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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 
 

دراسة موسوعٌة لشعراء االمة العربٌة فً عشرة مجلدات 
 

 
 المجلد الرابع                             

 
 

    شعراء العصرالعباسً  
 

 (المسم  االول    )                           
                      

الجزء الثانً \                          الجزء االول  
 
 

                                  تالٌؾ 
امٌر البٌان العربً 

الدكتور فالح نصٌؾ الحجٌـة 
                                الكٌــبلنً 
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                      الممدمة

 
بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم                        

 
 

           الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن  والصــــبلة  والســــبلم على  
 .محمــــد  الحبٌب المصطفى وآله  وصحبه  اجمعٌن 

 
 (شعراء العربٌــــة  )      هذا هو كتابً  الرابع من موسوعتً الثانٌة  

بعد  ان  اتممت  منها   كتاب  شعراء  الجاهلٌة  وكتاب  شعراء   صدر 
شعراء العصر  )االسبلم  وشعراء العصر االموي  وهذا  الكتاب  اسمٌته 

. بمسمه االول (العباسً 
      

            ٌحتوي هذا الجزء على  ترجمة  ذا تٌة  وفنٌة  لعدد من اشهر  
شعراء العصر العباسً االول  واكثرهم عطاءا واحسنهم نظما  واسماهم 

.  بداعة  وأ سماهم ببلؼة  واسناهم  تجدٌدا 
 

        ولد اعتمدت فً هذا الكتاب التسلسل الزمنً لسنة  الوفاة  لكل  
. شاعر  فً تمدٌمه  للدراسة 

 
        اسال هللا تعالى السداد  والتوفٌك فً انجاز هذه الموسوعة كً 

الدمها  للفكر العربً والثمافة العربٌة الرابدة  كاملة  شاملة  ألكثر 
انه  نعم المولى ونعم النصٌر . شعراء العربٌة اهمٌة 

 
 

فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً   .                                               د
بلدروز  -   دٌالى  -                                                  العراق 
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 حُٔئُق  ك٢  ٓطٍٞ
 

   ٤َٓس ًحط٤ش 

 

ُِوذ  كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ \ ح٫ْٓ ٝح

كخُق حُلـ٤ش \   حْٓ حَُٜ٘س 

 1944\ 7\1\  رِيٍُٝ \  طخ٣ٍن ح٫ُٞىس 

رِيٍُٝ  – ى٣خ٠ُ - حُؼَحم \ حُزِي 

ٓظوخػي  \   حُٜٔ٘ش

 ٗخػَ ٝرخكغ                                                                                                                                           \  حُلخُش حُؼوخك٤ش 

كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ  ٝحى٣ذ ػَحه٢ ٓؼَٝف  

.    1944رِيٍُٝ - ى٣خ٠ُ–  حُؼَحم - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

ٖٓ ح٫َٓس ح٤ٗ٬٤ٌُش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ - 

ُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ٬ّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ      : حُل٢٘ٔ ٝح

 

م2001كان ٌشؽل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد  *     

،  وٌعتبر من امهات  الكتب العربٌة فً األدب  "الموجز فً الشعر العربً"أهم مإلفاته  * 

والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر 

العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتؽٌٌراتها بما 

فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة 

 .اجزاء فً مجلدٌن 

  2013\   فً عام 112\منح شهادة الدكتوراه فً  االداب من جامعة نابلس المرلمة * 

 20\منح  شهادة  الدكتوراه  الفخرٌة  من المجلس  االعلى  لبلعبلم  الفلسطٌنً  المرلمة * 

 2015فً  عام 

 2014فً  شباط    (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌؾ الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لبلدباء والكتاب فً العراق منذ      -    

 1994عضو االتحاد العام لبلدباء  والكتاب العرب منذ  -
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 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى  فً   -

العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -

 عضو االتحاد الدوًل لعلوم  الحضارة االسبلمٌة     -

عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب   -

 (الهٌبة المإسسة  )عضو  المنتدى العالمً لمكارم االخبلق والتنمٌة االنسانٌة  -

عضو اتحاد االشراؾ الدوًل  -

جامعة   )اتحاد المنتجٌن العرب  –  عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب  -

  (الدول العربٌة

فرع العراق  وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرة -  المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجؾ  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو اتحاد الشعراء العرب  -

 (الهٌبة المإسسة )عضو  اتحاد النمـــاد العرب  -

 (الهٌبة المإسسة  )عضو  اتحاد النمــاد  العرالٌٌن  -

  عضو نمابة الشعراء  والمبدعٌن العرب  -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو اتحاد االدباء الدوًل  وممره فً امرٌكا  -

 نابب ربٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  الشعراء والمثمفٌن  العرب  -

 عضو رابطة الشعراء العرب -

 عضو التجمع العالمً للشعراء العرب  -

 بؽداد- رابطة شعراء المتنبً  -

 عضو رابطة المرطاس والملم -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -
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 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -

 العراق- عضو رابطة شعراء النخبة  -

ُلٖ    ح٫ٍىٕ- ػٔخٕ \   ـ    ػ٠ٞ ٓئٓٔش  ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝث٤ْ ُـ٘ش ح٫ىد ٝح

 - عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -

 عضو  مركز النور للثمافة واالعبلم  ومركزه فً السوٌد -

االماراتٌة  -  عضو شبكة  صدانا  -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

 .  ػ٠ٞ حُز٤ض حُؼوخك٢  حُؼَحه٢ حُظ٢ٔٗٞ -    

 ٗخثذ  ٍث٤ْ  طل٣ََ ٓـِش  ح٣َُٜق حُلِٔط٤٘٤ش -     

 بؽداد-  عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر-    

 عضو هٌبة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

حُويّ - ٍث٤ْ ح٤ُٜجش حُؼَر٤ش ُظل٣ََ ٓـِش  ٓ٘زَ حُٔظوخػي٣ٖ  -   

 

حٟخكش ح٠ُ ػ٣ٞ٠ظٚ ٝٓ٘خًٍخطٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر٢ ػ٠ِ 

ُل٤ٔزي  . ح٫ٗظ٤َٗض  حٝح

 

مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة           *  

. واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  

 

ة على النت او      *   اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكتروٌن

فضاء االدٌب فالح – وشبكة صدانا  (االلوكة)الفٌسبن  وخاصة  المجلس العلمً السعودي
روابع االدٌب فالح الحجٌة  ومركز النور فً السوٌد  –الحجٌة  واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب 

 . وؼٌرها كثٌر  

 

و مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن العرب  * 

.وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة   

 
له عبللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 

الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً 

د االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  منهم  والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر وٌل

 عماد عبد السبلم رإوؾ   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجبلل الحنفً والكثٌرمن 

.االدباء والشعراء  المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة   

 
(الحضارة االسبلمٌة – اسبلم  سٌفبلٌزٌشن  )مولعه على النت كوكل   *   

                     (مإلفات فالح الحجٌة الكٌبلنً  )مدونته على كوكل باسم  *                  

     

:وله عدة موالع اخرى منها (فالح الكٌبلنً )مولعه على الفٌسبن *    
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مإلفات فالح \ الموجز فً الشعرالعربً \فالح الحجٌة - الشعرالعربً\ امٌرالبٌان العربً  )) 

فرع العراق وممثلٌاته فً  بؽداد –صفحات شعبة المبدعٌن العرب -  نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً 

ل   نوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار وارٌب ((وٌن  
 

 

 

*********************************  

 

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ

 

: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ ح٣٫ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝح٣٫ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ ح٫ىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ ح٫ىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ىد ٝح

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

ح٫ٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ ح٬ٓ٫ّ -   5

هٜش ٣ٞ١ِش  - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )ح٫ٗو٤خء  -  8

رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن  -   9

 ح٫ٍىٕ- ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

ح٫ٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 11

ُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح
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ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

ح٫ٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 ح٫ٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

ح٫ٍىٕ  – ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍحص ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش ح٫ٓخُٕٝ - 19

 (٣٫ٝش ُّٞ حٗـِْ  ح٤ٌ٣َٓ٫ش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1

حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 ح٫ٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

: ك٢ ػَ٘س ٓـِيحص    ٝك٤ٜخ حٌُظذ حُظخ٤ُش   (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

ٍ              ؿِءحٕ- 1  ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي ح٫ٝ

ٗؼَحء ٛيٍ ح٬ٓ٫ّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي -2

ٗؼَحء  حُؼَٜ ح١ٞٓ٫                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ - 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ- 4  ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ ح٫ٝ

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ- 5

ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ - 6

 ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ            ؿِءح ٕ     - 7

ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ           ؿِء ٝحكي - 8

 ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ- 9
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الشعر فً العصر العباسً االول 
 
 
 
 

 بامور الحٌاة  الٌومٌة   ثرأ تت  االمور التً  اوابل الشعر من          
وما ٌكتنفها من  تفاعبلت  واحداث  وما ٌجري علٌها  ما ٌؽٌر مسارها 

  ن الشعراء هم اعلىومنهجٌتها  سلبا او اٌجابا تبعا لبلحداث و ذلن ال
  وانفعاالتهم  النفسٌة   احاسٌسهم  فًفً المجتمع البشري   طبمة

 تبثك مما ٌشعرون   لدٌهم سامٌة رلٌمة  فهً عالٌةوالملبٌة  والفكرٌة 
ما ٌدور كل  به من خبلل تعاملهم مع الحٌاة ومع االخرٌن والطبٌعة ومع 

كانت الحٌاة فً هذا العصر لد تطورت كثٌرا فبل ؼرو ان   ولما بخلدهم 
 لتطور الحٌاة   فمد تطور تطورا واسعا تبعا   اٌضا بنطورها الشعر تطور

 وٌخرج  باتجاهات  كل المنافذ  من  والشعر ٌدخل .واتجاهاتها ومنافذها 
  وكانه شذى  عطر عبك  فً مهب نسٌم وٌسمو فً كل االتجاهاتشتى 
  اخصب الناس والشعراء -    الشعراءة فمد اتسعت افاق واخٌل. علٌل 
      – فً محكم كتابه  المرآن الكرٌم  فٌهم  تعالى هللا لم ٌمل أ   - خٌاال

  الشعري وتفتمت  الخصب  فازداد–  (   وانهم فً كل واد ٌهٌمون )
 فٌه فً كل  واالؼراض المختلفة   واتسعت الفنون الشعرٌة االخٌلة
 موجود ة فً   لم تكن  جدٌدة  وفنون الحٌاة فظهرت اؼراضمدارج 

   والحضاري للتطور الفكري  تبعا  ت هذهأنشؾالعصر االموي وما لبله 
   بٌن الثمافات والتزاو ج  تداخل ال منفكانت هذه الشاعرٌة  متؤتٌة  
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العباسً  حٌث     الوام المجتمع اجناس من    ووؼٌر العربٌة العربٌة 
 فكانت رافدا الفارسٌة والرومٌة والتركٌة وؼٌرهاب العربٌة ه اختلطت  فً

. واسعا  للحضارة  العربٌة فً  هذا العصر  وما  بعده 
 

 تطورت معانٌه ثم  وبهذا بتطور الحٌاة  تطور الشعر   لمد نعم          
  ووسعوا  وحللوها  لبلهم  بمعانً واسالٌب الشعراء تصرؾ الشعراء

  لكل ظروؾ  مجتمعهم    تبعا  منها  او انمصوا  وزادوا علٌها دابرتها  
  فً  تماشً  حٌاتهم  الجدٌدة واسلوبٌة  المجتمع  االنسانً   حاجتهو

  التشبٌه  فوجد  فٌه وكثر االبداع  الشعري  تطور التصوٌرؾ فٌها 
 ت المعانً  ودلت المحسنات اللفظٌة ورق  وكثرتوصوره  المختلفة 

  مما  كانت  علٌه  فً  العصور  ارق واسهل جدٌدة   الفاظتواستعمل
المختلفة  لبله   ولل  تم  استبدال االلفاظ  البدوٌة  والصحراوٌة بؽٌرها  

الشعر  تبعا  فً (االعجمٌة  ) بعض الكلمات ؼٌر العربٌةت كما استعمل
  واحسنوالهوى الشاعر واصله ان كان عربٌا لحا  او من الموالً  

 – تسمى الجمل العربٌة بها واصبحت وربط   وصٌاؼتها  استعماالتها
 .  معربةالفاظا 
        

 البدٌعٌة من طباق  الببلؼٌة واستعمل الشعراء المحسنات         و 
 فً هذا  للنظر  بشكل ملفت وجناس وتشبٌه واستعارات وكثرت هذه

 تطورا واسعا  العصر تطورا  فً هذا  ان الشعرؾ  ل  وباالجما العصر
   الشعرٌة االدبٌة  شتى المجاال ت  وفً اموره  جمٌع   فً وعظٌما

. واللؽوٌة والفنٌة
 
 

تطوره الواسع وافاله ل  ان الشعر العربً فً هذا العصر نتٌجة          
  وااللتصادٌة ثر بكل التٌارات واالحوال السٌاسٌة واالجتماعٌةأالمتسعة ت

من امور هذا باالضافة الى تطور الثمافة  و تعكسه كل ما تراءى لها
  .الشعرٌة 

 
ة يالعباس  الدولة  الدولة االموٌة ولٌام  سموط كان من اسباب         

االموٌٌن اتبعوا   ان   واالدبٌة والذي له ابلػ االثر فً الناحٌة الثمافٌة
 الصاعد او    للعنصر العربً الذي اعتبروه هو النسػ سٌاسة التعصب
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لّب علٌها الفبات  أ ّالنالل الحٌاة الى جسم الدولة المترامٌة االطراؾ مما
ؼٌر العربٌة التً اصبحت ضمن حدود الدولة االسبلمٌة المحكومة من 

  من العرب االموٌٌن  من اعداء لبلهم اضافة الى ذلن ان العرب انفسهم
 وضعوا اٌدٌهم بؤٌدي  هذه  العلوٌٌن خاصة ومنهم  مثل العباسٌٌن 

وتحالفوا معها على اضعاؾ الهٌمنة العربٌة على ؼٌر العربٌة  الفبات 
 ومن اكبر هذه  اسماطها اضعافها ومن ثم مرافك الدولة والعمل على

 حٌث اخذ الفرس ٌشعرون بمٌمة رد -  العربٌة الفارسٌة–  التحالفات
 لذلن واخذوا اتخذوا من االسبلم ذرٌعةؾ الدولة الفارسٌة  سلطة عتبارا

   واتخذوا من العلوٌٌن والعباسٌٌنٌعملون على ا ضعاؾ العنصر العربً 
 لتنٌر ت ٌختلفون الٌها  فً تعلٌمهم  عملهم السٌاسً  وشموعا عااشّم

 سرٌة فً  سٌاسٌة حركات  تظهر لدٌهم  تأوبد.    فً ذلن طرٌمهم لهم 
 من  معت   تحالؾ لوة عسكرٌةتحولت  بمرور الزمن الى  بداٌة امرها و

ها ـٌعرؾ ورـالم هاـواسماط االمـوٌة  دولة ـ ال ةـاراد االستحواذ على هٌب
   بالثمافة الرتباطها  للٌبل ى ذكرها عرجنا علولد . ة المنصفون ـس اــالس

. االدبٌة التً شملت كل مناحً الحٌاة ومنها السٌاسة
 

 المبلً ٌد طولى فً سموط   والتعصب  الحزبٌة كما ان للمنازعات      
 بؽض العنصر  على الحكم االموي فتجمعت كل هذه االسباب واالحوال 

 فتجمعت كلها   حكمهم سار علٌه االموٌٌون اثناء العربً االموي او ما
 انطلمت   بثورة ولاموا وبمعاونة  التٌار الفارسً  لٌادة العباسٌٌن ب

  تموملو حكمهم   وتسمط  شرارتها من ببلد فارس لتمضً على االموٌٌن
 . هجرٌة132  \العباسٌة الجدٌدة الفتٌة سنة الدولة 

 
لامت الدولة العباسٌة فً العراق اثر سموط الدولة االموٌة فً        
 وفً   لٌام الدولة الجدٌدة  وكبٌر فً  للفرس اثر عظٌم وكان الشام 

 بسٌاسة الدولة   الفرس  ولد ادى ذلن الى تدخل  وشإونها سٌاستها
 التباس الكثٌر من النظم والعادات والتمالٌد   ذلن الى ولد ادى ولٌادتها 

 الفرس فً  تملٌد  فً   واخذ الناس محل العربٌة  حلت  الفارسٌة التً
 بعض المناطك وخاصة فً  فادى ذلن الى هٌمنتهم على كثٌرة  اشٌاء 

 ي نفوذ العربال فضعؾ   االسبلمٌة  للدولة  والثؽور الشرلٌة ببلد فارس
والدولة التً اصبح الكثٌر من رجاالتها  ولل تدخلهم فً شإون الحكم 

 بعض   فً  ٌعمل نؾ انأولادتها من الفرس واصبح العربً الذي كان ي
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   طلباوال ٌزاولها اال مكرها  ٌحتمرها   كان العربً االعمال الحرة التً
.   والبحث عن لممة تسد رممه للعٌش

 
دولة  الخبلفة    )  فً  العراق   الفارسً  ضعؾ النفوذ       و لمد 

  الخلفاء  لوة   نتٌجةبعد ان استتب الوضع الحكومً  و (العباسٌة 
ابو  )  بمتله  كالمنصور  للخبلفة  العباسٌة  فً الصدر االول العباسٌٌن

   الحركاتوضربهم   (البرامكة  )   بنكبة  والرشٌد (مسلم الخراسانً 
 اال انها انتعشت – علٌها ولتهم والمضاء   فً   ظهرت  التً المجوسٌة

من بعدهم  بعد الرشٌد وهإالء  الخلفاء  كانوا  من اسباب ضعؾ العنصر 
العربً فً الدولة العباسٌة  بسب زواجهم  ازواجا فارسٌات وتركٌات او 

رومٌات  فكان اوالدهم منهن ٌمٌلون كل المٌل الى اخوالهم  وهذا ما فعله 
الخلٌفة المؤمون اذ ان  امه فارسٌة حٌث  لّرب الفرس  واعتمد علٌهم  

ولتله  وتسٌٌر    (ابن العربٌة  )فً  الحرب و المضاء على اخٌه االمٌن 
د فة  الحكم  وما  فعله المعتصم من بعده  و امه  تركٌة  اذ  لرب االتران  

وتسٌٌر دفة  الدولة  فٌهم  مما  طّمع  هإالء  وهإالء  فً  السٌطرة  
على الحكم  بحٌث  اصبح  الخلفاء  العباسٌون ضعافا من بعدهم  بتصرؾ 

السبلجمة  والبوٌهٌٌن وجعلوا هإالء  الخلــفاء  كؤدوات  شــطرنج  
 وظهر التطرؾ التركًٌتبلعبون  فٌهم  وفً  مصابرهم  كٌفما  ٌشاإون 

 االتران على الوضع ة  سٌطرظهرت  و الفارسً بدال عن التركً اوالنفوذ
المواطن  وساءت حالة السٌاسً  وربـما  االجتـماعً  والثمافً اٌضا  

  ؼٌر الخبلفةهٌبة  ٌبك للدولة   وطنه فً هذا الدور حٌث لم  فً العربً
. وكذلن الحال فً العصر البوٌهً .  فمط والرسم وباالسم

 
حٌث ارتفع  وجه الشعر العربً  فً الى تؽٌٌر هذه وؼٌرها ادت        

تمثلت  كما  المنهار  حكمهم  ونعً ضد االموٌٌن صوت الشعر السٌاسً 
  لٌسٌة   بٌن انفسهم  واستعر اوارها العرب ٌة بٌن لالعصبٌات المب

  لوٌة (  الشعوبٌة)  ظهرت حركة  وعدنانٌة  ولحطانٌة  كما نٌةاوٌم
   بٌن الهاشمٌٌن   واسعة  ظهور خبلفات وادت هذه االحوال الى. جدا

   وصلت الى حد المماتلة والعلوٌٌن  بٌن العباسٌٌن   وخاصة انفسهم
   المذهبٌة والدٌنٌة الخبلفات العمابدٌة والعصٌان والكراهٌة كما ظهرت

   شًء  كل  فً وصلت  الفرلة   ان  أي المختلفة بٌن الطوابؾ والنحل
 او  لكل فرلة  وكان  االسبلمٌة الدولة   الطامً فً     التوسع نتٌجة
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   ٌمودونها  ورجال  وشعراء  او عنصر او لوم او لومٌة ادباءمذهب 
  او لبلٌة كانت حركات سٌاسٌة او دٌنٌة او عنصرٌة  سواء  وٌحركونها

.. او ثمافٌة
 

كبٌرة  عناٌة  عنى الخلفاء العباسٌون فً الثمافة     ومن  جاتب اخر 
 واالدباء  ؼدلوه على الشعراء ا و  لتطوٌرها  بسخاء وبذلوا المال

  نتكاو  تطورت كثٌرا   بحٌث  وذوي االلباب والعلوم والثمافة والمفكرٌن
 بٌن هإالء واسعة وشجعوا الترجمة من اللؽات االجنبٌة الى  المنافسة

العربٌة فكانت رافدا جدٌدا ٌصب فً بحر اللؽة العربٌة فاتسعت االفاق 
العلم والثمافة واالدب واللؽة   فً مٌادٌن  وتبارى الرجال فً السباق

 فً هذا   ثمافة عربٌة واسعة  فكان لذلن االثر الكبٌر فً لٌام والدٌن
 العربٌة  من مفاخر االمة   مفخرة  تعد زالت لحد االن العصر ما

. وعصورها الذهبٌة 
 

وكانت الثمافة العربٌة مستماة من مصدرٌن االول الثمافة العربٌة         
التً كان علٌها العرب لبل هذا العصر من االداب الجاهلٌة من شعر ونثر 

 نبعت من المران الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة او لل   واالسبلمٌة التً
 وكذلن (وحارسا علٌها  ) وحافظا  لها كان المران الكرٌم رافدا واسعا

   والعلوم  و االدباء االموٌٌن  الوال الشعراء كذلنالحدٌث الشرٌؾ و
 لتصل فً نهاٌة الدولة االموٌة الى  فً زمنهم التً اخذت باالتساع 

انها   اال ٌزة بعد ان نمت جذورها وعلت منابتها تمالثمافة العربٌة الم
. تت ثمارهاآازدهرت فً هذا العصر و

 
 ترجمت من االمم  التً  االجنبٌة  اما المصدر الثانً فهً الثمافة        

و كانت نتٌجة  والهندٌة المجاورة للعربٌة كالفارسٌة والتركٌة والٌونانٌة
تت آ ؾ و باالسبلم  العربٌة  االمة حتمٌة النصهار هذه االلوام فً ٌوتمة
 فتوسعت   وثمافاتهم خٌلة الشعراء اكلها حٌث اثرت التاثٌر الكبٌر على ا

معان  بمصابد ذات   وتفتمت لرابحهم لتاتً  وازدادت علومهم افكارهم 
 لشعرل  المتذوقؾ   . فٌها وجلٌا  واضحا  االلتباس  كان   جدٌدة شعرٌة

 تلن المٌزة التً تطالعه من خبلل   هذا العصر ال تخفى علٌهالعربً فً 
 المشوب  بالرلة  ذلن الطابع   صالحة تحمل طابفةالنتاج  الشعري الثر و

 الشعري  تإكد هذا االتجاه فً األسلوبل
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 : الحظ لول بشار بن برد متؽزال 
 

 ُْ ٣طَ ٢ِ٤ُ ٌُٖٝ ُْ أْٗ
 ُْ ٝٗل٠ ػ٢٘ حٌَُٟ ٤١ٌق أ                                     

 

   هظْ حُلذ ُٜخ ك٢ ػ٘و٢

  ٟٓٞغ حُوخطْ ٖٓ أَٛ حٌُْٓ                                                 

   
  ػ٢٘ ٝحػ٢ِٔ(ػزي)ٍك٢ِٜ ٣خ 

  ٝىّ  ُلْ ٖٓ (ػزي )ا٢٘ٗ ٣خ                                                

 
خ ٗخف   ًٔ ٫  إ ك٢ رَى١ ؿٔ

 ٜٗيّ ٧ ػ٤ِٚ   طًٞؤص   ُٞ                                            
 

ن  علفوهآ وتمالٌدهم وما   فً عاداتهم امة واحدة كان العرب           
  رلعة   توسع  نتٌجة  بؽٌرهم من االلواما اختلطوفلما   ابابهم واجدادهم

 الواسع  حٌث امتدت االسبلمً نتٌجة الفتح  الدولة العربٌة االسبلمٌة او
الخبلفة العربٌة  االسبلمٌة من الصٌن شرلا الى المحٌط  االطلسً ؼربا 

حتى لٌل ان الخلٌفة هارون الرشٌد كان ٌخاطب الؽٌوم فً السماء فٌمول 
  (اذهبً اٌتها الؽٌوم فً السماء  فؤٌنما تكونً ٌؤ تٌنً رزلن وخٌرن  )

   فً العصرٌن االموي والعباسً   بهم نتٌجة التعامل او التمارب وامتزجوا
 العرب الندساس االلوام   تفرق فً   اثر عظٌم ذا التوسع  له كانو

 و  ضمن الكٌان العربً  هم  لناتا كً  اٌجاد  فً  الجاد االخرى وعملهم
  منها جاإوا   التً   للفبات  وتمرٌبهم هٌمنتهم على امور الدولةومحولة 

   عن دفة الدولة ورجالها  فؤدى ذلن  الى لٌام العرب ابعادهممحاولة  و
جامعة للعناصر ؼٌر   او  المة  للعنصر العربً  معادٌة شعوبٌة حركات 
.   واالتران  وخاصة من الفرس العربٌة

 
اعٌادهم  بمشاركتهم ثرألمد تاثر العرب بالفرس كثٌرا فظهر هذا الت      

   وشٌوع  الجمٌبلت   والؽلمان العرب الجواري التناء وواحتفاالتهم 
  ما لمكل   و  والبلمباالة  والفساد  والمجون  و الخبلعة  واللهو العبث

المجوسٌة   المستماة من االفكار االلحادٌة وبث  لبل  من ذي لفه العربأي
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حدى   شابن ممارالشعوبٌة و كل امظهرت الزندلة و فكثرت  والوثنٌة 
 دعاة  ةدمطار  من  العباسٌة صدر الدولة فً   العباسٌٌن  ببعض الخلفاء

 وكذلنوالرشٌد  المهدي والمنصور  كالخلٌفة  منها   االعمال للحد  هذه
فً دلابك  حتى  على الحٌاة  العامة  االمور وطؽت هذه المذهبٌة  

   االجتماعٌة فً امور الحٌاة وسكن مالمؤكل  والملبس وال  امورها  مثل
  وشٌدت المصور وتوسع - نصؾ عربً - جدٌد بزي تزٌا  من  فوجد 
كل مرافك  شملت بحٌث     وتفننوا  فٌها  االنشاء البناء و فًالناس 
.  العامة الحٌاة

 
فمد تنوعت اسالٌب الحٌاة وطرق الكسب والمعٌشة وكان لكل ذلن        

رٌة عن شو ظهرت فن بحٌث  تٌار الشعر العربً  تطور اثره الكبٌر فً
 الحٌاة   ووصفت . بالمذكر كالؽزل موجودة او معروفة   تكن  جدٌدة لم

 من لصور  وصلت الٌها ي ت ال على حالتها الجدٌدة  ومظاهر الحضارة 
ولد ادى ذلن الى ارتماء الشعر درجات على   واعٌاد   ومواسم ورٌاض

. فً سلم الثمافة العربٌة
 

كثٌرا  لمد تطورت اسالٌب الشعر العربً فً العصر العباسً           
 وزٌادة   ونمو مداركهم  الشعراء على الثمافات االجنبٌة جراء اطبلع
الحضارٌة فً هذا العصر فمد مال الشعراء  وتطور الحٌاة  معلوماتهم 

 والع الحٌاة ن م جةوالى استخدام االسالٌب السهلة المفهومة المنس
او البدوٌة التً لل استعمالها او الصعبة  وابتعدوا عن اللفظة ةالمعاش

   الجدٌدة وااللفاظ   البدٌعٌة  هجرت فً االؼلب واستعملوا المحسنات
  الفاظ  من استخدام بعضهمفً  لتطور االمور وحتى وصلت الحال  تبعا

  حٝ حُط٣َوش٣ؼ٢٘    ٓلّٜٞ ح٧ِٓٞد  حٕ ٤َٕٗ ٝهي    فً شعره اعجمٌة

 ٙ ٌِٓض أِٓٞد ٓؼ٬ ٣وخٍف ح٤ًُِٞٔش حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُ٘خػَ ك٢ ٗظْ ٗؼَٙ 

 .ٙ  ح٫ك٠َ دٝ أَٓ ٣وخٍ ٬ًًٓٚٔخ   ٝ ٣َ١وظٚٝطؼ٢٘ 
 

 حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء ٝحُ٘وخى طـ١َ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُظ٢  ٝ ًِٔش ح٧ِٓٞد         

 حٗلٜخُٜخ ػٔخ  رٔؼ٠٘ حُِـ٣ٞش   حُظَح٤ًذرٜخ   حَُٔحىٝ  ح٫ك٤خٕ ك٢ رؼٞ

ٍٕ   ٖٓ طيٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ا٣ٜخّ حُ٘خػَ ح٫هَ  ك٢ ٗلْ  ٠َٓٔس ًخٗض   ٓؼخ

  طيٍ ػ٠ٍِرٔخ  ٣ـؼَ ٖٓ ح٧ِٓٞد ًِٔخص َٓٛٞكش ًحص كَٝف ٝٓوخ١غ 
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ٌُُي  أٝ حُـٔٞى ٝحُوزق  ٣ٜذ حُل٤خس ٝحُـٔخٍك٤غ     ٨ُِٓٞد ٢ٗءكْٜ

. حُ٘ٚ حٝ ٌٛح 

 
ٛٞ ٣َ١وش حُظؼز٤َ رخ٧ُلخظ حُٔظَطزش ػ٠ِ ٓؼَكش طَط٤ذ         ٝرخُـِٔش  

١ٍٕ  ٣َ١وش ح٧ىحء حُِلظ٢ ُٔخ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ حُ٘لْ   ٗٔوٚ حُلٌَ ٖٓ ٓؼخ

حً    رخُٔؼخ٢ٗ  حُط٣َوش حُظؼز٣َ٤ش حُظ٢ طَطز٢ حُحء ٗظٔٚ حُؼوَ ٖٓ أكٌخ١ٍٝ

 ىطليع ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘  ٝأٗٚ ٍرٔخ ٣ؼظٔي ك٢ ٗظ٣َظٚ ػ٠ِ ح٫ػظيحٓخ أٍٝ حٕ 

  ُِلع  ػَف١ اٗٚ ٫ ٣ظٍٜٞ إٔ  حًٓوظِلش ع ١ًًَٙ ك٢ ٓٞح١ٝرٔـٔٞع ٓخ 

 - ك٢ ح٧ُلخظ  طٞه٠ حُظَط٤ذ١ ٓخ  ٝ إٔ  ٓؼ٘خٙ ػَف١  ٟغ ٖٓ ؿ٤َ إٔحٓٞ

خٝط٤ٔ٘وخ  طَط٤زًخ  ٖٓ ك٤غ ٢ٛ أُلخظ ًٔ   طٞه٠ حُظَط٤ذ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ١أ١ ٝٗظ

 س هيّ دطَطذ رل٤غ  ص    آػخٍٛخ١فصم١ٝك٢ حٗظوخء  ح٫ُلخظ  ػَٔ حُلٌَ ١ٝ

 حُؼِْ رٔٞحهغ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ٓغ    رٜخ ٫كوش  ٝ  ح ُٜخ طخرؼشطزو٠  ٝ ُٔؼخ٢ٗح

  ك٢حُ٘ٚ  ٝ ٣و١ٞ  حُيحُش ػ٤ِٜخ ك٢ حُ٘طن  ح٧ُلخظ  رٔٞحهغ حٝ حُ٘لْ 

ح٤ٌُ٘ٛش   ٍُِٜٞس  ١خرنّ حٍ ىحء حُِلظ٢  حٝ رٔؼ٠٘ حهَ ٛٞ ح٧ح٧ِٓٞد

رل٤غ    ك٢ حُِٔخٕ حُؼَر٢ س حٌُِٔش ىٍ م ٕع  ُٔلّٜٞ ح٧ِٓٞد حُ٘خؿْ

  ح٬ٌُّػ٠ِ ح٣ـخى   ٝحُظَّٔ   ٝح٫ُٜخّ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُطزغ ػَٔس ٣ٌٕٞ  

  ٓخ ٣ؼظَٔ  ك٢  ك٤ٚ  أٝ حُوخُذ ح١ٌُ ٣لَؽ  حُز٤ِؾ  ح١ٌُ ٣٘ٔؾ ك٤ٚ حُظَح٤ًذ

.    حُز٬ؿش ٝحُز٤خٕ ٝظ٤لشٝٛ٘خ طٌٖٔ  هِزٚ  ٝٗل٤ٔظٚ  ٖٓ حكخ٤ْٓ 

 

 رخػظزخٍ    ٤ًِش  ُِظَح٤ًذ حُٔ٘ظٔش ٤ً٘ٛشحٍ  ٍٛٞسٛٞ حٍح٧ِٓٞد        ف

 ٖٓ أػ٤خٕ  حٌُٖٛ  ٣٘ظِػٜخ   ٝطِي حٍُٜٞس  هخٙ  ػ٠ِ ط٤ًَذ حٗطزخهٜخ

ػْ ٣٘ظو٢ حُظَح٤ًذ  ًخُوِذ ٤ٜ٣َٛخ ك٢ حُو٤خٍٝٗوٜٞٛخ رل٤غ حُظَح٤ًذ 

ًٔخ ط٤ٔ٘وخ  ٓظَحٛخ   ك٤ٚ  ك٤٘ٔوٜخ ٝحُز٤خٕحُ٘لٞ حػظزخٍ ػ٠ِ حُٜل٤لش 

ًُي    ٣ظٔغ  كظ٠ ك٢ حُٔ٘ٞحٍ أٝ حُ٘ٔخؽ ٙ  حُوخٙ  ك٢ هخُذ حُزّ٘خء ٣لؼِٚ 

ح٫ٓؼَ  ػ٠ِ حٍُٜٞس   ُِلٍٜٞ ح٬ٌُّ  رٔوٜٞى٠ٔٓ٫ رلٍٜٞ حُظَح٤ًذ ح

ٖٓ     كٖ ٌَُ  ٌُح  ف حُؼَر٢  ُِ٘خػَ حُِٔخٕ ٌِٓشٝح٫ك٠َ ٝح٫هَد  ٍ

 ٌٝٛٙ ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٢ ٗلٖ ٗوٍَٛخ  ٖٓ ح٬ٌُّ أٓخ٤ُذ طوظٚ رٚحُلٕ٘ٞ  

  ٖٓ  ك٢ حُ٘لْ  طَٓنكخُش  هي     ٝاٗٔخ ٢ٛ  ك٢ ٢ٗء ٤ُٔض ٖٓ حُو٤خّ

٢ً طؼزّض   ؿ٣َخٜٗخ ػ٠ِ حُِٔخٕى ١  طـ١َ ٗؼَ حُؼَدحٍك٢  حُظَح٤ًذ  طظزغ 

ُو٢ رٌَ٘ ح٠٘ٓ  ا٠ُ كْٜ حُٔض حُٔطِٞرش ك٢ طو٣َزٚ  ٍٛٞطٜخٛٞطٜخ ٝ

 ك٢ ح٧ِٓٞد   كخُو٤خٍ   ٖٓ حُـٔي  حَُٝف ُِٓ٘شٝحُظ٢  طٔؼَ   ٝحك٠َ 

ٖٓ َٓٗش ٣َ١وش د   ٝػ٤وًخ ٝٓخ ٣ظَٜ رخُٔؼ٠٘ حطٜخ٫حُٔٔظؼخٍس   رٞٓخثِٚ
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ٛٞ ٣َ١وش حُظؼز٤َ حُِلظ٢ ف  ُِظؼز٤َ أٗٚ ح٧ىحس حُٞحٟلشك٤غ ١َم حُظل٤ٌَ 

 طٜخ  ٝٓيحٍ ؿٞى أىم هلخ٣خٛخٝحُٔؼزَس  ػٖ   م حُلٌَس١ْٗص  ػ٠ِحُلخىػش  

حُٔؼزَس ػٔخ  ك٢     رخُٔؼخ٢ٗ ٝٓيٟ ٜٟٜٗٞخ  حُظ٤ٔ٘ن  ٣َ١وشحٜٗخ أٝ 

: ٫كع  هٍٞ حُزلظ١َ. ىٝحهِٜخ حٝ ٓخ  طٌظ٘لٚ  ٖٓ  ٓؼخٕ  ر٤ِـش 

 
ن الرٌاض الحور ٌكسٌن حولها  أ  ن  
 افانٌن   من  افواؾ  وشً    ملفك                                      
 
اذا الرٌح  هزت  نورهن تضوعت  

ر  مسن     مفتك ئ روابحه  من  فا                                      
 

ن المباب البٌض  والشمس  طلعة أ  ن
تضاحكها انصاؾ  بٌض    مفلك                                          

 

   حُيُٝش ك٠خٍسك٢ ٟٞء هي ٛخؽ حُ٘ؼَحء حُؼزخ٤ٕٓٞ أٓخ٤ُزْٜ         ٍ

ا٠ُ  حهَد ح٧ِٓٞد حُ٘ؼ١ٌَُح ؿخء    ُِلٕ٘ٞ  طٌٝهٜخ  ٣َ١ٝوش ٝػوخكظٜخ

ك٢  ٝٗخػض  ك٢ حُظؼز٤َ   ٝحُيٓخػش ٝحُيهش ك٢ حُظ٣َٜٞ  حَُهش ك٢ حُ٘ٔؾ

ح٣ُِ٘ش ٝحُـٔخٍ ٝحًظ٘لض  َٟٝٝد ٖٓ ُِهَكش حُِلظ٤ش كٞح٤ٗٚ أُٞحٕ ٖٓ ح

 كَىص ٝ حُؼٞح١ق ِٛ   حُٔئػَس  ٝحُظ٢  هي  صٖٓ حُلوخٓشكخُش    أٗـخٓٚ

   رطزؼْٜ  ٤ٔ٣ًِٕٞؼَ  طل٠َح ح٫كخُ٘ؼَحء  . كٔخّ  ح٫حُٔ٘خػَ  ٝطؼ٤َ

 ٓظ٣ٜٞٚ حُطزغ حُل١َ٠ صف ًَ ٢ٗء     ك٢  ٝح٫ْٗ ٝح٣ُِ٘شح٤ٌُخٓش    ا٠ُ

ػ٠ِ حُظؤٗن ٝطوَرٚ ح٤ُٜخ  ٝٛٞ ٓخ ٣يَُ  ٣ـٌرٚ  ٝ ًَ ٓخ كُٞٚ  ك٢  ح٧ٗخهش

   ٗؼ١َ أِٓٞد ح٣ـخى   ك٢  ه١ٞ ٓزذٌٝٛح    ٍٝه٤ٜخ ح٧ًٝحم ٌٛٙ ططٍٞ

ٓؼَ َٓآس ٤ٗوش   أ ٤ٛخؿشك٢  كٖٔ   ػ٘يٙ طٔظ٣َق ٍ طًَٖ ح٤ُٚ حُ٘لْ 

ٝحُظ٤ٔ٘ن  ح٠٘ٓ٫    ُـٔخٍ  حكٕ٘ٞح  ًَ   ٛللظٚٛو٤ِش  ػخًٔش  ػ٠ِ

:   ٝح٫ك٠َ  ٫كع  هٍٞ ر٘خٍ ك٢ ًُي  

  

  د ٍهٚ حُز٘خ ٕٝٝٓن      

  ر٤ٌظٚ  ر٠ٌ ػ٢َِّ ٝٓخ                                              

 

ح كًٔ٘خ ٍأ٣ـ ـض       ًَ  ٣خ ٓ٘ظ

  كي٣ظٚ  ؿخ٣ٍش   رٞؿٚ                                              
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   ط٢ٗٞٔٔ   رؼؼض ا٢َُّ     

 ػٞد حُ٘زخد ٝهي ٣ٞ١ظٚ                                           

  

 ًُي ح٧ِٓٞد  ك٢ ح٫ِٓٞد حُُٜٔٞشٛخ د ٗوٜي         ػْ  كخُش ؿي٣يس ٝ

ٍرٔخ   حُُٜٔٞشٌٝٛٙ     رؼ٠ْٜ ح٤ُِٖ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُؼخ٤ٓش أٝ ٣ئػَٛخ

 ٣ٌٜٕٝ٘ٞ  ػٖ ح٣٫ظخء   رٔؼِٜخ  ٕهلوٞك٢  ك٢ أٓخ٤ُزْٜ ؿ٤َْٛ ٛخٍكخٝ

  ػْٜ٘  حٓظ٘خػخ  ٍرٔخ  ٣ٌٕٞ  ػ٘ي  رؼ٠ْٜ  طٔ٘غٝطْ  ػ١ْٜ٤ِ ٓظؼٚصٝ

 رٌؼ٤َ   حُٔ٘ٞرش ٣ٝ٘ظ٢ٜ رْٜ ا٠ُ حُل٤َس  ٣ِْٜٔٔ ا٠ُ ح٤ُؤّٗي٣يح   هي 

ٌٝٛح ٓخ ٤ٔٔٗٚ رخَُٜٔ حُٔٔظ٘غ  ٝهي  ٗٔؾ  ك٤ٚ  ًؼ٤َ ٖٓ  .ٖٓ ح٩ػـخد

: ٫كع  هُٞٚ حُ٘ؼَحء  ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ْٜٓ٘  حرٞ حُؼظخ٤ٛش 

 

                  ٍِ ٣ ِِ ْٖ َػ ِٓ ْْ ٍأ٣٘خ  ًَ 

٣ْض                                                     ِٞ ُُ٘ٞف ػ٘ٚ ١ُ   حٌُ

 

               ٍَ ِك٤ ََ  ٛخَف ٓ٘ٚ رِ

ُيُٝف                                                   َّٜ َِ حُ ْٛ  ٛخثُق حُيَّ

 

ِّ ك٢                ِٞ حُ٘خ  ُٓٞص رؼ

                                               ٍّ ِٝ ػ٠ِ هٞ ٍْ   كُظُُٞف  ح٧

 

 ٤ٜ٤َٓ حَُُٔء ٣ٞٓخً               

َٔيحً                                                  ُٝف  ك٤ٚ  ٓخ ..َؿ ٍُ   

  

 مما كان ٌسٌر علٌه ا اؼلب شعراء هذا العصر كثٌر  ترن ولد          
الى  االمور  ووصلت  .بالؽزل   كاستهبلل المصٌدة الشعراء فً الجاهلٌة

 من ا  سخرو واعتبرها بالٌة  والطرٌمة هذه   من  بعضهم  تهكم ان 
.  حافظوا علٌهان الذي الشعراء 

  : ٌمول ابو نإاس 
 

لل لمن ٌبكً على رسم درس 
 جلس    كان ضر لو  ما   والفا                                    
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دخول الشعر بعض االلفاظ واالصطبلحات العلمٌة  الحظ       وكذلن 

: واللؽوٌة كمول الشاعر ابو تمام فً الخمرة
 

 حبابها   بالعمول تلعب خرلاء          
 

 باالسماء       االفعال  كتبلعب                                      
 

طباق ال و  كالبدٌع مال المحسنات الكبلمٌة الببلؼٌةعوكذلن كثر است      
ن ن وتؾ المختلفة ستعاراتاال و  الفردي و التصوٌريتشبٌهالجناس والو

 اللؽوٌة ولدراته  كل لدر امكاناته بها  لشعرهم   وتزٌٌنهم الشعراء فٌها
:  شاعرٌته ٌمول البحتري ولوةالببلؼٌة والشعرٌة  

 
 شاننا   او مثل فلم ار مثلٌنا     

 
 هّجدا  نعمن و   اٌماظا  نعذب                                     

 
   فً الشعر فوجد فٌه  االعجمٌة كثر استعمال الكلمات      وكذلن  

الشاعر ؾفارسٌة ال  اعجمٌة مثل الدٌباج  او الفاذولج   وخاصة كلمات
   وٌعٌش فً بٌبة  والعجم جمهور مزٌج من العرب إلى  ٌتحدث كانه 

عن صبلبة حٌاة البادٌة بالشباب  الجدد عدت ت ب احضرٌة وهذه البٌبة لد
 العربٌة   ملكاتهم  فلم تعد  العربٌة الصحراء  فً  أنماطهاوصعوبة  

ازاء هذه التؽٌرات   التماسن   على  لادرة  ولابلٌاتهم  النفسٌة األصٌلة
 الجدٌد  فد  بالوا  وتؤثروا بالحضارة العباسٌةانفسهم  واحوالهم  فبلنت 

 . بؤذوالهم وخلطها الذي حبب السهولة إلى نفوسهم 
:  الحظ  احدهم ٌمدح الخلٌفة  الرشٌد فٌمول

 
 من ٌلمه من بطل مسرندي

 
  بالسرد  محكمة  زعفه فً

 
  والكرد   رأسه  بٌن تجول
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 لما هوى بٌن ؼٌاض اآلسد

 
وصار فً كؾ الِهَزْبر الورد 

 
 ولكن  من هذا المزٌج- ؼالبًا-أن الشعراء أنفسهم كانوا : وثانٌهما

 وثمافتهم   إلى النهج العربً الصمٌمفهم مواهبهم الفنٌة كانت تعط
 ولهذا كانت   كانت تشد من ملكاتهم فٌما ٌتصل بالتعبٌر والعربٌة وآدابها

سرة آ بما تضمنت من رلة  من باب السهل الممتنع أسالٌبهم فً ٌسرها 
اما فً االؼلب    خلوا هذه االلفاظ د ا والشعراء الذٌن . وعذوبة خبلبة

واسع  اطبلع  او لهم  من اصل فارسً او ٌمٌلون الى االصول الفارسٌة 
. وابن المعتز  وابن الرومً   كابً نإاس  الفارسٌة اللؽة فً

:  ٌمول ابن المعتز 
 

لم نصطبح فلٌالً الوصل مممرة 
 اسحار   الشمل  باجتماع كانها                                        

 
اما ترى اربعا للهو لد جمعت 

 ومزمار   ولانون   وعود  جنن                                       
 

وكل ما احاط  علمٌة  فلسفٌة و الفاظ  اسالٌب الشعر الى  دخلت      ثم ا
  وجد  اسلوب  ولوة  وتطور وابتذال  ومعالم ثمافٌة من امور بالشعراء 

 .   واجاد فٌها  من ابدع   والشاعر  فً شعر هذا العصروهزل 
: الحظ لول ابً العبلء المعري  .
 

 اذا رجع الحصٌؾ الى  حجاه 
 بالشرابع   وازدراها  تهاون                                      

 
  فخذ منها  بما  اتان    لب 

   وال ٌؽمسن  جهل فً  صراها                                    
 

وهت ادٌانهم  من كل وجه  
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     فهل  عمل  ٌشد   به   عراها                                  
 

          
كان من اثار تطور الحٌاة العامة فً العصرالعباسً ان تطورت         و

الحضارة والثمافة والسٌاسة وتطورت تبعا لها معانً الشعر واخصبت 
عانً ماخٌلة الشعراء وازدحمت بشتى معالم الحٌاة وتفنن الشعراء فً 

 واضفوا  لبلهم الشعر فمد تصرؾ الشعراء اوال بمعانً شعر االلدمٌن 
الصور الشعرٌة   حواشً ة  والطرافة ورق  الحسن من طابعا  علٌها 

 لؽوٌة تكاد تكون  والببلؼٌة فاستخدم الشعراء الٌسة منطمٌة وتعبٌرات
فاحسنوا   االنواع   وتباٌن  االلوان  لشابة من  لها  البسوه جدٌدة فٌما 

 فجاإوا  ضافٌةا   واسعة اخٌلتهم الى افاق واتسعت   واالبداع  التصوٌر
 وتظهر هذه االبداعات فً التشبٌه وسعة الخٌال الشعري وما اكتنفه  بها

اضافة   بٌان   و  وجناس  طباق  من  محسنات اللؽة  فً من اضافات
 وتبلحمها   المعانً  وتسلسل   الجمٌلة والصور  اللفظٌة   التراكٌب الى
: فمن تصرؾ الشعراء بمعانً االلدمٌن لول الشاعر سلم الخاسر    

 
فانت كالدهر مبثوثا حبابله 

 منه وال هرب أملج والدهر ال                                       
 

ولو ملكت عنان الرٌح اصرفه 
فاتن الطلب  كل ناحٌة ما فً                                        

 
: ومن تطور واستعمال االلٌسة المنطمٌة لول الشاعر البحتري

 
دنوت تواضعا وعلوت مجدا 

 وارتفاع    انحدار  نانأفش                                       
 

كذان الشمس تبعد ان تسامى 
 الضوء منها والشعاع  وٌدنو                                    

 
  لول الشاعر الحسن الشعري  والتصوٌر االبداع  حسن  ومن     

:            متؽزال  بشار بن بردالمجدد 
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 \       

 

 ٣خ هّٞ ح٠ًٗ ُزؼٞ حُل٢ ػخٗوش

 ٝح٧ًٕ طؼ٘ن هزَ حُؼ٤ٖ أك٤خٗخ                                                 

 

  كوِض حكٔ٘ض حٗض حُْ٘ٔ ١خُؼش

  حَٟٓض ك٢ حُوِذ ٝح٫ك٘خء ٤َٗحٗخ                                        

 

   باتت تناولنً فاهاً فؤلثمـــــهُ 
   جنٌّة ُزّوجت فً النوم إنســانا                                           

 

  كخٓٔؼ٢٘٤ ٛٞطخ ٓطَرخ ِٛؿخ

  حٗـخٗخ  ك٤ي  ٓلزخ   ٛزخ  ٣ِ٣ي                                                

 

  أٝ ًٖ  ٓلِـش  طلخكخ  ً٘ض ٣خ ٤ُظ٢٘

  ٣ٍلخٗخ   ح٣َُلخٕ ه٠ذ  ص ٖٓ                                                 

 
 

الشعر   نظم   وكٌفٌة  الشعر علم اوزاناو  العروض  علم        اما 
الشعر فهو   بنشوء أ  نشؾ   والنثر  الشعر بٌن   والفارق  والنطك به 

بافضل   وارتبط   المعانً  حسن اذا اتفك مع  تهروح الشعر وحرن
  الشعر  جسد   فً  التً تسريي الموسٌكاو    النؽم  او لل هو االسالٌب

 الشعر او سماعه اء   ال نش  العربٌة  خبلل االذن الموسٌمٌة  ومن العربً
. او تذوله

 
لم ٌكن العربً بحاجة الى تلمً موسٌمى الشعر عن طرٌك الدراسة      ؾ

 العربً   لدى الموسٌمٌة  االذن   كانت  بل  معٌنة  باوزان تثبٌتها  او
  خبلل العصور الجاهلً وصدر  بعٌد مدى  الى   حساسة صاؼٌةمرهفة 

   حركة اصوات  و  انؽام  علىر فانشد العربً الشعاالسبلم واالموي 
 العربً   مرء تهادي ال من خبلل  او  نها ر  او  لٌل  فً  وسٌرها االبل
  ظهره  فوق  تهتز  امراة  او  للٌبل  به للٌبل  تتهادى  علٌها راكب وهو 
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التً  الخٌام   تلن  فً الضارب  الهواء   حركة و منا   هودجها فً
  منؾ  , للمتال  حركة الخٌل الزاحفة شدة من  و  ا فٌها وعبثهٌسكنها  
 فبمٌت االذن  وتطورت  الموسٌمى الشعرٌةوجدت    ومن ؼٌرها كل هذه
طٌها ن او بعض  معاٌبها ترابطها  فً الشعر و انؽامها عارفة  العربٌة 
  والمول فً هذا  وروٌها واعمدتها اوتادها  و وزحفاتها  اوخبنها 

المنشورة فً ( النؽم االٌماع )الحظ ممالتً بعنوان -  طوٌلالموضوع   
اسبلم  ) او مولعً فٌه فً مدونتً على النت  و ( فً االدب والفن)كتابً

 . (سٌفبلٌزٌشن 
 

 وكثر اللؽط وتشابكت االصوات كلما كثرت البشرٌة  ازدحمت الحٌاة       
 االصوات  واختلفت  على االذن العربٌة كل هذهتكثرؾ  واختلطت ببعضها

   وبالحٌاة  باالعاجم العرب زدهارها وتمازجا بعد تطور الحٌاة ونؽماتها 
من لؽظ فٌها   وما  واالسواق   وتشابكها  االممٌة  والحضارة العامة

  وتتذوله  لتفهمه  امر مكتوب  الضروري اٌجاد من فاصبح وضجٌج  
علم العروض أ فنش سماعه   عند  فً نشاته او االذنوٌعٌنها  او تعٌن

  . البصري فً العصر العباسً االول على ٌد الخلٌل بن احمد الفراهٌدي
 

درس لاله الشعراء و  كل مالجلٌل درس هذا العالم العربً ا         
والتباٌن بٌن نؽمة صوات  ونؽماتها  ومخارج الحروؾ من الحلك  اال

تتعدى   وحدٌثا ال وجد ان الشعر العربً لدٌمافؤ. واخرى ولٌد كل ذلن 
الشعر العربً  هً بحور   بحورا اسماها  عشر نؽما انؽامه الخمسة 

  .  لصابدهم واشعارهم-وال ٌزالون  -  العرب الشعراء  فٌها  الذي انشد
 

  فً الدراسة  نفسه  اجهد جاء  من  بعده  تلمٌذه  االخفش وثم         
 اخر ابتكره ابتكارا من خبلل معرفته الواسعة فً الموسٌمى   بحرا لٌجد

  الوزن  حٌث اخر النؽمات منبه     تدارن (المتدارن)الشعرٌة اسماه 
 ٌنظم ا هً التً  بحور الشعرالعربً ستة عشرا بحر فاصبحتالشعري  

 . بها الشعراء لصابدهم واشعارهم 
: وهذه هً اذكرها مع تفاعلٌها

 
 :وأصل تفاعٌله: الطوٌل - 1
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  .  فعولن  مفاعل  مفاعٌلن فعولن
 
 

 :وأصل تفاعٌله: المدٌد - 2
 

.    فاعبلتن  فاعلن  فاعلن فاعبلتن
 
 

 :وأصل تفاعٌله: البسٌط - 3
 

 . مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 
 

 :وأصل تفاعٌله: الوافر - 4
 

.   مفاعلتن  مفاعلتن مفاعلتن
 
 

 :وأصل تفاعٌله: الكامل - 5
 

  متفاعلن  متفاعلن متفاعلن
 
 

 :الهزج وأصل تفاعٌله- 6
 

.  مفاعلٌن   مفاعلٌن   مفاعٌلن
 
 

 :الرجز وأصل تفاعٌله- 7
 

.   مستفعلن   مستفعلن مستفعلن
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 :الرمل وأصل تفاعٌله- 8

 
 .    فاعبلتن   فاعبلتن فاعبلتن

 
 

 :السرٌع وأصل تفاعٌله- 9
 

. مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 
 

 :المنسرح وأصل تفاعٌله- 10
 

.   مستفعلن  مفعوالت مستفعلن
 
 

 :الخفٌؾ وأصل تفاعٌله- 11
 

.  فاعبلتن  مستفع لن فاعبلتن
 
 

 :المضارع وأصل تفاعٌله - 12
 

.   مفاعٌلن  فاع التن مفاعٌلن 
 
 

 :الممتضب وأصل تفاعٌله- 13
 

.     مستفعلن  مستفعلن مفعوالت
 

    :المجتث وأصل تفاعٌله -14
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 فاعبلتن   فاعبلتن  لن مستفع     
 
 

 :المتمارب وأصل تفاعٌله -15
 
.     فعولن  فعولن فعولن فعولن    

 
 

 (وٌسمى الخبب أو المحدث  )المتدارن  -16
 :وأصل تفاعٌله

 
.     فاعلن  فاعلن   فاعلن فاعلن   

 
            اال ان هذه  البحور  لم تبك على حالها  فمد اجتزبت  ونهكت  

ولحمها  التؽٌٌر او انشطرت فنظمت المصابد بمجزوء البحر اومشطوره  
ودخلت الٌها بعض االمراض العروضٌة مثل الخبن  والطً  والزحاؾ 

...  و
  :الحظ   الشاعر  صرٌع  الؽوانً   فً الؽزل ٌمول  

 
  الصدود ٌا أٌها المعمود لد شفن

 
 السهود   خالفن   مستهام  فؤنت

 
  الهجود ودعن  لد  تبٌت ساهًرا

 
 خمود نار لٌس لها  وفً الفإاد 

 
 ولود من الهوى  تشبها النٌران 

 
 أطفبت تزٌد لد   ٌوًما   ألول إذا

 
  معمود  فإننً  كفى  ٌا عاذلً 
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ولد ألّم الشعراء العباسٌون باألوزان التً أخرجها الخلٌل ونظموا        
 األوزان افضلها  والربها  واطوعها  للؽناء  هً  وكان    تفعٌبلتهافً 

  كالمجتث  والمتضب  ومجزإء الكامل  والهزج  وؼٌرها  من المصٌرة
وتبلبم حٌاة المصور  والعذوبة  التً تستدعً الرشالة المجزوءةالبحور 

 إلى   النؽم حببيما و   وساعات االنس والطرب  والخمابل والحانات
. يلموسٌك  للنؽم ا وطواعٌة  للؽناءتها  أكثر استجاب واالنفِس 

   : الحظ  ابا  نإاس  حٌث ٌمول 
 

 حامل الهوى تعب ٌستخفه الطرب
 

  لـه لٌَس ما به لعُب  ٌحُك إْن بكى 
 

 ٌنتحُب  والمحب  تضحكٌن الهٌة  
 

 . كلما انمضى سبٌب منِن عاد لً سبُب
 

        وكذلن االوزان الشعرٌة وبحور الشعر العربً ازدادت وتطورت 
 الموشح فظهرت بحور جدٌدة واوزان لم تكن معروفة من ذي لبل مثل

والزجل اللذان  ظهرا الإل مرة فً ببلد االندلس ثم انتشرا فً المشرق 
 تبعا لتطور  الموالٌا والمزدوج والمسمط والمربع والمخمسبعد ذلن  ثم 

 هذا باالضافة الى التؽٌٌر فً . حالة المجتمع  وحاجته للنؽم والؽنابٌة 
بالؽرض الذي  لصابدهم   فتتح الشعراء الد ؾ  . الفاظ الشعر واسالٌبه

نظمت المصٌدة من اجله فً بعض االحٌان عازفٌن عما كان الشعراء 
البكاء على االطبلل ولو  ٌسٌرون علٌه من استهبلل المصٌدة بالؽزل ا و
 .ان بعضا منهم ظل ٌنشد على الطرٌمة المالوفة

 
استحدثوا أوزاناً و  كما ذكرتتصرؾ بعض الشعراء باألوزان       كما  

 من أشهر   الذي كان  العتاهٌةي أبمثل   أخرى تنسجم مع روح العصر
 .  ٌمول من الشعر الشعرٌة لما  فً األوزان الذٌن ابتكروا

 :  فٌه   لتٌبة  لال ابنولد 
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وكان لسرعته وسهولة الشعر علٌه ربما لال شعراً موزونا ٌخرج به  )

 ( عن أعارٌض الشعر وأوزان العرب
 

 وحركته  الشعري تعتمد على الحرؾ االخٌر من البٌت  فهً  اما الموافً
  فمدٌما كانت المصٌدة نهاٌة  وٌسمى الروي  لبلهالحرؾ الذيوحركة 
مهما  طالت    واحد وروي واحد ونسك  لى وتٌرة واحدةع  كابنةابٌاتها

  وٌشكلالمصٌدة او لصرت  فهً   من  بحر  واحد  ولافٌة  واحدة 
لال هذه لصٌدة بابٌة اذا كانت لافٌتها يؾ  لافٌة المصٌدة  الحرؾ االخٌر

 منتهٌة بحرؾ الباء ورابٌة اذا كانت لافٌتها منتهٌة بحرؾ الراء وهكذا
....... ٌمال مٌمٌة ونونٌة و

 
   منها المصٌد فمد اوجد التطور انواعا اخرى من   اما فً العصرالعباسً

 الموشح   ٌسمى   ما  ومنها  والمشطور  المخمس ومنها المربع 
كانت تحتكم الى البحور الشعرٌة العربٌة  ان الجمٌع  اال الموالٌا وهكذا و

  ممتضات المصٌدة   منها اال نادرا وحسب وال تخرجالستة عشر 
.  لؽٌرهه تجز لم  للشاعر ما  اجازت والضرورة الشعرٌة التً

 
 :اما فٌما ٌخص الفنون الشعرٌة واؼراضها  وكٌفٌة تطورها فالول

 فً العصر العباسً هً امتداد ٌة ؼراض الشعرمما الشن فٌه ان األ
 و لكنَّ هذا ال ٌعنً عدم بروز  لؤلؼراض الشعرٌة فً العصور السابمة

 لد تطورت الموضوعات التملٌدٌة فً العصر العباسًؾ  موضوعات جدٌدة
:  واهمها ماٌلً  برزت موضوعات جدٌدة فً هذا العصرفً الشعر و

 
ة  معروؾة شعري وهً اؼراض المدح واول هذه الفنون الفخر و 

 و فً العصر   ومتداخلة  بٌن  الفخر والمدح العصر الجاهلً منذ 
   برز اإللحاح  فمد  جدٌدة مضامٌن  لنفسه  فن المدح  اشتك العباسً

     الخلفاء    مدح  فً  خاصةً اإلسبلمٌة  هذا العصر على المعانً  فً
  هو نظر الشعراء فً   فالخلٌفة  . لبل و الوزراء على نحو لم ٌُعهد ِمْن

و لد بالػ الشعراء فً وصؾ   حمى اإلسبلم  و حامً   المسلمٌن إمام
    الخلٌفة مدح  فً  اسإ ني  لول أب الحظ  الدٌنٌةالممدوح مكانة 
 :  وهً  حالة جدٌدة   لم  ٌسبك لها مثٌل   الرشٌد هارون
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 لمـد اتمٌَت هللا حكَّ تُمـاتـه  

   و َجَهْدَت نفسن فوق ُجهِد الُمتمً                                     
 
 َو أَخْفَت أهَل الِشرن حتى أَنَّه 

   النُطؾ التً لَْم تُخلِك  لَتَخافَن                                         
 

 فً   و الحروب  و الفتن بتصوٌر األحداث  الشعراء   لام كَما            
  تارٌخٌة  ابكوث  المدح ابد  لص  و بذلن أصحبت  والفخر  المدح لصابد
ر تمام  أبً  وافضل ما لٌل  بهذا المعنى لصٌدة  .  البطوالت العربٌة تُصوَّ

 : عمورٌة مدٌنة  فتح فً
 

 السٌؾ أصدق إنباًء من الكتب    
ِه الَحدُّ بٌَن الجد و اللعٍب                                          فً حدَّ

 
       

    لها  مدح المدن و التعصب مثل التجدٌد فً هذا الفن وبروز حاالت 
  ُمدحت الكوفة   التً  و أشهر المدن  محاسنها  تعداد  فً  و اإلفاضة 

   مراكز ربٌسٌة للحٌاة الفكرٌةذه المدن ه  باعتبار  و بؽداد و البصرة
.   فً العالم  االسبلمً  او الدولة العربٌة   و االلتصادٌة  و االجتماعٌة

 :لول عمارة بن عمٌل فً مدح بؽدادالحظ  
 

 أعاٌنت فً طول من األرض أو
 عرض كبؽداد داراً إنها جنة األرِض                                     
 

 صفا العٌش فً بؽداد واخضر عوده
  وعٌش سواها ؼٌر صاؾ وال ؼض                                     

 
 تطول بها األعمار إن ؼذاءها مريء 
 بعض األرض أمرإ من بعض                                          و
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    الجاهلً  العصر  المدم فً  منذ  المعروفة  الفنون  من الؽزل        و
  بالمرأة  وفٌه  اتجاهٌن  ؼزلاالول  الت ات اتجاه  فٌه  عدة  تمٌز و لد 

الؽزل  )الحظ كتابً  -  عفٌؾالؼزل الجسدي  والثانً ال  حسًال الؽزل 
 فً العصر العباسً إلى   طبٌعة الحٌاة ت  و لد أدَّ(فً الشعرالعربً 
 من الؽزل كالؽزل المصصً و هو   أنواع فٌه  فبرزت ازدهار فن الؽزل

   الحسً الؽزلوكذلن     العصور السابمة  فً معروفًا  كان   لما امتداد
 و للزندلة  . و تعابثًا  وخبلعة  أكثر مجونًا صار  و لكنه او الجسدي 
  و تعدد المبلهً   وانتشاره  الؽزل  دور كبٌر فً شٌوع هذا والشعوبٌة

 . اإلباحٌة التً نشرها الموالً  واالفكار اآلراء وذٌوع 
 :  عجرد فً الؽزل  حماد لولالحظ   

 
 وٌحب للبً للبها  (جوهراً)أنً ألهوى 

 
  وأحبها ودَّها  من   من حبًّ لها وأحب

 
  ذنبها  وتكتم  تخفً   لها  جارٌة وأحب

 
ومن الؽزل العفٌؾ  وهو امتداد للؽزل العذري فً العصراالموي  لول  

  :العباس بن االحنؾ ٌتؽزل فً حبٌبته 
 

أُْ طؼ٢ِٔ ٣خ كُٞ أ٢ٗ ٓؼـــــــــــــٌد ُ 

 ٣ـِــــــــــــــــذ ُ  ٝحُل٤ٖ َُِٔء, رلزٌْ                                        

 

ٝهي ً٘ض أر٤ٌٌْ ر٤ؼَد ٓـــــــــــــــــَس ً 

 ًٝخٗض ٠٘ٓ ٗل٢ٔ ٖٓ ح٧ٍٝ ِ ٣ؼـــَد ُ                                        

 

ح أُإٌِْٓ كظ٠ اًح ٓخ ٍؿؼظٔـــــــــــــــــــٞ

 

 أطخ٢ٗ ٛيٝى ٌ ٌْٓ٘ ُ ٝطـ٘ــــــــــــــــــذ ُ                                         

 

كخٍكٔٞح  , كخٕ ٓخءًْ ٓخ ر٢ ٖٓ حُٜزَ 

ًْ ٌٛح حُؼٌحد                                          َّ  كؼٌّرــــــــــــٞح, ٝحٕ ٓ
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كؤٛزلض ُ ك٤ٔخ ًخٕ ر٢٘٤ ٝر٤ٌ٘ـــــــــــْ  

 أكّيع ػٌْ٘ ٖٓ ُو٤ض ُ ك٤ؼــــــــــــــذ                                   
 

 ظهَر فً الشعر العباسً هو الؽزل بالؽلمان أو  او اخر لون جدٌد        و
على اٌدي نخبة من الشعراء  المجان مثل  والبة بن . الؽزل بالمذكر

. الحباب  وابً نإاس  والحسٌن بن الضحان وؼٌرهم 

 :متؽزال به  فً ؼبلم والبة بن الحباب ٌمول 

 

  وِٝس  ػ٠ِ  ُٔخه٤٘خ              هِص 

ٍأ٢ٔ  ٕٔ ٍأٔى ًٌح أىٕ                                            

 

  ٔخػش ٢ُ ٝـٜى ػ٠ِ           ّٝ٘

    ٢ٓـ٬ أٌ٘ق حٍٔإ ا٢٘                                            

 

 

         ٝٛ٘خى  ٗٞع  حهَ ٖٓ حُـٍِ  ٛٞ حُـٍِ حُٜٞك٢  ٝٛٞ ٗٞع ؿي٣ي
   به  ولد تطّرق  الصوفٌون إلى الحب  فجعلوا منه النور الذي ٌُستضاء

    والمشعل الذي ٌسٌر الصوفً على هداه لٌإكدوا والسر الذي ٌتكا علٌه 
وهذا ٌعنً  (أن الحب هو طرٌك الوصول إلى هللا  )لاعدة  اساسٌة هً 

ٌمهد الطرٌك للمعارؾ   مما  أن ؼاٌة الحب المصوى هً االتصال باهلل 
 بعضها  لٌكون    وتبلزم األلوال واألفعال  مع واإلشرالات والفتوحات 

 والورع   واإلنابة  كالتوبة  لمة السلون البشري الرفٌع  الحب اإللهً
 مما ٌدعو إلى التحرر من  وما إلى ذلن .. والزهد ، والتوكل والرضى 

 إلى المعانً الرالٌة   بالترفع صرخة الجسد وطؽٌان الرؼبات الحسٌة 
  والمراتب الذولٌة التً تنؤى فً كل األحوال عن شإون المعرفة العملٌة 

 والكشُؾ ومٌُل الملب إلى هللا ولٌس لسواه ، فٌطٌب عٌشه  حٌث الذوُق
داً  فالحب الصوفً  – فناء مطلك  ٌجعل من الحب والمحبوب ُكبلً موّحِ

 (شرح دٌوان الشٌخ عبد المادرالكٌبلنً وشا فً تصوفه  )الحظ كتابً 
     . 104-93\   الصفحات  الجزء االول 
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 ونزوة   المثالً المجرد عن رؼبة الجسد  فالحب الروحً         

و التصاق  حمٌمً  اندماج  حالة  فً  صاحبه الؽرٌزة ، ٌجعل من 
  شعر الحب فً   الصافٌة   الوجدانٌة النزعة  فتتؤلك بالمحبوب 
. الصوفً 
 :لول السهروردي والحظ 

 
 لمعت نارهم ولد عسـعس      

 اللٌل ومّل الحادي وحار الدلٌل                                    
 

 فتؤملتها وفكري من البٌـن   
     علـٌل ، ولحظ الؽرام الدخٌُل                                 

 
 وفإادي ذان الفإاد المعنّى    
      وؼـرامً ذان الؽرام الدخٌُل                                 

 
 :     ثم مالوا إلى المبلم فمالوا 

    ُخلٌَّب مـا رأٌـت أم تـخٌٌُل                                      
 

  وّصافون   بطبٌعة  انفسهم  ودواخلهم الشعراء    اما فً فن الوصؾ  ؾ
الوصؾ بفن الشعر العربً زاخر ؾوبسبب اتساع خٌالهم و دلة مبلحظتهم 

اما  .   الجاهلً وحتى الشعرالمعاصر فً هذا الولتعصرال من ا ابتداء
 فمد   االلتصادي  و النمو  للتطور الحضاري نظراؾ   العصر العباسً فً

  االتجاه اهمها   فً الوصؾاتاتجاهت عدة   وظهر  الوصؾ  مجال اتسع
 وفما   والتطوٌر  بالتهذٌب  لهذا االتجاه   الحضارة ٌد امتدت ولدالمدٌم 

  فً الصحراء الرحلة  وصؾ الشعراءللتطور الزمنً  والحضاري  وفٌه 
  المعارن و الحروب  النالة و الفرس و اللٌل و النجوم و وصؾوصؾو

 تجدٌدي فً العصرالعباسً وٌتمثل فً االبتكار الجدٌدا  االتجاه ومن ثم 
  و شٌوع الترؾ االلتصاديو  التطور الحضاري و النم  نتاج كاناذ  

  والحدابك  كالجسور وصفوا المظاهر الحضارٌةوفٌه ,  واالسراؾ
 والمصور والمآكل   والموابدوالبساتٌن والرٌاض والحدابك والزهور

 .والمشارب
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 الحظ   لول  ابً الفرج  فً  وصؾ جسر جدٌد  شٌد    
: على  نهر دجلة

 
 أٌا حبذا جسراً على متن دجلة 

 بإتمان تؤسٌس وحسٍن ورونك                                      
 

 جماٌل وفخر للعراق ونزهة 
وسلوة من أضناه فرط التشوق                                       

 
  ٌحٌط  وما ورٌاش فٌها من فرش وأثاث كما وصفوا المصور وما       

 الظباء والؽزالن  فٌها  وتلعب  الطٌور تؽنً فٌها ت من حدابك ؼنّاء  بها
  والطرد رحبلت الصٌد   و واأللعاب والنؽمٌةو وصفوا اآلالت الموسٌمٌة

   ٌتردد وماوؼلمانها     وسماتها وأدواتها  ومجالسها و وصفوا الخمرة
   . من أصوات المؽنٌن والمؽنٌات فٌها

 
هجاء ال  اتجاهٌن العصر العباسًه فً فً      اما فن الهجاء  فنبلحظ  

شخصً ولد امتاز اللونان معاً بالسخرٌة الشدٌدة الهجاء السٌاسً وال
 اتجه نحو التركٌز على  فً االؼلبالهجاء السٌاسًؾواإلٌذاء المإلم  

 .  للمهجوٌن  و الزندلة  الشذوذ اإلنحراؾ الدٌنً و نسب
 

لول دعبل الُخزاعً فً  السٌاسً او الهجاء العام  و ِمْن الهجاء        
 :هجاء المعتصم و الواثك

 
 خلٌفةٌ ماَت لْم ٌَحزْن لهُ أحُد     

  و آخٌر لاَم لْم ٌفرح به أحُد                                          
 

 ٌَتبَعُهُ  فََمرَّ هَذا َوَمرَّ الُشإُم     
َولاَم هَذا فَماَم الُشإُم َوالنََكُد                                           

 
ورسم الصورالهزلٌة  السخرٌة  نحو  اتجه  الشخصً و الهجاء       

: مثال  ذلن . عٌبة  للمهجومالمضحكة وال
  :  هجاء الفً    لول  ابن الرومً 
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 مـابك  ٌحملها  ولحٌة         

 مثل الشراعٌن إذا أشرعا                                      
 

  تموده الرٌح بها صاؼرا        
 لودا عنٌفا ٌتعب األخدعا                                       

 
 فإن عدا والرٌح فً وجهه        

 لم ٌنبعث فً وجهه إصبعا                                      
 

 لو ؼاص فً البحر بها ؼوصة         
  أجمعا حٌتانه  بها  صـاد                                       

 
 إنما هو من   لٌس ظاهرةً جدٌدة على العصر العباسً الزهد          و

الكثٌر من  برز فٌه   ثّم العصر األموي الذي  او التابعٌن عصر الصحابة
   والتصوؾ  مثل الحسن  البصري  بوادر للزهد فً أشعارهمالشعراء  

  ٌنظم  فً  الشعر الذي أصبحلذا  .بالملوب   المتصلة   األسباب ولطع
تٌار   ٌواجه   اصبح  سبلحا  حادا   بذاتهاالمور  الزهدٌة والدٌنٌة 

 . المجون  و  و اإلنحراْؾ الزندلة
 

   وهجرها  الدنٌا  لبلبتعاد عن  ٌهدؾة سلوكًبحد ذاته ٌعتبر و الزهد     
  .  والطاعات  الربانٌة  بالعبادات وااللتزام

 
  مجاهدةاساسها  ال  روحٌة خالصة  نزعة   فهو  أما التصوؾ         

لد ظهر و.   الذات  االلهٌة للكشؾ عن  والوصول  الروحٌة والرٌاضة
 الرجال المتصوفٌن اشتهر  الشٌخ  معروؾ الكرخً  والجنٌد  من

البؽدادي  والحبلج  والماضً الفاضل  وابن الفارض  والشٌخ  عبد 
. المادرالكٌبلنً والسهروردي  

:  الحظ الشٌخ عبد المادرالكٌبلنً ٌمول
 
 

مافً الصبابة منهل مستعـــــــــــذب 
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 اال ولً فٌه االلذ االطٌــــــــب                                         
 

اوفً الوصال مكانة مخصوصــــــة 
 اال اومنزلتً اعز والـــــــرب                                          

 
وهبت لً االٌام ر ونك صفوهـــــــا 
 فؽبل مناهلها وطاب المشرب                                          

 
اضحت جٌوش الحب تحت مشٌبتً 
 طوعا ومهما رمته الٌؽـــــرب                                        

 
 

. 258- 233صفحة  (الؽزل فً الشعر العربً  ) راجع كتابً 
 

 النساِء المشهوراِت بالعبادة والصوم واالستؽراق فً الذات        ومن 
.   بالحب اإللهً   نادت العدوٌة و لد رابعة الشاعرة العلٌة

: الحظ لولها  تناجً حبٌبها  هللا تعالى  
 

 أحبن حبٌن حب الهوى           
  لذاكـا  أهبلً  ألنن   وحبـًا                                            

 
 فؤما الذي هو حّب الهوى           

 فشؽلً بذكرن عمن سواكا                                           
 

 وأما الذي أنت أهل له         
  فكشفن للحجِب حتى أراكا                                           

 
 ٌتجلى فً شعر أبً العتاهٌةالخالً من الؽلو شعر الزهد          و 

   أبٌات بعد توبته فً شٌخوخته  فله أبً نواس الشاعر الماجنوشعر 
ولٌل انه لالها  فً اخرٌات اٌامه   الشعرالعربً فً الزهد تعد من روابع 

 .  من ؼفلته و تاب إلى هللا  تٌمظ أَنبعد 
 :ه فً الزهد لول الحظ  
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 ٌا رب إن عظمت ذنوبً كثرةً 

 بؤن عفون أعظُم فلمد علمت                                         
 

 أدعوَن رِبّ كما أمرَت تضرعاً 
 ٌدي فمن ذا ٌرحْم فإذا رددت                                        

 
 إْن كاَن ال ٌرجون إال ُمحسٌن 

  ٌلوذ و ٌستجٌـر المجرم فبمن                                      
 

 مالً إلٌَن وسٌلةً إال الرجــا
  مسلـُم  ثمَّ إنً ظنً و جمٌل                                       
 

وكانت هذه فً الجاهلٌة اٌضا لالها كثٌر من -        اما فً  شعرالحكمة 
ت ولد  –شعراء  الجاهلٌة  مثل زهٌر بن ابً سلمى  ولبٌد   حركة  أثرَّ

فً العصر شعراء ال  بعض فنجد أن  شعر الحكمة الترجمة الواسعة فً
 الهندٌة التً ترجمت ٌة ورساوالؾٌة   الٌونان حكمالاستوعبوا العباسً 
شعراً ، بها  إلى العربٌة فتمثلوا   وؼٌره  ثم نملها ابن الممفع للفارسٌة

 ذي االصول الهندٌة  (كلٌلة ودمنة  ) مثل كتاب أبٌاتهم اوضمنوا بعضه
 اللذٌن نمل فٌهما ابن  (األدب الصؽٌر )كتاب  و( األدب الكبٌر) كتاباو 

.  الكثٌر  تجارب الفرس وحكمهم  منالممفع
 :  صالح  عبد  المدوس  ٌمول لولالحظ  

 
 المرء ٌجمع و الزمان ٌفـرق

 وٌظـل ٌرلع و الخطوب تمزق                                        
 

 وألن ٌعادي عالبل خٌـر له 
 مـن أن ٌكون له صدٌك أحمك                                        

 
 فارؼب بنفسن أن تصادق أحمما

 إن الصدٌك علً الصدٌك مصدق                                     
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  فإنما  نطمت  إذا وزن الكبلم
 ٌبدي عٌوب ذوي العمول المنطك                                     

 
ت الحضارة فً       اما فً الرثاء  فمد   فبعَد أن كان الشعراء العرب ه أثرَّ

 فً ه العصر ٌنظمون فً هذاشعراءاصبح  ال فً البحور الطوٌلة هٌنظمون
وفً رثاء الخلفاء  ولٌس جدٌدا على الشعر العربً . البحور الخفٌفة

: الحظ لول  ابً نإاس فً  رثاء  االمٌن .  رثاإهم 
 

 بٌنً وبٌن محّمد  طوى الموت ما
 ناشر  لما تطوي المنٌة    ولٌس                                        

 
 وكنت علٌه أحذر الموت وحده 

  أحاذر  علٌه  شا  ٌبك لً فلم                                        
 

  ورثوهم  مثلما  فعل الشعراء   بكى شعراء هذا العصر أبنابهم كما      
 حٌن بنه دمحمأل ابن الرومً  رثاء  و ِمْن ذلن فً العصور المتمدمة  لبلهم 

: توفاه الموت اوخطفته ٌد المنون 
 

 بكاإكما ٌُشفً و إْن كاَن ال ٌُجدي
 فجودا فمد أودى نظٌركما عندي                                         
 

ًَّ الذي أهدتـهُ كفاي للثـرى   بُن
ة الَمهدّي ٌا حسرةَ الُمهدي                                         فٌا عزَّ

 
 أال لاتل هللا المناٌا ورمٌـها 

 من الموم حبات الملوب على عمد                                       
 

 توخى حمام الموت أوسط صبٌتً
  فللَّه كٌؾ اختار واسطة العمد                                          

 
  واالحبة  من جدٌد رثاء  العصر العباسً رثاء المؽنٌن       اال ان 
   .العربً  الرثاء   لم ٌعرفها  أوصافًا الرثاءهذا  و تضمن واالصدلاء 
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 :فً رثاء المؽنً إبراهٌم الموصلً  ذلن لول أحدهم   و من  
 

 بكت المسمعات حزناً علٌه          
  وبكاه الهوى وصفو الشراب                                       

 
 وبكت آلة المجالس حتى         

  رحم العود دمعة المضراب                                         
 

ًٌ          اما  الخمرة  فهً     العربً  عرشال  على   بجدٌٍد لٌَس فٌن أدب
  شهرالشعراء فً العصرالجاهلً  ومن أ  لبَل اإلسبلْم ابتدأ  وإنما هو لدٌم 

   أمر اإلسبلم  جاء   ولما االعشى وعمرو  بن كلثوم  الخمرة  وصِؾ فً
 للت   ولذا.  وصانعٌها  وبابعٌها وحاملٌها   شاربٌها وحّد  بتحرٌمها 
 فً العصر االمويو  . نفٍر للٌل  والمول  فٌها  والتصر على معالرتها

 من ؼٌر المسلمٌن مثل من الشعراء عددانبعثت من جدٌد  على اٌدي 
  .االخطل 

 
   وتوسعت مجالسها شاعت الخمرة فمد فً العصر العباسً       اما 

  ومجون لهوكثرة ال و ترؾ  نتٌجة ال وزاد اإللبال علٌها وكثرت حاناتها
وفً كل هذا  لال .   وراء هذا اإللبال  أن الحرٌة  وٌبدو  وانفتاحهالعصر

الشعراء وانشدوا  ومن اشهر  من لال فٌها الشاعر ابو نإاس والشاعر 
: ؼالب عبد المد وس  الذي ٌمول فٌها 

  
ًّ الكؤس إنًّ فمدتها     أدٌرا عل

  كما فمد المفطوم دّر المراضعِ                                         
 

:   و لول ابً نإاس  هذه االبٌات 
 
 

 دع عنن لومً فإن اللوم إؼراء
 وداونً بالتً كانت هً الداء                                 

  
صفراء ال تنزل األحزان ساحتها 
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  حجر مسته سراء لو مسها                                   
  

لامت بإبرٌمها واللٌل معتكر 
 فبلح من وجهها فً البٌت ألالء                               

 
فؤرسلت من فم اإلبرٌك صافٌة 
  إؼفاء    بالعٌن كؤنما أخذها                                   

 
رلت عن الماء حتى ما ٌبلبمها 

 لطافة وجفا عن شكلها الماء                                   
 

فلو مزجت بها نوراً لمازجها 
وأضواء    أنواراً  حتى تولد                                   

 
دارت على فتٌة دان الزمن لهم 
  شاإوا   إال بما فما ٌصٌبهم                                   

 
لتلن أبكً وال أبكً لمنزلة 

 تحل بها هند وأسماء  كانت                                     
 

       اما الفترة الزمنٌة التً تحدثت عن شعرابها فتشمل المرنٌن 
 مٌبلدٌة  وحتى بداٌة 746-  هجرٌة 132\ الثانً والثالث  أي  من 

.  هجرٌة 400\المرن الرابع الهجري أي لسنة 
 

        فالشعراء الذٌن عاشوا فً هذه الفترة الزمنٌة  من الدولة 
العباسٌة هم من تحدثت عن اشهرهم  فً هذا المجلد على ساتبعه 

اتحدث به عن شعراء  الفترة االخرى - باذن هللا تعالى - بمجلد اخر
حتى نهاٌة  الدولة العباسٌة  بما فٌها  تلن الدوٌبلت واالمارات التً 

انفصلت عن جسم الدولة العباسٌة  وتشكلت فٌها حكومات محلٌة 
. مستملة او شبه  مستملة  عن الحكم العباسً 

 
. طوٌل  والموضوع  موجزة  فالدراسة  واعتذر ان اطلت للٌبل   
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فالح نصٌؾ الحجٌة  الكٌبلنً .  د
عضو االتحاد العام  لبلدباء  والكتاب فً العراق 
عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب 

عضو االتحاد  العام  لبلدباء  والكتاب العرب 
عضو االتحاد العام للكتاب والمثمفٌن العرب 

 
 

 
 **********************************************       
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          الشــــــــــعـراء 
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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 

موسوعة دراسٌة لشعراء  االمة  العربٌة  فً عشرة  مجلدات 
 

 
 المجلد الرابع                             

 

    شعراء العصرالعباسً  
 

 (المسم  االول    )                           
  

الجزء  االول 
 

 

 
                                  تالٌؾ 

                           الشاعر والباحث 

فالح نصٌؾ الحجٌة .                 د
                                الكٌــبلنً 
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                                          1 
 

 خالد بن صفو ا ن                  
 
 
 
 

        هو خالد بن صفوان  التمٌمً ولد فً العصر االموي  ولال الشعر 
 العباس السفاح  وفٌه وبعد لٌام الدولة العباسٌة  اتصل بخلٌفتها االول  اب

من شعراء . بلٌػ  ونحوي  عالم  و  شاعر   .ه وكان ندٌمه  وصاحب
لم ٌعرؾ تارٌخ والدته  وال تارٌخ وفاته اال انه  . العصر العباسً األول

.  كان  من رواد المربد  الشعري بالمرب من البصرة 
 

      كان من ندماء الخلٌفة العباسً ابو العباس السفاح مما نمل من 
جالسا   فوجده  السفاح  أخباره الطرٌفة  معه  أنه دخل ذات ٌوم على 

 :وحده  فجلس  معه ثم لال
 

ٌا أمٌر المإمنٌن  إنً فكرت  فً أمرن  و سعة ملكن   و لد ملّكت  - 
 نفسن امرأة  واحدة  فإن مرضت مرضت أنت  و إن ؼابت ؼبت  أنت 

و حرمت ٌا أمٌر  المإمنٌن   نفسن التلذذ بالجواري الطرٌفات  ومعرفة 
فإن منهن ٌا أمٌر المإمنٌن . أخبار حاالتهن و التمتع بما تشتهً منهن

الطوٌلة التً تشتهً لجسمها فً الؽٌداء  و إن منهن البضة البٌضاء 
التً تحب لروعتها  و السمراء اللعساء و الصفراء العجزاء الذهبٌة من 

 و الجواب   العذبة  األلسن  المدٌنة و الطابؾ و الٌمامة  ذوات مولدات
الحاضر  تفتن بمحادثتها و تلذ بخلوتها  و األوساط المخصرة و األصداع 

  المزرفنة و العٌون المكحلة و الثدي المحممة  وأٌن أمٌر المإمنٌن من
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بنات األحرار و النظر إلى ما عندهن و حسن الحدٌث منهن؟ و لو رأٌتهن 
. و رأٌت زٌهن و زٌنتهن لرأٌت شٌباً حسناً 

 
 ٌجٌد وصؾ الجواري  و ٌطنب  فً و      و أخذ خالد ٌتمطك بلسانه 

محاسنهن  بحبلوة لفظه و جودة  وصفه  فشوق أبا العباس السفاح 
إلٌهن  و لما فرغ من كبلمه  

 :لال له أبو العباس
وٌحن ٌا خالد ما سلن مسامعً كبلم أحسن من هذا  فؤعد علً كبلمن -  

فؤعاد علٌه خالد الكبلم أحسن مما ابتدأه  ثم استؤذنه . فمد ولع منً مولعاً
. فً االنصراؾ فانصرؾ

 
  بمً أبو العباس السفاح مفكراً فٌما سمع منه مؽموماً  فدخلت علٌه 

زوجته  أم  سلمة  المخزومٌة من لرٌش  فلما رأته  مطرلاً  مفكراً 
: مهموماً لالت له

إنً أستؽرب حالن ٌا أمٌر المإمنٌن  فهل حدث أمر تكرهه  أو أتان -  
خبر فارتعت له؟  

.  لم ٌكن من ذلن شًء: لال- 
فما لصتن؟  : لالت-

     
         فجعل ٌنزوي عنها و ٌتفادها من الجواب فلم تزل  تبلحمه  لتفهم 

 . به حتى أخبرها بما لاله خالد بن صفوان التمٌمً ما
فما للت البن الفاعلة؟  : لالت-
!  سبحان هللا ٌنصحنً و تشتمٌنه؟: فمال السفاح- 
 

      فخرجت من عنده مؽضبة  و أرسلت إلى خالد جماعة من الجند فً 
أٌدٌهم عصً ؼلٌظة و أمرتهم أن ال ٌتركوا منه عضواً صحٌحاً حتى  

.  ٌبرحوه ضربا 
 

:         و حكى خالد عن نفسه لال
انصرفت من مجلس السفاح إلى منزلً  و أنا مسرور بما رأٌت منه و -  

إعجابه بما ألمٌته إلٌه  و لم أشن فً أنه سٌبعث إلً بِِصلة  او هدٌة  فلم 
ألبث طوٌبلً حتى رأٌت جماعة من الجند  و أنا لاعد على باب داري  و 
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لما رأٌتهم لد ألبلوا نحوي أٌمنت بالجابزة  ثم  ولفوا  علً فسؤلوا عنً   
: فملت

. ها أنذا خالد بن صفوان -  
 

      فسبك إلً واحد منهم و أهوى إلً بخشبة  فوثبت و دخلت منزلً و 
أؼلمت على نفسً الباب  و مكثت أٌاماً ثبلثة على تلن الحال  ال أخرج 
و . من منزلً  و ولع فً نفسً أن أم سلمة هً التً سلطت هإالء علً

ًً  فلم أشعر ذات ٌوم إال بموم لد  طلبنً أبو العباس السفاح طلباً شدٌداً
: هجموا علً و لالوا لً

. أجب أمٌر المإمنٌن- 
 

:         فؤٌمنت بالموت و للت
 .       نا هلل و إنا إلٌه راجعون  لم أر دم شٌخ أضٌع من دمً ا- 
 

  فركبت إلى دار السفاح و لٌس علً لحم و ال دم من الخوؾ  فلما     
 وصلت الٌه  وجدته منفردا  و رأٌت فً المجلس بٌتاً علٌه ستور رلٌمة

 سلمة  و لد شعرت  أن وراء الستور أم.  و سمعت حركة خلؾ الستور
: أو من تنمل لها الحدٌث  فمال لً أبو العباس 

.  لم أرن منذ ثبلث لٌالً- 
.  كنت علٌبلً ٌا أمٌر المإمنٌن: فملت- 
وٌحن إنن وصفت لً فً آخر دخلة من أمر النساء و الجواري ما : لال- 

. لم ٌسلن مسامعً لط كبلم أحسن منه  فؤعده علً 
نعم ٌا أمٌر المإمنٌن  أعلمتن أن العرب اشتمت اسم الضرة من : للت - 

ًً ما تزوج من النساء أكثر من واحدة إال ضر و  الضرر  و أن أحداً
تنؽص   

وٌحن لم ٌكن هذا فً الحدٌث   : فمال- 
بلى و هللا ٌا أمٌر المإمنٌن  و أخبرتن أن الثبلث من النساء : للت-

و األثافً هً االحجار التً  ٌوضع فولها )كؤثافً المدر ٌُؽلى علٌهن 
ولٌل الحٌات   (المدر 

 (هللا علٌه وسلم   صلى)بربت لرابتً من رسول هللا : فمال أبو العباس-  
 إن كنت سمعت هذا منن فً حدٌثن 
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و أخبرتن  أن األربع  من النساء  شر  مجموع لصاحبهن :  فملت - 
ٌشٌبنه و ٌهرمنه و ٌسممنه   

.  و هللا ما سمعت هذا الكبلم منن و ال من ؼٌرن لبل هذا: لال- 
.  بلى و هللا: للت-
وٌلن تكذبنً؟  : فمال السفاح- 
. و ترٌد أن تمتلنً ٌا أمٌر المإمنٌن: للت-
.  استمر فً حدٌثن: لال- 
.  و أخبرتن أن أبكار الجواري كالرجال: للت- 
.  فسمعت الضحن من وراء الستر: لال خالد- 
نعم و أخبرتن أن بنً مخزوم رٌاحٌن لرٌش  و أنت عندن : فملت- 

 رٌحانة من الرٌاحٌن و أنت تطمع بعٌنن إلى حرابر النساء و ؼٌرهن
.  من اإلماء 

:   فسمعت من وراء الستر لابلة تمول
 صدلت و هللا ٌا عماه و بررت  بهذا حدثت أمٌر المإمنٌن و لكنه بدل - 

و ؼٌر و نطك عن لسانن   
..  ما لن  لاتلن هللا و أخزان  و فعل  بن و فعل؟: فمال السفاح- 
   

و ما شعرت .     فتركته و خرجت منسبلً الى داري  و لد أٌمنت بالحٌاة
 لد صاروا إلً و معهم  زوجة  ابو العباس السفاح إال برسل أم سلمة

. عشرة آالؾ درهم و تخت ثٌاب و برذون
 

: مما ٌروى من اخبار ه ووجدت   و
 

 بن صفوان  عن اسمه  فانتسب لمرٌش   لٌل  أن لرشٌا سؤل  خالد      
إن اسمن لكاذب ما أحد فً الدنٌا بخالد  وإن أبان لحجر : فمال الرجال

.  بعٌد عن الرشح  وإن جدن ألهثم  والصحٌح خٌر من األهثم
 

.  لد سؤلت فؤجبتن  فمن أنت؟: فمال خالد
. رجل  من لرٌش: لال الرجل
 من أي لرٌش أنت؟:  لال خالد

.  من بنً عبد الدار:  لال
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لم تصنع شٌبا ٌا أخا عبد الدار  فمثلن ٌشتم تمٌما فً عزها ): لال خالد
تَن أمٌة  وجمحت بن جمح  ورضخت  وشرفها  ولد هشمتن هاشم  وأَمَّ

رأسن فهر  وخرمت أنفن مخزوم  ولوت بن لإي  وؼلبتن ؼالب  ونفتن 
مناؾ  وزهرت علٌن زهرة  ولصتن لصً  فجعلتن عبد دارها ومنتهى 

 (.عارها  تفتح إذا دخلوا  وتؽلك إذا خرجوا 
 فمٌل   انه  خر مٌتا من  شدة  الؽٌظ  

إن  خالًدا  لتل  بعلً  بلسانه  :  وصاحت زوجته
.  فطالب أهله  خالًدا  بدٌته  ألنه  مات بسبب كبلمهوما فٌه من التمرٌع 

 
خالد بن صفوان  كان شاعرا مؽمورا اال انه اشتهر بمصٌدته       

 :-العروس  والتً لال عنها بعض االدباء  فً عصره 
 

فً   ؼنى  بمن حفظ لصٌدة خالد بن صفوان  وهً لصٌدة  نونٌة  ى كؾ
ن بٌتا  و من المصابد التسع  الفرابد فً االدب العربً  يثمانٌة وسبع

وكان لد لالها  خالد بن صفوان فً وصؾ جارٌة ثم لم ٌمل الشعر بعدها 
كبلم العرب فً الصفات وما جاء  هذه  لصٌدته   فً  و أنه  لد  جمع. 

 سمتها  االتً (العروس  )وهذه هً المصٌدة . فً أشعارهم ومصنفاتهم
. العرب العروس

 
ُعْوجاً على َطلٍَل بالمُْفِص ُخبلّنً 

  ألوى فَمَُطانه أرآُل ِهٌمـــاِن                                           
 

ٌْبُلٌّات أو إْجل لَراهبــة  كالَد
  من بٌن أحمر ٌرعاها وثٌِراِن                                        

 
وَؼٌَّرْت آٌه رٌٌح شآمٌــةٌ 

وَوْبُل ُمثْعَْنِجٍر بالسٌل ِمْرناِن                                           
 

أجّش ُمْؽلَْنِطٌك ُمْؽَدْوِدٌق َؼـِدٌق 
  ُمْهَرْوِرٌق َوِدٌق ُمْسَحْنِفـٌر داِن                                         

 
أضحى خبلًء وأمسى أهله َشَحطوا 
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نواهم حٌث أّموا أرُض نَْجــراِن                                       
 

ًّ لاِطنُها  أرضاً نؤت ونؤى للح
إْذ َحّل أرضاً بها أبناُء ذُْبٌَاِن                                           

 
ًَّ أَِلّما ساعةً ولِفـــا  ٌا صاِحبَ

فً داِر أخت بنً ذُهل بن شٌبان                                       
 

وما ولوؾ امرئ هاجت صبابتَه 
ُسْفُع الَمبلطم من تلوٌحِ نٌـراِن                                         

 
ًٍ تركْت أٌدي اإلماء به  وُمْفَرٌد

ؼدابَر الشعر ُشْعثاً ؼٌَر إدهان                                         
 

علٌه مثل ِوشاح الَخْوِد لد نحبل 
ًّ ِرْبمَاِن                                          من طول عهدهم بالح

 
فالدار ُموحشةٌ ما إن بعَْرصتها 

ِؼربـــان   بُْمُع  وإالّ  النعاُم  إالّ                                         
 

ٌَْحُجلْن فً َعَطن لد كنُت أعهده 
لبل الحلول به للعٌن َمـــآلن                                            

 
كؤنما هً َرأَْي العٌِن عن لُذٍُؾ 

أصاِؼٌر من بنً نُْوب وُحْبشان                                         
 

داٌر لجارٌٍة، حوراَء الهٌـــٍة 
كالشمس ضاحٌة، فً ُحسن ِجنّان                                      

 
بالوصل راضٌٍة، عهدي ُمواتٌٍة 

َعنًِّ ُمحامٌٍة، تجفو وتنسانــً                                         
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ِهْرَكْولٍَة بََهٍر، تختاُل فً ُطَرر 
تشفٌن من أُُشر، َؼّراَء ِمْفتاِن                                           

 
َعلّْت مآلٌََها، منها عــوالٌََها 

تؤِوي َعبللٌَها، فً َستِْر أكنان                                          
 

كحبلء فً َدَعج، عٌناء فً بََرج 
نَْجبلء فً َزَجج، تسلو وتمبلنـً                                       

 
شنباء فً بََهج، لَمٌاء فً فَلَج 

خدالء فً بَلَج، أدنـو وتنآنًِ                                           
 

ؼٌداء فً َربَل، لفّاء فً َرتَل 
هٌفاء فً ثمل، فً النوم تؽشانً                                       

 
لعساء فً َخَصر، لنواء فً ِصؽَر 
ٌْم فً بَمَر، من وحش عدنان                                        كالِر

 
جٌداء فً َحَور، وسنَى على َخفَر 
شّماء فً بََهر، من خٌر نسوان                                         

 
فً جٌدها ُسُمط، من تحتها لُُمط 

 ِشنفــان  فولها لُُرط، أعبله من                                        
 

ِؼلمانها ُسُخط، كؤنهم ُشُرط 
 شٌطان  نسل  لُمُط، من  أنجالُهم                                       

 
ُعلّمتُها ِحَججا، مزّورةً َؼنَجـــا 

بالهجر فهً شجاً، لً بٌن ألرانً                                       
 

تُْلِهً ُمساِمَرها، تُذكً َمجامَرها 
تؽدو ؼدابرها، بالمسن والبـان                                          
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تكسو َمجاسَدها، منها لبلبَدها 

، معشوق أدهان  تُْعبًِ عتابَدها                                         
 

ُصفر تراببُها، ُزّج حواجبها 
، كالحالن المانً  ذواببها سود                                           

 
بٌِض َمحاجُرها، فَْعم نواشرها 

 بعصٌان  ٌْشفَى ُمباشُرها، منها                                         
 

زهراَء َخرعبٍة، ُروٍد مبطَّنٍة 
للعٌِن ُمْعِجبة، تَْنِفً ألحزانً                                            

 
َخْوٌد مهذَّبٍة، فً الخدر ُمْخِصبٍة 

بٍة، عمداً َعنًِّ                                            لِخــذالِن   محجَّ
 

راحت مبتَّلةً، عٌطاَء َعٌطلةً 
 ُزْهر َكتَّان   َهٌكلةً، فً كالِرٌم                                          

 
للُوّدِ مازجةٌ، للِخدر والجةٌ 

 ببُهتان  بخارجة، تهفو لٌست                                           
 

وفتٌٍة نُُجب، من معشر ُؼلُب 
 نسب، تَْنِمً لؽَّسان  فً منتهى                                          

 
أكابٍر ُرُجحٍ، أخاٌــٍر ُسُمحٍ 

نُُجح، من نسل لحطان  أكارم                                             
 

راحوا على َعَجل، فً َموِكٍب َحفل 
فً ؼٌر ما ِعلَل، فً خٌر إبّــان                                          

 
فً َمْهمه لصدوا، حتّى إذا وردوا 
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والناس لد هجدوا، واللٌل لونان                                         
 

لمراإه ٌَمَك، فً لونــه بَلَك 
 َؼَسك، فً ؼٌر تِبٌان  َحفَّهُ لد                                          

 
أضحوا ولد لطعوا، بٌِداً لها لَُمٌع 

فٌها الطبل ُرتُع، أطبلء ِظلمـان                                           
 

حلّوا بذي َطَرب، ٌسمو إلى حسب 
فً باذخ أِشب، أُْخٍت إلخـــوان                                           

 
فً لصرها ُؼَرؾ، من تحتها ُسمٌُؾ 

من فولها ُشَرؾ، زٌنت بإٌـــوان                                        
 

لد حفّه ُكثُب، من حوله لُضُب 
مكنونة َشطب، ُحفّت ببُستـان                                            

 
ِخبللَه نََهٌر، وبٌنه شجــر 

ٌزٌنه ثََمٌر، من َزْهر لِنوان                                              
 

أؼصانها نُُضر، أورالها ُخُضر 
أنهاُرها ُؼُزر، من ضرب َشفّان                                          

 
ُزهر منابتها، دامت ؼضارتها 

بُحٌّ فواختها، من طول تَْرنان                                            
 

صّرت جنادبُها، عاشت َعناظبُها 
تعِوي ثعالبها، من َحول ِعٌـدان                                          

 
تلهو بُدّراجها، عن صوت َصنّاجها 

أو ِطٌِب بَهراجها، أو نَْوحِ ِوْرشان                                      
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أو صوت لمرٌّة، تدعو بُصفرٌّة 
 لُكدرٌّة، من فوق أؼصـان  تبكً                                       

 
ُمكَّاإها َؼِرد، فً روضة فِرد 

من ِطٌبها َصِرد، حبلّه َطْولان                                           
 

عصفورها َطرب، فً لونه َخَطب 
فً صوته َصَخب، ٌبكً ِلصردان                                        

 
أو باَشٌك َكِلٌب، للطٌر منتِهب 

 جمع ِؼربان   تَعَب، من لد عاله                                        
 

تُفّاُحها َهِدل، أُتُْرّجها َخِضل 
 بُرّمان   َزِجل، ُحفّت عنمودها                                           

 
بٌضاء فً حمرة، حمراء فً ُصفرة 

صفراء فً خضرة، من بٌن ألوان                                       
 

جاءوا على َمَهل، من ؼٌر ما ِعلَل 
ٌمشون فً ُحلَل، من وشً َصْنعان                                     

 
ُشّم مراعفهم، ُجّم َمبلحفُهم 

 أمثال ِؼلمان   وصابفهم، لامت                                         
 

ُدْرم مرافمها، بُمع مناطمها 
 بتٌجان   لراطمها، زٌنت لُّر                                            

 
ٌْن فً لََطؾ، ٌَْرعُدن من ُعنُؾ  ٌسعَ

كالراح فً ُصُحؾ، أشباه ِؼزالن                                        
 

صهباَء صافٌٍة، صفراء فالعة 
، من عصر ِدهمان  للمرء رافعة                                        
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تشِفً بشربتها، من طٌب فرحتها 

 لُْبنـــان   تُفّاَح  بنكهتها،  تحكً                                         
 

والمسن إن ُمزجت، والُسّن إن فُتمت 
والوبل إن بُزلت، ِصرفاً لَرشفــان                                        

 
فً الَدّن لد َعتُمت، حولٌن فامتنعت 
تحكً إذا ُصفمت، إكلٌَل َمْرجان                                           

 
تجول فً طولها، كالُدّر من فولها 
تكفٌن من ذولها، من ؼٌر إدمان                                         

 
ٌَْعَملْن ُمعْملةً، ُزْهراً مفدَّمةً 

مة، ُصفراً                                            تِْبر عمٌان   من  مموَّ
 

كؤنها بُمُع، من أطٌُر ُولُــع 
الحت لها ُسفُع، أصؽت بآذان                                            

 
فً رٌشها َطَرق، ألوانها ُزُرٌق 

أذنابها بُلُك، من طٌر ُجلجـان                                            
 

ُحمر لوابمها، ُصفر خراطمها 
بٌض حبللمها، رٌعت بنٌران                                            

 
ألعت على فََرق، فً صحصح أَنِك 

ٌَْنُظرن فً َحَدق، من خوؾ ِعمبان                                      
 

وعندهم لٌَنة، فً شْدوها ُؼنّة 
لٌست بها ِضنّة، من لَْرع َحنّان                                          

 
نَْفج روادفها، َعذب َمراشفها 
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ُدكن َمطارفُها، من َخّز نَْجران                                            
 

ٌُْلهٌن َمْطَربُها، ٌُسلٌن َمْضِربُها 
ًَ فتٌــان  َمْلعبُها، ألوال ٌُنسٌن                                            

 
تحكً بتهجاسها، تمطٌُع أنفاسها 

باتت على رأسها، إكلٌُل َمرجان                                          
 

فً صوتها َصلَك، فً ُعودها نََزق 
أوتاُرها نُطُك، تَْلِفظه َكفّــــان                                             

 
حتّى إذا ثَِملوا، من ُطول ما نَِهلوا 
لالوا وما عملوا، تِمثاَل َوْسنــان                                          

 
لَتْلَى وما لُتلوا، َجْهلى وما جِهلوا 

َسْكَرى وما انتملوا، من حكم لممان                                       
 

ماتوا وما لُبروا، عاشوا وما نُشروا 
ٌْحان                                     لاموا وما ُحشروا، من تحت َر

 
دارت لوالُرهم، النت ُمؽامُزهم 

 ؼرابزهم، من خٌر أخدان   طابت                                      
 

حنّت مزامرهم، طابت َمسامرُهم 
عالت عناصرهم، من لصر ُؼمدان                                      

 
لالوا لََدى طرب بالمول ال َكِذٍب 

 أرمـــان ُكلَّ  شكراً   هلل  الحمد                                         
 
 
 

 ************************************************
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 أبو ُدالمة                    

 
  

ولد اشتهر  (ابو دالمة )     هو زند بن الجون لصاص بن الحك  وكنٌته 
جعلت الناس بهذه  الكنٌة  حتى ؼلبت على ا سمه  ولهذه الكنٌة  اسباب 

  بها  لمب ذهب البعض إلى المول بانه  فمد .ٌختارونها له دون سواها
بان دالمه اسم كر اخرون  بٌنما ذ .(ة دالم ) الذي كان ٌدعى   البنه نسبة

 وٌمال ان هذا الجبل كان اسودا  جبل مطل على على الحجون باعلى مكه
لتمارب  فكنً به  .د البنات فً الجاهلٌهأ لوولعا  وكان م ذا صخر املس

. ن هذا الجبل وهو الطول والسواديبٌنه وبالشبه 
 

 ٌمال له  كان عبدا لرجل من بنً اسد من اهل الرله       ولٌل ان اباه 
 بالكوفة  ( ةأبو دالم)فنشؤ   مواله مع   انتمل إلى الكوفه   .(لصالص )

 وكذلن  لم . تم عتمه ثم اعتمه ولم ٌعرؾ متى. متصبل بالوالء لبنً اسد
لد عرؾ  ( ةأبو دالم ) ولكنتذكر  كل المصادرالتارٌخٌة  تارٌخا لوالدته  

 لد لضى أكثر من عشرٌن عاما فً الدوله لذا نمرر انه  فً عصر السفاح
 او الل او  -هجرٌة .110ة فً االلل  وبهذا تكون  والدته فً عام االموي

. اكثر  بخمس سنوات 
 

   فٌها  ٌكن له   ولم   فً صباه  األموٌة الدولة شهد أبو دالمة       لمد  
جاءت الدولة   فلما  األموٌٌن  اعتبار عند  اي ٌكن للموالى ذكر حٌث لم

لمب هذا  وكان ( صحابة المنصور) وصار من  إلٌها انضّم  العباسٌة 
بالنوادر والشعر   اشتهر وهو بالكوفة  ورسمى للممربٌن من المنصور
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 فاصطفاه أبو جعفر المنصور لتسلٌته  فانمطع إلٌه وإلى أبنه  الظرٌؾ
  .   الخلٌفة المهدى 

  
دا ـوكا ن عب شاعر ساخر عاش فً العصر العباسً        ابو دالمة  

لرجل من اهل الرله من بنً اسد واعتمه فً ما بعد  وهو أحد الشعراء 
السفاح ابو العباس  األوابل وهم ةالمعاصرٌن لخلفاء بنً العباس الثبلث

 فً  نبػفمد  وندٌمهم الخاص  والمنصور والمهدي  بل ٌعتبر شاعرهم 
  والمهدي وأبً جعفرالمنصور انمطع إلى أبً العباس السفاح هم  وأٌام

. وكانوا ٌمدمونه وٌفضلونه وٌستطٌبون مجالسته ونوادره
 

 حسن الحدٌث   فكها مرحا بفكاهته  ونوادره فكان أبو دالمه       اشتهر 
 مستهترا  الخمر  شرب  فً مسرفا متبلفا  على انه كان . ةممتع الرواي

 وهو ابعد ما  الٌمٌم الفروض وال ٌمر الدٌن فً الخبلعه والمجونؼارلا 
.   لكنه لم ٌتزندق .ٌكون عنه

 
 فكان بعض مهماته الدعاٌة  عتمد العباسٌون على الشعر كثٌراً ا       
ولد استخدموا او استؽلوا .  واالطاحة بهم وضرب اعدابهموتؤٌٌدهم  لهم 

. مثل سدٌؾ بن مٌمون وأبً دالمة ممربٌن منهم  شعراء  فً هذا االتجاه
فعمل سدٌؾ على اثارة عواطؾ الناس ضد االموٌٌن والحث على لتلهم 

جدٌد الى   من ن ولكن لكً ال ٌعودوهم واستبصال الجتثاثهم  ببل رحمة 
دفعوا سدٌؾ بن مٌمون لهذه المهمة  فً محفل ضم بماٌا ؾ. منافستهم

 :الى ولٌمته فمالالسفاح االموٌٌن الذٌن دعاهم 
 

 أصبح الملن ثابت األساس    
بالبهالٌل من بنً العباس                                          

 بالصدور الممدمٌن لدٌماً     
والرإوس الممالم الرواس                                         

 ٌا أمٌر المطهرٌن من الذم     
 وٌا رأس منتهى كل راس                                         

 أنت مهدي هاشم وهداها      
 بعد أناس   أناٍس رجون  كم                                       

 ال تمٌلن عبد شمٍس عثاراً     
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 وارمها بالمنون واالتعاس                                         
 أنزلوها بحٌث أنزلها هللا بدار

 الهــــــــــــــــــوان واإلتعاس                                       
 ألصهم أٌها الخلٌفة واحسم     

  عنن بالسٌؾ شؤفة األرجاس                                     
 وأذكرن مصرع الحسٌن وزٌٍد   

 المهراس   بجانب     ولتٌٍل                                       
 

  العباسٌة أبا دالمة لكسب الرأي العام إلى جانب األسرة واستؽلوا      
العصر   فً   مهمة  جدٌدة  وبذلن أسهم أبو دالمة فً الحاكمة الجدٌدة

 هً  تعظٌم  االسرة  الحاكمة من بنً العباس  فٌمول فً مدح العباسً
: الخلٌفة المنصور 

 
 لَو َكاَن ٌُمعَُد فَوَق الشَّمِس ِمن َكَرٍم   

ٌا آَل َعبَّاِس  العُُدوا   لَِمٌَل  لَوٌم                                           
 ثمَّ ارتَمُوا فً ُشعَاعِ الشَّمِس ُكلُُّكُم   

النَّاِس  أكَرُم   فَؤنتُم   السَّماِء إلى                                          
 ولَّدُموا المَابَِم الَمنُصوَر رأَسُكُم    

   فَالعٌَُن واألنُؾ واألذنَاِن فً الراِس                                      
 

 :ولال فً والبه لبنً العباس
 

ِدٌنً على ِدٌِن بَنًِ العَبَّاِس 
ٌُن على الِمرَطاِس                                             ما ُختَِم الّطِ

إنًّ اصَطبَحُت أربعاً بالكاِس 
 بَِراِسً    ُشربُها أَداَر  فَمَد                                              

 
  اعدابهم تصفٌة لالعباسٌون بدعاٌته المضادة الخلفاء ولد استؽله         

ٌسمح له بتعدي   اله وكان المنصور ٌستظرفه وٌضحن من نوادره ولكن 
   فً إحدى لصابده  المنصورلد مدحوالحدود وٌهدده حتى ٌعرؾ موضعه  

ولال فً فمتله  المنصور  لضى علٌه  أبو مسلم الخراسانً بعد أن وهجا
:  لصٌدته 
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 أبا مســــلم خوفتنً المتـــل فانتحى 

 علٌن بمـــــا خوفتنً األســد الورد                                      
 

 أبا مســـــلم ما ؼٌّر هللا نعمـــــــــة 
 على عبــــــد حتى ٌؽٌرها العبــــد                                       

 
 أبا مجرم خوفتنً المتل فانتحى    

 علٌن بما خوفتنً األسد الورد                                         
 

 أفً دولة المنصور حاولت ؼدره    
  أال إن أهل الؽدر آباإن الكرد                                         

 
  لمنصور فً محفل من الناس فؤمر له بعشر آالؾ درهم لوأنشدها     

 :  به لال له ى فلما خل
 .. أما وهللا لو تعدٌتها لمتلتن-

 مجرد مهرجبوظٌفته  زم مكانه تأى أن المنصور توعد أبا دالمة أن ٌل    
   للند  الند ٌخاطبه من مولع أو للخلٌفة لٌس له أن ٌهاجم من كان خصماًؾ

. نداً للخلٌفة نفسه  ألن ذلن الخصم كان فً ولته 
 

     اشتهر  ابو دالمة  بالنوادر والفكاهة  وكثرت  لصصه وحكاٌاته مع 
الخلفاء  ابً العباس السفاح وابً جعفرالمنصور والمهدي   واذكر  هنا 

. بعضا منها  والتً تبٌن  تندره وشاعرٌته 
 

 أنه كان والفاً بٌن ٌدي السفاح : عنه لٌل 
   سلنً حاجتن :فمال له 

  كلب صٌد: دالمة  فمال أبو
 .أعطوه إٌاه:  لال
 .ودابة أتصٌد علٌها:  لال
 . أعطوه:  لال
  لود الكلب وٌتصٌد به يوؼبلم: لال
ً:  لال  . أعطوه ؼبلما
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  وجارٌة تصلح لنا الصٌد وتطعمنا منه: لال
 . أعطوه جارٌة: لال
هإالء ٌا أمٌر المإمنٌن عٌال فبل بد لهم من دار ٌسكنونها : لال
 .أعطوه داراً تجمعهم:لال
 فإن لم ٌكن ضٌعة فمن أٌن ٌعٌشون؟ : لال
 .لد ألطعتن مابةجرٌب عامرة ومابة جرٌب ؼامرة: لال
 وما الؽامرة؟: لال
 . ما ال نبات فٌه: لال
ألطعتن ٌا أمٌر المإمنٌن خمسمابة ألؾ جرٌب ؼامرة من فٌافً  لد: لال

 . بنً أسد
    الخلٌفة فضحن

 . اجعلوا المابتٌن كلها عامرة :ولال
  فؤذن لً أن ألبل ٌدن: لال
 .أفعل  فإنً ال أما هذه فدعها:  لال
 .وهللا ما منعت عٌالً شٌباً ألل علٌهم ضرراً منها:  لال

 
        والناس  المنصور   على  أبو دالمة دخل    السفاح توفً ولما     

:  فمال عنده ٌعزونه
 

    لم تستطع عن عمرها تحوٌبل   أمسٌت باألنبار ٌا بن دمحم     
 

  وٌبل وعوالً فً الحٌاة طوٌبل   وٌلً علٌن ووٌل أهلً كلهم       
 

 الرجال عوٌبل   لن   ولتبكٌن      بعبرة       السماء  لن  فلتبكٌن
 

    فجعلته لن فً التراب عدٌبل  مات الندى إذ مت ٌا بن دمحم     
 

إنً سؤلت الناس بعدن كلهم         فوجدت أسمح من سؤلت بخٌبل 
 

 الرجال ذلٌبل؟     تدع العزٌز من   ألشموتً أخرت بعدن للتً      
 

سوال   بعدن   ما أعطٌت     تاهلل       فبل حلفن ٌمٌن حك برة      
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. فؽضب المنصور ؼضباً شدٌداً .  لوله فؤبكى الناس: لال

 .هذه المصٌدة أللطعن لسانن إن سمعتن تنشد: ولال
ً  إن أبا العباس أمٌر المإمنٌن كان لً ٌا أمٌر المإمنٌن:  لال   مكرما

 فمل كما   كما جاء هللا بإخوة ٌوسؾ إلٌه  بً من البدو وهو الذي جاء
 ال تثرٌب علٌكم الٌوم ٌؽفر هللا لكم وهو أرحم ):  الخوته ٌوسؾ لال

 فسرى عن المنصور (الراحمٌن 
 . فسل حاجتن لد أللنان ٌا أبا دالمة: ولال

لً بعشرة آالؾ درهم   لد كان أبو العباس أمر ٌا أمٌر المإمنٌن:  لال
 .وخمسٌن ثوباً وهو مرٌض ولم ألبضها

 ذلن؟  ومن ٌعلم: فمال المنصور
   بن   سلٌمان  فوثب . حضر  ممن جماعة  وأشار إلى  هإالء: لال

 مجالد وأبو الجهم 
 .  نحن نعلم ذلن صدق أبو دالمة :فماال

ادفعها إلٌه  ٌا سلٌمان: فمال المنصور ألبً أٌوب الخازن وهو مؽٌظ
 وكان لد خرج بالشام   الطاؼٌة ٌعنً عبد هللا بن علٌنلنوسٌره إلى ذ

. الخبلؾ فوثب أبو دالمة   وأظهر
 ووهللا ما أحب   أعٌذن باهلل أن أخرج معهم ٌا أمٌر المإمنٌن: لاوق

: أن ٌجرب ذلن منً على مثل هذا العسكر، فإنً ال أدري أٌهما ٌؽلب
 .أنً بنفسً أوثك وأعرؾ وأطول تجربة ٌمنن أو شإمً إال

 . دعنً وهذا، فمالن من الخروج بد:  المنصور فمال
   شهدت وهللا تسعة عشر عسكراً كلها هزمت فإنً أصدلن اآلن:لال

شبت اآلن على بصٌرة أن ٌكون عسكرن تمام العشرٌن   فإن وكنت سببها
 .فافعل

ٌتخلؾ مع عٌسى بن موسى بالكوفة   فضحن المنصور وأمره أن
 

وكان عنده ولداه - ٌروى انه دخل ٌوما على ابً جعفر المنصور       و 
 . عٌسى بن موسىوزٌره جعفر والمهدي و
ممن فً ا  ان لم تهج أحد(ة أبا دالم )عاهدت هللا ٌا :  فمال له المنصور

  :  لاببل نفسهعن أبو دالمه فحدث   الجلس اللطعن لسانن

 .وكل منهم ٌشٌر الً .  وابناه وابن عمهةخلٌؾالالمجاس  فكان 
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هذا المجلس ثم نظرت إلى اهل.  فملت فً نفسً لد عاهد وهو البد فاعل-
 احدهم   هجوت ٌمنت انً ان فؤ ان تخطٌته ة باصبعه بالصلكل ٌشٌر 

احدا   فما وجدت  والتفت ٌمنه وٌسره الرى بعض الخدم ألهجوه. لتلت
  لمجلس وانا أحد من فً المجلسافملت فً نفسً اما حلؾ على من فً .

  :هجوت نفسً فملت  ان ومالً

   اال  لبحت  انت  ابا  دالمة                
 الكرامه  فلست من الكرام وال                                     

 
 العمامه    نزع  اذا  وخنزٌرا       اذا لبس العمامه للت لردا  
 
   الدمامه   تتبعه   اللإم كذان      ـإمالجمعت دمامه وجمعت  
 
   المٌامـه  فمد دنت تفرح فبل       فان تن لد جمعت نعٌم دنٌا  
 

 . ة سنٌة  بجابزه  فضحن المنصور حتى استلمى وامر ل
 

 
 ٌلامتسكر فمضى وهو يؾشرب أبو دالمة فً بعض الحانات       ولٌل 

 :فمٌل له هو فؤخذ(الحراس اللٌلٌون  )  فلمٌه العسسٌمٌنا وشماال 
  من أنت؟ وما دٌنن؟ -

 :فمال
 

 دٌنً على دٌن بنً العباس      
   ما ختم الطٌن على المرطاس                                        

 
ً  اصطحب  إذا   بالكاس       أربعا

 براسً      شربها  أدار  فمد                                         
 

باس  من   لكم  للت فهل بما                     
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 فؤمر بحبسه مع  المنصور تً به إلى  وأ فؤخذوه وخرلوا ثٌابه وساجه
فلما أفاق جعل ٌنادي ؼبلمه مرة وجارٌته أخرى فبل .ها الدجاج فً بٌت

فلما أكثر لال . ةصوت الدجاج وزلاء الدٌن  وهو مع ذلن ٌسمع ٌجٌبه أحد
 ما شؤنن؟ : له السجان

 أنت؟ وأٌن أنا؟ من! وٌلن: لال
 .  وأنا فبلن السجان أنت فً الحبس: لال:  السجان  لال
 ومن حبسنً؟ : لال
 . أمٌر المإمنٌن:لال
 ومن خرق طٌلسانً؟: لال
 . الحرس: لال

 فكتب إلى أبً جعفر  بها ففعل فؤتاه فطلب أن ٌؤتٌه بدواة ولرطاس
: المنصور ٌمول

 
 أمٌر المإمنٌن فدتن نفسً       
عبلم حبستنً وخرلت ساجً                                         

 
 أمن صهباء صافٌة المزاج     
السراج  لهب  شعاعها   كؤن                                         

 
 ولد طبخت بنار هللا حتى       
 لمد صارت من النطؾ النضاج                                        

 
 تهش لها الملوب وتشتهٌها     
إذا برزت ترلرق فً الزجاج                                           

 
 ألاد إلى السجون بؽٌر جرم    

!      كؤنً بعض عمال الخراج                                       
 

 فلو معهم حبست لكان سهبلً   
     ولكنً حبست مع الدجاج                                         

 
 ولد كانت تخبرنً ذنوبً     
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    بؤنً من عمابن ؼٌر ناج                                           
 

 على أنً وإن اللٌت شراً      
  لخٌرن بعد ذان الشر راجً                                          

 
 أٌن حبست ٌا أبا دالمة؟ :   له فاستدعاه المنصور ولال

 . مع الدجاج: لال
  تصنع؟  فما كنت: لال
  ألولً معهم إلى الصباح: لال

 .  فضحن وخلى سبٌله وأمر له بجابزة
 أما سمعت  إنه شرب الخمر ٌا أمٌر المإمنٌن: لال الربٌع فلما خرج

 الشمس   ولد طبخت بنار هللا؟ ٌعنً: لوله
. ال وهللا، ما عنٌت إال نار هللا المولدة التً تطلع على فإاد الربٌع: لال

 .خذها ٌا ربٌع وال تعاود التعرض له: المنصور ولال فضحن
 

 : لالؾجعفر بن حسٌن اللهبً      ولٌل فً حدٌث 
 : حدثنً أبو دالمة لال-
  فحلؾ لٌخرجنً فً بعث حرب سكران  وأنا أتى بً المنصور - 

.  فؤخرجنً مع روح بن حاتم المهلبً لمتال الشراة
 

أما وهللا لو أن تحتً فرسن ومعً سبلحن : فلما التمى الجمعان للت لروح
 فضحن ! الٌوم أثراً ترتضٌه ألثرت فً عدون

 . بشرطن وهللا العظٌم ألدفعن إلٌن ذلن وآلخذنن بالوفاء: ولال
. وعاد بؽٌره فاستبدل به  فنزل عن فرسه ونزع سبلحه ودفع ذلن إلً

 حصل ذلن فً ٌدي  فلما
 .  ولد للت أبٌاتها فاسمعها  هذا ممام العابذ بن أٌها األمٌر: للت
:  فؤنشدته هات:لال

 
 إنً استجرتن أن ألدم فً الوؼى      

 وضراب   وتنازل   لتطاعن                                           
 

 فهب السٌوؾ رأٌتها مشهورة     



 

 

 

 

66 

     وتركتها ومضٌت فً الهراب                                      
 

   ماذا تمول لما ٌجًء وال ٌرى     
 بالنشاب   الموت  بادرات من                                         

 
 . دع هذا عنن: فمال

 وبرز رجل من الخوارج ٌدعو إلى المبارزة
 .دالمة اخرج إلٌه ٌا أبا: فمال
 . أنشدن هللا أٌها األمٌر فً دمً:  ابو دالمة فمال
 ! وهللا لتخرجن: فمال
 وأنا   من الدنٌا  وآخر ٌوم أول ٌوم من اآلخرة  فإنه أٌها األمٌر: فملت

 -اٌها االمٌر  - فمر لً   من الجوع  جارحة  منً  تنبعث وهللا جابع ما
 . بشًء آكله ثم أخرج

فلما رآنً . الصؾ  فؤخذت ذلن وبرزت عن  فؤمر لً برؼٌفٌن ودجاجة
 وأصابته الشمس  الشاري ألبل نحوي وعلٌه فرو لد أصابه المطر فابتل

   فؤسرع إلً فالفعل وعٌناه تمدان
 ! على رسلن ٌا هذا:  فملت
 ٌماتلن؟  أتمتل من ال:  فملت فولؾ

 . ال: لال
 أتستحل أن تمتل رجبلً على دٌنن؟: للت
 .ال:  لال
 ذلن لبل أن تدعو من تمابله إلى دٌنن؟ أفتستحل:  للت
    فاذهب عنً إلى لعنة هللا ال:  لال
 .أو تسمع منً ال أفعل: فملت
 . لل:  لال
هل كانت بٌننا عداوة أو ترة أو تعرفنً بحال تحفظن علً : فملت

 أو تعلم بٌنً وبٌن أهلن وتراً؟ 
  ال وهللا: لال
فإنً ألهوان وأنتحل مذهبن  وال أنا وهللا لن إال علً جمٌل الرأي: للت

 . وأدٌن دٌنن وأرٌد السوء لمن أرادن
 . هللا خٌراً فانصرؾ  جزان ٌا هذا: فمال
 إن معً زاداً أرٌد أن آكله وأرٌد مإاكلتن لتتوكد المودة بٌننا: للت
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  ٌرى أهل العسكرٌن هوانهم علٌناو
 .فافعل:  لال

وجمعنا أرجلنا على معارفها   فتمدمت إلٌه حتى اختلفت أعناق دوابنا
 . ودعنً فلما استوفٌنا. وجعلنا نؤكل والناس لد ؼلبوا ضحكاً

إن ألمت على طلب المبارزة ندبنً إلٌن  إن هذا الجاهل:  ثم للت له
 . فإن رأٌت أال تبرز الٌوم فافعل وتتعبنً فتتعب

   لد فعلت: لال
 . فانصرؾ وانصرفت

. ن لرنه كما كفٌتني فمل لؽٌري ٌكؾ أما أنا فمد كفٌتن لرنً :فملت لروح
  وخرج آخر ٌدعو إلى البراز

:  فملت اخرج إلٌه: فمال لً
 

 ٌمدمنً     أن  بروح  أعوذ  إنً
بنو أسد   بً   فتخزى  إلى المتال                                       

 
 أعلمه     األلران   إلى إن البراز

 بٌن الروح والجسد  ٌفرق  مما                                          
 

 لد حالفتن المناٌا إذا رصدت لها     
    وأصبحت لجمٌع الخلك كالرصد                                       

 
 إن المهلب حب الموت أرثكم    

     فما ورثت اختٌار الموت عن أحد                                    
 

 لو أن لً مهجة أخرى لجدت بها     
 أجد    فلم   فرداً  خلمت      لكنها                                      

 
 .فضحن روح وأعفانً: لال

 
 : فً اؼانٌه أبو الفرج األصفهانًعنه لال 
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  كان أبو دالمة رديء المذهب، مرتكباً للمحارم، مضٌعاً للفروض)
. متجاهراً بذلن، وكان ٌعلم هذا منه وٌعرؾ به، فٌتجافى عنه للطؾ محله

وله أخباروأشعار لٌس هذا موضع ذكرها، وإنما نثبت فً هذا الموضع ما 
 .حكاٌةو له من نادرة أ 

 وكان المنصور لد   على أبً جعفر المنصور ابو دالمة ٌوما دخل       و
   تدعم بعٌدان من داخلها بلبس السواد والمبلنس الطوال أمر أصحابه

 فسٌكفٌكهم ) : وٌكتبوا على ظهورهم وأن ٌعلموا السٌوؾ فً المناطك
  (هللا وهو السمٌع العلٌم

. دالمة فً هذا الزي  فلما دخل علٌه أبو 
 ما حالن؟ : لال له المنصور

  وسٌفً فً استً نصفً  وجهً فً ٌا أمٌر المإمنٌن  شر حال  :لال
: أنشد  ثم ولد صبؽت بالسواد ثٌابً ونبذت كتاب هللا وراء ظهري 
 

 وكنا نرجى منحة من إمامنا        
 فجاءت بطول زاده فً المبلنس                                      

 
 تراها على هام الرجال كؤنها      

بالبرانس   جللت   ٌهود    دنان                                     
 

  فضحن منه المنصور وأعفاه وحذره من ذلن
 (.إٌان أن ٌسمع هذا منن أحد: ولال

 
المهدي وعلً بن سلٌمان إلى الصٌد، فسنح لهما لطٌع    ولٌل  خرج  

 ورمى المهدي سهماً فؤصاب  الكبلب وأجرٌت الخٌل من ظباء، فؤرسلت
:  فمال أبو دالمة  فمتلهافؤصاب  كلب  ورمى علً بن سلٌمان ظبٌاً

 
فإاده  لد رمى المهدي ظبٌاً         شن بالسهم         

 
 فصاده    ن رمى كلباً سلٌما          بن  وعلً        

 
         ً  زاده   ٌؤكل   ل امرئ     ن      لهما   فهنٌبا
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.   فضحن المهدي حتى كاد ٌسمط عن سرجه
ي بن ل فلمب ع  سنٌة  وأمر له بجابزة صدق وهللا أبو دالمة: ولال

.  علٌه اللمب فؽلب سلٌمان بعد ذلن صابد الكلب
 

  لاصدة بٌت هللا الحرام  فلما خرجت الحج   الخٌزران  ولٌل  لما نوٌت
 :صاح أبو دالمة

 !  هللا هللا فً أمري  جعلنً هللا فدان-
 من هذا؟: فمالت
 .أبو دالمة: لالوا

 أمره سلوه ما:  فمالت
 ما أمرن؟ : لالوا له 

  أدنونً من محملها: لال
  أدنوه:  لالت

 : فمال لها  فؤدنى
 .  إنً شٌخ كبٌر وأجرن فً عظٌم السٌدة  أٌها-

 ! فمه: لالت
 وترفك بً وترٌحنً من عجوز  تإنسنً تهبٌنً جارٌة من جوارٌن: لال

 . فمدهال وتشولت  جلدي جلدها  عاؾ ؾوأطالت كدي لد أكلت رفدي عندي
 فضحكت الخٌزران 

. سوؾ آمر لن بما سؤلت: ولالت
ثم .  فؤلام حتى ؼرض  معها إلى بؽداد وخرج فلما رجعت تلماها وذّكرها 

عبٌدة حاضنة موسى وهارون فدفع إلٌها رلعة لد كتب بها  دخل على أم
: هاال ل فك  الخٌزرانىإل
 

عبٌده     أم  ٌا  با         هلل  سٌدتً  أبلؽً                    
 

 رشٌده   كانت  هلل وإن أرشدها ا         أنها                    
 

ولٌده    للحج  لبل أن تخ        رج وعدتنً                    
 

 لصٌده    بعشرٌن      ت وأرسل     فتؤنٌت                    
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    ت بعشرٌن لصٌده  أخلمن أخلؾ      كلما                    
 

لٌس فً بٌتً لتمهً        د فراشً من لعٌده                   
 

 مثل المدٌده   سالها   ؼٌر عجفاء عجوز                        
 

وجهها ألبح من حو       ت طري فً عصٌده                   
 

 بسعٌده   عرسً مثل أنثى       مع  حٌاة  ما                   
 

   ضحكت ودعت بجارٌة من جوارٌها فابمة الجمال فلما لرأت علٌها
 . مالن فً لصري خذي كل: فمالت لها

 :  ثم دعت بعض الخدم ولالت له ففعلت
 .سلمها الى ابً دالمة -

   فً منزله  ٌجده  فلم  الخادم بهافانطلك 
: إذا رجع أبو دالمة فادفعٌها إلٌه ولولً له: فمال المرأته

 أحسن صحبة هذه الجارٌة : (وٌعنً بها الخٌزران  ) تمول لن السٌدة-
 .فمد أمرت لن بها

 .  نعم : فمالت له
 فسؤلها عن خبرها   فوجد أمه تبكً(دالمة)الخادم دخل ابنها  فلما خرج
 فؤخبرته 

 .تبرنً ٌوماً من األٌام فالٌوم إن أردت أن: لالت
 . لولً ما شبت فإنً أفعله:  لال
مالكها وتطإها فتحرمها علٌه وإال ذهبت  تدخل علٌها فتعلمها أنن: لالت

 . بعمله فجفانً وجفان
 .  وخرج فوطبها ووافمها ذلن منه  ففعل ودخل إلى الجارٌة

 أٌن الجارٌة؟ : فدخل أبو دالمة فمال المرأته
  ذلن البٌت فً: لالت

  لهابًقوحاول ت فمد ٌده إلٌها  فدخل إلٌها شٌخ محطم ذاهب
 .تنح وإال لطمتن لطمة دلمت منها أنفن! وٌحن مالن: فمالت

 أبهذا أوصتن السٌدة؟ : فمال لها
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ولد كان عندي آنفاً  بعثت بً إلى فتى من هٌبته وحاله كٌت وكٌت :لالت
. ونال منً حاجته

فخرج أبو دالمة إلى دالمة فلطمه .  أم دالمة وابنها دهاء من فعلم أنه 
فمضى به ملبباً حتى ولؾ بباب . ٌفارله إال إلى المهدي ولببه وحلؾ أال

 . بابنه على تلن الحال  وأنه جاء  فعرؾ خبره المهدي
 مالن؟ : فؤمر بإدخاله فلما دخل لال

 ٌرضٌنً   وال  بؤبٌه  ولد ٌفعله  لم  ما  ابن الخبٌثة  بً هذا  فعل: لال
 . إال أن تمتله

 وما فعل بن؟ ! وٌحن: لال
 . فضحن حتى استلمى ثم جلس فؤخبره الخبر

 أعجبن فعله فتضحن منه؟: فمال له أبو دالمة
 . علً بالسٌؾ والنطع:فمال

 . فاسمع حجتً لد سمعت لوله ٌا أمٌر المإمنٌن: فمال له دالمة
 ! هات: لال
ً: لال  هو ٌفعل بؤمً منذ أربعٌن سنة ما  هذا الشٌخ أصفك الناس وجها

 .ؼضب وصنع بً ما ترىؾوفعلت أنا بجارٌته مرة واحدة  ؼضبت
   ضحكه األول  فضحن المهدي أشد من

    وأنا أعطٌن خٌراً منها دعها له ٌا أبا دالمة: ثم لال
لً بٌن السماء واألرض وإال فعل بها وهللا كما فعل  على أن تخبؤها: لال

   وحلؾ أنه إن عاود لتله هتفعل مثل الى  فتمدم إلى دالمة أال ٌعاود  بهذه
 .ثم وهب له جارٌة

 
 : ولال فً صٌام شهر رمضان 

 
  أدعون بالّرحم التً جمعت لنا 

 و األبعد   لرٌبنا بٌن  فً المرب                                         
 

 أال سمعت و أنت أكرم من مشى
المنشد   جزاء  ٌرجو   منشد  من                                        

 
  متعبداً   فصمتُه  الصٌام  حّل 

 المتعبد    الصابم  ثواب   أرجو                                          
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  ت حتى جبهتً مشجوجة  و سجد

   المسجد   نطاح  من  أكلّؾ  مما                                         
 
 
   مٌبلدٌة 778- جرٌة  هـ161 سنة  ابو دالمة  ببؽداد  مات 
 

 : واختم  بهذه االبٌات من شعره 
  .
 

ألم تعلموا أن الـخـلـٌفة لـزنـً 
  ما لً وللمصـر والمصر، بمسجده                                      

 
 

أصلً به األولى مع العصر دابمـاً 
 
 فوٌلً من األولى ووٌلً من العصر                                    
 

 صـبلتـهـم    فـً ووهللا ما لً نٌة
 
وال البر واإلحسان والخٌر من أمري                                     
 

 أمـره    ٌصـلـح  والـلـه  ضره وما
 

 لو أن ذنوب العالمٌن على ظهـري                                     

 
 

 **************************      
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                                   3 
 

                 ٝحُزش رٖ حُلزخد 
 

 

 ١  ٗخػَ ؿٍِ  ٝحُزش  رٖ حُلزخد ح٫ٓي١ حٌُٞك٢  أرٞ أٓخٓش           ٛٞ

 ٖٓ أٓي رٖ  هؼ٤ٖ  رٖ   َٜٗ ٖٓ ر٢٘   حٌُٞكشُٝي   ك٢ . ظ٣َق، ٓخؿٖ

  حُ٘ؼَحء ٍحّ  ٝٛٞ. ٗخػَ ٖٓ ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ح٧ٍٝ ه٣ِٔش

 ٗؼَٙ كٍٞ حُؤَس ٝحُٔـٕٞ  حؿِذ  ٣يٍٝ  ك٢ ٌٛح حُؼَٜ حُٔخؿ٤ٖ٘

ّْ  ٣ٝؤط٢ ػ٠ِ ٍأّ حُظ٤خٍ ح١ٌُ ٫  ٝحُظَف ٝحٌُِٔحص رخُـِٔخٕ ٝحُـٍِ  ٛ   

  رٖ  ٓط٤غ  ًؤٓؼخٍ  حُـ٤ٔ٘ش حُٜ٘ٞحص ٝاٗزخع   حٌُِس  ُٚ ا٫ حُزلغ ػٖ

 أر٢ ٗٞحّ ٗلٞ ٝهي ًخٕ حكي حٓزخد طٞؿٚ   ٝحُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى ا٣خّ 

   ؿ٬ٓخحٟ حرخ ٗئحّ  ٍ ٝه٤َ  حٗٚ   ك٤غ ًخٕ  حرٞ ٗئحّ ط٤ٌِٔح ُٚ  حُٔـٕٞ

 ك٘خٛي  ٝحُ ػْ ا٠ُ حٌُٞكشف كخٓظٜلزٚ ا٠ُ ح٧  ٣ز١َ حُؼٞى ك٢ حُزَٜس

:  ٖٝٓ هُٞٚ .  كظؤىد رؤىرْٜ ٓؼٚ أىرخءٛخ

 

 ُّ طْ٘خ                          هي هخرِظ٘خ حٌُئٝ ََ ُّ       ٝىحرَ  حُُّ٘لٞ

ُّ    .         ٍُٝ                   ٝح٤ُّٞ َِٛٓ ـٞ َٔ هي َػظَّٔظْٚ حُ

خ  ًٝحى                    ُْ ُٗوِطٚ ك٢ ِكٔخٍد      ّٔ ٓ  ُّ َٞٔٗ  

 

  رٖ رَى ر٘خٍ  كٜخؿ٠  ك٢ أٝحهَ أػٞحٓٚ  رـيحى ح٠ُ هيّ ٝحُزش           

 . هخَٓح  ا٠ُ حٌُٞكش كخٟطَ ح٠ُ حُؼٞىس   ؿِزخٙفٝأرخ حُؼظخ٤ٛش 

:  ٖٝٓ حهزخٍٙ ك٢ ًُي

  :  ٝٓٔخ هخُٚ ٝحُزش رٖ حُلزخد  ك٢ أر٢ حُؼظخ٤ٛش  
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ًُْذ ٓخٍ ك٢ ح٥كخم    ًخٕ ك٤٘خ ٠ٌُ٘٣ أرخ آلخِم      ََّ      ٝرٜخ حُ

 

٤ًُ٘شً  أطض رخطلخِم             كظ٠ٌََّ٘   ٓؼظُٞٛ٘خ   رؼَظخ       ٣خ ُٜخ  

ْل٤شً ُي ٫              ُِ ْ٘ليُّ ٓؼوٞىسً ُيٟ حُل٬ًَّم           هِن هللا    طَ    

 

 . ٓخص ٍػخٙ أرٞ ٗٞحّ  ُٝٔخ. ًٝخٕ أر٤ٞ حُِٕٞ أٗوَ حُ٘ؼَ

  : ُؼٔخٍس رٖ كِٔسٝهخٍ حُو٤ِلش حُٜٔي١

؟؟ٖٓ أٍم حُ٘خّ ٗؼَح   

: كٜٞ حُوخثَ ٘ؼٍح  حُ٘خّ أٍمٝحُزش  :  هخٍ 

-  ُٜخ ً٘د ٫ٝ -                  ُٜٝخ 

 حٍُٔخف ٌؤ١ٍحف   لد                                                 

  ٝحُل٘خ ٤لىف حُوِد               ك٢

حُ٘ٝحل٢  ٔـٍٝف كخُوِد                                              

   ٝحهللا ٜىهص: هخٍ- 

٤ف َٗ ػٍز٢ ٝٛٝ ،حُٔإ٤ٕ٘ٔ أ٤ٍٔ ٤خ ٔ٘خىٔظٚ ٕٔ ٤ٔ٘ؼى كٔخ: هخٍ-  

 :هُٝٚ ٔ٘خىٔظٚ  ٕٔ ٝحهللا ٤ٔ٘ؼ٢٘: هخٍ- 

 

  وِٝس ػ٠ِ ُٔخه٤٘خ              هِص

ٍأ٢ٔ  ٕٔ ٍأٔى ًٌح أىٕ                                         

 

  ٔخػش ٢ُ ٝـٜى ػ٠ِ           ّٝ٘

ـ٢ٔ٬  أٌ٘ق حٍٔإ ا٢٘                                           
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 !ح١٤ٍُ٘ش ًٛٙ ػ٠ِ ـ٬ٔٚ ٤ٌٕٝ إٔ أكظ٤ٍى:كو٤َ ُٚ  

 

 كخ ٠ؼ٤ ٗخا٘ٔخ حُٜٔى١ ُٕٔ ك٢ ٌخٕ أ٘ٚ ٬ّٔ زٕ ٔلٔى           ًٌٍٝ 

  ٘ؼٍح كؤ٘٘ىٙ ػ٤ِٚ كؤىوٍ. حُٜٔى١ حُو٤ِلش ٔىف   إٔ ا٠ُ حُ٘ؼٍ ٤وٍٝ

 :٤وٍٝ ك٤ٚ

 (ُكٍحص  ٝـٝحٍ )          

 ؟ُكٍحص ٢٘ء أ١: حُٜٔى١ ُٚ كوخٍ - 

 ؟حُٔإ٤ٕ٘ٔ أ٤ٍٔ ٤خ أ٘ص ظؼٍكٜخ ٝٔخ: هخٍ-  

. ٝحهللا  ٫: هخٍ- 

 حهللا ٠ِٜ ٍٍٔٝ ػّ ٝحزٕ ح٤ُِٕٔٔٔ ٤ٔٝى حُٔإ٤ٕ٘ٔ أ٤ٍٔ كؤ٘ص: هخٍ-  

 .ٝحهللا ٬ٌ! أ٘خ أػٍكٜخٝ ظؼٍكٜخ   ٫ٝ ِّٝٔ    ػ٤ِٚ حهللا

     ػْ حٗو١َ ك٢  هيٓش حُٜٔي١  

 

         هيّ ٝحُزش ح٠ُ  رـيحى  ك٢ أٝحهَ أػٞحٓٚ  كٜخؿ٠  ر٘خٍرٖ رَى ٝأرخ 

 .حُؼظخ٤ٛش كـِزخٙ  كخٟطَ ح٠ُ حُؼٞىس  ا٠ُ حٌُٞكش  هخَٓح 

 : ٖٝٓ حهزخٍٙ ك٢ ًُي

 :   ٝٓٔخ هخُٚ ٝحُزش رٖ حُلزخد  ك٢ أر٢ حُؼظخ٤ٛش  

 

ًُْذ ٓخٍ ك٢ ح٥كخم    ََّ       ًخٕ ك٤٘خ ٠ٌُ٘٣ أرخ آلخِم     ٝرٜخ حُ

 

٤ًُ٘شً      كظ٠ٌََّ٘   ٓؼظُٞٛ٘خ   رؼَظخ            أطض رخطلخِم      ٣خ ُٜخ 

 

ْ٘ليُّ       ْل٤شً ُي ٫ طَ ُِ  ُيٟ حُل٬ًَّم       ٓؼوٞىسً        هِن هللا 

 

 :ٝ ؿخء   ػٖ دمحم رٖ ػَٔ حُـَؿخ٢ٗ  هخٍ   
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ؿخء حرٞ حُؼظخ٤ٛش  ح٠ُ حر٢  كوخٍ ُٚ إ ٝحُزش رٖ حُلزخد هي ٛـخ٢ٗ  ٖٝٓ )

أٗخ ٓ٘ٚ أٗخ ؿَحٍ ٤ٌٖٔٓ ٝؿؼَ ٣َكغ ٖٓ ٝحُزش ٠٣ٝغ ٖٓ ٗلٔٚ كؤكذ إٔ 

 .طٌِٔٚ إٔ ٣ٔٔي ػ٢٘

كٌِْ أر٢ ٝحُزش ٝػَكٚ إٔ أرخ حُؼظخ٤ٛش ؿخءٙ ٝٓؤُٚ ًُي كِْ ٣وزَ ٝؿؼَ 

٣٘ظْ أرخ حُؼظخ٤ٛش كظًَٚ ػْ ؿخء أرٞ حُؼظخ٤ٛش كٔؤُٚ ػٔخ ػَٔ ك٢ كخؿظٚ 

 .كؤهزَٙ رٔخ ٍى ػ٤ِٚ ٝحُزش كوخٍ ٧ر٢ ٢ُ ح٥ٕ ا٤ُي كخؿش

 هخٍ ٝٓخ ٢ٛ- 

 هخٍ ٫ ط٢ٌِ٘ٔ ك٢ أَٓٙ- 

 هخٍ هِض ُٚ ٌٛح أٍٝ ٓخ ٣ـذ ُي- 

 : هخٍ كوخٍ أرٞ حُؼظخ٤ٛش ٣ٜـٞٙ

 

ِد         ََ ُُِذ أٗض ك٢ حُؼ ١َِذ       أٝح َُّ ِٚ ك٢ حُ ٤ ِّ٘ ؼَْ حُ ِٔ ً 

  

٤ِي       ِّٜ ٢ُِ حُ ٞح َٔ َّْ ا٠ُ حُ َُِٛ َكِذ     ٝك٢ ٓؼٍَش  ك٢        ٍَ   

 

َُ هللا   ر٘خ  كؤَٗض       ْٔ ِد       ٓ٘ي    أٗزُٚ         ُؼَ ََ   رخُؼ

 

٠ِ َؿ٠ز٢ِ          ػْ ٍأ٣ُض   ؿ٠ِْزُض ػ٤ِي       ـَ ْٗ ي كخ َٜ   ٝؿ

 

ًََّط٢٘ ٖٓ ُٕٞ          خ ً َٔ ِٕ أر٢ِ   أَْؿيحى١             َُ ُٞٝ  

 

د                كوَُ ٓخ ٗجَض أهْزِٚ         ٌِ ٌَ   ٝإ أ١ْ٘زَض ك٢ حُ

 

ر٢           ُوي أُهزَِص ػ٘ي ٝػٖ          ََ   أر٤ي حُوخُٚ حُؼ

 

كُٕٞ كوخٍ            ٍِ ٌٙ          رٚ حُؼخ ُٜٓخ    َُ ِذ     ؿ٤ ِ٘ ْئطَ ُٓ 
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           ِّ ٝ َُّ َحً          أطخٗخ ٖٓ ر٬ى حُ ـِ ْؼظَ ُٓ   هَظَِذ     ػ٠ِ   

 

         ِّ ٜخ ْٔ ّٜ ًِ ًخُ َِ٘ذ          هل٤َق حَُلخ َٗ ١ً ََ َْ ؿ٤   أ١ِ

 

  ًٝ َِٗٔذ     ك٢ ح٧َػَحد        أٝحُُذ ٓخ ىٛخَى ٝأَٗض           

 

٣ن            َِّ ِٔ ُيَص رخُ ُٝ َٖ            أٍحى  َٓزخثِي  ٣خر   حٌُٛذ     

 

ََ حُوي٣َّْٖ            ِ٘ َّ   أٍَُم             كـجَض أُه٤َْ ٍِ َِذ    ػخ  حٌَُّٗ

 

           ٢ ِٔ َٗظ ٢ٗ          ُوي أهطؤَص ك٢  َْ ِذ    أُْ  كوزِّ ِٛ   أُ

 

 :  ٝهخٍ ح٠٣خ  حرٞ حُؼظخ٤ٛش  ٣ٜـٞٙ 

 

 َْ ٍَٓي ُْٝ طَـٜ َْ           َٗطوْض ر٘ٞ أ َٔض َهْل٤خ ُْٝ طَظٜ   ٝطٌَِّ

 

َْ        ٝأٓخ ٍّٝدِ حُز٤ض ُٞ ٗطوْض    ُظًَظٜخ ٝٛزَخُكٜخ أؿز

 

 ٌَ ُْ ٍؿ ٜ٘ٓ ٢ ِٔ ُّ ٗظ َْ     ٝؿٜٚ   ك٢         أ٣َٝ ٌَّ ٖ ك َٔ ُِ  ٌَ  ِػزَ

 

٤ِِزشً ُػٔٞح َٛ ُٖ حُُلزخِد  َْ        ٝحر ٍِ ٤ِٛزشٌ أٗوَ   ٖٝٓ حُٔلخ

 

ٞحٕ  ُْ د ح٧ َُ ْٖ آرخإٙ ُػ َٓ َْ    ٖٓ   ٣ُلٔذ    ٓخ رخٍ   ر٢٘ ه٤ٜ
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وٞح  ِٔ ُٓ ِٝ هي  ََ حُزي ُٗوَحً أٓخ      أطَٕٝ أٛ َْ ٌٛح    ٌَ ْ٘ ُٔ  ٖٓ حُ

    

 :رِؾ حُ٘ؼَ ٝحُزش كـخء ا٠ُ أر٢ كوخٍ ُٔخ ٝ

 :هي ًِٔظ٢٘ ك٢ أر٢ حُؼظخ٤ٛش ٝهي ٍؿزض ك٢ حُِٜق هخٍ ُٚ أر٢- 

٤ٜٛخص اٗٚ هي أًي ٢ُ إ ُْ طوزَ ٓخ ١ِذ إٔ أه٢ِ ر٤٘ي ٝر٤٘ٚ ٝهي كؼِض  -

 .كٔخ حَُأ١ ػ٘يى كبٗٚ ك٠ل٢٘ : كوخٍ ُٚ ٝحُزش

 ط٘ليٍ ا٠ُ حٌُٞكش: هخٍ- 

  كًَذ ٍُٝهخ ٠٠ٓٝ     

 

:  هخٍ   حٗٚؿ٬ّ أر٢ ٗٞحّ      ٝؿخء ػٖ 

: أٗ٘يص ٣ٞٓخ ر٤ٖ ٣ي١ أر٢ ٗٞحّ هُٞٚ         

 

 ٣خ ٗو٤ن حُ٘لْ ٖٓ كٌْ               

 ٗٔض ػٖ ٢ِ٤ُ ُْٝ أْٗ                                                   

: ًٝخٕ هي ٌَٓ كوخٍ   

 أهزَى ر٢٘ء ػ٠ِ إٔ طٌظٔٚ  -

 .هِض ٗؼْ-  -

 ( ٣خ ٗو٤ن حُ٘لْ ٖٓ كٌْ)  هخٍ أطي١ٍ ٖٓ حُٔؼ٢٘ روُٞٚ -

   . هِض ٫ -

حُٔؼ٢٘ رٌُي ٝحُ٘ؼَ ُٞحُزش رٖ حُلزخد ٝٓخ ػِْ رٌُي   هخٍ أٗخ ٝهللا  -

 .كٔخ كيػض رٌٜح كظ٠ ٓخص. ؿ٤َى ٝأٗض أػِْ 

  

 786- ٛـ٣َش 170\      طٞك٢  ٝحُزش رٖ حُلزخد ك٢ حٌُٞكش ٓ٘ش 

. ٬٤ٓى٣ش

 :  ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 



 

 

 

 

79 

 

   ِبُغمَّى ابلكؤوس وابلَبواِطي                َشرِبُت وفاِتٌك ِمْثلي ََجُوٌح 
 

  رَِخيُم الدلِّ بُوِرك من ُمعاِطي            يُعاِطيين الزَُّجاَجةَ أْرَيَِيٌّ        
 

  ولو  مبُؤاِجٍر  ِعْلٍج   نَباِطي                  أقول له على َطَرٍب أِلْطين 
 

راِب  بَغرْي ِفْسٍق      يُتاَبُع    ابلّزانء   وابللِّواِط             فما َخريُ الشَّ
 

    ُقْطربٍُّل   أبداً  رابِطي  ويف       جعلُت احلجَّ يف  ُغمَّى وبِنَّا          
 

راِط    فقل للَخْمِس آخُر ُملَتقاان               إذا ما كان ذاك على الصِّ

 

 

 

************************************ 
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                               4 
 
 

                 الخلٌل الفراهٌدي  
 
 
 
 

هو  ابو عبد الرحمن  الخلٌل بن أحمد بن عمرو  بن تمٌم              
. الفراهٌدي  األزدي  

 
 مٌبلدٌة  من عابلة 718- للهجرة 100\مدٌنة البصرة عام ب     ولد 

ولٌل كان ا شعث الرأس  شاحب اللون  لشؾ .فمٌرة  معدمة  التملن بٌتا 
فتعلم . الهٌبة  متمزق الثٌاب  متمطع المدمٌن  مؽمورا فً الناس الٌُعرؾ

تلمى العلم على ٌد علماءها مثل أبو  عمرو  بن العبلء  : العلوم فٌها 
وكانت البصرة حاضرة من حواضر . وعٌسى بن عمر الثمفً وؼٌرهما

. فً الثمافة والعلم  واالدب 
 

       وكان حاد  الملب خارق الذكاء  حاضر الفكر شدٌد الجرأة منذ 
ا بإحدى طرق  نعومة أظفاره  فمد لٌل إنَّ الشاعر   الفرزدق كان  مارًّ

البصرة  وكان  الصبٌة ٌلعبون بها وما إن مرَّ بهم  الفرزدق  فوق بؽلته 
حتى أخذوا  ٌرممونه بؤعٌنهم  وٌبدو  أنَّ دمامة خلمه حفزت  أنظارهم  

فهم فمال :  فانبهروا  فؤراد أن ٌخّوِ
 

نظروا إلٌن بؤعٌن محّمرة 
اب                                   نظر التٌوس إلى ُمدى المصَّ

 
ق الصبٌة     وضؽط على كلمة ُمدى  وكؤنـَّه ٌرٌد تروٌعهم  فتفرَّ

مذعورٌن من حوله  خابفٌن  منه  إالَّ صبٌا واحدا بمً والفا ٌتحداه  لاببلً  
: له 
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 (نظرنا إلٌن كما ٌنظر إلى المرد  ألنَّن ملٌح )
 

      فتضاحن الصبٌة  وخاؾ الفرزدق أن ٌصل خبر هذه الحادثة  إلى 
وهذا  .  أسماع  جرٌر فٌجعلها  فً إحدى نمابضه وفّضل االنصراؾ

الصبً  هو  الخلٌل  ابن احمد  
  والخبر   هذا ٌمودنا لذكاء  وعبمرٌة  الخلٌل  منذ صباه  وهً مفتاح 

هذه الشخصٌة العظٌمة التً دلَّ ما تركته من علم وإبداع  وما اشتهر به 
. من ورع  وتموى وانمطاع إلى العلم  وعبمرٌة نادرة 

 
      وفً  رواٌة  اخرى لٌل أنـَّه ولد فً ُعمان  وذلن ما تذهب إلٌه 

من الباطنة  وخرج الى     (ودام)المصادر  العُمانٌة من أنـَّه  من أهل 
وٌإٌِّد هذا الراي ما . البصرة  صؽٌرا  مع والدٌه فؤلام  بها ونسب إلٌها

:  ذهب إلٌه  بعض المإرخٌن  ومنهم  صاحب نور المبس حٌث ٌمول
 

ًّ  صلٌبة  )        كان من أهل ُعمان من لرٌة من لراها  وهو عرب
أي – وأزدي من حً ٌمال له  الفراهٌد  وكانت الخارجٌة رأي لومه 

ولد انتمل  مع أهله صؽٌراً  وسكن  فً  ظاهر - ٌنسب الى الخوارج 
البصرة   حٌث  شبَّ  وترعرع وتعلَّم إلى أن مات ومن  المإكَّد  أنَّ  

جماعات  كثٌرة  من لبابل األزد خرجوا إلى مدٌنة البصرة واستوطنوا  
ا  بهم  ولد  فٌها  بعد أن خصَّص  لهم  عمر  رضً هللا عنه حًٌّا  خاصًّ

 (.شاركوا فً الفتوحات اإلسبلمٌة
 

      أنَّ لبٌلة األزد التً تنتمً إلٌها لبٌلة الفراهٌد كانت لد سٌطرت منذ 
بصرة األزد   )زمن  بعٌد فً البصرة  فطبّعوا  البصرة بطابعهم حتى لٌل 

تعبٌرا عن انتشارهم بها  وكثرتهم فٌها  وؼلبتهم علٌها  وتؤثٌرهم فً   (
إالَّ أنـَّه كان ٌعٌش من بستان . حٌاتها االلتصادٌة والثمافٌة  واالجتماعٌة

وكان لبنً بكر وأهل العالٌة    (الخـُرٌبة)خلَّفه له  أبوه  فً منطمة  
ولبنً تمٌم دساكر فً الخرٌبة  مما ٌدلل  أنَّ الخرٌبة كانت منطمة 

. بساتٌن  ولم ٌكن ٌعٌش بمحلة االزد مع عشٌرته 
 

     تلمى العلم على ٌدٌه العدٌد من العلماء الذٌن أصبح لهم شؤن عظٌم 
فً اللؽة  منهم  سٌبوٌه  واألصمعً  والكسابً  والنضر بن شمٌل  
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وهارون بن موسى النحوي  ووهب بن جرٌر  وعلً بن نصر الجهضمً  
. وؼٌرهم 

 
      وحّدث عن أٌوب السختٌانً وعاصم األحول والعوام بن حوشب  

وؼالب المطان  وعبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً وؼٌرهم  
 . 

