن ى تُنمل ى اينل ضىال منل  ىة   ُن
نجن ل لالىى م ننمل ثىىلنفىىينمللىى ةع ىىَّنلىى  نِىىُا ن  ضىى ع ل نل  ىىة   ُنفىىينِا ىىبنتىى اللنجنم نلل  مً   ًىىبن اىى ةالل

ن  ة   ُنعل بننلاقةنمل ق ًاَّن مل و ضلَّن ن  ة   ُنت اللنمخاىنجنلل ص لنإلمنتوض لنُِا ُا   تُنِ 
نلل لىى نعًىىةنملشىىاامءنملال مىى   نملىىمينلىىةؤ من نمثىىانملً عىىَّنملاقل ىىَّنفىىينشىىاانملِىىُا ل ً  ىى نجن كًىى ن ظ ىىاج

نلأم ل بنمل ً  قَّن عل  ءنملِالُن لخ صَّنمل ات لَّن ً ُن.ن تأثا  ن
ن ُ  جِثانمل نت  ُن  نملت مصلن عن  نمشت ا منل لل ةنفينشىااانجن لخ صىٍَّن ى تُنمل ى ايجنض ا
نفىىين ملتا مصىىلن ىىعنكىىمانملشخصىى َّن ىىةع لنمفتخىى ٍانلُىىبجنجنقلىىُلنم ن ِىى  ن ىىة ل ن  ل لىى نل  ة  ىىبنجن قىى لج

ن ًبنخل وتىبنفىين ة بنمل نما ةنملثاغاينم نُلةِّان  تُنمل  اينجنل عالل ُا ل ا اينجنامل ل نل  نِا بنجنِ 
ن:نن(3)ملل ةن

 وأَحسَنتَا ِفينا ِخالفَة حاِتم   َأَساَءت َيَداُه ِعشَرَة الَماِل بالن دى         
ن

  ثلبنق لنعلةنمهللنل ن   ةنمض   نجنملمينلالن  ن  ة  بنخل وَّن ى تُنفىينمللى ةنجن قى لن
ن:نن(4)ين ة بنضلينً ُشلنل ن   ةنف

 َوُجدَت َجوَد الَعارِض المُسِبلِ       َخَلفَت فينا حاتماا ذا الن َدى           
 

                                                 
ن.نن1/83جنديوان المعاني  ملامِاين:ن(1)
ن.نن4/583جنشرح ديوان أبي تمام  ملتلا  ين,ملخ  بن:ن(2)
ن.نن3/221ًومبنجنن(3)
ن.نن10/198جناألٍّاني مضصو  ًين:نن(4)
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نفىىين ة ىىبنل   ىىةنلىى نمل  ىىثُنلىى نشىىل ًَّنجنلتوضىى لبنعل ىىبنفىىين   مىىتالعنملىى نت ىى ُنصىى الن ىى تٍُ
نجن ق لن ن:نن(1)ملُِا

 َلَقددددُدِدَت ِمددددن ِشددددَيِم َكددددَأن  ُسددددُيوَرها
 

 ُيقددددَددَن ِمددددن ِشددددَيِم الس ددددَحاِب الُمددددرَِِّم  
 

دددَل َبعُضدددها َأو ُكلَُّهدددا  َلدددو ُقلدددُت ُحصِّ
 

 فددددددي حدددددداِتِم َلددددددُدِعيُت داِفددددددَع ُمغددددددَرِم  
 

ن  ة  بنجن م ن لالن  ن  تُنًةاملنل  ة  بن ُا نِ  ن  تٍُ فأل نت  ُنلُن مت عنمل م  ملنل  نُِا
ن نضًاىىبنإ نفاىىلنملىىكن قىى لنإفىىين نشىى ُنكىىمملِىىُا ىىلنِلُّن ا جن ىى نم ن تّىىمنلاضىى  نفىىين ىى تُمنمل  ىىة حن جصِّ

نكممنملِ  ن ثلنملمينةفعن غا ل ن مللل  نُض ا ن.نل  ة حنمعظُنل ةلمن  ن  تُجن   نملكنإالا
نن

ن ن  ة  ىىبنقىىةنُلىى ا   مت ضىىانملل تىىاينكىىمانملشخصىى َّنفىىين ة ىىبنللوىىتحنلىى نخ قىى  نجنل قىى لنإ ا
نجنف ىى نمعظىىىُنلىى ةلمن ًىىىبنإلمىى ىى ناآاجنلالُ ىىىبجنعلىىمنكىىىممن  ت ىى لنفىىينملِىىىُا ن  ت ل امفبنفىىىينمللىى ةنجن لىىى نُم ا

ن ىى نإمىىامٍفنفىىينمللىى ةجن ىى  ن ىى نعجمملعىىبعنجن فىىينكىىممن ل لغىىَّ نشىىة ةلنل ىى نعجىىافنعىى ن ىى تٍُ مإلمىىامفنجنِ 
ن:نن(2) تمنضابنلبنمل ثلنجن ق لن

 اِذُلهَرآُه أَلضَحى َحاِتم  وهو عَ      إلى ُمسِرِف في الجوِد لو َأن  َحاِتماا          
 ًامان ت مصلن اللنمخاىن عنشخصى َّنمل ى اينفىين ة ىبنصى عةنلى ن خلىةن مكىلنل تىبنجن لًِاىبن

نل  نمل ةحن ملوخانفالن خومن  نفينم ن ثلىبكً ن   نج جنضل  تن  نً عَّنملوخانلة بنل ى تُ,ن كى ن ى ايٌّ
ن:نن(3) ق لن

 َبنددددي َمخلددددَد ُكفُّددددوا تَددددَدفَُّق ُجددددوِدُكم
 

 ا فددددي المَكدددداِرِم َوال َتبَخُسددددونا َحظ َندددد 
 

 وال َتنُصدددروا َمجدددَدْي ِقندددان َوَمَخَلددددِ 
 

 بددددَأن تَددددذَهُبوا َعن ددددا ِبسددددمَعِة َحدددداِتِم  
 

 َوَكدداَن لنددا اسددُم الُجددوِد حت ددى َجَعلددُتمُ 
 

ددددددوَن ِمن ددددددا ِبددددددالِخالِل الَكددددددرَاِئِم    َتُغضُّ
 

ن
ى ةنجن م لىمنلًمىلتبنإلى نمل ى اينجنف ُنلِا  ُنملغ  انمل تةف نل ت منُملىةانل مىُنمللج   ُن ى ن ى تٍُ

نمفاى ل ُنملِا  ىَّن مى ات ُن ىأ ا مينملًى سن ى نعىافن ى نلى ةانجنِ  ف  مكل ُن ع    كُنملل اَّنلةمتنتًج
نً مخَّ نضفا لعبعن م اتبن.ن نفينملُِا

                                                 
ن.نن3/255جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(1)
ن.نن86جنصنسرقات المتنبي ومشكل معانيهملً  ين:ن.ننمل نلم ُنن1/100جننَّهر اآلداب وثمر األلبابمل صاين:نن(2)
ن.نن4/265ًومبنجنن(3)
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ن ن  ة  ىىبنجن  ىى نملىىكنإالا ىى نلِىىُا نمل ىى اينخ ة ل ن ىى تٍُ   لاىىلنإةا ىىسنلىى نملىىين وصىىَّن ىى نِىىُا
نلىىبنف ِىى  نخىى تُننلتو قىىبنعل ىىبنفىىينكىىمانملمِّىى َّنج ف  ة  ىىبنعىى لُ نل ىى ن ن لىىملكنممىىت  نم ن جخىىتُنملِىىُا

ن:نن(1)ملِامُنجنف ق لننفين ة بنإلم   نل نمل  صلي
 إَذا الرَِّجددددددداُل جهلدددددددوا المكاِرَمدددددددا

 

 َكددداَن بهدددا ابدددُن الموصدددلي َعاِلَمدددا  
 

 َأبقدددداَك ذو الَعددددرِا بقدددداءا دائمدددداا 
 

 فقددددددددَد ُجعِلددددددددَت للِكددددددددراِم خاِتمدددددددداا  
 

 ُكندددَت لَقيدددَت َحاِتمددداا اسدددحُق لدددو 
 

 َكدددددددداَن نددددددددداُه ِلَنددددددددداَك خاِدمدددددددداا  
 

ن
 الن خومنكً ن  نت  لبجنعل الن)نخ تُنملِامُن(ن  نإ   ءمتن,نف  تُنمل  اينل ن لىةنفىين  ى  ن

نمل  اين. ن  ة  بنلِ  نِا بنخ ة  لنلِا بن,نإش النإلمنعظُنِا بنل لق  سنإلمنُِا
ن ىىى نلىىى  نشىىىل عَّنن شىىل ب نلقىىى لنإةا ىىىسنقىىى لنملّمىىىال ينفىىىين ة ىىىب لاضىىىةنملة لىىىَّنجنإالانمًاىىىبنالُ 

ا بنجنف مت ضانشخص َّنعًتالن   تُن نل الىانعى نافضىبنلتشىل بنمل جىةامحنل ىممنمل  ىة حن   ة  بنِ 
نلبنجن ق لن ن:نن(2)ل  ت  نملشخص ت  ننفل نملتقمنلبنم ةك  نلِ  نخ ة ل نللنمصغانخ ةٍُ

 ُيَشدِبُهُه الُمدداُح فددي الَبدأِس والن دددى
 

 َمدددن لدددو َرآه كددداَن َأصدددَغَر َخددداِدِم بِ  
 

 ففددي َحبِسددِه َخمسددوَن أَلفدداا كعنتددرِ 
 

 وِأمضددى وفددي جيراِنددِه أَلددُف حدداِتِم  
 

ن
نلشىىةالنِا ىىبنجنفأضىى تن فىى ءنجنممىىت  عنم ن اصىىفنلمىى اَّعن ىى تُنفىىينملِىىُا    ىىة حنملماىىاينملاا

نع المنإممن  نق متنلأفا لن  ة  بنجن  ن:نن(3)ق لنمفا لن  تُنمل ش  النفينملُِا
 َعَصددفَت بحدداِتِم كَرمدداا َفَأضددحى

 

 َوُجدددددددددلُّ ِفعاِلدددددددددِه الَمشدددددددددهوِر َعددددددددداُر  
 

 َفَقددْد َشددِهَدْت َوَمددا َحاَبْتددَك طدديء  
 

 ِبددددددددددددَأَن الُجددددددددددددوَد َمعِدُنددددددددددددُه ِنددددددددددددَّاُر  
 

ن
ى نعًىبنجنلىلنإعًاىبجن ن  ة  بنالن قلنِا ل    ظِّفنمل نملق مامًينشخص َّن  تُنمل  اين نل ؤِِّةنم ا

م ءن,نفين   ن ض ينن و قجبجنج نِ  ِجاُجنملًا سنل  ن مت  عنتا  ضبجن  ن  ٍلن  ا ٍُ نمل ا اين  ملكنم ا
ن:نن(4)  ة  بنلًومبن  نمللنَّ اانجن ق لن

 ِمدددددن ُكدددددلِّ َمنُصدددددوِر الَبيددددداِن بُعجَمدددددةِ 
 

 َوَهددددل اأُلسددددوُد الُغلددددُب ٍَّيددددُر َأَعدددداجِم  
 

ددواِرَم فددي الددَوٍَّى  ى ُهَنددددداَك ِبَنفِسدددددِه ِمدددددن َحددددداِتِم َأسدددددخَ   َأو ُمفِصددِح َيقددِري الص 
                                                 

ن.نن5/113جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(1)
لَّن:نن(2) ن.نن304جنصنثمرات األوراقمل   ين,نمل ن ا
ن:ن(3) ف ءن,نملماايُّ ن.نن105جنصنديوانه ملاا
ن.نن379جنصنشعر ابن القيسراني   ةن,نع ةلن:نن(4)
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ن ا ىىفن ىىعنشخصىى َّن ىى تُنمل ىى اينفىىين اىىا ن  فىىينَّىىا نملاثىى ءنجنتت مصىىلنملو اُعىىَّجنلًىىتج
نقلىاانقىةن ى ىنلىى ةلمن اث ا ى نضخ  ى نجنملىمينِى  نفىينِا ىىبن شى ل ل نل ى تُنمل ى اين لىملكنف ىىينتىاىنم ا

ن:نن(1)  ت  ل نجنتق لن
 يفِ صوسورة مقدام ورأي ح          الا ونائِ  ميااحاتِ  ودااَتَضم َن جُ 

 
نًَّنمل  ة حنفينِا بنل  تُنمل  ايعلمنمًابنظ ان  نملشاامءن  نلُنتاللبن ق ان ن نض ا

ن
أًاىىىبنالن صىىىةا ن لىىى ةنكىىىمانملشخصىىى َّنجن  ىىى ن مل ىىىة ثنعًىىىبنمضمىىى   انملخامف ىىىَّنملخ  ل ىىىَّنجنِ 

ن:نن(2)كؤالءنمل نشقا نمللمتينجن  ثن ق لن  ة  لن
 َحددُِّ َعدن َعطايداُه ِإّنهدا ُهَو الَبحرُ 

 

ددددِت الغددددرَب والَشددددرقا    َعطايددددا َجددددواِد َعم 
 

 وَدع َحاِتماا في جوِدِه َفُهَو مثدل مدا
 

ُُ عن َبعِض األُنوِق أو الَعنَقا     (3)ُتَحدِّ
 

 

ن ىىُا نمل  ىىة حنِ  ىىَّنلىى  نِىىُا ىىَّن مل  مً   قىىةنعلاىىانملشىى خنلىىةانملىىة  نملىىة    ًينعىى نافضىىبنلل ق ًا
 مىىىتخةم بنم ىىىةن صىىى ل  تنملوق ىىى ءن عل ىىى ءنملِىىىالُنملىىىم  نتىىىأثاا منلىىى ل ً  ن ملولمىىىوَّن ىىى تُنمل ىىى اينل

نلىىملكن ىىة نجن   ىىتجُّ نكىىممنملق ىى سنلىى  نمل  ىىة حن  ىى تُنمل ىى اينكىى نق ىى سنف مع مل  ً ً ىىَّنجنف ىى ن ىىةاعينم ا
نللق  سنشا  ل ن م ِ  ل نت ِ بنجن ق ل ن:نن(4)ل ختالفنمل ا   ن ملظا فنجنإمنإ ا

 َأضددحى ُيَعظِّددُم َحاِتمدداا ُقددل ِللددذي 
 

 َوَيقددددددوُل َلدددددديَس ِلُجددددددودِه ِمددددددن الِحددددددِق  
 

 ِإن ِقسددَتُه ِبَسددَماِح َأهددِل ََّماِنَنددا
 

 َأخَطدددددَأ ِقَياُسدددددَك َمدددددع وجدددددوِد الَفدددددداِرقي  
 

ن

                                                 
ن.ن12/93,نألٍّاني امضصو  ًين:ن(ن1)
ن.نن4/440جننخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(2)
:نملاق بنم نملاُّخ َّنم ن  اانمم ةن ثلنملةال لَّنملاظ  َّنمصلعنملامسنمصىوانمل ًقى انجن فىينمل ثىلنكى ن)نمعى ن ى نناألنوقن(3)

لنإل   نملع ن النآة ىين.ن ملاًقى ءن:ن ى اانل  نمضً  ن(ن نضًا  نت ا انفيناؤ سنمللل لن مل  مضعنملصالَّنمل اتقمنجنفالن ص
خامفين جضابنلبنمل ثىلنفىينمالمىت  لَّن,ن   ع ى  نمًاىبنضىخُن تىمنمًاىبن خ ىفنملو ىلنفىين خ للىبن,ن ل ضىبجن ثىلنقلىلنملللى لن.ننن

ن   نلاةك ن.ننن3/284جنن97/ن1جنحياة الحيوان الكبرى  ملة  اين:نننن.2/717نثمار القلوب  ًظان:نملثا للين:ن
ن.نن308جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن ّلَّن:نن(4)
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ملتىين ثالىتنن   نملشخص  تنملتينت مصلن ا  نملشاامءنجنشخص َّنِابنل ن   َّنمإل ى ةينج
ن مللى ةن مإل ثى انجن تىمنق ىلن:ن"نملى ةنملل ًبنمال ل لينللقى ُنملاال ىَّن جنفضىابنل ى نمل ثىلنفىينملِىُا

ُِابنل نُ   َّن"ن ن عنكمانملشخص َّن(1)  ن ن:نن(2),ن ق لنملل  ءن ك ان ت مصالل
 والماُء يقِسُم ُشَربُه ِبحَصاِتهِ    َبل َكعَبُة المعروِف َبل َكعَب الن َدى           
ن

نل إلش النإلمنمالمُنملص ًا  نل ءنعلمنمِانمل  ةثَّنملتىينممىت  ن ى نف  نلُن ِتفع ا حنلبنجن م 
ىى نفىىينلاىى نممىىو اانعًىىة  نآثىىاناف قىىبنملًِّ ىىاينعلىىمنًومىىبجن ن,نفقىىةنكلىىكنع شل نلىى لِاُع ُُ ملل ىى نم ن  مىى
نفىينمىىخ ءنملىًوسن تقىىة    نمآلخىانعل  ىى نجن تىمنق ىىلن ن جضىىُابج ف ى تنع شلى ن ًلىى ناف قىبجنجنفغىىةمن ىثالل

ن.نن(3)"ننم ضل ن:ن"نمم عنمخ ُكنملً ايِّن
ن

ن:نن(4) قةنمش انمل ااينإلمنكمانمل  ةثَّنجنفينق لبن
 اءُ مَ ظِ  فد  وَ  ميرِ الن  وى بِ ارتَ وَ          عب  كَ  اتَ ا مَ مَ  عدَ بَ  ومُ القَ  دَ رَ وَ 

ن
نلىى نمىىً  ن  ىىة حن ك ىانملىىمينمشىىت انلِا ىىبنجنفىىأل ن  ت مصىُلنملشىىاامءنم ضىى لن ىىعنشخصى َّنكىىُا

ن  ة  ىىبنقىىةنفىى  نكىىمانملشخصىى َّنفىىينمللىى ةنجن قىى لنفىىينت ىى ُن ت مصىىلن ىىعنكىىمانملشخصىى َّنل لىى ِّ نم  ا
ن:نن(5) ة بنإم  نل نإلامك ُنمل صالين

 َمواِهب  َلو َتَول ى َعد ها َهِرم            َلم ُيحِصَها َهِرم  حّتى ُيَرى َهِرَما
ن

ن:ن(6) شل ب نلق لنملينت  ُنملم ل نق لنمل خ   ينفين ة بنل  كانل نمل م  نجن  ثن ق ل
 َل في َهِرِم َقد ُجن  َأو َهِرَماقيِ و رََأى َهِرم  ِمعَشاَر َناِئِلِه          لَ َولَ 

ن
نلا نملشاامءنملال مى   نع ىة من مثًى ءنن–فىينلاى نمض  ى  نن–   نمض  انملالفتَّنللًظانم ا

ن ت مصىىل ُن ىىعنملتىىامثنإلىىمنملل ىىعنلىى  نشخصىى ت  نم نمِثىىان  ىى نمشىىت ا منلِىىا  ُنجن ملالفىىتنمِثىىانم ا

                                                 
نالمحاسدددن.نمللىىى  ظن:نن1/54جننالمستقصدددى فدددي أمثدددال العدددرب.نننمل  خشىىىاين:نن1/183جننمجمدددع األمثدددال مل  ىىىةمًين:ن(1)

 .نن1/191جننالكامل في اللغة واألدب.نننمل لاةن:نن54جنصنواألضداد
ن.نن44جنصنديوانه ملل  ءن,ن ك ان:ن(2)
 .نن1/170جننالمستقصى في أمثال العربين:نمل  خشانن(3)
 .نن1/128جنلَّوم ما ال يلَّم  شرح  مل ااين,نمل نملاالءن:ن)4(
ن.نن3/174جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن)5(
ن.نن336جنصنالصناعتين .نننملامِاين:ن35جنصالبديع  مل نمل ات ن:(ن6)
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نش نعلىمنم ا خص َّنِابنل ن   َّنِ ًتن  ضاللنفينل  عنملش مكةنملتين قاتنت تن ةينجن  ا نُ ةلُّ
ملش عانملال مّينجنلُن ِ ن والنملكن  نقل لنمل ص ةفَّن,نللنِى  ن تا ىةجنملىكنجنق صىةلمنملل ىعنلى  ن

ن ًبنلت ص لنِ  لنكمانملش  َّنف ب نمل  ةين مل اً ينفين  ة  بنجنفينماي  ن.نن ظ اينملُِا
ن  ة  بن و ق  ى نلى ةلمن م  ثى المن نل نمً  نجنل ق لنإ ا فت مصلنمل نت  ُن عنِابنل ن   َّن كُا

ن:نن(1) ملكنفينق لبن
 ما َجاَد جوَدَك ِإذ ُتعطي ِبال ِعَدِة         ما ُيرَتجى ِمنَك ال َكعب  وال َهِرمُ 

ابنل ن   َّنجنف ق لنفين ة بنض  ةنل ن:نن(2) نملينةؤمةنمض  ةن   ظِّفنشخص َّن  تُنمل  اينِ 
َْنددددُتمُ   َوَشددددركُتموُهم ُدوَنَنددددا َف

 

   ُشددددركاُؤنا مددددن دوِنهددددم فددددي الجددددودِ  
 َكعدددب  وحددداتم  الل دددذان تقس دددما

 

   ُخَطددددَط الُعلددددى مددددن طددددارِف َوتليدددددِ  
ن

ن  ة ن ن شىىل ب نل ىىممنملل ىىعنلىى  نملشخصىى ت  نجنقىى لنملىى نملمىى ع تينملىىمين ىىاىنم نِىىُا  ىىبنِِىىُا
اب ن:نن(3)جن ق لننل ن   َّن  تُنمل  اينِ 

 هو المرُء َكعبيُّ الن دي َحاِتميُُّه          إذا ما َتمادى في َسماِح وناِئلِ 
ن

ىىأ ان ن ىىممكبنِ  نل ىىمكبن ىى تُجنفلِاىىٍبن ىىملىى نملمىى ع تين ىىاىنملِىىُا ن غىى  ا  نفىىينملِىىُا نجن م انمكب 
ن  اً ّينجنل  ة  بن ل عنل  نكم  نمل مكل   جنإل   ى نفىينِا   ى نملكنًمبن  ة  ىب,نفِا بن  ةيٌّ

ةن تمى   ت  ن شىا ِت  نفىينم  نمل نت  ُنفقةنع ةن  نل ابنل  ت  نملشخص ت  نإلمنلالن يءن م  ى 
جن قا نملكنل ةحن يءنقل لتبن وتخالمن   ة ل نفينآ نم نل ا نفضلنمل  ة حن ق  بنإ  ة,نلاةنمل    ة

ن.ن
ملقىىة ُنجنل مىىتًوان ًىىبنلاىى ن ال ىى نعىى ةنلاىى نملشىىاامءنإلىىمنملتىى ا خنمإلمىىال ينة  نمللىى كلين

ملشخص  تنملتينماتل تنمم  ؤك نلى ضل مةنمل شى  ا  نجنِلشى انلى نلىاةنملىمين مت ضىانشخصى تبن
ا بنجن ق لن ن:نن(4)لاوانل نملين  لبنل وتخانلمخ ابنِ 

 َأِقلددددددددديِّ فِان دددددددددا الحِقدددددددددوَن واَِن مدددددددددا
 

رندددددددددا َأن دددددددددا ُيَعددددددددددُّ لندددددددددا َعدددددددددد ا    ُيَؤخِّ
 

 ابدددن َجعفدددرِ  ومدددا ُكندددُت إال كددداأَلٍّرِّ 
 

 رَأى المدداَل ال يبقددى فددَأبقى بدده َحمدددا  
 

                                                 
ن.نن3/286جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(1)
ن.نن1/81جننبلَو األربجنمضل مين:نن1/293جنننهاية األربملً  اين:نن(2)
ن.نن1/163جننديوانه مل نملم ع تين:ن(3)
ن.نن3/207جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(4)
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ن ملشاامءنع ة منإلىمنمل ى ننلى  نملشخصى  تنملت ا خ ىَّنملقة  ىَّن مإلمىال  َّنن–مَّلبنن–علمنم ا
ملتىىىينمشىىىت اتنلِا  ىىى ن خ صىىىَّلنعًىىىةنعىىىةُنمِتوىىى ءنملشىىى عانلىىىمِانشخصىىى َّنم نشخصىىى ت  ن ىىى نكىىىمان

ينمًت ىىمنإل  ىى نمللىى ةنفىىينملل كل ىىَّنن مإلمىىالُن نملشخصىى  تنجنفًىىامان  ظِّىىفنلاىى نملشخصىى  تنملتىى
ن  ة  ىبنجن إلظ ى انتو قىبنعلى  ُنفىينكىمانملشِّى  َّن,نف  ىة حنملل تىاينالن ىىاجةُّن ل عىالءن ى نةالىَّنِىُا
ا ىىبجنَّ ىىان  ىىة ةنجن ع ىى ؤجان وىى  جنملا   ىى ن مل لىى تنمل ا ىى ةلنجن تىىمن ق صىىةلمن   ىى نِ ًىىتن جللتىىبجنجنِ 

تمىىى ال  ن:نم ىىى تُنكىىى نمُنخ لىىىة نجنم ل ىىىَّ نكىىى نمُن صىىىابنجن لىىىملكنمةكىىىُ نملًىىى سنجنفلىىىةؤ من ل لىىى  ن 
جنمخت ى انملل تىاينلشخصى ت  نقىة  ت  ممت  ن  ة  ىبنم ن ِى  نم ىةنكىؤالءنملِا ى ءنجن  ى نملالفىتن
ن:نن(1) شخص ت  نإمال  ت  ن   نعجافتنلِا   ن مخ اع  نجن ق لن

دددَر ُدوَنهدددا  فدددي ٍَّاَيدددِة ُطِلبدددت فقص 
 

 هددددددددا مددددددددا ُتطَلددددددددُب َمددددددددن رَاَمهددددددددا َفَكَأن   
 

 َكَرمددداا ُيرجدددى مندددُه مدددا ال ُيرتجدددى
 

 ُعظمدددددداا وُيوَهددددددُب ِمنددددددُه مددددددا ال ُيوَهددددددُب  
 

 َأعطددددى َفقيددددَل : َأحدددداِتم  َأم َخاِلددددد  
 

 فقيددددددددَل َأطلحددددددددة  َأم ُمصددددددددَعب   َووفددددددددى 
 

ن
نننننننن ُا ن  ة  بنِ  ىبعن م  نِ  نملل تاينقةنم  ىنل ُ نِاُع جن  تُنمل ى اينم نَّ ىاان  اى نعجىافنلِا ع

نكمانملشخصى  تفق نمعامل ل نةخلنعلمنةم ةنل ن   ةنل لمًِّةنجنفُ ةُ بجنل  نِا بن و  نُِا جن  ىثنعالل
ن:نن(2) ق لن

 َأِمنيدددددددددُت بدددددددددداوِد َوجدددددددددوِد َيمينددددددددده
 

   ِمن الَحددُ الَمخِشديِّ والُبدؤِس والَفقدر 
 وَأصدددددَبحُت ال َأخَشددددددى بدددددداوَد َنبددددددَوةا 

 

 وال حددددددددَدثاناا ِإذ َشددددددددَددت بدددددددده َأَِّري  
 

 ما طَلحُة الط لَحات َساواُه فدي الن ددىفَ 
 

 َوال َحددداِتُم الطددداِئي وال خاِلدددُد الَقسدددري  
 

ن
نملشاامءنملال م   نفينت مصل ُن عنملشخص  تنملت ا خ َّنملتينعجافتنلِا   نجن  ل منل  ن إ ا

ن اً نآًول جن لِ نمللة ةنعًةنمملشخص  تنملت ا خ َّنملل كل َّن ً  ن جنلو ا  نملى ةي مإلمال  َّنِ  نُ اا
  لبنل  نملشخص  تنملل كل َّنجن ملشخص  تنملال م َّنملتينشج اتنلِا   نِ للام َِّنجنف مت ضان
شخصىىى َّنلاوىىىان   ىىىينمللا ِىىىين ىىى نكىىىممنملاصىىىانجن  مت ضىىىان ىىى نملىىى مةنملاىىىابنفىىىينملل كل ىىىَّن

ابن ق سنل نع صُنمل ًقاينشخص َّ نجن ل ق لنإ انإلمنماتو عنةالَّن  ة  بنعل  ُجنل ش  تُنِ   ا
نتو قى منعلىمنِا ى ءنملل كل ىَّنملىم  نضىان ن ملمىخ ءِا  ءنملاصىانملال مىيِّ جنلتنل ىُنمض ثى لنفىينملِىُا

                                                 
ن.نن1/74جنديوانه  ملل تاين:ن(1)
ن.نن228جنصنالمحاسن والمساوفملل  قين:نن(2)
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ن خى تُنمضلى مةن  ى نكىؤالءن نملل  عن عالكُنقةالمنفينِا بنجنف ى ن ًت ىمنمللى ةع ن  ة  بنل ا  ل ق لنإ ا
ن:نن(1)مضل مةنإالنُخُةُ نلل ةانجن ق لنفين ة بنلًظ ُنمل لكن

 ىراِمَكدددددددددددَة اأُللدددددددددددَليدددددددددددَت الب
 

 كدددددددددددددانوا الَجحددددددددددددداجَح والَخَضدددددددددددددداِرم  
 

 َعاُشدددددددددوا إلدددددددددى أن ُيددددددددددِركوا
 

 َأَياَمدددددددددددددددددددَك الُغدددددددددددددددددددر  الَمباِسدددددددددددددددددددم  
 

 حتدددددى  َيدددددَروا لدددددَك ِمثدددددَل َجعدددددد
 

 فددددددددددددرِِهم وَيحيددددددددددددى أَلددددددددددددَف َخدددددددددددداِدم  
 

 َمدددددن َحدددددداِتُم ُقدددددل لددددددي َوَمددددددن
 

 َكعدددددددب  َوَمددددددددن َقدددددددديُس بددددددددن عاِصددددددددم  
 

ن
نجنن فىىينمل قىىتنملىىمينت مصىىلنف ىىبنملشىىاامءجن نفىىينملِىىُا ىىاُبنل ىى نمل ثىىلج  ىىعنملشخصىى  تنملتىىينضج

ل لالى من ى ن  ىة   ُنقا للى ن ى نمل ثى لنمضعلىمنفىينكىمانملمِّى َّنجنًلىةنملى نمىا ةنملاُّمىت ين لاىلن ى ن
ن  ة  بنملص  بنل نعّل ةنجن ق لن ن,ن ضجاُبنفينُِا ن:نن(2)كمانملشخص  تن ثالل

 َواَِذا مدددددددا َأتَددددددداُه طاِلدددددددُب َجددددددددوى
 

 الدددددددددددددددُب المطلدددددددددددددددوُب رَاحتيدددددددددددددددِه فالط   
 

 ُقددْل ِلَبدداٍّي الن دددى َخددفِّ ا  ال َتْسددد
 

 ددددددددددددددأَْلُه ُعمدددددددددددددراا فِان دددددددددددددُه َموهدددددددددددددوُب  
 

 إنمدددددددددددا حددددددددددداِتم  وَأوس  وَكْعدددددددددددب  
 

 َمَثل  في الن دى َلُه ِمضروبُ  
  

 

نجن مةتن صى ةانملثق فىَّنلى  ن ىةينملشى عان ًت لٍَّنلت  انملالُن مًتش اانفينملاصىانملال مىيِّ  ِ
ن جنف ًاِسنملكنإ ل للى نعلىمنثق فتىبنفظ ىانفىينشىااان ى نُ ىًجُنعى نمىاَّنثق فتىبنملت ا خ ىَّنعلىمنملال ميِّ

 لبنملخص صنجنفل ءنت مصلنملشاامءن عنملشخصى  تنملتىينمشىت اتنلِا  ى جنفىينمى   نتى ظ و ُن
جن  ىى نكًىى نِثىىانفىىينملاصىىانن(3)لشخصىى  تنعىىةالنعافىىتنلمىى  ٍتن ا ًىىَّنضىىالتنفىى  ُنمض ثىى لنل ىى ن

نتشىل  بنمل  ىىة حنلل  عىٍَّن ختلوىَّنفىىين اى ٍ ن ختلوىَّنجن  ىى نملىكنت ظ ىفنملىىينت ى ُن ل  عىىَّنملال مىيِّ

                                                 
نن.ن512جنصندمية القصرملل خا ين:نن(1)
ن.نن3/362جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
نلخىالٍلنشى ا منل ى ن ى نملخ ىان ملشىان,ن صى ا منمعال ى لنف  ى نفالا ى نن(3)  ق لنمل ن ل  ل نملال ينفينكممنملم   ن:ن"ن قةنف  نقىُ 

إل  ُنِ لم  ُملنفينمل فى ءنجننشلابنل ُنف ًِ   نفينمل ا ًينملتينم ت  منعل   ن مجِا منلش ات  نًل  ل ن قتةىنل ُنجن ُمعال ل ن ش اجن
  ى تُنفىىينملمىىخ ءجن مض ًىىفنفىىينمل لىىُنجن مى ل  نفىىينمللالَّىىَّنجن قىى سنفىىينملخ  لىىَّنجن لق ى  نفىىينمل ِ ىىَّنجنف ىىُنفىىينملتشىىل بن

جننالشدعرنعيدار لا  ن لاىن ى نقىة ً نمِىاان ى نملل ىان ملشى سن ملق ىان ملمى فنجن  ِى  نملتشىل بنل ىُن ىة ل نِ لتشىل بنل ى ن"ن.ن
ن.ن243,نصنالصناعتينًظا:نملامِاين,نن.ن  ن27ص
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  نمضشخ صنضىالتنفى  ُنمض ثى لنفىين لى التن ختلوىَّن نلتشىل بن  ة  ىبنل ىُجنِق لىبنملىمينمىل ن
ن:نن(1)م نم اةً ان,ن ق لبن  ة  لن  لكنل ن   ن

 ُقددْل البددِن َطددْوِق رحددى َسددْعِد ِإذا َخَبَطددتْ 
 

 الدددددددد ْهِر َأْعالهدددددددا َوَأْسدددددددَفَلها َنُواِئددددددُب  
 

 َأْصددددددبحَت حاِتَمهددددددا جددددددوداا َوَأْحَنَفَهددددددا
 

 ِحْلمدددددداا َوَكْيَسدددددداِنها ِعْلمدددددداا َوَدٍَّْفَلهددددددا  
 

ن
ن ً لىَّلن ا  قىَّلنل ىً ُنجن  ً لتىبجن ىبعن نضًاىبنُ  تىلُّ ُجنملشأ نع  ةجنق  ع بجنع لينمل ق ُنجنعظ  ف  ة  ج

ىبن ىبعن عل ع ْل ع  فصى ُ تبنجنف ى نل ىً ُنل ً لىَّن ى تُنمل ى اينملىمينلىبنمل ثىلنفىينكمانل ءتبجن ى نِا ىبن  ع
ن تمنق ل:ن)نمل ةن  ن  تُن(ن .ن ل ً لَّنمض ًفنل نق سنم ةنت  ُنملمينضابنلىبن(ن2)ملل ةن ملُِا

جن ل ً لىىَّن  ىىةنلىى نملِىىّ سنملًّ ىىاين ةَّوىىلنملىىّمكلين(ن3)نمل ثىىلنلىى ل لُنجننفق ىىل:ن)نم لىىُن ىى نمض ًىىفن(
ن  نملاض  ن(ملش ل ًينُع لعُ ينمل ن.ن(4)اابنل ضًم بن تمنق ل:ن)نمفصحج

ن
ن:نن(5) شل ب نلق لنملينت  ُنق لنملينما ةنملامت ين

 ابن ظالم عمرو في وفاءِ  ةِ جدَ نَ وَ         فِ حنَ أَ  َّانةِ في رَ  بِ عْ كَ  سماحةُ 
ن

 فىىينلاىىى نمض ىىى    نجنمِتوىىىمنملشىىىاامءنلىىى لل عنلىىى  نشخصىىى ت  نت ىىىثال ن اً ىىى  نم نشىىى  ت  ن
جن  ىى نمل ال ىىظنم نمض لىىمن ً  ىى نث لتىىَّنجن ملث ً ىىَّن تغ ىىالنعًىىةنملشىىاامءنل ىى ا ُنجنف لث لتىىَّن ختلوتىى  ن

ن تشىىل بنمل  ىىة حنلأ ىىةنملشخصىى  تنملتىىينضىىابنل ىى نمل ثىىلنفىىينمللىى ةنجنفىىين ىى  نم نمل تغ ىىالنتتىىأالحج
نجن  لىى  نملوصىى  َّن م ىىتالكنآلىىَّنلىى  نملشىىل عَّنجن مل لىىُنل صىىوبن ظ ىىالمن ىى ن ظىى كانملشىىل عَّن ملِىىُا

ن.نمل  ة حجن ملكنل مبنل   مل
فالينل نلللىَّن مت ضىانشخصى َّنعى  انلى نمل و ىلنم ىةنفامى  نملل كل ىَّنجن شخصى َّن ى تُن

ا ل نجن ق لن ن:نن(6)مل  اين نل ل ُِّ نم ن  ة  بنمل نةلٍفنملاللين و ق   نشل عَّلنِ 
 ا حاتمِ ي  حَ ر في مُ اا وٍّب  سَ أْ بَ           رِ امِ عَ  ةِ على شجاعَ  ر  بّ أَ  ل  جُ رَ 

                                                 
نمحاضددرات.نمضصىىو  ًين:نن3/362جننيتيمددة الدددهر.نننملثاىى للين:نن3/29جننشددرح ديددوان أبددي تمددامملتلا ىى ين,ملخ  ىىبن:نن(1)

ن.ن1/304جنناألدباء
ن.ن1/53,نالمستقصى في أمثال العرب.نمل  خشاين:نن1/182جنمجمع األمثال مل  ةمًين:ننن(2)
ن.نن1/337جننمجمع األمثال.ننننن نمل  ةمًين:ننن1/273,نننالمستقصى من األمثال العربمل  خشاين:نن(3)
ن.نن2/388,ننمجمع األمثالمل  ةمًين:نن(4)
ن.نن1/304جننمحاضرات األدباءمضصل  ًين:نن(5)
ن.ننَُّلاانفين ج  ا ن  تُن:نُعوامنعلمنِا بن ل ةان.نن102جنصنديوانه علينل نلللَّن:ن(6)
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ن  ة  ىبن شىل عتبنجنًىامان للىأنإلىمنت ظ ىفنشخصى َّن ى تُن ًْة  نمامةنملل تاينمإلش ةلنلُِا ُ عع
مل  اينجن خ لةنل نمل ل ةن نل لالن  ن  ة  بن و ق   نفينصوَّنملل ةن ملشل عَّنجن كممن ةخلنفين

ن:نن(1)ل بنمل ل لغَّن  نقللنملش عانجن  ثن ق لن
 دِ الِ خَ  رَ آثِ مَ  مْ دِ هْ ماا ، ولم تَ رَ كَ        مِ حاتِ  احةَ مَ سَ  دْ سِ فْ تُ  مْ لَ  تَ ئْ و شِ لَ 

ن
 ءنجن مخىتالٍفنفىينمضمىل بن ًامانفين ةُ ٍَّنمجخاىن ًت جنمل ا قَّنًوم  نجن عنتغ ىانفىينمضمى 

ن:نن(2)جنف ق لنملشااي
 ِبددددددَأروَع مددددددن طددددددُي َكددددددَأن َقميَصددددددهُ 

 

 ُيدددددََّرُّ عدددددل الش دددددْيخيِن ََّْيدددددِد َوَحددددداتِم  
 

ددددوَ   اِعِق والَحَيدددداَسددددماحاا وبْأَسدددداا كالص 
 

 ِإذا اْجَتَمعددددا فدددددي العددددداِرِض الُمتَدددددراِكِم  
 

ن
نجنممىىىىت  منشخصىىىى َّنقل صىىىىَّجن  عًىىىىة  نمامةنملماىىىىاين ىىىىةحنملىىىى   انمل ج ُللىىىىينل لشىىىىل عَّن ملِىىىىُا

ن:نن(3)جن ق لنلينصوالن نل جش انإلمنكممنمل اًم مل  لبنل نم
 رَأيَندداُه يددوَم الُجددوِد َأََّْهددَر َواِضددحاا 

 

 البددددديِض أبدددددَيَض ُمْقَضدددددباَوَيدددددوَم ِقدددددراِع  
 

 َفِخْلندداُه فددي َبددْذِل اأُللددوِف ُقَبيَصددةَ 
 

 َوِخلَنددددداُه فدددددي َسدددددلِّ السُّدددددُيوِف الُمَهل َبدددددا 
 

 

ن

ن:نن(4)جنف ق لن ك انشخص َّنعًتالن   تُنفين ة بن   ظِّفنملل  ء
 نتراعَ  هُ نْ مِ  تَ يْ قَ لَ  تَ يْ قَ ذا لَ اَِ ماا           وَ اتِ حَ  هُ نْ مِ  لتَ أَ سَ  لتَ أَ ذا سَ اِ فَ 

ن
نملىى نملمىى ع تينع ىىةنإلىىمنتغ  ىىانممىى  ءن نم ا  شىىل ب نلقىى لنملل ىى ءن ك ىىانقىى لنملىى نملمىى ع تينجنإالا

ن:نن(5)جن ق لن  تنملتينمشت اتنلِا   ن شل عت  ملشخص
 هامَ مَ  نُ بْ  بُ عْ ى كَ دَ الن   لِ ذْ بَ في          وَ  رو  مْ ي عَ ٍَّ ي الوَ ف وَ هُ 

 

                                                 
ن.نن109جنصناإليضاحًين:نملق   ن(1)
ن.نن  ةن:ن  ةنملخ لنمل  اين.نن3/1971جننديوانه.ننملل تاين:نن2/38جنالعمدة  مل ناش  ن:ن(2)
ن.نن325جنصنالتذكرة الفخريةمإلاللين:نن(3)
ن.نن98جنصنديوانه ملل  ءن ك ان:ن(4)
ن.نن1/193جننديوانه مل نملم ع تين:ن(5)
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نلت ظ ىىفنشخصىى ت  نإ ىىة ىى نف  ىى ن خىىتصُّ مك  نعافىىتنلِا  ىى نجن مضجخىىاىنشجىى اتنلوصىى  ت  ن م ا
ن:نن(1) م تالِ  نآللَّنملل   نجنفًمِانق لنملص  بنل نعل ةن

 َأيَُّهددددا اآلِملُددددوَن ُحطُّددددوا َسددددريعاا 
 

َنددددددداِد    ِبَرفيدددددددِع الِعمددددددداد َواري الَِّّ
 

 َفُهدددَو ِإْن َجددداَد ُذم  َحددداِتُم طيددد ِ 
 

 َوُهددددَو ِإْن َقدددداَل ُفددددل  قُددددسُّ ِإَيدددداِد  
 

ن
ن:نن(2)ق لنمم  نملص لين  ة ل ن ن

 َلدددُه َيددددد  َبَرَعددددْت ُجددددوَداا ِبَناِئلَهددددا
 

 َوَمنِطددق  ُدرُُّه ِفددي الِطددرَس يْنَتِثددُر  
 

 َفَحدداِتم  َكدداِمن  فددي َبطددِن رَاَحِتهددا
 

 َوِفدددي َأَناِمِلَهدددا َسدددْحَباُن ُمْسدددَتِتُر  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ن.نن3/186جننيتيمة الدهرملثا للين:نن.ن3/185جنننهاية األربملً  اين:نن(1)
ن.نن163جنصنخاص الخاصملثا للين:نن(2)
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  الَمثل  -
 

نفًل نمةل ل ن تان نجن  صةالمن  ن ص ةانملتامتجُاةُّنمض ث لج مضةلينجنملىمين ً ىلننثمثل نإًم ً ل ن متقالل
جنن(1) ًىىبجنملشىىاامءنلتغم ىىَّنعقىى ل ُنجنل ىى ن تضىى ًبجن ىى نخصىى اصنفً ىىَّن  تىى  نل ىى نعىى نملِىىالُنملاىى ةي

نف ىىبن مىى نملتصىى  انجن لالَّىىَّنملتال ىىانجن قىى لنملتىىأث انجن م  لىى  نملتال ىىانجن مىىاعَّنملتىىمِ انجن فىىُتل سج
جن قىةنمشى انمل ى  اةين(2)انجن ملةقىَّن ملتِا ى ن ملتِث ىفنجن صىة نمل ىة ثنعى نمض ىةمث ع  نملتوِ ى

إلمنلا نملكنجنفق لن:ن"نل  ن  نملِالُن  قعنمضم  عن ملتأث انفينملقل بنجنفالن ِ ةنمل املن للىغن
نمل اىى ًينل ىى نالا ىىَّنجن ملشىى مكةنل ىى ن مضىى َّنجن ملًوىى سنل ىى ن ن م قىىَّنجن للغ ىى ن,ن الن ىىؤثِّانتأث اكىى نض ا

جن مِىانملامىِاينلاى نممىل بنمكت ى ُنملاىابنل ى نجنن(3) ملقل بنل  ن مثقىَّنجن ملاقى لنل ى ن  مفقىَّن"نن
نممى ل بن ىلِّ نمض ثى لنتتصىاافنفىينمِثىان لى اننملِىالُن,ن تىةخلنفىينلج فق لن:ن"ن ل اى نعافىتنملاىابنم ا

نممىىتا  ل  ن,ن  مىى لنتىىةم نملِىىالُنملقىى لنجنمخال كىى نفىىينمق مل ىى ن ىى نمضلوىى ظنل خىىفا  ل  جنف ىىين ىى نُمُلىىلِّ
ثىالن ا ً  ى نجن  مى انُ اج ًُتع ى نعلىمنمل ىتِلُن,ن ىعنِل ىانعً  ت ى ن,ن  مًللبن,ن مشافبن نلقلاىَّنملو ظ ى ن,نِ 

ن.ن(4) لم ُنع اةمت  ن"ن
ىىى نن– تجُاىىىةُّنمض ثىىى لن  ث قىىىَّلن  ىىىَّلن ً  قىىىَّلنل ىىى ن لىىىاينعلىىىمن مىىىاحنمل  ىىى لنفىىىينعصىىى اك نن–م ضل

مل  ىى  ن مل ِىى  نجن لق ىىتنلىىم اك ن  وىى النفىىينممِىىالننت ىى نفىىينًِ  ىى نتلىى   ممل ختلوىىَّنجن تِ ىى نمك  ت
جنف ىىينتًتقىىلن ىى نعصىىٍانإلىىمنآخىىانة  نم ن ىؤثِّانتقىى ةُنملىى   نفىىينمىى  ق  نملاىى ُنجنعلىىمنن(5)ملشىا بن

ملىىاَُّن ىى نمخىىتالفنظىىىا فنمل  ىى لن  ل ات ىى ن نلممَّىىىةتن صىىةالمن ىى ن صىىى ةانملىىال نلىى  نمل  ضىىىين
ن ملًظ اانفين ختلفنمض  ًَّن.ان مل  ضانجنتصلنل  نمضشل 

نن
ن جُشلابجنلبعن  لنملث ًينلى ض لن, مضصىلنف ىبنملتشىل ب" مل ثلنفينملم نتاا و تب نم اا  جن(6):ن"نق ل 

نمل ثلنك نمقتام ن  ل  ن  ن.نتش ل   ن ماتل  ن اً   ن تق ال   ل ممن  ًًِ نملق لنإ ا
ن

                                                 
 .نن212جنصنالتناص في شعر المتنبيل خ  نجنإلامك ُنعقلَّن:ن ًظان:نن)1(
 .نن119جنصندراسات في النقد األدبيخو لينجن   ةنعلةنمل ًاُن:ن ًظان:نن)2(
 .نن12جنصاألمثال والحكمة مل   اةين:نن)3(
    نلاةك ن.نن1/4جنجمهرة األمثال ين,نمل نكاللن:نملامِانن)4(
 .نن152جنصالمضامين التراثية في شعر أبي العالء المعري ملتِا تينجنمم  ءنص لان:ن ًظان:نن)5(
 .نن1/5,ننمجمع األمثالمل  ةمًين:نن(6)
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ِجلِّىب   ظو ً ى نفىينمشىا اكُنجن مىت ة  ن ً ى نِث ىالمننللىأنملشىاامءنإلىمنمض ثى لن– لغ ىااعنن–نل ممن
جن ىىَّن اىى ً  ُن تق  ىىَّن لل ىىُن مةلىىت ُ ىى نصىى اكُن  اىى ً  ُنجن  تً صىى  ن ىىعنلاضىى  نمآلخىىان نلخة

ُلٍانُمخالق َّ قتة  نلً  مل  نمال ل ل َّنجن ل  نت  لبن  نةالال ن.نتن م    ءمٍتنجن عع
   ًلىى نعلىىمنصىىا ةينمللوىىظن ملةاللىىَّجن ت  اىى نتًىى صنملشىىاامءنملال مىى   ن ىىعنمل ثىىلنل لت ىى ل نمن

ىبنقى للنجن لاىةلمنت مصىل ل جن  ل لتغ  ان ملت   انم   ًل نمجخىاىنجن فىينِل   ى نمىامنملشى عانإلىمن ىًحنًصِّ
ىىى ن لجىىىبجن ىىى نًصىىى ٍصن الا ىىىٍَّنتلالىىىبجن جوا ل ىىىعنمجفقىىىبنل ىىى ن جُ  ِّ  تِث ولىىى ن اً  لىىى ن   ىىىةنثىىىامءنملىىىًاصنجن   مِّ

نل لةالالتن مإل  التن.ن
ن:نن(2)ف ق لنلاةنت   انملو ظبنجنن(1)مل نكا َّنمل ثلنملمين ق لن:ن"نملُاْ ةجنُم  ةجن"ن  ظِّفن

 حمداأَ  بالخيرِ  دُ وْ العُ  انَ كَ ، وَ  ادَ عَ ى          فَ دَ الن   هُ َّ  هَ  ةا ر  مَ  طىَ عْ أَ  وَ ا هُ ذَ إِ 
 

نلعُ ىى نالىىعنإلىىمنملصىى مبنلاىىةنم نمً ىىافنجنم ن ىىةخلنفىىينشىىيءنلىى سنفىىين  كىىممنمل ثىىلن جضىىابج
ىىبعنمل تِىىاان  ن  ة  ع قىىةا ان,ننف تاملىىعنجن  قىى لن:نملاىى ةجنم  ىىةجنجن ملشىى عانمامةن ىى نق لعىىبعنمإلشىى ةلنلِىىُا

ملً تجنع نكع النملًىةىنملتىينتشىااانلاىةُنمل قىةالنعى نمالًق ى عنعى نكىممنملواىلنجن كى نلىُن ىاةنمإلشى الن
ن  ة  بنقةنتاكنع ةلنملل ةنجنثُنع ُةنإل  ى نجنفا ىةنإلىمنملت ى  ا فىينةاللىَّنمل ثىلن ى نخىاللننإلمنم ا

 ضعنمل ثلنفينم  ٍ ن ختلفنع نملم   نملمين ق لنف بنجن لملكنُ ّ لنملش عانملل ًبنملمىللين ى ن
ًا ى نًىامان نملشى عانلىُن ِى ن لىاةنً قىٍلنلل ثىلجن م  نعلىمنم ا مل ثلنإلمنل ًبنإ ل لينجن فىينكىممن ى ن ىةلُّ

لً اعىبعنلمى  ٍ نلغى ٍينلة ىةنللتال ىانعى نمل اًىمننفينت ظ وىبن ا ىةنإلىمنقىامءلنمل ثىلن تشىاُّلبنجنثىُنإعى ةل
نملمِّى   نملشِّىااينجن فىينكىممن ًومبنم   ًل نجنم نللتال انع ن اًلمنلة ةنفينم  ى ٍ نمخىاىنجنل ى ن خىةُج
ىىىةنلالَّىىىَّنمض ثىىى لن  ا ًت ىىى نعلىىىمنملتا  ىىىلن ىىىعنمل  لىىىَّنماللت  ع ىىىَّنلأج اكىىى نملا  ىىىَّنجن ىىى ن"ن ىىى ن ؤِِّ م ضل

تين متخة   نملش عانممتخةم ل ن ل شالم"   مفقَّنملتل ابنمآلً َّنمل
ن.ن(3)

جنًاىنع  النل نعق لن تً صن ىعنمل ثىلنكا بن عنمل ثلنتً صل نَّ ان ل شان ل ً  نتً صنمل 
ن:نن(4)ًومبنتً صًّ ن ل شالمنجنف ًقلبنللوظبن  اً انجنف ق لن

 دُ مَ حْ أَ  دُ وْ العَ وَ  يتُ نَ ثْ أَ  مْ تُ دْ عُ  نْ اِ فَ           داا اهِ جَ  يتُ نَ ثْ أَ فَ  مُ نتُ سَ حْ أَ فَ  مُ تُ أْ دَ بَ 

                                                 
 .نن1/335جنالمستقصى في األمثال .ننمل  خشاين:نن2/34جننمجمع األمثالمل  ةمًين:نن(1)
ن  ثلبنفالنمل نملا  ين  ثن ق لن:نن(2)

نننننننننن ن  ص فج ثلُكنل لا ةمتع ن ع نقةنلاىن ثاللننننن عافج ن)ن ملا ةجنم  ةجن(نق ل 
 ن2/409 , العمدة مل ناش  ن:

 .نن153جنصنالمضامين التراثية في شعر أبي العالء المعريملتِا تينجنمم  ءنص لان:نن(3)
 .نن4/87جنالتذكرة الحمدونية مل ن  ة  ن:نن(4)
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  شلِّبنمل نملش ق  ن الىبنفىينمل صى لنعلىمنع ى ءن  ة  ىبنع مىمنلى نإةا ىسن نلخلى نل لىبن
ن ن مضقوىى لنجنل ىىابنملىىً جنإلىىمنمل لىىلنجن"ن ملىىً جنقىى ُن جخصُّصىى  نلشىىةالنمل ىىابن  ىىبِّ ىى بع لا  ىى نمل ج

نلق امل ُن"ن ن:نن(2)جن ق لنن(1)مل الكين مضَّ ًينجن مل ثلنم اا 
 َوَلددددْيَس علددددى َبدددداِب إدِرْيددددَس َحاِجددددب   

 

 َوَلْيَس علدى َبداِب ابدن إدريدَس ِمدْن ُقْفدِل  
 

 َطِربدددددددددُت إلدددددددددى ِمْعُروِفدددددددددِه َفَطَلْبتُدددددددددهُ 
 

 َكَمدددا َطِرَبدددْت َّْندددُ  الِحَجددداَِّ إلدددى الط ْبدددِل  
 

ن
نُمْاة نُفُقْةنُكلُىُكنمجىُاْ ة ن"نن نمل نت  ُنمل ثلنملق الن"نمجًْجج ىبعنجنل شى انجنف  ظِّنن(3)  متث اج وىبجنفىين ة ع

ىىى نلالىىىبن تىىىاجكن ىىىةحنمىىى مان لنلاىىىةنُكُلِىىىَّنإلىىىمنًلىىى لنجن  ا إلىىىمنتلىىىةُّلن  لىىىبنعًىىىةنكىىىممنمل  ىىىة حنجنإمنت ىىى ا
ن:نن(4) ًصافل نإلمن ة بنجن ق لن

 ِبَسدددددْيِب َأِبدددددي الَعب ددددداِس ُبددددددَِّل َأَُّْلَندددددا
 

 ِبَخْفددددِض َوِصدددددْرَنا َبْعددددَد َجدددددَِّْر إلددددى َمددددددِّ  
 

دددددنْ  َلدددددتْ  ٍَِّنْيدددددُت بددددده َعم   ِسدددددواُه َوُحوِّ
 

   ِعَجدددداُف ِرَكدددداِبي َعددددْن ُسددددَعيِد إلددددى َسددددْعدِ  
ن

ًا ىى نم ىىةثنف ىىبنت ىى  المن ىىتالُءُن ىىعن  قوىىبنملًاومىىين ن ل شىىالمنجن م  ف لشىى عانلىىُن تًىى  لنمل ثىىلنتًىى  الل
نملتضىى ةنلىى  نا ىى ينمجىىُا ةن ُمىىْاةنجنفمىىا ةن ا ىى نإلىىمنمل ىىالكن مل ىى تنجنل ً ىى نُمىىاة ن ملشاىىا اين مىىتغالل

ن ملُ ىةِّن.ن ع اى نمل اًىمنلتِث ىفنمللوىظنجنُفلوىظن ا   نللخ ان ملا  ءن.نلممنعلاانملش عانعً   نل لل اع
ُلىىى فن"نملىىىمين   ىىىلن "نملخوىىى ن"نملىىىةملنعلىىىمنمل  ىىى لنمل  ًاىىىَّن ىىى نمل صىىى ل  تنملًا   ىىىَّنجن لوىىىظن"عع

نقصىَّنمى ةً ن  ن مىفنجنفتىمًِا نلىىنإ   ءمتنمل الكن مل  تن ى نمضلوى ظنملقاآً ىَّنملتىينتًقلًى نإلىمنملى مءع
ُل فن(ن عًةاٍمنتتضحنص الجنمجُا ٍةن ُماْن ن.نةنِ  نمامةنملش عانملتال انعً  )نملمِّ   ن(ن ق للن)نملاع

ن
ىىى ةين"ن نلعىىىُكنً  جنل شىىى انلىىىأ ن  ة  ىىىبنمللغىىىبن قصىىىةانجنن(5)   ظِّىىىفنملىىى نت ىىى ُنمل ثىىىلن:ن"نُ اْ ىىىتج

ن:نن(6) مًلحن  للبنجنفظوانل  ن ا ةنلاةنم نمصلحنممنثا لنجن ق لن
 يدِ نْ ََّ  هِ ى بِ رَ وْ أَ ي وَ دِ مْ ثِ  هِ بِ  اَض فَ ي         وَ دِ يَ  هِ بِ  تْ رَ ثْ ي وأَ دِ شْ رُ  هِ ى بِ ل  جَ تَ 

 
                                                 

 .ن548جنصنثمار القلوبملثا للين:نن(1)
 .ن548ًومبنجنصن(2)
 .نن1/384جننالمستقصى في أمثال العرب.نننمل  خشاين:نن2/339جننمجمع األمثالمل  ةمًين:نن(3)
    نلاةك نن.نن2/64جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(4)
 .ن262جنصنالتمثيل والمحاضرةضابنعًةنلق ءنملًلحن.نن ًظان:نملثا للين:ن.ن ك ن ن2/367جننمجمع اآلمثالمل  ةمًين:ن(ن5)
نعًةنملامِاينجنمل نم  ةن:ن.نن402جنصنالتلخيصملق   ًين:نن(6)  .ن133جنصالمصون في األدب   ثلبنق لنملُلًةً ليِّ
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مِّىىُكنُ ُلماىىكن ىىْ ن ع ًعىىينلعىىبعن ع ْا مللىى ءننلوىىتحن(1)"ن  مىىت  ينعلىىينلىى نملل ىىُنمل ثىىلنملاالىىينملقىىة ُن"نلع
مىىىاك نجنف ال ىىىبجنلىىى لًصِّن ىىىُنلجْ ُ تىىىبجنجنل ىىىةفنتاضىىى ةنفِِ  ِج  ضىىىابنفىىىيننجن مل ثىىىل ىىى اتىىىبن  ؤم اتجن   
ىأنملشى عانعلىمنمل ثىلنلتقىممىتًو ةنمل مىعنفىينمل لىب جن لملىىبنة ُنملاىمانمىلو لنل مىتًو ةانمل مىعجن قىةنمتِا

لفينملل ثنع نكة ٍَّنتل  نل  ة  بجن لًِابنلُن لةنملل ة ن:ن(2)جن ق لنفينكة ٍَّنقةا   نلل تِ 
 َطَلْبددددُت َهِدي ددددةا َلددددَك ِبْاحِتيدددداِلي

 

 َمددا َكدداَن ِمددْن َحسِّددي َوَبسِّددي  َعلددى 
 

ددددا َلددددْم َأِجددددْد َشدددديَئاا َنفْيسدددداا   َفَلم 
 

 َيكددددددوُن َهدي ددددددةا َأْهددددددَديُت َنْفسددددددي  
 

ن

ينملل ىىىىثنعىىىى نكة ىىىىٍَّنتل ىىىى جنف لشىىىى عان ا ىىىىةنملقىىىى لنإًاىىىىبنملت ىىىىةن ممىىىىتًوةنملل ىىىى ةن مل  ىىىى  التنفىىىى
 قة ىَّلنك اىأنل ى نتقة ُ ىبجنلًومىبعنكة ىَّلننجن لًِابنلىُن لىةنجنُفتاىماانل ىممنمل ثىلن ى نً   ىَّنجن لالىبجنل لخل قَّ

نمعت ى ةنملشى عانعلىمنكىممنمل ثىلجن للخل وَّنةاللَّلنعلمن لِّبن  ف اعبعنُلبجن  نً   ٍَّنمخىاىنجن النُ خوىمنم ا
 ت ظ وىىبنلُىىبجنمىى عةانعلىىمنإل ىى لنملقىى لن مللاىىةنعىى نمالمتامىى لنفىىين ىى لنمالعتىىممان ملشاىىاحنجنفِىى  ن

ن.نبنللخل وَّقةِّ تض  ًبنُلبجنمفُضُلنمعتممٍان 
ن ىىى نالفظىىىَّن "ن نلل ىىى  ن ىىىةىنمىىىخ ءنن(3)   ظِّىىىفنملىىى نكوىىى  نمل ثىىىلنملىىىمين قىىى لن:ن"نكىىى نممىىى حج

ن  ة  بن شل عتبن ن:ن(4)  ة  بنجن ق لنل  ا لنل  نُِا
 َيددددَداَك َيددددد  ٍَّيُثَهددددا ُمرَسددددل  

 

   َوُأخددددددددددددرى أِلعدددددددددددددداِئَها ٍَّاِئَظدددددددددددددهْ  
ددا التددي َسددْيُبَها ُيرَتجددى  َفَأم 

 

 لَمددددددددداِل ِمدددددددددْن الِفظدددددددددْه فدددددددددأْجَوُد ِبا 
 

ن

ىئجنمل ْمىى عُانملتا   ىىينعلىمنملتُّىىامثنملىىةِّ ًين ملشاىىالينفىين ة ىىبن   ىىةنلى ن ىى تُن,نفًىىامان لىىيءن   تِا
لبن"نجن  ثن ق لن نع لع نمللاِّ نملصااللن"ن ت ظ فنمل ثلنملمين ق لن:ن"نخ اج ن:نن(5)علمنمِان"نُقْصاع

 إليدددَك َقَصدددْرَنا النِّْصدددَف ِمدددْن َصدددلواِتَنا
 

 َمسددديَرَة َشدددْهِر ثُدددم  َشدددْهِر ُنواِصدددُلْه  
 

 َفدددال َنْحدددُن َنخدددَا َأْن َيخيدددَب َرَجاُؤندددا
 

 َلدددَديَك َولكدددْن َأْهَنددددُأ البدددرِّ َعاِجلُددددْه  
 

ن

                                                 
مُِّكنُ لعمِّكن:ن2/36جنالمستقصى في أمثال العرب مل  خشاين:نن(1) بنل  متكن لتصافكمين ن.ننلمءنلعبعن  ن ع  .ن ن  ثنتةِا
 .نن1/104جننديوان المعانيملامِاين:نن(2)
جن قىةنق ىلنفىينملالفظىَّنمقى ملنن1/171جنالمستقصى في أمثال العدرب :نني.ننمل  خشانن1/353جننمجمع األمثالمل  ةمًين:نن(3)

ىبنلى لل مكانجنِث النجنفق لنكينمل    ىَّنضً ى نتى  نفاخ ى نل ى نفىين  صىلت  نجن ق ىلنملاًى نتجمىتةعمنلل  لىبنجن ق ىلنملل ىانللوظع
 .نن179جنصنالظرائف واللطائف.نن  ًظانم ض لن:نملثا للين:نن2/72جننعيون األخبار ق لنملة كن. ًظان:نمل نقت لَّن:ن

 .نن196جنصنالظرائف واللطائفملثا للين:نن(4)
 .نن6/295جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن(5)



172 

 

 ت ثالنكممنمل  ا ثنفينشاانملينملاالءنمل ااينجنفقةنًقلنلً نشااانِث المن  نم ث لنملاابنجن
ُِ ع ُىى نمل ىىأث النلاىىةنم نصىى َّ  نصىى  َّ َّلنلة ىىةللنجنُ ُصىىلا  نفىىينق لىىٍبنامىىُن ىى نخاللىىبنصىى اللنعل ىى ن  ع

ًُُب"ن(1)للثً ءنجن ق لن نملاع بجن اًمنمل ثلنملاالين:ن"نإًاكنالنتلًين  نملشا كع ن:نن(2) ض ًل نًصا
 ارُ مَ الثِّ  سِ بَ ن اليَ ى مِ جنَ ل يُ هَ وَ          ودِ جُ  رِ يِ غَ بِ  ناءُ ى الثَ حوَ ن يُ لَ وَ 

نن
نملشىىلانالن ً ىى ن الن جقُىىةُِّنلًىى نف لثًىى ءنالن ً ىى ن النن  ىىتُنت صىى لبجنإالنلىى لل ةن ملمىىخ ءنجنِ ىى نم ا

ملث انإممنلُنًتا ةجاجنل لمق  َّن ملاع  َّنف لش عان قا نملثً ءنل لل ةن,ن ملاع  ىَّنلى لث انجنإمنالنف اىةلن الن
ِجلُّىبن جشى انإلىمنممىتو ةلنملشى عان ى نمل ثىلنملق اىلن:ن "نإًاىكنالنتلًىينلة ىنلغ انكممنمالقتىام نجن كىممن

نلىىلا نملتغ  ىىامتن ملت ىى التنعلىىمنملو ظىىبنجن لًِا ىى نلق ىىتن   فظىىَّلن  ىى نملشاىى كنملاًىىبن"ن ىىعنإلاماعىىبع
ىىبجن    ىىَّلنجن ت ملىىةلمنللىىةالالتنجن قىىةنممىىت  عن علىىمنةاللتىىبنل ىى ن خىىةُنَّ  تىىبن تلالتىىبنجنفأِمىىبنتً صا

ظاىىفنمل ثىىلنفىىينملشىى انملثىى ًينملشىى عانإًَّىى ءنإلةمعىىبنملشىىااين ىى نخىىاللنممىىتخةم بنلل لىى ننجنفقىىةن ن
لىىىَّلنعلىىىمن ىىى نمكىىىبنإل ىىىبنفىىىينملشىىى انمض لنجن كىىىممنملًىىى عن ت مفىىى نِث ىىىالمن ىىىعنعقل ىىىَّنمل اىىىاين ل ِىىى  ن ج

ن.افَّنملشيءنظ كالمنِ  نُمُنل  ًل مل ؤ ًَّنل لاقلنجنل ةِّنملتقة سنجن مل ت لاَّنإلمنمل ق  نفين ا
نن

ُلىىمنن   ظِّىىفنملىى نعًىى  نمضًصىى اينمل ثىىلنملق اىىلن:ن"نقىىةنللىىغ نمل ُّ ن جضىىابن(3)ن"ملماىى لج جن كىى ن ثىىل 
لأل ىىىان للىىىغنلا ىىىةلمن,ن ل ىىى نلىىى   نمل ىىىةانجن ظاوىىىبجنفىىىين اىىىا نتصىىى  اانل  لتىىىبنقلىىىلنلق اعىىىبعنل ل  ىىىة حنجن
ن ن  لىبنلاىةنمللقى ءنجنف ًتقىلن ى نمل ىأسن ى نكىمانملىةً  نإلىمنت ق ى نِىلِّ ل خلصن ً ى نإلىمن صىفنُتُلىةُّلع

بعن ً نمآ  لعبعن      تبنجن     اع لُّ ن  ة  بنمل لكنمضشاف  نجنِ  ن:نن(4)جن ق لنلكنلوضلنُِا
َبددددددى  َواَفيتُدددددُه والس ددددديُل َقددددددد َبَلدددددَل الَُّّ

 

 ِعندددددددي َوَورُد الُعمددددددِر َرنددددددِق الَمشددددددَرِع  
 

 َفَبَلغددددُت ِمددددن ُنعَمدددداُه َمددددا اَل َينَتهددددي
 

 َأَملددددددي َوَلددددددم َيطَمددددددح ِإليددددددِه َمطِمعددددددي  
 

َُ َأن َتلُدددددم  ِبمَنَّ   لددددديَوَنَهدددددى الحدددددواِد
 

 َوُصددددروُف َدهددددِري َأن َتطددددوَف ِبَمرَبِعددددي  
 

 َفَغددددددددَدوُت َأنُشددددددددُد ُجددددددددوَدُه ُمَتَمددددددددِثالا 
 

 َوَنوالُددددددددددُه ِمثددددددددددُل السُّددددددددددُيوِل الدددددددددددُّف ِع  
 

ن

                                                 
 .نن403جنصنموسوعة روائع الحكمة.ننمللاللِينجنا  ين:نن2/813جننشروح سقط الَّندن(1)
  ىى نلاىىةك نن.نن قىىةنمعتلىىان"نالن لًىىين ىى نن2/293جننالعمدددة .نن  ًظىىان:نملىى ناشىى  ن:ن1/52جننمجمددع األمثددالمل  ىىةمًين:نن(2)

 ملش كنملاًبن"ن ِ َّن  ن ُِنم ةً نع ممنعل بنملمالُنجن لُن اتلاك ن ثاللن.ن
 .ن1/91,نثالمجمع األممل  ةمًين:نن(3)
 .ن140جنصنديوانهمل نعً  ن:نن(4)
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نمل ُّلم"ن نلملبن  لىكنُم ا نعاقلَّنملِللينف  ظِّفنمل ثلنًومبنل ق ُلنل  ة  بن:نقةن"نُللُغنم لما لج
نملشنجنإمنتل   نمل  ة حنمل ةانفيلي لا  لع ن:ن(1)جن ق لن عانجن لُن اةنل مت  عتبنملصا

َمدددداِح والُظَبددددا  َيددددا ابددددَن الرِّ
 

 وابدددددُن الس دددددَماِح والِحَبدددددا  
 

 ِإلدددددى َمتدددددى َتمِطُلندددددي ...
 

َبددددى    َقددددد َبَلددددَل الس دددديُل الَُّّ
 

ن
جنملوً ىَّنف ة من ًبنفىينتشىِ لنصى اكُجنفأَّنملثق فين صةالمن ل  ل نللشاامء   نكً نلا نملتامثنل خ ً 

ُلىُانممىتو ةت  ن ى ن  مقىفن تلى ابن فظ اتنمض ث لنملتينت  لنقصصل نتً قلت ى نمضل ى لنجن  اى ٍ نُ عع
نماتل تنلشخص  ٍتن اا فَّنجنظ اتنلل َّلنفينقص اةنملشاامءن  ق  ع ت ُ.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                 
    نلاةك ن.11جنصنديوانه عاقلَّنملِللين:ن(1)
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ن
ن
ن
ن
ن

 الفصل الثالُ

 
 

 المَؤثِّرات العلمي ة والفكري ة في تناول شيمة الكرم
 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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  صورهم :أثر البيئة العلمية والثقافية في معاني الشعراء و  •
ن

 ل لمىىىى  نجن  ِتل ت ىىىى جنِىىىى  نللل اىىىىَّنملثق ف ىىىىَّنلال   ىىىى نجن فلمىىىىوت  نجن  ً ق ىىىى نجن آةمل ىىىى نجن ن
جن  نملشىاامءنت ىتنتىأث انكىمانملل اىَّجنفقةن قعنملِث ان ً ظامت  نمثاانفينملشاانملال ميجن ن تال  ت  

جنملاال ىىَّن عل   ىى نجن لالىىُنمل ىىة ثن نمًاِىىسنعلىىمنمشىىا اكُن  اىى ً  ُن صىى اكُنجنفتىىأثا منل للغىىَّ  ىى
ن ملولىىكنجن لالىىُنمل ىىبنجن علىىُنملِ   ىى ءنجن  ىى نفىىا عنملل اىىَّن  علىى ُنملوقىىبنمإلمىىال ينجن لالىىُنملًلىىُ 

ل ً ى نملثق ف َّنملتينِى  نل ى ن ضى انعلىمنملمى  َّنملشىاا َّن مثىااتنفىينملشىاانلشىٍِلن ل ى ظجنعلىُنم
للامك ًىىبجن  للىىبن  ق   مىىىبن مةلتىىبنملاقل ىىَّنجن علىىىُنملولمىىوَّنل صىى ل  تبن مفِىىى اان  مىى البنملتىىينِىىى  ن

ل ى نِ ى نمىًاىنفىينملصىو  تنملة انمضلىا نفىينملتىا  جنن– خص ص لنمل ات لَّنن–لل ممكبنملِال  َّن
ن.نملق ة َّ

جن مًت  ابعنملوِاينلقةنتو  تنملشاامءنفين ةىنتأثاكُنلال ُنعصاكُنجنل مبنثق فَّنملش عان
ن نملة ً َّنلأً مع  نجن آخا  نظ انتىأثاكُنلى لالُ   ملم  مينجنف ً ُن  نظ انفينشااانت ظ فنملالُ 

جن  ى نملثق فىَّنمل ممىاَّنملتىينتمىلاحنل ى جن فا  نث لثنظ انتأثاانل لال   نًت لَّن(1)مإلًم ً َّنلأشِ ل  ن
ن:نن(2)  ة  لننم ثلَّنتأثاكُنل للغَّنملاال َّن عل    نجنق لنملينت  ُ

 َوَتقُفوا إلى الَجدَوى ِبَجدوَى واَِن َما        َيروُقَك َبيُت الشِّعِر ِحيَن ُيَصر عُ 
ن

ن  ة  ىىبنمل تِىىاانجن مًىىبنالن ِتوىىينل لا ىى ءن ىىاللن م ىىةلنجن لًِاىىبن ف لشىى عانمامةنمإلشىى ةلنلِىىُا
 لحنمللالَّىىين)ملتصىىا عن(ن ماىىاانلىىبنجنفا ىىةنإلىىمنت ظ ىىفنمل صىىنل تلىىعجنملا ىى ءنلا ىى ٍءنآخىىانقلىىلن غىى ةان
.نف مىتغلنملشى عانكىممننك نلالنملاىا  ن قوى لنتقو ىَّنملضىابنللتال انع نكممنمل اًمنجن ملتصا ع

 ق   ىىبنلقتلىى عنملا ىى ءنلا ىى ٍءنمل اًىىمنلع  ثِّىىلنإعلىى بن  ة  ىىبنل لا ىى ءنجنإممنِىى  نعلىىمنمثىىاان ثلىىبنجن
نننننننن:ن"ن لًِاىىىبالقىىى لنجنفقىىى لن ت ىىى ُنمآل ىىىةينلىىىُن الىىىبنلت ث ىىىلنملىىىينجنلل ىىىتنملشىىىاانمل صىىىااعنجن لِىىى آخىىىا

نت ث لنملل ن(3)ُ ّثُلنش ا لنلشيءنِ  نَّ اانل لت ث لنمل  ن"ن ن  ثنننننجنتاينل ممنمل اًمنمل  نجن امىنم ا
                                                 

نةً   ىَّن,نً مت ى نمل ىبنجنملىمينن(1) نة ً ىَّن,نً مت ى نملقىاآ ن مل ىة ثنجن علىُ  نفينملاصانملال مينإلمنعلىُ  قماُنم  ةنم   نملالُ 
تن  لبنةاممَّنمل ل اَّن ملِ    ءن مل  اَّنجن مل ً   ن مإلل  ى تنجن قىةنتىأثانفىينكىممنملتقمى ُنلتقمى ُنملى نخلىة  نل ى نجن  ىثنتًِ 

نملًقل ىىىَّن نمل ِ  ىىَّن ملولمىىىو َّنجن ملثىى ًينفىىينملالىىُ  قمىى   نإلىىمنننصىىًو  ن:نصىىىًفن ل اىىين  تىىةينإل ىىبنمإلًمىىى  نلوِىىاانجنِىى لالُ 
نعق نل َّن مجخاىنًقل َّن.نمل ضا َّنملتين أخمك نمإلًم  نع ا ن ضا  نجن لملكنًاىنمًابنقةنقما   نإلمنعلُ 

ن.نن2/12جننضحى اإلسالم.نن  ًظانم ض لن:نم   نجنم  ةن:ن1/363جننتاريخ  ابن خلدون ًظان:نمل نخلة  ن:ن
.ننملتصىىا عن:نكىى نلاىىلنملاىىا  نن2/85جننالمواَّندده .ننمآل ىةين:ن1/398جنننشددرح ديددوان أبددي تمددامملتلا ى ين,ملخ  ىىبن:نن(2)

ن.نن402جنصنتلخيصال قو لنتقو َّنملضابن.ننملق   ًين:ن
ن.نن2/85جننالمواَّنة مآل ةين:ن(3)
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ن:نن(1) ق لن
 َفِان ُتتِبع النُّعَمى ِبُنعَمى َفِان ُه           َيَِّيُن ال آلِلَ  في النَِّظاِم اَّدواُجَها

ن
نت ث ىلنملل تىاينمقىابنإلىمنملىىًوسن ى نت ث ىلنملىينت ىى ُجن قىةنمصى بن مآل ىةينفىينق لىىبن نض ا

ن ً  ى ن ًت ىين ن ً   ن ًملُن عنثق فتبن متل كبنملشااينجنفِىلٌّ  لِ ن لبنملتً  بنعلمنم نت ث لنِل 
ن خ لفنل خانجنف ًاِسنملكنعلمنت ث ل  ى ,نفت ث ىلنملىينت ى ُن ىتالُءُن ىعن إلمن ةامٍَّن متل ٍانشااي 

مكلبنفينملتصًعنجن مل  ىلنإلىمنملتلا ىةنجن ت ظ ىفنمللىة عنجن مالكت ى ُنلى ل اًمنعلىمن مى بنمللوىظن 
ما  لن امءنمالختامعن شغو لنل اللتِ ان ملتلة ةنجن  اً انالن خل ن ى نإع ى لنملوِىان  ىثنعجىةانملتا ى  ين

نم نت ث ىىلنملىىينت ىى ُن ًمىىلُنِىىلا إلًمىىل ُن ىىعنشخصىى تبناماىىةملن ىى نا مةنكىىمانمل ةامىىَّنجن ل ىىممنًىىاىنم ا
ن.ن ا َّن, ثق فتبنملولمو َّنمل ً ق َّملشاا َّنجن    لبنمللة

ن
مُ  نع نت ظ فنلا نملقض   نملً   َّنفينعا نمل ا ًينجنف ظ ىانملىكن مضى  لنفىينقى لن

ن:نن(2)ل نملم ع تينم
 َسددل َعنددُه فددي َبددذِل الَمكدداِرِم َوالِقددرى

 

 واسددددَمع ِمددددَن الَغددددَدواِت واآلصدددداِل  
 

 اءا رَاِفعدددداا َخبددددَر الن ددددَدىَمددددَنَح ابتددددد
 

 وكفددددى الوُجددددوَه َمؤوَنددددَة الَتسددددآلِ  
 

ن
نملخلان ِ  ن  اف عى لنجن ملمىلبنف لش عان ظافن ص ل ينمل لتةمنجن ملخلانجن مش انإلمنم ا

ن  ة  بنجن ممتغلفينافابنمل لتةم ,ن ا ينم البنملتةمءلنة ُ نم نُ مُألجبجنجن فينكممنفينمإلش النإلمنم ا
 َّجن افىىعنق  ت ىى جنإلىىمنتأصىىلنكىىمانملشىى  َّنفىىينًومىىبنجن ّ ىى ن ىىؤةِّينإلىىمنتا  ىى نكىىمانملشىى نكىىممنإشىى ال ن

نعلمن   اٍلنفينقةالعنملش عان مًتش انص ت   ن.ملال مّينعلمنملتالعبنفينمضلو ظ.ن كممن ةلُّ
ن

نم  جن أخىىمنًومىىبنل ىىٍظن ً ىى نعلىىُنملًلىى ُن  ىى نمًىى معنملثق فىىَّنملتىىينممىىت  عنملشىى عانملال مىىيُّ
جن مىىتو ة  نلِ مِىىبنفىىينمشىىا اكُنت ظ وىى لنفً ىى لنمل ل اىىينم نًىىاىنملشىىاامءن  ظِّوىى  نملًلىى ُن مفِىى  ن ىى ن

جن  ت ىى نجن معتقىى ةمتنمل ًل ىى  نفىىينملامل ىى  ىى ن اىىافت ُنلأمىى  ا  ن ا   كىى ن    لا ىى ن مة مت ىى نجن عال
ن.نق لنت اللنجن  ِمل لنت اللنمجخاى صة

                                                 
ن.نن2/85جننالمواَّنةمآل ةين:نن(1)
ن.ن2/165جننديوانهمل نملم ع تين:نن(2)
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قص ةتبنفينفتحنع  ا َّنجنًىامان اى ةنإلىمننفوينمل قتنملمينِمابنف بنمل نت  ُنمل ًل   نفي
جنكىمانمل ىّالنًىامان ؤ ًى لن صىةِّق لنمِانلا نمالعتق ةمتنفينمضلامننجن متو ةملن ً  نفىينصى اانجن لِى ن

ن:نن(1) ق لنن
 َطَلَعت َعَلى اأَلمواِل أنحَس َمطَلِع                 َوَعَدت على اآلماِل وِهَي ُسُعودُ 

ن
ن:ن(2)جنفق لننمخمنمل تًلين اً ا  ًبن

 َفَأنُجُم َأمواِلِه في النُُّحوِس                           وَأنُجُم ُسَؤاِلِه في السُُّعودِ 
ن

ملماةنجن   نكُ نًُ سنجنف ل ا خن ثاللننعُن من ً  ن  نك ن  لعنملِ مِبنجنفاةُّنن م قمانف ل ًل   ن
جن(3)سن ملشاىاجنلىممنف ى نا ى نملىًا  لن جة لنملة لن ن جقلقلنملاا   ةعمنعًةكُنملً سنمضصغان  جن

ن:ن(4) قةنممتخةُنمل ااينكممنملا  نفينق لبنن
 افِ طَ َس بِ قِّ َليْ وُر الحَ نُ ا            ََُّحل  وَ هَ اءا لَ فَ طْ إِ  يعُ طِ سْ ا يَ مَ فَ  َسَطَعتْ 

ن
نجن للتىةل لن نقعُاىن  ة  بنم  اَّ ن لت لَّنالنتج وأنجنًِ  َُّنع نشى الن  قىةك ن  لىبنللِىُا فً اج
علىىمنمىى  ع  ن تأّلل ىى نفىى  ن ج ىىلن الىى نعىى نإ و ا ىى ن ىىعنمًاىىبن اىىا فنعًىىةنمل ًل ىى  نلأًاىىبن ىىة لن

نشامحنملمق نن ن جنًانمجنمكل منإلمنن(5)ملة لنجنعلمنم ا بنلى اةن ى لسنفىالن قىةانعلىمن ىلنلىملكنضًاىبنخىصا
ن.ننل للاةن ملقّانجن كممن  ت لنل ءن  م ننإ و ا  

 مِىىبنملتىىينتخىىتصنلىى ل  انجنل ق ال ىى نل  ة  ىىبنجن قىى لن   ظِّىىفنملل تىىاينممىى  ءنلاىى نملِ
لامك ُنجنملًينمل جُةلِّان فين ة بنض  ةن م 
ن:نن(6)

 َأخدددددددواِن فدددددددي َنسدددددددِب اإِلخددددددداِء ِلعل دددددددةِ 
 

 َبَكددددددرَا ، وراَحددددددا فددددددي الَسددددددماَحِة َتوَأمدددددداَ  
 

 َيسدددددتمِطُر العدددددافوَن ِمدددددن َنوَئيهمددددداا الدددددد
 

 والِمرَََّمدددددا –ٍَّدددددََّارةا  –ددددددشِّعرى الُعبدددددور  
 

ن
ن  نمضا نجنم  نمل ا   نجنفثالثَّنِ مِبنعًةنملااب.ن بنم  عنقا ب  نف لشااىنِِ 

                                                 
ن.نن240جنصالوساطة  مللال ًين:ن(1)
ن.ن240جنصنًومبن(2)
ن.ن72جنصنالتوظيف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العالء ًظان:نملو ةنجنل مُنمل    ن:نن(3)
ن.ن1/1311:نشروح سقط الَّند ن(4)
ن.ن1/1311ًومبنجنن(5)
ن   نلاةك ن.ن3/1959جننديوانهملل تاين:نن(6)
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 قينقص ةٍلن ة  ٍَّنمجخاىنجنًاىنملل تاين شلِّبنة ام نملًا سن لا  ً ُنلً لنع  ءنمل  ة حن
 نننن:ن(1)ن ق لل لِ مِبنملم  النململاَّنملتينتتلعنملًظ ُنملش مين لا  ً  نجن

 ا ِعْندددددَدهُ َنجدددددري إلدددددى َأقَسددددداِمنَ 
 

ُ  َعدددددن َحظِّددددده َأو َسدددددِريع    َفَماِكددددد
 

 واألْنُجددددُم الس ددددبعُة َتجددددري وَقدددددَ 
 

ُُ َطدددددوراا َبعَضدددددُهن  الرُُّجدددددوع       َيريددددد
ن

لوظىىَّن)نمضًىى مءن(نجن  واةكىى نن ممىىتغلنملشىىاامءن اىىافت ُنل  ىى لعنملًلىى ُن  مىى ق   نجنف ظاوىى م
نتاىى افنجن ممىىتخة  ك نِ وىىاةٍلن امةفىىٍَّنلل  ىىانجنفىى لًا نًىى ء ءن ىىاتل نل  ممىىُنمىىق  نمل  ىىانجن كىىممنم ىىا 

جن(2)عل ىبنملاىىابن ًىىمنملل كل ىىَّنجنفقىىةنِ ًىىتنعًىةكُنعال ىى تنل  ممىىُنمض  ىى ان اتل ىىَّ نل ًىى  لنملق ىىان
نلممنةاننملشاامءنملال م   نعلمنممتخةم   نفين ة  ُنجنل اً منل  نمل   ا,نف لل تاين ش انإلىمنِىُا

جن ىأتينلىبنًى ءنملثُّا اى نمل   ى ةنجن ك نملغ ثنملمي  نخ ان ف انش لبن  ن   لبنمل  ا,نف  ن   ة  ب
ن:نن(3) ق لن

يا         َنوْ  وُدهُ ي جُ اهِ ضَ يُ          مامِ دَر الت  بَ  هُ هَ جْ حكي وَ يَ وَ    َء الثر 
ن

ن  ة  ىىىبن تًىىىى فسن ىىىىعنم  ىىى انملال ىىىىعن)نمًىىى مءنملال ىىىىعن(نجنف لىىىىا ن   لاىىىلنملىىىى نملا  ىىىينِىىىىُا
نمً مءاجن)نمع   تىبن(ن مىت النفىينك ل ى نجنل ً ى نم  ى انملال ىعن  ة  بن ًتصاملنفينكممن ململ لن ض ا

نم   اانجنف مجةُّنُ ُمىةاك نجن  قى ُنلىة اك ن ن نمضا نجنثُن أتينمل  ة حنملمينالنتت قفج تت قفنجنفت  لج
ن:ننن(4)ل ا ةنمل   لنُخضامُءن  نلة ةنجن ق لن

 َأندددواَء الربيدددِع إذا َجدددَرت لُ ُيَسددداجِ 
 

 ُفهددا فددي الَمحددل والُعددوُد َيدداِبُس وَيخل 
 

 وَحددق  ِلَمدددن َبددديَن النُّجدددوِم ُمقاُمدددهُ 
 

 ُمَباراُتهدددددددا ، إن  النظيدددددددَر ُمنددددددداِفُس  
 

ن
ن:نن(5)  ق لن  ة  لنم  ةنل نث ملبنن

 ومددا َِّلددَت َذا َضددوِء وَنددوِء لُمجدددبِ 
 

 َوَحيددراَن حتددى قيددَل بعددُض الكواكددِب  
 

ُُ وَتهددددي ِعندددَد َجددددِب وَحْيدددرةِ   تغيددد
 

 ِبُمْحَتَفدددددددددِل ثَدددددددددُر وأَّهدددددددددَر ثاقدددددددددِب  
 

                                                 
ن   نلاةك ن.ننن1259/ن2جننديوانهملل تاين:نن(1)
ن.ن2/667جننصورة  الفلك والتنجيم في الشعر العباسي  ق  نجنف م نم  ةن:ن ًظان:نن(2)
ن3/1933جننديوانه ملل تاين:ن(3)
ن2/228جنديوانه  ا  ين:مل نملن(4)
ن1/140ًومبنجنن(5)
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 ملىىةىنملىى نإمىى   نملصىى لين اافىىَّلنع  قىىَّلنل ىى ن تاصىىلنلالىىُنملولىىكن ملِ مِىىبنجن ظ ىىاتنكىىمان
نلً نم نكمانمل اافَّنل متن اافَّلنثق ف َّنلقةان  نكينمقىابنإلىمن مل اافَّنلل َّلنفينشااانجن تمنُل جُخ الج

صىىفنملىى نت ىى ُنلأًاىىبنعىى لُنجن م  نِىى  نمل تًلىىينقىىةنمالختصىى صنل ىىممنملالىىُنجنفىىق نِىى  نمآل ىىةينقىىةن ن
ىى لينكىى نمل ىىًّلُنجنفقىىةنِتىىبنإلىىمن ىىُفنلأًاىىبن ِىى ُنجن م  نًجاىىتنمل اىىاينلأًاىىبنف لمىى فنجنفلىى ِ نملصا  جصع

ن:نن(1)مل   انل نعلةنمهللن ق  عَّلن  ًابجنف   نل ل  ُنمضل ةنجن ق لنف   نمل نإم   نملص لين
 ْجدددددَودِ َندددددِل الُمَندددددى ِفدددددي َيْوِمدددددَك األَ 

 

