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 ب  

 اإلىداء

إليكـ يا مف كنتـ عطفنا كحنانان في الطفكلة، كعكنان كسندان في الشباب، كشعمة عطاء ال  
تنضب أبدنا لتزرع في الفؤاد أف العمـ قريف الديف، كأف العمؿ المتقف ثماره طيبة بإذف اهلل، إليكـ ىذا 

 كـ ما كاف... كالدم الغالييف إخكتي كأختي األحباء.ؤ دعاالجيد الذم لكال 

إلى رفيؽ الٌدرب، كزىرة القمب، إلى مف كقؼ بجانبي في سقمي قبؿ عافيتي، كرأل في عممي 
 سببنا في تقدمي كنجاحي، فكاف الساىر عمى راحتي دكمنا... زكجي العزيز كأطفالي فمذات كبدم.

 كؿ عمؿ. إلى أىؿ زكجي الذيف كانكا لي سندنا في

 إلى الذيف حممكا أقدس رسالة في الحياة معمماتي كأساتذتي في كؿ زمافو كمكاف... 

 إلى كؿ مف حمؿ معي مشاؽ حركؼ ىذه الدراسة صابريف أك مكرىيف...

 إلى مف كاف نداءن نحك البسمة كالفكز كالمجد...

 أىدم جيدنا المشترؾ

 فرحةن لعميا تمحك التعب

 ديمة العطابي



 ج  

 رفانالشكر والع

أتقدـ بالشكر الجزيؿ كاالمتناف العظيـ إلى أستاذم الكريـ الدكتكر عمي عمرك، الذم بذؿ لي 
مف كقتو كأضاء لي بنير فكره ما دجى مف دركب ىذا البحث، كرعاه حتى ضرب جذكره في 

 األرض، كامتد بساقو ليرل النكر، فبارؾ اهلل فيو كأجزؿ لو المثكبة.

د الخاص الذم قٌدمو لي قسـ المغة العربية في جامعة الخميؿ ممثالن أف أشير إلى الجي د  بي  كال
بالعميد كاألساتذة جميعنا، لما يكلكنو مف الصبر عمى تصحيح تجارب الطمبة فجازاىـ اهلل خيرنا، 

 كحقؽ ليـ أمانييـ.

خراجيا عمى الصكرة المطمكبة.  كال يسعني إال أٌف أشكر كؿ مف شاركني عناء ىذه الرسالة كا 

 ميعكـ مني جزيؿ الشكر كالتقدير كالعرفاففمج

 ديمة العطابي
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 و  

 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف الذم عٌمـ اإلنساف بالقمـ، عمموي ما لـ يعمـ، كالٌصالة كالسالـ عمى 
ـٌ األنبياء كالمرسميف محمد بف عبد اهلل كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد  معمـ األمة كخات

إلى ككنيا تيا في العصر المممككي الثاني، كتعكد أىمي كؿ ىذه الٌدراسة شعر الخمرتتنا
تضيؼ شيئنا جديدنا لألدب العربي في كقكفيا عمى أشعار الخمر في العصر المممككي الثاني في 

ىػ(، كعمى الرغـ مف تراجع الحياة في ىذا العصر إال أف األدب 923 -784الفترة الكاقعة ما بيف ) 
ؿ محافظان عمى أصالتو كمكانتو، كالمطالع ألدب الشعراء كمؤلفاتيـ فيو يدرؾ ذلؾ، كيمحظ أنيـ ما زا

الشيء الكثير، فجاء صكرةن حٌية تعبر عف  إليوطالعكا التراث األدبي لمسابقيف كاستفادكا منو كأضافكا 
التي تالمس شغاؼ  كاقعيـ، كما كنقؿ كثيرنا مف مشاىد حياتيـ، فجاء غنينا بالصكر الفنٌية الجميمة

في ىذا العصر شأنو شأف العصكر السابقة، فيك ال يعرؼ  خمرلقمكب كالعقكؿ، كقد ازدىر شعر الا
أنكاعيا، يقبؿ الحدكد كالقيكد كسكاء أطمقت الحريات أـ كبتت، فيك رائج ركاج تعاطي الخمكر عمى 

 .عمييا الشعراء كغيرىـ

مف العصر الجاىمي إلى  درست شعر الخمر لدراسات سابقة كجاءت ىذه الدراسة استكماالن 
دراسات نياية العصر المممككي األكؿ، كلذلؾ لـ تكف ىذه الدراسة األكلى في مكضكعيا بؿ سبقتيا 

 ، كمنيا:أخرل حكؿ ظاىرة شعر الخمر

الخمر في الحياة الجاىمية كفي الشعر الجاىمي لػ )بادية الحيدر(، كتطكر المعاني الخمرٌية  
في الشعر األندلسي حتى نياية  أبي نكاس لػ )زىية سعدك(، كالخمرىمي حتى مف العصر الجا

جمنار في العصريف الزنكي كاأليكبي لػ ) ئؼ لػ )فيركز المكسى( كشعر الخمرعصر الطكا
 الصكص(، كشعر الخمرة في العصر المممككي األكؿ لػ )فكاز الشركؼ(.

ر مف المكضكعات، فكاف مف المناسب معالجة الكثيلكقد تطمبت الدراسة مناىج بحث متعددة 
جمع األشعار ت الباحثة نتااعتماد المنيج التكاممي حتى تخرج بإذف اهلل عمى الصكرة المطمكبة، فك

كىذا  ،درسياتك  ،صنفيا حسب المكضكعتك  ،كمف مصادر األدب المختمفة ،مف دكاكيف الشعراء
ا، باإلضافة إلى المنيج الجمالي المنيجيف الكصفي كالتحميمي في تناكؿ النصكص كتحميميتطمب 



 ز  

 لمخمر، عند شربوتكتنؼ الشاعر  كالمنيج النفسي في الكشؼ عف األمكر التي ،في الدراسة الفنية
 كالدكافع الكامنة كراء ذلؾ.

بينت ك  ؛كخاتمة ،كمحمؽ تراجـ الشعراء ،كثالثة فصكؿ ،كقسمت الباحثة الدراسة إلى تمييد
حتى نياية العصر الزنكي كاأليكبي كأىـ شعراء العصر الجاىمي في التمييد تطكر شعر الخمر منذ 

 تمؾ العصكر.الخمر في 

مف حيث  لمحديث عف السمات الحسٌية لمخمر؛ وي كمف ثـ جاء الفصؿ األكؿ الذم خصصتٍ 
شراقيا ،كألكانيا ،كأسمائيا ،كما يتصؿ بذلؾ مف قدميا ،صفاتيا  كطعميا.، كرائحتيا ،كا 

 كأكانييا مبينةن  عف كؤكس الخمر، فتحدثتٍ  اني تقاليد شرب الخمر؛ي الفصؿ الثف ثـ تناكلتٍ 
كدكرىا في مجالسيـ، لتنتقؿ بعد ذلؾ إلى نقش الصكرة  ،الصكرة التي رسميا الشعراء ليذه األدكات

في ككاجباتيـ  صفاتيـ مندماء كالسقاة، مكضحة كمبرزة مف خالؿ أشعارىـالتي رسميا الشعراء ل
المساء، كعند الضحى كعند الغركب، كفي الصيؼ إلى الصباح  مف التي تعقد رالخم مجالس
، كأبرزىا في رياض حتى عمى ضفاؼ األنيار كالشكاطئفي المنازؿ كاألديرة كالحانات،  كالشتاء

 كيتغمغؿ السيكر في عركقيـ. ،إلى أف تسرم في دمائيـ الطبيعة، يحتسي فييا الناس الخمر،

ت الفنٌية لشعر الخمر في العصر المممككي الثاني الفصؿ الثالث لدراسة السما كخصصتً 
كقسمتو إلى أربعة مباحث، األكؿ منو: بناء القصيدة، كالثاني:األسمكب، كالثالث: الصكرة الشعرٌية، 

 كالٌرابع: المكسيقا.

البحث بخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في الدراسة، تالىا ثبت  كأنيتً 
 ص بالمغة االنجميزية.المصادر كالمراجع كممخ

بؿ استعانت بعدد مف الرسائؿ  ،كلـ تقتصر الدراسة عمى المصادر كالمراجع المتقدمة
 الجامعية التي ذكرتيا في ثبت المصادر كالمراجع.

أبرزىا  ؛بٌد مف مصاعب تكاجو صانعو، فقد كاجيت الباحثة بعض الصعكبات كلكؿ إنجاز ال
ر مف المصادر كالمراجع، مما جعؿ لزامان عمييا تحمؿ أعباء إلى كثي الفمسطينيةافتقار الجامعات 



 ح  

السفر كمشاقو لمحصكؿ عمى ىذه المصادر كالدكاكيف مف مكتبات الدكؿ المجاكرة حيث استعانت 
الباحثة كثيران بمكتبة الجامعة األردنية، كآخر الصعكبات حصكليا عمى مجمكعة مف الدكاكيف 

 ،كذلؾ استنزؼ منيا الكثير مف الكقت في قراءتيا كضبطيا ،المخطكطة التي امتازت برداءة خطيا
 مثؿ ديكاف فخر الديف بف مكانس، كديكاف مجد الديف بف كانس، ديكاف ابف خطيب داريا.

كفي الختاـ أرجك أف أككف قد كفقت في عممي ىذا، كال أزعـ الكماؿ فيو، فالتقصير مالـز 
ف أسأت فمف نفسي، كحسبي أني بذلت ما لإلنساف في سعيو دائمان، فإف أحسنت فمف اهلل، ك  ا 

سائمة اهلل التكفيؽ في الدراسة لمكصكؿ إلى النتيجة المبتغاة، كليذا فجزيؿ شكرم  ،استطعت مف جيد
 .كامتناني إلى األساتذة أعضاء ىيئة المناقشة لما بذلكه مف جيد في تقكيـ الرسالة 



 قبل العصر المملوكي الثانير التمهيد: الخم

شعر الخمرة في العصر المممككي عف غيره مف فنكف الشعر، فكما أف الشعراء لـ لـ يختمؼ 
يتنصمكا مف تراث أسالفيـ، كذلؾ لـ يكتفكا بالسير في ركبيـ، بؿ استجابكا لمتغيرات عصرىـ 
ككسمكا شعرىـ بسمات تميزه عف شعر العصكر التي سبقتو، فالشعر الخمرم شعر ليك كترؼ، 

ى بمغ بو بعضيـ حٌد المجكف، كاتخذه بعضيـ اآلخر إثارة لقريحة أك كمتاع في كؿ العصكر، حت
ىربنا مف كاقع، فيك قديـ العيد في ديكاف الشعر القديـ، تكقؼ عنده الجاىميكف، فكانت أشعارىـ 

 .(1)بمثابة نكاة الشعر الخمرم الذم بنى عميو الشعراء شعرىـ في العصكر التالية

كانت تتصؿ بالحس أـ بالشعكر، أيرنا بمتعيـ كلذاتيـ سكاء فقد اىتـ الجاىميكف اىتمامنا كب 
كأحد مكضكعات شعرىـ الذم تفرع بدكره إلى معاف عديدة دارت  ،ككانت الخمرة أحد متع حياتيـ

ركا عف مدل حبيـ لمخمر، فكصفكا ألكانيا، كلـ يغفمكا عف حكليا معظـ خمريات الجاىمية، حيث عب  
فراحكا يتغنكف بعبيرىا الذم يفكح عند صبيا، كمف ذلؾ قكؿ ، (2)ذكر ما يتعمؽ بطيب شرابيـ

                                                                            :(3)األعشى

يػػػػػػػػػا   إذا بيزلػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف دٌنيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػاح ريحي
 

 كقػػػد أيخرجػػػت مػػػف أسػػػكد الجػػػكؼ أدىمػػػا 
 ببابػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػـ تيعصػػػػػػػػر كجػػػػػػػػاءت سػػػػػػػػالفة 

 
 مخٌتمػػػػػػػػػػػػػػا تخػػػػػػػػػػػػػػالط قنديػػػػػػػػػػػػػػدنا كمسػػػػػػػػػػػػػػكنا 

 
كركزكا عمى اختيار  -ذككرنا أـ إناثنا كاسكاء أكان -مجالس الخمرة تغنكا بسقاتيـكعند عقدىـ 

ننكا في تزييف مجالسيـ بمختمؼ أنكاع الكركد كالرياحيف، كحرصكا النديـ كأشادكا بخصالو، كما تفٌ 
نسكا آنيتيا، فال كجكد لمخمر إال بكجكد اإلناء الذم عمى نشر ركائح العطكر كالمسؾ، كلـ ي

 .(4)يحتكييا، فقد شاعت الجرار الفخارٌية، كاألكاني الخزفٌية

                                                           

 .340-339، آفاق الشعر العربي في العصر الممموكي( ينظر: األيكبي،ياسيف، 1)
 .9، شعر الميو والخمر( ينظر: غريب، جكرج، 2)
 .166، الديوان( 3)
 .75 -74، فن الشعر الخمري وتطوره عند العربلحاكم، إيميا، ( ينظر: ا4)
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ذا ما انتقمنا إلى العصر اإلسالمي، فإننا نجد أف شعراء ىذا العصر ظمكا يسيركف عمى   كا 
ديد التي كانكا جت التكلمعانيا، كبالرغـ مف محاكالفيـ الجاىمييف في كصؼ لكف الخمر نيج أسال

يحاكلكف إبرازىا، إال إنيـ كانكا ال يتجاكزكف المعاني القديمة إال نادرنا
(1). 

ة مف خمكر ي، كأفصحت عف مككناتيا الرئيسرزت في العصر األمكم مجالس الخمركب 
 كندماء كسقاة، إضافة إلى عناصر أخرل، كنجد الشعراء األمكييف حاكلكا التجديد، كتخطكا المعاني

                     :(2)القديمة المتداكلة، كمف ذلؾ قكؿ األخطؿ في تشبيو لكف شرابو بالجمد المدبكغ

 جػػػػػػػػػػػاءت لػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاربه ككأنٌ  
 

 بصػػػػػػػػػػػػػػػػافية األديػػػػػػػػػػػػػػػػـ عقػػػػػػػػػػػػػػػػار بصػػػػػػػػػػػػػػػػرل  
 

ففي ىذا العصر أقبؿ عمييا الشعراء، كشغفكا بيا، كلعؿ مف أكثر ما مٌيز خمرتيـ التي تغنكا  
المرح، كغالبنا ما يككف ىدؼ الشارب اربييا، كبعثيا في نفكسيـ الشعكر ش بيا ذىابيا بأحزاف

االنتشاء، فأليمتيـ قصائد مؤثرة، كنفحات فنٌية مميزة، تباىكا فييا باقتنائيـ أقدـ الخمكر، كاىتمكا 
          : (4)، يقكؿ أبك اليندم الرياحي(3)بالساقي، كتغنكا بنظراتو، كقٌده كمشيتو كمالبسو

 ذاقيػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف ذاؽ جػػػػػػػػػػػػػػاد بمالػػػػػػػػػػػػػػوإذا  
 

 كقػػػػػػػد قػػػػػػػاـ سػػػػػػػاقي القػػػػػػػكـ كىننػػػػػػػا يػػػػػػػديرىا  
ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػيصو مقمٌػػػػػػػػػػصو    خفيفنػػػػػػػػػا مميحن

 
ػػػػػػػػػػػػػػ   ب ػػػػػػػػػػػػػػة خى  زٍّ لػػػػػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػػػػػد  زركرىػػػػػػػػػػػػػػاكجي

كلـ ينسكا النديـ الذم ظمكا يتغنكف بصفاتو التي أشاد بيا الشعراء الجاىميكف كاإلسالميكف،  
لنديـ أكثر مف سابقييـ، كلعؿ مرجع ذلؾ إلى ما كالكـر كالتسامح، كلكف أكثر ما اىتمكا بو نسب ا

   .(5)ساد المجتمع آنذاؾ مف اختالؿ األجناس

                                                           

 .9، ربي أيام المماليكعالشعر الينظر: يكسؼ، خالد، ( 1)
 .76/ 1، الديوان( 2)
 .2،، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿالخمرة في الشعر الزنكي واأليوبيينظر: الصكص، جمنار، ( 3)
ق، كاف جزؿ الشعر،سيؿ 180بف شبث بف ربعي الرياحي، كلد نحك  . كىك غالب بف عبد القدكس35، الديوان( 4)

  .2/121، فوات الوفياتاأللفاظ لطيؼ المعاني. ينظر: الكتبي، 

، رسالة ماجستير، 115،تطور المعاني الخمرّية من العصر الجاىمي حتى أبي نواسينظر: األعرجي، محمد، ( 5)
 .1985جامعة الجزائر، 
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كفي عيد الدكلة العباسٌية، انتشرت ثقافة الفرس كأفكارىـ، لما كاف لمعباسييف مف اتصاؿ 
كبير بيـ، فقد ظير تيار التحضر، فاتسعت حرٌية الفرد كالمجمكع، كعـٌ الفساد مف جراء تكاثر 

عاجـ، أما خمرتيـ فقد ظؿ شعراء ىذا العصر يعتمدكف عمى معاني مف سبقكىـ محاكليف األ
ا بعض المعاني في كصؼ لكف تطكيرىا، لجعؿ خمرتيـ أكثر تألقان كلمعانان، فجددكا القديـ، كأبدعك 

كؼ ساقيو المحمرة مف خالؿ الزجاجة، فيقكؿ كأنو  بف الكليد ، كذلؾ حيف يصؼ مسمـخمرتيـ
 :                     (1)تكت أك بصبغ أحمر، مظيرنا فييا لكف شرابو، يقكؿخضبيا بال

 كقيػػػػػػػػػػكةو مػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػات الكػػػػػػػػػػـر صػػػػػػػػػػافيةو  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي اببصػػػػػػػػػػػػػػػػػيبا ييكديػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أر  
 ى إلػػػػػى الشػػػػػمس فػػػػػي إغػػػػػذائيا كليػػػػػامػػػػػنتي  

 
 مػػػػػػػػف الٌرضػػػػػػػػػاعة فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػر  اليجيػػػػػػػػػر أبي  

 حمػػػػػػراء إف بػػػػػػرزت صػػػػػػفراء إف مزجػػػػػػت  
 

 يػػػػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػػػػػأف فييػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػرار النػػػػػػػػػػػػػار تمت  
 محمػػػػػػػػػػػػػػٌرةه كػػػػػػػػػػػػػػٌؼ سػػػػػػػػػػػػػػاقييا بحمرتيػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 بتضػػػػػػػػػػػػػػمخ 2داكأنمػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػك بالفرصػػػػػػػػػػػػػػ 

تبديػػد ىمػػكميـ "كنجحػػت خمػػرتيـ فػػي  
كأحػػزانيـ كخمػػرة سػػابقييـ، حتػػى خػػرج 
بشػػػػػػار بػػػػػػف بػػػػػػرد بقاعػػػػػػدة: أف الخمػػػػػػر 
كاليمكـ مف المسػتحيؿ الجمػع بينيمػا، 
فمجػػػػرد التفكيػػػػر كاإلقػػػػداـ عمػػػػى شػػػػرب 
المداـ، فإنيا كفيمة بطػرد اليمػكـ التػي 

       :                  (4)، يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ3"شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربيات
فاشػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػدثاف                   

 تفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىر مر 
 

ـٌ قػػػػػرع السػػػػػف بالكػػػػػاس   ال يصػػػػػحب اليػػػػػ
 

كاىتمكا بذكر محاسف الساقي كالنديـ، فكاف سقاتيـ تارة ظباء، كتارة غصكف باف أك بدكر، 
         :(5)احد، كمف ذلؾ قكؿ أبي نكاسكغالبنا ما ربطكا بيف الخمر كالساقي في تشبيو ك 

 خميمػػػػػػػػػػػػػػػػػي تى صػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ عاطنييػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػدم شػػػػػػػػػػػػػػادفو رخػػػػػػػػػػػػػػيـ الكػػػػػػػػػػػػػػالـً  
 و البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري كالمدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدره يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكج  

 
ٌكبػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً يػػػػػػػػػػػػػػػػػا لبػػػػػػػػػػػػػػػػػدريف ري

 
                                  :(6)كما كصفكا آلة الشرب، كمف ذلؾ قكؿ مسمـ

 إبريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػمب الغزالػػػػػػػػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
 

 بمقمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاال ري كحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 

                                                           

 .227، الديوان( 1)
 ، مادة )فرص(لسان العرب: اسـ يطمؽ عمى التكت كىك أيضا صبغ أحمر.ينظر: ابف منظكر، لفرصادا( 2)
  .3، 2013، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ،  الخمرة في الشعر الزنكي واأليوبي( الصكص، جمنار، 3)
 .100/ 4، الديوان( 4)
 .364، الديوان( 5)
 .204، الديوان (6)
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كالجمكس لمشرب يدكـ الميؿ بأكممو حتى  ،ككانت مجالسيـ متكالية فالصبكح يقرف بالغبكؽ"
الصبح، كىكذا يككف انتياء مجمس إعالننا لقياـ مجمسو آخر، كىـ ينعمكف بالغناء كالحديث انبالج 
 .1"إلى أف يخركا صرعى مف شرب الخمر ،األقداح يكتعال

راء األندلس، فقد عكفكا عمى كصؼ خمرىـ كأسالفيـ، فقد ساركا عمى خطى أما شع 
عنكا بكصفيا،  -إلى جانب المرأة كالطبيعة -رالمشارقة في أمكر شتى، كلشٌدة شغفيـ بالخم

كشاع استعماليا، كقد استمدكا صفاتيا مف تأثيرىا في الجسـ، بعد أف  ،كصرحكا بأسماًء غمبت عمييا
                 :(2)ا بالٌراح، كمف ذلؾ قكؿ ابف حمديسيشربيا الشارب فدعكى

 كرىافػػػػػػػػي الػػػػػػػػرأس يصػػػػػػػػعد سيػػػػػػػػ ابػػػػػػػػةه دبٌ  
 

 بمعػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػالعقكؿ كتمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػ فتجػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  
 كالبشػػػػػػر فػػػػػػي شػػػػػػرب المدامػػػػػػة فارتقػػػػػػب 

 
 منيػػػػػػػػا سػػػػػػػػركر الػػػػػػػػنفس سػػػػػػػػاعة تعػػػػػػػػذب 

 

 
 ،اككصفيا، فسكركا بطعميا كطيبيا، كافتتنكا بمكنيي تصكير آنيتيا، كأكلعكا بالخمر كأجادكا ف

كتحدثكا عف رائحتيا الفكاحة، فيي لشدة قكتيا ليا قدرة عمى التغطية عمى الركائح األخرل، 
حكليا إلى رائحة مسؾو شذيىة، قاؿ كي، دف الخمرفاستطاعت التغمب عمى رائحة القار الذم يغمؼ 

                              :                                                (3)ابف حمديس

 كتجعػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػذم باشػػػػػػػػػػػػػػرىا 
 

 حٍ فىػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدًف مسػػػػػػػػػػكنا لمعػػػػػػػػػػرانيف نى   
 

كما برعكا في رسـ الساقي كالنديـ كمجمس األنس، فقد كاف أبك نكاس أستاذىـ في ذلؾ، 
، كمف ذلؾ تصكير ابف عبد ربو (4)يغرفكف مف معينو كيتفننكف في محاكاتو منجرفيف بفيحًشو كمجكنو

خمرًة تشرؽ في يده كالشمس، كبياءن، كىك يسعى ب المجمس سننىلذم يمأل ربو لساقيو، فيك كالقمر ا

                                                           

 .4، 2013، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ،  ة في الشعر الزنكي واأليوبيالخمر الصكص، جمنار،  (1)

 .89، الديوان (2)
 .87 نفسو، (3)
 .13، شعر الميو والخمر( ينظر: غريب، جكرج، 4)
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ا كدال إليو بطرؼ كيرنك ، كىك أىيؼ القٌد تزيد حركاتو الغنجة سمرنا الن فاتر النظرات تفيض غنجن
                        :                                                 (1)كفتنة، يقكؿ

 سػػػػػػػػػػػػيفىػػػػػػػػػػػػا بكأأىػػػػػػػػػػػػدت إليػػػػػػػػػػػػؾ حميا
 

 كالعػػػػػػػػػػػػػػػيف  شػػػػػػػػػػػػػػػمس تػػػػػػػػػػػػػػػدبرتيا بػػػػػػػػػػػػػػػالكؼ    
 جيسػػػػػػػعى بتمػػػػػػػؾ كىػػػػػػػذم شػػػػػػػادف غػػػػػػػن 

 
 يفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بنجقو كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 دهو حػػػػػػػػػػيف يمشػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػأكٌ كأٌنػػػػػػػػػػ  
 

 يحػػػػػػػػػػػػػيفى بػػػػػػػػػػػػػيف ر ثٌنػػػػػػػػػػػػػتقضػػػػػػػػػػػػػيب بػػػػػػػػػػػػػافو  
 

 
ذا ما نظرنا في شعر العصر  بيف  رل أنيـ كانكا يتأممكف كأس الخمرالزنكي كاأليكبي ن يفكا 

كالصحك، فدىشكا بجماؿ ألكانيا كانعكاسيا عمى كجكه الندامى كالسقاة، أصابعيـ، كىـ بيف السكر 
كفاحت ريحيا، كتضكع أريجيا في المجالس، فشمتيا األنكؼ كاستظرفت ىذه الرائحة، فعشقكا 

معاف، كلـ ي كصفكه، فكانت معانييـ بيف  ترككا شيئنا يمت لمخمرة بصمة إالخمرتيـ ككصفكىا بدقةو كا 
 ابف ، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ(2)الفيـ، كبيف الجديد الذم ابتكركه كطٌكركهالذم أسسو أس القديـ

                                :                                             (3)الكتاني

 أقػػػػػػػػػػػػػػكؿ كسػػػػػػػػػػػػػػاقينا يطػػػػػػػػػػػػػػكؼ بقيػػػػػػػػػػػػػػكةو  
 

 حبػػػػػػػػػػبه يػػػػػػػػػػٍرفض  مثػػػػػػػػػػؿ الككاكػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػا 
 بػدت فػػي سػماء الكػػأس شمسنػا كمػػف رأل 

 
 

 نى الشػػػػمس مػػػػا بػػػػيف النجػػػػـك الثكاقػػػػبسػػػػ  
كتحدثكا عف الصمة الكثيقة التي كانت تربطيـ بخمرتيـ، فشربكىا في كؿ كقت دكف اكتراث  

بالنصائح، فكمما سنحت ليـ الفرصة كانكا يتحمقكف حكؿ مائدة الشراب كيحتسكف الكؤكس إلى أف 

                     :      (4)تدب رعشة السكر في رؤكسيـ، يقكؿ يكسؼ بف المرصص

ـٌ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاء األجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كاألركاحت  
 

                                                           

 .89، الديوان (1)
 .52، 2013، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، الخمرة في الشعر الزنكي واأليوبيينظر: الصكص، جمنار،   (2)
ق( كتكفي 536) ميماف بف صالح بف رىيج كلد سنةىك يكسؼ بف س. ك 252/ 10، قالئد الجمان( ابف الشعار، 3)

 .10/214، نفسوق(.ينظر: 629-618ما بيف السنكات )

ىك يكسؼ بف عبد العزيز المعركؼ بابف المرصص كاف شاعرا متأدبا يقكؿ شعرا حسنا كيمدح مدحا  (4)
 .278277-/10،  نفسوجيدا.ينظر: 
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 فكىاعنػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػك أنصػػػػػػػػػػػػ تطػػػػػػػػػػػػرد اليػػػػػػػػػػػػـٌ  
 

 األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح طلقبكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
كذكركا الصفات التي يجب  ،كلما كاف النديـ كالساقي مف أىـ دعائـ مجالسيـ فقد كصفكىما 

بينكا اآلداب التي يجب أف يمتـز بيا كخفة حركة، كما  ،كجماؿ ،مف ظرؼ ؛أف تتكفر في الساقي

النديـ في مجالس الشرب، كلـ يغفمكا عف كصؼ آنية الخمر فكصفكا جميع متعمقاتيا مف كؤكس 

في كصؼ  (2)، كمف ذلؾ قكؿ ابف الٌشكاء1كأقداح كدناف... الخ، بالتفصيؿ لعالقتيا الكثيقة بالخمر

الميؿ، فيكسكا الميؿ ثكبنا مف النكر، األباريؽ التي الحت في سماء مجمسيـ بالبرؽ في ظممة 

 :(3)يقكؿ

 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ أباريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكارقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 تمػػػػػػػػػػػػكح فتكسػػػػػػػػػػػػك الميػػػػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػػػػكب نيػػػػػػػػػػػػار  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .22، 2013، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، الخمرة في الشعر الزنكي واأليوبي ،ينظر: الصكص، جمنار (1)
لو ديكاف شعر في أربعة مجمدات  ،( ىك أبك المحاسف يكسؼ بف إسماعيؿ الحمبي شاعر مصقكؿ الكالـ2)

 .146-8/145،  قالئد الجمانق(. ينظر: ابف الشعار، 635)ت

 .6/56، نفسو (3)



 

 الفصل األول

 السمات الحسّية للخمر

 أواًل: قدم الخمر -

 ثانيًا: أسماء الخمر -

 ثالثًا: لون الخمر -

 رابًعا: إشعاع الخمر -

 خامًسا: رائحة الخمر -

 سادًسا: طعم الخمر -
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ارــمــدماالخــقا:أوًلا

نماشعر الخمريات شعر قديـ، ليس مف مستحدثات عصر المماليؾ، و  يـ قػدـ الشػعر ىو قد ا 

منػو ديػواف شػاعر،  ال يكػاد يخمػو ،دب العربػي عراقػا الخمػور يػي دنػاف اأديػرةالعربي، عريػؽ يػي اأ

ـ ناػػػؿ الػػػدواويف لػػػف ينظمػػػوا يييػػػا الاصػػػالد المسػػػتاما،   كثػػػروا مػػػف ذكػػػر الخمػػػر،حتػػػر بػػػرز شػػػعرا   

 .المستاما

ف آدـ عميػػػػو السػػػػنـ  وؿ مػػػػف  ػػػػرس و والدهبمػػػػيس لاابيػػػػؿ وؿ مػػػػف عصػػػػرىا  ف  وقيػػػػؿ    ، وا 

ف   ربعػػا، ولػػػذلؾ اأ ذها ، يشػػربت دمػػػا  ىػػا وخنزيػػرً سػػػدً  ا و ا وقػػردً ح عمييػػػا طاووًسػػبػػبمػػيس ذالكرمػػا، وا 

وس وخينلػػو، ومػػرح  ربعػػا: خػػين  وزىػػو كزىػػو الطػػاو وصػػاؼ اأيا حػػيف يسػػكر بيػػذه اأاتصػػؼ شػػارب

ًضػا يوجػا   ، 1سػد، ثػـ انعاػاص كانعاػاص الخنزيػرلارد ورقصو، وعربدة وقػوة كاػوة اأكمرح اورقص 

 .2وؿ مف زرع الكـر "ا  ف نوحً  

تزىػو بػورؽ يجمػو البصػر،  ،العنصػر ا الكرما: " شػجرة مكرمػا شػريفاقاؿ ابف المعتز واصفً و 

بػػالس الشػػذر وك ،كأنػػو شػػماريج الجػػوىر ،روتضػػحؾ عػػف ثمػػر حمػػو المخبػػ ،نػػو السػػندس اأخضػػركأ

يػراه  زمػاف الػر ضػمالر اأ صػاف يصػار  ػذا ً المعنبر، استخرجتو اأياـ مػف مػا  الامػاـ، ونامتػو اأ

لطيػؼ المنظػر،  العياف بعد  ف كاف ىواً  خفي المكاف، ثـ عاد ماً  كالزعفراف  و كعصػارة المرجػاف 

 . 3صفر ونسيـ معطر، كأنو المسؾ اأذير"جميؿ المصور، يدؿ عمر حاياتو شيلاف: لوف مع

                                                 

 .11، حمبةاالكميتالنواجي،  :ينظر (1)
 .95، صحاحاالتاسعسفراالتكوين،ااإلا(2)
 .35-34، فصولاالتماثيلافياتباشيراالسرورابف المعتز، ( 3)
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يمعريػػػا اانسػػػاف بػػػالخمر اقترنػػػت بمعريتػػػو اختمػػػار العنػػػب، ال يػػػرؽ يػػػي تعاطييػػػا بػػػيف رييػػػ  

ووضي ، بيف صعموؾ ومميؾ، وقد جعميا الشعرا  ميبًطا الياميـ، وسمًما ابداعيـ ومجااًل آلراليػـ، 

ييػي  ،ارىـ عػف ماّباتيػا وعمػا تتركػو مػف  ثػرس الفكػر والجمػاؿ، مشػيحيف بأنظػيرتاوف معيا  لر تمّمػ

 .1والشعر يي نظرىـ شريكاف مف حيث تييلا الجو الذي ىو السكر والنشوة

 طعمو، طاب ما الّشراب وخير"الازولي: يياوؿ الخمر، عتؽ مف واأدبا  الّكتاب موقؼ  ما

  ذا نو  الاش مف اليالجيد الخ لمشراب الجيدة والعنما قوامو، واعتدؿ لونو وصفر رالحتو، وعطرت

 2الجودة" تعرؼ المّدة طوؿ وبادر يفسد، لـ طويما ةدّ م الاميؿ المادار ترؾ

 :قالوا كما والعتيؽ، الحديث بيف كاف ما المتوسط، الشراب خير" :الحكما  قالت وقديماً 

 ذلؾيم الحواس، وسالر بالعصب يضر العتيؽ يالشراب ،لوقتو والمحـ ليومو، والخمر لسنتو، الشراب"

 يعدلو الادـ طوؿ  ف يعندىـ الشعرا ، مذىب و ما ضعؼ،  عصابو يي كاف مف يحظره  ف ينباي

 3."مضرتو ويدي 

ييي قديما وجػدت قبػؿ  ؛ زليا تختمؼ عف خمر  يره مف الشعرا يخمر ابف الموازيني خمرة 
                                   4يياوؿ: و وصايياصيا للخمر وخصاانساف  ف يعرؼ اا

ــــــــــر ا ــــــــــلاَ صر اَقبر يم  ــــــــــد  اَق ــــــــــنر اَســــــــــك رََاام 
َشــــــــــ اَمَ ًمــــــــــا ََااالْســــــــــكررالاََخر شــــــــــ اَفع 

ا

ـــــــــــَ ح اا اَمــــــــــااَبــــــــــيرَناالرم  اَوَداراالكــــــــــيسن
ي ـــــاح  اَص ـــــان  اأَلرَح ـــــير ـــــَوْاف  االرَ  رَانن ـــــكر اَفَس

 

 

                                                 

 6-5، شعراالم واوالخمرا)تاريخهاوأ  مه(ينظر:  ريب، جورج، ( 1)
 .1/140، البدورمطالعاالازولي، ( 2)
 .50 ،والخمور األَبذة وصف في السرور قطب من المختاري، نينظر: الايروا( 3)
 .63، الديوان( 4)
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 عػده لػـمػف بُ  ،ياد شربوىا منػذ زمػف بعيػد ميف الديف بف اآلدمي يخمرتو مو ما يي الادـ ما  
                             1:ياوؿ التي وجدت يييا ىذه الخمر يحصي الفترةيستط   ف 

ـــــــــــــــا ًَ ـــــــــــــــر بنوَ ااَزَم اَش ـــــــــــــــرم  اَك ابَـــــــــــــــتن

ـــــــــا اَكَم ـــــــــرَأس  ـــــــــَناال االَعاـــــــــَلام  اَتســـــــــم بن
 

ــــــد اا ــــــماينحــــــَصابالع ــــــهناَل ََ ــــــ اَأ ــــــاَلاَحت اَط

ـــــــَناالَكرَمـــــــة ابالَيــــــــد ا ـــــــم بتاَقـــــــديًماام  اسن
ا

 حػافٍ كػاف يحتسػييا بػالك وس يػي  التػيالاػديـ  اـُمػدالباعوني يتحدث عف كثرة ال  براىيـوىذا 

 تػأثيرمػف  يػذه الخمػرل، ومػا كػاف وقد عّبر عف قدـ خمرتو ىػذه باسػتخدامو لفظػا )قػديـ( ،كاف يرتاده

                                                                      2:يي نفسو يياوؿ

ــــــــــَداًما ــــــــــهامن اب  اَشــــــــــر بتن ــــــــــمر اَك اَوَحــــــــــان 

ــــــــــــرَاض اأصــــــــــــابت ــــــــــــَدق امن ــــــــــــااَح اَياب َ 

اَطــــــــــــــــررف ا َداذات  اب كنــــــــــــــــَلاون مــــــــــــــــتن اَو  
 

يا اَوب ــــــــــــــالرَبَواط  ا3قــــــــــــــديمًااب ــــــــــــــالركن نوس 

ي ــــــــــَواط  ــــــــــَناالرَخ ــــــــــناَم َ ااونَ  اب َيســــــــــ نم 

ـــــــــــَواطي ـــــــــــياَت ـــــــــــ اَقترم  األ ـــــــــــداتياَ َم
 

شػتر،  بأسػاليبر عػف قػدميا يعبّ   يره مف الشعرا ، وىوه مثؿ عندوخمر ابف مكانس قديما 

                                    4 :سكندراؾ واارج  الر زمف الضحّ ما ي يمف خموره

وًَـــــــــــااوأقَســـــــــــَمت امنَعتََّاـــــــــــةاأفََـــــــــــتاقنرن
 

اكتنــــــــــــــَذك رناا ــــــــــــــحَّ اواإلســــــــــــــكََدراا5ََااالضَّ
 

                                                 

 .1/173، مطالعاالبدورالازولي، ( 1)
 .76، الديوان( 2)
 عاميا. ينظر:نا  عظيـ مف الزجاج كالاارورة توض  ييو الخمر،وىي مولدة  جم  باطيا وىي  :البواطيا(3)

 .183،المعرباي،الجوالي
 .26، الديوان( 4)
ىو ممؾ يارسي عرؼ بشدة الاوة وحسف الصورة ، كاف ممكا جبارا ظالما مستبدا بر يو.ينظر:ابف ( 5)

 .246-1/244،المَتظمافياتاريخاالمموكاواألممالجوزي،



 00 

  1:قدميا يياوؿ  شارة  لرالزماف،  ـّ أويكنييا ابف مكانس ب

اب َ ـــــــااأمْا َمـــــــانن االزَّ ـــــــياأبرَاـــــــ ر االت  ـــــــان  االزَّمَّ
 

ــــــــزر اا زَا  اجن ــــــــَوْابــــــــيجر ــــــــداأل االحيــــــــاةاَوَق
 

اصد ىنا بػ "جز  الحياة" الروح،  ي  ف مػرور الػزمف الطويػؿ عمػر الخمػر الشاعر ي  ف رى و 

 ي حاؿ.عمر   بار عمر روحيا، والروح خالدة تر عمر مادتيا و 

ا مػف ويعػدىا سػببً  كسػرى وقيصػر بيا سػيدا العػالـ الاػديـر ويفخػر بػالخمر التػي يشػاركو يػي شػ

                                                          2:لنبؿ يياوؿا  سباب

يــــــإذااَمــــــ اَ ســــــَجدَية اااف ــــــياَحًشــــــاترارَاااأند 

ــــــَرْ ــــــَعاَدةاأناَت ــــــياالسَّ ــــــبَ ًاف  اَفَحســــــبنكاَن
 

اَتَصـــــــَوراب َ ـــــــااا ـــــــر  اَوَقصر ـــــــاج  ـــــــَلاذ  اَت ااكن

ـــــَرْاَوَقيرصـــــرا يمكاف ـــــياالرَكاَســــاتاك سر اََــــد 
 

ا يػي سػفر لػو قصػدى اأديػرة التػيحػد  مػف  معتااً  انويي خمرً مال ـعبد السنالشاعر  يصؼو 

  ف تعمػػػومػػػـ شػػػتر ييػػػي موجػػػودة قبػػػؿ الػػػدير، وىػػػذه الخمػػػر تعاقبػػػت عمييػػػا  لػػػر شػػػربيا راىػػػب دعػػػاه  

            3:ؿو اي ،قواـ يصموا ليالدى بعض اأ مادساً   صحبتحتر  اأرضالسموات 

ــــــــة ــــــــياكاَــــــــتامنَعتََّا ــــــــَدامناالت  اَ ــــــــذ  االرمن

اصـــــــَمواال ـــــــااَفَاـــــــداَصـــــــَمتال ـــــــااَأمـــــــم ا
 

ـــــَمَواتناا ـــــاَاَســـــمتااألرضاالسَّ ـــــلاَم اَقبر ـــــنر ام 

ثرـــــلاَمـــــااَبـــــاتوا اأضـــــحواا نكنوًفـــــااَ َميَ ـــــاام 
 

                                                 

 .10،الديوان( 1)
 ، والصفحا نفسيا.َفسه( 2)
 .169، تي يلاالغريبالنواجي، ( 3)
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مػف سػالؼ  حد الشعرا  م  جماعا لو يي ظمما الميؿ الشديد يبحث عػف خمػر معتاػاوخرج  

                                             1:اؿىر عند راىب يي دير لو، ياالدّ 

راابَارناوا ازن ـــــــــــر  ـــــــــــباَدير اتـــــــــــهاَوَلـــــــــــهرَا  

ــــــــــهناومعــــــــــياســــــــــرباتنَخــــــــــالن نمنا اَطَرقت

اأضـــــَر ا ـــــدر ماَق ـــــرر ـــــتاَك َر ـــــتااســـــاَااب  اَفانمر
 

ـــــَواتناا اَأصر ـــــاقنوس  ََّ ـــــلاب ال ـــــَدساالمَّير َر ـــــياَح اف 

اَ ـــــــاَلتنا ـــــــق  نفر ـــــــيااألر ـــــــماف  ابنـــــــدنوراَتـــــــَماَل ن

ــــــاَ اتنا ــــــَوام اَوَس اَأ ر ــــــدَّ رر  ــــــال فاال اَس ــــــنر ام 
 

ولكػف خمرتػو ىػذه  ،عمينػا يػي وصػؼ مجمػس مػف مجالسػو الخمريػا ف مكانس ليطػؿ  ويعود اب

مػود وعمػر ا حؿ بعػاد وثعم    خبرت، ياد عاصرت اأقواـ البالدة  ؛المرة خمرة شاخت وعمرت طوين

              2:ياوؿ كالجوىرة النفيساصاييا   نيا الّ   ،الر ـ مف عمرىا الطويؿ

ـــــــــــةاالرعنا يَم ـــــــــــااَقد  ـــــــــــلاب َ  ـــــــــــود اواجر ا ن
ا

يـــــــــــــــــد َصـــــــــــــــــاف يةاَكمناَمـــــــــــــــــة االرَفر 
ا3

 

ـــــــود اتنَخبـــــــا اَوَ ـــــــناَثمن اَ ـــــــاد  اَ ـــــــنر ارن
ا

يـــــــــد ا اَ م  اَشـــــــــ   ـــــــــع  اَدمر ـــــــــنر اَأَرقام 
 

د ااَ َذبهناَحب يبهنا اب الصَّ

وىػي صػفا عريػت عػنيـ  ،مف الػروـ اأصفرلر بني   يينسبيا ،وي كده ،ويتحدث عف قدميا

                                                                4:منذ زمف بعيد يياوؿ

اَكـــــــــــــــــر يم ا األ َب  ـــــــــــــــــفررَا اتعـــــــــــــــــْز اَص
 

ـــــــــــــَفراأواالـــــــــــــْروم اا َصر ـــــــــــــيااألر  َ اإ َلـــــــــــــ اَب
 

                                                 

 ، دوف عزو.170، ي يلاالغريبا،اتلنواجي( 1)
 .72، َفسه( 2)
 ، مادة )يرد(لساناالعرب: الجوىرة النفيسا. ينظر: ابف منظور،الفريد( 3)
 .73، الديوان( 4)
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ا سػػوغ طعًمػػكونيػػا اأالمعتاػػا المولػػودة منػػذ الخمياػػا، ل ويعػػود سػػبب تفضػػيؿ الشػػعرا  لمخمػػر

يػي الاػدـ، كمػا قػاؿ التػي تو ػؿ جػذورىا  يضػميا الخمػرا، ولػذلؾ ياػد كثػر الحػديث عػف  لونً  واأصفر

 الصيريي:

 جسػػػػاما  روبػػػػا يػػػػي النبيػػػػذ الحػػػػديث  فيا النبيػػػػذ الاػػػػديـ عمػػػػر الحػػػػديث،  يضػػػػم وسػػػػبب "...

لػػػر كحػػػوؿ، لسػػػكريا  جسػػػاـ الاروبػػػا واؽ تحولػػػت اأذا عتّػػػوسػػػكريا، و جسػػػاما  خػػػرى ذالبػػػا ييػػػو... يػػػ 

 اػت الخمػرة زادت صػفا ً عتّ مػا ا يي الكحوؿ منيػا يػي المػا ، يكمّ قؿ ذوبانً ورسبت بايا اأجساـ أنيا  

قامػا الخمػرة يييػا موسػخا مػف الػداخؿ بمػا ا، ولذلؾ تػرى الانػاني التػي طالػت  برسوب ىذه المواد مني

 1"رسبت عمييا مف الجوامد التي كانت ذالبا يي الخمرة الجديدة...

ذا تػػرؾ الماػػدار  نػػو  يضػػا:"... والعنمػػا الجيػػدة لمشػػراب الجيػػد الخػػالي مػػف الاػػش، وياػػوؿ  

لػـ يفسػد، وباػدر طػوؿ المػدة تعػرؼ جودتػو، يكممػا طالػت مدتػو  طويمػاً  لاميؿ منو يي ظرؼ جيد مػدةً ا

ا عنػد مػدمني الخمػر يػي كػؿ ، يمػا قالػو الصػيريي كػاف معرويًػ2جػود"  وىو يػي ظريػو ولػـ يفسػد كػاف 

ف  مػف سػاقيو  طمػب ابػف قرنػاص  وليػذا السػبب؛ دواويػف الشػعرا ا يػي العصور، وقػد ظيػر ذلػؾ جمًيػ

                                                                       3:الخمور  نواع  جود اأني امزج لو مف الخمر المعتاي

ـــــــهنا ـــــــَقاف َ ـــــــَراالرَعت ي ـــــــااالرَخمر الَ ـــــــزنجر اَوامر
 

ــــــــــاا َتا ا ن ــــــــــدر ــــــــــذ  اَق ــــــــــَود ناال اَوَأجر ــــــــــر  اَتبر
 

وعنػدما ، مػدة انتظارىػا تيطالػ ،فو الػت عمييػا السػنتو ة عجػوز، وُشبيت الخمػرة المعتاػا بػامر 
     4:صبحت تتمايؿ كالمرىا  يياوؿ يخر الديف بف مكانس، و يتّياعادت  باحركتيا ريح الصّ 

اَ زَّتَ ااالَصباا يَمةناالرَع رد  وزاَتَ اَدْاَ دْاَمررَ ا ااَصبتفَاَقد  َياالرَعجن ا1َف  

                                                 

 .39، َواعاالشرابأكشفاالَاابا ناالصيريي، ( 1)
 .46، َفسه( 2)
 .367، حمبةاالكميتالنواجي، ( 3)
 .125، الديوان( 4)
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       2: شياخمؽ اأف تُ حبيسا يي دنيا قبؿ   ،ا لويصؼ خمرً  آخروياوؿ 

ـــــــــا اَمزَاجَ  ـــــــــم  ي َد  ـــــــــَع اب َصـــــــــاف َية ااألر اََسر

َتَاـــــــــــًةاحب َََ ـــــــــــااةيســـــــــــكاَـــــــــــتاَمعر اَد
 

ارحيا ـــــــــــــااإ طرَفـــــــــــــا ناا ـــــــــــــار  يـــــــــــــقاََ اب َحر 

ــــــــــــَيا نا َشر ــــــــــــلاأناتتكــــــــــــونااألر اَقبر ــــــــــــنر ام 
 

 ابلػرً  ويجعميػا ، ديرة النصارى وتعتؽ ىناؾيي  المعتاا التي تعبأ بف مكانس خمرتوويصؼ ا

 ف ينظػر  لػر نورىػا السػاط  مػف  ،لػذلؾ يطمػب مػف نديمػو ،يدة ااشػعاعييػي شػد ،مف البمسـ الشػايي

لػػذلؾ و  ،بػػف مػػريـا لػػر المسػػيح  تتصػػؿ بزمانيػػالكونيػػا  ،ىػػذه البلػػر ييػػي سػػبب صػػحتو مػػف اأمػػراض

                                                                       :3ياوؿ،النصارى ىذه الخمر يعظـ

ــــــ اإ َل ــــــرر َرظن ــــــم اَوا ــــــراالرَبمرَس ــــــَواراب تر َر ا اَأ

ــــــــــي َتم  َر ــــــــــااف يمــــــــــااياــــــــــالاَت الكوََ 
 

اَســــــَام يا ــــــنر ـــــَياَســــــب يلاصـــــَحتيام  اَف  

َيم ا ـــــــناَمـــــــرر ـــــــيَاالســـــــيداابر اإ َلـــــــ االرَمس 
 

ي ياب ذناالمَّهاميَا د ااتَامنحر االمَّحر

 ،دـف الخمر التي شربيا قد ضربت جذورىا يي الاػأبادي خمارتو بآويحمؼ الخّمار الذي ارتاد الفيروز 
 4معتاا قبؿ زمف نوح عميو السنـ،ياوؿ:

ـــــَفا ـــــدام يافـــــياش  امن ـــــديميااشـــــَربر ايـــــااََ
ــــــــــــا ــــــــــــااَحم َف  َ ا َر ــــــــــــارن ــــــــــــَماالخَم اَأقَس

 

ــــــــــــَدن اا اومنحــــــــــــياالَب ــــــــــــَروح  َشاال َرع  ــــــــــــ امن
ــــــــــَزَمن ا ــــــــــياال اف ــــــــــتر َتَا ا ن ــــــــــوح  ــــــــــَلاَن اَقبر

 

ا

 
                                                                                                                                               

 ،مادة )مره( لساناالعربج الشديدة البياض ليس بيا شيا. ينظر: ابف منظور، : مف النعاالمر ا ( 1)
 .77، تي يلاالغريبالنواجي، ( 2)
 .75، الديوان( 3)
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 االخمرأسما ا

 نيػػا  ا يعػػؿ محسػػوس، ييػػي محسوسػػا مػػف حيػػثليػػ ايػػي حاياتيػػا الطبيعيػػا محسوسػػ الخمػػر

ي محسػوس، لػذلؾ ياػد عنػي الشػعرا  بوصػفيا ا تفاعميػا مػ   جميًعػاانساف فاعؿ م  حواس يتسالؿ 

ا، يحرصوا عمر وصػؼ لونيػا ورالحتيػا وبريايػا وطعميػا، يطيبيػا ا حسيً لر تصويرىا تصويرً  ا و وعمد

لفتور ا تشػعر الجسػـ بػالزىو ثػـ بػاكالمسؾ، وصفا ىا كعيف الػديؾ، وشػعاعيا كاػرف الشػمس، ونشػوتي

 وصاؼ حسيا، ييي جمما مف المحسوسات جمعت يي واحدة. لر  ير ذلؾ مف  

بػؿ  عمػر خطػاىـ لـ يكتفوا بالسػير و سنييـ ييمموا تراث  لـ  يي العصر الممموكي والشعرا 

موا شػعرىـ بسػمات تميػزه عػف  يػره مػف شػعر العصػور التػي سػباتو استجابوا لمتايػرات عصػرىـ ووسػ

مجد الديف بف وقاؿ الشاعر الممموكي ومعانييا،  سمالياأوب ،واىتموا بيا ،ياوتانوا ب ،يوصفوا الخمر

   1:ويذكر يييا  سماً  مختمفًا لمخمريصؼ الخمر التي كاف يحتسييا  مكانس

ــــــــــــــــــــــيً ا االََســــــــــــــــــــــيمنا م ا ــــــــــــــــــــــبَّ

ـــــــــــــــــــكافـــــــــــــــــــاَ ض ـــــــــــــــــــاباوقتن اوط

ـــــــــــــــذا ـــــــــــــــن ـــــــــــــــوًااوخن اَن ـــــــــــــــيس  ااالك

امـــــــــــــــناق ـــــــــــــــوة اطـــــــــــــــابامَ ـــــــــــــــا

افــــــــــــــــــــــيادَ  ــــــــــــــــــــــااو ــــــــــــــــــــــياراح
 

َناو ـــــــــــــــــــــواالََســـــــــــــــــــــيمناالَصـــــــــــــــــــــح اا اي

ــــــــــــــــــــــبوحنا ــــــــــــــــــــــا ناطــــــــــــــــــــــاَباالَص اف

َنا ابــــــــــــــــــــــــهايضــــــــــــــــــــــــي االفســــــــــــــــــــــــي

َنا اطعـــــــــــــــــــــــــماولـــــــــــــــــــــــــوناوريـــــــــــــــــــــــــ

وحنا ــــــــــــــــــــيارن ــــــــــــــــــــااو  ــــــــــــــــــــياالَحَش اوف
 

خػػرى يعػػد  ي يصػػؿ بػػيف صػػفا و الد الشػػعرا  متداخمػػا ومتكاممػػا، و وصػػاؼ الخمػػر يػػي قصػػأي

وصاؼ المجتمعا تعطي صورة واضحا عػف يكػرة أف اأ ؛يي جسد الاصيدة تمزياا لموحدة العضويا
                                                 

 .55،الديوان( 1)
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كػػؿ صػػفا بمفردىػػا  الػػر عنػػاويف جزليػػا كػػاف باصػػد دراسػػسػػبب يصػػمي  ياىػػا    مػػا، 1الشػػاعر وخيالػػو 

ا متداخمػػا ال انفصػػاؿ ييمػػا بدقػػا، ولمتفصػػيؿ يػػي كيفيػػا تناوليػػا يػػي الشػػعر، وىػػي يػػي الحاياػػا مترابطػػ

 .البّتابينيا 

وىػو  ،ف المػدار عمػر السػكر و يبوبػا العاػؿير كػؿ شػي ، أسػكر يػي عصػ والخمر كػؿ مػا 

نيػا تخمػر يايؿ سميت بػذلؾ أ ؛ما سواه صفات، وقد اختمؼ يي سبب تسميتيا ركث اسـ جام  ليا و 

 .2ي تخالطو  و أنيا تخامر العاؿ  العاؿ وتستره، 

ا:اأسما  اابحسباتيثير اافياالجسماوًلاأ

 ــراح الشػػتااقيا مػػف  اأسػػما يضػػؿ ف شػػاربيا يرتػػاح  ذا شػػربيا، وىػػو  ا أ: وقػػد سػػميت راًحػػال

ميػا تجعػؿ شػاربيا يشػعر بالراحػا  امتزاجيػا بيػا ييػي شػاياا الػروح وتو الروح ولمن متيا ليا و 

مف رموز  اتو وجعميا رمزً ، وقد ربطيا النواجي بروحو وراح3جسمو   واصؿي يعندما تسري 

  :4ياوؿ  ،حبا بوتذكير اأ

ــــــي َجَت ــــــكايــــــَااَحــــــاد  اَتَرَفــــــقاب من ر اب َعيرش 

ــــــــي ــــــــياوراحت ــــــــياَورَاح  وح  ــــــــذكر مارن اف
 

يثاأحَبتـــــــيَوَكـــــــَرراَ َمـــــــ اَســـــــا ياَحـــــــد  ع  امر

ـــــــياوَحضـــــــَرت ي ـــــــاَ ياوألحـــــــاَياَوَكاس  اَوَح
 

                                                 

لا ماجستير، جامعا ، رساالخمرةافياالشعراالَدلسياحت اَ ايةا صراالطواتفينظر: الموسر، ييروز، ( 1)
 .36حمب، 

فاها، وينظر:الثعالبي، 11/74، المخصص، مادة )خمر( ،وينظر:ابف سيدة، لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 2)
 .401، المغة

 .401، فاهاالمغة، الثعالبي، 11/74، المخصصينظر: ابف سيدة، ( 3)
 .191، تي يلاالغريبالنواجي، ( 4)
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 1:حزاف جالبا السعادة والسرور ياوؿويراىا الناشراني داحرة اأ

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــزَاناف ـــــــــــــــياَقمرب  َحر ابـــــــــــــــداااألر
ا

ـــــــــــــــــــــات اا ـــــــــــــــــــــرَّاحَااَفَ  ـــــــــــــــــــــمرَ ااال س  اَواغر
 

 معنػر لػو، ال يضاىييا يي  ثرىػا والسواىا ما منب  المذات وكؿ يراح عبد الكريـ الجيمي   ما
 2:ياوؿ

ـــــــذَّاتنا اَل االـــــــرَّاح  ال مـــــــذَّاتافيـــــــكاب َصـــــــررف 
 

ــــــــواأشــــــــتاتناا ــــــــعاســــــــوا ااَف ن ــــــــَلاَجمر اَوكن
 

نػس مجمػس   يػي يشػربيااأنفػس، ييػو  يوسػباب المتعػا وممػا تشػتي حد  ىا ابف مكانس د  ويع

                    3:حيث الانا  والطرب والجماؿ، ياوؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا رََ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدََااإناَتزن اَفعَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ا اوظب اَشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد اارَاح 
 

اَمــــــــــــــــــــــــااتشــــــــــــــــــــــــت ياوتريــــــــــــــــــــــــدناا

ــــــــــــــــــــــودنا ايشــــــــــــــــــــــجيااألَــــــــــــــــــــــاماون ن
 

اح الموجػػودة بػػيف راحػػات السػػاقي مػػا ينفػػي اليػػـ نػػو يجػػد يػػي ىػػذه الػػرّ بػػف ويػػا بأويصػػرح عمػػي 

                      4:ياوؿ،والحزف ويباي الفرح 

ــــــــــــــــةنا َواح اارَاَح َرر ــــــــــــــــااألر ــــــــــــــــياراحات  اه اف 
 

ــــــــــــــمَّاتَاا ااويباــــــــــــــ االَفَرحــــــــــــــاَفــــــــــــــياالرَ 
 

                                                 

 .2/540، دراالحببابف الحنبمي، ( 1)

 .1/71، اإلَساناالكاملالجيمي، ( 2)

 .11، الديوان( 3)

 .244، تي يلاالغريبالنواجي، ( 4)
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 قرقفػػػا وىػػػي الرعػػػدة مػػػف   خذتػػػوشػػػربيا   ذا اف صػػػاحبيأ ؛لمخمػػػر، وسػػػميت بػػػذلؾ: اسػػػـ الارقـــف

نكػر  ، وقاؿ الميث: الارقؼ توصؼ بو الخمر ويوصؼ بو الما  البارد ذو الصػفا ، وقػد  ياىا  دمانو

 . 1نو اسـ لياف تكوف سميت بذلؾ أنيا ترعد شاربيا بؿ قاؿ:    الجوىري

التػي يحتسػيا كطعػـ الارقػؼ  طيبػا نكيتػوؼ بػارد بوبػا ابػف مميػؾ الحمػوي سػنيريؽ ثاػر مح

              2:ياوؿ ،الشاعر ييتمذذ بيما عمر السوا 

ـــــــــــَواَة َ ـــــــــــلاَثغررَ ـــــــــــااََشر َر ـــــــــــًبااَم اَخصر
 

َريرَاتناا ـــــــــــــــــَ ف ادنَراون ـــــــــــــــــااسن ـــــــــــــــــفنااَ  قن اقنرر
 

      3:، ياوؿميـجنً  لف يدير الك وس ويسايو  خطيب داريا مف ساقيو الويطمب ابف 

راالرا ــــــــــــاَأد  قنًف ــــــــــــ نوساواســــــــــــايَ ااقنرر اكن
 

ــــــــــــَفا ناا ــــــــــــَدامنالــــــــــــهاش  اَفــــــــــــالرَ َماَدا  اَوالرمن
 

ريػػؽ محبوبتػػو  فّ  ييػػرى  ،بػػيف ريػػؽ محبوبتػػو وخمرتػػو موازنػػاً يعاػػد يالشػػياب المنصػػوري   مػػا

حمػػر   أنػػو بتفػػوؽ عمػػر خمػػره ريػػؽ محبوبتػػو وبػػالر ـ مػػف ىػػذا التشػػابو  اّل  فّ  يشػػبو الخمػػر يػػي لذتػػو،

     4:ياوؿ ،شير و 

ــــــــــــــــــــــيْا قنف  ــــــــــــــــــــــناقنرر ــــــــــــــــــــــقاَلك  ي االر 
 

ـــــــــــــــــــــــ اوأشـــــــــــــــــــــــ  ا َم ـــــــــــــــــــــــهاَأحر يا ار 
 

                                                 

 .2/184، الااموساالمحيط، و ينظر :الفيروز  بادي، 401، فاهاالمغةينظر: الثعالبي، ( 1)
 .2/206، المستطرفاأبشييي، ( 2)
، واأبيات  ير 138، وحبمةاالكميت، 648، بتي يلاالغري، والنواجي، 152، الدراالمكَونياس،  ابف ( 3)

 موجودة يي الديواف.
 .237، الدراالمكَونابف اياس، ( 4)
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 1ي تػػذىب بشػػػيوتو يتشػػػبعو نيػػػا تايػػػي شػػاربيا عػػػف الطعػػػاـ أ ؛: قيػػؿ سػػػميت بػػذلؾالا ـــوة، 

 .2ي تستره""وقيؿ مف قوليـ تايي الف اد  

بيا وىو  مسؾال بّد و ف يتويرى  ف  ،يادـ ابف المكانس مجموعا مف النصالح لشارب الايوة

       3:ومنياوعدىا مف آداب شرب الخمر،  ،ه يعاقر ندما

ناَدَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاكااإلخـــــــــــــــــــــــــــــــــوة اوا 

افــــــــــــــــــــــــ اتصــــــــــــــــــــــــاعاَذقرَــــــــــــــــــــــــك
 

ـــــــــــــــــــــــَوةا ت َشـــــــــــــــــــــــافاالرَا ر اإ َلـــــــــــــــــــــــ اارر

اولاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد مابالبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

      4:يياوؿ ليحتسييا، عصرتيا لو قيوةالباعوني بمحبوبتو يظير لماارئ  تاّزؿ ويي

ــــــــــــَوةا الاــــــــــــداَ َصــــــــــــرت يَّــــــــــــةاَق ر ر  االرَعام 

ـــــــــــــَورََّدةاالرَوجرا ـــــــــــــةمن ـــــــــــــواَ ارَم َن اَترر ـــــــــــــات  اََ

ـــــــــمال ـــــــــا اف ـــــــــنر ـــــــــةام  وَج زن ـــــــــفتَ ااَممر اَتَرَش
 

ــــــــرا ــــــــةاالرَخصر دنوَل ــــــــَفاَمجر اَك ــــــــنر ــــــــاام  ََاولتَ  اَت

ــــــر ــــــياََصر  َ اَب ــــــينوف  اسن ــــــنر ــــــ ام  َض ــــــَداَوَأمر اَأَح

يــــــقا َمــــــ امــــــناالدغــــــب ر  ــــــر  ار اك اْســــــااَأحر االرَمصر
 

 ذا شػرب  بتسػاـيادـ لو الايوة، يوجيػو يضػي  مػف كثػرة اال اؽٍ الويا وجو س  بيويصؼ ابف 

                   5:مف قيوتو ياوؿ

َوتــــــــه َماناَق ر ــــــــدر َتَبَاــــــــتاََ اَســــــــاقاإ َذاااغر
 

اتحبأضـــــــا اَمبرَســـــــمهاَكالْصـــــــبرَافاصـــــــطا
 

                                                 

 .401، فاهاالمغة، و ينظر :الثعالبي، 11/74، المخصصابف سيده،  :ينظر( 1)
 .31، المختارامناقطباالسرورالايرواني، ( 2)
 .79، الديوان( 3)
 .76/ 3، َواناالزمانراىيـ  باالبااعي، ( 4)
 .151، حمبةاالكميتالنواجي، ( 5)
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 )معبػػد(وىػػو يتخيػػؿ المانػػي  ،بالػػدعوة  لػػر شػػرب الايػػوة اآلدمػػي وصػػفو لمامػػريّ  ابػػف جمػػز وي

والموسػػػيار يػػػي  اأناػػػاـعمػػػر وقػػػ  ييػػػو يحتسػػػييا  ،الامػػػريّ  حاضػػػًرا يػػػي الروضػػػا عنػػػد سػػػماع تاريػػػد

                                                                       1:يياوؿ  حضاف الطبيعا،

ـــــــدَّورح ـــــــياال ـــــــر َ اف  ـــــــَبَاالرَامر داَس ـــــــرر اَوَغ

ـــــــــ ااَثَـــــــــــ  ــــــــــَوةاَحتَـّ افاســــــــــاَياالرَا ر
 

َبــــــــــدا ضاَمعر ور ــــــــــبََااَأَناف ــــــــــياالــــــــــرَّ اَفَحسر

ــــــــــ ــــــــــناالرَبــــــــــاناَلمَّ ثرــــــــــلاغنصر ااايتــــــــــيودم 
 

 ،ويمنحيػػا لايوتػػو ييػػذا وقػػت الػػورد ،ورالحتػػو العطػػرة ،دلج يسػػتعير لػػوف الػػوردوالشػػاعر ابػػف ُمػػ

                                                                      2:ياوؿ

ـــــــــَوةًا اَق ر ـــــــــَربر داَفاشر ـــــــــَورر االر ـــــــــذااَأَوانن اَ 
ا

الوَــــــــــها ــــــــــنر َنَ ــــــــــاام  اَشــــــــــاكَمتهاَفَمور اَقــــــــــدر
ا

ا

                                                 

 .1/172، مطالعاالبدور، والازولي، 2/91، الكواكباالساترة( الازي، نجـ الديف، 1)
 .2/97،  َواناالزمان( البااعي، برىاف الديف ، 2)
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 بحسباقدم ااأسما  اا:اثاَيًا

 ،وخنػدريس ،وعاػار ،ييي معتاػا ؛صميا مف قدميا وعراقا   يًضا ىا سما الخمر   خذتوقد 

 بيا،دواوينيـ  ضجتو  ،رىـاشع يي  جمّيا  سما ىذه اأ برزتوشموؿ وعجوز، وقد  ،اـومد

 بسػيا يػي اطالػا حا الخمػور، وىػي الخمػر الاديمػا، التػي عتاػت زمًنػ  نػواع  يضؿ: وىي المعتاة

 .1ا طويًن زمنً  الدف، ومنزمتيا  ياه

وقد عبر عنيا الشػعرا  بمػادة عتػؽ ومػا اشػتؽ منيػا ييػي "العتياػا الاديمػا التػي ال تنسػب  لػر شػي ، 

 2بؿ كؿ شي  ينسب  لييا" 

 3:ياوؿ ،حولياويطويا  ، ليياف يحجا  ويدعو خميميو  ،ىا مادسادّ ييذا ابف مكانس يع

ــــــ االرَكــــــيرس َجــــــااإ َل ــــــه ااَوحن م  االرَعت يــــــقاب َعزر
 

اتنـــــ رَجراا ـــــررب  ـــــ االْش ـــــياَ َم ـــــهال َك ـــــااب  اَوطنوف
 

 4:يياوؿ ،هحديثيا شفا ه ودوا   حنوةويي  ،دا ه الاديـ قدميا ما الويالي المادسي ييرى يي 
َتاَّـــــــــــــــة ا يم اامنعر اب َ ـــــــــــــــاادات ـــــــــــــــياَقـــــــــــــــد 

وق ا امنَشعرَشــــــــــــَعةابــــــــــــدتامَ ــــــــــــاابنــــــــــــرن
 

ــــــــــــها يثَ اافي ــــــــــــد  اَح ــــــــــــبن ي ــــــــــــياَوط  اَدَوات 

ــــــــــــت ــــــــــــْدَجا  ااَفَجَم ــــــــــــماال ابالســــــــــــَااظنمر
 

                                                 

 .7/5، العروساتاج، وينظر:الفيروزابادي، 3/76، المخصصينظر: ابف سيده، ( 1)
 .110، ولوالمتح الثابت دونيس، ( 2)
 .238، الديوان( 3)
 .5/314  َواناالزمان،،البااعي( 4)
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بمػيسخطيػب البػف ا ويي حػوار دار بػيف الشػاعر يييػا السػير   تعبػوكػاف قػد جػا ه يػي ليمػا  وا 

لحػػاف المزمػػار  يشػػربيا يػػي مجػػالس الطػػرب عمػػر  بأنػػو يأجابػػوكػػاف يشػػرب الخمػػر المعتاػػا،   ف يسػػألو

      1:يااؿوناماتو 

م ـــــــــــيسا خر ـــــــــــا ـــــــــــياإ بر َمـــــــــــةازاَر اَوَلير

ــــــ اَل َتَاــــــة  َفَاــــــالاَ ــــــلر اَمعر ــــــر  اَكافــــــياَخمر
 

ـــــــَ ر اا ـــــــَرةاالسَّ ـــــــياَكث  َ ترَا ـــــــااا ر ـــــــانافي  اَوَك

اَوالرــــــَوَتر ا َمــــــار  زر ــــــ االرم  ب ياَ َم ــــــتاشنــــــرر اَفانمر
 

 و لعارىػػا   ،ي الزمتػػو  عػػاقرت الػػدفّ  نيػػاأ ؛: قػػاؿ ابػػف السػػكيت: "وسػػميت بػػذلؾالعاــاراوالعااريــة

 2".صاحبيا عف المشي

 مػػػف ترشػػػاؼ رضػػػابيا، سػػػر بمحبوبتػػػو سػػػكراف مف  يػػػن يسػػػتارب مجػػػد الػػػديف بػػػف مكػػػانس 

                                                                               3:ياوؿ ،عاارال شيي لذيذ الطعـ كطعـبيا يرضا

ـــــــهفـــــــ ابـــــــد اعاإناأمســـــــيتاَشـــــــواًَااب 
 

ـــــــــــارناا افرضـــــــــــابهاالرَعـــــــــــذرباالَشـــــــــــ َياَ َا
 

الخمػر لطػوؿ مكثيػا يػي الػدف، وىػي معربػا مػف لػر الحمػرة مػف وىو ما ضػرب   الخَدريس:

 .4الكمما الفارسيا )كندريش(

                                                 

 .101، الدراالمكَون ،، ابف  ياستي يلاالغريبالنواجي، ( 1)
 .3/75، المخصص، مادة )عار(، وينظر:ابف سيده، لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 2)
 .19الديواف، ( 3)
المختارامنا، وينظر:الايرواني، 2/40، فاهاالمغةي، ، وينظر:الثعالب11/74، المخصصينظر: ابف سيده، ( 4)

 .35، قطباالسرور
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نػػت كػػـر كػػاف يطػػوؼ ييػػو السػػاقي عمػػييـ بػػراح بياػػوؿ الشػػياب المنصػػوري يػػي مجمػػس خمػػر 

                                      1:خندريس

ــــــــــــــــــــيرساَ َميََــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــافاب الرَك اَط

اخَــــــــــــــــــــــدريس م  اَكــــــــــــــــــــــرر ــــــــــــــــــــــتن َر اب 
 

ــــــــــــــــــــــمرساتناا ــــــــــــــــــــــااالشَّ ََ ــــــــــــــــــــــَفرَأري ا جم

ـــــــــــــــــــــــَلطنفـــــــــــــــــــــــتام ً اعًَ ا اَوَشـــــــــــــــــــــــكر
 

 3. ياوؿ ابف مكانس2ا عمر الادـلدالمل طمؽ عمييا ىذا االسـ : وقد العجوز:      

ـــــااالصـــــباافصـــــبت اَ زَّتَ  ـــــد  يَمـــــةناالرَع ر اَقد 
 

ــــــا ا ــــــدر اَمررَ  ْاَ  ــــــاد  اتَ  ــــــوزن ــــــياالرَعجن اَف  
 

 وقيػؿ سػميت  ،يػارتا حتػر سػكنت بعػد مػا زماَنػ فّ دامتيػا يػي الػدّ : سميت بذلؾ االمداماوالمدامة

 .4يي ظروييا  ديمتنيا يا، وقاؿ ابف السكيت سميت بذلؾ أمداما لعتا

                            5:ولبيكـ يي مميح يعصر مدام الديف زيفياوؿ ابف 

ــــــــراالرَحب يــــــــباَمَداَمــــــــةًا اَ صر اَاديــــــــتاإ ذر

اَفــــــــــــات ن ا ــــــــــــر  ــــــــــــاراَخمر اَ صَّ ـــــــــــنر اهللام 
 

ــــــــر  اَوالسَّــــــــارمناَخــــــــَيماف ــــــــياَمَعاق ــــــــداخَاا اصر

ـــــــر  ازا ـــــــياالب ـــــــااَمـــــــاامثمـــــــهاف ـــــــياَ صر
 

             6:ياوؿ ،ما زاؿ يشرب مف مداـ محبوبتو حتر سكرينصاري ما اأ 

ـــــــــــيا ـــــــــــاًفامناأدامـــــــــــتال  ت َش ـــــــــــهاارر اَداَمت
 

ـــــــــــــَداما اذاكاالرمن ـــــــــــــنر ـــــــــــــَكرَا نام  ـــــــــــــوااَس اف
 

                                                 

 .237، الدراالمكَونابف  ياس، ( 1)
 .3/75، المخصصينظر: ابف سيده، ( 2)
 .125، الديوان( 3)
(، وينظر:ابف سيده، لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 4)  .3/75، المخصص،مادة )دـو
 .74، مراتعاالغزلنالنواجي، ( 5)
 .108، روضاا داب، والشياب الحجازي، 11/59، الَجوماالزا رةابف تاري بردي، ( 6)
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   :1ياوؿ ،و معاني السرورويخر الديف بف مكانس يرى يي مدام

ــــ  ََ ــــَوتاَمعر ــــَدام اَح وراوأفرطــــتامن ــــرن االْس
 

وراوأثَــــــــراا افمَ ــــــــااَســــــــَرْافي ــــــــااالْســــــــرن
 

ا ياىػػا يػػدً ويعطيػػو   ،يتعيػػد بالويػػا  والمبايعػػا لكػػؿ مػػف يحتسػػي معػػو الخمػػربػػي الويػػا  مػػا ابػػف  

  2:ياوؿ ،يدب

ايعـــــــــاطَيايـــــــــدًااب يـــــــــد َداَمـــــــــةاَمـــــــــنر امن
 

ــــــــــ اَ ــــــــــذااأنَباي عــــــــــهناا افي ــــــــــاافــــــــــ َياَ َم
 

        3:يضؿ عميو ياوؿ مفلما ليا  عمر مدامتو  ميف الديف اأنصاريويثني 

ــــــــ ح ا ــــــــااوالم ََ ــــــــَداماَ َمي ال مرمن ــــــــمر ــــــــد ااَك اي
 

اــــــب اا اتســــــتغرقناالْســــــكررامَ ــــــاا خــــــراالرحن
 

 وتشػمؿ  نيػا تشػمؿ عمػر العاػؿ يتػذىب بػو ،وسػميت شػموؿ أ4و بػاردة الطعػـ،  : الخمػرالشمول

يػي حمبػا الكميػػت  7ئالناشػوقػد عمػؿ  6، وخمػر مشػمولا خمػر طيبػػا الطعػـ5يػي دنيػا لمػدة طويمػا

                                   8:تسميتيا بالشموؿ يااؿ

ـــــــــ ـــــــــَميرتاالشَّ عَ ـــــــــالـــــــــذاكاسن ال َجمر امنولن

ا

لَاا ـــــــــــمر ـــــــــــم ااَش ـــــــــــيطاَوَض رالرَخم  ـــــــــــاد  اَ اال مرَغ

ا

                                                 

 .108، روضاا داب، والشياب الحجازي، 11/59، الَجوماالزا رة، بردي ابف تاريدي( 1)
 .72، روضاا دابالشياب الحجازي، ( 2)
 .110، وحمبةاالكميت، 148، تي يلاالغريبالنواجي، ( 3)
 ، مادة )شمؿ(.لساناالعربظور، ينظر: ابف من( 4)
 .11/74، المخصصينظر: ابف سيده، ( 5)
 ، مادة)شمؿ(.أساساالب غةينظر: الزمخشري، ( 6)
: ىو عبد اهلل بف محمد الناشي  االنباري، شاعر مجيد، اصمو مف االنبار، اقاـ يي باداد مدة طويما، لَاشي اا(7)

 .3/91، وفياتاال يان(ىػ، ينظر: ابف خمكاف ،293يي سنا )تويي بيا، وىو مف العمما  باأدب والمنطؽ، تو 
 .8، حمبةاالكميتالنواجي،( 8)
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                                        1:صحابو وقاؿ النواجي مستدعيا بعض 

ــــــــــــــــــرربا ال شن ــــــــــــــــــاَرَ ضر ــــــــــــــــــَف امنول اَش
 

ً ااَمـــــــــــــــــعرالَـــــــــــــــــاَواجراا ابـــــــــــــــــكاَشـــــــــــــــــمر
 

                    2:ويصؼ الشياب الحجازي ساقي خمره يي مجمس انس يياوؿ

اَشــــــــَمات مه اَشــــــــيســــــــع الَــــــــااب ا ــــــــنر ام  امنول 

َصــــــاَنَ ااَطَرًبــــــا َضــــــة اَرَقصــــــتاَأغر اف ــــــياَرور
 

ــــــــــــــــــــــدنودايناا يَحيَاَوب الرخن اََــــــــــــــــــــــاََــــــــــــــــــــــااَفينح 

اَشــــــدرواورق ا ــــــنر ََـــــــاام  ََي َلرَحــــــاناتنغر ا ــــــنااألر
 

ا

اَزلامَ ايولاماايأسما  اابا-ثالثًا

 :وؿ ما ينزؿ منيا يسميت سما ىا بأ الخمر  خذتوقد 

 س بالرجػػؿ : وىػػي الخمػػر التػػي تحمػػب عصػػيرىا مػػف  يػػر عصػػر باليػػد وال دو الســ فاوالســ فة

وىي الخالص منيا، قاؿ اأصمعي: ىو  وؿ ما يبرز منيػا، وقػاؿ  بػو حنيفػا:  ذا كانػت  وؿ مػا 

ذا  و قػػػػدحت ييػػػػي سػػػػنؼ،بزلػػػػت   وؿ مػػػػا يريػػػػ  مػػػػف عصػػػػارتو ا يػػػػأياًمػػػػناعػػػػت الزبيػػػػب  وقػػػػاؿ: وا 

 3السنؼ

  4:ا ما تبار مف حياتوف يسايو مف السنؼ متداركً يا ساقيو  دار خطيب ال يحث ابفوىنا 

تَــــــــــَدار ًكا ــــــــــَ ف َ اامن افاســــــــــاَياب سن اقنــــــــــمر
 

ـــــــفاا ـــــــ اَش اَ َم ـــــــالر نمنوم  ـــــــياب  ـــــــيافامب اَرَما 
 

                                                 

 .753، حمبةاالكميتالنواجي،( 1)
 .2/204، المَ لاالصافي، ابف تاري بردي، 118، روضاا داب( 2)
 .3/75، المخصص، وينظر:ابف سيده، 297، فاهاالمغةينظر: الثعالبي، ( 3)
 ، واأبيات  ر موجودة يي الديواف.152، لمكَونالدرااابف  ياس، ( 4)
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صػػفو الخمػر ياػد يػػراه ييػو، وقػد ذكػػر مػف ضػمف و لاػػازه البينسػي العنػػب مػف خػنؿ   ووصػؼ

                              1:حد استخدامات العنب يااؿالشخص سنؼ كأ

ـــــــــــــان ا َم ـــــــــــــدنوا نانـــــــــــــوَداجن ـــــــــــــرَا ناَيبر اَوَت
ــــــــــــــــــَ َفةارَاح رًااَس ــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــرَا ناَط اَوَت

 

ب ـــــــيامنَماث ـــــــلارناَمـــــــاال ـــــــااغيـــــــا احن ـــــــر  اَثغر
ــــــــــــلرا ــــــــــــااَحَواص  ــــــــــــابافي  ب ــــــــــــدراالرحن اول

 

 

                                          2:الحجازي يي موشحو وياوؿ الشياب

ر ااَلهراَخال ا قاَجمر اَفور اَكم سك 

ا ر ااسنَ فنااا ناَلمَوَثغررام نر اَخمر

اوحقاَتَجْمد  اَوَحَياةاَصبرر  

دَا افكر اينَحا يًاااَحاراَبيرَناالضَّ

 4:تكي، قاؿ البش3اؽ وصفوة الخمر، وما عتؽ منياح: وىي الرّ الرحيق                

ــــــَوْافممــــــهايومَــــــا اَوَمــــــناَأ ر اَحَضــــــرتن
 

ــــــــاا يًا ــــــــقاَحر  ــــــــهاالرحي ــــــــيتافي ــــــــداأطف الا
 

ال مداـ ريؽ المحبوبا ييو الرحيؽ  نواع المداـ   جمي  يني الذي عفرالزعيفر ابف وياوؿ 

                                                                                :5لديو

ــــــه َا يا ــــــة ار  َداَم امن ــــــَداماســــــْو ــــــتاالرمن اَف
  

ـــــــــكاالممـــــــــا تَامـــــــــهام سر ا ذاكاالرحيـــــــــقاخ 
 

                                                 

 .138، َز ةاالَامالبدري، ابو الباا ، ( 1)
 .2/206، المَ لاالصافيابف تاري بردي، ( 2)
 ، مادة )رحؽ(.لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 3)
 .202، جَ االجَاسالسيوطي، ( 4)
 .842، َفسه( 5)
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 ارابًعا:االخمراالصرفاوالخمراالممزوجة

 ييي: و ممزوجاً ا  ذا ما كانت صريً وسميت كذلؾ حسب  

 ػىي الخالص مف كؿ شي ، وشراب صرؼ  : الصرف ا مػف الخمػر ريفيّ ي بحػت لػـ يمػزج، والص 

 .1خمر الطيباليو، والصريؼ، ال منسوبا 

 يػر ممزوجػا أنػو يجػد يػي  ف يشػرب الخمػر صػريابف مكانس ليسػكر  مجد الديف يشترط و 

        2يياوؿ: ،وعند مزجيا ال يجد المتعا المنشودةالخمر الصرؼ لذتو ونشوتو 

ـــــــــَكرتََاا طََااإناَأسر ـــــــــرر اَش ـــــــــنر ـــــــــَ االم  اَط

ــــــا ــــــاابَ اَم ــــــنر ام  ــــــيرس  ــــــزرجاالرَك اتعــــــافاَم
 

ــــــــــــا ــــــــــــَداَويََااب اص  ًفااتن ــــــــــــررفاالممــــــــــــارر اَص

ابمــــــــــــــــــا الا خــــــــــــــــــذااهللاالســــــــــــــــــكاْر
 

             3:ياوؿ ،اا صريً مف ساقيو اف يحضر لو خمرً  بي الويا ويطمب ابف 

ـــــ ـــــاتاص  اَ  ـــــدقنـــــمر وًجـــــااطـــــ كاَفار زن ًفااَوَممر ارر

ــــــــــد ــــــــــدًااب ي ايعــــــــــاطيَياي ــــــــــنر ــــــــــةاَم َداَم امن
 

ـــــــــــتاَمَعاا ادقـــــــــــتاَبَدات عـــــــــــهاَيـــــــــــهَجَم ـــــــــــلر اَب

ــــــــــــ اَ ــــــــــــذااأنَباي عــــــــــــهنا افي ــــــــــــاافــــــــــــ َياَ َم
 

عمييػػػا  س عػػػف المػػػزج يػػػاف جا تػػو صػػػريا ييػػػو ال يشػػػربطمػػب ابػػػف حجػػػا  ف يحفظػػػوا الكػػأوي

                                                                 4،ياوؿ:الما 

اَمـــــــــــــزرج ا ـــــــــــــوَوااالرَكـــــــــــــيرَساَ ـــــــــــــنر اصن

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــهاص  ًفاإناجتــــــــــــــــــــــتماب  ارر
 

ااأللمـــــــــــــــــاا اَثغررَ ـــــــــــــــــااَبـــــــــــــــــلر اَفف ـــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــهاالمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَربا مي اَأشر ـــــــــــــــــمر اَل
 

                                                 

 .3/74، المخصصصرؼ(، وينظر:ابف سيده، ، مادة )لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 1)
 .27، الديوان( 2)
 .72، روضاا دابالشياب الحجازي، ( 3)
 .102، الديوان (4)
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 1: وىي الممزوجا، وكؿ شي  مزج يأرؽ مزجو ييو مشعش شعةالمشع. 