        رؼم  علمه الؽزٌر وتلن العملٌة الخبللة المبتكرة المتجاوزة حدود 
الزمان والمكان  ظل الفراهٌدي زاهداً ورعاً واسع العلم  فبل ٌوجد عالم 

. لؽوي مثله 
 

      اتفك المإرخون على نبل أخبلق وسماحة روح الخلٌل  بن احمد  
فصار حما ابن األمة العربٌة الذي أثر فٌها فكراً وسلوًكا  وخلماً  وعلما و 

فرؼم ؼزارة علمه   تمٌَّز الفراهٌدي على سابمٌه .  ودٌنا معرفة  وادبا 
. والحمٌه وتفرد  من  بٌن أترابه ومعاصرٌه

 
كان الخلٌل زاهداً ورعاً ولد نمل ابن خلكان عن تلمٌذ الخلٌل النضر بن 

:  شمٌل لوله
 

ألام الخلٌل فً خص له بالبصرة  ال ٌمدر على فلسٌن  وتبلمذته )       
. (ٌكسبون بعلمه األموال

 
:   لكن  سفٌان بن عٌٌنة  ٌمول فٌه   

 
من أحب أن ٌنظر إلى رجٍل خلك من الذهب والمسن فلٌنظر إلى الخلٌل  )

  (بن أحمد 
 

       وكان  زاهدا  فً الحٌاة ال ٌحب المال  وٌزهد فٌه  ومن  زهده  أنه  
كان  لد  ابتعد عن التزلُّؾ لرجال الدولة والوجاهة  فلم ٌمؾ عند أبوابهم  

متملِّماً  ٌرجو  عطاءهم  أو مادحا لهم   وكان  وكثٌراً  ما  ردَّ هم  او 
رسلهم  الٌه  بعزة نفس  واباء ذاته و ما كانوا ٌعرضونه علٌه من 

.  عروض مؽرٌة
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         لٌل  أنَّ سلٌمان بن علً والً المنصور العباسً على  فارس 
واألحواز طلب منه أن ٌتولَّى تعلٌم أوالده  وبعث إلٌه هداٌا  كثٌرة إالَّ أنه 

:  أخرج لرسول الوالً كسرة خبز ٌابسة لاببلً
 

ما دامت هذه عندي فبل حاجة لً إلى الوالً سلٌمان  أبلؽه عنً )        
 (ذلن

 
 ولم ٌضعؾ  أمام  إلحاح  ابنه عبد الرحمن الذي رآها فرصة           

وهو الكوخ من - جمع خص ) ضٌك األخصاص   من  للخروجسانحة  
وشظؾ العٌش   (سعؾ  النخٌل  ٌستظل فٌه من حرارة  الشمس 

ل   الخلٌل بل إنَّ.  الرفاهٌة  والترؾ  وولسوته  إلى دنٌا المصور   حمَّ
تمٌز   التً   الخلة العظٌمة هذه  بصدق عن   تعبِّر  أبٌاتا الرسول ذلن 

: انشده  ؾبها واشتهر
 

أَبِلػ ُسلٌَماَن أَنًّ َعنهُ فً َسعٍَة  
  َوفً ِؼنًى َؼٌَر أَنًّ لَسُت ذا ماِل                            

 
َسّخى بِنَفسً أَنًّ ال أَرى أََحداً 

 ٌَموُت َهزالً َوال ٌَبمى َعلى حاِل                        
 

َوإِنَّ بٌََن الِؽنى َوالفَمِر َمنِزلَةً  
   َمخطوَمةً بَِجدٌٍد لٌََس بِالبالً                              

 
 الِرزُق َعن لََدٍر ال الَضعُؾ ٌَنمُُصهُ  

                                  َوال ٌَزٌُدَن فٌِه َحوُل ُمحتاِل 
 

إِن كاَن َضنُّ ُسلٌَماَن بِنابِِلِه  
فَاَلَلِ أَفَضُل َمسإوٍل ِلُسإاِل                                       

 
َوالفَمُر فً النَفِس ال فً الماِل نَعِرفُهُ  

َوِمثُل ذاَن الِؽنى فً النَفِس ال الماِل                                
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َوالماَل ٌَؽشى أُناساً ال َخبلَق لَُهم  
 َكالسٌِل ٌَؽشى أُصوَل الَدنَدِن البالً                                

 
ُكلُّ اِمِرىِء بَِسبٌِل الَموِت ُمرتَِهٌن 

   فَِاعَمل ِلنَفِسَن إِنًّ شاِؼٌل بالً                                 
 

 :فمطع عنه سلٌمان راتبه الذي خصصه له  فمال من المتمارب 
 

إِنَّ الَّذي َشكَّ فَمً ضاِمُن 
                                     الِرزِق   َحتّى   ٌَتََوفّانً 

 
َحَرمتَنً َخٌراً َكثٌراً فَما   

                                    زاَدَن فً ماِلَن ِحرمانً 
 

        فلما بلؽت سلٌمان هذه األبٌات فؤلامته وألعدته  وكتب إلى الخلٌل 
:   فمال الخلٌل واجره الفراهٌدي معتذراً  وضاعؾ جابزته له 

 
وزلة ٌُكثر الشٌطاُن إن ذكرت  

    منها التعجَب جاءت من سلٌمانا                                 
 

ال تعجبن  لخٌر  زل  عن  ٌده  
     فالكوكب النحس ٌسمً األرض أحٌاناً                            

 
 

 المهلبً  سلٌمان بن حبٌبل ا صدٌك ابن احمد كان الخلٌل: ولٌل         
   سلٌمان فتشاؼل وفٌهم  الشعراء علٌه  كثر الزوارؾ امٌر  االحواز 

 :  فكتب إلٌه  فسؤلوا الخلٌل ٌذكره بؤمرهم عنهم
 

 تعمه  ثم  تمبلن الشعر  ال     
  ؼٌر نٌام  والشعراء  وتنام                                      

 
 واعلم بؤنهم إذا لم ٌنصفوا    
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 الحكام  حكموا ألنفسهم على                                     
 
 وجناٌة الجانً علٌهم تنمضً   

 على األٌام  ٌبمى    وعتابهم                                    
 

 اهم ما ٌمٌز الشعر عن النثر هو الموسٌمى الشعرٌة والتً    ان      
ولعل افضل  علم لدمه   . (بحور الشعر)تعرؾ  باالوزان و عرفت بـ 

وتذكر   (علم العروض)الخلٌل الفراهٌدي  للعربٌة  وشعرابها  ونمادها 
كتب  االدب عند الدام  الخلٌل على  وضع  علم العروض انه لما  ازعجه 

خروج الشعراء عن  المؤلوؾ من  االوزان  طاؾ  بالكعبة المشرفة  
. ودعا هللا تعالى  ان ٌلهمه علما  لم ٌسبمه الٌه  احد من السابمٌن 

 
      ولٌل ثم اعتزل الناس واؼلك علٌه بابه واخذ ٌمضى الساعات 

الطوال ٌجمع اشعار العرب وٌرنها على انؽامها وٌجانس بٌنها حتى 
. حصر كل االوزان الشعرٌة المؤلوفة وضبطها وحد د لوافٌها 

 
      ولٌل طرأت ببالِه فكرة وضع  اسس  لهذا العلم  فعندما  كان  ٌسٌر  

فكان لما ٌذهب . بسوق الصفارٌن  فكان لصوت مطارلهم انؽام  ممٌزة
إلى بٌته ٌتدلى إلى ببر  فٌه  وٌبدأ بإصدار أصوات بنؽمات مختلفة  كً  

وعكؾ على . ٌستطٌع تحدٌد النؽم المناسب لكل بٌت شعري او لكل لصٌدة
لراءة أشعار العرب فً ظل دراسة اإلٌماع  والنؽم والنُُظم الذي  ٌعرفه ثم 

لام بترتٌب هذه االبٌات الشعرٌة حسب أنؽامها وجمع كل مجموعة 
متشابهة ووضعها على حدة  فتمكن من ضبط  وتحدٌد  نؽمة  هً أوزان  
خمسة عشر بحًرا  لٌموم علٌها النُُظم   والنؽم الشعري العربً حتى اآلن 

فً دوابر  متجانسة ومتماربة  هً  الدوابر  الشعرٌة  الٌوم  ومنها 
- الهزج-الكامل - الوافر)وتعرؾ بالممتزجة  و (البسٌط-  المدٌد-الطوٌل)

 (الممتضب - المضارع- الخفٌؾ- المنسرح- السرٌع-الرمل -الرجز
وتسمى السباعٌة ألنها مركبة من أجزاء سباعٌة فً أصل وضعها  

ٌعرفان بالخماسٌٌن إال أن واضع   (المتدارن -المتمارب )وآخران هما  
بحر المتدارن وواجده هو  تلمٌذه  األخفش  سعٌد بن  مسعدة  وتلمٌذ 

 .سٌبوٌه وبهذا أصبح الخلٌل الفراهٌدي  مإسس علم العروض 
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  الشعر  استطاع أن ٌضبط الخلٌل الفراهٌدي     واود  ان اوضح ان  

 َخْمَسةَ َعَشَر  الشعر العربً  فً  أوزانالعربً  وكل ما لٌل فٌه  وٌثبت 
ا   بحر ذلن  بعد  األخفُش تلمٌذه  زاد  ولد     سماها بحور الشعر بحرا

 فهً اذن ستة عشر بحرا   وكان الخلٌل لد نفاه (المتدارن )واحدا  اسماه 
. فمط 

 
        اال ان  التمدم والرلً   وحاجة  الزمن تطلبت  اٌجاد انواع من 

االنؽام  تتماشى  مع الولت  ومتطلبات  الؽناء  العربً  فا وجدت   انؽاما 
الخمسة   أو   عَشر الستةَ األوزان   عن   خرج  ما فكلجدٌدة  فكان  

 : وهً هذهعشر 
َجز  و الَهَزج  و الكاِمل  و الَوافِر  و البَِسٌط و الَمِدٌد والطَِّوٌل )        الرَّ
َملو        الُمْمتََضب  و الُمضاِرع  و الَخِفٌؾ  والُمْنَسِرح  و السَِّرٌع و الرَّ
  (. الُمتداَرن و الُمتماِرب  و الُمْجتَّثو
 الذٌن رأوا أن حصر األوزان فً هذا   وابتكاراتهم فهو عمل الُمَولَّدٌن 

 وهم ٌرٌدون أن ٌجري كبلمهم على   علٌهم مجال المول العدد ٌَُضٌِّك
   وهذه  العربٌة واالجنبٌة  التً نملتها إلٌهم الحضارة األنؽام الموسٌمٌة

 واعتادت   أَِلفَتْها  أذوالهم ألن  تلن األوزان  وإنما جنحوا إلى ال َحدَّ لها
ٌُولَع على األنؽام الموسٌمٌة ٌسهل   كبلما   ٌرون أن وألنهم  التؤثر بها

لذا  ومعروؾ  مشهور  بالشعر العربً  وأمر الؽناء والؽناء به تلحٌنه 
  وكذلن  الدوابر  العروضٌة  .رأٌنا أن المولدٌن لد أحدثوا أوزانا أخرى

 :هً
 
  (. الُمتَِّفك و الُمشتبِه و الُمْجتلَب  و الُمْإتَِلُؾ  والُمْختَِلُؾ)
 

 التً ابتكرها المولدون هً ستة  بحور  (المهملة) البحور المستنبطة   و
 :وهً

 (. الُمطَِّرد و الُمْنَسِرد و الُمتَّبِد و الُمتََوفِّر و الُمْمتَدُّ و الُمستطٌل)
 

 فوله   تُْرَسُم  او منحن  محٌٌط  َخطٌّ هً           والدابرة  العروضٌة  
 أبحر   جملة  من  األول  شطُر البحر  هً عبلمات متحركات وسواكن
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   بحر اسم  كل  بداٌة  تحت عبلمة داخله  وفً   بعض  من  بعضها ٌُفَنُّ
 .    البحر ذلن

ولٌل فً رواٌة اخرى  لما أراد الخلٌل  الفراهٌدي أن ٌضع        
العروض خلى فً بٌت ووضع بٌن ٌدٌه طستاً أو ما أشبه ذلن  وجعل 

: ٌمرعه بعود وٌمول
فاعلن مستفعلن فعولن   -  

:  فسمعه أخوه فخرج إلى المسجدلاببل 
.  إّن أخً لد أصابه جنون -

. وأدخل  الناس علٌه وهو ٌضرب الّطست
ٌا أبا عبدالرحمن ما لن أأصابن شًء او مكروه  ؟ :   فمالوا

  أتحّب أن   نعالجن؟ 
؟ !!وما ذان:  فمال

أخون ٌزعم أنن خولطت  :  فمالوا
:    فمال

 
لَو ُكنَت تَعلَُم ما أَلوُل َعذَرتَنً 

                                 أَو ُكنَت تَعلَُم ما تَموُل َعذَلتُكا 
 

ِلِكن َجِهلَت َممالَتً فَعَذَلتَنً 
                                    َوَعِلمُت أَنََّن جاِهٌل فَعَذَرتُكا 

 
 

:      وهو أول من جمع حروؾ المعجم فً بٌت واحد  من البسٌط 
 

ِصؾ َخلَك َخوِد َكِمثِل الَشمِس إِذ بََزَؼت   
ِمعطاِر    نَجبلَء   بِها   الَضجٌُع    ٌَحظى                                 

 
 وتنسب   البصرٌة  المدرسة علماء  شٌخ   الخلٌل الفراهٌدي      وٌعد

وجملة  آالت  الحرب والعوامل والعروض  (معانً الحروؾ )الٌه  كتب 
 الحركات على الحروؾ   تؽٌٌر رسم  التً  بها  االعمال والتنمٌط  ومن

 تختلؾ   االلوان  العربٌة حٌث كانت تشكٌبلتها  على هٌبة نماط  مختلفة
عن لون الكتابة  التً كتبت بها  وكان تنمٌط اإلعجام  وهو ما ٌمصد به  
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الجٌم والحاء  )التنمٌط الخاص بالتمٌٌز بٌن الحروؾ المتشابهة  مثل   )
وبعد تعدٌل  هذه الحاالت  شاعت  فً عصره  بعد  أضافتها    (والخاء

نصر  )إلى الكتابة العربٌة من  لبل  تلمٌذي  أبً األسود الدإلً وهما  
فكان من الضروري تؽٌٌر رسم   (بن عاصم وٌحٌى بن ٌعمرالتابعً

فجعل  الخلٌل  .  الحركات للتمٌٌز بٌن تنمٌط الحركات وتنمٌط اإلعجام
الفتحة ألفًا صؽٌرة مابلة فوق الحرؾ  والكسرة ٌاًء صؽٌرة تحت الحرؾ  
والضمة واواً صؽٌرة فوله  وفً حالة التنوٌن كرر الحركة مرتٌن ووضع 

شٌنا  معجمة للتعبٌر عن الشدة ووضع رأس حرؾ عٌن للتدلٌل على 
وعلٌه  – وجود الهمزة وؼٌرها من الحركات كالسكون وهمزة الوصل 

ٌكون النظام  الذي اتخذه الخلٌل بن احمد الفراهٌدي لرٌباً  جدا نظام  
. الحركات المتبع  لحد االن  واساسه 

 
 (معجم  العٌن )      ومن اعماله  فً  مجال اللؽة العربٌة  تالٌؾ كتاب 

وهو أول معجم فً اللؽة العربٌة وكان من  اعماله النادرة  ولد ساعده 
فٌه تلمٌذه اللٌث بن المظفر الكنانً حٌث اتمه تلمٌذه هذا  بعد موته موته 

.  
  والطالع ولما لم نجوم  لد نظر فً  علم ال الفراهٌدي وكان الخلٌل     

:  ٌستسؽه  لال فٌه 
 

َم أَنًّ    أَبِلؽا َعنً الُمنَّجِ
  كافٌِر بِالَّذي لََضتهُ الَكواِكب                                      

 
َعاِلٌم أَنَّ ما ٌَكوُن َوما كا  

  َن بَِحتٍم ِمَن الُمَهٌِمِن واِجب                                    
 

شاِهٌد أَنَّ َمن ٌُفَّوَِض أَو ٌُج 
   بَِر زاٍر َعلى الَممادٌِر كاِذب                                   

 
:  وكان الخلٌل لانعا برزله رؼم فمره وسوء حالته  الحظ لوله 

 
زِق َعنَن بِبَلَدٍة   إِذا ضاَق باُب الّرِ

 ًُ َضٌِِّك َؼٌر  ِرزلُها   ببِلٌد فثَمَّ                                           
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كنى   َوإٌَّاَن    َمذَلٍَّة   بَِداِر َوالسُّ

لَِّة  بَِكؤِس  فَتَشمَى                                           الُمتَدفِِّك  الذِّ
 

 فََما ضالَِت الُدنٌا َعلٌََن بَِرحبَِها 
  َوال باُب ِرزِق َّللاَّ َعنَن بُِمؽلَِك                                        

 

 وهي حملة     قال يصف قصر عيسى بن جعفر ابخلريبة ومن شعره فً الوصؾ 
: يف البصرة اشتهرت بكثرة بساتينها 

  
 زر وادي المصر نعم المصر والوادي 

  البدَّ من زورة من ؼٌر مٌعاد                                      
 

 زره فلٌس له شبه ٌعادله
 من منزل حاضٍر إن شبت أو باد                                    

 
  ترفى لرالٌره والعٌس والفة 
  والنون والضب والمبلح والحادي                                 

 
      ولٌل  كان الخلٌل له مجلس فً مسجد البصرة  فدخل أعرابً 

 ٌتدارسون  حلمات حلمات  وسمع   فٌه وهم المسجد فطاؾ على الخلك
النحو   الخلٌل  فسمعهم  ٌتذاكرون  حلمة   حتى صار إلى  ما ٌمولون

: حتى افضوا إلى دلٌك النحو والعروض  فمام عنهم والشعر 
 

ما زال أحدهم فً النحو ٌعجبنً 
   حتى تعاطوا كبلم الزنج والروم                                     

 
حتى سمعت كبلماً لست اعرفه  

  زجل  الؽربان  والبوم   كؤنه                                        
 

رفضت نحوهم وهللا ٌعصمنً  
 التمحم فً تلن الحراثٌم   من                                        
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 :  فً الحكمة   و ٌمول

 
ِ ِللَمرِء َعملُهُ   َوأَفَضُل لَسِم َّللاَّ

    فلٌََس ِمَن الَخٌراِت َشًٌء ٌُماِربُه                                     
 

حمُن ِللَمرِء َعملَهُ   إِذا أَكَمَل الرَّ
 َوَضرابِبُه    أَخبللُهُ  َكُملَت  فَمَد                                         

 
ٌَعٌُش الفَتَى بِالعَمِل فً الناِس إنَّهُ  

 على العَمِل ٌَجري ِعلُمهُ وتَجاِربُه                                       
 

َوَمن كاَن َؼبلباً بِعَمٍل َونجَدٍة  
   فَذو الَجّدِ فً أَمِر الَمعٌَشِة َؼاِلبُه                                      

 
ةُ َعمِلِه  ٌَزٌُن الفَتَى فً النَّاِس ِصحَّ

   َوإِن كاَن َمحُظوراً َعلٌَِه َمكاِسبُه                                      
 

وٌُزِري بِِه فً الناِس لِلَّةُ َعمِلِه  
    وإِن َكُرَمت أَعرالُهُ  ومنا سبه                                      

 
:   وٌمول فٌها اٌضا 

 
ٌََداَن ٌٌَد َخٌُرَها ٌُرتََجى                

 َوأُخَرى أِلَعدابَِها ؼابَِظه                                          
 

ا الَّتً َخٌُرها ٌُرتََجى                فَؤمَّ
  فؤجود جوداً من البلفَِظه                                        

 
ها               ا الَّتً ٌُتَّمَى َشرُّ َوأَمَّ

   فَنَفُس العَُدّوِ لَها فابَِظه                                        
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:      وٌمول اٌضا 
 

  َوما بَلََػ اإِلنعاُم فً النَفعِ ؼاٌَةً
  ِمَن الفَضِل إِال َمبلَُػ الُشكِر أَفَضُل                                       

 
 َوما بَلَؽَت أٌَدي الُمنٌلٌَن بَسَطةً 

 ِمَن الَطوِل إِال بَسَطةُ الُشكِر أَطَول                                       
 

 َوما َرَجَحت بِالَمرِء ٌَوماً َصنٌعَةٌ 
ًَ بِالُشكِر أَثمَل                                          َعلى الَمرِء إِاّل َوه

 
        توفً الخلٌل بن احمد الفراهٌدي  فً البصر ة فً جمادي اآلخرة 

 مٌبلدٌة    فً  خبلفة هارون الرشٌد  ولٌل  789/  هـجرٌة 174\سنة 
به   تمضً   من الحساب  نوًعا  أن أعمل  ان سبب  وفاته أنّه لال أرٌد

الجارٌة إلى الفامً  فبل ٌمكنه أن ٌظلمها  فدخل المسجد وهو  ٌعمل فكره  
متفكرا فً  امره  فصدمته سارٌة  من سواري  المسجد فً البصرة وهو 

بل صدمته الّسارٌة وهو ٌمطع بحًرا : ؼافل فانصدع ومات من ذلن  ولٌل
. من العروض  فمات 

  
:     ومن اهم اثاره الثمافٌة

 
. كتاب النّؽم

. كتاب العروض
. كتاب الشواهد

. كتاب النمط والشكل
كتاب اإلٌماع  

كتاب معانً الحروؾ 
 كتاب معجم العٌن  ولد اتمه  بعده تلمٌذه 

 
 ولبل ان اختم بحثً هذا اعّرج  فالول ان الخلٌل  بن احمد الفراهٌدي 
هذا العالم الجلٌل العظٌم  الذي لم  ٌاتً لبله مثله وال ٌاتً بعده  بمثل 
علمه  والذ ضرب فً  كل بحر من علم   لم  ٌاخذ  حمه  فً  الدراسة 
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والبحث و ال زالت جوانب  من حٌاته ؼامضة  واعماله  ؼٌر معروفة 
واتمنى على االدباء والعلماء  العرب  ان  ٌتحرونها  وٌاخذوا بافضلها 

وٌبٌنوا للمارئ  العربً  ما توصل الٌه هذا العالم فً  الثمافةواالدب 
. والشعر واموسٌمى والؽناء  والدٌن والصبلح 

 
   واذكر بعض االبٌات الشعرٌة  المختلفة  وعلى البحور المختلفة  

: فهو المابل عن نفسه من البسٌط 
 

رُت فً َعَملً  اِعَمل بِِعلمً َوإِن لَصَّ
    ٌَنفَعَن ِعلمً َوال ٌَضُررَن تَمصٌري                                

 
َواُنَظر ِلنَفِسَن فٌما أَنَت فاِعلُهُ  

ر فَوَق تَشمٌري                                       ِمَن األُموِر َوَشّمِ
 
 

:  ولٌل  مر  ٌوما  بموم ٌتكلمون فٌه فمال
 

َسؤُلِزُم نَفسً الَصفَح َعن ُكّلِ ُمذنٍِب  
ًَّ الَجرابُِم                                              َوإِن َكثَُرت ِمنهُ َعلَ

 
َوما الناُس إِاّل واِحٌد ِمن ثبَلثٍَة 
 َشرٌٌؾ َوَمشروٌؾ َوَمثٌَل ُمماِوُم                                          

 
فَؤَّما الَّذي فَولً فَؤَعِرُؾ فَضلَهُ 
 َوأُتبُِع فٌِه الَحكَّ َوالَحكُّ الِزُم                                             

 
َوأَّما الَّذي ِمثلً فَِإن َزلَّ أَو َهفا  

لُت إِنَّ الفَضَل بِالِعّزِ حاِكُم                                             تَفَضَّ
 

َوأَّما الَّذي دونً فَِإن لاَل ُصنُت َعن  
    إِجابَتَِه َعرضً َوإِن الَم البُِم                                           
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:   وٌمول اٌضا 
 

لٌََس الُمسًُء إِذا تَؽٌَََّب سوُءهُ 
  َعنًّ بَِمنِزلَِة الُمسًِء الُمعِلِن                                        

 
َمن كاَن ٌُظِهُر ما أُِحبُّ فَِإنَّهُ  
   ِعندي بَِمنِزلَِة األَمٌِن الُمحِسِن                                     

 
َوَّللَاُ أَعلَُم بِالمُلوِب َوإِنَّما         

    لََن ما بَدا لََن ِمنُهُم بِاألَلُسِن                                       
 

       كتب الخلٌل الى سلٌمان  بن الحبٌب  بن المهلب  والً  االحواز  
: بؤبٌات تمثل بها  

 
َوَرَد العُفاةُ الُمعَطشون فَؤَصَدروا   

 ِرٌّاً فَطاَب لَُهم لََدٌَن الَمكَرُع                                            
 

َوَوَردُت َحوَضَن ظاِمباً ُمتََدفِّماً  
  فََرَددَت َدلوي َشنُّها ٌَتَمَعمَُع                                            

 
َوأَراَن تُمِطُر جانِباً ِمن جانٍِب  
 َوفَناُء أَرضً ِمن َسمابَِن بَلمَُع                                          

 
أَبُِحسِن َمنِزلَتً تُإِخُر حاَجتً  

 أَم لٌََس ِعنَدَن لً ِلَخٌٍر َمطَمُع                                          
 

:   ومن شعره اٌضا 
 

  تََرفَّعَت َعن نَدى األَعماِق َواِنَخفََضت 
  َعِن الَمعاِطِش َواِستَؽنَت بُِسمٌاها                                      

 
 فَِاعتَمَّ بِالَطلحِ َوالَزٌتوِن أَسفَلَها 
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  أَعبلها  َوالُرّماِن بِالنَخِل  َوماَد                                        
 

 َوصاَر ٌَحُسُدهُ َمن كاَن ٌَعِذلُهُ 
  تََمنّاها  لَد   فٌها   الَم   َوالبٌِم                                         

 
 أَبا ُمعاِوٌَةَ اِشُكر فَضَل واِهبِها 

  ُمصبلها  فَِاعُمر   ِجبتَها  َوُكلَّما                                       
 

:  ومن ماثور لوله 
 

أشتهً أن أكون عند هللا من أرفع الناس وعند الناس من أوسط )    
  (.الناس وعند نفسً من أسفل الناس

:  ومن شعره  هذه االبٌات اٌضا 
 

 َوما بَلََػ اإِلنعاُم فً النَفعِ ؼاٌَةً 
  ِمَن الفَضِل إِال َمبلَُػ الُشكِر أَفَضُل                                     

 
 َوما بَلَؽَت أٌَدي الُمنٌلٌَن بَسَطةً 
  ِمَن الَطوِل إِال بَسَطةُ الُشكِر أَطَول                                    

 
 َوما َرَجَحت بِالَمرِء ٌَوماً َصنٌعَةٌ 
ًَ بِالُشكِر أَثمَل                                       َعلى الَمرِء إِال َوه

 
:  واخٌرا اختم  فً هذه االبٌات 

 
 ِرجاٌل   ٌُرَزلُهُ  الماُل  َوَهذا 

  َمنادٌٌل إِذا اِختُبِروا فَسوُل                                        
 

 َوِرزُق الَخلِك َمجلوٌب إِلٌَهم 
ُرها  َممادٌٌر                                            الَجلٌُل   ٌُمَّدِ

 
ً  َكما تُسمى َسباُخ األَرِض ِرٌّا
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  العُموُل   تُمتََسُم بِالماِل َوال                                       
 

 َكؤَنََّن ُكنَت لَد خاَمرَت لَلبً 
  فَِجبَت بِما َشفٌََت بَهَ الؽَلٌل                                       

 
 َرأٌَُت بَراَعةَ اإلٌجاِز أَشفى 

  لَلٌل  فَصاَر َكثٌُر َؼٌِرَن لً                                     
 
 
 
 
 

 **********************************************
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                                        5 

   َٓٝحٕ رٖ أر٢ كلٜش                
 
 

  

 

         ٛٞ  حرٞ حٌَُٔ  َٓٝحٕ رٖ ٤ِٓٔـخٕ رٖ ٣ل٠٤  رٖ أر٢  كلٜش ٣ِ٣ي  

ٝ ؿّيٙ أرٞ كلٜش ٠ُٞٓ َُٔٝحٕ .  ٢ٌ٘٣ٝ  أرٞ  ح٤ُٜ٘يحّ  أٝ أرٞ  ح٢ُٔٔ  

 .رٖ حُلٌْ أػظوٚ ٣ّٞ حُيحٍ 

 

 ٬٤ٓى٣ش ٖٓ  أَٓس ػ٣َوش  623–  ٛـ٣َش 105\       ُٝي رخ٤ُٔخٓش ٓ٘ش 

. ك٢  هٍٞ حُ٘ؼَ  ٝأىٍى حُؼ٣َٜٖ ح١ٞٓ٧ ٝحُؼزخ٢ٓ كٜٞ ٗخػَ ٓو٠َّ  

 ٠ٌّ٘ ًخٕ  (أر٢ كلٜش )ٝهي ًٛذ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ  ا٠ُ إٔ ؿّيٙ ٣ِ٣ي حُٔ

ًً ٣ٜٞى٣خً  ٝ أِْٓ ػ٠ِ ٣ي حُوِل٤ش ػؼٔخٕ رٖ ػلّخٕ  ٝه٤َ ػ٠ِ ٣ي  َ ١ز٤زخ

 .َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ

 

ٌْـَ )حّىػض هز٤ِش      حُؼَر٤ش إٔ أرخ كلٜش ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ  ٝهي أؿٔغ أَٛ  (ػ

َّ . ح٤ُٔخٓش ٝؿ٤َْٛ ػ٠ِ ٛلش ٌٛح ح٫ىػخء  ا٫ إٔ أرخ كلٜش ٗلٔٚ ُْ ٣و

رٌُي  ُْٜ  رٌُي كظ٠ ك٢ ػٜي  حُو٤ِلش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ  ح١ٌُ  ًخٕ 

 ًٌُٝي  حٌَٗ دمحم رٖ حى٣ٍْ . ح٫ٗظٔخء حُؼَر٢ ٓيػخس ُِلوَ ٝح٫ػظِحُ 

ٌْـَ )رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ل٠٤ رٖ كل٤ي أر٢ كلٜش  ُػْ هز٤ِش  إٔ ؿيٙ أرخ (ػ

ف رؤٗٚ ٖٓ حُؼـْ ًٔخ ؿخء ػ٠ِ ُٔخٗٚ حً ٣وٍٞ حٕ ؿيٙ  َّ كلٜش ْٜٓ٘   ٝٛ

 :حرخ كلٜش   

 

ٌْـَ )اٗٚ ٍؿَ ٖٓ حُؼـْ ٖٓ ٓز٢ كخٍّ   ٗ٘ؤ ك٢  ) ٝٛٞ ٛـ٤َ    (ػ

حُظ٢ ٛخؿٜٔخ  (حٛطوَ)ٝح٧ٍؿق  أٗٚ كخ٢ٍٓ ح٧َٛ   ًٝخٕ ٖٓ ٓز٢ 

حُِٕٔٔٔٞ َٓط٤ٖ ٝأٛخرٞح ٜٓ٘خ ٓخٗخإٝح   ٝهي ٣ٌٕٞ أرٞ كلٜش أكي  ٓخ 

ٌْـَ)أٛخرٞٙ  ك٘٘ؤ ك٢ هز٤ِش  ٝٛٞ ؿ٬ّ ، ػْ حٗظَحٙ ػؼٔخٕ رٖ ػلّخٕ  (ػ
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ٝطئًي  حَُٝح٣خص  حٕ أرخ كلٜش  .  ٝرخػٚ ك٤ٔخ رؼي ا٠ُ َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ

 .ًخٕ ٠ُٞٓ َُٔٝحٕ رٖ حُلٌْ

 

          ٝهي  ٝهق أرٞ كلٜش  ا٠ُ  ؿخٗذ  ٫ٞٓٙ  ٣ّٞ حُلظ٘ش حُٔؼَٝف 

ٝهي أر٠ِ أرٞ . ٝٛٞ ح٤ُّٞ ح١ٌُ هظَ ك٤ٚ ػؼٔخٕ رٖ ػلّخٕ (٣ّٞ حُيحٍ )د

كلٜش حُز٬ء حُلٖٔ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ   ٝىػ٠  ٍكخهٚ  ٖٓ  حُٔوخط٤ِٖ ا٠ُ 

 :حُٜزَ ٝحُؼزخص  ٝػيّ  حُوزٍٞ رخُِٜق ٓغ حُوّٜٞ 

 

 ٫ َْ ُلٞح أََؿ ُِ خ َٛ  ِّ ْٞ وَ ِْ ُِ  ٍِ ح َّ حُيَّ ْٞ ُِْض ٣َ خ هٌ َٓ ّٝ   

                                                      َِ وَظْ ُْ َل٤َخس َػَِـ٠ ح ُْ ُص ح َْ ٫َ حْْهظَ َٝ 

 

ُُِيٝح  ِّ َؿخ ْٞ وَ ِْ ُِ ِْـُض  ٢ٌَُِّ٘٘ هَْي هُ َٝ 

                                                َِ ْٜ ٌَ ـ ُْ َّٖ ا٠ُ ح َٜ ْْ ٫َ ١َ ْهُِ ٌُ ٤َخكِ ْٓ َ    رِخ

 

     ًٝخٕ هي ؿَف َٓٝحٕ رٖ حُلٌْ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش كلِٔٚ  أرٞ كلٜش  

 ُِ٘لخء    طٔخػَ ٣يح٣ٝٚ كظ٠ ٝرو٢   (ػِ٘س   )ا٠ُ  ىحٍ حَٓأس ٖٓ  هز٤ِش 

ًً ُـ٤ِٔٚ   َٓٝحٕ  كؤػظوٚ َ  :ٝا٠ُ ًُي ٤٘٣َ أرٞ كلٜش روُٞٚ. ػَكخٗخ

 

ٌّ أَْػظَو٢ُٗٞ                 ْٞ َٕ هَ ح َٝ َْ َٓ  رَُ٘ٞ 

ْْ َػز٤ُي                                                       ُٜ َُّ حَُّ٘خّ ِ رَْؼُي َُ ًُ َٝ 

 

ٌَّ )    ُٝحى َٓٝحٕ ك٢ ط٣ٌَٔٚ اً ٍِٗ ُٚ ػٖ أّ ُٝي طيػ٠  حٜٓٔخ   (ٓ

 .كلٜش  كل٠ٜ٘خ ٢ً٘ٝ رٜخ ٢ٛٝ كلٜش  ر٘ض َٓٝحٕ رٖ حُلي 

 

         ٝكي  حُ٘خػَ  َٓٝحٕ رٖ حر٢ كلٜش  ػ٠ِ حُو٤ِلش  حُٜٔي١  كٔيكٚ  

 :ٖٝٓ  ٓيكٚ  ُٚ  هُٞٚ ك٤ٚ 

 

 ١ِزض أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كٞحِٛض

 آٛخُٜخ  رـيٝٛخ   رؼي حَُٟٔ                                                   

 

 ِٗػض ا٤ُي ٛٞحى٣خ كظوخًكض

 ططٟٞ حُل٬س كِٜٝٗخ ٍٝٓخُٜخ                                                   
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 ٣ظزؼٖ ٗخؿ٤ش ٣ِٜ َٓحكٜخ

  ٝهٌحُٜخ  حُ٘لٍٞ ط٤ِِٜخ    رؼي                                                   

 

 ٛٞؿخء طيٍع حَُرخ ٝط٘وٜخ

     ٗن حُّ٘ٔٞ اًح طَحع ؿ٬ُٜخ                                              

 

 ط٘ـٞ اًح ٍكغ حُوط٤غ ًٔخ ٗـض

       هَؿخء رخىٍص حُظ٬ّ ٍثخُٜخ                                              

 

 ًخُوّٞ ٓخٛٔش أطظي ٝهي طَٟ

      ًخُزَؽ ط٨ٔ ٍكِٜخ ٝكزخُٜخ                                               

 

 أك٤خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ دمحم

   ٖٓ٘ حُ٘ز٢ كَحٜٓخ ٝك٬ُٜخ                                                 

 

 ِٓي طلَع ٗزؼٚ ٖٓ ٛخْٗ

   ٓي ح٩ُٚ ػ٠ِ ح٧ٗخّ ظ٬ُٜخ                                                    

 

 ؿزَ  ٧ٓظٚ  طًِٞ   رًَ٘ٚ

   ٝحى١ ؿزخٍ ػيٝٛخ كؤُحُٜخ                                                   

 

 ُْ طـٜ٘خ ٓٔخ طوخف ػظ٤ٔش

    ا٫ أؿخٍ ُٜخ ح٧ٍٓٞ ٓـخُٜخ                                                 

 

 كظ٠ ٣لَؿٜخ أؿَ ٓزخٍى

      أُل٠ أرخٙ  ٓلَؿخ أٓؼخُٜخ                                                  

 

 ػزض ػ٠ِ َُُ حُلٞحىع ٍحًذ

   ٖٓ ٛ٘لٜٖ ٌَُ كخٍ كخُٜخ                                                  

 

 ًِظخ ٣ي٣ي ؿؼِض ك٠َ ٗٞحُٜخ
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  ٤ُِِٖٔٔٔ ٝك٢ حُؼيٝ ٝرخُٜخ                                                  

 

 ٝهؼض ٓٞحهؼٜخ رؼلٞى أٗلْ

     أًٛزض رؼي ٓوخكش أٝؿخُٜخ                                                 

 

 أٓ٘ض ؿ٤َ ٓؼخهذ ١َحىٛخ

   ٝكٌٌض ٖٓ أَٓحثٜخ أؿ٬ُٜخ                                                

 

 ٜٝٗزض ٗلٔي ه٤َ ٗلْ ىٜٝٗخ

     ٝؿؼِض ٓخُي ٝحه٤خ أٓٞحُٜخ                                                

  

 :  ػْ  حُٜخى١  ٖٓ رؼيٙ  ك٤وٍٞ  ك٢ ٣ّٞ ر٤ؼظٚ  

 

 ػويْص ٠ُٓٞٔ رخَُٛخكش ِ ر٤ؼش 

                         ًٌ            ِّ     ٗيَّ ح٩ُُٚ رٜخ ػَٟ ح٬ٓ٩

 

ٌٖ ك٠ُِٚ   ٠ٓٞٓ ح١ٌُ ػَكْض ه٣َ

                                              ِّ    ُٜٝخ ك٤٠ِظٜخ ػ٠ِ ح٧هٞح

 

 رٔلٍٔي رؼَي حُ٘ز٢َّ ٓلٍٔي 

                                             ِّ ح ََ َُّ َك ًُ خَص  َٓ َٝ  ٍُ َُْل٬َ   َك٢َِ٤ ح

 

 ِٚ ِٚ ح١ٌُ أْٓٔض ر  ٜٓي١ُّ أٓظ

                                            ِّ ُِ٪ْػَيح َٝ َ٘ش ً   ِٓ ٍِّ   آ ٌُُِِّ          

 

 ٠ٓٞٓ ٠ُٝ ػَٜي حُو٬كش ِ رؼيُٙ

                                     ِّ        ؿلْض رٌحَى ٓٞحهُغ ح٧ه٬

 

 :ػْ  ٓيف حُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي  ك٤وٍٞ ك٤ٚ 

 

ظَّزٌِغ  ُٓ ِي  ْٗ َُّ َِ حُ كٌَّن ُٔز٤ َٞ ُٓ 

ظَُِ٘ذ                                                ـْ ٣ َٝ َُّ ٓخ ٣ؤط٢  ً ُُٚ٘٣ ِِ َ٣     
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ُٕ ا٤ُٚ ًِٔخ حٗلَؿْض    طٔٔٞ حُؼ٤ٞ

ِٚ ح٧رٞحُد ٝحُلـُذ                                       ِّ ػٖ ٝؿٜ     ُِ٘خ

 

ٛخ  َُ ٌٞ ٫ ٣ُـ٤ََّ  ُٚ َه٬ثُِن ر٤

َُٛذ                                         يأ حٌَُّ ْٜ ِٕ ًٔخ ٫ ٣َ ُف حُِٓخ َْ َٛ    

 

 :ك٤وٍٞ .   ٝ ًٌُي ٓيف حُزَحٌٓش ٍُٝحء ح٤َُٗي

 

 

ُِي َٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ َهخ ْيفِ حر َٔ ِْ ُِ ُص  َْ  طََو٤َّ

ْٕ أطو٤َحَ                                         ْْ رؤ ْْ أظِ      كلٔز٢ ُٝ

 

 ٍْ ِ٣ ْْ ُٝ ٍَ ْٕ ٣ز٢َٔ ٓخ  ُُٚ ػخىس ٌ أ

ح                                         ٍَ َِّ ْٖ طَ٘ َٓ  ْٝ َٕ أ ْٖ هَْلَطخ ِٓ  َّ خ َٓ  ْٖ َٔ ُِ      

 

 ٍْ ِ٣ ْْ ُٝ ٍَ َِ حَُ٘ه٢ّ ٓخ  ا٠ُ حُٔ٘ز

    ُُٚ ٝحٌُي ٣ؼِٞ ٣ََٓحً ٝٓ٘زَحَ                                                   

 

ٟ ََ ُ٫َ ٣ َٝ  ٢ّ ٌِ َٓ َْ  ٣ُؼَيُّ ٣َْٝل٠َ٤ حُزَ

ح                                           ََ َّٓ ْٝ َٓئ ََ ا٫َّ هَخثِيحً أ ْٛ       َُُٚ حُيَّ

 

 

 ٝػ٠ِ  ًؼَس ٖٓ ٓيكْٜ  كوي حهظٚ رٔيف ح٤ٓ٫َ  ٓؼٖ رٖ ُحثيس ٝهخٍ ك٤ٚ 

 .ٓخُْ ٣وِٚ ك٢  ؿ٤َٙ 

 

          ٝ ه٤َ  ػ٠ِ ًؼَس ٓخ أٛخرٚ ٖٓ هِلخء ر٢٘ حُؼزخّ  ٖٓ ٓخٍ ٝػ٠ِ  

ًؼ٤َس ٣ٔخٍٙ  كوي ًخٕ رو٬٤ً رو٬ً ٗي٣يحً  ه٤َ حٗٚ  َٟرض رٚ ح٧ٓؼخٍ 

 . ٣ٍٝٝض ػ٘ٚ حُلٌخ٣خص
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ح٧ُلخظ  ٝهٞس حُٔزي    ٝٓظخٗش   ٝحُـٞىس رخُؼَحهش   ٣ٝٔظخُ ٗؼَٙ          

ٝحُز٬ؿش ٝٓيحى حَُأ١  ٝهي هخٍ حُ٘ؼَ ك٢ حُٔيف  ٝحُـٍِ ٝحُٜـخء ٝحَُػخء 

 :٣وٍٞ ك٢  ٓيف  حُو٤ِلش حُٜٔي١ . ٝك٢ حؿِذ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش 

  

َٟض ًٍخرُ٘خ  ِٜي١ِّ هخ َٔ َُٜٔطل٢ حُ  ا٠ُِ حُ

َويَّٓخ                                          ُٔ ٣ََٔقِ حُ َٖ حُ َِ ٣َوزِط      ُىؿ٠ ح٤َُِ

 

ٍي  َّٔ َل ُٓ  ِّ ٍُ ح٩ِٓخ ُٕ َُٜخ ٗٞ ٌَٞ٣ 

َُ أَظَِٔخ                                                 ِٚ ط١ََٔ اًِح ح٤َُِ     َى٬٤ًُ رِ

 

 ِٚ ٍَ رِزخرِ كخ َِ َٖ حُ َّٖ أَُو٤َ ُٛ  اًِح 

ـَ٘ٔخ                                                 َٓ  َٖ ً ٍَ أَى َٝ ِٚ ػَو٬ً  َٖ رِ      َكَطط

 

ٟخً  ٍِ  ٖ ِٓ  ٍَ َِ ح٧َه٬ِم ٓخ ٗخ ِٛ  ا٠ُِ ١خ

٫ َىٓخ                                                َٝ ٫ َؿ٠ٍَذ ٓخ٫ً َكَحٓخً  َٝ       

 

 : ٝحٛلخ حُـ٤غ   ٣ٝوٍٞ 

 

َْ حُـ٤َُغ َؿ٤ٌغ أَٛخرَ٘خ  َُِ٘ؼ  َُؼ١ََٔ 

حرُِِٚ                                                َٝ ِس  ََ ٣ِ ـَ ِٝ حُ ٖ أٍَ ِٓ      رِزَـيحَى 

 

زََّق حُـ٤َُغ أََُِٛٚ  َٛ َل٢ٍّ  ًَ ٌُّ٘خ   كَ

ٝحِكُِٚ                                                   ٍَ َٝ َُْ طََطَِلَ أَظؼخُُٗٚ  َٝ        

 

 :    ٖٝٓ ؿُِٚ 

 

 ٗلخُء حُٜيٟ ٓخُء حُٔٔخ٣ِٝي    ٝح١ٌُ   

َُ ُُٜخ    ١َْل ُِ ٍَ  ٣ُـَخ ْٔ ْٖ  َه ِٓ ٣ُن   َِّ ِٚ حُ                                              رِ

 

ٞحُى     َٝكزٌَّح     ِّٔ  ك٤خ   َكزٌَّح   ًحَى   حُ

ُِٞ ـْ ُٞ ح١ٌُ  ٣َ ٣ َِ ٌُْد حُـَ ُى حُؼَ ََ ِٚ حُزَ                                                ر
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 :  ٣ٝوٍٞ  ك٤ٚ  حرٖ حُٔؼظِ  

 

َ رٜخ ػ٠ِ ٗؼَحء ُٓخٗٚ ًٝخٗض ك٢ ٓؼٖ  (ح٤ٓ٬ُش )أْؿٞى ٓخ َُٚ )    حُظ٢ ك٠ُِّ

 :ٌٛٙ ح٫ر٤خص  (ح٤ٓ٬ُش  )ٖٝٓ. رٖ ُحثيس   كؤؿخُٙ ػ٤ِٜخ رٔخٍ ػظ٤ْ 

 

  ر٘ـٞ  ٓطَ  ٣ـّٞ  حُِوـخِء  ًـؤٜٗـْ 

                                             َُ      أٓٞى ُٜخ ك٢ رطٖ هلخٕ أٗـزُ

 

 

 ٛـْ ٣ٔ٘ؼـٕٞ حُـخٍ كـظ٠ ًؤٗٔـخ 

                                              ٍُ ـِ٘ َٓ ـٔخ٤ًٖ  ِّٔ       ُـخٍْٛ ر٤ٖ حُ

 

 طــَّ٘ذ  ٫  كـ٢ حُوـٍٞ كظ٠ ًؤّٗٚ 

                                              ٍُ     كَحّ ػ٤ِٚ هٍٞ  ٫  كـ٤ٖ ٣ُٔؤ

 

ـٌـ٬  ْٗ ٓـخٙ ػ٤ِ٘ـخ كؤ ْٞ   ط٘ـخرٚ ٣َ

                                              َُ     ك٬ َٗلٖ ٗي١ٍ أ١ّ ٤ٓٞ٣ٚ أك٠ـ

 

  أ٣ـّٞ ٗيحٙ حُؼٔـَ أّ ٣ّٞ رؤٓــٚ 

ـَ                                                 ـّ        ٝٓـخ ٜٓ٘ٔخ اُـخ أؿـَ ٓل

 

 ْٖ  رٜخ٤َُ ك٢ ح٬ٓ٩ّ ٓخىٝح ُْٝ ٣ٌـ

                                                  ٍُ       ًؤُٜٝـْ كــ٢ حُـخ٤ِٛـش أٝ

 

 ْٛ حُوّٞ إ هخُٞح أٛخرٞح ٝإ ىػٞح 

     أؿخرٞح ٝإ أػطٞح أ١خرٞح ٝأؿُِٞح                                         

 

  كٔـخ ٣ٔـظط٤غ حُلخػِٕٞ كؼخُٜـْ 

     ٝإ أكٔ٘ٞح ك٢ حُ٘خثزخص ٝأؿِٔٞح                                           
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ٝه٤َ إٔ ُٝيح َُٔٝحٕ رٖ أر٢ كلٜش ىهَ ػ٠ِ ح٤ٓ٧َ َٗحك٤َ رٖ ٓؼٖ  

 : رٖ ُحثيس، كؤٗ٘يٙ 

 

ََٗحك٤َ رٖ ٓؼٖ رٖ ُحثـيس   أ٣خ 

         ٣خ أًَّ حُ٘خّ ٖٓ ػـْ ٖٝٓ ػَد                                      

 

 أػط٠ أرـٞى أر٢ ٓخ٫ كؼخٕ رٚ 

          كؤػط٘ـ٢ ٓؼَ ٓخ أػط٠ أرٞى أر٢                                       

 

خ أرٞى رٜـخ  ًٟ َّ ه٢ أر٢ أٍ   ٓخ ك

 

      ا٫ ٝأػطـخٙ ه٘طـخٍح ٖٓ حٌُٛـِذ                                             

 

 .كؤػطخٙ َٗحك٤َ ه٘طخٍح ٖٓ حٌُٛذ 

 

       إ  روَ ٝ ١ٔغ حُ٘خػَ َٓٝحٕ  رٖ حر٢ كلٜش  رخُٔخٍ هخىٙ ا٠ُ 

ط٘خ٢ٓ ٛٞحٙ ُِو٬كش ح٣ٞٓ٫ش ٍٝؿخُٜخ  ٝا٠ُ ح٩ؿَحم ك٢ ٓي٣ق هِلخء ر٢٘ 

 :حُؼزخّ ٝحُٔـخَٛس رخُيكخع ػٖ كوْٜ ك٢ حُو٬كش ٖٝٓ ًُي هُٞٚ 

  

       حَُٜٜ ُـ٤ْ رـٞحٍع

        ٝحُز٘ض ٫ طَع ح٩ٓخٓش                                          

 

     ُٞ ًخٕ كوـٌـْ ُـٜـْ

      هخٓض ػ٠ِ حُ٘خّ حُو٤خٓش                                          

 

       أٛزلض ر٤ٖ ٓلـزـٌـْ

    ٝحُٔزـ٤٠ٖ ٌُْ ػـ٬ٓش                                              

 

    ًٝخٕ ٖٓ ًُي ٓؼخٍٟظٚ  حُؼ٤٣ِٖٞ  ر٘يس  ىٕٝ إٔ ٣لطٖ ا٠ُ ٓخ ٓظٌٕٞ 

ٍىس  كؼِْٜ ػ٤ِٚ  كوي أك٘ن ػ٤ِٚ حُؼ٣ِٕٞٞ ٝطَرٜٞح رٚ َٗحً ٤ٓٔخ رؼي 

 :هُٞٚ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ 

   



 

 

 

 

104 

 أ٠ٗ ٣ٌٕٞ ٤ُْٝ ًحى رٌخثٖ        

     ُز٢٘ حُز٘خص ٍٝحػش ح٧ػٔخّ                                             

 

هي ػخٛي  (ٛخُق رٖ ػط٤ش ح٧ٟـْ)      ٣ًٌَٝ إٔ أكي حُؼ٤٣ِٖٞ  ٣وخٍ ُٚ 

 رٖ حر٢ كلٜش  حٗظوخٓخً  ٓ٘ٚ  ُٔٞهلٚ  ٕ َٓٝح   ٣وظَ حُ٘خػَ هللا ػ٠ِ إٔ

حُٔؼخى١  ُِؼ٤٣ِٖٞ  ٝهي حٓظطخع  إٔ ٣ْٞٛ  َٓٝحٕ  رٜيحهظٚ  ٝظَ  ٬٣ُٓٚ  

١ٞحٍ  ٝهظٚ  ٓزي٣خً  ُٚ  ًَ حُِطق  ٝحُٔلزش  كظ٠ َٓٝ حُ٘خػَ ٖٓ ك٠ٔ  

أُٔض  ُٚ  كِحى ٖٓ  حىػخء  ٓٞىطٚ  ُٚ  ٬ُٓٝٓظٚ  ا٣خٙ  ٝ ك٢ ًحص  ٣ّٞ  

ه٠ِ رٚ  ؿيٍ رٚ  حً  أٓٔي  رؼ٘وٚ  ُْٝ  ٣ظًَٚ كظ٠ ه٠٠ ػ٤ِٚ  كٔخص  ػْ  

حٗزَٟ ٣ظزخ٠ً ٓغ أِٛٚ ػ٤ِٚ  ُْٝ  ٣لط٘ٞح  ا٠ُ كؼِظٚ ًٝخٗض ٝكخطٚ ُٖٓ 

 .  ٬٤ٓى٣ش 797-ٛــ٣َش 181\ حُو٤ِلش ح٤َُٗي ٓ٘ش

 

ّ 798\ٛـ 182\ ح٫ إٔ حُـخكع  ٝهي ػخَٛٙ  ٣ليى طخ٣ٍن ٝكخطٚ رٔ٘ش      

. ًٌُٝي ٣وٍٞ حَُُٔرخ٢ٗ ك٢ ٓؼـٔٚ  

 

إ ٝكخس َٓٝحٕ رٖ حر٢ كلٜش  ًخٗض ك٢ َٜٗ ٍر٤غ ح٧ٍٝ ٓ٘ش             

ٛـ٣َش ٝأٗٚ ىكٖ ك٢ ٓوخرَ َٜٗ رٖ ٓخُي حُوِحػ٢ ٢ٛٝ حُٔؼَٝكش 182

   (حُٔخ٤ٌُش)رٔوخرَ 

 

      ٝحهظْ  ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس  ُِ٘خػَ َٓٝحٕ رٖ حر٢ كلٜش  ك٢ ٓي ف  

 :ح٤ٓ٫َ ٓؼٖ رٖ ُحثيس 

 

ٍّ     ًبٗٔخ    ٍِ   ح٥ٍ   كخ  ٣ّٝٞ  ػٔٞ

َُّٜذ                                              ٍٍ     طََِ ْ٘زُُٞد  َٗخ َٓ   ِٚ ِٔ ْٔ َٗ  ََُظ٠  

 

َٙ     ًٜٝ٘خ       ٜٗز٘خ   ُُٚ   ٓ٘خ   حُٞؿٞ

ٍٍ   رٜخ      ٗظؼُٜذ                                                 ػٜخثُذ   أٗٔخ

 

 ا٠ُ حُٔـظيٟ  ٓؼٖ  طوطْض    ًٍخر٘خ    

     ط٘خثَق  ك٤ٔخ   ر٤ٜ٘خ   ح٣َُق     طِـُذ                                          

 

َٜخ   ٞرِ ُٜ ُٓ      َٖ ِّ   ر٤َْ ْٞ ََ   حُوَ ٤ُِ َّٕ   َى  ًؤ
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ْٖ ه٤٘ش ِ حُِٔٞص    ٣َُٜد                                         ٓ ٍّ        ٣َ١ُي ى

 

ٍف   ٍِ خ  ٢َٛٝ  ًَحُص   َػـخ َٜ  رََيأَْٗخ  َػ٤َِْ

ٌَُد                                                ـْ َٖ طُ ٟ ِك٤ ََ ْؼَحً ك٢ حُزُ ُٛ   طَوَخًَُف 

 

 كٔخ  رِـْض  ٛ٘ؼخَء   كظ٠     طزيُْض     

ـَُذ                                               ْ٘ َِ    طَ ْٜ ـَ َٖ حُ ِٓ هَْي ًخَْٗض  َٝ   ُكِٞٓخً 

 

َُّ    ٍحؿٍذ     ٍٖ  ٣٘ظ٢ٜ  ً  ا٠ُ رخِد  ٓؼ

هَُّذ                                               ََ َ ْٝ   َهخثٍِق   ٣َظ ٢  حَُّ٘يٟ  أ ّؿِ ََ ُ٣    

 

حثَِيس  َ  ح١ٌُ     َُ   ُٖ ُٖ ر ْؼ َٓ َٓخرِوخً   ٟ ََ  َؿ

ِٕ   رٌَ   ٝطـُِذ                                               َُ   حُل٤خ      رٚ   ٣لو

 

 كزَُ   كظ٠   ٓخ   ٣ـخٍٟ     ٝاٗٔخ   

      ا٠ُ  ػَهَٚ  ٠ٔ٘٣  حُـٞحُى     ٣ُٝ٘ٔذ                                          

 

     ٍَ  ٓلخُُق   ٫ٍٞٛص   طُٔض      ٝٗخث

َُٛذ                                                َْ َؿ٠   ٣ُٝ َْ ْ٘لَيُّ  ٣ُ ُٖ  كَٔخ  ٣َ ٣ َِ َ٣    

 

 

 

 

 *************************                       
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                                         6 

 
 

                     ٍحرؼش حُؼي٣ٝش 

 

 

 

           ُٝيص  ٍحرؼش  حر٘ش حٓٔخػ٤َ  حُز١َٜ حُؼي١ٝ  ك٢ ٓي٣٘ش حُزَٜس 

ػخّ ٓخثش  ُِٜـَس ٝه٤َ ٓخثش ٝهٔٔش ُِٜـَس   ٖٓ حد ػخري ُحٛي  ٍُم 

رؼ٬ع ر٘خص هزِٜخ ػْ ًخٗض ٢ٛ حَُحرؼش  كٌخٕ  حٜٓٔخ ٣يٍ ػ٤ِٜخ  ػْ طٞك٢ 

ح٫د  ٍٝحرؼش  ُْ طزِؾ حُؼخَٗس  ُْٝ ٣ظَى ُٜٖ ٓخ٫  ٣ؼظٖ٘ رٚ  ح٫  ٍُٝهخ 

ٛـ٤َح   ٣ٔظويّ ُِؼزٍٞ  ػْ طٞك٤ض ح٫ّ   ٝرو٤ض حُز٘خص ح٫ٍرغ ريٕٝ ٓؼ٤َ  

ٝه٤َ حٕ حُزَٜس ح٤ٛزض رٞرخء  كظي رخُ٘خّ  ٢ِٓٝ  حُول٢   ٝحُلَٓخٕ 

ٝحُـٞع ػ٠ِ حِٜٛخ   ًٝؼَ حَُٔحم ٝهطخع حُطَم  ٝحُؼ٤خٍٕٝ  ٝؿ٤َْٛ   

  ٝه٤َ  حٕ  ٓخٍهخ هي َٓم ٍحرؼش حُؼي٣ٝش  كزخػٜخ  ك٢ ٓٞم  حُ٘وخٓش 

َ  حُظخؿَ ًخٕ  ٝ حُؤخس حُظـخٍ ٧كي رٔظش  ىٍحْٛ   َّٔ  كٞم   ٍحرؼش  ٣ل

ٌُٜ٘خ ًخٗض طوظ٢ِ ر٘لٜٔخ ك٢ ح٤َُِ  ص رؼي  ٗذ طٌٖ هي١خهظٜخ ًطلِش ُْ

ك٢ حُّ٘ٞ أٝ حُطؼخّ   ٍحكظٜخ   طٌٖ ُْٝ  ُظٔظ٣َق ٖٓ ػ٘خء حُٜ٘خٍ ٝػٌحرٚ

طظٔؼَ  ىحثٔخ     كٌخٗض  َُد حُؼخ٤ُٖٔ ٝحُٔ٘خؿخس ح٬ُٜس   ك٢  رَ ًخٗض

: ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش د

َٞم ) ُٔ لُ ُْ ح َٝ  ََ ْل ٌُ ُْ ُْ ح ٌُ َٙ ا٤َُِْ ََّ ًَ َٝ  ْْ ٌُ َُٚ ك٢ِ هُُِٞرِ َّ٘٣ َُ َٝ  َٕ خ َٔ ٣ ُْ ح٩ِْ ٌُ َ َكزََّذ ا٤َُِْ َّٖ َّللاَّ ٌِ َُ َٝ
َٕ ٤َخ ْٜ ِؼ ُْ ح َٝ َٕ ُيٝ ِٗ ح ََّ ُْ حُ ُٛ َُجَِي  ْٝ ُ  7\حُلـَحص ( أ

.    ػْ حكظَهض حُز٘خص ح٫ٍرغ  كِْ  طَ رؼي حكيحٖٛ ح٫هَٟ 

 

 أٗؼْ هللا ػ٢ِ ٍحرؼش رٔٞٛزش حُ٘ؼَ ٝطؤؿـض طِي حُٔٞٛزش رؼخ١لش             

ه٣ٞش ٌِٓض ك٤خطٜخ كوَؿض حٌُِٔخص ٓ٘ٔخرش ٖٓ ٗلظ٤ٜخ طؼزَ ػٖ ٓخ ٣وظِؾ 

رٜخ 
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ٖٓ ٝؿي ٝػ٘ن هلل ٝطويّ ًُي حُ٘ؼَ ًَٓخُش ُٖٔ كُٜٞخ ٤ُلزٞح ًُي 

. حُٔلزٞد حُؼظ٤ْ

 :   ٣ٞٓخٓؤٍ ٍحرؼش حُؼخري حُِحٛي ٝه٤َ إٔ ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ 

ٓخ كو٤وش ا٣ٔخٗي؟ 

ٓخ ػزيطٚ هٞكًخ ٖٓ ٗخٍٙ، ٫ٝ كزًخ ُـ٘ظٚ : حؿخرظٚ ف

. كؤًٕٞ ًؤؿ٤َ حُٔٞء، رَ ػزيطٚ كزًخ ٝٗٞهًخ ا٤ُٚ

!  ًخٗض  ط٠ِٜ أُق ًٍؼش ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش ٝه٤َ حٜٗخ 

ٓخ ط٣َي٣ٖ رٌٜح ؟  : كو٤َ ُٜخ

ََّ رٚ ٍٍٓٞ هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش، : هخُض  ٫ أ٣ٍي رٚ ػٞحرًخ، ٝاٗٔخ أكؼِٚ ٢ٌُ ٣ُٔ

 .(حٗظَٝح ا٠ُ حَٓأس ٖٓ أٓظ٢ ٌٛح ػِٜٔخ): ك٤وٍٞ ٨ُٗز٤خء

؟  ٬ٓٝٓٚ ٤ًق كزي ٍَُِٓٞ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ : ٓجِض ٍحرؼش

كزٚ كزًخ ٗي٣ًيح، ٌُٖٝ كذ حُوخُن ٗـ٢ِ٘ ػٖ كذ  ا٢ٗ ٝهللا أ : حؿخرض 

. حُٔوِٞه٤ٖ

َٝ ػ٢٘: ٛظق ٍؿَ ٖٓ حُؼزَّخى ك٢ ٓـِْ ٍحرؼش ٝه٤َ  . حُِْٜ حٍ

. ُٞ ٤ٍٟض ػٖ هللا ٢َُٟ ػ٘ي : ُٚهخُض ف

٤ًٝق أ٠ٍٟ ػٖ هللا ؟ : هخٍ 

َُّ رخُ٘ؤش ٍَٓٝى رخُ٘ؼٔش ٧ٕ ٤ًِٜٔخ ٖٓ ػ٘ي هللا: هخُض   ٣ّٞ طُٔ

 

ًحص ٤ُِش ه٤َ ػٜ٘خ  حٜٗخ  -        ٝٓٔخ ًظزٚ ػٜ٘خ ح٫ٓظخً ك٣َي حُؼطخٍ 

حٓظ٤وع ٤ٓيٛخ ٖٓ ٗٞٓٚ كٔٔغ ٬ٛطٜخ ٝٓ٘خؿخطٜخ ك٘ظَ ٖٓ ه٬ٍ حُزخد  

ا٢ُٜ أٗض طؼِْ إٔ هِز٢ ):  ك٢ ٬ٛطٜخ كَأٟ ٍحرؼش ٓخؿيس ط٠ِٜ ٝطوٍٞ

ُٝٞ ًخٕ ح٧َٓ ر٤ي١ ُٔخ حٗوطؼض   ٍٝٗٞ ػ٢٘٤ ك٢ هيٓظي  ٣ظ٠٘ٔ ١خػظي

ٌُٝ٘ي طًَظ٢٘ طلض ٍكٔش ٌٛح حُٔوِٞم حُوخ٢ٓ ٖٓ  ُلظش ػٖ ٓ٘خؿخطي

ٝه٬ٍ ىػخثٜخ ٬ٛٝطٜخ ٗخٛي ه٘ي٬٣ً كٞم ٍأٜٓخ ٣لِن   .(ػزخىى

كِٔخ أرَٜ ٌٛح حٍُ٘ٞ  ، ُٝٚ ٤ٟخء ٨ٔ٣ حُز٤ض ًِٚ رِِٔٔش ٝٛٞ ؿ٤َ ٓؼِن

ح كظ٠ ١ِغ حُٜ٘خٍ   حُؼـ٤ذ كِع ًَ أ١ : ىػخ ٍحرؼش ٝهخٍ فٝظَ ٓخًٛيح ٓلٌ

كبٕ ٗجض رو٤ض ٝٗلٖ ؿ٤ٔؼًخ ك٢ هيٓظي   ٍحرؼش ٝٛزظي حُل٣َش
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ٝؿؼِض حُٔٔخؿي ىحٍٛخ   .صٝىػظٚ ٝحٍطلَف ًح ٍؿزض ٝإ ٗجض ٍكِض أ

 

:  ٖٓ حىػ٤ظٜخ  ٝٓ٘خؿخطٜخ َُرٜخ  طوٍٞ 

 ا٢ُٜ أٗخٍص حُ٘ـّٞ، ٝٗخٓض حُؼ٤ٕٞ، ٝؿَِّوض حُِٔٞى أرٞحرٜخ، ٝه٬ ًَ )*

ا٢ُٜ ٌٛح ح٤َُِ هي أىرَ، ٌٝٛح حُٜ٘خٍ .. كز٤ذ رلز٤زٚ، ٌٝٛح ٓوخ٢ٓ ر٤ٖ ٣ي٣ي

هي أٓلَ، ك٤ِض ٗؼ١َ أهزِض ٠٘ٓ ٤ُِظ٢ كؤٛ٘ؤ، أّ ٍىىطٜخ ػ٠ِ كؤػِٟ، 

كٞػِطي ٌٛح ىأر٢ ٓخ أك٤٤ظ٢٘ ٝأػ٘ظ٢٘، ٝػِطي ُٞ ١َىط٢٘ ػٖ رخري ٓخ 

 .(رَكض ػ٘ٚ ُٔخ ٝهغ ك٢ هِز٢ ٖٓ ٓلزظي

 

: ٍَٓٝ ١ٚ ػزي حُزخه٢  ح٫ٓظخً  ٣وٍٞ

ٌُٖ ٌٛٙ  ًٝخٗض ٍحرؼش ك٢ طِي حُلظَس ك٢ حَُحرؼش ػَ٘ ٖٓ ػَٔٛخ)
كوي حٗظخهض ٗلٜٔخ ُِي٤ٗخ حُو٬ء ٖٓ  حَُٔكِش ٖٓ ك٤خطٜخ ُْ طٔظَٔ ٬٣ٞ١ً

ٝهِٚ  كوي طوِٚ هِزٜخ ٖٓ حُي٤ٗخ ًَٝ ٓخ ك٤ٜخ  حُ٘خّ ح٤ُِٔجش رخهلل ٝكيٙ

ُْ ٣زن ك٤ٚ ا٫ ٗت ٝحكي   ٖٓ حَُؿزخص ٝحُٜ٘ٞحص ٝحُوٞف ٝحَُؿخء

ٍٝك٠ض ًَ ٖٓ  حَُٟخء ػٖ هللا ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٍٟخء هللا ػٜ٘خ

٤ُْٝ ُي٣ٜخ ٝهض ط٘ـِٚ ك٢    ك٤ِْ ك٢ هِزٜخ ٌٓخٕ ُـ٤َ هللا  طويّ ُِٝحؿٜخ

 (  ؿ٤َ كذ هللا

 (ٍحرؼش حُؼي٣ٝش ٝحُل٤خس حَُٝك٤ش ك٢ ح٬ٓ٩ّ) ًظخد 

 (1957حُطزؼش حُؼخُؼش - ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢)

 

  -ُٔـِي حُظخٓغ ح )حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش   ىحثَس        ٝؿخء  ك٢  ٓٞٓٞػش 

  :  (440 ٙ 11حُؼيى 

    

إ ٍحرؼش أهخٓض أٍٝ أَٓٛخ رخُٜلَحء رؼي طلٍَٛخ ٖٓ ح٧َٓػْ )      

ح ٖٓ ح٣َُٔي٣ٖ ٝح٧ٛلخد  حٗظوِض ًَ  ا٠ُ حُزَٜس ك٤غ ؿٔؼض كُٜٞخ ًؼ٤

  ًًَٝٛخ هلل ٝح٫ٓظٔخع ا٠ُ أهٞحُٚ ح٣ٌُٖ ٝكيٝح ػ٤ِٜخ ُل٠ٍٞ ٓـِٜٔخ

ٝحُٔليع ٓل٤خٕ    ًٝخٕ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٓخُي رٖ ى٣٘خٍ ٝحُِحٛي ٍرخف حُو٠ٔ٤

 (. حُزِو٢  ُٔظٜٞفٝححُؼٍٟٞ، 
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    طٞك٤ض ٍحرؼش حُؼي٣ٝش ػٖ ػَٔ  ٣٘خِٛ حُؼٔخ٤ٖٗ ٓ٘ش  كوي طٞك٤ض  ػخّ 

 ك٢ ٓي٣٘ٚ حُويّ  ٝهزَٛخ ٝ ٬٤ٓى٣ش  ك٢ كِٔط٤ٖ   801 – ٛـ٣َش 185\

   .ك٢ ؿزَ ح٣ُِظٕٞ  حٝ ؿزَ حُطٍٞ

 

أٗؼْ هللا ػ٢ِ ٍحرؼش رٔٞٛزش حُ٘ؼَ ٝطؤؿـض طِي حُٔٞٛزش رؼخ١لش ه٣ٞش  - 

ٌِٓض ك٤خطٜخ كوَؿض حٌُِٔخص ٓ٘ٔخرش ٖٓ ٗلظ٤ٜخ طؼزَ ػٖ ٓخ ٣وظِؾ رٜخ 

ٖٓ ٝؿي ٝػ٘ن هلل ٝطويّ ًُي حُ٘ؼَ ًَٓخُش ُٖٔ كُٜٞخ ٤ُلزٞح ًُي 

. حُٔلزٞد حُؼظ٤ْ

:   ٖٓ ٗؼَٛخ ك٢ حُؼ٘ن ح٢ُٜ٫  طوٍٞ 

  

    أكزي كز٤ٖ كذ ح١ُٜٞ

                                            ً . ٌُحى  أَٛ   ٧ٗي ٝكزخ

 كؤٓخ ح١ٌُ ٛٞ كذ ح١ُٜٞ

. ك٘ـ٢ِ رًٌَى ػٖٔ ٓٞحى                                       

    أٓخ ح١ٌُ أٗض أَٛ ُٚ 

. كٌ٘لي ٢ُ حُلـذ كظ٢ أٍحى                                    

 ك٬ حُلٔي ك٢ ًح ٫ٝ ًحى ٢ُ 

  . ولكن لن الحمد فً ذا وذان              

 

:  ٖٝٓ ٗؼَٛخ ح٠٣خ 

 

 ٣ـخ ه٢ِّ حُزخٍ هي كـَص حُلٌـَ 

ّْ ػـٖ ؿ٤َى ٓٔؼ٢ ٝحُزَٜ                                       ٛ  

 ٛــض ٗـخٍ حُلّذ كـ٢ ٝؿ٘ظ٘خ 

  ُـٖ ُ٘ـخ هِزـخً ه٤ٔـخً ًـخُلـَ                                            

 أٍؿـغ حُ٘ظــَس ك٤٘ـخ ٓـوز٬ً 
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 ٫ طـًَ٘ـخ ًـ٤ْٜ٘ حُٔلظ٠ـَ                                           

 ُـ٤ْ ٣٘ـ٢٘٤ ٓـٖ حُـْ ٓـٟٞ 

  أؿـَ ؿـخء ٝأٓـَ هـي هـيٍ                                             

ض حُ٘لْ ٓـٖ حُٔٞص أٓـ٠  ـّ ٟ 

 هِظٜخ ٢ًٗٞ ًٖٔ ٣ٜـٟٞ حُٔلَ                                        

 اّٗٔـخ ك٤ٜـخ ٗـُِ٘ـخ ػـخرـ٣َٖ 

  ُـ٤ٔض حُي٤ٗـخ ُ٘ـخ ىحٍ ٓـوَ                                           

 ٓـ٠ض حُ٘ـخّ ػِـ٠ ه٘طـَس 

  أٗـض طـ٤٠ٖٔ ػ٤ِٜـخ رـلٌٍ                                          

ـخ ٗـُِض  ّٔ  ٫ ٓ٘ـخٙ ح٤ُـّٞ ٓ

  كظ٘ـخى٣ــٖ رٜـخ أ٣ـٖ حُٔلـَ                                            

 كخ٢ٌٔٓ رخُؼَٝس حُٞػوـ٠ حُظـ٢ 

 إ طـٌِٔٔض رٜـخ طَِوـ٢ حُظلَ                                         

 ٓخىس هـي ١ـخرض ح٧ٍٝ رٜـْ 

 ك٤غ ٓخ ٣٘لٕٞ ٖٓ ٍؿْ ١ٜـَ                                     

 ك٢ ىؿ٠ ح٤َُِ حُـٞح٢ٗ حُٔظِـْ 

 رؼ٠ْٜ ْٗٔ ٝرـؼٞ ًـخُؤَ                                      

 ك٢ ٓٔخء حُٔـي أريٝح ٓ٘ـَه٤ٖ

 أٗــْ طؼـيحىٛـخ حػ٘ـ٢ ػ٘ـَ                                           

ـخ  ّٔ حً ًِ َّ  ٛـْ أٓـخٕ حُوِـن ١ـ

 ؿـخد ٗــْ ٓـْٜ٘ ٗـْ ُٛـَ                                          

 ْٛ ػٔـخى حُـي٣ٖ أٗـٞحٍ حُٜيٟ 

                                        َٗ َّ ـٖ ط٫ٞٛـْ ٗـ٠ ٓـٖ ً َٓ 

 

 ْٛ ٫ٝس ح٧ٓـَ رؼـي حُٜٔطل٠ 
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َّ ًٗـذ ٣ـظلــَ                                               رـ٫ٞٛـْ ًـ

ـٖ ٗخ٣ؼْٜ  َٓ  ػٖ َٛح١ حُلـّن 

  ػـخؿ٬ً ٬ًٜٓ رـ٬ هـٞف َػزـَ                                       

 هخطـْ ك٤ٜـْ ًوظـْ ح٧ٗز٤ــخء 

 ٓؼِـٖ حُلــّن ٝهظّـخٍ حٌُلـَ                                            

 ٛــٞ كــزَ هللا ُِٔؼظ٤ٜٔـٖ 

ّٝ هللا ٓــ٤ق ٓ٘ظٜـَ                                               ُؼــي

 ٤ٓي١ هي ًحد هِز٢ كـ٢ ٛـٞحى 

ّٕ ىحثـ٢ ًٝ هطـَ                                            ٫ طـيػ٢٘ ا

 

: ( ٍحكظ٢ ك٢ هِٞط٢) رؼ٘ٞحٕ ه٤ٜيس ُٜٝخ  

 

ٍحكظ٢ ٣خ أهٞط٢ ك٢ هِٞط٢  

 ٝكز٤ز٢ ىحثٔخً ك٢ ك٠َط٢                                       

ُْ أؿي ٢ُ ػٖ ٛٞحٙ ػٟٞخً  

ٝٛٞحٙ ك٢ حُزَح٣خ ٓل٘ظ٢                                           

ك٤ؼٔخ ً٘ض أٗخٛي كٔ٘ٚ  

كٜٞ ٓلَحر٢ ا٤ُٚ هزِظ٢                                           

إ أٓض ٝؿيحً ٝٓخػْ ٍٟخ  

ٝحػ٘خ٢ٗ ك٢ حٍُٟٞ ٝٗوٞط٢                                     

٣خ ١ز٤ذ حُوِذ ٣خ ًَ ح٠ُ٘ٔ  

ؿي رَٞٛ ٓ٘ي ٣٘ل٢ ٜٓـظ٢                                    

٣خ ١ٍَٝٓ ٝك٤خط٢ ىحثٔخً  

 ٗ٘ؤط٢ ٓ٘ي ٝأ٠٣خً ٗ٘ٞط٢                                       
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هي ٛـَص حُوِن ؿ٤ٔؼخً حٍطـ٢  

ٓ٘ي ٬ًٛٝ كَٜ أه٢٠ أ٤٘ٓظ٢                                  

 

:    ٝطوٍٞ ك٢ ه٤ٜيس  ىح٤ُش  ٓخ٢ِ٣ 

 

 ه٢ِ٤ِ أ٫ طيٗٞ اُـ٠ ػ٤ـٖ ٍحثـن 

ى                                       ٍّ ٍّ ٓـخثـؾ ٓظــٞ ّٝ رٌـؤ   طــَ

 

 ٍٝكَ رٌٜح حُيحٍ ٝحرـؾ ٓ٘ـخ٫ًُ

 ٍك٤ؼـخً ٤ٓٝؼـخً ُح٤ًـخً ًح طــّٔيى                                      

 

 ٝؿخُْ ٓغ ح٧رَحٍ ٝحًًـَ ٛ٘خ ُْٜ

 كـي٣غ كـز٤ذ ٓـ٘لـن ٓظـٞىى                                       

 

 كـط٤ّذ ُ٘ـخ ٗلٔخً رـًٌَ ٗـٞحُـٚ 

ـخً رز٘ـَ ٓــيى                                       ّٔ ؽ ر٘ـخ ٛ َّ   ٝكـ

 

 ٛٞ ح٧َٛ ك٢ ح٣٩ـخى ٝحٌَُ كَػـٚ

 رٔـُٞـيٙ ًـخٕ حُٜلـ٢ّ ٓـُٞـي                                       

 

 كؤكٔـي إ ًـخٕ حرـٖ آىّ ٍٛٞس 

ي                                     ّٔ  ٝرـخُٜيم ٓؼ٘ـخ آىّ رـٖ ٓـل

 

 ٛٞ حُؼِْ حُٔؤػٍٞ كـ٢ ظِْ حُيؿـ٠ 

  ٛٞ حُؼٔي حُٔٔيٝى كـ٢ ًَ ٓـَٛي                                
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 ٛٞ حًٌُٞذ حُي١ٍ كـ٢ ٢ٓٝ حُٔٔخ

 ٓـٖ ٬٠ٓص حُـٞح٢ٗ ُٜ٘ظي١  رـٚ                                

 

 ٛٞ ح٧ٖٓ ٝح٣٩ٔخٕ ٝحٌُٜق ٝحُٜيٟ 

 ٝٛـٌح ٛـٞ حُي٣ـٖ حُو٣ٞـْ حُٔئ٣ّي                                    

 

 ٝػظـَطُٚ ه٤ـَ حُزـ٣َــش ًِّٜـخ 

 ٛـْ حُؼـَٝس حُٞػو٠ ٝهَٜ ح٤ُّ٘ٔي                                

 

 رٜـْ كظـق هللا ح٫ُٓـٍٞ رؤَٓٛـخ 

  ػِـ٠ حُوِـن ١ـَحً ظِٜـْ ٓظٔيى                                   

 

 كْٜ كـؾ حَُكٖٔ هيٓخً ػ٠ِ حٍُٟٞ 

 ٝك٤ٜـْ ًظـخد هللا رـخُلّن ٣ٜ٘ـي                                   

 

ـخ ّٜ  ٓؼخٗيْٛ ُـٞ ًـخٗض ح٧ٍٝ ًِ

 ُٜـخ ًٛزـخً ٓـ٦ٟ رـٌحى ٤ُلظـي١                                     

 

 ٤ٗٝؼظٜـْ ٣ـّٞ حُو٤خٓـش كُٜٞـْ 

ى                                      ّٝ  ػِـ٠ ٓـٍَ ٓٔظز٘ـ٣َٖ ٓـَ

 

َّ ٓـخ  َّ ٓخ ط٢ٜ٘ حُ٘لّٞ ًٝ ً ُْٜ 

  طِـٌ رـٚ ح٧رٜخٍ كـ٢ ًـَ ٍٓٞى                                 
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 أطٔـْ ٍر٘ـخ ٍٗٞٗـخ ُ٘ـخ : ٣وُٕٞٞ 

ى                                       ّٝ   كبٗـخ ُٜــٌح ح٤ُـّٞ ًّ٘ـخ ٗـِ

 

 ٓـ٬ثـٌش ٣ٔظوزِـٕٞ هـيٜٝٓـْ 

ـي                                     ـّ   ٣ـَٝٗـْٜ ٓـٖ ٤١ز٤ـٖ حُٔٔ

 

ـخ ٣٘ظـَٕٝ رـٞؿٜٜـْ ّٔ  ٣وُٕٞٞ ُ

 ٓـ٬ّ ػ٤ٌِـْ كـخىهِـٞٛخ ٓوِـي                                   

 

 كـ٬ طـٌٖٔٔ ا٫ّ رلزـَ ٫ٝثـْٜ 

ـي                                  ّٔ   ٫ٝ طيكـَٕ ػـٖ رـخد آٍ ٓل

 

 ًلـخى رـًٌـَ ح٥ٍ كوـَحً ٝٗؼٔـش

ي١                                   ـّ  ك٣ِ٘ش  ه٢ٓٞ ٝح١ٌَٗ ٝطٜ

 

 

 

   *************************            
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                                        7 

 

                       ِْٓ حُوخَٓ

 
 

 

س     َّ خى،  ٠ُٞٓ  هز٤ِش  ر٢٘  ط٤ْ  رٖ   ٓ ّٔ ُْ رٖ ػَٔٝ رٖ ك ِْ َٓ   ٞٛ          

٢   ك٤ٜخ  ٫ٝ ٣ؼَف  طخ٣ٍن.  ُٝي رخُزَٜس  ٝ ٗ٘ؤ ِّٔ ُٓ     ٬٤ٓىٙ  ٝه٤َ حٗٚ  

 ٧ٗٚ رخع ٜٓللخً ًخٕ ٍٝػٚ ػٖ أر٤ٚ كخٗظَٟ رؼٔ٘ٚ ١٘زٍٞحً، (حُوخَٓ )

.  أٝ ىكظَ ٗؼَ 

:  ٝهخٍ  ٛخكذ ح٫ؿخ٢ٗ ك٢ ًظخرٚ

ُٔخ ٓخص ػَٔٝ أرٞ ِْٓ حُوخَٓ حهظٔٔٞح ٤َٓحػٚ  كٞهغ ك٢ ه٢ٔ ِْٓ  )  -

ٜٓلق  كَىٙ   

   (ٝأهٌ  ٌٓخٗٚ  ىكخطَ  ٗؼَ ًخٗض  ػ٘ي  أر٤ٚ، كِوذ حُوخَٓ

 

ٍٝع ِْٓ حُوخَٓ أرخٙ ٓؤثش أُق ىٍْٛ كؤٗلوٜخ ػ٠ِ ح٧ىد  :  ٝه٤َ  ح٠٣خ

أٗلن : ٝرو٢ ٢ٗ٫ء ػ٘يٙ  كِوزٚ حُـ٤َحٕ ٖٝٓ ٣ؼَكٚ رِْٔ حُوخَٓ  ٝهخُٞح

ٓخُٚ ػ٠ِ ٓخ ٫ ٣٘لؼٚ  كٜٞ هخَٓ  

 

    حٗظوَ   ِْٓ  حُوخَٓ ح٠ُ رـيحى  ُٔيف حُوِلخء ٝح٫َٓحء  ٝحٛلخد  

حكخً   ِّ حُـخٙ  ٝحُلظٞس  ًٝخٕ  ًؼ٤َ  ٗؼَٙ   ٝ هٜخثيٙ   حُزي٣ؼش  ٝحَُحثؼش  ٓ

ًٝخٕ  ٛي٣وخً  ٫رَح٤ْٛ  ح٢ُِٛٞٔ ، ٝأر٢ حُؼظخ٤ٛش  ٝه٤َ حٕ حرخ . ُط٤لخً 

: حُؼظخ٤ٛش  هخٍ  ُِْٔ حُوخَٓ  ُٔخ كزْ حٓلخم ح٢ُِٛٞٔ 

 

ِٓــْ ٣خ ٓـــِـــْ ُـــ٤ْ ىٝٗـــي ٓـــَ 

                                       كزـْ حُـٔـٞٛـِـ٢ كــخُـــؼـــ٤ٖ ٓـــَ 

ٓخ حٓظطخد حٌُِحص ٌٓ ٌٖٓ 

 حُٔطزن  ٍأّ  حٌُِحص  ٝهللا   كَ                                                         

طَى حَُٔٞٛ ٖٓ هِن حَُ 

  ٙ ؿـٔـ٤ؼـخً ٝػـ٤٘ـٜـْ ٓــوـــ٘ـــؼـــَ                                         
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٣َّى   ٜٓللخً      ٣ٝؤهٌ   

  ٌٓخٗٚ      ىكخطَ               ٗؼَ                                          

 

:  ٝه٤َ حٕ حرخ حُؼظخ٤ٛش  ُٔخ رؼغ ر٘ؼَٙ ح٠ُ ِْٓ حُوخَٓ حؿخرٚ  ِْٓ  هخث٬

  

ٓخ أهزق حُظ٤ِٛي ٖٓ ٝحػـع 

  ٣ِٛـي       ٫ٝ  حُـ٘ـخّ  ٣ِٛي                                              

                                             

ُٞ ًخٕ ك٢ ط٤ِٛيٙ ٛـخىهـخ 

                                            أٟل٠ ٝأ٠ٔٓ ر٤ظٚ حُٔٔـي

 

ٍٝكٞ حُي٤ٗخ ُْٝ ٣ِـوـٜـخ 

                                               ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٔؼ٠ ٣ٝٔظـَكـي

 

٣وخف إٔ طـ٘ـلـٌ أٍُحهـٚ 

                                                   ٝػ٘ي  هللا   ٫    ٣٘ـلـي

 

حَُُم ٓؤّٞ ػ٠ِ ٖٓ طَٟ 

                                                ٣٘خُـٚ ح٧رـ٤ٞ ٝح٧ٓـٞى

 

ًَ ٣ٞك٠ ٍُهـٚ ًـخٓـ٬ً 

                                           ٖٓ ًق ػٖ ؿٜي ٖٝٓ ٣ـٜي

 

     ٝطٌخى  طـٔغ آٍحء حُ٘وخى  ٝحُٔئٍه٤ٖ ُِ٘ؼَ ٖٓ حٕ  ِْٓ حُوخَٓ   

ٓخٍ ػ٠ِ ٌٓٛذ  حٓظخًٙ   ر٘خٍ رٖ رَى  ك٢ حُ٘ظْ  رٔخ ك٢ ًُي  ك٢ 

. ُٜٓٞش  ح٫ُلخظ  ٝأٗخهش  حُظؼز٤َ  ٍٝٗخهش حٌُِٔخص  ٤ُٖٝ حُ٘ٔؾ حُِـ١ٞ

ك٤غ ًخٕ ط٤ٌِٔٙ ٍٝح٣ٝش ٖٓ ٍٝحس ٗؼَٙ  ٝهي حػظَف ِْٓ ٗلٔٚ رٌٜٙ 

 .حُلخُش ٖٓ حٗٚ اٗٚ ًخٕ طزؼخ  ُز٘خٍرٖ رَى  ٫ٝ ٣٘طن ا٫ رل٠َ ٓ٘طوٚ

:  كِٔخ هخٍ ر٘خٍ رٖ رَى

 

٫ ه٤َ ك٢ حُؼ٤ٖ إ ىٓ٘خ ًٌح أريح 

                                                   ٫ ِٗظو٢ ٝٓز٤َ حُِٔظوـ٠ ٗـٜـؾ 
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هخُٞح كَحّ ط٬ه٤٘خ كوـِـض ُـٜـْ 

                                                ٓخ ك٢ حُظ٬ه٢ ٫ٝ ك٢ ؿ٤َٙ كَؽ 

 

ٖٓ ٍحهذ حُ٘خّ ُْ ٣ظلَ رلخؿظـٚ 

                                                  ٝكخُ رخُط٤زخص  حُلخطي  حُـِـٜـؾ 

 

كوخٍ ِْٓ حُوخَٓ أر٤خطخ، ػْ أهٌ ٓؼ٠٘ ٌٛح حُز٤ض، كِٔوٚ  ٝؿؼِٚ حًؼَ : هخٍ

هٞس  ٝر٬ؿش  

:  ك٢ هُٞٚ

 

            ٖٓ ٍحهذ حُ٘خّ ٓخص ؿٔخ               ٝكخُ رخٌُِس حُـــٔـٍٞ 

 

          كزِؾ  ر٤ظٚ ر٘خٍرٖ رَى  كـ٠ذ ٝحٓظ٘خ١، ٝكِق أ٫ ٣يهَ ا٤ُٚ، 

كخٓظ٘لغ ا٤ُٚ رٌَ ٛي٣ن ُٚ  ًَٝ ٖٓ ٣ؼوَ . ٫ٝ ٣ل٤يٙ ٫ٝ ٣٘لؼٚ ٓخ ىحّ ك٤خ

: ػ٤ِٚ ٍىٙ  كٌِٔٞٙ ك٤ٚ، كوخٍ

أىهِٞٙ ا٢ُ  - 

:  كؤىهِٞٙ ا٤ُٚ كخٓظيٗخٙ  ػْ هخٍ

: ا٣ٚ ٣خ ِْٓ  ٖٓ ح١ٌُ ٣وٍٞ-  

 

 ٖٓ ٍحهذ حُ٘خّ ُْ ٣ظلَ رلخؿظٚ 

ٝكخُ رخُط٤زخص حُلخطي حُِـٜـؾ                                                  

 

! أٗض ٣خ أرخ ٓؼخً، هي ؿؼ٢ِ٘ هللا كيحءى: هخٍ

: كٖٔ ح١ٌُ ٣وٍٞ:  هخٍ

 

  ٝكخُ   رخٌُِس   حُــٔـٍٞ؟               ٖٓ ٍحهذ حُ٘خّ ٓخص ؿٔخ   

 

ط٤ٌِٔى، ٝه٣َـي، ٝػزيى ٣خ أرخ ٓؼخً، : هخٍ

:   كخؿظٌرٚ ا٤ُٚ، ٝه٘ؼٚ رٔوَٜس ًخٗض ك٢ ٣يٙ ػ٬ػخ   ِْٝٓ  ٣وٍٞ

٫ أػٞى  ٣خ أرخ  ٓؼخً  ا٠ُ ٓخ طٌَ٘ٙ  ٫ٝ آط٢  ٤ٗجخ  طٌٓٚ،  اٗٔخ أٗخ  ػزيى  - 

 ٝط٤ٌِٔى، ٤٘ٛٝؼظي 
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      ٓيف  ِْٓ حُوخَٓ   ًحُوِلخء ٝ حُِٔٞى ٝح٧َٗحف، ًٝخٗٞح ٣ـُِٕٞ ُٚ  

حُؼٞحد ٝحُؼطخء  ك٤ؤهٌ  حٌُؼ٤َ ٣ٝ٘لوٚ ػ٠ِ اهٞحٗٚ ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ح٫ىرخء 

كوي ٓيف  حُوِلخء  ٖٓ ر٢٘ حُؼزخّ  حُٜٔي١  ٝحر٘ٚ  ٠ٓٞٓ . ٝحُ٘ؼَحء 

: حُٜخى١  ٝح٤َُٗي  ٝحر٘ٚ دمحم ح٤ٓ٧ٖ  ٝٓٔخ هخُٚ ك٢ ٓيف حُو٤ِلش حُٜٔي١

 

ـٔخ كش ٝحُ٘ـخػش ك٢ ٗظخّ  َّٔ                     ؿٔغ  حُو٬كش ٝحُ

 

 ٖٓ ح٤ُٔق حُُلٔخّ   ٣َٟزش ٍأ٣ٚ  أ٠٠ٓ                     ٓـِي

 

:  ٝهخٍ ك٢ ٓيف  حُو٤ِلش  حُٜخى١

 

     ِٚ ٠ُِٓٞٔ ِػَ٘ي    ١َِؼَظِ ُِٞى  ُٔ طَول٠ حُ

ِْ اًِ ١ََِؼخ  َٔ٘ ِٕ حُ وََ ُِ  ِّ ََ حُُ٘ـٞ ؼ ِٓ                                              

١َِؼَظَُٚ       َٝ َْ َهٌِن  ٣ََٟ  رَيٍحً     ٤َُ َٝ
ٍَّ  أَٝ     َه٠َؼخ  ٣َِّش  ا٫ِّ  ًَ َِ َٖ  حُزَ ِٓ                                              

 

:  ٝهخٍ ك٢ ٓيف  ح٤َُٗي 

 

      ٙ َُ َٔؼِي ١خثِ َٕ رِخُ ٖ ٛخٍٝ ِٓ َؿَٟ ََُي 

 ٙ ٍُ ٍّ   ٫   طُوخُف     رَٞحِى ُّ  حِػظِِح                                             آِخ

 

شٌ      َٔ ك ٍَ َٝ أ١ٌ   َك٤ٌٔي       ٍَ    َُُٚ   ٌّ آِخ

 ٙ ٍُ ٜخِى َٓ َٝ لَٔٞىسٌ         َٓ ُىُٙ      ٍِ ٞح َٓ                                          

 

ٍُ َٗلٔخً َػ٠ِ  حُظُو٠   ـزٞ َٔ ُِِي حُ َٔ َٞ حُ ُٛ

 ٙ َُ ًِ َِّ   ٍٓٞء     َػٔخ ًُ    ٖ ِٓ شٌ   َٔ َِّ َٔ ُٓ                                          

 

كَيُٙ     َٝ ٤ُُٓٞف  حَُلَِد  كَخَلَلُ     ي  َٔ ُِظُـ
 ٙ َُ ِٛ ٗخ َٝ       َٖ ٤٘ ِٓ ئ ُٔ َِ   حُ ٢َُُّ   أ٤َٓ َٝ                                           

 

:        ٝٓيف حُزَحٌٓش، ٖٝٓ ؿ٤ي ٗؼَٙ ك٢ ٓيف  ٣ل٠٤ حُز٢ٌَٓ 
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                 روخء حُي٣ـٖ ٝحُي٤ٗخ ؿ٤ٔؼـخً  

 َُ                                                         اًح  رو٢ حُو٤ِلش ٝح٣ُُٞ

 

                ٣ـخٍ ػ٠ِ ك٠ٔ ح٬ٓ٩ّ ٣ل٠٤ 

 ٍُ َّ حُـ٤ٞ                                                        اًح ٓخ ٤ّٟغ حُلِ

 

        ٝٓيف ٓؼٖ رٖ ُحثيس  ٝحُل٠َ رٖ حَُر٤غ ٣َُٝ ح٤َُٗي ٝٓٔخ هخٍ ك٢  

: ٓيف  حُل٠َ  

  

٣خ رٖ ح١ٌُ ؿزَ ح٬ٓ٩ّ ٣ّٞ ٢ٛٝ 

                                       ٝحٓظ٘لٌ حُ٘خّ ٖٓ ػ٤ٔخء ٤ٛوٞى  

: هخُض ه٣َٖ ؿيحس أٜٗخٝ ٌِْٜٓ

                                               أ٣ٖ حَُر٤غ ٝأػطٞح رخُٔوـخُـ٤ي 

كوخّ رخ٧َٓ ٓج٘ـخّ رـٞكـيطـٚ 

 ُؼ٣ِٔش َٟحد حُؤخك٤ي                                                                                                           

إ ح٧ٍٓٞ اًح ٟخهض ٓٔخٌُٜـخ 

                                              كِض ٣ي حُل٠َ ٜٓ٘خ ًَ ٓؼوٞى 

إ حَُر٤غ ٝإ حُل٠َ هي رـ٘ـ٤خ 

                                             ٍٝحم ٓـي ػ٠ِ حُؼزخّ ٓٔيٝى 

 

    ٝٓيف ٝػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء  ٝح٢ُ ١زَٓظخٕ  ٝه٤َ حٕ  ر٘خٍ رٖ رَى حٍَٓ  

:: ه٤ٜيطٚ ح٤ٔ٤ُٔش ك٢ ػَٔ رٖ حُؼ٬ء ٣وٍٞ ك٤ٜخ

اًح  ٗزٜظي  ٛؼخد   ح٧ٍٓٞ     

  ك٘زٚ ُٜخ ػَٔح ػـْ ٗـْ                                              

كظ٠  ٫ ٣ز٤ض  ػ٠ِ   ىٓـ٘ش     

    ٣٫َٝ٘د حُٔخء ا٫ ريّ                                        

 

رؼغ رٜخ ٓغ ِْٓ حُوخَٓ ا٠ُ ػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء  كٞحكخٙ كؤٗ٘يٙ ا٣خٛخ كخَٓ 

٣ٝؼ٢٘ رٜخ  - إ هخىٓي: كوخٍ ُٚ ِْٓ. ػَٔٝ  ُز٘خٍ رٔخثش أُق ىٍْٛ

هي هخٍ ك٢ ٣َ١وٚ ك٤ي ه٤ٜيس  -  ٗلٔٚ

كبٗي ُٜ٘خى ؟ :  هخٍ
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طٔٔغ  ػْ طلٌْ  :  هخٍ

ٛخص :  ػْ هخٍ

:    كؤٗ٘يٙ

هي ػ٢ِٗ حُيحء كٔخ ُـ٢ ىٝحء 

       ْٓ أ٫ه٢ ٖٓ كٔخٕ حُ٘ٔـخء                                                  

هِذ ٛل٤ق ً٘ض أٓطٞ رـٚ 

  أٛزق ٖٓ ٠ِٔٓ ريحء ػـ٤خء                                                        

                                       

أٗلخٜٓخ ٓٔي ٝك٢ ١َكـٜـخ 

 ٓلَ ٝٓخ٢ُ ؿ٤َٛخ ٖٓ ىٝحء                                                        

                                     

ٝػيط٢٘ ٝػيح كـؤٝكـ٢ رـٚ 

      َٛ طِٜق حُؤَس ا٫ رٔخء؟                                                   

: ٣ٝوٍٞ ك٤ٜخ

 

ًْ ًَرش هي ٢٘ٔٓ َٟٛخ 

    ٗخى٣ض ك٤ٜخ ػَٔ رٖ حُؼ٬ء                                                     

 

كؤَٓ ُٚ رؼَ٘س آ٫ف ىٍْٛ، كٌخٗض أٍٝ ػط٤ش ٤٘ٓش ِٝٛض ا٤ُٚ  : هخٍ

 

          ًٝخٕ ِْٓ حُوخَٓ ًؼ٤َ حُٔؼَكش رؤٗؼخٍ حُـخ٤ِٛش كظ٠ ه٤َ حٗٚ 

.     حػِْ حُ٘ؼَحء ك٤ٜخ 

 

 هخٍ حُ٘ؼَ  ك٢  حؿِذ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش   رٔخ ك٤ٜخ حُٔيف  ٝحُٜـخء  

ٝحُـٍِ  ٝحَُػخء  حُٞٛق  ٝهي هخٍ ك٢ ٝٛق هَٜ ٛخُق رٖ حٍُٜٔ٘ٞ 

: ُٔخ  ر٘خٙ  ريؿِش هخٍ ك٤ٚ ِْٓ حُوخَٓ

٣خ ٛخُق حُـٞى ح١ٌُ ٓـيٙ 

                                                    أكٔي ٓـي حُ٘خّ رخُــٞى 

ر٤٘ض هَٜح َٓ٘كخ ػخ٤ُخ 

   رطخث١َ  ٓؼي  ٝٓٔؼـٞى                                                   

ًؤٗـٔـخ ٣َكـغ رـ٘ـ٤خٗـٚ 

                                                     ؿٖ  ٓـِـ٤ٔـخٕ  رـٖ  ىحٝى 
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٫ ُُض ٍَٓٔٝح رٚ ٓخُٔـخ 

   ػ٠ِ حهظ٬ف حُز٤ٞ ٝحُٔٞى                                              

 

:  ٖٝٓ ؿُِٚ  ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

.. أؿٍَص كزَ ه٤ِغ ك٢ حُٜز٠ ؿٍِ 

ٝهَٜص ْٛٔ حُؼٌحٍ ػٖ ػ٢ٌُ                                          . 

 

.. ٍى حُزٌخء ػ٠ِ حُؼ٤ٖ حُطٔٞف ٟٛٞ 

ٓلَم ر٤ٖ طٞى٣غ ٝٓ٘ظوَ                                                 . 

 

.. أٓخ ًل٠ حُز٤ٖ إٔ أ٠ٍٓ رؤٜٓٔٚ 

كظ٠ ٍٓخ٢ٗ رِلع ح٧ػ٤ٖ حُ٘ـَ                                          . 

 

ٔخ ؿ٘ض ٢ُ ٝإ ًخٗض ٢٘ٓ ٛيهض  ِٓ .

ٟزخرش ر٤ٖ اػٞحء َٝٓطلَ                                              .. 

 

 ٬٤ٓى٣ش 802 -  ٛـ٣َش 186\   طٞك٢ ِْٓ حُوخَٓ ك٢  رـيحى ٓ٘ش 

 

ٍس  ََ زَْلَض ك٢ ُكْل ْٛ ُْ إ أ ِْ َٓ . ٣خ 

ٓٞٓيحً طَرخً ٝأكـخٍح                                                    .. 

ٍٖ هُِظُٚ  َٔ دَّ ر٤ٍض َك َُ ... ك

                                                   َهَِّْلظَُٚ ك٢ حُ٘خّ ٤ٓخٍح 

. هِيطٚ طَرخً ٤َٓٝطٚ 

كخٕ كوَحً ًحى أٝ ػخٍح                                                  .. 

... ُٞ ََٗطَن حُ٘ؼَ ر٠ٌ ػزَسً 

                                                     ػ٤ِٚ اػ٬ٗخً ٝآَحٍح 

 ِٚ ِِ ُٕ رٔؼْ ٓخ َِّ .. ٤َْٜٛخَص إٔ ٣ؤط٢ حُ

 .                                                  َُ ِٚ َُزَو٤ َٕ رٔؼِ ٓخ َِّ إ حُ

َٓوخإٙ كَٔوخ رٚ  ... أْػيٟ حُِٓخٕ 

ُٕ رو٬٤ ُٕ رٚ حُِٓخ                                               َُٝوَْي ٣ٌٞ
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ًٝخٕ ك٤ٚ ٢ٗء ٖٓ .          ط٤ِٔ ٗؼَٙ  رخَُهش  ٝح٬ُٔٓش  ٝحَُٛخٗش

حُِٜٞ ٝحُٔـٕٞ ك٢ ٓطِغ ك٤خطٚ، ؿ٤َ أٗٚ ُٔخ طويّ رٚ حُؼَٔ كظ٠ حُظِّ 

ؿخٗذ حُٞهخٍ ٝحِٛق ٓخ كٔي ٙ حُٜزخ  ٝحٛيهخء حُٔٞء  ك٢ حٍٝ ك٤خطٚ  

 

ٝهي ػَف ِْٓ رظؤٗوٚ ك٢ ِٓزٔٚ ٝٓظَٜٙ، ًٌُٝي ك٢ ٗؼَٙ ح١ٌُ .      

ٝٓئػَ ٝ ك٤ٚ    حطٜق رخُؼٌٝرش ٝحَُٗخهش ُٝٚ ٗؼَ ك٢  حَُػخء  ؿ٤َٔ 

. ْٗيد ٝرٌخء  

:  ٣وٍٞ  ك٢  حر٘ش حُٜٔي١ ػ٘ي ٝكخطٜخ 

 

أٝىٟ رزخًٗٞش ٣ٍذ حُـِٓـخٕ 

                                                ٓئٗٔش حُٜٔي١ ٝحُوـ٤ٍِحٕ

 

ُْ ط٘طٞ ح٧ٍٝ ػ٠ِ ٓؼِٜـخ 

 ُٓٞٞىٕ كٖ ُٜخ حُـٞحُـيحٕ                                                       

                                                             

رخٗٞى ٣خ ر٘ض آـخّ حُـٜـيٟ 

  أٛزلض ٖٓ ٣ُ٘ش أَٛ حُـ٘خٕ                                                 

                                              

رٌض ُي ح٧ٍٝ ٌٝٓخٗـٜـخ 

                                                ك٢ ًَ أكن ر٤ٖ اْٗ ٝؿـخٕ

 

 

           حٓخ ٗؼَٙ ك٢ حُٜـخء كٌخٕ ٣ٜخؿ٢ حُ٘خػَ حٌُٞك٢ حُو٤ِغ 

 : ٝحُزش رٖ حُُلزخد ح٧ٓي١ ٝٓٔخ هخٍ ك٢ ٛـخثٚ 

 

  ٣خ  ٝحُذ رٖ حُلزخد ٣خ كِوـ٢ 

                                        ُٔض ٖٓ أَٛ حُِٗخء كخٗطِن

 

ىهَ ك٤ٚ حُـٍَٓٞ طُٞـــٚ 

                                    ٓؼَ ُٝٞؽ حُٔلظخف ك٢ حُـِن 
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 (ٓٔظلؼِٖ)          ٖٝٓ اريحػٚ أٗٚ حرظٌَ ُٝٗخً ؿي٣يح  ٛٞ ػ٠ِ ُٕٝ 

ٝحكيس  رظلؼ٤ِش  ٝحكيس  ك٢ ًَ ٗطَ ح٫ حٗٚ ُْ  ٣٘ظْ رٚ حُ٘ؼَحء  كظَى  

 :ُْٝ ٣ٔظوْ ًُٝي ك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓيف رٜخ حُٜٔي١

 

                               ٠ٓٞٓ حُٔطَ،ؿ٤غ رٌَ 

 

 ٍْ ََ ُِٔ                              ػْ  حَٜٗٔ  أُٟٞ   ح

 

 ٍْ َْ   ًْٝ   هََي                              ًْ   حػظٔـ

 

َْ َ٤ّ ِٔ َْ  ػيٍ   حُ                               ػْ    َؿلَ

 

:     ٝك٢ حُوظخّ  حهظْ رٌٜٙ حُو٤ٜيس حَُحثؼش 

 

ُٗيَِّص   ح٧َكيحُؽ    َٝ  َُ ك٤ ََ ََ حُ    َك٠َ

ِػخُؽ                                              ِٓ      ٌَ ِّٔ َ٘ ُٓ    َّٖ ِٜ َؿيح   رِ َٝ   

 

      ِٚ َٖ     رِوَِزِ ٌٕ   هََيك َِّ٘ٞم   ٤َٗح ُِِ 

ِـخُؽ                                             ِٔ ٟٞ    حُ َٜ ِٚ حُ ََّ رِ َٔ   َكظ٠ّ حِٓظَ

 

     ُْٜ َٖ    طُِلزُّ َٛٞحَى ا٠ُِ  ح٣ٌَُّ  أَُِػؾ 

ِلذَّ   ٣َٔٞهُُٚ   ح٩ُِػخُؽ                                               ُٔ َّٕ  حُ   اِ

 

     ِٚ ِِ ٛ َٝ َٝ َُِِلز٤ِذ      َي     َُٖ  ٣ُي٤َِّٗ٘

ـٜخُؽ                                            َٜ ٍُ    حُ ُِ حُزخ َٝ   َُٟٔ    ا٫ِ  حُ

 

      ٌٖ ِٓ ٞح ًَ ٤ُِٔٞف     ٘خ٣خ ك٢  حُ َٔ َّٕ حُ  اِ

٤َّٛخُؽ                                             ٜخ    كَظ٠ً       ـَ ِّ٤ َٜ   َكظ٠ّ    ٣ُ

 

     ِٚ ٤َِٔل ٤٠َن    رِ َٔ يَؿؾٍ ٣َـ٠٘  حُ َٓ َٝ 

ِٚ     ح٩ِكَحُؽ                                              ٤َِٔل َٕ   رِ  َكظ٠ّ   ٣ٌَٞ
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     ْ ِٜ ِٓ إٝ ٍُ َِ كََٞم  ُّ ح٤َُِ َُض ُٗـٞ َِ َٗ 

ّٛخُؽ                                                َٝ ًٌَذ     ٞ ًَ     ٍّ َِّ    هَٞ ٌُ ُِ َٝ   

 

ٌَّشَ ك٢ ًٍُٟ   رَطلخثِٜخ     َٔ رَض رِ َِ َٗ 

ِحُؽ                                             ِٓ      ِٚ َْ   ك٤ ِس  ٤َُ َّٞ   ٓخَء  حُُ٘زُ

 

 
 

 
 

 
 

 **********************                  
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                              8 

                       

                     حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق  
 

 

           ٛٞ أرٞ حُل٠َ حُؼزخّ  رٖ ح٧ك٘ق رٖ ح٧ٓٞى رٖ ١ِلش رٖ ؿيحٕ 

.رٖ ًِيٙ ٖٓ ر٢٘ ػي١ رٖ ك٤٘لش ح٤ُٔخ٢ٓ   

 ٛـ٣َش  ٝه٤َ حِٛٚ ٖٓ ػَد هَٓخ ٕ 103\       ه٤َ حٗٚ ُٝي رزـيحى ٓ٘ش

 ح٫ حٕ ٫ٝىطٚ ٝٓ٘٘ؤٙ ك٢ رـيحى  حًٕ ٛٞ رـيحى١   ًٔخ ؿخء ك٢ ٍٝح٣ش ػ٢ِ 

 رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٫هلٖ 

ٗ٘ؤ ك٢ . أرٞ حُل٠َ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ػخٕ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس     

ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٤١ٝيس ًٝخٕ ٖٓ حُو٤ِلش ًخٗض ػ٬هظٚ د. رـيحى ٝك٤ٜخ حٗظَٜ

ًخٕ ه٣َزخ ٖٓ ر١٬ . ٝ ًخٕ ٣ٜلزٚ ك٢ ٍك٬طٚ ٝأٓلخٍٙ ٗيٓخثٚ حُٔوَر٤ٖ 

حُ٘ؼَحء ك٢   ك٢ ٓٔؼخٙ هخُقح٫ حٗٚ حُوَٜ ٖٝٓ كًَش حُلٌخّ ٝح٫ُٞس 

 ٕٝ ٛؾ١ ٤ٔ٣ٖٝ ىح حُقٕٝٓيف١ًٔذ ٝحُؼَحء ص َُؿخ٣ش حٓظويحْٜٓ حُ٘ؼَ 

حُـٍِ ك٢  أًؼَ ٗؼَٙ  ر٤٘ٔخ  ٛٞ ُْ ٣لؼَ ٓؼِْٜ ك٤غ ًخٕ أػيحثْٜ 

رو٤ش  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٝرٌٜح ه٤َ ػ٘ٚ حٗٚ حؿٍِ  ٝحُٞٛق ٣٫ظـخُٝٙ ح٠ُ

  حُ٘ؼَحء

:      ٝهي  ًًَٙ ح٢ُُٜٞ  ك٤غ هخٍ   

ٍأ٣ض حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق  رزـيحى  رؼي ٓٞص ح٤َُٗي  ًٝخٕ ُِٓ٘ٚ رزخد  )

ٝرٌٜح  حٕ  (حُ٘خّ  ًٝخٕ ٛي٣وخ ٢ُ  ٝٓخ ٝػَٔٙ حهَ ٖٓ ٓظ٤ٖ ػخٓخ 

   ٛـ٣َش  163\  ٛلض حَُٝح٣ش  طٌٕٞ ٝكخطٚ ٓ٘ش 

 804- ٛـ٣َش 188\         ٝهي ٍٝى ػٖ  حرٖ هٌِخٕ حٗٚ ٓخص  ٓ٘ش 

٬٤ٓى٣ش  ٝك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ حُؼخُْ حُ٘ل١ٞ حٌُز٤َ  حٌُٔخث٢  ٝحٕ 

.ح٤َُٗي  حَٓ ُٝيٙ حُٔخٕٓٞ رخ٬ُٜس ػ٤ِٜٔخ  

:       هخٍ ػ٘ٚ حُ٘خػَحُزلظ١َ  
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حٕ حؿٍِ حُ٘خّ  حرٞ حُل٠َ ػَر٢ ٣َٗق حُ٘ٔذ ، أِٛٚ ٖٓ ر٢٘  ) 

ٗ٘ؤ ك٢ ٓي٣٘ش رـيحى  ٝك٤ٜخ . ك٤٘لش، ٌُٖٝ أِٛٚ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٓي٣٘ش  حُزَٜس

(حطَٜ رخُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٝٗخٍ ػطلٚ . حٗظَٜ  

         حٗظَٜ  حُ٘خػَ حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق  رخُـٍِ  ٝه٤َ حٗٚ حكذ كظخس 

.حٜٓٔخ كُٞ ٝطـٍِ رٜخ ًؼ٤َح ك٢ ٗؼَٙ   

حرٞ حُل٠َ حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق ُْ ٣ظٌٔذ ك٢ ٗؼَٙ ُْٝ ٣ٔيف حكيح          

 ُْٝ ٣ٜـٞ حكيح 

: حَُٟٝش -ٙ  هخٍ ػ٘ٚ  حُٔزَى ك٢ ًظخد  

ًٝخٕ حُؼزخّ ٖٓ حُظَكخء، ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ حُوِؼخء )    

 كخٓوخ، ًٝخٕ ظخَٛ حُ٘ؼٔش ٢ًِٞٓ حٌُٔٛذ، ٗي٣ي حُظَف، ًُٝي ر٤ٖ ك٢  

ٗؼَٙ، ًٝخٕ هٜيٙ حُـٍِ ٝٗـِٚ ح٤ُٔ٘ذ، ًٝخٕ كِٞ ٓوز٫ٞ ؿ٫ِ ؿ٣َِ 

   حُلٌَ ٝحٓغ ح٬ٌُّ ًؼ٤َ حُظَٜف ك٢ حُـٍِ ٝكيٙ ُْٝ ٣ٌٖ ٛـخءحً 

:ًًَٝٙ حُـخكع كوخٍ ك٤ٚ          

٫ُٞ إٔ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق أكٌم حُ٘خّ ٝأٗؼَْٛ ٝأٝٓؼْٜ ٬ًٓخ ) 

 ٓخ هيٍ إٔ ٣ٌؼَ ٗؼَٙ ك٢ ٌٓٛذ ٝحكي ٫ ٣ـخُٝٙ، ٧ٗٚ ٫ ٣ٜـٞ  ٝهخ١َح

٫ٝ ٣ٔيف ٫ ٣ظٌٔذ ٫ٝ ٣ظَٜف، ٝٓخ ٗؼِْ ٗخػَح ُِّ ك٘خ ٝحكيح كؤكٖٔ 

(ك٤ٚ ٝأًؼَ  

:حٓخ حُٔزَى  كوي هخٍ ك٤ٚ          

ًخٕ حُؼزخّ ٗخػَح ؿ٫ِ ٣َٗلخ ٓطزٞػخ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش،   )

 (ُٝٚ ٌٓٛذ كٖٔ، ُٝي٣زخؿش ٗؼَٙ ٍٝٗن ُٝٔؼخ٤ٗٚ ػٌٝرش ُٝطق

: ٝهخٍ حرٖ ًًٞحٕ             

:ك٤وٍٞ- حرٖ ح٧ك٘ق-ٓٔؼض ارَح٤ْٛ رٖ حُؼزخّ ٣ٜق  )  

 ًٝخٕ ك٤ٜلخ ؿ٬٤ٔ   ًخٕ ٝهللا ٖٓٔ اًح طٌِْ ُْ ٣لذ ٓخٓؼٚ إٔ ٣ٌٔض)

( ٬ًٓٚ ًِٚ ٗؼَ ُوِض  ُٞ ٗجض إٔ طوٍٞ ظ٣َق حُِٔخٕ  
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:   ٫كع هُٞٚ   

َٟٜٞ ٤َِِّ٘ش رِخُ َٔ َٚ حُ َٜ ػظ٢ِ٘ ُؿ ََّ  َؿ

َٗزخر٢                                َٖ ِي طَََك٤ٔ ِ٘     أَكَٔخ رِؼ٤َ

ٟ ر٤ََ٘٘خ  ّٞ َٓ ٖ َُٞ ٗخَء  َٓ  َٕ ُٓزلخ  

ِ٘ي َُوَي أ١ََِِض                            ِٓ  ٍَ أَىح    َػٌحر٢ َٝ

 ًٝخٕ أًؼَ ٗؼَٙ  هخُق حُ٘ؼَحء ك٢ ٣َ١وظْٜ كِْ ٣ظٌٔذ رخُ٘ؼَ        

   ُْٝ ٣ظـخُٝٙ ا٠ُ حُٔي٣ق ٝحُٜـخء  ٝح٤ُٔ٘ذ ٝحُٞٛق حُـٍِ ك٢ كٖ 

 ٗخػَح ؿ٫ِ  رٖ ح٫ك٘ق  ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ًخٕ حُؼزخٌُّح  

 ٝٓؼخ٤ٗٚ  ٝى٣زخؿش  ٓؼ٤٘ش ٗؼَٙ ٍٝٗنٍ  ٣َٗلخ ٓطزٞػخ ُٝٚ ٌٓٛذ كٖٔ

:ٖٓ ٗؼَٙ هُٞٚس ف٢ُ١ ػٌٝرش   

  ٝٓخ حُ٘خّ ا٫ حُؼخٗوٕٞ ًٝٝ حُٜٟٞ

 ٫ٝ ه٤َ ك٤ٖٔ ٫ ٣لذ ٣ٝؼ٘ن

  ٣َٗق حُ٘ٔذ  ٗخػَ ػَر٢    ح٧ك٘ق  رٖ  حُؼزخّ أرٞ حُل٠َ        

ٗ٘ؤ ك٢ رـيحى ٝك٤ٜخ . أِٛٚ ٖٓ ر٢٘ ك٤٘لش ، ػخٕ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس

ًخٗض ػ٬هظٚ رٜخٍٕٝ ح٤َُٗي ٤١ٝيس ًٝخٕ ٖٓ ٗيٓخثٚ حُٔوَر٤ٖ ، ٝ . حٗظَٜ

ًخٕ ه٣َزخ ٖٓ ر١٬ حُوَٜ ٖٝٓ كًَش   ًخٕ ٣ٜلزٚ ك٢ ٍك٬طٚ ٝأٓلخٍٙ

حُ٘ؼَحء ك٢ حٓظويحْٜٓ حُ٘ؼَ   ك٢ ٓٔؼخٙ هخُقح٫ حٗٚ حُلٌخّ ٝح٫ُٞس 

 ر٤٘ٔخ  ٛٞ  أػيحثْٜ ٕٝ ٛؾ١ ٤ٔ٣ٖٝ ىح حُقٕٝٓيف١ًٔذ ٝحُؼَحء ص َُؿخ٣ش 

رو٤ش   أًؼَ ٗؼَٙ حُـٍِ ٝحُٞٛق ٣٫ظـخُٝٙ ح٠ُُْ ٣لؼَ ٓؼِْٜ ك٤غ ًخٕ 

 حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٝرٌٜح ه٤َ ػ٘ٚ حٗٚ حؿٍِ حُ٘ؼَحء 

 ٫ٜٗخ ًخٗض ًؼ٤َس حُلُٞ رخُٔزخهخص (كُٞ)ٓٔخٛخ   أأكذ كظخس.       

: ٣وٍٞ ٝحُٔ٘خكٔخص ٢ٌُ ٫ ٣َٜف رخٜٓٔخ حُلو٤و٢   

 

 ًظٔض حٜٓٔخ ًظٔخٕ ٖٓ ٛخٕ ػَٟٚ 

ٝكـــــــخًٍ إٔ ٣ل٘ـــــٞ هز٤ـــــــق حُظٔـــــٔغ                                
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   ُٝــٞ رلُض رخٓـــــــــٜٔــخ  ك٤ٔٔظـٜخ كــــــــــُٞح 

َِ أٗ٘ــغ                                                 ٤ُُٔٔض رخْٓ ٛخثَ حًٌُ
 

 

 رٖ  ح٫ك٘ق  ٗلخ ك٤ٚ ٓ٘ل٠ ٗؼَحء  حُـٍِ حُؼ١ٌٍ ح١ٌُ  ٗؼَ حُؼزخّ      

ٝحُظطَٜ ٝحُزؼي ػٖ ًَ ٓخ   رخُظٔخ٢ٓ ٗخع ك٢ حُؼَٜح١ٞٓ٫  ٣ٔظخُ ٗؼَٙ

 ٝهي طـٍِ  ك٢ كز٤زظٚ ًؼ٤َح  ٝه٤َ ٛيم حُؼخ١لش ٝٗوخء حُظؼز٤َ ٝك٤ٚ      

ٝه٤َ حٗٚ حطوٌ ٌٛح ح٫ْٓ ه٘خػخ  ٢ً ٫ طؼَف     (كُٞ  )حٕ حٜٓٔخ حُلو٤و٢ 

ٓلزٞرظٚرًٌَ ى٣ٞحٗٚ  ٣ٔظط٤غ  ٝهي حٓظ٨  كو٤وش ٌٛٙ حَُٔأس حُظ٢ أكزٜخ  

 ٝه٤َ حٜٗخ  ٝحًظل٠ ك٢ ٗؼَٙ ربٗخٍحص ٝا٣ٔخءحص ٫ طلٜق  حُزٞف رخٜٓٔخ 

ٝهي حهظِق حُٔئٍهٕٞ ٝحَُٝحس ك٤ٖٔ  (ح٤َٓس )ح٤َٓس    حٝ  حٕ حٜٓٔخ     
 ٝكَس ٢ٛ حّ ؿخ٣ٍش ٖٓ ؿٞح١ٍ  أ٤َٓس أّ حَٓأس ٖٓ ػخٓش حُ٘خًّخٗض 

كظ٠ حٓظطخػض حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش ػخطٌش حُوٍِؿ٢ ك٢ ٍٓخُظٜخ . حُوٍٜٞ؟

ػ٤ِش ر٘ض )حٗٔخ ٢ٛ رخُلو٤وش    (كُٞ  ) حٕ  كز٤زظٚ   حُيًظٍٞحس  ٜٗخىس ٤َُ٘

  ٗؼَٙ حهض ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي  ٌُ٘ٚ  ُْ  ٣ٔظطغ حُظ٣َٜق   (حُٜٔي١ 

:  ٣وٍٞ . ٝحَُِٓسٝح٫ًظلخء رخ٫ٗخٍ  

 

ؼَٚ  ِٟ ٞ َٓ   اِّٗــــ٢ ٟٝؼُض حُلـــــذَّ 

ُِْض.                                                   ِك٤ِشَ ٛخكِذ حُي٤ٗخ ٝحكظَ

 

ـَلَْض  َٗ ُٓجُِض ػٖ حُظ٢   .ٝ اًح 

ُْ اُــــــ٠ أهـــــــــــــَٟ                                هِزـــــ٢ ًِٝظُـٜـــــــ

 

 ْْ ُـــــــــــُض أًٌرٜـُـــــْ ٝ أًظُٔـــــٜ ُِ  ٓــــخ 

َِ ٓــــٖ أٛـــٟٞ                                       ُٜٗـــــَُص رـ٤   كظ٠ 

 

:  ٣ٝوٍٞ ح٠٣خ     

 

 .ٝٓخ ٛـََٝى ٖٓ ًٍٗذ ا٤ُْٜ 

ََّ ك٢ حُ٘خّ حُٞكخُء                                                 . ْٖ ه ٌُٝ  

ََّ ح٤ُِــــخ٢ُ  ـــــ َٓ  ٝ ؿـــــــ٤ََّ ػٜـَيْٛ 

َِ حٗو٠خُء.                                              ...  ٝ كخٕ ُٔيِس حُٞٛ
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 ٌٍ َُ حُِِٔٞى ُٜخ ؿٔـــخ  ...َٓحر٤

 ٤ُْٝ ُـــــٜخ اًح ُُزِٔض رَوخُء                                               .

 

َّٕ حُؼطَق رؼي حُؼَظِذ ٣ََُؿ٠   ..ٝ ا

ـــــــــَِّشَ حُيحُء حُؼ٤َـــــخُء                                         .. َٔ َّٕ حُ  ٝ ا

 

ِْز٢٘ٔ ه٘ٞػخ  ُ٣ َّ  ...ٍأ٣ُض ح٤ُؤ

 حَُؿخُء  ك٤ُْطـ٢٘٤   ٝ أٍؿٞٛخ                                            ..

 

       ٖٝٓ ٍٝحثغ حُـٍِ حُؼَر٢  ٣وٍٞ  حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق

: ه٤ٜيطٚ ك٢ كز٤زظٚ كُٞ   

 

َٖ أَؿ٤ز٢ َٖ ِٗٔخِء حُؼخ٤َُٔ ٣ َُ   أَ

ٍَٓ٘ٞم رِخُِؼَحِم َؿ٣َِذ                                                 ُىػخَء   

 
ُْ ُكَٝكَُٚ ظخر٢ ٓخ أُه٤ ًِ ًَظَزُض    

ٍِ َٗل٤ز٢                                                  ٞ١ َٝ ِس اِػٞح٢ُ  يَّ ِ٘ ُِ   

         

ٍس ََ أَٓلٞ ٓخ َهَططُض رِؼَز َٝ   أَُه٢ُّ 

َٓقَّ ُؿَِٝد  ِّ ُٔقُّ َػ٠ِ حُو١َخ                                              طَ

  

كظ٢ِ٘ ََ َط٢ِ٘ ٓخ َػ َٜ ُُ َُٞ أَر   أ٣َخ كَٞ

                                              ٍِ ُٗلٞر٢ٗلٍُِٞطٞ َٝ  ًُْ ١ رَؼَي  

 

ُٓض َٖ حُُي٤ٗخ ٤َٜٗز٢ كَِبٕ أَ ِٓ أَِٗض  َٝ  

                                             ك٤ِظي  ك٢ كٍٞحُـ٘خٕ ٤ٜٗز٢

 ْ ٌُ َٓ ٬َٓ ٣خَف  َِ ا٢ِّٗ ٧ََٓظَٜي١ حُ َٝ   

ُٜزِٞد                                    ًُْ رِ ِٞ ٖ َٗل ِٓ اًِح أَهزََِض   

ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ َٕ ر٢٘٤َ  َٓؤَكلَُع ٓخ هَي ًخ   

ـ٤ز٢                                              َٓ َٝ َٜي١  ٘ َٓ ُْ ك٢  ًُ أٍَػخ َٝ  
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َٕ حُِؼَحَم كَٖ ٘ظُْ ط٣َِ٘ٞ ًُ َُٗٚأَٝ   

                                              ٌُْ ُِ كُّ ََ ًحَى َػُ٘ٚ   طَ ٣ٌُٓز٢  َٝ   

 

زَطٍش ـِ ٍٍ رِ ًُّ٘خ ك٢ ِؿٞح َٝ ٘ظُْ  ًُ َٝ   

ه٤ِذ                                                 ٍَ  ََ ًُ  ِٖ ُْ َُلَع حُؼ٤َ ُِ ُٗوخ  

 

ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ ُّ ر٢٘٤َ  ٍَ حُ٘خ   كَِبٕ ٣َُي كخ

َِٓ٘ٞد                                                َُ حُٞىَّ َؿ٤ َٝ  ٟٞ َٜ َّٕ حُ كَِب  

 

ًُْ ُُ رَؼَي َٕ ٣خ كَٞ ِلَي حُٞحٗٞ َٟ   ك٬َ 

ٌُٞٔ ص رِ ََ ٌٖ َؿ َيص َػ٤ َٔ ٫ َؿ دَٝ                                                 

     

ٌُْ َٓ ٬َٓ ٣خَف  َِ ا٢ِّٗ ٧ََٓظَٜي١ حُ َٝ   

ُٜزِٞد                                                   ًُْ رِ ِٞ ٖ َٗل ِٓ اًِح أَهزََِض   

 

ُْ ٌُ ِّ ا٤َُِ ٬َٔ ََ حُ أَٓؤَُُٜخ َكٔ َٝ   

٢َ ٣َٞٓخً رََِّـَض كَؤَؿ٤ز٢                                           ِٛ كَِبٕ   

ْ ُٜ ُِّ ًُ  َٕ ِلزٞ ُٔ َٖ ٣ٌَُ٘ٞٙ حُ   أٍَٟ حُز٤َ

َِّ َكز٤ِذ                                                     ًُ  ٍَ د ىح َِّ دُّ هَ ٍَ    ك٤َخ 

       

َٟٜٞ ِْ حُ ٖ أََُ ِٓ  َٕ   أ٫َ أ٣َُّٜخ حُزخًٞ

                                                   ٌُُْ ُْ    أَُظُّ٘ ًظُ ٍِ    رٌَِِٗٞد    أُى

  

  طَؼخَُٞح ُٗيحكِغ ُؿَٜيٗخ َػٖ هُِٞرِ٘خ

َِ هُِِٞد                                                   ُي إَٔ َٗزو٠ رِـ٤َ ِٗ    كَ٘ٞ

 

ٍَ َٓزّخٍم    ٣ٞ١َ    َٞ أَر٤َ ِٗـخُىُٙ  َٝ  

                                           ِٖ َّْ  َه٤ِٜذ   حَُحَكظ٤َ َٗ ِٛٞد أَ َٝ   

 

ِٚ  ا٠ُِ  كََعِ ٍْ أَٗخَف  ر٠َِزؼ٤َ ِٗ ٛخ  
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َُِ٘ـ٤ِذ  ٓخِؿٌي  َٗـ٤ٌذ    َٗٔخُٙ                                                   

 

ص ََ أََٓط َٝ َّ  رََه٢     خ  ٗخ ّٔ  َُلخ٢ٗ كََِ

ٌَُٝر٢                                         ُِ   ُؿل٢ٗٞ  ر٠ٌَ  ٢ُ  َٓٞؿؼخً  

 

ًٟ َٞٛ  كَوُُِض أََػزي  َّللَاُ  أَٓؼَيَص  ًح    

زظ٬ًَ       رٌُِِ٘ٞد                                          ُٓ ٍُ    هَِزخً     ِٝ   ٣ُلخ

 

ِحُؿٜخ  ِٓ      ٍّ ٌَؤ   َٓؤَٓو٤َي  َٗيٓخ٢ٗ  رِ

ََِٓٝد                                          َٝ       ٍَ ُٓٔزَ ُٖ   َىٓغٍ     أَكخ٤ٗ  

 

َّٕ  حُُلذَّ  أَهََِن     ِؿيَّط٢ ََ  أَ  أََُْ  طَ

٤َ٘ٓز٢                                               ِٖ ََ  ك٤ أ٢ٓ  هَز ٍَ ٤َََّٗذ   َٝ   

 

َٟٜٞ ِْ    حُ ٖ  أََُ ِٓ   َٕ  أ٫َ  أ٣َُّٜخ  حُزخًٞ

ُْ          رٌَِِٗٞد                                               ًظُ ٍِ ُْ       أُى ٌُ   أَُظُّ٘

 

  طَؼخَُٞح  ُٗيحكِغ  ُؿَٜيٗخ   َػٖ   هُِٞرِ٘خ

َِ     هُِِٞد                                            ُي  إَٔ   َٗزو٠   رِـ٤َ ِٗ   ك٤َٞ

 
سً ٍَ َِِي   ؿخ َٛ٧ِ  ٌُ ًَؤَٕ  َُْ  طٌَُٖ  كَٞ  

٢ٍّ   أَٝ   طٌَُٖ     ر٤َِِٔ٘ذ                                             َٗ   رِؤًَ٘خِف  

 

ٛخ  ٍُ ىح َٝ ىح١ٍ   رِخُِؼَحِم    َٝ    ٍُ  أَهٞ

ُِٜٓٞد                                             َٝ ٍس       ََّ   ِكـخ٣َُّشٌ   ك٢    َك

 
سً ََّ َٓ ٍِ  ٫   رَُي      َُّ  ه٣ََِذ  حُيح ًُ َٝ  

َُ   ه٣ََِذ                                             َٞ  َؿ٤ ٛ َٝ ٤َُٜٓزُِق  ٣َٞٓخً     

 

ٍْ ٝحهِ َٝ َٖ   حُؼَو٤ِن      ٫ً  ر٤َ ِِ ٘ َٓ َٓو٠    

ُِٞد                                             َٝ      ُِ ٍْ   رِخُِلـخ َِّ   أ١ُ ًُ   ا٠ُِ  
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رخرُُٚ ٍَ      ٍٕ ػِي   ىح ََ ُْ  حُ ٣َِٛ   ُّٖ  أََؿ

َؿِ٘ٞد                                            َٝ       ٍٍ َ َٗٔؤ ُٔو٤خ       ٣َـُٞى   رِ

 

ٍد  َِ ٝح     ر٤َِؼ َّ ُٓ ٍَ  ر٤َض  َّللَاَ    ح ّٝ  أَُ

ًَج٤ِذ                                            ٍِ    حُلُئحِى       ظزٞ َٓ ُِلخَؿِش       

 

رخً  كَِخرَيإٝح     رِٜخ  َِ  اًِح  ٓخ  أَط٤َظُْ  ٣َؼ

َّ٘نِ     ُؿ٤ِٞد                                            ِْ   ُهيٍٝى   أَٝ   رِ   رَِِط

 

َد    أَِٓؼيٝح َِ ََ  ٣َؼ ْ ٣خ  أَٛ ُٜ هُٞٞح َُ َٝ  

ُِِلخِىػخِص      َؿ٤ِِذ                                              َػ٠ِ   َؿٍَِذ      

 

ًٟ َٞٛ ً٘خ  رِخُِؼَحِم   أَهخ      ََ  كَِبّٗخ  طَ

َٗؼِٞد                                                 ٍِ ٛ٘خً  ك٢   ِكزخ ٍَ ََّ٘ذ     طََ٘

 
ُٚ ُٔ َٖ     ِػِ يح٣ٝ ُٔ ٌْ   أَػ٤خ   حُ وَ َٓ   ِٚ  رِ

٤ُِٜٓذ                                           َٝ وِطٍت     ُٓ   ٖ ِٓ  ْ ُٜ ٟٞ َظَّ٘ ِٓ   

 
ُٚ ّـَ َٓ     ِٚ َٗخ  حُٔخَء  ك٤ َٜ  اًِح  ٓخ  َػ

ـ٤ِذ                                               ُٓ    َُ ُٖ   ٗخَى٣٘خ   كَـ٤َ إِ  َٗل َٝ  

 

َُٛحكخً     رِِ٘ٔزَظ٢    ٢ٌّٗٞ   طَؤََّٗٞح   كَزَ

َُّ     َؿ٣َِذ                                             ًُ    َٕ َْ   ٓخ   طَؼ٘ٞ ٤َُِؼَِ   

 

ٌُْ ُْ   إِ   طَلؼَِٞح   ًحَى      طَؤطِ ٌُ  كَِبَّٗ

ٜخِس       َُؼِٞد                                           َٔ خُ ًَ   أ٤ََٓ٘شُ    َهٍٞى    

 

ََ    أََّٜٗخ  َػض  َؿ٤ َٝ ٌِ َػ٤َِٜخ ٓخ    َػ٣ِ

َِ  ًحُص    ُهطِٞد                                            رَ٘خُص  حَُيٛ َٝ   َٗؤَص  

 

ٍُ     طَؼَطَّل٢ لَٞ ُِ  كَوُٞٞح  َُٜخ  ه٢ُٞ   

٤َِِٓذ                                                  ِٚ َٝف  ك٤ ٍَ ٍَٔي  ٫   َػ٠ِ  َؿ  
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ؿخَؿٍش ُُ ٜ٘خ ُؿََػشً  ك٢     ِٓ  ٢َُِ  ُهٌٝح 

َٕ      ١َز٤ز٢                                          أ٫َ   اَِّٜٗخ   َُٞ   طَؼَِٔٞ  

 

َٗشً  ُْ  ر٢    ُك٘خ ًظُ ٍَ ٤َٓٝح كَِبٕ  أَى َٝ  

ُْ   َىر٤ِذ                                        ؿ َٝ  ٍِ َُٜخ ك٢ َٗٞحك٢ حُٜي  

 

ٖ  ر٤ََِّظ٢ ِٓ ؿ٢ٜ أُكِن   َٝ ّٗٞح َػ٠ِ  َُ  كَ

ؼ٤ِذ                                          ُٓ      َُ ِٕ   َه٤ ُْ  ًٝ  حُؼََ ٌُ ٣ُؼ٤زُ  

 

ِٚ ُْ    رِ ٍَ أ٢َِٛ  ٓخ  ح١ٌَُّ  ِؿجظُ  كَِبٕ هخ

َُّ     أ٣ٍَِذ                                           ًُ    ََ ُٖ  حُظَؼ٤ِ ِٔ هَي  ٣ُل َٝ  

 

ٍّ َِ ٓ َُ ٖ  ٓخِء     ِٓ ْ  ِؿج٘خُٙ   ُٜ   كَوُٞٞح َُ

ِٚ    رٌَِِٗٞد                                           ٖ   ىحٍء    رِ ِٓ    ِٚ َُِ٘٘ل٤   

 

 ٌُْ ََ   ر٤ََ٘ هَي  ك٤ َٝ ُْ  ِؿجظُْ   إِ  أَٗظُ َٝ  

ِٕ    َػ٤ِٜذ                                           ٞ٘ َٔ ُِِ     ٍّ ر٢٘٤َ   ر٤َِٞ َٝ   

 

ٍس ََ َِ    ُكل َٖ حُُي٤ٗخ ا٠ُِ  هَؼ ِٓ َُص  ِٛ َٝ  

ؼ٤ِذ                                          ًَ َٝ طزٍَن       ُٓ ل٤قٍ    َٛ   َك٤َِق   

 

حُِٗيرٞح َٝ َٖ حُٔخِء  ِٓ ّٗٞح َػ٠ِ هَز١َ  َُ  كَ

ََ     ُكَِٝد                                           ؼخٍد   ٫   هَظ٤ ًَ    ََ   هَظ٤
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  9 

                 

 أرٞ ح٤ُ٘ٚ حُوِحػ٢  
 

 

 

ٛٞ حرٞ ؿؼلَ  دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ ٣ٍُٖ  رٖ                          

أرٖ هَحٕ  رٖ هخُي رٖ  ػزي  رٖ  - ر٤ٜٖ- ٤ِٓٔخٕ  رٖ ط٤ْٔ رٖ َٜٗ٘

 ىػزَ  رٖ أْٗ  رٖ ه٣ِٔش رٖ ٬ٓٓخٕ رٖ أِْٓ رٖ أك٠٠ رٖ كخٍػش

 .رٖ ػَٔٝ ٣ِٓو٤خ حرٖ ػخَٓ رٖ ػؼِزش حُوِحػ٢ 

 

 ٬٤ٓى٣ش كٜٞ 747- ٛـ٣َش 130\ُٝي ك٢  حٌُٞكش ٓ٘ش                       

ٖٓ أَٛ حٌُٞكش  ٝه٤َ  ؿِزٚ ػ٠ِ حَُٜ٘س ٓؼخَٛحٙ  حرٞ  ٗئحّ  ٝ ِْٓٔ  

ٝحٗوطغ ا٠ُ أ٤َٓحَُهش ػوزش رٖ ؿؼلَ . (٣َٛغ حُـٞح٢ٗ  )رٖ ػو٤َ       

 .حُوِحػ٢ كؤؿ٘خٙ ػوزش ػٖ ٓٞحٙ

 

أ١ ٫ه٤َ ك٤ٚ ٣ٝوخٍ ُِ٘وِش اًح ًخٕ  طَٔٛخ   (أرٞ ح٤ُ٘ٚ)ُوزٚ              

ؿ٤َ ؿ٤ي أ١ ريٕٝ  ٟٗٞ  ٝطلَٔ ك٢ ٓٞهغ ًَ  طَٔس ٖٓ حُؼٌم ػ٬ع 

٫ٝ  (٤ٗٚ  )طَٔحص حٝ طَٔط٤ٖ ريٕٝ ٟٗٞ ٣٫َؿذ حكي ك٤ٚ ٣ٔٔٞٗٚ 

 .٣ٌٕٞ طَٔح ؿ٤يح ًُٝي ٍى١ء ٌّٓٓٞ

 

ٝٛٞ حرٖ ػْ ىػزَ حُوِحػ٢ ٗخػَ ػزخ٢ٓ  ٣َٓغ حُوخ١َ                

 .ٍه٤ن ح٧ُلخظ

 

٤ً٘ٝظٚ أرٞ ؿؼلَ  ٝٛٞ حرٖ . ًٝخٕ أرٞ ح٤ُ٘ٚ ُوزخً ؿِذ ػ٤ِٚ                

ًٝخٕ أرٞ ح٤ُ٘ٚ ٖٓ ٗؼَحء ػَٜٙ  . ػْ ىػزَ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ٍُٖ ُلخ

ُْٝ ٣ٌٖ  ٗز٤ٚ حًٌَُ  ُٞهٞػٚ ر٤ٖ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي \ٓظ٢ٓٞ حُٔلَ ك٤ْٜ  

ٝأٗـغ ٝأر٢ ٗئحّ  كؤَ ٣ٌٝخى ٣٘وطغ ًًَٙ ٫ُٞ حٗٚ أٗوطغ ا٠ُ ػوزش رٖ 

ؿؼلَ رٖ ح٧ٗؼغ حُوِحػ٢  ًٝخٕ أ٤َٓحً ػ٠ِ حُِهش  كٔيكٚ رؤًؼَ ٗؼَٙ  

ًٝخٕ ػوزش ؿٞحىحً ٣ًَٔخ  كؤؿ٘خٙ ػٖ ؿ٤َٙ. ٝهِٔخ ٣َٟٝ ُٚ ك٢ ؿ٤َٙ . 
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ًٝخٕ ٧ر٢ ح٤ُ٘ٚ حرٖ ٣وخٍ ُٚ ػزي هللا ٗخػَ أ٠٣خً ٛخُق حُ٘ؼَ            

 حٗوطغ ا٠ُ دمحم رٖ ١خُذ  كؤهٌ ٓ٘ٚ ؿخٓغ ٗؼَ أر٤ٚ  ٖٝٓ ؿٜظٚ هَؽ ا٠ُ 

 .حُ٘خّ

 

ه٤َ حٕ . ًٝخٕ ٣َٓغ حُٜخؿْ  ٣َٓغ حُزي٣ٜش  ٝٓٔخ ًًَ ػ٘ٚ                 

هخٍ إٔ أرخ هخُي حُؼخ١َٓ هخٍ ُٚ (ػزي هللا رٖ حُٔؼظِ ) : 

ٝهللا ٌُخٕ . ٖٓ أهزَى أٗٚ ًخٕ ك٢ حُي٤ٗخ أٗؼَ ٖٓ أر٢ ح٤ُ٘ٚ كٌٌرٚ -

ًٝخٕ ٖٓ أٝٛق حُ٘خّ . حُ٘ؼَ ػ٤ِٚ إٔٛٞ ٖٓ َٗد حُٔخء ػ٠ِ حُؼط٘خٕ

.َُِ٘حد  ٝأٓيكْٜ ُِِٔٞى . 