 ُمْسددددددددَتنِجَحاا ِبالط دددددددداِلِع اأَلْسددددددددَعِد  
 

 واْرَق َكَمرَقدددددددددى ََُّحدددددددددِل َصددددددددداِعَداا 
 

 إلددددى الَمَعدددداِلي أْشددددَرَف اَلْمصددددَعدِ  
 

 َوِفدددض َكَفدددْيِض الُمْشدددَتري ِبالّنددددى
 

 ِإَذا اْعَتَلدددددى ِفدددددي ُبْرِجدددددِه اأَلْبَعدددددِد  
 

 َوَِّد َعلدددددى الَمدددددرْيِخ َسدددددْطَواا ِبَمدددددنْ 
 

 ْنخدددددَوِة َأْصدددددَيدِ  َ َعدددددَاداَك ِمدددددْن ذي 
 

ددَحى  َواْطَلددْع َكَمددا َتْطلددُع َشددْمُس الضُّ
 

 َكاِسددددددددددَفةا ِلْلَحنددددددددددَدِس اأَلْسددددددددددَوِد  
 

 َوُخدددددددددْذ ِمدددددددددَن الَُّّهدددددددددَرِة َأْفَعاَلهدددددددددا
 

 ِفددددددي َعْيِشددددددَك الُمْقَتِبددددددِل اأَلْرٍَّددددددِد  
 

 َوَضددددددداِه بددددددداأَلقالِم فدددددددي َجْرِيَهدددددددا
 

 ُعُطدددددددداِرَد الَكاِتددددددددَب ذا الُسددددددددْؤُددِ  
 

 الَمنَظِر َبدددددددْدَر الدددددددددَُّجىَوَبددددددداِه ِبدددددددد
 

 َوَأْفِضددددددددلُه فددددددددي َبْهَجِتددددددددَه َوْاََّددِ  
 

ن
ى لينملمى ل نمًاىبجنمِىانممى  ءنملِ مِىبنملتىينِ ًىتن اا فىَّلنفىينعصىاان نفىينقى لنملصا  ملالفتج
ىبن ل  ا  نجنفمِاك نل مبنملتات بنمل اا فنفين  ًبنجنل إلض فَّنإلمنمِىان ى نمشىت انلىبنِىلنِِ 

ن ملِ مِىىبنفىىينشىىااانجنعىى نت ظ ىىفن ىى نكىىمانملِ مِىىبنجن لاىىلن مكىىُن ىى ن   ىى نملت ظ ىىفنملوًىىينللًلىىُ 
ى كُنآًوى لنجنمِتوى ؤانل لاصىةنمللصىاينل ال ىحنملشىِلنملخى الينلأللىامُن ًظامابن ى نملشىاامءنملىم  نمًِا
ُنجنفىى لًلالنملخ  ل ىىَّنجن مضمىىل بنملًثىىاينل ة ىى  نفىىين ملولِ ىىَّنجن كىىممن ىىةعُن ىى نمكلًىى نإل ىىبن ىى نمًاىىبن ىىًلِّ

الن قىىفنعًىىةن ىىة ةنملشىىِلنملظىى كاينللِ مِىىبنجنلىىلنام ًىى انن– ىىثاللنن–فىىين ىى  نم نمل اىىاينن ق  عتىىب
ن.نلنلولموتبجن اؤ تبنملخ صَّنللا لُ تغلغلن ً  نإلمن ض    نفِا َّنع  قَّنقةنتتص

ن
ىىَّنلالىىُنملولىىىكجن ىى لين  اافتىىبنجن ةام تىىبنل لتو صىى لنملةق قىىَّنملخ صا   ظ ىىان ىىةىنمكت ىى ُنملصا

جن صىو    نجن ملى ِّ جنجنجنفقةنمِىانلًى نمالصى االبنالُن آالتبنفينمشا اانممنمللمِاانلا ن تالق تنك

                                                 
ن.ن2/335جننيتيمُة الدهرملثا للينجنن)1(
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نممتخةم  ت   ن, صىغ انمل لىُنن*  ثنمكةىنمل نإم   نملص لينفىين ى ُن  الى  نمصى االلل نن مِاع
تبن ابجن ن:نن(1)قةانملةاكُجن  ُِنملصًاَّنجنإلمنُعضةجنملة لَّنجنِ 

 َتَشددُدواأْهددَدى ِإَلْيددَك َبُنددو الَحاَجدداِت َواحْ 
 

 فددي ِمْهَرَجددداِن َعظدديِم َأْندددَت ُتْعِليدددهِ  
 

 َلِكدددددددن  َعْبدددددددَدَك ِإْبدددددددرِاِهيَم ِحدددددددْيَن رََأى
 

 ُسددُمو  َقدددِرَك َعددْن َشدديِء ُيَسدداِمِيه  
 

 َلْم َيْرَض ِبداأَلْرِض ُيهدِدْيَها ِإَلْيدَك ، َفَقددْ 
 

 َأْهَدى َلدَك الَفَلدَك اأَلْعَلدى ِبَمدا ِفِيده  
         

ن

تبن ابنمنمل اًمنجنعًة  نمكةىنمص االلل قةنمخمنملصً لاينكم نننننننن ن:ن(2),نِ 
 الَعْبُد َقْد َحاَر في َشيِء ُيَقدُِّمدهُ 

 

 ِإَلْيددددَك َيددددا َمِلددددَك الدددددُّْنَيا َوُيْهِديدددده  
 

 اْسَتْصدددددَغَر اأَلْرَض ِإَلْيدددددَك َفَقددددددْ 
 

   َأْهَدى َلَك الُفْلَك اأَلْعَلدى ِبَمدا َفِيده 
ن

نلًىىى نم ان ,نالنًالىىىُنإممنِىىى  نقىىىةنعىىى ُ ةنملِىىىّالملىىى نإمىىى   نملصىىى لين جغىىىاُ نلالىىىُنملولىىىكنجن نن  ظ ىىىاج
فأكىةىنإلىىمنعضىىةنملة لىَّنمصىى االلل نآخىىاجنمُنمًّىىبن ىمِانمالصىى االبنملىىمينمكىةمانفىىين ق  عىىٍَّنث ً ىىَّن

ن:نن(3) ق لنف بنلًج  سنمكةماجنإلمنعضةنملة لَّجن  ثنًُقلنلً نملثا للينق لبجنفينمص االبن  نم
 َعَلدددي  َأْن ُأْهدددِدي ُنَحاَسددداا َيُعدددَُّّ 

 

   (4)ِإلددى َمددْن َفددْيُض رَاَحِتددِه َنَضددارُ  
 َوَلِكددددن  الَّ َمدددداَن اْجتَدددداَح َمدددداِلي

 

 َوَأْنددددَت َعَلْيددددِه ِلددددي ِإْذ َجدددداَر َجدددداُر  
 

ن

نملىى نإمىى   نملصىى لينمكىىةىنإلىىمنعضىىةنملة لىىَّنمصىى االل  جن  ًىىمكبنإلىىمنتىىال حنملقىى لنلىىأ ا
ن ً   ن ق  ع بنعلىمنإكىةمءن تالقى تنعلىُنملًلى ُن ملولىكجن ق لنفينِل  نلملبنإل   ع َّلنجن   نملكنإالا

 النًالُنملبنمكت   بنملشة ةنلملكنجنمك نلمىلبن   امىتبنل ىممنملالىُن ةام تىبنلتو صى لبنجنمُنإاضى ءن
ن ابن(5)ت  لنلبجنإمنًاماجن  ة عبن  لل جن  مينال  ن ِ  ن تالقل نل ممنملالُلاضةنملة لَّنمل ن:نن(6)جن  ِتبج

 أهددددَدْيُت ُمحددددتفالا َّيجدددداا جداِولُددددهُ 
 

 مثُل المكاييل ُيستوفى بهدا الُعمدُر  
 

                                                 
نجن تِتبنل لم  نم ض لنجنمإلم االبن.نناالصطرالب *  :ن ًظ انملًلُ 
ىىين:نن1/288جننبهجددة المجددالس.نملقا لىىين:نن2/120جنَّهددر اآلداب مل صىىاين:نن(1) .نن370جنصنحماسددة الظرفدداء.نمل  ً 

جننوتيميددة الدددهر.نن30جنصالمنتحددل .نملثاىى للين:نن5/13جنالتددذكرة الحمدونيددة .نملىى ن  ىىة  ن:نن99جنصنلالمنتخدد:نمل  ِىى لي
 جن عنمختالفنفينا م َّنمضل  تن.نن2/331
 .نن95جنصنمغاني المعانيملام ين:نن(2)
 .نن2/334جنيتيمة الدهر ملثا للين:نن(3)
 :نملمكبن.ننالنضارن(4)
 فنلبنمل ًل   نم  ملن ِا تنملِ مِبنجن  ًبن ؤخمنملتق  ُن.ن:نك نِت بنم نلة لن ااننالَّي ن(5)
ن30جنللثا للينجنصالمنتحل .ن  اةنملل تنمض لنفق نفين2/331.نيتيمة الدهر .نملثا للين:100جنصنالمنتخلمل  ِ لين:نن(6)
 .ن
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 فِقْس بِه الَفلك الدّوار واْجدِر كمدا
 

 يجددري بددال أجددِل ُيخشددى وُينَتظددرُ  
 

 

نلشِلنعى ُ فينملكن  ن ش ةجنعلمنمالًول انمل اافينملمينن جن  ى نِ  نفينملاصانملال ميِّ
نملاصىىانملىىمينعىى  نم ا ىى لينقىىةنشىى ةنمكت   ىى لنِل ىىاملنلالىىُنملتًلىى ُن جثلىىتج جنجنلشىىِلنخىى صن(1) نف ىىبنملصا

ننن. تمن صلنصةمانإلمنملشاان ملشاامء
ن

ن

ن:نن(2)جن ق ل نملق مامًين اافتبنلالُنملِ مِب نلال تل ننلل اًمنملمينمكبنإل ب   ظِّفنمل
 َمدددا َيمتَدددِري الظ دددنُّ فيدددِه ِعندددَد َناِئلدددهِ 

 

 في ددددده َتمتَددددداُر ِإن  الَغَمددددداِئَم ِمدددددن كَ  
 

 ِيهِمددي َسددحاُب َيَديدددِه وهددَو ُمبَتِسدددم  
 

 وِلِلَغَّاَلددددددددددددِة َأنددددددددددددواء  وَأنددددددددددددوار   
 

ن
ن لىى اللن ى ن لىى التنمل اافىَّنمل اا فىىَّنفىىينعصىاانمل مخىىانلىى لال ُنجنننننن  لىُن تىىاكنملشى عانملال مىىيُّ

 ظ ى ن  صى ل  ت  نإالن ملت ةنفينمالمتو ةلن ً  نفينتشِ لنص اان  ا ً بنجنملتةمءلن ى نت ظ ىفنملو
 تا ل اكىى ,نملتىىينعىى ةللن ىى نتِىى  ن ثقلىىَّلنلتىى ا خنتىىةم ل  ,ن لتا قىىبنمض ىىةمثنملتىىينماتل ىىتنل ىى ,ن لثىىامءن

جن مًت ىىى ءلنل ل اىىى ًين مضفِىىى انملتىىىينت  ل ىىى نجن لىىىُن ِىىى نملشىىىاامءن(3)مل  قىىى تنملتىىىين  ِىىى نم نتولاكىىى 
نمل مىى  ملنفىىينتىى ظ و ُنل ىىمانمل اىى افنجنف ىىً ُن ىى  نِىى  نتىىأثاانل ىى نمىى    لنجن قىىفنل ىى ا ُنعلىىمنقىىةُع
نع    نل مانملال ,ن ُنلألو ظ  ن  ا ً   ن  ًِ ً ت  عًةن ة ةنمضلو ظن  ً ُن  نلا نفينمشا اكُننمثا 

 ل ممنِ  نملشاان ا  املنفين اافَّن ةىنثق فىَّنملشى عانجن   ِى لنلل ِىُنعلىمن ىةىنتا قىبنفىينل ًىٍبن
ًصىىى صنملشىىىاامءنملتىىىين ظاوىىى منف  ىىى نعلىىىُنمل ىىىبنم نفىىىاعن ىىى نفىىىا عنملالىىىُنة  نآخىىىانجن ل مىىىتقاماً نل

نمل  ة حنجنلُنًلةنُم ا لن  نملشُّاامءنتأثاانتأثان ع  قى لننملنل ص ل  تبن  و ك  بنجنفينمل ةحن مإلش ةلنلُِا
ن ل ىىىممنملالىىىُنجنفخىىىىالنشىىىااكُنفىىىىينكىىىممنملل ًىىىىبن ىىى نمالمتقصىىىى ءن ملت ل ىىىلن ملتوصىىىى لنجن  ىىى نملىىىىكنإالا

لىىبنجنملتىىينالنت  ىىةنعىى ن اافىىَّنمإلًمىى  نملاىى ةينجنلىىممنِ ًىىتن اىىى ً  ُنل اىىافت ُنملماىى   َّنمل  ىىة ةلن
 ِىىىاالنجن ظ ىىىىانتىىىىأثاكُنللاضىىى ُن تاة ىىىىةكُنل اىىىى ًينمىىىى لق  ُنجنفِىىى  نممت ضىىىى ان اىىىى ًينملمىىىى لق  ن

جن ع نماق تنملشاا َّنلأً مع  ن  نً   َّ ص اكُنفينكممنملل ًبنل اَّلنًَّ َّلنفين ة ثنملًق ةنع نمل
نن.خاىملتض   ن  نً   ٍَّنمجن

                                                 
جنصىغ انمل لىُنقىةانملىةاكُنبنف ى ن:ن" ظ انكىممنمال ةكى ان ملتقىةُنفىينعلىُنملولىكن ى نخىاللنمل صىفنملىمينقىةُُّنلالصى االن(1)

ن.ن2/331جننيتيمة الدهرجنملثا للين:نن120/ن2جننَّهر اآلداب  ُِنملصًاَّن"ن ًظانمل صاين:ن
ن.نن205جنصنشعر ابن القيسراني   ةنجنع ةلن:نن(2)
ن.ن128,نصنبديع التراكيب في شعر أبي تمام ًظان:نمل   ن,ن ً ان:نن(3)
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 نعلىىُنمل ىىبجنفىىين ىىة ث ُنعىى ن لىى ن   لًىى نإ صىى ءنمل اىى ًينملتىىينممىىتو ةن ً ىى نملشىىاامءن ىى
جنل لةً ك نالنتتاةىنلضاَّن ا ٍ نجنً ك كنعى نممىتخةم  ُنلاى نمضلوى ظن مل صى ل  تنملتىينملُِا

نل ىىىىىممنملالىىىىىُنجن م لنكىىىىىمانمل اىىىىى ًينكىىىىى نقىىىىى لنملىىىىىينًىىىىى مسنملىىىىىمينعىىىىىةاانملقىىىىىة  ءنم ىىىىىةُحنل ىىىىىٍتن نننننتخىىىىىتصج
ن:نن(2)نة   ة ٍحنلل  لّننجن مل ةن(1)  نلل  ةث

 احُكل  ما َجرَ  أُسوَوك لَت ِبالد هِر َعيناا ٍَّيَر ٍَّاِفلِة           ِمن ُجوِد َكفَِّك تَ 
أًاىىبجنة مءنمل لىىا    فلىى ةن  ة  ىىبن تِوىىلنل ىىةم ملنمللىىامحنملتىىينمىىللت  نقمىى لنمل ان جن ىى  نجنِ 

نمل ِل    ن,ن قةنًثانمل نمضث انق ن:نن(3) لنملينً مسنملم ل نفينق لبن  ل بج
وات ج ىى ن ىىةمانجن لاىىلنلىىبنع  لىىَّلنجنفىىىالن ُِ ىىُلنإع مىى ًبنل ىى ةثنملىىةاكانجنفىىالنُت تُىىةُّن ىىىةماجنإالن "نُ  ِا

نإالن ةم مان الن مُلن م ةملنفينفضلبنجن ت نلا   لن  نملً سع نمن ِ  نمضف ضلنمشل ك لن  عةمان".ُ لاحج
ن

ن:ننن(4) ل قةنمخمنمل اًمنمل نت  ُنجنفق
 ِبَنداك ُيؤَس ُكلُّ َجرِح َيعَتِلي              رَأَب اأُلساِة ِبَدر َدبيِس َقنَطرِ 

ن
ن  ة  بن جةم ىنلبنمللاحنملمين ش ُّنعلمنمل ل بنعاللبن.ن نفُِا

ن
ن:ننن(5) مخمانمل نملا  ينجنفق لن

 اإلصالحَيتتب ُع اإلفساَد ب             دُ الد هُر ُيفِسُد ما استطاَع وَأحمَ 
ن

مُ نملتشل بنجنفق لنفين ة بنضلينملو ماسنةل ىانلى ن  مخمانمل نمل ا بنمل تًلينجن  مةنف بن ج
ن:نن(6)لشِا  ن

ََّاَيا ِبُجوِدِه            َتتبَُّع آثَاِر األِسن ِة بالُفتلِ        َتتب َع آثَاَر الر 
                                                 

ن.ن1/166جننيتيمة الدهر ًظان:نملثا للينجنن(1)
جننويتيمددة الدددهرجنن203جنصنوثمددار القلددوب.نن111جنصنخدداص الخدداص.نملثاىى للين:نن209جنصنالمنتخددلمل  ِىى لين:نن(2)
جننوالوشددي المرقددوم فددي حددل المنظددوم.نن3/259جننالمثددل السددائرجنملىى نمضث ىىان:نن2/140جننالعمدددة.نملىى ناشىى  ن:نن1/166

.ن.نن2/553جننالحماسددة البصددريةمللصىىاينجنصىىةانملىىة  ن:نن.ن254جنصنثمددرات األوراق.نمل  ىى ينجنملىى ن لىىَّن:نن123ص
ن.ننن33جنصنَّهة األبصار .نملاًا لين:نن2/564جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:ن

ن.نن123جنصنالوشي المرقوم في حل المنظوممل نمضث ان:نن(3)
ن.نن1/301جننالمواَّنةمآل ةين:نن(4)
ن.نن3/259جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن(5)
ن.نن393جنصنديوانهتًلينجنمل ن(6)
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ىىىبعنل ىىى نف ىىى ن شىىىلِّبنإصىىىالحنمل  ىىىة حنللىىى ةانجنلللىىىامحنملتىىىين تِا ىىى نمل  ىىى   نل صىىى البنجن ُتتلاع
ن اص لنعلمن ةم مت  نجنل لوت النملتينتض ةنل  نمللامحنل ةم مت  .ننن

نللى ةانِىلن صى لَّنمصى لتً نجنفىينًوىٍسنم ن ى ٍلجن  ق لنمل ااينفينشىاحنكىممنملل ىتن:ن"نُلىاا
نعًةنمل ا للَّن"ن نل لوتلع نمللامحج ننن(1) مصلحن  لً نجنِ  نتجصُلحج

اىى ًينملتىىينظ ىىانف  ىى نت ظ ىىفنملشىىاامءنلالىىُنمل ىىبنجنف ىى نممىىتو ةت ُن ىى نثىى ًينُتْ ًُىىكنمل نم ىى 
ملال مينجنفقةنًقل منكممنمل ص لحننع ص لحن)نملاة ىن(نملمينِ  نش اا لن ًتشاملنفينم م  نمل لت 

  نملةاللَّنعلمنمًتق لنمل ا ن  نشخٍصنإلمنآخانع ن ا  نمالتِّص لنجنإلمنملةاللىَّنعلىمنمًتقى لن
ن ىى نمل  ىى نلمىىةينجن قىى لنملىى نصىىوَّنملِىىُا نجنم نمتصىى ل  ة حنإلىىمنَّ ىىاانإممن ىى ن ىىةثنل ً  ىى نتال ىىس 

نملى نملخ ى  نةخىلن ملخ   ن  ثِّلنمًتق لنملةاللَّنم مى نت ث ىلنجنفقىةنمِىانمضصىو  ًين ملى نمضث ىانجنم ا
ن:نن(2)مًشأن ق لجن نفلا  نقلض  نفّاق  نعلمنملًا سجنف ة بنجنفأ انلبنلخ م  نملفنةاكُعلمنمل  ةين

 مسددُت ِبَكفدديِّ َكف ددُه َأَبتغددي الِغنددىلَ 
 

 َوَلدددم َأدِر َأن  الُجدددوَد ِمدددن َكفِّدددِه ُيعدددِدي  
 

 َفددال َأَنددا ِمنددُه َمددا َأَفدداَد َذوُو الِغَنددى
 

   َأَفددددُت ، وَأعدددَداِني َفَبدددد دُت َمدددا ِعنددددي 
ن

 ن قةنمخمن ا منل ن ملُنص  بنمل  ةينمل اًمن  نمل نملخ   نجن ملكن   نُ ةان   منمل
ىة نمًىتنفنقى لن:نالنجن لًِىينمِىاانم ن خ لةنمللا ِين ىةانل صى ف تبنجنفتلًىبنملىكنجنفقى لنخ لىةن:نم ملع

ن:نن(3)مجتلفن  لينجن مًشأنق االلن
 َلسُت َيحيدى ُمَصداِفحاا ِحديَن أَلَقدى

 

 َأنندددددي ِإن َفَعلدددددُت َأتَلفدددددُت َمددددداِلي  
 

 َلدددو َيَمدددسُّ الَبخيدددُل رَاَحدددَة َيحيدددى
 

 َبددددددذِل الن ددددددواِل َلَسددددددَخت َنفُسددددددُه بِ  
 

ن
ن:نن(4)ًومبنق لنم ةنملشاامءنملال م   ن فينمل اًم

 َلسُت ُأضِحي ُمَصافحاا ِلَسالم               ِإنن ي ِإن َفَعلُت َأتَلفُت َماِلي
 

                                                 
ن.ن4/271جننمعجَّ أحمدمل ااين:نن(1)
جننأخبددار أبددي تمددام.نملصىى لين:نن1/70جنالمواَّنددة .نمآل ىىةين:نن3/150جنن20/344جنن18/94جنناألٍّددانيمضصىىو  ًين:نن(2)

نهرجددو .نملىى نمضث ىىان:نن191جنصنالوسدداطة   ىى نلاىىةك نجنمللالىى ًين:ن210جنصنالمحاسددن والمسدداوف.نملل  قىىين:ن159ص
ن.ننن200جنصالصناعتين.ن ملامِاين:ن1/344جننعيون األخبار   نلاةك .ن  اةنلة  نًملَّنعًةنمل نقت لَّن:نن371جننالكنَّ

ن.ن2/445جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(3)
ن.نن191جنصنالوساطة مللال ًين:ن(4)
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نملىى نت ىى ُنقىىةنمخىىمن اًىىمنملىى نملخ ىى  نفىىين ة ىىبنخ لىىةنلىى ن   ىىةن ىى لينإلىىمنم ا  قىىةنمشىى انملصُّ
ن:نن(1)جنملمين ق لنف بن ًيملشِّ ل

 َعل َمِني ُجوُدَك الس َماَح ، َفَما           َأبَقيُت َشيئاا َلَدي  ِمن ِصلَتك
 

ى  نق لىبن:ن)نعل ًىينلى ةكن(ن ى نقى لنملى نملخ ى  ن"ن ,ن قىةنن(2)  تضحنملكنفينق لىبن:ن"نِ 
ن.ن(3)متو ن ابنمآل ةينفينملكن

نكىىممنمل اًىىمن  مىىتث اانفىىين لىىُن ِىى نملل تىىاين اىى  نلا ىىةملن ًاىى اللنعىى نتامثىىبنجنفًىىامان تلقىى فج
بن نجنفقةنعا نمل اًمنفينمالاَّن ة بنمل ات نل هللنجن لًِابنِ  نمِثُانتوص اللن ممتقص ءلنفينعاضع

ن:ن(4)جن ق لنإل ص لنمل اًممِتومنلل ٍتن م ٍةنن–ِ  نام ً نن–جنفين   نم نَّ اان  نملشاامءنمل  ت
 َمددن َشدداِكر  َعنِّددي الَخليَفددَة فددي الددذي 

 

 ِمدددددن اإِلفَضددددداِل واإِلحَسددددداِن  َأوَلدددددى 
 

 َحتدددددى َلَقدددددد َأفَضدددددلُت ِمدددددن َأفَضددددداِله
 

 َورََأيددددُت َنهددددَ  الُجددددوِد ِحدددديَن َأرَاِنددددي  
 

َْت َيدددددداُه َيددددددي َوَشدددددر ِد ُجدددددُودهُ   َمددددد
 

 ُبخلدددددددي َفدددددددَأفقرني َكَمدددددددا َأٍَّنددددددداِني  
 

 َوَوَثقدددددُت ِبدددددالَخلِف الَجميدددددِل ُمع جدددددالا 
 

      ِمنددددددُه َفَأعَطيددددددُت الددددددذي َأعَطدددددداني 

ن
جن اً  ن  اى  نجنفىق نمل تًلىينملىمي م  نِ  نملشُّاامءنقةنلال منملاة ىنتتُنل  نشخصى  نم نِى

لىىُنتىىا نلىىبنكىىمانملوِىىالنجن كىىمانمل ا قىىَّنفىىينعىىا نمل اًىىمن نلعُ ىى ن ت تىىعنلىىبن ىى نثق فىىٍَّنع ل ىىٍَّن غىىم   ن
ن ملتوِ ىىانملا  ىى نجنملىىمينُمضىىومنعلىىمنمخ لتعىىبنمل اامفىىَّنجن كىى نممتنملمىىلب ملىىمينم قوىىبجنعلىىمننملتأ ىىلج

لُُّنملق َّعتل تنمل ِ َّنجن تمنعجةان جن افاىبنفىينع ى  نمعةماىبنقلىلن  ل ىبنجن ِ   لنجن  ضابنعلمنمج
نفقىتنمكىلنعصىاكنن(5) تمنعجةان  لئنملةً  ن شى َّلنملًى سن ُُ جن لى نمجىالنمل تًلىينِ ى نمجىالنلشى ان:نلى

نفين م ن ا ًينملشاانجن ت م بنمضلو ظنجنلق لنِ  نق لنلش ان:ن "نضًينلُنمقللنِلن  نت اةانعلىيا
نإلمن غ اسنملو  نجن  ا ة نمل ق ا نجن ل ى افن قا  تين  ً ل ًينلبن لاين  لثبجنفِاينجنُ ًظاتج

                                                 
ننن200جنصنناعتينالص .نملامِاين:ن1/70جننالمواَّنة.نمآل ةين:نن16/391جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(1)
ن.نن158جنصنأخبار أبي تمامملص لين:ن ًظان:نن(2)
ن.نن1/70جننالمواَّنةمآل ةين:ن ًظان:نن(3)
جدوهر .ن ملى نمضث ىان:نن29جنصننَّهة اإلبصدار.ن  اةنملل ت  نملث لثن ملاملعنعًةنملاًا لين:نن347جنصنالمنتخلمل  ِ لين:نن(4)

مل   نإلمنملينت  ُن عًةنن371جنصالكنَّ نلا م َّن:ن302جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن لَّن:نجنً 
 َأعَدت َيداُه َيدي َفَشّرَد ُجوُدُه          ُبخِلي َفَأفقَرني َكَما َأٍَّناِني .  
ن.ن1/100جننالعمدةمل ناش  ن:نن(5)
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نعى ن شىوتج ااكى نجنِ  ن ج نُمىلُاك نجن مًتق ىتج نإل  ى نلو ىُنل ىةنجن َّا ى لنق  ىَّجنفأ ِ ىتج اتج ملتشل   تنجنُفمع
ُِلاو  نجن ال ت ن  ن ج نلشيٍءن   نآتينلبن"ن ق اق  نجن م تا تج ن.نن(1)ن مهللن  ن لُكنق  ةينق ُّنمإلعل بج

بن كِىىىممنلىىىُن ِىىى نلق ِىىى  نملشىىى عانملال مىىىينم ن متامىىىلن ىىىعنفىىى  ن لاىىىبن  شىىى عاانجنضًاىىى
جن قىةنت ثاىلنملىكنلل ى لنفىينشىاانن(2) ض انإلمنإع  لنفِاانجن ممتخةمُن  نت ثلبن  نثق ف تنعصاان

ن.نن(3)تًلينملمينِ  ن لملنمل  قَّنللم انعلمنً لبن تقل ةانملينت  ُنجن ُخلعُوبجنفينملكنمل 
جنلممنفينتً  لنمل اًمنملم ل نملمينعجاعُفنلتا ةاعن خ لوَّنملشاامءن ا قت ُنل تًلي لُنتا نلن

نمل  ىى  نل إلًمىى  نجن  مىىق نعل ىىبنصىىو تبجنجنف لالىىبن مىىخ ن  لىىةً ان ا ىىةنإلىىمنملتشىىخ صنجنف مىىتلةلج
ن:ن(4)لم ةن  نملظ مكانملل ا لنملتينم تلتن   ملنفينشااانجن ق لن  لخلنجنفظ كالنملتشخ صن ملت

 َأعَدى الَّ َماَن َسَخاُؤه َفَسَخا ِبه              وَلَقد َيُكوُن به الَّ َماُن َبخيالَ 
جن لى النلى ةنلىبجنفالنمل    ن تالُن  نمخ ءنمل  ة حجنلاةنم نماىنمخ ؤانإل ىبف لش عانقةنلننننننن

علىىمنمكىىلنملىىةً  جن ممىىتلق انجنفلخىىلنلىىبنانمل  ىى  ن ًىىبنللقىىينمل  ىى  نلخىى اللنمينممىىتو ةمىىخ ءنمل  ىىة حنملىى
ن.نلًومب

ن:نن(5) قةنممت  منمل تًلين اً ان  نق لنملينت  ُن
 َهيَهاَت اَل َيأِتي الَّ مَاُن بِمثِله                ِإن  الَّ َماَن ِبمِثِله َلَبخيلُ 

نق لنمل تًلينالن خل ن  ن ل ل غٍَّنجن تِلُّىٍفن جظ ىان ىةىنملل ىةنملىمينلملىبنجن ملاًىتنعلمنم ا
ُِلاوبنلًومبنإل ص لنكممنمل اًمنجن  لة نملكن  نخاللن  جنق ًاَّنق لىبنلقى لنملق ضىينمللالى ًيملمين

ن:نن(6) ك ن  نملشاامءنملال  ءنجن  ثن ق لن
 ِسَواُه َكريَماَأعَدى اأَلَناَم ِطَباَعُه فتَكر ُموا               َلو َجاََّ َأن ُيدَعى 

ن

جنلىلنًِابنلُن ت ا نإلمن  ض عنملاة ى قةنتِلُنملل تاينع نلخلنمل    نقللنمل تًلين ن ل
ىىبعنلىىأ نمض ىى ملنشىىل  َّ نل ضلىىةم نفىىينعىى ما نمىىق   نجن الن ِع ن ملاىىالننجنإلةام آثىىانمل ىىة ثنعىى نمل ىىبِّ

نمىىق   نإاّلنللى ةنمضلىى مةن نلىملكنًىىامان لاىىلنفىينملشىى انمض جنل تعىىبعن ى نلخىىلنمل  ىى  نةمءلنن لن ى  جُ ىبُّ
لىىةل لنعلىىمن ىى ن  ىى نلىى ةن  ة  ىىبنة مءلن ىىةفعنكىىممنملىىةمءنجنثىىُنًىىامانفىىينشىى اانملثىى ًين ىىأتينل ل لىىَّن م

                                                 
ن.ن2/239جنالعمدة .ن  ًظان:نمل ناش  ن:نن1/146جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(1)
ن.ن46جنصالشعراء المحدثون في العصر العباسي الين م ن:نةا   نجنملا ًظان:نن(2)
ن.نن3/227جننالمثل السائرمل نمضث ان:ن ًظان:نن(3)
ن.نن413جنصنالتلخيص جننملق   ًين:ن191جنصنالوساطة مللال ًين:ن(4)
ن.نن416جنصناإليضاح.نملق   ًين:نن489جنصنخالصة المعانيمل وتين:نن(5)
ن.نن4/21جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(6)



186 

 

ن ا للَّنمضضةمةن"نمكبنإل بنجنفقةنق ل نمل ِّبا جن قةنتلقفنملل تاينكممنمل اًىمنجنفقى لنفىينن(1):ن"نإ ا
ن:نن(2) ة بن

دِّ فتىا َدَفُعوا ُبخَل الَّ َماِن  دُّ ِبالضِّ  ِبُجوِده                وال ِطب  َحتى ُيدَفَع الضِّ
ن

ن ف  ة  بنلا    ان شوينآ  لنملً سنجن  ا لل  نلاةنم نُمص ل  نملُمقُنملمين  لتبجن صى ابج
نمل    ن.نننن

   نمض ام نملتينل ءنعلمنمِاك نملشاامءنملال م   نجن  ظو ك نفينشىااكُنللتال ىانعى ن
ن اىى ً  ُن ىىا ن نض ا نجن  ىى نملىىكنإالا ملاقىىُنجنفىىأل نةكلىىلنالن ىىاىن ثىى اللن النًظ ىىاملنل  ة  ىىبنفىىينملِىىُا

ن:نن(3)ملًِّم ءنعل ُ نع نمآلت   نل ثلبنجن ق لنفين ة بنالل نمض ا ن
 َعقَم النَِّسداُء َفَمدا َيلددَن َشدبيَههُ 

 

 ِإن  النَسددددددداَء بِمِثلدددددددِه ُعقدددددددُم  
 

 دِ ُمَتهلِّدددددل  ِبدددددَنَعم َوٍَّيدددددُر ُمَباِعددددد
 

 َسددددي اَن ِمنددددُه الددددَوفُر والُعدددددُم  
 

 الن خوىىمن ىىى نفىىىينقىىى لنملشىىى عان ىىى ن ل لغىىَّنفىىىينمل ىىىةحنجن معت ىىى ٍةنعلىىىمنملت ل ىىىلن ملتوصىىى لن
ًومىبنجن لًِاىبنتل اىفنفىيننل اً انجن  لة نملكنلل  لنإممن  نق اًا نق لبنلق لنشى عٍانآخىانتًى  لنمل اًىم

نق لىبنالن خلى نتً  لبنجنفلُنًشاانل ل ل لغَّنفينق لبنلقةان شا ًا نل ل ً ق َّنف ىبنجنعلىمنملىاَُّن ى نم ا
نكىىمانمل ل لغىىَّنتىى ماتنخلىىفنتوِ ىىاانملاقلىىين مل ً قىىينفىىينتًىى  لنمل اًىىمنجن تّىىمن  ىى ن ل لغىىَّنجن لِىى ا

ن:نإل ً نمًابن ً  نل ل ِ َّنجن ق لل خ لن
 والدِ الِكرَاِم َقليَلُة األَ  أمُّ           َما إن َأَرى َلَك ُمشِبَهاا فيمَن َأرى

ن
ن لىى ءنملىى نت ىى ُنعلىىمنمِىىانمل ُّ ىىمن معامضىى  نِ ل ىىم   نجن  ظان و ىى نفىىين اىىا نإشىى ةتبنلِىىُا

ن:نن(4)جن ق لن  ة  ب
 َحتى ظَنن ا َأن ُه َمحُمومُ     واِهِب داِئَباا         ما ََّاَل َيهذي ِبالمَ 

 
ن مللىملنجن ملىكن ى نخىال لنتشىل  بنلقةنع ةنملش عانإلمنمل ل لغَّنفين صىفن  ة  ىبنلى لُِا

إلفام ن  ة  بنفينملا  ءنجنلقِثى انمل   ى ُن ى نمل ىم   نجنف صىلنلىملكنإلىمن ىةنَّ ىان قلى ٍلنعًىةن

                                                 
ن.نن71جنصنالوشي المرقوم في حل المنظوممل نمضث ان:نن(1)
ن.نن69ًومبنجنصن(2)
ن.نن4/30جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(3)
ن.نن3/291جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(4)
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ن ى ن ًلغىين ى نمجصىى لنملل  قىَّنفىينمل ىىةحن,ن قىةنمشى انمللالىى ًين ِث ىٍان ى نملًقى ةنجنل لىىَّنمًاىبنلىُن ىىامعع
نل اةملنجن َّاض لنف مةملنجنفأِةان مض ف ن.نن(1)إلمنمل  منمل م   ن"ننإلمنملكنلق لبن:ن"نفتً  لن اًمل

ن  ىىىة حن  م  نِىىى  ن  ىىىة حنملىىىينت ىىى ُن وىىىا نفىىىينلىىى ةان تىىىمن  مىىىلجبجنملًىىى سن     ىىى لنجنفىىىق ا
لبجنملً سنإلمنمللً  نجن ق لن ن:نننننننننننننن(2)ملل تاين وا نفينل ةان تمنُ ًمع

 ِإَذا َمعَشدُر َصداُبوا الس دَماَح َتَعس ددَفت
 

 لَها بدددده ِهَمددددة  َمجنوَنددددة  فددددي ابتددددِذا 
 

 حت ددددى َيقُددددوَل الن دددداُس َمدددداَذا َعدددداِقالا 
 

 وَيقُددددوَل َبيددددُت الَمدددداِل َمدددداَذا ُمسددددِلَما  
 

ن
نملشىى عانلىىأ ن ًمىىبن  ة  ىىبنإلىىمنمللًىى  نعلىىمنلمىى  نملًاىى سنلمىىلبنإفام ىىبنفىىين  لىىُن ِتىىفع
ملل ةنجنلىلنًىامان ا ىةنإلىمنملتشىخ صنف ً ى نملل ى ةنل ىةلينلىةل انفىينكىممنمل ضى  انجن لى ِ ن ِ ىبن

 جخىاننمل  ىة حن ى ننمنمل  ىة حنمشىةنقمى للن ى ن ِىُنملًى سنجنف ى ناآان ى نإفىامٍ نفىينمللى ةنجنلالىبجنعلى
ن.نً   نمإلمالُ

م نمل تًلىىين ىى نمِثىىانملشىىاامءنملىىم  نن– ىى نخىىاللنملشىى مكةنملتىىينق ىىتنلل ا ىى نن–  لىىة نلىىين
نمل  ىىة حنجنف مىىتو ةن ىى نلاىى نملًصىى احن مل صىىو تنم ل ل ىىَّنفىىين ظاوىى منعلىىُنمل ىىبنفىىينمإلشىى ةلنلِىىُا

عا نص اان  ا ً بنجن ممتا ةنملو ظن)نملتةم ينجن ملالاَّنجن ملماقُنجن ملا ف ىَّنجن مضلىُن(ن  ظاو ى نفىين
ن:نن(3) اا ن ة بنجن ق لن

 َيتداوى ِمن َكثَرِة الَماِل باإِلقد           دالِل ُجوداا َكَأن  َماالا َسَقامُ 
نِثىىىالنمل اىىىى ُننننفوىىىين ق للىىىٍَّن ا وىىىىَّن لاىىىلن ىىىى نِثىىىالنمل ىىىى لنننننن نمللمىىىىُنجنِ ىىى نتصىىىى بج ةمءلن صىىى بج

ن ى نمل ااى ُنجنم نُ قجى  نمًومى ُن ى نمإلصى لَّنلى ل ا ننىمإلًم  نل لةامءنجنِ  ى ن تىةم ن ملًاى سنلى إلقاللع
ن ًبنجنفق ن  ة  بن قينًوُمبجن  نمل ا نملمين لللبنمل  لنلقًو قبن ملمخ ءنلبنجنف ى ن ىاىن ل إلقاللع

جنًو  نجن كً نتظ انثق فَّنمل تًلىيجن تلالتىبنملا  قىَّنل ل  ى لجن لجاىةنًظىااعنلبنإعالِثالنمل  لنُ اض لنعال
ُجنملاالننجنفىق نِى  نعىالنن ف  ن قمُنمل ا نإلمنقم   ن:ن ا نلمةينجن آخانًومينجن ًامان قةِّ
مل ىىا نمللمىىةينلىى إلقاللن ىى نمل اىى ُنجنفاىىالننمل ىىا نملًومىىينمإلًوىى  ن مإلقىىاللن ىى نمل ىى لنجنف ىى ن

نفىىىينمإلصىىى لَّنلىىىلا نمض ىىىام نملًاومىىى َّنجن ال ىىى نِ ًىىىتن ل اىىىَّنًومىىىبنن جىىىةاكنم  نااىىى س  مل ىىى لنمىىىلب 
قىةنمثلىتنمل ىبنمل ىة ثنم نمل متال َّنجن شخص تبنمل  لَّنلل  لنجنمف ةتبنفينملتِى انكىممنمل اًىمنجنف

ِعْلاُن نًوم َّنجنِ  نالن خومن  نفينقمل ةاتعبعنجن مللجخُلنم ام   ن.ن لبن  ن امفَّنملتال لن لع

                                                 
ن.نن220جنصنالوساطة مللال ًين:ن(1)
ن.نن220ًومبنجنصن(2)
ن.نن163جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
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نملشىىىاامءنملال مىىى   نممىىىتغل منملِث ىىىان ىىى نن قلىىل ِج ىىىُلن ىىىعنمل تًلىىىين لىىىبنملتًل ىىىبنعلىىىمنم ا م نً
نمل  ىىىة حنِ لت ًاىىَّنل ضع ىىى ةنمإلمىىىال  َّنِىىى لو ان مضضىىى منجن ملو امىىى َّن مل ً مىىل تنللتال ىىىانعىىى نِىىىُا

جن ملت ًاىىَّنل لشىىو ءن ىى نمل ىىا نجن ملُوصىىةنجن قىىةنلىى ءتنفىىينمَّلل ىى نعلىىمنشىىِلننِىى لً ا  ن مل  الىى  
ن:نن(1) ع تنجنفقةنِتُبنمل  ة ًّينإلمنملوضلنل نلاوان قةنمفتصةن ق 

 أاَل يا طبيَب الَفصدِد هدل َأندَت َعداِلم  
 

   ِبمددا صددَنَعت َكف دداَك فددي َكددفِّ ذي الَمجدددِ  
 َأَسددلَت َدمدداا ِمددن سدداِعِد َينَثنددي بهددا

 

 َحيدداُء َنددَدى فاقِصددد ِبددَذرِعَك فددي الَفِصددِد  
 

 الن دددداُس َأن هدددداَفددددَداَويَت َكفّدددداا َتعَلددددُم 
 

 َدواء  ِمددددَن اأَلمَحدددداِل فددددي الددددَّ َمِن النك ددددِد  
 

ن
ن:نن(2) فينمل اًمنًومبنق لنمل نملا  ين
 َيدددا َفاِصدددَدُا ِمدددن ِيدددِد َجل دددت َأَياديهدددا

 

 َوَندددداَل ِمنهددددا الددددر دى َقسددددرَاا أَعاديهددددا  
 

 َيُد الن َدى ِهَي َفأرِفق ال تُدرق َدَمَهدا
 

 ِب الن دددددددِدى فيهدددددددا َفدددددددِان  َأرَّاَق ُطدددددددال   
 

ن
ى ةجن ى نشىا نملىلالةن َّال ى نجن كىُنلِثىات ُنضىّلتن ىً ُنمل ىا ن    ة حنمل تًلين أت ىبنملقجصا
ن  ة  بنلُن ضلان لقينعلمنع ةاعن جً لن   مينمللامحن مآل ى لنجن  ىةم ىنلا  اىبن  ملاِِّ بنجن لِ ا

 ءنلىىُن ىىةعن ِ ًىى لنللالىىلنلتصىى لجبن ىى نمصىى ل ُنملىى   نفىىينمًومىى ُنم ن ىى ل ُنجن كىىممنمالمىىت امانفىىينملا ىى
 ت لنف بنجنلملكنل ءتنإلمنمل  ة حنتمتلة بنفينملا  ءنِل قينملًاى سنجن كى نلِا ىبن مىخ اعبعنجنلىُن

ةاك نف اََّّنمل ة  نجن ق لن  ًا لنمل نمل م  نل نع ا انلعلااعبن  ن اٍ نجن قةنقصىةانمل ل ىبن مت عنان
نلبنملكن قِّبنُفُأُضاا ن:نن(3)فغ صنمل لضعنف  ن ج
 ُقِصددددَت ِمدددن َشدددرِقَها َوَمغِرِبَهدددا

 

 حتّددى اشددَتَكتَك الرِّكدداُب والسُّددُبُل  
 

 َلددددددم ُتبددددددِق إاّل َقليددددددَل َعاِفيددددددةِ 
 

 َكَها الِعَلدددددُل يجتَددددددَقدددددد َوَفدددددَدت تَ  
 

ن

ن   ؤ ىىةجن ىى نمكلًىى نإل ىىبن ىى نقىى ٍلنعىى نمل تًلىىينقىى لنملىى نمضث ىىانجنإمن قىى لن جالقىى لن:ن"ن قىىةنُ ُقوىىتج
نملُ ا ن ةنضُ ٍةن ً ُنفينمِاع ن  نملشاامءنقة   لن  ة ث لنجنُفُلُنُملع نملو  لع علمن  نش ُءنمهللجن ع نمشُا اع

ن جختاعىى لنجنالنجنُلىىلن ىى  لنجن ىى نُعىىةمنمل تًلىىينجنفقًاىىبجنمِىىُان ىى ن جُاىىةُّن اًىىمل ىى نمقىى مل ُنشىى ا لن جاضع ىىةن ع لىىُنُملع

                                                 
ن.نن247جنصالمحاسن واألضداد ملل  ظن:نن(1)
ن.نن106جنصالمنتخل  مل  ِ لين:ن(2)
ن.ن2/42جننالمثل السائر.نمل نمضث ان:نن144جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
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ةالعن اااعنجنُفُأل ةُننمل اُ نفينعع ن جختىاع نلُىبجنجن كممنملل تنملثى ًين ى ن  مض ُعن ع نشع جنكىم  نملل تى  ن اًىمل
نمإل م  ن"ن ِجلا ن.ن(1) ُقةنُم ُمُ نف بن

ن مل لىة ت ىا نل ىا نمل  ىة حنجنلقصىةنإثلى تنن ق لنفىين ق  عىٍَّنلاىلنف  ى نمللى ُةن ملِىُا
ن:نن(2)صوَّنملل ةن مل لةنُلبن

 إذا اعَتددل  َسدديُف الدُّوَلددِة اعَتل ددِت اأَلرُض 
 

 وَمددددن َفوَقَهددددا والَبددددأُس والَكددددَرُم الَمحددددُض  
 

 وكيددددددددَف انِتفدددددددداعي بالرِّقدددددددداِد وَان َمددددددددا
 

 ِبِعل ِتددددددِه َيعَتددددددلُّ فددددددي اأَلعددددددُيِن الُغمددددددُض  
 

 وِدَك َخلَقددددهُ َشددددفاَك الددددذي َيشددددفي ِبُجدددد
 

 ِفِان دددددددَك َبحدددددددر  كدددددددلُّ َبحدددددددِر َلدددددددُه َبغدددددددُض  
 

ن
ن
ن

 الن خومنم نمل تًلىينقىةنتىأثانلقى لنملل تىاينملىمين شى انف ىبنإلىمنم نمللى ةن  ىا نل ىا ن
ن:نن(3)  ة  بن ن ق لن

 َظِللنا َنُعوُد الُجوَد ِمن َوعِكَك الذي      َوَجدَت َوُقلَنا اعَتل  ُعضو  ِمن الَمجدِ 
مللىى ةن  ىىا نل ىىا نمىى فنملة لىىَّنجنف ىى نمل ل اىىينم ضىى لنم ن تاىى فمنل ا ف تىىبنجن  ىى نةمُن

ن:نن(4) نِ  نلبن  نمعتاللن ق لنمل تًلين ش ةملنلِا بنجن قةنع فين  ّن
 الَمجُد ُعوِفَي ِإذ ُعوِفيَت والَكَرُم        َوََّاَل َعنَك إلى َأعَداِئَك اأَلَلمُ 

ن
ىى نِىى  نل اىى ًينملشىىاامءنملمىى لنننننن ن  ىى ل ا جنُنفىىينتشىىِ لنصىى انِث ىىٍان ىى نملشىىاامءق  ن صىى اكُنة ا 

ِ ىى نام ًىى نعًىىةنمل تًلىىينملىىمينممىىتو ةنفىىينتشىىِ لنصىى اتبن ىى نملل تىىاينجنمخىىمنملىى نملق مىىامًينصىى الن
ن ىىحنلصىى تِّبنجن  تاىى فمنلا ف تىىبعنجنفلاىىلنملالىى ءن صىىحُّ ن  ة  ىىبنجنملىىمين صُّ مل تًلىىينفىىينإظ ىى انِىىُا

َّ نملًاةىنلص ا ن:نن(5)ل عتاللبنجن ق لن  ًا لن  ة  بنل لشِّو ءن  ن اٍ نمص لبن  ة  بنجن  اتلُّ
 إذا ُحم  َفَقد ُحم  الن دى           وَاذا َصح  َفَقد َصح  الر جاءُ  َمنْ 

 
 نشىخصنمل تًلىينمل  ى  ن  ثنُشخاصنملش عانملًاىةىنفلالىبن  ىا نل ىا ن  ة  ىبنجنِ ى

نن.نمصنمل لةنفلالبن  ا ن  تا فجن ُشخانفلالبن لخل

                                                 
ن.نن2/42جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن(1)
ن.نن2/07جنالعمدة .ن  اةنملل تنمض لنعًةنمل ناش  ن:نن290جنصنديوانه مل تًلين:ن(2)
ننن490جنن311جنصدالئل اإلعجاَّ مللال ًين:نن(3)
ن506جنصندالئل اإلعجاَّ.نمللال ًين:نن292جنصنديوانه مل تًلين:ن(4)
ن.نن53جنصنشعر ابن القيسراني   ةنجنع ةلن:نن(5)
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 لىىةنملشىىاامءنملال مىى   نفىىينعلىىُنملوقىىبنمإلمىىال ين صىىةالمنثُىىااملنجن فىىينل اىىَّنملال ىى ءن ملوق ىى ءن ن
نعىىىىىملل نجن مىىىىىت ة  ن ً  ىىىىى نلاىىىىى نصىىىىى اكُن  اىىىىى ً  ُنملشىىىىىاا َّنجنفا ىىىىىة منإلىىىىىمنملوىىىىى ظنملوقىىىىىبن  ىىىىىً الل

بعنجن  ظِّو ً  نفينامىُنصى اكُنجن  مىتل    ن ً ى ن اى ً  ُ جن تىأث انن  ص ل  تبنجن  م العبعن م ِ  ع
نجنل ِّ نفينمشا اكُمل ن.نكنف  ُنظ كا 

ىىةنملشىىاامءنإلىىمنت ظ ىىفنملِث ىىان ىى نمضلوىى ظن مل صىى ل  تنملوق  ىىَّنجن مىىتو ة  ن ىى ن لقىىةنُع ع
ق ت  ن م    ءمت  نفينةعُنمق مل ُنجن لال  نل ً لَّعنمل جلَّعنل  نمكل منإل بنفينمق مل ُنملشاا َّنجنف ظاو من

 امتىبنمل اافىَّنن  ن(نجن)ن ع  نمل ق  ن(نجن ن)ن  نمل ق  ن(نجن كىي ص ل  تن)نملظا ن(نجن ن)نمل ق
نكًىى كن ن ملتصىىة  نعًىىةنملوق ىى ءنجنفىىقممنق ىىلنلىىكنكًىى كنشىىلال نفىىين ِىى  ن اىى  ن كىىين ث ىىالنجنفاافىىتنم ا

نمل  ممنام ت ىى نلا ًىىكنف ىى نعىى  ج جن م  نتىىم قت  نف ىى ن ىى نقىى  شىلالنة  نم نتامكىى نجنف ىىممنعلىىُنمل قىى  نجن م 
ن  ىىة   ُن.ن قىىةن ظاىىمل قىى   جنجن ل ىىةّل منعلىىمنصىىة نِا ىىبفنملشىىاامءنكىىمانمل صىى ل  تنل شىى ةلنلِىىُا

نع  ُءاجن  ٌّنث نمِ ة جنالن ل لنف بنللشاك م ا ن. لت 
نل ى ن نلىملكن شىلِّ   نلاى  نملُ قى  نفىينق لىبن  ىةحن ن  مع ىةانجن  لتى ُج نمل نكا ىَّن  تىُا ف  ة حج

ن:(1)إلامك ُنل نعلةنمهللن
 مَكدددددددداِرَم ِإبددددددددراِإن  َذا الُجددددددددوِد َوال

 

 هدددديَم َيعنيددددِه ُكددددلُّ مددددا َيعنينددددي  
 

 َقددددد َخَبرندددداُه فددددي القددددديِم َفأَلَفيددددد
 

 ددددددَنا َمَواِعِيدددددَدُه َكَعددددديِن الَيقددددديِن  
 

ن
ن ىىبعنملصىى فينملخىى لعصع ن  ة  ىىبنجنل اافتىىبعنلِا ع ن ىى ن صىى لعبعنعلىىمنع ىى ءع  ملىى نملا  ىىين تىى ق  

نفىىينع ىى ءنَّ ىىاان ىى نم ن مل  ىىلنجنشىى ك  نفىىين ىىةحنملىى نلىى  عن ىى نشىى مابنمل ىى ِّ لًىى سنجنلىىممنًىىامان قىى لج
ن:نن(2)ملص ةالًين

 وَرجددداُء الس دددماِح فدددي الن ددداِس َظدددن  
 

 َوَرجدددددداُء الس ددددددماِح ِمنددددددَك َيقدددددديُن  
 

 والدددذي ُيسدددتقى مدددن المددداء ٍَّمدددور  
 

 والددددددذي َنسددددددَتقِيِه ِمنددددددَك َمعدددددديُن  
 

ن
  ن(نجنِ ىى نفىىين ال ىى نممىىتا ُ نملشىىاامءنعىى ن صىى لحن)نُ ىىّ نمل قىى  ن(نجنل صىى لحن)نملاع ىى

نملل تاين ن:نن(3)ق لع
 إلددددددى ٍُُّمددددددِر فددددددي ماِلددددددِه َتسددددددَتخفُّهُ 

 

 ِصدددَغاُر الُحقدددوِق وُهدددَو َعدددود  ُمَجدددر ُب  
 

                                                 
نن4/381جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(1)
ن.ن239جنصنالُمنتخل مل  ِ لين:ن(2)
ن.ن271جنصًومبن(3)
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 تجدددددداَوََّ ٍّايدددددداِت الُعقددددددوِل مواهددددددب  
 

 نكددددددداُد بهدددددددا لدددددددوال العيددددددداُن ُنكدددددددذُِّب  
 

ن
علىىمنن  ل ىىعنملىى نملا  ىىينلىى  ن صىى لحن)نملا ىى  ن(نجن )نملظاىى ن(نجن ن)نملشىى كةن(ن نل  ىىتجان

ن  ة  بنعلمنملل ان مل  انجنضًابن و ق   نفينملا  ءنجنف لما  عنع ن صة نةع مانفينتوض لنُِا
نملشى عان قتىابنل ىمان نالن صلنإلمنةالَّنمل ق  نملتينتِ  نل ل ا  ًَّنلى لا  جن لِى ا ن  ة  بنظ ٌّ ُِا

ن  ة  ب,ن ثل  ن ثمل  مَّنإلمنةالَّنمل ق  نعًة  ن ن:ن(1)جنف ق لنلنملا   لالن ً  نش كةلمنعلمنُِا
 إذا َأُبددددددو قاِسددددددِم َجدددددداَدت َلَنددددددا َيددددددُدهُ 

 

 َلدددم ُيحَمدددِد األجدددوداِن الَبحدددُر والَمَطدددُر  
 

 َتَنددداُل بدددالظ نِّ مدددا َأعَيدددى الَعَيددداُن ِبدددهِ 
 

 والش دددددداِهَداِن َعَليددددددِه الَعدددددديُن واأَلثَددددددُر  
 

ن
نعل ىىبنل ل ُُ ىى ِج نُف ىى نالنتمىىت  عجنملتأِىىةن ًىىبنل ل شىى كةلنجنتمىىت  عجنمل  ماىى  عنجن لالُىىبجنلىىملكن شىى اج

نمضثىىانإشىى ال نإلىىمنمال تلىى ننملًاقلىىينلشىىقا بن نم ِىى   ُنجنفىىمِاج إلىىمن ىىا نم تلىى ننملال ىى ءنفىىينإصىىةماع
ن نمل ال ظىىَّن مل شىى كةلن صىىةا  ىىين ملمىى  عينجن مِىىانملاىى  نإشىى ال نإلىىمنمال تلىى ننملاقلىىين نض ا ملًصِّ

ملا  ينل  ن صةاينمال تل ننللتىةل لنعلىمن  ن ص ةانملاقلنفينإصةمانمض ِ ُنجن قةنل عنمل ن
بن مخ اعبعننُِا ن.  ة  ع

ن  ة  ىبنجنفىينممىل ٍبنالن نملشا فنملاضينل  نملم  عن مل شى كةلنللتىةل لنعلىمنِىُا   ا ةلج
ن:نن(2) خل ن  نتأثٍُّان مضٍحنل لولموَّنجنف ق لن

 إندديِّ َواَِن ُضددِرَب الِحَجدداُب بَطددوِدهِ 
 

 مَلددددُم َأو َحدددداَل ُدَونددددَك َيددددذُبل  وَيلَ  
 

 أَلراَك فدددي ِمدددرآِة ُجدددوِدَك ِمثدددَل َمدددا
 

 َيلقددَى الَعيددداَن الندداِظُر الُمَتوسِّدددمُ  
 

ن
نق  ىىبنجنف ىىُن ىى نِثىىالن اصىى ُن نملىى نت ىى ُنلوظىىَّن)نملشىىاماعن(نفىىين اىىا نفخىىاانلِىىُا    ظِّىفج

أًا ى ن لى ء ن عً  ت ُن مكت    ُنل مانملش  َّنجنل ت من  ص  نعلمن ال  ت  ن ملت مىكنل لا ىلنل ى جنننِ 
ن:نن(3)  نملشا اَّنملة ً َّنملُم ُ َّعنملتينالن ل  ن و اقت  نجن ق لن

 َمَضوا َوَكَأن  المكُرَماِت َلَديهُم          ِلَكثَرِة َما َأوَصوا ِبِهن  َشراِئعُ 
ن

                                                 
ملن355جنصنجوهر الكنَّ.نمل نمضث ان:نن2/141جننعمدةالمل ناش  ن:نن(1) جنإلىمن75جنصنعيار الشعربنمل ن ل  لى ن:ن.ننً 

نم  ةنمل نملين  كانجن ا م َّنملل تنمض لن:ن)نإعممنُمل نم  ٍةنل ُةتنلً نُ ةجاجن(ن.
ن.ن3/158جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
ن.نن222جنصالوساطة بين المتنبي وخصومه مللال ًين:نن(3)
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ن:نن(1) ُ ظ انتأثُّانملينت  ُنفين اً ان,نلق لنملينً مسن
 فَكَأن  الُبخَل َلم َيُكنِ              َسن  ِللن اِس الن دى َفَندوا             

ن
نمل نت  ُنللالنملل ةنعًةن  ة  بنل ءلمن  نملة  ن شىاماابنجنفًىاماجن  ظِّىفنِل ىَّن  لُن ِتفع
ن نلىى لل ةع ن ىى نعق ةتعىىبعن م    ًىىبنجنف  ة  ىىبن ىىة  ج ن  ة  ىىبنلىى ءلمنمصىى الل )نملت   ىىةن(نجنل لاىىلن ىى نِىىُا

أًابنعق ةلنجن فينملكنتا   نلبنِ  نف بنجن ق لن ت مك  ن:نن(2)  نلصوَّنملُِا
 ُجود  َتديُن ِبُحلِوِه َوِبُمرِِّه           َفَكأن ُه ُجَّء  ِمن الت وِحيدِ 

ن
نلىىبعن   ىى نِ ًىىتنملظىىا فنق ن ت مىىك  نعلىىمنمللىى ةع أًاىىبجنلىى ء ن ىى نف  ة  ىىبن  مظىىب   مىى َّلنجنِ 

نفيعق ةتب نةخ الل بنللل ةع نفينتِا ِل ن نض ا  ُِ نملشاكنِ  ن اتقةن.نننننجنالن مت  عجنعً  نفع
   ظِّىفنملى نت ى ُن صى ل ين)نمللىةعن(ن ن)نملمُّىً ن(نجن ك ى ن ى نملوى ظنملوق ى ءنفىين ة ىبجن

ن:نن(3)ف ق لن
 َكم في الن َدى َلَك َوالَمعروِف ِمن ِبَدِع           ِإَذا ُتُصفَِّحت اخِتيَرت على السُُّننِ 

ن
فىينشىىااان ن ملىكنل ى نعىىافنعًىبن ىى نن لى سنعل للى نم ن  ظِّىىفنملى نت ى ُنكىىمانمل صى ل  ت

 ُنللىةعنتوضى لنملىينت ىن–كًى نن–تاةةنا مفىةانملثق ف ىَّن تًى ُّعن ً ل اىبنملة ً ىَّنملتامث ىَّنجن لِى نملال ىبن
 ًُ ن  ة  بنعلمنملمُّ ن.ُِا

ىىبعنجن لًِاىىبجنمخال ىى ن ىى نلىى بنمللةعىىَّنملتىىينً ىىمن   مىىتخةُنملل تىىاينلوظىىَّن)نمللعىىُةعن(نفىىين ة ع
نمللةعىىَّنمل مىىىًَّنِ ىىى ن قىى لنملوق ىىى ءنجن ملىىىكنعًىىىة  ننعً ىى نملامىىى لنصىىىلمنمهلل عل ىىبن مىىىلُنجنإلىىىمنلىىى بع

ن:نن(4)ممًةك نإلمنملًاةىنفينق لبن
 َلُه ِبَدع  في الُجوِد تدعو َعذوَلُه        َعليِه ِإلى اِستحَساِنها َفُتَساِعُده

ن
ن:نن(5)جنف ق لنملُلًُة ًلّينمللوظنًومبنفين ة ب   ظِّفن

 ل َدت ِبَدُع الن َدى          َوَوَرت َِّناَد الَمجِد َعن ِإصالدِ ِبَأبي الَوليِد َتو 
                                                 

ن.ننن434جنصنالتلخيص.ننملق   ًين:نن1/90جننالمواَّنةمآل ةين:نن(1)
ن.نن223جنصنالوساطة بين المتنبي وخصومهمللال ًين:نن(2)
ن.ن3/339جنننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(3)
ن.ن269جنصالُمنتخل مل  ِ لين:نن(4)
ن.نن133جنصنالمصون في األدبملامِاينجنمل نم  ةن:نن(5)
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 تىىى ة ُنمل ىىى تن ل ىىىبنلىىى نشىىى مبنلألوىىى ظنملوق ىىى ءن  صىىى ل  ت ُنجنفًىىىامان  ظِّىىىفن)نملُاقىىىةنجن
نل نعلةنمهللنمل  ش ينجن  ا نمضومنعلمنشااانصىوَّن  ملتا قةنجن ملش  ةنجن ملاة لن(نفين ةحنملماايِّ

جنفأل  تىىىبنالنتخلىىى ن ىىى ن ل ىىىحننعةنعلىىىمنإلام كىىى نللىىى ءنملشىىى عانإلىىىمنممىىىل بنملقىىىصِّنملًثا ىىىَّنجنملتىىىينمىىى 
ن:نن(1)جن ق لنقصصي

 َفدددك  الس دددِريُّ َعدددِن الن دددَدى َأٍّالَلدددهُ 
 

 َفَجددددددرى َوَكددددددان ُمَكددددددب الا َمغلُددددددواَل  
 

 وَتعاَقدددَدا الَعقدددَد الَوِثيدددَق وَأشدددَهَدا
 

 ِمددددن ُكددددلِّ َقددددوِم ُمسددددلميَن ُعددددُدواَل  
 

 لن ددَدى َلددَك ِبالددذي َعاَقدتَددهُ َوَوَفددى ا
 

 َوَوَفدددى الس دددِريُّ َفمدددا ُيريدددُد َبدددِدياَل  
 

ن
نمللى ةنقلىلن  ىة   ُن ن  ة   ُنعلمنمالةع ءنلىأ ا لقةنمُلحنملشاامءنفين اا نإش ةت ُنلُِا
ِ  ن وق ةلمنجنفظ انعلمنم ةين  ة   ُنجن مصلحنلبن ل ة نفىينمل مقىعنجن عللّى منملىكنلتال ىٍلنصى ةٍان

ننلى لق  ةن مضَّىاللنع نملخ نملًاةىنِ  نمم المن ق ىةلمن امىفج   لنجنف لش عانفينمضل  تنملم لقَّن اىنم ا
إلمنم نل ءن  ة  بنفخلاصبن م ل نمىام بنجن مقى ُن اىبنعقىةلمنلشى  ةنجن لىُن ىًُسنملشى عانم ن ضىعن

ن ً   نم ص فل ن نلتق  َّنماتل     ن. ن,نف لاقةن ث   نجن ملش  ةنعة للِل 
ن

فىىىينتًىىى  ل ُنل ىىىممنمل اًىىىمنجنفىىىق نِىىى  ن ل ىىىبنلىىى نن–لاىىى نملشىىىيءنن–تلىىىفنملشىىىاامءن قىىىةنمخ
نمضعاملىىينفىىين ة ىىبنضلىىينةلىىٍفنمضىىومنعل ىىبن مىى َّلن شىى مبنقىىةنتً  لىىبنعلىىمنملشىى ِلَّعنملتىىينام ًىى ,نفىىق ا
ن نجنفى هللنمىل  ًبن تاى لمنقىةنمامىلنللىا الل ن–ة ً َّلنجنإمنلالنمل الاِىَّنكىين ى نتقى ُننلوىكنق ى ةنملِىُا

ن:نن(2)ل ل  نجن   نملكنإالنل  الةنمل  ة حنملِا ُنجن ق لنمعاملينفين ةحنملينةلفنن–الُنعل بنملم
 َأَبدددا ُدَلدددِف ِإن  الس دددماَحَة َلدددم تَدددََّل

 

 ُمَغل لدددددةا َتشدددددُكو إلدددددى اِ  ٍُّل َهدددددا  
 

 َفَبش ددددددَرها َربِّددددددي ِبمدددددديالِد َقاِسددددددمِ 
 

 َفأرَسدددددَل ِجبدددددريالا ِإليَهدددددا َفَحل َهدددددا  
 

ن
نخالص  ةلفنِ  نلش اللنللم   َّن,ن عال َّلن نف  الةنملي ن. نعال  تع

ن  ة  ىبن   متو ةنمل نًل تَّنملماةين  ن صى ل ين)نملاى ُن(نجن )نملخى صن(نل شى ةلنلِىُا
نجنف ق لن ن مل اً يِّ ن:نن(3)مل  ةيِّ

 َمددددا َِّلددددَت بددددالنَِّعِم الِجَسددددام َتعُّمنددددي
 

ددددددددددِني ِبالبِشددددددددددِر واإلكددددددددددراِم    وَتُخصُّ
 

                                                 
ن.ن79جنصنالورقة مل نمللامحن:ن(1)
ن.نن195جنصالمحاسن والمساوف  .ننملل  قين:ن56جنصنالمحاسن واألضدادملل  ظن:نن(2)
ن.ن328جنصالتذكرة الفخرية مإلاللين:نن(3)
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من ى ن صى ةانملتشىا عنعًىةنوتحنمللمتين ص لحن)نملق  سن(نملمين جاةُّن صىةالن   ظِّفنمل نمل
ن  ة  بنجنف ق لنملوق  ء ن:نن(1)جنللتةل لنعلمنُِا

اا وِقياساا         وَبياُن الِفقِه َنص  وقياُس   َأنَت َعيُن الُجوِد َنص 
ن

ل ىى  نمل ىى جننف لشىى عان مىىتل ُنممىى ل ُبنملوق ىى ءنفىىينإصىىةمانمض ِىى ُنجن  ىىا نم تلىى ل ُنفىىي
جنصن)نمضثان(نجنإض فَّلنإلمنملق  س نللاكًَّن  نمكبنإل ىبنفىينمةع اىب   نض ً  نمالعت  ةنعلمنملًان

   نكً نًمت  عجنملق لنإ نملشاامءنملال م   نقةنمقتلم منملو ظنملوق  ءن  ص ل  ت ُنجن  ظاو ك نفىين
مل ات لىَّنجن مل ىممكبنملِال  ىَّنملتىيننمشا اكُنًِ ٍعن  نمً معنمل ل ننجن  اى ةجنملىكنإلىمنتىأثاكُنلل اىَّ

َّن مللاك  ن مالمتةاللنفينإثل تنمفِ اك جن فين لا نماتِ تنعلمنمل ً  ن مل ج ًقى نمةعى ءمتنملخصىُ 
ن.فينملصو  تنملق ة َّنإ نش ءنمهللنجن ك ن  نمًش انإل بفين ً ظامت  
ن

نعلينل ن  ىةينملِمىا ين صى لحن)نمل  ى الن(نلل ى  نمثىانع   ى ن  ة ن  ىبنجن ملىكن   ظِّفج
ن:ن(2)فين اا نتشل  بنلبنل لغ ثن  ن  ثنَّ ماتعبعنجن مثاانملمين تاِجبجنجنف ق لن

ُِ َأم ا ُوُقوُعُه            َفخصب  وَأم ا َماُؤُه َفَطُهورُ   واَِن َك ِمثُل الَغي
ن

َماِء َماءً  ﴿  قةنتً صنملش عانتً صل نَّ ان ل شٍان عنق لبنتا لم:  .  طَُهاوًرا َوأَْنَنْلٍَا ِمَن السَّ

اا َخلَْقٍَاا أَْنَعاًماا َوأَنَاِسافَّ َكًِياًرا ملوى ظنمل ى ءننجن مل ى ءنمل  ى ان ى ن(3)ن﴾لٍُِْحيَِف فِِه فَْلَدةً َمْيتًا َونُْسقِيَهُ ِممَّ
ن.مل تالقَّنل لال ةمت

نملىى ن   ىىةنلاوىىانلىى نمل  ىىبنملِللىىين ىى نل  نوظتىىين)نملوىىا ن(ن ن)نملً فعلُىىَُّن(  مىىتو ةجنمض  ىىاج
  ن  ة  بن الملمنللاجو لنملم  ن شاا  نل ض   ن  نملىةكان تقلل تىبنلقصىةكُنإ ى انجن  ى نملىكنل لالن

نملا  ءنلأشِ لعبعنِلِّن نجن ضًابن اىنم ا نملخ لين  نملُ  ِّ نلا  ابنملل  لع ُجنإالا نعل ىبنملق ى  نجن ملىب    نفىا  
ن:نن(4)جنف ق لنلب

 َمِلدددددددددددك  ِإذا اَلَذ الُعَفددددددددددداُة ِبَباِبددددددددددده
 

   ا ِمدددَن األيددداِم َعقدددَد َأَمدددانِ َأَخدددذو  
 ُيعطددي الَجَّيددَل ، واَل َيِمددنُّ ، َكَأن َمددا

 

      َفدددرض  عليدددِه نواِفدددُل اإِلحَسددداِن  

                                                 
نمل ىى ن(نلىىةاللن ىى ن)نل ىى  نملوقىىبن(نعًىىةنملثاىى ن4/356جننيتيمددة الدددهرملثاىى للين:نن(1) للين:ن.ن  اةنملشىى انملثىى ًينلا م ىىَّن)نل ىى  ج

ن.نن402جنصناللُّطف والل طائف
ن.ن5/1977جننمعجم األدباءمل   ينجن  ق تن:نن(2)
ن(ن.نن49-48م النملواق  نجنآ َّن)نن(3)
ن.نن4/134جننخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(4)
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ىى ن ىى ن ِ  ىى نممىىتو ةنملشىىاامءنملال مىى   ن ىى نت ظ ىىفنمل صىى ل  تنملوق  ىىَّنجنفقىىةنمفىى ة منم ضل
نلوىىىتنمًتلىىى انملقىىىة  ءنج   ىىىثنًقىىىلنلًىىى نصىىى  بن كىىىاننت ظ ىىىفنمض ِىىى ُن مل مىىى النملوق  ىىىَّنجن كىىى نم ىىىا 

مآلةمبن  قوىى لن ىىةثنلىى  نملىىينت ىى ُن ملىى نملىىينةم ةنجن ممىىوانعىى نإًشىى ةانل تىى  ن ىى نملشىىاانجنعىىةاك  ن
مل صىىاين ىى نمالمىىتا امتنملوق  ىىَّنجن قىى لن:ن"نةخىىلنملىى نت ىى ُنمل ىى اينعلىىمنم  ىىةنلىى نملىىينةم ةنفىىين

نً البجنجن  ًشانفض البنجن اج فق لن:نُم أت كنث ملج  ن  نملى نت ى ُجنثىُن للسن ِ بنجن مًشةانمل  تل نُ مُت  ع
ىىىانُم ىىىةكنمهللنفقًاىىىكنَّ اىىىبنجن مشىىىتغلنعًىىىبنلت ق اىىى تنفىىىين ىىىةان نفىىىأ ُوُظنُملىىىكنملىىى نت ىىى ُنجنفقىىى لن:نم ضج

ن ملُت عن,نفقًاكن وتا نجنثُنمًشةان:ن
 إن  َحرَامدددددددددداا قبددددددددددوُل ِمدددددددددددَحِتنا

 

دددَفِد    وتَدددرُك َمدددا َنرَتجدددي ِمدددَن الص 
 

 راِهُم فدددي الددددَكَمدددا الددددنانيُر والدددد  
 

رِف َحددددددرام  إاّل َيددددددَداا ِبَيددددددِد    دددددددص 
 

ن
ن ُل اعبنجن تال لنع  اعبعن ن.(1)ُفُأ ُانلت ف اع

ىأنلى لتامبنة  نمل ى ءنجنُفُمىاع  ن   شلِّبنمل نت  ُنمض اماانإلت   نَّ ىان  ة  ىبنجنل ى ن ت ضا
نع ى ُءانملل  ىلن ل ىلجن ىممن  ة  ىبنفىق ا نت   ىبجنعًىةن ضى انمل ى ءنجنِ  ع ى ءنَّ ىاانملقل ىلنجنن  ن ل ىلج

نملش عانعلمنملاَُّن  نملكن جظ انمقتً عبنل لت  ُِّنع نمل  ءنإ نلُن ِ ن  ل ةاجن لغينل ةكُنجن لِ ا
نعلىىمنكىىمانملقً عىىَّنجن قىى لنفىىين ن(نل ىىةلا   لىى ةلمنجن  جظ ىىانملىىكنل ًتق اىىبنمضلوىى ظنجنف ىى اةنلوىىظن)نُللعمىىتج

ن:نن(2) ة بنمل نما ةنملثغاين
ِعيدِ َلِبسُت ِسَواُه أَ   قَواَماا َفَكاُنوا              َكما َأٍَّنى الت يمُُّم ِبالص 

ن
ن"نفىىين اىىا نتًلىىينل لق عىىةلنملوق  ىىَّنملتىىينتقىى ل  تىىأثاانمل  :ن"نإممن ضىىانمل ىى ءجنُل جىىُلنملتىى  ُج

ن  ة  بنجن  ثن ق لن ن:نن(3)إش ةتبنلُِا
 حر  َلم ُيِجَّ ِلي الَتيمُّمُ َوََّاَرَك ِبي ُدون الُملوِك َتَحرُّج             ِإذا َعن  بَ 

 
 
 

                                                 
ن.نن2/104جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(1)
نقة ُناملينمضم ان.نجنننتن1/255جنننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(2)
ن:نن(3) ن.ن2/131جنأنوار الربيع مل ن اصُ 
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جنل ً ى ن(1) قةنعةانص  بنمً مانملال عنق لنمل تًلين  نمضل  تنملتىينلىاتن لىاىنمض ثى لن
ن ىعن ثلىبنملًلى لن"نلىمنق لىب:ن"نكىممنل ىتنفق ىيعلا نمل نِ  ىعنع نعلىمنُ اٍعنُ تخ ُّىانالنت لىبج جن(2)جن ىةلُّ

ل حن  نق لبنعةُنم تو لبنل لَّنمل تًلينجن في ملكن  ن ش انإلمنمًابن اىنمال تل نن م  امةنمضةلىَّننً 
 مللامك  ن  نمض  انملتينالنتتً مبن عنلغىَّنملشىاانجنفى ل تًلينًقىلنقى لنملوق ى ءن"نإممن ضىانمل ى ءن

ُجن"ن كينق عةلنفق  َّنجنإلمن اًمنمل ة َّنفينتشل بنض ًيل لنملت  ُّ لا ن.نحنجن لال  ن ج
نلىىبنملتاىى  ُُّجن  تىىأثاانملىى نمىىً ءنمل لىىكنل اًىىمنمل ت ن لىى ةنمل ىى ءنالن لىى حج ًلىىينملمىى ل نجنف ىىاىنم ا

ن:نن(3)ف  ممنإممنِ  نمل  ءنقةن ل نمضا نُ ةُّانجن ق لن
 رََأيُتك َبحرَاا َطبَق األرَض َمدُُّه         َفَلم َتبَق ِعندي ُرخَصة  ِللَتيمُّم

 
ىىلٍان ىى ن  لىىبن نشع ىىلِّ ِج نآٍتنعلىىمن ُجن ملل ىىاج جن  قصىىةنملشىى عانلىى لل انكًىى نفِ ىىفن لىى  نلىىبنملتُىى  ُّ

نل ُةن  ة  بن.نننن
ِ   نممتل ُنمل نت ى ُنلوظىَّن)نملتُى  ُُّن(نجنل ى نت  لجىبن ى ن ِىُنفىينملتشىا عنمإلمىال ينجنًىاماجن

ن  ة  بنجن ق لنفين ة بنضلينمل غ ثنملامفقي نشااانلوظَّن)نمل قفن(نفينتص  اانُِا ن:ن(4)ُ ّض  ج
وُّاِد والُور ادِ          َأضَحت َمَعاِطُن َروِضِه َوِمَياُههُ   َوقفاا على الرُّ

ىى نل لا ضىىَّن مل  ىى ان ن  ة  ىىبنملىىمينِىى  نقىىةنشىىل بنمم مل لىى ل قفنجن كىىينف لشىى عان اىى ةلنِىىُا
ن.ص ال نعقل َّ ن لاةل

نمإلمالُنفينمل اتة  نفينامُنص اتبنجنف ق لن  ة ل ن نمل تًلين ُُِ    ظِّفج
ن:نن(5)

 ِإَذا َما ُحلَت عاِقَبَة اِرِتدادِ      َكأن  َسَخاَءَك اإلسالُم َتخَشى    
ن

نمإلمالُنجن ُ اجىةُّن نل لمخ ءنجن  اتقةانِ عتق ةانلة  ع نم فنملة لَّن ة  ج ف لش عان ا ةجنملق لنإ ا
نكممنملتا  لنجنِ  ن خ فنملاِّةالنم ُلبجنعًبنِ لاِّةِّلنجنلممنف  ن خ فج ن.لتينع قلت  نملقتلن ةخ لنملًا اُتُ  ُّ

 
                                                 

ن:ننن(1) .ننإام لنمل ثلن:ن  نل  افنمً معنمللة عنجن ك نم ن أتينملش عانفينل ىتنم نلاضىبنن2/59جنأنوار الربيع مل ن اصُ 
نل  ن لاين لاىنمل ثلنملم اانجن  ن ِ َّنم نَّ انملكن   ن  م نملت ث لنلبن.ن

ن.ن447جنصالمنصف في السارق والمسروق مل نِ  عن:نملت ًمينجنن(2)
.ن قةنممتو ةنمضال ًينم ض لن  ن اًمنمل تًلىين260,نصننثمرات االوراق.نمل   ين:نن285جنصديوانه مل نمً ءنمل لكن:نن(3)

نننننننن نملوالنننننننننن تمنمً ُلنت    لنلصا ةع نم  ع ُْ نفل نلينل ا  ن,ن  ظ انملكنفينق لبن:ننن ملل اج
ن.ن80,نصنمغاني المعانيلام ين:نمن
ن.نت ق  ن:ناملينمالم ان.ن1/294جنننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(4)
ن.ن223جنصنالوساطة مللال ًين:ن(5)
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 ضارية  الفكرية الح تالمؤثرا •
 

ىىىٍ نللخالفىىىَّنجن لىىىةمتنمضىىىخُن132لق ىىى ُنملة لىىىَّنملال مىىى َّنعىىى ُن لىىىتنملاىىىام نإلىىىمن ِا كىىىىنجنت  ا
ىىَّنمخىىتال نلشىىاينعاف ىى نمل جن كىىممنملت ىى  ننمللشىىاينامفقىىبنل ل اىىَّنمل ىى لنت ىى  نن لت ىىعنمإلمىىال ين ِا

ال ىىينجنلىىةءلمن ىى نملتىىة   نفِىىاين ثقىى فين ممىىعنملً ىى  نجنفىى  ةكاتنمل  ىى لنملاقل ىىَّنجن تًىىّ عنملًشىى  نمل
نل ىىىى ن  ملتىىىىأل فنفىىىىينشىىىىتمنملالىىىى ُنجن مًت ىىىى ءلنلتال ىىىىَّنعلىىىى ُن آةمبنمل ضىىىى امتنمل ختلوىىىىَّنملتىىىىينم تىىىىكا
مل مل   نفىين ا لىَّنملوتى حن ًشىانملىةع لنجنفى  العنملاىابنعلىمن اظىُنمل ًلى متنمل ضى ا َّنملمى لقَّن

َّنملتين ظ تن ًمنمللةم َّنلاع   َّنملخلو ءنجن النم ا  نمل ىأ   نملىمين مل ا صالنل ُنجنلوالنكمانمل ِا
ن.نن صانمل   لنملوِا َّممتِ لتنفينعصاانعً

جن   نلتنملثق فَّن عنمل ض النمإلمال  َّلقةنتغلغلنمضثانملثق فينللشا بنمل ختلوَّنملتينتل م
 نلاىةنخل ن ً خل نثق ف ل ن   ا لمن  تً عل نجنم ةكاتنف بنملثق فَّنملاال َّنمإلمال  َّنجن ممىت تنعلىمنمى ق 

م نتألاوتن  ن ل  عٍَّن تةمخلٍَّن  ت   لىٍَّن ى نملثق فى تنجنِى  ن ى نملا كى نملثق فىَّنمل  ً ً ىَّن ملو امى َّن
 مل ًة َّنجن قةنعلاانص  بنض منمإلمالُنع نكممنملتو علن ملت   ننلق لب:ن"نِى  نكًى كنلقى حنلى  ن

جن صو ٍتنلة ةٍلنلُنتِ نتلكلة ةلنجنت  لنصو ٍتن  نكمان ننملثق ف تنجن ًشأن  نكممنمللق حنثق ف ت
ن.(1)"ن نم مك نفينكمان النفينتلكنجن مصلحنل  ن  لعنخ صن   ِّ ك نع ان

نجن ملتينِ   ل  نمضثانمضِلانفينعق لننم ا نع نملثق ف تنملتينمًتشاتنفينملاصانملال ميِّ
.ن(2)جن ملثق فىَّنملاال ىَّن ىَّلو ام َّجن ملثق فَّنمل  ً ً َّجن ملثق فَّنمل ًةجنفقةن صاك نملِ تبنل لثق فَّنمملً س
نم نن قةنق ُ ملل  ظنلل عنملال ُن مل ا افنملتىين  ِى نمخىمك ن ى نكىمانملثق فى تنجنفقى ل:ن"ن ى نُم ىبا

ىانفىينمللغىَّنجنفل قىامنِتى بنِ اُ ًىة.ن  ى نم تى نن  للىُغنفىينصىً عَّنمللالَّىَّنجن  اىافنملغا ىبنجن  تل ا
ُلان مل ُن ثجالتنجن مضلو ظنملِا  َّجن مل ا ًينملشا وَّنجنفل ًظىانإلمنملاقلن مضةبنجن ملالُنل ل امتبن ملاع

ن امىىىى ال  ن خ ل ىىى نجن ملو ظ ىىىى ن  ا ً  ىىىى  ىىىى انمل لىىىى كن.نف ىىىىمانملوىىىىاسج .ن كىىىىمان ج ًىىىى  ن امىىىى الج  ننفىىىينمع
ىىُ ن خ ل ىى  ن ع ُُ ِجتل ىى نفىىينمل ً ىى نملتىىينقىىةنلالت ىى نمل ِ ىى ءجنل ىى نتاىىافنملماىىُق ُِ ج ىى ن ن كىىمان ُللج ىى ن  ع جنُ عع

ُ َّنجن م ُ اك ن علل  ن"نملصِّ ُِ ع  ن مماماك نجن مع نفين ع نمل ًةع ن.(3)لخ أن  نملصا مبنجن كمانِتبج

                                                 
 .ننن1/181جننضحى اإلسالمم   نجنم  ةن:نن(1)
 .نن1/181ًومبنجنن ًظان:ن(2)
 .نن3/14جنننالبيان والتبييملل  ظن:نن(3)
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ىىلعغتنمل  ىى لنملاقل ىىَّن ماللت  ع ىىَّنفىىينكىىممنملاصىىانلأصىىل ٍغن ىى عنملوِىىاين ملثقىى فينصج ل ىىممنملتًا
لة ىىةلنجنمصىىل غنم ىىةثتنثىى اللنفِا ىىَّن ملت  ع ىىَّنلىىُن قتصىىانتأث اكىى نعلىىمنملالىىُن ملال ىى ءنفقىى نجنلىىلن

ن.ننننمًا  نف ضتنعلمنمل   لنِلِّ  نةمك نل صلنملشاامءنجن تمنلًمت  عجنمل عُُنتا
 مىىًً ق نفىىينملصىىو  تنملق ة ىىَّنمثىىانتلىىكنملتغ ىىامتنملتىىينل قىىتنمل  ىى لنملاقل ىىَّنعلىىمنملشىىاان

نلالىى اٍلنمجخىىاىنمثىىانملال مىينجنم ن ملثق فىى تنمل مفىىةلنملةخ لىىَّنل ىى نت  لىىبن ىى نً عىىٍَّنعقل ىىٍَّنجن  ىى لٍعنفِىىاي 
َّنملشاا َّنجنعقلي ن لخ صَّن  نق لنفينمل ةحنل نعلمنملشاامءن مل ِا ن.لُِا

ن
 الفكرية اإلٍّريقية  المؤثرات  -

 
لىىىىىتن تو علىىىىىتن ىىىىىعنمل ضىىىىى النِ ًىىىىىتنمل ضىىىىى النمل  ً ً ىىىىىَّن ىىىىى نلىىىىى  نمل ضىىىىى امتنملتىىىىىينم ت ن

َّنمإلمال  َّ جنإمنلةمتنصلَّنملاابنلثق فَّنمل  ً  ن عل   ُن فلموت ُن  ِ ت ُن  ً ق ُنل  ةك ان ِا
جنةنم نمتال ىتن  ى ل ُنإلىمنمل اافىَّملتال َّنجن مًلا ثنملً ضَّنملال  َّنملتينشلعنعل   نملخلو ءنجنلاى

 لخ صَّنعل ُنمل  ً  نجن لجاُ ةنمالص ةمُنمل ض اينن ملصامعنملة ًينملمينًشأنلواىلنًشىانمإلمىالُن
ً  ُنفىىىىىينملىىىىىلالةنمل وت  ىىىىىَّنجنفقىىىىىةنمصىىىىى ةُنمل مىىىىىل   نملوىىىىى ت   نل  ىىىىى ٍةن ًصىىىىى اىن  لىىىىى سن ً قشىىىىى

  ً ظا ً ُنفين مى النملىة  نلأمىل ٍبن ً قىينعقلىينجن جىاِّ نعلىمنممى ل بنمللىةلن مل   لى لن ملًظىان
 مالمتةاللنجنملتينم    منل  ن  نخاللنم الع ُنعلمن م النمل ً  نمل  ً ًيجنف لةنملاابنم نالن

ىىَّ تال ىىَّنن ًىى صنل ىىُن ىى نمال ىىالعنعلىىمنكىىمانمضمىى ل بن مل مىى النفىىينمىىل لنإقًىى ع ُن نفًشىى تن ِا
ن–ن(1) َّنملتينممتشىااك نعل ى ءنمل مىل   ِتبنمام  نجن مل ً  نمل  ً ًينل  مل َّنكمانمل  لَّنمل لِّن

جنمل مىىل   نلتلىىكنمضمىى ل بن مل مىى الملىىم  نِىى ً منملمىىل ق  نفىىين لىى لنتاا ىىفنن– لخ صىىٍَّنمل ات لىىَّن
لىكنلاىةنت ىثُّل ُنملىةق  نف ثل منفينكممنمل ل لن لقَّنمل صلنل  نمل ض ات  نمإلمىال  َّن مل  ً ً ىَّنجن م

ىى ً   نفىىين لىى لنملولمىىوَّن مل ً ىى نجنثىىُنتىى ظ و ُنل ىىمانمل ا  ىى تنفىىينإًَّىى ءن  ملا  ىى نل ا  ىى تنمل ً 
قًىىىى عنمل ًِىىىىا  ن ىىىىى  ننننملوِىىىىانمإلمىىىىال ينفىىىىينل ًلىىىىىبنملاق ىىىىةينللىىىىةف عنعًىىىىبنإ مءنملخصىىىىى ُنمللىىىىةةنجن م 

مال بنملة  ً تنمضخىاىنفىيننجن قةنمش انص  بنض منمإلمالُنإلمنملكنلق لبن:ن"نفل ء(2) وِا  ُن
لىىىاىن ن ا ىىىة  نمةلىىىَّلنعقل ىىىَّلن ؤممىىىَّلنعلىىىمن ً ىىى نمامىىى  نجنف  ىىى ن قة ىىىَّنصىىىغاىنِ  ملاصىىىانملال مىىىيِّ
 مىىت ف ت  نللشىىا  نجن ف  ىى نًت لىىَّنِىىملكنجنفت  لىىتنملىىةع لنملة ً ىىَّنإلىىمنعلىىُنملِىىالُنجن تىىأثاانتومىى ان

                                                 
اتجاهددات الشددعر العربددي فددي .ن  ًظىىان:نكىىّةمالنجن   ىىةن صىى ومن:نن129جنصنالفددن ومذاهبددهضىى فنجنشىى قين:نن ًظىىان:ن(1)