ف يشػػػربيا  و  ،وقػػات الشػػراب ف ياتػػنـ  وىػػو يحػػث شػػاربيا  ،ياػػوؿ ابػػف عبػػد السػػنـ المنػػويي

                                                       :2ييتدي بنورىاحتر مشعشعا 

ــــو ــــ االمَّ ر راإ َل ــــاد  ــــذاتاب ــــَ م ااوالَم َت ــــاَواغر اـاًل

ا َا ــَربر امنَشعرَشــعَاَواشر ات ــْو ــهاَمــنر اةًاَمــ اَوجر
 

اَســـــــــاَ اتناا اَصـــــــــَفاَ االـــــــــدَّ رر  َقـــــــــاتاإ نَّ اَأور

ــــــــــراالمَيــــــــــرات ــــــــــد  االْز ر َت ــــــــــااَت ر َنور َ  اب 
 

             3:ساقيياوصؼ خمرتو التي كانت يي يد بي الويا يي  وياوؿ ابف 

ــــــَعة ا ــــــاق يَ اامنَشعرَش ــــــداَس ــــــياي اف  ــــــرَّاحن اَوال
 

اَوجَاَكــــــــيَاا ــــــــةاَســــــــاق يَ ااب َ ــــــــااَضــــــــنَّ اتجََ
 

 نيػا تنػزو عنػد وأ، أنيػا تجمػ  بصػاحبيا ؛لخمر، ويااؿ ليا الشػموسسما  ا: اسـ مف  الشموس

                  5:شراؽ خمرتو ياوؿيصؼ ابف حجا  .4ي تظير يااقيعيا المزج،

امنشرر َقة ا االرَّاح  مابدااَوشنمنوسن ياالااَوكر اتَش راقمرال َوجر هاف ياَدَياج 

ينحظ الرالي لر النظر يي كاساتو يي مجمس  نسو يحث عمي ،بالشمس ويارنيا ابف مكانس

                            6:ياوؿ ،دليؿ عمر شدة  شعاعيا ذاوى ، ف الشمس يييا

                                                 

 ، مادة )شع (.لساناالعرب، وينظر:ابف منظور، 78 -3/76، المخصصينظر: ابف سيده،  1))
 .42، الدراالمكَونابف اياس،  2))
 .151، حمبةاالكميتالنواجي،  3))
 3/75، المخصص، مادة )شمس(، وينظر:ابف سيده، لساناالعربر: ابف منظور، ينظ( 4)
 .113، الديوان (5)
 .28، لديوان( ا6)
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ـــــــــدت اب ـــــــــات  ََااَوَكاَس م ســـــــــ الَمجر ـــــــــرر َرظن اا
 

اولـــيَسافي ـــااالمشـــرق(ا )مَ ـــااالَشـــمنوسن
ا1

 

 ااتاشرب ا اابحسباأوقخامًسا:اأسما ا

  .2: وىي الخمر التي تشرب يي الصباححبوناالصَّا

ميػػا منػػابر والحمػػالـ عمييػػا تخيّ اأشػػجار ا عمػػر الموصػػمي الحمػػاـ مانًيػػ فعػػز الػػدي عنػػدما ر ى

سػػػػتماع لػػػػدعاليا لشػػػػرب  ذنيػػػػا لنيمػػػػدت  اأ صػػػػافطػػػػرب اأمػػػػر الػػػػذي  لحانيػػػػا الجميمػػػػا، تسػػػػج  بأ

                                                                      3:الصبوح، ياوؿ

اصــــــدحتاوحافي ــــــااالــــــورقاقــــــددَامَــــــابراالــــــ

ـــــــــــيمافمـــــــــــذ او جا ـــــــــــااَســـــــــــَحرَااَمـــــــــــَراالََّس 
 

ــــــــــَتَمَعتراا اَواسر ــــــــــان  َلرَح ــــــــــبال عر ــــــــــتاالرانضن افمال

يــــــباالْصــــــبنوحاَدَ ــــــت االــــــ اط  اَ ــــــَباالرَابنــــــولن
 

لطػػػواؼ  ومػػػزج البػػػدر بػػػف الصػػػاحب بػػػيف ذكػػػر الخمػػػر ووصػػػؼ الػػػديؾ الػػػذي صػػػفؽ وصػػػاح

                                                                       4:سأالك

ــــــــــبنوح االْص ــــــــــيرس  ــــــــــاَفاب َك مــــــــــ اَط اتنجر
 

 

اثنـــــــــــــــَماماحـــــــــــــــاا ا5َفَصـــــــــــــــَفقاالـــــــــــــــديكن
 

                                                 

 .112،الديوانالمتنبي،  كبرت حوؿ ديارىـ لما بدت        منيا الشموس وليس يييا المشرؽ.( 1)
 ة )صبح(.، مادلساناالعرب، وينظر:ابف منظور، 49، فاهاالمغةينظر: الثعالبي، ( 2)
 .1/120، مطالعاالبدورالازولي، ( 3)
 .1/265، كتاباالسموكالمعرفةادولاالمموكالماريزي، ( 4)
 ، مادة )موح(لساناالعربماح: ماؿ وتبختر. ينظر: ابف منظور، ( 5)



 21 

 ابػػػؽ واال تبػػاؽ والابػػوؽ، وىػػو خػػػنؼ : وىػػي الخمػػر التػػػي تشػػرب بالعشػػي وقػػد دعيػػت الالغبــوق

                                                 2:بي الويا . ياوؿ ابف 1الصبوح

ـــــــَتع شرا َر اَوا ـــــــشر األا   ـــــــو  ايـــــــااأخـــــــااالمَّ ر

ــــــَقاثنــــــَمااصــــــطبَ َتَب اواصــــــطبَاثنــــــَمااغر

َقاتَ ــــــــــــا ــــــــــــياَأور ــــــــــــلاالمَّــــــــــــذَّاتاف  اَ اج 
 

اف ـــــــياَصـــــــفرواالزََّمـــــــانا ـــــــفرو  اب َزَمـــــــاناالصَّ

اَأَمــــــــان االــــــــدَّ رر  ــــــــنر اَمــــــــتام  الاَتَخــــــــفر

ــــــــــــ ــــــــــــياكن َصــــــــــــةاف  االرفنرر ََمر ــــــــــــ اَلاَأَوانَوا ر
 

بعضػػيـ لػػبعض  وحػػث   ،س تػػدارو حتػػر الصػػباح، والكػػ   اأنطػػاكي  بػػراىيـمجػػالس  تمروتسػػ

                                                                       3:مستمر، ياوؿ

ـــــــــــــ  اَج رن ـــــــــــــدر ـــــــــــــ اَوالرَب اَح ـــــــــــــالن اَوالرَح

َتب ًاـــــــــــــا اَمـــــــــــــاازلـــــــــــــتاَمَســـــــــــــات يامنغر
 

اتــــــــــــــ اَوالرَكــــــــــــــا ــــــــــــــرن اَوالطَّير اَطَفــــــــــــــَيرسن

ـــــــبَاوضـــــــَ ـــــــَرةاَحتَّـــــــ االصَّ ـــــــياالرَحضر اف 
 

 4:الندى يفي شربيا موتو وحياتو ياوؿ طؿسحر عمر لويشربيا ابف مكانس يي ا

حياتيااَلاالَدْاَسَحرًاط او اطَي ااَ َم ا ت ياوا  اف ناترشاف ااَمور

 

 

                                                 

 مادة ) بؽ(. ،لساناالعربينظر: ابف منظور، ( 1)
 .128،  دابروضاا، والشياب الحجازي، 219، الدراالمكَونابف اياس، ( 2)
 .1/68، درراالحببابف الحنبمي، ( 3)
 .10، لديوانا( 4)
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 اد ييػي لر السو ي ذا اشتدت حمرتيا حتر تضرب  ، 1لر الكمفا ىي الخمر الحمرا   :الكميت

 .2كمفا 

 ف يشػرب ا يركػب، ييػو يحػث خميمػو رسـ ابف مكانس صورة  ريبا لمخمػر، يجعميػا يرًسػياد 

                    3:، ياوؿمف الخمر الكميت

ــيما ــلاالرَب   َكــباالمَّير امــناالـــابــلااركــبولاَترر
 

ـــــــَارًاا امـــــــناالْصـــــــبرَاَأشر ـــــــَداماكميتـــــــااأور امن
 

 4:لر الميو واحتسا  الخمر، ياوؿ فسيا وىو يحث نديمو بو بكر الدماميني الصورة ن ويرسـ 

اَطـــــــــــررفاالــــــــــــ َكـــــــــــبن ابَـــــــــــااََرر اقنـــــــــــمر

ـــــــــــــــاَ ياواثـــــــــــــــنايـــــــــــــــااَصـــــــــــــــاح ا ََ اَ 
 

ـــــــــــــــــــــــــَدام اا ـــــــــــــــــــــــــبرًااال مرمن ـــــــــــــــــــــــــواَس اَل ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اَول َج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ال كنَمير
 

 األااباأخْر

ريػػا، ياػػاؿ عذسػػبع عمييػػا الشػػعرا  بعػػض صػػفات النسػػا ، وتفننػػوا يػػي ذلؾ،مثػػؿ ال و : العــذرا  -1

                                   5كي:اأنطا  براىيـ

ــ اف ــياَوسر وساالــرَّاح  اَ ــرن اطاراحتــيَجَمــوتن
 

ــــــــد  اَفعايَتن ـــــــاا اب َ ــــــــااَوحر ابكــــــــرًااَخَمــــــــوتن
 

 

 

                                                 

 ، مادة )كمؼ(لساناالعربالوف بيف السواد والحمرة. ينظر: ابف منظور،  الكمفا:( 1)
 ، مادة )كمت(.لساناالعرب، وابف منظور، 3/77، المخصصينظر: ابف سيده، ( 2)
 .26، الديوان (3)
اقدابوابكرااأالسراحنا، سارة، ( 4)  .130، رسالا ماجستير، جامعا الخميؿ، لدماميَي،اشا رااَو
 .5/102،   ماالَب  إالطباخ، محمد را ب، ( 5)
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التمتػػػ  بيػػػا وزييػػػا عروسػػػا يػػػي الميػػػؿ والضػػػحر،   لػػػر الحمبػػػي بػػػيالعُ ابػػػف ويػػػدعو : العـــروس -2

        1:ياوؿ

ــ اوالَض ــل  ــياالمَّير اف  ــرَّاح  وساال اح َوَزَفاَ ــرن
 

اَ َاابَ ــــــاا اَفَشــــــمرساالمحيــــــااأســــــفرتاَ ــــــنر
 

لسػػاوط االوراؽ الصػػفرا  عمػػر الخمػػر صػػورة االنسػػاف الػػذي  زيػػف الػػديف بػػف الخػػراطويسػػتعير 

                  2:يناط العروس ذىبا

وساالطـــــــــــ  اإذااَمـــــــــــااَجَموََـــــــــــااَ ـــــــــــرن
 

اََاط ـــــــــــااب الـــــــــــذَّ َاا ـــــــــــن  ابراَ َمـــــــــــ االرغنصن
 

ا خطيب داريا يطمب خمرً ال، ييذا ابف 3لـ يفض ختاميايضميا الشعرا  عذرا  وىي التي و 

  4مف مزجيا يمف رضاب المانيا، ياوؿ: ف كاف وال بدّ عذرا   ير ممزوجا، وا  

وَجـــــــــــــــــة ا زن ـــــــــــــــــراَممر افعاطَي ـــــــــــــــــااَغير

ـــــــــــا اَمزرجَ  ـــــــــــنر ـــــــــــَدام  ـــــــــــَنالابن ناَيكن اوا 
 

اَصــــــــَداا ــــــــنر رَا اتجمــــــــ ام  َرفنــــــــس ااَ ــــــــذر َ ااألر

ــــــــــس َلرَع ااألر ن  ــــــــــاد  االشَّ ــــــــــاب  ارنَض ــــــــــنر َفم 
ا5

 

       6:ياوؿ ، يرهس صرؼ عذرا  كخمر وخمر ابف مكان

ـــــاف ية ا ـــــااب َص ـــــااَ يرًش ـــــااب َ  مََ اََع  ـــــدر اَق ـــــمر اَك
 

ــــــ ا ــــــ االرَج ــــــ اَ َم َطاَ اتجم رَا َشــــــمر ــــــذر ا اَ 
 

 

                                                 

 .1/69، دراالحببابف الحنبمي، ( 1)
 .218، َامَز ةااألابو الباا ،  البدري،  (2)
 ، مادة )عذر(.لساناالعربينظر:ابف منظور، ( 3)
 168، الديوان( 4)
 ، مادة )لعس(لساناالعربستحسف يي باطف الشفا. ينظر: ابف منظور، المعس: سواد م( 5)
 .75، الديوان( 6)
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، لاػاب التػػي أومػف ا ابَـةاالكــرم: -3 دمػػي عػف عشػػاو ابػف اآلر وقػػد عّبػ طماػت عمييػػا ابنػا الكػـر

، ييذا العشؽ كنيتياتلخمره ب منذ زمػف بعيػد يصػعب  لـ يكف وليد المحظا بؿ كاف ببنت الكـر

  1ه: حصا  عميو 

ـــــــــــــا ـــــــــــــانوَ ااَزمَ اَ ش  م  ـــــــــــــرر ـــــــــــــتاَك ََ  ب 

 

 

 

 

 

ـــــــدَاا ايحـــــــصاب الرَع ـــــــمر ـــــــهاَل ََّ اَطـــــــاَلاَحتَّـــــــ اَأ
 

  2:بشربيا يي الاسؽ وعند الفجر، ياوؿ البيرمسي ويتمت  عمي بف محمد

ماف ــــياَغَســــقاالــــَدج  ــــتاالرَكــــرر َر اَتَمتْــــعاب ب
 

ـــــََسا  اا ـــــابَ اولات ـــــَفارنَض اَرشر ـــــر  ـــــَداالرَفجر اَر
 

 ارلوناالخماـًا:ثـثال

دراؾ الطبيعػػػػا وجماليػػػػا، ويػػػػي تحديػػػػد منمػػػػح الدقػػػػا  ىػػػػـ الحػػػػواس يػػػػي  البصػػػػر مػػػػف يعػػػػد 

طمػػؽ الشػػعرا  العنػػاف لشػػاعريتيـ يػػي تصػػوير  واستاصػػا  تفاصػػيؿ المشػػاىد، ورسػػـ الجزليػػات، وقػػد 

لواف المختمفػا حتػر تخػرج يـ مسػتعينيف بػاأأحاسيسػيـ وعػواطفورسـ مػا يػروف مػا زجػيف ىػذا العمػؿ ب

رىـ ف يػي رسػـ صػو ىميػا المػو  برزوا خنليا  الصورة كامما المنمح، وقد جا  الشعرا  بصور جميما 

سػػياب، يػػن تكػػاد تخمػػو قصػػيدة خمريػػا لػػدييـ، وتحػػدثوا عػػف  لوانيػػا ب  الخمريػػا، يتعػػددت  لػػواف الخمػػر

 مف وصؼ لوف الخمر.

 يػي بيلتيػا بػدايتيا منػذ العربيػا الحضػارة واكبت الجذور، عمياا بياالعر  يي األواف يدالالت

 العربيػا لللػواف، يربمػا الصػحرا  ايتاػار ر ػـ الاػدـ منػذ العربػي الشػعر يػي األػواف يتمثمت المختمفا،

                                                 

 .1/173، مطالعاالبدورالازولي، ( 1)
 .5/102، إ  ماالَب  الطباخ، محمد را ب، ( 2)
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 طريػؽ النوعػي بفكػره عػف العربػي ياسػتدؿّ  .1الصػحرا  وجفػاؼ الواقػ  جػذب عػف تعويًضػا ذلػؾ كػاف

 الخفيػا، والاوى بو اأشيا  المحيطا بيف وربط بو، المحيط المجتم  مف سمعو ماوب األواف، برمزيا

 التراث، مف جز ا و صبح الموف عندىـ، مفيوـ وتطور وتااليدىـ، الشعوب عادات األواف  يرت وقد

 2.يدوالتاال والموف والديف، الموف والخرايا، والموف بيف ربطوا ياد ومتعمااتيا، الحياة وبيف بينو يربطوا

 لػر  يينظػر الشػاعر،  مػا عاديػا، نظػرة األػواف لػرا  و  الشػعر  لػر ينظػر العػادي واانسػاف

 مكنوناتيػا، عػف ويبحػث  عماقيػا، يػي ياػوص  ف يحػاوؿ بػؿ منيػا، الظاىرة الداللا  لر ليس األواف

 3سطحي. ىو ما بكؿ   العادي كاانساف ييتـ ال أنو

المصػنوعا منيػػا، وويػػؽ الطرياػػا التػػي صػػنعت بيػػا، لػػواف الثمػػار بتنػػوع   وتتعػدد  لػػواف الخمػػر

سػػود، منيػػا قػػد صػػنفيا ابػػف المعتػػز ياػػاؿ: "األػػواف الصػػحاح  ربعػػا: اأحمػػر واأصػػفر واأبػػيض واأو 

أمػا مػا ال يعمػؿ ييػو المػزاج ياأسػود واأبػيض، اثناف يايرىا المػزاج، واثنػاف ال يعمػؿ يييمػا المػزاج، ي

  ف  كثرت مزاجو صار  صفر، واأصفر  ف ُ كثر مزاجو صارما يعمؿ ييو المزاج ياأحمر  و ما

 لواف التي لونت بيا.ومف ىنا ياد ارتأيت  ف  صنفيا ويؽ اأ 4بيض"  

 حمرالمونااأل 

يػػي العصػػر المممػػوكي  يػػي الرقعػػا المونيػػا عنػػد شػػعرا  الخمػػرة واضػػحٌ  انتشػػارٌ  اأحمػػركػػاف لمػػوف 

ا بمػا شػػرب ا متمػػذذً ا منتشػيً ا  حتػر ييمػؿ يرًحػػس الخمػرة الحمػػر الثػاني، يمػا  ف يحتسػػي الشػاعر كػػأ

                                                 

 .13-33،9 العدد اأردني، العربيا الماا مجم  مجما ،العربية معجم في األلوان،عبد الكريـ خميفا، ر:ينظ( 1)
 . 161،والمون المغة ،مختار  حمد ، عمر ر:ينظ( 2)
 . 3،الجمال كرةف، ىياؿينظر:( 3)
 .86، فصولاالتماثيلافياتباشيراالسرورابف المعتز، ( 4)
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ا متوسػػط يػػي قوتػػو.... يًضػػا يػػي منظػػره ييػػو  ذا كػػاف متوسػػطً "يالشػػراب اأحمػػر الصػػايي النيػػر  

 .1وىو طيب الرالحا عطري"

مػػا تاػػدـ مػػف حمػػر، وتسػػمر المػػدماة لصػػبع  ( وىػػو لايرالجػػالحمػػرا  لحمرتيػػا ) "وتػػدعر الخمػػر

ذا اشتدت حمرتيا حتػر تضػرب حمرتيا  لر الكمفا سميت "الكميت" وا  محاكاتيا لوف الدـ، ي ذا كانت 

ذا قنػػػأالكمفػػػا " "لػػػر السػػػواد ييػػػي   ذا رقػػػت قمػػػين يكانػػػت لػػػوف الػػػورد ي يػػػت حمرتيػػػا يوا  "اأرجوانيػػػا"، وا 

 .2ا ييي "صيبا " يسيرً الّ ا ولـ ترد  ذا رقت كثيرً وا   ،حمر ييي "وردة"اأ

مجمسػػػو وقػػػد اسػػػتمدت خػػػدوده حمارىػػػا مػػػف  ه يػػػيرآ االحجػػػازي مميًحػػػيصػػػؼ شػػػياب الػػػديف و 

 ولي كد الشػػػاعر عمػػر قولػػو ياػػد اسػػتمد معنػػػر ىػػذا البيػػت مػػف المتنبػػػي،احمػػرار الخمػػر التػػي يشػػربيا،

                                                   :3ياوؿ

ــــــــــــس ا م  اب َمجر ــــــــــــاامميحــــــــــــاًاارََأيــــــــــــتن اَرشًّ

ـــــــــــــهنا َر َعة ال مرَخـــــــــــــَدام  افمالـــــــــــــتاَشـــــــــــــمر
 

ـــــــــــَرةناخـــــــــــدَاا مر ـــــــــــرافيـــــــــــه اَوحن اَخمر ـــــــــــنر ا ام 

اإليـــــــــه ا) ب  َجـــــــــذ  َر ا4 (وشـــــــــبهاالشَّـــــــــير امن
 

                        5:الورد يياوؿبر حمرة الخمر ابف مكانس وتذكّ 

اورد ا الَـــــــــــــــــــــــاامـــــــــــــــــــــــناالـــــــــــــــــــــــرَاح 
 

ود اا رن اون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــياالرخن اَوف 
 

                                                 

 .87، فصولاالتماثيلافياتباشيراالسرور ابف المعتز، (1)
كياواألالصوص،جمنار، ( 2)  .33لخميؿ، ، رسالا ماجستير، جامعا ايوبيالخمرةافياالعصراالَز
 .72، مراتعاالغزلنالنواجي، ( 3)
 125،الديوانوشبو الشي  منجذب  ليو      و شبينا بدنيانا الّطااـ. ( 4)
 .21، الديوان( 5)
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 منػػو ييػػي تػػدير ولونيػػا الػػوردي و وتسػػتمد حمرتيػػاتعصػػر مػػف خػػد سػػاقيت خمػػرهمػػا النػػواجي ي 

                                            1:و،ياوؿمدامس كأ بمحظيا

ـــــــَدَ ا اإناَمـــــــالاَق َطـــــــاف  َ ر ـــــــَواََةنااألر اَوََشر

َداَمـــــــة ا اَكـــــــيرَسامن ـــــــظ  االمَّحر اأدارتاب َكـــــــيرس 
 

ـــــيا يـــــاَفف  امـــــناالرَّ ـــــيرس  ـــــااَك ـــــك ر ااق اَثغررَ  امنسر

ــــــــــَداتنعرَصــــــــــرنا داالرَخ اَورر ــــــــــنر ــــــــــَ َفتَ اام  اسن
 

خمرتػو حمػرا ، وخػد محبوبتػو  حمر،يػالتبس  أفّ  ؛مو مشعور ف كأس مداؿ البف حجا ويخيّ 

    2:مر وىو يشرب، ياوؿعميو اأ

ــــــيرَطاَ ار َضــــــة ا ــــــدتاَخ ــــــَداأب ــــــَرةاالرَخ َم اَوحن
 

مرــــــــتناا ــــــــاَفخ  اَو ر ــــــــَدام  ــــــــعنور ااوَاَكــــــــيرَسامن اَمشر
 

خػرى مػف خمػرة كميػت  بيا، وتناوؿ ك وسا  وابف مكانس عندما شرب الخمرة الحمرا ، استمذ  

       3:عرابيا ميا عمر الحرب ومجارات الفرساف، ياوؿ عمر لساف ويض  الموف، 

ـــــــياسَا  َ اَب ـــــــنر الحظـــــــيام  ان ااســـــــاتاـــــــولن

ــــــــخ ــــــــهرااَل ــــــــياهناب  ــــــــاف االطََّع ــــــــف  ق  اان اَمور
 

امَاا َرب يـــــــــــــَكاَ ـــــــــــــنر ـــــــــــــل اين َســـــــــــــان ااَاات  االرفنرر

ناذَا ـــــــــــلَاارتَاَكــــــــــوا  ـــــــــــَدان ااالرَخير اف ــــــــــياالرَمير
 

اكميتااَواا َربر قاََ ردا ل اَفاشر ااَفور

                                                 

 .525، تي يلاالغريب( 1)
 .2/221، المجمو ةاالَب اَيةالنبياني، ( 2)
 .74، الديوان( 3)
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 ،يطالب بصػمبيا وسػكب مػا يييػا ،عدو لو ييي ،نس صورة لمخمرامجد الديف بف مكويرسـ 

ذت  خػػػوبيػػذا تكػػػوف قػػد بالػػػدـ المنسػػكب منيا، داخػػؿ الػػزؽيشػػير  لػػػر الخمػػر الخمػػرا  الموجػػػودة ييػػو 

                                                                        1:جزا ىا لمعبيا بالعاوؿ ، ياوؿ

ـــــــم ب ا اَواصر وَقاواشـــــــف ااقنـــــــمر ـــــــرَّاون ـــــــياال اَقمرب 

ــــــــــــف ا َقاوَــــــــــــاد اَ ــــــــــــذاَواسر اَدَماالــــــــــــزَّ اكر
 

ل يا ــــــــــــــ ر ــــــــــــــهاوبمغَــــــــــــــيابــــــــــــــذاكاسن َر ام 

ــــــــــــــالرعنانول ا اب  ــــــــــــــبن اَيمرَع ــــــــــــــنر ــــــــــــــزَا ناَم اَج
 

نيػػا سػػبب نشػػوتو أ ؛منيػػا، يينتشػػي ويتانػػر بوصػػفيا وينيػػؿ كػػؿ شػػاعر مػػف خمرتػػو، ويعػػؿّ 
 2:لذةمف  وما ليا ليًن  ه  ا  ثر الخمر الحمرا  التي شربيا وندماوسروره، يااؿ بعضيـ واصفً 

 

ــــــد  ا اَي ــــــنر ينرام  ــــــد  ــــــراخَاي ــــــه امر ــــــناَفم  اااَوم 

ـــــه ا اوبـــــَتاب  ـــــر  ـــــ اَخير ب ياَ َم افظـــــَلاَصـــــحر
 

ـــــــــذَّاتناااَشـــــــــ ردا ماَل االرَاـــــــــور ـــــــــهال َنفنـــــــــوس  اب 

اثنــــــــَمااصــــــــطبحَاافظمــــــــواامثممــــــــاابــــــــاتنوا
 

 3:وياوؿ بدر الديف الزيتوني يصؼ خمرتو الحمرا 

َرةاشناا َ اازَالاالرَباسراَخمر يم  اار بتاب َاد 

راا َغرَ سراَحمر اَسََا ااََورااألر ااااَبَياضن

لحمػرا  الصػاييا ويطمػب مػف سػاقييا  ف ينثرىػا عبد السنـ المنويي ييتانر بخمرتػو اابف ما  

، ييػػذه الخمػػر ىػػي خمػػر مادسػػا قػػد سػػّممت مػػف جميػػ  مػػا يضػػرىا  و صػػاييًا حمػػرا  بريػػؽمػػف يػػـ اا

    4:، ياوؿمسيا بسو ي

                                                 

 ودة يي الديواف.موج ير  بيات، واأ174، حبمةاالكميتلنواجي، ( ا1)
 .130، َفسه( 2)
 .53، الدراالمكَونابف  ياس، ( 3)
 .42،  َفسه( 4)
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ااإلبريـــــــقاَصـــــــاف يةًا افـــــــم  ـــــــنر َرثنررَ ـــــــاام  اَوا
 

َ ـــــــااالمســـــــا تا َر بـــــــتاَ  ج  ـــــــرَاَ اَقـــــــدراحن اَحمر
 

 تارةً  ، ييـ جا وا بما يشابو لونيا تارةً  بذكر لوف خمرتيـ مباشرةً  قد صرحواف كاف الشعرا  ا  و 

                                                                 1:خرى، ياوؿ ابف حجا 

ــــــــدا ــــــــااأناب ــــــــرَّاحاَلمَّ ــــــــيرَساال اَك ــــــــتن اخم

اَخَضــــــــــــبتهناَغــــــــــــاَدة ا اَمعرَصــــــــــــم اَقــــــــــــدر
 

اَكمَّمــــــــــــهراا افوقــــــــــــهاَقــــــــــــدر ــــــــــــنر َبــــــــــــبام  احن

ــــــــــــــَمهرا مرس  ــــــــــــــناالــــــــــــــدََّراَ َميــــــــــــــه اس  اوم
 

خػذ يسػتدعي أى ي ظير دىشػتو وحيرتػو ممػا ر أعجبػو لمسػام ، يػ يالشاعر يحػاوؿ ناػؿ مشػيد 

قػػد  اس معصػػمً رة، يخػػاؿ الحبػػب الػػذي ظيػػر عمػػر الكػػأالصػػو  يؿويبرزىػػا حتػػر تظيػػر تفاصػػ األػػواف

 والسمسما. وزاده ترصي  بالدرّ  ،حمر خضب بصبع 

ا يثيػػر يػػي نفػػس الشػػاعر الر بػػا بشػػرب الخمػػر، ييطيػػب لػػو الشػػراب مبتيًجػػ 2ور يػػا النيمػػوير

ونػػػو ل، ييشػػػبو النيمػػػوير يػػػي وؼ يجمػػػ  النيمػػػوير والخمػػػر يػػػي صػػػورة واحػػػدة مّػػػخبف ، يػػػااأزىػػػار بػػػألواف

             3:يي الك وس، ياوؿ اأحمر وقد نما عمر حواؼ الادراف بباايا الخمر ،اأحمر

ير  ا ـــــــــــد  ـــــــــــياَغ ـــــــــــَبَ تهاف  ـــــــــــوفراَش اوَيم
 

ــــــــاجا ازنَج ــــــــ نوس  ــــــــياكن ــــــــَ فاف  اَبَاايــــــــااسن
 

حمر، ياد استعار ابػف مكػانس األواف يي التعبير عف الموف اأقوى  ولما كاف لوف الدـ مف 

                                                    1:حتو الخمريا، يااؿوف بو لو الدـ ليم  

                                                 

 .116، الديوان( 1)
: مف محاسف الشاـ، وىو  صفر و زرؽ وبنفسجي و حمر، ينبت يي مستناعات الما  العذبا وىو يوجو الَيموفر( 2)

َز ةانضمامو و طس يي الما . ينظر: البدري، وجو الشمس  ذا طم ، ويزداد تفتحو بزياد عموىا، ي ذا  ابت  كمؿ ا
 .103، َاماألا
 .106، َفسه( 3)
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ـــــــريَاتحـــــــَتاحباب ـــــــا اإ َذااَضـــــــَرجتَ ااال

ـــــــن ـــــــماَيكن ـــــــوم،اأََل االر نمن ََ ـــــــ اَوبنررَ اَـــــــهناَذَب
 

اب َ ـــــااا اَســـــيرًفاامنَجـــــتخـــــالن ـــــاس  ََّ ـــــياال ااَ رًاوراف 

َمـــــــــرَااَ َمـــــــــ  ااجاَبي ـــــــــااَذل ـــــــــَكاالـــــــــدَّمناَأحر
ا

كسػػيؼ مرصػ  بػػالجواىر،  ابػد ،سأذا داعبػػو النسػيـ ومػػاج يػي الكػػ يسػطح الخمػػر الممزوجػا 

وبشػربيا كػاف الػدليؿ الاضػا  عمػر اليمػـو  ياػد جعميػا الاػالرة عمػر اليمػـو  الخمر ولي كد عمر حمرة

 .بنزوؿ الدـ منو

 األصفرالمونا 

األواف عمر األواف حد ىذه ضيؿ  ذواؽ الشعوب يي تف لواف الخمرة اختمفت  بتعدد 

يـ  ن  ال ا  الروـ يي معريا يضالؿ الشراب  ما الفرس ييـ شركأؿ ابف المعتز: "يياو ، اأخرى

ا مف حركا النار ولونيا... والعرب ييو ضربً  ف  ة طعمو، وألذكا  رالحتو ولذّ  ؛صفريختاروف منو اأ

 .2شيا : بتوقد الكواكب، وبصفرة الذىب، وبتضـر الميب" شعارىا بثنثا  تمثمو يي 

  كثر األواف ويعد وااشراؽ، التوىج قما ويمثؿ الساخنا، األواف  حد اأصفر يالموف

 والابطا ،والنشاط ،والحياة ،الحرارة ومصدر، الضو  ومصدر الشمس، لوف أنو ونورانيا،  ضا ة

 3والسرور.

، يبريشػػا الفنػػاف يرسػػـ ابػػف مميػػؾ الحمػػوي الصػػفرا  شػػعرا  يػػي وصػػؼ الخمػػرسػػيب اللػػذلؾ  

س مػف  و كأسناف يييا رقا وعذوبا،  ، ويشبو زىر الموز والندى يكممو بثار باسـ عف صورة لمطبيعا

        1:بعاود الدر والحبب، ياوؿ ا، والذىب ىنا الخمر اأصفر، ومزينايضا مممو ة ذىبً 
                                                                                                                                               

 .27، لديوانا( 1)
 .68، فصولاالتماثيلافياتباشيراالسرورابف المعتز، ( 2)
 .76 ،المسرحية اإلضا ةالوىاب،  عبد شكري، نظر:( ي3)
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ـــــــــهنا ـــــــــَلاَبَمم ـــــــــااَوالطَّ ـــــــــراالرب ـــــــــيَناَز ر اَك

اممــــــــــ  اَذَ ــــــــــب ا النَجــــــــــيرن  ــــــــــيرسن اأولاَفَك
 

ـــــــًمااينفَاا ابـــــــدااَباس  ـــــــر  اَشـــــــََب اَثغر اتَّـــــــراَ ـــــــنر

ا نانـــــــــوداالـــــــــْدَراب الرَحبـــــــــب ا ـــــــــنر امنَكم ـــــــــلام 
 

بػي الويػػا ليػػا لمعػاف وبريػػؽ كشػفت عػػف دالالت ينيػا وايصػػحت عػػف  لػواف الخمػػرة عنػد بػػف  و 

ف المػذي، واأصػفرحمر م  بيف المونيف اأعف لوف الخمرة، يج متكامماً  ف صورةً نوايا الشاعر، ياد كوّ 

نػو ميػتـ ، يالشاعر يريد بخمرتو السمو والريعا بسالر  شػكاليا أوجمااًل    را ً  األوافشد  يعداف مف 

   2:بمنزلا خمرتو الجماليا، ياوؿ

اَ ـــات ا ـــاقنـــمر وًجـــااطـــ كاَفارـــدص  زن ًفااَوَممر ارر

ـــداَجـــاَلاالرحنا ـــ نوساَوَق ـــاأذكـــ االركن ـــاباب َ  اَب
 

ـــــــــتاَمَعاَيـــــــــهحا ادقـــــــــتاَبَدات عـــــــــهاَم ـــــــــلر اَب

ــــــــــي مَاَف ــــــــــفَاَوأاهَقاَ َيــــــــــارَّاحر ااق عــــــــــهناوَافاَرتصر
 

    4:، ياوؿ، وصفرتيا عاب المزج بالعصفر3وؽمويارف ابف مكانس حمرة الخمرة بالخ

ــــــــهامنَخم ــــــــق الـــــــذاكابــــــــدتاَتزر نــــــــواب َوجر
 

ــــــــــــَفرًاَوَجمَّاا امنَعصر ــــــــــــيم  االََّع  بن امَ ــــــــــــااثَــــــــــــور
 

لػػر عنصػػر بػػف الصػػاحب يػػي تفاصػػيمو، ليصػػؿ  ويػػي مشػػيد تصػػويري اسػػتارؽ بػػدر الػػديف 

ف ياتػنـ يرصػا مزجيػا، يطػوؿ يتػرة  س يي يده، ويطمب منػو ؿ حبس الكألموف، ييو يعاتب مف يطيا

  5:، ياوؿاأصفرورثتيا الموف  حبسيا 

                                                                                                                                               

 .145، َامَز ةااألالبدري، ابو الباا ، ( ا1)
 .72، دابروضاا الشياب الحجازي، ( 2)
 ، مادة )خمؽ(  لساناالعرب: ىو صبع  حمر. ينظر: ابف منظور ، الخموق( 3)
 .27، الديوان( 4)
 .40، كشفاالمثامابف حجا، ( 5)
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ـــــــــــا ـــــــــــيرساَلاتزد  ـــــــــــاب ساالرَك ـــــــــــَااَح اي

يًفــــــــــــــا اَمزَاًجــــــــــــــاال ــــــــــــــااَلط  ََمر ــــــــــــــ اَواغر
 

ـــــــــد اا اال ـــــــــبرس  ـــــــــداَح اَبعر ـــــــــنر ـــــــــرَام  اَحسر ا ََّان 

ـــــــــــــــــــــفرر  اصن َرت َظـــــــــــــــــــــارن َرثـــــــــــــــــــــهناال اأور
 

حيػػاة المتريػػا بػػف العفيػػؼ مظػػاىر الار ال البصػػر، يسػػخّ  ليػػا ويػػي صػػورة جميمػػا ال يػػدرؾ جما

كػؼ قومػو، ب الػذي يكسػو بػو  ظيار صفرة خمرتو، ييو يشػبييا بػالثوب المػذىّ مف زخريا وزينا يي  

           1:ياوؿ

ـــــــــــــماَأَزل ـــــــــــــااَوَل ـــــــــــــلاالثََاي ال َتارب ي اَأدنورن

َ بًّا ـــــــذر ـــــــاامن ًب اَثور م  ـــــــور ـــــــَفاالرَا ـــــــوااَأكن اَوَأكرسن

ا

ـــــــــودنابروحـــــــــا ـــــــــدام اوأَفاســـــــــيَأجن ََ ايالم

ــــــــذاالاَا ــــــــلاَ  اَأجر ــــــــنر ــــــــاس اَفم  ــــــــوَيابالك اب

ا

        2:ؿو ايس، الكأبت عز الديف الموصمي خمرتو بالذىب ييي التي حمّ يشبو و 

ــــــَداَمابَعســــــجدانرات اَلــــــ ــــــاق ياالرمن اَشــــــَبهاالسَّ

ـــــــو رًااســـــــميتاطـــــــ  ـــــــنار  ـــــــااج اَوَلك 
ا

ََدبا اصـــــَعةااألر ـــــب يه اَ ـــــنر اَفَاـــــداَمـــــالاب التَّشر

ــــــــ الفمــــــــوَا ــــــــذََّ بااحَم اب ال ــــــــيرسن امَّــــــــتاالرَك
 

س خمرتو خاليا مف كأف تكوف اتب صان  كأس الخمرة، ييو يفضؿ   ما ابف  بي الويا ييع

                                                                                   3:الزخارؼ والزينا والرسوـ والناوش، حتر يتمت  بممعاف خمرتو الصفرا  عندما تصب يييا ياوؿ

ــــراَطَمــــ  امنبرَيًضــــااب َغير ايــــااَصــــاَ َعاالرَكــــيرس 

اَقات َمــــــةا ا ــــــة اب ــــــالرَّاح  اف ضَّ ــــــنر ام  اَفالرَكــــــاسن
 

ــــــــــــذر  يبا ــــــــــــةاب َت ََ ي اَكاســــــــــــَكاز  ــــــــــــيضن اتف 

ا ــــــرَّاحن ــــــكنوبَوال اَمسر ــــــاس  اب الرَك ــــــب  اَذَ  ــــــنر ام 
 

                                                 

 .168، الكميت حمبةالنواجي، ( 1)
 1/163، مطالعاالبدورالازولي، ( 2)
 .168، حمبةاالكميتالنواجي، ( 3)



 31 

يا، وما تتسـ بو مف احللا مف ن لوانيا المتلكانت العنقا وثياا بيف نوارنيا الخمرة و لما و 

الخمر اأبيض كموف جديد،وقد ظير ذلؾ يي كثير مف ياد ظير  خرى،شفاييا مرىفا مف ناحيا  

ييذا البرىاف البينسي يصؼ  لواف خمرتو  ، شعارىـ حيث استمد الشاعر ذلؾ مف صفاتيا ورقتيا

                                                   1:تسري يي مفاصمو، ياوؿ تذا شربيا، راحييي بيضا  وحمرا  تشعره بالفرح  

ـــــــــــي ـــــــــــَرة اوكـــــــــــذاال  مر اَوحن ـــــــــــاض  اذواَبَي
 

ارَاح اا ــــــنر ــــــاام  ــــــل ااَفَرًح اســــــرتاف ــــــياالرَمَفاص 
 

يبػػؾ الدمشػػاي بػػيف لػػوف الخمػػرة الفضػػي ولػػوف زج عمػػي بػػف  مػػاويػػي لوحػػا تزخػػر بػػاألواف، ي

                             2:الخريؼ الذىبي، ويدعو الستجنليا يي ىذا الفصؿ، ياوؿ

ـــــــاقت ـــــــااَف اَم ـــــــوبن بن ـــــــااَمحر ايرالاتخـــــــشاي

الفضـــــــــــــــياتاَذاابـــــــــــــــالط  َ ـــــــــــــــبر اَفاذر
 

ـــــــــــــــيتيا ـــــــــــــــياي ـــــــــــــــباَذَ ب  ي اَقر  ـــــــــــــــنر اَفَع

ـــــــــــــــــــذََّ ب يَّات ـــــــــــــــــــياال مرَ ااف  ـــــــــــــــــــَتج  اَواسر
ا

 ارابًعا:اإشعاعاالخمرة

ولعػوا بػػالخمر، يسػػكروا بطعميػا وطيبيػػا وسػػحروا ذيف  ف شػعرا  العصػػر المممػوكي الثػػاني الػػ 

شػػعاعيا كأشػػراقيا و  شػػبيوا ي يا،شػػراق ب رىػػا النػػور سػػنييـ بكػػؿ مصػػدر نػػور، يخمػػرتيـ تتجػػاوز يػػي نو ا 

                :3ف تنبير، ياوؿ ابف عبد السنـ المنويي  الّ العادي ين يس  العيف  ماـ لمعانيا  

ــــــ اوَا اَ َم ــــــَربر ــــــْوَواشر ات  ــــــنر ــــــهاَم ــــــَعةاجر امنَشعرَش

اَســـــــــــــــمرَطََة َقرـــــــــــــــَداح  اتريـــــــــــــــَكامـــــــــــــــنااألر ارَاح 

ال ـــــــــــا اكيَ ـــــــــــااالشَّـــــــــــمرساَنـــــــــــورًااوالمـــــــــــديرن

ــــــــــد  ا َت َنور َ ــــــــــااَت ر ــــــــــراالمَيــــــــــراتالزْااب  ا ر

اَغــــــــارَاتنا ــــــــزَان  َحر ال ــــــــااَ َمــــــــ االرَ ــــــــَماَواألر

االْدج رن ـــــــــــدر ـــــــــــاَلتناَب اَ  ـــــــــــَداحن َقر ـــــــــــةاَواألر اََ

                                                 

 .138، َامَز ةااألالبدري،  بو الباا ، ( ا1)
 .219،  َفسه( 2)
 .42، الدراالمكَونابف  ياس، ( 3)
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ــــــــــار بنَ ا ــــــــــد يناَش اال ــــــــــ حن اَص ــــــــــتن ــــــــــَفتاَفانمر اَص
 

َ قـــــــــهاَفَصـــــــــفرتامَ ـــــــــااالْزَجاَجـــــــــات اَأخر
 

انػػي عػػف ي كأسػوكالمصػباح تشػػرؽ يػي الكػػأس بنورىػا، حتػػر ر ى  ف  ابػف مكػػانس عنػػد وىػي

                                         1:، ياوؿبما يحتوي شعاعوالمصباح لاوة  

ــــــــ اَ َمــــــــ اشنــــــــبررا اااَمَحــــــــلاالــــــــرَّاح او ن

ــــــــَباح ا َ ــــــــيا ــــــــناالرم صر اَكيرســــــــَ ااينغر اإ ذر
 

ــــــــــَباح اا ــــــــــوق اَكالصَّ ــــــــــناالرغنبن ام ــــــــــبر َج اَوا ر

الَا ا ـــــــــــــدر ماواألفـــــــــــــراح اَوا ر اب َـــــــــــــتاالرَكـــــــــــــرر
 

ااَ َم اَنَميرراالَ يلاأ َ اَ اردا

مػػف  اً رمػػز ويػػا، ييجعميػػا  بػػي البػػي الفضػػؿ بػػف أس  ج يػػي كػػجّ يبيػػا، وتتػػأونػػار تتوقػػد ويشػػ  لي

                                    2:سو نيراف، ياوؿأرموز تذكير الحبيب بو، ييي يي ك

ـــــــــــرا نا اااَصـــــــــــفروااذك ـــــــــــام  امضـــــــــــتاَأَي

ـــــ ـــــ َحير ـــــقاالَرب ـــــياأنفن ـــــراف  ـــــماالزَّ ر اََجر اثن
 

ــــــــانا ََّ اَد ــــــــو  ــــــــبرَ االمَّ ر ــــــــَفتاَص اَص ــــــــثن اَحير

ـــــــــــــرَاننا اوالطـــــــــــــ اَوالرَكـــــــــــــيرسافيـــــــــــــهاَ ير
 

قػػداح، لػػر خمػػر صػػدياو، ييػػي نػػار قػػد شػػبت يػػي اأ وكػػذلؾ  يعػػؿ ابػػف مكػػانس عنػػدما نظػػر 

                                                                           3:ياوؿ

دا ممــــــــــــــــا ــــــــــــــــون َسر ــــــــــــــــاااألر ــــــــــــــــااأب اي
 

اََـــــــــــــــارنكا َقرـــــــــــــــَداح  اَشـــــــــــــــَباف ـــــــــــــــيااألر
 

بمصادر الضو  كالشمس والبػرؽ والنجػـو  وهالخمر، يشبي ا عف  شعاعوتحدث الشعرا  قديمً 

عاع قرف الشػمس، أف الشػمس عنػدما يسػط  شراقيا بشاأعشر شبو شعاع الخمر وا   والكواكب، لكفّ 

                                                 

 .70، الديوان( 1)
 230،دابروضاا الشياب الحجازي، ( 2)
 .28، الديوانا(3)
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ا يػي ما عنػدما تكػوف قرًنػوىذا ال يتفؽ م  واق  الخمر يي كأسيا،   اأبيضلر نورىا يميؿ شعاعيا  

األػواف صػفرار، وبشػتر ا باايشػعاعيا ياػدو مشػوبً  الاروب، عند والصباح  و المسا  عند الشروؽ  

    2:، يااؿ1جا يي ىالا حوؿ الخمرىلواف المتو الزاىيا الشبييا باأ

افي ـــــــا ـــــــمرس  االشَّ ن  ـــــــَعاَعاَقـــــــرر اشن اَكـــــــَينَّ
 

َتــــــــــامإ ذَاا افي ــــــــــااالرخ  اااَمــــــــــاافنــــــــــَتاَ ــــــــــنر
 

شػػعاعيا الخمػػر يػػي تشػػبيو بريػػؽعرا  الشػػ سػػاروقػػد  ، يبػػدر الػػديف  بمػػا سػػار عميػػو اأعشػػر وا 

                                             3:البشتكي ياوؿ

ـــــــــــدََّياج ي ـــــــــــياال ـــــــــــَديََااف  اَ  ـــــــــــار  اَوَخمَّ

يثََا ــــــــد  اَح ــــــــر  اَخمر ــــــــنر ــــــــهاَ  َر ََاام  ــــــــيَل اَس
 

َوة،ا يماب َجــــــــــــذر ــــــــــــد  ََّ ََ اال اكيســــــــــــهناَوَســــــــــــ

يم ا ــــــــــــراالرَاــــــــــــد  ب رََــــــــــــاا ــــــــــــناالرَعصر اَفينخر
 

بو خمرتػػػو بالجػػػذوة، ، يجعػػػؿ  شػػػعاع الخمػػػرة يتحػػػوؿ  لػػػر نػػػار بػػػؿ  لػػػر جػػػذوة يالبشػػػتكي يشػػػ

 طرقػػو اأخطػػؿ قػػديما  ف ىػػذا المعنػػرار ييػػداىـ  لػػر ماصػػدىـ ووجيػػتيـ ولكػػس الخّمػػموجػػودة يػػي كػػأ

                     4:كؿ يااؿتتآ يشعاع خمرتو بالجذوة التشبو حيث 

،اكيََّابَافَصــــــــ ََــــــــا   َاــــــــارًااف ــــــــياإ  ا ــــــــاواا ن
 

َوةاتت كـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــذر اإ َذاالمحو ـــــــــــــــــــااَج
 

 ،جميعيػا السػعدمعػاني السػرور و  تو حػ ،مػف نػار اقابًسػ لتصػبحبريؽ الخمرة واشراقيا  ويزداد

                                         5:ثرىا يفوؽ الوصؼ، ياوؿ ابف مكانسيأ

وراوأفرطــــــت ــــــرن ــــــ االْس ََ ــــــَوتاَمعر ــــــَدام اَح امن

ـــــــــه امنَخم ـــــــــق ا ـــــــــواب َوجر اَتزر ن الـــــــــذاكاَغـــــــــَدتر

وراوأثَــــــــراا افمَ ــــــــااَســــــــَرْافي ــــــــااالْســــــــرن

ــــــــــــَفرا امنَعصر ــــــــــــيم  االََّع  بن اَوَجَممَ ــــــــــــااثَــــــــــــور

                                                 

 .57، ،افناالشعراالخمر ينظر: حاوي، ايميا( 1)
 .233، يوانالد( 2)
 .163، مطالعاالبدورالازولي، ( 3)
 .35، شرحاالمعمااتاالعشرالزوزني، ( 4)
 .27، الديوان (5)
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ــــــا او ــــــَ اب َ  ــــــس  ــــــاراأنَر ــــــاب سامَ ــــــااََ اَوَق
 

اتنـــــــرا ـــــــنر ـــــــعردكاَل ـــــــَطاَس ـــــــكامَ ـــــــااَخ اَوَلي
 

ولمعانػو بشػمس الضػحر و س الشػراب يػي لونػداريػا كػأ بخطيػال ويي لوحػا ينيػا يصػور ابػف

س مػا يشػفي ىمػـو الشػاعر، عندما يبدواف عمر الندما  لشدة  شػعاعيا، يفػي ىػذه الكػأ دربوساقيو بال

                                                  1:ويباي عمر حياتو، ياوؿ

َتــــــــــَدار ًكا افاســــــــــاَياكاســــــــــات اامن اقنــــــــــمر

اخالـــــهناَشـــــمرساالَضـــــح َيبرـــــدنواب َ ـــــاافت
 

ـــــــفاا ـــــــ اَش اَ َم ـــــــالر نمنوم  ـــــــياب  ـــــــيافامب اَرَما 

ََااأ يفـــــــا اغنصـــــــ رًااأور ـــــــدر ـــــــدراصـــــــاحبتاَب اَق
ا

ا، شػػراقييػػا ابػػف زقاعػػا مشػػيد تشعشػػ  خمرتػػو وا  بػػرز يي خػػرى سػػاحرة الوصػػؼ،  ويػػي صػػورة 

ىا، ويبػػػرز عنصػػػر تعار النػػػار واسػػػ يبػػػرز لػػػوف الخمػػػرة وشػػػعاعيا مػػػفيمػػػزج بػػػيف المػػػوف والحركػػػا ييػػػو، ل

                               2:شراقيا برمي الشرر يي الدجر، ياوؿلحركا يي تشبيو  ا

وَناَوَ َ اَحبررن اَلحام نر ر  ت َعاراَكَمثَااااَوَخمر ااسر رن َتع  اَتسر االاالََّار 

ارَداحاََار ا ََاد نام  از  م ياَشرَارافَاااَكَينَّ هاالدج اَيرر اَوجر ااف ير

                3:ر، ياوؿاـ ىو الني  اف ىذا خمرً  صبح ال يدري،  ف كايحار ييو و 

افيـــــــــــهاَحـــــــــــارااَولب ـــــــــــيَأَرْاَ ارم ـــــــــــيا

ــــــــــــلاوخ َّا االمَّير ا ممًاــــــــــــَــــــــــــياَأب يــــــــــــتن
 

ـــــــــارًاا ـــــــــباََ االرَامر يم  ـــــــــياَصـــــــــم  ـــــــــَرماف  اَفَيضر

ــــــــــــبهناَََ ــــــــــــارًا س  اَ َمــــــــــــ االرَعَتَبــــــــــــاتاأحر
 

الصػػورة مػػف  ر عػػف ىػػذه سػػاقييا وىػػو كالبػػدر، وقػػد عب ػػ يػػدوبػػدت عنػػد النػػواجي كالشػػمس يػػي 

عنػػد ماارنتػػو بػػيف ضػػو   ،خيػػر اسػػتخداـ ،عيػػا ويسػػتخدميا بفنيػػاف يطوّ طاع  ثاايتػػو الدينيػػا التػػي اسػػت

 ظيػػريلبػػدر" ييػػي بسػػطوعيا ال ينباػػي ليػػا  ف تػػدرؾ الامػػر، وىنػػا الخمػػر "الشػػمس" وجمػػاؿ السػػاقي "ا
                                                 

 .152، الدراالمكَونابف  ياس، ( 1)
 .102، الديوان( 2)
 .99، َفسه( 3)
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ر َكاالراَا ره باولو تعالر : "ثّ تأ در اتـن ـياَلَ ـااَأنر َبغ  َر اَي اَلاالشَّمرسن اف ـياَفَمـك  ااَوكنـل  اَسـاب قناالَََّ ـار  ـلن َمـَراَوَلاالمَّير

ونَا َبحن                                                                   2:، ياوؿ1"َيسر

ـــــح  ـــــمرساضن ـــــااَيســـــع اب َش ادَج ر  ـــــدر اَكَب ـــــاق  اَس

ـــــر ا ـــــَد اَقَم ـــــياَي اأضـــــا تاف  ال َشـــــمرس  َجـــــبر اَفا ر
 

ــــــــا ََّ ــــــــَناإنرادام ايفنــــــــوقاالراَبــــــــيرَناال اَظَ ــــــــرَااغنصر

ـــــــــــمرسالايَبغـــــــــــياأناتنـــــــــــ اكاالَامـــــــــــرادر اَوالشَّ
ا

         3:، ياوؿالميؿِ  حِ نْ بيجتو يي جُ ا،  يضً وىي عند ابف حجا الحموي شمس  

ـــــــــــًما ـــــــــــهامنبرَتس  يا ار  ـــــــــــنر ـــــــــــفَ يام  َش اَأرر

ـــــــــــة ا ـــــــــــمرسارَاَح ـــــــــــااب َش ـــــــــــداَذااَحيًّ اَوَبعر
 

ـــــــــافَاا يباوالَا ـــــــــذ  ـــــــــيرَناالرَع ـــــــــااَب مـــــــــتاَم ا  

ـــــــــــيا َ اَأبرَ ـــــــــــ اف  َر ـــــــــــ اَوَســـــــــــَاااحن ـــــــــــل  اَلير
 

د سػػاقييا كالنػػار الاويػػا التػػي يػػيػػي   لييػػابػػي الويػػا عنػػدما نظػػر وبػػدت  شػػعتيا كمػػا ياػػوؿ ابػػف  

                                                    4:وجنتو، ياوؿ مف  ضا ت

ــــــَعة ا ــــــاق يَ اامنَشعرَش ــــــداَس ــــــياي اف  ــــــرَّاحن اَوال

َوتــــــــه َماناَق ر َتَبَاــــــــتاََــــــــدر اَســـــــاقاإ َذاااغر
 

ــــــــةاَســــــــاق يَ ااب َ ــــــــااَضــــــــحَكــــــــيَاا ََ اَوَج اتنَّ

اأضـــــــا اَمبرَســـــــمهاَكالْصـــــــبرَافاصـــــــطبحت
ا

 

 

                                                 

 .40، آيا يس (1)
 .147، حمبةاالكميتالنواجي، ( 2)
 .105، الديوان( 3)
 .151، حمبةاالكميتالنواجي، ( 4)
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ف أس وكػالعػا لمخمػرة يػي توىجيػا، ياػد شػبو  شػعاعيا بالكػأصػورة ر  اأنطػاكيبػراىيـ ويرسـ  

                                                       1:، ياوؿقدحٌ  وزناد الخمرة يي

ـــــــــااَصـــــــــاحال ا ـــــــــاك راي ـــــــــَدحَب ـــــــــفاَق اَرشر
 

ــــــــــــــــَرةافيـــــــــــــــهاَقــــــــــــــــا ََـــــــــــــــاداالرَخمر اَدحَفز 
ا

يي الك وس، ونورانيتيا استمدتيا مف عيوف  خطيب داريا بالنور الذي يصب  الويصورىا ابف 

                                                                         2:ساقييا، ياوؿ

ـــــوراًا ـــــيرساَن ـــــياالرَك ـــــا ياَفَصـــــَباف  ارَاحاَيسر
 

ــــــــــونا ــــــــــياالرعنين ــــــــــهابالــــــــــذ اف  َر اث َاــــــــــةام 
 

ف مكػانس بيػا ،شػراؽ الشػمس يػي نظػر الشػعرا  شراقيا، حتر يفوؽ لخمرة وا  وقد يزداد بريؽ ا

 ونيػػا شػػعاع الشػػمس ولكنػػـ مػػف قػػاؿ عػػف الخمػػرة ىػػي الشػػمس يػػي  شػػراقيا بالجيػػؿ يمػػـ يعممػػوا  ييػػت  

                                        3:معاود، ياوؿ

منـــواقـــال ـــداَج   ـــرَاًقااَوَق ـــمرساإ شر ـــَياالشَّ اواا  
 

ــــــوًداا ــــــمرساَمعران ــــــَعاعناالشَّ ــــــَكاإ لَّاشن ــــــاات مر اَم
 

شراقيا يييابف ي وياال ييػي  ،ا ترييـ الصبح يػي العتمػاشراقية  مف شدّ  العطار يي  شعاع خمرتو وا 

 4:ولوقيي ر عف ذلؾ وقد عب   ويي آخرىا بدر، ،مف  وليا  لر آخرىا نور يفي  وليا شمس

اجاَوَكــــــيرساتريَــــــاا َيــــــةاالْصــــــبرَاف ــــــياالــــــدْا

ايزر ـــــــــــااَمزَاجَ ـــــــــــا امنَاط َبـــــــــــةاَمـــــــــــااَلـــــــــــمر

ـــــــة َج ـــــــلامن ر اَتَخ ـــــــمر ـــــــدَّ رراَل ـــــــاال م ـــــــااَ َجًب افي
ا

رناوَافنيا ـــــــــــــــدر ـــــــــــــــااَب او خر  ـــــــــــــــمرس  ـــــــــــــــااَش الَ 

ــــــــــا االَتبســــــــــماوالبشــــــــــرنا ــــــــــااَج ازاَرَ  ــــــــــ نر اف

ـــــرنا ـــــاهناالرَخمر ـــــا اَيعرَش ـــــقاَحتَّـــــ االرَم شر امـــــناالرع 
 

                                                 

 .1/68، دراالحببابف الحنبمي، ( 1)
 .49، الديوان( 2)
 .72،الديوان( 3)
 .2/407، لمستطرفافياكلافنامستظرفااأبشييي، ( 4)
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                                                1:الجيميوياوؿ عبد الكريـ 

ـــــلامنظرم ـــــم ا ـــــمرساَوالمَّير ـــــكاالشَّ اتنرير ـــــَ ف  اسن
 

ـــما امنارَح و  ـــحر ـــبرَاب الضَّ ـــ َّاداَوالْص ـــد االْس اوتب
 

                   2، يياوؿ:س خمرتو عندما سكبت لوويصؼ ابف زقاعا كأ

ـــوراَطمرعَا اَن ـــنر االســـماام  ـــورن ـــَيضاَن ـــاَوَأبر اتَ 
 

ينا ـــــــــــَياط  وًمـــــــــــاال مشَّ اَوَصـــــــــــارافي ـــــــــــاارنجن
 

والحبػػػب  ،لػػػوف السػػػما  مػػػف طمعتيػػػا بػػػيض  مضػػػيلا ا س بمجػػػرةٍ ياػػػد صػػػور الخمػػػرة يػػػي الكػػػأ

ولاـداويظيػر ىنػا تػأثره بػالارآف الكػريـ يػي قولػو تعػالر " المتطاير منيا بالشيب التػي ترمػي الشػياطيف

ي توصػؿ يتصػويره ليػا، ىػو تشػكيؿ ين ػ، 3ين"زيَااالسما االـدَياابمصـابيَاوجعمَا ـاارجومـيالمشـياط

كثػػر منيػػا ىػػي قداسػػا ينيػػا   سػػتيااوقد ،اا مادًسػػليػػو بعػػد اسػػتياالو دقػػالؽ الخمػػرة ييػػو يجػػد يييػػا كوًنػػ 

 يكريا.