 

:ٖٝٓ حهزخٍٙ  حٕ ح٠َُ٘ رٖ ػَٔ هخٍ       

ُٔخ ٓيكض ػوزش رٖ ؿؼلَ رو٤ٜيط٢ حُظ٢ أُٜٝخ: هخٍ ٢ُ أرٞ ح٤ُ٘ٚ)           

 

 ط١ٌَ٘ ٛي١ ٫ٝ أػَحٟـ٢

٤ُْ حُٔوَ ػٖ حُِٓخٕ رَحٝ                                                         

 

ه٤َ  ىهَ  أرٞ ح٤ُ٘ٚ  ػ٠ِ أر٢ ىُق  ٝٛٞ ٬٣ػذ هخىٓخً ُٚ          ٝ     

:رخُ٘طَٗؾ  كو٤َ ُٚ :  

   ٚ  -   ٣خ أرخ ح٤ُ٘ٚ َٓ ٌٛح حُوخىّ إٔ ٣لَ أٍُحٍ ه٤ٜٔ

هي ٓؤُ٘ٚ  كِػْ : هخٍ. - ح٤ٓ٧َ أػِٙ هللا أكن رٔٔؤُظٚ: كوخٍ أرٞ ح٤ُ٘ٚ -
ً  .أٗٚ ٣وخف حُؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛيٍٙ  كوَ ك٤ٚ ٤ٗجخ

 ٍ   :كوخ

 

 ٝٗخىٕ ًخُزيٍ ٣ـِٞ حُـيؿـ٠

 ك٢ حُلَم ٓ٘ٚ حُٔٔي ٌٍٍٓٝ

 

 ٣لخًٍحُؼ٤ٖ ػـِـ٠ ٛـيٍٙ

 كخُـ٤ذ ٓ٘ٚ حُيَٛ ٓـٍٍِٝ

 

 

ٝك٤خط٢ ُوي أكٔ٘ض  ٝأَٓ ُٚ رؤٔش آ٫ف ىٍْٛ: كوخٍ أرٞ ىُق - . 

ٝهللا أكٖٔ ًٔخ هِض  ٌُٝ٘ي أٗض ٓخ أكٔ٘ض:   كوخٍ حُوخىّ  -   
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 ٟ  .ك٠لي  ٝأَٓ ُٚ رؤٔش آ٫ف أهَ

 

 

أٗ٘يص ارَح٤ْٛ رٖ حُٜٔي١ : ٝهخٍ دمحم رٖ حُوخْٓ رٖ ٣َٜٝٓش هخٍ          

  :أر٤خص أر٢ ٣ؼوٞد ح٢ٔ٣َُ حُظ٢ ٣َػ٢ رٜخ ػ٤٘ٚ  ٣وٍٞ ك٤ٜخ

 
ً  اًح ٓخ ٓخص رؼ٠ي كخري رؼ٠خ

  

كبٕ حُزؼٞ ٖٓ رؼٞ ه٣َذ                                                            

 

 

   كخهٌ حرٞ ح٤ُ٘ٚ ٣ز٢ٌ ٝٛٞ ٣٘٘ي٢ٗ :

 

 ٣خ ٗلْ ر٢ٌ رؤىٓغ ٛـظـٖ

  

ٝٝحًق ًخُـٔخٕ ك٢ ٖٓ٘                                                                          

 

 ػ٠ِ ى٢ِ٤ُ ٝهـخثي١ ٣ٝي١

  

ٍٝٗٞ ٝؿ٢ٜ ٝٓخثْ حُزيٕ                                                            

 

 أر٢ٌ ػ٤ِٜخ رٜخ ٓوـخكش إٔ

  

طو٢َ٘ٗ ٝحُظ٬ّ ك٢ هَٕ                                                                

 

 

  إٔ حَٓأس ُو٤ض أرخ ح٤ُ٘ٚ  كوخُض (حرٖ ػٔٚ  )ٝػٖ  ىػزَ حُوِحػ٢   :   

ػ٤ٔض رؼي١: ٣خ أرخ ح٤ُ٘ٚ - .  

هزلي هللا  ىػٞط٢٘ رخُِوذ ٝػ٤َط٢٘ رخ٠ٍَُ: كوخٍ . 

 

ٝه٤َ  حؿظٔغ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي ٝأرٞ ٗٞحّ ٝأرٞ ح٤ُ٘ٚ ٝىػزَ ك٢    

 :ٓـِْ  كوخُٞح
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كخٗيكغ ٍؿَ ًخٕ ٓؼْٜ . ٤ُ٘٘ي ًَ ٝحكي ٌْٓ٘ أؿٞى ٓخ هخُٚ ٖٓ حُ٘ؼَ  -

 :كوخٍ

هخُٞح. حٓٔؼٞح ٢٘ٓ أهزًَْ رٔخ ٣٘٘ي ًَ ٝحكي ٌْٓ٘ هزَ إٔ ٣٘٘ي  - :  

أٓخ أٗض ٣خ أرخ ح٤ُُٞي كٌؤ٢ٗ ري هي أٗ٘يص: ٛخص كوخٍ ُِْٔٔ - :  

 

 اًح ٓخ ػـِـض ٓـ٘ـخ ًإحرش ٝحكـي

  

                          َ                          ٝإ ًخٕ ًح كِْ ىػظٚ ا٠ُ حُـٜـ

                    

 

 َٛ حُؼ٤ٖ ا٫ إٔ طَٝف ٓغ حُٜزـخ

  

                        َ                         ٝطـيٝ ٣َٛغ حٌُؤّ ٝح٧ػ٤ٖ حُ٘ـ

     

 

 

ُوزٚ رٚ  حُو٤ِلش ح٤َُٗي  كوخٍ ُٚ   (ُوذ ٣َٛغ حُـٞح٢ٗ)ٝرٌٜح حُز٤ض : هخٍ

ِْٔٓ: 

 .ٛيهض  -

 :ػْ حَُؿَ  أهزَ ػ٠ِ أر٢ ٗٞحّ كوخٍ ُٚ

  :ًؤ٢ٗ ري ٣خ أرخ ػ٢ِ هي أٗ٘يص 

 

 ٫ طزي ٠ِ٤ُ ٫ٝ ططـَد اُـ٠ ٛـ٘ـي

  

  ٝحَٗد ػ٠ِ حٍُٞى ٖٓ كَٔحء ًخٍُٞى                    

 

 طٔو٤ي ٖٓ ػ٤ٜ٘خ هٔـَحً ٝٓـٖ ٣يٛـخ

  

 هَٔحً كٔخُي ٖٓ ٓـٌـ٣َٖ ٓـٖ رـي                        

 

 

ٛيهض: كوخٍ ُٚ . 
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 :ػْ أهزَ ػ٠ِ ىػزَ حُوِحػ٢  كوخٍ ُٚ

  :ٝأٗض ٣خ أرخ ػ٢ِ  كٌؤ٢ٗ ري طؼ٘ي هُٞي 

 

 أ٣ٖ حُ٘زخد ٝأ٣شً ٓـِـٌـخ

٫ أ٣ٖ ٣طِذ َٟ رَ ٌِٛخ                                                                        

 

 ٫ طؼـز٢ ٣خِْٓ ٓـٖ ٍؿـَ

ٟلي ح٤ُ٘ٔذ رَأٓٚ كز٠ٌ                                                         

 

ٛيهض: كوخٍ . 

 ٚ  :ػْ أهزَ ػ٠ِ أر٢ ح٤ُ٘ٚ  كوخٍ ُ

  :ٝأٗض ٣خ أرخ ؿؼلَ  كٌؤ٢ٗ ري ٝهي أٗ٘يص هُٞي -

 

 ٫ ط١ٌَ٘ ٛي١ ٫ٝ اػَح٢ٟ

  

٤ُْ حُٔوَ ػٖ حُِٓخٕ رَحٝ                                                           

 

ٓخ ٌٛح أٍىص إٔ أٗ٘ي، ٫ٝ ٌٛح رؤؿٞى ٢ٗء هِظٚ. ٫: كوخٍ ُٚ - .  

كؤٗ٘يْٛ هُٞٚ. كؤٗ٘يٗخ ٓخ ريح ُي: هخُٞح - :  

 

  ٝهق حُٜٟٞ ر٢ ك٤غ أٗض ك٤ِْ

                              ّ  ٢ُ ٓظـؤهـَ ػـ٘ـٚ ٫ٝ ٓـظـوـي

 
 أؿي حُٔـ٬ٓش كـ٢ ٛـٞحى ُـ٣ٌٌسً

  

                               ّ  كزخً ًٌَُى ك٤ِِـٔـ٘ـ٢ حُـِـٞ

 

 أٗزٜض أػيحث٢ كَٜص أكـزـٜـْ

  

                           ْ  اًًخٕ كظ٢ ٓ٘ي كظ٢ ٓ٘ـٜـ

 
ً  ٝأٛ٘ظ٢٘ كؤٛ٘ض ٗلٔـ٢ ٛـخؿـَح
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 ٓخ ٖٓ ٣ٜٕٞ ػ٤ِي ٓٔـٖ ٣ٌـَّ                             

 

أكٔ٘ض ٝهللا ٝؿٞىص  ٝك٤خطي ٧َٓهٖ ٌٛح حُٔؼ٠٘ : كوخٍ أرٞ ٗٞحّ : هخٍ

كَٔم : هخٍ. ٓ٘ي  ػْ ٧ؿِز٘ي ػ٤ِٚ  ك٤٘ظَٜ ٓخ أهٍٞ  ٣ٝٔٞص ٓخ هِض

  :هُٞٚ

 

  ٝهق حُٜٟٞ ر٢ ك٤غ أٗض ك٤ِْ

                              ّ                           ٢ُ  ٓظـؤهـَػـ٘ـٚ ٫ٝ ٓـظـوـي

                                            

  :كوخٍ ك٢ حُو٤ٜذ

 

 كٔخ ؿخُٙ ؿٞى ٫ٝ كَ ىٝٗٚ

   ٌُٖٝ ٤ٔ٣َ حُـٞى ك٤غ ٤ٔ٣َ                                                       

 

 .كٔخٍ ر٤ض أر٢ ٗٞحّ  ٝٓو٢ ر٤ض أر٢ ح٤ُ٘ٚ

 

ٝ ه٤َ  ىهَ  أرٞ ح٤ُ٘ٚ  ػ٠ِ أر٢ ىُق  ٝٛٞ ٬٣ػذ هخىٓخً ُٚ     

  :رخُ٘طَٗؾ  كو٤َ ُٚ

 .٣خ أرخ ح٤ُ٘ٚ َٓ ٌٛح حُوخىّ إٔ ٣لَ أٍُحٍ ه٤ٜٔٚ  -

هي ٓؤُ٘ٚ  : هخٍ. - ح٤ٓ٧َ أػِٙ هللا أكن رٔٔخءُظٚ: كوخٍ أرٞ ح٤ُ٘ٚ -
ً   .كِػْ أٗٚ ٣وخف حُؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛيٍٙ  كوَ ك٤ٚ ٤ٗجخ

  :كوخٍ  ٓ٘٘يح

 

 ٝٗخىٕ ًخُزيٍ ٣ـِٞ حُـيؿـ٠

ك٢ حُلَم ٓ٘ٚ حُٔٔي ٌٍٍٓٝ                                                           

 

 ٣لخًٍحُؼ٤ٖ ػـِـ٠ ٛـيٍٙ

كخُـ٤ذ ٓ٘ٚ حُيَٛ ٓـٍٍِٝ                                                                    

 

 

ٝك٤خط٢ ُوي أكٔ٘ض  ٝأَٓ ُٚ رؤٔش آ٫ف ىٍْٛ: كوخٍ أرٞ ىُق - . 
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ٝهللا أكٖٔ ًٔخ هِض  ٌُٝ٘ي أٗض ٓخ أكٔ٘ض:   كوخٍ حُوخىّ  -   

 ٟ  .ك٠لي  ٝأَٓ ُٚ  رؤٔش آ٫ف أهَ

 

   ٍ   :ٝ ؿخء ػٖ  ٣ٍُٖ رٖ ػ٢ِ حُوِحػ٢ أهٞ ىػزَ هخ

ً٘خ ػ٘ي أر٢ ٗٞحّ أٗخ ٝىػزَ ٝأرٞ ح٤ُ٘ٚ ِْٝٓٔ رٖ ح٤ُُٞي ح٧ٜٗخ١ٍ    -

  : كوخٍ أرٞ ٗٞحّ ٧ر٢ ح٤ُ٘ٚ

  .أٗ٘ي٢ٗ ه٤ٜيطي حُٔو٣ِش -

ٝٓخ ٢ٛ؟: هخٍ -   

كٔخ هطَ روِي١ هُٞي. ح٠ُخى٣ش: هخٍ - :  

 

  ٤ُْ حُٔوَ ػٖ حُِٓخٕ رَحٝ

 

ا٫ أه٣ِظي حٓظلٔخٗخً ُٜخ  كبٕ ح٧ػ٠٘ ًخٕ اًح هخٍ حُو٤ٜيس ػَٟٜخ ػ٠ِ 

حر٘ظٚ  ٝهي ًخٕ ػولٜخ ٝػِٜٔخ ٓخ رِـض رٚ حٓظلوخم حُظل٤ٌْ ٝح٫هظ٤خٍ ُـ٤ي 

ػي١ ٢ُ حُٔو٣ِخص  كظؼي هُٞٚ: ح٬ٌُّ  ػْ ٣وٍٞ ُٜخ :  

 

 أؿَ أٍٝع ٣ٔظٔو٠ حُـٔـخّ رـٚ

  ُٞ هخٍع حُ٘خّ ػٖ أكٔخرْٜ هَػخ                       

 

 .ٝٓخ أٗزٜٜخ ٖٓ ٗؼَٙ

اٜٗخ ٤ُٔض ػ٘ي١ ػوي ىٍ ٓلَٜ  ٢ٌُ٘ٝ أًخػَ . ٫ أكؼَ: هخٍ أرٞ ح٤ُ٘ٚ -

  :رـ٤َٛخ  ػْ أٗ٘يٙ هُٞٚ

 

 ٝهق حُٜٟٞ ر٢ ك٤غ أٗض ك٤ِْ ٢ُ

  

                             ّ  ٓظـؤهـَ   ػـ٘ـٚ   ٫ٝ  ٓـظـوـي

 

- هي أٍىص َٛكي ػٜ٘خ  كؤر٤ض إٔ طو٠ِ ػٖ ِٓزي  أٝ : كوخٍ ُٚ أرٞ ٗٞحّ

 طيٍى ك٢ َٛري

رَ أهٍٞ ك٢ ١ِز٢ ك٤ٌق ٍأ٣ض ٌٛح حُطَحُ؟: هخٍ  -  

أٍٟ ٗٔطخً هَٔٝح٤ٗخً ٌٓٛزخً كٔ٘خً  ك٤ٌق طًَض: هخٍ - :  
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 ك٢ ٍىحء ٖٓ حُٜل٤ق ٛو٤َ

ٝه٤ٔٚ ٖٓ حُلي٣ي ٓـٌحٍ                                                              

 

طًَظٚ ًٔخ طَى ٓوظخٍ حُيٍط٤ٖ اكيحٛٔخ  رٔخ ٓزن ك٢ أُلخظٚ، ٣ُٖٝ : هخٍ

 .ك٢ ٗخظَٙ

 

ح١ٌُ ٣وٍٞ: ٖٓ أٗؼَ ١زوخص حُٔليػ٤ٖ؟ هخٍ: ٝه٤َ ٧ر٢ ٗٞحّ  : :  

 

 ٣طٞف ػ٤ِ٘خ رٜـخ أكـٍٞ

                             ٕ   ٣يحٙ ٖٓ حٌُؤّ ٓو٠ٞرظخ

 

   ٚ  .ٌٝٛح حُ٘ؼَ ٧ر٢ ح٤ُ٘

. 

ٝه٤َ حكذ حرٞ ح٤ُ٘ٚ ؿخ٣ٍش رـيحى٣ش  ًٝخٕ ٣٘لن ػ٤ِٜخ  ٝٝؿي  ك٢  حكي  

ٝحٗض ح٠٣خ حَٓه٢ حُوزِ  )ح٣٫خّ  ٢ُٝ  حَٓٛخ  ٠٣َرٜخ ٓزَكخ  ٣ٝوٍٞ ُٜخ 

كوخٍ ػ٠ِ حُزي٣ٜش (  : 

 

 ٣وٍٞ ٝح١ُٞٔ ػ٠ِ ًـلـٚ

 هي كَك٢ ؿِيطٜـخ كـِح                                      

 

 ٢ٛٝ ػ٠ِ حُِْٔ ٓ٘ـيٝىس

 ٝأٗض أ٠٣خً كخَٓه٢ حُوِ٘ح                                 

 

ًٝخٕ  (طزَ )ًخٗض ٧ر٢ ح٤ُ٘ٚ ؿخ٣ٍش ٓٞىحء حٜٓٔخ  :ًًَٝ   ح٠٣خ       

 :٣ظؼ٘وٜخ  ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ

 

 ُْ طظٜل٢ ٣خٓٔـ٤ش حُـٌٛـذ

  

 طظِق ٗل٢ٔ ٝأٗض ك٢ ُؼـذ                            

 

 ٣خر٘ش ػْ حُٔٔي حًٌُـ٢ ٝٓـٖ
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٣طـذ  ُٝـْ  ٣ظوـٌ  ُْ  ٫ُٞى  

 

 ٗخٓزي حُٔٔي ك٢ حُٔـٞحى ٝف

  

  ١ ح٣َُق كؤًَّ رٌحى ٖٓ ٗٔذ                           

 

ٝه٤َ ًخٕ  أرٞ  ح٤ُ٘ٚ  ٛي٣وخً  ُٔلٔي رٖ آلخم رٖ ٤ِٓٔخٕ       

حُٜخ٢ٔٗ  ٝٛٔخ ك٤٘جٌ ِٓٔوخٕ ٫ ٣ٌِٔخٕ ٓخ٫  ك٘خٍ دمحم رٖ آلخم َٓطزش 

ػ٘ي حُِٔطخٕ  كخٓظـ٠٘  ٝؿل٠ أرخ ح٤ُ٘ٚ  ٝطـ٤َ ػ٤ِٚ كٌظذ ا٤ُٚ حرٞ 

:ح٤ُ٘ٚ  روٍٞ    

 

 حُلٔي هلل ٍد حُؼخُٔـ٤ٖ ػـِـ٠

  

هَر٢ ٝرؼيى ٢٘ٓ ٣خرٖ آلـخم                                                  

 

 ٣خ ٤ُض ٗؼ١َ ٓظ٠ طـي١ ػ٢ِ ٝهي

  

 أٛزلض ٍد ىٗـخٗـ٤َ ٝأٍٝحم

 طـي١ ػ٢ِ اًح ٓخ هـ٤َ ٓـٖ ٍحم

  

ٝحُظلض حُٔخم ػ٘ي حُٔٞص رخُٔخم                                                     

 

 ٣ّٞ ُؼ١َٔ طْٜ حُ٘خّ أٗلـٔـٜـْ

  

١                            ٤ُْٝ ٣٘لغ ك٤ٚ ٍهـ٤ش حُـَحهـ  

 

        ِ   :حٓخ ٓزذ ٓٞطٚ  كوي ًًَ ػزي هللا رٖ حُٔؼظ

ًخٕ أرٞ ح٤ُ٘ٚ  ػ٘ي ػوزش رٖ ؿؼلَ رٖ ح٧ٗؼغ حُوِحػ٢ ٣َ٘د  كِٔخ  - 

ػَٔ ٗخّ ػ٘يٙ  ػْ حٗظزٚ ك٢ رؼٞ ح٤َُِ كٌٛذ ٣يد ا٠ُ هخىّ ُٚ  كٞؿؤٙ 

  : ر٤ٌٖٔ  كوخٍ ُٚ حرٞ ح٤ُ٘ٚ
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٣ٝلي  هظِظ٢٘   ٝٓخ أكذ ٝهللا إٔ أكظ٠ق أ٢ٗ هظِض ك٢ ٓؼَ ٌٛح  ٫ٝ  -

طل٠٘ق أٗض ر٢  ٌُٖٝ هٌ ىٓظ٤ـش  كخًَٔٛخ ُٝٞػٜخ ري٢ٓ  ٝحؿؼَ ُؿخؿٜخ 

 :ك٢ حُـَف  كبًح ٓجِض ػٖ هز١َ  كوَ

 ... ا٢ٗ ٓوطض ك٢ ١ٌَٓ ػ٠ِ حُيٓظ٤ـش كخٌَٗٔص  كوظِظ٢٘  -

.ػْ  ٓخص ٖٓ ٓخػظٚ          

 

  رٖ ؿؼلَ حُوِحػ٢  ُؼوزش  هخىّ  ػ٢ٔ ك٢ آهَ ػَٔٙ ٝهظِٚ        ًٝخٕ هي

   ٬٤ٓى٣ش811-  ٛـ٣َش  196\ ًُٝي ك٢ ٓ٘ش ًٔخ حِٓلض  ك٢ حَُهش

 

: ٝحهظْ رلؼ٢  رٌٜٙ حُو٤ٜيس   

 

 

ْذ ٌِ َٔ ٘ ُٓ ُغ  ْٓ ْص َػ٤َ٘ٚ ُِِ٘ٞم كخُي ََ َٓ  

د  َِ ٍِ حُل٢ِّ ٝحُل٢ُّ ٓـظ ٍُ ى٣خ ِٞ١ 

 

رَّٔخ َُ َى٣ْٜخ حُز٠ِِ ُٝ َْ َُ رُ ْٛ    ًٔخ حُيَّ

ُْ٘ذ ٘خ هُ ُٓ ٘خ ؿي٣ي٣ْٜخ ٝأػ٬ ْٔ  ُز

 

ٜخ َٓ ُٞٓ ْض ٍ ـ٘خٛخ ٝٓلَّ َٓ  ََ  كـ٤َّ

ٌَ ُٜخ َػوَْذ   َٓٔخٌء ٝأٍٝحٌف ٝىٛ  

 

ِِٜخ ْٛ  طَرّغ ك٢ أ٬١ُٜخ رؼي أ

ََ ك٢ َٛكٚ ػـْذ   ْٔ ضُّ حُ٘ ِ٘ ُ٣ ٌٕ ٓخ َُ  

 

  طَزيَُِّض حُظُِّٔخٕ رؼي أ٤ٜٗٔخ

ِٕ طز٢ٌ ٝط٘ظلْذ  َرخ ـِ ٞىحً ٖٓ حُ ُٓ ٝ 

 

ر٠ َُّ س حُ ََّ  ٝػٜي١ رٜخ ؿَّ٘خء ٓو٠

 ٣ط٤ُذ حُٜٟٞ ك٤ٜخ ٣ُٝٔظَْلٖٔ حَُِِّؼْذ

 

خِص حُل٢َّ أْظٍذ ًؤَّٜٗخ َٛ  ٝك٢ َػَ

ًُؼُْذ   ُى ك٢  ّٝ ٍٕ طؤ  ٓٞحثُِي أْؿٜخ
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َٜٛخ ُْ ٝؿٞ َٕ حَُّ٘ؼ٤   َػٞحطُن هي ٛخ

ـُذْ  ِٖ ٝحُُل َُ حُلٞحٟ  َٝهلََّٛخ َهْل

 

 

س ٍ ٍَ ـَْي ُِ ظَحً  ِٓ   ػلخثُق ُْ ٣ٌ٘لٖ 

٣َْذ  َِّ َّٖ رخُ ْ٘ظِقِ ح١٧َحُف ٜٓ٘  ُْٝ طَ

 

ح ْٝ َٞ ِٖ كخٗط  كؤْىٍَؿْٜ ٢١ُّ حُـي٣ي٣

َّْ٘ؼذ ٣٘ؤٟ ٣ٝوظَْد    ًٌحى حٜٗيحع حُ

 

ؼَش ٍ ـَ َٛ   ًٝؤّ ًٔخ حُٔخه٢ ُ٘خ رْؼي 

ِٚ حُِؼَْ٘ذ  ٣و ٍِ ؾَّ ٖٓ  َٓ  كٞح٤َٜٗخ ٓخ 

 

٤ض أؿخىْص ؿَٔس ح٤ُٜق ١َْزَوٜخ ْٔ ًُ  

ُّٖ ٫ٝ َكَطْذ    كآرَْض ر٬ ٗخٍ طَُل

 

ٜخ ُٓ ْٔي كُضَّ ػٜ٘خ ِهظخ ِٓ   ُط٤ٔش 

َْٔذ  زخُء ِك٣َ٤َّش حَُّ٘ ْٜ ؼظَّوَش ٛ ُٓ  

 

ٜخ َٜ َُ ْٝؿ  ٍر٤زش أْكوخٍد ؿ٬ حُيَّٛ

َٛخ ََٗيْد    ك٤ِْ رٜخ ا٫ ط٨َُئ

 

ؿخُص حٌُؤّ ٜٓ٘خ طُو٤َِِّْض َُ  اًح كُ

ُٗؼََ حَُِّْٜذ   َِض ك٢ كخكخطِٜخ  ّٓ  طؤ

 

َحَى حُٔخء ك٢ ؿَ٘زخطِٜخ َّٕ ح١َّ   ًؤ

ُٓزُِي حٌُْٛذ  ٍّ ك٢   طظزَُّغ ٓخُء حُُي

 

َُ هي ٗخَد ٍأٓٚ  ٓوخ٢ٗ رٜخ ٝح٤ُِ

َوظ٠ََْذ   ُٓ ؿخؿش  ِّ ٌٍ رلّ٘خء حُ  َؿِح
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 ٣ٌخُى اًح ٓخ حٍطَؾَّ ٓخ ك٢ اُحٍٙ

ْ٘و٠َِْذ  ٝٓخُْض أػخ٤ُٚ ٖٓ ح٤ُِِّٖ ٣

 

ُؾ حُوََٟ َٓ ْي ُٓ  َّٟٞ٘ َُ حُ  ُط٤ُق حُل٠٘ ػْز

ِٚ هزَْذ   ِٕ حُؼ٤ٖ ك٢ ٤١ِّ ُٞ ؿلٞ ٣َٓ 

 

َُ اًح ٓخ هخثي حُـَٜ هخى٢ٗ  أ٤ٓ

َطِلْذ   ْٜ  ا٤ُٚ ٝطِوخ٢ٗ حُـٞح٢ٗ كظ

 

زخ ّٜ ػ٢٘ رؼي حُـٜخُش ٝحُ ٍَّ   كٞ

َْٛذ   ػٖ حُـَٜ ػٌٜي رخُ٘ز٤زش هي ًَ

 

َٖ ػٖ حُز٠ِِ ٤َِْٗذ ٣َْلظََْػ   ٝأكيحُع 

ِِْذ  ً ُٚٓ َُّ حُ٘خّ أ٣ّخ ِٜ ٌَ ط  ٝىٛ

 

زخ ِّٜ م حُ َُ ٌَّْزُض ػٖ ١ُ   كؤٛزلُض هي ٗ

ْد  ََ ؿخؿش ٝحَُط ُِّ  ٝؿخٗزض أكيحَع حُ

 

ِٕ ًؤٓخً ُِ٘ي٣ْ اًح َؿَْص  ٣لّطخ

ََٗع ْٕ ًخٗض ك٫٬ً ُٖٔ  د٢َُّ ٝا  

 

ٌٍ جُْض ػخ١خ٢ٗ حُِؿخؿش َ أكٞ ِٗ  ُٞٝ 

َْٜذ ٍ حُؼَ ِِ ْ٘و ُٓ ِْذ  ُّٜ َُ ه٘خس ِ حُ ٣ٞ١ 

 

ُٖ ؿ٤َس ٌ ًْ ٗل ّقِ ا  ٤ُخ٤َُ٘خ رخُطَّ

ْد   ٍَ ٘خ أ ِِ ْٛ ًْ ُِٜٟٞ ك٤٘خ ٝك٢ ٝ  ٝا

 

  ٤ُخ٢َُ طٔؼ٠ رخُٔيحٓش ر٤َْ٘٘خ

ُِْذ  ُّٜ  ر٘خُص حَُّٜ٘خٍٟ ك٢ ه٬ثِيٛخ حُ

 

ٍَ حص أ٣ي١ َػٞح١  طُوخ٢ُ٘ٔ حٌَُِّ

َطِوْذ ْٜ  ُٝؿٍٞف ٖٓ حُؼ٤يحٕ طز٢ٌ ٝط
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زُّٜخ ِ٘ ُٓ ٠ٓ رخ٧ٍرؼ٤ٖ  ٍَ  ْٕ   ا٠ُ أ

ٌَْذ  ُع حُلٞحىع ٝحَُّ٘ َْ  ٝٝه٢ََّٗ ه

 

 

س ٌ ََ ر٢ ٤ٌ٘ٓذ ًٝز َْ ٌََق ٖٓ ؿ  ًٝل

خٍِد ٝح٧َىْد ٍُ حُظّـَ ٞ٢ٌَ٘ٔ ١  ٝأك

 

ٍُ حُطََُّف ك٤ٚ هَْطؼظُٚ  ٝرلَ ٣َلخ

ٍَّ ٫ٝ َؿَْد    رٜٔ٘ٞءس ٖٓ ؿ٤َ ُػ

 

٬َُٓكٌش ح٬ٟ٧ع ٓلزًٞش حُوََٟ   

َْ٘ذ ح٣خص رخُوخٍ ٝحُو َّ ُٓيحهِش حُ  

 

ِّ ٓظَْٜ٘خ ٞػَّوش ح٧َُٞحف ُْ ٣ُْي ُٓ   

َِ ٫ٝ هَظذْ  ْك ٍَ  ٫ٝ ٛللظ٤ٜخ َػْوُي 

 

َ ْٓ ٍَ خء  ْٔ يٍ َىٛ َّٜ ٍ حُ ْٝ َُ       ػ٠٣َش ُ 

َْذ  ٞٓش حٌَُّٗ ُٓ َ٘خٌى ه٤ِغ حَُأّ ِٓ ِٓ  

 

س ٌ ََ ْٔ حٍس ُ حُٜيٍ َؿ َّٞ ٓ ٬ َّٜ  َؿُٔٞف حُ

 طٌخى ٖٓ ح٩ؿَحم ك٢ ح٤َُٔ طِظْٜذ

 

    

ؿ٠ َٞ َٖ ٝحُ ش ٫ ط٘ظ٢ٌ ح٣ْ٧  ٓؼَِّٔ

أْد َّٞ حُُّ٘ٔٞع ٫ٝ حُيَّ  ٫ٝ ط٘ظ٢ٌ ػ

 

َ٘خٗش أٗلٜخ َّ ٖٓ ؿٌد حُو  ُْٝ ٣َْي

ذ ٝحَُّ٘وَْذ  ِٓ ْ حُٔ٘خ ْٓ  ٫ٝ هخٜٗخ ٍ

 

ٜخ ُٓ ٌّْ ِػظخ ُٛ هَّوَش ح٧هلخِف  ََ ُٓ  

َْٜذ ِْذ ٓؼٜٞرش ُ حُؼَ ُّٜ َٗي٣يس ٢ّ١ِ حُ  
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 ٣٘نُّ كزخَد حُٔخِء َكيُّ ِؿَحِٜٗخ

ٟ ػٖ ٓ٘خًزٜخ حَُلزْذ  ََّ  اًح ٓخ طَل

 

ش ـّ   اًح حػظِـض ٝح٣َُُق ك٢ رطٖ ُُ

 ٍأ٣ض َػـخؽ حُِٔٞص ٖٓ كُٜٞخ ٣َؼِْذ

 

َِّ ؿخٍٗذ ً ٖٓ ُٕ  طَح٠ٓ رٜخ حُوِـخ

ٌْد ـَ ْ٘ ُٓ  ا٠ُ ٓظٖ ٓوظَِّ حُٔٔخكش 

 

 ٝٓؼوٞرش ح٧هلخف طَي٠ٓ أٗٞكٜخ

ْد َُ ٬د ٓط٣ّٞش حُوُ ْٛ هش ح٧ ََّ  ٓؼ

 

ّ٘ي٣ي حُظ٤َخٓٚ ّْ٘ؼذ حُ  ٛٞحىع ُِ

ّٜيع ح١ٌُ ٤ُْ ٣٘٘ؼْذ  َٗٞحِػذ ُِ  

 

 

 

 

 

 *******************************       
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                           10 

 

    ر٘خٍ رٖ رَى                        
 

 

 

 

 ٣َؿٞم ، كخ٢ٍٓ ح٧َٛ  ٣٘ظ٢ٜ  رٖ  ر٘خٍ رٖ  رَى  أرٞ ٓؼخً          ٛٞ 

   ٓ٘طوش  ٖٓ  ٣َؿٞم  ًٝخٕ  َُٜحٓق حُِٔي ٗٔزٚ ا٠ُ ٣ٔظخٓذ رٖ

    ٝؿخء رٚ  كٔزخٙ حُِٜٔذ رٖ أر٢ ٛلَس ؿَد َٜٗ ؿ٤لٕٞ ١وخٍٓظخٕ 

 ٝػ٘يٛخ  حٗـزض  َٓأطٚ ه٤َس حُو٣َ٤٘ش هخىٓخ ٫ ٝؿؼِٚ ٖٓ  ا٠ُ حُزَٜس 

 ُٝؿش حُِٜٔذ   ٝٝٛزظٚ كِٔخ ًزَ رَى ُٝؿظٚ ُٝؿش ٣َؿٞم  رَى ح 

ػ٠ِ ػ٬هش  ٗي٣يس ًخٗض   ػو٤َ ٖٓ ه٤ْ ػ٬٤ٕ ر٢٘  ٫َٓأس ٖٓحُو٣َ٤٘ش 

 كخٗظٔذ ا٠ُ ر٢٘ ػو٤َ   كؤػظوظٚ حُؼو٤ِ٤ش   ر٘خٍح   ُٚ حَٓأطٚ  كُٞيص رٜخ 

 .أػظوظٚطِي حُظ٢  ه٤َ حُؼو٢ِ٤ ٗٔزٚ ٫َٓأس ٖٓ ر٢٘ ػو٤َ فرخ٫ُٞء 

 

 ٛـ٣َش 96 \ح١ ك٢ ٓ٘ش . ُِٜـَس حُٔزخًٍش ُٝي ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ ح٧ٍٝ      

ٖٓ  كخ٢ٍٓ ًٔخ ر٤٘ض  حػ٬ٙ  ٝ ػ٘ي ر٢٘ ػو٤َ ك٢ رخى٣ش حُزَٜس ٝأِٛٚ

 حٓخ   (٤١خٗخ  )ك٢ حُط٤ٖ  كٌخٕ  ٣وخٍ ُٚ أرٞٙ ًخٕ ٣ؼَٔ . (١وخٍٓظخٕ)أه٤ِْ 

   ح٫َٛ .س ٢ٍٓٝ ٣وخٍ أٜٗخفأٓٚ 

: ٝه٤َ  ُٝي  ر٘خٍ حػ٠ٔ  ٝهي ٝٛق ٗلٔٚ  هخث٬ .    

 

(٠ َٔ  َػ٤ُٔض ؿ٤٘٘خً ٝحًٌُخُء ٖٓ حُؼَ

َٖ ُِؼِْ                                                       كـجُض ػـ٤َذ حُظ

    حُوِوش   ى٤ْٓ    ٓٞث٬ 
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 .) حُـْٔ    ٟوْ    ٬٣ٞ١                                                

 

  ٓي٣٘ش  حُزَٜس  ك٤غ ًخٗض  كخَٟس  ٖٓ كٞحَٟ حُؼوخكش  ك٢  طؼِْ        

 ك٢ ر٢٘  ػو٤َ ًٝٛذ ح٠ُ حُزخى٣ش  كظؼِْ حُِـش حُؼَر٤ش رٌَ٘ ٝحُؼِْ ٝح٫ىد 

طَىىٙ ػ٠ِ كِوخص حُٔظ٤ٌِٖٔ  ؿ٤ي  ًٝخٕ ٤ًًخ  ٓل١َخ حٟخكش  ح٠ُ 

  رخُٔٔخؿي ٣ٔظٔغ ا٠ُ ٓلخٍٝحص أٛلخد حَُِٔ ٝحُ٘لَ ٝح٧ٛٞحء حُٔوظِلش

رـيحى   ا٠ُ رؼيٛخ ٝحٗظوَ

 

        حٓخ  ٗل٤ٔظٚ ٝط٣ٌٖٞ ٗو٤ٜظٚ كوي طخػَ ك٤ٜخ رخِٛٚ حُلخ٢ٍٓ  كٌخٕ 

كخى حُِٔحؽ ٣َٓغ حُـ٠ذ  ًٝخٕ ػٔخٙ ح٫ُٞى١ ُٚ طخػ٤َ ك٢ ٗل٤ٔظٚ ح٠٣خ 

ك٤غ ه٤َ حٗٚ ًخٕ ٣٘ؼَ ك٢ هَحٍس ٗلٔٚ رخَُٔحٍس  ٝح٠ٓ٫ ٝ كويٙ ػ٠ِ 

حُٔز٣َٜٖ   ًٔخ ًخٕ ُٔٔظٟٞ حُل٤خس حُلو٤َس حُظ٢ ػخٜٗخ رخُلَٓخٕ 

ٝحُظوِق حػَ رخُؾ ك٢ ط٤ٌَ٘ ٗل٤ٔش  ٌٛح حُ٘خػَ ٝكويٙ ػ٠ِ حُٔـظٔغ 

ح١ٌُ ػخٕ ك٤ٚ  ٖٝٓ ْٛ كُٞٚ  كظَٜص  رٞحىٍحُ٘ؼٞر٤ش  ُي٣ٚ ك٢ ٖٓ 

ٓزٌَس  

  ٝر٢٘ حُؼزخّ  ر٢٘ أ٤ٓش ٗخػَ ٓو٠َّ  ػخٕ  ك٢   ر٘خٍ  

 

 ٝكي ا٠ُ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٛ٘خّ  كويًخٗض ا٠ُ كَحٕ ُٚ   ُٝؼَ أٍٝ ٍكِش         

   كِْ ٣ؼطٚ ٤ٗجخ   ًٝخٕ ٤ِٓٔخٕ رو٬٤   كٔيكٚ رو٤ٜيس رخث٤ش  رٖ ػزي حُِٔي 

 ٝهَؽ ٖٓ ػ٘يٙ  ٍٝىٛخ ػ٤ِٚ   كخٓظوِٜخ  أػطخٙ هٔٔش آ٫ف ىٍْٛ  ٝه٤َ

 ك٢  دمحم   رٖ  َٓٝحٕ ػ٠ِ  ٝكخىس   ُٚ ًخٗض ًٌُٝي    ٓخهطخ ٝٛـخٙ 

ه٤ٜيس ُْ   ٝأهِق ٝػيٙ ، كٜـخٙ د  ٝػيٙ ر٢٘ء ٝهي كِْ ٣ؼطٚ ىٓ٘ن  

 : ر٤ض ٝحكي ٣وٍٞ ك٤ٚ ٣زن ٜٓ٘خ ح٫ 

 

  َُٔٝحٕ ٓٞحػي ًخًرخص ًٔخ                     

 رَم حُل٤خء ٝٓخ حٓظ٬ٜ                                                    

 

 كؼخى  ػ٘ي هِلخء ر٢٘ أ٤ٓش ُْ طٌٖ  ُٚ كظٞس إٔ ر٘خٍح  ف        ٝػٔٞٓخ 

ٛٞكزخطٚ  ٣ٝ٘زذ د  ٝحُوٞحى  ح٫ُٞس ٣ٔيف    ٛخ ك٢ ُزغح٠ُ حُزَٜس  ٝ

  ك٢ ًُي حُؼٜي   رخُؼِٔخء  ٝح٫ىرخء كخكِش  حُزَٜس   ًٝخٗض حُ٘ٔخء ٖٓ 

   رٖ ػزي حُويّٝ   ٝٝٛخٍ  رٖ ػطخء ٤ٗن حُٔؼظُِش   ٝحَٛ  ٓؼَ

 رٖ ػطخء   ٝحَٛ ح٫ حٕ ٝػَٔٝ رٖ ػز٤ي ٝؿ٤َْٛ ٖٓ أٛلخد ح٬ٌُّ ، 
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 ػَٔٝ رٖ ػز٤ي ٝ . ٝكَٝ حُ٘خّ ػ٠ِ هظِٚ   ُٔخ رِـٚ ٖٓ اُلخىٙ  ؿخكخٙ

كظْ   رٖ ػطخء  ٝحُلٖٔ  حُز١َٜ  ٝٓخُي رٖ ى٣٘خٍ  ٗخَٛ ٝحَٛح٠٣خ 

   ٣ٔيف حٌُٞكش  ك٢   كؤهخّ  ٛـ٣َش 127 \  ٓ٘شكٞح٢ُدٙ ٖٓ حُزَٜس ١ٗق

٣ٝٔيف ه٤ْ ػ٬٤ٕ كظ٠ ٓوطض حُٞح٢ُ  ٣ِ٣ي  رٖ ٛز٤َس حُلِح١ٍ   

 ، كَؿغ ا٠ُ  ٛـ٣َش 13 \ ٝهظَ ٣ِ٣ي رٞح٢ٓ ٓ٘ش حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش 

إٔ ػَٔٝ رٖ ػز٤ي ُْ ٣ظًَٚ ح٫ هي ٓخص ٝحَٛ رٖ ػطخء ًخٕ  ٝ حُزَٜس 

 رَ ٓؼ٠ ك٢ ٗل٤ٚ ػخ٤ٗش ، كظَ ٣ظ٘وَ ٖٓ رِي ا٠ُ رِي ح٣طٔجٖ ك٢ أٍٟٚ

 ٛـ ، كؤكَم ٍٝػٚ ٝأٗٔض رٚ 145\كظ٠ طٞك٢ ػَٔٝ رٖ ػز٤ي ٓ٘ش 

حٗظٜض حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش  ٝه٤خّ  كؤهخّ ٣ٔيف ٫ٝطٜخ كظ٠  حُزَٜس ُٓ٘خ 

. حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش  
 

حٌن ٌفخر بنفسه      بشار شخصٌة  تؽلؽلت الشعوبٌة فً نفسه  ؾ
 وعلى والذعة  بسخرٌة مرٌرة    ٌمسو على العرب ولومه الفرس

 ٌستهٌن به كان   لمن  أؼلب الظن كان سبلحه الحاد كرّد فعل مضاد 
 فٌظهر شعوبٌته على  وبشاعرٌته ، وممدرته اللؽوٌة وبشخصٌته 

  :حمٌمتها فً نفسه  ؼٌر هٌاب من احد  
 

 ارفك بعمرو إذا حركت نسبتهُ 
ًّ ٌ من لوارٌر ِ                                                  فإنـّه عرب

 
 ما زال فً كٌر حداٍد ٌرّددهُ 

  َحتَّى بََدا َعَربًٌِّا ُمْظِلَم النُّوِر                                            
 

 إِْن َجاَز آباُإه األَْنذَاُل فً ُمَضٍر
  جازت فلوس بخارى فً الدنانٌر                                      

 
اٍد أبً ُعَمر ٌَْن بَِحمَّ  واشُدْد ٌََد

ًٌّ مـــن زنابٌر                                                 فِإنَّــــهُ نَبَِط
 

  : ومن اخباره  فً ذلن ما ٌروٌه صاحب االؼانً 
 دخل أعرابً على مجزأة بن ثور السدوسً وبشار عنده وعلٌه بزة -

الشعراء فمال األعرابً من الرجل فمالوا رجل شاعر فمال أمولى هو 
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أم عربً لالوا بل مولى فمال األعرابً وما للموالً وللشعر فؽضب 
بشار وسكت هنٌهة ثم لال أتؤذن لً ٌا أبا ثور لال لل ما شبت ٌا أبا 

 : معاذ فؤنشؤ بشار ٌمول 
 

    ِسؤخبر فاخر األعراب عنً
  وعنه حٌن تؤذن بالفخار ِ                                          

 
  أحٌن كسٌت بعد العري خزاً 

  ونادمت الكرام على العمار                                         
 

 تفاخر ٌابن راعٌٍة وراع 
 بنً األحرار حسبن من خسار                                        

 
  وكنت إذا ظمبت إلى لراح ٍ 

  شركت الكلب فً ولػ اإلطار                                        
 

  ترٌػ بخطبة كسر الموالً 
  فار ِ  صٌد  المكارم    وٌنسٌن                                      

 

التطاول على العرب ، فً لم ٌسبك أحٌد بشاراً بمثل هذه الجرأة        ؾ
 على امفتوح  وجد باب الحرٌة حٌث  ولكن هذا الشعر أؼراه بالتمادي 

 بالمضاء المبرم على األموٌٌن  منشؽلةالفتٌة  الدولة ان مصراعٌه ، و
ٌنة المنورة  ومن بعد ثورتً النفس الزكٌة فً المد فً عصر السفاح  

وابراهٌم االمام فً البصرة  

 

 ٝٓخ ًخى ٣ٔظوِق أرٞ ؿؼلَ  ٓخ حٗظوِض حُو٬كش ا٠ُ ر٢٘ حُؼزخّ         ٍٝ

ارَح٤ْٛ حر٘خ ػزي حهٞٙ   ٝ حُ٘لْ ح٤ًُِش هَؽ ػ٤ِٚ دمحمكظ٠    حٍُٜٔ٘ٞ 

 كؼخٍ دمحم ك٢     رٖ حر٢ ١خُذ  رٖ ػ٢ِ حُٔز٢  حُلٖٔ  رٖ كٖٔحٍهللا رٖ 

   ٝأكظ٠ رٜلش حُز٤ؼش ح٩ٓخّ ٓخُي رٖ أْٗ   أِٜٛخ ٙ حُٔي٣٘ش كزخ٣غ

 كؤٍَٓ ا٤ُٚ ٖٓ حٌُٞكش   ٝػخٍ ارَح٤ْٛ رخُزَٜس ًٝخٕ ر٘خٍ ٓ٘ل٤خ ػٜ٘خ 

 ٣ٝٔيكٚ ٤٘٣َٝ   ٣لَٟٚ رٜخ ػ٠ِ حٍُٜٔ٘ٞ رو٤ٜيطٚ ح٤ٔ٤ُٔش ح٤َُٜ٘س 
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   حُو٤ِلش  رٜٔخ ظلَف  ػٍٞطٜٔخ  ك٢   ٣ٞكوخ  ُْ ح٧ه٣ٖٞ  ٌُٖٝ  ػ٤ِٚ

 .حٍُٜٔ٘ٞ ٝهظِٜٔخ 

 

 أٝ أٜٗخ  ح٫ٓخّ   ا٠ُ ارَح٤ْٛ ر٘خٍ  ه٤ٜيس حُ٘خػَ  طَٜ            ُْٝ  

 ح٫ حٗٚ  ريُٜخ  حٝ هَ  ػيُٜخ  حٝ ٣ش   ٝح كِْ ٣َٝٛخ ٍ ٟٝخػض  ِٝٛض ا٤ُٚ 

ؿؼَ حُظل٣َٞ ك٤ٜخ ػ٠ِ أر٢ ِْٓٔ حُوَحٓخ٢ٗ ٝحُٔيف هِذ ٓؼ٘خٛخ  ف

ًخٗض حُٔزذ ك٢ حطٜخٍ  ُٝؼَ ٌٛٙ حُو٤ٜيس رؼي طـ٤٤َٛخ .ٝحَُٜ٘ ٍُِٜٔ٘ٞ 

 حُ٘خػَ رخٍُٜٔ٘ٞ ٝحُلظٞس ػ٘يٙ

 

 ُٝٔخ ٢ُٝ حُٜٔي١ حُو٬كش حطَٜ رٚ ر٘خٍ حطٜخ٫ ٝػ٤وخ   ٝأهٌ ٣لي        

ا٤ُٚ ٣ٝؤهٌ ؿٞحثِٙ ، ًٝخٕ ٗؼَٙ هي ١خٍ ٝط٘خهِٚ حُ٘خّ ، ًٝخٕ حُٜٔي١ 

 ٓـٕٞ   ك٤ٜخ  ُز٘خٍ  أر٤خص  ػ٤ِٜٖ   كزِـظٚ  ُِ٘ٔخء   ؿ٤ٍٞح حُلذ ٗي٣ي 

 حُ٘ؼَ كؤٗ٘يٙ ا٣خٙ   كـ٠ذ حُو٤ِلش حٓظ٘٘يٙ   ػ٤ِٚ  هيّ  كِٔخ  ٝ ػَٜ

:  ٝهخٍ 

٣ِٝي أطلٞ حُ٘خّ ػ٠ِ حُلـٍٞ   ٝطوٌف حُٔلٜ٘خص حُٔوزآص   ٝهللا - 

ُجٖ هِض رؼي ٌٛح ر٤ظخ ٝحكيح ك٢ ٤ٔٗذ ٥ط٤ٖ ػ٠ِ ٍٝكي    

 

كِٔخ أُق ػ٠ِ ر٘خٍ ك٢ طَى حُـٍِ  َٗع ٣ٔيكٚ ٣ٝوٍٞ أٗٚ هي طَى         

حُـٍِ ، ٝٝىع حُـٞح٢ٗ ، ػْ ٣ؤهٌ ك٢ هٚ كٞحىػٚ حُٔخ٤ٟش ، ك٤ظؤٓق 

 ٛخكزٜٖ ك٬ ٣وِٞ ٬ًٓٚ ٖٓ حُـٍِ ، ُْٝ   حُِٞحط٢ ػ٤ِٜخ ٣ٜٝق حُ٘ٔخء

 ػ٠ِ حُٜٔي١ كؤظَٜ ُٚ ؿلٞس ٝكزْ ٟ ٤ُوق  ح٧ِٓٞد ٣ٌٖ هزؼٚ ك٢ ٌٛح

هخٍ حُٜٔي١  ٖٓ ًُي  ر٢٘ء   ٓ٘ٚ  ك٬ ٣لظ٠  ٣ٔيكٚ  كٌخٕ ػ٘ٚ ػطخ٣خٙ 

 : ُز٘خٍ 

 . أؿِ ٌٛح حُز٤ض-

 

 أرَٜص ػ٢٘٤ ُل٢٘٤ - 

 : كوخٍ ر٘خٍ ػ٠ِ حُزي٣ٜش  

 

 ٓ٘ظَحً ٝحكن ٢٘٤ٗ أرَٜص ػ٢٘٤ ُل٤ٖ                           

 

   طلض رطٖ حَُحكظ٤ٖ ٓظَطٚ اً ٍأط٢٘                            
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   ُــــْ طٞحٍ رخ٤ُـي٣ٖ كزيص ُٓ٘ٚ ك٠ٍٞ                             

 

  ر٤ـٖ ٢ّ١ٍ حُؼٌ٘ظ٤ٖ كخٗؼ٘ض كظ٠ طٞحٍص                            

 

   ٝهللا ٓخ أٗض ا٫ّ ٓخكَ، ٫ُٞٝ أٗي أػ٠ٔ ٠َُرض ػ٘وي: كوخٍ حُٜٔي١

وحاول أن ٌتمرب من وزٌره ٌعموب بن داود فلم ٌحفل به وال أذن         
  له وال أعطاه ، فرحل إلى البصرة ؼاضبا ، وأخذ ٌهجو المهدي ووزٌره 

 هبلكه فكان طول لسانه سببا فً 

 

       ٝ ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  ح٫ًؼَ حٗلظخكخ  ٝطو٣َزْٜ ُِلَّ  حهٌ ٣ـخَٛ 

: رٔـ٤ٓٞظٚ  ٖٝٓ ًُي  هُٞٚ 

 

د ١ً طخؽ ٣ًَْ حُـي                ٍُ ٝ 

  ًآٍ ًَٟٔ أٝ ًآٍ رَى                                                 

 

:      ٝػ٘يٓخ ٓخُٚ حُوِلش حُٜٔي١ ػٖ  حِٛٚ  هخٍ 

 

  أ٫ أ٣ٜخ حُٔخث٢ِ ؿخٛيح                     

  ٤ُؼَك٢٘ أٗخ أٗق حٌَُّ                                                   

 

 ٗٔض ك٢ حٌَُحّ ر٢٘ ػخَٓ               

  كَٝػ٢ ه٣َٖ  ٝأ٢ِٛ حُؼـْ                                          

 

ٛٞ ٖٓ ٠٣غ حَُػخع ك٢ ح٤ًٗٚ - حَُٔػغ -ُوذ ر٘خٍ رٖ رَى        

 حُِوذ ٌٛح درٚ ١ُنصٝه٤َ حٕ ٓزذ ك٢  -ٝحَُػخع ؿٔغ ٍػؼش ٢ٛٝ حُو١َش 

حٕ ر٘خٍح ًخٕ ٣ِزْ ه٤ٜٔخ ُٚ ؿ٤زخٕ كخًح حٍحى ُزٔٚ ٟٔٚ ٖٓ ؿ٤َ حٕ 

٣يهَ ٍحٓٚ ك٤ٚ ٝحًح حٍحى ِٗػٚ كَ حٍُحٍٙ ٝهَؽ ٓ٘ٚ ك٘زٜض طِي 

 ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ -(حَُٔػغ  )كو٤َ ُٚ حُـ٤ٞد رخَُػخع ٫ٓظَٓخُٜخ ٝطي٤ُٜخ 

: ُوُٞٚ ٓزذ ط٤ٔٔظٚ رخَُٔػغ 

 

 ٓخكَ حُطَف ٝحُ٘ظَ      هخٍ ٣ٍْ َٓػغ 

 



 

 

 

 

154 

 هيٍــ٣ـِذ حٍ هِض حٝ       ٗخث٢ِ  ُٔض ٝهللا

 

 كؤٗؾ َٛ طيٍى حُؤَ حٗض حٕ ٍٓض ِٝٛ٘خ 

 

س  حُٜٔي١   ٛـ٠ حُو٤ِق  كخك٘خ ك٢ ٗؼَٙ ٛـخءح ر٘خٍ رٖ رَى  ًخٕ         

 ٝٛـ٠  حُؼِٔخء  ٝح٫ىرخء  حُؼَد  ًٝخٕ  ؿ٣َجخ  . ٣َُٝٝٙ ٣ؼوٞد رٖ ىحٝى

ك٢ ح٫ٓظولخف  رٌؼ٤َ ٖٓ ح٫ػَحف  حُؼَر٤ش ٝه٤َ ًخ ٕ  ٣ٜـٞ ٖٓ ٫ ٣ؼط٤ٚ  

٣ٝؼَٝ رْٜ  ٓؼَ  ح٫ٛٔؼ٢  ٝٓز٣ٞ٤ٚ  ٝح٫هلٖ  ٝٝحَٛ رٖ ػطخء  

:  ٖٝٓ ٛـخثٚ ُِو٤ِلش حُٜٔي١ ٝه٬كظٚ ٣وٍٞ ٝؿ٤َْٛ 

 

 ُْ  ر٢٘ أ٤ٓش ٛزٞح ١خٍ ٌٗٞٓ

  إ حُوِـــ٤لش ٣ؼوٞد رٖ ىحٝى                                            

 

 ٟخػض ه٬كظٌْ ٣خ هّٞ كخُظٔٔٞح

 ه٤ِلش هللا ر٤ٖ حُِّمِ ٝحُؼٞى                                               

 

 ػٖ ٗلٔٚ حٗٚ حٗ٘ي أًؼَ ٖٓ حػ٢٘ ػَ٘ حُق  ٍٟٝ       ٖٝٓ حهزخٍٙ  حٗٚ  

 ٌُٖٝ ٓخ َٝٛ ح٤ُ٘خ ٖٓ ٗؼَٙ ٫ ٣َٟ ك٢ ٌٛح حُوٍٞ ٟٓٞ ٓزخُـش  ه٤ٜيس

حٕ  حُٔئٍه٤ٖ  ح٫ىد  ًؼ٤َ ٝ ٣ؼَِ رؼٞ د٤ُْ ٓخ  َٝٛ ٖٓ ٗؼَٙ ٛخثِش ف

حٕ حَُهخرش حُي٤٘٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ك٤غ  ٓخ َٝٛ ح٤ُ٘خ حهَ رٌؼ٤َ ٓٔخ هخُٚ ر٘خٍ

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ ػَٜٙ هي كٌكض ًؼ٤َح ٖٓ ٗؼَٙ رؼي ٝكخطٚ ٝٛٞ ٓظْٜ ك٢ 

  هخٛش ك٢ حُـٍِ ٝحُٜـخء ٓؼظٔٚ

    

كوي كخٍٝ ك٢ ٓطِغ   رـ٣ََ ٝٗؼَٙ  ٣ٝزيٝ إٔ ر٘خٍ ًخٕ ُٓٞؼخ           

  رخُ٘وخثٞح١ٌُ ٣ؼَف ٗزخرٚ حٕ ٣ٜـٞٙ ك٤ٖ ًخٕ حُؼَٜ ػَٜ ٛـخء ٝ

 ر٘خ٣ٍؤَٓ  حٕ ٣َى ًخٕ ّٝ ٣َى ػ٠ِ ٛـخثٚ ٍٝ ؿ٣ََ حٓظٜـَ ر٘خٍح  ٌُٖٝ

٨ٔ٣ حُٔخكش حُ٘ؼ٣َش  ٗخػَح     ًخٕػ٤ِٚ ؿ٣ََ ك٤٘ظَٜ  ٫ٕ ؿ٣ََ 

  ُـ٣ََ ٝكخٍٝ حٓظـ٬ٍ  ظَ ػ٠ِ كزٚح٣زيٝ إٔ ر٘خٍ ٝٓغ ًُي ح٣ٞٓ٧ش 

  ؿ٣ََ ١ِذ ٖٓ ٓـ٤٘ش حٕ طـ٢٘ حر٤خصف حٓٔٚ  ك٢ َٜٗطٚ  ٣ًٝٞع  ٤ٛظٚ 

 : حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ

 

 حٕ حُؼ٤ٕٞ حُظ٢ ك٢ ١َكٜخ كٍٞ
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  هظ٬ٗخ   ٣ل٤٤ٖ ُْ  ػْ  هظِ٘٘خ                                                    

 

 ٖٓ ٗؼَ   حٜٗخ ٓظـ٢٘ ٗؼَح أك٠َ  حُٔـ٤٘ش  طًٌَ ؿؼ١َ حٕ كخٍٝ         ٝ 

  :ؿ٣ََ  ح١ٌُ طـ٘ض رٚ  كطَرض  ٝحٗ٘يص    ٖٓ ٗؼَ ر٘خٍ 

 

     ًٝحص ىٍ ًؤٕ حُزيٍ ٍٛٞطٜخ

 رخطض طـ٢٘ ػ٤ٔي حُوِذ ٌَٓحٗخ                                                 

 

 حٕ حُؼ٤ٕٞ حُظ٢ ك٢ ١َكٜخ كٍٞ)

 ( هظ٬ٗخ  ٣ل٤٤ٖ ُْ   ػْ   هظِ٘٘خ                                                    

 

 هِض حكٔ٘ض ٣خ ٓئ٢ُ ٣ٝخ ح٢ِٓ

 حكٔخٗخ  هللا   ؿِحى كخٓٔؼ٢٘٤                                                 

 

 ٣خ كزٌح ؿزَ ح٣َُخٕ ٖٓ ؿزَ

  ًخٗخ  ٖٓ  ح٣َُخٕ  ٓخًٖ ٝكزٌح                                                

 

 هخُض ك٬ٜ كيطي حُ٘لْ حكٖٔ ٖٓ

 ٌٛح ُٖٔ ًخٕ ٛذ حُوِذ ك٤َحٗخ                                               

 

 ٣خ هّٞ ح٠ًٗ ُزؼٞ حُل٢ ػخٗوش

 ٝح٧ًٕ طؼ٘ن هزَ حُؼ٤ٖ أك٤خٗخ                                                 

 

  كوِض حكٔ٘ض حٗض حُْ٘ٔ ١خُؼش

  حَٟٓض ك٢ حُوِذ ٝح٫ك٘خء ٤َٗحٗخ                                        
 

    لم أدر ما وصفها ٌمظان لد علمت
 ولد لهوُت بها فً النوِم أحٌانا                                        

 

   باتت تناولنً فاهاً فؤلثمـــــهُ 
   جنٌّة ُزّوجت فً النوم إنســانا                                           
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  كخٓٔؼ٢٘٤ ٛٞطخ ٓطَرخ ِٛؿخ

  حٗـخٗخ  ك٤ي  ٓلزخ   ٛزخ  ٣ِ٣ي                                                

 

  أٝ ًٖ  ٓلِـش  طلخكخ  ً٘ض ٣خ ٤ُظ٢٘

  ٣ٍلخٗخ   ح٣َُلخٕ ه٠ذ  ص ٖٓ                                                 

 

  كظ٠ اًح ٝؿيص ٣ٍل٢ كؤػـزٜخ

 ٓؼِض اٗٔخٗخ  هِٞس   ك٢ ٝٗلٖ                                                   

 

  كلًَض ػٞىٛخ ػْ حٗؼ٘ض ١َرخ

  ًظٔخٗخ  طول٤ٚ  ٫   ػْ  رٚ ط٘يٝ                                                

 

 أٛزلض ح١ٞع هِن هللا ًِْٜ

 ٫ًؼَ حُوِن ٢ُ ك٢ حُلذ ػ٤ٜخٗخ                                              

 

 هِض ح١َر٤٘خ ٣خ ٣ُٖ ٓـِٔ٘خ

  ح٫ٝٗخ   رخ٫كٔخٕ  حٗي كٜخص                                                    

 

 ُٞ ً٘ض حػِْ إٔ حُلذ ٣وظ٢ِ٘

 حػيىص ٢ُ هزَ إٔ حُوخى حًلخٗخ                                                    

 

 كـ٘ض حَُ٘د ٛٞطخ ٓئٗوخ ٬ٍٓ

  ٢ًٌ٣ حٍَُٔٝ ٣ٝز٢ٌ حُؼ٤ٖ حُٞحٗخ                                               

 

 ٫ ٣وظَ هللا ٖٓ ىحٓض ٓٞىطٚ

 أك٤خٗخ  حُـيٍ   حَٛ   ٣وظَ    ٝهللا                                               

 

 

ٓؼزَح   ر٘ؼَٙ ٝرخُ٘ٔخء ٝرخُل٤خس حُظ٢ حهظلٜٔخ   ر٘خٍ ٓلظٞٗخ        ًخٕ 

 : ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٤ٚ حُ٘ؼ١َ  رز٤ظٚ  حُِٖٓ ػٖ

 

 ٖٓ ٍحهذ حُ٘خّ ُْ ٣ظلَ رلخؿظٚ
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   ٝكخُ رخُط٤زخص حُلخطي حُِٜؾ                                                  

 

:  ٓؼخٍٟخ ر٤ض حُ٘خػَ ِْٓ حُوخَٓ ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٤ٚ 

 

 ٖٓ   ٍحهذ    حُ٘خّ  ٓخص  ٛٔخ  

                                         ٝ كخُ رخٌُِحص ٖٓ ًخٕ ؿٍٔٞح    

                                  

 

ٝهي  ٗظْ ك٤ٜخ    (ػزيس )ػ٘ن حَٓأس ٣وخٍ ُٜخ         ٖٝٓ حهزخٍٙ  حٗٚ  

 :٣وٍٞ ك٤ٜخحٗؼخٍح ًؼ٤َس  

 

 ُْ ٌُ َْ رِ ظِل ًْ ْْ أَ خ ُ َٓ َي  َٓ  أَر٤ُِض أٍَ

ِي                                             َٓ ََّ ٖ حُ ْٓ ْْ ٗخٍف  ٌُ ٍٍ رِ ظِلخ ًْ ك٢ِ ح َٝ 

 

 ِٚ ِل٢ رِِلزَّظِ ْ٘ ظ ْٔ َ٤َٓ َُّ ِكٍذّ  ًُ َٝ 

ِٗي                                       ََّ َٓخهْض ا٠ُِ حُ  ْٝ  َٓخهْض ا٠ُ حُـ٢ِّ أَ

 

  :  ٣ٝوٍٞ ك٤ٜخ ح٠٣خ 

 

 ٣خ ٤٘ٓش حُوِذ ا٢ّٗ ٫ أ٤ٔٓي ِ

  أ٢ً٘ رؤهَٟ أ٤ٜٔٓخ ٝأػ٤٘ـِي                                               

 

 ٣خ أ٤١ذ حُ٘خّ ٣ٍوخً ؿ٤َ ٓوظزَ

  أ١َحف حُٔٔخ٣ٝي  ا٫ّ ٜٗخىس                                                

 

 هي ٍُط٘خ ٍُٝس ك٢ حُّيَٛ ٝحكيس 

   كخػ٢٘ ٫ٝ طـؼ٤ِٜخ ر٠٤ش حُي٣ِي                                               

 

إٔ طظـخٝد ٓغ  ُٜخ  أط٤ق   أ٤ِٛش   هٜزش ٗخػ٣َش         ٣ظ٤ِٔ   ر٘خٍ  د

  حُ٘ؼ٣َش كٕ٘ٞحٍ   ٝهي  حؿخى ك٢ حؿِذٍٝف حُؼَٜ ٝطؼزَ ػٖ هٞحُؾ حُ٘لْ

ػ٠ِ   كخثوش  هيٍسًح   . ٣َٓغ ح٫ٗلؼخٍ  َٓٛق حُ٘ؼٍٞ   ه١ٞ حُلْ ًٝخٕ 

 كٜٞ   ٝحُٟٔٞٞع   حُ٘ؼ٣َش  حٍُٜٞس  ٝحُٔؼ٠٘ ٝر٤ٖ  ر٤ٖ حُِلع حُظٞك٤ن
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ً طؼخ٠ُ ٝٛزٚ هللاٝهي     ؿ٤َ   ٓظٌِق  ٓطزٞع ٗخػَ ً  ١زؼخ    ًًٝخًء  هخ٤ٓخ
  كخىحً

  كٜٞ ٣ٜق ٓـخُْ كزٚ ٖٓ ٗؼَٙ   ؿخٗزخً ٜٓٔخً  حكظَ       كخُـٍِ 

 ػٖٔ  ٣لذ ٣ٝظليع 

 :٣وٍٞ ػ٘ٚ حُـخكع 

 اٗٚ ٛٞ ٝح٧ػ٠٘ ٝٛٔخ أػ٤ٔخٕ هي حٛظي٣خ ٖٓ كوخثن ٌٛح ح٧َٓ ٓخ ٫ ٣زِـٚ )

  (س ك٢ ٌٛح حُزخد ٓخ ٤ُْ ٧كي١ هخٙ ر٘خٍ حُز٤َٜ ُٝـ

 

 

: كوخٍ  (ػٔيطٚ) ٣ًٌَ حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ ك٢ 

ك٢ كٖٔ :  أر٘خء ػَٜى   ٝٓزوض كوض أَٛ ػَٔى رْ  ): ر٘خٍ     ٓجَ 

  ٓؼخ٢ٗ حُ٘ؼَ، ٝط٣ٌٜذ أُلخظٚ ؟

  رٚ ١زؼ٢   ه٣َلظ٢  ٣ٝ٘خؿ٢٘٤  ػ٢ِ   طٍٞىٙ   ًَ ٓخ  أهزَ  ُْ ٢ٗ٧:  هخٍ 

 ك١ٌَ ،  ٝٗظَص ا٠ُ ٓـخٍّ حُلطٖ ،  ٝٓؼخىٕ حُلوخثن ، ُٝطخثق  ٣ٝزؼؼٚ

 ٓزَٛخ ،   حُظ٘ز٤ٜخص ،  كَٔص ا٤ُٜخ رلٌَ ؿ٤ي ،  ٝؿ٣َِس ه٣ٞش ، كؤكٌٔض

ٝحٗظو٤ض كَٛخ ، ًٝ٘لض ػٖ كوخثوٜخ ، ٝحكظَُص ػٖ ٓظٌِلٜخ ، ٫ٝ ٝهللا 

 (ٓخ ِٓي ه٤خى١ ح٩ػـخد ر٢٘ء ٓٔخ آط٢ رٚ 

 

:  ػ٘ٚ  ٛخ كذ ح٫ؿخ٢ٗ  ٝهخٍ

 

  (  ػٜي١ رخُزَٜس ٤ُْٝ ك٤ٜخ ؿٍِ ٫ٝ ؿُِش ا٫ ٣َٟٝٝ ٖٓ ٗؼَ ر٘خٍ)  

:  ٣ًٌَٝ ٛخكذ ح٫ؿخ٢ٗ 

 

ًخٕ ر٘خٍ ٣ٜٟٞ حَٓأس ٖٓ أَٛ حُزَٜس كَحِٜٓخ ٣ٔؤُٜخ ٣ُخٍطٚ    )    

كٞػيطٚ رٌُي ػْ أهِلظٚ ٝؿؼَ ٣٘ظظَٛخ ٤ُِظٚ كظ٠ أٛزق كِٔخ ُْ طؤطٚ أٍَٓ 

: ا٤ُٜخ ٣ؼخطزٜخ كخػظٌٍص رَٔٝ أٛخرٜخ كٌظذ ا٤ُٜخ رٌٜٙ ح٧ر٤خص 

 

   ٖٓ كذ ٖٓ أكززض رٌَح ...  ٣خ ٤ُِظ٢ طِىحى ٌَٗح                

 

    ٓوظي رخُؼ٤٘٤ٖ هَٔح ...  كٍٞحء إ ٗظَص ا٤ُي                

 

  هطغ ح٣َُخٝ ٤ًٖٔ َُٛح ...  ًٝؤٕ ٍؿغ كي٣ؼٜخ               



 

 

 

 

159 

 

   ٛخٍٝص ٣٘لغ ك٤ٚ ٓلَح .  .. ًٝؤٕ طلض ُٔخٜٗخ                

  

   ػ٤خرٜخ ًٛزخ ٝػطَح ..    .    ٝطوخٍ ٓخ ؿٔؼض ػ٤ِٚ             

 

   ٛلخ ٝٝحكن ٓ٘ي كطَح .    .   . ًٝؤٜٗخ رَى حَُ٘حد            

 

     ر٤ٖ ًحى أؿَ أَٓح                 أٝ...  ؿ٤٘ش ا٤ٔٗش             

 

   رٌ٘خس ٖٓ أكززض هزَح .       ..ًٝلخى أ٢ٗ ُْ أك٢              

 

    ٗؼَص ٢ُ ح٧كِحٕ ٗؼَح          ...ُحثَ    ٓوخُش  ا٫              

 

  ػَ٘ح ٝطلض حُٔٞص ػَ٘ح ..   . ٓظو٘ؼخ طلض حُٜٟٞ         

 

 ًَ ٓخ ٗظْ ك٢ ٌٛح حُلٖد ٣ظٔؼَ  ًخٕ ٣ٝظ٠ق ك٢ ؿٍِ ر٘خٍ أٗٚ           

ٖٝٓ حُـٍِ حُٔخى١  حُي٣خٍ ػ٠ِ  رٌخء حٍ ٖٓ حُظ٘ز٤ذ ٝح٤ُٔ٘ذ ٌٝٓ٘ حُويّ 

  ه٤ْ ٠ِ٤ُ ٝ ٖٝٓ حُـٍِ حُؼ١ٌٍ ػ٘ي ػ٘ي ػَٔ رٖ أر٢ ٍر٤ؼش ٝأهَحٗٚ 

٣ٔظِْٜ حَُه٢ حُؼو٢ِ حُلي٣غ ٝك٢ حِٓٞد ؿي٣ي   ٓخ  ٝأٓؼخُٚ رؼ٤٘شؿ٤َٔ

  ٗؼَٙ ٓخ  ٣ظٔؼَ رظؼ٣ٞٞ رَٜٙ  ٖٓ ًخٕ ٣َىى ك٢ٝ  ٝحُل٠خٍس حُؼزخ٤ٓش

:  ك٤وٍٞ حُؼ٤ٖ ك٢ طوي٣َ حُـٔخٍرٌٔخٕ  إٔ حُٔٔغ ٣لَ ٓٔؼٚ ك٤غ حػزض 

: 
وشٌ ِٗ ِٞ حُل٢ِّ ػخ ُِزْؼ  ٢ًِْٗ ِّ أ ْٞ   ٣خ ه

َُ٘ن هْزَ حُؼ٤َْٖ أْك٤خَٗخ                                                   ٝح٧ًُٕ طَْؼ

 

ْْ ُٜ ُِْض َُ ١ كوُ ٌِ ْٜ َٖٔ ٫ طََٟ طَ   هخُٞح رِ

                                               ُٕ خَٗخ ح٧ًُ ًَ َِْذ ٓخ   ًخُؼ٤َْٖ طُْئط٢ِ حُوَ

 

    ػ٘يٙ ٝهي حؿخى ك٤ٜخ  ك٢ ٤ٛخؿش ٗؼَ حُـٍِس  ػـ٤زش رَحع            كٌٜٙ 

ٌمتنً الكلمات البسٌطة العذبة و بشار  من الشعراء المجددٌن فمد كان 
الرلٌمة  المحببة  من مسامع عامة الناس دون تبذّل لؽوي بتطوٌع 

اللؽة، و ببحر رالص لابل للؽناء والطرب فً عصره  وبشعر حضري 
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 على المكشوؾ ، ال حاجة للشكوى من الحرمان،   بهناعم ٌهدهد
 أول من جعل األذن  بشارؾونمض العهد والهجران ، والتلمٌح والرمز 

 :تعشك لبل العٌن أحٌانا ً
 

  ٌا لوم اذنً لبعض الحً عاشمة 
 واألذن تعشك لبل العٌن أحٌانا                                            

  لالوا بمن ال ترى تهذي؟فملت لهم
 األذن كالعٌن توفً الملب ما كانا                                         

 
حسب ي   أعٌن اآلخرٌن اه ترفٌما  ٌخشى أْن تنسى أذنه ، هوكؤّن       

  هم إنَّ إحساسه لٌفوق إحساس وا ا ببصٌرتهم  دون إحساسٌن بصرمال
 :لاببل ر المعنى اكرٌخجل من تال وانه 

 
 فملت دعوا للبً وما اختار وارتضى
 فبالملب البالعٌن ٌبصره واللب                                           

 
  وما تبصرالعٌنان فً موضع الهوى

 وال تسمع األذنان إال من الملب                                            
:  وكذلن  ٌمول 

 
 لالت عمٌل بن كعب إذ تعلمها

  للبً فؤضحى به من حبها أثــــُر                                       
 

 أنّى ولم ترها تصبو ؟فملت لهم 
  إن الفإاد ٌرى ما ال ٌرى البصُر                                        

 

:    ٣ٝوٍٞ ك٢ ه٤ٜيس حهَٟ ٢ٛٝ ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر٢ 

 
  بلّؽوها إذا أتٌتم حماها 

  أننً متُّ فً الؽـــرام فداها                                            
 

 واصحبوها لتربتً فعظامً
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 تشتهً أْن تدوسها لدماها                                             
 

 رحمة رّب لسُت أسؤل عدالً
 رب خذنً إن أخطؤت بخطاها                                          

 
  دع سلٌمى تكون حٌث ترانً

 أو فدعنً أكون حٌث أراها                                             

 

٣ؼظٔي ػ٤ِٜخ  ك٢ طٞك٤َ  ٓخ ٣٘لوٚ  ح٤ُِٓٞش حُظ٢          حٓخ ٓي٣لٚ  ٝٛٞ 

ٌُح ًخٕ ٓزخُـخ   ك٢ ٌِٓحطٚ  ك٢ ك٤خطٚ ٝح١ٌُ ٣لظخؿٚ ٤ُ٘لوٚحُٞك٤َ حُٔخٍ ٖٓ 

٣ؼي حُٔي٣ق أْٛ  ٩ٝؿَحثٚ رخُؼطخء ٝ حُٔٔيٝف ٟك٢ ٓيحثلٚ ١ٔؼخ ك٢ ٍٝ

ََّ ر٘خٍحً رخُظَحع  ٓٞحء   حُويٓخء   ك٤ٚ ػ٠ِ ٜٗؾ كخكع  كوي  ؿَٝ ٝٛ

ٝٓظخٗظٜخ، أٝ ٖٓ ك٤غ حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ  ٍٝٛخٗظٜخ   ح٧ُلخظ   ؿِحُش ٖٓ ك٤غ

 رخُـٍِ ٝح٤ُٔ٘ذ ػْ  ٓخٍ ػ٤ِٚ حُويٓخء ك٤غ ًخٗٞح ٣زيحإٕ هٜخثي حُٔي٣ق

   ر٘خٍ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٓيحثلٚ ، ٌٝٛح ٓخ ٌِٓٚ    ػْ حُلٌٔش حُٞٛق ػْ حُٔيف

ٝأهٌ ٣وِغ ػ٠ِ ٓٔيٝك٤ٚ ٖٓ حُوِلخء  . ٝح٧ه٤ِش  ٗلْ حُٔؼخ٢ٗ رَ حكظٌٟ

 حُـخ٤ِٕٛٞ   حُ٘ؼَحء  ٗلْ ح٤ُْ٘ حَُك٤ؼش حُظ٢ ١خُٔخ هِؼٜخ ٝح٫ُٞس

 ٝحُ٘ـخػش  ٝحُٜلخص حُي٤٘٣ش حُظ٢  حٌَُّ ٝحَُٔٝءسٓؼَ  ٝح٤ٓ٬ٓ٩ٕٞ 

 ٣وٍٞ ك٢  حكي .ػ٠ِ ٓٔيٝك٤ْٜ ٖٓ حُوِلخء ٝحٍُُٞحء  هِؼٜخ ح٤ٓ٬ٓ٩ٕٞ

: ٓٔيٝك٤ٚ 

 

           ُُٜٚ ْؿ َٝ َم  ََ ْٗ ِي أ ْٔ َل ِْ  اًَِح ِؿجظَُٚ ُ

حٓشَ رخَُلٔي                                            ََ  ا٤ََُِْي ٝأْػَطخَى حٌُ

 

 ٗي٣ي ح١ُٞؤس ك٢ ٛـخثٚ هخٛش  كوي ًخٕ  ر٘خٍحُٜـخء  ػ٘ي           حٓخ  

ًٝخٕ   كٌخٕ  ٣ٜـْٞٛ  َٓحُٜـخء  ػ٠ِ ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣ٔظ٘ؼٕٞ ػٖ ػطخثٚ

  ٓٞؿؼخ  ك٠٤َرٚ َٟرخ ٗي٣يح ٙ ٕ أر٤ٚ كٌ٘ٞ ح٠ُ  ؿخإٝح ٛـخ هٞٓخ  اًح 

   :   ٫ر٤ٚ  طوٍٞ طل٘ٞ ػ٤ِٚ ٝكٌخٗض أٓٚ

 (!ًْ ط٠َد ٌٛح حُٜز٢ ح٣َ٠َُ ، أٓخ طَكٔٚ- 

 ٌُٝ٘ٚ ٣ظؼَٝ ُِ٘خّ ك٤ٌ٘ٞٗٚ   ا٢ٗ ٧ٍكٔٚ ر٠ِ ٝهللا : حرٞٙ ُٜخ ك٤وٍٞ 

 :  كٔٔؼٚ ر٘خٍ كطٔغ ك٤ٚ كوخٍ ُٚ  ا٢ُ
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 ٝا٢ٗ إ أُٔٔض  ٣خ أرِض إ ٌٛح ح١ٌُ ٣ٌ٘ٞٗٚ ٢٘ٓ ا٤ُي ٛٞ هٍٞ حُ٘ؼَ  - 

أ٤ُْ هللا ٣وٍٞ :  كوَ ُْٜ   كبٕ ٢ٌٗٞٗ ا٤ُي   أؿ٤٘ظي ٝٓخثَ أ٢ِٛ  ػ٤ِٚ 

   ٤ُْ ػ٠ِ ح٧ػ٠ٔ كَؽ: 

 كخَٜٗكٞح ْٝٛ   هخٍ ُْٜ ٓخ هخُٚ ر٘خٍ   ح٠ُ  حر٤ٚ  كِٔخ ػخٝىٝٙ ٌٗٞحٙ

  : ٣وُٕٞٞ 

 .  كوٚ رَى أؿ٤ع ُ٘خ ٖٓ ٗؼَ ر٘خٍ- 

 

   ١ٝزغ ٓؼٚ ػ٠ِ حُٜـخء ر٘خٍ ١زغ ػ٠ِ حُ٘ؼَ ٌٓ٘ كيحػظٚ           ف

 كوي ػَف رًٌخثٚ حُلط١َ ٝإٔ  ٝكذ حُظٌٔذ ٝحُٔوَ رخُي٣ٖ ٝحُ٘خّ 

 ُْٝ ٣ظلٞد ٖٓ حُؼزغ  ٙ ٤ُ٘ـٞ ٖٓ ػوخرٚ أر٢ كؼزغ د ٝحُيٙ ٓخًؽ ؿخَٛ 

ؿؼَ ح٧ػ٠ٔ ر٣َجخ ٖٓ  ك٤غ    كؤُٜٝخ ا٠ُ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ  ح٣ٌَُْ  رآ٣ش حُوَإٓ 

 ٖٓ  ح٫ػ٠ٔ   ٫ طوٜي ا٫ اػلخء حُٔزخًٍش حهظَكٚ ، ٝح٣٥شٓخ ح٩ػْ اًح 

 حُظٌخ٤ُق حُظ٢ ٫ هزَ ُٚ رٜخ ًخُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا   

 

ك٢  ٓظـيى س ٖٓ حُلٌٔش  ؿي٣يس  ه١ٞ٤خً  ٗؼَٙ ح٠٣خ  ك٢         ٝٗـي  

 :ٖٓ ًُي هُٞٚ   حٓظِٜخٓٚ 

 

       ً       اًح ً٘ض ك٢ ًَ ح٧ٍٓٞ ٓؼخطزخ

 ٛي٣وي ُْ طِن ح١ٌُ ٫ طؼخطزٚ                                            

 

 اًح أٗض ُْ طَ٘د َٓحٍحً ػ٠ِ حُوٌٟ      

 ظٔجض ٝأ١ حُ٘خّ طٜلٞ ٓ٘خٍرٚ                                       

 

   ك٠َد رخ٤ُٔخ١ . رخُِٗيهش حطْٜ ك٢ آهَ ك٤خطٚ .:          ٖٝٓ حهزخٍٙ 

 ٓزذ ٝكخطٚ  (١زوخص حُ٘ؼَحء ) ٙ  ك٢ ًظخد ٝهي ًًَ حرٖ حُٔؼظِ. ٓخص كظ٠

 : كوخٍ

 

ٝأٗؼخٍ   هٜخثي   ُٝٚ  حُلٜلخء  حُزِـخء  حُوطزخء ًخٕ ر٘خٍ ٣ؼي ٖٓ)     

   ري٣ٖ  ٣ي٣ٖ  رؤٗٚ  حُٜٔي١  ك٠ٗٞ رٚ رؼٞ ٖٓ ٣زـ٠ٚ ا٠ُ ًؼ٤َس

 :  ه٤َ ُِٜٔي١ رَ :  ٝه٤َ  كوظِٚ حُٜٔي١  حُوٞحٍؽ

   كوظِٚ  ٣ٜـٞى اٗٚ     
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ٝهي ًًَ . ك٠َد رخ٤ُٔخ١ كظ٠ ٓخص. ٝحطْٜ ك٢ آهَ ك٤خطٚ رخُِٗيهش.         

:  ٓزذ ٝكخطٚ كوخٍ  (١زوخص حُ٘ؼَحء )حرٖ حُٔؼظِ ك٢ ًظخرٚ 

 

ًخٕ ر٘خٍ ٣ؼي ٖٓ حُوطزخء حُزِـخء حُلٜلخء ُٝٚ هٜخثي ٝأٗؼخٍ ًؼ٤َس  ) 

ك٠ٗٞ رٚ رؼٞ ٖٓ ٣زـ٠ٚ ا٠ُ  حُٜٔي١  رؤٗٚ  ٣ي٣ٖ  ري٣ٖ  حُوٞحٍؽ   

 : رَ ه٤َ ُِٜٔي١:  كوظِٚ حُٜٔي١  ٝه٤َ

 

     اٗٚ  ٣ٜـٞى  كوظِٚ  ٝح١ٌُ ٛق ٖٓ ح٧هزخٍ ك٢ هظَ ر٘خٍ أٗٚ ًخٕ 

َٟرٚ : ٣ٔيف حُٜٔي١  ٝحُٜٔي١ ٣٘ؼْ ػ٤ِٚ  ك٢َٓ  رخُِٗيهش  كوظِٚ  ٝه٤َ

   (َٟد ػ٘وٚ: ًً كٔخص  ٝه٤َ ١ٞٓخ ٓزؼ٤ٖ 

 

:  ٣ؼوٞد ٝهخٍ ٣َُٝٙ ًخٕ حُٜٔي١ هيّ حُزَٜس كيهَ ػ٤ِٚ       ٝه٤َ  

 ر٘خٍ ُٗي٣ن ٝهي ػزظض حُز٤٘ش ٝهي ٛـخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  إٔ  .- .

٠٣َٝرٚ رخ١ُٞٔ كظ٠ .. كؤَٓ هخثي ح١َُ٘ش أ ٕ ٣وزٞ ػ٠ِ ر٘خٍ رٖ رَى 

 كؤهٌٝٙ ك٢ ٍُٝم ٝؿِٔٞح ٠٣َرٞٗٚ ػ٠ِ حَُٜ٘ كٌِٔخ َٟرٞٙ  حُٔٞص 

 طوخٍ ػ٘ي حُؼَد ُٖٔ   ًِٔش  كْ ٢ٛ  ٝ(كْ  ) رخُٜٞص هخٍ ر٘خٍ 

 : كوخٍ رؼ٠ْٜ. أكْ رخ٧ُْ 

 .َٗحٙ ٣لٔي هللا طؼخ٠ُ  حٗظَٝح ا٠ُ ُٗيهظٚ ٓخ-  

  ٛٞ كظ٠ أكٔي هللا ػ٤ِٚ (أػ٣َي)   ٣ِٝي:كوخٍ ر٘خٍ. 

ػ٠ِ ٛيٍ  كؤُو٢  أَٗف ػ٠ِ حُٔٞص كٔخ َٝٛ ا٠ُ حُٔزؼ٤ٖ ١ٞٓخ... 

: حُٔل٤٘ش كوخٍ ر٘خٍ

 :  ٤ُض ػ٤ٖ حُ٘ٔؤن طَح٢ٗ ك٤ٖ ٣وٍٞ 

 ( ط٤ْ أػ٠ٔ ك٢ ٓل٤٘ش     إ رـ٘ــخٍ رـــٖ رـــَى)       

 

َ  ٓزؼ٤ٖ ػخٓخ  ًٝخٕ ٓٞطٚ  ٓ٘ش ػْ ٓخص ٖٓ ٓخػظٚ       ّٔ  198\ ٝهي ػ

.  ٬٤ٓى٣ش 813 –ٛـ٣َش 

 

 ىكٖ ٓغ حُ٘خػَ  حُو٤ِغ  كٔخى ػـَى ، كٌؤٕ ح٧هيحٍ  ٝه٤َ  أٗٚ        

ٗخءص إٔ طـٔغ ر٤ٖ ٣ٌٖٛ حُ٘خػ٣َٖ ك٢ هزَ ٝحكي ، رؼي إٔ ط٘خكَح ٗطَح 

.  ٝطزخػيح  ٝطوخٍٟخ أهٌع حُٜـخء ٖٓ ك٤خطٜٔخ
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     ٝك٢ حُوظخّ  حًًَ ٤ٔ٤ٓش  ر٘خٍ رٖ رَى ك٢  ٓيف  حرَح٤ْٛ  ح٫ٓخّ   رٖ 

ػزي هللا حُٔلٞ رٖ حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ حُٔز٢ رٖ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ ٢ٍٟ 

: هللا ػْٜ٘  ٝحُظ٢ ػيُٜخ ح٠ُ ٓيف  حٍُٜٔ٘ٞ

 
  أبا جعفر ما طول عٌش بدابم 

   وال سالم عما للٌل بسالم                                                    
: للب هذا البٌت فمال أبا مسلم 

 
   على الملن الجبار ٌمتحم الردى 

    وٌصرعه فً المؤزق المتبلحم                                              
 
  كؤنن لم تسمع بمتل متوج  

    عظٌم ولم تسمع بفتن األعاجم                                              
 
  تمسم كسرى رهطه بسٌوفهم 

   وأمسى أبو العباس أحبلم نابم                                               
:  الولٌد بن ٌزٌد   به ٌعنً

 
  ولد كان ال ٌخشى انمبلب مكٌدة  
   علٌه وال جري النحوس األشابم                                             
 
  ممٌما على اللذات حتى بدت 

   وجوه المناٌا حاسرات العمابم                                                
 
  ولد ترد األٌام ؼرا وربما  
   وردن كلوحا بادٌات الشكابم                                                  
 
  ومروان لد دارت على رأسه الرحى 

   وكان لما أجرمت نزر الجرابم                                                
 
  فؤصبحت تجري سادرا فً طرٌمهم  
   وال تتمً أشباه تلن النمابم                                                    
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  تجردت لئلسبلم تعفو سبٌله  
   وتعري مطاه للٌوث الضراؼم                                               
 
  فما زلت حتى استنصر الدٌن أهله 

   علٌن فعاذوا بالسٌوؾ الصوارم                                              
 
  فرم وزرا ٌنجٌن ٌابن سبلمة  

    فلست بناج من مضٌم وضابم                                               
 

 جعل موضع ٌابن سبلمة ٌابن
  مسلم   أبً  أم وهً وشٌكة                                                 
 
  لحا هللا لوما رأسون علٌهم 

  وما زلت مرإوسا خبٌث المطاعم                                            
 
  ألول لبسام علٌه جبللة  

    للمكارم   عاشما  ؼدا أرٌحٌا                                                 
 
  من الفاطمٌٌن الدعاة إلى الهدى  
   جهارا ومن ٌهدٌن مثل ابن فاطم                                             
 

: هذا البٌت الذي خافه وحذفه بشار من األبٌات 
 
  سراج لعٌن المستضًء وتارة 

   ٌكون ظبلما للعدو المزاحم                                                    
 
  إذا بلػ الرأي المشورة فاستعن 

   براي نصٌح أو نصٌحة حازم                                                 
 
  وال تعجل الشورى علٌن ؼضاضة  

   للموادم   لوة  الخوافً  فإن                                                  
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  وما خٌر كؾ أمسن الؽل أختها 

  وما خٌر سٌؾ لم ٌإٌد بمابم                                                   
 
  وخل الهوٌنا للضعٌؾ وال تكن 

  (نإوما فإن الحزم لٌس بنابم                                                  
 
 وحارب إذا لم تعط إال ظبلمة )

 (شبا الحرب خٌر من لبول المظالم                                            
 
 
 
 
 

 *****************************************
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                              11 
 
 

             الحسن بن هانا 
 (ابو نإاس)                  

 

 

     
 

   بن صباح بن عبد األول   الحسن بن هانًء ابو نإاس هو         
  وٌكنى  النّواسً  وكذلن  ٌكنى    الحكمً ال عبدالجد بن عبد هللا 

ًّ  اٌضا   بابً عل
 
  ولد فً االحواز  من اب عربً  وام فارسٌة  ثم انتمل الى البصرة     

الحال  معدمة  فً البصرة وترعرع فٌها   فً رعاٌة  ام فمٌرة  نشا
     بٌه صؽٌرا بؤه الموت أبعد ان رز

 
 البصرة   فً واللؽة  االدب  اس على  مجالسإابو ن ردد          ت

العربٌة  ومركز  اشعاع من مراكز الثمافة كبٌرة   حاضرة التً كانت 
 و اكتسب من االدب والشعر  ولد حفظ المرآن الكرٌم االسبلمٌة و

  جماعة  اخرٌن   مع ر الى الكوفةهاجالكثٌر ثم  الشًء
 

  والبةمثل    خلعاء تتلمذ على ٌد شعراء ماجنٌن   فً الكوفة       و 
كثٌرا  ولال   بهم  ثرأ فت  وؼٌرهما   الضحان والحسٌن   بن الحباب

فً صباه سارحٌث الخلٌع الشعر و بالمذكر الكثٌرمن الشعر فً الؽزل
: ٌمول.  فً طرٌك اللذة واالنهٌار الخلمًوشبابه 
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ٖٓ ٣ٌٖ ٣ؼ٘ن حُ٘ٔخء كب٢ٗ  

ُٓٞغ حُوِذ رخُـ٬ّ حُظ٣َق                                                   

 
الرشٌد الخلٌفة  هارون  نزح ابو نإاس الى بؽداد  واتصل ب       

 وشاعر من واعتبره ندٌمه الخاص ومدحه  فمربه الخلٌفة الرشٌد 
:  شعراء  الببلط  العباسً  وٌمول  فً  مدحه للرشٌد 

 
  تبارن من ساس األمور بمدرة

  وفضل هـــارونا على الخلفاء                                          
 

 نران بخٌر ما انطوٌنا على التمى 
  وما ساس دنٌانا أبو األمناء                                           

 
 إمام ٌخاؾ هللا حتى كــــــؤنه 

  ٌإمل رإٌــــــاه صباح مساء                                          
 

 أشم طوال الساعدٌن كؤنمـــــــا 
   ٌنـــــــــاط نجادا سٌفه بلواء                                          

 
:  ومن  مدٌحه له اٌضا  هذه المصٌدة 

 
  خلك الزمان وشرتً لم تخلك

  ورمٌت فً ؼرض الزمان بؤفوق                                      
 

 تمع السهام وراءه وكؤنـــــه 
  أثــــر الخوالؾ طالب لم ٌلحك                                         

 
 وأرى لواي تكاءدتها رٌثة 

  فإذا بطشت بطشت رخو المرفك                                       
 
 هذا أمـــٌر المإمنٌن انتاشنًو
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 والنفس بٌـــن محنجر ومخنك                                          
 

 نفسً فداإن ٌوم دابك منهما 
  لوال عواطؾ حلــــمه لم أطلك                                         

 
 حرمت من لحمً علٌن محلبلً 

  وجمعت مـــن شتى إلى متفرق                                        
 

 فالذؾ برحلن فً جناب خلٌمة 
  سباق ؼاٌـــــــات بها لم ٌسبك                                        

 
 وأخفت أهل الشرن حتى إنه 

  لتخــافن النطؾ التً لم تخلك                                         
 

        واشتهر  بالمجون  والمنادمة  وكثٌرة اخباره  وحكاٌاه  مع  
: الخلٌفة  الرشٌد  ونذكر  منها  على سبٌل المثال  ال الحصر

 
على الخلٌفة  هارون الرشٌد فوجده جالساً ابو نإاس  دخل       لٌل 

وأنواع  علٌها من الحلً  خالصة   تدعى  سوداء جارٌة  وإلى جانبه 
 والخلٌفة   ماال ٌوصؾ فصار الشاعر ٌمتدح الخلٌفة  الجواهرو

 أنه  وٌبدو  لصٌدته  إلى  ٌنتبه  فلم  خالصة   بجارٌته عنه منشؽل 
  كتب من مجلس الخلٌفة  ابو نإاس  فلما خرج  علٌها  لم ٌكافبه 

:  على باب الخلٌفة
 

   لمد ضاع شعري على بابكم
  كما ضاع در على خالصة                                       

 
سوداء مطولة بالحلً عاطلة من الجارٌة هً الوخالصة كما ذكر      

 المتواضع لكن  خالصة جمال   أمام  الجمال وضاعت روعة الجواهر
 .  ٌحبها   كان الخلٌفة
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بعض  من   البٌت          سمعت خالصة  ان ابا  نإاس  كتب  هذا
وأمر الرشٌد  من  ذلن   فؽضب  لخلٌفة ا فشكته الى  رجال الخلٌفة

 وهم بالفتن به  على فعلته  على   وعاتبه . بإحضار الشاعر
  : ٌا أمٌر المإمنٌن كذبوا وإنما للت :  ابو نإاس فمال
 

 لمد ضاء شعري على بابكم
 كما ضاء در على خالصة                                       

 
 ومن اخباره ونوادره اٌضا  

 
  خمر  شاهد أبا نواس وفً ٌده زجاجة        لٌل ان الخلٌفة الرشٌد 

 ماذا فً ٌدن ٌا أبا نواس : فسؤله 
   زجاجة لبن ٌا أمٌر المإمنٌنهذه : فؤجاب 

 هل اللبن أحمر اللون و: فمال الخلٌفة
 .  خجبل منن ٌا أمٌر المإمنٌن الزجاجة أحمرت: فمال 

  وعفا عنه فؤعجب الخلٌفة من بداهته 
 
 ومدح  بعد وفاة الرشٌد الى مصرالشاعر ابو نإاس وسافر       

: وفً مدحه الٌه  ٌمول والٌها هنان وظل فٌها سنة كاملة 
 

 ...أنت الخصٌب وهذه مصُر 
 بحُر   فكبلكما   فتدفما                                         . 
 

 ..ال تمعدا بً عن مدى أملً 
 عذُر  شٌبا فما لكما به                                         .
 

 . وٌحّك لً إذ صرت بٌنكما 
  فمُر بساحتً ٌحّل   أال                                        .
 

 .. النٌل ٌنعش ماإه مصرا 
 وندان ٌنعش أهله الؽمُر                                         
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 ومدحه  االمٌن   الخلٌفة ببلط  فً  اد  وبمًدرجع بعدها الى بػ     

: ٌمول  فً مدحه لبلمٌن 
 

 ملكَت على طٌر السعادة والٌمِن 
  وحزُت إلٌـَن الملَن ممتبـل السن                                       

 ًِ
 لمد طـابت الدنٌـا بطٌب محمٍد 
  وزٌدْت به األٌاُم حسناً إلى حسن                                 

 ِ 
 ولوال األمٌن بن الرشٌد لما انمضت  

 رحى الدٌن، والدنٌا تدور على حزن ِ                                    
 

 لمد فن أؼـبلل العناة محمـٌد 
 وأنزل أهل الخـوؾ فً كنؾ األمن ِ                                      

 
 إذا نحن أثنٌنا علٌن بصالح ٍ  

 فؤنت كما نثنً، وفوق الذي نثنً                                        
 

 وإن جرت األلفـاظ ٌوماً بمدحٍة 
  لؽٌـرن إنساناً، فؤنت الذي نعنً                                      

 
  

راء  طابفة من الشع عنده لد اجتمع   ولٌل ان الخلٌفة المامون 
: أٌكم المابل:  فمال لهم 

 
 فلمــا تحســاها ولفنــا كؤننــا 
  نـرى لمـرا فـً األرض ٌبلػ كوكبا                                  

 
 أبو نواس : لالوا 
 :فؤٌكم المابل: لال 

 إذا نــزلت دون اللهـاة مـن الفتـى 
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  دعــا همـه عـن صـدره برحـٌل                                      
 

 أبو نواس :لالوا 
 :فؤٌكم المابل: لال 
 

 فتمشـــت فـــً مفـــاصلهم 
 كتمشــً الــبرء فــً الســمم                                         

 
 أبو نواس :لالوا 
 فهو أشعركم: لال 

 
      نظم ابو نإاس الشعر فً  اؼلب الفنون  الشعرٌة واجاد فٌها 

واكثر من شعر الخمرة ووصؾ مجالسها وتؽزل بالمذكر ولدٌه نزعة 
 طزؼٚ أرٞ ٝهي  طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي١ ٝحُزٚ رٖ حُلزخد ٝ. ظاهرة شعوبٌة 

 ٝٓـٕٞ   ٝأؿَٟ ػ٠ِ ُٔخٗٚ ؿ٫ًِ ك٤ٚ ػزغ ٗٞحّ ك٢ ٌٓٛزٚ

 كٜٞ ٣ظؼَٝ ك٢ ٗؼَٙ حُٔل٠ٞف ا٠ُ ح٩ٓخء  ٝحٓظٜظخٍ ٝك٤ٞح٤ٗش

 ا٠ُ اٗزخع   ٤ٔ٣َ ك٢ حُٞحهغ   ٝٛٞ ٣ظظخَٛ رخُلذ ٝحُٜٟٞ ٌُ٘ٚ ٝحُو٤خٕ

ٛٔٚ إٔ ٣ٞهظٜخ اًح هٔيص ٝ  ؿَحثِٙ حُـ٤ٔ٘ش ِٝٗٝحطٚ حُز٤ٔ٤ٜش

 ٝٛٞ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛح ًِٚ ٣ـِٞ ٣َٝٔف ك٢ ح٤َُٔ  ٣ٝظٔؼ٤َٛخ اًح ٗخٓض

 ٝى٣ٞحٗٚ كخكَ رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ ٝحُظـٍِ رٜٖ    ٗٔخء ا٠ُ ٓؼخَٗس حٍ

 ٝاًح  ٝحَُؿزش حُـخٓلش.  ح١ٌُ ٣ٔٞؽ رخُٜ٘ٞس حُٔظؤؿـش حُ٘ؼَ حُيحػَ

 ٝحُلُٞ رٜخ   ٜٖٓ٘  ُِوزِش  ١ِزٚ  كل٢  ٢ٗء  ك٢  ٣ظَٜ ًخٕ ط٣ٌٜزٚ

: رؼي حٓظ٘خع ٜٝٗذ

 
  بها  ففزت لبلة سؤلتها 

 بعد امتناع وشدة التعب                                        
 

 فملت باهلل ٌا معذبتً
 جودي بؤخرى ألضً بها أربً                                 
 

 فابتسمت ثم أرسلت مثبل

  بالكذب  لٌس العجم ٌعرفه                                     
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 واحدة  تعطٌن الصبً   ال

 الطلب  بؤعنؾ   أخرى  ٌطلب                                
 

الشاعر أستاذه المباشر بتؤثر  أبو نواس فً شعره الماجن إنما        ؾ
 فً  تتلمذ على ٌدٌه والبة بن الحباب الذي كان شاعراً ظرٌفاً ؼزالً

 وجاراه   فؽرؾ من بحره  طفولته وصباه  عندما  لدم الى  الكوفة 
:-  ومن لوله فً الخمرة .شعره فً 

 
                        دع عنن لومً فإن اللوم إؼراء

 وداونً بالتً كانت هً الداء                                        
  

صفراء ال تنزل األحزان ساحتها 
  حجر مسته سراء لو مسها                                          

  
 واللٌل معتكر  لامت بإبرٌمها

 فبلح من وجهها فً البٌت ألالء                                      
 

فؤرسلت من فم اإلبرٌك صافٌة 
  إؼفاء    بالعٌن كؤنما أخذها                                         

 
رلت عن الماء حتى ما ٌبلبمها 

 لطافة وجفا عن شكلها الماء                                         
 

فلو مزجت بها نوراً لمازجها 
وأضواء    أنواراً  حتى تولد                                          

 
دارت على فتٌة دان الزمن لهم 

  شاإوا   إال بما فما ٌصٌبهم                                         
 

لتلن أبكً وال أبكً لمنزلة 
  هند وأسماء  تحل بها كانت                                         
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حاشا لدرة أن تبنى الخٌام لها 

 وأن تروح علٌها اإلبل والشاء                                       
 

: فمل لمن ٌدعً فً العلم فلسفة
 حفظت شٌباً وؼابت عنن أشٌاء                                     

 
 

  ولد تاب  ابو نإاس فً اخرٌات  اٌامه  وله شعر جمٌل فً  مجال  
: توبته  واالستؽفار  

 
 ٌا رّبِ إْن عـَظـُمْت ذنوبً كثرة ً

 فلمد علمُت بؤنَّ عفوَن أعظــُم                                          
 

 إْن كاَن ال ٌرجوَن إال مـُحســـن ٌ 
   فبمـَْن ٌلوذ ُ وٌستجٌُر المجـرُم                                       

 
عا   أدعوَن ربـًِّ كما أمرَت تـضرُّ

  فإذا رددَت ٌدي فمْن ذا ٌرحـُم                                         
 

جـــــــا   ما لً إلٌَن وسٌلة ٌ إال الرَّ
ًَّ مـُســـلم                                             وجمٌل ظنـًِّ ثمَّ أن

 
 

  وعندما حج ابو نإاس وتطوؾ فً الكعبة المشرفة  لال مبتهبل 
: منشدا 

 
إلهنــا  ما  أعدلن                 ملٌن  كل مـن  ملن 

 
لبٌن  لد  لبٌت لن                  لبٌن إن الحمد  لن 

 
                      والملن ال شرٌن لن 
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واللٌل  لما  أن حلن            والسابحات فً  الفلن 

 
على مجاري المنسلن              ما خاب عبـد أملن 

 
أنت لـه حٌث  سلن                لوالن ٌـا رب هـلن 

 
ٌا مخطباً مـا أؼفلن                عجل  وبـادر أجلن 

 
واختم بخٌر عملن                   وال تـسوؾ أمـلن 

 
 لبٌن إن الحمد  لن                لبٌن  لـد  لبٌت  لن

 
     ٌعتبر ابو نإاس من الشعراء  المجددٌن  فً الشعرالعربً من 

حٌث التطوٌر وادخال المحسنات البدٌعٌة والتشبٌهٌة وبناء المصٌدة 
. الشعرٌة الجدٌدة شكبل ومضمونا  

 
 

  الموافمة لسنة  هجرٌة198 \ فً بؽداد سنة ابو  نإاس  توفً    
  مٌبلدٌة ودفن فٌها  813\
 

 : االبٌات    ومن جمٌل شعره هذه
 
 

ٌْـص لَصّبِ ماِء  نََضْت عنها المَِم
َد َخـدَّها فَـْرُط الحٌـاِء                                             فَـَورَّ

 
ْت َولَْد ولَابَلَـِت النَِّسٌـم    تَعَـرَّ

 بُِمْعـتَدٍل أَرّق مـَِن الـَهـَواِء                                           
 

 وَمـدَّْت َراَحة كالـَماِء مْنَهـا
 إلـى َمـاٍء ُمعَـّدٍ فـً إنَـاِء                                             
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ـْت ا أَْن لََضـْت ِوْطًرا َوهَمَّ  فَلَمَّ

َداِء                                             َعلى َعَجـٍل ِلتَـؤُْخذَ بالـّرِ
 

ٌْب على التََّدانً لِ  َرأَْت َشْخص الرَّ
ٌـاِء                                          فَؤَْسبَلَِت الظَّـبلََم على الّضِ

 
ٌْـٍل  فَؽَـاَب الّصْبُح ِمْنها تَْحَت لَ

 َوَظلَّ الـَماُء ٌَْمُطـُر فَْوَق َمـاِء                                         
 

 فَُسْبَحـاَن اإللـِه َولَْد بََراهـا
   َكؤَْحَسِن َما ٌَُكوُن ِمَن النَِّسـاِء                                        

 
 
 
 
 
 

 *********************                    
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  حَُه٢ رٖ  ػخرض ر٤ؼشٍ

 
  
 

.  ٍر٤ؼش رٖ ػخرض رٖ ُـؤ رٖ حُؼ٤ٌحٍ ح٧ٓي١ حَُه٢                ٛٞ 

 . ُوذ رخُـخ١١ٝ  (حػ٠ٔ )  ًخٕ ٣ََٟحً 

 

 ٬٤ٓى٣ش  طو٣َزخ  رٔي٣٘ش حَُهش  733-  ؿ٣َش ٛـ 120 /ٓ٘ش   ُٝي     

. حُٞحهؼش ػ٠ِ َٜٗحُلَحص ر٤ٖ حُؼَحم ٝحُ٘خّ  ٗ٘ؤ ك٤ٜخ

 

ٝهي َٛف رٌُي ك٢ ك٢ ١لُٞظٚ  كلوي رَٜٙ ك٢ ػ٤٘٤ٚ   رَٓي   ٝ أ٤ٛذ 

: هُٞٚهٜخثيٙ  داكيٟ 

 

ِٕ كخكظٔز٢  ػ٤٘خ ٍر٤ؼشَ ٍٓيحٝح

ْلٍَِش                                         ِٚ  ِٓ٘ي ًَ ِٓي   ط٘ل٤ ََّ  ٖٓ حُ

 

َْ ِٓ٘ي ػ٤٘خُٙ ك٬ ٌٍٓي  إ طٌظل

ََ ح٧رَي                                           ػ٠ِ ٍر٤ؼشَ ٣ُْو٠٘ آه

 

 

 ٝطٌؼَٙ ػ٤ِٚ  ك٢  ٛزخٙ ًخٗض أٓٚ طؼوِٚ ك٢ ُزخٓٚ ١لُٞظٚ ٝك٢       

:  ه٤لش ػ٤ِٚ ٖٓ حُزَى ٝهي هخٍ ٓخهَحً ٜٓ٘خحُ٘ظخء

 

َّٕ  ٝر٬ث٢            أ٢ٓ     أ
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أػوِظ٢٘ ربُح١ٍ                                      

كبًح ٓخ هٔض أ٢٘ٓ        

َّْ ه١َٜ رخٗزظخٍ                                    ٛ

َُّ ًح أكَٔ ٝكي١        ً

٢ كَح١ٍ                                   ّٓ َٖ ٖٓ أ أ٣

ظخ        َّٓ  ٍٝر٢   ٌٛح  أ

                               ٍٕ َُ رًَٝ ْٔ  روخ١ٍ  ِك

         ٍٕ ظخ ُٔض رزًَٝ َّٓ أ

                                  ٫ٝ  َُ ـْ ٌخ١ٍ     رَ ُٓ  

 

 ( حَُهش )  ك٢ ٓي٣٘ظٚ  ٝٗزخرٚ ٛزخٙ  ٝٓوظزَ   ١لُٞظٚ ػخٕ ٍر٤ؼش       

 رؤٗـخٍٛخ ٝرٔخط٤ٜ٘خ حُو٠َحء ُح٤ٛش  ؿ٘خٕ حُي٤ٗخ    ٖٓ  ؿ٘ش ٢ٛ حُظ٢ 

 ٙ ١ػ٠ِ ٗخ١تٍحر٠ش  ًؤٗٚ حُزلَ ٢ٛٝ ٍحثغ ٛخ َٜٗ حُلَحص حٍك٢حُظ٢ ٣٘ٔخد 

: ٣وٍٞ ك٤ٜخف

 

ْٝ رَِْي  كزٌح           حَُهش ىحٍحً أ

ْٖ  ٓخًُُ٘ٚ  رِيحً                                              َّٔ ْى   ٓ َٞ  طَ

 

 طؼيُٜخ     رِيس ٓخ ٍأ٣٘خ         

 أكي   أهزَٗخ ػٜ٘خ ٫ ٫ٝ                                           

 

 رل٣َش  ..ر٣َش اٜٗخ          

َيْى                                      ـَ ٌٍ ك٢ حُ ٞٓٝ ٌَ ٍٓٞٛخ رَْل

 

ََ ك٢ أٗـخٍٛخ        ُٜ ِْ ُّٜ طٔٔغ حُ

ُُٛي                                         َِّ   ُْٛي خٌء حُز ٌّ ُٓ ى    ٝ ََ َؿ

 

َْ٘ض         ِّٔ ُٟ ْٖ رِيسٌ ٓخ  َّٔ ُْ ط٠َُ

 ٝأٓي  ه٣َٖ  ك٢  ؿٔخٍ ٖٓ                                    

 

    حُـٍِ ػ٠ِ ُٔخٗٚ ٗخعٙ    ٗٔخ ػٞى   ٗذ  ٝحًظَٔ  ُٝٝٔخ          
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 أٗؼخٍٙ ػ٠ِ حُز٢ٔ حُظ٢   رؼٞٝح  ٗوٖ كَى ى  حٗؼخٍٙ  حُ٘خّ ٝ

 ػ٤ِٜخ  ك٢ ٓـخُْٜٔ  ر٤ْٜ٘  ٝطَى٣يٛخ  روَحءطٜخ  ٣ٝظًٌِٕٝ ٣٘ٔـٜٞٗخ

: ًوُٞٚ

 

 كٔخٓخً     ًُ٘ض ٤ُظ٢٘      

ُِي ٓوٜٞٙ حُـ٘خف                                       

 

 ٢ًٍٗٝ    حُ٘خّ أ٣ّٜخ    

ُٔض ٖٓ أَٛ حُل٬ف                                        

 

ٓؼ٠ّ٘    اٗٔخٕ   أٗخ    

لخف                                    د ّٜ ِٝ حُ َْ ُٔ  ٟٛٞ حُ

 

ػ٠ِ  حُـ٤ُِش   هٜخثيٙ ٝح ٍٝىى  ٝأهزخٍٙ  ط٘خهَ حُ٘خّ ٗؼَٙ         

 ٤ُل٠َ ُٜٖ ٍؿٞٗٚ  حُٜٔي١   ؿٞح١ٍ حُو٤ِلش  إ ه٤َ  كظ٠ أُٔ٘ظْٜ 

  كخٓظل٠َٙ ا٠ُ ٗؼَٙ ٓ٘ٚ ٤ُٔظٔؼٖ  ٓزخَٗس  ( حَُهش ) ٍر٤ؼش ٖٓحُ٘خػَ 

 رزـيحى  ٝأهخّ  ٝحُلَحص  ٖٓ حُـ٣َِس  ٓغ ػٔخٍ حُز٣َي حُوخى٤ٖٓ(حَُهش ) ٖٓ

  كؤٗ٘ي رـيحى ٍر٤ؼش ك٢د ُْ ٣طَ   ٌُٖ حُٔوخّ ٣ظَىى ػ٠ِ ر١٬ حُٜٔي١

:  هخث٬ ا٠ُ حَُهش رخُؼٞىس ُٚ  حُٔٔخف ٙ ٣َؿٞ حُٜٔي١ ه٤ٜيس

 

  ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤٘ٓ٘خ             

خَى ح٤ٓ٧٘خ                  َّٔ هللا ٓ

 

َٓه٢ٗٞ ٖٓ ر٬ى١               

 حُٔئ٤٘ٓ٘خ  ٣خ أ٤َٓ                                         

 

َٓه٢ٗٞ كخهٞ ك٤ْٜ            

رـِحء حُٔخٍه٤٘خ                                            

 

 ىطٚ ا٠ُ حَُهش ٓغ ػٔخٍ حُز٣َي أ٠٣خً رؼيحعحأَٓ حُٜٔي١ دف        

 .  ٝأًَٓٚ حُؼطخء إٔ أؿٍِ ا٤ُٚ
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 ٣٘ظْ ؿ٫ًِ   ؿؼِٚ  ٓٔخ ؿخ٣ٍشٖٓ ٍ حًغ طؼِن د ٍر٤ؼش  حَُه٢ حُ٘خػَ        
ٝحٍٝ ٖٓ طـٍِ   (حُـخ١ٝ ) ٣َٛلخ  كظ٠ ُوزٞٙ ًؼ٤َحً

ش َُؿَ  (ػظٔش  )ًخٗض  ٝك٢ ٗزخرٚ  ( َػؼْٔش) ؿخ٣ٍش حٜٓٔخ رٜخ  ٝحكزٜخ َٓ  أ

 أٗؼخٍ   ك٤ٜخ ُٝٚ ًؼ٤َح ٝهؼض ك٢ هِزٚ كظـ٠٘ رٜخف  (هَه٤ٔ٤خء)ٖٓ أَٛ 

ط٠٘ٔ  ًً ًْٝ  ٜٗخٍح  ٫ٝ ٣ـَإ ػ٠ِ ٬ٓهخطٜخ  ٬٤ًُ  رٜخ  ًٝخٕ ٣ِظو٢ ًؼ٤َس

: ٓظـ٫ًِ ح٤َُِ ٢ً ٣ظْ ٝٛخُٚ رٜخ ٝٓٔخ هخٍ ك٤ٜخ إٔ حُٜزق ٫ ٣ـِٞ ظ٬ّ 

 

أِكذُّ كي٣ؼَٜخ ٝطلذُّ هَر٢ 

ْٕ ٝٓخ                                         ُٔخٓخ  ا٫  ِٗظو٢   ا

 

 ً٣ٌٕٞ ٬٤ُ ٍَ ك٤خ ٤َُض حُٜ٘خ

٤ُٝض حُٜزَق ٫ ٣ـِٞ حُظ٬ٓخ                                     

 

َّ ٓٔوَحٌص  ٣ٝخ ٤ُض حُلٔخ

ََ ك٢ ٍٓخثِ٘خ                                       حَُلٔخٓخ  َُ٘ٓ

 

ََّ ا٤ُ٘خ   ًً طٜي١   كٔخٓش ُؼ

ً                                     ؿٞ ..  آخٓخ  ٗـؼِٚ   ٓ٘ي  حرخ

 

 ٌٛح   ٛخَؽ  ٝكزُِّي ٝٓخ ًٗز٢

َى حُوطخ                                        َِ  ُـَلخ ٝٗخٓخ  ُٝٞ طُ

 

َّ ََ كز٢   ًٝ ٌٞ ؿ٤  حُلذ ُـ

كوي أٍىٟ حُل٘خ ٝرَٟ حُؼظخٓخ                                 

 

      طـٍِ  ك٢ ًؼ٤َحص  ٖٓ حُ٘ٔخء  حُِٞحط٢ حػـز٘ٚ  ًًَٖٝٛ ك٢ ٗؼَٙ 

هخٙ) حُـخ٣ٍش ٜٖٓ٘  : ك٢ رـيحى ٝهخٍ ك٤ٜخ ٖٓ ؿٞح١ٍ حٌَُم   ( "ٍَ

 

هخٙ             أٗخ ُِلٌخّ ػخ٢ٛ         ََ ُـ٢ٗٞ٘ ر

 

        ً ِّ ؿ٤ٔؼخ ٍٕ ٝأهخ٢ٛ               ػْ ُِ٘خ ٖٓ أىح
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مِ ظز٢ٌ         َْ ٌَ ُٙ حُ هخ ٍَ َْ ٓ٘ٚ حكظَح٢ٛ    ٝ   ُْ أَٗ

 

ٍَ رؤرٞح         ٢ِّ حهظٜخ٢ٛ     ِد  ُٝوْي ١خ ِٔ ٣ْ ََ    حُُو

 

ؼخً ك٢ ٤ِٛي ظْز٢ٍ          َٔ ٢ٛ٬   ١َ َٓ ٝ ٍّ ٔخ ِٗ  ١ً  

 

َُ ٖٓ ٤ِٛي          َٔ ٞح١ٍ ٝحُِو٬ٙ ٤ُْٛيُٙ أْػ    ح٠َُّ

 

         َٙ هخ ٍَ هخٛخً ٣خ  ٍَ م ٣خ ًحَص حُِؼوخٙ  ٣خ  َْ حٌُ

 

َِّ ًخُزَ ٝحُؼ٘خ٣خ             ك٢ حُِّ٘٘خٙ ِم ط٫٬َ     حُـُ

 

  

 ًخٗض طَحِٓٚ  أٗؼخٍ ًؼ٤َسد طـِح رٜخ   (ٓؼخى) حهَٟ  حٜٓٔخ ُٝـٚ ؿخ٣ٍش 

: ك٢ ٍٓخثَ ٗٞم ٝك٤ٖ٘ ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ

 

 ِٚ ِٔ ٍّ روخطَ ٍُ رو١َخ ؿخء حَُٓٞ

ٌَ ُه٢َّ رخُوِْ                                        ٝك٢ حُٜل٤لِش ٓل

 

ٍَ اًح ٓخ ٗجَْض ٓٔظظَحً : هخُض طؼخ

                                         ْ ٌِ ه٢ُِّّ كخكظ ٍَ َي ٣خ  ُٔ ُْ كٌ ٌْ حُل

 

حُلذُّ ىحٌء ػ٤خٌء ٫ ىٝحَء ُـٚ 

                                        ُْ ْ  ا٫ ٤ٔٗ َٔ كز٤ٍذ ٤١ِِّذ حَُّ٘

 

َٔشً  وخَُ ُٓ ٍْ ٤َِْٗض  ْٝ هزِشُ ٖٓ ك أ

                                        ٌّ ٌْ  ٝٓخ كَح ْوظَُٚ ك َٜ  رلْ  أُ

 

 رٖ  ٣ِ٣ي)حُظو٠ رـ   ا٠ُ أ٤٘٤ٍٓش ك٤غٙحدد ٕ       حٍطلَ  ٍر٤ؼش  ك٢ ريح٣ش 

ك٫ًٞ ًخ٬ًٓ ٛخ ػ٤ِٜخ ٌٝٓغ ك٢ ( حٍُٜٔ٘ٞ)  حُو٤ِلش  ٝح٢ُ (  ح٢ُِٔٔ أ٤ٓي

 حُؼ٬هش  ٓخءص ح٫  حٕ ٌٛٙ.  ٓؼٚ ػ٬هش ٤١ٝيسًٕٞ ٝ س٣يٓيكٚ روٜخثي ػي

٣ِ٣ي رٖ كخطْ  )ٛخ  ك٢ٝح٢ُحٍ ا٠ُ َٜٓ ًٝخٕ ح طٞؿّٚ  كَكَ ر٤ٜ٘ٔخ
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ء  ىٛخحٍك٢ ( حُِٜٔذ رٖ حر٢ ٛلَس ) ًٝخٕ ك٤ٚ ٗزٚ ٖٓ ؿيٙ   (ِٜٓز٢ حٍ

حُِٜٔز٢ ػٖ حُ٘خػَ ٍر٤ؼش ُْٝ ٣ظلَ  ٝحُلَٝد  كظ٘خؿَ  حُٞح٢ُ  ٝحٌَُّ

 ٌٝٛح ٓطِؼٜخ ْٝٛ رٔـخىٍس َٜٓ ه٤ٜيس ٍهؼش ح٤ُٚ  ك٢   كٌظذ  ٓ٘ٚ رخُ٘يٟ

 :

 

 هلل ٍحؿؼخً   ًلَحٕ أٍح٢ٗ ٫ٝ

ِٖ كخطْ                                        ٍِ حْر رول٢َّْ ُك٤ٖ٘ ٖٓ ٗٞح

 

  ه٤َ  كظ٠  ك٢ اًَحٓٚ  ٝرخُؾ  حُ٘خػَ ا٤ُٚ  حُِٜٔز٢ أػخى  هَأٛخ كِٔخ        

ٍر٤ؼش  )كٌٔغ  ىٗخ٤َٗ   ٝك٘خٛٔخ(كٌحث٤ٚ  )ُهل٢ حُ٘خػَ أَٓ رِ٘ع اٗٚ

:    حُٞح٢ُ حُِٜٔز٢  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ ا٠ُ ٓيفك٢ َٜٓ ٝػخى  ( حَُه٢

 

ط٤لخً  ُٓ ٍٖ ٍأص ه٤خ٫ً  ْٖ ُؼ٤ ٓ

                                        ً  ٝهٞكخ   ٌٌٛح ػ٤ِ٘خ ٝحهلخ

 

ً ١خٍهخً  َّْ .. ٓٞٛ٘خ كل٤ّخ  أَُ

ّ ٠ُّٝ كٜخؽ هِزخً ٟؼ٤لخ                                        كَ

 

َْ ه٢ٓٞ  لُ ْٗ ٤ُض ٗل٢ٔ ٤ُٝض أ

٣خ ٣ِ٣َي حُ٘يٟ طو٤ي حُُلظٞكخ                                       

 

ٌْ  .. ِٜٓز٢ٌّ ..َػظ٢ٌٌّ ٣ًَ 

٤٘لخ  ٗخٍ هي  كخط٢ٌِّٔ                                       ُٓ  كَػخً 

 

٣ِ٣ي  )ٝٝح٢ُ َٜٓ  (ح٤٘٤ٍٓخ  )ٝح٢ُ   (ح٢ُِٔٔ  )ًخٕ ر٤ٖ  حُٞح٢ُ ٝ      

 ٓيكٚ  ٖٓ  ه٬ٍ  حُ٘خػَٓٞء طلخْٛ  كٔخ ًخٕ ٖٓ (رٖ كخطْ حُِٜٔز٢ 

: ك٤وٍٞ (٣ِ٣ي ح٢ُِٔٔ )دح٫ حٕ ٣ؼَٝ  (حُِٜٔز٢)

 

ِى ُْ َّٕ ٣ِ٣َي ه٢ٓٞ .. ٣ِ٣َي ح٧ ا

٤َُّٔٓي ٫ ٣ـُٞى ًٔخ طـٞى                                               

 

ٝطوٞى أهَٟ .. ٣وٞى ؿٔخػش
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ْٖ ٣وٞى                                            َٓ ْٖ طوُٞى ٝ َٓ ُم  ُُ كظَ

 

 ٢ ِّٔ َُٜي ك٢ ح٫ُٞىِس ٝحُظٔ ٗز٤

                                         ْٖ  طـٞى   ًٔخ  ٫ ٣ـُٞى ٌُٝ

 

  (٣ِ٣ي ح٢ُِٔٔ) ػٖ َٜٓ ٝطْ  ط٤ُٞش  ( ٣ِ٣ي حُِٜٔز٢ )ػٍِ         ُٝٔخ   

:  ٝهخٍ ٍر٤ؼش ا٠ُ حَُك٤َ ػٖ َٜٓ حُ٘خػَ ٓخٍع ٝح٤ُخ  ك٤ٜخ 

 

ٍَ رخُيٓٞع حُٔٞحِؿْ  ٜٓ َُ ر٠ٌ أٛ

ُٖ كخطْ                                           َُّ حر ؿيحسَ ؿيح ػٜ٘خ ح٧ؿ

 

ََ ١ً  ٤ٔ٣٘خً  كِلُض  ٓؼ٣ٍََّْٞ٘ش  ؿ٤

ََ آػْ                                              ٤ٔ٣ٖ حٍَٓة آ٠ُ رٜخ ؿ٤

 

َٕ ٓخ ر٤ٖ ح٣ِ٤ُي٣ٖ ك٢ حُّ٘يٟ  ُ٘ظخ

ِٖ كخطْ  ٣ِ٣ِي                                             َِّ حر ٤ُِْٓ ٝح٧ؿ  

 

 ِٚ ُِ ُّْ حُلظ٠ ح٧ُى١ِّ اط٬ُف ٓخ كٜ

ُّْ حُلظ٠ حُو٢ّٔ٤ِ ؿُٔغ حُيٍحْٛ                                         ٛٝ

 

ُّ أ٢ٗ ٛـٞطُُٚ  ك٬ ٣لٔذ حُظٔظخ

ُِْض  ٢ٌُ٘٘ٝ                                          ََ   ك٠َّ حٌُٔخٍّ  أٛ

 

سٌ   حَُِِّٜٔذ   آٍ أ٫ اٗٔخ ََّ ُؿ

ك٢ حُلَد هخىحٌص ٌُْ رخُلِحثْ ٝ                                       

 

ُّ رؼيْٛ  ُّ ٝحُ٘خ ْٛ ح٧ُٗق ٝحُو١َٞ

ُّ كَٞم حُٔ٘خْٓ                                        ُْ ٝحُو١َٞ ِٓ ٘خ َٓ
 

 ر١٬  ا٠ُ  ٓلخ٫ًٝ حُٞكٞى  رـيحى طٞؿٚ ا٠ُ َٜٓ ؿخىٍ ٍر٤ؼش      ُٝٔخ  

  رؼي ُوخثٚ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ُْ ٣ٌظذ ُٚ حُ٘ـخف ٫ٝ ١ٍٞ ٓوخّ  حُٜٔي١ ػخ٤ٗش

: هخث٬   ٓخػ٬ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ حُو٤ِلش حُٜٔي١كٔيف
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٢َ حُٜٔي١ّ ًقَّ حَُّ٘يٟ  َٔ هي ر

َٞ ػٖ حُظخُْ                                             ُِّ٘خّ ٝحُؼل

 َُ ٍُ ػٖ كخَُُؿ  رخرٚ  حُٜخى

ٌَ                                            ف ِّ٘  حُوخىّ    ُِٞحٍِى  ر

 

  ر٘خٍ رٖ رَى  ح٫ ٝظَٜ ٓ٘خكٕٔٞ  ٓؼَ   حُز١٬ىهَ إٔ        ٝ ٓخ

 ٝؿ٤َْٛ ٖٓ  ٝح٤ُٔي حُل١َ٤ٔ َٝٓٝحٕ رٖ أر٢ كلٜش ٝأر٢ حُؼظخ٤ٛش

رؼ٤يحً ػٖ ٟٟٞخء حُز١٬ ٝأػ٤ٖ  (حَُهش ) حُؼٞىس ا٠ُ ك٠َ فحُ٘ؼَحء 

ً  ٓٞهؼخً ١ٍٕٙ ٍؿْ حُلٔخى .  ك٢ ر١٬ حُٜٔي١  كٔ٘خ

 

 ًٝؼَص ِٓلٚ   ٌٓخٗظٚ ك٤ٚػظٔضآُض حُو٬كش ا٠ُ ح٤َُٗي       ٝػ٘يٓخ 

ًخٕ ح٤َُٗي ٣ؤْٗ رٚ ُٝٚ ٓؼٚ  ٝٗٞحىٍٙ ػ٘ي ح٤َُٗي ٝٗيٓخثٚ ٝؿِٔخثٚ ٝ

 )  ػٔٚ  ح٤َُٗي  أٝكي   ؿ٣َش ٛـ 185/ص ٓ٘ش كَ ُٝٔخ . ًؼ٤َس ٝٗٞحىٍَِٓق 

 ٝكَٗض (حَُهش)أ٤َٓحً ُِـ٣َِس حُلَحط٤ش ٝٓوَٛخ  (حُؼزخّ رٖ دمحم 

كؼخى .  حُؼزخّ ٣ٝويٍٙ  ٣ـَ ػٔٚ ًخٕ ًُي إٔ ح٤َُٗي٤ٓ٨َُٝحُوٍٜٞ 

  حُؼزخّٝٓيف  ٖٓ أ٤َٓٛخ ٝكخٍٝ حُظوَد  (حَُهش )حُ٘خػَ ح٠ُ رِيطٚ 

:  هخث٬ًرو٤ٜيس 

 

ٍْ ٓؼوُٞشً  َّ ُْ طِ إ حٌُٔخٍ

َِْض كظ٠                                        ػوخُٜخ   رَحكظ٤ي  كَِ

 

َْٔض ُلخَءُٙ  َٔ ٓ ْٕ ١ُُذ ا َْ حُؼٞى ٣َ

ْٕ ١ٝجض ٍٓخُٜخ                                   ُذ ا ِ٘ ُٝ طُْؼ ٝح٧ٍ

 

: ح٣وٍٞ ك٤ٚٝ  

 

ُٞ ه٤َ ُِؼزخّ ٣خ حرٖ ٓلٍٔي 

وٌَِّي  ٫ ٝأٗض :هَ                                       ُٓ  ٓخ هخُٜخ   

 

ِشً  ْٜ ْٕ أُػيُّ ٖٓ حٌُٔخٍّ َه ٓخ ا

ٜخ  ٝؿْيطَُي ا٫                                        َّٔ  أٝ هخَُٜخ   ػ
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ٝاًح حُُِٔٞى طٔخ٣َٝح ك٢ رِيٍس 

ًخٗٞح ًٞحًزَٜخ ًَٝ٘ض ٬َُٜٛخ                                         

 

 حُحء ٌٛح حُٔي٣ق ًِٚ ى٣٘خ٣ٍٖ حػ٤ٖ٘ كو٢    ح٫ حٕ ح٤ٓ٫َ ه٤ذ ظ٘ٚ  ك٘ويٙ  

ح٧َٓ ح١ٌُ ىكؼٚ ا٠ُ إٔ ٣ٔوَ ٖٓ ٓٔيٝكٚ   ٝؿٖ ؿ٘ٞٗٚطٚ أُٜذ كل٤عف

:  كؤٍَٓ ا٤ُٚ هخث٬ً  ٣ئ٣ًٚ ٣ٝئُٔٚ رٔخ

 

ل٠َِّ  ُٔ ْيَكشَ ح٤ُٔق حُ ِٓ ٓيكظُي 

٣ُْض  طـ١َ ك٢ حٌَُحّ                                        ٍ ََ  ًٔخ ؿ

 

٤خػخً  َٟ ْيكشً ًٛزَْض  ِٓ كٜزٜخ 

 ٝحكظ٣َض  ك٤ٜخ ػ٤ِي  ًٌرض                                           

 

َْ ُـٚ ٝكخٌء  كؤٗض حَُُٔء ٤ُ

ٍػ٤ض   هي   ٓيْكظَُي  اًْ ًؤ٢ٗ                                         

 

 ح٤َُٗي ا٠ُ حُو٤ِلش حٕ ٣ٌ٘ٞٙ آػَ  ٝكخٍٝ حُؼزخّ حُزطٖ رخُ٘خػَ    ف 

 رؼي إٔ ٝهق ػ٠ِ (ٍر٤ؼش)أَٓ حُو٤ِلش اك٠خٍ ٛخٍٓخ  فػوخرخً ٣ؼخهزٚ ػِٚ 

 ح٤َُٗي  حٓظؼَ حُ٘خػَ ر٤ٖ ٣ي١ حُو٤ِلشكِٔخ   .(حُؼزخّ) ٛـخء ػٔٚ

 ى٣٘خ٣ٍٖ   ٝك٠ٌ ُـٚ ٌٓخكؤطٚ ػ٤ِٜخ حُؼزخّ  ك٢ ٓيكٚ   ه٤ٜيطٚ ٝأٗ٘يٙ

كؼِش   هِزٚ ٓٔظٌَ٘حً  ٝىد حُؼطق ك٢ كو٢  حكَؽ ؿ٠ذ حُو٤ِلش ػ٤ِٚ حػ٤ٖ٘

  ٝأُِٓٚ   رؼ٬ػ٤ٖ أُق ىٍْٛ ٝأَٓ ُٚ  (ٍر٤ؼش ) ػٖ ٟػقف ( حُؼزخّ)ػٔٚ 

. كزو٢ ك٢ رـيحى ر١٬ٚ 

 

 كآػَ حُؼٞىس   كظ٠ طويٓض رٚ حُٖٔ  ك٢ ر١٬ ح٤َُٗي رو٢ ٍر٤ؼش           

ح٤َُٗي كؼخى ا٤ُٜخ حُو٤ِلش ٓٔظؤًٗخً  (حَُهش  )ٓي٣٘ظٚ ٝٓٔو٢ ٍحٓٚ ا٠ُ 

ػخٕ ك٤ٜخ  ف ك٢ ٤ٗوٞهظٚطٚ كخ٬ًٓ ٓؼٚ ٖٓ حُٔخٍ ٝحُٜيح٣خ ٓخ ٣ٌل٢ ٓؼ٤ٖ

 ٝحُٔـلَس ٖٓ  ٖٓ هللا طؼخ٠ُ  ٝهي ٓخٍ ا٠ُ حُِٛي ١ِٝذ حُؼلٞ  ك٤خطٚسرو٢

: َٓىىحً كٌٔظٚ..  ٝػٞحرٚ ٍٟٝخٙ ٍرٚ ١خٓؼخً ك٢ ػلٞ

 

 ْٕ َّ ٓخ ٣ٌِٔٞ ٍِ حُّ٘خ َ ٫ٝ طٔؤ
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ِلٚ                                          ٌْ َِ هللاَ ٝحٓظ ٓ ْٖ ٌُٝ

 

ٍس  َٝ َْ ٍَّ ١ًٝ ػَ ِو ُٓ  َُّ ًٝ

                                       َّٕ ِِْلٚ   ٖٓ   ح٤ُ٘ٔشَ   كب َه

  

 813  -   ؿ٣َش ٛـ198\      طٞك٢  ك٢ ٓٔو٢ ٍحٓٚ ك٢  ٓي٣٘ش حَُهش ٓ٘ش 

. ٬٣ى٣ش ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ ػٔخٕ ٝ ٓزؼ٤ٖ ػخٓخ  ٝىكٖ ك٤ٜخ ّ

  

ػٖ ١زوظٚ  ٓو٢ ح٫ حٗٚ ح ٖٓ حٌُٔؼ٣َٖ حُٔـ٤ي٣ٖ       ٍر٤ؼش حَُه٢  ٗخػَ

ٝٓغ ًُي ٓخ ػيّ ٓل٬٠ً . ٓوخُطش حُ٘ؼَحءػيّ طًَٚ هيٓش حُوِلخء ٍٝ
  . ٌٓخٗش  ٍٝكؼش  ُٚ ٝٝٓويٓخً

 

  كٌخٕ حُظؼز٤َ  ٝرٔخ١ش حُِلع رُٜٔٞش   حَُه٢ ٗؼَ ٍر٤ؼش       ٣ظ٤ِٔ 

 رؼ٤يحً ػٖ حُٜ٘خػش حُِلظ٤ش  ٍ حُٔؼخ٢ٗ ٟٝٝٞكٜخ١ ؿْ ٍه٤وخ  ِٓٔخًٗؼَٙ

 ًٝخٕ ح٫ٛٔؼ٢  ٣لظؾ رٚ ك٢ حُِـش  ٝحُظؼو٤ي 

  ٝٓـِٝثٜخ  ٗظْ ٍر٤ؼش حَُه٢ ٗؼَٙ ك٢ حُزلٍٞ حُط٣ِٞش ٝحُو٤َٜسٝهي

 ٝح٫ىرخء  ٝحُ٘وخى  ٝٓئٍه٢ أؿخى ك٤ٜخ ٝٗخٍ اػـخد ٓؼخ٣َٛٚ ٖٓ حُ٘ؼَحءف

. ح٫ىد 

  

 :  حرٖ حُٔؼظِ  هخٍ ػ٘ٚ     

اٗٚ أٗؼَ أَٛ ُٓخٗٚ ؿ٤ٔؼخً ك٢ حُـٍِ ٝٓخ أؿي أ١زغ ٫ٝ أٛق ؿ٫ًِ  )   

ٚ٘ٓ).  