 .نن95جنصنالقرن الثاني الهجري
 .نن9جنصنتاريخ المعتَّلة فكرهم وعقائدهمملال اينجنف لحن:ن ًظان:نن(2)
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ملال  ءن لت ة  نفينشاحنِلن  ن جاىا نملقاآ ن توم انمل ة ثن ملتشا عنل ممنمضثانملولمويجن ام ً ن
ن.نن(1)نل ُن  نملكنلاللنعقل َّن عل امتن ً ق َّن"

ن اىىىافت ُن   ِىىى ةنةمامىىى نمضةبن ل اىىى  نعلىىىمنعىىىةُنتىىىأثُّانمل مىىىل   نلىىى ضةبنمل  ًىىى ًينجن م ا
ل لثق فىىَّنمل  ً ً ىىَّنمقتصىىاتنعلىىمن ىى نتال ىى ان ىى نعلىى   ُن فلمىىوت ُن  ىىً ق ُنجنملىىمين ضىىعن  ضىىعن

جن ل بن  ىىىا نملتوِ ىىىان ملل ىىىثنملال ىىىيجنفأفىىى ة من ىىى نل ًل ىىى نملوِىىىاينملىىىمين ت ثىىىلنفىىىينممىىى(2)ملاً  ىىىَّن
نن.جن  نخاللنمالمتً ةنإلمنمل قة  ت ملت صلنإلمنملًت ا

ن
ن  نمضةل ءن ضى  انمل ىة ثنعى نمثىانملو قةن ى ًيخ  نِث ا  جنلمىوَّنمل  ً ً ىَّن مل ً ى نمل ً 

ال ىى ن ِىى  نشىى قينضىى فن ىى نمِثىىانمضةلىى ءنعلىىمنعقىى لنملشىىاامءنجن مًاِىى سنملىىكنعلىىمنمشىىا اكُنجن ن
ملم  نت ةث منع نمثانملثق فَّنمل  ً ً َّنلولموت  ن  ً ق  نفينملشاان ملشىاامءنجنفىامىنمًا ى نلاثىتنفى  ُن
    لىىَّنممتِشىى فنةفىى ا نمل اىى ًين ممىىتخامننةق اق ىى نجنل ىى نفت ىىتنم ىى   ُن ىى نملىى مبنملوِىىانملولمىىوين

ىىى ملنأ انجن لىىى(3) ملىىى مبنمل ً ىىى ن  ق   مىىىبن مةلتىىىبن جنةق قلىىى ننق لىىى  ً نولمىىىوَّنًظّ ىىىتنعقىىى لنملشىىىاامءنتًظ  ل
جنةكُنعلىىمنملاقىىلن ملالىىُنفىىينتومىى اك  لالىىت ُن  مىىً  نممىىتًل  نمآلامءن خصىى اصنمضشىى  ءن نالعت ىى 

جن(4)ِ  نلالت ُن قةا  نعلمنإ ىامةنمل لىجن مللىامك  نجن ملت ى سنملالىلنجن تشىا بنمل اى ًين توا ا ى ن
نمل ً  نةعُنتوِ ان كُنجن ملولموَّن ماتنة مااانجنف ً لعنعقلنملشاامءنلأصل غن  نملا  ن ملةقىَّن م ا

.ن ى ن ل لغىٍَّنف  ى نمكىبنإل ىبنجنإمنن(5) ملت ل لنجن  امفَّنملتقم ُنجن مللاىةنفىينملخ ى لنجن ملتلا ىةنف ىبن
ن.(6)تظ انفينق لبن:ن"فالنشاانلة  ن اًلمن لتِانم نلة  نق  ٍسنمة ٍةنم نتال ٍلنالفٍتنةق  ن"ن

ن
نل ًأىنع نمثانمل ً  نمل  ً ًين ملولموَّنمل  ً ً َّنجن ل ن   لً ن إملمنلُن ِ نملش عانملال ميُّ
 صانآث اك  نجن تًظ  بنل ا قىٍَّن مى لن ا ى نتًى  لنكىمانمآلثى انجنلقلًى ن:نإًىبنتاتىبنعلىمنمًتشى اك  ن

ملاقل ىَّنجن ملً عىَّنظ  انً عت  نِ  نل   نمثاك  نملل لغنفينشاانملشاامءنملال م   نجن ك ى ن:نملً عىَّن
ملولمىىىو َّن.نإمنُمثاىىىُانعلىىىُنمل ً ىىى نفىىىينفِىىىانملشىىىاامءنلاىىىةنم نمىىى  انعلىىىمنصىىى لل  نعقىىى ل ُنجنف لىىىعن

                                                 
 .ن2/9جننضحى اإلسالمم   نجنم  ةن:نن(1)
:ن.كىّةمالنجن   ىةن صى ومن134,نصنالفن ومذاهبده.نض فنجنش قين:نن1/298,نالم ضحى اإلسم   نجنم  ةن:نن ًظان:ن(2)

العصددر ناآلداب العربيددة فددي.نخوىى لينجن   ىىةنعلىىةنمل ىىًاُن:نن95جنصناتجاهددات الشددعر العربددي فددي القددرن الثدداني الهجددري
 .نن1/235جناألدب العربي في العصر العباسي .ن ص ومنجن    ةن:ن76,63جنصنالعباسي األول

 .نن150جنصنالعصر العباسي األول ًظان:نض فنجنش قين:نن(3)
 .نن35جنصنالبالٍّة تطور وتاريخ ًظان:نض فنجنش قين:نن(4)
 .ن134جنصنالفن ومذاهبه ًظان:نض فنجنش قين:نن(5)
 .نن200ًومبنجنصن(6)
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ىىىَّ ُ ن ضىىىل ن ِا لىىى نصىىى  لبنل ل  ضىىى ع َّنتوِ ىىىاكُنل ل ىىى لعنملاقلىىىينمل  ىىى ن نضًاىىىبنعع جنملوِىىىانجن  لىىىُ 
نفىين  لىٍَّن  مىىٍَّنإلىمنكىمانملضى م ل نملتىىينتضى  نلىبنمتمىى  ن  جلًلىبجنملتخىل نملوِىاينجنف لشىى عان ظىلُّ

ةامِ  نللص النمل تِ  لَّنل ممنمل  ض عن ن.نن(1)ملممتن عن  ض ع  نجن م 
اجٍةنعةاللن قةنت خا نع نك ت  نملً عت نظ اتنعلمنصج جنفالمنصىا ةنمضلوى ظن ىاصن  نآث ا 

جنظنملولمىىوَّن  صىى ل  ت  ن تال امت ىى ملشىىاامءنعلىىمنتًقىى حنملوىى ظ ُن ت ىىم ل  جن  ىى ل منإلىىمنت ظ ىىفنملوىى 
تشىق  نمضلوى ظنجن مِىاننجن ع ىة منإلىملةملىَّنعلىمنملاقىلن ملتوِىان ملل ى   مِثا من  نممتا  لنمضلو ظنم

جنلنملِال  َّن)نملولمىوَّنملِال  ىَّن(جنفش عتنفينمشا اكُنً عَّنمللة ل ًم ت  جن  امةف ت  جن  شتق ت  
 عانملال مىىىينعلىىىمنَّنعًىىىةنملشىىىجن لىىىُنتقتصىىىانملولمىىىوَّنملِال  ىىىتنإلىىىمنملغ ىىى  نفىىىينمشىىىا اكُملتىىىينمةان

مىىو َّنتت ىىةاثنفىىينملالىىلن ملِ و ىى تجنجنفلتًىى نًىىاىن اىى ًينفلمللوىىظجنلىىلنتالقىىتنلىىأ انآخىىاجن كىى نمل اًىىم
ت ىنجنم نملولمىىوَّنعلىىمن مىىِىى نم نً لىى نعل ىىبنملولمىىوَّنملوِا ىىَّجن كىى ن ىى ن   تقىى سنمضشىىل انل لًظىى اا

ن.لولموَّنعلمن مت ىنمللوظن ملص  ََّّنجنفين ق للنمملوِا
ن

فقىىىةنمكىىتُنملشىىىاامءنلتىىةق ق  نجنفىىىىُن"ن لاىى من ىى نًظ ىىى انل  ملىىعنلة ىىىةلنجن ىى نةقىىىَّنم ىى نمل اىى ًين
ى نلظ ى انن(2)مل ا ًينجن   نَّامابنمض ثلَّن ملص ان"ن ,ن  ى ل منإلىمنملتاا ى نف  ى نجنفِى  نملىكنإاك صل

 ةامىىىَّنملوِىىىالنملشىىىاا َّنجن تخصىىىصنلاىىى نملشىىىاامءنف  ىىى نجنلاىىىةنم نممىىىت  ع منالىىى نمًومىىى ُنلاللىىىَّن
غ ىىانمل ت ىى انملصىى خبنمل ت ىىاكنملل ىى  نجنملخ ضىىعنالًا  فىى تنمل ضىى النجنمل مىىتل بن  ىى ً ُنمل ت

ن.نننننننن(3)لم  تنملثق فَّنجنف ص ًا منملوِالنملا  قَّنفينشااكُن
ى  نللولمىوَّن  ع ةنملشاامءنإلمنممتقص ءنمل ا ًين تشا ل  ن تقل ل  نجن ت ل ل ى ن تال ل ى نجنِ 

نمل اىىى ًينملولمىىو َّنلىىى ء ن ىىى نمضثىىانمضِلىىىانفىىينتلة ىىىةك نجن مختامع ىى ن جن ملتِ اكىىى نجن ت ل ىىةك نجنإمنإ ا
مل ا ًينمللة ىةلنملتىينِى  نل ى نتأث اكى نعلىمن ا قىَّنملشىاامءنفىينتأة ت ى نجنف لً عىَّنملاقل ىَّنلىُنتقتصىان
علىىمنمل اًىىمنجنلىىلنتاةتىىبنإلىىمنمضمىىل بنجنفِثىىانممىىتا  لنممىى ل بنمل ً ق ىى  ن ملوالمىىوَّنجنِأمىىل بن

 اك ى ن ى نمضمى ل بنجن ظ ىاتنفىينمشىا اكُنمضق مىَّنمل ً ق ىَّنجن مخىمنملشىاامءنملتض ةن ملتال لنجن َّ
 م ق  نمضةلَّن مللامك  نجن مل لجنملاقل َّنجنإمنمًتلتنملً عَّنملاقل َّن"ن ل لل نعقل ل ن ًظ ل نجن ات ىةن
ن مضىىىى ل نإلىىىىمنملت ل ىىىىلن ملتال ىىىىلنجن ممتقصىىىى ءنمل اىىىى ًين ممىىىىتًو ةن علىىىىمنمالمىىىىتةاللن مضق مىىىىَّنجن  ىىىى الل

ن.(4)ُةعا َّنل الص ال  تنملولمو َّن"ن ق ت  نجن اؤىنفِا َّنع  قَّن جن 
                                                 

 .ن93جنصنحركة الشعر بين الفلسفة والتاريخملت   ينجنعلةنمهللن:نن(1)
 .نن152جنصنالعباسي األولالعصر ض فنجنش قين:نن(2)
 .ننن405,403جنصنالشعر والشعراء ًظان:نملشِاَّنجن ص ومن:نن(3)
 .ن72جنصنشعرية التفاوتمل نش مابنجن   ةن ص ومن:نن(4)
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ِ ىىى نةخلىىىتنإلىىىمنمشىىىا اكُنمفِىىى انفلمىىىو َّنجنِىىى  نل ىىى نمثىىىانفىىىينةخىىى لنملغ ىىى  نإلىىىمنلاىىى ن
نفىىين مل اىى ًين ىى نً   ىىَّنجنِغ ىى  نشىىاانملىىينت ىى ُنجن  شىىِلن اىى ًينمل تًلىىينجنِ ىى نِىى  نل ىى نمثىىا 

فقىىىةنِىىى  ن ىىى نمل ل اىىىينم نتختلىىىفن ا قىىىَّنمةمءنكىىىمانممىىى ل بنعاضىىى ُنلل اىىى ًين ىىى نً   ىىىٍَّنمجخىىىاىنجن
ن.نل فل نفينمةمءنمل ا ًينملتقل ة َّمل ا ًينع نِلن  نِ  ن أ

ىى  ن ىى نًتىى اجنتمىىابنملً عىىَّنملاقل ىىَّنإلىىمنمل لت ىىعن تىىأثاانملشىىاامءنل ىى نجنم نلىى تنملشىى عان  ِ
"نإممنِىى  ن ىىا م نقىىةن الاىىُنلىى  نلغتىىبنملشىىاا َّن ممىىل لبنفىىينتقىىة ُن ا ً ىىبنجن لىى  نًومىى َّنمل  ىىة حنجنفىىىُن

ن ةما بنفين ا نل ن ماةلنفينق لبنلة ينلِىين ىتالءُن ىعنًومى َّنمل  ىة حنجنفىق نملى ن ع ةنإلمنصبِّ
ن ة  بنلخل وَّنلغةمةنفينق لبن  نمضلو ظن ضاينجن فينث بن  نمضقى ملن ملين وصَّنملمِينُ صبُّ

نمصة ن ث لنلملكن  نا مانمضصو  ًينم نملى (1) تاٍفناق  ن"ن ع ىا نلى نملاىالءن  اىبنخلىفنن,ن لالا
ن نقجُت ُلىَّنفنقى لنملتىينللغتِ ى مض  انمت  نلش المنفق الن:ن  نكمانملقص ةلنملتينم ةثت  نفينُمىْلُع :ن,نقى اللى ع

:نًاىُن.نللغًىينم نمىل ل ن تل صىانل لغا ىبنفأ للىتنم نمج اعُةنكنمِثاتنف  ى ن ى نملغا ىبن.نفقى لللغً نمًان
ن.ن(2)عل بن  نالن اافب

 تِل ى  نصىلَّنمل صىىلنلى  نملثق فىَّنملاال ىَّنجن ملثق فىىَّنمل  ً ً ىَّنجن لىُن قىفنة اكىىُنلقىةنِى  نمل
عًىىىةنة انملً قىىىلنجنلىىىلنع ىىىة منإلىىىمنقىىىامءلنملولمىىىوَّن مل ً ىىى نجنفتىىىأثا منل ىىى نجن كضىىى  ك ن ت ثال كىىى نجن
نم نتلل ى  تن مض ف منإل   نجنلممنم ِ  ن ة ثً نع نمثانملولموَّن مل ً  نمل  ً ًينفينملشاانملال مىيِّ

ن  قتضىىلل نجن مىىًتً  لبنلشىىيٍءن ىى نملتوصىى لنعًىىةن ىىة ثً نن–كًىى نن–مضثىىانملولمىىوينفىىينملشىىاانملال مىىيِّ
نعلُنملِال ن.ُنك ن ل ةنملولموَّنمل  ً ً َّع نمل ممكبنملِال  َّن نض ا

ن ىى نملىىا ن ظىى كانتىىأثانملشىىاامءنل لولمىىوَّنمل  ً ً ىىَّنجنكىى نتقىىة ُن اىى ً  ُنلأمىىل بنفلمىىويجن إ ا
َّنملِال  ىَّن مللىةلنمللغى ينملىمين ات ىةنملتالعىبنل ضلوى ظنعى ن ا ى نتشىق ق  نجن  ى ن ق ُنعلمنملولمو

ن ىة ثنملًُّقى ةنعى ن شىِلنمل اى ًين َّ  ضى  نفىينشىاان مةىنإلمنَّ   نمل ا ًين  نً   ىَّنجن ُلىْةءع
ن.  نً   ٍَّنمجخاىنلشاامءنملال م   لا نم

نمًابنن قةُِّن لل تايفن ن:(3) قعنفينتً قٍ نفينق لبن اً انلأمل بنفلموين تمنُل ظ نظ   
 َلم ا َسألُتَك َواَفاِني َنداَك َعلى            َأضعاف ظنيِّ ، َفَلم َأظَفر وَلم َأِخبِ 

 

                                                 
 .ن524جنصنرحلة الشعرملشِاَّنجن ص ومن:نن(1)
 .ن3/190جننناألٍّانيمضصو  ًين:ن ًظان:نن(2)
 .نن1/120جننديوانهملل تاين:نن(3)
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نتً قضى لنفىين نمل نمىً  نملخوى لينجن ًلىاينللىةف عنعى نملل تىاينجنلت ضى حن ى نقىةن جُظى ُّ  لِ ا
ىى نلتال ىىٍلن قًىىعنجن قىى لنف ىىبن:ن"نلىى سنكىىممن ىى نمل ن اًىى ان,نلىىُنمظوىىانل تىىبعن ج تلل تًىى ق ن...نمالنتىىاىنم ا

لًوسن  نظًًتبجن نضًاكن ةتنعل بنجنفُِأُ نظًينلُن صة نجنضًابنل نصة نلِ  ن قعنعلمن  نظًًتبجن
ن لا ًبن  نَّ ان   ةٍلنعل بنجن لُنمخبنجنضًاكنقةنمع  تًىينجن  ى نمجع ىينف ى نخى بنجن كىممنصى  ح 

ن"نن نكممنملت ل لنملا ن(1) مضح  ن.نإ ا نمصلحنف ىُنملشىاان  تى نج   ن  نملخو لينجن جش انإلمنمين ةىل
ن ىةِّنفِىٍانجن تاىٍبنلل صى لنإلىمنمل اًىمنجن ملقىةالنعلىمنتصى اانفىينملىمِّك جن  ى نملىكنإالا إلمنتأ ٍلنجنِ 
لتأثُّانملشاامءنل ل تِل   نفينتةق  نمل ا ًينجن فينممتخةمُن ص ل  تنملولموَّن مفِ اك نجن عاض  ن

ن   نملولموينمل ً قينملق اُنعلمنملّتض ةن.نلأمل بنمل تِل
ىىةنلىىمالنملقىىامءلنملق ا ىىَّنعلىىمنلىىملنمل ِا ل ىىةنجن تلشىىُنملاًىى ءن ىى نملىىلن م نِىى  نمللالىى ًينقىىةنم

نإل بنلقع  لنملوِاجن   نق ل:جن ًوينمل   َّنع نِلن  نالن متا  نعل بنل لًظان   صُنملو ُ "ن  ى نلج
نملشىيءنإممنً ىلنلاىة ى  نفىينمل لىعنم ا مل لىىبنلىبنجن مالشىت   نإل ىبنجن  ا ًى لنمل ًى  نً ى انِىى  ننمل ِا

ن مشىىغفن"ننًُ لىىبنُم لُىىمنجن ل ل  ع اىىَّنم لىىمنجنفِىى  ن  قاىىبن ىى نملىىًوسنمُلىىلّن جن(2) مل ىىفنِ  ًىىتنلىىبنمُضىى ا
نملىىىًاوسن  لاىىىَّ نل لِشىىىفنعىىى نمل اًىىىمنمل غ ىىىمنجن شىىىلابنكىىىممنملضىىىابن ىىى ن  قىىىاانفىىىين ِىىى  نآخىىىانم ا

نمْ نُتشجىقابنعًىبنجن لى لا   نمل  لىبنالن ا ىكن ل ىبنمل ا ًينلىن"نملل كانفينمل ُصىُةفنالن لىا نلىكنإالا
نمللالىى ًينلىىُن قصىىةنكىىممنملًىى عن ىى نملغ ىى  نملىىمينام ًىى انفىىينقىى لنن(3) تىىمنتمىىتأمع نعل ىىبن"نن جنفىىق ا

ع ىى لنملىىمك ن م   لىىَّنملًظىىاملل تىىاينجنإًا ىى نقصىىةنملخ ىى بنملىىمين ىىةفعنمل تلقىىينةفالىى نإلىىمنم جنلتأ ىىلن م 
ُِةِّنفٍِانن لًِاب ن.جن تاٍبن اكٍ نلل ص لنإلمنمل اًمالن ؤةِّينإلمن

ن:ن(4) شل ب نلق لبنملم ل نجنق لبنفينمإلِث ان  نمإلًا ُن
َدت  َأخَجلَتندددددي ِبَندددددددى َيدددددَديَك َفَسددددددو 

 

 َمددددددا َبيَنَنددددددا ِتلددددددَك الَيددددددُد الَبيَضدددددداءُ  
 

 ِصَلة  ٍََّدت فدي الن داِس وهدَي قطيعدة  
 

 َو َجَفدددددددداُء َعَجبدددددددداا َوِبددددددددرُّ رَاَح وُهدددددددد 
 

ن
لَّجنَُّةتنفينعافَّنق نمُصلُحنُلو ءلنف لصِّ ن.  اَّلنجن مللِّاُّ

ن
ن
ن

                                                 
 .ن244جنصنسرُّ الفصاحة لينجنمل نمً  ن:نملخون(1)
 .نن139جنصأسرار البالٍّة  مللال ًين:ن(2)
 .نن141ًومبنجنصن(3)
 .ن87صمغاني المعاني ملام ين:نن(4)
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  ظ ىىىانمثىىىانملً عىىىَّنمللةل ىىىَّنملولمىىىو َّنعلىىىمن مىىىت ىنمالمىىىتخةمُنمللغىىى ينجنلت ظ ىىىفنمل تًلىىىين
ن:ن(1)للال امتنمللةل َّنفينق لبن

 َلو َكاَن ما ُتعطيهُم ِمن َقَبل َأن
 

 ُتعطدددددددديهم َلددددددددم َيعِرفُددددددددوا الت ددددددددأِميال 
 

 َفَلَقد ُعِرفَت ومدا ُعِرفدَت حقيقدةا 
 

         َوَلَقددددد ُجِهلددددَت ومددددا ُجِهلددددَت ُخمددددوال 

ن
تا   ُنإ  اجنلُنن ملتقة انِ  ن ق لنمل نملشلاين:ن"نل نِ  نل ُنملمينتا     ان  نقللنم 

نملىىكنِىى  ن غًىى  ُنعىى نملتأ  ىىلن اافىى منملتأ  ىىل :ن"ن قىىةنِشىىفنملىى نًصىىانلىى نًل تىىَّنعىى نكىىممنن(2) نض ا
ن:نجن ل ءنلبنم مُ نلوظل نفينق لبمل اًم

 َتَركَتنْي َأْصَحُب ألُدنيا ِبال َأَملِ لي َشيئاا ُأَؤّمُلُه               ُجوُدكَ  َلم ُيبقِ 
ن

  ظ ىىىانمثىىىانملً عىىىَّنمللةل ىىىَّنالنعلىىىمن مىىىت ىنمالمىىىتخةمُنمللغىىى ينجنلىىىلنعلىىىمن مىىىت ىنملوِىىىان
ن:ن(3)بن مإلَّامبنفينمالمتةاللن ملتال لنعًةنمل تًلينفينق ل

 يالَبخَأعَدى الَّ َماَن َسَخاُؤه َفَسخا به              َوَلَقد َيُكون به الَّماُن 
 

نملمىخ ءن نالن مخ نمل    نل ثلبنلًو مىتبن على نقىةاانجن لِى ا ن  ة  بنالل  ف لش عانُ ةاعينم ا
جن كى نفىيننعة ىنمًتقلتن  نمل  ة حنإلمنمل    نجن ل ممنمخينمل  ى  نلىبنعلىمنمل لى ةن ىعن لىبنلىب

ق لىىىبنشىىىة ةنملغلىىى ن مل ل لغىىىَّنجن لِىىى نملشىىى عانع ىىىةنإلىىىمن مىىى نملتال ىىىلن  امفتىىىبنل لاىىىلن ً ىىى ن ل لغىىىَّلن
ن ىى نكىى ن  قل لىىَّن.ن مل تأ ىىلنفىىينشىىاانمل تًلىىين ىىاىنمًاىىبن ا ىىةنفىىينشىىااانإلىىمنملوىىامانل ل  ىىة حنعىى نِىىلِّ

نُ لوُّبنملغ   ن ملغاملَّن ملت  ى  ن  ا  ةنجنلالاتق ءنلبنإلمنمجف ع نةاللىَّلنالنلجىلسنن أل ف  جن كىممن  ى ن ىةلُّ
نف   نعلمنثق فتبنملا ل َّنجن خص صل نملولمو َّن,ن علمنخ  لبنملخصبن.ن

نلتقل ل ىى ن  تظ ىىانلةل ىىَّنمللغىىَّنملشىىاا َّنعًىىة  ن ا ىىةنملشىى عانإلىىمنملتالعىىبنل ضلوىى ظنجنف قىىُ 
ن ىى ن ظىى كانتىىأثُّانملشىىاامءنل لولمىىوَّن  ىىممكبنمل تِل ىى  نجن  ظ  ىىانملىىكنلل لىى ن تشىىق ق  نجن كىى ن ظ ىىا 

عًىىةنمل تًلىىينجنفوىىين ة ىىبنضلىىينملوىىاننم  ىىةنلىى نمل مىى  نملق ضىىينجن جظ ىىان  ىى اللنعل لىىَّلنفىىينتقل ىىبن
ن:ن(4)مضلو ظنجن  ثن ق لن

ُُ ُدوَنددددهُ   وال ُمنَتهددددى الُجددددوِد الدددددذي َخلفددددُه َخلدددددُف      َوَلسددددَت ِبددددُدوِن ُيرَتجددددى الَغيدددد
                                                 

 .ن151جنصنديوانه مل تًلين:ن(1)
 .ن1/201جننأماليه مل نملشلاين:ن(2)
 .ن149جصنديوانه مل تًلين:ن(3)
 .ن124ًومبنجنصن(4)
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 وال واِحدددداا فدددي ذا الدددُورى ِمدددن َجَماَعدددة
 

ددددعفُ و    ال الدددَبعُض مدددن ُكددددُل ، َولِكن دددَك الضِّ
 

عُف حتى َيتبدَع الضدعف َضدعَفهُ   وال الضِّ
 

 وال ضعَف ِضدعِف الِضدعف َبدل ِمثَلدُه أَلدفُ  
 

 َأقاِضددددددديَنا هدددددددذا الدددددددذي َأندددددددَت َأهلُدددددددهُ 
 

 ٍَّلِطددددددُت وال الثُّلثددددددان هددددددذا وال النِّصددددددُف  
 

ن
ىىىاف(جنفلتلىىى   نِثىىىالنممىىىتخةمُنملشىىى عانضلوىىى ظنمل تِل ىىى  ن ثىىىلن:ن )نملىىىلا نجنملِىىىلنجنملضِّ

 لتلىى   نمإلَّىىامبنملشاىىِلينمللوظىىينملًىى لُنعىى نتِىىامانمل ىى ةلنمللغ  ىىَّنجن  ىى نمىىلِبنملشىى عان ىى نتقل ىىبن
لىىىىىفنجنلاىىىىى نجنِىىىىىلنجنضىىىىىافن(نجنالن لقىىىىىمنللصىىىىى الن ىىىىى ن لأللوىىىىى ظنإ مءنِل ىىىىى تن ثىىىىىلن:ن)نة  نجنخع

  نق لن:ن"ن مل اًمنإًاكنفى  ن  ص ٍلنةاللينم ىن  نلخاصبجنملاِلاينفينعل النشة ةلنمإل ل  نجن 
مل اىن"نجن ك ن اًمنلىُن ِى ن  تى ننفىينلل َّىبنإلىمن ثىلنكىممنملاىةةن ى نمضل ى تنجن النإلىمن ثىلنكىممن

ن.ن(1)ملة ام نمل   لن
  ن ظ كانتأثُّانملشاامءنفين ِ  ُن م ث ل ُنل لثق فَّنمل  ً ً َّن لخ صٍَّنملولمو َّجن ى نمخىمان ن

ىىىى ً   ن فالمىىىىوت ُنِأامىىىى  نجن كىىىى ن ىىىى ن ضىىىىابنملًقىىىى ةنملشىىىىاامءنملال مىىىى   ن ىىىى نمقىىىى ملنمل  ِ ىىىى ءنمل ً 
جنفقىىىةنع ىىىةنملشىىىاامءن  ىىىً ُنمل تًلىىىينإلىىىمنمخىىىمنمقىىى ملنن)*( مللالَّ ىىى  نت ىىىتنلىىى بن)نًظىىىُنمل ًثىىى ان(ن

ن:ن(2)مل ِ  ءنملًثا َّنجن ملق  ُنلص  َّت  نص  ََّّلنشاا َّلنجنِق لبن
 َكوضِع الس يِف في َموِضِع الن دى َووضُع الن دى في َموضع الس يِف بالعُّال       ُمِضر  

ن
ن فقةنمخمنملش عانمل اًمن  نق لنمل ِى ُن:ن"ن ى نلاىُلنملوعِىُاُلنفىين  ضىعنمللة  ىَّنفقىةنمُضىاا

نمللة  ىىىَّنفىىىين  ضىىىعنملوِىىىالن"ن ىىىملكن جمىىىتا لج اانجنِ  لعُخىىى  ع
جن قىىىةنعىىىةانملصىىى  بنقىىى لنمل تًلىىىين ىىى نن(3)

نف بمض ث لنملم االنجنل إلض فَّنإلمنل تبنملم ل نل ن:ن(4) ممنملل تن  نملقص ةلنًوم  نجن ملمين ق لج
 إذا َأنَت َأكرمَت الكَريَم َملَكَتُه             وان أنَت َأكَرمَت ال لئيَم َتَمر دا

ن
ن:ن(5) مخمنمل اًمنفينق لب

َبابُ نننننننن  الَهاِطلُ  َسَتروا الن َدى َسْتَر الُغرَاِب ِسَفاَدُه         َفَبدا , َوَهْل َيْخَفى الر 
                                                 

    نلاةك ن.ننن83جنصنشعر المتنبي قراءة ُأخرىجن   ةنفت حن:نن ًظان:نم  ةن(1)
 جن  ثن ت ةثنع  نمخمانمل تًلين  ن ِ َّنمام  ن.ن266جنصنالبديع في نقد الشعر ًظان:نمل ن ًقةنجنمم  َّن:نن)*(

 .ن199جنصنجوهر الكنَّمل نمضث انجنًلُنملة  ن:نن(2)
 .ن199ًومبنجنصن(3)
 .ن48جنصنثال السائرة في شعر المتنبياألممل نعل ةنجنملص  بن:نن(4)
 2/586,نمحاضرات األدباء.نننمضصل  ًين,نملامَّبن:ن1/167,ننيتيمة الدهرملثا للين:نن(5)
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خو ءانللمِّو ةن" ْمُااج,ن م  ن.(1)ن  نق لنلا نمل ِ  ء:ن"تالا  من  نملغامبنلجِ ُاا,نُ  ع
 

   نتلل  تنمضثانملولمىوين مل ً قىينعًىةنملشىاامءنملال مى   نجنعاضى ُنلل اى ًينلأمى ل بن
ُُّنعىى نًىى عت ُنملاقل ىىَّن ملولمىىو َّن  ىى نمكىىُنكىىمانمل ىىا ن ا قىىَّنملتضىى ةن نن()*  ىىا نعقل ىىَّنتىىً ملتىىينتىىةلُّ

علمنممتو ةلنملاقلنملال مىين ى ن مى النملولمىوَّنجن ممى ل بنمل ً ى نجن النًقصىةنل لتضى ةنكًى ن لىاةن
مل ل  نل  ن اً   نم نملتق للنل  نل لت  نجنإًابنً عنآخانَّ انملتضى ةنمللوظىينم ن ى ن اىافنل لى  ن

ننانجن ملل ىىىلنعًىىىةنمِىىىاملىىىممِالنملىىىمين ات ىىىةنعلىىىمنملالىىىثنمللوظىىىينجنِىىىمِانمل صىىىلنعًىىىة  ن ىىىأتينمل لىىى
جنإًا  نًقصةنلبن ا قَّنفىينملتوِ ىانتل ىعنلى  نمضضىةمةنفىينشىيٍءن م ىةنجنم ن ا قىَّنلةل ىَّنن(2)ملً  ا

ن.نن(3)تل عنل  نملاً صانمل تً فالن
ن:ن(4)  ظ انملتض ةنفين ةحنلش انل نلاةنلخ لةنل نلا كنجن  ثن ق لن مصول نم   تب

 هُ ِإَذا ِجئتَدددُه ِللَحمدددِد َأشدددَرَق َوجُهددد
 

 ِإليدددددَك وَأعطددددداَك الكرامدددددَة بالَحمدددددِد  
 

 ُمفيددددددد  َوَمددددددتالف  َسددددددبيُل ُتراِثددددددهِ 
 

 ِر واَلمددددِّ اَح َكدددالَجَّ ر  وَدا أَ ِإذا َمدددا ٍَّددد 
 

ن
لقةنمامةنملش عانتشل بن  ة  بنل لل انفين  لت بجنفين  لَّنمِ ًبن   ن امف نملكن  نخ ٍان

 لن  ن خ  فن   تنجن لًِابنلُن ا ىةنإلىمن ع  ٍءن    لن,ن فين  لَّعنك ل ًبن   ن ص  بنكمانمل 
نعقل ل نفلمو ل ن وضين ًا  نع ةنإلمنممتخةمُنملتض ةن نل لالن ًبنع الل كممنملتشل بنلص اٍلن ل شاٍلنجن م 
إلىىمنملصىى النملتىىينمامةكىى جنفل ىىعنفىىين  ة  ىىبنصىىوتين)نمإلفىى ةلجنمإلتىىالفن(ن ق لىىلنصىىوتين)نمللىى اجن

تلقىىينت ىىتن  ىىألنملتأ ىىلن ملتوِ ىىانل  صىىلنعلىىمنل  ل ىىَّنمكً ىىَّنمل ىىّةن(نللل ىىاجنفىىًلحنفىىينم ن  قىىعنمل 
ن:ن(5)فِا َّنع  قَّ.ن قةنعلاانمل تًلينع نمل اًمنلق لبن

 ُهَو الَبحُر ٍُّص ِفيِه ِإَذا َكداَن رَاِكدَداا 
 

 علدددى الددددُّرِّ واحدددَذرُه إَذا َكددداَن ُمَِّبدددَدا 
 

ن

                                                 
 .ن2/675,ننثمار القلوبملثا للين:نن(1)

ملتضى ةنملىمينالنتخل نمض ثلَّنملتىينقىة ً ك نعًىةن ىة ثً نعى نتقىة ُنملشىاامءنل اى ً  ُنلأمىل بنفلمىوين ات ىةنعلىمنمللىةلن ى نن)*(
 ِ  نملل ن  نممل بنظ  انمل و اقَّنفينمضل  تنجن لًًِ نمثًا نعةُنملتِامان.

 .ن250جنصنالفن ومذاهبه ًظان:نض فنجنش قين:نن)2(
 .ن257,نصننأثر النَّعة العقلية في القصيدة العربية ًظان:ن   ةن,نم  ةنعلين:نن)3(
 .ن3/192جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن)4(
 .ن295جنصنيوانهدمل تًلين:نن)5(
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ن:(1)فينق لبن  ثلبنمل نً مسنملمينمتمنل صو  ن تض ة  ن,ن ل عنل  ن تً قض  
 َيرَجدددددى َوَيَخشدددددَى َحاَلتيدددددَك الدددددَوَرى

 

 َكأّندددددددددددددددددَك الَجَندددددددددددددددددُة والن دددددددددددددددددارُ  
 

ن
ن:(2) قةنتً  لنمل تًلينكممنمل اًمنفين ة بنمل م  نل نإم   نملتً خينجنفق لن

واِعقُ  نِ فتىا َكالَسَحاِب الَجو  ُيَخشى َوُيرَتجَى        ُيَرَجى  الَحيا ِمنُه وَتخَشى الص 
ن

ن:ن(3)للةانل نع  انجن  ثنق لن فين ة بن
 ِإن مدددا َبددددُر بدددُن َعمددداِر َسدددَحابُ 

 

 َهِطددددددددل  ِفيدددددددده ثَددددددددَواب  َوِعَقدددددددداُب  
 

 ِإن مدددددددا َبددددددددُر َرََّايدددددددا وَعطايدددددددا
 

 َوَمناَيدددددددددددا وِطَعدددددددددددان  َوِضدددددددددددراُب  
 

 ومددا يجيددل الط ددرَف ِإال َحِمَدتددهُ 
 

َقدددداُب   تددددُه الرِّ  ُجهددددَدَها اأَليدددددي َوَذم 
 

ن
 ن  لت  ن ختلوت  جن  لَّنملاِّضى جن   لىَّنملمُّىخ نمل  ة حنلشيٍءن م ٍةنفين لِ نمل تًلينشلاب

ل ظ انفضلن  ة  بن مثاان  نخاللنكمانمال ة مل َّن ملثً ا َّنجنف  ن شلِّ بنل لمى  بجن ملمى  بنقىةن
 ِى  نمةملنملًلى لنجنِ ىى ن ِى  ن مىى لَّنمل ىالكنجن لىىةانلى نع ىى انفىينملل ىىتنملثى ًينًواىى عنُضىاامانجنف ىىبن

لنلق ُن كىالكنآلخىا  نجن  ى ل نض ل اىبن مًصى اانجن  ى تنلخصى  عبعن معةماعىبنجن قىةنشىلا بنض ل اعىبعن   
امبنفينملضااانل لا    نفينملًوعن ملخ انجنل ً  نشلا بجنضعةمابنل لا م  نجن مل ً   نجن مل ا  نجن  ملضِّ

ن. ملتاة  ا
إمن مىى عةانكىىممنمللىى  نفىىينتشىىِ لنن  ِثىىانممىىتخةمُنملتضىى ةنفىىينشىىاانمل تًلىىينِثىىاللنالفتىىَّلنج

 ا ً بن  نً   َّنجن ت ل ةك ن  نً   َّنمجخاىنجنفتامان ا ةجنإلمنتشل بن  ة  بنل لشيءن ضةانل ظ ان
ننن.نن(4)مثاان فضلبنجن  ِشفنل كاان  نخاللنتلكنملثً ا  تنمل تض ةلن

ممنِ  نمل تًلين ِثان  نت ظ فنملتض ةنفىينشىااانجنفىق نملى نت ى ُن جُاىةُّن ى  نمِثىانملشىاامءن م 
ملىىم  نتللاىىمنعًىىةكُنكىىممنمضثىىانملولمىىوينمل ً قىىين ن ملىىكنل ل اىىَّنتوِ ىىاانمل ً قىىينجن تىىمنمقتىىا نلىىبن
إلِث اان ًبنفينشااانجن ك ن  نال ظبجنش قينض فنجن علاانعًبنلق لبن:ن"ن تالقتنكمانملً مفان ى ن

                                                 
 .ن446جنصديوانه مل نً مسن:نن(1(
نالمنصف للسارق والمسروق.نملت ًمينجنمل نِ  عن:نن2/38جننالعمدة .نمل ناش  ن:ن102جنصنديوانه مل تًلين:ن(2)

 .774جنصنمنه
 .148جنصنديوانهمل تًلين:نن(3)
 .ن236صجننالتصوير البياني في شعر المتنبيإلامك ُنجنمل ص فنكاللن:ن ًظان:نن(4)
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ن ً ىى نصىىو َّ ن ىى ُانتخىىلج جن لىىُنن(1) نصىىو  تنة  مًىىبن"نمضضىىةمةنلاجىىاىنتوِ ىىانملىىينت ىى ُن تصىى  اانجن لىى
نم لقىبنملى ن  ِ ن ص لحن)نًى مفانمضضىةمةن(نملىمينمِىاانشى قينضى فن ى نملتِى اانجن لًِاىبن صى لح 
ت  ُنفينإ ةىنقص اةانجنل ش انإلمنفًِّبنملق اُنعلمنملتغ  ان ملتق للنجن  ثن ق لنفىين ىةحنملى نملىين

نةؤمةن:ن
 َقد َبثثُتْم ٍَّرَس الَمدود ِة والش حدد

 

 اِء فدددي َقلدددِب ُكدددلِّ َقددداِر َوبدددادِ ددددنَ  
 

 َأبَغضدددددوا ِعدددددَّ ُكم َوود وا ّندددددداُكم
 

 َفَقددددددددُرُكم ِمددددددددن ِبَغضددددددددِة وودادِ  
 

 ال َعدددِدمُتم ٍَّريدددَب َمجدددِد َرَبقدددُتم
 

 فددددددي ُعددددددرَاه نددددددواِفَر اأَلضددددددداِد  
 

ن
قىىى لنمل ا  قىىىين:ن"ن اًىىىينلًىىى مفانمضضىىىةمةن ىىى نق لىىىبنفىىىينملل ىىىتنملثىىى ًين:نملًىىى سن  مىىىةً  ُن

ن.(2)  ل ً ُنلل ةكُن"نلشاف ُن ن
 قىىةنتاتاىىبنعلىىمنممىىتخةمُنملشىىاامءنللتضىى ةنفىىينعاضىى ُنل اىى ً  ُن صىى اكُنجنلىىا  نملً عىىَّن
ملولمىو َّنفىينشىااكُنجن كى ن ى نعلاىانعًىبنشى قينضى فنلق لىبن جالقى لنعلىمنقى لنملىينت ى ُنملمىى ل ن:ن"ن

 ل نمى ملل نلمى  ل نجنلىلنِى  نفقًكنتاىن ل قل نفلمو ل ن...نجنإمنلُن ِ نمل نت  ُن متخةُنمل ل  نممتخةم
 مىىتخة بنممىىتخةم ل ن اقاىىةلمنجنإمن ل ًىىبنلأصىىل غنفلمىىو َّنق ت ىىَّن ىى نتىى ملنتغ ِّىىانفىىينإ ىى اانلىىلنفىىينةمخلىىبن
تغّ ىىامتنتًوىىمنلىىبنإلىىمنلىى  نلة ىىةن خىى لفنلل لىى  نجنفىىقممنكىى ن ىى ن ىىام نآخىىانَّ ىىان اىىا فنجن ىىام ن

نكممنملتال انجنفو ىبنتًى ق ن ف ىبنتضى ةن ف ىبن جن الا ى ن ِى  ن(3)كىمانملصى انملغا لىَّن"نفلموينإ نصحا
كىىممنجنكىىى ن ىىى نقصىىىةانصىىى  بنمضَّىى ًين  ً ىىى نقىىى لنعىىى نملتا ىىى  ين:ن"ن لىىبن ىىىمكبنفىىىينمل  ىىى ل نكىىى ن

جنفت  منقللبنجن ق ل منملقل لن ًبجنف  نلىبنفضىلنمإلِثى انف ىبنجن م نِ ً منقة عنملشاامءِ لم ل نإل بنل 
ن.ن(4) ململ كنفينل  عن جاقبن"ن

مثىاانن– كى نِ ى نقلًى نت ظ ىفنلل لى  نلأمىل ٍبنفلمىوينن–خةمُنملشىاامءنللتضى ةنلقةنِ  نالمت
ملل لغنفينظ  ان م ٍَّنفلمو ٍَّنجنممت  عتنم نتلوحن لبنملشاانجنفأًتلتنممل ل نلة ةلمنفىينعىا ن
ىى نفىىين نملشىىاامءنملال مىى   نمعت ىىة منعلىىمنملتضىى ةنمعت ىى ةلمناا مل مل اىى ًين ملصىى انجنإمن ىى نملالفىىتنم ا

ىى ا نملتلة ىىةنفىىينتقىىة ُنمل اىى ًين ملصىى انجنفلتًىى نًىىاىن اىى ٍ نإًتىى نن و  اقىى ت ُنجن متاخىىم انِا ىى للن ىى نِا

                                                 
    نلاةك ن.ن250جنصنالفن ومذاهُبهض فنجنش قين:نن(1)
 .ن1/368جنننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(2)
 .ن250جنصنالفن ومذاهبهض فنجنش قين:نن(3)
 .نن16/383جنناألٍّاني مضصو  ًين:ن(4)
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لاىىٍَّنلة ىىةٍلنتً مىىبنم  نملاصىىان قة  ىىَّنجنتقىىةُنتقىىة  ل نفلمىىو ل ن قىى ُنعلىىمنمللىىةلنمللغىى ينجنلتظ ىىانفىىين ج
ن  ض اتبن فِاان.ن

ن:نن(1) ق لنمل نت  ُنفين ة بنمل نما ةن   ةنل ن  مفن
 ُشددددددددوَنَة واللَِّيدددددددداَن ِبَنفِسددددددددهَقَطددددددددُب الخُ 

 

 َفَغددددددَدا َجلدددددديالا فددددددي الُقلددددددوِب َلِطيَفددددددا 
 

 َفدددداَذا َمَشددددى َيمِشددددي الدددددَِّفق ى َأو َسددددَرى
 

 َوَصدددَل السُّدددَرى أو َسددداَر َسددداَر َوجيَفدددا 
 

 َهَّ تددددددددددُه ُمعِضددددددددددَلُة اأُلمددددددددددوِر َوَهَّ َهددددددددددا
 

 وُأِخيدددددددَف فدددددددي َذاِت اإللددددددده َوخيَفدددددددا 
 

 ضدَت وَان َقَسدتإن ٍَّاَض َمداُء الُمدَِّن فِ 
 

 َكِبددددددُد الَّ مدددددداِن َعلددددددي  ُكنددددددَت َرُؤوَفددددددا 
 

 واِف ِإذا اإلحسددددددددان َقّنددددددددَع َلددددددددم َيددددددددََّل
 

دددددددنيعِة ِعندددددددَدُه َمكُشدددددددوَفا   َوجدددددددُه الص 
 

 وَاذا ٍَّددددددددا الَمعدددددددُروُف َمجُهدددددددوالا ٍَّددددددددا
 

 َمعددددددددرُوُف َكفِّددددددددَك ِعنددددددددَدُه َمعُروَفددددددددا 
 

ن
نًشانملتض ةنل  ن   تنمل  تبنجن ًِابن  نت   ل مللغَّن  ن مىت ىنمإللىالغنإلىمن مىت ىننإ ا

ماقمن  ق جن ظ وَّلنشاا َّنجنإمنمت  تنلبنمللغىَّنمالًتقى لنفىينمل اًىمن ت ل ىةانجنفامفىَّنمل  ىة حن ى نكىين
ممنمِىىىاانلىىىى لق لن نفاىىىلنل  مل ىىىَّنقمىىىى لنملىىى   نجنفىىىقممنمامةنمِىىىىاانل لامفىىىَّنمِىىىىانملقمىىى لنعًىىىةنَّ ىىىىاانجن م  إالا

جن كِىىممنَّىىةمنملتضىى ةن ا قىىَّلنفً ىىَّلنت لىىةنمل اًىىمجن تلىىا نن ملخشىى ًَّنممت ضىىان اىى ًينمللّىى  ن ملّل ىىف
نملاالقَّنملًّة َّنملق ا َّنل  نملةكان مل  ة حن.ن

ن:ن(2)  صلنملل تاينإلمنص اٍلن ا وٍَّنللملن  ة  بن ع  ابنجنتق ُنعلمنمل و اقَّنجنف ق لنننن
 َسدداَموَك ِمددن َحَسددِد َفأَفضددَل ِمددنُهمُ 

 

 ضدددلِ ٍَّيدددُر الَجدددواِد وَجددداَد ٍَّيدددُر الُمف 
 

 َفَبدددَذلَت ِفيَندددا َمدددا َبدددَذلَت َسدددَماَحةا 
 

 وَتَكرُّمدددددداا َوبددددددَذلت َمددددددا َلددددددم َتْبددددددُذلِ  
 

ن
ن مةنَّ انمضل مةنل  ة حنملش عانعلمنِا بن مىخ ابنجنةفا ىُنل صىل  منملى مةلمنجنفغىةمن إ ا

نملشى عانً ى نفىينملتال ىان نل  ة  ىبنجن لِى ا ن  ن لمل ًبن  نع ى ءنلىمل  نِلا عى نفينعافنملش عانم ا
ىىمنفلمىىو ل نجنمعت ىىةنف ىىبنعلىىمنملتضىى ةنملىىمينمفضىىمنإلىىمنكىىمان مل و اقىىَّن) لىىملتن ىى نلىىُنكىىممنمل اًىىمن ً ل

ن(ن ن.نُتلمجلع
ن:ن(3) مل اًمن ش لبنلق لنملينت  ُن

 َأَرى الّندداَس ِمنَهدداَج الن دددى َبعددَدَما َعفددت
 

ددددددْت َلواِحُبدددددده   َمَهايُعددددددُه الُمثلددددددى وَمح 
 

                                                 
 ينمالم انن..ننقةاُنلبناملن430ن–ن1/428جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,ملخ  بن:نن(1)
 .ن3/1801جننديوانهملل تاين:نن(2)
 .ن496جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(3)
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 َوٍَّددددداِئرِ َفِفدددددي ُكدددددلِّ َنجدددددِد فدددددي الدددددِباَلِد 
 

 َمواِهددددُب َليَسددددت ِمنددددُه َوهددددَي َمَواِهُبدددده 
 

ن
نملشى عانُع ىُةنإلىمنتشىق  نمضلوى ظن نملً عَّنملولمىو َّنفىينقى لنملل تىاينمِثىانلىا  ملن نض ا  لِ ا
إض فَّلنإلمنمل و اقَّنفينعا ن اً انجنِ   نلتِىامانلوىظن)نلىملت(نفىينملل ىتنملثى ًينمالىعن ىامتنمثىاان

نمانملً عَّن.ملمينالن خومنفينت ِ  نك
 فىىىينصىىى النتقىىى ُنعلىىىمنمل و اقىىىَّنجن تاخىىىمنملىىى نملا  ىىىين ىىى نملتاضىىى ةن مىىى لَّلنإلظ ىىى انمىىىخ ءن
نِ ىىفن ِىى  نملىىا ُّنفىىينمالعتًىى  نجن مضمىىانفىىين الا   ة  ىىبنل ا قىىٍَّنالنتخلىى ن ىى نملً عىىَّنملولمىىو َّنجن م 

ن:نن(1)مإل ال نفينق لبن
 َيسددددددددَتعبُد اأَلحددددددددراَر إال َأن ددددددددهُ 

 

 باإلعتقددددددداقِ  َيسدددددددَتعِبُد األحدددددددرار 
 

قُّ ِفي اإلعتداِق ُحكدم  ِللُعدال  والرِّ
 

 َحَكَمددْت ِبددِه واأَلسددُر فددي اإِلطددالقِ  
 

ن
ن  ة  ىىبنمىىخينجن مًاىىبنممىىت  عنل  ىىمانملشىى  َّنمل تأصىىلَّنفىىينًومىىبنف لشىى عانمامةنم ن قىى لنإ ا

ًا ى نممىتالةكُن ةنمض ىامانجنعلىمنملىاَُّن ى نمًا ىُنم ىامانجنف ى نلىُن مىتالةكُنشىامءلنم ن امثىَّلنجن م نلاممت
لقعت  ناق ل ُن  نملة   ن  ى نمل مىألَّنجن علىمنملىاَُّن ى نمل ً ىمنملولمىوينملىمينً ى انملى نملا  ىين
ىىةالن  امفىىٍَّنإممن ىى نقىى ا نل ل ا قىىَّنملتىىينمىىلِ  نملىى نلِىىان نمًاىىبنالن خلىى ن ىى نلع فىىينتقة  ىىبن اًىى انجنإالا

ن:ن(2)ملخ ما  ينفينتقة  بنكممنمل اًمنجنإمن ق لن
 ى اأَلَيدداِم َوجددَداُن ِمِثلددهِ ٍَّريددب  ِعلدد

 

 وَأٍّددددَرُب ِمنددددُه َبعددددَد ُرؤَيتدددده الَفقددددُر  
 

 َفدددال ُحدددر  إال  َوُهدددو َعبدددد  ِلُجددددوِدهِ 
 

 وال َعبدددد  ِإال  وهدددَو فدددي َعدِلددده ُحدددرُّ  
 

ن
نمًاىىبنِىى  نمِثىىان  ُ ْا ىىةنمل تًلىىينإلىىمنمضمىىل بنًومىىبنفىىين ة ىىبنم ىىةنالىى لن ة ًىىَّن ًىىلجنجنإالا

نإلمنمللةلنمللغ ينجنفِث فَّنمللةلنتلة ن  نخاللنملاالقَّنملتينتولمول نفينعا ن اً  ان,ن مِثان  الل
ةين  نخاللن ق للَّنتِامانملًقُن مًشأك نملش عانل  نش اينملل تنمض لنجنإمنتق ُنعلمنملت م ينملضِّ
نننلتِىىىامانملىىىًاُنجن ل ىىىممنمعت ىىىةنملشىىى عانعلىىىمنملتًىىى ظانملىىىةق  نلىىى  نمضلوىىى ظنلصىىى  ََّّن اًىىى انملىىىمكًينجن

ن:ن(3) ق لن
ددُبها  ِنَقددم  علددى ِنَقددِم الَّ مدداِن َتصُّ

 

 ِنَعددم  علددى الددنَِّعِم التددي ال ُتجَحدددُ  
 

                                                 
 .ن248جنصنالمنتخلمل  ِ لين:نن(1)
 .ن34جنصنَّهة اإلبصار .نملاًّ لين:نن4/255جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
 .ن82جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
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 َأرض  َلَهددا َشددَرف  ِسددَواها ِمثُلهددا
 

 َلددو َأن  ِمثَلددَك فددي ِسددَواها ُيوَجددُد  
 

ن
ى نتجغًىمنجن تقضىينع ى نتجوقىانجن لل  ىة حنًعق ل نلل  ى ُ نًق ل لىمنفق لبنالن خل ن  ن و اقَّنجنإمنإ ا

نًاُنمل  ة حنمل تت لاَّنًق ل نعلىمنًقىُنمل  ى  ن.نِ ى نالن خلى نل تىبنملثى ًين ًقُنمل ا   ن ت  ل  نجنفتصلحج
  نلةٍلنجنف ضا نملتين مًِ  نمل  ة حن ثلنم مك نفينمل ة نجن لًِا  نشىافتنعلىمنلق ىَّنملىلالةنالن

ًا  نل ل ةنمل  ة حنف   ن. نلممت  نجن م 
ننن

ن:(1)ق لبن شل ب نلق لبنملم ل نجن
 وُد َعلى اليتَامى َأنُعَماَأمواِلِه             ِنَقم  َتعُ َيا َمن ِلُجوِد َيديِه ِفي 

ن
نمل اًمن نمقلنَّ  ض لنف لًقُنعلمنم  ملبنجنتا ةنًا ل نعلمنمل ت  من.ن-كً نن- لِ ا

ننن
نعلمنمل و اقَّنجنق لبنننننن ن:ن(2)   نص اانملتينتقُ 

 ِمَطاَل به              َيا َمن ِإذا وَهَب الدنيا َفَقد َبِخالَ َأرُجو َنداَك وال َأخَشى ال
ن مللخىىلنتل ىىعنلىى  نمل تً قضىى  نإلىىمن ىىةِّنملتا  ىىةنجن ف لشىى عانامىىُنصىى النللاالقىىَّنلىى  نملِىىُا
نفنإًاىبنملتوِ ىانملولمىوينمل ً قىىينجنملىمينالن قىفنعًىىةن نمل  ىة حنملىىةً  نِّل ى ن  ِى  نلخىى الل فِ ىفن  ىبج

ًا ىى ن   ىىلنملتأ ىىلنمل ىىة ةنملظىى كالنلىى   نعالقىى تنمضشىى  ءنجن الن ِتوىىينلىى لًظالنملمىى   َّنلل اىى ًينجن م 
ن نض ا  تّىىىمن صىىىلنإلىىىمنمع  ق ىىى ن مَّ ماكىىى ن نل ِتشىىىفن ق قىىىَّنمضشىىى  ءن ل كاكىىى نجنف ىىى نملىىىكنمللخىىىلنإالا

نملش عانقةن ضعنإلمنل ًبنعل نك اَّنمل  ة حن ق النملةً  ن.
ن

ممنِىىى  نمل تًلىىىينقىىىةنامىن  ةننننننن نإمىىى  ع لن م  ن تىىىمن لىىى نلىىى ةنل لىىىةً  ن  ىىى نف  ىىى نجنفىىىق ا   ىىىبنلخىىى الل
ن:نن(3)ملش مين اىنل ةن  ة  بن ت لاةن  نلخلبنجن ق لنفين ة بنملص  بنل نعّل ةن

 َلِكن ددددددددُه َمِلددددددددك  َهاَمددددددددت َعَّاِئُمددددددددهُ 
 

 ِبدددالُجوِد َفهدددو َيدددروُم الَبدددذَل بالِحيدددلِ  
 

 َما َقاَل ) ال ( َقطُّ ُمُذ ُحل دت َتماِئمدهُ 
 

 ُبخددالا بدده فوجدددنا الُجددوَد ِفددي الُبخددلِ  
 

ن

                                                 
 .58جنصنديوانه مل تًلين:ن(1)
 .ن100جنصسرقات المتنبي ومشكل معانيه لً  ين:نمل نلما ُنمن(2)
 .نن3/449جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(3)
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فلخلبنفينق لن)نالن(نجنكى ن ى نلاىلن ًىبنلى مةلمنجن ل ىممنت لاىةنمللى ةن ى نمللخىلنجنفىينإشى الننننننننن
جنشىاااإلمنًظا َّنملت لُّةنعًةنمل ات لَّنملتين  نمل  ِ نم ن ِ  نملش عانقةنتأثاانل  نجن  ظاو ى نفىينن

نجنف ت ن نَّ ان قص ٍةن.ف ل  ة حن ا لنع الل نلةنع نكممنملا لنم نملوالنع ل 
نملش عانل ل و اقىَّنملتىينمًشىأك نلتا  ى نصىوَّنمللى ةن ملمىخ ءنفىين  ة  ىبنجنفًىامان  لُن ِتفع

ن نكمانملشِّ  َّنفين  ة  بنلق لب ا ِّن نكىممنملىمين للىأنإلىمنمل ع ىلع نِىاع ٍُ ن(نجنفىأيُّ ُ لع نملُلمُلنل ل ع :ن)نُ ا ُج
نع  اعبنفن نللملع

ىىى ًين  ىىى نآثىىى ا ىىى مل ً ىىى نمل ً  ىىى تنفىىىينمشىىىا اكُنجن  ىىىلنملشىىىاامءنإلىىىمنعقىىىةنمل  مً  تن مل ق ًا
ةالنجنِ ل  مً َّنل  نمل ة  َّ نعع جنفقةنامقتنملشاامءنفِالنمل  مً َّنل  نملًا سن مل  ة حنجن متاخمتنمشِ الل

ق لنجن وض لنل ةن  ة   ُنعلمنم اانملخل جنلل ص لنإلمنتة حن م اانملًا سنفينش  َّنملُِامل  
ن:ن(1)مل نمل  لمنفين ةحن   ةنل ن  تُنملمُُّل ين
 َيددا واِحددَد الُعددرِب الددذي

 

 َأضدددَحى َوَلددديَس َلدددُه َنظيدددر 
 

 َلدددو كددداَن ِمثَلدددَك آَخدددر  
 

 َمدددا كدددان فدددي الددددُّنَيا َفقيدددر  
 

ن
ف لشىى عان صىىفن  ة  ىىبنلأًاىىبنَّ  ىىَّ نفىىينمللىى ةنجن لىى لغن تّىىمنلالىىبن م ىىةلمنلىى سنعلىىمن لىىبن

ن.مانمضا ن  ن ا ًينملوقان مل  لَِّ  نلبجنًظ انل  نلقينعلمنكمضا ن ثلبنجن ل ن
نل  نمل  ة حن فاٍَّن ختصٍَّن  نمللشانجنِق لنمل  ممًين ن:(2) ظ اتن  مً  ت 

 َأَمن َجَمَع الَدرَاِهَم واقتَناها           َكَمن َجَمَع النُّهى َليُسوا َسواء
 

ىىىَّلنلىىى  نفاتىىى  نجنفاىىىَّن ًضىىىُنل ىىى ن مل  ىىىة حنجن كىىىينفاىىىَّنمضلىىى مةنجن مخىىىاىنف لشىىى عان قىىى ُن  مً 
 ً قضَّ نل  جن كينفاَّنمللخالءنجن كين  مً َّنعقل َّنل ءنل  نملش عانلتوض لنفاَّن  ة  بنجنلاىةنم ن
مخضىىا  نلقىى مً  نمل ً ىى نجن"نف المىىتو  ُن   ىىلنمل اًىىمنملًومىىين  ىىعنملىىكن ل ىىبنعًىىبنلتًىى ٍصن ىى ن

ااةٌ قَاََِمااةٌ يَْتلُااوَن آَيَاااِت هللاِ  لَْيُسااوا َسااَواءً ن﴿ملقىىاآ نملِىىا ُن,ن ىىعنق لىىبنتاىى لمن: ِْ الِكتَاااِب أُمَّ جن(3)﴾ِمااْن أَْهاا
  ىىىأتينل ىىى نل ل ا قىىىَّنملقاآً ىىىَّنًومىىى  نجنفقىىىةنُفُصىىىُل  نمهللنتاىىى لمنعىىى نملِىىىالُنملمىىى ل نل ىىى نجنِىىىملكنفاىىىلن

ن.(4)ملش عانجنفأف ُةن  نملًاصن مضمل بن ال ن"ن

                                                 
 .ن6/294جننخَّانة األدبمللغةمةينجنملخ  بن:نن(1)
 .ن29جنصنديوانهلة عنمل    نمل  ممًين:نن(2)
 (ن.113م النآلنع ام نجنآ َّن)ن(3)
 .نن174جنصي أثر الن ص القرآني في الشعر العباسملش شينجنما ىن:نن(4)
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جنإلمنمل  مً َّنل  نشخصى َّنمل  ىة حنت  جنللنتاةانصانمل  مً َّنعًةنملشاامءنعلمنملك لُنتقت
نمل  ىىة حنعل  ىى نجنم نعافىىتنللخل ىى  نلتتضىىُحنصىى الن  شخصىى ٍَّنمجخىىاىنعجافىىتنلِا  ىى ن نلتوضىى لنِىىُا
ىممنملصى النتًِشىفنل لصى الن نلضىةِّانجنِ  نمل اًىمن تضىحج   ة   ُنملِا ُنل لصى النمل ق للىَّنل ى ن نض ا

ىىَّنشخصىى َّنمل  ىىة حنلشخ نملشىى عانمامةنمل ق للىىَّنل ىى نجنم نل  مً  صىى ٍَّنلىىُنتاىىافنلصىىوٍَّن ا ًىىَّنجن لِىى ا
ىىىَّلن ا ىىى نجنل ىىىةفن ىىىَّلنن   مً  ملً ىىىُلن ً ىىى ن م ا ىىى ن كل ا ىىى نجنفلىىى ءنلصىىى الن  ة  ىىىبنملِىىىا ُنل اقىىىةن ق ًا
إ ال  ىىى نجن  غلىىىبنعلىىىمن ثىىىلنكىىىممنملًاىىى عن ىىى نملشىىىاانمل  ىىىلنإلىىىمنمالمتقصىىى ءن ملت ل ىىىلنجن لىىىا  نا حن

ن ىى   خص صىى لنن–آثىى انتىىأثُّانملشىىاامءنلأصىى  بنمل ىىممكبنملِال  ىىَّننمللىىةلن مل ق  مىىَّنف ىىبنجن كىى نمثىىا 
نمل ات لَّن ً ُن.

ىىَّلنلىى  ن  ة  ىىبنةم ةنلىى ن   ىىةنلىى ن ىى تُنلىى نقل صىىَّنملىىمينمِا ىىبجن فلشىى انلىى نلىىاةن قىى ُن  مً 
 ل  نال اَّنل نقل صىَّنلى نا حنلى ن ى تُنمل  للىينملىمينلىُن لىةنعًىةان ى نُ مجىاُّانجنفىأامةنكلى ُءان ملً ىُلن

ىَّن ملت ل ىةن ملت ل ىلن ملتال ىلن مالمتقصى ءنجنفقىةنعىافنعًىبنكىمان ًبنجن كين   مً َّ نتقى ُنعلىمنمل ق ًا
ن:نن(2)جن ق لنن(1)مضش  ءنًت لَّنتأثُّاانل ل ات لَّن  ل  ث ُن

 َأُقبدديَص َلسددَت واَِن َجِهلددَت ِبَبدداللِ 
 

ددَك ذي النِّدددى ّداوِد        َسددعَي ابددِن َعمِّ

 هُ َشدددت اَن َبيَندددَك َيدددا ُقَبددديَص وبيَنددد
 

 أنددددَت الددددذ ميُم َوَلسددددَت َكددددالمَحمودِ  
 

 ّداوُد َمحمددددددددود  وَأندددددددددَت ُمدددددددددَذم م  
 

 َعَجبددداا ِلدددذاَك ، وأنُتَمدددا ِمدددن ُعدددودِ  
 

ن
ن ىعن قىينملىمينِى  ن شىتاكج    نمش ان  نق لنفينملل عنل  نمل ةحن مل ل ءنجنق لنال اىَّنملاِّ

لىُن لى لنلىبنملا ى ءن ى نل ىٍَّننلش انل نلاةنلوقةنمللصان  نل َّنجن مإلمامفنفينكل ءن  ة  بنإمم
مجخاىنجن ق لنال اَّن  ة ل ن   ةنل ن  تُنجن ك ل ل ن   ةنل نمجم ةنجنلاةنم نِى  نقىةن ىة    نجنفىأل لن

نف بن– ك نقا لَّنن–لبنمض لنملا  ءنجنل ً  نلخلنعل بنملث ًين ن:ن(3) قصاا
 َلَشت اَن ما بيَن الَيَّيدين في الن ددى

 

 ابدددددُن َحددددداِتمِ  َيَّيدددددُد ُسدددددَليِم واأَلٍَّدددددرُّ  
 

 َيَّيدددُد ُسدددَليِم َسددداِلَم الَمددداِل والَفتدددى
 

َْمددددواِل ٍّيددددُر ُمَسدددداِلِم    َأخددددو اأَلَِّد ل
 

 َفَهدددمُّ الَفتَدددى اأَلَّديِّ ِإتدددالُف َماِلدددهِ 
 

 َوَهددمُّ الَفتددى الَقيِسدديِّ َجمددُع الددد راِهِم  
 

                                                 
 .ن154جنصالعصر العباسي األول  ًظان:نض فنجنش قين:نن(1)
.ن  ىى نلاىىةك نجن20/105جنناألٍّدداني  ىى نلاىىةك ن.ن قىىةن اةتنمضل ىى تنعًىىةنمضصىىو  ًين:نن3/110جننديوانددهلشىى انلىى نلىىاةن:نن(2)

ىى ىىَّنلىى  نملما مىىل  نإلىىمنملىىينعج  ًىىَّن.ن قىىةنمِثىىانلشىى انفىىينشىىااان ىى نكىىممنمللىى  نملشىىااينجنِ  مً  ُ  ُل  ن.ن ًظىىان:نمللغىىةمةينجنً 
 .ننن6/298جننخَّانة األدبملخ  بن:ن

  ى نلاىةك ن.ن  اةتنمضل ى تنعًىةنملى نن6/287جننخَّاندة األدب.نمللغىةمةينجنملخ  ىبن:نن16/254جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(3)
  ءن.:نملمين تاةةنفينملتنالت متام  عنمختالفنفينملا م َّن.نن1/287جننالعقد الفريدعلةنالبن:ن
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 َفددال َيحَسددُب الت متَدداُم َأنِّددي َهَجوتُددهُ 
 

ددددددلُت َأهدددددد   ُل المَكدددددداِرِم ولكنِّنددددددي َفض 
 

ن
نفىينً ى  نمل ق للىَّنلى  نصى ات  نجنصى الن    ِ نم نًاةانكىممنملقى لن ى نقل ىلنمل ىةحنلى لُِا

نملِا ُنجن ص النمللخ لن.
نال اَّنل ا ن ة بنل مانملقص ةلنممتل أنلاااجن صلتبجنجنفق لن ن:ننننن(1) ق لن:نإ ا

 ي ُحنيِن من َنواِل ابِن َحاِتمِ اِجَعاا          بُخف  َأرَاِني وال ُكفرَاَن ِلل ه رَ 
ن

جنتبجن ال عبنخ ال لنفًامان  ظِّفنمل ثلنملق الن)نالُعنلخوين ً  ن(نةاللَّلنعلمنفشلعبنفين   
ف اغنمل ة  ن نضًابنلُن  صلنعلمنشيٍءنن  ن ة بنلىبن.ن"نفللىغنق لىبن   ىةنملى ن ى تُننخ لينمل ف  

ملق اىلن:نمامًىين النِوىام نهللناملالى ...نجنقى لنًاىُن.ننفأاملنفين لل بنجنفلا  نةخلنعل بنق لنلبن:نمًتُن
ً  ن  ل ُءللنُمكل " واين ج نلعخج ا ا ن.(2)ق لن:نكلنقلُتنَّ انكممنفنق لن:نالن.نق لن:ن مهللنلتالع

ن
ىىبنجنل صىىلنإلىىمن ىىةحنمضبنجن كلىى ءنماللىى نجن ىىبنجن لىى  نملىى نُع ا   ق لىىلنملىى نع  ًىىَّنلىى  نُع ِّ

ٍَّنلاقةك نل  ن  ل    ن ن:ن(3)جن ق لنل ق ًا
ُ  َنعدُا ِبَسديبهَ   َأُبوَك َلنا ٍَّيد

 

 وَأنددَت َجددرَاد  َلسددَت ُتِبقددي وال تَددَذرُ  
 

 َلددُه َأثددر  فددي ُكددلِّ َعدداِم َيُسددرُّنا
 

 وَأنددددَت َتعِفددددي َداِئبدددداا ذِلددددَك اأَلثَددددِر   
 

  ّ  نمل ةنفينكممنملل  ن  نملشاانملمين ق ُنعلمنمل  مً َّن مل ق ًاَّنجنلغ َّنمل ص لنإلمن
ن  لىكنمل  و ضلَّنجنمل نملشا ق  ن نلًِابنم ت  نع نَّ اانلً عتبنملشال َّنجن  ىثن قى لن ق اًلى نلى  نِىُا

ن:ن(4)ل نعلينملخ معينجن لخلنما ةنل نملُنملل كلين
 َقددددددد َمَررَنددددددا ِبَماِلددددددِك َفَوَجدددددددَنا

 

 َجددددواداا ِإلددددى الَمَكدددداِرِم َيْنِمددددي  ەُ  
 

 َمدددا ُيَبدددالي َأتَددداُه َضددديف  ُمِخدددف  
 

 َأَتتددُه َيددأُجوُج ِمددن َخلددِف َردمِ َأم  
 

 َفاْنَتَهيَندددا إلدددى َسدددعيد بدددِن َسدددْلمِ 
 

 َفدداَذا َضدديُفُه ِمددن الُجددوِع َيْرِمددي  
 

 واََِذا ُخبددددددددَُُّه َعليددددددددِه َسَيكِفيددددددددد
 

 ددددَكُهُم اُ  َمدددا َبددددا َضدددوُء َنجدددمِ  
 

 َواََِذا َخدددددددداَتُم الن بددددددددي  ُسددددددددَليما
 

 َن بدددِن َداووَد َقددددد َعدددالُه ِبَخددددْتمِ  
 

                                                 
 .ننن6/323جننوفيات األعيان.نمل نخلِ  ن:نن1/286جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(1)
    نلاةك ن.ن6/291جننخَّانة األدبن:نمللغةمةينجنملخ  بن(2)
 .ن53جنصاإليجاَّ واإلعجاَّ –خمس رسائل ملثا للين:نن(3)
مل لىىىىىاةن:ننننن  ىىىىى نلاىىىىىةك ن.ن2/223جنأماليددددده ملقىىىىى لينجنملىىىىى نعلىىىىىين:ننن  ىىىىى نلاىىىىىةك ن.ننن88جنصنديواندددددهملىىىىى نملشىىىىى ق  ن:نن(4)

 .ن2/892,الكامل
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 ارَتحَلَنددا ِمددن ِعْنددِد َهددذا ِبَحْمدددِ فَ 
 

 َوارَتَحلَنددددا ِمددددن ِعْنددددِد َهددددذا ِبددددَذمِّ  
 

ن
ن نًومبنثق فَّلنة ً َّلنع ل َّنجنف ضثانملتُّامثينملةِّ ًينلى ا   نمل نملشا ق  نقةنثقفا    نمل ال ظنم ا

 جىبجن خ ت ىبجنجنفينشااانإمنًىامان ىأتينعلىمنمِىانقى ُن ىأل نن  ىأل ننجن ملىاةُنجن مى ةً نمىل    نجن ُختْن
ن( . فََسيَْكفِيَكُهُم هللاُ  )ل إلض فَّنإلمنت ظ وبنللا نملال امتنملقاآً َّنجنِق لبن:ن

ن نف   ن تال نل ل  مً َّنلى  نشخصى َّنمل  ىة حنجن شخصى ٍَّنمجخىاىنعجاعفُىتنلِا  ى نجنف ت ثاىم ان لج
ن:نننن(1)نفينق لنمل تًلينفين ة بنلِ ف انجن تاا ضبنلم فنملة لَّنجنإمن ق ل

َُ ُقلُت َلُهم       ُِ َيَديِه والشآ      َقاُلوا َهجرَت ِإليِه الَغي  بيبُ ِإلى ٍُُّيو
ن

ن ىىَّنلىى  نِىىُا نمل  ىىة حنمقصىى ك نجنعًىىة  ن ا ىىةجنملشىى عانإلىىمنمل  مً   تصىىلنةالىىَّنمإلشىى ةلنلِىىُا
ن ن ضىابنفىينملِىُا نشخص ٍَّنتامث ىٍَّنعافىتنلِا  ى نلى  نملاىابنجن تىمنمصىل تن ىثالل ُا   ة  بنجنِ 

ىىَّنلىى  نشخصىى َّنمل  ىىة حن م ىىةنملىى مةنملل كل ىىَّنم نمإلمىىالُنجن مللىى ةن قصىىةنكًىى نم نتِىى  نمل ق ًا جنً 
ملم  نمشت ا منلِا  ُنجن تمنمصل  من ضالل نلل ثلنجن  ت ثالنكممنملً عنفينق لنمل نملمى ع تينجنإمن

ن:نن(2) ق لن  ة ل ن  ق اًل ن
 َمدددددا َبعدددددَد ُلقَيددددداَك ِللَعدددددافيَن ِمدددددن َأَمدددددلِ 

 

 وِك َوَهدددذي َدوَلدددُة الددددَُّوِل َمِلدددُك الُملددد 
 

 َمدددددن َحددددداِتم  ؟ ِعندددددَدَما َكف ددددداَك َواِهَبدددددة  
 

 َحتدددى ٍَّدددَدا َمدددَثالا َناِهيدددَك ِمدددن َمثدددِل  
 

 َوَمدددددا الِمُئدددددون ِمدددددَن اأَلنَعددددداِم َتنَحُرَهدددددا
 

   ِلَمددن ُيِضدديُف وَمددا َعشددر  ِمددَن اإِلَبددلِ  
 َمن ُيطلُق اأَللدَف َبعدَد اأَللدِف فدي طلدقِ 

 

    َطددلِّ الن ددَدى َوالَوِبددِل الِهَطددلِ َكددم َبدديَن  

ن
 لتتضحنملص النلشِلنمفضلنآثًا نتقة ُنًص  نلش عان م ٍةنجن اةُّن ى نمِثىانملشىاامءنتىأثالمن
ل لولمىىوَّن مل ً ىى ن علىىُنملِىىالُنجن تىىمنمكىىبنلاضىى ُنإلىىمنمًاىىبنِىى  ن اتًىى ن ىىمكبنمالعتىى ملنجن لأًاىىبن

نمض النعل منمل ق ًاَّنلى  ن  ة  ىبن ملل ىانجنل ً ى ن قى ُنملىًاصنملثى ًين ات لينمالًت  ءنجن  ق ُنملًاصُّ
نَّ اان.ن ن  ة  بنجن ُت   لع لع نعلمنمل  مً َّنل  نُت  ُّ

ن:نن(3) ق لنمل نملا  ينفين ة بنملق مُنل نعل ةنمهللنن
 وَأقَبلدددددت َبحدددددراا ََّاخدددددراا فدددددي ُمدددددُدوده

 

 علددى َمددتِن َبحددِر ََّاِخددِر فددي ُمدددوِدهِ  
 

                                                 
 .نملشؤل بن:نملةفاَّن  نمل  ان.ن349جنصنديوانه مل تًلين:ن(1)
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 َك َقدددددددددراا َوُرتبددددددددةا َوُأقِسددددددددُم ِبالُمَعِليدددددددد
 

 لُجددوُدَك ِبددالمعروف َأضددعاُف ُجددوِدهِ  
 

 َوَمدددا ِرفدددُدك المحمدددوُد ِمدددن ِرفدددد رَافددددِ 
 

دددددة  فدددددي رفُدددددوِدِه    ُتَعدددددّد عُيدددددوب  َجم 
 

 تددددذوُب رفددددوُد البحددددِر بعددددَد ُجُموِدهددددا
 

 َوَمالُددددددَك ِرفددددددد  َذاَب بعددددددَد ُجمددددددوِدِه  
 

 وأنددددَت متددددى ُجددددََّت الحدددددوَد َنَفْعَتنددددا
 

 بحددر  جدداََّ أدنددى ُحددُدوِدِه  وَكددْم ضددر   
 

 ومددددا َِّْلددددَت فدددددي ُكددددلِّ األمددددوِر َتبدددددَُّّهُ 
 

 بمددا َيعَجددَُّ الُحّسدداَب َضددبُط ُعقددوِدهِ  
 

 وَقددد عددرَف البحددُر الددذي أنددت عددارف  
 

 َفطأطدددددددَأ مدددددددن ُطغياِندددددددِه وُمدددددددُروده  
 

 وأضددددددحى َذلددددددوالا َظهددددددَرُه إذ ركبتَددددددهُ 
 

 ِلمجدددددِد َيبيدددددُد الدددددد هر قبدددددَل بيدددددوِدِه  
 

ن
تنملمىىىًَّنملشىىىاامءنكىىىممنمل اًىىىمنجن تىىىاةةنفىىىينمشىىىا انِث ىىىٍان ىىىً ُن صىىىفنمل  ىىىة حنلقىىىةن ضىىىغ

ملِا ُنل لل انجن لِ نم ى لن ىً ُنلىُن مىت عنت ل ىةنكىمانمل اى ًينل  الى ن ى نكىممنمل صىفنجنفى ًواةنملى ن
ملا  ين  نل ً ُنل  ال نل مانمل  مً َّنل  ن  ة  بن ملل انجنفلاةنم نع ةنإلمنتشل  بنلبنفينملل تن

نلىى ةن  ة  ىىبنمضىىا فنلىى ةنمض لن نفىىينملل ىىتنملثىى ًينجنلتأِ ىىةنق لىىبن:ن)نلىىأ ا جنًىىامان للىىأنإلىىمنملُقُمىىُع
ىىَّنجنلع جتلا ىى نل لاتلىى تنمضجخىىاىنعىى ن ا ىى نإ ىىامةانمضةلاىىَّنجن ملل ىىان(نجن كًىى نلىىةمتنم لىىمنعتلىى تنمل  مً 

نجنل صىلنإلىمنآخىانعتلى تنمل  ى نجن لأًاىبنقىةن ضىاُّ نملل انالن ل ةنةما ل ىَّنجنلتا ى ُنتوى ُّ نف مِانم ا  مً 
نملشىى عان   ىى ن ىى  لنعىىةاك ن م  صىى ُءك نفقًاىىبن ِجلِّ ىى نجن م ا مل  ىىة حنعل ىىبنجنف  ة  ىىَّن لىى ُّانفىىينمض ىى ان
م ال نع ن م ل  نجن كً ن ِشفنملش عانع نآخىانمةّلتىبنملتىينتثلىتنتوى  ن  ة  ىبنعلىمنملل ىانجن

ن ك ن  نمق ىنمضةلَّنملتىينمِاكى نجنلِىينالن تىاكنل لى لن وت ن ن ًِىٍانم ن مىتًِانفى لل ان اتىاف   ى لنضيِّ
أًاىبن بنظ ااجن ل ممنملةل لنمللُنملشى عانمضفى مانجنِ  نل  ة  بنجنفِا ل مانمل ق قَّنجن ل ممنخضعن ملا
فين ً ظاٍلنِال  ٍَّن مامنإلمنإف  ُنخص بنل ل لَّن ملةل لنجن كممن  نمض  انملتينتش انإلىمن ىةىن

نتأثاانل ممكبنمل تِل   ن.ن
ممن  ًا  نِ  نتشل  بن م  ِل نتقل ة ل نجن م  نمل نملا  ينلُن ملكنفينتشل بن  ة  بن مل  نعل ً نم ا

ىبنملثى ًينلبنلبنضا اللنمقتضت  نع ةتبن  نمواٍلنل ا ٍَّن جنجنتض عفنإعل لًى نلقةاتىبنملوً ىَّ.ن فىينًصِّ
ىىقان ىىبنملىى نم ىى م  نلىى  ن)نت ىىّ لن(ن  ة  ىىبنجن )نت ىى  لن(نَّ ىىاانفىىينإ ىى انلىىةلينجنف قىى لنفىىين ة لصا

ن:نن(1)إم  ع لنل نللللن
دَعاِف تحاُمدل    فيمن ِسَواك علدى الضِّ

 

دددددلُ    أبدددددداا وفيدددددك عدددددن الضدددددعاف تحمُّ
 

 ولمعشددددددددِر ال ينُعمددددددددون تطدددددددداول  
 

لُ    ولراحتيدددددددددددددك الث دددددددددددددرتين َتطدددددددددددددوُّ
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ِل َعيبددددهُ   ولقددددد نفيددددَت عددددن التَطددددو 
 

 َفغددددددددددا وأصدددددددددبعُه َمرامددددددددداا يسدددددددددهلُ  
 

ددددةا   وَلددددُرب  شدددديِء ذي محاسددددَن َجم 
 

دددددددددل ولددددددددد   ه مقدددددددددابُح إن أُديدددددددددَم تَأمُّ
 

ِل أنددددددُه ال واجددددددب    عيددددددُب الت َطددددددو 
 

دددددددددُل    وَندددددددددراَك ُتوِجُبدددددددددُه َوفيدددددددددَك تنصُّ
 

 َكم لدددددَت باإِليجددددداِب ِمندددددُه َمحاسدددددناا 
 

 قدددددد كندددددُت أحسدددددُب أنهدددددا ال َتكُمدددددُل  
 

 وَقرندددددددَت باإِليجددددددداِب أن َصدددددددف يَتهُ 
 

 مدددددددددن ُكدددددددددلِّ إذالل َكَمدددددددددن يتنق دددددددددُل  
 

 ال أن تُدددددرىيددددأبى لدددددك التفضدددديُل إ
 

 وعلددددى التّطددددوِل مددددن َيددددديك َتفضددددلُ  
 

 لبدددروق وجهدددك فدددي الوجدددوه تهلُّدددل
 

 ولصدددددوِب كفدددددك فدددددي األكدددددف تهلدددددل 
 

 وتددددرى نوافددددَل مددددا أتيددددَت َفرائضدددداا 
 

 والفددددرض عنددددد بنددددي الَّمددددان تنفُّددددل 
 

 متغددددافالا عددددن ِذكددددِر مددددا أسددددديَتهُ 
 

 وَاذا وعددددددددددددَت فدددددددددددذاِكر  ال َتغفددددددددددددل 
 

 متواضددددددعاا أبددددددداا وقدددددددُرَك َيعتلددددددى
 

 مَتضددددددددداِئالا ابدددددددددداا وأُمدددددددددرَك َيعُبدددددددددلُ  
 

 ُفقدددددَت األنددددداَم صدددددنيعةا وصدددددنائعاا 
 

 ال َّلددددددَت َتسدددددددتعلي وِقرُندددددددِك َيسدددددددُفلُ  
 

 َفدددددِاَذا اأَلَماِثدددددُل َجددددداَيُروَك َصدددددنيعةا 
 

 َفَكدددددددددَأن  َأيَمدددددددددُنهم هَناِلدددددددددَك َأشدددددددددَمُل  
 

ن
ل اىى ًينملةق قىىَّنف لشىى عانفىىينكىىمانمضل ىى تن لىىة ن ًىى ظالمنِل ىىالمنجن شىى عالمنلىىةل ل ن غىى صنفىىينم

ملاق قىىَّنجنإمنتج ُلىىعجنل مًىىبن ىى نشىىااانل  ملىىعنمللىىةملنجن  ىى ن ج ىى ُىنف ىىبن ىى نقىىةالن لامعىىٍَّنعلىىمنًمىىجن
جنتىىة انلىى  نملال ىى ءن ملوق ىى ءمضةلاىىَّن ىى نً   ىىَّنجن ممىىتةع ءنصىى الن ىى نصىى انمل ًىى ظامتنملتىىينِ ًىىتن
لنملتىىينلىىاتنلىى  نملىىينعلىىين ىى لنملِل ىى تن  ىىة ةن ا ً  ىى نإلىىمنملىىمِّك ن ىى نً   ىىٍَّنمخىىاىن,نِ ل ًىى ظان

جنِ ىى ن ظ ىىان  ىىلنملشىى عانإلىىمن(1) مىى نمضشىىااين ىى لنملصىىالحن مضصىىلحنملللىى اينجن تل  ىىمنملىىين
ن نآخا  ممتخةمُنممل بن ةحنملشيءن م ِّبنجن ملكنفين ة ثبنع ن   م نملت ّ لن ع  لبجن ك ن ظ ا 

ن  ىى جنلًِاىىبنقىىةن جنًق ىى عنجنم نلاىىةُنمل لىى ب اىى بنل ال ىى ن ظىى كانتىىأثاانل ل ات لىىَّنجنفىى لت ّ لنخ ىىا 
 قىىىىةن شىىىى بنلىىىى إلماللنجنم نلىىىى لّ  نلىىىىبنجنم نالن صىىىى بنلمىىىىا ةلنمل ت ىىىى لنجن قىىىىةنالن ِىىىى  نمل ت ىىىى لن
 ت مضىىال نجنف قلىىلن ىى نمثىىانصىىً ابنجنِىىلنكىىمانمالعتلىى امتنممت ضىىاك نملىى نملا  ىىينجن تّىىمن صىىفن

ن ى نمجتىين لِىَّنعقل ىَّن  ة  بنلصوَّنملِ  لنم نل لصوَّنملل  اَّنمل  ًاَّنجن كممنالن قعنعلمن ثلبن إالا
جن ن"نظً ل نل ل ا ًين ا صل نعل   جن أخمنمل اًىمنمل م ىةن   لّىةا فً َّنخ صَّنجنِ ل نملا  ينملمينِ 

                                                 
 .ن535جنصالعصر العباسي الثاني :نض فنجنش قين:نن ًظان(1)



217 

 

نً   ىىَّنجن تىىمن   تىىبن لىىمنِىىلِّ ن لىىبنجن م    الىىُنمًاىىبنالنفىىالن ىى ملن قلّلىىبنظ ىىالمنلىىل  نجن  صىىافبنفىىينِىىلِّ
ن.ن(1)   عنف بنض ةن"ن

ن
نملىىىا حنملولمىىىوينملىىىم بعنجنلالىىىبن ال ىىى نملل ا ىىى تنإ ا ينظ ىىىانفىىىين ا للىىىَّنملشىىى عانل  ضىىى عع

أًاىىبن متقصىىين ِا تىىبن  ملتو صى لن  تتلا ىى نجنفام ًىى ان صىىّ انةقىى ا نمضخىىال ن ملشِّى ُنفىىين  ة  ىىبنجنِ 
ىىى  نكىىىممن ىىى نمضمىىىل بنملتىىىين مىىى تنقصىىى اةانلىىى ل  لنجن تىىىمن  مىىىًِ تبنجن اصىىىةك ن  تغًىىىمنل ىىى نجنِ 

نملش عانفين ة بنع ةنإلىمنًى ع  ن ى نمصل تن ا   تن اكقَّنلق اا  ن.ن ممن  نمضوً نإلمنملكنم ا  م 
(ن ملتىىىينت ىىىةاثنف  ىىى نن8-1مالمتقصىىى ءنجنم ل  ىىى ن:نمالمتقصىىى ءنملاىىى   ةين:ن  شىىى لنمضل ىىى تن ىىى ن)ن

ن ىى نةخىى لنملىىًقصنف ىىبنجن ث ً   ىى ن:نمالمتقصىى ءن لقمىى  بنعىى ن)نملت ىىّ لن(نف لىىةً ان ت ىىّاىن  ت ىىا ُّ
(ن ملتينمش انف   نإلمن ا ٍ نعةلنجنِت للن لبنمل  ة حنعًةنن13-9 ن)نمضجفقين:ن  ش لنمضل  تن 

ىّلن نعل ىبنالنً فلىَّنجن لأًاىبن تغ فىلنعًىةنع  اىبنِ ل تً مىينجنِ  ن  نُ ُ لجىبجنفىا   ملا  ءنجن لأًابن اىنم ا
جنتن.نمض ىانملىمين ُمى بجنل ضصى لَّعنملكنل ش ةلنلِا بن مخ ابنملمين خل ن  نم َّنع  ٍبنم ن ًغص 

نلالبن لال نف بن مل اَّن. ن
ن

جنثاىىىلنفىىىينمكت ىىى ُنملشىىىاامءنل لتلا ىىىةإممنِىىى  نتىىىأث انملثق فىىىَّنمل  ً ً ىىىَّنل ً ق ىىى ن فلمىىىوت  نجن ت 
ن:(2) ملتاا  نفينمل اً   تنجنِق لنمل تًلينفين ةحنمل نملا  ةن

 َظددداِلُم الُجدددوِد ُكل َمدددا َحدددل  َركدددب  
 

 ِسدددديَم َأن يحِمددددَل الِبَحدددداُر َمددددََّاُده  
 

 َرتِندددددي َفواِئدددددد  َشددددداَء ِفيَهددددداٍَّمَ 
 

ددددددا أَفدددددداُده    َأن َيُكددددددوَن الَكددددددالُم ِمم 
 

 َمددا َسددِمعَنا ِبَمددن َأَحددب  الَعَطاَيددا
 

 َفاشدددَتهى َأن َيُكدددوَن ِفيَهدددا فُدددَؤاُده 
 

 َكثُدددَر الِفكدددُر َكيدددَف ُنهدددَدى َكَمدددا
 

 َأهددَدت إلددى َربَِّهددا الددر ئيِس َعِبدداُده 
 

ن
نفينشااانجن   نملكنف لش عان لًحنلتال اانً  نملول موَّن ملتلا ةنجن ملا  لنمل ً قين مضح 

ن  نآث انملً عَّنملاقل َّنملتينمِتمل  نملش عان  نكمانملثق نمثا  ن. فَّنجنف لا تنُفًابجنً  نملاقلإالا
نملثق فىىَّنملو امىى َّنل ىى نت  لىىبن ىى ن إممنِىى  نكىىممنمثىىانملثق فىىَّنمل  ً ً ىىَّنلولمىىوت  ن  ً ق ىى نجنفىىق ا

قةن لا تنمكت  ُنملشاامءنإلمنمل ل لغَّنجن مل  لنإلمنملتشىخ صنجن ملت ل ى نفىينمى  ءننع ةمٍتن تق ل ة
علىمنن-َّ للى لنن–ملخ  لنجن لملكنتً عىتنتشىِ التنملصى النعًىةنملشى عانجنلى  نصى اٍلن اً  ىٍَّنتاتِى ن
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ىىىٍَّنتصىىىةانعىىى نملخ ىىى لنجن تاتِىىى نعلىىىمن ظىىىالٍلن ىىى نملاقىىىلنجن تصىىىةانعىىى ناؤ تىىىبنجن صىىى اٍلن جشخصا
جن ل ىىَّنجن ملصىى النمل اً  ىىَّن مل مىى َّلىىةً نشىىاانملشىى عان ل ىىعنلىى  نملصىى النملاقل ىىَّن ملخ مل ىى مسنجنف ن

ن ملص النملتلم   َّن ملتشخ ص َّن.
نم نُ و ىىةن ىىى نِلتىى نملثقىى فت  نفىىىينتشىىِ لنصىى اتبنجنفااضىىى  ن  قىىةنممىىت  عنملشىىى عانملال مىىيُّ

َّنجن ل  نم ىةن ظى كانلأمل بن ا ٍفن ق ُنعلمنمل  مً َّنجنملتين ق    نملش عانل  ن  ة  بن  نل 
مل ل اَّنمل  ا َّن  نل َّنث ً َّنجن)نملل ىانجن ملً ىانجن ملغ ىثنجن ملمى  بنجن ملغ ى ُنجن ملة  ىَّن(ن,نثىُن
 ا ةن  نخاللنكمانمل  مً َّنإلمنًوينمل ق  مَّن مل   ثلَّنل  ن  ة  بن ل  نكىممنمل ظ ىانمل ى اينلاىةن

ننلاىىى نشىىى مكةنكىىىممنمضمىىىل بنت ىىىتنلىىى بنم ن ىىىةاعينتق اللىىى نفىىىين لىىىبنملشىىىلابنل ً  ىىى نجن   ِىىى نإةام
ن.(1)مال تل ننملتال لينم نملتوا  ن

جن تّىمنبنفينشاانمل ة حنلش  َّنملُِا قةنمِثانملشاامءنملال م   ن  نممتخةمُنكممنمضمل ن
 ى ن جقىّةُنملشى عانن–َّ لللى نن–ل  ِ نم نًُاجةااجنظ كاللنشاا َّلنفينشاانمل ة حنفينملاصانملال مينجنإمن

نملل تنمض لنعلمنمإلَّام نفينمالةع ءنجن  نخاللنمل ل لغَّنفىين اً انلق ام ةنل ت  ن  نملشاانجن قُ 
تًى كين تاىى لينصىو تنمل شىىلابنعلىمنم نتقىى ا نلصىىو تنمل شىلابنلىىبنجن  قى ُنملل ىىتنملثى ًينعلىىمنتال ىىلن
تىىىب لىىىَّنعلىىىمن ىىى نمكىىبنإل ىىىبنملشىىى عانفىىىين  مً  ن ل لغىىَّنملشىىى عانلالىىىٍلن ً ق ىىىٍَّن قًاىىىَّنجنتقىى ُن قىىى ُنمل ج

ُلىَّلن تالى اللن قللىبجنملاقىل نف لشى عان جقىةان حنعلمنملظ كالنمل ل ا َّنمل  ا ىَّ  و ضلتبنلل  ة نُن ج جن  لاىلج
ملشلبنفىيننبلجاةانعًبن نالًابن  ةفنل ممنمضمل بنتأِ ةنق لنظ  ان لن مل اًمنقا لل نلل مقعنل لاَُّن 

ىىىةُّن ىىى ن ىىى نلىىى  ننملتشىىىل بنجن ملتشىىىل بنمل شىىىلابنلىىىبنمِثىىىان ً ىىى نفىىىينمل شىىىلابنجنمض ىىىانملىىىمين لالًىىى نًجاع انلا خل
نمل قل بن.

