موسوعة شعراء العربٌة
دراسة موسوعٌة لشعراء االمة العربٌة فً عشرة مجلدات

المجلد السابع

شــعراء الفترة الراكـــدة
( المظلمــة )

تا لٌؾ

امٌر البٌـــــان العربً
الدكتور فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
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الممدمة
بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم

الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن والصــــالة والســــالم على
محمــــد الحبٌب المصطفى وآله وصحبه اجمعٌن .
هذا هو كتابً السابع من موسوعتً الثانٌة ( شعراء العربٌــــة )
بعد ان اتممت منها كتاب شعراء الجاهلٌة وكتاب شعراء صدر
االسالم وشعراء العصر االموي وشعراء العصر العباسً االول وشعراء
العصرالعباسً الثانً وشعراء العربٌة فً االندلس وهذا الكتاب اسمٌته
(شعراء الفترة الراكدة (المظلمة ) لما اعترى الشعر والشعراء من ظلم
وضٌم فً هذه الفترة والتً تمتد من دخول المؽول الى بؽداد وتمتد الى
الحكم العثمانً للبالد العربٌة .
ٌحتوي هذا الجزء على ترجمة ذا تٌة وفنٌة الشهر شعراء هذه
الفترة واكثرهم عطاءا واحسنهم نظما واسناهم بداعة وأسماهم بالؼة
واحسنهم تجدٌدا وراًٌ الخاص فً كل منهم .
ولد اعتمدت فً هذا المجلد 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
شعراء العربٌة اهمٌة .
انه نعم المولى ونعم النصٌر
امير البيـــــــان العربي

د .فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً
العراق  -دٌالى  -بلدروز
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أُئُق كٍ ٢طٞه
ٍ٤وح مار٤خ
االٍْ ٝاُِوت \ كبُؼ ٖٗ٤ق اُؾغ٤خ اٌُ٤الٗ٢
اٍْ اُْٜوح \ كبُؼ اُؾغ٤خ
ربه٣ـ اُٞالكح \ ثِلهٝى \ 1944 \7\1
اُجِل \ اُؼوام  -ك٣بُ – ٠ثِلهٝى
أُٜ٘خ\ ٓزوبػل
اُؾبُخ اُضوبك٤خ \ ّبػو ٝثبؽش
كبُؼ اُؾغ٤خ ّبػو ٝثبؽش ٝاك٣ت ػواهٓ ٢ؼوٝف
ٖٓ ٓٞاُ٤ل \ -العراق – دٌالى -بلدروز . 1944
 ٖٓ االٍوح اٌُ٤الٗ٤خ اُزُٜ ٢ب ربه٣ـ ػو٣ن  ٝروعغ ثَ٘جٜب اُ ٠اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ٢اُؾَ٘ٝ ٢اُز ٢اٗغجذ اُؼل٣ل ٖٓ االػالّ ػِٓ ٠و اُؼٖٞه:
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد

 2001م

* أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً"  ،وٌعتبر من امهات الكتب العربٌة فً األدب
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 .
* منح شهادة الدكتوراه فً االداب من جامعة نابلس المرلمة \ 112فً عام \ 2013
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى لالعالم الفلسطٌنً المرلمة \
فً عام 2015
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ 1985

 -عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب منذ 1994
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 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى فً 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسالمٌة عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب عضو المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد االشراؾ الدولً عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب – اتحاد المنتجٌن العرب ( جامعةالدول العربٌة)
 المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرةوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها
 عضو البٌت الثمافً العربً والمستشار االدبً فٌه عضو اتحاد الشعراء العرب (الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد النمـــاد العرب ( الهٌبة المإسسة) عضو اتحاد النمــاد العرالٌٌن ( الهٌبة المإسسة ) 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 الدولً 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 رابطة شعراء المتنبً  -بؽداد عضو رابطة المرطاس والملم -عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن
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 عضو التجمع العالمً للشعراء العرب عضو رابطة شعراء النخبة  -العراقـ

ػٓ ٞٚئٍَخ عٔبػخ ػواه اُضوبك٤خ ٝهئُ ٌ٤غ٘خ االكة ٝاُلٖ \ ػٔبٕ  -االهكٕ

 عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة - عضو مركز النور للثمافة واالعالم ومركزه فً السوٌد عضو شبكة صدانا  -االماراتٌة عضو الملتمى الثمافً العربً ػ ٞٚاُج٤ذ اُضوبك ٢اُؼواه ٢اُز. ٢َٗٞ ٗبئت هئ ٌ٤رؾو٣و ٓغِخ اُٖو٣ؼ اُلَِط٤٘٤خ عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -بؽداد عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً هئ ٌ٤اُ٤ٜئخ اُؼوث٤خ ُزؾو٣و ٓغِخ ٓ٘جو أُزوبػل - ٖ٣اُولًاٙبكخ اُ ٠ػ٣ٞٚزْٓٝ ٚبهًبر ٚك ٢اٌُض٤و ٖٓ أُ٘زل٣بد االكث٤خ ٝاالرؾبكاد ٝاُوٝاث ٜػِ٠
االٗزوٗ٤ذ اٝاُلَ٤جي .
* مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجالت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب – روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور فً السوٌد
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 عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر
الفلسطٌنً محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً
والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة منهم
عماد عبد السالم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجالل الحنفً والكثٌرمن
االدباء والشعراء المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة .
* مولعه على النت كوكل ( اسالم سٌفالٌزٌشن – الحضارة االسالمٌة )
* مدونته على كوكل باسم ( مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً )
* مولعه على الفٌسبن (فالح الكٌالنً ) وله عدة موالع اخرى منها:
(( امٌرالبٌان العربً \ الشعرالعربً -فالح الحجٌة \الموجز فً الشعرالعربً \ مإلفات فالح
نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً  -صفحات شعبة المبدعٌن العرب –فرع العراق وممثلٌاته فً بؽداد
ونٌنوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار واربٌل ))
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ٖٓ ٓئُلبد كبُؼ ٖٗ٤ق اُؾغ٤خ اٌُ٤الٗ٢
ا-اُلٝا ٖ٣ٝاُْؼو٣خ :
1978
ٗلضبد اُوِت
هٖبئل ٖٓ عجٜخ اُوزبٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝؽ ٢االٔ٣بٕ
2010
اُْٜبكح ٝاُٚو٣ؼ
2011
اُؾوة ٝاالٔ٣بٕ
2014
ٍ٘بءاد ْٓوهخ
2016
ٗج٘ اُؾ٤بح
ة – اٌُزت اُ٘ضو٣خ :
- 1ك ٢االكة ٝاُلٖ
- 2رنًوح اُْو٤ن كٓ ٢ؼوكخ اكاة اُطو٣ن – كهاٍخ ٝرؾو٤ن ّٝوػ اُوٖ٤لح
أَُ٘ٞثخ ُِْ٤ـ ػجل اُوبكهاٌُ٤الٗ٢
- 3أُٞعي ك ٢اُْؼو اُؼوث \ ٢كهاٍخ ٓٞعيح ك ٢اُْؼواُؼوث ٢ػجو اُؼٖٞه ثلءا
ٖٓ اُؼٖو اُغبٝ ٢ِٛؽز ٠أُؼبٕو  .اػزجو ا ٝه ٖٓ ْ٤هجَ االكثبء ٝاُ٘وبك ٝاؿِت
أُٞاهغ االكث٤خ ػِ ٠اُ٘ذ اٗ ٚاؽل آٜبد اٌُزت اُؼوث٤خ ك ٢االكة ٝاُِـخ ك٢
ٓٞٙٞع اُْؼو ٝاالكة ْٗٝو ك ٢اهثؼخ اعياء ثٔغِلٛ ٖ٣جغ كاه كعِخ
ٗبّوٞٓٝ ٕٝىػ ٕٞػٔبٕ -االهكٕ
ّ- 4وػ كٞ٣إ اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ٢ّٝ ٢ء ك ٢رٖٞك – ٚكهاٍخ ّبِٓخ ك٢
اكة اُْ٤ـ ػجل اُوبكهاٌُ٤الًٗٞٔ٘ ٢مط ُِْؼواُٖٞكّٝ ٢وػ اُوٖبئل
ا أَُ٘ٞثخ اُ٣ٝ ٚ٤وغ اٌُزبة اهثؼخ اعياء.
 - 5إ ٍٞك ٢االٍالّ
ً - 6وآخ كزبح  -هٖخ ِ٣ٞٛخ
 - 7ػنهاء اُوو٣خ (هٖخ ِ٣ٞٛخ )
 - 8االّو٤بء ( ٓغٔٞػخ هٖٔ هٖ٤وح )
 - 9ثِلهٝى ػجو اُزبه٣ـ
 - 10كهاٍبد ك ٢اُْؼو أُؼبٕو ٝهٖ٤لح اُ٘ضو ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
 - 11اُـيٍ ك ٢اُْؼو اُؼوثٛ ٢جغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
 – 12ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗٞٓٝ ٢هل ٖٓ ٚأُناٛت ٝاُلوم االٍالٓ٤خ كهاٍخ
ّ-- 13وػ اُوٖ٤لح اُؼ٤٘٤خ \ ٓغ كهاٍخ ثؾض٤خ كّ ٢بػوٛب اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ٢
ٓ - - 14ل٘٣خ ثِلهٝى ك ٢اُناًوح ٛجغ ك ٢اُوبٛوح ٝث٤وٝد ٝاُو٣بٗ
ّ - 15نهاد ٖٓ اَُ٤وح اُ٘ج٣ٞخ أُؼطوح ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ -االهكٕ
 – 16اُْؼواُؼجبٍ ٢ث ٖ٤اٌُالٍ٤ٌ٤خ ٝاُزغل٣ل ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
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 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤اُْؼو اُٖٞك٢
 – 18كهاٍبد ك ٢اُْؼواُؼوثٝ ٢آبهارٛ ٚجغ كاه كعِخ ػٔبٕ – االهكٕ
 - 19أُوأح اُؼوث٤خ ك ٢اُْؼواُغبْٗ ٢ِٛو ٌٓزجخ االٓبى - ٕٝإلاهاد ٓغِخ ( اُٖل)ٟ
اُ٘بٛوخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ كٝ ( ٢ال٣خ ُ ًٞاٗغٌِ االٓو٤ٌ٣خ )
طٍٞٞٓ -ػخ اُزلَ٤و أُٞٙٞػُِ ٢ووإ اٌُوٝ ْ٣هل ٕلهٜٓ٘ب اٌُزت اُزبُ٤خ :
عيءإ
 - 1إؾبة اُغ٘خ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 2اُووإ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 3االكػ٤خ أَُزغبثخ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 4االَٗبٕ  ّٞ٣ٝاُو٤بٓخ
 - 5اُقِن  ٝأُؼبك ك ٢اُووإٓ اٌُوْ٣
عيءإ
 ّٞ٣ - 6اُو٤بٓخ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
ك – ٍٓٞٞػخ ( ّؼواء اُؼوث٤خ ) ك ٢ػْوح ٓغِلاد
ّ - 1ؼواء عبٕٞ٤ِٛ
ّ - 2ؼواء ٕله االٍالّ
ّ - 3ؼواء اُؼٖو االٓ١ٞ
ّ - 4ؼواء اُؼٖواُؼجبٍ ٢االٍٝ
ّ - 5ؼواء اُؼٖو اُؼجبٍ ٢اُضبٗ٢
ّ - 6ؼواء اُؼوث٤خ ك ٢االٗلٌُ
ّ - 7ؼواء اُلزوح اُواًلح ٝاُؼضٔبٗ٤خ
ّ - 8ؼو اء اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ
ّ - 9ؼواء اُؾلاصخ اُؼوث٤خ
ّ - 10ؼواء أُؼبٕوح اُؼوث٤خ

أُغِل االٍٝ
أُغِل اُضبٗ٢
أُغِل اُضبُش
أُغِل اُواثغ
أُغِل اُقبٌٓ
أُغِل اَُبكً
أُغِل اَُبثغ
أُغِل اُضبٖٓ
أُغِل اُزبٍغ
أُغِل اُؼبّو

ٝكٜ٤ب اٌُزت اُزبُ٤خ :
عيءإ
عيء ٝاؽل
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيء ٝاؽل
عيءا ٕ
عيءا ٕ

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

9

10

تمهـٌـــــــــــــــــد
التتراوالمؽول الوام من اواسط اسٌا ومن هضبة الصٌن وؼربٌها
يجوج وم أجوج فً الصٌن او هكذا ٌخٌل الً
ومسكنهم االصلً فً مدن أ
تجمعوا بمٌادة ملكهم هوالكو حٌن ضالت علٌهم سبل العٌش فً بالدهم
فؽزوا العالمٌ .تمٌزون بوحشٌة عنٌفة وحب للمتل والموت وٌفرحهم
رإٌة الدماء تسٌل واالرواح تزهك بٌن اٌدٌهم  .للوبهم لاسٌة لساوة
الدهر علٌهم فصبوا جام ؼضبهم وحمدهم على البشرٌة او هكذا وصفهم
التارٌخ .
لادهم هوالكو باتجاه الؽرب فعاثوا فً االرض فسادا وحل الفساد
والمتل والدمار فً البالد اٌنما توجهوا  .فنهبوا كل البالد التً دخلوها من
الهند الى مشارؾ البحرالمتوسط فمد دمروا البالد ولتلوا العباد واكثروا
فها الفساد .
فمد احتلوا كل االمارات والممالن بٌن بالدهم والبحرالمتوسط بما
فٌها خوارزم وسمرق ند وبالد ماوراء النهر وبالد فارس والعراق
والشام وكثٌر ؼٌرها .
دخل المؽول بؽداد سنة  656هجرٌة  1258-مٌالدٌة وفً هذا العام
دخلها الخراب فاحرلوا االموال و الممتلكات والمإن وعاثوا فً البالد
فسادا لتال وتجوٌعا ودمارا ولد وصؾ المإرخون ذلن خٌر وصؾ
والحاجة لذكر مافعلوه فانه كله كان فً االخبار مسطورا .
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لٌل ان من وحشٌتهم احراق المكتبات والكتب ورمٌها فً االنهر
والشوارع واالزلة وان دجلة بمٌت سبعة اوعشرة اٌا م تجري ماءا
احمرا او اسودا لكثرة ما ألمً فٌها من كتب ذابت احبارها وامتزجت
بماء دجلة فتؽٌرت الوان ماء النهر بلون احبارالكتب  .فاي وحشٌة هذه
وكم من العلوم واالداب ذهبت وذابت فٌها.
دامت الفترة المظلمة – كما ٌسمٌها المإرخون -لرابة السبعة لرون
من منتصؾ المرن السابع الهجري الى المرن الثالث بعد االلؾ هجرٌة
الصفٌون واالتر ا ن العثمانًون
.حكم البالد العربٌة المؽول والفرس
وشكلوا دوٌالت كثٌرة تماتلت فٌما بٌنها وكان اهالً هذه البالد واموالهم
واحوالهم اصبحوا ولود هذه النار  .فدمرت كل مالدٌهم من ممتلكات
واموال واحرلت الحرث والنسل واشتد بالناس الفمر وؼلب علٌهم المحط
وعمتهم المجاعة حتى لٌل ان الناس اخذت تنبش المزابل للبحث عن
لمٌمة تسد بها الرمك فاكل وا حتى المطط والكالب و الحٌوانات النافمة
اوالمٌتة وبٌعت االعراض وهتكت جراء لممة العٌش .
وكتب التارٌخ خٌر شاهد على ذلن .
وبهذا فمد تفرلت الدولة االسالمٌة وانشؤت حكومات محلٌة فً كل
بلد وكان الصراع عنٌفا بٌنهم وظهرت النزعات المومٌة وظهرت الدولة
العثمانٌة التركٌة فً تركٌا والدولة الصفوٌة فً اٌران وشرق البالد
االسالمٌة  .والبالد العربٌة باتت فً صراع ممٌت بٌنهما وهذه كانت
فً صراع ممٌت وطوٌل على حساب المذهبٌة والطابفٌة وكان العراق لد
تحمل اشد ثمل هذا الصراع العنٌؾ وفً كل معركة ٌكون ابناإه واموالهم
ولود هذه المعارن فمرة تكون الكفة الرابحة للصفوٌٌن وٌكسبون
المعركة فٌدخلون بؽداد وٌعٌثون فٌها لتال وتشرٌدا ومرة اخرى تكون
للعثمانٌٌن فٌطردون الصفوٌٌن من بؽداد وٌعٌثون لتال وتشرٌدا بالشعب
وهكذا كان العراق ساحة لتال للطرفٌن واصبحت البالد تحت خط الفمر
وانتشرت المجاعة والجهل وكثرت االمراض واالوببة وهكذا فً بمٌة
البالد العربٌة .
فاستٌالء التتار المؽول على البالد وجثم هم على رلاب الناس
بعد ان اذالوهم العذاب الشدٌد ,لٌد هذا االستٌالء السنتهم
واسكتها و ج ّمد عمولهم و لرابحهم جمودا شدٌدا فلم ٌنبػ من
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اال خارجها
الشعراء من ٌستحك الذكر فً داخل مملكة التتار
وخاصة فً العراق والشام ومصر اال انه ال تخلو البالد االخرى
من شعراء مجٌدٌن وباالجمال ٌمكن المول ان حالة الشعر اصابها
الخمول او الجمود وان وجدت فً شخصٌة معٌنة فً بلد ما فمد
اصبح الشعر صناعة لفظٌة .
من سمات هذا العصر ان اختلط الشعر باالدب وللما ظهر
شاعراال جمع الشعر واالدب لذا فمد أ لفت الكتب فً االدب وجمع
الشعر والحكم والمواعظ وحتى النكات وابتذلت الصناعة الشعرٌة
وانتشرت بٌن الناس فتبارى الناس بٌنهم على لول الشعر
المصنوع وحشرت الكلمات حشرا فً لوالب الشعر وموازٌنه حتى
اصبح الشعر ٌمال لمتل ساعات الفراغ وكثر الناظمون حتى من
اصحاب الحرؾ والمهن الحرة كالنجارٌن والخٌاطٌن والدهانٌن
والجزارٌن والعطارٌن وما الٌهم اشبه بحركة الشعر هذا الٌوم
وعلى
على الفٌسبن ٌكتب به من هب ودب على انه شاعر .
العموم كان الشعر كاسدا و ربما ٌمال للتسلٌة فمط  .فاذا نبػ
شاعر ممن ٌمولون الشعر الجٌد فال ٌجد آذانا صاؼٌة الٌه وال
ٌوجد من ٌشجعه او ٌسمعه من الخلفاء واالمراء لٌشحذ لرٌحته
وٌشده الى الشعر ولوله  ,وٌرؼبه فٌه وعساه ان ٌهجر مهنته
فان فعل مات جوعا  .لذا ٌبمى فً مهنته وسبٌل عٌشه اضافة الى
لرب احد الخلفاء او
لوله الشعر او نظمه الشعر واذا ظهر وان ّ
الملون او االمراء شاعرا فانهم ٌمربونه لٌإلؾ لهم الكتب فً
ٌت لذا
التارٌخ اواالدب او العلوم االسالمٌة ولٌست ٌمرب لش اعر ه
فمد كسدت سوق الشعر وفست الطباع .
وفً هذا العصر ونتٌجة للظروؾ الماسٌة التً المت بالشعراء فمد
وجد ضرب من الشعر التضته تلن الظروؾ ونشؤ من فساد اللؽة الفصحى
الذي استشرى نتٌجة اختالط اهل البالد باالعاجم فتولدت طبمة من
الشعراء نستطٌع ان نطلك علٌهم ( المستعجمة ) للٌلوا المعرفة باللؽة
العربٌة الفصحى فٌعمدون ل دخول االلفاظ العامٌة فً شعرهم وخلو
شعرهم من االعراب .
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ورعى عدد من ملون الشام والعراق ومصر وماردٌن الشعراء
فاصبح الشعر سوله رابجة نوعما واتخذوه وسٌلة للتسلٌة والتفكه
وزٌنة للمجالس الن اؼلبهم من اصول ؼٌر عربٌة فتموضت مجالس
االدب والشعر واصبح الناس ؼارلٌن فً الجهل .
اما فً المؽرب العربً فً تونس والجزابر والمؽرب فمد اشتهرت
طوابؾ من الشعراء ٌسمون لصابدهم ( االصمعٌات ) واهل مصر
والشام ٌسمونها ( البدوٌات ) مثال لول احدهم :
تمول فتاة الحً سعدى وهاضها
لها فً ظعون الباكٌن عوٌل
اٌا سابلً عن لبر الزناتً خلٌفه
خذ النعت منى ال تكون هبٌل
ولد تولدت ضروب من الشعر كثٌر ة منها المربع والمخمس الذي
والموالٌا
ٌلتزم فٌه المافٌة الرابعة فً المربع والخامسة فً المخمس
والزجل والسلسلة وكذلن ظهر ما ٌسمى عروض البلد وهو ضرب من
الموشح كمول ابن عمٌر االندلسً الذي هاجرالى المؽرب وسكن مدٌنة
(فاس) ونشر شعره فٌه :
ابكانً بشاطً النهر نوح الحمام
على الؽصن فً البستان لرب الصباح
وكؾ السحر ٌمحوا مداد الظالم
وماء الندى ٌجري

بثؽر

االلا ح

فاستحسنه اهل( فاس ) ونظموا على طرٌمته مع اؼفال االعراب
او لواعد اللؽة فً نظمهم واختلفت االسماء فٌه مثل الكاري والملعبة
والؽزل ومن المزدوج لول شاعرهم ابن شجاع فً هذا المجال وهو من
فحول شعرابهم :
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المال زٌنة الدنٌا وعز النفوس
ٌبهً وجوهار لٌس هً باهٌا
فها كل هو كثٌر

الفلو س
ولوه الكال م والرتب العالٌة

ب بنظم العامة فً الشام ومنها انتمل الى مصر
وهذ النظم كثٌر الشه
وٌمال له (الموالٌا ) ومنها اٌضا  :الموما والكان كان والسلسلة
وؼٌره من االسماء االخرى و من الدوبٌت لول الشاعر:
طرلت باب الخبا لالت من الطارق
فملت مفتون ال ناهب وال سارق
تبسمت الح لً من ثؽرها بارق
رجعت حٌران فً بحر ادمعً ؼارق
وكذلن ظهر التارٌخ الشعري وهو ضبط تارٌخ معٌن لوالعة او
حادثة معٌنة ٌرٌد الشاعر ان ٌثبت تارٌخها وخاصة فً المرون المتاخرة
من هذا العصر واستمر فً العهد العثمانً اٌضا وكثر  ,وهو اتخاذ من
حساب الجمل والحروؾ اساسا فً لٌمة هذه الحروؾ الحسابٌة اذ
وضع السرٌان والعبرٌون لحروفهم الٌاما حسابٌة وكذلن شاع اٌضا فً
العربٌة وضع الٌام للحروؾ العربٌة ونتٌجة جمع هذه الحروؾ ٌظهر
التارٌخ المطلوب وهذا ما استخد مه اهل الحسا ب فً صدراالسالم فً
الدول المجاورة كانوا ٌستخدمون الحروؾ العبرٌة وٌرمزون لكل حرؾ
عدد معٌنا وهو ما استخدمه المنجمون بكثره  .وإلٌضاح ذلن ومافعله
العرافون فً هذه الفترة  ,فان حرؾ الهمزة او االلؾ اثبتوا له لٌمة
حسابٌة \  1والباء \  2والتاء\  3وهكذا فً احتساب حساب الجمل
الصؽٌر  .اما فً حساب الجمل الكبٌر فٌرمز لحرؾ االلؾ او الهمزة
لٌمة حسابٌة \  10والباب \ 20والتاء \  30حتى الى وصلوا الى حرؾ
الراء اثبتو له لٌمة \  100والزاي \  200وهكذا وهذا ما استخدمه
اصحاب علم التنجٌم والحظ واالبراج والسحرة وغيرهم .
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والٌزال لحد هذا التارٌخ موجودا فاذا ا ر اد المرء ان يعرؾ برج ه وال
ٌعرؾ تارٌخ مٌالده فما علً ه اال ان يلٌد اسم ه واسم ام ه واحتساب
لٌمة احرفهما جمعا ثم يلسم مجموع لٌمة هذه الحروؾ على \ 12
والبالً من خارج المسمة هو برج ه  .واعتذران خرجت عن الموضوع
للٌال فمد اضفته للتسلٌة او االستراحة .
نظم شعراء هذا العصر فً معظم أؼراض الشعرالعربً فمثال كان
لشعر الحماسة منزلة عظٌمة بسبب الصراع المابم بٌن العرب المسلمٌن
مع التتار و الفرنجة فً الحروب الصلٌبٌة والنعرات الطابفٌة بٌن
الصفوٌٌن والعثمانٌٌن إذ حمل الشعراء على عاتمهم مهمة تحمٌس الجند
من أجل الجهاد  ،وكانت المعارن التً ولعت بٌن المسلمٌن من جهة
متصفح
والتتار والصلٌبٌن من جهة ثانٌة مادة حٌة لهذه األشعار وال
لشعر الجهاد فً هذا العصر ٌجد كما ً كبٌرا ً من األشعار بعضها ٌبكً
سموط الخالفة االسالمٌة  ،وبعضها ٌدعو إلى الجهاد من أجل استعادتها
نلول الشاعر تمً الدٌن اسماعٌل التنوخً:
أخبار
لسابل الدمع عن بؽداد
ُ
فما ولوفن واألحباب لد ساروا
سرفت
تاج الخالفة والربع الذي ُ
إلفار
به المعالم لد عفّاه
ُ
ومن ذلن أٌضا ً لول شهاب الدٌن محمود الكوفً:
إن لم تمرح أدمعً أجفانً
من بعد بعدكم فما أجفانً
إنسان عٌنً مذ تناءت داركم
ما راله

نظر

إلى

إنسان

وكان الزنكٌون واألٌوبٌون لد تولوا عب ئ الصراع مع الفرنجة  ،و
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الممالٌن لد تولوا عبئ الدفاع عن البالد ومنازلة المؽول  ،ولد استطاع
الملن المملوكً ( لطز) أن ٌمضً على المؽول وٌر ّد زحفهم بعد احتاللهم
حلب وحماة ودمشك ،ولد لام االمٌر ( لطز ) بمتل رسل المؽول الذٌن
جاإوا ٌدعونه إلى االستسالم  ،وكانت ( عٌن جالوت )المعركة الحاسمة
إذ اعتبرت من أهم معارن المسلمٌن  ،مثلها مثل معركة الٌرمون و
المادسٌة والزاللة  ،ومن الشعراء الذٌن ارخوا لتلن الفترة الشاعر
شرؾ الدٌن األنصاري فً مدح المنصور الثانً:
جردت ٌوم األربعاء عزٌمة
ّ

خفٌت عوالبها عن اإلدران

وألمت فً ٌوم الخمٌس مبالؽا ً
فً الجمع بٌن طوابؾ األتران
لعّدت أبطال التتار بصول ٍة

صٌد فً األشران
تركهم كال ّ

ولد فتح الممالٌن بعد (الظاهر بٌبرس )بزعامة المنصور ( لالوون)
طرابلس الشام ،وبناها من جدٌد بعد أن خربها التتار وفتحت (عكا ) من
لبل األشرؾ (خلٌل ابن منصور لالوون) .
ول ّما هاجم الفرنجة مدٌنة ( االسكندرٌة ) عام \767ه جرٌة – 1365
مٌالدٌة أسروا ونهبوا ولتلوا لسما ً كبٌرا ً منها ،رثى شهاب الدٌن ابن
مجلة هذا الثؽر لابالً:
أتاها من اإلفرنج ستون مركبا ً
البر والبحر
وضالت بها العربان فً ّ
أتوا نحوها هجما ً على حٌن ؼفلة
وباعهم فً الحرب ٌصر عن فتر
ولد صور شعر الحماسة األحداث العامة فً ذلن العصر وعبّر عن
اآلالم واآلمال واتجه نحو التصنع والتالعب اللفظً ،ولد كان شعراء ذلن
17

العصر ٌشعرون بالؽربة فً أوطانهم اال أن العواطؾ فً شعر ذلن العصر
كانت صادلة بسبب األحداث الجلٌلة الجسام .
وفً شعرالمدٌح كانت هنان المدابح النبوٌة لٌلت فً مدح الرسول
دمحم علٌه ملسو هيلع هللا ىلص ولد راج سولها بسبب رجوع الناس الى الدٌن بسبب سوء
احوال البالد وكثرة مصاعبها
ولد دفعت هذه العوامل الناس إلى االلتصاق بالدٌن واالستشفاع بالرسول
الحبٌب المصطفى لتفرٌج الكروب والشفاء من االمراض  ،ولد شجع
الممالٌن اتجاه االحتفاالت الدٌنٌة مما جعل هذا اللون من أنشط األلوان
األدبٌة.
من ذلن ما لاله البوصٌري :
أمن تذكر جٌران بذي سلم

مرجت دمعا ً جرى من مملة بدم

أم ه ّبت الرٌ ُح من تلماء كاظم ٍة
وأومض البرق فً الظلماء ومن إضم
ولد حذّر الشاعر فً لصٌدته من هوى النفس فمال:
شب على
النفس كالطفل إن تهمله ّ
حب الرضاع وإن تفطمه ٌنفطم
ّ
فاصرؾ هواها وحاذر أن تولٌه
ّ
إن الهوى ما تو ّل ٌصم أو ٌصم
وكذلن كثر المدح طلبا ً للعطاء والنوال ولبلوغ المراتب الوظٌفٌة عند
السالطٌن ولن تمعد معانٌه عن الشجاعة والكرم والحكم والعلم ،ولد أؼار
شعراء هذا العصر على معانً ؼٌرهم واستباحو ها ورجعوا إلى ظاهرة
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الولوؾ على األطالل أو الؽزل أو وصؾ الطبٌعة .من ذلن لول ابن
كتاب اإلنشاء
نباته مادحا ً الشهاب محمود الشاعر الذي كان من كبار
الملن :
وكاتب سر
إما ٌم إذا ّ
هز الٌراع مفاخرا ً به

الدّهر لال الدهر لست هناكا

علوت فؤدركت النجوم فصفتها

كالما ً ففمت المابلٌن بذاكا

كذلن كثرمدح االصدلاء وااللرٌاء والمعارؾ وؼالبا ً ما ٌكون ألرب إلى
الصدق وإن كانت المبالؽات تؽزو معانٌه ،وتسٌطر علٌه الصنعة الشعرٌة
و البدٌعٌة.
اما فً شعرالوصؾ فمد وصفوا المعارن وما ٌتعلك بها  ،والطبٌعة
وما تحتوي والمظاهر المدنٌة كاألسواق والوالبم واأللم وآالم الجوع
وتملبات الزمن ودلابك االمور.
ٌمول النواجً الماهري فً وصؾ مخدة:
هً نفع ولذة للنفوس
كم ندٌم أراحته باتكاء

وحٌاة و راحة

للجلٌس

وتواضعت عند رفع الرإوس

وٌمول ابن نباته واصفا ً الفمر :
أشكو إلى هللا ما ألاسً

من شدة الفمر والهوان

أصبحت من ذل ٍة وعُري ٍ

واؾ سوى لسانً
ً
ٍ
ما ف ّ

وكذلن الؽزل فمد أكثر منه الشعراء فً العصر المملوكً حٌنا ً
بمصابد مستملة وأحٌانا ً فً مطالع مدابحهم ولد كان الؽزل ٌطل برأسه
من خالل االفتتان والشكوى واللوعة تعبٌرا ً عن المشاعر وٌحمل فً
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طٌاته التملٌد حٌنا ً والتجدٌد أحٌانا ً أخرى ،ولد انطلك شعراء هذا العصر
بؽزلهم من مفاهٌم جمالٌة تملٌدٌة وفٌه وصؾ الحبٌب ؾشبّهوا وجهه
بالبدر والشمس وشعره باللٌل ،ورحٌك الثؽر بالخمر ،ونظرات العٌون
بالسهام والحواجب بالمسً ،ولدّه بالرماح وصدؼه بالعمرب.
ٌمول الشاعر التلعفري :
لو تنعك الشمس لالت وهً صادلة
ً الذي فٌها
م
ً فٌها ،وما ف َّ
ما ف َّ
هبنً أماثلها نورا ً وفرط سنا ً
م ن أٌن أملن معنى من معانٌها
م
المحب بحزن وشوق وصبابة ،وجعلوا المحبيبة لاسٌة
وكذلن جعلوا
ّ
ظالمة ال تلٌن ،وجعلوا وصله أبعد من الثرٌا  .وشكو من متاعب وعثرات
الحب واتهموا العذال بالبالدة ،و أعٌن الرلباء مخٌفة نظارتها حالدة
حاسدة ،وتؽٌرت النظرة لجمال العٌون فاحبوا العٌون الضٌمة
ٌمول ابن نباتة :
بهت العذول ولدر رأي ألحاظها

تركٌة تدع الحلٌم سفٌها ً

فثنى المالم ولال دونن واألسى
هذي مضاٌك لست أدخل فٌها
وفً زٌارة طٌؾ المحبوب وخٌاله فً المنام والٌمظة ٌمول الحلًّ:
ما بٌن طٌفن والجفون تواعد
الرلاد ألنه
إنً ألطمع فً ُّ

فٌفً إذا ُخٌّرت أنً رالد
شرده ٌصار به الؽزال الشار ُد
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و نظرا ً لألحداث الجسام التً مرت على األمة اإلسالمٌة وما حصل
نشط فن الرثاء،
من معارن نتج عنها الموت والمتل والتخرٌب فمد
فمانت فٌه المراثً الخاصة كرثاء االحبة واالباء واالزواج ومن ذلن
رثاء ٌحٌى شرؾ الدٌن لزوجته فاطمة التً عرفت بالفضل والكرم :
وما فاط ٌم إالّ الحور أخرجت
لنعرؾ لدر الحور ل ّمت ردّت
ورثاء صفً الدٌن الحلًّ لعب ٍد مملون له ،ر ّباه من صؽره حتى
صار كاتبا ً فطنا ً:
إذ نبذناه بالعراء سمٌما ً

ه ّد للبً من كان ٌإنس للبً
ونؤى ٌوسفً فمد هذبت عبد منا

ي من حزنه وكنت كظٌما ً

وكذلن رثاء الملون واالمراء وفٌه اإلشادة بصفات المرثً وكرٌم مزاٌاه
من خالل المبالؽة والصنعة من ذلن رثاء الملن المإٌّد اذ رثاه ابن نباتة
فمال فٌه :
لٌت الحمام حبا األٌام موهبة
ؾ

ؾكان ٌفنً بنً الدنٌا وٌبمٌه

لهفً على الخٌل لد ولت صواهلها
ق العزا فهو ٌشبجٌها وتشجٌه
ح
ح َّ
وكذلن نالحظ المدن واالمصاركما فً رثاء بؽداد التً سمطت بٌد المؽول:
إن لم تمرح أدمعً أجفانً
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بعد بعدكم

من

فما

أجفانً

إنسان عٌنً مذ تناءت داركم
نظر إلى إنسان
فما راله
ٌ
وأٌضا ً لول بهاء الدٌن الهابً ٌرثً دمشك:
لهفً على تلن البروج وحسنها

حفّت بهن طوارق الحدثان

كانت معاصم نهرها فضٌة
واآلن صرن كذابب العمٌان
اما الهجاء فمد ظهر بصورته الفردٌة واختفى بصورته الملبٌة وركّز
فً المثالب ومزج السخرٌة.
ولد كثرشرب الخمور وأصبح نوعا ً من التحضر والرلً وانتشرت
فً المجتمع الشبابً فلسفة انهزامٌة تدعوا إلى االستمتاع بالحٌاة لبل
زوالها نتٌجة ماح َّل من تشرٌد ولتل وتدمٌر وخراب ،وكثرت مجالس
النوادي مصحوبة
الخمرة وزال الحٌاء عند بعض الناس فالٌمت
عالنٌة .
بالرلص والؽناء فً المنازل أو على برن األنهار
ٌمول ا

لشاب الظرٌؾ:
ث ّم ؼنًّ لً على لدحً

صبح
ناولٌنً الكؤس فً ال ّ
وتر
واشؽلً كفٌّن فً ٍ

سبح
ال تهدٌّها إلى ال ّ

بالممابل كثر التزمت من الزمن بسبب انتشار الفمر والحرمان
وؼدر الزمانٌ ،مول ابن نباته:
أشكو ألنعمن التً

هً للعفاة سحابب
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العدو
حالً التً ٌرثً
ّ

لها فكٌؾ الصاحب

وذلن الشعراء لالوا فً الطرد والصٌد و وصؾ الخٌول والفهود
والكالب المدربةٌ .مول صفً الدٌن الحلًّ فً وصؾ صمر:
سفابن

فً بحر

والطٌر فً ل ّج المٌاه تسري

كؤنها

حتى إذا الذت بشاطا النهر

دعوت عبدي فؤتى بصمري

من الؽطارٌؾ الثمال الحمر

صبر
مستبعد الوحشة حج ّم ال ّ

وكذلن لٌل الشعر فً األلؽاز واألحاجً مثل لول ابن نباته للؽز
فً (علً):
ً إذا
أموالي ما أس ٌم جل ٌّ

تعوض عن حرفه األول
ّ

لن الوصؾ من شخصه سالما ً فإن للعت عٌنه فهو لً
اما الشعر التعلٌمً وهو شعر المنظومات التً لالها العلماء فً
علوم الصرؾ والنحو والبالؼة والعروض والمنطك والحدٌث والصرؾ
مثل ألفٌة ابن مالن فً النحو والصرؾ:
كالمنا لف ٌ
ظ مفٌ ٌد كاستمم

اسم  ،وفعل ثم حرؾ الكلم

***************************************
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شعراء الفترة الراكدة
او المظلمــة
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رو٤خ ث٘ذ ؿ٤ش االهٓ٘بى٣خ
ٍ ٢ٛذ اُ٘ؼْ اّ ػِ ٢رو٤خ ث٘ذ ؿ٤ش ثٖ ػِ ٢ثٖ ػجل اَُالّ
االٍِٔ ٢ا٧هٓ٘بى ١اُٖٞه . ١ك ٢ٜأّ ربط اُل ٖ٣أث ٢اُؾَٖ ػِ ٢ثٖ
كب َٙثٖ ٍؼل هللا ثٖ اُؾَٖ ثٖ ػِ ٢ثٖ اُؾَ ٖ٤ثٖ ٣ؾ ٠٤ثٖ دمحم ثٖ
اثوا ْ٤ٛثٖ ٓ ٠ٍٞثٖ دمحم ثٖ ٕٔل ٕٝاُٖٞه ١ا َٕ٧إَ ػبئِزٜب ٖٓ
ٓل٘٣خ (ٕٞه ) .
هؽَ ٝاُلٛب اُ ٠كْٓن كُٞلد كٜ٤ب ك ٢اٝافو ٓؾوّ اُؾواّ ٝهَ٤
كٕ ٢لو ٍ٘خ \ ٛ 505غو٣خ ٤ٓ 1111 -الك٣خ ُٔٝب ًَٔ ػٔوٛب صالصخ
ػْو ػبٓب ًبٗذ ٓل٘٣خ ( ٕٞه) هل اؽزِزٜب اُوٞاد اُِٖ٤ج٤خ كٍ٘ ٢خ\
ٛ 518غو٣خ  -كوؽَ ٝاُلٛب ٓغ ػبئِز ٖٓ ٚكْٓن اُ ٠االٌٍ٘له٣خ ؽ٤ش
إجؼ ٘ٛبى هب٤ٙب ٌٍ٘ ٝذ ك ٢اٌٍ٘٩له٣خ .
ْٗؤد ك ٢ث٤ذ صوبكّ ٢ؼو ٝ ١ػِٔٝ ٢هبُذ اُْؼو ٓ٘ن ٕجبٛب
ًٝبٗذ ٗغ٤جخ مً٤خ ؽبكظخ ًبٗذ رْجؼذ ٓ٘ن ٕـوٛب ثبُْؼو ٝرنٝهٜب ُٚ
ٝال ؿواثخ ك ٢مُي  ،كول ًبٕ علٛب أث ٞاُؾَٖ ػِ ٢ثٖ ػجل اَُالّ ٖٓ
اُْؼواء اُجبهى ٖ٣كٓ ٢ل٘٣خ ( ٕٞه ) ً ٝبٕ اثٛٞب اث ٞاُلوط ؿ٤ش
أُؼوٝف ثبثٖ ا٧هٓ٘بىً ١برجب ٝفط٤جب ً ٝبٕ علٛب أث ٞاُؾَٖ ػِ ٢ثٖ
ػجل اَُالّ ٖٓ اُْؼواء اُجبهى ٖ٣كٓ ٢ل٘٣خ ٕٞه ٝهل مًوٛب ػِ٢
أثٛٞبٛو كً ٢زبثٕٝٝ ٚلٜب ثؤٜٗب ٍ٤لح ّؼوٛب ُْ ٣و ُٗ ٚظ٤وا ًٝبٗذ
ٓضولخ صوبكخ ٝاٍؼخ .
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رؼوكذ ػِ ٠أثٛ ٢بٛو أؽٔل اَُِل ٢كزِوذ اُؼِْ ٓ٘ ٝ ٚاػزوف ثٜب
اٍزبمٛب اثٛ ٞبٛو اؽٔل اَُِلٝ ٢ثْؼوٛب ٝأّبك ثْؼوٛب أكثبء آفوٕٝ
ٓضَ اُٖللٝ ١أُ٘نهٝ ١أُولًٍٝ ٢بٗذ ًض٤وح اُؾ٘ ٖ٤اُٜ٘ٛٞٓ ٠ب
االِٕ ٢كٕٞ ٢ه ٝكْٓن ك ٢اُْبّ ٝكٜ٤ب رو: ٍٞ
ٛب َعذْ
ٍٝبّٞ ًٝهْ َٗ ٢ؾ َ ٞأ َ ْ َٛ ٝبِٗ٢
ُ
َ َٜب ٝاُِْ ُٓ َُ ٤ؼز َ ٌِ ٌو
ٝثذُّ أ َ ْهػَ ٠اُ ُّ

ٝثبٕ َ
ٍ ِْٞاٗ٢
ػِّ٘٢
ِ
إطجَبه ١ثؼل ُ
ت أ َ ْعلَبٗ٢
ٝاُلٓ ُغ ُٓ ْ٘ َ
َ ِغ ٌْ ٖٓ ُ
ٍ ْؾ ِ

ٝػبرَجَذْ ُٓ ْوَِزِ٤ٛ ٢لب ً أََُ َّْ ثٜب
أَ
ظ٠
ٗؤ َ ْ٣ذُ ػٌْ٘ ٝك٢
ِ
ا٧ؽْبء َع ْٔ ُو َُ ً
اما رنًودُ أّ٣بٓب ً ُ٘ب

ٍَِلَذْ
َ

اٌَ ٛنَا كِ ْؼ َُ ِفالّ ٍٕ

ثقالّ ِٕ ؟

ػ ْ٘ٞاٗ٢
ََٔٔ ُِ ٢ب أ َ َْٞ ٛاُ ُٙ
ٍ ْو ُْ ِع ْ
ُ ٝ
أَ َ
ػبٕ كٓؼ ٢ػِ ٠ر َ ْـو٣ن َٗ٤بٗ٢

ًٝبٗذ ُٜب اُجواػخ اُزبٓخ ٝهٞح رط٣ٞغ أُؼبٗ٤ً ٢لٔب ّبءد ًٝبٕ
ٗظٜٔب ثل٣ؼب ٓزو٘ب  ٚ٘ٓٝهُٜٞب كٕٝ ٢ق اُطج٤ؼخ :
أػٞا َُٓ٘ب هل أَّ َْوهَذْ أََّ٣ب ُٓ َٜب

ٔبى ف٤ب ُٓ َٜب
َ ِ
ٝػالَ ػَِ ٠ظ ِْ ٜو اُ ِ ّ

هبؽ ِٚ
ٝاُوْ ُٓ ٗٝجز َ ِ
َ ٌْ ثَِ٘ ِْ ٞه أ َ ِ
ُ

ُٔب ثٌ ٠كَ َوؽب ً ػَِ ٚ٤
ؿ َٔب ُٓ َٜب

اُـ٘ اُن ١أ َ ْؽلَاهُُٚ
ٌ
ُّ
ٝاَُّ٘ ْو ِع ُ

ر َ ْوُُِٗ ٞز َ ْل َٓ َْ ٜب ٣وُ ٍُ ٞف َيآٜب
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ٝاُٞه ُك ٣ؾٌٝ ٢ع٘خً ٓؾ َٔ َّوحً

اُؾ٤بء ُِضب ُٜٓب
اٗؾ ََّ ٖٓ كَ ْو ِٛ
ِ

ٝهبٍ اُؾبكع ىً ٢اُل ٖ٣أث ٞدمحم ػجل اُؼظ ْ٤أُ٘نه ١هؽٔ ٚهللا  :إٔ
رو٤خ أُنًٞهح ٗظٔذ هٖ٤لح رٔلػ ثٜب أُِي أُظلو رو ٢اُل ٖ٣ػٔو اثٖ
أؿ اَُِطبٕ ٕالػ اُل ٖ٣هؽٜٔٔب هللا رؼبًُٝ ،٠بٗذ اُوٖ٤لح فٔو٣خ،
ٕٝٝلذ آُخ أُغٌِ ٓٝب ٣زؼِن ثبُقٔو ،كِٔب ٝهق ػِ ٠اُوٖ٤لح هبٍ:
 اُْ٤قخ رؼوف ٛن ٙا٧ؽٞاٍ ٖٓ ىٖٓ ٕجبٛب  ،كجِـٜب مُي ،ك٘ظٔذ هٖ٤لحأفو ٟؽوث٤خ ٕٝٝلذ اُؾوة ٓٝب ٣زؼِن ثٜب أؽَٖ ٕٝق ،صْ ٍ٤ورٜب
اُ ٢ٛٝ ٚ٤رو: ٍٞ
ػِٔ ٢ثٜنا ًؼِٔ ٢ثٜنا ًٝ ،بٕ هٖلٛب ثواءح ٍبؽزٜب ٓٔب َٗجٜب اُ. ٚ٤ًٝبٗذ هل ٍؤُذ اُْ٤ـ آ٩بّ اُؼبُْ أثب اُطبٛو أٍبػ َ٤ثٖ ػٞف
اُيٛو ١ػٖ اُْؼو كوبٍ:
( ً ٞٛالّ إ رٌِٔذ ثؾَٖ كُ ٜٞي ٝ .إ رٌِٔذ ثْ ٍ َّو ك ٜٞػِ٤ي )
َِل - ٢هؽٔ ٚهللا
ٝهل مًوٛب اُؾبكع أث ٞاُطبٛو أؽٔل ثٖ دمحم اُ ِ ّ
رؼبُ – ٠ىٓبٗب ً ثضـو اٌٍ٘٩له٣خ  ،ك ٢ثؼ٘ رؼِ٤وبٝ ،ٙأص٘ ٠ػِٜ٤ب ًٝزت
ثق٣ ٜل ٙكوبٍ :
(ػضود ك٘ٓ ٢يٍ ٌٍ٘ب ،١كبٗغوػ أفٖٔ ،٢كْوذ ٤ُٝلح ك ٢اُلاه فوهخ
ٖٓ فٔبهٛب ٝػٖجز ،ٚكؤْٗلد ّبػور٘ب رو٤خ ك ٢اُؾبٍ ُ٘لَٜب رو:ٍٞ
ُٝ ٞعلد اَُجُ َ٤علد ثقل١

ػٙٞب ً ػٖ فٔبه رِي اُ٤ُٞلح

ً٤ق ُ ٢إٔ أهجَ اُ ّٞ٤هعالً
ٌٍِذ كٛوٛب اُطو٣ن اُؾٔ٤لح
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)

ٝه َ٤إ اُوب ٢ٙأث ٞاُوبٍْ ؽٔيح ثٖ اُوب ٢ٙػِ ٢ثٖ ػضٔبٕ
أُقي ٢ٓٝأُـوث ٢أُٖوٝ ،١هل ٝكل اُ ٠كْٓن كّ ٢ؼجبٕ ٍ٘خ اؽلٟ
ٍٝجؼٝ ٖ٤فَٔٔبئخ ثٌواٍخ كٜ٤ب ّؼو رو٤خ ث٘ذ ؿ٤ش ٝ ،هل ٍٔؼٜ٘ٓ ٚب،
ٝفطٜب ػِ ٚ٤ثَٔبػٜ٘ٓ ٚب ،ثزبه٣ـ ٓؾوّ ٍ٘خ رَغ ٍٝزٝ ٖ٤فَٔٔبئخ
ثبٌٍ٘٩له٣خٝ ،أْٗل مُي هٝا٣خ ػٜ٘ب .
رٞك٤ذ كٓ ٢ل٘٣خ (االٌٍ٘له٣خ) ثٖٔو ك ٢أٝائَ ّٞاٍ ٍ٘خ - 579
٤ٓ 1183الك٣خ ٝه َ٤ك ٢هٝا٣خ افوٍ٘ ٟخ\ ٛ 581غو٣خ1185 -
ٓ٤الك٣خ .
ٗظٔذ اُْبػوح رو٤خ االهٓ٘بى ١هٖبئل ك ٢اُٜغبء ٝأُل٣ؼ ٝك٢
اُـيٍ أؽ٤بٗب ٝك ٢أُؼبهى ٝأُالؽْ أٚ٣ب ٝك ٢اُلقو ًٝبٗذ ُٜب
اُجواػخ اُزبٓخ ٝهٞح رط٣ٞغ أُؼبٗ٣ ٢زٔ٤ي ّؼوٛب ثجالؿزٝ ٚاٍِٞث ٚاُغ٤ل
ٓٝؼبٗ ٚ٤اُوائؼخ ًٝبٗذ ُٜب اُوبثِ٤خ ػِ ٠رط٣ٞغ ّؼوٛب ً٤لٔب ّبءد
ًٝبٕ ٗظٜٔب ثل٣ؼب ٓزو٘ب هبُذ ك ٢اُلقو :
اظٜبه ِػ ِْ ِٔٚ
كؼ٤ت ػِ ٠اَٗ٩بٕ
ُ
َ
كَ َلرْ َي ؽ٤بر ٢هل روَ َّل َّ هجِ٘ب
ف كٓ ٢ل٣ؾ ِٚ
أؽو ٌ
ُِٔٝز٘جُ ٢
أ َ ُه ٢ٗٝكزبحً ك ٢ىٓبٗ ٢رَلُٞهُ٘٢

ػ
أَثب ُِغ ِ ّل ٛنا ٓ٘ي أ ّْ أ ْٗذَ ر َ ْٔ َي ُ
ٖؾٞا
ْؽ ْٜهٝ ٌّ ٞهبُٞا كؤ َ ْك َ
آَُ ٠ل ِ
ن أ َ َْ ٝ
َ ِٚ
ؼ
ػِْ َٗ ٠ل ِ
ُ ٙ
ثبُؾن ٝاُؾ ُّ
ِّ
ػ
ٝر َ ْؼُِ ٞػِِ ٠ػ ِْٔٝ ٢ر َ ُْ ٜغٝ ٞر َ ْٔ َل ُ

ٝه َ٤أٛلد اُ ٠ثؼ٘ ا٧كب ( َٙرٞرب ) أ ( ١رٌ ،) ٢كٌزت اُٜ٤ب ٣و: ٍٞ
َٝرٍُ ٞ
اؽٔواه ِٙ
د أَرَبٗب ٓب ُإ ُٙك٢
ِ

ًَل َْٓ ِؼ ٢ػِ ٠اَ٧ؽجبة ؽ ٖ٤ر َ َو َّؽُِٞا
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ٛل٣خ ٖٓ كبكَذْ عٔبالً ٝكط٘خً
ػ ِل َٓذْ ٗلَ ٢رَلَ ُّ
َِٜٚب اُن١
كال َ

أُ٘٤و ٝأ َ ْع َٔ َُ
ٝأث ٖٓ ٠ٜاُجَل ِْه
ِ
ٕ ِل ٢ػٖ َٓلَاْ ٣َ َٝ ٙؼلٍِ
ٖو َْ ٝ
ُ٣وَ ِ ّ

كٌزجذ اُّ ٚ٤بػور٘ب رو٤خ رو: ٍٞ
َُُ٘ٚ
ف ُؽ ْ
أربٗٓ ٢لٌ ٣ؼ ْ ُ٣ق ِغ َُ اُ َط ْو َ

ٌٛ
ِ ِ ٢ٛه ْو ِ
ثّ ِ ِ ٢ٜ
اُله كّ ٢
ًٔضَ ّ

ٝه َ٤أػبهد اثٖ ؽو٣ي ككزوا ً كّ ٢ؼوٛب  ،كؾجَ ٚػ٘ل ٙأّٜواً
كوبُذ ك: ٚ٤
هَ ُن ١ٝاُؼِْ ٝأ َِ ٛاُ٘٠ٜ
كبٕ رُؼ٤وُ ُٙٝن ١كط٘ ٍخ
ٖ ِؾْْ ٌُ ٢
ِ ٝا ْٕ رَؼُٞكُٝا ثَ ْؼ َل ُٗ ْ

ََ ٣ْ ٝؾ ٌُ ُْ ال ر َ ْجنُُُٞا ككزوا
َ ٚأ َ ْ
ّ َُ ٜوا
ال ث ّل َ أ َ ْٕ ْ َ٣ؾ ِج َ
رقبُل٢ٗٞ

كبُجوا َء

اُجَوا

ُٜٝب ٖٓ هٖ٤لح افو: ٟ
َ
فبٕ أ َ ِفالَّئِٓٝ ٢ب ُف ْ٘ز ُ ُْْ ٜ
ّ ًُ ٝل َِه اُُّ ٞك اُول ُْ ٣اُن١

ٝأ َ ْث َو ُىٝا
ٕ ِل٤نْ
ُِْو ٝعٜب ً َ
ِّ
هل ًبٕ هِلْٓب ً ٕبك٤ب ً ًبُوؽ٤ن

ٝثبػل ٢ٗٝثؼل هُ ْوثْْ ُٜ َُ ٢
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ََ ٝؽ َُِّٔ ٞا
هِجٓ ٢ب ال أ ُ ِ٤ٛنْ
َ
ٝافزْ ثؾض ٢كٛ ٢ن ٙاالث٤بد ك ٢اُؾ٘ ٖ٤اُٜ٘ٛٞٓ ٠ب:
ٗؤ٣ذُ ٓٝب هِج ٢ػٖ اُ٘ؤ ِ ١ثبُوا٢ٙ
ٝاٗ٢

م
ُْٔزب ٌ

اُْٜ٤

رـزوه ٓ٘ ٢ثٖلّٝ ١اػوا٢ٙ
كال
ْ

ٓزْ٤
اٗ
ٝهل ٛؼ٘ٞا هِج٢
ػو ِ
ثؤٍٔو ّ
َ

اما ٓب رنًودُ اُْب َّ ٝأَِٚٛ

اُيٖٓ أُب٢ٙ
ثٌ٤ذُ كٓب ً ؽيٗب ً ػِ٠
ِ

كْٓن ًؤٗ٘٢
ْ ٓٝن ؿجذُ ػٖ ٝاك١
َ
أث٤ذُ أهاػ ٢اُ٘غ َْ ٝاُ٘غ ُْ هاً ٌل

اؿٔبٗ
٤ٛت
ٓوِز٢
ٝهل ؽغجٞا ػٖ
ِ
َ
ّ

م ٓ٘ ِّ ِِ ُْ ُِ٣ ْٜث٘بظو١
كٛ َٜبه ٌ
رغو َك ٕبهٓب ً
ُؼ َّ اُِ٤بُ ٢إٔ ِ ّ

ثٔوواٗ
ٗ هِجّٞ٣ ًَ ٢
ْ ُ٣و َو ُ
ِ

أًضو أؿوا٢ٙ
كبٕ ُوب َء
ِ
اُط٤ق ُ
اُج ٖ٤أ٣ ٝوُٜ ٢ٚب ؽٌ ُْ هب٢ٙ
ػِ٠
ِ

**************************
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٣ؾ ٠٤ثٖ ٍٞ٣ق اُٖوٕو١
 ٞٛاث ٞىًو٣ب عٔبٍ اُل٣ ٖ٣ؾ ٠٤ثٖ ٍٞ٣ق ثٖ ٣ؾ ٠٤ثٖ ٖٓ٘ٞه
ثٖ أُؼٔو ػجل اَُالّ اُٖوٕو ١اُجـلاك ١االٖٗبه١
ُٝل ك ٢هو٣خ (ٕوٕو) اُوو٣جخ ٖٓ ثـلاك ٍ٘خ ٛ 588غو٣خ -
٤ٓ 1192الك٣خ  .رجؼل ػٜ٘ب ثلوٍق . ٖ٤اهرؾَ ٖٓ اُوو٣خ  ٌٍٖٝثـلاك
ًٝبٕ ٙو٣وا ٓ٘ن ٛلُٞز. ٚ
كهً ٝرؼِْ ك ٢ثـلاك ؽزٕ ٠به ػِٔب ٖٓ اػالّ اُِـخ ٝاالكة
ٝاُلوٝ ٚاَُ٘خ ٝاُيٛل ٝاُزٖٞف ٝ .هل ٗظْ هٖ٤لر ٚك ٢أُُٞل اُ٘ج١ٞ
َُ٘خ\ ٛ 649غو٣خ  ،ك ٢مًو ٟأُُٞل اُْو٣قٜ٘ٓ ،ب :
ٝاُؼغْ
ة
٣ب
َ
ِ
ّٜو ِٓ ُٞل ف٤و اُؼُو ِ
ٗ٧ذَ ؽوب ً هثُ ٤غ اُلَِ ٚ
ٝاُ٘ؼْ
ِ
ثْور٘ب

ٗٞه ِٛؼزِ ِٚ
ُ
ث٘جٍ ٢
اُظِْ
ػٖ اُجَ٤ط ِخ عالّ ؽ٘لً
ِ

٣ٝو ٍٞك ٢آفوٛب:

