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 قديركر والت  الش  

ؼ البحث حيف عمرك الذم شر  ستاذم الفاضؿ الدكتكر عمي أ إلىكر كاالمتناف ـ بعظيـ الش  أتقد  
ز الكجكد، فداـ بعيف اهلل كي يخرج ىذا البحث إلى حي  رنا عميو، مكجينا لي داعمنا كمسي   أشرؼ
 .كعنايتو
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 :    ثِ حْ البَ  ُص خَ مَ مُ 

فاًىيمىوي  دى عد  ، فى فةً مً تى خٍ ا المي يى الً كى بأشٍ  مبً القى  مىعانيتىكًضيحى  ةً راسى الد   هً ذً في ىى  ثي ى البىاحً كلى أى  دٍ لقى         مى

 يًف كتىمييدو مصي ففً  حثي البى  اءى جى جرم، فى اليً  الر ابعً  قرفً الحٌتى نياية باسي  العى  عرً في الش   هي كرى صي  زى برى كأى 

 (ريؼً الش   ديثً كالحى  الكريـً  القرآفً ك  الم غةً  في كالفؤادي  القمبي ) بػ :ميعنكننات مييدى ال ثي احً البى  عؿى ، جى اتمةو كخ

عمى  الكريـً  رآفً آياتو مف القي  ، كأكردى كالفؤادً  بيف القمبً  كاالختبلفاتً  بً ك القم ألفاظً  يعانً مى  فيوً فبي ف 

كرً  معانييا القمبً  صيكرً  ركقاتً في  ةن لبيافً شريف كأحاديثى كمىعانيًو  القمبً  صي   .ياضاتً ناقً تى كمي  كى

ؿي األ صؿي ا الفى أم        في  دبكاألى  رً كٍ الفً  شكيؿً كتى  العاطفةً  في تكصيؿً  كدكرهي  القمبي ): بعنكافً  اءى جى  فقدٍ  ك 

ـ   ،ييفى باسالعى  عندى  كالغزؿً ب  الحي  فيكـى ثي مى احً البى  بي ف فيوً كقىٍد ، (الش عر العب اسي    العقؿً بلقة القمًب بعى  ث

ـ  قس ـ البىاحثي مى شكاىدى شعري ةن كأمثمةن عمى كؿ  بابو مً  كأكردى  سً مٍ الخى  اس  كالحك  ب  ي الحي عانً نيا، ث

في  لقمبً ا تىطىك ري مىعاني): عنكافى  نياالث   صؿي الفى  مؿى حى ك ، بابو  ؿ  مى كي مثمةو عى أى  كرً ع ذً يا مى اتً تبلفى اخٍ بً 

 ما يىحمميوي القمبي مف المىجازً كى ، ذكىرىىىا الش عراءي فسي ًة التي الن   االتً ف الحى ييا مً ا فً ، كمى (عر العب اسي  الش  

 .كالمىعاني الٌركحاًني ة لمقمبً  ةً المادي   ةً حسكسمى ال القمبً  تعٌمقاتمي ك 
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 :مةالمقد  

  فيفى ، كطريقنا لمعارً الكيفى كرنا لمس  ني  ، فجعموي مبيفو  يو عرب   مسافو بً  تابى ا الكً عمينى  أنزؿى  الذمٍ  هللً  الحمدي      
 ، فإف  أميفو  بوً  فو ؤمً مي  مبو قى  كؿ  بً  وي بحانى سي  وي كنستعيني  ، نحمدهي لمعاًلميفى كبصيرةن  امعيفى ىدلن لمس   يككفى لً 

ٍسـً  لمقمبً  ـ   لقدٍ ، كى اريخً الت   ر  ى مى مى عى  عراءً الش   لىدىل كانةن مى  الحيب  فيوً  ككى كىاًنًب ًتمؾى  كفى العب اسي   اءي عر الش   ألى بجى
كًر الميٍختىًمفىةً  يعانً مى الالميتىناًقضاًت ًمٍف  ًلتىحًمؿى  يا كتىكًظيًؼ مىبىاًنييىا،يانً عى مى تىكًصيًؼ  مف الم فظةً   كالص 

بفً  كالش جاعةً كالكيرًه ب  الحي ك   .......إلخ كالبيعدً  ربً كالقى  كالبيٍخؿً  كالكرـً  كالجي

ةن كميثن اةن كميت ًصمةن ميفرىدى  مبفظة القى يا لى ممتٍ ي التي حى عانً عمى المى  الش عراءً  مف عديدي ال كقد كقؼى      
 القرفً  حت ى نيايةً  في الش عر العب اسي   القمبً  )معاني مكسكمنا بػا حث ميدرجن نكاف البى عي  جاءى ، فى كمينفىًصمىةن 

اًدرى الش عري ةى في البىٍحًث، ال رى صادً مى  عى البىاًحثي نىك   كقىدٍ  (،اليجرم   الر ابعً  دائرة  فكس عى ت راًث العربي  كالمىصى
، أـ ًيـٍ اتً أـ مقط عى  كانتٍ  ىيـدى ، قصائً ًمنييـ غمكريفى كالمى  يكريفى شٍ المى شمؿى يل طاؽ الش عراءً في نً  حثً البى 
نىيىؿى مٍف ًشعرو ًلبىعًض  اإلشارىةى ًبأىف  الباًحثى قىدٍ  كأكد   .نضكم تحتياـ  بمكضكع الميباحثة كما يى تيمً  انيتفن 

مىى األكثىًر. ، كىيمىا شىاًعراًف أك ثبلثىةه عى  الش عراًء ًممٍف فىارؽى بعدى القٍرًف الر اًبًع الًيجرم  بقميؿو

 -رنو الر ابع اليجرمحتى ق-ي اسً العب   في العصرً  القمبً  مىعانيلً  راسةى د  ال الباحثي ىىذهً  دى عقى  دٍ كقى       
 الميؤر خكفى  ناقموي تى  زاًخرو مع شعرو ، كرغبةن في جى ائدةن حينيات سى التي كانى  تناقضاتً مف المي  بي ف جكانبى يل

عاني عف مى  ا قيؿى م ضاميفً ال بيد  مف الت عريج عمى مى  ، فكافى اسي  العب   الش عراء في العصرً  فً سي عمى ألٍ 
 . كالميختمفةً ًمنيا  مفةً تى ؤ يا المي كاشتقاقاتً  القمبً 

ميامى  أكلكا الش عرى  اسيكفى كالعىب        ـٌ خمفاؤىي  ،كانةن عي ليككفى ليـ  ،ًو اىًتمامنا مينقىًطعى الن ًظيرً ب ـٍ كاىت
 كىٍصؼً ، كحت ى كتىكًصيًؼ قيصكرىـ كبىساتينيـ ،ءً كحظٌّ طاًئؿه ًمف مىدائًح الش عرا ،نصيبه كاؼو 
يكاناًتيـ كدىك  ـي كقد أد  " ،ـيً اب  حى عراء عمى الش   إلى ازدحاـً  عراءً كالش   عرً بالش   اسييفى ب  مفاء العى الخي  ل اىتما

ا، كيي يـ أيٍ يكبً ف جي كمً  مفاءً الخي  مف قمكبً  مرمكقةن  كانةن ـ مى يميً كنى  يـبلطيـ كأبكابً بى  جتمع ـ يى و لى أن   ذكري ضن
 نزلةً ف مى مً  مغى . كقد بى عراءً ف الش  شيد مً أمكف كالر  مى اب المى بى عى  ا اجتمعى مى  مكؾً ف المي مً  دو حى أى  ابً مى بى عى 
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رجى فيما ال تي  شفعكفى مييـ، كيى عى  الةً في الد   فرطكفى كيي  مفاءً الخي  في أمكاؿً  حتكمكفى يى  انكايـ كى عراء أن  الش  
 .ُ"تً ك مف المى  جيركفى ، كيي ناةً العي  قابى كف رً ك  يفي فى  ،فيو فاعةً الش  

، فيي دائمةالقمكبى تىحمؿي مً ؾ  في أف  كال شى        ب، ال تستمر  الت قم   ف الميتناقضاًت الش يءى الكثيرى
ٍفيكـً . كقد ارتبطى القمبي بتييا، كتمؾى ًصفكاحدةو، كىذا كىسميا عمى حاؿو  ، فمتىى ذيكرى القمبي ب  الحي مى
ًمؽى ًبوً  شأفي  فً تىبادرى لمذى  .الحيب  كعى

القمًب كمىا فكىافى ًلتطكًر مىعاًني  ،الميٍختىًمفىةً ًو تً ًصيبلاسي  ًبتىفلعىب  ًر اصٍ احبنا لمعى كقد طىرأى الت جديدي ميص      
ق   اتىعم ؽ ًبي النتقاًؿ  ،ًة كاإلحساًس الميرىؼ في ىذا الت جديدً مف ًصفات الحيب  كالعشًؽ نىصيبه مف الر 

ياة مف القىسكةً  كًمم ا ال شىؾ  ًفيًو أف  " كمف الفقر إلى الغنى كالت رًؼ،يًف عكمًة كالم  إلى الن   كالًغٍمظىةً  الحى
اًضرةاسي ة انتقالحياةى العب   فًو الفىاحشً ، فىمف خيشكنًة الٍعيًش إلى تى مٍت ًمف البىداكًة إلى الحى فظىيرًت  ،رى

ـٍ تىكفٍ  فكا ذلؾى الت جديًد، ظٌّ ًمف عراًء حى فىكافى لمش   ،قٍببلن مىاثمةن ًبيذا الش كؿً  المىبلبسي الميكش اةي التي ل فىكصى
 .ِ"كىالجماؿً الط بيعًة  مظىاًىرى ، كى لقيصكرى كىالبىساتيفى الغىن اءى ا

ث مٍت بالغزًؿ       غيًر الميسًمماًت ًمف الن صارل كالمىجكًس في كالحىت معافو جديدةه في ىذا العصًر تىمى
، كفي ميق ميقيٍّ ت بى عميًو مف اٍنًحبلؿو خي  مف الز ىًد كالر جكعً  يىر العصري العب اسي  جكاًنبى اًبًؿ ذلؾى أظٍ كما تىرى

ا بذلؾى طبقةن كالحياًة اآلًخرىةً ًر بالمكًت في الت فك   إلى اهللً  بٌلًج صكفينا مف العيٌباًد الش عراءً  ، مينًتجن ، كالحى
مف ساًر عمى ىيداىي  كالش اًفعي   ،كأبي العىتىاًىيىًة زىاًىدنا  .ـٍ عاًبدنا كى

، كاشتىركىًت الح       ره في الكظيفىًة كتىرابيطه الًفته مسي مع القمًب  اس  ك ككىافى لمعىقًؿ مع القمًب تىآزي الخى
ًؼ كالت شبيًو كاستحضاًر المىعاني الميختمفًة في صٍ الكى بً  اًعمىةن مع المىشاعًر كالًكجدافً ميتىف رنا،ميباش اشتراكنا

الحيكاًف لمدًح كالذ ـً كالكيٍرًه، ككصًؼ اًبأٍشكىاًلًو الميختىًمفىًة، ك  اؿً الجمًمف كىٍصًؼ  ،ميختمفةو اقؼى مك 
 .ميع جكاًنًبيا الميختمفةعر العباًسي  شاًمبلن لتمؾ المرحمًة في جى ، فكاف الش  كالجماد

 

 
                                                           

 رسالة ماجستير، ،ُٕ، ثالث اليجريينني والافي القرنين الث صورة الخالفة في الشعر العباسي ،، سارة عبد الحفيظ محمدحمداف ُ 
 ـ .ََُِ، جامعة النجاح

 ةجامع، ، رسالة دكتكراةَّ، التجاه التجديدي وأثره في نيضة الشعر في العصر العباسي األول، عباس، أحمد الطيب خكجمي  ِ
 .ـ ََِٕ، مدرمافأ



 س
 

 : ة البحثأىمي  

 وعن يفى باسي  العى  رً مف أٍشعاتب ا كي كمى  ،اطفتوً كعى  مبً و عف القى بحثً  كضكعً في مى  الباحثي  يتحٌدثي      
 سً يسً احٍ األ شكيؿً ي تى فً  ي ةه زً مى  فظةً الم   تمؾى لً  كىافى ، ك العب اًسي   عرً ي الش  ا فً ا كاضحن جمي   ذلؾى  أثري  كبرزى 
فرد ليذا لـ يي  ألف أم دراسو  ،وكتبييني  جاؿً ىذا المى  إظياري  ى الباحثً زامنا عمكاف لً ًلذا  ،كاطؼً كالعى 