نكممنملضىابن ى نمل ىة حن جظ ىان ىةىنمىاينملشىاامءنملال مى   نإلىمنملتلة ىةنفىينمل اى ًين إ ا
 مضمىى ل بنملشىىاا َّنملتقل ة ىىَّنجنفلاىىُةنمْ نِىى  نمل  ىىة حن شىىلابنلىى لوامتنفىىينِا ىىبنجنًىىاىنملشىى عانقاًىىبن

جنف ق لنل نمجُِّنص  بنجن ًوينمل ق  مَّن مل م نً انملوامتنع ُا ن  ة  بنجنِ  ن:نننننننن(2)  ثلَّنل  نُِا
 ، َوَمددا َأرض  بدده َشددَبهاا  َقدداُلوا الفُددرَاتُ 

 

 َوَلدددددن َيقُدددددوَم ِبَجددددداِري َسددددديبَك الن هدددددرُ  
 

 َيسدددِقى ِمدددن اأَلرِض َجنَبددداا ال ُيجددداِوَُّهُ 
 

 َوَسدددداِئُر األرِض ِمندددددُه َيدددداِبس  َصدددددِفرُ  
 

ن

                                                 
.نملىى نن363جنصنالتلخدديص :نكىى نإ قىى عنتلىى   نلىى  نم ىىا  ن ىى نًىى عن م ىىةنفىىينمل ىىةحنم نَّ ىىاان.ن ًظىىانملق   ًىىين:نالتفريددقن(1)

ن:ن  .نن4/259جننأنوار الربيع اصُ 
 .ن3/178جننالمواَّنةمآل ةين:نن(2)
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نملً ىان مىقين ى ن  لىبنف لش عانالن ل  نتشل بن  ة نجن ملالاىَّنم ا   ىبنلً ىانملوىامتنفىينملِىُا
فقىى نجنل ً ىى ن  ة  ىىبن مىىقينمضا نِلا ىى نجنقا ل ىى ن لا ىىةك نجن فىىينكىىممنتأِ ىىة نلا ىى ُنِا ىىب.ن ل ىىممن
ممت  عنملش عانم ن  تجنلًو بنمل   ثلَّنل  ن  ة  بن ملوامتنل متةالٍلنتال لىينجنفىأخاننمل اًىمن ى ن

ناملَّن.ماللتمملنإلمنملغ
 الن خومن  نفينق لنملش عان  نتأثٍُّانلالُنملِالُنجنفأمل لبن قى ُنعلىمنمل ًى ظالنجنفى ل  مان
ن ل ةلىىبنجن  ًىى ظالمن الل نكًىى كن لىى ةع نلىىأ ا نملشىى عان  ىىسُّ  مللىىةلن تقىىة ُنمل لىىجن ملالىىلنجن شىى انإلىىمنم ا

ىىةنف  ىى ن اًىى انج   قىى ِّين ىى نمكىىبنإل ىىبن ىى نًوىىٍينن ًىى ظاانجنفًىىامان ًوىىينمةِّعىى ءنمآلخىىانجن  قىىةُِّن لىىَّلن ؤِِّ
أًابن    لن  نخالل  نإف  ُنخص بنِ  ن والنمل تِل   ن. نلل ق  مَّن مل   ثلَّنجنِ 

ن
نفىىين ة ىىبنللصىى  بنًظىى ُنمل لىىكنجنإمنإًاىىبنالن لىى ِّ نتشىىل بن   ثلىىبنمل مىى نلىى ن  مىىمنملقجّ ىىيُّ

نملًا ىىان مىى لنل ل ىى ءنجن نجن ملالاىىَّنم ا ل ً ى نم ىىةين  ة  ىىبنُتمىى لنل ل ىى لن  ة  ىبنلً ىىانملوىىامتنفىىينملِىُا
ن:ن(1)علمنملاو لنجن ق لن

 َوَلم َيدرَض َحتدى َشداَفِة الَشداَم َناِسدخاا 
 

 ِبُجدددددددوِد َيَديدددددددِه ُسدددددددن َة الدددددددُبَخالِء  
 

 َأَقدددددداَم علددددددى َشددددددطِّ الفُددددددرَاِت َكَأن َمددددددا
 

 ُيَبدددددداِري َطددددددواِمي َماِئددددددِه ِبَعَطدددددداءِ  
 

 َتسدددديُل علددددى َأيدددددي الُعَفدددداِة َيميُنددددهُ 
 

 اِل ِإذا َسددددداَل الفُدددددرَاُت ِبَمددددداِء ِبَمددددد 
 

ن
ن  ة  بن ًمخنع ةلنمللخىلنعًىةنلاى نملًاى سنجنفقًاىبنلالىبنل ل امتىبن ِ   نلالنملش عانُِا
نملًا سن مِا ًبنعًةنمل ة ثن نكممنملًا انملمينعافنلا  ابن مخ ابنجنفلُنُ اجةع لش ِّنملوامتن ًمخنُِا

نمفاىى لن  ة  ىىبنفىىينمللىى ةن ن نض ا ثىىالنع   ىى ان ىى نمل ىى لنمةكشىىتنملًىى سنفأًمىىت ُنع ىى ءنعىى نملِىىُا  ِ
كىىممنملً ىىانملىىمين وىى  نعلىىمنملًىى سنل  اىىبنجنفاَّلىىَّنملًىى سنفىىينمل ىى لجن توضىى لبنعلىىمنمل ىى ءنلال ىىُن

ا بن.ن ن ل ل  نلمِانمل  ة حنِ 
نملل تىاينقى  سن   ثىل نم ا ى نقى لنملل تىاينجنإالا نن شل ب نلق لىبنم ضل ن  ة  ىبنجن مل ىُ  لى  نِىُا

لىىةتنثق فتىىبنم مىىعنفىىينق لىىبنجنإمنًىىامان  ظِّىىفنملوىى ظنمل ات لىىَّن)نملخصىى صن ملا ىى ُن(نفىىينجن نمل ىى  ا
لنف   ن  ة  بنعلمنمل  انجن لالبنمل ةن ًبنجن ق لنفين ة بن ن:ن(2)مِاانللالاَّنملتينفضا

 َورََأيدددُت َيدددوَم َندددَداَك َأشدددَرَق َبهَجدددةا 
 

 واهتَددددددددددَّ  َأَطرافدددددددددداا ، َوَرق  َنسدددددددددديَما 
 

ُِ ِفددددي َظلَماِئددددهِ َورَأيددددُت َيددددوَ   َم الَغيدددد
 

 َجهمدددددددددداا ُمحي دددددددددداُه َأٍَّددددددددددم  َبهيَمددددددددددا 
 

                                                 
 .ن457جنصندمية القصرملل خا ين:نن(1)
    نلاةك ن.نن3/173جنالمواَّنة  مآل ةين:ن(2)
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 َوَيُخددددصُّ َأرَضدددداا ُدون َأرِض ُجددددوُدهُ 
 

 َوَسدددَحاُب ُجدددوِدَك ِفدددي الُعَفددداِة ُعُموَمدددا 
 

نملتال ىىىىلن تل ملىىىىبن نتال ىىىىلنملشىىىى عان ق قىىىىي نصىىىى ة نجنعلىىىىمنملىىىىاَُّن ىىىى نم ا نللقىىىى ائنم ا   جُخ اىىىىلج
نخ  لنجن ملالُن ملو ن.ملصة ن ملِمبنجن مل ق قَّن مل

ن
ن  لىىىَّلنعلىىىمنتوىىى ُّ ن لاىىىَّنتختلىىىفنعىىى نعلاىىىَّنملل تىىىاينجنل قىىىةِّ   نةلىىى الل   لىىىت سنملىىى نملا  ىىىينعع
ن  ة  ىىبنفضىىلنملغ ىىثنلىى لالُن نجنعلىىمنملىىاَُّن ىى نمةِّعىى ءنملشىى عانلىىأ ا   ة  ىىبنعلىىمنملغ ىىثنفىىينملِىىُا

نملقمىى َّنفىىي جنا  ىىينِ ًىىتنقمىى َّلنضىى  ىًظىىانملىى نملن مل لىى نجن تق مىىُن اىىبنمللىى ةنجن لِىى ن لىىة نم ا
ن:ن(1) ق لن

َُ ِبدالِعلِم والَحِجدا  َفُضلَت َأَخاك الَغيد
 

 وَحاَصصددَتُه ِفددي الُجددوِد َأيُّ ِحَصدداِص  
 

 َعلدددى َأن دددُه َيمِضدددي ، َوَأندددَت ُمَخددديِّم  
 

 َسددددددَماُؤَك ِمدددددددرار  َوَروُضددددددَك َناِصددددددي  
 

ن
خلُصنإلىمنتوى  نلى ةن  ة  ىبن ُن  اقةنمل نت  ُن  مً َّنل  نل ةن  ة  ىبنجن لى ةنملماى لنجنلعى

نع ى ءنملمى لنالن ِى  نصى ف ل نِا ى ءنمل  ىة حنعل ب نض ا فىينإشى النإلىمن ل اىَّن ى ءنن–جن   نملىكنإالا
ن:نننن(2) ق لن  ة ل نن–ملما لنملِةالن

 ُر ُمَكد رُ اَك ٍَّيْ َأن ُه               َكِدر  وَأن  َندَ  ُجوِد َكُجوِد الس يِل ِإال  
ن

ن  ة  ىىبنجن لِىى نلىى سنعلىىمنملمىى لنِ ىى نمّةعىىمن   ظِّىىفنم ل اىىاينملالاىىَّنًومىى  نلتوضىى لنِىىُا
ىىةان(نفىىين ىى ءنملل ىىان)نمل ل  ىىَّن( ن ُِ ًا ىى نعلىىمنملل ىىان ملغ  ىىَّنجن مضىى فنإلىىمنصىىوَّن)نمل ملت ىى  ينجن م 
ن ا ل نلم منمل مم نإممن  نق سنل  نجن لألخال نملو ضلَّنعم لَّنجن لملكنمضومنملشى عان ل لاُلنللُِا

ن:ن(3) اانملم قينةاللَّلن اً ّ َّنجن ق لنعلمنتص ن
 َتَندددداَََّع ِفيددددَك الش ددددَبُه َبحددددر  َوديَمددددة  

 

 َوَلسدددددُت إلدددددى َمدددددا َيَُّعَمدددددان ِبماِئدددددلِ  
 

 إذا ِقيددددَل َبحددددر  َفُهددددو ِملددددح  ُمَكددددد ر  
 

 َوَأندددَت َنميدددُر الُجدددوِد َعدددذُب الَشدددَماِئِل  
 

ُِ فُددددوَك ِللُّددددّدِر َمعددددَدن    َوَلسددددَت بَغِيدددد
 

ُِ الَهواِطدددِل  َوَلدددم ُتلدددفِ    ُدر اا ِفدددي الُغُيدددو
 

ن

                                                 
 .نن776جنصنالمنصف للسارق والمسروق منهملت ًمينجنمل نِ  عن:نن(1)
 .ن309,نصننالتشبيهات مل نملينع  ن:ن(2)
ن:ن.نمل نن49قص ةلنن3/1074جننشروح سقط الَّندن(3)  .ن4/262جننأنوار الربيع اصُ 
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نعلىى نثق فىىَّنعصىىانمل اىىاين  ضىىال نفىىينشىىااانجن مل  تىىبنتىىةلُّ ةن ً ىى إ ا نلىى لت  ِّ جنمنمًاىىبنلىىُن ِتىىفع
نةق قل ن ع  قل نجنفأثانمل ات لَّنفينشااان مضح ن جنمى مءنلى   ننإًا  نتش انإلمنمًابجنكض   نجن ت ثال  نت ثالل

ن  ن  ثنمخت  اانلأللو ظنجنم  نممل لبننفينعا نمل اًمنجنف ًمنملِل ىَّنمض لىمن)نُتًُى  ُعن(نملتىينتىةلُّ
علمنمل خ ص ٍَّن ظ انتىأثُّانمل اىاينل ل ًى ظامتنملتىينِ ًىتن ًتشىاللنفىينعصىاانجن امالىَّلنلى  نفاى تن
نمل اىىاينلىىُن لاىىلن ىى نًومىىبن افلىى نفىىينكىىمانمل ًىى ظالنجنلىىلنًىىامان ق   ىى نلىى  ن ىىاف  ن  لت اىىبنجن لِىى ا

لى  ن ىىاٍفن م ىٍةن لىاةن كىى ن)نملشاىلبن(نملىمينلالىىبن خ صىُنًومىبنجنل ً ىى ن قىفنملشىى عاننخو ى  نجنم 
نمآلامءنملص ةالنفين  ِّن  ة  بجن لُن ِ نافضبنل لاةنملاف نجنلىلنًىامان ىةمفعن   قفنملامف نلِلِّ

جنف ىىى ن ىىىاف نتشىىىل بن  ة  ىىىبننعىىى نع  فىىىبنعىىى نقلىىى لنكىىىمانمآلامءنجنلىىىمِانملالّىىىَّنملتىىىينةفاتىىىبنلىىىملك
نملشى عانمعت ىةننجل لل ا نُعىمبنجن ل ى نم ا نجنل ً  نلى ةن  ة  ىبنًُ  ىا  ُِةاا  ن ج نملل ان  لح  ضًابن اىنم ا

ىى نم نًىىاىنمل ىى لعنمل ىى ماينملىىمين قىى ُنعلىىمنمللىىةلن ممىىل بنمل ًىى ظامتنفىىينتقة  ىىبنل اًىى انجنِىى  نل م ل
ن مل   ل لنفينشااان.

نن
تبنل  نل ةنمل  ة حنجن ن نعلينل نملل ُن اقةن م  نِ  نمل نت  ُنقةنعقةن  مً  ل ةنملما لنفق ا

ىىىَّلنلىىى  ن  ة  ىىىبن ملل ىىىان ىىى نل ىىىَّنجن مل  ىىىان ىىى نل ىىىٍَّنجن ىىى نخىىىاللنتشىىىل  بنل  ىىى نجنثىىىُنملق ىىى ُن   مً 
لن ن:ن(1)لتوض لبنعل    نل لٍَّن قًاٍَّنجن ق لنفين ة بنمل تِ 

 َواَِن َقدداَل ِإن  الَبحددَر والَقطددَر َأشددَبها
 

 لَقطددِر َنددداُه َفَقددد َأثَنددى علددى الَبحددِر وا 
 

 َوَلدددو ُقِرندددَت ِبدددالَبحِر َسدددبَعُة َأبُحدددرِ 
 

 َلَمددددا أدركددددت َجدددددوى َأَناِملددددِه الَعشددددِر  
 

ن
ظىُنلى ةن  ة  ىب,ن مىخ ُءن ىةاجنالن مىت  عنم ن ىةًىتنلىبنمىلاَّنُمل ىاف لل اجن ل نقان  ناكنعع

ىَّنلى  ن نِا بنلالن ة ةنجن قىةنع ىةنملشى عانإلىمنمل  مً  جنة  ة  ىبن لى  نملل ىانفىين اىا نمللى نض ا
ن ىىىَّنلال ىىى  نِواىىىَّن  ة  ىىىبنجن ملىىىكنلت ظ وىىىبنلال تلىىى ننملخلىىىاينجنفقىىىةنتًىىى صا ل خىىىانن ىىى نكىىىمانمل  مً 

نشىأًبن ىعنفىا نملتشىل بملش عان عنمآل ىَّنملِا  ىَّنملتىينتت ىةثنعى نعظ ىَّنمهللنمىل  ًبن جن تاى لمنلىلا
هُ ِماْن فَْعاِدِه َساْبَعةُ أَْفُحاٍر َماا نَفِاَدْت َولَْو أَنََّما فِف اِلَْرِض ِمْن َشَ َرٍة أَْقَ ٌ  َوالبَْحُر ن﴿ ق لنتاى لمن:ن يَُمدُّ

جنفقةن لةنملش عانفينن اًمنكمانمآل َّن ةاللت  ,ن  اً ك نملاى ُنشى ال ن خىةُن  ِثِّىفنن(2)ن﴾َكلَِماُت هللاِ 
َّن.ن نةاللتبنملخ صا

نن

                                                 
 .ن223جنن111جنصنحياته وشعره –علي بن الجهم .نملل ش نجنعلةنملا   ن:نن254جنصنديوانهعلينل نملل ُن:نن(1)
 (ن.ن27م النلق   نجنآ َّن)ن(2)
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لنملمينالن اىنلبنًظ المنجنإمن ق لن نمل تِ  ن:(1)  ثلبنق لبنفينمإلش ةلنلُِا
 وأيدَن الَبحدُر ِمدن جدوِدهِ  َقدالوا

 

 ُقلدددددددددددُت َواَل َأضدددددددددددَعاُفُه َأبُحدددددددددددرُ  
 

 الَبحدددُر َمحصدددور  َلدددُه َبدددرََّ   
 

 والُجدددددوُد ِفدددددي َكف يدددددِه ال ُيحَصدددددرُ  
 

نمل  مً َّنل  نملل ان ن لنكين  مً َّنَّ ىانع ةلىَّف لش عان اىنم ا نمل تِ  نملشى عانالنُِا  نض ا
نة  نآخىا ىين الن  لةنل  ة  بنشل   لنفىينملا ى ءنجنفا ى ؤانالن ًت  نضًاىبنًوىةنجن الن ًوىاةنلىبنشىخص 

عىى ُن نلىىممنفا ىى ؤانالن ا ةلىىبنعىىةةن ىى نملل ىى اجن كىىممنملتِث ىىفنفىىينمل اًىىمنم اةانملشىى عانلالىى الن)ن الن
ن(نل ث ىىان و ظىىَّنمل تل ا ن﴿:نقىىين  لوىىتنمًتل كىىبنإلىىمنق لىىبنتاىى لممضىىا فبنمل ىىاج ًْ ْْ لَااْو َكاااَن البَْحااُر ِمااَدا قُاا

ى ملشى عان ىعنمنفقىةنتًى صانننج(2) ﴾َد البَْحارُ ف لٍََفِالَِكلَِماِت َرفِّا َّ ىان ل شىٍانجن كىممن شى انإلىمننآل ىَّنتً صل
نجمل اًىىمجن  ىىةعُنام ىىبن تصىى ااين نل قىى ِّنملىىًصنملقاآًىىيجن ممىىتث  اانفىىينًصىىبقةاتىىبنعلىىمنملتا  ىىلن ىىعن

ن.  ش ِلتبنلب   ثلَّن  ة  بنللل ان نلًوين ةنملش عانإلمنمال تل ننملتال لي.ن قةنع  جل ِّلن ة تب
ن

نكممنمضمىل بن قىةنممىت  ىنملشى عانجنلىممنًىامان ِثىان ًىبنفىين ة ىبنجن لِى نملالفىتن  لة نم ا
نملش عانلُن تل   ن  مً َّنل ةنمل  ة حنلل ةنملل انجنلاةنتشل  بنم نق  مبنلبنجن ق لن ن:ن(3)م ا

ُِ ِفدي الدَوٍَّى  َونِظلُم ِإن ِقسدَناَك ِبالليِّد
 

 َماِر وَأبَسدددددددددلُ َفِان دددددددددَك َأَحمدددددددددى ِللدددددددددذِّ  
 

 َوَلسددددَت ِببحددددِر َأنددددَت َأعددددَذُب َمددددوِرداا 
 

 َوَأنَفددددددددُع ِللرّاجددددددددي َنددددددددداَك وأشددددددددَمُل  
 

ن

ِ   نممت  ىنكممنمضمل بنفينمل ةحنعلينل نملل ُنجنفقًابنقةنممت  ىنَّ اان  نملشاامءنجن
اللن ش ِلتبنل  نعلمنمًاً نلُنًلةنفاقل نِل المنل ً ُنفينتً  لنمل اًمن عاضبنجنف لل  عن مامن  نخ

ع ىىةنإلىىمنإ ىىامةنملىىةل لن مل لىىَّنن–ل ىىةنمآل نن–ملل ىىان   ة  ىىبنإلىىمنمل ل لغىىَّنفىىينمل ىىةحنجن ل ىى ا ُن
ن:(4)ملوق بننمعلمن ل لغتبنجن ق لنمل نعلةنمهللن   ةنل نع م

 َولَكن َماؤُهَن َمعينُ  )*(ُهَو الذي َجدواُه َسبَعُة َأبُحِر             ) َََّخرت ( 
ن

ن:(5)لا  ةنمضصو  ًينفين ةحنصالحنملة  نجن  ثن ق لن  ثلبنق لنم

                                                 
 .111جنصنحياته وشعره –علي بن الجهم .ننملل ش نجنعلةنملا   ن:نن72جنصنديوانه علينل نملل ُن:ن(1)
 (ن.ن109 النملِ فنجنآ َّن)من(2)
 .نن111جنصنحياته وشعره –علي بن الجهم .ننملل ش نجنعلةنملا   ن:نن316جنصنالتذكرة الفخريةمإلاللين:نن(3)
 .ن4/39جننخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(4)

    ةلن قتض   نمل   ن ملم   ن.ن)*(

 .ن3/417جننتاريخ األدب العربيفا  نجنع ان:نن(5)
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 الدددِّيِن َأفضددَل َمددن ٍَّددَدا رََأيددُت َصددالحَ 
 

 َوَأشددَرَف َمددن َأضددَحى َوَأكددَرَم َمددن َأمَسددى  
 

 َوِقيدددَل َلَندددا ِفدددي اأَلرِض َسدددبَعُة َأبُحدددرِ 
 

 َوَلسددددددددَنا َنددددددددرى إاّل َأَناِمَلددددددددُه الَخمَسددددددددا  
 

ن

ىى نمل ل لغىىَّنمل وا ىىَّنملتىىينال ةل ىىلنل ىى ن الن لىىَّنعل  ىى نجنِقىى لنملىىينًخ لىىَّنفىىين ىىةحنملىىيننم ا
ن:(1)لاوانمل ًص ان

 ِإلددددى َأميددددِر الُمددددؤِمنيَن َفاعَمدددددِ 
 

 ِإلددى الددذي ُينددَدى واَل َينددَدى َندددي  
 

 ِسيري إلى َبحدِر الَبِحداِر الُمَِّبددِ 
 

     إلددددى الددددذي إن َنِفددددَذت لددددم َينَفدددددِ  

ن

ن:(2)نايّن  ً  نم ضل نق لنملمان
 رِ أبحُ  مسةِ خَ نا بِ لَ  فاَض  ودِ ِل           في الجُ َأنامِ  َس مْ د  خَ ا مَ ا مَ إذ ك  لِ مَ 

 
ن:ن(3) ق لنلِانل نملً  حنفينملينةلفن
 لدددددده همددددددم  ال منتهددددددى لكبارهددددددا

 

 وهمتدددده الصددددغرى َأجددددلُّ مددددن الدددددهرِ  
 

 لدده راحددة  لددو َأن  معشددار جودهددا
 

 على البرِّ صار البرُّ َأنددى مدن البحدرِ  
 

ن
منمضمل بنجن  نمّ  انمللالَّ   نفينل بنمللة عنف ن)نملتوا  ن(ن, قةنعّافبن  ةخلنض  نكم

جنمين:نإ قىى عن(4)ملق   ًىىينلق لىىبن:ن"نكىى نإ قىى عنتلىى   نلىى  نم ىىا  ن ىى نًىى عن م ىىةنفىىينمل ىىةحنم نَّ ىىاان"ن
ن:ن(5)مالفتام نل  نم ا  ن شتِا  نفينً عن م ةنجن  ثلنلبنلق لناش ةنملة  نمل   م 

 اِم َوقددَت َربيددعِ َمددا َنددواُل الَغمدد
 

 َكنددددواِل اأَلميددددِر َيددددوَم َسددددَخاءِ  
 

 َفَندددددواُل اأَلميدددددِر َبددددددرُة َعدددددينِ 
 

 َوَندددددواُل الَغمددددداِم َقطدددددرُة َمددددداءِ  
 

 
 

  

                                                 
.نِ  ًىىىتنكىىىمانملقصىىى ةلنملمىىىلبنفىىىينقتلىىىبنجنضًاىىىبن ىىىاا نف  ىىى نمل ًصىىى انعلىىىمنت ل ىىىبنن418/نن20جنناألٍّدددانيصىىىو  ًين:نمضن(1)

مل  ةينملا ةنلةاللن  نع سنل ن  ممنجنإمنعلىمنمثاكى نخلىعنمل ًصى انعى سنلى ن  مىمنجن عقىةنملل اىَّنلل  ىةينل ال ىَّنملا ىةنجن
 .ن115-113صنجاء قتلهم شعرهم  ًظان:نفّامننجنم  ان  ممن:نشاا

 .ن321جنصنالتذكرة الفخريةمإلاللين:نن(2)
ىىين:نن3/179جننالمواَّنددة.نمآل ىىةين:نن57جنصنالمصددون فددي األدبملامىىِاينجنملىى نم  ىىةن:نن(3) نحماسددةلىىة  نًمىىلَّن.نمل  ً 

 .ن404جنصنالظرفاء
 .ن366جنصناإليضاح ملق   ًين:ن(4)
ن:نن(5)  .ن363جنصنوالتلخيص.نن366جنصناإليضاح ق   ًين:.ن   نلاةك نجنملن4/259ن,أنوار الربيع مل ن اصُ 
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نفقةنم قعنملش عانملتل   نل  نملً مل  ن عنمًا   ن  نً عن م ةن.
ن

ن:(1)  ثلبنق لنمل م مءنملة شقين
 َمددن َقدداَس َجدددواَك ِبالَغَمدداِم َفمددا

 

 ْنَصدددَف فدددي الُحكدددِم َبددديَن َشدددكَليِن أَ  
 

 َأْنددددَت ِإذا ُجدددددَت َضدددداِحك  أبددددداا 
 

 وُهدددددددَو ِإذا َجددددددداَد داِمدددددددُع الَعدددددددينِ  
 

 ك نمل اًمنملمينعلاانعًبنمج  َّنل نعلةنملا   نلى نملىينملصىلتنُلاىُةاجنلأمىل ٍبن غى  ٍانجنإمن
ن:نن(2) ق لن

 يدددا ُسدددْحُب لدددو شددداَهدِتِه َيدددوَم الن ددددى
 

  (3)َدِك ِعنددددَدُه وَنددددَداكِ َلَخَفددددْرِت ُجددددو  
 

 َشددددددت اَن َبدددددديَن اثَندددددديِن َهددددددذا َضدددددداِحك  
 

 أَبددددددددددداا آلِمِلددددددددددِه َوَهددددددددددذا بدددددددددداكي  
 

ن
نمل نملا  ين ن:(4) مل اًمنُ أخج مجن  نُق لع
 َمددن َقدداَس َجدددَواَك َيوَمدداا 

 

 ِبالسُّددددُحِب َأخَطددددَأ َمدددددَحك 
 

 السُّدددحُب ُتعِطدددي َوَتبكدددي
 

 َوَأنددددَت ُتعِطددددي َوَتضددددَحك  
 

ن
نف لشىى ىىُا نملمىى  بنِ  نفىىينعىىةُنلىى م نملق ىى سن مل شىى ِلَّنلىى  نِىىُا لاىىَّلنم نتالىى الل  عانُ ىىةاعينعع

ن كىى ن نملمُّىى بنتلِىىينعًىىةنع  ا ىى نجنل ً ىى ن  ة  ىىبن ا ىىين كىى ن ضىى كنجنُ  ىىبج   ة  ىىبن.ن ملالاىىَّجنم ا
ى نت نمل لبنُلما  بنجن ملكنلاةنم نلالنملش عان  نمض   انملتينتمق ن ى نملمى بنة  عل شى ان ت لِّلج

نإلمنلِ ا  ن.ن
ننن

 ع ةنملشاامءنإلمنعقةنمل  مً  تن مل شى ِالتنلى  ن  ىة   ُن لى  ن ظى كانمل ل اىَّنمل  ا ىَّن
ن:(5)لأم ل بن تً عَّن ً  ن:نملتشل بنمل شا  نجنِق لنلة عنمل    نمل  ممًين

 َوَكددداَد َيحكيدددَك َصدددوُب الُمدددَِّن ُمنَسدددِكباا 
 

 َهبا َلدددو َكددداَن َطلدددَق الُمَحي دددا ُيمِطدددُر الدددذ   
 

ُُ َلو َلم َيِصد َوالش مُس َلدو َنَطَقدت  َوال لي
 

 َوالددد هُر َلددو َلددم َيُحددن والَبحددُر َلددو َعددُذبا  
 

                                                 
 .ن151,نصنوخاص الخاص.نن91جنصنونثر النظم وحل العقد.نن436جنصنالتمثيل والمحاضرةملثا للين:نن(1)
 .نن306جنصنخريدة القصرمضصو  ًينجنملا  ةن:نن(2)
لْتن ُمُتاتن.نَلَخَفْرت (3)  :نُلُخلع
ن:نن(4)  ن.ن4/260جننأنوار الربيعمل ن اصُ 
ن:نن436جنصنالتمثيل والمحاضرةملثا للين:نن(5)  .ن4/261جننأنوار الربيع.نمل ن اصُ 
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جن ُعلاىى نصىى  بن(1)فقىىةن اةتنمضل ىى تنعًىىةنملق   ًىىينت ىىتن ىى نُمىى ا ان)نملتشىىل بنمل شىىا  ن(ن
نملشىا  نمل ىمِ النُمخالىتنملت شىل   تنمل لتملىَّنإلىمنملغاملىَّجنمً مانملال ىعنعلىمنمضل ى تنلق لىبن:ن"نفىق ا

ن كىىىىممن مىىىى منملتشىىىىل بنمل شىىىىا  نجن قىىىىةن تصىىىىافنفىىىىينملقا ىىىىبنمإلل ىىىى لينل ىىىى ن خالىىىىبجنإلىىىىمنملغا ىىىىبن
ن.(2)ملتوص لين"ن
ن

ن  نمضمل بنملم جنممىل بنممىتخة بنملشىاامءنلقعلاىٍَّننج ل نفينعقةنمل ق ًا تن مل  مً  ت قا ب 
ن اً ن  نم ثلَّنجن ن لُنًلةنم ىةلمن ى نمللالَّ ى  نمصى لحنعلىمنتمى  تبنل مىُن لُنًلةنلبنشل  ل نل  ن اا

نمقابنإلمنملتشل بنمل قل بنجنم نك نتشل ب ن قل بن)ن اِ سن(ن–ِ  نًامانن–  ةٍةنخ ٍصنلبنجن ك ن
ن ىىىَّنلىىى  ن  ة  ىىىبن لىىى  ن ظ ىىىٍان ىىى ن ظىىى كانمل ل اىىىَّنجن لِىىى ا   ظاوىىىبنملشىىى عانلاقىىىةنمل شىىى ِلبن مل  مً 

ن   ِىى لنمل  ىىة حنجن لًِاىىبنعلىىمنملىىاَُّن ىى نملشىى عانكًىى ن ا ىىةنإلىىمنلاىىلنكىىممنمل ظ  ىىان مىىامن  ىى  الل
ن:(3)ما بنملل ةِّن ل ءنل لوشلنفين    التبنجنفالن مت  عن ل امتبنفينصوَّنملل ةنجنِق لنملينت  ُن

ُِ الرَُّكدداِم َوَلدد   ِفددي  َقددد ُقلددُت ِللَغيدد
 

 ِإبرَاِقدددددددِه َوأََلددددددد   ِفدددددددي ِإرَعددددددداِدِه  
 

 َتَشدددددددبِّهاا اَل َتعِرَضدددددددن  ِلَجعَفدددددددِر مُ 
 

 ِبَنددَدى َيَديددِه َفَلسددَت ِمددن َأنددَداِدهِ  
 

ن
ىىى  نمللالىىى ًينقىىىةنمشىىى انإلىىىمنكىىىممنملًاىىى عنضىىى  نم ثلىىىَّنمل اىىى ًينملتخ ل ىىىَّنملتىىىينتلىىىيءن ىىىعن  ِ
ملتال ىىلنملوًىىينجنة  نملتصىىا حنل مىىُنلىىبنجن قىى لن:ن"ن كىىممنًىى عنآخىىانجن كىى نةعىى مكُنفىىينمل صىىفنكىى ن

نملىكنمل صىفن صىلنلىبن ى نخلقَّ نفينملشيءن  ل اتبنجنم ن ملبنعلىمنم لل لىَّنجن ى ن  ىثنكى نم ا
مل  ىىىة حن  ًىىىبنممىىىتو ةانجن مصىىىلنكىىىممن)نملًىىى عن(نملتشىىىل بنجنثىىىُن ت م ىىىةنجنف للىىىغنكىىىممنمل ىىىةنجن ل ىىىُنف ىىىبن

ن:ن(4)عل امتن...نِق لنمل نل لكن
 َأاَل َيا ِرَياَض الَحدَِّن ِمدن َأبدَرِق الِحَمدى

 

 َنسدددديُمَك َمسددددُروق  َوَوصددددُفَك ُمنَتَحددددِل  
 

 يدددددَت َأَبدددددا َسدددددعِد ، َفَنشدددددُرَك َنشدددددُرهُ َحكَ 
 

 َوَلِكددن َلددُه ِصددِدُق الَهددوى ، َوَلددَك الَمَلددلِ  
 

ن
فخ انمل  ة حن ق ُنجن كى نصى ة نملى ةنجنم اى نخ ىانملًمى ُنف ات ىلن ى ن ِى  نإلىمنآخىانجن كىممنننننن

.ن  (مل  ىىىة حن(نعلىىىمنمل شىىىلابن)ملا ىىىمالفتىىىام نفىىىينمل صىىىفنكىىى نل ث لىىىَّنتال ىىىلنلوضىىىلنمل شىىىلابنلىىىبن)ن
                                                 

 .ن266جنصاإليضاح  ًظان:نملق   ًين:نن(1)
ن:نن(2)  .ن5/238جننأنوار الربيعمل ن اصُ 
جننانيددهسددرقات المتنبددي ومشددكل مع  ىى نلاىىةك ن.نملىى نلمىى ُنملً ىى ين:نن370جنصنجددوهر الكنددَّملىى نمضث ىىانجنًلىىُنملىىة  ن:نن(3)

 .ن93ص
 .ن277جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(4)
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  ظ انمضثانملثق فينفينشاانملش عان ى نخىاللنممىتخةم بنلاى نمل صى ل  تنمللالَّ ىَّن ملًقة ىَّجن
ىن)نمالًت  لن(ن ن)نمل   ِ لن(ن.ن نُِ

ن ىىَّنِىىُا نجنل ق ًا نعلىىمنمقتصىى انملشىىاامءنفىىينكىىممنملوىى نعلىىمنمل ىىةحنلىى لُِا  كىىمانمض ثلىىَّنتىىةلُّ
نملمىىى  ءن ملً ىىىان ملل ىىىان ىىى نً   ىىىَّنجن علىىىمنم إلَّىىىام نل الةعىىى ءن مل ل لغىىىَّنجن مفتىىىام نمل  ىىىة حنلِىىىُا

ىىى ن ىىى نً   ىىىٍَّنمجخىىىاىنجن    ىىى نتً اعىىىتنمضمىىى ل بنملتىىىينعقىىىةنل ىىى نملشىىىاامءن ىىىَّنلقلىىىبنمضصىىىلنفاعل مل ق ًا
ن  ة   ُن ن.  مً  ت ُنجنفقًا ُنمامة منملق لن:نإعًابنالنًظ انلُِا

ن
 ثانياا : أثر المذاهب الدينية والكالمية 

 
ن ىى نِىى  ن ىىة انفىىينل لقىىةنمصىى لغنشىىاانِث ىىٍان ىى نمل اىى تنمل تِل ىى  جنشىىاامءنملال مىى   نلِىىلِّ

شى  ن لقى تنمللىةلجنف ل  ملعنملاقل َّنمللة ة خ صَّلنمل ات لَّ جنلنمل مىتو ةلن ى نمل ً ى ن مل ًى ظالجنً 
ىىىَّنفىىىينلغىىىَّنملشىىىاانجن كىىى نمض ىىىانملىىىمين ىىىتنلصىىى  ت  نفىىىينشىىىاانمل ىىىة حنجن خ صا  علىىىُنملِىىىالُنجنتِا

نلنملشاامءنضلو ظ ُن تال امت ُن مم ل بنلةل ُنجن  ا نممتةالل ُن.نمًتً  لبنعًةن ة ثً نع نممتا  
ن

ممنِ  نمل مكبنملِال ين  ثلنمقصمنم تةمٍةنضثانعلُنملِالُنفينلغَّنملشاانجنفقًاً نمًق ُن  م 
نجنلتً  لنل مًبنمل مكبنملِال ينملتىين لةاممَّنمثانعلُنملِالُنفينمالمتقص ءنفينتً  لنش  َّنملُِا

ناامءنجن  ظاو ك نفينمشا اكُنجن كين:نتأثاانل  نملش
ن

ن*نت ظ فنملو ظنمل تِل   ن  ص ل  ت ُن.ن
ن*ممتخةمُنمم ل بنمل تِل   نفين ً ظامت ُ.

نممل بنمل  مان.ن-
نمال تل ننلأً معبن.نننن-
نملتال لنلأً معبن.نن-
نملق  س.ن-
ن.نلةل َّنمللغَّنملشاا َّنجن  نخاللنممتث  اكُنللتض ةنجن تالعل ُنل ضلو ظن-
نممتقص ءنمل اًمن ت ل لبن.نن-
نتِلفنمل ا ًين تاق ةك نجن فلموت  ن تشق ق  ن.ن-
نن
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 استخدام ألفاظ الفالسفة والمتكلمين ومصطلحاتهم : -

ن
ن ىىىى نمفِىىىى انملولمىىىىوَّنلظ ىىىى انمل ىىىىممكبنملِال  ىىىىَّنمل تىىىىأثالنل لولمىىىىوَّنمل  ً ً ىىىىَّنجن تمىىىىاابنِث ىىىىا 

ملة ً ىىَّنجنظ ىىاتنملوىى ظن  صىى ل  تنلىىُنتِىى نن لظ ىى انملوىىا نمل مكل ىىَّ  صىى ل  ت  نإلىىمنملشىىاان,ن
جنمل صىىيجنملامفضىىَّجن ملً مصىىبجن ملقةا ىىَّجنملل   ىىَّ  لىى ةلنفىىينملشىىاانملاالىىين ىى نقلىىلنجنجنِلوىىظن)ن

ىى نفىىينممىىتخةم مل الاىىَّ(نجن نن مل ا ا ىىَّنج فىىينشىىااانجن"نإمنصىى اننُنكىىمانمضلوىى ظنلىىُن لىىةنملشىى عان الل
  نجن  مىتخة  ً  نفىينمشىا اكُنممىتخةم ل ن  فقى لنالنلا نملشاامءن ت ل   نلألو ظنملوالمىوَّن مل تِل ى

ن.نن(1) قةحنفينف نملشاان"ن
ىىىىىَّ(جن ك ىىىىى ن ىىىىى نن   ىىىىى نكىىىىىمانمل صىىىىى ل  تنملتىىىىىينتمىىىىىاالتن صىىىىى ل ين)نملمىىىىىِ  ن(ن ن)مل ِا

َّلنفينل كاك نجن ق لنمل نً مسن  ظِّول ن خص اصنملشيءنم نمل  ةلنجن قةنُعةاتنمل ات لَّنملمِ  ن ِا
ن:(2)ةلمن  ن ا ً   نفين ة بنللاش ةنكمانمل ص ل  تن  متو 

 ِللُجوِد ِمن ِكلتَا َيَديِه ُمَحرِّك                ال َيسَتطيُع ُبُلوٍَُّه اإِلسَكانُ 
ن

ىىَّن ملمىىِ   ن  ة  ىىبن مىىخ ءن ة ىىبنف لشىى عانلت ظ وىىبنل صىى ل ين)نمل ِا جن(نفىىين صىىفنِىىُا
و َّنعل  ى ن مىلغ  نل ى نجنفًىامان    لنملتا ُّ نفينلى كانكىممنملمىخ ءنجنلقمىق  بنلاى نمضفِى انملولمى
لمن لةمنملمالل َّن. ن ض ِّ نشااان اًلمنفلمو ل ن ا ةنلً نإلمنمام  ن م 

ن
   نمضلو ظنملولمىو َّنملتىينتً  ل ى نملشىاامءنللتال ىانعى نمفِى اكُنجنلوظى ن)نملىا حن(ن ن)مللمىةن(جننننن

ن:نن(3)  ثن ق لنمل نملا  ين  ظِّول نكم  نمللوظ  نفين ة بن
 هُم            فأنَت ُروح  وَهذا الَخلُق ُجثَمانُ َك اُ  َهذا الَخلَق ُكل  ا بِ َأحيَ 

ن كِممن اُنملش عان اً انلا حنفلمو ٍَّنماتواتنلل  ة  بنل صلحن  ة  ل نُم ل ل ن.ن
ن

نل إلضىى فَّنإلىىمن ىى نمىىل نمِىىاانجن صىى ل  تنملشاىىكن مل قىى  نجن ملىىةل لن  ةخلىىتنملشىىاانملال مىىيا
 ملا ىىى  نجن قىىى لنمل تًلىىىين  ظِّولىىى ن صىىى لحنملىىى كُنفىىىين ة ىىىبنمل مىىى  نلىىى نإمىىى   ن مللاكىىى  نجن ملىىى كُن

ن:ننن(4)ملتً خين
                                                 

 .ن203جنصالشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالُ الهجري ملل ماينجنم  ةنعلةنملمت ان:ن(ن1)
 .ن642جنصنديوانه مل نً مسن:(ن2)
 .نن460جنصنالتذكرة الفخريةمإلاللين:نن.نن240,نصالمنتخل  مل  ِ لين:ن(3)
 .ن265جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن لَّن:ن.نن106جنصنهديوان مل تًلين:(ن4)
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 َوِثقَنا ِبَأن ُتعِطي َفَلو َلدم َتُجدد َلَندا
 

 ِلَخلَندددداَك َقددددد َأعَطيددددَت ِمددددن ِقددددو ِة الددددَوهِم  
 

 وَأَطمعِتَنددي ِفددي َنيددل َمددا ال َأَنالُددهُ 
 

 ن جمِ ِبَمددا ِنلددُت َحتّددى ِصددرُت َأطَمددُع ِفددي الدد 
 

 َعُظمددددَت َفلّمددددا َلددددم ُتَكل ددددم َمَهاَبددددةا 
 

   َتواَضعَت َوُهدَو الُعظدُم ُعظَمداا ِمدَن الُعظدِم  
ن

فىى ل كُن ىىى نمل صىىى ل  تنملتىىينمِثىىىانشىىىاامءنمل ات لىىَّنجن مل تىىىأثا  نل ىىىُنجن ىى نممىىىتخةم بنفىىىين
ًا ىى ن قىى ُنعلىىمنملىى كُن ملتلا ىىةن(1) اىىا نملغىى لن جن م  ىىسِّ  مإلَّىىام نفىىيننجن كىى نَّىى لنالن قىى ُنعلىىمنمل ع

نمل تًلينممت  عنًقلنكممنمل ص لحنإلمنمل ةحنجنفقةنتً كتنملثقَّنفينع  ءن  ة  بن ملخ  لنجن لِ ا
نفىىينممكىى  نملًىى سنجن لىى نلىىُن  ىى اسنملا ىى ءنجن مل تًلىىينفىىينق لىىبن نقىى اٍُ  تىىمنت ىى النع ىى ؤاجنإلىىمن كىىٍُ

نِث ىىالمنل ىىمكبنمالعتىى ملنجنفل إلضىى فَّنإلىىمنتً  لىىبنم ىىةنمل صىى ل   تنملتىىين مىىتخة  ً  نجنًىىامان تىىأثِّا 
ن ى نآثى انتً  لىبنل اًلىمنفلمىوين  ل ى ن  ا ةنإلىمنملتلا ىةنفىينعىا ن اًى انجنف لولمىوَّنفىينمل ىاحنمثىا 
نملش عانعلمنت ظ وبن ك ن)نتً كينمل ّةنمًقالبنإلىمنملضىةِّن(نجنفتًى كينملثقىَّنفىينملا ى ءنمًقللىتن ملحا

ن اًى ن تظ ىىانلل ىَّلنفىينق لىىبنفىينملل ىىتنإلىمنملى كُنجن كىىينق عىةل نفلمىو َّنم ىىاةتنفىينمشىا اان ِ ىى نُ ىاا
ىى نن–مضخ ىىا,نفتًىى كينملاظ ىىَّن صىىلحنت مضىىال ن.ن  ظ ىىانفىىينل تىىبنكىىممن معت ىى ةانعلىىمنتشىىق  نن–م ضل

مضلوىى ظن)نملاجظىىُنجنعظّ ىى نجنعظىىُن(نجنملىىمينمضىىومنعلىىمن ل لغ تىىبنلاىى نملةكشىىَّنجنًت لىىَّنتِا ل ىى ن
ن"نملً عىىَّنمللةل ىىَّنمل تأصىىلَّنفىىينممتنتِا للىى نلىىةل ل نمعت ىىةنف ىىبنعلىىمنمة متنمل ىىمكبنمل ِال ىىين.نإمنإ ا

جنف قى ُن ى مالمن اقىةلمنلى  نملو ظ ى مل تًلين فينثق فَّنعصاانجنقةنلالتبن ًظانإلمنمللغَّنًظالنلةل َّنجن
نلى  نملوى ظن ُا جنثى ف ل ًسن  نخاللنملتِىامانمالشىتق قينجن  ق لىلن  ًى ظانلى  نملوى ظنملشى انمل م ىةنم الل

ن.(2)نجن مل و اق تنمل ةكشَّن"كً َّنملةق قَّن مل ل لغ تنمل ا وَّلبنكمانمل ا ًينملمملش ا  ن تمنتت  أن
نكممنمض انِ  نمللل ن  نمضمىل بنملتىينمةاتنإلىمنمإلشىِ لنملىةاللينفىينشىااانجنِ ى ن  ًاتقةنم ا
نلاىىةنمل لىبن مل ِ لىىةلن ِ ًىتنمىللل ن ىى نممىل بنملغ ى  نفىىينشىاانملىينت ىى ُنجنفى ل اًمنالن ِشىفنإالا

ع  ن لنملمك نجنإلةامكن ام  بنمللا ةلن.ن م 
  مىىتخةُنملل ىى ءن ك ىىانمل صىى لحنًومىىبنجنل ل ىىعنفىىينق لىىبنلىى  ن اافتىىبنل ل ل مىى َّنجن لاىى ن

ن:نن(3)مفِ انمل تِل   ن  ص ل  ت ُنجنف ق لن
َسا  ِإَذا ُأوِقَدت ِللَحرِب َنار  َأو الِقَرى              َتَوَهمَتُه ِمن ِعشِقَها ُمَتَمجِّ

ن

                                                 
 .نننن139جنصنالفن ومذاهبه ًظان:نض فنجنش قينجنن(1)
 .ن16جنصنمفهومه النظري وتجلياته في شعر المتنبي –المذهب الكالمي ملا  لينجنما ةنل نةخ لن:نن(2)
 .139جنصديوانه  ملل  ءن ك ان:ن(3)
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ن:ن(1)مل ن  ُّ سنلوظنمل ق  نفين ة بنجنف ق لنن  متخةُ
 َطاَلَمددددددددا ُقلددددددددُت ِللُمَسدددددددداِئِل َعددددددددنُكم

 

دددددددددددددداَللِ    َواعِتَمدددددددددددددداِدي ِهَداَيددددددددددددددُة الضُّ
 

 ِإن تُدددددَرْد ِعلدددددُم َحددددداِلِهم َعدددددن َيقدددددينِ 
 

 َفدددددددددددالَقُهم َيدددددددددددوَم َناِئدددددددددددِل َأو ِندددددددددددََّاِل  
 

 َتلددَق ِبدديَض الُوُجددوِه ، ُسددوَد َمثَدداِر الن ددد
 

 اأَلكَندداِف ، ُحمددَر النَِّصددالِ دددقِع ، ُخضددَر  
 

ن
 الن خوىىمن ىى نفىىينملل ىىتنمضخ ىىان ىى ن  ىى اٍلنع ل ىىٍَّنفىىينت ظ ىىفنملشىى عانلىىةالالتنمضلىى م نجنفقىىةن
ن شىىل عَّن  ة  ىىبنجنفىىمِانفىىينملشىى انمض لنمللىى ً  ن م اةنمالاىىَّنملىى م نفىىينل ىىٍتن م ىىةن نإللىىام نِىىُا

ن  ة  بنت جن  ثلبنجن مإلش ةلنلشل عتبنت اللنمجخاى اللنمل تض ة  ن)نمضل  ن مضم ةن(نل ش النإلمنُِا
نفالنفينملش انملث ًين لًِابن ظافنملل ً  ن)مضخضان مض  ان(ن.ننننن

جنملشاامءنملال مى   ن صى لحنملق ى سن   ن ص ل  تنملال  ءن ملوق  ءن مل ات لَّنملتينتً  ل  
نملل ىىى ءن ك ىىىانلىىىُن قىىىفنعًىىىةنُ ىىىةِّنكىىىممنمل صىىى لحنفًىىىامان ت ىىى ن  لِىىى ا صىىى ل  تنمل ات لىىىَّن ملوق ىىى ءجنا ا

أًابنفين ً ظاانِال  َّن  ثنِثاتنمل ً ظامتنملِال  َّنل  نملال  ءن  تً  لن ص لحن)نمضق سن( جنِ 
 ىىى لنةالالتنمضلوىىىى ظنجنفلىىىىاتن ًىىىى ظامتن ىىىى لنملوصىىى حن مضفصىىىىحن ملق ىىىى سن مالقىىىى سنجن ملصىىىىالحن

جن قىىى لنن(2)مىىى نمضشىىىااين مضصىىىلحنجن كىىىين ًىىى ظالنةماتنلىىى  نملىىىينعلىىىينملللىىى اين تل  ىىىمنملىىىينمل 
ن:نن(3)ملش عان

 ٍََّمام  َهَمى َبحدر  َطَمدى َقَمدر  َأَضداء
 

ُ  َقَسددا َجَبددل  َرَسددا     ُحَسددام  َمضددى َليدد
 َوَحاَشددداُه ِإنددديِّ ٍَّددداِلط  ِحددديَن ِقسدددُتهُ 

 

 َوَذاَك ِقيددددداس  َترُكدددددُه َكددددداَن أقيَسدددددا  
 

ن
 م ىةنجنف ق مجىبجنل لغ ى ُن ملل ىاننف لش عان أتينل لِث ان  نملص انملتشل   َّنل  ة  بنفينل ىتٍن

 ملق ان مل م ُن ملل ثن مللللنجنثُن ةعينمًابنمخ أنفينق  مبنجن ملكنلتوضى لنمل  ىة حنعلىمنل  ىعن
ن  ة  بن و  نل  عن  نمِان.ن بنل ممنملق  سنم نملتشل بنِ  نمق ُسن نض ا نتِا ن  نمِانجنف اىنم ا

ن
ى نلالىُنملق ى سن شل ب نلق لنملل  ءنق لنملش خنلةانملة  نمل ة    ًينجنملمين ظ انمًابنِ  نع ل ل

نملق ىى سن ىىتُن فىى نظىىا فن م ىى ملن تشىى ل َّنجنإمن لىىبنف ىىبن امعىى لنملىى   ن  شىىا  بنجن  ىىثن ىىاىنُم ا

                                                 
 .ننن351جنصناإليضاحملق   ًين:نن(1)
 .نن535جنصنالعصر العباسي الثانيض فنجنش قين:نن ًظان:نن(2)
 .ن138جنصنديوانهملل  ءن ك ان:نن(3)
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نخىى  ئنجنل لىى ةن نمكىىلن   ًىىبنل ىى تُنمل ىى اينمللىى كلينق ىى س  نق ىى سنِىىُا  مل ىى لنجنلىىممنًىىامان اتلىىانم ا
ن:نن(1)ملو ما نمل  ً َّن ملظاف َّنجن ق لن

 ُقددل ِلل ددذي َأضددَحى ُيَعظِّددُم َحاِتمدداا 
 

 َوَيقُدددوُل َلددديَس ِلُجدددوِدِه ِمدددن اَلِحدددِق  
 

 ِإن ِقسددَتُه ِبَسددَماِح َأهددِل ََّماِنَنددا
 

 َأخَطددَأ ِقَياُسددَك َمددع ُوُجددوِد الَفدداِرقي  
 

نشا نملش عانع لُنًاىنَّللَّنملً عَّنملال  َّنعلمنملً عَّنملوً َّنفينشااانجنِ  نم ا بناانمقىان ض ا
ن.نإلمنملًثان ًبنإلمنملشاا

 تتضىىحنتىىأث امتنل اىىَّنمل تِل ىى  ن ىى ن ات لىىَّن  الاىىَّن قةا ىىَّن ل   ىىٍَّن  ا ا ىىٍَّنجن ىى نخىىاللن
ت ظ ىىىىفنملشىىىىاامءنضلوىىىى ظ ُن  صىىىى ل  ت ُنجن مفِىىىى اكُنملولمىىىىو َّنجن قىىىىةنِىىىى  نل صىىىى ل ينمللىىىى كان

نفىىىىينمشىىىىا اكُنجن  ىىىى نملشىىىىاامءنملىىىىم  نتىىىىأثا منل ل ات لىىىىَّن نالفىىىىت  جن  وىىىىلنشىىىىااكُن ملُاىىىىُا ن ضىىىى ا 
ل ص ل  ت ُن آاما ُن,نمل نً مسنجن قةنعلاانش قينض فنع نكممنملتأث انلق لبن:ن"ن فينشاانملىين

ن  نملو ظنمل ات لَّن مفِ اكُن"ن ن:نن(3)جن ق لن  ة ل نن(2)ً مسنم  ل 
 َتَلَقى الن َدى ِفي ٍَّيرِِه َعَرضاا            َوَتراُه ِفيِه َطبيَعةا َأصالَ 

ن

نمىىل  نلىىاَُّنتقللىى تنمل  ىى   نفىى لُِا نفىىين  ة  ىىبنجنالن تغ ىىان الن تلىىةلنجنث لىىت  َّ ن  لىىع نمصىى ل 
نفىىينَّ ىىاان ىى نملًىى سن تغ ىىان  تلىىةلنل مىىبنتغ ىىامتن لقلىى ن ىى نمخالقىىبنجنل ً ىى نتلىىةنملِىىُا  لىىملكنلىى ُتنخج

:ن ُ لأًابنعًةكُنِ ى نقى لنملى نت ىنجعلمنُتُخلُّ عنَّ اانل ممنملخل نملظا فن مض  ملنجن فينكممن  ن ةلُّن
ن نِىىىُا نجنل ً ىىى ن ىىىاىنملىىى نًىىى مسنم ا )ن لىىىُنمُاىنمضخىىىال نإالنتخلقىىى لن(نفىىىينإشىىى اٍلن ًىىىبنإلىىىمنمًاىىىبن ِتمىىىب 
نملشى عانتًى  لنكىممنمل اًىمنل ا قىٍَّن ختلوىٍَّنع ى ن ن  لع نف بنجن ك ن اًلمنقىة ُنجن لِى ا   ة  بنمصل 

نةاللَّنل ًٍَّنعلمنملةِّقاَّنملتين نجن علىمنقةاتىبنُملوً اجنعًةنملقة  ءنجن ا قٍَّنتةلُّ  صلنإل   نملاقلنملال ميُّ
علىىمنممىىت ا بنعلىى ُنعصىىاعان ثق فتىىبنجن مًاىىبن مىىت  عجنم ن ىىؤةينمل اًىىمنملقىىة ُنفىىينق لىىٍبن ىى ن ا افىىبن
مللة ةلنجنفوينق لنملش عان  ن شينع ن اافتبنلالُنمل ل اعنجن خلاتىبنلى لًو سنجنإمنتتلىةىن اافتىبن

ت  ن,نف ش انإلمنمل لعن ملتا لعنجن  واِّ نل ً  ى ن ى نخىاللنل لًوسنمللشا َّن  ن    لَّنت ل لبنلتصاف 
نممتخةم بنل ص ل  تنمل تِل   ن.ننن

ن:نن(4)   ظِّفنمل نت  ُنمل ص ل   نًوم    نفين اا ن ة بنف ق لن
ََ اأَلَناَم ِمن َعَرِضه   َصاٍَُّهم ُذو الَجالِل ِمن َجوَهِر الَمجد          دِد َوَصا

                                                 
َّن:نن(1) لا  .ننن308جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن ع
 .نن155جنصالعصر العباسي األول ض فنجنش قين:نن(2)
 .نن2/6جنعيون األخبار مل نقت لَّن:ن(ن3)
 .نن1/396جننرح ديوان أبي تمامشملتلا  ين,نملخ  بن:نن(4)
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 نمصلنمل لةنجنل ً  نخل نملً سن   ن تواعنعًبنجن فينملكنإش ال نإلىمنفق ُنمل  ة حنخلق من 
:ن"نكىممن ىأخ من ى نلتلا  ين القل نعلمنقى لنملىينت ى ُملتينق لنل  نمل ات لَّنجن ق لنمن(1)ًظا َّنملت لُّةن

نمللىىى كانعًىىىةكُنمثلىىىتن ىىى ننننملاىىىا ن"ن جن(2)مللىىى كان ملاىىىا نمللىىىم  ن ضىىىا   نمل تِل ىىى  ن نض ا
ىىىة نالن ملُاىىىُا نتىى لع ننفىى لل كانمصىىل ن نمللىى كان ملع نآخىىانفىىىينم ا جن"نم نال ىى ن ج  ىىىلنمللوىىظنعلىىىمن اًىىمل

ىىٍةنفىىالن قىى ُنلًومىىبجنإمنكىى نملِىى ا نلممتىىبنجنلخىىالفنملُاىىُا نف ىى ن  لىى  لىى ة ن ن ملع جنلىىلن  تىى نن ة نلواىىلع
ان"ن نلوالن ملةع ُانالنِ ً ًَّنلبنإالا ن.نن(3)إلمنملل كانل ق ُنلبنجن   نُث

جنق لىبناانل صى ل  تنملوالمىوَّن مل تِل ى  ملتىينق ل ى نملى نت ى ُن  تضىحنف  ى نتىأثُّن   نمضل ى تن
ن:نن(4)فين ةحنملينما ةنملثغاين

 َلن َيَناَل الُعاَل ُخُصوَصاا ِمَن الِفتد              دَياِن َمن َلم َيُكن َنَداُه ُعُموَما
ن

ُنجن كىىمانملوِىىالنً ىىتنفىىين عىىينفىى لتواةن مالختصىى صنل لال ىى ءنإًا ىى ن تىىأتمنلتا ىى ُنمللىى ةن ملِىىان
ةامكنعقلينلةىنملش عانل ل اَّنملاالق تنملتينت ُِنمالش  ءن,ن تشِلنمل و ك ُن,ن تضل ن ثق فينجن م 
ن ملخصى صنجن ك ى ن ى نملوى ظنمل ً  قىَّن مالفِ ان مضامءن,ن قةنممتو ةنملش عان  ن صى ل ينملا ىُ 

ممنًىاىنم نملت ى انملوِىاينجن مًتشى انملثق فىَّنجنفينإةامكنكمانملاالقَّنملتينلًمنعل   ن اً انجن ل ن(5)
ملولمو َّنفينمل لت عنملال مينجنم عةنفينخل نعالق ٍتنلة ةلنجن ت ى  انعالقى ٍتنقة  ىَّنخص صى لن

ن عنملاالنم نملشل عَّن. نعًةنمقتام نش  َّنملُِا
نفىىينممىىتخةمُنملشىىاامءنكىىمانمضلوىى ظن مل صىى ل  تنجن ىى ن ىىةلِّلنعلىىمنقىىةالنملشىى عانملال مىىيِّن نإ ا
علىىمنملت ثًّىىلنجن ملتاصىى انملصىى  حنل  ك ت ىى نجن قةاتىىبنعلىىمنت ظ و ىى ن ملتال ىىانل ىى ن عً ىى نفىىينشىىااانجن

ن:نن(6) تتضحنكمانملقةالنفينت ظ فنمل نملا  ينل ص ل ينملل كان ملاا نفين ة بنجنإمن ق ل
ن

                                                 
نالعصدر العباسدي:نك نملوالنملىمين ًشىأن ى نفاىلنآخىانة  نقصىةان,نِى ضلُنمل ى ةثنعًىةنملضىابن.نضى فنشى قين:ننالتوُلد(ن1)

 .ن3/60نضحى اإلسالمم   نجنم  ةن:ننجنم نك نملوالنملمين ِ  نلملبن ًينجن  لنفينَّ اين.ن ًظان:ن155جنصاألول 
 .ن1/396جننشرح ديوان أبي تمام بن:نملتلا  ين,نملخ ن(2)
 .نن136جنصنجدلية الهدم والبناء في شعر أبي تمامًلُنجنص لحنإلامك ُن:نن(3)
 .ن225/ن3جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(4)
 .نن157جنصنالعصر العباسي األول ًظان:نض فنجنش قين:نن(5)
 .ن2/609جنالَُّّهرة  مضصل  ًينجنمل نلِان:ن(6)

 الَ يبدددُذُل الرِّفدددَد َحتّدددى َيبُذلُدددهُ 
 

   َكُمشدددَتِري الَحمدددِد ُأو َكُمقتاِضددده 
 فَعدُل الُعدرَف ِحديَن َيفَعلُدهُ َبل يَ 

 

    ِلَجدددددوِهَر الُعدددددرِف ال أَلعرَاِضددددده 
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ف  ة حنملش عانالن قىةُِّنملا ى ءنلل صى لنعلىمنملشىِان مل  ىةنجن الن واىلن ى ن والىبناَّلىَّلنفىين
ا ىىبن  ق  ضىىَّنشىىيٍءنلشىىيءن ن لًِاىىبن قىىةُِّن اا فىىبنلل اىىا فنًومىىبنجن ع ىى ُءانللا ىى ءنفىىينممتىىبنجنِ 

نفينل كاعان نلاىةنع  اىبن ى نشجىٍِانللُِا جنالنل  ن ًتظىاان ى ن امءنع  اىبنجنم نل ى نمى ؤ لنإل ىبنمض ىاج
أًابنمامةنملق لنإًابن ا ين لل نفىينملا ى ءنجن ضًاىبن لىةجنلعىماللنفىينملىكنج  كى ن ى نعلاىاننُ ُ  ٍةن  ةحنجنِ 

ن:ن(1)عًبنلش انفينق لبن
 ِف ، َوَلِكن َيَلذُّ َطعَم الَعَطاءِ َليَس ُيعِطيَك لِلر َجاِء واَل الَخو               

نكممنمل اًمنلُن ِ نلة ةلم   نمًابنمتخمنعلمن ةينمل نملا  ينإ ق ع لنلة ةلمنمتاض تنعنم ا جنإالا
ىى ن  ىٍلنإلىىمنممىتخةمُنملوىى ظنملالىى ُنجن  صى ل  تنملوالمىىوَّن مل تِل ىى  ن نملاصىىان ع ف ىبنلاىى نصىو تع

لو ظن تات ل  ن تً مق  ن  نً   ٍَّنمجخاىجنفًامان ات ةنفين  نً   َّنجن ملم  نمل  م قينفينمخت  انمض
ل تبنملث ًينعلمن افين)نملا  ن ملو ءن(نفالنتِ ةنتخل نِل َّنف بن ً   جن ّتمنمًاىبنل ا  ى نفىينملوى ٍظن

ةالن ثلن:ن)ن والنجنملاجافنجن والبن(ن.ن نعع
ءن مل ً  قىَّن مصىى  بنلقىةنِى  ن ى نمل ل اىينم ن مىتا لنملشىاامءنمضلوى ظنملتىينمشى ع  نملال ى 

نجن مللىاين امءنمل اافىَّجن نل لً ىلن ى نملالىُ  مللةلنجنلاىةنم نمًلىافنملشىاان ىعنت ى انملاصىانمل غىُا
فأِثا منفينكممنملاصان  نممتا  لنمضلو ظنملةملَّنعلمنملاقلن ملتوِ ان ملل   جن كممن  ن الاُنمل   لن

ىى   نملولمىىو َّن ملال  ىىَّنملمىى اةلنفىىينعصىىاكُنجنف ىى ن ىىامنعلىىمنمل  ىى  لن ىى نتغّ ىىامتنجنلاىىلنملشىىاامءن ِا
علىىىمن وىىىاةمٍتن علىىى امٍتن  ىىىةّةلنجننتالاىىىُنمم م نملل  ىىى انجن تاّلىىىانعىىى نمل  لىىى تنمللة ىىىةلنفىىىينملىىىكن
نملمىىؤملنملىىمين  ىىاحن نملاصىىانجن  ىى نكًىى نممىىت علتنلغىىَّنملقصىى ةلنمل مًلىى نلة ىىةللن ىى نملتاىى ل انجن لِىى ا

نك ن:ن–كً نن–ًومبن
نملًق ةن  نممتخةمُن نملو ظنمل تِل   ن  ص ل  ت ُن مإلِث ان ً  نفينملشاانفن  ن  قفج

مختلوتن ل َّنًظانملال  ءن ملًق ةنل لًمىلَّنالمىتخةمُنملوى ظنمل تِل ى  ن  اى ً  ُنجنفقىةنممىتًِان
ًا ى نلى  تنكىمانمضلوى ظنفىينصىً عَّن ملل  ظن ل ةنمص ال  تنعلُنملِىالُنفىينملشىاانجنفقى لن:ن"ن م 

 لًِاًىى نالنًللىىثنم نًىىامان مىىتةاكنعلىىمنق لىىبنن(2)مىى عنمل اىى ًين"نتنمضمىى  ءنعىى نمتِّنملِىىالُن  ىىثنعلىى ن
ن ى ن قى ل انعلىمنملم ل نجنلق لب:ن"ن قةنت م نم ضل نملو ظنمل تِل   نفين ثلنشاانملينً مسن فينِلِّ

جنفًىامان ضىعنشىا ل نالمت مى  نممىتخةم   نجن ملىكنم ن ِى  نممىتخةم   نن(3)ل َّنملتظىافن ملىت لحن"ن
نعل نمنمل لنملتظافنجن م نتليءنة  نتِلُّفن.فينملشاانقل الل

                                                 
جننالمنَتخدل.نمل  ِى لين:نن2/115جنالمواَّندة  .نمآل ةين:ن2/102جنالعمدة .نمل ناش  ن:نن20/34جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(1)

 .نلة  نع  ن.نن398جنصنحماسة الظرفاء.نمل  ً ين:نن253ص
 .ن5/110جنالحيوان ملل  ظن:نن(2)
 .نن1/141جننالبيان والتبيينملل  ظن:نن(3)
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 م  نِ  نملل  ظنقةنتاكنملل بن شق قل نلا نملشيءنجنفلُن مىتًِانممىتخةمُنملوى ظنمل تِل ى  ن
نمل نمً  نملخو لينلاةانقةنمًِىانكىممنمالمىتخةمُنجن مضى فن ممتًِ المنت  ل ن فينل  عنمل  التنجنفق ا

نل ى نمةلى ءنعصىاانإل بنممتخةمُنملو ظنملال ُن  ا ً   نجن ُقةان ُنكممنمإلًِى انعلىمنشىِلنًصى  ٍَّن ًصىحج
ن نمضلوىىى ظنُ  ضىىىا  نمالا ىىى نُ ضىىىعع لىىىأ نالن مىىىتا ل منكىىىمانمضلوىىى ظن مل اىىى ًينفىىىينمشىىىا اكُنجنفقىىى لن:ن"ن  ع

نجن ملِىىالُنمل ًثىى ان ىى نملامىى الن ن جنملخ ىىبنملوىى ظنمل تِل ىى  ن ملً ىى     مىىتا لنفىىينملشىىاانمل ًظىىُ 
نمإلًمى  ن مل  ًةم  نجن  ا ً  ُن مض نل ى نمكىلنمل  ى ن ملالى ُن نض ا إممنخى  نفىينلو ظنملتىين خىتصج

ن.ن(1)نملكنملالُن مص  بنتلكنملصً عَّن"نجن لبنعل بنم ن متا لنملو ظنمكلعلُجن تِلُنفينصً عَّ
ن

ن  ثالنلملكنلق لنملينت  ُن:ن
 َرُض َموَدة  َذَهب  َأثَماُرها َشَبه             وِهم ة  َجوَهر  َمُعروُفَها عَ 

ن
نملل كان ملُاُا ن  نملو ظنمكلنملِالُنملخ صَّنل ُن. نض ا

ننن
نمل نمضث انخ لفنمل نمً  نملخ جنف  نمًِاانمل نمىً  نو لينفلُن تو ن ابنف   نمكبنإل ب لِ ا

جن(2)جنضًاىبنلام ىبن"نعى  نمل اىا فنفىينكىمانملصىًاَّن"ن اجنمل نمضث ىان ممىت لبن ل ىثنعًىبك ن  نمشت 
مضةلاىىَّنل لىى  نفمىى ُةنامينملىى نمىىً  نجن لًِاىىبن شىىتا نممىىتا  لنكىىممنملًىى عنعلىىمنمل لىىبننلىىممنًىىامان مىى  
نل ِ يِّ ن:ن(3)  ن مًل نف اعقل نجنِق لنمل ااينملُ اضع

 َفدوَنُكم َخفَض الَحياِة َفان َنا                 َنَصبَنا الَمَطاَيا في الَفالِة َعلى الَقطعِ 
ن

نلى  نمل  ى لن ًا   ى جنف لش عانكً ن  ظِّفنمل ص ل  تن ملً   َّنفينتشىِ لن اًى ان نل قى لنإ ا
نلِا ىىبن مىىخ ابنجنلىىممنف ىى ن قىى ُن  اف ك ىىَّنملاىى  نالنتِىى  نإالنفىىينملقىىابن ىى ن  ة  ىىبنجن  ىى نملىىكنإالا
ن ىى نت  ىىلن شىى  ِّنق ىىعنملصىى امءنلل صىى لنإلىىمناَّىىةن لقعىىةمةنمل    ىى نللمىى انإل ىىبنجن النلىىةنعل ىىبنم الل

عانع نملكنل متخةم بنلىعن)نملخو ن ملًاصبن(ن ك  ن  نمإلعىامبنملً ى ينجنملا  ن.ن قةنُعلاانملش 
نللتاك ن.ن بعنللص امءع نجنفالانع نق اع ن )نملق عن(ن ك ن  ن ًص ل تنملً  نجن ملق عجنك نمللتاج

ننن

                                                 
 .ن166جنصنسرُّ الفصاحةين:نمل نمً  نملخو لن(1)
 .ن3/212جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن(2)
    نلاةك ن.نن3/215ًومبنجنن(3)
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 لىىُن قىىفنتىىأثُّانملشىىاامءنل ل ىىممكبنملِال  ىىَّن ملة ً ىىَّنعًىىةن ىىةِّنممىىتخةمُنملوىى ظ ُن  صىى ل  ت ُن
للنتاةىنملكنإلمنمالمتو ةلن  نلا نآاما ىُن مفِى اكُن  لى ةا ُنجنف ظاوى منفىينمشىا اكُنن تا ل اكُنج

ملاة ةن  نقض   كُن مص ل ُنجن   نكمانملقض   نملقضى َّنملاقل ىَّنملتىينت ىةاثنل ى نمل تِل ى  نلشىتمن
جنفقةنن ممكل ُنجنفةمانل ً ُنملاة ةن  ن لق تنمللةلن مل ً ظالن  ل  نجن كينقض َّنملللان مالخت  ا

شىىغلتنكىىمانملقضىى َّن  ِّىى لمنِل ىىالمنفىىينشىىاانملشىىاامءنملال مىى   جنِ ىى نشىىغلتن  ِّىى لمنِل ىىالمنفىىين لىى ةالتن
ملوىىا نملِال  ىىَّن ًق شىى ت  ن,ن  ً ظامت ىى نملاة ىىةلنملتىىينِ ًىىتنتاقىىةنفىىين لقىى تنمل لىى لسن مل مىى لةن,ن

نفتلقو  نملشاامءن  ظاو ك نفينمشا اكُن.ن
ةنملىمينتىأثاانل ل ات لىَّنتىأثُّالمنِل ىالمنجن تّىمنق ىلن:نإًاىبنِى  ن ى ن   نكؤالءنملشىاامءنلشى انلى نلىان

ما اَّنمل تِل   نجنلاةنم نمخمن ملكن ملِ ُنجن  أتين ل لم ُنجن أخمنعً ُن  تثقفنلثق فت ُنجن لاىةن
نمًابنمًوصلنعً ُجنف ًقلبنن(1)م نت ثقتنصلتبنلامسنمل ات لَّن مصلنل نع  ءن ق ُنل ص  لتبن جنإالا

نفىين   تىبنملةً   ىَّنجن قى لن الىالمنعى نعق ةتىىبنللا لى  نالن ىاىنلًومىبنقىةالنعلىمنمالخت ى انجنف ى ن ّمىى ا 
ن:نن(2)ملللا َّنمللة ةلن

 ِبْعددددُت َعلددددى َمددددا ِفددددي  ٍَِّيددددَر ُمَخي ددددرِ طُ 
 

 َهددددَواَي َوَلدددددْو ُخيِّدددددْرُت ُكْندددددُت الُمَهدددددذ َبا  
 

 ُأريددددُد َفددددال ُأْعَطددددى َوُأْعَطددددى َوَلددددْم ُأِردْ 
 

ددددددرَ    ِعْلِمددددددي أْن أَندددددداَل الُمَغي َبددددددا َوَقص 
 

 َوُأْصَرُف َعدْن َقْصدِدي َوِحلمدي ُمْبِلِغدي
 

َبدددددا    َوُأْضدددددِحي َوَمدددددا َأْعَقْبدددددُت إال  الَتَعجُّ
 

ن
نعق ةلنمالعت م أ ا نع ننلف لش عان ًلاينإلمنمخت  ان مكبنملللا َّنجنِ  ملتينتاةُّنمل اءن مؤ الل

نفىين ق افَّنمل ا صين ماتِ بنمآلث ُنجنلُنت اةنتص ةفنك لىنفينقللبنجنف ًقلبنللا ل ن ا ا ن مصالل
ق لىىبنل الخت ىى انجنإمنِىى  ن مصىىلن ىىىاف نفِىىالنملللىىان تا  ىىلنإامةلنمإلًمىىى  جن فىىينق لىىبنفىىينملل ىىىتن

ىىىينمْ نمًُىىى ُلنمل جُغ اُلىىى ن(نإشىىى ال نإلىىىمنم  ة ىىىثنمل تِل ىىى  ْل ع ىىىُانعع  نعىىى نملالىىىُنمل ق ًىىىين َّ ىىىانملثىىى ًين)نُ ُقصا
ىىى نق لىىىبنفىىىينملل ىىىتنملث لىىىثن(3)ةمؤك نِث ىىىالمنفىىىينملل اىىىَّنملال مىىى َِّ ًىىىتنتتىىىاةةنمصىىىنجن ملتىىىيمل ق ًىىىي )ن.نم ا

ْل عي ُن مجصافن(نملمينمل نلق لبعن)ن ُانعع افَّنملمينل ءنلبنملًظ ُ(نفو بنإش النإلمن ُقصا ن.ن(4)مكبنملصِّ
ن

                                                 
 .نن3/146جنناألٍّانيمضصو  ًين:ن(ن1)
 .نن3/227جناألٍّاني    لاةك نن.ننمضصو  ًين:نن269/ن1جننديوانهلش انل نلاةن:نن(2)
 .نن51جنصنن في العصر العباسيالشعراء المحدثو ًظان:نملاالينجن م نةا   ن:نن(3)
 .نن198جنصنالشعر في بغداد ًظان:نملل ماينجنم  ةنعلةنملمت ان:نن(4)
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ن مل ى ةنلى  نملقى ال  نل لق ةا ىَّنجن لى  نلقةنممت انمللةملنفىين لقى تنمل تِل ى  نجنل  لاىبنملقى يِّ
ىى  نإل  ىى  نمل ات لىىَّنلمىىل   نملاقىىلن ىى نًوىىمنعًىىةكُن لىىةمن ملقىى ال  نل لللا ىىَّن ىى ملنملقىىا نملثىى ًينجنِ 
ِاةن لةمنمالخت  انف   نجن فينً   نكىممنمللىةلنًىاىنملى نت ى ُن ا جىةنإلىمنمضخىم نملللا َّنفينمل   لنجن م

جن نق لعنملة  ن مإل    نفين  ة  بعجنف خت ان مكبنملللانللتال انلِالنمل مكل  نللتال انع نفِاتب
ن:نن(1)  مكبنمالخت  انللتال انع نِا بنجن ق لنفين ة بنمل نما ةنملثغاين

 ايفَ لِ كْ ت التَ بُ ثِ يُ ى وَ وَ ي القُ فِ نْ يَ        دىالن   يُّ مِ هْ جَ  ينِ الدِّ  مِ ظْ عُ  يُّ رِ مْ عَ 
 

مكبنمالعت ملنملىمينفقةنلًينملش عانفِاتبنعلمن مكل  نِال    نعقل   ن تا اض  نجنك  ن 
نل المت  عَّن قةالنملالةنعلمنمفا لىبنجن كى ن ى نًتى اجن لىةمنملاىةلنعًىةكُنجن ملىمين جُاىةُّنمضصىلن  ق لج

ملىمين ًوىينكىمانمالمىت  عَّن تلىكنن*ملث ًين  نمضص لنملتينق  تنعل   نمل ات لىَّنجن  ىمكبنملللىان
جنف لص النمكٍبنخ ٍصن غ  ٍانل خا ً  نل نملقةالنجن قةنشِلنملش عانص اتبن  نعل   نعجاعفنِلٌّن

جنمين قى لنل ا ىَّنمإلامةلنمإلًمى ً َّمض لمن  نع انل نعل ةنإ  ُنمل ات لَّنلاةن مصلنل نع ى ءنجنملى
  ًوينتا  لنكمانمإلامةلنجن كممن الاُنق لنملة  ن مإل    نجن ملث ً َّن  نل ُنلى نصىو م نملىمين ًوىين

ن.نم نتِ  نللالةنقةال نعلمن  نك ن أ  انلبعنج ن كممن الاُنملُِا
نن

نل لمىلِّ َّن مل لىعجن ن  ة  ىبنإلىمنل ىُنجنف ى ن مىُنكىممنملِىُا م ا نَّا نملش عان  نًمبنِىُا
ن  ة  ىىبنقُىىُةالمن نعلىىمنملّمىى  حنجن ل لىى لُغنملشى عانفىىين ة ىىبنلاىىلن ى نِىىُا  ملقى لنلىىأ ن  ة  ىىبن للى ل 

نعى نإامةتىبن ىُ اللنجنف ى ن لىع نخى ان   قةاتىبنجن فىينمل قىتنًومىبنلالىبن قة المنعل بنجنالن مت  عنعًىبن ع
 ِلول نل للملنجنفل عنلبنفينِا بنمالخت  ان ملللىان.ن ل ىممنممىتغلنملشى عانمفِى انمل ىممكبنملِال  ىَّن
ىأنف  ى نعلىمن نفً لى نللتال ىانعى نفِاتىبنجن عاضى  نل ا قىٍَّنَّ ىان أل فىٍَّنمتِا ِ ل ات لَّن ملللا َّنممىتغالالل

نلىبنجن فىينملىكن ى ن شى  نملى نت ى ُنِى  ن تغلغىلنفىين اافىَّن ىممكبنمل تِل ى  نملتض ةنملمينمجَّىاُُ ةنلىأ ا
ُُّنعلمن اافتبنلأجص لنكمانمل ممكبن  نً   ٍَّنمخاىن. ن  نً   َّنجن   نُ ًج

نن
 تا ا نمالعت ملن علُنملِالُنجنللنإًابنُ ىةانتا قىبنن–علمنش ِلَّنملينت  ُنن–ِ   نمل نملا  ين

قىىىةنمشىىى انفىىىينشىىىااانإلىىىمنملاة ىىىةن ىىى ن لىىى ةئنمل ات لىىىَّعنإلىىىمنملولمىىىوَّن  ىىى ن تاصىىىلنل ىىى ن ىىى نمل ً ىىى نجنف
ن:نن(2) مص ل ُنجن  ً  ن لةمنمالخت  انجن  ثن ق لن

                                                 
 .نن2/387جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(1)
بِّ تعالى ، ينظر : الشهرستاني :  ال بر  * ُْ والٍحْ: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد , وإضافته إلى الرَّ  .   1/810,  المل
 .نن4/20جننَّهر اآلدابمل صاين:نن(2)
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 َمددا ُعددْذُر ُمْعَتَِّلدديِّ ُمْوِسددِر َمَنَعددتْ 
 

 َكف دددددددداُه ُمْعَتَّليدددددددداا ِمْثَلددددددددُه َصددددددددَفَدا  
 

 َأَيدددددَُّعُم الَقددددددُر الَمْحتُدددددوُم َثب َطدددددهُ 
 

 َعَقددددا ِإْن َقددداَل َذاَك َفَقدددْد َحدددل  الدددذي  
 

ن
ن:نن(1)  ق لنم ض لن

 َلدددْو ُكْندددَت َمْجُبدددوَل الس دددَما
 

   ِح ، َلُكْندددَت َكالَشدددْيِء الُمَسدددَخرْ  
 َأو ُكْندددددددَت َتْبتَددددددداُع الث َندددددددا

 

 َء ، َلَكددداَن ُجدددوُدَك ُجدددْوُد َمْتَجدددْر  
 

 َلِكدددددْن رََأْيدددددُت الُجدددددوَد َأْحدددددد
 

 ددددددَسَن َمدددددا َرآُه الن ددددداُس َمْنَظدددددْر  
 

 ُحِلي دددددددددددددددهُ  ال َيْسدددددددددددددددَتعيرُ 
 

 ِمددددْن ٍَّْيددددرِه ، َبددددْل ِفْيددددِه َيْظَهددددْر  
 

 َفَفَعْلتَدددددددددددددددددُه اَل ِللَثَندددددددددددددددددا
 

 ِء ، َواَل ِلْطبدددددددع ِفْيدددددددِه ُمْجَبدددددددْر  
 

 َلِكددددددْن ، أَلن  َمَحاِسددددددَن اإلِ 
 

 ْحَسدددداِن ِفددددي اإِلْحَسدددداِن َجددددْوَهْر  
 

 َوالُعدددددددْرُف َمْعدددددددُروف  ِلدددددددَذا
 

 ِت ِطَباِعددددددِه ، واْلنُّْكددددددُر ُمْنَكددددددْر  
 

 ْعِطددددي َوَتْمَنددددُع َمددددا َمَنْعدددددتُ 
 

 ددددددددَت َوَأْندددددددَت ُمْقتَدددددددِدر  ُمَخي دددددددْر  
 

ن
نع اى ن اعتىبجنمل ىممكبنمل ختلوىَّن ى نآامٍءنلى  نل ى عنملًاى سنجن  ىةىن ى ن نصىا ح  ف ضل  تنتال ا 

ن–جنمل   ةلنلثق ف تنعصىاان  نتظ انقةالنمل نملا  ينملاقل َّجنفو  ةثتبجن  نمثٍانفينم م  نملشاامءم
ىى نكى نممىىتخةم بنن لخ صىَّ علىُنملِىىالُنجن مل ات لىَّن ىً ُنعلىىمن لىبنملخصىى صنجن م لن ى ن لوىتنًظًا

ن  نملو ظنمل تِل   نجن ثلن)ن للانجنل كانجنلممتن ل عبجن خ ىان(نجن فىينملىكن ى ن ل ممنملُِنملُلُِّ
جنكىى نمل تِل ىى  نفىىينمل مىى نماللت ىى عي شىى انإلىىمن اافتىىبنمل ممىىاَّنل ضفِىى ان ملقضىى   نملتىىينِىى  ن ث ان

  ة ا  ن  ل  ن لق تنمللةلن مل ً ظالنجنِ ى ن مىتاعينمًتل كًى نفىينكىمانمضل ى تنجنت ظ ىفنملشى عان
ىبعن ا ىةنإلىمنمخت ى ان ىمكبنمل ات لىَّن ن  ة  ع لقض َّنملللان مالخت  انجنفًامانفىين اىا نإشى ةتبنلِىُا

ى نملمين ق لنل مت  عَّنملالىةن قةاتىبنعلىمنمفا لىبنِ ى ن ظ ىانفىينملل ىتنمضخ ىن–مالخت  انن– انجنت اِل
نمضخمنل مكبنملللا َّنملمين ًوينكمانمالمت  عَّنجنِ  ن ظ انفينل تبنملخ  سن.ن

ن
م ى نملقضىى َّنملث ً ىَّنملتىىينتجظ ىىانتىأثُّانملشىى عانلى لوِانمالعت ملىىينجنفتظ ىىانفىينق لىىبن:ن) ملاىىافن

ن مىىألَّن"نمل مى ن م ىبعن(نفوىىينق لىىبنإشى ال نل ىى نمكىبنإل ىىبنمل ات لىىَّن ى نم ا نلىىممتن ل عع لقىىلحنفىىين اىا ف 
نف  ىىى نًومىىى  نصىىىوَّن ىىىُا مضع ىىى لنممت ىىى  ن...نفل  ىىىعنمضع ىىى لنمل مىىىًَّن ىىى نعىىىةلن صىىىة ن شىىىل عَّ نِ 