33

ال ىُذ كٗ ٢لؾبد اُولً كٓ ٢ل ٍك
ٗؼْ
ٓ ٖٓٝي٣ل اُوٙب ٝاُووة كِ ٢
ٗٝبٍ ٖٓ كٓ َٚب أػط٤ذ آُي ٝاُـ
ثبُنْٓ
أثواه إٔؾبثي أُٞكٕٞ
ِ
ٝاُزبثؼ ٕٞثبؽَبٕ ٤ْٓٝقخٌ
ثٜلْٜ٣
اُ ٠اُطو٣وخ كُٗٞب
ِ
ًبُؼبهف اُؼلٍ ربط اُؼبهك ٖ٤اث٢
ِ
اُٞكبءٝ ،اُوطت ػجل اُوبكه اُؼِْ
ًٝبثٖ اكه ٌ٣م ١اُؾبٍ اُْ٤ٜو أر٠
َ
ٍوْٛ
ػ٘ٞإ
كٌبٕ ثؼلُْ ٛ
ِ
ٓب ىاٍ ٓزجؼب ً
آصبه ّوػزي اُـ
َ
ـجٚ٤بء ٝػٖ ؽٌٜٔب أُؾٔٞك ُْ ٣قْ
َ
أٓزي
كٝ ْٜأٓضبُ ْٜأػ٤بٕ
اُ٘ياع ٖٓ ػوة ػوثبء أ ٝػغْ
ك ًَ ٢ػٖو ُ٘ب ٓ٘ٛ ًّٞٔ ْٜلٟ
اما ػو ٟاُغلة َ٣زَو ٠اُؾ٤ب ثْٜ
ٝإ ٛـ ٠ؽبكس ػنٗب ثٝ ْٜاما
ؽِٞا هجٞه ْٛػنٗب ثزورجزْٜ
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ٖٗلٓ ْٜ٤ب ؽ٘٤٤ب ٝكٗب كبما
ٓز٘ب ٗٔٞد ػِ ٠افالٓ ؽجْٜ
ٕؾت اُْ٤ـ ػِ ٢ثٖ اكهٛٝ ٌ٣نا  (ٞٛاث ٞاكه ٌ٣أُلكٕٞ
كٓ ٢ل٘٣خ ثؼوٞثخ رِٔ٤ن اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ ٢اُؾًَ٘ٝ ) ٢بٕ مً٤ب
٣زٞهل ٗٞهاًٝ ،بٕ ٘٣ظْ ػِ ٠اُجلٜ٣خ ٍو٣ؼب أّ٤بء ؽَ٘خ كٖ٤ؾخ ثِ٤ـخ،
ٝهل ٗظْ اٌُبك ٢اُن ١أُلٞٓ ٚكن اُل ٖ٣ثٖ هلآخٓٝ ،قزٖو اُقوهٝ ٢أٓب
ٓلائؾ ٚك ٢هٍ ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٤وبٍ اٜٗب رجِؾ ػْوٓ ٖ٣غِلآٝ ،ب اّزٜو ػ٘ٚ
أٗٓ ُْ ٚلػ أؽلا ٖٓ أُقِٞه ٖٓ ٖ٤ث٘ ٢آكّ اال االٗج٤بء.
ٝهق أثٔ٤ٍِ ٞبٕ عٔبٍ اُل ٖ٣اُٖوٕوٓٞ٣ ١ب ػِ ٠أُ٘جؤُٝب ٝهق
هبٍ اهرغبال ٣ ُْٝله ك ٢فِل ٙإٔ أؽلا ٌٍ٤زت ه:ُٚٞ
ت اُنُُّٗٞثَب
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل اَُّنَِ ًَ ١
َ َ
ٕ َّلرْْ ُٚآَ َ ٧بِٗ ٢أ َ ْٕ َ٣زُٞثَب
ََ ٝ
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل اَُّنِ ١أ َ ْ
َ ٙؾَ ٠ؽ ِيً٘٣ب
ػََِ ٠ى َّالرِ ِ ٚهَ ِِوًب ًَئِ٤جَب
َ
ػَِ ِْٚ ٤
ٍ ِط َودْ َ
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل اَُّنُِ ١
اُوهِ٤جَب
َ
ق َُ ْْ َ َ٣ق ْ
ٕ َؾبئِ ُ
ق كَِٜ ٤ب َّ
ٍ ًّوا
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل ا ُْ َُُِٔ ٢ء َ
ػ َ
ٖ ْ٤ذُ ِ
كَ َٔب ُِْ ٢اَ َٕ ٥ال أ ُ ْثلِ ١اَُّ٘ ِؾ٤جَب
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل ا ُْ ُٔلَ ِ ّو ُ
َ ٛ
ػ ُٔ ِو١
ع ُ
ٙب َ
ْ٤جَب
ع اُ َّ
كََِ ْْ أ َ ْه َ
ْجِ٤جَخَ َٝا ُْ َٔ ِ
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ن ِثُِ ّظِ َث ْؾ ٍو
أََٗب ا ُْ َؼ ْج ُل ا ُْـَ ِوُ ٣
أَ ُِٕ ٤ؼ َُ ُوثَّ َٔب أ َ ُْوَِ ُٓ ٠غ٤جَب
َ ِو ْٖ ِٓ ُْ ٤ا ُْ َق َطبَ٣ب
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل اُ َّ
ٌ اُ َّط ِج٤جَب
َٝهَ ْل أ َ ْه َج ِْذُ أ َ ُْز َ ِٔ ُ
بً
ق ػ َْٖ أ ُ َٗ ٍ
أََٗب ا ُْ َؼ ْج ُل ا ُْ ُٔ َقَِّ ُ
ٝف َٗ ِٖ٤جَب
َؽ َْٝ ٞا ِٓ ْٖ ًُ ِ َّ َٓ ْؼ ُو ٍ
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل اُْ َِّوُ ٣ل َظَِ ْٔذُ َٗ ْلَِ٢
َٝهَ ْل َٝاكَ ْ٤ذُ ثَبثَ ٌُ ْْ ُِٓ٘٤جَب
٤و َٓ َلكْدُ ًَ ِلّ٢
أََٗب ا ُْؼَ ْج ُل ا ُْلَ ِو ُ
ػِّ٘ ٢ا ُْ ُق ُ
طٞثَب
اَُ ْ ْْ ٌُ ٤كَب ْككَؼُٞا َ
ػ ْٜلًا
َّاه ًَ ْْ ػَب َٛلْدُ َ
أََٗب ا ُْـَل ُ
بء ِث ًَِ ٚنُٝثَب
َْ٘ ًُ ٝذُ َ
ػَِ ٠ا ُْ َٞكَ ِ
٤غ
ٞه ََ ْٖ ِٓ ٢ُِ َْ ٛ
أََٗب ا ُْ َٔ ُْ ٜغ ُ
ّ ِل ٍ
ٕب ٍِ ُِ ٢ا ُْ َؾ ِج٤جَب
 ُْ ِِّ ٌَ ُ٣كِ ٢ا ُْ َِ ٞ
أََٗب ا ُْ َٔ ْو ُ
به َؽ ِْٔ٘٢ِِْ٘ ِٕ َٝ ٢
طُ ٞ
ع كَ ْ
َ ِْو ِٓ ْ٘ َي ُِ ٢كَ َو ًعب هَ ِو٣جَب
َّ َ٣ٝ
أََٗب ا ُْ ُٔ ْ
ػ ْل ًٞا
َ ٚط ُّو أ َ ْه ُع َ ْ٘ ِٓ ٞي َ
َْ َ٣ ْٖ َٓ ٝو ُعِ ٞه َ
َ ٙ
بى كََِ ْٖ ِ َ٣ق٤جَب
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ػ ُٔ ٍو رَوَ َّ
٠ٚ
ٍلََ ٠
ػَُِ ٠
كَ َ٤ب أ َ َ
ِت ِث َِّ ٚاال اُنُُّٗٞثَب
َ ْْ َُٝأ َ ًَْ ْ
بعََِِ٘ٔ َٓ ٢بدٌ
َٝأ َ ْؽنَ ُه أ َ ْٕ ُ٣ؼَ ِ
ٖ َو ِػ ِ ٚاَُِّ ِج٤جَب
َ ُ٣ؾ ُِ ّ٤و َْ َٓ ٍُ ْٞ ٛ
َ٣َ ٝب ُؽ ْيَٗب ُِْ َْٗ ْٖ ِٓ ٙوَ َٝ ١ؽْ ِْو١
ِثْ َ٣ ٍّ ْٞ َ٤غؼَ َُ ا ُْ ُِْ ٞل َ
ّ٤جَب
َإ ِ
بهدْ
رَلَ َّط َودْ اُ َّ
َ َٔب ُء ثِ َِ َٓ َٝ ٚ
ٕجَ َؾذْ ا ُْ ِغجَب ٍُ ِث ًَِ ٚضِ٤جَب
َٝأ َ ْ
امَا َٓب هُ ْٔذُ َؽ َْ ٤واًٗب َظ ِٔ٤ئَب
ٍ ِِ٤جَب
َؽ ِ
ف ػ ُْوَ٣بًٗب َ
٤و اُ َّط ْو ِ
َ َ
َب ِث٢
َ٣َ ٝب َف َغ َال ُ ْٖ ِٓ ٙهُ ْجؼِ ا ًْ ِز َ
ق ا ُْؼُُٞ٤ثَب
امَا َٓب أ َ ْثلَدْ اُ ُّ
ٖ ُؾ ُ
ػ ْل ٍٍ
ة َ
َِ ٝمَُّ ِخ َٓ ْٞهِ ٍ
ق َِ ٝؽ َ
َب ِ
أًَ ُ
َ٤جَب
ُِ ٕٞث َِ ٚ
ػَِْ َٗ ٠لََِ ٢ؽ ِ
ََ٣ٝب َؽنَ َهاٍ َٗ ْٖ ِٓ ُٙبه رََِ َّظ٠
امَا َىكَ َودْ َٝأ َ ْهَِوَذْ ا ُْوُُِٞثَب
َن َ
ؿ ًْ ٤ظب
رٌََب ُك امَا َثلَدْ ر َ ْْ٘ ُّ
ػََِ ً ْٖ َٓ ٠
َ
َبٕ ظ َّال ًٓب ُٓ ِو٣جَب
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ت ا ُْ َق َطب َ٣ب
كَ َ٤ب َٓ ْٖ َٓ َّل ِكْ ًَ ٢
َ ِ
ُف َطب ُٙأ َ َٓب أَََٗ َُ ٠ي أ َ ْٕ رَزُٞثَب
اع َْ ٜل كَ ِبَّٗب
أ َ َال كَب ْه ِِ ْغ َٝر ُ ْت َْ ٝ
َهأَ َْ٘٣ب ًُ ََّ ُٓ ْغز َ ٍِ ٜل ُٓ ِٖ٤جَب
ٕب ِكهًب ِك ٢ا ُْ َؼ ْي ِّ َٝا ْه ِٖ ْل
َٝأ َ ْه ِج َْ َ
بً ٙوا ػ َِط ًوا َه ِؽ٤جَب
َعَ٘بثًب َٗ ِ
ٖب ُِ ِؾ َ
 ٖ٤أ َ ًفب َِ ٝف ًّال
ََّ ُِِ ُْٖ ًٝ
َ ُْٖ ًٝكِِ َٛ ٢ن ِ ٙاُ ُّل َْٗ٤ب َ
ؿ ِو٣جَب
ْ ٍخ َعجَبًٗب
بؽ َ
َ ُْٖ ًٝػ َْٖ ًُ ِ َّ كَ ِ
َ ُْٖ ًٝكِ ٢ا ُْ َق ِْ ٤و ِٓ ْولَا ًٓب َٗ ِغ٤جَب
٘
ََ ٝال ِؽ ْع ِىَ٘٣خَ اُ ُّل ْٗ َ٤ب ِثجُ ْـ ٍ
ػ ْجلًا اَُ ٠ا ُْ َٔ َْ ٠َُٞؽ ِج٤جَب
رٌَ ُْٖ َ
كَ َٔ ْٖ ْ َ٣قجُ ْو َى َف ِبهكَ َٜب ِ َ٣غ ْل َٛب
ُٓ َقب ُِجَخً ُِ َطب ُِ ِج َٜب َفُِٞثَب
َُ ٝ
٘ ػ َْٖ ا ُْ َٔ َؾ ِبه ِّ ِٓ ْ٘ي َْ ٛوكًب
ؿ َّ
اُو ُع ََ ْاِ َ ٧ه٣جَب
ًَ ٞ ُٔ ٛؽب ْ َ٣لزِ ُٖ َّ
ٍ ِل َ
ة
ًَ ٕٞؤ ُ ْ
ؿب ٍ
كَ َقبئَِ٘خُ ا ُْؼُِ ُ٤
امَا َٓب أ ُ َِِْٔ ٛذْ َٝصَجَذْ ُٝصُٞثَب
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٘ كُ ُ
َْ ٣َ ْٖ َٓ ٝـ ُ
ػ ْ٘ َٜب
ف َ
ْ ٚ
 ٍَ ٞٚاُ َّط ْو ِ
ِ َ٣غ ْل كِ ٢هَ ِْ ِج َِ ٚه ًْ ٝؽب َ٤ِٛ ٝجَب
َبَٗ َي كََِ ً ٢ال ٍّ
ََ ٝال ر ُ ْط ِِنْ ُِ َ
ػَِ َْ ٤ي أ َ ْؽوَبكًا َُ ٝؽ ٞثَب
ُ َ٣غ ُّو َ
َبُٗ َي ًُ ََّ َْ ٝه ٍ
ذ
ََ ٝال َْ ٣ج َوػْ ُِ َ
َّللاِ َهَّ٣بًٗب َه ِ٤ٛجَب
ِث ِن ًْ ِو َّ
ٍل ً
ُٝال
ََ ٝ
ٕ ِ َّ امَا اُ ُّل َع  ٠أ َ ْه َف ُ ٠
ََ ٝال ر َ ْ
َ ٚغ ْو ِث َِٝ ٚرٌَ ُْٖ َُٞ٤ٛثَب
َب امَا أُِ ٝػ٤ذَ هَ ْج ًوا
ر َ ِغ ْل أ ُ ْٗ ً
َ٤جَب
ّ َو َٝاَُّ٘ ِ
به ْهذَ ا ُْ ُٔؼَب ِ
َٝكَ َ
ٍز َ َط ْؼذ ر َ ِغ ْل ُِ ٙه ًّ٣ب
َُ ٝ
ٕ ْْ َٓب ا ْ
ٍ ِـ٤جَب
امَا َٓب هُ ْٔذَ َظ ْٔ آًٗب َ
ٍ ًّوا ََ ٝع ًْ ٜوا
َُٓ ُْٖ ًٝز َ َ
ٖ ِ ّلهًب ِ
ٍ ْٔ ًؾب َُٞٛ ٝثَب
ََ ٝال ر َ ْج َق َْ ََ ُْٖ ًٝ
ر َ ِغ ْل َٓب هَ َّل َٓزَْ٣ ُٚل َ
َاى ِظ ًّال
امَا َٓب ا ْ
بً ا ٌُْ ُُوٝثَب
ّز َ َّل ِثبَُّ٘ ِ
َ َغبَ٣ب مَا َؽَ٤بءٍ
َ َٖ اُ َّ
ََ ُْٖ ًٝؽ َ
َب َ
ؿ ُ
ٞٚثَب
٤ن ا ُْ َْ ٞع َِ ٚال َ
ََ ِِ ٛ
ّ ٌِ ً
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ك٤ب ٓٞال ١عل ثبُؼلٝ ٞاهؽْ
ػج٤لا ً ُْ ٣يٍ  ٢ٌْ٣اُنٗٞثب
ٍٝبٓؼ ٛلٞرٝ ٢أعت كػبئ٢
كبٗي ُْ ريٍ أثلا ً ٓغ٤جب
ك ٢ف٤و اُقِن ٛوا ً
ِ ّٝلّغ ّ
ٗج٤ب ً ُْ ٣يٍ أثلا ً ؽج٤جب
 ٞٛاُٜبك ١أُْلّغ ك ٢اُجوا٣ب
ًٝبٕ ُ ْٜهؽٔ٤ب ً َٓزغ٤جب
ػِ ٖٓ ٚ٤أُٝ ًَ ٖ٤ٜٔه ٍ
ذ
ٕالح رٔ ٨اًٞ٧إ ٤ٛجب
ُٔٝب كفَ اُززبه اُ ٠ثـلاك كعا ٙثبُؾٞٚه اُ ٚ٤ماهئٜب (ًوٓ ٕٞثٖ
ٛالً )ٞكؤث ٠اُٖوٕو ١إٔ ٣غ٤ت اُٝ ،ٚ٤أػل ك ٢كاه ٙؽغبهح  ،كؾٖ٤
كفَ ػِ ٚ٤اُززبه كاه ٙهٓب ْٛثزِي االؽغبه ك ْْٜهإ ًٝعٔبػخ ٓ٘، ْٜ
كِٔب فِٖٞا اُ ٚ٤هزَ ثؼٌبى ٙأؽل ، ْٛصْ هزِ٤ّٜ ٙٞلا  ٖٓ ُٚٝاُؼٔو صٔبٕ
ٍٝزٍ٘ ٕٞخ.
ًٝبٕ اٍزْٜبك اُٖوٕوٍ٘ ١خ \ ٛ 656غو٣خ ٤ٓ 1258-الك٣خ ّٞ٣
اٍزْٜل د ثـلاك ػِ٣ ٠ل ٞٛالً. ٞ
هبٍ ػ٘ ٚاثٖ ًض٤و:
( اُٖوٕو ١أُبكػ  ,أُبٛو  ,م ٝأُؾجخ اُٖبكهخ ُوٍ ٍٞهللا ِٕ ٠هللا
ػِْ٣ . ٍِْٝ ٚ٤ج ٚك ٢ػٖو ٙثؾَبٕ ثٖ صبثذ ه ٢ٙهللا ػ٘)ٚ
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ٝهبٍ اثٖ اُو ْ٤ك: ٚ٤
( ؽَبٕ اَُ٘خ كٝ ٢هز ٚأُزلن ػِ ٠هج ُٚٞاُنٍ ١به ّؼو٤َٓ ٙوح
أٌُْ ك ٢ا٥كبم ٝارلن ػِ ٠هج ُٚٞاُقبٓ ٝاُؼبّ أ ١ارلبم ٣ ُْٝيٍ
ْ٘٣ل ك ٢أُغبٓغ اُؼظبّ ٝال ٌ٘٣و ػِ ٚ٤أؽل ٖٓ أًٝ . َٛبٕ ٓؼظْ
ّؼو ٙكٓ ٢لػ هٍ ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلصٝ ،كٞ٣اٗ ٚك ٢مُي ْٜٓٞه ٓؼوٝف ؿ٤و
ٌٓ٘و٣ٝ ،وبٍ اًٗ ٚبٕ ٣ؾلع ٕؾبػ اُغٛٞو ١ثزٔبٓ ٚك ٢اُِـخ).
٣زٔ٤ي ّؼو ٙثبَُالٍخ ٝاُجالؿخ ٝهل ٛلؼ كٞ٣اٗ ٚثوٖبئل كٓ ٢لػ
اُؾج٤ت أُٖطل ٠دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .

روى اصبها ك٤٘٣خ ُٝـ٣ٞخ ٝاكث٤خ ًض٤وح ٜٓ٘ب :











دٌوان الصرصرى
معارج األنوار فً سٌرة النبً المختار
نونٌة الصرصري
لصٌدة فً مدح النبى الصرصرى.
المختار من نظم الشٌخ ٌحٌى
الدرة الٌتٌمة والمحجة المستمٌمة
منظومة فً لصة ٌوسؾ
مختصر الكافً
زوابد الكافً فً فمه اإلمام أحمد
لصٌدة دالٌة طوٌلة فً الفمه الحنبلً تبلػ \  2774بٌتا

واختم بحثً بهذه المصٌدة فً مدح الرسول الحبٌب المصطفى
دمحم صلوات هللا علٌه وسالمه :
دمحم المبعوث للناس رحمةً
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ٌشٌِّد ما أوهى الضالل وٌصلح
ص ُّم الجبال مجٌبة
لبن س َّبحت ُ
لداود أو الن الحدٌد المصفح
فإن الصخور الص َّم النت بكفه
س ِّبح
وإن الحصا فً كفه لٌُ َ
وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا
فمن كفه لد أصبح الماء ٌَطفح
الرخا ُء مطٌعةً
وإن كانت الرٌح ُّ
سلٌمان ال تؤلو تروح وتسرح
فإن الصبا كانت لنصر نبٌنا
ورعب على شهر به الخصم ٌكلح
ُ
ِّ
َ
وسخرت
الملن العظٌم
وإن أوتً
له الجن تسعى فً رضاه وتكدح
فإن مفاتٌح الكنوز بؤسرها
فر َّد الزاهد
أتته َ

المترج ح
ِّ

وإن كان إبراهٌم أُعطً ُخلةً
وموسى بتكلٌم على الطور ٌُمنح
فهذا حبٌب بل خلٌل مكلَّم
وخص ص بالرإٌا وبالحك أشرح
ِّ
الرواء وبال ِلّوا
وخصص بالحوض َّ
42

وٌشفع للعاصٌن والنار ت َ ْلفح
الممرب ناله
وبالممعد األعلى
َّ
لر وأفرح
عطا ًء لعٌنٌه أ َ ُّ
وبالرتبة العلٌا الوسٌلة دونها
مراتب أرباب المواهب تَلمح
ولَه َْو إلى الجنات أو ُل داخ ٍل
له بابها لبل الخالبك ٌُ ْفتَح

******************
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شرف الدٌن ابن الحالوي
هو شرف الدٌن أبو الطٌب أحمد بن دمحم بن أبً الوفاء
بن أبً الخطاب بن دمحم بن الهزبر الربعً الموصلً الجندي الملمب
ي ).
ب(ابن الحالو
ولد فً الموصل سنة\  603ثالث وستمائة هجرٌة – 1207
مٌالدٌة وفً الموصل شب واكتمل وخدم بالجندٌة ولٌل كان ملٌحا
جمٌال ذا لطف وكٌاسة وظرف وحسن معاشرة وخفة روح ٝ ،هبٍ
اُْؼو اُغ٤ل اُغٔ َ٤كٕ ٢جبّٝ ٙجبث ٚؽز ٠إجؼ ٖٓ ًجبه االكثبء
ٝاُْؼواء ك ٢ىٓ٘ ٖٓٝ ٚه ُٚٞكّ ٢جبث: ٚ
أأُو ٖٓ ٠فلٝكى ك ٢عؾْ٤
َوا ٛأَُزوْ٤
ٝصـوى ًبُ ّ
ٝأٍٜلُٗ ٢ل٣ي هه ْ٤ف ٍ ّل
ثبُوهْ٤
كٞاػغجب أأٍٜو
َّ
هٍْ
ٝؽزّبّ اُجٌبء ثٌ َّ
ٍ

َّ
ُِوٍّٞ
ًؤٕ ػِّ ٢هٍٔب ً ّ

ٍئَ ٓوح إٔ ٘٣ظْ أث٤برب ً رٌزت ػُِِِٔ ٍْٜٓ ٠ي ( اُؼي٣ي دمحم) ٕبؽت
ؽِت كوبٍ:
ؽِِذ ٖٓ أُِي اُؼي٣ي ثواؽ ٍخ
ؿلا ُضٜٔب ػ٘ل ١أع ََّ اُلوائ٘
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ٓلزو اُض٘ب٣ب ٢٘ٗ٧
ٝإٔجؾذ
َّ

ثٌق ثؾوٛب ؿ٤و ؿبئ٘
ؽِِذ ّ ٍ

ٝهجِذ ٍبًٓ ٢لّ ٚثؼل فلّٙ
كِْ أفَ ك ٢اُؾبُُ ٖٓ ٖ٤ضْ ػبهٗ
 ٖٓٝافجبهٓ ٙبمًو ٙاُلٓ٤ب ٢ٛاٍٗٔ ٚؼ٣ ٚوُ٘ ٍٞلَ: ٚ
حكاه من الغصن الرطٌب ورٌمه

وما الخمر إالّ وجنتاه ورٌمه

هالل ولكن أفك للبً محله
غزال ولكن سفح عٌنً عمٌمه
وأسمر ٌحكً األسمر اللّدن لدّه

المحب رشٌمه
غدا راشما ً للب
ّ

على خدّه جمر من الحسن مضرم
ٌشب ولكن فً فؤادي حرٌمه
حسن جلٌله
ألر له من ك ّل
ٍ
بدٌع التثنً راح للبً أسٌره

ووافمه من ك ّل معنّى دلٌمه
على َّ
أن دمعً فً الغرام طلٌمه

على سالفٌه للعذار جدٌده
وفً شفتٌه للسالف عتٌمه
ٌهدّد منه ال ّطرف من لٌس خصمه
وٌسكر منه الرٌك من ال ٌذوله
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الصب هتكه
على مثله ٌستحسن
ُّ

وفً حبّه ٌجفو الصدٌك صدٌمه

من التّرن ال ٌصبٌه وجد إلى الحمى
وال ذكر بانات الغوٌر ٌشوله
ً تلوح لبابه
وال ح ّل فً ح ٍّ

ب ٌساق وسٌمه
وال سار فً رك ٍ

وال بات صبّا ً بالفرٌك وأهله
ولكن إلى خالان ٌعزى فرٌمه
له مبسم ٌنسً المدام برٌمه
نوار األلاحً برٌمه
وٌخجل ّ
حر الغرام ببرده
تداوٌت من ّ

حر الحرٌك رحٌمه
فأضرم من ّ

ً موهنا ً
إذا خفك الرق الٌمان ّ

تذكرته فاعتاد للبً خفوله
ّ

حكى وجهه بدر السماء فلو بدا
مع البدر لال الناس هذا شمٌمه
رآنً خٌاالً حٌن وافى خٌاله
فأطرق من فرط الحٌاء طروله
فأشبهت منه الخصر سمما ً فمد غدا
ٌح ّملنً كالخصر ما ال أطٌمه
ب ٌهٌجه
فما بال للبً ك ّل ح ّ ٍ

حسن ٌروله
وحتّام طرفً ك ّل
ٍ
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فهذا لٌوم البٌن لم تطف ناره
ماجف موله
وهذا فبعد البعد
ّ
وهلل للبً ما أش َّد عفافه
أرى الناس أضحوا جاهلٌّة ودَّه

وإن كان طرفً مستمرا ً فسوله
ب ٌعوله
فما باله عن ك ّل ص ّ ٍ

فما فاز إالّ من ٌبٌت صبوحه
شراب ثناٌاه ومنها غبوله
ٓٝلػ أُِٞى ٝاالٓواء  ٖٓٝمُي هٖ٤لر ٚاُزٓ ٢لػ كٜ٤ب أُِي
( اُ٘بٕو كاٝك ) ٕبؽت اٌُوى هبٍ :
أؽ٤ب ثٔٞػل ٙهزٝ َ٤ػ٤لٙ
هّؤ ْٞ٣ة ٕٝبُ ٚثٖلٝكٙ
هٔو ٣لٞم ػِ ٠اُـياُخ ٝعٜٚ
ٝػِ ٠اُـياٍ ثٔوِزٝ ٚ٤ع٤لٙ
٣ب ُ٤ز٣ ٚؼل اُٜالٍ كبٗٚ
ٓب ىاٍ ما ُٜظٍ ثقِق ٝػٞكٙ
هٔو أٛبع اُؾَٖ ٍّ٘خ ٝعٜٚ
ؽزً ٠ؤٕ اُؾَٖ ثؼ٘ ػج٤لٙ
ٙوٙ
أٗب ك ٢اُـواّ ّ٤ٜلٓ ٙب َّ

َُّ ٞ
إٔ عّ٘خ ٤ُْٜ ِٕٚٝلٙ

٣ب ٍٞ٣ق اُؾَٖ اُن ١أٗب ك ٢اُٟٜٞ

٣ؼوٞث ٚثضّ ٢اُ ٠كاٝكٙ
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ٝكفَ ك ٢فلٓخ اَُِطبٕ ( ثله اُلُ ٖ٣ئُئ ) ٕبؽت أًُٝ.َٕٞبٕ
اَُِطبٕ( ثلهاُلُ ٖ٣ئُئ) ك ٢أ ٍٝا ٓو ٙال ٘٣بكٓٝ ٚال ٣ؾٚوٓ ٙغَِٚ
ٝاٗٔب ًبٕ ْ٘٣ل ٙأ٣بّ أُٞاٍْ ٝا٧ػ٤بك أُلائؼ اُز٣ ٢ؼِٜٔب ك ٚ٤كِٔب ًبٕ
ك ٢ثؼ٘ ا٣٧بّ هآ ٙك ٢اُٖؾواء  ٞٛٝك ٢هٙٝخ ٓؼْجخ ٝث٣ ٖ٤لٚ٣
ثومٓ ُٚ ٕٝو٣ ٘٣وػ ٠كغبء اُٝٝ ٚ٤هق ػ٘لٝ ٙهبٍ :
 ٓبُ ٢أهٛ ٟنا اُجومٙ ٕٝؼ٤لب ً ؟كوبّ ٝهجّ َ ا٧هٗ ٝهبٍ :
٣ب ٓٞالٗب اَُِطبٕ ؽبُٓ ٚضَ ؽبُٓٝ ٢ب رقِّلذ ػ٘ ٚك٢ّ ٢ء ٣ل ١ث٤لٙ
ك ًَ ٢هىم ٣وىه٘ب هللا .
كوبٍ ُ َٛ : ٚػِٔذ ك ٢ثومٗٝي ٛنا ّ٤ئب ً ؟
هبٍ ٗ :ؼْ .
ٝأْٗل ٙػِ ٠اُجلٜ٣خ :
إٔجؼ ثوم ٢ٗٝأُوهّغ ثبٍ
ُٖٔوبد ك ٢ؽَو ٍح ٌ٣بثلٛب
هأ ٟؽٔ٤و اُّْؼ٤و ػبثوحً

ػِٓٞ٣ ٚ٤ب ً كظ َّ ْ٘٣لٛب

هلب هِ٤الً ثٜب ػِّ ٢كال
أه ََّ ٖٓ ٗظو ٍح أىٝكَّٛب
كؤػغت اَُِطبٕ ٖٓ ثلٜ٣زٝ ٚأٓو ُ ٚثٔبئخ ك٘٣به ٝفًٌَٔٞٓ ٖ٤ب ً ٖٓ
اُْؼ٤و ٝهبٍ ُ: ٚ
ٛن ٙاُلٗبٗ٤و ُي ٝاُْؼ٤و ُجومٗٝي صْ أٓو ٙثٔالىٓخ ٓغًََِ ٚبئو اُ٘لٓبء
٣ ُْٝيٍ ٣زوهّ ٢ػ٘ل ٙؽزٕ ٠بهاَُِطبٕ ال ٖ٣جوػ٘. ٚ
ولما توجه ( بدر الدٌن لؤلؤ ) صاحب الموصل إلى بالد العجم
لالجتماع ب(هوالكو ) كان ابن الحالوي معه فمرض فً مدٌنة ( تبرٌز)
وتوفً لبل وصولهم الى مدٌنة (سلماس) فً خراسان وهو فً حدود
الستٌن من عمره او الل منها للٌال وكانت وفاته فً عام\  656ست
.
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ٌتم يز شعر شرف الدٌن ابن الحالوي بسهولته كثرة الصناعة
اللفظٌة فٌه مع انشغاله بالمحسنات البالغٌة وشعره ٌعتبرامتدادا
للشعرالعباسً النه الرب علٌه ولد اجاد وابدع فً اغلب الفنون الشعرٌة
وخاصة بالمدح كما ذكرت والوصف والغزل وفً االموراالخرى التً
مر بها الشاعر فانشد فٌها
فمن لوله متغزال:
لحاظ عٌنٌن فاتنات
جفونها الوطف فاترات
فرق بٌنً وبٌن صبري
ّ

منن

ثناٌا

مفرلات
ّ

ٌا حسنا ً صدّه لبٌح
فجمع شملً به شتات
لد كنت لً واصالً ولكن
عدان عن وصلً العداة
إن لم ٌكن منن لً وفاء
دنت بهجرانن الوفاة
حٌّات صدغٌن لاتالت

فما لملسوعها حٌاة

والثغّر كالثغر فً امتناع
الرماة
تحمٌه من لحظن ّ
ٌابدر ت ّم

له عذار
بحسنه ت ّمت الصفات

منمنم الوشً فً هواه
ٌا طالما ن ّمت الوشاة
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نبات صدغٍ حالّن حسنا ً

والحلو فً السكّر النبات

ولال اٌضا :
فً حدَّها روضة إذا رعٌت
باللحظ راحت بطرفها تحمى
بمام ٍة تلتوي وناظرها
ٌدمً البراٌا ووجن ٍة تدمى
الردف خلفها
كأنما َّ

أجأ

كٌف استملّت بحمله سلمى

وأجأ وسلمى هما جبال طً فً موطن لبٌلة طً فً نجد
 ٖٓٝه ُٚٞك ٢ثومٝ ٚٗٝكٜ٤ب ٌّب٣خ ؿالّ ُٛٝ ٚواكخ عِٔ٤خ :
عبء ؿالٓ ٢كٌْب

أٓو ًٔ٤زٝ ٢ثٌ٠

ّ
الّي ثو
ٝهبٍ ُ٢

مٗٝي هل رْجٌّب

هل ٍوز ٚاُ ّٞ٤كٔب

رؾوًب
ْٓٝ ٠ال َّ

كوِذ ٖٓ ؿ٤ظُٚ ٢

ٓغبٝثب ً ُٔب ؽٌ٠

رو٣ل إٔ رقلػ٘٢

ٝأٗذ إَٔ أُْزٌ٠

اُؾال ١ٝأٗب
اثٖ
َّ

اُو٣بء ٝاُجٌب
ف ََّ
َّ

ٝال رقبكػ٘ٝ ٢كع

أُؼٌَِّب

ؽل٣ضي
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ُ ٞاَّّٗ٤َٓ ٚو

ُٔب

كٔن هأ ٟؽالٝحاٍ

أُلبظ ّٓ٘ٙ ٢ؾٌب

اما ْٓجٌَّب

ٝافزْ ثؾض ٢ثٜن ٙاُوٖ٤لح ٖٓ ّؼو: ٙ
َّ
أرث صخف الدمان حالي

فسا لجىخي تخى وما لي

عجو
حتى كأني لو ٌّ
وطالسا كشت وىؾ عّشي
ولؾ أتاني لرمت فيو
تقزى
أيؽ زماني الحي ّ

يخشقشي مشو بالشبال
وعؽ أخالي في اشتغال
أم اًخ ونيياً وال أبالي
وأيؽ جاىي وأيؽ مالي

وأيؽ خ ّفي وطيمداني

وأيؽ قيمي وأيؽ قالي

وأيؽ عيذي وأيؽ طيذي
ام
ونحؽ في فتي ٍة كخ ٍ
مال
قج جعمؾا الميؾ رأس ٍ

وأيؽ حدشي وحدؽ حالي
نجارىؼ في الفخار عال
فجتو نفدي مؽ رأس مال
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قجيؼ
قج درسؾا الفدق مؽ ٍ

فكؼ ليؼ فيو مؽ ججال

وقائل حيؽ طاح سك اًخ
بجيع
ونحؽ في
ٍ
مجمذ ٍ
شيء
كل
ٍ
َّ
جسع فيو مؽ ّ
اح في الخاح والسالىي
َّ
فالخ ُ
ضجيج
ولمسالىي بو
ٌ

وراح يحبؾ إلى البدال
جل عؽ الؾصف والسثال
ّ
فتؼ في غاية الكسال
َّ
في الميؾ و ُّ
الش قل في الّشقال
ولمخواويق والسقالي
ّ

ف دف دف ددف ددف دف
فالج ُّ
ّ

الدمخ تّمى تمل تاللي
وّ

والجشػ دن دن ددن ددن دن

ترمحو ّربة الحجال

خخيجة رودة رداح
تفتؽ

باّلجل ّّ والتجّشي

عّشت فيام الفؤاد مّشي
وبيششا قيؾة

كتبخ
ٍ

سبحم ٌة عحبة السقال
الجالل
والحدؽ والّت يو و ّ
وججاّ إلى سحخىا الحالل
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ظعؼ عّتقتيا
جديجة ال ّ
صفخاء كالشار بل تخاىا
يدعى بيا شادن رشيق
مؾرد الؾجشتيؽ ال حمؾ
َّ

رصعيا السدج بالآللي
ّ
ألفا ًّ فألفا يج الميالي
مح شابيا الساء ذا اشتعال
ميفيف َّ
القج ذو اعتجال
سؾاه في الشاس ما حال لي

قمت لو إذ أطال وعجي
ولج في العحل والسظال
َّ

دع الّتجّشي فمدت أسمؾ

أخ يا محالي
أخ أخ ٍ

لؼ ؟ ا بجا وىي في يجيو

كالذسذ في راحة اليالل

طخطب فؾق رأسي
فظب
َّ
َّ

وطاق طخطاق في قحالي

إن كشت عايشت ق ّ
ط غرشاً

الذسال
مخت بو ندسة ّ
ّ

أحدؽ مشو إذا تثّشى

تسيمو نذؾة

َّ
الجالل

*******************************
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ا بن زبالق الموصلً
هو محً الدٌن ٌوسؾ بن ٌوسؾ بن سالمة بن إبراهٌم
الهاشمً الموصلً المعروؾ ب(ابن زبالق ) عربً األصل ٌنتهً نسبه
إلى العباس ابن عبد المطلب عم النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .
ولد سنة \  603هجرٌة 1207 -مٌالدٌة فً مدٌنة الموصل وتعلم
فٌها على اٌدي علمابها وادبابها والموصل مدٌنة العلم واالدب ففٌها
ابو تمام حبٌب بن اوس الطابً و مخلد بن بكار والسري الرفاء وابن
الحالوي وابن عدالن وابن دانٌال وابن زبالق .
اشتؽل فً كتابة دٌوان االنشاء للدولة فً الموصل ولد اكثر ابن
زبالق من ذكر الموصل فً شعره ولصٌده ومن لوله فٌها :
ومحاسن الحدباء مشرلة على
كل البــالد لها الفــخار األفضل
ٌاساحة الحــدباء تربــن اثمد
للناظرٌن  ،فما الدخول فحومل ؟
هبنً أحــاول ؼٌرها أو ابتـؽً
عوضا عن األوطـان أو أتبـــدل
فعن الذٌن عهدتهــــم بفنابــها
أهلً وجــٌرانً بمــن اتـــــبدل
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وكان ابن زبالق كثٌر التردد على بالد الشام ال سٌما دمشك حٌث
حظٌت دمشك أكثر من ؼٌرها من المدن اإلسالمٌة بمصابد ه وشعره فً
وصؾ مباهجها ومفاتنها فٌمول:
أنى الـــتفت فجــدول متسلــــسل
أو جنـــة مرضٌة أو جوســك
ٌبدو لـــطرفـن حٌث مال حدٌمة
ؼناء نــور النــور منها ٌشرق
ٌشــدو الحــمــام بدوحـها فــكؤنـما
فً كل عود منه عود مــورق
وإذا رأٌت الؽصن ترلصـــه الصـبا
طربا راٌت الماء وهو ٌصفـك
والبن زبالق شعر فً الؽزل جارى فٌه شعراء عصره فً خطاب
المذكر ،ولد بدى علٌه البرود ومسحة الصنعة ،ولكن اؼلب شعره الذي
وصل الٌنا هو فً الؽزل العفٌؾ وبعٌد عن الفحش ،ولد أدلى الشاعر
بدلوه فً نظم الموشح حٌث ٌمول:
حيث شمس الكإوس

بدر فالــندامى نجـــوم

واسمنٌــها كـــــؤنـهـــا

تـــبـر من بنات الكـــروم

ضحـكت فً ثؽورها الز هـر بكــــاء الـــؽٌــــوم
وتؽنــت بؤطــٌب اللـــــــحن صادحات الشــجر
ناطمـــــات بالــــسـن عـــجم طاب شرب السحر
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حثها بٌننـــا رشــــا وسنـــان نلت منه األمان
ناعس الطرؾ بابلً األجفان باســم عن جمـــان
لد سكرنا من لحظه الــــفتـان لبل خمر الدنــــان
رب خمر شربت من جـــفـن واجتنٌت الزهــــــر
من خدود تحمــى عن اللــــثم بسٌوؾ الحـــــور
ولد نظم ابن زبالق فً الحكمة وتمتاز حكمته بالسطحٌة ٌمول:
فالدهر ال ٌبمى على حاالته
فٌجور احٌانا وطورا ٌعدل
صبرا فكل ملمة من بعدها
فرج وكل عسٌر امر ٌسهل
ٌذكره صاحب فوات الوفٌات فً الجزء الرابع فٌمول عنه :
(ان نثره ٌجري على طرٌمة الماضً الفاضل التً تعتمد على البدٌع
والسٌما الجناس ،كما تعتمد على التنظٌر)
وٌذكره لطب الدٌن الٌونٌنً فً الجزء االول من كتابه ذٌل
مرآة الزمان :
( ان ابن زٌالق الموصلً شاعر المع وناثر بارع ولكن حظه ؼٌر
راجح )
ولما احتلت الجٌوش المؽولٌة الموصل بمٌادة هوالكو لام هذا
الجٌش المؽولً التتري الذي دخل الموصل وضرب الحصار على المدٌنة
واستحلها وكان ملكها انذان الصالح( إسماعٌل بن لإلإ) فمبض على
ملكها الصالح من لبل الجٌش المؽولً ولتلوا ابنه (عالء الدٌن ) والموا
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برأسه على باب الجسر ولتل خلك كثٌر ومن جملة من لتل الشاعر محً
الدٌن بن زٌالق موضوع بحثنا.
لتل الشاعر ابن زبالق على ٌد هوالكو فً العاشر من شعبان سنة
\  660هجرٌة  1277 -مٌالدٌة .
ٌمتاز شعر ابن زبالق بسهولته وسالسته وتظهرعلٌه المحسنات
اللفظٌة من بدٌع وجناس وتشبٌه التً اؼرلت الشعر فً ذلن الحٌن ومال
الٌها الشعراء لتزوٌك شعرهم  .ولد لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة
من مدح ورثاء وؼزل ونسٌب وحكمة وؼٌرها كما نظم الموشح
والدوبٌت.
ٌمول فً الؽزل :
ما بٌن بعدن والتدانً
أحٌا بمربن تارة
ما دام لً منن النعً
أطمعتنً حتى إذا
أبدٌت لً منن الملى
بجمال طلعت التً
ومجال أمواه الحٌا
وبلإلإ الثؽر الذي
نعم علً بنظرة

ٌا منٌتً ٌفنى زمانً
وٌمٌتنً بعد المؽانً
م وال الضنا منً بفانً
ملن الهوى طوعا عنانً
أنى ولد ؼلمت رهانً
أنوارها تحًٌ جنانً
ة على جبٌنن كالجمان
ٌفتر عن برق ٌمانً
فٌها الشفاء لما أعانً

ولال فً الدوبٌت:
ٌا سامري الدجى بذات السمر
كم ٌسؤل بالحمى ومن ٌخبره

هل عندكما لناشد من خبر
عن سر هوى ٌخفى على ذي نظر

من علم ذا الحمام شدو الشجن

من هز من الؽرام عطؾ الؽصن

من أي صبابة حنٌن البدن

ما ذلن إال لهوى مستتر
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هل عندن للدٌػ من درٌاق

ٌا طالب برء الدنؾ المشتاق

واختم بحثً بهذه االبٌات فً معاتبته لنفسه:
ٌا لسوة الملب مالً حٌلة فٌن
ملكت للبً فؤضحى شر مملون
حجبت عنً إفادات الخشوع فال
ٌشفٌن ذكر وال وعظ ٌداوٌن
وما تمادٌن من كسب الذنوب ول
كن الذنوب أراها من تمادٌن
لكن تمادٌن من كسب نشؤت به
طعام سوء على ضعفً ٌموٌن
وأنت ٌا نفس مؤوى كل معضلة
وكل داء بملبً من عوادٌن
أنت الطلٌعة للشٌطان فً جسدي
فلٌس ٌدخل ؼال من نواحٌن
لما فسحت بتوفٌر الحظوظ له
أضحى مع الدم ٌجري فً مجارٌن
والٌته بمبول الزور منن فلن
ٌوالً هللا إال من ٌعادٌن
ما زلت فً أسره تهوٌن موثمة
حتى تلفت فؤعٌانً تالفٌن
ٌا نفس توبً إلى الرحمن مخلصة
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ثم استمٌمً على عزم ٌنجٌبن
واستدركً فارط األولات واجتهدي
عسان بالصدق أن تحمً مساوٌن
واسعً إلى البر والتموى مسارعة
فربما شكرت ٌوما مساعٌن
حب التكاثر فً الدنٌا وزٌنتها
هً التً عن طالب الخٌر تلهٌن
ال تكثري الحرص فً تطالبها فلكم
دم لها بسٌوؾ الحرص مسفون
بل النعً بكفاؾ الرزق راضٌة
فكل ما جاز ما ٌكفٌن ٌطؽٌن
ثم اذكري ؼصص الموت الفظٌع ٌهن
علٌن أكدار دنٌا ال تصافٌن
وظلمة المبر ال تنسً ووحشته
عند انفرادن عن خل ٌوازٌن
والصالحات لٌوم الفالة ادخري
فً مولؾ لٌس فٌه من ٌواسن
وأحسنً الظن بالرحمن مخلصة
فحسن ظنن بالرحمن

ٌكفٌن

******************************
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شهاب الدٌن التَّلَّ ْعفَري

هو ابو المكارم شهاب الدٌن أبوعبد هللا دمحم بن ٌوسؾ بن مسعود
الشٌبانً من مدٌنة (تل اعفر) وهً مدٌنة عرالٌة صؽٌرة تتبع لوالٌة
الموصل فمٌل له التلعفري.
ولد فً ٓل٘٣خ ( رَ اػلو ) ثبُٔ َٕٞك ٢اُقبٌٓ ػْو ٖٓ عٔبكٟ
ا٥فوح من سنة \ 593هجرٌة –  1197مٌالدٌة  .درس فٌها وتعلم فً
الموصل وتلمى علومه على ٌد علماء الموصل وأدبابها وكان ذكٌا
مطلعا على أٌام العرب وأخبارها ٝأٗ ٚر ٖٓ َٕٞفالُ ٚاُ ٠هِٞة
أُِٞى ٝآ٧واء ٝعٞ٤ثٝ ،ْٜأٗ ٚثِؾ ٓورجخ عؼِز٣ ٚوق أٓبّ أُِٞى ٓبكؽب ً
ثَ ٘ٓٝبكٓب ً حتى اصبح شاعر من شعراء العصر المملوكً فهو كان
تحفة زمانه ونادرة اوانه ػبُ ٓز٘والً ك ٢ؽٞاٙو أُٔبُي
اٍ٩الٓ٤خ ٓزٌَجب ً ثْؼو ٙواشتؽل باالدب ومدح الملون واالمراء
واالعٌان من اهل زمانه
رحل إلى الشام واتصل بالملون األٌوبٌٌن ومدحهم بمصابده
ومنهم الملن االشرؾ االٌوبً ونال عطاءهم فً دمشك وكان ٌتصؾ
بصفات سٌبة ٌممتها المجتمع منها شربه الخمر حٌث اتلؾ أمواله فً
حانات الخمرو مجالس الممر وفً ذلن ٌمول :
أللعت إال من العمـــــــــار
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وتبت إال من الممار
فالكؤس والممر لٌس ٌخلو
منها ٌمٌنً وال شمالً
وٌمال أن الملن االشرؾ لد ضجر منه ومن سلوكه المنحرؾ
وطلب منه السٌر فً الطرٌك السوي ولكن دون جدوى فبمً فً مجونه
فطرده الملن وانتمل إلى حلب واتصل بملكها الناصر ٌوسؾ بن دمحم بن
 .ؼازي ونصحه هو اآلخر فلم ٌرتدع .
كّ ٜٞبػو ًج٤و ٖٓ ّؼواء اُووٕ اَُبثغ اُٜغو ،١ػٔو ٣ٞٛالً،
ٞٛٝف ك ٢ؽٞاٙو اُؼبُْ اٍ٩الٓ ٢ك ٢ىٓبٗٝ ،ٚإُٞق اُنِٕ٘ٝ ١ب
ُلٞ٣اٗ ٚال ٣زٞاكن ٓغ ٓب ث ٖ٤أ٣ل٘٣ب ال ٖٓ ؽ٤ش اٌُْ ٝال ٖٓ ؽ٤ش اُ٘ٞع،
كول مًوٝا أًٗ ٚبٕ ٓلاؽبًٓٝ ،غ مُي ال ٗغل ُ ٖٓ ٚأُلػ اال اُوِ َ٤علاً
ثبَُ٘جخ ُٔب ِٕ٘ٝب ٖٓ ٓغٔٞع ّؼو ٙاُجبهٝ ،٢ثبَُ٘جخ ُؼٔو ٙاُط َ٣ٞاُن١
أٓٚب ٙك ٢ظالٍ أُِٞى اٞ٣٧ثٝ ٖ٤٤ؿ٤و. ْٛ
٣زَْ ّؼو ٙثبَُُٜٞخ أُز٘ب٤ٛخ ٝاُؼنٝثخ ٝ ،ال ٘٣بٍ ٖٓ ٛنا اُوأ١
إٔ ٕبؽجٍِ ٚي كَِٓ ٚ٤ي ّؼواء ػٖو .ٙكزؤصو ك ٢ثؼ٘ أّؼبه ٙثبالرغبٙ
اُؼبّ اَُبئل ك ٢ػٖوٗ ٖٓ ٙيػخ اٍزقلاّ اُٖ٘بػبد اُجل٣ؼ٤خ کبُغ٘بً
ٝاُطجبم ٝاالهزجبً ،اال اُٗ٣ ُْ ٚـوم كٜ٤ب ًض٤وا ٝفبٕخ اُزٞه٣خ  ،كطجؼٚ
اَُِ ْ٤أثؼل ٙػٖ اٍ٩واف  ٌُٚ٘.ربصو ثبٔٗ٧ب ٛاُْؼو٣خ اُز ٢ؿيد مُي
اُؼٖوٝ ،أصوِذ ًب َٛاُوٖ٤لح ثبُيفبهف اُِلظ٤خ ٝأُؾَ٘بد اُجل٣ؼ٤خ
الؽع هٓٝ ُٚٞب ك ٖٓ ٚ٤اُطجبم:
ًبٕ ػٜل ١ثبُقٔو  ٢ٛٝؽواّ
كجٔب ما ٕبهد أَُي ؽواّ
أٗب هٖل ١روج ِٚ٤اهّـــــــــــبكا
ًبٕ هّل ٢هٙبث ٚاٙ ٝالال
ؽبه ٓ٘ ٢كّ ٢وػ ؽبُ ٚ٤كٌو١
61

ً٤ق َ٣ط٤ُ ٞضب ٣ٝؼط ٞؿياال
إ أٛؼذ اُـواّ ك ٚ٤كبٗــــــــ٢
هل ػٖ٤ذ اُِٞاّ ٝاُؼــــــناال
 ٖٓٝ :اُغ٘بً كّ ٢ؼوٛ ٙن ٖ٣اُج٤زٖ٤
أٗذ فــبٍ ٓٔـب هبٍ ٚ٤هِجــ٢
ٖٓ ؿو٣و ُ ٚػِ ٠اُقل فبٍ
ًِٔب ػي ىاك ك ٢مُٝ ٢ؽبُذ
ُ ٢كٓ ٚ٤غ اُيٓـــبٕ اُــؾبٍ
 ٖٓٝاهزجبً ٖٓطِؾبد اُؾل٣ش ه: ُٚٞ

ٝاٗوَ أٍبٗ٤ل اُ ٟٜٞػٖ أِٙؼ٢
كؾل٣ش أ َٛاُؼْن أٗذ آٚ٘٤
اػل اُؾل٣ش ػٖ اُؾج٤ت ٌٓوها
أفجبه ٙكبُٖت ٛنا ك٘٣ـــــــــٙ
ُٝول ٛغب ٙاُْبػو ّوف اُلٔ٤ٍِ ٖ٣بٕ ثٖ ث٘ٔ٤بٕ االهثِ ٢ك٢
ٓغٌِ أُِي اُ٘بٕو ِٛٝت ٓ٘ ٚأُِي اُ٘بٕو ثؼلّ اُِؼت ٓغ اُْبػو ٝاال
روطغ ٣لٝ، ٙػ٘لٛب ؿبكه اُْبػو ؽِت ثؼل هطغ أُؼٗٞخ ػ٘ ٖٓ ٚأُِي
اُ٘بٕو ٝمٛت َ٣زغل ١أُبٍ ٖٓ ك٣به اُْبّ ٖٓٝو ٝ.اٍزوو ث ٚأُطبف
أف٤وا ك ٢ؽٔبح ػ٘ل أُِي أُٖ٘ٞه دمحم ثؼلٓب ٣ئٌ ٖٓ إ٧لهبء ٝهل
ربة اُ ٠هللا رؼبُّ ٖٓٝ ٠ؼو٣ ٙنًو االفوح :
ٖٓ هـــــبٍ ثبٗــــــ٢

 ّٞ٣اُو٤بٓخ افَو؟

ٝأٗ٘ــ ٢ثنٗــٞثــــــ٢

اُ ٠عٜ٘ــْ اؽْو ؟
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أٗب ثوثــــ ٢افجــــو

ٓو ٣ب عٝ ٍٜٞكػ٘٢

أكؼبُ ٝ ٚاٗ ٚاْٗل هجَ٤
.
٣ٝوبٍ اٗٗ ٚلّ ك ٢أٝافو أ٣بٓ ٚػِ٠
ٝكبرٛ ٚن ٙا٧ث٤بد :
اما أَٓ ٠كواّ ٖٓ ٢رواة
ٝثذ ٓغبٝه اُــوة اُـوؽــْ٤
ك ٢ٜٗٞ٘افـالئٝ ٢هُٞـــــٞا
ُي اُجْو ٟهلٓذ ػِ ٠هؽْ٤

ٝم ٍ١هجٝ َ٤كبرٝ ٚکبٕ ك ٢ؽٔبح ػ٘ل ِٓکٜب أُٖ٘ٞه اُضبٗ٤ٍ ٢ق
اُل ٖ٣دمحم كوبٍ كٜ٤ب :
أ َؽٔبحُ ّ
ک أُؽ ِکٔذْ
إ ػَ ٜٞك أِ ِِ ٛ
ٔ
أٍجبثُٜب ػ٘ل ،١كَِ٤ذ رُ٘وَ ُ
ف اُوؽٛٝ َُ ٤ب أٗب
ُکّ٘ٔب ِأى َ
ٗ
 ٌ٤رُؾلَی ُٓ٘ ِ
ؼو ُ
ْ ٌل ّ ِ ُٓ ٝ
ٝاُ ِؼ ُ
زؼٙٞب ً
أهٗ أهُ ٝ
ٌ
ػ ِ
ثـ٤وٛب ُٓ ّ ِ
ٗ
ؼُ ٞ
أرُوی رَوی ػ ٢٘٤ثٖٔ رَز َ َّ
٣و ٍٞػٖ ٗلَ: ٚ
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((ُٝلد ٍ٘خ ُِٜ 593غوح ..ك ٢أًُ َٕٞبٗذ ٝالكر ..٢كٜٔ٘ب ماع ٕ٤ز٢
 ..ك ٢اُْؼوٝ ,اُقٔوٝ ,اُؤو .رٔ٤يد ثبٛ٩بُخ كّ ٢ؼوٝ ..١ه َ٤أٗ٘٢
ََ٘خٌ ٓؼوكز. ٢
٣٧بّ ٝأفجبه اُؼوة َؽ ِ
كطوهذ أثٞاة اُْؼو أُقزِلخٝ ..أثلػذ ك ٢كٝاٗ ٢أُئُلخ ..كوِذ
ك ٢أُلػ ,ثبُّٔٞؼ أُْوه ٢أَُزؾلسٝ ..ك ٢اُـيٍُِ ,ؾت ٝاُؼْن
ٝأفن اُؼجو ُْٝ ..أ َٔٛاُقٔو ,ك ٢ُ ٜٞاُِنح ٝاٝ ..ٌٗ٧ك ٢اُؤبهٙ ,بع
ٓبُ ..٢ؽز ٠أٗ٘ ٢هبٓود ػِٗ ٠ؼبُٝ ..٢كٕٝ ٢ق اُطج٤ؼخ  ,رلهعذ
ثبُٔواؽَ اُضالصخ ..كل ٢ثلا٣بر ٢ارغٜذ ٜٓ٘ظ اُولٓبء ..صْ ٞٛهد ٗلَ٢
اُ ٠اُغل٣ل ٖٓ أُؼبٗٝ ..٢أف٤وا ٗؾٞد ٜٓ٘غ ٢اُنار .. ٢ثٕٞق ٝاهؼ٢
ُِطج٤ؼخ اَُبؽوح ٝ ,اُغٔبٍ ا٧فبم.
أٓب ؽ٤بر .. ٢كٌبٗذ ٓز٘وِخ ث ٖ٤اُجِلإ ..كٖٔ اُؼوام ظٜودٝ ..ثبُِٔي
اّ٧وف ٓ ٠ٍٞاُزو٤ذ ٝ ..ثَجت اُؤبه ٛوكد ..كوٖلد ؽِتٓٝ ..لؽذ
اُ ٢اُؼطب٣بٝ ..ثَجت اكٓبٗ ٢ػِ ٠اُؤبه  ..أفن أُِي
اُؼي٣ي ..ؽز ٠أعيٍ ّ
٘٣بك ٖٓ( :١هبٓو ٓغ اُزِؼلو ١هطؼ٘ب ٣ل.)ٙ
كٚبهذ ػِ ٢ا٧هٗ ثٔب هؽجذ ..كِِٔٔذ ؽبعبرٝ ٢فوعذ ..اُ٠
كْٓن هؽِذٜ٘ٓٝ ..ب اُ ٠اُوبٛوح ىهدٌُٜ٘ٝ ..ب ُْ روم ُ ..٢كؼلد ٖٓ
ؽ٤ش أر٤ذ ..اُ ٠كْٓن ,أٍزغلّ ٖٓ ١ؼوٝ .. ١اُؤبه ٖٓ ػبكر..٢
ٝؽ َٔبح ٜٗب٣خ هؽِزٝ ..٢ثبُِٔي أُٖ٘ٞه اُضبًٗ ٢بٗذ آفو ِٕز٢ُٝ ....٢
ٖٓ اُؼٔو ٍ٘ 82خ.
ٛب أٗزْ ػوكزْ ؽٌب٣زٝ..٢أؿواٗ ّؼو٤َٗ ٢ٌُ٘٘ٝ ..١ذ إٔ أػوكٌْ
ث٘لَ ..٢كؤٗب اُْبػو اٞ٣٧ث ٢أُِٔ(..٢ًٞأث ٞأٌُبهّّٜ ,بة اُل ٖ٣دمحم ثٖ
ٍٞ٣ق ثٖ َٓؼٞك اُْ٤جبٗ.))٢
رٞك ٢اُْبػو اث ٞأٌُبهّ ّٜبة اُل ٖ٣دمحم ثٖ ٍٞ٣ق اُْ٤جبٗ٢
اُزِؼلوٍ٘ ١خ \ٛ 675غو٣خ – ٤ٓ1277الك٣خ.
أکضو ّؼو ٙاُـي ٍُ ٝاَُ٘٤ت ٝأُلػ ٝاُقٔو
اُزِؼلوّ ١بػو هه٤ن ُ
ٕٝٝق اُطج٤ؼخٓ ُٚٝ ،ل٣ؼ ٕٝٝق ُٚٝ .أٚ٣ب ً ّّٓٞؾبدّ ٞٛٝ ،بػو
ٝعلاٗٓ ٢طجٞع  َ٤ٔ٣ٝ ،اُی اَُُٜٞخ كّ ٢ؼو ،ٙثَ إ كوهب ً ًج٤وا ثٖ٤
أكائٝ ٚأكاء أث٘بء ع ،ِٚ٤ثؾ٤ش ٗو ٟك ٢اٍزقلآُِ ٚيفبهف اُِـ٣ٞخ اهَ
ٖٓ اُْؼواء اُن ٖ٣رٜبٌُٞا ػِ ٠اً٩ضبه ٖٓ ٛن ٙاُيفبهف ثؾ٤ش إٔجؾذ
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ؿب٣خ ٝال ِ٤ٍٝخٓ ٞٛٝ ،ب ٤ٔ٣ي اُزِؼلو ١ػٖ ًض٤و ّٓ٘ ٖٓٝ .ْٜؼوٙ
اُـيُ٣ ٢و: ٍٞ
ػ
م
ثبُؼو٤ن رُِ ٞ
ُٞال ثوٌ ٝ
ِ
ػ
رـل ٝػِی َ
ػنَثبرِٝ ٚروُ ٝ
ٓب ىا َك هِجُٞ ٢ػخً کال ٝال أكٓی
ػ
فلٝك١
كٓؼ ٢أَُلُ ٞ
َ
ٖجب
ؽٌْ اٍ ّ
ٕجب ،ؽزّب َّ ُ٣نک ُّوٗ ٢اُ ِ ّ
ػ؟
ٜٓ٘ب ٌَْٗ ٤
کبُؼج٤و ٣لُ ٞ
ِ
فطودْ ٝ ،هل أٛلی ُ٘ب ٜٓ٘ب اَُّْنا
ُْ ٤ؼ
٣ٞو ٝهٗلُٝ ٙاُ ِ ّ
ُ
ؿبه اُـُ ِ
٣ب أُٝ ََ ٛكّ َّ ٞ٣ ١کبظٔ ٍخ
أٓب ػٖ ِِ ٕٝکْ ٕجو ١اُغٔ َُ ٤هجُ ٤ؼ
ٍوهرُْ ثوِجٜٓ ٢غخً
ِِ ْهرُْ ٝأ َ ْ
أٝكی ثٜب اُزووُ ٣ؼ ٝاُزجوُ ٣ؼ
أٔٛؼزُٔ ٢ٗٞك ٢اُ٢ُ ٌ٤ُٝ َِ ٕٞ
ػ
ّاال ٕلٌ ٝك ٓ٘ک ُْ ٗٝيُ ٝ
ُ
اُغلٝ، ٕٞاّٗٔب أ ٖ٣اُکَّوی
ٛن١
ػ؟
ٜٓ٘ب؟ ٛٝنا اُغَ ُْ،أ ٖ٣اُوُ ٝ

ٝه َ٤إٔ ًض٤وا ً ٖٓ هٖبئل أُلػ ُِٖ٘٣ ٚب اال ٓولٓبرٜب اُـيُ٤خ ُٝؼَ
ٓوك مُي اُ ٠اَُ٘بؿ اُن ٖ٣عٔؼٞا اُلٞ٣إ أ ٝاُ ٠اُظوٝف اُز ٢ػبّٜب
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اُْبػو ٓغ ٓٔلٝؽٝ ،ٚ٤اُزً ٢بٗذ ر٘ز ٢ٜثٔب ال ٣و ٚ٤ٙػِ ٠ا٧ؿِتٝ .
ُؼَ ػلّ اٍزوواه اُْبػو كٌٓ ٢بٕ ًبٕ أؽل اٍ٧جبة ك٤ٙ ٢بع ّؼو ،ٙكول
ًبٕ ًض٤و اُزؾٞاٍ ٣ٝجل ٝأٗ٣ ٌٖ٣ ُْ ٚؼً٘ ٠ض٤وا ً ثغٔغ ّؼو ٙهؿْ ٓب مًو
ٖٓ أًٗ ٚبٕ ها٣ٝخ ُٝ ،ٚاال كٔب اَُجت ك٤ٙ ٢بع ّؼو ٙاُنٗ ١ؼذ ثبُـياهح
ٖٓ هجَ ًض٤و ٖٓ ٓئهفٚ٤؟ ٓٝغ مُي ٣جوّ ٠ؼو ٞٛ ٙا٧صو اُٞؽ٤ل اُن١
ِٕ٘ٝب ػ٘ٓ ،ٚغ إٔ اكزواٗ إٔ  ٌٕٞ٣هل أهلّ ػِ٢ّ ٠ء ٖٓ اُزـؤُ٤ق ال
٣غبٗق اُؾو٤وخ.
٣زٔ٤ي ّؼو ٙثَُٜٞخ ٓز٘ب٤ٛخ ٝال رقِ ٖٓ ٞػنٝثخ هائؼخ اال إ اؿِت
هٖبئل ٙؿِت ػِٜ٤ب أُؾَ٘بد اُِلظ٤خ اُز ٢اٗزْود كٝ ٢هز ٚؽبُٚ
ؽبٍ ّؼواء ػٖوٝ ٙال ٣ـ٤و ٛنا اُوأ ٖٓ ١أٍِٗ ٚي كَِٓ ٚ٤ي ّؼواء
ػٖوٝ .ٙرؤصو ثبٔٗ٧ب ٛاُْؼو٣خ اُز ٢ظٜود مُي اُؼٖو ًٝبٗذ ٍٔخ
ٖٓ ٍٔبر٣ . ٚو: ٍٞ
ٗـٜبه ًِٚ ١هِن ٝكٌــــــــــــو
٤ُٝـِـــًِ ٢ـ ٚاهم ٝمًـــــو
رؤَ٘ ٢أًُ ٟٜٞلا ٝؽــيٗب
كؤٓؤٛب ُؾزلـــــــَٓ ٢زٔو
كوْ ٗقطت ػوٍٝب ث٘ذ ًــوّ
ُٜب اٞٓ٧اٍ اُ٧جـــبة ٓـــٜو
ػغٞى هل أٍ٘ــذ  ٢ٛٝثٌــــو
 ٖٓٝػغت ػغٞى  ٢ٛٝثٌو
ٓلوؽــــخ ٣لـــو اُــ٘ٓ ْٜـــٜب
كِ٤ــــٌ ٚ٣ـٜٔب ٝإُ ْٜله
اما ثوىدْ ٝع٘ ُؼ اَُیٍِ كاطٍ
كغو
ٍ٘بٛب فٙ
رجَِّ َظ ٖٓ َ
ی ُ
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َ
ٍٜب ٝثٜب ْْ ُِ ٝ،ال؟
ؿٖ ْیدُ ثکؤ ِ
جو
ٛ ٖٓٝنیٕ ُِ َٝ ٢ه ٌ
م ِ ٝر ُ
ٞٛف ثٜب ػَیٗب
ی ُ