  .القمبً  اللةً ع لدً انً المى  عي امً يـ الجى الفى  حٌتى يقعى  حثي البى  وً ًفي فكجبى  ،االبحث بابن 

كتابو لمؤًلًفًو  صً مف ًخبلًؿ الش بكًة العىنكىبكًتي ًة عمى ميمخ   عثرى قىٍد  كأكد  اإلشارةى ىنا ًبأٌف البىاًحثى      
ـٍ  ، كلكن وي (الخمسي في الش عًر العربي   اس  القمبي كالحكى )اب بعنكاف د جميؿ حط  حم  مي  عمى  ٍر عثي يى لى
اًئًصًو يبحثي في القمًب ك ، كىك ًكتابه ًعمميٌّ البحًث الميتىكاًصؿً  لٌرغـ مفبالكتاًب ا ترى  ي ةً الط بً خىصى سيًؿ اى كى

ك  دىهي الكاًتبي  كما فيًو. اس  الحى  . (َٖٗٔ) حيدر في صحيفة الكحدة مف العدد رقـمحمد صخر  أكرى

ـى الذم قى  اسى األسى  وً القمب مف ككنً  مىعاني مكضكعً لً البىاًحًث  ةً راسدً  ةي ىمي  أى  نبعي كتى       في  زؿي الغى  ميوً عى  ا
معتً  الز مفً  مف ترةو فى في  نوي عى  جي نتي التي تى  الن فسي ةً  حاالتً ملً  ا، كتصكيرن ي  العب اسً  صرً العى   ؿى راحً المى  جى

 . ـٍ يً بً ارً جى تى رىـ بً يدكا غى اجر بكا فأفى الذيفى  ىذه الفترةً  عراءً عند شي  الن فسي ةى 

 :سبُب اختياري لمموضوعِ 

ـي  إف  األسبابى التي دىفعىتني ثًة عى  ًلعقًد ًتمكي  كتحديدنا في العصر العب اسي  حت ى (،القمب ف )مىعانيالميباحى
 :، ىيًنياية قرفو راًبعو مف الًيجرةً 

ا ًلكجًو اهلًل تىعالىىأٍف يككفى عىمىمي ىىذ -ُ اًلصن اهي فى  .ا خى ال يىككفي إال  ، ككؿ  تىكفيؽو كيؿ  مىسعىن ًبميٍقتىضى
 ًبرضاهي.

اًئًصوً  العب اسي   صرً العى  مىظىاًىرً  ةً عرفى في مى  الر غبةي  -ِ ذلؾ  ميفرداتً  في ، كالٌتعم ؽي أكبرى  بشكؿو  كخىصى
ك امً كى  وً رائً عى شي  ،العصرً   .شيعراؤيهي  دكتىعدٌ  ت حىصيمة الش عر في ذلؾى العصرً ، فقد ارتفعوً حي

دةه عمى الت ناقضاتً  ، كاشتمالوي صرً لعى ذا اي ىى فً  الش عراءً  ذاىبً مى  اختبلؼي  -ّ ، فقمكبه ىناؾ مكح 
ةه ة كغيرىا ميبغً ب  حً كةه، كتمؾ مي شرً كأيخرل مي   ...........إلخ ضى

 



 ش
 

 ُمشكمُة الَبحِث:

 :تتمٌخص مشكمة البحث باآلتي

نياية القرف  حت ى األيكلى لمعىب اسييفى  الفترة في مكضكع القمًب مفٍ ي الكـ  اليىاًئؿي مف الش عر العباس -ُ
 ا نك عى رن عشً  وً حثً بى  في م ف الباحثي ، فقد ضى كاًحدنا اكانت لتيمث ؿ أبحاثنا كليس بحثن كالتي  ،الر ابع اليجرم  

الذيف  غمكريفى إلى المى  ،عرالش   قىكؿً  في الط كيؿً  البىاعً  مف المفٌمقيف أصحابً  كشيعراءه وي بى شارً فيو مى 
مسيفى أك الس بعيف فعإال   ربكيـ ال تى كدىكاكيني  ،تً ل المقط عاىيـ ال تىتعد  صاًئدي كانت قى   قاتً ف الكريم الخى
مىعىوي الباًحثي يا كبعضي   .  كيتب الت راًث كالمىراًجعً  نيتىفنا ًمف جى

ث ؿ شً الش عرً  يـ في قكؿً كأساليبً  عراءً الش   اختبلؼ ًطباعً  -ِ  حثً قاـ مف البى ي ىذا المى عرىـ فً ، فقد مى
مٌما يييـ   -، لذلؾ كانت اإلحاطة بأشعارىـيـمككً يـ كسي عً يـ كطبائً فسياتً كليد الم حظة لنى  ،اصكيرنا حي  تى 

فيرى بيرى الكى  يدى تتطم ب الجي  -البحث  .، كالعىناءى الكى

عكباتً  -ّ أن و لـ يقؼ عمى دراسةو كاحدةو كافيةو في  ا،أيضن  التي كاجيًت الباحثى في البحث مف الص 
كال حتى في  العصر الجاىمي  كاإلسبلمي  كما  ، ال في العصر العباسي  ، ًلينطمؽى ًمنياىذا المكضكع

، ديثي العيد مف األدب تىمتيا مف عيصكرو بعض الد راساًت الس اًبقًة في  الباحثي  ، فقاربى فيك بابه حى
دالعصًر العىباسي  ًلي  .كدى بىحثوً مممـ حي

أك  بعض األشعار التي نيسبت لشاعريف -في بدايتو كعند اكتمالو –بىحثً الًمف مىتف  تٍ طى ٍسقً أي  -ْ
، كىكردت نىفسيا كردت بعض األشعار في كتبو لشاعرو ، فقد أكثر في كتب تراث األدب العربي

ًلشاًعريًف  فييا المراجعى  دى الباحثي رى يا أك رى مف كتب الت راث العربي، كبعضي أيخى  تبو في كي  آخرى  لشاعرو 
عكبة بمكافو  ،في الًكتاًب نىفسوً  كذًلؾى  ٍسقطى . كقىٍد أي ًبعىيًنوً  كاحدو  ا لشاعرو يتً سبى نً  رجيحي تى  مم ا جعؿى مف الص 

زى كب ،في البحث الش عرً مف  (الفيؤادً ) ما تىعىم ؽى ًبمىفظً  كيؿ   القمبى في  سى أًلف  الفؤادى لي ظىاًىرنا القمبً  لفظي  رى
ق   مبي القى  ييعطىى ألىٍجًؿ أفٍ ، ك كىثيرو مف األشعارً   .لفاظ القيمكًب كميتىعىم قاًتيىاوي مف البحًث كالد راسًة ًلغىزارىًة أحى
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 :البحث ةىيكمي  

 القمب) ميسٌمى حتى تى ت مييًد ريضي لمنكاف العالعي  اءى ، جى كخاتمةو  ميًف كتىمييدو صمف ف البحثي  في يتكك       
القمب كالفؤاًد  ي ةً اىً مى  عف البىاًحثي  فيو ثتحد  فى  ،(ريؼالكريـ كالحديث الش   كالقرآفً  ةغفي الم   كالفؤاد

ثى شكاىدى قرآني ةن كأحادي اؽى البىاًحثي ، كسى ريؼالش   ديًث النبكم  ًتًيما بالقرآف الكريـً كالحى بلقى كعى  مفيكمىيًيما
 .بيفى معنى المىفيكميفً  كفر ؽى االخًتبلفىاًت  بي فى  ، بعدمانىبكي ةن عف القمًب كالفؤادً 

ؿي أم ا الفصؿي ا      في  األدبً  الًفٍكرً  شكيؿً كتى  اطفةً العى  كصيؿً ي تى فً  كدكرهي  القمبي ) :نكافى عي  فحمؿى  ألك 
 لقمبً ا ، كعبلقةى لفكر كالعاطفةا كصيؿً في تى  القمبً  فيًو دكرى  البىاًحثي  كرى حيثي ذى  ،(الش عر العب اسي  

، كمى في الش   الخمسً  اس  بالحك  الش كاىد  البىاًحثي  ، ذاًكرناياتً بليفىصتى ك ، ب  كالكيرهً عاني الحي عر العب اسي 
 .مىعىاًنييىا كيؿ  معنىن ًمفٍ  عر ؼى  أفٍ  ، بعدى ًبكؿ  ميسمىن مف ميسم ياًتيا الش عري ةى التي تتىعىم ؽي 

 البىاًحثي  ذكرى  حيثي ، (في الش عر العب اسي   تىطك ري معاني القمبً ) :بعنكاف نيالثا الفصؿي  كجاءى      
م مييىا مىبلفظي القماد  تضالمي  ميًقي   سي ةي ييا الن فعانً كمى  بً ك اًت التي تتىحى م مىوي مةي كالخي ف المىجاًز كاالسًتعارًة ، كما حي

  .ة التي ارتىبىطىت ًبمفيكًموً ًة الماد ي  كرى ميتىعىٌمقاًت القمًب المىٍحسكسى البىاحثي ذً  ؼى كأردى  ،ىاكغيرً 

 :ة البحثي  نيجِ مَ 

لمعاني ا عمى امعتمدن  ،ةً عري  الش   صكصً لمن   الت حميمي   ي  فً صٍ الكى  نيجى المى  وً حثً في بى  احثي البى  بعى ات       
حميمي ة الت   كانبً الجى  يفى ب ، كراكحى الش عري ة ـ الن صكصى كقد   ، كقد عم ؽ الباحثي ة عند الش عراءالن فسي  

 .ةى الش عري   لن صكصى ا كالببلغي ة في استقرائوً 

 :ثالبح اتفرضي  

يا التي مث متٍ  الن فسٌيةً  عادً كاألب بكؿ  الجكانبً  –القمبً  في مكضكعً  -العب اسي   الش عري  أحاطى  لقدٍ  -ُ
 ـ.مدكحييً كمى  الش عراءً  التي اح

كرةن نىمطي ةن  اسي  الش عر العب   أٍعطىانا -ِ الحيب    جاالتً ي مى فً  يسً اسً كاألحى  شاعرً ، مف المى لقمبً عىف اصي
 .ختمفةً المي  بأنكاعوً 
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 ذا قمبه سميـ ، فيى فةو مً تى خٍ مي  بى راتً لى مى إً  وي ، فقس مى ةً صكصي  ف الخي ا مً جانبن  ى القمبى أكلى  دٍ ق إف  القرآفى  -ّ
ـي  القمبي  ، كىناؾى كذلؾ قمبه مريضه   دايةً اليً  ريؽى ا طى لنى  كرسـى . ي ............ إلخاسً القى  ، كالقمبي الر حي

 .كالص بلحً 

 حاديثً األ في استقراءً  ، كقد تمث ؿ ذلؾى عف القمبً  القكؿً  دعيـً ي تى أفه فً شى  يؼً الش ر  لمحديثً  كافى  -ْ
وي  حثً البى  جاؿى مى  ـي دعى تى  تٍ التي كانى   األحاديثي  تً جاءى ، فى الفيٍضمى وً جيتً حك كً شرم  نى البى  مكؾى الس   كتيكج 
 .ـٍ يً اداتً بى ـ كعً يً بلتً امى عى كمي  سً االن   ياةً مف حى  كانبى جى  ، تيبرزي حثً نايا البى ي ثى فً  بةن تضى قٍ مي  قد مةن مي الش ريفىةي 

 :صادُر َداِعَمُة البحثِ المَ 

ا حثوً ي بى فً  ثي احً البى  اعتمدى       لمش ككاني  فتح القديرً  سيرً تف مثؿى  ،سيرً الت ف تبى كي  ،الت مييدى ، كخيصكصن
، ،لمزمخشرم  الكٌشاؼ  كتفسيرً   الحديثً  ككتبً  ،سيًر الميختمفةً ىا مف كيتًب الت فكغيرً  كتفسير القيرطبي 

ا البىاًحثي  ، كاعتمدى انيًد مثؿ صحيحي البيخارم كميسمـو كاألس ريؼً الش    الت راًث  صادرى مى  بحثوً  في أيضن
يراد األشعاربٍحًثًو كتىكًثيًؽ ًلتدعيـً ماد ة  الميختمفةى   الفرجً  ألبي األغىاني ًكتابى  فاٍعتىمىدى  ميناسىبىًتيا، كا 
ا ماد ًتوً  مف كنىيؿى  ،فيانياألصٍ   لممىق رم الط يبً  نفحً  كتابى كىذىًلؾى اعتىمىدى ك  ليـ، كأخبارنا لمش عراء قصصن