 اخامًسا:اراتحةاالخمرة

رجػػا ، وذكػػروا روالحيػػا الطيبػػا التػػي تنتشػػر يػػي اأاسػػتيوت رالحػػا الخمػػرة الشػػعرا ، يصػػوروا 
وعمر ما ليا مف طاقا عمر التعمؽ بالمكاف الذي تكػوف ييػو، يرالحتيػا ليسػت مجػرد قوة ىذه الرالحا، 
نمػػارالحػػا عػػابرة، و  وا نيػػـ وصػػف  كمػػا ،ىػػي رالحػػا باقيػػا، مػػا يعنػػي باػػا  المجػػاؿ الطيػػب النػػاتج عنيػػا ا 

شعارىـ يشتـ ريحيا، ياػوؿ ابػف ، جعمت قارئ  ا جميماً يرسموا ليا صورً  ،نفوسيـ ومشاعرىـ ييثرىا  
                                                                 4:ازقاع

ــــــــــياتحيـــــــــــا وح  اوبــــــــــريَاالشَّــــــــــرَابارن
 

اَرةاالََّاز َ ـــــــــــــــــاتواســـــــــــــــــبتاإناترقَـــــــــــــــــا
 

                                                 

 .1/7، اإلَساناالكاملالجيمي، ( 1)
 .109، الديوان( 2)
 5 آيا ،الممك( 3)
 .31، الديوان( 4)
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                      1:ف يشربيا، ياوؿ خرى يسكر مف ريحيا دوف  ويي قصيدة 

ـــــــتاَبر يح ا ـــــــررب اَقَ ع ـــــــراشن اَغير ـــــــنر ـــــــاام  اَ 
 

ــــــــَرباَولَاا ــــــــماَأشر ــــــــناَوَل ــــــــداك  ــــــــيق ــــــــداال  اب
 

ياػوؿ ، شػاعر، يشػذاىا يطيػب لػوال يػاممكي فما   ،رة يواحا، تعبؽ الكوف وتعطرهورالحا الخم

                                                                       2:الويابي  ابف 

ـــــــااإناأََلـــــــَماب َ ـــــــا َناَلمَّ االرَكـــــــور اتنَعط ـــــــرن
 

وَ ااوشـــــــــذا ااَأ َّاا اَشـــــــــدر ـــــــــنر يام  ابيـــــــــتط 
 

، يريحيػا كػريح ياصػحابو لشػربتديعػو   لػر دعػوة  و  ،خطيػب داريػاالورالحا الخمر تاري ابف 

                                                            3:الورد والنرجس، ياوؿ

َ ســـــي ـــــاامن ر َبا اي ـــــ ر ـــــاتااســـــاَياالصَّ اَ 
 

اوالَـــــــــرجس اا د  ـــــــــَورر االر ـــــــــرن اَفـــــــــاَحاََشر اَقـــــــــدر
 

الخمر، والتمت   ويمنحيا ،ورالحتو العباا ،وطعمو ،يستعير لوف الورديعر ابف مدلج ما الشا 

 ر الشػاعر عػف ىػذه الصػورة مػف خػنؿ بحضػور الخمػر والعكػس صػحيح، وقػد عب ػالّ بالورد ال يحمو  

، 4سػػػبابو ومنيػػػا شػػػرب الخمػػػرده معيػػػا ويتكامػػػؿ ىػػػذا الفػػػرح بحضػػػور  عجابػػػو بالطبيعػػػا وتوّحػػػ بػػػدا   

                                                                                  5:ياوؿ

ـــــــــَوةًا اَق ر ـــــــــَربر داَفاشر ـــــــــَورر االر ـــــــــذااَأَوانن اَ 

ــــــــــا اَطعرمــــــــــهاَوَأر يجَ  ــــــــــنر ــــــــــَذاقَ اام  اَوَم
 

الوَــــــــــها ــــــــــنر َنَ ــــــــــاام  اَشــــــــــاكَمتهاَفَمور اَقــــــــــدر

ــــــــــه اَكَوَ ــــــــــنر اَشــــــــــر اوكيَ ــــــــــاام  ــــــــــنر ام 
 

                                                 

 . 164، الديوان( 1)
 .22، الدراالمكَونابف  ياس، ( 2)
 .168، الديوان( 3)
 .98ير، جامعا الخميؿ، ، رسالا ماجستشعراالطبيعةافياالعصراالممموكياالثاَينظر: خميؿ،حسيف، ( ي4)
 .2/97، الزمانا َوانالبااعي، ( 5)
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س خمػر، ويصػؼ لػو رالحتيػا ييػي لبػدري يصػؼ لػو كػأوكتب  حػد الشػعرا   لػر  بػي الباػا  ا

                                                            1:تشبو رالحا المسؾ، ياوؿ

ــــــــــــــَرةًا دنوَــــــــــــــكايــــــــــــــااســــــــــــــيد اَخمر اون
 

َرَفاســــــــــــــــــَ اا اَأ ــــــــــــــــــكن اينــــــــــــــــــَذك رَكاالرم سر
 

                             2:قاح، يااؿريح الخزامي واأببعضيـ ريحيا  وشّبو

ـــــــــــ َداَمـــــــــــةاَصـــــــــــفررَا اص  يرامن ًفايـــــــــــد  ارر

ـــــــــــاَ ي ََ َعَشـــــــــــعَّةاتكـــــــــــادنامـــــــــــناالرَا امنشر
 

ــــــــــــــــــاحا ال ــــــــــــــــــااَأَرجاالخزامــــــــــــــــــ اواألق

ــــــــــَداح ا ابمــــــــــااَحَوتــــــــــهنامــــــــــناالرا  يــــــــــرن اتط 
 

واشػػتـ ريػػح المسػػؾ،  ،ريحيػػا ـّ تويراىػػا ابػػف مكػػانس قػػد تفوقػػت عمػػر المسػػؾ يػػي الرالحػػا، يشػػ

                                                            3:، ياوؿضي ر بتوما ير  الطيبأنو ر ى يي ريحيا اىا ياختار شذ

ــــــاتَ ا ـــــَماََش  االمســــــكاثـن ــــــاتن اولاــــــداََش 
 

ــــــا ياشــــــذا اااألطيبــــــاا شر ــــــيا   اف  افــــــاخترتن
 

ناػاـ والانػا  يشػربوف الخمػر ويتسػامروف يعمػر وقػ  اأ ويصؼ ابف عرب شاه  حد المجػالس

 :4، ياوؿدينو وجحدىا زاىد واشتـ رالحتيا لسجد ليا ا لو رآومف طيب ريحي ،اح ريح الخمروقد ي

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَات  اَدات  اوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وس 

ـــــــــــــــــنرا ـــــــــــــــــدام  ـــــــــــــــــوار  ـــــــــــــــــاازَا   ال

ـــــــــــــــنرا ـــــــــــــــدَ اام  َر ايســـــــــــــــعهنا   ـــــــــــــــمر اَل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ََ اَوغ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ََ اَوغ 

اريح ـــــــــــــــــــــــــااَكـــــــــــــــــــــــــاَنااَثَـــــــــــــــــــــــــ 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإ لَّاجن ازن ر
 

                                                 

 دوف عزو.63، َز ةااألَامالبدري،  بو الباا ، ( 1)
 دوف عزو.351، تي يلاالغريبالنواجي، ( 2)
 .12، الديوان( 3)
 1553،  جاتباالمادورابف عرب شاه، ( 4)
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خػرى أيرالحا الخمرة ال تخفر عمر شاربييا، يميػا قػدرة عجيبػا عمػر التاطيػا عمػر الػروالح ا

لػر مكانيػا، ييػـ كػانوا ينتشػوف شػاربييا  ينمػا كانػت، وييػدي عمييػا   تيا ونفاذىا، يشذاىا يدؿّ لشدة قوّ 

 ف يتذوقوىا.بطيب ريح خمرتيـ قبؿ  

 ا:اطعماالخمرةسادسًا 

 ػراىـ لونيػا وشػدتيـ رالحتيػا، يتيػايتوا عمػر وصػؼ طعميػػا، عنػدما شػرب الشػعرا  الخمػر  و 

شػػي  لػػذتؾ،  يّ يػػي  "ياػػد قيػػؿ المػػرئ الاػػيس:  ،بعػػد تػػذوقيا منػػذ الاػػدـ ياسػػتمذوا بيػػا وصػػوروا نشػػوتيـ

 1".يااؿ: يي بيضا  صاييا تمزجيا ساقيا مف صوب  اديا

 ذا ويتذوقيا ويتمززىا، ييا معشر يفضّ ز شاع ذكره يي قصالد الشعرا ، ياأوطعـ الخمرة المّ 

             2:ياوؿلر الندامر، بيا قدميا   ما استمذ  

ــــــــــــــــــَتدَتَمزْا ــــــــــــــــــرامنسر ــــــــــــــــــااَغير ار ابَزتَ 
 ا

امـــــــــاا ـــــــــر  َرك  اَم امرام ـــــــــ ناا ـــــــــناالْشـــــــــرنباأور
 

تػوا بتعػابير ينيػا وصػور جميمػا  و زة ، شربوا الخمر الّمػثاني، يما شعرا  العصر الممموكي ال 

استرسػموا بػدعوا و ابف مكػانس ممػف  يػ ،ليصوروا بيا طعـ خمرتيـ يتظير لماارئ بمظير جديػد مبتكػر

ا  عمػر قمبػػو عػزّ يا مػف يػػد يتيػا  ، ييػو يشػربعجابػو الشػديد بطعميػا المػػزّ ا يػي تصػوير طعػـ الخمػػرة،

 :3يتسامروف، ياوؿ محبوبيف لديو يي مجمس يشربونيا وىـ

ــــــــــــــــزَّة بَّــــــــــــــــة اَأ   اف ــــــــــــــــياف ترَيــــــــــــــــة اَأح 
 ا

َزةا ـــــــــرر ـــــــــياالرَب اَتَصـــــــــرعناَمـــــــــاايصـــــــــر َااف 
 

ـــــــــــــزَّة امن ـــــــــــــرَاب  اَش ـــــــــــــنر ام  ـــــــــــــدََّمات  َا امن
 ا

ـــــــــــــــــــــــــــــياولاأوزةا ك  ـــــــــــــــــــــــــــــررعاَكرر الاَص
 

                                                 

 .42، فصولاالتماثيلافياتباشيراالسرورابف المعتز، ( 1)
 .52، وانالدي( 2)
 .109،  لديوانا( 3)
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اَرد اوَاا اَوَلع بن ااَخفرقاَمزرَ و 

ف الشػػاعر يػػي خمطيػػا طعمػػا تفػػن  يػػي مجموعػػا مػػف اأيوذكػػر ابػػف مكػػانس طعمػػيف لمخمػػرة، 

وكحشػػػو الفمفػػػؿ مػػػ  الزنجبيػػػؿ الممػػػزوج  ،كالمسػػػؾ يػػػي الرالحػػػا يػػػي طعػػػـ خمرتػػػو ييػػػي مػػػرةً  مجتمعػػػاً 

عػـ الشػيد الممػزوج ميػا كطر عمػر النػدامر يطعت طعػـ حمػو يتجمّػبالارنفؿ، ويي الوقت نفسو ىػي ذا

                         1:صبحت حبيبا كبده، ياوؿ ؿ  وىي بذلؾ سسمبما  

ا ــــــــــل  االرفنمرفن ــــــــــون اَحشر ــــــــــك  افمر ــــــــــااَكالرم سر

اوحمو ـــــــــااَ َمــــــــــ االَـــــــــدام ايَجمــــــــــيا
 

فــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــفابالاَر ــــــــــــــــــلاَزير جبي اوالَز

مرَســــــــــل اَكالشَّـــــــــ ردامنَمز جَ ـــــــــاابمـــــــــا االسَّ
 

 ،ا، ييػي  حمػر مػف العسػؿ اأبػيضوالشػـ مًعػ حاسػتي الػذوؽبػيف  ويي ماطوعا  خرى يجم 

                                           2:طيب مف رالحا المسؾ، ياوؿو 

ـــــــفتَ ا َداثنـــــــَماَرَش ـــــــ ر االشَّ ـــــــفتن ـــــــياَرَش اإَ

ــــــكاثنــــــَماَشــــــات اا اولاــــــداََشــــــاتاالرم سر
 

ااأل ـــــــذباا ـــــــتن ـــــــداَ َوي ـــــــوماَوَق االرَممر الســـــــتن

ــــــا ياشــــــذا اااألطيبــــــا شر ــــــيا   اف  افــــــاخترتن
 

ع و المسػؾ قػد طػا ف  اأخيػر يييػا، وكػأ ؿحنوة طعـ الخمرة يػي الفصػ  بي الويا  فّ  يرى ابفو 

                                                    3:ا لو، ياوؿحنوة الخمرة يصار مراياً 

االرحَا ــــــشن اََار ــــــَصاَخات مــــــه  اَحــــــ َّ ناَف ــــــاب  اَب
 

اَخترمــــــــــــهناالمســــــــــــكَياَطات عــــــــــــها َمــــــــــــاكا
 

 ذا ما ذقتو ولكف يبار مرارهوة الطعـ وبيف مرارتو، ييو حمو  ناص ييمزج بيف حنما ابف قر  

                                                                   4:عمر مر الدواـ، ياوؿ

                                                 

 .110،  الديوان( 1)
 .12، اَفسه( 2)
 .72، دابروضاا الشياب الحجازي، ( 3)
 .858،  يلاالغريبيتالنواجي، ( 4)
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ــــــــــــه َر ام  مرــــــــــــواإ َذااَمــــــــــــااذقــــــــــــتن اوذااحن
 ا

ـــــــــــــــر اا ـــــــــــــــاوذاامن االـــــــــــــــدََّوامار اَمـــــــــــــــ اَ َم
 

ا ىػػي يػػي حنىػػا قػػد تفوقػػت عمػػر طعػػـ ريػػؽ المحبػػوب خمػػرً ويحتسػػي ابػػف حجػػر العسػػانني 

                                1:سوغ طعما، ياوؿ يكاف يي يمو  ،ت الخمر محموالذي حم  

ــــــــــتا ــــــــــااَحَم اَلك ََ  ر  ــــــــــالرَخمر ــــــــــهناَك يَات اَور 
 

ـــــَوغَوَحَمـــــتاا ـــــهناَأسر َر ـــــيافمـــــيام  ااَفَكاَـــــتاف 
 

      2:ونيا وطعميا ورالحتيا كالورد، ياوؿمووصؼ ابف مدلج الخمر ييو يشابييا بالورد، ي

ـــــــــَوةًا اَق ر ـــــــــَربر داَفاشر ـــــــــَورر االر ـــــــــذااَأَوانن اَ 
ــــــــــا اَطعرمــــــــــهاَوَأر يجَ  ــــــــــنر ــــــــــَذاقَ اام  اَوَم
ــــــــًدا ــــــــاَناوردااَجام  اَك ــــــــيرس  اإناَجــــــــَفاَك

 

الوَــــــــــها ــــــــــنر َنَ ــــــــــاام  اَشــــــــــاكَمتهاَفَمور اَقــــــــــدر
اَشــــــــــر اوكيََّا ــــــــــنر ــــــــــهم  اَكَوَ ــــــــــنر ا ــــــــــاام 

ــــــــــــــــــــــــَدامناب َعيرا داَفالرمن اَذاَباَورر اَ ــــــــــــــــــــــــه اأور
 

ا، يموف خمرتو مف لونػو، وطعميػا مػف بيف الصورة البصريا والذوقي   اأنطاكي  براىيـويمزج 

                            3:، ياوؿوطعـ ىجرانو طعـ ىجرانو، ياد استعار صورة المحبّ 

ـــــــــــفرَرتهناتحكـــــــــــيااصـــــــــــفرار اب ـــــــــــها اصن
 

ـــــــــــــه اا رَاَ ا نجر ـــــــــــــم  اَطعر ـــــــــــــنر ـــــــــــــاام  اَوَطعرمَ 
 

ا يي ااحساس بيػا ف تشترؾ الحواس جميعً مف المحسوسات،يكاف ال بّد  ي جمما ىوالخمرة 

لػر التمتػ  بػي الويػا   ا واحدة، وقػد دعػا ابػف حاسف تكاد تصبح ،  لر  واحد بشكؿ تتحد معو فٍ يي آ

       4:يييا شاربيا دوا ه ومنايعو، ياوؿ دييججميعيا بيا بالحواس 

اوذقاَوارا ــالرَمسر ــاو اَف َرَتش  ــَمعراَوا ــداَواسر اأب اقر
 ا

ـــــــــــا اَ َم ـــــــــــدر ـــــــــــهناتجـــــــــــداَدَوا كاَق اتاَمََاف ع
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  آنية الخمر 

لنع ٚٚ    لكل   ٚٚٛ ِذل ٚٚعلهُٚٚنلنعليِٚٚكلرٚٚ الل ٚٚعلُعٚٚٝلرٚٚ ٠لنعليِٚٚ  َّهِٚٚلنعرٚٚلِلنع فٚٚ  ن

ِن  ِهٟل للنعرٚٚل ِنولو ٚٚ ل ع ا ٚٚ ل عاوو ٚٚ كل يعٖ هٚٚ لف٠ٚٚل ٚٚفو لف ٚٚ ل  ِولو ٟعاَٚٚلا ع ٚٚ لٖ  ِوو ٟل ٚٚ لك ع  ٚٚ

ِو ِوفٚٚ يلرَٚٚوَنيكل هوٚٚك نلع ٚٚ لكٚٚٞلفٚٚ لووٖق ٚٚللف٠ٚٚلعاوٚٚ ل  ٚٚ  وكل ي ع هٚٚ لف٠ٚٚلعاٚٚ وو ٟلف ِف هٚٚ لوك ل ك  ٚٚ فل ٜٚٚ 

ل نعل ٞل     نلغفٚ ِل  ٌِ ِو  لنع ِهٚ لف٠ٚلنعو ٚقو ل نعق ٚ ل لف ِهٚ لعقٚإلنعفثٚٞلنعلقوٚ لو ثو نعل ٚيللعٚإللك  

ِ   ل ا او٠ل علوي وِلفج ِه   ك ا نل علُعٝلُ ن و٠ل علر ل.ل1ع   ل و ثو

  األقداح الكؤوس و 

ِوكل لق ٚ نل  وٚ ِ ٟلع ل ىلفاف ٚ لعؤل ناٚعلنعوٚعلويٚهل و ٚ لنع فٚ ِن ل عل ّجٚ نلي  هلنعرل  ع ٟل ف

ِنٜلن ِنهكل ف ق ن و٠للر ِوكل يف  لك ْلنعر ِوَٚي٠لولع ف ِنهكل   لو ي٠لل ٠رٛلعف ل َن ق  لف٠لر

ِىلل   ٠لن علنع   ف٠لفر عِكللٟنعق ٠ل ف لولوٞللعوللف٠لَالالىلاف و لولكْلف ل َن ق ل نو واٖ  و

ّواللع  كلو ٞ ي٠ل ّو٠ل  عُههلنعفا كهلَن ق  كلاللوو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(2)ك  للوو

َ   ط ياااار  ماااا  ااااغس مطيىاااا ااااَن  الكا َا عا  ياااا
 

اااااااااااا   ينااااااااااااةا     طتهاااااااااااا ي تفاااااااااااايَ كغ  
 

 فَلكاااااااغس ماااااااق فىاااااااة  طاااااااَلراح قَ ماااااااة  
 

 فااااك الكااااغس م ااااكو  مااااق   اااا    اح  والاااار   
 

ِغٚٚ يلو ٚٚفإل َٚٚل يللاٚٚ يلفآلٞل ل ٚٚ ٟل ٚٚعلنعكٚٚ ْل  ٚٚ ع نل لل٠لكٚٚ ٠لكفٚ ل ّيٚٚ ُنلكٚٚ ٠ل   و ٚٚفإلك  ٚٚ كل نك

لج هِلألاللاللوف َلفللل جللنعاَوٟكل الليو  ل و فإلنعج ٟ ّٞ ّج ًليل ٠لفالل علك ِنهل علنع كل نعر
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جٚبل ل فوٚإلغ ٚٞل  عفٚ  لعٚ َلوث ٞل علنعوَكل اللويَيكل اللوو ققللنع  خل إ٠لنو خل  عفٚ  ل لَٚللعٚلل

للللللللللللللللللللللللللللللللللل:(2)   ٞلنعا نجعل(1)جَوَنيل 

اااااااااااااا را ا مام    ي ااااااااااااااَ َطهاااااااااااااااَ  ا ااااااااااااااة  حا  وجا
  

 طفياااااااااَف ت جمااااااااا  فاااااااااك رقياااااااااَق ال  جاااااااااَ    
 

قااااااااَ  قامااااااا  فاَالكاااااااغَس لاااااااك قااااااااد  عااااااا  وا
 

َ  يااااااااااَ ل ياااااااااا ا الماااااااااا ا      ق ماااااااااات   ني اااااااااا
 

لنعوعلويٚهل ِ ٟلع ل ىلفاف  لعوقٝلنعككْ  ِن لنعليِلنعففق كعلنعث اعل عل   َلي  هلرل

ِهٟلولوٚ ذلعقٚإل ِنٟكلألا ٚ ل ٚعلاٗٚ ِولو َٚوِل نلوٚ ِ نللعو ٚ لاٗٚ لنعلوٚ وكل يعٖ هٚ ل و  لنع فِكل اٗٚ  ٌِ

لنعكٚ ْل ٚو٠لنعاَٚنفإكل و ٚل ل للعقٚإلي ٚ نه ٟل ك اٚللو ٚ ق ٟكلاروو يلف٠ليٚف ىلنإلا ٚ ٠كل لاَٚف لوَِٚ 

ل ل ف ل و  لعقاَنفإكل ولقٞلع ٟل  هلو فوولل  عك ْكل و ٞ  (3) ٠لنعلفوٛ:ن   لوجَ 
 

لاااااااااااااااا   أا ا   أاد ور  لتاق طياااااااااااااااَ  ال  ناَيااااااااااااااا  َ وا
 

 َ اااااااااكدام  وأانفا أجاااااااااود  طروحاااااااااَك لمنااااااااا 
 

اااااااا   طَ َ  م   وأاك  ااااااااو أاكاااااااا   القااااااااوَ   اوطاااااااا
 

 لق طااااااااونك طَلكااااااااَسَ ق أاجااااااااَ   ااااااااا ا فاماااااااا 
 

ِذل وٚلل َٚل ٚ عَلعقٚإل لنع رٚ ِولكل افٚ لنعُٜٚ  ِ  هوولل ل   ِ ف لوك ٠لنعفجوفعلنعففق كعل   

لهُٚٚللن لنعفاف ٚٚ لع يٚٚٛلي ناٚٚعلنع فِٚٚكل جَٚٚ  ِٛل نعلْٚٚل  عجفٚٚ ٞلعيِٚٚ  لنعفوٚٚ نعوٚٚعلول ِٚٚلع٠ٚٚلنعُٜٚٚ 

ِهٚٚٛ ِ نللعلكنعف ِو اٗٚٚ ِ ٟٚٚلنعيٚٚ  ٘للكو ٚٚ ل لٚٚو٠لنعرٚٚ عِلنع ٚٚ َِلعقٚٚإل ِهٟل فث  ٚٚ لف ٚٚوَ   ويٚٚ أليرٚٚل 

ّن ِن ل نعفا ا ٠ل نعفبل ف ل ٚعلكٚٞلفالٚإل  ِنِلنعجف عو لنعوعلوا ٞلف٠لفل او  لنعرل وٚ كل اللو ٚٛل لنأل 

لنعو ل ِجعلي نألفِٚلعاَٚٚللََٚ  لُعٚٚٝل فليٚٚ وِلنع ٚ   وٚ لنألرٚٚو  ل نالك  ٚٚ و  لنعا ٚٚٞلنعف  رِٚكل ٚٚٞلووجٚ ّ 

ِنيللعٚٚإلعقٚٚإلن بلع ٚٚ لي لفل ٚٚ ِو ٟٚٚلعقو ٚٚ لنألرٚٚو  لنعَن قوٚٚ لٗ  ِعولو ِهٟلفٚٚ عرٚٚ عِل  جَناٚٚلكل ويٚٚ أليرٚٚل 
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ِو لكعٚٚٚ نعٟل ع ٚٚٚ ٜل لوَٚٚٚولو ٚٚٚف ل و ٚٚٚ لنع وٚٚٚ ٞ لنعرٚٚٚل ِٜلنعيِٚٚٚ  كل(1) ولفٜٚٚٚلنعفلٚٚٚ اعل نعوٚٚٚ فبلىلك ورٚٚٚ

ِول نعك ْكل فعلوبللف ف لويلهلعقإلنعا ِٗلي٠لوفوّل وا ف  كل ولَث نلع٠لنعيق لنع ثو  ل و٠لنع ف

ِى كٚٚٚٞلفا فٚٚٚ لوك ٚٚٚهل ّٞل هُٚٚٚنللق  رٚٚٚكلنأل ٚٚٚ َٚٚٚ ٚٚٚلو  ِّ ٚٚٚللنع فِٚٚٚعقٚٚٚإل ل و  ٠ٚٚٚلللٞكلو ٚٚٚ ل لنعكٚٚٚ ْلنعف جَٚٚٚ 

َِذ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)نع 

 مداماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  راق ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  
 

 فقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  ج    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 
 

 أاكَ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهاَ فيهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ
 

 أا   َ ااااااااااااااااااااااااكا فااااااااااااااااااااااااك الكااااااااااااااااااااااااَسَ  
 

ِه ل ل  ٟل  إلا  ٠ل ي ِعه لعاَل ولولق لل ولكل   ٠للج لنعلف ذلعرَ لٖ ه ليفعكف لي    ل

ِه لعلل   ف لنعثغِ ِهٟلو  ل  يف  ل ولكلل   للللللللللللللللللللللللللل:ل(3)ٞلف لعي

يااااااااا ااااااااار اَ فاااااااااك كاَ اااااااااهاَحا َا  اَع   َ َطهااااااااا
 

اااااااااااااااااااااَل  رَ  م شااااااااااااااااااااارقاة     طََ ااااااااااااااااااااامة  كا
 

قااااااااااَ   ااااااااا ا ت حفاااااااااة  فاااااااااك  اعاااااااااَرنَ  وا
 

 فاق ماااااااات  ا ااااااااَقنيهاَ ياااااااااَ إمااااااااَ  العاعاااااااارَ  
 

ِج ىل جَه لع يٛ  علىلنع  ع او ل  ع  فىليعقإلَ ِىلعاو لنع فِل علنعللفِكل ٗ   ٠ل وٚ

ِولعقإلنعاَف  كل و  لنع فِلو  إنأل َنٌلنعوعل لللللللللللللللللللللللللللللللل:(4)و ٞ لَنو

 وت ف اااااااااااتاا  الحااااااااااااَق  واألقاااااااااااداح دااَ اااااااااااار   
 

  ماااااا  األاحطنااااااَة أ اااااان  عاااااار ا خماااااارَتك     
 

ِ ٚٞل ٚعل يٚٛلكٚ ْللكو يَ ققل ٠ل  هلوفوأل ل ِوكل و و ِ٘ل وٚللنع فٚ لوك  وللي َنٌل ككْ 

ِو٠للعإلك    ل  علنعرفْلنعوٚعلو َٚذل ٚا ه ل ٚعلعوقٚ ل ِو لي ي ِلنعا ٗ ِه لنع ي ِو  ل و  ِلي   ف
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ِه لف لنا  ىلولىلٖ ل و  ِل قج لا   ىلنعقوٚٞلنع  ٚوٟلف٠ٚلٗٚبلٟكل ناَٚنٌلفٚ لولٚىلوٚفلق ك لنعَوجِ 

ِللف٠لٗبل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)كلو ٞ ٟ و و

 َ اااااااكا الش ااااااامس إإ ماااااااَ تا يااااااا   و إن هاااااااَ
  

 لت ااااارح  أا ااااا ا الش ااااارَ  فاااااك تياااااف  يطتاااااك 
 

ِو  ل و ٞ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2) و وفِل عل يٛلك ْل ف

 قَ و  وكااااااااغس طاااااااا  كياااااااا   وخماااااااار  ماااااااار 
 

   ََق المحط ااااااااااةَ تااااااااااداق  حاااااااااا   حاااااااااا طاااااااااادق   

 ياااااااااااااد ور  طم ااااااااااااا   يمتاماااااااااااااك طعنَياااااااااااااة  
 

وح  راحااااااااااااةَ   وح  فيهااااااااااااَ ر   يفااااااااااااوح  طاااااااااااار 
 

 لهاااااااَ الطااااااادر  كاااااااغس  والنجاااااااو   خطَؤ اااااااَ
 

   ن هَ األحطاااااااااااَ   أ ااااااااااا   محط اااااااااااةَ مَون اااااااااااد 

ااااااااناَ اَ لااااااااو تطااااااااد   طميماااااااااة    فقَلااااااااتَ  ا
  

 حو َ عاااااااااجوجي اااااااااة  أىاااااااااحت كاااااااااغ ظ  د 
 

لورٚٚع ل ِو يٚٚ ل  عكٚٚ ْلعٚٚلل ٚٚا ٌ ل ٚٚ هٌِ لنعفٖقٜٚٚٚو  ِٚٚٚلعٚٚو٠لنلك  ِىللاللنعاِٚٚ  لكعاٚٚ ِٗللعو ٚٚ كل ٚٚبللوٚٚ

ٛ ل ل قٖٚٚٚ ِكوٚٚٚ لنعَٚٚٚك هلعقكٚٚٚ ْلنعُٚٚٚذلوَِٚٚٚ  ِولنعل ٚٚٚٛلنعيٚٚٚ  ورٚٚٚعل ف عقوٚٚٚ للكل هٚٚٚ  وفوقٚٚٚعل لا وٚٚٚ لك وٗ 

ِولنعوعلورُعلفرك ويل علنعل ٠.ل لنع ف

ِهلعقع ِوللنعُذلورٚعلفاٚللل ٠ل  َل   ِذلهُنلنعفلاإلعاَف لولَيلع٠لك ْل ف    لنع كاَ

لُو عُ لنعفك ٠كلو  ل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)ٞا ٌِ

ااااااااااااارطةا  فااااااااااااااَ شا اااااااااااااقاَنك طاكاااااااااااااََس الوا   ا
 

 فاااااااااا احا َماااااااااقا الكاااااااااغَس ناااااااااور  ي ىاااااااااك    
 

لويٛل  لنع بّلهك ِه  ل فاٗ لعقوالٟ  ِٕ للعإلجا ٠لنع لعاَوفل لن ٠للج  لك  لل  علَع و ل

ِلوٜلنعاَىل  َ لٟلنعف ٝلو ٞ ن ول ِلعللع ٠لنعر  وٜلنأللفلنعُذلنفوؤلل  للللل:ل(1)ِلٖ 
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َ    ا ااااااااااار    انهاااااااااااَ إلااااااااااا  جناااااااااااَة رو 
 

ااااااااااااا     قااااااااااااااَلك شا  إ ياعت ريااااااااااااا ا فاااااااااااااك ما
 

َم ااااااااات واانظ اااااااار   ااااااااقيق  م  ااااااااغَس شا  إلاااااااا  كا
 

اااااااااااااا      رحيااااااااااااااقا َ اااااااااااااا   والختااااااااااااااَ   م   
 

ِ ٟل ِولل ك ٠ل َلفّليف لن ٠لفقوٝلنعلف ذل و ِولجفوق لعك ْل ف كلي  ّهِلنعقّ  ج  ل  يٛل

ل ّهِلنعقّ  ِ ٚ ل عُ  ٚ وكققللك نعاَىل  ِوٚللنعف ٚعللكثغِل   ٟلوكرٚٛلع٠ٚلي ٚا ٠ل و ٚ ل ي لككٚ ْل ف

ِنَلي٠لويٚٚٛ ِول ٚٚ ٞلللنعففقٚٚ  ل  عُٚٚههل عاَٚٚف لي ّو٠ٚٚلل٠ لنعل ٚٚ هلنعفورٚٚكٞلعقٚٚإل ٖٚٚألنع فٚٚ ك  ٚٚلل َٚٚل

(2)  عَِلنعفاوٟٗلعقإلل ن لكل   ٞ
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل      

طااااااااااَ وال  ااااااااااا   طام ماااااااااااف   ااااااااااارا الر   كااااااااااغق     
 

ااااااان َ     ا ااااااار  طااااااادا طَ ااااااامَ  يفتااااااار   اااااااق شا
 

 أاو إ فكاااااااااااغس  ل جااااااااااايق  َمماااااااااااؤ ا   ا اااااااااااا   
 

طااااااااا َ    م كام ااااااااا   َماااااااااق    ق اااااااااوَد الاااااااااد ر  طَلحا
 

ِ ف  لعّلنعَو٠لنعف يٚقعل ٚعل يٚفللعق رٚ ٓ ِولاف   لو ِن لل(3) نعي  ِللنعلفٚ ّهٚ    َٚلرٚ للي

ّ ج كلو ٞ  لنعففق  ول  ع فِلغوِلنعفف لللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4)   َنٌلنع قِ 

ااااااااااااااَ   طاااااااااااااااداا أحماااااااااااااارا   شا  وا ا اااااااااااااار  خا
  

ناااااااااااااااق  واطَتهاااااااااااااااَ     و   كاغاننااااااااااااااف  فااااااااااااااك را
 

 أقااااااااااااااااداح  َطم ااااااااااااااااور  قااااااااااااااااد أ تر اااااااااااااااات
 

 َمااااااااااق  خماااااااااار    لااااااااااا   تخااااااااااَتم  طااااااااااَلَم ا    
 

ٚٚ لنعو ِولال ف٠ٚٚلنعيِٚٚ  ِن لعك  ٚٚ و ٟليٚٚ  ِ ٚٚف  لنعرٚٚل ِّل و ٚٚ لك  ٚٚلل هٚٚ لعل  ٠ٚٚلي ٚٚعلنع  ٚٚ لو ٚٚ

ِعهٚٚٚ لو ٚٚٚلٝلف    ٚٚٚ كلو ٚٚٚ ٖلعقو ٚٚٚ لنعيٚٚٚف ىلنإلا ٚٚٚ  ِولل  ِ فٚٚٚ لرٚٚٚ   ىللٚٚٚ ٞليٚٚٚ ل   ل   ٚٚٚك او كل 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(5)و ٞ 

                                                                                                                                               

لل نأل و ىلغوِلف ج َول علنعَو ن٠.لللللل2/222كلالمواك  اإل  ميةن ٠لٖ ع ٠كلل(1)
ِذكلي  لنع    كلل(2) لللللل144كلن  ة اآلنَ نع َ
ل ف َِكلواِٗ:للالخشَ َل(3) للكلف َول)ل رٓ(.لللل، ل َق العر فاِٗ لن ٠ا  ىلفاٟ 
ِذكلي  لنع   ل(4) لل.لللل149كلن  ة األنَ كل نع َ
لل.للللل114كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(5)
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اااااااَت  قاااااااد  ا اااااااتاطاقات   اااااااعا  إلاااااااكن طكاَ ا  يا  
 

ماااا  الااارؤسَ م  ل  تاااك َماااق  فاَماااك تا اااعا   ا  هجا
 

ااااااااااَ ا قهقهااااااااااة    ولمك ااااااااااؤوَس اطَت ااااااااااَ   حا
  

اااااااااااااَ ا تعطاااااااااااااَيسَ   اااااااااااااَ   حا  ولم ياااااااااااااوَ  ط كا
 

ِنيلفٚٚ لرٚٚ ّل ٚٚ ِنه كثو ِن لنعليِٚٚلثغِٚٚلفل   ٚٚ و ٟل كٚٚ ْلنعرٚٚ ِيول ٚٚعللكللرٚٚل  جٚٚ  ىلنع فِٚٚل نعفٚٚ

هٚٚ لنعرٚٚ عِل ٚٚعلوقٚٚٝلنعقلٗٚٚ ىكل  فٚٚ لكٚٚ ٠لهُٚٚنلنعجفٚٚعللاللف٠ٚٚل لٚٚعلنع ٚٚل َوكلنعوٚٚعلولولكا ٚٚوول نلَٚٚ

ِرٚٛلكٚٚ ِرٚٛلثغِٚٚلنعفل   ٚٚ ل  ّن جٚ ل ٚٚعلنعجفٚعل ٚٚو٠ل لي ٚل ْ ولقٚ لعٚٚللنعف نعف ٚٚٞل ٠ٚٚلل نع فِٚكلو ٚٚٞ 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)نع   لي ع

 وال   ااااااااار  كَلكاااااااااغَس ترش اااااااااَفَ  ومطت ااااااااامَ  
 

وطك  ااااااَلايَق ماشاااااار  ماااااا  الحا اااااا  ت  منااااااف  ا  أخا
 

ِك ل وَه ل ِولنع     ل  عل ِذلنعي  ِه لنعلوٚ وكل  علبل ٚ ل ٚو٠لنعفرٚ لل نعفرٚ لل ٚل وث لل علي نيٚ

لنعفر لللعإلك و٠للعكلوي ألعبل  لناي لللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ   ِكل وولٞ 

اااااغَس قااااااد ن َ ااااارات    فام ؤل اااااؤات  ال  ااااا  فاااااك الكا
 

 كاَلَعقااااااَد فااااااك ال   ااااااَر َ اااااام    اا ا ماااااارتط    
 

لنعكٚٚ ْلوف ٚٚكللف٠ٚٚل ِنهكل لََٚٚ  ِٛلكٚٚ ْلنعرٚٚ   ٚٚ لورٚٚ للل ٚٚ هلنع فِٚٚلنعُٚٚذلواٚٚ ثِلعقٚٚإللٚٚ

لنالافبلىل واوٗ ٟلعقإلل ن لل  عل َلنعُذلناوٗفىلل  ولل  ع قٝكل ف لهُٚنلنعورٚ ولللاللاووجٚ لنعرٚلِ 

ِى.ل ِوو ٌل نع ل َولنعك  ل  ال

لنعوٚعل يٚف نل  ٚ لنعكٚ ْلي ٚ ىل ل نعا ِكل ك اىلنعيِ  ّع لنعاِ  ِن لك ْلنع فِلفا ّٞلنعرل  يا

ِنوٚٚعل نعاٚٚ ِٗ ليفٚٚ ٟلنع ل نعٗ ِٚٚ   ِّ عٗٚٚبلٟل نع  ٚٚ  لعقوٚٚلكلعفٚٚ لعفلٚٚٞلنع ٚٚ  لف٠ٚٚلوٚٚ ثوِلعقٚٚإلنل؛ ٚٚعلنع ٚٚ

ِو كل لنع يٚ لهعلنأل  ٞلعقول وِلع٠لهُللنعيِٚ  ِيوعلي٠لهُللنعيِ  ن ٠ٚل  ٚٞلن لل فاٚلل ٚٞ   عل

                                                 

للل.لللل144كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(1)
لل.لللل913كلنف فل(2)
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ِذلعاَٚٚف لفِٚٚل  لَٚٚلنع ٚٚ  و ىل ٚٚعلنعَٚٚوِلنأل ٚٚوٕ ِنيلل نيٚٚفي كل(1)نعلفٚٚ ِوللك  ٚٚللنعُٚٚذلورٚٚعلاٚٚ  ف٠ٚٚلنع فٚٚ

ول ول (2)كل وكرٛلنعلوف نعف وو لنعف جَ 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:

َ  َلاااااااا  كاَ اااااااامف كا وَطَلااااااااد ير يااااااااو   أطاااااااايا
 

َنااااا  الاااااد ير أقماااااَر    اااااق  جا قااااااد   اماعااااات  ما  وا
 

ااااا      ميااااات  فاااااك الكاااااغَس عاااااهطَ   م  قاااااد ج   تكش اااااااا   َمنهاااااااااَ فااااااااك الد جن ااااااااة أ ااااااااتَر      وا
 

ِوٚ ل و وٟلن ٠ل لهُٚنلنعكٚ ْللعٚإلفيٚ  ٌلنع ٖوٚهلَن   عكٚ ْل نعرٚل ٘لنعفا لٚيلفا ٚ كل وولٚٞ 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)عوف لنعافْلنعفول  كلو ٞ لواوِ

ََ رنااااااااااااااااَ  راح  إ اا ماااااااااااااااَ  اكرناَ ااااااااااااااااَ َطخا
 

 ات  تا اااااااااارن طغروااَحناااااااااااَ منهاااااااااااَ الم اااااااااارن  
  

 َطهااااااَ الظاااااا  فكياااااا ا إ نهتاااااادن تاحااااااتا 
 

 والكااااااااغس  والااااااااروح  معااااااااطَح  وَمشااااااااكاَ    
 

ِٛلفلاٚٚ ِٛلل ٚٚعلويٚٚ ل للٖٚٚ  ٚٚ  للنألثِٚٚلنعاٚٚ وولع٠ٚٚلفرٚٚ عِللك ذلاف ٚٚع  عكٚٚ ْلعاَٚٚللٖٚٚ

ِىلنعٚٚافْل لَٚٚف لليٚٚقىلعقٚٚإلفٚٚ لوٖفٚٚ لغقوق ٚٚ  لنعوٚٚعلغفٚٚ  ِِ ِلٚٚ ل نع ٚٚ  ك اٚٚىلفثٚٚٞلنعفيٚٚ  ٌللكنعف

لنعُذلواوِلعوف لف لل عل.ل

ِهلنع فِكل ٞلج َىلع عف يل لعر  ّٜ ِو ىلعٟلولَلنعك ْلُعٝلنإلا  لنعل َذلي لنعف   علنع ف

ِو لعَٚٚٚٚولرٚٚٚٚ َه لنعرٚٚٚٚ عِل يٚٚٚٚ ل ل  ِٚٚٚٚلنعَٚٚٚٚو٠ل ٠ٚٚٚٚلعفٗٚٚٚٚ هِلل ٚٚٚٚ  ِه لعقٚٚٚٚإلك  ٚٚٚٚلكل ف٠ٚٚٚٚلُعٚٚٚٚٝل ٚٚٚٚٞ 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4)فك اْ

اااااااَ   اااااااجدي   شا  ة  إ اا ماااااااَ أدياااااااارت  فاااااااك حا
 

را  ااااااااو   طهااااااااَ كاااااااا    ن تااااااااَ   وقعاااااااار تع 
 

                                                 

ّّو٠ل علي اوولكل ه لالدير األطيَل(1) ِ اٜكل اعل  علجِلنأل وٕكل  :لَوِلجقوٞلنع ا  كلي وٕلكف ل فعكلعقولل
ِذكل ِ علنعاوٞكلواِٗ:نعلف لل.لللل1/466كلم َل  األطعَرغ

لل.للللل1/429كلنف فل(2)
ل.199كلنف فل(3)
لل.للللل25كلالديواقل(4)
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 فح ااااااط  ا ن ااااااط ا فااااااك ال  ااااااعاَداَ  أق  ت اااااار 
 

ااااااََت ك اااااار    وقيعاااااارا ناااااااديم  ا فااااااك الكاَ ا
 

ِنولٚ كل ف٠ٚل  َل ل اوٚ ل ِ ٚفىلع ٚ ليِٚ  ِىلنأل َنٌل عل ي وَلرلِلنعليِلنعففق كعكل  ُك

ِولك اوٚ لن ٚوفَلنعرٚ عِلفبلفل ٚ ل ِ ف  ل  ِلنعَو٠ل ٠لفك اْكل  ٚعليٚ  ِولنعوعل لنعي  هُللنعيِ 

ِٕل نع ف  ل نعاج ٟكلو ٞ  ِوٟكل ن ول ِلَ  و   لف٠لنأل ِع٠لنعك لللل:(1)ف٠لنع 

اااااااااااااااااااطهت  أقاااااااااااااااااااداحه     ااااااااااااااااااادت إ     شا
  

 ت ااااااااااااره  فااااااااااااك ا ااااااااااااتع  هَ واإليااااااااااااَ    
 

ااااااااااااااام ا قاااااااااااااااد  طاماااااااااااااااَرد  يا اااااااااااااااتارق  ال ا
 

َا  مياااااااااااااف شاااااااااااااهَ      أ اااااااااااااراها فاااااااااااااَنق
 

ُِنُل ِع لنا ٚك هلنع فِٚل ٚعلنعكٚ ْل وٖٚ وِل   َلجلٞلنع ٌَل ف  لاج ف  لنعل ٚهكل رٚ لل ٚ

ِن لل ِهلف٠لر  هلفاو ٕلعقوللع    يلعللعقٚإلن ٚو َِله  ِجلكنع ٚفعنع فِل ف  َِلكلكٟل  عرٚ ه ٚ فٚ ل 

ِوٟ ِع٠لنعك ِلل علنع  لي علا نْ(2)ُك ِ علفا  ل ٞ  ول علنعرلِلنعل ِولف جَ  ل:(3)كل هُللنعي 

اااااا ااااااكا ال  هَت  عاااااافوا  المياااااا ا  ياااااا   حطَح  ت  عن
 

 
ل

 واقياااااااااااااااااتَ إ اا رامااااااااااااااااات طشااااااااااااااااارار  كَلي
 

مااااااااات   إ  عاااااااااَدَ الر   الم  كاااااااااةَ  رماااااااااكا   راجا
 

اااااااار ادفااااااااك المياااااااا  طااااااااَلنن    العفَريااااااااتَ  ج  م 
 

ُِنُلنع فِلنعفوٖ وِل ِ علنع ٚفعلف٠ٚلنعج٠ٚكل  ف٠لنع ٌَلكر  هلو ُٛل للنعفبلوكٚ لعٚوبليلف ٚو

لك وِٚٚل ٚٚعلرٚٚلِلنع فِٚٚكل  َٚٚلن ٚٚول ِل لف٠ٚٚللفا ٚٚ  عفٚٚ لكٚٚ ٠لعقرٚٚفْلل ٚٚ ٌِ ن ٠ٚٚلفقوٚٚٝلنعلفٚٚ ذلفلاٚٚإي

ِنوٚٚللعقٚٚٚإلنأل َٚٚٚنٌل هٚٚٚعلعَٚٚٚ لل ِ وٚٚٚ لنعرٚٚٚ هَول ٚٚٚعل ن لٚٚلكل وجلٚٚٚٞليرٚٚٚلو  لجورٚٚٚ يلور٠ٚٚٚلغ  نعفلٚٚ اعلنعل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:للللللللللللل(4)كلو ٞ نعقوقعّل

                                                 

ل.6كلالديواقل(1)
ل9كعو ل ور  الجقل(2)
ل.251كلالديواقل(3)
ل.ل51كلا بليلع٠لَو نالك419كلتَريخ األد  العرطك  ر كلعفِلف  إكلل(4)
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 الشاااااااامسا قاااااااااد   ق اااااااا   نط ااااااااَف األقااااااااداحا إقن 
 

ااااااان    ااااااايَ  الاااااااد جَ  َراَتهااااااااَشا مااااااا  جا  ت   ا
 

ِوللول ووٚٚ كل عو ٚٚفعل ِولعولٖٚٚعلعقورٚٚ ولليٚٚ  ٚٚ لعقٚٚإلنعيٚٚ  ِك  وَٚٚ ٞلن ٠ٚٚللجٚٚ لعايِٚٚلنعل

ِكل ِملنألثِلنعُذلو ٌِلعايِلنعلو و لعقو  كلعوٗ ِلعق   ِهلنع فِل علاف لكل جلٞلنعف للر  ِِ  نع ٚ

ِ  قٚٚٚنع ِو اٚٚٚللف٠ٚٚٚلرٚٚٚ ّّلُو٠لولو ِىلعولٚٚٚ ِولي ٚٚٚ ِهلف٠ٚٚٚل َلٚٚٚللثٟٚٚٚلوٚٚٚ وعل يٚٚٚ  لعورٚٚٚ  لكٚٚٚ عٖوِلنعُٚٚٚذلولٟٚٚٚ 

عا يِٚٚلع لوٚٚللنأل عٚٚإكل عكاٚٚللنعوفَٚٚلهاٚٚ لعايِٚٚلنعلَٚٚيلنعفوفثٚٚٞل  عل ٚٚهلنعفويٚٚ عَلعقٚٚإل ٖٚٚأل

ِنَلنع   ل ل عل لِل  ِك لنعفوفثٞل يوَلف٠لي ِولكلو ٞ نعك ْكل عايِلنعل لللللل:(1)ف

 أر   يااااااااااااااااااار أفراحناااااااااااااااااااَ  اااااااااااااااااااَنحَ  
  

  ااااااااااا   القاااااااااااادح يحاااااااااااو   مااااااااااا  ورد 
 

 فقماااااااااااااات لاااااااااااااادر الحطااااااااااااااَ  اجتهااااااااااااااد
 

 وماااااااااد الشاااااااااطَ  وعاااااااااد ماااااااااق  اااااااااطا 
 

ِيىلنعاٚٚ نجعلي٠ليوٚٚ ٟلنعل ٚٚ َول َٚٚ ِ ٚٚىل عاَٚٚف ل  الا  ٚٚ  لي ُٚٚل  َٚٚيىليوٚٚ ٟلنألاْٚٚل نعق ٚٚ ل لك  

ِوكلأل٠ لليالّلوٖقهلف٠لاَوفلل ِهل   َنٌليغو ل    للللللل:(2)فىل فقىكلو ٞ اف لل َل ولور

 ا ااااااااتقمت ليااااااااَلك الوعاااااااا  يااااااااَ عااااااااَحَ 
 

 وأيااااااااااااااااَ  العطااااااااااااااااَد  قااااااااااااااااد أ ماااااااااااااااات 
 

 فاااااااااااااا  تشاااااااااااااار  طغقااااااااااااااداح  عاااااااااااااا َر  
  

 فااااااااا ق  الااااااااانفس قاااااااااد  ااااااااا مت وممااااااااات   
 

ِو ٟكل ِىلكٚ ا نلو ٚو َف ا  ل ٚعلفجٚ عْل فٚ لي ٚ ِن لنعليِلنعففقٚ كعلنعثٚ اعلي ناٚعف كِلرل  ُ

ِن ٜ  ِوٚٚٚ كل فا ٚٚٚ لنعٚٚٚ  فجَٚٚٚلنعَٚٚٚو٠ل ٠ٚٚٚلفكٚٚٚ اْلعاَٚٚٚف لو ٚٚٚكِل واورٚٚٚعللك3 عَٚٚٚ ه ل ٚٚٚعل يٚٚٚ وَهٟلنع ف

ِع ٠لفٚٚ ل ّنعٚٚىلفاٚٚللع  ٚٚ ىلنعلوٚٚ ول هف ف ٚٚ كل عك٠ٚٚل ٚٚ ِىلنعلٚٚ عٟلجفٚٚوبليكل  َٚٚل ِ   لوٚٚ  ٚٚ ع فِلنعوٚٚعلورٚٚ

                                                 

ل.ل91كلالديواقل(1)
ل.116لكحمطة الكميتنعا نجعكلل(2)
كلل:الراووق(ل3) (ل َق العر ه لف٠لعاو لنع فِل ه نعك ْ.لواِٗ:لن ٠لفاِٗ   ِٜ  كلف َول)
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ّن يلعقٚإل ّٜلج ل  فٝلَٟلنع ِن ٜ  ّوٛلهُنلنعل عٟل وَع للعإليقهلنع ِلل وكورٛل لَليل وللف٠ل ك

كلو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:للللللللل(1)   ل لقو ف ل ل ث ف ل  عل ٞ 

 قااااااا  واعااااااام  الااااااار اووق واشاااااااَ  قامطاااااااك
 

 َمنااااااااااااااف  وطم نااااااااااااااك طاااااااااااااا ا   ااااااااااااااؤلك 
 

ق وناااااااااااَدن  ااااااااااا ا  وا اااااااااااف  د   الااااااااااا  
  

 جاااااااااااااا ا   مااااااااااااااق يمعاااااااااااااا   طااااااااااااااَلعقو  
 

ِنٜلي ل لكلو ٞ  ٠ّلعقإل  ِفٞ((2)يف ل  ِلنعَو٠ل ٠لفك اْل  َلجلقللو كعلف٠لنعل ل:)نع

ااااااااا ق   وطاكااااااااا  الااااااااار اووق   قااااااااااد   ماااااااااق  ح   وا
 

َ  و قاااااااااااااااي   لا اااااااااااااااا ا الااااااااااااااادا      خفيفااااااااااااااا
 

 قَ ااااألطَري 

ِوٜلنع فِٚٚٚٚل ٚٚٚٚعل يٚٚٚٚ وَلنعليِٚٚٚٚلنعففقٚٚٚٚ كل ِىلي ٚٚٚٚ  ِمُكٚٚٚٚ ِنيلوجُٚٚٚٚهلنع ٚٚٚٚ  لعكل جلقٚٚٚٚ نلع ٚٚٚٚ ل ٚٚٚٚل

ِهلفلٚٚ يلعورَٚٚهف ِىكلل  نعرٚ  ِنّلفٚٚ لوفوٚٚ ّل ٚٚللف٠ٚٚلعايِٚٚلجفٚٚ ععلف٠ٚٚلا لوٚٚ لي ٚٚ لعو ٚٚ لف٠ٚٚلا لوٚٚ كل إل ٚٚ

ِوٜل  ِلنعَو٠ل ٠لفك اْللُنليفوٞلعيٚهلن ِ ٠ل  ٚل يل  ٚفل نلعٚلليٚ و يل    ِيىلفاٚللنعل  ٚ ع فِٚل

ِن كل ٖ عفٚٚ لع ٚٚول  فٚٚ ِوكلنعرٚٚل ِوٜٚٚل  إلا ٚٚ ٠لنعل  َٚٚلهٚٚ لو َٚٚوْلعق فٚٚ ل ٚٚعلورٚٚ وللنإل    علهُٚٚللنعيِٚٚ 

ل لللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)و ٞ ل  علعللك علبل  لنع  وف ل و٠لنعل  َل نعفل َ 

َ  إ ا ركااااااااااا  اإلطرياااااااااااق يم جهاااااااااااَ  راحااااااااااا
 

 ت اااااااطيا فغفاااااااَ  فت ااااااامعت ماااااااق عاااااااو  
 

ِوٜٚٚلو َ ٚٚوللنل  عرٚٚ عِ ِك عٚٚ يل يٚٚ ىلنا ٚٚك هللكع فِٚٚو َْٚٚلنإل  ِوٜٚٚل   ٚٚ لوجلٚٚٞللف عٚٚ لنإل 
لوور  لللعإللَٚل لوَٚلفٚعلفٚ ل جَٚا لل ٚعلل ا عنع فِلفاللو  ول يكل  علهُنلنعفج ٞلعقإلي ك ِل فل ٠ 

لن ٠لنعفلوّ كل فالل ٞ  لهُنلنعف  ٘  للللللللللللللللل:(4)نعرلِلنعُذلَنِللٞ 

                                                 

ل علنعَو ن٠.للو٠غوِلف جَ كلنع وو ٠ل174كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(1)
ل.ل54كلالديواقل(2)
ل.10كلالديواقل(3)
ل.ل51كلفعو  التمَ ي ن ٠لنعفلوّكلل(4)
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 ظمااااااااااات أطَريقناااااااااااَ خىااااااااااارا   وا طهااااااااااااَ
 

مااااااااااارا الح قاااااااااااي    عااااااااااافرا  حمَلقهاااااااااااَ ح 
 

َ  كمماااااااااَ حااااااااا   ال اااااااااقَ  طهاااااااااَ  رواكعااااااااا
 

 تمقاااااااااا  الكااااااااااؤوس طتكطياااااااااار وتعظااااااااااي  
 

ِوٜٚٚل ٚٚعلوَٚٚل ّفٚٚ ِ لنعاَٚٚنفإلكفج  ٚٚعل ٚٚ جَلل نإل  ّووٚٚ اعكل هٚٚ لو ٚٚكهلنع فِٚٚل ٚٚعلكٚٚكْ  نع

ِنٟلي ل   كل ك ِن  يلفالل علنع كهل نك لفج فِلنعا ِل ي ناو  كلن وغ ل:(1)و ٞ لٞ 

 وأطريقناااااااااااااااااااااااااااااَ ماااااااااااااااااااااااااااااا  تطااااااااااااااااااااااااااااادا فااااااااااااااااااااااااااااااك ياااااااااااااااااااااااااااااد الخمااااااااااااااااااااااااااااااَر
  

 يحكااااااااااااااااااااااااااك مجو ااااااااااااااااااااااااااك  ااااااااااااااااااااااااااجد يعطااااااااااااااااااااااااااد مجااااااااااااااااااااااااااَمر نااااااااااااااااااااااااااَر
 

ِ ولل ِو ٚٚلل هٚٚ لويٚٚهلعرٚٚ  ِولاف ٚٚ  لإل  ِ ٟٚٚلنعيٚٚ  ٚٚللو ِو   ٚٚعل يٚٚٛلن ٠ٚٚليٚٚ عألعفجقْٚٚل ف

ِه ٚ ٠لعقيٚق  ٠ل هٚ لهاٚ لو ٚٚفعلعقو ٚ ل َن ٚ لعوفجوَٚلللو هٚٚ كل لنع للك ٚٚجَ  نع فِٚل عك٠ٚلرٚ  لل  ٚجَ 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ 

َ   ر ن   ليااااااااااااا  ق عتاااااااااااااف فاااااااااااااك رياااااااااااااَ
 

 وناااااااااااااااااااادام  وقهااااااااااااااااااااو   وم ااااااااااااااااااااَنك 
 

 األطاااااااااَريق لمشااااااااار ت اااااااااجد     لااااااااا   تااااااااا
 

 َ   ااااااااااااااااجودا الر طااااااااااااااااََق لمعاااااااااااااااامطَقَ  
 

ِوٜٚٚٚل ِولفرٚٚٚ    لع ُٚٚٚللعكاٚٚٚللو ٚٚٚوفَل وٖ  ٚٚٚ لف٠ٚٚٚلنع ووٚٚٚ لنإل ٚٚٚبلفو ل نإل  ّذليٚٚٚ  ِوٚٚٚ ِ ٟٚٚلنعف   و

ِوكهللثف يكلو ٞ  للع إلي٠لِلو وغفِل لللللللللللللللللللللللللل:(3)و  فلللل٠لك ٠ل َلن

  َ طريقناااااااااَ ماااااااااَ يطااااااااارح الاااااااااد ر راكعااااااااا  وا 
  

َ  فماااااَ  إلااااا  ال  اااااد د  قاااااا كاااااغق     جنااااا   نطااااا
 

                                                 

ل.لل152كلالدر المكنوقكلن ٠لنو ْل(1)
ِه ٠ل(2) ل.ل1/205كل نواق ال مَقنعَو٠كللنع   ععكل 
ّذكلو علنعَو٠كلل(3) ِو ل.ل2/102كلكتَ  الموا ظ واإ تطَرنعف 
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ِوٜٚٚل َٚٚليفوٚٚٞلع ٚٚكهلفٚٚ ل وٚٚلل ٚٚعلنعكٚٚ ْكل لفَٚٚلنع ٚٚاَ  اعلييفٚٚ ل ِىلنإل  ويٚٚقعلعٚٚللفوٚٚإلفٚٚ لوٚٚ

ٖلل   ع لف٠ٚلنع َن ٚ لعاَٚف لجلٚٞله لها لولو ل و جَلف٠لَ ٠لوفكوِللُنلف لك ٠لعقإلٖ ِليٟلالكل

ِكعلعقك ْلك ِوٜلو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(1)كلو ٞ لنإل 

  َ  متاااااا  مااااااَ تاااااار  اإلطريااااااق لمكااااااغس راكعاااااا
 

 تعااااااا  لاااااااف ماااااااق  يااااااار  هااااااار  وت اااااااجد 
 

   نَقالد 

فَٚنيلعقٚإلفرٚ هَولكلي ل فٚ ل  ٛلنعر عِلنعففق كعل  ف لنعفو فٞكل  يٚٛلي ناٚعلنع فِٚلفلو

ٚٚللف٠ٚٚلنعرٚٚلِلنع َٚٚوٟكل ُٚٚكِلي ناٚٚعلنعولووٜٚٚلنعوٚٚعلولفٚٚٗلنع فِٚٚلَ ٠لي٠لوقل  ٚٚ ل  ٚٚ َل ِو َِلعقٚٚإلُنك  

ِذل ٚ ٟلفغٖٚإل ِن كل  ٚ للاٚ  ل  ٚ  ِنيل ٚو٠لنعرٚل كٚ ِولرٚو ع يلُ  ٠َّليكثِلنأل ناعلنعك و نعٖلٟكل ل ك ٠لنع

ِفَٚٚنيل ِولفاٚٚل...ل كٚٚ ا نلو ٚٚل ٠ل  ِرٚٚألنع فٚٚ لغٖ وٚٚلللوٚٚإلولكفٚٚ لل ولوٜٚٚلولوو ٚٚ يل  ع ٚٚ ِللوٚٚإلاللو  ٜٚٚ 

ل.ل(2)جوَني 

كِٚلي ٚف و  كل   ِيَٚه لُ  ِن لعا ٚ لع ِ   كل قٟلوك٠للَويلنعرل ِولفل   ُعٝل  وىلي ناعلنع ف

افٚٚ لو ٚٚوفَل وفو ٚٚ لففٚٚ ل ِغٚٚ ل نك ِهٟل هٚٚعل   ِوكل  ياوٚٚ لالل وفٚٚ لع ٚٚ ل ٚٚعلاٗٚٚ ِول ٚٚ ع ف  ٚٚٞلعيٚٚقو  لنعف  رٚٚ

ِولفجَٚلنعَٚو٠ل ٠ٚٚل ِو ٖلنعاجٚ ٟل  عقوٚٚٞكلاللول وٚللف٠ٚل فِٚكل ك اٚٚىل فٚ َّا  لفثقفٚٚ لوٚ ِو ٖٚ ل ٚ فكٚ اْلف

ِوَٚل ِّوٚ ل ٚعلَّا ٚ كلك عقوٚٞكل  ٚ لو ِوٚللنعو  ِىل ف ِولل ٚبللَّا ٚ كل  َٚلٗ ٚ لع  ل َ ٠لعوٞكلكُعٝل ف  ِ ٗ

٠َّكلو  ٚٚ ل وٚٚلل ّٛلي لنعف ٚٚ ِلو ٚٚفإلنعٚٚ لك وِٚٚلف٠ٚٚلنع ٚٚ ِولولفٚٚٗلعفَٚٚولٖ وقٚٚ ل  عٚٚ    ِ اٚٚ لي٠لنع فٚٚ ي٠لول

ل                       لللللللللللللللل       :(3)و ٞ ل وٗ ِلك   لو َ ل علنعٗبلٟك

داق  مااااااااااااااااااااااقا المياااااااااااااااااااااا  ماخم وقاااااااااااااااااااااااة    وا
 

اااااااااااَر فيهاااااااااااَ ن جاااااااااااو       تاطاااااااااااد ت  َماااااااااااقا الت ط 
 

                                                 

ِه ٠لنعَو٠كلل(1) ل.ل1/90كل نواق ال مَقنع   ععكل 
ِوكل (2) ِ  ع لف ج ووِكلج فل لَفرٜكلالشعر الخمرن  ند طنك رطيعة فك الععر الجَ مك  وفجىلكل يو ل.ل81كل
لل.لل45كلالديواقل(3)
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 تىااااااااااااااااااااااام قا طاَ اين هااااااااااااااااااااااااَ قهااااااااااااااااااااااااو   
 

ااااااااااااااات رجاااااااااااااااو     اااااااااااااااراد الهااااااااااااااا   فى   إ ا ما
 

ِىل  للللللل ِوللنعفلو  لفاُلع َلك  ِنٌل ف لف٠لاَوفللي٠لوٖقٜل  علوو َل عل وٖقهلن ٠ل ّقٛ 

ِىكل وُكِلع ا  لنأللفِلنعُذلور لل ِولفاُلع َلك  ِن٠لعوككَليهفو لنع٠َل عللفٗلنع ف َّا  لك عاو

ّ نًلنعف  لف٠لنع فِكلو ٞ  ًّلعوٗ ِل ِنع لنعر عِلوف ِور لنعفا ٠ل   ل:ل(1)ر  وٜلنعالف ٠ل   ل 

 َماااااااق   اهاااااااَد ك ااااااار    ااااااا فَ   َ نيهاااااااَ 
 

 تت قااااااااااااااد  فااااااااااااااك الااااااااااااااد نََق كااااااااااااااَلنيراقَ  
 

اااااااااَ واطااااااااق اااااااااة راح    ماااااااااَ  ال اااااااامََ   وج 
 

 أا كرت نااااااااااااااااااااَ شااااااااااااااااااااقَ ق النعمااااااااااااااااااااَقَ  
 

 ول وٚهل َِٚٚلنعَٚو٠ل ٠ٚٚلنعيٚٚ لهللٚ  ْلنعكٚٚ ْل ٚٚعلوَٚلكل وٖقٚٚهلفاٚٚللياللوٖوٚٞل ٚٚعلل  ٚٚ  ل

ِنِلنع فِٚكل ِولفك يلنع فِل علنع٠َل  هلنيٚف ل و ٠َّكل ك ٠لٖٞ  ِولل    ل علنع  علوَلكل وكفو  ل و

 ي ٚٚ ٖ  لعقٚٚإلنع فِٚٚل هٚٚعلنإلعوٚٚ  ل نكو ٚٚ هلنعقٚٚ ٠ل   ٚٚول ِليٚٚف لف٠ٚٚلنعيٚٚف ىلنعفلا وٚٚ لعئلا ٚٚ ٠ل

ًِلف٠ل جا  لو ٞ  ِولنالاوٗ ِللوإلو  ل و ل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(2)نأليفِلف٠لٖٞ 

 ياااااااااااااَ حاااااااااااااَطسا الكاااااااااااااغَس إ تا د ااااااااااااااَ  
 

اااااااااد حاااااااااط س الاااااااااد نََق ح  ااااااااارااماااااااااق  طاع    ا
 

  َ َ  لهاااااااااااااااَ ل يفااااااااااااااا  وا ااااااااااااااان  َم اجااااااااااااااا
  

  اااااااااااااااااااااف  اإنتظاااااااااااااااااااااَر عااااااااااااااااااااافراأور  
 

ِىل ِ ّل و ِلٚلكل  يٚ ألاللوفوّٚلفٚ لو جَٚل ٚعلع ا ٚ ل كك  ٚ  ليهٚعلعنعفو ِلل    ِ   َذل و  ل  هل 

عوللي٠لولٚيلاَوفٚلل ل  َنٌكلَ  لي   ىل علي ناو  لف٠لككْ  ِنهلي لرفْ  كليٟلر  ِْ ِوليٟلع  ف

لو ُ ل َالكلو ٞ  ِ للل نك ال ٓل ِ   ل فو  لرف كلل نك لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)عقإلر

َنااااااااااااك  فاغ َدر اااااااااااااااَ واحااااااااااااااك قمطااااااااااااااك الااااااااااااااد َنفاَ د  جا ر  َ  فارش اااااااااااهاَ وا  فاااااااااااك رياااااااااااَ

                                                 

لل.للل2/121كلالمواك  اإل  مية ٠لٖ ع ٠لكلنل(1)
لل.لللل40كلكش  الم َ   ق وجف التورية واإ تخدا ن ٠للج كلل(2)
لل.للللل42/119كلالمجمو ة النطهَنيةنعا   اعكلل(3)
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 نحت اااااااااااااايهَ طنااااااااااااااتا كاااااااااااااار   قرقفااااااااااااااَ
 

نااااااااااااااك   وات اااااااااااااارَ  ال َ اااااااااااااا ا فيهااااااااااااااَ يامحا
 

 روس ااااااا د ق ت جمااااااا  أوخمااااااار   فاااااااك الااااااا
 

اااااااااااادا الفاااااااااااا  ور القماااااااااااا    ن   راحَ أا    اااااااااااار 
  

 راا  أا  شاااااااااااااموس  وشااااااااااااراا   مااااااااااااَ ناااااااااااا
 

 روَ  القااااااااادحَ قااااااااااد أىاااااااااَ ات ماااااااااق  طااااااااا 
  

نااااااااااااااَ   فااااااااااااااك الكاااااااااااااا  ؤ وسَ أ  آل   أ   ج 
 

اااااااااااااااااوه  العَشااااااااااااااااا  ااااااااااااااااارحَ أ   د م   ق المنجا
 

 دااَمك فااااااك َشاااااافاَياااااااَ ناااااااديمك اشاااااارا   ماااااا
  

وَح ومحااااااااااااك الطاااااااااااا  اااااااااااانَعَ  الاااااااااااار   داقَ م 
 

 كَاااااااالقنَن 

ِن  ِ ٚف نلع ٚ ل يٛلنعرل ِه كل  ِهٟكل عاٚ نل ويٚ و ِنيل اوٚ لف ٚوفَولف٠ٚللنع ا اعل عليرٚل  يٚ 

٠لُعٝلف ل  علل  ِلنعَٚو٠ل ٠ٚلفكٚ اْل ٚعل يٚفللعقيٚ ىلنعُٚذلويَِٚلف٠ٚلنع اٚ اعليهٚ ل و ع ٟكل ف

ٌِلإل   ٖ  لنعاَنفإ ِنٜلنعفَنٟلع  لو ٞ لكي ىل لٝل   ل:(1)يٟله لي ىلالوهل  ك   لعقإل 

 ناااااااااااك  اااااااااااق قهقهاااااااااااَت القناااااااااااَنكخطنرا
 

 أناااااااااااَ منهاااااااااااَ فاااااااااااك  َياااااااااااة اإلطهاااااااااااَ َ  
 

 لط اااااااااااا  الناااااااااااادام أترا اااااااااااَ ىااااااااااااحكَ  
 

َ   مااااااااااااا  فاااااااااااااراق المااااااااااااادا َ    أ  نحيطااااااااااااا
 

ِوٚلكل وق ا ٚ ل ٚ ع ن٠لنإلا ٚ ٠لنعلٚعلنعُٚذ ِىلع اٚ اعل ف ِنيل ع لٚ ىلي ٚ ِ ٟل  ِلنعَٚو٠ليٚ  ل و

ِٛلف لكو  َعللنعلَويل نعرلِ  ِوَلل ول  فعليلَل ي وَللنعوعل  ع  ل علوف وٞلُكِلنع فِللكنعُذلو

                                                 

ل.ل62كلالديواقل(1)
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ِنللوٚٚعقٚٚإلُكِٚٚلنألٖٚٚبلٞكلوٖقٚٚهلف٠ٚٚلاَوف ِوللعٚٚإلنعيٚٚ ىلنعيٚٚ َِلللي٠لو ٚٚو عٚٚإلل ٚٚل ٝلنع اٚٚ اعللرٚٚ 

ِهكلو ٞ  ِ٘لعقر لللللللللللللل:ل(1)فا  لعاَف لو 

 لاااااااااا   أَ ااااااااايرا َطنااااااااااَ ن ىاااااااااح  القاناااااااااَنك 
 

ااااااااااااااااَ قااااااااااااااااَ   َ َقفاااااااااااااااااَ نطاااااااااااااااا    آمرك ما
 

 ال َ ة 

كليذل فلاإلي ِلك ع فِل علل الل    ول ْف عُعٝلع َللك(2)نعٖ   للا  لف٠لال ْل لقللٖ 

ِا  :(3) ل و٠لٖ  ولل نع فِكل وغق ىلعقولل ل ا  ل جف ع  لو ٞ ن ٠للج لنعلف ذلف  

 أناااااااَ  َ اااااااة  قااااااادرن  ااااااامَ وطروىاااااااتك
 

 نهااااااااااااار المجااااااااااااار  لمنجاااااااااااااو  ماااااااااااااوارد   
 

 القماااااااااار المنياااااااااار طح اااااااااانف  ااااااااااَو وت
 

 مرت ااااااااااااف  و ميااااااااااااف نقشااااااااااااك قَ ااااااااااااد   ف 
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(4) ووغاإل   ل علف  علع ِل و ٞ 

 ت وجهاااااااااك  نااااااااادك  َ اااااااااة  طيىااااااااا أق  
 

 وعاااااااااافَ لكاااااااااا  قمطااااااااااك طمااااااااااَ  را ااااااااااقَ  
 

  اااااااااا طت مشااااااااااَرطف طيااااااااااَرق طهجتااااااااااك
 

 5 اااااااااااوا طااااااااااايق العااااااااااا ي  وطاااااااااااَرقَ فتن    
 

ِنهوٟلنع  ع اعللا  يلع ِلن و َف ل ل ِولُكِلل  ِهكل هعلنع  ٖو ل ف٠لكث ِ لل علنعر ييٚ ألللر

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(6)اللوُكِلع  لعََنيكلو ٞ 

 طت  طااااااااااف ماااااااااادامَ  وحااااااااااَق  كاااااااااا   شاااااااااار 
  

 قااااااااااااااااديمَ  طااااااااااااااااَلكؤوس وطااااااااااااااااَلطوا ك 
 

                                                 

ل.ل42كلالديواقل(1)
كلل(2) لكلف َول)لٖ ْ(لل َق العر واِٗ:لن ٠لفاِٗ 
ل.ل16كلالديواقل(3)
لل.30كلفنف ل(4)
ِنٜل ٗ هِلنعك   .لواِٗ:لنعلف ذكلو   ىكلالع ي  وطَرق(ل5)  .3/412كلمعج  الطمداق:لف  ل ٠ل علنعل
ِه ٠لنعَو٠كلل(6) ل.للل3/215ك نواق ال مَقنع   ععكل 
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 وال َقكَ  الخمر 

ِن لنعليِٚٚل ِنهلعاَٚٚلرٚٚل ِو لنعوٚٚعلولوفَٚلعقو ٚٚ لفجٚٚ عْلنعرٚ وفثٚٞلنع ٚٚ  عليلَٚٚلنعلا يِٚلنع رٚٚ

ِن لنع فِ ِ ٠ل  او ٚ  لنع  ٚ  َلكل1نعففق كعلنعث اعل ف٠لج  ل  ق ٟلف٠لرل ل ولف٠ٚلنألعٚ جٟلنهوٟلنع ف 

رٚ ٖل نع فٚ ل  ٚ ع ن:ل لاللوا غٚعللاللي٠لوكٚ ٠لنع ٚ  علفقٚوألنع جٚلكلاٗوٚٛلنعُو٠لوو ف ٠ل  عجف ٞل نعا

ِنهل  رٚٚ ِللعوٚٚلل  إلعفٚٚ  ل لٚٚٞكل عٟٚٚلوُلن ِوفٚٚ يكلل٠ل ٚٚكِليلَٚٚلف٠ٚٚلنعرٚٚ ِنولٚٚ كليَو ٚٚ يلٗ ِللعثٚٚ هكلٖوٚٚهلنع كٚٚ

ِنهكل يَنِلنعك ْلع٠لوفوال لنيلَيل ِولنعكٚ ْلعقٚإلل(2)عقإلنعر  وَٞلهُنلعقإلفُههلنعج هقو ل عللَن

ِ ل ٠لكقث ٟنعوفو٠كل ف لعف  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)الل ٞ 

 عاااااااااااددت الكاااااااااااغس  ناااااااااااَ أ    مااااااااااارو  
 

 وكااااااااااااَق الكااااااااااااغس مجرا ااااااااااااَ اليمينااااااااااااَ 
 

ِن لعٗوفٚٚ للع ٚٚ  علفك اٚٚ لنلوٚٚٞلن لقٚٚإليٚٚلوَلنعرٚٚلِل لنعرٚٚل كل  يٚٚف نل ٚٚعلافْٚٚ  عقٚٚإلفِٚٚلنعليِٚٚ 

ِوللو لعق   عكل  َلك ا نللٗ ِ يف يلَ و  يلل   و ٟ لَٚيلل نع   علي٠لوك ٠للوف ق ٠ف٠ل بلعللي 

لنعفٚٚٚو٠لووثاٚٚٚإل ٚٚٚعلفرٚٚٚوولكلاٚٚٚ عٟل ِرٚٚٚو  يلكٚٚٚ عٗ عكلف ٖٚٚٚٛلنع يِٚٚٚكلف ٖٖٚٚٚ  ِ٘لنعل ٠ٚٚٚكل نع ٠ٚٚٚكل ٚٚٚ 

ِهل ٚ نعفللنألهَن ِللعقإلج واٚلل ع ٚ ِولل َلك ِلرل ِولكل ك عقوٞلٖ هكلي وٕل ق ٠لنعل ًكلك ع َِلغ

ِول ٚٚٚ علا ِل  ِ لك عا اٚٚٚ ىكلفكلٚٚٚلعقٚٚٚإليَٚٚٚغولنعفٖٚٚٚ لغ٠ٚٚٚنعقلٚٚٚٗكل ٚٚٚعلعواوٚٚٚللوفووِٚٚٚكليلنعجف٠ٚٚٚكلغٚٚٚاوٞ 

َِٖٜٚٚٚٞل اٚٚٚيلنعرٚٚٚف وٞكلف  ٚٚٚهلنع اٚٚٚ ٠كلوقٚٚٚ ْلنعوٟلنعكٚٚٚبلٟكلل ٠ٚٚٚلنعٚٚٚ ٚٚٚعثغٚٚٚ كلِلُنلنعيٚٚٚ ىكل ي لل4 

َّ نً ٚٚ َٚٚلنعلاٜٚٚل  بلوَٚٚلنعو  ٚٚفو٠لل1ي لنع  ٚٚ  ل5نع ِوٚٚ لو٠كلف ق ِيْل وٚٚ ًلف٠ٚٚلنع ٚٚ َٚٚو  ًكلفليٚٚ هلنع ف٠ٚٚلنع

ِٖلنألُاو٠ل عقإلنعفو٠لفا ف ل ِل ِو ٠ف  ل ل(2)َو ليُ

                                                 

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞل عور  ال َقك فك خمريَت النوا ك0واِٗ:لنعاور كليلبلٟل(1) ل.2كل2013ك
ِ ناعكلل(2) ل.لل379كل   ال رورقنع و
ل.للل32لكالديواقل(3)
ّع  َذكلالقر قَ   (4)  ِ ول.لواِٗ:لنعفو ِوهلعكقف لُكِْ ل.5/120كتَ  العروسنع    ل ه لول
كلالدوا  ل(5) (ل َق العر  :لنعفلٖٛلنعغقوٗ.لواِٗ:لن ٠لفاِٗ  لكلف َول)ًَ 
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لفٚ لو ٚعلعقوٚللل ن ٚ ٟلف٠ٚللِ ٟٚعوجَٚ  نل ٚعلكلفبلفٚأل ٚ  و ٟلووفلي ٠ل وو فق ٠ل   ف ن ّٞ كٚ

ِٕلنع ف ىلنعل و ل نعفلا و كلوف يوٞل ِو كلول نعجف ٞلنعل عل نعفلا ذكلفركقو٠ل ُعٝلع ل ىلرل

ِو ل نإلوف ووٚ لعق ٚٚ  عكل عفٚ لك اٚىلنعلٚٚ نْلهٚعلنعا  ُٚولنعوٚٚعلو ٚو  ٞل  ِوٚ ٌلنعلوٚٚ ول ٚ لنعُٚٚ نعل ٚ  ه٠ل

ٚٚ كل   ِ ِجفٚٚ لوقٚٚٝل نعوج كٚٚ ٠لنعُٚٚه٠ل ٚٚعلكثوِٚٚلف٠ٚٚلنعوف الوٚٚلل نجو  َنوٚٚللولوٚٚ ًللعٚٚإلهُٚٚللنعلٚٚ نْكلعو

ل(3)نالعوف الىل نعل نْل  ُنلنعفلاإلهعليهٟل   وٞلنعُه٠ل علنع يل نال و   ٞ.ل

لف٠ٚٚٚللوٚٚيلنعوكٚٚٚ و٠ل  ِو ٚٚ ٖلنع فِٚٚٚل ٚٚ عل نْليفِٚٚٚلٖ ولٚٚعكل ٚٚٚ ع فِل ٚٚعلل و و ٚٚٚ لفل ْٚٚ   ن

ِىل ورٟٚكل وقفْٚٚكل ُو ٚفع نعوٚ ثوِ ِللكل  ٚٚعل ٚ وٞلولوٚٚ ىكل ُوٚٚ ِ ل نْل ف٠ٚٚلثٟٚلووف عٚٚٞلفٚعللٚٚلهَٚٚو نعفٚٚ

لع ِ ِو  ٖ يل ثو ٚ يكلف٠ٚل ٚبلٞلنعوف عٚٞل4 جفول يكلوف عق  لفعليذلفل ْ  ِو ٖىلنع فِل  ع   علن كل  

ِنهكل و  ٚٞلعقو ٚ  ِٕل علنعل اٚ ىل فجٚ عْلنعق ٚ ل نعرٚ لنعلّ عل وا ف ل نع   علع ل ل او لفق ا كلول

ّعو٠كل لث يلع٠لن ِ نَلفوغ ِو ن ع ِ لوٚ كللنال ِغ ٚ ىل ل جٚ ىلاف ٚو ل  نعج َذلنعُذلاللواو عكل وق و لع

للعإلنعجف ٞل علكٞلرع كل و لٚيلع٠ٚلف نٖاٚلكل ووقُُٚل فٚ لوٗ ِٚل ٚعلوقٚٝلنعق لٚ كلف٠ٚلفلٚ عٟل ووٜ 

َِل ل ّوَٚٚلفولو ٚٚ ل وقٚٚٝلنألعٚٚ ن٠كلنعوٚٚعلو ٚٚفعلعقو ٚٚ لف ٚٚل لف٠ٚٚلنعوفٚٚ نعج ُ وٚٚ لنعج َٚٚل و   ٚٚوٟلنع جٚٚلكل و

ِن . ل(5) نإلغ

                                                                                                                                               

لنعثو هلالقطَ (ل1) للكلف َول)   (نف فووفاٖٜل ل.لواِٗ:ل ل:لث هلوق ْل ٜ 
عكجبلٞلنعَو٠كلأ ريوقل(2) .يَ عكل386كلكوك  الروىة:له لياٛلف٠لنأل ل ن٠لع اللييفِ.لواِٗ:نع وٖ 

ِلف٠كل ل.لل267كلألحَق الحَقع َلنع
ل.للل87كلالعور  الفنية معيَرا  نقديَ  واِٗ:لنعي وغكلع َلنإلعلكلل(3)
 .99كل2013فل لنع قوٞكلِ  ع لف ج ووِكلج  عور  ال َقك فك خمريَت النوا ك،نعاور كليلبلٟكلل(4)
  124كلعور  ال َقك فك خمريَت النوا كواِٗ:لنعاور كليلبلٟكل( 5)
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ل ل ِ ٟليِ  ِن ل عل  ع فِلنعُٚذل ٖٚعل  ع لويٚٛل ٚ  وللكٚ  و ٟل  ُنلن ٠لّل  َلي َ٘لنعرل

ِٜل ٚٚعلوَٚلل ٚعل ِولورٚ نعٗقفٚٚ  كل ف٠ٚلرَٚول ٚٚ ول فٚؤللفجق ٚ ٟل  ع  ٚ  ل نعجفٚٚ ٞكل  ٚ لو ٚلإللعٚٚو ٟل  فٚ

للعإلكق  كل ق ٖو٠ي   ىلللرل ع    للللللللل:لللل(1)نع لِلنعفق ٖواعكلو ٞ لف٠لنعغِ 

 و ااااااَ  محطوطنااااااَ طَلكااااااغس فااااااك   ااااااق
 

 دام  في ااااااااقيه  وي ااااااااقينك ماااااااا  الن اااااااا 
 

 تشعشاااا  الكااااغس فااااك الظممااااَ  فااااك ياااادا
 

 فغشااااارق ال ااااااور ماااااا  طحاااااار الفم اااااا ينك 
 

 لااااااااوإ تم اااااااا   اااااااااَقينَ طنااااااااَ خ فااااااااات
  

 أطعااااااااااااااااَرنَ وخرجنااااااااااااااااَ كَلمجااااااااااااااااَنيق 
 

ِن ل ٚٚٚ  و ل ِ ٖٚٚٚ نل وٚٚٚا ٟل  ٚٚٚو٠لنع فِٚٚٚعاَٚٚٚف ل يٚٚٚٛلنعرٚٚٚل و ٚٚٚللٖلف ٚٚٚ لف٠ٚٚٚلٖلٟٚٚٚلِلل كٚٚٚ ٠لك ٟل

ِٜلنألعفٚٚ ٗل ِوٜٚٚلعواٚٚلكل ي ٚٚ غ نلعقٚٚو ٟليجفٚٚٞلنعيٚٚف ىل ٚٚ  ِنٜل ج ٚٚلكل عفل ا ٚٚ لف٠ٚٚل  ِن   لف٠ٚٚللرٚٚ رٚٚ  نك

ّذ لنعر  هلنعلج  لكٞلنعُو٠ل علنعفجقْكل ف٠لُعٝل ٞ  للللللللل:(2) يعُ   كل ل اللوفٜ 

 قااااااااَ  ي ااااااااقك الااااااااراح  ااااااااَق كَلرشااااااااَ
 

 أ يااااااااااا  القَماااااااااااة مهىاااااااااااو  الحشاااااااااااَ 
 

ااااااااااااجا  َ  وجهااااااااااااف  ااااااااااااقا ح  ال    ا ما  جميعاااااااااااا
 

 الطاااااااااااااااااااااادر رآا د شااااااااااااااااااااااَ افاااااااااااااااااااااا   
 

 وا  ا مقمتااااااااااااااااااف ال ااااااااااااااااااكر  دنااااااااااااااااااات
 

 نحاااااااااو عاااااااااَح  ماااااااااق نااااااااادامَا انتشااااااااا  
 

  ااااااااااَل     تااااااااااايااااااااااَ لااااااااااف مااااااااااق طاااااااااادر 
 

َ  فاااااك العشاااااَ   ماااااق حمي اااااَ الكاااااغس شم ااااا
 

ي ٚلل ِكوٚللَ  ِرٚ   لل ل يٛلجف علل ل ٠ٚلهو وٚللل   لَوثا لع٠لنع   علاللوو  ٛلعاَللََ 

ِ   لاَف ولل ل ٚهكل عك٠ٚلوولَٚنه للعٚإلي لَٚلف٠ٚلُعٚٝل ِٜل ٚ هل يٚٛل ٚف وللعقإلل  فل  ٚاللعاٖٚ

                                                 

ل.للل107كلالديواقل(1)
ل.للل560كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(2)
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ًِلعاٚ لع لٚ لنعل و ل نعفلا و ل ِوللوٚإلياٚللي ٚ ِنولٚ لنعلٖٚ ِكٚ ل نع ّ ِٚلع لوٚلل  عل كل  ُٚنلي ٠ٚلعٖوٚ لو

ِول   ولكل  وىلع لوللفوك فق ل عليع نا  ل يي نو  ل جف ع  كلو ٞ  ل:(1) َول لفوك فق ل علا ق  لعي 

 وشاااااااااَدق   ااااااااااَ  طاااااااااَلكؤوس ىااااااااااح 
 

 َفح هاااااااااااااَ والعاااااااااااااطَح قاااااااااااااد وىاااااااااااااح 
 

 قفوالاااااااااااارَو أطااااااااااااد  لنااااااااااااَ شااااااااااااقَ 
 

 وآ اااااااااااااااف العنطااااااااااااااارن قاااااااااااااااد نفحاااااااااااااااَ 
 

 وأياااااااااااق األقاااااااااااَح قاااااااااااَ  لناااااااااااَ ق مناااااااااااَ
 

 أود تاااااااااف   ااااااااار ماااااااااق  اااااااااق  القااااااااادحَ 
 

 د  ماااااااااَحاااااااااج اااااااااَقك المااااااااادا  يفظااااااااا  
 

 قاااااااااااااااَ  فمماااااااااااااااَ تط ااااااااااااااا  افتىاااااااااااااااحَ 
 

لعقإلو َو ل  ع   عل وفعاَف لو ٟ  ِوكّلولٗ  ِن ل ٚعلنعفٗ ِٚل نعفواٚ للعايِلعقإل   لو نإلغ

ِ نَلنعل اٚ ىل فجٚ عْلنعق ٚ ل للووٖق علنعج َكل ف ل ِٜلجُٚهل ِو  ىلوك  للٖٚ ُعٝلف٠ل   عللعوَ

ِنه ِنىلنع  َوٚٚٚ لعقٚٚٚإل ج ٚٚٚلكل ٚٚٚبللوٗ ِٚٚٚلفاٚٚٚلللاللنعفواٚٚٚ ل نعجفٚٚٚ ٞللك نعرٚٚٚ  ن ولٚٚٚ ٞلنالافلٚٚٚ الىل نعول وٚٚٚ

ِن  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)كل   ٞلفجَلنعَو٠ل ٠لفك ا2ْ نإلغ

 ح اااااااااااااااااق  اااااااااااااااااَق  فتنااااااااااااااااات ياااااااااااااااااَ
 

 الن قاااااااااااااااااااااااااَ َظاااااااااااااااااااااااااف  أ ااااااااااااااااااااااااا ا ألح 
 

 أدار كَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااََت ال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 فاااااااااااااااااك جااااااااااااااااانا ليااااااااااااااااا   و اااااااااااااااااق  
 

لللللللللللللل:(4)نعفلاإلاف للف٠لفجَلنعَو٠ل ٠لفك اْكل   ٞنعلف ذل  َلي ُلن ٠للج ل

 أرشااااااااااااافنك ماااااااااااااق ريقاااااااااااااف مطت ااااااااااااامَ  
 

 فهمااااااااات ماااااااااَ طااااااااايق العااااااااا ي  والنقاااااااااَ 
 

  اااااااااق اطهجناااااااااك فاااااااااك جااااااااانا ليااااااااا  و     حيااااااااااااَ طشاااااااااااامس راحتااااااااااااف د  اوطعاااااااااااا
 