ثله
ٌ

ٍٚ
ثکئِ ٝ

ٝثُٔوِذَ ْٙ
ی

ٝػْو
فٌٔ
ػٔوٙ
یه
ٌ
ر َ َّْ ٖٓ ٌ
ُ
ُ
ُ٘ب
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اٍیٗب ُ ٢ٛٝؽ ْٔ ُو

جمال الدٌن ابن الجزار المصري

هو ابو الحسٌن جمال الدٌن ٌحى بن عبد العظٌم الجزار المصري،
المعروؾ بالجزار  .هو أحد الشعراء فً عصر الممالٌن .
ولد بمدٌنة(الفسطاط ) بمصر سنة  601هجرٌة  1205 /مٌالدٌة
وفً رواٌة اخرى ولد سنة \ 603هجرٌة  1207-مٌالدٌة ونشؤ فٌها،
عمل جزارا مع أبٌه وألاربه و بدت علٌه منذ الصؽر عالمات
المٌل الى الشعر وشؽفه به وبدت علٌه دالبل لرض الشعر ومٌوله
الفطرٌة الٌه فاحب العلوم االدبٌة واللؽوٌة ولد دفعه شؽفه باألدب إلى
التعلك به ،وأول ما عرؾ عنه وهو صؽٌر ،أنه نظم أبٌاتا ً لالبل ،فؤخذه
أبوه وتوجه به إلى الشاعر ابن أبً اإلصبع ولال له:
ٌا سٌدي ،هذا الولد لد نظم شعرا ً واشتهى أن ٌعرضه علٌن.
فمال له :لل.
فلما أنشده من شعره
عوام ملٌح.
ؾلال له :أحسنت ،وهللا إنن ّ
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وأراد الوالد أن ٌعبر عن شكره البن أبً اإلصبع ،فصنع طعاما ً وحمله
إلٌه .ولكن ابن أبً اإلصبع كان لد طابت له (التورٌة) التً كانت اكبر هم
أدباء ذلن الزمان ،فمال له:
ألي شًء فعلت؟
فمال :لثنابن على ولدي.
فمال :أنا ما أثنٌت علٌه.
فمال :ألم تمل إنن عوام ملٌح؟
فمال :ما أردت بذلن إال أنه انتمل من بحر إلى بحر
دأب الجزار على لرض الشعر،فاخذ ٌضرب فً بحوره وٌؽوص على
ؼرابب المعانً ،وٌكسوها أفضل األلفاظ ،حتى استبان طرٌمه وتوضحت
له االمور ؾكان ٌتطلع إلى حٌاة أخرى ٌتمتع فٌها بلذات العٌش ؼٌر حٌاة
الجزارة التً ٌشمى فٌها على ؼٌر طابل ٌمول :
أصبحتُ لحاما ً وفً البٌت ال
أعرؾ ما رابحة اللحم
ُ
واعتضت من فمري ومن فالتً
عن التذاذ الطعم بالشحم
جهلته فمرا ً فكنت الذي
أضلهُ هللا ُ على علم
ثم ان ابو الحسٌن الجزار لد ترن مهنة ابٌه وألاربه ،وتكسب
بالشعر،وساعده على السٌر فى هذا المجال اتصاله بالحكام والوزراء
واالمراء والكتاب ،فؤخذ ٌمدحهم وٌؤخذ من عطاٌاهم ولد ودع حرفة
الجزارة تماما فمال :
أصبحت منها معذب الملب

حسبى حرافا بحرفتى حسبى

موسخ الثوب والصحٌفة من

مطول اكتسابً ذنبا بالكسب

اعمل فً اللحم للعشاء وال

منه العشاء  ..فما ذنبً
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كاننً فً جزارتً كلبً

خال فإادي ولً فم وسخ

ولما اشتد ساعده بمول الشعر لصد شعر المدابح ،فانتجع المصور،
وأنشد ساكنٌها ،اال انه لم ٌؽفل –فً مدحه له م  -وصؾ حاله وما ٌعانٌه
من الحرمان ،ثم اتصل بالملون واالمراء لمدحهم فمدح الملن الناصر
بعدة لصابد وفً آخر لصٌدة مدح بها الملن الناصر فً ٌوم النحر
لال فٌها :
كٌؾ ٌبمى الجزار فً ٌوم عٌد الن
حر دهر اإلفالس والعٌد عٌده
ٌتمنى لحم األضاحً وعند النا
س منه طرٌه ولدٌده
ولمد آن من لمابن أَن تبـ
ٌض أٌامه وٌخضر عوده
أتصل بالملن الكامل وبعده بالملن العادل ومدحهما كما مدح ؼٌرهما
من الحكام واألعٌان .وأكثر من التنمل بٌن ألالٌم المطرالمصري من
اإلسكندرٌة إلى ألصى الصعٌدٌ ،مصد االمراء والمادة والمترفٌن
لٌمدحهم ،وٌصؾ النٌل وأسفاره فٌه وما ٌاللً من العناء والتعب ؾٌمدم
ذلن فً مطالع لصابد ه ،و لال من لصٌدة فً مدح ناظر اإلسكندرٌة
ٌصؾ رحلته فً النًل:
ال تسلنً عما لمٌت من البٌـ
كنت فً ككة تطٌر بملع

ن فحال الؽرٌب حال ذمٌم
وهً طورا ً على المناٌا تحوم
جٌم تا ًء لخٌفتً وهً جٌم

أنظر الموج حولها فإخال الـ
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لم أجد لً فٌها صدٌما ً حمٌما ً

ؼٌر أنً بالماء فٌها حمٌم

شنموا للعها مرارا ً على الرٌـ

ح وال َّ
شن أنه مظلوم
عندنا ر منهُ ممع ٌد وممٌم

وإذا ما دنت إلى البر أمسى
ٌسج ُد الجرؾ كلما ركع المو

ج فدأبً هنالن التسلٌم

على أن أشتكً برا ً
ولبٌ ٌح
َّ

بر رحٌم
وبحرا ً وأنت ٌّ

ونظرا لكثرة الهداٌا والهبات التً انثالت علٌه من الملون واالمراء
فمد تؽٌرت حاله وتحسنت اموره فاخذ باالسراؾ والبذخ حتى لم ٌبك من
ثروته شٌا وأصبح فى ضٌك من الحال والمال ،فكانت سوق الشعر لمثله
ؼٌر مربحة وال تسد تكالؾ معٌشته  ،مما جعله تحت عادة كرمه
المفتوحة على مصراعٌها ٌنشد معبرا:

ال تسلنى عن الزمان فانى
لى اضؽانه وحموده
لد بدت ّ
زمن الن عطفه عند ؼٌرى
وهو عندى صعب المراس شدٌده
كٌؾ ٌبمى الجزار فى ٌوم عٌد
النحر رهن االفالس والعٌد عٌده
ٌتمنى لحم األضاحى وعند
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الناس منه طرٌه ولدٌده!!...
وٌمول فٌه صاحب كتاب (المنهل الصافً) :
( بدٌع النظم ،عذب التراكٌب ،ؼواصا ً على المعانً ،فصٌح األلفاظ ،حلو
النادرة ،وكان صاحب مجون ولطافة)
وإذا أردنا أن ننتمل إلى المٌدان الذي كان ٌركض فٌه مجلٌا ً فإننا نضم تلن
األبٌات إلى شعر كثٌر آخر لاله فً التعبٌر عن مشاعره وتصوٌر ما ٌحٌط
به ،ولست أدري أكان من حسن الحظ اال انه اتلؾ كل ماحصل علٌه و ما
كان ٌظفر به من صالت الملون األٌوبٌٌن التً لم ٌبك تبذٌره على شًء
منها لما عانى من كساد مدحه وجفاؾ أٌدي الممدوحٌن وما عاناه جعل
ٌندب حظه الذي ضاع بٌن الشعر والجزارة فكال:
واللحم ٌمبح أن أعو  -د لبٌعه والشعر بابر
ٌا لٌتنً ال كنت َّ
جزا  -را ً وال أصبحت شاعر
ثم تؽٌرت به الحال حتى وجد ان مهنة األدب ولول الشعر لم تسعؾ
سداد نفماته الكثٌرة ؾبدأ ٌفكر فً ا لعودة الى الجزارة من جدٌد ،عساه
أن ٌجد فٌها بحبوحة من العٌش ،و لعله ٌسد فٌها معٌشته ولد ذكر ذلن
فً شعره اذ ٌخاطب احد البمٌه اسمه ( شرؾ الدٌن) على العودة الى
الجزارة  .فمال :
ال تلمنى ٌاسٌد شرؾ
الدٌن اذا ما رأٌتنى لصابا
كٌؾ ال أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأرفض االّدابا
وبالشعر كنت أرجو الكالبا

وبها أضحت الكالب ترجٌنى

لم ٌكن فً عصره من ٌماربه فً جودة النظم ؼٌر السراج الوراق ،و كان
فارس تلن الحلبة ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا.
وبٌنه وبٌن شعراء عصره مجاراة ومباراة ٌمول :
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لطعتُ شبٌبتً وأضعتُ عمري
وما لً أجـرةٌ فٌـه وال لـً
النحـو تبٌانـا ً وفهمـا ً
لرأت
َ
فما استنبطتُ منه سوى محـا ٍل

ولد أتعبتُ فً الهذٌَان فكـري
أجـر
لـٌإذا ما تبتُ ٌوما ً بعـض ِ
إلى أن ك ْعتُ منه وضاق صدري
ٌُحال به على (زٌد وعمـرو )

لال صاحب نسمة السحر :
(وكان من اهل مصر وله الشعر الجٌد والنكت الدالة على خفة روحه ،
وله مع سراج الدٌن عمر الوراق لطاٌؾ شعرٌة وكانا كنفس واحدة
وشعرهما متشابه اال انه محكم) .
وقل فٌه صاحب كتاب (المنهل الصافً) :
ا
( بدٌع النظم ،عذب التراكٌب ،ؼواصا ً على المعانً ،فصٌح األلفاظ ،حلو
النادرة ،وكان صاحب مجون ولطافة)
توفً ابن الجزار فً الثامن عشر من شوال سنة\  679هجرٌة -
ُمصابًا بالفالج ،وله من العمر  ٧٦سنة أو نحو ذلن
دفن بالمرافة فً بمصر.
اثٖ اُغياه ّبػو ٓغ٤ل ثبُلطوح ؿِجذ عٍّ ٟؼو٤ٕ ٙؾ اٌُْٟٞ
ٝػلّ اُو ٠ٙك ٠ىٖٓ ال ر٘لغ ك ٚ٤ؽوكخ اُغياهح ٝالٜٓ٘خ ا٧كة ؽ٤ش ثو٢
٣ؼ ِ٤اُؾ٤وح ثٛ ٖ٤نٝ ٙرِي ٣و: ٍٞ
إٔجؾذ ك ٠آوٝ ٟال
أٌُّ ٞـ٤و هللا ؽبئو
٣ ٌُْٝنًوٗ ٠اُْزبء
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ثؤٓو ٌُْٝ ٙأًبٍو
ٝاُِؾْ ٣وجؼ اإٔ أػٞك
ُج٤ؼٝ ٚاُْؼو ثبئو
٣بُ٤ز٘ ٠الً٘ذ عياها
ٝالإٔجؾذ ّبػو!!...
٣زٔ٤ي ّؼو ٙثبٗ ٚثل٣غ أُؼبٗ ٢ع٤ل اُزٞه٣خ ػنة اُزواً٤ت كٖ٤ؼ
اُ٧لبظ ؽِ ٞاُ٘بكهحًٝ ،بٕ ٕبؽت ٓغٝ ٕٞىٝاةكٔ٣ ،لػ أُِٞى ٝاالٓواء
ٝاُزغبهًٝ ،بٕ ٣زيّ٣ب ثي ١اٌُزّبة ،ػبُ ٓوريهب ثبُْؼو  ٌٖ٣ ُْٝك٢
ػٖو٣ ٖٓ ٙوبهث ٚك ٢عٞكح اُ٘ظْ ؿ٤و اَُواط اُٞهام ،فًبٕ كبهً رِي
اُؾِجخ ك ٢مُي اُيٖٓ  ٚ٘ٓٝأفنٝا ٝػِٔٗ ٠طَٗ ٚغٞا ٓ ٖٓٝبكرٚ
اٍزٔلٝاًٝ .بٕ ثٝ ٚ٘٤ثّ ٖ٤ؼواء ػٖوٓ ٙغبهاح ٓٝجبهاح.
اْٗل اُْؼو ثٌَ ك٘ٝ ٚٗٞاؿواٝ ٚٙإ ؿِت ػِّ ٠ؼو ٙاٌُْٝ ٟٞهل
ثوع ك ٢اٍزؼواٗ ّؼو اُْؼواء اُولآٝ ٠رٖل٤ؾ ٚػِٕ ٠لؾز ُْٝ ٚرٌٖ
ٛن ٙاُؾبُخ رؼوف ٖٓ هجَ  .كٓ ٜٞب ّ( ٚ٤َٔ٣ؼو اُزؾبٓن ) ٛ ٚ٘ٓٝنٙ
االث٤بد ػَِٗ ٠ن ٓؼِوخ آوة اُو٣ ٌ٤و: ٍٞ
هلب ٗجي ٖٓ مًو ٟهٍٔٝ ٔ٤وٝاٍ
ُ ٠ػلب هٍٜٔب اُجبُ٠
ٝكهاػخ ّ
ٓٝبأٗب ٖٓ ٣جٌ ٠أٍبء إ رؤد
 ٠ٌُ٘٘ٝاثٌ ٠ػِ ٠كول أٍبُ٠
 ُٞٝإ آوأ اُو ٌ٤هأ ٟاُنٟ
أًبثل ٖٓ ٙكوٝ ٠ٔٛ ٛثِجبُ٠
ُٔب ٓبٍ ٗؾ ٞاُقله فله ػ٘٤يح
ٝالثبد اال  ٞٛٝػٖ ؽجٜب ٍبُ٠
 ٠ٌٍ٘ ٟٞٛ ٖٓ ٠ُٝاُو٤بٍو ػٖ ٟٞٛ
ثزٙٞؼ كبُٔوواح أػظْ اّـبُ٠
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ٝالٍٔ٤ب ٝاُجوك ٝاك ٠ثو٣لٙ
ٝؽبُ ٠ػِٓ ٠باػزلد ٖٓ ػَو ٙؽبُ٠
رو٣ َٛ ٟواٗ ٠اُ٘بً ك ٠كوع٤خ
اعو ثٜب رٜ٤ب ػِ ٠ا٧هٗ أم٣بُ٠
 ٠َٔ٣ٝػل ٟٝؿ٤و فبٍ ٖٓ ا٠ٍ٧
اما ثبد ٖٓ آضبُٜب ث٤ز ٚفبُ٠
ٝهل هبٍ اُْؼو ك ٢اُـيٍ :
ثناى اُلزٞه ٛٝنا اُ٤ٜق
 ٕٜٞ٣ػِ ٠ػبّو٤ي اُزِق
أٛود اُوِٞة ثٜنا اُغٔبٍ
رٌِّق ثله اُلع ٠ام ؽٌ٠

ٝاٝهؼزٜب ك ٢اٝ ٠ٍ٧اٍ٧ق
ٓؾ٤بى ُ ْٚ٘٣ ُْ ٞاٌُِق

ٝهبّ ثؼنه ١ك٤ي اُؼناه
 ًْٝػبمٍ أٌٗو اُٞعل ك٤ي
ٝهبُٞا  :ثِٕ ٚق ىائ ٌل
ُئٖ ٙبع ػٔو ١كٍٞ َٖٓ ٢اى

كٓٞػّٔ ُ ٢ب ٝهق
ٝاعوٟ
َ
ػِ ٢كِٔب هءاى اػزوف
ّ
كوِذ  :ه٤ٙذ ثناى اَُِٖق
ؿوآب ً كبٕ ػِ٤ي اُقِق

كٜبى ٣ل ١اٗ٘ ٢ربئت
كوَ ُ : ٢ػل ٠هللا ػٔب ٍِق
ًٝبٗذ ثٝ ٚ٘٤ث( ٖ٤اَُواط اُٞهام ) ٓلاػجخ كؾَٖ َُِواط هٓل كبٛلٟ
اُغياه ُ ٚرلبؽب ً ًٔٝضوًٝ ٟزت ٓغ ٛل٣زٛ ٚن ٙاالث٤بد :
أًبك٤ي ػٖ ثؼ٘ اُن ١هل كؼِزٚ
ّ
ػِ ٢ؽوٞهب
ُٞٔ ٕ٧الٗب ّ
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ثؼضذ فلٝكا ً ٓغ ٜٗٞك ٝأػ٘٤ب
ٝال ؿو ٝإ ٣غي ١اُٖل٣ن ٕل٣وب
ٝإ ؽبٍ ٓ٘ي اُجؼ٘ ػٔب ػٜلرٚ
كٔب ؽبٍ  ّٞ٣ػٖ ٝالى ٝصٞهب
ث٘لَظ رِي اُؼٕ ٖ٤به ّوبئوب ً
ُٝئُئ ماى اُلٓغ ػبك ػو٤وب
 ًْٝػبّن  ٌْٞ٣اٗوطبػي ػ٘لٓب
هطؼذ ػِ ٠اُِناد ٓ٘ٛ ٚو٣وب
كال ػلٓزي اُؼبّو ٕٞكطبُٔب
أَُوح ٍٞهب
اهٔذ ٝ٧هبد
ّ
ًٔب رٔ٤ي ّؼو ٙثبُزٝ ٌْٜاَُقو٣خ أُٚؾٌخ كؼ٘لٓب ريٝط اثٙٞ
ٖٓ آوأح َٓ٘خ هبٍ :
ريٝط اُْ٤ـ أث٤ّ ٠قٚ
ُُٜ ٌ٤ب ػوَ ٝالمٖٛ
ُ ٞثوىد ٕٞهرٜب ك ٠اُلع٠
ٓبعَود رجٖوٛب اُغٖ
ًؤٜٗب ك ٠كوّٜب هٓخ
ّٝؼوٛب ٖٓ ؽُٜٞب هطٖ
ٝهبئَ هبٍ ٓب ٍٜ٘ب
كوِذ ٓب ك ٠كٜٔب ٍٖ
ٕٝٝق كاه ٙاُزٌَٜ٘٣ ٢ب كوبٍ:
ٝكاه فواة ثٜب ٗيُذ
ٗ ٠ٌُ٘ٝيُذ اُ ٠اَُبثؼخ
ٛو٣ن ٖٓ اُطوم ًَِٓٞخ
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ٓؾغزٜب ُِٞهّ ٟبٍؼخ
كالكوم ٓبث ٖ٤اٗ ٠إًٞ
ثٜب أ ٝأً ٕٞػِ ٠اُوبهػخ
رَبههٛب ٛلٞاد اَُْ٘٤
كزٖـ ٠ثال أمٕ ٍبٓؼخ
ٝأفْ ٠ثٜب إٔ أه ْ٤اُٖالح
كزَغل ؽ٤طبٜٗب اُواًؼخ
اما ٓب هوأد اما ىُيُذ
فْ٤ذ ثؤٕ رووأ اُٞاهؼخ!!..
ٝهبٍ ٖ٣ ٞٛٝق ؽبُخ ؽٔبه ُ:ٚ
ُْ أكه ػ٤جب كج ٚاال أٗٚ
ٓغ ما اُنًبء ثوبٍ ػ٘ ٚؽٔبه
 ٖ٤ِ٣ٝكٝ ٠هذ أُ٤ٚن ِ٣ٝزٟٞ
كٌؤٗٔب ث٤ل٣ي ٍٓ٘ٞ ٚاه
ُٝول رؾبٓز ٚاٌُالة ٝأؽغٔذ
ػ٘ٝ ٚكٓ ًَ ٚ٤ب رقزبه
كوػذ ُٖبؽج ٚػٜٞكا هل ٓٚذ
ُٔب ػِٖٔ أٗ ٚعياه....
ٝافزْ ثؾض ٢ثٜن ٙاُوٖ٤لح ٖٓ ّؼو: ٙ
ؽٌْ اُؼ ٕٞ٤ػِ ٠اُوِٞة ٣غٞى
ٝكٝاإٛب ٖٓ كائ ٖٜػي٣ي
ًْ ٗظوح ٗبُذ ثطوف كبرو

ٓب ُْ  َِٚ٘٣اُناثَ أُؾيٝى

ؿوح
كؾناه ٖٓ رِي اُِٞاؽع ّ
77

كبَُؾو ث ٖ٤علٜٗٞب ٓوًٞى
٣ب ُ٤ذ ّؼوٝ ١آ٧بِّٗٙ ٢خ
ٝاُلٛو ٣لهى ٛوك٣ٝ ٚغٞى
رٖوّ ػٔوٙ
 ٢ُ َٛهٗٝ
ّ

ٍجت ك٤وعغ ٓب ٓ ٠ٚكؤكٞى

ق اُجؼبك ٝؽجّٚ
ٝأىٝه ٖٓ أ ُِ َ
ظج ٢ر٘بٍت ك ٢أُالؽخ ّقٖٚ
ٌ

ث ٖ٤اُغٞاٗؼ ٝاُؾْب ٓوىٝى
كبُٕٞق ؽ٣ ٖ٤ط ٍٞكٝ ٚ٤ع٤ي

ٝاُجله ٝأٌُْ أُ٘٤وح كٚٗٝ
٣ؾوه ُزٔ٤٤ي
ك ٢إُٞق ؽّ ٖ٤
رغل ٞؿالُز ٚػُِ ٚ٤طبكخ
كجؾَٜ٘ب ٖٓ عَٔ ٚرطو٣ي
ثلٛو ًبٕ ُ ٢ثٕٞبُٚ
َٖٓ ُ٢
ٍ

ٍٔؾب ً ٝٝػل ١ػ٘ل٘ٓ ٙغٞى

ٝاُؼٓ ِ٤ق ّ
ٚو اُغ٘بة أٗ٤وٚ
ٝ٧ٝع ٚاُِناد ك ٚ٤ثوٝى
ٝاُو ٗٝك ٢ؽَِ اُ٘جبد ًؤٗٚ
كوّذ ػِ ٚ٤كثبثظ ٝفيٝى
ٝأُبء ٣جل ٝك ٢اُقِ٤ظ ًؤٗٚ
ظَ َُوػخ ٍ٤وٓ ٙؾلٞى
ٝاُيٛو ٗ ْٛٞ٣بظو ٚ٣اٗٔب
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ظٜود ث ٚكٞم اُو٣بٗ ً٘ٞى
كؤهبؽٝ ٚهم ٘ٓٝضٞه اُ٘لٟ
كه ٞٗٝه ثٜبه ٙاثو٣ي
ّ
ٝاُـٖٖ ك ٚ٤رـبىٍ ٝرٔبَ٣
ٝرْبؿَ ٝرواٍَ ٝهٓٞى
ًٝؤٗٔب اُؤوْ٘٣ ١ل ٖٓوػب ً
ٖٓ ًَ ث٤ذ ٝاُؾٔبّ ٣غ٤ي
ًٝؤٗٔب اُلٝالة ىٓو ًِّٔب

ؿّ٘ذ ٝإٔٞاة اُلٝاُت ّ٤ي

ًٝؤٗٔب أُبء أُٖلّن ٙبؽي
َٓزجْو ٓ ّٔب أر ٠ك٤وٝى
٤ٜ٘٣ي ٣ب ٕٜو اُ٘جٓ ٢ؾ ّٔل

 ّٞ٣ثُِ ٚط٤جٛ ٖ٤ي٣ي

أٗذ أُولّّ ك ٢اُقالكخ ٓبُٜب
ػٖ ٗؾٓ ٞب ثي ك ٢اُٞه ٟرجو٣ي
إ ٜٔ٣يٝا ك ٢ه ٍٞأؽٔل أٗذ ٓٞ
ُُِٞ ٠هٟ؟ كبُٜبٓي أُٜٞٔى
أٗذ اُوَ ْ٤ؿلا ً كِٜنا ِ٣زظ٢
كٜ٤ب ٛٝنا ك ٢اُغ٘بٕ ٣لٞى

******************************
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الشاب الظرٌؾ
هو شمس الدٌن دمحم بن عفٌؾ الدٌن سلٌمان بن علً بن عبد
هللا بن ٌاسٌن الكومً العابدي التلمسانً ،وٌكنى ( ابن العفٌؾ)
نسبة إلى أبٌه الذي عرؾ ب(العفٌؾ التلمسانً) الذي كان شاعراً .
ولمب ( الشاب الظرٌؾ ) لرلة شعره وطرافته فؽلب علٌه هذا اللمب
وعرؾ به .
كان والده متصوفا ( سعٌد السعداء) وكان ٌلمب بالعفٌؾ
التلسمانً  ،كان شاعرا معروفا وهو أحد األعالم المشهورٌن وكان
فاضال  ،تزوج فً مصر ورزق فٌها ابنه شمس الدٌن دمحم (الشاب
الظرٌؾ ) فمضً بمصر طفولته وصباه ولد أشار إلى ذلن فً شعره
لال :
ٌا رالد الطرؾ ما لطرؾ إعفاء
حدث بذان فما فً الحب إخفاء
أن اللٌالً واألٌام من ؼزلً
فً الحسن والحب أبناء وأنباء
ٌا ساكنً مصر شمل الشوق مجتمع
بعد الفراق وشمل السكر أجزاء
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ولد الشاعر فً الماهرة فً العاشر من جمادي األخرة سنة\ 661
هجرٌة  1263 -مٌالدٌة ونشؤ فً دمشك حٌث انتمل والده الٌها بعد
تولً امر الخزانة فٌها حٌث كان والده من اهل العلم والفكر وله مإلفات
ومصنفات ولصابد شعرٌة فتتلمذ الولد على ٌدي ابٌه اوال وعلى طابفة
من علماء دمشك انذان منهم ابن االثٌر الحلبً فدرس العلم واللؽة
والفمه والمنطك ولد ظهراثر ذلن فً شعره ولصٌده .
لم ٌكن والد الشاعر راضٌا عن سلوكٌة ولده وحٌاته الماجنة ،
فكتب إلٌه ٌعظه وٌوصٌه فً لصٌدة أبوٌة منها :
الى كم تماد فً ؼرور وؼفلة
ولم هكذا نوم الً ؼٌر ٌمظة
لمد ضاع عمر ساعة منه تشتري
بملء السما واألرض أٌة ضٌعة
وٌبدو أنه أشتهر بٌن اصدلابه ومحبٌه ومعاصرٌه باسم ( الشاب
الظرٌؾ ) و أن سبب هذه التسمٌة-كما ٌظهرٌ -رجع إلى ما عرؾ عنه
من عبث ولعب وعشرة وانخالع ومجون فً بداٌة حٌاته وصباه حتى
لٌل له األدٌب الظرٌؾ واألدٌب البارع .
ٍٖ ٓجٌوح كوبٍ اُْؼو ٕـ٤وا ً ٓ ٝب إ إٔج َؼ
رلزَّؾذ ّبػو٣ز ٚكٍ ٢
ّبثب ً ؽز ٠اًز َ ََِٔذ ّبػو٣زٝ ٚماع ٕ٤ز. ٚ
بلػ الشاعر لمة مجده األدبً وهو فً شرخ شبابه ،و لمً شعره
لبوال لدي الناس لسهولته وعذوبته  ،واستطاع على الرؼم من صؽر
سنه أن ٌصبح شاعرا معروفا مرمولا بٌن اشهر الشعراء والمعاصرٌن
الحسد فً التمادي
ا
له وهذا المجد جعل له حسادا ومناوبٌن فاخذ هإالء
فً ؼٌهم وٌزورون علٌه المول وٌبالؽون فً اٌذابه  ،حتى بلػ منه
الٌؤس مبلؽه فانشد :
كٌؾ خالصً من الذي أجد
لد أعوز الصبر عنه والجلد
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ماللت ٌوما  :لد انمظً عدد
من األعادي األ أتً عدد
لد عرفوا من أنا ؟ وعالهم
ػٖ اػزواف ثل ٢ِٚاُؾَل
ٓٔب اٙطو ٙؽبُ ٚإ ٘٣لة ّجبث ٚاُزؼٌ ٝؽبُز ٚاَُ٤ئخ ك٤و: ٍٞ
أمل سعٌت أجد فً إتمامه
فعالم حل الدهر عمد نظامه
والً متً ٌسعً الزمان لنمض ما
أسعى بكل الجهد إلى إبرامه
وإذا الفتً لعدت لوابم حظه
هبّ اُوك ٖٓ ٟفِلخ ٝأٓبٓٚ
ٝك ٢افو ا٣بٓ ٚاػزيٍ اُ٘بً ُٝيّ ث٤ز ٚكِْ ٣و اؽلا ٖٓ اُ٘بً  ٝكة
اُ٤ؤً ٝاالُْ ٝاُؾوٓبٕ كٗ ٢لَ ٚكٌبٗذ ؽ٤بر ٚاُوٖ٤وح ؽبُخ ٓؼ٘٤خ رٌبك
رٌ ٕٞكو٣لح ُِؼجوو٣خ أُلغٞػخ ٝأٍطٞهح ُْبػو هائغ ُْ ٜ٘٣ؤ ٣ ُْٝزٔزغ
ثْجبث. ٚوٌصؾ حاله فٌمول:
لٌت اللٌالً التً أولت بشاشتها
أن لم تدم هبة اللذات لم تهب
ما بالها ؼلبت حزنً علً فرحً
وألمت الجد بٌن النجح والطلب
عاجلته المنٌة على عجل ،فوافاه اجله فً رٌعان شبابه وهو فً
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السابعة والعشرٌن من العمر فمد توفً الشاب الظرٌؾ سنة\ 688
هجرٌة 1289 -مٌالدٌة بعد أن عرؾ أمره وانتشر خبره فمأل الدنٌا
وشؽل الناس فً عصره .وٌذكرنً الشاعر الشاب الظرٌؾ بالشاعر
الجاهلً طرفة بن العبد الذي لتل وعمره ست وعشرٌن سنة وٌذكرنً
اٌضا بابن زرٌك البؽدادي الشاعر الشاب الذي هاجر من بؽداد الى
االندلس لعله ٌجد مكسبا فٌسعد حبٌبته فمات فً رٌعان شبابه فً ارض
الؽربة ولٌجدوا لصٌدته تحت راسه .
لال عنه الصفدي :
(شاعر مجٌد ابن شاعر مجٌد ،وكان فٌه لعب وعشرة وانخالع)
٣زٔ٤ي ّؼو ٙثوه ِخ اُ٧لبظ ٍُٜٞٝزٜب ؽل االثزناٍ أؽ٤بٗب ًٝ .عؼَِزْٛ ٚنٙ
ة أ َِ ٛػٖوٝ ٙاكززبٕ ُفَِطبئ ٖٓ ٚاُلز٤بٕ ٝ
اُوهَّخُ كّ ٢ؼوٙٞٓ ٙغ اػغب ِ
اُْجبٕ ك ٚ٤ؽزً ٠بٗٞا ٣و ٚٗٝاكّ َٚبػو  ٝثبُـٞا ك ٢رول٣و ُٚ ْٛؽز٠
عؼِٞا ٓ٘يُز ٚكٞم آوة اُو ٌ٤كّ ٢ؼواُـيٍ ُلُ ْٜٜٔوٖ٤لٝ ٙهوثٚ
ٖٓ ٗلٝ ٍْٜٞػبٛل . ْٜكول ًبٕ فل٤ق اُظَ ؽِ ٞأُؼْو ٓٔب عؼِْٜ
ُِ٣وج( ٚٗٞاُْبة اُظو٣ق).
و فً دٌوانه من ممطعات شعرٌة تإكد حبه للنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وصحة
اتباعه تعالمٌه بكل جدٌة لال الشاب الظرٌؾ ٌمدح الحبٌب المصطفى
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :
أرض األحبة من سفح ومن كثب
سفان منهمر األنواء من كثب
حٌان ٌا تربة الهادي الشفٌع حٌا
بمنطك الرعد باد من فم السحب
ٌا خٌر ساع ٌباع ال ٌرد وٌا
أجل داع مطاع طاهر الحسب
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جعلت حبن لً ذخرا ومعتمدا
فكان لً ناظر من ناظر النوب
ما كان ٌرضى لن الرحمن منزلة
ٌا أشرؾ الخلك إال أشرؾ الرتب
لً من ذنوبً ذنب وافر فعسى
شفاعة منن تنجٌنً من اللهب
وٌمول اٌضا :
لالوا ؼـدا نؤتً دٌار دمحم
فملت لهـم هـذا الذي عنه أفحص
أنٌخـوا فما بال الركوب وإنها
على الرأس تمشً أو على العٌن تشخص
نبً له آٌات صـدق تبٌنت
فكـل حـسـود عنـدها ٌتنـؽـص
نـبـً بؤمالن السماء مـإٌد
وبالمعجـزات البٌنات مخـصـص
ومالـً مـن وجـه وال من وسٌلة
سوى أن للبً فً المحبة مخلص
إذا صح منن المرب ٌا خٌر مرسل
عـن أي شـًء بعـد ذلن أحـرص
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اّزُٜواُْبة اُظو٣ق ثبُـَيٍ  .كْؼو ٙاُـيًُ ٢ض٤و علا ٌ٣بك
٣طـ ٢ػِ ٠ثؼ٘ اؿوا ٚٙاالفو ٖٓٝ ٟأعَٔ ٓب هبٍ ك ٢اُـيٍ :

هوان بعٌ ُدهُ و لرٌبُهُ
َ
لً ِم ْن
لن الجما ُل بدٌعُهُ و ؼرٌبُهُ
و َ
ٌا َمن أُعٌذُ جمالَهُ بجال ِل ِه
العٌون تُصٌبُهُ
َحذَرا ً علٌ ِه من
ِ
نورها
إن لم تك ُْن عٌنِ ًْ فإنّ َن ُ
ْأو لم تكُن للبً فؤنتَ حبٌبُهُ
هل ُحرمةٌ أو رحمةٌ ل ُمتٌَّ ٍم
صٌرهُ و نَصٌبُهُ
َ
لد ل َّل
فٌن نَ ُ
هوان تؽَ ُّزال ً
َ
ؾ المصاب َد فً
أ ِل َ
سٌب نسٌبُهُ
حتى َّ
كؤن ِب َن النَّ َ
َه ْب لً فإادا ً
شبُّهُ
بالؽرام ت َ ُ
ِ
ش ٌْبُهُ
ك فَودا ً بال ُّ
صدو ِد ت ُ ِ
و است َ ْب ِ
سر ألو ُل تُذٌعُهُ
لَم ٌَ ْب َ
ك لً ٌّ
للب ألو ُل تُذٌبُهُ
عنً  ,وال ٌ
س ِ ّهدا ً
كم لٌل ٍة ل َّ
ض ٌْتُها ُمت َ َ
ح مملَ ِتً َمسكوبُهُ
و الدم ُع ٌجر ُ
مان منالُهُ
ألرب ِم ْن لُ َ
و النج ُم
ُ
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ٙبى َٓ ِـ٤جُُٚ
ػ٘ل ٝ , ١أثؼ ُل ٖٓ ِه َ
ػِ ٢ػُُٚٗٞ٤
 ٝاُ َغ ُّ ٞهل َههَّذْ
َّ
ُ ٝعلَّٔ ٝ , ُُٚٗٞبُُ ٝ , ُٚع٘ٞثُُٚ
اُلوام ٤ُٖ٣جٜب
ُٓ ٢ٛوِخٌ ٍُْ ٜ
َ
ِ
َ ُّؼ ٝا ِث َُ كٓ ِؼٜب كََٖٞ٤ثُُٚ
ِ َ٣ ٝ
٣ٝو ٍٞاٚ٣ب ك ٢اُـيٍ :
أتران بالهجران حٌن فتكت فً
للبً علمت بما ٌجن فتكتفً
عاهدتنً أال تخون ولمت فً
طلبً وفاءن بالعهود ولم تؾ
أنا صابر بل شاكر فً الحب إن
أخلفت عهد الوصل أو لم تخلؾ
إنً ألنؤى معرضا عن عاذلً
إن عاد لً أوعن فٌن معنفى
لد جار جار الحب فً للبً ولم
أر فً الصبابة من صفا منصؾ

تالعب اللؽوي فً شعره مازجا بٌن الؽزل والنحو ٌمول:
ه
ومن
ٌا ساكنا للبً المعنى
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ولٌس فٌه سوان ثانً
ألي معنى كسرت للبً
وما التمى فٌه ساكنان
ومن المواضٌع التً تناولها بإٌجاز وصفه آلكل الحشٌشة فٌمول:
ما للحشٌشة فضل عند أكلها
لكنه ؼٌر مصروؾ إلى رشده
صفراء فً وجه خضراء فً فمه
حمراء فً عٌنه سوداء فً كبد ه
ومن أبٌاته الجمٌلة فً الحكمة و الموعظة لوله:
خذ من حدٌثً ما ٌؽنٌن عن نظري
فإنه سمر ناهٌن عن سمر
كم من أب لد ؼدا أما لمعشره
فاعجب إلعطاء لفظ األم للذكر
وناطح بمرون ال لرون له
وكبش لوم بنمل العلٌم مشتهر
وكم نظرت لوجه لٌس فً بدن
وكم سمعت بصخر لٌس من حجر
والبس وهو عار ال رداء له
كسوته أطلسا ً من أخشن الشعر
ٝافزْ ثؾض ٢ػٖ اُْبػو اُْبة اُظو٣ق ثٜن ٙاالث٤بد ٖٓ ّؼو: ٙ
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م
ال
رقق ٓب كؼِذ ثي اّٞ٧ا ُ
ِ

م
ٝاّوػ ٞٛاى كٌِ٘ب ػْب ُ

كؼَ٣ ٠ؼ٘٤ي ٖٓ ٌّٞد ُ ٚاُٟٜٞ
م
ك ٢ؽِٔ ٚكبُؼبّو ٕٞهكب ُ
ّ
ٓـوّ
رغيػٖ كَِذ أٍٝ
ال
ٍ

م
كزٌَذْ ث ٚاُٞع٘بد ٝا٧ؽلا ُ

ٝإجو ػِٛ ٠غو اُؾج٤ت كوثٔب
م
ؽبٕ إُٞبٍ  ُِٟٜٞٝأفال ُ
ًْ ُِ٤خ أٍٜودُ أؽلاه ٢ثٜب
م
ِٓو٨ُٝ ٠ؽلام ث ٢أؽلا ُ
٣بهة هل ثؼل اُن ٖ٣أؽجْٜ
م
ػ٘ٝ ٢هل أُق اُوكبم كوا ُ
ػوة هأ٣ذ إٔؼ ٓ٤ضبم ُْٜ
م؟
أكال ٖ٣ؼ ُل٤ٓ ْٜ٣ضب ُ
ٝػِ ٠اُ٘٤بم ٝك ٢اًِ٧خ ٓؼوٗ
م
كٚ٤
ٗلبه كائْ ٗٝلب ُ
ٌ
ٓب ٗبء اال ؽبهثذ أهكاكٚ
م
فٖوا ػِ ٖٓ ٚ٤اُؼٗ ٕٞ٤طب ُ
روٗ ٞاُؼ ٕٞ٤اُ ٚ٤ك ٢اٛواهٚ
كبما هٗذْ كٌِِٜب اٛوام
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****************************

اُج٤ٕٞو١
ىؾشخف الجيؽ أبؾ عبجهللا دمحم بؽ سعيج بؽ حساد الرشياجي

البؾصيخي يخجع بشدبو إلى قبيمة ( صشياجة ) البخبخية إحجى أكبخ
القبائل األمازيغية السشتذخة في شسال إفخيقيا ،مؽ ليبيا الى السغخب وقيل
ان أصؾلو تعؾد لسشظقة دولة ( االحسادييؽ) مؽ (قمعة حساد ) ويعخفؾن

ىشاك (بشي حبشؾن )أحج فخوع قبيمة (صشياجة ) التي استؾطشت

االرحخاء االكبخى في جشؾب السغخب العخبي واالجدائخ وقج ذكخ ذلػ في

شعخه فقال :
فقل لشا مؽ ذا األديب الحي
زاد بو حبي ووسؾاسي
إن كان مثمي مغخبيا فسا
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في صحبة األجشاس مؽ باس
وان يكحب ندبتـــي جئتو
بجبتي الرؾف ودفـ ـــاس
اال ان عائمتو انتقمت نحؾ الذخق فدكشت في صعيج مرخ وتدوج

والجه مؽ صعيج مرخ لحا ابؾه مؽ االمازيغ البخبخ وامو مؽ مجيشة(

بيشذ) مؽ الرعيج السرخي .

ولج في اواخخ محخم الحخام وقيل في صفخ مؽ عام \ 608هجخية
السؾافق لميؾم الدابع مؽ مارس (اذار) مؽ سشة  1212لمسيالد وقيل
ولج في شؾال مؽ سشة \  807ىجخية – 1211ميالدية وقيل في رواية
اخخى ولج سشة \  609ىجخية –  1213ميالدية  .ووالدتو كانت بقخية

( دالص) إحجى قخى (بشي سؾيف) في صعيج مرخ ,ووالجتو مشيا وقيل

مؽ قخية (بيذيؼ )مؽ اعسال (البيشداوية )  ،ثؼ انتقمت عائمتو الى قخية
( بؾصيخ )القخيبة مؽ مجيشة ( الفيؾم ) والقخيبة مؽ مدقط راسو في
جشؾب مرخ .
نذأ وتخعخع في ( بؾصيخ) فحفط القخان الكخيؼ ولسا شب انتقل
الى (القاىخة ) حيث تمقى عمؾم المغة العخبية واالدب والثقافة والفقو وعشى
بجراسة الديخة الشبؾية ومعخفة دقائق اخبار الحبيب السرظفى دمحم صمى
هللا عميو وسمؼ ٝعٞآغ ٍ٤ور ٚأُؼطوح.
ونظم البوصٌري الشعر فً صباه وشبابه  ،وجرب أنواعا ً من الشعر
إال انه مال إلى الزهد والتصوؾ فؤتجه إلى المدابح النبوٌة ،والشعر
الصوفً  ،وله لصابد كثٌرة ولد ؼلب على الشعر فً العصر المملوكً
الذي عاشه البوصٌري المدابح النبوٌة والموضوعات الدٌنٌة،
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ومنظومات الزهد والتصوؾ .فكانت لصابده بحك مدرسة لشعراء
المدابح النبوٌة من بعده  ،و نبراسا ٌنسج علٌه الشعراء لصابدهم ،
وٌسٌرون على نهجه  ،فظهرت لصابد عدٌدة فً فن المدابح النبوٌة
مر
ومنها لصابد البوصٌري نفسه  ،فانتشرت بٌن مالٌٌن المسلمٌن على ّ
العصور واالزمنة واحبها المسلمون وحفظوا ابٌاتها  ،و كانت داب ًما
ت ذٌته لهذا الفن بال منازع .وتعد
تشهد برٌادة اإلمام البوصٌري وأسا
لصٌدته المٌمٌة المسماة ( البردة ) ولصٌدته ( الكواكب الدرٌة فً مدح
خٌر البرٌة ) من أفضل المدابح النبوٌة واشهرها ومن عٌون الشعر
العربً  ،ودرة دٌوان شعر المدٌح فً اإلسالم ،وما ا جادت به لرابح
مر العصور  ،ولد أجمع النماد واالدباء على أنها أفضل
الشعراء على ّ
المدابح النبوٌة بعد لصٌدة الشاعر ( نعب بن زهٌر ) التً اولها :
بانت سعاد فملبً الٌوم متبول
متٌم اثرها لم ٌفد مكبول
ولد نظم ثالث لصابد بابٌة التمل اهمٌة عن ( البردة ) االولى
مطلها:
َ
المذنب
وافان بالذنب العظٌم
ُ
ـب
عنؾ نف َ
خجال ٌُ ُ
سه وٌُإنِّ ُ
ومطلع المصٌدة الثانٌة :
الملوب
بمدح المصطفى تحٌا
ُ
والذنوب
ؽتفر الخـطاٌا
ُ
وت ُ ُ
أما مطلع المصٌدة الثالثة :
أزمعوا البٌن وشدوا الركابا
فاطلب الصبر وخ ِ ّل العتابا
اما همزٌته فً مدح الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهً رابعة رابعة
وتعتبر من عٌون الشعرالعربً ومطلعها :
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كٌؾ ترلى رلٌن ا النبٌاء
ٌا سماء ما طاولتها سماء

ـساوون فً ع َ
ُالن َولَ ْد
لَـ ْم ٌُ ُ
ســنـا ُء
حا َل ســنــا ً ِمــنــن دونَــهـم و َ
إنّــمـا َمـثَّـلُـوا ِصـفـاتِـن لـلـناس
كــمــا مــثَّــ َل الــنـجـو َم الــمــا ُء
ح ك ِ ّل فض ٍل فما تَصد ُُر
أنتَ ِمصبا ُ
إال عــــن ضــوبِ َ
ــن األَضــــوا ُء
َ
ب
لـن ذاتُ
العلوم من عا ِل ِم الؽٌَ ِ
ِ
ومــــنـــهـــا آلد َم األَســـــمــــا ُء
ار
ضمابر
لم ت َ َز ْل فً
الكون تُخت َ ُ
ِ
ِ
لــــــــن األُمــــهـــاتُ األَبـــــــا ُء
َ
ـضً ٌء
ُو ُمـ َح ٌّا ً كـالشَّمس
مـنن ُم ِ
ــرت عــنـه لـٌـلـةٌ َ
ـــرا ُء
أ ْ
ؼ ّ
ســفَ َ
ٌّن
لـٌـلةُ الـمـول ِد الـذي كَـان لـل ِد ِ
بــٌــومـ ِه ْ
وازدِهــــا ُء
ســـــرور
ِ
ٌ

لمد التحك الشاعر البوصٌري بالوظٌفة العامة وتولى الكثٌر من
الوظابؾ العامة كالكتابة والجباٌات ولمد آلمه كثٌرا أخالق الموظفٌن
السٌبة انذان وذكر ذلن فً شعره .
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انكب البوصٌري على دراسة مذهب الصوفٌة ،فاطلع على
سٌر عدد من المتصوفٌن لدٌما ً وحدٌثا ً كالحسن البصري ومعروؾ
الكرخً والمشٌري والجنٌد البؽدادي وعبد المادرالكٌالنً وؼاص فٌها
وتلمى الصوفٌة على ٌد أبً الحسن الشاذلً صاحب الطرٌمة الشاذ لٌة
التصوؾ ،ثم التحك بشٌخه العابد المتصوؾ ابً العباس المرسً وٌعد
لابد التصوؾ فً ولته ومدح الطرٌمة الشاذلٌة فً شعره فمال:

اإلما َم ال ُمجْ تَبَى
أعْـنًِ أَبـا ال َح َ
س ِن ِ
ِم ْ
ً الـ َم ْـو ِل ِد
ـــن َهــا ِ
ش ٍـم والـشَّـاذِل َّ
ــرٌـمُـهُ
َّ
ً َط ِ
إن ِ
اإلمـــــا َم الــشَّـاذِلـ َّ
ِفً الفَ ْ
ض ِل واض َحةٌ ِل َع ٌْ ِن ال ُم ْهتَدِي
آثــار ِه
ولـــو لَـدَمـا ً عَـلَـى
فـا ْنـمُـ ْل
ْ
ِ
فـــإذَا فَـعَـ ْلـتَ فَ
َ
ـــذان آ َخـــذُ بـا ْلـٌَ ِد

تتلمذ على ٌده الكثٌر من العلماء االفذاذ مثل ابً الفتح الٌعمري
االشبٌلً المتوفً سنة\ 734ه جرٌة وعز الدٌن الكنانً الحموي
المتوفً \ 735ه جرٌة وأبً حٌان االندلسً المتوفً سنة\ 745ه جرٌة
وؼٌرهم كثٌر .
لٌل أنه أصٌب بمرض الفالج  ،أو ما ٌُسمى اآلن بالشلل النصفً ،
وأُلعده  ،فنظم لصٌدته ( البردة ) وهً مٌمٌة تمع فً اربعمابة وسبعة
وخمسٌن بٌتا ونوى اإلستشفاء بها وبعد ان اتم نظمه لها رأى فً
منامه النبً دمحم صلى هللا علٌه وسلم  ،فمرأ علٌه لصٌدته  ،فمسح
النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌده الكرٌمة على جسمه  ،فمام من نومه
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معافى بإذن هللا ولٌل انه راى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌؽطٌه ببردته فسمى لصٌدته
ً
(البردة ) وهً احدى ورابع الشعرالعربً وهذه بعض ابٌاتها :
أم ْ
ســلَ ٍـم
ِ
ُّــر ِجــٌـران ِبـــذِي َ
ــــن تَــذَك ِ
ــرى ِم ْ
َم َ
ـن ُمـ ْملَ ٍة ِبـد َِم
ـزجْ ـتَ د َْمـعـا ً َج َ
أ ْم َهـ َّبـتْ الـرٌـ ُح ِم ْ
كـاظ َم ٍة
ـماء ِ
ــن ِتـ ْل ِ
ماء ِم ْن إ َ
ض ِم
ض البَ ْر ُ
وأو َم َ
ق فًِ الظ ْل ِ
ْ
فــمــا ِلـ َعـ ٌْـنَ ٌْ َن ْ
إن لُــ ْلـتَ ا ْكـفُـفـا َه َمتا
َومـــا ِلـمَـ ْلـ ِب َن ْ
ـه ِـم
إن لُـ ْلـتَ ا ْ
سـتَـ ِفكْ ٌَ ِ
ـب َّ
ـب ُمـ ْنـكتِ ٌم
ـب الــ َّ
أٌََـحْ ـ َ
أن الــ ُح َّ
ص ُّ
س ُ
س ِج ٍم مـنـهُ و ُمـ ْ
مـــا َبــ ٌْ َ
ضـ َط ِر ِم
ـن ُمـ ْنـ َ
علَى َطلَ ٍل
لـوالَ الـ َه َوى لَـ ْم ت ُ ِـرقْ َد ْمعَا ً َ
ــان والـ َعـلَ ِـم
وال أ َ ِر ْلــــتَ ِلــ ِذ ِك ِ
ــر الــبَ ِ
َـهـدَتْ
َ
فـكـٌـؾ تُـ ْنـ ِك ُر ُحـبّـا ً بـعـ َد مــا ش ِ
َ
سـمَ ِم
بـــ ِه
ـع َوالـ َّ
عـلـٌـن عــدو ُل الـ َّد ْم ِ
ـر ِة و َ
ـنى
َوأَثْـبَـتَ
الـوجـ ُد َخـ َّطـ ًْ عَـ ْب َ
ِ
ض ً
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ـهـار عَــلَـى َخـ َّد ٌْ َ
ـن َوالـعَـنَ ِم
ِمــثْـ َل الـبَ ِ
ـٌؾ َم ْ
أهـوى فَؤ َ َّرلَ ِنً
نَـعَ ْم َ
ـن َ
ـرى َط ُ
س َ
ت بــاأللَ ِـم
ض الــلَّـذا ِ
ــب ٌَــ ْعـت َ ِـر ُ
والــ ُح ُّ
موالي صل وسلم دابما أبدا
على حبٌبن خٌر الخلك كلهم

ولد عارضها الشعراء لدٌما وحدٌثا واشهر من عارضها ونسج
على منوالها الشاعر المصري امٌرالشعراء احمد شولً بمصٌدته المؽناة
اسماها ( نهج البردة ) ومطلعها :
رٌم على الماع بٌن البان والعلم
احلت سفن دمً فً االشهر الحرم
لال ابن شاكر الكتبً فً فوات الوفٌات فٌه :
( وشعره فً ؼاٌة الحسن واللطافة ،عذب األلفاظ منسجم التراكٌب )
ولال فٌه الٌعمري:
( هو أحسن من أبً الحسٌن ٌحٌى الجزار وسراج الدٌن الوراق ،
و بذلن نرى آن أحسن ما لاله البوصٌري من شعر هو ما لاله فً مدح
الرسول األعظم افضل الصالة والسالم علٌه واله وسلم)

تُو ِفًّ اإلمام البوصٌري رضً هللا عنه باإلسكندرٌة سنة \ 695
ه جرٌة  -الموافك ـ 1295مٌالدٌة عن عمر بلػ  87عا ًما .
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يمتاز شعره بالرصانة والجزالة  ،وجمال التعبٌر وحسنه والحس
المرهؾ  ،ولوة العاطفة و الرصانة والجزالة وأجاد فً استعمال
البدٌع ،والبٌان وؼلبت على لصابده المحسنات البدٌعٌة ،كما تمٌز شعره
بلوة السبن واجاة المعانً  ،ولصابده تتمٌز بطول النفس والتفصٌل
واالستمصاء فً المعانً فشعره حسن الدٌباجة ملٌح المعانً جمٌلها
وٌمٌل الى البساطة فً روحه ومعناه وٌمٌل إلى االسترحام فً بعض من
شعره والى الدعابة فً حالة الحرج وربما خرج احٌانا عن حدود
الرزانة واألدب  .وتنتشر الكلمات العامٌة فً شعره  .وٌمٌل فٌه الى
المحاججة والسخرٌة.
واشتهر بمدابحه النبوٌة  ،التً ذاعت شهرتها فً اآلفاق  ،وتمٌزت .
بروحها العذبة  ،وعاطفتها الصادلة  ،وروعة معانٌها  ،وجمال
تصوٌرها  ،ودلة ألفاظها  ،وحسن سبكها  ،وبراعة نظمها
ولمد نظم لصٌد ته المٌمٌة فً رٌاضة النفس وتهذٌبها
ومن ذلن لوله فٌها :
والنفس كالطفل ان تهمله شب على
حب الرضاع وان تفطمه ٌنفطــــم
فاصرؾ هواها وحاذر ان تولٌــــه
ان الهوى ما تولى ٌصم او ٌصــم
وراعها وهً فً األعمــــال سابمة
وان هً استحلت المرعى فال تسم
كـــــم حسنت لــــذة لـلمرء لـــــاتلة
من حٌث لم ٌدر أن السم فً الدسم
واخش الدسابس من جوع ومن شٌع
فـــرب مخمصة شـر من الــــتخم
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واستفرغ الدمع من عٌن لد امـتألت
من الــــمحارم والزم حمٌة النــدم
.واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :

الملوب
ِب َمدْحِ المصطفى تَحٌا
ُ
وب
وت ُ ْؽتَفَ ُر الخطاٌا والذُّنُ ُ
أعٌش ب ِه سعٌدا ً
وأرجو أن
َ
وب
َوألما ُه َولٌس َ
ً ُح ُ
علَ ّ
األوصاؾ تمت
نبً كامل
ِ
الحبٌب
محاسنه فمٌل له
ُ
ت عنا
ج ِذ ْك ُر ُه الك ُُربا ِ
ٌُفَ ِ ّر ُ
ُروب
إذا نَ َزلَتْ بسا َحتِنا الك ُ
ب ش َْولا ً
مداب ُحه ت َ ِزٌ ُد المَ ْل َ
طٌب
ً َو ُ
إلٌه كؤنها َح ْل ٌ
وأذكرهُ ولٌ ُل الخط ِ
ب داجٍ
طوب
ً فَت َ ْنج ِلً عنً ال ُخ
َ
ُ
علَ َّ
ص ْفتُ شمابالً منه ِحسانا ً
َو َ
نسٌب
ح أ ْم
فما أدري أمد ٌ
ُ
أن أرى منه م َحًٌّا ً
َو َم ْن لً ْ
ٌب
ٌُ َ
ب الكبِ ُ
س ُّر بحسنِ ِه الم ْل ُ
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َّ
ٌر
كؤن حدٌثَه َز ْه ٌر نَ ِض ٌ
ٌ
رطٌب
ؼصن
وحام َل زهر ِه
ُ
ق
ولً
طرؾ لمرآهُ مشو ٌ
ٌ
روب
َو ِلً للب ِل ِذ ْكراهُ َط ُ
تبوأ لاب لوسٌن اختصاصا ً
رلٌب
واش هنان وال
وال ٍ
ُ
مناصبهُ السنٌّة لٌس فٌها
ٌب
إلنسان َوال َ َملَ ٍن نَ ِص ُ
ٍ
ضاق الك َْو ُن
صد ِْر
َ
ٌب ال َّ
َر ِح ُ
عما ت َ َ
الرحٌب
صد ُْر
ض َّم َن ذلن ال َّ
ُ
لٌام
ٌجدد فً لعو ٍد أو ٍ
والخطٌب
له شولً المدرس
ُ
لدر ٌمد الناس علما ً
على ٍ
طبٌب
كما ٌُ ْع ِطٌن أ ْد ِو ٌَة ً
ُ
ور منه
ست َ ْهدِي
َوت َ ْ
ُ
الملوب النُّ َ
الملٌب
كما استهدى من البحر
ُ
علم
بدت للناس منه
شموس ٍ
ُ
ٌب
َط وا ِل َع ما ت َ ُزو ُل َوال ت َ ِؽ ُ
وألهمنا به التموى فشمتْ
وب
لنا ع َّما أ َكنَّتْهُ الؽٌُُ ُ
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بد َ
ب
ُون َك ْ
خالبِمُهُ َم َوا ِه ُ
س ٍ
شت َّ َ
وب
و َ
ب وال ُك ُ
س ُ
ان ال َم َوا ِه ُ
مهذبة ٌ بنور هللا لٌست
اللبٌب
كؤخالق ٌهذبها
ُ
آداب النُّبُ َّوة ِ ُمعجزاتٌ
َو ُ
األدٌب
فكٌؾ ٌَنالُها الر ُج ُل
ُ
أ َ ْبٌَ َن ِم َن ِ ّ
الطباعِ دَما ً َوفَ ْرثا ً
الحلٌب
وجاءت مث َل ما جاء
ُ
ً ِم ْن فٌِه صرٌحا
َ
س ِم ْعنا َ
الوحْ َ
تصوب
كؽادٌة عزالٌها
ُ
ع َم ٌل لَ َد ٌْها
فال لَ ْو ٌل َوال َ
ُوب
ِ
بفاحشَة ٍ َوال ِب َهوى ً َمش ُ
ؾ المساعً
َوباألهوا ُء ت َ ْخت َ ِل ُ
ُّعوب
وت َ ْفت َ ِرق المذاهب َوالش ُ
ولما صار ذان الؽٌث سٌالً
ُالؽرٌب
عالهُ من الثرى الزبد
ُ
فالتنسب لمول هللا رٌبا ً
ْ
ٌب
فما فً لو ِل َر ِّبن ما ٌَ ِر ُ
ع ٌْبا ً
فإن ت َ ُخلُكْ لهُ األعدا ُء َ
فَمَ ْو ُل العَابِبِ َ
عٌب
ٌن هو ال َم ُ
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ؾ أ ُ َّمت َ ًْ موسى َوعٌسى
فَخا ِل ْ
منٌب
فما فٌهم لخالمه
ُ
فَمَ ْو ٌم منهم فُتِنُوا ِب ِعجْ ٍل
لٌب
َولَ ْوما ً منه ْم فَت َ َن ال َّ
ص ُ
ش ِبٌهٌ
أحبار تَمُو ُل لَهُ َ
َو
ٌ
ان تَمُو ُل لَهُ َ
َو ُر ْهبَ ٌ
ٌب
ض ِر ُ
َو َّ
ك
إن دمحما ً َ
لرسو ُل َح ّ ٍ
نسٌب
حسٌب فٌنبوته
ٌ
ُ
ً
أمٌن صاد ٌ
ق ٌّ
بر تم ٌّ
وب
ماج ٌد ها ٍد َو ُه ُ
علٌ ٌم ِ
ٌرٌن على الرضا والسخط وجها ً
ق به البَشَاشَة ُ َوالمُ
طوب
ت َ ُرو ُ
ُ
راب لَ ٌْالً
ٌُ ِضً ُء بِ َوجْ ِه ِه ِ
المحْ ُ
روب
َوت ُ ْظ ِل ُم فً
النهار به ال ُح ُ
ِ
ً
تمد َم من تمد َم من نبب ٍّ
النجٌب
نماهُ وهكذا البط ُل
ُ
ص ِب ٌّا ً
ص َّدلَهُ و َح َّك َمهُ َ
و َ
ٌ
وشٌب
شبان
من الكفار
ُ
فلما جا َءهم
صدُّوا
بالحك َ
ِّ
العجٌب
وصد أولبن العجب
ُ
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شرٌعتُهُ صرا ٌ
ط ُمستمٌ ٌم
لؽوب
فلٌس ٌمسنا فٌها
ُ
علٌن بها فإن لها كتابا ً
الملوب
علٌه تحسد الحدق
ُ
ٌنوب لها عن الكتب المواضً
تنوب
ولٌست عنه فً حال
ُ
ألم تره ٌنادي بالتحدي
جٌوب
البدٌع به
عن الحسن
ُ
ِ
َود َ
شمّا ً إلٌه
َان البَد ُْر ُم ْن َ
ْ
ٌِب
ناطما ً َ
وأف َ
ص َح ِ
ع ٌْ ٌر َوذ ُ
َ
وجذع النخ ِل َّ
حنٌن
حن
ٌب
ثكلى لهُ فؤَجابهُ نِ ْع َم ال ُم ِج ُ
س َجدَتْ لهُ
ُ
أؼصان َ
َولد َ
س ْرحٍ
ف ِل َم ال ْ
بٌب
الر ُ
ً َّ
ٌإ ِم ُن ال َّظ ْب ُّ
وكم من دعوة فً المح ِل منها
ٌِب
ت
َربَتْ َوا ْهت َ َّز ِ
ُ
األرض ال َجد ُ
ب شاة ٍ
روى َ
ع ْ
َو َّ
سكرا ً بح ِلٌ ِ
الخصٌب
فعاودهم به العٌش
ُ
ومخبو ٌل أتاهُ فثاب عم ٌل
إلٌه ولم نخلهُ له ٌثوب
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وما ما ٌء تلمى وهو مل ٌح
ٌب
أُجا ٌ
ج َط ْع ُمهُ إالّ ٌَ ِط ُ
ٌ
وعٌن فارلَتْ نظرا ً فعادت
السلٌب
كما كانت ور ّد لها
ُ
و َم ٌْتٌ ُمإذ ٌ
ِن ِب ِف ِ
راق ُروحٍ
ألام
شعوب
وسرٌَتْ عنه
ُ
ِّ
وث َ ْؽ ُر ُمعَ ِ ّم ٍر عُمرا ً طوٌال
تُوفً وهو منضو ٌد شنٌب
عام
ونخ ٌل أثمرتْ فً دون ٍ
العسٌب
فؽار بها على المن ِو
ُ
َ
سلمان دٌونا ً
ٌ
ووفى منه
علٌه ما ٌوفٌه جرٌب
وجر َد من جرٌ ِد النخ ِل سٌفا ً
للسٌؾ المضٌب
فمٌل بذان
ِ
سرورا ً
ٌر ِع ْطفَ ٌْ ِه ُ
و َه َّز ث َ ِب ُ
كالؽصن هبتهُ
الجنوب
به
ُ
ِ
واألحزاب َط ٌْر
ور َّد الفٌ َل
َ
َ
هبوب
ق لها
ورٌ ٌح ماٌطا ُ
ُ
ونار
وفارس خانها ما ٌء
ٌ
ُ
هٌب
فؽٌِ َ
ض الما ُء وانطفَؤ َ اللَّ ُ
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َولد َه َّز الحسا َم علٌه عا ٍد
بوب
وم نَ ْو ُمه فٌه ُه ُ
ِبٌَ ٍ
بالسٌؾ ٌسطو
فمام المصطفى
ِ
وثوب
على الساطً به وله
ُ
ورٌ َع له أبو جه ٍل بفح ٍل
نٌوب
الهزبرله
ٌنوب عن
ُ
ُ
ِ
وشهب أرسلتْ حرسا ً فخطتْ
ٌ
شطوب
الظالم بها
طرس
على
ِ
ُ
ِ
ذكر
أر معجزا ٍ
ولم َ
ت مثل ٍ
ٌب
ب ٌُنِ ُ
إلٌه ك ُّل ذِي لُ ّ ٍ
وما آٌاته تحصى بع ٍ ّد
لوب
فٌَُد ِْر َن شَؤ ْ َوها منً َط ُ
طفمتُ أ‘ ُّد منها مو َج بحر
َولَ ْطرا ً َ
وب
ؼ ٌْثُهُ أَبدا ً ٌَ ُ
ص ُ
ع
سحابُ ُه َّن َوال ا ْن ِمشَا ٌ
ٌَ ُجو ُد َ
َوٌَ ْز َخ ُر بَحْ ُر ُه َّن وال نُ ُ
وب
ض ُ
ومٌض
فرالن من بوارلها
ٌ
رسوب
وشالن من جواهرها
ُ
ً
هدانا لإلله بها نب ٌّ
ضروب
فضابله إذا تحكى
ُ
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ت
وأَخبَ َر تابِ ِعٌِه بِؽابِبا ٍ
ؽٌب
ولٌس بكابن عنه َم ُ
الكتاب وال تاله
كتب
َ
وال َ
المرٌب
فٌلح َد فً رسالته
ُ
ولد نالوا على األمم المواضً
حسٌب
به شرفا ً فكلهم
ُ
أمٌر
وما
كؤمٌرنا فٌهم ٌ
ِ
نمٌب
وال كن ِمٌبنا له ُم
ُ
ً
كؤن علٌمنا لهم نب ٌّ
تستجٌب
ك
لدعوتِ ِه الخالب ُ
ُ
ولد كتبتْ علٌنا واجباتٌ
دوب
أ َ
ش ُّد علٌه ُم منها ال ُّن ُ
تتضاعؾ األؼال ُل إال َّ
وما
ُ
الملوب
الرلاب أو
ت
إذا لس ِ
ُ
ُ
ْب
ولما لٌ َل
للكفار ُخش ٌ
ِ
الخشٌب
السٌؾ
تح َّك َم فٌهم
ُ
ُ
ب أمثلة ٍ َح ِمٌرا ً
َحك َْوا فً َ
ض ْر ِ
احدُنا أل ْل ِف ِه ُم َ
وب
فو ِ
ض ُر ُ
َ
سٌوؾ
وما علماإنا إال
ٌ
ؼروب
مواض التف ُّل لها
ٍ
ُ
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ي
سراة ٌ لم ٌَمُ ْل منهم َ
َ
س ِر ُّ
ٌب
َص ُ
وم ك َِرٌ َهة ٍ ٌَ ْو ٌم ع ِ
ِلٌَ ِ
ولم ٌفتنه ُم ما ٌء
نمٌر
ٌ
خصٌب
من الدنٌا وال مرعى ً
ُ
تؽمض لهم لٌالً
ٌ
جفون
ولم
ْ
جنوب
وال ألفتْ مضاجعها
ُ
َ
ابن هٌجا
ٌشولن منهم كل ِ
مهٌب
محبوب
على الألواء
ٌ
ُ
ؾ ك َِحٌ ٌل
له ِم ْن نَ ْم ِعها َط ْر ٌ
ٌب
وم ْن د َِم أ ُ ْ
ِ
سدِها ك ٌّ
َؾ َخ ِض ُ
الكتابب حٌن ٌهوى
وتنها ُل
ُ
الكثٌب
إلٌها مث َل ما انهال
ُ
ت منه
على طرق المنا للمو ِ
إلى مهجِ العدا أبدا ً
دبٌب
ُ
س ْم َر العَوالً
ٌُمَ ِ ّ
ص ُد فً ال ِعدا ُ
لوب
فٌَ ْر ِج ُع و ْه َو
مسلوب َ
ٌ
س ُ
ذواب ُل كالعمو ِد لها اطرا ٌد
الترٌب
فلٌس ٌشولها إال
ُ
ً أنً
ٌخر لرمح ِه ُّ
ُّ
الروم ُّ
َ
الصلٌب
تٌمن أنه العو ُد
ُ
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سٌفَهُ بِد َِم النَّواصً
ب َ
وٌَ ْخ ِض ُ
مشٌب
مخافة َ أن ٌما َل به
ُ
له فً اللٌل دم ٌع لٌس ٌرلا
ٌب
وللب ما ٌَ ِؽ ُّ
ٌ
وج ُ
ب له ِ
رسول هللا دعوة َ مستمٌ ٍل
هبوب
من
التمصٌر خاطرهُ
ُ
ِ