اٍعتىمىد ك  ،فيوً  أشعارهي كلـ ييعمف عف اسموً  فيو فيوي ميؤل   ككتاب الٌزىرة البف داكد الظ اىرم، الذم أكرد
االبىاًحثي  الفريد البف  ، كالًعقدى عالبي  لمث   الد ىرً  كيتيمةى  كيرم  ًب في فنكف األدب لمن  ًكتابى ًنيايًة األىرى  أيضن
 .في البىٍحثً  المصاًدرى الرئيسةى  التي شك متً  كغيرىا مف كتب الت راث ،عبد رٌبو

ث ؽى  الش عراءً  يفي كاك أم ا دى       إلى الٌدكاكيًف  جكعى الر  ، كاجتىيىد فييا الكاردةى األشعارى  ًمٍنيىا البىاًحثي  فكى
ـٍ يرد ًشعريهي في الد كاكيفً  منيا، كما الش عري ًة كالت كثيؽى  اد   أٍخذى  ل أىم ا  .العىربي  مف مىراًجع الت راًث  وي تى مى

كاألعبلـً كالمىمدكحيفى مف قك ادو كخمفاء ككزراء  ًمنيـ عًض المىعركفيفى كبى رجمةي لمش عراًء المىغمكريفى الت  
، ككتاب تاريخ ؿى كتاب الكافي بالكفيات لمٌصفدم  ، مثكيتيًب الت راًجـً كالط بقاتً  فىقٍد نىقىمىيا البىاًحثي ًمفٍ 

الن جكـً الز اىرًة في  كًكتابً  ،، ككتاب األعبلـ لمًزًركميتاريخ بىغداد( لمخطيب البغدادم  مدينة الس بلـ)
 عضى كيتيًب الت راًجـً قٍد كىردتٍ بى  اإلشارةى إلى أف   البىاًحثي  د  يىك ، ك مبىٍرد ميمكؾ ًمصر كالقاىرًة البف

  .في قائمة المصادر كالمراجع حثىوي ما أكردىهي بى  اًمني ، كما كث ؽى البىاًحثي ختيًف لدارىٍم نىشرو ميختمفىتيفً نيسب
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 مىةً الميشكً  الميبيمةً  المعاني بانىًة عفًلئلاعتمدىا الباحثي  البحث، فقىدٍ في كاف ًلممعاجـً نىصيبه ك      
حيط حكـ كالمي لمي ، كتاج العركس لمٌزبيدم كاالعىرىب البف منظكر حاح لمجكىرم، كًلسافً مثؿ معجـ الص  

يدو   .األعظـ البف سيدىه، كالعيف لمفراىيدم، كجميرًة الٌمغة البف ديرى

ديًث عف ك       ديثةً  المىرىاًجعً بالحى  ، مثؿ كتابً تىقى مف عديد الكيتيب كالٌدراساتفإف  البىاًحثى قد اس ،الحى
مى  شكيؿً كالت   كقؼً المى   ، ككتابً األك ؿ ًلشكقي ضيؼ لعب اسي  ا صرً ، ككتاب العى عماف القاضيلمن   الي  الجى

كغيرىا مف الكيتيًب  ككتاًب الحيب  لعيمر كىحالة، ،ىر لقاسـ مكمنالقرف الر ابع عشى عر في نقد الش  
 .كالمىصادر

ًرسالةى ماجستير تحمؿي عنكافى  كرً ، كأخيص  بالذ  وي ثى حٍ بى يىبدأ ًدراساتو ميختمفةو ل كقىٍد أفادى الباحثي مف     
بي في مالق)، كمقاالتو منيا مقالة عة الٌنجاح البتياج شحركجمف جام (الكريـً  في القرآفً  القمبي )

 .ًذًه الد راسىةً يى لى  الت مييدً ، شىك مٍت قاًعدىةى البىحًث في لعبد الكريـ بميؿ (القرآف

مكًمًو كمىرىاًجًعًو مف عى أشٍ بً  وً حثً بى  كضكعى مى  ـى ممى لى  وي أن   ًإلى البىاًحثي ىينىا شيرى يي كال بيد  بأف       اًرًه كعي
 ألكثرى  العربي   عرً لش  بيتو مف ا بلثمئًة ألؼً ميكننا كثى ـ  مً ضي كالتي تى  ،ََُِ، نيسخةالش عري ة كسكعةً المى 
منا مف معاًجـ العربي ةً  رى شى ، كثبلثةى عى اعرو شى  ف ألؼً مً   .ميعجى

ـي  ،كأخيرنا      لبىحًث األستاذم الفىاًضًؿ ميشًرًؼ  كالًعرفىافً  اًلًص الش كرً كخى  االمًتنافً  عظيـً بً  فإن ني أتقٌد
ىذا  اٍكتىمىؿى  أرشىدىني إلى أفً ، ك حثيالذم أفدتي منوي كثيرنا في بى  ،عمي عبداهلل عمرك كتكرستاذ الد  األ

 .ديٍمتى بعيًف اهلًل كًعنايىًتوً ، فى البحثي الميتكاًضعي 
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 غة والقرآن الكريم والحديث الش ريففي الم   والفؤاد القمب: َتمييد

 : معاني القمبأكالن  -
 : تقسيمات القمبثانينا -
 : الفؤاد كاألفئدةثالثنا -
 : الفرؽ بيف القمب كالفؤادرابعنا -
 القمب في القرآف الكريـ معانيخامسنا:  -
 القمب في الحديث الش ريؼ معاني: سادسنا -
 : الفؤاد في القرآف الكريـ كاختبلفو بيف القمب كالعقؿسابعنا -
 ريؼ: الفؤاد في الحديث الش  ثامننا -
 فيوً  الكيرهً ك  الحيب   محؿ  كى : القمب تاسعنا -
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 القمب  ينا: معأوًل 

 :متباًينىةو  ختمفةو مي  عافو مى بً  غةً ي الم  فً  ي القمبي تً أيى       

 : خرلأي  جيةن كً  وي حكيمي ، كتى جيتوً كي  غيرً  عفٍ  يءً الش   بي مٍ قى  -أ 

: تىٍحكيؿي الشيًء عف كجٍ "       قىمىب، كقىمىبى الشيءى، كقىم بو: ، كأىٍقمىبو، كقد انٍ اقىمىبو يىٍقًمػبيو قىٍمبن  .يوً القىٍمبي
لو ظىيٍ  ك  . ارن حى ر ح بذلؾ المٌ  لبىٍطفو  انيحيالقىٍمبي ميٍضغةه مف الفيؤىاد ميعىم قةه بالن ياًط: القىٍمبي الفيؤىاد، ميذىك ر، صى

 ، اج عمى ج  ؽ الز  ؛ فقد عم  َّ ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱ: كفي قكلو تعالىكالجمع: أىٍقميبه كقيمكبه

 .ُ"اكثىبىتى فبل تىٍنساه أىبدن  عميؾ، فىكىعاه قىٍمبيؾ -- عناه نىزىؿى بو جبريؿي مى  :اآلية

كسيميى بذلؾ  .لمجارحةً  اسـه  القمبي ، "ا إي اهي عف البىاؿً ًو ميفر قن ؼ العىسكرم  القمبى ًفي ًكتابً عر   كقدٍ      
فمم ا كافى القمبي  ،ومدتي عي  :يءً الش   اؿي كحى ، ؿي كالحاؿي ، كالبىافي مىكًضعًو مف الجكًؼ مقمكبنا ألن و كيًضعى 
، فقكلناعيمدةى البد ا ييفيدهي قكلنا، ييفيد : باؿه ًف سيم ي باالن ، ألف  قكلى ًخبلؼ مى : باؿه ييفيد أن و انى : قىمبه

؛ يفيد أن  الجارحةي التي ًىي عيمدةي البدفً  ارحةي التي كي ، كقكلينا: قمبه ةي ا، أك الجى ضعٍت مىقمكبةن و الجى رحى
 .ِ"فكاًر كالعيزكـً التي تتقم بي ًباأل

ًع القاصً ك حى ببى تسمية القمًب بذلؾى االسـً إن ما ىي ف أف  سى فالعىسكرم  قد بي        مًب ؿه ًمف تىمكضي
 جدي كنى  .وف أف  تسىميتىوي بالقمًب ألن و يتقٌمب باألفكاًر كاليمكـً كما شابى ، ثـ بي  مىعككسنا بالش كًؿ المقمكبً 

كجيزءنا  مف الفؤادً  ضغةن مي  القمبى  عد  قىٍد ف ،ف القمبً مً  أشمؿى  الفؤادى  عؿى جى  قدٍ  يدم  راىً بف أحمد الفى  الخميؿى 
 :ذلؾ ىعر عممف الش   أكردى بيتنا، ك ّياطً الن  بً منو، تىتعىم ؽي ًتمؾى الميضغىةي 

 .ْكاراؼي باإًلٍنساف أىطٍ كالر ٍأمي يىٍصرً        ما سيم يى القىٍمبي ًإال  ًمٍف تىقىم بوً 

ذى         كالباءى  ـى كالبل   "القاؼى  فإف  ، ةن فردى مي  ممةً ف الكى عى  ياسبلخً كانٍ  ركؼً الحي  راتبً ي تى ا فً ظرنى ا نى ا مى كا 
ري عمى رىد  شيءو مف جيةو إلى عمى خاًلص شىيءو كشىريفً  دؿ  ا يى مى : أحدىي حيحافً أصبلًف صى  و، كاآلخى

. كخاًلصي كؿ  شيءو فيو كأرفىعيوي  م ي ألن و أٍخمصي شيءو : قمب اإلنساف كغيره، سي القىٍمبي  ؛فاألك ؿ جية.

                                                           
(،  ،لسان العربابف منظكر،  ُ  .ُّٗ . كاآلية مف سكرة الشعراء،ٕٖٔ/ُمادة )قىمىبى
 .ُُٔ ،الفروق المغوية ِ
3
م ؽ بو القمبي مف الكتيف، الجكىرم، الصحاح، مادة )نكط( .الن ياط  : عرؽه عي
 . كالبيت في التيذيب كالمساف ببل نسبة مادة )قمب(. ،ُِْ/ّ، العينينظر:  ْ
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 هي اعتمادى  ؼي ع  ضى ، بؿ أي في مقاييسو المغكية يؾ بابف فارسو شكض الت  عرً في مى  كلستي . "ُكأشرفيو قىٍمبيو
 في كؿ   ختمؼو مي  معنىن  ىعم دؿ  يى  وً لذاتً  ستقبلن مي  حرؼو  كؿ   وي مى عٍ جى ، كى بعضو يا بً عضً بى  ركؼً الحي  التصاؽى 
ـى تى  ادؽه و صى ، لكن  حرؼو   .عنى القمبً مى  تخبلصً في اسٍ  دؽً الص   ما

     :دراؾي كاإلً  كالكعيي  قؿي العى  -ب

اءي: كجائزه في قاؿ الفر  ك " ،كصفكة الشيء، حضي المى  كالعقؿي  ،ىك الفؤادي  :في قكؿ العمماء معناهك       
،قكلنا ةً العربي   ، كأىيف ذىىىبى قىٍمبيؾ؟ كقاؿ  : ما لىؾى قىٍمبه ٍقميؾى معؾى : بعضيـكما قىٍمبيؾ معؾ؛ تقكؿ: ما عى

كم عف النبي   ؛لمف كاف لو قىٍمبه  . كىري  اـ أىرىؽ  قمكبن ىي  أىىؿ اليىمف)أتاكـ  و قاؿ:، أىن  أىم تىفىي ـه كتىدىب ره
 .ّ"الم يفً فكىصىؼى القمكبى بالر قة كاألىٍفًئدىةى ب .ِ(كأىٍلػيىفي أىٍفًئدىةن 

  :وي فكتي كصى  األمرً  الصي خى  -ج

، كمنوي قكليـ: ًجئتي بيذا األمًر قمبنا   شيء ؿ  كي  صي الً ، كخى حضي المى  ىك العقؿي       كاألمري المىٍحضي
ا ال تشكبيوي شاًئبىةه  سم ي ألن و أٍخمصي شيء فيو كأرفىعيو. " :اأيضن  ه ابف فارسو كىذا ما عد  ، ْأٍم محضن

وي " :فكم  كبًو قاؿى الك ،.ٓ"يءو كأشرفيو قىٍمبيواًلصي كؿ  شكخ الصي  .ٔ"كقمبي كؿ  شيءو خى