:  هٍُٞٚر٤ؼش   إٔ ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ ( رخرٖ حُٔؼظِ ) ٓخ ىكغ     ّٝ

 

 ( كٌٜح ًٔخ طَٟ أَِٓٔ ٖٓ حُٔخء ٝأك٠ِ ٖٓ حُٜ٘ي )     

 

 : (ػظٔش )ٖٝٓ ٗؼَٙ  ك٢ حُـٍِ  هُٞٚ ك٢ 

 

 ح٤َُٛ٘خ     حُؼَََِن ًُ أ١ِو٢ أَػؼْٔش

ي ٝحٍك٢ٔ حُٜذَّ حُل٣ِ٘خ                                    ِ٘ رؼ٤

 

 كخٍك٤ٔٚ   ُي  ُحثَحً  طؼِن
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ِى  أٍٝػِْض  كوي                                      ََ حُـ٘ٞٗخ   ُحث

 

 كِٔخ    ٓوزِشٌ  ٝأٗض  ٍآى 

                                    ُٖ ِض ٍأطِْي حُؼ٤ ـْ  كظٞٗخ    ُ٘خ ِٛ

 

ى٣ٖ ٝػٜي ػ٢٘٤  َّٝ ٝهٔض طؤ

  طؤٝى٣٘خ رلِٔ٘ي ك٢ حُلِٕٝ                                   

 

 هخُٞح  ح ُ٘خّ   ٍآى  إٔ كِٔخ

حُؼخ٤ُٔ٘خ   ٍد  هللا  طؼخ٠ُ                                        

 

ريص ٓ٘ي حَُٝحىُف َٓ٘كخٍص 

ٍٝحىُف ُْ طيْع ُِ٘خّ ى٣٘خ                                        

 

 كخ٣ٌَٗٚ   ٍري ٝهي أػطخى

ؿٔخ٫ً كٞم ٝٛق حُٞحٛل٤٘خ                                     

 

 ٍٖ ُْ ح٤٠ُٔجشُ ٣ّٞ َىْؿ كٔخ حُ٘ٔ

                                     َٖ  ٤ُ٘خ   طزٌَّ ٣ّٞ  ٓ٘ي  رؤكٔ

 

كِٞ إٔ حُِٔٞى ٍأٝى ٣ٞٓخً 

ٝح ٖٓ ؿٔخُي                                        َُّ ٓخؿي٣٘خ  ُو

 

ٌْٖ،َ أَٓحً  ُٝٞ إٔ حُ٘ٔخَء ِٓ

ْٕ ٌُِ٘ض                                       ََ  اً  حُٔئ٤٘ٓ٘خ   أ٤ٓ

  

 

  حُٔو٢ِٓٝ ػَٔ رٖ أر٢ ٍر٤ؼشٙ  ٗؼَ  ر٘ؼَ حَُه٢ ٍر٤ؼش         ٝكخ٠ً 

: ٗؼَٙ  ر٘ؼَٙ ًوُٞٚ   هظ١٢ٍِٝرٔخ 

 

َٖ حُظخرؼخص ُٜخ : هخُض ِْ ٖٝٓ أٗض؟ ه

ِْ  كظ٘شُ  ًُ ٌٛح  ٍر٤ؼش ٌٛح                                              ح٧ٓ
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زُُٚ  ِٓ ٌٛح حُٔؼ٠ّ٘ ح١ٌُ ًخٗض ٓ٘خ

                                            ِْ َ ِى ٝحُوَظ َْ طؤط٤ِي كخٓظظ١َ رخُزُ

 

ُٕ ِٚ ٤ٗطخ ظِ َّٓ ٓشً   ٫هخِى  أ َِ  ٓل

كزخ٩ُٚ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ كخػظ٢ٜٔ                                         

 

هخُْض أػًُٞ رَر٢ َٓ٘ي ٝحٓظظَْص 

                                           ِْ ِش ح١٧َحف ًخُؼََ٘ َٜ ْه ٍَ رـخىٍس 

 

     ٍٝرٔخ ؿخءص هٜخثيٙ  حُـ٤ُِش ػل٤لش  رؼ٤يس ػٖ ٍهٚ حُـٍِ  

:  حُلخكٖ   كظخط٢ حٗزٚ روٜخثي حُٔـٕ٘ٞ  ك٢ ٬٤ُٙ  ك٤وٍٞ 

 

َٖ ٖٓ ٗظ٠ ػ٬ػخً ٝأٍرؼخً  ِْ  كؤهز

ىح                                        ُّٝ ِٖ ٤٘ٔ٣ٖ ح٣ُٜٞ٘خ طؤ ْ٘ظ٤َ ٝػِ

 

ِلْوَٜ٘خ حُِلٔخ  ِْ ٣ ِِّ َٕ ١ََٝٓ حُو ٣طؤْ

يح                                   ّٔ َٖ رخ٧ػطخِف ٣ٍطخً ٓؼ ٣ٝٔلْز

 

َٖ أ٬ًٛ َٝٓكزخً  ِْ كِٔخ حُظو٤٘خ ه

طزٞأْ ُ٘خ رخ٧رطق حَُٜٔ ٓوؼيح                                    

 

  

 ك٢ ك٢ حُـٍِ  ٝكيٙ رَ  هخٍ حُ٘ؼَ (ٍر٤ؼش حَُه٢ ) ُْٝ ٣٘ظَٜ         

 حُو٤ِلش حُٜٔي١    ٝر١٬    ىٝح٣ٖٝ ح٧َٓحء ٖٓ  ه٬ٍ  ك٠ٍٞٙحُٔي٣ق 

ٓؼٖ رٖ ُحثيس ) ٟ رخ٤ٓ٫َ ُظنح ًٌُْٝ ك٢ رـيحى  ٝحُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي 

ُْ ٣ـٍِ ُٚ ف ٖٓ ح٤ُٖٔ  كٔيكٚ رو٤ٜيس ٙ ك٢ رـيحى أػ٘خء هيّٝ(ح٤ُ٘زخ٢ٗ

:  روٍُٞٚر٤ؼش حٕ ٣ٜـٞٙ حُ٘خػَ حُؼطخء ٓٔخ كيٟ د

 

ٓؼٖ ٣خ ٓؼٖ ٣خ حرٖ ُحثيس حٌُِـ 

ـِذ حُظ٢ ك٢ حٌٍُحعِ ٫ ك٢ حُزَ٘خٕ                                        
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َص رآرخثي  َْ َْ اًح كخه ٫ طلخه

                                            َْ كِحٕ     رؼٔي   ٝحكو ْٞ حَُل

 

ٌّ ٖٓ ٝحثَ ك٢ ٌٓخٕ  كٜ٘خ

أٗض ط٠َٟ ريٕٝ ًحى حٌُٔخٕ                                          

 

َٖ ظز٤شَ طَؿٞ  ٝٓظ٠ ً٘ض ٣خ حر

إٔ طُز٢َِّ٘ ػ٠ِ حر٘ش حُـ٠زخٕ                                              

 

ٌٕ .. ٢ٛ كٍٞحُء ًخُٜٔخِس ِٛـخ
                                              ٍٕ َُ ٛـخٕ .. ُٜـخ ٝأٗض ؿ٤

 

ٝر٘خُص ح٤َُِٔ ػ٘ي ر٢٘ ظز٤ش 

ْْ   أّفٍ                                               ٤ٗزخٕ     ر٢٘   ٌُ

 

ٗخ : ه٤َ َْ ٌٖ ُ٘خ كِٔخ حهظز ٓؼ

ْؼيحٕ                                          َّٔ   ًخٕ َٓػ٠ً ٤ُْٝ ًخُ

 

  : ٝحهظْ رلؼ٢ ًخُؼخىس رٌٜٙ حُو٤ٜيس
 

 

ْٖ رخَع حُلز٤َذ رـ٤َٙ  ُلخ هللاُ ٓ

                                            َُ ْْ كخٗخى إ ً٘ض طؼو   كوخُْض ٗؼ

      

 هِش  طزيُُض   ٝطِػْ أ٢ٗ هي

َُ حُٔن                                                 ٍُ  ع ٓٞحٛخ ٌٝٛح حُزخ١

  ً   

ْٖ رخَع حُلز٤َذ رـ٤َٙ    ُلخ هللاُ ٓ

                                                  ٍُ ْٖ طزي َْ رؼيٙ ٓ   ٣لزي كخٗظ

   

ُّ اٗٔخٗخً اًح ٓخ َٛٓظ٢٘  ٓظَٜ

                                                َُ ٍّ ٓ٘ي هِز٢ أػِ   ك٬ًٜ ر٤ؤ
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أػَِ ٗل٢ٔ ٓ٘ي رخُٞػِي ٝح٠ُ٘ٔ 

                                          َُ  ٝىٕٝ ٗـخُ حُٞػِي ٛخٌد ٝك٘ظ

  

 ٝٓٞػيِى حُُٜ٘ي حُٜٔل٠ ك٬ٝس ً 

                                            َُ ٍَ حُؼيحَ ٝحُطَُف ٗلِٞى أ٤ٓ  كٌح

  

ِٖ ِ ؿ٤َِى ٍهزش ُ   ٝأُٓ٘ق ١َف حُؼ٤

                                                 َُ  ٍر٤ؼش ك٢ ٠ِ٤ُ رٍٔٞء ُٔزط

   

َّٕ حَٓأ ٠ٍٓ  ُّ ا ٤ٌُٔخ ٣وٍٞ حُ٘خ

                                                    َُ  ٝٓخ ٜٓ٘ٔخ ا٫ ر١ٌَء ٓـل

  

ُوي ًٌَد حُٞحٕٗٞ رـ٤خً ػ٤ِٜٔخ 

                                             َُ   رَأ٢٣ ٢ٌُ٘ٝ حٌَٓإ ُُٔض أػو

   

 ْْ ٍَ ٧ؿٔؼُض َٛػٌ كِٞ ًُ٘ض ًح ػو

                                            َُ َٕ َِٛٓي ٓول   ٝرخُد كئحى١ ىٝ

     

 ُْ َْ حُوِذ ٫ ٤ًق ػٌ٘ ٤ًٝق رٜز

                                                  َُ َّّ ٠ِ٤ُ ٓلِ   ٝهظ٢ِ ٌُْ ٣خ أ

   

 ْْ  ٖٝٓ أ٣ٖ ٫ٖٓ أ٣ٖ ٣لَّ هظٌِ

   ٝإٔ ٤ُْ ٢ُ ا٫ ػ٤ِِي ٓؼٍٞ                                              

   

ِْ٘ض ح١ٌُ ر٢ ٖٓ حُٜٟٞ  خ طَز٤ََّ ّٔ ُٝ 

                                                   ٍُ َّٞ ِْ٘ض أ٢َّٗ ػِ٘ي ٫ أَطََل ٝأ٣ْوَ

  

ظِِٔض ًٌثِذ حُِٔٞء اً هخٍ َٓس ً 

                                                ٍُ ُّ أٝ  كوخٍ ٓظ٠ ًح هخٍ ًح ػخ

  

ٍّ ٗظٔظ٢٘  َِ ؿَ  أأٗض ح١ٌُ ك٢ ؿ٤
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                                                َُ  كيٝٗي ٢ًِ٘ ٫ ٛ٘خ َُي ٓؤً

  

َّ رَ ٍِٓض ؿيٍس ً   كوخٍ ُٝيُص حُؼخ

  رلزي هظ٬ ر٤٘خ ٤ُْ ٣ٌَ٘                                                  

َٖ ٖٓ هظ٢ِ ٝأِٗض هظِظ٢٘   أطز٤ٌ

                                                َُ َّٖ طٜٔ   ٝػ٤٘خُٙ ٖٓ ٝؿٍي ػ٤ِٜ

  

َِ ىحثزخً  كؤِٗض ًٌرخفِ حُؼٜخك٤

                                             َُ   ٌُقَّ ٣يحً ٤ُْٔض ٖٓ حٌُرق طؼط

  

َّٖ ٍٝكٔش ٍ  كِٞ ًخٕ ٖٓ ٍأٍف رٜ

                                              َُ َِ طلؼ   ا٠ُ حٌُقَّ ٓخًح رخُؼٜخك٤

 

ُٖ ٝحٗظ١َ  َُ حُؼ٤  ك٬ ط٘ظ١َ ٓخ طٜٔ

                                              َُ ِْ ٣ـٜ ِٚ ػٔيحُ ًٝٝ حُلِ   ُْٝ آط

  

ٛز٢٘٤ حَٓءحً أًٗزُض ًٗزخً ؿِٜظُٚ 

                                                َُ ْْ حطٜ٘   ٝٛخ أٗخ ًح ٖٓ ٓوطٌ

 

     

 
 

 ********************************************  
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   ابان بن عبد الحمٌد البلحمً          
 
 
 
  
هو أبان بن عبد الحمٌد بن الحك بن عفٌر الرلاشً البلحمً              

 هجرٌة  ونشؤ بها ومن موالً البصرة  135\  ولد فً البصرة سنة 
 تشؤته نشؤة  شعرٌة  وكانت  (البلحمً )فكنً    الحك  ونسب الى جده
 وحفٌده من الشعراء  ولد تفتحت شاعرٌته  وابوه وابنه حٌث كان جده 

الهجاء  اذ  اصطدم  ب    شعر ناحٌة شعره  فً سن مبكرة  واتجه فً 
فتهاجٌا استفحل بٌنهما الهجاء و الشر ولد اتهمه  (المعذل بن ؼٌبلن )
فً هجابه اتهمه بالزندلة والمانوٌة وبمٌت هذه النهمة عالمة  (المعذل )

.   فٌه  فجاء الجاحظ  فاكدها  واثبت انه كان زندٌما ومانوٌا
      

عاش اول حٌاته مع المّجانٌن والخلٌعٌن فً البصرة حٌث كان صدٌما    
لمجموعة من الشعراء الزنادلة مثل حماد الراوٌة وحماد عجرد ومطٌع 

. بن اٌاس 
 

       اطلع ابان البلحمً على ثمافات عصره المختلفة فً البصرة من  
دٌنٌة وادبٌة لؽوٌة وتارٌخٌة فمد كان ٌحضر الحلمات التً تعمد فً 

مساجد البصرة  بما فٌها التً كانت  تعمد بالمسجد الكبٌر حٌث كان هذا 
المسجد  مركزا للثمافة بما فٌها  الدٌنٌة والعلمٌة واالدبٌة كبٌرة ومن 

ولرأعلى  (ٌونس بن حبٌب النحوي)اساتذته الذٌن درس على اٌدٌهم 
ولما شب    (ابى عبٌد هللا المرزبانى)وعلى  (الحسن بن على الجوهري)

واكتمل  ابان اخذ ٌفد على سوق المربد الذي اصبح فً المرن الثانً 
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الهجري  ٌمصٌده  الشعراء واالدباء لٌسمعوا الشعر وٌاخذوا بؤحسنه  
 .                                             عن االعراب 

  
 ترن البصرة متجها  الى بؽداد عاصمة الدولة وموطن   الخبلفة             

:   فاتصل بالبراكة ولٌل فً امره واتصاله بالبرامكة 
 

الن       خرج ابان بن عبد الحمٌد من البصرة طالبا لبلتصال بالبرامكة 
البرامكة  اصله فارسً وهو كذلن  حٌث انه كان من الموالً فً البصرة 

   وكان الفضل بن ٌحٌى ؼاببا  فمصده  فؤلام  ببابه  من اصل فارسً 
 :مدة  مدٌدة ال ٌصل   إلٌه  فتوسل إلى من وّصل له شعرا الٌه  ولٌل
:  إنه  توسل  إلى  بعض  بنى هاشم ممن شخص مع الفضل  ولال له

 
َؼِضَب األَحَمُك إِذ ماَزحتُهُ     

  َكٌَؾ لَو ُكنّا ذََكرنا الَممَرَؼة                                           
 

أَو   ذََكرنا    أَنَّهُ   الَعبَها       
   لُعبَةَ الِجّدِ  بَِمزحِ  الدَّؼَدَؼة                                           

 
َد  َّللَاُ   بَِخمٍس  َوجَههُ     َسوَّ

    ُدُؼٍن  أَمثاِل  طٌِن الَرَدَؼة                                           
 

ُخنفُساواِن    َوبِنتا      ُجعٍَل    
                                           َوالَّتً  تَفتَرُّ  َعنها     َوَزَؼة 

 
ٌَكِسُر  الِشعَر  َوإِن    عاتَبتَهُ        

                                          فً َمجاٍل لاَل هذا فً   اللُؽة  
 

 ونظم الكتب  فً بداٌة اتصاله بهم       ثم لصر حٌاته على مدح البرامكة
 :ومما لٌل فً هذا الخبر. ترجمتها  لهم 

 
       أحّب ٌحٌى بن خالد البرمكً أن ٌحفظ كتاب كلٌلة ودمنة فاشتد 

: علٌه ذلن  فمال له أبان بن عبد الحمٌدالبلحمً 
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  أنا أعمله شعرا لٌخّؾ على الوزٌر حفظه - 
فنمله الى لصٌدة عملها مزدوجة  عدد أبٌاتها أربعة عشر ألؾ بٌت، فً 
ثبلثة أشهر فؤعطاه ٌحٌى بن خالد عشرة آالؾ دٌنار  وأعطاه الفضل بن 

:  البرمكً  جعفر بن ٌحٌى  خالد البرمكً  خمسة آالؾ دٌنار  ولال له
!  اال ترضى أن أكون راوٌتن لها- 

.  ولم ٌعطه شٌبا
.  لٌل فتصّدق بثلث المال الذي أخذه من البرامكة

 
 أي ان البرامكة هم من     ومن بعدها اتصل بالرشٌد عن طرٌك البرامكة

. اصبح من شعراء الببلط العباسً و اوصلوه الى الرشٌد  فمدحه 
 

كان شاعراً ادٌباً عالماً ظرٌفاً منطمٌاً   ) ومما ٌمول عنه ابن المعتز     
مطبوعاً على الشعر ممتدراً علٌه وهو الذي نمل كلٌله ودمنه شعرا بتلن 

ولم ٌمدر احد من الناس ان ٌعلك علٌه بخطؤ فً . االلفاط الحسنة العجٌبة 
وٌمول احد الباحثٌن  (ترن من لفظ الكتاب او معناه : نمله وال ان ٌمول 

انه نظم كلٌلة ودمنه  شعرا  فً  اربعة عشر الؾ بٌت  فً مدة  اربعة 
. اشهر ونال علٌها مكافؤة مجزٌة  

 
كان  حسن السٌرة حافظا للمران  )        ولد ذكره الصولً فمال فٌه 

انا ارجو هللا واساله رحمته   ما مضت : عالما بالفمه ولال عند وفاته 
 . (علً لٌلة لط لم اصلً فٌها تطوعا كثٌرا 

 
  ولٌل انه  كتب نظما  لصة السندباد وسٌرة الملن أردشٌر وسٌرة الملن 

أنوشروان وسٌرة مزدن وتعالٌمه وفلسفته  وبلوهر وبوداشؾ وكتب 
ونظم  (الفهرست فً الصٌام واالعتكاؾ)كتاب الصٌام والزكاة واسماه 

أسماها ذات )ملحمة اخرى عالج فٌها مبدأ الخلك وأمر الحٌاة الدنٌا 
. والتً نسبت خطؤ إلى الشاعر ابً العتاهٌة (الحلل

و له اٌضا مجموعة من  الرسابل اال ان  كتبه  (حكم الهند)ألؾ كتاب 
ولم ٌصل الٌنا شٌبا منها  . كلها مفموده

 
 مٌبلدٌة  815\ هجرٌة الموافمة لسنة 200\    توفً  سنة 

    ومن شعره  هذه االبٌات  وٌذكر فٌها كسرى 
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  أَتانً   َعسَكٌر     أَخزا

  هُ َمن إٌّاَي  لَد  أَخزى                                             
 

 َولَد  أُلبِسُت  ِمن    َشك
  َوِة َجّدي ُجبَّتً    الَخّزا                                            

 
 َوكانَت  من  تبِلٍد    مو

 دعٍ  ِمن  َشفٍَك    ِحرزا                                              
 

 َحذاِر  أَن  ٌَراها    طا 
ِمٌع     ٌَوماً     فَتُبتَّزا                                                

  فَجاَء   المََدُر      الجاِل
  ُب بً ٌَحِفُزنً    َحفزا                                              

 
 إِلى  ُمستَكتٍَب     ٌُدعى

  بِفَضٍل حافِِظ    الِمعزى                                              
 

 فَماَل  اِكُس  فَتًى    ٌَمَن
 حَن  الودَّ  تَِزد     ِعّزا                                               

 
  فبَل   َوَّللَاِ   ال     تُنَب

 ذُ فً العالَِم  أَو    تُرزا                                               
 

  فَلَّما   لاَل   ذا     ُكنُت
 َكَسٌٍؾ   ُهزَّ     فَِاهتَّزا                                               

 

 فَؤَهَوٌُت   إِلى   الُجبَّ
 ِة رأٌاً  موِرٌاً    َعجزا                                                

 
  َولَد      بٌََّنتُهُ        لَّما

  َحواها لاَل  َمن    َعّزا                                               
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 فَما   كاَن   ِلما     ناَل

 َوإِن  كاَن  لَِد  اِستَهزا                                                 
 

  أَأَكسوهُ   َولَم     أَرَهب
  لَهُ َسوطاً  َوال    ِحرزا                                                

 
  فَماَل  الَكلُب  إِذ     فاَز

  َوما  ٌَسَمع  لً    َوكزا                                               
 

  َوحاَز  الفَرَو    َوالُجبَّ
ةَ لد  أَعَطٌَت    َشّكازا                                                  

ًَّ  ِمن    خٌر   فما إن  ف
  ِسوى أَن آُكَل    الُخبزا                                               

 
  َوأَنًّ   أَلبَُل      الَضٌَم

  َوأَنًّ   أَحِلُب     العَنزا                                               
 

  َوأَنًّ ِمن َشراِب الَشً 
 خِ ِكسرى أُكثُِر    المَلزا                                                

 
 َولَد  طاَوَعنً     الَمنِط

 ُق حتَّى لُلُت ما    أَجزا                                                
 

 فَعَّزونً  َعِن     الُجبَّ
 ِة عافى َّللَاُ َمن   َعّزى                                               

 
  أِلَمٍر  لٌَل  فً    األَمثا 

ا                                                  ِل مْن عزَّ امرءاً    بزَّ
 

 :   وٌمول اٌضا 
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 أَنا  ِمن   بؽٌَِة   األَمٌِر     َوَكن
  ِمن  ُكنوِز  األَمٌِر  ذو     أَرباحِ                                              

 
 كاتٌِب   حاِسٌب   َخطٌٌب     بَلٌٌػ

  ناِصٌح   زابٌِد   َعلى     النُّصاحِ                                              
 

 شاِعٌر ُمفِلٌك  أََخؾُّ  ِمَن    الري
  َشِة  ِمّما  ٌَكوُن  تَحَت    الَجناحِ                                              

 
  ثُمَّ أَروي  ِمِن  ابِن  َهرَمةَ    ِللنا

 ِس   بِِشعٍر   ُمَحبَِّر     اإلٌضاحِ                                               
 

  ثُمَّ أَروي ِمِن اِبِن سٌرٌَن    ِللعل
ِر      اإِلفصاحِ                                                 ِم    بِمَوٍل    ُمنَوَّ

 
 ثُمَّ أَروي ِمن اِبِن سٌرٌِن    ِللِشع

 ِر   َولَوِل   النَسٌِب   َواألَمداحِ                                                
 

ًَ  فً   النَحِو   فِطنَةٌ     َونَفاذٌ  ِل
  لً     فٌِه     لبِلَدةٌ     بِِوشاحِ                                              

 
  إِن َرمى بً األَمٌُر أَصلََحهُ َّللَاُ 

 ِرماحاً  َصَدمُت   َحدَّ     الِرماحِ                                             
 

 ما  أَنا   واِهٌن   َوال     ُمستَكٌٌن
  ِلِسوى أَمِر َسٌِّدي  ذي    الَسماحِ                                          

 
 لَسُت بِالَضخِم ٌا أَمٌُر َوال    الفَد

  ِم   َوال   بِالُمَجحَدِر     الَدحداحِ                                            
 

 ِلحٌَةٌ   َسبَطةٌ   َوَوجهٌ      َجمٌٌل
  َواِتِّماٌد     َكُشعلَِة        الِمصباحِ                                           
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 َوَظرٌُؾ الَحدٌِث ِمن  ُكّلِ    لَوٍن

 َوبَصٌٌر     بِحاِلٌاٍت        ِمبلحِ                                             
 

ً  َكم َوَكم لَد َخبَؤُت ِعندي    َحدٌثا
 ُهَو   ِعنَد    الُملوِن      َكالتُفّاحِ                                            

 
 فَبِمثلً  تَحلو   الُملوُن     َوتَلهو

  َوتُناجً  فً   الُمشِكِل     الفَّداحِ                                           
 

 أٌََمُن الناِس  طابِراً  ٌَوَم    َصٌٍد
  فً َؼُدّوٍ َخَرجُت أَم  فً  َرواحِ                                              

 
 أَبَصُر الناِس بِالَجواِرحِ   َوالَخً

ِد  الِحساِن     الِمبلحِ                                               ِل  َوبِالُخرُّ
 

  ُكلُّ  هذا  َجَمعُت  َوالَحمُد     ِللَّ
 ِه  َعلى  أَنَّنً  َظرٌُؾ    الُمزاحِ                                              

 
ِر   ثَوبً  لَسُت  بِالناِسِن  الُمَشّمِ

 ِه  َوال  الماِجِن  الَخلٌعِ    الَولاحِ                                             
 

 إِن َدعانً  األَمٌُر  عاٌََن    ِمنًّ
ِرٌّاً  ال  َكالُجلُجِل     الَصٌَّاحِ                                               َشمَّ

 
 
 
 

               ********************************
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                             13 
 
 

                 االمام  الشافعً 
 
 
 

عثمان بن            هو  أبو عبد هللا  دمحم بن إدرٌس بن العباس بن
شافع بن السابب بن عبٌد بن عبد ٌزٌد بن هاشم بن المطلب بن  عبد  

مناؾ بن  لصً بن كبلب بن مرة بن كعب بن  لإي بن ؼالب  بن  فهر 
ًّ  ..بن  مالن  بن  النضر و والنضر هو لرٌش بن كنانة   الشافع

 ًّ ٌلتمً نسبه بنسب  الحبٌب  المصطفى محمٍد  ملسو هيلع هللا ىلص فً  عبد .   المرش
.    مناؾ بن لصً  المرشً

 
         اما امه  فهً  فاطمة بنت عبد هللا األزدي فهً من لبٌلة االزد 

العربٌة  المعروفة من الٌمن  كما روي  عنه    
 وهنان رواٌة  اخرى   تمول ان امه هً فاطمة  بنت عبد هللا بن 

الحسٌن بن علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه  
 

 هجرٌة  150\        ولد الشافعً فً  مدٌنة ؼزة  من فلسطٌن سنة 
وهً السنة التً توفً فٌها العالم الجلٌل  ابو حنٌفة النعمان ولٌل انه 

 .ولد فً نفس الٌوم الذي مات فٌه  ابو حنٌفة 
 

    ولٌل فً رواٌة اخرى انه  ولد بمدٌنة عسمبلن  من فلسطٌن   
والحمٌمة ان  عسمبلن  كانت  مدٌنة صؽٌرة ولرٌبة من ؼزة   فهً 

. تابعة لها 
 

      بعد والدته بعامٌن  مات ابوه  فعادت به امه الى الحجاز ودخلت 
فلما .  به على لومها االزد  وهم من اهل الٌمن كانوا لد سكنوا الحجاز
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بلػ عشر سنٌن  خافت علٌه ان  ٌنسى نسبه  الشرٌؾ او ٌضٌع   
فحولته الى مكة المكرمة  حفاظا على نسبه ، وذلن لٌمٌَم  بٌن  ذوٌه، 

. وٌتثمَؾ  بثمافتهم، وٌعٌَش بٌنهم  وٌكوَن واحدا منهم
  

        عاش فً مكة المكرمة   فمٌرا ٌتٌما  ال تملن امه شٌبا  لتعطٌه 
هته  ألتمان المراءة والكتابة  .  الى  من ٌعلمه  و كانت أمه  لد  وجَّ

وتبلوة المرآن الكرٌم وتفسٌره  على اٌدي  شٌوخ المسجد الحرام  ولم 
ٌكد  ٌبلػ الثالثة عشرة  من عمره حتى أتمن  كل ذلن إتماناً جٌداً 

.    وممتازا
 

       اتجه الشافعً إلى علم الحدٌث فلزم حلمة سفٌان بن عٌٌنة 
وكان الورق ؼالً الثمن . ومسلم بن خالد الزنجً فً المسجد الحرام

باهظ التكالٌؾ والشافعً وأمه  فً حالة  ضعؾ وفـمـر  فكان  ٌُروى  
أنه  كان  ٌبحث عن  العظام العرٌضة لٌكتب علٌها  أو ٌذهب إلى 

الدٌوان فٌجمع األوراق المهملة التً ٌلمى بها فً سبلل المهمبلت  
فٌجمعها  ثم ٌستوهبها وٌكتب على ظهرها ؼٌرالمكتوب  و هذه 

المعاناة  الشدٌدة  لد  الزمته  ووفمته إالعتماد على نفسه فً  الحفظ  
نت لدٌه حافظة لوٌة  فكان ٌحفظ ما ٌدرسه  على ظهر ؼٌبه  فتكوَّ

ساعدته  مستمببلً على  حفظ  كل ما ٌسمعه وما ٌُلمى إلٌه من علوم 
. ومعرفة 

 
:   وروي عنه  أنه لال 

كنت ٌتٌماً فً حجر أمً   ولم ٌكن معها ما تعطً المعلم  وكان   ) 
المعلم لد رضً من أمً أن أخلفه إذا لام، فلما ختمت المرآن دخلت 

المسجد  وكنت أجالس العلماء، فؤحفظ الحدٌث أو المسؤلة، وكان منزلنا 
ٌْؾ، فكنت أنظر إلى العظم فؤكتب فٌه الحدٌث أو  بمكة فً ِشعب الَخ
 (المسؤلة، وكانت لنا  جرة عظٌمة، إذا امتؤل العظم طرحته فً الجرة 

 
وفً رواٌة اخرى ٌمول     : 
لم ٌكن لً مال   فكنت أطلب العلم فً الحداثة، أذهب إلى الدٌوان  )   

 (أستوهب منهم الظهور وأكتب فٌها
:  ولال
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طلبت هذا األمر عن خفة ذات الٌد، كنت أجالس الناس وأتحفظ، ثم  ) 
ٌْؾ، فكنت آخذ  اشتهٌت أن أدون، وكان منزلنا بمكة بمرب ِشعب الَخ

   (.العظام واألكتاؾ فؤكتب فٌها، حتى امتؤل فً دارنا من ذلن حبان 
 

      اتجه الشافعً  بعد ان  حفظ  المرآن  الكرٌم  واألحادٌث النبوٌة  
ح  فً اللؽة  العربٌة  فخرج  فً سبٌل  ذلن  إلى البادٌة   إلى التفِصّ

. والزم  لبٌلة  هذٌل 
:   ولال فً ذلن 

خرجت عن مكة، فبلزمت هذٌبلً بالبادٌة أتعلم كبلمها، وآخذ طبعها، )
وكانت أفصح العرب، أرحل برحٌلهم، وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى 

   (مكة جعلت أنشد األشعار، وأذكر اآلداب واألخبار
 

    ومما ٌذكر انه  بلػ درجة من حفظه ألشعار الهذٌلٌٌن وأخبارهم  أن 
:   األصمعً الذي  كان علم من اعبلم   اللؽة العربٌة  لال فٌه 

  (صححت أشعار هذٌل على فتى من لرٌش ٌمال له دمحم بن إدرٌس)    
 

             فالمبٌلة التً ضوى إلٌها الشافعً هً هذٌل، وهم ٌوصفون 
:  بؤنهم أفصُح العرب،وفً ذلن  لال مصعب بن عبد هللا الزبٌري 

ال تخبر بهذا أهل ): لرأ علً الشافعً أشعار هذٌل حفظاً ثم لال لً  - 
 (الحدٌث فإنهم ال ٌحتملون هذا 

:  ولال مصعب 
وكان الشافعً ٌسمر مع أبً من أول اللٌل حتى الصباح وال ٌنامان  )

وكان الشافعً   فً ابتداء أمره ٌطلب الشعر، وأٌام الناس، واألدب، ثم 
    (أخذ فً الفمه بعد

وكان سبب أخذه أنه كان ٌسٌر ٌوماً على دابة له  وخْلفه :  ولال اٌضا
كاتٌب ألبً، فتمثل الشافعً   ببٌت شعر  فمرعه كاتُب  أبً  بسوطه ثم 

:   لال له 
  (مثلن ٌذهب بمروءته فً مثل هذا، أٌن أنت من الفمه؟، 

فهزه ذلن  فمصد مجالسة الزنجً بن خالد مفتً مكة، ثم لدم علٌنا 
  (.فلزم مالن بن أنس رحَمه هللا 
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        لما انتشر اسم إمام المدٌنة مالن بن أنس فً اآلفاق، وتناللته 
الركبان، وبلػ من  العلم والحدٌث  منزلة عظٌمة   رؼب  الشافعً فً  

الهجرة إلى المدٌنة المنورة  لطلب العلم والتتلمذ  على ٌد  مالن بن 
:  انس  شٌخ المدٌنة وامامها  فً العلم  ولد روي عنه أنه لال

 
فارلت مكة وأنا ابن أربع عشرة سنة، ال نبات بعارضً من األبطح )    

إلى ذي طوى، فرأٌت ركباً فحملنً شٌخ منهم إلى المدٌنة، فختمت من 
مكة إلى المدٌنة ست عشرة ختمة، ودخلت المدٌنة ٌوم الثامن بعد 
صبلة العصر، فصلٌت العصر فً مسجد رسول هللا صلَّى هللا علٌه 

وسلَّم، ولذت بمبره، فرأٌت مالن بن أنس رحمه هللا متزراً ببردة متشحاً 
 (حدثنً نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المبر ): بؤخرى   و ٌمول

ٌضرب بٌده لبر رسول هللا صلَّى هللا علٌه وسلَّم  فلما رأٌت ذلن هبته 
   (الهٌبة العظٌمة 

:   فلما مثلت بٌن ٌدٌه  لال لً 
دمحم بن إدرٌس الشافعً ٌا محمٌد اتك هللا، واجتنب المعاصً، فإنه  )  

سٌكون لن  شؤن  من الشؤن، إن هللا لد ألمى على للبن نوراً  فبل تطفبه 
     (بالمعصٌة 
 (. إذا ما جاء الؽد تجًء وٌجًء من  ٌمرأ لن  ): ثم لال له

:     وٌمول الشافعً
فؽدوت علٌه وابتدأت أن ألرأ ظاهراً، والكتاب فً ٌدي، فكلما )    

تهٌبت مالكاً وأردت أن ألطع، أعجبه حسن لراءتً واعرابً  فٌمول    
 (ٌا فتى زد   )  
حتى لرأته علٌه فً أٌام ٌسٌرة     )   

:   و روي عنه   أنه لال 
 (لدمت على مالٍن ولد حفظت الموطؤ ظاهراً  فملت   :    له

إنً أرٌد أن أسمع الموطؤ منن    ) 
. اطلب من ٌمرأ لن:  فمال

وكررت علٌه فملت   : 
  (ال، علٌن أن تسمع لراءتً، فإن سهل علٌن لرأت لنفسً  )   -  

اطلب من ٌمرأ لن ): لال ) 
الرأ  :    وكررت علٌه، فمال

:   فلما سمع لراءتً لال 
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  (الرأ )  
فمرأت علٌه حتى فرؼت منه 

 
عاد الشافعً الى مكة المكرمة بعد ان تخرج على ٌد استاذه  ومعلمه  

امام المدنٌة المنورة  مالن بن انس بعد ان حفظ كل  ما المً الٌه  وما 
.   سمعه من علم ومعرفة 

 
          اتجه الشافعً  الى الٌمن  صحبة  والٌها  عندما  لدم الى  

الحجاز فاشار الٌه الناس ان ٌصحب الشافعً معه  فهو عالم فاضل  
فنزل فً نجران  ولٌل ان هذا الوالً كان ظالما  وال  ٌحك  الحك  فكان 
الشافعً ٌنصحه وٌرشده و ٌنمده وٌدعوه الى الامة العدل بٌن الرعٌة   
فشكاه الوالً الى الخلٌفة هارون الرشٌد ووشى به  واتهمه  انه  كان 

فامر الخلٌفة باحضاره  .  ٌحرض  الناس على الثورة ضد الخلٌفة 
فلما وصل بؽداد  .  فاحضره الوالً  مكببل بالحدٌد بتهمة خٌانة  الدولة  

ا دخل الشافعً على الخلٌفة وهو ثابت الفإاد  ٌنتظر الحكم علٌه وهو 
:   ٌردد فً  نفسه

أسؤلن اللطؾ فٌما جرت به الممادٌر    ... ٌاهللا ٌا لطٌؾ    - 
 فلما مثل بٌن  ٌدٌه دارت بٌنهم  المناظرة التالٌة   

    
:   لال الشافعً للخلٌفة الرشٌد

  السبلم علٌن ٌا أمٌر المإمنٌن و بركاته  دون أن ٌلفظ و رحمة هللا   
وعلٌن السبلم ورحمة هللا و بركاته :  فردَّ علٌه الرشٌد

بدأت بسنَّة لم تإمر بإلامتها ، ورددنا علٌن فرٌضة :  ثم أضاؾ فمال
.  لامت بذاتها ومن العجب أن تتكلم فً مجلسً بؽٌر أمري أو إذنً

وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا ): إنَّ هللا تعالى لال: فمال الشافعً
الصالحات لٌستخلفنهم فً األرض كما استخلؾ الذٌن من لبلهم 

،  (ولٌمكنن لهم دٌنهم الذي ارتضى لهم ولٌبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
ننً بعد  خوفً  ... وهو الذي إذا وعد وفَّى، فمد مكَّنن   فً أرضه و أمَّ

ًَّ السبلم بمولن وعلٌن رحمة هللا  فمد شملتنً رحمة هللا  حٌث رددت عل
. بفضلن

ٌعنً الثابر - وما عذرن  بعد  أن ظهر أنَّ صاحبن :  فمال الرشٌد
طؽى علٌنا وبؽى واتَّبعه األرذلون وكنَت أنت الربٌس علٌهم؟  - العَلَوي 
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أما و لد استنطمتنً ٌا أمٌر المإمنٌن فسؤتكلم بالعدل : فمال الشافعً
ًّ بفكه  واإلنصاؾ ولكن الكبلم مع ثمل الحدٌد صعب، فإن ُجدَت عل

أفصحُت عن نفسً وإن كانت األخرى فٌدن العلٌا وٌدي السفلى وهللا 
. ؼنً حمٌد

 فؤَمر الرشٌد بفن الحدٌد عنه وأجلسه، 
ٌَا }: حاشا هللا أن أكون ذلن الرجل، ولكن لال تعالى:  فمال الشافعً

لمد أفِن المبَلِّػ فٌما     {أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بِنَبٍَإ فَتَبٌََّنُوا
وإنَّ لً حرمة اإلسبلم وذمة النسب و كفى بهما وسٌلة وما أنا . بلَّؽن

ًّ ًّ وال َعلَوي و إنما أُدِخلُت فً الموم بؽٌاً عل أنا دمحم بن إدرٌس، . بطالب
أنت دمحم بن إدرٌس؟  : فمال الرشٌد. وأنا طالب علم

نعم ، : لال
:  ثم التفت  الخلٌفة إلى دمحم بن الحسن الشٌبانً وسؤله

ٌا دمحم ما ٌمول هذا؟ أهو كما ٌمول 
إنَّ له من العلم شؤناً كبٌراً ولٌس الذي زعم علٌه :  لال دمحم بن الحسن

. (معلوم أنه بٌن العلماء المخلصٌن نسب ألوى من الرحم)من شؤنه 
وكؤنَّ هللا تعالى وضع هذه المحنة التً انزلك فٌها الشافعً من أجل أن 

ٌعٌده عز وجل من عمل الدنٌا إلى عمل اآلخرة وهذا واضح جداً و 
عسى أن تكرهوا شٌباً وهو خٌر لكم وعسى أن تحبوا شٌباً وهو شر 

لكم و لكن هذه الحمٌمة ال تظهر إال آخراً عندما ٌكون اإلنسان فً طور 
المفاخرة وأّما فً طور الحكم اإللهً فٌكون كالؽابص فً جوؾ البحر 

.  ال ٌعلم إال من وثك بعلم هللا سلفاً 
 هـجرٌة  وهو فً 184     وكان لدوم الشافعً الى  بؽداد سنة 

 .الرابعة والثبلثٌن من عمره 
 

     أخذ الشافعً ٌدرس فمه العرالٌٌن  وبذلن اجتمع له فمه الحجاز 
وفمه العراق  و  ا جتمع له الفمه الذي ٌؽلب علٌه النمل، والفمه الذي 

. ٌؽلب علٌه العمل، وتخرج بذلن على كبار الفمهاء فً زمانه 
 

      ولم ٌطب له الممام فً بؽداد  فعاد الى مكة المكرمة  واخذ   ٌلمً 
دروسه  فً الحرم المكً  والتمى  به  أكبر العلماء  فً موسم الحج، 

واستمعوا إلٌه، وفً هذا الولت التمى به أحمد بن حنبل، ولد أخذت 
شخصٌة الشافعً تظهر بفمه جدٌد  ال هو فمهُ أهِل المدٌنِة وحَدهم  وال 
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فمهَ أهِل العراِق وحَدهم، بل هو مزٌج منهما وخبلصةُ عمل الشافعً 
الذي أنضجه علم الكتاب والسنة  وعلُم العربٌة وأخبار الناس والمٌاس 
والرأي، ولذلن كان من ٌلتمً به من العلماء ٌرى فٌه عالماً هو نسٌٌج 

.  وحَده
: ولال فً بؽداد فً مسالة 

 
تعصً اإلله وأنت تظهر حبه      

      هذا محال فً المٌاس بدٌُع     
لو كان حبن صادلاً ألطعته  
 إن المحب لمن ٌحب مطٌُع 

فً كل ٌوم ٌبتدٌن بنعمة  
 منه وأنت لشكر ذان مضٌُع 

 
      ألام الشافعً بمكة  المكرمة هذه المرة مدة تسع سنوات  ثم عاد 

  هجرٌة  وبمً فٌها  لرابة السنتٌن   او 195\ الى بؽداد ثانٌة  سنة 
 :اكثر  ولما اراد  السفر الى مصر   لال 

 
لمد أصبحْت نفسً تتوق إلى مصِر  

                 ومن دونها لطُع المهامِة والفمِر 
فواللـه ما أدري، الفوُز والؽنى  

 أُساق  إلٌها  أم أُساق إلى المبِر       
 

 هجرٌة  ولٌل 198ثم شد رحاله الى مصر  فوصلها فً عام       
 هجرٌة وبمً  فٌها خمً سنٌن  اشتد به  المرض اذ اصٌب  199

بمرض البواسٌر   الذي توفى به  
 

توفً الشافعً لٌلة الجمعة، بعد العشاء اآلخرة بعدما صلى المؽرب      
 -  هجرٌة 204آخر ٌوم من رجب، ودفن فً صباح  ٌوم الجمعة سنة  

.   مٌبلدٌة 220
 

:  و لال فٌه  ابن حجر العسمبلنً 
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انتهت رٌاسة الفمه فً المدٌنة إلى مالن بن أنس، فرحل إلٌه والزمه ) 
وأخذ عنه، وانتهت رٌاسة الفمه فً العراق إلى أبً حنٌفة، فؤخذ عن 

صاحبه دمحم بن الحسن حمبلً، لٌس فٌه شًء إال ولد سمعه علٌه، 
ل  فاجتمع علم أهل الرأي وعلم أهل الحدٌث، فتصرؾ فً ذلن حتى أصَّ
األصول، ولعَّد المواعد، وأذعن له الموافك والمخالؾ، واشتهر أمره، 

.  (وعبل ذكره، وارتفع لدره حتى صار منه ما صار
 

     االمام الشافعً احد علماء الدٌن  واحد اصحاب المذاهب االربعة 
فً االسبلم  واحد علماء العربٌة  واحد شعرابها  اال  ان اؼلب شعره  

ٌتسم بمسحة دٌنٌة  اجتماعٌة  وٌتمٌز شعره  السبلسة  والسهولة 
اللؽوٌة  وتؽلب علٌه  االمثلة  والموعظة  لذا  انتشر على   السنة 

:  الناس والٌزالون ٌرددون الواله  وٌستشهدون بها  ٌمول  
 

تعمدنً بنصحن فً انفرادي  
وجنبنً النصٌحة فً الجماعة  

فإن النصح بٌن الناس نوع  
 التوبٌخ ال أرضى استماعه   من

وإن خالفتنً وعصٌت لولً  
طاعه     تعط   إذا لم  تجزع  فبل

 
:  وٌمول متفاخرا

 
ولوال الشعر بالعلماء ٌزري   

  لكنت  الٌوم  أشعر من لبٌد
 

وأشجع فً الوؼى من كل لٌث  
  وآل   مهلب    وبنً    ٌزٌد

 
ولوال خشٌة الرحمن ربً  

 حسبت   الناس  كلهم  عبٌدي 
 

:    وٌمول  الشافعً فً فضل السكــوت
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وجدت سكوتً متجرا فلزمته  

 إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر 
وما الصمت إال فً الرجال متاجر  

تاجر    كل   على   ٌعلو    وتاجره
 

:  وٌمول فً المناعة 
 

رأٌت  المناعة  رأس الؽنى  
  فصرت  بؤذٌالها   متمسن

 
فبل ذا  ٌرانً  على   بابه  

 وال ذا  ٌرانً  به   منهمن
 

فصرت   ؼنٌا   ببل   درهم  
 أمر على الناس شبه الملن 

 
:     وٌمول اٌضا 

 
ٌرٌد المرء أن ٌعطى مناه   

  وٌؤبى     هللا   إال   ما أراد ا
 

ٌمول المرء فابدتً ومالً   
وتموى هللا أفضل ما استفادا 

 
 

:   وٌمول اإلمام الشافعً  فً الدنٌا 
 

ٌا من ٌعانك دنٌا ال بماء لها  
 ٌمسً وٌصبح فً دنٌاه سافرا 

 
هبل تركت لذي الدنٌا معانمة  
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 حتى تعانك فً الفردوس أبكارا 
 

إن كنت تبؽً جنان الخلد تسكنها  
 فٌنبؽً لن أن ال تؤمن النارا 

 
:   وفً مخاطبــة السفٌــه ٌمول

 
ٌخاطبنً السفٌه بكل لبح  

  مجٌبا  أكون له  أن    فؤكره                                            
 

ٌزٌد سفاهة فؤزٌد حلما  
طٌبا    اإلحراق   زاده كعود                                              

 
:  وٌمول  فً المال 

 
وأنطمت الدراهم بعد صمت  

  أناسا بعدما كانوا سكوتا
 

فما عطفوا على أحد بفضل  
  وال عرفوا لمكرمة ثبوتا 

 
:   من أجمل ما كتب الشافعً فً الحكمة 

 
دع األٌام تفعل ما تشاء  

  وطب نفسا إذا حكم المضاء
 

وال تجزع لحادثة اللٌالً  
  فما لحوادث الدنٌا بماء

 
وكن رجبل على األهوال جلدا  

  وشٌمتن السماحة والوفاء
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وإن كثرت عٌوبن فً البراٌا  
  وسرن أن ٌكون لها ؼطاء

 
تستر بالسخاء فكل عٌب  

  ٌؽطٌه كما لٌل السخاء
 

وال تر لؤلعادي لط ذال  
  فإن شماتة األعدا ببلء

 
ورزلن لٌس ٌنمصه التؤنً  

  ولٌس ٌزٌد فً الرزق العناء
 

وال حزن ٌدوم وال سرور  
  وال بإس علٌن وال رخاء
 

إذا ما كنت ذا للب لنوع  
  فؤنت ومالن الدنٌا سواء

 
ومن نزلت بساحته المناٌا  

  فبل أرض تمٌه وال سماء
 

وأرض هللا واسعة ولكن  
 إذا نزل المضا ضاق الفضاء
 

دع  األٌام  تؽدر  كل  حٌن  
 فما ٌؽنً عن الموت الدواء 

 
ًَّ على الشافعً  وهو  فً  مرضه        واخٌرا  تذكر  انه دخل المزن

:  الذي مات فٌه  فمال  له
كٌؾ أصبحت ٌا أستاذ؟   -  

 :  فاجابه بموله 
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أصبحت من الدنٌا راحبلً، وإلخوانً مفارلاً، ولكؤس المنٌة شارباً،   )
 وعلى هللا وارداً، ولسوء عملً مبللٌاً

 
 :ثم رمى بطرفه إلى السماء واستبشر وأنشد 

 
إلٌن إلـهَ الخلـك أرفــع رؼبتً  

ً   وإن كنُت ٌا ذا المن والجود مجرما
 

ولما لسـا للبً وضـالت مذاهبً  
  جعلت الرجـا منً لعفون ُسلَّمــاً

 
تعاظمنـً ذنبـً فلمـا لرنتــه  

  بعفون ربً كان عـفون أعظمــا
 

فما زلَت ذا عفٍو عن الذنب لم تزْل 
ً مـــا    تـجـود وتعـفو منةً وتكرُّ

 
فلوالن لـم ٌصِمـد إلبلـٌَس عابٌد  

ً   فكٌؾ ولد أؼوى صفٌَّن آدمـــا
 

فٌالٌت شعــري هل أصٌر لجنٍَّة  
  أهنـــا وأمـا للسعٌر فؤندمــا

 
فلله َدرُّ العـــارِؾ الـنـدِب إنه   

ً  تفٌض لفرط الوجد أجفانُه دمـــا
 

ٌمٌـم إذا مـا اللٌُل مدَّ ظبلَمــه   
ً  على نفسه من شدة الخوؾ مؤتمـا

 
فصٌحاً إذا ما كـان فً ذكـر ربه  

  وفٌما ِسواه فً الورى كان أعجمـاً
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وٌذكر أٌامـاً مضـت من شبابـه  
  وما كان فٌها بالجهـالة أجرمـــا

 
فصار لرٌَن الهم طوَل نهـــاره  

  أخا السُّْهد والنجوى إذا اللٌُل أظلمـا
 

حبٌبً أنـت سإلً وبؽٌتً  : ٌمول
  كفى بن للراجـٌـن سإالً ومؽنمـاً

 
ألـسَت الذي ؼذٌتنً وهــدٌتنً  

ً ًّ وُمنعـمــا انـاً عل   وال زلت منّـَ
 

عسى من لـه اإلحساُن ٌؽفر زلتً  
  وٌستر أوزاري ومـا لـد تمدمــا

 
تعاظمنً ذنبـً فؤلبلت خاشعــاً  

ً   ولوال الرضـا ما كنَت ٌارب منعمـا
 

فإن تعُؾ عنً تعُؾ عـن متمرد  
ً   ظلوم ؼشــوم ال ٌـزاٌـل مؤتمـا

 
فإن تنتـمـم منً فلست بآٌـٍس  

ً   ولو أدخلوا نفسً بجــرٍم جهنمـا
 

فجرمً عظٌٌم من لدٌم وحــادث  
  وعفُون ٌؤتً العبَد أعلى وأجسمــا

 
ًَّ فضُل هللا من كل جانـب   حوالَ

  ونوٌر من الرحمن ٌفترش السمــا
 

وفً الملب إشراُق المحب بوصله  
  إذا لارب البـشرى وجاز إلى الحمى
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ًَّ إٌنــاٌس من هللا وحـده   حوالَ

  ٌطالعنً فً ظلـمـة المبر أنُجمــاً
 

أصون ودادي أن ٌدنَِّسـه الهوى  
  وأحفظ عـهَد الـحب أن ٌتثلَّمــا

 
ففً ٌمظتً شوٌق وفً ؼفوتً ُمنى  

  تبلحـك خـطوي نـشوةً وترنُّمـاً
 

ومن ٌعتصم باهلل ٌسلْم من الورى  
 ومن ٌرُجهُ هـٌهات أن ٌتندمـــا 

 
 
 
 
 

 *************************
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                                     14 
 

                  مسلم  بن  الولــٌد 
 (صرٌع الؽوانً )                     

 
 

 هو أبو الولٌد مسلم بن الولٌد  االنصاري  مولى ابً امامة           
.  االنصاري  فهو  أنصاري بالوالء   اسعد بن زرارة

 
        ولد مسلم بن الولٌد فً الكوفة ترعرع وشب  فٌها و لال الشعر 

فً صباه وكانت أسرته من األسر الفمٌرة فمد كان ابوه ٌعمل حابكاً ٌسعى 
. لكسب لوته ولوت عٌاله كما عرؾ عن أسرته الصبلح واالستمامة

 
        أما بالنسبة إلخوته فبل نعرؾ منهم إال سلٌمان الذي ابتلً بالعمى 

وكان .  ولد كان شاعراً متؤثراً ببشار بن برد لكن شعره المروي للٌل
مسلم شاعرا حسن النمط   جٌد المول فً الشراب وفً ؼٌره  وكثٌر من 

 .الرواة  ٌمرنه بؤبً نواس فً هذا المعنى
 

 ومسلم بن الولٌد هو اول من استخدم البدٌع فً  الشعر وهو من       
المحسنات الببلؼٌة  فً اللفظ   ثم اكثر منه الشعراء فً شعرهم وخاصة  

. ابو تمام الطابً  حٌث اتخذه الطابً فً شعره  مذهبا 
 

        ثم انتمل الى بؽداد  ولم  ٌتجاوز بشعره اوال األمراء والرإساء 
مكتفٌا بما ٌناله من  للٌل العطاء  ثم انمطع  مع اخٌه  سلٌمان بن  الولٌد  
إلى ٌزٌد بن مزٌد الشٌبانً  لابد هارون الرشٌد الذي اتصل  به فٌما بعد  

. ومدحه  ومدح البرامكة وحسن رأٌهم فٌه
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أن رجبلً سؤل مسلم بن الولٌد عن سبب )      ونمل فً بعض كتب األدب  
: هذا اللمب فؤنشد مسلم

  
سوداد الصدؼٌن فً أوضح الخـ     وا

 
 وما فً الثؽور من ألحوان د                                    

 
 وخافً الصدور من رمان  

  (صرٌع الؽوانً) فلهذا أدعى                                   
 

:  ومن شعره اٌضا
 

  إن ورد الخدود واألعٌن النجل
                                        ً   تركتنً لدى الؽوانً صرٌعا

 
 كان صرٌعاً للؽوانً فدٌوانه انه         فهذا اللمب ٌدل فعبلً علٌه اذ 

ممتلباً بتعبٌر صرٌع الؽوانً   
 

        ثم اتصل بالرشٌد ومدحه  ولٌل لمبه الرشٌد  
: بسبب لوله  (صرٌع الؽوانً  ) ب

 
وما العٌش إال أن تروح مع الصبا  

  صرٌع حمٌا الكؤس واألعٌن النجل                                   
   
:  ولٌل دخل ٌزٌد بن مزٌد على الرشٌد فمال له 

 :ٌا ٌزٌد  من الذي ٌمول فٌن ؟- 
 

ال ٌعبك الطٌب خدٌه ومفرله             
  ال ٌمسح عٌنٌه من الكحـل                                           

                         
لد عود الطٌر عادات وثمن بها           

  فهن  ٌتبعنه  فً كل مرتحـل                                         
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. ال أعرؾ لابله ٌا أمٌر المإمنٌن: فمال

!  أٌمال فٌن مثل هذا الشعر وال تعرؾ لابله:  فمال له هارون
: فخرج من عنده خجبلً  فلما صار إلى منزله دعا حاجبه فمال له

من بالباب من الشعراء؟  -  
مسلم بن الولٌد : لال له
أخبرته أنن مضٌك   : وكٌؾ حجبته عنً فلم تعلمنً بمكانه؟ لال:  فمال

وأنه لٌس فً ٌدٌن شًء تعطٌه إٌاه  وسؤلته اإلمسان والممام أٌاماً إلى 
.  أن تتسع

:  فؤنكر ذلن علٌه ولال
. أدخله إلً

:  فؤدخله إلٌه  فؤنشده لوله
 

أجـررت حـبـل خـلـٌع فـً الـصـبــا ؼـــزل 
وشـمـرت هـمـم الـعـذال فـــً عـــذلـــً                               

 
رد الـبـكـار عـلـى الـعـٌن الـطـمـوح هـــوى 

   مفـــرق بـــٌن تـــودٌع ومـــرتـــحـــل                               
 

أمـا كـفـى الـبـٌن أن أرمـى بـؤســهـــمـــه 
! حتـى رمـانـً بـلـحـظ األعـٌن الـنـــجـــل                            

 
مما جنت لً وإن كانت منى صدلت 

      صبابة خلس التسلٌم بالممل                                     
 

. لد أمرنا لن بخمسٌن ألؾ درهم  فالبضها واعذر: فمال له الرشٌد 
:  فخرج الحاجب فمال لمسلم

لد أمرنً أن أرهن ضٌعة من ضٌاعه على مابة ألؾ درهم  خمسون - 
. ألفاً لن وخمسون ألفاً لنفمته

 
 وأعطاه إٌاها  وكتب صاحب الخبر بذلن إلى الرشٌد  فؤمر الرشٌد       

: لٌزٌد بمابتً ألؾ درهم ولال
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.  وخذ مابة ألؾ لنفمتن. الض الخمسٌن التً أخذها الشاعر وزده مثلها-  
. وأعطى لمسلم بن الولٌد  خمسٌن ألفاً أخرى

 
: لال لً دمحم بن عبد هللا بن مسلم:       ولد  ذكر جعفر بن لدامة لال

:  لالؾحدثنً أبً  
 

اجتمع أصحاب المؤمون عنده ٌوماً  فؤفاضوا فً ذكر الشعر والشعراء     -
: فمال له بعضهم

حٌث ٌمول ماذا؟  : أٌن أنت ٌا أمٌر المإمنٌن عن مسلم بن الولٌد؟ لال- 
: حٌث ٌمول ولد رثى رجبلً: لال

 
أرادوا لٌخفوا لبره عـن عـدوه 

 فطٌب تراب المبر دل على المبر                                        
 

: وحٌث مدح رجبلً بالشجاعة فمال
 

ٌجود بالنفس إذ ضن الجواد بهـا 
   والجود بالنفس ألصى ؼاٌة الجود                                    

 
: وهجا رجبلً بمبح الوجه واألخبلق فمال

 
لبحت مناظره فحٌن خبرته 

   حسنت مناظره لمبح المخبر                                           
 

: وتؽزل فمال
هوى ٌجد وحبٌب ٌلعب               

         أنت لمى بٌنهما معذب                                        
 

. هذا أشعر من خضتم الٌوم فً ذكره: فمال المؤمون
 

      كانت لمسلم بن الولٌد  جارٌة ٌحبها كثٌرا ثم تعرؾ على جارٌة 
اخرى ذات شرؾ وذكر وجمال  فاخذ ٌرسل جارٌته  إلٌها وٌبثها سره 
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وحبه  فتعود إلٌه بؤخبارها ورسابلها وطال ذلن بٌنهما  حتى أحبتها 
الجارٌة التً علمها مسلم ومالت إلٌها  وكلتاهما  كانتا فً نهاٌة الحسن 

وكان مسلم ٌحب جارٌته هذه محبة شدٌدة  ولم ٌكن ٌهوى تلن  . والكمال
إنما كان ٌرٌد  الؽزل  والمجون  والمراسلة  وأن ٌشٌع له حدٌث بهواها  
وكان ٌرى ذلن من المبلحة والظرؾ واألدب، فلما رأى مودة تلن لجارٌته 

: هجر جارٌته مظهراً لذلن  ولطعها عن الذهاب إلى تلن  وذلن لوله
 

 صوت أحب الرٌح ما هبت شماال 
 وأحسدها إذا هبت جنوبا                                             

 
أهابن أن أبوح بذات نفسً  

 وأفرق إن سؤلتن أن أخٌبا                                           
 

وأهجر صاحبً حب التجنً 
  علٌه إذا تجنٌت الذنـوبـا                                            

 
كؤنً حٌن أؼضً عن سواكم 

                                          أخاؾ لكم على عٌنً رلٌبا 
 

: وراسلها مع ؼٌر جارٌته األولى  وفً ذلن ٌمول
 

تدعى الشـوق إن نـؤت 
                                        وتـجـنـى إذا دنـت 

 
واعدتنـا وأخـلـفـت 

   ثم ساءت فؤحـسـنـت                                     
 

سرنً لو صبرت عـن 
     ها فتجزى بما جـنـت                                  

 
إن سلمى لـو اتـمـت 

                                        ربها  فـً  أنـجـزت 
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زرعت فً الحشا الهوى 

  وسمته حتـى نـبـت                                       
 

بن حاتم  على مسلم بن الولٌد فهجره     وعتب عٌسى بن داود        
: وكان علٌه محسناً  فكتب إلٌه مسلم

 
شكرتن للنعمى فلـمـا رمـٌتـنـً 

بصدن تؤدٌباً شكرتن فً الـهـجـر                                         
 

فعندي للتـؤدٌب شـكـر ولـلـنـدى 
 وإن شبت كان العفو أدعى إلى الشكر                                   

 
إذا ما اتمان المـسـتـلـٌم بـعـذره 

مبلم عـلـى عـذر   خٌر من    فعفون                                     
 

. فرضً عنه وعاد له كما كان حاله 
 

: بن عبٌد الكوفً لال           وجاء  عن  علً 
 حدثنً مسلم بن الولٌد المعروؾ :  لال  أخبرنً علً بن عمرو

:  لال (صرٌع الؽوانً)ب
 

كنت ٌوماً جالساً فً دكان خٌاط بإزاء منزلً إذ رأٌت طارلاً ببابً   )-    
فممت إلٌه فإذا  هو   صدٌك لً  من  أهل  الكوفة  فسررت  به  اال  انه  
و كؤن  إنساناً  لطم  وجهً  ألنه لم ٌكن عندي درهم واحد أنفمه علٌه  

فممت فسلمت علٌه  وأدخلته منزلً  وأخذت  خفٌن كانا  لً أتجمل بهما  
عٌنى  عٌنن  فدفعتهما  إلى جارٌتً  وكتبت  معهما  رلعة إلى بعض 

معارفً فً السوق  أسؤله أن ٌبٌع الخفٌن وٌشتري لً لحماً وخبزاً و 
بشًء سمٌته  فمضت الجارٌة وعادت إلً ولد اشترى لها ما لد حددته 

له  ولد باع الخفٌن بتسعة دراهم  فكؤنها إنما جاءت بخفٌن جدٌدٌن  
فمعدت أنا وضٌفً نطبخ  وسؤلت جاراً لً أن ٌسمٌنا لارورة نبٌذ  فوجه 

بها إلً  وأمرت الجارٌة بؤن تؽلك باب الدار مخافة طارق ٌجًء فٌشركنا 



 

 

 

 

219 

فإنا لجاسان .   فٌما نحن فٌه  لٌبمى لً وله ما نؤكله إلى أن ٌنصرؾ
: نطبخ حتى طرق الباب طارق  فملت لجارٌتً

 ؟.انظري من هذا- 
 

         فنظرت من شك الباب فإذا رجل علٌه سواد وشاشٌة ومنطمة 
وعلٌه شاكري فخبرتنً بموضعه فؤنكرت أمره   ثم رجعت إلى نفسً 

ففتحت  الباب .  لست بصاحب دعارة  وال للسلطان علً سبٌل: فملت
:  وخرجت  إلٌه  فنزل  عن  دابته ولال

أأنت مسلم بن الولٌد؟ - 
. نعم:  للت
كٌؾ لً بمعرفتن؟  :  فمال
: فمال لؽبلمه. الذي دلن على منزلً ٌصحح لن معرفتً: للت
. امض إلى الخٌاط فسله عنه-  

:   فمضى فسؤله عنً فمال
.  نعم هو مسلم بن الولٌد- 

:  فؤخرج إلً كتاباً من خفه  ولال
 هذا كتاب األمٌر ٌزٌد بن مزٌد إلً ٌؤمرنً أال أفضه إال عند لمابن - 

: فإذا فٌه
 
إذا لمٌت مسلم بن الولٌد فادفع إلٌه هذه العشرة آالؾ درهم  التً  )

أنفذتها تكون له فً منزله  وادفع ثبلثة آالؾ درهم نفمة لٌتحمل بها 
.  (إلٌنا

فؤخذت الثبلثة والعشرة  ودخلت إلى منزلً والرجل معً، فؤكلنا ذلن 
الطعام  وازددت فٌه وفً الشراب  واشترٌت فاكهة نسابٌة  واتسعت 

. (ووهبت لضٌفً من الدراهم ما ٌهدي به هدٌة لعٌاله
 

  : فمال         ومدح  البرامكة

كأنه قمــر أو ضيغـم هصـر  

 أو حيـة ذكـر أو عارض هطـل                             
 

 ال يضحك الدهر إال حين تسأله  
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 ال ُيَسـُل   وال يعبـس إال حــين                            
 
 

ودمحم بن منصور صاحب دٌوان   داود بن ٌزٌد بن حاتم     ومدح  
 الرٌاستٌن وزٌر  يالخراج ثم لما أصبح الحل والعمد بٌد الفضل بن سهل ذ

واكتسب من عمله . المامون وكان لد مدخه كثٌرا  فملده مظالم جرجان
الجدٌد مبات األلوؾ اال انه أنفمها فً لذاته وشهواته  

 
        ولٌل ان مسلم بن الولٌد كان بخٌبلً  فمد جاء عن دعبل بن علً 

: الخزاعً  انه  لال
       كان مسلم بن الولٌد من أبخل الناس  فرأٌته ٌوماً ولد استمبل 

: الرضا عن ؼبلم له بعد موجدة  فمال له
.  لد رضٌت عنن وأمرت لن بدرهم

 
        و كان مسلم بن الولٌد  لد تزوج من الاربه  وكانت زوجته  تكفٌه 

 منه  فلما  ماتت جزع علٌها جزعاً شدٌداً    له تلٌه  فٌما   وتسره أمره
 طوٌلة  وعزم على مبلزمة ذلن  فؤلسم علٌه   مدة  بعدها و لٌل  تنسن

بعض إخوانه ذات ٌوم أن ٌزوره ففعل  فؤكلوا ولدموا الشراب  فامتنع 
: منه مسلم وأباه  وأنشؤ ٌمول

 
وكؤس، كـٌؾ ٌتـفـمـان؟   بكاء 

   سبٌبلهما فً الملب مختلـفـان                                  
 

دعانً وإفراط البكاء فـإنـنـً 
 أرى الٌوم فٌه ؼٌر مـا تـرٌان                                    

 
ؼدت والثرى أولى بها من ولٌهـا 

    إلى منزل نـاء لـعـٌنـن دان                                    
 

فبل حزن حتى تذرؾ العٌن ماءها 
 وتعترؾ األحشاء للخـفـمـان                                       
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وحدثنً جماعة من أهل جرجان أن راوٌة  مسلم  جاء :    ولال الحسٌن
إلٌه بعد أن تاب لٌعرض  علٌه شعره  فتؽافله مسلم  ثم أخذ منه الدفتر 

الذي فً ٌده  فمذؾ به فً البحر  وفٌه الكثٌر من شعره  فلهذا لل شعره  
فلٌس فً أٌدي الناس منه إال ما كان بالعراق  وما كان فً أٌدي 

وبعمله هذا  خسر  االدب العربً  الكثٌر من .  الممدوحٌن من مدابحهم
. شعر مسلم بن الولٌد 

 
        انتمل مسلم  من بؽداد إلى جرجان وأصبح عامبلً للبرٌد فٌها ولكنه 

عرؾ عنه فً آخر أٌامه الورع والزهد والتنسن   . ظل مشتالاً إلى بؽداد
الذي أحبه كثٌراً وعندما    (صرٌع الؽوانً )كما أنه  بدأ ٌتنكر  للمبه 

: سؤله أبو نواس عن معنى لوله
 ال تذع بً الشوق إنً ؼٌر معمور 

: أجابه مسلم
.  (ال تدعنً صرٌع الؽوانً فلست كذلن)
 

         ولما لتل الفضل لزم منزله بجرجان  ونسن ولم  ٌمدح  أحدا 
:  ولد رثاه  فمال . وظل حتى مات ؼرٌباً عن  مدٌنته  واهله 

 
ذهلت فلم أنمع ؼلـٌبلً بـعـبـرة 

وأكبرت أن ألمى بٌومن نـاعـٌا                                        
 

فلما بدا لـً أنـه العـج األسـى 
وأن لٌس إال الدمع للحزن شافـٌا                                      

 
ألمت لن األ،واح ترتـد بـٌنـهـا 

مآتم تندبن النـدى والـمـعـالـٌا                                          
 

وما كان منعى الفضل منعاة واحد 
ولكن منعى الفضل كان منـاعـٌا                                        

 
أللبؤس أو للـجـود أم لـمـمـاوم 
! من الملن ٌزحمن الجبال الرواسٌا                                    
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عفت بعدن األٌام ال بل تـبـدلـت 

وكن كؤعٌاد فـعـدن مـبـاكـٌا                                            
 

   فلم أر إال لبل ٌومن ضـاحـكـا
 ولم أر إال بعـد ٌومـن بـاكـٌاًً                                          

 
  بجرجان  فً عام  الشاعر مسلم بن الولٌد  االنصاري توفً        

  فرثاه أصدلاإه من الشعراء كما رثاه   مٌبلدٌة 823–جرٌة هـ208\
: ابنه خارجه فمال

 
إذا مرضت أشعار لوم فإنه     

 تعطلت األشعار من بعد مسلم                                    
 
ِم     ٌجٌبن منها بالصحٌح الُمَسلِّ
 

 وصارت دعاوٌها إلى كل معجِم                                   
 

 .        أعجب بعض النماد والخلفاء واألمراء والعامة بشعر مسلم  
:  ولد لال عنه ابن شرؾ المٌروانً

 
 ونظامه ُمصَّنع وؼزله عذب مستعذب  وأما صرٌع فكبلمه مرصع)     

. (وُجملةُ شعره صحٌحة األصول للٌلة الفضول  وشبهه بزهٌر والنابؽة 
 

: ولال عنه ابن لتٌبة
 
ً كان مسلم مّدا )   (حاً حسنا
 

:  اما ابن المعتز فمال
 (إن البدٌع كان موجوداً من لبله لكنه أكثر منه فً شعره ) 
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 الشعر فً  اؼلب  الفنون  الشعرٌة    الولٌد بن  مسلم           انشد
ومنها  المدٌح  والهجاء  والرثاء والوصؾ والؽزل  فكان ٌمدح  ألجل  
المال  والجاه والمجد  وٌهجو  هجاًء  الذعاً  كل  من  ولؾ فً طرٌمه 
من الشعراء  وؼٌرهم  الذٌن ٌحاولون إبعاده عن  الشهرة والمجد  أما 

رثاإه  فٌعتمد  على ذكر الكرم  والشجاعة فً شخص المرثً  وأما 
وصفه فهو كثٌر ٌحكً فٌه عن البٌبة التً كان ٌعٌش فٌها والطبٌعة 

واما فً الؽزل فحّدث وال حرج فٌكفً انه لمب  صرٌع الؽوانً . ومافٌها 
 .لعشمه النساء  الجمٌبلت والتؽزل بهن

 
:  فممن مدحهم ذا الرباستٌن ابو الفضل بن سهل لال فٌه

 
بالؽمر من زٌنب أطبلل       

مرت بها بعدن أحوال                                                 
    

ولابل لٌست لـه هـمة       
كبلً ولكن لٌس لً مال                                                

 
وهٌمة الممتـر أمـنـٌة       

م مع الدهر وأشؽـال                                                ه
ال جدة أنهض عزمً بها       

والناس سإال وبـخـال                                               
 

فالعد مع الدهر إلى دولة       
 ترفع فٌها حالن الحـال                                              

 
:  ومن هجابه  لال ٌهجو رجبل 

 
أما الهجاء فدق عرضن دونـه     

والمدح عنن كما علمت جلٌل                                                
 

فاذهب فؤنت طلٌك عرضن إنه     
 عرض عززت به وأنت ذلٌل                                                



 

 

 

 

224 

 
:  من شعره     واختم ممالتً بهذه االبٌات

 
 أََدهراً تََولّى َهل نَعٌُمَن ُممبُِل  

لُ                                             َوَهل راِجٌع ِمن َعٌِشنا ما نَُإّمِ
 

أََدهراً تََولّى َهل لَنا ِمنَن َعوَدةٌ  
ُل   ٌُعدي آِخراً   لَعَلََّن                                               ِمنَن أَوَّ

 
َسبلٌم َعلى اللَذاِت َحتّى ٌُعٌَدها 

ِعذاٍر أَو َرلٌٌب ُمؽَفَُّل   َخلٌُع                                         
 

ِه  ًَّ المَصِؾ فً ُمستَمَّرِ أَثَرُت َمِط
ًَ تَرَحُل                                     فبَل المَصُؾ َمتبوٌع َوال ِه

 
َوأَخلٌَُت مٌداَن الِصبا ِمن بَناتِِه  

ُل                                                 و َإِنًّ بِها لَلُمستَهاُم الُمَوكَّ
 

أاَل فً َسبٌِل اللَهِو أٌَّاُمنا األُلى 
     أَتَذَهُب فَوتاً أَو تَعوُد فَتُمبُِل                                     

 
َكؤَنًّ لَم أَشَهد ِمَن الراحِ َمشَهداً 

ًَ تُمتَُل   لَذٌذاً َولَم أَستَبِمها                                       َوه
 

َولَم أَحَمِد األٌَّاَم َوالعٌََش بٌَنَنا  
 ِمَن اللَذاِت َطوراً َونُنَهُل    نُعَلُّ                                          

 
فبَل ُربَّ َحرٍب ِللُمداِم أَثَرتُها 

 َوالمََرنفُُل   جاِدٌُّها   َولَصَطلُها                                    
 

َعلٌَنا َرٌاحٌُن الَحٌاِة َوفَولَنا 
    َسحابُِب بِالعٌَِش الُمماِرِؾ تَهِطُل                                 
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َوَكؤِس نَدامى ٌَعَشُك الُشرُب َشخَصه 

    لَها َمنَظٌر دوَن الُزجاَجِة أَسَهُل                                   
 

لََرنُت بِها اإِلبرٌَك فَِافتَرَّ ضاِحكاً 
  َوَحلَّ لَها َخلَؾ النِماِب الُممَبَُّل                                      

 
َوُمختَلٍَس ِمن َشهِرِه بِنَعٌِمِه 

َعلى َؼفلٍَة ِمن شانٍِا لٌََس ٌَؽفَُل                                     
 

تبَلفٌَتُهُ بِالمَصِؾ فَِاؼتَلُت طولَهُ 
      َوال ٌَوَم فً أٌَّاِمِه ِمنهُ أَطَوُل                                   

 
َؼدا بِبَناِت اللَهِو َعنًّ أَمٌُرها 

ُل                                             َوأَثَكلَنٌِهنَّ اإِلماُم الُمعَذِّ
 

فَما أَذُكُر اللَذاِت إِاّل َكؤَنَّما 
  ٌَُمثِّلُها لً فً النَِدّيِ ُمَمثُِّل                                       

 
لَعُمُرَن لَو أَحبَبُت لَم أََدعِ الِصبا 

َي أَجَمُل    ِلَشًٍء                                       َولَِكنَّ التَعَّزِ
 
 
 
 
 
 
  
        ***************************************
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                                   15 
 

                عمر الشطرنجً 
 
 
 
 

        هو ابو حفص  عمر بن عبد العزٌز  مولى بنً العباس  وكان أبوه 
من موالً المنصور وكان اسمه اسماً أعجمٌاً  فلما نشؤ أبو حفص وتؤدب  

. ؼٌّره وسماه عبد العزٌز
 

       نشؤ أبو حفص فً دار المهدي  ومع أوالد الخلفاء   وكان كؤحدهم  
. وتؤدب  وكان العباً بالشطرنج مشؽوفاً به  فلمب به لؽلبته علٌه

 
      اتخذته علٌة بنت  الخلٌفة المهدي شاعرا لها   فلما مات المهدي 
انمطع إلى علٌة  وخرج  معها  لما زوجت   وعاد معها لما عادت إلى 
المصر  وكان ٌكتب لها األشعار  وٌنطك به بدالى عنها  وفٌما ٌخالج 

نفسها  وفٌما ترٌده من األمور بٌنها  وبٌن  إخوتها  وبنً  أخٌها  من  
الخفاء فكانت تنتحل بعضا  من  ذلن الشعر  وتترن بعضه وكانت تؤمره 

. أن ٌمول  الشعر  فً المعانً التً ترٌد  فٌمولها  وتؽنً فٌها
  .

          وكانوا  ٌخلعون علٌه أحب األوصاؾ ولد وصفه الحسن بن
رأٌت أبا حفص ):  علً الخفاؾ  عن  دمحم ابن الجهم البرمكً  لال

الشطرنجً الشاعر  فرأٌت منه إنساناً ٌلهٌن حضوره عن كل ؼابب 
وتسلٌن مجالسته عن هموم المصابب  لربه عرس  وحدٌثه أنس  جده 

لعب  ولعبه جد  دٌن ماجد  إن لبسته على ظاهره لبست مرمولا ال تمله  
وإن تتبعته لتستبطن خبرته ولفت على مإوة ال تطٌر الفواحش بجنباتها  

  (وكان فٌما علمته ألل ما فٌه الشعر 
:      ومما تؽنت به علٌة بنت المهدي من شعره  لولها 
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تحبب فإن الحب داعـٌة الـحـب 

                           وكم من بعٌد الدار مستوجب المرب 
 

إذا لم ٌكن فً الحب عتب وال رضاً 
                                 فؤٌن حبلوات الرسابل والكـتـب؟ 

 
تفكر فإن حدثـت أن أخـا هـوى 

                              نجا سالماً فارج النجاة من الكـرب 
 

وأطٌب أٌام الهـوى ٌومـن الـذي 
                                تّورع  بالتحرٌش  فٌه  وبالـعـتـب 

 
:  ومنها هذه اٌضا 

 
عرضن للذي تحـب بـحـب 

                                   ثم  دعـه  ٌروضـه  إبـلـٌس 
 

فلعل الزمـان ٌدنـٌن مـنـه 
                                 إن هذا الهوى جلٌل نـفـٌس 

 
صابر الحب ال ٌصرفن فـٌه 

                                   من حبٌب تجهـم وعـبـوس 
 

وألل اللجاج واصبر على الجه 
                                    د فإن الهوى نعـٌم وبـوس 

 
 

 :  ولٌل   اٌضا
 جارٌته  وكان لد  خلفها بالرلة  فلما لدم (ماردة) كان الرشٌد ٌحب 

:   إلى  بؽداد  مدٌنة السبلم اشتاق   الٌها فكتب إلٌها
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سبلم على النازح المؽتـرب 
                                     تحٌة صب بـه مـكـتـبب 

 
ؼزال مراتعه بـالـبـلـٌخ 

                              إلى دٌر زكً فمصر الخشب 
 

أٌا من أعان على نـفـسـه 
                                  بتخلٌفه طابعـاً مـن أحـب 

 
سؤستر والستر من شٌمـتـً 

                               هوى من أحب بمن ال أحب 
 

فلما ورد كتاب الرشٌد  علٌها أمرت أبا حفص الشطرنجً            
صاحب علٌة  بنت المهدي  ان ٌجٌب الخلٌفة على ابٌاته الٌها  فؤجاب 

: الرشٌد عنها بهذه األبٌات  فمال
 

أتانـً  كـتـابـن   ٌا سـٌدي 
                                    وفٌه العجابب كل العجـب 

 
أتزعم أنـن لـً عـاشـك 

                                    وأنن بً مستهـام وصـب 
 

فلو كان هذا كذا لـم تـكـن 
                                     لتتركنً  نهزة   لـلـكـرب 

 
وأنت ببؽداد ترعـى بـهـا 
    نبات اللذاذة مع من تـحـب                                

 
فٌا من جفانً ولـم أجـفـه 

    وٌا من شجانً بما فً الكتب                             
 

كتابن لد زادنـً صـبـوة 
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 وأسعر للبً بحر اللـهـب                                    
 

فهبنً نعم لد كتمت الهـوى 
                                  فكٌؾ بكتمان دمـع سـرب 

 
ولـوال اتـمـاإن ٌا سـٌدي 

                                لوافتن بً الناجٌات النجـب 
 

 علٌة بنت المهدي   ا خته     ولٌل أن  الخلٌفة الرشٌد ؼضب مرة  على
فؤمرت أبا حفص الشطرنجً شاعرها أن ٌمول شعراً ٌعتذر فٌه عنها إلى 

:  الرشٌد  وٌسؤله الرضا عنها  فٌستعطفه لها فمال
 

لو كان ٌمنع حسن العمل صاحبه 
                               من أن ٌكون له ذنب إلى أحـد 

 
كانت علٌة أبرا الناس كـلـهـم 

                                من أن تكافا  بسوء آخـر األبـد 
 

مالً إذا ؼبت لم أذكر بـواحـدة 
   وإن سممت فطال السمم  لم أعـد                           

 
ما أعجب الشًء ترجوه فتحرمه 

  لد كنت أحسب أنً لد مؤلت ٌدي                            
 

          فؤتاها  بهذه االبٌات  فاستحسنتها  وؼنت فٌها  وألمت الؽناء 
على جماعة من جواري الرشٌد  فؽنٌنه إٌاه فً أول مجلس جلس فٌه 

معهن  فطرب طرباً شدٌداً  وسؤلهن عن المصة  فؤخبرنه بها  فبعث إلى 
علٌه بنت المهدي  فلما  حضرت   لبّل رأسها  واعتذرت منه  فمبل 

عذرها  وسؤلها إعادة الصوت، فؤعادته علٌه  فبكى  
. ال جرم أنً ال أؼضب أبداً علٌن ما عشت:  ولال

 
 :        ومن اخبار ه اٌضا



 

 

 

 

230 

 لٌل  دخل أبو حفص الشطرنجً على ٌحٌى بن خالد البرمكً  وعنده     
صوتاً أمره ٌحٌى   (دنانٌر  ودنانٌر جارٌته )ابن جامع  وهو ٌلمً على 

: بإلمابه علٌها ولال ألبً حفص
لل فً دنانٌر بٌتٌن ٌؽنً فٌهما ابن جامع  ولن بكل بٌت مابة دٌنار إن -  

جاءت كما أرٌد  
:   فمال أبو حفص

 
أشبهن المسن وأشبهته 

                                   لابمة  فً  لونه  لاعده 
 

ال شن إذ لونكما واحد 
                                 أنكما  من  طٌنة   واحدة 

 
. فؤمر له ٌحٌى بمابة دٌنار : لال

 
         ولٌل  اٌضا  كان  أبو حفص الشطرنجً  ٌنادم  أبا عٌسى بن 

الرشٌد  وٌمول له الشعر  فٌنتحله وٌفعل مثل ذلن بؤخٌه صالح وأخته  
وكذلن بعلٌة عمتهم  وكان بنو الرشٌد جمٌعاً ٌزورونه وٌؤنسون به  

  فمرض مرة  فعادوه جمٌعاً اال أبً عٌسى فكتب إلٌه ٌعاتبه  ألنه لم
:  ٌعده فً مرضه

 
إخاء أبً عٌسى إخاء ابن ضرة 

                                   وودي   ود  البـن  أم  ووالــد 
 

ألم ٌؤته أن الـتـؤدب نـسـبة 
                                  تبلصك  أهواء  الرجال األباعد 

  
فما باله مستعذباً من جفـابنـا 

                                   موارد لم تعذب لنا من موارد 
  

ألمت ثبلثاً حلؾ حمى مضرة 
   فلم أره فً أهل ودي وعابدي                                 
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سبلم هً الدنٌا لروض وإنمـا 

 أخون مدٌم الوصل عند الشدابد                                
 

:  وٌمول فً  نعمةالشكر 
 

دعٌنً أسٌّر شكره وثناءه  
                                    إذا لم ٌكن لً بالجزاء ٌدان 

 
وإنًّ إذا أوفى الصنٌعة حمّها  

                                   وهٌهات ال تجزى ٌد بلسان 
 

:      ولال أبو حفص الشطرنجً
 -ً  :لال لً الرشٌد ٌوما
.  ٌا حبٌبً  لمد أحسنت ما شبت فً بٌتٌن للتهما -

 ما هما ٌا سٌدي فمن شرفهما استحسانن لهما:  للت
:  لولن:   فمال

 
لم ألك ذا شجن ٌبوح بحبه 

                                   إال حسبتن ذلن المحبوبـا
 

حذراً علٌن وإننً بن واثك 
                                  أال ٌنال سواي منن نصٌبا

 
 
ٌا أمٌر المإمنٌن، لٌسا لً  هما للعباس بن األحنؾ : فملت 

صدلن وهللا أعجب إلً وأحسن منهما بٌتان :  فمال
:  حٌث تمول

 
إذا  سرها  أمر  وفٌه  مسـاءتـً 

  لضٌت لها فٌما ترٌد على نفسً                                     
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وما مر  ٌوم أرتجً  فـٌه راحة 
ي     فؤذكره  إال  بكٌت  على  امس                                    

 
 

:        وذكر  الصولً ان عبد هللا بن الفضل اخبره  لاببل
      دخلت على أبً حفص الشطرنجً شاعر علٌة بنت المهدي أعوده

: فً علته التً مات فٌها فجلست عنده فؤنشدنً لنفسه
 

نعى لن ظل الشباب المشـٌب 
  ونادتن باسم سوان الخطـوب                                

 
فكن مستعداً لداعً الـفـنـاء 

                                  فإن  الـذي  هـو  آت  لـرٌب 
 

ألسنا نرى شهوات الـنـفـو 
    س تفنى وتبمى علٌها الذنوب                              

 
ولبلن داوى المرٌض الطبٌب 

   فعاش المرٌض ومات الطبٌب                               
 

ٌخاؾ على نفسه مـن ٌتـوب 
   فكٌؾ ترى حال من ال ٌتوب؟                                 

 
 

      توفً  الشاعر ابو  حفص  عمر  بن  عبد العزٌز الشطرنجً فً 
  المٌبلدي  824\   الموافك للعام  للهجرة المباركة 210\بؽداد عام 

 
:   ومن شعره هذه االبٌات 

 
 
 تجنَّْب فإنَّ الحبَّ داعٌةُ الحّبِ  

   َوكم من بعٌد الدَّار مستوجُب المرِب                                    
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 إِذا لم ٌكن فًِ الحّبِ سخٌط َواَل رضى  

ٌَْن حبلواُت الرسابل والكتِب                                           َ    فَؤ
 
ثَت أنَّ أَخا هوى   تفكَّر فإْن حّدِ

  نجا سالما فارُج النجاةَ من الُحّبِ                                       
 
 وأطٌُب أٌََّام الَهَوى ٌَْومن الَِّذي  

ُع                                            وبالعَتِْب  فٌِِه بالهجران  تُروَّ
 

: َومن شعره
 
 لَو َكاَن ٌمنُع حسُن اْلِفْعل َصاحبه  

   من أَن ٌكوَن لَهُ ذنٌب إِلَى أَحِد                                           
 
   َكانَت ُعلٌََّة أبرا الناِس كلّهُم 

  من أَن تكافَى بسوٍء آِخَر األبِد                                            
 
  َما لً إِذا ؼبُت لم أُذكْر بواحدٍة  
  وإْن سممُت فطال السمم لم أَُعِد                                          
 
 َما أعجَب الشًَء ترجوه فتحرمه 

  لد كنت أَحسب أَنًِّ لد َمؤَلت ٌَدي                                       
 
 
 
 
 

 ***********************************************  
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                                      16 
                                          

بو العتاهٌة ا
         

 
 

           هوابو اسحاق  اسماعٌل بن الماسم بن  سوٌد بن كٌسان  
العٌنً العنزي من لبٌلة عنزة العربٌة  ولٌل  من الموالً وكنً بؤبً 

 : العتاهٌة ألنَّ الخلٌفة المهدي لال له ٌوًما
 

فؽلبَْت علٌه   (متعته  فاستََوى له- أي متظرؾ- أنت إنساٌن ُمتحذِلك - 
دون اسمه  وجَرْت مجرى اللمب   ولٌل فً رواٌة اخرى و كان له ولٌد 

أبو عتاهٌة، بؽٌر ال  : عتاهٌة   و لو كان األمر كذلن لمٌل: ٌُمال له
التعرٌؾ  لكنً ارى االولى الرب للصواب  

 
 747- هجرٌة130\فً بادٌة الرمادي  سنة (عٌن التمر)ولد بمرٌة        

مٌبلدٌة  وكان اهله ٌشتؽلون فً صناعة الفخار وبٌعه وانتمل الى الكوفة  
 

ار،       نَشؤ أبو العتاهٌة نشؤةً ُمتواِضعة؛ إذ كان أبوه وأهله ٌصنَعون الفخَّ
ار فً لفٍص  وعمل أبو العتاهٌة أًٌضا فً صناعة أبٌه، فكان ٌحمل الفخَّ

. على ظهره، وٌَُدور بها فً الكوفة لبٌعها
  

        واختلؾ الى الحلمات االدبٌة والشعرٌة التً كانت تعمد فً الكوفة 
لمربها من مولع سكنه  وفٌها اكتملت شاعرٌته وذاع صٌته ومع اتِّساع 

ان ٌمولون  مدٌنة الكوفة وانتِشار الرخاء فمد  نَشؤَت فٌها طوابُِؾ من الُمجَّ
الشعر، متنمِّلٌن على معاهد اللهو  وُموِؼلٌن فً وهدة المفاِسد  ٌَفُسمون 

وأنهم حلٌة األرض   (الظرفاء )وٌتهتكون وٌتزنَدلُون وٌنعتون أنفسهم ب
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حماد بن عجرد، ومطٌع بن إٌاس وحسٌن الضحان  : ونمش الزمان  أمثال
. وٌحً بن زٌاد، وؼٌرهم

  
         و فً هذه البٌبة نَشؤ أبو العتاهٌة  وكان ٌُخاِلط هإالء الشُّعَراء 

ان  وٌختلؾ إلى حلمات العلماء ومجالس العبَّاد  ثم لم  ٌلبَْث أْن  المجَّ
تفتَّمت شاعرٌَّته  وأحسَّ فً نفسه لدرةً على النَّظم   فؤنَشَد  لجماعة    
بً الكوفة شعًرا له  فؤعَجبَهم  وأذاُعوه بٌن الناس  فإذا بطبلَّب  من ُمتَؤّدِ

الشعر واألَُدباء من أهل الكوفة ٌمصدونه  وٌستَنشدونه وٌكتُبون أشعاره 
على ما تكسر من الخزؾ فً محله  لبٌع  الجرار الفخارٌة  اال انه عزؾ 

عنها  وانصرؾ الى لول  الشعر    ولد  لال اول االمر الشعرالخلٌع 
الماجن  لعبللته بشعراء كانوا فً الكوفة  ٌمولون هذا النوع من الشعر  
اذ انتملت عدواه  منهم الٌه لتاثٌرهم علٌه واحتكاكه بهم فمال إلى العلم 

واألدب ونظم الشعر حتى نبػ فٌه وبعد ان اكتملت نشؤته    انتمل إلى 
بؽداد،  على امل  االتصال بالخلفاء  

 
      لصد ابو العتاهٌة بؽداد عاصمة الخبلفة وام الدنٌا  واتصل بالخلٌفة 

المهدي  وراح ٌمدحه  فمربه الخلٌفة وجعله من شعراء ببلطه  وكذلن 
 مدح االمراء والمادة  والوجهاء من  ذوي المنا زل الرفٌعة فً بؽداد 

 
مع إبراهٌم الموصلً، ثم افترلا ونزل   لدم من الكوفه إلى بؽداد         

شاعرنا الحٌره  وٌظهر انه كان اشتهر فً الشعر الن الخلٌفه المهدي لم 
واتفك .ٌسمع بذكره حتى لدومه بؽداد  فامتدحه أبو العتاهٌه ونال جوابزه

وهً جارٌه من جواري  الخلٌفة  (عتبه )ان عرؾ  ابو العتاهٌة  
المهدي، فاولع  بها وطفك ٌذكرها بشعر ه  فؽضب المهدي وحبسه ولكن 

فرق له المهدي و اخلى سبٌله ولٌل  انه كتب  .الشاعر استعطفه بابٌاته 
: .  للخلفة المهدي  ٌستعطفه  فٌها 

 
نفسً بشًء من الدنٌا معلمة  

                                           هللا والمابم المهدي ٌكفٌها 
 

إنً ألٌؤس منها ثم ٌطعمنً  
                                          فٌها احتمارن للدنٌا وما فٌها
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واستعفت   (عتبة)فهم  الخلٌفة بدفعها إلٌه فجزعت 

 سولة لبٌح المنظر   رجل أتدفعنً إلى: ولالت 
النها لم تحبه فتعذب بحبها كثٌرا حٌث كان حبه لها من جانب واحد هو 

جانبه  فعوضه الخلٌفة المهدي بهدٌة ذهبٌة    وانشد  فٌها   لصابد ؼزل 
 دونما فابدة اذ لم تتعطؾ علٌه ولم تحبه  كثٌرة  ٌستعطفها وٌتؽزل بها

: ومن لوله فٌها 
 

إذا ما بدت والبدر لٌلة تمه  
                                      رأٌت لها وجها ٌدل على عذري  

 
وتهتز من تحت الثٌاب كؤنها  

                                   لضٌب من الرٌحان فً ورق خضر 
 

أبى هللا إال أن أموت صبابة  
                                        بساحرة  العٌنٌن  طٌبة  النشر 

 
:  ومن جمٌل ؼزله ٌمول 

 
حسناء ال تبتؽً حلٌا إذا برزت  

                                            ألن خالمها بالحسن حبلها 
 

لامت تمشى  فلٌت هللا صٌرنً  
                                       ذان التراب الذي مسته رجبلها 

 
 :         وذكر  دمحم بن سبلم 

لدم أبو العتاهٌة من الكوفة إلى بؽداد وهو خاِمل الذكر بها، فمَدح  )      
الخلٌفة المهدي بشعر  ولكنَّه لم ٌجد َمن ٌوصله إلٌه  فكان ٌطلب سببًا 

 - (عتبة)ٌشتَِهر به حتى ٌصل خبره إلى المهدي، فاجتاَزْت به ٌوًما  
وكانت راكبةً مع بعض الجواري  فكلََّمها - وكانت جارٌة لزوج المهدي 

ومن ثم  (واستولَفَها فلم تُكلِّمه، وأمرت الِؽلمان بتنحٌته عن الطرٌك 
 . اولع بها
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: ومن شعره فً مدح الخلٌفة المهدي      
 

   أَتَــتــهُ الـِخـبلفَـةُ منمادة  ً
ُراذٌالها                                               إِلَـــٌــِه تُــَجــّرِ

ال لَــهُ   تَـصـلُُح إ تَــُن  َولَـــم  ًِ 
 

 َولَــم ٌَــُن ٌَـصـلُُح إِال لها                                            
 أََحــٌد َؼـٌـُرهُ   راَمـهـا   َولَــو

 
 لَـُزلِزلَِت األَرُض زلزالها                                            

 َولَو لَم تُِطعهُ بَناُت المُلوِب
 

 ـمـا لَـبِـَل الـلَـهُ أَعـمـالَها                                          َل
 

 َوإِنَّ الَخلٌفَةَ ِمن بَعِض ال
 

إِلَـٌـِه  لَـٌُـبِؽُض  َمـن لالها                                             
 

 
       درس اسماعٌل هذا  الفلسفة فً العمٌدة وعلوم الدٌن فنبذ لول 

الشعر الخلٌع وتنصل مما لال فٌه فً صباه وشبابه ونبذ ملذات الحٌاة  
وانمطع الى لول الشعر فً الزهد فً الدنٌا والتذكٌر فً االخرة بعد 

الموت حٌث كان زهده فً الدنٌا نتٌجة دراسة وثمافة عالٌة ولٌست رد 
فعل لعدم استجابة حبٌبته الٌه  وربما  بكلٌهما  لذا كؾ عن حٌاة اللهو 

والمجون  ومال إلى التنسن والزهد، وانصرؾ عن ملذات الدنٌا والحٌاة  
وشؽل بخواطر الموت  ودعا الناس إلى التزّود من دار الفناء إلى دار 

 انه حج مع عبده   فلما عاد الى بؽداد لحاه الشاعر سلم البماء  ولٌل
: الخاسر  فمال ابو العتاهٌة

 والـلـه والـلـه مـا أبـــالـــً مـــتـــى

                                    ما مـت ٌا سـلـم بـعــد ذا الـــســـفـــر     
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  حٌث طافتفت ألٌس لد ط

  الحجر  من لبلت  الذي   ولبلت                                       

 
لال له ٌوما    (سلم الخاسر)ان الشاعر  ولٌل   

 :   بعد أْن سمع بعَض شعره فً الزهد
 

دتها، لو لم تكن ألفاظها سولٌَّة  -  لمد جوَّ
:  فردُّ علٌه أبو العتاهٌة- 
. (وهللا ما ٌرؼبنً فٌها إالَّ الذي زهَّدن فٌها  )
  

هد الذٌن ٌَحِرصون على المثالٌَّة فً التعبٌر   وٌمول ألحد ُشعَراء الزُّ
ي لؽة الخاصة :  وتحّرِ

 
اعلم أنَّ ما للته رديء  ألنَّ الشعر ٌنبؽً أْن ٌكون مثل أشعار )     

ا ال تَخفَى  الفحول  فإن لم ٌكن كذلن فالصواب لمابله أْن تكون ألفاظه ممَّ
على جمهور الناس مثل شعري  وال سٌَّما األشعار التً فً الزهد، فإنَّ 
الزهد لٌس من مذاهب الملون  وال من مذاهب ُرَواة الشعر  وال طبُلَّب 

الؽرٌب  وهو مذهب أشؽؾ الناس به الزهَّاد، وأصحاب الحدٌث، والفمهاء  
ٌاء والعامَّة  وأعجب األشٌاء إلٌهم ما فهموه   (وأصحاب الّرِ

 
 ولٌل  ان ابا العتاهٌة لما الت الخبلفة الى الرشٌد هجرالشعر             

فطلب إلٌه أن ٌعود لمول الشعر   فؤبى  فحبسه فً  وامتنع عن المول فٌه 
  حتى عاد إلى الشعر  والزم الرشٌد  له منزل مهٌؤ

 
 

 الخلفاء العباسٌٌن المهدي وابنٌه  من  ولد مدح  ابو العتاهٌة         
الهادي والرشٌد   ومدح  بعد الرشٌد ابنٌه االمٌن والمامون  

 ولد تعصُّب الرشٌد لشعر أبً العتاهٌة  ولدمه على شعر كثٌٍر من 
:  الفُُحول من ُمعاِصرٌه ومن اخباره فً ذلن 

 



 

 

 

 

239 

     لٌل دخل أبو العتاهٌة على الرشٌد حٌن بنى لصره، وزخرؾ مجلسه  
واجتمع إلٌه خواصه، 

 
صؾ لنا ما نحن فٌه من الدنٌا  : الرشٌد  له فمال
: فمال

 
                 ً  فً ظّل شاهمة المصور .....    عش ما بدا لن آمنا

 
أحسنت، ثم ماذا؟  : فمال الرشٌد

: فمال
 

ـت لدى الرواح وفً البكور .:. ٌسعى إلٌن بما اشتهٌـ               
 

حسن، ثم ماذا؟  : فمال
: فمال

 فً ضٌك حشرجة الصدور  فإذا النفوس تمعمعت                 
 

 فً ؼرور   ما كنت إالّ       . مولناً   تعلم فهنان                 
 

فبكى الرشٌد بكاء شدٌداً حتى ُرِحم   
لتسره فؤحزنته    بعث إلٌن المإمنٌن: فمال له الفضل بن ٌحٌىالبرمكً 

. دعه فإنه رآنا فً عمى فكره أن ٌزٌدنا عمى :  فمال له الرشٌد
 

ا العامَّة فكان أبو العتاهٌة ٌُلِمً علٌهم شعَره فً المحافِل  فٌزَدِحمون   وأمَّ
من حوله لسماعه وٌُصفِّمون له ٌٌعجبون به أنَّه ٌعبِّر عن إحاسٌسهم 

. الدٌنٌة، ومٌولهم الروحٌَّة 
  

زهد أبو العتاهٌة فً الدنٌا، وفً لذابذها وَشهواتها، وخاَؾ الموت وما 
ا ٌُِعٌن أهَل العمل  ؾ منه  وذَكر من ذلن كثًٌرا فً شعره ممَّ بعَده، وخوَّ

ٌن والتموى  وٌَبعَثهم على الزهد فً الدنٌا وعلى االٌمان الصبلح  .والّدِ
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وكذلن  له أشعاُركثٌرة ٌَشُكو فٌها ُظلم الناس وحَسِدهم له  أو تدلُّ على 
حسن اعتماده وما  ٌكن فً نفسه  بسبلمة دٌنه  ونزعته إلى الزهد 

د ان ابا العتاهٌة لد تاب الى ربه توبة نصوحا  والوعظ والحكمة  ما ٌإّكِ
: الحظ لوله . وزهد فً الدنٌا صدلًا

 
ِ أَنَت َمتى تَتوُب    أاَل َلِلَّ

  َولَد َصبَؽَت ذَوابِبََن الُخطوُب                                          
 

َكؤَنََّن لَسَت تَعلَُم أَيُّ َحّثٍ  
 ٌَُحثُّ بَِن الُشروُق َوال الؽُروُب                                          

 
َوَكٌَؾ تُرٌُد أَن تُدعى َحكٌماً  

                                             َوأَنَت ِلُكّلِ ما تَهوى َركوُب 
 

َوما تَعمى العٌُوُن َعِن الَخطاٌا 
                                              َولَِكن إِنَّما تَعمى المُلوُب 

 
 

أَراَن تَؽٌُب ثُمَّ تَؤوُب ٌَوماً  
                                          َوٌوِشُن أَن تَؽٌَب َوال تَإوُب 

 .   
 لذا فضل حٌاة التمشؾ على ملذات الدنٌا وبهرجتها وزخارفها  

 :  الحظ لوله 
 

 َرِؼٌُؾ ُخْبٍز ٌَابٌِس         تَؤُْكلُهُ  فًِ َزاِوٌَْه
 

 َوُكوُز  َماٍء  بَاِرٍد         تَْشَربُهُ ِمْن َصافٌَِْه
 

 َوُؼْرفَةٌ    َضٌِّمَةٌ         نَْفُسَن فٌَِها َخاِلٌَْه
 

أَْو َمْسِجٌد بَِمْعِزٍل     َعِن الَوَرى فًِ نَاِحٌَْه 
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تظهر  أنَّه كان ٌستلهم  (ذات األمثال) مزدوجة  أسماها  وله أرجوز ه
شعره من عمل واع  فً نظرةً ثالبةً وفكر ولاد  فولَؾ على ما فً الحٌاة 
، وأدَرَن أنَّ فً  اإلنسان جملة نزاعات بٌن الخٌر والشر   من خٌٍر وشّرٍ

ً فطرةَ الخٌر فً هذا االنسان  وٌُماِوم نزعة الشّرِ  وفٌها  وأْن علٌه  ٌُنّمِ
: ٌمول

 
إِنَّ  الشَّبَاَب  َوالفََراَغ   َوالِجَدْة 

                                         َمْفَسَدةٌ   ِلْلَمْرِء   أَيُّ  َمْفَسَدةْ 
 

ًَ اْلَممَاِدٌُر  فَلُْمنًِ  أَْو فَذَْر  ِه
                                       إِْن ُكْنُت أَْخَطؤُْت فََما أَْخَطا المََدْر 

 
ولد فضل الحٌاة االخرة واحبها وهجرالدنٌا وبمً هكذا الى ان          

 212\ وافته المنٌة فً خبلفة الخلٌفة المامون  فً بؽداد  سنة
 هجرٌة   213 مٌبلدٌة وفً رواٌة اخرى 825\هجرٌة

: ولد اوصى ان ٌكتب على لبره 
 

ًّ  تسّمعً اسمعً  ثّم  عً وعً  أذن ح
 

 أنا رهن بمضجعً فاحذري مثل مصرعً
 

 عشت   تسعٌن  حّجة أسلمتنً لمضجعً
 

ًّ  ثابتا  فً دٌار  التّزعزع  كم  ترى  الح
 

لٌس زاد سوى التّمى فخذي منه أو دعً 
 
 ٌتمٌز شعره بسهولة عجٌبة  وبوضوح المعانً وااللفاظ المنتماة       

وفن  وكان  كثٌر .فكان شاعرا مكثر ا سرٌع الخاطر  فً شعره إبداع
وفً شعره  (.لم ٌكن لئلحاطة بجمٌع شعره من سبٌل)النظم   حتى لٌل  

َؼزاَرٍة فً المعانً أمدَّتْه بها حٌاتُه وسط العامَّة فً الكوفة ونشؤته 
الُمتَواِضعة بٌن سولة الناس وعامتهم  فكان ما َوعاه طبعُه وأفاَدتْه 
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ا اكتََسبه من تؤدُّبه فً الكتاتٌب وعلى اٌدي  االدباء  لرٌحته منها أكثر ممَّ
والعلماء والتَناه من ِعلِمه   

 
من اوابل  الشعراء المولدٌن فً الشعرالعربً  ابو العتاهٌة          ٌعّد 

مثل بشار وأبً نواس  ومسلم بن الولٌد وابن الرومً وأمثالهم وكان 
. ٌجٌد المول فً الؽزل و الزهد والمدٌح بمٌة  أنواع الشعر فً عصره

وشعره  ٌمثل روحٌة شعب بابس فمٌر معدم  وهم  ؼالبٌة الشعب انذان  
. ولد هجر الحٌاة وملذاتها وسلن الطرٌك  الى االخرة   

:  ومن لوله فً الزهد
 

   الم تر  رٌب الدهر فً كل ساعة  
                                             له عارض فٌه المنٌة تلمع 

 
 اٌابانً الدنٌا لؽٌرن  تبتنى  

                                       وٌاجامع الدنٌا   لؽٌرن    تجمع 
 

 تبارن من الٌملن الملن  ؼٌره 
                                    متى تنمضً حاجات من لٌس ٌشبع 

  
ارى المرء وثابا الى كل فرصة 

                                           وللمرء   ٌوما المحالة  مدمع 
 

واٌامرئ فً ؼاٌة لٌس نفسه  
                                          الى ؼاٌة اخرى سواهـا تطـلـع 

:  وٌمول فً الموت 
 

هَو الَمْوُت، فاْصنَْع كلَّ ما أنَت صانُع، 
                                         وأْنَت ِلكؤِْس الَمْوِت الَ بُدَّ جاِرُع 

 
أال أٌّها الَمْرُء الُمخاِدُع نَفَسهُ 

                                           ُروٌداً أتَْدِري َمْن أَراَن تَخاِدُع 
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وٌا جاِمَع الدُّنٌا ِلؽٌَِر ببَلَِؼِه 
                                         َستَتُْرُكَها فانُظْر ِلَمْن أْنَت َجاِمُع 

 
َوكم لد َرأٌنا الجاِمعٌَن لَد اْصبََحْت 

                                        لهم، بٌَن أطباِق التّراِب َمضاجُع 
 

لَْو أنَّ ذَِوي األْبَصاِر ٌََرُعْوَن ُكلََّما 
                                            ٌََروَن، لَما َجفّْت لعٌٍَن َمداِمُع 

 
فَما ٌَعِرُؾ العَطشاَن َمْن طاَل ِرٌُّهُ،  

                                       وَما ٌَْعِرُؾ الشَّْبعاُن َمْن ُهَو جابُِع 
 

َوصاَرْت بُطوُن الُمْرمبلِت َخمٌَصة ً، 
                                             وأٌتَاُمُهْم منهْم طرٌٌد وجابُع 

 
وإنَّ بُُطوَن المكثراِت كؤنَّما 

فَاِدُع                                              تنمنُك فًِ أجوافِِهنَّ الضَّ
 

وتْصِرٌُؾ هذَا الَخْلِك هلِل َوْحَدهُ 
ٌِْه، ال َمَحالَة َ، راِجُع                                                َوُكلٌّ إلَ

 
ة ٌ   نٌَا أَعاجٌُب َجمَّ وهلِل فًِ الدُّ

                                                 تَُدّل على تَْدبٌِرِه، وبََدابُِع 
 

وهلِل فً أسراُر األُموِر وإْن َجَرْت 
                                           بها ظاِهراً، بٌََن الِعباِد، الَمنافُِع

 
وهلِل أْحَكاُم اْلمََضاِء بِِعْلِمِه  

                                              أالَ فهَو مْعٍط َما ٌََشاُء وَمانُِع 
 

إذا َضّن َمْن تَْرجو َعلٌََن بنَْفِعِه، 
                                    فذَْرهُ، فإّن الّرْزَق، فً األْرِض، واسُع 
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هُ  َوَمْن كانَِت الّدْنٌا َهواهُ وهَمَّ

                                          سبَتْهُ الُمنَى واستعبَدتْهُ الَمَطاِمُع 
 

َوَمْن َعمََل استَحٌا، َوأكَرَم نَفَسه، 
                                          وَمْن لَنَِع استْؽنَى فََهْل أْنَت لَانُِع 

 
ِلكّلِ امِرىء ٍ رأٌَْاِن َرأٌْي ٌَُكفّهُ  

                                          عِن الّشًِء، أحٌاناً، َوَرأٌي ٌُناِزُع
 
 
 
 
 

                      *****************  
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                علٌة  بنت  المهدي 
 
 
 

 الخلٌفة    بن المنصور  المهدي  بنت  هً ُعلٌة        
. اٌضا  (العباسة ) وٌمال لها . العباسً 

                                                                    
      أشهر الشاعرات العباسٌات وأخت من األب للخلٌفة هارون 
الرشٌد أشهر خلفاء بنً العباس على اإلطبلق وأخت إبراهٌم بن 

المهدي الذي ولً الخبلفة فً بؽداد لبعض الولت حٌن خلع المؤمون 
 

 )       أما أمها فكانت جارٌة مؽنٌة إسمها مكنونة  وكانت تلمب
اشتراها المهدي فً حٌاة أبٌه سرا بسبعة عشر ألؾ دٌنار    (بصبص 

أحسن   (بصبص)فولدت منه ُعلٌة وأبراهٌم بن المهدي   وكانت 
   .جواري المدٌنة وجها   وأظرؾ الناس لوال

 
      ولما حج الخلٌفة أبو جعفر المنصور مكة  واكمل المناسن  وحٌن 
أراد االنصراؾ مارا بالمدٌنة المنورة عابدا الى العراق ، لال الشاعر 

: عبد هللا بن مصعب بن ثابت بن عبدهللا بن الزبٌر 
 

أ راحل  أنت  أبا   جعفر ٍ 
    من لبل أن تسمع من بصبصا                          

 
أحلؾ  باهلل  ٌمٌنا  ومن 
ٌحلؾ  باهلل  لمد  أخلصا                                   
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لو  أنه   تدعو الى   بٌعة ٍ 

 باٌعتها  ثم  شممُت  العصا                                 
 

  به   فلما بلػ لوله الى أبً جعفر المنصور ؼضب  ودعا       
:    لاببل له 

ٌرٌد عابشة زوجة  )أما إنكم ٌا آل الزبٌر لدٌما ما لادتكم النساء - 
وشممتم معهن العصا  حتى صرت أنت آخر الحممى تباٌع    (النبً 

! المؽنٌات فدونكم ٌا آل الزبٌر هذا المرتع الوخٌم 
 
 

 مٌبلدٌة  فً لصر 777– هجرٌة 160\       ولدت  ببؽداد سنة 
الخبلفة  العباسٌة وتربت تربٌة اوالد الملون والخلفاء  والمت فً اؼلب   

العلوم التً كانت  موجودة  وؼلبت علٌها  عاطفة الشعر والؽناء  
. واللحن  الجمٌل فهو شاعرة   عازفة ملحنة مؽنٌة 

 
       وكانت شاعرة رلٌمة  وذكٌة واسعة الثمافة الشًء الذي ٌبدو 

جلٌا فً شعرها ما كان منه فً الؽزل أو فً أؼراض أخرى على للتها  
وأكثر ما لالته من شعر لالته فً الؽزل والحب وأتت فٌه بؤفكار شتى  

وٌمثل اؼلب شعرها  وطلعت على الناس منه بصور عدٌدة  فٌها حٌلة  
ورلة ولطؾ وفكاهة   وٌروى أنها كانت فكهة مرحة شؤن أكثر 

أصحاب الفنون  ولكنها كانت موجعة فً هجابها مسرفة فٌه مرٌرة فً 
لوشاٌة لامت بها تجاه من  (طؽٌان)سبابها، فمد هجت جارٌة إسمها 

تحب فمالت فٌها شعرا اعتبره النماد ألذع فً  الهجاء  
 

       وكانت تجٌد العزؾ وتحسن الؽناء اٌضا  وكان الرشٌد ٌذهب  
الٌها  لٌطرب باإلستماع إلٌها تؽنً شعرا فً مدٌحه من إنشابها 

وؼنابها  أما أخوها إبراهٌم فكان مثلها شاعرا عازفا مؽنٌا  ٌؤخذ عنها 
األلحان وٌرددها  حتى لٌل عنهما  ما اجتمع فً االسبلم لط أخ وأخت 

..                        أحسن ؼناء من ابراهٌم بن المهدي واخته علٌة 
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         وكان نتٌجة  حتمٌة  لمثلها أن تعشك  وتفصح عن عواطؾ 
حبها، ولكنها الذت بالكتمان وتسربلت بالحٌاء تمول 

:  فً حبٌبها
 

كتمت إسم الحبٌب عن العباد      
                                 ورددت الصبابة فً فإادي 

 
فوا شولً إلى بلد خلــً     

                                لعلً باسم من أهوى أنادي 
 

: وتترجم  احاسٌسها  الى ٌؤس ولوعه تمول
 

إذا كنت ال ٌسلٌن عمن تحبـــه      
                                تناء و الٌشفٌن طول تبللً 

 
فما أنت إال مستعٌر حشاشـــة    

  لمهجة نفس آذنت بفــــراق                               
 

        ولٌل انها  اولجت هذه  المحبة فً  منعطفات فلسفٌة ذاتٌة 
:                                                                                           وحاولت أن تصبػ حاالت  حبٌبها  معها بصبؽة الحكمة فتمول

بنً الحب على الجور فلو        
                                  أنصؾ المعشوق فٌه لسمج 

 
لٌس ٌستحسن فً وصؾ الهوى   

                                  عاشك ٌحسن تؤلٌؾ الحجج 
 

ال تعٌبن من محب ذلــــة    
 ذلة العاشك مفتاح الفـــــرج                                  

 
وللٌل الحب صرفا خالصـا     

   لن خٌر من كثٌر لد مـــزج                                  
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         وعلٌة  كانت  ذكٌة فطنة  مثمفة  ثمافة دٌنٌة  فمهٌة  تستعمل 
المصطلحات الفمهٌة فً شعر الؽزل برشالة  وأسلوب ٌنم عن نفس 

صافة عذبة وشاعرٌة خصبة تنثال علٌها المعانً انثٌاال  مٌسرة 
  األسلوب   بهذا  وخطبه  متى استدعتها  تشكو الحب األسباب

 :      الرابع  تمول 
                                                                                  

لٌست الهوى بخطب ٌسٌر         
                                   لٌس ٌنبٌن عنه مثل خبٌر 

 
لٌس أمر الهوى ٌدٌر الرأ         

ي وال بالمٌاس والتفكـٌــر                                    
 

وٌلح سلطان الحب على شاعرة بنً العباس  فتشكو آالم الحب       
ولوعة النجوى شكوى صرٌحة بعٌدة عن االستتار، واصطناع األلنعة 
الكبلمٌة، وتحاول أن تجامل محبوبها بخلع صفات الجمال علٌه، وال 
تنسى نصٌبها هً األخرى من إطراء نفسها ترؼٌبا له و فٌه  االثارة 

:  وإالشفاق  ٌكاد ٌمترب  من  اسالٌب  المتصوفة
                                                                                          

لم ٌنسٌن سرور وال حـزن      
                       وكٌؾ الكٌؾ ٌنسى وجهن الحسن 

 
وال خبل منن ال للبً وال جسـدي      

                               كلً بكلن مشؽول ومرتهن 
 

وحٌدة الحسن مالً عنن مد كلفت   
  نفسً إال الهم والحـزن                                   

 
نور تولد من شمس ومن لمـر       

                           حتى تكامل فٌه الروح والبدن 
 

:               وتمول اٌضا فً تؽزل بتورٌة لابلة
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أٌا سروة البستان طال تشولـً              
لدٌن سبٌـل  (طل)                              فهل لً إلى 

 
متى ٌلتمً من لٌس ٌمضى خروجه   

                              ولٌس لما  ٌمضى  إلٌه  دخول 
 

عسى هللا أن نرتاح من كربـــة لنـا  
                                 فٌلمى اؼتباطا خلة وخلـٌل 

 
     ولٌل كان فً جبهتها اتساع ٌشٌن وجهها فاتخذت عصبة مكللة 

بالجوهر لتستر جبٌنها وتخفٌها  وهً أول من اتخذ العصبة ثم انتشرت 
  .

:  لال فٌها الصولً 
 
ال أعرؾ لخلفاء بنً العباس بنتاً مثلها  كانت أكثر أٌام طهرها )  

 (مشؽولة بالصبلة  ودرس المرآن ولزوم المحراب  
 

 فً إكرامها   ٌبالػ  الرشٌد  هارون    وكان  اخوها   الخلٌفة       
ولد  تزوجت  .   وٌجلسها معه على سرٌره وهً تؤبى ذلن وتوفٌه حمه

من  موسى  بن عٌسى العباسً  ولٌل  كانت  لها صلة بجعفر بن  
لها  دٌوان  شعر  وفً  شعرها إبداع  وصنعة  وببلؼة  . ٌحٌى البرمكً

. وروعة 
 

  ومن  اخبارها لٌل  انها  أهدٌت   للرشٌد  جارٌة فً ؼاٌة        
الجمال  والكمال  فخبل معها ٌوما أخرج فٌه من المؽنٌات  والخدمة 

على الشراب زهاء الفً جارٌة   وحٌن وصل خبر خلوة الرشٌد تلن 
زوجته عظم علٌها ذلن  فارسلت الى ُعلٌة تشكو الٌها    (طؽٌان  )الى 

: فمالت لها 
وهللا ألردنّه علٌن   ساصنع شعرا  واصوغ فٌه لحنا   ثم أطرحه -  

على الجواري لٌتؽنٌن به 
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      وعندما خرج  الرشٌد  لصبلة  العصر لم  ٌشعر إال وُعلٌة لد 
خرجت علٌه   ومعها ألفا جارٌة ٌرددن فً لحن واحد أبٌات نظمتها 

: هً 
 

       منفصل عنً وما 
 للبً عنه منفصْل                                 
    ٌا لاطعً الٌوم لمن 

نوٌت بعدي أن تصْل                              
 

         فطرب الرشٌد ولام على رجلٌه مستمببل زوجته طؽٌان   وُعلٌة 
  الشاعرة 

 
ولٌل  ان زوجها كان ٌكبرها فً السن كثٌرا وكان للبها  لد تعلك        

فعلم الرشٌد بعبللتها فحلؾ    (طبل  )بخادم من خدم الرشٌد ٌدعى 
وال تسمٌه  باسمه  او تنطك باسمه فوعدته هً  (طبل )علٌها أال تكلم 

ذلن و ذات ٌوم استمع إلٌها  اخوها   وهً تمرأ آٌات  من المرآن 
فإن لم ٌصبها  ):  الكرٌم من سورة البمرة حتى بلؽت إلى لوله تعالى 

 :فمالت بدال عن ذلن ( فطل)فؤرادت ان  تمول   (وابل فطل 
  
 فالذي نهانا عنه أمٌر المإمنٌن   فما كان  من  الرشٌد  اال  ودخل - 

وال أمنعن بعد هذا  (طبل)لد وهبت لن : علٌها  ممببل رأسها   ولال لها 
. الٌوم  من شًء ترٌدٌنه 

 
        المهدي     بنت  ُعلٌة هجت   ومن شعر الهجاء   فمد        

: زوجة الرشٌد   فمالت  فٌها    (طؽٌان  ) 
 

لطؽٌان خّؾ مذ ثبلثٌن حجة  
  جدٌد  فبل ٌبلى وال  ٌتخرُق                                 

 
وكٌؾ بِلى خّؾ هو الدهر كله 

على لدمٌها فً الهواء معلُك                                
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أبوها دمحم المهدي   وأخواها :      عاصرت خمسة خلفاء من أهلها هم 
موسى الهادي وهارون الرشٌد وابنا أخٌها دمحم األمٌن وعبد هللا 

. المامون 
 

 210\         توفٌت علٌة بنت المهدي ببؽداد فً خبلفة المؤمون سنة 
   مٌبلدٌة  وكان عمرها ٌمارب الخمسٌن عاماً مخلفة  825– هجرٌة   

ولها دٌوان شعر مطبوع  . إرثاً  أدبٌاً  وتارٌخٌاً  كبٌرٌن
 

:  ومن لولها فً الهوى والحب 
 

تبصر فان ُحّدثَت أن أخا هوى  
نجا سالما فارُج النجاة من الحب ِ                                

 
إذا لم ٌكن فً الحب سخط وال رضا 

   فؤٌن حبلوات الرسابل والكتب ِ                                   
 

  :  وتمول اٌضا 
 

  نام   عذالً    ولم      أنم
 

                                     واشتفى الواشون من سممً
 

  وإذا    ما للت    بً    ألم
                                 شن   من   أهواه   فً  ألمً 

 
 
 
 
 
              ************************* 
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    عبد الملن األصمعً                     
 
 

 

رٖ أٛٔغ رٖ  رٖ ػ٢ِ   رٖ ػزي حُِٔي  رٖ ه٣َذ أرٞ ٓؼ٤ي ػزي حُِٔي        

 حٍٕ ١مٝ.  حُز١َٜ ، أكي ح٧ػ٬ّ   حُزخ٢ِٛ ٓظَٜ رٖ ػزي ْٗٔ ح٧ٛٔؼ٢

   كـِذ ػ٤ِٚ ُوزٚ حْٓ أر٤ٚ ػخْٛ ، ُٝوزٚ ه٣َذ

 ػ٬ٓش  كخكع  كـش ك٢ ح٫ىد ٝحُِـش   

 

-   ٛـ٣َش 121 ٝػ٣َٖ٘ ٝٓخثشحكيٟ ٓ٘ش  ك٢ ٓي٣٘ش حُزَٜس ُٝي         

 .   125\  ٝك٢ حهَٟ 123\ ٝك٢  ٍٝح٣ش حهَٟ ُٝي ػخّ  .  ٬٤ٓى٣ش 740

 

 َٓم رٔلٞحٕ ٝٛٞ ٟٓٞغ  هي  ًٝخٕ ؿي ح٫ٛٔؼ٢ ػ٢ِ رٖ حٛٔغ       

ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ  ح٠ُ ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  رخُزَٜس كؤطٞح رٚ 

 :كوخٍ

. ؿ٤ج٢ٗٞ رٖٔ ٣ٜ٘ي حٗٚ حهَؿٜخ ٖٓ حَُكَ -

ٖٓ حٗخؿؼٚ كو٤َ ُٚ ٣خ أ٤َٓ  كوطغ  رٚحُو٤ِلش كؤَٓ  كٜ٘ي ػ٤ِٚ رٌُي 

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٫ هطؼظٚ ٖٓ ٌٛٙ؟

 ٣خ ٓزلخٕ هللا ٤ًق ٣ظًٞؤ ٤ًق ٢ِٜ٣ ٤ًق ٣ؤًَ؟ :  كوخٍ

   رٖ حٛٔغ  ػ٢ِ أطخٙ  حُؼول٢ حُزَٜس   ٣ٞٓق  رٖ كِٔخ هيّ حُلـخؽ

: كوخٍ 

 ح٣ٜخ ح٤ٓ٫َ حٕ حر١ٞ ػو٤خ٢ٗ ك٤ٔٔخ٢ٗ ػ٤ِخ ك٢٘ٔٔ حٗض، -

ٓخ حكٖٔ ٓخ طِٞٓض رٚ هي ٤ُٝظي آٔي حُزخٍؿخٙ، ٝأؿ٣َض ُي :  كوخٍ -

. ٢ُك٢ ًَ ٣ّٞ ىحٗو٤ٖ كِٞٓخ، ٝٝهللا ُجٖ طؼي٣ظٜٔخ ٫هطؼٖ ٓخ حروخٙ ع

 

: ُٔزَى،ًٍخَٓ     ٝؿخء ك٢ ًظخد حٍ
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 حٗٚ ًخٕ حٛٔغ رٖ ٓظَٜ ؿي ح٫ٛٔؼ٢ هطؼٚ ػ٢ِ ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ 

.  ٣زـ٠ٚ حَُٔهش كٌخٕ ح٫ٛٔؼ٢

 

    ٗ٘خ  ح٫ٓٔؼ٢  ك٢ حُزَٜس  ٝطؼِْ  ٝىٍّ ك٤ٜخ  كظ٠ حٛزق ٖٓ 

ػِٔخثٜخ حُٔؼَٝك٤ٖ  ٓؼَ حر٢ ػز٤يس ٝحر٢ ٣ُي  ح٫ٜٗخ١ٍ ٝه٤َ حٗٚ ًخٕ 

ظ٣َلخ  ٓلخًٜخ  هل٤ق حُظَ ٝحَُٝف  ُْ ٣ظَِٔ حُْٜ حٝ حُـْ ح٠ُ  ٗلٔٚ  حٝ 

. ٣ـي ٓز٬٤ ح٤ُٜخ   ٝه٤َ  حٗٚ ٗخِٛ حُٔظ٤ٖ ػخٓخ ُْٝ طٌٖ ك٢ ٍحٓٚ ٗز٤ش 

       حطَٜ ح٫ٛٔؼ٢ رخٍُٜٔ٘ٞ  ٝ رخ٤َُٗي  ٝٗخم ك٢ ه٬كش حُٔخٕٓٞ 

. كَؿغ ح٠ُ حُزَٜس  

 

:  ٝهخٍ حُلَر٢ 

ًخٕ أَٛ حُزَٜس ٖٓ أٛلخد ح٧ٛٞحء ا٫ أٍرؼش كبْٜٗ ًخٗٞح أٛلخد )      

 أرٞ ػَٔٝ رٖ حُؼ٬ء ٝحُو٤َِ رٖ أكٔي ٣ْٝٞٗ رٖ كز٤ذ : ٓ٘ش

 (ٝح٧ٛٔؼ٢

 

حُللع ٣للع اػ٠٘ ػَ٘س حُق حٍؿُٞس، ٝاًح حٗظوَ ًؼ٤َ حٗٚ ًخٕ      ٝه٤َ  

كَٔ ًظزٚ ك٢ ػٔخ٤ٗش ػَ٘ ٛ٘يٝهخ، ُٝٔخ ط٠ُٞ حُٔؤٕٓٞ ًخٕ ح٫ٛٔؼ٢ هي 

ػخى ا٠ُ حُزَٜس كخٓظويٓٚ كخػظٌٍ ر٠ؼلٚ ٤ٗوٞهظٚ، كٌخٕ حُٔؤٕٓٞ ٣ـٔغ 

. حٌَُٔ٘ ٖٓ حُٔٔخثَ ٤ٔ٣َٝٛخ ح٤ُٚ ك٤ـ٤ذ ػٜ٘خ

 

        ًخٕ ك٢ حٝحثَ ك٤خطٚ كو٤َح ٓؼَٔح  ٗي٣ي حُلخهش  كظ٠ حطَٜ رخُو٤ِلش 

 ح٤َُٗي  كخكٖٔ  كخُش ٝطٞٓؼض ٓؼ٤٘ظٚ 

 

ُـش ٝؿ٣َذ ٝٗلٞ، ًٝخٕ حًؼَ ٖٓ  ًخٕ حر٣ُٞي ح٫ٜٗخ١ٍ ٛخرق       ٝه٤َ 

   ٖٓ حر٢ ٣ُي ٝح٫ٛٔؼ٢ حرٞػز٤يس حػِْ ح٫ٛٔؼ٢ ك٢ حُ٘لٞ، ًٝخٕ 

 ٫  ٝحُ٘لٞ ٝح٫هزخٍ ًٝخٕ ح٫ٛٔؼ٢ رلَح ك٢ حُِـش  ٝح٣٫خّ  رخ٫ٗٔخد

  ٝك٢ ًؼَس حَُٝح٣ش، ٣ؼَف ٓؼِٚ ك٤ٜخ

 

 ًخٕ ًؼ٤َ ٝ.          حهزخٍٙ  ًؼ٤َس  ك٢  رطٕٞ حٌُظذ  ٝٗٞحىٍٙ حًؼَ

حُظطٞحف ك٢ حُزٞحى١، ٣وظزْ ػِٜٞٓخ ٣ٝظِو٠ أهزخٍٛخ، ٣ٝظلق رٜخ 

ًٝخٕ ح٤َُٗي . أهزخٍٙ ًؼ٤َس ؿيحً. حُوِلخء، ك٤ٌخكؤ ػ٤ِٜخ رخُؼطخ٣خ حُٞحكَس

 : ك٤ٚ هخٍ ح٧هلٖٝ. (٤ٗطخٕ حُ٘ؼَ)٤ٔٔ٣ٚ 
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 .ٓخ ٍأ٣٘خ أكيحً أػِْ رخُ٘ؼَ ٖٓ ح٧ٛٔؼ٢

ًخٕ أطوٖ حُوّٞ ُِـش، ٝأػِْٜٔ رخُ٘ؼَ، :  ٝهخٍ أرٞ حُط٤ذ حُِـ١ٞ
 . ٝأك٠َْٛ كلظخً

 .أكلع ػَ٘س آ٫ف أٍؿُٞس: ًٝخٕ ح٧ٛٔؼ٢ ٣وٍٞ

 

:  ٖٝٓ حهزخٍٙ 

  أرٞ ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ ٤٠٣ن ػ٠ِ حُ٘ؼَحء   حُؼزخ٢ٓ ًخٕ حُو٤ِلش       

   حُو٤ٜيس  ًخٕ ٣للعهيفًؼ٤َح ٫ٝ ٣ؼط٤ْٜ  ح٫ ٍِٗح ًٝخٕ  ٗي٣ي حُللع  

 كزؼي إٔ ٣٘ظ٢ٜ   هزَ  ٖٓ  رؤٗٚ ٓٔؼٜخ ٖٓ أٍٝ َٓس ٣ٔٔؼٜخ  كٌخٕ ٣يػ٢

   ا٤ُٚ ٝ ًخٕ ُي٣ٚ ؿ٬ّحُو٤ِلش  روَحءطٜخ  ٣وّٞ طٚ حُ٘خػَ ٖٓ هٍٞ ه٤ٜي

 حُو٤ٜيس رؼي إٔ ٣ٔٔؼٜخ َٓط٤ٖ كٌخٕ ٣ؤط٢ رٚ ٤َُٔىٛخ رؼي إٔ  ٣للع

 ٖٓ  حُو٤ٜيس  حُو٤ِلش ٝ ًخٕ ُي٣ٚ ؿخ٣ٍش طللع ٣ٝوُٜٞخ ٣وُٜٞخ حُ٘خػَ 

 هي طٚ رؼي حُـ٬ّ ٤ُئًي ُِ٘خػَ إٔ ه٤ٜي حَُٔس حُؼخُؼش ك٤ؤط٢ رٜخ ُظَٔىٛخ

 ك٢  ًَ حُ٘ؼَحء كؤ٤ٛذ حُ٘ؼَحء  ٓغ   ٣ؼَٔ ٌٛح ه٤ِض ٖٓ هزَ ٝ ًخٕ

ٌَُ إٔ حُو٤ِلش ًخٕ هي ٟٝغ ٌٓخكؤس ف  ٝٓغ ًُي  رخُو٤زش ٝ ح٩كزخ١ ُٓ٘ٚ 

  ُٕٝ ٓخ ًظزض ػ٤ِٚ  كلظٜخ ٝهَأطٜخ  رؼي حُ٘خػَ  ٫ ٣ٔظط٤غ  ه٤ٜيس 

  ٓ٘ٞػش  ه٤ٜيس  ك٘ظْ .إ رخ٧َٓ ٌَٓ :  كٔٔغ ح٧ٛٔؼ٢ رٌُي كوخٍ  ًٛزخ

أٗٚ ًخٕ حً  ٝ طٌَ٘    ٝؿ٣َزش حُٔؼخ٢ٗ ٝ ُزْ ُزْ ح٧ػَحد حٌُِٔخص

  :حُو٤ِلش ٝكخ٤ٗظٚ كِٔخ  ك٠َ  ٝحىهَ ػ٠ِ حُو٤ِلش  هخٍ ٓؼَٝكخً ُيٟ 

 ّ  أٗي  أػظوي  ٝ ٫ٟ ٓٔخٓؼٌْ  إٔ أُو٤ٜخ ػَ أٝى ُي١ ه٤ٜيس  -

 . ٛخ ٖٓ هزَٓٞٓٔؼض

 ٛخص ٓخ ػ٘يى ،:  حُو٤ِلش حٍُٜٔ٘ٞكوخٍ ُٚ  -

:  كظويّ  ح٫ٛٔؼ٢  ٫ُوخء  ه٤ٜيطٚ  كوخٍ 

 

 حُؼٔــ٢ِ   هـــِز٢  ٤ٛؾ  ٛـٞص ٛــل٤َ حُـزِزـ٢ِ 

 

و٢َِ   حُٔـــــــخء ٝحَُِٛ ٓؼخ  ٌٔ َِ ُلِع حُ  ٓــــغ ُٛ

 

 ٝٓــــــ٤ي١ ٢ُٞٓٝ ٢ُ   ٝ أٗض ٣خ ٓـــــــــ٤َي ٢ُ 

 

ٌَ ػوــــــــــ٤و٢َِ   كٌــــــــْ كٌــــْ ط٢٘ٔ٤  ٣ َِ  ُؿـــ
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   ٍٝى حُوـــــَ  ٖٓ ُؼْ  هطَّلظَٚ ٖٓ ٝؿــــــــــٍَ٘ش 

 

 ٝهــــــــي ؿيح ٢َُٜٝٓ    كـــــــوخٍ ٫ ٫ ٫ ٫ ٫ 

 

  ٖٓ كؼَ ٛـــٌح حَُؿَ  ٝحُُوـــــًٞ ٓخُض ١َرخ 

 

ُٝـــــ٢ ٢ُٝ ٣خ ٣َٝ ٢ُ    كــــــــُُٞٞض ُُٝٝٞض 

 

ٝر٢٘٤ حُِئُئ ُــــــــــ٢    كوِض ٫ طُُٞٞـــــــــ٢ 

 

  حٜٗٞ ٝؿــــــي رخُ٘وَ   هخُض ُٚ ك٤ٖ ًـــــــٌح 

 

   ًخُؼَٔ  هـــــــــٜٞس   ٝكظ٤ش ٓوــــــــــــ٢٘ٗٞ 

 

   أًُـــــــ٠ ٖٓ حُوَٗلَ  ٗٔٔـــــــــــظٜخ رؤٗخك٢ 

 

 ٢ُ ٍ رخَُِٛ ٝحُٔـــــَٝ  ك٢ ٝٓــ٢ رٔظخٕ ك٢ِ 

 

 ٝحُطزَ ١زطذ ١ذ ُـ٢     ٝحُؼـــٞى ىٗيٕ ىٗخ ٢ُ 

 

 ١ذ ١زطذ ١زطذ ١ذ ٢ُ   ١ذ ١زطذ ١ذ ١زطذ 

 

 ١خد ٢ُ   ٝحَُهٚ هي   ٝحُٔوق ٓن ٓن ٓن ٢ُ

 

  ٍٝم ٓـــلَؿَ ػ٠ِ   ٗـٟٞ ٗـٟٞ ٝٗــــخٖٛ 

 

   َِٓ  كـــــــــــ٢  َِٓ    ٝؿَى حُو١َٔ ٣ٜـــــ٤ق 

 

   ػِــــ٠ كٔخٍ حٍِٛ   ُٝــــــــــــٞ طَح٢ٗ ٍحًزخ 

 

   ًٔـــــ٤٘ش حُؼَٗـَ ٢٘ٔ٣ ػِــــــــــــ٠ ػ٬ػش 
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  ك٢ حُٔــٞم رخُوِوَِ  ٝحُ٘خّ طَؿــــــــْ ؿ٢ِٔ 

 

ٌَغ  ٝٓـــٖ ك٢ِِ٣ٞ   هِل٢     ٝحٌُـــــــــَ ًؼٌغ ًِؼ

 

   ٖٓ ه٘ـــ٤ش حُؼو٘وَ  ٌُـــــــــــٖ ٤٘ٓض ٛخٍرخ 

 

َ   ا٠ُ ُوخء ٓــــــــــــــــِي  ـّ   ٓــــــــــؼظْ ٓز

 

ى٢ِٓ   ًخُيّ   كٔـــَحء    ٣ؤَٓ ٢ُ روـــــــــــــِؼش

 

  ٓزـــــــــــيىح ٣ٌَُِ   حؿــــــــــــَ ك٤ٜخ ٓخ٤ٗخ 

 

   ك٢ حٍٝ حَُٔٞٛ   حٗخ ح٧ى٣ذ ح٧ُٔــؼ٢ ٖٓ 

 

 ٣ؼـِ ػٜ٘خ ح٧ىرٞ ٢ُ   ٗظٔض هطــــؼخ ُهَكض 

 

  ٛٞص ٛل٤َ حُزِزَ   أهٍٞ ك٢ ٓطِؼــــــــــٜخ 

 

 

        كِٔخ حطٜٔخ ُْ  ٣ظٌٖٔ حُو٤ِلش ٖٓ حػخىطٜخ  ٫ٝ ؿ٬ٓٚ  ٫ٝ ؿخ٣ٍظٚ 

 :كوخٍ 

 . ٣خ ؿخ٣ٍش  .... ٣خ ؿ٬ّ- 

 .  هزَ ٣خ ١٫ٞٓ ١ً ُْ ٗٔٔغ رٜخ ٖٓ:  هخُٞح -

 هخٍف. ٗؼط٤ي ُٝٗٚ ًٛزخًٍ  كِ٘ٗٚ  ًظزظٜخ ػ٤ِٚ  أك٠َ ٓخ :  حُو٤ِلش كوخٍ

 ٝهي  ُْٝ حؿي ٓخ حًظزٜخ ؿ٤َٙ  ٖٓ أر٢   ٍهخّ  ػٔٞى  ٍٝػض   :ح٫ٛٔؼ٢ 

 .ًظزظٜخ ػ٤ِٚ ، ٫ ٣لِٔٚ ا٫ ػَ٘س ٖٓ حُـ٘ي

 .ٙ   كُٕٞح ػٔٞى حَُهخّ   كؤك٠َٝ

 .٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓخ أظ٘ٚ ا٫ ح٧ٛٔؼ٢ :  كوخٍ ح٣َُُٞ 

 . أ٢ٓ ُؼخٓي ٣خ أػَحر٢: حُو٤ِلش كوخٍ 

 . كؤُحٍ ح٧ػَحر٢ ُؼخٓٚ كبًح رٚ ح٧ٛٔؼ٢ 

حٌٛح حٗض ؟ :   كوخٍ حُو٤ِلش 

  ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ هي هطؼض ٍُم حُ٘ؼَحء رلؼِي :  هخٍ 
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 .أػي حُٔخٍ ٣خ أٛٔؼ٢ : حُو٤ِلش  هخٍ 

 . ٫ أػ٤يٙ:  هخٍ 

 .أػيٙ  : حُو٤ِلشهخٍ  

 .ر١َ٘  ح٫  :  هخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

 ٓخ ٛٞ ؟ٝ : ه٤ِلش هخٍ حٍ

 .ٝ ٓوُْٜٞ ٗظْٜٔ  إٔ طؼط٢ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ :  هخٍ 

 .ُي ٓخ ط٣َي :  حُو٤ِلش   هخٍ

 
 

:  ح١َ٤ُٔ٘ َُحػ٢ٍ ٍٟٝٝ حُوط٤ذ  حٗٚ ٓؤٍ ح٤َُٗي ػٖ ر٤ض 

 

  حُو٤ِلش ٓلَٓخ  هظِٞح حرٖ ػلخٕ

ٓو٫ٌٝ   أٍ ٓؼِٚ  كِْ  ٝىػخ                                          

 ٓخ ٓؼ٠٘ ٓلَٓخ؟- 

 حكَّ رخُلؾ، :  كوخٍ حٌُٔخث٢

 ٫ٝ أٍحى حُ٘خػَ حٗٚ ح٠٣خ ك٢   ًخٕ حكَّ رخُلؾ ٝهللا ٓخ: كوخٍ ح٫ٛٔؼ٢

ًٔخ ٣وخٍ أَٜٗ اًح ىهَ ك٢ حَُٜ٘، . أكَّ اًح ىهَ ك٤ٚ: َٜٗ كَحّ ك٤وخٍ

 ّ، ٝأػخّ اًح ىهَ ك٢ حُؼخ

؟ ٓخ ٛٞ ؿ٤َ ٌٛح ٝك٤ٔخ أٍحى:  كوخٍ حٌُٔخث٢

:  ؟ ٓخ أٍحى ػي١ حرٖ ٣ُي روُٞٚ:  كوخٍ ح٫ٛٔؼ٢

 

 رٌلٖ    ٣ٔظغ   ُْ    كظ٠ُٞ    هظِٞح ًَٟٔ ر٤َِ ٓلَٓخ 

 

 أ١ حكَّ ًَٟٔ،

 كٔخ حُٔؼ٠٘؟:  كوخٍ ح٤َُٗي

ًَ ٖٓ ُْ ٣ؤص ٤ٗجخ ٣ٞؿذ ػ٤ِٚ ػوٞرش كٜٞ ٓلَّ ٫ ٣لَ :  ح٫ٛٔؼ٢ هخٍ

 ٗت ٓ٘ٚ،

 ٓخ ططخم ك٢ حُ٘ؼَ ٣خ حٛٔؼ٢،:  كوخٍ ح٤َُٗي

  ٫ طؼَٟٞح ٬ُٛٔؼ٢ ك٢ حُ٘ؼَ :  ػْ هخٍ

 

:   ٖٝٓ  ٗٞحىٍٙ 

 أطوٍٞ حُ٘ؼَ ؟ : هخٍ ح٧ٛٔؼ٢ ٧ػَحر٢   
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 .أٗخ حرٖ أٓٚ ٝأر٤ٚ:  هخٍ ح٧ػَحر٢  

كـ٠ذ ح٧ٛٔؼ٢ كِْ ٣ـي هخك٤ش أٛؼذ ٖٓ حُٞحٝ حُٔخً٘ش حُٔلظٞف ٓخ     

ْٞ)هزِٜخ ٓؼَ  َُ) 

 أًَٔ ، :  هخٍ كوِض 

ٛخص : كوخٍ 

: كوخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

ٌّ ػٜيٗخٛــْ ٓوخْٛ هللا ٖٓ حُ٘ٞ          هــٞ

: ح٧ػَحر٢ 

كخٌُش ٓظٍِٔش ُـٞ .    حُ٘ٞ ط٧٨ ك٢ ىؿخ ٤ٍُِش

ُٞ ٓخًح ؟ : كوخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

: كوخٍ ح٧ػَحر٢ 

 ػ٠ِ رٚ ح٧ٍٝ ٓ٘طٞ   ُٞ ٓخٍ ك٤ٜخ كخٍّ ٫ٗؼ٠٘

ٓ٘طٞ ٓخًح ؟ : هخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

ِٞ حٌُ٘ق ٤٠ْٛ حُل٘خ   ًخُزخُ ٣٘وٞ ٖٓ حُـٞ  ٓ٘ط

حُـٞ ٓخًح ؟ : هخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

 كخٗظْ ٣ٍق ح٧ٍٝ كخػِٞ  ؿٞ حُٔٔخ ٝح٣َُق طؼِٞ رٚ

حػِٞ ٓخًح ؟ : ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

كٜخٍ ٗلٞ حُوّٞ ٣٘ؼٞ    كخػِٞح ُٔخ ػ٤َ ٖٓ ٛزَٙ

٣٘ؼٞ ٓخًح ؟ : ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

ًل٤ض رٔخ ٫هٞح ٣ِٝوٞح    ٣٘ؼٞ ٍؿخ٫ً ُِو٘خ َٗػض 

٣ِوٞح ٓخًح ؟ : ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

كؤٗض ػ٘ي١ ٍؿَ رٞ    إ ً٘ض ٫ طلْٜ ٓخ هِظٚ 

رٞ ٓخًح ؟ : ح٧ٛٔؼ٢ 

: ح٧ػَحر٢ 

رؤظِق ه٤َٖٗ طوْ أٝ    حُزٞ ِٓن هي ك٢٘ ؿِيٙ

ْٝ ٓخًح ؟ : ح٧ٛٔؼ٢  أ

: ح٧ػَحر٢ 
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 طوـٍٞ ك٢ َٟرظٜخ هـٞ   أٝ أَٟد حَُأّ ر٤ٜٞحٍٗش 

: هخٍ ح٧ٛٔؼ٢ 

 !! كو٤٘ض إٔ أهٍٞ هٞ ٓخًح ، ك٤ؤهٌ حُؼ٠ٜ ٠٣َٝر٢٘

 

 

 ر٤ٖ حُزيٝ  ٝٛٞ ٣زلغ ػٖ حُِـش ٧ٛٔؼ٢ ٓخ كيع  ٍٖٓ ػـخثذ   ٝ 

:  كوخٍ  ػٖ ٗلٔٚحٙ  ٓخٍٝ ك٢ حُزٞحى١ ٝح٧ػَحد

 اًح أٗخ رـ٬ّ ٝحهق ك٢ حُط٣َن ٣٘خؿ٢  ٝر٤٘ٔخ أٗخ أ٤َٓ ك٢ ٣َ١ن ح٤ُٖٔ-  

:  ٣وٍٖٞٓ حُ٘ؼَ ٍرٚ رؤر٤خص 

 
خك٬ًِ ًَ َٝ ُْزَِي٣غِ  ِِْن ح َو ُْ ََ ح  ٣َخ كَخ١ِ

                                     َُ َٛخ١ِ َلخُد ُؿِٞىَى  ِٓ ٤غِ  ِٔ ـَ ُْ َم ح ُْ ٍِ 

 

ـ  ِّٔ ََ حُ زِ ْٔ ُٓ َٝ  َِ ٣ ِِ ـَ ُْ َِّ ح ُْزَ زَِؾ ح ْٔ ُٓ  ٣َخ 

                                         َُ َُِي ١َخثِ ْٞ ١َ ُْ ٤ ِٔ َِ َػ ٤ ِٔ ـَ ُْ َِ ح   ـظْ

 

ُْـ  َِ ح ـِ ْ٘ ُٓ َٝ َوِل٢ّ  ُْ َِّ ح ِّٔ َْ حُ ُِ  ٣َخ َػخ

                                         ٍُ َي َػخِى ِٔ ٌْ ك٢ِِّ ه٠ََخُء ُك َٞ ُْ ْػِي ح َٝ   

 

 َّٕ ََّ اِ ـَ ُْ كَ لَخطَُي ٣َخ َػِظ٤ ِٛ ْض  َٔ  َػُظ

                                          َُ خ هَخثِ َٜ َخَء َػ٤ََِْي ك٤ِ ٢ حُؼَّ٘ ِٜ   ٣ُْل

 

ٌَ َِّ٘ي َؿخكِ َٔ َْٗض َُُٚ رِ ُْٗذ أَ  حٌَُّ

                                            َُ َي هَخرِ ِٔ ِْ ٢ رِِل ِٛ ُْؼَخ رَِش ح ْٞ ُِظَ َٝ   

 

ِٙ َِّ َٖ رِزِ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ر٢ِ ح ََ دٌّ ٣ُ ٍَ   

حُُُٚ                                               َٞ َٗ ْْ  أَرًَيح  َٝ ِٜ َُ  ا٤َُِْ ِٛ ح َٝ 

 

خ ًٔ َى َىحثِ َٞ ُُٔٞم َْٗل َ٣ َٞ ُٛ َٝ  ِٚ ٤ ِٜ    طَْؼ

                                              َُ ِٛ ظَخ ْٔ ِٚ طَ ُِزَْؼ٠ِ  ُٕ ٌُٞ خ ٫ طَ َٓ 

 

ٌَ ظَل٠َِّ َْٗض   أَرًَيح ُٓ أَ َٝ   ِٙ ِٞى ـُ ُِ   
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                                              َُ َْ٘ي طُوَخرِ ِٓ  ِٕ ٤َخ ْٜ ِؼ ُْ  رِوَزَخثِق ح

 

ْض  َٔ أَْظَِ َٝ ُُْوُطِٞد  َُ ح اًَِح َىَؿ٠ ٤َُْ َٝ 

                                         َُ ِٓ خ ح٥ َٜ َهخَد ك٤ِ َٝ  ِٙ َُْو٬ َُ ح  ُْٓز

 

خ َٜ خ َُ َٔ خِس كَ ـَ ِٚ حَُّ٘ ْؿ َٝ  ْٖ ِٓ َْٔض  آ٣َ َٝ 

٫  َٓزٌَذ                                            َٝ خ ٣َْيُٗٞ   َٜ َُ  ٍُ َٝ ظَ٘خ ُٓ   

 

 ١ ٌِ ُؽ حَُّ ََ لَ ُْ ِٚ ح َطخكِ ُْ ْٖ أَ ِٓ  ٣َؤْط٤ِي 

                                            َُ ُْ٘ٚ َؿخكِ َْٗض َػ أَ َٝ ْزُٚ  ِٔ ْْ طَْلظَ َُ  

 

ُْو٠َ ا٠َُِ  َٖ أَ ِٓ ٤َخِء  ْٗ ِٞؿُي ح٧َ ُٓ  ٣َخ 

                                           َُ ِٛ ٌَّ َؿخ َٞ ِؿ ُٜ َى كَ َِ حِد َؿ٤ْ َٞ   أَْر

 

َؿخ  ٍَ  ْٝ َى أَ َِ ًْ ًِ  َِ حَف رِـ٤َْ ََ ظَ ْٓ ْٖ ح َٓ َٝ 

حَى أََكًيح                                           َٞ ِٓ ٌَّ   كٌََحَى   َُ  ِظ حثِ َُ 

 

ٌَ َٔ ٣َي َػ ٍِ ِٚ  أُ حَى  رِ َٞ ِٓ    ُ   كَِبَّٗٚ

                                          َُ حث٢ رَخ١ِ ََ ُٔ ُْ َْ ح َػ َُ  ْٕ اِ َٝ  َُ َٔ  َػ

 

ٌٖ ِّ٤َٛ ٢ٍَْٗء   َُّ ٌُ ٤َض كَ ِٟ ٍَ اًََح  َٝ 

                                         َُ ِٛ ٢ٍَْٗء َكخ  َُّ ٌُ َِْض كَ َٜ اًَِح َك َٝ 

 

ٌَّ َػ٠َِ  ًُ ٍُٓٞء آرٌِن   .أََٗخ َػْزُي 

                                           ٙ٫ ْٞ َٓ ٍُ ح َُ ْٝ ٌَزَخثَِ ًُ أَ ُْ َُ  ح ِٓ  ًِ َكخ

 

َىْص  َّٞ َٓ َٝ ُُٞد  ١ حٌُُّٗ َِ ْٜ  هَْي أَػَوََِْض َظ

                                    َُ ِٓ خ َٗ َى  ِٞ َُ َؿْل ظْ ِٓ َٝ ُد  ُٞ ُْؼ٤ُ ُلِل٢ ح ُٛ 

 

َٗخكِِؼ٢  ُٖ َظ٢ِّ٘  ْٔ ُك َٝ  َٛخ هَْي أَط٤ََْض 

                                            ٢ِِ خثِ َٓ َٝ َٝ   ٌّ ٌغ   ََٗي َٓ َى َٝ   َُ  َٓخثِ
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 ْٞ ْهُٚ طَ ُُ ٍْ ح َٝ  ٠٠َ َٓ خ  َٓ ؼَْزِيَى  ُِ  َْ  كَخْؿِل

٠ كَل٠ََُِْي                                           َٟ َْ خ طَ َٔ ُِ َُ  ك٤ِوًخ  ْٓ خ ًَ   

 

 ِٚ ِِ ٤ ِٔ َُ َؿ ْٛ َْٗض أَ خ أَ َٓ  ِٚ َْ رِ حْكؼَ َٝ 

                                          ُّٖ حُظَّ َٝ ََّ ًُ    ّٖ َُ ًِ أَََّٗي  حُظَّ   كَخِػ

 

 : كيٗٞص ٓ٘ٚ ِٝٓٔض ػ٤ِٚ كوخٍ: هخٍ ح٫ٛٔؼ٢ 

 .ٓخ أٗخ رَحى ػ٤ِي كظ٠ طئى١ ٖٓ كو٢ ح١ٌُ ٣ـذ ػ٤ِي -

 ٝٓخ كوي؟ :  هِض -

أٗخ ؿ٬ّ ػ٠ِ ى٣ٖ ارَح٤ْٛ حُو٤َِ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٫ أطـيٟ ًَ ٣ّٞ : هخٍ -

 .٫ٝ أطؼ٠٘ كظ٠ أ٤َٓ ح٤َُٔ ٝح٤ِ٤ُٖٔ ك٢ ١ِذ ح٤٠ُق

  كؤؿزظٚ كَكذ ر٢ َٝٓص ٓؼٚ كظ٠ ٝحك٤٘خ حُو٤ٔش  -

 :٣خ أهظخٙ كؤؿخرظٚ ؿخ٣ٍش ٖٓ حُو٤ٔش: كٜخف -

 ! ٣خ ُز٤ٌخٙ- -

 ه٢ٓٞ ا٠ُ ٤ٟل٘خ:  كوخٍ -

 .كظ٠ حريأ رٌَ٘ ح٠ُُٞٔ ح١ٌُ ٓخهٚ ا٤ُ٘خ: كوخُض حُـخ٣ٍش -

 . كِٜض ًٍؼظ٤ٖ هلل طؼخ٠ُ

كؤىه٢ِ٘ حُ٘خد حُو٤ٔش ٝأؿ٢ِ٘ٔ ٝأهٌ ٗلَس كوخّ ا٠ُ :  ح٫ٛٔؼ٢  هخٍ

كِٔخ ؿِٔض ك٢ حُو٤ٔش ٗظَص ا٠ُ حُـخ٣ٍش كبًح ٢ٛ . ػ٘خم كٌرلٜخ

 :كٌ٘ض أٓخٍهٜخ حُ٘ظَ ػْ كط٘ض ٢ُ كوخُض ٢ُ. أكٖٔ حُ٘خّ ٝؿٜخ

أٗخ ػِٔض حٗٚ ٗوَ ػٖ ٛخكذ ٤١زش ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ اّٗٚ ! ْٓ -

َّٕ أٝروي ٢ٌُ٘ٝ . ٠ُٗ حُؼ٤٘٤ٖ حُ٘ظَ: هخٍ أٓخ ا٢ٗ ٓخ أٍىص رٌٜح ا

 .أٍىص إٔ أإىري ُج٬ طؼٞى ا٠ُ ٓؼَ ٌٛح

.  كِٔخ ًخٕ حُّ٘ٞ رض أٗخ ٝحُـ٬ّ هخٍؽ حُو٤ٔش ٝرخطض حُـخ٣ٍش ىحهِٜخ 

  ػْ ٓٔؼض . كٌ٘ض حٓٔغ ى١ٝ حُوَإٓ ا٠ُ حُٔلَ رؤكٖٔ ٛٞص ٝحٍهٚ

:  طوٍٞ ك٤ٜخ ٝأٗـ٠ ٗـٔش  ُلع   حُ٘ؼَ رؤػٌد  ٖٓح أر٤خص

ظُٚ  ْٔ ًَظَ ْْ هَْي  ًَ َٝ ْٕ ٣َْول٠   أَر٠َ حُلذُّ أَ

١َّ٘زخ                                         َٝ ِْ٘ي١ هَْي أََٗخَم  زََق ِػ ْٛ َ   كَؤ

 

 ِٙ َِ ًْ ٌِ ِْز٢ِ رِ َّ هَ َٛخ ه٢ِ  ْٞ َٗ ظَيَّ  ْٗ   اًَِح ح

رَخ                                      ََّ ْٖ َكز٤ِز٢ طَوَ ِٓ رًخ  َْ ُض هُ ْٓ ٍُ  َٝ ِإْ 
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َُُٚ ِٚ َّْ أُْك٤َخ رِ ٣َْزُيٝ كَؤَْك٠٘ ػُ َٝ 

ِؼُي٢ِٗ                                            ْٔ ُ٣ رَخ َكظ٠َّ أٌََُُّ  َٝ ََ أ١َْ َٝ 

 

 ! ٛٞص ٖٓ ٓٔؼض؟: كِٔخ أٛزلض هِض ُِـ٬ّ

هخٍ ٛٞص أهظ٢ طوّٞ ح٤َُِ ط٘خؿ٢ ٍرٜخ، كبًح حٓظَٝكض أٗ٘يص ٌٛٙ 

 . ح٧ر٤خص ًُٝي ىأرٜخ ًَ ٤ُِش

 ! أٗض أكن رٌٜح ٜٓ٘خ اً أٗض ٍؿَ ٢ٛٝ حَٓأس: كوِض

كٞىػظٜٔخ ! ٝٓزؼي؟ ٝٓوَد   ٝٓوٌٍٝ  أٓخ ػِٔض اّٗٚ ٓٞكن: كظزْٔ ػْ هخٍ

.  ٝحَٜٗكض

 

:  ح٠٣خ ح٧ٛٔؼ٢  ٝهخٍ 

ِٟض ٢ُ ارَ كوَؿض ك٢ ١ِزٜخ ًٝخٕ حُزَى ٗي٣يح كخُظـؤص ا٠ُ ك٢ ٖٓ  

أك٤خء حُؼَد ٝاًح رـٔخػش ٣ِٜٕٞ ٝروَرْٜ ٤ٗن ِٓظق رٌٔخء ٝٛٞ ٣َطؼي 

: ٖٓ حُزَى ٣ٝ٘٘ي 

 

أ٣خ ٍد إ حُزَى أٛزق ًخُلخ  

 أػِْ   ٣خ ا٢ُٜ   رلخ٢ُ    ٝأٗض                     

 

كبٕ ً٘ض ٣ٞٓخ ك٢ ؿْٜ٘ ٓيه٢ِ  

كل٢ ٓؼَ ٌٛح ح٤ُّٞ ١خرض ؿْٜ٘                      

 

ٓظل٢ طوطغ صهخٍ ح٧ٛٔؼ٢ كظؼـزض ٖٓ كٜخكظٚ ٝهِض ٣خ ٤ٗن أٓخ          

: ح٬ُٜس ٝأٗض ٤ٗن ًز٤َ كؤٗ٘ي ٣وٍٞ 

 

أ٣طٔغ ٍر٢ ك٢ إٔ أ٢ِٛ ػخ٣ٍخ  

٣ٌٝٔٞ ؿ١َ٤ ًٔٞس حُزَى ٝحُلَ                              

 

كٞهللا ٫ ٤ِٛض ٓخ ػ٘ض ػخ٣ٍخ  

ػ٘خء ٫ٝ ٝهض حُٔـ٤ذ ٫ٝ حُٞطَ                               

 

٫ٝ حُٜزق ا٫ ٣ّٞ ْٗٔ ىك٤جش  

ٝإ ؿٔٔض كخ٣َُٞ ُِظَٜ ٝحُؼَٜ                              
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ٝإ ٢ٌ٘ٔ٣ ٍر٢ ه٤ٜٔخ ٝؿزش  

 أ٢ِٛ ُٚ ٜٓٔخ أػ٤ٖ ٖٓ حُؼَٔ                                

 

 كؤػـز٢٘ ٗؼَٙ ٝكٜخكظٚ كِ٘ػض ه٤ٜٔخ ٝؿزش ًخٗخ ػ٢ِ : ح٫ٛٔؼ٢ هخٍ

ؿؼَ ف ؿخُٔخ ١ٝىكؼظٜٔخ ا٤ُٚ ٝهِض ُٚ حُزٜٔٔخ ٝهْ كخٓظوزَ حُوزِش َٝٛ

: ٣وٍٞ 

 

ا٤ُي حػظٌح١ٍ ٖٓ ٬ٛط٢ ؿخُٔخ  

ػ٠ِ ؿ٤َ ظَٜ ٤ٓٞٓخ ٗلٞ هزِظ٢                               

 

١خهش    ٣خٍد  حُٔخء رزَى  كٔخ٢ُ 

ٍٝؿ١٬ ٫ طوٟٞ ػ٠ِ ػ٢٘ ًٍزظ٢                             

 

ٗخط٤خ       هللا   حٓظـلَ ٢ٌُ٘٘ٝ

ٝأه٤٠ٌٜخ ٣خٍد ك٢ ٝؿٚ ٤ٛلظ٢                             

 

ٓلٌْ    كؤٗض   ُْ أكؼَ  أٗخ ٝإ

رٔخ ٗجض ٖٓ ٛلؼ٢ ٖٝٓ ٗظق ُل٤ظ٢                         

 

. هخٍ كؼـزض ٖٓ كٜخكظٚ ٟٝلٌض ػ٤ِٚ ٝحَٜٗكض 

 

 ٤ٔ٣َ ك٢ رخى٣ش حُلـخُ َٓ   ًخٕ  ر٤٘ٔخ:  هخٍ ح٧ٛٔؼ٢       ٝه٤َ  حٕ 

: رلـَ ًظذ ػ٤ِٚ ٌٛح حُز٤ض

 

 هزَّٝح   رخهلل    حُؼ٘خم  ٣خٓؼَ٘

 اًح كَ ػ٘ن رخُلظ٠ ٤ًق ٣ٜ٘غ                                  

 

: كٌظذ ح٧ٛٔؼ٢ طلض ًُي حُز٤ض

 

  َٓٙ    ٣ٌظْ  ػْ  ٛٞحٙ ٣يح١ٍ

 ٣ٝو٠غ   ح٧ٍٓٞ  ك٢ ًَ  ٣ٝو٘غ                                 



 

 

 

 

264 

 

 ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ا٠ُ ٗلْ حٌُٔخٕ كٞؿي طلض حُز٤ض ح١ٌُ  ح٫ٛٔؼ٢ ػْ ػخى

: ًظزٚ ٌٛح حُز٤ض 

 

 ٤ًٝق ٣يح١ٍ ٝحُٜٟٞ هخطَ حُلظ٠ 

 ٣ظوطغ     هِزٚ   ٣ّٞ    ًَ  ٝك٢                                   

 

: كٌظذ ح٧ٛٔؼ٢ طلض ًُي حُز٤ض

 