********************************
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ٍواط اُل ٖ٣اُٞهام

 ٞٛاث ٞؽلٔ ػٔو ثٖ دمحم ثٖ اٍؽَٖ ٍ ( ٠ٌ٘٣ٝواط اُل ٖ٣اُٞهام )
ٝهل ؿِجذ ً٘٤ز ٚأٍ ٚكؼوف ثٌ٘٤ز. ٚ
ُٝل كٓ ٢ل٘٣خ (اُوبٛوح) ثٖٔو ٍ٘خ \ٛ 609غو٣خ ٤ٓ 1219 -الك٣خ
ْٗٝؤ كٜ٤ب ٝكهً كٜ٤ب اُؼِٝ ّٞاالكاة ٝاُِـخ ٝكبم اهواٗ ٚؽز ٠إجؼ
ٖٓ ّؼواء اُووٕ اَُبثغ اُٜغو ١أُْٜٞه. ٖ٣
ًٝبٕ عٔ٤ال ثبهع اُغٔبٍ أّوو اُِ ٕٞؽز ٠هبٍ ػٖ ٗلَ:ٚ
 ٖٓٝهآٗٝ ٢اُؾٔبه ٓوًج٢
ٝىههزُِ ٢و ّٝػوم هل ٙوة
هبٍ ٝهل أثٖو ٝعٓ ٢ٜوجال
ال كبهً اُقٝ َ٤ال ٝع ٚاُؼوة
ٝهبٍ كٕ ٢جبٝ ٙثلا٣خ ّجبث: ٚ
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٣ب ٗبىػ اُط٤ق ٖٓ ٗ٣ ٢ٓٞؼبٝكٗ٢
ُول ثٌ٤ذ ُلول اُ٘بىؽ ٖ٤كٓب
أٝعجذَ ؿَالً ػِ ٠ػ ٢٘٤ثؤكٓؼٜب
كٌ٤ق  ٢ٛٝاُز ُْ ٢رجِؾ اُؾِٔب
رً ٠ُٞزبثخ كٞ٣إ اُلهط ُ٤ٓ٨و( ٍٞ٣ق ٍ٤ل اُل ٖ٣أث ٢ثٌو ثٖ اٍجب
ٍاله) ٝآُٖ ٢ؤُٝ .ب اًزٝ َٜأُْ ث ٚاُْ٤ت هبٍ :
ٝثبفَ ْ٘٣ؤ ا٤ٙ٧بف ؽ َّ ثٚ
٤ٙق ٖٓ اُٖجؾ ّ
ٗياٍ ػِ ٠اُؤْ
ٍؤُزٓ ٚب اُن ٌْٞ٣ ١كؤْٗلٗ٢
٤ٙق أُ ّْ ثوأٍ ٢ؿ٤و ٓؾزْْ
ٌ
ه َ٤إٔ كٞ٣إ ّؼو٣ ٙوغ ك ٢صالصٓ ٖ٤غِلا .افزبه  ٞٛث٘لَٚ٘ٓ ٚ
ٍجؼخ ٓغِلاد ٙقبًّ .بٕ ؽَٖ اُق ٜؽَٖ اُزق َ٤ع٤ل أُوبٕل
ٕؾ٤ؼ أُؼبٗ.٢
ٝهً َ٤بٕ ُ ٚؽٞاه ٓغ (ػِ ٠اثٖ ؽّ٘ب )اُٞى٣وًٝ ،بٕ هل ٍو ٜؽٔبهٙ
ك ٢ثئو ،كوبٍ ك:ٚ٤
أكٗذ صٔبه هطٞكٜب ُِوبٛق
ٝص٘ذ ثؤٗلبً اَُ٘ٓ ْ٤ؼبٛل٢
 ٌُْٝثٌ٤ذ ػِ ٚ٤ػ٘ل ٓواثغ
ٓٝوارغ هّّذ ثلٓؼ ٢اُناهف
ٝكػبُِ ٙجئو اُٖل ٟكؤعبثٚ
ٝاػزٔبٕ ٙوف اُؾٔبّ ا٥ىف
ًٝبٕ ؽوٖ٣ب ػِ ٠ربك٣ت ُٝل ٙثآ كاة االٍالّ ٝاُقِن اُؾَٖ
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كوبٍ ك ٢مُي:
ثُ٘ ٢اهزل ١ثبٌُزبة اُؼي٣ي

جوٍ ٟؼ٤ب ً ٝهاعب
ٝهاػ ُِ ّ

كٔب هبٍ ُ ٢أف ٓن ًبٕ ُ٢

ٌُ ٢ٗٞأثب ً ٍ ٢ٌُٗٞٝواعب

ُٔٝب رٞك ٢اُْبػو ( اثٖ اُغياه) ًٝبٕ ٖٓ ٓؼبٕوٕٝ ٚ٣ل٣و ٚاٚ٣ب
هصب ٙهبئال :
ٓل ٟاُٚ٤
ثِـذ أثب اُؾَٖ٤
ً

َُٔجٞم َٓٝزجن هٛبٕ

ً٘ٝذ ٛٝبُٔب هل ً٘ذ أٚ٣ب ً
رو ٍٞػِ ٠اٍ ٠ُٝ٧جوٞى ًبٗٞا
ُٔٝب ثِؾ اَُز ٖٓ ٖ٤اُؼٔو هبٍ ك ٢مُي ّؼوا:
اُ ٢ٜهل عبٝىد ٍز ٖ٤ؽغخ

كٌْوا ً ُ٘ؼٔبى اُز ٌ٤ُ ٢رٌلو

ػ ّٔود ك ٢االٍالّ كبىككدُ ثٜغخ
ُ ٝ
ٞٗٝها ً ًنا ٣جل ٝاَُواط أُؼٔو
ٝػ ّْٔ ٗٞه اُْ٤ت هأٍ ٢كَوٗ٢

ٓٝب ٍبءٗ ٢إ اَُواط ٓ٘ٞه

ٝهبٍ ك ٢مُي اٚ٣ب :
ً٘ٝذ ؽج٤جب ً اُ٠

اُـبٗ٤بد
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كؤُجَ٘ ٢اُْ٤ت ثـ٘ اُؾج٤ت

ً٘ٝذ ٍواعب ً ثِ َ٤اُْجبة

كؤٛلؤ ٗـٞهٗ ٟـٜبه أُْ٤ت
قال ا لرفجي عشو في ا لفؾات :
( عسخ بؽ دمحم بؽ حدؽ سخاج الجيؽ الؾراق الذاعخ السذيؾر واألديب
السحكؾر ممكت ديؾان شعخه وىؾ في سبعة أجداء كبار صخسة إلى ا لغاية
وىحا الحي اختاره لشفدو وأثبتو فمعل األصل كان مؽ حداب خسدة عذخ

مجمجاً وكل مجمج يكؾن مجمجيؽ فيحا الخجل أقل ما يكؾن ديؾانو لؾ تخك

ورديو في ثالثيؽ مجمجاً  ،وخظو في غاية الحدؽ والقؾة واالصالة
جيجه ّ
وكان حدؽ ا لتخيل جيج السقاصج صحيح السعاني عحب ا لتخكيب قاعج
ا لتؾرية واالستخجام )
وتخجؼ لو ابؽ تغخي في الشجؾم الداىخة فقال :
( االمام األديب البارع سخاج الجيؽ عسخ بؽ دمحم بؽ الحديؽ السرخي
السعخوف بالدخاج الؾراق الذاعخ السذيؾر مؾلجه في العذخ األخيخ مؽ

شؾال سشة خسذ عذخة وستسائة  ،ومات في جسادى األولى سشة خسذ
وتدعيؽ وستسائة ودفؽ بالقخافة وكان إماماً فاضالً أديباً مكث اًخ مترخفاً في
فشؾن البالغة )
وقال سخاج الجيؽ في اخخ ايامو وقج اكتشفتو الؾحجة :
أفخدتشي األيام عؽ كل خجن
أنيذ وصاحب وصجيق
و ٍ
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فمؾ أني مذيت في شيخ آب
ألبى الغل أن يكؾن رفيقي

رٞك ٠اُْبػو ٍواط اُل ٖ٣اُٞهام ك ٢اُوبٛوح ك ٢عٔبك ١اال٠ُٝ
ٖٓ ٍ٘خ \ ٛ 695غو٣خ – ٤ٓ 1296الك٣خ ٝهل ٗبٛي اُزَؼ ٖ٤أ ٝعبٝىٛب
هِ٤ال  .ولد دفن بالمرافة .
الذاعخ سخاج الجيؽ الؾراق شاعخ مجيج بد اقخانو وارتفع صؾتو
في شعخه يتسيد شعخه بديؾلتو ورقتو وكثخة التكمف فيو والرشاعة

الذعخية والبالغية قال الذعخ في اغمب الفشؾن الذعخية واكثخ في الغدل
واجاد كسا اجاد في الؾصف والخثاء ولؼ ييجؾ احج وقج اكثخ مؽ

التحجث عؽ نفدو في شعخه ومؽ ذلػ قؾلو :
ظع الجؾد مؽ لدان
كؼ ق ّ
قمج مؽ نغسو الشحؾرا
فيا أنا شاعخ سخاج
فاقظع لداني أزدك نؾرا
وقال ايزا:
وقالت  :يا سخاج عالك شيب
فجع لججيجه خمع العحار
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فقمت ليا  :نيار بعج ليل
فسا يجعؾك أنت إلى الشفار
فقالت  :قج صجقت وما عمسشا
بأضيع مؽ سخاج في نيار
وذكخت انو لؼ يي ِج احدا وفي ذلػ يقؾل عؽ نفدو :
أثشى عمي األنام إني
ّ
لؼ أىج خمقاً ولؾ ىجان
فقمت ال خيخ في سخاج
إن لؼ يكؽ دافى المدان
وقال في الحكسة والسؾعغة :
دع اليؾيشا وانترب لمتقى
كجاحو
واكجح فشفذ السخء ّ
وكؽ عؽ الخاحة في معدل
فالرفع مؾجؾد مع الخاحو
ومؽ روائع وصفو قال :
َ َْ ص َ ْـ ُو اَُِّ ِْ ٞى ػ َْٖ ِ٤ٛت َْٗ ِْو ِٙ
ر َ َج َّ
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ق
َ ٍٖ ِ َ٣غ َُّ ػ َِٖ ا ُْ َْ ٞ
ٝأ َ ْهجَ ََ كُِ ٢ؽ ْ
ٕ ِ
َُّٞٔ ُِٛا اَُ َْ ِٚ ٤ث ْ َٖ ٤هَ ْ
ق َُٝنَّحٍ
ٖ ٍ
كَ ِب َّٕ ُ
َّ ٕٞ
ٖ َ
ق
ُِٖ ُؼ ُِ ِْوَ ْ
اُي ِْ ٛو ر َ ْ
ؿ ُ
ٖ ِ
ومؽ جسيل صفو ايزا يقؾل :
ضل عمؼ الشاس واختمفؾا
في ّ
خجه ّ
ألمذقائق أم لمؾرد

ندبتو

فحاك بالخال يقزي لمذقيق وذا
أن ماء الؾرد ريقتو
دليمو ّ
من جمٌل مالاله فً الؽزل :
أحسن ما تنظر فً صفحة
عذار من أهوى على خدّه
ٌا للم الرٌحان سبحان من
خطن باآلس على ورده
ولال أٌضا :
جاء عذار الذي أهٌم به
فجرد الوجد أي تجرٌد
وظنه آخر الؽرامال به
ممٌد جاهل

بممصودي

وما درى أن الم عارضه
الم ابتداء والم
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توكٌد

ولال اٌضا:
ً فً خصرها
ألول وكفّ َ
ٌدور ولد كان ٌخفى على
أخذت علٌن عهود ر الهوى
وما فً ٌدي منن ٌا خصر ُشى
اخيخ ا ختؼ بحثي بيحه االبيات مؽ شعخه:
شست بخقاً مؽ ثغخىا الؾضح
ُ
ييض الجشاح
والججى سيخه َم ُ
شكي بو ويقيشي
فتبارى ّ
ىل تجّمى الرباح قبل الرباح
تبدؼ صبح
فأجابت متى ّ
عؽ حباب أو لؤلؤ أو أقاح
ومتى كان لمرباح شسيؼ السدػ
أو نكية كرخف

الخاح

سل رحيقي السدكؾب تدأل خبي اخً
باغتباق مؽ خسخة واصظباح
قمت مالي ولمدكارى فقالت
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أنت أيزاً مؽ اليؾى غيخ صاح
حجة مؽ مميحة قظعتشي
ىكحا كل حجة لمسالح
ولحظ كفتخة الشخجذ الغض
و ّخج كحسخة التفاح
ما تيقشت بل عششت وما في الغؽ
يا ىحه كبيخ جشاح
وكثي اًخ شبيت بالبجر والذسذ
وسامحت فارجعي لمدساح
ط خحي القؾل
وافعمي ذا مؽ ذاك وا ّ
اطخاحي عميػ قؾل الالحي

*****************************
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شهاب الدٌن العزازي
هو أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن عبد الملن بن عبد المنعم
بن عبد العزٌز بن جامع بن راضً بن جامع العزازي .من شعراء
العصر المملوكً،
ُٝل ٍ٘خ \ٛ 633ـعو٣خ٤ٓ 1226 -الك٣خ ك ٢ثِلح ( أػياى) اٌُبئ٘خ
ك ٢أُْبٍ اُـوثٓ ٖٓ ٢ل٘٣خ (ؽِت ) كّٔ ٢بٍ اُْبّ ٝأفزِلذ أُٖبكه
ك ٢رؾل٣ل ربه٣ـ ٝالكرٝ ٚهُٝ َ٤ل ٍ٘خ\ ٤ٓ1199 - 626الك٣خ ٘ٛٝبى ٖٓ
مًو أُٗٝ ٚل ٍ٘خ \ٛ 634غو٣خ – ٤ٓ 1227الك٣خ ٌُٖ ٓب ٗوعؾ633 \ٞٛ ٚ
ٛغو٣خ ٤ٓ 1226-الك٣خ ٝرَٔ ٠اُجِلح اُزُٝ ٢ل ثٜب ك ٢اُٞهذ اُؾبٙو
(اػياى ) ٝ .هل رلوػذ أٍور ٚاُ ٠ػلح كوٝع ٖٓ ّٚ٘ٓ ،أٍزوو ك٢
ٍٞه٣بٝ ،كوع كً( ٢لوػياى) ٝآفو كٖٓ ٢و ك ( ٢اُؼو . )ِ٣ػبُ
اُْبػو اُؼياى ١هواثخ صٔبٗ٤خ ػوٞك اؿِجٜب ك ٢ظَ اُؾٌْ االٞ٣ث ٢كٌبٕ
االٞ٣ث ٕٞ٤ك ْٜإؾبة االٓو ٝاُ٘ ٢ٜكٛ ٢ن ٙأُ٘بٛن ٝهل ًبٕ اُقِ٤لخ
ٓغوك ث٤لم ّطوٗظ ٣زؾٌْ ث ٚأُٔبُ٤ي ٍٝال ْٜ٘٤ٛأٓب اُقِ٤لخ كول ًبٕ
ٖٓ٘ج٤ٌِّ ٚب ً ك ٢أؿِت ا٧ؽ٤بٕٝ ،أٓب اَُِطبٕ كول ًبٕ ًَ ّ٢ء ٝ ،اما
إطلٝ ٠ى٣وا ً أٗ ٝبئجب ً ثِؾ ٖٓ اُْؤٕ ٌٓبٗب ً ٓوٓٞهبًٝ ،اما أهو ٌِٓب ً كٜٞ
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ٕبؽت آ٧و ٝاُ٘ ٢ٜكٌِٔٓ ٢زٓ ٚغ اػالٕ اُقٞٚع ٝاُطبػخ َُِِطبٕ
أُِٔٝ .٢ًٞثٔوزَ أُِي اُٖبُؼ ٝر ٢ُٞىٝعزّ ( ٚغوح اُله) اَُِط٘خ
ٖٓ ثؼلٍ٘ ٙخ\ٛ 648غو٣خ  -ك ٢اُوبٛوح ًبٕ هل اٗزوَ أُِي ٖٓ
أ٣ل ١االٞ٣ث ٖ٤٤اُ ٠أ٣ل ١أُٔبُ٤ي اُجؾو٣خٝ ،ىاٍ ٍِطبٗ ْٜػٖ أؿِت
إ٧وبع اُزً ٢بٗذ رؾذ رٖوك ٖٓٝ ْٜثو ْٜ٘ٓ ٢إٔجؼ أٓوٓ ٙورجطب ً
ثَِطبٕ أُٔبُ٤ي،كٖ٘٣ ٖٓ ْٜج ٚا٣ ٝؼيُ ٚا٣ٝوو ٙك ٌِٚٓ ٢اَ٣ ٝزقِلٕٞ
ؿ٤و ٖٓ ٙث٘بئًٝ ٚبٗذ االؽلاس ًض٤وح .
شهد العزازي نهاٌة العصر االٌوبً وبداٌة عصر الممالٌن ،فمد
كانت والدته فً عهد الملن الكامل دمحم بن العادل الذي تولى الحكم بعد
وفاة أبٌه سنه \ 615هجرٌة – وفً هذه السنة ؼزا فٌها الصلٌبٌون
مصر واستولو على مدٌنة (دمٌاط ) اال ان الملن الكامل استردها منهم .
اال ان الصلٌبٌٌن انطلموا من جزٌرة (صملٌة ) بحملة جدٌدة بعد
عشر سنوات اي سنة \  625هجرٌة استولوا فٌها على بٌت الممدس
وبعض المدن االخرى ولٌل ان الملن الكامل سلمها للصلٌبٌٌن بدون
لتال نتٌجة اتفاق مسبك بٌنهم .
ولد مدح الشاعر شهاب الدٌن العزازي السلطان المظفر تمً الدٌن
أبً الفتح محمود بن شاهنشاه ٌمول :
وما عاودته أبؽً نداه
رفده إلى بدانً
فكم أؼلى مهور بنات فكري
وأعلى فً الكرامة من مكانً
أبا الفتح استمعها من ولً
بذكرن لم ٌزل رطب اللسان
منمحة تمٌل بكل عطؾ
كما مالت به بنت الدنان
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إذا وشى المدابح فٌن فكري
فال تستطرؾ الوشً الٌمانً
وعلى إثر هذه التملبات السٌاسٌة على الصعٌد الخارجً كان العزازي
حاضرا ً بشعره لتسجٌل كثٌر من المعارن الحربٌة التً خاضتها دولة
الممالٌن ضد التتار والصلٌبٌٌن ،إذ كان ٌمدح الملون والوالة ،وذكر
انتصاراتهم ،وكسر شوكة األعداء ،ومن ذلن مدحه للملن سٌؾ الدٌن
لالوون ،وإشادته بؤحد انتصاراتهٌ ،مول:
فتحت التً أعٌا الملون افتتاحها
ولم ٌؽنها عصٌانها وجماحها

فتحت التً أعٌا الملون افتتاحها
ولم ٌؽنها عصٌانها وجماحها

طرابلس لوالن طال امنتاعها
وأعضل منها حربها وكفاحها

فتحت التً أعٌا الملون افتتاحها
ولم ٌؽنها عصٌانها وجماحها

طرابلس لوالن طال امنتاعها
وأعضل منها حربها وكفاحها
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ولو لم تحاربها لحاربها المضا
وأخنى علٌها لٌلها وصباحها

ولما طؽت أعالجها وكنودها
عتوا ً وهب بالعموق رٌاحها

نهضت إلٌها فً جحافلن التً
ٌحوم علٌها ٌمنها ونجاحها

هاجرالى مصر وسكن (العرٌش ) ثم انتمل إلى مدٌنة (لنا ) ثم
انتمل الى الماهرة وسكنها وكثرت تنمالته حٌث كان دابم الترحال والتنمل
بٌن مصر والشام ،وخاصة الى ( حماة ) ثم أنه استمر ت به اإللامة
فً الماهرة وكان ٌعمل فً التجارة وٌتنمل حسب متطلبات امر تجارته
و أشتهر بذلن ،ولٌل أنه كان ٌمتلن متجرا ً فً المحلة الشهٌرة
المعروفة ب (لٌسارٌة جهاركس) كان ٌبٌع المماش فٌها ولد سمى (
احمد البزاز) نسبة لهذه التجارة ،وكانت هً مصدر رزله الذي اعتاش
علٌه إلى جانب العطاٌا والصالت التً اجزلت علٌه مكافؤة على لوله
الشعر
لال عنه صاحب الدرر الكامنة:
(الشاعر المشهور ،أشتؽل فً األدب ومهر وفاق ألارانه ،سمع منه
نظمه أبو حٌا ن النحوي والحافظ أبو الفتح الٌعمري ،وحدث عن ؼٌر
واحد).
ولال عنه الصفدي:
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( كان شاعرا ً جٌد المماصد لطٌؾ االلتناص للمعانً ،خفً المراصد،
لتراكٌبه حالوة ،وعلى ألفاظه طالوة وكان مطبوعا ً ظرٌفا ً جٌد النظم فً
الشعر والموشحات .

ونالحظ ان العزازي من خالل شعره عنده مسحة صوفٌة تؤثر فٌها
ببعض متصوفة عصره،
وهذا ما تطلعنا به ألفاظ معجمه اللؽويٌ ،مول :
هاجرت نحو دمحم لما رأٌـ
ــت العالم العلوي فً تؤٌٌده
ومألت عٌنً من محاسنه التً
مألت عٌون ولٌه وحسوده
توفً العزازي بمدٌنة (الماهرة ) ٌوم االحد التاسع والعشرٌن من
محمرم الحرام سنة\  710هجرٌة  -وكان عمره ٌناهز ستا ً وسبعٌن
سنة ودفن بسفح جبل (الممطم ) .
اُؼياىّ ١بػو ٓطجٞعّٝ ،ؼوٝ ٙاكو ٓز٘ٞع ا٧ؿواٗٓ ،زٔ٤ي ثٖ٤
أهواٗ ٖٓ ٚاُْؼواء ً ٝ.بٕ أك٣جب ً ثبهػبًٓ ،طجٞػبً ،ظو٣لبًٗ ُٚ ،ظْ هائن
كبئن ،ال ٍٔ٤ب ٗظُِّٔٞٔ ٚؾبد كبٗ ٚؿب٣خ ك ٢مُي ٝهل عٔغ ّؼو ٙث٘لَٚ
ك ٢كٞ٣إ ٝاؽل ٣زّ ٖٔٚؼوٝ ٙعؼَ ّٓٞؾبر ٚك ٢افو اُلٞ٣إ ك٢
ثبة فبٓ ثْ٣ ٚزَٔ ػِ ٠ؿوائت اٝ٧ىإ ٖٓ أُقَٔبد
ٝأُّٞؾبدًٝ.بٕ ٣ؾلس ثْؼؤٍٝ ،ٙؼً ٚ٘ٓ ٚض٤و ٖٓ أ َٛػٖو ٙاُنٖ٣
أّبكٝا ثًٝ ،ٚبٗذ صوبكز ٚػبٓخ ٓٔب ٣لَُ اٗ٣ ُْ ٚززِٔن ػِ٣ ٠ل اؽل ٖٓ
االكثبء ا ٝاُْؼواء ٝهل هبٍ ك ٢عَ اُل٘ ٕٞاُْؼو٣خ ٝاؿواٜٙب اال اٗٚ
اثلع ك ٢أُلػ وفً مدحه ٌتبٌن لنا مدحه االشخاص من الملون واالمراء
واالعٌان وكذلن مدح الحبٌب المصطفى صلى هللا هلٌه وسلم وال بٌته
االطهار .
ومن شعره اٌضا :
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.بدوي لد حدثت مملتاه
عاشما ً من مماتل الفرسان
بمحٌا ٌمول ٌا لهالل
ولحاظ تمول ٌا لسنان
ومن شعره أٌضا ً:

أران فٌمتلا للبً سرورا ً
وأخشى أن ٌشط بنا المزار
ألم وأهجر وصد وال تصلنً
رضٌت بؤن تجور وأنت جار

وله فً الموشحات باع طوٌل ومنها هذا الموشح:

ٌا لٌلة الوصل وكاس العمار ...
دون استتار ...
علّمتمانً كٌؾ خلع العذار

اؼتنم اللذات لبل الذهاب
صبا والشباب
وجر أذٌال ال ّ
ّ
واشرب فمد طابت كإوس الشراب
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على خدو ٍد تنبت الجلّنار ...
ذات احمرار ...
وفاح كالعنبر نشر العرار

الراح ال شن حٌاة النفوس
فح ّل منها عاطالت الكإوس
واستجلها بٌن الندامى عروس

تجلى على ُخ ّطابها فً إزار ...
من النّضار ...
حبابها لام ممام النثار

أما ترى وجه الهنا لد بدا
ؼردا
وطابر األشجار لد ّ
والروض لد وشّاه لَطر النّدى

فك ّمل اللهو بكؤس تدار ...
على افترار ...
ب المطار
مباسم النّ ّوار ِؼ ُّ
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اجن من الوصل ثمار المنى
وواصل الكؤس بما أمكنا
مع طٌّب الرٌمة ُحلو الجنى

بمملة أفتن من ذي الفمار ...
ذات احورار ...
منصورة األجفان باالنكسار

زار ولد ح ّل عمود الجفا
وافتر عن ثؽر الرضى والوفا
ّ
فملت والولت لنا لد صفا

ٌا لٌلةً أنعم فٌها وزار ...
شمس النهار ...
حٌٌّت من دون اللٌالً المصار

واختم بحثً فً لصٌدته فً مدح الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول :
دمً بؤطالل ذات الخال مطلول
وجٌش صبري مهزوم ومفلول
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ومن ٌالق العٌون الفاتكات بال
صبر ٌدافع عنه فهو محذول

لتلت فً الحب حب الؽانٌات وما
لارفت ذنبا ً وكم فً الحب ممتول
لم ٌدر من سلب العشاق أنفسهم
بؤنه عن دم العشاق مسإول
وبً أؼن ؼضٌض الطرؾ معتدل ال
لوام لدن مهز العطؾ مجدول
كؤنه فً تثنٌه وخطرته
ؼصن من البان مطلول ومشمول
وكل ما تدعً أجفان مملته
ٌصح إال ؼرامً فهو منحول
ٌا برق كٌؾ الثناٌا الؽر من إضم
ٌا برق أم كٌؾ لً منهن تمبٌل
وٌا نسٌم الصبا كرر على أذنً
حدٌثهن فما التكرار مملول
منازل ألكؾ الؽٌث توشٌة
بها وللنور توشٌح وتكلٌل
كؤنما طٌب رٌاها ونفحتها
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بطٌب ترب رسول هللا مجبول
وفى النبٌٌن برهانا ومعجزة
وخٌر من جاءه الوحً جبرٌل
له ٌد وله باع

ٌزٌنهما
فً السلم طول وفً ٌوم الوؼى طول

سل اإلله به سٌفا ً لملته
وذلن السٌؾ حتى الحشر مسلول
وشاد ركنا ً أثٌالً من نبوته
والكفر واه وعرش الشرن مثلول
وٌل لمن جحدوا برهانه وثنى
عنان رشدهم ؼً

وتضلٌل

******************************************
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صفً الدٌن الحلً
هو عبد العزٌز بن نجم الدٌن سراٌا بن علً بن ابً الماسم
وٌعرؾ بصفً الدٌن الطابً السنبسً ولمب بالحلً نسبة مكان والدته
نشؤته الى مدٌنة ( الحلة ) فً العراق وكان نجم الدٌن سراٌا تلمٌذا
للمحمك الحلً .
ولد بمدٌنة ( الحلة ) من العراق سنة \  677هجرٌة 1276 -
مٌالدٌة ونشؤ فٌها ثم انتمل الى بؽداد ولال الشعر فً صباه ثم درسه
عندما انتمل الى بؽداد لٌنخذ منها سكنا .واشتؽل اول امره بالتجارة فكان
ٌتاجر الى الموصل وشمالها والى الشام ومدنها ثم ٌعود الى بؽداد .
عاش بالفترة التً تلت دخول المؽول ( التتر ) الى بؽداد بمٌادة هوالكو
فدمروها تدمٌرا ولضوا على الخالفة العباسٌة انذان .
انتمل شاعرنا الحلً الى مدٌنة (ماردٌن) لٌكون شاعر (الدولة
االرتمٌة ) فٌها ومدح ملوكها واجزلوا له العطاء  .فعاش فً (الموصل)
فً ظل الملن المنصور( نجم ؼازي بن أُرتُك ) وبعد وفاته مدح ابنه
(الملن الصالح ) .ونظم دٌوانا فٌه اسماه ( دٌوان درر النحور فً مدح
الملن منصور األرتمً ملن ماردٌن )  ،والذي ٌحتوي على  29لصٌدة كل
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منها ٌتكون من  29بٌتا  .تبدأ أبٌات كل لصٌدة منها وتنتهً بؤحد حروؾ
اللؽة العربٌة نفسه.
ؼادر الموصل فً رحلة إلى الشام ثم إلى الحجاز ألداء فرٌضة الحج
ولما عاد من مكة المكرمة بعد حجه توجه إلى مصر ولضى حٌاته هنان
ٌمدح السلطان الناصر (دمحم بن لالوون) ومنها لصٌدته التً مطلعها :
أسبَ َ
وق النّهو ِد ذَوابِبا،
لن من فَ ِ
ب ذَوا ِببَا
ف َجعَلَ َن َحبّا ِ
ت المُلو ِ
لضى سنً حٌاته فً عصر تراجعت فٌه كل المعطٌات
الحضارٌة لألمة العربٌة فً معظم نواحٌها السٌاسٌة منها واالجتماعٌة
وااللتصادٌة ولد اصطلح على هذا العصر بعصر انحطاط الدولة العربٌة
لما ألمى بظالله الداكنة على الوضع السٌاسً واالجتماعً المابم آنذان،
وحتى الشعر العربً الذي كان رؼم حالة التردي هذه لكن بمً له
حضوره فً الساحة العربٌة وكان لبسا متمدا إللهاب المشاعر وشحذ
الهمم عندما ٌتطلب األمر ذلن ،وصوتا مفعما باألحاسٌس عندما ٌراد
التعبٌر عن حالة وجدانٌة أو عاطفٌة تهز الضمٌر وتولد النفس .
عاد الى بؽداد فً اخرٌات اٌامه فمرض وما ت فٌها
توفً الشاعر صفً الدٌن الحلً سنة \  750هجرٌة – 1349
مٌالدٌة فً بؽداد .
اتسم و تمٌز شعره بسهولة اللفظ وحسن السبن وهو اشعر
شعراء زمانه بال منازع ونظم الموشح المضمن  .ولد ضمن فً احد
موشحاته لصٌدة ابً نإاس البابٌة و منها
ما ٌلً :
وحك الهوى ما حلت ٌوما عن الهوى
ولكن نجمً فً المحبة لد هوى
ومن كنت ارجو وصله لتلنً نوى
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واضنى فإادي بالمطٌعة والنوى
لٌس فً الهوى عجب ان اصابنً النصب
حامل الهوى تعب ٌستفزه الطرب
فشخصٌة الحلً الفنٌة تتردد وتتكرر ،فً معظم لصابده ،ولم نلحظ
فٌها حظا للتطور فشعره كله كما لٌل فٌه ( نفس واحد ومنهج منسوخ )
والواضح ان لصابده فً المدٌح على االؼلب كان ٌفتتحها بالؽزل
وربما ٌستعمله فً الفخر والحماسة اٌضا لكن بملة  .وٌسٌر فً هذا
النوع من الؽزل سٌرة من سبمه من الشعراء متتبعا لخطاهم ناسجا ً على
منوالهم من حٌث الطرٌمة العتٌمة المتبعة فً الممدمات الؽزلٌة فً
المصٌدة العربٌة فهو فً معظم لصابده مملدا ومكررا من حٌث السبن
الفنً والحس الشعري  ،فهو ٌمؾ على األطالل الدوارس واآلثار
المعفاة ،فٌناجٌها وٌستنطمها ،وٌبثها حرلة للبه ونوزاع نفسه وٌبكً
أمامها مستعطفاً ،شاكٌاً ،وٌستعٌد معها الذكرٌات الخوالً وأٌام األنس
:
والصفاء لال فً ذلن .
ال تخش ٌا ربع الحبٌب هموما ً

لمد أخذت على العهاد عهودا ً

ولٌفنٌن ثران عن صوت الحٌا
صوب المدامع إن طلبت مزٌدا
كم ؼادرت بفنان ٌوم وداعنا
سحب المدامع منهال مورودا
ولكم سكبت علٌن وافر أدمعً
فً ذلن الٌوم الطوٌل مرٌدا
وفً وصؾ النساء الحسان الجمٌالت ٌإكد بؤنهن أخجلن زهر
األلحوان وضاهٌن شمابك النعمان ،وبؤن أردافهن ثمٌلة ،ولدودهن
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مٌاسة ،وبعدها ٌصل إلى وصؾ أناته العاشمة وسمم جسمه ،وسهد
جفنٌه ،مترلبا ً زٌارة الحبٌبة فٌمول متؽزال :
لد سهرت اللٌل أرلب زورة
منها

فلم أر للصباح عمودا

ورعٌت أنجمه فؤكسبت السها
سممً وأكسب جفنً التسهٌدا
وحملت أعباء الؽرام وثمله

فردا ً وحاربت النوى تا ٌٌدا

وٌالحظ فً ؼزله ً برودة العواطؾ وسطحٌتها وكونه متكلفا حٌث
ان شعره ال ٌستمً من ٌنبوعه وإنما ٌستمً من ٌنابٌع من سبمه من
الشعراء  .لذا الول انه ٌنظم بذاكرته وعمله وال ٌنظم بثمافته أكثر مما
ٌنظم بملبه ومشاعره وانفعاالته ٌ.مول متؽزال :
ٌا دٌار األحباب باهلل ماذا
فعلت فً عراصن األٌام
أخلمتها ٌد الجدٌدٌن حتى
نكرت من رسومها األعالم
لد شهدنا فعل البلى بمؽانً
ن ودمع الؽٌوم فٌن سجام
والترضنا منها الدموع فمالت

كل لرض ٌجر نفعا ً حرام

وٌمول اٌضا:
ما بٌن طٌفن والجفون مواعد
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فٌفً إذا خبرت أنً رالد
إنً ألطمع فً الرلاد ألنه
شرن ٌصاد به الؽزال الشارد
وٌمول اٌضا متؽزال :
لم تخل منن خواطري ونواظري
فً حال تسهادي وحٌن أنام
فبطٌب ذكر منن تبدأ ٌمظتً
وبشخص طٌفن تختم األحالم
اما فً طٌؾ الحبٌبة فال ٌجفوه وال ٌنساه بل دابم الذكرى له ٌمول:
لعمرن ما تجافى الطٌؾ طرفً
لفمد الؽمض إذ شط المزار
ولكن زارنً من ؼٌر وعد
على عجل ،فلم ٌر ما ٌزار
والحمٌمة لد خمدت العواطؾ فً هذا العصر ،خمودا ً محزناً ،وأنش ّد
الشاعر نحو ظواهر الشعر وعاؾ بواطنه وأًصبح كما للنا من لبل ٌنظم
بعمله أكثر مما ٌنظم بملبه ،وهذا ال ٌمكن لعاطفة باردة خامدة سمٌمة أن
تفجر شعرا ً حارا ً مندفعا ً صحٌحا ً :
آخر من بنً األعراب حفت
جٌوش الحسن منه بعارضٌن
تالحظ سوسن الخدٌن منه
ٌبدلها الحٌاء
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بوردتٌن

وصفً الدٌن الحلً اعجبه الؽلمان فتؽزل بالمذكر اضافة لتؽزله
بالخود الجمٌالت والؽرٌب ان معظم ؼلمانه ممن تؽزل بهم ٌحملون
أسماء أنبٌاء كٌوسؾ وسلٌمان وداود وموسى وإبراهٌم ،وٌستؽل هذه
األسماء فً شعره استؽالالً حسناً ،فٌستفٌد من معانً التسمٌة وما تحمله
من دالبل
ٌمول فً ؼالم اسمه ٌوسؾ:
ٌا سمً الذي به اتهم الذئ
وأفضى إلٌه ملن العزٌز
لو تمدمت مع سم ٌَّن لم ٌم

س فرٌدا ً فً حسنه المنبوز

(والمنبوز بالزاي هنا بمعنى المتعارؾ)
وٌمول فً ؼالم اسمه سلٌمان:
ٌا سمً الذي دانت له الج
ن وجاءت بعرشها بلمٌس
األن
ؼٌر بدع إذا أطاعت لن ٍ

س وهامت إلى لمان النفوس

وٌمول فً ؼالم له اصابه المرض متؽزال :
ال حال فً جوهر من جسمن العرض
وال سرى فً سوى الحاظن المرض
حوشٌت من سمم فً ؼٌر خصرن أو مض
فً موعد لن فً أخالفه ؼرض
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فتور نبضن من عٌنٌن مسترق
وضعؾ جسمن من جفنٌن ممترض
وٌمول اٌضا :
جاء فً لده اعتدال مهفهؾ ما له عدٌل
ففت عطفه شمال وثملت جفنه شمول
ثم انثنى رالصا ً بمد تثنى إلى نحره العمول
فعطفه داخل خفٌؾ وردفه خارج ثمٌل
وله فً المدٌح شعر كثٌر وفً الفخر اٌضا ومن فخره لصٌدته
المشهورة منها هذه االبٌات :
سلً الرماح الـعوالً عن معالٌنا
واستشهدي البٌض هل خاب الرجا فٌنا
لما سعٌنـا فمـا رلـت عزابمنـا
عما نـروم وال خابـت مساعٌنـا
لوم إذا أستخصموا كانوا فراعنـة
ٌوما وان حكموا كانـوا موازٌنـا
تدرعوا العمل جلبابا فـان حمٌـت
نار الوؼً خلتهـم فٌهـا مجانٌنـا
مسـومـة
خٌـل مـا ربطنا هـا
ّ

هلل نؽزوا بها مـن بـات ٌؽزونـا
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إن العصافٌـر لمـا لـام لابمهـا
توهمت أنهـا صـارت شواهٌنـا
انـا لمـوم أبـت اخاللنـا شرفـا
أن نبتدى باالذى من لٌس ٌإذٌنـا
بٌــض صنابعنا سود ولـابعـنا
خضر مرابعنا حمر مواضٌنا
ال ٌظهر العجز منا دون نٌل منـى
ولو رأٌنـا المناٌـا فـً أمانٌنـا
كما انه نظم مفاتٌح البحور الشعرٌة الستة عشر .و كذلن نظم
باللهجة العامٌة وله نظم فً الموشح و الزجل والموالٌا والمومة وؼٌرها
والتً تكثر فٌها الفاظ اللهجة المحكٌة او المحلٌة (العامٌة) .
ومن شعره فٌها هذه االبٌات :
كن عن همومن معرضا ً وكل األمور إلى المضا
وانعـم بـطـول سـالمـة تُسلٌن عما لـد مضى
فلربـمـا اتسع المضٌك وربـمـا ضـاق الـفـضا
ولـرب أمــر مـسـخـط

لن فً عوالبه رضى

هللا ٌفـعـل مـا ٌـشاء

فـال تـكـن مـتـعـرضا

وهنان نوع آخر من شعره ٌس ّمى الشعر العاطل أو المهمل ٌتمٌز
بخلو كلماته من التنكيط منها لوله:
سهما ً ما عَدا روعَه
س َد َد َ
َ

س ِد صا ْد
ور ّو َ
ع العُص َم ،ولالُ ْ
َ
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األمر ِأرحْ ها ِلكا ً
َ
أمالن
ِ
عدَا
أرا ُه طو ُل الص ّد ل ّما َ

سوا ْد
مدرعا ً لل َه ّم دِر َ
ع ال ّ
ِ
الصال ْد
ص َّم ِ ّ
َمرا َمهُ ما َه ّد ُ

طاردا ً َه َّمهُ
و ّد ودادا ً ِ

الودا ْد
وما ُمرا ُد ال ُح ّر إالّ َ

كرو ٌه دَها أهلَهُ
كر َم ُ
وال َم ُ

وأهلَ َن هللاُ لهُ أه َل عا ْد

ترككتبا مهمة تعد اثاره منها ماٌلً :
دٌوان شعر كبٌر
العاطل الحالً :رسالة فً الزجل والموالً،
األؼالطً  :معجم لألؼالط اللؽوٌة
درر النحور فً مدح الملن المنصور:لصابده المعروفة(األرتمٌات)،
صفوة الشعراء وخالصة البلؽاء
الخدمة الجلٌلة :رسالة فً وصؾ الصٌد بالبندق.
واختم بحثً بمصٌدته فً مدح السلطان الناصر (دمحم بن لالوون ) فً
مصر والتً تعد من اروع لصابده وهً من عٌون الشعرالعربً :
أسبَ َ
وق النّهو ِد ذَوابِبا،
لن من فَ ِ

ب ذَوابِبَا
ف َج َعلَ َن َحبّا ِ
ت المُلو ِ

و َجلَ َ
ش ْعة ً،
الوجو ِه أ ِ
ون من ُ
صبحِ ُ

َ
ؼادرن فو َد اللٌ ِل منها شاببَا

ّ
ً كَوا ِعبا،
ٌض د
ِب ٌ
َعاهن الؽب ُّ

َ
استبان الرش َد لا َل كواك َبا
ولو
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فارها
وربابِ ٌ
ب ،فإذا رأٌتَ نِ َ

سط أُنسن ِخ ْ
باربَا
ِمن بَ ِ
لتهن َر ِ

سفَها ً
َ
رأٌن المانَو ٌّة َ ِعندَما
َ

َ
الشعور ؼٌاه َبا
ظلم
أسلبن من ِ
ِ

رأٌن شَخصا ً حاضرا ً
رن لً فَ َ
سفَ َ
و َ

ٌرتُه ،ولَلبا ً ؼابِبَا
ُ
ش ِدهتْ بَ ِص َ

كؤن ومٌ َ
أشرلن فً حل ٍل ّ
َ
ضها
َ
وؼربن فً كل ٍل ،فملتُ لصاحبً:

عهُ
الشموس جالب َبا
تدر ُ
شف ٌ
ك َّ
ُ
ت ؼواربَا
بؤبً
الشموس الجانحا ِ
َ

ت ٌَثنً ِعطفَهُ،
و ُم َعر ِب ِد اللّ َحظا ِ

شاربَا
فُخا ُل ِمن َم َرحِ الشّبٌبَة ِ ِ

عهُ
ب والدال ِل ٌرو ُ
حل ِو التعت ِ

عَتبً  ،ولَستُ أراهُ إالّ عاتِبَا

ضر َجتْ و َج ناتُهُ،
عاتَبتُهُ ،فت َ ّ
فؤذابَنً ال َخ ُّد الكَلٌ ُم و َط رفُه

حاجبَا
وازو ّر ألحاظا ً ولَ ّط َ
َ
ب ِ
ذو النّونْ ،
ؽاضبَا
إذ
َ
ذهب الؽَداة َ ُم ِ

الملوب لحسنِ ِه
منظر تؽدو
ذو
ُ
ٍ

نهباًْ ،
وإن من َح العٌون موا ِهبَا

النواظر حظوة ً
وهب
ع إن
البد َ
َ
َ

ِن َعماً ،وتَدعو ُه المَسا ِو ُر سا ِل َبا
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ٌ
المكارم راحة ً،
تعب
ملن ٌَرى َ
ِ

ت المراعِ متاع َبا
وٌع ُّد راحا ٍ

السباسب أبحراً؛
تذر
َ
بمكارم ُ

سبَا
وعَزابِ ٍم تَذَ ُر
سبا ِ
البحار َ
َ

أرض من ثناهُ ،وإن خلت.
لم تخ ُل
ٌ

من ذكره ملبتْ لنا ً ولواض َبا

ترجى مواهبهُ
وٌرهب بطشُه،
ُ

مث َل ّ
حاربَا
مان ُمسا ِلما ً و ُم ِ
الز ِ

لوب َمهابَة ً؛
فإذا َ
سطا مأل المُ َ
ُ
ٌبعث من عطاهُ وابالً
ث
كالؽٌ ِ
ث ٌَحمً ؼابَهُ َ
بٌر ِه،
كاللٌّ ِ
بز ِ
للنواظر منظرا ً
كالسٌؾ ٌبدي
ِ
ِ

َ
العٌون مواه َبا
وإذا سخا مأل
سبطاً ،وٌرس ُل من سطاه حاصبَا
نٌص َمخالبَا
طورا وٌُن ِ
ب فً المَ ِ
ش ُ
ضاربَا
الهٌاجِ َم ِ
َطلماً ،وٌُمضً فً ِ

فوس نَفا ِبسا ً
حر ٌُهدي للنّ ِ
كال َب ِ

للعٌون عَجابِبَا
منهُ ،وٌُبدي
ِ

فإذا نظرتَ ندى ٌدٌ ِه ورأٌهُ

لؾ إالّ صابِبا ً أو صابِبَا
ل ْم ت ُ ِ
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ُ
الفخار لولد ِه
لالون
أبمى
َ

سبَا
ناء َمكا ِ
إرثاً ،وفازوا بالث ّ ِ

َ
الصوافن صٌّروا
لو ٌم ،إذا سبموا

األمور مراك َبا
أخطار
للمج ِد
َ
ِ

روب تٌََ ّمنا ً بِلمَى ال ِعدى ،
َ
ع ِ
شموا ال ُح َ

فكؤنه ْم حسبُوا العداة َ حباببَا

سوا ِلفاً،
ٌوؾ َ
وكؤنّما َظنّ وا ال ّ
س َ

واللُّ َ
واج َبا
ً َح ِ
دن لَ ّداً ،ولل ِمس َّ

العزٌز ،ومن لهُ
ُ
ٌا أٌها الملنُ

جوم ذَوابِبَا
ش ٌ
َرؾ ٌَ ُجر على النّ ِ

َ
أصلحتَ َ
المسلمٌن بهمة ٍ
بٌن
تذر
األجانب بالودا ِد ألار َبا
َ
ُ
َ
األمان ،فمن رأى
زمن
ووهبتهم
ِ

ملكا ً
ٌكون لهُ
ُ
ُ
الزمان مواهبَا

كان َخطبا ً فادِحا ً
فرأوا ِخطابا ً َ

له ُم ،وكتبا ً ّ
كن لب ُل كتاببَا

مار ٍد
و َح َر ستَ ُملك ََن من َر ٍ
جٌم ِ

بعزام ْ
إن صلتَ ّ
كن لواضبَا
ٍ

ؾ المكاف ُح َخطفَة ً،
حتى إذا َخ ِط َ

أتبعتهُ منها شهابا ً ثالبَا

ال ٌَنفَ ُع الت ّ
جرٌب َخص َم َن بعدَما
ُ

َ
الزمان تجاربَا
أفنٌتَ من أفنى
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بصارم،
صرمتَ شم َل المارلٌن
ٍ

تبدٌ ِه مسلوبا ً فٌرج ُع سالبَا

صافً الفرن ِد حكى صباحا ً جامداً،
صهٌ َل َرواعَداً،
وكتٌبَة ٍ تَذَ ُر ال ّ

أبدى النجٌ َع به شعاعا ً ذاب َبا
والبٌض برلاً ،والعجا َج سحاببَا
َ

الجال ِد َحدَتْ لها
حتى إذا رٌ ُح ِ

َ
َم َط َرتْ
الوب ُل نَبالً صا ِب َبا
فكان َ

ب ُمل ٍد ٌُ َخ َ
لن أرالِماً،
بذَوابِ ٍ

وشَوابِ ٍل ُجر ٍد ٌُ َخ َ
َماربَا
لن ع ِ

دور كؤنّما
دور ِم َن ال ّ
تطؤ ُ ال ّ
ص َ
ص ِ
حوش وظابِفا ً
فؤلَمتَ تَم ِ
للو ِ
س ُم ُ

ب تراب َبا
تعتاض من
ِ
ُ
وطء الترا ِ
للنسور مآدبَا
فٌها ،وتصن ُع
ِ

ت الكُماة ِ َمنابراً،
و َج علتَ هاما ِ

السٌؾ فٌها خاطبَا
وألمتَ ح ّد
ِ

ب ال َخ َط ِر ال َجلٌ ِل ولَ ولُهُ فخرا ً
ٌا را ِك َ

َ
السٌؾ فٌها خاطبَا
بمجدن ،ال
ِ

سماحِ بوا ِكراً،
ص ٌّرتَ
َ
أسحار ال ّ
َ

وجعلتَ أٌا َم الكفاحِ ؼٌاهبَا

ك،
وبذَلتَ لل ُمدّاحِ َ
ص َ
فو َخالبِ ٍ

طاب مشاربَا
للبحر
لو أنّها
َ
ِ
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ضار ُمفَ ِ ّرطاً،
ْ
فرأو َن فً َجن ِ
ب النُّ ِ
ْ
ب
ضار
بحاج ٍ
اس النُّ َ
حر ِس النّ ُ
إن ٌَ ُ
ِ

َ
صالتن والصالة ِ مواظبَا
وعلى
َ
َ
مالن حاج َبا
لعٌن
ح
كان السما ُ
ِ

فٌن البٌُوتَ َ
لم ٌَمألوا َ
ؼرابِباً،

إالّ ولد َمألوا البٌوتَ َرؼابِبَا

أولٌَتَنً ،لب َل ال َمدٌحِِ ،عناٌة ً،

ومألتَ عٌَنً َهٌ َبة ً و َموا ِه َبا

األنام ،ولد رأوا
ورفعتَ لدري فً
ِ

َ
لمثلن خاطبا ً ومخاطبَا
مثلً

الخالبك فً النّدى
ساوى
فً
َ
ٍ
مجلس َ
لن أسعَى جا ِلساً،
وافٌَتُهُ فً الفُ ِ
أوامرا ً
فؤلَمتُ أُن ِفذُ فً ّ
مان ِ
الز ِ

وترتبتْ فٌ ِه الملونُ مرات َبا
فخرا ً على من جا َء ٌمشً راكبا ً
ب َمخا ِلبَا
منًّ ،وأ ُ ُ
نشب فً الخطو ِ

ً الدنٌا ؼداة َ أتٌتهُ
وسمتن َ

ً َمصابِبَا
َرٌّاً ،وما َم َط َرتْ عل ّ

فطفمتُ امأل ُ من َ
ثنان ونشر ِه

ِحمَباً ،وأمأل من نَ َ
دان َحمابِبَا

أثنً فتثنٌنً صفاتُن مظهرا ً

خاطبَا
ِعٌّاً ،وكم أعٌَتْ ِصفاتُن ِ
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لو ّ
سن
أن أؼصانا ً َجمٌعا ً أل ُ

ض َ
ٌن ل َما لَ َ
تُثنً علَ َ
الواجبَا
ٌن
ِ

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

نبات المصري
ابن ة
 ٞٛعٔبٍاُل ٖ٣اث ٞثٌو دمحم ثٖ ّوف اُل ٖ٣دمحم ،ثٖ دمحم ثٖ اُؾَٖ
اُغنآ ٢اُلبهه ٢أُٖوٍ ٖٓ ٝ ١الُخ ػجل اُوؽ ْ٤اثٖ ٗجبرخ اُقط٤ت
أُْٜٞه ُل ٟاالٓ٤و ٍ٤قاُلُٝخ اُؾٔلاٗ ٝ ٢هل ؿِجذ ػَِٗ ٚ٤جز ٚاُ.ٚ٤
ًبٕ اثٝ ٙٞعلٞ٤ّ ٖٓ ٙؿ اُؾل٣ش  ،إِٔ٤ٓ( ٖٓ ٚبكبهه( ٖٓ ،)ٖ٤ؽ٢
اُؤبٓخ) ك ٢اُولً.
ُٝل ثٔل٘٣خ (اُلَطب ) ٛأُٖو٣خ ك ( ٢ىهبم اُو٘بك ) َ٣ك ٢هث٤غ
ا ٍٝ٧ػبّ ٛ 686غو٣خ -ـ٤ٓ 1287الك٣خ ٝهُٝ َ٤ل ثٔل٘٣خ(اُوبٛوح )،
ٝه َ٤ك ٢هٝا٣خ افوُٝ ٟل ٍ٘خ\ ٛ 676غو٣خ ٌُٖ االؿِت اُٗٝ ٚل ٍ٘خ
ٛ 686غو٣خ ٤ٓ 1287-الك٣خ ٓٞٛٝبمٛت اُ ٚ٤اؿِت أُئهف. ٖ٤
ْٗؤ اثٖ ٗجبر ٚك ٢ث٤ذ ٣وكَ ثبُضوٝح ٝاُغب ٙث ٖ٤أ ٍوح ظبٛوح اُغبٙ
 ٝاُ٘لٞم ٝك ٢ظَ أة ػطٞف ٓؼوٝف ماع ٕ٤ز ٚك ٢اُؼِْ  ٝاُلٝ َٚ
االكة ك ٢ع( ٞاُوبٛوح ) اُضوبكً ٝ ٢ض٤وا ً ٓب كقو ّبػوٗب ثؤ ث ٝ ٚ٤آُٝ ٚ
ثٔغل ث٤زٝ .ٚهبٍ اثٖ ٗجبرخ اُْؼو كٕ ٢جب ٝ ٙهل اعزبى اُضبُضخ ػْوح ٖٓ
ػٔؤٓ ٙب ٣لَُ ػِی ٓٛٞجخ ٕبكهخ ٝكطوح فبُٖخ  ٝاٛالع ٝاٍغ ٝهل ٗبٍ
ك ٢اُوبٛوح هَطب ٝاكوا ً ٖٓ اُضوبر ٚاُل٤٘٣خ ٝاالكث٤خ  ٝهل رؤصو ّبػوٗب ٓ٘ن
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ٛلُٞز ٚثبالٓبّ اٌُج٤و اثٖ كه٤ن اُؼ٤ل  ٝأفن اُؼِْ ٝأُؼوكخ ػٖ أ ّٜو
أػالّ ػٖوٝ . ٙه َ٤كزؼ ٌٓزجب ُِزؼِٗٝ ْ٤غؼ ك. ٚ٤
اٗزوَ ٖٓ ٖٓو ٍ٘خ\ ٛ 715غو٣خ ٝهٛ716 \ َ٤غو٣خ هبٕلا ثالك
اُْبّ  ٞٛٝك ٢اُضالص ٖٓ ٖ٤ػٔو ( ٌٍٖٝ ٙاُولً )  ٝارَٖ ثبُِٔي أُئ٣ل
ٝهبٍ كّ ٚ٤ؼوا ً ًض٤وا ً ٣و: ٍٞ
أهَٔذ ٓب أُِي أُئ٣ل ك ٢اُٞهٟ
اال اُؾو٤وخ ٝاٌُواّ ٓغبى
ً ٞٛؼجخ ُِغٞك ٓب ث ٖ٤اُ٘لٟ
ٜٓ٘ب ٝث ٖ٤اُطبُج ٖ٤ؽغبى
صْ اٗزوَ اُ ( ٠ؽٔبح) ٝرٗ ٢ُٞظبهح ثِلح ( اُؤبٓخ ) ا٣بّ ى٣بهح اُٖ٘بهٟ
ُٜب كٌبٕ ٣قوط اُٜ٤ب ًٝبٕ ٣زٞع ٚك٤جبّو صْ ٣ؼٞك ْ٣ٝوف ػِ ٠االٓٞه
ثٜن ٙاُطو٣وخ .
ُٔٝب رٞك ٢أُِي أُئ٣ل ٍ٘خ\ٛ 732غو٣خ هصب ٙثوٖ٤لر ٚأُْٜٞهح
ٜٓ٘ب ٛن ٙاالث٤بد :
ٓب ُِ٘ل ١الِ٣جی ٕٞد كاػٚ٤؟
أظٖ إٔ اثٖ ّبك هبّ ٗبػٚ٤
ٓب ُِوعبء هل ا ّزلد ٓناٛجٚ؟
ٓبُِيٓبٕ هل ا ٍٞكّد ٗٞاؽٚ٤؟
ٓبُ٢أهیأُِي هلك ّ
ٚذ ٓٞاهلٚ؟
ٓبُ٢أهی اُٞكل هلكبٙذ ٓآهٚ٤؟
ٗؼی أُئ٣ل ٗبػ ٚ٤ك٤ب أٍل٢
141