ِ ٟٚٚٚلع لٚٚٚ ل ِلل ٚٚٚبلل جٚٚٚٞلي ليٚٚٚ ِكل  ّو٠لع ٚٚٚوكٟكلجلقٚٚٚللوٚٚٚ وفِل ٚٚٚ ف  عفٚٚٚ لي ِٚٚٚلنعجفٚٚٚ ٞلن ٠ٚٚٚلنعٚٚٚ

ِٝلنعفوق ٚٚعل ِولعجف عوٚٚ ىلنع ٚٚ  عكل ورٚٚ ِكٚٚ كلعوا ٚٚٞليٚ  ِورٚٚولكل  ٚٚيل و ٚ لنعلوٚٚ ول نعل ِو كل ع ا ٚٚ ل  رٚل
                                                 

ل.لللل78كلمرات  ال  إقنعا نجعكلل(1)
ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قعور  ال َقك فك خمريَت النوا كواِٗ:لنعاورلكليلبلٟكلل2)) ل.ل101كل2013وٞلكل
ل.ل33كلالديواقل(3)
 .ل105كلالديواقل(4)
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ِكووٚٚلل  يٚٚفلل يٚٚف يلل ٚٚو يكل ي ٚٚ غلعقوٚٚ َِل ُّولنعوٚٚعلُن  ٚٚ ل نعفولٚٚ لنعوٚٚعلليٚٚٞلعقو ٚٚ ل فجٚٚ لل ٚٚعلنعقّٚٚ

لفث عوٚٚ  كلف ٚٚولوا يل ف ٚٚ ووْلنعجفٚٚ ٞلنع َوفٚٚ كل قٟٚٚلوٗ ِٚٚللاللنعج اٚٚهلنإلوجٚٚ  علعيٚٚف ولكل ك اٚٚلل يٚٚف ى 

لف٠لنعلو هكلو ٞ   ٞ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)  

ااااااااااهطَ  طَألقااااااااااداح  قاااااااااا   ااااااااااَ نك الع 
 

 مااااااااااَ طاااااااااايق ن ااااااااااريق  و  اااااااااار أقااااااااااَحَ  
 

 ماااااااااق كااااااااا    اااااااااَق  كَلد جناااااااااة شاااااااااعرا
 

 الوىااااااااااااااااَح كَلمعااااااااااااااااطَح وجطينااااااااااااااااف 
 

  ا اااااااااك الم حاااااااااة فاااااااااَتق فاااااااااك حطاااااااااف
 

 إ أعاااااااااا ك لقااااااااااو  ال حااااااااااك َحيَعااااااااا 
 

 أحاااااااااو  حاااااااااو  رقاااااااااك رقاااااااااة خعااااااااارا
 

 وطح اااااااااااق ناااااااااااور جطيناااااااااااف الوىاااااااااااَح 
 

  َو ااااااااات فياااااااااف عاااااااااطَطتك وت اااااااااهد ن
 

 و عااااااااااطت فيااااااااااف تهتكااااااااااك وعاااااااااا حك 
  

 يااااااااَ حط اااااااا ا لااااااااو  ارنااااااااك فااااااااك  فمااااااااة  
 

اااااااطَطة عاااااااَح   والقمااااااا  ماااااااق شاااااااكر الع 
 

 شااااااامعة   لاااااااك فَ قواَمااااااا  عاااااااقا  وجعمااااااات  
 

 تفااااااااااااَحك ا  فاااااااااااك مجم ااااااااااااك وخاااااااااااادودا  
 

 وماااااااااااق الماااااااااااواحظ نرج اااااااااااك و ااااااااااا ارا
 

  ااااااااااك ومع ااااااااااو  المراشاااااااااا  راحااااااااااكآ 
 

 والوجاااااااااااف طااااااااااادرن وال نَياااااااااااَ انجماااااااااااك
 

 والشااااااااااعر ليمااااااااااك والجطاااااااااايق عااااااااااطَحك 
 

ِلل ول ٠ٚليَن لل  ٜلغاولكل   يف ل   علنعا نجع ل َّالٞكلففٚ للكف هٚ هلوٚو ٠لَ  ِْلنعٚ  وفٚ 

ِٜل قٚٚهلنعاٚٚ نجعل  ال و ٚٚ ًل نعل كل وغٚٚ ليجٚٚ ن لنعفجقْٚٚللعٚٚإلي ِٚٚ  ولف ٚٚ لنعق ٚٚٚ ل للكن ل ٚٚلوَوجٚٚ لوولٚٚٞ 

                                                 

ّذكلنعر  هكلل(1)  .ل25كلرَو اآلدا نعلج 
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ٌِك ّْلل نعف ِولن و  جلل  ُللنعقوق ل وَعوٞل   وللعللكيل  ك ا  لعوق لنع َِلعولٖو  لا عي لف٠لل   لف٠لكث

ل ل:ل(1)و ٞ نع َن  ك

َ   نااااااااااك ار  لاااااااااا  أنااااااااااس ليمااااااااااةا   متخفياااااااااا
 

 رهخااااااااو  العااااااااوا   فااااااااك دجاااااااا  الشناااااااا 
  

  اااااااااااااَق  أ اااااااااااااق  مهفهااااااااااااا    ااااااااااااان   
  

 يشااااااااااااادو وماااااااااااااق ن مَتاااااااااااااف شاااااااااااااعرن 
 

 فااااااااااوس طهااااااااااَك الن  ياااااااااايح ليمااااااااااة   يااااااااااَ
 

 القاااااااااااااااادرَ   ليمااااااااااااااااةا إإ   نااااااااااااااااتَ مااااااااااااااااَ ك   
 

ِول  ٚٚعل وجفٚٚعل ٚٚو٠لنأل َٚٚنَل نعفوا   ٚٚ ىكلجفٚٚعلن ٠ٚٚللجٚٚ ل ٚٚو٠لنعرٚٚفْل نع فِٚٚل هفٚٚ لالليٚٚ 

ِنهكل علٚٚٞلو َٚٚوٟلنع َِٚٚل)لنع ٚٚ  عل(لعقٚٚإلنعرٚٚ عِوجوفلٚٚ ٠للالل ٚٚعلعٚٚ عٟل كلعٚٚ عٟلنع فِٚٚل نلو ٚٚ  لنعرٚٚ

ِنَلنعرٚ عِلنعرفْل)لنع ف ِ ف لي ِووهلنعّقُولعَولكل   لووقُُل  ع   علي اليل   ع فِلث او يكل  ِ(لو لعل و

ِنيل لنعفا لٚٚيلف٠ٚٚلهُٚٚللنعق لٚٚ لو ٖٚٚعلعٚٚوبليل ا ٚٚ  ِاوٚٚ لنع ٚٚ  عل نع فِٚٚلكل ٚٚ عاِ  ل(2)هاٚٚ لي٠لوككَٚٚلعقٚٚإلا ن

لللل:ل(3)و ٞ 

  اااااَق  كطااااادر  وشااااامس الاااااراح فاااااك يااااادا
  

َ  ولكااااااااق قمطااااااااف قَ ااااااااك   قااااااااد إق   فاااااااا
 

 لعَشاااااااقف ماااااااق رماااااااا قَمتاااااااف أىاااااااح 
 

  عاااااااق  كرناااااااَ طاااااااف  اااااااَ وق  ماااااااواس 
 

 وخاااااااد ا إق طااااااادا  ماااااااق تحااااااات  َرىاااااااف
 

 ح اااااااااطتف فاااااااااك الااااااااادج  ألإ  نطاااااااااراس 
 

 ا قااااااااد ر ااااااااَ مااااااااق تحتااااااااف كفاااااااا وقااااااااد  
 

 كَل عااااق فااااوق الك ياااا  الشااااَمخ الرا ااااك 
 

                                                 

 .لل480كلتغ ي  ال ري ل(1)
ِ  ع لعور  ال َقك فك خمريَت النوا ك(واِٗ:لنعاورلكليلبلٟكل2) -10كل2013ف ج ووِكلج فل لنع قوٞلكل

ل.1.2
ل.لل110كلالديواقل(3)
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ِىلن وو اٚلل ٚ ع فِل نع ٚ  عل ِو لي ٚ ِوٚ ل ٚعلع لٚ لرٚل ل  ع ٚ  علعاَٚل  َلج َلن ٠لنع ٖوٚهلَن

ِ و٠ل ف لووفوعل للف٠ل وا لعوْلفجِل ِن لل علعقر  غ َللا  ٠لو َٟلنع فِكل ٞللاللغبلٟلُ لج ُ و ل نك

ِول جفٚٚٚ ٞلج َٚٚٚذكل  ٚٚٚ لوَٚٚٚٞل ٚٚٚعلهُٚٚٚللنعق لٚٚٚ ل  ِن   لعقٚٚٚإلا ٚٚٚ ل رٚٚٚ ِهٚٚٚ ل نك  ٚٚٚو٠لنع ٚٚٚ  علل جٚٚٚللنعرٚٚٚ ل 

ِذو بلللفاوِك نع فِكل كبلهف لجفوٞل ِللف٠ٚلنعرٚفْكليٟلل َٚلنكو ٚهلُنلف لكٚ ٠لنع ٚ  عللنعا ِٗلَ اٚ 

للللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)ُنلف٠ل و وللنعٖ ولعي٠له

اااااااد  أي هاااااااَ ال اااااااَقك طمااااااا   كؤو اااااااهَ  ج 
 

اااااااافَ   واحاااااااا ر طااااااااغق تىاااااااا  اإلنااااااااَ  منع 
 

 متاااااااااااداركَ فَ اااااااااااقنك ط ااااااااااا فهَقااااااااااا  
 

 رمقاااااااك فقمطاااااااك طاااااااَلهمو   مااااااا  شااااااافَ 
 

   ىااااااااااااااااح   َشااااااااااااااااقيف وأتمفاااااااااااااااااَإإ وأ    َ  الماااااااواحظ ماااااااَ دناااااااَ  فت اااااااماااااااق كااااااا

 لىاااااااح يطااااااادو طهاااااااَ فتخَلاااااااف شااااااامس ا
  

 َ أ يفااااااااَن  قااااااااد عااااااااَحطت طاااااااادرا  و عاااااااا 
 

ّ  عٚٚ ل  َٚٚللللللللل  ٗبلع ٚٚ لعقٚٚإلنعفوق ٚٚعل ورٚٚلِل  عجفٚٚ ٞللفق وٚٚ يل ع لٚٚ لفثقٚٚإلعق ٚٚ  عكلل َٟٚٚيفٚٚ لن ٠ٚٚل

ِ ٚٚ ل ٚٚعليعف ٗٚٚلل فٚٚ لول وٚٚللف٠ٚٚلجفٚٚ ٞلنعُٚٚذلرَّٚٚل كلنعف  ٚٚو إل ل ٠ٚٚلنإلارٚٚ َلللللعوٚٚلكلكفٚٚ لورٚٚلِل  ع

ّووٚ لع ُٚللنعق لٚٚ  ل ٚعلنعفلٚ اعلنعج َِلنعغٚٔ   ٚٚ  ٠لكل ٚإ٠لنعفوق ٚعلوجَٚل و ٚ لنع يٚ   ل نإل َٚن٘كل  فجٚ

عٟٚلهُٚنلنع يٚٛل   ٚوق  فللع يٚ ل ق ٚوْلل2  يٛلنع   عل  يٛلك  ٚلل   َٚ٘ل  يٚف ف ّ  ع ل  َ

ّجٚٚ جعلنعُٚٚذل ٌِلنع ِيىلنعيٚٚ ِىللٚٚو٠ل ٚٚوف٠لعاَٚٚف للٚٚ  ع ٚٚ ل ٚٚقوف ٠ل  عو َٚٚىل  اٚٚللفٚٚ  لف َٚٚللفقكٚٚ لنع

ِلل ٚٚعلع لٚٚ للعوكوفٚٚٞل ُٚٚعٝلعوٚٚ ىلنع لَٚٚولنعل ٚٚ و لنعايٚٚو كلنعوٚٚعلجفلٚٚى  ٚٚو٠لنعرٚٚ عِل  ٚٚ  ولل  فٚٚ

ِو لُنىلجف ٞلل عك ِهل نعف  و إكلرل للللللللللللللللللللللللل:ل(3)و ٞ لعقإل  علنعٖ

                                                 

ول علنعَو ن152٠كلوقالمكن الدرن ٠لنو ْكلل(1)  .ل نأل و ىلغوِلف جَ 
ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞلعور  ال َقك فك خمريَت النوا كواِٗ:لنعاورلكليلبلٟكل 2))  .109كل2013كل

ل.لل149كلالديواقل(3)
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 لحظااااااااااااااااااااااف ي ااااااااااااااااااااااطك و ااااااااااااااااااااااَق  
 

 طاااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااي  وإ رمااااااااااااااااااااااااا 
 

 ر كغ اااااااااااااااااااااااف وعااااااااااااااااااااااافكيحي ااااااااااااااااااااااا
  

 كماااااااااااااااَ طمقااااااااااااااايس فاااااااااااااااك العااااااااااااااارح 
 

 إ ا ماااااااااااااااااااااااااَ قاااااااااااااااااااااااااَ   نناااااااااااااااااااااااااك
 

  رطاااااااااااااااااااااات وقماااااااااااااااااااااات طَل ااااااااااااااااااااااما 
 

ِولن ٠ٚٚل  ٚٚٞلن لنعلفٚٚلللللللل ّعٚٚلكلاللوكقفٚٚلل ف ٚٚ ِو ٚٚ يلف٠ٚٚلفا ِهل  ِذلوكوفٚٚٞللٚٚو٠لوكٚٚ ٠لفجقْٚٚلنعرٚٚ

لنعفَٚٚنٟلنعوٚٚعلوكٚٚ َل لولفٚٚٞلكٚٚكْ  ل ٚٚلل ٚٚ ٜليلِٚٚ  ِلقٚٚ كلوٖٚٚٛ  للعوٚٚللعاٚٚ  لنعف ٚٚوِل فرٚٚ  لنع نع يٚٚٞ 

ِه لو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)ورولٞلف٠ل ا لا 

 ير لناااااااااااَ منااااااااااا  فااااااااااك جَنااااااااااا  الاااااااااااد  
 

 ومنهاااااااااااااااا   اااااااااااااااا   طااااااااااااااااف ننهاااااااااااااااا  
  

 د جَ نااااااااااااااَ أحااااااااااااااوروشااااااااااااااَدق قاااااااااااااا
 

 فاااااااااااك كفاااااااااااف كاااااااااااغس لهاااااااااااَ تشاااااااااااع  
  

ِولف فقوٚٚ لنأل ٚٚ ن كل لجفٚٚ ٞل ٚٚ  و  كل وا ٚٚٞلعاٚٚ ليٚٚ   ف٠ٚٚلنعف ٖ عٚٚ ىلنعجفوقٚٚ لنعوٚٚعلويِٚٚ 

ِْكلفيٚٚٚ غ ل لا وٚٚٚ ل ِوٚٚٚ ن كليٚٚٚ    لنعجٚٚٚ ِوٚٚٚ لنعوٚٚٚ ثوِل نأل ف٠ٚٚٚلَٛ لنعلوٚٚٚ ول جفٚٚٚ ٞللف ٚٚٚ ٌغلعقو ٚٚٚ  ف

ِكٚٚ ل فٚٚ لووا  ٚٚهل جفٚٚ ٞل ِ لوٚٚ كلنع ٚٚ  عنعل ِنهوٟلل عا يِٚٚلعُوٚٚللنعل ٚٚو ل نع ٚٚ ف ٖ عٚٚ لعجٚٚ  ِل ٠ٚٚلل 

لاللعف للهُنلنإلا   ِ    وللنعجفوٞكل ف للف  ِ  و٠لنعر عِل    ولكل   للولكْلهُللنعق ل لنعلبل  

الٞووفوٚٚعل ٚٚللنع ٚٚ  علف٠ٚٚل ِو٠ناو ٚٚ لللورَّٚٚللجفٚٚ ٞل  واٚٚ لَ  ِا لنعُٚٚذلووقُُٚٚللنعل  ٚٚ   ٚٚعلف َٚٚفو ٟلرٚٚ ع

ِ للنعفاوِٚٚكل  ٚٚ لل ٚٚ ع فِكل ف٠ٚٚلثٟٚٚل  جٚٚلل ٚٚ  ول عق فِٚٚل واورٚٚعل ٖقلٚٚ ل ٚٚ  وللنعل ٚٚا لو ٚٚكِلف٠ٚٚلرٚٚ

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)كل و ٞ  جف ٞل ج ل

  اااااااااااَ  ال ماااااااااااَق وراقااااااااااات العاااااااااااهطَ  
 

 وشااااااااااادت  مااااااااااا  أوراقهاااااااااااَ الورقاااااااااااَ  
  

                                                 

ِذكلل(1)  .للل448كل1/447كلم َل  األطعَرنعلف
 .للل1/420كلدر الحطي ن ٠لنعلا قعكلل(2)
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 وأدار اااااااَ ال اااااااَقك  ميناااااااَ فاااااااك الااااااادج 
 

 كَنااااااااااااات لااااااااااااادا  القاااااااااااااو  نعااااااااااااا  دوا  
 

  ااااااَق لااااااف وجااااااف حكاااااا  طاااااادر الاااااادج 
 

 حااااااااااااا   و ماااااااااااا  ال ااااااااااااا ا  ومقمااااااااااااة ك 
 

 يرنااااااااو إلاااااااا  الناااااااادمَ في ااااااااكر  رفااااااااف
  

َ  فااااااااااااا   اااااااااااااهد  وإ إ فاااااااااااااَ     نجااااااااااااا
 

 كَلطاااااادر حااااااَ  طكفااااااف شاااااامس الىااااااح 
 

 فاااااااااااااك فتياااااااااااااة تحكااااااااااااايه  الجاااااااااااااو ا  
 

ِ ٟٚلكٚٞلفٚ لو ٚعل ل ِا ليفو٠لنعَو٠ل ٠لنيَفعكل  ٛليف ٟلنع   عكلوٚوفلٔل وو فٚٞلعو هُنلر ع

ِٕلنع ٚف ىلعقوللل ن للف٠ليع ن٠لنعفواٚ ل نعجفٚ ٞلنعل ٚعل نعفلاٚ ذكلفرٚكبليل ِو لولٚ  ُٚعٝلع لٚ لرٚل

ِو ل نإلوف ووٚٚٚ و ا ٚٚٚ ليذللو ٚٚٚ ٠كلأل٠ل لعق ٚٚٚ  عكل وف ِٚٚٚلعغٚٚٚ لنعج َٚٚٚلنعوٚٚٚعلينعل ٚٚٚو ل نعفلا وٚٚٚ ل نعل ٚٚٚ 

 ٚٚ ِ ِوٚٚ ٌلنعلوٚٚ ول نعوج ِا لنع ٚٚ  علف٠ٚٚل(1)نعلٚٚ نْلهٚٚعلنعا  ُٚٚولنعوٚٚعلو ٚٚو  ٞل  ٚٚ لنعُٚٚه٠ل كل  يٚٚٛلرٚٚ ع

ِّل يٚ ل ِولال وٚ لفٚ لنو ٟٚل ٚللنع ٚ  علف٠ٚل بلٞلف ل  لىلعقوٚللل  ٚ لنع يِٚلف٠ٚلج َٚلنع ٚ  عكل ٚ  

للللللللللل:ل(2)يف ىلجف عو كلو ٞ 

 ن نااااااااااااكفَ ااااااااااااقنك القهااااااااااااو  حتاااااااااااا  أ
  

اااااااااا   د  َ يتااااااااااَؤ م اااااااااا   عااااااااااق الطااااااااااَق لمن
  

 أ ياااااااااا    ياااااااااا    ر  مااااااااااق ياااااااااادن ظطااااااااااك  
 

 الخعاااااار رقيااااااق مااااااَيس القااااااد    َ م خ ااااااا 
 

 كَمااااااااااااا  األوعاااااااااااااَ  لكاااااااااااااق   ااااااااااااارا
  

 د  ولماااااااااااااااااَ ريقاااااااااااااااااف حماااااااااااااااااو مطااااااااااااااااار   
 

 الح ااااااااااااق لوعاااااااااااا  مااااااااااااَن    جااااااااااااَم
 

 لهناااااادن قااااااد طااااااَل  فااااااك الحااااااد   رفااااااف ا 
 

 ىااااااااااااايق العااااااااااااايق إ ا ماااااااااااااَ  ااااااااااااامتف
  

 قطماااااااااااة  ااااااااااا  ماااااااااااق المحاااااااااااظ مهناااااااااااد   
 

                                                 

 .لل87كلالعور  الفنية معيَرا  نقديَ  نإلعللكللواِٗ:لنعي وغكلع َل(1)
َِذكلجف ٞلنعَو٠كلل(2) ِذل  ّ ععكل.لل8/201كلالمنه  العَفكن ٠لوغ  .1/173كلم َل  الطدور نعغ
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 وحماااااااااااااااا  فااااااااااااااااَا طمحااااااااااااااااظ فااااااااااااااااَتر
  

 ر مجااااااااارد  فهاااااااااو تركاااااااااك  مااااااااا  ال  ااااااااا 
 

 فظاااااااايااااااااَ لااااااااف مااااااااق  جاااااااا  فااااااااك لح
  

  اااااااااكر العشاااااااااَق مناااااااااف و اااااااااو  رطاااااااااد   
  

ِيَٚٚلكٚٚٞلفٚٚ لو ٚٚعلعقوٚٚللل؛و ٚٚٛليفٚٚ ٟلهُٚٚنلنع ٚٚ  علفوفليٚٚ يلفوٚٚ فبليليفٚٚ لن ٠ٚٚلفقوٚٚٝلنعلفٚٚ ذل  عو

لنع َوفٚٚٚ كلل ِورٚٚٚوللف٠ٚٚٚليعٚٚٚ ن٠لنعيِٚٚٚ  ِ ٟٚٚٚلع لوٚٚٚللي ٚٚٚ َىل  ن ٚٚٚللف٠ٚٚٚليعٚٚٚ ن٠لنعفواٚٚٚ ل نعجفٚٚٚ ٞكل هٚٚٚ للُلو

ّجو  ل  ع ن٠لجَ ِولفجوفلل ف َِنٛلوَوكلن وفَو  لف٠ل ن لو ل ل   ل نأل كل ف و ْلنعجفٚ ٞل ٚعلنعٖٚٞ 

ِولنعففق كوٚ ل َٚلجلقٚىلنع ٚ  علوٗ ِٚل ٚعلي  ٚإل ِن لغوِلي٠لعث ِلنعل ٚ  لعَىلنعرل  ِٛ  نع يِلفل

ِوكلو ٞ ي للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) 

 المنااااااَ ق ي نااااااك   اااااا  مخمااااااور شااااااد  
 

 (2)طااااك مااااق التاااار  فااااك الحااااَظ يعفاااااورظ 
 

 يحكاااك جنااا  النحااا  طاااَلريق الرحياااق طااادا
 

 ريطخعاااااااار المهفهاااااااا  أو ااااااااَ  ال نااااااااَن 
 

 والج اااااا  والشااااااعر قااااااد أطااااااد  م َطقااااااة
 

 عاااااااورقفهمااااااات ماااااااَ طااااااايق ممااااااادود وم 
 

َا  اااااا رشاااااا  ق  عااااااق ومااااااق قماااااار  مااااااتجم 
  

 وعااااااااي  ريااااااااَا مااااااااق م اااااااا  وكااااااااَفور 
  

 تااااااااااا  طت وجنتاااااااااااَا حااااااااااايق مَ جهاااااااااااَ
  

 (3)ك اااااااايرمااااااااق  و  كااااااااغس حميااااااااَا ط  
 

ِىلفٚ لعَوٚللف٠ٚلف ُنلف لناو قاٚ للعٚإلرٚ عِلع ِٚلاٚ  ٠ٚللٚ ٠ل ي يٚ ٛلجف عوٚ لع ٚ  ولكل اجَٚلن نك

ِي للووَٚعإلفاٚلليهَٚنهلوغ ل ِاٖ يل ٜ  ِىلف٠ل   ولل   لوق ْل ِولي  ٖٚإل ج ٚلكل َ  ٠لوا ٞلعا لي 

                                                 

 .لل28كلالديواقل(1)
ِولنع لاليعفورل(2) كلل:و كلن لٗ علك اللكق ٠لنعلفِكلواِٗر:ل عَلنع    كل)لعفِ(ل.لل َق العر ن ٠لفاِٗ 
ِ ؤللعإلُههكلواِٗ:لك يرإل(3) ِك  لول ٞلنعفل٠َلنع  كلف َول)ليكْ(للنف فل:ف َولف
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لنعٗبلٟلي٠ل ِللنعفوَععلعقو  كلكرفٜلول ٞ  ِوكل و َ ل  ف ىل ج للف٠ل بلٞلرل ِهل لف  جف عللفر

لللللللللللللللل:(1)و فولكل ه لففاٖٜلنع يِل اٖ ٜلورَللرَنيكلو ٞ 

 أرخااااااا  فاااااااوق جطهتاااااااف 2يماااااااوح والااااااا ن 
 

  اااااااااَلفف لااااااااك مناااااااااف تحييااااااااار   اااااااادطَ  و 
 

 كغنااااااااااف قماااااااااار قااااااااااد إح فااااااااااك شاااااااااافق
 

 ي شااااااااَا ديجاااااااااوروكااااااااَد مااااااااق شااااااااعرا  
 

 نَديتااااااااااااف إ  طاااااااااااادا يختااااااااااااَ   ا مياااااااااااا 
 

َ  وفااااااااااا   ؤادن مناااااااااااف مك اااااااااااورممن قااااااااااا
 

ِولو ٟل  ُنلنعف ل ِن ل    و ٟكل ج  ىل  ل  َلج  لفلٗفلل علف ٖ عٚ ىكل  َلي ععلنعرل  ٘ 

ِنٝل ل ٚبل ن ّٞل  ع   علعاَهٟل   َل ناورِل علهُٚنلنعليِٚكل  َٚلٗ ِٚلنع ٚ  ولنألوٚ عجٚهللايهلنعغ

للعٚإلنعفٚ فٞ  وٜكل  ُنلعيِلنعفف عوٝل نعِل كل نع قٙ  ِٛلع٠ٚلنعغقفٚ ٠ل(3) فعل   ع لنع يٞ  كل  َٚلعٚ

ِنٝل ِن ٚٚ لرٚٚف وق ٟ نألوٚٚ ِهٟلٗ   جلٚٚٞلجفٚٚ ع ٟلهُٚٚنلل(4)  ٚٚ الو ٟل رٚٚج عو ٟل وفٚٚ ٟل  فٚٚ و ٟل ل ٠ٚٚليٚٚ 

ّعوٚ كلغوِٚلي٠لففٚ هوٟلنعجفٚ ٞلعَٚىلنعرٚ عِلنعففقٚ كعل َٚلييٚ    لرٚع لف٠ٚل ِو يلغ فا ٟلف  ٚ ع يلرٚل

ل.ل(5)لٞلهُنلنعلايِلنعجَوَنعوغووِل نعول وِل ف

لي ع ِنٝل ف٠لُعٝل ٞ  للللللللللللللللللل:ل(6) كِلنعَف فواعل عل ف ِلعللف٠لنألو

 قمااااااااااااااات لخماااااااااااااااَر طاااااااااااااااف عاااااااااااااااطوتك
 

 محمااااااااااااااود  والعاااااااااااااااطر إ ي ااااااااااااااات َ    
  

 ا ااااااااااااااقيتنك كاااااااااااااااغس  اااااااااااااارا  طاااااااااااااااف
  

 راناااااااااك الشااااااااارا   ط وماااااااااق فيااااااااا ا   طااااااااات   
 

                                                 

 .لل73كلن  ة النفوس ومىح  العطوسنع غ ر  ذكلن ٠ل َ  ٠كلل(1)
ّي  َذكلال ن (ل2)  ِ َّلف نلكف ل علنعُل  ه.لواِٗ:لنعفو ّناٖ نللُنلن  ل.4/525كلتَ  العروس :له لفثٞلنع ا ٖكل  َلو
ِوكلل(3) ِنلا كل   ِ  ع لف جلر الدمَمينك شَ را  ونَقدا  طو طكأنع   لل.143كل2007 ووِلكلج فل لنع قوٞكلكل
 .للل28/ل3كلعطا األ ش نع ق راَذكلل(4)
 .لل182/ل3كلنف فل:واِٗل(5)
ِوكلل(6) ِنلا كل   ِ  ع لف ج ووِلكلج فل لنع قوٞكللطو طكر الدمَمينك شَ را  ونَقدا  أنع   .ل143كلل2007كل
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ِوٚٚٚ للعٚٚٚإل يٚٚٚٛلنع ٚٚٚ  ول ع ل ٚٚٚعل يٚٚٚٛل ٚٚٚ ٜل ولفَٚٚٚلنعَٚٚٚف فواعل ٚٚٚعلف ٖ ع وٚٚٚللنع ف َن  ٟٚٚٚل  ٚٚٚ لو ٚٚٚٞ 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)ع ِ

   الماااااااااَ  ماااااااااَ ا ااااااااات عت فااااااااا نكم اااااااااقا 
  

 روداأمااااااااااااااااا   الاااااااااااااااااراح طَلااااااااااااااااادموه و  
 

 وأدر ااااااااااااااَ فَلوقاااااااااااااات  ااااااااااااااَ  لكااااااااااااااق
 

 قااااااااااد رأينااااااااااَ مااااااااااق الحطياااااااااا  عاااااااااادودا 
 

ّٞللوٚٚٚيليَٚٚٚلعاٚٚللنعل وٚٚٚهل ٚٚٚعليجفٚٚٚٞلنأل  ٚٚٚ ىلًلنع فِٚٚل ٚٚٚ عّل هاٚٚ لابللٚٚٚٗلي٠لنعرٚٚٚ عِلفٚٚٚ غ

ل علنعفلاإلاف ل ل  ع فِكل و ٞ  للللللللللللللللللللللللللل:ل(2)عاَف لك ٠لنع   علوَِ 

اااااا ااااااَق   َ  كا طروَحاااااا  إ   ااااااَ  طيننااااااَ ت  م 
  

 طغكواطااااااااااااف المتااااااااااااك شاااااااااااافيق أنَمااااااااااااَ 
 

 ورماااات ارتشااااَ  الريااااق منااااف فماااا  يجااااد
  

 ولكاااااااق ك اااااااَ ج ااااااامك ىااااااان  و اااااااقَمَ 
 

٠ٚٚلنعٚٚ ي ٚٚ غل ِ  ٚٚ لَو٠لّو ِكٚٚعليجفٚٚٞلنعيٚٚف ىل     ٖٚٚلنعكقفٚٚ ىل ي ِنٖلعقٚٚإل ٚٚ  وللنعو  ٠ٚٚلنع ٚٚ

ِلل لفٚ لوويٚ  ِهكل ك ٠لل ٚالل ٜٚ   يعُ   ل   لجفوٞللوإلي٠لجف علل  ٜلجف ٞل ل ٠لجفوبلىلنعل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)نع و ٞلو ٞ 

 وفااااااااااااااااااااااااَق  ااااااااااااااااااااااااعدا  ولطناااااااااااااااااااااااا      ااااااااااَق  مااااااااااق التاااااااااار  فااااااااااَق ح اااااااااانَ  
 

ِن ل  جفٚٚٚٞلنعيٚٚٚف ىل يعُٚٚٚهلنألعفٚٚٚ ٗل َٚٚٚلُكِٚٚٚل يٚٚٚوغ ل  ل٠ل ٚٚٚ  علنع فِٚٚٚلنعُٚٚٚذل يٚٚٚفللنعرٚٚٚل

ّٞكل غ ع ٚ يل ِهل ٚعلنعغٚ ِلل قفٚٗلنعفُٚكِلجٚ  لعقٚإلعٚ َولنعلٚ ِنيلل  يكلي لوكٚ ٠لُكٚ ِ ف لك ٠لفُك نعفُكِل 

ِول يل ُٚٚٚٚكِ ِيوكلعكااٚٚٚٚ ليلو اٚٚٚٚ يلاجَٚٚٚٚلويٚٚٚٚ ّٞل ٚٚٚٚ عفل  هل و يَٚٚٚٚل ٚٚٚٚللنفٚٚٚٚ نع ٚٚٚٚ  و ل ٚٚٚٚ عقفٗللفٚٚٚٚ لوُٚٚٚٚكِلنعوغٚٚٚٚ

                                                 

 .لل143كلنف فل(1)
ِوكلنع (2) ِ  لطو طكر الدمَمينك شَ را  ونَقدا  أِنلا كل   للل.147ك2007ع لف ج ووِلكلج فل لنع قوٞكلكل
 .لل131/ل4كلالىو  ال م نع    ذكلل(3)
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ل  َٚٚل1 نعفكاٚٚي ِولُنىلعوٚٚ ٠ليرَٚٚلف ٚٚ  يلف٠ٚٚلنع ٚٚوٛ  ِن ل ٚٚ ل كلك ٚٚ  و لن ٠ٚٚلل وٚٚهل  ٚٚعل ٚٚ  و للٚٚ 

ِذل    لنعرفْ الع  كلو ٞ لكجفوٞلوّ ِىلف٠لعواللنعَنفل لعوفال  لَ  (2) َل ق ىلنعك
ل                 :

 تااااااااااااادير َ طينناااااااااااااَ حاااااااااااااورا   اااااااااااااَحر 
 

 كغنهااااااَ مااااااق جنااااااَق الخمااااااد قااااااد  اااااارحت 
 

 وقااااااد َ لااااااو رأتااااااف الشاااااامس إفتىااااااحت    لااااااو طاااااادت لمطاااااايَ إحتجطاااااات ألحَظهااااااَ
 

 ظ مااااااة لمكاااااار   ماااااا  مقمتااااااك حط اااااات
 

 أمااااااَ ترا ااااااَ ططحاااااار الاااااادم  قااااااد  ااااااطحت 
 

لنعفَٚنٟكل لعقٚو ٟل كٚكْ  لف٠ٚلنعِّه ٚ ٠كلوٖٚٛ  ِذل  عل و ول وٞ  يف ل   و لن ٠ل  ٞلن لنعلف

َِلكفقٜٚٚٚلنعيٚٚٚ أكل فٚٚٚ لَنٟليا ٚٚٚ لف٠ٚٚٚ ِىل قٚٚٚوْلعاَٚٚٚه لف٠ٚٚٚلليفٚٚٚ ليٚٚٚف و  لنعل ّٚٚٚو ل  ج  ٚٚٚ لفوٚٚٚ  نعايٚٚٚ 

ِ٘للعٚإل ِ وٚهل و ٚ َللعٚو ٟكل و ٚوغٞلغوٚ هلنع ِج ٞل نعوَ  ِنهلف٠لنع نعلرف ل نع   ِلف لوفال  لف٠لنال و

كلو ٞ  ل عٕل ََ   ٛ ِر للللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)ا هلنعقُولف٠لعثٟل 

 ت اااااااااو  طهاااااااااَ ماااااااااق طناااااااااَت الع اااااااااو
 

   س طَخماااااااااااة الكااااااااااا  لي ااااااااااات تهااااااااااا  
   أللحَظهاااااااااااااَ فاااااااااااااك حشاااااااااااااَنَ ر ااااااااااااا     هااااااااااااااااااااااااَمطتمااااااااااااااااااااااااة طاااااااااااااااااااااااايق ر طَن

 م ااااااااااايحية  معااااااااااات فاااااااااااك الم اااااااااااوح 
 

 كعاااااااااااااااطا أ ااااااااااااااا  وليااااااااااااااا    ااااااااااااااا  
  

نناااااااااَ وقاااااااااد  اااااااااَ     ياااااااااَق الرقيااااااااا  ا
  

 وجاااااااااااَد ال ماااااااااااَق طماااااااااااَ قاااااااااااد و ااااااااااا  
  

 و اااااااااااااَ الخااااااااااااادود لااااااااااااادينَ نهااااااااااااا     طينناااااااااااااَ   خماااااااااااااس  فرشااااااااااااا  الممااااااااااااا
 

ِن لنعليِٚٚٚلنعففقٚٚٚ كعلنعثٚٚٚ اعل َٚٚٚلولَٚٚٚث نل إ ٚٚٚ  هلع٠ٚٚٚلنع ٚٚٚ  وكل  يٚٚٚف ن ِىلي٠لرٚٚٚل ل  ُٚٚٚعٝلاٚٚٚ

لنع   و لعاَف لو يَٚ الل ل َِ  ِولنع ف ِلنعُذلك ٠لو ٟ  ِ ف نلي  ِ نلنع   و لنعفو وكل  نع   عكل ي 

                                                 

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞعر الخمر  فك الععريق ال نكك واأليوطكشكلقا ِكجنعئ ل(1)  .73كل2013لكك

ِنغهكلل(2)  .لل69/ل5كل إ    النط نعٖ  ٍكلفلفَل
ِذكلل(3)  .ل475كلل474/ل1كلم َل  األطعَرنعلف
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ِن ٖكل فكٚٚ ٠لنع ٚٚ  علفيَِٚٚل لنعفجِٚٚكل عك٠ٚٚلكٚٚٞلهُٚٚنلجٚٚ  ل رٚٚكٞلفوَٚٚن ٞلفوٚٚ ل وٖٚٚ  عٚٚوبليلي لفٚٚعليٞ 

ل ل َو ٟل فولو ٟل عُو ٟ.ل

 والندي   لخمرا 

ِٔلعقوٚٚٚلكلأل٠للقٚٚٚأ لعٟٚٚٚلو ٚٚٚوغ٠لفجٚٚٚ عْلنع فِٚٚٚلع٠ٚٚٚلنعاَٚٚٚوٟكل ٚٚٚٞلك اٚٚٚىلو  لل ولٚٚٚ عقٚٚٚإل جَٚٚٚ 

ِو٠ل ل ّنٞلع٠لني    ي لع عٟلنع فِٚكللُلولوٚ ًللعٚإل نإلا  ٠لنالجوف ععل ٖ ولوللاللو وٖوعلنالال

ِنِلفجقْٚٚٚلنع فِٚٚٚكل نعكقفٚٚٚ ل نعلَٚٚٚويل لف ٟٚٚٚل ٚٚٚعلن ٚٚوف ِك كل كٚٚٚ ٠لنعلٚٚ نِلعٚٚٚللَِ  نعاَٚٚف  ل غوٚٚٚ لنعفرٚٚٚ 

ِوٚٚٚٚ َلفجٚٚٚٚ ع ِن٠لف٠ٚٚٚٚلو ِوٚٚٚٚٛلك اٚٚٚٚ لورٚٚٚٚل يهفوٚٚٚٚ لنعلبل ٚٚٚٚ ىل٠كلي لوككَٚٚٚٚلي٠لنع فِٚٚٚٚل ٚٚٚٚ ا ٟلف جَٚٚٚٚ  للْنعٗ

ل.ل1 قٜلنعول  ٠ل نعفل  نإلا  او لنعوعلو 

لنعاعلوا غعلي٠لوو  ِل علنعاَوٟلعقإل  ِٖ ِن ل عل  عل  ناو٠لنعفا َف ل نعر   َلي  هلنعرل

كل ع َٚلع ٚٔلنعاٚ نجعلهُٚللنعيٚف ىل  ِولا  عٚل فِلنعليِٚ  وٚٞلنع فٚ كل:ل لوا غٚعلي٠لوكٚ ٠لل ٠ٚلنعا ٚ

ِوألعلووٚلكلاٗوٛلنعكٛكلا علنعٗفِ كلفول هَنيلعوق قوفلل و قوٞليي  للكل غ ٞلوَولل فليفلكل و 

ِهل نألاٚٚٚٛكلا ٚٚٚعلنعج ٚٚٚٚو٠كلف ٚٚٚولفبليلعق ٚٚٚ نٝكلاٗوٚٚٚٛلنعثوٚٚٚٚ هكل ِوكلاٗوٚٚٚٛلنع جٚٚٚٚلل نعرٚٚٚ  عِٖٚٚٚلنع رٚٚٚ

ِنٛلنعكفٚٚ ٟكلاٗوٚٚٛلنعف فٚٚعل ل يٖٚٚ لنعُٚٚوٞ  ِنيلفٚٚ لو ٚٚعلعقو ٚٚ كلف ٚٚ ٞ   ي يٚٚ يلعف فوٚٚلكلأل٠لنعلٚٚو٠لكثوٚٚ

ِ نوألعقٚف٠لنعفق ْكل ن فقٚىل وٚللهُٚللنع يٚ ٞكلكٚ ٠لفل   ٚ يللعٚإلنع قٚ هلإلنعرٚلِل نعثوٚ هكل ٚإُنلكعٚ

اللك ٠ل غو  يللعإل ِ نٌكل نك ل(2).نعافْ    بليللعإلنأل

ِ   ل   ٛلج ا  يل ِ   ل  َ ولنعٗ ّول ف ه ل لعفَولنعل ِج    علهُنلنعج اهلاٟٗلن ٠لفك اْلي

ِنيلفا ٚٚ لعقٚٚإلنعلَٚٚويلع٠ٚٚلعَنهلنعفا َفٚٚ كل  َٚٚليعجٚٚهل و ٚٚ لن علَوَٚٚلف٠ٚٚلنعكوٚٚ هل فٚٚا ٟليٚٚ لهلك وٚٚ

لنعفا َفٚٚٚٚ ل نعاَٚٚٚٚوٟكل يرٚٚٚٚ ِلاَٚٚٚٚنفإلنعرٚٚٚٚ  لعِليَٚٚٚٚو للق ٚٚٚٚ لنعكفوٚٚٚٚىل ن ورٚٚٚٚ َ نل فٚٚٚٚ لَنِلفا ٚٚٚٚ للٚٚٚٚٞ 

                                                 

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لوجَلس الخمر فك الشعر األمونمكلجو٠كلعع وٖ ِواِٗ:لن (1) ِو٠كل  .92-91كل2008لر

 ل.146ل، حمطة الكميت (ل2)
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ِذل  َٚٚلاٟٗٚٚل يٚٚوَوو عٚٚ ل و فٚٚ لنأليَٚٚ  نع ٚٚكاَ لَ  هلفلٚٚللنعاَٚٚف  للعٚٚإلنعرِٚٚل لل ٠ل ٚٚعلهُٚٚنلنعف  ٚٚ٘ 

ّنٟل  َهلنعفا َف لو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) نالعو

 معَشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  حريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااق فتااااااااااااااااا   ظريااااااااااااااااا   
 

 ي ااااااااااااااااااااااااام  ماااااااااااااااااااااااااق مقاااااااااااااااااااااااااَلك 
 

 ماااااااااااااااااااااااااااَ يهطااااااااااااااااااااااااااار الملاااااااااااااااااااااااااااك 
 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرية   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري ة    ف وعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ةأمنحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 كممعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا      تنيااااااااااااااااااااااااار فاااااااااااااااااااااااااك الاااااااااااااااااااااااااد يَجك
 

ِهلنع فِلع٠لنعوٖفٞكل و ٞ  لللللللللللللللللللللللل:ل(2)  و  لوا علنعر عِلر 

 إيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ف 
 

 وشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤمف الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوطي  
 

َ  لهااااااااااااااااااَ مااااااااااااااااااق مح  و ممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و جنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة    نااااااااااااااااااة  تطاااااااااااااااااا
 

ل:ل(3) الكلو ٞ  ع لك ٠لنلك قوْلعللي٠لويٖلهليلَنيل إ٠لَُععللعإلفجقْلنع فِلفَع ل

ق د اااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  اإلخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااو    وا 
 

 إلااااااااااااااااااااااا  ارتشاااااااااااااااااااااااَ  القهاااااااااااااااااااااااو  
 

 فاااااااااااااااااااااااااا  تعااااااااااااااااااااااااااق   قنكااااااااااااااااااااااااااَ
 

 وإ تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر   طَطنكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ 
 

 وإ طشااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرن    َر الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اروإ طجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 تغلفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف وإ نجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 وإ عااااااااااااااااااااااااااااااااااااديق  تعاااااااااااااااااااااااااااااااااااادفف 
 

٠لو جللنعفَع ِن  يكلو ٞ  نك ل:(4) للعإلفجقْلنعّاَنفإل بللويألعللي٠لولفٞلٖل ف يلي لر

 إ تحماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ال  عَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ
 

 والنقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  والماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادامَ 
 

 يمااااااااااااااااااااااااافلفااااااااااااااااااااااااا ا  فاااااااااااااااااااااااااك الو 
 

 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَ ة   ظيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
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  يااااااااااااااااااااااااار وىاااااااااااااااااااااااااي   اااااااااااااااااااااااااَد     إ يرتىاااااااااااااااااااااااااااااااااااايهَ آدمااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
 

ِ ل ٚو٠لنعاَٚنفإل جٚهلعقوٚللي٠لو ٚ ع  ٟل  قٜٚلل ٠ٚك َّنعع.ل ٚإُنلجقْٚلنعفٚ ًِلنع لأل٠لهُنلنعياوعلول

ِو ٟل و ولَٚٚٚٚل ِ ٚٚٚٚ  لو ٚٚٚٚ كهٟكل عقوٚٚٚٚللي٠لوكٚٚٚٚ ٠لفٖولٚٚٚٚ يل  لعفٚٚٚٚ ل-ج َٚٚٚٚلل– ي٠لوجو َٚٚٚٚل ٚٚٚٚعلف ٚٚٚٚ غوٚٚٚٚ يلل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)نعجف ع كلو ٞ 

  َ ق حمماااااااااااااااااااااااااااااااااااات مجم اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  طاااااااااااااااااااااااااايق  اااااااااااااااااااااااااارا   رؤ ااااااااااااااااااااااااااَ    وا 
 

 اقعااااااااااااااااااااااد رىااااااااااااااااااااااَ الجمَ ااااااااااااااااااااااة
 

 وكااااااااااااااااااااااااق  اااااااااااااااااااااااا   ال  َ ااااااااااااااااااااااااة 
 

ِنهلنع  وٞل وجففلل فاَوقلكلو ٞ  ق لنا قهلنعك ْلفثبليل ِ٘للعإلنعر ل:ل(2)عك ٠لعقوللي٠لو 

 وقَلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااات األكيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَسَ
 

 إ ا أرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَس 
 

 طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدرا طَلمنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي 
 

  يااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااك  َياااااااااااااااااااااااااة التعج 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف    فشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممة الكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا   نجة  الم 
 

الل عقولليو  يلي٠لوك ٠لعٖوف يلالل  وف يكل بللوقوٜل  عاَوٟلي٠لوك ٠لهكُنل ٞلعقوللي٠لوك ٠لكو ٚ يكل ل نك

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)   لفا علعالكل و ٞ 

 واحاااااااااااااااااااااا ر وطااااااااااااااااااااااَ  ال ااااااااااااااااااااااخ     دار ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَلم  َ 
 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4)  َلو ثِل  ُنلنعفلاإل   علا نْلنعُذل  ٞ

 وإ تجعاااااااااااا  نااااااااااااديم  فااااااااااااك شاااااااااااارا   
 

 خياااااااااااا  العقاااااااااااا  أو دنااااااااااااس األدياااااااااااا    
 

ِنا  كلو ٞ  عقوللياللول  للللللللللللللللللللللللللل:ل(5)ْلنعك ْل اللولٖٞلَ 

 إ تم اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  األقااااااااااااااااااااااااااااااااااااداحَ
 

 تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان   األفراحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ 
 

                                                 

 .ل80-ل79كلنف فل(1)
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 إ تق اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ال وافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف
 

 إ تحااااااااااااااااااااااااااااااااااااطس ال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا فف 
 

٠لوكقٟٚٚل قو ٚٞلنع وِٚٚل عولُِٚٚلي٠لو ٚوول ٚٚعلنعفجقْٚٚل ِوكل نك ِثٚ  ووجاٚهلنعكُٚٚهكلكفٚ لعقوٚٚللي٠لووجاٚٚهلنعث

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) ولوَذلعقإلنعاَنفإكلو ٞ 

  َ  إ تمقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايق كَ طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 إ تهمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الم  طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ 
 

 واختعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 وقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  المقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَإ 
 

 وقااااااااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااااااااق الكااااااااااااااااااااااااااا  
 

 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ إق طَلماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا  
 

 كرا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق األشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعَر
  

 و ي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  األخطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَر 
 

 واتااااااااااااااااااااااار  كاااااااااااااااااااااااا   ال  اااااااااااااااااااااااافمة
 

 والنكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المطت لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 

 وإ تكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق معرطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا
 

َ  نكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا   وإ ط يىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادامَوإ تكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق مَ 
 

 ت اااااااااااااااااااااا و  ماااااااااااااااااااااا  الناااااااااااااااااااااادام  
 

ّٞلفل ٟٚكل ِ لل ي٠لووجاٚهلنع ٚ ِنهلي٠لو ويَٚل ٚعلرٚ ِٝلنعل نٟلنعرٚ ِىلن ٠لفك اْلعف٠لور   و

ّنٌل جَّ نل ولكل قوْليف فٚلللاللي٠لورٚفِلع٠ٚل ٚ عَلل ولٚ و  ٟلفل و ٚ لغقوٗٚ ل ِع نلهٟل علنعف  إ٠لر

ل:ل(2)ٟلك ألال ٟكلو ٞ ف٠لجاْلفل و و ٟكل عووّف لل  ألعف ٗلنع ُوو ل عول فق ٟل  عفثٞل  

ق حمماااااااااااااااااااااااااااااااااااات مشاااااااااااااااااااااااااااااااااااارطف  وا 
  

 ماااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااوقاة  إ كتطااااااااااااااااااااااااف 
 

 فَقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا 
 

 فاااااااااااااااااااااااااك مجماااااااااااااااااااااااااس العاااااااااااااااااااااااااوا  
 

 إ تكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق ممحَحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ
 

 واجتناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الم احااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ 
 

                                                 

 لل.80كلنف فل(1)
 ل.80كلالديواقل(2)
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 إ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  إق م حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 واطتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لوا واقتطحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 واألماااااااااااااااااااااااار فيااااااااااااااااااااااااف يحتماااااااااااااااااااااااا 
 

 وكاااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااق شااااااااااااااااااَ  فعاااااااااااااااااا  
 

 وأفخااااااااااااااااااااااار األمااااااااااااااااااااااار الر ىاااااااااااااااااااااااَ
 

 وكاااااااااااااااااااااااا  مفعااااااااااااااااااااااااو  مىاااااااااااااااااااااااا  
 

 فععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطة العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا َ 
 

 ماااااااااااااااااااااااااق األنعاااااااااااااااااااااااااَ   ىااااااااااااااااااااااااار    
 

ِكعلنعجاَٚذل ِكعلنع و كل ٚإ٠ليُنللف ٚف ٠كل و يَٚل ٚ عو ِٝلفا َف لنعو  وايألن ٠لفك اْل و

ل  ٟٚٚٚلف ٚٚٚو َف يل ِ ٚٚ يل  َٚٚٚلوثِٚٚ  ذلاَٚٚنف لل وَٚٚٚلكل ٚٚإ٠لكٚٚٚ ٠لر نعففقٚٚ كعكل  ُٚٚٚنلنإلا ٚٚ ٠ل وِٚٚٚلل عوٚٚللوَٚٚٚك

 لعقوٚٚلللاللي٠لنع ٚٚوٛل و ٚٚوق ٟلي لو وٚٚٞل ل ٚٚ ٟكل و َٚٚع ٟل  ٚٚل َو ٟلول  ٚٚلكل ف٠ٚٚلن وقٚٚإل فا َفوٚٚلل فٚٚ

ِىل ٚبللوقٚ ف٠ّل ِولي ٚ ِٛكل إُنلي قىلف٠ل   ولل اجٚ ل اف ٚللثٟٚلعٚ َللعٚإلفا َفوٚللفٚ وك ٠لل ٠لنعوي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)لاّللاف لكلو ٞ 

ق عااااااااااااااااااااااااااااااااااااحطت تركااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  وا 
 

ااااااااااااااا      فَعاااااااااااااااطر  مااااااااااااااا  أكااااااااااااااا  الع 
 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا إ ا تم فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ
 

 ولااااااااااااااااااا  يكاااااااااااااااااااق فياااااااااااااااااااف جفاااااااااااااااااااَ 
 

ق يكاااااااااااااااااااااااااااااااااااق  ا  ر   طاااااااااااااااااااااااااااااااااااداوا 
 

 ون  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف منكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا 
 

 يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  لمجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوس
 

 طَل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  والااااااااااااااااااااااااااااااااااااد طوس 
 

 أطشااااااااااااااااااااااااار طقتااااااااااااااااااااااااا  القاااااااااااااااااااااااااو 
 

 وطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤس  ا  الياااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  
 

 إق را  مناااااااااااااااااااااااااااااااااا  م ااااااااااااااااااااااااااااااااااخرا
 

 فااااااااااااااااااااااَنهَ إلاااااااااااااااااااااا  المطااااااااااااااااااااااَدر  
 

                                                 

ل.ل81كلالديواقل(1)
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 و  اااااااااااااااااااااف واتم اااااااااااااااااااااخر وقاااااااااااااااااااااد
 

ق خمعااااااااااااااااااااااااااااااااااات إ تاع اااااااااااااااااااااااااااااااااااد     وا 
 

ل ِّل ف ٟ عقاَوٟلَِ  ِ علنعوعللولٖو   علفج عْلنع فِكل   لنعُذلل   وٗ ِلف٠لفٗ هِلنع

لنعوعلو ٟلنإلا  ٠ل و لإللعإلنعل ل بلٞل نعَٚف فواعللعٚإلي ٚ ل كِٚلكل  َلوا لللّق  نِل فا  ر لنألفِ 

كل  يٚٚف  لل جٚٚ للا ٚٚ اّو كل عفٚٚ لع ٚٚ لف٠ٚٚلٖ  ٚٚ ل ّىل ٚٚعلفجق ٚٚلل   ٌٚٚ  هُٚٚللنعف ٚٚ ع لنعف فٚٚ لنعوٚٚعل ِٚٚ

ِ ٖلنعاَف  ل ل ٚ ٟ ِوكلكف لوفيألنعر عِلع٠لنعلبل  لنعلفوفو لنعوعلو ّنٞكل ف  ٖ لو نجلل و  لنالال

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) ل  كل وكعٛل وا ٟكلو ٞ 

 نَدمااااااااااات  أ يااااااااااادا فياااااااااااف ور ن نهاااااااااااَر  
 

 فماااااااااَ كاااااااااَق أحااااااااا ا حااااااااادي َ  وأح ااااااااانَ 
 

ناااااااااااااَنا محط ااااااااااااا ا  منَدماااااااااااااة  فيهاااااااااااااَ م 
 

ااااااااااا  طَلحااااااااااادي  وطَلم نااااااااااااَ   نهاااااااااااَرا  تقى 
  

ِٔل ٚعلن ووٚ ِ ِؤلكٚٞلنعلٚ ِنهوٟل   للٚ اَف وٚلكل  ٟٚلفثٚٞلنعاجٚ ٟلو ٚ و ٟلليف لج  ِل ٠لل 

لك ع َِل علجف علكلو ٞ   ٜ ِهٟكل   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2) ف

 شاااااامس الىااااااح  كَلطاااااادَر حااااااَ ا طكف ااااااف
 

 فاااااااااااااك فتياااااااااااااة  تحكااااااااااااايه  الجاااااااااااااو ا    
 

ِ و يل ِا ل ِ لل  ك ٠لر ع ِ   ل  ٚعلج ع ٚ لنع ٚ ّّو٠لع ٟٚلرٚ ِٟل و ل ك ِلفعلاَف وللوَع هٟل كٞليَه 

ٌِكلو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3) نعف

  فاااااااااااا  الوشااااااااااااَ  و َطاااااااااااات الرقطااااااااااااَ     فَشاااااار  وإ تاااااااده ال ااااااارور طهاااااااَ فقاااااااد
 

ِولي َ٘ل عل وو ُلل َِلنعَو٠لنع روكعلفلوا يلعقإلهف ٟلنعلو ول ِ ٟلعللي   و ٠ل فر كق  كل 

لنعاَوٟل نع فِل عللو ول ِول جَ   ِ ِجْل نعَاْلنعُذلولكِليف للو ولل  كل ك اىلنعل نَيلهعلنع

ِجعللعإللو وللنعٖ ولو كلو ٞ  ل و لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) ك اىلنع فِل نعاَوٟل فث   لنعي   ٠لنعُذلوغ ٞلهُللنع فٟ 
                                                 

ِوكلل(1) ِنلا كل   ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞكلأطو طكر الدمَمينك شَ را  ونَقدنع  لل.ل133كل2007كل
 ل.ل1/420كدر الحط ن ٠لنعلق عكلل(2)
 كلنعيفل لاف   .نف فل(3)
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 وكنااااااااااااااات  إ ا الحااااااااااااااااواد   دن ااااااااااااااااتنك
 

 ن ااااااااااااادي ف  ااااااااااااات  إلااااااااااااا  المداماااااااااااااة وال 
 

 أل  ااااااااااا  طاااااااااااَلكؤوس الهااااااااااا ن  ن اااااااااااك
 

 ألق الخماااااااااااااااار عااااااااااااااااَطوق الهمااااااااااااااااو  
 

ِنهوٟلنألاٖ كعلوولَيلع٠ٚلاَٚف  لفجق ٚللنعُٚو ِ لللٟنهٚوٟل  يٚٛللٚ ع ل٠ نعر عِلل  عاَٚلرٚ

ِٛلل ٚعلع ِٚلفو عَٚلع٠ٚلٖلٟٚلنع فِٚل ِ ٖٚلل ٖٚ ِٛلل ٚعل  َٚل ِ للنع فِلفل ٟلعاَللٖٚ فل ٟكل ر

ِ   كلويٚٚ لهلهُٚٚنلنعل ٚٚع ِٛلفلاٚٚ ذلاف ٚٚعل ٚٚ  للنألثِٚٚلنعاٚٚ وولع٠ٚٚللعاَٚٚل يٚٚ ع  للعٚٚإل ٟٚٚلرٚٚ  ٖٚٚ

ِىلاف ٚٚللف٠ٚٚلاَف وٚٚلكل ك اٚٚىل فث  ٚٚ لنعفيٚٚ  ٌلنعُٚٚذلياٚٚ ِلعوفٚٚ ل لنعوٚٚعلغفٚٚ  ِِ ِلٚٚ ل نع ٚٚ فرٚٚ عِلنعف

للللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ ل  لعاَلكل وجفقىل يل  لاَف ولكلنعافْلنعفو

 طااااااااااَكر يااااااااااَ عااااااااااََح لرشاااااااااا  قااااااااااادح
  

 ف نااااااااااااااااَد  الخماااااااااااااااارَ  فيااااااااااااااااف قاااااااااااااااااداح   
 

 ر  قاااااااااااااااداحَ  وانااااااااااااااَ  ترحااااااااااااااَواشاااااااااااااا
 

َ  فاااااااااااااَلجنا مماااااااااااااا  واجااااااااااااانا    مرحااااااااااااا
 

ماياااااااااااااااااااات    طك اااااااااااااااااااار طَلكااااااااااااااااااااَس إ ا ج 
 

 طَلط ااااااااااااااا  أكاااااااااااااااَد  أ يااااااااااااااار  فاااااااااااااااراح   
 

لل كٚٞلَ ٚ كل فل ٟٚلوٖوٚهلنعلَٚويل  ويٛلنعر عِلفلفَل ٠لعفِلنع فُناعلنع غَنَذلاَٚف 

ِولكلو ٞ  ِهل ف للللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)  ٟل جف ع ٟل ل ا ٟلوفول الل ر

 لم ااااااااااف  ا ا العااااااااااي  والععاااااااااار الاااااااااا ن
 

ااااااا    ر   َعااااااار ت فاااااااك أيَماااااااف  عااااااار الع 
 

 تاااااااااااااااااااااروح ماااااااااااااااااااااق راح  مداماااااااااااااااااااااة  
 

 يااااااااادير َ ماااااااااق خاااااااااد ا الخمااااااااار  اعااااااااار   
 

  ااااااااا ا وكااااااااا  ماااااااااق روىاااااااااة  طَكرتهاااااااااَ
 

اااااااارر     ماااااااا  فتيااااااااة  م اااااااا  المعااااااااَطيا   
 

                                                                                                                                               
ّ ععكلل(1)  ل.1/138كلم َل  الطدورنعغ
 2/254لكدر الحط ، ن ٠لنعلا قعل(2)
ّذكلو علنعَو٠كلل(3) ِو  ل.3/202كلدرر العقود الفريد نعف 
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 كغن مااااااااااااااَ الاااااااااااااار اح إ ا مااااااااااااااَ ن لاااااااااااااات  
 

  ااااامَ  ماااااق الت طااااار إلااااا  الكاااااغس انحااااادرج 
 

 مجم اااااااااااانَكغنمااااااااااااَ الكَ ااااااااااااَت فااااااااااااك 
 

 كواكااااااااا   تهاااااااااون وفاااااااااك الجاااااااااو أ خااااااااار   
 

ِول لإلا ٚ ُلفجق ٚلكل و وٚ ِلف٠ٚلولٚهكل ِولنعيٚ ِىلنعر عِل ٚعلن ٚو َنٟلنعقغٚ لنعف  رٚ  اللوو ن

ل وول فٚٞل  ِِ ٌِل نع ٚ ِغهل  عاَوٟلنعُذلو فعلعقٚإلنعفجقْٚلجٚ نيلف٠ٚلنعفٚ كل و ِلل   ٌ   و لَلف٠لوك

َلافوٚٚللف٠ٚٚلفجق ٚٚلل َٚٚع لل ٚٚ ع  وٟلنيِلفل ٟٚٚل فٚٚ لولفقٚٚللكقفٚٚ لنعفل ٚٚ لف٠ٚٚلفلاٚٚإكليفٚٚ لنعرٚٚ ٔلنعُٚٚذل

لنعرٚٚٚٚ  هل ِِلنعُٚٚٚٚذليعل ٚٚٚٚلل فجق ٚٚٚٚلكلو ٚٚٚٚٞ  إلٗ ٚٚٚٚ ِل   لٚٚٚٚ لهُٚٚٚٚنلنعاَٚٚٚٚوٟلعقٚٚٚٚإلنعفجقْٚٚٚٚكل فَٚٚٚٚىلنع ٚٚٚٚ

ّذ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)نعلج 

 فااااااااااك حناااااااااادس المياااااااااا  أتَنااااااااااَ فتاااااااااا   
 

 ونااااااااااااااَد  القااااااااااااااو  فطاااااااااااااا س الناااااااااااااادي  
 

ااااااااااااااَ أتاااااااااااااا فقماااااااااااااات  ل  ألعااااااااااااااحَ  لم 
 

اااااااانا لياااااااا      طهااااااااي  قااااااااد جَ نااااااااَ فااااااااك ج 
 

ِ ٚٚف  لنعاٚٚ نجع ِيلل وج َٚٚلنعق لٚٚ لنعوٚٚعل ِوللنفٗ ٚٚ ِول ٚٚعلوقٚٚٝلنعفوٚٚ ِوللعٚٚإلف٠ٚٚلفٗٚٚ هِلنعل ٚٚ  لرٚٚ 

ِو ٟلعق فِكلو ٞ  قإل   لنعر عِلفعلاَوفلليثا  لفل لٕلنألعل هلنعوعلك ٠لوو لنعفجوي()(2)  

 فااااااااااااااااااااَنهَ لشاااااااااااااااااااار  شاااااااااااااااااااامو   
 

 واجمااااااااااااااااا  لناااااااااااااااااَ طااااااااااااااااا ا شااااااااااااااااام  
 

َ  لعطنااااااااااااااااااَ أنااااااااااااااااااسا لاااااااااااااااااا    يوماااااااااااااااااا
 

 الن اااااااااااااااااااااَرو  وال اااااااااااااااااااااَس ت مااااااااااااااااااااا  
 

 والشاااااااااااااااااااااامس تاااااااااااااااااااااادنو نهااااااااااااااااااااااَرا  
 

 والطاااااااااااااااااااااااااادر  يعماااااااااااااااااااااااااوا لااااااااااااااااااااااااااي  
 

٠ٚٚٚيفٚٚٚ ل ٌِللن  ِٚٚٚل نعلٚٚٚ نِكل  ٚٚٚ لفٖٚٚٚ  ٚٚٚلليفٚٚٚ ك٠لعقول و ِهلع لجٚٚٚ لنعلفٚٚٚ ذل ك اٚٚٚىلفجٚٚٚ عْلنعرٚٚٚ

لعقٚٚٚإلرٚٚٚع ل ّٞ لجوَٚٚٚلعاَوفٚٚٚلكل هُٚٚٚنلل٠لَ  ٜ ل فوقٚٚٚ ِن لكٚٚٚ ا نلواٚٚٚ َف ٠للافٚٚٚ ل فلٚٚٚ  ٌِ وَٚٚٚٞلعقٚٚٚإلي٠لنعرٚٚٚل

لف٠لنعلقٟل عوْل ير  ييل  ٞ لللللللللللللللللللللللل:(3)كلو ٞ   ٖلنعج  ٞلعقإلف و ىلع 

                                                 

لل.37كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(1)
 ل.756كلتغ ي  ال ري ل(2)
 ل.16كلالديواقل(3)
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 ي نَقىااااااااااااااانك إ ا  اااااااااااااااَ  اجتماااااااااااااااَ ك    ي  ااااااااااااااااااااَرحنك طغطيااااااااااااااااااااَت  ولكااااااااااااااااااااق
 

ق أ  ال  ااااااااااااااااا   عَرشااااااااااااااااأنشاااااااااااااااادت  وا 
  

 غطياااااااااااااااااااَت الاااااااااااااااااااوداهَ ي  اااااااااااااااااااَرحنك ط 
 

ّو٠لع ٚوكٟ ِن لع٠لنعوغاعل يف وللنع ق و كل  َلوغاإلنعرٚ عِلن ٠ٚلنعٚ    نفٚلللكف لعٟلوغفٞلنعرل

ِول نع جللنعُذلر  للنع َِل علجف علكل ا ٞل ِو للنعُذلل كإلنع ف لل جف ع  كل  َِل ََ  كل و  نعففرٜ 

لفثٞلهُنلنعاَوٟل علفجق لكلو ٞ  لع جَ   ِِ لللللللللللللللل:ل(1)نع ا  ل نع 

 وجعمااااااات  عاااااااق قواماااااااف لاااااااك شااااااامعة  
  

 فاااااااااااك مجم ااااااااااااك وخاااااااااااادودا تفااااااااااااَحك 
 

 وماااااااااااق الماااااااااااواحظ نااااااااااارجس و ااااااااااا ارا
 

 و  المراشاااااااااا  راحااااااااااكآ ااااااااااك ومع اااااااااا 
 

 والوجاااااااااااف طااااااااااادرن وال نَياااااااااااَ أنجماااااااااااك
 

 والجطاااااااااايق عااااااااااطَحك ليمااااااااااكوالشااااااااااعر  
 

 وأقاااااااو  ياااااااَ قمطاااااااك لقاااااااد نمااااااات المنااااااا 
 

ااااااااااا  الحطيااااااااااا  مجاااااااااااَل  ما  األفاااااااااااراح سجا
 

ٚٚللعقٚٚإلنعٚٚولكٟل ٚٚ عفجقْل  ٚٚ لنعُٚٚذللنعفاوٚٚ لع َٚٚلو ٚٚو٠لف٠ٚٚل ٚٚبلٞلفٚٚ لو َٟٚٚلنع وفٚٚ  ِو عقاَٚٚوٟل  َ

ِى ِن لنعلوٖٚ للولوولل و  علعقولل علنع  ىلعوالكلعُعٝلكث نعفل ا ول علن ووٚ ِلنعاَٚوٟكل نو ُٚلنعرٚل

ِي يلعقإلن ٚ ِنِلفج ع ٚ ٟكل  عاَٚوٟل نعلُِل علناو  ولكلل و ٚفعلعقٚإلنعفجقْٚلغاٚإل و ٚلإللعٚإلوف

ِول وفول نِ ل لر الكل ِولنع ف ِولنعل ّو ل عل يٛلنعاَوٟل نعُ  ّو ل علفل   ل.ل2  عي 

   مجَلس الشنرا 

ِى ِنكه ففقٚٚ كعكل لفجٚٚ عْلنع فِٚٚل ٚٚعلنعرٚٚلِلنعلٗ ٚٚ ِوو ٚٚ كللولَٚٚيلرٚٚل ف٠ٚٚلع٠ٚٚلفك ا و ٚٚ لنع

كل ل ِىلاَف  فِ  ِكىل ٚعلورٚكوٞ كل    وكلل    للعإلعا يِلي ٚ  عُٚعٝلكٚ ٠لالللهُٚللنعفجٚ عْلرٚ 

ِول نعق ٚ  ِ و  لكّ َلف٠ل يٚٛلفجقْٚلنع فٚ لرٚ  ِهلنألرٚو  للعٚإلافْٚ   ٚ عفجقْلهٚ لنعفكٚ ٠للك هٚ لي ٚ
                                                 

 ل.35كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(1)
2

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لوجَلس الخمر فك الععر األمونمكلجو٠كلعنع وٖ ِل:واِٗ  ِو٠كل  .107كل2008لر
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ل كٚٚكْ  ِول فٚٚ ل وٚٚللف٠ٚٚلرٚٚف٘  ِ  ٠ل وٚٚللنع فٚٚ ِهلنعفوٚٚ لللنعُٚٚذلورٚٚ ِول  ٚٚ ِ نوٚٚألعٖٚٚ ِوٚٚ لو٠ل  ّنهوِٚٚل   ي

ل  ٚٚ ل ِهلنع فِٚٚلنعوٚٚعلوٖٚٚٛ  ِوٚٚ كل و  ٚٚ ٠ل ٚٚعلفجٚٚ عْليا ٚٚ  ليجفٚٚٞلنأل  ٚٚ ىل هٟٚٚلووقُُٚٚ ٠ل رٚٚ نعج 

ِ ٠ل وفٚ ل وٚا ٟل ول َٚل ٚعل وٚ و ٟكل ك اٚىلول َٚل ّن  نع   وكل  َلولََىلهُللنعفج عْكل ك ٠لنعاَف  لوو

ِو عليل  ٠لنعٖ ول لي ل عليلَلنعل ا ىلي لنألَ ل.ل1و

ل ٚعلهُٚٚلل ِوٚ ٕكل ٚٚ عجقْ  ِول ٚٚعلنع ِن لَعٚ وليل ٚٚ   ٟل ييَٚ  و ٟللعٚٚإلنعف ٚ ف   َٚلنعوٚ َلنعرٚٚل

لاللورٚٚٚ     لنعٖ ولٚٚٚ لنع بل ٚٚٚ ل يذلفجقْٚٚٚكل كٚٚٚٞلفٚٚٚ ل و ٚٚٚ لولجٚٚٚهلنألاٗٚٚٚ ِل نأل ٚٚٚف ٘ل ولِٖٚٚٚلنألاٚٚٚٛ 

ِ  ٚٚ  ليٚٚالو  ليفٖٚٚ ِل ِول ّوٚٚ  ليلفَٚٚل ٠ٚٚلفلفَٚٚليٚٚ عألنإلرٚٚقوفعكلَنعوٚٚ يلاَوفٚٚلللعٚٚإل  نألافٚٚ ْكلو ٚٚٞ 

ِ يلن ل نعّّهِلٖ ِه لوغاعلعقإلنعلَ  للللللللللللللللللللللللل:(2) يلِن يل عغف ٟل  َىلٖو 

 طاااااااااَكر إليهاااااااااَ ياااااااااَ ناااااااااديمك روىاااااااااة
  

 قاااااااااااااااد نمقتهاااااااااااااااَ أنمااااااااااااااا   ال ماااااااااااااااَ َ  
 

قَتهااااااااااااَ   ن اااااااااااات  ماااااااااااا  العااااااااااااود م و 
 

 ف  ر ااااااااااااااااااااَ ياااااااااااااااااااارق   طَألكمااااااااااااااااااااَ َ  
 

ِهلنع فِٚٚلي٠لو وٚٚ ِلفجق ٚٚ يل  وَٚٚع لفلفَٚٚلنعٖاوَٚٚ ٞلنعلٚٚ نُٞل وجٚٚ لاللو ٚٚفعل وٚٚللعُٚٚنوعلرٚٚ 

ِول ٠كلو ٞ و ي٠ل ِوألنع ِوألنعوعلولفٞل و٠لٖو و  ل لللللللللللللللل:ل(3)غواٟله  هلنع

 واختااااااار لشااااااارط  أطهااااااا  مجماااااااس طهااااااا   
  

ااااااا   إ  فاااااااك مجماااااااس   ااااااادَ   َ إ ت اااااااتم   ا
 

 فَ ااااااات ن   واعااااااافف فإق  ااااااا   ريحَن ااااااا
 

 قطااااا  ال اااااكوق و ااااا ا جاااااَ  فاااااك الم ااااا   
 

ٚٚٚ نجعلاف ٚٚٚ لنعا ِنَ  ٚٚٚ ل ٚٚٚع و  ْ ٚٚٚ ْٚٚٚليا لفجق ِوللللعل ِٚٚٚ  ِ  ٚٚٚ لنعلٖٚٚٚ ٚٚٚلل رُٚٚٚىلنع ِو ِ  ٚٚٚ  ل وغ

ه ل   ا و  كلو ٞ   َِ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)   

                                                 

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞلعر الخمر  فك الععريق ال نكك واأليوطكشكلقا ِكجعئ واِٗ:لنل(1) كل2013كل
82. 