 القمبِ  قسيماتُ تَ : ثانًيا

كؿ الش   نكبرم  الص   سماني  الجً  بالقمبً  الرب انيةً  طيفةً مى الم  عى  محه صطى مي  "القمبي  :اني  الجرجى  قاؿى      
 .ٕ"اإلنسافً  قيقةي ي حى ىً  طيفةي ، كتمؾ الم  درً كدع مف الص  المي 

ـ   ،الكسكاسً  كمحؿ   اإلسبلـً  : كىك محؿ  دري الص   ،بقاتو طى  سبعي  مقمبكقيؿ: ل"       : كىك محؿ  القمبي  ث
ـ  ؽً مٍ الخى  ةً محب   : كىك محؿ  غاؼي الشٌ ثـ  ،اإليمافً  ةي القمًب: كىك ، ثـ حب  رؤية الحؽ   حؿ  مى  كىكى  :الفؤادي  ، ث

                                                           
 . مادة )قىمب( .ُٕ/ٓ، مقاييس المغة  ابف فارس، ُ
 باب)كتاب المغازم،  ،ير،)د.ط(، بيركت )د.ت(دار ابف كث ،صحيح البخاري ،ماعيؿ البخارم الجعفيسإالبخارم، أبك عبد اهلل محمد بف  ِ

 .ُْٗٓ/ْ ،(قدـك األشعرييف، كأىؿ اليمف
 .ٕٖٔ/ُ ،لسان العرب، ابف منظكر ّ
 .ٖٖٔ/ُ، نفسو يينظر: ْ
 . قمب()مادة . ٚٔ/٘ مقاييس المغة، ٓ
 . َّٕ ،الكميات ٙ
 . ِِٗ ،التعريفات ٕ
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ـ  الس   ي تجم   محؿ   : كىيى القمبً  ةي يجى مي ، ك ىىيى محؿ  العمكـً الد يني ةً ك  :كيداءي محؿ  محب ًة الحؽ ، ث
 .ُ"فاتً الص  

 دةُ واألفئِ  الفؤادُ : ثالثًا
 أـ كافى  ا مف الفؤادً زءن جي  القمبي  أكافى  سكاءن  كالفؤادً  رؽ بيف القمبً فى  ال وي ، فإن  يـً ؿ عمى الفى عك  كالمي       

كقيؿ  كقيؿ كسىطيوي  ،القمب ؛"كالفؤادي  .حالةال مى  قائـه  التيفً مى الحى ى عى المعنى ، فالفؤادي جيزءنا مف القمبً 
ٍيداؤيه وي تي كالقمبي حب   ،ًغشاءي القمبً  الفؤادي   .ِ"كسيكى

 ْ"القمبً  شاءي ك غً ىي  :"كقيؿى  ،ّ"إن ما ييقاؿي لمقمًب: الفؤادي، إذا اعتيًبرى فيو معنى الت فؤ ًد، أم الت كق د"     
في  ، كقاؿ األزىرم  : القمبي ميضغةه وي ب تي حى  كالقمبي  ،أك ًغشاؤهي ، ميوي أك داخً  ،القمبً  ًكعاءي  الفؤادي  كقيؿ:"

  .ٓ"قةه بالن ياطً الفؤاًد ميعم  

 بٍّ ف حي مً  في القمبً  نةى الكامً  شاعرى المى  افى ما كى رب  ، كلى ولى  شاءه أك غً  مف القمبً  جزءه  الفؤادى  ك أف  بدي يى       
 .ف القمبً مً  أقؿ   في االستعماؿً  يظؿ   وي ، كلكن  يًرىاغك  كغضبو  سكءو  كمشاعرً  ،كفرحو  حزفو ك ككيٍرهو 

فٍ ةً البصري   العيفً  كقك ةً  ةً معي  الس   مع قك ة األذفً  وي فاقتراني  الفؤادي  رى كً "أم ا إذا ذي       مى عى  ا الكثيري ىى رى فس   ، كا 
 ـً يٍ الفى  حؿ  مى  ، كىكى في القمبً  درؾي المي  ىك الجانبي  فالفؤادي  ،صرً مف الس مع كالبى  ةي ارحى الجى  رادى أف  المي 

 فٍ خرل كمً ألي  مف فكرةو  ، كاالنتقاؿً دـ اليقيفً كعى  ؾ  كالش   يرةً ؛ أم: الحى قمبً بالت   ؼى صً كي  وي كالر أم؛ ألنٌ  رً فك  كالت  
 .ٔ"وً لمثمً  رأمو 

 ، كيظيري كاإلدراؾي  ري كٍ ى الفً تجم  يى  ، فمنوي ؤادي الفي  كى ىي  اإلدراؾً  خ  مي  أف   فسيرً الت   أىؿً  يرل بعضي كى      
؟ كىي ال محالة ال شؾ فيو ،اي  كقضى بو يقين هي رى ما فك  كاف ىؿ " :الفؤادي  سأؿي ، كيي بللوً مف خً  الكعيي 

  .ٕ"كتشيد عمى ما ىك الكاقع تجيب بالحؽ  

                                                           
 . َْٕ ،الكميات، كمالكف ُ
 مادة )فأد( . .ِّٗ/ّ ،لسان العرب، ابف منظكر ِ
 . مادة )فأد( .ْٕٔ/ٖ ،تاج العروس الزبيدم، ّ
 . ٔٗٔ ،الكميات الكفكم، ْ
 . مادة )فىأد( .ْٕٕ/ٖ ،تاج العروس الزبيدم، ٓ
 ، مقالة ،القمب في القرآن عبد الكريـ، بميؿ، //http://www.alukah.net/shariaُٕٕٖ/َالٌشبكة العنكبكتي ة ، شبكة األلككة ،  ٔ

 . البحث الٌتمييد في لمقالة، لتككف قاعدة لبدءكقد اعتمدتي تفصيبلًت القمًب كمعانييا مف ىذه ا .ٓص
 . ّٗ/ُّ ،دليل الميزانالطباطبائي،  ٕ

http://www.alukah.net/sharia/0/8717/
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 ؤادِ والفُ  مبِ القَ  ينَ بَ  رقُ الفَ : رابًعا

 يئناش كالفؤادى  اأساسن  القمبى  يجعؿي  ، بؿٍ  مف القمبً مكالن شي  أعـ   الفؤادى  بأف   قكؿى ال ابف منظكرو  دحضي يى      
ٍيداءى قمبو  ؤىاد في االستعماؿ، كلذلؾ قالكا:"ككأىف  القىٍمبى أىخىص  مف الف ،منوي  ب ةى قمًبو، كسيكى ٍبتي حى أىصى

 كأىنشد بعضيـ: 

ماطىةى قىٍمبًو   ك بأىٍسييًمو التي لـ تيٍمغىبً عىٍمره    لىٍيتى الغيرابى رىمى حى

رى ذً   كقاؿ بعضيـ .افظيف تٍأكيدن ٍكرىىما، الختبلؼ الم  كقيؿ: القيميكبي كاألىٍفًئدىةي قريباًف مف السكاًء، ككىر 
 ؛ كأىنشىدى: لتىقىم ًبو اٍمبن سيم ي القىٍمبي قى 

  نساًف أىطكارنا     كالر أمي يىٍصًرؼي باإلً     ما سيم يى القىمبي إال  ًمف تىقىم ًبًو  

 .َّ مم خم حم ُّٱ :تعالى هللا قاؿالقيميكب! ك  سيٍبحافى ميقىم ب و قاؿ:أىن   يكركم عف النب
كلـ  ، قاؿ:اا كفيؤىادن جابىيا: قىٍمبن يا، شىٍحمىيا كحً بعضى العرب ييسىم ي لحمةى القىٍمًب كيم   قاؿ األىزىرم: كرأىيتي 

 .ُالسكداءي في جكفو" أيٍنًكر أىف يككف القىٍمبي ىي العىمىقةي  ـ يىٍفًرقيكفى بينيما؛ قاؿ: كالىي أىرى 

 ريمِ الكَ  نِ آر ي القُ فِ  بِ مْ القَ معاني : خامًسا

 رو صٍ عى  ؿ  ي كي ا فً دن ائً ، سى رً كالت دب   مت فك رً لً  ـٍ ي اىي ا إً ين اعً ، دى بً رى العى  مكبى قي ا بن اطً ميخى  ـي ريٍ الكى  رآفي القي  ؿى زى نى  قدٍ لى      
  ةو ر  مى  رى يٍ غى  بً مٍ ي القى فً  رى ثى األى  ؾى لً ذى  حى ض  كى ر، كى كى الفً كى  يسى اسً حى األى كى  ؼى كاطً العى  دى س  جى ، فى اقن حى الى كى ا قن ابً سى  مافو زى كى 
 مكبى القي  عؿى جى فى  ردب  كالت   ت عىق ؿً الكى  رً ك  فى الت   ةً يصى صً خى بً  اءً ضى عٍ ف األى مً  هً رً يٍ غً  فٍ عى  بى مٍ القى  ص  خى  دٍ قى ى الى عى تى  اهللي فى 
ي فً  مبً القى  ظةي فٍ لى أم ا ك  ،يانٍ الد   هً ذً ي ىى فً  ايى نٍ مً  دو حى أى  مبً قى  ؽي طً نٍ مى ك مي خٍ يى  إٍذ لىٍيسى ، ر كالمىآًثرً اعً ش  حؿ  المى مى 
         .ةو دى د  تعى مي  تو اياقى سً ي فً  دةو ديٍ عى  كيجكهو ك  ثيرةو كى  عافو مى لً  ةه الى م  حى فى  ريـً الكى  رآفً القي 

دىةن ك  مىعًرفىةن كنىًكرةن  (قىٍمب كقيمكب) ظي مىبلفً  تٍ دى رى كى  دٍ قى كى        ميٍفرى  ائةو مى  دكدً حي بً  ريـً الكى  رآفً القي ي فً ميت ًصمىةن كى
 تعراضً اسٍ كى يا نٍ مً  ةو تارى خٍ مي  ثمةو مٍ أى  يؿً فصً تى لً  إال  الد راسىًة  جاؿي مى  سعي يت   ال فةو مً تى خٍ مي  كهو كجي بً ر ةن مى  ًستو كًستيفى ك 
م   )القمب( تىًردى لٍفظىةي  جىبى أىفٍ كىالى عى  ،ايى اتً بلفى تً اخٍ   دو الٌنًبي  كحيدةن في ًكتىاًب اهلًل الكىًريـً ًعٍندى ًخطىاًب ميحى

ـً    .ًلتىًبيفى عف قىٍمبو لىٍيسى كىًمٍثًمًو قىٍمبه   األٍكرى

                                                           
 . َُُ كاآلية مف سكرة األنعاـ، .(مادة )قىمىبى  .ٕٖٔ/ُ، لسان العرب ُ
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 : كالقمبي الغافؿي  ؿي قً اعى ال مبي القى  -أ 

ٍسـً القىمًب باإلٍدرىاؾً  ليسى       مىى كى ٍعًموً  ًمفٍ  أىدىؿ  عى ًصيفنا ًبالعىقًؿ، ميٍدًركنا كًإدراًكوً  جى  ؼي رً نحى تى  قدٍ ، كى كى
إف   .بلن بٍ قى  وي اكي رى دٍ إً  ؽى ا سبى م  رنا عى غايً مي  ـى يٍ الفى  عي كقً يي  آخرى  ىن عنمى  ؿى شك  تي ا لً جازن مى  ةً غكي  يا الم  اللتً دً ي فً  ةي ممى الكى 
 لىإً  ديمةً القى  يعانً المى  فمً  فاظى لٍ األى  نقؿي ي ًإن وي  ذٍ إً  ،لؤللفاظً  غكم  الم   رً طك  الت   ركةي حى  فىرىضتيىا اىرةه ظى  جازى المى 
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ:وي بللي جى  ؿ  جى  وً كلً قى ي فً  ري ذىًلؾى كيٍظيى  .ُديدةً الجى  يعانً المى 

ال ، كى سمعكفى ا يى مى بً  عكفى تفً نٍ كا ال يى اني ا كى م  لى  فٍ لكى ، كى قيكفى فٍ كال يى  سمعكفى يـ ال يى ن  نى أى عٍ المى  سى يٍ لى كى " ،َِّحف

"يـي فٍ ال يى كى  معي سٍ ال يى  فٍ مى  زلةً منٍ كا بً اني كى  ؽ  لى الحى إً  نقادكفى يى 
ّ. 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّٱ:الىعى تى  وً لً ك قى ي ي فً اعً الكى  مبي القى نىًجدي كى       

 شرً نك البى بى  الإً  وً بً  مازي نٍ ال يى  الذم ميـً الس   رً كٍ ف الفً ا مً كيمن ا قى جن يى نٍ ا مى نى لى  حي كض  تي  اآليةى إذ إف   ،ْٱَّ ٌّ ٰى

 .بلن قٍ عى  كفى قي عك  المي  نوي ثنى مً ستى كيي  ؿٍ بى 

 ؿً قٍ مى العى ا عى منن ى ضً عنى المى  ؿى مى حى ، فى ؿي قٍ العى  كى ىي  مبى القى  أف   ةً اآلي ذهً ي ىى أل فً رى  دٍ اني قى جى الجرٍ  كلعؿ        
 فٍ أى  عدى بى  يـٍ فٍ يى  لـٍ ، كى وً قمبً بً  عٍ نتفً يى  ـٍ لى  يفى حً  "إٌنوي  فقاؿ: ،رى خى آ نحىن مى  ي  انً ى الجرجى حى نى  دٍ قى كى  ،مبً ى القى مى ا عى فظن لى كى 
معى  ممةن مب جي د عيًدـ القى و قى أن  كى  عؿى ، جي بً مٍ مقى لً  ـي يٍ الفى  افى كى  عؿى ، كى اعن مٍ خى  هً درً ف صى مً  كخي عي الذم ال يى  ما جي

ي فً  ؿه داخً ، كى صرً البى كى  عً مٍ س  ملً  ـه ادً عى  أٌنوي ، كى نوي ذي أي  سمعوي تى ، كى وي يني عى  وي كي درً ا تي يمى فً  رى كٍ كال ييعًمؿ الفً  كمةى الحً 
"ـً مى ى كالص  مى العى 

ٓ.  