ُِـ٤ش ً٤ق ؿلد ػ٘ب ؿٞاكٚ٣
ٝا هٝػزب ُٖجبػ ػ٘ل هإ٣زٚ
أظٖ إٔ ٕجبػ اُؾْـو صبٗٚ٤
 ٝاؽَوربُ٘ ٙظٔ ٢كٓ ٢لائؾٚ
ً٤ق ا ٍزؾبٕ ُ٘ظٔ ٢كٓ ٢واصٚ٤
أثٌٚ٤ثبُلّههٖٓ عل٘٢ًَِِٔ ٖٓٝ ٢
 ٝاُجؾو أؽَٖ ٓب ثبُلّه أثٌٚ٤
أه ١ٝثلٓؼ ٢صوی ِٓي ُْ٤ّ ٚ
هلًبٕ ٣نًوٛب اُٖبك ١كزوٚ٣ٝ
أمٓ َ٣بء عل ٢ٗٞثؼل ٙأ ٍلب
ُٔبء ٝع ٢ٜاُن ١هل ًبٕ ٣ؾٔٚ٤
عبه ٖٓ اُلٓغ ال ٘٣لّي ٣طِوٚ
ٖٓ ًبٕ ٣طِن ثبالٗؼبّ عبهٚ٣
ٜٓ ٝغخ ًِّٔب كبٛذ ثِٞػزٜب
هبُذ هى٣خ ٓٞالٛب ُٜب  :اٚ٣
ُ٤ذ أُئ٣ل الىاُذ ػٞاهكٚ
أُؼ٘ ٢ك ٢رِظٚ٤
كياك هِت
ّ
ُ٤ذ اُؾٔبّ ؽجب اال٣بّ ٓٛٞجخ
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كٌبٕ ٣ل٘ ٢ث٘ ٢اُلٗ٤ب ٣ ٝجوٚ٤
ُ٤ذإ٧بؿورلل١اً٧جو ٕٝثٜب
كکبٗذ اُْٜت ثب٥كبم رللٚ٣
ٝفِل ٚاث٘( ٚأُِي االكًٝ )َٚبٕ ٣غو ١ػِی اثٖ ٗجبرخ هارجب ًبٕ ٘٣بُٚ
ًَ ػبّ ’ ٌُٖ (أُِي االك ) َٚهطغ هارج ٚكزوى ( ؽٔبح ) ثؼل إٔ ٌُٔ
ٖٓ أُِي اُغل٣ل ىٛلا ً ك ٢اُؾ٤بح ٝاػواٙب ػٖ اُْؼو ٝاُْؼواء كبٗز٠ٜ
كٝه االٍزوواه  ٝأُغل ٝ,ثلء رلٌ٤وٖ٘٣ ٙت ك ٠اُوعٞع آُٖ ٠و
ًٝبٗذ ّٜور ٚهل ثِـذ هٔزٜب ؽزی كػ ٢ثبٓ٤و اُْؼواء ك ٢أُْوم .
ٝكٍ٘ ٢خ \ ٛ 762غو٣خ  -ػبك آُٖ ٠و اال اٗ ٚػبك ٓوٚ٣ب كِيّ
اُؼالط ك ٢أُبهٍزبٕ أُٖ٘ٞه ١اُ ٠إ ٝاكب ٙاالعَ .
رٞك ّٞ٣ ٢اُضالصبء اَُبثغ أ ٝاُضبٖٓ ٖٓ ّٜو ٕلو ٍ٘خٛ768غو٣خ
٤ٓ 1366الك٣خ ك٘ٓ ٢يُ ٚة(ىهبم اُو٘بك )َ٣ثٔل٘٣خ ( اُوبٛوح) .اثٖ ٗجبرخ أُٖوّ ١بػو ٓزٌٖٔ ٗظْ اُْؼو ك ٢أؿواٗ ًض٤وح ٢ٛ
ٜٓ٘ب أُلػ ٝفبٕخ ٓلػ أُِي أُئ٣ل اث ٞاُللاء ٝاُـيٍ ك ٢هٖبئل ٙاُز٢
أٍبٛب ( ٍٞم اُوه٤ن )  ُٚٝثؼ٘ اُقٔو٣بد اٚ٣ب ٣و: ٍٞ
اُْٝ ٢ٜهبٍ
أ ٟٞٛثٔوّلٚ
ّ
٣ٝال ٖٓ ٙهّبءٍ أٛبع ٝهبُٜب
ٝأٓبُذ اٌُبٍبد ٓؼطق هلّٙ
ثوٖبٓ ٓب هل َ
ًبٕ هجَ أٓبُٜب
كٖٖٔذ ٖٓ هّلبرٓ ٚؼَُٜٞب
َبُٜب
ٔٔٙٝذ ٖٓ أػطبك ٚػ ّ
ٝظوكذ ك ٢اُ٤وظبد ٓ٘ ٚثقِٞح
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ٓب ً٘ذ آَٓ ك ٢أُ٘بّ ف٤بُٜب
ُٝوثٔب أ ٟٞٛثٌؤً ٓلآخ
ُ
ُٞالٓ ٙب ؽِٔذ ٣ل ١عو٣ب ً ُٜب
ٛجقذ ث٘به فلٝك ٙكِ ً ٢لّٚ
كو ّجِزٜب ّٝوثذ ٓ٘ ٚؽالُٜب
ٗٝظْ ك ٢اُوصبء  ٝإُٞق  ٝاٌُْٞی ٖٓ اُؾوٓبٕ  ٝاُجئً ٝ ،ك٢
اُؾ٘ ٖ٤اُی اُ٣ ٖٛٞو: ٍٞ
ٖجب
ٍالّ ػِ ٠ػٜل اُٖجبثخ ٝاُ ّ
ؿو ٝإ ٕجب
ٍالّ ثؼ٤ل اُلاه ال
َ
ٓلبهم أٛٝبٕ ُّٝ ٚج٤جٚ
ؿوثب
ّوهذ أ َٛاُزٞإَ ّ
اما ّ
كبٛو
٣ؼبُ ٝك أؽْب ُ ٖٓ ٙاُْٞم
ٌ
٣ٝزِ ٞػِ ٚ٤آفو اٍ ٖٓ ١٥جب
ٓٝب ىاٍ ٕجب ًّ ثب٧ؽجخ ٝاُٜب ً
اُ ٠إٔ ؽٌب ٙكٓؼ ٚكزٖجَّجب
 ٖٓٝؿيُٛ ٚن ٙاالث٤بد :
ُول ٗلّو اُؾَ٘بء ّ٤ج ٢كؤٕجؾذ
ػًِ ٠جو ١ثؼل اُٞكاك رٌجو
ٝهل ً٘ذ ثبُـ٤ل اُؾَبٕ ْٓججب
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كٜب أٗب ُِـ٤ل اُؾَبٕ ٓ٘لّو
ٝهل ٗلود ؽز ٠ػٖ اُْؼو ٕجٞر٢
اُزبعٓ ٢ب ً٘ذ أّؼو
ُٞٝال اُض٘ب
ّ
٣زَْ اٍِٞث ٚاُْؼو ١ثبُزوف  ٝاُيفوكخ ك٘ٓ ٢بؽ ٢اُؾ٤بح ٛٝنا
االٓو ُ ٚربص٤و ك ٢االكة  ,ككؼٗ ٚؾ ٞاُيفوكخ  ٝاُز٘ٔ٤ن .االٓو اُن ١اكٟ
اُ ٠ظٜٞه اُـٔ ٝ ٗٞا٩ثٜبّ ك ٢االكة كٛ ٢نا اُؼٖو ًٝضود ٓظبٛو
اُيفوكخ  ٝاُز٘ٔ٤ن ك ٢االكة ٣ٝزٔ٤ي ّؼو ٙثٞعٞك أٗٞاع اُل٘ ٕٞاُجالؿ٤خ
ًبُج٤بٕ  ٝاُجل٣غ كبُل٘ ٕٞاُج٤بٗ٤خ  ٝاُجل٣ؼ٤خ ٖٓ أٗٞاع اُوٓي  ٖٓ ٝأٜٔٛب
اُغ٘بً ٝاُزٞه٣خ ٝأُغبى ٝاٌُ٘ب٣خ ٝاٍ٩زؼبهح ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُؾَ٘بد
اُِلظ٤خ ك٘غلٛب ٝاٙؾخ كّ ٢ؼوً ٙبُوهخ  ٝؽَٖ اُزٞه٣خ  ٝثبالهزجبً
ٖٓ اُووإٓ اٌُو ٝ ْ٣اُؾل٣ش اُْو٣ق ٝثبالرٌبء ػِٖٓ ٠طِؾبد إٔؾبة
اُ٘ؾ ٝ ٞاُؼو ٝ ٗٝاُلو ٝ ٚاُزٖٞف  ٝاُلَِلخ  ٞٛ ٝك ٢مُي ٌ٣ضو ٖٓ
اُٖ٘بػخ ؽز ٠إٔجؼ عبٗت ٖٓ ّؼو ٙهٓيا ٗٝ .غل ك ٢اٍِٞث ٚإ٧بُخ
ٝاُغياُخ ثؤٍِٞة مار٣ ٢زَْ ثبُوهخ  ٝاَٗ٩غبّ ٝ .هثٔب عبهی أكثبء
ػٖوٓ ٙؾبكظب ػِی مار٤ز ٝ ٚأٍِٞث ٚاُقبٓ ٝهٓي٣ز ٚأُؼزٔلح ٖٓ
هجِ ٚك٤و:ٍٞ
كل٣ذ ٓئمٗب رٖج ٞاُٚ٤
ثغبٓغ عِّن ٓ٘ب اُ٘لًٞ
ىف اُيٓبٕ ث٤ِٓ ٚؾب ً
ُول
ّ
رٌبك ْ
ثؤٕ رؼبٗو ٚاُؼوًٝ
اثٖ ٗجبر ٚأُٖوً ١بٕ ّبػوا ٗبظٔب ٗبصوا ُ ٚكٞ٣ا ٕ ّؼو ًج٤و
ٓورت ػِ ٠اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ كّ ٜٞبػو ٝهاعي ّٝ ٝبػ صْ ٗ ٞٛبصو
ٝثبؽش ٓ ٝزوٍَ  ٞٛٝ .ك ٢مُي ٌ٣ضو ٖٓ اُٖ٘بػخ ؽز ٠إجؼ عبٗت ٖٓ
ّؼو ٙهٓي٣ب  ُٚٝاٚ٣ب هٖ٤لح ؿيُ٤خ ْٜٓٞهح أٍبٛب ( ٍٞم اُوه٤ن)
 ُٚٝاُؼل٣ل ٖٓ اٌُزت ك ٢اُ٘ضو :
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اُوطو اُ٘جبر٢
ٓطِغ اُلوائل
ٍغغ اُطٞم
ٍ٤و ك ٍٝأُِٞى
رؼِ٤ن اُلٞ٣إ ك ٢اُْؼو
ٍوػ اُؼ ٕٞ٤كّ ٢وػ هٍبُخ اثٖ ى٣لٕٝ
رِط٤ق أُياط كّ ٢ؼو اثٖ اُؾغبط
واختم بحثً بهذه االبٌات الرابعة:
لام

ٌرنو بمملة

ٍكحالء
ِ

علمتنً الجنون بالسوداء

دب فً سوالفها لنم ُل
رشؤ ٌ َّ
روض حسن ؼنى لنا فول ُها

فهامت خواطر الشعراء
لحلً فؤهالً بالروضة ِالؽناء
ُ

صخر
جابر الحكم للبه لٌَ
ٌ

وبكابً له بكى الخنساء

عذلونً على هوا ُهفؤؼروا
نصب على األؼراء
فهواه
ٌ
من معٌنً على رشا ً صرت من
دموعً علٌه مثل الرشاء
لواعجحب
من معٌنً على
ّ

تتلظى من أدمعً بالماء

ً ٌفع ُل بالمل
وحبٌ ٍ
ب ال ّ

ب فعال األعداء باألعداء
ِ
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العٌن ان رنا واستمحنا
ضٌك
ِ

وعناء تسمح البخالء

منام
لٌتَ أعطافه ولو فً ٍ

وعدت باسترالة ٍللماء

ٌتثنى كمامة الؽصنالل ّد ن
وٌعطو كالظبٌة األدماء
بصب
ٌاشبٌه الؽصون رفما ً ّ

نابح فً الهوى معالورلاء

ٌذكر العه َد بالعمٌك فٌبكً
ُ

لهواهُ بدمعة ٍ حمراء

ٌالها دمعة ٌ على الخد ّحمرا
ء بدت من سوداء فً صفراء
فكؤنً حملت رنن بن أٌو
ب على وجنتً لفرطوالء
ملن حافظ المنالب تروي
راحتاه عن واصل عن عطاء
ع
فً معالٌه للمدٌح اجتما ٌ
كؤبً جاد فً اجتماع الهجاء
خ ِ ّل كعبا ً ورم نداه فما كـعـ

ب العطاٌا ورأسها بالسواء
ُ

ج وعد المنى لدٌه فإسما
وار ُ

عٌ ُل ما زال معدنا ًًللوفاء
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الثراءهدو
ما لكفٌ ِه فً
ّ

فهو فٌه كسابح فً ماء

جمعت فً فنابه الخٌل واالب

ل وفودا ً أكرم بها من فناء

لو سكتنا عن مدحهمدحته
بصهٌل من حوله ورؼاء
َ
السمان فلمٌع
همة ٌ جازت
العواء
بؤ مداها بالحاسد ّ
السحاب فٌمشً
وندى ً ٌخج ُل
َ

من ورا جود ِه على استحٌاء

طا َل بٌتُ الفخار منه على الشع

ر فماذا ٌمو ُل بٌتُ الثناء

أعربت ذكرهُ مبانً المعانً

فعجبنا

ٌبك للحا
ورلى صاعدا ً فلم َ

ب ذي باء
لمعر ٍ

تنفس الصعداء
س ِد إال
ُ

تواضع ونوا ٌل
شرؾ فً
ٌ
ٍ

فً اعتذار وهٌبة فً حٌاء

ٌا ملٌكا ً عال على الشمس حتى

ع َّم إحسانهُ عمو َم الضٌاء

صنت كفً عن األنام ولفظً
فحرام نداه ُم وثنابً
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********************************************

اثٖ ؽغخ اُؾٔ١ٞ

 ٞٛأث ٞأُؾبٍٖ رو ٢اُل ٖ٣أث ٞثٌو ثٖ ػِ ٢ثٖ ػجل هللا ثٖ ؽغخ
اُؾٔ ١ٞاُؾ٘ل ٢االىهاه ١أٍ٤بٝ ٙاُلا ( ٙاثب ثٌو ) ٝافزبه ُ٘ ٞٛلَٚ
ُوت (رو ٢اُلٝ )ٖ٣ه َ٤إ (ؽغخ) اٍْ أٓٝ ٚأٓب  ٞٛكول ٕوػ ؿ٤و ٓوح إ
ٛنا االٍْ رَٔ ٠ثٗ ٚز٤غخ الكائ ٚكوٚ٣خ اُؾظ ٓوح ٝاؽلح  ٞٛٝػي٣ي
ػِ ٠هِج ٚكوبٍ :
ٝثؤثٖ ؽغخ ُٔب ؽظ ٝاؽلح
ُج٤زٕ ٚبه ٣لػٌْٞٓ ٞٛٝ ٠ه
ُٝوج ٚاالىهاه ١عبء ٗز٤غخ ُؼِٔ ٚاُؾوك ٢ام ػَٔ ك ٢اهْٔخ اُؾو٣و
كٌبٕ ٣ؼول االىهاه ٝ .ه ُٚ َ٤اُؾٔ ١ٞالٗ ٚإال ٖٓ ٓل٘٣خ (ؽٔبح )
اَُٞه٣خ ٝ .ه ُٚ َ٤اُؾ٘ل ٢الٗ ٚاػزول أُنٛت اُؾ٘ل. ٢
ُٝل ة ( ؽ ٢ثبة اُغَو) ٖٓ ٓل٘٣خ ( ؽٔبح ) اُْبٓ٤خ ك ٢م ١اُؾغخ
ٖٓ ٍ٘خ\ ٛ767غو٣خ – ٤ٓ 1366الك٣خ ٖٓ ػبئِخ ٓـٔٞهح ؿ٤و ٓؼوٝكخ
اال إ (ٓؾِخ اُغَو) ًبٗذ هائؼخ ٖٓ ؽ٤ش اُطج٤ؼخ اُغِٔ٤خ ٝأُ٤بٙ
أُزلكوخ ٝأُيا٣ب االَٗبٗ٤خ اُقالهخ كٌبٕ ُٜن ٙاالٓٞه اصوٛب كْٗ ٢ؤح
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اُطلَ ٝربص٤وٛب كٗ ٢لَ٤ز ٚكزلزؾذ ٓلاهط اُؼِْ ٝأُؼوكخ كٝ ٚ٤هل
اهٍِ ٚاثٌُِ ٙٞزبة كؾلع اُووإٓ اٌُوٝ ْ٣ثؼ٘ ٓؼبهف اُِـخ اُؼوث٤خ
ٝآكاثٜب ًٝبٕ ٣ـَْٓ ٠غل (اُلْ٤ٛخ ) ( ٚ٤َٔ٣ٝعبٓغ أث ٢اُللاء )
ك٤ؾٚو كه ًٝاُؼِٔبء اُز ٢رِو ٠ك ٢هؽبثٝ ، ٚريٝك كٛ ٢ن ٙاُلزوح
ثٔؼوكخ ؿي٣وح ٖٓ أعَٔ اُٖٞه اُجالؿ٤خ أُزٔضِخ ك ٢اػغبى اُووإٓ اٌُوْ٣
كزؼِْ اُووإ اٌُوٝ ْ٣ؽلظ ٚصْ رزِٔن ػِ ٠ا٣لٞ٤ّ ١ؿ اعالء ك (٢ؽٔبح)
ٝ ،كٓ ٢ولٓز ٌّٔ ْٜاُل ٖ٣اُ٤ٜزٝ ٢ػي اُل ٖ٣أُٝ ٢ِٕٞاُؼالء
اُوٚبٓ ٢كبٍزو ْٜ٘ٓ ٠اُؼِْ ٝاالكة ُٔٝ.ب اًزَٔ ػِٔ ٚارَٖ ثْٞ٤ؿ
ٝػِٔبء ٖٓ فبهط ٓل٘٣ز ٚهوأ ػِٝ ْٜ٤هاٍِٛٝ ْٜبهؽٝ ْٜعبَُْٜ٘ٓٝ ْٜ
 :ى ٖ٣اُل ٖ٣ثٖ اُؼغّٜٔٝ، ٢بة اُل ٖ٣ثٖ ؽغواُؼَوالٗٝ ٢ػالء اُلٖ٣
ثٖ اث٤ي ٝثله اُل ٖ٣اُجْزٌٝ ، ٢اُٖبؽت كقو اُل ٖ٣ثٖ ٌٓبٌٗ  ٝثله
اُل ٖ٣اُلٓبٓ ٝ ٢٘٤ػجل اُوؽٖٔ ثٖ فِل ٕٝكبّزل ٍبػلٝ ٙاٍز ٟٞػٞكٙ
ٝإجؼ ػبُٔب ٖٓ اُؼِٔبء ٝرٌٖٔ ٖٓ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝكٜ٘ٗٞب ٝأهجَ ػِٗ ٠ظْ
اُْؼو ٓٝلػ أػ٤بٕ ٓل٘٣زٝ ٚهٚبرٜب ٞٗٝاثٜب ًٝزبثٜب ك٘بٍ ثنُي ّٜوح
ٝاٍؼخ ٓٝبال ٝك٤وا :
ػيّ ػِ ٠اَُلو اُ ٠كْٓن هبٕلا اُؼبُْ ٝاُوب ٢ٙاُؼبكٍ كٜ٤ب
(ثوٛبٕ اُل ٖ٣ثٖ عٔبػخ) كٔلؽ ٚثوٖ٤لح هه٤وخ اٍزِٜٜب ثبُـيٍ :
ٛوثذ ػ٘ل ٍٔبػٕٝ ٢ق ٓؼ٘بى
كٌ٤ق ًُ ٞبٕ ٛنا ػ٘ل ٓل٘بى
٣بظج٤خ ٗلود ػٖ ٓورؼٝ ٢هػذ
ؽْبّخ اُوِت ػ ٖ٤هللا روػبى
ٝهل الهذ هٖ٤لرٛ ٚن ٙاٍزؾَبٕ االكثبء ٝاُْؼواء كزِولزٜب االٍٔبع
ٝاٗجو ٟاُْؼواء ٝاالكثبء ٝاُوٚبح ٝاُلوٜبء ٣ووٜٗٞٙب ٗضوا ً ّٝؼوا ً ك٢
اُْبّ ؽزِٕٝ ٠ذ ّٜورٜب آَُ ٠بٓغ ّؼواء  ٝاكثبء ٖٓو ٝكٚالئٜب
كووٛٞٙب.
ًٝبٕ ٓ٘ ْٜاُْبػوػالء اُل ٖ٣ا٣جي كوبٍ :
ٗبٍ اثٖ ؽغخ ٝرجخ ثٔوبٓٚ
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ٓب الثٖ ؽغبط اُٜ٤ب ٓورو٠
ٛنا  ٞٛاُ٘ظْ اُن ٖٓ ١ؽَ٘ٚ
أٙؾ ٠ػِ ٠ع٤ل اُيٓبٕ ٓطٞهب
ٝهل اػطذ ٛن ٙاُوٖ٤لح اثٖ ؽغخ ّٜبكح هائؼخ فبٕخ ٝرؼزجو اٜٗب
ا ٍٝهٖ٤لح هائؼخ ٗبٙغخ ُ ٚكْغؼ ٚمُي ػِ ٠ى٣بهح (اُوبٛوح ) ك ٢ػبّ
ٛ 791غو٣خ٤ٓ 1388 -الك٣خ كِو ٢ثلِٜٚب ؽلبٝح ػبُ٤خ ٝرٌؤ٣ب هائؼب
ُُْٝ ٚؼو ٙكٖٓ ٢و ًَٝ،ت ٕلاهخ ٓٝؼوكخ اؿِت االكثبء ٝاُْؼواء
ٝإٔجؾٞا إٔلهبء ٍُٞ ٚاء ًبٗٞا كٖٓ ٢و أّ كٍٞ ٢ه٣خ ،
هعغ اٍُٞ ٠ه٣خ ثؼل اهبٓز ٚاُوٖ٤وح ك ٢اُوبٛوح ٝ ،ػوط ك٢
ٛو٣و ٚػِٓ ٠ل٘٣خ ( كْٓن ) ُ٤وٓ ٟب ؽَ ثٜب ثؼل اٌُبهصخ اُز ٢اٗيُٜب ثٜب
أُِي اُظبٛو ( ثوهٞم ) ام اٗزوْ ٖٓ أِٜٛب ثَجت ٓٞاالر ْٜاَُِطبٕ أُِي
( أُٖ٘ٞه) ٝأٓو ثبؽواهٜب ًٝ ،بٕ كٓ ٢وٝه ٙػِٜ٤ب  ٞٛٝكٛ ٢و٣وخ اُ( ٠
ؽٔبح ) كّٜ ٢و ّٞاٍ ٖٓ ػبّ \ٛ 791غو٣خ -رْو ٖ٣اال ٖٓ ٍٝػبّ1388
ٓ٤الك٣خ.
ٝرنًو ؽٔبح  ٞٛٝكٖٓ ٢و كبّزل ّٞه ٚاُٜ٤ب كٌزت هٖ٤لر ٚكٜ٤ب
ٜ٘ٓٝب ٛن ٙاالث٤بد :
ٞٛا ١ثَلؼ اُوبٍٔ٤خ ٝاُغَو
اما ٛت ماى اُو٣ؼ ك ٜٞاُ ٟٜٞاُؼنه١
٣وٝم آزلاك اُغَو ٝاُوٖو كٞهٚ
ك٤ؾِٛ ٞجبم اُؼ ِ٤ثبُٔل ٝاُوٖو
ٝهل إٔجؾذ رِي اُغي٣وح ع٘خ
اُْ ٗزظو اٜٗ٥به ٖٓ رؾزٜب رغو١
ٝإٔ عيد ك ٢اُوٓٚبء ث ٖ٤ؿٖٜٗٞب
عِجٖ اُ ٖٓ ٟٜٞؽ٤ش أكهٝ ١ال أكه١
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ٝرنًوٗ ٢ثوٖ٤لح ٕو٣غ اُـٞاٗ ٢ك( ٢هٕبكخ ثـلاك) ٣ ٞٛٝو:ٍٞ
ػ ٕٞ٤أُٜب ث ٖ٤اُوٕبكخ ٝاُغَو
عِجٖ اُ ٖٓ ٟٜٞؽ٤ش اكهٝ ١ال اكه١
اال اٗ ٚثؼل إ اٍزوو ك ( ٢ؽٔبح ) افن ٣و ّٞثي٣بهاد اُ ٠ؽٔٔ
ٝؽِت ٝكْٓن ٣ٝزوكك ػِ ٠االكثبء ٝاُْؼواء اُلٚالء صْ ّل هؽبُ ٚاُ٠
ٖٓو ٓوح افو ٟكِٜٕٞب ك ٢أُوح اُضبٗ٤خ ٍ٘خ \ٛ 801غو٣خ – 1399
ٓ٤الك٣خ كجو ٢كٜ٤ب ّٜٞها صْ ثوؽٜب اُٛ ٠واثٌ اُْبّ ٌٓٝش كٜ٤ب
اّٜوا كبّزبم اُ ٠االٝ َٛاالؽجخ كٌزت ٣و: ٍٞ
ٝإ ًبٕ هله ١كٛ ٢واثٌِ ػال
ٝهل ُو٤ز٘ ٢ٛٝ ٢ثبٍٔخ اُضـو
كبٕ اُلوام االُق ٝاُؾَ ٝاُٟٜٞ
ٝكول اُؾٔٝ ٠االٕ َٛؼت ػِ ٠اُؾو

 ٞٛٝكٛ ٢واثٌِ اُْبّ ؽِٖذ اُلز٘خ ث ٖ٤اَُِطبٕ اُ٘بٕو (كوط ثٖ
ثوهٞم ) ٞٗٝاة ٖٓ( كْٓن) (ٝؽِت ) ٕ(ٝلل ) ٗ ٖٓٝب ٕوٖٓ ْٛ
اُْؼت كبٍزـَ أُٞهق ٕبؽت اُغ٘ل كبػِٖ اُؾوة ٝكفَ ٛواثٌِ كبٗيّ
اثٖ ؽغخ اُؾٔٝ ١ٞعٔبػخ افو ٖ٣آُٖ ٠و ٝكفِٛٞب ٍ٘خ ٛ 802غو٣خ -
٤ٓ 1400الك٣خ ٝاػِ٘ٞا ُغٞئُ ْٜل ٟاَُِطبٕ ك ٢اُوبٛوح ًٝبٕ كٜ٤ب
أُِي أُئ٣ل كِيٓٝ ٚاٗؼْ ػِ ٚ٤كٔلؽ ٚثؼلح هٖبئل ٜٓ٘بٛن ٙاُوٖ٤لح اُز٢
٣و ٍٞكٜ٤ب:
ً ٞٛبَٓ ك ٢كٝ ِٚٚػِٚٓٞ
ٝهللا اػطبًٔ ٙبٍ اُلٖ٣
ؽَ٘ذ ُ٤بُٝ ٚ٤أ٣بّ ُٚ
كٜل ٟاُيٓبٕ ثطوح ٝعجٖ٤
٣بٕبؽت اُج٤ذ اُن ١ػٖ ٕٝلٚ
هل أؽغٔذ ّؼواء ٛنا اُؾٖ٤
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إ عبء ٗظٔ ٢هبٕوا ً ػٖ ٕٝلٚ
ػنها ً كٜنْٗ ٙطخ اُقَٖٔ٤
ٗٝؼْ ًجود ٝثبٕ ػي ١اٗٔب
ًبٗذ َٓواد اُِوب رٖجٖ٤
ٝك ٢ػبّ ٛ 818غو٣خ٤ٓ1415-الك٣خ ٍبكو ٕل٣و ٚدمحم ثٖ اُجبهى١
ٖٓ اُوبٛوح اُ( ٠ؽٔبح) كٜٔٓ ٢خ هٍٔ٤خ كؤهٍَ اثٖ ؽغخ ٓؼ ٚهٖ٤لرٚ
اُ٘٤ٗٞخ اُ ٠ثِلٝ ٙإٔلهبئٝ ٚكٜ٤ب ٣ظٜو آالٓٝ ٚأؽو اّٞاهٓٝ ٚؾجزٚ
 ٌْٞ٣ٝاُجؼل ػِ ٠اُوؿْ ٓٔب  ٞٛك ٖٓ ٚ٤ػ ِ٤هؿ٤ل ٍ ٝؼبكح ٘ٛٝبء
ك٤و: ٍٞ
فَ اُزؼَِ ك ٢ؽٔ٣ ٠جوٖ٣
ك ٟٜٞؽٔبح  ٞٛاُن ١ثجو٢٘٣
ٝأٛغ ٝالرنًو ٓغ اُؼبٕ ٢ؽٔ٠
ٓبكٝ ٢هاء اُٜ٘و ٓب ٖ٣ج٢٘٤
ٝهللا ٓب اٗب أ ٖٓ ٌ٣هوثٜب
ثبهلل ٕله٘ٝ ٢فن ث٢٘٤ٔ٤
هبُ ٞارَِ ٞػٖ صٔبه ّطٜٛٞب
كؤعجذ ال ٝاُزٝ ٖ٤اُي٣زٕٞ
كؤؽنه ٓالٓ ٢ػ٘ل كٓ ٘٤لآؼ٢
كبُلٓغ كٓؼٝ ٢اُؼ ٕٞ٤ػ٢ٗٞ٤
٣ٝ:و ٍٞاٚ٣ب
ٌُٖ ؽٔبح اُْبّ امًو كٝؽٜب
ٝثٜن ٙاُنًو ٟر٤ٜظ ثالثِ٢
ُْ ال ٝرِي االهٗ ٓج٤ذ ٓـوٍ٢
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٘ٓٝبىٞٓٝ ٢ٛآٝ ٢٘ٛـبىُ٢
كبّلغ ثؾوي ُ ٢ثقَٔخ أّٜو
أه ٢ٚثٜب أهث ٢ثؼٞك ػبعَ
كبُْٞم ٕ٤و ٜٓغزَُٜ ٢بٓٚ
ؿوٙب  ،ك٤بفيُْٗٞ ٢م هبرَ
ُٔٝب رٞكٕ ٠بؽج ٚاُجبهىٍ٘ ١خ \ٛ823غو٣خ ٤ٓ1420 -الك٣خ
ًبٗذ ٝكبرً ٚبهصخ ػِ ٚ٤هصب ٙهبئال :
ُلولى ٣بثٖ اُجبهى ١رٜلٓذ
ثٞ٤د أُؼبُٓ ٢ب ُٜب ٖٓ ْٓ٤ل
ٓٝب فِت اً٧جبك ؽيٕ ٓجوػ
ًؾيٕ اث ٢ثٌو ُلول دمحم
افزبه ( أُِي أُئ٣ل ) ًٔبٍ اُل ٖ٣اُجبهى ١ثٖ ٗبٕو اُل ٖ٣دمحم
اُجبهىُٖ٘ٔ ١ت ًبرْ اَُو ٝهئبٍخ كٞ٣إ االْٗبء ُنا اثو ٢اثٖ ؽغخ ػِ٠
ٓ٘يُزًٝ ٚبٕ اُْبػو اثٖ ؽغخ هل ٓلػ أُِي أُئ٣ل ثؼلح هٖبئل فالٍ
ثوبئ ٚػ٘ل . ٙفامًو ثؼ٘ اث٤بد ٖٓ اؽل ٟهٖبئل: ٙ
ًؤً أَُوح ك ٢اُجو٣خ كائو
ٝاٌُ ٕٞثبُِٔي أُئ٣ل ىاٛو
ِٓي ٖٓ اٖٗ٧به هل أَُٓ ٠ل
 ٖ٣دمحم  ُٚٝاٗ٧بّ رٜبعو
٣ب ؽبٓ ٢اُؾوٓٝ ٖ٤ا٧هٖٖٓٝ ٠
ُٞالَٔ٣ ُْ ٙو ثٌٔخ ٍبٓو
ٝهللا إ هللا ٗؾٞى ٗبظو
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ٛنا ٓٝب ك ٢اُؼبُٔ٘ٓ ٖ٤بظو
كوط ػِ ٠اُِغٗ ٕٞظْ ػٌَوا ً
ٝأٛبػ ٚك ٢اُ٘ظْ ثؾو ٝاكو
كبٗجش ٓ٘ ٚىؽبهخ كٝ ٢هلخ
٣ب ٖٓ ثؤؽٞاٍ اُٞهبئغ ّبػو
ٝعٔ٤غ ٛبر٤ي اُطـبح ثؤٍوْٛ
كاهد ػِ ٖٓ ْٜ٤ػالى كٝائو
اال إٔ اُّٞبح ٝاالػلاء اٍزطبػٞا إ ٣ئصوٝا ػِ ٚ٤كبٙطو اثٖ ؽغخ
إ ١روى كٞ٣إ االْٗبء اُنٛ ١بُٔب ؽظ ٢ث ٚػ٘ل أث ٚ٤صْ ٓبد ( أُِي
أُئ٣ل )ثٜب ػ٘ل أث ٚ٤صْ ٓبد ( أُِي أُئ٣ل) كٌبٕ ٓٞرٌٗ ٚجخ ػِ ٠اثٖ
ؽغخ كبٙطو اثٖ ؽغخ إ ٜ٣غو ٖٓو اُز ٢ػبُ كٜ٤ب اًضو ٖٓ فَٔخ
ػْو ػبٓب ٣ٝؼٞك ٓٚطوا اُ ٠ؽٔبح .
ٝك ٢ؽٔبح ٝاٗوطغ أثٖ ؽغخ اُ ٠اُؼِْ ْٗٝو اٌُزت ٝاُزله ٌ٣ك ٢عبٓغ
د (ثبة اُغَو )اُنً ١بٕ  (٠َٔ٣عبٓغ اُلْ٤ٛخ ).
(أث ٢اُللاء) كٓ ٢ؾَٙ
صْ إ٤ت اثٖ ؽغخ ثٔوٗ اُجوكاء – أُاله٣ب كبٗ. ٌٜٚ
ٝكب ٙاالعَ ٕجبػ اُضالصبءاُقبٌٓ ٝاُؼْوّٜ ٖٓ ٖ٣و ّؼجبٕ
ٛ837غو٣خ  -أُٞاكن َُِبكً ٖٓ ّٜو َٗ٤بٕ ػبّ ٤ٓ1434الك٣خػٖ
ػٔو ٣وبهة اَُجؼ ٖ٤ػبٓب ٝككٖ كٓ ٢ضٞا ٙاالف٤و كٓ ٢وجوح (ثبة اُغَو )
كٓ ٢ل٘٣ز( ٚؽٔبح)اُز ٢اؽجٜب ًض٤وا ٝرـ٘ ٢ثغٔبُٜب .
أ ٠ٕٝإٔ ٌ٣زجٞا ػِ ٠هجوٛ ٙن ٖ٣اُج٤زّ ٖٓ ٖ٤ؼؤٛٝ ٙب افو ٓب ٗظْ
ٖٓ ّؼو كوبٍ:
٣بؿبكو اُيالد ٣ ،بٖٓ ػلٙٞ
 َٜ٘٣ثبُوؽٔخ ٖٓ كٞم اَُؾت
ث٤زي هل عبٝهرٚ

ثؾلور٢
ٝاٗذ هل أ٤ٕٝذ ثبُغبه اُغ٘ت
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ككٖ اثٖ ؽغخ ك ٢روثخ (ثبة اُغَو ) كٓ ٢ل٘٣خ (ؽٔبح ) ٝث٘ ٢ػِ٠
هجو ٙهجخ ثو٤ذ هبئٔخ اُٜٗ ٠ب٣خ اُووٕ اُضبُش ػْو اُٜغو – ١اُزبٍغ
ػْو أُ٤الك ١كزٜلٓذ كؤهبّ ثؼ٘ اُ٘بً ؽغبهح ػِ ٠هجوٝ ٙؽلو ػِ٠
اُؾغبهح إ ٛنا اُوجو ( هجو االٓبّ اُـياُٝ )٢افن ػبٓخ اُ٘بً ٣يٝهٚٗٝ
ٓؼزول ٖ٣اٗ( ٚاالٓبّ اُـياُ٣ٝ )٢غ ِٕٜٞأٗ ٚاثٖ ؽغخ اُؾٔ ١ٞآب
 ..اُـياُ ٢كول ككٖ كٓ ٢ل٘٣خ (ٝ ُٚ ٌ٤ُٝ )ًٞٛعٞك كٓ ٢ل٘٣خ ؽٔبح
اثٖ ؽغخ اُؾّٔ ١ٞبػو ًٝبرت ؿِجذ ػِٝ ٚٓٞاكث ٚكً ٢زجٚ
ك ٢اُ٘ضو ػِّ ٠ؼوّ .ٙبػو ع٤ل اْٗ٩بء .ؽَٖ ا٧فالم ٝأُوٝءح ،كٚ٤
ّ٢ء ٖٓ اُيٝ ٞٛا٩ػغبة  ُٚٝك ٢اُ٘ول آهاء ٗٝظو٣بدٝ ،ك ٢اُجالؿخ
ٖٓ٘لبد ٝاهاء ٝهل ٗظْ اُْؼو ك ٢اؿِت اُل٘ ٕٞاُْؼو٣خ ٝفبٕخ أُلػ
ٝإُٞق ٝؿِجذ ػِّ ٠ؼوٓ ٙؾجزّٞٝ ٚه(ٍ ٚؽٔبح) اُزُٝ ٢ل كٜ٤ب ٝٝه١
اُضو ٟكٜ٤ب .
٣زٔ٤ي ّؼو ٙثبَُالٍخ ًٝضوح أُؾَ٘بد اُِـ٣ٞخ ٝاُِلظ٤خ أُ٘زِهح
ك ٢مُي اُؼٖوكّ ٜٞبػو ًٝبرت ّعرجو ٓؼوٝف ًٔب مًود اٗلب.
روى ُ٘ب اُؼل٣ل ٖٓ االصبه ٝأُئُلبد ٜٓ٘ب :
فياٗخ ا٧كة ٝؿب٣خ ا٧هة
صٔواد اٝ٧هام
ًْق اُِضبّ ػٖ ٝع ٚاُزٞه٣خ ٝاالٍزقلاّ
اىٛبه االٗٞاه
ٓغو ٟاَُٞاثن
رؤ َ٤ٛاُـو٣ت اُ٘ضو١
هٍبئَ اثٖ ؽغخ
هٜٞح االْٗبء
ع٘ ٠اُغ٘زٖ٤
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رـو٣ل اُٖبكػ
رؾو٣و اُو٤وا٢ٛ
هج ٍٞاُج٘٤بد
رؤ َ٤ٛاُـو٣ت اُْؼو١
ثِٞؽ االَٓ
ثٞ٤د اُؼْوح
.ثِٞؽ ا َٓ٧ك ٢كٖ اُيعَ
ّ.وػ الٓ٤خ اُؼغْ
.ثِٞؽ أُواّ ٖٓ ٍ٤وح اثٖ ْٛبّ
.ثِٞؽ أُواك ٖٓ اُؾٞ٤إ ٝاُ٘جبد ٝاُغٔبك
اٌُِت اٖ٤ٓ٧
ؽناء اُط٘جٞه١
ىا٣ٝخ ّ٤ـ اُْٞ٤ؿ (  ٞٛٝهٍبُخ ٝهٝائغ كٖ اُجل٣غ ك ٢ػٖو ٞٛٝ ٙػجل-
اُؼي٣ي االٖٗبه٤ّ ١ـ ّٞ٤ؿ ؽٔبح ٝهل ٛ ٖٔٙن ٙاُوٍبُخ ًزبثًْ – ٚق
) اُِضبّ – ٣ٝجل ٝاٗ ٚاكوكٛب ك ٢هٍبُخ فبٕخ.
آب ًزج ٚأُلوٞكح:
ٝالثٖ ؽغخ ػلح ًزت ٓلوٞكح مًوٛب أُئهف ٕٞاٝ ٝهك مًوٛب كً ٢زجٚ
ا٧فو ٟاالاٜٗب ُْ ٣زْ اُؼضٞه ػِٜ٤ب ُؾل االٕ ُٝؼَ اُجؾش ٝا٣٧بّ ٝاُغٜل
رؼ ٖ٤ػِ ٠اُؼضٞه ػِٜ٤ب :٢ٛٝ
ِٓزوطبد اثٖ ؽغخ
ُيهخ اُج٤طبه
ثوٝم اُـ٤ش
ؽل٣وخ ى٤ٛو
ث٤بٗ اُ٘جبد
هطو اُ٘جبرٖ٤
ٗبٙظ هالهٌ
ُطبئق اُزِط٤ق
ٝافزْ ثؾض ٢ثٜن ٙاالث٤بد ٖٓ ّؼو:ٙ
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٣ب٤ٛت ا٧فجبه ٣به٣ؼ اُٖجب
٣بٖٓ إُ ًَ ٚ٤ت هل ٕجب
ػوط ػِٝ ٠اك ١ؽٔبح ثَؾوح
ٓزٔٔ٤ب ٕٓ٘ ٚؼ٤لا ٤ٛجب
ٝأؽَٔ ُ٘ب ك ٢ٛ ٢ثوكى ْٗوٙ
كجـ٤و ماى اُط٤ت ُٖ ٗزط٤جب
ٝاٍوع اُٝ ٢كا ٝكٖٓ ٢و ثٚ
هِجب ػِٗ ٠به اُجؼبك ٓوِجب
هلل ماى اَُلؼ ٝاُٞاك ١اُن١
ٓبىاٍ ه ٗٝاالٌٗ كٓ ٚ٤قٖجب
٣بٍبً٘ٓ ٢ـ٘ ٠ؽٔبح ٝؽوٌْ
ٖٓ ثؼلًْ ٓبمهذ ػْ٤ب ٤ٛجب
ٝاٗؼْ ثٖٔو َٗجخ  ٌُٖ ،أهٟ
ٝاك ١ؽٔبح ُٝطل ٢ُ ٚأَٗجب ً

************************************
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علً بن سودون المصري

 ٞٛأث ٞاُؾَٖ ٗٞه اُل ٖ٣ػِ ٠اثٖ ٍٞك ٕٝاُؼالئ ٠اُْوًَ٢
اُجْجـب ٟٝاُوبٛو ١أُٖو.١
ُٝل اثٖ ٍٞك ٕٝثبُوبٛوح ػبّ \ٛ 810غو٣خ ٤ٓ 1407 -الك٣خ ،
ًٝبٕ اث ٙٞهب٤ٙب كٜ٤ب ٝثٜب رؼِْ .كٞع ٚاث٘ ٚآُ ٠غبٌُ اُؼِْ ٝاالكة كٌبٕ
٣ؾٚوٛب ك ٢اُؼالٗ٤خ ٣ٝقزِق آُ ٠غبٌُ اُِٝ ٜٞاُلٌبٛخ ٍوا  ٝكهً
ػِْٓ ٠ب٣ـ ً ٝزبة ػٖو ٙكٌبٗذ صوبكزٓ ٚز٘ٞػٓ ٝ ٚزلٞه ٚك ًَ ٠اُلٕ٘ٞ
اُضوبك٤خ ٝاالكة ٝاُْؼو ٝػ٘لٓب ٣ئٌ ٝاُل ٖٓ ٙإالؽ ،ٚرجوأ ٓ٘ . ٚصْ
روِل االٓبٓخ ك ٠اؽل اُغٞآغ ك ٢اُوبٛوح ٌُ٘ ٚارغٌُ ٚزبثخ اُؤٖ
 ٝاُوٖبئل اُْؼو٣خ  ٝا٧ؿبٗ ٠أُٚؾٌ .ٚؿِجذ ػِٛٞٓ ٚ٤جز ٚك ٢أُياػ
ٝأُوػ ؽز ٠اّزٜو ثٜب.
اثلع اثٖ ٍٞك ٕٝكً ٠زبثبر ٚثبُِٜغخ أُٖوىخ اُؼبٓ٤خ ٝثبُؼوث٤خ
اُلٖؾً ٝ ٠بٗذ ًزبثبر ٚاُ٘ضو ٝ ٚ٣اّؼبه ٝ ٙفٞاٛو ٝ ٙكَِلبرٗ ٚبثؼخ
ٖٓ رواس ٖٓو  ٝرؼج٤و ٕبكم ػٖ ؽ٤بح أُٖو. ٖ٤٣
وكان ابن سودون ٌجٌد الموسٌمى وهذا ما ٌوضحه شعره الؽنابى
الذي جاء على نظام الضروب الموسٌمًة بالسجٌة التً تشبه المواوٌل
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فى هذا العصر و لذلن كانت اشعاره ٌستسٌؽها المصرٌون و ٌحبونها
كثٌرا .
اٗزوَ ٖٓ ٖٓو اُ ٠كْٓن ثؼل إ رجوأ ٓ٘ ٚاث٤ُ ٙٞؼًٔ ِ٤ب ٣ؾت،
ٌُ٘٣ ُْ ٚؼوف ً٤ق ٣زلثو أٓو ٓؼْ٤ز ،ٚكبٗقو ٛك ٢اُغ٘ل٣خ ّٝبهى ك٢
ثؼ٘ اُؾوٝة ٝاُـيٝاد ،صْ روًٜب ٝرٞع ٚاُ ٠ثؼ٘ اُؾوف  ،كؼَٔ
ؽبئٌب ً ٝف٤بٛب ً ٝٝهاهب ً ٝالػجب ً ُلٖ ف٤بٍ اُظَ ،اُن ١ثوع ك ٚ٤هجِ ٚاثٖ
كاٗ٤بٍ ٗٝغؼ ك ٚ٤اٗ ١غبػ ّٝبهى ْٓبهًخ عل ٣خ ك ٢اُل٘ ٕٞاُْؼو٣خ ،
ٓواها .
ٝؽظ
ً
اُٜيُ٢
ّؼوٙ
صْ اٖٗوف اُ ٠ه ٍٞاُْؼو ٛيال ٍٝقو٣خ ٝرل َّٖ٘ ك٢
ُ
ُّ
اُنٗ ١ظٔ ٚكِ ٌَّ ٢ؽٌَْ ٞٓٝاػع ،رؾَٔ فالٕخ رغوثز ٚك ٢اُؾ٤بح؛ كبما
ا٧هٗ أه ً
ٙب
ث٘ب ٗلبعؤ ثبُجل٤ٜ٣بد اُز٣ ٢ؼوكٜب ؽز ٠اُطلَ اُٖـ٤وًٌٕٞ ،
ِ
ٝأَُبء ٍٔب ًء٣ ،و: ٍٞ
ِ

ذنب
بمرة تمشى ولها ُ

عجب عجب هذا عجب

ٌبدو للناس إذا حلبوا

ولها فً بزٌزها لبن
من أعجب ما فً مصر ٌُرى
والنخٌل ٌرى فٌه بلح
أوسٌم بها البرسٌم كذا

العنب
الكرم ٌرى فٌه
ُ
أٌضا ً وٌرى فٌه رطب

فً الجٌزة لد زرع المصب

والمركب مع ما لد وسمت فً البحر بحبل تسحب
والنالة ال منمار لها
البد لهذا من سبب

والوزة لٌس لها لتب
حزر فزر ،ما السبب؟

ٝاٖٗوف اٚ٣ب اًُ ٠زبثخ اُ٘ضو كٌبٛخ ٝرٌٜٔبٕٝ ,به ٛنا إُِٞ
ٖٓ ا٧كة ٜٗغب ػوف ثٝ ٚأهجَ اُ٘بً ػِّ ٠ؼوٕٝ ,ٙبهٝا ٣ز٘بهِٚٗٞ
٣ٝؾلظ ٚٗٞثَ ٣ٝؾبًٝ .ٚٗٞهل عٔغ اثٖ ٍٞكٛ ٕٝنا اُْؼو ك ٢كٞ٣إ
أٙبف اُٛ ٚ٤بئلخ ٖٓ اُؾٌب٣بد اَُبفوح كً ٢زبة ٍٔٝب:ٙ
160

(ٗيٛخ اُ٘لٚٓٝ ًٞؾي اُؼج.)ًٞ
هبٍ ػ٘ ٚاَُقب:١ٝ
( ٍِي (اثٖ ٍٞك )ٕٝك ٢أًضو ّؼوٛ ٙو٣وخ  ٢ٛؿب٣خ ك ٢أُغٝ ٕٞاُٜيٍ
ٝاُقالػخ ،كواط أٓو ٙكٜ٤ب علًا )
ابن سودون كان له اسلوب ممٌز فى الكتابه فكان ٌعتمد على المفارله
و ٌكتب عن مواضٌع عادية جدا ً ال تحتاج الى ذكاء كبٌر لكن بطرٌمه
توحى انها من عجابب الزمان و امور لم ٌسمع عنها احد و ال عرفها
لبله  ،و كان ٌبدأ الموضوع بطرٌمه جدٌة جدا ً حتى ٌشد انتباه السامع او
المارئ و ٌجعله ٌركز فى الموضوع و بعدها ٌدخله فى حكاٌه تضحن و
ٌوهمه انه فى موضوع ؼٌر عادى بطرٌمه تجعله ٌدخل فى نوبة من
الضحن.ومن شعره الفكاهً :
ال والـماء ماء ُوالهواء هوا ُء

أرض والسماء سمــا ُء
األرض
ُ
والبحر بحر والجبال رواس ُخ

والنور نور

ق
والحر ضد البر ِد لو ٌل صاد ٌ

صٌؾ والشتا ُء شتا ُء
والصٌؾ
ٌ

مذكر
العموم
ك ُّل الرجا ِل على
ٌ
ِ

والظالم عما ُء

أما النساء ُ فكلُّهن نسا ُء

ومما لال ابن سودون عن الموت :
ٌمول ابن سودون وسودون علً
وحزنً على االحباب ممٌم
وجــفنً جفاه النوم و الصبر لد مضى
ودمـــعً جــــرى فــوق الخدود حمٌم
اٌـــا مــوت كم فرلت شمل حباٌــــــب
وكـــــدّرت عٌــــــشا ً لـــــد صفا بنعٌم
وكـــــم مـــــن دٌار اصبحت منن خلٌّة
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وكـــــم مــــن مشٌد لد تركت هدٌــإم
وكـــــم ولـــــد مــــن والـــــدٌه اخذته
وكــــم مــــن ولــــٌد لـــــد تركت ٌتٌم
ؼـــــدا مــنــن شمــلً بالفراق مـشتتا ً
فــر هزٌم
وفــــرحً مــن االحـــــزان ّ
اخــــذت احــبـــابً وخـــلفت مهجتً
تــــماســــً عــــذابـــا للــــفراق الـٌـم
وكـــل حـــزٌــن حـــزنه ســوؾ ٌنعدم
وحـــزن فــمــٌد الحــــب ؼٌر عدٌــــم
أٌــــا عٌــن جودي بالدموع و ساعدي
ً كــــــرٌم
عـــلى فـــمـــد محبوب عل ّ
ّ
بعــــز فً الدالل وفً الهنا
تــــربــــى
وعــــاد برؼمـــــً فـــً التراب رمٌم
ترحـــــــــل من دار بها االنس لم ٌزل
لــــوحــــشــة لـــحـــد بالــتراب ردٌـم
وامـــسى وحــــٌدا ال ٌرى من ٌإنسه
ســــوى مـــٌـــت تــحــت الـتراب ٌمٌم
فٌا للب كم بالصبر عونً على الهوى
وســــــــلّم ألمـــــــر هللا تــــبك سلــٌم
فـــمـــا لـــدر الرحـــــــمن ال بد كابن
ومـــــــــــوت الفتى حكم علٌه حتٌـــــم
أٌــــا رب عاملــــــنا بلطفن سٌــــدي
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بـــــر بـــالعبــــــــاد رحٌــــــم
فإنـــــن
ّ
وصـــــل عــــلى خــــٌر االنام دمحم
وســـــلّـــــم ســـــالمـــــا للمــــٌام ممٌم

توفً الشاعر علً ابن سودون المصري فً دمشك عام \868
هجرٌة – مٌالدٌة .1463
ابن سودون كان له اسلوب ممٌز فى الكتابه فكان ٌعتمد على المفارله
و ٌكتب عن مواضٌع عادٌه جدا ً ال تحتاج الى ذكاء كبٌر لكن بطرٌمه
توحى انها من عجابب الزمان و امور لم ٌسمع عنها احد و ال عرفها
لبله  ،و كان ٌبدأ الموضوع بطرٌمه جدٌة جدا ً حتى ٌشد انتباه السامع او
المارئ و ٌجعله ٌركز فى الموضوع و بعدها ٌدخله فى حكاٌه تضحن و
ٌوهمه انه فى موضوع ؼٌر عادى بطرٌمه تجعله ٌدخل فى نوبة من
الضحن .وفً نثره نكهة خاصة ٌمول :
( كنت وأنا صؽٌر بلٌدا ً ال أصٌب فى ممال وال أفهم ما ٌمال ..فلما نزل بى
المشٌب زوجتنى أمى بامرأة كانت أبعد منى ذهنا ً إال أنها أكبر منى سنا ً
وما مضت مدة طوٌلة حتى ولدت ..والتمست منى طعاما ً حارا ً ..فتناولت
الصحفة مكشوفة ..ورجعت الى المنزل آخذ المكبة ..والمكبة هى ؼطاء
الصحفة ..فنسٌت الصحفة ..فلما كنت فى السوق تذكرت ذلن فرجعت
وأخذت الصحفة ونسٌت المكبة ..وصرت كلما أخذت واحدة نسٌت
االخرى ..ولم أزل كذلن حتى ؼربت الشمس فملت :ال أشترى لها فى هذه
اللٌلة شٌبا ً وأدعها تموت جوعا ً ..ثم رجعت إلٌها وهى تبن وإذا ولدها
ٌستؽٌث جوعا ً ..فتفكرت كٌؾ أربٌه ..وتحٌرت فى ذلن ..ثم خطر ببالى
أن الحمامة إذا أفرخت وماتت ذهب زوجها والتمط الحب ..ثم ٌؤتى وٌمذفه
فى فم ابنه وتكون حٌاته بذلن ..فملت :ال وهللا ال أكون أعجز من الحمام،
الحمام  ..ثم مضٌت وأتٌته بجوز ولوز فجعلته
وال أدع ولدى ٌذوق كؤس ِ
فى فمى ..ونفخته فى فمه فرادى وأزواجا ً ..أفواجا ً أفواجا ً حتى امتأل
جوفه وصار فمه ال ٌسع شٌبا ً وصار الجوز واللوز ٌتناثران من أِشداله
حتى امتأل فسررت بذلن وللت :لعله لد استراح ..ثم نظرت إلٌه وإذا به
هو لد مات ..فحسدته على ذلن وللتٌ :ا بنى إنه لد انحط سعد امن
وسعدن لد ارتفع ..ألنها ماتت جوعا ً وأنت مت من الشبع! ..وتركتهما
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مٌتٌن ومضٌت آتٌهما بالكفن والحنوط  ..ولما رجعت لم أعرؾ طرٌك
المنزل ..وها أنا فى طلبه الى ٌومنا هذا…!!!)
ومن اثاره :
فن الخراع  :دٌوان شعر
كتاب نزهة النفوس ومضحن العبوس
كتاب لرة الناظر ونزهة الخاطر
مما متا ن
ؼلبت على ابن سودون ثمافة األدٌب العامة ،الذي ٌؤخذ من كل علم
بطرؾ،فؤل ّم بعلوم الدٌن واللؽة وبعض معارؾ عصره ،وعرؾ الموسٌمى
ص ل خبرة جٌدة من تملبه فً بٌبات مختلفة وأعمال
معرفة جٌدة ،وح ّ
متباٌنة ،فصارعلى دراٌة ومعرفة بؤوضاع مجتمعه وما ٌسوده من أفكار
وتصورات ورإى ،وما ٌعانٌه من مشكالت وهموم ،وأدرن مواطن الخلل
فٌه ،وكذلن ما ٌحبه الناس وٌكرهونه ،فساعده على إبداع أدبه ،وتحدٌد
مضمونه وأسلوبه فهو صاحب نفس للمة متملبة .بدأ ممبالً على الحٌاة
وملذاتها ،لكنه لم ٌصل إلى مراده ،ولم ٌحمك أحالمه ،فانملب نالما ً
ساخرا ً من كل شًء ،متؤلما ً مما ٌرى حوله ،رافضا ً لما استمر فً
مجتمعه ،ولم ٌتوافك مع محٌطه ،وعانى من شعور باالؼتراب ،فجاء أدبه
خٌالٌا ً متمرداً ،ال ٌمٌم لمنطك الناس وزناً ،وال لنظامهم احتراماً ،فعرؾ
فً زمانه واشتهر .ومن شعره الالذع :

ال تؽضب ٌوما إن شتمـــت

والناس إذا شتموا ؼضبوا

زهر الكتان مع البلســـــان

هما لونان وال كـــــــــــــذب

البٌض إذا جاعوا أكلــــــــــوا والسمر إذا عطشوا شربــــوا

وٌمول اٌضا :
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البحر بحر والنخٌل نخٌل
والفٌل فٌل والزراؾ طوٌل
واألرض ارض والسماء خالفها
والطٌر فٌما بٌنهن ٌجول
وإذا تعاصفت الرٌاح بروضة
فاالرض تثبت والؽصون تمٌل
والماء ٌمشً فوق رمل لاعد
وٌرى له مهما مشى سٌلول

واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :

اما اُلز ٠ك ٢اُ٘بً ثبُؼوَ هل ٍٔب
ر٤وٖ إٔ ا٧هٗ ٖٓ كٞهٜب أَُب
ٝإٔ أَُب ٖٓ رؾزٜب ا٧هٗ ُْ ريٍ
ٝثٜٔ٘٤ب أّ٤ب اما ظٜود ر ُ َوٟ
ٝاٍٗ ٢ؤثل ١ثؼ٘ ٓب هل ػِٔزٚ
ُْ ُ٤ؼِ َْ أٗ ٖٓ ٢م ١ٝاُؼِْ ٝاُؾ َغ٠
كٖٔ ماى إٔ اُ٘بً ٖٓ ََٗ آكّ
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 ْٜ٘ٓٝأثٍٞ ٞك ٕٝأً ٣
ٚب  ُٞٝه٠ٚ
ط ٝ ،٢ٓ٧أٗ٘٢
ٝإٔ أث ٢ىٌ ٝ
أٗب اثٜ٘ٔبٝ ،اُ٘بً ٣ ْٛؼوك ٕٞما
 ٌُٖٝأٝالك ١أٗب ُ ُْ ٜأة
ٝأٓ ٢ُ ْٜىٝعخ ٣ب أ ٢ُٝاُُّ٘ َ٠ٜ
 ٖٓٝهل هأ٤ّ ٟئ ًب ثؼ٣ ٚ٤٘٤وظخً
كناى ُٜنا اُْ٢ء ٣وظبٕ هل هأٟ
ٝهل ٚ٣ؾي اَٗ٩بٕ أٝهبد كوؽٚ
٣ٝجٌ ٢ىٓبٕ اُؾيٕ ٜٓٔب هل اثزِ٠
 ًْٝػغت ػ٘ل ١ثٖٔو ٝؿ٤وٛب
كٖٔو ثٜب ٗ ٌَ ٤ػِ ٠اُط ٖ٤هل عوٟ
ثٜب اُلغو هجَ أٌُْ ٣ظٜو كائٔب
ثٜب اُظٜو هجَ اُؼٖو ه٤الً ثال ِٓوا
ثٜب اُ٘غْ ؽبٍ اُـ٣ ْ٤قل٤ٙ ٠بإٙ
ثٜب أٌُْ ؽبٍ اُٖؾ٣ ٞجلُٜ ٝب ٤ٙب
ٝك ٢ؽِت ٓبء اما ٓب ّوثزٚ
ٝه :َ٤ر ُ َوٓ ٟبما ّوثذ؟ روٓ :ٍٞب
ٝك ٢اُْبّ أهٞاّ اما ٓب هأ٣زْٜ
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رو ٟظٜو ًَ ٓ٘ٝ َٞ ْٛ ٝ ْٜها
ٝرَقٖ كٜ٤ب اُ٘به ك ٢اُٖ٤ق كائ ًٔب
٣ٝجوك كٜ٤ب أُبء ك ٢ىٖٓ اُْزب
ٝك ٢اُٖ ٢٘٤ٕ ٖ٤اما ٓب ٛوهزٚ
ُّ
ًٖٛ ٍ ٢٘٤وهذ ٍٞا ٍٞا
٣طٖ
ّ
فالف َٗبئْٜ
ٝكٜ٤ب هعب ٌٍ ْٛ
ُ
٣ ْٜٗ٧جل ٝثؤٝعً ُ ْٜٜؾ٠
 ٖٓٝهل َْٓ ٍٜٝ ٠اُٜ٘به ثطوهٜب
روا ٍٜٝ ٙاُٜ٘به ٝهل ْٓ٠

****************************
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عابشة الباعونٌة
هً عابشة بنت الماضً ٌوسؾ بن أحمد بن ناصر بن خلٌفة بن
فرج بن عبد هللا بن ٌحٌى بن عبد الرحمن الباعونٌة