ِذكلفلفَكلل(2) ّه لل.2/355كلم توفك الدواويقنأل
 ل.320كلعر شمس الديق النواجكدرا ة شع َلنع  َذكلل ٠كلل(3)
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  اااااااااا  لاااااااااا  فااااااااااك روىااااااااااة  شاااااااااا ا َ
 

   يهاااااااااااااااا   فيااااااااااااااااف األنااااااااااااااااَ    شااااااااااااااااقَ   

 تنظاااااااااااااااااااااار طَنااااااااااااااااااااااَ طهااااااااااااااااااااااَ ووردا  
 

 نعااااااااااااااااي   فااااااااااااااااك ظم ااااااااااااااااف ونطقاااااااااااااااا  
 

ِن لعلٗ ىلنألاْل نع ل َولنعوعل   ه ل ع نلياف  ٟل اَف  هٟل ن وغٞلنعرل ِو ٕكلَ   و٠لنع

ًِلعقوٚٚٚلل ِوٚٚٚ ٕكلو قوَٚٚٚلَ ًّلنع فِٚٚٚل  يٚٚٚٛلنعٖ ولٚٚٚ ل نع ِهلنع فِٚٚٚللوٚٚٚإلوكوفٚٚٚٞلنع  جٚٚٚ ل فٚٚٚ لعٚٚٚإلرٚٚٚ

ليَِلنعَو٠لنيَفٚعل ٚعل ِن لنعليِلنعففق كعلنعث اعكلو ٞ  ِن ل َوف يكل   ِلعقإلهُنلنعا ولرل نعرل

نعو يلاَوفلللعإلي٠لو  وللنع فِل يٛ للللللللللللللللللل:ل(2)ِ    لَ 

ااااااارن  فاااااااك الااااااارَو و ااااااار د اااااااط    ا الق م 
 

   د  فح ااااااااااطنَ أق  فااااااااااك الروىااااااااااة مع طااااااااااا  

طاااااااااَ اااااااارات  طاااااااايق الن اااااااادام  نفحااااااااة النناااااااا    والن اااااااااد  فاااااااااََ  مااااااااا   ا ااااااااار الر   د  ف ا
 

 إن ماااااااااااااااَ ال   ااااااااااااااار   اااااااااااااااور  ف تحااااااااااااااات  
 

ااااااااااا ق وتح  اااااااااااطَ ااااااااااامَت  تاجمااااااااااا   الم   د  ما
 

 فَ ااااااااااااقنك القهااااااااااااو  حتاااااااااااا  أن نااااااااااااك
 

 د  َم ااااااااااااا   عاااااااااااااَق الطاااااااااااااَق إ  يتاااااااااااااغون  
 

ِجْكلو ٞ  َِل نعّا ِهلنع فِلعقإلارِلنع  ِو للعإلر لللللللللل:(3) وَع لن ٠ل ٖوهلَن

ااااااهطَ  يااااااَ مؤن ااااااك   ااااااََت ا ااااااقنك الع 
 

 قاااااااااد فاااااااااَح   ااااااااار  الاااااااااورد والن ااااااااارجس 
 

 والوقااااااااااااااات قاااااااااااااااد راق ورق  الهاااااااااااااااو 
 

  ااااااااااك ؤ وجااااااااااَد طَلوعاااااااااا  ال مااااااااااَق الم 
 

ِهلنع فِٚٚل و ٚٚ كلكفٚٚ لوق ِوٚٚ ٕل رٚٚ ِن لع٠ٚٚللٚٚ  ٟلعق ِو ٚٚ ل نعوٚٚالٟل ٚٚعل  َٚٚلعّ ِٚٚلنعرٚٚل ّو   فٚٚ نلع

ِول  و ا ّو  ِن ل  كل  عا نجعلوَع لييل  للع ّ وهل نعو ىكلو ٞ للف للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4) نعوالٟل  كٞلثف ِلنعا وٞل نع

                                                                                                                                               

 ل.320لكلدرا ة شعر شمس الديق النواجكع َلنع  َذكلل ٠كل(1)
َِىكلجف ٞلنعَو٠كلل(2) ِذل   ل.ل8/201كلالمنه  العَفكن ٠لوغ
 ل.ل168كلالديواقل(3)
 ل.ل320كلدرا ة شعر شمس الديق النواجكع َلنع  َذكلل ٠كلل(4)
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 طااااااااااااَ  يااااااااااااَ عااااااااااااََح قاااااااااااا  وطااااااااااااَكر
 

 ط اااااااااااااااتَق لهاااااااااااااااو  حاااااااااااااااو  نعوتاااااااااااااااَ 
 

 َ  تشااااااااااااااااط  نخاااااااااااااااا   طااااااااااااااااف وكرماااااااااااااااا
 

َ  وتوتاااااااااااااااااااااااااَ  َ  يَنعااااااااااااااااااااااااا طط ااااااااااااااااااااااااا  م ا
 

ِول علٞلنعر نٖ  عٟلو ويِل يٛلنعفج عْلعقإلهُنلنعلَل ٞلولَنلللعإل كل نعل ا ىل نألَو

نعفجٚٚٚ عْكل ك اٚٚٚىلي يٚٚٚ  لليكثِٚٚٚللفف٠ٚٚٚل يٚٚٚف نيكثِٚٚٚلرٚٚٚ عِلاقو ٚٚٚعل ٚٚٚللهٚٚٚ ل  ِٚٚٚلنعَٚٚٚو٠ل ٠ٚٚٚلفكٚٚٚ اْل

ِنكٚ يلعف٠ٚلنع يٚٛلنعل و ٚعل ٚعلنعرٚلِك ورٚ و  وللليي ع ك   ٚ لو يٚٔل يٚوَولليرَٚلوٚ غبليل يَٜللَ

ِوكل هٚ لويٚٛلفجق ٚلل ٚعلُعٚٝللر ٖ ك فق لع يٛل ّنهٚ لنعرٚ ٖ نعاوٞل ف ل وللف٠لٗٚبلٞل  ف وٚٞل

ّه ىكل و و ٞلن ٠لفك اْل  ف ل وٚللف٠ٚلفوٚ لللنعر ٖ نعُذلو فللفعلييَ  ولل علجا  ىليلَلنعفوا

فجقْٚٚلف٠ٚٚلفلٚٚ عٟلنعٖ ولٚٚ لنعجفوقٚٚ كلثٟٚٚلواو ٚٚٞلع يٚٚٛللنعرٚٚ ٖ يٚٚ  و ل ويٚٚٛلفٚٚ ل ٚٚعلهُٚٚنللفا ٚٚ   

ّللعقإل ف لهُنل كل ويٛلنعج لنعُذلوال َل وللهُنلنعفجقْكل   لنعر ٖ نألاْلنعُذلوقووٟل علفاو

ِ ٚٚ لعقٚٚإليٚفل لنعفٚٚ  كللوفوقٚ  ِٓ  ع ف وٚٚٞلنعوٚعلوٚٚالكْلٗبلع ٚ لنع ن ِوٟلنأليٚٚٞكلل ك ا ٚ لعٚٚ عفقٚٝلكٚٚ

ِوٛلنعا هكلهُللنع ف وٞلنعوعل ِغَنيلف٠لوقٚٝلنألاٚ ن كل وكٚ ٠ل ٚ   يلف٠ٚللو وو  ر ّ   ل ي ٚ  هلنعافٚ  لِ

ِنٟلعاَٚف ل ل ني ِٔلعقوللنعاَنفإل نعٖوِٚ  ِو ٕلهعلف لول ِ اٜكل اللرٝل علي٠لهُللنع ف وٞل نع  نع

ِ ل   للللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)و و ِلف وق  ل ف

  عااااااااَطة الشاااااااار  أمااااااااوا رَو  ا اااااااار   
 

 ت اااااااااااااارن ألكاااااااااااااار  أخااااااااااااااوا   وآطااااااااااااااَ   
 

 عهَىااااااامنشاااااااَ َ ومر خمَ ااااااا  الااااااارَو 
 

 ميااااااااريق مااااااااق نياااااااا  وأنااااااااوا ىااااااااره الن 
 

 وافترشاااات  دت روىااااهَ المخىاااا   فَ ااااتمه
 

َ   مااااا  الماااااَ نجااااا  الرطاااااَ ور    مااااات  رشااااا
  

 قرياااااااار  العاااااااايق طااااااااَألنوا  طااااااااَرد  الاااااااااااا
 

 قمااااااا  الااااااا ن لااااااا  تنماااااااف  يااااااار  ااااااارا  
 

                                                 

لل.ل125كلالديواقل(1)
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 حمااااااَ   طاااااا   ناااااادمَق طاااااا  م ناااااا     يااااااقما 
 

 1طااااااااااا  أفناااااااااااَ  درماااااااااااَ  ناااااااااااَس آرا   كَ  
 

ِيعل رلِلي علنعٖوهلنعفوا عل يٛل ل  علألف ل وٚللنعكٚكْ  فجق  يلعٚللفٚعلعوقٚإكلوَِٚ 

ِجْكل و ٚٚونعف ٚٚو ِنٛلرٚٚف عللنعوٚٚعللو ل و ٚٚ ِلعوٚٚ ٠لنعاٚٚ ِول  عفٚٚ  كل ول ٚٚيلنعا ٚٚوٟل ٚٚ ٖ  قٚٚهلنعاٚٚ   

ِه ل ل  ٚولل و ق   لنعلهل و كو  ل ولفق  لعقإلي٠لورٚك ل ث ٚ للعٚإلنعرٚ عِلنع ٚ َِلعقٚإل  ٟٚلفٚ لو ٚ  

لللللللللللللللللللللل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(2)نع  ي 

 ت  طااااااااااادتَنظااااااااااار لمجم ااااااااااانَ وكَ اااااااااااا
 

 (س ولاااايس فيهااااَ المشاااارقو منهااااَ الشاااام) 
 

 و ااااااااااااااااادا  لنرج اااااااااااااااااف وشاااااااااااااااااَ رواننَ
  

 ( اااااااااااايق م ااااااااااااهد  وقماااااااااااا  يخفااااااااااااق) 
  

 وال ااااااااام  فاااااااااك ر ااااااااا  وفااااااااار  تقماااااااااق 
 

 (  تترقااااااااااارقطااااااااااارا وجاااااااااااو  ي ياااااااااااد و ا ) 
 

  َ  ويقااااااااااااو  لااااااااااااك مشااااااااااااتكيَ  ومطَ تاااااااااااا
 

 (أرقااااااااااد  ماااااااااا  أرق  وم مااااااااااك يااااااااااغرق) 
 

ِهل ٚٚعلنألفٚ ك٠لنع  وجٚ كل عٟٚلو ويِٚٚلفجق ٚللعقٚإلفكٚ ٠ل لواٚٚلل كٚ ٠لرٚ ع ِا لولٚهلي٠لورٚ

ِ ّل ِ و٠ليعَٚٚلعقٚٚإل وِٚٚل  لنعل يٚٚف لوفقكٚٚللنعرٚٚ عِلي ليلَٚٚلل  ناٚٚللنعفوٚٚ َِهٚٚ لف٠ٚٚل يِٚٚ  فٚٚ لوكٚٚ ٠ل ٚٚعل

ِولف٠لل ا ىلفيِلنعوعل ِ و٠كلي لعلقللل ا ل    فٚعلي عٚعلنعو ٚ ِلف٠ٚللوغر ه  جللعو و  ٞل وللنعر 

ِهل وٗ ِٚٚل وٚٚللٖٚٚبلهلنعثفٚٚٞكل ف٠ٚٚلهٚٚ ُللنألفٚٚ ك٠:للٚٚعلعجٚٚ للعوٚٚللنعرٚٚ عِلهٚٚ ل نك  ناٚٚللعقوفوٚٚعل  عرٚٚ

ِ علنع فِل علفجق  ٟكلو ٞ  ل:للللللللللللللللللللللللللللل(3)نع ل َولنعوعلك اىلولٟلر 

                                                 

ِٜلعوْ:لا ىليلفِلدرمَ ل(1) كلل لره نع  لف٠ليا ن٘لنعلفٕ.واِٗ:ن ٠لفاِٗ  ل َق عقإلهوو لنعك َل ه لا٘ 
ِٟ(العر  لكلف َول)َ

 .ل40كلالديواقل(2)
 .72كلنف فل(3)
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حاااااااك  الرواوياااااااق
 طحاااااااك ماااااااق عااااااافَ (1)

 
ااااااااااافَ   أول ااااااااااا  األشاااااااااااطَح إخاااااااااااواق الع 

 
 طااااااااااااايق رطاااااااااااااوه  و اااااااااااااواق  تعااااااااااااا ف 

 
 َح اااااااااطك لقاااااااااَ تمااااااااا  الم اااااااااَنك وكفااااااااا 

 
 معَطد ألهمت  فيهَ شدن

ِول ك اٚٚىلهُٚٚلل ِ  ٚٚ ل ٚٚعلوقٚٚٝلنعفوٚٚ  ورٚٚوِل  ِٚٚلنعَٚٚو٠ل ٠ٚٚلفكٚٚ اْللعٚٚإلعَٚٚوليفٚٚ ك٠لنعق ٚٚ لنعفل

جَٚٚلنعولٚٚهكل وٚٚو قٔلف٠ٚٚلهف فٚٚلكل  اٚٚ ٝلولنألفٚٚ ك٠ل فث  ٚٚ لنعجاٚٚ لعٚٚلكل وق ٚٚعل و ٚٚ لع٠ٚٚلك هقٚٚللعاٚٚ  

كللويلنعغا  ل نع  ِِ ِنل ل نع  ٌِل نعلهكل عُعٝلوَع لييل  للنع (2)نال و  ًكلو ٞ  للعقوفوعف
ل:

 طااااااااااَكر إلاااااااااا  ج ياااااااااار  الفياااااااااا  التااااااااااك
  

 تختاااااااااااااَ  فاااااااااااااك أفنَنهاااااااااااااَ كَلجن اااااااااااااة 
 

 وإ تماااااااااااا   ااااااااااااق وجههااااااااااااَ لوجهااااااااااااة  
  

 َعاااااااااا   ح  ااااااااااناهَ لمَ هااااااااااَ والخىاااااااااار  
 

ِول لعللعرِل ِهلعقٚإل لِٚلي ٚعلنعفُاجٚ له  علَع ولي ِا لاَوفٚللي٠لورٚ لكنع فِٚلوَٚع لرٚ ع

كلكف لوَع للعإلنعر  ِِ ِنول لنع  لفالل كلثٟلوٖقهلفاللي٠لواو ٞل(3)ِهل علرلهل  ن٠   لفك ٠لوفٌ 

ِهل و ٚٚ ل ٚٚعل  ٚٚلكلعٚٚإلنعٚٚوف٠ ِْلو ورٚٚ ل و ٚٚ لهٚٚ لف٠ٚٚلغٚٚ  ِ٘ ل و ٚٚ كل كٚٚٞلفٚٚ لهٚٚ لفّٚٚ  ٠ليلَٚٚلنع يِٚٚ 

ّ     كلو ٞ  لعوق ل  ِْ ِنول لنعل ِنولوللك ِا كللوإلي٠ل للللللللللللللللل:ل(4)ر ع

 واشاااااااار   ماااااااا  طحاااااااار أطااااااااك المنجااااااااَ
 

 فهااااااااااااو لمغ ااااااااااااور الهمااااااااااااو  ممجاااااااااااااَ 
 

 ال اااااااااااااااااارور يرجاااااااااااااااااا ار   طااااااااااااااااااف و   
 

 فشاااااااااااااااع  طاااااااااااااااواق لدياااااااااااااااف ي هجاااااااااااااااَ 
 

                                                 

واويقل(1) ِوكلواِٗ:لنعلف ذكلو   ىكلالر  ل.3/215كلمعج  الطمداق:للعلف٠ليلو  لنع  ه
 56كلالديواقل(2)
ِْكلو  ٞلللشع  طواقَل(3) ِٕل يل ٠ليف كا  كلواِٗ:لنعلف ذكلو   ىكلاّلف  عل  بلَل   للف٠ليٖوهل   ٘لنأل

 .ل320/ل3كلمعج  الطمداق
 .71كلالديواقل(4)
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  مرقند (1)مق ح نف و  د

 وأناااااااا    ماااااااا  الاااااااايمق مااااااااق القنااااااااَ ر
  

 درطااااااااااَ ط ااااااااااتَق مماااااااااا  األماااااااااار طهااااااااااَ 
 

 المنجكااااااااااااااااااك الممكااااااااااااااااااك الظااااااااااااااااااَ ر 
 

 كهااااااااااااا  الع ااااااااااااا  ممهاااااااااااااد الع اااااااااااااَكر 
 

 مق حي  كَق م رىعَ  فك المهد

 فااااااااااااااا ا  قاااااااااااااااد  ر تاااااااااااااااف طنف اااااااااااااااك 
 

 وكاااااااااا   مااااااااااَ فيااااااااااف الجمياااااااااا   ر ااااااااااك 
 

 ك ورَو أن اااااااااااااااك نااااااااااااااامرتااااااااااااااا    إ 
 

 شاااااااااااا اا كااااااااااااَلعروس لياااااااااااا  العاااااااااااارَس  
 

 ف  يقَس   يطف طند  

ِور ل ا ٠ل  قٟلنعر  ِولأللَٚ   ِ ٟٚلعاٚ لن ٠ٚلفكٚ اْليٚ  ِهللعِلو فج ع ٚللنعوٚعلنعوٚ َلي٠لورٚ

ِّلنعاوٚٚٞل ك اٚٚىلللَٚٚىل ِولنعٖفّوٚٚ لللَٚٚىلجٚٚ ّوٚٚ ل ٚٚعلج ِنيليٟلعبلاوٚٚ كل  ٚٚ لو ٚٚٞ    ٚٚ ل ٚٚ ن ليكٚٚ ٠لُعٚٚٝل ٚٚ

ِج ىلنعا ْلعاُنٝكلو ٞ  لللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللللللل(2)فوف

 طاااااااااغطك ال مي اااااااااة حن اااااااااة  قاااااااااد   خرفااااااااات
 

 حاااااااااااااور  وولاااااااااااااداق  طهاااااااااااااَ ورحياااااااااااااق   
 

ِو ٟل ِ  نل فٚٚٚ  عٟٚٚٚلو ويِٚٚٚل يٚٚٚٛلفج ع ٚٚٚ ٟل ٚٚٚعلنألوٚٚٚ ٟلنعوٚٚٚعلعٟٚٚٚلوك٠ٚٚٚلولٚٚٚ ذلفا  ٚٚٚ  كل ٚٚٚٞلرٚٚٚ

ِذلويٚٛلاف ٚللعٚ ّهٚ لف وقفٚ ل  ُٚنلفلفَٚلنأل ّنيل  يف نلفج ع   ل عليو ٟلناللوفٚ الىل  ٚعل يٚٞ   ج

ِ وعلنعُذلو كل هٚ لنلوفٚ ٞلُو ٚ ٟع٠لنعاٟٗل علنعرو  ل  بلٛلنع  ِّ ل  ٚ ل(3)   ٚ  لنعاوٚٞليٚٛل وٚللنعاٚ 

                                                 

ِ اَكلواِٗ:لنعلف ذكلو   ىكللال  دَل(1) ل عل ف  ِٛ  .لل3/420كلمعج  الطمداقج ٞلفل
ل.63كلالديواقل(2)
ّذكلو علنعَو٠كلل(3) ِو ل.1/108كلكتَ  الموا ظ واإ تطَرواِٗ:لنعف 
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ِهلنأل َٚٚٚنٌل عول ِٚٚٚلع٠ٚٚٚلا  ل رٚٚٚ ِولفرٚٚٚغٞ  ِهل وٚٚٚللن ٚٚٚو َٟلنعفلٚٚٚٞل لفو وٚٚٚٝ لعوَٚٚٚعٞلعقٚٚٚإلكثٚٚٚ فٚٚٚلل  عرٚٚٚ

ِهكلو ٞ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)نعر

 إنااااااااك فااااااااك الشااااااااتَ  لعااااااااَج   مااااااااوإن 
 

 كاااااااااَإلطري   اااااااااق نظااااااااا  مااااااااادح عاااااااااي  
 

 ولكاااااااااق فاااااااااك فعااااااااا  الرطيااااااااا  فااااااااا ننك
  

 متهت اااااااااااا  األقااااااااااااداَح فااااااااااااك النااااااااااااورو  
 

ل و ٚٚٚ لف٠ٚٚٚل بلعٚٚٚ ل ل٠لنعفوو ٚٚٚعلعرٚٚٚلِلفجٚٚٚ عْلنع فِٚٚٚكلوجلٚٚٚٞلنعفوق ٚٚٚعلوو وٚٚٚٞلفٚٚٚ لكٚٚٚ ٠لوَِٚٚٚ 

ل اَوٟلفعلنعلا يِلنعف َو كلف  ٜ ِو كلف٠ل   ّنىكل  جوف ٘لنعلا يِلنع ر َِل فج ٠ل وج   ٠ل فِل  

ِ نوٚٚألنعفجقْٚٚل ِلل  ِولنعك فقٚٚ كل ورٚٚلِلي٠لع لوٚٚللول ٜٚٚل ٖو ٚٚلل عٖٚٚ  غاٚٚ  كلوكٚٚ ٠لعَٚٚىلنعفوق ٚٚعلنعيٚٚ 

ّغَن٠نعٖو  كل وٗ ِلعَوا لنعل ا لنعوعلركّل لن ٠ل ِهكلو ٞ  ِوو  لعقر ِنكّلنع لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(2)قىليلَلنعف

 غس األنااااااااااااااسَ أجاااااااااااااا  طكاااااااااااااا
 

ااااااااااااَر   فااااااااااااك حَنااااااااااااة الخم 
 

 قوافااااااااااااااااتا لخاااااااااااااااات  الااااااااااااااااد  
 

 فاااااااااااك حىااااااااااار  األقماااااااااااَر 
 

 وا ااااااااااااااَق شاااااااااااااارا ا الحاااااااااااااا   
 

 أ اااااااااااااااااااارارمم وجااااااااااااااااااااة  
 

 ماااااااااق  اااااااااكر   فاااااااااك الحاااااااااَق
  

 فَحاااااااااات شاااااااااا ا الع  اااااااااار 
 

اااااااااااااا َ   أ ياااااااااااااا  مااااااااااااااق الم  
 

 مااااااااااااق ريقااااااااااااف الخماااااااااااارَ  
 

 ولفظاااااااااااااااااااااااااف المااااااااااااااااااااااااادرار
 

 أشااااااااااااه  مااااااااااااق الااااااااااااد ر 
 

                                                 

ِذكلفلفَكلل(1) ّه ل.1/323كلم توفك الدواويقنأل
ل.9كلالديواقل(2)
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ل نأل َٚٚنٌلويٚٚٞل ولٖٚٚعل نع  ع اوٚٚ لوٗ ِٚٚل ٚٚعلللَٚٚىل يٚٚ وَه ل ّٚٚوَولعقلٚٚ ٠ل  وَٚٚ ه لنعكٚٚكْ 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)ف٠لور  كل و ٖعلعف٠لور  لكلو ٞ 

 فَلحاااااااَق حاااااااَنك وأقاااااااداح الوفاااااااَ طيااااااادن
 

 وأكااااااؤس الوعاااااا   ااااااو ك فااااااك مرادتااااااك 
  

 وكااااااا   ماااااااَ يتمنااااااا  القمااااااا  ماااااااق أمااااااا   
  

 ينَلااااااااااف مااااااااااق نااااااااااوالك فااااااااااك وإيااااااااااَتك 
 

ِو ىل ككل ِىلن ِول علل ا  لنعوعلك اىل  عل يوَولي  لنع ف  ٚعلنعفقجٚ ل ِو ٕللع  لعاَلْ 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)نعُذلوقج للعولكلو ٞ 

 طكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤوس   و  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات    
 

 فيهااااااااااااااااااااااااَ ارتااااااااااااااااااااااااوا ك طم اااااااااااااااااااااااات   
 

  َ  حَنَتهاااااااااااااااااااااااَ لاااااااااااااااااااااااك رياااااااااااااااااااااااَ
 

عام ااااااااااااااااااااااااات     فيهاااااااااااااااااااااااااَ  اااااااااااااااااااااااااوا ك جا
 

لنعل ٠ل ٚعلعٚ عٟلن للوٚإل عُِٚ ولقٜل و ٞلنع  ع او للٞ  ِهكل و ٚٞ  ا ٚ لل لَٚلي٠لولق ٚىل  عرٚ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)ر َىلنع   عل َ ٠لفبل ْكلو ٞ 

م اااااااات  طحَنهااااااااَ وا  اااااااافااااااااك الاااااااا ر ج   طت هَرَ شا
 

 مااااااااَ  ميااااااااف وشااااااااَح   كا قوشااااااااهدت   ااااااااَ 
 

ِوكلوَٚوِلٖ   ٚل ِول إلَٚىلنعكاٚ وْكلي ل ٚعلَوِٚلف٠ٚلنألَوٚ نع     ٚ لل  َٚلوكٚ ٠لفجقْٚلنع فٚ

ِو  ٟكل  نعِّه ٚ ٠كل ٚ  ٠لع َٚلنع ٚبلٟلنعفاٚٚ  علو ٚوُكِلفجق ٚ يل يَٚلل  ٚىلنع ٚٚلِل ٚعلَوِٚلكٚ ٠ل ٚعلٖٚٚ

كل ٚعلنع َن ٚ ل نعٖو ٚ كل  َٚل ٚ  ىل وٚلل ٚو٠لنع فِٚل نعفكٚ ٠ل كرٛل وللنعر عِلع٠لعبل وٚلل  عاَٚوٟكل

(ل هٚٚعلف٠ٚٚل  َٚٚلل ٜٚٚلنعرٚٚ عِلعايِٚٚلنعفف جٚٚ ول ٚٚعلهُٚٚللنأل وٚٚ ىلف٠ٚٚل ٚٚبلٞلن ٚٚو َنفللعفٗٚٚ ل)ل ووٚٚ 

لجفعلنع ق كلعك٠لهُللنع قّٚ لويٚ ألعايِٚل ٚ وكلأل٠لنع لَٚولل يٚق ل وٚا ٟل  َٚلنجوفلٚ نلعقٚإل نعجف٘ 

                                                 

ل.275كلفيَ الفى ل(1)
 .235كلنف فل(2)
 .110كلنف فل(3)
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ِهلنع فِل نال وفو ٘ل   ل  نلَكل  َلنفو ّلهكال لنعفوو ل يف ىل ق وٚ للوٚيلجفٚ ٞلنع جٚللل  َ  ٟر

للللللللللللللللللللللللللل:ل(1) ل ٠لنعٖقل كلو ٞ 

  ااااااااااااحراور ن داياااااااااااار   رقنااااااااااااَ طَطااااااااااااف 
 

 ولمناااااااااااواقيس فاااااااااااك أ ااااااااااا ا أعاااااااااااوات 
 

 ياااااااة  كاااااااَلنجو  ال ااااااار  أوجههااااااا فاااااااك فت
 

 م نياااااااااااارا   أشاااااااااااارقت فيهااااااااااااَ الااااااااااااد جن َت   
 

 فقاااااااااَ  را طااااااااافَ ماااااااااق  ا فقمااااااااات لاااااااااف
  

 قاااااو  ال اااااطي  لهااااا  فاااااك الااااادير حَجاااااَت   
 

 فقااااااااَ  ي ااااااااع  إلاااااااا  إكرامنااااااااَ  جاااااااا   
  

 وقاااااااااااَ  طشاااااااااااراك   نااااااااااادن الم ااااااااااارات   
 

  ط اااوا فماااَ العاااي  إإ أق ي اااو   مااا  الااااا
 

 ناااااادمَق فاااااااك الااااااد ير لألحطاااااااَ  كَ اااااااَت   
 

ِغ ٚٚٚ لنع  ّوٚٚ ّجٚٚىل وٚٚللفرٚٚ عِلنع َّٛلنعُٚٚذلو ٚٚلإلعٚٚٚلل  ٚٚعلفجقْٚٚلع ِٚٚلنفو  ل ٚٚعلول وٜٚٚلنع ٚٚ

لعو وِلفعلنعر عِلعوبليلعويٞلفللللعإليلَلنأل ل ثىل علنعفوق علنعف ٞ   ٞ ِٜلعو ِ ُٚ ل ٚ هلِوكلَٖوٖ   

َّوِلفككَنيل لنعّيٚبلوكل عك٠ٚلرَولنعقوٞكل لقكولللوٚيلنع َٚ  ل نع ٚكاولِنههلنع ِولل  فٚ لٖ ْٚ   ل  ٚعل وٚ

ِكٚ ل ِهللوٚيلنعل لنعَٚوِللعٚإلفجقْٚلرٚ ّ ال٠ل وولٚٞ  ِع ٠لفٚ لوٚ ل  نعَٚك هلهُنلنع َ  ل هُللنعٖ ْ 

ِللنعج فلٚٚ لل نع ٚٚو  لنعفاورِٚٚل  ٚٚ هل فِٚٚ نعِّنهٚٚهكل علٚٚٞلنأل وٚٚ ىلولكْٚٚلنافلٚٚ الىلنعرٚٚ عِل فرٚٚ ع

ِوللعلٗو  كل قٚهلنع فِٚكل ٚٞلولَٚنلل يلوٚ لكلنعقوٚٞلعٟٚلوفالٚلل ييٚل  للف٠ٚلنل   نَنعوعلنعو لٖ   ًِ ع ٚ

لللللللللل:ل(2)و ٞ 

 ور   را ااااااااااااا  ديااااااااااااار   رتاااااااااااااف ولاااااااااااااف
  

 فاااااك حنااااادس الميااااا  طَلناااااَقوس أعاااااوات   
 

  رقتااااااااااااف ومعااااااااااااك  اااااااااااار   تخااااااااااااَله 
 

 طااااااادور تااااااا   لهااااااا  فاااااااك األفاااااااق  اااااااَإت 
 

                                                 

 .ل256.تغ ي  ال ري نعا نجعكلل(1)
.ل107كلتغ ي  ال ري نعا نجعكللل(2)  كل نع  وٞلفج ٞ 
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 إ ا انت ااااااطوا(1)طاااااايَ الوجااااااوا   ااااااَري 
 

 شاااااااا   األ نااااااااوَ  كاااااااارا  الن جاااااااا   ااااااااَدات   
 

اااااركااااار   قمااااات ا اااااقنَ طنااااات   طهاااااَ قاااااد أى 
 

 مااااااق  ااااااَلَ  الااااااد  ر أ ااااااوا   و ااااااَ َت   
 

َ  مشعشاااااااعة    وجاااااااَ  ي اااااااع  طهاااااااَ راحااااااا
 

 َت  طهااااااااااااَ ت ااااااااااااراح الن فااااااااااااوس األرحياااااااااااا 
  

ِوٚٚٚ لنعقغٚٚٚ لنعوٚٚٚعل ِيَٚٚٚلنعق لٚٚٚ ىلنع ف وو ا ٚٚٚ لنع ٚٚٚ  علعقَٚٚٚع وللعٚٚٚإلفجق ٚٚٚلكل  ٚٚٚ لوفوٚٚٚٞللعٚٚٚإل و

ِ و  لف٠لنعفلجٟلنعقغ ذكل ف لوك ٠لفالللاللي٠لو ا َِنىلنع وٛلنعفف ِذللعٚإللععلعقوٗ   ٠ٚل  ٚ لنع ٚكاَ

ِن٘للعإلنعل ٠لوق و لعَع ولنع   عكلو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللل:(2)نإل 

  مماااااااااااايا  د ااااااااااااَنك 
  

   فاااااااااااَنكلحاااااااااااَق الت    طم   المعَنك
 

 فغ ر ت  وع 

ْ ل ِذل  َليل ِويللو يلا   ٚ يل  علوٚ وليف لن ٠ل  ٞلن لنعلف ِملي  لكجف ٞلنعفك ٠ل لكْلعق  

ِلقٚ لعق   لفجقْل  ّعلل بللووكقٛلعا  لنع فِل فرٚ  لنع للعٚإلفجق ٚلل  ٚ ل لعلنعَوِل ج اهلفا يٚٞ 

 علجف علل ل اللعو لاللور   لليذلفجقْكل  ألعف ل َلول  ىل والل ييل  لل علنجوف ع ٟل ٚعلهُٚنل

ِهل نعق ٚٚٚ ل  إل ٚٚٚ   للعٚٚٚإلن ّٖٚٚٚ لنعفجقْٚٚٚكللوٚٚٚيلولٟٚٚٚلنعفكٚٚٚ ٠لنعغاٚٚٚ  ل نع وٚٚٚ ٕلنعوٚٚٚعلورٚٚٚ   لنعجَٚٚٚنٞ  عِّ

ّفٚٚ لل ِك نألا ٚٚ لنعبل  ِٖ ِكٚٚ لف٠ٚٚللايِٚٚوَٚٚن ٞلعلكل  ٚٚبللع٠ٚٚلالال ٚٚ َل ووٚٚ ن ِل ٚٚعلنعفجقْٚٚلنعرٚٚ نعل

ِول ٖٚ نٛلنع ٚٚ  عل عايِٚلنعقٚٚ ٠ل ٚعللرٚٚل ٘ل  ٚٚا لكٚ ْلنع فِٚٚل وجوفٚعلعورٚٚكٞلع لٚ لنعفكٚٚ ٠لنعل  ٚٚ

للللللللللللللللللل:ل(3) علف وق لنعر عِلنعوعلَعىلعقولليعف ٗلكل وٗ ِلُعٝل عل  عل

 منااااااااااا  ناااااااااااَ فااااااااااك جَناااااااااااَ  الااااااااااادنير لا 
  

اااااااااااااااا    طااااااااااااااااف ننهاااااااااااااااا      ومانهاااااااااااااااا    ا
  

 فااااااااااااك كف ااااااااااااف كااااااااااااغس لااااااااااااف تشااااااااااااع     وشااااااااااااااَدق  قااااااااااااااد جَ نااااااااااااااَ أحااااااااااااااور  

                                                 

كللال  َري َل(1) ِنٟكلواِٗ:لن ٠لفاِٗ   .كلف َو)لغِٖ(ل َق العر نعّ  َولنعك
 .ل382كلالديواقل(2)
ِذكلل(3) ل.لل448-1/447كلم َل  األطعَرنعلف
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 وروىاااااااااااااااااااة تشااااااااااااااااااارق أنهَر اااااااااااااااااااَ
 

 قاااااااااد شاااااااااق هَ فاااااااااك و ااااااااا هَ جااااااااادو    
 

 ت ااااااااااااااااااااار   ألحَناااااااااااااااااااااف   وم ااااااااااااااااااااار   
 

  لااااااااااااااااااااا     كغن اااااااااااااااااااااف إ اااااااااااااااااااااحَق أو 
 

ِذلك ٠لفرغ   يل  ع فِ ِنيلعقو  لك علٞلن ٠ل  ٞلن لنعلف ل   له لويٛلفجق ٚ يلع ِٚلكفي

ِّلعلل ج  ٚ لنعّ ّ ٚ َّوِكل و  كل  َليٖقىلعقولليلَل   و ىلنع  ٛ  لكٚ ع فِكل ووفوٚعل  ُٚنل  علَوِلف وق

ِو ٚٚللي ٚٚ  لعوفٚٚ لنعقوٚٚٞكل وٖوٚٚهلنعفجقْٚٚل نعجفٚٚ ٞلنع ٚٚبّلهكل و َٚٚيلفجق ٚٚلل إعٖ وٚٚللنعكٚٚ ْلنعُٚٚذل  

ِولنعوعلوفىل وا ف كلو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)  ألل َويل نعف  ف

َ  َلااااااااَلااااااااد ير يااااااااوط  كَ اااااااامف كا و   أطااااااااي
  

 وقاااااد  معااااات ماااااق جَنااااا  الاااااد ير أقماااااَر   
 

ااااا      ميااااات فاااااك الكاااااغس عاااااهطَ  م   وقاااااد ج 
 

 تكش اااااااا ا منهااااااااَ فااااااااك الد جن ااااااااَة أ ااااااااتَر   
 

 را ت  لانااااااااااااااَوطَلاااااااااااااد ير ديراني اااااااااااااة  طاااااااااااااا
  

ااااااااادي   وأ اااااااااامَر     فااااااااات ن لانااااااااااَ َمن هااااااااااَ حا
  

َكل ٞل يٛليو  يلفجق ٚ يل ٚعل نعلَويلعاَللع٠ل يٛلنعفج عْلعٟلو ويِلعقإلهُنلنعل

ن٠ ِهللوٚإلييٚ لْىلعواٚ(2)َوِل قَ  َّولنعرٚ ل َلوف وٞلف٠لرٚ ِىكل  َٚلللُل كل  يٛل وللل ٞلغبلٟ   ٚك 

لعقٚٚإلنعِّنلٚٚ ل ّٞ لعقٚٚإلرٚٚع ل  ٚٚ لوَٚٚ ّٞ ِولوفيٚٚوقو لع ُٚٚنلنعغٚٚبلٟل  يٚٚٛلفل  ٚٚالكل هُٚٚنلل٠لَ ِ ٟٚٚليٚٚ 

ِهلنعوعلولو ه لنعر عِل علهُنلنعفجقْ ّٖ ٌِل نع (3)كلو ٞ نعاف ّو ل ار ولنعف
                  

 حط اااااااااااا ا الاااااااااااادنير مااااااااااااق طمااااااااااااوداق دارا
 

 أن  ديااااااااااااااااااار  طاااااااااااااااااااف وأن  نعاااااااااااااااااااَر  
 

                                                 

ِذكل(1)  .1/429كللم َل  األطعَرنعلف
ِ لل ق َن٠كلواِٗ:للدير طموداقَل(2) ِذل   ل نعف  لنعج   ِٟ ل.1/448كلنف ف ا  ل َوٟل َوعلنعل ٠كلكثوِلنعك
 .ل1/449كلنف فل(3)
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 فاااااااايه  كاااااااا   أحااااااااور ال  اااااااار  أحااااااااو 
 

 فااااااااَ ق الح ااااااااق فااااااااك حيااااااااَ  العاااااااا ار  
 

 و ااااااااااااااااااااااا   رأيتاااااااااااااااااااااااف كهااااااااااااااااااااااا    
 

 مااااااااااَ طاااااااااادا لمعيااااااااااوق حتاااااااااا  تااااااااااوار  
 

 طقاااااااااااااااااااااوا  إ ا تمَيااااااااااااااااااااا ا نشاااااااااااااااااااااوا
 

 نااااااااااااااَ فغلحااااااااااااااَظ  مقمتيااااااااااااااف   ااااااااااااااكَر  
 

اااااار ع   عاااااا طَرنحاااااا ن   قاااااادا ا نََحاااااا   الخا
 

عااااااااااااااراا ال  نااااااااااااااَرا    ناااااااااااااادمَ شاااااااااااااادن خا
 

   رؤياااااااااااَا  ماااااااااااَ رأيااااااااااات   ااااااااااا اإ  طاااااااااااق
ل

 العقااااااااَرا طاااااااااَتا ي ااااااااقك مااااااااق مرشاااااااافيف 
ل

ِ   لعقٖلٚٚٚ ٟل ولفَٚٚٚلن ٠ٚٚٚللجٚٚٚ للعٚٚٚإل علٚٚٚٞلف٠ٚٚٚليكثِٚٚٚلفٚٚٚ لفٚٚٚ  ّلفجٚٚٚ عْلنع فِٚٚٚلفيٚٚٚ ل  لرٚٚٚ

لهُنل ِوليلَلنعفج عْل إا  ٠لوَع للعإلَ ٞ  ِولنعفجقْلنعُذلو جَٚل ٚللهُٚللنور ؤل ف  ٚوجَلع ٚف

ِنهكلو ٞ  ل ر لللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)كٞلف لو ِل  عللف٠لٖل ٟ 

  نظاااااااااااااار ترانااااااااااااااك   اااااااااااااافرا ا طديعااااااااااااااة  ا
 

ق تااااااارد وعااااااافك فمهماااااااَ شااااااا ت قااااااا      وا 
 

 وجهاااااااااااك  مياااااااااااق  وأنط اااااااااااَ ك  ا اااااااااااد  
 

 يااااَ ىاااايفنَ ادخاااا  وانط اااا  واشاااار  وكاااا    
 

ِن وٟلف٠ليهٟلف  ف ىلفجقْلنع فِلن وَع  عف لك ٠لنعاَ ق  نلفاللي٠لو  إلفل ٟللكللنعرل  ٖ

لعقوٚللي٠لوجَٚلنعاَٚوٟلنعفا  ٚهكل ٚقثِلي٠لو ٚوٟل ِن لعّّٚ ِ  ٟكل عك٠ل لٕٚلنعرٚل فاُل َ لنعفجقْللعإلوف

ِهل ِلل جٚٚفجق ٚٚ يلعرٚٚ ِنهوٟلنع فِٚٚل لوَٚٚنيكل عاَٚٚف لن وقٚٚإل  فٚٚ لل ٚٚ ٌَل  قٚٚلكلو ٚٚٞ  ِنيلعٟٚٚلوف  ٚٚ  ليلٚٚ َه ل كٚٚ

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)نألاٖ كع

َ   ماااااا  المااااااد إ ا لاااااا  أجااااااد خاااااا   وف  ي اااااا
 

َ   ماااا  الحااااَلي   فااااك الحاااار  والطاااارَد  قمقيماااا
 

                                                 

 .35كلالديواقل(1)
 .ل1/69كلدر الحط ن ٠لنعلا قعكلل(2)
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ماااوت   اااروس الااا  ر اَح فاااك و ااا  راحتاااكجا
 

 تهااااااااَ طكاااااااارا  خمااااااااوت  طهااااااااَ وحاااااااادن فعَين 
 

ِن لعك  نلنع ن علنعُذلعجّل لاٚ يلفك ْىل ٚللفجٚ عْلنع فِٚل  ٚعلعو ٚىل ف٠لها لابللٗلي٠ّلنعرل

ِنيلف٠ٚلفٗٚ هِل ِ وولنع فِلَ  ٚعلنعاٚ ْلعئل  ٚ ٞلعقو ٚ ل لَٚف لغَٚىلفٗ ٚ ِهل  ٖل ٞله لفك ٠لعو عقر

ِٔلنع ٚٚ وف ٠ ِ و٠ل  ٚٚ  وللنعلوٚٚ ول ٚٚعلنعليِٚٚلنعففقٚٚ كعلنعثٚٚ اعكل عُٚٚعٝللٚٚ عقٚٚإلهُٚٚللنألفٚٚ ك٠لف٠ٚٚلرٚٚ 

ِوو٠  ٚ ل قو ٚىلنع فِٚلهٚعلنع ٚ هلنع لوَٚلإل  ٚ ع ٟلعقولكل اَف  لعقإلو  وِلف  ف ىلجُهللوٚإلنع ٚ 

ِ هلف٠لهف ٟلنعلو و ِنل لنعاف ّو كل نع   فك ا يلعبلجوفٚ ٘لل ٞلألا ٟل جَ نليو  يلف  ف ىلنعجف ٞكل نع

لفلََٚل ٚٞلك اٚىلول َٚل ٚعليذلفكٚ ٠ل  ٚعلكٚٞل   أليَ   ل نع فِل نعو ٚقو لفل ٟٚكل عٟٚلول َٚل ٚعل  ٚى 

ل  ى.ل

ِنهلنأل   ٚٚو كل اللوكٚٚ ِكٚٚ ٠لفجقْٚٚلنعّرٚٚ ِكاٚٚ ٠لف٠ٚٚلي ِهل نعغاٚٚ  ل  فٚٚ ل ّٖٚٚ فا ٚٚ للَلو قٚٚ  يفٚٚ لنع

ِ ّو لفا  عٌ ل ّ ىلنألع نَل غاىلنع و ٠ل وقٝلع َولع لُع ِىلنعككْ  فجقْلف٠لفج عْلنع فِل إُنليَو

ِىل ٚعل ِنيلُنل وف  لك  ذلَ  ِلٟل نلَل  عف  و  لوَك ِنهل نعغا  لو يف ٠ل عل ِ ّو كل  عر ِولنعف  ف٠لنعل  

ِنهكل لايِٚٚٚلنعف  ٚٚٚو إلو ّل ِهٚٚٚ ٛلنعلْٚٚٚلل نالاو ٚٚٚ ل لعَٚٚٚلعاَٚٚٚلنع ٚٚٚ فعلل عٚٚٚ لف٠ٚٚٚلنعلو وٚٚٚفجقْٚٚٚلنعرٚٚٚ  نك

ِ و٠ل ٚٚعلل جٚٚ  للعٚٚإلنعف  ٚٚو إل ِ ٚٚ ٜكل هُٚٚنلفٚٚ لجلٚٚٞلنعرٚٚ  ِولعقٚٚإلفل َثٚٚ لنعاَٚٚف  ل نع  وجلقٚٚلليكثِٚٚل َٚٚ

ِهفٚٚ كل عو ٚٚ عٛل ٚٚل َو ٟل  عج كل  ُٚٚنلن ٠ٚٚللجٚٚ لنعلفٚٚ ذل(1) ٚٚ ل ن ٚٚوفو ع ٟل  ٚٚ قعورٚٚ علل ن ٚٚ ٟلنعف

ِن ع  ِٛل ٚل لنعر ل علفغ٠لفقوألول لللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ 

  ن اااااااااااا  الش ااااااااااااراطك و ااااااااااااقوا مدامااااااااااااة  
  

 أ اااااااااااااا   مااااااااااااااق مااااااااااااااود َ  األحطااااااااااااااَ َ  
  

  ااااااااكرت فااااااااك الحااااااااَليق فااااااااك الشاااااااارا َ   شاااااااااااارطتهَ  نااااااااااااد  اااااااااااامَه عااااااااااااوتف

                                                 

ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞكلعور  ال َقك فك خمريَت النوا كواِٗ:لنعاور كليلبلٟلع َلنع بلٟكلل(1) كل
 .لل87-86كل2012

.98كلالديواقل(2)  .ل نعرِٖلنعث اعل علنع وىلنعث اعلفك ِ 
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ِهل ّقفٚٚ لكٚٚ ٠ل ّٖٚٚ َّلي٠لاولَٚٚيلع٠ٚٚليَ نىلنعق ٚٚ ل نع ِٜل ٚٚ هلنعغاٚٚ  ل نعف  ٚٚو  لالل ٚٚ  عاَٚٚف لاٖٚٚ

ِنهلال ُّولنعرٚٚٚ ِنيل ٚٚٚعلفجٚٚٚ عْلنعق ٚٚٚ كلك اٚٚٚىلعٚٚٚ نع ّٚٚٚف ٘كل هكُٚٚٚنلٗ ِٚٚٚل  كوفٚٚٚ ٞللوكوفٚٚٚٞللاللنعغاٚٚٚ  لفاورٚٚٚ

ٚٚٚٝلنعليِٚٚٚكل  اورِٚٚٚل ٚٚٚو٠ل ِول ٚٚٚعلُع ِنيل رٚٚٚ  ل علقّٚٚٚللف٠ٚٚٚليكثِٚٚٚلنألَ نىلنعف  ٚٚٚو ّو لناورٚٚٚ  َٚٚٚهٟلنعلَٚٚٚ  عا

ِن كل  ٚٚٚٚعلُعٚٚٚٚٝل ٚٚٚٚ ٞوٚٚٚٚنعفغا لي ٚٚٚٚ ل كِٚٚٚٚلو٠كل يعجٚٚٚٚهل  عل اٚٚٚٚ لنعّ ٚٚٚٚ فل ٠كل وغّاٚٚٚٚإل ٚٚٚٚلل  يٚٚٚٚ ل للنعرٚٚٚٚل

َيل َّف فواعلويٛلعّ ن لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:(1)ننع

اااااااااا ولك فااااااااااك م ااااااااااق    م  اااااااااار    يااااااااااَ  ا
 

اااااااااااااااافرا  ااااااااااااااااَ  ا  حاااااااااااااااارن  األوتااااااااااااااااَر لم 
 

  َ  كاااااااااا  يهاااااااااا   الع اااااااااا  منااااااااااف  رطاااااااااا
 

  نااااااااااااااادمَ ت ااااااااااااااام  مناااااااااااااااف وتااااااااااااااارا 
 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)عّ نَل   ٞلر عِلع ِل علفغ٠ ل

 األناااااااااااااَ  طشااااااااااااادوا وطعاااااااااااااودا فاااااااااااااتق
 

 تجمعااااااااااااات الفىاااااااااااااَ   فياااااااااااااف شاااااااااااااَد   
 

 حتاااااااااااااا  كااااااااااااااغق  ل ااااااااااااااَنف طيمينااااااااااااااف
 

 وكاااااااااااغق  ماااااااااااَ طيميناااااااااااف فاااااااااااك فياااااااااااف 
 

ِ نليَ ن ِىلفا  لنع  ا ٠ل   ٞلن ٠لكف لُك لي  لللللللللللللللللللللل:ل(3)ر وَى 

  ن ااااااااا   مااااااااا  القاااااااااَنوق حت ااااااااا   ااااااااادا
 

 مااااااااق  اااااااار   يهتاااااااا     اااااااا  الجماااااااايس 
 

 فحناااااااااااااااااات األرواح مااااااااااااااااااق شاااااااااااااااااادوا 
 

 إلااااااااااا  أنااااااااااايس  يَلاااااااااااف ماااااااااااق أنااااااااااايس 
 

ِهلعقإلنعكفاج :ل   ٞل ِو لو  للللللللللللللل(4)ن ٠للجِلنعل  بلاعل علج 

   لااااااااك مااااااااَ طَلهااااااااَ  جاااااااارت  وكاااااااا  ماااااااار  
 

 منهااااااَ الر ىاااااا  فااااااك  ااااااَل  األ عااااااَرَ  
 

ااااااااادات  طكمنجاااااااااة  وفىااااااااايت منهاااااااااَ إ  شا
 

 َرنتاااااااااامااااااااااَ طاااااااااايق  ااااااااااَل  ن مااااااااااة أو  
 

                                                 

ِوكلل(1) ِنلا كل   ل.ل178كل2007ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞكللأطو طكر الدمَمينك شَ را  ونَقدا ،نع 
ّ 199كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(2) ل.لَ ٠لع
 .202كللنف ف (3)
 .128كلالديواقل(4)
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للللللللللللل:ل(1) وَع لنعا نجعل قوقلللعإل ف ٘لكفاج لن و  نللي و  كلو ٞ 

 خميمااااااااااااااااااااااك وطااااااااااااااااااااااَدر انهااااااااااااااااااااااَ
 فمااااااااااااااااايس ماااااااااااااااااق عاااااااااااااااااد  مناااااااااااااااااَ 

 

 إلاااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااامَه كمنجااااااااااااااااااااااَ 
 اح  ناااااااااااااااااااااَ كماااااااااااااااااااااق جاااااااااااااااااااااَر و 

 

ّو٠ل ع ٚٚوكٟلا عٚٚ يلع ِٚٚلف٠ٚٚلنيالىلنعف  ٚٚو و لنعوٚٚعلك اٚٚىلو ٚٚو َٟل ٚٚعلفجٚٚ عْل وُٚٚكِلن ٠ٚٚلنعٚٚ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)نعق  كليالل هعلنعٖ ق  ا كلو ٞ 

 منقرناااااااااااااَ طَل طمخَناااااااااااااة قاااااااااااااد  ااااااااااااادا
 

 طهاااااااَ والح اااااااق ينهااااااا  وياااااااغمرر  الطفااااااا 
 

اااااااَ رأ   قماااااااك  مااااااا   عاااااااق قاااااااد ا   ولم 
 

  ااااااااادا  اااااااااَ را  أىاااااااااح   مياااااااااف ينقااااااااار 
 

ِن ل ِلقٚٚ ٠للكفٚٚ ل يٚٚٛلنعرٚٚل ليثِٚٚليٚٚ ىلنعفغاٚٚعلل ٚٚعلفكا اٚٚ ىلياف ٚٚ ٟل  يٚٚ وللواو قٚٚ ٠ل و

ِ  ف ل عل ٚ عو ٟل  ٖك ألاٚللوكٚ ٠ل لُ  ٚ ليٚ ولل جفٚ ٞليعف ٗٚلل َٚل  ٖٚهللعإلع عٟلع ِلفل عفللف

ِ لعل لل نعل قعل و ٟكنعج اهلنع ّو٠لع وكٟن ف٠لُعٝل ٞ  ل:(3) ٠لنع

وح  طاااااااااااااااااااااااادي  ح ااااااااااااااااااااااااق جميااااااااااااااااااااااااا      أفاااااااااااااااااااااااادن م ااااااااااااااااااااااااق   طااااااااااااااااااااااااَلر 
 

 فيهااااااااااااااااااااااااَ تحااااااااااااااااااااااااَر العقااااااااااااااااااااااااو      قاااااااااااااااااد حاااااااااااااااااَ  فياااااااااااااااااف ىاااااااااااااااااروطَ  
 

 فَلخعاااااااااااااااااااااار منااااااااااااااااااااااف خفياااااااااااااااااااااا  
 

 والااااااااااااااااااااااااار د  مناااااااااااااااااااااااااف  قيااااااااااااااااااااااااا  
 

ِنىلنعاف ٚٚو ل ِ ٚٚ ٠ليكثِٚٚلف٠ٚكل  هٚٚٞلنعغاٚ  لهٟٚٚل ولَٚلنعغاٚٚ  لف٠ٚٚليكثِٚلنعفٚٚكث ِ ٚٚ ٠للول كوٚٚٛلوٖ

ِلنع ٚٚٚ فع ِل ٠ل ٚٚٚعلكل وٚٚٚكث  ٚٚٚوفوعلجفوٚٚٚعلجق ٚٚٚ وللول ٚٚٚعلكل فغاٚٚٚعلن ٠ٚٚٚللجٚٚٚ لنعلفٚٚٚ ذيل  و ٚٚٚلل فرٚٚٚ ع

                                                 

 .203كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(1)
 .199كلنف فل(2)
 .لل194كللحمطة الكميتنعا نجعكلل(3)
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ِ ٠ل ِ  للِل  رل نعل   ِ ي لي لفٖ ِ وٚلكلل   وثا ول اللو ف ٟلل٠لك اىلف ِلل     لو وٟل وفٚو٠ل  رٚل 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)و ٞ 

 ك  اااااااااامَه الماااااااااارقَ  الم اااااااااار َ إ فاااااااااا    المااااااااااااااااااااار   مفتاااااااااااااااااااااوق طغشاااااااااااااااااااااعَرا
 

 إإ  أنااااااااااَ فااااااااااك الشااااااااااعر ماااااااااا  دق تااااااااااك
 

 ماااااااااااق قاااااااااااو  أطاااااااااااك ال يااااااااااا َ أ فاااااااااااتق  
  

ِ ٟٚل ِوكل و ِ و ٚ كل  وككَلن ٠لنعي لهكلياللف نكهلعقل ٚ  ِوع لٚ ل اوٚ لعفغاوٚ  للُ ٌٚ ل ل ل  وٚ

ِ  ٠لف٠ٚٚلليغ او ٚٚ  ٚٚعلن ووٚٚ ِل ِنهكل ورٚٚ ِ نَلفجقْٚٚلنعق ٚٚ ل نعرٚٚ ّ جٚٚ يلكٚٚٞل ل ٚٚهللوَٚٚو  عٚٚ ِ  يلي لفف يٚٚ

ِهكل ٚٚٞل وجلق ٟٚٚلو ٚٚ ل ٠لفل ٚٚ ل ٚٚعلعٚٚ نعٟلاللفوالل جوٚٚلك ِهٟلهٚٚعل يٚٚ و  لنعجفوٚٚٞلنعفٖٚٚ  هوٚٚ ل و  ٚٚ

ِهٟكلو ٞ ٚلل2 ف٠لنع و ٞل نعلهل نعّ ل َو ِهٟل  عل ا  لالل ك   ىل ف للللللللللللل:(3) و ك

  ن ااااااات فغ نااااااات  اااااااق كاااااااؤوس ال  ااااااا 
  

 طَل ااااااااكر مااااااااق لاااااااا  ات تماااااااا  المحااااااااوق   
 

 هَناااااااااااااااااااك عاااااااااااااااااااوت  ما فقمااااااااااااااااااات  إ   ي  
 

 ا الحماااااااق تاااااااروح  الااااااا  قوق  فاااااااك م ااااااا    
 

َّليلَٚٚٚل و ٚٚٚفّل َِكلعاَٚٚٚف ليٚٚٚ ِنيلف٠ٚٚٚل يٚٚٚوَول رٚٚٚ ِل ٠ٚٚٚل ٚٚٚ ِو لرٖٚٚٚ ِاٚٚٚ ٔلي و وٚٚٚللنعرٚٚٚل ٠لن ٠ٚٚٚل 

اقفألفَىلنعف  عغ ل عل  عللعاَف لويٛلل عللوك َلوف ىلف٠لجف لل ولو ٠لنعفغاو٠لع٠لفجق  ٟل ل

ِنللوإلع لافخل عل لٕلنأللو ٠كل لكوَٚ ونع ٚواَل ٚعل نل لرٜلهُنلنعفغاعل ولقٜل ٚلل يل ٚلل  ٚٞلي٠لوٚ

ل ر ِل لرٜلنأل٠ُل  ٞلنعلو٠ليلو ا يكلو ٞ لعقإ للللللللللللللللللللللللل:ل(4)ُعٝل ٞ 

 فاااااااااااااااااااَا راحا يقتمناااااااااااااااااااَ مشاااااااااااااااااااط   طج
 

 فااااااااااااا ق تاااااااااااااداركنَ طاااااااااااااَلنفخ أحيَناااااااااااااَ 
 

                                                 

ل.101كلالديواقل(1)
ِ  ع لف ج ووِكلج فل عور  ال َقك فك خمريَت النوا كواِٗ:لنعاورلكليلبلٟكلل(2)  .175كل2013نع قوٞللكل

 .ل197كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(3)
ّ ععكلل(4)  .ل234كلم َل  الطدورنعغ
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   رؤيتاااااااااااافيااااااااااااط وياااااااااااات  تشااااااااااااطيطف ق  
  

 (1)واأل ق تعشااااااااق  قطاااااااا  العاااااااايق أحيَنااااااااَ 
 

ِىلويٚٛليثِٚلنعفغاٚعل وٚل   يٚ ولل َٚلورٚولٞلاٚ ِلنعلّٚهل نعلرٜٚكللككف ليالل ٚعل يٚوَو لي ٚ
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ 

  م قت اااااااااااااااااااااف مشاااااااااااااااااااااططَ  م هفهفاااااااااااااااااااااَ
 

 أخىااااااااا  فاااااااااك حط ااااااااااك لاااااااااف فيشاااااااااامخ 
 

اااااااااا  فَ طَ أق تشاااااااااا   مااااااااااق تشااااااااااطي   روا إ   
 

 ناااااااااااَر  الجاااااااااااو  أماااااااااااَ تاااااااااااراا يااااااااااانفخ   
 

ِيَلعبل لنعَو٠لنع نَع ِىلوٗ ِل و  ل ويٛلل علل علعوق  لف٠ليجفٞلعوٚ ععلعلي ِل و ولي 

ل:(3)نعلفِلو جو  لنعي ىلنعجفوٞلنعلُهلنعُذلواٖقٜل  عغا  لولىلو ثوِلنع فِكلو ٞ 

 وليمااااااااااااااااااة  مااااااااااااااااااَ لهااااااااااااااااااَ نظياااااااااااااااااار 
 

   فااااااااك ال ياااااااا  لااااااااو  ااااااااَ فت ط ااااااااولك 

 أ ااااااااااااااار  ماااااااااااااااق نوطاااااااااااااااَة الخمياااااااااااااااَ      كااااااااااااااا  نوطاااااااااااااااة  لمفعااااااااااااااايا فيهاااااااااااااااَ
 

َّف فواعل ٚٚعلفق ِنٌلعقٚٚإلف٠ٚٚل ووغاٚٚإلي ٚٚ ل كِٚٚلنعٚٚ لنأل ٚٚ ولٚٚ  لوَٜٚٚل ٚٚ عكٛل  َٚٚ و  لنعكٚٚٛلوٖٚٚٛ 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4)ول ِلفجق   كلو ٞ 

 لقااااااااااااااااد دق اااااااااااااااات طكعطيهااااااااااااااااَ فتااااااااااااااااَ   
 

   عاااااااافت فااااااااك فينااااااااَ خ  قهااااااااَ ورق اااااااات 

 فغفاااااااااااااااااااااااديهَ م نياااااااااااااااااااااااة  رأيناااااااااااااااااااااااَ
  

م اااااااااات    دق اااااااااات حاااااااااايقطهااااااااااَ األفااااااااااراح حا
  

ِن ليي ل كِلنعرل ِهكل ك اىل فث  ٚ لل نويلُ  نعيٚ ىليغاو ٟلع٠لي ىلنعفغاعل علفجقْلنعر

ِهلع ٟٚٚل ٚٚعلهُٚٚللنعفجٚٚ عْ ِ ن  يٚٚف نللنعفٖٚٚ ِهٟلعلفٚٚ وٟلل يكثٚٚ ّجٚٚ نليٚٚ  ف٠ٚٚلُكِٚٚليٚٚ ىلنعلفٚٚ ٟكل ف

ِلل  ٚل َوللف٠ٚل ٚبلٞللٗ ٚ ِلنعلفٚ وٟل  ِ ِهٟل ف ِلنعَو٠ل ٠لفك اْلول ِٚلع٠ٚل ٚ   ل  و  ٟل فر ع

                                                 

ليُاعلع لٕلنعلعلع ر  لللل نأل٠ُلولرٜل  ٞلنعلو٠ليلو ا كلل(1) َِ:لو ل ٟ   .ل135كلالديواق وىل ر ِل ٠ل 
 .ل197كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(2)
ّ ععكلل(3)  .ل1/234لم َل  الطدورنعغ
ِوكلنع ل(4) ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞكلأطو طكر الدمَمينك، شَ را  ونَقدا  ِنلا كل    .ل74كل2007كل
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ِلٚٚٚ يل ّن ٚٚٚلوَول  ِكٚٚٚ ِ  ٚٚٚ  ل يَٚٚٚ ه للعقٚٚٚإليٚٚٚ و  لنعُٚٚٚذل ف ِن يٚٚٚ يل ٚٚٚعل رٚٚٚ  للنعغاٚٚٚ  كل  َٚٚٚىلفغاوٚٚٚ ل

ِهكلو ٞ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)عقر

 وكااااااااا  شااااااااادتنَ حمَماااااااااَت األرا   مااااااااا  
 

 م نااااا  و ناااااَ  فياااااَ لاااااف ماااااقأ عاااااَنهَ  
 

 ورق  ت ن اااااااااات طجن ااااااااااَت  رقاااااااااايقا  ماااااااااا  
 

    ياااااااااااادانهَ فغرتنااااااااااااَ رقاااااااااااا   يفااااااااااااَ َ  
 ورقاااااَ  فاااااك األفناااااََق عاااااَدحة   ماااااق كااااا   

 
 طاااااااايق الحاااااااادا ق فااااااااك فيحااااااااَ ا   اااااااارا َ  

 
ِن ل يف ٟل ِ ٖلنعرل ِوٚ ٕل نألرٚج ِل نألغيٚ ٠كل ن ٚو َف نل ٚعلنعف   ٚٞللنعلف وٟ   ُٚكِلنع

ِولف  ِ ِل لنعف  ِوَل نعو  وأكلنألعف ٗلنعوعلول ِلع٠ليل  و  ٟلنعف ِيىلثٞ لنعغا   كل نعوغ   عا نجعل َٚل

ِ   لول ِل ِنفلل ل للنعف فِكلعاَف لن وقإلفٚعلاف ٚلل ٚ ع يلنعلف ٟل علنع ف٠ل بلٞلغا وللع٠لغ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)ف٠لنعّّف٠كلو ٞ 

مااااااَس ال  مااااااَق ط ااااااَ ة    وظافاااااارت  َمااااااق  خ 
  

 فاااااااك روىاااااااة  ح ااااااانت وراقااااااات منظااااااارا 
 

 والااااااااورق قااااااااد  ن اااااااات  ماااااااا   ياااااااادانهَ 
 

َ  فغ رطااااااااااات ال ااااااااااار    ا  المىااااااااااامرالحنااااااااااا
 

ًّ ِذل و٠لي ىلنع و ٠ل ي ىلنعلف وٟكلو ٞ لن ٠لكفوٞل وف للللل:ل(3)نعفاي 

  َ ااااااااااااادات  ورقهاااااااااااااَ فكَنااااااااااااات قيَنااااااااااااا شا  وا
  

وا .    آتيَت  مق لحنهَ طَلع 
 

ِهلنع فِٚٚٚكل وجفٚٚٚعليَِٚٚٚلنعَٚٚٚو٠لني ِذلعفٚٚٚٗلنعو ٚٚٚ وأل نعغاٚٚٚ  ل ٚٚٚعلَع وٚٚٚلللعٚٚٚإلرٚٚٚ َفٚٚٚعلعق فٚٚٚ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(4)و ٞ 

                                                 

 .ل275كلالديواقل(1)
 .ل219كلدرا ة شعر شمس الديق النواجكع َلنع  َذكلل ٠كلل(2)
ّذكلل(3)  .ل2/91كلالكواك  ال َ ر نعغ
عكلجبلٞلنعَو٠كلل(4)  .92كلنظ  العقيَقنع وٖ 
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َو و ااااااار د     اااااااط ا الق مااااااارن  فاااااااك الااااااار 
  

وىااااااااااَة معطااااااااااد   فح ااااااااااطنَ أق فااااااااااك الر 
 

 فَ اااااااااااقنك القهاااااااااااو  حت ااااااااااا  انتشاااااااااااك
 

د  ااااااااااَ يتااااااااااغو   م اااااااااا   عااااااااااق الطااااااااااَق لم 
 

ِنٜلنعرٚجِليف لن ٠للجِلنعل  بلاعل   لو ٚيلنعل نٖٚٛلنإلا ٚ او ل ٚعلفٗٚ هِلنعٖ ولٚ كل   ٚ 

ِلل لللفٚٚٚ وٟلولجٚٚهل غاٚٚٚ  لنع ِِ نع ٚٚٚل هلو َٚٚو  ليفٖٚٚٚ  َّ عج  ٚٚٚللورٚٚٚ للنعٚٚٚ كل ول ِٚٚلنعرٚٚٚ عِلع٠ٚٚٚللّ ٚٚٚلل نك

كل ل ِ    لك للي ىلنيالىلنعف  و و ور  ي نىلنعلف وٟلنعوعلوجق لنعافْ  (1)كلو ٞ    ي لنع
ل: 

رق أوراقهاااااااااااااَ   ن ااااااااااااا   ناااااااااااااَ  الاااااااااااااو 
 

َ  طااااااااااااد ر  ال ااااااااااااحَ      فتق  اااااااااااات  اجطاااااااااااا
 

 هَن  َ عاااااااااااااااااافراقاااااااااااااااااات األطعااااااااااااااااااَر أ
  

طاااااااااااَ    وأ ااااااااااار  األ ااااااااااامَها    وقااااااااااا   الر 
 

لييٚٚٚٚ نىلنيالىلنعف  ٚٚٚو و لنعوٚٚٚٚعلالل لوفٜٚٚٚ  يفٚٚٚ لع ورٚٚٚٚ لنع  ع اوٚٚٚ ل جلقٚٚٚٚىلييٚٚٚ نىلنعٖوِٚٚٚٚ 

ليجفٞلفا  كلو ٞ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)ور    لأل٠ليي نىلنعٖوِ 

 وتنَ ياااااااااااااااااا  طينهااااااااااااااااااَ عااااااااااااااااااََدحَت  
  

ر اااااااااااات  نااااااااااااد ن قهااااااااااااَ األوتااااااااااااَر   خا
 

لف٠لنأللو ٠لي ِهٟل فل او ٟلف٠لفل اعلنع َف  كل ف٠لنألفثق لعقإلُعٝل ن وفَ نل علكثوِ   

ِهل اللنيالىل ِّل و ٚ لنأليٚ نىل هجٚ ل و ٚ ل  فٚ يلاللول ٚ ٠لنعٖٚ ِولعّٚلنعَٚو٠لنعف يٚقعلنعوٚعلي ٚ ي 

نعف  ٚٚو و كل  ٟٚٚلوٚٚ عف ٠ليٚٚ ىلنعلفٚٚ ِلنعُٚٚذلواٚٚ   ٟلف٠ٚٚلاٚٚ ف ٟكل  َٚٚل ٚٚو٠لنعرٚٚ عِلف٠ٚٚل ٚٚبلٞلهُٚٚلل

ِ ٕٚٚل لٕٚٚلنعاٚٚ ْل ٚٚف  ٘لنعغاٚٚ  ل نعف  ٚٚو إل ٚٚعلفج ع ٚٚ ٟكل هٚٚ لو ٚٚف٠ل ووٚٚللنأل وٚٚ ىلكَالعٚٚ لعقٚٚإل

َّٜكلو ٞ  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)نعث اعلف٠لرلِلنعفِ

                                                 

 .ل186كلالديواقل(1)
 .لل35كلفيَ الفى ل(2)
كلعقعليَِلنعَو٠كلل(3) َّٜكل6/81كلأنوار الطي  فك أنواه الطدي ن ٠لفليٟ  كلنع وىلنعث اعلف ف٠لف٠لرلِلنعفِ

 .لل360لكالديواقواِٗ:ل
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َ  إ اااااااااا ق لهاااااااااا    ناَدماااااااااات  قوماااااااااا  وإ  خا
 

 ميااااااااااااااا   إلااااااااااااااا   ااااااااااااااار  وأ اااااااااااااااماَرَ  
  

 ي ااااااااااتيقظوق إلاااااااااا  نهيااااااااااق حمااااااااااَر  
 

 وتناااااااااااااَ   أ يااااااااااااانه   اااااااااااااق األوتاااااااااااااََر  
 

  أوقَت الشر 

ِهل ِن ٚ ٟكلر ِنل ٟل يع ِ   ٟل  ٚعلي ٚ ِهلنع فِل علف وقٛلي   ىللو و ٟل عليو ف ٟل ل نعل

ِنهلنع ِ   ل علفلٟٗٚلنأل  ٚ ىكل ل كٚ ا نلو ٚف ٠لرٚ ليٚ  ٌك  علي   ىلع  هٟكلفف لجلق ٟلو عل ٠ل ر

ِهلنعلرٚٚٚعل لنعغ ٚٚٚن ِهلفاويٚٚٚٛلنعا ٚٚٚ ِل لنع وٚٚٚٞ لعيٚٚٚ ٌ  كل رٚٚٚ ِّو  ل رٚٚٚ ِهلنع ٚٚٚلِل لنعج رٚٚٚ ٜ  ل رٚٚٚ

ِهلٗقف لع ِلن ِهلنعا  ِل  كفقلل لنعّوف ٜ ل ر ل.ل(1)عقوٞل لنعوغقوْ ل ر

ِىل ِنٛللوٚإلكٚ َلُعٚٝلوق ٚو ٟلع٠ٚليعفٚ ع ٟل وجلق ٟٚل ٚك  ِهلنعا ْلنع فِللعإللَٚلنإل ٚ  ر

ّوَٚٚٚل جا وٚٚٚلل ِهلنع فِٚٚٚلوَٚٚٚ ع لنعج ٟٚٚٚل و ِنكٚٚٚ يكل رٚٚٚ ٖٚٚٚ نٞلوٚٚٚ ف ٟكلاللوجَٚٚٚ ٠لعفٚٚٚبليل اللو ٚٚٚوٖول ٠لل

ِن ٚلل ٚ  ا كل وفٚوٕل ٚعليع ٚ وللارٚ ٖ ِنيل يٖ ِن ّنوَٚوكل وك ٚهلنعل ٚٞلارٚ ٖ يلنلف  يل ناول رٚ يل لو ّوٚ ل

ِ ِيل ََِلل ج اٚلل وجَٚل ٚعلاف ٚللرٚج ع لن   ل   ٚلل وٚ  ّٞ ّه ل نعك ِٚل نع ٚوبل ل وٚ ِه ل ٚ ع كل ورلِلفل  

ّناٚٚلل هف فٚٚل ِنيل و ٚٚكىليل ِيول وك ٚٚ للوفٚٚ كاليل ن و رٚٚ  كِٚٚليهٚٚٞلنألَهلياٚٚللالل  ٚٚوق لعق ٚٚكِل(2) جٚٚ كلُ 

ِولف٠لك ٠لفووف يلعقإللعفل  وق ل فّو لا  ل ل هعل فعلُعٝل  ىل  َن٠لنع ف ٟكل   ع نل  ولل ل.(3)  

ّفٚ ٠لكقفٚ ل ِن لنعليِلنعففق كعلنع فِل علكٚٞل  ٚىل كٚٞل ِهلرل   ا  لعقإلف لو َٟل  َلر

ِوٚٛلنعُٚذلنعوٚ َل ِ  ه ل ٚعل يٚٞلنع  لف وقفٚ كل رٚ ِ  نلنع فِٚل ٚعل يٚٞ  ِيٚ كل  َٚلرٚ  الىلع ٟلنعف

ِن ل عللَوث ٟلعالل الولل فيٞلنع ّو٠ٚلنعرل ِن ٚلل  ٚ ٖ   كل  عرٚ عِل ِنِلي  ِوللعٚإلنيٚف ُّههل عللر 

                                                 

ِ ىكلالخمر فك الحيَ  الجَ مية وفك الشعر الجَ مكلوَِكل  َو كلل(1) ِوكو كل و ِ  ع لف ج ووِكلنعج فل لنألف كل
 لل.71كل1986

 .19كلحمطة الكميتواِٗ:لنعا نجعكلل(2)
ِ قعكل    لنعَو٠ل(3)  .337كل، الت كر  الفخريةواِٗ:لنإل
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ِول ِ ٟٚل  عكقفٚ ىليٚ  ِوولكل  َل ِ ٟلع لولل  ألع ن٠ل وافخل علهُللنألع ن٠لف٠لر ع ِنٖلو نعَو٠ل ٠لنع 

ِولنإلا ٚٚ ٠لنعُٚٚذلوٚٚا ٖل ِن لعقٚٚإلنع فِٚٚليٚٚ  ِنٜلنعيٚٚف لنأل  ِكٚٚ كل   ٚٚول ِلع ٚٚ ٖ  ِول نعل ففلفٚٚ ل  إلثٚٚ 

ُّههكلو ٞ  ِ   يل  ع للللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)ع

نااااااااااااااَ الخرياااااااااااااا  نااااااااااااااديمك فقاااااااااااااا  َ   ا اااااااااااااا       أتَا يااااااااااااااَح  يشاااااااااااااا    ن جاااااااااااااادد الر 

 إ ا مااااااااااااَ جمونااااااااااااَ  ااااااااااااروس ال اااااااااااا 
 

  ماااااااااااا  ال عااااااااااااق نق هااااااااااااَ طَلاااااااااااا      
 

ّنًلنألعٚ ن٠كل علٚٞلل لع ِكل  َلنعوفَل علهُنلنعفرٚ َلعقٚإلنفوٚ  وا قا لر عِلع ِللعإلفر َ 

لنعقٚٚ ٠لعقول وِٚٚلع٠ٚٚلُعٚٝلنلَٚٚيلنافلٚٚ اليلعَٚٚىلنعفوق ٚٚعلوّل ِذكل هٚٚ لوٖٚٚ٘  وَٚلف٠ٚٚلو ن  ٚٚللفٚٚعلنعٚٚألنعرٚل

ِذلُنل وفٚ لفلا ّوٚ ل جف عوٚ لاللوكوفٚٞ ِكىل نألل  وْكل وي ألُكِلنعقٚ ٠ل ٚعلنع وٚىلنعرٚل نعٚأللنع

ًّللو رإيو ٝلنعَفر علو  ٖهلفل   لليالل ٠للالل   كل لقعل ِوٛل ٚ َٟل وفٚ  ِللأل٠لُههلنع  ف٠ل  

ِولنعف ٚٚٚعل ِ   ل ٚٚٚعلهُٚٚٚنلنعفيٚٚٚٞكل عٚٚٚ ٠لن ٚٚٚو٠لعٚٚٚ ٠لنع فٚٚٚ ِكولل ٚٚٚعلرٚٚٚ ِوٚٚٚٛلنعُٚٚٚه عكل وَٚٚٚع ٠لعفرٚٚٚ  ع 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)و ٞ 

 إ تخاااااااااااا  يااااااااااااَ محطااااااااااااو   فااااااااااااَقتك
 

   فعاااااااااااااااق قريااااااااااااااا    ا طاااااااااااااااك ياااااااااااااااغتك 
 فَ  ااااااااااااااااا  لفىااااااااااااااااايَت  ا طاااااااااااااااااَل  

 

 وا اااااااااااااااااااتجمهَ فاااااااااااااااااااك الااااااااااااااااااا   طيََت  
 

ِ وعل   كلعُٚعٝلكٚ ا نلو ثٚ ٠لنعجفٚ ٞليف ل يٞلنع ِللف٠لنعفيٞ  ِ للعقإلغو ِن ل عث َليل للنعرل

ِ ٚ ٠لل ن ٚ ٟ ِهٟل لوٚيلو ِ ٚف ٠ليٚ  ل علكٞلف لكٚ ٠لولٚوٖل  ٟٚلف٠ٚلنعفٗٚ هِلنعٖ ولوٚ كل كٚ ا نلو

ِو لنعففو اٚٚ ل  لنعوٚٚعلويٚٚوألنع يٚٚ ِ ٚٚ ٠لعُنا ٟٚٚلنعفولٖرٚٚ للعٚٚإلييٚٚ نىلنعٖوِٚٚ    ٚٚوجبل لنألعٚٚ ن٠كل و

                                                 

ِذكلي  لنع    كلل(1)  .ل218كلن  ة األنَ نع َ
 .219كللنف فل(2)
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ّهٚٚٚ ِلنعوٚٚٚعلوف ثٚٚٚٞل  عل ا ٚٚٚ لنعلُ ٚٚٚ كليكثِٚٚٚلففٚٚٚ ِ ٚٚٚ ٠لياٚٚٚ   ٟل ل ٜٚٚٚلنأل كلكفٚٚٚ لكٚٚٚ ا نلو ِ  ٚٚٚ لنعلَٚٚٚ   لوٖ

ل.ل(1)نعف ٝ

ِللفا  ٚ  لعَٚع ولنأليٚل هلعقوفوٚعل ِي نل ٚعلل ٚ  ِن ل  ِ وٚعل ٚعل وٚ ٞلنعرٚل لنع  ولََىليِٚ 

لي  ل كِلنعَف فواع لكلو ٞ   َِ للل:ل(3)ف رو يل وولل  َوعلنالكوف  ل(2) جف علل نروف ٟل 

َ   ا  ا  يقااااااااااااااو   معااااااااااااااَحطك والاااااااااااااارو
 

اااااااااار  طياااااااااا  ط ااااااااااَ   ا    وقااااااااااد ط اااااااااا  الر 
 

َو المفااااااااااااد     تعااااااااااااَ  نطااااااااااااَكر الاااااااااااار 
 

 وقاااااااااااا  ن ااااااااااااع  إلاااااااااااا  ورد  ون اااااااااااارن 
 

ِهلنع فِٚل ويٚفلل  ع وٚ ٟل ِيٚ ل َٚ ٟلنعِّ وٚعلَنعوٚ يللعٚإلرٚ يف لن ٠ٚلفقوٚٝلنعلفٚ ذل و وٚأل 

ِٕكلو ٞ  لنأل للللللللللللللللللللللللل:ل(4)نعوعلاي ىللقو  لنع اَ و لنعجفوق ل ٜ 

ياااااااََ وا اااااااقنك طاااااااَكر إلااااااا     اااااااَر الر 
 

 كاااااااااغس ال ااااااااا  والااااااااار اح روح األنفاااااااااس 
 

طيااااااا  خيَماااااااف  أو ماااااااَ تااااااار  نعااااااا ا الر 
 

ََ فاااوقا م اااَر   ماااق  اااندَس   و  فاااك الااار 
 

ِول ٚٚعليج ٚٚ َهٟكل  َٚٚل ِن ِ  نلنع فِٚٚلالعو ٚٚ َهٟليا ٚٚ لو لٚٚيلنعَٚٚ ع ل نعلٚٚ   ٚٚعل يٚٚٞلنعرٚٚو  لرٚٚ

ِه لع ٠لَن ٠ٚٚل ٚٚ للرٚٚ ٚٚ لٖٚٚ وبلي ّفاي ِك ٚٚ لعٟٚٚلوو ٚٚ ٠لج ٚٚفلل ٚٚعلنعرٚٚو  كل عنع فِٚٚل  ٚٚ لج ٚٚفللعقٚٚإلفٚٚ لو

َِلول للللل:(5)كلو ٞ ف ف لك اىلرَول لفللألاللنعو َلعقإلنع فِل علوَ و لاف للفٞلنع 

 ت  اااااااااااااااااااخننك إ ا طااااااااااااااااااااراد الشاااااااااااااااااااتَ     فكَناااااااااااات  اااااااااااا فتك  من ااااااااااااَشاااااااااااارطت  
   

 ومنااااااااا  تركتهاااااااااَ لااااااااا  يقاااااااااوا ج ااااااااامك 
 

  مااااااااا  طااااااااارد  ولاااااااااو ىاااااااااع  الشاااااااااتَ  
 

                                                 

 .206كلشعر ال طيعة فك األد  العرطكواِٗ:لا  ٞكل وَكلل(1)
ِوكلل(2) ِنلا كل   ِ  ع لف ج ووِكلج فل لنع قوٞكلدا  أطو طكر الدمَمينك، شَ را  ونَقنع   .107كل2007كل
 .97كلكتَ  الشفَ  فك طدي  اإكتفَ نالكوف  :للُٛلنع   و لعَالع لنع وىلعقو  كلواِٗ:لنعا نجعكلل(3)
ِذكلي  لنع    كلل(4)  .143كلن  ة األنَ نع َ
 لل.52كلن  ة النفوس ومىح  العطوسنع غر   ذكلن ٠ل َ  ٠كلل(5)
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ِهلنعرو  كل    ِهلألاٚللل ول ِلن ٠لفك اْلع٠للّ للعر وَع ليَٚو للي٠لوغوٚاٟلرٚو  لل  عرٚ

كلو ٞ   ِِ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1) و ووللي   هلنع 

 وا ااااااااااااااااااااان  شاااااااااااااااااااااتَ   واشااااااااااااااااااااار 
 

 فقاااااااااااااااااااااااااد أتتااااااااااااااااااااااااا  ال اااااااااااااااااااااااااعود 
  

ِهل  ٚ ولوٚ ٟل ِغٚهلي٠لورٚ ِنهوٟلل٠لكٚ ٠لو ِه ٠لنع ٚ ع اعل  ٚ لو ٚ ٞلاَٚوف يلعٚللوَٚعإلل ٚ يف لنع 