                                                 
 .نن2/68جننديوانهمل نملا  ين:ن(ن1)
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ىمبن لالت  ن مًَّنجن لالتًى نً ِىُنعل  ى نل ل مى نإممنام ً كى نجن ل  ىعنمضع ى لنملقل  ىَّن ى نظلىُنِ 
لنمل ات لىَّنجنلقىةنلاىن(1) لل ن لخلنف   نممت  نصىوَّنلالت ى نقل  ىَّنجن لالتًى نً ِىُنعل  ى نلى لقلحن"ن

ملاقىىىلنجنًت لىىىَّنتقة مىىىبن مال توىىى ءنلىىىبنجنمل ا ىىى ُانم نمضةملنملتىىىينًمىىىت  عن ىىى نخالل ىىى نت ة ىىىةن ىىى نفىىىين
ىىةن ىى نف  ىى ن ىى ن مىى ن قىىلحنجنفقىىةن"ناؤ منم ن مىىٍ ن قىىلٍحنممت ىى  نجن م نملشىىاعنمتىىينل ؤِِّ مضشىى  ءن ىى ن ج

ىىبعن ىىى نفىىينمضشىىى  ءنممت ىى ن ىىى ن مىى نجن  مىىىتقلح ِع نمشىىى  ءنإلةام مشىى  ءنإلةامِىىىبن ىى نفىىىيننملاقىىلن مت مىى ج
نل ىى نجن ملاقىىلن نعً ىى نالن ثلىىتج مضشىى  ءنممت ىى ن ىى نقىىلحنجنف لشىىاعنفىىينت مىى ًعبعن تقل  ىىبعنلألشىى  ءن خلىىا 

نملواىلنمل مىى نن(2) ىةاكنل ى نالن ًشىئن"ن جن ل ىممنخى لفنمل ات لىَّنل ىمانملًظىالنامينمكىلنملمىًَّنفىينم ا
نعل بن مثًمنعلمنفالبنجن ملقل ُلبن.نك ن  ن ماًبنملشاعن  ثا ن ُحن  نقل بجنملشاعن ً منعًبن مُانف عع

ن
 الن خوىمن ى نفىينمضل ى تن ى نا ٍحنلةل ىٍَّنجنإمن ظ ىانف  ى نملى نملا  ىينملشى عانمللىةلينملىىمين
 غىى صنعلىىمنمل اىىى ًينملةق قىىَّنجنل صىىى َّ  نفىىينق لىىىبن ىى نملتال ىىىانمل ا ىىفن ملظا ىىىفن الىى نجنفأل  تىىىبن

ا حنصىىلغ  نملشىى عانل المتقصى ءن ملت ل ىىلنجن لمىىة نن ًى ظال نلةل ىىَّ نل ى نا حنملًثىىانجن لمىىةنملشىاان.
نُِم اجنل ل   ن ملق ف َّن.ن

ن
ن:نن(3)جنق لبننفينإلامك ُنل نمل ةلا شل ب نلق لبنملم ل 

 رََأْيتُدددَك ُتْعِطدددي الَمددداَل ِإْعَطددداَء َواِهدددبِ 
 

 ِإَذا الَمدددرُء َأْعطدددى الَمددداَل ِإْعَطددداَء ُمْشدددَتري  
 

 ِبددددداللَُّهى َوَلْسدددددَت ُبِمْبتَددددداِع الَمَحاِمددددددِ 
 

 َفَتْلَقدددددددى َجدددددددواَداا ُجدددددددوُدُه ُجدددددددوُد َمْتَجدددددددِر  
 

 َوَلْسدددَت ِبَمْجُبدددوِل َعلدددى َذِلدددَك الن دددَدى
 

 َفَتْلَقدددددددى ُجدددددددواداا ُجدددددددوُدُه ُجدددددددْوُد ُمْجَبدددددددِر  
 

 ولكدددددن رأيدددددُت الُعدددددرَف ُعرفددددداا ِلَعيِندددددهِ 
 

 َفُجدددددددْدَت ِبَبدددددددذِل الُعدددددددرِف جدددددددوَد ُمَخي دددددددِر  
 

 ي َعَطاَء ُمتَداِجرِ َوِفي الن اِس َمْن ُيْعطِ 
 

رِ    َوآَخددددددددُر ُيْعطددددددددي َكالس ددددددددَحاِب الُمَسددددددددخ 
 

 َوَأْنددَت َوَسددْطَت الَحددالَتيِن ، َوَلددْم تَددََّلْ 
 

    َلددددَك الواِسددددَطاُت الَُّّْهددددر ِمددددْن ُكددددلِّ َجددددوَهرِ  

ن
ن فقىىىةنممىىىتا  نملشىىى عانلىىى لوِانمل ات لىىىينملقىىى اُنعلىىىمنمالخت ىىى انفىىىينملواىىىلنجنفألىىىةعنفىىىين صىىىفع

بعنل لل ة ُةنكمانملصوَّنمل   ةلنن  ة  ع ن.جن ًومنشل  ٍتنِث اٍلن  ِ نم نتومع

                                                 
 .نن2/154.ن  ًظان:نن3/47جننضحى اإلسالمم   نجنم  ةن:نن(1)
 .نن214جنصنالرؤية والفن –في الشعر العباسي .ن  ًظان:نإم  ع لنجنع نملة  ن:نن2/48ًومبنجنن(2)
 ن2/151جننديوانه مل نملا  ين:(ن3)
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 فىىين اىىا ن ا تلتىىبنض ىىةن  ة   ىىبنعلىىمنتىىأخاانفىىينع ىى ٍءنِىى  نقىىةن عىىةانلىىبنجنًىىامان  ظِّىىفن
ن:نن(1) ص ل ينمالخت  ان ملللانفينتشِ لنص اتبن عا ن اً انجن ق لن

 َلددِئْن َخي ْبَتِنددي َوَرَفددْدَت ٍَّْيددِري
 

 ِعْنددددِدي َقددددْوَل َجْهددددِم َلَقددددْد َصددددد ْقَت  
 

 َأاَل اَل ِفْعددددددُل َحددددددُي ِباْخِتيددددددارِ 
 

 َمتَدددددددددى َخي ْبَتَندددددددددي َلِكدددددددددْن ِبَحدددددددددْتِم  
 

ن
نلى نصىىو م ن ُج ن اًىى نن–فل ىُنمل ىمِ انكىى نُل ى نمإلًمىى  ن للىانفىىينن–ِ ى نُ ىاا ى  ن قى لن:نإ ا  ِ

نمإلامةلنفىىينفالىىبنجنلىىممنفىىقًِّينعًىىةك نمىىأ  لنإلىىمنقىى ن ىىاا نمفا لىىبنجن لىى سن ج لنل ىىُنلىى نصىىو م نفىىينِىىلِّ
ملللىىانجن عًةاىىٍمنالنتل ًىىينإممن ىى نكل تىىكنجنضًاًىىينإ نفالىىتنكىىممنمىىأفالبجن جْللىىالمنعلىىمن ىىمكبنل ىىُنجن

نضًاكن ا تًين مع  ُتنَّ اين.ن ن   نكممنإالا
  ىى نملصىى انملتىىينتِشىىفنعىى نمثىىانمل ىىممكبنملِال  ىىَّنعلىىمنعقل ىىَّنملشىىاامءنجنقىى لن ىىا م نلىى ن

ن:ن(2)   منجنإمن ق لننملين وصَّنفين ة بنملوضلنل 
 أََلددددْم تَددددَر َأن  الُجددددْوَد ِمددددْن َلددددُدِن آَدمَ 

 

  ت ددى َصدداَر ِفددي رَاَحددِة الَفْضددلِ َتَحددد َر حَ  
 

 ِإَذا َمددا َأُبددو الَعب دداِس رَاَحددْت َسددَماُؤهُ 
 

  ْن ُهّطددِل َويددا َلددَك ِمددْن َوْبددلِ َفَيددا َلددَك ِمدد 
 

ن
ىةُّنمل لى ةن خل قلى نجنفىينإشى اٍلن ًىبنإلىمنًظا ىَّنملِ ى  ن"نف لش عان لتأث ان  نمفِ انمل ات لىَّن جاع

نمهللنخل نمل  ل ةمتنةفاَّلن م ةللنجنثُنمِ ُ نلاض  نفينلا نعلمنً  ن  نمِ ى ن إمن اىنملًظ ُنم ا
نفىينن(3)فينآةُنملً ُءان"ن ِج ن مض َّلنفينمك نملش عانجنإمنًشاانلأ ا نكمانملوِالنلُنت جن لِ ن لة نم ا

نملالىُن ملًلى لنت ىةاتن ى نظ ىانق لبنتةمخلنل  نمفِ ان ملش اَّنجن مفِ انمل ات لَّنجنإمن اىنملشى اَّنم ا
آةُنإلىىمنملًلىىينملىىمينلاىىةان كِىىممن...ن تىىمن صىىلتنملامىى لن)صىىلمنمهللنعل ىىبن مىىلُن(نجن  ًىىبنمًتقلىىتن

جن  ًىبنمج لى نعلىمنمإل ى ُنلقىبنمل صىيجن ك ن  نةع انل ل ص  َّن–ِااُنمهللن ل بنن–إلمنم ةً نعلين
ن:ن(4)فنعلينل نلللَّنكممنمل لةمنملش اينفين ة بنجنفق ل قةن ظان

 َتَكف ددَل َسدداِكَن الدددُّْنَيا ُحَميددد  
 

 َفَقددْد َأْضددَحْت َلددُه الدددُّنيا ِعَيدداال  
 

 َكددَأن  َأبدداُه آَدَم َكدداَن َأوَصددى
 

 ِإَلْيددددددددِه َأْن َيُعددددددددوَلُهم فَعدددددددداال  
 

                                                 
    نلاةك ن.نن3/355جننديوانه مل نملا  ين:ن(1)
  ى نلاىةك ن قىىةنًمىل   نإلىمن   ىةنلى نخ لىىةنن335جنصنثمدار القلدوب.ننملثاىى للين:نن1/1543جننالبدايدة والنهايدةملى نِث ىان:نن(2)

 مل اا فنل ل ن مل تن.ن
 .نن156جنصنالعصر العباسي األولض فنجنش قين:نن(3)
 .نن2/23جننالمثل السائرمل نمضث ان:ن(ن4)
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ىىىبعنلىى  نمل ىىىمكل  نملاالقىىىَّن ث قىىىَّلنلىىى  ن ً ىى نالنًلىىى ُن ىىىا م نلىىى نملىىين وصىىىَّنعلىىىمنخل ع  ن نض ا
ن ننملتش ُّعن مالعتى ملنجنإمن مفى نملشى اَّنمل ات لىَّنفىينِث ىٍان ى نمصى ل ُنجنفىمِانلًى نصى  بنمض ى لينم ا

 قىىةنتل ىىمنفىىينن– كىى نامسنملشىى اَّنمل  ة ىىَّنن–"ن  ىىةنلىى نعلىىينلىى نمل مىى  نلىى نعلىىينلىى نملىىين  لىىبن
نمالعت ملن"ننمضجص لنل مصلنل نع  ءنجنامسنمل ات لَّنجن مقتلُسن ًبجن ُُ عل

جن الن خومن  نفينل تنن(1)
ن  ة  ىبن ش النإلىمنملً عىَّنمإلًمى ً َّنجنف لىةمفعنماللت ى عينفىينِىُا ةالعن ل  ٍلنجن م   ا م نملث لثن  نلع
ُجنمض و لن,ن  ج اُن نالن خومنجنعلمنملاَُّن  نً   نملل تنعلمنمل ل لغَّنملشة ةلنجنف  ن ج اع ل ا  

نملوقامءن مل م ِ  ن.ن
ن:نن(2) ةنعلينل نلللَّنمل اًمنفين ة بنمل نةلٍفنجنفق لن قةنمع

 مِ اسِ قَ  بِ لْ في صُ  حمنُ الر   هُ تَ ثبَ أَ فَ             مَ دُ آ بِ لْ صُ  نْ مِ  دِ وْ الجُ  اءُ مَ  رَ د  حَ تَ 
ن

  ىى ن ظىى كانتىىأثُّانملشىىاامءنل ل ىىممكبنملِال  ىىَّنجن ملوىىا نملة ً ىىَّنجنإشىى ات ُنإلىىمنلاىى نممىى  ءن
جنلًىىى نمل ات لىىىَّن ملللا ىىىَّن ملقةا ىىىَّنانممىىى  ءنلاىىى نمعال  ىى نجنفقىىىةنمِىىىا مكىىمانملوىىىا ن مل ىىىممكبنجن مِىىى

 مِا من  نمعالُنكمانملوا نع ا نل نعل ةنإ  ُنمل ات لَّنلاةن مصلنل نع  ءنجن ل ُنل نصىو م ن
ن اًىى نفىىينقىى لنملىىينت ىى ُن ملىى نملا  ىىينن–امسنملللا ىىَّن  كىى نكىى نملىى نملا  ىىين شىى انإلىىمنن–ِ ىى ن ىىاا

ُانع مكل  نجنم نفاقت  نة  ل ىبنل لا ى ءنملىمينِى  نً ت  نم  م ت  نجنفين اا ن ا تلتعبعنل  ة ٍحنتُأخا
ن:نن(3)جن ق لنقةن عةانلب

 اءِ جَ رْ اإلِ تي إلى اجَ في حَ  تَ لْ مِ          نْ كِ لَ  عَ يُّ شَ ى الت  رَ يَ  نْ م  مِ  تَ نْ كُ 
لىين نلًِّىبجنعّلىان مالْأُتن  ُلتينلة كنجنفُلُنتقض   نن لنل  ة  بنإًاُكنتًِاتملقنف لش عانمامة

ع نكممنمل اًمنلت ظ وبعن ص ل ينملتش عن مضال ءنجنف ل مكبنملش اين ق ُنعلىمنتأ  ىةنملًى ءنعلىين
 م و ةانفين ق ُنفىينخالفىَّنمل مىل   نجنفىين ى  ن قىفنمل الاىَّنن–ِااُنمهللن ل بنن–ل نملين  لبن

نل ًظانف ب.ن  قول ن    ةلمنجنفلُن صةا من ِ ل ن,ن مالا منمض انِّلبنإلمنمهللن
ن

  ىى نمعىىالُنمل ات لىىَّنملىىم  نمشىى انإلىى  ُنملشىىاامءنجن مصىىلنلىى نع ىى ءنامسنمل ات لىىَّن م     ىى جن
ملمينتلًابن لقَّنمل م نمللصاينجنفتلابنُل عجنمج ُّ منمل ات لَّنجن ملىكنفىين اىا نتى ظ و ُنلل ىةثن

 ءن ىافنملىامءنفىينمضةلينملت ا خينملمينً ُلنإعلى بنمضةلى ءن ملال ى ءنجن كى نتلًُّىبن مصىلنلى نع ى

                                                 
 .نن1/30جننأماليهمل نملشلاين:نن(1)
 .نن161جنصنكتاب بغدادمل ن  و ان:نن(2)
 .نن1/27جنديوانه  مل نملا  ين:(ن3)
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نعلىىمنقةاتىىبن ثق فتىىبعن ت ًِىىبعن ىى نً صىى َّنمللغىىَّنجنفقىىةن ظاىىُفنملىى ن لُىىٍَّنخ ىىُبنل ىى نجن  ىى ن ىىةلُّ خ لىىٍَّنِ  ع
بعنجنفق ل ٍَّنللص  بنمش ةنف   نلِا ع ن:ن(1)   ةنملخ   نكممنمل ةثنفين ة ع

 اءِ الر   ةَ غَ ثْ لَ  اءِ طَ عَ  نُ ابْ  بَ ن  جَ ا         تَ مَ كَ  اءِ طَ العَ  ومَ )ال( يَ  بَ ن  جَ تَ  مْ عَ نَ 
ن

نكمانمل  ةثىَّنم نمل  قى جن قىعنف ًمت  عجنم نًُاجةانق لنملش عان  نقل لنت ظ فنملتُّامثنجنإمنم ا
ن ى ن ىى ات جن مصىىلنلى نع ىى ءنشخصى َّلنت ا خ ىىَّلننجن ّ ى ن لالًىى نًُاجىةُّنعى ُننيقلىلنقى لنملشىى عانل ى ن قىىابج

نملشىاانثق فىَّن ةلِّلنعلم مل  ةثَّنملتينلاتن ةثل نت ا خ ل نجن فينكممن  ن جنثق فَّنملش عانمل مماَّ نض ا
ن نم نمل ىىىتِلُنجنفىىىق ا ملشىىىاانِىىىملكن ِشىىىفنعىىى نثق فىىىَّنِ  ىىى ن ِشىىىفنملتىىىأل فن ملًقىىىةنعىىى نثق فىىىَّعنمل ؤلىىىفع

ن.نملش عا
ن

بعن ن:نن(2) قةنمخمنمل نًل تبنمل اًمنجنفق لنفين ة ع
 اءِ لرَ لِ  لَ اصِ وَ  انِ رَ جْ هِ كَ  دَ         وْ الجُ  لَ ئِ ا سُ ذَ )ال( إِ  فُ رْ حَ  رَ اجَ هَ 

ن
نلثق فتبنملتامث ىَّنجنفىالن  لىةن ً مىلَّنلى  نكلىان  ة  ىبن ثل ت  ن م  فوينكممنملتشل بن"نتِلفنظ كعا 
ل ىىافن)ال(نجن كلىىان مصىىلنلىى نع ىى ءنل ىىافنملىىامءنفىىينِال ىىبننف ل  ىىة حنكلىىان ىىافن)ال(نمخت ىى المن

بعنجنم  ن مصلنلى نع ى ءنجنفقًاىبنكلىان ىافنملىامءن نضًىبجنِى   ن لثىغنلىبجنفِى  نللةاللَّنعلمنماَّنِا ع
نمخالقىينجن  ىافنملىامءن ن افن)ال(نع ب   ض المنإلمنملكنجن ملل  عنل  نمالثً  نك نمل لام نجنض ا

نخلقين"ن ن.نن(3)ع ب 
ى  نلشىى انلى نلىىاةنقىىةنمشى انإلىىمنكىىممنمل اًىمنفىىين اىا ن ة ىىبنل مصىىلنجن ملىكنم ىى ُنصىىلتعبعن  ِ

ن:نن(4)ل ل ات لَّنجن قةنتلقُوبجنملشاامءجن  نلاةانجنإمن ق لن
 لبِ ي الطَ فِ  اقِ رَ ٍّْ اإلِ وَ  حِ فُ صَ الت   لَ بْ قَ         د  حَ ا أَ هَ بِ  رْ عُ شْ يَ  مْ ، لَ  الراءَ  بَ انَ جَ وَ 

 مل اًىىىمنملىىىمينتً  لىىىبنملىىى ن   ىىىةنملخىىى   نجن ملىىى نًل تىىىبنجن ىىى نمل اىىى ًينملتامث ىىىَّنملتىىىينتً  ل ىىى ن
ن  ىة   ُنجنف ىى نالن قىى لن:ن)ال(نملىى نملشىاامءنملقىىة  ءنفىىين اىىا نإشىى ةت ُنلِىىُا ةلمنعًىىةنمىىؤملعبعنجن لِىى ا

لاىىَّلنلة ىىةللنتتًىى َُّن ا حنملاصىىا نفىىينتً  لىىبنلل اىى ًينملقة  ىىَّنمىىامنإلىىمنإلل مىى  ن ج جنملشىى عانملال مىىيا
                                                 

 .نن3/229جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
 .نن7جنصنديوانه مل نًل تبن:ن(2)
 .نن179جنصنابن نباته شاعر العصر المملوكي   ةنجن    ةنم لُن:نن(3)
ىى  نلشىى انِث ىىانمل ىىةحنل مصىىلنلىى نع ىى ءنجنقلىىلنم ن ىىة  نن1/24جننالبيددان والتبيدديننمللىى  ظن:ن(4) .نننن قىىّةُنلىىبنلق لىىبن:ن"نِ 

 ل لاالاَّ..."نن.نملتصوحن:نملًظان ملتأ لنلاللت  سن ملتاافن.ن
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جن ةنملمينمِتمحنِ فَّن ً  ينمل  ى لجن تت مف ن عنت  انملتغ  ان ملتلة تت  شمن عنملاَّلَّنفينمإللةمع
ةان نلن مل امفَّنفينشااان.ن متخة ل نفينملكنشتمنمل ا نملتينتظ انا حنمللع

ىىبعنفىىين ىىةما  ُجن نملشىىاامءنملال مىى   نعلىىمنتًىى  لنمل اًىىمنملمىى ل نجن مِثىىا من ىى نعاضع لقىىةنملىىحا
ُجنعلىمنًومىبن ن  ة  ىبن جُ ىاِّ قىين ىاىنم ا فقة  انلع جاٍ ن مم ل بن تاىةةلنمىا ل ن امءنمل امفىَّنجنفال اىَّنملاِّ

نمل غا ىىى تنملتىىىينتقىىىةُنلىىىبنجنمىىى مءلنمِ ًىىىتنلوىىىظن)نالن(نجنفىىىالن ً ىىى نل ىىى نعًىىىةنمىىىؤملبعن   ىىى نِىىى  ن  ُج لىىى
نلتا   نكممنمل اًمنجن تق  َّنصىوَّن  غا  تن  ًَِّنجنم ن مت  لَّنجنِ لخل ةنفينملةً  نجن   نملكنإالا

ن:نن(1)ملل ةنفين  ة  بنجن ق لنفين ةحنملال سنل ن   ةن
 َلْو ِقْيدَل ِلْلَعَبداِس َيدا اْبدَن ُمَحمددِ 

 

 د  َمددا َقاَلَهددا ُقددْل : )ال( َوَأْنددَت ُمَخل دد 
 

 َما ِإْن َأُعدُّ ِمَن الَمَكداِرِم ُخْصدَلةا 
 

َهدددددددا َأْو َخاَلَهدددددددا    ِإال  َوَجدددددددْدُتَك َعم 
 

 ِإْن الَمَكددداِرَم َلدددْم تَدددََّْل َمْعُقوَلدددةا 
 

 َحتّدددددى َحَلْلدددددَت ِبرَاَحَتْيدددددَك ِعَقاَلَهدددددا  
 

ن
 بنللوىىظنمعلىىُنجن ملىىكن  قىى لنملاجتلىىينملىىمينماىنمًاىىبنلىىُن  فىى نفىىينعىىا نمل اًىىمنجنالمىىتخةم

ن:نن(2)ضًا  نمقابنإلمن صفنمل   م ن
 مُ جَ عْ أَ  لِ ائِ سَ  نْ ا عَ هَ و بِ هُ وَ             هِ الِ ذ  عُ لِ  )ال( إال   الَ ا قَ مَ 

 
ن:نن(3)  ق لنم  ةنل نمل َّنملِ تبنفين ة بنم  ةنل ن  مفن

 َأْحَمددددددُد َأْنددددددَت ِل ْنَعدددددداِم َأْهددددددل  
 

ددددددددد   ُل َيَمدددددددددلُّ الس ددددددددداِئُلوَن وال َتمِّ
 

 َكَأن دددَك ِفدددي الِكتددداِب َوَجدددْدَت اَلءَ 
 

 ُمَحر َمددددددةا َعَلْيددددددَك َفَمددددددا َتِحدددددددُل  
 

 َفَمددا َندددري ِلَفْرِطددَك ِفددي الَعطايددا
 

 َأُنْكِثدددددر ِمدددددْن ُسدددددَؤاِلَك َأْم ُنِقدددددُل  
 

ن
ن  نمهللنمًُ لُىبجنفىينآ ىٍَّن ى نِت لىبعنملا  ى نجنل ِى ن أًا  نً ي  نجنِ   نعىةُنفالن جُ ااُ َّ نعلمن  ة  بع

نلمخ ابعنجن فا نِا عبعن. نق ل  نللمُّؤاملن  اّلبنملا  ءن  عَّلن ق ُنل  ن  ة  بنهللنجن   نملكنإالا
نن

                                                 
جندبدداء محاضددرات األ.نمضصىىل  ًين:نن3/204جنننهايددة األرب  ىى نلاىىةك ن.نملًىى  اين:نن16/256جنناألٍّددانيمضصىىو  ًين:نن(1)
جنن151جنصن: َنْكدت الِهِمتدان فدي ُنَكدْت الُعميدان.نننملصوةينجنصالحنملىة  نن11/135جننمعجم األدباء.نننمل   ين:ن2/582

ملتنمضل  تنإلىمنملىينملات ك ىَّنعًىةن:نملامىِاين:ن .نن132جنصالدبخالء غىةمةينجنملخ  ىبن:ن.نمللن1/105جننديدوان المعدانيً 
ن:ن  .نن2/510جنة المجالس بهجملقا لينجنمل نعلةنمللاِّ

 .نن2/582جننمحاضرات األدباءمضصل  ًين:نملامَّبن:نن(2)
 لا م َّن)النال(نلةاللن  ن)الءلن(ن.نن33جنصننَّهة اإلبصار.نننملاًا لين:نن1/252جنناألوراقملص لين:نن(3)
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نفىىينكىىممن نمًاىىبنمضىى فنإل ىىبنعىىةُنً ىى نفىىُنمل  ىىة حع  قىىةنمخىىمنمل اًىىمنملىى ن   ىىةنمل   ىىةينجنإالا
نلًاُن,نفق لن  ةحنلاوانل ن   من ن:نن(1)مل  ضعنإالا

 َجْعَفدددراا َرُجدددل   ِإن  اْبدددَن َيحَيدددى
 

 ِسددددْيَط الس ددددَماُح ِبَلْحِمددددِه َوَدِمددددْه  
 

 َفَعَلْيددددِه )ال( ، َأَبددددَداا ُمَحر َمددددة  
 

 َوَكالُمدددددُه َوْقدددددف  َعَلدددددى َنَعِمدددددْه  
 

نن
ن  نملشىاامءنكىممنمل اًىمنجنفىأعللًين ً ى نقى لنملوىا ة نمض ى ينجنملىمينملى ُةن  قةنتً  لنِث ا 

 قى لنفىين ة ىبن  ى نملا لىة  نعلىينلى نمل مى  نلى نعلىينلى ننًمنج ف  نملل  عنفينتً  لبنل ممنمل ا
ن:نن(2)نملين  لبنِااُنمهللن ل ب
 مُ عَ نَ  هُ ؤُ الَ  تْ انَ د كَ هُ شَ ال الت  وْ لَ          هِ دِ هُ شَ  في تَ إال   طُّ قَ  (ال) الَ ا قَ مَ 

 
ىى نف  ىى ن تالىى نلتىىأثُّانملشىىاامءنل ل ىىممكبنملة ً ىىَّن ملم  مىى َّنجنف ظ ىىانملىىكنفىىينشىىاا ملىىينت ىى ُننم ا

ن ا صىىا بنل خىى   نثقىى فين ممىىعنمض ىىامفنجن تاىىةةنملا مفىىةنجنفًىىامان شىى انإلىىمن ملىىمينمً ىى  ن ىى نلىى  ع
ن:نن(3)ملتو ص لنملةق قَّنفينمل مكبنملش اينفيناعث ابعنإةا سنل نلةانملش  ينجن ق لن

 َوَلددْم َأْنددَس َسددْعَي الُجددْوِد َخْلددَف َسددِريرِهِ 
 

 ْظَلدددددددُع ِبَأْكَسدددددددِف َبددددددداِل َيْسدددددددَتِقلُّ َويَ  
 

 َوَتْكبيددددددددَرُه َخْمَسدددددددداا َعَلْيددددددددِه ُمَعاِلَندددددددداا 
 

 َواَِْن َكدددداَن َتْكبيددددَر الُمَصددددلِّْيَن َأْرَبددددُع  
 

 َقْبَلَهددا –ِيْعَلددُم اُ   –َوَمددا ُكْنددُت َأْدِري 
 

 ِبدددددَأن  الن دددددَدى ِفدددددي َأْهِلدددددِه َيَتَشدددددي ُع  
 

ن
نف لشىى عان صىى انخلىى نمللىى ةنفىىين اث ىىبنلأًاىىبنإعًمىى  ن قتىىةينلصىى اعنفىىينِىىلِّ   لبعنجنف قىى ُنلتقل ىىةع

ىى ن ىىاللنعلىىمنمل  ىىتنجنف ِلىىانعل ىىبنخ مل تو صىى لن   تعىىبعنجن تىىمنمًاىىبنل قلىىةاجنفىىين مكلىىبنملىىة ًينفىىينملصا
ًاَّنملم  ن ِ  تِ ى ننجن  ت كُنلا  نمالعنتِل امتنعلمإتِّل عل نل مكلبنملش اينجنخالفل نل مكبنمكلنملمُّ

ىبعنن امفَّنملص النفينق لنملش عانفينلالب للل ةنً عَّنعقة َّن مكل َّن ش ل َّنللً عَّنملاقة ىَّنل  ة  ع
تلى عن مكلىبنن ن  نم نًاىنماينمإلًم  نللتخلُّ نلخل نملل ةنجن م  ملمين اتً جنمل مكبنملش اينجن لةالل
لتًىى نًىىاىنمىىاينمللىى ةنالتِّلىى عن ىىمكبنمل اثىىينجن مالًت ىى ءنلىىبنجنفلاىىلنمللىى ةن ِلىىانعلىىمنفق ىىةانجن  مةن

نُعَّلن   نلالبن تش عنلتش عنمل اثينف ِلانعل بنخ مل نالننمالال ن.ملش عانمض انلام
ن

                                                 
لعُ ن.ننِسْيطَ .نن20/228جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(1)  :نخج
 .نن256جنصنثمرات األوراقمل   ين:نن(2)
 .نن2/575جنجواهر اآلداب ملشًتا ًين:نن(3)
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  ّ ىى نتىىأثاانل ل ىىمكبنملشىى اينعاقلىىَّنملِللىىينجنملىىمينشىىلابن امثىىَّن  ة  ىىبعنلللىى ةنعىى نملىىةمةاجن
ىىااُنمهللن ل ىىبنن–ل امثىىَّنملًىى ءنعلىىين عل ىىَّنن-ل    ىىَّنعىى نلىىةكُنملىىينملق مىىُن   ىىةنلىى نعلىىةنمهللنجنن–ُِ
ن:نن(1) ق لنن–مل ُنمفضلنملصاللن ملت
 ليني عَ بَ  راةِ ي سَ فِ  ةِ امَ ماإلِ  لَ ثْ مِ        ةِ ادَ سَ  دودِ جُ  نْ عَ  ةَ احَ مَ السَ  َُ رِ وَ 

 
  جظ ىىانملل ىى ءن ك ىىانفىىينشىىااانإل  ُ ىىبجنل ل ل مىى اَّنجن  اافتىىبنلالىى ةت ُنللًىى انجنف قىى ُنلت ظ ىىفن

ن:نن(2) وَّنجن  ثن ق لنكممنملا لنملتالةينملمين ق ُنلبنمل ل سنجن  ظ اانفينص اٍلنفً ٍَّن ان
 اسَ جِّ مَ تَ ا مُ هَ قِ شْ عِ  نْ مِ  هُ تَ مْ هَ وَ ى       تَ رَ القِ  وِ أَ  ار  نَ  بِ رْ لحَ لِ  تْ دَ قِ وْ ا أُ ذَ إِ 

ن
نًىىى انملقعىىىاىنتت ك ىىىبنِ ىىى نلىىى نِىىى  ن لِّىىىبع ن  ظىىى كااجن,ن لشىىىةالن ج نملِىىىُا ف  ىىىة حنملشىىى عانِىىىا ُن  ىىىبُّ

صىى ل  تنمل تِل ىى  ن ملوالمىىوَّن كىى نننن جن قىىةنع ىىةنملشىى عانإلىىمنم ىىةن ل ن قىى ُنل قىى سنملالىى ةلن ل مىى
ن. نتشل  بنق اُنعلمنمل كُنل سنإالا ن)نملت كُن(ن نل شاًا نم ا

ن
لاىَّن(نجن كى نلوىظ نممىتخة بنملال ى ءنلل ًىبن)ًعْ لىَّن(نللتال ىانعى نمضقى مُن    اةنمل تًلينلوظن)ن ع

جنمل عللن ملًِّ لن(نللش امىت ًي)نن مل  مافن مل ممكبنملة ً َّنمل ختلوَّنجن قةنمجلُِّوتنف بنملِتبنجنِِت ب
ن:نن(3) ق لنمل تًلينفين ةحنم فنملة لَّنملُ  ةمًين

 قِ طِ نْ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  دُ مْ الحَ  اكَ تَ ى أَ حت  وَ           ِمل ةِ  لِّ ي كُ فِ  تَ دْ ى جُ حت   تَ دْ جُ  دْ قَ لَ 
ن

لاىىىٍَّن(نمثىىىانملً عىىَّنملاقل ىىىَّن مل ً ق ىىىَّنفىىينممىىىل لب ن ع ىىلِّ ِج نقىىى لنملشىىى عان:ن)ن جنفقىىىةنمعت ىىىةنن  جظ عىىاج
ممل بنملتا  ُنفينق لعىبعن نل لاىُلن  ة  ىبن ت  ى ملن توىاةملنفىينصىوَّعنمللى ةن ملمىخ ءنجن لت ق ى نصىوَّن
ْةُت(ن ات  نفينملش انمض لن.ن نملش  ل َّنفينِا بنجن قةنم عةنعلمنملكنتِامانملش عانلِل َّن)لج

ةم لع  نجن قىةنللىأنإل  ى نعلىمنتىنم الن خومنم نلوظنملا ى ُن)ِىل(ن ى نملوى ظنمل تِل ى  نملتىينمل ى ن
ىى نل  قىى نملشىى عانلجاىىةملن ِ ً ىى لنجن م تىىةمةملن نض ىىةنم ىىا  ن:نإ ا نفىىين ة ىىبنلشىى  َّنملِىىُا ملشىى عانملال مىىيُّ

بعنجنِ  نفينق لنملينت  ُنفين ة بنلالةنمهللنل ن  كان ن  ة  ع ن:نن(4)لغامف  لنلُِا
 هْ بُ اهِ وَ مَ  يَ هْ وَ  هُ نْ مِ  تْ سَ يْ لَ  بُ اهِ وَ مَ        رِ ائِ ٍَّ وَ  الدِ ي البِ فِ  دِ جْ نَ  لِّ في كُ فَ 

                                                 
 .نن81جنصنديوانهعاقلَّنملِللين:نن(1)
 .نن139جنصنديوانه ملل  ءن ك ان:ن(2)
 .ننن212جنصنالمنتخل .ننمل  ِ لين:ن281جنصنديوانه مل تًلين:ن(3)
 .نن1/228جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(4)
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ُلنِىىلن اتوىىعن َّىى اٍان ىى نمضا نجن لىىملكن قاىى نملشىى عانمتِّمىى ع لن ِ ً ىى لنجن ىىبعنُشىى ع ن  ة  ع فِىىُا
ُ بجنل لشُّ  لن.ن ن  ة  بنجنلعُ مع ن م تةمةملنلغامف  لنلُِا

ن
ن  ة  ىىبنجنِ ى ّ ى نل  قِّى نملشى عانصىىوَّنمالمىت اما َّنمل   ً ىَّنجن مالتِّصىى لنفىينِىُا  نفىينقىى لن م 

ن:نن(1)ملينت  ُنفين ةحن   ةنل نمل  ثُنل نُشل ًَُّن
 بُ يْ ئِ كَ  ال  مَ وَ  ك  احِ ضَ  ق  لُ خُ                انِ وَ أَ  ل  كُ وَ  هُ لَ  مِ وْ يَ  ل  كُ 

ل  نل نمل ا فمن ن:نن(2) ق لبنفين ةحن ج
 تِ ت  شَ مُ  اةِ العفَ  نَ يْ ى بَ دا نَ  لُ مْ شَ وَ           فِ ل  ؤَ مُ  دِ جْ مَ  لُ مْ شَ  مِ وْ يَ  ل  كُ  هُ لَ 

ن
جنَّنفين و  ُنفض لَّنملُِا نضًا  نت لا  نل  لعنمضصى ُلَّ مالمت اما َّن ملش  لنعً صانمصع ل

 تلالن  نف عل  نِا  ل نل ل لعن ملمال َّنجنالن جِتُمل لنم ن جتخلعق لنل مانملوض لَّنجن لملكنمكتُنملشاامءن
ظ  ن  ة   ُن م  ًج منلامُنمللاةنمل ِ ًين مل   ًينفينُِا ن انمخ اعبعن.ن عج

ن
ىى نل ل ىىمكبنملصىى فينجنإمن ظ ىىانتىىأثُّانلشىى ان ِ  ىى نتىىأثاانملشىىاامءنل ل ىىمكبنملشىى اينتىىأثاا منم ضل
ى ن ل ل تص فَّن  نخاللنمخمانل اما ُنجنفقةنمجاعُلنمل ن ل اكنعى نملمىخ ءنجنفقى لن:ن"نمىخ ءنملىًوسنع ا

ن.نن(3)فينم ةينملً سنمعظُن  نمخ ءنملًوسنل للملن"ن
نجنف ق لن لش ان تو ن ا ن:نن(4) ُنفينًظات ُنإلمنملُِا

 الَمددددددددْرُء َمْنُظددددددددور  ِإَلْيددددددددهِ 
 

 َمدددددا َداَم ُيْرَجدددددى َمدددددا َلَدْيدددددِه  
 

 َمدددْن ُكْندددَت َتْبِغدددي َأْن َتُكدددو
 

   َن الددددد َهَر َذا َفْضددددِل َعَليددددهْ  
 َفاْبدددُذْل َلدددُه َمدددا ِفدددي َيددددْيكَ 

 

 َواٍُّْضْض َعم ا ِفي َيَديْه  
 

 

ننننجنف  ىىىى نصىىىى اتبل لصىىىى ف َّن ىىى نخىىىىاللنملصىىىى  ََّّنملمكً ىىىىَّنملتىىىينعىىىىا نن  ظ ىىىانتىىىىأثُّانمل تًلىىىىي
ن:نن(5) ق لن

 َأْصددددَبْحَت تددددأمُر ِبالِحَجدددداِب ِبَخْلددددَوةِ 
 

 َهْيَهددداَت َلْسدددَت َعلدددى الِحَجددداِب ِبَقددداِدرِ  
 

                                                 
 .نن1/294جننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(1)
 .نن1/307ًومبنجنن(2)
 .نن4/357جننربيع األبرارمل  خشاين:نن(3)
 .نن282جنصننَّهة اإلبصارملاًا لين:نن(4)
 .نن250جنصالوساطة مللال ًين:نن(5)
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 َمددددْن َكدددداَن َضددددْوُء َجِبيِنددددِه َوَنوالُددددهُ 
 

 َلددددْم ُيْحَجَبددددا َلددددْم َيْحَتِجددددْب َعددددْن َندددداِظِر  
 

ددبِ َفددِاذا اْحتَ   َجْبددَت َفَأْنددَت ٍَّْيددُر ُمَحج 
 

 َواَِذا َبَطْنددددددَت َفَأْنددددددَت َعددددددْيُن الظ دددددداِهِر  
 

ن
ن اً ان  ن ة ثنمل تص فَّنعى نملظى كان مللى   نجن  ً لى لن   مت ةنعلةنمهللنل نم  بنملتاْ  يِّ

ن اا ف,ملًاوسنجن مًشغ ل  نل لخ ل نع ن للنجنل لالنًوسن  ة  بن  ق لنن شغ ُلَّ نل لماينإلمنِلِّ
نمل أ   ن ن:نن(1) ش ةلمنلُِا

 َتَرى َظداِهَر الَمدْأُموِن َأْحَسدَن َظداِهرِ 
 

 َوَأْحَسددددَن ِمْنددددُه َمددددا َأَسددددر  وَأْضددددَمرا  
 

دددددةِ   ُيَنددددداِجي َلدددددُه َنْفَسددددداا َترْيدددددُع ِبِهم 
 

 ِإلددددى ُكددددلِّ َمْعددددروِف َوَقْلَبدددداا ُمَطه ددددرا  
 

ن
جنف ظاوىىىى منِث ىىىىالمن ىىىى ن(2) ىىىى نكىىىى ن مىىىىين"نن ملتامىىىى  ينعىىىى نِىىىلِّن قىىىةنت  اىىىى نملصىىىى ف َّجن"نل لتلا ىىىىةن

نلل اًىىمنمل ىىأل فمل صىى ل  تنملتىىينتالِّىىانعىى نكىىممنملتلا ىىةنجنفللخ ىىالنفىىين ىىمك ن خىى لف  جنل ُن اًىىمل
ن نلل اىىىا فنجنفىىىالنملخ ىىىالنخ ىىىالنجن النملمُّىىىِانمىىىِانجن النملًشىىى لجنًشىىى لن نض ا ن غىىى  ا   ل وا ل ىىى نتىىىأث ا 

جن لىىممت  نجن متِّصىى لنملاقىىلنلخ لقىىبِانتىىاكنملتوِ ىىانفىىينملىىةً  ن نملخ ىالنفىىينعىىاف ُنم امةن ممِىى انجن ملمُّىى
ملىىمين صىىلنعًىىةكُنإلىىمنةالىىَّنمالت ىى ةنجن ملًشىى لجنكىىينًشىى لنمالتِّصىى لنل لخىى ل نجن قىىةن ظاىىُفنملشىىاامءن
ن  ىة   ُن,ن  ظ ىانكىممنملتىأثُّانلل لى نفىين ملال م   ن صى ل  تنملصى ف َّنفىين اىا نإشى ةت ُنلِىُا

ن:نن(3)ق لنملااضّينمل  م ين
 َري دددددداُن واأَلَيدددددداُم َضددددددْمآَنة  

 

 ِفدددي الن ددددى َنْشدددَواُن ِبالِبْشدددِر  
 

 ال َيْمِسدددُك الُعدددْذُل َيَدْيددده َوالَ 
 

 تََأُخدددددُذ ِفْيدددددِه َنْشدددددَوُة الَخمدددددِر  
 

ن

فقىىةنتىىأثاانملشىى عانفىىين ة ىىبنل جصىىُ ل  ت ُنجن  ىى نُمىى عةنفىىينت مىى عن الُ ىىبنمللغىى ينملشىىاايجن
تال ىىىانعىىى نمل اًىىىمنلأمىىىل ٍبنلة ىىىةنالنتشىىى لجبجنًو ىىى تنملتقل ىىىةن مًو مىىىبنجنإضىىى فَّلنإلىىىمنمًاىىىبنممىىىت  عنمل

ن(نممت  عتنم نت لِّ نل ل اًمن  نمضل مءنملتامث ىَّنإلىمن نجنًش لجنملُخ اع نجنًش م ج ف ص ل  تن)ناّ   ج
نمضل مءنمل ض ا َّنجن   نتأث انملً عَّنملاقل َّنإلمنً عٍَّنع  و ٍَّنتتا  جنملًوسنمإلًم ً َّن.

ن
ن
ن

                                                 
 .نن9/412جننكتاب بغدادمل ن  و ان:نن(1)
 .نن311جنصناني الهجريمحمد مصطفى اتجاهات الشعر العربي في القرن الثكّةمالنجنن(2)
 .نن2/368جننالتذكرة الحمدونية.نمل ن  ة  ن:نن3/205جنننهاية األربملً  اين:نن(3)
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 أساليب المتكلمين : استخدام 
 

 اسلوب الحوار :أوالا 
ن

نجنفقىىىةن ظاوىىىبنملشىىىاامءن لىىىُن ِىىى نمل ىىى مانممىىىل لل نلة ىىىةلمنفىىىينشىىىاانمل ىىىة حنفىىىينملاصىىىانملال مىىىيِّ
ملل كل   نفينمفتت حنقص اةكُنللتال انع نمفِ ٍان ا ًَّنجن مضىو منعل ىبن  لالى نقصصى ل نشى اقل جن قىةن

نَّ ان ق قىين وتاىلنفىينمِثىاانملَّنم نملالا َّنجن ك   لعنمل  مان عنملا ن–فينمَّللبنن–متاخمن جن  ما 
نملوقىىامءنجنفقىىةنلىىّاةن مةماانملشىى عان ىىعنًومىىبنملتىىينتل  ىىبنعلىىمنِا ىىبنمل ماىىةنملىىمين ضىىابجنفىىين صىى فع
ملش عانملل كلين  نًومبنشخصل ن    اان  ل  بنعلمنفالبنجنفِ  ن تصةىنل مانملًاوسنن)ملا ملَّن(ن

نةان.نلمِان لاامتنِا بنجن  لجنل ن
ملىمينمخت اىىبجنملشىىاامءنمل ا ىى نعلىمن نًومىىبن,ن قىةنمىى انلاى نملشىىاامءنملال مى   نعلىىمنمل ىً جن

جنجن ملتأِ ىة نمل  ى ةلنجن مإل لى  جنإاّلنمًا ُنع ة منإلمنلا نملت   ان ملتغ  ىانجن تخىم  ن ىملل كل   
ن جن ل بنملقىىىة  ءممىىىل ل ُن   ِ لىىى نضمىىى ملتوصىىى لنجن مال تلىىى ننجنممىىى ل بنفىىىينت ىىى  اكُنجن لِىىى نظىىىلا

ن:ن(1)  ظ انملكنفين  مانإم   نل نإلامك ُنمل  صلين عنع ملتبنجن ق لن لاالمنِا بن مخ ُءاجن
 َوآِمددددَرِة ِبالُبخددددِل ُقْلددددُت َلهددددا اْقُصددددِري

 

 َفددددددذِلَك َشدددددديء  َمددددددا إَلْيددددددِه َسددددددبْيُل  
 

َن الَجدددددواِد وال َأَرى  أَرى الن دددداَس ِخددددال 
 

 ليدددددُل َبخددددديالا َلدددددُه فدددددي الَعددددداَلمْيَن خَ  
 

 َوِمددْن َخْيددِر َحدداالِت الَفتددى َلددو َعِلمِتددهِ 
 

 إذا َندددددداَل َشددددددْيَئاا َأْن َيُكددددددوَن ُيمْيددددددُل  
 

 َفدددددانِّي رََأْيدددددُت الُبْخدددددَل ُيدددددَِّري ِبَأْهِلدددددهِ 
 

 َفَأْكَرْمدددددُت َنْفِسدددددي َأْن ُيَقددددداَل َبخْيدددددُل  
 

 َوكيددَف َأَخدداُف الَفقددَر َأو ُاْحددرَم الِغَنددى
 

 َجميددددددددُل  الُمددددددددؤِمنينَ  َورأُي َأميددددددددرِ  
 

ن
ًاىى نًىىاىنف ىىبنمل ىى مان ىىعنملا ملىىَّن ِثىىانفىىينشىىاانملوامىى  نمضلىى مةنجنملىىم  ن ِج فوىىينمل قىىتنملىىمين
ن ى نخاللعىبعنإلىمن  وخا  نلِا  ُنجنًلةنإم   نمل  صلين تاخىمن ى ن ى ماان ىعنملا ملىَّن ا قلى ن خلىصج

جناان اافنَّجثابجن ى نمى  ًبقل نللش ةحنك ا  نملاش ةن مإلش ةلنلِا بنجنلممنام ً نملاش ةنملمينِ  نم م
نمل ى ٍتنتأت ًى نل ى ن ى نإمى   نجنُ ى ن  قفن  قفنملً قةنملا افنلق  َّنق لنمل  صىلينجنف قى لن:ن"نهللنُةاُّ

نفجض لج  ن"ن ن.ن(2)مْتُقُ نمجص لج  نجن ُمُقلا

                                                 
 .نن1/258جننالعقد الفريد.نننمل نعلةنالبن:نن1/31جناألمالي  ملق لينجنمل نعلينملق مُن:ن(1)
 .نن5/73جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(2)
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  ً جنةعللنملخ معين ىً جنملقىة  ءنفىينفخىاانلِا ىبن لى ةانجنفًىامان ىأتينل لا ملىَّنل قى ُن ا ى ن
ن لىع  مالن نمنقصص ل ن ل  ن  نخاللبن ً لبن مل لبنفينمل   لنجن ل ِشفنع نة معينِا بنجنفى لُِا

ِل  ن:نن(1)جن ق لن خل  نف بنالن مت  عن ًبنفِ 
ن

 َباَندددْت ُسدددَليَمى َوَأمَسدددى َحبُلَهدددا اْنَقَضدددَبان
 

ُدوَك ، وَلدددددددددْم َيْرثُدددددددددوا َلدددددددددَك الَوَصدددددددددَبا    َوََّو 
 

 َل ؟ ُقْلددُت َلَهددا :َقاَلددْت ُسددالَمُة : َأْيددَن الَمددا
 

 الَمدددددداُل َوْيَحددددددِك اَلَقددددددى الَحمددددددَد َفاْصددددددَطَحبا  
 

َق َمددداِلي فدددي الُحقُدددوِق ، َفمدددا  الحمدددُد َفدددر 
 

دددددددداا ، وال أْبَقدددددددديَن ِلددددددددي َنَشددددددددَبا    أْبَقددددددددْيَن َذم 
 

 َقالددددْت ُسددددالَمُة : َدْع َهددددذي الل ُبددددوَن َلَنددددا
 

 ِلِصدددددددْبَيِة ، ِمْثدددددددَل َأفدددددددرَاِ  الَقَطدددددددا ، ٍََُُّّبدددددددا  
 

 ُقْلددددُت : اْحِبسدددديَها ، َففيَهددددا ُمْتَعددددة  َلُهددددمُ 
 

 ِإْن َلدددددم ُيدددددِنْخ َطددددداِرق  َيْبِغدددددي الِقدددددَرى َسدددددِغَبا  
 

ددديُف َواْعَتل دددْت َحُلوَبُتَهدددا  َلّمدددا اْحَتَبدددَى الض 
 

 َبكددددددددى الِعَيدددددددداُل ، وٍَّن ددددددددْت ِقددددددددْدُرَنا َطَرَبددددددددا  
 

 َهدددل َأندددَت واِجدددُد َشددديِء َلدددو ُعِنيدددَت بدددِه ؟
 

 مددددددددددِد ُمرتَدددددددددداَداا وُمكَتَسددددددددددَباَكدددددددددداألجر والحَ  
   

ملّل  ىَّن ى نً   ىَّنمضلوى ظن مضمىل بنجنإاّلنُمًا ى نالنن علمنملاَُّن  نمل  لعنمللة ينملمين  غمنعلىم 
ً نُ ال ن"نجنِ  نالن خومن ى نف  ى ن تخل ن  نمِانلا ن ظ كانمل ض الن خ صَّلنق لبن:ن"ن ًَّاتنقعةاج

نعًىن  ن ا ٍ نممت ةاك نملش عان  نملقىة  ءنج ملىة معينملتىيننةانلشىٍِلنن شى ِلإمنتظ ىانة معىينملِىُا
مِاكىى نملقىىة  ءنفىىين اىىا ن ىىة  ُن فخىىاكُنجنِىى ل اصنعلىىمنِمىىبنمل  ىىةن ملثًىى ءن مضلىىاجن  اممىىَّن
نل  تىىىبن ل  عىىىَّن ًتظ ىىىَّن ىىى نمالمىىىتا امتن)نمل ىىى لنالقىىىمنمل  ىىىةنجن لاىىى ةنملىىىماُن.نثىىىُنإ ا مضعىىىام نجن م 

ن ً قىينمل  لن ص  بنمل  ةنجنمل  ةن وا نمل ى  لنفىينمل قى  نجنملقىةانتغًىمن الى ل(ن  ِ  ى نق ى س 
ن مل ىى ءن ًَّىى ءنملقىىةان مل  ىىةن مضلىىا جن ملشىى عان ىىةاكنللاالقىىَّنن(2) ىىًظُنجنف لاالقىىَّنمِ ىىةلنلىى  نملِىىُا
جن ت ظ وبنللتشخ صنفيناا ملخ  َّنل  نكمانمضش  ءنجن ظ انملكن  نخاللنتات لبنمل ًظُنفينمل

جن لاىةنم ن لتقىينجن لى سنمل  ىةنكى نملىمينق لىلنمل ى لمى  ن ق لىلنمل  ىةنل   نكمانملاالقَّنجنف ل ى لنإً
نمل  ىىىةنكىىى نمىىىلبنلىىىملنمل ىىى لنجن مل ىىى لنل لثًىىى ءن ملشىىىِانعلىىىمنلملىىىبنجن صىىى  لبجن الن و اقىىىبجنملىىىةلمن نض ا

جن كىينصى النا ى لنفىين ق لىلنًَّى ءنملقىةان  ال ى  تِ  نًت لَّنكمانملصى لَّنجنلِى ء ن فىاحنجنلِى ءنمل
جن ال  ىى نل لغًىى ءنل  ىىيجن صىى تنتىىامقصنق ىىعنملّل ىىُنف ىىبصىى تنَّل ىى  ن ىى ءنمنامىى   نملشىى عان ىى 

جن لِىىىين ءنملا ىىى لىىىىىىىىىىىُن ىىىًُسنملشىىى عانلِىىىىىىىىىىىىىلَّنجنلمل ق قىىىينجن فىىىينخضىىىُنكىىىمانملوا ىىىَّنملا ا ىىىَّنل لصىىى 

                                                 
.نننن99-97جنصنذيدددل األمدددالي والندددوادياىىىةك ن.ننملقىىى لينجنملىىى نعلىىىينملق مىىىُن:ن  ىىى نلن23جنصنديوانددده ةعلىىىلنملخ معىىىين:ن(1)

    نلاةك ن.نن258جنصندعبل بن علي الخَّاعي ، حياته وشعرهمضشتانجنعلةنملِا ُن:ن
 .نن294جنصنالصورة الفنية في شعر دعبل علي الخَّاعيمل ن  ةنجنعلينإلامك ُن:نن(2)
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 خوفن  نكممنمضثانمل ًغِّصنلص لَّنمل  لنل ل  ىةنجنللىأنإلىمنملتمىل ُنل ل ق قىَّنمإل   ً ىَّنملتىينتىاىن
نكىممنملىا  نلى ن وى تنصى  لبن نضًاىبنمِثىان لللى نل ًمى نم ان  نلةالىَّنتالى نعلىمنملىا  ن ِتى بنجن م ا

ن.ن لبنمإلًم  نلب
نفىينن– ىعن  لىينإلىمنصى َّنملقى ل  نن– م مءنمِ ًتنملا ملَّنكينم املنملش عانجنمُنًومىبن فىق ا

ن ا ى نملِىامُنلىُنتِى نمى لَّلن    ىةلنجنإمنِى  ن ًغصى  نعلى  ُن  مانملشاامءن عنملا ملَّنإش ال نإلمنم ا
لا نم   ُن  ا نالن ىاىنملمىال َّنفىينتصىاف ُنجن النمىّ   نمل ا لى تنمللى متين ىا ُ نفىينكىممنمل مىلكن
نملكنلُن ِ نل ثًينكؤالءنملِىامُنعى ن نم الةكُنم  ننإل بن  نَّ اكُنجن لِ ا لاثاللنلل  لنجنفين   نم ا

نم ىانمضع ى الِاُُنالن وًىينمل ى لن نَّ  ت ُنجن  اةع ُنع نع ةت ُنجن  تل  نم ا  نالن جومىةانجن النُ قصِّ
نمهللنك نملا م ن نن(1) لق   ً ُنلأ ا جن لأًا ُنل ن خلة منجنف ص اكُنإلىمنمل ى تنالن   لىَّنجنتى ِا  نِىلا

ن.ن(2)لل اثَّنجنلممنف ُنلِا  ُن ما  نإلمنتخل ةنمًوم ُنل لمِانمل م نلاةنمل   تننم  ن لِ ن
ن

نللش عانمةمءنمل خُنملًومىينملاً ىفنجن قىةن لىةنلممنِ ًتنل  َّنمل     الن عنملا ملَّن ًومملن ت حج
ن نا للى نإلضى ءلنل ًىبن  ىٍُ ى نن–ملشاامءنمضل مةنف بن لى الل  ى نل مًىبنِىا  ُنل ا قىَّنتاضىينن–م ضل
نملمين  اينل لل  لن.ن ن ك نممت ُنجن تلاةكُنع نمل  ِّ

ن
نل نمً  جن  ى تُنمل ى اينل  تبن قةنممتًِانمل أ   نعلمنع  النل نعق لنم ن اقم جنإلمنكُا

وُىّةمانفنفقى لن:ن ى نم  ىانمل ىؤ ً  نجن واىةمان فق لنلبنلاةنم نًظانإل بنًظالمن جًِالمنجنِ ىفنقلىتن:نق لىتن ج
ن م ءتن  لينجنق لن:نفِ فنقجْلُتبجنفنفأًشةتجبن ن قةنمفتقاتج ن:نن(3)م امتينجنِ  ًتنًظاتنإليا

ددددددا َأن رَ  َقاَلددددددت  ِقدددددديَأت َأرَ ُمفددددددد اُه َلم 
 

 والَهدددددددمُّ َيعتَددددددداُدني ِمدددددددن طيِفدددددددِه َلَمدددددددُم  
 

 َأنَهبددددَت َماَلددددَك فددددي األذَندددديِن آِصددددَرةا 
 

 َوِفددددددي األَباِعددددددِد حتددددددى َحف ددددددَك الَعددددددَدُم  
 

 فاطُلب ِإَليِهم َتِجد َما ُكنَت ِمن َحَسدنِ 
 

 ُتسدددددي ِإلدددديهِم َفَقددددد ثَاَبددددت َلُهددددم َصددددِرُم  
 

 الِئمِتددددي َفُقلددددُت : َعدددداِذَلِتي ، َأكثَددددرتِ 
 

 ُمدددددددت َحددددددداِتم  ُهدددددددَّالا وال َهدددددددِرُم َوَلدددددددم يَ  
 

ن

                                                 
.نن مضلشىى  ين:نن4/369جننربيددع األبددرارمًىىينفىىين ىى مٍان ىىعنالا تىىبنعًىىة:ننمل  خشىىاين:ن ًظىىا:ننقىى لنم  ىىةنلىى نإلىىامك ُنملالان(ن1)

 .نن1/242جنالمستطرف
 .نن4/361جننربيع األبرار ًظا:ننق لن اعَّنملتغللينعًة:ننمل  خشاين:ن(ن2)
 .نن173جنصنكتاب بغداد   نلاةك ن.ننمل ن  و ان:نن24/249جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(3)
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 ا ً   ن  ن  لتعبعنملالا َّعنلبجن لًِابننف لش عانفينكمانملل  َّن ل ِّ نلً ن لُنمل ا ً لنملتينِ  
ن ت مِ لنلِا بعن ُانعل بن ًشأجن    نِ ًتنة مفعنكممنملل ُنجن جمت المظلا بنملمينفج ع جنَّ انآلٍبنفينملِ 

ن  ق لنف بن ُعًبن.ل  نق ُلن
نن

ةمنقصى ةتبنجن  ىثنلى لىكنمضشىافن  مىمنلى نمل لىكنملاى ةل  ثلىبنفاىلنملى نعًى  نفىين ة ىبنلل
ن  لتبنتل  بنعلمنإتىالفن  لىبجنثُنم  منلً نلل قة ٍَّنَّ ل ٍَّنقص الٍن كىمانملّل  ىَّنلى خلصنجن  ظِّولى نأ ا

ن:نن(1)جن   نق لن نملتخلصنإلمن  ة  بنمّ   نإ م  جن قةنم مإلمن ةحنمل لك
ِئَمددددددددِة َعلددددددددي  َحريَصددددددددةِ   َوَلددددددددُرب  اَل

 

 ال َباتَدددددت َوَقدددددد َجَمَعددددددت َعلدددددي  العددددددذ   
 

 َقاَلدددت َأَمدددا َتَخَشدددى الَّ َمددداُن َوصدددرُفهُ 
 

 َوُتِقدددَل ِمدددن ِإتَدددالِف َماِلدددَك : ُقلدددُت : ال  
 

 أََأَخدداُف ِمددن َفقددِر َوُجددوُد اأَلشددَرِف الددد
 

َْ الَمدددال    ددددسلطاِن فدددي اآلَفددداِق َقدددد َمددد
 

 الَواِهددددددِب اأَلمَصددددددداِر ُمحَتِقدددددددراا َلَهدددددددا
 

   ِإن ٍَّيدددددددُرُه َوَهدددددددَب الِهَجددددددداَن الُبدددددددَّال 
ن

ف لش عانقةنمل ُةنملتخلصنل ىمانملًقلىَّنملوً ىَّنملاصىا َّنجنملتىين اةتنفىين ى مانل ًىبن لى  ن ى ن
نعلىمنتقة  ىبنلل  ى َّنتل  بنجنف ث انمل ض الن ملتا ضىانالنتخوىمنفىينل تىبنمضخ ىانجن فىينكىممن ى ن ىةلُّ

نملا ملَّنلص اٍلن ضا َّنجنلاَُّنممت ض اك ن  نملتامثنملقة ُن.ن
ن

نلاىىى نملشىىىاامءنملال مىىى   نع ىىىة منإلىىىمنمالمىىىتو ةلن ىىى نصىىى الن  النلىىىةن ىىى نمإلشىىى النكًىىى نإلىىىمنم ا
بن ل اىىَّنملا ملىىَّنفىىينملشىىاانملقىىة ُنجنفقىى   منلىىقلامءنتغ  ىىامٍتن ت ىى  امٍتنعلىىمنكىىمانملصىى النجنلتً مىى

ًلحنفينملتال انع نص النمل املنن–علمنمل لنمل ث لنن–ش ً  نجنفأل نً مسنملتين ا نمل   لنمل ةً اَّ
ن مل ضىىا َّنلاىىةنم نقىى ُنل مىىتلةمل  نلصىى النمل ىىاملنمللة  ىىَّنملقة  ىىَّنجن لاىىةنم نِ ًىىتنمل ىىاملنمللة  ىىَّنتلىىُ 
ًو قبنل  لبعنجنلتً نًىاىنصى النمل ىاملنمل ضىا َّنمل تافىَّنجنملتىينالنت ىتُنل ثىلنكىمان   ل  نعلمنِا بن م 

نعل   نملوام نجنالنفام نمل  لنجنلىلنم لقض   نجنلقةانمكت     نل لاللنجنص النمل املنمل  لَّنملتين ا ُّ
 لِ و ىىَّنملتىىين ظاو ىى نمىى لق انجنإمنممىىتو ةن ً ىى نفىىين قىىةن ظاىىفنملشىى عانكىىمانملصىى النلفىىام نمل ل ىىبنجن

نمل  ة حن,ن ق لنفين ةحنملخ ن:ن(2)ص بنملتخلصنإلمنمل ةحنجن مل ص لنإلمنمإلش ةلنلُِا
 َتُقوُل التي ِمدن َبيِتهدا َخدف  َمرَكبدي

 

 َعَّيدددددَّ  َعليَندددددا َأن َندددددرَاَك َتسددددديُر  
 

 َأَمدددا ُدوَن َمصدددِر لِلَفتدددى ُمَتطَلدددِب ؟
 

 َبَلدددددى ِإن  َأسدددددَباَب الِغَندددددى لَكثيدددددُر  
 

                                                 
 .نن12-9جنصنديوانه :مل نعً  ن(ن1)
 .نن2/534جنمحاضرات األدباء مضصل  ًينجنملامَّبن:نن(2)
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 َذريندددددي ُأكثِّددددددر َحاسددددددِديِك بِرحَلددددددةِ 
 

 ِإلددددى َبَلددددِد ِفيددددِه الَخصدددديُب َأميددددُر  
 

 سدددَن الَثنددداِء ِبَماِلدددهِ َفتدددىا َيشدددَتري حُ 
 

 َوَيعَلدددددددددُم َأن  الدددددددددداِئرَاِت تدددددددددُدوُر  
 

 َفمدددددا َجددددداََُّه ُجدددددود  َوال َحدددددل  ُدوَندددددهُ 
 

ُُ َيسدديُر    َوَلِكددن َيسدديُر الُجددوُد َحيدد
 

ن
ن ىى ن نل  ىىَّنملاىىملنفىىينشىىاانملوخىىانم نمل ىىةحنلىى ء نمصىى ل    ظ ىىانلًىى ن ىى نخىىاللن ىى نم اةًىى انم ا

نجن مًاىىبن نن–مضَّلىىبننفىىين–شىىاانمل ىىة حنلىى لُِا تشىى لبنملً عىىَّنملقصصىى َّنملق ا ىىَّنعلىىمنمل ىى مانجن لِىى ا
ملتقةُنمل ض اينجن ملت  انملال ين ملثق فينجن ماللتا ةنع ن ظى كانمللىةم لنلاىةنم نمىِ نملًاى سنفىين
مل ة نمل ت ضالنجنل إلض فَّنإلمنماينملشاامءنإلمنمللة ةن ملتلة ةنفينمق مل ُنجنِ  نلبنمثىاانمللى لغن

نكممنملتاملعنلةمنتاملال نتةا ل ل نإمن  لنملشاامءنإلىمنفينتاملعنمك ت  ُنملشاامءنلص النملا ملَّنجن لِ ا
ن  نمإل ً بن مإلم  بممتلةمل  نلص اٍلنمخاىنجنمعت ةتنعلمنمإل جن م لتن)نل ُنملًا سن(ن ل  نلةالل

نملا ملىىىَّنجن ملتاىىىةتنملصىىى النعىىى نمل ىىى مانملىىىمينِىىى  ن تللىىى ان ىىى نخىىىاللنمعت ن ىىى نلىىى ُع  ىىى ةانعلىىىمنلىىىةالل
ن(نجنل تاخمنلًومبن ً ل نآخانِ  نمًاىن.ن نملوال  ن:ن)نق لتن(ن ن)نقلتج

نملًاى سنل  ة  ىبنعلىمن ف ل تًلينفين ة بنلم فنملة لىَّنجن ِتوىينلل ىٍتن م ىٍةن نل شى ُانإلىمنلى ُع
ن  ة  ىبننمل  لى عإمامفبنفينملل ةنجن ك ن  ة ,نفن  ن امءنكمانمل ا تلىَّنمل صى ًاَّجنمإلشى ةلنلِىُا

ن:نن(1)جن ق لنبن لع ن مل َّ نف بفِا 
 الهطلِ  ضِ العارِ  ريقَ طَ  دُّ سُ ن يَ مَ وَ            مِ رَ ن كَ عَ  اسِ الن   المُ كَ  اكَ نَ ا ثَ مَ وَ 

ن
ن  ة  ىىىبن ىى نخىىاللنملت ث ىىىلنفلىى ةن  ة  ىىبن لىىع نف ىىىبنجنِ ىى نمل  ىىان تىىىةفا ن فًىىامان  ىىتجنلِىىُا

نملاان   لنة  نم ن مت  عنم ة ناةااجن ن ن:نن(2)ف ءنكممنمل اًمنجنفق لن,ن قةنمخمنملماايُّ
 هِ الِ جَ سِ  رقَ طُ  ليهِ عَ  دُّ سُ ن يَ م مَ ا      أَ يَ ي الحَ ثنِ ن يُ مَ وى وَ ي الجدَ فِ  وهُ لُ ذَ عَ 

ن
   تجنمل نملواننمل  ةمًينعلىمنعىةُنإصىغ ابنل ى نتل  ىبنجنل ثى ٍلن مت ضىاان ى ن مقىعنمل  ى لعن

ن:ن(3)ملما ُنملمين  ًحن  نلمةانلاضبجنف ق لنمل ا  جنإمنًامان اقةن ق ًاَّلنق  م َّلنل ًبجن ل  نملثال  
 َتلدددُوُم ُأميَمدددُة َأنددديِّ َسدددَخوتُ 

 

 َسُيصدددغي إلددددى َلوِمهددددا اأَلأَلُم  
 

 أََأمَنددددددُع َمددددددا َمَلَكتددددددُه َيدددددددي
 

لتَددددددددددُه اأَلرقددددددددددُم    َويخَلددددددددددُع حِّ
 

                                                 
 .نن277جنصديوانه  مل تًلينج(ن1)
 .نن2/152جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)
 .ن4/295ًومبنجنن(3)
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 َفَيمددَنُح ِمددن ِجسددِمِه َبعَضددهُ 
 

 َوَيعُظددددُم فددددي َعينددددي الدددددِّراِهُم  
 

 نيدددِل الُعَلدددىِإذاا ُهدددَو َأولدددى بِ 
 

 َوَموِقفُدددددُه فدددددي الن دددددَدى َأَكدددددرُم  
 

ن
ىبنعلىمن    نإ نًصلنملقا نملخ  سنمل لاينجن تمنًاىنملشى عان لىاين ى ماان ىعن ى ن املً 
ن  ل ى ن ِا بنللغٍَّنمى لٍَّن مضى َّن لتاىةٍلنعى نملوى ظن)نملا ملىَّنجن ملالا ىَّنجن تلى ُنجن تاىملن(نجنلت ىلا

ىى نًِاىى نقىىةنمىى اً ان ىى نقلىىلجن لتختلىىفنمل لىىاان  نملاصىىاملوىى ظ نة ً ىىَّ ن ضىىا َّجنلتىىأث ٍان ىى نم جنمتنع ا
ن:نن(1)جنملمين ق لنلينملوضلنملق ضينمل  ش ينملاش ةي  ظ انكممنفينق لنملوق بنم

 َقاُلوا:اقَتِصددد ِفددي الُجددوِد، ِإن ددَك ُمنِصددف  
 

 َعدددددل  َوذو اإِلنَصدددداِف َلدددديَس َيُجددددوُر  
 

 ُتهم : ِإنددددددديِّ ُسدددددددالَلُة َمعَشدددددددرِ َفدددددددَأجب
 

 َلُهددددددُم ِلددددددَواء  فددددددي الن ددددددَدى َمنُشددددددوُر  
 

 تَددددددداِ  ِإنددددددديِّ َشددددددداِئد  َمدددددددا َقددددددددَ بَندددددددى
 

 َجدددددددِّي الر ِشدددددديُد َوَقبَلددددددُه الَمنُصددددددوُر  
 

ن
مًاىىبنالنُ قًىىعجنل ىى ن اثىىبن ىى نف لشىى عان وخىىانللىى ةانملىىمين اثىىبنعىى نآل اعىىبعن ملىىةمةانملاظىى ُنجنل ىىُةن

نلتل ةلنملتينش اةنصا    نملةمةانملخلو ءن.نجنف   عجنفينإض فَّن لٍةن ا ٍفنإلمنم ل ةانم لة
ن ىىا ن ًا ىى نُقىىلا ن شىى ةنم نل  ىىَّنمل  ىى  الن ىىعنملا ملىىَّنلىىُنتًت ىىين ىى نملشىىاانملاالىىينجن م  علىىمنم ا
ملشاامءنل  نجن كُنإ نعّال منفينمشا اكُنعلمنتً  ل  نجنتً  ل ك نلأجمل ٍبن ضاينِ  نفىينقى لنمين

نن:ن(2)مل لة  نملينملق مُنعلمنمل  م ين
 َدىِإذا َأَندددددا َلدددددم اهتَدددددَّ  لِلُجدددددوِد والن ددددد

 

 َفمددددددن َذا الددددددذي َيهتَددددددَُّّ َيددددددا ُأم  َماِلددددددِك  
 

 َذِريِندددي واَِنَفددداِقي ِلَمددداِلي َعلدددى الُعدددال
 

 َورَأُيدددِك ِفيَمدددا اختَدددرِت فدددي ِحفدددِظ َماِلدددِك  
 

 َفُجدددددوُد َيميندددددي َعددددداَدة  ُعِرفدددددُت ِبَهدددددا
 

 َوُكددددددددلُّ َيمدددددددديِن َلددددددددم َتجددددددددد َكِشددددددددَماِلِك  
 

 َوَمدددا َأَندددا ِمَمدددن َينتِهدددي َعدددن َسدددَماِحةِ 
 

 بَنهِيدددددددددددددِك ِإذ َتنهيَنندددددددددددددي ِبَجَماِلدددددددددددددِك  
 

 َوال َعددددذُل َربدددداِت الَجمدددداِل ِبمددددا ِنِعددددي
 

 َمَكدددداِرمي الالِتددددي َسددددَرت ِفددددي المَماِلددددِك  
 

ن
م نلأمىىل بنالن خلجىى ن ىى نمللىىةلنجنِ لىىمينًىىامانعًىىةنمل ات لعىىَّعنفىىين ًىى ظامت ُن,نف لشىى عانلىىاة ةاعن

بعنجن ملكن ملكنمل ً ظانملمين    لنإف ى ُنملخصىُنجنفًىامان  شىةجنمضةلىَّن مل لىجنملتىينتىةعُنلالا تعن
ن:نن(3) ملِبجنفينملل ةنجن ق لنظ فانمل ةمةن

                                                 
 .نن1/1817جننالبداية والنهايةمل نِث ان:نن(1)
 .نن2/101جنندمية القصرملل خا ين:نن(2)
 320جنصننديوانه:نةظ فانمل ةمنن(3)
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 َيدددددددددددا ُرب  الِئَمدددددددددددِة َشدددددددددددَجاَها إن ندددددددددددي
 

 َسدددددددددْمح  ِبَمددددددددداِلي َوالَّ َمدددددددددان َضدددددددددنيُن  
 

 َقاَلدددْت : َأَضدددْعت الَمددداَل ، َهدددْل َلدددَك َعْندددهُ 
 

 تَداُض ؟ ُقْلدت : الَحمدُد َوُهدَو َثِمديُن َمدا َتعْ  
 

 َقاَلددْت : ٍََّنْيددَت َفُقلددُت : َحْسددُبِك َفدداعَلمي
 

 َأْن الَبِخْيدددددددددددددَل ِبَماِلدددددددددددددِه الَمْغُبدددددددددددددوُن  
 

، قلدددُت : َلدددم  َقاَلدددت : َفدددِان  الَفْقدددَر ُهدددون 
 

 َيِهدددددددِن الَكدددددددريُم َبدددددددِل الل ئددددددديُم َيُهدددددددوُن  
 

 ةِ َقاَلددددددددْت َفددددددددان  الَمدددددددداَل ِنْعددددددددَم َمعوَندددددددد
 

َلددددُه ُمِعدددديُن    اإِلنسدددداِن ، ُقْلددددت َلَهددددا : اإِل
 

 َقاَلدددددددْت : َفدددددددان  الدددددددَوفر ََّْيدددددددن  ُقْلدددددددُت:
 

 َكْسددددددُب الَحْمددددددِد َيْرَفددددددُع َأْهَلددددددُه َوَيددددددَِّْيُن  
 

 َوالمدددددددددداُل َيددددددددددْذَهُب والث َندددددددددداُء ُمَخل دددددددددددُ 
 

ْنَسددددددداُن َوُهدددددددَو َدفددددددديُن    َيْحَيدددددددا ِبددددددده اإِل
 

ن
جنمالن كى نظ ى انن  ى ن ظى كانتىأثُّانملشىاامءنلى ل تِل  ن كممن ةفاً نلل ىة ثنعى ن ظ ىٍانآخىا

مل  لعنمل  ماينمللةلينملاقلينفينمشا اكُنجنإمنتأثاانملشىاامءنل ل  ى  امتن مل ًى ظامتنملتىينمًىةلاتن
لىى  ن  ماىىفنمل تِل ىى  نجن لىى  نمصىى  بنمل لىىلن ملً ىىلنجن ملتىىينمشىىتةانمج ماكىى ن  ىى نملخل وىىَّنمل ىىأ   نجن

نَّنخل نملقاآ ن.ن ظ اتنلل اَّلنفين  ً
نمل ًىى ظامتنملِال  ىىَّنملتىىين  ىىلنل مُءكىى نمل ات لىىَّنجنف ًتشىىاتن لقىىةنمتامىىاتنفىىينملاصىىانملال مىىيِّ
فىىىينمل مىىى لةن ملِت ت ىىىبن مل ًتىىىة  تن  لقىىى تنملىىىةاسنجن  لىىى لسنمض ىىىامءن ملخلوىىى ءنجن تىىىمن صىىىلتن

 نملًثا ىَّنملشىو  َّنمضم م نجنفل ىاتنملًى سنجن ملتىملتن ىً ُنخلقلى نِث ىالمنجن تىمنَّىةتن ى نمكىُنملوًى ن
ن.نإمنلىىىُن قتصىىىانم اكىىى نعلىىىمنمل شىىى ف َّنجنلىىىلنتاىىىةماجنإلىىىمنمل ًىىى ظامتن  ملِت ل ىىىَّنفىىىينملاصىىىانملال مىىىيِّ
أًا  نِ ًتنمل ً ظامتن مل    امتنلغَّنملاصانملوِا َّنجنفةما ل ن ملِت ل َّنملتين ألتنل   نملِتبن"نِ 

ن  ضىى عنة  نُ لىىلٍن ن ِىى  نجن فىىينِىىلِّ ىى نن ًىى ظامتن  لىى ةالتنفىىينِىىلِّ م نِلىىلنجن ة  نت قىىفنجنُ ةما ل
نعلىىمنخو  ت ىى نِ  م ً ىى نمل مىىت الن"نلىىةلن  ىى مان تشىىا بنلىىةق ا نمل اىى ًي جن قىى لنملىى ن(1)جن َّىى ص 

ن:ن(2)ملا  ين ش المنإلمنمل تً ظا  نجن  مصول نلةمل ُنملاً ف
 ِلددَذوي الجددَداِل ِإَذا ٍَّددَدْوا ِلِجددَداِلهمْ 

 

 ُحَجددد   َتِضدددلُّ عدددن الُهددددى وتُجدددوُر  
 

 َوُهدددن  َكآنيدددِة الَُّّجددداِج َتَصددداَدَمتْ 
 

 َفَهددددددَوْت ، َوُكددددددل  َكاِسددددددر  َمْكُسددددددوُر  
 

 َفالقاتدددددُل المقتدددددوُل ثَدددددم  ِلَضدددددْعِفهِ 
 

 َوِلوْهِيدددددددددِه ، واآلسدددددددددُر الَمْأُسدددددددددوُر  
 

نفىينمل للىسنمل م ىةن ىامالمجن نثى ٍ نجنلىلنقىةن ً ىُ  ف الً  مُنالن  ًعنص  لعبعن  نمل ً ظالنفىين ى ٍُ
نمل ًىى ظام  ىى نملىىكنإالّن جن للىىأنإل ىىبنملال ىى ءنعًىىةنملخصىى  َّنتنصىى اتنفًلىى ن  لللىى نفىىينكىىممنملاصىىانض ا

نآاما ُن شا  ن.ن  ل قً عنجن عًةنملتًظ انللم ع
                                                 

 .نن539جنصنالعصر العباسي الثانيض فنجنش قين:نن(1)
 .نن4/21جننَّهر اآلداب مل صاين:ن(2)
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نمل تِل   ن شال  نملاام نل ل ل ُن   ماكُن لةمل ُنجن ظل من ث ا  نةفى ا نمل اى ًين لقةنظلا
نجن اىى  نً ا لىى نلىىاة ةكُن  ً قضىى ت ُنلخصىى   ُنجن فىىين ق لىىلنكىىممنلىىُن ن اىى  الل  ِىى نملشىى عانملال مىىيُّ

ن  ن ق لنفين ً ظامت ُن   مامت ُن  لى ةالت ُن لًومبنعّ  نِ  ن لاين  لبنجنفقةنِ  ن مت عنإلمنِلِّ
ىىبعنفىىينخضىى   ن  ًق شىى ت ُنجن فىىينم  ىى ٍ نِىى  ن ضىىعنًومىىبنفىىين ا اىىَّنكىىمانمل  ىى  امتنجن  لقىىينلًومع

َّلنف علَّنجنفُأثاان ن جنجن تصىلنملتوِ ىانجنةق ى نمل ال ظىَّنتىأثاانجن َّىةمن ممىعنملثق فىَّف ش اكنف   ن ش ِا
   ىىلنملًظىىانجنفِىى  ن ىى نمل ل اىىينم ن ىىًاِسنملىىكنعلىىمنشىىااانلاىىةنم نملقىىتنمل ًىى ظامتنلظالل ىى ن

ن.نت  نفينُفًِّب آث اك نعلمنعقلبنجنف ًم لتنكمانمل ل ةالتنفينشااانجن مًاِمتنتلل  
 ًو مىى ُنِث ىالمن ى نمل اىى ًين ملخى م انملتىينالنتِىى ةن قىةنمثى اتنمل ًى ظامتنفىىينعقى لنملشىاامءن

نف بنا حنملاص جن خصبنات صمنجن ةفات ُنإلمنملت  انل  ض ع تنملشاانمل  ا ثَّنت  المنًل سج
جنإمنك ىىُأنمًىىةالعنمل ًىى ظامتن"نللمىى نمل اىى ًين  ىىةِّك نلىىمخ اانلة ىىةلن ىى ن(1)ملوِىىانجن اف ك ىىَّنملشىىا ا

ن.ن(2) م ال  نملخو َّن"نت ل ةنمضفِ ان تشا ل  ن ملتا  نفين
ن

,نجنتىأثاا من ى نملً   ىَّننملشىِل َّنِ   نتأثاانملشاامءنملال م   نل ل ً ظامتن  نً   َّنمل ض   
أًابن مىلخن فظ انممل بنمل ً ظالنفينمشا اكُنجن  لةً ن  نملشاامءن  ن ق ُنل ةحنملشيءن م ِّبجنِ 

ل بنمللةلن مل صى اعَّنملِال  ىَّنجنفظ ىاتن  نًومبن ً ظاملن ً ظاانجن  لةً ن ً ُن  ن ِثان  نمم 
مضةلَّن مل لجن مللامك  ن ملاللنفينثً   نمشىا اكُنجن خ صىَّلنمل لىجنملاقل ىَّنملتىينتِثىانفىينمل  مقىفن
مل  ما َّنمللةل َّنجن الن اًينكممنل  ٍلن  نمض  ملنمًق  عنملشىاامءنعى نمالمىتو ةلن ى نملقىاآ نملِىا ُن

ن م  امةن للبنملًقل َّن.ن
انملشىىاامءنل ل ًىى ظامتن ىى نً   ت ىى نملشىىِل َّن مل ضىى ً  َّنفىىينظ ىى انفىى نلة ىىةنِىى  ن تللىىمنتىىأثُّن

 ل ةنمل ً ظامتنة  نمةًمنشكنجنماّلن ك نف ن)نمل ً ظامتنملشاا َّن(نملمين ق ُنعلىمنمل و ضىلَّنلى  ن
جنلاىىَّنتىى اللنجن ًقضىى  نتىى اللنمجخىىاىشىى ا  نم نم ىىا  نجن تظ ىىانف ىىبنلامعىىَّنملشىى عان قةاتىىبنعلىىمنًمىىجنمضة

ن.(3)ل ً ظامتنملتينمق    نملشاامءنل  نملًاالسن مل اةنجنم نملشِّت ءن ملصا فنجنم نملما فن ملقلُنِ 
نن

  ظ انتأثُّانملينً مسنل ً ظامتنمل تِل   ن  نملً   ت  نملشِل َّن مل ض  ً َّنفينق لبنملىمين
ن:نن(4)  ةحنف بنإلامك ُنملاة ينجن  ثن ق لن

                                                 
 .نن5جنصنالعصر العباسي األول ًظان:نض فنجنش قين:نن(1)
 .نن535جنصنالعصر العباسي الثانيض فنجنش قين:نن(2)
 لاةك ن.   نن539جنصنالعصر العباسي الثاني ًظان:نض فنجنش قين:نن(3)
 .نن501جنصديوانه مل نً مسن:نن(4)
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 اْخَتَصددددددَم الُجددددددوُد والَجَمددددددالْ 
 

 ِفْيدددددَك َفَصدددددارَا ِإلدددددى ِجدددددَداْل  
 

 َفَقددددداَل هدددددذا : َيِمْيُندددددُه ِلدددددي
 

 ِلْلُعددددددرِف والُجددددددوِد َوالن ددددددَواْل  
 

 َوَقدددداَل َهددددَذا : َوَوْجُهددددُه ِلددددي
 

 ِلْلُحْسدددِن والظ دددْرِف والَكَمددداْل  
 

 تَدددددراضِ  َعدددددنْ َفاْفَتَرَقدددددا ِفْيدددددَك 
 

 ِكاَلُهَمددددددا َصدددددداِدُق الَمَقدددددداْل  
 

ن
نملشىى عانفىىين ة ىى ن ملُل ىى لنفِىأ ا ىى ةع ُجن ًىى ظاللنلىى  نمللج   ظ ىىانن– ك ىى نشىى ا  ن اً  ىى  نن–بن قىى 

ةملن(نجنمللم  ن ش ام نإلمنمل خ ص َّن مل ل ةلىَّنجن لًِا ى ن ملكنل متخةم بنللوظين)نمختصُن(ن ن)نلع
ن تخ ىىلن ختىىاعن  ًىى ظال نتختلىىفنعىى ن ًىى ظامتنمل تِل ىى  نفىىينِ ً ىى ن ًىى ظاللن تخ لُىىَّلنجنف ىى نًىىامان ىى ما 

نعل نملًت لىَّن خ لوىَّ نلًتى اجنمل ًى ظامتن ةلُّ منخصبنملخ  لنعًىةنملشى عانجنكىممن ى نً   ىَّنجنِ ى نم ا
ى نللخصىُنجن النًىاىنفى ا لمن خ مىالمنجنلىلنًىاىنن)مفتىام نعى ن عًةنمل تِل   ن مل ات لىَّنجنفىالنًىاىنإف   ل

تىأثُّانتامٍ ن(نِ  ن ظ ىانفىينل تىبنمضخ ىانجن   ى لنلًى نمل ىة ثنم نمخىمً نفىينمل ىة ثنعى ن ظى كان
جنإلىمنملتلا ىةجن ملتشىخ صجن مل  ىلنً ظامت ُنإمنًل حنفىينق لىبنمللىةلُنملش عانفينق لبنل ل تِل   ن  

 مل  مانمللةلينم نملاقلىينجنملىمين جاىةُّن ظ ىالمن ى ن ظى كانصى  ََّّنملشىاانفىينكىممنملاصىانصى  ََّّلن
ن.ن(1)فلمو َّن

,نضشىخ صنم ن ل  عىَّلنن ىً ُم نم ىةنم لاةنم نِ  نملش عان   ئن    المنالا  نك نمل  ل بن
ِ ىى نام ًىى نفىىين ىى مانملشىى عان ىىعنالا تىىبنجن ىى لنإلىىمنمل ل اىىَّنجنف ختىى انم ىىةنعً صىىاك نل ل ملىىبنملقىى لن

بعن جنثُن ًت لَّلنلتا قبعنملثق فين ملولموينامُحن   لنإلمنملتلا ةنجنل لاينمل  مانن*لاةنم نق ُنلتشخ صع
ق ُنملش عانلتلم  عبعنجن كينإ ةىنمل م النملوً َّنل  نملش عان ل  نم ةنمض امفنمل اً  َّنلاةنم ن 

ن جنفى ل  مان لىاينلى  نفينتشِ لنص اتبنمالمىتا ا َّنعًىةن)نمل ى مان(ملتينللأنإل   نملش عانملال ميُّ
ن ملشىى عان لىى  نم ىىةنمض ىىامفنمل اً  ىىَّنملتىىين ا ىىةنملشىى عانإلىىمنتلمىى    نل ثىى لنف  ىى نا حنملِىى ا نمل ىىيِّ

نملىىكنفىىينمِىى ءن قىىةالنعلىىمنتال ىىلنملىىمين مىى عن  اىىين  مىىألن  ل ىىبن جن  ىىة انمل ىى مانم   ًلىى نجنِىىلُّ

                                                 
 .ن373جنصنالتيارات األجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالُ الهجري  مفينجنعث   ن:نن(1)
نلىىبنجن  ت ىىاكن اىىبنجننالتشددخيص * :نكىى نتصىى انم نمل  ىى م نم نملظىى مكانمل ل ا ىىَّنشخصىى لن شىى اكنمإلًمىى  ن شىىِالتبن   ىىسُّ
  ىاحنملشىى عانعل  ىى نملصىو تنمإلًمىى ً َّن ىى نِىالُن فىىاحن  ىى  ن اضىىمن َّضىبن...نملىىخن.نمىىل   نجن ً ىان:نمللىىة عنفىىينشىىاانف

ِمىى ل  نإًمىى ً َّنمإلًمىى  ن مفا لىىبن.نملالىى عيننن365ملتشىىل بن مل لىى  نجنصن–مل تًلىىين .نم نكىى نإ  ىى ءنمل ىى مةنمل مىى اَّنملل  ىىةلنجن م 
.ننم ىى نملتلمىى ُن:نف ىى نإ صىى لنمل لىىاةن اتلىىَّنمإلًمىى  نفىىينقةاتىىبنن168جنصنتمددام الصددورة الفنيددة فددي شددعر أبدديعلىىةنملقىى ةان:ن

ىىَّنمللمىى  َّنمل ّ ىىَّنجن ت  ىى نل ىى نمإلًمىى  ن مل  ىى م ن.نملالىى عينجنعلىىةنملقىى ةان:ن  مقتىىةماانجنم ن اتلىىَّنمل  ىى م نعلىىمنمعتلىى انم نمل ِا
مللى ماينجنم  ىةنعلىةنملمىت ان:نشىخ صن.إخىامننمل اى ًينفىينصى النمض.نم نكى ن168جنصالصورة الفنيدة فدي شدعر أبدي تمدام 

 .نن333جنصنالشعر في بغداد
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ملظ مكان مض  انجنقةنتصلنإلمنةالَّنتو قبنفينتوِ ىاان  ا قىَّنلةلىبن  ى ماانمل اىافنمض لنملًى   ن
جنإمن ةحنف بنمل  لبنملخ معين ملين صامل وِانجن  ظ ان ثلنكممنمضمل بنفينق لنةعللنملمين 

نفينق  لبن  مانل ًبن ل  نملًةىنملمينَّ بنجن لىُن عْقىةُنإالنلقىة ُنمل  لىبنجن كى ن ق ُنل ة بنل لُِا
ن ختىىىاعنف ىىىبنع ىىى  ننفلمىىىوين,نإمن خ  ىىىبنملشىىى عانم ىىىالمن اً  لىىى نجنلاىىىةنم ن قىىى ُن نعقلىىىين تخ ىىىل   ىىى ما 

ن:نن(1)جن ق لنلم  بن خلعنملصوَّنمإلًم ً َّنعل بلت
 ال َعدِدْمُت الن دَدى –َسأَْلُت الن َدى 

 