   َٓٙ   ٌُظٔخٕ ٛزَحً  ٣ـي   ُْ حاً

٣٘لغ   ٟٓٞ حُٔٞص  ٢ٗء  ك٤ِْ ُٚ                                  

 

ً  كٞؿي َٓ ك٢ ح٤ُّٞ حُؼخُغ ػ٠ِ حُٜوَس      ُٝٔخ     ِٓو٠ رـخٗزٜخ   ٗخرخ

:  ٣ٌٖٛ حُز٤ظ٤ٖ حُـِي  ٖٓ   ٍهؼش ك٢  ًٝظذ حُل٤خس ٝهي كخٍم 

 

 كزِـٞح   ٗخ ـٓض  ػْ   أ١ؼ٘خ ٓٔؼ٘خ

  ح٠ُ ٖٓ ًخٕ َُِٞٛ ٣ٔ٘غح٬ّٓ                                       

 
ً   ٗؼ٤ْٜٔ   حُ٘ؼ٤ْ  ٧ٍرخد  ٤٘ٛجخ

 ٣ظـَع    ٓخ  ح٤ٌُٖٔٔ ُِٝؼخٗن                                      

 

 أٝ ٓخ ٣وخٍد  ٬٤ٓى٣ش 828- 216 رخُزَٜس ٓ٘ش  ح٫ٛٔؼ٢  طٞك٠    

  ٝهي حهظِق  ك٢ ٓ٘ش  ٝكخطٚ  ًٔخ  ٓ٘ش88\ ٖٓ حُؼَٔ ٓ٘ٚ، ٝهي رِؾ 

هخٍ أرٞ حُؼ٤٘خء طٞك٢ حُزَٜس ٝأٗخ كخَٟ ٝ. حهظِق  ك٢  ٓ٘ش  ٫ٝىطٚ  

 827 .-2 15 \ ػ٬ع ػَ٘س ٝٓخثظ٤ٖ ٝهخٍ ه٤ِلش ٓخص ٓ٘ش\ك٢ ٓ٘ش

 ٬٤ٓى٣ش 
 
 
 

 ***********************************************
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دعبل  الخزاعً                            
 
 

         هو ابو  علً  دعبل بن على بن رزٌن بن سلٌمان بن تمٌم بن 
نهشل و كان جده رزٌن مولى عبد هللا بن خلؾ الخزاعً   وٌمال انه من 

و هو االشهر  ونسب إلى خزاعة احدى . ولد بدٌل بن ورلاء الصحابً
. لبابل الٌمن الشهٌرة 

 
      ولٌل اسمه دمحم  كما ورد فً كتاب االؼانً ولٌل  اسمه الحسن كما 

عبد )اما ابن  اخٌه اسماعٌل فمال اسم عمه دعبل. فً تارٌخ بؽداد 
ومهما كانت   . لدعابة كانت فٌه( دعبل )لمبته مربٌته  ب (الرحمن

. التسمٌسات وااللماب فاالشهر فٌه هو دعبل  الخزاعً 
 

 هجرٌة  وهو األرجح  وفً رواٌة اخر 148\               ولد دعبل سنة
.  هـجرٌة  وان  أصله من الكوفة  ولد فٌها ونشؤ  142\ى ولد سنة 

وكان أبوه وجده وأخواه من الشعراء  ثم  بعد نشؤته  ولوله  الشعر   
سافر الى بؽداد  وكانت أكثر إلامته فٌها  ولد  خرج منها هارباً مدة من 

كما أنه سافر إلى البصرة  ودمشك  ومصر  .الزمن   وعاد إلٌها 
. والحجاز وخراسان والري  

 
:        و جاء عن لسان دعبل لال 

 ذات ٌوم فلما لمت سؤل رجل لم ٌعرفنً  كنت جالسا مع بعض أصحابنا-  
: أصحابً  عنى فمالوا 

هذا دعبل - 
.  لولوا فً جلٌسكم خٌرا كؤنه ظانا  ان هذا  اللمب شتما : فمال - 
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          ولٌل كان  دعبل  اطراوشا  وجاء عنه  انه  نظر ٌوما فً  
لم  تضحن لال :المرآة  فجعل  ٌضحن  وكان  فً عنفمته سلعة فمٌل له 

نظرت إلى وجهً فً المرآة ورأٌت هذه السلعة التً فً عنفمتى فتذكرت 
: لول الفاجر أبى سعد 

 
وسلعة سوء به سلعة 

                                         ظلمت أباه فلم ٌنتصر 
 

. هً ما ٌنبت على الشفة السفلى من الشعر : والعنفمة
 

      دعبل  الخزاعً   من شعراء العصر العباسً المشهورٌن بمعرفة 
الواحدة فً )اٌام العرب ولد نسب الٌه العدٌد  من المإلفات  مثل كتاب 

(  طبمات الشعراء) وكتاب (منالب العرب ومثالبها  
 

         ولٌل لما دخل  دعبل بؽداد  و سمع شعر  ه الخلٌفة  الرشٌد  
استحسنه  وأرسل  الٌه  عشرة آالؾ درهم  وخلعة  من  ثٌاب  ومركبا 

. من  مراكبه لبل آن ٌراه
 

  رافك مسلم بن الولٌد وكان شاعراً متصرفاً فً فنون الشعر حسن 
األسلوب رابع التصوٌر  ولٌل أنه أول من لال الشعر المعروؾ بالبدٌع 

رافمه دعبل لٌؤخذ األدب عنه وٌستمً .ووسمه وتبعه فٌه أبو تمام وؼٌره
: من فنونه، وعبر دعبل عن تلن الفترة بموله

 
حتى .. أكتم هذا: ما زلت ألول الشعر وأعرضه على مسلم فٌمول لً- 

: للت
 

! وأٌّة سلكا؟! أٌن الشباب؟
ضّل بل هلكا !   ال أٌن ٌطلب؟                                 

 
ال تعجبً ٌا سلم من رجل 

  ضحن المشٌب برأسه فبكى                                  
 



 

 

 

 

267 

:  فلما أنشدته هذه المصٌدة لال
 

! اذهب اآلن فاظهر شعرن كٌؾ شبت ولمن شبت- 
 

..  فسّر دعبل لهذه النتٌجة وراح ٌنشد أحلى المصابد وأعذبها
 

          وورد  فً تارٌخ دمشك عن دمحم بن ٌزٌد النحوي انه لال كان 
وكان دمحم بن الماسم بن مهروٌه ٌمول . عبد هللا فصٌحا واراد به دعبل

. سمعت ابً ٌمول ختم الشعر بمسلم بن الولٌد 
: ولال البحتري 

.  دعبل بن علً اشعر عندي من مسلم بن الولٌد
 

      سافر دعبل الخزاعً إلى بؽداد وألام فٌها زمن المؤمون فاختلط 
بؤدبابها وشعرابها فاكتسب منهم ما أؼنى تجربته  فبلػ الذروة فً نشاطه 

الشعري واتمان صناعته  فنظم  فً  بؽداد افضل   وأشهر لصابده  
وبسبب الجرأة والهجاء كثر أعداء الشاعر ومناوبوه  فتربصوا للولٌعة 

: واشتهر بموله. به ولتله  لكنه لم ٌبال ورد علٌهم بمصابد أشد وألوى
 

أنا أحمل خشبتً على كتفً منذ خمسٌن سنة لست أجد أحداً ٌصلبنً )-  
. وبسبب بؤسه الشدٌد ولوة حجته تجنب الكثٌر لسانه   (علٌها

 
         وجاء  فً تارٌخ دمشك انه حدث عن المؤمون ومالن بن انس 

وٌمال انه حدث عن ٌحٌى بن سعٌد األنصاري وشعبةبن الحجاج وسفٌان 
ومن . الثوري وسالم بن نح ودمحم بن عمر الوالدي وجماعة سواهم 

وفً لسان . مشاٌخه فً األدب مسلم بن الولٌد تخرج علٌه وتعلم منه 
المٌزان له رواٌة عن على بن موسى الرضا والوالدي والمؤمون وٌمال 

. إن له رواٌة عن شعبة والثوري 
 

: وعن عمرو بن مسعدة لال 
 

:         حضرت أبا دلؾ عند  المؤمون  ولد  لال له المؤمون 
! أي شا تروي ألخً خزاعة ٌا لاسم ؟  - 
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! وأي أخً خزاعة ٌا أمٌر المإمنٌن ؟ :  فمال 
!  و من تعرؾ فٌهم شاعرا ؟ :  لال 
أما من أنفسهم فؤبو الشٌص ودعبل وابن أبً الشٌص وداود بن : فمال 

.  أبً رزٌن وأما من موالٌهم فطاهر وابنه عبد هللا 
هات أي ! ومن عسى فً هإالء أن ٌسبل عن شعره سوى دعبل ؟ : فمال 

. شا عندن فٌه 
:  ولال الجاحظ 

مكثت نحو ستٌن سنة لٌس من ٌوم ذر : سمعت دعبل بن علً ٌمول 
.  شارله إال وأنا ألول فٌه شعرا 

 
: ولما أنشد دعبل أبا نواس شعره 

 
! وأٌة سلكا ؟ ! أٌن الشباب ؟ 

ضل بل هلكا  !   ال أٌن ٌطلب ؟                                     
ال تعجبً ٌا سلم من رجل  
  ضحن المشٌب برأسه فبكى                                        

 
. أحسنت ملا فٌن وأسماعنا : فمال 

: ولال أبو تمام 
ما زال دعبل ماببل إلى مسلم بن الولٌد ممرا بؤستاذٌته حتى ورد علٌه - 

: جرجان  فجفاه  مسلم وكان فٌه بخل فهجره دعبل وكتب إلٌه 
 

أبا مخلد كنا عمٌدي مودة  
  هوانا وللبانا جمٌعا معا معا                                      

 
أحوطن بالؽٌب الذي أنت حابطً  

وأنجع أشفالا  ألن تتوجعا                                          
 

فصٌرتنً بعد انتحابن متهما  
 لنفسً علٌها أرهب الخلك أجمعا                                 

 
ؼششت الهوى حتى تداعت أصوله  
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  بنا وابتذلت الوصل حتى تمطعا                                   
 

وأنزلت من بٌن الجوانح والحشى  
    ذخٌرة  ود  طالما  لد تمنعا                                     

 
فبل تعذلنً لٌس لً فٌن مطمع  

     تخرلت حتى لم أجد لن مرلعا                                 
 

فهبن ٌمٌنً استؤكلت فمطعتها  
    وجشمت للبً صبره فتشجعا                                    

 
    وتتلمذ على ٌدٌه واخذ منه احمد بن داود ودمحم بن موسى الترمذي 

ومر آن احمد بن الماسم و الفضل بن  العباس جعفر بن . وآخوه إسماعٌل
. دمحم بن األشعث  وؼٌرهم كثٌر 

 
:  لال  ابن حجر فً لسانه

 هو دعبل بن على بن رزٌن بن سلٌمان الخزاعً أبو على الشاعر 
المشهور من الكوفة وتعاطى فً أول امره األدب حتى مهر فٌه ولال 

. الشعر الفابك 
 

:   ولال  ابن خلكان 
كان شاعرا مجٌدا اال انه كان بذىء اللسان مولعا بالهجو هجا الخلفاء 

لً ثبلثون سنة احمل خشبتى على : فمن دونهم وطال عمره فكان ٌمول 
. كتفً ما أجد من ٌصلبنى علٌها 

 
: ولال أبو الفرج  فً أؼانٌه

 
ٌسلم علٌه أحد من  لم   اللسان  خبٌث  هجا   شاعر متمدم مطبوع       

الٌه أو لم  أحسن   وال ذو نباهة   وال أوالدهم  وزرابهم الخلفاء وال من
ٌحسن وال أفلت منه كبٌر أحد  ولم ٌزل مرهوب اللسان وخابفا من هجابه 

. للخلفاء فهو دهر كله هارب متوار 
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: ولال الخطٌب البؽدادي فً تارٌخه
 

وكان ٌنتمل فً الببلد والام ببؽداد –  أصله من الكوفة وٌمال من لرلٌسٌا 
مدة ثم خرج منها هاربا من المعتصم لما هجاه عاد إلٌها بعد ذلن وكان 
خبٌث اللسان لبٌح الهجاء ولد روى عنه أحادٌث مسندة عن مالن بن 

. انس وؼٌره وكلها باطلة 
 

:   اما الحموي  فمد لال عنه فً معجمه
 

 شاعر مطبوع ٌمال ان أصله من الكوفة ولٌل من لرلٌسٌا وكان أكثر 
وكان . ممامه ببؽداد وسافر إلى ؼٌرها من الببلد فدخل دمشك ومصر 

هجاءا خبٌث اللسان لم ٌسلم منه أحد من الخلفاء والوزراء وال أوالدهم 
وال ذو نباهة أحسن الٌه أم لم ٌحسن وكان بٌنه وبٌن الكمٌت بن زٌد 

. وأبى سعد المخزومً منالضات
 

      ومن اخباره لٌل بلػ إسماعٌل بن جعفر  بن سلٌمان ان دعببل هجاه 
فتوعده بالمكروه وشتمه وكان إسماعٌل بن جعفر على األهواز فهرب 
من زٌد بن موسى بن جعفر لما ظهر و بٌض فً أٌام أبى السراٌا فمال 

: دعبل بن على ٌعٌره 
 

لمد خلؾ األهواز من خلؾ ظهر 
                               ٌرٌد وراء ازاب من ارض كسكر  

 
ٌهول  إسماعٌل بالبٌض والمنا 

  ولد فر من زٌد بن موسى ٌن جعفر                           
 

وعاٌنته فً ٌوم خلى حرٌمه 
 وٌا حسن منظر    لبحها منه                                 فٌا

 
      ولما  جاء الخلٌفة المعتصم  وكان ٌبؽض دعببلً لجرأته ولرر لتله 

: فهرب إلى الجبل فمال دعبل  ٌهجوه
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بكى لشتات الدٌن مكتبب  صّب 
 وفاض بفرط الدمع من عٌنٌه ؼرب                            

 
ولام إمام لم ٌكن ذا هداٌة 

 له دٌن ولٌس له لّب                                      فلٌس
 

وما كانت االنباء تاتً بمثله  
                                    ٌملن ٌوما او تدٌن له العرب  

 
ولكن كما لال الذٌن تتابعوا  

  من السلؾ الماضٌن اذ عظم الخطب                            
 

:  ولال فٌه  اٌضا 
 

ملون بنً العباس فً الكتب سبعة 
 ولم تؤتنا عن ثامن لهم كتب                                      

 
كذلن اهل الكهؾ فً الكهؾ سبعة 

                                      خٌار اذا عدوا وثامنهم كلب 
 

وانً العلً كلبهم عنن رفعة 
  النن ذو ذنب ولٌس له ذنب                                      

 
        وكان دعبل لد مدح دمحم بن عبد الملن الزٌات فامر له بشا لم 

: ٌرضه  فمال ٌهجوه 
 

ٌا من ٌملب طومارا وٌلثمه 
  ماذا بملبن من حب الطوامٌر                                     

 
فٌه مشابه من شا تسر به 

  طوال بطول وتدوٌرا بتدوٌر                                      
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لو كنت تجمع أمواال كجمعكها 
     إذا جمعت بٌوتا من دنانٌر                                     

 
       و لما لٌل  للوزٌر ابن الزٌات لم ال تجٌب دعبل عن لصٌدته التً 

: هجان فٌها لال
 

ان دعببل جعل خشبته على عنمه ٌدور بها ٌطلب من ٌصلبه علٌها منذ - 
. ثبلثٌن سنة وهو ال ٌبالً 

 
: ولال فً بنً العباس 

 
ارى امٌة معذورٌن ان ؼدروا 

  وال ارى لبنً العباس من عذر                                  
 

لتل وأسر وتحرٌك ومنهبة 
                                فعل الؽزاة بارض الروم والخزر 

 
: ولال دعبل فً هجاء ابراهٌم اٌضا 

 
نعر ابن شكلة بالعراق واهله 

                                     فهفا الٌه كل اطلس مابك 
 

ان كان ابراهٌم مضطلعا بها 
                                   فلتصلحن من بعده لمخارق 

 
ولتصلحن من بعد ذان لزلزل 

                                    ولتصلحن من بعده للمارق 
 

انى ٌكون ولٌس ذان بكابن 
    ٌرث الخبلفة فاسك عن فاسك                              
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      ولٌل دخل ابراهٌم على المؤمون فشكا الٌه حاله ولال له ان هللا 
سبحانه وتعالى فضله فً نفسه علٌه والهمه الرأفة والعفو  عنه والنسب 

: واحد ولال له  
لمد هجانً دعبل فانتمم لً  منه  - 

: فمال المامون له 
 

:  لن اسوة بً فمد هجانً واحتملته ولال فً
 

أٌسمونً المؤمون خطة جاهل 
                                  أوما رأى باالمس رأس دمحم 

 
انً من الموم الذٌن سٌوفهم 

 لتلت اخان وشرفتن بممعد                                      
 

شادو بذكرن بعد طول خموله 
  واستنمذون من الحضٌض االوهد                             

 
 

   بعد هروب دعبل من بؽداد جال فً اآلفاق فدخل البصرة  ودمشك  
على عهد المطلب بن عبد هللا بن مالن المصري وواله أسوان  فلما رومص

:  بلػ هجاإه إٌاه عزله  فؤنفذ إلٌه كتاب العزل مع مولى له ولال
انتظره حتى ٌصعد المنبر ٌوم الجمعة فإذا عبله فؤوصل الكتاب إلٌه - 

 .  وأمنعه من الخطبة وأنزله عن المنبر واصعد مكانه
 

 فلما عبل دعبل المنبر وتنحنح لٌخطب ناوله المولى الكتاب
:  فمال له دعبل

.  دعنً أخطب فإذا نزلت لرأته-  
..  ال  لد أمرنً أن أمنعن من الخطبة حتى تمرأه: لال

فمرأه وأنزله عن المنبر معزوالً وخرج  دعبل معزوال إلى المؽرب إلى 
بنً األؼلب  
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      دعبل الخزاعً اسرؾ فً هجاء الناس فكان حتفه على ٌد أحد من 
هجاهم   وكان لد تعرض فً شعره لخلفاء كثٌرٌن  وكانت نهاٌته كانت 

فمد لصد دعبل ٌوما  مالن بن . على ٌد من كان الل منهم مكانة وسلطانا
: طوق ومدحه  فلم ٌرض ثوابه  فخرج عنه ولال فٌه

 
ان ابن طوق وبنً تؽلب 

                                    لو لتلوا أو اجرحوا لصره 
 

لم ٌؤخذوا من دٌة درهما 
                                     ٌوما وال من آرشهم بعرة 

 
دماإهم لٌس لها طالب  

                                       مطلولة مثل دم العذرة 
 

وجوههم بٌض وأحسابهم 
                                      سود وفً آذانهم صفره 

 
وبلؽت األبٌات  مالكا  فطلبه  فهرب  فؤتى البصرة وعلٌها  اسحاق        

بن العباس  بن دمحم  فلما  دخل  دعبل  البصرة بعث الٌه مالن  فمبض  
علٌه  ودعا بالنطع  والسٌؾ   لٌضرب  عنمه  فجحد  المصٌدة وحلؾ  

علٌها بالطبلق  ثبلثا  وبكل  ٌمٌن  تبرئ من الدٌن انه لم ٌملها  وان 
عدوا  له  لالها ونسبها الٌه لٌؽرى بدمه   وجعل ٌتضرع الٌه  وٌبكً 

 :بٌن ٌدٌه  فرق له ولال
 

ثم دعا له بالعصا . اما إذا أعفٌتن من المتل فبل بد من أن أشهرن-  
فضرب بها حتى سلح  وامر به فؤلمً على لفاه وفتح فمه  فرد سلحه 

والممارع تؤخذ رجلٌه وهو ٌحلؾ أال ٌكؾ عنه حتى ٌستوفٌه !! فٌه
ثم خبله  فهرب إلى ! فما رفعت عنه حتى بلع سلحه كله, وٌبلعه أو ٌمتله

. األهواز
 

        فبعث  مالن بن  طوق رجبل حصٌفا ممداما أعطاه سما وأمره  أن  
ٌؽتاله  كٌؾ شاء  وأعطاه  عشرة  آالؾ  درهم  فلم  ٌزل الرجل ٌطلبه 



 

 

 

 

275 

حتى وجده فً لرٌة من نواحً السوس  فؤؼتاله فً ولت من األولات 
حٌث ضرب  ظهر لدمه  بعكاز  مسموم     (العشاء )بعد الصبلة العتمة

  مٌبلدٌة832 –  هجرٌة220 \فمات فً ؼدا ة الٌوم التالً  فً سنة
 بعد ان عّمر   مٌبلدٌة858 –  هجرٌة246 \ولٌل فً رواٌة  اخرى سنة

. ست وتسعٌن سنة  
دفن بتلن المرٌة  

 
        وفً رواٌة اخرى ان  المعتصم  العباسً  لما بلؽه هجاء دعبل 
وتشبٌهه بكلب اصحاب الكهؾ فً االبٌات آنفة الذكر أهدر دمه فهرب 

. دعبل الى طوس حتى لتل فٌها صبرا
 

ٍد  نََطَك اْلمُراُن بِفَْضِل أِل ُمَحمَّ
  ووالٌة ٍ لعَِلٌِِّهْم لم تُجَحِد                                       

 
ٌُْر اْلَوَرى  بوالٌة ِ المختاِر َمن َخ

ِد                                      اِدِق الُمتََودَّ ِ الصَّ ًّ  بَعَد النَّب
 

إذ جاءهُ المسكٌُن حال صبلتِه 
راعِ وبالٌِد                                   فامتدَّ َطْوعاً بالذِّ

 
حمُن فً تنزٌلِه   فاختصهُ الرَّ
 َمْن َحاز ِمثَل فخاِرِه فْلٌَعُدِد                                       

 
      شعر  دعبل الخزاعً  ٌكاد ٌكون  من السهل  الممتنع  فكان  

ٌمتنص  المعانً  وٌسكبها  فً  لوالب شعرٌة  رابعة  ولد خاض ؼمار  
اؼلب الفنون الشعرٌة  وخاصة المدح والهجاء  وكان دعبل فً  ثبات 

افكاره وطرٌمه السابر ة به وبسالته وشجاعته وكبر نفسه وعزته حتى  
لال عن نفسه انه ٌحمل خشبته على كتفه  ال ٌهاب احدا والٌخاؾ من 

:.. الموت ومن شعره هذه االبٌات 
 

تجاوبن باالرنان والزفرات 
                                    نوابح عجم اللفظ والنطمات 
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ٌخبرن باألنفاس عن سر أنفس 

                                   أسارى  هوى ماض وآخر آت 
 

فؤسعدن أو أسعفن حتى تموضت 
                               صفوؾ الدجى بالفجر منهزمات  

 
على العرصات الخالٌات من المها 

                                سبلم شج صب على العرصات  
 

فعهدى بها خضر المعاهد مؤلفا 
                                 من العطرات البٌض والخفرات  

 
لٌالً ٌعدٌن الوصال على الملى 

                                     وٌعدى تدانٌنا على الؽربات  
 

وإذ هن ٌلحظن العٌون سوافرا 
                                وٌسترن باألٌدي على الوجنات 

 
وإذ كل ٌوم لً بلحظً نشوة 

                                    ٌبٌت لها للبً على نشوات 
  

فكم حسرات هاجها بمحسر 
                                 ولوفً ٌوم الجمع من عرفات 

 
ألم تر لؤلٌام ماجر جورها 

                         على الناس من نمص وطول شتات 
 

ومن دول المستهترٌن ومن ؼدا 
                                   بهم طالبا للنور فً الظلمات 

 
فكٌؾ ومن انى ٌطالب زلفة 
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                                 إلى هللا بعد الصوم والصلوات 
 

سوى حب أبناء النبً ورهطه 
                                     وبعض بنى ازرلاء والعببلت  

 
أخا خاتم الرسل المصفى من المذى 

    ومفترس األبطال فً الؽمرات                                  
 

فإن جحدوا كان الؽدٌر شهٌده 
                                      وبدر وأحد شامخ الهضبات  

 
واي من المران تتلى بفضله 

                                      وإٌثاره بالموت فً اللزبات  
 

وؼر خبلل أدركته بسبمها 
                                       منالب كانت فٌه مإتنفات  

 
منالب لم تدرن بكٌد ولم تنل 

   بشا سوى حد المنا الذربات                                    
 

بكٌت لرسم الدار من عرفات 
                                     وأذرٌت دمع العٌن بالعبرات 

 
وفن عرى صبري وهاجت صبابتى 

                                        رسوم دٌار الفرت وعرات  
 

مدارس آٌات خلت من تبلوة 
                                    ومنزل وحى ممفر العرصات  

 
آلل رسول هللا بالخٌؾ من منى 

                                   وبا لركن والتعرٌؾ والجمرات  
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دٌار على والحسٌن وجعفر 
 وحمزة والسجاد ذي الثفنات                                       

 
دٌار لعبد هللا والفضل صنوه 

    نجى رسول هللا فً الخلوات                                     
 

منازل وحى هللا ٌنزل بٌنها 
   على احمد المذكور فً السورات                                

 
منازل لوم ٌهتدى بهداهم 

 منهم زلة العثرات                                           فتإمن
 

منازل كانت للصبلة وللتمى 
وللصوم والتطهٌر والحسنات                                      

 
منازل جبرٌل األمٌن ٌحلها 

   من هللا بالتسلٌم والرحمات                                   
 

منازل وحى هللا معدن علمه 
  سبٌل رشاد واضح الطرلات                                   

 
دٌار عفاها جور كل منابذ 

                                       ولم تعؾ لؤلٌام والسنوات 
 

فٌا وارثى علم النبً وآله 
!    علٌكم سبلم دابم النفحات                                    

 
لفا نسؤل الدار التً خؾ أهلها 

                                متى عهدها بالصوم والصلوات 
 

وأٌن األولى شطت بهم ؼربة النوى 
   أفانٌن فً اآلفاق مفترلات                                     



 

 

 

 

279 

 
هم أهل مٌراث النبً إذا اعتزوا 

    وهم خٌر سادات وخٌر حماة                                 
 

مطاعٌم فً االعسار فً كل مشهد 
   لمد شرفوا بالفضل والبركات                                   

 
وما الناس اال حاسد ومكذب 

                                        ومضطؽن ذو إحنة وترات  
 

إذا ذكروا لتلى ببدر وخٌبر 
   وٌوم حنٌن أسٌلوا العبرات                                      

 
وكٌؾ ٌحبون النبً ورهطه 
  وهم تركوا أحشاءهم وؼرات                                      

 
لمد الٌنوه فً الممال وأضمروا 

   للوبا على األحماد منطوٌات                                    
 

فإن لم تكن إال بمربى دمحم 
   فهاشم أولى من هن وهنات                                    

 
سمى هللا لبرا بالمدٌنة ؼٌثه 
  فمد حل فٌه األمن بالبركات                                       

 
نبً الهدى صلى علٌه ملٌكه 

                                        وبلػ  عنا  روحه  التحفات 
 

وصلى علٌه هللا ما ذر شارق 
   وال حت نجوم اللٌل مبتدرات                                     

 
                **************************  
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20 
                                       

  أبو ُدلؾ العجلً                   
 
 
 

  بن عٌسى بن إدرٌس بن معمل          هو  ابو دلؾ  الماسم
 بن عبد العزٌز بن دلؾ بن   بن خزاعً بن عمٌر بن شٌخ بن معاوٌة

.  جشم بن لٌس بن سعد بن عجل بن لحٌم  األمٌر 
 

فاء  وهو   وبعدها   المهملة وفتح البلم دلؾ  بضم الدال          و 
. معدول عن دالؾ والعدل  فإنه   العلمٌة  اسم علم ال ٌنصرؾ  الجتماع

 
 والمعتصم  وإلٌه ٌنتسب   المؤمون  لواد أبو دلؾ العجلً  أحد        

. وهو شاعر وأدٌب. (اإلكمال)األمٌر أبو نصر بن ماكوال  صاحب كتاب 
 من  أنه  ٌزعم   دمشك المزوٌنً    خطٌب  الدٌن  جبلل وكان  الماضً
. إلٌه  نسبه  سبللته، وٌذكر

 
       وكان أبوه  لد شرع  فً عمارة  مدٌنة  الكرج وأتمها   وكان 

  لد مدحه  ابو بكر النطاح  فلم  وأوالده  وكان بها  أهله  وعشٌرته 
 فً نفسه  فانفصل عنه  له منه ما  ٌحصل

–  وهو ٌمول 
 

 دعٌنً أجوب األرض فً فلواتها 
                             فما الكرج الدنٌا وال الناس لاسم 

 
:  ولال فً مدح ابً دلؾ اٌضا 

 
ة  مثال   أبً   ُدلؾ   أمَّ

                                       وخلك أبً ُدلؾ عسكر 
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وأن المناٌا إلى الدارعٌن 

                                      بعٌنً  أبً  دلؾ  تنظر  
 

       وروي  أن  األمٌر علً  بن  عٌسى بن  ماهان  صنع مؤدبة  لما  
ؼاٌة  بها   لد احتفل   إلٌها  وكان ودعاه  (الكرج)لدم  أبو دلؾ  من 

االحتفال  فجاء  بعض  الشعراء  لٌدخل دار علً بن  عٌسى  فمنعه 
البواب  فتعرض الشاعر ألبً دلؾ ولد لصد دار علً بن عٌسى، وبٌده 

: جزازة فناوله إٌاها  فإذا فٌها مكتوب
 

       لل  له  إن  لـمـٌتـه 
متـؤن  بـبل   وهـج                                     

 
      جبت فً ألؾ فارس 

  لؽداء  من الـكـرج                                   
 

ما على الناس بعدهـا       
 فً الدنٌات من حرج                                 

 
.      فرجع أبو دلؾ  وحلؾ أنه ال ٌدخل الدار وال ٌؤكل شٌبا من الطعام

 
     كان أبو دلؾ  كرٌما جوادا ممدوحا و لد لصده الشعراء من كل 
أوب وصوب  وكان أبو تمام الطابً من جملة من ٌؽشاه  وٌمدحه  

وكانت لدٌه فضٌلة او باع طوٌل  فً األدب والؽناء  ومما لال فٌه بكر 
: بن النطاع الشاعر

 
ٌا طالبا  للكٌمٌاء    وعلمه   

                       مدح ابن عٌسى الكٌمٌاء األعظم 
 

لو لم ٌكن فً األرض إال درهم 
                                ومدحته ألتان ذان الدرهم 
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. إنه أعطاه على ذلن عشرة آالؾ درهم: فٌمال
وكان شجاعا فاتكا، وكان ٌستدٌن وٌعطً، 

 
: و  مدحه الشاعر علً بن جبلة اٌضا 

 
صاَؼَن   َّللَاُ   أَبا   ُدلٍَؾ 

  ِصبؽَةً فً الَخلِك ِمن ِخٌَِره                                
 

أَّي  ٌَوَمٌَن  اِعتََزٌَت  لَهُ 
                                    اِستَضاَء الَمجُد ِمن لُتُِره 

 
لَو َرَمٌَت الدهَر َعن ُعُرض 

                                    ثَلََّمت  َكفّاَن  ِمن َحَجِره 
 

ُربَّ  ضافً األَمِن فً َوَزٍر 
                                 لَد  أَبَتَّ  الَخوَؾ  فً َوَزِره 

 
َواِبِن َخوٍؾ فً َحشا َخَمٍر 

                                   نُشتَه  بِاألَمِن  ِمن َخَمِره 
 

َوَزحوٍؾ   فً   َصواِهِلِه 
                                   َكِصٌاحِ  الَحشِر  فً أََمِره 

 
لَدتَهُ َوالَموُت َمـكتَِمٌن 

                                    فً  مذاكٌِه  وُمشتَِجِره 
 

       ولد استاء  المؤمون من  علً بن جبلة  عندما مدح أبا دلؾ  
 المؤمون على  ن  أحفظاين البٌتيوهذ ولٌل  ان ومبالؽته فً مدحه 

. علً بن جبلة حتى سل لسانه من لفاه
: ولوله فٌه

  أنت الذي تنزل األٌام منزلها
  وتنمل الدهر من حاٍل إلى حال                                 
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 وما مددت مدى طرٍؾ إلى أحٍد 

  إالّ لضٌت بؤرزاٍق وآجال                                       
 

 تزوّر سخطاً فتضحى البٌض ضاحكةً 
  وتستهّل فتبكً أعٌن المال                                     

 
:  لعله  ٌخفؾ من استٌابه  للمؤمون  لال   دلؾ  اال ان أبا

: أنا الذي لٌل فٌه- 
 

أبا دلؾ  ما كذب  الناس  كلهم 
                                 سواي فإنً فً مدٌحن أكذُب 

 
 ولٌل  ان المؤمون  لتل الشاعر  علً بن جبله  لمدحه ابا دلؾ  ولٌل 

. مات  الشاعر حتؾ انفه 
 

       وعندما  مدح  الشاعر بكر بن  النطاح  ابا دلؾ  أعطاه عشرة 
 االموال لرٌة فً نهر   بهذه وكان بن النطاح لد اشترى آالؾ درهم 

اإلبلة  وكان هنان لرٌة مجاورة معروضة للبٌع فؤراد أن ٌشترٌها  
: اٌضا فعاد إلى أبً دلؾ وأنشد

 
بن ابتعت فً نهر األبلة لرٌة 

                                    علٌها لصٌر بالرخام   مشـٌد 
 

إلى جنبها أخت لها ٌعرضونها 
                                   وعندن   مال  للهبات  عـتـٌد 

 
. فؤعطاه المال البلزم لشرابها  

 
             وابو  دلؾ كان كرٌما  معطاءا  وكرمه  الكثٌر هذا  تسبب 

فً أثمال الدٌن علٌه   ولٌل عندما أثمله الّدٌن أتاه رجل ٌطلب منهُ ماالً 
: و لما علم أن أبا دلؾ  لد أثمله الدٌن أنشد الرجل
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أٌا  رب  المنابح  والعطاٌا 
 طلك  المحٌا  والٌدٌن   وٌا                                      

 
لمد  خبرت  أن  علٌن   دٌناً 

 فزد فً رلم دٌنن والِض دٌنً                                  
 

   مدح  أبو دلؾ أمٌر خراسان طاهر بن الحسٌن 
:  ولال فٌه 

   
أرى ودكم  كالورد  لٌس بدابم 

                                 وال خٌر فٌمن ال ٌدوم له عهـد 
 

وحبً لكم كاآلس حسنا ونضرة 
                              له  زهرة  تبمى  إذا  فنً  الورد 

 
 و عندما لتل دمحم بن حمٌد الطوسً ورثاه أبو تمام بمصٌدته 

: الشهٌره ومنها
 

كذا  فلٌجل الخطب ولٌفدح  االمُر 
                             فلٌس  لعٌن لم  ٌفض مابها  عذُر 

 
فتى مات بٌن الضرب والطعن مٌتةً 

                            تموم ممام  النصر ان  فاتها  النصُر 
 

: دلؾ كلمته الشهٌره    أبو لال
  (لم ٌمت من رثً بمثل هذا)
 

         وكان أبو عبد هللا أحمد بن  أبً فنن  صالح  مولى بنً هاشم  
:  أسودا  مشوه الخلك  وكان  فمٌرا  فمالت له امرأته
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ٌا هذا  إن  األدب أراه  لد سمط  نجمه  وطاش  سهمه  فاعمد إلى  -
سٌفن ورمحن ولوسن  وادخل مع الناس فً ؼزواتهم  عسى هللا أن 

: ٌنفلن من الؽنٌمة شٌبا، فؤنشد
 

ما لً وما لن لد كلفتنً شططـا 
                                حمل السبلح ولول الدارعٌن لؾ 

 
أمن  رجال  المناٌا  خلتنـً  رجـبل 

  أمسً وأصبح مشتالا إلى التلـؾ                                
 

تمشً المناٌا إلى ؼٌري فؤكرهها 
                                   فكٌؾ أمشً إلٌها بارز الكتـؾ 

 
ظننت أن نزال المرن من خلمـً 

  أو أن للبً فً جنبً أبً دلـؾ                                  
 

. فبلػ  خبره  أبا دلؾ  فوجه  إلٌه ألؾ دٌنار
 

:         ولٌل أن دلؾ بن أبً دلؾ لال
: رأٌت فً المنام آتٌا أتانً فمال لً- 
  فؤدخلنً دارا وحشة وعرة سوداء الحٌطان  أجب األمٌر  لمت معه- 

مملعة السموؾ واألبواب وأصعدنً على درج  منها  ثم  أدخلنً ؼرفة  
فً حٌطانها  أثر  النٌران وفً أرضها أثر الرماد  وإذا بؤبً وهو 

: عرٌان واضع رأسه بٌن ركبتٌه  فمال لً كالمستفهم
دلؾ؟  -  
دلؾ : للت- 
: فؤنشؤ ٌمول- 
 

أبلؽن أهلنا وال تخؾ عنـهـم 
                                  ما لمٌنا  فً البرزخ  الخـنـاق 

 
لد سبلنا عن كل ما لد فعلـنـا 
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 فارحموا وحشتً وما لد أاللً                                 
 

فهمت؟  : ثم لال
نعم   : للت

: ثم أنشد
 

فلو  كنا  إذا  متنا   تـركـنـا 
  لكان الموت راحة كل حً                                  

 
ولكنا  إذا  متنـا   بـعـثـنـا 

  ونسؤل بعده عن كل شـً                                  
 

أفهمت؟  : ثم لال
. نعم  وانتبهت: للت

 
:  اما  آثاره ومإلفاته

 
كتاب السبلح 
كتاب الصٌد 

كتاب سٌاسة الملون 
كتاب النزه 

  
 مٌبلدٌة    863- . هجرٌة225\ بؽداد سنةب  ابو دلؾ العجلً توفً

:   ومن شعره هذه االبٌات 
 

 أحبن ٌا جنان  وأنت    منً      
 جسد الجبان   مكان الروح من                                    

 
 ولو أنً ألول مكان   روحً     
 بادرة   الزمان  خشٌت علٌن                                      

 
 إللدامً إذا ما الخٌل   كرت      



 

 

 

 

287 

 الطعان   وهاب  كماتها   حرَّ                                     
 

:  وٌمول اٌضا 
   

 أال  أٌها  الزوار  ال   ٌد     عندكم      
   أٌادٌكم    عندي    أجل       وأكبر                            

 
 وإن   كنتم    أفردتمونً      للرجا     

    فشكري لكم من شكركم  لً    أكثر                           
 

 وإنً  للمعروؾ   أهل     وموضع     
    ٌنال الرضا عندي وعرضً موفّر                             

 
 فما  حكم   الزوار   فٌه     تحكَّموا 

       وكلهم    عندي     أمٌر       مولّر                        
 

 كفانً  من  مالً  دالص    وسابح   
     وأبٌض من صاؾ  الحدٌد    ومؽفر                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 *****************************************
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 عنان جارٌة الناطفً             
 
 
 

        عنان  جارٌة  شاعرة مؽنٌة  اصلها من الٌمامة  ولٌل هً من 
ت بٌعت فً بؽداد  فاشتراها  بت هنان  ولما شأالمدٌنة المنورة نش

. فنسبت الٌه وكنٌت  عنان الناطفٌة   (الناطفً ) رجل ٌمال له
 

 واالمٌن  عاشت عنان  الجارٌة فً زمن المهدي ثم  الرشٌد        
فالمؤمون  فً زمن  لد كثر فٌه الشعر  حتى بٌن العوابل و لم ٌكن 

العباسً ممصورا على النساء الحرابر دون المٌان العصر الشعر فً 
انما هو خلجات نفسٌة والهام ٌشعر به  الشاعراو الشاعرة فٌترجم  

فهمه  فمد ؼص ذلن  عواطفه وما فً  نفسه الى شعر وحسب ما
المجتمع بالكثٌر من الجواري البلتً سكّن المصور  واستولٌن فً كثٌر 

من الحاالت على للوب أصحاب المصور أنفسهم  و كانت أسالٌب المٌان  
التمكن  من إعجاب موالٌهن  وما تمكنت هذه الجارٌة اوتلن  فً ولت 

ما على ما تملكه الجارٌة من لبالة و حسن وجمال  و إظهار أسباب 
 بارع  و صوت  موسٌمى الدالل  ناهٌن  عما تمكنت  فٌه  من عزؾ

. االفبدة   ٌؤسر حسن  وؼناء متمن ٌاخذ النفوس و
 

         اال ان األمر تطور كثٌرا   بحٌث أصبح  اصحاب المٌان والتجار 
الذٌن ٌتاجرون بهن ٌحرصون على أن ٌعّدوا جوارٌهم إعدادا  ثمافٌا و 

أدبٌا  فٌدرسونهن  اللؽة وببلؼتها واسالٌبها و ٌدربوهن على لول 
الشعر  لمن ٌرونها اهل لمثل هذه االمور  وعندها الممدرة على التعلم  

فنبػ من  بٌنهن لٌنات شاعرات موهوبات  و بعض منهن جمعهن 
إجادة الشعر وعذوبة الصوت  و إتمان العزؾ  وبراعة الضرب على 
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االالت الموسٌمٌة وحسن األداء و بدٌهة حاضرة  و نكتة سرٌعة اضافة 
 .الى الجمال الرابع الخبلب 

 
    وكانت  عنان جارٌة  حازت كل ما تمدم  فشؽلت الناس واستولت 

على للوب الشعراء  واالمراء وحتى الخلفاء  فً لصورهم  فمد تعلك 
المامون بها  ورؼب فٌها  حٌث كانت من اشهر الجواري فً  الخلٌفة

 حٌث ةولتها اٌة فً الفصاحة والببلؼة  وسرعة البدٌهة  وحدة الخاطر
كان الناطفً  ٌجمع لها الشعراء فً بٌته  فٌتناشدون معها الشعر الجٌد  
كؤبً نإاس وبشاربن برد  ومروان بن ابً حفصة والعباس بن االحنؾ 

    ٌمكنهالها من أصالة المول ما ٌجعلها تمول شعرا جزالوؼٌرهم كثٌر و
أن تواجه به الفحول من الشعراء من ؼٌر ما تردد أو وجل، فمد هجت 

: بن برد  تمول أبا نواس بؤبٌات موجعة سلكت فٌها مذهب بشار
 

    فً  ذكرتن   فمد شبت مت متى 
  فخـــرا  ذٌلن  أثواب  الشعـر وجرر                                 

 
       كانت  بارعة الجمال  وحسنة  ما رآها أحد إال أحبها وكانت 

تحسن الؽناء  ببراعة  وتجٌده  واأللحان بحسن صوت ٌذهل األلباب 
 ولٌل انها كانت مستهترة .  وٌخلب  العمول 

 :  شعرا لولها  ومن  ذلن 
 

ًَّ    ما     للعاشمٌَن     أٌوُر       خلٌل
  وال   لحبٌٍب   ال   ٌناُل   سروُر                                       

 
فٌا معشَر العُّشاِق ما أبؽَض الهوى      

  فتوُر    إذا  كان  فً  أٌِر  المحّبِ                                    
 
 

أنه دخل على عنان   (ابو زهٌر  )      وٌذكر الشاعر  رزٌن العروضً 
  االناطفٌة  فوجد عندها أعرابً

:  فمالت  له
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. ٌا عم  جاء  هللا  بن  على حاجة - 
وماهً؟ :  فٌمول لها- 
هذا األعرابً ٌسؤلنً أن ألول بٌتا لٌجٌزه  ولد تعسر علً : فمالت له -

االبتداء  فابتدئ أنت علً بالمول 
:  فمال أبو زهٌر

 
      لمد لــل العزاء فعٌل صبـــــري  

 زمــــــــــت     للبٌن   حمولهم    ؼداة                               
 

: فمال األعرابً
 

نظرت إلى أواخرها ضحٌـــــا  
 فرنـــــت   عصبا  لها    رفعوا ولد                                   

 
: فمالت عنان

 
كتمت هواهم فً الصدر منــً  

نمـــــــــت  علً   الدموع      على أن                                 
 

فكانت عنان أشعرنا  : فمال ابو زهٌر 
 

 ولعل أطرؾ ما ٌروى عن براعة عنان فً إجازه الشعر  أنها  كانت 
: مرة  تؽنً فً مجلس   للخلٌفة هارون  الرشٌد  بؤبٌات جرٌر فتمول 

 
   إن الذٌن ؼدوا بلبـــــن ؼادروا 

   وشبل  بعٌنن  ماٌزال  معٌنــا                                        
 

          فطرب الرشٌد  طربا شدٌدا  ولد أعجب باألبٌات وبالؽناء  
: فالتفت الرشٌد  إلى جلسابه لاببل

 
هل منكم أحد ٌجٌز هذه األبٌات بمثلهن وله هذه البدرة وٌمصد - 

. بالبدرة  صرة فٌها دنانٌر فلم ٌوفك الجمٌع  
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:  فابتدرت عنان  فمالت
 

 لد للتـــــه   بالمول الذي       هٌجت 
كمٌنـــــــــا  ٌزال   ما بملبً     داء                               

 
     ولد أٌنعت ثمراته فً حٌنهــــا 

 وسمٌن من ماء الهوى فروٌنا                                    
 

     كذب الذٌن تمولوا ٌا سٌــــــدي  
  أن الملوب إذا هوٌن هوٌنـــــا                                    

 
 ٌحٌى  بن  خالد البرمكً بمصٌدة  منها هذه  عنان ولد  مدحت     

االبٌات  
: حٌث تمول

 
نفى النوم من عٌنً حون المصابد  

                                  وآمال نفس همها ؼٌر نافــــــد 
 

إذا ما نفى عنً الكرى طول لٌلة  
     تعوذت منها باسم ٌحٌى بن خالـد                           

 
وزٌر أمٌر المإمنٌن ومن لــــــه 

 فعاالن من حمد طرٌؾ وتالــــــد                                  
 

من البرمكٌٌن الذٌن وجوههـــــم 
   مصابٌح ٌطفً نورها كل والــــد                               

 
كان أبو نواس الشاعرالمشهور  لد شؽؾ بها  ولال فٌها   ولٌل    

 األٌام  مرضت  عنان  من   ٌوم ه فًأشعارا تحٌر األفكار  ولٌل  ان
مرضا  شدٌدا منعها عن المٌام ولم ٌعلم أبو نواس  بمرضها  فمرض 

لمرضها وامتنع من الخروج فدخل علٌه بعض أصحابه ٌعودونه 
: فوجدوا فٌه خفة فجلس معهم فسؤلهم 
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من أٌن ألبلتم ؟      -  
. كنا  عند عنان عدناها :فمالوا - 
. أو كانت علٌلة ؟: فمال أبو نواس - 

. نعم   ولد عوفٌت :  لالوا 
وهللا لمد أنكرت علتً هذه   ولم أعرؾ لها سبباً ؼٌر أنً :  فمال 

توهمت وظننت أن ذلن لعلة نالت بعض من أحب  ولمد وجدت فً 
لبلً   ثم  هللا  عسى أن ٌكون عافاه : ٌومً هذا راحة ففرحت   وللت 

: دعا بداوة   فكتب إلى عنان هذه االبٌات
 . 

ـان  إنًِّ حممُت ، ولْم أشعر بحمَّ
ادي بشكـواِن                                        حتَّى تحدَّث عوَّ

 
ى لتطرلنً   فملُت ما كانْت الحمَّ

ـاِن                                         من ؼٌِر ما سبٍب إالَّ بحمَّ
 

هـم   وخصلة كنت فٌها ؼٌُر متّـَ
                                      عافانً هللاُ منها حٌت عافـاِن

 
حتَّى إذا اتَّفمْت تفسً ونفسِن فً 

      هذا وذاَن وفً هذا وفً ذاِن                                   
                           

     ولٌل اختلفت  عنان الناطفً فً ٌوم من االٌام  مع ابً نإاس 
 :فكتبت الٌه تمول 

 
ًُّ  ٌا  نفاٌةَ  خلِك     الَل     ٌا  نواس

                             ِه  لد  نلَت  بً   سناًء     وفَخرا
 

ُمت إذا شبت لد ذكرتُن فً الشع      
     ِر  وجّرر  اذٌاَل   ثوبَن     ِكبرا                          

 
َم      ِلمط    ُربَّ   ذي   ُخلٍَّة    تنسَّ

                                ِطَن  سلحاً  وناَل   ُعّراً   وَشّرا
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وندٌٍم  سماَن  كؤساً   من     الخم    

                              ِر فؤفَضلَت فً  الزجاَجِة    جعرا
 

فإذا   ما   بََدهتنً   فاتِِّك      الَل     
                              َه وعلِّك ودونً على فٌَن    ِسترا

 
وإذا  ما  أَردَت  أن  تحمَد     الَل      

                              َه على  ما  أبلى  وأوالَن    شكرا
 

فلٌكن  ذاَن  بالضمٌر     وباإلٌما    
                                ِء   ال   تذُكَرنَّ   ربَّن      جهرا

 
ال   تَُسبّح   فما   علٌَن     ُجناٌح      

   جعََل   َّللَا   بٌَن   لَحٌٌن     ُدبرا                           
 

أنَت  تفسو   إذا   نََطمَت     ومن     
                               سبََّح  بالفَسِو  نال  إثماً    وِوزرا

 
لتَهُ     فبوَمةُ       ُجّشٍ      إن    تؤمَّ

                               وإذا ما   َشَممتَهُ    كان    َصمرا
 

        ولٌل دخل  مروان  بن أبً حفصة  الشاعر العباسً  المعروؾ 
 عنان    جارٌته  الناطفً ضرب  ولد   بٌت الناطفًفً وهو ذو مكانة 

:  صفحتً وجهها فمال  تتحدر على الشاعر دموعا فبلحظ 
 

بكت عنان فجرى دمعهـــــــــــا 
 خٌطـــــــــــه   فً  توبع   لد                                 كالدر

 
:  والعبرة  تخنمها  وإذ ا  بها  ترد علٌه  فً الحال

 
 ظالمـــــــــــــا   ٌضربها  من فلٌت
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 على  سوطــــــــــــه     تجؾ  ٌمناه                              
 

:  الائقابتدرففزع مروان لهذه المعارضة الموٌة و
. هً وهللا أشعر الجن واإلنس - 
 

: ولٌل  اعجب أحد المتؤدبٌن بهذا البٌت من الشعر
 

ومازال ٌبكً الحب حتى سمعته 
   تنفس من أحشابه أو تكلمـــــــا                                       

 
فولع البٌت من نفسه دون ان ٌعرؾ لابله فطلب من ٌجٌزه  فلم ٌجد 

 :أحدا  فذهب إلى عنان فاشدها إٌاه  فاجازته لابلة 
 

 لبكابــــــــه     رحمة  فؤبكً وٌبكً
 دمــــــــا   بكٌت   إذا ما بكى دمعا                                       

 
  ولٌل ان الخلٌفة المامون  حاول شراءها من الناطفً ثم امسن عن 

ذلن   اال انه اشتراها بعد موت الناطفً فجعلها  فً جملة جوارٌه  فً 
 .لصره 

 
ولٌل  ان الشاعر العباس بن األحنؾ الشاعر العباسً الكبٌر كان        

لها  هأظهر فٌه عشك  فطارحها ذات ٌوم شعرا، لد تعلك بها فإاده
 :فؤجابته لابلة

 
 عن هذا الصـــــــدود من تراه كان أؼنـــــى منن      

 
 لعل وصل لن منـً فٌه إرؼام الحســـــــــــــــــود     

 
 فاتخذ  للهجــر إن شبت  فإادا  من حدٌــــــــــــــد     

 
ما رأٌنان  على مـا كنت  تجنً  بجلــٌـــــــــــــــــد     
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ولٌل انها اجمعت مع الشعراء فً بٌت صاحبها الناطفً ولد       
 :اجتمع عنده عدد من الشعراء   فانشدت 

 
 مهبلً    فَدٌتَُن      مهبل        عناُن  أحرى     وأولى

 
 بؤن    تنالوا       لدٌها        أشهى  الطعام    وأحلى

 
 فإنَّ   عندي      حراماً        من   الشراِب     وِحبل

 
 ال تطمعوا  فً سوى ذا        من     البرٌَِّة       كبل

 
ًَ   أم   ال  كم    أصدلوا     بحٌاتً        أجاَز  ُحكم

 
:  توفاه المدر ان  وتمول فً الناطفى بعد

 
ٌا دهُر أفنٌََت المروَن ولم تَزل       

                                     حتّى  رمٌَت  بَسهِمَن    النّطافا
 

ًُّ  وأنَت  عنّا   نازٌح        ٌا  ناِطف
                                    ما كنَت أّوَل من دعوه    فوافى 

 
 :  وفً بؽداد  وبهجتها  تمول 

 
 َسمٌاً  لبؽداَد  ال  أرى  بلداً            

  ٌسكنه  الساكنون     ٌشبُهها                                   
 

مٌن وَخفٌض  فما    كبَهَجتِها    أ    ًَ 
     أرؼُد أرٍض عٌشاً وأرفُهها                                   

 
 مٌبلدٌة 864-    هجرٌة 226\ تو فٌت  عنان الناطفٌة  سنة 

 
:   وذكرها  أبو علً المالً فمال فً رواٌته 
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 كانت  بارعة األدب  سرٌعة  البدٌهة  وكان   عنان الشاعرة  الٌمامٌة) 

 (.فحول  الشعراء ٌساجلونها  فتنتصؾ  منهم  وأخبارها مدونة 
 
أنها خرجت إلى مصر حٌن : وفً المستطرؾ من أخبار النساء     

. أعتمت وماتت هنان
  

.  ولٌل فً بعض الرواٌات  انها  توفٌت بخراسان
 

: ومن شعرها  هذه المصٌدة الرابعة 
 
 

ًَّ حوُن المصابِِد   نفى النوُم من َعٌنَ
ها   ؼٌُر  نافِِد                                 وآماُل  نفٍس   همُّ

 
إذا ما نفى عنًّ الكرى طوُل    لٌلٍَة  

دُت منها باسم ٌحٌى بن خالِد                                 تعَوَّ
 

وزٌِر  أمٌِر  المإمنٌَن  ومن     لهُ      
    فعاالِن  من  حمٍد  طرٌٍؾ  وتالِد                             

 
من  البرمكٌٌّن   الذٌن     وجوُهُهم      

  مصابح  ٌُطفً  نوُرها  كّل والِِد                               
 

ةٌ  ٌُهتدى  بها     على َوجِه ٌحٌى ُؼرَّ
    كما ٌَهتَدي ساري الُدجى بالفرالِِد                            

 
َد   إحساناً    فؤصلَح  فاِسداً    تعَوَّ

    وما زاَل ٌحٌى مصِلحاً  كّل  فاِسد                            
 

وكانت رلاٌب من  رجاٍل تعَطَّلَت     
    فمَلََّدها    ٌحٌى   كراَم  المبلبِد                               
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ٍ  من  أٌادٌِه    نعَمةٌ    ًّ على  ُكّلِ  ح

     وآثارهُ   محموَدةٌ   فً المشاِهد                              
 

ةٌ      حٌاُضَن فً المعروِؾ للناِس جمَّ
   فِمن  صادٍر  عنها  وآخر  وارِد                                

 
وفِعلَُن   محموٌد   وَكفَُّن  رحَمةٌ    

    ووَجُهَن نوٌر  ضوإهُ  ؼٌُر خاِمِد                               
 

بَلَؽَت الذي  ال  ٌَبلُُػ  الناُس    ِمثلَهُ   
   فؤنَت مكاَن الَكّؾِ  من  كّلِ  ساعِد                               

 
فٌا   رّبِ   زدهُ   نِعَمةً     وكرامةً   

  على ؼٌِظ  أعداِء  وإرؼاِم  جاِحِد                                
 

ًَّ   منَن     بنِعَمٍة     َمنَنَت  على  أُخت
  صفَت   لهما    عذاُب  الموارِد                                  

 
فمن لً بما  أَنعَمَت  منن    علٌهما   

ِد ئ  ولاَن  إلهُ   الناِس   كٌَد  المكا                                
 
 
 

           ******************************

 

 
 

انتهى الجزء  االول وٌلٌه الجزء الثانً 
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موسوعة  شعراء  العربٌة 
 

دراسة موسوعٌة لشعراء االمة  العربٌة  فً عشرة  مجلدات 

 

 
 المجلد الرابع                             

 

    شعراء العصرالعباسً  
 

 (المسم  االول    )                           

  
الجزء الثانً  

 

 
 

                                  تالٌؾ 
                           الشاعر والباحث 

فالح نصٌؾ الحجٌة .                 د
                                الكٌــبلنً 
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                           22 
 

 تمام الطا بً    ابو               

 
 
 

   بن لٌس بن األشج بن ٌحٌى بن ث لحارا         هو حبٌب بن اوس
 ٌنتمً الى لبٌلة طً العربٌة ولد  أبو تمام الطابً، الشاعر األدٌب

اختلؾ مإرخوا االدب فً نسبه الى طً كما اختلفوا فً مكان والدته 
. وزمنها 

 وأصله من لرٌة جاسم من   هجرٌة 188\          ولد ابو تمام سنة
 احدى المرى التابعة العمال دمشك عمل الجٌدور بالمرب من طبرٌة

ٌة ولد انتملت نوٌمال انه ولد من اسرة فمٌرة معدمة  تدٌن بالنصرا
  عابلته الى دمشك طلبا للرزق والمعاش وهو لما ٌزل طفبل صؽٌرا 

ح٫ٗظوخٍ ح٠ُ ىٓ٘ن   ٌُٔذ  حَُُم  ٝكظق   (طيّٝ)كخػَ حرٞٙ ٝحٓٔٚ  

كخٗش ك٤ٜخ 

 

        حٓـــخ  كز٤ذ  كخٗظـَ  ٓٔخػي  ػ٘ي  هِحُ ك٢  حُٔي٣٘ش  ٝه٤َ  

. طلظلض  ه٣َلظٚ حُ٘ؼ٣َش  ك٢  ٖٓ  ٓزٌَس 

 

ٝ ًًَ  حٗٚ  كٌَ  ك٢  حٓـَ ػو٤يطٚ  حُــي٤٘٣ش  ك٘زـٌ حَُٜ٘ح٤ٗش            

ٝحِْٓ  ٝؿ٤َ حْٓ حر٤ٚ ٖٓ طيّٝ ح٠ُ حّٝ حًٕ ٗ٘ؤ ك٢ ىٓ٘ن  حُظ٢ 

ًخٗض  ؿ٘ش حُي٤ٗخ  ٍٟٝٝش ٖٓ ٣ٍخٟٜخ كظؤػـــــَ  رٌٜٙ حُز٤جش  ٣ٍ٫ٝذ 

ك٢ ًُي ُٔخ ُِز٤جش ٖٓ طؤػ٤َ ػ٠ِ ح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء   ػْ حٗظوَ ٓـٖ 

 (ى٣ي حُـٖ )ىٓ٘ن ح٠ُ كٔٚ  ٝٛ٘خى حطَٜ ر٘خػَٛخ حُٔؼَٝف  

٫ُٝٓٚ كخكزٚ ٝٓخػيٙ ػ٠ِ ح٢٠ُٔ ك٢ ٣َ١وٚ ك٢  ٗظْ حُ٘ؼَ  ُٔخ 

٫كع ك٤ٚ ه٣َلش ٝهخىس  ٝٗخػ٣َش  ريحص طظلظق    ٝهــي ًٔذ حرٞ طٔخّ 

 0ٓ٘ٚ ح٤ٗخء  ٫رخّ رٜخ
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      رؼي حٕ حٗظي ٓخػيٙ ٝطلظلض ٌِٓظٚ حُ٘ؼ٣َش  حٗو١َ  ك٢ ٓيف 

حَٓس  ١خث٤ش  ٍىكخ ٖٓ حُِٖٓ  كظ٠ ه٤َ  حٕ ٗٔزظٚ ح٠ُ ٢١  ًخٗض 

حُ٘ظخّ  ))رٔزذ  ٓيكٚ ٌُٜٙ حُؼخثِش ٝحُٜل٤ق حٕ ٗٔزٚ ح٠ُ ٢١ ٍحؿغ 

 تتفتحؾ كـــ٢ َٗف ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝحر٢ طٔخّ ٫رٖ حُٔٔظٞك٢ ح٫ٍر٢ِ
.  مواهبه فً سن مبكرة

 
وبمً فً حلب ردحا من الزمن ثم رحل بعدها متوجها الى         

 الماء فً المسجد  الناس ٌسمًاخذ فً حداثته  مصر  وفً مصر
 وكان   ثم جالس بعض األدباء فؤخذ عنهم وكان فطنا فهما الجامع

 فٌه  حتى لٌل  حتى لال الشعر فؤجادٌنظمه ٌحب الشعر فلم ٌزل 
   فً ذلن الجامع الذي كانت  تعمد  الحمة واستمى االدب من مناهله

فٌها االدب والشعر   م بماوفٌه مجالس  للدرس والتعلم فً كل العل
 اطلع اطبلعا كذلن فكان فٌه ٌسمً الماء  وٌستسمً العلم مكانه  و

 المران الكرٌم وتاثرفً اسلوبه حتى  لٌل انه حفظ  علوم واسعا على
. المران الكرٌم كله

 
طٌخِٓـــض ٗخػ٣َظٚ  ٝػوخكظٚ        بعد خمس سنوات لضاها فً مصر 

ك٢َٓ٠  ػ٠ِ حَٓ   (ػ٤خٕ رٖ ٤ِٛؼش )حٗلَى ك٢ ٓيف ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ  

ٓ٘خٙ رٚ ح٫ حٗٚ ١خٍ ٌٓٞػٚ ُْ ٣َ٘ ح٤٘ٓظــــٚ  كٜـَٙ  ٝٛـخٙ  ٝهي ٓخءص 

كخُٚ كــ٢ َٜٓ  رؼي ًُي كًٌَ حِٛٚ ٝحكزظٚ  ك٢ حُ٘خّ  ُٝحى ك٤٘٘ٚ 

  عابدا الى الشام  ح٤ُٜخ  ك٤غ ح٫َٛ ٝح٫ه٬ء  كظٞؿٚ ح٤ُٜخ ٖٓ ؿي٣ي
 

فً اثناء عودته الى الشام استؽل وجود الخلٌفة المامون            
 كما لٌل _ لكن الخلٌفة  اعرض عنه  النه علوي الراي فٌها  فمدحه

الجٌد شعره بمصٌده و طارت شهرته  وعرؾ اال انه كانت لد_
 

ولٌل خر ناظما الشعر  امن بلد الى متنمبل       بمً ابو تمام متجوال
كان ٌحفظ أربعة عشر ألؾ أرجوزة للعرب ؼٌر المصابد انه كان 

 حتى طارت شهرته  وعرؾ فً كل االوساط .والمماطٌع وؼٌر ذلن

.  الرابعةالعربٌة
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   وكان الشعراء ٌمصدون أبا تمام طلبا العترافه بهم ونصحه لهم      
 فلما وفد علٌه البحتري  فً الشعر  كان خبٌرا بالصنعة الفنٌةحٌث 

 :مع جمع من الشعراء لال أبو تمام للبحتري
   أنت أشعر من أنشدنً فكٌؾ حالن- 

  إلى االطمبنان  البحتري  دفع  به  ابً تمام  وٌبدو أن إعجاب    
 بإسه وفمره فوجهه أبو  الٌه فشكا البحتري  على أمور معاشه الٌه  
 برسالة توصٌة إلى أهل معرة النعمان مإكداً على شاعرٌته  تمام

  به إلى مسٌرته الطوٌلة  وكؤنه ٌدفعمتفتحة ال
 

 :  طًء ثبلثة  ظهر فً: وكان ٌمال
 . وداود الطابً فً زهده، وأبو تمام فً شعره  فً كرمه الطابً حاتم
 

أبو : فمن مشاهٌرهم  جماعة   زمنه  فً الشعراءمن   كان           و
 وكان أبو   وابن أبً لٌس الخزاعً   ودعبل  والبحتري  الشٌص

 .وشعرا  تمام من خٌارهم دٌنا وأدبا وأخبللا
 :ومن رلٌك شعره لوله

 
  ٌا حلٌؾ الندى وٌا معدن الجود 

  وٌا خٌر من حوٌت المرٌضا                                         
 

  لٌت حمان بً وكان لن األجـ 
  ـر فبل تشتكً وكنت المرٌضا                                        

 
 بالمدح  والوصؾ  والرثاء واؼراض اخرى برع  ابو تمام  اشهر.

 فٌها كثٌرا ومن شعره فً وصؾ الربٌع 
 
: هذه االبٌات الجمٌلة   
 

    رلت حواشً الدهر فهً تصور 
       وؼدى الثرى فً حلٌه ٌتكسر                                     

 
     ٌاصاحبً   تمصٌا   نظرٌكما  
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  ترٌا وجوه االرض كٌؾ تصور                                        
 

   ترٌا نهارا مشمسا   لد شابه  
   زهر الربى   فكانما      هو  مممر                                   

 
   دنٌا معاش للورى   حتى اذا  

       حل   الربٌع    فانما   هً   منظر                                
 

 اضحت تصوغ بطونها لظهورها  
           نورا  تكاد له    الملوب     تنور                              

 
زاهٌر ترلرق بالندى  ا فً  كل 

  الٌن      تحدر    فكاانها    عٌن                                     
  

         ُٝٔخ حٛزق  حُٔؼظْٜ  ه٤ِلش ح٤ُِٖٔٔٔ  حٓظويٓٚ ٝحطوٌٙ ٗخػَ 

   على ؼٌره  من  الشعراء وفضله وخاصته  وجعله من شعرابه حُيُٝش 
ح٫ حٗٚ ٍؿْ ًُي ظَ  ٓظـ٫ٞ ُـزُٞظٚ  ػ٠ِ حُظ٘وَ    وببلؼته لموة شعره

ٝهي ط٘وَ ر٤ٖ حُ٘خّ َٜٝٓ ٝحُؼــَحم ٝكخٍّ  ك٤غ ٓيف ٝح٠ُ هَحٓخٕ 

ٛ٘خى  ػْ ػخى ح٠ُ رـيحى  ٝػ٘يٓخ ٍؿغ حُو٤ِلش حُٔؼظْٜ ٓ٘ظَٜح ٟخكَح 

:- كخطلخ  ػٔــ٣ٍٞش  طِوخٙ حُ٘خػَ حرٞ طٔخّ ٓخىكخ ح٣خٙ  رزخث٤ظٚ حٍُٜٔ٘ٞس

 

ح٤ُٔق حٛيم حٗزخءح ٖٓ حٌُظـــــــــذ    

                                             ك٢ كيٙ حُلي  ر٤ٖ  حُـي ٝحُِؼـــــذ 

. 
 : ابن خلكانونمل 

 
لد امتدح أحمد بن المعتصم وٌمال ابن المؤمون     ان ابا تمام  

 :بمصٌدته التً ٌمول فٌها
 

 إلدام عمرو فً سماحة حاتم 
  فً حلم أحنؾ فً ذكاء إٌاس                                      
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أتمول هذا ألمٌر المإمنٌن وهو أكبر لدرا : فمال له بعض الحاضرٌن
 .من هإالء؟ فإنن ما زدت على أن شبهته بؤجبلؾ من العرب البوادي

 : ثم رفع رأسه فمال خفٌفة فؤطرق إطرالة
 

 ال تنكروا ضربً له من دونه 
  مثبل شرودا فً الندى والباس                                      

 فاهلل لد ضرب األلل لنوره
 مثبل من المشكاة والنبراس                                           

 
 لم ٌجدوا فٌها هذٌن البٌتٌن، وإنما  منه  فلما أخذوا المصٌدة       

 لالهما ارتجاال
 

  المعتصم وبعض المادة والوالة واصحاب النفوذ  مدح ابو تما م         
سبٌن فً الشعر  وظل ٌتنمل  بٌن بؽداد والشام  وزار تناذ كان من الم

 الذي كان الزٌات عبد الملن منهم خراسان واتصل بكثر من الرجال 
فمربه  فاكرمه الواثك  واحسن الٌه  اال انه  ترن   وزٌرا للخلٌفة الواثك

 واله  برٌد بؽداد  متجها  صوب الموصل  وكا ن فٌها  ابن وهب حٌث
 حُظ٢ رو٢ ك٤ٜخ حهَ ٖٓ ك٤ُٖٞ ػْ ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش  الموصل

 

 ٬٤ٓى٣ش 839 – ٛـ٣َش 231\           طٞك٢ ك٢ حَُٔٞٛ ػخّ

 
        ابو تمام من فحول شعراء  العربٌة وٌمتاز شعره بالصٌاؼة 

 احسن  ٌنتمً  لمصابده   كان  حٌث   والصناعة الشعرٌة اللفظٌة
افضلها  ذو شاعرٌة ولادة متفتحة  اشهر بالمدح  االسالٌب  والمعانً  

والوصؾ  والرثاء واؼراض اخرى برع فٌها كثٌرا ومن شعره فً 
: هذه االبٌات الجمٌلة   وصؾ الربٌع 

 
    رلت حواشً الدهر فهً تصور 

     وؼدى الثرى فً حلٌه ٌتكسر                                      
 

     ٌاصاحبً   تمصٌا   نظرٌكما  
  وجوه االرض كٌؾ تصور  ترٌا                                      
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   ترٌا نهارا مشمسا   لد شابه  

   زهر الربى   فكانما      هو  مممر                                  
 

   دنٌا معاش للورى   حتى اذا  
  حل   الربٌع    فانما   هً   منظر                                   

 
 اضحت تصوغ بطونها لظهورها  

       نورا  تكاد له    الملوب     تنور                                
 

زاهٌر ترلرق بالندى  ا فً  كل 
  الٌن      تحدر    فكاانها    عٌن                                     

 

                حرٞ طٔخّ  ٓـٖ كلٍٞ حُ٘ؼَحء حُؼـــــــــــــــَد حُٔؼيٝى٣ٖ  

ٗخػَ  ًٝ ٗو٤ٜش ٗخكٌس ٝػوخكش ٝحٓؼش ٝكٌَ ػخهذ ٝحىٍحى ٝحٓغ ًٝ 

ٗخػ٣َش ػزو٣َش ٝه٣َلش ك٤خٟش ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ حُٔظخٗــــــش حُ٘ؼ٣َش 

ٝحَُُحٗش  ٝهٞس حُٔزي ٝؿَحرش حُِلع  ك٬ ٣ظ٠٘ٔ كٜٔٚ ح٫ رؼي ٣ٍٝــش  ٝحٗخس  

ٖٝٓ ُْٜ رخع ك٢ حُؼَر٤ش حًؼــَ ٖٓ حُـ٣َـذ ك٤ٚ ٫ٝ ٣ٍذ ك٢ ًُي كٜٞ 

ٗخػَ ه١ٞ حُٔؼَكش ه١ٞ ح٫كٔخّ  ٝحٓغ حُؼوخكش  كخْٛ حُِـش  ٓظظِؼخ  

:- ك٤ٜخ كظَٜص ًـَ ٌٛٙ ح٫ٍٓٞ ك٢ ٗؼَٙ  كظ٠ حُلِٔلش ٣وٍٞ

 

ٛذ ٖٓ ُٚ ٢ٗء  ٣َ٣ي كـخرٚ 

                                                 ٓخ رخٍ ٫   ٢ٗء ػ٤ِٚ كـخد 

 

      حٟق  ح٠ُ ًُي حٗٚ ٗخػَ ٓزيع  حرظٌَ ح٫ُلخظ  ١ٍٝٞٛخ  ٝحُٔؼخ٢ٗ  

ٍٝٛٞٛخ  هخٝ ؿَ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٝحؿَحٝ   حُ٘ؼَ ٝحريع   ك٢  

حُٔيف   ٝحُٞٛق  هخٛش  ٣ٝظـ٠ِ  ك٢ ٓيكٚ حٗٚ ٗخػَ  ٓؼظٔي  ػ٠ِ  

ٗلٔٚ  كوٍٞح  رٜخ  ٣٘يكغ  ك٢  ٓيكٚ  رلٔخّ  ٝؿَحءس  ٗي٣يس  طيٍ ػ٠ِ 

ٗـخػظٚ  ٝٗل٤ٔظٚ  حُو٣ٞش  ٝٓيكٚ ٣لٞم ٖٓ ك٤غ حُـٞىس  رو٤ش ٗؼَٙ  

كٖٔ حُظؼز٤َ ًٔخ  ِٗلع   ك٤ٚ  حُظ٘خهٞ  ٝكزٚ حُِلـع حُـ٣َذ ٖٝٓ ؿ٤ي 

: ٓيكٚ  ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ ٓيف ك٤ٜخ حُو٤ِلش حُٞحػن 
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ؿخءطي  ٖٓ ٗظْ حُِٔخٕ  ه٬ىس         

                                             ٓٔطخٕ ك٤ٜخ حُِئُئ حٌُ٘ــــــــــٕٞ  

 

ح٤ٔٗش ٝك٤٘ش  ًؼَ ص  رٜـــــخ     

                                               كًَخص حَٛ ح٫ٍٝ ٢ٛٝ ٌٕٓٞ 

 

٣٘زٞػٜخ ك٠َ ٝك٢ِ ه٠٣َٜخ        

                                                ك٠ِ حُٜيٟ ٝٗٔـٜخ ٟٓٞــــٕٞ

 

     وٌطٌب لً ان  اذكر  لصٌدته  فً  مدح  المعتصم  بعد  فتح  
: عموٌة النها  احدى  روابع الشعرالعربً 

 
ٌُْؾ أَْصَدُق إِْنبَاًء ِمَن الُكتُِب  السَّ

  فً حدِه الحدُّ بٌَن الجّدِ واللَّعِب                                         
 

حابِؾ فً فابحِ الَ سوُد الصَّ  بٌُض الصَّ
 ُمتُونِهنَّ جبلُء الشَّن والرٌَِب                                             

 
 والِعْلُم فً ُشُهِب األَْرَماحِ الَِمعَة ً
ٌِْن الفً السَّْبعَة ِ الشُُّهِب                                     ٌَْن الَخِمٌَس  بَ

 
ٌَْن النُُّجوُم َوَما ٌَْن الرواٌَة ُ بَْل أَ  أَ
 َصاُؼوه ِمْن ُزْخُرٍؾ فٌها ومْن َكِذِب                                      

 
صاً وأحادٌثاً ملفَّمة ً  تخرُّ

ٌَْسْت بِنَْبعٍ إِذَا ُعدَّْت والَؼَرِب                                              لَ
 

 عجابباً زعموا األٌَّاَم 
 َعْنُهنَّ فً َصفَِر األَْصفَار أَْو َرَجِب                                         

 
فُوا الناَس ِمْن َدْهٌَاَء ُمْظِلَمة ٍ  وَخوَّ

ًُّ ذو الذَّنِب                                             إذا بدا الكوكُب الؽرب
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  وصٌَّروا األبرَج العُْلٌا ُمرتَّبة ً

ٌَْر ُمْنمَِلِب                                                 َما َكاَن ُمْنمَِلباً أَْو ؼ
 

 ٌمضون باألمر عنها وهً ؼافلة
 ما دار فً فلن منها وفً لُُطِب                                            

 
 لو بٌَّنت لّط أمراً لبل مولعه

 لم تُْخِؾ ماحلَّ باألوثان والصلُِب                                           
 

 فَتُْح الفُتوحِ تَعَالَى أَْن ٌُحٌَط بِِه
 نَْظٌم ِمن الشْعِر أَْو نَثٌْر ِمَن الُخَطِب                                         

 
  فتٌح تفتَُّح أبواُب السَّماِء لهُ

 وتبرُز األرُض فً أثوابها المُُشِب                                          
 

ورٌَّة َ اْنَصَرفَْت  ٌَا ٌَْوَم َوْلعَة ِ َعمُّ
 منَن الُمنى ُحفَّبلً معسولة َ الحلِب                                          

 
ٌَْت جدَّ بنً اإلسبلِم فً صعٍد  أبم

 والُمْشِركٌَن وَداَر الشْرِن فً َصبَِب                                        
 

 أُمٌّ لَُهْم لَْو َرَجْوا أَن تُْفتَدى َجعَلُوا
 كلَّ أّمٍ منهُم وأِب  فداءها                                                   

 وبْرزة ِ الوجِه لْد أعٌْت رٌاضتَُها
 ِكْسَرى وصدَّْت ُصُدوداً َعْن أَبًِ َكِرِب                                      

 
 بِْكٌر فَما اْفتََرَعتَْها َكؾُّ َحاِدثَة ٍ

ة ُ النُّوِب                                                  وال ترلَّْت إلٌها همَّ
 

  ِمْن َعْهِد إِْسَكْنَدٍر أَْو لَبل ذَِلَن لَْد
ًَ لْم تشِب                                         شابْت نواصً اللٌَّالً وه
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ُ السنٌن لََها َض َّللاَّ  َحتَّى إذَا َمخَّ

 َمْخَض البِِخٌلَة ِ كانَْت ُزْبَدة َ الِحمَِب                                         
 

وداُء سادرة ً   أتتُهُم الُكربة ُ السَّ
اجة َ الُكرِب                                            منها وكان اسمها فرَّ

 
 جرى لها الفاُل برحاً ٌوَم أنمرة ِ
ًَ الساحاِت                                       إْذ ؼودرْت وحشة َ

حبِ  والّرِ
 

ا َرأَْت أُْختَها بِاألَْمِس لَْد َخِربَْت  لمَّ
 َكاَن اْلَخَراُب لََها أَْعَدى من الَجَرِب                                         

 
 كْم بٌَن ِحٌطانها من فارٍس بطٍل

 لانً الذّوابب من آنً دٍم سرِب                                           
 

ًَّ مْن دمه  بُسنَّة ِ السٌَِّؾ والخط
 الُسنَّة ِ الدٌن َواإِلْسبلَِم ُمْختَِضِب                                          

 
 لمد تركَت أمٌَر المإمنٌَن بها

خِر والخشِب                                           للنَّاِر ٌوماً ذلٌَل الصَّ
 

 ؼادرَت فٌها بهٌَم اللٌَِّل وهَو ُضحى ً
 ٌَُشلُّهُ َوْسَطَها ُصْبٌح ِمَن اللََّهِب                                             

 
        حتَّى كؤنَّ جبلبٌَب الدُّجى رؼبْت

 َعْن لَْونَِها وَكؤَنَّ الشَّْمَس لَم تَِؽِب                                          
 

لماُء عاكفة ٌ   ضوٌء مَن النَّاِر والظَّ
 وُظلمة ٌ مَن دخان فً ُضحى ً شحِب                                       
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 فالشَّْمُس َطاِلعَة ٌ ِمْن ذَا ولْد أَفَلَْت
 والشَّمُس واجبة ٌ مْن ذا ولْم تجِب                                         

 
َح الدَّهُر تصرٌَح الؽماِم لها  تصرَّ

 عْن ٌوِم هٌجاَء منها طاهٍر ُجنُِب                                          
 

 لم تَْطلُعِ الشَّْمُس فٌِه ٌَوَم ذَاَن على
 باٍن بؤهٍل َولَم تَْؽُرْب على َعَزِب                                            

 
ًَ معموراً ٌطٌُؾ بِه  ما ربُع مٌَّة َ

ٌْبلَُن أَْبَهى ُربى ً ِمْن َرْبِعَها الَخِرِب                                         َؼ
 

 وال اْلُخُدوُد ولْد أُْدمٌَن ِمْن خَجٍل
 أَشهى إلى ناِظري ِمْن َخدها التَِّرِب                                         

 
  َسماَجة ً ؼنٌَِْت ِمنَّا العٌُون بِها

 عْن كّلِ ُحْسٍن بدا أْو منظر عجِب                                          
 

  وُحْسُن ُمْنمَلٍَب تَْبمى َعَوالِبُهُ
 جاءْت بشاشتهُ مْن سوٍء منملِب                                           

 
 لْو ٌعلُم الكفُر كْم مْن أعصٍر كمنْت

ٌَْن السُّْمِر والمُُضبِ                                             لَهُ العَوالُِب بَ
 

ِ ُمْنتَِمِم  تَْدبٌُر ُمْعتَِصٍم بِاَللَّ
 هلِل مرتمٍب فً هللا ُمرتؽِب                                                  

 
 وُمطعَِم النَّصِر لَْم تَْكَهْم أَِسنَّتُهُ ٌوما

 والَ ُحجبْت عْن روحِ محتجِب                                              
 

 لَْم ٌَْؽُز لَْوماً، ولَْم ٌَْنَهْد إلَى بَلٍَد
عِب                                                  إالَّ تمدَّمهُ جٌٌش من الرَّ
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 لْو لْم ٌمْد جحفبلً، ٌوَم الوؼى  لؽدا
 مْن نفسِه، وحدها، فً جحفٍل لجِب                                       

 
ٌْها فهدَّمها  رمى بَن هللاُ بُْرَج

 ولْو رمى بَن ؼٌُر هللِا لْم ٌصِب                                            
 

 ِمْن بَْعِد ما أَشَّبُوها واثمٌَن بَِها
 وهللاُ مفتاُح باب المعمل األشِب                                             

 
 ولال ذُو أَْمِرِهْم ال َمْرتٌَع َصَدٌد

 للسارحٌَن ولٌَس الورُد مْن كثِب                                           
 

 أمانٌاً سلبتهْم نجَح هاجسها
 ُظبَى السٌوِؾ وأطراؾ المنا السُّلُِب                                        

 
 إنَّ الحمامٌِن مْن بٌٍض ومْن ُسُمٍر

 َدْلَوا الحٌاتٌن ِمن َماٍء ومن ُعُشٍب                                         
 

ٌَْت َصْوتاً ِزبَْطِرٌّاً َهَرْلَت لَه   لَبَّ
ِد العُُرِب                                          كؤَس الكرى وُرضاَب الُخرَّ

 
  عدان حرُّ الثؽوِر المستضامة ِ عْن
 برِد الثُّؽور وعْن سلسالها الحصِب                                        

 
ً  أجبتهُ ُمعلناً بالسٌَِّؾ ُمنَصلتا

ٌِْؾ لَْم تُِجِب                                             ٌِْر السَّ  َولَْو أََجْبَت بِؽَ
 

 حتّى تََرْكَت َعمود الشْرِن ُمْنعَِفراً
ْج على األوتاِد والطُّنُبِ                                               ولم تُعّرِ

 
ا رأى الحرَب رأْي العٌِن تُوفِلٌس  لمَّ
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 والَحْرُب َمْشتَمَّة ُ الَمْعنَى ِمَن الَحَرِب                                       
 

ُؾ بِاألَْموال ِجْرٌَتَها   َؼَدا ٌَُصّرِ
اِر والَحَدِب                                              هُ البَْحُر ذُو التٌَّ  فَعَزَّ

 
ٌَْهاَت  ُزْعزَعِت األَْرُض الَولُوُر بِِه! َه

 عن ؼْزِو ُمْحتَِسٍب ال ؼْزو ُمكتسِب                                        
 

 لْم ٌُنفك الذهَب الُمربً بكثرتِه
 على الحصى وبِه فْمٌر إلى الذَّهِب                                          

 
تُها   إنَّ األُُسوَد أسوَد الؽٌِل همَّ

 ٌوم الكرٌهة ِ فً المسلوب ال السَّلِب                                      
 

ًُّ َمْنِطمَهُ  َولَّى ، َولَْد أَلَجَم الخط
 بَِسْكتَة ٍ تَْحتَها األَْحَشاُء فً صَخِب                                         

 
َدى وَمضى  أَْحذَى لََرابٌنه َصْرَؾ الرَّ

 ٌَْحتَثُّ أَْنجى َمَطاٌاهُ ِمن الَهَرِب                                            
 

بلً بٌفاعِ األرِض ٌُشرفهُ   موّكِ
 ِمْن ِخفّة ِ الَخْوِؾ ال ِمْن ِخفَّة ِ الطَرِب                                     

 
 إْن ٌَْعُد ِمْن َحرَها َعْدَو الظَِّلٌم، فَمَْد
 أوسعَت جاحمها مْن كثرة ِ الحطِب                                        

 
 تِْسعُوَن أَْلفاً كآساِد الشََّرى نَِضَجْت

 ُجلُوُدُهْم لَْبَل نُْضجِ التٌِن والِعنَبِ                                           
 

ا اجتثَّ دابرهْم   ٌا ُربَّ حوباَء لمَّ
 طابَْت ولَْو ُضمَخْت بالِمْسِن لم تَِطِب                                       
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 وُمْؽَضٍب َرَجعَْت بٌُِض السٌُُّوِؾ بِِه
ضا مْن رداهْم مٌَِّت الؽضِب                                         ًَّ الّرِ  ح

 

 والَحْرُب لابَمة ٌ فً مؤِْزٍق لَِججٍ
كِب                                            تجثُو المٌاُم بِه ُصؽراً على الرُّ

 
 كْم نٌَل تحَت سناها من سنا لمٍر

 وتَْحَت عاِرِضها ِمْن َعاِرٍض َشنِِب                                         
 

 َكْم أَْحَرَزْت لُُضُب الهْنِدي ُمْصلَتَة ً
 تهتزُّ مْن لُُضٍب تهتزُّ فً ُكثُِب                                              

 
 بٌٌض، إذا انتُضٌْت من ُحجبها، رجعْت
 أحكُّ بالبٌض أتراباً مَن الُحُجِب                                            

 
ُ َسْعٌََن َعْن ِ جاَزى َّللاَّ  َخِلٌفَة َ َّللاَّ

ٌِْن واإِلْسبلَِم والَحَسبِ                                          ُجْرثُوَمة ِ الد
 

احة ِ الُكبرى فلْم ترها  بُصْرَت بالرَّ
 تُناُل إالَّ على جسٍر مَن التَّعِب                                              

 
  إن كان بٌَن ُصُروِؾ الدَّهِر من رحٍم

 موصولة ٍ أْو ذماٍم ؼٌِر ُمنمضِب                                           
 

ٌَْن أٌَّاِمَن البلَّتً نُِصْرَت بَِها  فبَ
ٌَْن أٌَّاِم بَْدر أَْلَرُب النََّسِب                                                  وبَ

 
  ِسِمهُمأأَْبمَْت بَنً األْصفَر الِمْمَراِض ن

 ُصْفَر الوُجوِه وجلَّْت أَْوُجهَ العََرِب                                          
 

 

    ************************             
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            دمحم عبد الملن الزٌات 

 
 
 
هو ابو جعفر دمحم بن عبد الملن بن أبان بن حمزة المعروؾ             

اصلها  دمحم بن عبد الملن الزٌات من أسرة عادٌة وبابن الزٌات  
لرب جبل حمرٌن  بٌن  والعة   لرٌة  من لرٌة الدسكرة والدسكرة 

مدٌنة   ( شهربان  )انها  تبٌن   ولد  وبعموبا  ( جلوالء )نهاوند 
 .الممدادٌة الحالٌة  

 
الكرخ  \ الى بؽداد وسكنت بؽداد  من  الممدادٌة      انتملت عابلته 

 مٌبلدٌة 789-  هجرٌة173\ولد ولد دمحم عبد الملن الزٌات سنة 
راً من أهل الكرخ وكان ٌحثه على العمل فً وسيوكان والده تاجراً م

اال أنه مال إلى األدب وصناعة الكتابة وطمح إلى نٌل . التجارة 
المناصب السٌاسٌة  والثمافة االدبٌة  فعمد وهو  فً شرخ شبابه الى 

مصاحبة العلماء وارباب االدب  مثل سهل  بن هارون والفتح بن 
خالان وعمرو بن مسعدة  وكان  ذا حس مرهؾ  وذكاء ولاد  وكان 

 ولد  نشؤ فً  ولت كانت  بؽداد فً لمة  الحضارة ترفل فً طموحا 
عصرها الذهبً  اٌام الرشٌد فمد عاصر من الخلفاء المهدي والرشٌد 

فاستطاع الوصول والمامون  واالمٌن والمعتصم  والواثك  والمتوكل 
  المهمة الى لصرالخبلفة  فً اٌام المعتصم  وٌظفر  باحدى الوظابؾ 

استطاع من خبلل اشرافه  على عمله ان ٌصاحب  االدباء والشعراء و
 .وٌاخذ منهم الكثٌر 

 
:    وٌمول ولده عمر بن دمحم بن عبد الملن  الزٌات
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كان جدى موسرا من تجارالكرخ وكان ٌرٌد من ابً ان ٌتعلك  ) 
بالتجارة وٌتشاؼل فٌها فٌمتنع  من ذلن فٌلزم االدب وجد فً طلبه  

: وٌخاطب الكتاب وٌبلزم الدواوٌن  فمال  له ابوه ذات ٌوم 
وهللا  ما ارى  ما انت مبلزمه ٌنفعن ولٌضرنن  النن تدع عاجل  -

المنفعة  وما انت فٌه مكفٌولن والبٌن فٌه مال وجاه وتطلب االجل 
 الذي ال تدري كٌؾ تكون فٌه 

 فمال وهللا لتعلمن اٌنا ٌنتفع بما هو فٌه  اانا ام انت ؟ -

    
   ثم  شخص  الى الحسن  بن سهل  بفم  الصلح  فمدحه  بمصٌدة 

: مطلعها
 

  كانها حٌن تنؤى خطوها
                             اخنس موشً الشوى ٌرعى الملل 

 
 فمنحه عشرة االؾ درهم  فعاد بها الى ابٌه  

: فمال له ابوه 

 (.ال الومن بعدها على  ما انت علٌه  -
 

:  وكذلن لال فً مدح الحسن بن سهل 
 

 لم امتدحن رجاء المال اطلبه 
                                 لكن   لتلبسنً التحجٌل  والؽررا 

 
ولٌس ذلن اال  اننً  رجل 

                               ال الرب الورد  حتى اعرؾ الصدرا 
 

  كان فً أول أمره من جملة الكتاب  و  لٌل كان أحمد بن عمار بن 
لمعتصم، فورد على المعتصم كتاب من بعض ل اشاذي البصري وزٌر

العمال فمرأه الوزٌر علٌه  وكان فً الكتاب ذكر الكؤل 
 فمال له المعتصم، ما الكؤل؟  

ال أعلم،  : فمال
وكان للٌل المعرفة باألدب، 



 

 

 

 

315 

وكان المعتصم ضعٌؾ ! خلٌفة أمً ووزٌر عامً؟:  فمال المعتصم 
الكتابة  
أبصروا من بالباب من الكتاب؟  :  ثم لال

:  فوجدوا دمحم بن عبد الملن الزٌات  فؤدخلوه إلٌه 
ما الكؤل؟ : فمال  الخلٌفة له

 فإن كان رطباً فهو الخبل،  فإذا  ٌبس    فمال الكؤل العشب على اإلطبلق
. فهو  الحشٌش 

وشرع  فً تمسٌم أنواع النبات  فعلم المعتصم فضله  وبٌانه  
 .فاستوزره وحكمه وبسط ٌده  فً ملكه 

 (عمورٌة ) مدح ابن الزٌات الخلٌفة المعتصم بمصٌدة  هنؤه  بفتحه  
: مطلعها

                 
 ما  ِللؽَوانً   َمْن   َرأٌََن     بَِرأِسِه    

     ٌَمَماً    َملَلَن    ِوصالَهُ       َوَشنٌَنَهُ                              
 

:   وفٌها ٌمول 
 

  ىإِنَّ الَخلٌفَةَ َخٌُر َمن َوِطىَء الَحص
ِ     ٌَمَحُص                                            َوٌَمٌنَهُ  دٌنَهُ  َلِلَّ

 
 ساَرت   ُحكوَمتُهُ   بِؤَعَدَل   سٌَرٍة  

  البِبلد  َوفً  الذٌَن    ٌَلونَهُ    لُصوى                                
 

 فَالَحكُّ   أَوَضح    ُمبِصر      آٌاتُهُ    
     َوالجوُر ٌَطِمُس  َشخَصهُ    َوُعٌونَهُ                              

 
 إِنَّ   الَخلٌفَةَ   َرحَمةٌ   ِمن     َربِّنا    

  َوبِِه   أَناَر   لَنا   َوأَوَضَح      دٌنَهُ                                  
 

 َوَعلى  أَبً  إِسحاَق  طاَعةُ     َربِِّه   
      َحمّاً    ِلٌَنُصَرهُ     بِها   َوٌُعٌنَهُ                                  
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 َوإِلى  عمورٌٍة  َسَما  فً     َجحفٍَل     
    َمؤَلَ   الفجاج   ُسهولَهُ      َوُحزونَهُ                                 

 
َل      باِطساً     فَؤَباَد   ساِكنَها    َوَحجَّ

ُ    َمن    ٌحوٌنَهُ                                      حلماً   أَذَلَّ    َّللاَّ
 

دُهم    بُِكّلِ      َطرٌمٍَة     لَتلى    ٌُنَّضِ
 نََضداً   تَخاُل   َمرالِباً     موضونَهُ                                   

 
 فَُهُم  بوادي  الجوِن   لَتلى     فِرلَة  

       َولَبابٌِل    فَِرٌق    َمؤَلَن      ُسجونَهُ                             
 

ٍه    أَنّى   َولَد   أَنَطمَت    ُكلَّ      ُمفَوَّ
   فً   مدَحٍة   َطلَبا   بِها      تَزٌٌنَهُ                                 

 
 ِلتشٌَع   مدَحتهُ    َوتشهَر      ِذكَرهُ      

صٌِن    َرصٌنَهُ                                      بِِحباِل شاِعِرَن  الرَّ
 

 َوَرفَعتهُ  فَوَق  النُّجوِم   َولَم     تََدع    
     فً  الُملِن  ُمصَطِفٌاً   لَهُ     تمكٌنَهُ                               

 
 َوَعصبتهُ  بِالتَّاجِ  َعصَب   َجبللٍَة     

ِ      ٌَستَرعونَهُ                                    َوَجعَلَت   َخلَك   َّللاَّ
 
 

 مدح كثٌر الشعراء دمحم بن عبد الملن الزٌات فً وزارته  ومنهم ابو 
: تمام  حٌث مدحه  بمصٌدة  مطلعها 

 
 لهان علٌنا أن نمول وتفعبل 
  ونذكر بعض الفضل منن وتفضبل                                 

 
: ٌمول  ٌه كتب إل ثم  فؤمر له بخمسة آالؾ درهم 



 

 

 

 

317 

 
 رأٌتن سمح البٌع سهبل وإنما 

  ٌؽالً إذا ما ضن بالبٌع بابعه                                       
 

  (بٌعه)هانت بضابع ماله  (إذا) فاما الذي 
 فٌوشن ان تبمى علٌه بضابعه                                         

 
 هو المال إن أجمحته طاب ورده 

  شرابعه  إن تباح  منه وٌفسد                                      
 

     وذكر ان  ابن الزٌات  كان ٌهتم  بتعظٌم  الوزارة  وبما  ٌضفً  
على مناصب الدولة  من ا كبار وتعظٌم  حٌث كان   ربٌس الوزارة  
ٌتحلى  بحلة التشرٌؾ  وٌرصع صدره  باالوسمة والنٌاشٌن وٌتملد 
سٌفا بحمابل طوال  وٌتفرد بحرس خاص به   حٌث ان  ٌتصور ان 

وجعل  . مركز الوزارة  ٌجب احاطته  بكثٌر من االبهة   والتمٌٌز 
: شعاره فً تصرٌؾ االمور

 (الرحمة خور  فً الطبٌعة  وضعؾ فً المنة  ) 
 

فلما نكب  وطلب .             فكانت ان ردت هذه العبارة علٌه اخٌرا 
هل رحمت احدا  لط لترحم  هذه شهادتن )الرحمة  لم ٌجدها  ولٌل له  
 (على نفسن  وحكمن  علٌها 

        ومما ٌذكر ان  ابن الزٌات  كان مجلسه حافبل  باالدباء 
والشعراء والكتاب  وكانت صبلته لهم موفورة وكثٌرة  النها  كانت  
جابزة للفنان للفنان واالدٌب لبلدٌب  وكان له عطؾ خاص بالعماء 

ولد ترجمت له  الكتب الكثٌرة من الٌونانٌة والهندٌة  وؼٌرهما  ولٌل 
ان الجاحظ لد اهداه كتابه  الحٌوان  فاجزل عطاءه  

   ولٌل انه كان كثٌرالحدب  للعاملٌن بٌن ٌدٌه  من الموظفٌن والكتبة  
شدٌد العطؾ  علٌهم ومواساتهم  ولد كتب الحد العاملٌن معه معتذرا 

: له فٌمول
 

         دفع هللا  عنن نابة الدهر  
                                        وحاشان ان تكون علٌبل 
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       اشهد هللا ماعلمت  وماذا 

                                     ن من العذر  جابزا ممبوال 
 

       ولعمري  ان لو علمت فبلزمت 
                                     ن حوال لكان عندي  للٌبل   

 
                           

      وألره الواثك على ما كان علٌه فً أٌام المعتصم  بعد أن كان 
ساخطاً علٌه فً أٌام أبٌه وحلؾ ٌمٌناً مؽلظة أنه ٌنكبه إذا صار األمر 
إلٌه، فلما ولً  االمر  واصبح خلٌفة أمر الكتاب أن ٌكتبوا ما ٌتعلك 

بؤمر البٌعة  فكتبوا فلم ٌرضه ما كتبوه  فكتب ابن الزٌات نسخة  
اخرى فرضٌها الخلٌفة  وأمر بتحرٌر المكاتبات علٌها، فكفر عن ٌمٌنه 

:  ولال
 ولٌس عن الملن وابن الزٌات  عن المال والفدٌة عن الٌمٌن عوض  )

. (عوض
 

        فلما مات وتولى المتوكل كان فً نفسه منه شًء كثٌر  فسخط 
 . بعد والٌته بؤربعٌن ٌوماً  فمبض علٌه واستصفى أمواله  علٌه

   
 أخو المتوكل         وكان سبب المبض علٌه أنه لما مات الواثك باهلل

ات بتولٌة ولد الواثك  بٌنما أشار يباهلل  أشار دمحم  بن عبد الملن الز
اد بتولٌة المتوكل ولام فً ذلن ولعد حتى عممه إالماضً أحمد ابن د

 وكان   وكذلن  بٌن عٌنٌه  ولبله وانتصر له  وألبسه البردة بٌده 
المتوكل فً أٌام الواثك ٌدخل على الوزٌر عبد الملن الزٌات فٌتجهمه 

وٌؽلظ علٌه فً الكبلم  وكان ٌتمرب بذلن إلى للب الواثك فحمد 
المتوكل ذلن علٌه  وشدد من حمده علٌه  فلما ولً  المتوكل الخبلفة 
خشً إن نكبه عاجبلً أن ٌستر أمواله فٌفوته  فاستوزره  لفترة لعد 
الواثك  لٌطمبن فً وزارته  وجعل الماضً أحمد ٌؽرٌه وٌجد لذلن 

. عنده مولعاً 
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أمر الخلٌفة المتوكل على هللا بالمبض على دمحم بن عبد الملن بن       
فطلبه فركب بعد ؼدابه ٌظن أن الخلٌفة بعث .. الزٌات وزٌر الواثك 

إلٌه   فؤتت به الرسل فاحتٌط علٌه ولٌَُِّد   وبعثوا فً الحال إلى داره   
فؤخذ جمٌع ما كان فٌها من األموال والآللا والجواهر  والجواري 

واألثاث ، ووجدوا فً مجلسه الخاص به آالت الشراب   وبعث 
الخلٌفة إلى حواصله وضٌاعه بسابر اإلماكن ، فاحتٌط علٌها   وأمر 

الخلٌفة المتوكل  أن ٌعذب فمنع من الطعام   وجعلوا ٌساهرونه   كلما 
أراد الرلاد نُِخَس بالحدٌد   ولٌل  انه وضع بعد ذلن  فً تنور من 

َل به من ٌمنعه  خشب فٌه مسامٌر لابمة فً أسفله   فؤلٌم علٌها وُوّكِ
 ..من الرلاد   فمكث كذلن  أٌاماً حتى  مات 

 
ولٌل إنه  لما  أخرج من التنور كان فٌه رمك فضرب على بطنه       

إنه : ولٌل فً رواٌة اخرى . ثم على ظهره حتى مات تحت الضرب
أحرق ثم دفعت جثته إلى أوالده فدفنوه   فنبشت علٌه الكبلب فؤكلت 

لحمه وجلده   ولٌل ان الخلٌمة المتوكل  لم ٌجد من جمٌع أمبلكه 
وضٌاعه وذخابره إال ما كانت لٌمته مابة ألؾ دٌنار  فندم على ذلن  

:      ولال للماضً أحمد.حٌث لم ٌجد عنه عوضاً  
  -ً .  أطعمتنً فً باطل وحملتنً على شخص لم أجد عنه عوضا
   

/  وكان ذلن  انه لتل فً  التاسع عشر من  ربٌع االول سنة          
 2/11/847-  هـجرٌة 233

 
      وجاء فً بعض  الرواٌات كان ابن الزٌات لد اتخذ للمصاَدرٌن 

والمؽضوب علٌهم تنُّوراً من الحدٌد رإوس مسامٌره إلى داخله لابمة 
مثل رإوس المساّل عندما كان وزٌرا للمعتصم والواثك فكان ٌعذب 

أمر المتوكل بإدخاله فً  فلما لبض علٌه المتوكل ونكبه الناس فٌه 
فمال دمحم بن عبد الملن الزٌات  للموكل به  او لحارسه أن  . ذلن التنور
 لٌكتب فٌها ما ٌرٌد   فاستؤذن المتوكل فً  وبطالة دواة بٌؤذن له  

: ذلن فؤذن له فكتب 
 

هً السبٌل فمن ٌوم إلى ٌوم    
     كؤنه ما تُرٌن العٌن فً النوِم                                     
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ال تجزعنَّ روٌداً إنها دَوٌل   

ً  ُد                                     . من لوٍم إلى لوم  تنمَُّل ْنٌَا
 

 فلما  كان  .   وتشاؼل المتوكل فً ذلن الٌوم فلم تِصل الرلعة الٌه  
وكان َحْبُسه فً ذلن التنور . ه مٌتاًوالؽد  لرأها  فؤمر بإخراجه فوجد

. إلى أن مات أربعٌن ٌوما 
 

      كان ابن الزٌات عالماً باللؽة والنحو واألدب وكان شاعراً ُمجٌداً
وكذلن كان كاتباً .  ال ٌماس به أحد من الكتاب ، وكان ٌطٌل فٌجٌد 

   وكتب النثر فمال الشعر. مترسبلً بلٌؽاً حسن اللفظ إذا تكلم وإذا كتب 
 من مدٌح وهجاء وؼزل  لاله فً شتى االؼراض وشعر ابن الزٌات

فكان شعره  مرآة صادلة .  جٌد   وخمر وله رثاء  ومجون وعتاب
للفترة التً عاشها  لبل تولٌه الوزارة  فنلمس فٌه  الصور الشعرٌة  
المعبرة عن حٌاته  والوانا  من العواطؾ الزاخرة بها نفسه  فشعره 

 فً  وٌنم عن نفس متفتحة  عما  جدا   الؽزل والنسٌب  جمٌل فً
وشدة حبه للمرأة  وشوله الٌها    بكل المباهج  استمتاع عصره من 

: الحظ ٌمول فً ذلن
 

لمً من الوجد ساعة أ ولو ان ما 
  باجبال  رضوى هدمتها صخورها                                   

 
 ولو  ان ما  المى  من الوجد ساعة 

   بركنً ثبٌر  ما الام ثبٌرها                                           
 

ولو اننً ادعً لدى الموت باسمها 
نشورها - باسم ربً–   لعاد لنفسً                                   

 
 وانً التً الشًء  من ؼٌر علمها 

  فٌخبرها عنً بذان ضمٌرها                                          
 

 ولد زعمت  انً سمحت لؽٌرها 
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 بوصل  وال والبدن تدمً نحورها                                      
 
 لملبه العنان  ٌتمتع  بكل حسناء  فترن  بشبابه  ولد  استمتع     

: لال فٌها ؾ بها  ولٌل انه عشك جارٌة    واعجب راتها عٌنه
 

 ٌاطول ساعات لٌل العاشك الدنؾ 
  وطول رعٌته للنجم فً السدؾ                                     

 
ماذا تواري ثٌابً  من اخً حرق 

    كانما الجسم منه دلة االنؾ                                       
 

 ما لال ٌا اسفا ٌعموب من كمد  
   اال لطول الذي اللى من االسؾ                                    

 
 من سره ان ٌرى مٌت الهوى دنفا 

    لٌستدل على الزٌات ولٌمؾ                                        
 

 
 : اما فً الخمرة  فٌمول

      
     وصهباء كرخٌة عتمت

   فطال علٌها فً الدنان الطٌل                                        
 

  فلم ٌبك منها سوى لونها 
    ونكهة رٌح  بها لم تزل                                           

 
 كؤن خٌاال  لدى كؤسها

   ٌدق على الطرؾ مالم  ٌجل                                        
 

  ترى  بالتوهم  ال بالعٌا
  ن وتشرب  بالمول ال بعمل                                          
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 كفانً من ذولها شمها
  ثٌاب  الثمل  اجر    فرحت                                         

 
 :وٌمول اٌضا

 
  باكرها  ومستطٌل على الصهباء

     فً فتٌة  باصطباح الراح حذاق                                     
 

 خاله  لدحا  رآه  شًء  فكل 
  وكل شخص رآه خاله  السالً                                          

 
 

  فكان  شاعرا  الٌبارى  اذا هاجت عواطفه            اما فً رثابه 
 :فمد رثى جارٌته ام عمر  فمال 

 
 ٌمول لً الخبلن لوزرت لبرها  

                                 فملت  وهل ؼٌر المإاد لها لبر 
 

 عل ى حٌن لم احدث  فاجهل لبرها  
                                ولم ابلػ السن التً معها الصبر

 
:    ٌمول اٌضا فً رثابها 

 
  اال من راى الطفل المفارق امه

  تنسكبان   بعٌد الكرى  عٌناه                                      
 

 راى  كل ام  وابنها ؼٌر امه
    ٌبٌتان  تحت اللٌل  ٌنتجٌان                                       

 
 وبات وحٌدا  فً الفراش تجٌبه

  الخفمان  ببلبل  للب  دابم                                           
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  فبل  تلحٌانً ان بكٌت فانما
  اداوي بهذا الدمع ما ترٌان                                          

 
 

:  ومن شعره الرابع اخترت هذه المصٌدة 

وا َجِزعَت فَمُلُت إِنَّ ُمصٌبَةًلال   
َجلَّت َرِزٌَّتُها َوضاَق الَمذَهُب                                                   

                
  َكٌَؾ العَزاُء َولَد َمضى ِلَسبٌِلِه

   األَشَهُب  فََودَّعنا األََحمُّ َعنّا                                              

  َدبَّ الُوشاةُ فَباَعدوهُ َوُربَّما
بَعَُد الفَتى َوهَو الَحبٌُب األَلَرُب                                               

ً ِ ٌَوَم َؼَدوَت َعنًّ ظاِعنا   َلِلَّ
َوُسِلبُت لُربَن أَيَّ ِعلك أسلُّب                                                             

                                            
  نَفسً ُممَسََّمةٌ أَلاَم فَرٌمُها

                                                  فَرٌك ٌُجنُِب   ِلِطٌَّتِِه َوَؼدا

 اآلَن إِذ َكَملَت أَداتَُن ُكلُّها

َوَدعا العٌُوَن إِلٌََن لَوٌن ُمعِجُب                                                

                                

  َواختٌَر ِمن ِسّرِ الَحداٌِِد َخٌرها
ِ األَؼَرُب                                             ًّ لََن خاِلصاً َوِمَن الُحِل                      

                                          
  َوَؼَدوَت َطنَّان اللِّجاِم َكؤَنَّما

فً ُكّلِ ُعضٍو ِمنن صنٌج ٌُضَرُب                                              
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 َوَكؤَنَّ َسرَجَن إِذ َعبلَن َؼماَمةٌ

ًِ َكوَكُب  تَحَت الؽَماَمة َوَكؤَنَّما                                                

                                               
دٌُك َمهابَةً ًَّ بَِن الصَّ  َوَرأى َعلَ

      ٌَتَلَهَُّب العَُدوُّ َوَصدُرهُ  َوَؼدا                                              

                                            
  أَنساَن ال بَِرَحت إِذَن َمنِسٌَّة

    تُنَكُب  بِِمثِلَن نَفسً َوال زالَت                                             

                                                                
  أَضَمرُت ِمنَن الٌَؤَس حٌَن َرأٌَتَنً

َولُوى ِحباِلَن ِمن لواَي تمضَُّب                                              

 
  َوَرَجعُت حٌَن َرَجعت ِمنن بَِحسَرٍة

ِ ما َصنََع                                                              األَشٌَُب  األََصمُّ َلِلَّ

                                               
  فَلتَعلََمن أاَلَّ تَزاُل َعداَوةٌ

   ٌُطلَُب  َوثَؤٌر ِعندي مرٌََّضةٌ                                              

 

ًَّ ِلِمثِل ذا َمن أَمرهُ   ٌا صاِحبَ
َصِحَب الفَتى فً َدهِرِه َمن ٌَصَحُب                                        

 
  إِن تُسعدا فََصنٌعَةٌ َمشكوَرةٌ

  تَذَهُب ًٌ ال  فََصنٌعَة أَو تخذال                                           



 

 

 

 

325 

  
  ِعوجا نُمَّضِ حاَجةً َوتََجنَّبا

  ذِلَن أَعَجُب  الَحدٌِث فَِإنَّ بَثَّ                                           

  
  ال تُشِعرا بِكُما األََحمَّ فَِإنَّهُ

دُع الَّذي ال ٌُرأَُب                                            َوأَبٌُكما الصَّ  

                                             
  أَو تَطِوٌا َعنهُ الَحدٌَث فَِإنَّهُ

شاِد َوأَلَرُب أ                                             دنى أِلَسباِب الرَّ ًَ               

                                            
  ال تُشِعراهُ بِنا فَلٌََس ِلذي َهوى

ب ُمستَعت   ِعنده  إلٌَِه شكو َن                                                      

                                              
دا   َولِفا فَموال َمرَحباً َوتََزوَّ

نََظراً َولَلَّ ِلَمن ٌَُحبُّ المرَحُب                                               

  
نَهُ الَحشا لاَد َجوى تََضمَّ   َمنََع الرَّ

ُمنِصُب  َوَهٌم   أكابِدهُ َوَهوى                                              

 
  َوَصبا إِلى الحاِن الفُإاُد َوشالَهُ

َشخٌص هُناَن إِلى الفُإاِد ُمَحبَُّب                                            

 
  فََكما بَمٌُت ِلتَبمٌََنَّ ِلِذكِرِه

ثَة  َكبِد                                           تَسُكُب    َوَعٌٌن   ُمفَرَّ                                   

 
 

 **********************************                   
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                             25 
 

عبد السبلم بن رؼبان الحمصً 
 

 ( دٌن الجن )                           
 
 

بن  رؼبان  بن عبدالسبلم  بن  عبدهللا         هو  ابو  دمحم  عبدالسبلم 
بن ٌزٌد  بن تمٌم   واصل  أسرته  من مدٌنة  مإته فً ببلد الشام و لٌل 

.  جٍد من اجداده أعتنك األسبلم  ان تمٌم هو أول 
 

 عٌنٌه  شدٌد  ولٌل  النه ذكر الدٌن فً       لمب بدٌن الجن الخضرار 
كانوا  ٌشاهدونها  هو  – لدوبٌة - فً شعره ولٌل سمً بذلن تشبٌهاً 

ة الورود ولم ؾجلساإه  خبلل  تسامرهم فً بساتٌن حمص  الؽناء الكثً
ٌعرؾ سبب التصاق هذه اللمب بـ عبدالسبلم بالضبط وماهو الشبه بٌنه 

.  ٌشاهدونها باستمراراوبٌن تلن الدوبٌة التً كانو
 

 مٌبلدٌة بمدٌنة حمص على نهر 776- هجرٌة 161\         ولد  سنة 
وعاش  (باب الُدرٌب)العاصً وفً احد أحٌابها المدٌمة الذي ٌسمى الٌوم 

 حٌاته الحافلة التً امتدت لرابة خمسة وسبعٌن عاماً   حمصهفً  مدٌنت
عاش  فٌها دٌن الجن طفولته حٌاة عادٌة  لم ٌؤبه به  أحد  ولٌس هنان 

لمد . ما ٌمٌزه عن أترابه  ولم تذكر  لنا كتب التراث شٌباً عن طفولته
 مثله  مثل طفولة  معظم  .أصاب هذه الطفولة من  النسٌان  والتجاهل 

.  المبدعٌن الذٌن ال ٌُلتفت إلٌهم إال بعد ظهور مواهبهم وتؤكُّدها
 

        دٌن الجن  تعلم  فً طفولته فً المساجد حٌث المشاٌخ  والعلماء  
حلمات الدرس والبحث اذ كانت هً مدارس التعلم  ولمد انسحبت هذه و

الفترة على طفولته ومراهمته وصدر شبابه ونجد ذلن واضحا فً  آراءه 
عاش دٌن . وشعره  وتحصٌله  الثمافً  وافر من مختلؾ علوم عصره
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 أسرة متعلمة معروفة  تملّب بعض رجالها فً أعمال   أوساط فً الجن 
 حلماُت  الصبً إلى المسجد  حٌث  ٌُدفع   فكان من الطبٌعً أن الدولة

وفً المسجد تَلَمَّى علوم عصره  فوعى علوم . الدرس ومجالُس العلماء
 وحّصل َكّماً جٌّداً من المعارؾ  كان   اللؽة واألدب والدٌن والتارٌخ

:   موضع فخره  فهو ٌمول
 

ثنً  ما الذّْنُب إالّ لجّدي حٌن َورَّ
ثَهُ ِمن لبِل ذاَن أبً                                          علماً وورَّ

 
على            اما  فً شبابه  فمد انكب على اللذات انكباباً مطلماً   فؤدمن

والؽلمان جرٌاً وراء اللذة الجسدٌة   معالرة  الخمر  ومطاردة  النساء 
:   ٌمول  الؽرٌزٌة واشباع  رؼباته 

 
 َحدُّ  ما  ٌُنَكُح  عنـدي       َحٌـواٌن   فٌه    روُح

 
    أو  لبٌٌح    مسـترٌُح من  لولـً  َملٌٌح    أنا 

 
 عندي َملٌُح   الثَّرى  وجِه  على  ٌمشً كلُّ َمْن 

 
      ولم ٌعرؾ الحب اإلنسانً الى للبه سبٌبل  كً  ٌنهض على أساس 

زوجته   (ورد  )من العواطؾ النبٌلة والمشاعر الرلٌمة اال بعد  ان عرؾ 
وكانت له معها لصة ذات عبرة  ومؽزى ؼٌرت مجرى حٌاته وهذه هً 

:  .  لصته معها  
 

 ٌؤخذ سؤم        خرج دٌن الجن وصدٌمه بكر بٌن الحمول والبساتٌن وال
 (جمع دٌر  )وكانا لد دخبل  فً أرض تابعة ألحد االدٌرة .منهما مؤخذه

 لصباٌا  ظبلل االشجار اصواتا  بٌن  ولما سمعا عن ؼٌر وعً منهما 
ٌتسامرن وٌترالصن وٌؽنٌن فالتربا منهن  واصاخا السمع حتى خرجت 

 فانكشؾ  بشعره تنهٌدة من دٌن الجن لجمال الصوت الذي سمعه ٌؽنً 
عندها التربت . امرهما وهما  ٌتلصصان علٌهن وهن ٌؽنٌن وٌترالصن 

الصباٌا منهما وهددنهما بان لالت لهما احداهن انها ستصرخ لتجمع 
علٌهما  اهل الدٌر لٌناال عمابا شدٌدا  لكشفهما سترهن والتعّدي على 
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حرمة تجمعهن  فً مكان آ من مخصص للدٌر واهله فمط لال لها دٌن 
: الجن ولد فتن بجمالها وبٌاض خدٌها وحمرتهما 

 او تدرٌن لمن االبٌات التً كنِت تتؽنٌن بها منذ للٌل -  
 -   (دٌن الجّن )هذه لشاعر ٌدعى :   لالت -
  فمال لها أنا دٌن الجن - 

 هذه   من  ومروءة  اكثر شهامة ان دٌن الجن : فلم تصدله لابلة له 
التصرفات المشٌنة  وال ٌعمل ان تكون انت واذا كنت انت فاتنً بابٌات 

 . تثبت ذلن من وحً افكارن االن
 

  : فانشدها بصوته المتهدج الذي خالطه الوجد والجوى
 
 لولـً لطٌفـن ٌنثنـً       

 عن مضجعً ولت المنام                                    
كً استرٌـح وتنطفـً       

نار تإجج فـً العظـام                                                                        
دنـؾ تملبـه األكــؾ       

 على فراش من سمـام                                       
أما أنـا فكمـا علمـِت      

 فهل لوصلن من دوام ؟                                     
                                  

: ولالت له .. فسّرت الحسناء سرورا جمٌبل  لكنها لم تصدق بعد     
 فهبلّ ؼٌرت  باستطاعة اي هاٍو لول ذلن مرة واحدة او حفظ األبٌات- 

.. المافٌة   ؟  
:  فمال منشدا 

لولـً لطٌفـن ٌنثنـً       
 عن مضجعً ولت الرلاد                                    

كً استرٌـح وتنطفـً       
نار تإجج   فـً الفـإاد                                                                      

دنـؾ تملبـه األكـؾ       
  على  فراش مـن  لتـاد                                    

أما أنـا فكمـا علمـِت      
  فهل لوصلن من معاد ؟                                                
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 بدات الحسناء عندها تتٌمن ولكنها طلبت منه تكرار تؽٌٌر المافٌة     
  كً تمطع الشن بالٌمٌن     
: فمال منشدها   
   

لولـً لطٌفـن ٌنثـنـً          
 عن مضجعً ولت الهجوع                                     

كـً استرٌـح وتنطفـً         
 فـً الضلـوع                                  تإجج نار                                      

 األكــؾ   تملبـه دنـؾ        
 دمـوع    مـن فراش  على                                     

أمـا أنـا فكمـا علمـِت        
  من رجوع ؟  لوصلن  فهل                                    

                          
.. فؤعجبت الؽادة الحسناء بشاعرٌته ..       و لٌل  كرر ذلن رابعة اٌضاً 

ولد كان اسمه لد سبمه الٌها فولعت فً ؼرامه كما  ولع فً ؼرامها  
الذي كان ٌفدٌه بروحه  (بكر)وبارن لهما هذا الحب صدٌمه .... فاحبها 

. ودمه وٌعمل كل مافً وسعه كً ٌراه سعٌداً  
 

تلن  (ورد بنت الناعمة )    و تزوج العاشمان دٌن الجن الحمصً  و
وحب ووفاء سعادة وهناء وكانت حٌاتهما الفتاة التً كانت تؽنً بشعره 

حبه وإخبلصه  أكثر منهما سعادة من فرط   (بكر بن رستم )وصدٌمه .. 
وكذلن كان  دٌن الجن ٌثك بصدٌمه  .. لــ دٌن الجن رفٌك صباه  وطفولته 

 .ثمة عالٌة وٌسّر له بكل صؽٌرة وكبٌرة
 
اال انه لٌس طٌبا  فمد    (ابو الطٌب  ) كان لدٌن الجن  ابن عم اسمه     

فً ؼٌاب  (ورد ) وٌتودد لزوجة ابن عمه دٌن الجن  بٌته بدأ ٌتردد على
وهً تصده ..  سإاله عن احوالها  ان كانت تحتاج شٌباً   بحجة زوجها

وتردعه صٌانة لشرفها  واخبلصا  لزوجها دٌن الجن فً ؼٌابه  اال ان 
الشٌطان   بدأ ٌخبط فً رأس أبً الطٌب مكٌدة   ٌنتمم بها من ابن عمه 

 (ورد )وٌنفث سموم حمده  لكراهٌته له خاصة وانه كان ٌخاؾ ان تذٌع 
.  سّر مراوداته لها ومحاوالته الٌابسة للنٌل منها  فٌفتضح امره
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 وجده من  انفك كل ما ورثه عن ابٌه.     وكان دٌن الجن متبلفاً للمال 

 زفافه   لبل  ٌوم ذات  ( أبً الطٌب  )  من  مبلؽاً واستدان. مال وعمار 
دٌن  ) لــ  محبوبته فوجد أبو الطٌب مسلكا  بهذا االمر وبدأ مضاٌماته

..  فً الرب ولت  علٌه واإلصرار  له   بحجة اعادة ماله  وحاجته (الجّن
 (سلمٌة )فمرر دٌن الجن السفر الى .. ولم تنفع توسبلت دٌن الجن معه 

الذي  (احمد بن علً  )احدى مناطك الشام لممابلة األمٌر الهاشمً فٌها 
لعله ٌكرمه ماال  ٌسدد به دٌن  ابن عمه ..كان ٌوده  وله منزلة عنده 

وودعها .. (ورد )وٌمضً عنه دٌنه  فاوصى صدٌمه بكر خٌراً بــزوجته 
.  (احمد  )وسار مع المافلة لاصدا االمٌر 

 
من مؽادرة المافلة لــ حمص حتى ذهب  (ابو الطٌب)و ما ان تاكد         

بذرٌعة اإلطمبنان عن زوجة ابن عمه الى بٌتها   وعاود علٌها عروضه 
ال واسمعته من الكبلم ما  لكنها صدته شر صد..السخٌة بالمال  والهداٌا 

ٌلٌك وحافظت على حب زوجها الرابض بٌن طٌات للبها المشتاق الٌه 
هذا  الشٌطان الذي لم ٌعد ..(أبً الطٌب )فزاد  من سؤم . وهو فً الؽربة 

و  .... (دٌن الجن  )ومن  زوجها .. (ورد )ٌفكر االّ بطرٌمة لئلنتمام من 
ارسل خبراً مفاجباً لــ ..لما علم بعودة  المافلة  من سلمٌة الى حمص 

مع نفر من الممربٌن له مفاده ان دٌن الجن تعرض فً الطرٌك  (ورد )
هو والمافلة لمطاع الطرق ولتلوه وان نفرا من المدٌنة ذهبوا ٌستكشفون  

    (ورد) لدفنه  فكان ولع الخبرعلى  اجلب جنازته لؽرضاالمر وٌتهٌإون
كصاعمة من السماء على روحها وللبها فاخذت تبكٌه لٌل نهار فبل الدمع 

. ٌفٌه حمه كحبٌب وال العوٌل ٌفٌد  
 

فً  (ابو الطٌب )لبٌته  ارسل   (دٌن الجن ) و مع التراب وصول       
طلب بكر واخبره  الخبر  فصدق بكر خبر موت صدٌمه وصعمته الصدمة  

فً حالة من الحزن والكمد والٌؤس   (ورد)اخبره ان  ( ابا الطٌب )اال  ان 
الشدٌد ولٌس لها من شخص تثك به سواه   باعتباره  الصدٌك الوفً  

ورجاه  ان ٌذهب الٌها وٌهدىء من روعها وحزنها رٌثما  (دٌن الجن)ل
تصل الجنازة وٌتدبر األمر فصدله وذهب بكر الى بٌت صدٌمه وهو ال 

فلمٌها تبكً  واخذ   (ورد ) ووصل الى  ٌكاد ٌرى طرٌمه لؽزارة دموعه 
  (دٌن الجن )لوعتها حٌنا آخر ومع وصول  ٌبكً معها حٌناً وٌهدئ  من 
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فاخبره ان زوجته  لم ترع  (ابو الطٌب )كان اول من استمبله ابن عمه 
 بٌته    فً ؼٌابه ولد لضت كل ولتها فً ؼٌابه و رحلته تسامر صدٌمه

وتخونه معه و ان هذا االمر شاع  وتفّشى فً حمص واصبح فضٌحة لهم  
. انهما اآلن معا  ٌتجاذبان الحب والؽرام وجمٌعاً   فٌا للعار  

 
      فهب  دٌن الجن  لبٌته  ٌستطلع االمر فوجد صدٌمه بكر ٌاخذ بٌدي 

 انها دموع   فظن والدموع فً عٌنٌهما  (ورد ) وزوجته   للبه حبٌبة
 بسبب  وصوله  فتدارن  سٌفه   (حبٌبته وصدٌمه  )افترا ق الخٌانة  

وهوى  به  علٌهما معا  فمتلهما معا  لٌسدل الستار على الخٌانة  والبؽاء  
كما  أوهمه  ابن عمه و جلس الى جوارهما وهما ٌنزفان دما ولد فارلا 

الحٌاة  ٌبكً مّرة  وٌتشفّى منهما اخرى   لمد اعماه الؽضب والؽٌرة على 
حبٌبته  ولٌنهً لصة حب نمً  خالص  ولال  اروع  لصٌدة عرفها 

:  الشعر العربً فً رثاء الحبٌب
   

ٌا طلعة طلـع الحمـام علٌهـا 
    وجنى لها ثمر الـردي بٌدٌهـا                                        

                                   
روٌت من دمها الثرى ولطالمـا 

   روي الهوى شفتً من شفتٌهـا                                     
  

لد بات سٌفً فً مجال وشاحها 
    ومدامعً تجري علـى خّدٌهـا                                      

                                 
فوحك نعلٌها وما وطىء الحصى 

ًّ مـن نعلٌهـا                                                                               شًء اعّز علـ
                                   
ما كان لتلٌها ألنـً لـم اكـن 
 أبكً إذا سمـط الذبـاب علٌهـا                                          

  
لكن ضننت على العٌون بحسنها 

 وأنفت من نظر الحسود إلٌهـا                                          
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          ارتجل هذه المرثٌة وكاد ٌودع عمله لوال حضور بعض صحبه 
ال ٌحتمل أن  كؤنه   فمد اشعل النار فً جسدها. لمسامرته حتى الصباح

 فاولد  النار فً  ٌلهٌه  لد  ظن أن حرلها. ٌراها نابمه والدم ٌؽسلها 
 لد   فعلت ماذا. بدأ ٌتسرب ألى نفسه الندم ثم . جثتٌهما  واحرلهما 

وبعد ولت لصٌر فمط عندما   . ةخسرت اجمل ما عندي فً هذه الحٌا
بمً و.برٌبة فبدأ ٌطرق كفاً بكؾ  (ورد  )تكاثر  حوله  الناس  علم أن 

وٌعبر عن الندم الماتل لفعلته التــً . طوال عمره ٌنشد الشعر فً ذكراها 
ثم كان لد جمع رماد جسمها واحتفظ به طوال حٌاته على شكل . فعل 

: .  كؤس للشرب ٌمول 
 

اجبنً إن لدرت على جوابً  
بحك الود   كٌؾ ظللت بعدي                                                                                         

 
 وأٌن طللت بعد حلول للبً 
 وأضبلعً وكبدي      وأحشابً                                        

 
 إذن  لعلمت  إنً عن  لرٌب 

  ستحفر حفرتً وٌشك لحدي                                          
 

 وٌعذلنً السفٌه على بكابً 
 كؤنً  مبتلى  بالحزن وحدي                                             

  
 كصٌاد   الطٌور   له  انتحاب 

   علٌها   وهو   ٌذبحها   بحد                                           
 
انتشر الخبر فً ارجاء حمص وبكى نهر  العاصً لهول الجرٌمة            

خاصة وان ابن عمه .. وبشاعتها  وعاش دٌن الجن بعد دفنهما كمٌت 
ابو الطٌب لد دعاه بعد فترة وهو ٌحتضر وأسّر له بالمكٌده وان صدٌمه 

  وانه راودها عشرات  النمٌة وحبٌبته اطهر من مٌاه العاصً .. لم ٌخنه 
المرات ولم تضعؾ وصدته عنها شر صّد  فانفطر للبه من جدٌد  وازداد 

 فعله  وبدأ ٌخلط كؤس خمره   حبه وشوله الٌها وتانٌب نفسه الشدٌد لما
صدٌمه     لبر   من تراب  اخرى بحفنة وكاسا.. بحفنة من تراب لبرها 



 

 

 

 

333 

ٌرتشؾ من الكؤس .. وٌضع كاس ورد عن ٌمٌنه  وكاس بكر عن شماله 
الٌمنى ثم ٌرتشؾ من الكاس  الٌسرى  وٌبكٌهما حتى ذوى جسمه وجؾ  

: وٌكرر مرثٌته... عمله   ثم ٌنظر  الى لبرها 
  
 (ٌا طلعة طلع الحمام علٌها  )
 

 :ثم ٌنظر الى لبر صدٌمه  بكر وٌنشج
 

  ٌا سٌؾ إن ترم الزمان بؽدره 
   فؤلنت ابدلت الوصال بهجـره                                       

  
لمر انا استخرجته من دجنـة 
 مـن خـدره   وزففتـه   لبلٌتً                                      

  
فمتلتـه ولـه علـى كرامـة 
باسـره    ملء الحشا وله الفإاد                                    

  
عهدي به مٌتاً كؤحسـن نابـٍم 

 والحزن ٌنحر مملتً فً نحره                                      
                                

ٌُْت ماذا بعده  لو كان ٌدري الم
                                       ًّ حّل بكى له فً لبـره    بالح

  
ؼصص تكاد تفٌض منها نفسه 

   وتكاد نخرج للبه من صـدره                                     
 

                                 
 ولٌل  كانت اخت بكر تترصده وتبحث عنه لتمتله انتماماً لمتله       

اخٌها  فلما سمعت ابٌاته هذه عفت عنه ورلّت لحاله واجابته علٌها 
 :بابٌات 

 
  ٌا وٌح دٌن الجن بل تباً لـه 
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 ماذا تّضمن صدره من ؼدره                                        
  

لتل الذى ٌهوى وعّمر بعده 
    ٌا رب ال تمدد له فً عمره                                                 

 .                               
: وهو ٌبكً بحرلة على المبرٌن وبشدة  وٌردد

   
أساكن حفرة ولـرار لحـد 
   مفارق خلٍة من بعـد عهـد                                      

  
أجبنً إن لدرت على جوابً 

  بحك الوّد كٌؾ ظللَت بعدي ؟                                     
 

 حادثة معترضة فً  (ورد ) لمد كان لماء دٌن الجن ب وعلى العموم      
مسٌرة حٌاته البلهٌة العابثة  ولكن هذه الحادثة لم تـنمض بسبلم  بل اول 

مرت فً حٌاته مرورعاصفة عنٌفة التً انمشعت بعد حٌن مخلّفة وراءها 
ر و أحدثت شرخاً عمٌماً  وهدما ال خراباً شدٌدا   دٌن الجن   فً للب  ٌُعَمَّ

واستمر هذا الشرخ  ٌنـزؾ مرارة وفجٌعة ملوناً أٌامه بلون الدم الُمراق  
فكان ال ٌرى إال الُحمرة  وكان ال ٌحّس إال بالوجع المّر  ولد  امتّدت آثار 

 فً   ُمْعِولَةً  طرٌّة فً حٌاة الشاعر مدى  طوٌل  وبمٌت هذه العاصفة 
 (ورد)ذاكرته  ولم ٌستطع  ان ٌنسها بمٌة أٌامه  حٌث  انتهت بمصرع 

بسٌؾ زوجها  العاشك الؽٌور  فكان هذا الزواج وما رافمه من لصة حب 
فّوارة بالعواطؾ اإلنسانٌة  ثم ما استتبعه من  لتل  مؤساوّي  ٌمثل  حدثاً  

.   العربًفرٌداً فً تارٌخ األدبً 
                              

الترب رحٌل الشاعر بعد ان فمد كل اتصال له مع السعادة  وذبل          
  (ورد )وؼصصاً على حبٌبة فإاده زوجته .. حزنا وكمداً ...روٌداً روٌداً 

 ًّ   :وأبلػ ما لال لبل رحٌله ... (بكر )وصدٌمه الوف
   

بانوا فصار الجسم من بعدهم         
  ما تصنع الشمس لـه فٌّـا                                            

بــؤي  وجــٍه   أتلمـاهـُم             
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  بعدهـم حٌّـا     إذا رأونـً                                            
 
 

        ولمد انصّب اهتمام دٌن الجن على اللؽة واألدب والتارٌخ  وكان
فوعٌه لعلوم .  له منها مكّوناٌت ثمافٌة ممتازة  ظهرت بوضوح فً شعره

اللؽة جعله مالكاً لناصٌتها  لادراً على التصّرؾ بها  واستٌعاب مفرداتها  
وتوظٌؾ دالالتها المعنوٌة إلبراز أفكاره ومعانٌه مع سبلمة  شعره من 

 بلٌؽة  سلٌمة    لؽوٌة المفردات فً أنساق  ترتٌب  اللحن  ولدرته على
فشعره ٌمتاز  بالجزالة  والسهولة والؽنابٌة  والمعانً  الجمٌلة  المبتكرة 

:  ذلن ٌمول  فً وصؾ الخمرة  من و 
 

وحمراء لبل المزج صفراء بعـده 
ثوبً نرجـس وشـمـابك   بدت بٌن                                       

 
حكت وجنة المعشوق صرفاً 

 فسلطوا علٌها مزاجاً فاكتست لون عاشـك                                
 

:  وفً الؽزل ٌمول واصفا من احب  
 

ٌا كثٌر  الدل  والؽنج                     
  لن سلطان على المهج                                            

 
وجهن المامول حجتنا              

   ٌوم ٌاتً الناس بالحجج                                         
 

ولد أعجب . ولد درس  الشعر الجاهلً وخاصة شعر الصعالٌن .  
 : ٌمول عن نفسه وبمصابدهم  وما فٌها من  التمّرد والرفض  

 
تَهُ  َوَخْوُض لٌٍل تخاُؾ الِجنُّ لُجَّ

وٌَْنطوي جٌُشها عن جٌشه اللَِّجِب                                        
 

ٌٌْن فً ُمؽٌََّبٍَة  ما الَشْنفََرى وُسلَ
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    إال َرِضٌـعا لَبـاٍن فً ِحمًى أَِشِب                                       
 
عاش دٌن الجن لمة الثمافة واالزدهار الحضاري فً العصر           

 وكان على الشاعر أن ٌكون مثمفاً  ُمِلّماً بفنون عصره وعلومه   العباسً
لتمكنه  من  ولوج زحمة حركات اإلبداع والتجدٌد  ولد استطاع أن ٌكون 

والمجّددٌن  فكان  للتطّوُر   المثمّفٌن المبدعٌن  واحداً من شعراء عصره
 ولد اخذ  منه  ابو  تمام  الكبٌر الذي وصل إلٌه فّن الموسٌمى فً زمنه

 فّن الؽناء  وكثرة   تطور فً من   استتبعه   وماوالبحتري وحتى المتنبً 
المؽنٌّن والمؽنٌّات من كّل لون وجنس استطاع فً هذا الخضم  ان ٌخّط  

وكان لـه عشاله  ومحبٌه لنفسه طرلاً واضحة المعالم  وكان له تبلمٌذه 
. ومإٌدوه

 
واحد من عشاق  فن - بحكم  نفسٌته وسلوكٌته -             فدٌن الجن 

الؽناء والموسٌمى فالشعر والموسٌمى فنّان متواشجان  متماربان احدهما 
ٌكمل االخر  وهما جناحا الؽناء  وبهما ٌنهض  حٌث أّن موسٌمى الشعر 

ًّ والجمالً  لذا  ألبل دٌن الجن على . عنصر هام من عناصر بنابه الفن
 وساوكٌته التً عاشها فً الؽناء إلبال المشاِرن المبدع  تبعا  لتربٌته 

 وما فً نفسه من حب لها  فتعلم العزؾ  وأتمن لواعد الؽناء  ممتل عمره 
اذ . حتى ؼدى ما تعلّمه فً هذا الباب  جزءاً من مكّوناته الثمافٌة والفنٌة

كان حسن الصوت  مجٌداً للؽناء  والعزؾ الموسٌمً  ومما زاده رفعة  
 فً  حوله ممن  ٌتحلّمون   بشعره  لنفسه أو لندمابه  انه كان  ٌتؽنّى

مجالس الشراب  فٌطرب لشعره وؼنابه وٌتلذذ بما  ٌحدثه  من إعجاب 
 إٌمانه للٌبل  بالمٌامة بعٌدا عن التدٌن  وحتى لٌل انه كان . فً نفوسهم 

: والٌوم االخر   ٌمول فً ذلن  
 

ًَ الدُّنٌا ولد نَِعموا بؤُخرى  ه
واِؾ                                         وتسوٌُؾ النّفوِس من السَّ

 
فإْن كذبوا أمنَت، وإْن أصابوا 

 المبتلٌـَن هو المعافـً      فإّن                                       
 

وأصدُق ما أبثُّن أنَّ للبـً 
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 بتصدٌِك المٌامِة ؼٌُر صافً                                          
 

ِة لَْم تَُجْدهُ   إذا َشَجُر المودَّ
 َسماُء البِِرّ أَْسَرَع فً الَجفَاِؾ                                        

 
هذا التشكٌن  دفع الناس إلى اتهامه باإللحاد اال ان مولَؾ الشاعر  و     

كان متعاطفاً  معه  فمد منحه البراءة من والحكٌم  أبً العبلء المعري  
ورأى بعضهم  ) : (رسالة الؽفران)حٌث  ٌمول فً كتابه .  تهمة اإللحاد

عبَد السَّبلِم بَن رؼباَن المعروؾ بدٌن الجن فً النوم  وهو باُحسن حال  
 : فذكر له األبٌات الفابٌة التً فٌها 

 
واِؾ      هً الدُّنٌا ولد نَعموا بؤخرى       وتسوٌُؾ النفوِس من السَّ
 

 اال ان دٌن الجن    (.كنت أتبلعُب بذلن ولم أكن أعتمُده: فمال . أْي الَهبلن
: حسم اعتماده الدٌنً بموله كان  لد 

 
أبً فم شهد الضمٌر له          ي

 بؤنه عذب      المذاق                                          لبل
 

خالصة         هلل  كشها دتً          
  العٌان  بؤنه  ا لرب   لبل                                        

 
 

.       لم  تكن لدٌن الجن  عبللات  واسعة  برجال عصره  او الحاكمٌن 
ولم  ٌبرح ببلد الشام  لّط  كما  تإكد اؼلب  كتب التارٌخ واالدب وأؼلب 

 .الظّن أنه لضى معظم أٌام حٌاته فً مدٌنة حمص فً وسط سورٌة 
 

 حمص فً الشام لاصداً مصر   أبو نواس مدٌنة  لما اجتاز  ولٌل        
:  إلى بٌت دٌن الجن  فاختفى منه فمال ابو نإاس  ألمته جاء
: لولً له  اخرج فمد فتنت أهل العراق بمولن -  
  

موردة من كؾ ظبً كؤنما          
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تناولها من خده فؤدارهـا                                             
 

. فهّي     فلما سمع ذلن دٌن الجن خرج إلٌه واجتمع به وض
 

       فهو لم ٌَِفْد او ٌذهب الى ببلط  خلٌفة أو  وزٌر او أمٌر ألنه  لم  
 منتصؾ   فً حاجته شاعراً  مّداحاً  وال  متكسبا  بشعره رؼم  ٌكن 
 النفسً  لتوجهه اال جتماعً   ومزاجه  وشٌخوخته  وربما  عمره

حٌث كان معروفا  بالشعر ومشهورا  بالمجون . وظروفه المعاشٌة 
 : الحظه ٌمول 

 
ْوِق اللَُّجوجِ ُمِعٌُن  ًْ َعلى الشَّ   أََماِل

                                      إذا نََزَحْت َداٌر َوَخؾَّ لَِطٌُن  
 

آِم اْستَعَاَدنًِ  إذا ذََكُروا َعْهَد الشَّ
آِم َحنٌُِن                                       إلى َمْن بِؤَْكنَاِؾ الشَّ

 
ٌُْل َحتَّى كؤَنَّما  تََطــاَوَل هَذا اللَّ

                                      على نَْجِمِه أاَلَّ ٌَعُوَد ٌَمـٌُِن 
 

:  وٌمول اٌضا 
 

  بكاَن أٌَخ لَْم تَْحـوِه بِمَرابٍَة 
فَاِء أَلَاِرُب                                            بَلَى إنَّ إِْخواَن الصَّ

 
ْنٌا التً ُكـْنَت َجاَرَها  وأَْظلََمِت الدُّ

ْنٌا أٌَخ                                           وُمنَاِسُب       كؤنََّن للـدُّ
 

ٌْراَن الَمَصابِِب أَنَّنً   ُد نِـ ٌُبَِرّ
   أََرى َزَمناً لَْم تَْبَك فٌِه َمَصابِب                                        

 
:  ولال اٌضا 
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ٌق  بٌَن   األَِحبَِّة  والَوَطْن  َطلَُب الَمعَاِش  ُمفــِرّ
 

راَعِة  والَوَهْن َجاِل  إلى الضَّ  وُمَصٌِّـٌر  َجْلَد  الِرّ
 

َطْن ًَ َكما حتّى ٌُمَاد   ٌُـماد  النِّْضُو   فً ثِْنًِ الشَّ
 

ثــمَّ   الَمنٌَِّةُ   بعــَدهُ      فكؤنَّهُ    ما   لَْم  ٌُكـْن 
 

  مٌبلدٌة فً 849-   هجرٌة235\         توفً  دٌن الجن سنة 
.  ظاهرا فٌها  حمص  بسورٌا ودفن فٌها  وال ٌزال لبره

 
: من شعره   واختم  بهذه االبٌات الرابعة

 
ِ     الحواجِب       ًّ  ِسهاُم  لحاٍظ   ِمْن   لِِس

 نََظْمَن األسى فً المَْلِب ِمْن كّلِ   جانِب                                     
 

 َؼداةَ   كتبنا   فً   الُخدوِد    رساببلً     
  بؤَْطراِؾ   ألبلِم   الدُّموعِ     الّسواِكِب                                    
 

 تلوُح     على     لَبّاتنا      ونُحوِرنا     
   وتبعثُها        أَْجفانُنا           للتّرابِب                                  
 

 وأَْلُسنُنا    ُخْرٌس     كؤّن       َخبلخبلً     
  حكٌَن   ِدَعاجاً   للِحساِن      الَكواِعِب                                   
 

 َكفَتَْن النّوى  َعْذَل  الُمعَنّى    فؤَْلِصري    
   بما  ُرْمِت  فٌه  ِمْن  فراِق     الحباٌِب                                  
 

 َحنَاهُ  الهوى   بالّشوِق   حتى     كؤنّما   
  بؤحشابِِه    للّشْوِق    لَْدُغ      العَمارِب                                  

 
نَى   ُمتَملمبلً       ٌَبٌُت  على  فرِش   الضَّ
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 لَلٌبلً     تََسلٌِِّه     كثٌَر       المصابِب                                    
 

 فَرٌسةَ    أْشجاٍن    َطرٌحاً       بَِكفِّها    
ًْ   َسْبِعها     والَمَخالِب                                      وما  بٌَن   نابَ
 

ْبُر  واْنمََطَع  الَكَرى      ًَّ  خاَن  الصَّ  َخلٌل
ًَ    الكواكِب                                       ولد أَحكمْت  عٌناَي  َرْع
 

ْنُجَم    الدُّجى    ًَ ًَّ عن  عٌنً  َسبل  أَ  َخلٌل
  تَُخبُِّر   بتَسهٌٍد    عرٌِض      الَمناكِب                                   

 
ًَّ  َكْم   ِمْن   لَْوَعٍة   لَْد     َكتمتُها        خلٌل

  فؤعلنَها    َدْمعً    ِلُمْملَِة       صاحبً                                  
 

 وَهتِّن ستْراً  فً  الَحَشا  كان    ُمْسببَلً    
  على  الّشوِق  حتّى  َعنّفَتْنً     أَلاربً                                  
 

ْمَع  الّسكوَب  إذا    جرى    فما أَْفَضَح الدَّ
   وأَْظَهَرهُ   لُطفاً   لما   فً      الَمؽاٌِب                                  

 
 سؤكحُل   عٌنً   ِمْن   بعٌٍد     بنظرٍة     

ؼِم  ِمْن  أَْنِؾ  رالِِب                                         إلى  نارها  بالرَّ
 

 وهل   تَمنعٌنً   نَْظَرةً   إِْن     بلؽتُها     
  ولو  زهمت  نَْفُس  الؽٌَوِر     الُمجانِب                                  
 

ٌل       ولَلَّ    لعٌنً    ِمْن    بعٌٍد       تؤمُّ
ْت    مطالبً                                      ولَْم أَْرَض  إالَّ  حٌَن  َعزَّ
 

 فعلّْلُت   نفسً   بالذي   هو    ُمْمنعً    
   وأَْعرضُت إعراَض البؽٌِض المجانِب                                    
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 َصفاًء    وإخبلصاً     وبُْمٌا       َمَودَّةٍ   
   ِلعَْهِد   كرٌٍم   واصٍل   ؼٌِر   لاضب                                     
 

ٌُْت    مآرباً      وفً  النّْفِس  ِمنًِّ  لَْد  َطَو
  إلى   َمْن   إلٌها   حاجتً    وَمآِربً                                     
 

ٌٌْن     َكحٌلةٌ    ْمِل   َع  لها  ِمْن  َمَهاِة  الرَّ
ٌْحاِن ُخْضَرةُ   شارِب                                        وِمْن ُخْضَرِة الرَّ

 
 كؤن    ُؼبلماً    حاِذلاً    َخّطهُ    لها      

اِد  ِمْن  َخّطِ    كاتِب                                       فجاَء َكنِْصِؾ الصَّ
 

 ألاتلتً      أّما       أَنا         فَُمَساِلٌم   
ٌَْن  ؼٌُر    ُمحارِب                                        وأَْرَضى بما  تَْرَض

 
 ولكْن   لمومً   عنَد    لَوِمِن      بُْؽٌَةٌ   

 وبٌنُهُم     فٌها     لِراُع        الَكتابِب                                    
 

 فإْن  تَمتلٌنً  تَبعثً  الحرَب     خدعةً    
 علٌنا  فََرّوِي  واْنُظِري  فً    العَوالِِب                                     

 
 فإْن  ٌَْخُل  لً  وجهُ  الحبٌِب     فإنّنً    

 ًُ  بٌَن     الَحمَابِب  َسؤَْنُشُر  ما  أَْضَمْرت                                    
 

تَْر    عندي      ُمَكتٌّم      وإِالَّ   فإنَّ    الّسِ
 َدفٌٌن   على   َمّرِ   اللٌّالً   الذَّواِهبِ                                       

 
ةَ      أَْعٌٍُن       لببلَّ   ٌرى   الواشوَن   لُرَّ

  وال   ٌجدوا    فٌنا    َمعاباً      لعابِب                                    
 

 ولَْد   َزعموا   أَنًِّ   بؽٌرِن      ُمْؽَرٌم     
 وعنِن َعُزوٌؾ  كالصَّدوِؾ    الُمواِرِب                                      
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 وال  والثناٌا   الؽُّرِ   ِمْن   فٌِِن     إنَّها   

تْهُ    أَُكؾُّ       الّسحابِب                                        لكالؽٌَِث    أَدَّ
 

 تَُمجُّ     ُمداماً     ُعتِّمَْت        فَتَنَفَّسْت    
ٍ       كراِهِب                                     ًّ   بؤَْحَشاِء    َسّحٍ    ُعْدُمِل
 

 على  لَوِد  رحل   لابٍم   ؼٌر     لاعٍد     
 له   بُْرنٌُس   ٌَْعتَدُّهُ    فً      المناسِب                                     
 

ْهُر  ِمْن  طوِل    لَْبثِها     َق  عنها  الدَّ  تََمزَّ
ْق    فً    ببلِء      جبلبِب                                       ولَْم   ٌتمزَّ
 

 بِِجْلبَاِب   ناٍر   لَْد   تََجْلبََب     ِجْسُمها     
  وآخر   ِمْن   طٌٍن   ولٌس      ببلزِب                                     
 

 وٌؽشاهما    ثَْوٌب    رلٌٌب      َسداُإهُ    
 رلٌُك  الحواشً  ِمْن  نَسٌجِ    العناكِب                                     

 
 َطرلنا  أباها  فً  ُجٌوٍش  من    الدُّجا    

ٌْدي الثَُّرٌّا  فً  نواصً    الَمؽَارِب                                         وأَ
 

 فماَم     إلٌنا     ُمسرعاً       لُسرورنا    
ي    ٌَُحٌٌِّنا    َكبَْعِض      األَلاِرِب                                         ٌُفَّدِ
 

 فملُت    لهُ    هات    المداَم       فإنّنا     
كابِب                                        َعَكْفنا  علٌها  ِمْن  ُصدوِر     الرَّ
 

ٌِْه      ولاَم        ُمبادراً      فََشّمَر     ِرْدنَ
 إلى   ُولٍُؾ   ُشْعٍث   لٌاَم      نواِصِب                                      

 
َج  خصَرهُ        فََشدَّ  على  األَلصى  فََضرَّ
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  بمثِل َجناحٍ  ِمْن  َدِم  الجوِؾ    شاِخِب                                     
 

جاَجِة      ضاحكاً      وأْلبََل   ٌسعى   بالزُّ
  ُمِدالً   بها   ُمستْبشراً   ؼٌَر     خابِب                                     
 

 كؤنَّ   َسحٌَك   الِمْسِن   فً     َجنَباتها   
   إذا  اْلتََمعَْت  تَْفري   رداَء     الؽٌَاِهِب                                     
 

 كؤنَّ   نَسٌَم   الكؤِس    عنَد    ردابها     
  تَبَّسُم  عوٍد  فً   ُصدوِر     المحارب                                      
 

 كؤنَّ    دموَع    العاشمٌَن      تَرلرلَْت   
  بِؤَْكُإسها  تَجري  على   كّلِ     شارِب                                      

 
 لما  كنُت  إالَّ   ُمْمَصداً   بِن     ُمؽرلاً    

 ولسُت  إلى   أُنثى   ِسواِن     براِؼِب                                       
 

ْهُر عن  لَْوِس    هجرُكْم     إذاً فرمانً الدَّ
وابِب                                         بؤَْسُهِمِه   ذاِت   الشُّجوِن     الصَّ

 
ٍد     فملَّ    َكَرى    عٌنً    ِلَهّمٍ      ُمَسّهِ

ٌِْل   بالملِب     العِب                                          وفِْكٍر  طوٌِل  الذَّ
 
 
 
 
 

                            ********************
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                                             26 

حُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى 

 (حُزخ٢ِٛ  )                      

 

 
٠ٌ٘٣ٝ ٛٞ حرٞ ػ٢ِ حُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى رٖ ٣خَٓ حُزخ٢ِٛ            

 .   ( حُو٤ِغحُل٤ٖٔ )د

 

  رٜخ ٬٤ٓى٣ش  ٝٗ٘ؤ  779 – ٛـ٣َش  162 \  ٓ٘ش  ك٢  حُزَٜس ُٝي          

 طِي ح٫هخٓش ك٢ ح٫ػٞحّ ح٫ه٤َس   ًٝخٗض ٛخك٢ٝحهخّ   رـيحى    ح٠ُ حٍطلَ ػْ 

 )   ح٤ٓ٫َ  رٔ٘خىٓشُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى  كو٘غ  ح  ػٜي ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٖٓ

  ٓ٘خىٓش حه٤ٚ    ح٠ُ ىهَ  رؼي  ًُي  ػْ  ( رٖ ٛخٍٕٝ  ح٤َُٗي ٛخُق 

   رؼي  ٝكخس  ٝحُيٙ  حٛزق  حُ٘خػَ  حُو٬كش ح٤ٓ٫ٖ  ط٠ُٞ   كِٔخ (ح٤ٓ٫ٖ)

  . ح٤ُ٘ٔش ؿٞحثِحٍػطخ٣خ  حٍ   ػ٤ِٚ كخؿٍِ  ح٤ُٚ   ٝحُٔوَر٤ٖ   ٗيٓخثٚ ٖٓ

       كٜٞ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ٝأكي ٗيٓخء هِلخء ر٢٘ حُؼزخّ  

.  ٝأٍٝ ٖٓ ؿخُْ  حُو٤ِلش دمحم ح٤ٓ٧ٖ  

 حُ٘ؼَ كِٞ   ك٢  حُظَٜف كٖٔ  ٓطزٞع   ظ٣َق            ٗخػَ أى٣ذ

 ٛخف   ًٝخٕ أرٞ ٗٞحّ ٣ؤهٌ ٓؼخ٤ٗٚ ك٢  هزٍٞ ٍٝٝٗن  ُ٘ؼَٙ  .حٌُٔٛذ

 ٗخىٍ ك٢  ٌٛح  حُٔؼ٠٘  ٗؼَ ُٚ  حُؤَس ك٤ـ٤َ ػ٤ِٜخ   كظ٠  ه٤َ  حًح ٗخع 

  ُٝٚ ٓؼخٕ ؿ٬٤ٔص  ك٢ ٛلظٜخ .ٗٔزٚ حُ٘خّ ا٠ُ أر٢ ٗٞحّ  َُٜ٘طٚ 

.  أريع  ك٤ٜخ  ُٝٚ  حُٔزن ا٤ُٜخ  كخٓظؼخٍٛخ أرٞ ٗٞحّ

 

 

:         ٝؿخء  ك٢ ٓؼـْ ح٫ىرخء  ٤ُخهٞص حُل١ٞٔ 
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حُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى أرٞ ػ٢ِ أِٛٚ ٖٓ هَحٓخٕ ٝٛٞ  ٠ُٞٓ ُُٞي   )      

٤ِٓٔخٕ رٖ ٍر٤ؼش حُزخ٢ِٛ حُٜلخر٢ كٜٞ ٠ُٞٓ ٫ رخ٢ِٛ حُ٘ٔذ ًٔخ ُػْ 

حرٖ حُـَحف   ر١َٜ حُُٔٞي ٝحُٔ٘٘ؤ ٝٛٞ ٗخػَ ٓخؿٖ ٌُُٝي ُوذ رخُو٤ِغ   

ٝػيحىٙ ك٢ حُطزوش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش حُٔـ٤ي٣ٖ ٝه٤َ حٗٚ 

ًخٕ ٗخػَحً ٓطزٞػخً كٖٔ حُظَٜف ك٢ حُ٘ؼَ  ًٝخٕ أرٞ ٗئحّ ٣ـ٤َ ػ٠ِ 

. (ٓؼخ٤ٗٚ ك٢ حُؤَ كبًح هخٍ ك٤ٜخ ٤ٗجخً ٗٔزٚ حُ٘خّ ا٠ُ حر٢ ٗٞحّ

: ٝهخٍ  ػ٘ٚ  دمحم رٖ ٣ل٠٤ ح٢ُُٜٞ   هخٍ

 

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى   هخٍ : كيػ٘خ حُٔـ٤َس رٖ دمحم حُِٜٔز٢  هخٍ   )     

  :

:  أٗ٘يص أرخ ٗٞحّ ُٔخ كــض ه٤ٜيط٢ حُظ٢ هِظٜخ ك٢ حُؤَ   ٝٓطِؼٜخ - 

 

ريُض ٖٓ ٗللخص حٍُٞى رخ٥ء 

    ٖٝٓ ٛزٞكي ىٍ ح٩رَ ٝحُ٘خء                                      

 

:        كِٔخ حٗظ٤ٜض ٜٓ٘خ ا٠ُ ه٢ُٞ 

 

 كظ٠ اًح أٓ٘يص ك٢ حُز٤ض ٝحكظ٠َص 

 أًلخء    رزٔخ٤ٖٓ    ػ٘ي  حُٜزٞف                                      

 

ك٠ض هٞحطٜٔخ ك٢ ٗؼض ٝحٛلٜخ  

 ػٖ ٓؼَ ٍهَحهش ك٢ ؿلٖ َٓٛخء                                        

 

. كٜؼن ٛؼوش أكِػ٢٘ :  هخٍ  

.  أكٔ٘ض ٝهللا ٣خ أٗوَ : ٝهخٍ 

٣ِٝي ٣خ كٖٔ اٗي أكِػظ٢٘ ٝهللا   : كوِض 
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ر٠ِ ٝهللا أكِػظ٢٘ ٍٝػظ٢٘  ٌٛح ٓؼ٠٘ : كوخٍ 

 ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ًخٕ ك١ٌَ ٫ ري إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ أٝ أؿٞٙ ػ٤ِٜخ ٝأهُٜٞخ 

كٔزوظ٢٘ ا٤ُٚ ٝحهظِٔظٚ ٢٘ٓ   ٝٓظؼِْ ُٖٔ ٣َٟٝ أ٢ُ أّ ُي كٌخٕ ٝهللا ًٔخ 

ٓٔؼض ٖٓ ٫ ٣ؼِْ  ٣َٝ٣ٜخ  ُٚ أهز٢َِٗ رٌٜح حُوزَ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ . هخٍ 

. حُولخف

ٓ٘ٚ   ُٝٚ   كخٗظٜق  ُوذ حُو٤ِغ ٝح٧ٗوَ  ٝٛخؿ٠ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي        

 ٌٝٓحٛزْٜ   طوِٞ أٗؼخٍْٛ  ح٣ٌُٖ ؿٍِ ًؼ٤َ ؿ٤ي   ٝٛٞ ٖٓ حُٔطزٞػ٤ٖ

.  ٖٓ حُظٌِق   ؿِٔش

:    ٝهخٍ  ؿؼلَ رٖ هيحٓش   

ًخٕ ك٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى رٖ ٣خَٓ ٠ُٞٓ ُزخِٛش ٝأِٛٚ ٖٓ هَحٓخٕ ، )   

كٌخٕ ٍرٔخ حػظَف رٌٜح ح٫ُٞء ٍٝرٔخ ؿليٙ ، ًٝخٕ ٣ِوذ رخ٧ٗوَ ٝٛٞ 

.  (ٝدمحم حرٖ كخُّ حُزخ٢ِٛ حر٘خ هخُش

: ٝ ػٖ  دمحم رٖ ٣ل٠٤ ح٢ُُٜٞ   هخٍ

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى   هخٍ : كيػ٘خ حُٔـ٤َس رٖ دمحم حُِٜٔز٢  هخٍ   )     

  :

:  أٗ٘يص أرخ ٗٞحّ ُٔخ كــض ه٤ٜيط٢ حُظ٢ هِظٜخ ك٢ حُؤَ   ٝٓطِؼٜخ - 

 

ريُض ٖٓ ٗللخص حٍُٞى رخ٥ء 

 ٖٝٓ ٛزٞكي ىٍ ح٩رَ ٝحُ٘خء                                        

:        كِٔخ حٗظ٤ٜض ٜٓ٘خ ا٠ُ ه٢ُٞ 

 

 كظ٠ اًح أٓ٘يص ك٢ حُز٤ض ٝحكظ٠َص 

   ػ٘ي  حُٜزٞف رزٔخ٤ٖٓ أًلخء                                         

 

ك٠ض هٞحطٜٔخ ك٢ ٗؼض ٝحٛلٜخ  

    ػٖ ٓؼَ ٍهَحهش ك٢ ؿلٖ َٓٛخء                                   

. كٜؼن ٛؼوش أكِػ٢٘ :  هخٍ  
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.  أكٔ٘ض ٝهللا ٣خ أٗوَ : ٝهخٍ 

٣ِٝي ٣خ كٖٔ اٗي أكِػظ٢٘ ٝهللا   : كوِض 

ر٠ِ ٝهللا أكِػظ٢٘ ٍٝػظ٢٘  ٌٛح ٓؼ٠٘ : كوخٍ 

 ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ًخٕ ك١ٌَ ٫ ري إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ أٝ أؿٞٙ ػ٤ِٜخ ٝأهُٜٞخ 

كٔزوظ٢٘ ا٤ُٚ ٝحهظِٔظٚ ٢٘ٓ   ٝٓظؼِْ ُٖٔ ٣َٟٝ أ٢ُ أّ ُي كٌخٕ ٝهللا ًٔخ 

ٓٔؼض ٖٓ ٫ ٣ؼِْ  ٣َٝ٣ٜخ  ُٚ أهز٢َِٗ رٌٜح حُوزَ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ . هخٍ 

. حُولخف

: ٝ ػٖ  دمحم رٖ ٣ل٠٤ ح٢ُُٜٞ   هخٍ

 

كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى   هخٍ : كيػ٘خ حُٔـ٤َس رٖ دمحم حُِٜٔز٢  هخٍ   )     

  :

:  أٗ٘يص أرخ ٗٞحّ ُٔخ كــض ه٤ٜيط٢ حُظ٢ هِظٜخ ك٢ حُؤَ   ٝٓطِؼٜخ - 

 

ريُض ٖٓ ٗللخص حٍُٞى رخ٥ء 

    ٖٝٓ ٛزٞكي ىٍ ح٩رَ ٝحُ٘خء                                            

 

:        كِٔخ حٗظ٤ٜض ٜٓ٘خ ا٠ُ ه٢ُٞ 

 

 كظ٠ اًح أٓ٘يص ك٢ حُز٤ض ٝحكظ٠َص 

     ػ٘ي  حُٜزٞف رزٔخ٤ٖٓ أًلخء                                              

 

ك٠ض هٞحطٜٔخ ك٢ ٗؼض ٝحٛلٜخ  

  ػٖ ٓؼَ ٍهَحهش ك٢ ؿلٖ َٓٛخء                                            

 

. كٜؼن ٛؼوش أكِػ٢٘ :  هخٍ  

.  أكٔ٘ض ٝهللا ٣خ أٗوَ : ٝهخٍ 
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٣ِٝي ٣خ كٖٔ اٗي أكِػظ٢٘ ٝهللا   : كوِض 

ر٠ِ ٝهللا أكِػظ٢٘ ٍٝػظ٢٘  ٌٛح ٓؼ٠٘ : كوخٍ 

 ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ًخٕ ك١ٌَ ٫ ري إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ أٝ أؿٞٙ ػ٤ِٜخ ٝأهُٜٞخ 

كٔزوظ٢٘ ا٤ُٚ ٝحهظِٔظٚ ٢٘ٓ   ٝٓظؼِْ ُٖٔ ٣َٟٝ أ٢ُ أّ ُي كٌخٕ ٝهللا ًٔخ 

ٓٔؼض ٖٓ ٫ ٣ؼِْ  ٣َٝ٣ٜخ  ُٚ أهز٢َِٗ رٌٜح حُوزَ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ . هخٍ 

حُولخف 

:    ٝهخٍ  ؿؼلَ رٖ هيحٓش   

ًخٕ ك٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى رٖ ٣خَٓ ٠ُٞٓ ُزخِٛش ٝأِٛٚ ٖٓ هَحٓخٕ ، )   

كٌخٕ ٍرٔخ حػظَف رٌٜح ح٫ُٞء ٍٝرٔخ ؿليٙ ، ًٝخٕ ٣ِوذ رخ٧ٗوَ ٝٛٞ 

   (ٝدمحم حرٖ كخُّ حُزخ٢ِٛ حر٘خ هخُش

: ُٝٚ ؿٍِ ًؼ٤َ حؿخى ك٤ٚ ، كٖٔ ًُي هُٞٚ      

 

 ٝٛق حُزيٍ كٖٔ ٝؿٜي كظ٠     

 هـِض حٗـ٢ ٝٓـخ حٍحى حٍحًخ                                          

 ٝحًح  ٓخ ط٘لْ حَُ٘ؿْ حُـٞ    

 ٗـٌحًـخ      ٗـٔـ٤ْ      طـٞٛـٔظٚ                                    

  كـ٤ي      طـؼ٢ِِ٘   ُـ٠ِ٘ٔ  هـيع

 ًحًـخ   ٝرـٜـش     رـخٗـَحم  ًح                                     

 

 :ٝهخٍ حُل٤ٖٔ رٖ ح٠ُلخى

 

 حٛزلض ٖٓ حَٓحءهللا ٖٓ ٓلظٔزخ     

 ك٢ ح٫ٍٝ ٗلٞ ه٠خء هللا ٝحُويٍ                                          

     حٕ حُؼٔخ٤ٖٗ حً ٝكـ٤ـض ػـيحطٜخ       

 طٌٍ    ُٝـْ  ٓـ٠٘  رخهـ٤ـش  طزن  ُْ                                         

 



 

 

 

 

349 

:    ٝ هخٍ ح٢ُُٜٞ ح٠٣خ ػ٘ٚ  

 

: كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ حُؼزخّ رٖ حُل٠َ رٖ حَُر٤غ   هخٍ  )    

ُٔخ هيّ حُٔؤٕٓٞ ٖٓ هَحٓخٕ ٝٛخٍ ا٠ُ رـيحى   أَٓ رؤٕ ٠ٔٔ٣ ُٚ هّٞ -  

ٖٓ أَٛ ح٧ىد ٤ُـخُٔٞٙ ٣ٝٔخَٓٝٙ   كًٌَ ُٚ ؿٔخػش ك٤ْٜ حُل٤ٖٔ رٖ 

حُٔوِٞع  كوَأ أٓٔخءْٛ كظ٠ رِؾ (ح٤ٓ٫ٖ )ح٠ُلخى ًٝخٕ ٖٓ ؿِٔخء دمحم 

ا٠ُ حْٓ ك٤ٖٔ 

: أ٤ُْ ٛٞ ح ١ٌُ ٣وٍٞ ك٢ دمحم :  كوخٍ 

 

 ٬ٛ رو٤ض ُٔي كخهظ٘خ 

      أريح ًٝخٕ ُـ٤َى حُظِق                                       

 

كِوي هِلض ه٬ثلخ ِٓلٞح 

  ُٝٔٞف ٣ؼُٞ رؼيى حُوِق                                      

 

 ٫ كخؿش ٢ُ ك٤ٚ   ٝهللا ٫ ٣َح٢ٗ  أريح  ا٫  ك٢ حُط٣َن   ُْٝ ٣ؼخهذ حُل٤ٖٔ 

ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٖٓ ٛـخثٚ ُٚ ٝطؼ٠٣َٚ رٚ   

كخٗليٍ ك٤ٖٔ ا٠ُ حُزَٜس كؤهخّ رٜخ ١ٍٞ أ٣خّ حُٔؤٕٓٞ    :  هخٍ 

 

 ٬٤ٓى٣ش  ك٢ 868 – ٛـ٣َش 250\     طٞك٢  حُل٤ٖٔ رٖ  ح٠ُلخى ػخّ 

 ُٖٓ حُو٤ِلش حُٔٔظؼ٤ٖ رخهلل  

  رؼي  حٕ ػَٔ  ػٔخ٤ٗش  ٝػٔخ٤ٖٗ ػخٓخ  ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ػَٔ ٬٣ٞ١  ه٤َ  

. حًؼَ ٖٓ ٓخثش ػخّ 

:  ٖٝٓ  ٗؼَٙ   ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

 ريَُض   ٖٓ   ٗللخص    حٍُٞى      رخ٥ِء     
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َِ     ٝحُ٘خِء                                             ٖٝٓ  ٛزٞكي   ىٍ   ح٩ر

 

 ٓخ   ر٤ٖ   رطٖ   رؼ٤َحٕ   كِِض     رٚ  

       ا٠ُ   حُلَحى٣ْ   ا٫   ٗٞر٪      أهٌحِء                                     

 

 كؼي   ٛٔي   ػٖ    ١ٍَف      ٣ٔخٍٓٚ     

    ؿٌِق    طِلَغ    ١َٔحً    ر٤ٖ    أك٘خِء                                           

 

 كل٢  ؿي  ُي   ٖٓ   َُٛحَء     ٛخك٤ٍش      

   رط٤َٗخ   رخً    ٓخء    ٤ُْ      ًخُٔخء                                          

 

 ٓٔخ     طو٤َ     أ٫ٝٛخ        ٝأٝىػٜخ    

     ٍد   حُوٍٞٗن   ك٢   ؿٞكخَء     ٤ٓؼخِء                                       

 

 ٍحف   حُلَُحُص   ػ٤ِٜخ   ك٢      ؿيحُٝٚ   

      ٝرخًَطٜخ        ٓلخرخٌص          رؤٗٞحِء                                       

 

 كخٓظ٘لٞ حُوطَ ٓخ ٠ٗٝ ح٤ُٜٔق ُٜخ    

     ٝحٓظزيُض   ؿيىحً   ٖٓ   رؼي     أ٠ٗخء                                        

 

 ط٢٘٘    كٞحَٛ    ًخ٥ًحٕ       ٓ٘٘ؤس      

   ٓؼَ   حُـٔخٕ   ػوٞىحً    أ١      اٗ٘خء                                          

 

 كظ٠   اًح   كٌض   حُلز٘خٕ      ٗخثِشً  

       ىْٛ   حُؼ٘خه٤ي   ك٢   ُلخَء      ه٠َحء                                       
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 ٍحكض  ُٜخ   ػٌٜذ   ٗؼٌغ     ِٓٞكشٌ    

     ىًٖ   حُظزخ٣ٖ   ٖٓ   ًٞػ٠   ٍٝٓٞحء                                         

 

 طـ٢٘  ػ٠ِ  حُؼ٤ٖ  ٓخ  أٗض     ٓوخ١لٚ   

      كظ٠  اًح   ٤َٛ   ك٢   ًِلخء     ؿٞكخِء                                       

 

 ٝحٓظوِٚ  حُؼلٞ  ٖٓ  ًٍٝد    ٍِِٓٔٔش      

   ٖٓ    هزَ    ؿخثٍِش    ك٤ٜخ       ربرطخء                                           

 

ٍٖ  أ٠ٍٓ     رٔؼظٍَى     ٛخٍص  ا٠ُ  ١ٝ

      ٓخ   ر٤ٖ    ػوزش    ارَحِى    ٠ٍٓٝخء                                          

 

 كظ٠  اًح   أ٠ٗؾ   ح٢ُٔٓٞ   ٛللظٚ    

     هطَحً      ٝحػوزٚ      هَح        رؤٗيحء                                          

 

ِٕ   ٓلظٍ٘ي     ٤ٛ٘ض ػٖ حُْ٘ٔ ك٢ ه٤طٞ

ّ    حَُحفِ     ؿيحءٖٓ  ِّ  ح٤ُٜٞى    ٧

 

ِٜخ   ًخُٔٔظوق      رٜخ    ِٔ  ٓخ   ُحٍ   ٣ُٜ

ٍّ   ؿ٤َ     ٗٔخِء                                               ػَٜ  حُ٘زخد   ً٘خ

 

 ٣ُط١َ  ٓٞحٛخ   اًح   ٤ٓٔض     ٓيحكؼشً   

      ػٜ٘خ   ٣ٝٞٓؼٜخ   ٖٓ    ًَ    اٍُحء                                         
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 ٣ٜٔٞٓخ     حُز٤غ     أك٤خٗخً       ك٤ٔ٘ؼٚ  

       إٔ    هي    ٣ئِٜٓخ     ٣ٞٓخً       ٩ػَحء                                       

 

 كظ٠  اًح  حُيَٛ  أرو٠   ٖٓ   ٬ُٓظٜخ     

    ؿَِء   حُل٤خِس   ٝهي   أُٟٞ      رؤؿِحء                                          

 

 ىرض   ح٤ُٚ   ٖٓ    ح٧كيحِع      رخِٓشٌ   

ٍِ      ط٤ٔخء                                               أرٌض   ػٞحرَي   ٖٓ    أكزخ

 

ٌٍ      رلظٞطٜخ      كٔخص   ٝحُوِذ    ٓ٘ـٞ

     ُْ  ٣٘ق   ٖٓ   ٗـ٤٘ٚ   ػِش     حُيحء                                        

 

 كظ٠ حًح أُٓ٘يص  َُِ٘د    ٝحكظَٟض    

     ػ٘ي    حَُ٘ٝم     رزٔخ٤ٖٓ       أًلخء                                        

 

 ك٠ض  هٞحطٜٔخ  ك٢   ٗؼض     ٝحٛلٜخ     

ِٖ     َٓٛخء                                             ػٖ  ٓؼَ  ٍهَحهٍش  ك٢  ؿل

 

 ُْ  ٣زن  ٖٓ   ٗوٜٜخ   ا٫     طٞٛٔٚ    

  كخ٢ُ٘ء  ٜٓ٘خ   حًح   حٓظؼزض     ًخ٬ُء                                          

 

 طٔخُؽ  حَُٝف   ك٢   أهل٠     ٓيحهِٚ  

ٌٍ        رؤٟٞحء                                               ًٔخ     طٔخُؽ     أٗٞح

 

 ٣ٍلخٗشُ  حُ٘لْ   طٜٟٞ   ػ٘ي     ٗٔظٜخ   
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      ؿخءص  رٌحى   ٍٝح٣خص   حرٖ     ى٣لخء                                        

 

 ؿخٕ حُِٔحُؽ ُٜخ ٍهٜخً  ػ٠ِ    ١ٍَد 

ٌْ     ر٘يٍحء                                               كخٛظخؽ   ك٢   هؼَٛخ   ٍه

 

 ٣ل٢ٌ  ططٞهٜخ   رخٌُؤّ   ٖٓ     ًٍٛذ   

      ١ٞهخً  أ١خكض   رٚ   ٝحٝحص     ػَٔحء                                        

 

ٌٍّ       كؼَٗٚ     ػْ    حٓظلخٍ    ُٜخ    ى

ٌٕ  ػ٠ِ    حُٔخء                                              كظ٠  حٓظوَ  ُٜخ  ػَ

 

ٌٕ  ر٬   ١ٍ٘ذ   ٖٓ   كٞهٚ     ُرٌي    ػَ

       هي  ؿَ  ػٖ  ٛلٍش  ك٢  كٖٔ    ٫٧ء                                      

 

    ٌَ ٍٍ   ُٜخ     ٗظ  ٫   ٣ٔظط٤غ   ٓ٘خ   ٗٞ

     كظ٠   طؼٞى   ُٚ    ُلظخص      ك٫ٞء                                         

 

 ًؤٕ  طؤ٤َُق  ٓخ   كخى   حُِٔحُؽ     ُٜخ    

     ٌِٓن   طـِِٜخ   ػٖ    ظَٜ      ٍه٘خء                                       

 

 ٫  ٢ٗء  أكٖٔ  ٜٓ٘خ  ك٢     طَٜكٜخ    

     ٖٓ  ًق  ٓ٘ظطن   ح٧ػطخف     ٝٗخء                                        

 

 حًح  ؿَص  ُي  طلض   ح٤َُِ     ٓخٗلشً 

        ٓيص     ه٬ُي     أ١٘خرخً        ر٫٨ء                                       
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 طِي   حُظ٢   ٝٓٔظ٢٘   ؿ٤َ     ٓلظْ٘   

ِٕ    ٝٓٔظ٢٘      رؤٓٔخء                                            ْٝٓ    حُٔـٞ

 

 ٫  أطزغ   حُِٜٞ   ك٤ٜخ   ؿ٤َ     ٓظَػٍش     

    ٜٓ٘خ   طلٖ٘   ٢ُ   ك٢    ًَ      َٓحء                                         

 

َُ     ٝحكيٍس    ٓخ  أ٤١َذ  حُؼ٤ٖ  ٫ُٞ  ًً

       ك٤ٜخ      ٓلخٍهشٌ      ر٤ٖ        ح٧كزخء                                      

 

ُٕ     رٚ      ٌٖ   طٌٞ  ٌٛح  حُ٘ؼ٤ْ   ٫ٝ   ػ٤

    ٌٛ٘ي    رَحر٤ٍش    ٖٓ    رؼي       أٓٔخء                                          

 

 

   ****************************************   
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                                      27 
 
 

  علً بن الجهم              

 
 
 
 

 بن مسعود بن أسٌد بن            هو أبو الحسن علً بن الجهم بن بدر
أذٌنة بن كرار بن بكعب بن مالن بن عتبة بن جابر بنالحارث بن عبد 

البٌت بن الحارث بن سامة بن لإي بن ؼالب بن فهر بن مالن بن النضر 
.  المرشً السامً بن كنانة وكنٌتة أبو الحسن  

 
       اختلؾ  المإرخون فً  تارٌخ والدته  اال ان  اؼلبهم  اعتبروا 

.  للمٌبلد   803 للهجرة  عام 188\ والدته عام 
 

        ولد فً البادٌة  فً  اطراؾ  بؽداد   سٌسبلً ألسرة عربٌة متحدرة 
من لرٌش أكسبته فصاحة اللسان وأحاطت موهبته الشعرٌة بالرزانة 

والموة  وحمتها من تؤثٌر المدنٌة واالختبلط  باالعاجم فً مدٌنة بؽداد 
. التً كانت تعج بالوافدٌن من أعاجم  الببلد المحٌطة  بها

  
:         شاعر مشهور  ٌمول الخطٌب صاحب تارٌخ بؽداد

له دٌوان شعر مشهور، وكان جٌد الشعر عالما بفنونه  وله اختصاص ) 
. (كان معاصراً ألبً تمام. بجعفر المتوكل   وكان متدٌناً فاضبلً 

 
حسن الوجه ذكا الفإاد كثٌر النشاط ظهرت - على  بن الجهم -     كان 

علٌه  الفطنة والنجابة منذ طفولته  فكان ٌملا البٌت وثباً ولعباً وجلبة 
حتى أللك والده  بضوضابه  فطلب  والده  من معلمه  فً الكتّاب بؤن 

ٌحبسه فً الكتّاب فحٌنما رأى على أصحابه ٌنصرفون إلى بٌوتهم وهو 
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محبوس  ضاق به  صدره  وشعر بضٌم  فؤخذ لوحه وكتب علٌها  ٌشكو 
: اباه الى امه 

 
    ٌا أمتا  أفدٌن  من   أم  

                                      أشكو إلٌن فظاظه الجهم 
لد  سّرح  الصبٌان  كلّهم   

                                           وبمٌت محسوراً ببل جرم 
 

. وأرسلها  مع احد  من ا صدلابه    إلى أمه
 

       ولٌل انه  كتب  فً لوح  احدى البنات الصؽٌرات   كانت معه فً 
: الكتّاب شعرا  وهو  اول بٌت لاله من الشعر

 
      ماذا تمولٌن فٌمن َشفهُ َسَهٌر  

                                         من َجهِد ُحبِن حتى صاَر َحٌرانا 
 

 وكان عمره عشر سنوات  ولاله فً الؽزل  
 

    عاش علً بن الجهم  شبابه فً بٌبة صحراوٌة لاسٌة، على الرؼم 
من شاعرٌته  الفذة التً تتؤجج فً صدره اال ان االنسان ولٌد بٌبته متاثر 
بها حتما  وتتكون فٌها ومن خبللها  شخصٌته وآثارها، لذا لٌل عن علً 

. بن الجهم ان لساوة البادٌة اثرت فٌه كثٌرا
 

            نشؤ  علً بن  الجهم  فً أسرة  جمعت بٌن العلم واألدب 
والوجاهة والثراء فمد كان أخوه  األكبر دمحم بن الجهم مولعا بالكتب 
ولراءتها وذكر الجاحظ أنه كان معدوداً من كبار المتكلمٌن جمع بٌن 

ثمافتى العرب  والٌونان وكان ٌجادل الزنادلة فً مجالس المؤمون  ففً 
هذه البٌبة نشؤ  ولكنه أهتم بالثمافة العربٌة دون الٌونانٌة  ووهب نفسه 
للشعر دون ؼٌره  من الثمافة  وأعرض عن مذهب المعتزلة وكان مٌاال  

إلى مذهب اهل الحدٌث  وكانت الدولة العباسٌة فً هذه الفترة   ملٌبة 
.  باألختبلفات المذهبٌة والسٌاسٌة تحت شعار األسبلم
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      عاصر  علً  بن  الجهم  ثبلثة  خلفاء  عباسٌٌن  هم  المؤمون   
و لم  ٌمرب من أي خلٌفة  عباسى، ولكن  كان ٌوثك .والمعتصم  والواثك

عبللاته  مع المفكرٌن  والشعراء  و مع رموز ذلن العصر ممن ٌتفمون 
معه فً أفكاره، فربطته عبللة فكرٌة عمٌمة  مع األمام أحمد بن حنبل  

ولم ٌمبل على باب الحكم إال . وعبللة شعرٌة  جمٌلة مع الشاعر أبً تمام
عندما تولى الحكم الخلٌفة المتوكل الذي أشتهر بإنتصاره لمذهب أهل 

بٌنما كان الخلفاء الثبلثة السابك .الحدٌث الذي مال الٌه علً بن الجهم
كما - بٌنما  كان ٌنتمى إلى اهل الحدٌث. ذكرهم كان ٌتبعون فكر المعتزلة

و الذٌن ٌمفون عند ظاهر  الكتاب  والسنة  النبوٌة  وكان متدٌنا  - اسلفت 
: فخورا  بتدٌنه  وٌمدح به وفً ذلن ٌمول 

 
أَهبلً َوَسهبلً بَِن ِمن َرسوِل  

                                        ِجبَت بِما ٌَشفً ِمَن الؽَلٌل 
 

بُِجملٍَة تُؽنً َعن التَفصٌِل  
                                         بَِرأِس إِسحَك بِن إِسمعٌِل 

 
لَهراً ببِل َختٍل َوال تَطوٌِل  

                                          جاَوَز نَهَر الُكِرّ بِالُخٌوِل 
 

تَردي بِِفتٌاٍن َكؤُسِد الؽٌِل  
داٍت   َطلََب   الذُحوِل                                            ُمعَوَّ

 
ُخزِر العٌُوِن َطٌِّبً النُصوِل 

                                     ُشعٌث َعلى ُشعٍث ِمن الفُحوِل 
 

َجٌٌش ٌَلُؾُّ الَحزَن بِالُسهوِل 
                                       َكؤَنَّهُ     ُمعتَِلُج    الُسٌوِل 

 
ٌَسوُسهُ َكهٌل ِمن الُكهوِل  

                                        ال ٌَنثَنً ِللَصعِب َوالذَلوِل 
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  أخذ اسم على بن الجهم ( هجرٌة 218- 198)فً خبلفة  المؤمون.     
ٌشتهر   وروى الناس شعره حتى وصل إلى المؤمون وروى أخاه دمحم بن 

: الجهم أن المؤمون  دعاه فمال له 
لمد نبػ لن أخ ٌمول الشعر فؤنشدنى له  - 

:  فمال دمحم تلن األبٌات التً لالها علً 
 

أوصٌن  خٌراً به  فإن  له 
                                      سجٌة  ال   أزال    أحمدها 

 
  قٌدل ضٌفى على فى ؼس

                                       اللٌل  إذا النار نام مولدها 
 

  فاستحسنها المامون  كما أستحسن أبٌات الشعر التً لالها فً وصؾ 
:  رلعة  الشطرنج  ومنها 

 
أرض مربعة حمراء من أدم 

                                        ما بٌن إلفٌن معرفٌن بالكرم 
 

تولى علً بن الجهم  دٌوان . ( هـ227 - 218)فً خبلفة المعتصم باهلل 
المظالم  فً  مدٌنة حلوان   وهً مدٌنة فً العراق لرب جلوالء الحالٌة  

. ة  وله  فٌها  لصٌدة ٌهنا فٌها المعتصم بفتح عموري
 

فبل   ٌسمع لعلً  اال  .  ( هـ232 - 227)      اما فً خبلفة الواثك باهلل 
الملٌل من الشعر أشبه باالناشٌد اي لصابد  ابٌاتها للٌلة أوزانها  لصٌرة 
. تنم  على عدم أرتٌاح نفسى حٌث كان  الواثك ٌعامل  أهل  الحدٌث بشدة

وفى هذه المدة لد أعلن على بن الجهم كراهٌته  لوزٌر الواثك دمحم بن 
: عبد الملن الزٌات فهجاه ألبح الهجاء  ؼٌر خابؾ من جبروته

 
  أحسن من سبعٌن بٌتا سدى        

 جمعن إٌاهن فً بٌت                                            
 

  إلى دٌمة   الملن ما أحوج        
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 تؽسل عنه وضر الزٌت                                          
 

فبعد أن تمت مباٌعة . ( هـ247 - 232)       اما فً خبلفة المتوكل
 رابعة  فكانها  كانت    لصٌدة المتوكل للخبلفة انشده على بن الجهم

: خطاب العرش  فً هذه االٌام   مطلعها 
 

             ولابل   أٌهما   أنور  الشمس أم سٌدنا جعفر
 ومنها  

 
 لُلُت لَمَد أَكبَرَت َشمَس الُضحى

  َجهبلً َوما أَنَصفَت َمن تَذُكُر                                   
 

 َهل بَِمٌَت فٌَن َمجوِسٌَّةٌ 
  تُكبَُر فَالَشمُس فً ِملَّتِها                                           
 

 أَم أَنَت ِمن أَبنابِها عاِلٌم 
  تُؽفَُر ال  العاِلِم    َوَزلَّةُ                                            

 
 فَمُل َمعاذَ َّللَاِ ِمن َهفَوٍة 

 لاَل فََهل ٌَؽلَُط ُمستَخبُِر                                             
 

 الَشمُس ٌَوَم الَدجِن َمحجوبَةٌ
  َواللٌَُل ٌُخفٌها فبَل تَظَهُر                                    
 

ًَ َعلى الحالٌَِن َمملوَكةٌ  فَه
  ال تَدفَُع الِرقَّ َوال تُنِكُر                                      
 

ةً   فََكٌَؾ لاٌَسَت بِها ُؼرَّ
  َؼّراَء ال تَخفى َوال تُستَُر                                         

 
 فً ُكّلِ َولٍت نوُرها ساِطٌع  

 َوُكلُّ َوصٍؾ دونَها ٌَمُصُر                                          
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 فَماَل َهل أَكَملَها لَدُرهُ 

ذا بَدا فً ُحلٍَّة ٌَخُطُر  إ                                             ًِ 
 

 َكالُرمحِ َمهزوزاً َعلى أَنَّهُ 
  ال فاِرُط الطوِل وال َجحَدُر                                         

 
 أَحَسُن َخلِك َّللَاِ َوجهاً إِذا

  بِدا َعلٌَِه ُحلَّةٌ تَزَهُر                                         
 

 َوأَخَطُب الناِس َعلى ِمنبٍَر 
 ٌَختاُل فً َوطؤَتِِه الِمنبَُر                                             
 

 َوتَطَرُب الَخٌُل إِذا ما َعبل 
  ُمتونَها فَالَخٌُل تَستَبِشُر                                            

 
 َوتَرُجُؾ األَرُض بِؤَعدابِِه 

  إِذا َعبلهُ الِدرُع َوالِمؽفَُر                                           
 

 لاَل َوأٌََن البَحُر ِمن جوِدِه 
  لُلُت َوال أَضعافُهُ أَبُحُر                                            

 
 البَحُر َمحصوٌر لَهُ بَرَزٌخ 

 َوالجوُد فً َكفٌَِّه ال ٌُحَصُر                                         
 

       ٌعتبر علً بن الجهم شاعر الخلٌفة المتوكل  مدحه  كثٌرا ولد 
أتخذه المتوكل   خلٌبل  وندٌما  وكان  ٌفٌض  له  بؤسراره  وٌؤنس  

بمجالسته منفرداً   
 

          منح  المتوكل  على بن الجهم  بٌتا  فً بستان عند  الرصافة 
: بعد ما  مدحه  بمصٌدته  التً  ٌمول فٌها 
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   أَنَت َكالَكلِب فً ِحفاِظَن ِللُود 
 َوَكالتٌَِس فً لِراعِ الُخطوِب                                         ًِ 

 
 أَنَت َكالَدلِو ال َعِدمناَن َدلواً 

  ِمن ِكباِر الِدال َكثٌَر الذَنوِب                                         
 

         بعد ان عرؾ  ان هذا  الوصؾ  سببه  الجفاء  وللة االختبلط  
وكانت . وكانت  مدٌنة عند  جسر بؽدادوالبعد عن الحضارة والمدنٌة  

تلن المنظمة خضراء ٌانعة، وفٌها سوق  وكان علً بن الجهم ٌرى 
 والجمال فً ذلن الحً  فكانت  هذه  الناس والسوق والخضرة والنضرة
 فً  بستان حسن  والجسر لرٌب منه  الدار حسنة  تمع على شاطا دجلة

وأمر له  بالؽذاء اللطٌؾ أن ٌتعاهد به فكان ٌرى حركة الناس ولطافة 
الحضر   فؤلام فٌها  ستة أشهر على ذلن  واألدباء والشعراء  ٌتعاهدون  

مجالسته،  ثم  استدعاه  الخلٌفة المتوكل  بعد  مدة  لٌنشده  فحضر  
: فؤنشده  لصٌدته  فكانت  من عٌون الشعر العربً    ومنها  

 
ُعٌوُن الَمها بٌََن الُرصافَِة َوالِجسِر  

أَدري     َجلَبَن الَهوى ِمن َحٌُث أَدري َوال                                   
 

ًَ الَشوَق المَدٌَم َولَم أَُكن  َسلَوُت َولِكن ِزدَن َجمراً َعلى َجمِر  أََعدَن ِل
 

َسِلمَن    َوأَسلَمَن    المُلوَب   
                                           َكؤَنَّما تَُشنُّ بِؤَطراِؾ الُمثَمَّفَِة الُسمِر 

 
َولُلَن  لَنا  نَحُن  األَِهلَّةُ   إِنَّما   

                                           تُضًُء ِلَمن ٌَسري بِلٌٍَل َوال تَمري 
 

َد  ناِظٌر    فبَل   بَذَل   إِاّل   ما تََزوَّ
                                             َوال َوصَل إِاّل بِالَخٌاِل الَّذي ٌَسري

 
ًّ مـا أحـلى الـهـوى وأمـّره  خلٌل
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 بالـحلو مـنه وبـالـمــّرِ   وأعرفنً                                           
 

كفى بالهوى شؽبلً وبالشٌب زاجــراً 
 

 ٌنهنه بالزجــــر  لو أن الهوى مما                                         
 

بما بٌننا من حرمة هــل علمتمــا 
 

أرق من الشكوى وألسى من الهجـــر                                        
 

وأفضح من عٌـن المحب لـســّره 
 

وال ّسٌمـا إن أطلمت دمعة تجـــري                                           
 

وإن أنـس لؤلشٌـاء ال أنس لولـها 
 

لجارتنـا ما أولــع الـحب بالـحـر                                             
 

فما لصدٌمنــا : فمالت لها األخرى 
 

مـعنى وهـل فً لــتـله لن من عذر                                          
 

صلٌه لعل الوصل ٌحٌٌه واعلـمً 
 

بـؤن أسٌـر الحب فً أعـظـم األسـر                                          
 

فمالت أذود الناس عـنـه ولـلمـا 
 

ٌطٌب الهـوى إى لــمنهـتن الـستـر                                          
 

وأٌمنـتـا أنً لد سمعـت فـمـالتا 
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من الطـارق المصؽً إلٌنــا وما ندري                                       
 

فملت فتى إن شبتمــا كتـم الهوى 
 

األعـــنــة والعــذِر   فخـبلع  وإال                                           
 

         كان  فً حضرة المتوكل  ندماء اخرٌن  منهم  البحترى ومروان 
عند  من   حسدا   بن الجهم   لعلً وؼٌرهما  فكادوا. الجنوب بن أبى 

فؽضب علٌه .  وزعموا أنه ٌنظر إلى نساء المصر  المتوكل انفسهم  لدى
للب المتوكل وألزمه  بٌته ولم ٌسمع منه  وأن الٌترن بٌته فؤنمطع عن 

 أخبروا المتوكل بؤن  ولكنهم. هذا الحد عند  ولم ٌتولؾ الندماء .المصر
 المتوكل   علٌه  أخبلله  فؤمر  وٌعٌب  الطعن له  شدٌد علً بن الجهم 

  لصٌدة  بعث  بها  مع  أخٌه    أول ما  لاله  فً السجن بحبسه  وكان
:   إلى المتوكل  بمول فٌها 

 
      توكلنا على رب السماء  

                                       وسلمنا  السباب  المضاء 
 

     أنا المتوكلى هوى ورأٌا  
                                             وما  بالوثٌمة  من  خفاء 

 
    وما حبس الخلٌفة لى بؽار   

                                          ولٌس بمإٌسى منه التنابى 
 

راحه  لوال ندمابه حٌث  أبلؽوا س       هم  الخلٌفة المتوكل أن ٌطلك 
المتوكل بؤن علً بن الجهم  لد  هجاه  عند ذلن  أمر بنفٌه  إلى خرسان 

وأمر المتوكل والٌه  طاهر بن عبد هللا أمٌر خرسان بؤن ٌجلده  نهاراً 
: وٌحبسه لٌبل  وفً ذلن ٌمول على بن الجهم

 
       لم ٌنصبوا بالشاذٌاخ صبٌحة األ   

                                                 ثنٌن مؽموراً وال مجهوال 
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      نصبوا  بحمد  هللا ملىء  للوبهـم  
                                            شرفا وملء صدورهم تبجٌبل  

 
  أمر المتوكل األمٌر طاهر بؤن ٌطلك سراحه  فمال الشاعر لصٌدته      

:  التً مطلعها  
 

     ٌشتاق كل ؼرٌب عند ؼربته 
                                          وٌذكر االهل والجٌران والوطنا 

 
:   ٌمول اٌضا  لاصدا فٌها  المتوكل  لمحبته له 

 
أَبِلػ أَخانا تََولّى َّللَاُ ُصحبَتَهُ  

                                      أَنًّ َوإِن ُكنُت ال أَلماهُ أَلماهُ 
 

ًَ َموصوٌل بُِرإٌَتِِه   َوأَنَّ َطرفِ
                                    َوإِن تَباَعَد َعن َمثواَي َمثواهُ 

 
َّللَاُ ٌَعلَُم أَنًّ لَسُت أَذُكُرهُ           

                                     َوَكٌَؾ أَذُكُرهُ إِذ لَسُت أَنساهُ 
 

         بعد ان اطلك  سراحه  رجع إلى العراق  ثم  انتمل  إلى حلب  
وخرج    ٌرٌد  الجهاد فً سبٌل هللا أمام جحافل الروم التً كانت تهدد 

وٌستعد لها  ثم خرج من حلب   بجماعة  للجهاد ، . الدوله اإلسبلمٌة
فؤعترضه جمع من أعدابه من  االعراب  من بنً كلب   ا وكانوا اعداءه  

 للهجرة 249\فماتلهم حتى لتل  بٌن أٌدٌهم عام .. وأعداء أفكاره الدٌنٌة
.  مٌبلدٌة 873 \عام 

:  ولال  وهو ٌفارق الحٌاة         
 

           أزٌد فى اللٌل لٌل  أم سال بالصبح سٌل
 

          ذكرت اهل  دجٌل  وأٌن   منى     دجٌل 
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: و لٌل  وجدت  رلعة  معه   بعد  موته  مكتوب فٌها 
 

       وارحمتا على الؽربة فى البلد النازح ماذا بنفسه صنعا 
 

      فارق احبابه فما أنتفعوا بالعٌش  من بعده  وال أنتفعا
 

: ومن روابعه فً محبسه هذه الدالٌة 
 

     أو ما رأٌت اللٌث ٌؤلـؾ ؼٌله     
                                          كبرا و أوبـاش السبـاع تردد 

 
   و الشمس لـوال أنهـا محجـوبة      

                                          عن نـاظرٌن لما أضـاء الفرلد 
 

 و البدر ٌدركه السرار فتنجلً     
                                          أٌـامـه    و كـؤنـه      مـتجـدد 

 
 و الؽٌث ٌحصره الؽمام فما ٌرى      

                                          إال  و رٌـمـه   ٌـراح  و ٌرعـد 
 

  و النـار فً أحجـارها مخبوإة    
                                           ال تصطلى إن لم تثرهـا األزند 

 
  و الزاؼبٌـة ال ٌمٌـم كعوبهـا          

                                               إال الثمـاؾ و جـذوة تتولـد 
 

ٌد   ِؼٌَُر اللٌَالً باِدباٌت ُعوَّ
                                            َوالماُل عاِرٌَةٌ    ٌُفاُد   َوٌَنفَُد 

 
َوِلُكّلِ حاٍل ُمعِمٌب َولَُربَّما   

                                              أَجلى لََن الَمكروهُ َعّما ٌُحَمُد 
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جِ ُكربٍَة    ال ٌُإٌَِسنََّن ِمن تَفَرُّ
                                             َخطٌب َرماَن بِِه الَزماُن األَنَكُد 

 
َكم ِمن َعلٌٍل لَد تََخّطاهُ الّردى 

ُد                                                    فَنَجا َوماَت َطبٌبُهُ َوالعُوَّ
 

َصبراً فَِإنَّ الَصبَر ٌُعِمُب راَحةً  
                                            َوٌَد  ُ الَخلٌفَِة   ال تُطاِولُها  ٌَُد 

 
َوالَحبُس ما لَم تَؽَشهُ ِلَدنٌٍَِّة  

ُد                                                   َشنعاَء نِعَم الَمنِزُل الُمتََورَّ
 

ُد ِللَكرٌِم َكراَمةً   بٌٌَت ٌَُجّدِ
                                                َوٌُزاُر فٌِه َوال ٌَزوُر َوٌُحفَُد 

 
لَو لَم ٌَكُن فً الِسجِن إِاّل أَنَّهُ  

                                                 ال ٌَستَِذلَُّن بِالِحجاِب األَعبُُد 
 

ٌا أَحَمُد بَن أَبً ُدإاٍد إِنَّما  
                                                 تُدعى ِلُكّلِ َعظٌَمٍة ٌا أَحَمُد 

 
بَلِّػ أَمٌَر الُمإِمنٌَن َودونَهُ  

                                             َخوُض الِعدى َومخاِوٌؾ ال تَنفَُد 
 

ٍد   ِ ُمَحمَّ ًّ أَنتُم بَنً َعّمِ النَبِ
ُد  ًُّ ُمَحمَّ                                                  أَولى بِما َشَرَع النَبِ

 
ما كاَن ِمن َحَسٍن فَؤَنتُم أَهلُهُ 

                                               طابَت َمؽاِرُسُكم َوطاَب الَمحتُِد 
 

ٍد   أَِمَن الَسِوٌَِّة ٌااِبَن َعّمِ ُمَحمَّ
بُهُ  َوآَخُر   تُبِعُد                                                  َخصٌم    تُمَّرِ
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إِنَّ الَّذٌَن َسعَوا إِلٌََن بِباِطٍل  

                                                   أَعداُء نِعَمتَِن الَّتً ال تُجَحُد 
  

َشِهدوا َوِؼبنا َعنُهُم فَتََحكَّموا  
                                                  فٌنا َولٌََس َكؽابٍِب َمن ٌَشَهُد 

 
لَو ٌَجَمُع الَخصَمٌِن ِعنَدَن َمشَهٌد 

                                                ٌَوماً لَباَن لََن الَطرٌُك األَلَصُد 
 

فَلَبِن بَمٌُت َعلى الَزماِن َوكاَن لً  
                                                ٌَوماً ِمَن الَمِلِن الَخلٌفَِة َممعَُد 

 
تً  َواِحتَجَّ َخصمً َواِحتََججُت بُِحجَّ

                                             لَفَلَجُت فً ُحَججً َوخاَب األَبعَُد 
 

َوَّللَاُ باِلُػ أَمِرِه فً َخلِمِه  
                                                َوإِلٌَِه َمصَدُرنا َؼداً َوالَموِرُد 

 
 
 
 
 
 
 

   

 ***********************************           
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 ابن الرومً                        علً           
 

 
 
 

      هو ابو الحسن  علً  بن  العباس  بن  جرٌج ولٌل  جورجٌس  
ولمب  بابن  الرومً  لرومٌة  والده  فوالده  رومً  االصل  واما  
امه فهً  فارسٌة  وهً امرأة تمٌة  صالحة رحٌمة، كما هو واضح 

. من رثابه لها
        

 836-   هـجرٌة221 رجب 2)        ولد بالعمٌمة  بمدٌنة  بؽداد 
. مٌبلدٌة    نشؤ فً بٌبة عربٌة  وتثمؾ  بثمافتها العربٌة 

 
         كان ابن  الرومً  مولى  لعبد هللا  بن  عٌسى،  ال  ٌشّن  أنّه 

رومً األصل  فإنّه  ٌذكره وٌإّكده فً  عدة مواضع من دٌوانه 
 

       اخذ ابن الرومً العلم  والثمافة  عن دمحم بن حبٌب، وعكؾ على 
نظم الشعر مبكرا  ولد تعرض على مدار حٌاته  للكثٌر من الكوارث 

والنكبات 
 

         اخذ ابن الرومً العلم عن دمحم بن حبٌب، وعكؾ على نظم 
الشعر مبكراً، ولد تعرض فً  حٌاته للكثٌر من الكوارث والنكبات   
توالت علٌه ؼٌر مانحة إٌاه فرصة للتفاإل، فجاءت أشعاره انعكاساً 
لما  مر  به  فمد توفً ابواه  حٌث  كان  صؽٌرا  فاحتضنه  اخوه  
االكبر  ورباه  اال  انه  توفً  اٌضا   بعد  مدة  وبمً  بدون  معٌل 

فنشا وتربى على الٌتم   والحرمان  والبإس  
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       وبعد زواجه  انجب  ثبلثة  اوالد  اال ان الموت خطفهم  منه  

الواحد  بعد  االخر ٌمول فً ذلن  
 

بكاإُكما ٌْشفً وإن كان ال ٌُْجدي   
                                         فُجودا فمد أْوَدى نَظٌرُكُما عندي 

 
ًَّ الذي أْهـَدتْهُ َكفَّـؤَي للثََّرى     بُنَ

ةَ الُمْهَدى وٌا َحْسرةالُمهِدي                                        فٌََا ِعزَّ
 

أال لاتَل َّللاَّ المناٌا وَرْمٌَـها   
       من المَْوِم َحبَّات المُلوب على َعْمِد                                 

 
ى ِحَماُم المـوِت أْوَسـَط صْبٌَتً   تََوخَّ

     فلله كٌَؾ  أْختار َواسَطةَ الِعْمِد                                    
 

ٌْـَر من لََمَحـاتِِه   ًَ شْمُت الخ على حٌَن
شِد                                        وآنَْسُت من  أْفعاله آٌةَ الرُّ

 
َدى عنًِّ فؤضَحى َمَزاُرهُ   َطَواهُ الـرَّ

                                  بعٌداً على لُْرب لرٌباً على بُْعِد 
 

لمد أْنَجَزْت فٌه المناٌا وعٌَدها  
                                  وأْخلَفَِت اآلماُل ما كان من وْعِد 

 
لمَد للَّ بٌن المْهد واللَّـْحد لُْبثُهُ  

                            فلم ٌْنَس عْهَد المْهد إذ ُضمَّ فً اللَّْحِد 
 

       ثم  تبعتهم  زوجته  حٌث ماتت  كمدا وؼما علٌهم فبمً وحٌدا 
فً حٌاته  وتعمدت الحٌاة   علٌه  واظلمت  الدنٌا بوجهه  وعضه 

. الدهر بنابه  ولم ٌكن له من  اصحاب 
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      ولعل هذه األحداث   اثرت كثٌرا فً طبعه وأخبلله  فعرؾ فٌه 
التشاإم  واالنؽبلق على النفس  وأصبحت حٌاته مضطربة  فؤضحى   

ؼرٌب  األطوار خاضع  لبلهام  والتطٌر  والتخوؾ  والنظرة السٌبة    
فً الناس  فعامله  الناس بالسخرٌة منه واالبتعاد عنه واالضطهاد 
فنمم  على  مجتمعه   وحٌاته  فاثر ذلن فً حٌاته االدبٌة  فمال إلى 

.: هجاء  كل  شخص  وكل  شًء  ٌضاٌمه  أو ٌسًء إلٌه
  

لد بُلٌنا فً دهرنا بملوٍن  
                                             أدباٍء  َعِلْمتُهْم  شعراِء 

 
إن أجدنا فً مدِحهم حسدونا 

 منُهْم ثواَب الثناِء      فُحِرمنا                                      
 

أو أسؤنا فً َمْدحهم أنَّبونا 
 أشدَّ هجاِء   شعَرنا   وَهَجْوا                                       

 
لد ألاموا نفوَسهم لذوي  

  المْدحِ ُمماَم األنداِد والنظراِء                                      
 

      عاش ابن الرومً فً بؽداد ولم  ٌبرحها فً حٌاته  اال  مرة  
واحدة  حٌث  سافر الى سامراء بؽٌة  الوصول الى الخلٌفة  المعتضد  
ومدحه  اال انه  لم ٌفلح   حٌث توصل الى  وزٌره الماسم بن عبد هللا  
ولما  حاول الوزٌر ان ٌوصله الى الخلٌفة  مات  الخلٌفة مسموما لبل 

 هجرٌة 283\ ٌمؾ  بٌن  ٌدٌه  وذلن فً  سنة لبل ان ٌصل الٌه  او
 

      ابن الرومً  شاعر فحل  ٌتمٌز شعره بوضوح االفكرة  والمعنى 
الصرٌح  وٌؽلب  علٌه  طابع تشاإمً  شدٌد  نتٌجة ارزاءالدهر  
ونكباته  المتتالٌة   فشعره  ٌمتاز بالسبلسة والمرونة  بعٌد عن 

ؼرٌب اللفظ  خال  من  التعمٌد   
 

         ابن الرومً شاعر كبٌر من العصر العباسً، من طبمة بشار   
شهدت حٌاته الكثٌر من المآسً والتً تركت آثارها على لصابده ولد 
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تنوعت أشعاره بٌن المدح والهجاء والفخر والرثاء  والؽزل  وكان من 
الشعراء المتمٌزٌن فً عصره 

:  لال  فٌه  ابن خلكان
الشاعر المشهور صاحب النظم العجٌب والتولٌد الؽرٌب، ٌؽوص على 
المعانً النادرة فٌستخرجها من مكانها وٌبرزها فً أحسن صورة وال 

ٌترن المعنى حتى ٌستوفٌه إلى أخره وال ٌبمً فٌه بمٌة ٌمول فً 
: الؽزل 

 
أعانمها والنفس بعد مشولة  

                                         إلٌها  وهل  بعد  العناق  تدانً  
 

وألثم فاها كً تزول صبابتً  
                                            فٌشتد  ما  ألمى من الهٌمان  

 
ولم ٌن ممدار الذي بً من 

  لٌشفٌه  ما  ترشؾ  الشفتان                                           
 

كؤن فإادي لٌس ٌشفً ؼلٌله 
   سوى أن ٌرى الروحٌن تمتزجان                                     

 
        اجاد  ابن  الرومً  اؼلب  الفنون  الشعرٌة  وخاصة الهجاء  
فكان هجاإه   لاسً وشدٌد الولع  ٌمدم الشخص الذي ٌموم بهجاإه 

: ٌمول فً الهجاء .فً  صورة  شعرٌة  ساخرة  مثٌرة  للضحن
 

ان تطل لحٌة علٌن وتعرض 
                                        فالمخالً معروفة للحمٌر 

 
علك هللا فً عذارٌن ِمخــبلة 

                                       ولكنها بؽٌـــــر شعــــــٌر 
 

لوؼدا حكمها الً لــطـارت 
                                      فً مهب   الرٌاح كل مطٌر 
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ارع فٌها الموسً فانـن منها 

                                     شــهــد  هللا فــً اثـام كـبٌر 
 

لحٌة اهملت فسالت وفاضت 
                                    فـالـٌـهـا تـشـٌر كؾُّ المشٌِر 

 
فــاتـك هللا ذا الــجــبلل وؼٌّر 

                                     منكراً فٌن مـمـكـن الـتـؽٌٌر 
 

: و لال عنه المرزبانً 
   ال أعلم أنه مدح أحداً من ربٌس أو مرإوس إال وعاد إلٌه فهجاه  

. ولذلن  للت  فابدته من لول الشعر وتحاماه الرإساء 
: لال فً الشاعر البحتري وفٌه هجاء  

 
البُْحتُريُّ ذَنُوُب الوجِه نعرفُهُ 

                                        وما رأٌنا ذَنُوَب الوجه ذا أدِب  
 

أَنَّى ٌموُل من األلوال أَثْمَبََها    
                                     من راح ٌحمُل وجهاً سابَػ الذَنَِب  

 
أْولى بَِمْن عظمْت فً الناس لحٌتُهُ 

                                  من نِحلة الشعر أن ٌُْدَعى أبا العجِب 
 

 وحسبُه من ِحباِء الموم أن ٌهبوا 
                                            له لفاهُ إذا ما َمرَّ بالعَُصِب  

 
اً َكلحٌته  ما كنت أحِسُب مكسوَّ

                                      ٌُعفَى من المَْفِد أو ٌُْدعى ببل لمِب 
 

    تمٌز  شعر ابن  الرومً  بصدق إحساسه، فؤبتعد  عن  المواربة  
والتلفٌك  وعمل على مزج الفخر بالمدح، وفً مدحه أكثر من 
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الشكوى واألنٌن وعمل على مشاركة السامع له فً مصاببه  وتذكٌره 
باأللم والموت  كما كان حاد المزاج، ومن أكثر شعراء عصره لدرة 

على الوصؾ وابلؽهم هجاء  وحٌن  أبحر فً رحاب الشعر المختلفة  
جاء شعره ابداع فً الحركة والتشخٌص والوصؾ واالهتمام  

 الشعرٌة  بالموسٌمى
 

 لام ابن الرومً بمدح أبً الماسم الشطرنجً  والماسم بن عبد هللا 
وزٌر المعتضد   

 
       وأجاد ابن الرومً فً وصؾ  الطبٌعة   وتفوق  على كثٌر    

من الشعراء فً عصره     تفاعل  وجدانٌاً  مع  عناصرها وأجوابها 
ومن  شعره  فً وصؾ . بالتعبٌر عنها  ومن خبللها  وأؼرم  بها

: الطبٌعة 
 

ورٌاٍض تخاٌُل األرض فٌها  
                                           ُخٌبلء الفتاة فً األبراِد 

 
ًْ تناَسَجتْهُ سواٍر  ذات وش

                                              لَبماٌت بْحوِكه وؼواِد 
 

شكرْت نعمةَ الولًِّ على الوْسِمًِّ  
                                            ثم  الِعهاد  بعد   الِعهاِد

 
 فهً تُثنً على السماء ثناء 

                                        طٌِّب النشر شابعاً فً الببلِد
 

      اما حكمته  جاءت حكمة ابن الرومً نتٌجة منطمٌة لمسٌرة 
: حٌاته المتعبة  فمال

 
َن من صدٌمن مستفاد  عدوُّ

حاَب                                           فبل تستكثرنَّ من الِصّ
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فإن الداَء أكثَر ماتراهُ  
                                        ٌحوُل من الطعام أو الشراِب

 
 إذا انملَب الصدٌُك ؼدا عدواً 

                                           ُمبٌناً واألموُر إلى انمبلِب
 

     ولدأبدع ابن الرومً فً الرثاء وذلن نظراً لما عاناه فً حٌاته من 
كثرة اآلالم والكوارث التً تعرض لها وكان رثاإه الذي لاله فً ابنه 

خراب )األوسط ٌعبر عن مدى األلم والحزن فً نفسه، كما له رثاء فً 
:  ومما لاله فً رثاء أبنه (البصرة

 
ًّ إنن والعزاَء معاً   أبُنَ

                                       باألمس لُؾَّ علٌكما كفُن 
 

فإذا تناولُت العزاء أبى  
ه الُجنُن ٌِْلٌه  أن لد ضمَّ                                       نَ

 
ًّ إن أحزْن علٌن فلً   أبُن

                                     فً أن فمدتُن ساعةً حزُن 
 

وإن افتمدت الُحزن مفتِمداً 
                                        لُبًِّ لفمِدن للَحِري المَِمُن

 
 بل ال إخال شجان تَْعَدُمه 

                                            روٌح ألمَّ بها وال بَدُن
 
 اما وفاته  فؤن الوزٌر أبا الحسٌن الماسم بن عبٌد هللا بن سلمان     

بن وهب، وزٌر المعتضد، كان ٌخاؾ من هجابه  وفلتات لسانه 
بالفحش  فدس علٌه ابن فراش، فؤطعمه حلوى مسمومة،  وهو فً 

:  مجلسه  فلما أكلها أحس بالسم    لال له الوزٌر
إلً أٌن تذهب؟ - 

إلً الموضع الذي بعثتنً إلٌه :  فمال
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اذن  سلم على والدي  : فمال له
. ما طرٌمً  إلً النار: فمال له

 
- هـجرٌة  283\        توفً ابن الرومً مسموماً ودفن ببؽداد عام 

مٌبلدٌة ،  896
: -  ومن لوله  هذه االبٌات

 
كفـى بالشٌـب من نـاٍه مطـاعِ  

 
  علـى َكـرٍه ومن داع  مـجـاب                                       

 
حططت إلى النهى رحلـً وكلَّـت 

 
 باطلــً بعـدالهبــاب    مطٌَّـة                                        

 
أهـبلً : وللـُت مسلِّمـاً للسٌـب 

 
بـهادي المخطبٌـن إلى الصـواب                                      

 
ـري فـً كل ٌـوم  ألسـت مبّشِ

    بوشـن ترّحلـً إثـرالّشبـاب                                       
 

لمـد بشَّرتنـً بلحـاق مـاض 
ًَّ مـن بـردالشَّـراب                                            أحـبَّ إل

 
ٌـاً بشـران نْعٌـاً  فلسـت مسّمِ

      وإن أوعدت نفسـً بالذهــاب                                  
 

لن البشرى وما بشـران عنـدي 
 

      سـوى ترلٌع وهٌـ ن بالخطـاب                                
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وأنت وإن فتكت بـحّبِ نفسـً 
 

حـاب                                       وصاحب لذَّتـً دون الّصِ
 

فمد أعتبتنـً ، وأمـتَّ حمـدي 
 

     بَِحثِّـن خلفـهُ َعِجـبل ًِركابـً                                     
 

إذا الـحمتنـً بشمٌـك عٌشتـً 
 

              فمـد وفٌَّتنـً فٌـه  ثـوابــً                            
 

وحسبـً من ثوابـً فٌـه أنـً 
 

       وإٌَّـاه   نـثـوب إلـى  مــآب                                  
 

 ٍ ًّ لعمـرن ما الحٌـاة لكـل حـ
 

   إذا فمدت الشبـاب سوى عـذاب                                  
 
 
 
 

***************************                  
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29 

    البحتر ي                       
 

 

 
رٖ ٬ٍٔٗ رٖ  رٖ  ٣ل٠٤   الولٌد بن عبٌد ابو عبادة هو           

. الطابٌة– بحتر – الطابً  ولمب بالبحتري نسبة الى عشٌرته ؿخرَ
 

\  سنة  حلب فً الشام مدٌنة من اعمال(منبج )  ولد فً لرٌة       
 منطمة تمع بٌن   وهً 206\  مٌبلدٌة  ولٌل821-   هجرٌة200

حلب والفرات تتمٌز بجمال طبٌعتها وفصاحة أهلها فكان لذلن أثره 
   الفصاحة تعلم   ولد أ نش اه وفً العمٌك فً شحذ موهبته الشعرٌة 

   طفبل   الشعر لال لد  الشعر   فطر على  محٌطه  وذوٌه  ولٌل من
    التعلك بالجمال  إلىتوالة لبلسنى  لما  فٌها من  مٌل  شدٌد   نفسه و
 

بنت زرعة  علوة )عشك  علك بفمد  عرؾ الحب فً صباه          
   حتى شعره  فً   ٌذكرها   التً ظل  حبٌبة  الصبا  تلنو (الحلبٌة

من  العٌش  امور  وتدبٌر الحٌاة  مفردات ب انشؽاله  ؼمرة   فً  
  وؼٌرهم .الوزراء  من  وتمرب  للحكام  مدح

 :ٌمول البحتري فً علوة الحلبٌة
 

  المنام   فً ٌعترٌنً خٌال 
 لسكَرى اللحِظ فاتنِة المواِم                                         

 
 لنفسً   شجن    إنها   لعلوةَ

  لملبً المستهام  وبَلبَال                                            
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  ٌوٍم ًّ صباح  كَل  هللا  سبلم
 علٌن ومن ٌبلػ لً سبلمً                                          

 
 سماما  للبً   فً   ؼادرت لمد

 بما فً مملتٌن من السهاِم                                          
 

  ودارا  هوى   العراَق   أأتخذ
 ومن أهواه فً أرِض الشآم                                       

 
  فتفتمت  ولال نشؤ البحتري فً بٌبة طبٌعٌة تؽذي موهبته      لمد

وكان الشعراء فً ذلن العصر لد . الشعر فً الؽزل والمدٌح  فابدع 
 الرزق والثراء وما أن أحس  تحصٌل وجدوا فً المدٌح سبٌبل إلى

البحتري بمدرته الشعرٌة حتى رحل إلى الشاعر أبً تمام الذي كان 
 ٌزور حمص بعد أن تجول فً الممالن اإلسبلمٌة شرلا وؼرباً طلبا 

من من  االمراء والمادة واالثرٌاء الذٌن كان ٌمدحهم   للعطاء طلبا  
 كثٌرا  وكان  وشجعه وعرض علٌه شعره  فاستحسنه ابوتمام     

والموة تمٌز بالجدة يالشاعر أبو تمام ٌمؤل الدنٌا من حوله بشعره الذي 
 وكان الشعراء ٌمصدون  الرابعةوالخٌال الجامح وتولٌد الصور الفنٌة

 كان خبٌرا بالصنعة   حٌث أبا تمام طلبا العترافه بهم ونصحه لهم
 فلما وفد علٌه البحتري مع جمع من الشعراء لال  فً الشعر الفنٌة

 :أبو تمام للبحتري
   أنت أشعر من أنشدنً فكٌؾ حالن- 
 

 الٌه   إلى االطمبنان  البحتري  دفع  به  ابً تمام إعجاب ونجد      
   بإسه وفمره فوجهه أبو تمام الٌه فشكا البحتري  على أمور معاشه 

 متفتحة برسالة توصٌة إلى أهل معرة النعمان مإكداً على شاعرٌته ال
 للحصول على    به إلى مسٌرته الطوٌلة فً عالم المدٌح وكؤنه ٌدفع

  .أثبت البحتري أنه ظل خبٌرا به طوال حٌاتهو  والجاه المال

 فظ البحتري ألبً تمام حك األستاذٌة ونصٌحة األٌام األولى       ولد ح

   الشعرطرٌك على  خطواته االولى وهو ٌخطو

م  أنن أشعر من أبً تمالولون إن الناس ي:  للبحتري ولما لٌل

  وهللا ما ٌنفعنً هذا المول وال ٌضر أبا تمام وهللا ما أكلت الخبز :هخٍ
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 ولكنً وهللا تابع له آخذ منه ال ٌإذٌه  إال به ولوددت أن األمر كما لالوا 
   تنخفض عند سمابهيوأرض نسٌمً ٌركد عن هوابه 

 

كانت فنونه الشعرٌة متؤثرة بهذه الكلمات األولى ألبً تمام فجاء شعر ؾ 
  رشٌك العبارة وضا الصورة لوي النسٌج فصٌحا  رلٌما البحتري سهبل

  . بٌن شعراء عصره فً اسلوبه  فكان فرٌدا عذبا مطربا 

 
ما أن نضجت ؾ   والترحال  فً البحتري  نزعة للتنمل نوكا       

موهبة البحتري فً الشام وذاع صٌته حتى شد الرحال إلى حاضرة 
 فً بؽداد تمربا إلى أمراء بؽداد  واتصل بابن الزٌات وزٌر الخبلفة 
 الواثك  وكذلن بابن خالان وزٌر المتوكل  فاوصله ابن خالان الخلٌفة 

شعره وجعله من شعراء ببلطه ولطٌؾ المتوكل الذي استحسنه  الى
  رحلة المدٌح بالفتح بن خالان لابد جٌوش الخلٌفةب فبدأ . الممربٌن 

الذي امتحن صبره طوٌبل حتى أذن له بالمثول بٌن ٌدٌه بعد شهر من 
تطلع إلى الطموح و ال شدٌد   كان  البحتريوكان االنتظار ببابه 
خلٌفة نفسه ومازال ٌتودد إلى الفتح بن خالان حتى الالوصول إلى 

 فلما مثل بٌن ٌدٌه  وانشده  فرح  الوزٌر  أوصله إلى الخلٌفة المتوكل
 :كثٌرا عندما ضمن  البٌت  االتً  فً لصٌدته 

 
 ولد للت للمعلى إلى المجد طرفه

 دع المجد فالفتح بن خالان شاؼله                                  
 

  لٌل  انها   و للشعر إنشاده   بطرٌمة   ٌتفكه        وكا ن  الخلٌفة 
طرٌمة مثٌرة فمد كان البحتري ٌؤتً بحركات عصبٌة خبلل اإلنشاد، 

 له مما دفع بحساده إلى السخرٌة منه واصطناع الموالؾ المحرجة 
 ٌستطٌع   وكان البحتري ٌحاول إرضاء الخلٌفة بكل ماعند انشاد ه 

حال الخلٌفة   عن ا عبرمكتب بعض الشعر لٌل  انه من وسابل حتى 
 واسطة  البحتري اصبح شعرولد ا بحبتتجاه بعض جوارٌه توددا و

 :للرضى بٌن الخلٌفة وجارٌته ومن ذلن لول البحتري
 

 تعاللت عن وصل الُمعنّى بن الصِبّ

 وآثرت دار البعد منن على المرب                                      
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 وحملتنً ذنب المشٌب وإنه

 لذنبن إن أنصفت فً الحكم ال ذنبً                                    
 

 و وهللا ما اخترت السلوَّ على الهوى
 وال ُحلت عما تعهدٌن من الحب                                        

 
 وال ازداد إال جدة وتمكنا 

 محلن من نفسً وحظن من للبً                                      
 

 فبل تجمعً هجراً وعتباً فلم أعد
 جلٌداً على هجر األحبة والعتب                                         

 
تطلعنا ل يؼزلال تنا لشعره ولراء واشواله لبحتري خفماته     اال  ان ل

الشعرٌة بممدرته   إلى اإلعجاب   العشك  بهذا التؤثر على لدرته على 
 :ٌمول البحتري

 
 إنً ألسؤلن الملٌل           

 واتمً من سوء ردن                                        
 

 أما وصالن بعد هجرن          
 أو الترابن بعد بعدن                                         

 
 ال لمُت نفسً فً هوان          

 وانحرفت لطول صدن                                       
 

 ولو أسؤت كما تسًء          
  وددتن حك ودن لما                                        

 
 وابن   الزٌات  وابن  المتوكل  فً مدح  استمر البحتري          

ولد الشام  البحتري الىرحل    ؾ خالان   حتى لتل المتوكل ووزٌره
 لابض على جمرها  صامدا  وكانه تملبت األٌام بالبحتري ولكنه ظل
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   ظل  بؤبٌه المتوكل  المنتصر ؼدر  أن   فبعد  منهاى حتى نج
ال ندري و  بشجاعة  لؽدرولد ادان هذا ا  بشموخ   صاعدا  البحتري

   وتمدٌره زازهتإع شدٌد  إال إذا تصورنا   تلن  الحالة  واتته كٌؾ
:   الذي ٌمول فٌه للمتوكل

 
 خلك هللا جعفرا لٌم الدنٌا 

 سدادا  ولٌم  الدٌن رشدا                                             
 

 إمام الناس  شٌمة وأتم
 الناس خلما  وأكثر الناس رؼدا                                       

 
 أظهر العدل  فاستنارت به 

  األرض وعم  الببلد  ؼورا ونجدا                                    
 

 بؽداد لٌدخل فً مدح من جاء بعد ىاخرى ال عاد مرةم  ث      
 المتوكل من الخلفاء  

 
 من خلفاء دولة البحتري  عاصر  بعد المتوكل خمسة خلفاء          

 :  همبنً العباس 
 المنتصر والمستعٌن  والمعتز بن المتوكل ثم المهتدي بن الواثك ثم -

:  ومما لال فً  مدح  المنتصر المعتمد بن المتوكل 

  ٝرلـــَ ٣ٔــّي حَُحؿزٕٞ ػ٤ٜٞٗــــــْ 
  ح٠ُ ظــــــخَٛ حُٔؼـــَٝف ك٤ْٜ ؿ٣ِِش                                            

 
  طـــــَٟ ح٧ٍٝ طٔو٠ ؿ٤ؼٜخ رٔــــَٝٙ

  ػ٤ِٜـــــــــخ ٝط٢ٌٔ ٗزظٜخ رٌُ٘ٝــــٚ                                               

المال    جمع   على  حرصه  خبلل  من  البحتري ولد استطاع       
والجاه  أن ٌنمب فً شخصٌة كل خلٌفة من هإالء  لٌجد فً معرفة  

عن مواطن الموة والضعؾ  ومداخل الشخصٌة اإلنسانٌة فً كل منهم 
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وربما كان هذا هّم  ٌشؽل ذوي الطموح فً  تحمٌك  آماله  وطموحاته  
 من خبلل  بحثه  ودراسته  للوصول  الى  شخصٌة  من  بٌده

مفاتٌح األمور  وكان ٌبدأ  مدٌحه  للخلٌفة  بهجاء  من ٌكرهه  هذا 
الخلٌفة   فٌشفً  نفسه من  كراهٌة  سلفه  لبل أن  ٌسترٌح  إلى  

صورته  فً شعر الشاعر وهذه حالة  نادرة   للما نجدها عند ؼٌره 
. من الشعراء  

 ( منبج )  راسه فً  مسمطو   الشام فً      توفً الشاعر البحتري 
.  مٌبلدٌة وعمره  ثمان وسبعون عاما 897 –  هجرٌة284\ سنة

 
  باالضافة الى   والؽزل  والوصؾ  وٌؽلب على شعره المدح        

عزؾ عن  الهجاء  فمد اال والفنون ضالوله الشعر فً جمٌع االؼر
 ولٌل انه اوصى ابنه ان ٌحذؾ كل الهجاء من لول الشعر فً الهجاء 

. دٌوانه  الشعري 
 
  اختٌاره  وحسن   اللفظ  بجمالٌة البحتري وٌتمٌز شعر       

  سبكه  ولوافٌه  وشدة بحوره  فً  اختٌار   الحسن والتصرؾ
 فجاء شعره  رلٌك  المبدع وخٌاله  ولطافته واسلوبه الخاص به 

الحواشً  دلٌك التعبٌر   لمة فً الببلؼة   
 
:  الؽزل   فً لوله من ؾ 
 

 ه  على الُمشتاِق، بَعَض ُرلاِد ُرّدي
 

اتَّصاِل ُسَهاِدِه  أْو فاشِركٌِه فً                                       
 

 أْسَهْرتِِه، َحتّى إذا َهَجَر الَكَرى،
 

ٌِْت َعنهُ،َونُْمِت َعن إسعَاِدِه                                         َخلّ
 

 ولََسا فَُإاُدِن أْن ٌَلٌَن ِللَْوَعٍة،
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 َصِمٌِم فَإاِدِه  بَاتَْت تَمَْلمَُل فً                                        
 

 للهوىَولَمَْد َعَزْزِت، فََهاَن لَْلبً 
 

 ذُلَّ لٌَِاِدِه َوَجنَْبتِِه، فَرأٌِت                                            
 

 َمْن ُمْنِصفً ِمْن َظاِلٍم َملّْكتُهُ 
 

  ُوّدي، َولَمؤْمِلْن َعِزٌَز َوداِدِه               ...                      
 

 ...إْن ُكنُت أْمِلُن َؼٌَر َساِلِؾ ُوّدِه، 
 

  فَبُلٌُت،بَعَد ُصُدوِدِه، بِبِعَاِدِه                                         
 

:  ومن  مدحه  للمتوكل هذه االبٌات 

 
   بالبر صمت وانت افض صابم 

   وبسنة الل الرضٌة  تفطر                                            
 

 فانعم بعٌد الفطر  عٌنا   انه 
    ٌوم اؼر من الزمان  مشهر                                         

 
 اظهرت عز الملن  فٌه بجحفل 

   لجب ٌحاط الدٌن فٌه وٌنصر                                         
 

خلنا الجمال ٌسٌر فٌه ولد ؼدت 
  عددا ٌسٌر بها العدٌد االكثر                                           

 
فالخٌل تصهل والفوارس تدعً 

   والبٌض تلمع واالسنة تزهر                                         
 

واالرض خاشعة تعٌد بثملها 
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 والجو معتكر الجوانب   اؼبر                                          
 

حتى طلعت بنور وجهن فانجلت 
  تلن الدجى وانجاب ذان العٌثر                                        

 
 وافتن فٌن الناظرون  فاصبع  

     ٌوما الٌن بها  وعٌن تنظر                                           
 

 ومشٌت مشٌة خاشع متواضع 
   هلل  ال  ٌزهى    وال   ٌتكبر                                            

 
 فلو ان مشتالا تكلؾ فوق ما 

  فً وسعه   لسعى  الٌن  المنٌر                                        
 

       ومن شعره الوصفً ما لاله فً  وصؾ  الربٌع  
 

 

ً   حطخى حَُر٤غ حُطِن ٣وظخٍ ٟخكٌــــخ
                                              ٣ظٌِٔخٖٓ حُلٖٔ كظ٠ ًــخى حٕ 

 

ٝهي ّٗزٚ ح٤َُُ٘ٝ ك٢ ؿٔن حُيؿــــ٠    
                                             حٝحثَ ٍٍٝى ًٖ رخ٧ْٓ ٗٞٓــــــخ

  
  ٣لظوٜخ رَى حُ٘يٟ، كٌؤٗــــــــٚ

                                               ً   ٣زغ كي٣ؼخً ًخٕ ٖٓ هزَ ٌٓظٔــــخ

 
  ولد  وصؾ اٌوان كسرى فً المدابن  فً لصٌدة رابعة  وتعد هذه 

: المصٌدة  من روابع  االدب العربً 

 

خ ّٔ ـــُ٘ض َٗل٢ٔ َػ ُْ َٗل٢ٔ ُٛ  ٣َُيِّٗ

                                          َِّ ًُ كَّؼــــــــــُض َػٖ َؿيح  ََ طَ َٝ ِْ  ِؿز

 

َػ٢٘ حَُيٛـَ َِ ػ َُ  َٖ ٌَُٓض ك٤ طَٔخ َٝ 
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٢ٌَٔٗ حُظِٔخٓخً ٓــــــــــُِ٘ٚ                                          َٝ  ُِظَؼ٢ٔ 

 

ِٖ ِػـــــ٘ي١ زخرَِش حُؼ٤َ ُٛ  ٖ ِٓ  رٌَُِؾ 

ِْ ١َلَّلَظٜخ                                          ُّ طَطل٤َق رَو  ح٣َ٧ّـــــــــــخ

 

ِى ٍِ َٖ ٝح رَؼ٤ٌي ٓخر٤َ َٝ ٍٚ كَـــــــــــــــ ٍِ 

ِى                                           ٍِ ٝح َٝ ُٗـــــــَرُُٚ   ٍَ ِْ َػَِ  ِهـــــــٔ

 
لــــــ٫ًٞٔ َٓ َٕ أَٛزََق  ٓخ َِ َّٕ حُ َ ؤ ًَ َٝ 

ِّْ َٛٞحُٙ                                          ِّْ ح٧ََهــــــــ ـــــــَغ ح٧ََه َٓ 

 
َّٕ َِِٔض أَ  حُِـــــــــــ٤َخ٢ُ َُٞ طََحُٙ َػ

                                          ِّ ؤطَٔخً رَؼَي ُػــــــــــَ َٓ  ِٚ  َؿؼََِض ك٤

 

َٞ ٛ َٝ ٍّ  ٣ُ٘ز٤َي َػٖ َػـخثِِذ هَـــــــٞ

                                         ْ ِٜ ُٕ ك٤ ِْ ٫ ٣ُ٘خُد حُـــــــز٤َخ  رَِِــــز

 

٤َّش ًِ سَ أَٗطـــــخ ٍَ أ٣ََض ٛٞ ٍَ اًِح ٓخ  َٝ 

ِّ حٍِطَؼـــــــَض                                          كُـــــــــَ َٝ  ٍّ ٍٝ َٖ  ر٤َ

 

ٌَ ٞحػِ َٓ ٘خ٣خ  َٔ حُ ــــــــَٝحٕ َٝ َٗ أَٗٞ َٝ 

                                         ِْ كــــــ ٍَ لَٞف طَلَض حُِي ُٜ  ٣ُِؿ٢ حُ

 

ٍٍ ِّ ػـــــ٠َِ ك٢ حِه٠َِح زخ ِِ َٖ حُ ِٓ 

ز٤ــــــَِش                                          َٛ ٍُ ك٢  ََ ٣َوظخ ِّ أَٛلَ ٍ َٝ 

 

ِٚ َٖ ٣َــــــــــــَي٣ ٍِ ر٤َ ؿخ َِ ِػَحُى حُ َٝ 

                                         ْ ُٜ ٘ ِٓ ِّ ك٢ ُهلٍٞص  ِٝ َؿَ اِؿٔـخ َٝ 

 

ٓـــــقٍ ٍُ  َِ ِٓ ٤ُ٘ٓقٍ ٣َٜٟٞ رِؼخ  ٖ ِٓ 

٤ِقٍ                                          ُٓ َٝ ِّ ِٕ رِظُـــــَ ٘خ ِٔ َٖ حُ ــــــــ ِٓ 
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ْ ِؿيُّ ُٜ ُٖ أََّٗ ُق حُؼ٤َ ِٜ  أَكــــــــ٤خٍء طَ

                                         ِّ سُ ُهــــَ ٍَ ْ اِٗـــــــخ ُٜ ْ ر٤ََ٘ ُٜ  َُـــــ

 

ْ حٍط٤ِخر٢ َكـــــــــــظ٠ّ ٣َـظ٢َِ ِٜ  ك٤

ُْ ٣َيح١َ                                         ُٛـــــــــــ ح َّ ِْ طَظَوَ  رَِِــــــــــٔ

 

َٟٔ ًِ  َّٕ َُّٛٔض أَ َٞ طَ َٝ َِ  أَرَـــــــ٣َٝ

حُزََِٜزٌََ                                          َٝ ؼــــــــــخ٢١َِّ   أُٗــــــــ٢ٔ ُٓ

 

َّ٘يِ َػــــــ٢٘٤ طزٌِن َػ٠ِ حُ ُٓ  ٌْ  ُكُِ

                                          ٍٕ َكــــــــي٢ٓ أَّ أَٓخ َٝ َٕ َظ٢ّ٘   َؿ٤ََّ

 

ِذ ـَ ٖ َػ ِٓ  َٕ َّٕ ح٣٩ٞح َ ؤ ًَ ٘ؼَِش َٝ َٜ  حُ

                                         ِْ َٖ ِؿِ  َؿٌٞد ك٢ َؿــــــــــِ٘ذ أٍََػ

 
َٖ ِٓ آرَِش اًِ ٣َزــــــــــــيٝ ٣ُظََظ٠ّ٘  ٌَ  حُ

ُٜٓـــــَزِّقٍ أَٝ                                           ـــــؼ٢َ٘٤َ  ُِ ٢ّٔ َٔ  ٓـــــُ

 

ِْ اٍُِق َِػـخً رِخُِلـــَحِم َػٖ أُٗ ُٓ 

َِّ أَٝ                                          ِّ ػـــــَ َٛوخً رِظَط٤ِِن ِػَ ــــَ ُٓ 

 

رخَص َٝ َٔض َكظُُّٚ ح٤َُِخ٢ُ  ٌَ ٘ـ َػ ُٔ  حُ

                                         ِْ ًَُذ َٗل ــــــٞ ًَ  َٞ ٛ َٝ  ِٚ  طَـــــ١َ ك٤

 

َٞ ٣ُزي١ َػ٤َِٚ كَٜ َٝ ــــــــــــــُِّيحً  ـَ  طَ

                                         َِ َِ حَُيٛـــ ًِ ٬ًَ  ٖ ِٓ  ٌَ ٌَ ِـــــ ًَ ٢َُٓٓ 

 

٢ُِٔ حُــي٣زخؽ ٖ رُ ِٓ  َِّ  َُْ ٣َِؼزُٚ إَٔ رُ

                                        ََّ حِٓـــــظَ َٝ ِْ ـــــو َٔ ٍِ حُ ُٓظٞ ـــــٖ  ِٓ 

 
ٌَ طَؼِٞ َُُٚ ّوِ َٔ ٘ كخٌص ُٓ َُ  ُٗـــــــــــــ

                                         ِّ هُـي َٝ  ٟٟٞ ٍَ  ِّ إٝ ٍُ كِؼَض ك٢  ٍُ 
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َٖ ِٓ َُ ٫رِٔخٌص  ِٜ ِٝ كَٔخ طُـــز  حُز٤َخ

ـــــٜ٘خ                                           ٫ََّ  اِ ِٓ ِّ   ؿـــــ٬َثِ  رــــــَُ

 

ٍّٖ ِ ُِــــــــ  ٍْ ُ٘غ اِٗ ُٛ َْ ٣ُيٍٟ أَ ٤َُ 

ٌَ٘ـــــُٞٙ أَّ                                          َٓ ِْ ٗـ ِ٩ِ ٍّٖ  ٛـــــُُ٘غ ِؿــ

 

َحطَِذ َٔ ٌَؤ٢َّٗ أٍَٟ حُ َّ كَ حُوَــــــــٞ َٝ 

                                        ََ ــــــــ٢ اًِح ٓـــــخ رََِـُض آِهـــــ ّٔ  ِك

 

َٖ َكٔـــــَٟ كَٞى ٟخك٤ ُٞ َّٕ حُ َ ؤ ًَ َٝ 

هـــــٍٞف                                        ُٝ  ٖ ِٓ ِْ ِه٘ َٝ  ِّ كخ ِِ  َهَِق حُ

 

٢َٓ َٝ  َٕ َّٕ حُِو٤خ َ ؤ ًَ َٝ َِ وخٛــــــ٤ َٔ  حُ

                                         ٍٞ َٖ ُكـــــ َٖ ر٤َ ـــــؼ ّؿِ ََ ُ٣ ِْ ُُؼــــــــ َٝ 

 

ٖ ِٓ  ٍَ َّٝ وخَء أَ ِِ َّٕ حُ َ ؤ ًَ َٝ ِْ  أَٓــــــــــ

                                         ٍَ َّٝ ٗـــــَي حُِلـــــَحِم أَ َٝ َٝ ِْ  أَٓـــــ

 

َّٕ ح١ٌَُّ ٣َُ٣ُي َ ؤ ًَ َٝ ً  اِطّـــــــــــــــِزخػخ

زَق                                          ُٛ  ْ ِٜ ِْ ١خٓـــــٌِغ ك٢ ُُلٞهِ  َهـٔ

 

ص ٍَ ٍِ َىَٛحً كَــــٜخ َُٝٔ ُِِ ص  ََ ِّٔ  ُػ

                                        ١ ِّ ٢ّٓ ُِِـــــظَؼَ َ حُظـــــَؤ َٝ  ْ ُٜ رـــــخُػ ٍِ 

 

 رُِيٓــــــــــــــــٞعٍ كََِٜخ إَٔ أُػ٤َٜ٘خ

                                        ِْ  ٓٞهَلخٍص َػ٠ِ حُٜـــــَزخرَِش ُكـــــز

 

ٍُ ىح١ٍ ًحَى َٔض حُـــيح ٤َُ َٝ  ِػ٘ي١ 

                                       ُْ ٫ حُـــــِ٘ َٝ ٜ٘خ  ِٓ  ِؿ٢ٔ٘ رِِبهظَِحٍد 
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 ابن المعتز                    

 

 
  المعتز بن الخلٌفة المتوكل   دمحم عبد هللا بن الخلٌفة ابو العباس هو       

   خلٌفة بن خلٌفة بن  الخلٌفة المعتصم بن الخالٌفة  هارون الرشٌد  
 نشؤ فً الببلط مٌبلدٌة و – 861/ سنة - هجرٌة 247\        و لد 

ة ترؾ   ودالل  وتتلمذ على اٌدي اكابر العلماء فً اللؽة أالعباسً نش
   منذ طفولته  والشعروالفن  محبا لبل دب أواالدب والثمافة فنش

 
ًَ  أباه المعتزوخدامه لَتَل أتراُن المصر            إلى مكة عبد هللا  ونُف

.  ُصوِدَرْت أموالُهاته التً وهو فً ممتبل العمر، وعاش فً كنؾ جد
 ثم إلى بؽداد، ظلت حٌاته مضطربة تعانً امراء وبعد عودته إلى ُس

 ابتبلءات الدولة العباسٌة، فانصرؾ ٌلتمس السلوى فً اللهو والمجون 
جانبا من حٌاته، ولكن هذا الجانب لم ٌستطع أن ٌُخفً صورة علٍَم فاخذا 

.  ومإلؾ له حضوره فً تارٌخ الثمافة العربٌة من أعبلم الشعر العربً
 بن المعتز  بوٌع عبد هللا ـجرٌة ه296\ولما أُطٌح بالممتدر فً سنة 

  فمتله لتلة ابٌه . لكن خبلفته لم تستمر أكثر من ٌوم ولٌلةبالخبلفة 
 مهزلة   سلسلة فً  حلمة   فكان ومات ابن المعتز ممتوال فً تلن السنة

 منذ عهد   السبللة  األتران  أٌدي  على لعباس  بنً ا بخلفاء  اإلطاحة
 .(جرٌة هـ247\  المتوفً سنة جده المتوكل

 
 أبً   اساتذته واساطٌنه فً ذلن العهد أخذ ابن المعتز األدب عن          

 المتوفى سنة  وأبً العباس ثعلبجرٌة هـ286 \المتوفً العباس المبرد 
واختص به .  المرحلة تلن  وهما أشهر علمٌن من أعبلمجرٌة هـ291\
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 وعمل له رسالة فٌما أنكرته  دمحم بن هبٌرة األسدي المعروؾ بصعوداء
 .العرب على أبً عبٌد الماسم بن سبلم ووافمته فٌه

 
   إلى الممتدر العباسً  ابن  المعتز  أٌام فً  الخبلفة  آلت        

   على ابن المعتزا وألبلو  فخلعوه  واالمراء فً الدولة استصؽره الموادؾ
  (المرتضى باهلل)لمّبوه و وهو الشاعر الفاهم  العالم  فباٌعوه بالخبلفة 

 ؼلمان   علٌه وثب بعدها    ولٌلة  ٌوًما  بها فؤلاموزهو ؼٌر عابه بها  
  خادم   وسلمه إلى علٌه  فمبض   الٌها  وعاد الممتدر  فخلعوه الممتدر

:  فمضى علٌه  الحظ  لوله ٌصؾ  نفسه . فخنمه(مإنس)اسمه  له 
 
 
 للٌل هموم  الملب  اال للذة     

  نفسا  اذنت  بالتنمل  ٌنعم                                         
   فان تطلبه تمتنصه بحانة 

  مظلل      وكرم  واال ببستان                       
ٌعب وٌسمً اوٌسمى مدامة                

 كمثل سراج الح فً اللٌل مشعل                                  
 ولست تراه  ساببل عن  خبلفة 

  ومن ٌلً  وال لاببل من  ٌعزلون                                  
 
 : ٌمول ابن المعتز 
 
 نََشَرت    وجهه   فً  دٌباجة  كؤن  
  تطرٌزه حثها فً حسن تطرٌز                                    
 

 فنحن منه وفً اٌامه ابداً 
 فً مهرجان نفادٌه ونٌروز                                       
 

اذ ال ٌزال من الفتٌان ذو طروب 
   ٌعب من ذهب لد ذاب ابرٌز                                      
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ٌبلدٌة   م908 /-جرٌة  هـ296\ توفً  الخلٌفة الشاعر ابن المعتز عام 
 

كان ؼزٌر األدب . عدَّه أهل التراجم فً جملة األدباء والعلماء        
 فً  واالدب وكان مجلسه من منتدٌات الثمافة. شاعراً نالدا ببلؼٌا

:   ٌمول فً  الؽزل.ولد أخذ من كل فن من العلوم بنصٌب. عصره
 

 أَبى  َّللَاُ  ما   ِللعاِشمٌَن     َعزاُء 
 َوما   ِللِمبلحِ    الؽانٌِاِت      َوفاُء                                         
 

 تََركَن  نُفوساً  نَحَوُهنَّ     َصواِدٌاً 
 ُمِسّراِت   داٍء   ما   لَُهنَّ     َدواُء                                         

 
 ٌَِردَن ِحٌاَض الماِء ال  ٌَستَِطعنَها

 َوُهنَّ  إِلى  بَرِد  الَشراِب    ِظماُء                                          
 

 َوُجنَّت  بِؤَطبلِل  الُدَجٌِل     َومابِِه 
 َوَكم  َطلٍَل   ِمن   َخلِفِهنَّ     َوماُء                                         

 
 إِذا ما َدنَت ِمن َمشَرعٍ لَعمَعَت لَها 

ًٌّ   َولاَمت   َزأَرةٌ     َوُزلاُء                                           عِ  ِص
 

ًَّ   بِاَلَلِ   الَّذي   أَنتُما     لَهُ   َخلٌلَ
 فَما   الُحبُّ   إِال    أَنَّةٌ      َوبُكاُء                                          
 

 َكما لَد  أَرى  لاال  َكذاَن    َوُربَّما
 ٌَكوُن ُسروٌر فً  الَهوى    َوَشماُء                                         

 
 لَمَد َجَحَدتنً  َحكَّ  َدٌنً    َمواِطلٌ

  َوَصلَن   ُعداةً   ما   لَُهنَّ    أَداُء                                         
 

 ٌُعَلِّلُنً   بِالَوعِد    أَدنٌََن      َولتَهُ 
  َوَهٌهاَت   نٌٌَل   بَعَدهُ      َوَعطاُء                                          
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 فَُدمَن َعلى َمنعً  َوُدمُت    ُمطاِلباً 

  َوال  َشًَء  إِاّل   َموِعٌد     َوَرجاُء                                         
 

 َحلَفُت لَمَد اللٌَُت فً الُحّبِ    ِمنُهُم 
  أَخا الَموِت  ِمن  داٍء  فَؤٌََن  َدواُء                                         

 
:  و فً وصؾ  زهرة النرجس ٌمول 

 
  الحظنً طرفها نرجسة

   مظلم  بحر دجى  فً تلوح                                  
 

  فً الدجى صفرتها  كؤنما 
  درهم  دٌنار على  صفرة                                  

 
َضه     عن ومهما اختلؾ الناس حول حٌاة ابن المعتز، فإن ِعلَمه عوَّ

وكان -   ولو انه لم ٌحكم طوٌبل  فلم ٌخفك بها إخفالَه فً السٌاسة
  مكانةو منحه  - الخلفاء العباسٌون مؽلوبٌن بعد المتوكل  على امرهم 

 . بالعبمرٌة مإلفاته   تشهد له و فً الثمافة العربٌةجٌدة 
 
:  عنه فً كتابه الفهرست دمحم بن الندٌم لال   
 

 وكان ٌمصده فصحاء األعراب  واحد دهره فً األدب والشعر كان  )     
 كثٌر السماع ؼزٌر   ولمً العلماء من النحوٌٌن واإلخبارٌٌن وٌؤخذ عنهم

 (الرواٌة 
:  فمد لال عنهٌالوت الحموي       اما 

 
 وتؤدب   ولد لمً طابفة من ِجلَّة العلماء كؤبً العباس المبرد وثعلب) 

 وروى عنه   ولمً أبا علً الحسن بن علٌل العنزي، وروى عنه علٌهما
شعَره جماعة منهم أبو بكر الصولً فؤما شعره فهو الؽاٌة فً األوصاؾ 

 (والتشبٌهات، ٌُمرُّ له بذلن كلُّ ذي فضل
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: ولال عنه ابن خلكان
 
 لرٌَب المؤخذ سهَل  كان أدٌبا بلٌؽاً شاعراً مطبوعاً ممتدراً على الشعر) 

 مخالطاً للعلماء واألدباء معدودا من   حسَن اإلبداع اللفظ جٌَِّد المرٌحة
 .  جملتهم

 ففً شعره    وأحد أبمة الشعر المحَدث ابن المعتز أحد  شعراء البدٌعؾ  
    وَهْلَهلُة المحدثٌن  وَؼَزُل الظرفاِء ِرلَّةٌ ُملُوِكٌَّةٌ

 
 : ولال عنه ابن رشٌك

 
   وال أعجب تصنٌعاً من عبد هللا بن المعتز وما أعلُم شاعراً أكمل )    
 إال   فً بعض المواضع  تظهر تكاد  ال   لطٌفة  خفٌةٌ  َصْنعَتَهُ فإن

 وهو عندي ألطُؾ أصحابِه شعراً، وأكثُرهم بدٌعاً   الشعر  بدلابك للبصٌر
ً وافتتاناً ًَ وأوزانا  وال أرى وراءه ؼاٌةً لطالبها فً هذا   وألربُهم لواف

  وهو ٌرى أن علم البدٌع والصنعة فٌه انتهٌا إلٌه، وُختما به(الباب
 .
شواهد فً كتب  بمٌت  أشعاره فً التشبٌه والدارس لشعره  ٌجد  ان  

 وال تزال  الحظ لوله  الببلؼة والنمد على امتداد تارٌخ الثمافة العربٌة
: وما فٌه من حكمة 

 
 —خلَّ الذنوَب صؽٌرها         

  التمى  فهَو و كبٌرها                                               
 كْن فوَق ماٍش فوَق أر          

 ِض الشوِن ٌحذُر ما ٌرى--                                        
 —صؽٌرة ً رّن قال تح          

 إّن الِجباَل ِمن الَحَصى                                              
 :العمدة وجاء فً كتاب  

ًّ ومولّد؛ : الشعراء ثبلثة:  ولالت طابفة من المتعمبٌن) ًّ وإسبلم جاهل
ًّ ذو الرمة، والمولد ابن المعتز، وهذا  فالجاهلً امرإ المٌس، واإلسبلم

  (لول من ٌُفضل البدٌع، وبخاصة التشبٌه على جمٌع فنون البدٌع
 

:   شولً ضٌؾ. كتورد اما من المحدثٌن  فمد لال عنه ال
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 وهو ٌشهد   كتابَه المعروؾ باسم كتاب البدٌع ة كتََب فً أدواته وُزخرؾ)

 فهو اذن من .(بؤن صاحبه كان شاعرا عالما مصنعا من أصحاب البدٌع
اصحاب مذهب تصنٌع الشعر  

  
ا  تمٌز ابن المعتز أحد العلماء المتحممٌن بالبدٌع ومن أهم م    والول   

  تامعرفً التخصص اذ ان    له بالتحمك بالبدٌعبه شهادة معاصرٌه
 بها  وإلٌه  أصبح الخبٌر األول بحمٌمتهابحٌث  بمضٌة البدٌع انتهت إلٌه 

لى العلماء من ت ٌل   ؼزٌر الرواٌة فمد كان كثٌر السماع. ٌحتكم الشعراء
   ولكنه كان   وٌمصد فصحاء األعراب وٌؤخذ عنهم النحوٌٌن واإلخبارٌٌن

  مهتما بنمد المحدثٌن وعارؾ محاسنه  الشعر ولولبارعا فً األدب، 
وكان  من اوابل من انشد فً الموشحات وأ وجدها   الحظ  لوله فً  

: احد الموشحات 
 

       اٌها السالً  الٌن المشتكى  
                                          لد  دعونان  وان  لم تسمع 

 
 وهو ٌُناصر   ومن الشعراء المولدٌن ابن المعتز شاعر محدث        ؾ

ر له ماثلة فً الوجود  حمٌمة  هذا الشعر أصبح ؾ   الشعر المحدث وٌُنّظِ
 وما عاد ٌُعاُب منه إال ما سمط فً التكلؾ   مرحلتهمعه عل اؾت ت العربً

  ق السلٌم  الذي تؤباه الفطرة والذو الممموت
   

 َهَجَم  الّشتاُء،   ونحُن     بالبٌَداِء
 والمَطُر   بّل   األرَض     باألنواِء                                         

 
 فاشرب على زهر الرٌاِض ٌشوبهُ 
  زهُر الخدوِد  وزهرة  ُ  الصهباِء                                         

 
 من لَهوة ٍ تُنسً الهموَم وتَبعَُث   ال
 ّشوَق الذي لد ضّل  فً    األْحشاِء                                        

 
 تخفً الزجاجة ُ  لونها  ،    وكؤنها
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 فً  الكّؾ  لابمة  ٌ   بؽٌَِر     إناِء                                         
 

كان لحٌاته السعٌدة المترفة اثرا كبٌرا فً شعره ولد طؽى على و      
. شعره الوصؾ  فوصؾ الطبٌعة والمصور والحٌاة السعٌدة  

 
 َولَفُت  بِالَروِض  أَبكً  فَمَد ُمشبِِهِه

 َحتّى  بََكت  بِعٌُونً   أَعٌُُن   الَزهِر                                       
 

 لَو لَم تُِعرها  ُجفونً  الَدمَع تَسفَُحهُ
ستَعاَرتهُ   ِمَن    الَمَطِر                                         ِلَرحَمتً   اَلِ

 
 سابِلٍَة    األَجفاِن     فََمن    ِلباِكٌَِة

  َظلَّت  ببِل   فَِكٍر   تَبكً   ببِل     فَِكِر                                      
 

  َحتّى إِذا  اللٌَُل  أَرخى  ِستَر    ُظلَمتِِه
 َوساَعَد اَجفانَها  َجفنً  َعلى    الَسَهِر                                    
 

 ال تَزَدري ٌا  اِبنَةَ  األَلواِم  ذا    َكَرٍم 
 إِن َرثَّ ثَوباهُ َواِستَعصى َعلى النََظِر                                        
 

 إِن    تَبَل    ِجدَّةُ    ثَوبٌَِه      فَبٌَنَُهما
ُق  بٌََن   الهاِم     َوالمََص                                      ر  َسٌٌؾ  ٌُفَّرِ

 
    اما آثاره االدبٌة  والثمافٌة   فمد   ترن  ابن المعتز اثارا فً الثمافة 

: واالدب والشعر  اذكر منها ماٌلً 
 كتاب البدٌع - 1
كتاب طبمات الشعراء - 2
 كتاب اآلداب  – 3
 فصول التماثٌل فً تباشٌر السرور – 4
 محاسن شعر أبً تمام ومسابه    -5
 . دٌوان شعر، مطبوع – 6

:  اما ؼٌرالمطبوعة  وذكرت فً  الكتب المعتبرة  فهً 
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 - كتاب الزهر والرٌاض   - 1
 مكاتبات اإلخوان - 2
 -كتاب الجوارح والصٌد   - 3
 – كتاب السرلات  - 4
 – أشعار الملون  - 5
 – كتاب حلً األخبار  -  6
 كتاب التفات الشعراء المحدثٌن  -  7
 - كتاب الجامع فً الؽناء   - 8 
بوح  -  9  –كتاب أرجوزة فً ذم الصَّ
. ة وعرٌب المؽنٌتٌنيأخبار شار - 1 
 

:   وختاما  اذكر   له هذه المصٌدة 
   

 أاَل  ما  ِلمَلٍب  ال  تُمَّضى     َحوابُِجه
 َوَوجٍد  أَطاَر  النَوَم  بِاللٌَِل   الِعُجه                                       
 

 َوداٍء  ثَوى  بٌََن  الَجوانِحِ     َوالَحشا
  فََهٌهاَت  ِمن   إِبرابِِه   ما     ٌُواِلُجه                                    

 
 أاَل  إِنَّ  دوَن  الَصبِر  ِذكَر    ُمفاِرٍق

  َسمى  َّللَاُ   أٌَّاماً   تََجلَّت   َهواِدُجه                                     
 

ِه  َؼزاٌل  َصفا   ماُء   الَشباِب     بَِخّدِ
 فَضالَت   َعلٌَِه   سوُرهُ      َوَدماِلُجه                                     
 

 َوُمنتَِصٍر  بِالؽُصِن  َوالُحسِن    َوالنَما
 َوُصدغٍ أُدٌَرت فَوَق  َورٍد  َصواِلُجه                                        

 
َم  فٌِه  البٌَُن  َوالَدهُر     ٌَنمَضً   تََحكَّ

 فَِللَِّه   َرأٌي   ما   أََضلَّت     َمناِهُجه                                      
 

 َوآِخُر  َحّظً  ِمنهُ   تَودٌُع     ساَعٍة
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  َولَد َمَزَج  اإِلصباَح  بِاللٌَِل    ماِزُجه                                     
 

َد حادي الَركِب َواِنَشمَِّت العَصا   َوَؼرَّ
  َوصاَحت بِؤَخباِر  الِفراِق    َشواِحُجه                                      

 
 فََكم َدمعٍَة  تَعصً  الُجفوَن    َؼزٌَرٍة

 َوَكم نَفٍَس  َكالَجمِر  تَدمى    َمخاِرُجه                                      
 

 َوآِخُر   آثاِر   الَمَحبَِّة    ما      تَرى
  َطلوٌل   َوَربٌع   لَد   تَؽٌَََّر    ناِهُجه                                        

 
 أََضرَّ بِِه  َصوٌب  ِمَن  الُمزِن    وابٌِل
 َوَكشُؾ   ِرٌاحٍ   ذاِرٌاٍت   َدواِرُجه                                          

 
 أاَل  إِنَّ  بَعَد   النَؤيِ   لُرباً     َوأَوبَةً

  َوتَحَت ِؼطاِء الُحزُن  َوالَهمُّ    فاِرُجه                                     
 

 َوٌَوِم   َهجٌٍر   ال   ٌُجٌُر      ِكناُسهُ
ًَّ الَمها  َوهَو  واِلُجه                                         ِمَن الَحّرِ َوحِش

 
 ٌََظلُّ   َسراُب   البٌِد    فٌِه      َكؤَنَّهُ 

 َحواشً   ِرداٍء   نَفََّضتهُ    نَواِسُجه                                       
 

َضٌُت  لَهُ  َوجهً  َوَعزماً     ُمُإٌَّداً ًَ 
  أَراِوُحهُ    حٌناً    َوحٌناً      أُواِلُجه                                      

 
ُم      لاِرحاً   َكؤَنًّ   َعلى   َحمبا   تَمَدُّ

  َكِمثِل ِشهاٍب طاَر فً الَجّوِ    ماِرُجه                                      
 

ُق    أَسناها     لَوالَِح       لُربِِه  ٌَُسّوِ
  فَؤَلمٌََن    َحمبلً    أَعَجلَتهُ      نَواتُِجه                                    
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 َرَمٌَن    َعلى    أَفخاِذِهنَّ       أَِجنَّةً 
 َكما  أَزلَمَت  َولداَن   نَسٍر     َجآِدُجه                                      

 
 َوٌَرفَعَن   نَمعاً    َكالُمبلِء      ُمَهلَهبلً

 
 تَموُج  َعلى  َظهِر  البِبلِد     َموابُِجه                                       

 
 َوٌاُربَّ  َمطروٍق   لََمرُت     َؼٌوَرهُ 

  َوطاَوعُت  فٌِه  ُحبَّ  نَفٍس    أُعاِلُجه                                     
 

 فَرٌَدٌِن   ال    نُلمى    بِِعلٍم      َكؤَنَّنا
ٍ     َسوابُِجه                                      ًّ   نَِجٌّاِن  ِمن   َمكٍر   َخِف

 
 إِلى أَن تََولّى النَجُم َواِنَخَرَق    الُدجى

 َكؤَنَّ  ِضٌاَء  الفَجِر  بِاألُفِك    باِعُجه                                       
 

ها     ُمضَمراتُهُ   َوأُبُت  َوبً  ِمن  ِوّدِ
 َوداِخلُهُ   ِسرٌّ    َوِللناِس      خاِرُجه                                      

 
  َوٌا  ُربَّ  ٌَوٍم  لَد  َسبَمُت     َصباَحه

  بَِموِكِب    فِتٌاٍن    تَسٌُل      هَماِلُجه                                    
 

 َوإِبرٌُك  َشرٍب  لَد   أََجبُت     ُدعاتَهُ
 َكؤَنَّ ُمدٌَر الراحِ فً الَكؤِس    داِرُجه                                      
 

 َوٌَنمَضُّ   بِاألَرواحِ   روُح     ُمداَمٍة
  ٌَكوُن   بِؤَفواِه   النَدامى      َمعاِرُجه                                    

 
 َولَد ِعشُت َحتّى ما لَدى  َوجِه    ُمنٌٍَة

 ٌَعوُد   إِلٌَها   ِمن   فُإاِدَي     عاِلُجه                                    
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 ******************************************       
 
 
 
 

                                   31 
                           

بكر بن حماد الزناتً 
 
 
 

 هو  ابو  عبد الرحمن  بكر بن  حماد بن سمن بن إسماعٌل             
الزناتً التاهرتً  نسبة الى زناتة المبٌلة البربرٌة الشهٌرة  و التاهرتً 

و هً إحدى والٌات  (تٌهارت)نسبة الى مدٌنة  تاهرت  و تسمى الٌوم 
. ؼرب الجزابر

 
 هجرٌة  بمدٌنة  تاهرت فً بٌت شرؾ و علم 200\           ولد سنة

وكانت مدٌنة تاهرت انذان عاصمة الدولة الرستمٌة و التً تعتبر أول 
دولة  للخوارج  فً العالم اإلسبلمً  ولد أسسها  عبد الرحمن بن رستم 

 م  وٌعتبر اإلمام 788- هجرٌة  171\ الفارسً األصل المتوفً سنة
األول لهم  و لد  نالت  تاهرت إزدهارا ثمافٌا و أدبٌا كبٌرا فمصدها 

العلماء و األدباء و ظهرت فٌها حركة  علمٌة  ادبٌة  ثمافٌة  واسعة  
وازدهرت الحركة الصناعٌة والتجارٌة فٌها حتى انها  

ولد . نافست حواضر العالم اإلسبلمً آنذان فً المشرق و األندلس
:  وصفها الشاعر ووصؾ الطمس البارد لمدٌنة تاهرت ٌمول 

 
ما أصعب البرد ورٌعانه 

 وأطرؾ الشمس بتاهرت                                       
 

تبدو من الؽٌم إذا ما بدت 
                                          كؤنما  تنشر  من تحت 
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. فنحن فً بحر ببل لجة 
   تجري بنا  الرٌح على السمت                                 

 
نفرح بالشمس إذا ما بدت  

                                      كفرحة  الذمً  بالسبت 
 
 

           وكان والده رحمه هللا شدٌد الحرص على تربٌته و توجٌهه  
الوجهة  الصالحة  الصحٌحة و كان ٌحفظه المرآن الكرٌم  وٌستصحبه  
إلى  دور  العلم   و مجالس  المضاء و دروس الفمهاء و سماع الحدٌث 
الشرٌؾ وارسله إلى المشرق العربً لدراسة العلوم  و األدب فحٌن بلػ 
سن السابعة عشرة من عمره ؼادر تاهرت لطلب العلم و مبللاة الشٌوخ 

 هـجرٌة  فؤخذ بها عن علمابها كاإلمام 217\فالتحك بالمٌروان سنة 
سحنون صاحب المدونة الشهٌرة فً الفمه المالكً ، وعون بن ٌوسؾ  

و ؼٌرهما  ثم انتمل إلى مصر التً لم ٌطل ممامه بها  حٌث نجده فً 
 هجرٌة  فً خبلفة  المعتصم ورحلته الى 219\ أو 218\ بؽداد سنة

المشرق لم تمتصر على  بؽداد اذ انتمل منها الى الكوفة والبصرة البصرة  
وؼٌرهما ولمً علماء الحدٌث الشرٌؾ فسمع منهم   وتزود بعلوم الدٌن 

واللؽة واألدب على اٌد ي األبمة األعبلم و األدباء و اللؽوٌٌن و الشعراء  
مسدد بن مسرهد ابو :  فحضر مجالسهم و أخذ عنهم ومنهإالء العلماء 

الحسن االسدي فً الحدٌث  و ابو عبد هللا المروزي نعٌم  بن حماد 
الخزاعً   وابن االعرابً  ابو عبد هللا دمحم بن زٌاد الهاشمً  فً اللؽة و 

ابو ٌعموب التمٌمً الحنظلً  اسحاق بن راهوٌه  وزهٌر بن عباد بن 
بن  (عبد السبلم  )ملٌح بن زهٌر الرواسً  الكوفً  وابو  سعٌد  سحنون

سعٌد بن حبٌب التنوخً و ابو حاتم سهل بن دمحم  بن عثمان  السجستانً 
ومن أعبلم الشعراء  أبو تمام ودعبل الخزاعً  وعلً بن الجهم 

. فتعلم العربٌة و النحو  و البٌان  و العروض . وؼٌرهم
 

:        ومن شعره  فً لصٌدة ٌخاطب لاتل االمام علً بن ابً طالب  
 

لُل البِن ملجَم واأللداُر ؼالبةٌ 
هدَّمَت وٌحَن لئلسبلِم أركانا                                            
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لتلَت أفضَل من ٌمشً على لدٍم   

َل النَّاِس إسبلماً وإٌمانا                                              وأوَّ
 

      عاد بكر بن حماد إلى المؽرب العربً  فتولؾ لٌستمر أوال  بمدٌنة 
المٌروان التً كانت تحت حكم األؼالبة  فاشتؽل بالتدرٌس فً مسجدها 

الجامع  
و لصده طبلب العلم و محبً الحدٌث الشرٌؾ للسماع منه   كما سمعوا 

منه دواوٌن الشعراء فً المشرق  ثم ترن المٌروان  هاربا إلى ببلده 
إبراهٌم بن أحمد )بعد أن كثرت ضده الوشاٌات إلى األمٌر    (تاهرت)

حاكم  شمال إفرٌمٌا بؤنه ٌذكره  فً مجالسه و ٌصفه بالظالم و  (األؼلبً 
الفاسك  فتوعده خاصة بعد رفضه و تشنٌعه على األمٌر و من ٌرى رأٌه 

. فً مسؤلة خلك المرآن الكرٌم  الذي  شاعت فً ذلن العصر  
 

      ابنه أبو بكر  رافمه فً رحلته  المٌروان        و فً اثناء  هروبه  من
 وفً الطرٌك إلى موطنه وعلى ممربة من تاهرت تعرض (عبد الرحمن  )

لهما اللصوص فهاجموهما لكنهما دافعا عن نفسٌهما فتؽلب اللصوص 
 ( عبدالرحمن )علٌهما  فؤصٌب بكر بن حماد بجراحات بلٌؽة ولُتَِل ابنه 

هـجرٌة وسلب اللصوص كل ما وجدوه من مال و 295\أمام عٌنٌه عام 
متاع  عندهما  لد وتركت هذه الحادثة أثًرا بالؽاً فً نفس الشاعر  ظل 

وكانت  هذه الحادثة  سببا فً وفاته حٌث . ٌمزق أحشاءه عاًما كامبلً  
 908 – هجرٌة296ظل فً  هذه المعاناة حتى توفاه أجله فً سنة 

 . مٌبلدٌة 
 

  وهذه بعض أبٌاتده  بالعدٌد من  المصابد         ولد رثى ول
: ابدهلصاحدى 

 
 وهون وجدي أننً بن الحك 

 وأن بمابً فً الحٌاة للٌل                                       
 

 وأن لٌس ٌبمى للحبٌب حبٌبه
 ولٌس بباق للخلٌل خلٌل                                        
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 و لو أن طول الحزن مما ٌرده 

   لبلزمنً حزن علٌه طوٌل                                       
  

     فلما وصل  الى تاهرت  وصلها  مكسور  الجناح   حزٌنا  مكلوما  
فٌها جراحاته    ٌداوي   فترة  الناس ٌعانً  آالم  الفمد   فاعتزل علٌبل 

 إلٌه  فً   المفجوعة حتى أللرب الناس  لنفسه  وأحزانه وٌبث همومه
لصابد رثاء  ٌخفؾ  بها  لواعج نفسه و ٌبرد فٌها حرلة كبده  ووصل 
خبره و تسامع به أهل تاهرت و علمابها  فمصدوه  ٌخففون عنه      و 
ٌعزونه فً فمده ابنه  وطلبوا منه أن ٌسمعهم احادٌث رسول هللا صلى 
هللا علٌه و سلم  فؤجابهم  وعمد  مجالس  الرواٌة  و السماع   ٌشرح 

 تعلٌمً   بؤسلوب فٌها الحدٌث الشرٌؾ بطرٌمة  بارعة  و ٌتدرج  فٌه
 شعرٌة  فً  الزهد و الوعظ    ألبٌات  بإنشاده  مجالسه مشوق  وٌزٌن

 إلٌه طبلب  فتسارع الٌه طبلب  العلم  و محبً الحدٌث  الشرٌؾ  فانشد
العلم  و الشٌوخ  من  مختلؾ  ألطار المؽرب العربً  و من األندلس  

. فاستفادوا  منه   و من علمه 
  

  (الفاطمٌٌن )هرت بعد أن خربها العبٌدٌون ا  ولد رثى  مدٌنة ت       
  تعد آخر   فساد ا  فً لصٌدة   فٌها بعد أن استولوا علٌها و عاثوا

: ما لاله من  شعر
 

زرنا منازل لوم لم ٌزورونا  
  إنا لفً ؼفلة عما ٌماسونا                                        

 
الزاد، وٌحكم : لو ٌنطمون لمالوا

 حل الرحٌل فما ٌرجو الممٌمونا                                   
  

الموت أجحؾ بالدنٌا فخربها 
     وفعلنا فعل لوم ال ٌموتونا                                     

 
فاآلن فابكوا فمد حك البكاء لكم 

 فالحاملون لعرش هللا باكونا                                       
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ماذا عسى تنفع الدنٌا ُمجِمعها 

 لو كان جمع فٌها كنز لارونا                                      
 
 

 بموة الحافظة و شدة الذكاء  و إجادته للشعر        اشتهر بكر بن حماد
 ٌتكسب   فإنه كان عزٌز النفس لم و األدب  ورؼم فمره و للة ذات ٌده
 من حكام و أمراء عصره     للمدٌح  بشعره و لم ٌمدح إال  من ٌراه أهبل

ٌخلو تماما من أي أثر للؽزل أو  كذلن عرؾ بعفة  اللسان  فشعره  ٌكاد 
اللهو خبلؾ كل الشعراء  رؼم ما عرؾ من عادتهم  فً مستهل لصابدهم  

بذكر الحبٌب أو الولوؾ على األطبلل  كما كان ٌتصؾ بصفات العلماء 
.   كالتواضع و الزهد و تعظٌم رجال السلؾ الصالح 

 
    لال فً  حكمة هللا فً أرزاق العباد و الحث على المناعة والرضا ٌما 

: لسم هللا تعالى 
 

تبارن َمن ساَس األموَر بِِعلْمه  
                           وذَلَّ له أهُل الّسموات واألْرض 

 
ومْن لِسَم األرزاق بٌن ِعباده  

                    وفَّضَل بَعَض النَّاس فٌها على بعض 
 

فمن َظنَّ أّن الِحْرص فٌها ٌَزٌده  
                     فمُولًوا له ٌزداد فً الطول والعَْرض 

 
        ومن صفاته انه كان لنوعا  راضٌا  بما عنده ولال ٌحث على 

: الزهد و المناعة
 

النَّاس حرصى على الدُّنٌا ولد فسدت 
                                   فصفوها لن ممزوج بتكدٌر 

 
فمن مكٍب علٌها ال تساعـده  
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                                       وعاجٍز نال دنٌاه بتمصٌر 
 

لم ٌدركوها بعمٍل عندما لسمت  
                                       وإنما أدركوها بالممادٌـر 

 
لو كان عن لدرٍة أو عن مؽالبة  

                                   طار البزاة بؤرزاق العصافٌر 
 

:  ولال ٌعظ الناس
 

ؼفلت وحادي الموت فً أثري ٌحدو 
                              فإن لم أرح مٌتاً فبل بدَّ أن أؼدو 

 
أرى عمري ولَّى ولم أترن المنى  

    ولٌس معً زاد وفً سفري بعُد                             
 

م جسمً باللِّباس ولٌنه   أنعِّ
!  ولٌس لجسمً من لمٌص البلى بدُّ                            

 
 

هـ بمدٌنة تاهرت  و بها دفن و لد حضر 296      توفً رحمه هللا سنة 
.  دفنه جمع كبٌر من الناس و أسفوا على فمده كثٌرا 

 
 لال عنه دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم الحمٌري  فً           

: روضه المعطار
 
 (.بكر بن حماد، كان ثمة مؤموناً حافظاً للحدٌث)  
 

:  (معجم البلدان) ولال عنه ٌالوت الحموّي فً كتابه 
 
بكر بن حماد أبو عبد الرحمن كان بتاهرت من حفاظ الحدٌث وثمات  ) 

 (.المحدثٌن المؤمونٌن
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 : (معرفة الثماة  )ووصفه اإلمام العجلً فً كتابه 
 
 (. من أبمة أصحاب الحدٌث وبؤنه  ثمة ثبتا وكان صاحب آداب)
 
 

ٌعدُّ بكر بن حّماد التّـاهرتً فً أبرز الشُّعراء المؽاربة الَّذٌن          و
عر العربً فً تلن الببلد  حدٌثة العهد نسبٌّاً باإلسبلم واللُّؽة النظموا الّشِ

 وهو من الَّذٌن أّسسوا مدرسة شعرٌَّة زهدٌّة فً المؽرب تضاهً  العربٌَّة
. المدرسة المشـرلٌّة فً بؽداد التً بلؽت ذروتها 

 
 بل جاءت معٌن  دٌوان شعر بن حماد  تاهرتً ولم ٌُعرؾ لبكر         

 فحاول بعض المهتّمٌن باألدب جمع   المختلفة  الكتب أشعاره متفّرلة فً
اال ان   ما تناثر من أشعار بكر فً المصادر المخطوطة والمطبوعة

 فجمع له  شعر بكر فً دٌوانلام  ٌجمع  ش ياألستاذ دمحم رمضان الشَّاو
الدُّرُّ الولّاد من شعر بكر بن )الموسوم مبة وأحد عشـر بٌتاً فً كتابه 

 للكتاب ممّدمة تارٌخٌّة لٌّمة عن حال المؽرب اإلسبلمً وضع  و (حّماد
 ورتّب أشعار الدٌوان بحسب أؼراضها  ومدٌنة تاهرت وحضارتها

عرٌة  و باب الهجاء   باب الوصؾ فكان باب للمدح وباب  للرثاء  و:الّشِ
هد والمواعظ اختبلؾ الرواٌة فً كتابه ولم ٌثبت.  باب االعتذار باب الزُّ

عر وتحمٌمه . بٌن المصادر المختلفة، وهً أمور مهّمة فً جمع الّشِ
 

ابو      )فً  رثاء  ولده مإثرة  ال  لصٌدةهذه الب       واختم هذه الممالة  
 تعد من عٌون الشعر العربً فً الرثاءوالتً    (بكر عبد الرحمن 

:  وهذه بعض أبٌات المصٌدة
 

بكٌت على األحبة إذ تولوا  
 و لو أنً هلكت بكوا علٌَّا                                       

 
فٌا نسلً بماإن كان ذخرا  

 وفمدن لد كوى األكباد كٌَّا                                       
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كفى حزنا بؤننً منن خلو  

                                         و أنن مٌت  وبمٌت حٌَّا 
 

ًَّ فلم تجبـنً   دعوتن بابن
     فكانت  دعوتً ٌؤًسا علٌَّا                                   

 
ـا   ولم أُن آًٌسا فٌبست لمَّ

    رمٌت الترب فولن من ٌدٌَّا                                   
 

فلٌت الخلك إذ خلموا أطالوا  
  و لٌتن لم تُن ٌا بكر شٌَّا                                        

 
تسرُّ بؤشهٍر تمـر سراًعـا 

   و تطوي فً لٌالٌهن طٌَّا                                       
 

فبل تفرح بدنٌا لٌس تبمـى  
                                         و ال تؤسؾ علٌها ٌا بنٌَّا 

 
فمد لطع البماء ؼروب شمس 

ًَّ ٌا أخٌَّا                                            و مطلعها عل
 

ولٌس الهم ٌجلوه نهـار 
                                         تدور له الفرالد والثرٌَّا 

 
  
 
  

************************************************** 
 

 
 



 

 

 

 

406 

 
 
 

                                        32 
 

 الحسٌن الحبل ج

 

 بن منصور بن محمً  هو ابو عبد هللا  او ابو مؽٌث  الحسٌن           
       الى  مدٌنته بالبٌضاوي  نسبة  الفارسً البٌضاوي الصوفً  ولمب

 جده   كان و لٌل. فارس وهً مدٌنة  معروفة  بببلد   (البٌضاء  )
( ًٌّ .مجوسٌا (َمْحِم    

هجرٌة الموافك 244\ ولد الحسٌن بن منصور الحبلج مطلع عام         
الوالعة فً الشمال الشرلً من مدٌنة  (ور ط ) مٌبلدٌة فً بلدة 858\ 
بعد ان ساءت  ( واسط ) مدٌنة  اعبله  ولد استمر والده فً(البٌضاء )

وكانت ناشدا العمل واالشتؽال  (ور ط )  لرٌبة الى حالته المعاشٌة كونها
مدٌنة  كبٌرة  بناها  الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً عندما كان والٌا  (واسط )

    .على العراق

ولٌل انه لمب     (حبلج االسرار  )النه كنً ب  (الحبلج  )لمب         
فاستمبله لطان  فكلفه الحسٌن    (واسط )الحبلج لدخوله الى  مدٌنة 

. فٌه   ٌتثالل إصبلح شؽله والرجل  

.اذهب فإنً أعٌنن:  فمال   

لطن عنده محلوجا مندوفا  وكان ممداره ال فذهب  فلما رجع رأى كل    
وفً رواٌة اخرى  أن أهل األهواز أطلموا . ... أربعة وعشرٌن ألؾ رطل

حبلج  )علٌه هذه التسمٌة ألنه كان ٌكاشفهم بما فً للوبهم فسموه 
(األسرار    
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مركزا من مراكز االشعاع  وكانت هذه المدٌنة... نشؤ الحبلج فً واسط   
أسس بها األشاعرة مدرستهم الكبرى وفٌها نشاط ... الفكري والروحً 
. واسعثمافً وتٌار علمً      

.ومعهدا للحدٌث ... ( مدرسة المراء) فٌها وألام الحنابلة   

.وكانت المساجد مماعد للبحث والتدرس والجدل والحوار    

فً هذا الجو العلمً نشؤ الحبلج ولفت ألٌه األنظار منذ طفولته       و  
للبه وحبه للعلم والمعرفة  بذكابه المتوثب اللماح وشفافٌة روحه وتفتح 

وحفظ المرآن الكرٌم وهو فً العاشرة من عمره وتعمك فً فهم معانٌه 
 واشتهر باالرادة الموٌة مؽرفته تعمما لٌس من طبٌعة الطفولة الؽضة ... 

الموجهة والرٌاضات والمجاهدات الروحٌة حتى  نسً لهو الطفولة وكان 
... كثٌر الصبلة والتؤمل     

  تعلك كثٌرا بالدراسات التً تتناول المعرفة الروحٌة .

وألبل على علوم عصره من فمه وتوحٌد وتفسٌر وحدٌث وحكمة 
 واحب  معرفة المعنى الرمزي الذي ٌرفع دعاء الروح إلى     وتصوؾ

    .فتعلك للبه بالوجد  والحب االلهًباربها 

.... ملكوت السماء واألرض التفكر فً وألبل على أنمطع عن دروسه     

ونذر نفسه .... ٌبحث عن أسرار وأسرار  ٌملب األفاق وٌتؤمل أسرارها
والتهبت عواطفه بالحب .... وألبل علٌه بكل ذاته  وتعالى لربه سبحانه

لربا ٌفنى  )والوجد  )  ٌستهدؾ ارتباط للبه باهلل تعالى  ولرب روحه منه
:ٌمول  . فٌه عن كل شا لٌبمى له بعد ذلن كل شا  

 وهللِا، لو َحلََؾ العُشَّاُق أنَُّهُم    

     َموتى من الحّبِ أو لَتْلى لما َحنَثوا

 لوٌم إذا ُهِجروا ِمْن بَْعِد ما ُوِصلُوا 

   ماتوا، وإْن عاَد َوصٌل بَْعَدهُ بُِعثوا
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 ترى المحبٌَن َصرعى فً دٌاِرُهُم 

ال ٌَدروَن َكْم لَبَثوا:  كفتٌِة الَكْهِؾ   

 سهل بن عبد هللا  فصحب (تُْستَر ) لصد  الحسٌن مدٌنة   ثم           
  بن   ابو دمحم سهلوه:  وسهل التستري)التستري  الصوفً المعروؾ   

 200\عبد هللا  بن ٌونس التستري  المتصوؾ المشهور  ولد عام 
 مٌبلدٌة  ولٌل انه كان من اشد اهل زمانه  ورعا  815- هجرٌة 

له مصنفات  عدٌدة منها  تفسٌر  مختصر المران  . واعبدهم  وازهدهم  
 896- هجرٌة 283\  وكتاب رلابك المحبٌن  فً التصوؾ  توفً  عام

  466-راجع الماموس االسبلمً  المجلد االول صفحة  \ مٌبلدٌة 
 و المنتظم فً تارٌخ  الملون واالمم 24-والرسالة المشٌرٌة  صفحة 

323- البن الجوزي  الجزء السادس صفحة ) 

سافر الى البصرة  وبمً    سنة لما  بلػ  من العمر  ثمانً عشرة      
. فٌها سنتٌن            

ثم سافر الى الحجاز   فصحب  عمرو بن عثمان المكً  لرابة           
.   السنتٌن   

 كان الحبلج ووكان الحبلج فً ابتداء أمره فٌه تعبد وتؤله وتصوؾ        
ٌظهر للؽوؼاء متلونًا ال ٌثبت على حال  إذ ٌرونه تارة بزي الفمراء 

والزهاد وتارة بزي األؼنٌاء والوزراء وتارة بزي األجناد والعمال  ولد 
طاؾ البلدان ودخل المدن الكبٌرة وانتمل من مكان آلخر داعٌا إلى هللا 

 االسبلمٌة وفً   فً شرق الدولة الحك على طرٌمته  فكان له أتباع
( بؽداد )عاصمتها   

: الحظ لوله (    

  سبحـان من أظهر ناُسوتُه 

سرَّ سنا الهوته الثالــب                                                                     

  ثـم بــدا فً خلمه ظاهرا 

فـً صورة اآلكل والشارب                                                     
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  حـتى لمـد عاٌنـه خلمـه 

                                                    كلحظـة الحـاجب بالحاجب                        

ولد اتهمه الإرخون ممن لم ٌكونوا ٌفهمون بالتؤثٌر الروحً  فً         
الجن    من   مخدوًما كان  إنه   ولٌل. الزرادشتٌة    والفلسفة الدٌن

: ٌمول .والشٌاطٌن وله حٌل مشهورة فً خداع الناس  

 

 َعمُد النبّوِة ُمصباٌح مَن النوِر   

     معلَُّك الوحًِ فً ِمشكاِة تؤُموِر

 باهلل ٌنفَُخ نفَخ الروحِ فً َخلَدي 

   لخاِطري نفَخ إسرافٌَل فً الُصوِر

 إذا تجلّى لروحً أن ٌُكلَِّمنً  

وِر ٌْبَتً ُموسى على الطُّ    رأٌُت فً َؼ

  . 

هو ابو ) : الجنٌد البؽدادي ( دادـبػ ) ثم لدم الى بؽداد  وصحب ب       
الماسم  الجنٌد البؽدادي المتصوؾ المشهورالجنٌد بن  دمحم  بن الجنٌد  
الخزاز  وٌلمب الموارٌري او الزجاج  الن  والده  كان  ٌصنع الزجاج  

ولد الجنٌد فً المرن الثالث  الهجري  فً مطلعه .والموارٌر وٌتاجر بهما 
  (جلوالء الحالٌة ) ولم تعرؾ سنة والدته   وكان  ابوه من اهل  نهاوند 

اما الجنٌد فمد ولد وعاش  فً بؽداد وتفمه  على ٌد ابً  ثور صاحب  
    .االمام الشافعً  ومن تبلمٌذه  ابن سرٌج

 ثبلث مرات مشٌا على لدمٌه     بؽداد الى مكة المكرمة حج من         
  أي علم التوحٌد\ وٌعتبر الجنٌد  اول من اشتؽل  بعلم  الكبلم 
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 297\   عام(بؽداد )مذهب التصوؾ االسبلمً توفً  فً  وهو شٌخ   
لمسلمٌن  لعامة ا مٌبلدٌة ومرلده فً بؽداد  ظاهر  ومزار 910-هجرٌة 

حظ الماموس االسبلمً  المجلد الوبجواره  مسجد كبٌر  فً جانب الكرخ 
 اختلؾ  مع الجنٌد البؽدادي فاطلك  الحبلج اال ان  (643\ االول  صفحة

 (بؽداد  )هجر الى  الجنٌد علٌه انه مدعً  ولٌس بصوفً مما اضطره
سنة كاملة  وولع فٌها بصحبة عابلته  فؤلام  (تستر)العودة الى مدٌنة و

:له المبول التام فٌها  ٌمول  

  

  مـزجــت روحــً فـً روحـن كمـا 

                          بالماء الزالل  الخمــرة تُــْمَزج                            

  فـــإذا مسن شًء مســنً 

فـإذا أنـت أنـا فـً كـل حـال                                                      

وكاتبه عمرو بن عثمان المكً  واستطاع  ان  ٌإثر فً عملٌته        
. زع ثٌاب الصوفٌة   ولبس المباء  وأخذ فً صحبة أبناء الدنٌا نحتى 

    :الحظ لوله

  أنت بٌن الشؽاؾ والملب تجري 

مثـل جـري الدموع من أجفانً                                                                  

  وتحل الضمـٌر جـوؾ فـإادي 

كحـول األرواح فـً األبــدان                                                                     

  ٌـا هبلال بـدا ألربـع عشـر 

                              واثنتــان وأربــع لثمـــان                        

 (تستر )سافر الى ماوراء النهر تاركا زوجته وعابلته فً مدٌنة          
وبمً  فً ما وراء النهر خمس سنٌن  رجع بعدها الى فارس ثم سافر 
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وأخذ ٌتكلم الى الناس  وٌعمل المجلس وٌدعو إلى هللا  - (االحواز )الى 
 ً تعالى  وصنؾ لهم تصانٌؾ   وكان ٌتكلم على ما فً للوب الناس  فسُّمِ

.  ولُمب به(حبلج األسرار)بذلن   –  

  )   ثم  خرج الى(البصرة  )الى  (االحواز )ثم سافر من                   
مع عابلته  ( بؽداد ) وٌمم شطر ( االحواز )  ثم عاد  الى (المكرمة مكة 

 فالام فٌها سنة واحدة  ثم سافر متجها  نحو الشرق  الى الهند وما وراء 
 واستمر  ( بؽداد  )ومكث هنان مدة عاد بعدها الى. النهر مرة اخرى 

    .فٌها وبنى فٌها دارا  لٌسكنها

وكان لد اشتهر كثٌرا  شاعرا صوفٌا ولد كثرت المابه وكناه بٌن        
 ببلد نصٌبٌن وتُْركستان فً و  (المؽٌث )الناس  فمد كنً فً الهند  ب

 خوزستان فً و (أبً عبد هللا الزاهد  )خراسان بفً و  (الُمِمٌت )ب
الُمصطلم  )  ٌسمونه  لوم بؽداد وفً   (الشٌخ حبلج األسرار)ب

  .(الُمحٌّر )وبالبصرة

كانت حركة الزهد التً  ظهرت فً العصر االموي لد تطورت الى          
 كثٌرا فً اوساط الناس  العباسً انتشرت  فً العصر صوفٌة  حركة 

   : ربهٌمول ٌناجً . فانتسب الحبلج الٌها  فكان  صوفٌا شاعرا 

 اذا ذكرتن كاد الشوق ٌملمنً

 وؼفلتً  عنن احزان  واوجاع

 وصار كلً للوبا فٌن داعٌة

 للسمم   فٌها واالالم  اسراع

 

ضد الظلم  جهاداً  للتصوؾ فجعله  العامة  طور الحبلج النظرة             
الحبلج رأى . والطؽٌان  فً المجتمع  والنظام  السٌاسً الحاكم فً حٌنه 

فً بؽداد  صراعا فكرٌا وعصبٌات مختلفة  بٌن العرب والفرس والترن 
فاسدا وظالما  ورأى ترفا ماجنا ونظاما .وبٌن المبابل العربٌة المختلفة 

فتؤمل  ما ٌدور من حوله باحثا عن حل واعتبر أن    متكبرة وخبلفة
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هذا المنهج  الدٌنً والروحً الذي اعتنمه  احتواء  -التصوؾ   بممدور
وٌمحو  .  فً منهجه اإلٌمانً  المتعارضة وٌوحدها المذاهب الفكرٌة

العصبٌات الجامحة بروحانٌته العالٌة وما ٌشع  منه صفاء وما ٌلهم من 
ان التصوؾ ٌستطٌع بطبٌعته النمٌة المترفعة أن   ةاعتمده من  محبة حً

ٌحارب الترؾ والفساد والتؤله الذي فرضته الخبلفة العباسٌة على 
:ٌمول  المجتمع االسبلمً  

 ٌا نسٌم الرٌح لولً للرشا

 لـم ٌـزدنً الورد إال عطشا

 روحه روحً وروحـً فله

 إن ٌشا شبت وإن شـبت ٌشا

للحبلج نظرة فلسفٌة  تعتمد جوهر اإلنسان ولٌس ظاهر سلوكه       
:فالجوهر هو  االساس ٌمول   

 أَنا  َمن  أَهوى َوَمن أَهوى أَنا

 نَحُن    روحاِن    َحلَنا    بََدنا

 نَحُن ُمذُكنّا َعلى َعهِد الَهوى

 تُضَرُب   األَمثاُل   ِللناِس  بِنا

 فَِإذا       أَبَصرتَنً      أَبَصرتَهُ

 َوإِذا        أَبَصرتَهُ       أَبَصرتَنا

تِنا  أٌَُّها    السابُِل    َعن   لِصَّ

ق   بٌَنَنا  لَو    تَرانا   لَم   تُفَّرِ

 روُحهُ  روحً  َوروحً  روُحهُ

 َمن  َرأى  روَحٌِن  َحلَّت  بََدنا
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 ولٌل  سرق منه كتبا (  الجاحظ)صحب الحبلج عمرو بن عثمان        
:فٌها شًء من علم التصوؾ   فدعا علٌه عمرو   

اللهم الطع ٌدٌه ورجلٌه   -     

: فً فلسفته  ٌموله الحبلج   ومما  

فبل ؼنى للخط عن . النمطة أصل كل خط  والخط كله نمط مجتمعة  )   
وكل خط مستمٌم أو منحرؾ فهو متحرن . النمطة  وال للنمطة عن الخط

. عن النمطة بعٌنها، وكل ما ٌمع علٌه بصر أحد فهو نمطة بٌن نمطتٌن
. وهذا دلٌل على تجلًّ الحك من كل ما ٌشاهد  وترابٌه عن كل ما ٌعاٌن

:ومن هذا ُللت    

  ما رأٌت شٌباً  إالّ  وراٌت هللا فٌه

:إن الحبلج كتب مرة إلى أبً العباس بن عطاء : ولٌل   

 كـتبت ولم أكـتب إلٌن وإنما

 كـتبت إلـى روحـً بؽـٌر كتاب

 وذان ألن الروح ال فرق بٌنها

 وبٌـن محبٌهــا بفصـل خطـاب

 فكل كتاب صـادر منـن وارد

 إلٌــن بـبل رد الجـواب جـوابً

اختلؾ الناس فً ارابه وفلسفته بٌن مإٌد ومعارض فهنان              
 من وافموه  وفسروا مفاهٌمه فإنهم ٌمدسون ألواله وٌإكدون نسبتها 

إلٌه ولكنهم ٌمولون أن لها معان باطنٌة ؼٌر المعان الظاهرٌة  وأن هذه 
ومن معارض اختلفوا  معه وكفروه  .  المعانً ال ٌفهمها سواهم

:  واعتبروه  ولال  فٌه الشٌخ بن تٌمٌة   
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ٌَْها فَُهَو (اْلَحبلُج )َمْن اْعتَمََد َما ٌَْعتَِمُدهُ )  ِمْن اْلَممَاالِت الَّتًِ لُتَِل اْلَحبلُج َعلَ
فَِإنَّ اْلُمْسِلِمٌَن إنََّما لَتَلُوهُ َعلَى اْلُحلُوِل ; َكافٌِر ُمْرتَدٌّ بِاتِّفَاِق اْلُمْسِلِمٌَن 

ْنَدلَِة َواإِلْلَحاِد َكمَْوِلِه     َواالتَِّحاِد َونَْحِو ذَِلَن ِمْن َممَاالِت أَْهِل الزَّ

-ُ  .أَنَا َّللاَّ

 - إلَهٌ فًِ السََّماِء َوإِلَهٌ فًِ األَْرِض: َولَْوِلِه  ...  