ولدت فً (الصالحٌة) أحد أحٌاء مدٌنة دمشك فً حدود عام
 865هـجرٌة 1460 -مٌالدٌة  .اما اصلها فهً تنتسب الى لرٌة
(باعون )االردنٌة الرابضة بٌن ؼابات سفوح جبال (عجلون )الشمالٌة
المطلة على (وادي الٌابس ) وبالمرب من لرٌتً (عرجان ) و (راسون)
وسمٌت (الباعونٌة ) نسبة الى هذه المرٌة .
وذكر بعض الباحثٌن أن نسبتها إلى باعون تعود إلى جدها الخامس
أو السادس ،فوالدها ولد فً( المدس ) وهو ما ٌشٌر إلٌه الفمٌه النحوي
الشافعً البصروي فً تارٌخه ولد ذكر أن لاضً المضاة جمال الدٌن
ٌوسؾ بن أحمد بن ناصر الباعونً ،والد عابشة الباعونٌة ،ولد بالمدس
عام \  805هجرٌة ،وكان ٌلمب المد سً .
نشؤت عابشة وتتلمذت على ٌد أشهر علماء دمشك ومشاٌخها،
حٌث حضرت دروس الفمه والنحو والعروض على جملة من مشاٌخ
عصرها منهم جمال الدٌن إسماعٌل الحورانً ،والعالمة محًٌ الدٌن
األرموي وحصلت على اجازتها كمدرسة فً االفتاء ومإلفة فً دمشك .
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تزوجت فً دمشك من الشرٌؾ احمد بن دمحم ابن نمٌب
االشراؾ فً دمشك عام\  896ه جرٌة-ـ  1490مٌالدٌة فانجبت ولدا
اسمٌاه ( عبد الوهاب ) وابنة اسمٌاها ( بركة )  .درجت فً بٌت علم
تشب عن
وفمه وأدب ولضاء ووجاهة ،أفادت من بعض حلماته وهً لم
ّ
ال َّطوق بعد ،وتنشّمت ع َبك العلم فً ِخدرها ،وربما كان بعض أفراد
سنة التدرٌس الباعونً.
أسرتها أساتذتها األوابل  -جرٌا ً على ُ
فهً من أشهر نساء المرنٌن التاسع والعاشر الهجرٌَّ ٌْن شاعرة
وفمٌهة وزاهدة ،ع ُِرفَتْ بكونها س َّبالةً بٌن علماء جٌلها فً مجاالت
المعرفة ،كالفمه والسٌرة النبوٌة وعلوم العربٌة والتزكٌة .فجدّها أحمد
تتلمذ على أخٌه إسماعٌل الصوفً فً ( صفد) ،وأخواها دمحم وأحمد تتلمذا
لعمهما البرهان الباعونً إبراهٌم –
سكتْ على ٌد إسماعٌل الخوارزمً ،ثم على
ولد درست التصوؾ و تن ّ
ٌد خلٌفته ٌحٌى األرموي.وحضرت الفمه والنحو والعروض على جملة
من مشاٌخ عصرها .كما درس على عابشة جملة من العلماء األعالم،
وانتفع بعلمها خلك كثٌر من طلبة العلم والمعرفة وتمول من شعرها
الصوفً :
إلٌهـا بهـا فٌهـا علـى المـدى
حنٌنً ووجدي وافتضاحً ولهفتـً
ً الصبـر عنهـا وبٌننـا
لبٌح عل َّ
عهــود نراعٌهـــا بحــــفـظ المـــودّة
ولهت بها حتـى رمونـً بجنّـة
وما بً جنون  ،بـــً ؼـــرام بجنّتـً
ؼذٌت بها فً عالم الذر وانتشـى
على نشوتً من شربها طفل جملتً
أنفت بها منً وأصبحت فً الهوى
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أؼـــار علٌهـــا أن تمــــــر بفكـــــرتـً
سمانً حم ٌّا الحب من لبل نشؤتـً
ومـــن لبل وجــدانً طربت بنشوتـً
دعانً هواه فاستجبـت بجملتـً
إجابـــة من أفنـى ببالـً الهوٌّـة

انتملت من ( دمشك) فً سنة \  918هجرٌة  1513 -مٌالدٌة
لاصدة (الماهرة ) للدراسة والترٌس ولضت بها بضع سنٌن مع ابنها
صلت لدرا ً وافرا ً من العلوم حتى أُجٌزت باإلفتاء
عبد الوهاب ،وهنان ح ّ
والتدرٌس فً مساجد الماهرة ،ثم عادت إلى ( دمشك ) وكان لها باع
طوٌل فً الفمه على المذاهب األربعة ،وفً السٌرة النبوٌة .تمول فً
مدح الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :
أنور بدر بدا من جانب العلم
أم وجه لٌلى على الجرعاء من إضم؟
نعم بدا نور فجلى حسنها فسبى
صونً وصٌر وجدي ؼٌر مكتتم
براعتً فً ابتدا حالً بحبهم
براعة تمتضً فوزي بمربهم
وحٌلتً ذلتً فً باب عزهم ال
أعلى وتعفٌر خدي فً ترابهم
ومذهبً فً الهوى أن ال أحول
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ً ؼٌر حٌهم
وال ألوي عنانً لح ّ
صلى علٌن إلهً دابما ًً أبدا ً
أزكى صالة تدٌم الفٌض بالكرم
وتشمل الرسل واآلل الكرام ومن
بصحبه فاز والساري بنهجهم
ما جاد جود الوفا فضال لرابحة
ومتع السر بالمحلى وبالكلم
وما سرت نسمة من أرض كاظمة
وهٌج الوجد حادي الوفد بالنػم
وكٌؾ أكتم حبا ً والشإون به
تنبً بشؤنً وما ألماه من ألم
ما فاح نشر الخزامى من ربا عرب
مخٌمٌن على الجرعاء من أضم
وما سرت نسمة من نحو كاظمة
والح برق على أكناؾ ذي سلم
وأنشد المتفانً فً الؽرام بكم
أنوار بدر بدا من جانب العلم
صلى علٌن إله العرش أفضل ما
صلى على أحد ممن سما وسمً
واآلل والصحب واألتباع لاطبة
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أهل الصفا والوفا (والبان) والعلم

وبعد عودتها من مصر انتملت الى (حلب سنة\  92هجرٌة-
 1516مٌالدٌة خالل وجود ( لانصوه الؽوري) فٌها .
لالت عن نفسها :
ً بحفظه على التمام ولً
(أ ّهلنً
ُّ
الحك لمراءة كتابه العزٌز ،و َم ّن عل ّ
من العمر ثمانٌة أعوام ).
عاصرت عابشة الباعونٌة الدولتٌن المملوكٌة والعثمانٌة ،ثم
سافرت إلى مكة المكرمة والمدٌنة المنورة لمناسن الحج والعمرة،
وزٌارة لبر الرسول الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،وكتبت بعض لصابدها
هنان عندما تؤثرت بمدسٌة المشاعر الممدسة .تمول :
بشرٌؾ ذكر الواحد الخـالّق
لذّذ فـــإادا ً ذاب باألشـــواق
وكرر ذِكره ٌا مطربً
وأعدد ِ ّ
وأدر سالفة حبه ـٌا سالـً
ولكم بها ؼابوا عن األؼٌار مذ
هاموا بها فً سابر اآلفـاق
ولكم بها ذابت للوب فاعتدت
تجري من اآلماق واألعمـاق
ولكم بها لد عاش بعد مماتـه
حب وكم لد مات من عشّاق
تضوع نشرها فً وجه ٍة
وإذا
ّ
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ع ّم الوجود وسابـر اآلفـاق
فمتى أنل منها روا ًء موصالً
لفنابً فً ذان الجمال البالً

توفٌت عابشة الباعونٌة عن عمر ٌناهز \  59عاما ً فً المرن
العاشر الهجري سنة\  924ه جرٌة  1516 -مٌالدٌة فً مدٌنة دمشك
ولبرها الٌزال ظاهرا فً منطمة ٌمال لها( بستان الشلبً ) فً منطمة
زلاق (الطاحونة األحمر) من ضواحً دمشكٌ .تبرن به الزابرون .
تركت العدٌد من المصنفات فً فنون الشعر والنثر ،زادت
على عشرٌن فً النحو والعروض واللؽة والفمه والتصوؾ والسٌرة
النبوٌة ،منها المطبوع وأكثرها مخطوط اومفمود
أشهر مإلفاتها المطبوعة :
* الفتح المبٌن فً مدح األمٌن
* المورد األهنى فً المولد األسنى
* تشرٌؾ الفكرفً نظم فوابد الذكر
* فتح المجٌب بمتعلمات لوله تعالى (واذا سالن عبادي عنً فانً لرٌب )
وٌتضمن ادعٌة التداء بالرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص
* كٌفٌة الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص
*الدر الؽابص فً بحر المعجزات والخصابص مخطوط ٌتضمن
لصٌدةطوٌلة من  1740بٌتا.
* بدٌعٌة الفتح المبٌن فً مدح االمٌن شرحها مطبوع على حواشً
خزانة االدب البن حجة الحموي فً مصر سنة  1304هـ ولد ضمنها
الشٌخ عبد الؽنً النابلسً شرحه عبلى بدٌعٌته "نفحات االزهار على
نسمات االزهار فً مدح النبً المختار .
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* المالمح الشرٌفة فً اآلثار اللطٌفة -
* فٌض الفضل  -دٌوان شعر لعابشة الباعونٌة
عرؾت الشاعرة عابشة الباعونٌة بالشٌخة الصوفٌة الدمشمٌة
واألدٌبة والعالمة العاملة وكانت عالمة فً النحو والعروض والتصوؾ .
وعلى الرؼم من اعتماد المتصوفة بأن الخمرة فً اآلخرة هً إحدى
جوابز المإمنٌن واألبرار .وفً دراسة لدمها االستاذ الدكتور.حسن
ربابعة الكٌالنً من االردن لشعر عابشة الباعونٌة محاوالً كشؾ
مالمح بعض حاالت التصوؾ حٌث أن الشاعر ٌمدم حالة السكر ضمن
إطارها الدنٌوي مع ما ٌتعلك به من مناظر للحانة  ،والسالً  ،والشرب ،
والطرب لصناعة أبعاد درامٌة للعاللة بالخمرة اال ان شاعرتنا تحاول
من خاللها تطوٌر هذه العاللة للوصول إلى لمتها أو ذروتها فً (
الرواء الموصل) إلى الفناء بالمحبة اإللهٌة التً ٌؽٌب بها المرء عن
األؼٌار وهً (حال السكر) فوجده ا تنمسم إلى ثالثة ألسام :
الذوق ٌ :حصل للذابك بانكشاؾ الجمال له  ،وٌحظى بشًء منه نفسا ً أو
نفسٌن .
الشرب  :وفٌه ٌنكشؾ الجمال ساعة أو ساعتٌن .
الري  :اال رتواء -فهو الذي ٌتوالى األمر به وٌدام له الشرب حتى
تمتلا به المفاصل والعروق من أنوار الذات االلهٌة المخزونة.

وهذه االحوال تعد تراثا ً عاما ً للمتصوفة ثابتا  .لذا اعتمدته الشاعرة
عابشة الباعونٌة وعبرت به فً طبٌعة اللؽة الشعرٌة عن هذ ه (الحال).
فً بعض أزجالها عن مرحلة (الذوق) تمول :
ٌا فمرا أفنـوا اإلحسـاس
فً خمرة رالت فً الكاس
ذاٌمها فً الناس لد كاس
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والرٌــــــان فٌهـــا سلطـان
وفًها داللة على أن الوصول إلى حالة االرتواء البد تسبمه حالة
من المجاهدة و المكابدة طوٌلة مثلتها حال الشرب التً ستنتهً ٌوما ً إلى
االرتواء تمول :
سمانً حم ٌّا الحب من لبل نشؤتً
ومن لبل وجدانً طربت بنشوتً
هً الشمس  ،إال ما تؽٌب وإنها
ب فً تٌه ؼٌتً
لتطرح أهل الشُر ِ
لها البدر كؤس والنجوم حبابهـا
وندمانها األحباب أهـل المحبــة
مروق
وكؤس بال كٌؾ  ،وخمر ّ
بدن تدانـــً حــــل حـال المحبّـة
ٌدور بلطـؾ

ٌمتلـً بعناٌـة
ٌـفوح بـروح فٌهــا روحـة راحـة

وال ارٌد ان ادخل هنا فً موضوع الفلسفة الصوفٌة وتفسٌر
مصطلحاتها وهً كثٌرة وشرحت اؼلبها فً ؼٌر هذا الموضع  -راجع
كتابً ( التصوؾ والطرٌمة المادرٌة ) –فً ذلن .
نظمت الشاعرة عابشة الباعونٌة الشعر فً فنون شعرٌة كثٌرة
كالموشحات والدوبٌت والزجل والموالٌا ،وفً المخمسات والمسمطات
وكانت صاحبة خط جمٌل و تعد من الخطاطات المبدعات وكتبت بخطها
أؼلب مإلفاتها .وٌتمٌز شعرها باصالته وحبكته وبالؼته وتكثر فٌه
المحسنات اللفظٌة والبالؼٌة ولالت فً اؼلب االؼراض الشعرٌة وخاصة
فً التصوؾ والعشك االلهً وتذكرنً هذه الشاعرة بالشاعرة العباسٌة
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لبلها رابعة العدوٌة ولها لصٌدة طوٌلة فً التصوؾ زادت على\ 1740
بٌت من الشعر.
وفً ختام بحثً هذا التطؾ من هذه المصٌدة الطوٌلة هذه االبٌات :

ـو ْي
ســــعـ ُد إن جبتَ ثـنٌّا ِ
ت اللُ َ
ــإي
ً عـنً الحـ َّ
حـ َ ّ
ً مـن آ ِل لُ ْ
واجــر ذكـتري فإذا أصؽَـوا لـه
ِ
ؾ لَـ ُه ْم َما لَـد جرى ِمن مملتَ ًْ
ِص ْ
وبشرحِ الحا ِل فانشُر ما انطـوى
أي َطــ ًْ
فـً ســ ِ ٍ
مام لـــد طـوانً َّ
فـً َهـوى ألــمـار تِ ٍ ّم نَصبـوا
ُحسنـَـــ ُه ْم أ َ
َ
شــــــــران صٌ ٍد للفُتَ ًْ
بـــع للبً نزلــوا
َـر ٌ
ع َ
ب فً َر ِ
ً
س َوٌـدا ِمن ُح َ
وألــامــوا فً ال ُّ
ش ْ
أَخــذوا عملً وصبري نَ َهبـوا
َي
واستباحوا َ
س ْل َ
ب كَونً ِمن ٌَد ْ
أطلـمـوا دَمـعً ولكن لٌَـَّـدوا
َي
بِـ َهــوا ُه ْم عَـــن سـِوا ُهم أ َ ْ
س َود ْ
ذبتُ حتى كاد جسمً ٌخــتفً
سـ ُم فَـ ًْ
عـن جلٌسً فكؤنًّ َر ْ
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صبري َمٌِّتٌ
ـوي ِمثْ ُل َ
َو ُ
ســـلُ ُّ
ً
وؼـــرامً مث ُل ِجد ِّ الوج ِد َح ْ
و ُج نوبً لـد تـجافتْ َم ْ
ض َجعً
َوجـُفـُونً لــد تجـافاها الكـــ ُ َر ْي
ض َّل ْ
وعـَـذولً َ
إذ َظـــت َّل علَى
ش َد َ
الر ْ
ؼ ًْ
َ
شؽَفً ٌـَلحى وٌَ ْخطً ُّ
صـــــ َمـ ٌم
هـو أَعـ َمى َوبـِؤ ُ ْذنًِ َ
عـن أباطٌـ ٍل َجتالها ِمنـهُ عـــ ِ ًْ
َخ ِ ّل ِه فً الجه ِل ٌفع ْل ما ٌشـا
سـوؾ تدري َ
ً
حٌن ٌَنـزا ُ
َ
ح الؽُ َط ْ
شؾ ال ّ
ضنى
لا َل لً اآلسً ولد ّ
ــو ْي
وتمادى الــدا ُء ِمن فَ ِ
ــرط ال ُه َ
ـترٌــاق اللــما
ال شـــِـــفا إال بِ
ِ
رشؾ الشَّه ِد ِمن َ
ذان اللُـ َم ًْ
أو ِب
ِ
احر لهـٌـبـً فــً الهـَوى
آ ِه َو ّ
ص ِل مـــا ِلً لَ ُّط ِر ْي
ٌـر الو ْ
وبـؽَ ِ
ٌا تُــرى هل تُس ِعـفـونً بالـمنى
لب َل َمــــوتً َوأَرى ذان الـ ُم َح ًْ
ما لَلَ ْونً ال َو ْ
َــووا
لكن لــد ش َ
ش ًْ
ي َ
بالـجـفا والـــ َّ
ص ِ ّد للبً أ َ َّ
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بـدمـع عَـنـ َد َمً ٍ أثبــــــتوا
َو
ٍ
أ َ َّن للبً ِعن َد ُه ْم ال ِعن َد مـَـــــــ ًْ
نحوهـــا
سن َ
أَظـهروا كعبةَ ُح ٍ
ً
َح ّج ِ
ت األروا ُ
ح حٌّا ً بعـت َد َح ْ
َ
طابؾ
زمز َم الحادي وللبً
ٌ
بــ ِ ِحمـَا ُه ْم وحـطـٌمً عــُمرتَ ًْ
الـوفـا فـً ُحـبِّــه ْم ُمـلـت َ َزمً
َو َ
ومـــُمـامً فً فـَضا َ
ذان الـفُـنَ ًْ
سعاي ل ُهم
والصفـا َحالً َو َم
َ
ً
َولتَـــــعرٌفً بـِه ْم نادٌَـتُ َح ْ
وإذا ما هاد لً عٌدي بهـــــــم
ؼٌر بذل النفس مالً من ضحً
الحمى
ُكلَّمــا شَع َ
ش َع بَر ٌ
ق فً ِ
الربا ِمن َمد َم َع ًْ
كاد أن ٌُر ِوي ُّ
صبا ً ِمـن نـَحـ ِو ِه ِم
إذا ما هبّتْ َ
َي
بلـبـَلتْ لُبــً َ
صـبابـاتٌ لـــَـد ْ
س َحرا ً ُم ْذ َهٌنَـــــ َمتْ
ه ٌَّ َمتنً َ
و َ
شذَ ْي
ؼدت تـنم ُل عن ذان ال ُّ
ٌا لهـا هللاُ عَساها ْ
ســـــرتْ
إن َ
ً ِ عـنً ْ
نحو َ
أن ت ُ َحـ ًْ
َ
ذان الح ّ
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ب ِم ْن
أو َد ِ
ت األدوا َء بً فً ال ُح ّ ِ
َ
ٌر لـربً ُمنهــــ ُم مـا لـً د َُو ْي
ؼ ِ
بان عُذري و َ
ؼدا ُمـت َّ ِضحـــــــا ً
َ
س ِن إحدى ُحــ َّجت َ ًْ
وكمــا ُل ال ُح ْ
س ْكري بالهوى
َطربَتْ روحً ب ُ
َو ِب َم ْ
س ْكـــرت َ ًْ
ــــن أَهوى فَنالَتْ َ
سا ِعدُونً وا ْ
ش َه ـدوا
ٌا لَمَومً َ
ورلَــً
ِب ُخـلُـوصً ِمن ُ
سلَـ ٌْ َمى ُ
أخذوا عملً وصبري نهبــوا
واستباحوا سلب كونً من ٌدي
فتداركنً وكــــن لً شا ِفعا ً
وري
بـبلوغِ السـإ ِل من َمرأى ِ
وبتحمٌك الرجـــا من فض ِل ِه
ص ِد منهُ فً بُنًَ
وبُــلـــــــوغِ الـمـ ْ
مـؽـفــــــر ٍة شــــامـــ َل ٍة
ووفـــا
َ
ِلذَوي ِ المُربَى ومن أسدى إلًَ
وامتــــنان بالرضى عن سادَتً
ٍ
ثُــــ َّم ِمــن بعـ ِد ُه ُم عن أبــــ َ َوي
لُلتُ ما لُلتُ ولوال فَ ٌْ ُ
ضكُـــ ْم
مدَّنً فً َمد ِْح ُك ْم ما للتُ شًَ
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والعَ ـطا َجـ ٌّم ولـصدي بَــٌِّ ٌ
ــــن
علَــــً
وشفٌعً أنتَ فً الفتحِ َ
وعلٌـــــن هللاُ صلّى متْ ِحـــفا ً
َ
ـــالم ٌـ ْمــأل ُ األرجا شـُذَي
بِ ّ
س ٍ
ب ُكلَّـــمـا
وعلـــى آ ٍل وصَحْ ٍ
ك من كتـُدَي
ق بُ َر ٌْ ٌ
َهـٌـ َّ َج الش َّْو َ
ب لد صبا
وشدا الحادي ل َ
ص ٍّ
ً ِ َهـــً
ً َهٌـَّا لـملـٌحِ الـح ّ
هـ َّ

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

180

أحمد بن دمحم الؽزي

هو شهاب الدٌن أحمد بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن أحمد ،الؽزي
الشافعً.
ولد بدمشك فً شوال سنة\  931هجرٌة –  1523مٌالدٌة ولرأ
المرآن الكرٌم ودرسه واشتؽل فً العلم على ٌد والده ،والزمه فً
األصول ،والفمه ،والنحو ،والمعانً ،والبٌان ،والتفسٌر ،والمراءات
وتتلمذ اٌضا على عدد من المشاٌخ والعلماء منهم بدر الدٌن ابن الطباخ
المصري ،و الشرٌؾ لطب الدٌن عٌسى اإلٌجً وعلى شهاب الدٌن
الرملً .
انتمل الى مصر فً صحبة والده سنة  952هجرٌة – 1544مٌالدٌة
 ،وكان احب أهل زمانه وأرأفهم ٌذٌع العلم وٌنشره ،وٌضوع كل مجلس
جلس فٌه وٌعطره جماال محضا ،وبهاء صرفا ،خاشعا لطٌؾ المحاضرة،
حسن المجاورة ،حلو المذاكرة ،لطٌؾ الذات والصفات ،حسن األخالق،
حلٌما ،حكٌما ،جوادا كرٌماٌ ،إثر إخوانه على نفسه  ،وٌولر ألرانه،
وٌتودد إلى من ٌعادٌه ،كما ٌتودد إلى من ٌوالٌه ،تنجذب إلٌه الملوب
األرواح ،وتنشرح لجمال طلعته الصدور ،فؤجمع الناس على محبته .
كتب منظومة رابٌة فً أسماء الكواكب الثابتة ،ومنظومة أخرى
المٌة جمع فٌها لراءآت المران الكرٌم .
تولً إمامة الشافعٌة بالجامع األموي بدمشك  ،ولال فً كتاب احٌاء
علوم الدٌن للؽزالً ٌصفه :
إماتة نفسً فً مطالعة األحٌا
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وأحٌاء روحً فً مشاهدة المحٌا
فٌا رب هذا دأب عبدن دابما
ودٌدنه ما دام فً هذه الدنٌا
ومن محاسنه فً شعره لوله:
فطور التمر سنه رسول هللا سنه
ٌنال األجر شخص ٌحلً منه سنه
ومن لطابفه أنه كان ٌتردد إلى مسجد على عادته ،فرآه لد اصبح
خرابا فمال لمتولٌه :ع ّمره ،وتكرر منه هذا المول،
والمتولً ٌمول لهٌ :ا سٌدي خنزرت الحابط
فمال:
ومانع مسجد ذكرا علٌه الفعل أنكرت
إذا ما للت :عمرت ٌمول الكلب :خنزرت
توفً احمد الؽزي بالجامع االموي فً دمشك ٌوم الجمعة مستهل
ذي الحجة الحرام سنة \  983هجرٌة –  1576مٌالدٌة ودفن بممبرة
الشٌخ ارسالن بالمرب من ضرٌح جده شٌخ اإلسالم رضً الدٌن ،ثم دفن
والده بمربه بعد سنة من تارٌخ وفاته .
ٌتمٌز شعره بالسهولة والعفوٌة ونجد فٌه ماانعكس على الشعر
واالدب فً تلن االٌام وله باع فً شعر الموشح و الموالٌا والدوبٌت
ولد لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة فمن شعره فً وصؾ
الطبٌعة ٌمول:
وروض جمال محبوب كرٌم
نزلت به وما منه معارض
وما منع العذار به نزوال
ولكن ما سلمت من العوارض
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وفً الشتاء البارد ٌمول:
من سم هذا البرد أشكو األذى
فابعد عن الشر وال تمرب
فمارس البرد ؼما لارصا
من حر لرص الشمس فً العمرب
ولال مخمسا فً بٌتٌن مروٌٌن عن المتصوؾ العابد إبراهٌم بن
أدهم فً لصة مشهورة :
عن جناٌاتن نعفو ومن التكدٌر نصفو
هات لل لً:

كٌؾ

تجفو؟

كل شًء لن مؽؾ وسوى اإلعراض عنا
لد مضى العمر تالفا هب فإادي لن صافا
وبما ٌرضٌن وافا
لد ؼفرنا لن ما

فات بمً ما فات منا

ولال فً نصح ولده :
ال تمطعن عادة بر وال
تجعل عماب المرء فً رزله
فإن أمر اإلفن من مسطح
ٌحط لدر النجم من أفمه
ولد جرى منه الذي لد جرى
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وعولب الصدٌك فً حمه
وٌمول فً الحكمة :
تبنا إلى الرحمن ال للدنا
ولٌس توب المرء من حذله
وإنما هللا تعالى إذا
أسعد ذا التوفٌك من خلمه
تاب إلٌه وهدى للبه
وأسند الفعل إلى صدله
ولال من شعر الموالٌا:
شر الفتى الحر ال ٌكذب وال ٌؽتاب
وال ٌطل على جاره ولو من باب
وال ٌذم صدٌمه إن حضر أو ؼاب
وال ٌدمدم ،وإن ضالت به األسباب
ولال من الموالٌا أٌضا:
عوذت حبً بطه والزمر مع لاؾ
وهود واألنبٌاء والنمل واألحماؾ
والفجر والحجر مع حم عسك
والطور والنور واألنعام واألعراؾ
ولال من شعر الدوبٌت :
ٌا مالن رلً رق مالً رالً
أنعم عجال علً بالدرٌاق
إن مت جوى على ؼرام رالً
إنً لكم من جملة العشاق
184

ولال منه اٌضا :
إن كان على البعاد من نهواه
ال ٌذكرنا فنحن ال ننساه
لد طال تشولً إلى لمٌاه
كم أصبر ال إله إال هللا
ولال واعظا اٌضا :
إذا ما أراد هللا تمرٌب مبعد
وساعده سعد ،وسابمه الحسنى
تكلم توفٌما بخٌر لسانه
ٌصٌب به من حٌث ٌخطىء فً المعنى
ولال فً والده :
ولالوا :سما البدر فوق السماء
سموا وساماه فً تمه
أعٌن المسمى هو أو ؼٌره
فملت :هو البدر عند اسمه
اما فً األمٌر عبد اللطٌؾ بن منجن ،وكان تلمٌذه وصدٌمه فمد لال :
االسم عٌن المسمى دلٌل لول لمن شن
لطؾ وظرؾ حواه عبد اللطٌؾ بن منجن
ولٌل كتب (مامً الرومً) إلٌه ٌسؤله ؼزال وفٌه عذوبة وملحة
فمال :
ما لولكم سادتً فً أهٌؾ خطرا
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ؼصبته لبلة مذ صرت فً خطر؟
فرام لتلً بلحظ للورى سحرا
وصرت منه أراعً النجم فً السحر
هل جابز لتلتً أفتوا لمن حضرا
ببابكم ٌا ربٌس البدو والحضر؟
فؤجابه ٌمول:
لم ٌفت بالمتل من بالشرع لد شعرا
من أجل تمبٌل خالً الخد من شعر
أو من ؼدا بعذار لد ؼدا خضرا
كان خضرته من لمسة الخ صر
ٌرد سابله من وصله نهرا
ودمعه سابل ٌجري كما النهر
واختم بحثً بهذا الموشح الجمٌل من شعره :
لً من الحبش ؼزال  ...لفإادي لد سلب
وانثنى عنً للٌال  ...ولمتلً لد طلب
ورمى نحوي بسهم  ...من لحاظو ونشب
للت :لو ٌا حب صلنً  ...فاصطباري لد ذهب
ٌا حبوش أنتم حالوه ٌ ...ا لنادٌل الذهب
لال لً :ة باهلل دعنً  ...ما وصالً لن مباح
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من ٌرم ؼالً وصالً  ...وٌرٌد عٌن الصالح
ال ٌعٌر سمعه لواش  ...ولعذال والح
للت لهٌ :ا نور عٌنً  ...فً سوان ما لً أرب
ٌا حبوش أنتم حالوه ٌ ...ا لنادٌل الذهب
لال :صؾ إن كنت تهوى  ...مبسمً راعً الوشام
للت فٌه :عمد جوهر ٌ ...سبً من ؼالً وسام
ما سلب عملً ولبً  ...ؼٌركم ٌا والد حام
ما لهم ٌؤبوا وصالً ٌ ...ا ترى ماذا السبب؟
ٌا حبوش أنتم حالوه ٌ ...ا لنادٌل الذهب
ذا الؽزٌل فً شبٌكه  ...صادنً شعرو الجعٌد
ذو ثؽٌر من ألاح  ...فٌه من صافً البرٌد
راعً الجسم المنعم  ...إن سلوانً بعٌد
أنعم أنعم لً بوصلً  ...أو مدامه من شنب
ٌا حبوش أنتم حالوة ٌ ...ا لنادٌل الذهب
ما ٌرى فً الؽٌد مثله  ...إن تبدي أو خطر
فً األزٌرق حٌن ٌخطر  ...لد تركنً فً خطر
شرطه ٌجرح فإادي  ...والحشا منً أسر
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ٌا حبوش أنتم حالوة ٌ ...ا لنادٌل الذهب
بعد ذا أنعم حبٌبً  ...واسمح لً بالوصال
بعدما أكثر صدودي  ...وأخذ للبً وصال
ٌا لٌالً الوصل عودي ٌ ...ا هنا تلن اللٌال
أنتم ؼاٌة مرادي  ...ونهاٌات األرب
ٌا حبوش أنتم حالوة ٌ ...ا لنادٌل الذهب
**********************

ثله اُل ٖ٣اُـي١
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 ٞٛاث ٞاُجوًبد ثله اُل ٖ٣دمحم ثٖ دمحم ثٖ ه ٢ٙاُل ٖ٣اث ٞاُلَٚ
ثٖ دمحم ثٖ اؽٔل ثٖ ػجل هللا اُؼبٓوٝ ١اُوو ٢ْ٣اُلْٓو ٢اُـي. ١
ُٝل ك ٢كْٓن ٍ٘خ \ ٛ 904غو٣خ – ٤ٓ 1499الك٣خ ٝروث ٠ثٜب ك٢
ً٘ق ٝاُل ٙاُْبػو ه ٢ٙاُل ٖ٣اُـيْٗ. ١ب ك ٢ث٤ذ ػي ٝػِْ ٝاكة
ٝرٖٞف ًٝبٕ كوٜ٤ب ػبُٔب ٖٓ ػِٔبء اُْبكؼ٤خ ػبُٔب ثبالٍٕٞ
ٝاُزلَ٤واُؾل٣ش .
ُيّ اُؼيُخ ك ٢اٝاٍ ٜؽ٤ب رُِ ٚلهاٍخ ٝاُززجغ كبُق اًضو ٖٓ ٓبئخ
ٝػْوً ٖ٣زبثب ًٝبٕ ال ٣يٝه اؽلا ثَ ٣وٖل ٙاُؾٌبّ ٝاالػ٤بٕ ُؼِٔٚ
ٌٓٝبٗز ٚاُؼِٔ٤خ ٝاُلو٤ٜخ ًٝبٕ ًؤ٣ب ٓؾَ٘ب ٘٣لن ٖٓ ٓبُ ٚػِ ٠رالٓ٤نٙ
ك٘ٔ٤ؾ ْٜاُوٝارت ٝاالًَ٤خ ٝاُؼطب٣ب .
رٞك ٢ك ٢كْٓن ٍ٘خ\ ٛ 984غو٣خ ٤ٓ 1577-الك٣خ ثؼل ػٔو ٗبٛي
اُضٔبٗ ٖ٤ػبٓب .
ُٓ ٚئخ ٝثٚؼخ ػْو ًزبثبٜ٘ٓ ،ب صالصخ رلبٍ٤وٝ ،ؽٞاُ ّٝوٝػ
ًض٤وحٝ ،هٍبئَ ٜٓ٘ب (أُواػ ك ٢أُياػ ( ٝ )ٛ -أُطبُغ اُجله٣خ ك٢
أُ٘بىٍ اُو٤ٓٝخ  -ؿ) [صْ ُ
ٛجغ] ( ٝعٞاٛو اُنفبئو ك ٢اٌُجبئو ٝاُٖـبئو -
ؿ) هٖ٤لح هائ٤خ ك ٢أُٞاػع.
 ٞٛٝأثٗ ٞغْ اُل ٖ٣دمحم أُئهؿٝ ،هل عٔغ اث٘ ٚأٍٔبء ًزتٝاُل ٙك٢
ًزبة أكوكُ ٙنُي.
ٝهبٍ ك ٢اُٖ٘ؼ ٝاُؾٌٔخ :
قج يسشع السزظخ مؽ ميتة
إذا عرى بالديخ في طخقو
لقجرة مشو عمى تؾبة
تؾجب إيراال إلى رزقو
لؾ لؼ يتب مدظح مؽ ذنبو
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ما عؾقب الرجيق في حقو
تبشا إلى الخحسؽ ال لمجنا
وليذ تؾب السخء مؽ ححقو
وإنسا هللا تعالى إذا
أسعج ذا التؾفيق مؽ خمقو

تاب إليو وىجى قمبو

وأسشج الفعل إلى صجقو
ٖٓ ّؼوٛ ٙن ٙأُوبٛغ اُز٣ ٢و ٍٞكٜ٤ب \
ٛجذ ٍؾوا كؾوًذ ٍٞٝاٍ٢
ْٗ ٟٞفطود ػِِ٤خ االٗلب ً
اٛلربهط اُوعبء ثؼل اُ٤بً
ٓب اؽَٖ ثؼؼ ٝؽْز ٢ا٘٣بٍ٢
-------------اُطوم صالص ٕٞػْوٛ ٕٝو٣ن
ػٖ ػبئْخ هل ه٣ٝذ ثؼل ػز٤ن
ٝاُؼْ ٗٝغِ ٚػِ – ٢ػٔو
ػضٔبٕ – اثٛ ٢و٣وح

ٝ ٞٛٝص٤ن

ٍؼل ٝؽن٣لخ – اثٖ ػٞف ًٝنا
ػٖ ِٛؾخ ٝاُيث٤و ٖٓ ؿ٤و ٛو٣ن
كبُطوم صالصُ٘ ٕٞب ػلرٜب
.

هَ ك ٜٞرٞارو ث ٚإُٞق ثِ٤ن
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***********************

ّٜبة اُل ٖ٣أؽٔل اُ٘بثَِ٢
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 ٞٛاث ٞاُؼجبً ّٜبة اُل ٖ٣أؽٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أؽٔل ثٖ
اُ٘بثَِ ٢إِٓ ٖٓ ٚل٘٣خ (ٗبثٌِ) ٖٓ كَِط٠ٌ٘٣ٝ ٖ٤
ػجل اٌُو،ْ٣
ّ
ثبُؼ٘ب٣برَُ ٢جت إ اثبً ٙبٕ ٣ؼوف ( اث ٞاُؼ٘ب٣بد ) آب آ ٚكٖٓ ٢ٜ
ٌٓخ أٌُوٓخ .
اُ٘بثَِٗ ٖٓ ٢بثٌِ ك ٢كَِطٝ ، ٖ٤اُل
اٗزوَ أؽٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ
ّ
ّبػوٗب آٌُّ ٠خ أٌُّوٓخ ك ٢ثلا٣خ اُضِش ا ٖٓ ٍٝ٧اُووٕ اُؼبّو
اُٜغو/١
ّ
أُ٤الك ،١كٌٔش كٜ٤ب ٓلّح َُ٤ذ ِ٣ٞٛخٝ ،هل ريٝط كٜ٤ب
اَُبكً ػْو
ّ
آوأح ٖٓ ث٘ ٢كٜل ٖٓ،أٍوح ماد ؽَت َٗٝت.
ُٝل اُْبػو كٌّٓ ٢خ أٌُوٓخ ٍ٘خ \ ٛ 933ظه٣خ٤ٓ 1526 -الك٣خ،
ْٗٝؤ ثٜب كً٘ ٢ق أفٞاُ ٖٓ ٚث٘ ٢كٜل
أٌُ٣ ُْٝ .٢وٝ ٙاُلٙ؛ ؽ٤ش ؿبكه
ّ
ٌّٓخ ػبئلا ً اُ ٚ٘ٛٝ ٠ك ٢اُْبّ كٓ ٢ل٘٣خ (ٗبثٌِ ) هجَ إٔ ُٞ٣ل اث٘.ٚ
ّٝت ٝروػوع كً٘ ٢ق
أٌُوٓخ،
اُؼ٘ب٣بر ٢كٌّٓ ٢خ
ْٗؤ اُْبػو أؽٔل
ّ
ّ
ّ
أفٞاُ ٚث٘ ٢كٜلٝ ،رِوّ ٠ػِ ٚٓٞا ٠ُٝ٧ػِ ٠ػِٔبئٜب ك ٢ػٖوٝ ،ٙهل أفن
ػٖ فبُ ٚػجل اُوؽٖٔ ثٖ كٜل أًٌُّٝ،٢بٕ ػبُٔب ًج٤وا كٌٓ ٢خ أٌُوٓخ
ٓٝلػ اُْبػو أفٞاُٝ ،ٚاٗزَت اُٝ ،ْٜ٤كقو ثٓ ،ْٜب ٣لٍ ػِ ٠أٗ ٚػبُ
َٓزووح ،هبٍ:
ك ْٜ٤ؽ٤بح ٛبكئخ
ّ
ٝاّٗ َْ ٢
ه ّٞرَُّٞٞا ؿٔبئٔب
ٖٓ ٍ
ًِوا ُّ اُلزبٝ ٟٝاُلُزِ ٞح أٗغ ٌْ

ثُ٘بحُ اُؼُال أث٘ب ُء ٌِٓ ّ٤خ ا٠ُٝ٧
ٍٔؼٍ ُْ ُ٣الهٞا ُٓٔبصالً
أٓبص َُ ُ

ٝهبٍ ك ْٜ٤اٚ٣ب :
هل اّزِٔذْ ص َ ْٞثب ً ٖٓ اُؾٔ ِل َ
ٙبك٤ب

ٝآث ٞه٣بٙب ً ثبُلَٞاؿ ٢كَٞا ِؿٔب

ثَ ْٜ
اُؼِْ ٝاُغِ ٞك هبئٔب
م
ًبٕ ٍُ ٞ
ِ
192

ٝأٌُبهٓب
ُٜب أّٜٗب رُٜل ١اُ ُٜلٟ
ِ
َٖ ُْ ُ٣الهٞا ُٓوبٓٝب
ٓوبٍ ُُ ٍُٝ

ّٔبئِ ْٜأ َ ْ
ٙؾ ُُٚ ٠أُغ ُل هاهِٔب

أٌُوٓخ )– ػِ ٠ا٧هعؼ -
اُؼ٘ب٣بر ٢كٌٓ( ٢خ
ثو ٢اُْبػو أؽٔل
ّ
ّ
اُْبٓ٢
ؽزٍ٘ ٠خ\ ٛ 972غو٣خـ٤ٓ1564/الك٣خ ،ؽ٤ش ٍبكو ٓغ هًت اُؾبط
ّ
اُٗ( ٠بثٌِ )ُٝ ،ؼِّ ٚهؽَ ػٖ( ٌّٓخ أٌُوٓخ) ثؼل ٝكبح ٝاُلر ،ٚثبؽضب ً
ُ٤زؼوف ػِٜ٤ب ٣ٝؼ ِ٤ك ٢أً٘بكٜب كبُزو٠
ػٖ ٝاُلٝ ،ٙأٍور ٚكٗ ٢بثٌِ
ّ
ٓلهٍب ً ك ٢عبٓغ ( ٗبثٌِ)ٌٓٝ ،ش كٜ٤ب
ٝاُل ٙأثب اُؼ٘ب٣بد اُنً ١بٕ ٣ؼَٔ ّ
رؼوف فالُٜب ػِ ٠أٍُوح ٝاُلٝ ٙأهبهث،ٚ
ٓلّح أٓٚبٛب كً٘ ٢ق ٝاُلٝ،ٙهل ّ
ٝأ َٛثِلٝ ،ٙاعزٔغ ثٞاُلٓٞ٣ ٞٛٝ ،ٙئن ٓلهً عبٓؼٜب .
ٝهبٍ كٕ ٢جب ٖٓ ٙعٔ َ٤ؿيُ٣ ٚو: ٍٞ
هة فِٔ ٖٓ اُلوم ٝصبك٢
ٝاؿض٘٣ ٢ب ٍ٤ل ١ثبُزاله٢
ٌِٓ٘٘٣ ٢لا ٙؽز ٠ظ٘٘ذ
ؽٔبٓٓ ٢لثوا ك ٢ػ٘به٢
ٓب رـ٘ ٢هة أُ٘ ٠ك ٢ؽغبى
ٖٓ ْٓٞم اال ُِٗ ٟٞؼوام
ُ٤ذ  ّٞ٣اُلوام  ٟٜٞ٣كِ٤و٠
ك ٢آُ ٟٜٞب ُو٤ذ  ّٞ٣اُلوام
ٍ ّٞ٣بهٞا ٝاكٓؼ٤ل ٢اٍزجبم
ٝكئاكَٓ ١زؾٚو ك ٢اَُجبم
ًزت اُلٓغ كٞم ٜٓوام فل١
ًْ كّ  َٛك ٢آُٜ ٟٜٞوام
٣بُؼً ٢٘٤بٗذ ٓ٘بىٍ ُالؽـ
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ثبة ػبكد ٖٓبهع اُؼْبم
اٝ ٙاؽَورب ٙػِ ٠مُي اُقل
ٝإ ًبٕ إَ ٗبه اؽزواه٢
ثله رْ ػِ ٚ٤عَٔ ٢آَ٠
فبك٤ب ٓضَ فٖو ٙك ٢أُؾبم
ٓبٍ ك ٢اُوٝ ٗٝاٍزؾبٍ ه٤ٚجب
ٖٓ فالف ًول ٙك ٢ارلبم
ػطق اُـٖٖ ٗؾ ٞػطل ٚ٤ؽز٠
ْ٣زلّ ٖٓ ٢ج ٜٚ٤ثبُؼ٘بم
اُؼ٘ب٣بر ٢ؽ٤بح ٓٔزؼخ ك ٢أؽٚبٕ أٍورُٝ ،ٚؼِّٚ
ٝكٗ ٢بثٌِ ػبُ
ّ
أُلهً ك ٢عبٓؼٜبٝ ،أؽت (ٗبثٌِ )ٓٝ ،لؽٜب،
رِوّ ٠اُؼِْ ػِٝ ٠اُلٙ
ّ
ٝأِٜٛب  ،هبٍ كٜ٤ب:
أّٜ٣ب اُـبك ١ػِٗ ٠بثٌِ
ََ٘ذ
ثِلحً ِّ ٤ٛجخً هل َؽ ُ
ع َٔالٛب

َعجالٛب

كـَلَدْ

ٝاُق٤و اما
ت
ٗؼ َْ
ُ
أهٗ اُقٖ ِ
ِ
ثٞهًذ أهٙب ً ٝالىاٍ ثٜب

ٝاُ٘بً ا ٌَُِوآب
ا٧هٗ
عئذَ
َ
َ
ُٞكٍ ٞك

َزووا ً ُٓ ٝوبٓب
ُٓ ّ

ّ َٔٔب ً رؼِ ٞصج٤وا ً َّٔٝبٓب
ِ
اُؼبهٗ رؾل ٙٝاُّ٘ؼبٓب
ثٌو
ُ
َ
ؾت ٝعلا ً ٝؿوآب
رزٞاُ ٠اُ ُّ
َ ُ

ٌُّ٘ ٚؿبكه( ٗبثٌِ) اُ( ٠كْٓن) .
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ٝك ( ٢كْٓن) ػبُ ٓلّح ٤َ٣وح  .صْ ؿبكهٛب اُ ( ٠ؽِت) ٝثؼل
ٗؾ ٞػْو ٍ٘ٞاد أٓٚبٛب ك( ٢ؽِت ) صْ ػبك اُ( ٠كْٓن ) ٍ٘خ
ٛ 986غو٣خ٤ٓ1578/الك٣خ ٝرّٜ٘ٛ ٞب ٓغبٝها ً ك ٢ؽغوح ٖٓ ؽغواد
أُلهٍخ اُجبمهائ٤خ ؽ٤ش ػبُ ٝؽ٤لاً٣ ُْٝ ،زيٝط ك ٢ػٔو ٙه. ٜ
اؽٔل اُؼ٘ب٣بر ٢رؼِْ اُق ٜاُؼوثًٝ ٢زت ك ٚ٤كٌبٕ فطبٛب ع٤لا
ٝهل هبٍ ك ٢فطٖ٣ ٚل: ٚ
ىا َك ف َّطٝ ٢ه ََّ ِ ّ
ؽظْ ٢
كٖٔ ُ٢
ٍ ْؼو١
ٝثْؼو ١اُـبُ ٢رو َّف َ
ٔ ِ
َ

ٗو َُ ٗوْ ٍٜ
ُطبء
ٖٓ كٞم فبءٍ
ِ
٘ٓ ٕٞذُّ ثلائ٢
ِ
ٝثط ّ ِ
ت اُلُ ِ

 ٝهبٍ ك ٢فط ٚأُؾج: ٢
(ًٝبٕ ٌ٣زت اُق ٜاُؾَٖ أَُ٘ٞة ٝ ،اُق ٜاُّ٘
َق)،٢
ّ
ٝهبٍ ٗغْ ثٖ ثلهاُل ٖ٣اُـي: ١
( ٝأًضو ف ّطَٗ ٚـ هه٤ن)
رٞك ٢ثلْٓن ٍ٘خ \ ٛ 1014غو٣خ ٤ٓ 1605 -الك٣خ ك ٢ؽغورٚ
اُز ٢ػبُ كٜ٤ب افو٣بد ػٔو ٖٓ ٙؽغواد أُلهٍخ اُجبمهائ٤خ ثلْٓن
ًبٕ أؽٔل اُؼ٘ب٣برّ ٢بػوا ً ْٜٓٞهاً ،ثِ٤ـبًٝ ،أك٣جب ً ثبهػب ً ٓٝبٛواً،
ؽز ٠ه َ٤ػّ٘ ( ٚبػو كْٓن ) ٝأك٣ت اُيٓبٕٕٝ ،بؽت كٞ٣إ اُؼوة .
اُؼ٘ب٣برٓ ٢ورجخً ػبُ٤خ ٓوبهٗخ ثْؼو ٓؼبٕو ،ٚ٣ك٘ظْ
ٝهل ثِؾ ّؼو
ّ
ٛوى ٙثبُٔؼبٗ ٢اُجل٣ؼخ اُغِٔ٤خٝ ،أُٞإ
ّؼوا ً عٔ٤الً ًبٗ ٚاُو ٗٝاُّ٘٤ٚو ّ
اُجل٣غ اُز ٢ىّ٘٣ز ٚكلبم ثغٔبُ ٚىٞٛه اُوث٤غ .
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٣زٔ٤ي ّؼو ٙثبُجالؿخ ٝؽَٖ اَُجي ٝأُؼ٘ٗٝ ٠لَ ٚاُْؼو َ٣ٞٛ
ؽ٤ش اؿِت هٖبئلِ٣ٞٛ ٙخ ٝهبٍ اُْؼوك ٢اؿِت كً٘ ٚٗٞبُٔل٣ؼ ٝاُـيٍ
ٝاُوصبء ٝاُٜغبء ٝإُٞق ًٝزت ك ٢أُٞاُ٤ب ٝاُيعَ ٝاََُِِخ
ٝاالهاع٤ي أُيكٝعخ ٝه َ٤كّ ٢ؼو: ٙ
(٣ٝؤر ٢ك ٚ٤ثٌَ ٓؼ٘ ٠ثل٣غ٣ٝ ،جوى ك ٖٓ ٚ٤ثلائغ اُجل٣غ ٓب ٣ؼِّ ٞؼو أؽٔل
ػِ ٠ىٛو اُوث٤غ).
ٝهل ٓو ث٘ب ٕٝلٓٝ ٚل٣ؾ ٚآب هصبإ ٙكٖٔ هصبئ٣ ٚوصٕ ٢ل٣و ٚأة١
اُٖ ٢ٗٞ٤ٜهصب ٙثوٖ٤لح ٣و ٍٞكٜ٤ب :
ثٌو ثٖ ٓؾ ّٔل
ّ
َ
اؽزغت
ػِ٤ي أثب ثٌو اما
ُٜل٢
َ

ٝاؽ زبعٞا اُ ٠اُؼَل ِك
اُـٜال ٍُ
ُِْٖ ،ّٞ
ِ

غْ ُٓ ْ٘لوكا
ه ْل ًُ٘ذَ هٔذَ
ثؼِْ اَُّ٘ ِ
ِ

ثطبُغ
ٍ

ك ٚ٤ثبٍ٩ؼب ِك ُٓ٘لو ِك

ٝافزْ ثؾض ٢ثٜن ٙاالث٤بد ٖٓ ّؼو: ٙ
ق
هِج ٢ػِ ٠هَ ّلِى
أُْٔٞم ثبُِ َ٤ٜ
ِ
ٍ َ٣ْ ٞلا ٙأّ َفب ٌٍ ثقلَّى أّ
ُ َٛٝ
ؿ َّو ٌ ٝكُ ٢
ٛٝنُ ٙ
َّ ٛو ٍح ِٛؼذْ

اُ٧ق
٤ٛو ػِ ٠اُـٖٖ أّ ٌ ْٔ ٛي ػِ٠
ِ
ٌ
ق
اُوِ ٙٝخ اِ ُُٗ٧
ُف ِ ٣ٞل ٌّ أٌٍ ٞك كَّ ٢
ثله رِ ٍ ّْ ثلَا كُ ٢
َف
َل ِ
ظِٔ ِخ اُ ُّ
أّ ُ

ْ
ث٘ٞه اُجله  ٞٛٝثُ٘ٞ
رقل ٠اُ٘غُّ ٞ
ِ
ؿ٤و َف ِل٢
ه أٌُْ  ٢َ ْٛ ٝثُ٘ٞه ٓ٘ي ُ
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ق
٘زٖ ٌ
ثله ٛٝوك ٢ك٤ي ُٓ ِ
٣ب ُ

ٖق
ثبُْ ٞ
ؿ٤و ُٓ٘زِ ِ
َٕ ٓ٘ي ٛٝنا ُ

ٕ ِْذَ كْ َٝ ٚ٤
اُوِت ٝا َ
ُ
ٕ ََ ُٓ ِ
ٔزيطٍ
ؿ٤و ُِٓزَل ٍ
ذ
َظ ْج ٌ ٢رؤُلَّذُ َٓ٘ ٚ
ّلب ُء َؽ ِ ّو ؿِ ٢ِ٤ثَ ْو ُك ِه٣وَزِ ِٚ
ِ
طق
ؿ٤و ُٓوز َ ٍ
َ٣ْ ٝالٝ ٖٓ ُٙه ِك ف ٍ ّل ِ

ف
ٕلَّ٣ذ ػَ٘ ٚ
وف َ
٘ؾو ِ
ٝاُ َّط ُ
ٕ َّل ُٓ ِ
ُ
ؿ ٌ
ق
ؿ٤و ُٓ ِ
٘ؼط ِ
ٖٖ رؼ َّطلذُ َٓ٘ ٚ
ق
جو ُء ِٖٓ َكَٗل ٢كِ َُ ٢
ؾظ ِ ٚاُ َّل ِٗ ِ
ٝاُُ ْ
َق
ِٓ َْ٘ ٖٓٝ ُٚف ْٔ ِو
ه٣ن ؿ٤و ُٓورْ ِ
ٍ

ػ ْنُ ٢كٓ ٢ؾجَّ ِز ِٚ
ن َ
ػنُذُ ػبّ َ
ق
ق ِ ِْ ٣ؾ ٠ػِ ٠اُ َّ
كب ْػ َغت ُنَ ١
ّـَ ٍ
ْ ِـ ِ
ُ ٣
ق
ظ ُّٖ إٔ ِ
ٍٞاَ ٢ُ ُٚ٘ٓ ٙفَِ ٌ

ق
أٍبء ك ٢اُ َّظ ِّٖ ُِ َٛوٝػ ٖٓ َفَِ ِ

ػ ْن ِه ١كِ ُٓ ٚ٤ز ّ ٌِ ٚؼ
هِ ١ػْوُ ٢
ُ
ػ ْن َّ
ف
ًٞعٓ ٞٛٝ ٜٚض َُ
أٌُْ ك ٢اُْ ََّو ِ
ِ
ِ
ٖ ٌو
ٍؤب ً ِث َق ْ
ٖ ٍو َٓ٘ ُٓ ٚقز َ َ
كِ٘٤ذُ ُ
ّـَلب ً
أُؾبظ َِ ٚ
٣ط٤و هِج ٢اُ٠
ِ

ِق
ِ ٢ٓٞٗٝع ُّل ُٓقزِ ِ
كْ َٛ ٝ ٚ٤وكِ ْ ٢
ثبُٜلف
َ َْْ ٜ
ِ
٣وٓ ٠اُ َّ
كب ْػ َغ ْت ُ٤ً ٚق ْ

ّؤ ُ اُ َّ
ِ ٚبه ١ػَِٜ ُٓ ٠ظِ ا ٍْ
اُو َ
٣ب أٜ٣ب َّ
ق
َ ْ٤ق ِٖٓ َع ْلَِ٘ َ٣ ُْ َٚ٤ق ِ
آٍب ِك ثبُ َّ
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ق
َِٕ ٍ
ثٔب ث ُؾَِ٘ي ِٖٓ رَِ ٖٓٝ ٍٚ ٤
هللا كًَ ٢ج ٍل ُِٞع ِل كٍ َٔ ًَ ٢ل

ٓٝب ث ِؼ ْ
َِق
ْ ِو َ ٖٓ ٢مُ ٍ ٍّ ِ ً ٖٓٝ
ف
ٍ َوف كٜ٤ب اُُْ ٞ
اُ٤ي أ ْ
َ َو ِ
م ك ٢اُ َّ

ق ُؼجذْ
وّ ٓبُِ َُٓ ِٖٓ ٚؼ ٍ
ْ ُٓ ٝـ ٍ
ّلََ ِٓ ٠ؾبم اُ َّ
أ ْ
ُٔ ٠َ٘ٚب ٛغودَ ثٚ

ق
َؼَ ِ
اُو٣ؼ ثبُ َّ
ث ٚاَُِّٞاػ ُظ ُِ ْؼت ِ ّ
ْ ِل٢
ػِ ٠اُزّالف ٝ ُٞٝإ ِْزَُ ُ ٚ

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

ٌّٔ اُل ٖ٣دمحم اُٖبُؾ ٢اُٜالُ٢
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 ٌّٔ ٞٛاُل ٖ٣دمحم ثٖ ٗغْ اُل ٖ٣ثٖ دمحم اُٖبُؾ ٢اُٜالُ ٢اُلْٓو٢
اُؾ٘ل ، ٢اُْ٤ٜو ثبُٖبُؾّ ، ٢بػو ًٝبرت ػوث ٖٓ ٢أ َٛكْٓن ،
ٛ 977غو٣خ -
ُٝل اُٖبُؾ ٢كٓ ٢ل٘٣خ كْٓن ثؾ ٢اُٖبُؾ٤خ ػبّ\
٤ٓ 1569الك٣خ ـ ٝاُٜ٤ب َٗت كو َ٤اُٖبُؾٝ ٢هوأ ثٜب اُووإٓ اٌُو ، ْ٣صْ
رٞع ٚآٌُ ٠خ أٌُوٓخ ٝهوأ ثٜب اُلو ٚػِ٣ ٠ل اثٖ ؽغو اُ٤ٜزًٔٔ ، ٢ب
رؼِْ أٚ٣ب ػِ٣ ٠ل اُوطت أٌُ ٢اُٜ٘وٝاٗ ،٢صْ ػبك اُ ٠كْٓن ثؼل ٝكبح
ٝاُل ٙةٍ٘خ اٍ ٝز.ٖ٤
ٝاُٖبُؾ٣ ُْ ٢زيٝط ُٝ،يّ اُؼيُخ ك ٢آفو ؽ٤بر ٚك ٢ؽغوح
ثبُٔلهٍخ اُؼي٣ي٣خ ثلْٓن ،
اٗزوَ اُٖبُؾ ٢اُ ٠اُوبٛوح ٗ ُْٝ ،ؼوف اُٜلف ٖٓ هؽِزً َٛ ٚبٗذ
ُِزؼِْ أّ ُِزله ٌ٣أّ ُْ٢ء آفو ًٔ ،ب ال ٗله َٛ ١رٌوهد ٛن ٙاُي٣بهح أّ
ال ٓٝ ،ب أُلح اُز ٢أهبٜٓب اُٖبُؾ ٢كٖٓ ٢و  ،كول رـبكَ ػ٘ ٚأُئهفٕٞ
ؿ٤و إٔ اُواعؼ أٗ ٚهٖلٛب ػبّ رَؼٔبئخ ٝفَٔخ ٝرَؼ ، ٖ٤أ ١ثؼل إٔ
ماػذ ّٜور٣ٝ ، ٚنًو مُي رِٔ٤نّٜ ٙبة اُل ٖ٣اُقلبع ، ٢ثَ إ اُٖبُؾ٢
ٗلَ٣ ٚنًو ى٣بهرُٖٔ ٚو كً ٢زبة ُْ ٣ؼضو ػِ ٚ٤اُ ٠اٍٞ ( ٞٛ ٕ٥اٗؼ
ا٧كٌبهٝاُووائؼ ك ٢ؿوه اّ٧ؼبه  ٝأُلائؼ ) ؽ٤ش ٣وًٝ " : ٍٞزت اُ٢
ثٜب ـ أ ١ثٖٔو ـ ّٜبة اُل ٖ٣اُقلبع ٢هٖ٤لح ٍ٘خ رَؼٔبئخ ٝفَٔخ
ٝرَؼ. ٖ٤
صْ اٗزوَ اُٖبُؾ ٢اُٛ ٠واثٌِ اُْبّ ٝثو ٢ثٜب ىٓ٘ب ٓؼِٔب ُُٞل
ا٤ٓ٧و (ػِ ٢ثٖ ٍ٤لب )ٝ ،هل هبّ ثٔلػ ٛنا ا٤ٓ٧و ٔٓٝب هبٍ ك: ٚ٤
ػِ ٢أُورو ٢ك ٢أُغل ٓورجـخً
ُٜب االٗبّ ٝهٞف اٍلَ اُلهط
ُ ٞٛ
اُؼلٝا ٕ
٤ق
اثٖ ٍ٤لب اُنَ ١
ٍ ُ
ِّ
ْبة ثٜب
ُؽ ِْ ُ ٞاُٖ٘بئغ ال َٓ ٌّٖ ُ ُ٣

ث٤ٍ ٝ ٚق اُ٘لىول كبٗ ًبُِغظ
ٓو اُٞهبئغ  ّٞ٣أُٞهق اُؾوط
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صْ ػبك اُ ٠كْٓن .
رٞك ٢ثلْٓن ٜٗبه االص٘ ٖ٤اُزبٍغ ػْو ٕلو ٍ٘خ 1069
ٛغو٣خ ٤ٓ 1659 -الك٣خ
ػبُ اُٖبُؾ ٢ػٜل ٍ٤طوح اُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ ػِ ٠اُل ٍٝاُؼوث٤خ
آٗناى ٜ٘ٓٝب ٝال٣خ ٍٞه٣خ ٝػبٕٔزٜب كْٓن ٓ ٖٛٞاُٖبُؾٝ ٢هل
ػبٕو اُٖبُؾٍ ٖٓ ٢ال ٖ٤ٛآٍ ػضٔبٕ ًال ٖٓ :
ـ اَُِطبٕ ٍِٔ٤بٕ ا ٍٝ٧اُن ١ر ٠ُٞاُؾٌْ ٍ٘خ ٛ 926ـ .
ـ اَُِطبٕ ٍِ ْ٤اُضبٗ ، ٢اُن ١ر ٠ُٞاُؾٌْ ٍ٘خ ٛ 974ـ .
ـ اَُِطبٕ ٓواك اُضبُش  ،اُن ١ر ٠ُٞاُؾٌْ ٛ 982ـ .
ّ ٖٓٝؼو ٙكٞ٣إٍ(- ٙغغ اُؾٔبّ كٓ ٢لػ ف٤و االٗبّ)
 ٖٓٝه-ُٚٞ
ـــْ
اِمَا ر َ ٌََِّ َْ َٓ َّظ اُ ِ ّ
َ ْؾ َو كٍِ ِِ ًَ ٢
ٍ َقب أ َ ْف َغ ََ ْاَٞ ْٗ َ ٧ا َء َٗبئُِِـــُٚ
ِامَا َ
ػالً
ٍ َِ َ٣ب أ َ ْىًَْ ٠اِ َٗ٧بّ ُ
اُو ْ
َ٣ب َ
ٍَ ِّ٤ل ُّ
ػَِ َْ ٤ي ِاَُ ُٚا ُْ َؼ ْو ُِ َٓب ر ُ َِِ٤ـذْ
ََِّٕ ٠
َ

َٝر َ ِْ ِل ُ
ع اُل َُّّه َٛـبرِ َ
ــبهادُ
٤ي ا ُْ ِؼجَ َ
ّ َِّٔ٤ــبدُ
ٍ َّؼ ِثب ُْ ُغــِ ٞك أ َ ٍْ ٣ل َٛب ِ
ََ ٝ
ٝف ػَبكَادُ
َ َُُٚ ْٖ َٓ ٝا ُْ ُغُ ٞك َٝا ُْ َٔ ْؼ ُو ُ
ِك ٢كَ ْ
به َٝآ َ٣ــبدُ
ٚـ َِ مَا ِر َي أ َ ْف َج ٌ

ّ ٖٓٝؼو ٌّٔ اُل ٖ٣دمحم ثٖ ٗغْ اُل ٖ٣اُٖبُؾ ٢اُٜالُ:٢
أٓٞال ١أٍبػ٣ َ٤ب ف٤و ٓورغ٠
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.