َِل  بلٟكلو ٞ نعثبلث  لهعلل ِن لك عا ِلورولٞل عكا  ل علنعرو  ل  للللللللللل:ل(2)ف

  ااااااااااا  لااااااااااا ا إطااااااااااارا ي  فاااااااااااك قهاااااااااااو   
 

  َ ياااااااااااااااو  ال    اااااااااااااااَ إليااااااااااااااا   ها م  رَ اااااااااااااااأ   
 

 حماااااااااااااااااااااارا  كَلن ااااااااااااااااااااااَر ولكن هااااااااااااااااااااااَ
 

 فااااااااااك الطاااااااااارد طاااااااااارد  و اااااااااا    مياااااااااا    
 

ِهٟ عٟل لفلواٚ لي ليوٚ ٟلفلواٚ ل ٚٞلف لو َٟلعلولي ِ   ل عل يٚ ٞ  ل  ٚعلكٚٞر ِ  ه لكٚٞلوٟٚ  لرٚ

للعٚٚإلي٠لنأل  ٚ ىكل كق ِنهكل ولو ٚ ٠لنعكٚكْ  لف وَٚولنعرٚٚ ِيٚ لكٚ ا نلوولق ٚٚ ٠للٚٞ  فٚ ل ٚالىلع ٟٚٚلنعف

ِٜل ِ   للعإلي٠لوٚ َّ٘لنعّاٚ ْل ورٚ ِ   لعوبليكل وٖوٞل علر ِك   ٟكل  ل  ٟلر ِعر لنع كِل عل وَّهل

لنع نَعع لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3)نعي  ٌلفلقا يل فِلنعقوٞكلو ٞ 

 خمااااااااااااات مجم ااااااااااااانَ  ااااااااااااامَ  وليااااااااااااا   
 

 وعاااااااااااحطك كَل رياااااااااااَ فاااااااااااك اجتماااااااااااَه 
 

 فطاااااااَت ال ااااااار  ير اااااااا  الطااااااادر ماااااااانه  
 

 4إلااااااااااااا  أق حااااااااااااا  من لاااااااااااااة الااااااااااااا راه 
 

                                                 

 .21كلالديواقل(1)
ِه ٠لنعَو٠كلل(2)  .2/18كل نواق ال  مَقنع   ععكل 
 .لل216كلحمطة الكميتنعا نجعكلل(3)
ِن٘لنأل َليلَهف له لي ٖعلال راه(لل4) ّٞلنعيوٛليرَه للِينكل هف لاجف ٠لو يف ٠لوٖقٜلعقو ف لُ :له ل  فْلفا 

ِٟل ف  ذل لَلنعرفْل نع ف ِن علج ِهف لعفل اي ك ه ل ل علنع ف  لعوبلكل يكث كلنعاجٟ  ِو.واِٗ:لن ٠لفاِٗ  ّه ِل ك كهل
ِ٘(.ل َق العر   كلف َول)ُ
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ِهللوٚٚٚإل ِنهلنعوٚٚٚعلو  ٚٚٚو  ل  عقوٚٚٚٞلورٚٚٚ ِىلي٠لي  ٚٚٚٞلي  ٚٚٚ ىلنعرٚٚٚ ٚٚٚ ِنهوٟل و ٚٚٚ يفٚٚٚ لجٚٚٚ  ِل ٠ٚٚٚلل 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)نعي  ٌل بلل  َلي للعف  كلو ٞ 

 مَ في ااااااااكر   رفااااااااف دا يرنااااااااو إلاااااااا  الن اااااااا
 

َ  فااااااااااااا   اااااااااااااهد  وإ إ فاااااااااااااَ       نجااااااااااااا
 

ِن   ٠لفجقْلنع فِل ك اٚىلفج ع ٚ  لو ٚوفِلف٠ٚلنعيٚ  ٌللوٚإل ّنٌلو  عف لك اىلنعو قو ل نعف

لنعا نجع لللللللللللللللللللللللللللل:ل(2)نعقوٞلَ ٠لي٠لورلِلنعر عِل  ع  ىكلو ٞ 

َ  لعطنااااااااااااااااااَ  لااااااااااااااااااا   أنااااااااااااااااااس يوماااااااااااااااااا
 

 والكاااااااااااااااااااااغس  ت مااااااااااااااااااااا  الناااااااااااااااااااااَرو  
 

 والشاااااااااااااااااااااامس تاااااااااااااااااااااادنو نهااااااااااااااااااااااَرا  
 

 والطااااااااااااااااااااااااادر يعماااااااااااااااااااااااااوا  لااااااااااااااااااااااااااي  
 

ِي هٚ ل ٚعلك  ٚ و  ل  ٚىلنعٗٚبلٟل  ٚ ع نل ِ و٠كل لوافٚ ل ِول ٚعل جٚ للنعرٚ  ِولنعلو  و ليلع ٠لنع ف

ِول ل هُٚنلنع  ٚىلِلرٚ نعنع  ىلهٚ ل  ٚىلهعلنعرفْلعك٠ل عٚوْل  ٚىلٖق ع ٚ كل هكُٚنلوٚ وعلهُٚللنعيٚ 

ل نع فِل   ىلرِل ِنول لعقككْ  ِنهلعو ع لفجق  ٟلثٟٚل َٚاليلف٠ٚلنع لوٖقعلعقإلنعّر    كل  علرفْ 

ِجو يلووجلللعإلنعَن ٞل وَ ٞل علنألعف ٜ ّذ(3)ي٠لو  إل   نيل   لنعر  هلنعلج  ل:(4)كلو ٞ 

    م  مااااااااااا   تاااااااااايااااااااااَ لااااااااااف مااااااااااق طاااااااااادَر 
 

َ  فاااااك الَعشاااااَ   ماااااق حمي اااااَ الكاااااغَس شم ااااا
 

 يقااااااااااااا  الر كااااااااااااا  إ ا ماااااااااااااَ أ فر ااااااااااااات
 

ق ت   و ان ااااااااااااَكغ  ااااااااااااهاَ     ماااااااااااا  مشااااااااااااوا 
 

ِن لهُٚٚٚنلنعليِٚٚٚل لنعيٚٚٚ أكل يفٚٚٚ ليلَٚٚٚلرٚٚٚل ِهٟلف٠ٚٚٚلنعقوٚٚٚٞللعٚٚٚإلٖقٚٚٚ٘  ّٞليٚٚٚل للعقٚٚٚإل ٚٚٚك قٟٚٚٚلوٚٚٚ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(5)و ٞ 

                                                 

 .لل1/420كلدر الحط ن ٠لنعلا قعكلل(1)
 .ل756كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(2)
 .لل204كلجدلية الخفَ  والتجمك، درا َت طنيوية فك الشعرواِٗ:لي  لَوهكلكف ٞكلل(3)
 .ل123كلالدر المكنوقن ٠للو ْكلل(4)
 لل.171كل ري تغ ي  النعا نجعكلل(5)
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 مااااااارا وَماااااااق  فمااااااافخيااااااادير  ماااااااق يااااااادا 
 

 شاااااااااهدا  طاااااااااف لنفاااااااااوس القاااااااااو  لااااااااا ات   
 

 فظاااااا ن عااااااحطك  ماااااا  خياااااار وطاااااات طااااااف 
 

  حطنَ فظمااااااااوا م ممااااااااَ طااااااااَتوا  اااااااا  اعاااااااا 
 

ِنهل ك اٚىلنع ٚٚف  ل ِْلنعرٚٚ  لعلعوقٚ لف٠ٚٚلعوٚ ععلنعرٚٚ لنعرٚٚ عِلعقٚعل ٠ٚٚلفلفَٚل ٠ٚٚلي  ٚ  ويِٚ 

ِىل علنعك   ىل ك اىلنعل هلنعُذلوٗ ِلعقٚإل جٚللكٚ ْلنع فِٚكل لنعقوٞلٗ  ي  و للوإلي٠لاجٟ 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(1)و ٞ 

 قاااااااااااد وعااااااااااا  الحااااااااااا   وراق الش ااااااااااارا  
 

 وانق اااااااااااااا  الواشااااااااااااااك ورق  العتااااااااااااااَ    
 

 وأنحاااااااااااااا  المياااااااااااااا   ماااااااااااااا  كغ اااااااااااااانَ
  

 كغنهاااااااااااااَ وقااااااااااااات التجماااااااااااااك حطاااااااااااااَ    
 

ِ  ٟلعق فِٚٚل ٚٚعلنعقوٚٚٞلكٚٚ ٠ل ٚٚ  لللوٚٚإلو وفٚٚ نلع٠ٚٚليعٚٚو٠لنع رٚٚ ول نعلُٚٚنٞل لوٚٚإلالل  علٚٚٞلرٚٚ
 ِ ِ  ٟلع ٚ ل ٚعلنعقوٚٞل  ٖٚٚل  اٚ ٝلف٠ٚلَعٚ لعرٚ ِنهٟلنعاٚ ْل عٟٚلو ويِٚلرٚ لف٠ٚلنعيٚٚ  ٌلوٚ   لٖٚ نٞلنعوٟٚ 

ِ   لف٠ٚلنعيٚ  ٌللعٚإلنعف ٚ  لَ ٠ل لعإلنعف ٚ  كل فٚا ٟلي ٚ لنعف ٚٞل ٠ٚل  ٚ لنعُٚذلوَٚع لاَوفٚللي٠لورٚ
لألالل َلا ٞلف٠لنعَهِلنألف ٠ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(2) ٛ 

  اااااااا  وانااااااااتع   يااااااااَ أخااااااااَ المهااااااااو األ
 

اااااااافو فااااااااك عاااااااافو ال  مااااااااَق     ط مااااااااَق الع 
 

 واعااااااا طا  ااااااا  ا تطاااااااق  ااااااا  اعااااااا طا
 

 إ تخااااااااا  نماااااااااتا ماااااااااق الاااااااااد  ر أماااااااااَق   
 

لوَٚٚنِلولٚٚيل ِنهوٟلنألاٖٚٚ كعللوٚٚإلنعيٚٚ  ٌل نعكٚٚكْ  ِوٚٚ لعاَٚٚلل ٚٚ  و ٚٚوفِلهُٚٚللنعفجٚٚ عْلنع ف

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:ل(3) ل  ٟل ل  يلعقو  كلو ٞ 

 والحاااااااااااااااَ   حااااااااااااااا  والطااااااااااااااادر  جااااااااااااااا 
 

 لكااااااااااااااغس   فااااااااااااااا  وال ياااااااااااااار  تاااااااااااااا  وا 
 

  َ  ماااااااااااااااَ  لااااااااااااااات م اااااااااااااااَ ك م تطقااااااااااااااا
 

اااااااطا وىاااااااا     فاااااااك الحىااااااارَ  حتااااااا  الع 
 

 فَشااااااااااااار  فاااااااااااااك عاااااااااااااطا   طقتهاااااااااااااَ 
 

ااااااااااااداح     فَلاااااااااااادي   ماااااااااااا  الناااااااااااادمَق عا
 

ل
                                                 

ِه ٠لنعَو٠كلل(1)  .لل4/59كل نواق ال مَقنع   ععكل 
 .لل956كلتغ ي  ال ري نعا نجعكلل(2)
 .1/420كلدر الحط ن ٠لنعلا قعكلل(3)
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ِ   لعقعل ٠لفلفَل علنعقوٞل نعفجِل نع لإكل   ٞ لللللللللللللللللللللللل:ل(1)كف لر

 تمتاااا  ططناااات الكااااراَ  فااااك   ااااق الااااد ج  
 

 رىاااااَطهَوإ تااااانس  ناااااد الفجااااار رشااااا   
 

اااح   و  ن  اااروس الااار احا فاااك الميااا  والى 
 

 فشاااااامس المحيااااااَ أ اااااافرت  ااااااق نقَطهااااااَ 
 

ِ   ل وَٚع هف  لنع فِٚل ٚعلنعّيٚ  ٌل ي٠لو ّكِٚلللي٠لورِٚلوٚعك٠لن ٠لفك اْلوَٚع ل قوق  لنل ٚعلرٚ

 ِ لللل:ل(2)كلو ٞ   َلن و َٟلعق فِلن في لف٠لي ف  لنع وٞل هعل)نعكفوى(للعوبليلله  ياللور

 لمعااااااااااااااطوح وطك اااااااااااااارا َ ط اااااااااااااا   خميمااااااااااااااكن 
 

 د  ال  اااااااار   ااااااااَ م َيااااااااَ لهااااااااواا ت حمااااااااوح   
 

 وإ تركطااااااااَ المياااااااا  الطهااااااااي  طاااااااا  اركطااااااااَ
 

ااااطَا أشااااقرا  َ  أو َمااااقا الع  اااادا  كميتاااا  َمااااقا الم 
 

ل

                                                 
 .ل1/68كللدر الحط ن ٠لنعلا قعكل(1)
 .ل238كلالديواقل(2)
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 لمبحث األول: بناء القصيدةا 

زوا بيف ثالثة أجزاء في بناء القصيدة ااىتـ النقاد العرب بالبناء الييكمي لمقصيدة العربية، وم"

العربية وىي المطمع والتخمص ثـ الخاتمة، وعّدوا الشاعر الحاذؽ مف يجيد في تحسيف ىذه العناصر 

البراعة الفنّية، ومعياًرا مف معايير المفاضمة بيف فحثوىـ عمى اإلجادة فييا وجعموىا مقياًسا في 

إذ يقوؿ الجرجاني في ذلؾ:" الشاعر الحذؽ يجتيد في تحسيف االستيالؿ والتخمص وبعدىما  1"الشعراء

 .(2)الخاتمة، فإنيا المواقؼ التي تستعطؼ أسماع الحضور وتستميميـ إلى اإلصغاء"

 عاخأ( الومط  

، ويدؿ ذلؾ عمى عدد (3)عامة إلى نظـ المقطوعة الخفيفة اؿ الشعراء في العصر الممموكيم

المقطوعات التي تفوؽ عدد القصائد، فالقصائد التي وصمت كانت قميمة، إما ألف شعرىـ لـ يصؿ 

، ويرى محمود رزؽ (4)لـ يكونوا يسجموف القصائد كاممة إال نادراً كاماًل، أو ألف أصحاب كتب األدب 

والتشبيو، وبدافع حب  ،والتورية ،لبديع وأصباغووىا لحبيـ ابالمقطوعات ونظمسميـ أف الشعراء أعجبوا 

التصوير والوصؼ، فمتى ما ابتدرت إلى أذىانيـ عجموا إلى نظميا في البيت أو البيتيف، مدفوعيف 

بحب االبتكار واإلبداع والرغبة في المنافسة والتفوؽ، وتدؿ مقطوعاتيـ عمى حضور البديية وحسف 

في ذىف الشاعر، أما  التي تمرّ ب لمحظة االنفعاؿ ولمفكرة العابرة ي، فالمقطوعة تستج(5)اإليجاز

                                                           

، 3112، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ شعر الخمرة في العصريف الزنكي كاأليكبيينظر: الصوص، جمنار،  (1)
141. 

 .44، الكساطة بيف المتنبي كخصكمه(2)
، والنجادي موسى، 313،رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ ،أبك بكر الدماميني شاعرنا كناقدنا، سارة، ينظر: السراحنة(3)

 .332،رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، كصؼ الطبيعة في العصر المممككي األكؿ
 .231، أدب الصناع كأرباب الحرؼينظر: محمد، محمود سالـ، (4)
 .413 -411/ 4، عصر سالطيف المماليؾ( ينظر: (5



 
 

131 

لى التخطيط والتصوير المسبؽ القصيدة فتحتاج إلى إعماؿ الفكر ، كما أف نظـ المقطوعات أسيؿ (1)وا 

عمى الشعراء الذيف لـ يكونوا يحترفوف الشعر بشكؿ جيد، وبخاصة إذا عرفنا أف ليس كؿ مف نظـ 

أف تنظـ في  الشعر ىو شاعر، فمف الممكف أف تكوف الفكرة التي أراد الشاعر نظميا قصيرة ال تحتمؿ

 تو ويمتقطؼ في مقطوعة مجمًسا مف مجالس خمر لشاعر محمد بف العفيؼ يصا ااًل قصيدة، وأضرب مث

 :             (2)الشعرية تحركات ساقييا، يقوؿ بعدستو

ػػػػػػػػػػ ىر العيػػػػػػػػػػكف يمػػػػػػػػػػ   لممشػػػػػػػػػػتاؽ   سى
 

 كالٌسػػػػػػػػالـ خيػػػػػػػػر مالبػػػػػػػػس العشػػػػػػػػاؽ 
 فاختر س ادؾ في ال كل عكض الكػرل  

 
 كاختػػػػػر فنػػػػػا ؾ فػػػػػي  مػػػػػاؿ البػػػػػاقي 

 الػػػػػػ كصػػػػػؿ المدامػػػػػة كالنػػػػػديـ كمنػػػػػزؿ 
 

 حانػػػػػػػات كاخًػػػػػػػي سػػػػػػػا دنا لمسػػػػػػػاقي 
 كاسػػػػػػكف  نػػػػػػاف الخمػػػػػػد بالٌنػػػػػػار اٌلتػػػػػػي  

 
ـٌ بػػػػػػػػاإل   حراؽً لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػرـً  يػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػ

 صػػػػ با  ترمػػػػػؽ مػػػػػف   ػػػػػكف حباب ػػػػػا  
 

 هػػػػػػػدبو ك   مػػػػػػػاؽً مػػػػػػػف  يػػػػػػػر مػػػػػػػا  
 يسػػػػػػعل ب ػػػػػػا لػػػػػػدفي الالػػػػػػكاـ م   ػػػػػػؼ  

 
 ؽ األكراؽً كالغصػػػػػػػػف مػػػػػػػػاس مركنػػػػػػػػ 

 

 

 أحداقػػػػػػػػه ممقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػداًح أـ 
 

 اؽً داحػػػػػػػػػػه ممقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػػدأق 
 

ويالحظ أف الشعراء اعتمدوا السيولة في لغتيـ والتكثيؼ في أسموبيـ إليصاؿ المعنى الجميؿ، 

ت النجـو وكيؼ تجم   أقبرس يصؼ ليمة زاره فييا محبوبومثمة عمى ذلؾ مقطوعة لمشاعر ابف ومف األ

 :(3)فوؽ كأسو، يقوؿ

 الٌشػػػػػػػػػراب قػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػب كراؽى 
 

 كانالطػػػػػػػػػػػػػي الكاشػػػػػػػػػػػػػي كرؽ  الًعتػػػػػػػػػػػػػابٍ  
ـي الميػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػل ك سػػػػػػػػػػػػػنا   كأن ػػػػػػػػػػػػػ

 
 ك ٌن ػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػت الت مػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػابٍ  

 

                                                           

 .224، أدب الصناع كأرباب الحرؼينظر: محمد محمود سالـ، (1)
 .162، حمبة الكميتالنواجي، (2)
 .4/21، عنكاف الزمافالبقاعي، (3)
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 المصائذ ب( 

يتعرض لو القارئ في اىتـ الشعراء بقصائدىـ في ىذا العصر، ولّما كاف المطمع أوؿ ما 

ؿ عند اآلخريف. يقوؿ حاـز و قصيدتو، كاف األجدر عمى الشاعر أف يحسف المطمع حتى يمقى القب

القرطاجني:" ويجب عمى الشاعر أف تكوف مطالع قصائده جزلة حسنة المسموع والمفيوـ لكي يقبؿ 

لو قوة األثر في السمع،  يدة لمااء إلى االىتماـ بمطمع القص، ودعا النقاد العرب الشعر (1)المتمقي عمييا"

ف لـ يكف كذلؾ كانت النتيجة عكسّية وانصرؼ  ويدفع السامع وينبيو إلى اإلصغاء إذا كاف جيًدا، وا 

، ويكوف المطمع حسًنا بأف تكوف الكممات حسنة الّداللة عمى المعنى ومتمكنة، وأف تكوف (2)القارئ عنو

لى جانب(3)العبارة جزلة والمعنى شريًفا حسف المطمع اشترط ابف حجة الحموي أف يكوف المطمع  ، وا 

مشعًرا بغرض الناظـ، مف غير تصريح بؿ بإشارة لطيفة  -القصيدة -أيضًا:" دااًل عمى ما بنيت عميو

 .(4)حالوتيا في الذوؽ السميـ"تعذب 

والتـز شعراء العصر الممموكي بشروط النقاد في كثير مف األحياف فجاءت مطالعيـ حسنة 

، فكانت ألفاظيا سيمة سمسة مصاغة بعبارات واضحة بعيدة عف التعقيد وب مأنوسة األلفاظاألسم

 موضوع الخمرة، إلى،ودلت عمى الموضوع الذي أراده الشاعر، فكانوا موفقيف في الدخوؿ والغموض

 :        (5)بيكـلومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ ابف الزيف 

 قػػػػػػػـ عػػػػػػػاطني الصػػػػػػػ با  باألقػػػػػػػداح 

 

 نسػػػػػػػػػريف كزهػػػػػػػػػر أقػػػػػػػػػاحً مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف  
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 :                   (1)وقوؿ فخر الديف بف المكانس

 ا لمصػػػػػػػػػػػبكح كبكػػػػػػػػػػػراخميمػػػػػػػػػػػي  هيٌبػػػػػػػػػػػ

 

 ا ل ػػػػػكد تحمػػػػػػد الس ػػػػػػرمكحثٌػػػػػا مطايػػػػػػ  

        :(2)خطيب دارياوقوؿ ابف  

 الني الٌصػػػػ با  يػػػػا م نسػػػػيهػػػػاًت اسػػػػ 

 

 قػػػػػػػػد فػػػػػػػػاح زهػػػػػػػػري الػػػػػػػػكرد كالٌنػػػػػػػػر س  

 :                                                       (3)وقوؿ الشياب الحجازي  

 لٌرشػػػػػػػػا اقػػػػػػػػاـ ي مػػػػػػػػك الػػػػػػػػرٌاح سػػػػػػػػاؽو ك

 

 أهيػػػػػػػػػػؼي الالامػػػػػػػػػػة م ًػػػػػػػػػػـك الحشػػػػػػػػػػا 

 :(4)وقوؿ ابف صالح 

 كيػػػػػـك بػػػػػه شػػػػػمسي السػػػػػالفة أشػػػػػرقت 

 

 فغػػػػارت شػػػػمكسي األفػػػػؽ كاعتادهػػػػا المحػػػػك  

  

 حضن التخلص حانًٍا:

حرص النقاد عمى االىتماـ بالتخمص؛ ألنو نتيجة طبيعة لوجود مقّدمة تميد لمدخوؿ في  

الموضوع الرئيس لمقصيدة، لذلؾ استرسؿ شعراء ىذا العصر عمى طريقة القدماء في بناء قصائدىـ، " 

بو،  س" يقوؿ ابف رشيؽ:" الخروج شبيو باالستطرد، ولي(5)ومف الّناس مف يسمي الخروج تخمّصا وتوسالً 

ؿ، ثـ تتمادى فيما خرجت نسيب إلى مدح أو غيره بمطؼ تحي مف بو، ألف الخروج إنما ىو أف تخرج
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وقد عرفو ابف حجة بقولو:" حسف التخمص ىو اف يستطرد الشاعر المتمكف مف معنى إلى  (1)إليو"

مع دوحو بتخمص سيؿ يختمسو اختالًسا شيًقا دقيؽ المعنى بحيث ال يشعر الساممعنى آخر يتعمؽ بم

باالنتقاؿ مف المعنى األوؿ إال وقع في الثاني لشدة الممازجة وااللتئاـ واالنسجاـ بينيما حتى كأنيما 

 . (2)ُأفزعا في قالب واحد"

والتخمص مرتبط بتعدد أغراض القصيدة، وكاف اىتماـ النقاد القدماء بو مف باب المحافظة عمى 

وحدة القصيدة العضوية، إذ إنو يساعد عمى ربط أجزائيا، ويعمؿ عمى تماسكيا، أما موضوعو في 

ليا شكؿ القصيدة فيكف تالًيا لمقّدمتيا، ومف األمثمة عمى ذلؾ قصيدة ابف خطيب داريا التي قّدـ 

بدأ فييا بدعوة نديمة إلى أف يسقيو الخمر وسط مظاىر الطبيعة الجميمة، كما الشاعر بمقدمة خمرّية 

كاف أسموب القصيدة يوحي بفرحة الشاعر وسعادتو في ىذا الجو الذي يبعث السرور واألنس، كما أف 

 :  (3)ألفاظو مزجت بالحياة الحضارية ومعانييا وابتعدت عف التكمؼ والصنعة يقوؿ

 الني الصػػػػػ با  يػػػػػا م نسػػػػػيهػػػػػات اسػػػػػ 
 

 قػػػػػػػػد فػػػػػػػػاح نشػػػػػػػػر الػػػػػػػػكرد كالٌنػػػػػػػػر سً  
 فالكقػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػد راؽ كرٌؽ ال ػػػػػػػػػػػػػكل  

 
 بالكصػػػػػػػػػػؿ الٌزمػػػػػػػػػاف الميسػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػادى  

 كالػػػػػػػػػػػػػركض قػػػػػػػػػػػػػد كافػػػػػػػػػػػػػا ب زهػػػػػػػػػػػػػارد 
 

 تتيػػػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػػػي زاد مػػػػػػػػػػػػػف الممػػػػػػػػػػػػػبس 
 كػػػػػػ ف مػػػػػػف  صػػػػػػف البػػػػػػاف قػػػػػػد  الػػػػػػ م 

 
 أهػػػػػػػػػػػػكادي فػػػػػػػػػػػػي أثكابػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػندسً  

ـٌ تحػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػد  ل   كػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػٌت
 

 نػػػػػػػػػػػػه الٌبػػػػػػػػػػػػاهر فػػػػػػػػػػػػي الالنػػػػػػػػػػػػدس بي 
 

 4ثـ ينتقؿ إلى الحديث عف الخمر، قائاًل:

 فعاطين ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػر ممزك ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 

 عػػػػػػ را  تي مػػػػػػل مػػػػػػف صػػػػػػدا األن ػػػػػػسً  
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ف يكػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػف مز  ػػػػػػػػػػػػا  كا 
 

ػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػادًف األلعػػػػػػػػس    فمػػػػػػػػف ًر
 

دىا ومف األمثمة أيًضا عمى ذلؾ قصيدة لمدماميني حيث بدأ الشاعر قصيدتو بالغزؿ وانتقؿ بع

 :     (1)ديميـ، وكانت كؤوس العتاب تدار بينيـ، يقوؿإلى وصؼ ليمتو، فكاف العفاؼ ن

 فػػػػػػػػػديناد  صػػػػػػػػػننا مػػػػػػػػػ  تثٌنػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػردا 
 

 ب مػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػاؿ رد  عالمػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػددا 
 هػػػػػػػػك الشػػػػػػػػمس لكػػػػػػػػف   زكاؿ لحسػػػػػػػػنه 

 
 أك البػػػػػػدر لكػػػػػػف مػػػػػػا تكمػػػػػػؼ   ا بػػػػػػدا  

 :                 (2)زلو الّرقيؽ إلى الوصؼ، يقوؿثـ انتقؿ بعد استرسالو في غ 

 تنػػػػػػػػػػػػا كالع ػػػػػػػػػػػػاؼ نػػػػػػػػػػػػديمينابكليمػػػػػػػػػػػػة 
 

ػػػػػػػػا مػػػػػػػػف عتػػػػػػػػاب تػػػػػػػػرددا   نػػػػػػػػديري ك كسن
 أعػػػػػػػػػػايف قػػػػػػػػػػٌدد كأسػػػػػػػػػػ ي ك ػػػػػػػػػػدنا     

 
ػػػػاـ المغػػػػرٌداصػػػػف بصػػػػرت فػػػػي الغ   ف الحمى

ػػػػػة أنػػػػػسو قػػػػػد تطابالػػػػػت كصػػػػػ  ا   برًك
 

 شػػػػدا كأعػػػػرب عػػػػف لحػػػػف نبػػػػا الطيػػػػر    
 ككػػػػػػػػـ بعينػػػػػػػػي ثػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػييًف نػػػػػػػػر سو  

 
 بػػػػػػداككػػػػػػـ راؽ عينػػػػػػي ياسػػػػػػميف ب ػػػػػػا  

يدعو ال لػ الّدوارس و ال يقؼ عمى الّدير أما العمري فقد حاكى سنة الشعراء العرب القدامى فيو  
إنيا ديار عامرة تجري فييا الغدراف ليست موحشة، وليست قاحمة بؿ المطر،  ا بالسقيا وانيمارلسكاني

 لرئـ، وجبينوعيوف اثـ ينتقؿ إلى وصؼ محبوبتو ولكف محبوبتو ليست امرأة بؿ فتى مسيحي عيونو ك
 :                  (3)كالبدر ووجنتو كالورد، يقوؿ

 (4)يػػػػػػا ديػػػػػػر عػػػػػػزة فػػػػػػي ربػػػػػػا الخمػػػػػػاف
 

 ال مالفبػػػػػػػػػػػػػدرت عميػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػحب   
 لػػػػػـ أنػػػػػس فػػػػػي المػػػػػ ات سػػػػػاعة منػػػػػزؿ 

 
 بربػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػكؽ صػػػػػػػػػػػ اق  الغػػػػػػػػػػػدراف  

 كحيػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػاتر كهنػػػػػػػػاؾ كػػػػػػػػؿ   
 

 تعػػػػػػػػػػػػػزل لكاحظػػػػػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػز ف 
 

 

 :               (5)محبوبو يقوؿثـ ينتقؿ إلى وصؼ 
 قمػػػػػػػػػػػػػره مسػػػػػػػػػػػػػيحي  كػػػػػػػػػػػػػ ٌف  بينػػػػػػػػػػػػػه 
 

 بػػػدر الػػػد  ل فػػػي النصػػػؼ مػػػف شػػػعباف 
 

                                                           

 .26، رسالة ماجستير،جامعة الخميؿ،أبك بكر الدماميني شاعرنا كناقدنا(السراحنة، سارة، (1
 .22، ن سه((2
 .422/ 1، مسالؾ األبصار(العمري، (3
 .212/ 3 ،مع ـ البمداف(ىو دير ببالد أذرعات مبني بالحجارة السوداء، وىو مف البناء الرومي القديـ، الحموي، (4
 .424/ 1، مسالؾ األبصار(العمري، (5



 
 

132 

 فػػػػػػػػػػػػي ك نتػػػػػػػػػػػػه  نػػػػػػػػػػػػي  كردو أحمػػػػػػػػػػػػرو 
 

 قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػٌي كد ب خًػػػػػػػػػر الٌريحػػػػػػػػػاف 
 مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػد  زنػػػػػػػػػارنا لػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي بيعػػػػػػػػػه 

 
    كحػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػزاقـ الٌرهبػػػػػػػػػػػػػػػػاف  

 
يمدح السمطاف محمد شاه حيث ابتدأىا بالحديث عف وصؼ  ومف األمثمة أيًضا قوؿ ابف الموكة 

الخمرة، وقد استوحى ألفاظو مف عناصر الطبيعة الجميمة التي منحتيا أسموًبا قويًا وموسيقا شعرّية 

      :(1)جميمة تمثمت في ألفاظيا، يقوؿ

 رقٌػػػػػػػػػػت الخمػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػد رٌؽ النسػػػػػػػػػػيـ 

 

 فػػػػػػػػػػػان ال الػػػػػػػػػػػٌدهر سػػػػػػػػػػػركرنا كنعػػػػػػػػػػػيـٍ  

ػػػػػػػ با  اسػػػػػػػ   صػػػػػػػرفنا يػػػػػػػا نػػػػػػػديـالني الصى

 

 بالش ػػػػػػررق ػػػػػػكةن فػػػػػػي الكػػػػػػ س ترمػػػػػػي   

 

 

 عنػػػػػد رقػػػػػص الحبػػػػػب بشػػػػػعاعو كػػػػػاد أف 

 

 يغشػػػػػػػي البصػػػػػػػر شػػػػػػػبه نػػػػػػػار تمت ػػػػػػػب 

 :                   (2)حو والثناء عميو، يقوؿإلى أف يصؿ بحسف تخمصو إلى مد  

 عمػػػػػػػػدة البػػػػػػػػارم محمػػػػػػػػد شػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف 
 

 مػػػػػػػػػػػػ تمف ؾٍ عػػػػػػػػػػػػدى نيا بي د الػػػػػػػػػػػػدٌ مٌ ػػػػػػػػػػػػ 
 كعمػػػػػػػػػػػػػػػفكأقػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػػرنا  

 
ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػ  ًن  رر فا تػػػػػػػػػػدت أيامػػػػػػػػػػػه بي

 سػػػػػػػػػػػػيد الخم ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػ مكف الح ػػػػػػػػػػػػر  
 

 كعبػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػكد كمن ػػػػػػػػػػاج الٌر ػػػػػػػػػػا 
 

 حالخًا: خاتوح المصٍذج

ـّ النقاد والبالغيوف القدماء بختاـ القصيدة،" فيو قاعدتيا وآخر ما يبقى في األسماع، وسبيمو  اىت

ذا كاف أوؿ الشعر مفتاًحا لو وّجب أف يكوف محكًما ال تمكف الزيادة عميو، وال يأتي بعده أحسف  منو، وا 

 .(3)أف يكوف اآلخر قفاًل عميو"

إّف ورود نياية القصيدة بصورة أقرب إلى التوفيؽ يظؿ أمًرا ضرورًيا والزًما مف أجؿ احتماؿ 

مراحؿ العمؿ الفني، وقد وعي شعراء العصر الممموكي الثاني أىمية خاتمة القصيدة أو المقطوعة، 

                                                           

 .2/141، عنكاف الزماف( البقاعي، (1
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وجعموا منيا نياية تعمؽ في األذىاف، وتعذب عمى القموب، ليا صمة بمقدمتيا ومضمونيا، ومف األمثمة 

 :                  (1)المنوفيابف عبد السالـ عمى ذلؾ قوؿ 

 بػػػػػػػػػادر  لػػػػػػػػػل المٌػػػػػػػػػ ات كا تػػػػػػػػػنـ الػػػػػػػػػػ 
 

 أكقػػػػػػات  ف صػػػػػػػ ا  الػػػػػػػٌدهر سػػػػػػػاعاتي  
 كاشػػرب عمػػل ك ػػه مػػف ت ػػكل مشعشػػعةن   

 
 هػػػػػػػر المنيػػػػػػػراتي بنكرهػػػػػػػا ت تػػػػػػػدم الز    

 ؾ مػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػداح سػػػػػػػػػػمطنةن يػػػػػػػػػػراحه تر   
 

ـ  كاألحػػػػػػزاف  ػػػػػػاراتي    ل ػػػػػػا عمػػػػػػل ال ػػػػػػ
 ك ن  ػػػػػػػا الشػػػػػػػمسي نػػػػػػػكرنا كالمػػػػػػػدير ل ػػػػػػػا  

 
 بػػػػػػػػػٌدر الد  ن ػػػػػػػػػًة كاألقػػػػػػػػػداح هػػػػػػػػػا تي   

 
تريحو مف ىمومو لخمر والمداومة عمى شربيا فيي احتساء ا فيو يؤكد في خاتمة قصيدتو 

 :(2)وأحزانو ويشاطره في ىذا الرأي بدر الديف البشتكي، يقوؿ

 ككنػػػػػػػػػػػػػػػت   ا الحػػػػػػػػػػػػػػػكادث دنسػػػػػػػػػػػػػػػتني 
 

 فزعػػػػػػػػػػػػػػتي  لػػػػػػػػػػػػػػل المدامػػػػػػػػػػػػػػة كالنػػػػػػػػػػػػػػديـ 
 عنػػػػػػػػػػػي أل سػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػالك كس ال ػػػػػػػػػػػـٌ  

 
 ألف الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػابكف ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 

 
أوقات المذات بالشرب في كؿ وقت  صاحبو أف يسرؽوقاؿ آخر يطمب في نياية قصيدتو مف 

    :(3)ألف العمر فاف وأال يستمع لواش، يقوؿ

 فالػػػػػػػػػػػػػـ تناهػػػػػػػػػػػػػبي المٌػػػػػػػػػػػػػ ات سػػػػػػػػػػػػػعينا

 

 

 

 بالصػػػػػػػػػػػػػػػؼو كا تبػػػػػػػػػػػػػػػاؽو كاصػػػػػػػػػػػػػػػطباحً   

ـي بػػػػػػػػػ ف العمػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػافو    خميمػػػػػػػػػي أىعمىػػػػػػػػػ

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػال تصػػػػػػػػػػػػػػػػغي  لػػػػػػػػػػػػػػػػل كاشو ك حً   

  :(4)ومف لطائؼ ابف حجر العسقالني في ىذا الباب قولو 

 نحػػػػػػف أهػػػػػػؿ ال ػػػػػػكل بمكنػػػػػػاد قػػػػػػدمنا 
 

 بػػػػػػػػيف خػػػػػػػػكؼو مػػػػػػػػف ه ػػػػػػػػرد كأمػػػػػػػػافً   
 كشػػػػػػػربنا خمػػػػػػػر ال  ػػػػػػػا كػػػػػػػؿ  حػػػػػػػيفو   

 
 بكػػػػػػػػػػػػػػػػ كسو قػػػػػػػػػػػػػػػػد أيترعػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كأكافً   
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ما ابف مكانس فيو يختـ قصيدتو بدعوتو لخميميو أف يحجا إلى الكأس العتيؽ حتى يؤجرا عمى أ

           :(1)الشرب يقوؿ

 كحٌ ػػػػػا  لػػػػػل الكػػػػػ س العتيػػػػػؽ بعزمػػػػػه
 

 كطكفػػػػػػػػا بػػػػػػػػه لكػػػػػػػػي عمػػػػػػػػل الٌشػػػػػػػػرب تػػػػػػػػ  را  
 

 

 شػػػػػػػػافي بػػػػػػػػالح   ننػػػػػػػػيك  تػػػػػػػ مرا حى  
 

 حػػػػػػػػػػػا ري خكفنػػػػػػػػػػػا أك حػػػػػػػػػػػٌر الحػػػػػػػػػػػٌ  ين ػػػػػػػػػػػراأ  
 

 :(2)ومثاؿ ذلؾ قوؿ ابف حجة الحموي

 أتػػػػػػػل ب ػػػػػػػا عاصػػػػػػػرها فػػػػػػػي ك سػػػػػػػ ا 
 

 الثغركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقةن باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة   
 كقػػػػػػػاؿ هػػػػػػػ م تح ػػػػػػػة فػػػػػػػي عصػػػػػػػرنا 

 
 ني ا يػػػػػػػػا  مػػػػػػػػاـ العصػػػػػػػػرسػػػػػػػػالقمػػػػػػػػتي  ا  

 
 :(3)وقوؿ أبو الفضؿ بف وفا 

 عا ػػػػػػػػػػػؿ المٌػػػػػػػػػػػ ات فػػػػػػػػػػػي أكقات ػػػػػػػػػػػا 
 

 أكاف رصػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿٌ كا ػػػػػػػػػػػنـ ال  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو    تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    ميعاطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى  

 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػل ا  الًػػػػػػػػػػػػػػػمافك كتككػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 :(4)وقوؿ صدر الديف اآلدمي 

 قػػػػػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػػػػػاقينا   ا طػػػػػػػػػػػػاؼ ب ػػػػػػػػػػػػا  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػحرنا بػػػػػػػػػػػػػػيف الٌنػػػػػػػػػػػػػػدامل يتػػػػػػػػػػػػػػردد 
 سػػػػػػػػػػرع كا تػػػػػػػػػػنـأتػػػػػػػػػػرع الكػػػػػػػػػػ س كا  

 
 أف يتبػػػػػػػػػدد  مػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػممي كاخػػػػػػػػػتش  

وجاءت بعض نياياتيـ عمى شكؿ توبة وندـ عمى ما قّدموه في األياـ الخوالي ومف األمثمة عمى  

 :(5)ذلؾ قوؿ عز الديف الموصمي

 مػػػػػػػػ نبه عبػػػػػػػػده يػػػػػػػػا رب  ٌف العبػػػػػػػػد  
 

  نػػػػػػػػػػػػػػػػػلفاليره مالػػػػػػػػػػػػػػػػػه عنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كى ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 قػػػػػػػد قطػػػػػػػؼ المػػػػػػػ ات فػػػػػػػي شػػػػػػػبابه 

 
 ب  مػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػا  ر لػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػل  
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     :(1)ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ محي الديف بف قرناص

ػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػدنا   سػػػػػػػػػ كلي الكػػػػػػػػػ س تعبيسن
 

ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍت تيالابػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بابتسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً    كا 
 عزمػػػػػت عػػػػػف الر ػػػػػكع عػػػػػف المالهػػػػػي  

 
 كمثمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػدـك عمػػػػػػػػػل اعتػػػػػػػػػزاـ 

  

 : األصلىبحانًٍا

ىو إطار الفكرة وىو القالب الذي يصبُّ فيو الشاعر أفكاره وعواطفو ومعانيو، وىو أيضًا طريقة  

الشاعر الخاصة التي مف خالليا يعبر عف أحاسيسو، ويصور مشاعره مف أجؿ أف يصؿ إلى ذىف 

ا أف لمشاعر كم (3)، وىو "المنواؿ الذي ينسج فيو التراكيب أو القالب الذي يفّرغ فيو"(2)المتمقي وشعوره

إف :" (4)أسموبو الخاص بو، فإف ألغراض الشعر أساليب خاصة بيا، أو عمى حّد تعبير ابف خمدوف

 لكؿِّ ضد مف الكالـ أساليب تختص بو، وتوجد فيو عمى أنحاء مختمفة".

كما تعرض عبد القاىر الجرجاني لمفيوـ األسموب في نظرية النظـ، بؿ يكاد يطابؽ بينيما  

يف إلمكانية خمؽ التنوعات المغوّية القائمة عمى االختيار الواعي واألسموب عنده ىو بوصفيما ممثم

، وىو : ترتيب مفردات المغة ترتيبًا مبيًنا عمى العالقات النحوية (5)"الضرب مف النظـ أو الطريقة فيو"

 .(6)أللفاظ ذاتياأو معاني النحو كما يسمييا، و ىذا الترتيب يقع بيف معاني األلفاظ المفردة، ال بيف ا
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والقارئ لشعر ىذه الفترة يالحظ ازدواجية أساليب الشعراء، فقد تراوحت بيف أساليب تقميدية 

التزموىا، وبيف أساليب خاصة بشعر الخمرة، فقد نوعوا فييا، وصبوا فييا أفكارىـ التي حرصوا عمى 

ّنما  سمكوا عّدة طرؽ بما يتوافؽ وعواطفيـ توصيميا لممتمقيف، ولـ يسمؾ شعراء الخمرة طريًقا واحًدا وا 

نما شممتيا عّدة أشكاؿ  المتأجّجة في صدورىـ؛ وىاذ يعني أف أساليبيـ لـ تأِت عمى نمٍط واحٍد، وا 

 وأنماط، وأجادوا في اختيارىا ومف ىذه األساليب:

 :ًخزف  األصلىب الز 

البديعية فقد أولع مف األساليب التي أكثر الشعراء استخداميا في أشعارىـ أسموب المحسنات 

لعدة أسباب  .(1)الشعراء في ىذا العصر بيا، واستخدميا العرب عمى البديية منذ العصر الجاىمي

منيا: أف القرف الثاني اليجري شيد نشاًطا كبيًرا في تأليؼ عموـ البالغة التي تمخض عنيا والدة فف 

، (2)تيا عمى ألسنتيـر تيار أوؿ بديعّية وسيرو البديع، كما أف ىذا الفف لقي قبواًل كبيًرا مف الّناس بعد اش

 وسأبدأ بأكثرىا شيوعًا بيف الشعراء.

 الطثاق - أ

، وكاف الطباؽ مف ضروب البديع التي اعتمد عمييا الشعراء في (3)ىو "الجمع بف الشيء وضده"

قصيدة الخمر في ىذا العصر لتحسيف الكالـ وتجميمو، ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ الشياب الحجازي 

    :   (4)في وصفو لروضة حوت مجمس ليوىـ، يقوؿ

ػػػػػػػة رقصػػػػػػػت أ صػػػػػػػان ا طربنػػػػػػػا   كرًك
 

 مػػػػف شػػػػدك كرؽو عػػػػف األلحػػػػاف تغنينػػػػا  
 شػػػػػػاليال ا شػػػػػػؽ  يظػػػػػػان قمػػػػػػب حاسػػػػػػًدنا 

 
 هػػػػػػػػا المنظػػػػػػػػـك يم ينػػػػػػػػاكحسػػػػػػػػفي منثكر  

 

                                                           

 .44، فف المدي  النبكم في العصر المممككي( ينظر: شبيب، غازي، (1
 .142، ابف ح ة الحمكم شاعرنا كناقدنا( ينظر: الربداوي، محمود، (2

 .221، كتاب الصناعتيفالعسكري، أبو اليالؿ،  (3)
ةالسيوطي، جالؿ الديف، (4)  .262، كككب الرًك
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 وـ.فيو يطابؽ بيف المنثور والمنظ 

 :(1)وقاؿ أبو الفضؿ بف أبي الوفا

 يسػػػػػػػػعل  لػػػػػػػػي  بكاسػػػػػػػػات قػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتبالت 
 

 مػػػي تسػػػعل عمػػػل الػػػرككسلم  تػػػي مػػػف ف 
 كلمكػػػػػػػػػػػ كس ابتسػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػاؿ ق ال ػػػػػػػػػػػةو  

 
 كلمغيػػػػػػػػػػػػػػـك بكػػػػػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعبػػػػػػػػػػػػػػيس 

 

 

 فيو يطابؽ بيف االبتساـ والتعبيس وبيف القيقية والبكاء.

 :(2)وقاؿ ابف حجر العسقالني

 لالػػػػػػػػػػػػد تعطشػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػرد  كابنػػػػػػػػػػػػا 
 

 تػػػػػػػرٌكل كهػػػػػػػ ا الكقػػػػػػػت كقػػػػػػػت الػػػػػػػركا   
ف نػػػػػػػػ ل السػػػػػػػػاقي فن   حػػػػػػػػكا معػػػػػػػػيك كا 

 
  شػػػػػػػػػػػػكقنا فػػػػػػػػػػػػ ني   أطيػػػػػػػػػػػػؽ النػػػػػػػػػػػػكا 

 ىو ىنا يطابؽ بيف التعطيش والرواءو   

 الجناس - ب

اىتـ شعراء ىذا العصر بالجناس ووظفوه وتالعبوا بو في أشعارىـ األمر الذي أظير قدرتيـ  

عمى التعامؿ مع أنواع البديع المختمفة والجناس تشابو المفظتيف في النطؽ تشابًيا تاًما أو جزئيا مع 

 : (4)، ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ أبي الفضؿ بف أبي الوفاء(3)اختالفيما في المعنى

 كػػػػػػػػػػػػ ف الٌطيػػػػػػػػػػػػر لٌمػػػػػػػػػػػػا أف شػػػػػػػػػػػػدىتٍ ك 
 

بػػػػػا الػػػػػركض    مغػػػػػافٍ فػػػػػي  مغػػػػػافو فػػػػػي ري
 فقد جانس بيف كممتي )مغاٍف ومغاف( جناس تاـ 

       :(5)ومف األمثمة أيًضا قوؿ ابف حجة

 راحو كػػػػػػػػػ ف هاللػػػػػػػػػهفػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػة أ
 

 زكركؽي لمشػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػدامل  
 حتل استطاؿ ال  ػر يطعػف فػي الػٌد ل  

 
 األزرؽك ف ػػػػػػػػػػػػػػػػك الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػناف أك العػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
                                                           

 .131، ركض اآلداب( الحجازي، الشياب، (1
 .14، الديكاف( (2
 .222، الصناعتيف( ينظر: العسكري، أبو ىالؿ، (3
 .122، شعر أبي ال ًؿ بف أبي الكفا ( حروب، إسماعيؿ، (4
 . واألبيات غير موجودة في الديواف.1/26، خزانة األدب( الحموي، ابف حجة، (5
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 1جانس بيف كممتي )زورؽ واألزرؽ( جناس الحؽ

        :(2)وقاؿ مجد الديف بف مكانس

 مآلنػػػػػػػا المحٌبػػػػػػػةأدارى ال ػػػػػػػكل كػػػػػػػ س 

 

 نشػػػػكانا الحػػػػب  ع بػػػػكا  ف رحػػػػتي فػػػػي تفػػػػال  

 وكاف قد جانس بيف كممتي )المحّبة والحب( 

    :(3)وقوؿ الشياب الحجازي

 يسػػػػػػعل لنػػػػػػا بشػػػػػػمكؿو مػػػػػػف شػػػػػػماقمه 

 

 ا فييحينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحي  كبالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد   

 ا ويحينا(نفقد جاء الجناس عنده في كممتي )يحي 

    :(4)وقوؿ الّنواجي في قصيدة يستعدي بعض أصحابو
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ تتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿو فػػػػػػػػػػػػػػػػػان ض لشػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب  

 
 شػػػػػػػػػػػػػمالكا مػػػػػػػػػػػػػي لنػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػؾ   

وقد زاد مف اإليقاع الموسيقي في ، لطيًفاالاستكراىفييوالتكمؼفجاء فف الجناس في األمثمة السابقة  
 األبيات.

 لتىرٌحا -د

ومعناىا أف يذكر المتكمـ لفظًا  (1)رأى ابف حجة أف التورية مف "أغمى فنوف األدب وأعالىا رتبة"

واآلخر بعيد  لفظًا مفردًا لو معنياف حقيقياف أو حقيقة ومجاًزا أحدىما قريب وداللة المفظ عميو ظاىرة

                                                           

،( وىو ما (1 أنكار الربيي في أبدؿ مف أحد ركنيو حرؼ بحرؼ آخر مف غير مخرجو وال قريب مف. ينظر:ابف معصـو
 .1/140 أنكاع البديي،

 .113، الديكاف( (2
 .114، ركض اآلداب( الحجازي، (3
 .222، ت هيؿ الغريب( النواجي، (4
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والحقيقة أف  (2)فيريد المتكمـ المعنى البعيد، ويوري عنو بالمعنى القريب"فّية، وداللة المفظ عميو خ

، وتعمقوا بيا ويدؿ عمى (3)الشعراء أولعوا بالتورية حتى أصبحت ىدًفا لكؿ شاعر وكثر التأليؼ حوليا

في كثرة األبيات الشعرّية التي تضمنت ىذه األلواف البديعية والفنية، وقد تيافت الشعراء وتباروا ذلؾ 

نظميا ألنيـ رأوا في ذلؾ تفوؽ الشاعر وعبقريتو ومف األمثمة عمى التورية قوؿ أبي بكر الدماميني 

 :           (4)وقد قصد بيا الشاعر الخمرة يؿأسماء الخ مف موريًا في لفظ الكميت التي ىي اسـ

 قػػػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػػػا نركػػػػػػػػػػػػب طػػػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالنا   لممي
 عنػػػػػػػػػػػػػػاني كاثػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػاح  

 
 كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـلكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

 
       :(5)ومف توريات الّشاعر أيًضا قولو 

 لػػػقف عالػػػدت بنػػػػت الكػػػرـك ع كدهػػػػا 
 

ـ     زاقػػػػدي  كال ػػػػـٌ عمػػػػل ن ػػػػي حمػػػػؿ ال ػػػػ
 فػػػػي المالػػػػاـ لعالػػػػدها فػػػػنحف شػػػػ كده   

 
 عمػػػػل أكليػػػػا  الم ػػػػك كالمػػػػكز عاقػػػػدي   

 
وىو المعنى فمفظة " عاقد" معناىا تحوؿ الزىر إلى ثمر وىو المعنى البعيد ومعناىا عقد الّزواج 

 القريب.

ينسجـ مع بعضو متحمو وال تقؼ حدود التورية عند المفظة نفسيا، بؿ إف البيت الشعري يتآلؼ وي

  :(6)بعًضا لتحقيؽ المعنى المراد، يقوؿ ابف فضؿ اهلل العمري

 شػػػػػػربتي مػػػػػػف  ػػػػػػادة ع ػػػػػػكز الٌطػػػػػػال 
 

 فاستصػػػػػػػػػػبت بعػػػػػػػػػػد منع ػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػادة 
 

                                                                                                                                                                                

 .142/ 3، خزانة األدب( ابف حجة، (1
 .21/ 3، ن سه ((2
 .622، األدب في بالد الشاـ( ينظر: باشا، عمر موسى، (3
 .121، رسالة ماجستي، جامعة الخميؿ أبك بكر الدماميني شاعران كناقدنا( السراحنة، سارة، (4
 ،131، ن سه( (5
 .362/ 4، بالكفيات الكافي، والصفدي، 1/12، فكات الكفيات(الكتبي، (6
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 لٌين ػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػكر لػػػػػػػػػػػػي فحينقػػػػػػػػػػػػد
 

 الع ػػػػػػػػػػػػػػػػػكز قػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكادةمت أف سػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ  
 

فمفظة )عجوز( معناىا القريب المرأة المتقدمة في السف، أما المعنى البعيد فيو اسـ مف أسماء 

الخمر، وىو المقصود، فيشكؿ ىذا التركيب المغوي كسًرا لتوقع المتمقي فالسحابة تجود بالمطر، وال 

مـ نفسيا لو، غير أنيا النت بفعؿ تسقى الخمر، ويشبو السحابة بالفتاة المتعصية الممتنعة التي لـ تس

لتي تذلؿ ىذه العجوز فالخمر تفعؿ بالعقؿ وتسيطر عمى النفس بمذتيا ما تصنعو العجوز الوقادة ا

 ف.الصعاب ألجؿ لقاء المحبي

 األصلىب التمزٌزي 

 ليو لتأكيد معنى مف المعاني ومف ذلؾ:ـ الشعراء األسموب التقريري، وذىبوا إاستخد

تأكيد الوصؼ أو المتكمـ المفظة الواحدة بالمفظ والمعنى، والمراد بذلؾ  يكرر: وىو أف التكرار

. ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ (1)المدح أو الذ ـ أو التيويؿ أو الوعيد أو اإلنكار أو التوبيخ أو االستبعاد

   :(2)ابف خطيب داريا

 ك نمػػػػػػػػػػا األ صػػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػػده كقػػػػػػػػػػد
 

 لبسػػػػػػػػػػػػػػف أثكابنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف األطمػػػػػػػػػػػػػػس 
 ك نمػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػحركرها راهػػػػػػػػػػػػػػػبه   

 
 نسً اإًلن يػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػردد  

 ك نمػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػغيرها عاشػػػػػػػػػػػػػػػؽه   
 

 بػػػػػػػػػػػػ ثكاب الًػػػػػػػػػػػػنا مكتسػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػب   
 

 

 كػػػػػػػ ف  صػػػػػػػػف البػػػػػػػػاف قػػػػػػػػد  الٌػػػػػػػػ م 
 

 ندسسػػػػػػػػػػػػأهػػػػػػػػػػػػكاد فػػػػػػػػػػػػي أثكابػػػػػػػػػػػػه ال  
 

       :(3)ويقوؿ أبو الفضؿ ابف أبي الوفاء

  ٌكػػػػػػػػػػػػػػراد صػػػػػػػػػػػػػػ ك أيػػػػػػػػػػػػػػاـو مًػػػػػػػػػػػػػػت
 

 حيػػػػػػػػػػثي صػػػػػػػػػػػ ت منبػػػػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػػػػك دنػػػػػػػػػػػافي   
 

                                                           

 .61، الممكؾ يكرم بف أيكب دراسة شعر تاج( ينظر: عبد اليادي، حسف، (1
 .26، ركض اآلدابالحجازي، الشياب، (2)
 .111، شعر أبي ال ًؿ ابف أبي الكفا حروب، إسماعيؿ، (3)
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بػػػػػػاحيػػػػػػث ن ػػػػػػـ   الٌزهػػػػػػر فػػػػػػي أفػػػػػػؽ الر 
 

 كالٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػال كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػ سي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػه نيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي  
 حيػػػػػػػػػػػػػث أفػػػػػػػػػػػػػالؾ ال ػػػػػػػػػػػػػكا داقػػػػػػػػػػػػػرةه   

 
 كلػػػػػػػػػػػ م الشػػػػػػػػػػػمس بػػػػػػػػػػػ ا البػػػػػػػػػػػدر ًقػػػػػػػػػػػراف 

 
والتكرار ال يكوف بالمفظة فقد يكوف التكرار باألصوات فالتكرار يؤثر في تعميؽ المعنى وزيادة 

مكونة مف مجموعة أصوات يكوف في  بيانو وتتخطى فائدتو إلى الفائدة الصوتية أو النغمّية، فالمفظة

فتكرار حرؼ  (1)تكرارىا ترديد لألصوات ذاتيا، فيساعد ذلؾ عمى إيجاد نغـ ال ينفصؿ عف المعنى

بعينو يحدث انسجامًا موسيقًيا، فالتكرار عند ابف فضؿ اهلل العمري يمعب دوره في التأكيد عمى أىمية 

  :(2)يبيف مدى حبو وتعمقو بو، يقوؿالمكاف فتتابع حرؼ الداؿ والراء في عجز البيت 

  مت ػػػػػا كػػػػػ ف الٌطػػػػػكر  انػػػػػب ك سػػػػػ ا

 

ٌ  ربػػػػػػػػػا داريػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف دكن ػػػػػػػػػا داري     كا 

 :       (3)وقوؿ أبو الفضؿ بف أبي الوفاء في تكراره لحرؼ الحاء في بيتو  

ػػػػػحا   رح  لػػػػػل الػػػػػرٌاح عمػػػػػل رى ػػػػػـ الص 

 

 كلحػػػػػػػػػػػػػػا ا  عمي ػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف لحػػػػػػػػػػػػػػا 

  

 ألصلىب المصصً:ا 

استخدـ شعراء العصر الممموكي الثاني أساليب كثيرة إليصاؿ أفكارىـ إلى السامعيف والمتمقيف 

قبميـ مف الشعراء األسموب القصصي، فقد وليذا الشّعر، ومف أىـ األساليب التي استخدموىا ىـ ومف 

د ماؿ الشعراء إلى القص والّسرد في بعض األحياف، فالشعر القصصي يصؼ نواحي المجتمع، وق

                                                           

 .322، ، الصكرة الشعرية عند  م الرمةعيود( ينظر: العيكمي، (1
، 3114جامعة الخميؿ، ، جمع وتحقيؽ ودراسة، رسالة ماجستير، شعر ابف أبي فًؿ ا  العمرمغريب، عمي،  (2)

332. 
 .344، ت هيؿ الغريبلنواجي، (3)
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، ومف (1)قّصر شعراء العصر المموكي الثاني في ميدانو، وفي مجاؿ القص والتفصيؿ والتحميؿ والتعميؿ

الذي سار عمى نيج أبي نواس في سرد قصتو مع  األمثمة عمى األسموب القصصي قوؿ المنوفي

 :                                  (2أصحابو

 كرٌب ديػػػػػػػػػرو طرقنػػػػػػػػػا بابػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػحرنا 
 

 كلمنػػػػػػػػػكاقيس فػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػالد أصػػػػػػػػػكاتي  
 فػػػػي فتيػػػػةو كػػػػالن ـك الزهػػػػر أك   ػػػػـ  

 
 منيػػػػػػػػػػػرةه أشػػػػػػػػػػػرقت في ػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػد  ن اتي  

   مػػػػػػػف  ا فالمػػػػػػػت لػػػػػػػهفالػػػػػػػاؿ راهبػػػػػػػهي   
 

 

 قػػػػـك الٌسػػػػبيؿ ل ػػػػـ فػػػػي الػػػػد اًر حا ػػػػاتي  
 فالػػػػػػاـ يسػػػػػػعل  لػػػػػػل  كرامنػػػػػػا ع ػػػػػػالن   

 
 كقػػػػػػػػػػاؿ بشػػػػػػػػػػراكـ عنػػػػػػػػػػدم المسػػػػػػػػػػراتي  

 
ومف األمثمة عمى الّسرد القصصي أبيات لمنواجي يروي فييا كيؼ زاره محبوبو في ليمة شديدة 

بة فيعيش المتمقي عالظممة خوًفا مف العواذؿ مستخدًما األلفاظ السيمة الواضحة البعيدة عف األلفاظ الص

        :(3)القصة بتفاصيميا، يقوؿ

 لػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػس ليمػػػػػػػػةن زارنػػػػػػػػي ميخت ينػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػي د ػػػػػػػػل الش ػػػػػػػػعرً خػػػػػػػػكؼ العػػػػػػػػكا ؿ  
 حيػػػػػػػػػث ال ػػػػػػػػػالؿ مسػػػػػػػػػامرم كن ػػػػػػػػػك  

 
 ـ ي الػػػػػػػػػػػػرٌاًح تطػػػػػػػػػػػػرد كككػػػػػػػػػػػػب ال  ػػػػػػػػػػػػر 

   كاشػػػػػػػػػػػػينا في ػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػكل قمػػػػػػػػػػػػرو   
 

 رقيػػػػػػػػػػػػػبو  يػػػػػػػػػػػػػر األن ػػػػػػػػػػػػػـ الٌزهػػػػػػػػػػػػػر  
 همػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػٌدد كرد كمػػػػػػػػػػػػػف فمػػػػػػػػػػػػػ  

 
 مػػػػػػػػػػػػرمنيالمػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػػ اته خ  

 سػػػػػػػػػػػػاؽو أ ػػػػػػػػػػػػف  م   ػػػػػػػػػػػػؼه  ػػػػػػػػػػػػن ه   
 

 يشػػػػػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػػػػف نغماتػػػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػػػعرم 
 يػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػة يحيػػػػػػػػػل الن ػػػػػػػػػكس ب ػػػػػػػػػا 

 
 ليمػػػػػػػػػػػػػػػةى الالػػػػػػػػػػػػػػػدرً  كنػػػػػػػػػػػػػػػًت   ٌ مػػػػػػػػػػػػػػػا  

  

                                                           

 .114/ 4، عصر سالطيف المماليؾينظر: سميـ، محمود رزؽ، (1)
 .43، الٌدر المكنكف( ابف إياس، (2

 .241، دراسة شعر شمس الديف الٌنكا يعبد اليادي، حسف،  (3)
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 خالعة مف الخمر، مجالس في دوري كاف ما ؿيتخي المتمقي جعؿي القصة، ليذه الدقيؽ االستقراء إف

 خمر مف ة،يالماد العناصر مع ـ،يوند ومغف ساؽ مف ة،يالبشر  العناصر فاجتماع وتجاوزات، ومجوف

 .لمشيوات قاوتحقي الرغبات عف سايتنف االنحرافات؛ مف شتى ألواف إلى قودي أف مكفي وغناء، وورد

واستخدـ الشعراء أسموب الحوار، وىو ما يسمى بالمراجعة، ورأى ابف حجة أف المراجعة ليس بيا 

واستخدـ القدماء ىذا  (1)كبير أمٍر، يقوؿ:" ولو فّوض إلي  حكـٌ في البديع ما نظمتيا في أمالؾ أنواعو"

 :(2)العصر، يقوؿ ابف حجة في ىذا األسموباألسموب في شعرىـ ومف بعدىـ شعراء ىذا 

 قالػػػػػػػػػت ثغػػػػػػػػػكري األقحػػػػػػػػػكاف ب ن ػػػػػػػػػا 
 

 تحكيػػػػػػػػه نشػػػػػػػػرنا قمػػػػػػػػتي    تت ػػػػػػػػكهي  
 كالكػػػػػػػ سي قػػػػػػػاؿ  أنػػػػػػػا أيحػػػػػػػاكي ثغػػػػػػػرد 

 

 

 فعميػػػػػػػػػه أفػػػػػػػػػكادي الالنػػػػػػػػػاني ق ال ػػػػػػػػػي  
 ت احػػػػػػػػػة الش ػػػػػػػػػامي  فػػػػػػػػػي ك ناتػػػػػػػػػه  

 
 كػػػػـ قػػػػاؿ  يػػػػا عػػػػيفى الميحػػػػب  ت ك  ػػػػي  

  

 ًاألصلىب اإلنشائ 

العصر الممموكي الثاني إلى تكثيؼ استعماالتيـ ألساليب اإلنشاء والتنويع فييا  اءلجأ شعر  

روا مف خالليا عف حبيـ لخمرىـ، وقد ساعدتيـ ىذه األساليب عمى توصيؿ تجاربيـ لممتمقيف وعبّ 

 وكانوا عمى عمـٍ بوظائؼ األساليب التي نجحوا في توظيفيا، ومف ىذه األساليب:

 أصلىب النذاء: - أ

شعراء مف استخداميـ ليذا األسموب بغرض لفت انتباه السامع إلى ما يدور في مجمسيـ أكثر ال 

 :(1)الخمري حيث اصطحاب الندماء والقياف، كقوؿ ابف حجة

                                                           

 .314/ 1، خزانة األدب( (1
 .41، الديكاف(2)
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 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديمي   تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالني 
 

 نػػػػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػػػػكل الصػػػػػػػػػػػػػرؼ فىٍ ػػػػػػػػػػػػػك ال  
 كدع ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا أطمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ك  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 :(2)وقوؿ أبي الفضؿ

 يػػػػػػا أخػػػػػػا الم ػػػػػػك أ  عػػػػػػش كانػػػػػػتعش 

 

 فبزمػػػػػػػاف الصػػػػػػػ ك مػػػػػػػف صػػػػػػػ ك الػػػػػػػٌزم  

 

  :(3)وقوؿ الشياب المنصوري

 يػػػػا ليمػػػػةن بػػػػات كػػػػ س الثغػػػػر مغتبالػػػػي 

 

 في ػػػػػػا فػػػػػػ اؾ سػػػػػػكاد الالمػػػػػػب كالحػػػػػػدؽ 

       :(4)وقوؿ فخر الديف بف مكانس 

 خميمػػػػػػػػػػي هٌبػػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػػبكح كبكػػػػػػػػػػرا 

 

 كحثػػػػػػػا مطايػػػػػػػػا ل ػػػػػػػكاد تيحمػػػػػػػػد الس ػػػػػػػػرم 

         :(5)وقوؿ ابف زقاعة 

 الكػػػػ س صػػػػرح بػػػػ كر مػػػػفأ  يػػػػا مػػػػدير 

 

 لػػػػػػػػػػه مع ػػػػػػػػػػزاته قاطعػػػػػػػػػػاته بػػػػػػػػػػال حػػػػػػػػػػد   

         :(6)وقوؿ النواجي 

 بػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاح قػػػػػػػػػـ كبػػػػػػػػػػاكر 

 

 كل نعكتػػػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػػػػػتاف ل ػػػػػػػػػػػػػك  

 تشػػػػػػػػػػػػػبي نخػػػػػػػػػػػػػالن بػػػػػػػػػػػػػه ككرمػػػػػػػػػػػػػا  

 

 مزببنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يانعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 

                                                                                                                                                                                

 .14 ،الديكاف( (1
 .132، شعر أبي ال ًؿ بف أبي الكفا( حروب، إسماعيؿ، (2

 .331/ 3 الم مكعة النب انية،النبياني، (3)
 .24، الديكاف(4)
 .42، الديكاف(5)
 .311، دراسة شعر شمس الديف النكا يعبد اليادي، حسف، (6)
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 أصلىب االصتفهام - ب

:(1)ومف األمثمة عميو قوؿ الّنواجيأكثر شعراء العصر الممموكي مف استخداـ أسموب االستفياـ 

        

 يػػػػػا مػػػػػػف يالػػػػػكؿ بػػػػػػ ف الخمػػػػػر ريالتػػػػػػه 
 

 مػػػػف أيػػػػف لمخمػػػػر تمػػػػؾ النك ػػػػة العطػػػػرة  
 

 التعجب إلىفقد خرج عنده االستفياـ 

       :(2)وقوؿ أبي الفضؿ بف أبي الوفاء 

 أبػػػػػػػدت مالب م ػػػػػػػا سػػػػػػػمرا  قػػػػػػػد فتنػػػػػػػت 
 

 بمػػػػػػػا أدارتػػػػػػػه مػػػػػػػف كػػػػػػػ س كصػػػػػػػ با  
 

 

 

 بػػػػػػػػ م مع بػػػػػػػػةو مػػػػػػػػف  ا ك ات كأتػػػػػػػػت 
 

 بالمػػا  فػػي الٌنػػار أـ بالٌنػػار فػػي المػػػا    
 

   :(3)المنوفيابف عبد السالـ وقوؿ  

 أحبابنػػػػػػػا هػػػػػػػؿ ألكقػػػػػػػاتو لنػػػػػػػا سػػػػػػػم ت 
 

 الش ػػػػػػػػػمؿ عػػػػػػػػػكداتي  بالػػػػػػػػػربكـ كالتقػػػػػػػػػاـ  
 كهػػػػػػػػؿ نعػػػػػػػػكد كمػػػػػػػػا كٌنػػػػػػػػا كت معنػػػػػػػػا  

 
 كػػػػػػػػ سه كتالًػػػػػػػػي لنػػػػػػػػا منػػػػػػػػؾ لبانػػػػػػػػاتي  

 
      :(4)وقاؿ الشياب المنصوري

 خنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر
 

 لط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن كمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أدرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناها 

 
 هػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػي الكاسػػػػػػػػػػػػػػػات أـ     

 5 بػػػػػػف مكػػػػػػانس كقػػػػػػكؿ م ػػػػػػد الػػػػػػديف 
 

  
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ز ؿ ريالػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر 

 
 أـ خمػػػػػػػػػػػػػػػرةو عتال ػػػػػػػػػػػػػػػا الالاصػػػػػػػػػػػػػػػد  

 
                                                           

 .111،  دراسة شعر شمس الديف النكا يعبد اليادي، حسف، ( (1
 .43، المكنكفالدر ابف إياس، (2)
 .12، شعر ابف فًؿ ا  العمرمغريب، عمي، (3)
 .332/ 3، ةكعة النب انيالم مالنبياني، (4)
 62،  الديكاف( (5
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 أصلىب النهً: - د

 :(1)النواجيومف األمثمة عميو بيت أكثر شعراء العصر الممموكي مف استخداـ أسموب االستفياـ 

 فػػػػػػػػػػػال تشػػػػػػػػػػػرب ب قػػػػػػػػػػػداحو صػػػػػػػػػػػغار 
 

 فػػػػػػػ ف الػػػػػػػن س قػػػػػػػد سػػػػػػػقمت كممػػػػػػػت 
 

        :(2)وقوؿ فخر الديف بف مكانس

 ك  تركبػػػػػػػا الميػػػػػػػؿ  لػػػػػػػي ـ بػػػػػػػؿ اركبػػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػػػداـ كميػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػب  أشػػػػػػػػػػالرا  
 

        :(3)وقوؿ ابف التعاويذي

   ا ا تمعت فػي م مػس الشػرب سػبعة 
 

 فبػػػػػػادر فػػػػػػال التػػػػػػ خير عنػػػػػػه صػػػػػػكاب 
 شػػػػػػػػكا ه كشػػػػػػػػماـ كشػػػػػػػػ د كشػػػػػػػػادف  

 
 بو كشػػػػػػػػػرابي كشػػػػػػػػػميه كشػػػػػػػػػادو مطػػػػػػػػػر  

 
         :(4)بف وفا الشاذلياوقوؿ  

 مػػػػػػػػػػػػػػيمالا    تمكمػػػػػػػػػػػػػػكني فمسػػػػػػػػػػػػػػت ب 
 

   ا انحػػػدرت مػػػف ك سػػػ ا الخمػػػر فػػػي حمالػػػي 
ػػػػػا    سػػػػػلكم  لػػػػػل بحػػػػػر مػػػػػف الػػػػػرىاح مترعن

 
 !أحػػػط المراسػػػي عنػػػدد فػػػ ممي لػػػي كاسػػػالي  

  

 :الطلةأصلىب  - د

عمى وجو االستعالء واإللزاـ، واالستعالء ىو أف ينظر األمر عمى أنو ويقصد بو طمب الفعؿ 

 .(5)أعمى منزلة ممف يخاطبو سواء أكاف أعمى منزلة أـ ال

                                                           

 .321، دراسة شعر شمس الديف النكا ي( عبد اليادي، حسف، (1
 .43، الديكاف( (2
 .124، حمبة الكميت( النواجي، (3

 .411/ 1، بداقي الزهكرابف إياس، (4)
 .42، 41، عمـ المعاني( ينظر: عتيؽ، عبد العزيز، (5
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       :(1)ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ الطريفي

 يػػػػػػا صػػػػػػاًح قػػػػػػد نطػػػػػػؽ ال ػػػػػػزاري م ٌ ننػػػػػػا 
 

 أيميػػػػػػػػػؽ باألكتػػػػػػػػػار طػػػػػػػػػكؿي سػػػػػػػػػكات ا  
 فخػػػػػػػ  ارت ػػػػػػػاع الشػػػػػػػمس مػػػػػػػف أقػػػػػػػداحنا 

 
 كأقػػػػػػػػـ صػػػػػػػػالة الم ػػػػػػػػك فػػػػػػػػي أكقات ػػػػػػػػا 

 
        :(2)الحمبي عبيلا ابفوقوؿ 

 تمتػػػػػي ببنػػػػػت الكػػػػػـر فػػػػػي  سػػػػػؽ الػػػػػٌد ل 
 

ػػػػػاب ا    ك  تػػػػػنس عنػػػػػد ال  ػػػػػر رشػػػػػؼ ًر
 كزٌؼ عػػػػركس الػػػػرٌاح فػػػػي الميػػػػؿ كالًػػػػحل 

 
 سػػػػػ رت عػػػػػف نالاب ػػػػػاأفشػػػػػمس المحٌيػػػػػا   

 
        :(3)وقوؿ ابف خطيب داريا

 هػػػػات اسػػػػالني الصػػػػ با  يػػػػا م نسػػػػي 
 

 قػػػػػػػػد فػػػػػػػػاح نشػػػػػػػػري الػػػػػػػػكرد كالنػػػػػػػػر سً  
 

 :(4)وقوؿ إبراىيـ األنطاكي

 بػػػػػػػػػػاكر يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػاًح لرشػػػػػػػػػػؼ قىػػػػػػػػػػدح
 

 فزنػػػػػػػػػػػػػػػاد الخمػػػػػػػػػػػػػػػػرة فيػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػدحٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػا  ا كانػػػػػػػػػػػػػػًؼ ترحن  كاشػػػػػػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػػػػػػدحن

 
 كا ػػػػػػػػػػػػن  مرحػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػال ن ي ممػػػػػػػػػػػػ ٍ   

 بٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س   ا  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 

 بالبسػػػػػػػػػػػػػػيط أكػػػػػػػػػػػػػػاد أطيػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػرح 
 

        :(5)وقوؿ جابر بف إبراىيـ

 فاشػػػػرب ك  تػػػػدع السػػػػركر ب ػػػػا فالػػػػد  
 

   ػػػػػػػػػػؿ الكشػػػػػػػػػػاة ك ابػػػػػػػػػػت الرقبػػػػػػػػػػا  
 

                                                           

 .111/ 11، الن كـ الزاهرة( ابف تغري بردي، (1
 .113/ 3،  عالـ النبال (الطباخ، (2

 .164، الديكاف(3)
 .1/64، در الحببابف الحنبمي، (4)
 .61/ 1، ن سه( (5
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      :(1)وقوؿ الدماميني 

 دو يالػػػػػػػػػػػكؿ مصػػػػػػػػػػػاحبي كالػػػػػػػػػػػكرد زا 
 

بيػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػاط زهػػػػػػػػػػرً    كقػػػػػػػػػد بسػػػػػػػػػػطى الر 
 اكر الػػػػػػػٌركض الم ػػػػػػػٌدلنبػػػػػػػتعػػػػػػػاؿ   

 

 

 ـ نسػػػػػػػػػػػػعل  لػػػػػػػػػػػػل كردو كنسػػػػػػػػػػػػرمقػػػػػػػػػػػػك  
 أصلىب الشزط: - ه 

  :(2)ومف األمثمة عميو قوؿ ابف فضؿ اهلل العمري

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه رأيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿو 
 

 مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدا لمعيػػػػػػػػػػكف حتػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػكارل 
 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـو   ا تمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 
 نػػػػػػػػػػػػػا ف لحػػػػػػػػػػػػػاظ مالمتيػػػػػػػػػػػػػه سيػػػػػػػػػػػػػكارل 

 
        :(3)وقوؿ بدر الديف البشتكي

 ككنػػػػػػػػػػػػػػػتي   ا الحػػػػػػػػػػػػػػػكادثي دنسػػػػػػػػػػػػػػػتني 
 

 فزعػػػػػػػػػػػػػػتي  لػػػػػػػػػػػػػػل المدامػػػػػػػػػػػػػػة كالٌنػػػػػػػػػػػػػػديـ 
ـ  عنػػػػػػػػػػػي   أل سػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػالك كس ال ػػػػػػػػػػػ

 
 ألف الخمػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػابكف ال مػػػػػػػػػػػػػػػػـك  

 
 

       :(4)حجة الحمويوقوؿ ابف 

 فيػػػػػػا  يػػػػػػرة العاصػػػػػػي   ا  قػػػػػػتي مػػػػػػا كـ 
 

ـي كػػػػػ ني قػػػػػد شػػػػػممتي مػػػػػف الس ػػػػػكرً     أهػػػػػي
 كلػػػػػػػػػك  بالايػػػػػػػػػا طعمػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػ اقي 

 
 ة فػػػي شػػػعرمك لمػػػا ظ ػػػرت هػػػ م الحػػػال   

 
  :(1)وقوؿ الشياب الحجازي

                                                           

 .112ماجستير، جامعة الخميؿ،  ،رسالةأبك بكر الدماميني، شاعرنا كناقدنا(سراحنو، سارة، (1
 .441/ 1، مسالؾ األبصار( العمري، (2