ٌِْه فًِ  ْحِر َولَهُ ُكتٌُب َمْنُسوبَةٌ إلَ َواْلَحبلُج َكانَْت لَهُ مخارٌك َوأَْنَواٌع ِمْن الِسّ
ْحِر ِ فًِ اْلبََشِر . الِسّ ِة أَنَّ َمْن لَاَل بُِحلُوِل َّللاَّ ٌِْن األُمَّ َوبِاْلُجْملَِة فبَل ِخبلَؾ بَ

ِم : َواتَِّحاِدِه بِِه َوأَنَّ اْلبََشَر ٌَُكوُن إلًَها َوَهذَا ِمْن اآلِلَهِة  فَُهَو َكافٌِر ُمبَاُح الدَّ
ِة اْلُمْسِلِمٌَن ذََكَر اْلَحبلَج )َوَعلَى َهذَا لُتَِل اْلَحبلُج  َوَما نَْعلَُم أََحًدا ِمْن أَبِمَّ

ٌِْر ال ِمْن اْلعُلََماِء َوال ِمْن اْلَمَشاٌِخِ  َولَِكنَّ بَْعَض النَّاِس ٌَِمُؾ فٌِِه  ألَنَّهُ ; بَِخ
(  لَْم ٌَْعِرْؾ أَْمَره  

:وٌمول  الحبلج فً صوفٌاته   

  كم دمعٍة فٌَن لً ما كنُت أجرٌها    

  ولٌلٍة ـ لسُت أفنً فٌَن ـ أُفنٌها                                          

 لْم أُسِلِم النفَس لؤلسماِم تُتِلفُها          

  إال لعلمً بؤنَّ الوصَل ٌُحٌٌها                                             

 ونظرٍة منَن ٌا سإلً وٌا أملً        

ًَّ من الدُّنٌا وما فٌها                                              أشهى إل  

 نفُس المحّبِ على اآلالِم صابرةٌ       

  ٌوماً ٌُداوٌها  ُمسِمُمها    لعّل                                             

ما فً النفِس جارحةٌ         : هللاُ ٌعلُم   

   إال وذكراِن فٌها لبَل ما فٌها                                             
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 وال تنفَّسُت إال كنَت فً نَفَسً    

    تجري بَن الروُح منًّ فً مجارٌها                                    

 إن ُكنُت أضمرُت َؼدراً أو َهَمْمُت به  

    ٌوماً، فبل بلؽْت روحً أمانٌها                                        

 أو كانت العٌُن مْذ فاَرلتُُكْم نظرْت      

       شٌباً سواُكْم فخانَتْها أمانٌها                                         

 أو كانت ِالنفُس تدعونً إلى سكٍن 

           سوان فاحتكمت فٌها أعادٌها                                     

 حاشا فؤنَت محلُّ النّوِر مْن بََصري 

   تجري بَن النفُس منها فً مجارٌها                                    

    :ولال الصولً فٌه

رأٌت الحبلج مرات كثٌرة وخاطبته  فرأٌته جاهبل ٌتعالل وعٌٌا ٌتبالػ، )  
وفاجرا ٌتزهد، وظاهره أنه ناسن صوفً، فإن لٌل له أن أهل بلدة أو 
لرٌة ٌرون االعتزال صار عندهم معتزلٌا، وإذا رأى لوما ٌمٌلون إلى 
اإلمامٌة صار إمامٌا عندهم، وإذا رأى لوما من اهل السنة صار سنٌا، 

وكان خفٌؾ الحركة مشعوذا عالج بالطب وجرب الكٌمٌاء، وما ٌؽتر به 
( الناس   

  ومما ٌمول :

  أَْنعـى إلٌـن نفوسـا طـاح شاهدها

فٌما وراء الؽٌب أو فً شاهد المدم                                             

  أنعى إلٌـن علومـا طالمـا هطلـت
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                                                  سحابب الوحـً فٌهـا أبحر الحكم

           

  أنعـى إلٌـن لسـان الحـك ُمْذ زمن 

                       أودى وتذكاره كالوهم فـً العـدم                       
                    

  أنـعى إلٌــن بٌانــا تستسـر لـه 

ألوال كــل فصٌـح ِمْمـَول فهـم                                                           

           

  أنعـى إلٌـن إشـارات العمـول معـا 

                         لــم ٌَْبـَك منهـن إال دارس العلم                       
          

أحبلمــا لطابفـة- وحــمن-أنعى    

كانت مطاٌاهم مـن مكمـد الكـظم                                                 

  مضى الجــمٌع فبل عٌـن وال أثـر

مضً عـاد وفمــدان األولـى إرم                                                  

  وخلفوا معشــرا ٌجــدون لبسـتهم

                                               أعمى مـن البهم با أعمى من النعم

هـجرٌة  تم 309 من ذي المعدة سنة 24\وفً ٌوم الثبلثاء             
 ونفذ  فٌه حكم االعدام  ثم الحرق   تنفٌذ حكم الخلٌفة الممتدر  باهلل  به

     .وبهذا  ٌكون  لد لتل بعد عمر ٌناهز الخامسة والستٌن
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ولٌل أن سبب . عند إخراجه لتنفٌذ الحكم فٌه ازدحم الناس لرإٌته     و  
:ممتله ان اعرابٌا سال الحبلج عن ما فً جبته  فرد علٌه الحبلج  

 - ( فً جبتً إال هللا ما ) 

.دفاتهم بالزندلة والٌم علٌه الح                            

:و مما ٌروى فً حادثة لتله انه لال ابن الخفٌؾ  

وكنت لد عزمت على الخروج إلى بلدي فتبصرت حتى أرى ما ٌكون )    
 ٌصلب  من شؤن الحبلج  فكان لما كان الٌوم الخامس عشر إذا بالحبلج

فدعا الخلٌفة فمطع ٌداه ورجبله، فمشى تسعة عشر خطوة على كراسٌع 
:رجلٌه، فجاءه حامد بن العباس البلخً عند خشبته فمال له  

الحمد هلل الذي امكن منن ٌا عدو هللا فكٌؾ رأٌت تمبٌل الناس ٌدٌن   - 
 ورجلٌن ولولهم لن سٌدي وموالي وأنت راض بذلن؟

:فالتفت إلٌه الحبلج ولال له  

   إسمع ٌا لكع؛ إن  كنت تحسن أن تسمع -

: ثم أنشؤ ٌمول  

 تؤمل الوجد الوجد          والفمد والوجد وجد

 والبعد لً منن لبل         والمبل لً منن بعد

 فكٌؾ  ٌثبت  ثانً          وأنت   للفرد  فرد

 تحوز للبً العانً        ولٌس لً من ذان بد

 والشًء إثبات ؼٌر       والشًء ال شن جحد

 أعد فً الناس مولى     ألنـنـً   فٌه   عبد

  :ولال ابن الخفٌؾ
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فمدمت إلٌه من اللٌلة الثانٌة التً صلب فٌها فلما رأٌته على خشبته  )    
: التً صلب علٌها لال لً  

 فلما أصبحنا جاءه حامد بن العباس  .أذعنّا بالحمٌمة ففعل بنا ما ترى-  
الوزٌر ومنعه موكب وصاحب الشرطة دمحم بن عبد الصمد فؤخرج من كمه 

درجا فناوله لدمحم بن عبد الصمد فنشره  فؽذا فٌه شهادة أربعة وثمانٌن 
:رجبل من الفمهاء والمراء  

  (أن لتل الحبلج فٌه صبلح للمسلمٌن، ودمه فً رلابنا، ) 

أرٌد الشهود: فمال الزٌر   

 :فهرعوا إلٌه، ولال لهم 

 ( هل هذه هً شهاداتكم وخطوطكم) 

 فمالوا نعم،  

: فنزل من على الخشبة وتمدم السٌاؾ لٌضرب عنمه  فمال الوزٌر للشهود
أمٌر المإمنٌن بريء من دمه وصاحب الشرطة دمحم بن عبد الصمد -   

  .وأنا برٌبان من دمه

نعم: فمالوا   

 فتمدم إلٌه السٌاؾ فتبسم الحبلج وأنشؤ ٌمول :

 وندٌم  لٌس  منبوس

 إلى  شًء  من الحٌؾ

 سمانً  مثل  ما ٌسمى

 كفعل الضٌؾ بالضٌؾ

 فلما  دارت  الخمر

 دعا  بالنطع  والسٌؾ
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 كذا من ٌشرب الراح

 الممزوج  فً  الصٌؾ

ثم ضربت عنمه فبمً جسده ساعتٌن من النهار لابما ورأسه بٌن       
.(أحد أحد أحد )رجلٌه ٌتكلم بكبلم ؼٌر مفهوم وكان آخر كبلمه       

تمدم إلٌه ابن الخفٌؾ الشٌرازي فإذا بالدم الذي ٌجري مكتوب  ولٌل  
.فً نٌؾ وثبلثٌن موضعا (هللا هللا أحد أحد )على األرض  

     ثم اولدت  فً  جدثه النار  حتى احترق  وجمع  رماده  ثم  ذروه  
.فً الهواء  فلم ٌبك  له اثرا    

   هكذا تصوروه  اال ان الحبلج  الشاعرالصوفً لم ٌمت فمد بمٌت 
.نه  ولصابده  خالدة  خلدته بخلودها يطواس   

: ومن  صوفٌاته الشعرٌة  هذه االبٌات     

ي ونجوابً        َن لبٌَِّن ٌا سّرِ  لبٌَّ

ن لبٌِّن ٌا لصدي ومعنابً                                              لبٌَّ

 

 أدعوَن بل أنت تدعونً إلٌن فهل   

   نادٌُت إٌَّان أم نادٌَت إٌَّابً                                            

 

 ٌا عٌن َ عٌِن ُوُجودي ٌا َمدى ِهَممً 

  ٌا منطمً و عباراتً وإٌمابً                                         

 

 ٌا كلَّ ُكلًِّ وٌا سمعً وٌا بصري    
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   ٌا جملتً وتباعٌضً وأجزابً                                       

 

ا كلَّ كلًِّ وكلُّ الكّلِ ملتبٌِس            ٌ

  ملبوٌس بِمعنابً    وكلُّ كلَِّن                                         

 

 ٌا َمْن به َعِلمَْت روحً فمد تَِلفْت     

  َوْجداً فَصرُت َرهٌناً تحَت أهوابً                                     

 

 أبكً على شَجنً من فُرلتً وطنً     

َطْوعاً وٌُسعدنً بالنوحِ أعدابً                                         

 

  أدنو فٌَُبعدنً خوفً، فٌُملمَنً

  شوٌق تَمكََّن فً َمكنون أحشابً                                       

 

 فكٌَؾ أصنُع فً حّبٍ َكِلفُت به ؟    

موالَي، لد ملَّ ِمْن ُسممً أطبابً                                        

 

:    تداَو بِه منهُ فملُت لهم : لالوا   

 ! ٌالوُم هل ٌتداوى الداُء بالداِء؟                                    
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 ُحبًَّ ِلموالَي أضنانً وأسمََمنً   

 ! فكٌَؾ أشكو إلى موالَي َمْوآلبً؟                                       

 

 إنً ألَْرُممُهُ والملُب ٌَعرفُهُ        

ٌْمابً                                               فما ٌترِجُم عنهُ ؼٌر إ

 

ًَ من روحً، فواأسفً     ٌا وٌَح رُوح

ًَّ منً فإنً أصُل بَْلوابً                                              عل

 

 كؤننً َؼِرٌق تبدو أناِملُهُ          

ثاً وهَو                                          بحِر من الماِء  فً   تَؽَوُّ  

 

 ولٌٍَس ٌَعلَُم ما اللٌُت من أحٍد     

  إال الذي حلَّ منً فً ُسوٌدابً                                         

 

 ذان العلٌُم بما اللٌُت ِمْن َدنٍَؾ      

  وفً َمشٌبتِه موتً وإحٌابً                                         
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 أؼاٌةَ السإِل والمؤموِل ٌا َسكنً    

، ٌا دٌنً وُدنٌابً                                      ًَ    ٌا عٌَش روح

 

 لل لً، فدٌتُن ٌا سمعً وٌا بصري 

  ِلْم ذي اللجاجة فً بُعدي وإلصابً                                    

 

ًَّ ُمحتجباً  ٌْنَ  إن كنَت بالؽٌِب عن َع

فالملُب ٌرعاَن فً اإلبعاِد والنابً                                             

 

           

************************* 
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حرٖ ى٣ٍي  ح٫ُى١                              
 

 

 

 ك٘ظْ رٖ  رٖ   رٖ ػظخ٤ٛش   ى٣ٍي  رٖ  رٖ حُلٖٔ  دمحم  رٌَ  أرٞ        ٛٞ 

 رٖ كخَٟ  ِٓٔش   رٖ  ٝٛذ رٖ  ٝحٓغ  ٝ رٖ   ؿَ  رٖ  رٖ كٔخ٢ٓ كٖٔ

 ح٫ُى١  حُز١َٜ  رٖ ٓخُي رٖ ػَٔٝ  رٖ ػي٣ٞ  رٖ أٓي 

 

 223ٛـ\ ٓ٘ش ( ٌٓش  ٛخُق  ) ك٢ ٓ٘طوش ٣وخٍ ُٜخ ُٝي ك٢ حُزَٜس        

   ٬٤ٓى٣ش   ك٢  ه٬كش  حُٔؼظْٜ 838— ُِٜـَس ػ٬ع ٝػ٣َٖ٘ ٝٓجظ٤ٖ

  ٝرٜخ   ٗ٘ؤ       حُزَٜس ٝؿٜخء ٖٓ  ٝؿ٤ٜخً   أرٞٙ    ًٝخٕرخهلل  حُؼزخ٢ٓ 

  حرٖ ى٣ٍي   ٗ٘ؤ ٝهي ( حُل٤ٖٔ رٖ ى٣ٍي ) ػ٠ِ ػِٔخثٜخ ٝػ٠ِ ػٔٚ ٝىٍّ

 . ٝطَٕٔ ػ٠ِ حُ٘ؼَ ر٘ظ٠ ك٘ٞٗٚ ٝطؼِْ   حُلظَس   ٌٛٙ ه٬ٍ

 

          ٝ ك٢ ٌٛح حُٞهض  حكظِض  حُزَٜس  ٖٓ  هزَ  حُِٗؾ   رؼي ػٍٞطْٜ    

  حٓظ٬٤ء حُِٗؾ ػ٠ِ حُزَٜس ٝػ٘ي  ٛـ٣َش 256\ ٓ٘ش  (ػٍٞس حُِٗؾ  )

 ٓغ ػٔٚ ا٠ُ ُػٔخٕ  أٗظوَ كخػَ ح٫ٗظوخٍ  ٜٓ٘خ  ف.ٝكَهٜخ طو٣َزٜخ هخٓٞح  د

ٓ٘ش   ٝأهخّ ك٤ٜخ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ؿ٣َش  ٛـ257  \ًُٝي ك٢ َٜٗ ٗٞحٍ ػخّ

ٝٛ٘خى أػَٟ ك٤ِٜظٚ ٖٓ ُـش أَٛ ٝك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ ػ٬ػش ػَ٘ ٓ٘ش 

  ٝرَإٓخء   رز٬ى أؿيحىٙ  طٌٖٔ ٖٓ ٍر٢ حُِٜش حُـ٘ٞد ُٜٝـخطٜخ ، ًٔخ

  ٣ٞ١ِش  ػَ٘س  ٝهي ػخَْٗٛ ك٢ ػٔخٕ  ٖٓ ح٧ُى  ٝر٢٘ ػٔٞٓظٚ  هٞٓٚ 

  ُ٘ؼَحء ٍ حُظ٢ ػَكض   حُوز٤ِش حُؼٜز٤ش  ١ٝزؼظٚ رطخرغ  ٗؼَٙ  ك٢  أػَص

.  هزِٚ ٖٓ
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 ٛـ٣َش  ػخى ح٠ُ حُزَٜس  رؼي حٕ حٓظٞػن ٖٓ  ٛيٝء 270\       ٝك٢ ٓ٘ش 

 حرٖ  ٗـْ ٝٛ٘خ ريء  حُلخُش ك٤ٜخ ١َٝى  حُِٗؾ ٜٓ٘خ ٝحُو٠خء ػ٠ِ  ػٍٞطْٜ 

أٗلخء  ط٘ظَ٘  ك٢ ًَ ٝأهٌص َٜٗطٚ ٓطغ كخٗظَٜ  رؼِٔٚ ٝٗؼَٙ ١ ى٣ٍي 

 .ر٬ى حٍ

 

 ك٤غ حٓظيػخٙ حُ٘خٙ حرٖ  ٛـ٣َش 295      ٓخكَ ح٠ُ ح٫كٞحُ ك٢ ٓ٘ش 

 حر٢ حُؼزخّ  رظؤى٣ذ  حَُٔكِش   ك٢ ٌٛٙ ٝهي حػظ٠٘ ٝحُ ف٤ٌٓخٍ ا٠ُ ح٧

 ٝ   أ٠ِٓ ػ٤ِٚ حُـَٜٔس   ك٤غ  ك٢ حُِـش  ٝطلو٤ٜٚ حُ٘خٙ حرٖ  ح٤ٌُٔخ٢ُ 

 ؿ٣َش   ٛـ29 7  \  ٓ٘ش  (   حُِـش ؿَٜٔس)  حُؼظ٤ْ   ًظخرٚ   ٌٛح  ُٚ هّيّ

 ٢ٛٝ ه٤ٜيس  (ٓوٍٜٞس حرٖ ىٍى  ) طٚ ٓوٍٜٞ   ٝحُيٙ  ٝك٢ ك٤ٚ ٝٗظْ 

:  ر٤ظخ  ٝٓطِؼٜخ 256\٣ٞ١ِش  ػيى حر٤خطٜخ 

 
 رخُٜٔخ    ٢ٍٗء  أٗزٚ  ٣خ ظز٤شً

طَػ٠ حُُوِح٠ٓ ر٤ٖ أٗـخٍ حُّ٘وـَخ                                               

 

١ْ آخ ََ ٢َ   ط ِٓ ٠ًَ  ٍأ  ُٞٗٚ   كخ

سَ                                                  َّ زقٍ ١ُ ُٛ ٍِ حُيُّؿ٠   طلض    أ٣ًخ

 

ََ ُّٞ  ٝحٗظؼ ز٤ ُٔ ِٙ   ك٢    حُ ّىِ َٞ ٔ ُٓ
ٓؼَ حٗظؼخٍ حُ٘خٍ ك٢ ؿٍِ حُـ٠خ                                               

 

َّ  حُز٤ْٜ  ًخ٤َُِ  كٌخٕ   ك٢  ك

 كخٗـ٠ِ ٛزخفٍ   ُٟٞء  أٍؿخثٚ                                                   

 

  أ٣خٓٚ     ػزَحً  طليٙ  ُْ  ٖٓ

 ًخٕ حُؼ٠ٔ أ٠ُٝ رٚ ٖٓ حُٜيٟ                                                 

 

 كخٍّ كٌخٗض ًظذ  ك٢ ى٣ٞحٕحٍط٠ُٞ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٍثخٓش         ًٌُٝي 

ٝهي أهخّ ٛ٘خى  , طٞه٤ؼٚ   رؼي  أَٓ ا٫ كخٍّ ٫ طٜيٍ ا٫ ػٖ ٍأ٣ٚ، ٫ٝ ٣٘لٌ

  ٝطؼظزَ ٌٛٙ حُلظَس أهٜذ كظَس ٓخى٣ش ك٢ ك٤خس حرٖ ى٣ٍي ، .ٓض ٓ٘ٞحص

   رٔؼِٜخ  ٣لِْ  ٓخ ًخٕ  ٣ًَٔش  ٌٝٓخٗش كوي أكخى ٖٓ ٓٔيٝك٤ٚ أٓٞح٫ ١خثِش

. ك٢ حُزَٜس
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   ُِظي٣ٍْ رـخٓغ ك٤غ ػخى ٛـ٣َش  ٍؿغ ح٠ُ حُزَٜس  301     ٝك٢ ػخّ 

 ح٣ٌُِٖ   ًٝظزٚ ح٧هَٟ ػ٠ِ حُطِزش ( حُـَٜٔس)ا٬ٓء   ٝأػخى  حُزَٜس 

  ٝهي طٔض ُٚ ك٢ طِي حُلظَس ُػخٓش ٓيٍٓش. طٞحكيٝح ػ٤ِٚ ٖٓ أٗلخء حُؼَحم

 ػٖ ٓـي ٌٛٙ ٣ٖٓيحكغحٍ   حك٠َ حػظزَٙ حُٔئٍهٕٞهي حُزَٜس حُِـ٣ٞش ، ٝ

. .حُٔي٣٘ش حُؼ٢ِٔ

 

 أُِٗٚ ػ٢ِ ف ٝحٓظوَ رٜخ   رـيحى  ا٠ُ هيّ          ػْ  ٓخكَ ٖٓ حُزَٜس  ٝ

ٝأًَٓٚ، ٝػَف  (رخد حُطخم )رـٞحٍٙ ك٢ ٓلِش  دمحم حُـٞح١ٍ  رٖ 

  ك٢ ًَ ٍحطزخ  حُو٤ِلش حُٔوظيٍ حُؼزخ٢ٓ ك٠ِٚ ٝػِٔٚ، ٝأَٓ إٔ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ 

هَرٚ ٓ٘ٚ  ٝحٓزؾ  ػ٤ِٚ  رؼٞ  ٗؼٔٚ   طؼظزَ  ٌٛٙ حُلظَس ٝ  َٜٗ هٕٔٔٞ

  ٛـ٣َش 321 – 308 \  ٓ٘شحُظ٢ ه٠خٛخ ك٢ رـيحى  ٖٓ ٢٘ٓ ك٤خطٚ  ٓخر٤ٖ 

  كوي  ك٤خطٚ  ك٢ ك٢ ك٤خطٚ ٢ٛ أهٜذ َٓحكَ ح٩ٗظخؽ   ح٧ه٤َس  ُلظَسح ١ٛـ

 ٝحُٔظؤىرٕٞ ٍٝؿخٍ حُؼِْ ٖٓ أٗلخء حُؼخُْ حُؼَر٢ ،  حُؼِْ ١ِزش طٞحكي ػ٤ِٚ 

  .ٝطظٌِٔٝح ػ٤ِٚ

 

ً ًخٕ حرٖ ى٣ٍي ٓو٤خً ٫ ٣ٔٔي ىٍٛٔخً ٫ٝ        ٝهي طوَؽ ػ٠ِ    ٣َى ٓلظخؿخ

  : ْٜٓ٘  ٣ي٣ٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ٝح٧ىرخء

 (ح٧ؿخ٢ٗ) أرٞ حُلَؽ ح٧ٛلٜخ٢ٗ ٛخكذ ًظخد  

 (َٓٝؽ حٌُٛذ)  ٛخكذ ًظخد أرٞ حُلٖٔ حُٔٔؼٞى١  

 (ٓؼـْ حُ٘ؼَحء )ٛخكذ ًظخد أرٞ ػز٤ي هللا حَُُٔرخ٢ٗ   

  ( ح٧ٓخ٢ُ)ًظخد ٛخكذ أرٞ ػ٢ِ حُوخ٢ُ   

 ( حُـ٤ِْ حُٜخُق)ٛخكذ ًظخد حَُٜ٘ٝح٢ٗ   

 

   حُٔؼَٝكش حُؼزخ٤ٓش  حُٔوزَس   ك٢  ٝىكٖ  ك٢ رـيحى   حرٖ  ى٣ٍي طٞك٢       

ؿ٣َش  حُٔٞحكوش ٛـ321\  ٓ٘ش   ٍؿذ23حُٔزض   ٤ُِش  ( ٓوزَس حُو٤ٍِحٕ)

. ٬٣ى٣ش 933ّ\ ُٔ٘ش 

 

 :كوخٍ ك٤ٚ ؿلظش حُز٢ٌَٓ   ٍػخٙ  حُ٘خػَ 

 

 كـخثيس    ًـَ   ى٣ٍي  ربرٖ كويص

  ٝحُظَد ح٧كـخٍ  ػخُغ   ؿيح ُٔـخ                                         
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 ًٝ٘ض أر٢ٌ ُلوي حُــٞى ٓ٘لَىحً 

  ٝح٧ىد ُلوـي حُـٞى كَٜص أرٌـ٢                                       

 

  ٝهي  ه٤َ  ك٤ٚ  حٗٚ  ٓئٍم ٝ أى٣ذ ٝ حُْ ٝعٗخػَ      حرٖ ى٣ٍي حُز١َٜ  

.  ( أٗؼَ حُؼِٔخء ٝأػِْ حُ٘ؼَحء )
 

ابن درٌد عالماً جلٌبلً، وشاعراً كبٌراً، وكان رأس أهل العلم       و كان 
 أن العلماء ؼالباً كانوا ال  ومما نعلمه  والممدَّم فً حفظ اللؽة واألنساب

 ٌحسنون لرض الشعر، وإن ٌعٌرون للشعر  اهمٌتهم  بالعلم وان كانوا 
 ابن  اال فعلوا ذلن  ال ٌصلون بشعرهم إلى سوٌة الشعراء المبّرزٌن، 

 الشعر، و هذا ما جعل  ولوة  بٌن سعة العلم   أن ٌجمع درٌد استطاع
. (أعلَم الشعراِء وأشعَر العلماء ) أهل زمانه ٌطلمون علٌه لمب

 
،  ( وٌرق فٌجزل ٌجزل ٌرقؾ) وكان ٌذهب فً الشعر كل مذهب          

  ( الممصورة ) لصٌدته   شعره من جٌدو وشعره أكثر من أن نحصٌه، 
ولد  نظم الشعر فً اؼلب   فكان  واسع العلم  لوي الحافظة  جٌد  الشعر

الفنون الشعرٌة واؼراضه  فمدح الخلٌفة الممتدر ومدح الشاه ابن مٌكال 
 :بممصورته التً  تعتبر من روابع الشعرالعربً  فٌها ٌمول 

 

 : ك٤ٚ  هخٍ أرٞ حُط٤ذ حُِـ١ٞ   

 

 حرٖ ى٣ٍي حٗظ٠ٜ ا٤ُٚ ػِْ ُـش حُز٤٣َٜٖ ًٝخٕ أكلع حُ٘خّ، ٝأٝٓؼْٜ )     

ٝٓخ حُىكْ حُؼِْ ٝحُ٘ؼَ ك٢ ٛيٍ أكٍي , ػِٔخً، ٝأهيٍْٛ ػ٠ِ حُ٘ؼَ

 . (  ى٣ٍي  ك٢ ٛيٍ أر٢ رٌَ رٖ حُىكخٜٓٔخ

 

       ٣ظ٤ِٔ ٗؼَ  حرٖ  ى٣ٍي  ح٫ُى١ رخُوٞس ٝحُٔظخٗش  ٝحُز٬ؿش  ٝحُٔزي 

حُـ٤َٔ ٝهِٞٙ ٖٓ ك٢ٗٞ ح٬ٌُّ   حً  حٗٚ  ًخٕ ٗخػَح ػخُٔخ  ًٝخ ٕ  ك٢  

ٗؼَٙ ٍهش  ٝؿِحُش    ٝهخٍ  حُ٘ؼَ ك٢ حؿِذ  ك٘ٞٗٚ  حُ٘ؼ٣َش  ٝحؿَحٟٚ 

:   كٖٔ حُٔيف  ٣وٍٞ  

 

شٌ   أ َّٔ ِٛ ؼخ٢ُ      َٔ ٢ٍِِّ  ك٢   حُ  ر٢  َػ
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ٌَ    أ٣َوخظُ                                              َهٞح١ِ َٝ     ِٚ  طَٔٔٞ    رِ

 

ِحُؿٜخ     ِٓ ٌَ  ٓخُء   حَُل٤خِء      َٗٔخثِ َٝ 

ِكلخظُ                                            َٝ ؤُٞكَشٌ         َٓ َه٬ثٌِن       َٝ   

 

ٌّ   طََٗٞ   ا٠ُِ      َػ٤ِخثِٜخ      ٍِ ٌخ َٓ َٝ 

ـظخظُ                                            ُٓ هَِزُُٚ       َٝ ُٖ   حَُلِٔٞى     َػ٤

 

    ٌَ ِٗ ؼخ َٓ ًٟ  كَيحُٙ     ر٤ُغ  ًٍُ ََ َٞ  حُ  كَٜ

َِض     أَٝٗخظُ                                            ِّٜ ُْٛ   إِ   ُك   أَٗيحُإ

 

:  ٣ٝوٍٞ ك٢  ٓيف حُو٤ِلش  حُٔوظيٍ  ٣ٝؼ٣ِٚ  رٞكخس حر٤ٚ    

 

ٌَ  ٫  حُز٤ِش إ      طِػِػٚ    ٝك

أ٣ي١ حُلٞحىع ط٘ظ٤ظخ ٝط٣ٌ٘زخ                                                

  رْٜ    ٣لٞص     ح٥ف   طلَم ٫ٝ

  ر٤ٖ ٣ـخىٍ كزَ حَُٞٛ ٓو٠ٞرخ                                            

  ٌُٖ كويحٕ ٖٓ أٟل٠ رَٜٔػٚ 

  ٍٗٞ حُٜيٟ ٝرٜخء حُؼِْ ِٓٔٞرخ                                           

  أٝىٟ أرٞ ؿؼلَ ٝحُؼِْ كخٛطلزخ 

اً ًحى ٜٓلٞرخ أػظْ رٌح ٛخكزخ                                             

   ٍؿ٬  رٚ  طظِق     ُْ    ح٤ُ٘ٔش إ 

  ٜٓ٘ٞرخ ُِي٣ٖ  ػِٔخ   أطِلض رَ                                            
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  أٛيٟ حَُىٟ ُِؼَٟ اً ٗخٍ ٜٓـظٚ 

ٗـٔخ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼخى١ حُلن ٜٓزٞرخ                                            

    ٓ٘خٍرٚ    طٜلٞ   رٚ  ًخٕ حُِٓخٕ

  ٓوطٞرخ   رخُظٌي٣َ   حٛزق   كخ٥ٕ                                           

 

:  ٣ٝوٍٞ ك٢ حُلٌٔش   

               

َِء   َػوُُِٚ    َٔ ُِِ ِْ  َّللَاِ   َُ  هَٔ أَك٠َ َٝ  

رُٚ                                             ٍِ ٢ٌَٗء    ٣ُوخ َٖ حَُو٤َحِص  ِٓ  َْ   ك٤ََِ

      ِٚ ِِ شُ َػو لَّ ِٛ  ِّ ُٖ حُلَظ٠ ك٢ حُ٘خ ٣ َِ  كَ

زُٚ                                              ِٓ ٌخ َٓ     ِٚ لظٍٞحً َػ٤َِ َٓ  َٕ إِ ًخ َٝ  

َِّ    رََِيٍس       ًُ َِ ك٢   ُٖ حُلَظ٠ رِخُؼَو  ٣َؼ٤

رُٚ                                               ٍِ طَـخ َٝ    ُٚ ُٔ َِ ٣َـ١َ ِػِ َػ٠ِ حُؼَو  

     ِٚ ِِ ِّ  هَِِّشُ    َػو ِٚ ك٢  حُ٘خ ١ٍُِ٣ رِ َٝ  

زُٚ                                            ِٓ ٘خ َٓ َٝ َٓض   أَػَحهُُٚ      َُ ًَ إِ   َٝ    

َِء    َػوَُِٚ     َٔ ُِِ   ُٕ كٔخ ََ ََ  حُ َٔ  اًِح أًَ

رُٚ                                              ٍِ آ َٓ َٝ َِض    أَه٬هُُٚ       ُٔ ًَ   كَوَي   

 

: ٖٝٓ هُٞٚ ك٢ حُـٍِ   
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      ٞ َ٘ ُْ     حُ ٍَ   أ١َخَُُٚ   أََُ دَّ  ٤َُ ٍُ  

                                              َُ َٞ   ه٤َٜ ٛ َٝ هخِى   َُ كَوُي  حُ َٝ   ِم  

ٍَٗٞم    ٌََٟ  طَزخ٣ٍُق     ِٚ حُ  ٍحَع ك٤

                                              ٍُ َِٝ٣     ِّ ٌٍ  ُؿَ٘ق   حَُظ٬ َه٤خ َٝ  

ٍَ      كَؤٍَٟٝ    ٌَ   أَٗخ َ٘ظ َٓ  ٍحهَُٚ   

                                           َُ ٤٘ ُٔ زخفِ     حُ َٜ ٞء  حُ َٟ َٔ٘خُٙ   ُِ   

    ٌَ َُ   ح٧َُٓٞى    َؿ٣َ َٗؤٌ   ٣َوظُ ٍَ  

                                             َُ ٤ًََق ٣َُى١ ح٧َُٓٞى َظز٢ٌ َؿ٣َ   

 

  حُ٘ل١ٞ  ٗلط٣ٞٚ  ٣ٜـٞ ك٢  حُٜـخ ء  ٌٛٙ ح٫ر٤خص   ٗؼَٙ  ٖٝٓ       

 : هخث٬ًٝٛٞ حكي ػِٔخء  حُِـش 

 

 أف ػ٠ِ حُ٘لٞ ٝأٍرخرٚ  هي ٛخٍ ٖٓ أٍرخرٚ ٗلط٣ٞٚ

 

 أكَهٚ هللا رٜ٘ق أٓٔٚ  ٤َٛٝ حُزخه٢ َٛحهخً ػ٤ِٚ

 

    طَى  حػخٍح  ػ٤ِٔش   ُٝـ٣ٞش  ٝٗؼ٣َش   ًؼ٤َس   ه٤َ حٜٗخ  حًؼَ ٖٓ  

: ه٤ٖٔٔ  ًظخرخ حٜٛٔخ 

 

 ًظخد ح٫ٗظوخم- 1  

 حُِـش ك٢ ؿَٜٔس حًٍظخد - 2  

 ًظخد ح٬ُٔكٖ- 3  

 ًظخد حُٔـظ٠٘- 4  

 ى٣ٞحٕ حرٖ ى٣ٍي- 5  

 ٍٓخُش حَُٔؽ ٝحُِـخّ- 6  
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 ًظخد ٝٛق حُٔطَ ٝحُٔلخد- 7 

 ٓوٍٜٞس حرٖ ى٣ٍي- 8  

 ح٫ٗٞحء   –9 

ح٫ٓخ٢ُ - 10

 

:  ٝحهظْ  رٌٜٙ ح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيطٚ  حُٔوٍٜٞس حُط٣ِٞش 

 

ُٞ    ٓخ    َّْ  رَؼ َٛ ََ  ح٧َ و َٜ َْ حُ  َُٞ ٫رَ

لخ َٜ َّٞ   أ٬ََٛى     حُ       ٣َِوخُٙ  هَِز٢   كَ

 

    َٖٔ ٤١ُذ    كَِخػَِ ََ ُٖ  حُ  اًِح ًَٟٝ  حُـُٜ

طَٟٞ َٝ َّٕ     هُٜخٍحُٙ     َٗلخًٌ              أَ

 

شٌ       َّٜ ظ٢٘     ُؿ َٟ ََ  َٗـ٤ُض  ٫  رََ  أَؿ

َ٘ـ٠ َٖ     حُ ِٓ    ٢ُ   َُ    َػُ٘ٞىٛخ   أَهظَ

 

ُِّي١      ـَ  إِ  ٣َلْ  َػٖ  َػ٢٘٤  حُزٌُخ   طَ

َِ     حُزٌُخ ُٓز ٞهٌٞف  َػ٠ِ    َٓ     كَخُوَُِذ  

 

ُّ   ٗخَؿظ٢٘     رِٔخ       َُٞ   ًخَِٗض   ح٧َك٬

ىٟ ََ َٕ    ٧َٛٔخ٢ٗ      حُ     أَُوخُٙ   ٣وظخ

 

خ   ِهِظٜخ   ٠ََٟ٣      رِٜخ     َٓ ُِ٘شٌ    َٓ 

٫      ِكـ٠ َٝ ٍد     ٍَ ِٚ   ًٝ    أ ِٔ َُِ٘ل      

 

هُُٚ      ٍِ َٓلخٍد     ُهٍَِّذ       رخ      ُْ ٤ٗ 

٠٘ ُٓ َٝ َٖ    حٍِطِـخٍء        ٞهٌِق    ر٤َ َٓ َٝ     

 

    ٌَ ُٓٔظَٞر       ٌٍ ِِ ٘ َٓ     ٍّ َٞ٣   َِّ ًُ  ك٢   

ـظَٟٞ ُٓ ظ٢   أَٝ    ـَ ٜ ُٓ      ٣َ٘ظَقُّ  ٓخَء   

 

ََ  ٣ُؼ٢٘٤٘     َػ٠ِ     َّٕ  حَُيٛ  ٓخ  ِهُِض  أَ
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ٌُيٟ َٟذُّ  حُ حَء ٫ ٠ََٟ٣  رِٜخ   َّ َٟ      

 

ٍٙ     كَِبٕ   َٖ   َػ٠ِ   رََ ُن  حُؼ٤َ ِّٓ ٍَ ُ  أ

٘ظ٠َٜ ُٔ ؼَذ    حُ َٛ ُٓض  ٍُ ُٓض حٍِطِ٘خكخً  ٍُ        

 

      ً٬ ِٓ َُ   َك٫ًٞ   ًخ  أٍَحِؿٌغ   ٢ُ   حَُيٛ

َى   أَّ   ٫     ٣َُطَـ٠ َّٞ    ا٠ُِ  ح١ٌَُّ  َػ

 

َُ  إِ  َُْ  طَُي  ُػظز٠     كَِخطَّجِي       ٣خ  َىٛ

َٓٞح حُؼُظز٠        َٝ َّٕ    اٍِٝحَىَى          كَِب

 

زظ٢َ٘       َٜ كِّٚ    َػ٢ََِّ     ١خَُٔخ       أَٗ ٍَ 

ِظَل٠ ُٓ     ٍٖ َٞ  ٓخِء  ُؿٜ حِٓظَزِن رَؼ َٝ    

 

ٌع   ُِ َُ   أ٢َّٗ     ؿخ  ٫  طَلٔزَٖ  ٣خ  َىٛ

يٟ ُٔ ه٢ُ٘    ػََم       حُ َِ ٌَُِ٘زٍَش    طُؼ       

 

     ٖ ِٓ ِص  ح٧َك٬ُى     َٞ َٛ   َُٞ ٖ َٓ ُٓض  ٍَ  ٓخ

ٌَٗخ ِٚ    ٓخ       ِ   َػ٤َِ ّٞ ـَ     َؿٞحِِٗذ   حُ

 

َػيَّ   َُٞ   ًخَٗض   َُُٚ   حُُي٤ٗخ     رِٔخ     َٝ 

     ك٤ٜخ   كَِحَُض   َػُ٘ٚ    ُى٤ٗخُٙ      ٓٞح

 

ٍٍ        اًِح      َٜٓيٝ َّٜ٘خ     َٗلؼَشَ       ٌِ َُ 

ٖ   َٗٞحك٤ٜخ   ػ٠ٔ ِٓ    ٌّ َٕ   ُُـخ     ؿخ

 

     ٠ٟ ٍِ   َِ َػ٠ِ  حُؤ َٝ ٤ُٟض هََٔحً   ٍَ 

ُٓو٢ٍ َػ٠ِ َِٛف حُو٠خ َٕ ًح  َٖٓ ًخ     

 

ِٖ   اًِح   ٓخ      حِٓظ٤ََُٞخ     ي٣َي٣ ـَ َّٕ   حُ  اِ

ُِِز٠ِِ      َػ٠ِ     َؿي٣ٍي      أَى٤ٗخُٙ      
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ُٕ     ٌَُٓٞغ      ٓخ َِ حُ َٝ ًُُ٘ض   أَى١ٍ     ٓخ  

ط٤ٌَِ٘غ       هُٟٞ َٝ      ٍّ ِٞٔ َٓ َّ٘ضِ         رِ

 

ٍس    َّٞ ُٛ ك٢    ك٢       ًِ َّٕ   حُو٠َخَء   هخ  أَ

َٖٓ   ك٤ٜخ     ٟٛٞ َُّ  َٗلْ         ٫  طَٔظَزِ

 

أََُض     َٝ  كَِبٕ   َػؼَُص   رَؼَيٛخ   إِ      

ٖ   ٛخطخ   كَو٫ٞ   ٫     ُؼخ ِٓ   ٢َ ِٔ      َٗل

 

َُٞٛٞشً     َٓ طُٜخ        يَّ ُٓ إِ    طٌَُٖ      َٝ 

َِّطُض  ح٧ُٓخ  َػ٠ِ    ح٠َٓ٧ َٓ      رِخَُلظِق 

 

َٓيٟ     ِْ  َؿَٟ  ا٠ُِ      َّٕ  حَِٓأَ  حُو٤َ  اِ

يٟ َٔ َٕ       حُ ُٚ    ىٝ ُٓ      كَِخػظخهَُٚ    ِكٔخ

 

     ٟٞ ـَ َِ    حُ ز ـَ ُْ  أَر٢  حُ ص َٗل ََ َٓ هخ َٝ 

ٖ  هَي    َكٟٞ َٔ     َكظ٠ّ َكٞحُٙ  حَُلظُق  ك٤

 

    َُٚٔ َُ   ٓخَم     َٗل ّؾِ   حُو٤َ َٗ ُٖ   ح٧َ حِر َٝ 

ٍَ  اِٗٔخِص     حُِؼيٟ ىٟ  ِكٌح ََ      ا٠ُِ  حُ

 

ِٕ     حَُّظ٢      ٖ  ىٝ ِٓ خَف   ّٟ َٞ َّ  حُ ََ حِهظَ َٝ 

٘ظ٠٠َ ُٔ ِّ      حُ ٤َُٓق    حُِلٔخ َِٜخ    َّٓ     أَ

 

ُِزخً     َٓٔخ    هَز٢ِ    ٣َِ٣ٌي      ١خ هَي    َٝ 

٠ٗ َٝ      ٫ َٝ    ٠ٛ َٝ َٝ  حُؼ٠ُِ  كَٔخ   َٗؤ      

 

هَي      َٝ      َّ َٕ  ح١ٌَُّ   ٍح َٟض  ىٝ ََ  كَِخػظَ

ر٠ ٍَ ُْ      ح٧ُ ٤ َٜ يُّ    حُُِ ـِ ِٚ    حُ     َؿيَّ   رِ

 

ٖ   َػَح٤ٖٗ     ُػ٠ًِ      ِٓ  ََٛ  أَٗخ  رِيٌع  

حِػظَيٟ َٝ     ٍَ َُف  َىٛ َٛ   ْ ِٜ ٍَ  َػ٤َِ     ؿخ
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َُ       ح١ٌَُّ      وخى٣ َٔ  كَِبٕ    أَٗخَُظ٢٘     حُ

أِد     حُؼَؤٟ ٍَ ٍُ   ك٢        أ٤ًَُيُٙ  َُْ   آ

 

    ِٙ ٍِ ٝ   ا٠ُِ      أَٝطخ ٌَ َٓٔخ   َػٔ هَي    َٝ 

ٔظ٠َٔ ُٔ ََّ   ػخ٢ُ     حُ ًُ ٜ٘خ   ِٓ      كَِخكظ٢ََّ  

 

   ٖ ِٓ      ٢َٛ َٝ رّخَء  هََٔحً   َِ ٍَ  حُ َِ  كَِخٓظَ٘

٘ظ٠َٔ ُٓ ِ   أَػ٠ِ      ّٞ ـَ       ُػوخِد  َُٞفِ   حُ

 

ظُُٚ     َّٔ ِٛ        ِٚ ٤ٌَٓق     حِٓظَؼَِض     رِ َٝ 

َط٠َٔ ُٔ ِٝ     حُ َٗؤ ٠ٓ   أَرؼََي    ٍَ      َكظ٠ّ  

 

خً     ٗخهِؼخً      ّٔ ُٓ     َٕ َع    ح٧ُكزٞ ََّ ـَ  كَ

لَحَد    حُُي٠ٓ ِٓ   َٕ ٖ  ؿٔيح ِٓ  ََّ حِكظَ َٝ     

 

ص      ٤َٗحُُٗٚ     ََ َٗ ٍ٘ي    رخ ِٛ    ُٖ َّْ   حِر  ػُ

َّ    أُٝحٍحص    ط٤َٔٔخً       رِخ٠ُِٜ َٞ٣     

 

ظ٢     َّٔ ِٛ ٌّ  ٣ُ٘خؿ٢    َّٖ  ٢ُ  ٣َؤ  ٓخ  حِػظَ

ؿخٌء        كَِخًظ٠َٔ ٍَ      ا٫ِّ     طََلّيحُٙ     

 

٬ِص          ٣ََط٢َٔ     ُٔ ٤َُِّشً        رِخ٤َُؼ  أَ

ُِ      حُل٬َ َٖ   أَؿٞح     رِٜخ   حُ٘ـخُء   ر٤َ

 

  َ َّٔ ُٟ ًَؤَٗزخفِ   حَُل٘خ٣خ          ٌٙ  هٞ

ٖ  َؿٌِد  حُزَُٟ ِٓ َٖ رِخ٧َٓ٘خؽِ          ٣َََػل

 

رِخ٠ُل٠     َٝ َِ  حُُيؿ٠   َٖ ك٢  رَل ُٓز ََ٣ 

ٍُ     ١َلخ ٍِ  اًِح   ح٥ َٕ  ك٢  ح٥      ٣َطلٞ

 

ؿ٠     َٝ      ٖ ِٓ َٝ ٖ   َكلخً    ِٓ    َّٖ ُٜ  أَهلخكُ
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َّٞ     حَُل٠ٜ ز٤َ ُٓ شٌ  طَو٠ُذ   َٓ َػٞ َٓ      

 

لوَٞهٍق     ُٓ ََّ    ٗخِكٍذ       ًُ     َٖ ِ ِٔ  ٣َل

َُٟٔ حُ َٝ      ِ ّٝ ٍِ  طيآِد   حُـُُي ٞ١  ٖ ِٓ      

 

ٍُ   حَُطٟٞ     ُؿؼٔخَُٗٚ      ٍَّ  رََٟ   ١ٞ  رَ

ل٢ُِّ٘      حُوََح َٓ وَيفِ   حَُ٘زغِ    ًَ    َٞ     كَٜ

 

َِٜخ   ٍدُّ   حُؼ٠ُِ       ١َٞ٘٣   حَُّظ٢   ك٠ََّ

خ   َىكخ   طَُرَظَٜخ    َػ٠ِ      حُز٠ُ٘ ّٔ َُ    

 

   ٫      ََ  َكظ٠ّ   اًِح    هخرََِٜخ    حِٓظَؼزَ

ٖ  َك٤ُغ    َؿَٟ ِٓ   ِٖ ُِِي َىَٓغ  حُؼ٤َ َٔ٣      

 

 كَؤَٝؿَذ    حَُلؾَّ    ٝػ٠َّ٘       ػَٔسً   

َىػخ َٝ َُز٠ّ      َٝ ٖ  رَؼِي   ٓخ   َػؾَّ    ِٓ       

 

 

 

 

**********************                                           
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محمود بن الحسٌن الرملً                   
 (كشاجم  )                     

 
 

 محمود بن الحسٌن بن إبراهٌم بن السندي   هو ابو الفتح          
  ولد اختلفت المصادر  العربٌة فً  نسبه  (كشاجم) لمب بـ  والرملً

ولٌل انه من اصول  فارسٌة  ولٌل من اصول هندٌة حٌث لٌل له السندي  
واهله  كانوا  ٌمٌمون  فً العراق  وكان . والسند مماطعة هندٌة واسعة 

لعابلته  اتصال  بخدمة  الخلفاء واالمراء فً الدولة العباسٌة  فً خبلفة 
المنصور والهادي والمهدي وهارون الرشٌد  وكان جده سندي بن شاهن  

ٌشتؽل سجانا  عند الرشٌد  ولٌل هو الذي  دس السم فً  طعام  االمام 
وسكنت . الكاظم  موسى بن جعفر  رضً هللا عنه  فمات  مسموما 
 . فٌهعابلته بؽداد  وكان لها شان  وممام  اجتماعٌا  وثمافٌا  

 
لما   ( الفترة الذهبٌة) الحالة االفضل  ٌمثل المرن الرابع الهجري    

 والمعارؾ  تارٌخ العلوم  فً توصلت الٌه  االمة العربٌة واالسبلمٌة 
 على  اٌدي  شاملة  المرن حركة علمٌة وأدبٌةهذا االسبلمٌة إذ شهد 

الكثٌر من العلماء واألدباء والمفكرٌن الذٌن كانوا ألطاب مجالس الفمه 
 فً الشعر واألدب  والتارٌخ   والفلسفة والحدٌث والمنطك والتفسٌر 

 اكماله أوج     بهتبلػ  والببلؼة  والبٌان اذ  والنحو واللؽةوالنثر 
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هذه نمو  ولعل من أهم االسباب التً ساعدت على ا واتساق معالمه
بٌن األمم وتبللح  الواشجة  العبللات  الحركة هو حرٌة الرأي وتتبع 

وؼٌرها من العوامل المإثرة والمتؤثرة التً اتكؤت  وتمازجها الثمافات 
األهم فً إزدهار هذه الحركة مل  أن العا الثمافٌة  االعلٌها هذه الحركة 

 ومنهبل   تراثها العظٌم اساسا فً  الثمافة االسبلمٌةاعتمدت   هو أنها
 العلوم  هذه  علٌه  ارتكزت  فكان هذا هو المحور الذينهلت بذرتها منها 

 والمعارؾ لهذه الحركة التً ازدهرت بتعدد عناصرها وتشكٌل سماتها
وكانت المجالس العلمٌة فً ذلن الولت تزخر . فآتت ثمارها  ٌانعة 

 وانما  بمختلؾ العلوم فلم ٌكن المجلس الواحد ٌمتصر على علم واحد 
وهذا ٌشمل  اؼلبها  وٌماس بممٌاس   مفمٌه وعلمابه وادبابه وشعرابه  

 .  فً أكثر من مجال علمً ٌبدعون ما جعل روادها 
  

          ولد نشؤ  محمود بن  الحسٌن  فً  مدٌنة الرملة  من فلسطٌن  
ولما شب واكتمل  احب التنمل  والترحال فهو ٌمول    . (الرملً )فمٌل له 

: فً كثرة  ترحاله  وسفره 
 

  وال   استفٌك أننً ال  على  هذا
  ِرحلَه  إثرها فً  رحلٍة  من أفٌك                                        

 
 وما على البدر نمص فً إضاءته 

 ومن نَملَه سٌٍر  من  لٌس ٌنفن  أن                                      
 

 : وٌمول اٌضا 
 

  خِضره  نسبً بها كل ؼادٍة متى أرانً بمصر جارهم
 

 منتثره  الكماة  دروع  مثل   زٌادته  والنبل مستكمل            
 

  منحدره تؽدو الزوارٌك فٌه مصعدة بنا وطوراً تروح
 

  كالخٌال معتكره  أمواجه   طامٌة فً الفرات  وتارة             
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  ٌد النوى بِتِره أو طالبتنً  تعشمنً  العراق  حتى كؤن           
 

  فًصاحب الموصل ودخل عند        فمد رحل عن الرملة  الى الموصل
ولٌل إن جعفر بن علً بن حمدان .  بٌنهم الخالدٌان حلمة من الشعراء
 .  مدٌحه إٌاه  ألؾ دٌنار على أمٌر الزاب أعطاه

 
     دخل  فً خدمة  االمٌر  ابً  الهٌجاء  عبد هللا  بن حمدان واشتؽل  

طباخا ثم ربٌس طباخٌن  ومنجما  اال ان هذا البماء  لم ٌدم  طوٌبل  حٌث 
ارتحل  عنه  متجها  نحو مصر  فبمً  فٌها عدة  سنوات  عاد بعدها الى  

الشام  فزار الرملة  ثم تنمل بٌن  المدس  ودمشك  وبؽداد وحلب  حٌث 
. استمر به  الممام فً حلب فً  ببلط  االمٌر سٌؾ الدولة  الحمدانً  

: ٌمول فً مدحه 
 

ٌِْري َوَسٌِِّدي ٌِْسً بَْل أَِم  أَِخً بَْل َربِ
 َوَمْن لَْم ٌََزْل ِلْلفَْضِل َوالبِّرِ َمؤُْموالَ                                  
 

نَا ِمَن  أَِؼثْنَا فَِإنَّا لَْد َظِمبْنَا َوَرّوِ
ابِِك الَمْطبُوخِ َوْلٌَُن َمْعُسوالَ                                            الرَّ
 

  لَِخْلتَنَا  بَِحاٍل لَْو تََرانَا فَنَْحُن
ٌْبلَ                                                ِلبَاَماً َوإِْن ُكنَّا ِكَراَماً بََهاِل

 
 َوُكُإوُسنَا  َمْهُجوَرةٌ  ِستَاَرتُنَا

ٌْبلَ                                          بَابَِة تَْعِل  تُعَلَُّل بِالنَّْزِر الصُّ
 

ِمَها ٌْ  تََرى َماَءهَا أَْضعَاَؾ َدّرٍ َرِح
ٌْبلَ                                        فَتَْحَسبَُها فَْوَق األَُكّؾِ لَنَاِد
 

ِمً ِلٌَْبمَى َشَرابُهُ ثَنَا السَّ  َوَحدَّ
ٌْبلَ                                ِث َما لِ ٌَْل فًِ السَّالً الُمَحّدِ  َولَْد لِ
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       كان كثٌر الشوق  والحنٌن الى  مصر  ولد ذكرها كثٌرا فً  شعره  
: ومما لال  فٌها

 
 لد كان شولً إلى مصر ٌإرلنً  

  فالٌوَم عدُت وعادت مصُر لً دارا                                      
 

 أؼدو إلى الجٌزة الفٌحاء مصطحباً   
  طوراً وأزجً إلى شـٌراز أطوارا                                       
 

 فً رحبلته الكثٌرة ٌجتمع مع الملون واالمراء  هذا الشاعر كان       
علٌهم   واألدب فٌمرأ   والفمه والحدٌث والوزراء وٌتصل بؤرباب العلم

 ومكاتبات  محاضرات ومناظرات وبٌنهم  منهم كما جرت بٌنه  وٌسمع 
 وتمكنه وكانت عبلمة على  ت على تضلعه فً مختلؾ العلوملدل كثٌرة

 والترفع عن   وطٌب سرٌرته ومكارم اخبلله نفسه سبلمة علوهمته و
  فهو عند أبواب السبلطٌن واالشؽال فً أبواب الملون والوالةالولوؾ 

 : ٌمول وضعفها ٌرى الدخول فً هذه األمور من مردٌات النفوس
 

 والنخوه التكبّر   بلبس         رأٌت الرباسة ممرونة       
 

 ترفّع فً الجهر والخلوه        إذا ما تممصها البس        
 

 وٌطمع أن ٌهرعوا نحوه      وٌمعد عن حك أخوانه       
 

 وٌؤمل عندهم خطوه عاء      وٌنمصهم من جمٌل الد      
 

  دعوه   لً  هللا   ٌسمع        فذلن إن أنا كاتبته فبل      
 

 المروه   ٌسكن  أنه ولو         ولسُت بآٍت له منزالً       

 
 فً االوساط  فعُرؾ بهذا اللمب (كشاجم)أنه هو الذي لَمّب نفسه     لٌل 

  بؤنه مجموع  بهذا اللمب  لمبه هذات  سبب  وعللاالجتماعٌة  والثمافٌة 
 (كاتب) فالكاؾ من   ٌتمنها كان اسماء  حروؾ  العلوم  التً   أوابل من
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،  وهو  من  فحول الشعراء (شاعر) والشٌن من حٌث كان كاتبا  ملهما 
،  حٌث كان ادٌبا  بارعا  ومنشبا  ناضجا (إنشاء)أو  (أدٌب)واأللؾ من 
 من لٌلو لما  له  من  باع  طوٌل فً  علم الجدل  (جدل)والجٌم من 

 لتضلعه  بعلم  (منطك)، والمٌم من  حٌث كان جوادا كرٌما (جواد)
 حٌث كان  ٌشتؽل  منجما  عند ابً الهٌجاء  عبد (منجم)أو من المنطك 

ً  ٌعمل  كان  إنه لي وق ،هللا  الحمدانً    سٌؾ الدولة  عند  طباخا
ٌعرؾ به  إال أنه لم  (طكشاجم) فصار ا، فؤضاؾ إلى لمبه طاءالحمدانً 

ً ولٌل     بٌن الناسولم ٌشع  لثمله  لؽة    ولٌل  حسن الصوت كان مؽنٌا
  فاجتمعت كل هذه العلوم فً شخٌته  الفذة . حاذلا اٌضا  ًً طبٌباكان  

: وٌكفٌه ان ٌصؾ نفسه فً شعره فٌمول
 

 نلت أعلى النجوم باستحمــــاق   لو ٌحك تناول النجم خلــــــك     
 

 من ظبات المهندات الرلــــاق؟   أو لٌس اللسان منً أمضــــى    
 

للما لٌس دمعه بالرالــــــــــً    وٌدي تحمل األنامل منهـــــــا     
 

 مثل ؼٌم السحابة الرلــــــراق    وسطور خططتها فً كتـــاب     
 

:  فمٌل فٌه  ومتمد مٌهم  وٌعد كشاجم فً فحول الشعراء      
 وألر له شعراء عصره ومن جاء بعدهم  فمد طبك ذكره الخافمٌن )

واألسلوب الرصٌن، والدٌباجة   والمرٌحة الجٌدة بالمنزلة السامٌة
. ( المشرلة، والمعانً البدٌعة، والعاطفة الصادلة

 
 وفخر  الشعر العربً من مدحفنون   شعره معظم فً       ونبلحظ   

 وصؾ الطبٌعة  فن  إضافة وؼزل وهجاء ورثاء وشكوى وخمرٌات
  الذي اشتهر  فً ذلن الولت لدى شعراء معاصرٌن له مثل وجمالها

: الصنوبري  وؼٌره  ٌمول فً وصؾ مدٌنة حلب 
 
 وما متعت جارها بلدة   

 حلب جارها  متعت  كما                                                
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 هً الخلد تجمع ما تشتهً

 فزرها فطوبً لمن زارها                                               
 

 وهلل فٌها شهور الربٌع
  اسحارها  تعطر   حٌن                                                 

 
 فما تمع العٌن اال علً

  انوارها  تصنؾ رٌاض                                                
 
 
وله دٌوان . األطعمة وأدوات الحضارة، والصٌد والطردوكذلن  ذكر  

:  ومن شعره . شعر
 
 

َعَجبًِ ِممَّن تَعَالَْت َحالُهُ  
 وَكفَاهُ َّللّاُ ذَالَِّت الطلَْب                                             

 
كٌَؾ ال ٌمسُم َشْطري ُعْمِرِه  

  وأَدْب   نعٌٍم بٌن حالٌِن                                            
 

فإذا ما نَاَل َدْهراً حّظهُ  
 وُكتُْب    ونشٌٌد   فحدٌٌث                                           

 
مّرةً ِجّداً وأُخرى راحةً  

 فإذا َما َؼَسَك اللٌَُّل انتَصْب                                         
 

ٌَْمتَِضً الّدْنٌَا نهاراً َحمّها  
 ما ٌَِجْب   لٌبلً   َلّلِ ولََضى                                         

 
تِلَن ألساٌم متى ٌَْعَمْل بها  

 عامٌل ٌَْسعَْد َوٌَرُشْد َوٌُِصٌْب                                      
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: ولٌل فٌه 

وإن من ٌدلك فٌما خلؾ لنا من شعره ٌجد براعة فابمة فً وصؾ )      
الطبٌعة وأزاهٌرها وحمولها وأراضٌها وسمابها وفصولها وأولاتها، كما 
ٌجد فٌه كثٌراً من أوصاؾ مجالً الحٌاة ومجالس األنس وجلسات الطعام 

 .(والشراب
 

  للهجرة330\  سنة  (كشاجم  ) الشاعر محمود بن الحسٌنتوفً       
 – هجرٌة 360 هجرٌة ولٌل 350\ ولٌل توفً سنة   مٌبلدٌة940 –

 .   مٌبلدٌة وهو االصوب 970
 

ً أدٌباً وخطٌبا       اضافة الى شاعرٌته الفذة  كان  نثره  وبلٌؽا ؾًً فصٌحا
  :  وله عدد من الكتب المشهورة، منها ٌمل جودة عن شعره ال
 
  المصاٌد والمطارد-1
 أدب الندٌم-2
 جمع فٌه ما كتبه من الرسابل األدبٌة واإلخوانٌة « كتاب الرسابل- 3
 خصابص الطرب-4
  الطبٌخ- 5
 

  للهجرة330\  سنة  (كشاجم  ) الشاعر محمود بن الحسٌنتوفً       
 – هجرٌة 360 هجرٌة ولٌل 350\ ولٌل توفً سنة   مٌبلدٌة940 –

 .   مٌبلدٌة وهو االصوب 970
 

:  ومن  شعره  فً الؽزل  هذه االبٌات 
 

 أما منَن َشمٌّ ٌُستفاُد وال َعضُّ      
تَعَطَّْؾ علٌنا أٌُّها الؽُُصُن الؽَضُّ                                            

  
ة ٌ  َجنَاَن َجنى ً فٌِه ِشفَاٌء وصحَّ

  نحولً بعٌٍن ما ٌَُساِمحَها َؼْمُض                                       
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 تركَت طبٌبً حابراً باكٌاً على 
 ولَْد كان ٌَْخفَى فً َمَجسَّتِِه النَّْبُض                                        
 

 وأعجَب منًِّ اَْن أُطٌَك َجَوابَهُ  
 بََرٌد بَُض    نوٍر َحْشُوَها  ؼبلبُل                                          
  

بَدْت َموهناً فً درِعة اللوِن تحتَه  
بؤحسَن ُمْسَوّدٍ بدا فٌه ُمبٌضُّ                                              
  

َوَماَسْت َكْمٌِس الخٌزراِن وأَلّمَْت 
  أُناٌس هواهُم فً عهوِدهُم النَّْمُض                                         
  

ولد نمَضْت َعهَد الصباِء كؤَنَّها 
     فبل زالِت النّعمى وال بَِرحِ البُْؽُض                                         
 

ولد أكسبتنً نعمة ُ َّللّاِ بؽَضُهْم    
 ٌسابُك بؽٌض من فإاٍد لهُ َمضُّ                                             
 

وكنُت إذا ما عابَنًِ ذُو نباهة ٍ 
  وحاسا سماٌء أَْن ٌشاِكلها أَْرُض                                          
 

 أبى ِلً مجدي أْن أُساِجَل مثلَهُ 
ًَّ وال لَْبُض                                               ولٌَس لهُ بَْسٌط عل
  

ًَ أَخَشى حاسداً وُمعانداً  وما ِل
  بِه الدهَر أبكاَر الببلؼة ِ أفتَضُّ                                            
 

ًَ ِمْمَوِلً  ف ٌْ   نِبَاِلً أَلبلمً َوَس
وٌوضُح مسودَّ األَموِر فٌََْبٌضُّ                                              
  

 ٌرٌَن وجوَه المكرماِت ضواَحكاً 
 وَكْم َدَحَض الحكَّ الذي َمالهُ َدْحُض                                        
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وَكْم َخفََك األَمَر الذي هو باطٌل 

 َوَمْن َجاَد لَْم ٌَْدنَْس لهُ أَبداً ِعْرُض                                           
 

وأَكرْمُت أَْعراِضً بمالً فَُصْنتَُها 
  وال ٌنُضو   باٍق ال ٌحوُل فَُودَُّن                                             
 

َوُحّملُت اسراَر الصدٌِك أَِخً الّصفا 
ُهُم                                             ً  وهمُّ َمُُّظ   فٌنا ال الؽَضُّ    التٌَّ
  

 ُمنٌِنا بَِمْن نُْؽِضً لَُهْم من عثارِهْم 
ُهُم َحْمُض                                             وتحلو إذا ما َشاَب َودَّ
 

 وأنَت امرٌإ تصفو إذا كدَر الورى 
تَِن الَخْفُض                                         ً من مودَّ   خإوٍن فحّظِ

     
 
 
 

 *****************************                      
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                                           35 
 

 

 لصنوبري                    ا
 
 
    

دمحم بن الحسن بن مرار الضبً الحلبً   بن             هو ابو بكر أحمد
أكثر شعره   حٌث التصربشاعر الروضٌات وٌعرؾ.  من تمٌم األنطاكً 

 نسبته الى الصنوبر  ذكر ابن فً  و . واألزهار  وصؾ الرٌاض على
 :عساكر عن عبدهللا الحلبً الصفري انه لال

 

سؤلت الصنوبري عن السبب الذي من اجله نسب جده الى الصنوبر  -
 .حتى صار معروفا به

كان جدي صاحب بٌت حكمة من بٌوت حكم المؤمون فجرت :  فمال لً -
 له لالؾ مزاجه   وحدة  كبلمه  فاستحسن  ٌدٌه مناظرة  بٌن له

 انن لصنوبري الشكل: المؤمون 
 . ( ٌرٌد بذلن الذكاء وحدة المزاج) 
  

:  وفً ذلن ٌمول 
 

  وإذا عـــــزٌنا إلـــــى الصــنوبر لم 
  نعـــــز إلـــى خامل من الخشب                                            

 
  ال بـــــل إلـــــى باسـك الفروع عبل 

 مناســـــبا فــــً أرومة الحسب                                             
 

  مثـــــل خـــــٌام الحـــــرٌر تحـملها 

  مـــن الذهب  تحـــــتها  أعـــــمدة                                          
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  كـــــؤن مـــــا فـــــً ذراه مـن ثمر 

 طـــــٌر ولوع على ذرى المضب                                            
 

  بـــــاق عــلى الصٌؾ والشتاء إذا 
  شابـــــت رإوس النبات لم ٌشب                                           

 
 محـــــصن الحب فـــً جواشن لد 

  أمـــــن فـــــً لبـسها من الحرب                                            
 

  حب حكى الحب صٌن فً لرب الـ 
 أصـــــداؾ حـــــتى بدا من المرب                                            
 

 ذو نـــــثة مـــــا ٌــــــنال من عنب 
 مـــــا نٌـــــل مـن طٌبها وال رطب                                            
 

 ٌا شجـــــراً حبـــــه حــــــدانً أن 
  أفـــــدي بـــــؤمً محـــــبة وأبــً                                           

  

     
ها يوؾ مٌبلدٌة 895  - هجرٌة 283\ سنة  (انطاكٌة ) ولد  بمدٌنة   

   من علوم  طرفًا  وأخذ الشعرلول  و الكرٌم تعلّم المرآنوشب  وترعرع  
   تنملو . الحمدانً الدولة  سٌؾ   لصد ثم  حلمات المساجد فً  زمانه 

  وكان   الدولة  سٌؾ  ٌحضر مجالسكثٌرا ما و  ودمشك  حلب بٌن
 شعره مادحا اٌا ه    فانشده  مكتبة لصره على  ٌشرؾ  الصنوبري

:  عاصمة دولته ٌمول( حلب) كتبه  ب خزانة على  فاواله  االمانة 
 

ًَ   لم      تكْن       أتتن   بنا   تُْهدي   لواف
   لٌُهَدى   إلى   ؼٌِر    األمٌر      بدٌعها                                
 

 فبللَْت  سماَء   الجوِد   ٌَنشو   سحابُها    
  ووافَْت  رٌاَض  المجِد   ٌبدو     ربٌعها                                 
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 إذا   ما   دجا   خطٌب   فؤنت     نهاره     

 وإن  أجدبْت   أرٌض   فؤنَت     َمرٌعها                                    
 

 وما  زلَت  ترلى   فً   رفٌع   منالٍب       
فٌعِ     رفٌعُها                                      أَناَؾ   على   النجم   الرَّ

 
 لسانَُن    بالموِل     الجمٌِل       َولُوُعهُ     

  وكفَُّن    بالفعِل     الجمٌِل     َولُوُعها                                     
 

 تخرُّ   الظُّبا    فٌها    سجوداً      وإِنما    
    سجوُد  الظُّبا  فً   هاِمهْم    وركوعها                                  
 

 وكم    َمْعِمٍل    لد    زاره      بجحافٍل       
عاِن     دروعها                                        معالِلُها    عند     الّطِ

 
 هو   البدُر   وافى   لٌَل   تِّمٍ     طلوُعهُ    

  أو  الشمس  وافى  ٌوَم  َدجٍن طلوعها                                     
 

بلً      مدبُِّر    ُمْلٍن    ما     ٌزاُل       موّكِ
  بؤطرافِه     َعٌناً     للٌبلً    ُهُجوُعها                                       
 

 رسا فً المعالً حٌث تُْرسى    أُصولُها     
  وأوفى  علٌها  حٌُث   توفً    فُروُعها                                    
 

:  الثبلث المدنكانت و. (دمشك) و( الرلّة) وكان ٌترّدد على          
 من أجمل المدن فً  الصنوبريحلب والرلّة ودمشك  فً زمن الشاعر

:  ولال فً  حلب .الخٌرات وطٌب الماء والهواء وكثافة الشجر
 

 سمى َحلَُب المزِن مؽنى َحلَْب  
 فكم وَصلَْت طرباً بالطََّرْب                                             
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 وكم مـستطاٍب من العٌِش لذَّبها 
 لً إِِذ العٌُش لم ٌُْستَطْب                                      
 

 إِذا نشـر الزهُر أَعبلَمه 
  والعَذَب ومطارفَهُ بها                                        
 

 ؼدا وحواشٌه من فـّضٍة  
 تروُق وأوساُطهُ من ذهب                                            

 
 حٌث اثر  الشاعرٌة  أثر فً جمال نفسذا كان له ؾوجمال الطبٌعة        

مما   شعره  فً  والتكسب ابتعد عن الحرص والطمعذلن فً  نفسٌته  ؾ
 شعراء الجمال فضل  وجعله بحّك من أ حافظ على ذوله الجمالًجعله  ي

 اولع الصنوبري فً الطبٌعة ووصفها  حتى عد من  و.فً األدب العربً
  .اوابل  شعراء الوصؾ فٌها 

 
العاشك هو الذي خرج من ظلمات ذاته الضٌّمة إلى      اال ان الشاعر 

.  فٌرى مافً العالم من جمال فً الكون وفً النفس رحاب الكون الفسٌح
.  العاشك هو جمال الطبٌعة وجمال اإلنسان هذا وأّول جمال ٌنجذب إلٌه

 وعطر وألوان ورٌاض وموسٌمى  فٌها من روح وحٌاة الطبٌعة بكل ما
 جمالٌة  الروحٌة من  وواإلنسان طبٌعته الجسمٌة. نعمة وتنوع وخٌر و

لدرة على السمّو والتكامل م وكرامة الخلمة وطبٌعة االستخبلؾ والعةالصن
 ٌشتاله الرجل األنثى على الرجل جماالً تحكم  على جمالٌة   واإلبداع

فبل ٌستطٌع الرجل  من السكن بد السكن فً ألنها الشمٌمة وٌمٌل الٌه  
  لرحمة والحنانل ها مصدرا الرٌحانة وألنونها وبعبارة ادق  هً 

ا والمودة   مهما كانت صفتها    . زوجةاو ابنة اوأختًا  او أمًّ
 العاشك فهوتجاه المرأة  الشاعر  وما ٌشعر به ا الصنوبري فاحاسٌس 

َسَكن  بما فٌها من  اهم رموز الجمال  والمرأة   للجمال الذي ٌهفو للبه
ومن شعر الصنوبري ٌشكو من تبارٌح الهوى وهً شكوى كل . وأنس

 : ٌمول فً المرأة العشكٌنشدونالعاشمٌن الذٌن 
 

  الحّدا  جاوز  فمد  ألمى  ما تزاٌد
 وكان الهوى مزًحا فصار الهوى ِجّدا                                  
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 هننً الَهَوى  ثم أو  كنت جلًدا ولد

 زال ٌستوهن الجلدا  ما  الهوى وهذا                                   
 

  من ُؼلب ضعفن لوتً  تعجبً فبل
 فً الهوى ؼلبت أُسدا من ظباء  فكم                                    

 
  مجرى حٌاتً ففمدكم جـــرى حبّكم

  فمدا   لكم   رأٌُت  ال  حٌاتــً  كفمــد                                 
 

 :جبلل المحبوب بمولهلوعن خشوعه من احب وٌعبّر عن لوعته تجاه 
 

ٌدري بهذٌن َمن به َرَمُك        
 األرُق  وال  أدرٌه ال النوُم                                         

 
ت إّن دموعً من طوِل ما استبك      

 َمن به َرَمُك  بهذٌن  ٌدري                                       
 

صورتُه   تَبُد   لم ملٌن ولً       
 إالّ صلّت له الَدُق  ُمـْذ كان                                         

 
  نوٌـُت تمبٌــَل نــــــاِر وجنتِِه      

 وِخفــت أدنـو منها فؤحترق                                        
 

                           
وأحب الخضرة  عشك الطبٌعة  والصنوبري من الشعراء العشاق       

 وأرق  أؼانٌه أعذب  وأنشدها  وتعلك بها والماء والورد والروض  
 سٌؾ   ببلط على الشعراء الذٌن أّموا وكان تؤثٌر الصنوبري.. لصابده
 انشدوا فمد التزموا بمنهجه فً شعر الطبٌعة و  كبٌرا وواضحا الدولة

هذه المدرسة   فً شعر الطبٌعة المدرسة الحلبٌةؾ   إنتاجهم على طرٌمته
 معظم شعراء األندلس بعد  ٌها على بعد الشمة ونؤي الدارؾالتً تتلمذ 
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.   واحبوها  ونسجوا لصابدهم على ؼرارها نصؾ لرن من الزمان
. لتماثل الطبٌعة  او تماربها رؼم فً الشكل و تباعدها فً المسافة 

 ٌة نفس جمالٌةعشمه لجمال الطبٌعة صادر عن واستطٌع ان الول  ان 
فهم كنهها  اال من احب المبلحة  ٌحملها الشاعر، ألن مبلحة الطبٌعة ال ي

 :ٌمولوعشمها  فهو 
 

 ٌا َمْوِطنا كان من خٌِر المواطن لّمـ
 ـا أن َجلَسُت به مابٌن ُجبلّسً                                         

 
  بنرجِسِه   وجدي ماكدت أكتُُم

إالّ استدلوا على َوجدي بؤنفاسً                                       
 

 لل للذي الم فٌه هل ترى َكِلفــًا
 أملـَح الناِس  االّ  الروِض  بؤملحِ                                     

 
 

جمال         ومن المعانً الجمٌلة التً جاء بها الصنوبري تصوٌره ل
الذٌن  الناس وهو محّرم على العاشمون االّ هلجي  حرٌم البانه الطبٌعة 

 : انفسهم  فٌمول ٌعٌشون فً ظلمات
 

  فانظري  َوٌَحِن ٌا رٌُم لومً اآلن
ب ما                                         لد أظهرت إعجابَها   ى للرُّ

 
 كانت محاسُن وجهها محجوبَةً

 لد كَشَؾ الربٌُع حجابَها  فاآلن                                        
 

 وشمابٌك تحكً الخدوَد ونرجٌس
إذا رأت أحبابَها   العٌوَن  ٌحكً                                       

 
با  والنهر لد هّزته أرواُح الصَّ

 أهدابَها   فولَه   وجّرت َطَربا                                         
 



 

 

 

 

450 

 السَّرو تحَسبُهُ العٌوُن ؼوانًٌا
لد شّمرت عن سولِها أثوابَها                                          

 
 فكؤنَّ إحداهنَّ من نفح الَصبا

 أترابَها   ُموهنًا  تبُلعُب  خوٌد                                         
 

 لو كنُت أملُن للرٌاِض صٌانَـــةً
ٌومـًا لما وِطــا اللبــاُم تُرابَهـا                                       

 
:   وٌمول فً فراق االحبة 

 
أنا بالشام والهوى بالعراق 

 موثك من صبابتً فً وثاق                                        
 

ذو اشتٌاق ألتذ برد دموعً 
 لو وفى بردها بحر اشتٌالً                                         

 
سوؾ أدعو على الفراق وأدعو 

 للتبللً سمٌاً لعهد التبللً                                           
 

إن من لّدر الفراق لدٌر 
 أن ٌذٌك الفراق طعم الفراق                                         

 
 ء  فمد ا جاد وجاء  فٌه بمعان  ٌستلها  من الطبٌعة    رثا       اما فً  ال

   ٌصّورها بؤنها روضة مونمة ألمهففً رثابه  لم ٌسبمه الشعراء الٌها 
لم ٌطرق من ذي لبل  شعور جمالً ٌنم  عن و هذا تعبٌر . ودوحة مورلة

وال ٌطٌك أن بانها  باب  من ابواب الجنة فٌها من رحمة  ثم ٌذكر ما
 : فً رثابها  ومن لوله  الترابمسجاة فً ٌراها 

 
حت روضتً المونمه       لد َصوَّ
 المورلَْه     دوحتً  وانتُزعت                                        ًْ 
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 وّدعتُهُ     الجنة   إلى باٌب    
 لد أؼلمَْه  الموُت منذ رأٌُت                                             

 
 ٌملك أحشابً على مضجعً     

المملمْه     أحشاءن   تذكري                                           
 

  فّمنتُها   ُجرت ٌا مهجة      
من الثرى ؼٌر الضمٌن الثمْه                                           

 
 عبلَم طابت بِن نفســً ولــد    

  مشفمـــْه   حــانٌة   هـــدتها                                          
 

صباها  وهً فً رٌعان   فمدها  لدوبنته لٌلى ال  رثاإه وأما           
 عن اطبلل  ما ٌتحدث العاشمونمثل (لنّسرٌن) لبرها فً دوراح ٌتحدث عن

 لكنه  ال ٌعبه  بالبلبمٌن من كونها  انثى  والعادة  االحبة فً الجاهلٌة 
جرت ان ال ٌبكً الرجل على االنثى ان فمدها  لكنه  ٌرى فً  صوت  
الطٌر  افضل نٌاحة  وٌعاهد  نفسه  ان  ٌظل  كالممري  ٌبكً ابنته  

: العزٌزة على نفسه  فٌمول
 
 بكى المُمريُّ بنتً سؤبكً ما  

 بحوِر    بل   دموع   ببحر من                                        
 

ألســُت أحـكُّ مـن أبكً علٌها 
 الطٌوُر على الطٌوِر بكــت  إذا                                        

 
:  وٌمول فً رثابه  اٌضا 

 
 جلٌُس أجداث كؤنً بها         

جلٌُس أنهار وأشجاِر                                           
 

 مالً بؤرض َوَطٌر إنّما        
بباب لِنّسرٌن أوطاري                                          
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 ٌا باب لِنّسرٌن ال تخُل ِمْن         

 وإبكاِر    سحابب ُعون                                         
 

 مـــن ُمزنة تهمً ومـــن ُمملة        
 تبكـً بدمـــع مــن دم جار                                     

 
 

زهار والورود  وجمال الطبٌعة  وكانه  فً اال الشاعر ٌعٌش مع        
  هذه  جمال  تلمس  جوارحه كلُّؾ   فً حفلة ُعرسفرح دابم اِو كؤنه 
   وشذاها  جمالها وٌرتشؾ  ومبلمستها   اشّمهب الورود  وتنتشً 

  النرجس  عنها  فٌذكر فً شعره   منها فٌتحدث وردة  كّل وٌعرؾ اسم
   والبنفسج والخّرم  والبهار واآلذرٌون  والنسرٌن  والٌاسمٌن  قائوالشك

من وؼٌرها الكثٌر    والزعفران  والجلّنار  واآلس  والنٌلوفر والسوسن
:   هذه  الورود  فٌمول أنواع

 
 

 وِعْرسا   عروًسا  إالّ            تبّدى    لما كان  ما        
 

ا   لحًظا          مثلً  وصَل َوَصلتُه          ولمسا    وشمًّ
 

 مّسا      للبً    أفناه          بملب    ٌَُمسُّ   ولو         
 

 سـُع المـــــزورٌن أُنســــا ٌــا حسنَـــــه زابــــًرا ٌــو       
 

:   وٌمول اٌضا 
 

 نَفسا   بالنفِس  فَِطبُت      نفسً   للورِد َوَهْبُت           
 

  ِجنسا  فاَق  وأحمر        فاق نوًعا   أبٌض من          
 

 فً العُصفُــر الٌَـــــُد َؼمسا  كــؤنمــــــا َؼَمستـــــــه         
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:    وٌمول فً وصؾ النرجس 

 
درر تفتك عن ٌوالٌت على  

  لضب الزمرد فوق بسط السندس                                    
 

  اجفان  كافور  حففن  باعٌٌن  
  من  زعفران  ناعمات      الملمس                                  

 
كانها  المار لٌل  احدلت  
  بشموس  افك  فوق   ؼصن  املس                                

 
 :  عنه لال الثعالبً

 
تشبٌهات ابن المعتز واوصاؾ كشاجم وروضٌات الصنوبري، متى )

 . وسمع السامع من االحسان العجب اجتمعت اجتمع الظرؾ والطرؾ
. (  وله فً وصؾ الرٌاض واالنوار تمدم باهر

 
 :  ابن الندٌم فً فهرستهذكرو
 
فٌكون . تً ورلةاءان الصولً عمل شعر الصنوبري على الحروؾ فً م)

المدون على ما التزم به ابن الندٌم من تحدٌد كل صفحة من الورلة 
 (بعشرٌن بٌتا وثمانٌة االؾ بٌت

 
 مٌبلدٌة 945 – هجرٌة 334 \ سنة  الصنوبري  توفً  
 

هم  ُظلم من الشعراء الذٌن  ظلمهم الدهر فً حٌاتهم والصنوبري       
والوزراء  الخلفاء   أبواب لصد أعرض عن  حٌاته  ففً . مبعد مماته 

 أكثر مدابحه فً أهللكنه و  وذوله األدبً وشعره  وعاش لفنّه واألمراء
  سكنوا حلب لسادة األشراؾ الذٌن ا الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ومدح

الظروؾ االجتماعٌّة التً عاشها الشاعر  حٌث  أشعاره  لم تشتهر لذلن
 وكان الناس ٌتتبّعون أخبار   وخاصة مع الروم كانت صاخبة بالحروب
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 ٌصؾ  وٌتشّولون إلى شعر االنتصارات والهزابم فً تلن المعارن
 ابً تمام فً  كشعربطوالت الجٌوش العربٌة  االسبلمٌة المنتصرة 

 الولابع فً    فً مدح  سٌؾ الدولة الحمدانً المتنبًحماسته  و
فً بعث تالعزٌمة و لّوي ت و شحذ الهمموالمبلحم البطولٌة حٌث كانت ت

 واالنتصار وكان من معاصرٌه ومن  مجالسٌه  اإلحساس بالعّزةالنفس 
لذا لل من ٌدرس شعره  وٌهتم به  . فً دٌوان سٌؾ الدولة الحمدانً 

 لكنه لدٌه دٌوان مطبوع  ٌؽلب .فضاع  اؼلب شعره . حتى  بعد  وفاته 
علٌه شعره فً الطبٌعة وحبه لها  وفٌه الؽزل والمدح والرثاء والهجاء 

. ولد اجاد فً كل ما لال 
 

    –ومن لطٌؾ شعره هذه االبٌات 
  

 ما  أنت  إال  شادٌن   أو     جإذَُر    
  بن  منظٌر  ٌدعو  إلٌَن     ومخبُر                                           
 

 عٌٌن ٌجوُل  السحُر  فً    أجفانها    
  وفٌم  على  شفتٌه  ٌجري    السكَّر                                           
 

 ورشالةٌ      مومولةٌ         ولبالةُ    
  وتفتٌُّل       مستملٌح         وتكسُّر                                           
 

 ٌا لعبةَ الجلساِء  ٌا  َراُمْشنَةَ    الن    
 دماِء إن سكروا وإن  لم    ٌسكروا                                           

 
َن    لحٌةٌ      أَجِزِعَت أَْن  سالْت  بخّدِ

  هاتٌن  مسٌن   سابٌل   أو     عنبر                                           
 

 أنت الذي  للطَّرِؾ  فً    حركاتِِه   
   من  كّلِ   ناحٌٍة   سماٌت   تَْزَهُر                                            
 

 حاز   الفتوةَ   عن   أبٌه    وأُمه    
  ومضى  على   َسنتٌهما     ٌتبختر                                          
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ًٌ    حازه      لم ال ٌحوُز الظَّْرَؾ  ظب

 َمْن    جانباه    لٌنةٌ       وُمَخْنِكُر                                           
 

ْت   له   اآلداُب    فٌنا      ُسنَّةً        لَوَّ
 َعَرُض الفتوِة  فً  لُواها    جوهر                                           
 

 ال تُْنِصتَْن للكاشحٌَن وأَؼِض   َعْن   
  دعواهُم    فٌما    ٌملُّ       وٌكثر                                          

 
ٌح      وممالهْم   إنَّ    النباَت    مصّوِ

ر                                             فً   عارضٌه   والملٌَب     ُمعَوَّ
 

 كذبوا ولو صدلوا لملَت    معارضاً    
ر                                              هذا     ٌحذَّؾ     آنفاً      وٌنوَّ

 
ًَ  برواٍن   ذهبَت     بنسبٍة       ٌا  ظب

  معروفٍة    ألفاُظها    ال       تُْنَكر                                          
 

 ماذا التوّعُر فً  اللؽاِت    َوُطْرلِها     
ر                                            إّن   اللؽات    طرٌمُها      متوّعِ
 

 فً  مّدِ  كفِّن  للكإوِس  ولصِرها      
  مندوحةٌ    عّما    ٌَُمدُّ      َوٌُْمَصر                                        
 

 َدْع رفَع زٌٍد  فً  الكبلِم    ونصبَهُ     
  ما النحُو  عندن  أنت  مما    ٌُْذَكُر                                        
 

 فاخضْب ٌدٌَن  فللخضاِب    ببلؼةٌ     
  إِذ  لٌس  ٌَْملُُح  فً  ٌدٌن    الدفتر                                        
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 ********************************************     
 
 
 
 
 

                               36 
 

 (حُٔظ٘ز٢)حرٞ حُط٤ذ                     
 

 

  
       أرٞ حُط٤ذ ٛٞ أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ ػزي حُٜٔي 

  ٬٤ٓى٣ش 915–  ٛــ٣َش 303\ حُـؼل٢ حٌُ٘ي١ ُٝي رخٌُٞكش ٓ٘ش 

  .  ٝ ٗٔذ ا٠ُ هز٤ِش ً٘يس ٗظ٤ـش ٫ُٞىطٚ رل٢ طِي حُوز٤ِش ك٢ حٌُٞكش 

  

         ًخٕ  أرٞٙ  ٓوخءحً  ٣ٔو٢ حُٔخء ٫َٛ حٌُٞكش ٝهـــي ٗ٘ـــــــؤ 

ػِّ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝٛٞ ١لَ .١ٔٞكخ ؿيح  ًٝ ٗل٤ٔش  ػ٣ٍٞش ٝحَٓ ه١ٞ 

ٝطٞك٤ض  حٓٚ  ٝٛٞ ٛـ٤َ .  ح٠ُ  ٓ٘خٙ  ٖٝٓ  ٓخٍ ػ٠ِ حُيٍد َٝٛ

كخٛظٔض رظَر٤ظٚ  ؿيطٚ ٫ٓٚ  كِٔخ طٞك٤ض ؿيطٚ  ٍػخٛخ  رخك٠َ ٍػخء 

: ٓز٤٘خ  ٓخ ك٢ ٗلٔٚ 

 

خ  ّٓ ًَ  ٫ َٝ  أ٫َ  ٫  أٍَٟ  ح٧َكيحَع  َكًٔيح  

ًَلُّٜخ     ِكِٔخ                                         ٫ َٝ ُٜ٘خ  َؿ٬ًٜ     كَٔخ  رَط

 

َِؿُغ  حُلَظ٠    َٓ َٕ  حُلَظ٠   َِ  ٓخ  ًخ ؼ ِٓ  ا٠ُِ  

ًَٔخ  أ٠ٍَٓ                                         ١ٌَُ٣ َٝ ًَٔخ  أُري١      ٣َؼُٞى  

 

لـَٞػٍش    رَِلز٤زِٜخ     َٓ     ٖ ِٓ  َُِي   هللاُ    

ٛٔخ                                       َٝ ِِلِوٜخ    ُٓ    ََ ٍَٗٞم   َؿ٤   هَظ٤َِِش   
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رَْض   رِٜخ    َِ َٗ ِّ  حَُّظ٢    ؤ ٌَ ُّٖ  ا٠ُِ  حُ  أَِك

خ                                 ّٔ َٟ ٓخ      َٝ ؼٞحٛخ   حُظَُحَد    َٔ ُِ أَٟٛٞ    َٝ    

 

٤ُض   َػ٤َِٜخ   ه٤لَشً    ك٢    َك٤خطِٜخ     ٌَ  رَ

ِٚ    هِيٓخ                                       ََ    ٛخِكزِ ٬ٗخ    ػٌُ ًِ ًحَم    َٝ     

 

    ْْ ُٜ َِّ ًُ     َٖ ِلز٤ّ ُٔ َُ    حُ ـ َٜ ََ   حُ َُٞ   هَظَ َٝ 

َٓخ                                       َٛ ٠٠  رٌََِي   رخٍم   أََؿيَّْص   َُُٚ      َٓ   

 

ٛخ   َِ ََّ   ك٢   َٗلغِ   َؿ٤ َٟ ٘خكِؼُٜخ  ٓخ    َٓ 

إَٔ    طَظٔخ                                      َٝ طََٟٝ  إَٔ  طَـَٞع   َٝ    طَـٌَّٟ  

 

َ٘ؼَْض   رِ٘خ      َٛ ََ  ٓخ    كُض  ح٤َُِخ٢ُ  هَز ََ  َػ

ى٢ٗ   رِٜخ     ِػِٔخ                                        ِِ َٛظ٢٘   َُْ   طَ خ  َى ّٔ  كََِ

 

         ٝ كطٖ ا٤ُٚ  أرٞٙ  ٌٓ٘  حُٜــــــــَ  كخؿَحٙ  ح٠ُ ًظخط٤ذ حٌُٞكش  

ٝٓـخُٜٔخ  ًٝخٗض حٌُٞكش ٣ٌٞٓحى  ؿخٓؼش حُؼِْ ٝحُؼوخكش ٝح٫ىد   كظؼِْ 

حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝأكـــذ ٓـخُْ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ  ًٝخٕ ًح كٌَ ٝهخى 

ٝه٣َلش  ػخهزش ٝكخكظش ػـ٤زش  كللع حُ٘ؼَ طؼِْ حُؼَر٤ش ٝأُٜٛٞخ ػْ 

ٍكَ ك٢ ٛزخٙ ح٠ُ رخى٣ش حُٔٔخٝس  ٤ُظؼِْ حُِـش حُلٜل٠ حُزؼ٤يس ػٖ 

حُِلٖ ٝرو٢ ك٤ٜخ ٤ٖ٘ٓ  طؼِْ حٌَُّ حُ٘ـخػش  ٝحُٜ٘خٓش حُؼَر٤ش ٝكيس 

.  حُٔـــــــِحؽ  ٝحكذ حُل٣َش كظ٠ ػخى ا٠ُ حٌُٞكش  ًٝؤٗٚ ري١ٝ ٤ْٔٛ 

 

 حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ٝٗ٘ٞء ص ك٤ٜخ        ٗ٘ؤ أرٞ حُط٤ذ  ك٢  كظَس طلٌي

طِي حُي٬٣ٝص  حُظ٢ ٗوَص ؿْٔ حُيُٝش . حُي٬٣ٝص ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝط٘خػَٛخ 

حُؼزخ٤ٓش  ٝهخٓض ػ٠ِ  حؿِحء هْٔ ٜٓ٘خ  رؼي ٠ٗؾ ك٠خ١ٍ َٝٛ ح٠ُ 

ٓ٘ظٜخٙ  ٝطٜيػخص  ٤ٓخ٤ٓش ٝطٞطَحص  َٝٛحػخص ٗي٣يس   ػخٜٗخ 

ُوُٞٚ   (حُٔظ٘ز٢  )   ٝه٤َ  ٢ً٘ د .حُؼَد ٝحُِٕٔٔٔٞ

:  ه٤ٜيطٚ حُيح٤ُش  ٜٓ٘خ 
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وخ٢ٓ  ُٓ خ  َٓ ِٝ ٍْ ِّ       ا٫ّ   َْٗوَِشَ  رؤ وخ ُٔ ٤ٔقِ   ً َٔ َٖ  حُ ِٞى ر٤َ ُٜ   ح٤َُ

 

كُٞح ر٢ َُ َٗ ْكُض رَ  َُ َٗ  ٢ٓ ْٞ يِٝى١  ٫ روَ ـُ ُص ٫ ر َْ ٢ كََو ِٔ رَْ٘ل َٝ    

 

ْٖ ََٗطَن ح٠ُّخ  َٓ  َّ ً َُ ْْ كَْو ُع حُّط٣َِي   ٝرٜ ْٞ َؿ َٝ ًُ حُـخ٢ٗ  ْٞ َػ َٝ   َى 

 

زخً كؼُـُذ َػـ٤ٍذ  ـَ ؼ ُٓ  ْٖ ًُ ْٕ أ ٣ِِي      ا َٓ  ٖٓ ِٚ ِٔ ْْ ٣َـْي كََٞم َْٗل ُ  

 

حك٢  َٞ دُّ حُوَ ٍَ َٝ ُد حَُّ٘يٟ  َْ ُّ حُِؼَيٟ َٝؿ٤ُع حَُلِٔٞى     أَٗخ طِ خ َٔ ِٓ َٝ   

 

خ حُِّـ  َٜ ًَ ٍَ ٍش طَيح ّٓ ُِقٍ ك٢ ػَِٔٞى               أَٗخ ك٢ أُ خ َٜ   ـُٚ َؿ٣ٌَذ ً

 

حٗلَٔص ٤ٛزظٜخ ٝحُِٔطخٕ حُلؼ٢ِ  حٛزق  رـيحى  ك٢          حُو٬كش 

 .ك٢ أ٣ي١ حٍُُٞحء ٝهخىس حُـ٤ٖ ٝٓؼظْٜٔ ٖٓ ح٫ػخؿْ  ؿ٤َ حُؼَد

ر٬ى حُ٘خّ ٝؿ٤َٛخ   ك٢   حُٔظٜخٍػش  ٝح٩ٓخٍحص  ػْ ظَٜص حُي٬٣ٝص

 ُـِٝحص حَُّٝ ٝحَُٜحع حُٔٔظَٔ ػ٠ِ  ٝطؼَٟض   حُيُٝش  ح٤ٓ٬ٓ٫ش

حُؼـٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش  ػْ ظَٜص حُلًَخص حُي٣ٞٓش ك٢ حُؼَحم ٓؼَ كًَش 

ٝحُزل٣َٖ  ٝٛـٔخطْٜ ػ٠ِ حٌُٞكش  حُؼَر٢  حُوَحٓطش ك٢  حُو٤ِؾ 

 ػ٠ِ ٌٓش حٌَُٔٓش  حح٫هَٟ  ٝهي ه٤َ حْٜٗ ٛـٔٞ ٝحُٔيٕ  حُؼَر٤ش 

ٝحٓظلِٞح حٌُؼزش ٝحهٌٝح حُلـَ ح٫ٓٞى ٓؼْٜ  ٝرو٢  ػ٘يْٛ  حكيٟ 

.  ػَ٘س ٓ٘ش 

 

    ٝ ًخٕ ٌَُ أ٤َٓ ك٢ ح٤ٌُخٗخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظ٘خكٔش ٌَُٝ ٣َُٝ ٓـِْ 

٣ٝظ٘خكٕٔٞ    ر٤ْٜ٘  ٣ـٔغ ك٤ٚ حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء ٝحُؼِٔخء ٣ظلخهَٕٝ

٤ًِٓٞش ِٝٛش ر٤ْٜ٘  ٝر٤ٖ حُلخ٤ًٖٔ ٌُٜٙ  حُي٬٣ٝص  ٝحُٔـظٔغ  كٖٔ 

 حطلن  ٣ؼ٢٘ حٗظظْ ك٢ ٌٛح حُٔـِْ أٝ ًحى ٖٓ حُ٘ؼَحء أٝ حُؼِٔخء 

. ٝا٣خْٛ ػ٠ِ اًزخٍ ٌٛح ح٤ٓ٧َ ح١ٌُ ٣ي٣َ ٌٛح حُٔـِْ  حٝ ح٣َُُٞ 

كخُ٘خػَ ح١ٌُ ٣وظِق ٓغ ح٣َُُٞ ك٢ رـيحى ٓؼ٬ً ٣َطلَ ا٠ُ ؿ٤َٙ كبًح 

 رٚ   ٤ُ٘خكْ حُٔوٜٞى حُـي٣ي  ٝأًزَٙ ًخٕ ٗخػَحً ٓؼَٝكخً حٓظوزِٚ 

 .هٜٔٚ أٝ ٤ُلوَ رٜٞطٚ
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ٝػ٠ ًًخثٚ حُلط١َ ف            ٝ ًخٗض ٗ٘ؤس أر٢ حُط٤ذ رلٌَٙ حُٞهخى  

١ٝخهظٚ حُٔظلظلش كو٤وش ٓخ ٣ـ١َ كُٞٚ  كؤهٌ رؤٓزخد حُؼوخكش ٓٔظـ٬ً 

ُي٣ٚ  كٌخٕ ُٚ ٗؤٕ ًز٤َ  ك٢ ٓٔظوزَ  ٗـلٚ ك٢ حُوَحءس ٝ هٞس حُللع 

 ك٢ ٗؼَٙ  أػِٖ ػٜ٘خف.  ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ح٣٧خّ أػَٔ ك٢  ػزو٣َش

ط٤ِٔلخً ٝط٣َٜلخً  ٝهي  ٜٗلٚ  رؼٞ حٛيهخثٚ ٝكٌٍٙ ٖٓ ٓـزش أَٓ 

ٗل٤ٔظٚ  حُٔظؼخ٤ُش  ١ٝٔٞكٚ  حُ٘ي٣ي  كٌٍٝٙ ٖٓ ًُي  ْٜٝٓ٘  أرٞ ػزي 

 كخٗظ٠ٜ رٚ ح٧َٓ ا٠ُ   ٫كي  حُٔظ٘ز٢  كِْ ٣ٔظٔغ هللا ٓؼخً رٖ آٔخػ٤َ 

.  حُٔـٖ

 

ٝهي طلظلض  ٓ٘خرغ حُ٘ؼَ ك٤ٚ  ٖٓ ٓ٘خِٜٛخ ح٠ُٝ٧ ٌٓ٘ حُطلُٞش           

حُٔظ٘ز٢ ٌٛح ًٝ حُ٘ل٤ٔش حُؼخ٤ُش حُٔظٌخرَس ًخٕ ٣ـــَٟ ًَ حُ٘خّ حهَ ٓ٘ٚ 

ٗؤٗخ  ٝحٗٚ  ٣َٟ ٗلٔٚ أك٠َ  ٖٓ  حُِٔٞى  ٝح٫َٓحء  ٝأ٫ٝىْٛ  ك٢  

ٌِْٜٓ  ٝٓــــــــــٖ ػَْٜٝٗ ؿ٤َ ٤ٛخد ٖٓ حكي  حٗظَ ا٤ُٚ ك٢ 

:-  ٗزخرــــٚ ٣وٍٞ

 

 أ١ ٓلَ حٍطوــ٢            أ١ ػظ٤ْ حطوــــــ٢

ًَٝ ٓخ هِن هللا            ٝٓخ ُْ ٣وِـــــــــن 

ٓلظوَ ك٢ ٛٔظ٢            ً٘ؼَس ك٢ ٓلَه٢ 

                   

        ٌُح كوي ػ٠ِ ًَ ٢ٗء  ك٢  حُِٖٓ  ُؼيّ  ٤ِٗٚ  ٓخ  ٣وظِؾ  ك٢ 

ٗلٔٚ  ٖٓ  حٓخ٤ٗٚ حُٞحٓؼش  ٝطَٔى ػ٠ِ ىَٛٙ ٝػ٠ِ حُٔـظٔغ  ٝحُظِْ 

ح٫ؿظٔخػ٢  حُٔو٤ْ ػِـــــــــ٠ حُ٘خّ ك٢ ك٤٘ٚ  ٣ٝؼٞى ًُي ح٠ُ ٗلٔٚ 

حُٔـزُٞش  ػ٠ِ حُظَٔى  ٝحُؼٍٞس  ٝكزٚ  ٌُحطٚ  ٝحػـخرٚ  حُٔظـطَّ 

ر٘لٔٚ  حُٔظؼخ٤ُــــــــــش  ح٫ٝ  ٬ُٝكٌخٍ حُوَٓط٤ــــش حُظ٢ طلٜٜٔخ ًٝخٗض 

ٓخثيس  حٌٗحى ػخ٤ٗخ  ٌٛٙ ح٫كٌخٍ  حُظ٢ طلَٔ حَُىس ػ٠ِ حُي٣ٖ  ٝحُؼٍٞس 

ػ٠ِ ح٫ٟٝـــــــخع ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ٣ٞٓـــــــٌحى  ٝحُظ٢ ٫هض ٛيٟ 

ٝحٓؼخ ك٢ ٗل٤ٔش ٌٛح حُ٘خد حَُٔحٛن حُٔظَٔى ػ٠ِ ًَ ٠ٗء  كٌخٕ 

ح٫  حٗٚ  رؼي ؿ٬ء حُوَحٓطش ػٖ .  ٓـــــــــــٖ ىػخص حُلًَش حُوَٓط٤ش 

حٌُٞكـــــــــش  طٞؿٚ ح٠ُ  رـيحى  كخَٟس حُي٤ٗخ ٝػخٛٔش حُو٬كش  ٌُ٘ٚ 

 ٝٓخف  ك٢  حُزخى٣ش  ٝك٢ 321\ كٔخكَ ح٠ُ حُ٘خّ ٓ٘ش. ُْ ٣ٔظوَ رٜخ 

ٗلٔٚ  ٤َٓ  ُِلٌَ حُوَٓط٢  ٓظٌٔزخ  ر٘ؼَٙ  ٤ُؼ٤ٖ  ك٤ٚ  ك٤غ  ًحع 
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٤ٛظٚ  ك٢  حُ٘خّ   ٝك٤ٖ  َٝٛ ح٠ُ كِذ   ًٝخٕ هزَٙ هي حٗظَ٘ رٜخ  

ٖٓ حٗٚ ٗخػَ كـــــٌ ٝحٗٚ  هَٓط٠ ح٫كٌخٍ ٝ حٗٚ هيّ ُزغ حُيػخ٣ش ٌُٜح 

كوزٞ ػ٤ِـــــٚ  ٝحٝىع حُٔـٖ  ًٝخٗض كِذ ٣ٌٞٓحى  طلض . حٌُٔٛذ 

٤ٓطَس ح٫ه٤٘ي ٝٝح٤ُٜــــــخ  حرٞ ُئُٞ حُـ١ٍٞ  ُٝزغ ك٢ حُٔـٖ ٓيس 

ٌٓخرَح  ٓظؼخ٤ُخ  ٓظٌٔٔــخ رخكٌخٍٙ ٝحٍحثٚ  ح٫ حٕ ١ٍٞ  ٌٓٞػٚ  ك٢ 

حُٔـٖ  ٝ طؼَٟٚ  َُِٔٝ  حًٍ  ؿٔـــــخف ٗلٔٚ حُٔظَٔىٙ  كطِذ 

حٓلخم رٖ )حُؼلٞ  ٝػخد ح٠ُ  ٍٗيٙ  ًٝخٕ  حُٞح٢ُ  حُـي٣ي  ُلِذ  

كخ١ِن  َٓحكٚ ػ٠ِ ١َٗ  حٕ ٣ـخىٍ كِـذ  ٫ٝ ٣زن  رٜخ حريح    (٤ًـِؾ 

 

      رو٢ حرٞ حُط٤ذ ٓظـ٫ٞ ك٢ حُ٘ــــــــخّ  ٓظٌٔزخ ر٘ؼَٙ ٓخىكخ ٌٛح 

ًٝحى  ٖٓٔ  ٣َحْٛ  ىٝٗٚ  كظ٠ ًَٙ ٌٛٙ حُل٤خس  ٝرـ٠ٜخ  ٝهي ُزغ ك٢ 

ح ٗطخ٤ًش  حٍرغ ٓ٘ٞحص  ػْ ؿخىٍٛــــخ  ٓخهطخ  ػ٠ِ  ٗلٔٚ  ٝىَٛٙ  

ٝحٗليٍ ٗلٞ حُـ٘ٞد  ح٠ُ ١ز٣َش  كخطَٜ  ٛ٘خى  رزيٍ رٖ ػٔـخٍ  ٝح٤ُٜخ 

: ٝٓيكٚ  ٝك٢  ٓيكٚ ُٚ  ٣وٍٞ 

 

ًخثِز٢ ٍَ ٤خ حُل٬َ ٝ ْٗ  ٝهََطْؼُض ك٢ حُّي

َ٘خ                                     ِٛ ْٞ َٔ ْهظ٢ّ ح٠َُّل٠ ٝحُ َٝ َٝ   ك٤ٜخ 

 

هَل٢َ٘ حَُّ٘يٟ ْٝ هَْلُض ٜٓ٘خ ك٤ُغ أ َٞ  ك

                                    ٠٘ ُٔ ٍَ حُ خ ّٔ ِٖ َػ ٍِ ر ـُْض ٖٓ رَْي  ٝرََِ

 

ِٝػخإُٙ  ِٖ َؿيحً ٤٠َ٣ُن  ٤ َٔ  ٧ر٢ حُُل

َ٘خ                                              ُٓ ُْ ػخُء ح٧ ِٞ َٕ حُ ْٞ ًخ َُٝ ُْٚ٘  َػ

 

ٛخ  َُ ًْ ًِ َٗـخَػشٌ أْؿ٘خُٙ َػْٜ٘خ  ٝ 

زَ٘خ                                             ـُ َٕ َكي٣ؼُٜخ إٔ ٣ خ زَ ـَ ٠َٜ حُ َٗٝ 

 

ٍد  ََ ْل ِٓ  ٤َِٗطْض َكٔخثُُِِٚ رؼخطِِن 

                                           َّ ًَ َْ  ه٢َُّ  ٓخ  َٛ ْ٘ؼ٠ََ٘ ٝ َُّ ٝٓخ ک ٌُ ٣  

 

 ِٚ ِٓ ْٖ هُّيح ٓ ُٖ  كٌؤُّٗٚ ٝحُّطْؼ
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ٌف                                             ِ ّٞ ظََو ُٓ   ْٖ ِٓ ْٕ ٣ُْطؼََ٘خ   ِٚ أ   َهِِل

 

 ِٚ ِ٘ ْٛ ًِ ُْ٘ٚ ِكّيسُ  َْ َػ ُّٛ َٞ  َٗلَِض حُظّ

ٍِ ط٤ََوَُّ٘خ                                           كو٠٠ََ ػ٠ِ َؿ٤ِذ ح٧ٓٞ

 

 ِٚ ْٖ رَـَظخطِ ِٓ  ٍُ خ زّ ـَ ُع حُ ِّ  ٣َظَلَ

                                             َّ ِٚ   ك٢  ك٤َََظ َ٘خ  َهَِٞحطِ ٌَلِّ ظَ ُٓ 

 

َف َُُٚ هٌَي  ْٞ َٔ ٠٠َ اٍحَىطَُٚ كَ ْٓ  أ

َُٛ٘خ                                           ُُٚ ّْ ٠ كَؼَ َٜ َد ح٧ه ََ   ٝحٓظَو

 

 ِٙ ِي ِْ ُي حَُلي٣َي ػ٠ِ ر٠َخِٟش ِؿ ـِ َ٣

٤َُْ٘خ                                            َِ ٝأ َٖ حَُل٣َ ِٓ رخً أَهقَّ  ْٞ  ػَ

 

         ًٝخٕ ٌٛح ٝح٤ُخ ػزخ٤ٓخ  رؼي حٕ ١َى حُؼزخ٤ٕٓٞ ح٫ه٤٘ي ٖٓ 

حٍٝ حُ٘خّ  ُٝٔخ  ًؼَ كٔخى  حرٞ حُط٤ذ  ػ٠ِ  ك٠ٞطٚ  ُيٟ   ريٍ 

ًٝؼَس حُٞٗخ٣خص  ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢  ٗلٔٚ ك٢ ٓخُم  كَ ٖٓ ١ز٣َش ػخثيح 

ح٠ُ حٗطخ٤ًش ٝحطَٜ  رخر٢ حُؼ٘خثَ  حُلٔيح٢ٗ  ٝح٢ُ  حٗطخ٤ًش  ٓـٖ  هزَ 

ح٫ٓخٍس  حُلٔيح٤ٗش  كٌخٕ  ٓززخ  ك٢  حطٜخُٚ  رخ٤َٓ حُيُٝش حُلٔيح٤ٗش   

.  ٛـ٣َش337\ك٤غ طٞؿٚ ح٠ُ كِذ  ٓوخ ّ ح٫ٓخٍس حُلٔيح٤ٗش  ك٢ ٓ٘ش 

 

       حٗوطغ  حُٔظ٘ز٢  ح٠ُ ٓيف  ٤ٓق  حُيُٝش حُلٔيح٢ٗ ًٝخٗض َٜٗطٚ 

هــــــــي ١زوض  ح٫كخم  ٝهي حٗخُٚ ٌٛح  ح٤ٓ٫َ  ُِٓ٘ش ػظ٤ٔش  ٜٓ٘خ  حٗٚ 

ًخٕ ٣٘٘ي ٗؼَٙ ك٢ ك٠َس ح٤ٓ٫َ  ؿخُٔخ  ٝٝٛزٚ  ٓخ  ُْ  ٣ٜذ  حكيح 

ٖٓ حُ٘ؼَحء ٖٓ هزِـــــــٚ  ٫ رؼيٙ  كؼخٕ رظَف ٍٝكخٙ  ًٝخٗخ  ك٢ ػَٔ 

ٝحكي  طو٣َزخ  ٝأكذ حُٔظ٘ز٢  ٤ٓق  حُيُٝش ٌُٔخٗظٚ حٌُز٤َس ػ٘يٙ  ٤١ِش 

ٌٓٞػٚ ػ٘يٙ  ٝهي  ٓ٘ق  حُ٘خػَ ٤ٓق حُيُٝش  هٜخثــــي  ك٢ حُٔيف 

ك٤غ هخٍ ك٤ٚ  ..  ٝحُلوَ  هِيص  ًًَحٙ  ػ٠ِ ٓيٟ حُؼٍٜٞ  ٝٓظزو٠ 

ٓخ ُْ  ٣وِٚ ٗخػَ ك٢  ه٤ِلش حٝ ح٤َٓ  ٝٓيف حُٔظ٘ز٢   ٤ٓق حُيُٝش  ٓخ 

:- ُْ ٣ٔيف  ٗخػَ  ه٤ِلش حٝ ح٤َٓح  ٓؼِٔخ  ٓيكٚ  ٣وٍٞ
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ٝهلض  ٝٓخ ك٢ حُٔٞص ٗي ُٞحهــق     

                                          ًؤٗي ك٢ ؿلٖ حَُىٟ ٝٛٞ ٗخثــْ 

 

طَٔ ري ح٫رطخٍ ٠ًِٔ  ٣ِٛٔـــــــــش       

                                          ٝٝؿٜي ٟٝخف  ٝػـَى رخٓــــْ 

 

طـخُٝص  ٓويحٍ حُ٘ـخػش  ٝح٠ُٜ٘       

                                        ح٠ُ هٍٞ هّٞ  حٗض رخُـ٤ذ ػخُــــْ 

 

ُٝٔض ٤ٌِٓخ  ٛخ ُٓخ  ُ٘ظ٤ـــــــــَٙ       

                                         ٌُٝ٘ي  حُظٞك٤ي َُِ٘ى ٛــــــخُّ 

 

طَ٘ف ػيٗخٕ رٚ ٫ ٍر٤ؼــــــــــــــش     

                                       ٝطلوَ  حُي٤ٗخ رٚ  ٫ حُؼٞحٛـــــــْ 

 

  ح١ٌُ ٤ٓق حُيُٝش ك٢ كِذ  ر١٬  حُٔظ٘ز٢ ٖٓ ٗؼَحء أٛزق        

 أهِٚ   ٖٓ كٌخٕ ٝهَرٚ ا٤ُٚ ح٤ُ٘ٔش  رخُـٞحثِ  أؿخُٙ ػ٠ِ هٜخثيٙ 

   ٝهخٝ ٓؼٚ حُٔؼخٍى ٟي حَُّٝ هِٜخثٚ ًٝخٕ ر٤ٜ٘ٔخ ٓٞىس ٝحكظَحّ

ؿ٤َ إٔ حُٔظ٘ز٢ كخكع .  ٝحٓٔخٙ أٛل٠ ٗؼَٙهٜخثيٙ  ح٤ُٔل٤ش  ٝطؼي 

ُ٘لٔٚ     أ١  ه٤ٜيس  ٣وُٜٞخ ح٧ًزَ ٖٓ  ك٢ أكَحى حُـِء  ػ٠ِ ػخىطٚ

ٙ  ٌُز٣َخثٚ  ٟٝٛٞ  ٗلٔٚ  ٝكزٚ  ٌُٜٙ ػ٠ِ ٓٔيٝف ٝطوي٣ٔٚ ا٣خٛخ 

    كـٞس ٤ٓق حُيُٝش  ٝر٤ٖ  ر٤٘ٚ  كيػض   كٌخٕ إٔ. حُ٘لْ  حٌُٔخرَس 

 . حُيُٝش  ٤ٓق ر١٬ ك٢ ىهَ  ٜٓ٘خ   ٓ٘خكٔٞٙ  ٝحػيحإٙ  ٝهي ًؼَٝح 

ً حُىحى أرٞ حُط٤ذ ٝ   ح٤ٓ٫َ  ك٢ ك٠َس  ٝحٓظطخع  ح ًٝز٣َخء حٗيكخػخ

 ٝظٖ أٗٚ َٝٛ ا٠ُ ٗخ١جٚ  أٗلخٓٚ ٤ٓق حُيُٝش ك٢ كِذ إٔ ٣ِظو٢ 

.  ٤ِٔٓحً ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء ك٢ كِذ ػ٣ِِح  ٝػخٕ ٌَٓٓخًك٠َ  ح٧

 ٣ظٖ أٗٚ كَٜ ػ٠ِ   ٖٝٓ كُٞٚ ٝٛٞ ٫ ٣َٟ ا٫ أٗٚ ٗخٍ رؼٞ كوٚ

  ٓخ طٜزٞ ح٤ُٚ  ٗلٔٚ ٖٓ ٓيحٍؽ  رخُظٔؤ ا٠ُ ٝظَ ٣لْ. أًؼَ ٖٓ كوٚ

 حٓطٔجًٖخٕ  أٗٚ ٫ ا حُٔـي ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ ٛٞ ٗلٔٚ إٔ ٣ظٍٜٞ كيٝىٙ

  ٣٘خًٍٚ ا٠ُ آخٍس كِذ حُؼَر٤ش ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ظِٜخ ٝا٠ُ أ٤َٓ ػَر٢ 

 ٣ٝظلْٜ   حُؼظ٤ْ رطٔٞكٚ ٣لْ  ٤ٓٝق حُيُٝش .  ٝاكٔخٓٚ ١ٔٞكٚ
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 ٝهي أُق ٌٛح حُطٔٞف ٌٝٛح حٌُز٣َخء ٌٓ٘ إٔ ١ِذ ٓخ ك٢ ٗلْ ٗخػَٙ 

 ًٝخٕ حُ٘ؼَحء ٣ِوٕٞ أٗؼخٍْٛ ٝحهل٤ٖ ر٤ٖ   هخػيحً  ٓ٘ٚ إٔ ٣ِو٢ ٗؼَٙ

ٟؼٜخ أك٤خٗخً رٜق ١ ٝحكظَٔ أ٠٣خً ٌٛح حُظٔـ٤ي ُ٘لٔٚ ٝ ٣ي١ ح٤ٓ٧َ

 ػ٠ِ ٠ٓٞ  ح٤ٓ٫َ  حكظَٔ َُٝرٔخ. ػ٤ِٚ ٣َكؼٜخ  إ ُْ  حُٔٔيٝف 

   اً ُْ ٣ٌٖ ٣لْ ٓيحٍحس ٓـخُْ حُِٔٞى ٝح٧َٓحء طَٜكخطٚ حُؼل٣ٞش

  رؼٞك٢ح٫ حٗٚ .كٌخٗض ١ز٤ؼظٚ ػ٠ِ ٓـ٤ظٜخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ

  رٚ حُـٞ حُٔل٢٤   َُٔحػخس  حُٔٞحهق حُو٤ِِش حُظ٢ ًخٕ حُٔظ٘ز٢ ٠ٓطَح

  ٌُٖ  كوي ًخٕ ٣ظطَم ا٠ُ ٓيف آرخء ٤ٓق حُيُٝش ك٢ ػيى ٖٓ حُوٜخثي

ا٠ُ   ٍُِٞٛٞ  ٤ِٓٝش  رخ٣٧خّ حُوٞح٢ُ ٝاٗٔخ   اػـخرخ  ٣ٌٖ ُْ ًُي 

:  ًوُٞٚح٫ٍٛٞ  كَٜ حُلَٝع ػٖ  ٣ٌٖٔ  ٫   اً ٓٔيٝكٚ

 

ٖٓ طـِذ حُـخُز٤ٖ حُ٘خّ ٜٓ٘زٚ  

                               ٖٝٓ ػّي١ أػخى١ حُـزٖ ٝحُزوَ

 

           حٕ  ١ٍٞ روخثٚ  ٝك٠ٞطٚ  حٌُز٤َ س  حًؼَ حُلٔخى  ٝح٫ػيحء 

رل٤غ حٝؿَٝح هِذ ٤ٓق حُيُٝش ػ٤ِٚ  كـلخٙ ٝطـ٤َ ػ٤ِٚ ُْٝ ٣ظَى 

حُٔظ٘ز٢ ٌٛٙ حُلخُش كٌ٘خٛخ ح٠ُ ٤ٓق حُيُٝش ك٢ ٗؼَٙ َٓحص ٝحٓظ٘ـي 

 رٚ  ْٜٓ٘  ػ٤ِْٜ  ٍٝؿخٙ  ػيّ ٓٔخع حُٞٗخ٣خص                                                                    

: حٌُخًرٚ ٣وٍٞ

 

      حٍُ كْ حُلٔخى ػ٢٘ رٌزظْٜ   

                                            كخٗض ح١ٌُ ٤َٛطْٜ ٢ُ كٔيح 

 

       ٝحُ٘خػَ حُٔظ٘ز٢  ٓؼظي  ٓؼظِ  ر٘لٔٚ  طـي  ًُي ك٢ ك٢ حؿِذ 

هٜخثيٙ ٜٝٓ٘خ  ه٤ٜيطٚ ح٤ٔ٤ُٔش حٍُٜٔ٘ٞس ٝحُظ٢ حٗظَ٘ص  ػ٠ِ ًَ 

ُٔخٕ  ٗظٜٔخ  ك٢ ٓيف ٤ٓق حُيُٝش ٝكوَ ر٘لٔٚ ك٤ٜخ ٝحٗخٍ ح٠ُ  

 :-كٔخىٙ  ٝحػيحءٙ  ك٤ٜخ ٣وٍٞ  

  

 أٗخ ح١ٌُ ٗظَ ح٧ػ٠ٔ ا٠ُ أىر٢  

 ٝ أٓٔؼض ًِٔخط٢ ٖٓ رٚ ْٛٔ                                              
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 أٗخّ َٓء ؿل٢ٗٞ ػٖ ٗٞحٍىٛخ  

 ٣َٜٝٔ حُوِن ؿَحٛخ ٣ٝوظْٜ                                              

 

 ٝ ؿخَٛ ٓيٙ ك٢ ؿِٜٚ ٟل٢ٌ 

 ٝكْ  كَحٓش    ٣ي   أطظٚ كظ٠                                         

 

 اًح ٍأ٣ض ٤ٗٞد ح٤ُِغ رخٍُس 

  ٣زظْٔ   ح٤ُِغ  إٔ  طظٖ٘ ك٬                                        

 

 ٝ ٜٓـش ٜٓـظ٢ ٖٓ ْٛ ٛخكزٜخ 

 كَّ  ظَٜٙ   رـٞحى أىًٍظٚ                                         

 

 ٍؿ٬ٙ ك٢ حًَُٞ ٍؿَ ٝح٤ُيحٕ ٣ي 

  ٝحُويّ  حٌُق ط٣َي  ٓخ ٝكؼِٚ                                       

 

 َٝٓٛق َٓص ر٤ٖ حُـلل٤ِٖ رٚ 

 كظ٠ َٟرض ٝٓٞؽ حُٔٞص ٣ِظطْ                                  

 

 حُو٤َ ٝح٤َُِ ٝحُز٤يحء طؼَك٢٘ 

 ٝح٤ُٔق ٝحَُٓق ٝحُو١َخّ ٝحُوِْ                               

 

        ًٝخٕ حهَ ػٜيٙ  ر٤ٔق حُيُٝش  حُلٔيح٢ٗ   ٓـِٔٚ  رٔ٘خظَس 

حُ٘ل١ٞ حُٔؼَٝف  ح١ٌُ  ٗؾ ٝؿٜٚ  (حرٖ هخ٣ُٞٚ )ُـ٣ٞش  ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  

رٔلظخف ًخٕ ٓؼٚ  رؼي ؿِزش  حُٔظ٘ز٢  ُٚ ٝحؿَٟ  ىٓٚ  حٓخّ  َٓآٟ 

ٝٓٔٔغ  ٤ٓق حُيُٝش  ُْٝ  ٣لَى  ٤ٓق حُيُٝش  ٓخً٘خ  كـ٠ذ  

  346\ حُٔظ٘زــــــــــ٢  ٝطــــــــَى  حُٔـِْ  ٠ُٝٝ ٓـخىٍح كِذ ٓ٘ش

ٛـ٣َش  كظٞؿٚ  ح٠ُ  ىٓ٘ن  ػْ  ح٠ُ حُلٔطخ١  رَٜٔ  هخٛيح  ح٫ه٤٘ي  

.   رؼي  حٕ حؿَٝٙ  ح٫ه٤٘ـــــــــي ٝح١ٔؼٞٙ  رخ٣٫ُٞش  حٕ هيّ ٛٞ ح٤ُْٜ 

كٌٛذ ح٤ُْٜ  ٝٓيف ًخكٍٞح ح٫ه٤٘ي١  ح١ٌُ ًخٕ ح٤َٓح  ػ٠ِ ٍحّ 

 :   حُيُٝش ح٫ه٤٘ي٣ش ك٢ َٜٓ ٣وــــــــــــــــٍٞ 
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هٞحٛي  ًخكٍٞ  طٞحٍى ؿ٤ـــــَٙ      

                                           ٖٝٓ هٜي حُزلَ  حٓظوَ حُٔٞحه٤خ 

 

كـخثض ر٘خ حٗٔخٕ ػ٤ٖ ُٓخٗـــٚ      

                                          ٝهِض ر٤خٟخ  هِلٜخ  ٝٓآه٤ـــــــخ 

 

: ٝظَ ٣ٔيكٚ ٓيس ٖٓ حُِٖٓ  ٣ٝ٘ؼَٙ ك٢ ٓيكٚ  رٔخ ٝػيٙ  رٚ 

 

ٌَ أٗخُٚ   أرخ حُٔٔي ، َٛ ك٢ حٌُؤّ ك٠

  ٝطَ٘د ك٤ٖ  ٌٓ٘   أؿ٢٘  كب٢ٗ                                        

 

: ٣ٝوٍٞ  ًٌَٓح ح٣خٙ  ٓخ ٝػيٙ ح٠٣خ 

 

 َٝٛ ٗخكؼ٢ إٔ طَكغ حُلـذ ر٤٘٘خ 

 ٝىٕٝ ح١ٌُ أِٓض ٓ٘ي كـخد                                     

 

 ٝك٢ حُ٘لْ كخؿخص ٝك٤ي كطخٗش 

  ٝؿٞحد  ر٤خٕ ػ٘يٛخ ٌٓٞط٢                                    

 

ػِّ ػ٠ِ  حُٔلَ .         ٌُ٘ٚ ُٔخ ٣جْ  ٖٓ كُٜٞٚ ػ٠ِ ٓخ ٣َ٣ي 

. كخٓظخًٕ ح٤ٓ٫َ ًخكٍٞ ك٢ ٓلَ ٙ  كِْ ٣خًٕ ُـــــــ ـٚ  ٝٗيى ػ٤ِٚ 

 ح٫  حٗٚ  حٓظطخع  ٓـخىٍس  َٜٓ  هِٔش  ٝحُ٘خّ ٓ٘ـُٕٞٞ  رخكَحف 

ح٤َُٜ٘س حُظ٢ ٟٜٔ٘خ ٓخ ر٘لٔٚ   ه٤ٜيطٚ  ٝهخٍ ٣ٜٞٓخػ٤ي ح٫ٟل٠  

 : ٝحُظ٢ ًخٕ ٓطِؼٜخ ٖٓ َٓحٍس ػ٠ِ ًخكٍٞ ٝكخ٤ٗظٚ

 

 ػ٤ي رؤ٣ش كخٍ ػيص ٣خ ػ٤ي 

  رٔخ ٠٠ٓ أّ ٧َٓ ك٤ي طـي٣ي                                        

 

 أٓخ ح٧كزش كخُز٤يحء ىْٜٝٗ 

  ىٜٝٗخ ر٤ي  ر٤يح ىٝٗي ك٤ِض                                            
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 ػ٠ِ ًخكٍٞ ٝأَٛ َٜٓ رٔخ ٝؿي ْٜٓ٘ ى٣ي ٝك٢ حُو٤ٜيس ٛـّٞ ٕ      

 رؼي  اٗٚ    ػْ  ٗو٤ٜظٚ ك٢  ١ٝؼ٘خ   ُِٓ٘ظٚ  ٖٓ ٝك٢   اٛخٗش ٖٓ

 هطغ   أٗٚ ٣َ١وٚ ٤ًٝق  ٓ٘خٍُ  ٣ٜق رٜخ ٓـخىٍطٚ َُٜٔ هخٍ ه٤ٜيسً 

ٓطِؼٜخ ٣ٜق   ٝك٢  أكي  حُٜٔـٍٞس حُظ٢ ُْ ٣ٌِٜٔخ  حُولخٍ ٝح٧ٝى٣ش

 : ٗخهظٚ

 

 أ٫ ًَ ٓخ٤ٗش حُو٠ُِ٤        

 كيٟ ًَ ٓخ٤ٗش ح٤ٌُٜر٠                                 

 

  رـخ٣ٝش    ٗـخس ًَٝ       

 ه٘ٞف ٝٓخ ر٢ كٖٔ ح٠ُ٘ٔ                                 

 

 َٟرض رٜخ حُظ٤ٚ َٟد حُؤخ        

آخ                                       ٌُح ٝآخ  ٌُٜح  ٍِ

 

 اًح كِػض هيٓظٜخ حُـ٤خى         

 ٝر٤ٞ ح٤ُٔٞف َٝٓٔ حُو٘خ                                  

 

 :ٝك٤ٜخ ٣ٜق ٓ٘خٍُ ٣َ١وٚ

 

ىحء          ََّ  ٝؿخرض ر٤ُٔطش ؿٞد حُ

 ر٤ٖ حَُّ٘ؼَخّ ٝر٤ٖ حُٜٔخ                                     

 

َٗلَض          ا٠ُ ػُويس حُـٞف كظ٠ 

١ّ رؼٞ حُٜيح                               ِٝ ح ََ ـُ  رٔخء حُ

 

زَخف        َّٜ ٌٍ ٝحُ  ٫َٝف ُٜخ ٛٞ

َق                                ـٍٞ ُٜخ ٝح٠َُّ َّ٘ ٟ ٫َٝف حُ

 

      ٝرؼي ٓلَٙ  ٛـخ   ًخكٍٞح  ٛـخءح ٓوٌػخ  ٝٛـــــذ ػ٤ِٚ ه١ِ 

: حُيَٛ ًِٚ ًٌُٝي  حُ٘ؼَحء  حًح  ٓخ ؿ٠زٞح ٣لؼِٕٞ  ٣وٍٞ
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ح٤ٓ٘خ ٝحه٬كخ  ٝؿيٍح ٝهٔــــــش     

                                          ٝؿز٘خ حٗوٜخ ُلض ٢ُ حّ ٓوخ٣ُخ 

 

طظٖ حرظٔخٓخط٢  ٍؿخءح ٝؿزطـش    

                                           ٝٓخ حٗخ ح٫ ٟخكي ٖٓ ٍؿخث٤ــــــــخ 

 

ٝطؼـز٢٘ ٍؿ٬ى ك٢ حُ٘ؼَ حٗ٘ـ٢    

                                           ٍح٣ظي ًح ٗؼَ  حًح ً٘ض كخ ك٤ــــــــخ 

 

       طٞؿٚ  حُٔظ٘ز٢ رؼي َٛٝرٚ ٖٓ َٜٓ ح٠ُ حٌُٞكش  ٓٔو٢ ٍحٓٚ 

ٝك٢ حٌُٞكش  ٗخٍى ك٢   هظخٍ  حُوَحٓطش  ح٣ٌُٖ ًخٕ  ٖٓ ىػــــــــــخس 

ٌٓٛزْٜ ك٢ ٛزخٙ   ػْ هٜي رـيحى ُٝزغ  ك٤ٜخ  حَٜٗح  ػْ ؿخىٍٛخ ح٠ُ 

: ح٫كٞحُ  كٔيف ك٤ٜخ  حرٖ حُؼ٤ٔي 

 

 

ّي  ّٜ ٤ٔٗض ٝٓخ أ٠ٔٗ ػظخرخً ػ٠ِ حُ

   ٫ٝ هلَحً ُحىص رٚ كَٔس حُوّي                                          
: ح٫ر٤خص 

  

ُِِٞى ا٠ُ ح١ٌُ  ُٔ ٍِ حُ ِْ َٛ َٕ ػٖ   ٣َل٤يٝ

ّيِ                                              ـِ ُِِٞى ػ٠ِ حُ ُٔ ِٖ حُ ٖ ر٤َ ِٓ  ََ كّ َٞ   طَ

 

ٍي ّٔ ِٖ حُؼ٤ِٔي َٓل َْ حر َلِذ حٓ ْٜ َ٣ ٖ َٓ َٝ 

ِي                                       ْٓ ح٧ُ َٝ ِى  ِٝ ٤ْٗخٍد ح٧ٓخ َٖ أ َْ ر٤َ ِٔ َ٣  

 

 ٍِ ك٢ِّ رِؼَخِؿ َٞ ِّْ حُ ّٔ َٖ حُ ِٓ  َُّ ُٔ َ٣ 

ِى                                               ٍْ ّٖ َػ٠ِ ُى ِٜ ِٛ ْٖ أكٞح ِٓ  َُ ٣َْؼزُ َٝ   

 

 ِٚ ًخطِ ََ َْ ٖٓ رَ ر٤ُغ حُِؼ٤ َّ لَخَٗخ حُ ًَ 

ػِي                                          َّ ٟ حُ َٞ ْغ ُكيحًء ٓ َٔ  كـخءطُْٚ ُْ طَٔ
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َُٚٔ ُٝ َْٗل َِ َٖ حُٔخَء ٣َؼ ز ـَ  اًح ٓخ حٓظَ

ِى                                      ٍْ َٞ ْزٍض ك٢ اَٗخٍء ٖٓ حُ ِٔ َٖ رِ ْػ َِ ًَ   

 

ُٝ ػَ٘يُٙ  ٍْ ٗخ ح٧ ََ ٌُٗ حَىْص  ٍَ  ًؤّٗخ أ

                                             ْْ ِِ٘خ   كََِ كِي  ٣ُْو ٍِ َٛزَْط٘خُٙ ٖٓ   ٌّٞ  َؿ

 

ِٙ َِ ِى َؿ٤ َْ َُٛذ حُؼُزّخِى ك٢ طَ ٌْ َٓ  ََُ٘خ 

                                       ِٚ اط٤َْخِٗ َٝ ِي   ْٛ ِّ ؿخثَِذ رخُ َّ   َْٗزـ٢ حُ

 

َّ َؿٍّ٘ش  َٕ ك٢ ً ُؿٞ َْ َٗخ ح١ٌُ ٣َ ْٞ َؿ ٍَ 

ِِْي                                              َٕ كظ٠ ٓخ ٣َجَِٔ٘خ ٖٓ حُُو ؿخ ٍْ   رؤ

 

       ػْ طِو٠ ٍٓخثَ ٖٓ ػ٠ــــــــي حُيُٝش  ٣َؿٞٙ حُظٞؿٚ ح٤ُٚ كٌٛذ 

ٝٓيكٚ  ٝظَ  ٓيس ر٤َ٘حُ  ػْ حٓظخًٕ  ٝؿخىٍ  ٗي ٍكخُٚ  ح٠ُ رـيحى  

: ٣وٍٞ رو٤ٜيس  ٣ٔيكٚ ٣ٝٞىػٚ  ك٤ٜخ ٝٓطِؼٜخ  

 

يحًخ   َٓ َُ َػٖ  ِّٜ ٖ ٣ُوَ َٓ ٌِِي إًَِ ا٫ِّ كَيحًخ           كِيحً ََُي  َٓ  ك٬َ 

 

:  ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

َُٞ أ٢َّٗ حِٓظََطؼُض َهل٠َُض ١ََك٢  َٝ 

ِٚ َكظ٠ّ أٍَحًخ                                     َ رِ ِٜ  كََِْ أُر

  

ًَلخ٢ٗ   هَي  َٝ َُ َػَ٘ي  ز َٜ ٤َق حُ ًَ َٝ 

ًَلخًخ                                        ٓخ  َٝ  ُٞ ٔظَل٤ ُٔ  َٗيحَى حُ

  

ِْ َٗؼ٢ِ   ٔ َ٘ ُٖ حُ َػ٤ َٝ  ٢٘ ًُ َُ  أَطَظ

َحًخ                                       ِ٘ ٤َ٘ظ٢ ك٤ٜخ حُ ِٓ  كَظَوَطُغ 

  

َٗي٣يحً   َٗخ  ِٓ ٓخ  َٝ َٓل٢   أٍَٟ أَ
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َُ حِرظَِحًخ                                       ٤ َٔ ٤َق اًِح َؿيح حُ ٌَ  كَ

  

٤ٌَٓق    ِٖ ٤ ََ حُزَ ز َُ٘ٞم هَ ٌَٛح حُ َٝ 

هَي أَكخًخ                                        َٝ رُض  َِ ُٟ  كَٜخ أَٗخ ٓخ 

  

ٍَ هَِز٢   َٝ هخ ََ  اًِح حُظَٞى٣ُغ أَػ

ُٔض ٫ ٛخَكزَض كخًخ                                      َٜ  َػ٤ََِي حُ

  

   ٠ّ٘ َٔ ََ ٓخ طَ َّٕ أًَؼَ ٫َُٞ أَ َٝ 

َىسٌ                                                  َٝ ؼخ ٫  َُوُُِض ُٓ َٝ ٘خًخ    ُٓ 

  

ٖ ىحٍء رِيحٍء  ِٓ  هَِي حِٓظَ٘ل٤ََض 

َُ ٓخ أََػََِّي                                    أَهظَ َٗلخًخ   ٓخ َٝ   

 

أَهل٢   َٝ َ٘ي َٗـٞحٗخ  ِٓ  َُ  كَؤَٓظُ

 ُٛٔٞٓخً هَي أ١ََُِض َُٜخ حُِؼَحًخ                                         

 

يحىحً   ِٗ ٤ظُٜخ ًخَٗض  َٛ  اًِح ػخ

ًخًخ                                            ٍِ ػظُٜخ ًخَٗض  َٝ إِ ١خ َٝ 

 

  ٍٖ ٖ َك٣ِ ِٓ ٣َِّش  ِٞ َٕ حُؼَ ْ ىٝ ًَ َٝ 

                                         َُُٚ ٍُ   ًح رٌِحًخ   هُي٢ٓٝ ٣َوٞ

  

ٟخِد اًِح أََٗو٘خ   َُ ٖ َػٌِد حُ ِٓ َٝ 

                                        َُ ََ  ٣ُوَزِّ ك ٍحًخ   ٍَ ِٞ حُ َٝ َى  َٝ  طَُ

 

َّْ حُط٤َذ رَؼي١   َٔ ُّ إَٔ ٣َ َِّ  ٣َُل

ٛخًخ                                         َٝ  ِٚ َُ رِ هَي َػزَِن حُؼَز٤ َٝ 
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       ٝحُظو٠ ك٤ٚ رٔ٘ظٜــــــــــق حُط٣َن  ك٢ ه٣َش حُٜخك٤ش هـــــَد 

حُ٘ؼٔخ٤ٗش ٖٓ حػٔخٍ ٝح٢ٓ  كخطي ح٫ٓيٟ  ٝحػَحد ٖٓ ؿٔخػظٚ  ًٝخٕ 

: حُٔظ٘ز٢  هي  ٛـخٙ  ٝؿيطٚ  ٜٝٝٓٔخ  رخُط١َزش 

 

زَّْش        َٟ  ُّ ََٜق حُوَٞ ٓخ أَٗ

                                       ُٚ َّٓ أُ حُُط١َُزَّْش   َٝ

       ِٚ ِّ أَر٤ أ ََ ٞح رِ َٓ ٍَ   

َّّ ُؿُِزَّْش                                         ًَٞح ح٧ُ رخ َٝ
      ٌَ ٖ ٓخَص كَو َٔ   ك٬َ رِ

ؿزَْش                                      ٍَ ٖ ٤َٗي  َٔ ٫ رِ َٝ
خ هُُِض ٓخ هَُ        اَِّٗٔ َٝ   

َلزَّْش                                       َٓ شً ٫  َٔ ك ٍَ ـُض 

ك٤َِشً ََُي َكظ٠ّ        َٝ   

َ٘ض ط٤زَٚ                                      ًُ ٍَص َُٞ  ٌِ ُػ

َٖ حُوَظـ      ِٓ ٓخ َػ٤ََِي  َٝ   

َرَْش                                       َٟ  ٢َِٛ خ  َِ اَِّٗٔ ـ

َٖ حُـَي      ِٓ ٓخ َػ٤ََِي  َٝ   

خ                                      َٞ   ٍِ اَِّٗٔ  ُٓزَّْش ُٛ

 

    ٝٓخ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس  ٖٓ ح٬ٌُّ  حُللٖ  رل٤غ  ٗخٍ  ٖٓ ػَٟـٚ 

كوخطِٚ  كخطي  ح٫ٓي١ ٝٓؼٚ  . ٝٝٛٔٚ حٝ ٛذ ػ٤ِٚ ػخٍ حُيَٛ ًِٚ   

حه٣َٖ  ٖٓ ؿٔخػظٚ ٝحهخٍرٚ  كظ٠  هظِٚ  ٓغ ُٝيٙ ٝؿِٔخٗٚ ٜٝٗزٞح 

حٓٞحُْٜ   ًٝخٕ َٜٓػٚ  رخُوَد ى٣َحُؼخهٍٞ ؿ٘ٞد رـيحى  ًٝخٕ ًُي  

 965\ ح٣ٍِٞ ٓزظٔزَ   \  23 ٛـ٣َش   حُٔٞحكن ك٢ ٣ّٞ 354\ٓ٘ش 

. ٬٤ٓى٣ش 

 

        حرٞ  حُط٤ـــــــذ ٗخػَ حُؼَر٤ش  ح٫ًزَ  ُْٝ ط٘ـذ ح٫ٓش حُؼَر٤ش 

ٗخػَح  ٓؼِٚ  ؿٔغ  ر٤ٖ  حُ٘ؼَ ٝحُؼخ١لش  ٝحُلٌٔـــش ٝحُو٤خٍ  ٝحُؼِْ 

ٝحُِـش ٝحُز٬ؿش  ٍٝٝكٚ حُ٘ؼ٣َش  ٣ٌٗش  كٞحكش  ؿ٬رش ًٝخٗـــــــض 

ػٞح١لٚ ٢ٛ حُيّ  ك٢ ؿٔي  هٜخثيٙ  كٌٔزظٜخ  حُل٤خس  ح٫ري٣ــــــــــش  

ٝحَُٝػش  ٝحُـٔخٍ  ٝحٌُٔخٍ  كٜٞ ًٝ ٗخػ٣َش ك٣َيٙ ٝٛٞ ٗخػَ 
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ٌٓٛزٚ حُ٘ؼ١َ  ػـِ حُ٘ؼَحء  حٕ ٣خطٞح رٔؼِــــٚ . حُؼَر٤ش  ر٬ ٓ٘خُع  

ٓخُت )حٝ ٓـخٍحطٚ  كظ٠ ػي ٗخػَ حُؼَر٤ش ح٫ًزَ  كظ٠ ه٤َ حُٔظ٘ز٢ 

كي٣ٞحٗٚ ك٢ ًَ ٌٓظزش  ٛـ٤َس حًٝز٤َس حٝهَ    (حُي٤ٗخ  ٝٗخؿَ حُ٘خّ 

ك٢ ًــــــــــَ ر٤ض ٝ ىحٍ ٝحٗؼخٍٙ ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ  ُْٝ  ٣لٞ  ٗخػَ  

ك٠ٞس ٓؼَ ك٠ٞطٚ   كوي  ٓخٍ ٗؼَٙ  ك٢  ح٫كخم  ٓؼَ حٗؼش  حُْ٘ٔ  

: ًُٝي  ٣ؼٞى  ُٔزز٤ـٖ 

 

ٍػخ٣ش  حُِٔٞى ٝح٫َٓحء  ُٚ ٝػ٘خ٣ظْٜ  رٚ  ٝر٘ؼَٙ  ح١ٌُ  :  ح٫ٍٝ 

. هِيْٛ  رٔيكٚ 

 

هٞس ٗخػ٣َظٚ  ٝطظِؼٚ  ك٢ حُِـش ٝح٫ىد :   ٝحُؼخ٢ٗ

 

       كوي  هخٝ حُٔظ٘ز٠٤ ًَ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ٝحريع  ك٤ٜخ  كٌخٕ ٗؼــــــَٙ 

ط٣َٜٞح  ُل٤خس  ػَٜٙ  ٝٓخ  ك٤ٚ ٖٝٓ حْٛ  ح٫ؿَحٝ  حُظ٢  هخٍ   

: ك٤ٜخ ٝحًؼَ 

ك٤غ ٓيف ػيىح ٖٓ  ح٫َٓحء ٝحُوخىس  ٝهٚ  ٓيكٚ  -:حُٔي٣ق  ٝحُلوَ  

٤ٓق حُيُٝش حُلٔيح٢ٗ  ٝٛٞ ح٫ؿِذ ػْ   ًخكٍٞ ح٫ه٤٘ي١  ػْ ٓيف حرٖ 

  :حُؼ٤ٔي  ػْ  ػ٠ي حُيُٝش  ر٤َ٘حُ  ٖٝٓ ٓيكٚ ٤ُٔق حُيُٝش ٣وٍٞ

 

 ُْ ِّ طَؤط٢ِ حُؼَِحثِ َِ حُؼَـِ ٍِ أَٛـ  َػـ٠َِ هَـي

                                  ّ ٍِ ٌـخ َٔ ِّ حُ ـَح ٌِ ٍِ حُ  ٝطَــؤط٢ِ َػـ٠َِ هَـي

 

ٛخ  ٍُ ـخ ِٛ  َِ ـ٤ ـِ ّٜ ِٖ حُ  ٝطَؼُظـْ كـ٢ َػ٤ـ

                                 ُْ ِْ حُؼَظـخثِ ِٖ حُؼَِظ٤ـ  ٝطَٜـُـَ كـ٢ َػ٤ـ

 

 ٝهلض ٝٓخ ك٢ حُٔٞص ٗيٌّ ُٞحهق 

ىٟ ٝٛٞ ٗخثْ                                       ََّ  ًؤٗي ك٢ ؿلٖ حُ

 

٠ ٣ِٛٔـشً   َٔ ِْ ًَ  طَٔ ري ح٧رطخٍ 

َى رخْٓ                                               َُ  ٝٝؿٜي ٟٝخٌف، ٝػـ
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 طـخُٝص ٓويحٍ حُ٘ـخػش ٝح٠ُٜ٘ 

                                      ٍّ   أٗض رخُـ٤ذ ػخُْ ا٠ُ هٍٞ هٞ

 

      حٓخ حُٞٛق  كوي  ٝٛق ٓؼخٍى  ٤ٓق حُيُٝش  ٝهي حٗظَى 

حُ٘خػَ ك٤ٜخ  ٓوخط٬  ٝٝٛق  حُل٠ٔ  حك٠َ ٝٛق ٝك٢ ى٣ٞحٗٚ  

 :  (رٞحٕ)حٌُؼ٤َٖٓ حُٞٛق  ٣وٍٞ  ك٢ ٝٛق ٗؼذ 

 

ـَخ٢ٗ  َٔ ْؼِذ ٤١ِزخً ك٢ حُ ّ ِ٘ ـَخ٢ٗ حُ َٓ 

َُِش                                      ِِ ْ٘ َٔ ر٤غِ   ر َّ ِٕ  حُ خ َٓ ِّ َٖ حُ ٓ 

 

خ   َٜ ر٢ّ ك٤ِ ََ ّٖ حُلَظ٠ حُؼَ ٌِ َُ َٝ 

                                            ِٕ خ َٔ حُِّ َٝ ح٤َُِي  َٝ  ِٚ ْؿ َٞ ٣ُذ حُ َِ  َؿ

 

خ  َٜ ٍَ ك٤ِ خ َٓ  ْٞ ٬ِػُذ ِؿٍّ٘ش َُ َٓ 

                                       ٌٕ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ٍَ خ َٔ َُ    ِٕ خ َٔ ُؿ َْ   رظَ

 

ََ كظ٠  حَُو٤ َٝ خََٗ٘خ  َٓ َْ  ١َزَْض كُ

                                   ِٕ ح ََ َٖ ٖٓ حُِل ٓ َُ ًَ  ْٕ ا َٝ ٤ُض  ِ٘  َه

 

خ  َٜ ُٕ ك٤ خ َٜ ُٞ ح٧ْؿ ْ٘لُ َٗخ طَ ْٝ  َؿَي

                                        ِٕ خ َٔ ـُ ََ حُ ؼْ ِٓ خ  َٜ  ػ٠ِ أْػَحكِ

 

    حٓخ هُٞٚ  رخُٜـخء  كٌخٕ ه٬٤ِ  ح٫ حٕ ٛـخإٙ ٓوٌػخ  َٓح ًٔخ َٓر٘خ 

ٖٓ ٛـخء  ًخكٍٞ حٝ ٛـخء حُط١َزش  

 

:  حٓخ كٌٔظٚ  ٝحٗ٘خىٙ  ٗؼَحُلٌٔش  ٟٖٔ هٜخثيٙ كٌؼ٤َ ًؼ٤َ  ٓ٘ٚ 

 

ِِٜخ  َٖ أٛ ُّ ٓخ ر٤  رٌح ه٠ض ح٣٧خ

  ٜٓخثُذ هّٞ ٍ ػَ٘ي هّٞ ٍ كٞحثُي                                       

 

 :      ٝهُٞٚ ح٠٣خ 
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َْ ٌِٓظـَُٚ   اًح أَٗض أًََٓض ح٣ٌَُ

َْ طَٔىح                                         ْٕ أَٗض أًََٓض حُِج٤   ٝا

 

كوي طـٍِ ك٢ ٛزخٙ  ٝهخٍ :      حٓخ هُٞٚ ك٢ حُلذ ٝحُ٘ٞم ٝحُـٍِ 

. حؿَٔ  هٜخثي حُـٍِ  ًٌُٝي ك٢ ٓويٓخص رؼٞ هٜخثيٙ  

 

      حٟق ح٠ُ  ًُي  حٗٚ  حٓخّ  حُؼَر٤ش ٝٓؼـٜٔخ   كخكظخ  ٫ُٜٛٞـخ 

ٝٓلَىحطٜخ  ٝطؼخر٤َٛخ ٝ ٓؼخ٤ٜٗخ  ٝر٬ؿظٜخ  ؿْ ٗؼَٙ  كٕ٘ٞ ٤ٓٞٓو٤ش 

ٗؼ٣َش  حٛظْ رخُزي٣غ  ٝحُز٬ؿش  ٝحىهَ حُلِٔلش ٝحُلٌٔش  حُــــــــ٠ 

ٗؼَٙ ٝحًؼَ ٜٓ٘خ  كٜــــٞ ٗخػَ ك٤ٌْ  ٝك٤ٌْ ٗخػَ ٫ ٣٘ن ُٚ ؿزخٍ 

. كٜٞ ٗخػَحُؼَر٤ش  ًٝل٠ 

           

 :  ٖٝٓ ٗؼَٙ ك٢ حُلذ ٝحُـٍِ حهظَص ٌٛٙ حُو٤ٜيس 

      

ِٚ ٍَ  هَِِذ    حُظخثِ ٍِ  َكٞ ًِ ٍُ  حُؼَٞح ٌْ  َػ

                                            ِٚ َٓٞىحثِ ُ٘ٚ   ك٢    ِٓ َٟٛٞ  ح٧َِكزَِّش   َٝ 

 

ُٙ ََّ ِْ     َك ُّ  ا٠ُِ   حَُِٞحثِ ٬ َٔ  ٣ٌَ٘ٞ  حُ

                                            ِٚ كخثِ ََ َٖ  َػٖ     رُ َُِٔ٣  َٖ يُّ  ك٤ ُٜ َ٣ َٝ 

 

ُِِي    ح١ٌَُّ َٔ ٢ُ  حُ ًِ ظ٢  ٣خ  ػخ ـَ ٜ ُٔ رِ َٝ 

                                            ِٚ ِّ  ك٢    اٍِٟخثِ ََّ  حُ٘خ ًُ  أََٓوطُض 

 
ُ ََِي  حُوَُِٞد    كَِبَّٗٚ َٓ َٕ  هَي    إِ  ًخ

                                           ِٚ َٓٔخثِ َٝ       ِٚ ِٟ َٕ   رِؤٍَ ٓخ َِ ََِي   حُ َٓ 

 

ٖ ِٓ     َُ حَُٜ٘ َٝ   ِٙ خِى ّٔ ٖ  ُك ِٓ  ُْ ٔ َ٘        حُ

                                          ِٚ ٖ      أَٓٔخثِ ِٓ ٤ُق     َٔ حُ َٝ    ِٚ ٗخثِ ََ  هُ

 

ِٚ ُِ ٖ   ػ٬َِع     ِه٬ ِٓ َٖ  حُؼ٬َػَشُ         أ٣َ
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                                          ِٚ ٠خثِ َٓ َٝ        ِٚ اِرخثِ َٝ     ِٚ ٖ    ُكِٔ٘ ِٓ 

 

ِٚ ِِ ؼ ِٔ َٖ     رِ ٓخ  أَط٤َ َٝ   ٍُ ٠َِض  حُُيٛٞ َٓ      

                                         ِٚ َٕ   َػٖ     َُٗظَحثِ ِ ـَ َُوَي  أَط٠  كَؼَ َٝ 

 

ِٚ ٍُ   رِيحثِ ُْ   ٣خ   َػٌٝ       حُوَُِذ   أَػَِ

                                           ِٚ رِٔخثِ َٝ       ِٚ لِ٘ ـَ َ٘ي    رِ ِٓ أََكنُّ     َٝ 

 

َٟٜٞ ٤َََّ٘ي  ك٢    حُ ِٜ ٖ أُِكذُّ  ٧ََػ َٓ َٞ     كَ

                                            ِٚ رَٜخثِ َٝ      ِٚ رُِلِٔ٘ َٝ     ِٚ خ    رِ ًٔ َٔ  هَ

 
شً َٓ ٬ َٓ        ِٚ أُِكذُّ     ك٤ َٝ     ُ        أَأُِكزُّٚ

ِٚ                                   أ ِ    ٖ      أَػيحثِ ِٓ     ِٚ شَ   ك٤ َٓ ٬ َٔ  َّٕ   حُ

 

ْْ ِٜ ُِ هَٞ َٝ َٖ  حُُِلخِس   ِٓ ٗخسُ  ُٞ َذ حُ ـِ       َػ

                                          ِٚ ؼُلَض  َػٖ    اِهلخثِ َٟ  َىع ٓخ رََحَى 

 

ِٚ ىُّ     رِوَِزِ َٝ ٖ   أَ َٓ َُّ   ا٫ِّ          ٓخ   حُِو

                                          ِٚ َٔٞحثِ أٍَٟ  رَِطٍَف  ٫  ٣ََٟ     رِ َٝ 

 

زخرَِش    رِخ٠َٓ٧ َٜ َٖ  َػ٠ِ  حُ ؼ٤ ُٔ َّٕ  حُ        اِ

                                       ِٚ اِهخثِ َٝ رِّٜخ        ٍَ ِش      َٔ ك ََ  أ٠َُٝ    رِ

 

ِٚ ِٓ ٖ     أَٓوخ ِٓ    ٍَ َّٕ   حُؼٌَ ٬ًٜ  كَِب َٓ       

                                        ِٚ ٖ      أَػ٠خثِ ِٓ َُٔٔغ     خُ كُّوًخ   كَ ََ طَ َٝ 

 

ٌََٟ خُ ًَ شَ ك٢ حٌَُِحًَِس     َٓ ٬ َٔ َِٛذ حُ َٝ    

                                              ِٙ ُٜٔخِى طََٝىسً      رِ ًَِٓٚ رٌُخثِ َٝ    

 

ِٚ ٘ظخَم   ك٢     أَٗٞحهِ ُٔ        ٫   طَؼٌٍُ   حُ

                                           ِٚ َٕ  َك٘خَى  ك٢    أَك٘خثِ  َكظ٠ّ  ٣ٌَٞ
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ِٚ ًؿخ    رُِيِٓٞػ ََّ ٠َ ُٓ     ََ َّٕ    حُوَظ٤        اِ

                                            ِٚ ًؿخ    رِِيٓخثِ ََّ ٠َ ُٓ     َِ َُ    حُوَظ٤ ؼ ِٓ 

 
ؼِ٘ٞم  ٣َؼٌُُد     هَُرُُٚ َٔ خُ ًَ حُِؼُ٘ن   َٝ    

                                            ِٚ ٖ     َكٞرخثِ ِٓ     ٍُ ٣َ٘خ َٝ زظ٠َِ     ُٔ ِ ُِ 

 
ِٖ     كََي٣ظُُٚ َِيِِٗق   حَُل٣ِ ُِ      َُٞ  هَُِض  

                                            ِٚ ِٚ      ٧َََؿَطَُٚ      رِِليحثِ خ      رِ ّٔ ِٓ 

 
ُ ِٕ     كَِبَّٗٚ َٟٛٞ   حُؼ٤ُٞ   َُ ه٢َِ  ح٤َٓ٧ ُٝ    

                                           ِٚ َٓوخثِ َٝ     ِٚ ِٓ ؤ ٍُ   رِزَ  ٓخ   ٫   ٣َِٝ

 

ٍس ََ ٢َّ     رَِ٘ظ ِٔ ٌَ ََ   حُ َُ   حُزََط ِٓ       ٣َٔظَؤ

                                        ِٚ َػِحثِ َٝ       ِٙ َٖ    كُئحِى ٍُ    ر٤َ ٣َلٞ َٝ 

 
سً َٞ َِ٘ٞحثِِذ      َىػ ُِ       ا٢ِّٗ   َىَػٞطَُي    

                                           ِٚ ؼُٜخ   ا٠ُِ     أًَلخثِ ِٓ  َُْ  ٣ُيَع   ٓخ

 

ِٚ طَلظِ َٝ      ِٕ ٓخ َِ ٖ  كَِٞم  حُ ِٓ      كَؤَط٤ََض  

                                              ِٚ ِٓ أَٓخ َٝ       ٬ً ِٜ ِ َٜ ظَ ُٓ ِٚ ٍحثِ َٝ َٝ   

 

خ َّٜ٤ ِٔ َٓ     َٕ ٤ُِٔٞف  رِؤَٕ  طٌَٞ ِ ُِ   ٖ َٓ    

                                           ِٚ كخثِ َٝ َٝ       ِٙ ِٗي َِ كِ َٝ     ِٚ ِِ  ك٢   أَٛ

 

ِٚ ِٓ ٖ     أَؿ٘خ ِٓ   َٕ       ١ُزَِغ  حَُلي٣ُي  كٌَخ

                                        ِٚ ٖ       آرخثِ ِٓ طزُٞع      َٔ ٢ٌِِّ    حُ َػ َٝ 

 

 

 

     *******************                        
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 ابو فراس الحمدانً                
 
 
 
 
 بن حمدان  بن  حمدون  بن  بن سعٌد   الحارث ابو فراس       هو  

  \ فً الموصل سنةولد.  من  تؽلب العربٌة من وابل الحمدانًالحارث 
من اسرة بنً حمدان المإسسة لبلمارة  مٌبلدٌة 932 – هجرٌة 320

. حلب فً الشامبالحمدانٌة 
 

كان ظهور الحمدانٌٌن فً فترة ضعؾ العنصر العربً فً الخبلفة        و
مع  الروم فباشر الحمدانٌون الحروب . العباسٌة وهزٌمة الفرس والترن

 الدولة  سٌؾ  والد   فاحتل عبد هللا  سلطتهم وترسٌخ   حكمهم لدعم
 بنً  سلطة  ببلد الموصل وبسط   ابً فراس  شاعرنا  وعم الحمدانً

 وما حولها (حلب)بما فٌها عاصمة الشمال  حمدان على شمال سورٌا 
فٌه   ببلطاً جمع   فٌها  ثم حلب حٌث أنشؤ  سٌؾ الدولة حمص وتملن

.  عاصمة امارته حلب  واللؽوٌٌن فً واالدباء الكتاب والشعراء
 

        لتل ابوه ولم ٌبلػ الثالثة من العمر فكفله ابن عمه سٌؾ الدولة 
ترعرع أبو فراس فً ؾالعالٌة  فشب محاطا برجال العلم  واالدب والثمافة

 فشب فارساً   بعد موت والده باكراً كنؾ ابن عمه سٌؾ الدولة فً حلب
وتعلم الفروسٌة والشجاعة والمتال فً صباه  حٌث كان ٌخرج فً  شاعراً

طفولته مع الجٌش للجهاد  وعندما بلػ  سن الرشد واله سٌؾ الدولة  
  لرب الحدود البٌزنطٌة  فصد هجمات الروم دفاعا عن (منبج ) والٌة 

حٌاض االمارة وجهادا فً سبٌل هللا وفً أولات السلم كان ٌشارن فً 
  .  مجالس األدب فٌذاكر الشعراء وٌنافسهم
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  :ٌمول ٌفخر 
 

  آبابً النُُّجْب ومدٌح          مفاخري    فٌه لم أعُد       
 

 وال المجوِن وال اللعْب       ال فً المدٌح وال الهجاِء         
 

:  وهو المابل 
 

 األدب   وعنوان أبداً       العرب     دٌوان  الشعر        
  

كانت المواجهات والحروب كثٌرة بٌن الحمدانٌٌن والروم فً         فمد 
     - جرٌة  هـ347ولع أسٌراً سنة وفً احدى  الحروب    أبً فراس أٌام

  على الفرات(َخْرَشنة )تسمى   منطمة  فحمله الروم إلىٌبلدٌة م  959
  إنولٌل   لم ٌمكث فً األسر طوٌبلًاال انه    للروم حصٌن منٌع وكان فٌها

ابن ٌروي و  إنه استطاع الهربمن االسر ولٌل  افتداه   الدولة سٌؾ
أن الشاعر ركب جواده وأهوى به من أعلى الحصن خلكان فً تارٌخه  

  . وهً شجاعة  ما بعدها  شجاعة  وتخلص من االسر إلى الفرات
 

فً  معارن  كثٌرة  على الروم  اال ان  الروم   نوانتصر الحمدانً       
كبٌراً وحاصروا أبا فراس  أعدوا جٌشاً اعدوا  العدة  لمتال الحمدانٌٌن ؾ