   اعو كى  مبه قى  :أمٍ  ،َّ مي خي  حي جي ُّٱ" يةً اآل ذهً ىى مى عى  م ؽى عى  قدٍ فى  وً ش افً ي كى فً  م  رً شى خٍ مى الز   أم ا     

 ره اضً حى : أمٍ  ،َّ ٰى ٰر ُّٱ اءي غى صٍ : اإلً عً مٍ الس   اءي لقى ا ً . كى وي لى  مبى ال قى  وي كأن  فى  مبوي ي قى عً ال يى  فٍ مى  ف  أًل 

 .ٔ"به ائً غى  وي كأن  فى  وي ني ىٍ ذً  ري ضي حٍ ال يى  فٍ مى  ألف   ،وً نتً فطٍ بً 

 

                                                           
 . ِٖٖ ،عمم المغة كلز، ،ف سك ركلينظر:  ُ
 . ِٓ األنعاـ، ِ
 . َُْ/ِ، معاني القرآن. الن حاس،  ّْْ/ٖ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ّ
 . ّٕ، ؽ ْ
 . ّّٔ ،أسرار البالغة ٓ
 . َُْٖ/ِٔ، الكشاف ٔ
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رى  افن صٍ كى  ؿى عى جى  دٍ قى  تعالى اهللى  ف  أى  نىًجدي  رلخٍ أي  ي آيةو فً ك           ٍفؽى  مكبى ـ القي قس  فى  ،مكبً مقي ا لً تقنن مي  آخى  كى
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ُّٱى:عالى تى  قاؿى فى  ،اىى رً كٍ فً كى  ايى فً كاطً ا كعى ىى يادً انقً 

ى الى عى تى  اهللي  ص  خى  دٍ قى كى  ،َُّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مفخف حف
 مك لك خك ُّٱ:نحك يفً مى العى ا عى جازن مى  مبي القى  طمؽي يي  دٍ قى كى " ،ؿً قٍ العى  صيصةً خى بً  اآليةً  ذهً ي ىى فً  بى مٍ القى 
  .َِّ  مل خل حل جل

 مظ حط ُّٱىعنى مى كى ".رلتى كى  ري بصً تي  انن يٍ عى  وي لى  أف  كى فى  ؽ  رل الحى يى  بى مٍ القى  ؿى عى ى جى الى عى تى كى  ارؾى بتى  ؽ  الحى فى       

 فٍ أى  بي جً ا يى ا مى يى بً  مكفى قً عٍ يى  مكبه ـ قي يي لى  كفي كي تى  رً بى ف العً دكا مً اىى ا شى مى  سببً ـ بً يي ن  أى  :َّ جغ مع جع

 قؿى العى  ف  : إً قيؿى كى  .عً مٍ الس   حؿ  مى  اآلذافى  ما أف  . كى قؿً العى  ؿ  حى يا مى ن  ألى  مكبً لى القي إً  ؿي عق  التى  سندى أي كى  ،مكهتعق  يى 
اارً خى  وي حم  مى  افى كى  فٍ ا ً كى  ؿً قٍ العى  اؾً درى ى إً مى عى  ثي بعى ك الذم يى ىي  مبى القى  إف  ، فى ؾى لً ف ذى مً  عى انً ال مى كى ، ماغي الد   وي م  حى مى   جن
 ثيرةه كى  بً ك مالقي  دادي أض  ف ،ااد  ضى تى  مبً القى  يانً معى لً  عؿى جى كى ، كيرً فٍ الت   حؿ  مى كى  قؿى العى  موي عى جى  وي ن  إً  ؿٍ بى  .ّ"ونٍ عى 
 .مىأعٍ كى  ره بصً مي كى  ؿه افً كغى  ؿه اقً عى  الس اًبقىةً  ي اآليةً فً  بى مٍ القى  إف   ذٍ إً  ،ةه فيرى كى  ايى اتي ضى اقً تنى مي كى 

 كؿ   لً بلن ثى مى  ؿى فٍ ؿ القي عى جى "كى ،َّْ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ :ؿى كجى  ز  عى  وي كلي قى  بييوي شى كى      

 ؿى فى أقٍ ـ كى ىي ارى بصى ى أى مى عٍ أى يـ كى م  صى أى  دٍ قى  ىعالى تى  اف اهللي ا كى ذى إً  متى قي  إفٍ ، فى ةً اعى الط   عؿً ي فً عاطً ف تى مً  نسافً ا لئلً مى 
  .ٓ"ةً ديدى الش   عً كانً المى  ذهً ع ىى مى  رآفً لقي ا ري دب  ـ تى يي مكني يي  يؼى كى فى  ،ـً تٍ عنى الخى مى ك بً ىي كى  ،ـيً مكبً ى قي مى عى 

 

دب ر ى لمقمًب الت  أن   فٍ كً لى ، كى اءً ضى عٍ األى  ائرً سى  فٍ عى  ؿي قٍ ا العى يى بً  نمازي يى  ةه فى صً  ذهً ىى كى  ،ري فك  تى يى كى  ري تدب  يى  مبي القى فى      
 دكدى الص   تبي فى لً  األقفاؿً  لفظى  القرآفي  تعمؿى فاسٍ ،كًكٍبرنا بلن يٍ ا كجى د  صى كى  نوي مً  نكةن عي  لؾى ذى  ضى فى رى  إفٍ فك ر كالت  
  ةه صكصى خٍ مى  اؿه قفى ا أى يى ن  مى أى عى  ةً اللى مد  لً  مكبً مقي ميضافىةن ل فاؿى األقٍ  جعؿى فى  .رةً نكً المي  قكؿً العي  مؾى تً  فمً  ؿى ص  تحى المي 
 .ٔةً عركفى المى  اؿً قفى ر األى سائً لً  سةو انً جى مي  يري غى  ،ايى لى  ةه بى ناسً مي 

 

                                                           
 . ْٔ، الحج ُ
 . ْٔاآلية مف سكرة الحج، . ك َّٕ، الُكمي ات، الكىفكم ِ
 . ْٔكاآلية مف سكرة الحج،  .ِٔٔ/ّ، فتح القدير الشىككاني، ّ
 . ِْ، محمد ْ
 . َْٕ/ٓ، تفسير الخازن ومعو تفسير البغوي، الخازف ٓ
 . ْٕ/ِٔ، روح المعانياأللكسي،  :ينظر ٔ
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 : ري ب  تكى المي  مبي القى  -ب

 فٍ أى  نفسو لً  كيؼى فى  ،وي بللي جى  ؿ  جى  فتوي ي صً يً ، فى كاالستعبلءى  رى بٍ الكً  رهى ما كى  رى ا قدٍ ئن يكره شي ـٍ لى  اهللى  إف       
نا لى  حي شرى تى تعالى  كلوً في قى  اآليةي ك  ؟وً سمائً ف أى مً  اسـو بً  تٍ تبطى التي ارٍ  ةً صيصى الخى  ذهً مى ىى عى  اهللى  سى نافً تي 
ٱ.ٱٱٱَُّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ُّٱٱ:تىعالىى اؿق ،مبً القى  عؿً ف فً مً  ري كب  الت   ككفي يى  يؼى كى 

 اره ب  جى  ره ب  تكى مي  وي كلى قى  ف  مى أى عى " ،وي نٍ مً  دو صٍ قى كى  دراؾو كا ً  يو عٍ ف كى  عى إالٌ  رى كب  الت   ؾي درً ال يي  ري تكب  المي  فالقمبي       
فٍ ، كى مبً القى  مذً  فةً صً ف مً  ـي : فبلفه سى يـٍ كلي ا قى ذى ىى ك حٍ نى ، كى ؾى ذلً بً  ؼي كصى يي  دٍ قى  وي فسي نى  مبي القى  افى كى  ا   مبً القى  مي
ري كالٌتكب   بلمةي الس   انتً ذا كى إً  ،مبً مى القى عى  مٍ أى  ؛ارةن تى  فظً عمى الم   فةى م الص  جرً يي ، فى ميـه سى  بلفو في  مبي كقى 

  .ِ"يوً فً  ةي بري  كالجى 
اـ ف أٍىًؿ الش  عى  فى ككاذى  حيصف كابفي مي  ك كابفي مرو أبك عى  أىقر "كى  ةو اآلية ًلقراءةو شاذ   ي  بً طي رٍ جى القي كخر        

( مٌنكف ر تكب  ك الذم يى ىي  مبى القى  ، ألف  ممةف الجي عى  القمبً ى بً ن  كى ، فى مقمبً ته لً عٍ نى  (ره تكب  مي ) مى أف  عى  ؛)قمبو
ف  أال ك ):  بي  الن   كؿي قى  ذا ىى  ىمعى  يدؿ  كى ، وي لى  عه بى تى  األعضاءً  ري ئً ساكى   حتٍ مى ا صى ذى إً  :ّةن غى ضٍ مي  سدً ي الجى فً  ا 

 ذؼً مى حى عى  ككفى يى  أفٍ  يجكزي كى  ،ْ(بي مٍ القى  يى ىً ال كى أى  ،وي م  كي  سدي الجى  دى سى فى  دتٍ ا فسى ذى كا ً  ،وي م  كي  سدي الجى  حى مى صى 
 .ٓ"مبً القى  بً صاحً فة لً الص   جعؿي ؛ تى رو تكب  مي  مبو م قى ذً  ؿ  ى كي مى عى  أمٍ  ؛اؼً ضى المي 

 ًفي قىكًؿ اهللً  ،ةي  حدانً مكى لً  نكريفى المي  مكبً في قي ا ا جمي  ا فاضحن ر كاضحن كب  نجد الت  كفي آية أخرل        

 ف  أى  "أمٍ  َّٔ ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك ُّٱالى:عى تى 

 ؽ  الحى  بكؿً قي  فعى  (ستكبركفى مي  ىـٍ )كى  ،ذكيره تى  ييافً  نجعي يى  كال عظه ييا كى ر فً ؤث  ال يي  ةً ي  مكحدانً لً  نكرةه مي  يـٍ مكبى قي 
 .ٕ"حدً الجى  مىعى كف ستمر  ، مي بً كامص  لً  ذعافً ف اإلً عى  كفى معظ  تى مي 

 

                                                           
 . ّٓ ،غافر ُ
 . ّٕٖ/ِ ،الجميس الصالح ،المعافى بف زكريا ِ
غى(الجوىرينساف ميٍضغةه مف جسده، ، كقمب اإلحـالمضغة: قطعة ل ّ  . ، الٌصحاح، مادة )مىضى
باب )كتاب اإليماف،  )د.ت(ير،)د.ط(، بيركتدار ابف كث ،صحيح البخاري، أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم الجعفي، البخارم ْ

 . ِٗ/ُ ،(مف استبرأ لدينو
 . ّٖٓ-ّٕٓ/ُٖ ،الجامع ألحكام القرآن ٓ
 . ِِ، ؿالنح ٔ
 . ُِٔ/ّ ،فتح القدير، الشككاني ٕ
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ـي الس   مبي القى  -ج  :عي اشً الخى  مي

 َُّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱفي قكلو تعالى: نىًجديهي  فسً كالن   في القمبً  بلمةه سى  رى بٍ الكً  ؿي قابً تي ك       

 ميـه سى  ،عالىتى  لى اهللً إً  وً ىكائً كأى  وً طبيعتً بً  نقاده ميـ مي الس   القمبي فى  .َِّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱكقكًلًو:
كىثرةن  دي جً نا نى إن  ، فى ي القرآفً فً  ميـً س  ال القمبً  الحديًث عفبً كى  ،نياعى  ره تكب  مي  ،غترارً كاال بائرً كالكى  رؾً مف الش  

إذ " ،ًخ في اآليةً اسً طمؽ الر  المي  اإليمافً كى  ةً ي  حدانً عنى الكى مى  حمؿي تى  فاسيرً الت   مكـي تً  ؿ  كي كى كاًثرةن مف مىعانيًو، 
ـي رب  اء إبجى     .ّ"كحيدفي الت   لوي  خمصو مي  رؾً مف الش   سميـو  بقمبو  وي راىي

 كجؿ   عزٌ  اهللً  قكؿً لً  ،االستجابةً  ريعى ، سى نكرهً  بً بلن صً ت  مي  زاؿي يى  ال، هلل مذعفه فى  اشعي الخى  ا القمبي كأم        

 مًب ي القى فً  ةه رق   الخشكعي فى . َّْ جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّٱ
 افى ا حى أمى " وابى ا شى أك مى  فرو كي  أكٍ  رؾو ف شً مً  بةه ائً شى  وي شكبي الذم ال تى  ميـً الس   ي القمبً فً  ؿه اصً حى  اٌـّ تى  خضكعه كى 

 .ٓ"اهللً  ذكرً ـ لً قمكبيي  عى ضى خٍ تى كى  ميفى تى كى  رؽ  تى  أمٍ  ؛يـمكبي قي  عى خشى تى  لمذيف آمنكا أفٍ 

  : الخائؼي  مبي القى  -د

 مكبً في قي  اهللي  الذم ألقاهي  كؼً كالخى  عبً الر  ف عى  ثي تحد  ة تى رآني  قي  آياتو  بلثي ثى  زيزً العى  نزيؿً ي تى فً كى       
 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ:فيقكؿي الحؽ   ،الكافريفى 

  َّٕ زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱكقكلو تعالى: ،َّٔ ري ٰى ين

 رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱكقكلو تعالى:

 أنزؿى  قدٍ  اهللى  أف   ظي محى نى  ثً بلالث   ي اآلياتً فً كى ، َّٖ رب يئ  ىئ نئمئ زئ
ي فً  اهللي  ألقاهي  لذلؾى كى ، القمبي  ماينبعي مى  كالخكؼي  عبي فالر   ،جرميفى المي  مكبً ي قي فً  وي يجعمى لً  عبى الر   بؿً  الخكؼى 

 .الكافريفى  مكبً قي 
                                                           

 . ٖٗ، الشعراء ُ
 . ْٖ، الصافات ِ
 . ُِّ/ٔ، جامع البيان، الطبرم ّ
 . ُٔالحديد،  ْ
 . ُُِ/ٔ،  تفسير الخازن ومعو تفسير البغوي، الخازف ٓ
 . ُِ، األنفاؿ ٔ
 . ِٔ، األحزاب ٕ
 . ُُٓ ،آؿ عمراف ٖ
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ى " ،وي حارىبى اهللى كرىسكلى  فٍ م  مً  مميشركيفى لا ين كجى مي  يًة األخيرىةً اآلفي  طابي الخً  يظيري كى        فاهللي قىد مىؤلى
كًؼ كالفىزىًع،  ييـقيمكبى  ازنا في غىيًرىاييستعمىؿي كاإللقىاءي ييستعمؿي حقيقةن في األجساـ، ك بالر عًب كالخى مف  مىجى

 .ُاأليمكرً 

 :ف  طمئً المي  جاعي الش   مبي القى  -ق

 مكبً ي قي فً  ةه مي  جى  جاعةي الش  كى  ينةي مأنً الطٌ فى ، شركيفى المي  مكبً ي قي فً  فً احاضً كى  عى عزي زى كالت   عبى الر   ف  ما أى كى فى       
ف   ،ديفكح  المي   مئنافً االطٍ  ةى ؤنى كفينا مي تى  ف آيةو يا مً بي سٍ حى فى ، مبي ىا القى صدري مى  باتمأنينة كالث  كالطٌ  جاعةى الش   كا 
   .َِّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه  مه جه هن ُّٱٱ:في قىكًلًو تعالى دك  كاليي 

 جؿ   د اهللي ؤك  ، كيي اكريفى الذ   بادهً عً  مكبً ي قي فً  ا اهللي يى عى ضى كى  دٍ قى  كينةو سى  عدى ا بى كىى رجي نى  سو فٍ نى  كينةً سى  ةي فأيٌ      
ذٍ  حربو كى  كمكافو  مافو ما زى أي   لممؤمفً  مأنينةً ة الطٌ تمي  حى  مطانوي سي   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱفي قكلو: عافو كا 

 ئبل  ؛ لً تحً الفى  مفٍ  ره ليـس  ما يى بً  مأنينةي ككف كالطٌ أم: الس  " َّّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 نناماإيٍ  كينةً الس   مؾى تً  سببً كا بً ادي يزدى : لً أمٍ  َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ُّٱمييـ رد عى ما يى يـ لً فكسي ني  تنزعجى 
يا قكا بً صد  ، فى ماءً ف الس  مً  آيةه  ما نزلتٍ م  : كي الكمبي   قاؿى  ليـ مف قبؿ. ؿً اصً يـ الحى يمانً إلى إً  م انضى مي 

 .ْشيتيـ"شية مع خى : خى بيع بف أنسو الر   اؿى ـ، كقى يقيً صدإلى تى  اصديقن ادكا تى ازدى 

 : اسيالقى  اجري الفى  القمبي  -ك

 عتؿ  المي  رؼي كالحى  كالسيفي  ، "فالقاؼي يابً  ارى جى الف   ارى ف  الكي  ص  خى  قمكبً ال سكةى عالى قى تى  اهللي  كرذى  يفى حً كى      
 .ٓ"رً جى الحى  سكةً قى  فٍ ي مً ىً ، كى القمبً  مظي غً  القسكةي كى  اسي،القى  جري الحى  ذلؾى  مفٍ . كى بلبةو كصى  ةو د  عمى شً  دؿ  يى 
  سكةً القى  تمؾى  إف  . َّٔ زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱ:اآليةً في  ذلؾى  حي تضً كيى 
 ذلؾى كى  ،دةً امً الجى  ارةً جى ف الحً سى مً قٍ يـ أى قمكبي فى  ؛سرائيؿى إً ني بى  مكبً ي قي ر فً بٍ كالكً  رً فٍ ة الكي د  ف شً مً  ابعةه نى 
 .ةً أفى كالر   حمةً ف الر  مً  يـٍ مكبً قي  خمك  كى  ،يـالً عمأى  شاعةً بلً 

                                                           
 . ّّٔ/ُ، فتح القدير، الشككانيينظر:  ُ
 . ِٖ، الرعد ِ
 .   ْ، الفتح ّ
 . َٔ/ٓ، فتح القدير، الشككاني ْ
 ، مادة )قسى( .ٕٖ/ٓ، مقاييس المغة، فارسابف  ٓ
 . ْٕ ،البقرة ٔ
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ا كى       ظي قسكةى القمًب أيضن  مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱالى:عى تى  وً كلً ي قى فً نمحى

 مماءي عي  ارتٍ صى  ؽ  ا الحى يى نٍ مً  مكبيـ كأيخرجى قي  ستٍ ا قى مم  فى  ،َُّ هب مب خب حب  جبهئ

 اسيةن يـ قى مكبى ا قي جعمنى "كى  .يـٍ مكبي كقي  ىـٍ ىكاؤي أى  رتضيوً ا تى مٌ مً  فيوً دس  تى ، ك ـٍ لييً إً  اهللً  تابى كً  ؼي حر  تي  سرائيؿى إي نً بى 
 .ِو"غفمي ا كال تى رن يٍ عي خى ال تى  مبةن صى  أمٍ 

ف مً  فةه م  غى مي  اةه ط  غى يا مي ن  أى بً  سرائيؿى ني إً ف بى مً  ستكبريفى المي  الكافريفى  مكبى عالى قي كتى  سبحانوي  اهللي  كصؼى  قدٍ كى 
،مف  ارجه خى كى ، يـٍ سانً لً  ىمعى  طابي ، كالخً محؽ  ف اإلذعاف لً عى ر بٍ الكً كى  سكةً كالقى  رً فٍ ة الكي د  شً  ـٍ قاؿ  أىٍفكاًىًي

ك كىي  مؼو أغٍ  معي جى  :ؼه مٍ غي ك " .َّّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض  ُّٱتعالى:

  .ْ"قكؿا يى مى  وي فقى  تى الى كى   سمعي بل تى ، فى شاكةه غً  ميوً الذم عى 

ـي الر   مبي القى  -ز    :حي

 وً سمائً ف أى ا مً كاسمن  فاتوً صً  مفٍ  صفةن  حمةى الر   كجعؿى  فوً طٍ عى كى  وً تً ق  رً  يفً  القمبً  كرى دى  القرآفي  ؿً غفً يي  لـٍ      
 حب جب ٱُّٱ:، قاؿ تعالىنيفى كقً المي  ؤمنيفى المي  عى مٍ ا جى بن خاطً مي   احمدن مي  ؽً مٍ الخى  دى سي   يابً  ص  خى كى 

  .َّٓ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب

ا  ريـكى ال وً كلً ي قى فً ك          جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ:، كىاًصفنا إياه بالر حمةً وي في  ا صى خاطبن مي أيضن

 نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه

 . َّٔ زب رب يئ ىئ

 كٍ أ ةو مظى ف غً ة مً بذر  قمبيوي ا فن صً ت  مي  -عميوً  وي بلمي كسى  يب  رى  مكاتي صى  - ده حم  مي  ككفى يى   أفٍ كبل  ا كى اشى فحى       
ـى الس   مبى ي القى عنً أى ك  ،سكةو قى   الفظ   اغبي الر   اؿى ي. كقى افً الجى  ميظي : الغى ظ  الفى " كفىظىاظةو، يةو عصً مى كى  ـو ثٍ إً  ؿ  كي  فٍ مً  مي
 لمخيرً  انفعالوً  دـي ، كعى وً اقً شفى إً  ةي م  ، كقً وي تي ساكى : قى مبً القى  مظي . كغً ره ذً حى كى  ظه ظً فى  وي مي صٍ ، كأى ؽً مي الخي  ك: الكريوي ىي 

                                                           
 . ُّ، المائدة ُ
 . ِّ/ِ، فتح القدير، الشككاني ِ
 . ٖٖ، البقرة ّ
 . َُٖ/ُ،  تفسير الخازن ومعو تفسير البغوي، الخازف ْ
 . ُِٖ ،التكبة ٓ
 . ُٗٓ ،مرافآؿ ع ٔ
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 ميظى غى  افظ   نتى كي  عنى: لكٍ : فٌرقتيـ، فتفٌرقكا كالمى كا، أمٍ ض  فى ، فانٍ يـٍ ضتى ضى : فى قاؿي ؽ، يي فر  الت   :اضي ضي كاالنفً 
 .ُييـ"كلً ا كاف مف تى مى  سببً بً  نؾى مً  مناكاحتشا لؾى  ةن يبى ىى  كلؾى ف حى قكا مى تفر  يـ لى ؽ بً فً رٍ ال تى  القمبً 

 يق ىق يف ٱُّٱ:اؿ تعالى، قى احدو معنى كى لً  ترادفاته يا مي كم  ، فى طؼً كالعى  حمةً الر   ظيرً ف نى مً  ةي أفى كالر      

بعضيـ  يفى كاد  تى كانكا مي  رأفة كرحمة يعني أنيـ"، َِّ مل يك ىك مك لك اك

 .ّبعض"لً 

  ريفِ الش   في الحديثِ  القمبِ  معاني: سادًسا

نيا مً  لمقمبً  فى كا ، فقدٍ د محم   حديثي  وً ديعً يى كى منتى كى  ختارهً مي  ممةً كجي  كبديعوً  القكؿً  مأثكرً  كمفٍ    
  .كزىمافو  اؿو حى  ؿ  ي كي فً  دايةً كاليً  اإليمافً  و منبعي ، ألن  األثيري  بمغي ، كالمى الكفيري  ظ  الحى 

 :  ساديهي صىبلحي القمًب أك فى  -أ

ا ذى كا ً  ،وي م  كي  دي سى الجى  حى مى صى  تٍ حى مى ذا صى ، إً ةن غى ميضٍ  دً سى ي الجى فً  ف  ا ً  كى الى أى ) :قكلوً  كيىظيري ذلؾى األثري ًفي     
 . ْ(بي مٍ القى  يى ىً  كى الى ، أى وي م  كي  دي سى الجى  دى سى فى  تٍ دى سى فى 

غي ب : ًقٍطعةي لحـو كالميٍضغىةي "      سدى ًبصبلًحيا أك ٓ"في الفـ قىٍدرى ما ييٍمضى . كتمؾى الميضغىةي تيصًمحي الجى
 تيفسده ًبفىساًدىىا.