  بْ َُّ َعدددددد ِمن ددددددا ََّماناددددددا َوَقددددددْد َكددددددانَ  
 

 َفُقْلددددُت َلددددُه : َطدددداَل َعْهددددُد اللَِّقددددا
 

  بدددداِ  َأْم َلددددْم َتِغددددبْ  َفَهددددْل ٍِّْبددددتَ  
 

 اَل : َبَلددددى ، لددددم َأََّْل ٍَّاِئبادددداَفَقدددد
 ج 

  َولِكدددددددْن َقدددددددِدْمُت َمدددددددَع الُمطل دددددددبْ  
 

ن
نل ل نجنُ  جقىىا ج ن ُ  ضىىاج ن  جل ىىبنجن  غ ىىبج   لىىبن كىى ن ىىافنف لًاىىةىن كىى ن ىىافن اًىى ين جْمىىُألج

نَّ  لىبجن  توى جن ىعنملشى عانفىين ال ظيجنف لش عان مىألجن ملًىةىن ل ىبجن ق ق ىاا جنتىبنلغ  لعىبعن  الِّىلنمع
نعلىمناقىين نإًم ًل ن ص  لل نلل  لبن قةُن ابنجن  غ ىبنلغ  لىبنجن فىينكىممن ى ن ىةلُّ   ثن لالنملُِا

ن.ن ن ت  انملو نملتص  اينفينملاصانملال ميِّ
ن:نن(2)ةحن   منل نخ لةنمللا ِين  ثلبنق لنش عانفين 

 َسأُلُت الن دى َهْل َأندَت ُحدر  فقداَل ال
 

 ولكن ندددي َعْبدددد  ليحيدددى ِبدددن َخالدددِد  
 

 َفُقْلددددُت ِشددددراءا قدددداَل ال َبددددْل ِوراثددددةا 
 

 تَدددددواَرثني ِمدددددْن والدددددِد َبْعدددددَد واِلدددددِد  
 

ن
ن:نن(3) شل بنلبنق لنش عانقصةنخ لةنل ن   ةنف ًشةانشاالمن,ن ق لنف بن

 أَْلُت الن ددَدى والجددوَد ُحددرّاِن َأنُتمدداَسدد
 

 فقددددددددددداال َيقينددددددددددداا إن ندددددددددددا لعبيدددددددددددُد  
 

 فقلددددددُت وَمددددددن موالُكَمددددددا فتطدددددداوال
 

 ويَّيددددددددددُد  إلددددددددددي  وقدددددددددداال خالددددددددددد   
 

ن
ن:ن(4)جن ق لنملق النفينمل اًمنًومبن ض ول ن م نملتال ل فين   ةنل ن  ينل نخ لةنمللا ِي

 ُكَمدداَمددا لددي َأرَا َسددأَْلُت الن دددى والُجددودَ 
 

 َتَبددددددددددَذْلُتَما ٍِّددددددددددر اا بددددددددددذل مؤب ددددددددددِد  
 

                                                 
    نلاةك ن.نن22جنصنديوانهةعللنملخ معين:نن(1)
.نن1/240جننالمسدتطرف.نمضلشى  ين:نن1/268جننالعقدد الفريدد.نملى نعلىةنالىبن:نن1/1558جننالبدايدة والنهايدةمل نِث ىان:نن(2)

 .نن1/253جننقصص العربش سنملة  نجنإلامك ُن:نن.ن301جنصنثمرات األوراقمل   ينجنمل ن لَّن:ن
 .نن1/248جننالمستطرفمضلش  ين:نن(3)
ن.نن314جنصندالئل اإلعجاَّ.ن  اةنعًةنمللال ًين:نن1/241ًومبنجن(ن4) ن جؤ اةع  لا م َّن:نتُُلُةْلتجُ  نمجالًّنلعا  



256 

 

 َوَمددا َبدداُل ُرْكددِن الَمْجددِد َأْمَسددى ُمَهددد م اا 
 

ددددِد    فقدددداال ُأِصددددْبَنا بددددابن يحيددددى َمحم 
 

دددددداا َبْعددددددَد َموِتددددددهِ   َفُقْلددددددُت َفَهددددددالا ُمتم 
 

 وَقددد ُكْنُتَمددا َعْبَدْيددِه فددي ُكددلِّ َمْشددَهِد  
 

 ِبَفْقددددددِدهِ َفَقددددددااَل َأَقْمَنددددددا َكددددددْي ُنَعددددددَّّي 
 

 َمَسدددداَفَة َيددددوِم ثُددددم  َنتْلددددوُه فددددي ٍَّددددِد  
 

ن
نمل تًلىىين ىى مالمنعقل لى نلىىةل ل نةق قىى لنل ًىبن لىى  نمىى البنجنف قى لنفىىين ة ىىبنضلىينمل مىى  نلىى ن ُج   قى 

ن:نن(1)ع  انل نإم  ع لنمضمةين
 االَ فَ تِ اسْ  تُ ئْ شِ  اذَ ، إِ  مْ عَ : نَ  تُ لْ قُ ا               فَ ي  رَ الثُّ  كَ غُ لِّ بَ يُ  لْ ا : هَ الوُ قَ وَ 

ن
جنف لم الن مألنملش عانإممنِى  نل قىة اان َّنملاقل َّنفين ا قبنمةمءنملش عافتظ انملً عَّنمللةل

ن مالاتوى ع  ة  بنم ن للِّغ نملمىؤملن لًىينعلىمن قة ىٍَّنخ  بنملثا اى نفىينملالى ِّ بن وتىا ن نضًاىاىَّجن لِى ا
نملشىى عانعلىىمنمضا  ىىبعنجن قىىةنتا ىىةنمل تًلىىينكىىممنل مىى عم ا إمنن–ةانفىىينملغلىى نفىىين ة ىىبن فخىىاانلًومع

 كىممنملتلى   نلى  نتصى انملمى النملىمينن–عافنعًبنملل عنل  نملوخان مل ةحنفينِث ٍان  نقصى اةان
 اىنملش عانعلمنمضا ن)نمل ً لَّنمل ًخوضَّن(ن,ن ل  نتص انملش عانملمين اىنًومىبنفى  نملّثاّ ى ن

نممىتو ال(ن نضًاىبنإممنمامُةنم ن)نمل ً لَّنمل اتواَّنملاف اَّن(ن,نك نملمينلالن ملش عان ق لن:ن)نإممنشاتج
 علىمنملىاَُّنن.مامةنم ن ً لنإل   نضًاىبنف ق ى جنللن للغ  نإممنالن صاةنإل   نِ  ن وتا نملمؤملن للغ  

نعلمنكممن  نملمِّ   ن  ضى   نملِىالُنجنإمنالن ًى لنمإلًمى  ن   نعةُنتصا  بنلملكنجنلًِاً نًمتةلُّ
نإممنِ  نف  نجن كً ن ظ ان ةىنإعل بنمل تًلينلًومبنجن  ةىنتضخُنمضً نفينًومبنإلمنممولنإالان

ث فَّنمللةلنمللغ ينفينشااانجن   ن مىتةع بنكىممنمللىةلن ى نًظىٍان تأ ىلنجن  ى ن ث ىاان   نً   َّنجنِ 
ن  نفٍِان توِ ٍان  نً   ٍَّنمجخاىن.ن

نممىىل بنمل ى مانفىىينشىااانجن ممىى ت  عن ى نخىىاللنكىممنمل ىى مانم نلقىةنممىتث انملشىى عانملال مىيُّ
 جلمِّةناؤ تبن م  م مبجنتل انمل  قفنملمينممتث اان نفى ل  مان تخ  ىبنملشخصى  تنمل ل شىانمضىومن
ىىبجن م ىىةثن ىىَّنللقصىى ةلنجنِ ىى نممىى ُنفىىينتىىامل نملىىًصن تامصِّ ىىَّن نضًاىىبن اىىةنملقىى لنمل  ِا     ىىَّلن  ِا

ن  ن  ضعنآلخىانجنفقضىمن علىمنملات لىَّن مل لىلنملىمينقىةن ًشىأنعى ةلنتً عل نفينمل  م قمنجنل الًتق لع
ن  نتت لعنمضمل بنعلمن ت اٍلن م ةلن.ن

ن
ننننننننننننننننننننننن

ن
                                                 

 .نن147جنصديوانه مل تًلين:نن(1)
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 التعليل بأنواعهننثانياا :
ن

جن  مى َّنممىل ل َّنجنتِشىفنعىى نً ىٍ ن ى نملتوِ ىان قى ُنعلىمنمل ً ى ن مللاكىىنلملًى  عنإلىمنملتال ىننننن
نجن قةنتً  لنمللالَّ   نكمانملمِّى َّن ك  ن ظ ام ن  ن ظ كانملًُّضجنمل ض اينفينمل اصانملال ميِّ

:نمنثالثىَّنمًى مٍعن ى نمً معىب:نم ل ى فينِتل ُنجن   نخاللنكىممنملتًى  لنًمىت  عنملقى لنإًا ىُنمشى ا منإلى
نكىممنملًاى عن وضىينإلىمن ن اتل  نل ل ً  نملاقلين مل ق قىَّنمل مقا ىَّنجنإمنإ ا نملال ينجن ك نتال ل  ملتال لج

ِْ جبجن مقع نم نعنجن قةنعاافبنمل نمضث انلق لب  ن مإلقً ملت ق  ن ملتصة :ن"نك نم ن مِانمل تِلُنش ال ن ج
ناجت ىىبعنجنض ا لاىىَُّن ق عع نقلىىُلنمِىىاانعع ُج لاىىَّن جُقةِّ ىىَّ نعلىىمن جُت قُىع نجنف قىىةِّ جن عافىىبنمللالىى ًين(1)مل الىى لن"نلىىَّنملاع

نإلمنمضثانجنِ ًتق  ن. نضًا  نمللبجن(2)لنملمك ن  نملً انإلمنملةخ  ن"نلأًابن"نمًتق لنملمك ن  نمل ؤثِّاع
نن

ن جغىىىا  نفىىىينمال ث ً  ىىى :نملتال ىىىلنملوًىىىي جن قىىىةنةعىىى ءن تً مىىىينمل قىىى ا نم نتل كل ىىى جن كىىى نتال ىىىل 
مصىىى لحنملللغىىى ءنعلىىىمنتمىىى  تبنل مىىى نملتال ىىىلنجنلاىىىةنم نمشىىىت انمل تِل ىىى  نل غ ل ىىى ت ُنم نلتىىىُأت ِّ ُن

ن(3)لتال الت ُن لالل ن ق ق َّ خجنف ةع منعع ن.نتاعَّلن  جخ لَّلنجن َّ اج
ن

 آخاكىى ن ىى ن  ِىى نم نً لىى نعل ىىبن)نملتال ىىلنملشىىل بنل ل ق قىىَّن(نجن كىى نتال ىىلن ىىأتين مىى ل نلىى  ن
ى نن–ملً ع  نجنف شتاكنف ىبنملتال ىلنملال ىينضخىمانًصى لل ن ى نملت ق ى نجن  شىتاكنف ىبن ملتال ىلنن–م ضل

لاَّلن  لى ةللنفىينمل مقىعنجن  لتاىةنجنضخمانًص لل ن  نملتخ  لنجنف قتابن  نمل ق قملوًي َّنِل  نملت ُسنعع
نفينملتخ  لن مالةع ءعً  نِّل  نم ن ن.نةمةنإ غ الل

ن
ن نفىين    لىَّنمإلقًى عن نض ا  قةنللأنملشاامءنإلىمنملتال ىلنلأً معىبن نلت ق ى نَّ  ى ٍتنفً ىٍَّنتت ثىلج

وم ان  نل َّنجنم نمال تلى نن ى نمِانملالاَّن  ا ن قاِّبنمل ا ًينللتصة  ن,نف لتال لن أتينللل   ن ملت
ن.بنل ص لحن)نمالمتةاللنل لتال لن(ل َّنمخاىنجنلممن لةً نمل نمً  نملخو لين الِّانعً

نن

                                                 
 .نن239جنصننَّجوهر الكمل نمضث انجنًلُنملة  ن:نن(1)
 .نن86جنصالتعريفات مللال ًين:نن(2)
 .نن136جنصنالفن ومذاهبه ًظان:نض فنجنش قين:نن(3)
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نجنفم ِ  ن  ل  نِ  ن ة ثً نع نمثانمل ممكبنملِال  َّنجنم نمل تِل   نفينشاانمل ة حنل لُِا
ىىى نعلىىىمنةان  نالعت ىىى ةنتبنل مىىى نملتال ىىىلملللغىىى ءنعلىىىمنتمىىى  جنملىىىمينمصىىى لحنممىىىَّنملتال ىىىلنملوًىىىيتِا ً 

ن.نت ُمل تِل   نعلمنمل غ ل َّنفينمإلت   نلتال ال
ن

 
 حسن التعليل :  -

ن
ن  نفً  نمللة عنمل اً  َّنجنمتاو نمِثىانمللالَّ ى  نعلىمنتاا وىبنلىىعن"نم ن جىةاعمن  م نملتال لنف  

لاَّلن ً ملَّلنلبنل عتل ٍانل  ٍفنَّ ان ق قىين"ن ىلَّ ن ث قىَّ نلقى لنملتخ  ىلن ل مى نملتال ىلن,نن(1)ل صٍفنعع صع
نملشىى عانعالقىى تنملشىىلبنَّ ىىانمل  ًِىىَّنلت ق ىى نملتىىأث انفىىين لىىةىنملشىىاامءنجنفلًشىى  نمل خ لىىَّنُ مىىتللبج
مل ق لىىلنجن كىى نمض ىىانملىىمين ىىةمنل للالىى ًينإلىىمن خ لوىىَّنمللالَّ ىى  نفىىينتً  لىىبنل ىىممنملوىى نجنفقىىةنمتلىىعن

ُُّنع ن ً ٍ نفينتً  لبنجن لًِاً نًمت  عنملق لنممل لل ن غ  املنل ُنجن لُن ِ نتات لبجنضً معبن تةاللن  ن ًج
نإًابنق ُنلتقم ُنملتال لنإلمنمضً معنمآلت َّ:

نف ىبنملشى عانم ىاملن(2)مض لن:ن"نُم ا انملتخ  ىلنملشىل بنل ل ق قىَّن"ن جن ُعىاافنملتخ  ىلنلىىعن"ن ى ن جثلىتج
نجن  ةاعينُةعى ىنالن ا ىُ نإلىمنت صى ل  نجن  قى ن خىةعجنف ىبنًومىبن  جا  ى نك نَّ انث لتنمصالل  لنقى الل

جن ًو ُن  نق لبنمًبنمامةنملتال لنمل ق ابنلل مقعنجنمل  م ينلل ق قَّنجن لملكن ِ  نكممن(3)  نالنتاىن"ن
ن.نً لُ نل ُ نُلًل ٍتبعنملً عن  نملتال لنمقابن  ن ِ  نإلمنملتال لنملال ينجنة  نم ن 

ن
ُينفينملصوَّنملث  لتَّنللشيءنمًابنِ  نلعالاَّن ضا  نملش عانجن  ختلق ى نمّ  نملث ًين:نف  نم نُ ةاعع

ض ىىٍان الىىعجنإلىىمنتاظىى ُنمل  ىىة حنجن  مىى  بن   ىى ةنشىى ِان)نملتال ىىلنملتخ  لىىين(ن
جن   ِىى نم نًاىىةان(4)

ن.نمل ل عةنع نمل ق قَّنكممنملً عن  نملتال لنملوًينمل ً فينلل مقعنج
ن

                                                 
ن:نن7/96جنننهايدددددة األربملًىىىىى  اين:نن(1) .ننن379جنصناإليضدددددداح.ننملق   ًىىىىىين:نن6/136جننأندددددوار الربيدددددع.ننملىىىىى ن اصىىىىىُ 

:ن.ننمل  شى ينجنملمى ةنم  ىةن438جنصنالمعداني خالصدة.نننمل وتىين:نن179جنصنالتبيان.ننمل  لين:نن375جنصنوالتلخيص
 .ننن295جنصنجواهر البالٍّة

 .نن277جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(2)
 .نن275ًومبنجنص(ن3)
    نلاةك ن.نن277ًومبنجنصن ًظان:نن(4)
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ًينجن ملواىلن ى نمضفاى لنعلاىَّن شى  الن ى نم  نملً عنمضخ انجنف  نم ن ِ  نلل اًمن ى نمل اى 
لاىَّنمجخىاىن ا  نملاى ةمتن مل لى عنجنثىُن لىيءجنملشى عانف  ًىعنم نتِى  نلتلىك ,نمل اافىَّنجن  ضىعنلىبنعع

ى نم نًُاجىن–.ن   ِى نلًى ن(1)  م  بن   ى ةنشى ِان)ًوىينملالّىَّنمل ل ا ىَّن نمةعى ءنعلىٍَّننمخىاىن(ن ةانم ضل
ن.نكممنملً عن  نملتال لنملوًي

ن
ن:نن(2)خ  لنملشل بنل ل ق قَّن(نق لنلش ام ثلَّنملً عنمض لن)نملتن   

 َلددْيَس ُيعِطيددَك ِللر َجدداِء َواَل الَخددوْ 
 

   ِف ، َوِلكدددددْن َيَلدددددذُّ َطْعدددددَم الَعَطددددداءِ  
ُُ ُيْنَتثَددُر الَحدددت  ْسددُقُط الط ْيددُر َحْيدد

 

 ددددددبُّ وُتْغَشدددددى َمَنددددداَُِّل الُكَرَمددددداِء  
 

ن
ن(ن م نتال لنلِثالن ف ةنملً سنعلمن ً لبنلِا ىبنفوينق لبن)نُ ْمقج جنمل ا  نمل بُّ ن جًتُثاج نُ  ثج اج

نتال ل لىى نِ ىى نمىى  انملىى ن مىىخ اعبعنجن   ىىثن  لىىةنمل ىىبنتىىأتينمل  ىى انلتأِىىلن,نلىىممنِىى  نق لىىبنممىىتةال الل
ن:نن(3),ن  ًبنق لنملينت  ُنمً  

 َلَُِّمدددددددوا َمْرَكدددددددََّ الن دددددددَدى َوُذرَاهُ 
 

 اَك الَعدددَواِدي َوَعدددَدْتَنا َعدددْن ِمْثدددِل ذَ  
 

ْنددد َبددى إلددى ُسددبِل اأَل  ٍَّْيددَر َأن  الرُّ
 

 دددددواِء َأْدَنددددى َوالَحددددظُّ َحددددظُّ الِوَهدددداِد  
 

ن
اجن َّ لتىبنفقةنعلالنملش عان   ةلنمل  ة حنلبنفينملا    نعلمنمل  ضا  نعًةانجن ىعنلجاىةنملىةم

نمل ك ُةنل عًبجن ًبجنم فاُننُسنل  نقجابنملاُّلمن  نمُض   اجنإاّلنم انجنلأ ا ن.نُ ظا  ن ع
ن
نل  نُعُملتبجنع نض  نممتن ةاق ل ن ن:نن(4)ن,نلتشل ٍبنض ًيبجن الِّالل

 يالِ العَ  كانِ لمَ لِ  ب  رْ حَ  لُ يْ الس  ى       فَ نَ الغِ  نَ مِ  يمِ رِ الكَ  لَ طَ ري عَ كِ نْ ال تُ 

                                                 
 .نن296جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن ًظان:نن(1)
:ن.ننمآل ىىةين1/57جنننهايدة األرب:ننملًى  اين.ن1/230جننالعقدد الفريددلىةنالىبن:ن.نملى نعن3/194جنناألٍّدانيمضصىو  ًين:نن(2)

ملقا لىين,ننل  تنملتينتلاين لىاىنمض ثى لن. قةنعّةك ن  نمضنن75جنصنالتمثيل والمحاضرة.ننملثا للين:نن2/115جننالمواَّنة
  ى نن40جنصنَّهدة اإلبصدارين:ن.نملاًاى لن133ن,ننصننالبخالء .نمللغةمةين,نملخ  ىبن:ن268/ن1,ننبهجة المجالسمل نلان:ن
 لاةك ن.ن

 .نن276جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(3)
.ن علاىى نعل ىبنلق لىىبن:ن"ن  ىىتججنن16/312جنناألٍّدداني .نمضصىو  ًين:ن3/77جننشدرح ديددوان أبددي تمددامملتلا ى ين,نملخ  ىىبن:نن(4)

ىىاىنم نمض نملِا ىى ءن ىى نف قىىَّنم نعًُىىُتنلِثىىالنملا ىى ءن"ن.نً  ن الىىاللن(نض ن ىى نم اةانملىى نت ىى ُنل ىى ن صىى بج ًمىىبنملقىى لن:ن)ن  ىىتجج
    نلاةك نن.ن عةاان ث اللنعلمنمال َّنمالختامعن.نن18/136جنننهاية األربم تل ننتال لين.نن  اةنملل تنعًةنملً  اين:ن
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ى نآخىىانجن ل  ىىبنعلىمنضىى  نممتنُ ىىةاعنجنف ى نملا ملىىَّجنك ىىبعنشخصل نف لشى عانقىىةنُلىااُةن ىى نًومع ًىى نإالا
ىىةاعينإ م مىىبنجن ّ ىىى ن ىىةمنلىىبنلل قىىى فن  قىىفنمل  ىىى  ين ىىبجنعلىىمنفقىىىالعنجنف ل ج ًوىىسنملشىى عانملتىىىينتل  ج

نمل لىىاُانل ةعىى ءنممىىت  لَّعنملت ىى عنعنفىىين لىىبنكىىممنمإل مىى سنمل ىىةمف ُج أًاىىبنفىىين ًىى ظالنجنفًلىىةان قىىةِّ جنِ 
نفىين لاىبنجن كى نمة نالنا لىَّنف ىبعى ء نم ن لىمل  لنعًةنملِىا ُنجنل ِىُنامى  نصىوَّنملِىُا نصى  ح  جناا 

نملةل ُلنعلىمنكىممن ُج نمالت  ُنجنفامُحن جق  نمةع ُءاجن  ن  ملن متًِالمنجن فين  ضعع نملش عانشاُانلأ ا إاّلنم ا
نفينق ُنمللل لن.ن نمل   ُانالنتمتقاج نمالةع ءنفينملش انملث ًين  نل تبنجنل لق لنإ ا

نتال لىىينِ ىى نًىىصان نممىىتةاللينم نممىىتةالل  نعلىىمنن(1)عل ىىبنملىى نمىىً  نملخوىى لين كىى نتال ىىل   لًىىيٌّ
نمل ى لنّ ى ِّن نملق ى سنجنإمنعلاىلنملشى عانعىىةُنإصى لَّنملغًىمنل لق ىى سنجنفِ ى نم ا نملِىا ُن الن ثلىىتج ن ىى ن ىةع لج

نفىىينمض ىى ِ نمل اتواىىَّنجن كىى ن ىى نمشىى انإل ىىبنملق   ًىىين ىى  نقىى لن القلىى نف  ى  ن ىى ءنملّمىى لنالن ثلىىتج جنفىىق ا
عىةُنإصى لَّنملغًىمنل لق ىى سنعلىمنعىةُنإصى لَّنملمى لنمل ِى  نملاى لينجن ىى نعلىمنكىممنملل ىتن:ن"نُعلاىلن

نملِا ُنالتصِّ فبنلال نملقةانِ ل ِ  نملا لينجن ملغًمنل  لَّنملخل نإل بنِ لم لن"ن ن.ن(2)ل َّنم ا
ن

نملما لن نتخ  لن م    ُنجنالنت ص ٍلن م  ِ ُنجنف لالاَّنفينم ا  قةن صوبنمللال ًينلأًابجن:ن"نق  سج
نإالنإممن صىلنفىين  ضىٍعنلىبنل مًىبنتةفاىبجنالن  نعلمنمض ًَِّنملا ل َّنجنم نمل  ءنم ا لنالن ثلتج متقاُّ

جن ُعىةااجن(3)ع نمالًصل بنجن ت ًابجن  نمالًم  بنجن ل سنفينملِا ُن مل  لنشيء ن  نكمانملخىاللن"ن
ىىًُِّعنف ىىبنشىل  ل نل ل ق قىىَّنجنضًاىبنِ ىى ن قى لن:ن"نَّجشِّىىُينا ًقلىى ن ى نملصىىة نل  تلى ٍننتجن ىىلنجن ق ى ٍسنتجصج  ج ِّ

ن.ن(4) تجاج ِّلن"ن
ن

نل لصىىة نجن ق ىى سن ىى نفىىينقىى لنملشىى عان ىى نم تلىى ننخىى ةٍعن ىى كٍُ  ًقىى لنإًاىىبن علىىمنملىىاَُّن  ا
نملشىىى عانلتل وىىىبعن ةقىىىَّنصىىىًاتبنجن صىىىة نملت ث ىىىلنفىىىينشىىىااانجنممىىىت  عنم ن  ك ًىىى ن  جتصىىىًاُعنجنإاّلنم ا

 عانملقى لن:نلىأ نملثىا لنالنتلت ىعنعًىةنمإلًمى  نملِىا ُنف ىاللنلصة نمل اًمنمل  ثلنلبنجنفقةنمامةنملش
جنانملتىينالنتلت ىعنفىينمعى لينملللى ل  لا لنجنثُنامحن ل ثنع  ن ؤ ةن ع بنجنف لةانفينصى النمل  ى 

ال ىاان ماة نلىاَُّن لِ نملش عانلُن الِّانع نملكن  نخاللنملتشل بنملصىا حنمل ل شىانجنف لتشىل بنفىينت
نع نملتصا ح نضًانمللغن مِثانتأث المنفينملًوسن نل ممنملشِلجن كخو ابن ممتت اا نإلمنملتل  حع ن.نبنم  لج

ن
                                                 

 .نن277جنصنسرُّ الفصاحةملخو لينجنمل نمً  ن:نن ًظان:نن(1)
 .نن376جنصنتلخيصوال جنن379جنصناإليضاح ملق   ًينجنملخ  بن:ن(2)
 .نن267جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(3)
 .نن267ًومبنجنصن(4)
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ممنِىى  نملىى نت ىى ُنقىىةنممىىتخةُنملتال ىىلنمل ً قىىينلتال ىىلنضىى  نممتن ىىةانجنفىىق نملىى نملخ ىى  ن ن– م 
نملتاال لن لة نفينق لبعنن–قللبن ن:نن(1)ممتخةُنملتال لنملوًينجنّف جمج ج

 ُه َأْبَتِغددي الِغَنددىَلَمْسددُت ِبَكفِّددي َكف دد
 

 َوَلددْم َأْدِر َأن  الُجددْوَد ِمددْن َكفِّددِه ُيْعدددي  
 

 َفددال َأَنددا ِمَنددُه َمددا َأَفدداَد َذُوو الِغَنددى
 

 َأَفدددْدُت َوَأْعدددَداِني َفَبدددد ْدُت َمدددا ِعْندددِدي  
 

ن
ف لى ةن  الِّلنمل نت  ُنثقتبنملِ  لَّنلل ةن  ة  ىبعنلتال ىٍلن ً قىين قًىٍعن جمىت ٍةن ى نمل ل اىَّنجن

نملمىى  ءنالن جاتلىىمن مل  لىىبنعلىىمنلىى بن  ة  ىىبنلىى ن  ىى لنل ًىىبن لىى  نآ  لىىبنملتىىين اتل  ىى ن ًىىبن نض ا
ن:نن(2)جن ق لن ا تل لنمل نةجلٍفنُ ُقةنُ للبجن نإاّلنإممنم تللتن تغ تنل لغ  ُنخ اك

 َيددددددا َأيَُّهددددددا الَمِلددددددُك الن دددددداِئي ِبُرْؤَيِتددددددهِ 
 

دددددددي ُجدددددددوِدِه َكثدددددددبُ     َوُجدددددددوُدُه ِلُمَرجِّ
 

 َلْيَس الِحَجاُب ِبُمْقدِص َعْندَك ِلدي َأَمدالا 
 

ددددى ِحددددْيَن َتْحَتِجددددُب    ِإن  الس ددددَماَء ُتَرج 
 

ن
فغ ىى بنمل  ىىة حن م تً عىىبنعىى ن ق للىىَّنملًاىى سنجنالن اًىىينل ىى ٍلن ىى نمض ىى ملنت قوىىبجنعىى نعىى ةلن

ن  لى ةن م  نم ن اتقىبنجنلىىلنإًاىبن  ثىل  نًىةىنِوِّىبنمل ا ى ءلن ىأ  ل  ن نض ا  تلىبنصى  لبجنجن كىىمانملِىُا
نفينقصااعنل لش  ننسملًظالن  نملينت  ُنمج اَّْتنلبنتشل بن  ة  بن ك ن اتِف  جن قةن للت  نملغ ىُ 

مل   النجنفِل  نمشتةانملِ   ن   لنملخو ءنِ  نملظ  انلل ل نجن ملًا ُن ف المنجن لملكن ِ  نملى نت ى ُن
فتىىبعنمل ممىىاَّنجن تأ لىىبعنملاقلىىينجن توِ ىىاانمل ً قىىينقىىةنمختىىاعن اًلىىمنلة ىىةلمنجن صىى اللنًىى ةاللنجنلوضىىلنثق 

ُجنف بن  ضَّنإلةمٍعنلة ةنملمينم ُقُةنمكًُبجن ن.نجن ملا
نقىىةالنملىىينت ىى ُنعلىىمنملتقىى  نم لىىبنملشىىلبن ىى نمضشىى  ءنمل تل عىىةلنجنِىى  ن ىى نمضمىىل بنملتىىين إ ا

ملتخ  ىىلنكىىمانُ ىىُةتننُعىىُ تنملغ ىى ُ نفىىينشىىااانجنل إلضىى فَّنإلىىمنملقىىةالنملتخ ل ىىَّنملو اقىىَّنعًىىةانجنفقىى ل
ن ل للالىىى ًينإلىىىمنتمىىى  َّنكىىىممنملىىىً  ن ىىى نمضةمءنفىىىينشىىىاانملىىىينت ىىى ُننلتخ  ىىىلنشىىىل بنل ل ق قىىىَّن نض ا
الن "ممتت انملم  ءنل لغ ُنك نملبنال ءنملغ ثنملمين جُاةُّنفين لاىنملاى ةلنلى ةلمن ً ى نجن ًا ىَّلنصى ةع

ن.ن(3)عً  ن"ن

                                                 
جنثمددرات األوراق ل  ى ينجنملىى ن لىىَّن:.نمن159جنصنأخبددار أبددي تمددام.ننننملصىى لين:نن200جنصنالصددناعتينملامىِاين:نن(1)

 .نن قةنًملبنإلمنلش انل نلاةن.نن3/150جناألٍّاني .نننمضصو  ًين:ن256ص
.نمل  ِى لين:نن2/475جننيتيمدة الددهر.نملثاى للين:نن1/87جننعيدون األخبدار.نمل نقت لىَّن:ن16/396جنناألٍّانيين:نمضصو  ًن(2)

جننطدددراَّ المجدددالس:ن.نننملخوىىى لينجنشىى  بنملىىىة  نن1/268جننبهجدددة المجددالس.ننملقا لىىىينجنملىى نمللىىىان:نن310جنصالمنتخددل
.نن قةنعّةنمللال ًينق لبنتخ  اللنشل   لنل ل ق قىَّن نن108صنجنالظرايف واللطايف   نلاةك ن.ننمل قةمينجنمل نًصان:نن96ص

 .ننن276جنصنأسرار البالٍّة"العتةملنم اانجن م ن  ن تال نلبن  نملالَّن  ل ةنعلمنظ كان  نمةاعمن"ن.ننمللال ًين:ن
 .نن277جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(3)
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جن ّعىةانقى لن(1)م م ن  نق لنفينت م  نمل ل بن"ن قةنُعةانملثا للينق لنملينت  ُنملم ل ن,ن"ن
"ن م ملبنلاةنقى لنن:(2)مل نًل تَّنملماةينفين ةحنم فنملة لَّنلاةانفينمل م نفين ت  تبنجنإمن ق ل

ن:ن(جن مِانق لنمل نًل تبن:ن)نل سنمل ل بنل قٍصن...ملينت  ُ
 وما استبطأْت َكفَُّك فدي ندوالِ 

 

 علددددددى ُعدددددددواء َنددددددْأي َواْقِتددددددراِب  
 

 ولو كدان الِحجداُب ِلَغيدِر نْفدعِ 
 

 لمدددا احتددداَج الفدددؤاُد إلدددى ِحَجددداِب  
 

نقىى لنملىى نًل تىىبن  لىىُن ىىمِانملثاىى للينمىىلبنتوضىى لبنلقىى لنملىىينت ىى ُنجنلىى لاَُّن ىى نشىىا ًا نلىىأ ا
ملماةينجنِ  نمقابنإلمنملًوسن ملقلبنجنف لش عان  ننل  نملوِان ملا  وىَّنجنفِى  نق لىبنمِثىان قاى لن

قامُءتىىبنلتغلىىبنملوِىىانعلىىمنمنكىى نملوىى نملامقىىينمل ق قىىينجنملوىى نملىىمينالنتشىىاانعًىىةنفىىينملًوىى سنجن كىىم
ن.نملا  وَّ

نفىىينتوضىى لنملثاىى للينلقىى لنملىىينت ىى ُن ملىى نًل تىىبنجن ىى نُ شىىينل  تو اعىىبعنل المىىتةاللنجن لتقىىة ُن إ ا
نِالنملش عا  نمعت ةنعلمنمل ل ننمل اقلينإللىام نمللامك  نملاقل َّن ملتال لنمل ً قينفينملشاانجنض ا

ىُبنل ىممنمللى  ن ى نملقى لنجنإمنمكىبنملى ن  اً ان تأِ ةان تق  تبنجن لُن ِ نملثاى للينمل   ىةنملىمينمجعلع
نق لنملينت  ُنملم ل ن جُاةُّن  نمل ا ًينمل لتةعَّنمل لتِالن جن  ثلبنفالنملًى  اين ى  ن(3)مضث انإلمنم ا

نعلىمنمىىال َّنمالختىامعن  نممنمإلعلىى بنملشىة ةنلقىى لنملىينت ىى ُبنكى.ن ال ىى ن اى ةنمىىل(4)ضىابنلىبن ىىثالل
نملشيءن  نَّ ان اةًبنمَّابلغاملَّنملتال لن  امفتبن جنِل ى نِى  نمَّىابنِى  نملاىةنفىينملى كُجن ن"نض ا

ل ىى نِىى  نمعلىىبنِىى  ن ل ىى نِىى  نم ىىافنِىى  نمعلىىبنجنِ  ل ىى نِىى  نملاىىةنفىىينملىى كُنِىى  نم ىىافنجنِ   ِ
نمضصىىو  ًينقىىةنقلّىىلن ىى نشىى(5)ملىىةعن"ن أ نمل اًىىمنملىىمينلىى ءنلىىبنملىى نت ىى ُنجن ملىىكن.نفىىين ىى  نًىىاىنم ا

مَّ ً بنعلىمنلمى  ن   نلالن  نملينت  ُنالق  لنلل ا ًينجن  ظ انملكنفينملقصَّنملتينماةك نفين
نملى نت ى ُنل خًىٍثن قى لنآلخىانجنلل ظَّنجن  ثن ق ل :ناتجىكنم ىسنف  تللىُتنعًىينجنفقى لنلىب:ن"نُ اا

ُينخ اك ملم  ءن نفين نجنفتل ًإممنم تللتنل لغ ُناجلِّ ًُبجنفىينلىبنملىينت ى ُنمًاىبنقىةنمخىمنمل اًىمتج جنل جضى ع
نق ن ةتج نم   ل ن تمنمجًْشع نلع جقٍصن...ن"شااانجنف  نللثً نإالا ن.ن(6)نلبن:نل ُسنمل ل بج

                                                 
(ن.نن لًِاىىبنم اةنلوىىظن)نل جامعىىين75جنصنجدداَّ واإلعجدداَّ (وخمددس رسددائل ) اإلي.نننن120جنصنخدداص الخدداصملثاىى للين:نن(1)

 لةاللن  ن)نل عالِّين(ن.ن
جنملى نًصىان:نني.ن مل قةمىن311:نمل  ِ لين:نمل ًتخىلنجنص  اةنملل تنملث ًينفقةنعًةن.ن2/465جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(2)

 .نن108جنصنالظرايف واللطايف
 .نن2/23جننالمثل السائرمل نمضث ان:ن ًظان:نن(3)
 .نن6/84جنننهاية األربملً  اين:نن ًظان:ن(4)
    نلاةك ن.ن ملق لنلم لنل نك ا  ن.نن1/89جننالبيان والتبيينملل  ظن:نن(5)
 .نن8/202جننالتذكرة الحمدونية.ن  اةتنملقصَّنل ختالٍفنلم ٍ نعًةنمل ن  ة  ن:نن16/396جنناألٍّانيمضصو  ًين:نن(6)
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جنانمل الِّلىىَّنلوِىىالنم تلىى نن  ة  ىىب  ظ ىىانم توىى ءنملىىينت ىى ُنلوِىىالنمال تلىى بنجنلتِىىامانملصىى ن
جنلتقىىة ُن اًىى انجن صىى اتبنمل اّللىىَّن ُ ُمىىَّعن مال تلىى ننل ضةلىىَّن مللىىامك   لًِاىىبنكىىمانمل ىىّالنُ اُ ىىةجنإلىىمنمل ق

بعن ن:نن(1) ق لنفين اا ن ة ع
 ِإْن َتْمتِنْع ِمْندُه ِفدي اأَلوقداِت ُرْؤَيتُدهُ 

 

ُِ َهُصددددوِر ٍِّيلددددُه َأِشددددُب    َفُكددددُل َلْيدددد
 

 َأْو َتْلدددَق ِمدددْن ُدوِندددِه حجدددب  مكرمدددة  
 

   الُحجدبُ  َيوماا َفَقدْد أُِلقيدْت ِمدْن ُدوِندكَ  
 الُصْبُح َتخلدُف ُندوَر الش دْمِس ٍُّر تُدهُ 

 

 َوَقْرُنَهدددا ِمدددْن َوراِء اأُلْفدددِق ُمْحَتَجدددُب  
 

ن
نملخل وىىَّنإ نم تًاىىتناؤ تىىبنفلىى سنفىىين ف لشىى عانفىىينل تىىبنمض لن ىىأتينل ق  مىىٍَّنلمىى  َّنجنفىىينم ا

شل بنملخل وَّنل ضمةنجن تىأتينكممنمال تً عن  ن جش ًبجنجنفِملكنملل ثن  تلبنجنف ل ق  مَّنق ا َّنعلمنت
نِالنملص ات  ن)نم تل بنملخل وَّن م تل بنمضمةن(ن مِّ َّن ل  مَّنجنإاّلنمًا  ن اةتن لم  ت  نفينم ا

ملث ًينشاحنلوِىالنم تلى بنعلمنمل لنمل ق  مَّنمل ً ق َّنعًة  نق متنل  نمال تل ل  نجن فينملل تن
ن.نمل  ة ح

جنف ىىبنت ظ وىىبنلال ىىينملولىىكن ملِ مِىىبجنملىىمين ظ ىىان  ظ ىىان مىى نملتال ىىلنفىىينقىى لنملىىينت ىى ُن
ن:ن(2)  ثن ق لن

 رََأْيَنددا الُجددوَد ِفْيددَك َوَمددا َعَرْضددَنا
 

 ِلَسدددددْجِل ِمْندددددُه َبْعدددددُد َواَل َذُندددددوِب  
 

 َولِكددددددْن َداَرُة الَقَمددددددِر اْسددددددَتتَمتْ 
 

 َفددددددَدل ْتَنا َعلددددددى َمَطددددددِر َقريددددددِب  
 

ن
  النمل  ىىىة حجن  ثًىىىينعلىىىمنجنفًىىىامان ًىىىّ انلشىىىل  ة  ىىىبن   ىىىمينل ل ث ل ىىىَّنملخلق ىىىَّ  جشىىى ةجنملىىى نملتا

نعىةُنملقىةالن اانً  ملل نالن جل اىنفينصو تبعنجن  نخاللنممتقص ابنلل ا ًينملتينتصانمخالقب جن  جالالل
ن:نن(3)جنف ق لنملم  ءنملمين  ًعنمل ةن  نل م  نجنللاةامتبعلمن ل 

 َلددددُه َسددددَماح  اَل َأْهددددُل َباِدَيددددةِ 
 

 ُبُه واَل َبَلددددددددددُد ُيْخِطدددددددددديهُم َصددددددددددوْ  
 

 َورَْأَفددددة  َلددددْو ٍَّددددَدْت ُمَقس ددددَمةا 
 

 ِفدددي الن ددداِس َمدددا َعدددق  َواِلدددداا َوَلدددُد  
 

 َوِهَمدددة  َطاَلددددِت الس ددددَماَء َفَمددددا 
 

   َيْطَمدددددُع فدددددي َنْيدددددِل َشدددددْأِوَها َأَحددددددُ  
 َفُقددددْل ِلَمددددْن رَاَم َأْن ُيَسدددداِجَلهُ 

 

 َيددددُد  َمْهددددالا َفَمددددا َتْلِمددددُس الس ددددماءَ  
 

ن
                                                 

 .نن   نلاةك ن.نن1/251جننح ديوان أبي تمامشر ملتلا  ين,نملخ  بن:نن(1)
 .ن قةنُعةااجن  نمل ا ًينمل لتةعَّنضلينت  ُن.نن2/24جنالمثل السائر  مل نمضث ان:(ن2)
 .نن153جنصديوانه مل نملتا   مّين:نن(3)
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ن:نن(1) م  نملً عنملث ًين)نملتال لنملتخ  لين(نف  نم ثلتبنق لنمل تًلين
 اءُ ضَ حَ ا الرُّ هَ بيبُ صَ فَ  هِ بِ  تْ م  ا          حُ مَ ن  واَِ  ابُ حَ الس   كَ لَ ائِ نَ  كِ حيَ  مْ لَ 

ن
ن نملمىىى  ابنالنتقصىىىةن   ِىىى لنلىىى ةكنل  اكىىى ن نض ا ف لشىىى عان خ  ىىىبن  ة  ىىىبنلىىى لق لن:نإ ا

ن ً ى ن ى نكى نع  ءكنمل تت لعنمِث ن  ن  ا  ن مَّ انجن لًِا  ن ج اتن مةملنلكنجنف ل  ءنملمين ًصبج اج
جن ةنكىممنملىً  إالنعا جنتلىكنمل  ىمن.ن قىةنممىافنملشى عانفىين ل لغتىبنفىين مى نملتال ىلنجن تىمنل ِى

لاىَّنمل اق لىَّنمل قل لىَّنجن تل   ن كى نإلىىمن جاىةُّنمعلىمن امتىبنمإلَّىام نفىينملتال ىلنمللا ىةن نضًاىبنتل كىلنملاع
لاَّنملخ  ل َّنمل جةاع لنجنف لش عانلُن قةُنلً نم ىنمةعى ٍءنخ ى لينقى اُنعلىمنملت   ىبن ملخىةمعنجنل ثلىتن ملاع
ةعىىىى مانل لىىىىٍَّنخ ةعىىىىٍَّن ات ىىىىةلمنفىىىىينملىىىىكنعلىىىىمن مىىىى نملتال ىىىىلنجنلةالىىىىَّنمًا ىىىى نمثىىىى اتنف ًىىىى نملتالىىىىبن

"ن مجا ةنلبنجنفق ل:نملتخ  لينثبنع نملتال لجن قةنمش انمللال ًينإلمنكممنفين ة  مالمتغامبن ملةكشَّ
ن.نن(2)ملتًا كينفينمل ل لغَّن مإلَّام ن مإلَّامبن"ن

ن ل لغىىَّلنفىىينتال لىىبنجنفلاىىلنملمىىلبن  شىىل ب نلقىى لنمل تًلىىينقىى لنملىى نصىىااّةانجنإاّلنمًاىىبنِىى  نمقىىلا
ن ن:نن(3)جنإمن ق لنجنالنمل  امنِ  نمةاعمنمل تًليخللن  نتو  ن  ة  بنعل   نل لُِا

 قْ رَ العَ بِ  بْ ب  صَ ى تَ حت   هِ ودِ جُ  نْ مِ          تْ لَ جِ خَ  نْ كِ لَ وَ  بُ حُ السُ  رِ طِ متُ  مْ لَ 
ن

ىى منتال ىىلنمل تًلىينجن مخىىم منلتال ىىلنملىى نصىىااّةانجن  ىى نملىىكن نملشىىاامءنتِا   ى نملالفىىتنللًظىىانم ا
نإاّلنلاىىىةُنإعلىىى بنملًقىىى ةن مللالَّ ىىى  نل مىىىتخةمُنمل تًلىىىين)نلاىىىا نمل  ىىىمن(ننفىىىينتال لىىىبنجن قىىىةنعّلىىىىا

نفُىأفا " ُُّ نلق لىبن:ن"ن كىلن مُةنعلىمنم نلاىُلنملمى  بن جُ ى جن فىين(4)ص  بنمل م  َّنعى نعىةُنإعل لىبع
                                                 

ن:نن7/96جنننهاية األربملً  اين:نن(1) جننوالتخلديص.ن793.نملق   ًىين:نمإل ضى حنجنصن6/136جننأنواع الربيدع.نمل ن اصُ 
.نمل  شىى ينجنملمىىى ةنم  ىىىةن:نن439جنصنخالصدددة المعددداني.ننمل وتىىىين:نن278جنصنأسدددرار البالٍّدددة.نننمللالىى ًين:نن376ص

 .نن296جنصنجواهر البالٍّة
 .نن278جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(2)
ّةانق لنمل نملًل بن:ن80ص,ننمغاني المعانيملام ين:ن(ن3) ن.ن شل ب نلق لنصاا
 ا ضددددددداَق الَّ مددددددداُن ِبَأْهِلدددددددهِ لدددددددك  إذم
 

دددددددددددع الَمَكدددددددددددارُم واْنَفَسدددددددددددْح    ُبخدددددددددددالا توس 
 

 تكبدددددوا السددددددحائُب إذ ُتجددددداري َكف ددددددهُ 
 

ُُ مدددددددن َجَنباِتهدددددددا َعدددددددرق  َرَشدددددددْح    َفالَغيددددددد
 

ىَّنلىى  نع ى ءنملمىى  بن ع ى ءن  ة  ىىبنجنل صىلنإلىىمنتوضى لنع ىى ءن نملى نملًل ىىبن صىلنإلىىمنمل اًىمن ىى نخىاللنعقىىةن  مً  إاّلنم ا
ن  ة  بن عةُنقةالنن  ة  ب علمنع  ءنملم  بن  نخاللنكمانمل ق ًاَّنملتينملامك نجنثُنمال تل ننل لتال لنعلمنتوض لبنلُِا

أًىىبنق ىىامتنعىىاٍ ن ق لىىلنم  ىى ان  ة  ىىبنملغ  ىىالنجن ملمىى  بنعلىىمننن ل امتىىبن نفا  ؤكىى نقل ىىلنإممن ىى نقىى سنلا ىى ءن  ة  ىىبنجنِ 
 .نن259جنصنمرات األوراقثلملكنتِل ن النتمت  عن ل امتب.نننمل   ين:ن

 .نن159,نصالوساطة مللال ًين:نن(4)
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نعلىمنملمىل َّنملتىينِى  ن ت تىعنل ى نملًقى ةجنفىينملىكنملاصىانجن ملتىينِ ًىتن  ى نن–َّ لللى نن–ملكن  ن ةلُّ
ن:نن(1)ت لبنملم  نملوًينجنلملكن لةً نمل نمل م نعلينل ن   ةنمضً  ِينجن ق لن

دددددا تََأَمدددددَل ُجدددددودَك القطدددددرُ   َلم 
 

 َوَسدددما ِلُيددددِرَك َصددددَرَك الَبحدددُر  
 

 َخِجددال جميعدداا ِمثددَل َمددا َخِجددال
 

   ِإَذا َقددداَبالَك الش ددددْمُس والَبدددددرُ  
ن

ن نتخلىلج ن خلىال ن ى نِا ىبنجن ملشى سج ن ملل ىاج ِجلُّىبن خلىلن ى ن  ة  ىبعنجنفى لق اج نملِى ُ ن أ ا  ِ
ن ىى نل  لىىبنجن فىىينكىىممن ل لغىىَّ نشىىة ةل نفىىينتوىىاُّةنن ىى نلشىىااعن ت للُّىىبعنجن  ضىى ُءلعن ن خلىىلج  ل ىىبعنجن مللىىةاج

ن  ة  بعن تو قبعنجنل ُسنعلمن مت ىنمللشانف مبنجنللنعلمن مت ىنملِ  نل ظ كاعاعن  ل ا تعبعن.ن
  ثلىىبنقىى لنملىى نملمىى ع تينملىىمين الِّىىلنم  ىىىامانمللىىا ن ىى نُخُللعىىبعن نلتوىى ُّ نمل  ىىة حنعل ىىبنفىىىين

ن:نن(2) ات ةلمنعلمنملتشخ صنفينعا نص اتبننملا  ءنجنف ق ل
 اهَ ائِ وَ نْ أَ  نْ مِ  فدِ الوَ  داةَ ٍَّ  لَ جِ خَ          هُ ن  أَ  إال   رقِ البَ  هُ جْ وَ  ر  مَ ا احْ مَ 

نملىىمينالن جضىى ك بن نمل  ىىة حع ُُنع ىى ءع نم ىى  ن ىى نع  اعىىبعنملقل ىىلع فقىىةنلاىىلنمللىىا نإًمىى ًل ن  لىى ن خلىىلج
جن لًِاىبنعلىمنملىاَُّن ى نملىىكن شىاانلتقصى اانل لق ى سنإلىىمنع ى ءجنمل  ىانملىمين   ىينمضا نمل ّ تىىَّن

ن نع ىىى ُءان تق ىىىع ن ًق ىىىعنجنل ً ىىى نع ىىى ءجنمل  ىىىة حع ع ىىى ءنمل  ىىىة حنجن  ىىى نام ةانكىىىممنملشىىىا انإاّلنض ا
ن مت ا  ل  ن.ننت مصع

نك ن:نن(3)ممنمل اًمنجنك نق لنملينً مس مصلج
 ا فيهامَ بِ  هُ تْ اسَ قَ فَ  اكَ دإلى نَ        تْ رَ ظَ ذا نَ ي إِ تحِ سْ تَ لَ  ابَ حَ الس   ن  إِ 

ن
نل تنملينً مسن,نفق لن:ن"ن لقةنعةمنملم  بن  اانجنإمنك لنفىينللىةن  قةنق ُنمل نمضث انل لِّ
ى نجن قىةنلىاتنملاى ةلنلقفى ةلنملتالى ُن.ن  ى نمقى لن:نإًاىبن ق لىلن ك نلبن قى ُنجن لِى نعىماانمًاىبنمتىمن تال ل

ن ى ؤانجن لى نممى نملكنمل لبنملًىةينإاّلنل لىبنقىلا ت   ن ًىبن ى انمل  ى ءنل ى نك لىتنمى  ؤان.ن مًّىمن جقى سج
نِا بعنجن كممنةم ُنالن قلعنجن كممن ا بنلققالعنة  بنجن ل نلملن  ن  ابن  ن لىملنلىبن ى ن  لىبن ف  ج
ممنلىى ءنملا ىى  نملىى ىن ن ىى ُن  فىى  نلة ىىةن,ن ام من ًىىبنع  ًلىى ن ىى نمىى ا منخلىىالمن,ن م  ُلُتلىىةاُةنللًىى سنفىىينِىىلِّ

نن.(4)ل ضم ً ةن"ن
                                                 

 .نن1/357جنيتيمة الدهر ملثا للين:نن(1)
 .نن111جنصنديوانه .ن  ثلبنق لناملحنمل لينجن ًظان:ن2/188جننديوانهمل نملم ع تين:نن(2)
ن:ن(ن3) :نملتًىى خينجن ًظىىان:نمضصىىل  ًيقىى لنن.ن  ثلىىبن266جنصناإليضدداح.نننملق   ًىىين:نن5/237جننأنددوار الربيددعملىى ن اصىىُ 

 .نن2/576جننمحاضرات األدباء
 .نن110جنصنالوشي المرقوم في حل المنظوممل نمضث ان:نن(4)
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نجن ىى نخىىاللن   ىى نكًىى نًىىاىنمًاىىبنلق ِ ًًىى نتتلىىعجنملتلة ىىةمتنملتىىين ىىةثتنفىىينشىىاانمل ىىةحنلىى لُِا
ن ىىى نمل اىىى ًينملتىىىين اق كىىى نجن ىىىامع  نفىىىينملىىىكنملتملمىىىلن ملتىىىةاننفىىىينمقىىى ملنملشىىىاامءنعىىى نِىىىلن اًىىىمل

نل لغ نتشىىىل بنمللىىى مةع نجن فىىىينكىىىممنمل اًىىىمنجنًمىىىت  عنملقىىى ُلنإ ا  ىىىثنمل  ًىىىينفىىىينمشىىىا اكُنجنُف ًىىى ن ىىىثالل
ن ىىبعنلوىى  نِىىفِّ نتصىى  انملمىى  بنفىىينصىى النملخلىى لنجن ق ىى سنف ضع ن شىىتاكنجنلِىى ا  ملمىى  بنعىى  يٌّ
لاىىٍَّن مل  ىة حنمخىاننمل اًىىمن ى نمالشىىتامكن ملا ى ُنإلىىمنملخصى صنجنثىُنت ىى انمل اًىمنجن ظ ىىانفىين ج

جن لى سننحلة ةلعنجنل ِ  نً  لنمل  ىان ى نملمى  بنكى نلمىلبن اضى  نملً شىئنعى ن مىةك نلل  ىة ن
جنجنثىُنمضى فنملشىاامءنإلىمنملصىوَّنمل اً  ىَّ للنلبنجنفخاننمل اًمن  نملخص صنإلىمنمضخىصن   ِ

نمللىىىىا نجنفىىىى مة منملقىىىى لن ىىىى َّلن  ِىىىى ن ال ظت ىىىى ن  شىىىى كةت  نجن كىىىىينم  ىىىىاماج  كىىىىينملخلىىىىلنجنصىىىىوَّلن مِّ
نمإلًم  نملخل لنالن ظ انخللبنإالن ملتشخ ص َّنفينملص النجن تمنَّةمنملتشخ صنمِثانةقٍَّن نض ا

إلقًىى عنمل تلقىىىيننلنمل  ىىالنملتىىينتِمىى نُخىىةااجنجنفتلقىىىفنملشىىاامءنكىىمانملظىى كالنم نمل ال ظىىَّنج ىى نخىىال
نتش لٍبن  ش ِلٍَّنجنإلمن لأًمًت ُنللم  ب ىٍَّن  ق للىَّجنفت  انمل اًمن  ن لاةع جن  ِ ٍلنجنثُنإلىمن  مً 

 ظ ىىٍان ىى ننإلىىمنم نمًت ىىمنإلىىمنمل ل لغىىَّنِ ىى نام ًىى نجنفخضىىاتنلىىبنمل ل اىىَّنجن ممعًىىتن تىىمنلىى تنِىىلُّن
 ظ كاك نمللبجنمل  ة حنجنف  نمىلبنمل ىةِّن مللى انجن مل  ىان ملو ضى  نجن مللىا ن ملماى لن,ن تىمنَّىةمن

ن مل  انجن م جنل    جن ملل ىانجن ملماى لن ملً ىاكممنمل  ة حنملبنمل   لنجنِ  فنالن ِ  ن ك نملغ ثج
صىىانعلىىمنملِىىا ُنكىى نملقىى ينمل ًتنجن ملشىى سن ملق ىىانف!نلقىىةنمامُةنملشىىاامءنملقىى لنإ ان ملشىىلانب ملِ مِىى

ن.نمل ل اَّن مل    ن قم ت   
ن:نن(1) شل ب نل ممنمل اًمنق لنمل تًلين

 فُ طَ الوُ  مُ يَ ت الدِّ حيَ تَ اسْ  نَ لْ طَ إذا ما هَ          صابعاا أَ  سينِ الحُ  نِ ابْ  بلَ قَ  رَ نَ  مْ لَ فَ 
ن

لاىَّ مخىاىن(نفىينتامثًى نملاالىيجنن   نمشى انشى مكةنملًاى عنملث لىثن)نًوىينملالاىَّنمل ل اىَّن مةعى ءنعع
لاَّنَّ ان ا  ةلق لنمل تًلين  ة  لنفينمل خ  نلاع ن:نن(2)جنإمن ق لن بنصوَّنملُِا

 ئاباوا الذِّ رجُ ا تَ مَ  فَ الخْ إِ قي ت  يَ           نْ كِ لَ وَ  هِ اديْ عَ أَ  لُ تْ قَ  هِ ا بِ مَ 
ن

نقتلنمل ل كنضعةما ُن ِ  نةفال نلضااكُنجنالنل  نمةع ن ل اىَّنف ل تا افنعل بنم ا  انجن  نم ا
نمل  ىىة حنلىى ُسن ّ ىى ن جمىىافن ىىُأ ا ِا ىىبنقىىةنَّللىىتنعل ىىبنجن م للىىتنعل ىىبنم ن صىىة نالىى ءنمل  ىى م نجنِ 

                                                 
 .نن123جنصنديوانه مل تًلين:ن(1)
ن:نن7/96جنننهايددة األربملًىى  اين:نن(2) .ننن296جنصنأسددرار البالٍّدددة .نننمللالىى ًين:ن6/138جننأنددوار الربيددع.نملىى ن اصىىُ 

 .ن733جنصنالتبيان.نننمل  لين:نن376جنصنوالتلخيص.نننن380جنصناإليضاح:ننملق   ًي
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 ىىبنلىى لل ةنجن تىىمن صىىلنإلىىمنفىىينملقتىىلن  عىىَّلنللغىى ظن مل ًىى نجن قىىةنللىىغنمل تًلىىينفىىين صىىفن  ة ن
ن.نمل   م 

ىبنجن كى نم ن" ِى  ن قةن ضعنمللال ًينل ممنملً عن  نملتال لنشا ل نالن ِى  ن الن ت  قى نلةً 
لاىىَّنمل ىىةاع لنف اىىةلنشىىا وَّنف  ىى ن تصىىلنل ل  ىىة حن"ن نكىىمانملاع جن كىى ن ىى نت قىى نفىىينقىى لن(1)فىىينممىىتاً فع
ن ل اىىَّلنَّللىىتننمل تًلىينإمنقُصىىُةنمل ل لغىَّنفىىين صىىفن  ة  ىبعنل لمىىخ ءنجن م ن لاىل  ىى نمىىل َّنملِىُا

ن.نعل ب
نفينم نملين  لبنمل أ  ًين علمنش ِلَّنكممنملتال لنمل جغا عن مل جلاةع ن:ن(2)لخ  لنجنل ُءنق لج

 ُمْغددددَرم  ِبالَثندددداِء ، َصددددب  ِبَكْسددددبِ 
 

 الَمْجددددِد َيْهتَددددَُّّ ِللس ددددَماِح اْرِتياَحددددا  
 

 اَل َيددددددذوُق اإِلٍَّفدددددداَء إال  َرَجدددددداءا 
 

 َأْن َيدددرى َطْيدددَف ُمْسدددَتِميِح َرواَحدددا  
 

ن
نملشىى  نملًىى ُن ِىى  نللام ىىَّنجن لِىى ا عانلاىىلن ىى نمشىىت   ن  ة  ىىبنل ىىالبنف ل تاىى افنعل ىىبنم ا

ع  اعىىبعنمىىللل نفىىينخلىى ةانللًىى ُنجن خ صىىَّلنفىىينمض قىى تنملتىىين ت  شىىمنف  ىى نملًاىى سنملىىةخ لنعل ىىبنف  ىى جن
ن.نل  لُنل ُنجن  أًُسنلاؤ َّن  و ُن ملكنلصا لت  نعلمنًوسنملاالينجنلملكنف  ن ً ُ

ةمنل   ى ةنشى ِانإلىمنتمى  تبن قةن صُفنمللال ًينق ُلنمل أ  ًينل لغا بنمل تا  نجن ّ ى ن ى
لاَّن(ن ن.ن(3))نل لتا  نفينمةع ءنملاع

جنحجنملمينتصلنلبنمل ل لغَّنإلمنلالنملغ ثنعلةلمن جشتاىنلل  ة ن  ثلبنق لنملق ضينمضاال ًي
نن لىىىىممن الىىىىلنً  لىىىىبنعلىىىىمنمضا ن نلتقل ىىىىلنمضا نلىىىى  ن ىىىىةينمىىىى ِّةان,ن قىىىى لنفىىىىين ة ىىىىبنلاىىىى نلًىىىىين

ن:نن(4)ملال سن
 ُُ  ِمثَلددَك ِفددي ُجددوِدهِ َوَمددا الغيدد

 

 َولِكن دددددددُه َعْبدددددددُدَك الُمْشدددددددَتِرى  
 

ُُ إاّل أِلنْ   َوَمددددددا َنددددددَََّل الَغْيدددددد
 

 ُيَقبِّددددددَل َبددددددْيَن َيدددددددْيَك الث ددددددرى   
 

ن
 لىىىُن قىىىفنملشىىىاامءنملال مىىى   نعًىىىةنممىىىتخةمُن ت ظ ىىىفن مىىى نملتال ىىىلن ننلال تىىى ننل اىىىى ً  ُن

ملصىىى النمل ًوِّىىىالن مل خ وىىىَّنجن كىىى ن ىىى نشىىى عنفىىىينل اىىىَّنملتخ  ل ىىىَّعنمل ىىىةاع لنجنإمنًىىىامكُن  ظِّو ًىىىبنلت مىىى  ن
 لخ صىىٍَّنمل ات لىىَّنن–مل تِل ى  نل مىىُن)نت مىى  نملقلىى حن(نف ى ن ظىى كانتىىأثُّانملشىىاامءنلل اىَّنمل تِل ىى  ن

                                                 
 .ن296جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(1)
ن:نن4/193جننيتيمدة الدددهرملثاى للين:نن(2) .ننن297جنصأسددرار البالٍّددة .ننمللالى ًين:نن6/139جننأندوار الربيددع.ننملى ن اصىىُ 

    نلاةك ن.ن280جنصناإليضاحملق   ًين:ن
 .ن297جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن ًظان:نن(3)
 .ن80,نصمغاني المعاني ملام ين:نن(4)
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ًمى انل لل ى  جنن–ت مى  نملقلى حنل لىَّنخ ةعىَّنجن قى لنمللى  ظنلل  ى تن:ن"نً ى نمعى اكنمهللنن– ً ُن
 قىىةنتىىأثاانمللالىى ًينلقىى لنن(1)إلىىمنمل ىى لنجن  قضىى  نل لا ىى  ن...ن"نن ً ىىّ انلىى لق لنجن ملًىى سن ًظىىا  

ملل  ظنملم ل نجنفمّ منمل ا ًينملتخ  ل َّنملتينتأتينلقلىبنملصى انمل مىًَّنإلىمنقل  ىَّنم نعِمى  نلىىن
َّن(ن ن.ن(2))نم انملشاان(ن)ن...نف   نتصًابن  نملص ان...ن تمن ا ينملشُّل َّنمل   نمل لا

جنإمنمل خ ىىفنفىىينصىى اٍلنتاتىى حنلىىبنملىىًوسنجنإظ ىى اانمض ىىاُنفىىين ا ً ىىبف ىى نتلة ىىةمتنملىىينت ىى 
نفينتخ  ٍلنشل ٍبنل ل ق قَّن ن:ننن(3) ق لج

 وَاذا أراَد اُ  َنْشددددددددددددددَر فِضدددددددددددددديَلةِ 
 

 ُطِوَيددددْت َأتَدددداَح َلَهددددا ِلَسدددداَن َحسددددوِد  
 

 َلدددوال اشدددتعاُل الن دددار ِفيمدددا َجددداَوَرتْ 
 

 َمددا َكدداَن ُيعددرُف طيددُب َعددرِف العددوِد  
 

ن
نلمىىلبنف  لشىى عان  ظِّىىفنمالمىىتةاللنملتال لىىينجنلال تلىى ننل اًىى انجنف ىى ن لثىىبنمل مىى ةن ىى نِىىالٍُ

َّ ظىىبن َّ اتىىبعن ِىى  نمىىللل نفىىينًشىىانملوضىى الن نضًاىىكنتلىىةن ىى نملًىى سن ىى ن قىىفن ىىةمفال نجنممِىىالمنل ىىمان
إاّلنمًاىبننملوض النملتينِ ًتن مت اللنجنخو وىَّلنَّ ىان الًىَّنجن لى لاَُّن ى نملمى ءنملىمين لللىبنمل  مىةنج

ىىممنعىى ةنمللخىى ان جنالن اىىافن  لىىبجنإاّلن ًقلىىبنفىىينملً   ىىَّنإلىىمنًوىىٍعن ف اىىةٍلنتاىى ةنعلىىمنمل  مىى ةنجنِ 
ن.نل شتا لعبعن

ن  ة ل ن ن:نن(4) قةنتلقفنكممنمل اًمنملاة ةجن  نملشاامءنجن ً ُنملمااِّينجن  ثن ق لج
َعددددددتْ   َأَعِلدددددديُّ آثَددددددْرَت الُعلددددددى َفَتَجم 

 

َقدددددددا َوَأَهْندددددددَت ماَلدددددددَك    بالن ددددددددى فَتفر 
 

 فاْخِضددددْب َيميَنددددك ِبالُمدددددام َفطاَلمددددا 
 

ددددناَن اأَلََّْرَقددددا    َخَضددددَبْت َأناِمُلَهددددا السِّ
 

 َوِكددِل الُهُمددوَم ِإلددى الَحسددوِد َفَحْسددُبهُ 
 

 َأْن يقَطددددددَع الل يددددددَل الَبهدددددديِم تََأرُّقددددددا  
 

 َفْضددل الفتددى ُيغددْري الَحسددوَد ِبَسددبِّهِ 
 

 مددددددا ُأِحْرقددددددا  والُعددددددوُد لددددددوال ِطيُبددددددهُ  
 

ن
ننننِ ىى نالن خوىىمنتىىأثُّانملشىى عانل ل اىى ًينملولمىىو َّنفىىينل تىىبنمض لنجنفقىىةن ظاىىفنملق عىىةلنملولمىىو َّن

لاَّنملتل عن"نللتال ان"نم ا بع نمخ ءنلتواُّ نعع جنضةمةنتاافنمضش  ءن تمتل  نملالل.نفل ض  ة  بنِ 
ىىى نلىىىة اين نمل لىىى  نجن كىىى نفىىى نتل  لىىىين   مِّ  نملتال ىىىلنعًىىىةنملشىىىاامءنجن امفىىى ن مىىى لىىىممن لىىىةً نم ا

ن.ملال م   
                                                 

 .ن511جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(1)
 .ن343جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(2)
جنننددةالمواَّ .نننمآل ىىةين:نن77جنصنأخبددار أبددي تمددام.نننملصىى لين:نن397جننشددرح ديددوان أبددي تمددامملتلا ىى ين,نملخ  ىىبن:نن(3)
 .ن1/86جنوفيات األعيان  .ننمل نخلِ  ن:ن1/138
 .ن330جنصنةالتذكرة الفخريمضاللين:نن(4)
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   ىى نتلقىىفن اًىىمنملىىينت ىى ُنملمىى ل نملىى نملاىىالءنمل اىىاين ن لًِاىىبنممىىتخة بنممىىتخةم ل ن غىى  المجن
فلاىىةنم ن ظاىىفنملىى نت ىى ُن)نم تىىام نعىى ةنمل  ىىبن(نِ مىىتةالٍلنتال لىىينجنًىىاىنمل اىىاين مىىتو ةن ًىىبنفىىين

جن نمل ىىة ثنعىى نمل مىى ةنجنإلىىمنملِىىا ُلاىىةنم نًقىىلنمىى  ن ل لىىبنجنِ مىىتةالٍلنت ثلىىٍينل ىى نمكىىبنإل ىىبنج
ن:نن(1) ق لن

دددددددة    َيَّْيدددددددُد َسدددددددماحاا والُخُطدددددددوُب ُممض 
 

 َكمددددا ََّاَد طيبدددداا َوُهددددَو َيْحتَددددِرُق الُعددددوُد  
 

 َفُضددْلَت الددَورى ُطددر اا َواَِْن ُكْنددَت َبْعَضددُهم
 

   َكمدددا َفُضدددَل األيددداَم فدددي الس دددَنِة الِعيددددُ  
ن

جنةثن,ن ممىىتااتنملشىىةماةنجن مةنِا ىىبُن  ة  ىىبنجنضًاىىبنِل ىى نمشىىتّةتنمل ىى مف لشىى عان شىى ةجنلِىىان
نكىىمانملظىىا فنملصىىالَّنجنل  ىى ةلن ن  ة  ىىبنفىىينظىىلِّ نلىىملكنل  تلىى ٍننت ث لىىينف شىىلِّبن  ىى ةلنِىىُا    ىىتجج

ن.ن نع ةنمللخ اننِل  ن مُةنم تامقبمًلا ثناما َّنمل  بن 
ن:نن(2)لة لَّعنجنملمين ق لنف بن  مًِا نملل تنملث ًينلق لنمل تًلينفين ةحنم فنم

 َّالِ الغَ  مِ دَ  عُض بَ  كَ سْ المِ  ن  اِ ف          مْ هُ نْ مِ  تَ نْ وأَ  نامَ األَ  قِ فُ تَ  نْ اِ فَ 
 

نملىى ناشىى  نإعل لىىبنل ىىممنمل اًىىمنجنم نل المىىتةاللنل لت ث ىىلن إمنللىىغنن–لشىىِلنمة نن– لىىُن جْخىىفع
مع ىىىَّنلة ىىَّنجنف ىىى نملىىمين قىىى لنكىىممنمإلعلىىى بنما تىىبنعًىىىةانعًىىة  نظ ىىىانعلىىمنصىىىا ةنمل   امىىَّنمإللة

نلا نملً سنالن ظ انًوابنإاّلنلق ع لب,نلصى النملاى ةنملىمينالن ظ ىان  لىبجن   تل لنعلمنمةع ابنم ا
ن:نن(3)جنف ق لل لً انإاّلنل اقب

 في الن اِس َمْن ال ُيْرَتَجدى َنْفُعدهُ 
 

 ِإال إذا ُمدددددددددددددددددس  ِبَأْضدددددددددددددددددرَاِر  
 

 َكددددالُعوِد ال ُيطَمددددُع ِفددددي ِطيِبددددهِ 
 

  ِإذا ُأْحدددددددددددددددددِرَق بالن ددددددددددددددددداِر إالّ  
 

ن
  ًلعنإعل بنمل ناش  نل ال تل ننملاقلينملص  حنجن  نلا ن ق   مبنملًقة َّنجنف ى ن ىاىن

ن"نم مىى نملشىىاان ىى ن(4)"نخ ىىانملِىىالُنمل قىى ا نجنفىىق نلىىُن ِىى نف ىى نق ال ىى ن ً مىىل  ن"ن ىى نم ا جن  ىىاىنم ضل
ن.ن(5)َّنف بن"نق ابنف بنملق النإممنشلابنجن م م ن ًبن  نمص ُبنمل ق ق

ن
                                                 

 .نن383جنصنجوهر الكنَّمل نمضث انجنًلُنملة  ن:نن(1)
 .نن232جنصنديوانهمل تًلين:نن(2)
 .ننن1/12جنالعمدة مل ناش  ن:نن(3)
 .نن2/60ًومبنجنن(4)
 .نن2/61ًومبنجنن(5)
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  ىىى نت مىىى  نملقلىىى حنل ال تلىىى ننجنقىىى لنملىىى نمضًلىىى اينفىىىيناث اىىىبنللىىى   انملىىى نلق ىىىَّن ىىى  نقجتعىىىُلن
لعبنجنفُ ما نص النمل صل ن:نن(1)جنلق لبن بنعلمنقل   ُ صج

 ُعلُددو  فددي الحيدداة وفددي الَممدداتِ 
 

   ِبَحددُق َأنددَت إحدددى الُمعجددَّاتِ  
 َكددَأن  الن دداَس َحوَلددك حدديَن َقدداُموا

 

ددددالِت    وفددددوُد َنددددداك َأيدددداَم الصِّ
 

 َكَأن دددددَك واقدددددف  فددددديهْم َخطيبددددداا 
 

ددددددددالة    َوُكلُُّهددددددددْم ُوقددددددددوف  للص 
 

 َمدددددَت َيدددديَك نحدددَوهم احِتفددداءا 
 

 َكَمددددددددِِّهما ِإلددددددديهم ِبالِهَبددددددداِت  
 

ن
نلا ىةنعى ن نخ ى لين صى ًعنجنعى لٍُ لقةنممت  عنملش عانللامعتىبنجنم ن مى لً نللاى  نفىينعى لٍُ

 مل    ىىَّنًصىىاملن ىى نً   ىىٍَّننان ىى نً   ىىَّنجن ممىىت  عنل غ ل  تىىبنم ن   ىىلنمل   ًىىَّنِام ىىَّلنمل مقىىعنمل ا ىى
جن النملتىينخلا ى نملشى عانعلىمنصى  لبجن"نف لل  نش معنل  نمل ق قَّنمل االن ل  نمضخ لَّنمل متامخاى

نل  حن جمِ ىبنقلى بنفل سنكً كنماتل  نل  ن صل ٍبنفينل عنجن خ  بنعلمن ًلانإالنفينخ  ٍلنق ي 
نث اان"ن  ج ب 
ن.ن(2)

ق ُلنمللال ًين القل ن:ن"ن قةنتاىن...ن  نصًعنف   نملم انجن تمنقلبنل لىَّن ى ن جمىتًِان ى ن
ن.ن(3)م  ملنمل صل بنإلمنخالف  نجن تُأّ لنف   نتأ  الٍتنمامُكنف   ن  نتقضين ًبنملالبن"ن

ن
ُنإلىمن لى لنمل ىةحجن ًمت  عنم نًجةخلنت تنكممنمللى بنجنًقىُلنلاى نملتاى ل ان ى ن لى لنملىمان

ن:نن(4)ِ  نفالنمل نكا َّنفين ة بنجن  ثن ق لن
 لُ اسِ بَ  ةِ هَ ريْ في الكَ  جه  وَ وَ  ليق  ا        طَ ضَ ى الرِّ دَ لَ  ه  جْ : وَ  انِ هَ جْ وَ  هُ لَ  ريم  كَ 

ن
نحفقىىىةنًقىىىلنملتال ىىىان)نلىىىبن ل ىىى  ن(ن ىىى ن لىىى لنملىىىماُنإلىىىمن لىىى لنمل ىىىةحنجنعًىىىة  نلاىىىلنلل  ىىىة ن

نعًُةنملِا  َُّةنملاِّن ل   ن:ن ل ل ن ل قل نعً الل ن.نض نجن آخانل مع
ظ ىىىى ان لقىىىةنمةاكنملشىىىىاامءنملال مىىىى   ن ىىىى انملاصىىىىانعلىىىى  ُنجنفللىىىىؤ منإلىىىىمنت مىىىى  نملقلىىىى حنجن م 

ن نلىبنملىًوسملص النمل ًوِّالن مض اع جنخ لىت ُن صى اكُجنللتلة ىةنفىين اى ً  ُن ممل خ فنفينص اٍلنتات حج
نعلمنمل ا فن ً  ن.ن  ن للغ صع

                                                 
 .نن1/1762جننلبداية والنهايةامل نِث ان:نن(1)
 .نن169جنصنالشعر العربي بين الجمود والتطورملِوام ينجن   ةنعلةنملا   ن:نن(2)
    نلاةك ن.نن246جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(3)
 .نن167جنصنديوانه مل نكا َّن:ن(4)
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  تجاج بأنواعه ثالثاا : االحن
ن

ىىىتن لل ىىىُن مِثىىىانملشىىىاامءنملال مىىى   ن ىىى نممىىىتخةمُنمل لىىى ننملاقلىىىينفىىىينشىىىااكُنجن قىىىةنمقتًا
للا نملص انملل  ً َّنجنفلى ءنمال تلى ننملاقلىينفىينصى النملتشىل بنملت ث لىينجن فىينصى الننملتشىل بن

جن تل ابن ل اَّمك ً ُن مةلت ُن  ن ظ كانململض ًين,ن فينص النمالمتا النملت ث ل َّنجن مت ة  نلان
ىى ن لىىامك  نعلىىمن مل  ىى لن  ا اف ىى جنف ظاوىى منمل قىى ا نملِ ً ىىَّن مل ل ا ىىَّن مل   ت ىىَّن ملال  ىىَّنمةلاىىَّلن  للل

جن ملل ى لنجن لى  نمل ق قىَّن ملخ ى لن ا ً  ُنملتين  اق ً  نجن   ل  نل  نملالُن ملو نجن لى  نمل اافىَّ
ن ً  نعلمنآخا ا ص  نعل ن.نمنم نالن  غمنل ًب 

نفم  ل نلت ث لن ا ً  ُن مال تل نننلقةن لة ملشاامءنفين ظ كانمل ل اَّن ً م  سنملِ  ن ل الل
ل  نجنفتً ل منمل ق ا نمل تالقَّنل لش سن ملق انجن ملم  ءن مضا نجن ملل ان مل  اجنفأل نت  ُنعًة  ن

 نيالنشىى سنلىىالنشىىا ع(جن  ثلىىبنملل تىىانمامةنمال تلىى ننل اًىى انًظىىانإلىىمنملشىى سنفىى  تجنلشىىا ع  ن)نفىى
نضى ُءك ن  لًِابنًظانإلمنل ًٍبنآخانف   نجنف  تجنل اً انلقال  ن لاةك نجنف ىينلا ىةلنمل ًى لنجن لِى ا
قا بنجن تً  لنمل نملق مُنعلينل نللل  ن ظ ىالمنآخىانم نل ًللى نآخىان خىتصنل لشى سنللتىةل لنعلىمن

نت ث ل ل نل  نة  ن اً انجنفام ً ان  ظِّفنظ  اك ن ممتت اك نل صًعن ًبنممتةالالل اً انجنف  ة  بن شى  ا 
نَّ ىىىاان ىى نملاظ ىىى ءن مل لىى كنالن اافىىىبنملًىى سنلىىىاَُّنشىىى اتبن م ن ِىى  نلىىىبن ً لىىَّ نمىىى  ة َّ نفىىين ىىى  نم ا
ن  ة  ىبنِىا ُنجنفِا ىبنكى نمىلبنشى اتبنجن لخىلنكىؤالءنملمى ةلن نض ا نجن  ى نملىكنإالا نملم  ةيِّ    قابع

ىممنملشى سن شى  ال ن نفينعىةُن اافىَّنملًى سنل ىُنجنِ  ضًا ى نظى كال نتىةِا  نملصى انملًى سنجن فىينملب 
ًوىىىسنمل قىىىتنكىىىُن ل لىىى  ن ِىىى  نممىىىتت اك نجنعلىىىمنملىىىاَُّن ىىى نشىىى ات  نمل ممىىىاَّنجن قىىى لنفىىىينتشىىىل بن

ن:نن(1)ت ث لي
 َوَأْندددَت َبْيدددُت الن دددَدى َطاَفدددْت ِبَكْعَبتَدددهِ 

 

اُجددددددُه َوَنددددددَداَك الددددددرُّْكُن والَحَجددددددُر    ُحج 
 

 ِبَمْنََِّلددددةِ  َوَقددددْد ُعِرْفددددَت َوَلددددْم ُتْحددددَددْ 
 

 َوالش دددْيُء ُيْجَهدددُل ِعْلمددداا َوُهدددَو ُمْشدددَتِهُر  
 

 َكالش ددْمِس تُدددِرُكَها اأَلْبَصدداُر َظدداِهَرةا 
 

 َوَحدددددددددُّ َمْنَِِّلهددددددددا ِبالَغْيددددددددِب ُمْسددددددددَتِتُر  
 

ن
ى نن– تً  لنملشاامءنملال م   ن  اى اف ُنل ل اىَّنمل ى مةن مل اى ة نملتىين مىتخة  ً  نفىينن–م ضل

ىةن   ت ُنجنفص َّ نةعى مكُنجن تؤِِّ جن اًى كُنجن قى لن ىا م نلى نملىين وصىَّ من ً  ن للل ن مةلاىَّلنتثلىتج
نعلمنملت ث لن ملق  سن ن:نن(2)  تلل نل اً انل  تل ننق اٍُ

                                                 
 .نن3/119جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
 .نن4/41جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(2)
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 َتْسددُمو الُعيددوُن ِإَليددِه ُكل َمددا اْنَفرَجددتْ 
 

   ِللَنددداِس َعدددْن َوْجِهدددِه اأَلْبدددَواُب َوالُحُجدددبُ  
 غيُِّرَهددددددداَلدددددددُه َخالِئدددددددُق ِبدددددددْيض  ال يُ 

 

 َصددددْرُف الَّ َمدددداِن َكَمددددا اَل َيْصددددَدُأ الددددذ َهُب  
 

ن
ن ً  ىى نتىى ةمةنق  تىىبجن ل ةتىىبن نِىىالل نملخ ىىانجنض ا   ثلىىبنقىى لنملخا  ىىينملىىمين ضىى فنإلىىمنملىىماكبع
ن  ة  ىبنملىمين ى ةمةن ىَّلنعلىمنِىُا ن  لا ل ا انمل   نجنفًامان  ظِّفنكىمانمل اافىَّنجنل لاىلن ً ى نةلى الل

ن:نن(1)ةلنملخ  بن مل  مةثنجن ق لُنل    عنمض  
 رََأْيتُدددددددَك َيدددددددا ََّْيدددددددَد الن دددددددَدى

 

 َوََّْيددددددَد الَفَخدددددداِر َوََّْيددددددَد الَكددددددَرْم  
 

 َتَّيدددُد علدددى َناِئَبددداِت الُخطدددوُ 
 

 ِب َبددددْذالا َوفددددي َسدددداِبَغاِت الددددن َعْم  
 

 َكَذا الَخْمدُر َوالدذ َهُب الَمْعدِدنيُّ 
 

ُد َهددددددددددذا َوَذاَك الِقددددددددددَدْم      ُيَجددددددددددوِّ
 

ن
نًظىىاللنعجللىىمنإلىىمن ا قىىَّن ىىا م نلىى نملىىين وصىىَّن جنملىىمينعىى  نفىىينملقىىا نملثىى ًينمل لىىايإ ا

نملت ىى انملثقىى فين ت ىى نل ا قىىَّن ممىىل بنمل تًلىىينملىىمينعىى  نفىىينملقىىا نملاملىىعنمل لىىاينتا ًىى نم ا   ق ًا
نجن م ن  ت ننلوًبنجنف خضُابجنل ؤثامتنمل ً عَّن ملولموينممت  عنم ن   فنإلمنفِانملش عانملال ميِّ

ملاقل ىىَّنملمىى اةلنجن ملتىىينتمىىالتن ىى نفِىىانملشىى عانإلىىمنم قىىبنملوًىىينجنفمىى ك تنفىىينإق  ىىَّنملاالقىى تن
ن.ُملمكً َّنجن ع اقتنص  َّت ُن توِ اكُنملاقلينفل تنمثانملاقلنُل ًِّل نفينمشا اك

نن
فنجن مل ق ا نملتينتخىتصن ممت ةنملشاامءنملال م   نلا نممتةالالت ُن لامك ً ُن  نمل ا ان

ن:ن(2)جنِق لنملينمل م نملت   ين   لنل  ن   تبنمإلقً عن ملل  لنجن قة  ك نتقة  ل نفً ل نجإلًم  ل 
 َفتاددى ُجِبَلددْت َيددداُه َعلددى الَعطاَيددا

 

 َكَمدددا ُجِبدددَل اللَِّسددداُن َعلدددى الَكدددالِم  
 

 َفُيْسدددددددددرَاُه ِلَنْيدددددددددِل َأْو َعَندددددددددانِ 
 

 َوُيْمَندددددددددداُه ِلدددددددددددُرْمِح َأْو ُحَسددددددددددداِم  
 

ن:نن(3) ًين ق لنمضال
 رِ ظَ لنَ لِ  انِ نَ يْ العَ  قَ لِ ا خُ مَ كَ  ع  بْ ا        طَ هَ لَ  وَ هُ فَ  ودِ لجُ لِ  تْ قَ لِ خُ  د  يَ  هُ لَ 

ن
ُةن  نمل ا افنمل تالقَّنلتل ابنمل   لن  ِ   نجنِق ل ن:نن(4)مللمتين لاض  نممتج ع

                                                 
 .نن3/34جننَأماليه ملم ةنمل اتضمن:ن(1)
 .نن5/49جننيتيمة الدهرملثا للين:ن(ن2)
 .نن2/559جنديوانه  مالال ًين:ن(3)
 :نملُا بن.نالَذَيم .ننن342جنصنحماسة الظرفاءمل  ً ين:نن(4)
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 َأُبدددوَك َكدددرْيم  ٍَّْيدددَر َأن دددَك َسددداِبق  
 

 َيدددددددِم َمدددددددَداُه ِبدددددددال َجدددددددْوِر َعَلَيدددددددِه َواَل ذَ  
 

ددا َأُقولُددهُ   َفدداَل َيْعَجددَبن  الن دداُس ِمم 
 

ُُ َأْندددَدى ِمدددَن الَغدددْيِم    َوَأِقضدددي ِبدددِه َفالَغْيددد
 

ن
   ىى ننملىى نملالىى سن   ىىةنلىى نإلىىامك ُنمللىى ُخْا ينلىى  نمل قىى ا نملتىىينتخىىتصنل إلًمىى  نجن لىى  ن

ن  لىَّلنعلىمنممىتاو ِِّلن ً ى نةلى الل ن  ة  ىبجنمل ا افنملتينممت ةك ن ى نمل  ى لنجنل شى  ابعن ى نِثىالنلىاِّ
ن:نن(1) ق لنش ِالمن  متِثالمنلًاُن  ة  بعن

 َمْهددددالا َفَمددددا َبْعددددَد َهددددذا البِّددددِر إْمَكددددانُ 
 

 َوَلددددْيَس َفددددوَق الددددذي َأْحَسددددْنَت ِإْحَسدددداُن  
 

 َفالَمدددداُء ِإْن َجدددداَوََّ الِمقددددداَر َمْهَلَكددددة  
 

 َوالَعدددددْدُل ِإْن َجددددداَوََّ الَمرُسدددددوَم ِعددددددواُن  
 

 َصدددداِبَع َخْمددددس  َوِهددددَي َكاِمَلددددة  إن  األَ 
 

 َفدددددِاْن َيدددددَِّْدَن َفدددددَذاَك الَفْضدددددُل ُنْقَصددددداُن  
 

ن
ىىبعنل لتىى  نعقل تىى  نجنإل نعىى ن ىىةِّك ف لشىى عان ا ىىةجنإلىىمنت   ىىةنًصِّ جنظ ىى انضىىاان  ىى ةلنملِىىُا

ن:نن(2) مل ل لغَّنف   نجن  ثلبنق لنمل نُ  ُّ سن
 لِ قَ المُ  رَ ناظِ  ىشَ غْ يَ  وءِ الضُّ  ةُ رَ ثْ كَ فَ         مِ عَ نِ  نْ مِ  تَ ديْ سْ ا أَ مَ  خفيفِ تَ بِ  مْ عِ نْ أَ 

ن
ن:نن(3)  قابن ًبنق لنملام ينملمين ق لنفينممتِث انمإلًا ُن

ْخَر ِإْنَعاَما   َأٍَّْرقَتني ِبالن دى َيا َماِلكيُّ َفَعَسى  َسَماُء ُجوِدَك ُتْهِدِي الص 
 الَقطُر ُيؤذي الن ْبَت إْن َداَما إْن َّاَد و   َأَما َترى الدِّْهن في الِمصَباِح ُيطِفئهُ 

ن
  ىى نمضل ىى تنملتىىين لىىا نف  ىى نمثىىانملل اىىَّنملثق ف ىىَّن ىى نل ىىَّنمل اىى ًينجنقىى لنلاضىى ُنفىىينكة ىىٍَّن
ن ىى نًومىىبنمىى  لل نجن  ىى ن مكىىةمك نإلىىمنلاىى نمضِىى لانجنفًىىامان  ىىتجنل اًىى انلتشىىل ٍبنت ث لىىينجنلىى عالل

ن:نن(4)  ة  بنل المنجن ق لن
 الَكدددددريَم َواَِن مدددددا َأْهدددددِدي ِلَمْجِلِسدددددهِ 

 

 ُأْهدددِدي َلدددُه مدددا ُحدددَُّْت  ِمدددْن َنْعَماِئدددِه  
 

 َكدددالَبحِر ُيْمِطدددُرُه الس دددَحاُب َوَمدددا َلدددهُ 
 

 َفْضددددددل  َعَلْيددددددِه أَلن ددددددُه ِمددددددْن َماِئددددددِه  
 

                                                 
 .نن5/220جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(1)
 .نن87جنصنمغاني المعانيملام ين:نن(2)
 .ن87مبنجنصًون(3)
مغددداني .نننملىىىام ين:نن220جنصننَّهدددة األبصدددار.نننملاًاىىى لين:نن301جنن51جنصنثمدددرات األوراقمل  ىىى ينجنملىىى ن لىىىَّن:نن(4)

 .نن95جنصنالمعاني
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ىىبجن ىى نكىىةم  ن   كىى ن ىى نع ىى ءن  ة   ىىبعنِ لمىى  بن ج  ىىانملل ىىُانل  اىىبجن نف لشىى عانف  ىى ن قة ج
نعل ب ةُنمصلنملم  بنملل ان نض انل سنلبنفضل  ن.نجن ل الانل  ن جلع

ِ ًىتنكىمانلاىى ن صى ةانملشىاامءنملال مىى   نملتىين ظاو كى نللت ث ىىلنل اى ً  ُن مال تلى ننل ىى جن
ىىأنعل ىىبنل  ىىعنملشىىاامءنة ً ىى نممىىتثً ءنلال تلىى نن نمل صىىةانمض لن مل ًلىىعنمضمىى سنملىىمينمتِا علىىمنم ا