٣ٝب كبرؾب ً ثبثب ً ٖٓ اُؼِْ ٓورغب
٣ٝب ه ٗٝػِْ أ٘٣ؼذ صٔوارٚ
٣ٝب ثؾو ػِْ كبٗ ُٔب رٔٞعب
ثزؾو٣و رؾو٤ن ٛل٣ذ ُٔطِت
ػي٣ي كؤٙؾ٨ُ ٠كبٜ٘ٓ َٙغب
ٍؤُزي ػٖ ّقٔ رؾوه ٖٗلٚ
ٖٗٝق هه٤ن ُْ ٣غل ٓ٘ٓ ٚقوعب
ع٘ٝ ٠اػزل ٟػٔلا ً ػِ٣ ٠ل ٗلَٚ
كؤك َٚػ ٞٚثبُلٓبء ٓٚوعب
كٔبما ػُِِ ٚ٤ن ١ؽبى ٖٗلٚ
ٓٝب ٗٔ ؽٌْ ثبُْو٣ؼخ اٗزغب
***********************

اُْٜبة اُقلبع٢
ّٜ ٞٛبة اُل ٖ٣أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ػٔو اُقلبع ٢أُٖو١
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977
ُٝل كٍ( ٢و٣به ٢ٛٝ )ًٞهو٣خ كٞٗ ٢اؽ ٢اُوبٛوح ٍ٘خ \
ٛغو٣خ – ٤ٓ 1569الك٣خ ٝهٞٓ ٖٓ َ٤اُ٤ل ( ّ٘ٞإ ) اؽل ٟهوٍ( ٟجي
ا٧ؽل) ثٔؾبكظخ ( أُ٘ٞك٤خ) ثٖٔو.
ْٗؤ اُْٜبة ك ٢ؽغو أثٝ ٚ٤هػب٣ز٣ ،ٚؼِٔ٣ٝ ٚئكثًٝ ،ٚبٕ اث ٙٞاؽل
اُؼِٔبء اٌُجبه ك ٢ػٖو ٙكزِوٖ ٓ٘ ٚػِ ٚٓٞاٝ ،٠ُٝ٧ػِ ٚ٤رقوط ك٢
اْٗ٩بء ٝاٌُزبثخُٔٝ .ب اٍز٣ ٟٞبكؼب ً كهً اُ٘ؾٝ ٞػِ ّٞاُؼوث٤خ ػِ٣ ٠ل
فبُ( ٚأث ٞثٌو ثٖ أٍبػ َ٤اُْ٘ٞاٗ ،)٢صْ كهً أُؼبٗٝ ٢أُ٘طن ٝثو٤خ
ػِ ّٞا٧كةٝ ،أعبى ٙثغٔ٤غ ٓئُلبرٓٝ ٚو٣ٝبرٝ ٚكهً ػِ٣ ٠ل ّ٤ـ
اٍ٩الّ اُوب ٢ٙىًو٣ب اٖٗ٧بهٝ .١عِٔخ ػِٔبء افوٞٗ ْٜ٘ٓ ٖ٣ه اُلٖ٣
ػِ ٢ثٖ ٣ؾ ٠٤اُي٣بك ١اُن ١اٗزٜذ اُ ٚ٤هئبٍخ اُْبكؼ٤خ كٖٓ ٢وٝ ،هل
ؽٚو اُْٜبة كه ْٜ٘ٓٝ ،ٍٚٝػِ ٢ثٖ ؿبْٗ أُولٍ ٢اُقيهع ٢هأً
اُؾ٘ل٤خ ك ٢ػٖو ،ٙهوأ ػِ ٚ٤اُؾل٣شًٝ ،زت ُ ٚاعبىح ثقطٝ ،ٚعٔبٍ
اُل ٖ٣اثوا ْ٤ٛاُؼِؤ ،٢فأفن ػ٘ ٚا٧كة ٝاُْؼوٝ ،دمحم أُـوث ٢أُؼوٝف
ثـ (هًوٝى ) ،أفن ػ٘ ٚػِٔ ٢اُؼوٝ ٗٝاُوٞاكٝ ،٢كاٝك اٗ٧طبً ٢أفن
ػ٘ ٚاُطت.
ٍبكو ٓغ ٝاُل ٙكٓ ٢طِغ ؽ٤بر ٚاُ ٠اُؾغبى
الكاء كوٚ٣خ اُؾظ ُِٝلهاٍخ ك ٢اُؾوٓ ٖ٤ام رِو ٠اُؼِْ ػٖ ّٞ٤ؿ
ٌٓخ ْٜ٘ٓٝ ،ػِ ٢ثٖ عبه هللا ( اُؼٖبّ االٍلواٝ )٢٘٤٣ؽلع ّ٤ئب ً ٖٓ
اّ٧ؼبه اُزٍٔ ٢ؼٜب ٘ٛبى.
صْ ٍبكواُ ٠اُوط٘ط٤٘٤خ ٝافن اُؼِْ ػٖ ّ٤قٜب اثٖ ػجل اُـ٘٢
صْ اهرؾَ اُ ٠ثالك اُو ّٝاُ ٠اٍزبٗج ٝ ٍٞارَٖ ثبَُِطبٕ اُؼضٔبٗ٢
ٓواك ،كٞال ٙهٚبء (ٍالٗ٤ي) صْ هٚبء ٖٓو ٌُٚ٘ ،ػيٍ ػٖ ٛنا أُٖ٘ت،
كبهرؾَ صبٗ٤خ اُ ٠اُوٓ ّٝبها ً ثٔل٘٣خ (كْٓن ) كؤهبّ ثٜب أ٣بٓب ً ُو ٢كٜ٤ب
اٌُض٤و ٖٓ االؽزلبء ؽ٤ش أًوٓ ٚأِٜٛب ٝػِٔبإٛب ٝآزلؽ ،ٙٞصْ ارغ ٚاُ٠
( ؽِت) ٝ ،اُزوٓ ٠لزٜ٤ب (٣ؾ ٠٤ثٖ ىًو٣ب) اُوٝ ،٢ٓٝؽلصذ علٞح ؽلصذ
ث ٖ٤اُوعًِ ٖ٤بٗذ ٍججب ً كٗ ٢لّٜ ( ٢بة اُلٝ ) ٖ٣اػبكر ٚآُٖ ٠و ؽ٤ش
أػط ٢هٚبء ٣زؼ ِ٤ثًٝ . ٚبٕ ِ٣وت ة (هب ٢ٙاُوٚبح ).
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ًٝبٕ ّٜبة اُل ٖ٣اؽٔل اُقلبع ٢ك ٢ػٖو ٙثله ٍٔبء اُؼِْ ٤ٗٝو
أكن اُ٘ضو ٝاُ٘ظْ ،هأً أُئُلٝ ٖ٤هئ ٌ٤أُٖ٘لٍ ،ٖ٤به مًو٤ٍ ٙو
أُضَِٛٝ ،ؼذ أفجبهِٞٛ ٙع اُْٜت ك ٢اُلِي ًَٝ ،اُؼِٔبء ٝاالكثبء ٖٓٔ
أكهى ٝهزٓ ٚؼزوك ُٚ ٕٞثبُزلوك ك ٢اُزوو٣و ٝاُزؾو٣و ٝؽَٖ االْٗبء،
 ٌ٤ُٝكِ٣ ٖٓ ْٜ٤ؾن ّؤٝ ٙٝال ٣لػ ٠مُي،
عٔغ ّؼو ٙك ٢كٞ٣إ كْؼوّ ٙؼو اُؼِٔبءٝ ،هل مًود ًزت اُزواعْ
إٔ ُٓ ٚوٖٞهح ػبهٗ ثٜب ٓوٖٞهح اثٖ كه٣لٝ ،هٖ٤لح ػبهٗ ثٜب ٓؼِوخ
ًؼت ثٖ ى٤ٛو اُز ٢عؼِٜب كٓ ٢لػ اُوٍ ٍٞالحبيب المصطفى دمحم صلى
هللا عليه وسلم .
٣و ٍٞػ٘ ٚأُؾجٕ ٢بؽت اُقالٕخ :
(ٝأّؼبهْ٘ٓٝ ٙآرََِّٔٓ ٚخ ال ٓغبٍ ُِقلُ كٜ٤بّ ًَٝ ،ؼوٓ ٙلوٝع
ك ٢هبُت ا٩عبكح ٖٓٝ ،أعٞك ٙهٖ٤لر ٚاُلاُ٤خ أُْٜٞهح )
توفً فً (الماهرة ) بمصر سنة  1069هجرٌة –  1658مٌالدٌة
ولد رثاه الشاعر احمد الحموي ورثى معه صاحبهما العالم ( الشوبري)
فمال :
مضى اإلمامان فً فمه وفً أدب
الشوبري والخفاجً زٌنة العرب
وكنت أبكً لفمد الفمه منفردا ً
فصرت أبكً لفمد الفمه واألدب
ومن أجود شعره لصٌدته الدالٌة المشهورة ولد ذكرها المحبً فً
خالصته وذكر معها عنٌنٌة له اٌضا وهً لصٌدة طوٌلة منها لوله:
لدَحتْ رعو ُد البرق زنَدا

أ ْ
ض َر ْم َن أشجانا ً ووجدا
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فً فحمة الظلماء إذ
مدَّت على الخضراء بُردا
بمجمر
وأتى الشمٌك
ٍ
وعلى الؽدٌر ُمفاضة

للروض أولد فٌه ندّا
سردتْ له النسماتُ سردا

من أشهر كتبه :
* رٌحانة األلبا ترجم به معاصرٌه على نسك الٌتٌمة
* شفاء العلٌل فٌما فً كالم العرب من الدخٌل
* شرح درة الؽواص فً أوهام الخواص للحرٌري
* طراز المجالس
* نسٌم الرٌاض فً شرح شفاء الماضً عٌاض -أربع مجلدات
* خباٌا الزواٌا بما فً الرجال من البماٌا
* رٌحانة الندمان
* عناٌة الماضً وكفاٌة الراضً
* حاشٌة على تفسٌر البٌضاوي ،ثمانً مجلدات
* دٌوان األدب فً ذكر شعراء العرب
* السوانح -
* لالبد النحور من جواهر البحور  -فً العروض
* دٌوا ن شعر رلٌك
واختم بحثً بهذه الرباعٌات من شعره :
ولى زمان الصبا مع االحباب
والشٌب ٌمول – اذ دعا او صابً
صنً واحفظ امانة لً بمٌت
انً – وهللا-

اخر
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االحباب

---------------------كم عاتبنً وكم جفانً حبً
والذنب له  -حماه

ربً

ما اطٌب ما الذه من ذنب
اذ صار وسٌلة لطول العتب
-----------------------ٌاؼصن نما مهفهؾ الؽصن رطٌب
ان مال علً كان لً ؼٌر لرٌب
فً وجهن للنداء حسن نادى
ابشر بالخٌر لاصدي لٌس ٌخٌب
-------------------------المرء ٌظن دهره لد ؼٌرا
لما افنى حٌاته والعمرا
كطالراكب مركبا ٌبحر زخرا
ٌجري فٌظن ساحل البر جرى
----------------------تبا لزمان ذلة لم ٌنصؾ
فً المنع لمن بعز نفس مسرؾ
ان اضماءه فمن سراب ٌروي
او اطعم من فارغ لدر ٌعرؾ
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---------------------طه المختار من كرٌم االصل
فً الفضل له افتخار كل الرسل
نور سنا بمربه من ادب
لم ٌمش مدانٌا رلٌك الظل
----------------------------المشرب فً الوجود ان راق حال
اال بمذاق ضامىء

لد جهال

دار لبلوى وكم بها من محن
من عهد أليست لال الناس بلى

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

عبد الرحمن بن دمحم النمٌب
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هو عبد الرحمن بن دمحم بن كمال الدٌن دمحم ،الحسٌنً ،المعروؾ بابن
النمٌب أو الحمزاوي النمٌبٌ ،نتهً نسبه إلى اإلمام علً ابن أبً طالب،
وعُرؾ بابن النمٌب ألن أباه كان نمٌب األشراؾ فً بالد الشام ،وكان
عالما ً محمما ً ذا مكانة سٌاسٌة واجتماعٌة ودٌنٌة .
1048
ولد بمدٌنة ( دمشك ) فً ؼرة رجب االصم سنة \
هجرٌة 1638 -.مٌالدٌة فً اسرة كانت لها مكانة عظٌمة فً دمشك .
وتلمى العلوم واالداب على ٌد ابٌه واساتذة عصره فكان محدثا وتعلم
الفمه فكان فمٌها على المذهب الحنفً وشاعرا مجٌدا  .واستكمل اال ّط الع
على مختلؾ أنواع العلوم واللؽة واالدب ،
وأتمن الفارسٌة والتركٌة وهو ابن عشرٌن سنة ،ومال إلى اإلنشاء ونظم
الشعر فبرع فٌهما ،حتى صار من أعالمهما ،ولد وصؾ شعره بؤنه كثٌر
الصور ،بعٌد التشابٌه ،عجٌب النكات ،ضمنه  -كما كان ٌصنع الشعراء
فً عصره  -كثٌرا ً من المعمٌات واأللؽاز ،وكان فً شعره ٌجمع بٌن
جزالة اللفظ وجمال التركٌب وؼزارة المعانً المستمدة من محفوظه
الشعري والنثري الكبٌر حٌث كان حافظا لكثٌر من شعر شعراء العربٌة
االفذاذ .
ػجل اُوؽٖٔ اثٖ اُ٘و٤ت ُ ٚكٞ٣إ ِٓ ُٚٝ ،ؾٔخ ؿ٘بئ٤خ كٓ ٢ئخ ٝرَؼخ
ػْو ث٤زبً ،عٔغ كٜ٤ب أٍٔبء أػالّ اُـ٘بء اُولٝ ْ٣أٍٔبء أُِٞى ٗٝلٓبئْٜ
ٝعٞاهٝ ْٜ٣ه٤بٗٝ ،ْٜاهزوة كٜ٤ب ٖٓ كَِلخ اُْبػو اُلبهٍ ٢أُؼوٝف
ػٔو اُق٤بّ ًٝنُي ٗظْ ك ٢أُّٞؾبد ٝك ٢كٞ٣اٗ ٚػلك ٜٓ٘ب .
سافر الى المسطنطٌنٌة صحبة والده وتلمى دروسا فٌها ثم عاد
الى (دمشك ) ثم سافر الى مكة المكرمة الداء فرٌضة الحج واستؽل
وجوده هنان فدرس الحدٌث على اٌدي علماء الحدٌث فً مكة المكرمة
والمدٌنةالمنورة.
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ولما عاد الى دمشك تكرر سفره الى المسطنطٌنٌة دار الخالفة للدولة
العثمانٌة ثم تولى النٌابة الكبرى للتدرٌس فً دمشك ثم اصبح بعد
وفاة والده نمٌبا لالشراؾ فٌها .
ولد لال احدهم فٌه :
مذ نوه بالفضل لسان االكوان
فً حوزة دولة البدٌع العرفان
نادى بالشكر مستزٌدا –ارخ
ٌمن الفتٌا باه لعبد الرحمن
توفً بدمشك سنة  1081هجرٌة –  1670مٌالدٌة له دٌوان مطبوع
لٌل ان والده جمعه بنفسه .
ٌتمٌز شعره بانه كثٌر الصور ،بعٌد التشابٌه ،رابع النكات ،ضمنه -
كما كان ٌصنع الشعراء فً عصره  -كثٌرا ً من المعمٌات واأللؽاز ،وشعره
ٌجمع بٌن جزالة اللفظ وجمال التركٌب وؼزارة المعانً المستمدة من
محفوظه الشعري والنثري الكثٌر ٌمول:
دمثه
ب
عون ت ُ ِ ّ
فاع َمـد إلى لال ِ
ٍ
شبت ُمبتن
وافِرغ به أي معنى ِ
نظم فً اؼلب األؼراض الشعرٌة منها المدح ومنه مدحه
لشخصٌات عصره االجتماعٌة والسٌاسٌة و كذلن المدابح النبوٌة.وتعد
المطارحات والحوارٌات الشعرٌة من األؼراض التً تطرق إلٌها الشاعر،
فله كثٌر من المصابد المتبادلة بٌنه وبٌن شعراء زمانه ومنها ما كتبه
أٌضا ً إلى بعض األدباء ،وربما تعدى ذلن إلى مطارحات خٌالٌة رمزٌة
فً لصابد ٌخاطب فٌها حمامة أو شحروراً ،وكذلن نظم الحوارٌات
نثرٌة شعرٌة طرٌفة منها نبعة الجنان و حدٌمة الورد و الممامة
الربٌعٌة  .وؼٌرها فمن شعره الؽزلً :
سمحت بعد لولها لفإادي
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ت
ذُب أسى ٌا فإادَه وتفت َّ ِ
ونجا الملب من حبابل هجر
نصبتها لسٌره ثم حلت
ومن الحكمة لوله :
كؤن الدهر فً خفض األعالً
اللبام
وفً رفع األسافلة
ِ
فمٌه عنده األخبار صحت
اللبام
بتفضٌل السجود على
ِ
ومن شعره فً وصؾ الطبٌعة الدمشمٌة وجمالها الرابع ٌمول:
سمى هللا اٌاما بؽوطة ج ّلك
الى ارضها المٌثاء مسري تفرجً
الى تلعات السفح لاسٌونها
مدارج داري الصبا المتارج
الى مرجها الموشى ؼب سمابه
الى روضها االحوى االؼن المدبج
واختم بحثً بهذه المماطع الجمٌلة من شعره:
ٌامرتهن الهوى ولما ذلته
هل تحفظ عهده ولد مزلته
كم نطك طرؾ مٌل لوى
لو كنت ممٌدا لما اطلمتنه
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----------------------ٌامدعً الحب اما حممته
ان الكتمان شرط ما لد ذلته
لم تطلك الدمع واله مرتهن
لو كنت ممٌدا لما

-----------------------------------------
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اطلمته

شهاب الدٌن ابن معتوق الحوٌزي

هو السٌد شهاب الدٌن بن أحمد بن ناصر بن حوزي بن الوي بن
حٌدر بن المحسن من ذرٌة االمام موسى بن جعفر (الكاظم ) رضً هللا
عنهم وكنً( ابن معتوق ) ولم ٌكن فً آبابه من اسمه معتوق بل كان
ابنه اسمه (معتوق) ولد جمع دٌوانه الشعري فمٌل دٌوان ( ابً معتوق)
بمرور الزمن ؼٌّر دٌوان ( ابً معتوق ) لٌمال دٌوان (ابن معتوق ) النها
اسهل لفظة على اللسان واسلس .
ولد فً البصرة ولٌل لرب هور( الحوٌزة ) لرب البصرة عام
1025ه جرٌة  1616 -مٌالدٌة .وفً البصرة تعلم وتؤدب  ،ولال الشعر
وأجاده  ،وكان فً نشؤته فمٌرا  ،فاتصل بالسٌد (علً خان ) أحد أمراء
البصرة من لبل الدولة الصفوٌة اإلٌرانٌة  ،وكانت ولتذان تملن العراق
رلٌك ،وأكثرمن مدحه فً شعره وعلى آل بٌته
ا
والبحرٌن  ،ومدحه مدحا
فؽمره باحسانه وٌمتاز شعره بالرلة وكثرة االستعارات والتشبٌهات
والتورٌة .
وفً مدحه ٌمول :
أ َ ْل ُم ْلنُ ِجٌ ٌد أ َ ْنتَ ِح ْلٌَة ُ نَحْ ِر ِه
س ٌم أ َ ْنتَ َجنَّة ُ ُخ ْل ِد ِه
َوا ْل َمجْ ُد ِج ْ
ص ٌَ ِام َو ِف ْط ِر ِه
ُه ِنّبْتَ فً ِعٌ ِد ال ِ ّ
أبدا ً
َ
ولابلن الهال ُل بسعد ِه
العٌ ُد ٌو ٌم فً َّ
مان وأنتَ للـ
الز ِ
إسالم عٌد ًٌ لم تزل من بعد ِه
ِ
جمع دٌوانه ولده السٌد معتوق والذي اشتهر باسمه والصواب
دٌوان (أبً معتوق) ألنه لٌس فً آبابه و أجداده من اسمه معتوق ،نعم
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كان ٌكنى بؤبً معتوق فكؤنه كان ٌسمى فً األصل دٌوان أبً معتوق ثم
لٌل ابن معتوق ألنه أخؾ على اللسان كما جاء فً كتاب محسن األمٌن
(أعٌان الشٌعة) وكتاب األنوار .
ولد استهل لصابد دٌوانه فً مدٌح النبً الحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص
مطلعها:
هذا العمٌك وتلن ثم رعانه
فؤفرج لجٌن الدمع من عمٌانه
ولد نظمها فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة اثاء وجوده فٌهما
ومنها هذه االبٌات:
أ ّملت فٌن وزرت لبرن مادحا ً
ألفوز عند هللا فً رضوانه
عب ٌد أتان ٌموده حسن الرجا
حاشا ندان ٌعود فً حرمانه
فالبل إنابته إلٌن فإنه بن
ٌستمٌل هللا فً عصٌانه
فاشفع له وآلله ٌوم الجزا
ولوالدٌه وصالحً إخوانه
صلى اإلله علٌن ٌا مولى الورى
ما ّ
حن
مؽترب الى أوطانه
ٌ
وكان كثٌر االعتناء بمصابده وتهذٌبها وتنمٌحها حتى تصبح محكمة
البناء لوٌة السبن واضحة المعانً وكان أبرز ما ٌمٌزها هو طول النفس
عنده والممدمات الطوٌلة فٌجٌدها .
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استؽرلت مدابح الرسول الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأهل بٌته
الكرام الطاهرٌن الجزء األكبر من دٌوانه ومن هذه المصابد لصٌدة
تجاوزت المبة بٌت عارض بها لصٌدة (البوصٌري) المشهورة بالبُردة
لال فٌها:
ٌا جٌرة البان ال بنتم وال برحت
الدٌم
تبكً علٌكم سرورا ً أعٌن
ِ
وال إنجلى عنك ُم لٌل الشباب وال
أضم
أفلت ُم ٌا بدور الحً من
ِ
وحرمه
ما أحرم النوم أجفانً
ّ
الحرم
إال تؽٌّبكم ٌا حاضري
ِ
ؼبتم فؽٌّبتم صبحً فلست أرى
إال بماٌا المت فً هوى لممً
مر فً محبتكم
صبرا ً على كل ٍ ّ
ٌا أملح الناس ما أحلى بكم ألمً
رفما ً بصب ؼدت فٌكم شمابله
بالمدم
مشمولة منذ أخذ العهد
ِ
حلٌؾ وجد إذا هاجت بالبله
بالنؽم
ناجى ال َحمام فداوى الؽم
ِ
مر ذكرك ُم
ٌشكو الظما فإذا ما َّ
والعلم
أنساه ذكر ورود البان
ِ
وله عدة لصابد فً مدح أمٌر المإمنٌن علً بن ابً طالب رضً
هللا عنه منها جٌمٌته الشهٌرة مطلعها:
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خلط الؽرام الشجو فً أمشاجه
فبكى فخلت بكاه من أوداجه
الى أن ٌمول:
نور مبٌن لد أنار دجى الهدى
ظلم الضاللة فً ضٌاء سراجه
أمطرته بسحابة سمٌتها خٌر
الممال وضاق فً أمواجه
وأبنت فً نكت البٌان عن الهدى
فؤرٌتنا المطموس من منهاجه
وكذان منتخب من التفسٌر
لم تنسج ٌدا أحد على منساجه
وله لصٌدة من عجابب نظمه تمرأ من االمام اومن الخلؾ اومن
اي مولع فالمعنى والبحر فٌها ال ٌتؽٌر وهً من االلؽاز الشعرٌة التً
ظهرت فً ذلن الولتٌ.مول فٌها :
علً نجم السهى فلكٌات مراتبه
مؤوى السنانٌر إذ ٌسمو على زح ِل
لٌث الشرى لبس تهمى أنامله
ؼٌث الندى مورد أشهى من العس ِل
ك تبدو كواكبه
بدر البها أف ٌ
شمس الدنى صبح لٌل الحادث الجل ِل
طود النهى عند بٌت المال صاحبه
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سمط الثنا زٌنة األجٌال والدول
وله شعر رلٌك فً عتاب أحد أوالده وكان لد خاصمه وأراد
السفر فمال :
جعلتن بالسوٌدا من فإادي
ومن حدلً فدٌتُن بالسوا ِد
هوٌتن واصطفٌتن دون رهطً
وأوالدي فكنت من األعادي
جهلت أبوتً وجحدت حمً
ولابلت المودة بالعنا ِد
أتنسى حسن تربٌتً ولطفً
وما سبمت إلٌن من األٌادي
رجوتن كالعصا ألوان شٌبً
ومعتمدي إذا مالت عمادي
وإن كسرت ٌد الحدثان عظمً
ترى منه بمنزلة الضما ِد
ولست أخال فٌن ٌخٌب ظنً
وٌخطا سهم حدسً واجتهادي
ً تعطؾ ٌا حبٌبً
عسان عل ّ
وتهجر ما تروم من البعا ِد
ومن رلٌك ؼزله لوله :
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ولً لمر منٌر ضاع منً
بنمطة خاله المسكً نسكً
تمبؤ بالظالم ألجل خذلً
وعمم بالصباح ألجل هتكً
كما اشتهر شاعرنا بنظم الموالٌا و البند والسلسلة – وه ي من
الفنون الشعرٌة الشعبٌة المستحدثة – وأبدع فٌها
لال عنه ضامن بن شدلم صاحب تحفة االزهار :
(كان سٌدا ً جلٌالً ،حسن األخالق ،كرٌم األعراق ،فصٌحا ً أدٌبا ً شاعرا ً )
وذكره البستانً فً دابرة المعارؾ االسالمٌة فً الجزء
العاشرصفحة\ 589لابال :
(كان من أعٌان المرن الحادي عشر وكان له شعر رلٌك وشعر منسجم).
توفً ابن معتوق بمدٌنة البصرة مسمط راسه فً شهر شوال من
عام 1087ه جرٌة  1676 -مٌالدٌة اثراصابته بالفالج .
ومن روابع شعره هذه االبٌات :
اح ُ
ٌن ا ْل ِعذَ ِار ِب َو ْر ِد ِه
نَ َبتَتْ َر ٌَ ِ
زمردها عمٌمة ُ خ ّد ِه
فكسا
ّ
وبدا فال َح لنا الهال ُل بتاج ِه
فمر بنا
المضٌب ببرد ِه
ُ
وسعى َّ
مرهؾ جفن ِه أو ما ترى
واست َّل
َ
بصفاء وجنتٌ ِه خٌا َل فرند ِه
ِ
فؽورت
وسرت
طرنٌ ِه ّ
أساور ّ
ُ
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الخصر منهُ وأنجدت فً نهد ِه
فً
ِ
س ُمهُ فَش ََّولَ َنا
َو ْافتَ َّر َم ْب ِ

سنَا
َ
ب َو ِو ْر ِد ِه
ٌك إِلَى ا ْلعُذَ ٌْ ِ
ق ا ْلعَ ِم ِ
بَ ْر ِ

الرشا الّذي بكناس ِه
روحً فدا ّ
أَبَدا ً ت ُ َظ ِلّلُهُ

س ِد ِه
سنَّة ُ أ ُ ْ
أَ ِ

ت النصا ُل بطرف ِه
سب ِ
ً تك ّ
ظب ٌ
شرفا ً إذا انتسبت لفتكة ِ ج ّد ِه
َح َ
ازتْ نَ َ
الربَا
ارة ُ َخ ّد ِه َر ْو َ
ض ُّ
ض َ
فثنت شمابمها أعنّة ٌ رند ِه
ش ُر ا ْلـ
س َطتْ َ
الر َماحِ َمعَا ِ
َو َ
ب ِّ
علَى َح ْر ِ
أؼصان فانتصرت بدولة ِ ل ّد ِه
ِ
الو َ
ؼى ِم ْن لَحْ ِظ ِه
لِ ْر ٌن أ َ َ
ش ُّد لَدَى َ
نبالً
َ
صارم من ص ّد ِه
وأفتن
ٍ
ب ِفً ِكنَانة ِ نَ ْب ِل ِه
فَال ُّ
ْب ت َ ْؽ ُر ُ
شه ُ
ق فً دجنّة ِ ؼمد ِه
والفجر ٌشر ُ
ُ
وس كَؤَنَّهُ
تَه َْوى ُم َهنَّ َدهُ النُّفُ ُ
س ِم َر ْع ِد ِه
ق تَؤَلَّ َ
َب ْر ٌ
ك ِم ْن َم َبا ِ
وتو ُّد أسهمهُ
الملوب كؤنما
ُ
صٌؽت نصا ُل نبال ِه من ِورد ِه
س ُ
س َم َ
س ْر ِج ِه
ٌَ ْ
ان ِب َ
طو فٌَُش ِْه ُدنَا ال ِ ّ
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والبدر مكتمالً بنثرة ِ سرد ِه
ُ
جنان وصال ِه
فإلى َم ٌطمع فً
ِ
َخلَ ٌد ت َ َخلَّ َد فًِ َج َهنَّ ِم بُ ْع ِد ِه
ُ
ٌإمن راحة ً من حبّ ِه
ومتى
شمَّة َ َوجْ ِد ِه
ؾ ٌُ ِك ِلّفُهُ َم َ
َدنِ ٌ
ور فَجْ ِر َج ِبٌنِه
ك كَافُ ُ
َو ُممَ ْر َط ٍ
ك عنهُ
عنبر جعد ِه
ٌنش ُّ
َ
اظرا ً
ُمت َ َمنِّ ٍع ِل ْلفَتْ ِن َج َّر َد نَ ِ
بصارم هند ِه
حرست لالبدهُ
ِ
والؽرب لد ألمى على
بادرته
ُ
َو ْر ِد األ َ ِصٌ ِل َر َما َد ِمجْ َم ِر نَ ِ ّد ِه
واللٌ ُل لد سحبت فصو َل خمارها
ذوابب هند ِه
لٌالهُ وانسدلت
ُ
لَ َّما َولَجْتُ ِإلٌَ ِه ِخدْرا ً َ
ض َّم فً
جنبات ِه صنما ً فتنتُ بورد ِه
منظر ورد ِه
راق
زنظرتُ وجها ً َ
ُ
وشهدتُ ثؽرا ً
طاب مور ُد شهد ِه
َ
ً مسلّما ً
نهض الؽزا ُل منهُ إل َّ
وطوفنً الهال ُل بزند ِه
فزعا ً ّ
كؤس مدامة
ٌزؾ إلً
وؼدا
ُّ
َ
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ؾ النَّوا ُل َوالَ ا ْهتَدَى
لَ ْوالَهُ َما ع ُِر َ
ار ٌَ ِزٌ ُد الما ُء َح َّر لَ ِهٌ ِب َها
نَ ٌ
لَ َّما ٌُ َخا ِل ُ
ج ِببَ ْر ِد ِه
ط َها ا ْل ِم َزا ُ
ت ا ْل َخ ِلٌ َل َو َخا َطبَتْ
ش َْم َطا ُء لَ ْد َرأ َ ِ
ت المسٌ َح بمهد ِه
موسى وكلّم ِ
ح فلو ولجت بؤحشاء الدّجى
رو ٌ
بالفجر طلعة َ عبد ِه
لتلمّبت
ِ
فَ َظلَ ْلتُ َط ْورا ً ِم ْن َخالَعَة ِ َه ْز ِله
أجنً العمو َد وتارة ً من ج ّد ِه
ك ال ُّد َج ى َوت َ َولَدَّتْ
َحت َّى َجلَتْ َ
شفَ َ
ً ِ اللٌ ِل شعلة ُ زند ِه
فً أبنس ّ
عٌش تملَّص ظلّهُ
ٌا حبّذا
ٌ
س َم َح َّ
الز َم ُ
ان بِ َر ِ ّد ِه
َه ٌْ َهاتَ أ َ ْن َ
هلل مؽنى ً بالٌمامة ِ عاط ٌل
ِ
خل َع الؽما ُم علٌ ِه حلٌة عمد ِه
العمٌك وباعدت
ً
وسمى الحٌاح َّ
ِ
جوهر ل ّد ِه
األعراض
بعروضها
ُ
َ
ب ا ْلبَ ْل َوى
َوؼدَا ا ْل ُم َح َّ
اص َ
ص ُ
ب َح ِ
َوال َ خفرت عهاد ِ ّ
العز ذمة عهد ِه
ٌِم َو َجا َد َها
َرعٌْا ً ِل َمؤْل ِف َها ا ْلمَد ِ
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الكرٌم برفد ِه
منصور
ابن
ُّ
َ
ِ
كؾ ِ
بركاتُ البرح العال بوجود ِه
ُ
الزمان بفمد ِه
فرحا ً وال فج َع
سـ
ضار فَؤ َ ْؼ َر َ
بَحْ ٌر ت َ َدفَّ َ
ق ا ْل َ
ك بِالنُّ ِ
زاخر م ِ ّد ِه
ـب َع
َ
ِ
البحار بل ّجِ
النسور إذا ؼزا
أس ٌد تشٌّعه
ُ
َحت َّى َوثِ ْمنَا أَنَّ َها ِم ْن ُج ْن ِد ِه
سدَا ِد ِه
لَ ْو َرا َم ذُو ا ْلمَ ْرنَ ٌْ ِن بَ ْع َ
ض َ
ج َ
س ِ ّد ِه
ض ٌَا ُج و ٌ
ؼدا ً ِم ْن َ
لَ ْم ٌَ ْم ِ
أ َ ْو َح َ
از لُ َّوتَهُ ا ْل َك ِلٌ ُم لَ َما َدعَا
هارونه ٌما ً لشدّة ِ عض ْد ِه
َ
ٌ
مبارن ع ّم ِه
ٌرٌن ندى
ملن
ِ
وعفاؾ والد ِه وؼٌرة َ ج ّد ِه
َ
عرؾ النَّوا ُل وما اهتدى
لواله ما
َ
س َإا ِل ِإلَى َمعَا ِل ِم نَجْ ِد ِه
أ َ ْه ُل ال ُّ
ُ
الرحمن منّه بماج ٍد
صنا
لد خ ّ
و َّد الهال ُل حلو َل هامة ِ مجد ِه
أفنى وأؼنى بالشّجاعة ِ والنّدى
فمماتنا وحٌاتنا من عند ِه
سحْ ِب ِه
الر ْز ُ
ق ٌُ ْر َجى ِم ْن َم َخا ٌِل ُ
ِّ
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صواعك رعد ِه
والموت ٌخشى من
ِ
ٌَجْزي الَّذِي ٌُ ْهدِي ا ْل َمدٌِ َح ِب ِب ِ ّر ِه
كروا ً فٌعطً وسمه من م ّد ِه
صلَ َحة ٌ لَهُ
ً ا ْلعَد ّ ُِو َ
علَ ٌْ ِه َم ْ
بَ ْؽ ُ
والمسنُ تصلحهُ مفاس ُد ض ّد ِه
علَى األ ُ َم ِم ا ْل ُخ ُ
وب َو َمانَشَا
َه َج َمتْ َ
ط ُ
س ٌْ ُر بِمَ ٌْ ِد ِه
ب األ َ ِ
ذَ َه َبتْ َك َما ذَ َه َ
لابم سٌف ِه
فالحتؾ ٌهج ُم
َ
ُ
فوق ِ
ص ْعدَة ِ ِب ْن ِد ِه
َوالنَّص ُْر ٌَ ْخ ِد ُم تَحْتَ َ
لنصت ثعالبهُ البزاة َ وصادتْ الـ
أس َد الكماة َ لشاع ٌم من جرد ِه
َم َ
ت ا ْلـ
ازال ٌُ ْع ِطً الد َُّّر َحت َّى َخافَ ِ
ـشهب الدّراري من مساب ِل وفد ِه
ُ
ٌر نَحْ َو ا ْل َمجْ ِد َحت َّى َظنَّهُ
َو ٌَ ِ
س ُ
ع ِ ّد ِه
امعا ً فًِ َ
نَه ُْر ا ْل َم َج َّرة ِ َط ِ
مفخر إال ولد
هل من فرٌسة ِ
ٍ
ب َو ْر ِد ِه
ش َبتْ ُحشَا َ
نَ ِ
شت ُ َها ِب َم ْخل ِ
اظ ِم فَ ْ
فَ َ
ض ِل ِه
ض َح ا ْلعُمُو َد نِ َظا ُم نَ ِ
ناتر نم ِد ِه
ضار ُ
وسما النّ ُ
نثار ِ
ٌض فَ ُز ٌّنَتْ
ص ْؽتُ ا ْلمَ ِر َ
لَ َم ٌر ِب ِه ُ
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ق نظمً فً أهلّة ِ حمد ِه
آفا ُ
اظ ِري
سنَتْ ِب ِه َحا ِلً فَ َوا َ
ص َل نَ ِ
َح ُ
طٌب الكرى وجفتهُ زورة ُ سهد ِه
ُ
فهو الذي بنداهُ أكبتَ حاسدي
اب ُم ْه َجتَهُ ِب ِجذَ ْوة ِ ِح ْم ِد ِه
َوأَذَ َ
الر ْك ُن الَّذِي لَ ْد ش ِ ُّرفَتْ
ٌَا أٌَُّ َها ُّ
تٌمن لصد ِه
ك ُّل البرٌة ِ من
ِ
طلب العال
والماج ُد البط ُل الذي
َ
ق صهوة ِ جد ِه
فسرى إلٌ ِه فو َ
تنصؾ الدنٌا ولتن بنفسها
لو
ُ
َ
وفدان آد ُم فً بمٌة ِ ولد ِه
األلدار نافذة ً بما
ت
ال زال ِ
ُ
عن ّ
الز ُ
تنوي ومت ّ َ
مان بخلد ِه

***************************
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علً المادري الكٌالنً

هوالسٌد علً ابن ٌحٌى بن أحمد بن علً بن أحمد بن لاسم
الكٌالنً المادري الحموي شٌخ السجادة المادرٌة بمدٌنة (حماة ) و فً
الشام .
ولد بمدٌنة (حماه ) بالشام فً لٌلة الجمعة بعد طلوع الفجر فً
أواسط رجب سنة\  1040أربعٌن وألؾ للهجرة –  1634مٌالدٌة
وٌذكر أن والده فً لٌلة والدته رأى فً منامه ج ـده الشٌخ عبد المادر
الكٌالنً رضً هللا عنه وفً ٌده مصباح ٌضا فمال له :
(ٌا ٌحٌى خذ علً )
وأعطاه المصباح فؤستٌمظ لبٌل الصبح فرأى زوجته جالسة
وخادمتها ٌمظتان ولم تناما تلن اللٌلة فمال لها:
ا
 لد رأٌت جدي الشٌخ عبد المادرالكٌالنً فً منامً فصدلً بما ألولهوال تشكً رأٌته وبٌده مصباح ٌضا ولال لً ٌا ٌحٌى خذ علً  .فإن
أتٌت بمولود نسمٌه علً وأنت والجارٌة حوامل فعسى أن تسبمٌها .
فؤجابته الجارٌة بالمول :سٌدي لد سبمت ستً إلٌه ومن أول اللٌل لد
طرلها المخاض وهذا أوان الوالدة ثم مكثت زوجته ؼٌر بعٌد ووضعته
صبٌحة ذلن الٌوم واسمٌاه (علً ) وكان حما مصباحا ٌنٌر الظالم وسٌد
وجوده
وحصورا ومن الصالحٌن فنشؤ صالحا ً متعبدا ً ولرأ المرآن الكرٌم
ّ
واشتؽل بمراءة العلوم الدٌنٌة والدنٌوٌة وأخذها وتلمى علوم اللؽة
العربٌة واألدب والبالؼة والفمه والمنطك والتصوؾ وأجازه جماعة من
المشاٌخ األجالء فً الحدٌث وؼٌره وكان مكبا ً على تحصٌل العلوم
والحمابك فاجتهد فً التناص شوارد الدلابك محبا ً ألرباب الكمال محبوبا ً
لدى الخاص والعام وبالجملة فمد كان أوحد زمانه ذكاء وسناء وعمالً
وفضالً وظرفا ً ولطفا ً وأدبا ً مع حسن ورع وعفة ونجابة ودٌانة واعتدال
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خلك وخلك وكان شاعرا مبدعا وهذا ما سار علٌه ابناء هذه العابلة
وعلماإها ومما لٌل فٌه:
لمد طالت خطاه إلى المعالً
وسار لنٌلها سٌر الجواد
فما للفخر ؼٌر عاله باب
وال للمجد ؼٌر سناه هادي
محل ما ارتمى أحد إلٌه
وال حظٌته همة ذي ارتٌاد
ثم توجه للحج وهو صبً دون البلوغ فً صحبة والدته وابن
عمه الشٌخ عبد الرزاق فً سنة \ 1646 - 1052مٌالدٌة واختتن
فً المدٌنة المنورة واتفك أنه رأى فً منامه النبً الحبٌب المصطفى
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً الحرم النبوي الشرٌؾ لبل أن ٌحج وحوله جماعة فمال
له ملسو هيلع هللا ىلص ٌ( :ا علً نحج ) .
فً سنة  1070هجرٌة  1665 -مٌالدٌة تولى نمابة األشراؾ
ب(حماة) و(حمص) ولد ارخ ذلن الشٌخ ٌحٌى الحورانً فمال :
لما تصدر فً النمابة أرخوا
سعد النمابة فً علً الكٌالنً
واصبح نمٌبا لالشراؾ فً المدٌنتٌنً .
وفً سنة \  1082هجرٌة  1677 -مٌالدٌة توفً ابن عمه الشٌخ
إبراهٌم ابن الشٌخ شرؾ الدٌن شٌخ السجادة المادرٌة فً الشام فاصبح
الشٌخ (علً ) شٌخا للسجادة المادرٌة فً البالد الشامٌة فؤلام بها على
أحسن لٌام وأتم نظام وسلون تام كؤسالفه وآبابه الصالحٌن من الامة
األذكار ولراءة األوراد فً العشً واألبكار والباس الخرلة الصوفٌة فً (
الطرٌمة المادرٌة ) وسلون الطرٌك والدعاء إلى هللا على بصٌرة وتحمٌك
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وتربٌة المرٌدٌن وارشاد الطالبٌن واكرام الضٌوؾ والواردٌن واطعام
الطعام واكرام من لصدهم والزابرٌن .
وفً سنة \  1090تسعٌن وألؾ هجرٌة  1686 -مٌالدٌة لدم
دمشك ٌرٌد الحج ثانٌة هو وعٌاله وأوالده وأتباعه وخدامه ؾاستمبله أهل
دمشك وأعٌانها من المشاٌخ والعلماء واالجناد بمزٌد التولٌر
واالحترام وكان والً دمشك الوزٌر( عثمان باشا ) فاستمبله بالتبجٌل
واالكرام وكان لاضً دمشك ( مصطفى األنطاكً ) وكان أمٌر الحج
(خلٌل باشا ابن كٌوان) فً ذلن الولت ثم سافر الى الحج  .ولد لال فً
دمشك:
لاسوا حماة بجلك فؤجبتهم
هذ ا لٌاس باطل وحٌاتكم
فعروسنا ما مثلها فً شامنا
شتان بٌن عروسنا وحماتكم
سافر الى (طرابلس) الشام وإلى( حلب) مرات عدٌدة وكان اٌنما
ٌتوجه له مزٌد من التبجٌل واالحترام .
ولد انشؤ فً داره دٌوانا ٌجتمع فٌه االدباء والشعراء واصحاب
العلم والفمه واللؽة تلمى فٌه المصابد ودروس فً اللؽة والثمافة
ولصابد مطولة وموشحات وازجال ودو بٌت ومن ذلن ابٌاته التً
كتبها الى أخٌه الشٌخ إبراهٌم حٌن كان ببؽداد حٌث كان متولٌا لنمابة
االشراؾ فٌها ومطلعها:
ٌا عربٌا ً حلوا ً حمى الزوراء
انتموا داء علتً ودوابً
لد فرلتم ما بٌن جسمً وللبً
حٌن فارلتكم وعز لمابً
من ألاصً الحشا سلبتم فإادي
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ورلادي من مملة لرحاء
فؤنعموا لً برد عٌنً لعلً
أن أرى طٌفكم محل ؼفابً
إن نؤٌتم عن العٌون دنٌتم
من ضلوعً وداخل األحشاء
كان عهدي بالصبر حٌن رحلتم
أحسن هللا باصطباري عزابً
ال وٌوم النوى وحال المعنى
حاضر ؼابب عن األحٌاء
هان بل أهون الهوان المناٌا
عنده بعد فرلة الخلطاء
حٌن ساروا وخلفوه صرٌعا ً
وٌجٌب السإال

باالٌماء

ذكر كم لوته ووصؾ حال كم
شربه دابما ًً مكان الماء
لٌس ٌدري بما به من بعاد
من سمى الخلٌل رب الوفاء
االمام الهمام علما ً وفضالً
ومزاٌاه جاوزت احصابً
وكتب إلى جده العارؾ باهلل الشٌخ مراد ٌمول :
226

لما تركت له المراد

ؼدوت محبوبا ً مراد

وفرؼت منن وما ترٌد

فصرت مخطوبا ً تراد
فً الكون رابد ما أراد

ورتعت فٌاح الرضى
صرفت فٌه خلٌفة

عنه به فردا ً أحاد

ٌا وارثا ً هدى أحمد

فً الفرق أوفى االتحاد

ٌا عٌن هذا الولت شٌخ

الكل ٌا شٌخً مراد

هذا على المادري ٌرجو

الهدى من خٌر هاد

وأن ٌكون بخاطر ال

مولى ممٌم بال ارتداد

حاشان رد الطالبٌن

الممفرٌن من الرشاد

فاسلم ألرباب الملو

ب هنا وفً ٌوم المعاد

ولد مدح الشرٌؾ( سعد بن زٌد ) شرٌؾ مكة المكرمة بمصٌدته
البابٌة وٌهنٌه بالعٌد السعٌد فمال:
وتالفانا الحبٌب

عطؾ الؽصن الرطٌب
أنجز الوعد الحبٌب

وانجلت عنا الكروب

وتالفانا بوصل

نمطة الهجر ٌذٌب

وتلمانا بوجه

فٌه ماء ولهٌب

حمد الضدٌن فٌه

إن هذا لعجٌب

إن بدا تشرق منه

الشمس أو ند تؽٌب

ورد خدٌه نصٌبً

هل لنا منه نصٌب

ذو لوام سمهري

لٌس ٌحكٌه لضٌب
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فإذا ما ماس تٌها ً خجل الؽصن الرطٌب
وبلوح الصدر رما ن وفً فٌه الضرٌب
جاوز الحد بظلم ال خصر ردؾ بل كثٌب
ولد ؼاب الرلٌب

حبذا لٌلة ضمتنا

أنا والمحبوب والشمع وكاسات وكوب
رٌمه راحً وكاسً ثؽره األلمى الشنٌب
سه نمل وطٌب

لً بدر اللفظ مع أنفا
وبجٌد جإذري

منه ٌرتاح الكبٌب

فإذا أمكنت الفر

صة أجنً وأتوب

بل عفاؾ وبمدحً سعد تنجاب الخطوب
ولما أخذت النصارى بنو األصفر ( بلؽراد ) واستردها الصدر
االعظم مصطفى باشا الوزٌر ( ابن الكبرٌلً) كتب إلٌه الشٌخ علً
الكٌالنً لصٌدة طوٌلة ٌهنٌه فٌها بالنصر المإزر نذكر منها هذه
االبٌات لال:
تنفس الدهر والعٌش الكدور صفا
والولت طاب فاسدي للنفوس صفا
وأصبح الكون منه الثؽر مبتسما ً
ٌجلً نضٌر عروس زانها صلفا
أضحى الزمان جدٌدا ً مثل عادته
فً أعصر الراشدٌن السادة الخلفا
لسط وعدل وانصاؾ وأمن على
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دم ودٌن ومال الت حٌن جفا
من بعد هول وارجاؾ وبإس لسً
والخطب عم عوام الناس والشرفا
وصال صابل أهل الشرن مشتمالً
بالمة البؽً والعدوان ملتحفا
ؼرورهم ؼرهم والؽدر أو ؼلهم
فجاوز الحد جٌش الخزي مذ رجفا
عتوا عتوا ً شدٌدا ً فً الدٌار ولد
عاثوا فسادا ً ومالوا مٌلة العرفا
نفوسهم حدثتهم بالمحال لما
ظنوا بماء ظالم الفكر منعكفا
وإن ما اختلسوا بالؽدر من نشب
ٌبمى لهم خوالً هٌهات بل أسفا
وما دروا إن شمس الدٌن أشرق من
مطالع العز ٌمحو نوره السدفا
إذ جاإا من فولنا جهرا ً وأسفلنا
ومن امام ومن اٌماننا ولفا
وزاؼت أبصار أهل الدٌن وارتبكوا
وزلزلوا جزعا ً والشهم ما ولفا
فثبت هللا منا عصبة صدلت
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بمصطفى الصدر محًٌ عدل من سلفا
مجدد الولت حامً الدٌن من شعث
مإثل المجد شاد العز والشرفا
بالعلم والحلم والرأي السدٌد وبال
تموى وبالعزم فً حزم وحسن وفا

توفً شاعرنا الشٌخ السٌد علً المادري الكٌالنً بمدٌنة (حماة )
فً ٌوم الخمٌس الثامن من ذي المعدة سنة \  1113هجرٌة 1708 -
مٌالدٌة ودفن فً الزاوٌة الفولانٌة بالممبرة الخاصة بمشاٌخ السجادة
المادرٌة فً ( حماه ) .
الشٌخ علً الكٌالنً شاعر مجٌد لال الشعر فً المدح والؽزل
والوصؾ الحكمة واؼلب الفنون الشعرٌة كما نظم الشعر العمودي و
الزجل والدوبٌت والموالٌا وحسب ظروؾ االدب فً عصره فكان مجٌدا
فٌها .
ٌتمٌز شعره بسهولته المعهودة ببساطته حتى وكانه السهل الممتنع
ولد اوردت بعض لصابده فً المدح .
ؾكان له شعر فٌه من ( الدو بٌت) منها :
الخد نمً الورد ما فٌه نبات
والثؽر شهً الورد ما فٌه نبات
هل ٌسمح بالوصل لصب دنؾ
بالرؼم عن الحسود ٌوما ً ونبات
وٌمول منه اٌضا :
ولابلة تشعث حال بختن
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فملت نعم تشعث مثل تختً
فاصالحً لحال التخت سهل
وإن الشؤن فً اصالح بختً حار
من شعره فً الحكمة ٌمول :
لتعلم إن الناس ال خٌر فٌهم
وال بد منهم فؤلتبسهم مزاوٌا
متى ما صددت المرء عند هوابه
جهارا ً وسرا ً عد ذان معادٌا
وإن تبد ٌوما ً بالنصٌحة ألمرئ
بتهمته إٌان كان مجازٌا
وإن تتحلى بالسخا وسماحة
ٌمولوا سفٌه أخرق لٌس واعٌا
وإن أمسكت كفان حال ضرورة
ٌمولوا شحٌح ممسن ال مواسٌا
وإن ظهرت من فٌن ٌنبوع حكمة
ٌمولون مهذارا ً بذٌا ً مباهٌا

وفً الوصؾ الطبٌعة والرٌاض ٌمول :
ضحن الروض من بكاء الؽمام
وعن النور فض ختم الكمام
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والرٌاض اكتست مطارؾ وشً
نسجتها أكؾ سحب كرام
نثرت فً الربا ٌوالٌت زهر
فالت الزهر فً اتساق النظام
من ألاح وألحوان وبان
بان عن جمعها بحسن الموام
شك للب الشمٌك حرلة ؼٌظ
مذ رأى فً األلاح ثؽر ابتسام
خضب الورد خده خجالً من
حدق النرجس الصحاح السمام
واستعار البهار لون محب
وجال من ؼٌمة النمام
زاد حنك البنفسج أزرق إذ كا
ن حسود النشر عرؾ الخزام
من أٌادي المنثور ٌثنً أٌادي
زنبك الروض ناشر األعالم
رلص الدوح صفك الماء لما
شبب الرٌح أطٌب األنؽام
اختم بهذه المصٌدة من شعره :
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سمان حماة الشام مؽدودق المطر
عهادا ً تال الوسمى أحلى من المطر
وما حطها لولً حماة ألنها
عروستها فً شاهد الحسن والعطر
هً الشامة الشماء فً خد شامنا
هً الؽرة الؽراء فً جبهة المطر
هً الحلة الفٌحاء مخضرة الربا
هً الروضة الؽناء زاهٌة الزهر
أتٌه بها فخرا ً على سابر الدنا
بؤشٌاء لم توجد بشام وال مصر
فؽٌضاتها جنات عدن تزخرفت
ألم تنظر األنهار من حولها تجري
فما رأت الراإون كالبركة التً
تكنفها الجسران بالٌمن والٌسر
كذا الجامع الؽربً فً ؼربها بدا
ٌمابل فً إشراله ساطع الفجر
بناظره من جانب الشرق بمعة
وزاوٌة فً األوج عالٌة المدر
تفوق على ذات العماد برونك
بإٌوان كسرى والخورنك كم تزري
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مراتع ؼزالن وخدر

خرابد
ومطلع أنوار الؽزالة والبدر

كذا الشرفة العلٌاء والخضرة التً
لسالوسها تلمان بالٌسر والبشر
أال فؤضرب األسداس بالخمسة التً
بها تضرب األمثال مع بٌدر العشر
ترى عجبا ً دان النهى لعجابه
وعاد لطٌش أشبه الناس بالعمر
جزٌرة باب النهر والجسر لو رأى
على لؽً ذكر الرصافة والجسر
كؤن عٌون الزهر فً جنباتها
ٌوالٌت در او درار من الزهر
كان التفاؾ النهر لص مخاتل
ٌحاول اخذالهم من محرز الفكر
نواعٌرها تشدو بكل ؼرٌبة
فتؽنى عن العٌدان والناي والزمر
تجاوبها األطٌار من كل جانب
بتؽرٌد تفرٌد بتلحٌنها الجهر
فترلص بانات الرٌاض وسروها
بحسن لدود فً ؼالبلها الخضر
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ٌرنحها فً مٌلها واعتدالها
وتردادها فوج النسٌم إذا ٌسري
ٌنمطها كؾ الؽمام بلإلإ
ٌرولن حسنا ً فً النظام وفً النثر
فلو كان جٌش الهم والؽم ؼابرا ً
تبدل أفراحا ً وصار إلى الصدر
ّللا أٌاما ً مضت فً رباعها
رعى ّ
فما كان أهنؤها ولو عن ما لمصر
أجربها ذٌل الشبٌبة ضافٌا ً
بخلع عذارى لبل نابتة العذر
وشرخ الصبا فً عنفوان شبابه
ورٌك وعٌش المرء فً صبوة العمر
مع األهٌؾ الفتان كالبدر طلعة
وكالورد منه الخد والرٌك كالخمر
وكاألسمر الخطً لد أمهفهفا
وكالحمؾ دعصا ً موهنا ً دلة الخصر
ٌدٌر عن األلداح أحداق جإذر
بما وبما ٌلمٌه من لفظه سكري
وٌثنى بكاسات الثؽور فتحتسً
لراح اللما والمرلؾ العذب الخصر
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بؽفلة واش والرلٌب وحاسدي
تواصلنا اللذات فً هجعة الدهر
إلى أن بدا وخط المشٌب بلمتً
ونبهنً سرا ً وأنذر بالجهر
فلهفً على ولت تمضً بمربهم
وطٌب زمان مرمع دمٌة المصر
واها ً وواها ً لو تفٌد لمابل
لكررها لكن جمرا ً على جمر
أٌا جبرتً ٌا أهل ودي وبؽٌتً
فال تجنحوا بعد التعاهد للؽدر
وال تنكروا ما بٌننا من مودة
فحبً لكم ما دمت حٌا ً وفً المبر
ممٌم على المادري على الوفا
فكونوا كما شبتم سوى الصد والهجر

**************************************
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اُْبػوح ى٘٣ت اُْٜبه٣خ

هً زٌنب بنت دمحم بن احمد بن اإلمام الناصر الحسن بن علً
بن داوود الحسنٌة الٌمنٌة ،الشهارٌة عالمة ،كاملة ،فاضلة ،شاعرة
متصوفة و أدٌبة بارعة .
ولدت بمدٌنة ( شهارة ) من منطمة (األهنوم ) شمال (صنعاء )
من الٌمن  ،وبها نشؤت فً حضن والدتها (اسماء بنت المإٌد دمحم بن
الماسم) وأخوالها ولرأت علوم اللؽة والنحو واالدب والمنطك واألصول
والنجوم والرمل وبرعت فً األدب والشعر واشتهرت فؤصبحت أشهر
شاعرات الٌمن .وكانت تفضل مدٌنة (شهارة ) على مدٌنة (صنعاء )
فمالت :
ٓؾزْْ
٣ب ٖٓ ٣لٕ٘ َٚؼًب ؿ٤و
ٍ
ػِّٜ ٠بهح ماد اُل َٚػٖ ًٔ َِ
ّٜبهح اُواً ال ّ٢ء ُٔ٣بصِٜب
َلـ َ َِ
اُوع َُ ك ٢اُ َّ
ك ٢االهرلبع ٕ٘ٝؼب ِ ّ
ٓغ ( ُ
ِغ)؟
إُٔ٘ ٌ٤ؼبء رؾذ (اُظٜو) ْ
ظ ٍ
أٓب ّٜبهح كٞم (اُ٘ؾو) (ٝاُ ُٔوَ َِ)
ثم تزوجها األمٌرالشاعر (علً بن المتوكل اسماعٌل )
ثم فارلها وكانت بٌنهما مساجالت ومكاتبات رابعة بعد طاللها منه
.
رؼبرت :
ٙ
ثؼل إٔ كبههٜب ا٤ٓ٧و ػِ ٢أُزً ًَٞزجذ اُٚ٤
ف
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إ اٌُواّ اما ٓب اٍزُؼطلٞا ػطلٞا
٣ؼزوف
ٝاُؾو ٣ـٜ٣ٝ ٢ٚلٞٛٝ ٞ
ُ
ف٤و ٝك ٢ا٩ؿٚبء ٌٓوٓخ
ٝاُٖلؼ ٌ
ّوف
ٝك ٢اُٞكبء ٧فالم اُلز٠
ُ
اهزلاه كؼًُِ ٚـو ٌّ
ٝاُؼل ٞثؼل
ٍ

ٍوف
اػزواف كؼِٚ
ٝاُٜغو ثؼل
ٍ
ُ

ػبهت ثٔب ّئذ ؿ٤و اُٜغو أهٗ ثٚ
رِق
كبُٜغو ك٩ ٚ٤فٞإ اُٟٜٞ
ُ
صْ ريٝعٜب االٓ٤و( ػِ ٢ثٖ اؽٔل ثٖ آ٩بّ اُوبٍْ) ٕبؽت ٓل٘٣خ
( ٕؼلح ) كبؽجزٝ ٚك ٚ٤رو: ٍٞ
إ

اُقالكخ ى٘٣ذ اًِِٜ٤ب
ثبُوبٍْ ثٖ ثٖ دمحم ثٖ اُوبٍْ

الًبُن ١عؼَ اُغٞاهٚٔٛ ١
ّٝو ٠ثؾوة آبٓ ٖٓ ٚهبكّ
اال اٜٗب هثٔب رلفِذ ك ٢اَُ٤بٍخ ٝكّ ٢ئ ٕٝاُلُٝخ ٝ .ك٢
ّؼوٛب ٓب ٣لٍ ػِ ٠أٜٗب ًبٗذ ُٜب ٣ل ك٤ٍ ٢بٍخه اُلُٝخ ٝرضتةد
اٍزؾوبه ٚك ٢اُقالكخ رو: ٍٞ
إـ ُ ٢أٜ٣ب أُِي أُٜبّ
ػِ٤ي ٕالح هثي ٝاَُالّ
اُ٤ي هًبئت آ٥بٍ أٓذ
ر٤وٖ إٔ ٓطِجٜب آبّ
أر٤زي ّبً٤ب ً ٖٓ ه٣ت كٛو
ث ٚػي أُؼ ٖ٤كال ٣واّ
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ث ٚػ َ٤اُٞكبء كال ٝكالء
ث ٚكول اُنٓبّ كال مٓبّ
ٝال ا٥ثبء ٝاالث٘بء كٚ٤
ٝال االفٞإ ث ْٜ٘٤اُزآّ
ٝكلد ػًِ ٠و ْ٣اه٣ؾ٢
ٍق٣ ٌ٤ُ ٢ؼو ٙٝاَُآّ
٣غٞك ثٖبك٘بد اُق َ٤ريٞٛ
ثؼَغلٛب اما ّؼ اُّ٦
٣غٞك ث٤ؼٔالد اُؼ ٌ٤ر٘ئ ٝ
ثبصوبٍ ٣غبمثٜب

اُيٓبّ

ثٌْ ال ّي ر٘زظْ أُؼبُ٢
ًَِي اُله ٣غٔؼ ٚاُ٘ظبّ
ٝأٗذ أثب اُؾَ ٖ٤أعَ هلها ً
ٖٓ االًلب ٝإ عؾلٝا ٝالٓٞا
ػِٞد ػًِ ْٜ٤وٓب ٝكٚال
ٓٝب اٍزٞد أُ٘بٍْ ٝاَُ٘بّ
رِن ُي أُوٝأح  ٠ٛٝرٞم١
٣ ٖٓٝؼْن ِ٣ن ُ ٚاُـواّ
ُول ؽَ٘ذ ثي ا٣٧بّ ؽز٠
ًؤٗي ك ٢كْ اُلٛو اثزَبّ
اال اٗ٣ ُْ ٚؼجُٜ ٚن ٙاالٓٞه ٣ ُْٝوم ُ ٚرلفِٜب كّ ٢ئ ٕٝاُلُٝخ
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كلة فالف ثٜٔ٘٤ب ٝهل ؽوٕذ ػِ ٠رغبٝى اُقالف ثٜٔ٘٤ب كٌزجذ رطِت
اُؼل ٝ ٚ٘ٓ ٞرو: ُٚ ٍٞ
ٖٓ ّٔ٤خ اُؾو اٌُوْ٣

اُؼل ٞػٖ ٍ ٜٞاُنٗٞة

روًٚ

ْٗو اُؼٞ٤ة

 ٖٓٝأُوإح

ُِجؾش ػٖ

اال اِٗٛ ٚوٜب  .كٌزجذ اُ ٚ٤رؼبرج: ٚ
أٌٛنا ًَ ٖٓ هل ٓ ََّ
٣ؼـزنه
ُ
أٓب أٗب كِول ؽ َِّٔزّ٘ ٢ط ًطب