 : القمب الخاشع -ب

مٌ  ستعيذيى  ؛عاءض الد  عرً كفي مى        ي إن   ـ  يي : "الم  ، قاؿى الذم ال يخشع الغافؿً  مف القمبً   ده ميحى
 اإلحساسً  حؿ  و مٌ ، ألن  ب  كالم   البصيرةي  كجكىرهي  و القمبي محم   شكعي فالخي ، ٔ"شعي خٍ ال يى  مبو قى  فٍ مً  ؾى بً  عكذي أى 

ألنبياءي اك فعف أم  خشكع نتحدث؟!  ،برةه عً  خشكع النبي   كلىنا في. كاإلخبلصً  ؼً ف العطٍ مٍ ككى 

                                                           
 . َْٔ/ُ ،فتح القدير، الشككاني ُ
 . ِٕ ،الحديد ٕ
 . ُِٔ/ٔ، تفسير الخازن ومعو تفسير البغوي، الخازف ّ
كتاب بدء الكحي  ،)د.ت(ير،)د.ط(، بيركتدار ابف كث ،صحيح البخاري، سماعيؿ البخارم الجعفيإمحمد بف  ، أبك عبد اهللالبخارم ْ

 . ُٗٗٓ ،(باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات). أخرجو مسمـ، كتاب المساقاة، ِٗ/ُ، (فضؿ مف استبرأ لدينو)باب 
 . ِٗ، حقيقىامش الت، صحيح البخاري، البخارم ٓ
 . َِٖ/ّ، د.ت(، )د.ط(، بيركت، )دار المعرفة ،ميزان العتدال، الذىبي ٔ
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اًشعةه ال تىناـ، كمٍف اختص يـ ًلصفكًتًو عف سىائًر عً أصفياءي اهلًل كأخيارهي  ، كىما أخبرنىا بادًه، فىقمكبييـ خى
 . الر سكؿي األكرـي 

 قىسكةي القمًب كًرق تييا:  -ج

، ًبيا ييكصؼي  كًليذىا ،الًعبلجى  يىقبؿ ال ًفيما تيستعمؿ القسكةي "      فٍ  القمبي ، كقد ركل ُمبنا"صي  فيك لـ كا 
ك  : "سكةً مقى لً  ارتوً ي إشى فً  ديثناحى   لمنبي   سعكدو بف مى عمره  مفً ًبيًدًه نحكى اليى   أشارى رسكؿ اهلل، قاؿى
: ناًب اإلبًؿ صكًؿ أذٍ عندى أي  ،ِيفى ادً ظى القمكًب في الفد  ةى كًغمى سك ف  القى ال إً أى اإليمافي يىمافو ىىا ىينا، )فقاؿى

"(رى بيعةى كميضى في رى  ،يطافً ا الش  قرن ميعي يىط يثي حى 
ّ.  

قًة لمقمكب دكاءن  القىسكةً  عف  النبي   أحاديثً  مفٍ  آخرى  ي حديثو كفً        رجؿو ب حاًدثىةه تمٌثمتٍ  ،داءن كالر 
قىعٍت  مف قسكةً  ى يقي نفسوي حت   ساًئبلن  اجتيدن مي  الن ًبي   جاء  مف سؤاؿً  أجمؿى   جكابوي  ، فكافى في القمبً كى

 في قكلو  الحديثييٍظًيريهي ، كما قمبؾى  رؽ  عمى اليتيـ يى  كاعطؼٍ  ،الفقيرى  حتاجى المي  أطعـً  أفٍ : الرجؿً 
 ؾى درً كتي  ؾى قمبي  يميفى  ب  أفتحً أى )قاؿ:  .وً قمبً  ك قسكةى شكيى  رجؿه  أتى النبي   :قاؿ  الد رداء"عف أبي 

ـى كاٍمسى تى حاجى    .ْ"(ؾتى حاجى  ؾٍ يًمٍف قمبيؾى كتدرً  وي مف طعامؾ،أطعمك  ٍح رأسىوي ؾ؟ ارحـٍ اليتي

 يؽ رسكؿ اهللً د  إذا كانت في صً  ، فكيؼى المؤمنيفى  خالصً  لً ىا إال  لـ نعيدى  ةه ق  رً  القمبً  سكةى قى  كتقابؿي      
  ًديًقو ي في ًإمامنا يصم   -كقتى مرضًو األخيرً  – األكرـي  سكؿي الر   جعموحيف ؟ ، كأكؿ مناصريوكصى

 رو بىك اأىبركا مي ): .  فقاؿوي رضي مى  فاشتد   رسكؿ اهلل  ضى مىرً " :أٍف تيخبر أباىا بذىًلؾى  شةن عائ، فأمرى الن اسً 
اًئشىةي  ،(فميصًؿ بالناس ًقيؽه إً  يا رسكؿ اهللً ): فىقىالىٍت عى ؿه رى ال يستطيع  ؾى قىام، متى يقـ مف  أىبىا بىٍكرو رىجي

 .ٓ"(بالٌناس أف يصمي 

 
                                                           

 . َُٗ، الفروق المغوية العسكرم، ُ
2
 غمظة، لساف العرب، مادة )فدد( .ىي البقر التي يحرث بيا، كأىميا أىؿ جفاء ك 
  كتاب بدء الخمؽ)د.ت(،  ير،)د.ط(، بيركتدار ابف كث، صحيح البخاريسماعيؿ البخارم الجعفي، إ، أبك عبد اهلل محمد بف البخارم ّ
 . َُِِ/ّ ،(لمسمـ غنـ يتبع بيا شعؼ الجباؿخير ماؿ ا باب)
فالة اليتيـ كرحمتو كالنفقة عميو في الترغيب في ك)باب  ،قُِْْ، الرياض، األكلىالطبعة  ،مكتبة المعارؼ ،والترىيب الترغيب المنذرم، ْ

 . ِٔٗ/ِ، (كالسعي عمى األرممة كالمسكيف
  كتاب الصبلة، ـََِٔىػ/ُِْٕ ، الرياض،الطبعة األكلى، دار طيبة، صحيح مسمممسمـ، مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم،  ٓ

 . ُٗٗ/ُو عذر(، )باب استخبلؼ اإلماـ إذا عرض ل
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 : ش قي  مبي الت قي  كالقمبي الالق -د

لىكيـٍ  أىف   لك ًعبىاًدم يا) :ًعباده كجؿ   عز   اهللي  فيوً  يخاطب قديسيٍّ  كفي حديثو       ـٍ  أىك  كي ٍنسىكيـٍ  كىآًخرى  كىاً 
ـٍ  ؿو  قىٍمبً  أىٍتقىى عمى كىانيكا كىًجن كي ـٍ  كىاًحدو  رىجي لىكيـٍ  أىف   لك ًعبىاًدم يا ا،شيئن  ميٍمًكي في ذلؾ زىادى  ما ًمٍنكي  أىك 

ـٍ كى  كي ٍنسىكيـٍ  آًخرى ـٍ  كىاً  رً  عمى كىانيكا كىًجن كي ؿو  قىٍمبً  أىٍفجى نسبى  ، فقدٍ ُ(اشيئن  ميٍمًكي مف ذلؾ نىقىصى  ما ،كىاًحدو  رىجي
ٌماؿه لمتقكل أك ، فارى إلى القمكًب ألن يا مىكانييااهللي تىعالى الت قكل كالفجك   الميٍضغةي  وي ، ألن  فجكرً لملقمبي حى

سًد أك فىساديهي ًبيا صى  التي يىككفي   .بلح الجى

  والعقلِ  بين القمبِ  وُ اختالفُ وَ  الكريمِ  ي القرآنِ فِ  ؤادُ الفُ  :سابًعا

 قركفه ا مى عناىى فمى ، فظتيفً كمتا الم  ا لً ديفن ، رى قؿً كالعى  القمبً  ذكرً ا بً قركنن مى  ي القرآفً فً  ؤادً ر الفي كٍ ي ذً أتً يى       
 تردٍ  لـٍ ك ، العقؿً بً  لوي  كال عبلقةى  الصى الخى  القمبى  فؤادى الي  د  عى  دٍ قى  مماءً عض العي بى  لكف   ،ةً ي  رآنً يا القي اتً سياقى بً 

  .الكريـً  ي القرآفً فً  اتو ر  مى  مسى إال خى لفظىةي الفيؤاًد 

 خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّٱ:بلهي عي فً  ؿ  جى  اهللً  كؿي قى  ،ؿً قٍ نيا عمى العى ى مً عنى المى  ؿً مٍ حى  ةً مثمأى  كمفٍ      

إشارةه  َّ جل مك لك خك ٱُّٱ:كفي قكلو .َِّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك

  لفؤادً فا البصرً فى  بالس معرت بيا القرآف قد ك  ،العقكؿً ك  ف الحكاس  مً  ستفادةه مي  مكـى العي  مى أف  عى كاًضحةه 
 كاس  يا حى ن  ؛ ألٌ أكلئؾى ( بً كالفؤادً  مع كالبصرً الس  ) ر عفٍ : كعب  العاقؿ، فقاؿبً  ختص  و يى أن   ةابف عطي   كذكر

في  عنى الفؤادً مى  ندلسي  األمؿ قد حى فى  .ّف يعقؿي مى  حالةي  ييى فى  ،كلةن ؤ سمى  اآليةً  عميا في ىذهً ، كجى دراؾه يا إً لى 
 سؤكالن كمى  اإلدراؾً  حؿ  مى  هي ك عمكجى  ،ريففس  ف المي ـ مً يرىي كغى  رطبي  برم كالقي الط   ككافقوي  عمى العقؿً  اآليةً  ىذهً 
 .كاس  ف الحى عى 

ـ   يـي ص كالفى ن  ال ياؽي ده سً ، فيحد  القمبي  وي مى أن  عى  نى الفؤادً عمى  ؿي مٍ ا حى أم        في  نجدي إٍذ ، مضمكنوً لً  العا
 فكيرً ف الت   مً إال   يءو شً  ؿ  ف كي خمك مً ، كيى نفطري يى  كادي ا يى و فؤادن م  عف أي   الر ضيعً مكسى  الٌنًبي   افتراؽً 

يا مبى قى  أف   ؛ أمٍ َّْ مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن  ُّٱ:عالىاؿ تى قى ،  ي مكسىفً 

                                                           
  كتاب البر كالصمة ،ـََِٔىػ/ُِْٕ، الرياض،الطبعة األكلى، دار طيبة ،صحيح مسمم، مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، مسمـ ُ
 . ُُٗٗ/ِ، (باب تحريـ الظمـ)
 . ّٔ، اإلسراء ِ
 . ّّ/ٔ، البحر المحيط تفسير، التكحيدم ينظر: ّ
 . َُ، القصص ْ
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      ؟وً بً  ؿ  حى  ا قدٍ ماذى كى  ،وي ألقتٍ ك  عمتيافى  يؼكى  اىلدً في كى  فكيرً مف الت   نيا إال  ي الد  فً  كرو فً  أم   فٍ مً  ارغن افر اى صى 
 أـ   ؤادى في  مى أف  معكا عى جٍ أى  دٍ ـ قى يرىي اشكر كغى كابف عى  بي  رطي كالقي  برم  نيـ الط  ريف كمً فس  المي عض بى  كف  لى 

 ألف  القمكبى ، قؿً ف العى ا مً فرن صً  تٍ أصبحف: جييفً مى الكى عى  أخذهي ف مخشرم  الز   أم ا .ياقمي ك عى مكسى ىي 
ياع رى ا مى  ةً د  ف شً يا مً لى  مبٍ ال قى  بقيتٍ ، كى بى ىى ذى كى  ؿى طي يا بى قمبى  أف   لؾى ي ذى عنً كيى ، قكؿً العي  زي راكً مى  أٍت ًمف ضى