نملقاآًينجنفقىةن لىةنف ى بنملشىاامءنمل ى اةنملثاىانجن مل ًلىعنمضصى لنملىمين مى عةكُنل ا ً  ُن,نك نملًاصُّ
قًى عنملاقى لنجنلىممنمِثىىان علىمنمال تلى ننل اى ً  ُنجن ملت ث ىلنل ىى ن ىعنضى   نملتىأث انفىينملًوىى سنجن م 
ملشىىاامءن ىى نممىىت ةمةنآ ىى تنملقىىام نملِىىا ُن ت ظ و ىى نفىىينًص صىى ُنلقصىىةنمال تلىى ننجنلال  ىىُنلتقلىىلن

يجن ملتمل ُنل  ن اعةجنعً  نجن ك ننملاق لن ملًو سن ملقل بنل   ن.ن  نعجافنل مُنمال تل ننملًاصِّ
ن

مل اتصىُنجنل ضىالنملو لمى فن   نكىممنمال تلى ننملًاصىينقى لنملىينت ى ُنفىين ىةحنم  ىةنلى ن
ن:نن(1) ن"نإمنق لنملًِةي

 ياسِ إِ  كاءِ في ذَ  فَ نَ حْ أَ  مِ لْ ي حِ فِ       حاتمِ  ةِ احَ مَ في سَ  روِ مْ عَ  امُ قدَ إِ 
ن

ملًِةين:ن  نُصًاُتنش ال نجنشلا تنمل نم  انمل ؤ ً  ن  لينع ةنمل مل   نلصا ل كننفق لنلب
نملاابن!نُ   نكؤالءنملم  نمِاتنجن   نقةاكُنف!نفأ اُ نمل نت  ُن م المنجن ق لن:ن

 ال ُتْنِكددددُروا َضددددْرِبي َلددددُه َمددددْن ُدوَنددددهُ 
 

 َمدددَثالا َشدددروداا فدددي الن دددَدى والَبدددَأِس  
 

 َب األَقدددددل  ِلُندددددورِهِ َفددددداُ  َقدددددْد َضدددددرَ 
 

 َمدددددددددددَثالا ِبالمشدددددددددددَكاِة والنِّْبدددددددددددراِس  
 

ن
ن ىىى نق لىىىبنتاىىى لمن:ننمتخىىىملن انننننننننن ْصىىىُل ح  ُِ ٍلنفع  ُىىى ن ع ْشىىى ُِ ع نًجىىى اعاعن نُ ثُىىىلج نُ مُضْا ع نملماىىىُ  ُ متع ﴿مهللجنًجىىى اج

ى ن ج قُىةجن ع نةجاِّيٌّ ُِىب   ْ ُِ ُأًا ُى ن ُِ نفعىين جُل ُلىٍَّنمل ُُّل ُلىَّجن ىٍَّنُ ْ تج ًُىٍَّناُلنُشىْاقع اٍَّنُ اُلنَُّْالع اىٍَّنمل عْصُل حج ُل ُاُِ ْ نُشىُلُاٍلن ج
نمهللجن ينمهللجنلعًجى اعاعنُ ىْ نُ ُشى ءجنُ ُ ْضىاعبج نُعلُىمنًجى ٍانُ ْ ىةع نًج ا  نُتْ ُمْمبجنًُ ا  ُْ يءجنُ ُلْ نُل ُِ ةجنُ ْ تجُ  ن جضع نمُضْ ثُى ُلنُ 

نُشْيٍءنُعلع ُ ﴾ن ِجلِّ نُ مهللجنلع َّن  نمكبنإل بننجن(2)لعلًا سع نجنعلمنص ا ن.ن لَّلن ةل الل
ن
ن

                                                 
  ى نن324جنصننالموشح.ننمل ا ل ًين:نن231جنصنأخبار أبي تمام.نملص لين:نن1/1603جننالبداية والنهايةمل نِث ان:نن(1)

نهبدة األيدام.نمللة اين:نن3/220جننالمثل السائر   نلاةك نن.نننمل نمضث ان:نن1/209جننأماليه جنملشا فن:لاةك ن.نمل اتضمن
جنالعمددددة   ىىى نلاىىىةك ن.نن ملىىى ناشىىى  ن:نن4/79جننالبيدددان والتبيدددين.ن  اةتنمضل ىىى تنل  ىىىةك نعًىىىةنمللىىى  ظن:نن25-22نصنج
 .نن1/193
 (ن.ن35م النملً انجنآ َّن)ن(2)
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 ع    ن  ة حنملينت  ُنف اضَّ نفينقالبن لاةانعًبنجنم مءلنممعا نعًبنمُنلىُن اىا جن كى ن
نفينصة ن  ن ق لن  اًلمنالن خل ن  نملغاملَّنجن  جشاانل المتًِ ان,ن    لنل  نلًل تبنلا نملشاكِّ

ن لاك ًلى نعلىمنمل اًىمنملىمينمكىبنإل ىبنجن قى لنفىين ىةحن نلملكنًاماجن للأنإلىمنمل لىَّنجنف قىة   نةلى  الل
ن:نن(1)مل م نل نم لن

 َصَدْفُت َعْنُه َوَلْم َتْصِدْف َمَواِهُبدهُ 
 

 َعن ددددي َوَعددددداَوَدُه َظنِّددددي َفَلدددددْم َيِخدددددِب  
 

ُِ ِإن ِجئتَددددُه َواَفدددداَك َريِّقُددددهُ   َكالَغيدددد
 

ْلدددَت َعْندددُه َلددد   فدددي الط َلدددِب    َواَِْن َتَرح 
 

ن
نمل قىىى  نجنفاقاىىىُبنفقىىى ن عىىىةُل نلىىى لظ ِّ نفىىىينق لعىىىبعن:ن)نُعىىى ُ ُةاجنظًِّىىىين(ن ىىى ن جشىىىااج نملشىىى عانم ا ةنم ىىىسا

نملغ ىىىثن ىىىبعنل ىىى لع ملشىىى عان اًىىى انل مىىىتةالٍلنت ث لىىىينجن ؤ ىىىةنمل اًىىىمن  ق  ىىىبنجنفشىىىلابن  لُىىىبجن ىىىعن  ة  ع
نمل  ان و  نعل كنفىين ى لتينمل لىبن عة لْاُتبجنم نتا لُتنعًبن نض ا لكنع  ىبنجن  ى لتينمإلقلى لن جصع

ممنمل  ة حن.ن ن مإلعام نجنِ 
ن:نن(2) شل ب نلق لبنملم ل نجن  ن  ثنمال تل ننعلمن اً انل لغ ثنجنق لبن

 َورََأْيَتَنددددي َفَسددددأَْلَت َنْفَسددددَك َسدددددْيَبها
 

 ِلي ، ُثم  ُجْدَت َومدا اْنَتظدرَت ُسدَؤالي  
 

ُِ َلدددْيَس َلدددُه   ُأريدددَد ٍََّماُمدددهُ  –َكالَغْيددد
 

 ُيدددددِرْد ، َبدددددد  ِمدددددَن الت ْهَطددددداِل  َأو لدددددم 
 

ن
نعلىمن ف لش عان  ىتجنعلىمن اًى انل لغ ىثن ىاللنمجخىاىنجنفىينقصى ةٍلنمجخىاىنجنفىق نِى  نقىةنم ىتجا

لكنم م ن  ة  بنفين  لتينمإلقل لنعل بن مإلعام نعًبنجنل لغ ثنملمين صع ءنمًِتنقا لل ن ًبنمُنُِا
 نضًاىبن صى بنل  ىعنمضا نجن  شى لنملقا ىبننِ ًيجن فينملكن  ن ش انإلمنمال تةمةنمل نلا ةلمنعًب

نعًىىةن  ة  ىىبنجنل ً ىى نًىىامانفىىينق لىىبنملثىى ًين  مللا ىىةنجن لىىملكن قىى نملشىى عانلاىىةلمن ِ ً لىى نل و ىى ُنملِىىُا
ىىبعنم ن   ىىتجنل لغ ىىثنملىىمين   ىىلن لالىى ن مىىل َّلن عىى ةلنجنفلىى سنل ىىةنملغ ىى ُنملىىمين   لىىبنإامةل نفىىينإ ق عع

ىىممنمل  ىىة حنجنفىى  نلىىة  نمل  لىىَّنإلىىمنملمىىؤملنفِىى  ن ىى نإ مىى ِبنجنِ  لل ةن لىىع نف ىىبن لللىىَّنجنإمن  ىىبج
ن.ن   نمض لمنم ن ل ةنلمؤمٍلنم ضل مللةكين
ن

ىىلَّنملىىينت ىى ُنلىى ل ً  ن ملولمىىوَّنلالتىىبن نصع جن ِثىىان ىى نممىىتخةمُنمضةلىىَّنمل ً ق ىىَّقلًىى نمىى لقل ننإ ا
نلِ ن  نمل صةانملمينممت ةان ًبنمل نت  ُنمةلاتبنف

                                                 
 .نن276جنصو التلخيص .نننننن259جنصنيضاحاإلملق   ًين:ن(ن1)
 .نن3/78.نشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(2)
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ى  ن اىنشى قينضى فنلأ ًاىبنممىت ةاك ن ى ن"نإ م مىبنملا  ى نلتشى لكن قى ا نملِى  نجنفىقممنلاضج
ن  لىَّلنعلىمنلاى ن"ن ى ن ىعنن(1) جاىن  نخاللنلا نجنللنإممنلاضج  ن جتخمجنةل الل جن كىممن ً لى جنت   ل

  نم اةانمل نت  ُن  نمةلاٍَّن لامك  ن ممتةالالٍتن ً ق َّنجنلثا  نفينشااانع ن ا ى نملتشىل بنملت ث لىين
م نملضىىى ًينتىىى اللنجنم ن  ظِّوىىى لنمالمىىىتا النملت ث ل ىىىَّن ضىىىابنمل ثىىىلنتىىى اللنمخىىىاىنجنن  ات ىىىةلمنفىىىينإ ىىىامةن
لاضىى  نعلىىمنملق  مىى تنمل ً ق ىىَّنجن علىىمنملتال ىىلنلأً معىىبنفىىينلاضىى  نمآلخىىانجنفًىىامان لىىتق ن ىى التن

نعلمن اً ان.ن نل  نل متخة   ن لَّلن ةل الل نملق انملتين  اُّ
مىىًُبجن ىى ةمةجنلت   ىىبعنجنلىى ءنلصىى النمل ىىاللنملىىمينفاًىىة  نمامُةنملقىى لنإ ن ج نملاجىىاُفنُ مىى نجن لِىى ا  ا

ن:نن(2)جن ق لن مًل ن  مكلنمإللص انعًةنت   بعنن البن مًبجنملً سنجن لًِابن  ةمة
 ِإن  ابتدددددداُء الُعدددددْرِف َمْجدددددد  َسددددداِبق  

 

 َوالَمجدُد ُكدلُّ الَمجدِد فدي اسددِتتماِمِه  
 

 صدداَر الددَورىَهددذا الِهددالُل َيددروُق َأب
 

 ُحْسددددناا َوَلددددْيَس َكُحْسددددِنِه ِلَتماِمددددِه  
 

ن
نمل ىىاللنالن ىىا  نإالنلت   ىىبعنجن كىىين ىىبعنجنِ ىى نم ا نلعت   ع نملاجىىافنالنُ  مىى نإالا ف لشىى عان ىىاىنم ا

 ةنفِىالنمكً ىَّن ق  مَّ ن ً ق َّنق ا َّنعلىمنتشىل بنملتىةمءنملاجىافنلى ل اللنجنإمنع ىةنإلىمنق ى سنم نتلمى
 نضًابن نًِ نًل سنفينق لعبعنضالل ن  نمللةلجن ممَّجنل  ن قال  ن  نإةامكنمل تلقيلص الن م َّن ل  ن

َّن  نمةاع انفينملل تنملث  نعلمنص ا ن.نًيمةاعمنش ال نفينملل تنمض لنجن م تجا
ن
نلالنشا عنجنالنننننن ن  ة  بن,نفِ  نالنت لةنش س  ُ ُ  ُتجنمل نت  ُنل لشا سن شا ع  نل ش ةلنلُِا
ن:نن(3)م ن  لةن لة نلة  نمخ ءن,ن ق لن  ِ ن

 اعِ عَ ال شُ بِ  كونُ تَ  س  مْ شَ  لْ هَ وَ    ساعي    المَ  ألالءَ  ودَ الجُ  تَ لْ عَ جَ 
ن

ن  لُن ِ نملِى  نعًىةنملىينت ى ُن قتصىالمنعلىمنظى مكاانمل ل ا ىَّنِ ى نام ًى نجنلىلنكى نمل  ى لنلِىلِّ
ل ت ىى ن    مً ىى نجنلثق فت ىى ن عل  ىى نجنلا  ن تق ل ىىةك نجن لأعامف ىى ن تل ال ىى ن ةمت ىى  ِ ً ت ىى نجنلقًمىى ً  نً 

ىّلن ى نعلا تىبجن ّلن  نمى ابنلأجمًىبن ى نم ثى لجنِ  ن  نال ظبنلا ًبعن  نظ مكانجنِ  لملكنًامان  ظِّفنِلا
نملكن ظاوبجنل مت ةان  لاُتبجن  للبجن لامك ًبإ  اجنتل ابنمل   لن  ن ُِنجنِلُّ ن.نًبجنُمةع

ن
                                                 

 .نن278جنصنالعصر العباسي األولض فنجنش قين:نن(1)
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نملام ىىينمل ىى كان  تىى  جن ن  ة  ىىبن  تىى  ن  تاخىىمنن ُِ ىى نم ا لىىاَُّن اافتعىىبعنلًل  ىىبعنفىىينا  ىىبعنجنفىىق ا
نمل ماا  نإلمنل تىبن ىعنعل ىبعن  اافتىبعنمل ق ً ىَّعنلًى  ل ُنفىينمى  تبنجن ملللى ءن مإللامءمتنملِو لَّنلً  لع

ا بنجن ق لنمل نت  ُنفينإ ةىن ةماع بعن:ن نإلمنًِوبعن نل اافت ُنلمخ ابعنِ 
 َوَلددددْو َكددددد َيْأُخددددُذ الَّائددددريَن َقْسددددرَاا 

 

 ددددددددف  َدَعددددددداُهُم َرْبدددددددع  َخصددددددديُب  
 

 ٍَّْيددددَر ِإن  الر اِمددددي الُمَسدددددَِّد َيحتَددددا
 

 ُط َمددددددَع العلددددددِم َأن ددددددُه َسَيصدددددديُب  
 

ن
نت ىىتن  قىةنمِىانملامىىِاينمضل ى تنفىينلىى بنمالمتشى  ةن مال تلىى ننجن عجىةانمضل ى تنملتىىينتًىةانج

ن لىىاىنمال تلىى نن لىىاىنملتىىم  لنلت ل ىىةنكىىممنمللىى بن ىى نم مىى ن ىى ن جتاىى  من ىى نصىىوَّنملشىىاانجن ن م ا
ن.ن(1)مل اًمن
ن

   نملا نش مكةنملتشل بنملت ث لينعًةنمللال ًينجن ملتينل ءتنعلمنمل لنمال تلى ننجنقى لن
ن:ن(2)ملل تاين

 َداِن علددى َأْيددِدي الُعفدداِة َوَشاِسددع  
 

 َعددْن ُكددلِّ ِنددُد فددي الن ددَدى َوَضددريِب  
 

 لُّددِو َوَضددوُؤهُ َكالَبددْدِر أْفددَرَط ِفددي العُ 
 

 ِللُعْصدددددَبِة الس ددددداريَن َجددددددُّ َقريدددددِب  
 

ن
لقةن لةنملل تاينفينًومبن الل نلغاملَّن اًى انجن ممتشىاان صى لنمإلًِى انفىينل ىعنملضىة  ن

نلَّنملت ث ل َّنملتال ل َّن.)نةمٍ نجن ش مع(نجنفينش انل تبنمض لنجنفأتمنل ل 
ن

ن:ن(3) ق لنفن,حنعلينل نملينملق مًُوم  نفين ةنمل لَّعنما ةنملاُّمت ينن  متخةُنمل 
 َوَقدددددداُلوا اْنَتَجْعددددددَت َحيدددددداا َناَِّحدددددداا 

 

 َوَهْل َعاَق ُبْعدُد الَحيدا أن َيُجدودا  
 

 َسددَنا الَبددْدِر َيْغَشددى الث ددَرى َوالددَورى
 

 َجميَعددداا َواَِْن َكددداَن ِمدددْنُهْم َبعيدددَدا  
 

ن

                                                 
ىةانل اًىمنآخىانن416جنصنالصناعتينملامِاين:نن ًظان:نن(1) .ن عّافنمال تل ننلق لبن:نك نم ن ىأتينملشى عانل اًىمنثىُن ِؤ

 .نن419جنن416جنصنالصناعتين  لاين لاىنمالمتش  ةنعلمنمض لنجن مل لَّنعلمنص تبنجن مِثانم ثلتبن  نملتشل بن.ن
ن:نن1/248جننديوانهملل تاين:نن(2) جنأسدرار البالٍّدةمللالى ًين:نن  ى نلاىةك ن.ن5/195جننأنوار الربيع   نلاةك ن.ننمل ن اصىُ 

 .نن218جنصاإليضاح .نملق   ًين:نن116ص
 .نن3/376جننيتيمة الدهرملثا للين:نن(3)
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نملامىىت ينمقىى ُنمل  تىىبنعلىىمنمل ىى مانجنفتلىىةا ن   ىىن لِىى ا لج ن  انجن  ىى اةنمل لىىَّنجن  مىىتخةُ لىى ةع
بعنجن نملق ى سن أًاىىبنفىىين ًىى ظاٍلن  ى  لنف  ىى نملً ىىلن ىى نخصىى  ع للىى   ُنل ل لىىَّنلالًتصىى انل اًىى انجنِ   م 

ن.ملةم غَّنمل مِتَّ
ن:نن(1)جنق لبن لنملل تاينملم ل  شل بنلق

 َدَنددددْوَت َتواُضددددعاا ، َوَبُعددددْدَت َقددددْدراا 
 

 َفَشدددددددددْأُنَك اْنِحددددددددددار  واْرتَفددددددددداُع  
 

 اَك الش ددمُس َتْبُعددُد َأْن ُتَسدداَمىَكددذَ 
 

دددْوُء ِمْنهدددا َوالشُّدددَعاُع    َوَيددددُنو الضُّ
 

ن
نملشى عان ن جالىلنلىبن اًى انجنف ىينن–كًى نن– لِ ا نعى نملق ىانجنلتِى  ن ثى الل  ىأتينل لّشى سنلىة الل

ن.نقا لَّ نلض ا  نجنلا ةل نل ِ ًت  قا لَّ نلا ةل نجن
ش ن تً  لنملشاامءنملال م   نفين ة  ُن م  نمل  ة حنالن تابن النُ ُ لُّ ن  ة   ُنجنم ا  ةت ُنلُِا

ن مىىت ا  نضًاىىبن شىىاان ا ىىبعنجنفا ىى ؤان ت مصىىل  نِثىىالنع  اىىبنالنتقلِّىىلن ىى نع   تىىبنِ   ىى نملا ىى ءنجن م ا
ىةال ل تاَّن مللّملنعًةنق   بنلبنجن تمنمصلحنكممنمل اًمن أل فل نجنفلى ءن جنملل تىاين  مةنف ىبن  ى ةللنتؤِِّ

ن:نن(2)جنفق لن   ةنفين مًبن   نم تّجنلص تبعنن ف مت  عنم
 أََلددددح  ُجددددوَداا َوَلددددْم َتْضددددُرْر َسددددَحاِئُبهُ 

 

 َوُرب َمدددددا َضدددددر  ِفدددددي ِإلَحاِحدددددِه الَمَطدددددُر  
 

تَددددهُ   ال َيْتِعددددُب الن اِئددددُل الَمْبددددُذوُل ِهم 
 

 َوَكْيددَف ُيْتِعددُب َعددْيَن الن دداِظِر الن َظددُر ؟   
 

ن
 نمل اًىمنلت ظ وىبنلل لىَّنملاقل ىَّنملتال ل ىَّنجن  مةانا ًقلى نل ىمانملً عىَّنلقةنممت  عنملشى عانإلىام

جنملل تىىاين لتىىبنملاقل ىىَّنمل ً ق ىىَّن.ن  ىى نمل ال ىىظنفىىينكىىممنملمىى   نجنمّ نمضمىىل بنملىىمينمقىى ُنعل ىىب
ن مللىىى ةنشىىىل ب نل ضمىىىل بنملىىىمينمتاخىىىمانملىىى نت ىىى ُن ىىى نقللىىىبنفىىىينإق  ىىىَّنمل لىىىَّنعلىىى نمل لىىىةنشىىى س  منم ا

ن قا ًل نل ل لةنجن ملكشا ع   ن:نجنلق لبنعًة  نص انملُِا
 اعِ عَ ال شُ بِ  كونُ تَ  س  مْ شَ  لْ هَ وَ    ساعي    المَ  ألالءَ  ودَ الجُ  تَ لْ عَ جَ 

ن
ىىأنعلىىمنممىىل بنمالمىىتو  ُنمالمىىتًِ اينفىىينإق  ىىَّنمل لىىَّنل اًىى انجنفقىى سنملىى نت ىى ُن فِالك ىى نمتِا

نملشى سن الن  ِى نم نت لىةنلىالنشىا عجنل ةن  ة  بنفىينمىل لنمل لىةنعلىمنملشى سن شىا ع  ن نض ا
ممنمل لةنالن  ِ نت ص لبجنإالن جنعةُنتاىبن  ة  ىبن ى نِثىالننملا ى ءنجنل ً  نق سنملل تايل لل ةِ 

                                                 
 .نن2/1247جننديوانهملل تاين:ن(ن1)
 .نن2/102جنالعمدة ملل تنملث ًينل  ةانعًةنمل ناش  ن:ن.ن  اةنن271جنصنالمنتخل مل  ِ لين:ن(2)
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مةمُنملًظىىانعلىمنملاىى  ن ملًظىانل ىى نجنفى لا  ن خل قىىَّ نللًظىانجن و ىى ال نعل ىبنجنلىىممنفىق نملًىى ظان   ى ن
ن.نلا ًبنفقًابنالن تاب

ن
نملشاانملال ميُّن ن,نلتىأث ٍان ى نملال ى ءنجنمض ىانملىميننلقةنُعجا ل لولمىوَّن ممى ل بنمل ً ى ن َّىصا

ةفىىىعنملل تىىىاينإلىىىمنت ل ىىىبنمًتقىىى ةانإلىىىمن  اوىىىَّن ىىى نعل ىىى ءنعصىىىاانجنمامة منإخضىىى عنملشىىىاانل قىىى   سن
ن:ن(1)مل ً  نجنفق لن
            مْ كُ قِ طِ نْ َمدددددددد دودَ ا ُحددددددددموَنددددددددتُ فْ ل  كَ 

 

 هْ ُبدذِ كَ  هِ دقِ صِ  نْ عَ  ْغِنييُ  رُ عْ الشِّ و  
 

 َمْنِطِق , َما َنوُعُه , وِما َسَبُبهْ          َلْم َيُكْن ُذو الُقروِح َيْلَهُ  ِبالدوَ 
ددددعُر َلمددددح  َتْكِفددددي ِإَشدددداَرُتهُ  َلدددْت ُخَطُبدددهْ    َوالشِّ  َوَلدددْيَس ِبالَهدددْذِر ُطوِّ

 
نالن ًتقىىىىىةجنممىىىىىتخةمُنممىىىىى ل بنمل ً ىىىى ن  ق   مىىىىىبن ىىىىى نم تلىىىىى ٍنن لاكىىىىى  ٍنن–كًىىىىى نن–فىىىى لل تايننننننننن

ًا ىى ن ًتقىىةجنمإلمىىامفنفىىينملىىكنلىىةل لنممىىتخةم بنملاة ىىةن ىى نممىى ل بن  ممىىتةالٍلن تال ىىٍلنجن الن افضىىبنجن م 
بعنعلمن اًمنملقابن مللاةنفينآ ن م ةنفينق لبن ن اً نجنِ  تل لع ن:نن(2)مل ً  نفينشااانِ  ن اا

 َكالَبددْدِر أْفددَرَط ِفددي الُعلُّددِو َوَضددوُؤهُ 
 

 دُّ َقريدددددِب ِللُعْصدددددَبِة الس ددددداريَن َجددددد 
 

ن
ن:نن(3) لةل لنم تةم بنلال تل ننفينمل ا ًينمللالَّ َّنلق لبن

 عدودِ المَ  رَ واهِ الجَ ى كَ ادَ رَ فُ  ا           ظِ لفَ بأَ  د  األلَ  ُس رِ خْ تُ     جَ حُ 
ن

فل نِ  نملل تىاين قصىةنلِال ىبنافى نمال تلى ننفىينملشىاانجنلِى  نم قىعنًومىبنفىينتًى قٍ جن
 ملًقةنجن لًِاىبنمامةنملقى لن:نِلوت  ًى نم نًجلىاين قى   سنملشىاانعلىمن  ضعنًومبنفين  ضعنملشُّل َّن

ن  ة ةنمل ً  نجن ًأخمنًو مً نف بنل لق لنمل  ق نجن تمنالنًُةاعينإالن  ن ق ُنعل بن  نملاقلنلاك   
 ق ىىعجنلىىبنجن فىىينشىىِ مانكىىمان ضىىلاان ىى ن شىى انإلىىمن لىى ةنت ىى ٍانفىىينعصىىاان ىىةفعنملشىىاامءنإلىىمنمضخىىمن

نإلىمنمىل كنكىممنملىًا جنجنمى مءنمِى  نكىممنملت ى انلأم ل بنمل  ً  ن  ق   مىبنجن  ىاَّ  ُنلم قىبعن    لىبع
  نملال  ءنمُنملًجقاى ةن,نف قىفنملل تىاينفىين لىبنكىممنملت ى ان ًتقىةملنجن امفضى لنإخضى عنملشىاانلل ً ى ن

                                                 
 .نن270جنصنأسرار البالٍّة.ننمللال ًين:نن1/209جننديوانه ملل تاين:ن(1)
 .نن116جنصنأسرار البالٍّةمللال ًين:نن(2)
 .نن4/203جننالعقد الفريد.ننمل نعلةنالبن:نن518جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(3)
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لنملشىىاانعًىىةك نإلىىمن)نكىىم  لىىتنٍان مل تِلىىفنجن تىىمنالن  غىىمنمللاكىى  نعلىىمن اًىىمنملشىىاانجنف ت ىى ا
ن.نخ لبن(نعلمنُ ةِّنتال اا

 قىىةنالقىىتناؤ ىىَّنملل تىىاينتا  لىى لن ىى نلاىى نملًقىى ةنجن املىىتنفىىينم مىى   ُنجن تىىمنمصىىل تن
 نتنجن مال تل ل تنملشاا َّنلل اى ًيجنَّ ىان قل لىَّنعًىةكُ مألَّنمإلمامفنفينمالمتةالالتن ملت ث ال

:ن"نف ىىمانمضشىى  ءنفىىين  نلق لىىبكىى ن ىى نُعلاىىانعًىىبنملىى ناشىىضًا ىى نتخىىاننملشىىاانعىى ن ظ وتىىبنملوً ىىَّنجن ن
ُِثجاتنف ينةملَّنعلىمن ن عنملقعلاَّنجن فينملًُّةالنجنفأ  نإممن نتجمت افج ملشاانإًا  نكينًجُلم نتجمت م ن ًِت 
نِلىبنجن  ِ ىَّنِشىاانصى لحنلى نعلىةنملقىة سنجنُفقُىْةنُقُاىُةنلىبن ِجْلوَّعنجنفالن لبنللشاانآ ن ِ  ن ىثالل مل

ن.ن(1) عَّنجنإلِث اان  نملكن"نع نمص  لبن ك ن تقة  ُنفينملصً
ن

نمال تلى ننملت ث لىينملىمين  تى ننإلىمنشى كةنعقلىين ًظىان نمل ناش  نمامةنمإلش النإلىمنم ا أ ا  ِ
نةق  نجنك ن  نمل ا ًينمل ا وَّن.ن

نمل ى نعلىمنم ا ىبعن   نمال تل ننملت ث لينق لنمل تًلين ج تلل نُ لىع ن مىل َّ نفىين  ة  ع ىُاُُ جن  ىثنُِ
ن:ن(2)ملة لَّن ق لنفين ة بنلاضةن

 َلدددددْو َكَفدددددَر الَعددددداَلُموَن ِنْعَمتَدددددهُ 
 

 َلَمدددددا َعدددددَدْت َنْفُسدددددُه َسدددددَجاَياَها  
 

 َكالش مِس ال َتبَتغي ِبَما َصدَنَعتْ 
 

 َمْعِرَفددددددددةا ِعنددددددددَدُهْم َواَل َجاهددددددددا  
 

ن
نمل تًلينفينشااانَّ للل ن  نُ ا ةجنإلمن و لألنملق ائنم نملم  عنجن ك نك ن و ةان لاً نكً نلق امإ ا

جنقى ُن قى ُن ىة ٍثنعى نملىًوسن  ل ع ى جنفينمى   نمل ىة ثنعى نمل لىعن ملمىل َّنجنف ل لل لَّنمل قًاَّ
نإ ل للى نعلىمنشىااا ّ  نلالً نًظى نم نملشى عانمى ت  كمنفىينشىااان ىعنكىممنمل لىعن جنجن مًىبنمى ًاِسج

ع ىى لنملوِىىاجن ملتِلىىفلًىىاىنمل  تلىى نتخلىى ن ىى ل ىىممنمالاتىىةمةنن ن لًِاىىبنف لأًىى نفىىينل تىىبنملثىى ًي نملتأ ىىلن م 
ن  نتاكنملًوسنتمتاملنفىينمل ىة ثنعلىمن لا ى ن مىل ت  نجنف ى ن ملاقلينجن ل ل  لنإلمنملتِلفنلةالل
ىىىبعن ن  ة  ع نِىىىُا نننملىىىمين ىىىةمنلىىى ل تًلين ةفاىىىبنإلىىىمنتِلىىىفنمال تلىىى ننملاقلىىىينل اًىىى انملىىىمينقىىى لنف ىىىب:نإ ا

نجنالنتِلفنف بنفن ل اَّ ن
نِث المن  نملشاامءن ا ةنإ امةنمل تًلينلل لَّنملاقل َّنفينق لعن بعنإلمنم ةنملل  نجنم ل   ن:نك نم ا

نالن قىىةنتًىى  ل منكىىممنمل اًىىمنفىىين ىىةما  ُنجن لِىى نم لىى ن ىىً ُنلىىُن ا ىىةنإلىىمنمال تلىى ننجن مل تًلىىينشىى عا 

                                                 
 .نن1/285جن العمدةمل ناش  ن:نن(1)
 .ن1/537,ننجواهر اآلداب.نملشًتا ًين:نن2/101جننالعمدةمل ناش  ن:ن.ننن405جنصنديوانهمل تًلين:ن(ن2)
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ًعىبعن ى ن ًا  ن ا ةنإلمنملتلة ىةن ماللتِى انفىينمل اى ًين نل ِى  ن ت  ى لمنعى نمقام     لنتقل ةنملشاامءنجن م 
نملشاامءن.ن
ث ًينُتْ ًُكنمضمل بن ِشفنعًبنمل ناش  نجنفقةن اةتنمضل  تنعًةانفين اا ن ة ثبنع ن ن

جنضى ةنمل ىمكل  نفىينمل اًىمجن تىمن تق   ى :ن"نكى نم ن ت  انملمينمختاعىب,ن ّعافىبنلق لىب ص لحنملتغ
نعلىمن(1)ثُن ّص  نل  ال نجن ملكن  نمفتتى  نملشىاامءنجن تصىاف ُن َّى صنمفِى اكُن"ن .ن ضىابن ثى الل

نمل  لى عنجن قى لنمل تًلىينفىينخالفىبعن  ن–خ لوَّنمل ا ًينلق لنملينت  ُنفينملتِّاُن وّضىلبجنعلىمنملِىُا
ن ل اَّنجنالنتِلُّفنف بنجن ق لنمل نت  ُن:نن–ملل ت  نملم لق  ن ن ج تلل نعلمنم نملُِا

 ايمرِ ى كَ عَ دْ يَ  الكريمُ  ارَ صَ  دفسِ   د      الن   ق  شِ بِ  إالّ  يَس لَ  نْ ا أَ نَ مْ لِ عَ فَ 
ن

ىى  نملىى نمل  ىىبن(2)جنلق لىىبنثًىىينعلىىمنملىىينمل  ىىبنفىىينكىىممنمل لىى لثىىُنًىىاىنملىى ناشىى  ن  :ن"نِ 
لقةاتبن متم عبنفينمل ا ًينِث المن  ن خ لفنملشاامءنجن  غ  ان مكل ُن"ن.ن تلعنملشًتا ًينمل ناش  ن

ن ىى نم مىى نملل ىى  نم ن (3)جنفقىى لنة  نم ن صىىاحنلىىمِان صىى لحنملتغىى  انف  ىى نمكىىبنإل ىىب تغىى  ان:ن م  ا
ىىىةان ىىى نمكىىبنإل ىىىبنمآلخىىملشىى عام  ن م ىىىٍةن ً  ىى نضع ىىلُّ ِج نعلىىمنقىىى لعنملتصىىىافن"ن,جنف صىىىلُحن نانجن كىىى نةمل 

ن.نل تًلينِ  نفالنمل ناش    مِانق لنملينت  ُنجن ق لنم
ن ىةالنجنم ل ى :نم ا نمل ناش  نلُن  فا نفينلا ن  نمكبنإل بنجن ملكنضمىل بنعع  ً  نًاتقةنم ا

نملىى ناشىى  نل ًىىبنملصىى ن نمل  لىى عنجن ملىىكنم ا نعلىىمنملِىىُا ىىلنملتِىىُا نملىى نت ىى ُن وضِّ مبنفىىينمعتقىى ةانم ا
نمل نت  ُنمامةنمإلش النإلمنصا لَّنملل ةجن مل ش  نملتىين نعلمنم ا ملمِّ   نملمين اةتنف بنمضل  تن ةلُّ

ن:نن(4) ِ لةك نملِا ُنجنإمن ق لنفين ة بنل   ةنل ن  مفن
 اا َقدددددْد َبَلْوَندددددا َأَبدددددا سدددددِعيِد حدددددديث

 

 َوَبلوَنددددددددا أبددددددددا َسددددددددعيِد َقددددددددديَما  
 

 َوَوَرْدَنددددددددددداُه َسددددددددددداِئحاا َوقليبددددددددددداا 
 

 َوَرِعيَندددددددددداُه باِرضدددددددددداا وَجميمددددددددددا  
 

 َفَعِلْمَنددددا َأْن َلددددْيَس إاّل ِبِشددددِق الن ددددد
 

 دددفِس َصدداَر الكددريُم ُيددْدَعى َكريمددا  
 

ن
لًِاىبنفىينمل ى ل  :نف  ن ش انإلىمنُتقلُّىبن ى لن  ة  ىبنلى  نمل جمىان ملغًىمنجن ملاجمىان ملوقىانجن ن

ىْةنعًىبنجنعلىىمنملىاَُّن ى نتقلُّىبنملظىىا فن مض ى ملنجن لىاَُّن ىى ن نجن لىىُنُ  ع نملِىُا ملقة  ىَّن مل ة ثىَّنالُ 
ىىبجن ىى نتلىىمٍلنلل ىى لنجنف لشىى عانمامةنملقىى لن:نإًاىىبنلىى سن ىى نملمىى  لَّعنل ِىى  نجنم ن  مىىُن لىىّاانعل ىىبنِا ج

                                                 
 .نن2/101جننالعمدة مل ناش  ن:ن(1)
 .نن2/102ًومبنجن(ن2)
    نلاةك ن.نن1/536جننجواهر اآلدابملشًتا ًين:نن(3)
 .نن1/536جنًومبن(4)
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ىى نإالن نملِىىا ُنالن جصىىلحنِا  ل نجنض ا لاىىةن ا ًىى ٍلنجن لاىىةنم ن لىىملنملغىى لين ملًوىى سنفىىينمإلًمىى  نلىى لُِا
نشى   ن  تى ننإلىمنملتضى  َّن ملصىلانجن  ل كىةلنملىًوسنجنفقىةن مل لنمل ص لنل ممنمل لةنجنف  نع ىل 

نملىىمينضىىابنلىىبنمل ثىىلنفىىينمللىى ةن ملمىىخ ءن: :نإًىىين"نِ ىىفنتلىىةنمللىى ةنفىىينقللىىكنجنفقىى لنق ىىلنل ىى تٍُ
جن قى لنلاى نمل ِ ى ءن:ن"نلى ُسن(1)لىمنخ ى نملِىامُن"نضلةانِ  ن لةانملًا سنجن لِ نم  لنًومينع

نملوضلنُقصاا منعًبنجن لِ ن  نممتثق لنفاماضبن  ة منعى نملت مىكنلىبنجن كىُن نلقةاع نملًا سع ْ نُلْ لع  ع
ن:نن(3)جن ملمنكممنمل اًمنًظان ًص انملً اينفينق لبن(2)علمنتلل لنمْكلعبن ل ا  ن"ن

 َمَطددرِ الُجددْوُد َأْخَشددُن َمس دداا يددا َبنددي 
 

   ِمدددددْن َأْن َتُبَُُّّكُمدددددوُه َكدددددفُّ ُمْسدددددَتِلبِ  
 َما َأْعَرَف الن داَس َأن  الُجدوَد َمدَفَعدة  

 

 ِللدددددذ ِم لِكن دددددُه َيدددددأتي علدددددى الن َشدددددِب  
 

ن
ن:ن(4)جن  ثن ق لن نملشاامءجنِألينملخ  بنملل ةلي قةنتً  ُلنكممنمل اًمنملِث ان 

 مرَ ، والكَ  ينُ : الدِّ  داهُ امرؤ  والِ  إال          د  حَ أَ  هُ طيعُ تَ سْ ا يَ مَ وَ  ع  بْ طَ  ودُ الجُ 
ن:نن(5) شل ب نلبنق لنملخا  ين

 َوُدوَن الن ددَدى فددي ُكددلِّ َقْلددِب َثني ددة  
 

 َلَهدددا َمْصدددَعد  َحدددَّْن  َوُمْنَحدددَدر  َسدددْهُل  
 

 َوود  الَفتدددى فدددي ُكدددلِّ َنْيدددِل ُينيلُدددهُ 
 

 إذا مددا انقَضددى َلددو َأن  َناِئَلددُه َجددَُّْل  
 

ن
ن:نن(6) عّلانع نملكنملل تاينلق لبن

 كفُّ األَ  هِ عليِ  تْ قَ ٍّلَ ا أَ مَ  ُس دفُ     د     نْ األَ  بَ هَ ن تَ أَ  األفعالِ  قُّ شَ وأَ 
ن

نفين ة ثىبنعى نتِى ل فنملمِّى  ةلنجن مل شى  ن  تً  لنمل اًمنمل تًلينًومبنجنِ   نمِثانتوص الل
ن:نن(7)جنفق لن تل    نملم ةلنملِا  ءنملشلا  نملتي

 الُ ت  قَ  امُ دَ قْ واإلِ  رُ قِ فْ يُ  ودُ الجُ          مُ هُ لُّ كُ  اُس الن   ادَ سَ  ةُ قَ ش  المَ  الَ وْ لَ 
                                                 

 .نن2/569جننباءمحاضرات األدمضصل  ًين:نن(1)
 .نن2/179جننالتذكرة الحمدونيةمل ن  ة  ن:نن(2)
ُملَّ نللُ  ن244جنصنالوساطة مللال ًين:ن(3) ِْ ن(نعًىة.نن  اةنملل تنملث ًينلا م َّن)نّ  نلًِابجن أتينعلمنملًاُشبع جنملى ن  ىة  ن:نةع

 .نن2/179جننالتذكرة الحمدونية
 .نن4/382جننربيع األبرارن.ننمل  خشاين:ن64جنصنالورقةمل نمللامحن:نن(4)
.نن167جنصنالدبخالء .نن  اةنملل ىتنمض لنل  ىةانفىي2/235جننن1/274جننوالبيان والتبيدين.نن2/95جننالحيوان ملل  ظن:ن)5(

 .نن2/569:نننمحاضرات األدباء.ننمضصل  ًين:نن4/260جننَّهر اآلدابمل صاين:ن
 .نن2/569جننمحاضرات األدباءمضصل  ًين:ن(ن6)
 .نن2/179جنالتذكرة الحمدونية .ننمل ن  ة  ن:نن244جنصنالوساطةل ًين:نمللانن(7)
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نجن ىى ن ىاُُّنعلىىمنملِىىُا نملىى نت ى ُنلىىُن قصىىةنتوضىى لنملتِا  ثى ًينمضمىىل بنملتىىينتىةفاً نإلىىمنملقىى لنإ ا
ن ِى  نمىل اَّلن  لالى نعًىةنملاالىينجنل ً ى ن نش عنفينمل لت عنملال مّين  نم نملُِا ُ ن مِتمى ب  كى نتالى

عًةنَّ اكُن ى نمضعى لُنجن كىممن ى نل مىً انفىين ىةما  ُنلللام ِىَّن مللى     نجن َّ ىاكُن ى نمل مىل   ن
م ينمضصى لنملو امى َّنجنفقىةنةاننملشىىاامءنفىينكىممنملاصىىانعلىمنكىممنملماىى تن ى نملقى لنجن لخ صىىَّن

ن.ن َّنفينمل لت عنملال ميِّن نملشا لملشاامءنملاابنجن   نملكنإالنًت لَّنعصل ت ُنملً شاَّنع نلا ن
ن

نمللى ةن لىع ن لقةنمًقمُنملشاامءنفينًظات ُنإلىمنمللى ةنإلىمنعىةالنمتل كى تنجنف ىً ُن ى نامىنم ا
نل لةالىَّن ملىتاالُنجن  ىً ُن ى نتىأثاانلىامينملال ى ءنفىامىل َّ جن  ىً ُن ى نامىنمًاىبن امثىَّ م جنماًىبن ِتمىب 

نملالى  ُج  ُ جن ملى ن(2)جن لشى ان ىامان"ن لى اعنمضلىةمةن"ن(1)لن ُخ اجكى ن"نف ل ن ج  انمضمةين اىنملل ةن"نخع
ن جن(3)ل بنإلمنمًابن"نتالُ ن مِتم بن"إملات ك َّن ًظان ُتُمىب"جنل ً  ن امانعلينلى نملل ىُن"نُ لىع نَُّ ىاج جن(4)ِْ

نمتل انع ُنل  نملشاامءجنظ انفينملاصانفنكمانملاؤىنفينًظات  نإلمنملُِا الختال نملال ميِّ جن قُ 
نملشىى عانل ىىةحنملشخصىىى َّنملاال ىىَّنملًمىىبنجنًىىامان لىىىا نعلىىمن  امعىى لنمعتلىى امتنملًمىىبنجنف ىىى  ن قىىُ 

ن:ن(5)جنِق لنلش اا ةلنفينت ص لنخل نملُِاعًصانمل لعن مل امثَّن مل
 لدديَس ُيعِطيددَك للر جدداء وال الَخددوْ 

 

 ِف ولكدددددن َيلُدددددذُّ طعدددددُم العطددددداِء  
 

 ال وال أن ُيقدددداُل شددددْيَمُة الُجدددددو
 

 ِئُع اآلبدددددددددداء ُد ولكددددددددددْن طبددددددددددا 
 

ن
بنفىىينكىىمانملاؤ ىىَّنعاقلىىَّنم لِللىىينفىىين ة ىىبنضلىىينعلىىمنلىى نف ىى ن ىىاىنم نمللىى ةن امثىىَّنجن  شىى ِا

ن:نن(6)جن  ثن ق لنً م  
 بني علي راةِ في سَ  ةِ اإلمامَ  لَ ثْ مِ          سادةِ  عن جدودِ  ةَ ماحَ السَ  َُ رِ وَ 

ن
ن:نن(7) ق لنملُنل نمل ل ةنفين ة بنل   ةن ك نشخص َّلنعال َّ نعا قَّن

 احجاما إِ  عروفِ والمَ  ةِ المروءَ  نِ عَ          هِ تِ طبيعَ  نْ مِ  َّيد  يَ  ال يستطيعُ 

                                                 
ن:نن(1)  :نمل لعن ململ َّن.نالِخَيم  .نن629جنصنبهجة المجالس ًظان:نملقا لينجنمل نعلةنمللاِّ
 .نن1/240جننالعقد الفريد ًظان:نمل نعلةنالبن:ن(ن2)
 .نن529جنصنأبو العتاهية أشعاره وأخباره:نن ًظان:نف صلنجنشِاي(ن3)
 .ن110جنصنديوانه ًظان:نعلينل نملل ُن:نن(4)
 .ن1/240جننالعقد الفريدمل نعلةنالبن:نن(5)
 .ن81جنصنديوانهعاقلَّنملِللين:نن(6)
 .ن2/74جننالمواَّنة مآل ةين:ن(7)
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نجنملىىمينلاىىلن ىى نِا ىىبنلللىىَّلن جن مىىل َّلنف ىىبنن  ثلىىبنقىى لنملىىينت ىى ُنفىىين ىىةحن  ىىةينلىى نمصىىُا
ن:نن(1) ق لن

ْرت َنَفسَك َلْم َتَِّْدها        فل  باعِ الطِّ  مِ رَ من كَ  على ما فيكَ    و َصو 
ن

نملشىى عانل ىىةحنشخصىى َّنع ىىانعال ىىَّنملًمىىبنجنًىىامان لىىا نعًصىىانمالِتمىى بننل ً ىى ن ىى    قىىُ 
ن:نن(2) ملةُّالَّنفينت ص لنكممنملخل نجنِق لنملينملات ك َّن

 َأجدددددددددداُدُه علُمدددددددددوه فدددددددددي ُطُفولِتدددددددددهِ 
 

 َقَتددَل الِعدددى واكتسدداَب الَحْمددِد بددالُجوِد  
 

َُ داِبددددددَر َأْعددددددداِء َذوي َحَسدددددددِ   َفاْجتَدددددد
 

 َأفنددددى ُكددددل  موجددددوِد َوفددددي الس ددددماَحِة  
 

ن

 قىى لنملىىينت ىى ُنفىىين ىىةحن   ىىةنلىى نعلىىةنمل لىىكنمل  ىى تنجن كىى نشخصىى َّ نَّ ىىانعال ىىَّنملًامىىبجن
ن:نن(3)  ثن ق لن

 الَ ضُّ فَ تَ  إالّ  الَ فضَ اإلِ  دِ جِ أَ  مْ لَ وَ             قاا لُّ خَ تَ  إالّ  خالقَ األَ  دِ جِ أَ  مْ لَ فَ 
نل لةالَّن مل امسن   لننف ضخال نل لتخل نجن مإلفض لنل لُتُوّضلنجنمينم ان مضخال نالنتأتينإالا

ن.نل  نثُنتِ  نلاةنملكنمل َّن  لال ملًوسنعلمنفا
ىىبعنضلىىينمىىا ةن نملىى نت ىى ُنملاالىىينصىىل لَّنجنلىىُن خىى لفنعىى ةلنملشىىاامءنفىىين ة ع   ىى نكًىى نًىىاىنم ا

لنمض ثلىَّنمعتل امتنملًمبنفين ة بنجنفقةنام ً ن ى نخىالنيملثغاينجنملاالينمضصلن نضًابنِ  ن امع
نملشىى عانِىى  ن لىىا نعًصىىانمالِتمىى بن ملةالىىَّنفىىينت صىى لنملشخصىى َّنَّ ىىانملاال ىىَّن ملتىىينمىىقً ك نم ا
ل ممنملخل نجنل ً  ن لا نعًصانمضص لَّنفينمخال نمل  ة حنجن مًا  نتتىأتمنلىبنمىل َّلن  لالى نجن مًا ى ن

جنةحنلشخصىى َّنعال ىىٍَّنعا قىىَّ ِىى  نمل ىىن  ق فىىَّ نعل ىىبن نضًاىىبنت ماث ىى نعىى نمل اىىبن ملىىةمةانجن ملىىكن ىى  
نمل نت  ُن وضلنملتان نمل ناش  نلُن  فا نف   نمكبنإل بن  نم ا نمل  لى ع ل ممنًاىنم ا  نِاُُّنعلىمنملِىُا

نملمِّىى   نالن شىى ان نملشخصىى َّنملتىىين ىىة   نشخصىى َّنعال ىىَّن ن ض ا إلىىمنمل اًىىمنملىىمينمخىىمنلىىبنملىى نض ا
ن.ناش  

نمل ناش  نقةن  فِّ نجن م م نملتمة ةن مإلص لَّنفينق لبنع نمل تًلين فينًوسنمل قتنًاىنم ا
نمل تًلىىينِىى  ن  ىىةحنميانشخصىى ٍَّنمىى مءن لأًاىىبن)نخىى لفنملشىىاامءن َّىى  ان ىىممكل ُن(نجنإمنقصىىةنلق لىىبنإ ا
نِا  ىى ن لىىع ن عىى ةلنجنة  نمخىىمانل عتلىى امتنملًامىىبنِ ىى نِىى  ن واىىلن مِ ًىىتنعال ىىَّنمُنَّ ىىانعال ىىَّنلىىأ ا

                                                 
 ىىى نن.نن ُعىىةاان57جنصنواإليجدداَّ واإلعجدداَّ.نن121جنصنخدداص الخدداص.نملثاىى للين:نن209جنصننالمنتخددلمل  ِىى لين:ننن(1)

 25جنصننَّهة األبصار واةمتنمضل  تن.نننملاًّ لين:ن
 .ننن529جنصننأبو العتاهية ، أشعاره وأخبارهن.ننننشِاين,نف صلن:نن153,نصنالصبح المنبيمللة اين:نن(2)
 .نن3/98,ننشرح ديوان أبي تمامملتلا  ين,نملخ  بن:نن(3)
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نمل  لىى عنجن نملشىىاامءنجن  ىى نملىىكنإالنض نإالنملِىىُا ن ىىم  ًُاىىبنالن ىىاىنملِىىُا نملتصىىًعن ملتمىى خينم ىىا  جنم ا
ق لىىبن:ن"ن ىى نن–اضىىينمهللنعًىىبنن–ض نمل تخلىى ن الىىعنإلىىمنُمىىْ تعبعنجنفقىىةن اةنعىى نع ىىانلىى نملخ ىى بن

لقلىى نلىىبنجنشىى ًُبجنمهللن"ن ن ىىعنكىىمانملًظىىالنجنفًىىامان(1)تخلىى نللًىى سنل ىى نلىى سنخج جن تتوىى ناؤ ىىَّنمل تًلىىينللِىىُا
ن:ن(2)ق لن 

 يااخِ سَ تَ  مْ ى أَ ا أتَ مَ  خاءا سَ  انَ كَ تى         أَ لى الفَ عَ  لُّ دُ تَ  الق  خَ أَ  سِ فْ لنَ لِ وَ 
ن

ن  ة جن  بنعلمنمل لعن ملخل نمضصى لنف ىب ل ممن لةً نمل تًلين ِا نفين اا نإش ةتبنلُِا
الن ىىىا  نن ملتاخلىىى نم ىىىا ننمىىى مءنمِ ًىىىتنملشخصىىى َّنملتىىىين  ىىىة   نعال ىىىَّنمُنَّ ىىىانعال ىىىَّنجنف لتامىىى خي

ن لىىُنمل تًلىىي نعلىىمنم ا ُِ ىىلنفىىينملا ًىى  نجنةلىى الل ىىلن مل ىىةجاجن  ىى لنجن قىى لن  ظِّولىى نملوىىا نلىى  نملتِ ُّ جن الن جاع
ن:نن(3)ملاالينمضا  َّن,ن لع نالنتِلُّفنف بننم فنملة لَّن,

 أَلن  ِحْلَمدددددددددَك ِحْلدددددددددم  ال َتَكل َفدددددددددهُ 
 

ددل فددي العيندديِن َكالَكَحددِل    لدديَس التكحُّ
 

 اَك كددالُم الن دداِس َعددْن َكددَرمِ َومددا ثندد
 

   َوَمددْن َيُسدددُّ طريددَق الَعدداِرِض الَهَطددلِ  
ن

ن:نن(4)  ق لنفين اا ن ة بننلاضةنملة لَّنملل   ينجن ك نشخص َّنف ام َّنمضصلن
 َلدددددْو َكَفدددددَر الَعددددداَلُموَن ِنْعَمتَدددددهُ 

 

 َلَمدددددا َعدددددَدْت َنْفُسدددددُه َسدددددَجاَياَها  
 

ن
امان والنملشيءنًومبنعًةن ة بن ن لالى ننف ىبلالً  جنينل نإلامك ُنملتً خيجنإمن لالن ى نملِىُا

ن:نن(5) امفقبجن ًمن الةتبن  ص  لبنفين ام لن   تبنجن ق لن  ة ل نق  بن عش اتبن
 مُ رَ وال هَ  ر  اذِ عَ  ر  غْ ال صِ          مْ هُ عَ ى مَ دَ الن   دُ ولَ ا يُ مَ نَ أَ كَ 

ن
ن:نن(6) قةنملقبنإلمنكممنمل اًمنملل تاينفينق لبن

 رُ مْ العُ  فُ نَ تَ ؤْ يُ  ُُ يْ حَ  نْ هم مِ ئِ اشِ نَ لِ   ى     دَ الن   فُ نَ تَ ؤْ يُ  الِ ضَ فْ ي اإلِ فِ  ونَ قُ يْ رِ عَ 

                                                 
 1/276جنمحاضرات األدباء مضصل  ًينجنملامَّبن:نن(1)
 .نن2/313جننالتذكرة الحمدونيةل ن  ة  ن:نم(ن2)
    نلاةك ن.ن276,نصنديوانه مل تًلين:ن(3)
 .نن45جنصنًومبن(4)
 .نن115ًومبنجنصن(5)
 .نن496جنصندالئل اإلعجاَّمللال ًين:نن(6)
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جن النةنمإلًم  نجن  صى  لبجنة  نإامةتىبكمانكينًظالنمل تًلينإلمنملل ةنجن امان لال ن  لةنل  ل
نل ل امثَّنجنم نمالِتم بنع ن ا  نملتالُن ملةالَّنجن  ؤ ةنًظىالن مل تًلىينقصىَّنم اةكى ن ؤ  نلت ص لعبع

نمًىبنل ى ن ى تن ى تُنتشىلبنلىبن ن ى تُنمل ى اينجن قى لنف  ى ن:ن"ن  قى لج مضصل  ًينفىين   ضىامتبنعى نمجُِّ
مخىى انجنفق لىىتنلىىبنم ىىبجن:نالنُتُتاىىلُ نف  ىى نتً لىىبن.نفقىى لن:ن  ىى ن  ًاًىىين قىىةنِىى  نشىىق قين مخىىين ىى نمج ىىين

نِّل ى نماضىاتبجنُمُلى بججنف اضىُعن ملىينفنفق لىتن:نإًّىينل ى ن لةتجىبنًِىتج منم ن اضىُعن تىمنآت ىبنلعُ ى ن جشى ِا
نإممنماضاتكن ةخلنصلينلِ ُتن تمنُ خان" ًتج ن.ن(1)ملثةينمآلخانجنِ 

ن
 لل ق فنلشِلنمع  ن مللغنعلمن ةىنتأثانملشىاامءنملال مى   نل ىممكبنمل تِل ى  نجن ملولمىوَّن

ىىى نمخت ىىى انًىىىٍصنض ىىىةكُنجن لىىى ِ نمل تًلىىىينملىىىمينعىىىافنل ثق فتىىىبنمل ممىىىاَّجن لتاىىىةةنمل  ً ً ىىىَّنجنفقىىىةنآثًا
 صىىى ةاان  ً لاىىىبنملال  ىىىَّن ملثق ف ىىىَّنجن لتا قىىىبنللولمىىىوَّن مل ً ىىى ن.ن  ظ ىىىانتىىىأثانمل تًلىىىينل ل ىىىمكبن
ىى  ن ملِال ىىين ملولمىىوَّنمل  ً ً ىىَّنلل لىى نفىىين ة ىىبنملىى نعلىىينكىىا  نلىى نعلىىةنملا  ىى نمض املىىينملِ تىىبنِ 

ن:ننن(2)إلمنملتص فنجن  ثن ق لنفين ة بنن مكب
 ِفدددي الِفْعدددِل َمدددا ال َيْهتَددددي َمدددْن َيْهتَددددي

 

   ِفددددددي الَقددددددْوِل َحتّددددددى َيْفَعددددددَل الشُّددددددَعراءُ  
 َوَندددددددددذيُمُهْم َوِبهدددددددددْم َعَرْفَندددددددددا َفْضدددددددددَلهُ 

 

 َوِبِضدددددددددددددددددَِّها َتَتبددددددددددددددددي ُن اأَلْشددددددددددددددددَيُاء  
 

دددددْلُم َيْكِسدددددُر ِمدددددْن َجَنددددداَحي َماِلدددددهِ   َفالسِّ
 

 ِبَنواِلدددددددددددِه َمدددددددددددا َتْجُبدددددددددددُر الَهْيَجددددددددددداُء  
 

 ِمدددْن ُلَهدددى َيدددِدِه اللَُّهدددىُيْعطدددي َفُتْعطدددى 
 

 َوتُددددددددددددددددَرى ِبُرْؤَيددددددددددددددددِة رَْأِيددددددددددددددددِه اآلراُء  
 

 َيدددددددا َأيَُّهدددددددا الُمْجدددددددَدى َعَلْيدددددددِه ُروُحدددددددهُ 
 

 ِإْذ َلدددددددددْيَس َيْأتيددددددددده َلَهدددددددددا اْسدددددددددِتجَداُء  
 

 ِإْحُمدددددددْد ُعَفاتَدددددددَك ال ُفِجْعدددددددَت ِبَفْقدددددددِدِهمْ 
 

 َفَلتَددددددددْرُك َمددددددددا َلددددددددْم َيْأُخددددددددذوا ِإْعطدددددددداُء  
 

 ِكدددددْدَت َتْبَخدددددُل َحددددداِئالا  َوَلُجدددددْدَت َحت دددددى
 

 ِللُمَنتهدددددددددى َوِمدددددددددَن السُّدددددددددُروِر ُبَكددددددددداُء  
 

 َأْبددددددَدْأَت َشددددددْيئاا َلددددددْيَس ُيْعددددددَرُف َبددددددْدُؤهُ 
 

 َوَأَعددددددددددْدَت َحتّددددددددددى ُأْنِكددددددددددَر اإِلْبددددددددددَداُء  
 

 َفدددددددِاذا ُسدددددددِئْلَت َفدددددددال أِلن دددددددَك ُمْحدددددددِوج  
 

 َواَِذا ُكِتْمددددددددددددَت َوَشددددددددددددْت ِبددددددددددددَك اآلالُء  
 

 َتْكِسددددددددَب ِرْفَعددددددددةا واَِذا ُمددددددددِدْحَت َفددددددددال لِ 
 

 ِللَشدددددددددداكرْيَن علددددددددددى اإلَلددددددددددِه َثندددددددددداُء  
 

 واَِذا ُمِطددددددددْرَت َفددددددددال أَلن ددددددددَك ُمْجددددددددِدب  
 

 ُيْسددددددَقى الخ صددددددْيُب َوُيمُطددددددُر الددددددد ْأَماُء  
 

 لددددددم َتْحددددددِك َناِئَلددددددَك الس ددددددَحاُب َواَِن َمددددددا
 

ددددددددْت ِبددددددددِه َفَصددددددددبيُبَها الرُّحَ حُ    َضدددددددداُء م 
 

 َرى اللّدْذ ِمندَك ُهدوْ َلْو َلْم َتُكْن ِمْن َذا الدوَ 
 

 َعِقَمددددددددددْت ِبَموِلددددددددددِد َنْسددددددددددِلَها َحددددددددددو اُء  
 

                                                 
 .نن2/573جنمحاضرات األدباء مضصل  ًينجنملامَّبن:نن(1)
    نلاةك ن.نن136جنصنديوانهمل تًلين:نن(2)
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ِجل اَّلنش  لَّلنإلمنمل  تنمل تًلينجنتجظ انلًى نم ىا  ن ِشىو  نعى نلاى نملمِّى  تنملوً ىَّن نًظاللن إ ا
نمث ات ىى نمل  ىى لنملثق ف ىىَّن ملاقل ىىَّنلىىةىنملشىىاامءنملال مىى   جنفق لىىبن فىىينصىىًاتبنملشىىاا َّنجن كىىينمىى  ت 

نلغ  لىىى نًشىىىأن ىىى نعالقىىى تنمل   لقىىىَّن ملتلىىى ًسن ملتضىىى ةن ملتًىىى ظانلىىى  نمضلوىىى ظنجن  ىىى ن تضىىى  نلىىى ةالل
ة َّنجن تشق قبنلأللو ظنجن  ا ةنملىكنلتىأثُّاانلالىُنملِىالُن,نفقىةن معت  ةانعلمنمل ق للَّنل  نملثً ا  تنملضِّ

ن.نانملولموي  ن  نمللةلنجن ل لتوِ ش عنفينعصاانمللةلنفين ل  ثعبعن نفتأثانملشاامءنل ممنملل
 لمً نكً نفينصةةنمع  ءنم ثلٍَّنعلمن ل قبن لً مبن تض ةانجنإمنإًا  ن  نمض ى انمل مضى َّن
ًا  نً  نلصةةنتِا  نملض ءنعلمن ا ً بنمللةل َّنملولمو َّنملتىينتالى جنل لتلا ىةنجنِ ى نفىين ملل ًَِّّنجن م 

ن  ة  ىىبنمعىى ةنمل اىىا فنن(نفقىىةنهُ ؤُ دْ َبدد فُ رَ ْعدديُ  َس يْ َلدد ئاا يْ َشدد تَ أْ دَ ْبددأَ ل تىىبنملثىى   ن)ن مامةنملشىى عانملقىى لنإ ا
نفلمىوينلىةلينمعت ىةنفىينتقة  ىبنعلىمنمل ق للىَّنلى  ن ااانجن تمنص انِأًابنالنلةءنلىبنجن كى ن اًىمل  ِ

(نلوى ظن)نملىةمْتنجنلىةؤانجنمإللىةمءجن علىمنتشىق  نمض)نلةءنجنإع ةلن/نًِالنجن اافىَّن(نملثً ا  تنملضة َّ
مخ ءنمل  ة حنجن كىينملمى َّنملث ً ىَّن ى نمى  تعبعنملوً ىَّنجن  ىثنتظ ىان ملكنلل ل لغَّنفينملتال انع ن

ن.ن(نابُ حَ الس   كَ لَ ائِ نَ  كِ حْ لم تَ   ل لغ تبنملشة ةلنملتينقةنتصلنإلمنةالَّنملغل نجنفينق لب:ن)
ن

نمل  نكًىى ُكن ال ظىىَّلنلىىة اللنل لىىمِِّانجن كىىينم ا جنتًلىىين خ ىى نلقصىى ةتبنقلىىلنمللىىةءنل ىىى علىىمنم ا
اا ضىىَّنل ىى نجنف ىى نل لىىاةنمًت  اىىبن ىى نمل قة ىىَّنملغ ل ىىَّنجن مًتق لىىبنإلىىمنمل ىىةحنًىىامان  امىىُنملخ ىى  نمل

جن  ل اىَّنمل اى ًينملتىينمى  ا   نفىينقصى ةتبملمينم ملِبنفينقصى ةتبنمل ة  ىَّنجننج جُصاِّحنل ل ً 
بجنفينعاض  نجن  ظ انملكنفينق لبن:ن ن مضمل بنملمينم ًت لج

 تَدددديَمدددْن َيْهتَددددي ِفدددي الِفْعدددِل َمدددا ال َيهْ 
 

   ِفددددددي الَقددددددْوِل َحتّددددددى َيْفَعددددددَل الشُّددددددَعراءُ  
 َوَندددددددددذيُمُهْم َوِبهدددددددددْم َعَرْفَندددددددددا َفْضدددددددددَلهُ 

 

 َوِبِضدددددددددددددددددَِّها َتَتبددددددددددددددددي ُن اأَلْشددددددددددددددددَيُاء  
 

 ن لنلواىىلنمل  ىىة حنجن لىى سنضمكىى ً ُفىى ل تًلين لاىىلنملوضىىُلنف  ىى ن  تىىةينإل ىىبنملشىىاامءن ىى نملقىىننننن
نمل تًلىينضًا ُنالن  تة  نإلمنةق ا نملق لنإ النًت لَّلنالكتةمءن  ة  ىبنلىةق ا نمضفاى لنجن ل ىممن جظ عىاج

ملشىىاامءنع لىىَّلنعلىىمن ىى ن والىىبنمل  ىىة حنف  ىى ن ق لىى  نجن لًِاىىبن مىىتةاكنف ىىمِانفضىىل ُنفىىينًشىىان ىى ثان
:نً كى ن معت ىةك نفىينعىا ن ا ً ىبن كىيجنل ِشفنع نملق عةلنملتينتلملِا  ءنجنلاَُّن  ن ص ل  نلب

نتضحنلأضةمةك ن,نف  ن قتًعنلت لُّةنملشيءن  نضةِّا.م نمضش  ءنتاافن ت
إ نن– ِثان  نمالعت  ةنعلمنمل ا ًينملولمو َّنجنم نملق معةنملولمو َّننن-لاةنملكنن- ملش عان

جن ىممن ِثىانمل لى  ن ملتضى ةنفىينشىاااملتينتقى ُنعلىمنملتاضى ةنفىينتقة  ىبنل ا ً ىبنجن لن-ل  نملتال ا
  ٍَّنِل ىىاٍلن ىى نقصىى ةتبنجنفل إلضىى فَّنإلىىمنمعت ىى ةانعلىىمنملق عىىةلن تًتشىىانملثً ا ىى تنملضىىة َّنعلىىمن مىى



288 

 

ىىةاملن(ن ن)ت لُّىىةن نملشىىيءنإممنتًىى كمن ىىةانمًقلىىبنضع ملولمىىو َّنملمىى لقَّنجنًىىامان  ظِّىىفنملق عىىةلنملولمىىو َّن)نإ ا
بعنل ا ً بن.ن  ظ انت ظ وبنل مانمل ا ًينملولمو َّنفينق لبن:ن ّةان(نفينعاضع نملشيءن  نضع

 ت دددددى ِكدددددْدَت َتْبَخدددددُل َحددددداِئالا َوَلُجدددددْدَت حَ 
 

 ِللُمَنتهدددددددددى َوِمدددددددددَن السُّدددددددددُروِر ُبَكددددددددداُء  
 

نن
نننجنم ل  ىى :ن ىىاتل   نللاضىى   نماتل  لىى ن ث قلىى نفق لىىبن ىىً  نعلىىمنق عىىةت  نم ن اً ىى  نفلمىىو   ن

ةملن(ن ك ن  نمش انإل بنق لبن:ن)ن نالا ائِ حَ  لُ خَ بْ تَ  تَ دْ ى كِ ت  حَ  تَ دْ جُ لَ وَ )نم نملشيءنإممنتً كمن ةاملنمًقلُبنضع
ِِّةن اً انم ننتهىنَ لمُ لِ  ةِّان(ن,ن ك نمل لَّنملتينل ءنل  نملش عانل أ (نجن ث ً    ن:ن)ت لُّةنملشيءن  نضع

(نجن كِىىممنمل  ىىة حنلّ ىى نتًىى كمنناءُ َكددبُ  ورِ رُ السُّدد نَ ِمددوَ ق عةتىىَّنملولمىىو َّنمض لىىمن,ن علاىىانعًىىبنلق لىىبن:ن)ن
ن  لقل نم نلجن نلخالل نل إلت   نلى ل اًمنملولمىوينل ةانِ ُةنم ن مت  لج نعلمنَّ اانجنف لش عانلُن ِتفع خالل

لىىٍَّنًومىى ٍَّن مقا ىىٍَّنفىىينشىى اانملثىى ًيجنف للخىىلنقىىةن ًا ىى نًىىامان لىىيءنلىىبن ىىةع  ل نل ج فىىينملشىى انمض لنجن م 
ن ملتً كينف بنجن مل لَّنكينت لُّةجنمللِ ءن ن  نشةالنملواح.نن–م   ًل نن– أتين  نشةالنملُِا

ن
نمل اًمنم نَّا بنجنل ءتنَّاملتبن  نل ابنل  نملضة  نفين ى ٍلنإ ا لمين اقبنمل تًلين اًمل

نلغاملت ىى نجنفِ ىىفن وضىىين  م ىىةٍلن,نفأثىى انملالىىبنفىىينمىى  ابنجن  ىىثنلىىةمنلىىمِانةعىى ىن ِتًو ىى نملشاىىكُّ
نلِثىىىالنع  اىىىبنفنلىىىملكنام ًىىى ان ثًىىىينلقق  ىىىَّنملىىىةل لنعلىىىمنإ ِىىى  ن ىىىة ثنملىىىكنل ًوىىىينكىىىممن مللىىى مةجنلخىىى الل

نلة ىةن َّا ىبنملتالبن ل    لنمالمتًِ انفينق لبنجنفُىن"ن  لنمل  ةث  ن ى نملشىاامءنإلىمنممىتًل  نِىلِّ
  نمل ا ًينجنِث ىالمن ى نِى  ن ىؤةينل لمى  ا  نإلىمنممىتًِ ان ى ن ىأت  نلىبنجنف ضى انملشىاامءنلىة اكُن

َّن  ن ق ل  نجن تّننلإلمنم  نمللة  مينجن كى نمض ىانملىن(1)من ت ِ ن  نًوى سنملمى  ا  ن"نعلمنص ا
نل لمىىا ن ُ ىىثالل ن مىىتًِالمنمىى تًِانق لىىبنجنفام ًىى ان  ىىتجنل اًىى ان ج انملىىمينإممنفالىىبنمل تًلىىينلاىىةنشىىا اانلىىأ ا

ن.نتً كمنمًقلبنإلمنلِ ء
نمل تًلىىىينعىىىافنلتأ لىىىبنملاقلىىىينفىىىين اىىى ًينمضشىىى  ءنجن لىىىةق  ن ا ً ىىىبن جن لأًاىىىبن مىىىامن(2) ض ا

نمل نلا ىىةٍلنفىىينشىىااانجنفىىقًِّينماىنم ا  تًلىىينمامةنفىىين اًىى انملقا ىىبن ىى نم اةًىى انآًولىى جن لًِاىىبنلت ق ىى ن ىىامٍُ
ن  ةفنفينًومبنإلمنت ق  نكةٍفنلا ةنجنف  نك نمل ا منمللا ةنل اً انفن

ن
لقةنمامةنملش عانم ن ل ىعنل  ة  ىبنلى  نَّى مالنمللى ةنل ل ى لنجن مللخىلنلى لاا نجنم نملتمى  غن

ءنةل لن  ٍ نفينِلن  لنجنإمنم نكًى كنلتقص ان  ة  بنفينلا نمض    نجنف ل تًلينالن اىنمللِ 

                                                 
 .نن172جنصلشعر العربي بين الجمود والتطور وام ينجن   ةنعلةنملا   ن:نمملِن(1)
 .نن3/229جننالمثل السائرمل نمضث ان:نن ًظان:نن(2)
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نمللخىىلن ن–لِىى ءلن ىى نشىىةلنملمىىا انجن كىىممن مىىتةعينمل اًىىمنمل ق لىىلنلىىبنفىىينمللخىىلن مللىى ةنجن كىى نم ا
نعل ىبنن–م   ًل ن نتامثىينملىحا  ِ  ن ظ المن  ن ظ كانمللى ةنجن ملىكنعًىة  ن ِى  نلى لاعا ن كى ن اًىمل

  نمضصى لَّن مل ا صىالنجنلى  نملقىة ُن مللة ىةنجن  ى ننملشاامءنِث المنجن لملكنل عنمل تًلينفينق لىبنلى
نثق في ن ن.فلموينل ً   ن  لل نلة ال نجنمظ انف بنقةاتبنعلمنتقة ُنمل ا ًينملقة  َّنلث ٍبن ضاي 

نن
 قةنعةانملثا للينق لنمل تًلين  نمل  خىمنملتىينمجخىمتنعل ىبنجن كى نخا لىبنعى ن ا ى نملشىاان

منمللالىىى ًينعلىىىمن اًىىىمنمل تًلىىىينملولمىىىوينجن عىىىّةان ىىى نمل اىىى ًينجنل ً ىىى نمثًىىىن(1)إلىىىمن ا ىىى نملولمىىىوَّن
ًا  نتلةنلبنمل اًمنملمينلُن جمىل نإل ىبنإممنةقى انجنفخىاننعى نامىُنملشىاانإلىمن مل لتةعَّنجن ق لن:ن"ن م 

نل تىىبنعلىىمنن(2) ا ىى نملولمىىوَّن"ن جن الن خوىىمنمثىىانملً عىىَّنملاقل ىىَّن مل ً ق ىىَّنفىىينقىى لنمل تًلىىينجنإمن قىىُ 
ن مللخىلنملثً ا  تنملض ةِّ َّنجنفقةنل عنملش عانفىينل تىبنلى  نمضضىةمةنجنل ىعنملمىا ان مللِى ءجن ملِىُا

نَّا بن نمل تًلىينن–ِ  نمًِا نن–فين  ٍلن م ةلنجن ك ن اًمل ضًابنفينَّ  َّنملتً ق ن ملتض ةنجن لِى ا
ُلبجنللتصة  نجنلق  سنملكنعلمننملما انجنف ّ لنمل تًى ق  نإلىمنممت  عنم ن ا ضبنللت ق  نجن  قاِّ

ن.ن ت م  جن ملغا بنإلمنقا ب
ن

 تظ ىىىانمل ا قىىىَّنمللةل ىىىَّنملولمىىىو َّنفىىىين ا قىىىَّنمةماىىىبنجنفًىىىامان لىىىةمنخ  لىىىبنمل ىىىة ينل قىىىة  تن
 تلى ننل ى ن تىمن لال ى نتلىة ن مفتامض تن   معُنجنثُن ق ُنلتال ل  ن مالمتةاللنعلىمنصى ت  نجن مال

ن,ن ق لن:ن قًاَّ
 َيدددددددا َأيَُّهدددددددا الُمْجدددددددَدي َعَلْيدددددددِه ُروُحدددددددهُ 

 

 ِإْذ َلدددددددددْيَس َيْأتيددددددددده َلَهدددددددددا اْسدددددددددِتجَداُء  
 

 ِإْحِمدددددددْد ُعَفاتَدددددددَك ال ُفِجْعدددددددَت ِبَفْقدددددددِدِهمْ 
 

 َفَلتَددددددددْرُك َمددددددددا َلددددددددْم َيْأُخددددددددذوا ِإْعطدددددددداُء  
 

ن
ن  ة  ىىبنجنف ىى ن فخ ىى بنملشىى عان ىىً  نعلىىمنمللىىةلنجن علىىمنمل ل لغىىَّنفىىينملتال ىىانعىى نِىىُا

ن تىمنمًاى نمل  ة حنقىةنللىغنملغ  ىَّنفىينملِىُا بنل لى ةنلا  ىبنملتىينكىينمث ى ن ى نلة ىبنجن  تاتىبن  عُنم ا
علمنكممنم نعةُنممتلةمءنا  بن ًبنل ث لَّن ً بنلبن ى نَّ ىاان نضًاىبنِى  نمى لمل  نلى ن جلعلىتن ًىبجن
ن  ن تِا ًبنلبن  ن  لعبعنل ث لَّن   اىنملش عانمًابن ًلغينعلمن  ة  بنم ن شِان  للين اا فبن نض ا

ن ً ُنعل بنجنف ن  ن مةنعلمن لبنملً سن نل ممن ِ  نع  ءن تُِا   نُتلقامنل  ة  بن  ن  لبنل سنإالا
ن.نلاَّلنجن ةع نلبنملش عانم نالنتقعُفْقةجن  ة  بنل  للين اا فبن ص لَّلنف 

                                                 
 .نن1/214جننيتيمة الدهرملثا للين:نن ًظان:نن(1)
 .نن160جنصالوساطة مللال ًين:نن(2)
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ن"نممل بنملشا ن  نم افنمضم ل بنملتين للأنإل   نلوًى  نجن قىةُن قة ىَّنثىُن تاتىبنعل  ى ن إ ا
ىىممنملًت لىىَّنجنقىىةنتِىى  نًت لىىَّنجن مل قة ىىَّنقىىةنتِىى  ن ىى نم ل تاىى افنعل ىىبنجنم ن ىى نصىىًعنخ  لعىىبعنجنِ 

ىأنمل تًلىينفىين ة ىبنعلىم(1) ت قاَّنم ن  نتص امتبن"ن جنكىممنمضمىل بنلت ق ى نَّ  ى ٍتنفً ىَّنجن قىةنمتِا
ن ق لن:ن

 َفدددددددِاذا ُسدددددددِئْلَت َفدددددددال أِلن دددددددَك ُمْحدددددددِوج  
 

 َواَِذا ُكِتْمددددددددددددَت َوَشددددددددددددْت ِبددددددددددددَك اآلالُء  
 

 ِلَتْكِسددددددددَب ِرْفَعددددددددةا  واَِذا ُمددددددددِدْحَت َفددددددددال
 

 ِللَشدددددددددداكرْيَن علددددددددددى اإلَلددددددددددِه َثندددددددددداُء  
 

 واَِذا ُمِطددددددددْرَت َفددددددددال أَلن ددددددددَك ُمْجددددددددِدب  
 

 ُيْسددددددَقى الخ صددددددْيُب َوُيمُطددددددُر الددددددد ْأَماُء  
 

ن
نم اعُلبجنفين  ُلىٍَّنجنفىينإعشى اٍلنإلىمنمًاىبنَُّ ىُانملل  ىعنلِا ىبنجن م  ن ف  ة  بنإْ نمجاُلنجنفالنض ا

ت نمخ ابنجنفق نملًِّاُنملتينتظ انعلمنمل    ى  نلىبنتوضىحنكىممنملا ى ءنجن تاىمنلى نمتانع  ُءاجنِ  ُُ
نمل ة حنالن   ةنمل  ة حنافاَّنل جن   تجنقةان  ن اتةنلا اعةاعنإلمنمل  ةحمًا ُنمًِا انم نِت  انجنِ  نم ا

نلى  ُسنتال ىالمنعى ن  لىَّنملش عانل ممنمل اًمنلشِانملال ةنللخ ل نجنفقًابن اتةنلث ملبنللش ِانجن مل  اج
نملخصىى بن ىى نمضا ن مىىتقللنمل  ىىانة  نم جن نتِىى  نلىىبن  لىىَّ نإل ىىبمل  ىىة حنم نإلةملىىبنجنلىىةل لنم ا

نمعت ى ةنملشى عانعلىمنممىل بنملشىا ن نملل ان ً لن  نكممنمل  ان ىعنِثىالن  اىبنجن كِىممنًىاىنم ا  م ا
ثْىُاللن ى نفينعا ن ا ً بنم عةانفينممتقص ابنلل اًمنجن مفضمنإلمنل لىٍَّنم ت ُِ ل ل ىَّنج"نملىكنم ن

نف  ىى ن وتىى  نِلا ىى  :نإ ىىةمك  نإ تل ل ىىَّممىى ل بنملشىىا نفىىينإلىىةمعنمل تًلىىينتِىى ةنتمىىتق ل  ن ظ ,ن قىىُ 
قً ع ى ننل ى ,ن مضخىاىنممتقصى ا َّت ملينمضق مىَّنملظى كالن مل ضى النل ل جن ىً  نلاكًىَّنعلىمنملةاللىَّن م 

نكىممنملتى م  ن  تىةُّنعلىانف   نكممنملتى ملينل مىت و ءنمل ى التنجن تى م  نمضقمى  ُنجنل  ىثن خ اىلنإل ىكنم ا
ن مت   تنمللً َّنملشاا َّنجن م  قل نل  نمإل ق عن ملتِا بن ملةاللَّن"ن ن.(2)ِلِّ
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 الخاتمة
 

ن(نن ىى نخىىاللنتً  لًىى نل  ضىى عن) نفىىينملشىىاانملال مىىيِّ مإلمتقصىى ءن ملت ل ىىلنفىىينشىى  َّنملِىىُا
نم نًل لنًت اجنملل ثنف   ن أتي:ن  ِ 

ن
نإلمن ظ كان  ة اَّ,ن مخاىن اً  اَّ,نفِشوتنعى نن- نفينملشاانملال ميِّ صًاوتنملةاممَّن ظ كانملُِا

جن تًىىى  ل منمللىىى ةنل إللىىىلن ةنل ل ىىى لنل ختلىىىفنمً معىىىبتاىىىةُّةن ظىىى كاانمل  ة اىىىَّ,نإمنمِىىىانلًىىى نملشىىىاامءججنمللىىى
ى  فَّجن ًىمنمل كلىَّن جن ملخ لجن ملِم ءجن ملضى  عجن ممى ل منفىينمل ىة ثنعى نملضِّ ى فع مض لىمنلًى  لنملضا

.ن ن  تمن غ ةاتبنمل يا
ن
نمل ى ن- ى من ظ ىالمن ى ن ظى كانملِىُا نملشُّاامءنملال م   نلُن تِا ن مِىا انلتوصى ٍل,إ ا نإالا نعلىمننةيِّ  ىةلُّ

. نل لُِا ن  ن ختصُّ نع ةمت ُن تق ل ةكُنمل تالاَّنفين لت ا ُنفينِلِّ
ن
نم نف تاخىىن مىى النكةم ىىَّنملضىى ف,نمشىى انملشىىاامءنإلىىمن- نملّالىىلع نعلىىمنلىى ةع م من ىى ن ِىى  نمإلق  ىىَّنةلىى الل

نمم ملىى نعلىىمنو لجخلىىب, نفىىينشىىااكُنعًصىىالمن ا ىى لمنلىىبنمك  تىىبنفىىينتشىىِ لنملصىى النملتىىينتاتِىى ج ُلىىةمنملِلىىبج
نإلىىمنك ىى ن قا ًلىى نل لِا ىى ء,ةم ىىَّنملضىى  ف ظ وتىىب,نملتىىينلىىةتنمقىىابن ىى نتِىى  ج نملقىىاىنُ ْاُل ل ن,ن ل تىىتنًىى اج

نعلمنَّ  ت  ن مك  ت  جن تأِ ةنت قةك جن م  ِ نإ ق ةك .لا تنقةات ُنفينمل ق فن ن
ن
ن ظاىىفنملشىىاامءنمل  اىىَّنملًومىى َّنمللمىىة َّنملتىىينتظ ىىانعلىىمن لىىبنملِىىا ُنِاال ىىَّن ةل ىىٍلنعلىىمنِا ىىبجن-

نل ل  ل.ن نمل  ةيِّ   عةُّ ك ن ظ المن  ن ظ كاانمل اً  اَّ,نملمينالا  نف  نعًةنلاض ُنملُِا

 

نتجاىىةُّنلوظىىَّجنمل ىىى لن ىى نمِن- ُِّ ثىىىانمضلوىى ظن ا ةلمنعًىىىةنملشىىاامءنملال مىى   جن كىىىممن لالًىى نًجاىىىةُّك ن ىى نمكىىى
نمل ىىى ةيِّنن ظىى كا نملىىةامكُن ملىىةً ً انلىىىمِانمللىىةممىىتا ُ نملشىىىاامءنعىى نمعن,ن نملِىىُا نِىىىاع ُانعىى نِىىىاٍُ ا نلعتُىىىًج

ىى نعًىىة  ن ن افىىعجن ىى نشىىأ نمل  ىىة حنإلىىمن امتىىبنملمىى  ةلجن خص صل ىىُاٍُ ُِ ن مصىى ٍلنفىىين  ىىة   ُجن  ق قىىي 
نعلمنًُُمٍ ن م ٍةجن جشااجُكنل لت مف ن مالًمل ُن ى نلى  ن  نش  َّنملشل عَّن عنش  َّنملُِا أتينمِانتال ُع

نك ت  نمل ًقلت  نملِا  ت  .
 

نإممنمخىىىمنملشىىى عانفىىىين صىىىو  جنم نمِىىىاننلىىىُنُ ىىىاعةنمِىىىانملخ ىىىلعنن-  ًوىىىاةلمنعلىىىمنمًاىىىبنملا ىىى ءجنمل   ىىىة,نإالا
ْشىىُا انلِ ىى لنملا  ىىَّجنفىىق نلىىُن واىىلنملىىكن لىىةً ان جشىىِا  نفىىينإكىىةما  نلأامىى ً  ن لجلج ع ىى ن مجىىا ل  نل 
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,نم نشىىيٍءن ىى نعىىةالعنمل ىىابن ملوا مىى َّنِ لمىى فجن ع ىى ٍءنآخىىان ىى نع   ىى نمل  ىىة ح,نِ ل ىى لن مل صىىو ءع
نفينملا  ء.ن نملواسع   فينمضَّلبن  نتِ  نملل ماين ملق   نكينشا كج

نمل  ىة حجن نن- ْتنمل املجنملاللنفينمل ىة ثنعى نِىُا نش ِا نل لِمى ءجن لًِاىبنلىُن ِى نقى الل لخ صىٍَّنملِىاُج
ىى  نكىىممنمللىى  ن ىى نملقىى لن ًا ىى ن صىىلنإل ًىى نعىى ن ا ىى نمإللىى  لجنِ   ل شىىالمنفىىين ق  عىىٍَّنم نقصىى ةٍلجن م 

 ش اال نفينشاانمإل  ء.