 .1/124، مطالي البدكرالغزولي، (3)
 .122، الديكاف( (4
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  مػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػف  ميعنػػػػػػػػػػا ك  ػػػػػػػػػػه 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ر د دهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كا  ا مالمتػػػػػػػػػػػػػػػػه الس ػػػػػػػػػػػػػػػػكرل دىنػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   

 
 نحػػػػػػػك صػػػػػػػاحو مػػػػػػػف نػػػػػػػداماد انتشػػػػػػػل  

 
         :(2)وقوؿ المقر األميني

ف أى   ػػػػػػػػرٍ كا  ػػػػػػػػاب ز ل ػػػػػػػػا هي تٍ  ى شى  مػػػػػػػػف ًر
 

 ت ػػػػػػادل ب ػػػػػػا نشػػػػػػكاف يمشػػػػػػي كيعثػػػػػػر 
 

     :(3)وقوؿ صدر الديف اآلدمي 

ٍردينػػػػػػػػا تمػػػػػػػػؾ الخػػػػػػػػدكد كخمرنػػػػػػػػا      ا كى
 

 ًػػػػػابه كمػػػػػا فػػػػػي كرًدنىػػػػػا مػػػػػف مصػػػػػادرً رً  
  

 التىاصل تالوىروث - و

وىو مف السمات األسموبية، فقد تواصؿ الشعراء مع التراث، األمر الذي عكس ثقافتيـ وسعة  

اطالعيـ عمى العموـ األخرى، ولّما كاف القرآف الكريـ مصدًرا ميًما مف مصادر ثقافة الشعراء تأثروا 

اًل، ومف األمثمة بو، ووشحوا أشعارىـ بو، ليزيد تعبيرىـ قّوة ويكسب المعنى الذي يريدونو وضوًحا وجما

      :(4)عمى ذلؾ قوؿ فخر الديف بف مكانس

ػػػػػػػػػػػػػػػػدت   شػػػػػػػػػػػػػػػػب ت أقػػػػػػػػػػػػػػػػداح ـ   ا  ى
 

 تسػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتعالق ا كاأليػػػػػػػػػػػابٍ  
 بمػػػػػػػػػػػػػاردو يسػػػػػػػػػػػػػترؽ الٌسػػػػػػػػػػػػػمي قػػػػػػػػػػػػػد  

 
 أسػػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػػانالض  عميػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػ ابٍ  

 

                                                                                                                                                                                

 .132، الدر المكنكف( ابف إياس، (1
 .211، ت هيؿ الغريب( النواجي، (2
 .4/12، الن كـ الزاهرة(ابف تغري بردي، (3
 . 11،الديكاف( (4
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يجد  فكّنا نقعُد منيا مقاعَد لمس مع فمف يستمع اآل اَ والبيت الثاني فيو اقتباس مف قولو تعالى:" وأنّ 

 .(1)لو شياًبا رصًدا"

      :(2)وقوؿ صدر الديف اآلدمي 

 تنػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػدد ف رهػػػػػػػػػػابـ ليمػػػػػػػػػػةو كػػػػػػػػػػف 
 

 بثعبػػػػػػػػاف شػػػػػػػػعرو أزرؽ المػػػػػػػػكًف مػػػػػػػػاهرً  
ف   ػػػػػػػػػػبحي ىا أبػػػػػػػػػػدنا كا   فمػػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػػن س صي

 
ػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػتٌ غأفػػػػػػػػػػػاؽ ت  ًٌ  اقرً ه بتمػػػػػػػػػػػؾ ال

ػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مدامػػػػػػػػةو تػػػػػػػػدير عمينػػػػػػػػا أك     سن
 

11111 

 يػػػػػػػػػداها كأخػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػالعيكف ال ػػػػػػػػػكاترً   
 

 .(3)تنفس" إذااقتباس مف قولو تعالى:" والصبح 

 :(4)أما التواصؿ بالحديث الشريؼ فقد جاء قمياًل ومف األمثمة عميو قوؿ أبي بكر الدماميني

 قمػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػه كالػػػػػػػػػػػػػػد  ل مػػػػػػػػػػػػػػكؿ   
 

 كنحػػػػػػػػػػػػػػفي فػػػػػػػػػػػػػػي األينػػػػػػػػػػػػػػًس بػػػػػػػػػػػػػػالتالقي 
ػػػػػػػػب  يػػػػػػػػا حبيبػػػػػػػػي   قػػػػػػػػد عطػػػػػػػػس الص 

 
 مته بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال راًؽ""فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 .(5)" إذا عطس أحدكـ فحمد اهلل فشمتوه"-صمى اهلل عميو وسمـ –اقتباس مف قوؿ رسوؿ اهلل 

 دؿي ال شعرىـ في التوظيؼ وىذا العصر، شعراء عند ظاىر أمر القرآنية المفردة استعماؿ"إف 

 بحرمة وفنموق وىـ اهلل كتاب عمى تجرؤوا لما يدين  سح مف ناتجاً  كاف فمو الديني، حسيـ عمى

 طابع عف بعيداً  المغة مصادر مف مصدر أنو عمى الكريـ القرآف إلى ينظروف كانوا الخمر،ولكنيـ

 6". القداسة

                                                           

 .1، ال ف(1)
 .421 -441، ت هيؿ الغريبالنواجي، (2)
 .14، التككير(3)
 .112، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، أبك بكرالدماميني شاعرنا كناقدنا( السراحنة، سارة، (4
 .262، رياض الصالحيف( النووي، أبو زكريا، (5
 .110،2013الخميؿ،، رسالة ماجستير، جامعة شعر الخمر في العصر المممككي األكؿالشروؼ، فواز،  (6)
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وقد طرز شعراء العصر الممموكي شعرىـ ببعض أقواؿ مف سبقوىـ إظياًرا منيـ لسعة الباع 

وطوؿ النظر في التراث، وكاف ىذا الصنيع يروؽ لمصفوة المتأدبة التي فتنت بالقديـ، ومف األمثمة 

 :(1)الذي زيف أبياتو بشطر مف شعر بشار بف برد في البيت الثاني عمى ذلؾ قوؿ ابف قرناص

 مشػػػػػػػػػػػػػػػػبب ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػاد راح يالتمنػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 فػػػػػػػػػػػػػ ف تػػػػػػػػػػػػػداركنا بػػػػػػػػػػػػػالن   أحيانػػػػػػػػػػػػػػا  

 ؿ ر يتػػػػػػػػػػػهيػػػػػػػػػػػبهكيػػػػػػػػػػػتي تشػػػػػػػػػػػبيبه قي   

 

 كاأل ف تعشػػػػػػػػػػؽ قبػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػيف أحيانػػػػػػػػػػا 

وقوؿ فخر الديف بف مكانس  الذي رصع نصو بشعر أبي الطيب المتنبي في وصؼ مجمس   

 :(2)ليمى

 انظػػػػػػػػػػر لم مسػػػػػػػػػػنا ككاسػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػدت
 

 س كلػػػيس في ػػػا المشػػػرؽ(ك ) من ػػػا الٌشػػػم 
 كالشػػػػػػػمي فػػػػػػػي رهػػػػػػػ  كفػػػػػػػرط تالمػػػػػػػؽ  

 
 ) ك ػػػػػػػػػػكل يزيػػػػػػػػػػد كعبػػػػػػػػػػرة تترقػػػػػػػػػػرؽ( 

 كيالػػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػػػي متشػػػػػػػػػػػػكينا كمباهنػػػػػػػػػػػػا 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػل أرؽو كمثمػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػ رؽ( )أرؽه  
 

 : الصىرج الشعزٌ حالخالجالوثحج 

رة الشعرّية ركيزة أساسية مف ركائز العمؿ األدبي، فيي تمثؿ جوىر الشعر وأىـ و تعد الص

والتعبير عف واقعو، ويعد مفيوـ الصورة الشعرّية مف المفاىيـ المعقدة ط الشاعر في نقؿ تجربتو، ئوسا

 .(3)شديدة االضطراب وذلؾ لتشعب دالالتو الفنية المعقدة

والصورة الشعرية مصطمح حديث صيغ نتيجة التأثر بمصطمحات النقد الغربي واالجتياد في  

والنقدي عند العرب غير موجود ترجمتيا، فمصطمح الصورة بصياغتو الحديثة في التراث البالغي 

ف اختمفت طريقة  صراحة، أما القضية التي يثيرىا ىذا المصطمح الحديث فموجودة في التراث وا 

                                                           

 .324، مطالي البدكر(الغزولي، (1
 .41، الديكاف((2

 .12، الصكرة الشعرية عند األعمل التطيميينظر: الشناوي، غمي الغريب، (3)
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ؿ، أو تميزت جوانب التركيز واالىتماـ، لكف الصورة الفنية ىي الجوىر الثابت والدائـ والتناو  العرض

قائًما ما داـ ىناؾ شعراء يبدعوف، ونقاد في الشعر وقد تتغير مفاىيميا بينما يظؿ االىتماـ بيا 

دراكو والحكـ عميو  .(1)يحاولوف تحميؿ ما أبدعوه وا 

وقد اختمفت اآلراء حوؿ مفيـو الصورة الشعرية وتعددت الدراسات حوليا، ويكاد يحصر المدلوؿ 

 المفظي لمصورة في الجانب المادي المحسوس مف الكالـ، والمفظ يقابؿ المعنى وذلؾ ضمف النقد

العربي القديـ، مع أف الصورة قد رست بعمؽ، ولكنيا لـ تكف تعرؼ بغير التشبيو واالستعارة والمجاز 

 .(2)والكناية، وذلؾ لقوة التيار البالغي آنذاؾ

ولتعريؼ الصورة الشعرية فقد تميز في تاريخ تطور الصورة مفيوماف: قديـ يقؼ عند حدود  

الصورة ىو الصورة البالغّية في التشبيو والمجاز، وحديث يضـ إلى الصورة البالغية نوع آخر و 

 المساني المخصوص ات ليا منيا:" أف الصورة ىي الصوغ، وقد اجتيد النقاد في وضع تعريف(3)الذىنية

بما يحيميا إلى صورة مرئية معبرة، وذلؾ  المعاني تمثياًل جديًدا ومبتكًراالذي بوساطتو يجري تمثيؿ 

 .(4)الصوغ المتميز والمتفرد ىو عدوؿ عف صيغ إحالّية مف القوؿ إلى صيٍغ إيحائية"

 ومنيا تعريؼ أحمد الشايب الذي عّد أف ىذا المجاؿ ومفتتح الّدرب، فأثمر سعيو إلى أكثر مف

مفيوـ فيو يقوؿ: أنيا الوسائؿ التي يحاوؿ بيا األديب نقؿ فكرتو وعاطفتو مًعا إلى قرائو أو سامعيو 

                                                           

 .4 -2، الصكرة ال نية في التراث النالدم كالبال ي( ينظر: عصفور، جابر، (1
 .13، في الشعر العربي الصكرة ال نيةينظر: الغنيـ، إبراىيـ بف عبد الرحمف، (2)
 .12، الصكرة في الشعر العربي حتل  خر الالرف الثاني ال  رمينظر: البطؿ، عمي، (3)
 .321، فف الشعر(عباس، إحساف، (4
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وىو يقرر ثانًيا: إف الصورة األدبية ليا معنياف: أحدىما ما يقابؿ المادة األدبية ويظير فييا الخياؿ 

 .(1)والثاني: ما يقابؿ األسموب ويتحقؽ بالوحدة

يًفا لمصورة الفنية يرتضيو ويطمئف إليو وىو قولو:" إف الصورة طريقة ويرى جابر عصفور تعر  

خاصة مف طرؽ التعبير ووجو مف أوجو الداللة تنحصر أىميتيا فيما تحدثو في معنى مف المعاني مف 

خصوصية وتأثير ولكف أًيا كانت ىذه الخصوصية أو ذلؾ التأثير فإف الصورة لف تغّير مف طبيعة 

 .(2)ضو وكيفية تقديمو"ر ّنيا ال تغير إال مف طريقة عالمعنى في ذاتو أل

وىناؾ تعريفات كثيرة وأخرى ال مجاؿ لذكرىا جميًعا ألنيا تصب في النياية في الوعاء نفسو  

فالصورة الشعرية معيار إلبداع يعبر الشاعر بيا عف أحاسيسو وأفكاره وتجربتو، وتعمؿ عمى تنظيـ 

عف المعنى األعمؽ لمحياة والوجود المتمثؿ في الخير والجماؿ مف التجربة اإلنسانية الشاممة لمكشؼ 

حيث المضموف والمبنى بطريؽ إيحائية، وتعد الصورة الشعرية إعادة إنتاج عقمي، وذكرى لتجربة 

عاطفية و إدراكية عابرة تؤلؼ بيف المتباينات، وتبث الحياة في الجوامد، وتجمع بيف المتناقضات 

إليحاء باألفكار عف طريؽ الصورة ال في التصريح باألفكار المجردة وال في وتتمثؿ قوة الشعر في ا

 .(3)المبالغة بوصفيا

ومف ىنا فقد اىتـ شعراء العصر الممموكي الثاني بالصورة اىتماًما بالًغا واعتمدوا األسموب الفني 

أـ بالوصؼ الذي التصويري في نقؿ أفكارىـ ومشاعرىـ سواء أكاف ذلؾ باألساليب البيانية المعروفة 

شاعة الجو الذي يريده الشاعر لذا فقد تجمت  يحاءاتيا في رسـ المشيد وا  يعتمد عمى ظالؿ الكممات وا 

                                                           

 .343، أصكؿ النالد األدبي( ينظر: (1
 .121، أصكؿ النالد األدبيالشايب، أحمد، (2)

، ع 12ػ، مجمة جامعة النجاح، مج ق385ات زمف ال ت  الصكرة الشعرية في شعر الالدسيينظر: التميمي، حساـ )3(
(3 ،)1111 ،232. 
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الصورة الشعرية عندىـ بأنماط عدة، ولـ تكف كؿ صورة قائمة بذاتيا بؿ تآلفت الصورة الشعرية جميعيا 

 شكاؿ تنظيـ الدراسة وتبويبيا. في تشكيؿ النص األدبي الكامؿ، وما ىذا التقسيـ إال شكؿ مف أ

 الصىرج الوفزدج - أ

وىي أصغر وحدة تعبيرية تمثؿ جزًءا تصويرًيا داللتو النفسية والمعنوية، وتتآلؼ الوحدات  

تعقيًدا،  وتتفاعؿ فيما بينيا لتصؿ إلى الصورة المركبة التي تعكس رؤية الشاعر وىي األشمؿ واألكثر

عّدة مفردة مبنية بناء محكًما مف خالؿ عالقات خاصة معنوية ونفسية،  ذلؾ الشتماليا عمى صور

ومثؿ ىذه الصورة تتشكؿ مف خالؿ التشبيو والتشخيص والتجسيـ وتراسؿ الحواس وغيرىا ولذا فإف 

الصورة المفردة ىي مف مكونات التصوير، وىي تأتي متالئمة مع غيرىا مف عناصر التشكيؿ لمفضاء 

 :      (2)مثمة عمييا قوؿ أبي الفضؿ بف أبي الوفا، ومف األ(1)الشعري

 كالثغػػػػػػر كالكػػػػػػ س ترشػػػػػػافنا كمبتسػػػػػػمنا 

 

 أخػػػػ تي منػػػػه عمػػػػل الحػػػػاليف مشػػػػركبي  

فقد شبو ثغر محبوبتو بكأس الشراب فحمت الخمر والمرأة في نسيج واحد، وما اجتماعيما إال مف  

الشاعر، ويثري التشبيو بالحركة، فالعالقة بيف المشبو والمشبو بو عالقة  وحي السعادة التي يحياىا

 :(3)انصيار واتحاد، حيث يتحوؿ المشبو إلى كائف حي، يقوؿ

 فم لػػػػ ات الطػػػػال فػػػػي الكػػػػ ًس قػػػػد نثػػػػرت 

 

 كالعالػػػػػػًد فػػػػػػي الثغػػػػػػر ًسػػػػػػمؾي  اؾ مػػػػػػرتبط  

 

                                                           

 .316، عناصر اإلبداع ال ني في شعر أحمد مطر(ينظر: غنيـ، كماؿ، (1
 .321، شعر أبي ال ًؿ بف أبي الكفا الحروب، إسماعيؿ، (2)
 .112، ت هيؿ الغريبالنواجي، (3)
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يمسكو مف االنفالت فشبو حباب الخمر الذي تناثر عمى حرؼ كأس الشراب، وحدود الكأس 

فينتظـ عمى حوافو، بالعقد الذي انتظمت حباتو بالسمؾ، وما ىذا التشبيو إال نتيجة الشعور باالرتياح 

 ى حيف يصؼ حباب الخمر بالجوىر النفيس.بر والسعادة الك

أما إبراىيـ بف عمر البقاعي فيو يشبو مرور ليالي األنس والسعادة بالبرؽ فيي تنقضي بسرعة 

 :       (1)رتوي منيا ويتمنى عودتيا قبؿ أف يموت ويدفف في قبره، يقوؿدوف أف ي

 عػػػػػػػػػػػل ا  هاتيػػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػػالييػػػػػػػػػػػا ر  
 

 مثػػػػػػؿ بػػػػػػرؽو سػػػػػػرل كمػػػػػػا نمػػػػػػت قصػػػػػػدم 
 يػػػػػػػا تيػػػػػػػرل هػػػػػػػؿ أفػػػػػػػكز في ػػػػػػػا بعػػػػػػػكدو  

 
 دم بمحػػػػػػػػ (2)قبػػػػػػػػؿ ألالػػػػػػػػل مثػػػػػػػػؿ الركػػػػػػػػاز 

 
ساقًيا وجعؿ وأخذ الشاعر أحمد بف محمد بف مظفر صورتو لمسحاب مف مجالس الخمر، فجعمو 

        :(3)نبات الروض ندماء، يقوؿ

 سػػػاؽ مطػػػاكعه (4)كػػػ ف السػػػحاب ال ػػػكف 
 

 سً   ب الريػػػػاض بػػػػ كر يطػػػػكؼ عمػػػػل شػػػػ 
 

ويشبو ابف فضؿ اهلل العمري حاؿ السكارى الذيف افترشوا األرض، ولـ يعودوا قادريف عمى 

 :(5)غير ىدى، يقوؿالحراؾ بفعؿ تأثيرىا في عقوليـ وقوتيـ بحاؿ مف أصابو الجف فيتخبط عمى 

ـي   فػػػػػػي األرض صػػػػػػرعل كػػػػػػ نكـ فمػػػػػػا لكػػػػػػ

 

 اليتـ  ميعنػػػػػػا مػػػػػػف سػػػػػػالفة  ػػػػػػافسيػػػػػػ 

 

                                                           

 .3/41، عنكاف الزمافالبقاعي، برىاف الديف،   -1
 ، مادة " ركز"لساف العربالركاز: قصد الشاعر بيا الميت المدفوف في األرض، ينظر: ابف منظور،  -2
 .321/ 1، عنكاف الزمافالبقاعي، برىاف الديف،   -3
 ، مادة )جوف(.الالامكس المحيطالجوف: الموف األبيض واألسود، ينظر: الفيروزآبادي،  -4
 .344، العمرم شعر ابف فًؿ ا غريب، عمي،   -5
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، وىو يسكب الخمر ومف الصور الجميمة تشبيو فخر الديف بف مكانس لإلبريؽ في يد الخمار 

المجوسي الذي يسجد حوؿ مجامر النار، استغراًقا منو في السكب وكـر باألـ التي ترضع ولدىا أو ب

 :(1)يقوؿصاحبيا، 

  بريالنػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػاكؼه عمػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػدحو  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي الكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا    ك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه األـ تًر
 

 أك عابػػػػػػػػده مػػػػػػػػف بنػػػػػػػػي الم ػػػػػػػػكس   ا 

 

 اتػػػػػػػػػػػػػػكٌهـ الكػػػػػػػػػػػػػػ س شػػػػػػػػػػػػػػعمة سػػػػػػػػػػػػػػ د  

 الصىرج الطىٌلح )الكلٍح( - ب 

تعّد ىذه المحصمة النيائية التي تصور الرؤيا المتكاممة لمشاعر، وتشكؿ بجممتيا قصيدة متكاممة 

واحدة، وتظير في ىذه الصورة وحدة المشاعر التي انطمقت منيا يجمعيا خيط نفسي واحد وفكرة 

األفكار والرؤى؛ ذلؾ ألف الوحدة العضوية ىي وحدة الصورة وىي بالضرورة وحدة اإلحساس أو ىيمنة 

إحساس واحد عمى القصيدة كميا، وعمى ىذا فالوحدة العاطفية ىي دليمنا إلى تحقيؽ الوحدة 

 .(2)العضوية

الصورة بتآلؼ عناصر العمؿ األدبي حتى يتـ نقؿ تجربة الشاعر، كما  ويتحقؽ تأثير ىذه

يتوجب اتحاد الصورة بعناصر العمؿ الفني مف عاطفة وخياؿ خوفًا مف أف تفقد روحيا في التأثير 

. ومف األمثمة عمييا قوؿ الشياب المنصوري  الذي يصؼ روًضا ضحكت أزىاره (3)بشخصية المتمقي

التي استترت وراء الشمس، وقد استميـ مف مجمسو صورة الغصوف التي وتفتحت مف بكاء السحب 

                                                           

 .44، الديكاف((1
 .111 -114، قًايا النالد األدبي بيف الالديـ كالحديث(ينظر: العشماوي، محمد زكي، (2

 .324، الصكرة األدبيةينظر: ناصؼ، مصطفى، (3)
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سكرت بكأس المطر ورسـ لمحماـ صورة القياف التي أتت مف غنائيا باأللحاف الصائبة الجميمة، فرسـ 

 : (1)ىذه المعاني وجمعيا في لوحاٍت متكاممة حتى تكوف صورة عمى أروع وأجمؿ الصور، يقوؿ

 ًػػػػػحؾ الػػػػػٌركضي مػػػػػف بكػػػػػا  الٌسػػػػػحابً  
 

 كتػػػػػػػػكارت شػػػػػػػػمس الًػػػػػػػػحل بالح ػػػػػػػػابً  
 الغصػػػػػػػػكف سػػػػػػػػكارل ؼي ٍيػػػػػػػػكتثنػػػػػػػػت هى   

 
ـي كػػػػػػػػػػ س الشػػػػػػػػػػرابً     مػػػػػػػػػػ  أدار الغمػػػػػػػػػػا

 كشػػػػػػػػػػػدت كرق ػػػػػػػػػػػا فكانػػػػػػػػػػػت قياننػػػػػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػكابً با  ػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػف لحن  تيػػػػػػػػػػػاتو     الص 
 

بدأ ، فمجمسو كافومف األمثمة عمييا أيًضا قوؿ الطنتدائي في قصيدة لو يصؼ فييا كيؼ 

الشراب، وكيؼ بدأ يحبب الناس في شربيا وتعاطييا، فمف الحديث عف الساقي الذي طاؼ عمييـ ب

 :   (2)ؿ الثواب فيي شراب العارفيف، فالوقت قد طاب لشربيا والتمتع بيا، يقوؿسعى إلييا نا

  ػػػػػػػال الٌسػػػػػػػاقي الكػػػػػػػريـ لنػػػػػػػا شػػػػػػػرابنا 
 

 لع ػػػػػػػػػػػػػب الع ابػػػػػػػػػػػػػاارأينػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػه   
 كنػػػػػػػػػػادل أي ػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػدماف فاسػػػػػػػػػػعكا  

 
  لي ػػػػػػػػػػػػػا تغنمػػػػػػػػػػػػػكا من ػػػػػػػػػػػػػا الثكابػػػػػػػػػػػػػا  

 شػػػػػػػػػػراب العػػػػػػػػػػارفيف في ػػػػػػػػػػا همٌمػػػػػػػػػػكا  
 

 فػػػػػػػػػػػػػ ف الكقػػػػػػػػػػػػػت راؽ ل ػػػػػػػػػػػػػا كطابػػػػػػػػػػػػػا 
 

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف فوائد ىذه الخمر لشاربيا ومدى تأثيرىا عميو في صور متتابعة  

           :(3)يقوؿ

  ػػػػػػػا تين ػػػػػػػل ال مػػػػػػػـك ككػػػػػػػؿ سػػػػػػػالـب 
 

 كتعطػػػػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػػػػةن في ػػػػػػػػػػػػا التعابػػػػػػػػػػػػا 
   ا شػػػػػػػػربى ال تػػػػػػػػل من ػػػػػػػػا نصػػػػػػػػيبنا  

 
 يكفػػػػػػػؽ كهػػػػػػػك فػػػػػػػي السػػػػػػػكر الصػػػػػػػكابا  

 كيعظػػػػػػػػـ قػػػػػػػػدرد فػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػاس لٌمػػػػػػػػا  
 

ػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي محبت ػػػػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػػػػابا   ييكم 
 يمػػػػػػػكح مػػػػػػػف ال  ػػػػػػػات ل ػػػػػػػا ًػػػػػػػيا  

 
 كفػػػػػػػػػي الظممػػػػػػػػػات تمت ػػػػػػػػػب الت ابػػػػػػػػػا  

 

 

 دعػػػػا الٌسػػػػاقي ال ًػػػػيؿ  لػػػػل حماهػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػرٌد عميػػػػػػػػػػػػػه بالمػػػػػػػػػػػػػب ال كابػػػػػػػػػػػػػا 
                                                            

ة(السيوطي، جالؿ الديف، (1  .242، كككب الرًك
 .311/ 2، عنكاف الزمافالبقاعي،  (2)
 .2/211،  ن سه ((3
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 صػػػػػػػػػػػػػار ب ػػػػػػػػػػػػػا كلي ػػػػػػػػػػػػػافف سػػػػػػػػػػػػػالاد 
 

 ن يبنػػػػػػػػػػػػػػا من ي ػػػػػػػػػػػػػػا لٌمػػػػػػػػػػػػػػا ا ابػػػػػػػػػػػػػػا 
 

تغؿ الشعراء لحظات األنس والسعادة التي قضوىا بيف الرياض، ودعوا أنفسيـ وندماءىـ إلى واس

شرب الخمرة حتى تكتمؿ البيجة، وقد صوروا ىذه المحظات بصور متتابعة مستوحاة مف واقعيـ 

ت التي يرسميا الشاعر، ومف المعاش لتظير لمقارئ مشاىد متتابعة يعيش لحظاتيا مف خالؿ الموحا

      :(1)األمثمة عمييا، قوؿ صدر الديف اآلدمي

 سػػػػبٌ  الالمػػػػرم  فػػػػي الػػػػٌركض ك ػػػػرد 
 

 فحسػػػػػػػػػػبنا أف فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػركض معبػػػػػػػػػػدٍ  
بػػػػػػا   كالٌنػػػػػػدل فػػػػػػاٌض عمػػػػػػل زهػػػػػػر الر 

 
 فٌسػػػػػػػػرٍت بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػدامل ن حػػػػػػػػة الٌنػػػػػػػػدٍ  

 حػػػػػػػػػػػتتٌ  نمػػػػػػػػػػػا الٌزهػػػػػػػػػػػر ثغػػػػػػػػػػػكره في   
 

 ف كتحمػػػػػػػػػػدباسػػػػػػػػػػماته ت مػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػز 
 الال ػػػػػػػػكة حتػػػػػػػػل انثنػػػػػػػػي النيفاسػػػػػػػػ  

 
 مثػػػػػػػػػػػػػؿ  صػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػاف    يتػػػػػػػػػػػػػ كدٍ  

  

 لصىرج الوزتذج إلى الحىاس الخوشا .1

وتشكؿ كؿ  (2)تعرؼ ىذه الصورة بالحواس الحقيقية وترتد إلى حاسة مف حواس اإلنساف الخمس

األثر عمى نحو ينسجـ مع  أثره أو يعيد وقع ىذا حاسة مستقباًل لمؤثر خارجي أو داخمي يجمي الشاعر

نظرتو لألشياء، وقد اىتـ شعراء الخمر بصور الحواس الخمس لتعكس بذلؾ أعماؽ الحس اإلنساني، 

" ىي صور تقميدّية في غالب األحياف، ومنيا ما قد يكوف مستمًدا مف العصر الذي  وىذه الصور

 صورة مف ىذه الصور.وسأتحدث عف كؿ  (3)يعيش فيو الشعراء متأثريف بالمظاىر الحضارية"

                                                           

 .4/311، المن ؿ الصافي(ابف تغري بردي، (1
 .121، الصكرة الشعرية عند األعمل التطيميينظر: الشناوي، عمي، (2)
 .212، الحياة األدبية في الشاـعبد الميدي، عبد الجميؿ حسف، (3)
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 . الصىرج الثصزٌ ح:1

،  وبما تقع عميو (1)تعد حاسة البصر أدؽ الحواس، ألنيا تمّد العقؿ بأكبر قدر مف اإلحساس 

العمؽ  جاعاًل ىذه الحاسة مف مشاىد يحيميا الشاعر إلى صور ذات قالب خاص بو يتجاوز الخارج 

عراء العناف ألبصارىـ التي نقمت إلى ذاكرتيـ . لذلؾ أطمؽ الش(2)اإلنساني منظورًا مف خالؿ النص

المشاىد الجميمة، ومف ثـ أطمقوا العناف لشاعريتيـ في تصويرىا ورسميا مازجيف ىذا العمؿ بأحاسيسيـ 

وعواطفيـ مستعينيف باأللواف المختمفة حتى تخرج الصورة كاممة المالمح، وقد جاء الشعراء بصوٍر 

خطيب صورة الشعرية مف ذلؾ أبيات البف عضو البصري في رسـ الجميمة أبرزوا مف خالليا أىمية ال

داريا في وصؼ ساٍؽ لو ركّز فييا عمى العنصر البصري فكاف التأثير األكبر ليذا الساقي في نظراتو، 

 :                                               (3)يقوؿ

 قػػػػػػػػػـ فاسػػػػػػػػػالني بسػػػػػػػػػالف ا متػػػػػػػػػداركنا 
 

 رمالػػػػػػي فالمبػػػػػػي بػػػػػػال مـك عمػػػػػػل شػػػػػػ ا  
 مػػػػػػػػف كػػػػػػػػٌؼ فتٌػػػػػػػػاؾ المػػػػػػػػكاحظ مارنػػػػػػػػا  

 
    كأصػػػػػػػػػػػػػػػمل عاشػػػػػػػػػػػػػػػاله كأتم ػػػػػػػػػػػػػػػا  

 يبػػػػػػػػػدك فتخالػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػمس الًػػػػػػػػػحل  
 

 صػػػػػػػننا أهي ػػػػػػػا قػػػػػػػد صػػػػػػػاحبت بػػػػػػػدرنا ك   
 

 :(4)وقوؿ محب الديف الشافعي

 الكػػػاس كالٌطػػػاس ي مػػػك فػػػي يػػػدم قمػػػر 
 

 خطػػػػػػػػػػرا قكامػػػػػػػػػػه يخ ػػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػػار     
 فػػػػػالرٌاح شػػػػػمسه كسػػػػػاقينا حكػػػػػل قمػػػػػرنا  

 
 ينبغػػػػػػي أف تػػػػػػدرؾ الالمػػػػػػرا   كالشػػػػػػمس  

 

                                                           

 .33، في النالد الحديث( ينظر: عبد الرحمف، نصرت، (1
 .63، قمؽ النص(ينظر: خوجة، غالية، (2
 .123، الدر المكنكف( ابف إياس، (3
 4/146، عنكاف الزماف( البقاعي، (4
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ويندرج تحت ىذا الشكؿ مف الصور نوعاف يمكف ارتدادىا إلى حاسة البصر، وىما: الصورة 

 المونّية والصورة الضوئّية.

 أ. الصىرج اللىنٍ ح

لشعراء الستخداميا في إف األلواف مف أغنى الرموز المغوية التي فتحت الباب واسًعا أماـ ا

خضاعيا بما تحممو مف دالالت موروثة أو مستخدمة لصالح التعبير الشعري ومحاولة رسـ  إبداعاتيـ وا 

المحسوسات كما انطبعت ذواتيا أو معانييا في عقؿ الشاعر ونفسو وقمبو، وبالتالي يمعب الموف دوًرا 

، فألواف األشياء (1)ٍف خاصة أو عامةميًما في حياة الّشاعر وصياغتو بما يتمثؿ لو فيو مف معا

وأشكاليا ىي المظاىر الحسية التي تحدث توتًرا في األعصاب وحركة في المشاعر، فيي مثيرات 

حسّية يتفاوت تأثيرىا في الّناس، فالشعر ينبت ويترعرع في أحضاف األشكاؿ واأللواف سواًء أكانت 

وسيمة الستحضار ىذه األشكاؿ واأللواف في نسؽ  منظورة أو مستحضرة في الذِّىف وىو بالنسبة لمقارئ

اّل كاف شيًئا ممالً  . وتعد الصورة المونية أكثر (2)خاص، إنو تصورات تستمتع الحواس باستحضارىا وا 

وظفوىا لخدمة النص الشعري الصور البصرية دوراًنا في الشعر وقد ذكر شعراء ىذا العصر عّدة ألواف 

 :   (3)أو بمفظة أخرى دالة عميو، ومف األمثمة عمى ذلؾ المباشر سواء صرحوا بيا بالمفظ

 الػػػػػتكصػػػػػ با  مػػػػػف تبػػػػػر المسػػػػػرة خمٌ  
 

 كقػػػػد ن خػػػػت فػػػػي  سػػػػم ا الػػػػركح بػػػػال رح 
بىػػػػػػػاب آللػػػػػػػ و    عمي ػػػػػػػا شػػػػػػػباؾه مػػػػػػػف حي

 
 يخػػػػػػػاؼ عمي ػػػػػػػا أف تطيػػػػػػػر مػػػػػػػف ال ػػػػػػػرح  

 

                                                           

 .32، الصكرة الشعرية كاستيحا  األلكاف( ينظر: نوفؿ، يوسؼ حسف، (1
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إشارة إلى لونيا  فيي خمقت مف التبر ؛فيرسـ في البيتيف الّسابقيف صورة لمخمرة المشروبة

ثـ يصؼ وجو الكأس وقد تزيف بحبات  ،روح الفرح األصفر ويصؼ الروح التي نفخت في جسميا بأنيا

 مؤلؤ ويخاؼ عمييا أف تطير مف الفرح.لكا

 فضي واألصفر فكاف الموف الفضي لوفويرسـ الطنتدائي ليا صورة أخرى ممونًا إياىا بالمونيف ال

 : (1)نفسيا يقوؿ كاف لوف الخمراألصفر فقد ا الموف كاسات الخمر التي سكبت فييا الخمر أمّ 

 أقػػػػػػداح ا فًػػػػػػة قػػػػػػد شػػػػػػب ت كب ػػػػػػا 

 

طػػػػػػت خالصػػػػػػة خمػػػػػػرو ً ٍيػػػػػػبى مػػػػػػف  هػػػػػػبً    حي

والصػػورة نفسػػيا يرسػػميا البرىػػاف البينسػػػي فيػػو يػػدعو نديمػػو أف يبػػػاكر إلػػى شػػرب الخمػػر بمونيػػػا  

 :(2)الّذىبي، يقوؿ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر معػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 

 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مي األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداح 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحميػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ فكػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ى   

 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س كراح  ىهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 
 :(3)ويعزييا الفخري بف مكانس إلى الرـو فقد اكتسبت لونيا األصفر مف الروـ، يقوؿ

 صػػػػػػػػػػػػػػ را  تعػػػػػػػػػػػػػػزل ألبو كػػػػػػػػػػػػػػريـو  
 

  لػػػػػػػػػػػػل بنػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػ ر أك الػػػػػػػػػػػػرـك  
 

الخمرة الفضي ولوف الخريؼ الّذىبي  وفي لوحة تزخر باأللواف يمزج عمي بف أيبؾ بيف لوف

      :(4)ويدعو لشربيا والتمتع بيا في ىذا الفصؿ، يقوؿ

   تخػػػػػػش يػػػػػػا محبػػػػػػكبي مػػػػػػف فػػػػػػاقتي 
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػف قريػػػػػػػػػػػػػػبو  هبػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػ تي 
  ا بػػػػػػػػػػػػػػالطال فا هػػػػػػػػػػػػػػب ل ًػػػػػػػػػػػػػػياتً   

 
 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت م ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هبياتً  

 

                                                           

 .2/144، ن سه( (1
 .3/21، ن سه ((2

 111، الديكاف (3)
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في لوحاتيـ الخمرية  واضحٌ مر وكاف لو بروٌز ومف األمور التي نقشوا فييا لوحاتيـ الموف األح

 : (1)ريقو صافيًة حمراء، يقوؿيطمب مف ساقيو أف ينثرىا مف فـ إب فقاؿ بعضيـ

 كانثرهػػػػػػا مػػػػػػف فػػػػػػـ اإلبريػػػػػػًؽ صػػػػػػافيةن 
 

 حمػػػػػػػرا  قػػػػػػػد ح بػػػػػػػت عن ػػػػػػػا المسػػػػػػػا ت 
 

و لقتؿ أما مجد الديف بف مكانس فيو يستعير لوف الدـ لمداللة عمى لوف الخمرة األحمر فيو يدع

 :(2)عف التخمص مف الخمرة الحمراء الموجودة فيو، يقوؿؾ دمو كناية الراووؽ وسف

 مبػػػػػػيقػػػػػػـ كاصػػػػػػمب الػػػػػػراككؽ كاشػػػػػػؼ ق 
 

 منػػػػػػػػػػػػػػه كبمغنػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػ اؾ سػػػػػػػػػػػػػػ لي 
 هػػػػػػػػػػػػ ا ؽ كنػػػػػػػػػػػػادكاسػػػػػػػػػػػػ ؾ دـ الػػػػػػػػػػػػزٌ   

 
  ػػػػػػػػػػػػػزا  مػػػػػػػػػػػػػف يمعػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػالعالكؿً   

وقاـ ابف حجة بنقؿ مشيد أعجبو لمسامع عندما ربط لو لوف الخمرة بموف الحناء ليبرز لوحتو   

       :(3)ويظير تفاصيؿ ودقائؽ صورتو، يقوؿ

 خمػػػػػػػتي كػػػػػػػ س الػػػػػػػراح لمػػػػػػػا أف بػػػػػػػدا 
 

 حبػػػػػػػػػػػػػبه مػػػػػػػػػػػػػف فكقػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػد كممػػػػػػػػػػػػػه 
ـه قػػػػػػػػػػػد خًػػػػػػػػػػػبته  ػػػػػػػػػػػادةه     معصػػػػػػػػػػػ

 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػد ًر عميػػػػػػػػػػػػػػػه سمسػػػػػػػػػػػػػػػػمه 

  

 ب. الصىرج الضىئٍح

التي يمجأ إلييا الشعراء بموازاة حواسيـ وممكاتيـ مف عناصر الضوء في الطبيعة  ىي الصورة

 كالنجوـ والكواكب، والظالـ والنور والميؿ والّنيار والشمس والقمر.

ومف األمثمة عميو ما قالو ابف العطار في إشعاع خمرتو التي مف قوة إشعاعيا ترييـ الصبح في  

         :(4)العتمة، يقوؿ
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 ترينػا  يػة الصػب  فػي الػد  ا كك س 
 

 ف كل ػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػمس ك خرهػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػدري  
 مالٌطٌبػػػػػػةه مػػػػػػا لػػػػػػـ يزرهػػػػػػا مزا  ػػػػػػا  

 
 س ػػػػػػػـ كالبشػػػػػػػري بارهػػػػػػػا  ػػػػػػػا ى التز فػػػػػػػ ف  

 فيػػػا ع بنػػػا لمػػػد هر لػػػـ تخػػػؿي م  ػػػةه  
 

 مػػػف العشػػػؽ حتػػػل المػػػا  يعشػػػاله الخمػػػري  
 

قوة شعاع عمى الرغـ مف بيف لمعاف كأسو ولمعاف وجو محبوبتو ف يقارففأما عمي وفا السكندري 

 :            (1)أكثر إشراًقا، يقوؿ االشمس في كأس محبوبو إاّل أف شعاع وجيي

 اف ك سػػػػػػؾ تشػػػػػػرؽعػػػػػػالشػػػػػػمس مػػػػػػف لم
 

ؽي     فعمػػػػػػػل الحاليالػػػػػػػة  ف ك  ػػػػػػػؾ أشػػػػػػػرى
 كالغصػػػػػػػفي مػػػػػػػف تػػػػػػػرىؼو يميػػػػػػػؿ صػػػػػػػبابىةن   

 
 لكػػػػػػػػػف معاط ػػػػػػػػػؾ الرشػػػػػػػػػيالةي أرشػػػػػػػػػؽي   

 
ى الكوف فغارت باقي الشموس منيا حتى عمت مر أحمد بف محمد بف صالح فقد أشرقأما خ 

     :(2)حت مف شمسو التي أشرقت، يقوؿمغابت وانأنيا 

 بػػػػػػه شػػػػػػمس السػػػػػػالفة أشػػػػػػرقت كيػػػػػػكـو  
 

 فغػػػػػارت شػػػػػمكس األفػػػػػؽ كاعتادهػػػػػا المحػػػػػك 
 كصػػػػػػمنا بػػػػػػه الكاسػػػػػػاًت كالغػػػػػػيـ مطبػػػػػػؽه   

 
 فمػػػػػػػػيس لنػػػػػػػػا فيػػػػػػػػه ك  لمسػػػػػػػػما صػػػػػػػػحك  

 
ىذه  فيمجمسو متفنًنا في وصفو، فقد حشد  فيياونور الديف البيرسي يرسـ لوحة فنية صور  

خمرتو فقد صور الخمر  إشراؽليبرز  (البدر والشمس والنار)الموحة مجموعة مف العناصر الضوئية 

 :   (3)، يقوؿفي فمكياالشمس والكؤوس حوليا بدور تدور ب

ػػػػػػا كالبػػػػػػدكر ك كسػػػػػػ ا   أرل الشػػػػػػمس راحن
 

 فػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػدـ ا  الشػػػػػػػػػ اد شمكسػػػػػػػػػ ا  
ػػػلركف ييػػػد    كػػػ س األنػػػس فػػػي  نػػػة الًر

 
 كنػػػػػػار ال  ػػػػػػا    يسػػػػػػمعكف حسيسػػػػػػ ا  

 تػػػػػػػراهـ سػػػػػػػكارل مػػػػػػػف سػػػػػػػنل قرق ٌيػػػػػػػة  
 

 فكيػػػػػػػؼ ب ػػػػػػػـ لمػػػػػػػا سػػػػػػػالكا خندريسػػػػػػػ ا  
 

                                                           

 .322، الديكاف((1
 .314/ 1، الزمافعنكاف البقاعي، (2)
 .4/11، عنكاف الزمافالبقاعي،(3)
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 :     (1)ويجعميا  البشتكي النور والمصباح الذي يرشدىـ وينير ليـ دربيـ لياًل، يقوؿ

 كخٌمػػػػػػػػػػػػػار هػػػػػػػػػػػػػدينا فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػديا ي 
 

 ب ػػػػػػػػػػػػػ كة ك سػػػػػػػػػػػػػه كسػػػػػػػػػػػػػنل النػػػػػػػػػػػػػديـً  
 سػػػػػػػػػػ لنا منػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػديثنا  

 
 ف خبرنػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػف العصػػػػػػػػػػػػر الالػػػػػػػػػػػػديـً  

  

 . الصىرج الضوعٍ ح2

وىي مف الصور الحسّية التي ترتدُّ إلى حاسة الس مع، وتكوف انعكاًسا لما سمعو الشاعر فيز   

مشاعره، وأطرب قمبو فارتدت إلى ذىنو، وراح يصنعيا ويشكميا في خيالو بحسب ما يتوافر لديو مف 

مف ثقافتو أو بيئتو المحيطة بو، وىذه الصورة تقع بعمؽ في األذف، وىي نوع مف كانت سواء  ،أدوات

الخياؿ السمعي الذي يشكمو المتمقي حيف يدمج وعيو بوعي النص؛ فالشاعر والمتمقي يشتركاف في 

وتي، عة باإليحاء الصب، وتعكس ىذه الصورة أثرىا عمى النص مف خالؿ حركة الداللة المش(2)إنتاجيا

فالمفردات تضفي نغمة حركتيا، وصوت معناىا، ومحاكاتيا كدينامية: الريح والرعد والمطر...، لتوحي 

بتنوعات سمعية داللية متزاوجة داخؿ المعنى، واقتراب الصوت مف أذف المتمقي فإنو يحدث اىتزاًزا 

ورتو متأثًرا بحافز خارجي رنينًيا موازًيا لذلؾ االىتزاـ الذي المست موجاتو أذف المبدع قبؿ صياغة ص

 .(3)أو داخمي، فشكؿ ىذا االىتزاز تشكياًل لفظًيا دااًل عمى مكنونات نفسو

 : (4)وقد نّوع شعراء عصرنا في صورىـ الس معّية ومف األمثمة عييا قوؿ عز الديف الموصمي

 كح في ػػػػا الػػػػكرؽ قػػػػد سػػػػ عتبر الػػػػدٌ منػػػػا 
 

 فمالػػػػػػػت الالًػػػػػػػب لؤللحػػػػػػػاف كاسػػػػػػػتمعت  
 

                                                           

 .12، حمبة الكميت( النواجي، (1
 .132، 134، استالباؿ النص عند العرب(ينظر: المبارؾ، محمد، (2

 .63 -61، قمؽ النصينظر: خوجة، غالية، (3) 
 .1/121، مطالي البدكرالغزولي، بياء الديف،  (4)
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 سػػػػػػػػػحرنا مػػػػػػػػػر  النسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػ كها  ػػػػػػػػػا 
 

 ح دعػػػػتٍ ك هػػػػب الالبػػػػكؿ  لػػػػل طيػػػػب الصػػػػب 
 

فشاعرنا يشبو صوت الحماـ وألحانيا بالسجع فأعجبت القضب بيذه األصوات واأللحاف فمالت 

وأخذت تستمتع لصوتيا الّرناف والذي دعاىا إلى ذلؾ النسيـ الذي مر في الّسحر فدعت إلى شرب 

 الّصبوح في ىذه الطبيعة.

معظـ مجالس الشعراء في الطبيعة فقد استيوتيـ أصوات الطيور وخاصة الحمائـ، ولما كانت 

غناء الحمائـ ي مظاىر الطبيعة فاألوراؽ ُتعجب بفيذا ابف حجر العسقالني يبث العواطؼ اإلنسانّية ف

عجابو  بأصوات فتغني مثميا والسحاب ييدييا أمطاره التي تشبو الّدرر، ويعبر الشاعر عف حبو وا 

 :(1)ـ التي تجمو النفوس، والتي تشبو صوت اآلالت الموسيقية وخاصة الربابة، يقوؿالحمائ

رؽ أكراق ػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػػػل  نػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػكي
 

 فنال طػػػػػػػػػػػػػت ع بنػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػدٌر الس ػػػػػػػػػػػػػحابٍ  
 فراقػػػػػػػػػػػػػػػت األبصػػػػػػػػػػػػػػػار أ صػػػػػػػػػػػػػػػان ا  

 
 كأطػػػػػػػػػػػػرب األسػػػػػػػػػػػػماع كقػػػػػػػػػػػػي الربػػػػػػػػػػػػابٍ  

 
أما عائشة الباعونية، فجعمت أصوات الطيور تفوؽ أصوات اآلالت الموسيقية التي ال تشبييا  

      :(2)ألف أصوات الطيور أجمؿ منيا، تقوؿ

 كتنا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحاتي  
 

 خرسػػػػػػػػػػػتي عنػػػػػػػػػػػد نطال ػػػػػػػػػػػا األكتػػػػػػػػػػػار 
 

ذلؾ تعبير عف الحّب ويرسـ الشياب المنصوري لمحمائـ صورة القياف المغنيات، وفي  

 : (3)أصواتيا، وىذه مف الصور التقميدية التي ألح عمييا الشعراء كثيًرا، يقوؿواإلعجاب ب

 كشػػػػػػػػػػدت كرق ػػػػػػػػػػا فكانػػػػػػػػػػت قياننػػػػػػػػػػا 
 

  تيػػػػػػػػػاتو مػػػػػػػػػف لحن ػػػػػػػػػا بالصػػػػػػػػػكابً   
 

                                                           

 .146، الديكاف( (1
 .3/122، فيض ال ًؿ(2)
ةالسيوطي، جالؿ الديف، (3)  .242، كككب الرًك
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وأبرز الشعراء األصوات التي تسمع مف أدوات الخمر، ففخر الديف بف مكانس يظير الصوت 

 :(1)يقوؿ الذي يخرج مف اإلبريؽ إذا ما أميؿ لمصب،

ػػػػػػػػػا   ا ركػػػػػػػػػي اإلبريػػػػػػػػػؽ يمز  ػػػػػػػػػا   راحن
 

 سػػػػػػمعت مػػػػػػف صػػػػػػكته تسػػػػػػبي  ف فػػػػػػا   
 

ويتبيف أف في حديث الشاعر عف اإلبريؽ تقديًسا فيختار لو صوًتا قريًبا مف النفوس وىو صوت 

 التسبيح فيو يريد مف السامع أف يظؿ  قريًبا مف خمرتو وأدواتيا التي يصفيا وأال ينفر منيا.

سكاب الخمر مف نمكانس صوتي الضحؾ والنحيب في بيٍت واحد فيو يصور اويمزج ابف 

الندامى أـ ىو  ليفرحالقنينة والصوت الصادر منيا بصوت القيقية ولكف ال يدري أىذا الصوت ضحؾ 

 :(2)نحيب عمى فراؽ المداـ، يقوؿضوت 

 خبركنػػػػػػػػي عػػػػػػػػف ق ال ػػػػػػػػات الالنػػػػػػػػاني 
 

 أنػػػػػػػػػػػا من ػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي  ايػػػػػػػػػػػة اإلب ػػػػػػػػػػػاـ 
ػػػػػػػػػػ   ًً  لبسػػػػػػػػػػط الٌنػػػػػػػػػػدامل كناحٍ أتراهػػػػػػػػػػا 

 
 أـ نحيبنػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػراؽ المػػػػػػػػػػػػػداـً   

  

 . الصىرج اللوضٍح3

وقد وردت في الشعر الخمري عند شعراء العصر الممموكي الثاني بدرجة أقؿ مف الصور  

مثؿ الخشونة والنعومة  ،فتأخذ أبعاد ىذه الحاسة ،البصرّية والسمعّية، وتعتمد ىذه الصورة عمى الممس

 :       (4)، ومف تمؾ الصور قوؿ أبي الفضؿ بف أبي الوفا(3)والصالبة والحرارة والبرودة

 كأسػػػػػػػ رتني فػػػػػػػي ليػػػػػػػؿو كفػػػػػػػي شػػػػػػػعرو  
 

 فػػػػػػي ليمػػػػػػةو مػػػػػػف ليػػػػػػالي الحػػػػػػب  لػػػػػػيال ً  
 كأحرقتنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػػراف ك نت ػػػػػػػػػػا  

 
 مػػػػػػػار الخػػػػػػػد  حمػػػػػػػرا ً بخمػػػػػػػرةو مػػػػػػػف خً   

                                                            

 .11، الديكاف(1)
 .63، ن سه(2)
 .62، في النالد الحديثينظر:عبد الرحمف، نصرت، (3) 

 .162، شعر أبي ال ًؿ بف أبي الكفا( الحروب، إسماعيؿ، (4
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زاد ممس والمتمثمة بمفظة )أحرقتني( و فقد نجح في اختيار الكممة الموحية في مجاؿ حاسة ال 

وخّد محبوبو وقوؿ عمي بف  ر عندما جعمو لوًنا مشترًكا لخمرهالصورة جمااًل عندما لّونيا بالموف األحم

          :(1)وفا السكندري

  ٌنمػػػػػػػػػػػا الخمػػػػػػػػػػػر زنػػػػػػػػػػػاده قػػػػػػػػػػػػادحه  
 

 ؽي قمبػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػدحاكلػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػرٌا 
 

 )السريع(:(2)فقمبو قاٍس وىذه ميزة تحدد بالممس يقوؿ ،ومحمد بف العفيؼ يرى في ساقيو قسوةً 

 أسػػػػػػػػػػػكرني بػػػػػػػػػػػالمطؼ كالمالمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػ
 

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػال  كالك نػػػػػػػػػػػػػػػػة كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً   
 سػػػػػػػػػػػػػاؽو يرينػػػػػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػػػػػه قسػػػػػػػػػػػػػكة  

 
 ككػػػػػػػػػػػػػػٌؿ سػػػػػػػػػػػػػػاؽو قمبػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػاسً   

 
بصورة حركّية دور  بّيففخر الديف بف مكانس الذي لممسية التي أبدعيا الشعراء ومف الصور ا 

الراووؽ والدؼ في مشاركتو رثاء نديـ لو توفي وتركيـ فبكى الراووؽ عميو مف حزف، أّما الحركة فكانت 

وىي التي كانت تدؽ في مجالس الخمر فحزنت عميو ومثميا بالمطـ،  ،عند الّدؼ الذي شارؾ بالمطـ

 :(3)يقوؿ

 ليػػػػػػػا بنػػػػػػػي الٌرفٌػػػػػػػا أخػػػػػػػككـ قػػػػػػػد در  
 

 مػػػػػػا اتخػػػػػػ نا مػػػػػػف  كم األنػػػػػػس خمػػػػػػيال  
 كبكػػػػػػػل الػػػػػػػراككؽ مػػػػػػػف حػػػػػػػزفو كقػػػػػػػد 

 
 لطػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػٌدؼ  خ ي نػػػػػػػػػػػػػػا كثالػػػػػػػػػػػػػػيال 

 
جذب  يسعى الىموقفو مف خمرتو، فيو أبو الفضؿ بف أبي الوفا لنا ببيتيف يعكساف ويعود 

منو أف يبصر  ويطمبخمرتو المرادة بالحواس جميعيا، ريد منو أف يتذوؽ ، ويالمتمقي إلى خمرتو 

                                                           

 .111، الديكاف( (1
 .126، حمبة الكميتالنواجي،  ((2

 مف البيت األوؿ مكسور.. الشطر األوؿ 24، الديكاف(3)
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، وأف يشميا بأنفو، وأف يتذوقيا، ليكشؼ لمقارئ الحب والعشؽ الذي يحممو هيدخمرتو وأف يحسيا ب

 :                             (1)الشاعر لخمرتو، فيشعر بالشعور نفسو الذي يستشعره شاعرنا عندما يرى خمرتو، يقوؿ

 مدامػػػػػػػة مػػػػػػػػف يعػػػػػػػػاطني يػػػػػػػػدنا بيػػػػػػػػدو  
 

 في ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػ ني عمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػ ا أبايعػػػػػػػػػػهي  
 فػػالمس ك ؽ كارك كاسػػمي كانتشػػؽ أبػػدنا 

 
 دكا ؾ قػػػػػػػػػػد عٌمػػػػػػػػػػت منافعػػػػػػػػػػهي  ت ػػػػػػػػػػد  

  

 . الصىرج الذولٍ ح4

 ة وواقعّية ناقاًل أثرىا النفسي؛يشكؿ الشاعر صورًا حسّية عف طريؽ حاسة الّذوؽ فيمنحيا حيويّ 

، وال يشترط في ىذه (2)الميـ أف تكوف الصورة في مجمميا معبرة ناقمة لممشاعر الصادرة نقاًل مثيًرا ألف  

الصورة أف يكوف المستطعـ طعاًما أو شراًبا أو شيًئا قاباًل لمذوؽ، فقد يتذوؽ الشاعر شيًئا معنويًّا فجذب 

المتمقي إلى عالمو النفسي، واستعماؿ الشعراء ليذه الحاسة يقؿ موازنة مع سابقاتيا مف الحواس، ألف 

في تفضيؿ الطعومات كذلؾ الذوؽ ال يظير الذوؽ حاسة ليا وضعيا الخاص، فالناس مختمفوف 

كظيور حاستي البصر أو السم ع، واإلحساس بو ال يكوف إاّل مف الشخص الذي يقدـ عمى تذوؽ 

 .(3)الشيء بعكس المحسوسات األخرى

رب الشعراء بيف ريؽ المحبوبة والخمرة، إذ يعمدوف عند تصوير رضاب المرأة إلى اوكثيرًا ما يق 

  :(4)ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ ابف حجر العسقالني مقارنتو بالخمرة،

   أيػػػػػػػػػػػػػاـ الكصػػػػػػػػػػػػػاؿ كطيب ػػػػػػػػػػػػػا 
 

 لػػػػػػػػك لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف كككػػػػػػػػب األسػػػػػػػػحار  
 

                                                           

 .161، شعر أبي ال ًؿ بف أبي الكفا( الحروب، إسماعيؿ، (1
 .43، األدب كفنكنهينظر: إسماعيؿ، عز الديف، (2)
 .113، 11، الصكرة ال نية في الشعر العربي مثاؿ كنالدينظر: الغنيـ، إبراىيـ، (3)
 .12، الديكاف(4)
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 ػلػػػػيالت ارتشػػػػ ت الرحيػػػػؽ مػػػػف الثغػػػػ
 

 فانتشػػػػػػػػػػػي دكف شػػػػػػػػػػػرب عالػػػػػػػػػػػارر ك  
 

 فيو مف ارتشاؼ الرحيؽ الموجود وفي الثغور ينتشي ويسكر بدوف شرب الخمر.

 :(1)فيو المنافع، يقوؿ ،فريؽ محبوبو كالخمر في طعموويجعميا محب الديف الشافعي دواء، 

 لػػػقف لػػػدغ األحشػػػا  عالػػػرب صػػػد ه 
 

 فريالػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػالخمر فيػػػػػػػػػػػػػه منػػػػػػػػػػػػػافي 
 

فريؽ  ؛فيو يمزج الصورة الذوقية مع الشمية ،والصورة نفسيا عند محمد بف أحمد التكروري

 :(2)محبوبو، يقوؿ طيبفيي معطرة ك ،الراح ائحةره بطعـ الخمر وكذلؾ ر محبوبو يذكّ 

  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب راحو معطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  ا بع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  

 
 فالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كر 

 
وقد يمزج الشعراء أحياًنا صورىـ الذوقية والبصرّية والشمّية، كوصؼ إبراىيـ بف محمد بف عمي 

 :      (3)بف مدلج لمخمر الذي شابيت الورود في لونيا وطعميا ورائحتيا، يقوؿا

  ػػػػػػػػػػكةهػػػػػػػػػ ا أكاف الػػػػػػػػػكرد  فاشػػػػػػػػػرب ق 
 

 قػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػاكمته فمكن ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف لكنػػػػػػػػػػه 
 كمػػػػػػػػػػػ اق ا مػػػػػػػػػػػف طعمػػػػػػػػػػػه كأري  ػػػػػػػػػػػا   

 
 مػػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػػرد كك ن ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ككنػػػػػػػػػػه 

  ف  ػػػػػػػػػؼ  كػػػػػػػػػ س كػػػػػػػػػاف كردنا  امػػػػػػػػػدنا 
 

 أك  اب كرٌد فالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ بعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً  
 

 : (4)ويفضؿ عمي بف أيبؾ المشمس عمى المذات والطرب، فيراه أشيى منيا، يقوؿ

 كمشػػػػػػػػػمشو  ػػػػػػػػػا ني مػػػػػػػػػف أع ػػػػػػػػػب 
 

 مػػػػػػػف المػػػػػػػ اًت كالطػػػػػػػربو  لػػػػػػػي  أشػػػػػػػ ل  ً  
 

                                                           

 .142/ 4، عنكاف الزمافالبقاعي،  (1)
 .2/34،  ن سه(2)
 .12/ 3،  عنكاف الزمافالبقاعي، (3)
 .112، نزهة األناـ( البدري، أبو البقاء، (4
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 ك نػػػػػػػػه فػػػػػػػػي هبػػػػػػػػكب الػػػػػػػػٌري  تنشػػػػػػػػردي 
 

 خرطػػػػت مػػػػف خػػػػالًص الػػػػٌ هًب  (1)بنػػػػاقؽ  
 

فأضحى الخبير بأمورىا وبطعميا،  ،وينتشي برائحتيا ولّذتيا ،ويتمتع ابف مكانس باحتساء الخمر

 :     (2)طعميا، يقوؿثـ يبدأ يفّصؿ في وعذب، فميما اختمؼ طعميا في

 فيػػػػػػػػا  بينػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس يػػػػػػػػدرم سػػػػػػػػػر ها
 

 دع ػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػدرها 
 أليبػػػػػػػػػدم أمرهػػػػػػػػػاكاسػػػػػػػػػت تني في ػػػػػػػػػا  

 
مكهػػػػػػػػػػػػػػػا كمٌرهػػػػػػػػػػػػػػػا   فالػػػػػػػػػػػػػػػد بىمػػػػػػػػػػػػػػػكتي حي

 عندم كهي عمل الحاليف ع به  
 فمرهػػػػػػػػػا كالمسػػػػػػػػػؾ حشػػػػػػػػػك ال م ػػػػػػػػػؿ  

 
 كالٌزن بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بالالرن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 كحمكهػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػدامل ين مػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػا  السمسػػػػػػػػػؿً    3كالشػػػػػػػػػ ًد ممزك ن
  اؾ ال م أمسل حبيب كبدم 

 
 الصىرج الشوٍ ح .5

وىي" الصورة التي تثير فينا الخياؿ عندما نشعر بيا عف طريؽ عضو الش ـ فينا، فندرؾ  

ويمكف تشكيؿ ىذه الصورة عف طريؽ نشر روائح معينة في محيٍط ما،  (4)بالرائحة فوارؽ األشياء"

وتأتي حيوية ىذه الصورة مف كوف المتمقي يستشعر عبقيا أو نتنيا، فيرتاح وينتشي أو ينزعج وينقبض 

 . (5)ّية دائًمالضرورة أف تكوف الصورة الشمّية شمأماـ ىذه الصور، فميس با

                                                           

 ، مادة )بنؽ(لساف العرب: جمع بنيقة، وىي لبنة القميص أو فتحتو. ينظر: ابف منظور، البناقؽ( (1
 .111، الديكاف(2)
 ، مادة )سمس(لساف العرب،منظور: الماء سيؿ المرور في الحمؽ لعذوبتو وصفائو. ينظر: ابف السمسؿ(3)
 .14، الصكرة الشعرية عند األعمل التطيميالشناوي، عمي، (4)
، 3112، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، شعر الخمرة في العصريف الزنكي كاأليكبيينظر: الصوص، جمنار، (5)

321. 
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ا ما قورنت بالحواس اأُلخرى، وجاء أكثرىا في وصؼ الرياض إذ ،تكوف قميمة نسبًيا وغالبًا ما 

واألزىار ورائحة الخمور، فقد صّور الشعراء روائحيا الطيبة التي تنتشر في األرجاء المعطرة ليا، كما 

ديف نفوسيـ ومشاعرىـ فرسموا ليا صورًا جميمة لتكوف الصورة كاممة، فصدر ال فيأنيـ وصفوا أثرىا 

   :(1)عود البخور، يقوؿالروض وسط تسامر األحّبة برائحة ة في حة الّسارياآلدمي يشبو الرائ

بػػػػػػػا   كالٌنػػػػػػدل فػػػػػػاضى عمػػػػػػل زهػػػػػػر الر 
 

 دٍ ة الن ػػػػػػػػفسػػػػػػػػرت بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػدامل ن حػػػػػػػػ 
 

 االموجود في الروضة فقد فاح مني ؤوسكالويطمب أحمد بف الفرات مف نديمو أف ينظر إلى  

 :(2)المسؾ ونشر الخزاـ، يقوؿ

ػػػػػػػ  ك انظػػػػػػػر  لػػػػػػػل الكػػػػػػػ  اس فػػػػػػػي رًك
 

 المسػػػػػػػػؾ كنشػػػػػػػػر الخػػػػػػػػزاـٍ  افػػػػػػػػاح ب ػػػػػػػػ 
 بالٌدرقػػػػػػػػػػػػػػػػػد زيخرفػػػػػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػػػػػما يه  

 
 تمػػػػػػػػػػػاـٍ  بػػػػػػػػػػػدرو  كػػػػػػػػػػػؿ   اكحػػػػػػػػػػػٌؿ في ػػػػػػػػػػػ 

 
خمر في وسط الجو وجعمتو يدعو أصحابو لشرب ال ،خطيب دارياورائحة الورد أغرت ابف 

       :(3)يـ عمى الشرب، يقوؿالربيعي الذي يحث

 الني الٌصػػػػػ با  يػػػػػا م نسػػػػػيهػػػػػات اسػػػػػ 
 

 قػػػػػػػد فػػػػػػػاح نشػػػػػػػر الػػػػػػػكرد كالٌنػػػػػػػر سً   
  

  :الوىصٍماالوثحج الزاتع 

لو األذف  إف العالقة بيف الشعر والموسيقا قديمة، فقد أدرؾ اإلنساف البدائي الصوت الذي تمذُ 

إلى ربطيا باإلمكانات  ية التي يتوفر عمييا الشعر، وسعىوتطرب لسماعو، فسّخر إمكاناتو الصوت

 .(1)نتج بحدسو لغة شعرّية مبنّية عمى تنظيـ موسيقى بحتالموجودة في الموسيقا، فأ
                                                           

 .4/311، المن ؿ الصافي(ابف تغري بردي، (1
 .312/ 1، عنكاف الزمافالبقاعي، (2)
 .164، الديكاف(3)
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حكمو العروض، بي إلى قسميف رئيسيف: قسـ خارجي يوينقسـ اإلطار الموسيقي في شعرنا العر "

وىو ما يعرؼ بالموسيقا الداخمية  ،صوتية داخمية والقافية، وقسـ داخمي تحكمو قيـٌ  وتمثؿ في الوزف

ا نضع حدًّا بيف القسميف، بحيث يبدو كّؿ منيما وكأنو يعمؿ بمعزٍؿ عف ىذا التقسيـ ال يعني أنن   ولكف  

 .2"التفاعؿ يضيفاف جمااًل عمى الشعر ااآلخر، فيما يتفاعالف ويتعاوناف ويتداخالف، ومف جممة ىذ

و ومراميو، وشرط ذيوع الشعر وشيرتو أف تستمتع آذاف الناس لموسيقاه قبؿ استمتاعيـ بمعاني 

فنغمتو الموسيقية تمذ السامع أيًا كانت بيئتو االجتماعية، وىي ما يسمعيا في شعر ىذا وشعر ذاؾ... 

فإذا حاوؿ الشاعر نظـ الشعر في صورة جديدة غير مألوفة بيف الناس لـ يذع قولو ولـ يسيؿ تردده، 

 .(3)ألف شرط ذيوع الشعر، أف تألؼ اآلذاف نغمة موسيقاه

 ىصٍما الخارجٍحأوالً: الو

ألف الحديث عف أحدىما يستتبع الحديث عف  لقافية دعامتي الموسيقا الخارجية؛يشكؿ الوزف وا

اآلخر، ذلؾ أّف "الوزف أعظـ أركاف الشعر وأوالىا بو خصوصية، وىو مشتمؿ عمى القافية وجالب ليا 

 .(4)ضرورة"

، وكؿ ىذا (5)" والوزف والقافية قاعدتاف ال يمكف أف يقوـ بناء القصيدة العربية إاّل عمى أساسيما" 

 .(6)مما يؤكد االرتباط الحميـ بيف شقّيف متالزميف، يمتنع أف يسمى الشعر شعرًا إاّل بوجودىما مجتمعيف

                                                                                                                                                                                

 .132، 3112، رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، شعر الخمر في العصر المممككي األكؿ(ينظر: الشروؼ،  فواز، (1
 .162، 3112،رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، ،شعر الخمر في العصريف الزنكي كا يكبيالصوص، جمنار(2)

 .21، مكسيالا الشعرينظر: أنيس، إبراىيـ، (3)
 .124/ 1، العمدةابف رشيؽ، (4)
 .12"، مالدمة ديكانه " ندا  الالمـ( خميؼ، يوسؼ، (5
 .121/ 1 العمدة،( ابف رشيؽ، (6
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عمى بحور  يةالخمر  ومف خالؿ االطالع عمى العصر الممموكي، نجد أنيـ نظموا أشعارىـ

الشعر التقميدية المعروفة، وال غرابة، فيـ جزء مف حمقة الشعر العربي الممتدة مف الجاىمية حتى 

العصر الذي عاشوا فيو، فقد ساروا عمى نيج الشعراء في النظـ عمى البحور المختمفة، وأثبتوا قدرتيـ 

 :تياآلفي الصياغة والتعبير ومجاراة اآلخريف، وىذا ما يوضحو الجدوؿ 

 النسبة المقكية عدد الالصاقد كالمالطكعات البحر

 1442 22 البسيط

 1142 22 الكامؿ

 444 42 الطويؿ

 644 22 الرمؿ

 643 23 الوافر

 442 33 الرجز

 342 12 الخفيؼ

 342 13 السريع

 142 4 المجتث

 142 2 المتقارب

 142 4 المتدارؾ

 142 2 المنسرح

 141 1 اليزج
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أما لجدوؿ خمّوه التاـ مف ثالثة بحور ىي المديد والمقتضب والمضارع، يالحظ مف ىذا ا 

يقوؿ الدماميني:" وأنكر األخفش أف يكوف المضارع والمقتضب مف شعر العرب، ف لمقتضب والمضارعا

ال  نوأوزعـ أنو لـ يسمع شيًئا مف ذلؾ، قمت ىو محجوج بنقؿ الخميؿ، قاؿ الّزجاج: ىما قميالف حّتى 

نما يروي كؿ واحٍد منيما البيت والبيتاف، وال ينسب بيت منيما إلى شاعٍر  يوجد منيا قصيدة لعربي، وا 

 .(1)مف العرب وال يوجد في أشعار القبائؿ"

ونالحظ أف سبعة بحور استعممت في أشعارىـ أكثر مف غيرىا عمى الترتيب" البسيط، الكامؿ، 

ظيا احتّؿ البسيط النصيب األكبر مف مقطوعاتيـ لسيولة ألفاالرمؿ، الوافر، الرجز، الخفيؼ" وقد 

نو يستوعب الكثير مف معاني الوصؼ والمدح، وىذا وانسيابيا، أما الكامؿ الذي يمي البحر البسيط أل

 إف دّؿ عمى شيء  فإنما يدلؿ عمى أف الشعراء كانوا يختاروف موسيقا ألفاظيـ بعناية ودراية.

 المافٍح 

ًرا صوتًيا صارًخا، تحمؿ في طياتيا نغمة إيقاعية جّذابة، والقافية تعد جزًءا تعد القافية عنص"

بمثابة فواصؿ  ىاًما في الشعر باعتبارىا وحدة صوتية مطرودة اطراًدا منظًما في نياية األبيات، فيي

 .(2)"بتكرارىا بيف فترات زمنية محددة ويتمتعمع ترددىا، موسيقية يتوقع السا

بالشعر وال  شريكة الوزف في االختصاص"، ويعّدىا ابف رشيؽ (3)"كممة في البيتآخر "فالقافية  

 .(4)"ٌف وقافيةيسمى حّتى يكوف لو وز 

                                                           

 .26، العيكف ال اخرة عمل خبايا الرامزةالدماميني، بدر الديف،   -1
 .344، مكسيالا الشعرأنيس، إبراىيـ،   -2
 .362، كالالافيةال امي في العركض العروضي، أبو الحسف،  -3
 .1/12، العمدة -4
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ويعرفيا إبراىيـ أنيس، فيقوؿ:" ليست القافية إاّل عدة أصوات تتكرر في أواخر األسطر  

ية فيي بمثابة الفواصؿ واألبيات مف القصيدة، وتكرارىا ىذا يكوف جزًءا ىاًما مف الموسيقا الشعر 

الموسيقّية التي يتوقع السامع ترددىا، ويستمتع بمثؿ ىذا التردد الذي يطرؽ اآلذاف في فترات زمنية 

 .(1)منتظمة، وبعد عدد معيف مف مقاطع ذات نظاـ خاص يسمى الوزف"

عميو القصيدة وتنسب وترتكز القافية بشكؿ رئيس عمى حرؼ الروي وىو الحرؼ التي تبنى  

والقافية ىي النتيجة الطبيعية ألبيات مبنية عمى المقاطع نفسيا، وىي تجانس صوتي لمحركة . (2)يوإل

يفتو الحقيقية ال تظير إاّل إذا وضعت ، وظؿقاألخيرة وىي ليست تابعة لشيء آخر، فيي عنصر مست

 .(3)في عالقة مع المعنى"

وقع بيف أيدينا مف مقطوعات ومف خالؿ تتبعنا شعر شعراء ىذه الحقبة في رسـ الخمرة بما 

 ي:تقوافييـ وتعددىا، وىذا ما سيظير في الجدوؿ اآل حرؼ الروي في وقصائد نجد أنيـ اىتموا بتنويع

 عدد الالصاقد كالمالطكعات حرؼ الركم

 23 اليمزة

 41 الباء

 42 التاء

 2 الجيـ

 14 الحاء

                                                           

 .346، مكسيالا الشعر( (1
 .366، ال امي في العركض كالالافيةالعروضي، أبو الحسف، (2)
 .14، بنية المغة الشعريةكوىف، جوف، (3)
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 عدد الالصاقد كالمالطكعات حرؼ الركم

 1 الخاء

 22 الّداؿ

 46 الّراء

 1 الّزاي

 34 السيف

 1 الطاء

 11 العيف

 1 الغيف

 32 الفاء

 31 القاؼ

 2 الكاؼ

 34 الالـ

 14 الميـ

 34 النوف

 12 الياء

 12 الياء

د أف بعض حروؼ الروي منيا ما جاء ليناسب التعبير عف صوت فمف خالؿ تأمؿ الجدوؿ نج 

 إذواضح مسموع كروي الباء والّداؿ، ومنيا ما يعبر عف صوت يختمج العاطفة كروي الحاء والميـ، 
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 أنيس حروؼ الروي إلى أقساـٍ عّدة، وذلؾ وفؽ كثرة ترددىا وشيوعيا " فيناؾ حروؼ إبراىيـ قسـ

ـ والنوف والداؿ والسيف والالـ، وحروؼ متوسطة الشيوع مثؿ: الضاد بكثرة مثؿ: الراء والمي وردت

 .(1)والطاء والثاء والصاد وحروؼ نادرة في مجيئيا رويًا كالّذاؿ والغيف والحاء والزاي والواو"

الثاء والذاؿ  مف حرؼ الروي: -فيما وقع بيف يدي -ئدىـونالحظ خمو مقطوعاتيـ وقصا 

 والشيف والصاد والضاد والظاء والواو.