جزٌو
٣ٝؼوت أُلػ م ٌّّ ُٓ٘ ُٓ ٚ
٣ؤرٔو
ثبٓ٧و ٝاُ٘ ٢ٜكٌ٤ُ ٖٔ٤
ُ

ٓب ًبٕ هٖل ٌُْ ١االَّ ٓـٞاىهح
أػزنه
ٝاَُؼ ٢ك ٢اُق٤و عٜلَُ ١ذُ
ُ
ة
كٔ٘ي عبءد  ُْٝرو ِ
س ُٔــزو ٍ
هٔـو
ٍو٣ذ ٓب ؿوٗ ٢ؽوًّب ٍٍ ٟٞ

ـو
ُْ  ٜٚ٘٣ػ٘ي ال ىٌ ٣ل ٝال ُ
ػ َٔ ُ
هٔـو
ؿو ُٙ
َُٝذُ أٍٝ
ٍبه َّ
ٍ
ُ

ٝثؼل مُي ريٝعٜب (ٛبُت اثٖ آ٩بّ أُٜل )١كٔب أؽجزٖٓٝ ٚ
ّؼوٛب ك ٚ٤رو ٍٞله :
ما بال أخاللن تلن الحسان
ٌا بهجة النادي ونور المكان
تنكرت من بعد

تعرٌفها
والحال ما امتاز بعطؾ البٌان
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كٞهغ اُطالم ثٜٔ٘٤ب .
ًزجذ ٓوح اُ ٠ا٤ٓ٧و (ٓ ٠ٍٞثٖ آ٩بّ أٍبػ َ٤ثٖ اُوبٍْ)
رطِت ًٓ٘ ٚزبة( :اُوبٓ ،)ًٞكوبُذ– :
ٓٞال ٠ٍٞٓ ١ثبُنٍٔ ١ي أَُب
ٝثؾن ٖٓ ك ٢اُ ّْ ِ ٤أُو٠ٍٞٓ ٠
ػِ ٢ثؼبهح
آُٖ٘ َّ

ٓــــوكٝك ٍح
ٝأٍؼ ثلِٚي ٝاثؼش اُوبٍٓٞب

ٝثؼل كَْ ىٝاعٜب اُضبُش ًبٕ هل  ٠ُٝثٜب اُؼٔو كبهربٙذ
ٝرٖٞكذ كٌبٗذ آواح رو٤خ ٝهػخ ُ .يٓذ ث٤زٜب ٓزؼجلح اُ ٠إ ٝاكبٛب
االعَ كٓ ٢ل٘٣زٜب ( ّٜبهح ) ٍ٘خ ٛ 1114غو٣خ – ٤ٓ 1709الك٣خ .
ّؼوٛب ِٓ٢ء
ٔ٣زبى ّؼوٛب ثبٍِٞث ٚاُوٕ ٖ٤اُجؼ٤ل ػٖ اُزٌِق ف
ثبُٔؼبٗ ٢اُغِٔ٤خ ٝاُٖٞه اُْؼو٣خ .
 ٝافزْ ٖٓ ّؼوٛب ثٜن ٙاالث٤بد :
أ ٖ٣اُٖلب ٝاُقِن أُور٠ٚ
ؽ ٖ٤اُزلاٗٝ ٢اُيٓبٕ اُيٓبٕ
ٝكذ آبّ اُؼٖو ٖٓ أمػ٘ذ
الٓو ٙكٔ٤ب ٓ ٠ٚاُقبكوبٕ
اُجو أٍبػ َ٤ماى اُن١
ًبٕ ٖٓ اُوؽٖٔ ؽوب ٓؼبٕ
ٖٓ ٖٓوٛب أُوذ ٓوبُ٤لٛب
اُٝ ٚ٤اُٜ٘ل ٝاهٖ ٠ػٔبٕ
كوؽٔخ

هللا ػِٝ ٠عٜٚ
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ر٘ٓ َٜب كاهد ٕوٝف اُيٓبٕ
ٍوػبٕ ٓب اَٗ٤ذ ماى اُٖلب
ٝاالٌٗ ك ٢رِي أُـبٗ ٠اُؾَبٕ
ٍو ٖ٤ا٣بٓب ً ثزِي اُوث٠
ٝمُي اُؼٜل ٝماى االٝإ
ٓب ًله اُٝ َٕٞؿبٍ اُٞكب
ٓٝب ُناى اُٖلم ك ٢اُٞك ٓبٕ
ٓز ٠اه ٟؽظي ٣ب ٍ٤ل١
 َٞٔ٣اُِ ٠االكالى ٣ب ما أُٖبٕ
ػَ ٠اُؾٌ ْ٤اُؼلٍ ك ٢آوٙ
اُواؽْ اُل٣بٕ م ٝاالٓز٘بٕ
ٓلثو آ٧و ػِٓ ٠ب ْ٣ب ك٢
ًَ  ٚ٘ٓ ّٞ٣أٓو ّٝبٕ
٣وُ٘ ٠ٚب ثبُغٔغ ثؼل اُٟ٘ٞ
ٖٓ أ ٢ُ ٖ٣اٗظوًْ ثبُؼ٤بٕ
ٝكّ ٌَُت اُؼِْ روم اُؼِ٠
ؽز ٠ر٘بٍ اَُجن  ّٞ٣اُوٛبٕ

**********************
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ػجلهللا ثٖ دمحم اُؾلاك اُؾٚوٓ٢
 ٞٛػجل هللا ثٖ ػِ ١ٞثٖ دمحم اُؾلاك اُؼِ ١ٞاُؾَ ٢٘٤اُٜبّٔ. ٢
( رو ) ْ٣ك٢
ُٝل ك ٢هو٣خ ( اَُج٤و) ٖٓ ٞٙاؽٓ ٢ل٘٣خ
( ؽٚوٓٞد ) ٖٓ اُِ٤ُ ٖٔ٤خ االص٘ ٝ ٖ٤هِ٤ُ َ٤خ اُقٔ ٌ٤ك ٢اُقبٌٓ ٖٓ
ٕلو ػبّ \ ٛ 1044غو٣خ – ٤ٓ 1635الك٣خ ْٗٝؤ ك( ٢رو ) ْ٣ثٌ٘ق
ٝاُل ٚ٣اال اًٗ ٚق ثٖوٝ ٙػٔو ٙأهثغ ٍ٘ .ٖ٤كؾجب  ٙهللا ٓولهح كبئوخ ٍٓب
اكزول ٖٓ ٙثٖو ٙكٔ٘ؼ كٜٔب ًض٤وا ٝؽبكظخ ٝاٍؼخ كٌبٕ ّل٣ل اُنًبء
ٍو٣غ اُلٝ ْٜاُؾلع كؾلع اُووإ اٌُو ْ٣كٛ ٢لُٞزٓ ٚؿ٤وا .
رل َٚهللا ٍجؾبٗ ٚػِ ٚ٤فؽلع االهّبك ٝاالؽبك٣ش ٝاالّؼبه ٝاُؾٌْ
كٓ ٍٖ ٢جٌوح ٝا ؽت اُقِٞح ٕ ٝلبء اَُو٣وح .
رزِٔن ػِ٣ ٠ل ًض٤و ٖٓ أُْب٣ـ ٝاُؼِٔبء  : ْٜ٘ٓٝػجل اُوؽٖٔ ثٖ ّ٤ـ
ٓ ٠ُٞػ٤ل٣ل  ٝ ,ػٔو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُؼطبً  ٝ ,ػجل هللا ثٖ أؽٔل ثِلوٚ٤
 ٝ ,ػو َ٤ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اَُوبف  ٍَٜ ٝ ,ثٖ أؽٔل ثب ؽَٖ اُؾل٢ِ٣
ثبػِ ٝ , ١ٞدمحم ثٖ ػِ ١ٞاَُوبف ػبُْ ٌٓخ أٌُوٓخ ٤ّ ٞٛ ٝقٚ
ثبُٔواٍِخ  ٝ .ؿ٤و ٝ ْٛهل ٣لٞم ػلك ْٛػِ ٠أُبئخ ٝا٧هثؼٝ . ٖ٤ؽز٠
إجؼ ّبػوا ٗٝبهلا ٝؽٌٔ٤ب فًبٕ ٣وُ ٍٞوعبٍ اُوجبئَ أُغبٝهح ٍ ٓل٘٣خ
(رو ) ْ٣ك ٢اؽل ٟكزب: ٚ٣ٝ
( اٗ٘ ٢ال اهله اؽٌْ ثٌلوٝ ْٛال ثؤٍالٓ، ْٜالٗ٘ ٢إ ؽٌٔذ ثٌلو ْٛكْٜ
٘٣طو ٕٞاُْٜبكرٝ ، ِٕٖٞ٣ٝ ٖ٤إ ؽٌٔذ ثبٍالٓ ْٜكَ٣ ْٜزؾِ ٕٞهزَ
االٗلٌ اُجو٣ئخ ٜ٘٣ٝج ٕٞاالٓٞاٍ اُؾالٍ).
ًٝبٕ ٌ٣زت اُ ٠اُؾٌبّ ٝاَُالٗ١ ٖ٤ٛزولُٔ ْٛقبُلز ْٜاُْوع
ْٓ ٍٙٝبهىاد ك ٢أُغبٍ اَُ٤بٍ ٢هؿْ ًق ثٖوح كٌبٕ ٌ٣زت رٞعٜ٤بدٙ
َُال ( ٖ٤ٛاٍ ًض٤و )ك ( ٢ؽٚوٓٞد)  ْٜ٘ٓٝاَُِطبٕ (ػٔو ثٖ ػِ ٢ثٖ
ػجلهللا ) ٝاَُِطبٕ ( دمحم ثٖ ثله اٌُض٤وٝ ) ١ثؼ٘ اػٞاٗ٤ْ٣ٝ ْٜو ػِْٜ٤
ك ٢االٓٞه اُل٤٘٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ك٤بفن ٕٝثوأ ٚ٣اُٖبئت.
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ٝكٍ٘ ٢خ ٛ 1079غو٣خ – ٤ٓ 1671الك٣خ رٞع ٚالكاء كوٚ٣خ اُؾظ
ؽغ ٠ِٕ ٚثبُ٘بً
ٝثؼلٛب ثو ٢كٌٓ ٢خ أٌُوٓخ َ٣زو ٢اُؼِْ صْ أٗ ٚثؼل ِ ّ
آبٓب ً ك ٢اُؾوّ أٌُ ٢اُْو٣ق ٕالح اُلغو  ّٞ٣اُغٔؼخ أٓ ٍٝؾوّ اُؾواّ
ػبّ\  ٙ1080عو٣خ٤ٓ 1672 -الك٣خ .
اٌٍ ٍ ٙكٓ ٢ل٘٣خ ( روٙ ) ْ٣بؽ٤خ رَٔ( ٠اُؾبًٝ ) ١ٝبٗذ َٓزوِخ
مار٤ب ُٝ ٚاٝالكٝ ٙارجبػ ٚفال ٣زلفَ كٜ٤ب ؽبًْ ( روٝ ) ْ٣ال ٣ؼل اِٜٛب ٖٓ
هػب٣ب ٢ٛٝ ٙكافِخ كٓ ًَ ٢ب  َٖ٣اُ٘ٓ ٠طوخ ( رو ٖٓ ) ْ٣ف٤و ٝفبهعخ
ػٜ٘ب ٖٓ ًَ كز٘خ كٌبٗذ ٙبؽ٤خ ( اُؾبٓ )١ٝؾٔ٤خ كافَ ؽٌْ اُجالك.
 ٝهل ثو٤ذ ٓ٘طوخ ( رو٣ ) ْ٣ؾٌٜٔب ٍالُخ اٍ اُؾلاك ؽز ٠فٚؼذ
َُِ٤طوح اُجو٣طبٗ٤خ .
ًبٕ ػجل هللا اُؾلاك ّبػوا ٝاًع اُق٤بٍ ٛ .وم ٓؼظْ اثٞاة اُْؼو
ّٝؼو٣ ٙزَْ ثبُضواء اُِـٝ ١ٞاُجالؿٝ ٢اُٖٞهاُْؼو٣خ اُوائؼخ ٝاالفِ٤خ
اُواه٤خ اال اٗ َ٤ٔ٣ ٚاُ ٠اُول ْ٣ك٘ظْ اُْؼو ك ٢اٍؿيٍ ٝإٍٝق ٝآٍلػ
ٝاٍىٛل ٝاٍؽٌْ ٝاٍهصبء ٝك ٢اؿِت اُل٘ ٕٞاُْؼو٣خ .
فسؽ شعخه الغدلي يقؾل :
ٓوؽجب ثبُْبكٕ اُـيٍ
ىاهٗ٘ٛٝ ٢ب ػَِٜٓ ٠
ًو٤ٚت اُجبٕ كً ٢ضت
٘٣ض٘ ٢ك ٢اُؾِٝ ٢اُؾَِ
ًِٔب ٛت اُغ٘ٞة ٍٙ
ٍؾوا ٜ٣زي ًبُضَٔ
ً ٖٓ ٞٛؤً اُٖجب صَٔ
ًُ ٌ٤ؤً االصْ ٝاُيَُ
كْلٗ ٠لَ ٢ثوإ٣زٚ
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ٖٓ عٔ٤غ اُلاء ٝاُؼَِ
ويقؾل في الحكسة :
تمػ القبؾر وقج طاروا بيا رمسا
بعج الزخامة في االبجان والدسؽ
بعج التذيي واكل الظيبات غجا
يأكميؼ الجود تحت التخب والمبؽ
تغيخت مشيؼ االل ؾان وانسحقت
محاسؽ الؾجه والعيشان والؾجؽ
٣ٝو ٍٞك ٢اُوصبء :
ٝهل ًبٕ ثبُٞاكٝ ١ثبُوثغ ٝاُؾٔ٠
هعبٍ

ٖٓبث٤ؼ اُٞعٞح ٗغّٞ

ُّ ٖٓ ْٜواة اُوّ ّٞوة  ٖٓٝؽل٣ش
ٗغل

ؽل٣ش

٤ٛت ٝهْ٣ٞ

كبػلٓ٘ ٢اُلٛو اُقئٝ ٕٝعٞكْٛ
ٓٝب ُلٛو اال فبئٖ

ٝظِّٞ

رٞكِ٤ُ ٢خ اُضالصبء اَُبثغ ٖٓ م ١اُوؼلح أُؾوّ ٍ٘خ \1132
 ٙعو٣خ – ٤ٓ 1720الك٣خ ػٖ ػٔو هبهة اُزَؼ ٖ٤ػبٓب ً هٚبٛب كْٗ ٢و
اُؼِ ّٞاُ٘بكؼخ ٝاالكاة  ٝكػٞر ٚاُ ٠هللا رؼبُٝ . ٠هل عؼَ هللا اُجوًخ ك٢
اػٔبُ ٝ ٚك ٢أٝالكٝ ٙرالٓ٤نٓٝ ٙئُلبرٝ ٚأٝهاك ٝ ٙأّؼبهً ٝ ٙزجٝ ٚاصبهٙ
اُؼِٔ٤خ ٝاالكث٤خ ٝاُل٤٘٣خ .
روى صوٝح ػِٔ٤خ ٝاكث٤خ ٖٓ فالٍ رواص ٚاالر: ٢
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( ) 1اُٖ٘بئؼ اُل٤٘٣خ
( ) 2اُلػٞح اُزبٓخ
(  ) 3هٍبُخ أُناًوح
( ) 4هٍبُخ آكاة ٍِٞى أُو٣ل
( ) 5ارؾبف اَُبئَ
( ) 6هٍبُخ أُؼبٗٝخ
(ٍ ) 7ج َ٤االكًبه
( ) 8اُلٖ ٍٞاُؼِٔ٤خ
( ) 9اُ٘لبئٌ اُؼِ٣ٞخ
( ) 10اُؾٌْ
(( ) 11اُله أُ٘ظُ ّٞن ١ٝاُؼو ٝ ٍٞاُل )ّٜٞكٞ٣إ ّؼو
(ٓ ) 12غٔٞع ًالٓ ٚرضج٤ذ اُلئاك
(ٓ ) 13غٔٞػخ هٍبئِٚ
( ٓ ) 14غٔٞع أٝهاكٝ ٙأمًبهِ٤ٍٝ ٙخ اُؼجبك اُ ٠ىاك أُؼبك
ٝك ٢اُقزبّ افزْ ثٜن ٙاُوٖ٤لح ٖٓ ّؼو: ٙ
ٝهل كهط االٍالف ٖٓ هجَ ٛئالء
ٔٛٝز َ٤ٗ ْٜأٌُبهّ ٝاُلَٚ
ُول هكٞٚا اُلٗ٤ب اُـوٝه ٓٝبٍؼٞا
ُٜب ٝاُن٣ ١ؤر٣ ٢جبكه ثبُجنٍ
كو٤و ْٛؽو ٝم ٝأُبٍ ٓ٘لن
هعبء صٞاة اُِخ كٕ ٢بُؼ اَُجَ
ُجبٍ ْٜاُزؤ٤ٍٝ ٟٞب ْٛاُؾ٤بء
ٝهٖل ْٛاُوؽٖٔ ك ٢اُوٝ ٍٞاُلؼَ
ٓوبُٕ ْٜلم ٝاكؼبُٛ ْٜلٟ
ٝاٍواه٘ٓ ْٛيٝػخ اُـِ ٝاُـَ
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فٞٚع ُٔٞالٓ ْٛضٞال الٓوح
ه٘ٞد ٍٍ ٙجؾبٕ ٙعَ ػٖ ٓضَ
كولٗب عٔ٤غ اُق٤و ُٔب روؽِٞا
٘ٓٝخ فال ٝػو اُجَ٤طخ ٝاََُٜ
ٕٝوٗب ؽ٤به ٟكٓ ٢لبٝى عِٜ٘ب
ْٗت ثبُج ْٜاَُ٣ٞوؽخ اُـلَ
ٙ
ٗقج ٜالٗله ١اُطو٣ن اُ ٠اُ٘غب
ٝثبُغٞه ٗٔؾٍ٘ ٞخ اُجو ٝاُؼلٍ
كآٛب ػِ٤ُ ْٜ٤ذ كا٤ٛخ اُل٘بء
ثؾية اُوك ٟؽِذ ٝؽية اُٜل ٟفِ٢
ٍبثٌ ٢ػِٓ ْٜ٤بؽ٤٤ذ ثؼجوح
ُٜٔب ٓلٓغ ك ٢اُقل ْٜ٣ل ثبُضٌَ
ٝاؽَٔ ٗلَٓ ٢باٍزطؼذ ػِ ٠اهزلبء
ٍج ِْٜ٤ؽز ٠اٍٝل ك ٢اُوَٓ
ؽ٤بر ْٜف٤و ُٔٓٝ ْٜبرْٜ
كطٞث ُْٜ ٠كبىٝا ٍٝبكٝا ػِ ٠اٌَُ
ػٍِ ْٜ٤الّ اُِخ إ ًبٕ هل ٓٞٚا
كنًوا ْٛثبم ٝهل ّبع ثبُ٘وَ
*******************************

ػِ ٢ثٖ ٓؼّٖٞ
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 ٞٛػِ ٢ثٖ أؽٔل ٗظبّ اُل ٖ٣ثٖ دمحم ٓؼٖ ّٞاثٖ أؽٔل ٗظبّ اُلٖ٣
ثٖ اثوا ْ٤ٛثٖ ٍالّ هللا ثٖ َٓؼٞك ػٔبك اُل ٖ٣ثٖ دمحم ٕله اُل ٖ٣ثٖ
ٖٓ٘ٞه ؿ٤بس اُل ٖ٣ثٖ دمحم ٕله اُل ٖ٣ثٖ اثواّ ْ٤ٛوف أُِ ٚثٖ دمحم
ٕله اُل ٖ٣ثٖ اٍؾبم ػي اُل ٖ٣ثٖ ػِ٤ٙ ٢بء اُل ٖ٣ثٖ ػوثْب ٙكقو
اُل ٖ٣ثٖ أٓ٤و ػي اُل ٖ٣أث ٢أٌُبهّ ثٖ أٓ٤و ١فط٤و اُل ٖ٣ثٖ اُؾَٖ
ّوف اُل ٖ٣أث ٢ػِ ٢ثٖ اُؾَ ٖ٤أث ٢عؼلو اُؼي٣ي ١ثٖ ػِ ٢أثٍ ٢ؼ٤ل
اُٖ٘٤ج ٢٘٤ثٖ ى٣ل ا٧ػْْ ٖٓ مه٣خ االٓبّ ى ٖ٣اُؼبثل ٖ٣ػِ ٢ثٖ اُؾَٖ٤
ثٖ ػِ ٢ثٖ اثٛ ٢بُت هٞٙإ هللا ػِ. ْٜ٤
ُٝل ك ٢أُل٘٣خ أُ٘ٞهح ٝه َ٤كٌٓ ٢خ أٌُوٓخ ك ٢اُقبٌٓ ػْو
ٖٓ ّٜو عٔبك ١االٍ٘ ٍٝخ \ ٛ 1052غو٣خ ٤ٓ 1642-الك٣خ .
ْٗؤ كً٘ ٢ق ٝاُلرٝ ٚأفٞاُ ،ٚصْ ٍبكو ػبّ \ٛ 1058غو٣خ -
٤ٓ1658الك٣خ اُ ٠اُٜ٘لًٝ -بٕ اُْبػو ك ٍٖ ٢اُٖجب -ؽ٤ش اٍزولٓٚ
ػجل هللا ثٖ دمحم هطت ّبٕ ٙبؽت ؽ٤له آثبك ٝ ،ىٝع ٚاَُِطبٕ اث٘ز،ٚ
ٝٝال ٙاٞٓ٧ه ا٩كاه٣خ .
ٍبكو اُْبػو اُ ٠اُٜ٘ل ؽَت هؿجخ ٝاُلَ٣ ٢ٌُ ٙزوو ػ٘ل ٙك٢
اُٜ٘ل َٕٝ ،اثٖ ٓؼٖ ّٞاُ ٠اُل٣به اُٜ٘ل٣خ ثؼل ٍلو ـ ّبم ٓزؼت َ٣ٞٛ
ـ كاّ ٍ٘ز ٖ٤ػبّ \ٛ1068غو٣خ ؽ٤ش ٝعل ّبػوٗب ٝاُلٝ ٙػبُ كً٘ ٢ق
ٝاُل ٙـ اُنّ ١ـَ ٓ٘بٕت اكاه٣خ ٛبٓخ ك ٢اُلُٝخ ـ ٝأٓ ٠ٚكزوح ٖٓ ػٔوٙ
ر٘بٛي صٔبٗ٤خ ػْو ػبٓب ً ك( ٢ؽ٤له آثبك )ػبٕٔخ كُٝخ هطت ّبّ ٢ٛب٢ٛ
ٓٝب ُجضذ إٔ رـ٤ود االؽٞاٍ ثبَُ٘جخ اُ ٠اثٖ ٓؼٖ ّٞؽ٤ش رٞك ٢اَُِطبٕ
ػجل هللا هطت ّبٔٓ ٙب أك ٟاُ٤ٍ ٠طوح أث ٢اُؾَٖ هطت ّب ٙآفو ٍالٖ٤ٛ
هطت ّب ٢ٛػِٓ ٠وبُ٤ل اُؾٌْ ك ٢اُلُٝخ ،ام رؼوٗ ٝاُل ٙاصو مُي
ُٖٔبػت ّزٝ ٠اٗزٜذ ثَغ٘ ٚك ٢اٝافو ا٣بٓٝ ٚثؼل ٝكبح ٝاُل ٙثٔلح
هٖ٤وح ،رٞاُذ ػِ ٚ٤االؽلاس ام كوٗ ػِ ٚ٤أث ٞاُؾَٖ هطت ّب ٙا٩هبٓخ
اُغجو٣خ ك ٢ث٤ز. ٚ
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كووه اُٜوة ٖٓ ؽ٤له آثبك ٍوا ٓزٞعٜب ً آُ ٠وو اَُِطبٕ آجواٞٛه
اُلُٝخ أُـ٤ّ ُٞخ ك ٢اُٜ٘ل ،ؽ٤ش ػ ٚ٘٤اَُِطبٕ ٝاُ٤ب ً ػِٓ ٠ل٘٣خ الٞٛه
ٓٝب ؽُٜٞب اال اِٗٛ ٚت ٖٓ اَُِطبٕ( أٝهٌٗي٣ت ) اػلبءٛ ٖٓ ٙنا
أُٖ٘ت ثؼل إٔ أٓ ٠ٚك ٚ٤كزوح ِ٣ٞٛخ ك ، ٚ٤كؤعبث ٚاَُِطبٕ ثوج ٍٞؽَٖ
ٝػ ٚ٘٤هئَ٤ب ً ػِ ٠كٞ٣إ (ثوٛبٗجٞه).
ِٛت اػلبءٝ ٙثؼلٛب هوهاَُلو اُ ٠اُؾغبى ثؼل ؿ٤بة اهثؼٍ٘ ٖ٤خ
كؾظ اُج٤ذ اُؾواّ كٌٓ ٢خ أٌُوٓخ صْ رٞع ٚاُ ٠أُل٘٣خ أُ٘ٞهح كياه
ٙو٣ؼ اُؾج٤ت أُٖطل ٠دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صْ ٓب ُجش إ ٍبكو اُ ٠اُؼوام صْ اُ٠
ا٣وإ ؽ٤ش افزبه ( ّ٤واى ) ُزٌٓ ٕٞؾطز ٚاالف٤وح .
هبٍ اُْ٤ـ اُؾو اُؼبِٓ ٢ك ٚ٤ك ٢أَٓ ا:َٓ٥
(ٖٓ ػِٔبء اُؼٖو ،ػبُْ ،كبٓ ،َٙبٛو ،أك٣تّ ،بػو).
ٝهبٍ ٕبؽت ًزبة ٗلؾخ اُو٣ؾبٗخ:
(اّٗ ٚأثوع ٖٓ أظَِّز ٚاُقٚواءٝ ،أهَِّز ٚاُـجواءٝ ،اما أهكد ػالٝح ك٢
ٍ ْؼلِ ٙكَ٘ـ
ثله َ
إُٞق هِذ ٞٛ :اُـب٣خ اُوٖٝ ،ٟٞا٣٥خ اٌُجوِٛ ،ٟغ ُ
اَِِّٛ ٧خ…).
ٛ 1119غو٣خ –
رٞك ٢ػِ ٢ثٖ ٓؼٖ ّٞثٔل٘٣خ ( ّ٤واى ) ػبّ \
٤ٓ1707الك٣خ ػِ ٠االهعؼ ٝككٖ كٜ٤ب اُ ٠عٞاه (االٓبّ اؽٔل )اؽل اؽلبك
االٓبّ ٓ ٠ٍٞاٌُبظْ .
ُ ٚاصبه ٖٓ أُئُلبد روًٜب ثؼل ٝكبرٜ٘ٓ ٚب :
 - 1ه٣بٗ اَُبٌُ ٖ٤كّ ٢وػ اُٖؾ٤لخ اٌُبِٓخ اَُغبك٣خ.
ٗ - 2ـٔخ ا٧ؿبٕ ك ٢ػْوح ا٩فٞإ.
 - 3هٍبُخ ك ٢أََُِِخ ثبالثب.ٙ
ٍِٞ - 4ح اُـو٣ت ٝأٍٞح ا٧ك٣ت.
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 - 5أٗٞاه اُوث٤غ ك ٢أٗٞاع اُجل٣غ.
 - 6اٌُِْ اُط٤ت ٝاُـ٤ش اُٖ٤ت.
 - 7اُؾلائن اُ٘ج٤خ كّ ٢وػ أُٖل٣خ.
 - 8هٍبُخ ك ٢أؿبُ ٜ٤اُل٤وٝى آثبك ١ك ٢اُوبٓ.ًٞ
ٙٞٓ - 9ؼ اُوّبك كّ ٢وػ ا٩هّبك.
ٍ -10الكخ اُؼٖو كٓ ٢ؾبٍٖ أػ٤بٕ اُؼٖو.
 -11كٞ٣إ ّؼو.
ّ ٖٓٝؼو ٙك ٢اُـيٍ :
ٕؼت
اُؾت
فِ ٢ِ٤فطت
أَ٣وُٙ
ُ
ُ
ِّ
َّ
ة
ػناة اُ َُٔزٜبّ ثَ ٚ
ٌُٖٝ
ػ ْن ُ
ُ
ٓٝب أٌٗ ال أَُٗٝ ٠هُٞكٕ ٢ج٤ؾخ ً
ٝاُؾت
م
ٝهل أهجِذ ٣وزبكُٛب اُُْ ٞ
ُّ
أُ٘٤و اما َثلَدْ
اُجله
كزبح ٌ ٢ٛ
ُ
ُ
َّ
ؿوة
م ؽٞاٛب ٝال
 ٌُٖٝال ّو ٌ
ُ
ٙوح ٌ
ٓ٘ؼَّٔخ ٌ هإ ٌك ُٜب
أٌُْ َّ
ُ
ُ ٝ
ة
ؿٖٖ اَُّ٘وب ٗ ٌّل ٝظج ٢اُلال ِر ْو ُ
ت  ٞٛاُ ُٔ٘٠
كٞاكذ رُ٘بع ٢٘٤ثؼز ٍ
َِ٣ ٌ٤ُٝنُّ
ت
اُؾت ٓب ُْ َ ٌٖ٣
ُّ
ػز َ ُ
َ
اُوٙب
نه أٍؤُُٜب ِ ّ
كٔب ىُذُ أُثل ١اُؼُ َ
ت
ٝهل ػِٔذ ُ ٞأٖٗلذ ُٖٔ اُنَّ ْٗ ُ
اُ ٠إٔ ٞٛد ْٗو اُؼزبة ٝأهجِذ
ٛت
رج َّ
اُو ُ
صـو ُ ٞٛاُِئُ ُئ َّ
َ ُْ ػٖ ٍ
ش ٝث٘٘٤ب
كؼب٤ٛزُٜب
ًؤً اُؾلِ ٣
َ
ت
غبة
ٍ
ػلبف ػ٘ل ٙروكغ اُ ُؾ ْغ ُ
ِؽ ُ
كظَِّذ ثٜب ٌٍوٝ ٟهعذ ًؤَّٗ٘٢
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ت
ثبُواػ ُُّ ُُ ُٚ ٌ٤
أفْٞٗ ٞح ٍ َّ
كٞهللا ٓب ٕوف اُ ُٔلاّ ثلبػَ
ِْوة
ث٘ب كؼَِٜب ٓٞ٣ب ً  ْٞ َُٝأك ِٓ َٖ اُ ّ
هُ ٗٝؽَٜ٘ب
اُطوف ك٢
ٝهلذُ أُعَُ ٤
ِ
َ
ػٚت
وٛق
٘ٔ٣َ ٝؼَُ٘ٛ ٖٓ ٢وكٜب ُٓ ٌ
ُ
ٓٝب ثوؽذ رٖج ٢كئاك َٛٝ ١كزً ٠
ٖجٞ
رـبىُ ٚرِي اُ ِِّؾبظ ٝال ُ َ٣
ٝهاؽذ رُوُ ٣ؼ اُوِت ٖٓ ىكوارٚ
ثط٤ت ؽلٍ ٣
ًت
اُو ُ
ش ػ٘ل٣ ٙوق َّ
ٍوُ ٞ
 ٛهِ٘ب ِػٜب
كٔب هاػٜب االَّ ُ
ُ ٝ
ت
ًق ه٣ؼ اُ َّ
َّ ٛور ُٜب كِ ّ ٢
ٖجب َٗ ُْ ٜ
٘ٛبُي أثٖودُ اُ ُٔ٘٤ً ٠ق رُغز٘٠
اُوِت
اُوِت ٓب أ ََّٓ
٤ًٝق َ٘٣بٍ
ُ
ُ
ػلَزْ٘ب ث ٚاُ ُٔ٘٠
كٍَِِّ ٌّ ٞ٣ ٚب َ
وة
َ
ٛٝبة ُ٘ب ك ٚ٤اُزَّٞإ َُ ٝاُوُ ُ
واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره:
المؤزمٌن كواعبا
أرأٌتَ بٌن
ِ
هن ذوابالً
رنَّحْ َن من أعطافِ َّ
و َ
العٌون موا ِهبا ً
َ
َ
ؼ َ
منحن
دون ٌَ

أسفرن ألمارا ً ولُ َ
َ
حن كواكبا
َّ
ون َ
لواضبا
أجفانهن
ض ْو َن من
ِ
الملوب نوا ِهبا
سب ٌَن
ُحسنا ً و ٌَ ْ
َ

رحن فً ِكلَل ال َجالل ؼواربا ً
َ
ما
أرٌن من ال َجمال َ
َ
ؼرابِبا
حتى
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من ك ِ ّل واضحة ِ ال َجبٌن كؤنَّها

نٌر من الفُروع َ
ؼٌاهبا
ٌ
لمر ٌُ ُ

صبا
تختا ُل من َمرح الشَّبٌة ِ وال ِ ّ
فالَتْ على أترابها ل َّما جلَتْ

تحتَ العُمود مع النُّهو ِد تراببا

ال تع َجبُوا لتهتُّكً فٌها ولد

أبدَتْ من ال ُحسن ال َبدٌع عَجاببا

تَرنو لواح ُ
ظ ها فٌَ ْفري طرفُها
فحذار من َ
حاظ فإنَّها
تلن ال ِلّ ِ
ِ

ون للبً الواجبا
عن ح ّدِه المسنُ ِ

الرلاق َمضاربا
أمضى من البٌض ِ ّ

ما زال دم ُع العٌن م ِنًّ صاببا

العٌن منها صاببا
َوجْ دا ً وسه ُم
ِ

راق لَهُ الهوى
صبابِها للبً فَ َ
و َ
وتزٌدُنً ظمؤ ً موار ُد ح ِبّها

فتُعٌ ُد فَ ْو َد أخً الشَّبٌبة ِ شا ِببا

ع َْذبا ً ولم ٌَ َره عذابا ً

واصبا
ِ

ولمد وردتُ من الؽَرام َمشاربا

لم أص ُح ل ُّط وكٌؾ ٌَصحو فً ال َهوى
شاربا
َم ْن را َح ِم ْن راحِ المحبَّة ِ
سنِها
لم
َ
ترض لً أنًِّ أهٌ ُم ب ُح ْ

حتى هجرتُ أح َّبة ً و َح با ِببا
252

أ ْدنُو فٌُ ْمصٌنً َجفاها را ِهبا ً

صبابة ُ را ِؼبا
منها وتُدنٌنً ال َّ

ؼٌر ُمالبمً
ٌا صاحبً إن كنتَ
َ
صاحبا
عد ِْمت ُ َن
فَدَع المال َمة لً َ
ِ
مذهب فٌما أراهُ ولد أرى
لً
ٌ

للناس فٌما ٌَعَشُمون مذاهبا
ِ

لسما ً
هواي وهو أل ٌَّة ٌ
بصدق
َ
ِ
ٌُلفى
لو أنَّنً أفنٌتُ فٌها ُمهجتً

واش كاذِبا
ل َد ٌْها ك ُّل ٍ

ولضٌتُ نحبً ما لَضٌتُ الواجبا

****************************
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ٌاسٌن العمري

هو ٌاسٌن بن خٌر هللا بن محمود بن الشٌخ موسى الخطٌب العمري
الموصلً وشهرته (ٌاسٌن العمري ) .ولمب (العمري ) حٌث ٌرجع نسبه
الى الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب
ولد ٌاسٌن العمري فً مدٌنة ( الموصل ) سنة \  1157هجرٌة
–  1744مٌالدٌة ولٌل ولد فً \ 1158هجرٌة ونشؤ فٌها فً فترة
الحكم الجلٌلً للموصل وكانت اسرته من العوابل العرٌمة فً مدٌنة
الموصل العرالٌة وال تزال  .كان والده ( خٌر هللا )من علماء المدٌنة ،
واخوه دمحم أمٌن أٌضا من كبارعلماء الموصل وكان ٌكبر اخاه ٌاسٌن
بحوالى خمس سنٌن .ودرس اٌضا على ٌد المال عبد المادر بن كدر عبد
الرحمن األربلً .
كان اخوه دمحم امٌن عالما  ,ؾسافر فً طلب العلم واخذ ه عن عدة
شٌوخ وكان ٌاسٌن فً العلم دون أخٌه ،و اعترؾ بذلن حٌث ٌمول عند
كالمه عندما ترجم حٌاة أخٌه:
(ألول وأنا بحمد أتطفل على علومه ،وألتبس من نور فهمه ،أعترؾ أنً
نمطة فً بحر تؤلٌفه ومنظومه ).
وترجمه أخوه دمحم أمٌن فمال:
(له أدب ومعرفة بالنظم ،وٌد طولى فً نظم التوارٌخ ،وله اطالع على
عدة فوابد من علوم شتى ،بالمطالعة المذكورة وله خبرة فً فن الطب،
ألؾ لدٌما فٌه كتابا جمعه من عدة كتب مفٌدة ،وله تارٌخ عن سنٌن
الهجرة إلى عامنا هذا (1201ه جرٌة ) جمعه من توارٌخ متعددة كالكامل
البن اثٌر ،وتارٌخ الملن المإٌد ،وتارٌخ الٌافعً ،والمحبً وؼٌر ذلن،
وصار كتابا جامعاٌ ،حتاج إلى تنمٌح وتذهٌب ،فال ٌكون له نظٌر فً فنه،
وله شعر رلٌك سهل ) .
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وكان ٌاسٌن العمري من المتصوؾٌن حٌث كانت الطرق الصوفٌة
منتشرة فً البالد فكانت له اجازة فً الطرٌمة النمشبندٌة والطرٌمة
المادرٌة وكان إما ًما فً جامع ( سعد الدٌن الجلٌلً ) لسنٌن طوٌلة بمدٌنة
الموصل .
لال فٌه الباحث سٌار الجمٌل :
( استطٌع المول ان المإرخ ٌاسٌن افندي الخطٌب العمري هو اعظم
مإرخ انجبته الموصل فً التارٌخ الحدٌث ،نظرا لما رفدنا به من كتابات
وتوارٌخ ومعلومات وتراجم ...بالرؼم من ضعؾ كتابته ولؽته).
ومن شعره:
اُؼٖٞه
أه ٟاَٗ٩ـبٕ كـًَ ٢
ِ
َ ٚػـٖ ًَ ّـ٢ءٍ
َ٣ـبئ َُ ٗل َ

اُـٔـٖ٤و
٣ل ٌِّو كـ ٢اُـؾـ٤ـبح ٝكـ٢
ِ
د آ٧ـٞه
ٝؽز ٠ػـٖ ٕــ٤وا ِ

٣ؼـ ِ٤رَُِلُّ ُٚاُـؾـ٤وادُ ٣جــ٢
ٕب ٓـٖ رال٣ٝـٖ اُـلٞٛه
فال ً
ْ
ٌُٝـٖ ٣ـب رَوٓ َٛ ٟـٖ ٍجٍَ ٤

اُ َ٤َٗ ٠آ٧ـبٗـ ٢كـُ ٢ؽجٞه

ٍ َِ ا٥كـبم  َٛرؼـوف عٞاثًب

ػـٖ اُِـي اُـٔؾـ ِّ٤و ُِْؼٞه

ٍَ ا٧هـٞاّ ٓـٖ هبٓ ٝكإ
ػـٖ اٍ٧ـواه كـ ٢اٌُـ ٕٞاٌُج٤و
ٍَ فجو اُِـ٤ـبُ٢
ٍ َِ اُـزـبه٣ـ َـ َ

 ٍَٝرِي اُـجوـب٣ـب ٓـٖ ٓٞٚه
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ر ُ ِغ ْج َي ثٖـ ْٔزِٜـب اُـؾـ٤وإ كـ٤ـٜـب
ٝرجوٌٛ ٠نا ُع ََّ اُؼٖـٞه

توفً بالموصل فً العمد الثالث من المرن الثالث عشر الهجري
فً سنة  1235هجرٌة –  1820مٌالدٌة.
روى رآُ٤ق كٓ ٢غبالد ػلح ُ٣ ٌُٚ٘ٝنًو ثبُلهعخ اٗ٩ ٠ُٝ٧زبع ٚك٢
اُزبه٣ـ ،ؽ٤ش رؼزجو رآُ٤لٓ ٚوعؼب ٜٓٔب ُزبه٣ـ أُٓٝ َٕٞب عبٝهٛب ك٢
اُؼٜل اُغًِ .٢ِ٤بٕ ٣غٔغ ًزبثبرٓ ٖٓ ٚطبُؼبر ٚأُقزِلخ٣ٝ ،ولٜٓب اُ٠
آ٧واء ٝاُؼِٔبء ٝأٍُٞو٣ٝ ٖ٣لٞى ثغٞائي .ْٛكٌزج ٚصوٝح اكث٤خ ٝػِٔ٤خ
ٝربه٣ق٤خ ٜٓ٘ب اٌُزت اُزبُ٤خ:
منٌة األدباء فً تارٌخ الموصل الحدباء
اآلثار الجلٌة فً الحوادث األرضٌة
الدر المكنون فً المآثر الماضٌة من المرون
الدر المنتثر فً تراجم فضالء المرن
الروضة الفٌحاء فً توارٌخ النساء
عمدة البٌان فً تصارٌؾ الزمان
عنوان األعٌان فً ذكر ملون الزمان
ؼاٌة المرام فً تارٌخ محاسن بؽداد دار السالم
ؼرابب األثر فً حوادث ربع المرن الثالث عشر
ؼاٌة البٌان فً منالب سلٌمان
لرة العٌن فً تراجم الحسن والحسٌن.
السٌؾ المهند فٌمن اسمه أحمد
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منهج الثمات فً تارٌخ المضاة
اُؼنة اُٖبك ٢ك ٢رَ َ٤ٜاُوٞاك٢
فوة األدباء فً محاسن الشعراء.
روضة المشتاق ونزهة العشاق.
روض االدب
عٌون األدب.
مجموعة لصابد فً مدرسة الصابػ.
السٌوؾ الساطعة فً األدعٌة.
منظومة فً تعبٌر الرإٌا.
الجرٌدة العمرٌة فً الطب.
الجوهرة فً اللؽات المشتهرة.
وله دٌوان شعر ع٤ل .
ٌتطرق فً شعره لمسؤلة المصٌر استنادًا إلى خبرته الشخصٌة ،وله
مدٌح فً النبً الحبٌب المصطفى دمحم صلى هللا علٌهوسلم وصاغ شعره على نسك ما
وجد علٌه اسالفه من الشعراء لذا ٌتمٌز شعره بما وجد من شعرالمرن
الثالث عشرالهجري ونظم فً المدٌح والفخر والؽزل والوصؾ والحكمة
والرثاء وؼٌرها .
ٝافزْ ثؾض ٢ثٜن ٙاالث٤بد اُجبئ٤خ ٖٓ ّؼو: ٙ

ٌا سٌدا فاق أهل الفضل واألدب
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ما كان عن لصدي وعن طلبً
إن امرءا برما لد رام بً هزوا
وظل ٌسؤل عن أصلً وعن نسبً
فمال لً أنت من تدعى؟ فملت له:
ٌاسٌن ادعى ،وخٌر هللا :اسم أبً
أبوه محمود ،نجل الشٌخ نعم فتى
موسى ،بن شٌخ علً عالً الرتب
وبعده لاسم عالً المنار فكم
بفضله تشهد األلالم بالكتب
وبعده حسنٌ ،اذا العال وعلً
وثانٌا حسن بالحسن واألدب
دمحم ،وحسٌن ،وأبو بكر
وثم موسى ،عمر ،عثمان ،فً الحسب
كذا حسٌن ،أبوه صالح عبد النبً
زعبد لادر ،جمٌل الذات فً النسب
وعبد و ّهاب ،حما ثم والده
عبد اإلله ،ومنصور فنعم األب
وشمس دٌن ،بن ٌحٌى ،سوؾ ٌعمبه
ٌعموب ،ثم دمحم ،أحمد العربً
كذا أبو بكر جزما ،ثم والده
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محمود ،نجل ذٌاب كنٌة تطب،
دمحم اسمه حما ،ووالده
ٌوسؾ ،ثم سعٌد ناصر األدب
وعبد هادي ،أباه عاصم ،وكذا
جزما عبٌد اله ،كاشؾ النوب
وثم عاصم ،بن السٌد السند الــ
فاروق مسإولً ،ولصدي سامً الرتب

***************************
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ػجل هللا ثٖ ػٔو اُؾٚوٓ٢

 ٞٛػجل هللا ثٖ ػٔو ثٖ أث ٢ثٌو ثٖ ٣ؾ ٠٤اُؼِ ١ٞاُؾٚوٓ٢
اُْبكؼ. ٢
َ ِْ َِ٤خ) ع٘ٞة
َُ ُِ ٝل ٍ٘خ \ ٛ 1209غو٣خ – ٤ٓ 1794الك٣خ ثووِ ٣خ (اُ َٔ ِ
ٓل٘٣خ ( رو ) ْ٣ثٞاك ١ؽٚوٓٞد .
ٛبٛو ٝػج ِل هللا اث٘ ٢ؽَ ٖ٤ثٖ ٛبٛو)
رؼِْ ػِ٣ ٠ل ٝاُلِٝ ٙاؿٝاٍٍ ( ِ ٙ
َ َِْ٤خ) ٝػِ٣ ٠ل اُؼِٔبء ػٔو ٝػِ ١ٞاث٘ ٢أؽٔل ثٖ ؽَٖ ثٖ
ك ( ٢اُ َٔ ِ
ػ ِْ ٤ل ْ٣ل كٓ ٢ل٘٣خ
ػجل هللا ثٖ ػِ ١ٞاُ َؾلاكٝ ،ػجل هللا ثٖ أث ٢ثٌو ثٖ ٍبُْ َ
ٍ٤ئً ٝ )ٕٞض٤و
(رَوٝ )ْ٣ػِ ١ٞثٖ ٍوبف ثٖ دمحم اَُوبف اُ َّ
ٖبك ٢كَ ( ٢
ٓلز ٢ثبهىا
ا
ؿ٤وًٝ ْٛبٕ ّبكؼ ٢أُنٛت ًؤ( َٛؽٚوٓٞد) ،ؽ٤ش إجؼ
ك( ٢ؽٚوٓٞد) .
(ؽٚوٓٞد ) ػبّ
كع ُٔ ٟجب٣ؼخ فبُ ٚأٓ٤وا ً ُِٔئٓ٘ ٖ٤ػِ٠
 ٙ1224عو٣خ – ٤ٓ 1809الك٣خ ًٝبٕد ُ ٚهؿْ ؽلاصخ ٍ٘خ ْٓبهًخ كبػِخ،
ٝهل ُٔغ أٍ ٚث ٖ٤هبكح ٛن ٙاُضٞهحٝ ،هؿْ إٔ ٛن ٙآ٩بهح ُْ رَزٔو ٣ٞٛالً
اال أٗ ٚثؼل كَْ اُضٞهح ثو ٢ػجل هللا ٌٓبكؾب ً ٙل اُظِْ ٘ٓٝبكؾب ً ػٖ أؽٌبّ
اُْو٣ؼخ٣ ٝ ،ؾوٗ ثْؼوٝ ٙهٍبئِ ٚػِ ٠اُضٞهح ًٝبٕ ؽبًْ اُجالك ٖٓ
(آٍ ٣بكغ) ٓ٘ؾبىا اُ ٠فبُّ ٖٓٝ ٚؼو ٙهٖ٤لر ٚاُزٓ ٢طِؼٜب :
ٌَٓٞة ٖٓ اُجوؽب
آُ ٠ز ٠اُلٓ ُغ
ٌ
ٝ ٌْ ٛؿ ٌْ ٝامالٌٍ

٘ٓٝوٖخٌ

اُؾيٕ ٓب َث ِو َؽب
د
ٝاُوِت ٖٓ ىكوا ِ
ُ
ِ
ٍ٤ق اُجَ ْـُٓ ِ ٢زَِّْؾب
ٝاُلٛو ٓبىاٍ
َ
ُ

ٓٔب ٍتة ُ ٚا٧مٝ ٟاُزٜل٣ل ٝاُٞػ٤لٝ ،رؼوٗ ُٔؾبُٝخ اؿز٤بٍ فاٙطوٙ
االٓواُ ٠ا ُٜغوح ٖٓ ( أَُِ٤خ )آُ ٠ل٘٣خ (اُْؾو) كٍ ٢بؽَ ؽٚوٓٞد
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ٍ٘خ\  ٙ1238عو٣خ ٝ -هل ّن ػِ ٚ٤كوام اٝ ِٚٛاؽجز ٚ٘ٛٞٓ ٝ ٚكؤْٗؤ
٣و٣ ٞٛٝ ٍٞؾيّ أٓزؼز:ٚ
َهػَ ٠هللاُ

َه ْثؼب ً ََْٗؤ ْ َٗب ِث ِٚ

الٝحَ
َٝمُ ْهَ٘ب َؽ َ

أَرْ َوا ِث ِٚ

هٖل ث٤ذ هللا اُؾواّ ٧كاء ٓ٘بٍي اُؾظ ٍ٘خ \  ٙ1240عو٣خ –صْ
أٍلبه ٙكياه آُٖٝ ٖٔ٤و ٝاُْبّ ٝاُٜ٘ل ٝعبٝحًٝ ،بٕ
ثؼلٛب رٞاُذ
ُ
ٍلوِٛ ٙجب ً ُِؼِْ  ٝاَُ٤بؽخ ٍُٝلػٞح االٍالٓ٤خ ٝاُؼالط ،ؽ٤ش ًبٕ ٣ؾت
اَُ٤بؽخٝ ،كفَ اٍ٩الّ ػِ٣ ٠ل ٚ٣فِن ًض٤وٖٓ اث٘بء رِي اُجالك ٝ ،اّزٜو
ك ٢رِي اُجالك أٗ ٚاُلو ٚ٤اُْغبع اُن ١ال ٣زوكك ك ٢اٌٗبه أٌُ٘و ًَِّ ُٞٝلٚ
مُي ؽ٤بر. ٚ
ػبك اُ ٠ؽٚوٓٞد ،فأُق كٜ٤ب ٍ٘خ \ ٙ1261عو٣خ٤ٓ 1818 -الك٣خ
ًزبة أُ( ٍّٞٞاَُٞ٤ف اُجٞارو ُٖٔ ٣ولّ ٕالح اُٖجؼ ػِ ٠اُلغو ا٥فو)
ٙ
ٝثو ٢ك ٢ؽٚوٓٞد ٣ ُْٝـبكهٛب ثؼل ٛنا اُزبه٣ـ اال اًٗ ٚبٕ ٣ؼبٖٗٓ ٢
آواٗ أُذ ثٖ٣ٝ ٚبثو ػِٜ٤ب .
هبٍ ُٝل ٙػو َ٤إ اثبً ٙبٕ ػظ ْ٤أُؾجخ ُوث ٚرؼبُ ٠ػظ ْ٤اُْٞم
ُِوبئًٝ ،ٚبٕ ٣زٔضَ ٛن ٖ٣اُج٤زّ ٖٓ ٖ٤ؼوٝ ٙفبٕخ هجَ كٗ ٞاعِ: ٚ
عي ٟهللاُ ٛنا أُٞدَ ف٤وا ً كبَّٗٚ
اُ٘ل ٖٓ ًٞا٧مٟ
رقِٔ٤
ُ٣ؼَ ِ ّغَ
َ
ِ

ف
أَثَ ُّو ِثَ٘ب ٖٓ ٝاُل٘٣ب ٝأَهأ َ ُ
ثبُلاه اُز ٢ٛ ٢أ َ
ّوف
ِؾوُٜب
ِ ُ٣ٝ
ُ
ِ

رٞك ٢ػجل هللا ثٖ ػٔو اُؾٚوٓ ٢ثٔل٘٣خ ( أَُِ٤خ ) ك ٢ؽٚوٓٞد
ٍ٘خ\ ٛ 1265غو٣خ ٣ّ 1849 -الك٣خ
هبٍ ػُ٘ٝ ٚل ٙػو َ٤ثؼل ٝكبر: ٚ
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( ًبٕ ٣لػ ٞاُ ٠هللا ثبُُِّطق ٝاُ ُِِّ٣ٝ ،ٖ٤ـِع ك ٢أُٞا ٖٛاُز ٢ال رُِٖؼ اال
اُـِظخُ ػِ ٠أُلَلًٝ ،ٖ٣بٕ ٓؾجٞثب ً ٓوجٞالً ػ٘ل اٗ٧بّ ،هل َ ٙٝغ هللاُ ُٚ
َ ٖٓ ٚاٝ ٌٗ٧اَُوٝه ٓب  ٠ََ٘٣ثٚ
اُوجٝ ٍَ ٞأُؾجخَ ك ٢هِِ ٞث٣ ،ْٜغ ُل عُِ ٤
ٓب  ٞٛك ٖٓ ٚ٤اُٝ ّٜٞٔاالّزـب ٍِ ثبُلٗ٤بًٝ ،بٕ  -ه ٢ٙهللا ػ٘ - ٚؽبَٓ
ُٞاء اُلز٤ب ك ٢ىٓبٗ ،ٚرؾَٔ اُ ٚ٤اٍ٧ئِخ ٖٓ أؿِت ا٧هطبه ٝا٧هبُ،ْ٤
٣ٝوعغ اُ ٠ه ُٚٞاُؼِٔبء ػ٘ل ًَ ٌَْٓ).
روى اصبها ٜٓٔخ ٖٓ اٌُزت اُزً ٢زجٜب ٜٓ٘ب :
 .كزبّ ٟٝوػ٤خ
ٍ .ل٘٤خ اُٖالح
٘ٓ .بٍي اُؾظ ٝاُؼٔوح ٝآكاة اُي٣بهح اُ٘ج٣ٞخ
 .رنًوح أُئٓ٘ ٖ٤ثلٚبئَ ػزوح ٍ٤ل أُوٍِٖ٤
.اُلهه اُ٘و٤خ ك ٢كٚبئَ مه٣خ ف٤و اُجو٣خ
 .اَُٞ٤ف اُجٞارو ُٖٔ ٣ولّ ٕالح اُٖجؼ ػِ ٠اُلغو ا٥فو
 .الدر المنظوم لذوي العمول والفهوم (دٌوان شعر)
ٌتمٌز شعره بالسهولة والسالسة  ,كثٌرة بالؼته وصوره
الشعرٌة ٌؽلب علٌها الطابع الدٌنً فً اؼلبها فله لصابد شعرٌة
بٌن رثاء وابتهال ومدابح وحماسة وؼٌرها .

**********************
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تم الكتاب بحمد هللا وتعالى وفضله علٌنا بتارٌخ
الجمعة الحادي عشرمحرم الحرام  1337هجرٌة - 10- 23 \-
 2015مٌالدٌة  .وهو المجلد السابع من موسوعتً
( شعراء العربٌة )
والحمد هلل رب العالمٌن

الفهرس
الممدمة
السٌرة الذاتٌة للمإلؾ
تمهٌــــــــــــــــد
شعراء الفترة الراكدة
تمٌة بنت ؼٌث االرمنازٌة
ٌحٌى بن ٌوسؾ الصرصري
شرؾ الدٌن ابن الحالوي
ابن زبالق الموصلً
شهاب الدٌن التلعفري

3
5
9
22
23
30
41
51
60
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جمال الدٌن بن الجزار المصري
الشاب الظرٌؾ
البوصٌري
سراج الدٌن الوراق
شهاب الدٌن العزازي
صفً الدٌن الحلً
ابن نباتة المصري
ابن حجة الحموي
علً بن سودون المصري
عابشة الباعونٌة
احمد بن دمحم الؽزي
بدر الدٌن دمحم الؽزي
شهاب الدٌن احمد النابلسً
شمس الدٌن الصالحً
الشهاب الخفاجً
عبد الرحمن دمحم النمٌب
شهاب الدٌن بن معتوق الحوٌزي
علً المادري الكٌالنً
زٌنب الشهارٌة
عبد هللا بن دمحم الحداد
علً بن معصوم
ٌاسٌن العمري الموصلً
عبد هللا بن عمر الحضرمً
الفهرس

65
77
86
104
113
123
137
146
156
165
178
186
189
196
199
204
208
220
234
240
245
251
257
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ٖٓ ٓئُلبد كبُؼ ٖٗ٤ق اُؾغ٤خ اٌُ٤الٗ٢
ا-اُلٝا ٖ٣ٝاُْؼو٣خ :
1978
ٗلضبد اُوِت
هٖبئل ٖٓ عجٜخ اُوزبٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝؽ ٢االٔ٣بٕ
2010
اُْٜبكح ٝاُٚو٣ؼ
2011
اُؾوة ٝاالٔ٣بٕ
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ٍ٘بءاد ْٓوهخ
ٗج٘ اُؾ٤بح

2014
2016

ة – اٌُزت اُ٘ضو٣خ :
- 1ك ٢االكة ٝاُلٖ
- 2رنًوح اُْو٤ن كٓ ٢ؼوكخ اكاة اُطو٣ن – كهاٍخ ٝرؾو٤ن ّٝوػ اُوٖ٤لح
أَُ٘ٞثخ ُِْ٤ـ ػجل اُوبكهاٌُ٤الٗ٢
- 3أُٞعي ك ٢اُْؼو اُؼوث \ ٢كهاٍخ ٓٞعيح ك ٢اُْؼواُؼوث ٢ػجو اُؼٖٞه ثلءا
ٖٓ اُؼٖو اُغبٝ ٢ِٛؽز ٠أُؼبٕو  .اػزجو ا ٝه ٖٓ ْ٤هجَ االكثبء ٝاُ٘وبك ٝاؿِت
أُٞاهغ االكث٤خ ػِ ٠اُ٘ذ اٗ ٚاؽل آٜبد اٌُزت اُؼوث٤خ ك ٢االكة ٝاُِـخ ك٢
ٓٞٙٞع اُْؼو ٝاالكة ْٗٝو ك ٢اهثؼخ اعياء ثٔغِلٛ ٖ٣جغ كاه كعِخ
ٗبّوٞٓٝ ٕٝىػ ٕٞػٔبٕ -االهكٕ
ّ- 4وػ كٞ٣إ اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ٢ّٝ ٢ء ك ٢رٖٞك – ٚكهاٍخ ّبِٓخ ك٢
اكة اُْ٤ـ ػجل اُوبكهاٌُ٤الًٗٞٔ٘ ٢مط ُِْؼواُٖٞكّٝ ٢وػ اُوٖبئل
ا أَُ٘ٞثخ اُ٣ٝ ٚ٤وغ اٌُزبة اهثؼخ اعياء.
 - 5إ ٍٞك ٢االٍالّ
ً - 6وآخ كزبح  -هٖخ ِ٣ٞٛخ
 - 7ػنهاء اُوو٣خ (هٖخ ِ٣ٞٛخ )
 - 8االّو٤بء ( ٓغٔٞػخ هٖٔ هٖ٤وح )
 - 9ثِلهٝى ػجو اُزبه٣ـ
 - 10كهاٍبد ك ٢اُْؼو أُؼبٕو ٝهٖ٤لح اُ٘ضو ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
 - 11اُـيٍ ك ٢اُْؼو اُؼوثٛ ٢جغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
 – 12ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗٞٓٝ ٢هل ٖٓ ٚأُناٛت ٝاُلوم االٍالٓ٤خ كهاٍخ
ّ-- 13وػ اُوٖ٤لح اُؼ٤٘٤خ \ ٓغ كهاٍخ ثؾض٤خ كّ ٢بػوٛب اُْ٤ـ ػجل اُوبكه اٌُ٤الٗ٢
ٓ - - 14ل٘٣خ ثِلهٝى ك ٢اُناًوح ٛجغ ك ٢اُوبٛوح ٝث٤وٝد ٝاُو٣بٗ
ّ - 15نهاد ٖٓ اَُ٤وح اُ٘ج٣ٞخ أُؼطوح ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ -االهكٕ
 – 16اُْؼواُؼجبٍ ٢ث ٖ٤اٌُالٍ٤ٌ٤خ ٝاُزغل٣ل ٛجغ كاه كعِخ ػٔبٕ  -االهكٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤اُْؼو اُٖٞك٢
 – 18كهاٍبد ك ٢اُْؼواُؼوثٝ ٢آبهارٛ ٚجغ كاه كعِخ ػٔبٕ – االهكٕ
 - 19أُوأح اُؼوث٤خ ك ٢اُْؼواُغبْٗ ٢ِٛو ٌٓزجخ االٓبى - ٕٝإلاه ٓغِخ ( اُٖل)ٟ
اُ٘بٛوخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ كٝ ( ٢ال٣خ ُ ًٞاٗغٌِ االٓو٤ٌ٣خ )
طٍٞٞٓ -ػخ اُزلَ٤و أُٞٙٞػُِ ٢ووإ اٌُوٝ ْ٣هل ٕلهٜٓ٘ب اٌُزت اُزبُ٤خ :
عيءإ
 - 1إؾبة اُغ٘خ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 2اُووإ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 3االكػ٤خ أَُزغبثخ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
 - 4االَٗبٕ  ّٞ٣ٝاُو٤بٓخ
 - 5اُقِن  ٝأُؼبك ك ٢اُووإٓ اٌُوْ٣
عيءإ
 ّٞ٣ - 6اُو٤بٓخ ك ٢اُووإ اٌُوْ٣
ك – ٍٓٞٞػخ ( ّؼواء اُؼوث٤خ ) ك ٢ػْوح ٓغِلاد
ّ - 1ؼواء عبٕٞ٤ِٛ

أُغِل االٍٝ
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ٝكٜ٤ب اٌُزت اُزبُ٤خ :
عيءإ

ّ - 2ؼواء ٕله االٍالّ
ّ - 3ؼواء اُؼٖو االٓ١ٞ
ّ - 4ؼواء اُؼٖواُؼجبٍ ٢االٍٝ
ّ - 5ؼواء اُؼٖو اُؼجبٍ ٢اُضبٗ٢
ّ - 6ؼواء اُؼوث٤خ ك ٢االٗلٌُ
ّ - 7ؼواء اُلزوح اُواًلح ٝاُؼضٔبٗ٤خ
ّ - 8ؼو اء اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ
ّ - 9ؼواء اُؾلاصخ اُؼوث٤خ
ّ - 10ؼواء أُؼبٕوح اُؼوث٤خ

أُغِل اُضبٗ٢
أُغِل اُضبُش
أُغِل اُواثغ
أُغِل اُقبٌٓ
أُغِل اَُبكً
أُغِل اَُبثغ
أُغِل اُضبٖٓ
أُغِل اُزبٍغ
أُغِل اُؼبّو

عيء ٝاؽل
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيءا ٕ
عيء ٝاؽل
عيءا ٕ
عيءا ٕ

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