 

ىاللن- نملشىىاامءنملال مى   نملالىى ةمتنلأشىىِ ل  جنِ لصا لأِا ً ىى ن مجىىًًُ  جن  تالق تع ى نِّل ىى جنمىى مءننممىتغلا
ى لجن ملىةع ءجن ملًا ىانفىينتشىِ لن ملم لقَّن ً ى نِى ضمم جنمُنملال قىَّنِ لتامىل حجن مل ىججن ملصى ُجن ملِ 
صىى اكُ,ن  مىىً  نمخت ىى انمل  قىىعجن كىىُن ؤممىى  نل ىىممنمل  ًىىمنفىىينشىىااكُ نل ِىى  نلىىبنصىىةمان  قاىىبن

ن. تأث اانفينًوسنملما  ع
ن
ى  نمإلن- مىالُنفىينامىُنصى اكُ,نملتىينمشى ة منف  ى نمِثانملشاامءجن  نت ظ فنملىاُِّ نملخى  سن ى نمِا

ن  ة   ُن ع  ابنِثاللنتلوتنمضًظ اجنفقةنُمل ُّ منعلمنمالمتو ةلن  نكمانملال ةلنل تالق ت ى نِلِّ ى ن لُِا
ن مِا ًىىبن شىىا اااجن مِىىا من ِىىَُّجن فىىينتشىىِ لنصىى اكُجن عىىا ن اىى ً  ُجنفأشىى ا منإلىىمن ً مىىكنمل ىىجع

 تقل ُلنمل لانمضم ةجن ملِا جن ملتلل ىَّجن  ىعنِثىالنملشى مكةنملتىين ملل ُتنمل امُجن مإل امُجن مل  مُفجن
نعىى نتشىىل بنمل  ىىة حنم نل تىىبعنل لِالىىَّجن تشىىل بن فىى ةاعنل ل لىى نجن نكىىممجنفقًا ىى نالنتخىىانج  ظاوىى منف  ىى نِىىلا
نلىىى  نقصىىىةنملًاىىى سنلل  ىىىة حجن لىىى  ن نلىىى لِا ن مل لىىىا.ن كِىىىممن  ثُىىىُلنملشىىى عانملال مىىىيُّ  تشىىىل بنع  اعىىىبع

جنلاةنم نلاُلن  ن  ة  بن  اةنملل ةنمل   ة.نننننمك ل ُ  ضةمءنفا ضَّنمل جِّ

 

نم ن ًمىىلُخنعىى نتامثىىبنعًىىةنامىى بعنلصىى العن  ة  ىىب,نفقىىةنِىى  نملتىى ا خنن- لىىُن مىىت عنملشىى عانملال مىىيُّ
ىلَّنل ً ى ن لى  نن   مت ضالمنإشى امتب,نً لن ًبجن متا ةلمنم ةمثب  ضالمنفينمكًبجنفا ةنإل بن  لاقىةنملصِّ

ِ ىى نع ىىة منِىىملكنإلىىمنممىىتةع ءنن,عصىىااع,نل خىىةُنمل  قىىفنملىىمين ت ىىةثنعًىىبجن  ىىةعُنلىىبنق لىىبنم ىىةمث
شخصىى  ٍتنِىى  نل ىى ن  ثاكىى نمل   ىىةلنعلىىانملتىى ا خجنإمنلىىةنملشىى عانفىىينكىىمانمل ىى ةلنملت ا خ ىىَّنمل مقا ىىَّن

ل ممن صةالمن   ل ن مت  عن  نخاللبنت ض ُحنتلالتبع,ن خة َّنفِاتب,ن تا   نص اتب,ن تأِ ةن اً اجن ن
نملمين    لنملش عانل  نمل ص لنإلمنفِاتبنملتين ا ةك .ن لاُع نتلة نل ث لَّنملمُّ

ن
ىىى نن- ع ىىىةنملشىىىاامءنملال مىىى   نمثًىىى ءنت مصىىىل ُن ىىىعنملتىىىامثنإلىىىمنملل ىىىعنلىىى  نشخصىىى ت  نم نمِثىىىان  ا

نشخص َّنِابنلى ن   ىَّنِ ًىتن  ضىاللنفىينل  ىعنملشى مكةنملتىين مشت ا منلِا  ُجن ملالفتنللًظانم ا
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نملشى عانملال مىّيجنِى  ن تا ىةجنملىكجن قات نعلمنم ا ق صىةلمنملل ىعنلى  ن ظ ىاين ت تن ةيجن  ا نُ ةلُّ
نفين  ة  بجنفينماٍين ًبنلت ص لنِ  لنكمانملش  َّنف ب.ن ن مل اً يِّ نمل  ةيِّ  ملُِا

 

للىىأنملشىىاامءنإلىىمنمض ثىى لن  ظِّو ً ىى نفىىينمشىىا اكُجن مىىت ة  ن ً ىى نِث ىىالمن ىى نصىى اكُن  اىى ً  ُجنن-
 تً ص  ن عنلاض  نمآلخا,نل لت  ل نم   ًل نعلمنصا ةينمللوظن ملةاللىَّجن لى لتغ  ان ملت ى  انفىين ن

ةاللتبنل ضىابنفىينمى  ٍ ن ختلىفنعى نملمى   نملىمين قى لنف ىبجننم نلت   ىلنملل ًىبنملمىللين ًىبنإلىمن
نملشىى عانلىىُن ِىى ن لىىاةنً قىىٍلنلل  نعلىىمنم ا ثىىل,ن فىىينل ًىىبنإ لىى لينم   ًلىى نمجخىىاىجن فىىينكىىممن ىى ن ىىةلُّ

ىىبنقىى للجن لاىىةلمنت مصىىل ل جن تِث ولىى ن اً  لىى ن   ىىةنثىىامءنملىىًاصجن   مِّىىعن ِل   ىى نمىىامنملشىى عانإلىىمن ىىًحنًصِّ
 مجفقبنل  ن جُ  ِّلجبجن  نًص ٍصن الا ٍَّنتلالبجن جوا ل نل لةالالتن مإل   ءمت.ن

 

تل ت ىىى جن تال  ت ىىى جنِىىى  نللل اىىىَّنملثق ف ىىىَّنلال   ىىى جن فلمىىىوت  جن  ً ق ىىى جن آةمل ىىى جن  ل لمىىى  جن  ِن-
جنفقىىةن قىىعنملِث ىىان ىى نملشىىاامءنت ىىتنتىىأث انكىىمان   ً ظامت ىى نمثىىاانفىىينملشىىاانملىىمينتًىى  لنشىى  َّنملِىىُا
ملل اىىَّجن ّ ىى نمًاِىىسنعلىىمنمشىىا اكُن  اىى ً  ُن صىى اكُجنفتىىأثاا منلالىى ُنملوقىىب,ن علىى ُنمل ىىة ث,ن علىى ُن

 ضى َّجن لاى نمل صى ل  تنملًقة ىَّنمللغَّنملاال َّجنفا ة منإلمنإةخ لنلا نمإلش امتنملً   َّن ملاان
ُُّنعى نثق فىٍَّن ممىاٍَّ,ن  ظاوى منملًلى ُن ملِ مِىبنفىينمشىا اكُنت ظ ولى نفً لى جن مىتو ة  ن ى نُ ىًج  مللالَّ َّ,ن  ا
 ىى ن اىىافت ُنلأمىى  ا  ن ا   كىى ن    لا ىى ن مة مت ىى جن عال  ت ىى جن معتقىى ةمتنمل ًل ىى  نفىىينملامل ىى جن

ُِمِّل  نت اللن نمجخاى.نن جُصةِّق  نت اللجن  ج
 

نل ًىىأىنعىىى نمثىىانمل ً ىى نمل  ًىىى ًين ملولمىىوَّنمل  ً ً ىىَّجنفقىىىةنتاتىىبنعلىىىمنن- لىىُن ِىى نملشىىى عانملال مىىيُّ
مًتش اك  نظ  انً عت  نِ  نل   نمثاك  نملل لغنفىينشىاانملشىاامءنملال مى   جن ك ى :نملً عىَّنملاقل ىَّجن

ىىىاجٍةنعىىىةاللجنف نظ ىىىاتنعلىىىمنصج ىىى نعً  ىىى نآثىىى ا  الىىىمنصىىىا ةنمضلوىىى ظن ىىىاصن ملً عىىىَّنملولمىىىو َّ,نإمنت خا
ملشىىاامءنعلىىمنتًقىى حنملوىى ظ ُن ت ىىم ل  جن  ىى ل منإلىىمنت ظ ىىفنملوىى ظنملولمىىوَّن  صىى ل  ت  ن تال امت ىى جن
 مِثىا من ىى نممىىتا  لنمضلوى ظنملةملىىَّنعلىىمنملاقىىلن ملتوِىان ملل ىى  جن ع ىىة منإلىمنتشىىق  نمضلوىى ظجن مِىىان

عىىَّنمللىىةلنملِال  ىىَّجنملتىىينمضىىوتنعلىىمن ل ًمىى ت  جن  امةف ت ىى جن  شىىتق ت  جنفشىى عتنفىىينمشىىا اكُنً ن
نعلىمنمللوىظنجنلىلن مشا اكُن م َّن  نملغ   جن لىُنتقتصىانملولمىوَّنملِال  ىَّنعًىةنملشى عانملال مىيِّ
تاةاتبنإلمنمل اًمجنفلتً نًىاىن اى ًينفلمىو َّنتت ىةاثنفىينملالىلن ملِ و ى تجن تقى سنمضشىل انل لًظى ااجن

م نملولموَّنعلمن مت ىنملوِاجنفين ق للنملولموَّنعلمنن ك ن  ن  ِ نم نً ل نعل بنملولموَّنملوِا َّج
فِثىىانممىىتا  لنممىى ل بنمل ً ق ىى  ن ملوالمىىوَّجنِأمىىل بنملتضىى ةن ملتال ىىلجنن, مىىت ىنمللوىىظن ملصىى  ََّّ

 َّ اك ىىى ن ىىى نمضمىىى ل بجن ظ ىىىاتنفىىىينمشىىىا اكُنمضق مىىىَّنمل ً ق ىىىَّجن مخىىىمنملشىىىاامءن مىىى ق  نمضةلاىىىَّن
  نلل ات لَّنملة انمضلا نفينملتا  جنل  . مللامك  جن مل لجنملاقل َّ,نملتينِ 
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ةالجنِ ل  مً َّنل  نمل  ة حن مى اانملًاى سنفىينشى  َّنالنمل  مً َّامقتنملشاامءنفِن- نعع جن متاخمتنمشِ الل
ىَّنلى  نمل  ىة حن فاىٍَّن ختصىٍَّن جنلل ص لنإلمنتوض لنل ةن  ة   ُنعلمنم اانملخلى جن مل  مً  ملُِا

نمل  ة حنن مل  مً َّنل  نشخص َّن  نمللشا, مل  ة حنجن شخص ٍَّنمجخاىنعجافتنلِا   ن نلتوض لنُِا
ىَّن عل   جنم نعافتنللخل   نلتتضُحنص الن  ة   ُنملِا ُنل لص النمل ق للَّنل  ,نن لىُنتقتصىانمل  مً 

ىَّنلى  نمل  ىة حن ى نل ىَّجن لى  نم ىةن ظى كانمل ل اىَّننعًة ملشاامءنعلمنملكجنلىلنتاىةات  نإلىمنمل  مً 
ىىىن)نملل ىىاجن ملً ىىاجن ممل  ا ىىَّن ىى نل ىىَّنث ُِ (,نلًوىىينمل ق  مىىَّنلغ ىىثجن ملمىى  بجن ملغ ىى ُجن ملة  ىىَّ ً ىىَّجن

 مل   ثلَّنل  نمل  ة حن ل  نكممنمل ظ انمل  اي,نلاةنم ن ةاعينملش عانتق الل نفين لبنملشالبنل ً   جن
جن تىمن لى  ِ ن قةنمِثانملشاامءنملال م   ن  نممتخةمُنكىممنمضمىل بنفىينشىاانمل ىة حنلشى  َّنملِىُا

 م نًُاجةااجنظ كاللنشاا َّل.

 

تاملعنمكت  ُنملشىاامءنلصى النملا ملىَّجن لِى نكىممنملتاملىعنلىةمنتاملالى نتىةا ل ل نإمن ى لنملشىاامءنإلىمنن-
ن ى نمإل ًى  (نبن مإلمى  بجن م لىتن)نلى ُنملًاى سممتلةمل  نلص اٍلنمخاىجنمعت ةتنعلىمنمإل لى  نلىةالل

نملا ملَّج ن  نل ُع قا نملخ  سنمل لايجن تىمنًىاىنملشى عان لىاين ى ماان ىعن ى نملن   نم نًصلنلةالل
 امل ًبنعلمنِا بنللغٍَّنم لٍَّنلا ةٍلنع نملو ظن)نملا ملَّنجن ملالا َّنجن تل ُنجن تاملن(,ن ع نمل ى مان
منآخىانالن ن( نل تاخمنلًومبن ً ل ملمينِ  ن تلل ان  نخاللنمعت  ةانعلمنملوال  :ن)نق لتن(ن ن)نقلتج

نعلىىىمًىى ظامت ُِ لىىمينًىىامانعًىىىةنمل ات لعىىَّعنفىىىين  خلجىى ن ىى نمللىىىةلجن تىىأثاانملشىىىاامءنن,ن فىىينكىىىممن ىى ن ىىةلُّ
 ملال م   نل ل ً ظامتن  نً   َّنملشِلن مل ض   .

 

مِثانملشاامءنملال م   ن  نممتخةمُنمل لى ننملاقلىينفىينشىااكُجنِ إل تلى ننل لت ث ىل,ن ملتال ىل,نن-
ىىتن لل ىىُنلىىلا نملصىى انملل  ً ىىَّجنفلىى ءن مال تلىى ننملاقلىىينفىىينصىى النملتشىىل بنملت ث لىىيجن قىىةنمقتًا

 فينص الننملتشل بنملض ًي,ن فينص النمالمتا النملت ث ل َّجن مت ة  نلامك ً ُن مةلت ُن  ن ظ كان
ن.مل ل اَّجن تل ابنمل   لن  ا اف  

 

نمعتل امتنملًامبنفين ة بنللِا  ءجنفِ  ن لا نعًصىانمالِتمى بن ملةُّالىن- َّنامعمنملش عانملال ميُّ
   ننفينت ص لنملشخص َّنَّ انملاال َّنل ممنملخل جنل ً  ن لا نعًصانمضص لَّ,ن مل لعن ملمال َّج

ن ِ  نمل ةحنلشخص َّنعال ٍَّنعا قَّ نضًابنت ماث  نع نمل ابن ملةمةا.ن
ن
,ن   ِعلجىبجنن- ُجن  لىُبنمل اىا فع نملِىا  جنظى كالنملت ِى ُجنإمن جوى ِّ ج ش عتنعًىةنِا ى ءنملاصىانملال مىيِّ

نملتًو م.ننننفين  نمل ُِجن   نعلمنملِا ُنإالا ا اَّنمالخت  اجنف ًبجن صةاج  للب,ن  ً ل نلبن ج
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 نشييير إلييى سعَّ سييعة  ال وضييو , وتشييعو عديياياض, وتعييدو  واضيييعه, وتنييو   فرواتييه, لقىىينم نننن

إع هيي ا ال وضييو  ة اليية إلييى لهييووا ساييرن  يين الدا سييين فييي ت  ييية  يفييرع ع ييى الباحييل القييو :

 ., واستيعاب ش وله وصوًلا إلى نتائج سكثر وعَّة طالبه

 

 عوفِّقي,, فيإ دوةعُد, فإعَّ ه ض سهم النتائج التي استخ صتها  ن اال  و استي, وسسأ  هللا سع سكوع عي   

 .كاع لي ذلك ف نه تعالى, وإع لانبني الصواب ف سبي سنّي التهدت

 وال  د هلل  بِّ العال ين                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

 المصادر والمراجعننن
ن

  أوالا : المصادر 
 
 نالقران الكريم. 
جن لاىىَّننالمسددتطرف فددي كددل فددن مسددتظرفشىى  بنملىىة  ن   ىىةنلىى نم  ىىةن:ننمضلشىى  ينج -

 مل   لنجن)ة.ت(.ننلة ةلن ًّق َّنلقشامفنمل ِتبنملا ل ينللل  ثنجنل ا تنجنةمان ِتلَّ
 مل نمضث انجنض  ءنملة  ن:ن -

جنتقة ُن تال  نم  ةنمل  فين لة ينُ ل ًىَّنجننالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -
 جنملق كالنجنةمانً ضَّن صانلل ل عَّن ملًشانجن)ة.ت(ن.نن2 

جنت ق ىى ن صىى ومنلىى مةننالجددامع الكبيددر فددي صددناعة المنظددوم مددن الكددالم والمنثددور -
 .نن1956لغةمةنجن  لاَّنمل ل عنملال ينملاامقينجنن ل  لنماةنج

جنلغىىةمةنجن  لاىىىَّنن2جنت ق ىىى نل  ىىلنمىىىا ةنجن الوشددي المرقدددوم فدددي َحددلِّ المنظدددوم  -
 .نن1988مل ل عنملال ينملاامقينجن

جنت ق ى ن   ىةن َّلى لنمىالُنجننجوهر الكنَّمل نمضث انجنًلُنملة  نم  ةنل نإم  ع لن:ن -
 )ة.ت(ن.نمإلمًِةا َّنجن ًشألنمل ا افنجن

جنت ق ىىىى ن ىىىى تُنصىىىى لحننالتذكريددددة الفخريددددة مإلاللىىىىينجنملصىىىى  بنل ىىىى ءنملىىىىة  نمل ًشىىىىئن: -
 .نن2004جنة ش نةمانمللش اانجنن1ملض   نجن 

جنت ق ىىى ن   ىىىةنق مىىىُن صىىى ومنجننالدددديوان مضالىىى ًينجنً صىىىحنملىىىة  نم  ىىىةنلىىى ن   ىىىةن: -
 .نن1979لغةمةنجن ؤممَّنةمانملِتبنلل ل عَّن ملًشانجن

,نت ق ى ننٍّرائب التنبيهات على عجائدب التشدبيهات نظ فانمل صاين:نمض ةينجنعلينل -
    ةن َّل لنمالُن  ص ومنملّص  ينملل  ًينجنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن

: محاضدددرات األدبددداء ومحدددداورات مضصىىىل  ًينجنملىىى نملق مىىىُن مىىى  نلىىى ن   ىىىةنملامَّىىىبن -
 .نجنل ا تنجنةمان ِتلَّنمل   لنجن)ة.ت(ننالشعراء والبلغاء

 مل نملوانن:مضصو  ًينجن -
جنل ىىىا تنجنةمانملًضىىى لنلل ل عىىىَّنن1جنت ق ىىى نلل ىىىلنملا  ىىىَّنجن اإلمددداء الشدددواعر  -

 .نن1984 ملًشان ملت   عنجن
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جنملقىىىىىى كالجنن1(نجن ن16جنن13جنن12جنن10جنن8جنن6جنن4جنن3جنن2جننن)ناألٍّدددددداني -
(جن24جنن23جنن22جنن21جنن20جنن19جنن18  لاىىىىىىَّنةمانملِتىىىىىىبنمل صىىىىىىا َّنجننن)ن

 .نن1993جنجنمل  اَّنمل صا َّنملا  َّنللِت بنجنملق كالإشامفن   ةنمل نملوضلنإلامك ُ
 مضصو  ًينجنملا  ةنملِ تبن: -

جنت ق  نع ىانملمى قين علىينعلىةنملاظى ُنجنملول لىَّنجننخريدة القصر وجريدة العصر -
 ةمانً ضَّن صانلل لعن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن

م  ىةنعلىةنملغًىين    ى ةنخلىفننجنت ق ى نعى افنذيل خريدة القصر وجريدة العصدر -
 .ننن2010جنة ش نجنةمانًِ  نللًشان ملت   عنجنن1ملل ةينجن 

ن: صانملة  ن   ةنًنلل ًيجمض -
هدايدددة الدددرواة إلدددى تخدددري  أحاديدددُ المصدددابيح والمشدددكاة ومعددده تخدددري  األلبددداني  -

 هن.ن1422,نملةا  ُن,نةمانمل نملق ُن,نن1,ن للمشكاة
 ننن .ه1408,ن مل ِتبنمإلمال يل ا تن,نن,ن3جن نصحيح الجامع الصغير وَّيادته -

جنشىاحن تصى  حننبلَو األرب فدي معرفدة أحدوال العدربمضل مينجنملم ةن    ةنشجِاين:ن -
    ةنل لَّنمضثاينجنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجن)ة.ت(ن.ن

جنت ق ى ننالمواَّنة بدين شدعر أبدي تمدام والُبحتدريمآل ةينجنمل نملق مُنمل م نل نلشىان:ن -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن4 ةنصقانجن م 

نالغصددون اليافعددة فددي محاسددن شددعراء المائددةمضًةلمىىينجنملىى نمل مىى نعلىىينلىى ن  مىىمن:ن -
جنملق كالنجنةمانملوِانملاالينجن  لاَّنمل ةًينجنن4جنت ق  نإلامك ُنمضل  اينجن نالسابعة

 )ة.ت(ن.ن
جنت ق ىى نصددر وُعصددرة أهددل العصددر دميددة الق مللىى خا ينجنملىى نمل مىى نعلىىينلىى نمل مىى ن: -

 علةنملوت حن   ةنمل ل نجنملق كالنجنةمانملوِانملاالينجن  لاَّنمل ةًينجن)ة.ت(ن.ن
ىى افين,ن نالددديوان ملل تىاينجنملىى نعلى ةلن: - جنملقىى كالنجنن3جنت ق ىى ن شىاحن مىى نِ  ىلنملصِّ

 ةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
قىىى كالن,نمل ِتلىىىَّنملمىىىلو َّن,ن,نمل1,ن نصدددحيح البخددداريمللخىىى اين,ن   ىىىةنلىىى نإمىىى  ع لن:ن -

 هن.ن1400
 مللة اينجن  مفن: -

جنت ق  ن ص ومنملمىق ن    ىةنشىتّ ن علىةان  ى ةلننالُصبح المنبي عن حيثية المتنبي -
 جنملق كالنجنةامنمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن3علةانجن 
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جنملً شان    ةن ص ومنجنملم ةلن  ًبنجن  لاَّننهبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام -
نجن  .نننن1934ملالُ 

جنل ىىعن شىىاحن   ىىةنمل ىى كانلىى نع شىى انجنملقىى كالنجن  لاىىَّننالددديوانملىى نلىىاةنجنلشىى ان:ن -
 للًَّنملتأل فن ملتال َّن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن

ن:ن - ناختيدددار –شدددرح المختدددار مدددن شدددعر بشدددار ملُلْاقىىىينجنملىىى نمل ىىى كانإمىىى  ع لنملتُُّلْ ًىىىيِّ
 جن  لاَّنمالعت  ةنجن)ة.ت(.نجنمعتًمنلبن   ةنلةانملة  نملال ينجنملق كالننالخالديين

,نمل ة ًىَّنن1,ن نالبحر الَّ خار المعروف بمسند البدَّ ارملل امان,نمل نلِانم  ةنل نع ىا ن:ن -
ن مل ُِن,ن  هن.ن1415مل ً الن,ن ِتلَّنملالُ 

جنت ق ىى ننالددذخيرة فددي محاسددن أهددل الجَّيددرةملىى نلماىى ُنجنملىى نمل مىى نعلىىينملشىىًتا ًين:ن -
 .نن1997ملثق فَّنجنإ م  نعل سنجنل ا تنجنةمان

جنت ق ىىى ن   ىىىةنمل ىىى كانلىىى ننسدددرقات المتنبدددي ومشدددكل معانيدددهملىىى نلماىىى ُنجنملً ىىى ين:ن -
م َّنللًشانجن)ة.ت(ن.ن سنجنملةمانملتً   ع ش اجنتً 

جنت ق ىى ن   ىىةننروضددة العقددالء ونَّهددة الُفضددالءمللمىىتينجنملىى ن ىى تُن   ىىةنلىى ن ّلىى  ن:ن -
   ىةنملوقىىينجنل ىا تنجنةمانملِتىىبن   ىينملىىة  نعلىةنمل   ىىةن    ىةنعلىىةنملىا م ن    ىىةن

 .نن1977ملال  َّنجن
جنت ق ى نعى ةلنمىل    نالحماسدة البصدرية  مللصاينجنصةانملة  نعلينل نملىينملوىانن: -

 .نن1987ل  لنجنملق كالنجنللًَّنإ   ءنملتامثنمإلمال ينجن
ا ىى نملخىى ما  ينجنملىى نملوضىىلن:ن - نشددروح سددقطملل ل  مىىينجنملىى ن   ىىةنملتلا ىى ينجنملىى نِ 

لىامك ُنمضل ى اينندالَّن جنت ق  ن ص ومنملمق ن علةنملا  ُن   ى ةن علىةنملمىالُنكى ا  ن م 
 .نن1987جناَّنمل صا َّنملا  َّنللِت بجنمل  3علةنمل ل ةنجنإشامفن بن م  نجن     ةن

ىىة ثين ُم  ىىةنًىى ليننالددبخالءمللغىىةمةينجنملخ  ىىبن:ن - جنت ق ىى نم  ىىةن  لىى بن خة لىىَّنمل ج
 .نن1964جنن1ملق مينجن 

جنت ق ى ن شىاحننخَّاندة األدب ولدب لبداب لسدان العدربةينجنعلةنملق ةانل نع ىان:نمللغةم -
 .نن1997جنملق كالنجن ِتلَّنملخ ًلينجنن4علةنملمالُن   ةنك ا  نجن 

 هن.1406,نةمانملِتبنملال  َّن,ن1,ن ناآلداب ملل  قين,نمل نلِانم  ةنل نمل م  ن: -
ت ق ىى ن   ىىةنملىى نملوضىىلنإلىىامك ُجنجننالمحاسددن والمسدداوفملل  قىىينجنإلىىامك ُنلىى ن   ىىةن:ن -

 ملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
 ملتلا  ينجنملخ  بن: -
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جنملقىى كالنجنةمانمل اىى افجنن5جنت ق ىى ن   ىىةنعلىىةانعىى مُنجن نشددرح ديددوان أبددي تمددام -
 )ة.ت(ن.ن

جنل ىا تنجنةمانملِتى بنملاالىينجنن2جنتقة ُناملىينمضمى انجن شرح ديوان أبي تمام  -
 .ننن1994

جنل ىا تنجنمل ِتلىَّنن3جنت ق ى ن   ىةنمضللى ًينجن نمشكاة المصابيحجن   ىةن:نملتلا  ين -
 .نن1965مإلعال  َّنجن

,ن)ة. (ن,نةمانملِتىىبننسددنن الترمددذي –الجددامع الصددحيح ملتا ىىمين,   ىىةنلىى نع مىىمن:ن -
 ملال  َّن,ن)ة.ت(ن.

 ملت   ةينجنمل ن    نعلينل ن   ةن:ن -
ينجنل ىىىىا تنجنةمانصىىىى ةانجنجنت ق ىىىى ن   ىىىىةنلىىىى نت   ىىىىتنمل ًلىىىىنأخددددالق الددددوَّيرين -

 .نن1992
جنصى  بجن  لاىىبنم  ىةنم ىى  ن م  ىىةنملى   نجنل ىىا تنجن ًشىى امتنناإلمتدداع والمؤانسددة -

 ةمان ِتلَّنمل   لنجن)ة.ت(ن.ن
 ملثا للينجنمل ن ًص انعلةنمل لكن:ن -

جنت ق  نعلىةنملوتى حن   ىةنمل لى نجن لاىَّنلة ىةلنجنملىةمانملاال ىَّننالتمثيل والمحاضرة -
 .ننللِت بنجن)ة.ت(

جنة شى نن1جنت ق ى ن شىاحنإلىامك ُنصى لحنجن نثمار القلوب في المضاف والمنسوب -
 .نن1994جنةمانمللش اانجن

جنن1جنشىىاحن ت ق ىى ن و ىىةن   ىىةنق   ىىَّنجن نيتيمددة الدددهر فددي محاسددن أهددل العصددر -
 .نن1983ل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجن

 تنجنةمانملِتىىبنجنل ىانن1جنشىاحن ت ق ىى ن و ىةن   ىةنق   ىَّنجن نتتمدة يتيمدة الددهر -
 .نن1983ملال  َّنجن

جنشىىىاحن ت ق ىىى ن   ىىىةنإلىىىامك ُنمىىىل ُنجنملقىىى كالنجنةمانمل الاىىىعنجننأحسدددن مدددا سدددمعت -
 )ة.ت(ن.ن

جنت ق ى نً صىان  ىةين   ىةنلى ةننالظرائف والل طائف واليواقيت في بعض المواقيت -
 جنملق كالنجن  لاَّنةمانملِتبن مل ث ا نملق   َّنجن)ة.ت(ن.ن

 .نن1901جنمإلمًِةا َّنجنمل  لاَّنملتل ا َّنجننم  ةنمل نعليشاحنالُمنَتحل ،  -
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جنقّةُنلبن م نمض ى  نجن لاىَّنلة ىةلن  ًق ىَّنجنل ىا تنجنةمان ِتلىَّننخاص الخاص -
 مل   لنجن)ة.ت(ن.ن

 .نن1901جنجنقم ً  ًَّنجن  لاَّنملل مابن1جن ناإليجاَّ واإلعجاَّ –خمس رسائل  -
 ىىى نجنةمانملصىىى  لَّنللتىىىامثنجنجن ًن1جنضىىىل ن  مىىىفنعلىىىةنمل كىىى بنجن نُدرر الحكدددم -

 .نن1995
جنشىاحن تصى حن   ىىةنمىل ُنمللل ل ىةينجنل ىا تنجنمل  لاىىَّننمدن ٍّداب عندده المطدرب -

 كىن.ن1309مضةل َّنجن
جنضىل ن تصى  حنعلىةنملمىالُنمل ى فينجنل ىا تنجنةماننسحر البالٍّدة وسدرُّ البراعدة -

 ملِتبنملال  َّنجن)ة.ت(ن.ن
 كىن.ن1300ا افنمل ال َّنمللل لَّنجنجنة ش نجن  لاَّن ننتر النظم وحلُّ العقد -
جنلغىىىىةمةنجنةمانملشىىىىؤ  نن2جنت ق ىىىى ن   ىىىىةنعلىىىىةنمهللنمللىىىى ةانجن اللُّطددددف والل طددددائف  -

 .ننن2002ملثق ف َّنملا  َّنجن
 ملل  ظنجنع ا نل نل ان:ن -

 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن5جنت ق  ن بنمل  لاينجن البخالء  -
جنملقىى كالنجن ِتلىىَّنن7ةنملمىىالُن   ىىةنكىى ا  نجن جنت ق ىى ن شىىاحنعلىىنالبيددان والتبيددين -

 .نن1998ملخ ًلينجن
جنملقى كالنجن ِتلىَّن   لاىَّنن2جنت ق  ن شاحنعلىةنملمىالُن   ىةنكى ا  نجن نالَحيوان -

 .نن1965 ص ومنملل لينمل للينجن
 جنملق كالنجن ِتلَّنملخ ًلينجن)ة.ت(ن.ننالمحاسن واألضداد -

جنت ق ىىى نعلىىىةنمل كىىى بنعىىى مُن علىىىةننالورقدددة ةن:نملىىى نمللىىىّامحنجنملىىى نعلىىىةنمهللن   ىىىةنلىىى نةم -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن2ملمتّ انم  ةنفّامننجن 

 مللال ًينجنمل نمل م نعلينل نعلةنملا   ن:ن -
جنت ق ىى ن شىىاحن   ىىةنملىى نملوضىىلنإلىىامك ُن علىىيننالوسدداطة بددين المتنبددي وخصددومه -

 .نن2006نجنل ا تنجنمل ِتلَّنملاصا َّنجن1   ةنمللال  ينجن 
جنل ىىىىا تنجنعىىىى لُنملِتىىىىبنلل ل عىىىىَّنن1جنت ق ىىىى نعلىىىىةنملىىىىا   نع  ىىىىالنجن التعريفددددات  -

 .نن1987 ملًشانجن
 مللال ًينجنعلةنملق كان: -



301 

 

جنملق كالنجن ِتلىَّنملخى ًلينجنن5جنعلا نعل بن    ةن   ةنش ِانجن ندالئل اإلعجاَّ -
 .نن2004

 كالنجن  لاىىَّنمل ىىةًيجنجنملقىىن1جنعلاىى نعل ىىبن   ىى ةن   ىىةنشىى ِانجن نأسددرار البالٍّددة -
 .نن1991 ِتلَّنملخ ًلينج

 مل نلاوانجنقةم َّن:ن -
 لينجنل ىىىىا تنجنةمانملِتىىىىبنجنت ق ىىىى ن تال ىىىى ن   ىىىىةنعلىىىىةنمل ىىىىًاُنخوىىىىننقددددد الشددددعر -

 جن)ة.ت(ن.نملال  َّ
جنل ا تنجنةمانملِتبنن1جنت ق  ن   ةن   ينملة  نعلةنمل ل ةنجن نجواهر األلفاظ -

 .نن1985ملال  َّنجن
جنل ىىىا تنجنةمانمآلفىىى  نن2جنت ق ىىى نخل ىىىلن ىىىاةُنل ىىىكنجن الدددديوان :ننملىىى نملل ىىىُنجنعلىىىي -

 .نن1980مللة ةلنجن
نالرسالة الموضحة فدي ذكدر سدرقات أبدي الطيدبمل  ت ينجنمل نعلين   ةنل نمل م ن:ن -

مل تًلىىين مىى ق نشىىااانجنت ق ىى ن   ىىةن  مىىفنًلىىُنجنل ىىا تنجنةمانصىى ةان ةمانل ىىا تن
 .نن1965لل ل عَّن ملًشانجن

جنةاممىىَّن ت ق ىى نفخىىانصىى لحننأمددالي ابددن الحاجددبجنملىى نع ىىا نعث ىى  ن:ننملىى نمل  لىىب -
 .نن1989مل    نقةمالنجنل ا تنجنةمانملل لنجن

 .نن1969جنت ق  ن م  نًّص انجنةمان صانلل ل عَّنجننالديوانمل ّةمةنجنظ فان:ن -
جنضىىل نَّهددر اآلداب وثمددر األلبدداب مل صىىاينجنملىى نممىى  نإلىىامك ُنلىى نعلىىينملق ا مًىىين:ن -

 .نن2001جنل ا تنجنمل ِتلَّنملاصا َّنجنن1صالحنملة  نمل  ماينجن  شاحن
جنن3جنت ق  ن م  نع  م نجن نشعر مروان بن أبي حفصةمل نملين وصَّنجن ا م ن:ن -

 ملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
,ن لىىبن,نن1,نتقىىة ُن شىىاحنعلىىةنملقىى ةان   ىىةن ل ىى ن,ن نالددديوانملُ ْ ىىُةمًينجنملىى نفىىامسن:ن -

 .ن2000االين,نةمانملقلُنمل
جنت ق ى نإ مى  نعلى سننالتدذكرة الَحمدوني دةمل ن  ىة  نجن   ىةنلى نمل مى نلى ن   ىةن:ن -

 .نن1996جنل ا تنجنةمانص ةانجنن1 لِانعل سنجن 
جنل ىا تنجنةمانن1جنشىاحن تقىة ُنعلىةنمض  ىان  ًى نجن نالدديوانمل  صينجنة ىكنمللى ن:ن -

 .نن1990ملوِانملللً ًينجن
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جنملقىىى كالنجن ِتلىىىَّننثمدددرات األوراق فدددي المحاضدددراتملىىىة  ن:نمل  ىىى ينجنملىىى ن لىىىَّنتقىىىين -
 ملل   ا َّنملاال َّنجن)ة.ت(ن.ن

 مل   ينجن  ق تن: -
 .نن1977جنل ا تنجنةمانص ةانجنمعجم الُبلدان  -
جنل ىىىا تنجنةمانملغىىىابنمإلمىىىال يجنن1جنت ق ىىى نإ مىىى  نعلىىى سنجن نمعجدددم األدبددداء -

 .ننن1993
والنظدائر مدن أشدعار ناألشدباه ةنملًىينكشى ُن:نملخ لة   نجنمل نلِان   ةن مل نعث   نما -

جنت ق  نملم ةن   ةن  مفنجنملق كالنجنللًَّنملتأل فنالمتقدمين والجاهلية والمخضرمين 
 .نن1965 ملتال َّن ملًشانجن

جن ت ق ى نعلىةنمهللنملللى اينجنل عأشعار أبي الشيص وأخباره ملخ معينجنمل نملش صنجن -
 .نن1967ملًلفنجن  لاَّنمآلةمبنجن

جنل ىىا تنجنةمانملِتىىبنن1جنشىىاحن مىى نُ ُ ىىةنجن نالددديوان لخ معىىينجنةعلىىلنلىى نعلىىين:م -
 .نن1994ملاالينجن

 .ن1982جنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجنن1جن نِسرُّ الفصاحةملخو لينجنمل نمً  ن:ن -
جن. (نجنمض  ىةينجنمل  لاىَّنملاى  الجن)ةن: طراَّ المجالسملخو لينجنش  بنملة  نم  ةن -

 )ة.ت(ن.ن
نتاريخ ابدن خلددون الُمسدمى بكتداب الِعَبدر وديدوانخلة  نجنعلةنملا   نل ن   ةن:ننمل  -

جننالمبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السدلطان األكبدر
 ل ا تنجن ؤممَّنل  لنلل ل عَّن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن

جننبدداء أبندداء الَّمددانوفيددات األعيددان وأنملىى نخلِىى  نجنملىى نملالىى سنشىى سنملىىة  نم  ىىةن:ن -
 ت ق  نإ م  نعل سنجنل ا تنجنةمانص ةانجن)ة.ت(ن.ن

جنل ىىا تنجنةمانن1جن نحيدداة الحيددوان الكبددرىملىىة  اينجنِ ىى لنملىىة  ن   ىىةنلىى ن  مىىمن:ن -
 .نن2007  ِتلَّنمل اللن,ن

 مل نملينملةً  نجنمل  فظنمل نلِانعلةنمهللنل ن   ةن:ن -
جنملا ىىى  نجن ِتلىىىَّنمضىىى مءنن1جن جنت ق ىىى نعلىىىةنمهللن  ىىىةنمل ًصىىى انقدددرى الضددديف  -

 .نن1997ململفنجن
جنت ق  ن لةينملم ةنإلىامك ُنجنملقى كالنجن ِتلىَّنملقىاآ نلل لىعن ملًشىاننمكارم األخالق -

  ملت   عنجن)ة.ت(ن.ن
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جنت ق ىى نم  ىىةنًمىى ُنجن)ة. (نجنملقىى كالنجن  لاىىَّنةمانملِتىىبننالددديوانملىىة ل ينجن   ىى ان:ن -
 .نن1925مل صا َّنجن

 قت لَّن:نملة ً اينجنمل ن -
جنملقىىى كالنجنةمانملِتىىىبنن2جنت ق ىىى نللًىىىَّنلىىىةانملِتىىىبنمل صىىىا َّنجن نعيدددون األخبدددار -

 .نن1996مل صا َّنجن
 .ن1984جنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجنن1جن نالمعاني الكبير في أبيات المعاني -
جنت ق ىى ن شىىىاحنم  ىىةن   ىىىةنشىى ِانجنملقىىى كالنجنةمانإ  ىى ءنملِتىىىبننالشددعر والشدددعراء -

 .نن1966ملاال َّنجن
 ,ن)ة. (ن,نل ا تن,نةمانمل اافَّن,ن)ة.ت(.نميَّان اإلعتدالملمكلين,ن   ةنل نم  ةن:ن -
جنت ق ىى ن   ىىةن َّلىى لنمىىالُجننمغدداني المعددانيملىىام ينجن  ىى نملىىة  ن   ىىةنلىى نملىى نلِىىان:ن -

 مإلمًِةا َّنجن ًشألنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
,ن   ةنعلةملوت حنمل لى ناين,نت ق  جنصًاَّنملين ِ ُنملخلالديوان ملاضينجنملشا فن:ن -

 ملل   ا َّنملاامق َّن,ن  مالنمإلعالُن,ن)ة.ت(ن.ن
 .نن1991جنل ا تنجنةمانملل لنجنن1جن الديوان ملاّف ءنجنملمااين:ن -
جنل ا تنجنةمانملِتبنن3جنشاحنم  ةنُلمجنجن نالديوانمل نملا  ينجنعلينل نملال سن:ن -

 .نن2002ملا ل  َّنجن
 هللن:نمل  خشاينجنمل نملق مُنل انم -

جنل ىا تنجن ؤممىَّنن1جنت ق  نعلىةنمض  ىان  ًى نجن نربيع األبرار ونُصوص األخبار -
 .نن1992مضعل ينلل  ل ع تنجن

جنل ىىىةنملىىى ةنجن  لاىىىَّن للىىىسنةماىىىالنمل اىىى افنن1جن نالمستقصدددى فدددي أمثدددال العدددرب -
 .نن1962ملاث  ً َّنجن

   ىةنملى نملوضىلنجنشىاحن ت ق ى ن   ىةنظى كانمللىلال ين ننالدديوانمل ن ك ىانجنملل ى ءن:ن -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن2إلامك ُنجن 

ُِ ًين:ن - ىىىينجنملىىى ن   ىىىةنعلىىىةنمهللنلىىى ن   ىىىةنملُالىىىةل حماسدددة الظرفددداء مدددن أشدددعار مل  ً 
جنل ا تنجنةمانملِتىبنن1جن ضعن  مش بنخل لنع ام نمل ًص انجن نالُمْحَدثين والقدماء

 .نن2002ملال  َّنجن
جنت ق ى نمًى سنمل قةمىينجنل ىا تنجنمل لاىَّننالدديوان  نعلىين:نمل نملمى ع تينجنل ى ءنملىة -

 .نن1938مض  ا ِ ً َّنجن
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جنمعتًىمنلًمىخبن الل ى ثنجنالدديوان مل نل نملتا   مينجنمل نملوتحن   ةنل نعلةنمهللن:ن -
 .نن1903ملق كالنجن  لاَّنمل قت فنجنةمانص ةانجن

نطبقدات الشدافعيةلِى فين:نململِينجنت ننملة  نمل نًصانعلةنمل كى بنلى نعلىينلى نعلىةنم -
جن  لاىَّنع مىمنن1جنت ق  ن    ةن   ةنمل ً  ين علةنملوت حن   ةنمل ل نجن نالكبرى

 .نن1964ملل لينمل للينجنملق كالنجن
نجالجواهر المجموعة والنوادر المسموعة:نجنش سنملة  ن   ةنل نعلةنملا   نملمخ  ي -

نجنجنل ا تنجنةمانمل ن1ت ق  ن   ةنخ انا ض  ن  مفنجن   .نن2000 ُ 
نجدواهر اآلداب وذخدائر الشُّدعراءمل نملماامننجنمل نلِان   ةنل نعلىةنمل لىكنملشىًتا ًين:ن -

جنة شىى نجن ًشىى امتنمل  اىىَّنملا  ىىَّنن1جنشىىاحن ت ق ىى ن   ىىةن مىى نقاقىى م نجن والكتّدداب 
 .نن2008ملم ا َّنللِت بنجن  مالنملثق فَّنجن

 نعل ىىبن   ىىةنعلىىةنمل ىى نجنل ىىةنتال ىىجنمعتًىىمنلتصىى   بن ملنالددديوانملىى نمىىً ءنمل لىىكن:ن -
 .نن1958جن  لاَّن للسنةمانمل ا افنملاث  ً َّنجنمل ة

جن)ة. (نجنل ىىا تنجنمل ِتىىبننالمخّصددصملىى نمىى ةلنجنملىى نمل مىى نعلىىينلىى نإمىى  ع لن:ن -
 ملتل اينلل ل عَّن ملت   عن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن

تىىىبنملال  ىىىَّنجنجن)ة. (نجنل ىىىا تنجنةمانملِنالجدددامع الصدددغيرملمىىى   ينجنلىىىاللنملىىىة  ن:ن -
 )ة.ت(ن.ن

 مل نملُشلاينجنكلَّنمهللنل نعلين:ن -
جنملق كالنجن ِتلَّنن1جنت ق  ن ةاممَّن    ةن   ةنمل ً لينجن نأمالي ابن الشجري -

 .نن1992ملخ ًلينجن
ى تينجن نمختارات ابن الشجري - جنملقى كالنجن  لاىَّنن1جنضل ن شىاحن   ى ةن مى نً 

 .نن1925مالعت  ةنجن
ى ةنجنن,نالديوان    ةن:نمل نملش ق  ن, ا م نل  - جنل عن ت ق  ن شاحن مضحن   ىةنملصا

 .نن1995جنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجنن1 
جن)ة. (نجنلغىىةمةنجن ِتلىىَّنمل جثًىىمنجننالملددل والنحددلملش امىىت ًينجنملىى نملوىىتحنعلىىةنملِىىا ُن:ن -

 )ة.ت(ن.
ملىّةك  نجنجنت ق ى نمى  ينشرح ديوان صريع الغدواني صا عنملغ مًينجن ملُنل نمل ل ىةن:ن -

 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن3 
 ملصوةينجنصالحنملة  نخل لنل نم لكن: -
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ىىين صىى ومنجن نالددوافي بالوفيددات - ىى ؤ  ن تِا جنل ىىا تنجنةمانن1جنت ق ىى نم  ىىةنمالًا
 .نن2000إ   ءنملتامثنملاالينجن

 .ننن1911جنملق كالنجن  لاَّنملل  ل َّنجنَنْكُت الِهْميان في ُنَكْت العميان  -
 ملص لينجنمل نلِان   ةنل ن   من:ن -

جنن2جنعجًىينلًشىاان:نن.نكج ى اثن.نة نجن نأخبار الشعراء المحَدثين –كتاب األوراق  -
 .نن1982ل ا تنجنةمانمل م النجن

جنن3جنعجًىينلًشىاان:نن.نكج ى اثن.نة نجن نأشدعار أوالد الخلفداء وأخبدارهم –األوراق  -
 .نن1982ل ا تنجنةمانمل م النجن

جن3ًىينلًشىاان:نن.نكج ى اثن.نة نجن جنعجننخبار الراضي با  والمتقدي  أ –األوراق  -
 .نن1983ل ا تنجنةمانمل م النجن

,نت ق ىى نخل ىىلن   ىى ةنعمىى ِان    ىىةنعلىىةانعىى مُن ًظ ىىانمإلمىىالُننأخبددار أبددي تمددام -
 .نن1980جنل ا تنجنةمانمآلف  نمللة ةلنجنن3مل ًةينجن 

 مل ن ل  ل نجن   ةنم  ةنملال ين:ن -
جنل ىىىا تنجنةمانملِتىىبنملال  ىىىَّنجنن1جنت ق ىىى نعلىى سنعلىىىةنملمىى تانجن نلشدددعرعيددار ا -

 .نن1982
ىىَّنجن)ة. (نجنع ىى  نجنةماننشددعر ابددن طباطبددا العلددوي - جنل ىىعن ت ق ىى نشىىا فنعالً 

 .نن2002مل ً كجنللًشان ملت   عنجن
ن1415,نملقى كالن,نةمانمل ىا   ن,نن1,ن نالمعجم األوسط لامًين,نمل    نل نم  ىةن:نملن -

 هن.
 كىن.ن1300جنقم ً  ًَّنجن  لاَّنملل مابنجنن1جن نالديوانمل غاماين:ن -
جنل ىا تنكتاب بغداد المستوعب لفتدرة خالفدة المدأمون مل ن  و انجنمل نملوضلنم  ةن:ن -

 جنةمانمللً  نجن)ة.ت(ن.ن
جنت ق ى نناألمثال السدائرة مدن شدعر المتنبديمل نعّل ةنجنملص  بنمل نملق مُنإم  ع لن:ن -

 .نن1965جنلغةمةنجن  لاَّنمل ا افنجنن1 م  نجن    ةن م نآلن 
جنشىاحن ضىل نم  ىىةننالعقدد الفريددملى نعلىةنالىبنجنملى نع ىانم  ىةنلى ن   ىةنمضًةلمىين:ن -

لىىامك ُنمضل ىى اينجنملقى كالنجن  لاىىَّنللًىىَّنملتىأل فن ملتال ىىَّن ملًشىىانجن م ى  ن م  ىىةنملى ل ن م 
 .نن1968
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جنت ق ى نعلىةنة فدي األشدعار العربيدة التدذكرة السدعديملال ةينجن   ةنلى نعلىةنملىا   ن:ن -
 .نن1972مهللنمللل اينجنملًلفنجن   لعنملًا   نجن

جنل ىا تنجنةمانل ىا تنلل ل عىَّننالدديوانمل نملات ك َّنجنإم  ع لنل نملق مُنل نِ م  ن:ن -
 .نن1986 ملًشانجن

ننننننننننننننننننننننةمان,نن1 ننج الكامدددل فدددي ضدددعفاء الرجدددال :نعلىىىةمهللنلىىى نعىىىةينلىىى نعلىىىةمهللنجنعىىىةيملىىى ن -
 .ننهن1418نَّن,ملال  ملِتبن

جنت ق ىى نعلىىةنملمىىالُننالمصددون فددي األدبملامىىِاينجنملىى نم  ىىةنمل مىى نلىى نعلىىةنمهللن:ن -
 .نن1984جنملِ  تنجن  لاَّن ِ  َّنملِ  تنجنن2   ةنك ا  نجن 

 ملامِاينجنمل نكاللنمل م نل نعلةنمهللن:ن -
جنلل  ين    ةنمل نملوضلنإلامك ُملجنت ق  نعلين   ةننالصناعتين الكتابة والشعر -

 .نن1952جنملق كالنجنةمانإ   ءنملِتبنملاال َّنجنن1 
جن   ةنعلةان    ةن   ى ةنملشىًق  ينجنع نًمختينمإل     نملش خنديوان المعاني -

 ل ا تنجنةمانملل لنجن)ة.ت(ن.ن
ننننننننننننننننننننننننننننننننجننننن2جنت ق  ن   ةنمل نملوضلنإلامك ُن علةنمل ل ةنق    نجن نجمهرة األمثالن-

 .نن1988ل ا تنجنةمانملل لن ةمانملوِانللًشان ملت   عنجن
لىىامك ُننشددرح ديددوان المتنبدديملاِلىاينجنملىى نمللقىى ءن:ن - جنضىىل ن تصى  حن صىى ومنملمىىق ن م 

 مضل  اين علةنمل و ظنشللينجنل ا تنجنةمانمل اافَّنلل ل عَّن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن
ِّ كنجنعلينل نلللىَّ - جنن3جنل ىعن ت ق ى ن مى  نع ى م نجن شعر علدي بدن جبلدة :ننملا

 ملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
جنت ق ىىىى ن صىىىى ومنننَّهددددة األبصددددار فددددي محاسددددن األشددددعارملاًّىىىى لينجنشىىىى  بنملىىىىة  ن:ن -

جنملِ  ىىىتنجنةمانملقلىىىُنللًشىىىان ملت   ىىىعجنن1ملمًا مىىىين علىىىةنملل  ىىىفنم  ىىىةنل ىىىفنمهللنجن 
 .نن1986

جنن2جنت ق ىى نخل ىىلن ىىاةُنلىىكنجن نالددديوان ن   ىىةنلىى نًصىىان:نملىى نعًىى  نجنشىىافنملىىة  -
 ل ا تنةمانص ةانجن)ة.ت(ن.ن

جنصىىى  بن   ىىىةنعلىىىةنمل ا ىىىةنخىىى  نجنِىىى  لاةننجن  لاىىىَّننالتشدددبيهاتملىىى نملىىىينعىىى  ن:ن -
 .نن1950ل  اَّنِ  لاةننجن

 ملق لينجنمل نعلينإم  ع لنل نملق مُن:ن -
 ة.ت(ن.نجن)ة. (نجنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجن)ناألمالي -
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 جن)ة. (نجنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجن)ة.ت(ن.ننذيل األمالي والنوادر -
ن - جنت ق ىى ن   ىىةنمل ل ىىبنن: منهدداج الُبلغدداء وسددراج األدبدداءملقا ىى لينجنملىى نمل مىى ن ىى ُ 

 .نن1986جنل ا تنجنةمانملغابنمإلمال ينجنن3مل نملخ ُلَّنجن 
وأُندددس المجدددالس وشدددحذ الدددذاهن  بهجدددة المجدددالسملقا لىىىينجنملىىى نعلىىىةنمللِّىىىّانملً ىىىاين:ن -

 .نن1982جنجنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّن2 نجنت ق  ن   ةن امينملخ لينجنوالهاجس
 ملق   ًينجنملخ  بن: -

 جنل ا تنجنةمانملِتبنملال  َّنجن)ة.ت(ن.نناإليضاح في علوم البالٍّة -
جنملقى كالجنن2جنضىل ن شىاحنعلىةنملىا   نمللاقى قينجن نالتلخيص فدي علدوم البالٍّدة -

 .ننن1932ةمانملوِانملاالينجن
 ملق ا مًينجنمل ناش  ن:ن -

جنجنل ىا تن5ينملة  نعلةنمل   ىةنجن جنت ق  ن   ةن   نالُعمدة في محاسن الشعر -
 .نن1981ةمانملل لنجن

َّننُقراضة الذهب فدي نقدد أشدعار العدرب - جنت ق ى نملشى ملينلجى ن   ىمنجنتى ًسنجنملشىِا
م َّنللت   عنجن  .نن1972ملتً 

جنمعتًىىمنلىىبن ًىى  نعلىىةننالبدايددة والنهايددة ىى ةنملىىة  نإمىى  ع لنلىى نع ىىان:نملىى نِث ىىانجنع -
 .نن2004مل ًا  نجنل ا تنجنل تنمضفِ انملة ل َّنجن

 .نن1989جنل ا تنجنةمانملاابنجننالديوان ِش لُنجن    ةنل نمل م  ن: -
 .نن1992جنت ق  نم  ةنمللًةينجنل ا تنجنةمانص ةانجننالديوانملِللينجنعاقلَّن:ن -
جنت ق ىى ن ةاممىىَّنفىىؤمةنعلىىةنمل ىىًاُنم  ىىةجنناألمثددال والحكددماةينجنعلىىينلىى ن   ىىةن:نمل ىى  ن -

 )ة. (نجنمإلمًِةا َّنجن ؤممَّنشل بنملل  اَّنلل ل عَّن ملًشانجن)ة.ت(ن.ن
جنت ق ىى ن   ىىةنم  ىىةننالكامددل فددي اللغددة واألدبمل لىىااةنجنملىى نملالىى سن   ىىةنلىى ن   ىىةن:ن -

 .نن1997جنل ا تنجن ؤممَّنملام لَّنجنن3ملةاملينجن 
جنن2جنت ق ى نلىةانملىة  ن  ضىاينجن نالدديوانمل تًلينجنمل نمل  ىبنم  ىةنلى نمل مى  ن:ن -

 .نن1995ل ا تنجنةمانملشا نملاالينجن
جنصىى  بجننأمددالي السدديد الُمرتضددىمل اتضىىمنجنملشىىا فنملىى نملق مىىُنعلىىينلىى نمل ىى كان:ن -

 .نن1907جنملق كالنجن  لاَّنملما ةلنجنن1م  ةنل نمض   نملشًق  ينجن 
جنت ق  نعلىيننالموشح من مآخذ العلماء على األدباءمل ا ل ًينجنمل نعل ةنمهللن   ةن:ن -

 .نن1965   ةنمللل  ينجنملق كالنجنةمانً ضَّن صانجن
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,نةمانن1,نت ق  ن   ةنفىؤمةنعلىةنمللى قين,ن نصحيح مسلم ملُن,نمل نمل م نملقش اين:ن -
 هن.ن1374ع ممنملل لينمل للين شِا ان,نن–إ   ءنملِتبنملاال َّن

 جنل ا تنجنةمانإ   ءنملتامثنملاالينجن)ة.ت(ن.ننالديوانمل صاينجنمل نًجل تبن:ن -
 مل نمل ات نجنعلةنمهللن: -

جنل ىىىىا تنجنةمانمل مىىىى الجنن3جنمعتًىىىىمنلًشىىىىاانمًَّىىىى    سنِامتشق فمىىىىِينجن نالبددددديع -
 .نن1982

 افجنجنملقىى كالنجنةمانمل اىىن3جنت ق ىى نعلىىةنملمىىت انم  ىىةنفىىاامننجن نطبقددات الشددعراء -
 .نن1976

 جنت ق  ن   ةنلة عنشا فنجنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نالديوان -
جنل ا تنجنةمانص ةان ةمانل ىا تنناللَُّّوميات –لَّوم ما ال يلَّم مل ااينجنمل نملاالءن:ن -

 .نن1961لل ل عَّن ملًشانجن
جنةمانجنملقىى كالنن2جنت ق ىى نعلىىةنمل ل ىىةنم ىى بنجن نمعجددَّ أحمدددمل اىىاينجنملىى نملاىىالءن:ن -

 .نن1992مل ا افنجن
جنت ق ى ننأنوار الربيدع فدي أندواع البدديعمل ن اص ُنجنملم ةنعلينصةانملة  نمل ىةًين:ن -

 .نن1968جنملًلفنجن  لاَّنملًا   نجنن1ش ِانك ةينشِانجن 
جنت ق ى نعلىةنملقى ةان مى  نجنملا ى  نجننخالصدة المعدانيمل وتينجنمل م نل نعث ى  ن:ن -

 ملً شا  نملاابنجن)ة.ت(ن.ن
جنملقىى كالنجنةمانملِتىىبننالظ رايددف والّلطددايفمل قةمىىينجنملىى نًصىىانم  ىىةنلىى نعلىىةنملىىا م ن:ن -

 مل صا َّنجن)ة.ت(ن.ن
,نملقىى كالن,نةمانملولىىانن1,ن نالترٍّيددب والترهيددبمل ًىىماين,نعلىىةنملاظىى ُنلىى نعلىىةنملقىى ين:ن -

 هن.ن1421للتامثن,ن
جنل ىا تنجنن1جن ن:نلمى  نملاىابنأبو الفضل جمال الدين محمد بدن مكدرممل ن ًظ انجن -

 .نن1956ةمانص ةانجن
 مل ن ًقمنجنمجم  َّن:ن -

جنت ق ىىى نم  ىىىةنلىىىة ين    ىىىةنعلىىىةنمل ل ىىىةنجنملقىىى كالنجن  مالننالبدددديع فدددي نقدددد الشدددعر -
 .نن1960ملثق فَّنجن ِتلَّن ص ومنمل للينجن

جنل ىىا تنجنعىى لُنملِتىىىبنجنن2جنت ق ىى نم  ىىةنلىىة ين    ىىىةنعلىىةنمل ل ىىةنجن نالددديوان -
 .نن1983
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جنت ق ى نعلىىةنملمىت انم  ىىةننأخبدار أبددي ندواسملى نكوّىى  نعلىةنمهللنلى ن ىىابن:ننمل    ىينج -
 فّامننجنملق كالنجنةمان صانلل ل عَّنجن)ة.ت(ن.ن

جنت ق  ن   ةن   يننمجمع األمثالمل  ةمًينجنمل نملوضلنم  ةنل ن   ةنملً م ل اين:ن -
 .نن1955ملة  نعلةنمل   ةنجن  لاَّنملمًَّّنمل   ة َّنجن

جنن1جنت ق ىىى ن   ىىىمن ك ىىىبنملللىىى اينجن نالُمنَتَخدددلملوضىىىلنعل ىىىةنمهللن:ننمل  ِىىى لينجنملىىى  -
 .نن2000ل ا تنجنةمانملغابنمإلمال ينجن

جنت ق  ن شاحننالمصباح في المعاني والبيان والبديعمل نملً ظُنجنلةانملة  نل ن  لكن:ن -
 :ن مًينعلةنمللل لن  مفنجنملق كالنجن ِتلَّنمآلةمبن,ن)ة.ت(ن.ن

 جن)ة. (نجنل ا تنجنةمانمل اافَّنلل ل عَّن ملًشانجن)ة.ت(ن.ننهرستالفمل نملًة ُن:ن -
,نل ىا تن,نةمانن2,نشاحن ضل نعلىينفى ع ان,ن نالديوانمل نً مسن,نمل م نل نك ًئن:ن -

ن.نن1994ملِتبنملال  َّن,ن
جنل ىىىا تنجنةمانن1جن ن: نهايدددة األرب فدددي فندددون األدبملًىىى  اينجنشىىى  بنملىىىة  نم  ىىىةن -

 .نن2004ملِتبنملال  َّنجن
جنت ق ى ن   ىىةنللى انمل جا لىىةنجنملًلىفنجن ِتلىىَّنمآلةمبنجنالددديوان ملى نكا ىَّنجنإلىىامك ُن:ن -

 .نن1969
جن  ىام نجنةمانن1جن نشدرح شدذور الدّذهبمل نكشى ُنجنملى ن   ىةنعلىةنمهللنمضًصى اين:ن -

 كىن.ن1382ملِ  نلل ل عَّن ملًشانجن
جنل ىىا تجنن3لىىةنمهللنجن جنت ق ىى ن مىىاينعلىىةنملُغًىىينعنالددديوان مل  ىىممًينجنلىىة عنمل  ىى  ن: -

 .نن2003ةمانملِتبنملال  َّنجن
,ن,ن)ة. (ن,ن ؤممىَّنمل اى افنمجمع الَّوائد ومنبع الفوائدمل  ث ين,نعلينل نملينلِىا:نن -

 هن.ن1406
جنت ق ى نمى  ينملىةاك  جننالدديوانمل م مءنملة شقينجنمل نملوانن   ىةنلى نم  ىةنملغمى ًين:ن -

 .نن1993جنل ا تنجنةمانص ةانجنن2 
ين:نمل ن -  ِ  عنجنمل ن   ةنمل م نل نعلينملتا ًُمع

جنجنلًغى  ين1 انخل وَّنل نإةا ىسنجن جنت ق  نعنالمنصف للسارق والمسروق منه -
سنجن  .نن1994 ًش امتنل  اَّنق ا ً 

ن.ن1991جنل ا تنجنةمانملل لنجنن1جنت ق  نكاللنً لينجن نالديوان   -    
ن



310 

 

 ثانياا : المراجع 
 

جنملقى كالنجن ِتلىَّنن1جن التصوير البيداني فدي شدعر المتنبدي نإلامك ُنجنكاللنمل ص فن: -
 .نن2006 كُلَّنجن

جنملقىىى كالنجنةمانمل اىىى افنجنن2جن نشدددعر المتنبدددي قدددراءة أخدددرىم  ىىىةنجن   ىىىةنفتىىى حن:ن -
 .نن1988

جنة شىىى نجنمل  اىىىَّنملا  ىىىَّنملمىىى ا َّنللِتىىى بنجننشدددعرية أبدددي تمدددامإمىىىلانجن  ىىى ةلنِ  ىىىلن:ن -
 .نن2011

جنملقى كالنجنةمانمل اى افجننالرؤيدة والفدن –فدي الشدعر العباسدي إم  ع لنجنع نملىة  ن:ن -
 .نن1980

جن1جن نحياته وشعره –دعبل بن علي الخَّاعي شاعر آل البيت مضشتانجنعلةنملِىا ُن:ن -
 .نن1964ة ش نجنةمانملوِانجن

جنملقىى كالنجننالصددراع بددين القددديم والجديددد فددي الشددعر العربدديمضعالىىينجن   ىىةن مىى  ن:ن -
  ملت   عنجن)ة.ت(ن.نعجص منللًشان

لنجن  الىىىى  نملقىىىىامءلنللل  ىىىىعنجنملقىىىى كالنجن ِتلىىىىَّنمضمىىىىاننضددددحى اإلسددددالمم ىىىى  نجنم  ىىىىةن:ن -
 جنملق كالنجن ِتلَّنملً ضَّنملاصا َّنجن)ة.ت(ن.نن7جن ن3لىن,1997

جن   ىىةلن  ًق ىىَّنجنن3جن نالشددعر العباسددي تطددوره وقيمدده الفنيددةملىى نمضًىى مانجن   ىىةن:ن -
 .نن1987ملق كالجنةمانمل ا افنجن

جنع ىىى  نجنةمانًِىىىى  نن1جن نالتندددداص فددددي الشدددعر العربددددي الحددددديُمللىىى ةينجن ّصىىىَّن:ن -
 .نن2009جنمل اافَّ

جنملقىىى كالنجنةمانمل اىىى افنجننحياتددده وشدددعره –علدددي بدددن الَجهدددم ملل شىىى نجنعلىىىةنملىىىا   ن:ن -
 )ة.ت(ن.ن

جنل ا تنجنةمانملالُنن2جن نموسوعة روائع الحكمة واألقوال الخالدةمللاللِينجنا  ين:ن -
 .نن1999لل ال   نجن

 ملل ل تينجنًل بن   ةن: -
جنملىةمانملل ضى ءنجنةمانملثق فىَّجنن2جن المدخل إلدى دراسدة التداريخ واألدب العدربيين ن -

 .نن1985



311 

 

جنجنملةمانملل ض ءنجنةمانملثق فَّنتاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالُ الهجري -
 .نن1982

 .نن1970مانملوِانجنجنل ا تنجنةن2جن نأبو تمام حياته وحياة شعره -
جن لاىىىَّنلة ىىىةلن   ىىىةلن  جًق ىىىَّنجننمدددن روائدددع القدددرآنمللىىى  ينجن   ىىىةنمىىىا ةنا ضىىى  ن:ن -

 .نن1996ل ا تنجن ؤممَّنملام لَّنجن
جنتاريخ األدب العربدي فدي العصدر العباسدي بغيدر األنددلس والمغدربل   ين,نململ عين:ن -

نجنن2   .نن1937جنلً ًَّنالظنجن  لاَّنملالُ 
 ن:ملت   ينجنعلةنمهلل -

 .نن1992جنةمانملثق فَّنللًشان ملت   عنجنجنملق كالنحركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ -
ندراسدة تطبيقيدة فدي شدعر البحتدري وابدن –قضايا الفن في قصيدة المدح العباسدية  -

 .نن1981جنملق كالنجنةمانملثق فَّنلل ل عَّن ملًشانجننالمعتَّ
جن1جن نة في شعر أبي العالء المعريالمضامين التراثيملتِا تينجنمم  ءنص لانل مُن:ن -

 .نن2012ع   نجنةمانَّ ةمءنللًشان ملت   عنجن
جننالشددعر فددي بغددداد حتددى نهايددة القددرن الثالددُ الهجددريمللىى ماينجنم  ىىةنعلىىةنملمىىت ان:ن -

 .نن1991جنلغةمةن  لاَّنمل ل عنملال ينملاامقينجن2 
جنمإلمىًِةا َّنجننمدة القرشديفنان الَبديع الشاعر إبراهيم بدن هر ملل كاينجنال ءنملم ِّةن:ن -

  ًشألنمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
 .نن1963جنملق كالنجنةمانمل ا افنجننبشار بن بردمل  لاينجن بن:ن -
جنل ىىا تنجن ًشىى امتنن1جن نفددن المددديح وتطددوره فددي الشددعر العربدديملى ن  قىىَّنجنم  ىةن:ن -

 .نن1962ةمانملشا نمللة ةنجن
    ينجنإ ل  نمل ُن:ن -

جنل ىا تنجن ًشى امتن ِتلىَّنمل ةامىَّننتُه مدن خدالل شدعرهفندُه ونفسدي   –ابن الرومدي  -
 .نن1959 ةمانملِت بنملاالينجن

جنل ىىا تنجنةمانملِتىى بنملللًىى ًينجنن2جن نفددن الوصددف وتطددوره فددي الشددعر العربددي -
 .نن1967

جنجنل ىا تنجنةمانمل مى الن1جن نحياته وشعره –أشَجع الّسلمي مل ّم  نجنخل لنلً ى  ن:ن -
 .نن1981

  م  نجن بن:ن -
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 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن14جن نحديُ األربعاء -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ننمن حديُ الشعر والنثر -
جن)ة. (نجننالعصدددر العباسدددي األول ) القدددرن الثددداني ( –مدددن تددداريخ األدب العربدددي  -

 .ننن1971ل ا تنجنةمانملالُنلل ال   نجن
لامك ُنمضل ى اين:ن - جنملقى كالنجننلَّوم مدا ال يلدَّم ألبدي العدالء المعدريشرح  م  نجن بنن م 

 ةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن
جن ً ىىىى نجن ِتلىىىىَّنملصىىىى  لَّنن1جن نالكددددرم والجددددود والسددددخاءمل للىىىىينجنمىىىى  ان مىىىى  ن:ن -

 .نن1988للًشا ملت ق  نجن
 مل ن لتُنجنًل لنخل لن:ن -

 .ن1990جنل ا تنجنةمانملثق فَّنجنن1جن ناوشعرا  فكراا الفرق اإلسالمية   -    
جننمددن خددالل يتيمددة الدددهر –اتجاهددات الشددعر العربددي فددي القددرن الرابددع الهجددري  -

 .ننن1985جنةمانملثق فَّنجنملة  َّ
جن1جن ناألسس الجمالية ل يقداع البالٍّدي فدي العصدر العباسدي  ةم نجنملتم ُنم  ةن:ن -

 .نن1997 لبنجنةمانملقلُنملاالينجن
جننتجديد بين أبي نواس ومعاصدريهحركة الشعر العباسي في مجال الخا سنجن م  ن:ن -

 .نن1994جنع   نجنةمانمللش انللًشان ملت   عنجن1 
 ملخو لينجن   ةنعلةنمل ًاُن:ن -

 .ن1992جنل ا تنجنةمانملل لنجنن1جن ناآلداب العربية في العصر العباسي األول -
 جنملق كالنجنةمانمل ل عَّنمل   ة َّنجن)ة.ت(ن.نندراسات في النقد األدبي -

جنع ىى  نجنةمانمجمىى  َّنللًشىىانن1جن نالتطددور الددداللي فددي لغددة الشددعراَّ ُن:نملىىةاالنجنضىى -
 .نن2009 ملت   عنجن

جنمل  اىىَّنمل صىىا َّننالشددعراء المحدددثون فددي العصددر العباسدديةا  ىى نجنملاالىىين مىى ن:ن -
 .نن1989ملا  َّنللِت بنجن

 جنملول لَّنجن ِتلَّنً ضَّن صانجن)ة.ت(.نن3جن نالفتوة عند العربملةم قينجنع ان:ن -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.نن5جن المديح ملّةك  نجنم  ين:ن -
جنمالىةنجنن1جن نالتناص في شعر أبي العالء المعدريملةك  نجنإلامك ُن ص ومن   ةن:ن -

ن.ن2011ع لُنملِتبنمل ة ثنجن
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جنل ىا تنجنمل ؤممىَّنن2جن نالصدورة الفنيدة فدي شدعر أبدي تمدامملالا عينجنعلةنملقى ةان:ن -
 .نن1999امم تن ملًشانجنملاال َّنللة

 جنملةمانملثق ف َّنللًشانجن)ة.ت(ن.ننتاريخ المعتَّلة فكرهم وعقائدهمملال اينجنف لحن:ن -
جنملقىى كالنجن  لاىىَّنةمانملِتىىبنمل صىىا َّجنن3جن نعصددر المددأمونافىى عينجنم  ىىةنفا ىىةن:ن -

 .نن1928
نجناسددتدعاء الشخصدديات التاريخيددة فددي الشددعر العربددي المعاصددر م ىىةنجنعلىىينعشىىاين:ن -

 .نن1997ملق كالنجنةمانملوِانملاالينجن
جنن2جن نالصددورة الفنيددة فددي شددعر دعبددل بددن علددي الخَّاعدديملىى ن  ىىةنجنعلىىينإلىىامك ُن:ن -

 .نن1983ملق كالنجنةمانمل ا افنجن
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ننقراءة في ديوان ابن الروميما و  نجنِ  لن:ن -
 مل   ن,ن ً ان:ن -

جنمإلمىىىًِةا َّنجن ًشىىىألنمل اىىى افنجن التشدددبيه والمجددداَّ – البدددديع فدددي شدددعر المتنبدددي -
 .نن1996

جنمإلمىىًِةا َّنجن ًشىىألنن3جن نالكلمددة والجملددة –بددديع التراكيددب فددي شددعر أبددي تمددام  -
 .نن1997مل ا افنجن

جنل ىىعننمجموعددة بحددُو نشددرت –دراسددات فددي الشددعر العربددي شىىِاينجنعلىىةنملىىا   ن:ن -
 .نن1994لنجنملةمانمل صا َّنملللً ً َّنجنجنملق كانن1 ت ق  ن   ةناُلبنمللّ   ينجن 

 ملشِاَّنجن ص ومن:ن -
جنل ىىىىا تنجنةمانملالىىىىُنلل ال ىىىى  ن,نن6جن نالشددددعر والشددددعراء فددددي العصددددر العباسددددين -

 .نن1986
جنملقى كالنجنملىىةمانمل صىىا َّنملللً ً ىىَّجنن1جن نرحلددة الشددعر مددن األمويددة إلددى العباسددية -

 .نن1997
 .ن2002 تنجنةمانملِتبنملال  َّنجنننل اننجن1جن نقصص العربش سنملة  نجنإلامك ُن:ن -
جننمددددخل لقدددراءة الشدددعر العباسدددي –شدددعرية التفددداوت ملىى نشىىى مابنجن   ىىىةن صىى ومن:ن -

 مإلمًِةا َّنجنةمانمل ف ءنجن)ة.ت(ن.ن
جنع ى  نجنةمانملاضى م نن1جن نشعر الِقرى قبل اإلسالمملش ل ًينجنل مةنِ ظُنخلخى لن:ن -

 .نن2012للًشان ملت   عنجن
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ىىىو انجن - جنن1جن نأثدددر القدددران فدددي األدب العربدددي فدددي القدددرن األول الهجدددريملتمىىى ُنجنملصا
 .نن1974جن  لاَّنمل ا  كنجنلغةمة

ىىى  ن:ن - ملا  ىىىَّنملمىىى ا َّننجنة شىىى نجنمل  اىىىَّنابدددن الرومدددي الشددداعر المجدددّددملصىىىوةينجنِا
 .نن2012جنللِت ب

 ُضْ فنجنش قين: -
 .نن2004جنملق كالنجنةمانمل ا افنجنن16جن نالعصر العباسي األول -
 .نن2001جنملق كالنجنةمانمل ا افنجنن12جن نالعصر العباسي الثاني -
 جنملق كالنجنةمانمل ا افنجن)ة.ت(ن.ن6جن البالٍّة تطور وتاريخ  -
 .نن1987جنملق كالنجنةمانمل ا افنجنن8جن نالتطور والتجديد في الشعر األموي -
 )ة.ت(ن.نجنملق كالنجنةمانمل ا افنجنن11جن الفن ومذاهبه في الشعر العربي  -
 .ننن1984جنجنملق كالنجنةمانمل ا اف2جن نالشعر وطوابعه الشعبية على مرِّ العصور -

جنع ىى  نجنمضكل ىىَّنللًشىىان ملت   ىىعنجنن1جن نالعصددر العباسدديمل ا وىىينجن  مىىفنع ىى ن:ن -
 .نن2007

جنل ىىا تنةمانن1جن نصددورة الفلددك والتنجدديم فددي الشددعر العباسددي  قىى  نجنفىى م نم  ىىةن:ن -
 .نن2012ملو املينجن

تنجنةمانجنملِ  ىىن3جن نالمرشددد إلددى فهددم أشددعار العددرب وصددناعتهامل  ِّىىبنجنعلىىةنمهللن:ن -
جنل ا تنجنةمانملوِانلل ل عَّن ملًشىان ملت   ىعنجن1جن ن3.ننلى1989مآلث انمإلمال  َّنجن

 .نن1970
جنن1كىىنجن 656-334نالصورة البدوية في الشعر العباسي:نملا ًينجنض  ءنعلةنملىا م  -

 .نن2010للَّنجنع   نجنةمانة
نالصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملدكعلةنملا  ُنجنعالءنم  ةنملم ِّةن:ن -

 .نن2008جنةم  نجنةمانملالُن مإل    نللًشان ملت   عنجنن1جن نوالبهاء َّهير
جنن1جن نالكرم والجود عندد العدرب –موسوعة روائع الشعر العربي :نعلةنملا  ُنجن   ة -

 .نن2000لامتبنملل  ا َّنجنل ا تنجنةمانم
 .نن1974جنل ا تنجنةمانملً ضَّنملاال َّنجننعلم البديععت  نجنعلةنملا   ن:ن -
,نل ىا تن,نن1,ن نالصدورة الشدعرية ونماذجهدا فدي إبدداع أبدي ندواسعما فن,نم مى  ن:ن -

 .ن1982مل ؤممَّنملل  ا َّنللةامم تن ملًشان ملت   عن,ن
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ين:ن - جنجن)ة.ت(نالفن والحياة في العصر العباسيموقف الشعر من ملاش   ينجن   ةنِ 
 .نن1981ل ا تنجنةمانملً ضَّنملاال َّنجن

جن صىىانجنةمانملِتىى بنن5جن نابددن الرومددي حياتدده مددن شددعرهملاقىى ةنجنعلىى سن   ىى ةن:ن -
 .نن1963ملاالينجن

المعتَّلدددة فددددي بغددددداد وأثددددرهم فددددي الحيدددداة الفكريددددة ملا الىىىينجنم  ىىىىةنشىىى قينإلىىىىامك ُن:ن -
 .نن2000ق كالن ِتلَّن ةل لينجنجنملن1جن نوالسياسية

جنمضك لينلل ل عىَّن ملًشىان ملت   ىعنجنجنة ش 1جن نالمعتَّلة والفكر الحرملا منجنع ةلن:ن -
 .نن1987

 .نن2008جنملق كالنجنةمانمل اافَّنملل  ا َّنجنن1جن نفي الشعر العباسي:نع ممنجنف  ي -
 

 ف خ اينجن ًّ ن: -
 .نن1992افنجنجنملق كالنجنةمانمل ا ن5جن نالفخر والحماسةن -
جنل ىىىا تنجنةمانملل ىىىلنجنن1جن ناألدب القدددديم –الجدددامع فدددي تددداريخ األدب العربدددي  -

 .نن1986
 .نن1997جنملق كالنجن ِتلَّن ةل لينملصغ انجن1جن نشعراء قتلهم شعرهم:نفّامننجنم  ان -
 فا  نجنع ان: -

جنل ىىا تنجنن2جن نابددن الرومددي –دراسددات قصدديرة فددي األدب والتدداريخ والفلسددفة ن -
 .نن1949 امتن ِتلَّن ً  ًبنجن ًش

 .نن1981جنل ا تنجنةمانملالُنلل ال   نجنن4جن نتاريخ األدب العربي -
جنة شى جنن1جن االقتباس من القران الكريم فدي الشدعر العربدي ملوِ ِينجنعلةنمل  ةين:ن -

 .نن1996ةمانملً  انللًشان ملت   عنجن
جنحنلل ل عىَّن ملًشىاةمانمل النججنة ش نأشعاره وأخباره –أبو العتاهية :نف صلنجنشِاين -

 .نن1965
جنالصدددورة الفنيدددة فدددي شدددعر الطدددائيين بدددين االنفعدددال والحدددّس ِّل لىىىَّنجن   ىىىةنصىىىل ين:ن -

 .نن1999 ًش امتنمت  ةنملِت بنملاابنجن
جنملقىى كالنجنً ضىىَّنالشددعر العربددي بددين الجمددود والتطددّور ملِوىام ينجن   ىىةنعلىىةنملا  ىى ن:ن -

 .ت(ن.ن صانلل ل عَّن ملًشان ملت   عنجن)ة
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جنملة  ىَّنجنق ىاينن1جن نأثر النَّعدة العقليدة فدي القصديدة العربيدة   ةنجنم  ةنعلين:ن -
 .نن1993ل نملول ءلنللًشانجن

جنل ىا تنجنةماننموسدوعة المبددعون –المديح في الشعر العربي    ةنجنمامننملة  ن:ن -
 ملامتبنملل  ا َّنجن)ة.ت(ن.ن

جنة شىى نجنةمانملىى نن1جن نمملددوكيابددن نباتدده شدداعر العصددر ال   ىىةنجن   ىى ةنمىى لُن:ن -
 .نن1999ِث انجن

جنمضاة نجنملِ  لىَّنملاال ىَّنللًشىان ملت   ىعنجنن1جن نشدعر ابدن القيسدراني   ىةجنعى ةلن:ن -
 .نن1991

جنملقىىى كالنجنن2جن األدب العربدددي وتاريخددده فدددي العصدددر العباسدددي  صىىى ومنجن   ىىى ةن:ن -
 .نن1937  لاَّن ص ومنملل لينمل للين م الةانجن

جنلغىىةمةنجن  لاىىَّنشددعراء َبصددريون مددن القددرن الثالددُ الهجددري    ىىةنللاىى ان:ننمل ا لىىةنج -
 .نن1977مإلاش ةنجن

 ًشى امتنن–جنة شى نجن  مالنملثق فىَّننالشعر العباسدي والفدن التشدكيليمل قةمةنجن لةم ن:ن -
 .نن2011مل  اَّنملا  َّنملم ا َّنللِت بنجن

جنل ىىا تنجنةمانن17جن نيأمددراء الشددعر العربددي فددي العصددر العباسددمل قةمىىينجنمًىى سن:ن -
 .نن1989ملالُنلل ال   نجن

جنل ىىا تنجنةمانملوِىىانملاالىىينجنن1جن حياتدده وشددعره  –بشددار بددن بددرد  ًاىى عنجنك شىىُن:ن -
 .نن1994

جنع ىى  نجنلىىةمانن1جن نأبددو الشدديص الخَّاعددي حياتدده وشددعره ًصىى انجن ك ىىانم  ىىةن:ن -
 .نن2008جننعللًشان ملت   نللِت بنملا ل ينللًشان ملت   عنجنمالةنجنع لُنملِتبنمل ة ث

نالتيارات األجنبية في الشعر العربي مندذ العصدر العباسدي حتدى نهايدة  مفينجنعث   ن:ن -
 جنمإلمًِةا َّنجن ؤممَّنملثق فَّنملل  ا َّنجن)ة.ت(ن.ننالقرن الثالُ الهجري

جنملقىى كالنجنملىىةمانملق   ىىَّنلل ل عىىَّن ملًشىىانجنندراسددة األدب العربدديً صىىفنجن صىى ومن:ن -
 .ن)ة.ت(ن

 .نن1992جنل ا تنجنةمانملل لنجنن1جن نأروع ما قيل في المديحً ص فنجنإ  لن:ن -
,نل ىا تنجنةمانملغىابنمإلمىال ينجنن1جن نشعراء عباسديون منسديونملًّل انجنإلامك ُن:ن -

 .نن1997
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جن لىىبنجنةمان ىىالسنن1جن نالجددود والبخددل فددي الشددعر الجدداهليًاًىى عنجن   ىىةنفىىؤمةن:ن -
 .نن1994جننللةامم تن ملتال َّن ملًشا

جنجنملقى كالن1جن ناالتجاهات الشعرية عند علي بدن جبلدةًو ةينجنم  ةنم  ةن ًص ان:ن -
 .نن1990  لاَّنمض  ًَّنجن

 مل  ش ينجنملم ةنم  ةن:ن -
جنعلّىى نعل ىىبن   ىىمن ىىامةنجن ؤممىىَّننجددواهر األدب فددي أدبيددات وَانشدداء لغددة العددرب -

  خت انللًشان ملت   عنجن)ة.ت(ن.ن
جنمإلمىىىًِةا َّنجنةمانملىىى نخلىىىة  نجننعددداني والبيدددان والبدددديعجدددواهر البالٍّدددة فدددي الم -

 )ة.ت(ن.
 كةمالنجن   ةن ص ومن: -

جنملقىىى كالنجنةمانمل اىىى افنجنناتجاهدددات الشدددعر العربدددي فدددي القدددرن الثددداني الهجدددري -
 .نن1963

نملاال ىىَّنلل ل عىىَّنن1جن نعلددم البيددان –فددي البالٍّددة العربيددة  - جنل ىىا تنجنةمانملالىىُ 
 .ن1989 ملًشانجن

نن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 ثالثاا : الرسائل الجامعية 
 
نمذهب الصنعة عند الشعراء المولدين في العصدر العباسديمضلا نجنً ملنعلةنملِ فين:ن -

 .نن2009م ا  نجنن–جنام لَّن  لمت انجنل  اَّنمللاثنناألول
جننمفهدوم األخدالق فدي الشددعر العربدي فدي العصدر العباسددي األولتى ُنجن   ىةنشى  ةلن:ن -

 ُن.1994ملما ة َّنجنن–ل  اَّنمجُنملقاىنجن َِّنمل ِا َّننام لَّنةِت امانج
نالصورة الفنية عندد الشدعراء العميدان فدي القدرنين الثالدُملل  لينجنكلَّن   ةنمل   ن:ن -

 ُن.ن2010نملاام نجنن–جنام لَّن  لمت انجنملل  اَّنمإلمال  َّنجنلغةمةننوالرابع الهجريين
جنامى لَّنةِتى امانجنل  اىَّنمل ا ى كنجننيالتناص في شعر المتنبدل خ  نجنإلامك ُنعقلَّن:ن -

 ُن.ن2006مضاة نجنن–مالةن
جنامى لَّننحركدة التدراُ فدي شدعر أبدي تمدام والمتنبديمل ال  ينجنًةمءن   ةنعى نملىة  ن:ن -

 ُن.ن2009فلم   نجنن-  لمت انجنل  اَّنملخل لنجنملخل لن
جناَّنددةدراسددة مو  –المدداء فددي شددعر البحتددري وابددن َّيدددون  مىى نجناماىىةلن كىىةيناشىى ةن:ن -

 ُن.2009فلم   نجنن–ام لَّن  لمت انجنل  اَّنملًل حنمل  ً َّنجنً للسن
جنامى لَّن  لمىىت اجننالصدورة الشدعرية فددي شدعر ابدن السداعاتي  ىةم نجنمى  ُنامضىين:ن -

 ُن.2011فلم   نجنن-ل  اَّنملخل لنجنملخل لن
 لَّنجنامىالصورة الشعرية عند العميان في العصر العباسدي ملة خ  نجن   ةنل نم  ةن:ن -

 ُن.1988ملما ة َّنجنن–  لمت انجنل  اَّنمجُنملقاىنجن َِّنمل ِا َّن
جنامىى لَّن  لمىىت اجننالتضددمين فددي التددراُ النقدددي والبالٍّدديملالاىى عينجنالىى نعلىىةنملقىى ةان:ن -

 ُن.ن1997مضاة نجنن–ل  اَّنمل ا  كنجنمالةن
 لمىت انجنجنامى لَّن نأثر القرآن في شعر أبي العدالء المعدريال بنجنا   نعلةنملِىا ُن:ن -

 ُن.ن2009م ا  نجنن–ل  اَّنمللاثنجن  صن
التطددور الفنددي فددي شددكل القصدديدة وموضددوعاتها فددي القددرن الثدداني ملىى ع ُنجنم ىىالُن:ن -

 ُن.ن1977جنام لَّن  لمت انجنل  اَّنمإلمًِةا َّنجن صانجننالهجري
نتحقيدق –نكتداب التبيدان فدي البيدان ل مدام الطيبدي    نجنعلةنملمت ان م  ن لا كن:ن -

 ُن.ن1977 صانجنن–جنام لَّنةِت امانجنل  اَّنمض كانجنملق كالنناسةودر 
جنجنامى لَّنةِتى اماناالحتجداج العقلدي والمعندى البالٍّديملما ةينجنً صىانلى نةخ ىلنمهللن:ن -

 كىن.1426ملما ة َّنجنن–ل  اَّنمجُنملقاىنجن َِّنمل ِا َّن
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التشددكيل  عناصددر –الصددورة الفنيددة فددي شددعر ابددن القيسددراني مىىل   نجن مىى ُنت مىى  ن:ن -
 ُن.ن2011فلم   نجنن–جنام لَّن  لمت انجنل  اَّنملًل حنمل  ً َّنجنً للسننواإلبداع

نجاص الددديني والتدداريخي فددي شددعر محمددود درويددا ملىى ننشىىامانجنملتمىى ُن  مىىمن:نملىىت  -
 ُن.2007فلم   نجنن-ام لَّن  لمت انجنل  اَّنملخل لنجنملخل لن

ننرآني في الشعر العباسي في القدرنيقأثر النص الملش شينجنما ىنم  ةنعلةنملا   ن:ن -
 ُن.ن2005مضاة نجنن–جنام لَّنةِت امانجنل  اَّن ؤتَّنجنملِاكننالثالُ والرابع الهجريين

جننالمدحددة فددي شددعر لسددان الدددين بددن الخطيددب الغرندداطيمل ىى لِينجنمىىا ةنلىى ن مىىوان:ن -
 كىن.ن1423ملما ة َّنجنن–ام لَّن  لمت انجنل  اَّنمجُنملقاىنجن َِّنمل ِا َّن

جن لمىت اجنامى لَّن نالتنداص فدي شدعر علدي بدن الجهدمل م ع ةنجنع مةنص ا حن مى ن:نم -
 ُن.ن2012مضاة نجنن–ل  اَّنآلنملل تنجنمل وا ن

جنامىى لَّن  لمىىت انجننجدليددة الهدددم والبندداء فددي شددعر أبددي تمددامًلىىُنجنصىى لحنإلىىامك ُن:ن -
 ُن.ن2007م ا  نجنن–ل  اَّنتشا  ن
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  : الدوريات  رابعاا
نكتددداب الكدددرم والجدددود وسدددخاء مللالالًىىىين,ن   ىىىةنلىىى نمل مىىى  ن, عىىى  ان مىىى نصىىىلاين: -

ل  اىىَّنمجلددة كليددة اآلداب , ,نتصىىً فنمإل ىى ُن   ىىةنلىى نمل مىى  نمللالالًىىين,ننالنفددوس
 (ن.ن484-420,نصن)نن1989,نن5عنمإل  امتن,

ليددة مجلددة كجننطرافددة التخييددل بحسددن التعليددل فددي الشددعر األندلسدديملللىىةم ينجن   ىىةلن:ن -
 (ن.ن929-920جنص)ن2012جنن4جنعن23جنُالتربية للبنات 

مفهومدده النظددري وتجلياتدده فددي شددعر  –المددذهب الكالمددي ملا  لىىينجنمىىا ةنلىى نةخ ىىلن:ن -
 (ن.ن25-3جنص)ن2002(نجن1جنمآلةمبن)ن14جنُنمجلة جامعة الملك سعودنالمتنبي ،

 ى ن   ىةنللى انجنل عن ت قنشعر محمد بن يسير الرياشيملا  شينجن   ةنل ن م ان:ن -
 .نن103جنصن2000جنن2جنعنمجلة الذخائرمل ا لةن   كانملم ةمًينجن

مجلددة كليددة جننالتيددار االعتَّالددي وظدداهرة التجديددد فددي الشددعر العباسدديملىى ن  ىىةنجنم  ىىةن:ن -
 (ن.ن74-59جنص)ن1986جنن12ملال  نجنعن– اآلداب والعلوم اإلنسانية

، دراسدات نالديني فدي شدعر أبدي تمداماالستدعاء األدبي و ملشت  ينجنص لحنعلينمىل ُن:ن -
 (ن.ن576-567جنص)ن2004جنن3جنعن31ُنالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،

أثر الثقافة الفلسفية في التشدكيل الصدوري صّةمُنجنم ك انفًل  ن,ن ن ً  نلًةانعلين:ن -
ن2001جنن4جنعن36ُن) العلدوم اإلنسدانية (،،نمجلة أبحاُ البصدرةجننفي شعر أبي تمام

 (ن.ن27-5جنص)
مجلة الكلية اإلسالمية جننأثر القرآن الكريم في شعر أبي تمامعلةنمل م نجنةً  نًا َّن:ن -

 (ن.ن274-257جنص)ن2009جنن8جنعن3جنملاام نجنُالجامعة 
مجلة الجامعة األردنية لدراسات جننالتناص الديني في شعر َّّريكعّ   نجنثً ءنًل تين:ن -

 (ن.ن249جنص)ن2005جنن2جنعن23جنُالعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
جننالتوظيف الفندي للنجدوم والكواكدب فدي شدعر أبدي العدالءملو  ةنجنل مُنمل    ن  ةن:ن -

جنل  اىىَّنملِ  ىىتنجنمل  ل ىىَّنملخ  مىىَّن ملاشىىا  جننحوليددات اآلداب والعلددوم واالجتماعيددة
 .ن2005ملام لَّنملت ماَّن ملاشا  نلاةنمل ات  نجن

العصدر  –سالم وأثرها في قضايا الفن الشعري نظرية العقل في اإل   ةنجنم  ةنعلين:ن -
 (ن.ن305-291,نص)1996جنن2جنعنعالم الفكرجنالعباسي 

، مجلدة نشدعر الخبدر أرَّي فدي المضدان ص ومنجن   ةنق مُنجن مً ءن  كان   ىةن:ن -
(ن.ن169-69جنص)ن1996جنن2جنعن39ُنمعهددددددددددددددددد المخطوطددددددددددددددددات العربيددددددددددددددددة ،
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Abstarct 

This study tried to inquest generosity trait in the Abbasid Poetry, and to 
analyze it in the poetry of diverse groups of poets, taking into 
consideration their origins, environment, thought, loyalty and culture, 
extending for nearly five centuries; To find out how the Abbasid poets 
dealt with this trait, and the most important influences which mainly 
affected this take, in order to shape generosity and generous people in 
the Abbasid poetry. 
 
The study also viewed both generosity and its manifestations as portrayed 
by the Abbasid poets. Thus spoke about the materialistic generosity, e.g. 
guest hospitability, monetary generosity and materialistic gifts. It viewed 
manifestations of the materialistic generosity like; self sacrifice, prestige, 
selflessness and various moral gifts. 
 
Additionally, the study inquest the religious and traditional influences on 
taking the generosity trait. Consequently viewed the influence of the Holy 
Quran on wording, image and meaning and the related proverbs and 
stories. And the influence of Hadith and rituals and Islamic Jurisdiction 
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Law, and treated the historical heritage influence from the point of using 
historical characters, events ,stories and wars. And the popular heritage 
represented in using the proverb in taking this trait. 
Finally, the study discussed in the last chapter the scholarly and 
intellectual in taking generosity trait. So, I discussed the scholarly 
environment influence, the Greek thought, the scholarly and divine 
doctrines influence in using their idioms ,words and styles, e.g. dialogue, 
reasoning and argument, in order to show us in this chapter the diversity 
of generosity image and its manifestations according to the various 
environments. 
 
The study concluded with the most important results I reached 
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