 حانًٍا: الوىصٍما الذاخلٍح:

إف التالؤـ بيف أجزاء القصيدة ينتج قوى موسيقية خصبة تبرز مف خالليا جماليات القصيدة 

الخاصة التي تميزىا عف قصيدة ُأخرى، وىذه الموسيقى تتصؿ بجرس األلفاظ وخواصيا الصوتية، 

 .(2)يعية، كذلؾ ليا صمة بطريقة تأليؼ الكالـوأنماطيا البد

فقد اعتنى النقاد والعروضيوف والقدامى بيذا النوع مف الموسيقا، ألنيا تتعدى حدود األوزاف  

والعروض والقوافي، فيي التي تفرؽ بيف بيتيف في قصيدتيف مف وزف واحد وقافية واحدة، وىي أدؽ مف 

ذا فقدت في الشعر يسمى كالمً  ا عروضًيا موزوًنا وال يسمى شعًرا، فيو يشبو الشعر في األولى، وا 

 .(3)الوزف والقافية ويختمؼ في موسيقاه الداخمية الفنية

ومف ىنا كانت عناية الشاعر الممموكي ببعض فنوف البديع والتفنف في طرؽ ترديد األصوات  

 .(4)ترعي القموبفي الكالـ حتى يكوف لو نغـ وموسيقا، وحتى يسترعي اآلذاف بألفاظو كما يس

                                                           

 .344، مكسيالا الشعر( أنيس، إبراىيـ، (1
 .42، ن سهينظر: (2)
 112، في النالد األدبيينظر، ضيؼ، شوقي، (3)
 .324/ 3، خزانة األدبالحموي، ابف حجة، (4)



 
 

121 

 ومف ىذه الفنوف:

 أ. التصزٌع

 :(1)لمتصريع دوٌر ميـ في تحقيؽ اإليقاع الموسيقي، ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ الوفائي المقدسي

   ا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقي ا  زاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أدرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

         :(2)وقوؿ ابف حبيب

ـٍ    لػػػػػػػػل المٌػػػػػػػػ ات بػػػػػػػػادر نػػػػػػػػديمي قػػػػػػػػ
 

 فالػػػػػػػػػػد كافػػػػػػػػػػل الربيػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػادر 
 

         :(3)ويقوؿ البدر البشتكي

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا  الميػػػػػػػػػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهباتر 
 

ػػػػػػػػػػػػػل  اهبػػػػػػػػػػػػػاتً   ًٌ  كدىهػػػػػػػػػػػػػرنا قػػػػػػػػػػػػػد تال
 

ولـ يكتؼ الشعراء بتصريح المطمع، بؿ صرعوا في األبيات التي تمييا، األمر الذي أثرى اإليقاع 

      :(4)الشعري في البيت، يقوؿ الشياب المنصوري

 كمميحػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػاليؾ مػػػػػػػػػػف أ  ان ػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػا تسػػػػػػاليؾ مػػػػػػف راحات ػػػػػػاأًػػػػػػعاؼ  
ػػػػةو حاكػػػػت محاسػػػػف ك   ػػػػا    فػػػػي رًك

 
 محاسػػػػػػػف ك   ػػػػػػػا زهراتي ػػػػػػػا كحكػػػػػػػتٍ   

ػػػػػػػبا   رىقىػػػػػػػٍت لرقىػػػػػػػًة خصػػػػػػػرها ريػػػػػػػ  الص 
 

 كتحٌرٌكػػػػػػػػػٍت شػػػػػػػػػكقنا  لػػػػػػػػػل حركات ػػػػػػػػػا 
 كالن ػػػػػػػػر فػػػػػػػػي قمػػػػػػػػؽو  لػػػػػػػػل أرداف ػػػػػػػػػا 

 
 كالغصػػػػػػف فػػػػػػي ميػػػػػػؿو  لػػػػػػل خطرات ػػػػػػا 

 

                                                           

 .232/ 2،  عنكاف الزاماف، البقاعي ( (1
 .2/41،  عالـ النبال الطباخ، محمد راغب، (2)
ةالسيوطي، جالؿ الديف، (3)  .126، كككب الرًك
 .226،  ن سه(4)
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 ب. التكزار: 

وىو مف الوسائؿ الفنية التي تسيـ في خمؽ العالقات المتعددة داخؿ البيت عف طريؽ تميزه  

، ويكوف التكرار بالحروؼ واأللفاظ (1)بالتوازف، واإلخبار تبًعا لمسياؽ، فيتحقؽ باإلفياـ والتأثير

ثمة عمى ذلؾ والعبارات، وىذه جميعيا تعطي نوًعا مف الموسيقا الداخمية مف خالؿ التكرار، ومف األم

          :(2)قوؿ الجيمي

ـه   سػػػػػالؼه تريػػػػػؾ الشػػػػػمس كالميػػػػػؿ مظمػػػػػ
 

 حك مالحػػػػػػـتبػػػػػػدم الس ػػػػػػ ا كالصػػػػػػب  بالصػػػػػػ  
 مبرقعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف دكن ػػػػػػػػػا كػػػػػػػػٌؿ حاقػػػػػػػػػؿو  

 
  رة كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمـكمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 يان فنػػػػػػػػػػكره ك عػػػػػػػػػػيف كعػػػػػػػػػػيفه ك  ًػػػػػػػػػػ 
 

 كك ػػػػػػػػػػػػػه ممػػػػػػػػػػػػػثـٌ ك  ك ػػػػػػػػػػػػػهه  فه حسػػػػػػػػػػػػػك   
 ك  عطػػػػػػػر كعطػػػػػػػره ك  شػػػػػػػ ل ـه شػػػػػػػمي 

 
ـه ك     كػػػػػػػػػػػػػػػ س ككػػػػػػػػػػػػػػ سه مخػػػػػػػػػػػػػػػتـٌكفػػػػػػػػػػػػػػ

 
فتكرار بعض األلفاظ أعطى جرًسا موسيقًيا لألبيات، وقد كرر الشعراء الحروؼ في مقطوعاتيـ 

وقصائدىـ معطيف بذلؾ نوًعا مف الجرس الموسيقي العذب الذي يزيد اإليقاع جمااًل ومف األمثمة قوؿ 

     :(3)الشياب الحجازي

 انظػػػػػر  لػػػػػل حسػػػػػف السػػػػػما    ا صػػػػػحتٍ  
 

 تحػػػػػمكالنػػػػػكر يشػػػػػرؽ كالغيػػػػػـك قػػػػػد ان  
 فبصػػػػػػػػػػػػػػػحكها كبًػػػػػػػػػػػػػػػكق ا كبمكن ػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 تشػػػػػػػػ ي قمكبنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػال مـك تدحػػػػػػػػػدحتٍ  

 كك ن ػػػػػػػا مثػػػػػػػؿ الكككػػػػػػػب فػػػػػػػي الػػػػػػػٌد ل  
 

 في ػػػػػػػا عيػػػػػػػكٌف قػػػػػػػد سػػػػػػػ ت كت تحػػػػػػػتٍ  
فتوالي حروؼ التاء والياء والواو والحاء يعطي نوًعا مف الجرس الموسيقي لألبيات. وقاؿ عمي  

 :(4)بف إبراىيـا

 ع راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾراح لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 
 

                                                           

 .311، البال ة األسمكبيةينظر: عبد المطمب، محمد، (1)
 .23/ 1، اإلنساف الكامؿ(2)
ة(السيوطي، جالؿ الديف، (3  .363، كككب الرًك
 . واألبيات مكسورة4/1، عنكاف الزماف( البقاعي، (4
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 كأكػػػػػػػػػػػػػػرع لمػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػ ر حمػػػػػػػػػػػػػػكد 

 

 كػػػػػػػػػػػػػػـ راح ل ػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػػػػكار 

 أهػػػػػػػػػػػػػػكل طػػػػػػػػػػػػػػالن أكحػػػػػػػػػػػػػػؿ ألمػػػػػػػػػػػػػػل 

 

 رماهػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػطل عمػػػػػػػػػػل األعػػػػػػػػػػدا  أ  

| 

 

 ككػػػػػػػػػػػػػػـ ككػػػػػػػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػػػػػاد 

 

 كأهػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماها  

 ـ حػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اآلسر أك سػػػػػػػػػػػػػػػمط صػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـر أدماهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 لػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػالحه مػػػػػػػػػػػػػػػي طمعػػػػػػػػػػػػػػػه 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػار عطػػػػػػػػػػػػػػػػػارككرد حكلػػػػػػػػػػػػػػػػػه  

  

 جناس:ال - د

ال يخفى في الشعر لما لمجناس مف دور ىاـ في تحقيؽ اإليقاع الموسيقي، ومف ذلؾ قوؿ ابف 

           :(1)كميؿ

 اسػػػػت ؿ بالبشػػػػر كاسػػػػات المسػػػػرات 

 

 كأبشػػػػػػػػػػػػر بالػػػػػػػػػػػػيف ب كقػػػػػػػػػػػػات هنٌيػػػػػػػػػػػػات 

 فقد جانس بيف )البشر وأبشر(. 

           :(2)وقاؿ

 أهػػػػدت ك كسػػػػان مػػػػف األفػػػػراح طافي ػػػػا 

 

 مػػػػػف ل لػػػػػ  الحػػػػػب   مػػػػػف ل لػػػػػ  الحبػػػػػب 

 فقد جانس بيف كممتي )الحب والحبب(  

         :(3)ومثمو قوؿ ابف حجة

 كلٌمػػػػػا أرانػػػػػي الشػػػػػعر كهػػػػػك )مػػػػػ يؿ( 

 

 ك انػػػػب  اؾ الصػػػػدغ كهػػػػك مطػػػػرؼ 

 بػػػػػػػػدا بخمػػػػػػػػار مػػػػػػػػف خمػػػػػػػػار بريالػػػػػػػػه 

 

 فالمػػت ل ػػـ هػػ ا )ال نػػاس المحػػرؼ(  

ػػػػػا   كفػػػػػي ك ػػػػػه قػػػػػد أصػػػػػب  ال ػػػػػك خاتمن

 

ػػػػػػا )يتصػػػػػػحؼ(    كمنػػػػػػه رأينػػػػػػا حاتمن

 

                                                           

 .42/ 2، ، عنكاف الزمافالبقاعي، (1) 
 .2/41، ن سه(2) 

 .22، الديكاف( (3
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 الخاتوح

ىػ( 132 -244تناولت في ىذا البحث شعر الخمرة في العصر الممموكي الثاني ما بيف الفترة ) 

بالدراسة والتحميؿ، وأبرزت خاللو أىـ صفات الخمرة التي تغنى بيا الشعراء وتقاليد احتسائيـ بيا، وأىـ 

 ىذا االتجاه.الدوافع التي أدت إلى سموؾ الشعراء نحو 

 وأبرز النتائج التي توصمت إلييا:

الخمرة، فيي ليا بمثابة  ا موضوع الخمر، ومف ذلؾ تصويرىـ أوانىكثرة األشعار التي تناولوا فيي

الّرحـ لمجنيف، أو كالثياب لإلنساف، وتحدثوا عف تمؾ األواني بالتفصيؿ لعالقتيا الوثيقة بالخمرة، 

فوصفت مقترنة بيا، وغير مفصولة عنيا، ولذلؾ لـ يكف حديث الشعراء عنيا لرصدىا وذكر أسمائيا، 

نما تستمد قيمتيا مما تحويو بؿ لصمتيا المباشرة بالخمرة، فاآلنية ال قيمة ليا في  نظرىـ وىي فارغة وا 

 مف خمرة.

ف أغمب ما يقاؿ في الساقي مبني عمى باب و  أبدع الشعراء في رسـ صورة الّسقاة والندماء، وا 

النديـ وأدبو، وربما انفرد واختص بو بأف يكوف بديع الجماؿ، زائًدا في الظرؼ والدالؿ، يفوؽ ببديع 

مف  بي ينفرمف وجنتيو والظ طؼشمائمو عقوؿ أولي األلباب، فالورد يق محاسنو األتراب ويدىش بمطؼ

 لحظاتو.

كاف لمنديـ دوٌر فاعؿ في مجالس الخمرة، فيو الذي يضفي عمييا مظاىر الرقي التي تتجمى و 

بالحوار، ويمنع عف المجالس الممؿ، ويكممو بمباىج الظرؼ والمتعة والطرافة، ومف ىنا نرى أف شعراء 

كراميـ والحفاظ العصر المم موكي الثاني اتبعوا منيج أسالفيـ في منادمة األصحاب واحتراـ الندماء وا 

 قّية.مجالستو وخصالو الُخْمقّية والخم عمى أسرارىـ، فتحدثوا عف
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أسيب الشعراء في الحديث عف مجالس الميو والّشراب وتصويرىا، وما يتعمؽ بيا مف كؤوس و 

الس خمرتيـ أياـ االحتفاالت، ومف أىـ مزايا مجمسيـ أنيا تجمع ودناف وسقاة وندماء، كما وصفوا مج

فيـ كيؼ ال تناص الممذات ىدقالرفاؽ بعد طوؿ فراؽ، فيرتشفوف كؤوس السالؼ والسرور شعارىـ وا

 واألنغاـ فيطربيـ ويؤنسيـ. وىـ ينعموف بصوٍت شاٍد عذب المحف

غناء منتشًرا في مجالس الميو، وصؼ الشعراء الممموكيوف أدوات الميو والطرب، فقد كاف ال

العود،  لدييـبحيث أصبح سمة بارزة مف سماتيا، فال تكتمؿ لّذة الشراب إال باكتماؿ السّماع، فظير 

المزامير والطبوؿ، ،ة، وبرز لدييـ باإلضافة إلى العودوىو مف أشير األدوات الموسيقية في تمؾ الفتر 

مى أسماعيـ، فيطربيـ، ويدخؿ المسّرة إلى خمجاتيـ، ووصفوا عذوبة صوت المغني، وأثره عندما يقع ع

ويبعث الحياة في عروقيـ وكأنو يخاطب أفئدتيـ وعقوليـ، فيأخذىـ بسحر ألفاظو، ورقة معانيو وتناغـ 

 لحنو.

لقد كاف لمخمر أثر واضح عمى شاربييا وفعميا في نفوسيـ، فوصفوا حالتيـ النفسّية بعد أف 

احتساىا لكي يسكر وييرب مف واقعو المؤلـ فيو يسكر لييرب مف  تعترييـ النشوة، فكـ مف شارب

 مشاكمو وليضع أحزانو وىمومو في كأس خمرتو.

 رة تزايدت الدعوات إلى شرب الخمربسبب االنحطاط األخالقي والفساد الذي ساد تمؾ الفتو 

شعار التي والمجاىرة في احتسائيا فشربوىا حتى في وضح النيار أماـ أعيف الناس ولذلؾ قمت األ

عف الخمرة كما ظير في  بديالً ا وحتى لـ يجدوا لمحشيشة طريق ،نادت إلى التوبة عف شرب الخمرة

 العصر الممموكي األوؿ.
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في الجانب الفني كانت المقطوعات القصيرة ىي الشكؿ الغالب عمى بناء القصيدة الخمرية في 

خمر الذي يميؿ إلى اإليجاز والتكثيؼ، وىو تمؾ الفترة، ولربما السبب في ذلؾ يعود إلى طبيعة شكؿ ال

 وقت ممكف. رعما يسعى إليو الشعراء لتحقيؽ ما يسعوف إليو، وإليصاؿ رسائميـ بأس

نما بدت و  لـ تكف أوزانيـ الشعرّية خارجة عف األوزاف التقميدّية التي نظـ فييا الشعراء القدامى، وا 

ور الخفيفة وأكثروا مف استخداـ المحسنات البديعية الفتة لالنتباه نظميا عمى البح،عندىـ ظاىرة جمية 

 التي تحدت جرًسا موسيقًيا، وقد احسنوا صياغتيا وسبكيا في أشعارىـ دوف إشعار السامع بالتكمؼ.

أبرز الشعراء في أوصافيـ الشعرية الصور السمعّية، والبصرّية والذوقّية والشمّية، وكانت و 

ا موضوعاتيـ مف واقعيـ المشاىد والمحسوس أو مف معاني يف واستمدو تاالستعارة والتشخيص حاضر 

 السابقيف أوصافيـ أو مف الموروث الديني الضخـ.

 وفي الختاـ ىذه بعض التوصيات التي يمكف أف تخدـ األدب والعمـ في ىذا العصر:

التركيز عمى الدراسة األدبية ليذا العصر مف خالؿ تحقيؽ المخطوطات التي ال زالت تنتظر  -

 لتخرج إلى المكتبة العربية. النور

مثؿ ديواف الشياب  ،التي لـ أجدىا في مكتباتناالشعراء المشيوريف في ىذا العصر توفير دواويف  -
وديواف ابف حجة  ،وابنو مجد الديف ،وديواف فخر الديف بف مكانس ،والشياب الحجازي ،المنصوري

 ف المخطوطة ليؤالء الشعراء.كما ينبغي تحقيؽ الدواوي ،الحموي، وديواف ابف خطيب داريا

ضرورة توفر دراسات أدبية متعمقة ومركز ليذا العصر ألني لمست مف خالؿ البحث والمطالعة   -

أف معظـ الدراسات تركزت حوؿ العصر الممموكي األوؿ مع إغفاؿ ىذا العصر أو التعرض لو 

 بشكؿ سطحي.

 والحمد هلل رّب العالمين.
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 ملحق التراجم:

 هـ(816 -767ابن اآلدمي ) 

  صدر الدين أبو الحسن عمي بن محمد الحنفي الدمشقي، المعروف بابن اآلدمي، ولد بدمشق

 قدم لمقاىرة، وتولى كتابة السر في دمشق، وولي نظر الجيش، وبرع في الشعر واألدب.

 .71/71النجوم الزاىرة،     791/ 9ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(.82 -733أحمد السندفائي ) 

  أحمد بن عبد العال بن عبد المحسن بن يحيى السندفائي، ولد بسندفا من أعمال الغربية في

 مصر ويشتير بوالده.

 .711/ 7الضوء الالمع،     11 -18/ 7ينظر: عنوان الزمان، 

 هـ(926 -طا إبراهيم الحمامي )...أس

  األنطاكي الحمبي، كان شاعًرا ذا ذكاء وذوق ولو موشحات وألحان.إبراىيم 

 .7/777ينظر: الكواكب السائرة، 

 هـ(862 -801ابن أقبرس ) 

  عمي بن محمد بن أقبرس، طمب الفقو والنحو المعاني والبيان، وتولى عّدة وظائف منيا نظر

 ي القضاء.البيوت واألوقاف ومشيخة خانقاه تولى الحسبة في القاىرة، وناب ف

 .9/111شذرات الذىب،   191/ 5ينظر: الضوء الالمع، 
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 هـ(801 -728ابن أيبك ) 

  األدب واشتير بالنظم لو مدائح نبوية وكان عبد اهلل القصباوي الدمشقي، عنيبعمي بن أيبك بن

 مممًا بالتاريخ. 

 .9/12شذرات الذىب،   795 -791/ 5ينظر: الضوء الالمع، 

 ـ(ه780 -777الباعوني ) 

   س وخطب وأفتى، وأبى إبراىيم بن أحمد بن ناصر الباعوني، يعرف بالباعوني كأبيو، در

 استالم القضاء.

 .7/18الضوء الالمع،    111/ 1ينظر: وجيز الكالم،  

 هـ(820 -748البدر البشتكي ) 

  ديوان محمد بن إبراىيم بن محمد بن البدر أبو البقاء األنصاري، أديب وشاعر نشأ بالقاىرة لو

 ف عدًدا من الكتب وتوفي بالقاىرةوصن   ،شعر

 .9/121المنيل الصافي،    181/ 7ينظر: حسن المحاضرة، 

 هـ(788 -717بدر الدين بن الصاحب ) 

  بدر الدين بن محمد بن عمي بن محمد المصري المعروف بابن الصاحب، مير في العمم

 ب.والنظم والنثر، وفاق أىل عصره، وألف الكثير من الكت

 .571 -578/ 1شذرات الذىب،     1/172ينظر: إنباء الغمر، 
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 هـ(846 -761برهان الدين البهنسي ) 

 .إبراىيم بن عمي البينسي تعمم الفقو وأولع بو في النظم وبرع فيو وكتب عنو الكثيرون 

 .891/ 7بدائع الزىور،    17/ 7ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ( 827 -763أبو بكر الدماميني ) 

  محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي بدر الدين، ولد باإلسكندرية، ودرس باألزىر

 عموم الشريعة، وولي قضاء المالكية، وتفنن باألدب، وقال الشعر الجيد.

 7/88.       بغية الوعاة،181/ 9شذرات الذىب،   715 -711/ 1ينظر: الضوء الالمع، 

 (845 -760تقي الدين المقريزي )بعد 

  أحمد بن عمي بن عبد القادر بن محمد، مؤرخ الديار المصرّية، اشتغل في الفنون، وولي

 حسبة القاىرة نظم ونثر وألف الكثير من الكتب.

 .9/712إنباء الغمر،     712/ 9ينظر: شذرات الذىب، 

 ه(857-790التكروري )

  بالتكروري، درس الفقو والنحو محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد اهلل التكروري األصل واشتير

 والعروض والفرائض.

 .5/11ينظر: عنوان الزمان، 
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 هـ(942 –جابر بن إبراهيم ) ... 

  جابر بن إبراىيم بن عمي التنوخي القضاعي الشافعي، فاضل لو شعر من أىل حمب، ولي

 نيابة القضاء، وكان عارفًا باألدب، مكثرًا من النظم، اتيم باالنحالل العقيدة.

 .7/172ينظر: در الحبب، 

 ه(832-767الجيمي )

  عبد الكريم بن إبراىيم بن سبط بن عبد القادر الجيمي، عاش شاعًرا صوفًيا ولو العديد من

 المؤلفات في التصوف.

 .7/872ينظر:ىدية العارفين،

 هـ(838 -777ابن حجة الحموي ) 

  الحموي، ولد في حماه، وتنقل أبو المحاسن تقي الدين أبو بكر بن عمي بن عبد اهلل بن حجة

في طمب العمم، عانى عمل الحرير وعقد األزىار، ونظم األزجال واألشعار ومدح أعيان 

 دمشق.

 .57/ 77الضوء الالمع،   779/ 1شذرات الذىب،   175/ 7ينظر: درر العقود، 

 هـ(825 -773ابن حجر العسقالني ) 

  الدين، كان أبوه من أعيان التجارن أحمد بن عمي بن محمد بن عمي، قاضي القضاة شياب

 اشتغل باألدب ونظم الشعر، وتفقو عمى عمماء عصره، ألف الكثير من الكتب.
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 .117 -112/ 1شذرات الذىب،  1/78الضوء الالمع،  772/ 7ينظر: حسن المحاضرة، 

 ه ( 800  751 ) ابنالحمصي،أمينالديناألنصاري

 محمدبنمحمدبنعميأبوعبدالميالحمصيطمبالفقيوبرعفييوشاركفيعدةفنونوميرفياألدب،ألففيالتاريخوفوض

 .إلييالقضاءوخطبفيجامعدمشق

 11-77/18، المنياللصافي                          1/91، السائرةاكبكو ينظر: ال

 هـ(840 -777ط )ار ابن الخ

  وزي، نزل القاىرة، عرف بابن الخراط، مدح زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سميمان المر

أكابر حمب وتولى كتابة السر في طرابمس وعمل في ديوان الغشاء وتولى قضاء بمدة الباب 

 شمال حمب

 .171/ 1إنباء الغمر،    1/772ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(810 -742ابن خطيب داريا ) 

 ألدب ومير في المغة وفنونيا قال أبو المعالي محمد بن أحمد بن سميمان الدمشقي، عني با

 الشعر صبًيا، وكان مفرط الذكاء، سكن بيسان ومات فييا.

 7/15.      بغية الوعاة،19/ 1شذرات الذىب،   721/ 9ينظر: المنيل الصافي، 

 هـ(899 -829ابن خموف ) 

  أحمد بن عبد الرحمن شياب الدين الخموف، شاعر تونسي أصمو من فاس ومولده

 ، سافر إلى مكة والقاىرة، وسكن القدس وبرع في األدب.ةبالقسطنطيني
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 .1/711ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(822-ابن الزعيفريني )...

  أحمد بن يوسف بن محمد الدمشقي، عرف بابن الزعيفريني، نظم الشعر ومدح بعض أعيان

 عصره.

 .1/152الضوء الالمع،                          75/717ينظر: النجوم الزاىرة، 

 ه(882-820ابن زغدان )

محمد بن أحمد بن داوود بن سالمة أبو عبد اهلل المعروف بابن زغدان ولد بتونس حيث نشأ وحفظ 

 2القرآن كما درس العربية والفقو والنطق توفي في القاىرة ودفن فييا

 1/775شذرات الذىب،                1/71ينظر: الضوء الالمع:

 (ـه 618 – 724ابن زقاعة )

  إبراىيم بن محمد بن بنادر أبو اسحاق القرشي، عمل في الخياطة وتفرد في معرفة األعشاب

 والنجوم وعموم الحروف، وكان يسترزق بالعقاقير، ولو نظم جيد.

    1/779إنباء الغمر،                             772/ 7ينظر: الضوء الالمع،  

 ابن سودون

  البشبغاوي، أخذ العمم عن عمماء عصره وتفنن في العموم وراج عمي أبو الحسن بن سودون

 أمره بالمجون، أّم ببعض المساجد وتعانى األدب.
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 9/155شذرات الذىب:                 5/119ينظر:الضوء الالمع،

 ...هـ( -862)  ابنشاذيِحجا

 محمدبنشاذيحجاناصرالدينالمحمدي،اشتغمفيالنحووتكسبفيالعنبروبرعفي 

 .صناعتيوتولعباألدبوخالطالفضالء

 .1/187، الضوءالالمعينظر:

 هـ(875-790) الشهاب الحجازي

  أحمد بن محمد بن عمي األنصاري الخزرجي المعروف بالحجازي، من شيوخ األدب في

 مصر، نظم الشعر ومدح األكابر، واشتير وعني بالموسيقى وتصدر لمتدريس

 .115/ 9ات الذىب، شذر   711 -711/ 1ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(886 -798الشهاب المنصوري )

  أحمد بن محمد بن عمي شياب الدين المنصوري، شاعر مصري، ولد ببمدة المنصورة تعانى

 األدب والنظم، وخمف ديوان شعر كبير

 .757 -75/ 1الضوء الالمع،    718/ 1ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(793 -728ابن الشهيد ) 

  بن إبراىيم بن إسحاق المعروف بابن الشييد، اشتغل بالعمم وتعانى األدب، فتح الدين أبو بكر

 ولو شعر جيد وكان كاتب السر في دمشق.
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 .587/ 1شذرات الذىب،   91/ 71ينظر: النجوم الزاىرة، 

 هـ(863 -820ابن صالح )

 نون أحمد بن محمد بن صالح بن الفخر عثمان أبو الثناء، شياب الدين األشميمي، برع في الف

 وأقبل عمى األدب، ولو نظم ونثر جيد.

 .51ينظر: نظم العقيان، 

 ه(784-726الطريفي )

  ،إبراىيم بن محمد بن عسكر الطائي، ابن مفتي المسممين شرف الدين الطائي، نشأ في القاىرة

 .وحفظ القرآن الكريم والزم شعراء عصره وكان لو النظم الفائق والنثر الفائق

 .77/798النجوم الزاىرة:           7/19الصافي،ينظر: المنيل 

 هـ(793 –الطنتدائي)... 

  محمد بن زين بن محمد بن زيد بن محمد الطنتدائي النحراري المولد، رحل إلى القاىرة نظم

 كثير من العموم، ومدح النبي )صمى اهلل عميو وسمم( وغير ذلك.

 .5/785ينظر: عنوان الزمان، 

 هـ(922 -عائشة الباعونية )...

  عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني، تعرف بالشيخة الصالحة العالمة، ذات عمم ودين وأدب

 وخمق، نالت من العموم حظًا وافًرا،  وكانت تدرس وتفتي.
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 .191 -111/ 7الكواكب السائرة،   751/ 72ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(927 -847ابن عبد السالم المنوفي ) 

  محمد بن عبد السالم أبو الخير، قاضي منوف نفقو بيا، وقرأ الفرائض أحمد بن محمد بن

 والحساب، كان عفيفًا نزييًا.

 .711 -717/ 1الضوء الالمع،      752/ 1ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(790 -690ابن الُعبي الحمبي ) 

 عمي بن محمد بن عبد الرحمن الحمبي أبو الحسن، أحد موقعي الدست في حمب وسمي بابن 

 العبي ألنو كان يبيعيا.

 1/727إبناء الغمر،    151 -1/157ينظر: درر العقود، 

 ...... هـ(-820ابن العجمي ) ولد قبل 

  أبو بكر زيد الدين بن عثمان بن العجمي، نزيل القاىرة، تولع باألدب، ونظم الشعر، وباشر

 التوقيع بالقاىرة، وطارح الشعراء، وتولى توقيع الّدرج.

 .775/ 71النجوم الزاىرة،     119/ 7العقود، ينظر: درر 

 هـ(854 -791بن عربشاه ) ا

  أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم أبو محمد، ويعرف بابن عرب شاه، مؤرخ رحالة، لو

 اشتغال باألدب، أتقن المسان الفارسي والخط المغولي
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 .9/129شذرات الذىب،      711-718/ 1ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(789 -الدين الموصمي ) ...عز 

  عمي بن حسن عمي بن أبي بكر الموصمي الدمشقي، كان شاعًرا ماىًرا سكن دمشق وأقام مدة

 بحمب.

 .7/91أنوار الربيع،    719/ 7ينظر: بدائع الزىور، 

 هـ(794 -746ابن العطار ) 

 دح األكادبر، أحمد بن محمد بن عمي شياب الدين العطار، أديب من دنيسر، لو نظم كثير، م

 واشتغل بالفقو، وتياجى مع بعض أدباء عصره.

 .111 -118/ 7عنوان الزمان،    589/ 1ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(813 -752ابن العفيف ) 

  عمي بن محمد بن إبراىيم الجعفري النابمسي أبو الحسن، فاضل من أىل نابمس تولى قضاءىا

 وكان حنبمي المذىب.

   119 /5ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(855 -770عمي بن إبراهيم ) 

 .عمي بن إبراىيم بن عمي المغربي األصل ثم الدميري الشيير باألديب ولد في مصر في دميرة 
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 .1-8/ 1ينظر: عنوان الزمان 

 هـ(  ... -765عمي بن محمد البهرمسي )

  ًبالدين  عمي بن محمد بن عبد اهلل، والشيخ نور الدين البيرمسي، ولد في حمص، كان عالما

 ونظم الشعر.

 .81/ 1ينظر: عنوان الزمان، 

 هـ(807 -759عمي وفا )

  عمي بن محمد بن محمد بن وفا أبو الحسن القرشي األنصاري الشاذلي المالكي، ولد ومات

 في القاىرة، اشتغل باألدب والوعظ وعاش متصوفًا وعاش متصوفًا ولو عدة مؤلفات.

 .5/157مر، إنباء الغ  9/728ينظر: شذرات الذىب، 

 هـ(794 -745فخر الدين بن مكانس ) 

  فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراىيم، ولي نظر الدولة، وزارة دمشق، تنقل في

 الواليات، كان عارفًا بصناعة الحساب واغتيل بالسم.

 1/711المنيل الصافي،         517 -512/ 1ينظر: شذرات الذىب، 

 (هـ799 -)...ابن فضل اهلل العمري 

  أحمد بن يحيى بن فضل اهلل العمري، ولد بدمشق لو شعر ونثر من مؤلفاتو الشييرة كتاب

 مسالك األبصار وممالك األمصار، توفي بالطاعون
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 .7/571ينظر،عنوان الزمان،

 هـ(814 -745أبو الفضل بن أبي الوفا ) 

 شعر الفائق، كان ذكيًا حسن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الوفا الشاذلي، أحب األدب ونظم ال

 األخالق لطيف العشرة.

 .751/ 9شذرات الّذىب،   1/51ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(817 -729الفيروز آبادي ) 

  مجد الدين أبو الطاىر محمد بن يعقوب، ولد في كازرون في شيراز، أخذ المغة واألدب من

 من الكتب ولو شعر كثير.والده وانتقل إلى العراق ثم قدم إلى القاىرة، صنف كثير 

 .718/ 9شذرات الذىب،   72/19ينظر: الضوء الالمع، 

 هـ(848 -775ابن كميل المنصوري ) 

  محمد بن محمد بن أحمد بن عمر، ولد في المنصورة في مصر ويعرف بابن كميل، ناب في

 القضاء، وكان بديع الذكاء، جيد الكتابة ولو شعر جيد.

 .1/11ينظر: الضوء الالمع، 

 ه(860-794ابن الموكة )

  عطا بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد اهلل بن محمد بن سعد اهلل بن محمد بن أبي

العباس بن زماخة القحطاني البصري الشافعي، عرف بابن الموكة، ولد بالبصرة ونشأ فييا، 

 عني باألدب وطالع الدواوين ونظم الشعر الجيد.
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 .711-7/718ينظر: عنوان الزمان، 

 هـ(822 -769مجد الدين بن مكانس )

  القاضي مجد الدين فضل اهلل بن فخر الدين عبد الرحمن المعروف بابن مكانس، شاعر

 مصري برع في األدب وكنب اإلنشاء مدة وتولى القضاء، ومات بالطاعون

 8/711الضوء الالمع ،           71/751ينظر: النجوم الزاىرة ، 

 ... هـ(. -780ابن مدلج ) ولد بعد 

  إبراىيم بن محمد بن عمي بن أحمد بن مدلج، تردد إلى القاىرة واإلسكندرية، وأقبل عمى العمم

 وعني بالشعر، وكان قادرًا عمى حل ألغاز الشعراء في عصره.

 . 79ينظر: نظم العقيان، 

 هـ(917 -840ابن مميك الحموي) 

  والنحو والعروض، وشارك في عالء الدين عمي بن محمد بن عمي بن عبد اهلل، تعمم األدب

 المغة والنحو والصرف، برع في النظم، ولو معرفة بكالم العرب، وتوفي في دمشق.

   72/775ينظر: شذرات الذىب، 

 ه(883-829ابن الموازيني)

  عمي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن يوسف بن أحمد بن محمد نور الدين القاىري المعروف

 كأحد أعيان النواب، وتوفي في الحجاز.بابن الموازيني، ذاع صيتو 
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 .1/785ينظر:الضوء الالمع،

 هـ(859 -788النواجي ) 

  محمد بن حسن بن عمي بن عثمان النواجي شمس الدين، عالم باألدب وناقد وشاعر من أىل

 األدب في مصر وينسب إلى نواج، أمعن النظم في عموم األدب وألف الكثير من الكتب.

 .191 -198/ 1شذرات الذىب،   1/172 ينظر: الضوء الالمع،

 ه (790 – 716الوادعي ) 

  عالء بن المظفر بن ابراىيم بن عمر بن زين األديب المقرئ الكاتب عالء الدين المعروف

 بالوادعي، حفظ كثيرا من أشعار العرب وكان فاضال عالي اليمة في تحصيل العموم.

 .9/175،  ينظر: النجوم الزاىرة
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 انًظبصع ٔانًغاجغ 

 انقغاٌ انكغٌى 

 ودذء  ءرجاد، ، انكزبة انًقضؽ ْٕٔ أؿفبع انؼٓض انقضٌى ٔانجضٌض يزغجى يٍ انهغبد األطهٍخ ،

 م.1996)د.ط( ، شحُت غ،رد، أرم،وٍ،، 

  د( 8=@األثشًٓ، يذًض ثٍ أدًضB)ْـ 

، جحقٍد:: بددذ ءريفٍدا رد،دج َدٌد،د دحمدذ، دءر انًـزطغف فً كم فٍ يـتزطغف -

 م.1995جءخ ءرةجبً، )د.ط(، بٍجَت، إحٍ،  ءرح

   Bاألسطم، غٍبس ثٍ غٕس 

 م.2005، بٍجَت، 2، شجحً: بدذ ءرجحمه ءرمصف،ري، دءر ءرمةجفة، طانضٌٕاٌ -

 Bأصٍَٔؾ،ػهً أدًض ؿؼٍض 

 م.2011، بٍجَت،10،دءر ءرس،قً، طانضبثذ ٔانًزذٕل -

 دانجٓبء أثٕ انذـٍ عثهً،اإل( ػهً ثٍ ػٍـىA:B)ْـ 

قٍ:: وُري ءرقٍسً َح،جم ءرضد،ده، ءرمممدا ءرةيمدً ءرةجءقدً، ، جحانزظكغح انفشغٌخ -

 م.1984)د.ط(، بغذءد، 

 داألػْغي( يذًض ثٍ ػجض هللا ،@@A)ْـ 

بصددج، دفدةددة دءر ءر حددق ، جحقٍدد:: نٌىددق ءرقُوددً ََفدد،  ءأيـتتزٕفً انتتضٔأٌٍ -

 م.2005َءرُث،ئ: ءرقُدٍة، )د.ط( ءرق،ٌجة، 

 إؿًبػٍمBٌٍػؼ انض ، 

 م.2002قذ، دءر ءرف ج ءرةجبً، )د.ط(، ءرق،ٌجة، ،درءرة َؤفَُّٕ األصة -

 م.1963، دصج، 1، دءر ءرمة،رف ريفد،بة َءرىشج،طنألصةانزفـٍغ انُفـً  -

 ْـ(?انكجٍغ، يًٌٍٕ ثٍ قٍؾ )د  األػشى 
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ب،رممددد،دٍ)، )د.ط(،  ءَدءد، شدددجت َجةيٍ::دحمدددذ دحمدددذ حسدددٍه، د حددددة انتتتضٌٕاٌ -

 .ءرق،ٌجة، )د.ت(

  ،إثغاٍْىأٍَؾB 

 م.1985وميُ ءرمصجٌة،)د.ط(، د حدة ءأ ،يٕؿٍقب انشؼغ -

  ٍد إٌبؽاث(انذُفً، يذًض ثٍ ادًضA;8)ْـ 

ءرسٍسدً، ا،دةدة طىفد،،  إبدجءٌٍم، جحقٍ:: ثضائغ انؼْٕع فً ٔقبئغ انضْٕع -

 م.2000)د.ط(، دصج، 

 Bٍٍاألٌٕثً،ٌبؿ 

-،طددددجءبي 1،اددددجَس بددددجس،طآفتتتتبش انشتتتتؼغ انؼغثً،فتتتتً انؼظتتتتغ انًًهتتتتٕكً -

 م.1995ردى،ن،

 ثبشب، ػًغ يٕؿBى 

،ددشد:، 1،دءر ءرف دج،طٔانًًبنٍت  ٔاألٌتٕثٍٍٍفً ثتدص انشتبو ػظتغ انتؼَكٍٍٍ  األصة -

 م.1989

 ،ًَٕد  ثغاٍْىإانجبػ(ثٍ ادًض ثٍ َبطغ@A<B)ْـ 

 (.1439-، وسخة بذءر ءر حق ءرمصجٌة، جحث رقم )أدد طيةثانضٌٕاٌ -

 ،د خ ثُذ ٌٕؿفػبئشانجبػٍَٕخ( ثُذ ادًضA::B)ْـ 

وسخة بذءر ءر حق ءرمصجٌة،كحدٍ، ءحمذ ءرمد،نوً ،صٌٕاٌ فٍغ انفؼم ٔجًغ انشًم -

 (431-، جحث رقم )شةج جٍمُر1013/1621ده وسخة كحدث رىة 

 ،د  أثٕانجضعي( انجقبء ػجض هللا ثٍ يذًض@A<B)ْـ 

 م.1980، بٍجَت،1، دءر ءرجءئذ ءرةجبً،طَؼْخ األَبو فً يذبؿٍ انشبو -

 Bثضٔي،أدًض أدًض 

 م.1960،ءرق،ٌجة،2ضة دصج،ط، د حدة وٍػُض انؼغة األصثًانُقض  أؿؾ -
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 ،دانجغضاصي( 9ػهً إؿًبػٍم ثبشب;;A)ْـ 

د حدة ءرمثىى ، ْضٌخ انؼبعفٍٍ فً أؿًبء انًؤنفٍٍ انًظُفٍٍ، -

 م.1954)د.ط(،بغذءد،

  ٌٔأثٕانجغجشبٔي،اثٍ ؿٕص ( ًانذـٍ ػه@>@B)ْـ 

، جحقٍ::دىدد،م دحددجم، دجءاةة:حسددٍه صٌٕاَتتّ َؼْتتخ انُفتتٕؽ ٔيؼتتذ  انؼجتتٕؽ -

 م.2003ءر حق َءرُث،ئ: ءرقُدٍة،)د.ط(، ءرق،ٌجة، وص،ر، دفدةة دءر

  ٌٍد إثغاٍْىانجقبػً،ثغْبٌ انض( ٍثٍ دـ@@=B)ْـ 

،جحقٍ::حسدده حدشددً،دفدةة دءر ءر حددق ٔاألقتتغاٌػُتتٕاٌ انؼيتتبٌ ثزتتغاجى انشتتٍٕر  -

 م.2001،ءرق،ٌجة،1َءرُث،ئ: ءرقُدٍة،ط

 Bًانجطم،ػه 

ءر ،دانظتتتتتتٕعح فتتتتتتً انشتتتتتتؼغ انؼغثتتتتتتً دزتتتتتتى استتتتتتغ انقتتتتتتغٌ انضتتتتتتبيٍ انٓجتتتتتتغي -

 م.1981،بٍجَت،2،طءأوذر 

 ،د أثٕاثٍ رغغي ثغصي( انًذبؿٍ جًبل انضٌٍ ثٍ ٌٕؿف@?<B)ْـ 

، ءرٍٍئدددة آددددٍه، جحقٍددد:: دحمدددذ دحمدددذ انًُٓتتتم انظتتتبفً ٔانًـتتتزٕفً ثؼتتتض انتتتٕافً -

 م.1999ءرمصجٌة ءرة،دة ري ح،د، )د.ط(،

،ءرمؤرسددة ءرمصددجٌة ءرة،دددة ريحدد رٍا انُجتتٕو انؼاْتتغح فتتً يهتتٕل يظتتغ ٔانقتتبْغح -

 امة َءرفد،بة َءرىشج، )د.ط(،ءرق،ٌجة، )د.ت(.َءرحج

 Bانزًًًٍ، دـبو 

، دميددة ا،دةددة ءرىمدد،ت ْتتـ;@=انظتتٕعح انشتتؼغٌخ فتتً شتتؼغ انقضؿتتٍبد ػيتتٍ انفتتزخ  -

 م.1999، 523(،2(،ع)13،دج)َءأبح،خريةيُم 

 ،ًأثٕانضؼبنج Bيُظٕع 
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،شددددددجحً َقددددددذم رددددددً ََيددددددا فٍ،ررً:ٌ،رددددددٍه ء ٌُبً،ءرم حدددددددة فقتتتتتتّ انهغتتتتتتخ -

 ٍجَت،)د.ت(.ءرةجبٍة،)د.ط(،ب

 د(8?>انجغجبًَ،ػجض انقبْغB)ْـ 

 م.1991،جحقٍ::دحمُد دحمذ ش،كج، دءر ءرمذوً، )د.ط(،اذة،أؿغاع انجدغخ -

 د انجغجبًَ،اثٕ انذـٍ ػهً ثٍ ػجض انؼؼٌؼ( ٍثٍ انذـ;A:B)ْـ 

 م.1912،دفدةة ءرةجف،ن،)د.ط(،وٍذء،انٕؿبؽخ ثٍٍ انًزُجً ٔسظٕيّ -

 د( 8>=انجٕانٍقً،يْٕٕة ثٍ ادًض ثٍ يذًضB)ْـ 

جحقٍ::ف.بدددذ ءرددجحٍم، دءر  ،ػهتتى دتتغٔف انًؼجتتى األػجًتتًانًؼتتغة يتتٍ انكتتدو  -

 م.1990،ددش:،1ءرقيم،ط

 د( اثٍ انجٕػي،أثٕ انفغط ػجض انغدًٍ ثٍ ػهً ثٍ يذًض=A?)ْـ 

، جحقٍ:: دحمذ َدصففى بدذ ءرق،در بف،، دءر ءر حدق ءرةيمٍدة انًُزظى فً ربعٌز انًهٕل ٔااليى -

 ،ردى،ن،)د.ت(.1،ط

 د إثغاٍْىٍهً،ػجض انكغٌى ثٍ انج(@8=B)ْـ 

،د حددددددة َدفدةدددددة ءردددددد،بً ٔاألٔاستتتتتغ األٔائتتتتتمانكبيتتتتتم فتتتتتً يؼغفتتتتتخ  اإلَـتتتتتبٌ -

 م.1970ءرحيدً،)د.ط(،ءرق،ٌجة،

 ،إانذبٔيBٌهٍب 

 ،دءر ءرثق،فة،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.فٍ انشؼغ انشًغي ٔرطٕعِ ػُض انؼغة -

 د(انذجبػي،شٓبة انضٌٍ ادًض ثٍ يذًض@?=B)ْـ 

(وسدخة ث،وٍددة 4575، دٍ دجَفٍيم رقدم )ءأردوٍدةحفدُ  فدً ءرم،دةدة د اَصاةعٔع  -

 (أدد.429ءرمحفُ ،ت ءرةجبٍة ب،رق،ٌجة رقم ) إحٍ، دصُرة بيى دٍ جَفٍيم فً بٍذ 

  ٌٍد أثٕاثٍ دجغ انؼـقدًَ،شٓبة انض( ًانفؼم أدًض ثٍ ػه@=:B)ْـ 
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،جحقٍ::حسدددددددددده حدشددددددددددً،دءر ءر حددددددددددق انؼًتتتتتتتتتتغ ثأثُتتتتتتتتتتبءإَجتتتتتتتتتتبء انغًتتتتتتتتتتغ  -

 م.1986َت،،بٍج2ءرةيمٍة،ط

،جحقٍددد: َدرءردددة:فجدَس ودددُر بيدددً،دءر ءرف دددج صٌتتتٕاٌ اثتتتٍ دجتتتغ انؼـتتتقدًَ -

 م1996ءرةجبً،)د.ط(،دصج،

 د( اثٍ دًضٌؾ،ػجض انججبع ثٍ اثً ثكغ=:?B)ْـ 

 م.1998،بٍجَت،1بد،س،دءر و،در،ط إحس،ن،جحقٍ::انضٌٕاٌ -

  ٌٍد أثٕانذًٕي،رقً انض( ثكغ ػهً ثٍ دجخ@;?B)ْـ 

شجت:بصدددددددددددد،م شددددددددددددةٍحُ،دءر د حدددددددددددددة  ،األعةٔغبٌتتتتتتتتتتتتخ  األصةسؼاَتتتتتتتتتتتتخ  -

 م.2004،بٍجَت،2ءرٍالم،ط

 (شةج جٍمُر.247دخفُط فً دءر ءر حق ءرقُدٍة ءرمصجٌة،بجقم )، انضٌٕاٌ -

،ءرمفدةدددددددددددة ػتتتتتتتتتتتٍ ٔجتتتتتتتتتتتّ انزٕعٌتتتتتتتتتتتخ ٔاالؿتتتتتتتتتتتزشضاوكشتتتتتتتتتتتف انهضتتتتتتتتتتتبو  -

 ٌـ.1312ءأوسٍة،)د.ط(بٍجَت،

  ٌٍْـ(<:<ػجض هللا ٌبقٕد ثٍ ػجض هللا )د أثٕانذًٕي،شٓبة انض 

 م.1957،دءر و،در،)د.ط(،بٍجَت،يؼجى انجهضاٌ -

 ،ًد أثٕانذُجه( 98انفدح شٓبة انضٌٍ ػجض انذً ثٍ ادًض ثٍ يذًض@AB)ْـ 

،جحقٍ::بدددذ ءرقدد،در ء رودد،رَط،دءر ءبدده كثٍددج يتتٍ طْتتت أسجتتبعشتتظعاد انتتظْت فتتً  -

 ريفد،بة َءرىشج،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.

  ٍد إثغاٍْىاثٍ انذُجهً،يذًض ث(ثٍ ٌٕؿفA?<B)ْـ 

 م.1973،دىشُرءت َنءرة ءرثق،فة،)د.ط(، ددش:،دهت أػٍبٌبعٌز صعع انذجت فً ر -

 د( ٌ98@اثٍ سطٍت صاعٌب، يذًض ثٍ ادًض ثٍ ؿهًٍبB)ْـ 

 (.225، دخفُط فً ءرم حدة ءرة،دة فً ءرجب،ط بجقم )صٌٕاَّ -

  د(8@اثٍ سهضٌٔ،ٔنً انضٌٍ ػجض انغدًٍ ثٍ يذًض@B)ْـ 



 197 

ر ،جحقٍ::بددددددددددددذ ا دحمدددددددددددذ ءردددددددددددذرءٌَ ، دءيقضيتتتتتتتتتتتخ اثتتتتتتتتتتتٍ سهتتتتتتتتتتتضٌٔ -

 م.2004،رُرٌ،،1ٌةجد،ط

  د(9@<اثٍ سهكبٌ،شًؾ انضٌٍ ادًض ثٍ يذًضB)ْـ 

بد،س،د حدددددة ءرىٍضددددة  إحسدددد،ن،جحقٍ::انؼيتتتتبٌ أثُتتتتبءٔأَجتتتتبء  األػٍتتتتبٌٔفٍتتتتبد  -

 م.1950ءرمصجٌة،)د.ط(، ءرق،ٌجة،

 Bسهٍف،ٌٕؿف 

 م.1956،دءر ءر ح،د ءرةجبً ريفد،بة َءرىشج، )د.ط(، ءرق،ٌجة،صٌٕاَّ )َضاء انقًى( -

 سهٍفخ ،ػجBض انكغٌى 

 م.1978، 32،عءأردوً، دمية دمما ءريغة ءرةجبٍة األنٕاٌ فً يؼجى انؼغثٍخ -

 Bسٕجخ،غبنٍخ 

 م.2003، 1،دءر ءرفضٍية ريىشج َءرحُنٌا،طقهق انُض -

 Bأثٕ صٌت، كًبل 

 م.1984،بٍجَت 3، دءر ءرةيم ريمالٌٍه،طجضنٍخ انشفبء ٔانزجهً -

  ٌٍد أثٕانضيبيًٍُ،ثضع انض(ْـ?:@ثكغ يذًض ثٍ ػًغB) 

،جحقٍد:: ءرحسد،وً حسده بددذ ا،د حددة انؼٌٍٕ انفبسغح انغبيؼح ػهى سجبٌب انغايؼح -

 م.1994، ءرق،ٌجة،2ءرخ،ومً،ط

 Bانغثضأي،يذًٕص 

 م.1982،دءر قحٍدة،)د.ط(،اثٍ دجخ انذًٕي شبػغا َٔبقضا -

 د(ًَاثٍ عشٍق،ػهً ثٍ انذـٍ انقٍغٔا<=>B)ْـ 

ذ ءرُءحدددذ شدددةالن،د حدة ،جحقٍددد: ءرىددددُي بددددانؼًتتتضح فتتتً طتتتُبػخ انشتتتؼغ َٔقتتتضِ -

 م.2000،ءرق،ٌجة،1ءرخ،ومً،ط

 Bانغٌبدً،اثٕ انُٓضي 
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 م.1969،بغذءد،1،وىةً:بدذ ا ءرمدُري،دفدةة ءرىةم،ن،طانضٌٕاٌ -

 ،د إثغاٍْىاثٍ ػقبػخ( 9@ثٍ يذًض ثٍ ثٓبصع>B)ْـ 

، جحقٍ: َدرءرة:ٌُو  بمجَ،دءر ءرمسحقدل صٌٕاٌ اثٍ ػقبػخ،شبػغ سهٍم انغدًٍ -

 م.2001فيسفٍه،  -،ءرخيٍل1، طَءأبالمج ريذرءر،ت َءرىش

  ،د  أثٕانؼيششغي( انقبؿى جبع هللا يذًٕص ثٍ ػًغ=:@B)ْـ 

،جحقٍدددددددد:: دحمددددددددذ ب،رددددددددل بٍددددددددُن ءرسددددددددُد،دءر ءر حددددددددق أؿتتتتتتتتبؽ انجدغتتتتتتتتخ -

 م.1998،بٍجَت،1ءرةيمٍة،ط

 د( انؼٔػًَ،ػجض هللا انذـٍ ثٍ أدًض<@>B)ْـ 

،جحقٍددددددددددددد: دحمدددددددددددددذ ءرف،يددددددددددددديً،ءرم حدة شتتتتتتتتتتتتتغح انًؼهقتتتتتتتتتتتتتبد انـتتتتتتتتتتتتتجغ -

 م.1998،بٍجَت،1ةصجٌة،طءر

 د( ًٍانـشبٔي،شًؾ انضٌٍ يذًض ثٍ ػجض انغدA8:B)ْـ 

،دىشددددددددددُرءت دءر د حدددددددددددة انقتتتتتتتتتتغٌ انزبؿتتتتتتتتتتغ ألْتتتتتتتتتتمانؼتتتتتتتتتتٕء انديتتتتتتتتتتغ  -

 ءرحٍ،ة،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.

،جحقٍ::بشدددد،ر بددددُءد دةدددددجَف اإلؿتتتتتدؤجٍتتتتؼ انكتتتتدو فتتتتتً انتتتتظٌم ػهتتتتى صٔل  -

 م.1950،بٍجَت،1َآخجٌه،دؤرسة ءرجر،رة،ط

 Bؿهٍى،يذًٕص عػش 

، د حدددددددددددة ٔاألصثتتتتتتتتتتًػظتتتتتتتتتتغ ؿتتتتتتتتتتدؽٍٍ انًًبنٍتتتتتتتتتت  َٔزبجتتتتتتتتتتّ انؼهًتتتتتتتتتتً  -

 م.1955،ءرق،ٌجة،1،طءَدءد

 Bانـٍض، شفٍغ 

 ،دءر ءرف ج ءرةجبً،)د.ط(،ءرق،ٌجة،)د.ت(.األصثًفً انُقض  األؿهٕثًاالرجبِ  -

 ،ِد أثٕاثٍ ؿٍض( انذـٍ ػهً ثٍ اؿًبػٍم<=@B)ْـ 

 م.1996بٍجَت،،1ءرحجءخ ءرةجبً،ط إحٍ، ،جحقٍ::د حق ءرححقٍ: بذءر انًشظض -
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 د(ٌانـٍٕؽً،جدل انضٌٍ ثٍ ػجض انغدًٍ ثٍ ػضًبA99B)ْـ 

،بٍسدى إبجءٌٍمءرفضدل  أبدُ،جحقٍ::دحمدذ ثغٍخ انٕػبح فً ؽجقبد انهغٌٍٍٕ ٔانُذتبح -

 م.1964،دصج،1ءرد،بً ءرحيدً َشجك،ي، ط

،جحقٍدددددددددددد: َدرءرددددددددددددة:دحمذ رن  ءرخف،اً،ءرمفدةددددددددددددة جُتتتتتتتتتتتتى انجُتتتتتتتتتتتتبؽ -

 م.1986ءرفىٍة،)د.ط(،ءرق،ٌجة،

،جحقٍدد:: خيٍددل دىصددُر، دءر ءر حددق ذبػتتغح غتتً أسجتتبع يظتتغ ٔانقتتبْغحدـتتٍ انً -

 .1997،بٍجَت،1ءرةيمٍة،ط

جحقٍد:: دحمدذ ءرششدح،َي،دءر ،كٕكت انغٔػتخ فتً رتبعٌز انٍُتم ٔجؼٌتغح انغٔػتخ -

 م.2002،ءرق،ٌجة،1ءرةجبٍة،ط ءَف، 

،حجري:فٍيددددددددق ححددددددددى، ءرم حدددددددددة األػٍتتتتتتتتبٌَظتتتتتتتتى انؼقٍتتتتتتتتبٌ غتتتتتتتتً أػٍتتتتتتتتبٌ  -

 .م1927بٍجَت،ءرةيمٍة،)د.ط(،

 د(8@انشبطنً،ػهً ٔفب انـكُضعي>B)ْـ 

،جحقٍددددددد::ءو  بفٍدددددددة ءرفقدددددددً، دءر ءرغدددددددذ صٌتتتتتتتٕاٌ ػهتتتتتتتً ٔفتتتتتتتب انـتتتتتتتكُضعي -

 م.2002،دصج،1ءرمذٌذ،ط

 Bانشبٌت،ادًض 

 م.2003،ءرق،ٌجة،12،د حدة ءرىٍضة ءرمصجٌة،طاألؿهٕة -

 م.1972،ءرق،ٌجة،8ط ، د حدة ءرىٍضة ءرمصجٌة،أطٕل انُقض األصثً -

 Bشجٍت،غبػي 

، ءأٌددُبً،أشددجف بيٍددً َرءاةً:ٌ،رددٍه ٕي فتتً انؼظتتغ انًًهتتٕكًفتتٍ انًتتضٌخ انُجتت -

 م.1998،بٍجَت،1ءرم حدة ءرةصجٌة،ط
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  ٌٍد أثٕاثٍ انشؼبع انًٕطهً،كًبل انض( انجغكبٌ انًجبعل>=<B)ْـ 

قدئض انجًبٌ فً فغائض شؼغاء ْظا انؼيبٌ انًشتٕٓع ثتـ)ػقٕص انجًتبٌ فتً شتؼغاء  -

دءر ءر حددددددددددددق ،جحقٍ::ك،دددددددددددددل ردددددددددددديٍم،ن ءرمدددددددددددددُري،ْتتتتتتتتتتتتظا انؼيتتتتتتتتتتتتبٌ(

 م.2005،بٍجَت،1ءرةيمٍة،ط

 Bشكغي، ػجض انْٕبة 

 م.1985، 1، ءرٍٍئة ءرة،دة ري ح،د،طانًـغدٍخ اإلػبءح -

 Bانشُبٔي،ػهً انغغٌت 

 م.2003، ءرق،ٌجة،1،طءَدءد،د حدة انزطٍهً األػًىانظٕعح انشؼغٌخ ػُض  -

  اإلنّانظبئغ،ػجضB 

ءرثق،فٍددددددددة ءرة،دددددددددة)آف،  ،دءر ءرشددددددددؤَن انظتتتتتتتتٕعح انفٍُتتتتتتتتخ يؼٍتتتتتتتتبعا َقتتتتتتتتضٌب -

 م.1987،بغذءد،1بجبٍة(،ط

 Bًٍطضقً،ػجض انغد 

 م.1957)د.ط(،دصج، ،دءر ءرمة،رف،أنذبٌ انذبٌ -

 د(انظفضي، سهٍم ثٍ أٌج  أثٕ انظفب?><B)ْـ 

،جحقٍ::دممُبددددددددددة ددددددددددده ءرةيم، ،د حدددددددددددة ءرثق،فددددددددددة انتتتتتتتتتتٕافً ثبنٕفٍتتتتتتتتتتبد -

 م.2000ءرذٌىٍة،)د.ط(،ءرق،ٌجة،

 Bطغٌغ انغٕاًَ،يـهى ثٍ انٕنٍض 

،جحقٍ::ردددددددددددد،دً ءرددددددددددددذٌ،ن،دءر غح صٌتتتتتتتتتتتتٕاٌ طتتتتتتتتتتتتغٌغ انغتتتتتتتتتتتتٕاًَشتتتتتتتتتتتت -

 م.1985،ءرق،ٌجة،3،طءرمة،رف

 ٍانظٍغفً،عشBض غبػي 

 ،بٍجَت،)د.ط(.كشف انُقبة ػٍ إَٔاع انشغاة -
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 Bًػٍف،شٕف 

 م.1962،دصج 7،دءر ءرمة،رف،طاألصثًفً انُقض  -

 د(8?;9انطجبر،يذًض عاغتB)ْـ 

:دحمددذ كمدد،م،دءر ءرقيددم ،وددححً َبيدد: بيًٍانُتتجدء ثزتتبعٌز دهتتت انشتتٓجبء إػتتدو -

 م.1989،حيق،2ءرةجبً،ط

 د(ًاثٍ ؽٕنٌٕ،شًؾ انضٌٍ يذًض ثٍ ػهً انظبنذA=;B)ْـ 

،جحقٍ::ح مدددددددث فتتتتتتتً انًبنتتتتتتت  ٔانًذبؿتتتتتتتٍ انشتتتتتتتبيٍخ اإلؿتتتتتتتديٍخانًٕاكتتتتتتتت  -

 م.1992،دىشُرءت َنءرة ءرثق،فة،)د.ط(،ددش:،إرم،بٍل

 ،إدـبٌػجبؽB 

 ،دءر ءرثق،فة،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.فٍ انشؼغ -

 د األَضنـًادًض ثٍ يذًض ثّ،اثٍ ػجض ع(:<>B)ْـ 

 م.1993،ددش:،1،جحقٍ::دحمذ ءرحىُخً،دءر ءر ح،د ءرةجبً،طانضٌٕاٌ -

 Bػجض انغدًٍ، َظغد 

،د حددة صعاؿخ َقضٌخ فً يظاْت َقضٌتخ دتضٌضٓب ٔأطتٕنٓب انفكغٌتخ-فً انُقض انذضٌش -

 م.1979،بم،ن،1، طءأقصى

 Bػجض انًطهت،يذًض 

 م.1،1994ٌة ءرة،دة ري ح،د،طئة ءرمصجٍ، ءرٍاألؿهٕثٍخغخ دانج -

 Bٍػجض انًٓضي،ػجض انجهٍم دـ 

،د حددددددددة فتتتتتتتً انشتتتتتتتبو فتتتتتتتً انقتتتتتتتغٌ انشتتتتتتتبيؾ انٓجتتتتتتتغي األصثٍتتتتتتتخانذٍتتتتتتتبح  -

 م.1977،بم،ن،1،طءأقصى

  انػجض انٓبصي، دـٍ يذًضBـغادُخ 
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،دءر ءرٍىدد،بٍا ريىشددج يتتغ رذقٍتتق صٌٕاَتتّ أٌتتٕةصعاؿتتخ شتتؼغ رتتبط انًهتتٕل ثتتٕعي ثتتٍ  -

 م.1997َءرحُنٌا،)د.ط(،

 ،ػزٍقBػجض انؼؼٌؼ 

 ،دءر ءرىٍضة ءرةجبٍة،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.ػهى انؼغٔع ٔانقبفٍخ -

 د( اثٍ ػغة شبِ،ادًض ثٍ يذًض@=<B)ْـ 

،ءرمفدةدددددددددددة ءرة،رمٍددددددددددددة رًٍتتتتتتتتتتتٕع أسجتتتتتتتتتتتتبعفتتتتتتتتتتتً ػجبئتتتتتتتتتتتت انًقتتتتتتتتتتتضٔع  -

 م.1887ءرةثم،وٍة،)د.ط(،ءرق،ٌجة،

 ،ًأثٕانؼغٔػ Bانذـٍ أدًض 

 م.2008،ءإلر ىذرٌة، 1،دؤرسة ءرثق،فة ءرم،دةٍة،طانجبيغ فً انؼغٔع ٔانقٕافً -

 ،د أثٕانؼـكغي( ْدل انذـٍ ثٍ ػجض هللا=>?B)ْـ 

،جحقٍ::دفٍددددددددذ قمحٍددددددددة،دءر ءر حددددددددق كزتتتتتتتتبة انظتتتتتتتتُبػزٍٍ،انكزبثخ ٔانشتتتتتتتتؼغ -

 م.1971،بٍجَت،2ءرةيمٍة،ط

 ،أًٌٍانؼشًبٔي Bًيذًض ػك 

،درءرددددة جحيٍيٍددددة فددددً ءرمضددددمُن َءرشدددد ل،دءر ءرمةجفددددة َتتتتٕاؽ أثتتتتًسًغٌتتتتبد  -

 م.1998ءرم،دةٍة،)د.ط(،

 انؼBًشًبٔي،يذًض ػك 

،دءر ءرىٍضددددة ءرةجبٍددددة ريفد،بددددة ثتتتتٍٍ انقتتتتضٌى ٔانذتتتتضٌش األصثتتتتًقؼتتتتبٌب انُقتتتتض  -

 م.1،1979َءرىشج،ط

 Bػظفٕع،جبثغ 

،ءرمجكددد) ءرثقددد،فً انظتتتٕعح انفٍُتتتخ فتتتً انزتتتغاس انُقتتتضي ٔانجدغتتتً ػُتتتض انؼتتتغة -

 م.1992،بٍجَت،3ءرةجبً،ط
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 Bانؼكٍهً،ػٕٓص ػجض انٕادض 

 م.2010، 1وف،  ريىشج َءرحُنٌا،ط،دءر انظٕعح انشؼغٌخ ػُض طي انغيخ -

 Bػًغ،ادًض يشزبع 

 م.1997،ءرق،ٌجة،2،ب،رم ءر حق،طانهغخ ٔانهٌٕ -

 د( انؼًغي،ادًض ثٍ ٌذٍى ثٍ فؼم هللا?A<B)ْـ 

،جحقٍ::دحمددددذ بدددددذ ءرقدددد،در خجٌسدددد،ت األيظتتتتبعفتتتتً يًبنتتتت   األثظتتتتبعيـتتتتبن   -

 م.2001آخجٌه،دجك) نءٌذ ريحجءخ َءرح رٌخ،)د.ط(،

 Bغغٌت،جٕعط 

 ،دءر ءرثق،فة،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.ٔانشًغ)ربعٌشّ ٔأػديّ( شؼغ انهٕٓ -

 د( ً9@انغؼٔنً، ػهً ثٍ ػجض هللا انجٓبئ=B)ْـ 

 م.2000،ءرم حدة ءرثق،فٍة ءرذٌىٍة،)د.ط(،ءرق،ٌجة،يطبنغ انجضٔع فً يُبػل انـغٔع -

  د أثٕانغؼي، َجى انضٌٍ يذًض ثٍ يذًض( 9<98انًكبعوB)ْـ 

،جحقٍ::ادجءئٍدددددل رددددديٍم،ن انؼبشتتتتتغح انًئتتتتتخ أػٍتتتتتبٌانكٕاكتتتتتت انـتتتتتبئغح فتتتتتً  -

 م.1979،بٍجَت،2ءرمذٌذة، ط ءَف، ءرمدُر،دىشُرءت دءر 

 ،إثغاٍْىانغٍُىB 

، ءرشددددجكة ءرةجبٍددددة ريىشددددج يضتتتتبل َٔقتتتتض-انظتتتتٕعح انفٍُتتتتخ فتتتتً انشتتتتؼغ انؼغثتتتتً -

 م.1996،ءرق،ٌجة،1َءرحُنٌا،ط

 Bغٍُى،كًبل 

 م.1998،دصج،2،د حدة دذبُرً،طانفًُ فً شؼغ ادًض يطغ اإلثضاعػُبطغ  -

 Bانفغػصش،ًْبو ثٍ غبنت ثٍ طؼظؼخ 

 م.1987،بٍجَت،1، جحقٍ::بيً ف،بُر،دءر ءر حق ءرةيمٍة،طانضٌٕاٌ -

 دآانفٍغٔػ( 9@ثبصي،يجض انضٌٍ يذًض ثٍ ٌؼقٕة?B)ْـ 
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 م.1999،دءر ءرف ج،)د.ط(بٍجَت،انقبيٕؽ انًذٍؾ -

 د( ٍانقغؽبجًُ،دبػو ثٍ يذًض ثٍ دـ>@<B)ْـ 

::دحمددددددددددذ ءرحدٍددددددددددق بدددددددددده ،جحقٍاألصثتتتتتتتتتتبءيُٓتتتتتتتتتتبط انجهغتتتتتتتتتتبء ٔؿتتتتتتتتتتغاط  -

 م.1966ءرخُاة،)د.ط(،جُو ،

 ،د أثٕانقهقشُضي(ً9:@انؼجبؽ ادًض ثٍ ػهB)ْـ 

، ءرمؤرسددددة ءرمصددددجٌة ءرة،دددددة ريحدددد رٍا ً طتتتتُبػخ االَشتتتتباالػشتتتتى فتتتتطتتتتجخ  -

 م.1961،ءرق،ٌجة،َءرىشج،)د.ط(

 Bقهقٍهخ،ػجضِ ػجض انؼؼٌؼ 

 م.1972جة،،ءرق،1ٌوميُ ءرمصجٌة،طأ،د حدة ءانُقض االصثً فً انؼظغ انًًهٕكً -

 ،،ًَإثغاٍْىانقٍغٔا Bثٍ انقبؿى 

،ءخحٍدد،ر:بيً وددُر ءرددذٌه َجتتظح ٔانشًتتٕعانًشزتتبع يتتٍ قطتتت انـتتغٔع فتتً ٔطتتف األ -

ءرمسةُدي،حققً َب،ريً ب وُرً:بدذ ءرحفٍظ دىصُر،وشج دؤرسدة بددذ ا بده بددذ 

 ءر جٌم،)د.ت(.

 د(انكزجً،يذًض ثٍ شبكغ?><B)ْـ 

بددددددددددددد،س،دءر  نإحسدددددددددددد،،جحقٍ::فتتتتتتتتتتتتٕاد انٕفٍتتتتتتتتتتتتبد ٔانتتتتتتتتتتتتظٌم ػهٍٓتتتتتتتتتتتتب -

 م.1974،بٍجَت،ءرثق،فة،)د.ط(

 Bٌٕكٍْٕ،ج 

،ءرددذءر 1،ججامددة دحمددذ ءرددُءرً َدحمددذ ءرةمددجي،دءر جُبقدد،م،طثٍُتتخ انهغتتخ انشتتؼغٌخ -

 م.1986ءردٍض، ،

 د( ٍٍانًزُجً،اثٕ انطٍت ادًض ثٍ انذـ;=<B)ْـ 
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شتتغح صٌتتٕاٌ انًزُجتتً ثشتتغح اثتتً انجقتتبء انؼكجتتغي انًـتتًى )انزجٍتتبٌ فتتً شتتغح  -

صددددددددددددً َوددددددددددددححً:كم،م ط،رددددددددددددق،دءر ءر حددددددددددددق ، يدددددددددددددظ وانتتتتتتتتتتتضٌٕاٌ(

 م.1997،بٍجَت،1ءرةيمٍة،ط

 Bيذًض،يذًٕص ؿبنى 

، 1،دءر ءرف دددج،طانذتتتغف دزتتتى انقتتتغٌ انؼبشتتتغ انٓجتتتغي ٔأعثتتتبةأصة انظتتتُبع  -

 م.1993ددش:،

 Bاثٍ انًؼزؼ 

 م.1925،ءرمفدةة ءرةجبٍة،)د.ط(،دصج،فظٕل انزًبصٍم فً رجبشٍغ انـغٔع -

 د( ًَ99:8اثٍ يؼظٕو،ػهً طضع انضٌٍ انًضB)ْـ 

،ءرىمدا 1ج ش ج،دفدةة ءرىةم،ن،ط،جحقٍ::ٌ،دي ش،كانجضٌغ إَٔاعإَٔاع انغثٍغ فً  -

 م.1986شجف،ءأ

 د( ًانًقغٌؼي،رقً انضٌٍ ادًض ثٍ ػه@=<B)ْـ 

،جحقٍ::دحمدُد ءرخيٍيدً،دءر ءرغدجد انًفٍتضح األػٍتبٌصعع انؼقٕص انفغٌضح فً رغاجى  -

 ،بٍجَت،)د.ت(.1،طءإلرالدً

،جحقٍ::دحمدددددددددددذ دصددددددددددددففى نًهتتتتتتتتتتتٕلكزتتتتتتتتتتتبة انـتتتتتتتتتتتهٕل نًؼغفتتتتتتتتتتتخ صٔل ا -

 م.1956نٌ،دة،)د.ط(،ءرق،ٌجة،

،دءر ثتتتظكغ انشطتتتؾ ٔانتتتضٌبع انًؼتتتغٔف ثتتتبنشطؾ انًقغٌؼٌتتتخ ٔاَصتتتبعكزتتتبة انًتتتٕاػ   -

 و،در،)د.ط(،بٍجَت،)د.ت(.

 (ه794)ت الرزاق عبد بن الرحمن عبد الدين فخر مكانس، ابن 
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 وو ل نصص(صعوونصخةووخ 5555،مخطوووطصمرووو صاوواصكت صتلمصووةصتلمروو   ص وو   ص الددديوان -

صإح ووووو.  مروووووو تجصخووووو. سصتلكت (ةخةوووووخ ص .خ ووووو صمروووووو  صع ووووو صم مووووو وا   صاووووواصم  وووووكص

ص(أكةة7551تلمخطوط.جصتل     ص .لق.ه  ،    ص 

 ه(288فضل الدين بن عبد الرحمن )ت  الدين مجد مكانس، ابن 

(ص8-7-15 وو    صتأل كخ و ،خةوخ صمرووو  صع و صم موو وا   صاواصممص و صتل .م وو صالدديوان -

(صمروو  ص5555(ةخةخ صمرو  صااصكت صتلمصوةصتلمرو   ص و   ص 586-586مم.،   ص

صعنصخةخ ص  ل ن مرو تجصخ. سصتلكت (ة

  ه(1774جمال الدين محمد بن مكرم )تابن منظور،ابو الفضل 

ص ة7991،   وج،6،كت صر.ك ،طلسان العرب -

 4ناصيف،مصطفى 

ص ة7987،   وج،6،طتألخكلس،كت صاألدبيةالصورة  -

  ه(79314)ت إسماعيلالنبهاني،يوسف بن 

ص ة7911،   وج،6،كت صتلم  ا ،طالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية -

  ه(2334النواجي،شمس الدين محمد بن حسن)ت 

  ة6005،صتلق.ه  ،7،طتآلكتة،صحق ق:تحمكصمحمكصعط.،ممص  صالغريب تأهيل -
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صهة7699تلوطن، كةط(،مر ،صإكت  ،مط   صحمبة الكميت -

كت صصصحق ق:حةوووووووونصع ووووووووكصتل وووووووو.كي،ص،كتدددددددداب الشددددددددفاء فددددددددي بدددددددددي  ا كتفدددددددداء -

ص ة6001،عم.ن،7تل خ.  ع،ط

،مخطوطصمرو صع  صم مو وا   صاواصمرات  الغز ن في وصف الحسان من الغممان -

مرووو  صصأخوو ى(صأكة،خةووخ ص155تلمخطوطوو.جصتل    وو ص .لقوو.ه  ص وو   ص صإح وو. م  ووكص

(صعووونص588(ص  ووو ص 8عص7،ص57 ووو    صتأل كخ ووو ع ووو صم مووو وا   صاووواصممص ووو صتل .م ووو ص

ص(ة669ةخ صتالةملايرص    ص خ

 ه(7334نواس،الحسن بن هانئ )ت أبو 

ص ة7991،   وج،6،ش ح:صع اصتلف.عو ،كت صتلمصةصتل  م  ،طالديوان -

 4نوفل،سيد 

ص ة7981،تلق.ه  ،6،كت صتلم . ف،طالعربي األدبشعر الطبيعة في  -

 4نوفل،يوسف حسن 

ص ة7956،ص7،كت صتلخ ض صتل     ،طاأللوانالصورة الشعرية واستيحاء  -

 ،ه(6164زكريا محي الدين بن شرف )ت  أبوالنووي 
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،شو حصوصحق ق:مروطف صمحموكصعمو.  ،صرياض الصدالحين مدن كدسم سديد المرسدمين -

ص ة7955تلمصة، كةط(،تلق.ه  ،صإح . كت ص

 4هيغل،جورج فريدريك 

ص ة7917،صص  م ص و سصط ت  شا،كت صتلط    ، كةط(،   وج،فكرة الجمال -

  4إبراهيميوسف،خالد 

،كت صتلخ ضووو صر العربدددي أيدددام المماليدددك ومدددن عاصدددرهم مدددن  وي السدددمطانالشدددع -

ص ة6006،   وج،7تل     ،ط
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 Bانغؿبئم انجبيؼٍخ 

 األػغجً، يذًض: 

، رر،رة د،اسحٍج، ا،دةة رطٕع انًؼبًَ انشًغٌّخ يٍ انؼظغ انجبْهً دزى أثً َٕاؽ 

 .1985ءرم)ءئج، 

 يذًض ؽّ إؿًبػٍم ،دغٔة: 

 كزبة رذقٍق رذقٍق يغ ٔصعاؿخ، ٔرذقٍق جًغ انٕفبء، أثً ثٍ انفؼم أثً شؼغ -

 .م  2008ءرق،ٌجة، ا،دةة د،اسحٍج، رر،رة،انًكً نهفبؿً "ٔفب ثًُ رغاجى فً انظفب

 Bثٕرًجذ،سؼٍغح 

،رردددد،رة د،اسددددحٍج،ا،دةة انشتتتتؼغ انشًتتتتغي ػُتتتتض ثُتتتتً عثٍؼتتتتخ فتتتتً انؼظتتتتغ انجتتتتبْهً -

 ددش:،)د.ت(.

 Bٍٍدٍضع،ثبصٌخ دـ 

،ررددد،رة د،اسدددحٍج،ا،دةة بٍدددجَت بْهٍتتتخ ٔفتتتً انشتتتؼغ انجتتتبْهًانشًتتتغح فتتتً انذٍتتتبح انج -

 م.1986ءأدجٌ ٍة،

 Bٍٍسهٍم،دـ 

،رر،رة د،اسحٍج،ا،دةة ءرخيٍل، ْـ(;:A->@?شؼغ انطجٍؼخ فً انؼظغ انًًهٕكً انضبًَ ) -

 م.2008

 انـغادُخ،دـٍ ػجض انٓبصيB 

،ا،دةددددة دكحُرءة،رردددد،رة صعاؿتتتتخ شتتتتؼغ شتتتتًؾ انتتتتضٌٍ انُتتتتٕاجً يتتتتغ رذقٍتتتتق صٌٕاَتتتتّ -

 م.1980جة،ءرق،ٌ

 ٍٍانـغادُخ،ؿبعح دـB 
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،رردد،رة د،اسددحٍج،ا،دةة أثتتٕ ثكتتغ انتتضيبيًٍُ شتتبػغا َٔبقتتضا،يغ جًتتغ شتتؼغِ ٔرٕصٍقتتّ -

 م2007ءرخيٍل،

 انشغٔف،فٕاػB 

،رردددد،رة د،اسددددحٍج،ا،دةة ْتتتتـ(>@?-@><شتتتتؼغ انشًتتتتغ فتتتتً انؼظتتتتغ انًًهتتتتٕكً األٔل ) -

 .2013،ءرخيٍل

 انظٕص،جهُبعB 

 م.2013ءرخيٍل،رر،رة د،اسحٍج،ا،دةة ،شؼغ انشًغ فً انؼظغٌٍ انؼَكً ٔاألٌٕثً -

 Bًغغٌت،ػه 

،ررددددد،رة د،اسدددددحٍج،ا،دةة شتتتتتؼغ اثتتتتتٍ فؼتتتتتم هللا انؼًتتتتتغي جًتتتتتغ ٔرذقٍتتتتتق ٔصعاؿتتتتتخ -

 م.2013ءرخيٍل،

 انغججً،ػجض انًُؼىB 

،ا،دةدة دكحُرءة،ررد،رة انذٍٍُ إنتى انتضٌبع فتً انشتؼغ انؼغثتً إنتى َٓبٌتخ انؼظتغ األيتٕي -

 م.1979،ءرق،ٌجة

 انًٕؿى،فٍغٔػB 

،ررددد،رة د،اسدددحٍج،ا،دةة نشتتتؼغ األَضنـتتتً دزتتتى َٓبٌتتتخ ػظتتتغ انطٕائتتتفانشًتتتغح فتتتً ا -

 م.1987،حيق

 Bانُجبصي، يٕؿى ػهً يٕؿى 

رر،رة د،اسحٍج، ا،دةة ، ْـ(@>?-@><ٔطف انطجٍؼخ فً شؼغ انؼظغ انًًهٕكً األٔل ) -

 م.2006ءرخيٍل، 

 انُزشخ،أددو ػجض انـدوB 

 م.2013،رخيٍلء،رر،رة د،اسحٍج،ا،دةة طٕعح انـبقً فً سًغٌبد انُٕاؿً -
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Wine poetry during the second Mamluki period 

 

This study addresses the issue of poetry during the second Mamluki era. The 

significance of the study is the objective it seeks to attain in adding a more detailed 

view of this little detailed aspect across the time span of 784-923 AH. In spite of the 

overall decline in different life aspects, yet, poetry and scholars kept up the pace of 

development, in building and adding to the previous achievements of their predecessors, 

thus the authenticity and vividness of scholarly art remained alive in the writings and 

art productions of the second Mamluki era scholars, whose literature was a living and 

vivid true depiction of their true life. 

 

Their writings reflected the different realities of life at that time in such a gorgeous 

attractive charming way, whereby, any reader or beholder of that artistic production 

will feel as if being taken back into that era, with all of its harmonies and dissonance. 

During that period, wine poetry flourished and gained a high rank among the poetry of 

second Mamluki period poets. That, like in previous times, flourished with no 

boundaries or limitations; regardless of the situation of liberties or freedom, such poetry 

remains sought after and needed as much as wine is to the public. 

 

Poets portrayed their wine-attached life and meetings in a most vibrant detailed way; 

they depicted drinks, drinkers, bartenders and partners. They also depicted their 

meetings and their festive times and above all, they depicted wine as a crosscutting 

theme for the majority of that poetry. Poets detailed their happy hour as a lasting happy 

time, where they would meet each after a long time of being apart, thus they’d drink 

wine and enjoy their happy time, while joining a jolly singing and music time. 

 

 