 350\ سنة ت منبج فً اٌدي الروم سمط حتى احتلوها ؾ (منبج)فً 
  أسٌراً وُحمل  االمٌر الشاعر ابو فراسولع  مٌبلدٌة  ؾ962-  جرٌةهـ

 وكان  أربع سنواتاسٌرا لرابة إلى المسطنطٌنٌة حٌث ألام هذه المرة  
 ومن روابع شعرهخبلل فترة اسره ٌنظم لصابده  فٌبعثها الى والدته  

 : لوله ألمه وهو فً األسر
 

ة لوال العجوز بـمنبجٍ  ما خفت أسباب المنٌّـ         
 

ًّ  نفـس  فدا  من ولكان لً عّما سؤلت           ة  أب
 

 ولد كتب اسمى لصابده  وابلؽها فً  فترة اسره منها لصٌدته الرابٌة 
: التً تعد من روابع الشعرالعربً  
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ًّ الدمع شٌمتن الصبر   أران عص

ًٌ علٌن وال أمر؟                                          أما للهوى نه
 

 بلى أنا مشتاق وعنـدَي لوعةٌ  
 مثلً ال ٌُذاع له سـرُّ ولكّن                                                

 
 إذا اللٌل أضوانً بسطُت ٌَد الهوى 

وأذللُت دمعاً من خبلبمِه الِكْبُر                                         
  

 فان عشت فاإلنسان البد مٌتاً 
 وان طالت االٌام وانفسح العمر                                       
 

 وال خٌر فً دفع الردى بمذلة  
ً  ردها  كما                                           عمرو  بسوءته  ٌوما

 
     ولصٌدته  التً  ٌخاطب  فٌها  حمامة  كانت  بمربه  وهو  فً   

: سجنه  بعٌدا عن االهل واالحبة  ٌمول فٌها 
 

: ألُوُل َولَْد نَاَحْت بِمُْربً حماَمةٌ
أٌَا َجاَرتَا، َهْل تَشعُِرٌَن بَِحالً؟                                           

 
ما ذُلِت طاِرلةَ النَّوى ! َمعاذَ الَهَوى

َوال َخَطَرْت ِمنِن الُهُموُم بباِل                                              
 

أتَْحِمُل َمْحُزوَن الفُإاِد لََواِدٌم 
َعلى ُؼُصٍن نَابًِ الَمَسافَِة َعاِل؟                                          

 
! أٌَا َجارتَا، ما أْنَصَؾ الّدْهُر بٌَنَنا

ًْ أُلَاِسْمِن الُهُموَم، تَعَاِلً                                          !  تَعَالَ
 

ًْ تََرْي ُروحاً لََدّي َضِعٌفَةً،  تَعَالَ
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 ٌُعَذُّب بَالً    ِجْسٍم  فً تََرّدُد                                            
 

أٌَْضَحُن مؤُسوٌر، َوتَبكً َطِلٌمَةٌ، 
َوٌَْسُكُت َمحُزوٌن، َوٌَندُب ساِل؟                                            

 
لَمد كنُت أْولى ِمنِن بالّدمعِ ُمملَةً، 

 !َولَِكّن َدْمعً فً الَحَواِدِث َؼاِل                                       
 
 فً  سٌؾ الدولة  جملة رسابل إلى ابن عمه  وجه الشاعر ولد       

 .فً افتدابهعدم  وٌلومه على   فٌها ٌتذمر من طول األسر ولسوته حلب
 صعبة  حلب كانت فً تلن الحمبة تمر بمرحلٍةالحمدانٌة  بمارة اإل أن بٌد 

لوٌت شوكة الروم وتمدم جٌشهم فاكتسح اإلمارة   فمد  مإلتة لفترة 
  (مٌافارلٌن) فتراجع سٌؾ الدولة إلى ( حلب)والتحم عاصمتها الحمدانٌة 

جم الروم   وها جبشه ترتٌب وتجهٌزولوته اعاد  سٌؾ الدولة اال  ان 
 وانتصر .هزمهمفاستطاع ان ي  مٌبلدٌة 966- جرٌة  ه354فً سنة 

 واسر اعدادا ٌسٌرة من الروم  علٌهم واستعاد إمارته وملكه فً حلب
 ابن عمه أبو فراس الحمدانً بعد  ومنهم أسرع إلى افتداء أسراه ؾ

 فكان ٌتذمر   ولم ٌكن أبو فراس ٍ ٌتبلػ أخبار ابن عمهره علٌهم انتصا
 وٌشكو الدهر وٌرسل المصابد الملٌبة بمشاعر األلم  من نسٌانه له

حتى توفٌت لبل  تفتت االكباد  فتتلماها أمه بلوعة  والحنٌن إلى الوطن
  وفً لصٌدة  إلى والدته وهو ٌبن من الجراح واألسرته من االسر  عود
 :ٌمول

 
 مصابً جلٌل والعزاء جمٌُل      

 وظنً بؤّن هللا سوؾ ٌدٌُل                                        
 

 جراح وأسر واشتٌاٌق وؼربةٌ       
أهّمَن؟ أنّـً بعدها لحموُل                                         
 

 . : لاببلولبل وفاته رثى نفسه بؤبٌات إلى ابنته   
 

إلى ذهاْب   األنام   كل           تـحزنـً  ال أبنٌّتـً                
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 للجلٌل مـن الـمـصاْب          أبنٌّتـً صبراً جـمٌبلً                

 
ًّ بحسـرٍة                  والحجاْب   من خلِؾ سترِن   نوحً علـ

 
 رِدّ الجواْب    عـن  وعٌٌُت      نادٌتنـً إذا لولـً                

 
 بالشبـاْب     ٌمتَّْع    لم      زٌن الشباب أبو فراٍس               

 
  خروجه من األسر وأبً فراس         وبعد مرور  سنة  على  تحرٌر 

 966 -جرٌة   ه355\ امٌر الدولة الحمدانٌة سنة توفً سٌؾ الدولة 
  السلطة طمع فً (لرؼوٌه  ) وكان لسٌؾ الدولة مولى اسمه ٌبلدٌة  م

 ه ي ٌد  ٌبسط  حلب آمبلً أن  أمٌراً على( أبً المعالً )فنادى بابن سٌده 
هو ابن أخت أبً هذا  وأبو المعالً  بؤسرها باسم أمٌره على اإلمارة 

مدٌنة ابو فراس  فدخل  (لرؼوٌه  )أدرن أبو فراٍس نواٌا ؾ. فراس
ً وفد أبو المعالً   فؤواستمل بها    (حمص)  ( لرؼوٌه) بمٌادة  جٌشا

 أبو   فٌها لُتل بٌن الجٌشٌن  دارت معركةٌ و لمماتله خاله ابً فراس 
-  جرٌة هـ357 \وكان ذلن فً ربٌع األول سنة.  الحمدانً فراس
 .حمصعلى ممربة من  (  صدد)  ٌمال لها  فً بلدةٌبلدٌة  م968

 .ووجدت فً بعض الرواٌات انه لتل فً تدمر 
   

 وممتبل عمره  وبممتله    شبابه ابو فراس وهو فً زهو  هكذا  لتل 
.  بممتله  فً الشام  حٌث لضً علٌها الحمدانٌة انهارت  االمارة

 
       ابو فراس شاعر صادق  العاطفة  امٌر لم ٌتكسب بشعره  وشعره 

 كانه  ٌتمٌز بالعاطفة الصادلة وسهولة لفظه  ٌدخل الى الملب مستساؼا
و الوصؾ والؽزل  ومن  لوله فً  الماء الزالل  اشتهر  بالفخر والرثاء

–  فً ممتبل عمره ٌمول  وصؾ الشٌب  الذي الم به
 

  عذٌري فً طوالع من عذاري  
 المستعار  الشٌاب   رد ومن                                          
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  وثوب  كنت  البسه   انٌك 
 اجر  ذٌله   بٌن      الجواري                                         
 
وما زادت على العشرٌن سنً    

  فما عذر المشٌب الى عذاري                                         
 
وما استمتعت  من داعً التصابً    

 نً   داعً  الولا رء الى ان جا                                        
 
اٌا شٌبً ظلمت  وٌا شبابً    
  لمد  جاورت   منن   بشر  جار                                       
 
 ٌرحل كل من ٌهوي  الٌه   

  وٌختمها    بترحٌل    الد ٌا ر                                        
 

 : الصاحب بن عباد  ٌمول 
 
ختم   المٌس وئامر ب   بدئ وٌعنً ( وُختم بملن بُدئ الشعر بملن) 

 . فراسيأبب
 

 :أبو منصور الثعالبً وٌمول 
 
كان فرد دهره ، وشمس عصره ، أدباً وفضبلً وكرماً ونببلً ومجداً ) 

وببلؼةً وبراعةً وفروسٌةً وشجاعةً ، وشعره مشهور سابر بٌن الحسن 
 (. والعذوبة والفخامة والحبلوة والمتانة   والسهولة والجزالة والجودة

 
وهو احد -  إال أن ابن خالوٌه جمع أبو فراس شعره ولصابدهيلم      

 ولد عاصره جمع لصابده فً ببلط  االمارة الحمدانٌة -  علماء اللؽة 
وهً المصابد التً لالها فً  ثم اهتم الثعالبً بجمع الرومٌات  فٌما بعد

  .كتابه ٌتٌمة الدهرمن شعره فً اسره  عند الروم 
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     واختم بحثً بهذه المصبدة فً الفخر وفٌها عتاب  شدٌد لذوٌه  
: واحبته  ٌمول

 
 أما لجمٌل عندكن ثواب 

 وال لمسًء عندكن متاب؟                                               
 

 لمد ظل من تحوي هواه خرٌدة
ولد ذل من تمضً علٌه كعاب                                            
 

 حازم- والحمد هلل–ولكننً 
  أعز إذا ذلت لهن رلاب                                               

 
 وال تملن الحسناء للبً كله

 وإن شملتها رلة وشباب                                               
 

 وأجري وال أعطً الهوى فضل ممودي
 وأهفو وال ٌخفى علً صواب                                          
 

 إذا الخل لم ٌهجرن إال مبللة
فلٌس له إال الفراق عتاب                                               
 

 إذا لم أجد من بلدة ما أرٌده
  فعندي ألخرى عزمه وركاب                                          

 
 ولٌس فراق ما استطعت فإن 

ٌكن فراق على حال فلٌس إٌاب                                         
 

 صبور ولو لم تبك منً بمٌة
  لإول ولو أن السٌوؾ جواب                                         

 
 ولور وأحداث الزمان تنوشنً

 وللموت حولً جٌبة وذهاب                                            
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 والحظ أحوال الزمان بمملة 

 بها الصدق صدق والكذاب كذاب                                       
 

 بمن ٌثك اإلنسان فٌما ٌنوبه 
ومن أٌن للحر الكرٌم صحاب؟                                            

 
 ولد صار هذا الناس إال أللهم

  ذباباً على أجسادهن ثٌاب                                              
 

 تؽابٌت عن لومً فظنوا ؼباوة 
بمفرق أؼبانا حصى وتراب                                             

 
 ولو عرفونً، حك معرفتً بهم،

 إذاً علموا أنً شهدت وؼابوا                                          
 

 وما كل فعال ٌجازي بفعله 
 لدي ٌجاب   لوال  كل وال                                             

 
 ورب كبلم مر فوق مسامعً 

  كما طن فً لوح الهجٌر ذناب                                          
 

 إلى هللا أشكو أننا بمنازل
 كبلب    آسادهن  فً  تحكم                                            
 

 تمر اللٌالً لٌس للنفع موضع
  جناب   للمعتفٌن  لدي، وال                                            

 
 وال شد لً سرج على ظهر سابح 

وال ضربت لً بالعراء لباب                                             
 

 وال برلت لً فً اللماء لواطع
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 وال لمعت لً فً الحروب حراب                                       
 

 " عامر"و " نمٌر"ستذكر أٌامً 
   كبلب"على عبللتها و" كعب"و                                        

 
 أنا الجار ال زادي بطًء علٌهم 

 وال دون مالً للحوادث باب                                            
 

 وال أطلب العوراء منهم أصٌبها 
وال عورتً للطالبٌن تصاب                                              

 
 وأسطو وحبً ثابت فً صدورهم

  وأهاب   جهالهم  عن  وأحلم                                             
 

 بنً عمنا ما ٌصنع السٌؾ فً الوؼى 
 مضرب وذباب؟    منه فل إذا                                               

 
 بنً عمنا ال تنكروا الود إننا 

 شداد على ؼٌر الهوان صبلب                                             
 

 بنً عمنا نحن السواعد والظبا
 وٌوشن ٌوماً أن ٌكون ضراب                                              

 
 وإن رجااًل ما أبنهم كؤبن أختهم 

 حرٌون أن ٌمضً لهم وٌهابوا                                             
 

 فعن أي عذر إن دعوا ودعٌتم 
أبٌتم، بنً أعمامنا، وأجابوا؟                                              

 
 وما أدعً ما ٌعلم هللا ؼٌره 

 للعفاة رحاب " علً"رحاب                                              
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 وأفعاله للراؼبٌن كرٌمة
 نهاب   للطالبٌن   وأمواله                                                

 
 ولكن نبا منه بكفً صارم

 وأظلم فً عٌنً منه شهاب                                               
 

 وأبطؤ عنً والمناٌا سرٌعة 
وللموت ظفر لد أطل وناب                                                 

 
 فإال ٌكن ود لدٌم عهدته

 وال نسب بٌن الرجال لراب                                                
 فؤحوط لئلسبلم أن ال ٌضٌعنً

 ولً عنه فٌه حوطة ومناب                                             
 

 ولكننً راض على كل حالة
 لٌعلم أي الحالتٌن سراب                                                
 

 وما زلت أرضً بالملٌل محبة
 لدٌه وما دون الكثٌر حجاب                                             

 
 وأطلب إبماء على الود أرضه 

 وذكري منً فً ؼٌرها وطبلب                                        
 

 كذان الوداد المحض ال ٌرتجى 
له ثواب وال ٌخشى علٌه عماب                                           

 
 وما أنا بالباؼً على الحب رشوة

  ضعٌؾ هوى ٌبؽً علٌه ثواب                                         
 

 ولد كنت أخشى الهجر، والشمل
جامع وفً كل ٌوم لمٌة وخطاب                                           
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 فكٌؾ وفٌما بٌننا ملن لٌصر 
 وللبحر حولً زخرة وعباب؟                                            

 
 أمن بعد بذل النفس فٌما ترٌده

 أثاب؟   حٌن  بمر العتب  أثاب                                           
 

 فلٌتن تحلو والحٌاة مرٌرة
  ولٌتن ترضً واألنام ؼضاب                                            

 
 ولٌت الذي بٌنً وبٌنن عامر

 وبٌنً وبٌن العالمٌن خراب                                              
 

 إذا نلت منن الود فالكل هٌن 
 وكل الذي فوق التراب تراب                                            

 
 فٌا لٌت شربً من ودادن صافًٌا 

 وشربً من ماء الفرات سراب                                          
 
 
 
 
 
 
 

 ****************************************
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                                     38 
 

السري الرفاء                      
 

 

  
 
  بن  احمد  الكندي ابو الحسن السريالسري  هو          
 
 ها فً نشؤٌبلدٌة وم  922- / هجرٌة312\  سنة ولد فً الموصل      

 فً الكتاتٌب كما هً العادة المتبعة عند المسلمٌن،  الكرٌم وتعلم المرآن
ز الثٌاب   فكان فً  صباه  فتعلم ثم أسلمه والده للرفّابٌن  ٌرفو وٌطِرّ

ٌتردد على مجالس العلماء واألدباء  احب االدب والشعر فكان ولكنه 
وٌعّزز هذه   نظم الشعرةمارسموالشعراء مما مّكنه بعد مدة لصٌرة من 

  الشعراءمطالعة دواوٌن ونّماها  ب فً نفسه احس بها الملكة التً 
أنه كان ٌتظلّم من مهنته وٌحتمر اال . هم  فنبػ فً الشعر ولاله ولصابد

 مما  هذا المورد ما كان ٌكسبهىفٌضٌؾ إلالملٌل ما تدره علٌه من الرزق 
 ٌهبون له بعض   بلده الذٌن لبعض أؼنٌاء  من مدحٍ ٌموله فً  الشعر 

:   ٌمول فً المدحالعطاٌا
 

ًٌّ       كؤنَّه     والَح    لنا     نَْهٌج     َخِف
 إذا   اطََّرَدْت   أثناُإه    حٌَّةٌ      تَسعى                                     

 
 إلى  سٌٍِّد  ٌُعطً  على   الحمِد     مالَه   

  فٌؤُخذُ  ما  ٌَبمى  وٌُعطً  الذي     ٌَفنى                                    
 

 وأبٌَض   ٌَحمً   كلَّ   أبٌَض     ماِجٍد    
 إذا  الَح  فرداً  فهو  صاحبُه     األدنى                                       

 طلْعَت    علٌه     والذوابُل       تَلتوي   
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 أسنَّتُها   فً   نحِر   كِلّ   فتًى     ألوى                                      
 

 وأسْفرَت    واأللواُن    تَْربَدُّ       ِخٌفَةً   
با تَْدَمى  وُسْمُر  المَنا    تَْفنَى                                       وبٌُض الظُّ

 
 تَمٌََّْلَت  عبَد  هللِا  فً   البؤِس     والنَّدى  

  فما  ِحْدَت  ٌوماً  عن  طرٌمتِه    الُمثلى                                    
 

ْعَر   بعَد   انِخفاِضِه     وأنَت  رفعَت  الشَّ
  بجودَن حتى صار فً ِذروِة    الِشّعرى                                     

 
متطلبات لٌكفً  لم ٌكن  هبات األؼنٌاءومن ولكن َدْخله من مهنته        

:  فٌصؾ رزله وٌمول حٌاته
 

 وكانت اإلبرة فٌما مضى       
  صابنة وجهً وأشعاري                             
 

 فؤصبح الرزق بها ضٌما    
 جاري ثمبها  من  كؤنه                               
 
ومحبته وكرمه وفضابله سٌؾ الدولة الحمدانً  بجود لما سمع      و 

ل   رجا  كباره  وٌمدح ٌمدح  فؤخذ  فً حلب  لصده للشعر والشعراء
به ة  الحمدانًالدولة   وأؼدق علٌه  سٌؾ الدولة الٌه  االمٌر  ، فمرَّ
 فذة  من خبلل لصابده فً مدحه  فٌه من شاعرٌة   لمسه  لما العطاء

: ٌمول فً احداها  
 

  و سٌٌؾ من سٌوِؾ َّللّاِ ُمؽًرى
  بَسفـْـِن ِدما الِعدى منه الفراُر                                       

 
 حضْرنا والملوُن له لٌاٌم 

تَؽُضُّ نواظراً فٌها انكساُر                                            
  



 

 

 

 

489 

 فكان لجْوهِر المْجِد انتظاٌم 
 وكان لجْوَهِر المدحِ انتِثَاُر                                           
 

 بعثـْــَت إلى الثؽوِر سحاَب عدٍل 
  و بَذٍل ال ٌَؽُبُّ له انهماُر                                            

 
 و أسكْنَت السكٌنة َ ساَحتٌها 

ْت بعَدما امتنَع المَراُر                                               فمرَّ
 

 و علَّْمَت النَّفٌَر بها رجاالً 
هُم نِفاُر                                                َعداُهم عن عدّوِ

 
هُم فمـُـلنا   و فِْضَت على عدّوِ

  أفاَض البحُر أَم سحَّ المُطاُر                                         
 

اُح عنها   مكارُم ٌَعَجُز الُمدَّ
  فُجلُّ مدٌِحهم فٌها اختصاُر                                          

 
 
     ولد  ناصبه البؽض والحسد  الى حد العداء  الشاعران  الخالدٌان    

 معٌشته  عند سٌؾ الدولة  علٌه انؽََّصوهما دمحم وسعٌد ابنا هاشم و 
.   واتهامات كثٌرة مهاجاة ومحاسدات وَجَرْت بٌنه وبٌنهما 

 
 اذ سعى  الحاسدون     ولكن ممامه عند سٌؾ الدولة لم ٌدم طوٌبلً       

 به ولد ناصبه البؽض  والحسد  الى  حد بإلصاق مجموعة من التهم
 معٌشته   علٌه انؽََّصالعداء  الخالدٌان  وهما دمحم وسعٌد ابنا هاشم و 

 واتهامات وَجَرْت بٌنه وبٌنهما ومهاجاة ومحاسداتعند سٌؾ الدولة 
حٌث  ما وانتهت عبللته  ثم مما حمل سٌؾ الدولة على النفور منهكثٌرة  
 حلب متوجهاً إلى شاعر عن الفرحل  .  الحمدانً سٌؾ الدولةمات  
 ووصل إلى الوزٌرالمهلبً ومدحه ألام فٌها ٌمدح الوزراء والمادةؾ  بؽداد

: فمال فٌه 
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 ٌا سٌَِّد الوزراِء  نِْلَت  من    العُلى   
 والمجِد  ما   ٌَعٌا   به     الوزراُء                                      

 
 هً  لٌلةٌ  ال  ِزْلَت  تَلبَُس     مثلَها   

اُء                                        فً  نِعَمٍة  ُوِصلَْت   بها     السَّرَّ
 

 أؼنٌَت  لوماً  حٌَن  َهزَّ   ؼناُإها   
ٌَْن  ُربَّ  ِؼنًى  َحداه     ِؼناُء                                         ِعْطفَ

 
 ولطعتَها   واللٌُل   ٌصدُع      للبَه  

 ضداِن    ناٌر    تستنٌُر       وماُء                                       
 

 نَعََم   البرٌَّةُ   فً   بَمابَِن    فلتَُدْم    
  لُهُم    بطوِل    بمابِن       النَّعماُء                                       
 
   

  منؽمساً فً الفسك وشرب الخمر         ولٌل  ان السري الرفاء  كان  
  مما أورثه الفمر وضٌك ذات الٌد  والسعً وراء الملذات إلى حٍدّ كبٌر

ٌْن   وبٌعه   صٌد السمن فً نهر دجلةممارسة فاضطر إلى  ولحمه الدَّ
شعر ؼٌره   شعره أو  دٌوان  ٌنسخ   فكان لجؤ إلى مهنة الورالةوكذلن  

 كانا  بؤن الخالدٌٌن   دعواه ولٌثبتبثمن  مرتفع     فٌبٌعهمن الشعراء  
  من شعر موجود   بدلٌل أن ما ٌدعٌانه  شعر اآلخرٌن  شعره وٌسرلان

:   ومن لوله فٌهما دواوٌن اآلخرٌن فً 
 

عَراِء ما نََظُموهُ من  ٌا ساِرَق الشُّ
ِل  ُدّرٍ                                      َكَزاِهَرة ِ النُّجوِم ُمفَصَّ
 

ً  إن كاَن ِشْعري فً إِساِرَن ُموثَما
 وبٌَن ُمَكبَِّل َمؽلوٍل  ما بٌَن                                      
 

 لو ُكنَت ال تُْعطً األماَن َمدابحً
  من َوثْبة ٍأو ؼاَرة ٍ ال تَْنَجلً                                  
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ً  فَخِؾ اإللََهو ما أُظنَُّن َخابِفا

 أن تَدَّعً ُسَوَر الِكتاِب الُمنَزِل                                  
 

ً فا  فالناُس ِمْنَن ُمَحٌَّروَن تَخوُّ
ِ الُمرَسِل                                ًّ   أن تَْمتَِحً ُسنََن النَّب
 

 ٌا خالدٌُّو كلُّ ِخْزٌَِن خالٌد
ِل للناظِر ٌَْنمَضً  ال                                       الُمتؤّمِ
 

 ما ِزْلَت إْن ُعدَّ الفَضابُِل خاِمبلً
 ظاِهٌر لم ٌَخُمِل نَمَصَن  لكنَّ                                    
 
 
 فؤورد شٌباً من أشعار (ٌتٌمة الدهر)ناصره الثعالبً فً كتابه لد  و     

   الثعالبً ولد  ترجم    مسرولة الخالدٌٌن التً زعم السري الرفاء أنها 
إال أنه كان كثٌراً ما ٌشٌر إلى   هله ترجمة مطّولة أكثرها أبٌات من شعر

 فمؤل صفحات فً  سرلات السري من الشعراء الذٌن سبموه أو عاصروه
 .بٌان ذلن

 
   وراحة البال  بالؽنى  ٌنعم  فلم  فً بؽداد  للمة حٌاته       و بمٌت 

 :  كثرت لصابده فً الشكوىو
 
 

ُم  ُم  ال  أَم  لؤلٌََّاِم   أَُسلِّ  أَُسلِّ
ْهِر أَْم أتَظلَُّم                                   و أَحِمُل ُظْلَم الدَّ
 

 بََكٌُت على ِشْعٍر أُصٌَب كما بكى
ا                                  ُم على مالٍن لمَّ   أُصٌَب ُمتَّمِ
 

ٌِْل الثَّراِء بِفَْضِلِه ٌُْت عن نَ  تَعزَّ
 ٌمؤثرى من الفَْضِل ُمْعِدُم و ما ُمْعِد                          
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 أُجانُِب فٌه لذَّتً وَمكاسبً

ُم                               و أهُجُر فٌه النَّوَمو الناُس نُوَّ
 

 إذا ما المعانً أَوَمَضْت لً بُرولٌها
ًُ الَكبلِم الُمنَمنَُم                                و ساَعَدها َوْش
 
 اال فظل كما ٌمول الخطٌب البؽدادي فً شماء دابم وفمر متواصل      

 .مسترسبلً فً ملذاته انه بمً 
 
   مٌبلدٌة 976--   هجرٌة 366\  سنة .توفً فً بؽداد  
   

       ً  كثٌر   عذب األلفاظ، ملٌح المؤخذ كان السري شاعراً مطبوعا
 تها لوو ٌمتاز شعره بصدق العاطفة  االفتنان فً التشبٌهات واألوصاؾ

تمثٌله للحٌاة خاصة فً  وبعٌدا عن التصنع    االدبً والشعريوالطبع
 والوضوح مع شًء   وكذلن ٌمتاز شعره بالسهولةالعادٌة والطبمة العامة

  وعلى العموم .والببلؼة فً البدٌع والتشبٌهات واالستعارة من الصناعة 
 الصناعة علٌه  اذ كانت  اللفظ  وجزالته  وؼلبة بسهولة  شعره  ٌتمٌز
 : العصر لدى الشعراء لال الشعر فً المدح والؽزل  سمة

 
  

-  و من لوله فً الؽزل
 

     بنفسً من اجود له بنفسً 
 

  وٌبخل   بالتحٌة     والسبلم                                       
 

   وحتفً كامن   فً  مملتٌه  
     كمون  الموت  فً حد الحسام                                   

 
:  وكان وصفه  جمٌبل  رابعا الوصؾ و الرثاء كذلن  ابدع فً  و
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  مرحباً بالصبوح فً الظلماء
  وبعذراء من ٌدي عذراء                                          

 
  وبسكرٌن من لحاظ ؼزال

  ساجر لحظه ومن صهباء                                         
 

  واحمرار الكإوس فً كؾ ساق
  صٌػ من ماء وردة بٌضاء                                        

 
  ضحكت أوجه اللذاذات بالفطـ

   السراء  طوالع ـر والحت                                        
 

  
:  ومن اثاره التً خلفها بعده الكتب االتٌة 

  دٌوان شعر كله جٌد -1
 كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب - 2 
 . كتاب الدٌرة-3 
 

:  ومن روابع شعره  هذه المصٌدة 
 

 أِمَن  العٌوِن  تروُم   فَْمَد     َعنابِه    
  َهٌهاِت   َضنَّ   َسماُمها     بِشفابِه                                        
 

َل    َجمرٍة       ما  كان  هذا  البٌُن  أوَّ
وِق  فً    أحشابه                                            أذَكْت لهٌَب الشَّ
 

 لوال  مساعدةُ   الدموعِ     وَدْفعُها     
  خوُؾ الِفراِق أتى  على    َحوبابِه                                         
 

 وأنا  الفداُء  لمن   َمِخٌلَةُ     بَرلِه     
ً  وحظُّ  سواي  من    أنوابِه                                            حّظِ
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ًُ  ِصٌَن    أذالَه     لمٌر إذا  ما  الوش
  كٌما   ٌَصوَن    بهاَءه      ببهابِه                                         

 
 َخِفُر  الشَّمابِل  لو  َملَكُت    ِعنالَه    

 ٌوَم    الَوداعِ    َوَهْبتُهُ      لَحٌابِه                                         
 

 َضعُفَْت  معالُِد  خصِره    وعهوُده    
  فكؤّن  َعْمَد  الخصِر  َعْمُد    َوفَابِه                                         
 

لَباِء  ال  من    حبِّهم      أدنو إلى  الرُّ
  وأصدُّ عنه  ولٌس  من    بَؽضابِه                                         
 

 هلِل   أيُّ   محاجٍر    عنَّْت      لنا      
ٍر  إذ  رٌَع  ِسرُب     ِظبابِه                                             بُمَحجَّ
 

    ونواظٍر  وجَد  المحبُّ     فتوَرها   
ًُّ  فً     أعضابِه                                            لّما  استملَّ  الح
 

 َوحٌَاً    أرلُت    لبرلِه       فكؤنه   
ناِد  ٌطٌُر  فً   أرجابِه                                                لََدُح  الّزِ

 
 حنَّْت   رواِعُده   فؤسبل      دمعُهُ     

ّبِ   أتبَع    شدَوه    ببكابِه                                               كالصَّ
 
 
 
 
 
 
 

 **************************************        
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                                              39 

 

                 ابو الحسن  الصوفً 
                                         

 

      . رٖ ػَٔ حُٜٞك٢ ػزي حَُكٖٔ        ٛٞ حرٞ حُلٖٔ  

٣ؼي  ٖٓ حُل٤٤ٌِٖ ٝحُٜٔ٘ي٤ٖٓ  حُؼَد ك٢  ِْٓٔ ١  كِي ػخُْٗخػَ ٝ   

حٓٔٚ حُؤخ٢ٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔ رٖ َٜٓ . حُوَٕ حُظخٓغ ح٬٤ُٔى١

.حُٜٞك٢ حَُح١ُ  

 

 291 \ حُلَحّ ٓ٘ش ٓلَّحُظخٓغ ُٖٓٝي رخ١َُ ك٢ ر٬ى كخٍّ ك٢           

 حطَٜ رؼ٠ي حُيُٝش ٬٣ى٣ش   903ّ \ ى٣ٔٔزَ ُِٔخرغ حُٔٞحكن  ؿ٣َش ٛـ

رؼي    ٣ًَٝش  ح٧ٍٝ  رؤٕ  هخُٞح  أٝحثَ ح٣ٌُٖ ٣ؼظزَ ٖٓٝه٤َ  . حُز٢ٜ٣ٞ

 ًٝخٕ ٖٓ ًزخٍ   هزَ ح٬٤ُٔىس ح٫ٍٝ اٍحطٞٓظ٤ْ٘ ح١ٌُ ًخٕ هي أػزض ١ًَٝ

ٝٛٞ ٖٓ أػظْ ك٢٤ٌِ ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ كي طؼز٤َ حُٔئٍم ؿٍٞؽ . ػِٔخء حُلِي

 حُز٢ٜ٣ٞ ػ٠ي حُيُٝش ح١ٌُ حطوٌٙ ِٓطخٕ ٝهي ًخٕ ٛي٣وخً َُ. ٓخ١ٍٕٞ

ٝهي هخّ . ك٤ٌِخً ٝٓؼِٔخً ُٚ ُٔؼَكش ٓٞحٟغ حُ٘ـّٞ ٝكًَش ح٧ؿَحّ حُل٤ٌِش

ػ٠ي حُيُٝش رز٘خء َٓٛي هخٙ ُِٜٞك٢ ك٢ ٤َٗحُ ٓٔخ ٓخػيٙ ك٢ حُو٤خّ 

.ربٗـخُحطٚ حُل٤ٌِش  

 

َي حُ٘ـّٞك٢  طظـ٠ِ  ك٢ ػِْ حُلِي هيّ حُٜٞك٢ آٜخٓخص ٜٓٔش        َٛ ٍَ   

ٗـٞٓخً ُْ ٣ٔزوٚ  ٫ٝكع   ٝػيَّٛخ ٝكيى أرؼخىٛخ ػَٟخً ٫ٞ١ًٝ ك٢ حُٔٔخء

 حُ٘ـّٞ    ٓٞحٟغ ك٤ٜخ ر٤ٖ    ُِٔٔخء  ػْ ٍْٓ ه٣َطش. ٙ ا٤ُٜخ أكي  هزَ

ٟٝٝغ كَٜٓخً ُِ٘ـّٞ ُظٜل٤ق أهطخء . ٝأكـخٜٓخ ٝىٍؿش ُٔؼخٕ ًَ ٜٓ٘خ

ٝهي حػظَف ح٧ٍٝر٤ٕٞ ريهش ٬ٓكظخطٚ حُل٤ٌِش ك٤غ ٣ٜلٚ . ٖٓ ٓزوٞٙ

 ح٣ٌُٖ ٗي٣ٖ ُْٜ رِِٔٔش ىه٤وش ػَد ٖٓ أػظْ حُل٤٤ٌِٖ حٍ)أُي٢ِ٤٤ٓٝ رؤٗٚ 

ُْٝ ٣وظَٜ ٌٛح حُل٢ٌِ حُؼظ٤ْ ػ٠ِ طؼ٤٤ٖ ًؼ٤َ  ٖٓ ح٬ُٔكظخص حُٔزخَٗس

ً  رَ ٛلق  ٖٓ حٌُٞحًذ حُظ٢ ٫ طٞؿي ػ٘ي رط٤ِّٔٞ،  ًؼ٤َحً ٖٓ  أ٠٣خ
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ح٬ُٔكظخص حُظ٢ أهطؤ ك٤ٜخ، ٌٖٝٓ رٌُي حُل٤٤ٌِٖ حُٔليػ٤ٖ ٖٓ حُظؼَف 

  (ػ٠ِ حٌُٞحًذ حُظ٢ كيى ُٜخ حُل٢ٌِ ح٤ُٞٗخ٢ٗ َٓحًِ ؿ٤َ ىه٤وش

. 

ٝهي ًخٕ حُٜٞك٢ ٛٞ أٍٝ ك٢ٌِ ٣ََٛي ٬٣ٝكع طـ٤َ أُٞحٕ حٌُٞحًذ           

 ٝأ٠٣خً ًخٕ أٍٝ ٖٓ ٣ََْٓ حُلًَش  (ٝكيس ُو٤خّ حُٔطٞع)ٝأهيحٍٛخ 

 ٓلخر٤شحٍُطوش  ٫ٝكع حٍ ٝٝٛق ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ . حُٜل٤لش طٔخٓخً ٌُِٞحًذ

 ٝ ًخٕ أٍٝ ٖٓ ٫كع ٝؿٞى ٓلخرظ٢ ٓخؿ٬ٕ  (ٓـَس أٗي٤ٍٓٝيح)  ٢ٛٝ

ك٢ رط٤ِّٔٞ  ٝهي ٛلق ًؼ٤َ ٖٓ أهطخء. حُٜـَٟ ٝٓخؿ٬ٕ حٌُزَٟ 

ٝهخّ .  ٍٛٞ حٌُٞحًذ حُؼٔخ٤ٗش ٝح٧ٍرؼ٤ٖ  ًُٝي ك٢ ًظخرٚ ٓٞحٟغ حُ٘ـّٞ

 ُِٝ٘ـّٞ حُظ٢ طوغ ك٢   ٌَُ ًًٞذىه٤وش أ٠٣خً ك٢ ًظخرٚ ٌٛح رٟٞغ كيٝى 

ظو٤ِش ُٜخ ُٔ ٝٝٛق ك٤ٚ ٓٞحهغ ًَ حُ٘ـّٞ .  ٝحُظ٢ هخٍؿٜخ ححٍُٜٞس حُ

 ًٝخٗٞح   ك٤غ ًخٕ حُويٓخء ٣ُٜ٘لٕٞ حُ٘ـّٞ ٟٖٔ ٓظش أهيحٍ)ٝأهيحٍٛخ 

. ُٜخ   ىه٤وش ه٤خ٤ٓش ٠ُ٣طَٕٝ ا٠ُ طوي٣َ ُٔؼخٜٗخ ُؼيّ طٞكَ أىٝحص  

 

 ًٝخٕ   حُٜٞك٢ ػ٠ِ طوي٣َ ٖٓ ٫ٝس ح٧َٓ ك٢ رـيحى حرٞ حُلٖٔ كَٜ   ٝ

 ُٝو٢ ػ٘يٙ   أكي ِٓٞى ر٢٘ ر٣ٞٚ ٛي٣وخً ُِِٔي ػ٠ي حُيُٝش حُز٢ٜ٣ٞ

خً  ٌُٝٞٗٚ َُٜ٘طٚ حُؼ٤ِٔش ر٤ٖ ػِٔخء ػَٜٙ حُظوي٣َ حٌُز٤َ  ّٔ ًخٕ ٓؼِ

ًٝخٕ ػ٠ي حُيُٝش اًح . ح٤ُٞٗخٕ  ػِٔخء   ٗويٙ ٌٍُٝؼ٣َ٤ٖ ٖٓ هخىس حُز٬ى 

  ٓؼ٢ِٔ ك٢ حُ٘لٞ أرٞ ػ٢ِ حُلخ٢ٍٓ: حكظوَ رخُؼِْ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ٣وٍٞ

  ٝٓؼ٢ِٔ ك٢ حٌُٞحًذ حُؼخرظش  ح٣َُ٘ق رٖ ح٧ػِْ ٝٓؼ٢ِٔ ك٢ كَ ح٣ُِؾ 

.حرٞ حُلٖٔ حُٜٞك٢   

 

     ُْٝ حؿي ُٚ ٗؼَح ؿ٤َ  ه٤ٜيطٚ حُط٣ِٞش  ٝحُظ٢ ٗظٜٔخ ك٢ ػِّٞ حُلِي  

 ر٤ظخ ٢ٛٝ  ٖٓ حُ٘ؼَ ح١ٌُ ٝؿي ك٢ حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ 495\ٝطويٍ حر٤خطٜخ د 

. ح٫ٍٝ ٓليػخ ٠ٔٔ٣ٝ ر٘ظْ حُٔؼخٍف ٝحُؼِّٞ   

 

ٓ٘ش   ٓلَّحٍ حُؼخٖٓ ٖٓ ك٢  رٔي٣٘ش  ٤َٗحُ  ٝهي طٞك٢ حُٜٞك٢      

  ٬٤ٓى٣ش  986 \ ٓخ25ٞ٣م ُِوخْٓ ٝحُؼ٣َٖ٘ حُٔٞحفؿ٣َش   ٛـ376\

 . ..ػخٓخ ٗخِٛ حُوخٓٔش ٝحُؼٔخ٤ٖٗ  ػَٔٝػٖ 

:ًظزٚ ح٫ط٤ش      ٖٝٓ حْٛ آػخٍٙ   

  

ًظخد حٌُٞحًذ حُؼخرظش- 1   
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 . 2-  ًظخد ح٧ٍؿُٞس ك٢ حٌُٞحًذ حُؼخرظش 

"ٖ -3   ٍٛٞ حٌُٞحًذ حُؼٔخ٤ٗش ٝح٧ٍرؼ٤ . 

" ٍٓخُش حُؼَٔ رخ٧ٓط٫َد- 4  . 

-5   ًظخد حُظًٌَس  . 

١خٍف حُ٘ؼخػخصًّظخد - 6  . 

  

:ٝحًظل٢  رٌٜٙ  ح٫ر٤خص  ٜٓ٘خ   

 

 رخْٓ ح٫ُٚ حُؼخىٍ حُٔٞكي ٍٝكٔش هللا ػ٠ِ دمحم

 

 ٌٛح ٓوخٍ ٫ر٢ ػ٠ِ ٗـَ حر٢ حُل٤ٖٔ حُٜٞك٢

 

 ك٢ ٛلش حُ٘ـّٞ ٝح٫ك٬ى أٗ٘ؤٙ ُِٔي ح٬ٓ٧ى

 

 أر٠ حُٔؼخ٢ُ كوَ ى٣ٖ هللا       ُِٔي ح٧ٓش ٗخٛ٘٘خٙ 

 

 ٫ٝ أُحٍ ٌِٓٚ ٝظِٚ             ٌِٓٚ هللا حُِٓخٕ ًِٚ 

 

 ٣خ ٓخث٢ِ ػٖ كِي حٌُٞحًذ ٝٓخ ح١ٌُ ٣لٟٞ ٖٓ حُؼـخثذ

 

 ٓؤُض ػ٘ٚ ؿ٤َ ١ً ؿَٜ رٚ ٤٠ٓق آىحد ح٠ُ ٜٓ٘زٚ

 

 كٜخى ٗؼض حُلِي حُؼظ٤ْ ًَٝ ٓخ ٣لٟٞ ٖٓ حُ٘ـّٞ

 

 أهَرٜٖ كخػِٖ ُِوطذ ًٞحًذ ٖٛ ػ٠ِ ٍٛٞٙ ىد

 

 ٖٛ حًح أك٤ٜظٜٖ ٓزؼٚ ٍٖٓٔ ٝحُوطذ ٓؼخ ك٢ روؼٚ

 

 ك٢ ؿِٔش حٍُٜٞس ًًٞزخٕ ٓويحٍ ٓخ ر٤ٜ٘ٔخ ٗزَحٕ

 

 ٓٔظٜٔخ حُؼَد رلَهي٣ٖ طَٟ ى٣ٖٝ أٍٗٞ ح٫ػ٤ٖ٘
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 طيػٞٙ أػَحد حُل٬ كؤّ ٣ًٌٞذ أهل٠ ٖٓ حَُْٓ حطل٠

 حَُك٠

 ٗؼْ ٝٗـْ طؼَف حُوزِش رٚ ٛٞ ٖٓ حُيد ك٣ٞن ًٗزٚ

 

 ٣ؼَف رخُـيٟ ػ٘ي حُؼَد ٖٓ ًخٕ رخُزؼي ٖٝٓ رخُوَد

 

 ٓيحٍٙ ٓوخٍد ُِوطذ ٌٝٛٙ ح٧ٗـْ ػ٘ي حُؼَد

 

 طؼَف أ٠٣خ رز٘خص ٗؼٖ ٣ٞؿيٛخ حُلَى حُوي٣ْ ح٠ُ٘٘ٔ

 

 ٣ظزؼٜخ ًٞحًذ ًؼ٤َٙ أؿَحٜٓخ ُحَٛس ٤َ٘ٓٙ

 

 هي ُوزظٜخ حَُّٝ ىرخ أػظٔخ ٝٗزٜظٚ رخ١ٌُ طويٓخ

 

 ك٢ ؿِٔش حُيد ٗـّٞ أٍرؼش طٌِ٘ض رٍٜٞس َٓرؼٚ

 

 طيٍٝ كٍٞ حُوطذ ًخُي٫ٝد طؼَف رخُ٘ؼٖ ُيٟ ح٫ػَحد

 

 طظزؼٜخ ػ٬ػش ػ٠ِ ٗٔن طِٞف ُِؼ٤ٖ حً ح٤َُِ ؿٔن

 

 ٖٓ هخر٬ص ُ٘ـّٞ حُٞكٖ طيػ٠ ر٘ٞ ٗؼٖ ٝآٍ ٗؼٖ

 

 ُٝوزظٜخ حُؼَد رخُز٘خص ٝحطلوض أُٔ٘ش حَُٝحس

 

 إٔ ح١ٌُ ٣يٗٞ ٖٓ حَُٔرؼٚ ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٬ػش حُٔـظٔؼٚ

 

 طؼَف رخُـُٞ ُيٟ ح٫ػَحد ًٌحى ٣َٟٝ ػٖ ١ًٝ ح٫ُزخد

 

 ػْ ح١ٌُ ٣ظزغ ٌٛح حُ٘ـٔخ ٗـْ ر٤َٜ ٍٗٞٙ ٠ٔٔ٣

 

 ػ٘ي ح٫ػخ٣ٍذ ػ٘خهخ كخػِٔل٣ٞوٚ ٗـْ ٛـ٤َ ٓظِْ
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 ُوزٚ ػ٘ي ح٫ػخ٣ٍذ ح٠ُٜٔ ٝؿخء ك٢ رؼٞ حَُٝح٣خص حُٔ٘خ

 

 ٝهي ط٤ٔٔٚ ٗؼ٤٘خ ػٜزٚ ُٜخ ا٠ُ ػِْ حُ٘ـّٞ ٗٔزٚ

 

 ٝػٜزش طؼَكٚ رخُٜي٣ن ٝؿخء ػٖ ١ً هزَس ٜٓيم

 

  ٤ٓخٍ  ٓؼَ  ح٠٣خ  ٝك٤ٚ   أ٢ٗ رٚ طٔظلٖ ح٫رٜخٍ 

 

 كٜٞ ح١ٌُ هخٍ حٍٟ ٌٛححُٜٔىٞٛٞ ٢٘٣َ٣ حُزيٍ ؿ٬ٜ ٝػ٠ٔ

 

 ٝرؼي ٌٛح حُ٘ـْ ٗـْ ٝحكي أَُٛ ًٝ ٍٗٞ ٠ٔٔ٣ حُوخثي

 

 طلض ٗـّٞ حُ٘ؼٖ ٝحُز٘خص ًٞحًذ طؼَف رخُولِحص

 

 ٖٛ ػ٠ِ ح١َحف ٌٛح حُيد ٖٓ حُز٘خص ٝح٠ُٜٔ رخُوَد

 

 ٝهي أط٠ ك٤ٜٖ رخُوَح٣ٖ ٍٟٝ ػٖ ح٫ػَحد ؿ٤َ ٓخثٖ

 

  ٢ٛٝ آػخٍ حُظز٠ حُوٞحكَ     ٝهي ط٤ٜٖٔٔ رخُ٘ٞحكَ

 

 ٝرخُولِحص ط٤ٜٔٔخ حُؼَد ٝحُولِحص حْٓ ُظٌِْ حُٜ٘ذ

 

 ٝػ٘ي ؿٍٜٔٞ ٖٓ حَُٝحس طؼَف ح٠٣خ رخُؼؼ٤ِزخص

 

  ًؼ٤َس ٤ُٔض ُٜٖ ٍٛٞٙ  طويٜٓخ ًٞحًذ ٛـ٤َٙ

 

 طؼَكٜخ ح٫ػَحد رخُظزخء        هل٤ش ك٢ ؿخ٣ش حُولخء 

 

  ٓٔظي٣َٙ  ُِ٘ؼٖ طخ٤ُش          ٣ويٜٓخ رو٤ؼش ٛـ٤َٙ 

 

ح هخ٤ُش ٤ُٔض طلُٞ ٗـٔخ رخُلٞٝ ػ٘ي حُؼِٔخ طْٔ
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  المؤمونً                        
 
 

         هو ابو طالب عبد السبلم  بن الحسٌن  المؤمونً  لٌل كنً  ب 
 بن هارون الرشٌد  فهو  لرجوع نسبه الى الخلٌفة المؤمون (المؤمونً )

. من ذرٌته 
 

 وؼادرها  فً صباه  متجها  ناحٌة  ونشؤ  فٌها          ولد  فً  بؽداد
الشرق  حتى وصل الى بخارى  حٌث  حط  الممام  بها  وتحسنت حالته  

: وكثر رزله ٌمول 
  
األرض ٌالوتة والجو لإلإة     

                                            والنبت فٌروزج والماء بلور 
 

عن شم طٌب رٌاحٌن الربٌع فمل  
                                       ال المسن مسن وال الكافور كافور 

 
         مدح الوزراء واالمراء وفخر بنفسه ولومه العباسٌٌن  ووصؾ 
كل ما ولع  فً  نفسه  وبصره  حتى اصؽر  االشٌاء  فامتدح  الصاحب  

:  بن عباد  وٌمول فً مدحه  
 

  لٌسافر ربـع لـو كـنت دمعـا فٌـن منسكبا  
                                       لضٌـت نحـبً ولـم ألـض الذي وجبا  

 
ال ٌنكـرن ربعـن البالً بلى جسـدي  
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                                         فمـد شـربت بكـؤس الحـب مـا شربا  
 

عهـدي بــربعن للــذات مرتبعــا  
                                           فمـد ؼـدا لؽـوادي السـحب منتحبـا  

 
ذو بارق كسـٌوؾ الصـاحب انتضٌـت  

                                            ووابـــل   كعطاٌـــاه  إذا  وهبـــا  
 

وعصبـة بـات فٌهـا المٌـظ متمــدا  
                                        اذ شـدت لً فوق أعناق العدا رتبـــا  

 
إنـً كٌــوسؾ واألسباط هم وأبو الـ  

                                            أسـباط أنـت ودعـواهم دمـا كذبــا  
 
 

       وألام عند الصاحب بن عباد  مدة فً أرفع منزلة  فحسده  ندماء 
الصاحب وسعوا فٌه إلٌه باألباطٌل، فشعر بهم أبو طالب، فاستؤذن االمٌر  

. الصاحب بن عباد  بالسفر  فؤذن له  فانتمل  إلى نٌسابور ثم  إلى بخارى
ولمً فٌها  بعض أوالد  الخلفاء  كابن المهدي  وابن  المستكفً  

: ٌمول فً  نفسه .   وؼٌرهما 
 

لً على الناس فضل نظم 
     وعلم من أباه هجوته وأباه                                       

 
وإذا ما أتى صفعت لفاه 

  ولفاه                                              ولفا   من   أعانه
 

رحم َّللَا من أراد محاال  
                                           فنهاه   عن   المحال  نهاه 

 
وكؤنه  فً  حلم -       كان  المؤمونً  طموحا  ٌمنً  نفسه  بالخبلفة 

حٌث كان  ٌمنً تفسه  فً   لصد  -   راوده  كثٌرا  اال انه  لم ٌتحمك  
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بؽداد  بجٌوش  تنضم  إلٌه  من خراسان  ٌتمدم بها الى بؽداد لٌفتحها  
.   بعلة االستسماء  فٌها  اال  أنه عاجلته المنٌة  خلٌفة وٌكون

 مٌبلدٌة 993 -- هجرٌة  383\وذلن سنة .   مات لبل أن ٌبلػ األربعٌن
  

:  فٌه  لال الثعالبً
 

 وكان ٌسمو بهمته إلى الخبلفة  382 \رأٌت المؤمونً ببخارى سنة)    
وكان  همه  الرجوع الى بؽداد  مدٌنة صباه  على راس  جٌش  لٌفتحها  

. (وٌنصب  نفسه  خلٌفة علٌها 
 

:  ولال فٌه  ابن النجار
 
بدٌع النظم ، مدح الملون والوزراء ، وامتدح الصاحب ابن عباد فؤكرمه )

إنه دعً ، : ، فحسده ندماء الصاحب وشعراإه ، فرموه بالباطل ، ولالوا 
 . (ناصبً   ورموه بؤنه هجا الصاحب  : ولالوا فٌه 

 
      ٌتمٌز شعره الجودة وحسن  اختٌار اللفظ  وؼلب علٌه الصناعة 

.   اللفظٌة  اسوة  بؽٌره من اؼلب شعراء العصر
: ومن لطابؾ شعره 

 
 الطٌب ٌهدى وتستهدى طرابفه  

                                        وأشرؾ الناس ٌهدي أشرؾ الطٌب 
 

والمسن أشبه شًء بالشباب فهب  
                                         شبه الشباب لبعض العصبة الشٌب 

 
– :   اشتهر بالمدح والوصؾ  ومن لوله ٌصؾ اسطرال با 

 
 

 وشبٌه الشمس ٌسترق االخبا 
 ر من بٌن   لحظها   فً     خفاء                                      
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فتراه ادرى  واعرؾ منها  
 بالذي فً السماء– وهو فً االرض  -                                

 
 :  واختم بهذه المصٌدة  له  بالمدح 

 
 
أنا بٌن أحشاء اللٌالً نار   

                                                 هً لً دخان والنجوم شرار 
 

فمتى جبل فجر الفضاء ظبلمها 
                                            صلٌت بً االلطار واالمصار 

 
بً تحلم الدنٌا وبالخٌر الذي 

                                            لً منه بٌن ضلوعها اسرار 
 

فبكل مملكة علً تلهؾ 
                                               وبكل   معركة  الً   أوار 

 
ٌا أهل ما شطت برحلً رحلة  

                                                        اال لتسفر عنً االسفار 
 

لً فً ضمٌر الدهر سر كامن 
                                                   ال بد أن تستله االلدار 

 
حمنت ٌداه دم المكارم مذ ؼدا  

                                                    دم كل ما حوتاه وهو جبار 
 

طبعت مزٌنة منه عضبا ماله 
                                           فً ؼٌر هامات االسود لرار 

 
اراإه بٌض الظبا وحدٌثه  

                                                    روض  الربا  وٌمٌنه   تٌار 
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ضمت على الدنٌا بدابع لفظه  

                                                    فكؤنها زند وهن سوار 
 

خصت به كل المكارم والعبل 
                                                    فكؤنها حما له أسوار 

د 
وإذا العلوم استبهمت طرلاتها 

                                               فذووه   اعبلم  لها ومنار 
 

عزماتهم لضب وفٌض اكفهم  
                                                  سحب وبٌض وجوههم ألمار 

 
ختم الرٌاسة بالوزارة فٌهم 

                                               أسد له السمر الذوابل زار 
 

ٌا من إذا اطرى المبابل شاعر  
                                                    صلت  على آبابه  االشعار 

 
فازحم بمنكبن السماء فما ٌرى  

                                                  لسوان فً خطط النجوم جوار
 

واالرض ملكن والورى لن ؼلمة  
                                                  والدهر عبدن والعبل لن دار 

 
وخبلبك كالخمر در فعاله  

                                                  حبب لهن وما لهن خمار 
 

لدمحم بن دمحم كؾ بها  
                                                ٌحٌى الرجاء وٌمتل االعسار 
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حُٞأٝحء حُيٓ٘و٢                       
 
  

ؼسان هو ابو الفتوح دمحم بن احمد الؽسانً الدمشمً من لبٌلة      
العربٌة  التً سكنت الشام لبل االسبلم  وكانوا ملوكا وامراء   فً الشام 

.  

 على وجه  مٌبلدٌة995  -  للهجرة285 سنة      ولد فً دمشك 
  فاكهٌا فً  فندق  بدمشك عمل فً الصباحوكان  ي، ونشؤ فٌها   التمرٌب

دمشك الجمٌلة  رٌاض  دراسة الشعر  واالدب  متخذا كباووفً المساء ي
 لراءة ظهر أثرها فً  الشعرٌة لراءة الدواوٌنل مكانا وؼٌر الرٌاض 

 وابن  وابً نإاس عمر بن أبً ربٌعة كثٌرا  من الشعر لشعره، فمد حفظ 
ٌمرض  حتى اصبح  وأعجب بالمتنبً   والبحتري  وأبً تمام المعتز

عات و ولكننا ال نستطٌع تعٌٌن الممطفً ممتبل  العمرالشعر وهو 
.  و ممتبل  عمره وشبابه  التً نظمها فً صباه الشعرٌةوالمصابد  

. ألنه كان ٌصٌح   لبٌع الخضرة والفاكهة (الوأواء )         ولٌل لمب ب
هً صٌاح ابن آوى أو صٌاح الكلب  وربما  كان ذلن : لؽة   (الوأوأة )و

 نا حتى ألصمت به هذه الصوتٌةشاعروجود شًء من التلعثم عند بسبب 

. أثناء مناداته وهً مشتمة من وأوأة الثعلب   

         حُٞأٝحء ًخٕ ك٢ أٍٝ أَٓٙ  ٖٓ ػخٓش حُ٘خّ ػْ حٗظـَ ؿخر٤خً ك٢ 

ك٘يم  ٝ ٣ظ٠ُٞ ر٤غ حُلخًٜش  ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٌٖ ٗخػَح حٝ حى٣زخ  ك٢ ريح٣ش ك٤خطٚ  

أٝ أَٓطٚ  كوي ٗ٘ؤ  كو٤َح  ٣وّٞ رؤٝى  ٗلٔٚ . ٌُح ُْ  ٗـي  حٗٚ  كوَ   رؤر٤ٚ

ٝهي ًخٕ ؿ٤َٙ ٖٓ ٬ُٓء ػَٜٙ ًٌُي  ر٤ٖ  . ٝ ر٤ظٚ ٫ٝ ٓز٤َ ُٚ ا٫ّ حُؼَٔ

ح٫ حٕ هٔٔخ  ْٜٓ٘  رِـٞح َٓطزش ػخ٤ُش ....  ٓوخء  ٝهزخُ   ٍٝكخء  ١ٝزخم 
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ك٢  هٍٞ حُ٘ؼَ  ٝحٓظٜخٕ  حُؼوخكش ٝح٫ىد  ًٝؼَ ٗؼَْٛ  ١ٝزؼض ىٝح٣ٖٝ 

  : ك٢ ٗزخرٖٚٝٓ ٗؼَٙ.  ُْٜ

ظلمنً والظلم من عنده     

وجاز فً الظلم مدى حده 

ظبً ؼدا طرفً له ناظر 

لما رأى للبً من جنده 

فذبت من صبري على جوره 

أحسن من صبري على فمده 

انظر إلٌه والى خده 

العارض المثبت فً خده 

كؤنه فجر وصال بدا 

تحت ظبلم من دجى صده 

تجسه الشمس على حسنه 

كما ٌؽار الؽصن من لده 

ولد ساعد الشاعر على النجاح فً صناعة الشعر التشجٌع           
 ممدوحه األول الشرٌؾ العمٌمً الذي حباه منالذي لمٌه 

أحمد بن الحسٌن بن )العمٌمً أبو الماسم و  .وأؼدق علٌه نعمه بخٌره
بن  (العمٌمً)بن جعفر بن عبد هللا  (العمٌمً)أحمد بن علً بن دمحم 

والعمٌمً  (الحسٌن األصؽر بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب
 شخصا بارزا  كانهذاو (عبد هللا العمٌمً)لمب جدٌه الثالث والخامس 

 فمد عطؾ   ونسبه العلوي الشرٌؾ فً حٌاة الوأواء لعلمه وكرمه
  ق لمعرفة الناسل المنط  وشجعه وكان على الشاعر فً مطلع حٌاته

درن من عظم شخصٌة العمٌمً أنه كان ن وٌكفً أن  به واشتهاره
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التً عاش شاعرنا فً ظلها فٌما بعد  الحمدانً صدٌما لسٌؾ الدولة 
حٌن مات مشت البلد ؾ  كان من رجاالت  الشام المعروفٌن وأن العمٌمً

 اكراما  له ولمكانته بٌن الناس (ٌكجور)وراءه حتى الوالً التركً 
: ومنم شعره فً مدح  العمٌمً  هذه االبٌات . العالٌة 

ٌِْن بِلٌنا  ُسوُم بَِراَمتَ  ِلَمِن الرُّ

كسٌت َمعَاِلُمَها الَهوى َوَعِرٌنا 

ٌِْن فٌها بِالَجوى   َوَجَرْت ِركاُب البَ

ٌَْن الُحُزوِن ُحُزونا  فَتَخالُها بَ

 لَْو ُكْنُت أَِعرُؾ َعاِذالً ِمْن َعاِذٍر

ٌَْن َطِلٌِمِهنَّ َرِهٌنا   َما ُكْنُت بَ

بٌِباِت الَّتً   َواهاً ألٌََّاِم الرَّ

فٌِها نَُحلُّ نَوًى َونَْعِمُد ِلٌنا 

 تَاَلَلِ لَْو أُْنِسٌُت فً ِسنَِة الَكرى

ٌِْن لََما َرلَْدُت ِسنٌِنا   َشْولً إِلَ

ٌْدي البِلى فًِ َمْلعٍَب  لَِعبَْت بِِه أَ

 لَْو أَنَّنَا ُمتْنا بِِه لََحٌٌنا 

 تَْفنى َمَداِمعُنا َوَما نَْفنى بِها 

نا فََكؤنَّها َسِخَطْت ِلما ٌُْرِضً

 عما لال اصاب الشرٌؾ العمٌمً فً دمشك ؾ الشاعر مدح     فمد  
 فؤصبح ٌستطٌع أن ٌلبس وأن ٌشرب اارتمى بهؾ ا و جاه   ماال أجرا

 . بعض الٌش  له الحٌاةت تصؾلدو ٌلهو بالنساء وؼٌر النساء و
ٌمضً ٌوماً أو بعض ٌوم فً دمشك أو ل  فخرج إلى الفٌاض والرٌاض
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العٌش كما كان ٌحلو لمثله أن ٌصنع إلى رفاهٌة فً ؼوطتها ٌستمتع ب
 . أن بلػ شٌخوخته 

 وربما ألام  من دمشك الحمدانً  اتصل بسٌؾ الدولة          وكذلن  
تجمع بٌن العمٌمً وسٌؾ والمحبة فً حلب إذ كانت رابطة الود 

  الدولة إلى أن ظهرت أطماع سٌؾ الدولة فً دمشك وؼوطتها
 ورؼب فً ضمها الى امارته فً حلب  فاؼاض ذلن  شخص العمٌمً 

 من  الوأ واءناللد و بٌن الطرفٌن فحل الفتور والخصام مكان الود
فكان  من العمٌمً ه أضعاؾ ما نال اكراما ومكانة  واجرا سٌؾ الدولة 

. حٌاة رؼٌدة حتى وفاتهان عاش  

وجود سٌؾ الدولة ومجلسه الذي كان ؼاصا     لذلن  كان ال 
 من مثل المتنبً  بالشخصٌات األدبٌة التً حفظ التارٌخ أسماءها كلها

 وابن   والنامً   والسري الرفاء  وكشاجم الحمدانً وأبً فراس
من العلماء والنحاة  وكثٌر  ؼٌرهم  من الشعراء   والسبلمً نباتة

    اثر بارز وكبٌر فً شاعرٌة  وشخصٌة الوأواء االدبٌة والفمهاء
: ٌمول فً مدح سٌؾ الدولة 

سٌوفن أمضً فـً النفوس من الردى 

وخوفن أمضى من سٌوفن فـً العدا                              

فتى ٌتجافى لذة النوم جفنه 

 لذى  لذٌذ النوم عن جفنه كؤن                                    

أطرفن شاٍن أم سهادن عاشك؟  

ٌؽار على عٌنٌن من سنة الكرى                                  

ومن سهرت فـً المكرمات جفونه  

 عن طرفه فـً جوها أنجم العبل                                  و

 فلٌس ٌنام الملب والجفـن سـاهر 
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 وال تؽمد العٌنان والملب منتضى                  

: ولال اٌضا 

 اببأمؽنً الهوى ؼالتـن أبدي النو

 فؤصبحت مؽنى للصبا والخبابـب

 إذا أبصرتن العٌن جادت بمذهــب
 على مذهب فً الخد بٌن المذاهب                                         

 أثـلؾ كنمط الثـاء فً طرس دمنه

 ونـإى كدور النون من خط كاتب                                         

   عبمرٌتهت عن كشؾفٌه واسعا وهذه البٌبة هً التً خلمت الجو  ؾ    
 . بٌن البارزٌن فً عصر سٌؾ الدولة من ونمت ملكته حتى عد

 انتشرت فً هذا العصر  ظاهرة سٌبة  لم  ٌشهدها  الشعرالعربً   
 سرلة الشعر من  فمد كانت هنان عادة سٌبة بٌن النساخ من ذي لبل  

 أو  المزاح أو   النكاٌة إل شاعر آخر بمصد ونسبته احد من الشعراء 
ؼٌر ذلن من الدوافع الؽرٌبة التً أثرت فً لٌمة ما نسب إلى هإالء 

ٌلمً لهذه الحمبة الزمنٌة جعل الدارس المنمب مما   الشعراء من شعر
الحمٌمة والعثور على الشعر الوصول  الى من الحرج كثٌرا فً سبٌل 

 شعر زٌؾ  السري الرفاء لٌل  الشاعرفمد . الصحٌح لكل شاعر
 كما  بؤن الحك به من شعر الخالدٌٌن ما لٌس منه( كشاجم )الشاعر

 وهكذا    فً الدواوٌن األخرى الرفاء عمل الخالدٌان ما عمله السري
 لد لمى عنتا وظلما ووجد  وحمل على الوأواء ما لٌس من شعره 

ؼبنا فً هذا العصر الذي كثر شعراإه وتعدد أدباإه فنسب إلٌه بعض 
 وكشاجم والصنوبري  أبً الفرج بن هندوشعر شعر ؼٌره من مثل 

ما نسب إلٌه  واختلط شعره  بشعرهم وكذلن وأبً فراس وابن المعتز
 فمد  تسبت الٌه   . من شعر ٌزٌد بن معاوٌة الخلٌفة األموي الثانً

 والتً تعتبر  من ارق  واجمل مالٌل فً المصٌدة الدالٌة المشهورة
:  و مطلعهاشعرالؽزل 

 



 

 

 

 

510 

 ٓؤُظٜخ حَُٞٛ هخُض ٫ طـَ ر٘خ

                                                                                      
رخٌُٔي ٖٓ ٍحّ ٓ٘خ ٝٛخ٫ ٓخص           

 

      ر٤٘ٔخ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٓ٘ٔٞرش  ح٠ُ حُو٤ِلش ح١ٞٓ٫ ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش  

ٝهي ٗٔزض ح٠ُ ٗؼَحء  حه٣َٖ  ٓؼِٜخ ٓؼَ  ًؼ٤َ  ٖٓ حُوٜخثي   حَُحثؼش 

 ح٠ُ حًؼَ –ًٔخ ه٤َ -  حُظ٢ ٗٔزض  ح٠ُ ٗؼَحء حه٣َٖ كظ٠ ٗٔذ رؼ٠ٜخ 

ٖٓ ٓزؼ٤ٖ ٗخػَح  ٓٔخ ٣لوي ٗخ  ٛلش  ٗٔزٜخ ح٠ُ هخثِٜخ حُلو٤و٢  ٌٝٛٙ 

.ٓؼ٠ِش  ًز٤َس  ظَٜص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢   

حتى توصل إلى نظم الشعر  عالٌة  ثمافة شعرٌة  الوأواء أحرز       
  وفطرة  والتفوق فٌه على ألرانه، إال أن ذلن ٌدل على لرٌحة ولادة

. وحس رلٌك مرهفة  

 995 – هجرٌة 385\          لٌل انه توفً  بدمشك  فً سنة 
مٌبلدٌة  ودفن فٌها  ولٌل  ؼٌر هذه السنة   لبلها وبعدها  اال اننا 

اثرنا  ما اخذ به  خٌر الدٌن  الزركلً  صاحب  االعبلم  وهو  متوسط 
.   ما لٌل فً  سنة وفاته  

: ال عنه اإلمام الثعالبً صاحب الٌتٌمة ق

وما زال ٌشعر حتى جاد شعره  وسار كبلمه، وولع فٌه ما ٌروق )
 (وٌشوق وٌفوق حتى ٌعلو العٌون 

 الطبٌعة ومدٌحوصؾ  وةوالخمر  الؽزل  فً الشاعر           لال 
   الؽزل كان أكثر دٌوانهاالمراء والمادة وذوي الجاه والسلطان  اال ان 

 خٌاله   فمد كان ٌخلو إلى نفسه و  حٌاته كلها فٌما نظن ٌمثل ألنه
 والؽرام فٌما ٌمول  والشوق  ٌبث اللوعة والوجدؾ  وإلى حبه ولهوه

 وٌرٌده فً كل  لربهستفهو أبداً مشوق إلى لماء الحبٌب، ٌستدعٌه وي
: ومن بدٌع ؼزله ووصفه. أبٌات الؽزل

خفت الرلٌب فجللتً شعرها 

فجرٌن بٌنهما ظبلم مطبك  
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عٌوننا لد خالفت رلباءنا  و

وللوبنا للبٌن منهم تخفك 

   الخمرة فبل ٌتسلى الشاعر فً هجره ووصاله إال بها فًأما     
: من شعره فً الخمرة..  فٌها  وصفهمنفٌصفها وٌكثر 

ًَ الحٌاةُ  فلو  تؤْتً  إِلى  َحَجٍر      ِه

 لََولََّدْت  فٌه  ِمْنها  نَْشَوةَ    الطََّرِب                         

 كؤَنَّها   ولساُن   الماِء      ٌَمَرُعها    

 دمٌع ترلرق  فً  أَجفاِن    منتحِب                         

 إِذا  عبلها  َحباٌب   ِخْلتَهُ     شبكاً     

ٌْن َعلَى أَْرٍض ِمَن   الذَّهِب                          من اللَج

 تصورْت من أَدٌم الكؤْس   سورتها    

 فؤَنبتْت  بََرداً  منها   َعلَى     لََهِب                          

 تخاُل منها بجٌد الكؤِس إِْن ُمِزَجْت     

ّرِ أَْو َطْولاً من   الَحبَِب                           ِعمداً من الدُّ

عذبتها بالمزاج فابتسمت  

 لهب  على  نابت   برد عن                                 

كؤن أٌدي المزاج لد سكبت 

  فضة على ذهب  كؤسها فً                                

:  وفً لصٌدة  جمع فٌها الؽزل بالخمرة  ٌمول 
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لجنون الهوى وهبت جنانً 

 دعانً  ٌا عاذلً فدعانً                                   

اسمٌانً ذبٌحة الماء فً الكؤ 

س وكفا عن شرب ما تسمٌانً                               

إننً لد أمنت باألمس إذا مت 

ً  أموت  أن  بها                                    ثانً  موتا

لهوة تطرد الهموم إذا ما  

مكنت من مواطن األحزان                                    

رشؤ تشره النفوس إلى ما  

فً ثناٌاه من رحٌك اللسان 

عفة مع تشوق بً إلٌه 

 له على هجران  فوصالً                                                

سؤطٌل السجود فً لبلة الكؤ 

س بتسبٌح ألسن المٌدان 

كم صبلة على فتى مات سكراً 

 لد ألٌمت فٌنا بؽٌر أذان

 اأبدع فً اختراع أوصاؾفمد كثر فً وصؾ الطبٌعٌة اوالوأواء        
    مثل  وٌؤخذ عنهملبله مبتكرة فهو ٌمتفً آثار الشعراء وخاصة به 

        وأبً تمام  وابن الرومً  وابن المعتز  أبً نواسابً صخر الهذلً 
 فً شعر جدٌد ولالب  اسمى  وهو ٌؤخذ المعنى فٌصوؼه والمتنبً

 ا وٌصوؼه  ولد ٌجنح إلى استعارة المعنى  ولد ٌحافظ على المافٌة
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 دلٌل على تمرسه فً لراءة و شعره   فًفً لصٌدته التً ٌنظمها
 .  فً ولت مبكر من شبابهالشعر

:  ومن شعره هذه االبٌات 

 

 أٌَا ربَع صبري  كٌؾ  طاَوَعن    البلى      

  فَجدَّدَت َعْهَد الَشوِق  فً  ِدَمِن    الهوى 

ٌَْت ماَء الَوْصِل  فً  تُربَِة    الَجفا      َوأَْجَر

َضا      فَؤَوَرَق ُؼْصُن الُحّبِ فً روَضِة الّرِ

 أََرْدَت بتْجدٌِد  الهوى  ذكَر  ما    مضى    

ٌَْت َعهَد  الُحّبِ  فً  مؤْتِم    النَّوى      فؤَْحٌَ

ْفَت  ؼٌَم  الؽَْدِر  عن  لََمِر    الوفا     َوَكشَّ

     فَؤَْشرَق نُوُر  الَوْصِل  عن  ُظلَِم    الَجفا 

ي  بً  ِمَن     الهوى    َكؤَنَّن  عاٌَنَت  الذِّ

      فَمَاَسْمتَنً   البلوى   ولاسمتَُن      البِلى 

جا     َوداَرْت بُروُج الٌؤِس  فً  فَلَِن    الرَّ

وِق  فً  أََمِل     الُمنى       َوَهبَّ  نَِسٌُم  الشَّ

 لَبِْن ماَت ٌؤِْسً منهُ إِْذ  عاَش    َمْطمعً   

َجا       فَِإنًّ لَِد اْستَْمَسْكُت  ِمْن  لَْحِظِه    الرَّ

 َوما  ذََكَرتَْن   النَّْفُس   إِال     تَصاَعَدْت   

ٌِْن فَانَهلَّْت مع  الدَّْمعِ  فًِ    البُكا       إِلَى العَ
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 تُواِصلُنًِ    طوراً    َوتهجُر       تارةً    

فا      أاَل  ُربَّ  َهْجٍر  َجرَّ   أَسبابَهُ     الصَّ

ًَّ  ُرشداً  فً   هواهُ   وإِنَّنً      أَرى  الؽَ

    ألَْلنَُع  بِالشَّْكوى  إِلى   خٌِر     ُمْشتَكى 

 أَلَْم   تََر   أَنًِّ   بِْعُت   ِعّزي      بِِذلٍَّة     

   َوطاَوْعُت ما  تهوى  ِلَطْوِعَن  ما  تَشا 

 َوما  َوَحٌاة  الُحّبِ  ُحْلُت  َعن     الَّذي    

ى     َعِهْدَت  َولكن  كلُّ  شًٍء  إِلى     اْنته

 َوَرٌَّاَن   ِمْن   ماِء   الشَّباِب      َكؤَنَّما    

ِه     الَحٌَا  ُد  ماَء  الُحْسن  فً   خّدِ     ٌَُوّرِ

 إِذا   لَابََل    اللٌَل    البهٌَم      بَوجهه   

ْبح  فً  ظلمِة  الدُّجى       أََراَن ضٌاَء الصُّ

 أَبى  لحُظ  َطْرفً  أَن  ٌفارَق    َطْرفَهُ    

    فلو ُرْمُت أَثنٌِه َعن الطَّْرِؾ  ما    اْنثَنَى 

ٌِْه    إِْذ      بدا     ٌِْه    بِخدَّ  أَُشبِّهُ    ُصْدَؼ

    بَِساِلفَتًَ   رٌٍم   َوِعطفٌِن   من   َرشا 

 إِذا ما  انتضى  سٌَؾ  الَمبلحِة    َطْرفُهُ   

ٌَْس  لراٍء  َطْرفَهُ   لَْم   ٌَُمْت     َعَزا       فَلَ

 أَبى  أَن   تنٌَل   الملَب   ِرلَّةُ     َكؤِْسِه  



 

 

 

 

515 

ى       َودلَّْت عن التشبٌِه  فً  اللطِؾ    بِالهو

 َكؤَنَّ   بَماٌا   ما   عفا   من     َحبَابها    

    بمٌةُ  َطّلٍ   فوق   َوْرٍد   ِمَن     الندى 

 َونَْدماِن  صدٍق  لال  لً   بعد     رلدٍة    

    أاَل  فَاْسِمنً  كؤساً  َعلى  شدَّة     الظَّما 

 فناولتُه     كؤساً      فَثنّى        بمثلها    

    فمابلنً   حسَن   المبوِل   كما     انثنى 

 تَحامى  الكرى   حتَّى   كؤَنَّ     جفونَهُ     

   علٌه  لهُ  ِمْنها   رلٌٌب   من     الكرى 

 ولٌٍل    تَمادى     طولهُ       فَمََصرتُه    

    بَِراحٍ  تُعٌُر  الَماَء  ِمْن  صفِوها    صفا 

 تََجافَْت ُجفوُن الشَّْرِب فٌِِه  َعِن    الكرى   

     فَِمْن  بٌِن  نشواٍن  َوآَخَر  ما     اْنتَشى 

 َولَْد   َشربوا   حتَّى   كؤَنَّ     رإوَسُهْم   

ْكِر  فًِ  أَْعنَالها  ِسنَةُ    الكرى       ِمَن  السُّ

 

 

 ************************************     
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                                  42 

 
 

  حُزـيحى١ ح٢ٓ٬ُٔ                      
 

 
 

 

  رٖ   ٣ل٠٤ رٖ ه٤ِْ  رٖ  دمحم  رٖ  ػزي هللا  رٖ  دمحم أرٞ حُلٖٔ        ٛٞ 

رٖ   رٖ ح٤ُُٞي  رٖ ػزي هللا   حرٖ حُلخٍع  رٖ ػزي هللا  رٖ ٣ل٠٤ ػزي هللا

 حُٔو٢ِٓٝ  ٖٓ ٣ًٍش ح٤ُُٞي رٖ ح٤ُُٞي  ٗو٤ن هخُي رٖ ح٤ُُٞي  حُٔـ٤َس

 .حُٔو٢ِٓٝ 

 

 ك٢ حُٔخىّ    ًخٗض ٫ٝىطٚ آهَ ٜٗخٍ حُـٔؼش ه٤َ   ٝ         ُٝي  رزـيحى 

ٝ   ًَم ؿخٗذ حٍك٢ ٬٤ٓى٣ش  949-  ٛـ٣َش   336\    ٖٓ ٓ٘ش  ٍؿذٖٓ 

ٝهخٍ   (رـيحى )  ُٝوذ  رخ٢ٓ٬ُٔ ٗٔزش  ح٠ُ  ىحٍ ح٬ُّٔ    رزـيحى ٗ٘ؤ

  ػَ ٕ  ٝٛٞ حرٖ ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ، ٝأٍٝ  حُ٘ؼَ هخٍحُ٘ؼَ ٛز٤خ ٝ ه٤َ حٗٚ  

 : ك٢ حٌُٔظذٙ هخٍ

 

 ريحثغ حُلٖٔ ك٤ٚ ٓلظـَكش         ٝأػ٤ٖ حُ٘خّ ك٤ٚ ٓظلوـٚ

 

 ٜٓخّ أُلخظـٚ ٓـلـٞهش             كٌَ ٖٓ ٍحّ ُلظٚ ٍٗوٚ

 

 هي ًظذ حُلٖٔ كٞم ٝؿ٘ظ٤ٚ     ٌٛح ٤ِٓق ٝكن ٖٓ هِوـٚ

 

 ٛخ ك٢  كخطَٜ ، ٛز٢   ٝٛٞ   ا٠ُ حَُٔٞٛ ٖٓ  رـيحى هَؽ          

 حُ٘ؼَحء، ْٜٓ٘ أرٞ ػؼٔخٕ حُوخُي١ أكي حُوخُي٣ٖ،   ٖٓ ٓ٘خ٣ن ؿٔخػشد

  حُززـخء ٝأرٞ حُلٖٔ حُظِؼل١َ، ٝؿ٤َْٛ، كِٔخ ٍأٝٙ ػـزٞح ٝأرٞ حُلَؽ 

  ُٚ،  حُ٘ؼَ ٤ُْ رخٕ ٓ٘ٚ، كخطٜٔٞٙ   كيحػش   ٓغ حُ٘ؼ٣َشُزَحػظٚ ٓ٘ٚ 

 :حُوخُي١حُ٘خػَ حرٞ ػؼٔخٕ   كوخٍ 
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 أٗخ أًل٤ٌْ أَٓٙ،  -

 ح٢ٓ٬ُٔ حًٌٍُٔٞ ىػ٠ ح٤ُٜخ  ٝ  حُ٘ؼَحء ك٤ٜخ  ؿٔغ  ىػٞس      كؼَٔ  

  ر٠خػظٚ، كِْ  طٞحٓطٞح حَُ٘حد أهٌٝح ك٢ حُظلظ٤ٖ ػٖ  ٓؼْٜ، كِٔخ

 ٝؿٚ ح٧ٍٝ، كؤُو٠ حُوخُي١ ٨ٓٝرَى   ٓطَ ٗي٣ي ٛطَ   ٣ِزؼٞح إٔ

:  ٝهخٍ   حُزَى،  أ٣ي٣ْٜ ػ٠ِ ًُي  ر٤ٖ ًخٕ (ٗخٍٗـخ )

 ٣خ أٛلخر٘خ، َٛ ٌُْ إٔ ٜٗق ٌٛح؟-

 

 :كوخٍ ح٢ٓ٬ُٔ حٍطـخ٫

 

  حُوـطـ٤َ  حُ٘يد ُِـٚ ىٍ حُـوـخُـــي١            ح٧ٝكي

 

  ٗخٍ حُـٔـؼـ٤َ أٛيٟ ُٔخء حُٔـِٕ ػـٖ       ى ؿٔٞىٙ

 

 كظ٠ اًح ٛـيٍ حُـؼـظـخ        د ا٤ُٚ ػٖ كَ حُٜـيٍٝ

 

 رؼـؼـض اُـ٤ٚ ٛـــي٣ش          ػٖ هخ١َ١ أ٣ي١ حٍَُٔٝ

 

 ٫ طـؼـٌُـٞٙ كـبٗـــٚ             أٛيٟ حُويٝى ا٠ُ حُؼــٍٞ

 

  ٍأٟ  ٣ٌٖ ، ُْٝ  ىؿِش  ك٢ ٓٔخ٣ٍش  ٛزخٙ   ك٢ ًٍٝذ          

 : كوخٍ ًُي  هزَ  ٓؼِٜخ ك٤ٜخ 

 

 ٤ٓٝيحٕ طـــٍٞ رـٚ هـ٤ٍٞ         

  ٫ٝ طـوـخى ػـ٤ٖ  حُيحٍ  طوٞى                                       

 

  ١َكـخ          رٚ ا٠ُ حٌُِحص ًٍزض

  كـئحى  ُـٚ  ُٝـ٤ْ  ؿْٔ  ُٚ                                       

 

 ؿَٟ كظ٘٘ض إٔ ح٧ٍٝ ٝؿٚ  

  ٝٛٞ حُـٔـٞحى  ٗخظَ، ٝىؿِش                                        
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رخُل٠َ  ٣ٜلٞٗٚ   ًٝخٗٞح .  ػ٘ٚ  ٓ٘ٚ أٌٓٔٞح  ًُي كِٔخ ٍأٝح         

  ػ٠ِ هُٞٚ كبٗٚ أهخّ . حُظِؼل١َ  ٝحُلٌم، ا٫   رخ٩ؿخىس ُٚ ٣ٝؼظَكٕٞ 

 :ح٧ٍٝ كظ٠ هخٍ ح٢ٓ٬ُٔ ك٤ٚ

 

إلى أصبهان، فاتصل بالصاحب بن عباد فرفع منزلته      ثم انتمل  
:  ومدحه فمال فٌه . وجعله فً خاصته

 
   اذا زرته لم تلك من  دون    بابه 

  حجاباً ولم  تدخل  علٌه    بشافعِ                                          
 

 كماء الفرات الجم اعرض ورده     
  لكل  اناس  فهو  سهل    الشرابع                                         
 

 تراه    اذا    ماجبته       متهلبل    
  تهلل  ابكار   للؽٌوث     الهوامع                                         
 

 ػْ هٜي ػ٠ي حُيُٝش ر٤َ٘حُ كلظ٢ ػ٘يٙ ٝٗخىٓٚ ٝأهخّ ك٢ ك٠َطٚ         

 : وكان عضد الدولة ٌمول
 نزل من  طننت أن عطارد لد مجلسً  إذا رأٌُت السبلمً فً     -   

ًّ !  الفلن إل
     

أرٞ  ػ٠ي حُيُٝش ِٓي حُِٔٞى حُلٖٔ دمحم رٖ ػزي هللا ح٢ٓ٬ُٔ ٓيف حرٞ     

 حًٌٍُٔٞ حٗلخ  ٗـخع رٖ ًٍٖ حُيُٝش أرٞ ػ٢ِ حُل٤ٖٔ رٖ ر٣ٞٚ حُي٢ِٔ٣

: رو٤ٜيس  ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

 إلٌن طوى عرض البسٌطة جاعل 

  لصارى المطاٌا أن ٌلوح لها المصر

 فكنت وعزمً فً الظبلم وصارمً 

  ثبلثة أشٌاء كما اجتمع النسر

 وبشرت آمالً بملن هو الورى 

  ودار هً الدنٌا وٌوم هو الدهر
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         ٝرو٢  حرٞ حُلٖٔ  ح٢ٓ٬ُٔ ػ٘ي ػ٠ي حُيُٝش  ُٝٔخ  ٓخص  ػ٠ي  

: حُيُٝش ٍػخٙ  روُٞٚ 

  ٗل٢ٔ رخُليحء ػ٤٘ض ٫ ٖٓ

  ٣٘خّ ػٖ حُلوٞم ٫ٝ ٬٣ّ                                                   

 

 أ٫ ٗلن حُـٞحى ك٬ ػـخؽ 

  طوّٞ رٚ حُلَٝد ٫ٝ َٟحّ                                                

 

 ًٝخٕ اًح ١ـض كَد ػٞحٕ  

  ؿَٟ ٤ٍِٓٝٚ حُٔٞص حُِإحّ                                               

 

 اًح ٤ٍٓض رٚ حُـخرخص ِٛض   

   ٛلٞف حُو٤َ ٝٛٞ ُٜخ آخّ                                               

 

 كِٔخ ُْ ٣يع ك٢ ح٧ٍٝ هَٗخ  

   حُلٔخّ ؿِٚ  كؼخ  طوٞٗٚ                                                    

  

 ٝؿخى ر٘لٔٚ اًح ُْ ٣ـي ٓخ   

  ٣ـٞى رٚ ًٌح حُو٤َ حٌَُحّ                                                   

 

 ًٝ٘ض حُزيٍ ػخٍٟٚ ًٔٞف  

   حُظٔخّ  ُٚ طْ  ك٤ٖ  ر٘لْ                                                 

 

 ك٬ طزؼي ٝإ أرؼيص ػ٘خ   

   كٌٜح حُؼ٤ٖ ٤ُْ ُٚ حٗظظخّ                                                

 

 ُْٝ أك٠َٙ ٣ّٞ ه٠٠ ك٤ٌ٘ٞ  

   طلٔلٔٚ ح١ٌُ ٛ٘غ حُٔوخّ                                                 

 

 ٫ٝ هزَص ٤ُِش ؿَ ؿْٔ  

   ًُض ػ٘ي١ ُٚ ٗؼْ ؿٔخّ                                                  
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  ُظوز٢َٗ    ػ٤ِي  أهْٔ أُْ  

  أٓلٍٔٞ ػ٠ِ حُ٘ؼٖ حُٜٔخّ                                                

 

.   كٔخءص  كخُظٚ  حُٔخى٣ش ٖٓ رؼيٙ  ٝحٛزلض   ٤ٓجش  ٝٓخص كو٤َح 

 

\  ٖٓ ٓ٘ش  ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧ ٍحرغ حٍ حُو٤ْٔ ٣ّٞ   ح٢ٓ٬ُٔ طٞك٢         

 . ٬٤ٓى٣ش  1002 – ٛـ٣َش 393

 

 ٗؼَح٢ٓ٬ُٔ  ؿ٤ي  ً ٝ ٤ِٓس  هخٛش  هخٍ حُ٘ؼَك٢ حؿِذ ك٘ٞٗٚ            

: ٝهخٛش ك٢ حُٔيف  ٝحُـٍِ  ٝحُٞٛق  ٝحَُػخء  ٝحُؤَس  ٣وٍٞ

.  

 كٔ٘خء  ٛخك٤ش  ر٠٤خء   ٟخك٤ش   

َِ       ًؤٕ  ٍٝٗوٜخ  ك٢  ٛخٍّ   ًً

 

 ٣ِ٣ٖ ح١َحكٜخ ١َُ  ًٔخ  ٍه٤ض    

     ػ٠ِ حُٔـَس ١َُ ح٫ٗـْ حَُِٛ

 

:   ٖٓ ٗؼَٙ حُـ٢ُِ ٌٛٙ ح٫ر٤خص  

 

 أكحٌلة االجفان  بالسحر    الذي  

   لواله   مادرت   الببلبل   بابل                                        

 لد  كان  للبً  ؼافبل  عما    به    

  أودى وللب أخً السبلمة ؼافل                                        

 حتى دهانً منن  صدر  رامح    

   ذرب  سناناه   وطرؾ     لاتل                                      

 ما  عمدن  المهنا  بجٌدن    درة    
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   لكن  فرند  فً   حسام     جابل                                      

  واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعر السبلمً البؽدادي

 

 واشتاق طلعتن  الخلٌفة    مظهراً    

  لن شوله  المطوي  فً    اسرارِه                                       

 ودعا  الملون  فلم  ٌلّب   دعاءه     

  إالّ     أحمهم     بدار       لراره                                         

 عظمت  امر  هللا  فً     تعظٌمه    

  والمت دٌن هللا  فً    استحضاره                                        

 وافان  فً   برد   النبً   دمحم     

  بهدى   النبً   وسمته     وولاره                                        

 ٌشكو الى اإلسبلم  وخط    مشٌبه   

  ما  كلفته  الترن   من     أسفاره                                         

 حتى  بدا  عضد  الهدى    وكؤنّما   

   كان الخضاب أحال شٌب عذاره                                          

 حتى  إذا  أبدى   اإلمام     أمامه     

   ملكاً   كبدر   التم   فً     انواره                                      

 خلنا  على  الكرسً  لٌثاً    ؼابه     

  سمر المنا  نبتت  بفٌض    بحاره                                        
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 وؼداة ظلت مساٌر  اإللبال    فً   

  خلع   اإلمام   وطوله   وسواره                                        

 متسوراً      بؤهلة         متطولاً    

   بالشمس  أو  بالبدر  او  بإطاره                                        

 فً خلعة  صبػ  للشباب    بلونها   

  فالخلك  لد  جلبوا  على   اٌثاره                                      

 

   

      *************************** 
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حرٖ ٤ًٝغ حُظ٢ٔ٤٘ 
 

 

 

   رٖ حُوخ٢ٟ دمحم رٖ هِق  رٖ أكٔي أرٞ دمحم ، حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ       ٛٞ  

 ٖٓ هز٤ِش  ٟزش حُظ٢ ٌٓ٘ض حُزَٜس  ح٠ُز٢ حُزـيحى١ حُظ٢ٔ٤٘ ٤ًٝغ رٖ 

حٗظَٜ ٖٓ ٌٛٙ ح٧َٓس ؿيٙ ح٧ػ٠ِ حُِٔوذ ًخٕ  هي ٝ. رؼي  حُلظق ح٢ٓ٬ٓ٫ 

ٝحُ ف رخ٧  ًٝخٕ ٗخثزخً ك٢ حُلٌْ   ( أرٞ رٌَ دمحم حرٖ هِق ) ٝٛٞ  ر٤ًٞغ

 ٗز٬٤ً ٖٓ أَٛ حُوَإٓ ٝحُلوٚ   كخ٬ًٟ  ًخٕ  ُٚ ٝطَؿْ. (ػزيحٕ حُـٞح٤ُو٢)ٍ

ٝطَى آػخٍحً ًؼ٤َس، ٜٓ٘خ ًظخد  .  ٝحُ٘لٞ ٝح٤َُٔ ٝأ٣خّ حُ٘خّ ٝأهزخٍْٛ

.  أهزخٍ حُو٠خس ٝطٞح٣ٍوْٜ: ٓطزٞع ٛٞ

 

ػَف ٓ٘ش ٫ٝىطٚ صُْ  ٝ رَٜٔ (  ط٤ْ٘) ك٢  ٤ًٝغ  حرٖ ُٝي              

ا٠ُ َٜٓ  ٖٓ حُؼَحم   ٛخؿَص  ح٧َٓس ٌٛٙ إٔ ٣ؼ٢٘  ٌٝٛح ػ٠ِ حُظلي٣ي

كخرٖ  ٤ًٝغ ػَحه٢ ح٫َٛ .   ٖٓ حُٞهض ٓيسهزَ   حُٔي٣٘ش   رٌٜٙ ٝحٓظوَص

١َٜٓ ح٫ُٞىس  ٝحٌُٖٔ  كٜٞ ر١َٜ رـيحى١  حَٛ ػخثِظٚ ٖٓ حُزَٜس ػْ 

ٌٓ٘ض رـيحى  رؼي  هَحد حُزَٜس ػ٠ِ ح٣ي١ حُوَحٓطش  ػْ ٛخؿَص حَٓطٚ 

رخُوَد  ٖٓ  ى٤ٓخ١  حُلخ٤ُش  ك٢ٌ٘        (ط٤ْ٘ )ح٠ُ َٜٓ كٌٔ٘ض  ٓ٘طوش 

 (حُظ٢ٔ٤٘  )

 

 (ط٤ْ٘  )ػخثِش  ٤ًٝغ ح٠ُ َٜٓ ٌٜٝٓ٘خ رٔي٣٘ش حٍؿق إٔ ٛـَس         ٝ

  هؼشح  ٝ رؼيكو٢  ٝك٢ ح٫ؿِذ ًخٗض     طَ٘ٔ أَٓطٚ ٛـَس هخٛشًخٗض 

- ٝٛٞ ْٜٓ٘ – ٟزش   رز٢٘ ٝا٣وخع حُوَحٓطش ػ٠ِ ٓي٣٘ش حُزَٜس  حُوَحٓطش

   ك٢  رخ٫ٗظَحى ر٘ٞ ٟزشٛـ٣َش  ػ٠ِ حػَ ه٤خّ   287  \ ٓ٘ش  ًُي ًخٕٝ

 ١َٝىْٛ  ك٢ ًُي حُؼخّ  ك٬ٔص حُؼزخّ رٖ ػَٔٝ حُـ١ٞ٘ ػ٠ِ حُوَحٓطش
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ٖٓ حُزَٜس  كخٗظوِض ػخثِظٚ ح٠ُ رـيحى   ػْ  ُْ  ٣طَ  رٜخ حُٔوخّ  ك٢  رـيحى  

ٌٝٓغ ك٤ٜخ   (ط٤ْ٘  )كٜـَٛخ حرٞٙ  ٓظٞؿٜخ  ٗلٞ َٜٓ  كٌٖٔ ك٢ ٓي٣٘ش  

.   

 

 ٓي٣٘ش   ٖٓ  رخُوَد ٤ًٝغ   حرٖ ُٝي  ك٤ٜخ حُظ٢  (ط٤ْ٘)       ٝطوغ  ٓي٣٘ش 

ٗٔزش ح٠ُ حُٔي٣٘ش حُظ٢ ُٝي  ك٤ٜخ    (حُظ٢ٔ٤٘  ) حُلخ٤ُش  ٌُح ٢ً٘ ى٤ٓخ١

:  ٝٛٞ حُوخثَ .(حُؼخ١ْ  )ًٌُٝي ُوذ 

 

  هلق هللا ػ٘ٚ ٫       روِز٢  ُوي ٗٔض 

  ٓ٘ٚ   ٫ ري : كوخٍ      ك٢ ٛٞحٙ  ُٔظٚ ًْ

 

حُـ٤ِٔش   (  ط٤ْ٘)  ٓ٘طوش  ٝٛق ٖٓ  هي٣ٔخ أًؼَ حُــَحك٤ٕٞ ٝهي        

   رٖ ٤ًٝغ حُظ٢ٔ٤٘  حُلٖٔأرٞ دمحمٌُح  ف   ٤١َٝٛخ ٝك٤ٞحٜٗخ ٍُٝٝػٜخ 

ح١ٌُ ًخٕ ػ٘ٞحٗخً رخٍُحً ػ٠ِ   ٖٓ ٍؿخٍ حُوَٕ حُٜـ١َ حَُحرغ   ٝحكي٣ؼي

 ٝهٔش ٖٓ هْٔ ح٧ُن حُل١ٌَ ك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ  حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش

 ُٓ٘خً ٍكزخً ٬٣ٞ١ً ٖٓ ٌٛح حُؼَٜ حُـ٢٘  حرٖ ٤ًٝغ ٜٗيٝهي   .ح٩ٗٔخ٤ٗش

 طويّ ، هي ح ؿخٓغح، ٝػخُْح رخٍعحٗخػَ كٌخٕ  . حُل١ٌَ ٝحُ٘ؼ١َ ح٩ٗؼخعد

 ًَ ري٣ؼش طٔلَ  ُٚه٤َ  ٝ ػ٠ِ أَٛ ُٓخٗٚ، كِْ ٣ظويٓٚ أكي ك٢ أٝحٗٚ

 . ٝطٔظؼزي ح٧كٜخّ ح٧ٝٛخّ

 

: أرٞ ٍٜٓ٘ٞ حُؼؼخُز٢   هخٍ ػ٘ٚ 

 

ٗخػَ رخٍع، ٝػخُْ ؿخٓغ، هي رَع ػ٠ِ أَٛ ُٓخٗٚ، كِْ ٣ظويٓٚ أكي ك٢ )    

أٝحٗٚ، ُٝٚ ًَ ري٣ؼش طٔلَ ح٧ٝٛخّ ٝطٔظؼزي ح٧كٜخّ كبًح ٓخ طًَ٘خ ػزخٍحص 
 ( ػخُٔخً  حُظ٣ٌَْ ٍَٟٝٝحص حُٔـغ رو٢ ُ٘خ طوي٣َ حرٖ ٤ًٝغ ٗخػَحً

 

  ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧ ٓ٘ش  حُؼخُغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ك٢ رَٔٝ حُلخُؾ طٞك٢        

 (ط٤ْ٘ )  ٬٤ٓى٣ش  رٔي٣٘ش1003-  ٛـ٣َش 393\   ٝ ػ٬ػٔخثشػ٬ع ٝطٔؼ٤ٖ

.   ػ٠ِ هزَٙ هزش١، ٝرٖرَٜٔ ٝى كٖ  ك٤ٜخ 

   

   .  ٝحُؤَ ٝحُـِٔخٕ ٝحُٞٛق  حُِٜٞ  ٗؼَحء       ٣ؼي  حرٖ  ٤ًٝغ  حكي  

 : ٖٝٓ ٗؼَٙ حُٔخؿٖ هُٞٚ
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   ٝٝهخ١ٍ   ػلّظ٢  رؼيى ؿخٗزض

  ػٌح١ٍ   حُٔـٕٞ ١َم  ك٢   ٝهِؼض                                    

 

  ح١ُٜٞ  ك٢ رخُظٔظَ ٫ طؤ٢َٗٓ 

ٍ   ًٍٞد حُؼخ  ك٢ أؿٔغ  كخُؼ٤ٖ                                        

 

 حُٔؼَكش  ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٙ رخ٬ُٔٓش ٓغح ٝ  ابن  وكٌع  شاعر بارع      

 ٝٛق   ك٢  ٗؼَٙ  كٕ٘ٞٝحهظ٤خٍ  حُظؼز٤َ ٝحُِلع  حُٔ٘خٓذ  ٝ حؿِذ 

ً  ٝإٔ ُٚ ح٧ُٛخٍ ٝحُؤَ ٝحُـٍِ  ترن دٌوا نا  ٝحُلٌٔش  ٖٓ حُٜـخء   ٤ٗجخ
شعرٌا  زاخرا فً الؽزل والوصؾ والخمرة  والحكمة  وللٌل من المدح 

لٌل انه فمد ولم ٌعثر علٌه ولد ُجمع   (بحر االوهام  )والرثاء اسموه 
شعره من بطون الكتب  التً  ارخت له وذكرته  وصدرما حصلوا  علٌه 

 ( ابن وكٌع شاعر الزهر والخمر )من شعره بدٌوان اسمه 
 

: ٌمول فً وصؾ  زهرة النرجس 
 

  فً روضة ما نظرت عٌناّي
 أحسن من نرجسة ؼّضة                                     

 
 كافورة وْسط    كزعفرانة 

ة  فً فّض  أُفرغ أو ذهب                                    
 

:                  اثاره الثمافٌة عدة  كتب مهمة فً النمد واللؽة  منها 
 

 النزهة فً اإلخوان -1
 ٝٛٞ ًظخد  ك٢ ٗوي  شعر المتنبًُِٔخٍم ٝحَُٔٔٝم ٖٓ المنصؾ - 2

حَُى ػ٠ِ ٖٓ  ٝهخٛش  حِٓظِٜٚ رخُلي٣غ ػٖ ىٝحػ٢ طؤ٤ُلٚٗؼَحُٔظ٘ز٢ 

، ٣ٝوُٕٞٞ اٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٢ُ٘ء ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ  حُٔظ٘ز٢ ٣ؼظٕٔٞ ٌٛح حُ٘خػَ

 ..ٓخٍهخ، ٝاٗٚ ًخٕ ا٠ُ ؿ٤ٔؼٜخ ٓخروخ
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أهٌ حرٖ ٤ًٝغ ًؼ٤َحً ٖٓ ٓخىطٚ حُ٘ؼ٣َش ػٖ أٍٛٞ حُيٝح٣ٖٝ حُظ٢       

 ُٚ  ٝطخػَ رٜخ  ٓؼَ حرٖ  ٝحُٔؼخ٣َٖٛ  ُِ٘ؼَحء حُويح٠ٓ  ٣ي٣ٚ ًخٗض ر٤ٖ

  ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُٔؼخَٛس   حٌُظذ ٖٓ ٝح١ِغ ػ٠ِ ػيى حُٔؼظِ ٝري٣ؼٚ  

   حُ٘ؼَ ُويحٓش ٗويُْ  ٣ًٌَٙ  ٓؼَ  ًظخد    أّ  ًًَ ٛٞ ًُي   ٓٞحءُٚ 

.  ك٢ ك٢  حُ٘ؼَ ٝ حُ٘وي  ًٝظذ حُلخط٢ٔحُٔوي٢ٓ 

 

والوصؾ والخمرٌات وله حكمة  شعر ابن وكٌع فً الؽزل  اؼلب         
:مستساؼة لرٌبة المؤخذ، من ذلن لوله  

 إذا ضاق مال المرء ضالَْت مذاهبُْه

  ألاربـــه  بالنَّوال علٌه وضنَّ                            

 

 ٌخونن ذو المربى مراراً وربَّمــا 

وفً لن عند الجهد من ال تُناسبُه                            

:من خمرٌَّاته لوله  

 

 كؤنها فً الكإوس إذ جلٌت

 من َعْسَجٍد رقَّ لونُه وصفا                              

 

 أؼضبها الماُء حٌن مازجها 

 وأزبَدْت فً كإوسـها أنفا                               

 

 درُّ حباٍب ٌََودُّ مبصـــره

  لو كان ٌوماً ألذنه شـنفا                               

 

:وله فً الؽزل  

 ٌا من إذا الَحْت محاسُن وجهه

 َؼفَـَرْت بدابعها جمٌع ذنوبـه                             



 

 

 

 

527 

 

 النجم ٌعلم أن عٌنً فً الدجى

 وؼروبـــه  بطلوعه  معمودةٌ                            

:ومن ذلن  

  فودُّنا   اللمـاء إن كان لد بعد

 على النوى أحباب ونحن داٍن                           

 

  ٌإمن وده  للوصل لاطع كم 

  ٌرتاب بوداده  ومواصـــل                            

 

لة مربعة  ةومن بدٌع شعره مزدوج : اذكر منها مطوَّ  

 

 رسالةٌ ِمْن َكِلٍؾ عمٌــد 

دوِد                                  حٌاتُه فً لبضِة الصُّ

 

وُق مدى المجهوِد   بلَّؽه الشَّ

 ما فوَق ما ٌلماهُ من مزٌِد                               

 

    جاَر َعلٌَِه حاِكُم الؽَراِم 

  ٌُدَرَن بِاألَوهاِم فََدقَّ أَن                                   

 

     الِحماِم  طاِرُق  فَلَو أَتاهُ

ِة لَم ٌََرهُ ِمن                              الَسماِم  ِشدَّ

 

 لَهُ اِهتِزاٌز َواِرتٌِاٌح َوَطَرْب 

 ِلَوجِه َمن أَوَرثَهُ طوَل الُكَرْب                             

 

 فََهل َسِمعتُم فً أَحادٌِث العََجْب
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  لُرُب َمن ِمنهُ العََطْب  ُمناهُ بَِمن                 

 

 ما ؼاَب َعنهُ الَحزُم فً األُموِر

 لِكنَّ ِممداَر الَهوى َضروري                      

 
 فً َدٌجوِر   ٌَخبُِط  صاِحبُهُ

  بِالَممدوِر ُمنفَِسَد التَمدٌِر                              

 

 إِذا اِلتَمى فً ِمسَمعٌَِه العَذُل

 َولٌَل ِمن دوِن الُمراِد المَتُل                      

 

 لاَل لَُهم لَوُم الُمِحّبِ َجهُل 

  فٌِه العَمُل إِنَّ الَهوى ٌُؽلَُب                            

 

 ما العُذُر فً الَسلَوِة َعن َؼزاِل 

  َواألَشكاِل األَلراِن ُمنمَِطعِ                             

 

 تَستَخِلُؾ الَشمُس لَدى الَزواِل 

ٌِه  َضٌاَء                                َعلى اللٌَالً  َخدَّ

 

 بِِخفَِّة الروحِ اِحتَوى َصبلحً

 فَِصرُت ال أَرَؼُب فً الفَبلحِ                       

 

 َوالَشكُل َوالِخفَّةُ فً األَرواحِ

 أَملَُح ما ٌُعَشُك فً الِمبلحِ                       

 

لة         وصؾ فً  أبدع .فً وصؾ فصول السنة  اخرى وله أٌضاً مطوَّ
: فصول السنة فٌهت  ومنها  أحوال  
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 ٌا ســـابلً عن أطٌِب الدُّهوِر

  على الخبٌِر فً ذان ولْعَت                               

 

 عندي فً وصؾ الفصول األربعة

  ُمْمنِعَْه اللبٌب  تؽنً   ممالـة                            

 

:  ٝحهظْ  رو٤ٜيطٚ  ح٤ٓ٬ُش حَُحثؼش ك٤غ ٣وٍٞ

 

حُُي٤ٗخ كُئحَىَى ٍ ػَ َٝ    َُ   أَػخ٤ُ

ِٖ ٫ ٣َ٘ـَََِ٘ي                          َُ َػ ِٞ ح٧َرخ٤١   حَُِٜ

 

 ِٚ َٔض رِ َٔ َٛ  ٍَ يََّٗي َػٖ أَٓ ُٜ َ٫ ٣ َٝ 

                         َٖ ِٓ  ٍِ ًِ ٌٍ   ٫   حُؼَٞح ٫  هخ َٝ   َُ   ه٤

 

ِٚ اًِح  ٌّ أََٗض ك٤ ٤َي ٣َٞ َٓ َٞ٣ َُ  كََو٤

ؼٌٍُٝ                 َٓ َٝ لٌٔٞى  َٓ  ِّ ٤َِِّص ك٢ حُ٘خ ُٓ 

 

ًُٖ َه٤ِلَظَ٘خ إِ أَطََٞى كَوخُٞح  َٝ 

               ٍُ َٓ٘ـٞ ْ ا٢َِّ٘ٗ َػٖ ًحَى  ُٜ  كَوَُ َُ

 

َُِي  ً َّٕ ٌَ  كَِب غ  أَٓ َٓ  ِٚ َٓظِ  َٗلخ

                    ِٚ ِِ ُٗز ٍُ حُؼَُٔ  رِلَ٘خِء   َٝ ٞٛٞ َٓ  ًِ 

 

 ِٚ ٍَ ك٬َ ٣َلظ٠ رٌََِِّطِ َٝ حُُؤٞ حٍِ َٝ 

                ٍُ ـٜٞ َٓ  ِّ ٌَ ك٢ حُ٘خ ِٓ  ا٫ِّ حٌَِٓإ هخ

 

َِ ٓخ ََ حُُي٤ٗخ رِآِؿ ٫ طَزِغ ػخِؿ َٝ 

                 ٍُ َٗؤُُٗٚ حُطٞ  ٌَ َُِي أَٓ  طََؿٞ كٌَ

 

ِٚ ٜزخِء طَل٢َ رِ َٜ ِس حُ َٞ َّ حُوَٜ  حِِٓلي َى

            ٍُ طِٞ َٓ ٜزخِء  َٜ َّ حُ َّٕ َى  ٍٝك٢ كَِب
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رُٜخ  ََ َ٘٣ َٖ ِْ ك٤ٜخ ك٤  ٣خ هخثَِق ح٩ِػ

                        ٍُ ؤٓٞ َٓ ُٞ َّللَاِ  َّٖ كَؼَل  ٫ طَوََ٘ط

 

٫ َٝ  ُٙٞٓ ََّ خ َك ّٔ ِٓ  َّٚ  هُْ كَِخِٓو٢٘ حَُ٘

                  َُ ِٚ ح٧َهخ٣ٝ ص ك٤ ََ ًَؼُ ُِٔخ   ٝ َِ  طَؼ

 

ٍس ُػظِّوَض ك٢ َٞ ٖ هَٜ ً  َىِّٜٗخ ِٓ   ِكوَزخ

َٓٞحِى   ك٢   ًَؤََّٜٗخ                          َِ َُ  ح٤َُِ   هِ٘ي٣

 

 ٍَ ٍُ ك٢ ُكَِ ٍّ أَطَض طَوظخ ًََ  ِّ  َػَٝ

َُ ِؽِ ا٤ًِِ َٔ ُِِ ٜخ  ِٓ أ ٍَ ٍَ َػ٠ِ  ل ُٛ 

 

٤َِِض ِّ اًِ ُؿ ًُّقِ حُوَٞ َ  ًَؤََّٜٗخ رِؤ

ٍُ لِٞ َٓ  ِِ َِٛذ ح٩ِر٣َ َٖ حٌَُ ِٓ   ًٌَٝد 

 

ِٞ  َؿؼَِٞح  كِظ٤ٍَش ك٢ َِّٜ ُِ   ْ ُٜ   ١خَػظَ

ؼيٍُٝ َٓ  ِٞ ْ َػٖ ٣َ١َِن حَُِٜ ُٜ   كَٔخ َُ

 

ُْ ِٜ ٖ َكي٣ؼِ ِٓ  ََٟٝ٣ َْ ٤َُ ْ ُٜ ُٔ  َؿ٤ِ

ٍُ ِٞٔ َٓ  ِّ ُٞ َكي٣ِغ حُوَٞ رَؼ َٝ   ٣َٞٓخً 

 

ُْٛ ََ ِٟ ًَُ٘ض كخ َٖ اًِح ٓخ  ٣ خٌَُّ ًَ  ٫ 

ٍُ   كَل٢ ؤٓٞ َٔ ُْ حُ ِٜ ٌُٓٞطِ   ٍُ حُٔٞ َٝ 

 

ْ  طََٟ ُٜ َٔ ُِ ـخ َٓ َِٔٞءسً      َُـزخً  َٓ

َُّ ًُ ٌٍ  ًحَى َٝ ؼٍُِٝ  َػَ٘ي  ك٠ُٞ َٓ   

 

 

 

 ******************
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حُوخ ُـي٣ـــخ ٕ 
 
 

 

  ٝأرٞ ػؼٔخٕ  دمحم  رٌَ  أرٞ : ٓلٔ٘خٕ  ٗخػَحٕ أهٞحٕ         ٛٔخ  

 ٝػخثِظٜٔخ  ر٬ٍ   رٖ  رٖ ػؼٔخٕ  ػَحّ  ٝػٌش  رٖ رٖ حر٘خ ٛخْٗ   ٓؼ٤ي  

حُظ٢  ًخٗض   ٖٓ أَٛ ه٣َش حُوخُي٣ش ٫ٜٗٔخ   (هخُي٣خٕحٍ) ٤ً٘ٝخ   ٖٓ حَُٔٞٛ

رٖ ٓ٘زٚ،   هخُي )حٓٔٚ   ُٜٔخ  ٍا٠ُ ؿي  ٗٔزظٜٔخ : ٝه٤َ. طخرؼش  َُِٔٞٛ 

ٝػَكٜٔخ ك٢  ٍٝح٣خص  ٓوظِلش  ،  (أٝ حرٖ ػزي حُو٤ْ، أٝ حرٖ ػزي ػ٘زٔش

 ح٫  حٜٗٔخ ػَكخ  .رخ٤٤ُِٖٛٞٔ ( حُؼَّٝ  طخؽ )ٛخكذ  ًظخد  حُِر٤ي١ 

 (  ٓؼـْ ح٧ىرخء ) حُل١ٞٔ ك٢ ًظخرٚ ٣خهٞصر٤٘ٔخ  ٣وٍٞ . . رخُوخُي ٤٣ٖ 

  (.ٝٗخػ٣َٜخ ك٢ ٝهظٜٔخ ( حُزَٜس ) ًخٗخ أى٣ز٢ - 

. أ١ ؿؼِٜٔخ ٖٓ حر٘خء حُزَٜس 

 

 ىٓ٘ن ك٢          ُٝيح ك٢  ه٣َش  حُوخُي٣ش ٝٗ٘ؤ ح ك٤ٜخ  ػْ  حٗظو٬ ح٠ُ

رٖ كٔيحٕ  ح٤َٓ حُيُٝش حُلٔيح٤ٗش  حُظ٢ كٌٔض    حُيُٝش  ٤ٓق ٛلزش

.  حَُٔٞٛ ٝكِذ ٝىٓ٘ن ٝٓخ كُٜٞخ

 

 رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُو٤خ١  أر٢ رٌَ دمحم      ٝهي طِو٤خ  ى ٍٜٝٓٔخ ػ٠ِ ح٣ي١  

 ؿلظش    ٖٓ ًظذ  ٣ؤهٌحٕ  ًٝخٗخ ٝح٢ُُٜٞ    حرٖ ى٣ٍي ػ٢ِ حُ٘ل١ٞ ٝ

ىهِٚ حُٔظ٘ز٢ ١إٔ   هزَ   حُيُٝش  ٤ٓق  رز١٬ ٝأطَٜ حُوخُي٣خٕ حُز٢ٌَٓ 

 . هخٛيح  ىُٝش ح٫ه٤٘ي ك٢ َٜٓ  ؿخىٍٙ حُٔظ٘ز٢ٓخٝرو٤خ ك٤ٚ رؼي
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 ء  ٤ٓق حُيُٝش  حُلٔيح٢ٗ  ٝهي  ٗؼَح هٞحٙ        ًٝخٗخ  ٗخػ٣َٖ ٖٓ

 ٖٓ ح٫ػٔخٍ  حُؼوخك٤ش  ٝحُ٘ؼ٣َش ٝحٍٓٞ حُيُٝش   ًؼ٤َ  ٢ٗء ك٢ حٗظًَخ 

:   كٔيكظٚ ًؼ٤َح  ٝٓٔخ  هخ٫  ك٤ًٚظزٚ  هِحٗش  ٫ٝٝٛٔخ

 

   

زَْض      ِّٜ ِي أَْؿَحُٙ  حُطَّز٤ُذ    ُٝػ ـْ َٔ ُّ حُ  َى

خثُِذ َٜ ُْؼَ ٤َِْخِء  طَِِي    ح َٓخِػِي  حُؼَ     َػ٠ِ 

 

َِ    َٗـ٤ؼُُٚ     ْٖ ٫َف  ك٢  َػ٠ِْي  ح٤َٓ٧  َُجِ

ُذ ِٓ َٓزخ    ُْٚ٘ ِٓ ِْٔض  ْص ك٢ حُطَّ ََ      َؿَيحسَ َؿ

 

   ُٙ َّْ    َكيَّ َٓ   ْٕ ِّ  اِ ٜخ ْٔ َّٜ ُِ َٝ َْ  ك٬َ َؿ

ُذ ِٟ ِٖ    هخ ح٣ٍْ ََ ـِ ٍَ  حُ وُٞ ْٜ َٓ  ٞٛٝ ٌّ       َى

 

  ٟ ََ ْٕ طُ ُٖ أَ َُ حُؼ٤َْ ٌِ ْ٘ ََّٟ٘ ٫ طُ ٤َُُْغ حُ َٝ 

ُُِذ َوخ َٔ ْو٠ُٞرَشً      ٝحُ َٓ حػُِ٘ٚ       ََ        رَ

 

 ١َٓ حَُكخء  ٣ٜـٞٛٔخ حٍ  حُ٘خػَٝحُزي٣ٜش ًٝخٕ ك٢ حُللع   آ٣ش  ًٝخٗخ .

 .٣ٜٝـٞحٗٚ

 

:  ٖٓ ٗؼَ حر٢ رٌَ  دمحم ٣وٍٞ 

 

  أر٤ٞ    رـ٤ْ  حُزيٍ ٓ٘ظوذ

   ٝطزَؽ   طولَ  ر٤ٖ  ك٤ٚ ٛٞ                                         

 

 اً   حَُٔآس  ك٢   حُلٔ٘خء ًظ٘لْ

  ٓلخٜٓ٘خ ُْٝ طظِٝؽ ًِٔض                                          

 

 : ٓؼ٤ي   ٖٝٓ ٗؼَ حر٢ ػؼٔخٕ  

 

 أٓخ طَٟ حُـ٤ْ ٣خ ٖٓ هِزٚ هخ٢ٓ  

 رٔو٤خّ   ٓو٤خٓخ   أٗخ   ًؤٗٚ                                               
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 هطَ ًيٓؼ٢ ٝرَم ٓؼَ ٗخٍ أ٠ٓ   

  ك٢ حُوِذ ٢٘ٓ ٣ٍٝق ٓؼَ أٗلخ٢ٓ                                          

 

: ك٤ٜٔخ أرٞ آلخم حُٜخر٢  ٝهخٍ 

 

  ٤َٓح     أٍٟ حُ٘خػ٣َٖ حُوخُي٤٣ٖ

  ٣ل٠٘ حُيَٛ ٢ٛٝ طوِي   هٜخثي                                            

 

 ٛٔخ ٫ؿظٔخع حُل٠َ ٍٝف ٓئُق 

  ٝٓؼ٘خٛٔخ ٖٓ ك٤غ ٓخ ٗجض ٓلَى                                        

 

 ًٝخٗض  هي   .ٍْٛح ٗغ ح ٗؼَحء ػَٜٛٔخ رَٔهش ٣ظٜٜٔٔخ          ًٝخٕ 

حٗظَ٘ص  ظخَٛس  َٓهش  حُ٘ؼَ حٝ حٟخكش حُو٤ٜيس  ُـ٤َ هخثِٜخ  كظ٠ 

. حهظِطض  ح٫ٍٓٞ ًؼ٤َح  ٝهي ًًَص ًُي  ٓخروخ  

 

 ٧كي  هٜخثي ( حُيَٛ ٣ظ٤ٔش  ) ًظخرٚ  حُّٔٞٓٞ ك٢ أٍٝى حُؼؼخُز٢          

 . حٝ حُوٜٞٙ ٓؼخ٣َٜٛٔخ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘

 

 : (حُلَٜٓض ) ك٤ٜٔخ حرٖ  حُ٘ي٣ْ ك٢ ًظخرٚ هخٍ 

 

ا٢ٗ أكلع أُق َٓٔ ، ًَ : هخٍ ٢ُ أرٞ رٌَ ٜٓ٘ٔخ . ًخٗخ ٣َٓؼ٢ حُزي٣ٜش )  

٤ٗجخ ؿٜزخٙ  ًٝخٗخ ٓغ ًُي اًح حٓظلٔ٘خ : هخٍ : َٓٔ ك٢ ٗلٞ ٓخثش ٍٝهش 

 ػؼٔخٕ   أرٞ ٝهي ٍطذ.  ١زخػٜٔخ  ًخٗض ك٤خ ًخٕ أٝ ٤ٓظخ ، ًٌح   ٛخكزٚ

 ٗؼَٛٔخ ، كـخء  ٍطذ ( ٍٗؤ )   ٝٗؼَ أه٤ٚ ، ٝأكٔذ ؿ٬ٜٓٔخ ٗؼَٙ

 (ٗلٞ أُق ٍٝهش ،

 

 981 – ٛـ٣َش 370\   ٝهي طٞك٠ حرٞ ػؼٔخٕ  ٓؼ٤ي  رٖ ٛخْٗ ٓ٘ش

.  ٬٤ٓى٣ش981- ٛـ٣َش 371\٬٤ٓى٣ش  ٝه٤َ ك٢ ٓ٘ش 

 ٬٤ٓى٣ش  990 – ٛـ٣َش  380\   ٝهي طٞك٢   حرٞ رٌَ دمحم  رٖ ٛخْٗ ٓ٘ش 

  ٬٤ٓى٣ش 10 10 – ٛـ٣َش 400\ٝه٤َ ك٢ ٍٝح٣ش حهَٟ  طٞك٢ ك٢ ٓ٘ش 
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:      ٝهي  طًَخ  ًظزخ  ه٤ٔش  رؼيٛٔخ  ٜٓ٘خ 

   ٖٓ أٗؼخٍ حُٔظوي٤ٖٓ ٝحُـخ٤٤ِٖٛ ٝحُٔو٤َٓ٠ٖ  ح٧ٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ-1

   كٔخٓش حُوخُي٤٣ٖ ػَف رلٔخٓش حُٔليػ٤ٖ أٝ ٝ

.    ؿٔؼخ  ك٤ٚ  ٓوظخٍحص  ٓٔخ  ه٤َ ك٤ٜٔخ حُظلق ٝحُٜيح٣خ   -2

   أهزخٍ أر٢ طٔخّ ٝٓلخٖٓ ٗؼَٙ- 3

 أهزخٍ حَُٔٞٛ- 4

    حهظ٤خٍ ٗؼَ حرٖ ح٢َُٓٝ- 5

 حهظ٤خٍ ٗؼَ حُزلظ١َ- 6

 . حهظ٤خٍ ٗؼَ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي- 7

 ًظخد حُظلق ٝحُٜيح٣خ  - 8

 ًظخد حهظ٤خٍ ٗؼَ ر٘خٍ  --9

ًظخد حهظ٤خٍ ٗؼَ حرٖ حُٔؼظِ ٝحُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ٓؼخ٤ٗٚ   - 10 

 ًظخد حُي٣خٍحص - 11

 

 ٌٝٛٙ ٝح٣ْ –        ٣ظ٤ِٔ ٗؼَٛخ روٞطٚ ٝهيٍطٜٔخ ػ٠ِ حُ٘ظْ حُٔ٘ظَى 

ٝٗيس -  ُْ طٌٖ ٓٞؿٞىس  ك٢ ٗؼَ ح٤ُٝ٫ٖ  ٫ٝ ك٢ ٗؼَ  ح٫ه٣َٖ -  هللا 

ٓزٌٜٔخ  ُِٔ٘ظّٞ  كٌخٗخ  ًخٜٗٔخ ٍٝف  ٝحكيس  ٝكٌَ ٝحكي  ك٢  ؿٔي٣ٖ  

٣٘ظًَخٕ ك٢ هَٝ حُ٘ؼَ ٝهُٞٚ  ٍٝرٔخ ٣وٍٞ حكيٛٔخ  ك٤ٚ رٔلَىٙ  ٝهي  

 كوخ٫  ك٢ حُٔيف ٝحُلوَ ٝحُٜـخء  ٝحُـٍِ   .ٗظٔخ  حُ٘ؼَ ك٢  ؿَ  ك٘ٞٗٚ

ٝحُٞٛق ٝحُلٌٔش  ٝ ح٫هٞح٤ٗخص ٝحَُػخء  ٝٝٛق حُؤَس  ٝٓـخُٜٔخ  

:  ك٤و٫ٕٞ ك٤ٜخ 

 

     ُٙ ٍُ َُ هَْي ؿخَد ٗٞ ِو٢٘ ٝح٤ًُِّْ ْٓ  أ٫َ كَخ

ِّ  َؿ٣َِن                                           ٍٍ  ك٢  حُـَٔخ ـ٤َْزَِش  رَْي ُِ   

 

ُ     ٝهَْي ؤََّٗٚ ًَ ٌم     َْ ِْٔخَء  رَ   ك٠َََق  حُظَّ

ٌَٓ٘ٞم   ٌَُٓٞغ   رَِولِٞم                                           كُئحُى   

 

ٌُّٔي      ـَ  ُٗؼخ٣ُِٜ٘خ   ٍٗٞحً    َؿ٬ُٙ    طَ

رُٜخ   ٗخٍحً                                             ََ ْ٘ َِ َك٣َِن  َٝٗ   رِـ٤َْ

 

ِّ  ك٢    َؿَ٘زخطِٜخ     ؤْ ٌَ َّٕ َكزخَد حُ َ ؤ ًَ 
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َٓٔخِء  َػو٤ِن                                           ٍٍّ  ك٢   ُذ  ُى ًِ ٞح ًَ 

 

  أ٠٘ٓ أٝ  ٤ٛخؿش ؿخٛخح ٙ ٓؼخ٢ٗ  ٖٓ حُ٘ؼَحء        ٝهي حهٌح

ً  أى٠ٗ ٬٣كع ٣ظؤَٓ ٗؼَٛٔخ ٖٝٓ  ٣٘ظل٬ٜٗخ   ُٜٔخ ٤ُٔض  ٝٓوخ١غ   ٝأر٤خطخ

ٝحُزلظ١َ   أر٢ ٗٞحّ ٝأر٢ طٔخّٓؼَ   هزِٜٔخ أٜٗٔخ ٣ِٔخٕ رٔؼخ٢ٗ حُ٘ؼَحء

 طَح٤ًذ أَٜٓ  ٣ِو٤خٕ ػ٤ِٜخ ػْ  ًً ه٣َزخً  أُخٓخ ٝؿ٤َْٛ  حُٔؼظِ  ٝحرٖ 

١ٌُ ح  ٫ ك٢ حُٔؼ٠٘   حَُه٤ن حُؼٌد حُِلع   ك٢ ٕ ك٬٠صك٢. ٝحُطق 

. حهظٜ٘خٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء 

 

   حُٞحكيس  أٝ حُو٤ٜيس ح٧ر٤خص ك٢ ٗظْ   ٣٘ظًَخٕ  ًخٗخه٤َ  حٜٗٔخ  ٝ       

 ك٢   ٍٛخٕ  ًل٢َٓ ًخٗخ  ٌٝٛح ٓخ  حػـذ رٚ  ٝه٤َ . ٓؼخ  ا٤ُٜٔخ كظ٘ٔذ

  حُٞحكيس  ك٢ حُو٤ٜيس  ٣ظ٘خًٍخٕ ٝؿٞىطٚ  حُ٘ظْ   َٝٓػش حًٌُخء هٞس 

: ٫كع  هُٜٞٔخ 

 

٠ُْض ٛخفِ  َّٔ ُٜـُٞى َؿ َٞ   َؿْل٢ََّ٘   حُ َٓ         ْْ   ٝٓخ َؿ

 

ػُٞى ٍُ َٛذَّ      طَْليٝ        ُٙ    رٌَُٝم       ٝ  رِز٣ٍََن    

 

ُي     أَْك٤خ        ٗخً    ٝأَْك٤خٗخً       ٣َل٤ُي ِٜ ٌَ    ٣َْو ْوزِ ُٓ 

 

ٌَ      ٝأُُٓٞى ِٚ    ِؿ٤ ٣ْ ٍَ َُٔذ  ك٢    ه٢ُْ         ٌَ طَْل ِؿ َُ 

 

ؼ٤ُي َّٜ ْٖ        ْٓلُُِٚ   َك٤ُْغ     حُ ٌِ َُ    ِْ ـْ ُٙ  ك٢  حَُّ٘ ُٞ ِْ  ُػ

 

ػ٤ُي َٝ ْػٌي      ٝ َٝ ِش     َٟ         ٝ ََّ َِ    ٝحُ ُٛ ُْ َ٨ُ   ِٚ  ك٤

 

:  ٣ٝو٫ٕٞ ك٢ حُٞٛق 

 

هَْض  ََ ْٗ ْٞ أَ َىؽِ    ََُي  َُ ْٞ َٜ ُْ ًحَى   حُ ْٔ َٗ 

ٍٍ     أَْىَػؾِ                                                لَظ٢َْ   َؿِح ُِ َٓخ طَْي    ٍَ َ٧ 

 

ًَؤََّٜٗخ  ك٢     أُْكِوٜخ       َّ َػ٠  حُُّ٘ـٞ ٍْ  أَ
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َُ ح٧َهخك٢                                    ْٛ َٔؾِ     ُ ِٝ    رََْ٘ل ٣خ ٍِ   ك٢ 

 

َّٔٔخِء    طَوخُُُٚ   ٢َ  حُ َٓ َٝ ْ٘ظ١ََ   ُٔ  ٝحُ

ؽِ َِ ْؿ ََ ظَ ُٔ ثْزَِن     حُ ِِّ ََ  حُ ؼْ ِٓ ََٓ٘خُٙ   ٝ       

 

ًَّزظَٚ     ٍَ       ٍَ لَ ْٛ ٍَ    أَ ْٔٔخٍ    طِْز ِٓ 

ؽِ َُ ٍش     ك٤ََْٝ ِْ  ك٠َِّ ِّٚ  َهخطِ      ك٢  كَ

 

َُ ُحِء  ٝطَٔخ٣ُ ْٞ ـَ  ٣َْل٢ٌ ك٢ حُيَُّؿ٠      حُ

ؽِ َِ ْٔ ْْ     طُ ٍس  َُ َٞ ْٜ ِد  هَ ٍِ َٗخ   َٕ ٬َ٤ َٓ      

 

  ٍٞ ٍْ      أَْر٤َ طََ٘وَّزَْض   رَِول٤ِق   َؿ٤ْ َٝ 

ؽِ َُّ ٍَ     ٝطَزَ َٖ   طََولُّ ِٚ   ر٤َْ        ٢َٛ   ك٤ِ

 

   ًْ آَِس   اِ َْ ِٔ ٘خِء  ك٢  حُ ْٔ ِْ  حَُل  ًَظََ٘لُّ

ؽِ َّٝ َِ َ ْْ      طَظ َُ َٝ ُٜ٘خ    ِٓ لخ َٓ َِْض    ُٔ ًَ       

 

:   ٖٝٓ ٗؼَٛٔخ ح٠٣خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص 

 

 

ىح   َِ لَ ْ٘ ُٓ ِي      ـْ َٔ ٤َِّٓيحً   رِخُؼ٬ُ   ٝحُ  ٣خ  

ظَؼ٤ْ٘خً    أَكيح ْٔ ُٓ   ٫  ِٝ ٍْ        ٝٝحِكَي  ح٧َ

 

ٍَ   ٓخ     كَوََيْص      َؿَيِص  ح٥َٓخ ْٝ  ُُٜخَى  أَ

َٖ   ٓخ     رَؼُيح حؿ٤ َّ ٠٘  حُ ُٔ ُِ رَْض   ََّ     ٝهَ

 

    ٍْ ٍُ    ح ََ َٟ ُٕ ِػ٬ؽٍ  ٣ُظَّو٠   ٓخ َُ  ٌَٛح 

ََ  هَْي    ٝكَيح ْٜ َّٕ  حُلَ َ٧  ِٚ      أَْه١ِ٬  ك٤

 

رخً     هََيكخً   ٍِ َُ   ا٫ِّ   ٗخ ِٜ َْٔض  طُْز  كََِ

ْلظََٜيح ُٓ      ِْ ْٔ ـِ حً  ٝا٫ِّ  ٣ََِٗق  حُ َّ ُٓ        
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ْلظ٤َٔخً   ُٓ  ِْ ْٓ ٌْ أَ ُٓ  ٟٞ َٜ ٤ُْض حُ َٜ  ٝهَْي َػ

َٔيح ٬فِ  ٓخ  كَ ْٛ ُض َػ٠ِ  اِ ْٓ َِ خ َػ ّٔ َُ       

 

   ُٙ َُ ًُ ًْ ُْٔض     أَ َُ   ً٬١ْ ٍَ   ٢َُِ هٞح   َّٝ ٍَ ٝ 

َِيح ـَ ََ     ٝحُ ْز َّٜ ِٚ  حُ ُض  ََُي٣ْ ْٓ       ا٫ِّ  ُػِي

 

      َُُٚ      َّٕ ََ   أَ ِطزخِػ٢َ   َؿ٤ْ ُِ    ٌَ ًِ ٘خ ُٓ 

َٔيح ـَ ْلٔٞىحطُٜخ   حُ َٓ ُؽ   ُِ    ُػْوز٠  طُٔخ

 

طِٜخ    ََ ْٔ ـَ سٌ  أ١ُْل٢     رِ َٞ ْٜ َْ  ٢ُ  هَ ٤َُْٝ 

ىح ََ سَ حُٔخِء  ح١ٌَُّ    رَ ََّ ِٗ ظ٢  ـَ ْٜ ُٓ  ْٖ       َػ

 

َي  ًح     َٓ ْٞ َِْ٘ٝد ٣َ َٔ ِش حُ ـَ ظ٤ ْٓ ْٖ رَِي ِ٘ ْٓ  كخ

ِد حُيَّٝحِء    َؿيح َْ ُٗ ُض َػ٠ِ  ْٓ َِ      كَوَْي َػ

 

 

 

 

 ****************************
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45 

 

 ابو الفتح البستً

 

 

هو أبو الفتح علً بن دمحم بن الحسٌن بن ٌوسؾ بن دمحم             

كما . (احمد  )بن َعْبد العَِزٌز البستً ولد اختلؾ فً اسم ابٌه  فمٌل انه 
فهو اما  علً  بن احمد  (الحسن  )اختلؾ فً اسم جده  فمٌل ان اسمه 

بن الحسن  بن ٌوسؾ  واما  علً بن دمحم بن الحسٌن بن ٌوسؾ بن عبد 
.العزٌز البستً    

 هجرٌة ـ ٣٣ٓ\ من اعمال  سجستان  سنة  (بست)        ولد فً مدٌنة 
: مٌبلدٌة  ونسبته الٌها 941   

:اال  انه  ٌإكد عروبٌته او اصله العربً   بموله   

 إلى عبد شمس لرٌع الزمان  أنا العبد ترفعنً نسبتً

وخالً من رهط عبد المنان   وعمً شمس العبل هاشم  

       فهو اذن  من االرومة  المرشٌة  فهو  كما لال  فً  شعره  من  
بنً  امٌة  من فرع  عبد شمس  ولم  ٌذكر ذلن احد من  المإرخٌن  وال 

.ٌوجد اعتراض  على نسبه   

تتلمذ  على ٌد وحٌد عصره أبً حاتم دمحم بن الِحبَّان  فً العلم          
.والمعرفة   والشعر والنثر   
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          وكا ن   احد   شعراء العصر العباسي المجيدين ومن الكّتاب 
ويهجد الكثير من شعره في بظهن الكتب  ولم يذكر  كلو  ولو . المبرزين

قصائده  ومن خالل   االطالع على  ديهان مظبهع  يحتهي  على  بعض 
قصائده وشعره يتبين انو كان زاىدا في الدنيا  ولو في الحكمة  وتذكر 

 :االخرة  يقهل

 يا ناعمًا بُسروِر َعيٍش زائٍل  

         ستزوُل عنُو طائعًا أو كاِرىا                           

 إنَّ الحهاِدَث تنُقُل األحراَر عن

                          والظَّْيَر عن أوكاِرىا أوطاِنِيْم

حٍطلؼض ٌٓخٗظٚ هي  ٝ ًٝخٕ ٖٓ ًظّخد حُيُٝش حُٔخٓخ٤ٗش ك٢ هَحٓخٕ         

 : ٝهي ٓيكٚ   رو٤ٜيس  ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ر٤خص  (ٓزٌظ٤ٌٖ)ػ٘ي ح٤ٓ٧َ 

 

 ٌَ ٍٍ ُُٚ ػَٔ ح ّٞ ْؼُض رُ٘ ِٔ ٓ ْٕ ٓخ ا

َح                          َٜ َِء ٝحُزَ َٔ َغ حُ ْٔ َٓ ظُغ  ِٔ هِض ٣ُ َٞ    ك٢ حُ

 

ٔخً  ِٔ زظ ُٓ َ٘ي  ِٓ ظخٌد  ًِ كظ٠َّ أطخ٢ٗ 

ٍح                                  ٍَ َِّ َُلٍع ٝٓؼ٠ً٘ أٗزََٚ حُيُّ ًُ   ػٖ 

 

ََٛحً  َُ َٕ ُلُظَي ك٢ آ٫ثِٚ  كٌخ

َح                                  َٔ ِٚ ػَ َٕ ٓؼ٘خَى ك٢ أػ٘خث         ًٝخ

 

َي ك٢ ١ٍَِن  ْٜ طٔخرَوخ كؤٛخرخ حُوَ

ََٛح                                   َِّ ٍَ هي ٓخرََن حُ َٔ        هللِ ٖٓ ػَ
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حُِٔطخٕ ) حر٘ٚ ٤ٔ٣ٖ حُيُٝش سهيّ           ُٝٔخ  طٞك٢   ح٤ٓ٫َ   ىهَ ك٢ 

أهَؿٚ ا٠ُ  ح٫ حٕ حُِٔطخٕ دمحم حهظِق ٓؼٚ  ك٘لخٙ حٝ  (ٓلٔٞى رٖ ٓزٌظ٤ٌٖ

.  كٔخءص كخُظٚ ًؼ٤َح  ٓخ ٍٝحء حَُٜ٘

  

  - ٛـ٣َش 400\ ٓ٘ش رزوخٍٟ (أٍُٝؿ٘ي)ٓخص ؿ٣َزخً ك٢ رِيس         

.  ٬٤ٓى٣ش 1010
 

        ٕ ّٝ ٝٛٞ ٛخكذ حُو٤ٜيس . ٝك٢ ًظذ ح٧ىد ًؼ٤َ ٖٓ ٗظٔٚ ؿ٤َ ٓي

ٝ حُظ٢  طؼي  (٤ٗٞٗش حُزٔظ٢  )ٝه٤َ     (ػ٘ٞحٕ حُلٌْ  ) حُٔٔٔخس حٍُٜٔ٘ٞس

  :ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر٢  ٌٝٛٙ ٢ٛ 

 

 أكٖٔ ا٠ُ حُ٘خّ طٔظؼزي هِٞرْٜ 

 كطخُٔخ حٓظؼزي ح٩ٗٔخٕ اكٔخٕ                                           

 

 ٣خ هخىّ حُـْٔ ًْ ط٘و٠ رويٓظٚ 

 أططِذ حَُرق ك٤ٔخ ك٤ٚ هَٔحٕ                                           

 

 أهزَ ػ٠ِ حُ٘لْ ٝحٓظٌَٔ ك٠خثِٜخ 

 كؤٗض رخُ٘لْ ٫ رخُـْٔ اٗٔخٕ                                           

 

 ٝإ أٓخء ٢ٔٓء ك٤ٌِٖ ُي ك٢ 

 ٛلق ٝؿلَحٕ    ُُظٚ ػَٝٝ                                           

 

 ًٖٝ ػ٠ِ حُيَٛ ٓؼٞحٗخ ٌُٟ أَٓ 

 كبٕ حُلَ ٓؼٞحٕ    ٗيحى ٣َؿٞ                                           

 

 ٝحٗيى ٣ي٣ي رلزَ هللا ٓؼظٜٔخ 

 أًٍخٕ   إ هخٗظي  حًَُٖ   كبٗٚ                                         

 

 ٖٓ ٣ظن هللا ٣لٔي ك٢ ػٞحهزٚ 

 ٣ٌٝلٚ َٗ ٖٓ ػِٝح ٖٝٓ ٛخٗٞح                                          
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 ٖٓ حٓظؼخٕ رـ٤َ هللا ك٢ ١ِذ 

ٝه٫ٌٕ   ػـِ   ٗخَٛٙ    كبٕ                                            

 

 ٖٓ ًخٕ ُِو٤َ ٓ٘خػخ ك٤ِْ ُٚ 

 ٝأهيحٕ    اهٞحٕ حُلو٤وش ػ٠ِ                                            

 

 ٖٓ ؿخى رخُٔخٍ ٓخٍ حُ٘خّ هخ١زش 

كظخٕ    ُ٪ٗٔخٕ   ٝحُٔخٍ   ا٤ُٚ                                             

 

 ٖٓ ٓخُْ حُ٘خّ ٣ِْٔ ٖٓ ؿٞحثِْٜ 

 ٝػخٕ ٝٛٞ ه٣ََ حُؼ٤ٖ ؿ٫ٌٕ                                           

 

 ٖٓ ًخٕ ُِؼوَ ِٓطخٕ ػ٤ِٚ ؿيح

ٝٓخ ػ٠ِ ٗلٔٚ ُِلَٙ ِٓطخٕ                                           

 

 ٖٓ ٓي ١َكخ ُل١َ حُـَٜ ٗلٞ ٛيٟ

أؿ٠٠ ػ٠ِ حُلن ٣ٞٓخ ٝٛٞ ه٣ِخٕ                                      

 

 ٖٓ ػخَٗ حُ٘خّ ٫ه٠ ْٜٓ٘ ٜٗزخ 

ٝػيٝحٕ     رـ٠    ْٜٓٞٓ  ٧ٕ                                          

 

 ٖٝٓ ٣لظٖ ػٖ ح٩هٞحٕ ٣وِْٜ 

 كـَ اهٞحٕ ٌٛح حُؼَٜ هٞحٕ                                            

 

 ٖٓ حٓظ٘خٍ َٛٝف حُيَٛ هخّ ُٚ 

كو٤وش ١زغ حُيَٛ رَٛخٕ    ػ٠ِ                                           

 

 ٖٓ ٣ٍِع حَُ٘ ٣لٜي ك٢ ػٞحهزٚ 

 ارخٕ   حٍُِع  ُٝلٜي    ٗيحٓش                                            

 

 ٖٓ حٓظ٘خّ ا٠ُ ح٧َٗحٍ ٗخّ ٝك٢ 

 ٝػؼزخٕ     َٛ   ْٜٓ٘   ه٤ٜٔٚ                                          
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 ًٖ ٣ٍن حُزَ٘ إ حُلَ ٛٔظٚ 

 ٛل٤لش ٝػ٤ِٜخ حُزَ٘ ػ٘ٞحٕ                                           

 

 ٍٝحكن حَُكن ك٢ ًَ ح٧ٍٓٞ كِْ 

 ٣٘يّ ٍك٤ن ُْٝ ٣ٌٓٔٚ اٗٔخٕ                                              

 

  هَم  ؿَٙ   كع  ٣ـَٗي ٫ٝ 

كخُوَم ٛيّ ٍٝكن حَُٔء ر٤٘خٕ                                            

 

 أكٖٔ اًح ًخٕ آٌخٕ ٝٓويٍس

كِٖ ٣يّٝ ػ٠ِ ح٩كٔخٕ آٌخٕ                                              

 

 كخَُٝٝ ٣ِىحٕ رخ٧ٗٞحٍ كخؿٔش

 ٝحُلَ رخُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ ٣ِىحٕ                                            

 

 ٖٛ كَ ٝؿٜي ٫ طٜظي ؿ٬ُظٚ 

ٛٞحٕ    حُٞؿٚ   ُلَ  كَ كٌَ                                           

 

 كبٕ ُو٤ض ػيٝح كؤُوٚ أريح 

ٝحُٞؿٚ رخُزَ٘ ٝح٩َٗحم ؿ٠خٕ                                         

 

 ىع حُظٌخَٓ ك٢ حُو٤َحص ططِزٜخ 

 ك٤ِْ ٣ٔؼي رخُو٤َحص ٬ًٕٔ                                             

 

 ٫ ظَ َُِٔء ٣ؼَٟ ٖٓ طو٠ ٠ٜٗٝ 

 ٝأك٘خٕ    أٍٝحم   أظِظٚ   ٝإ                                          

 

 ٝحُ٘خّ أػٞحٕ ٖٓ ٝحُظٚ ىُٝظٚ 

أػٞحٕ   ػخىطٚ   اًح  ػ٤ِٚ  ْٝٛ                                          

 

 ٓلزخٕ ٖٓ ؿ٤َ ٓخٍ رخهَ كَٜ 
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 ٝ رخهَ ك٢ ػَحء حُٔخٍ ٓلزخٕ                                            

 

 ٫ طٞىع حَُٔ ٝٗخء ٣زٞف رٚ 

 كٔخ ٍػ٠ ؿ٘ٔخ ك٢ حُيٝ َٓكخٕ                                         

 

 ٫ طلٔذ حُ٘خّ ١زؼخ ٝحكيح كِْٜ 

أُٞحٕ    طل٤ٜٜٖ   ُٔض ؿَحثِ                                         

 

 ٓخ ًَ ٓخء ًٜيحء ُٞ حٍىٙ 

 ٗؼْ ٫ٝ ًَ ٗزض كٜٞ ٓؼيحٕ                                             

 

 ٫ طويٖٗ رٔطَ ٝؿٚ ػخٍكش 

 ٤ُٝخٕ    ٓطَ  ٣ويٗٚ  كخُزَ                                            

 

 ٫ طٔظَ٘ ؿ٤َ ٗيد كخُّ ٣وع 

 هي حٓظٟٞ ك٤ٚ آَحٍ ٝاػ٬ٕ                                             

 

 كِِظيحر٤َ كَٓخٕ اًح ٠ًٍٞح 

ك٤ٜخ أرَٝح ًٔخ ُِلَد كَٓخٕ                                              

 

  ٓويٍس       ٓٞحه٤ض  ٨ٍُٝٓٞ

 ٤ِٓٝحٕ     كي  أَٓ ُٚ   ًَٝ                                             

 

 ططِزٚ   رخ٧َٓ   طٌٖ ػـ٬ ك٬

 ك٤ِْ ٣لٔي هزَ ح٠ُ٘ؾ رلَحٕ                                           

 

 ًل٠ ٖٓ حُؼ٤ٖ ٓخ هي ٓي ٖٓ ػُٞ 

 ؿ٤٘خٕ    كووض  ُِلَ إ   كل٤ٚ                                          

 

 ًٝٝ حُو٘خػش ٍحٝ ٖٓ ٓؼ٤٘ظٚ 

ٝٛخكذ حُلَٙ إ أػَٟ كـ٠زخٕ                                    
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 **********************************
 

 

 
 (شعراء العصرالعباسً المسم  االول بجزبٌه   )          انتهى  كتاب 

  (شعراء العربٌة  )          وهو الكتاب  الرابع  من موسوعتً
                          وٌلٌه  الكتاب الخامس منها  

 (شعراء العصرالعباسً المسم الثانً  )                   
.                                 بعون هللا  ومنته 
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             الفهرس 
 

 3الممدمة                                       

 5 المإلؾ فً سطور                          

 9 الشعر فً العصرالعباسً                  

 40الجزء االول                    \ الشعراء  

 42 خالد بن صفوان                            
 54ابو دالمة                                    

 64والبة بن الحباب                            

 77الخلٌل الفراهٌدي                           

 93مروان بن ابً حفصة                      

 103رابعة العدوٌة                              

 112سلم الخاسر                                
 122العباس بن االحنؾ                        

 131 ابو الشٌص الخزاعً                     

 145 بشار بن برد                               

 163ابو نإاس                                   

 173ربٌعة بن ثابت الرلً                      

 188ابان  البلحمً                              
 195االمام الشافعً                             

 209مسلم بن الولٌد                            

 222عمر الشطرنجً                           

 230 ابو العتاهٌة                               

 241علٌة  بنت المهدي                        

 248عبد الملن االصمعً                      
 261دعبل الخزاعً                            

 276ابو دلؾ  العجلً                          

 283 عنان الناطفٌة                            

 294 الفهرس                               
 

 الجزء الثانً  
 

 296ابو تمام   الطابً                         

 309 دمحم عبد الملن الزٌات                 

 322 دٌن الجن                                 

 340 الحسٌن بن الضحان                     

 351علً بن الجهم                            
  364علً بن الرومً                          

 373 البحتري                                  

 384ابن المعتز                                 
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 393بكر بن حماد الزناتً                     

 402الحسٌن الحبلج                           

 417ابن درٌد                                  
 429  (كشاجم )محمود بن الحسٌن الرملً 

  438 الصنوبري                               

 450ابو الطٌب المتنبً                        

 470ابو فراس الحمدانً                      

 481السري الرفاء                            

 489ابو الحسن  الصوفً                    
 494المؤمونً                                 

 499الوأواء الدمشمً                         

 510 السبلمً  البؽدادي                      

 517 ابن وكٌع التٌنسً                       

 525 الخالدٌان                                 

   532ابو الفتح البستً                         

 540    الفهرس                              
         

 

 **************************   

 

 

 

 

 

 

 

     ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٢ٗ٬٤ٌُ
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: حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                 

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ ح٣٫ٔخٕ           

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝح٣٫ٔخٕ            

 2014           ٓ٘خءحص َٓ٘هش            

   2016           ٗزٞ حُل٤خس                 

 

: حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

ُلٖ  -1 ك٢ ح٫ىد ٝح

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف حُو٤ٜيس – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ُ٘وخى ٝحؿِذ . ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ حُٔؼخَٛ  حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ ح٫ىرخء ٝح

ُِـش  ك٢  حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ىد ٝح

ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َٝٗ٘ ك٢ حٍرؼش حؿِحء  رٔـِي٣ٖ   ١زغ   ىحٍ  ىؿِش 

ح٫ٍىٕ  - ٗخَٕٗٝ ُٝٓٞػٕٞ   ػٔخٕ

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

     حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٢ٗ٬٤ٌُ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي          

.ح    حُٔ٘ٔٞرش  ح٤ُٚ  ٣ٝوغ  حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء  

حٍٛٞ ك٢ ح٬ٓ٫ّ -   5

هٜش ٣ٞ١ِش  - ًَحٓش  كظخس  -   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )ح٫ٗو٤خء  -  8

 رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن -   9

ح٫ٍىٕ - ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ -  10

ح٫ٍىٕ - حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ - 11

ُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش     ىٍحٓش  – 12 ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝح

ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ \ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس ١زغ ك٢  حُوخَٛس  ٝر٤َٝص ٝح٣َُخٝ  -  -14

ح٫ٍىٕ - ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس  ١زغ  ىحٍ ىؿِش   ػٔخٕ- 15

ُظـي٣ي  ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 16 ح٫ٍىٕ - حُ٘ؼَحُؼزخ٢ٓ ر٤ٖ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝح

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  -  17

ح٫ٍىٕ  – ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ٝحٓخٍحطٚ   ١زغ ىحٍ ىؿِش  ػٔخٕ  – 18

 (حُٜيٟ )حٛيحٍ ٓـِش -  حَُٔأس حُؼَر٤ش  ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ   َٗ٘ ٌٓظزش ح٫ٓخُٕٝ - 19

 (٣٫ٝش ُّٞ حٗـِْ  ح٤ٌ٣َٓ٫ش )حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢  

 

: ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ

حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ -  1
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حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  2

ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ -  3

ّ حُو٤خٓش -  4 ح٫ٗٔخٕ ٣ٞٝ

حُوِن ٝ حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -  5

٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                      ؿِءحٕ   -  6    

 

 :ك٢ ػَ٘س ٓـِيحص    ٝك٤ٜخ حٌُظذ حُظخ٤ُش   (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

ٍ              ؿِءحٕ - 1 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي ح٫ٝ

ٗؼَحء ٛيٍ ح٬ٓ٫ّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ            ؿِء ٝحكي -2

 ٗؼَحء  حُؼَٜ ح١ٞٓ٫                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ- 3

ٍ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ- 4  ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ ح٫ٝ

ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِءح ٕ - 5

 ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ ح٫ٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِءح ٕ- 6

ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ            ؿِءح ٕ      - 7

 ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ           ؿِء ٝحكي- 8

ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ - 9

ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ - 10

 

 

 

**************************** 
 

 

 
 