 .ُابًنيا

لآليًة ي الً الت   القيرآني   ص  مف الن   ى ذلؾى د استكحى قى  قؿً مى العى ى عى عنى المى  مؿى ف حى مى  أف   ال ريبى كى      
  اهللي  توي د ثب  ، كقى راحةن د ذيكر صى قى  القمبى  ،ألف   َِّ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱالس اًبقىًة، في قكًلًو تىعىالىى:

 .ؾى يمى أٍف يى  ادى ىا الذم كى فؤادً لً  اـ  اليى  فكيرً الت   كؿً عد طي عالى بى تى 

ي ما فً يي ى كائتبلفى في المبنى  فظتيفً الم   اختبلؼى  ، كأف  القمبي  ىك الفؤادى  أف   آخرى  في مكضعو  كنجدي     
 تى ثب   قدٍ  ىتعالى  اهللى  بأف   ة القكؿى القرآني   د اآليةي ؤك  ، كتي متييماؽ بيف كً بً طٍ المي  رادؼً عمى الت   دؿ  عنى يى الم  
 حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ:اهي ا إي  اطبن خى ، مي  دو حم  مي  قمبى 

أم "، ْ"بوً  عؾى شج  ، كني ؾى نفسً  كيقيفى  قمبؾى  عزيمةى  بوً  حى صح  "لني : كمىعنىاهي ، َّّ  حم جم هل ملخل

 عمى أنبياءى  نزلتٍ أي  مةى المتقد   كتبى لألٌف ا؛ وي حممى و كتى عيى تى فى  مبؾى و قى قكم بً ني  ،َّ ملخل حل جل ُّٱعمنافى 

 كابه ك جى ا ىي مى  ، كمنوي كالمنسكخى  الناسخى  مف القرآفً  ، كألف  يٍّ أم   بيٍّ مى نى عى  أينزؿى  ، كالقرآفي كيقرؤكفى  يكتبكفى 
 ةى قك   هي زادى  جديده  كحيه  ما نزؿى م  كي  ؛ فكافى بوً  ؿً عامً لم سرى ، كأيى  ى لمنبي  ليككف أكعى  قناهي ، ففر  لمف سأؿى 

 .ٓ"قمبو 

 اهللً  مكاتي صى  و الكريـً نبي  لً عالى اهلل تى  ابًخط محظي نى نا ، فإن  ايضن أالحديث عف الفؤاد  ضً عرً كفي مى      
قيقي ًة  ًجبريؿى  بي  النى  اىدشى ف، ألالذم رى بً  وي ا لى قن صد  مي ، و عميوً بلمي كسى  بو إلى  جى رً ليمة عي عمى ىىٍيئىًتًو الحى
بريؿ جً  كرةً مف صي  ما رآه ببصرهً  :"يعني، َّٔ زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱعالى:كلو تى قى لً  ًمصدىاقنا ،ماءالس  
 ٍو بعينً  آهي و رى أن  ، يعني عرفوي  وي اذبنا ألن  كى  فى الك ذلؾى  رفؾ، كلك قاؿى آه لـ أعٍ ا رى مى لً  ؤادهي في  ا قاؿى مى  ، أم

                                                           
 . ٕٓٗ/َِ، الكشاف ينظر: ُ
 . َُ القصص، ِ
 . ِّ، الفرقاف ّ
 . ْٗٔ/ٓ، جامع البيان، الطبرم ْ
 . َْٔ/ُٓ، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي ٓ
 . ُُ ،النجـ ٔ
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 قمبي  يكذبٍ  لـٍ " .مف القمبً  إدراؾه  ، بؿٍ اا عقمين رن كليست تصك   ،ةه حقيقيٌ  ةه صري  بى  ؤيةي ، فالر  ُ"وً قمبً بً  وي عرفى كى 
ق   ،رآه ىحت   هً ؤادً ي في فً  هي بصرى  جعؿى  اهللى  أف   ذلؾى ك  ،عراجً المً  ليمةى  فيما رآهي   دو حم  مي  ؽى اهللي تعالى تمؾى كحى

ؤيةى     .ِا"كلـ تكف كذبن  حقيقيةن  رؤيةن  كانتٍ  يان  إً ، كقاؿ: الر 

 ريف الش   في الحديثِ  ؤادُ الفُ ثامًنا: 

ـي الس   الفؤادي  -أ   :قي
قىدٍ         أىمىوي  أخذ إذا  اهللً  رسكؿي  كاف) ًفعمىوي:  بي  عف الن   عٍنيا رضي اهللي  ائشةي عى  كرتٍ ذى  كى
،الكىعى  ًنعى، بالحساءً  أمر ؾي  عف سرككيى  الحزيًف، فؤادى  لىيرتيك إنو: يقكؿ ككاف منو، فحسىكا أمرىـ ثـ فصي
، فؤادً   بأف   سكؿ األكرـً مف كبلـ الر   ظيري يى ك  ،ّ(كجًييا عف بالماءً  خى سى الكى  إحداكفٌ  تىسرك كما الس قيـً
فؤاد  )إنو ليرتك: "كجاء في القامكس، نوي مً  يو، ظاىره فً  كنكفه مى  زفى الحي  فإف   كلذلؾى  ،ىك القمبي  الفؤادى 

 .ْ"وي زيمي كيي  وً قمبً  عفٍ األلمى  ؼي كشً يى  عناهي فمى  ؛(، )كيسرك عف فؤاد السقيـكيقكي و وي قمبى  يعني يشد   ،(الحزيف
 لمنبي  ضي اهلل عنيا رى  ائشةي عى كتو ا رى مى  موً قى كسى  زف الفؤادً في حي  كؿً مف الق هي ـ ذكري ما تقد   مثيؿً  فٍ كمً     
 اهلل  رسكؿ سمعتي  يإن  ف" :في قكًليا  :ببعض ، كتذىبي ريضً المى  فؤادى  ٔـ  جً تي  ٓمبينةى الت   إف  )يقكؿ   
  .ٕ"(فً زٍ الحي 

  :الحزيفي  الفؤادي  -ب
ٍيرىةي رًضيى اهللي عنوي ، التي تيصيبي القمبى  أعظـً األحزافً  لعؿ  الحزف بفقد عزيزو مفكى       ركل أبك ىيرى

ديثنا عف الن بي   :حى مىٍيًو، يىٍبًكيفى  الن سىاءي  فىاٍجتىمىعى  ، الم وً  رىسيكؿً  آؿً  ًمفٍ  مىي ته  مىاتى ) ، فقاؿى ـى  عى  عيمىري  فىقىا
، يىٍنيىاىيف   يىٍطريديىيف  ، يىا دىٍعييف  :  اهلل رىسيكؿي  فىقىاؿى  كى ، كىاٍلفيؤىادى  دىاًمعىةه، اٍلعىٍيفى  فىًإف   عيمىري ابه  كىاٍلعىٍيدى  ميصى
 .ٖ(قىًريبه 

                                                           
 . َُٗٓ/ِٕ، الكشاف، الزمخشرم ُ
 . َُّٗ/ِٕ جزء ،ِ، مجمدالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الكاحدم ِ
 . ُُٗ/ٔ(، المريض ـي طعى باب ما جاء ما يي )، )د.ط(، مصر)د.ت( دار الفكر ،ذيتحفة األحوذي بشرح جامع الترم، المباركفكرم ّ
 . ُُٗ/ٔ ،ىامش التعميق ،نفسو ْ
( )مادة ، المحيط في المغة ،ف ماء الن خالة ييجعؿ فيو المبف، ابف عٌباد: مرؽه ييٌتخذ مًبينةالت م ٓ  .لبىفى
: تجـ الفؤاد أم تريحو، ابف منظكر ٔ  .مادة )جمـ(  ،ربلسان الع، تيًجـ 
كتاب السبلـ   ،ـََِٔىػ/ُِْٕ ، الرياض،الطبعة األكلى، دار طيبة ،صحيح مسمم، مـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، مسمسمـ ٕ

  . َُْٓ/ِ )باب التمبينة مجٌمة لفكائد المريض(،
 صحيح عمى شرط الشيخيفقاؿ:  .كالحاكـ افابف حبٌ  حو، ركاه الٌنسائي كابف ماجو، كصح  تحفة المحتاج إلى أدّلة المنياج، ابف الميمقف ٖ

 . ُٖٔ-ُٕٔ/ُ)باب الرخصة في البكاء عمى الميت(، 
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 فى دٍ قى مف فى  دً ا عمى فقٍ قن رى فى  يبكيفى  سكةى الن   عمتٍ قد جى  المكتً  صيبةى مي  أف   الحديثً  مف متفً  كيظيري      
  سكؿي الر   هي ، فأمرى ميياعى  برً الص   بً كاستحبا ،صائبً مى المى عى  دبً الن   راىةً اب كى ف بى مً  يف  عمر لى  ةي ييى كني 
زي فيًو ؿي قٍ ا العى ييى ب فً ييغي   ةه اشى فة جي  اطً عى  ، فالحزفي ازنن ر حي تفط  تى  يف  مكبى قي  ألف   فعمفى ما يى كى  تركيف  بً  ، كتىبري

اًطفىةي القىٍمبً   .عى

  :الخائؼي  الفؤادي  -ج

دنا سي   كافى  ، كقدٍ كؼً عنى الخى مى  ؾي درً مف يي إال   خاؼي فبل يى  ،كىاًمنىةه في القمبً ظىاًىرىةه  كؼي الخى      
ما  كؿً ىى  فٍ مً  عى فزً إٍذ ، ما أنا بقارئو  فىرد  ، اقرأ أفٍ  بريؿي اداه جً نى  ذٍ إ ،عكةى الد   وً قبؿ تبميغً  في الغارً  دحم  مي 
عى إلى ) : بي  ن  ال زكجي  ةي عائش قالتٍ  ،سىًمٍعتي عيركةى بف الز بيًر يقكؿي  قاؿ ابف شياب:، "عى مً سى ل كى رأى  فرجى

 .ُ"(خديجةى يرجؼي فؤادهي 

ـي الر   قيؽي الر   الفؤادي  -د  : حي

"عف  ،كاليـخبرنا عف أىؿ اليمف كأحٍ ، يي ة الفؤادرق   عفبلـ بلة كالس  و الص  عميسكؿ الر   كفي حديثً      
  دةن أفئً  ؽ  كأرى ا، قمكبن  ىـ أضعؼي . مفً اليى  ـ أىؿي اكي أتى ): اؿ رسكؿ اهلل ، قىريرة األعرج قاؿ: قاؿ أبك

 .ِ"(ةه ماني  يى  كمةي ماف كالحً يى  قوي الفً 

 فيوِ  رهِ والكُ  ب  الحُ محل  وَ  القمبُ : اتاسعً 

 : ب  الحي  بي راتً مى  -أ

ذى القمبً ب اقترفى  ب  ، فإذا ذيكر الحي ت القمبً ماسً ٍجمى مف أ ب  الحي  أف   ال ريبى        كانتٍ  القمبي  ا ذيكرى ، كا 
بيبً  كالميًحب   حبكبةً كالمى  ب  الحي  صكرةي ًىيى لىوي  األجمى كرةي الص    الحب   لعربٌيةً ا عمماءي  ، كقد صٌنؼى كالحى
الميبالغة  مف بابً  أليستٍ  ؟المعاني لمحب   ىذهً  ؿ  كي  ـى لً  لكفٍ  ،في القمبً  وً رجاتً حكا دى كضى أك ، راتبى في مى 
ميًو فى ك  ،حاصؿه أصبلن  ؼه تراد ىناؾى  كافى  إفٍ  ،رادؼً في الت   نيا حٌتى مً  رتبةو  بكؿ   الٌتعريؼي  كجبى  قىدٍ عى

                                                           
باب ف، )كتاب االيما ،ـََِٔىػ/ُِْٕ، الرياض،الطبعة األكلى، دار طيبة ،صحيح مسمم ،ـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، مسممسمـ ُ

 . ْٖ/ُ، (بدء نزكؿ الكحي إلى رسكؿ اهلل 
 . كتاب اإليماف، )باب تفاضؿ أىؿ اإليماف فيو، كرجحاف أىؿ اليمف فيو( . ّْ/ُ ،ونفس ِ
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 ب  نقيض البغض كالحي  "الحب   :أف   نجدالعربي ة  جـاتعريؼ المعفي ك  ،كنىٍفيىـى فيركقىاًتيىايا انيمع تبيفى نى 
 .ُالًحب بالكسر" ، كذلؾى ةي حب  كالمى  دادي الكً 

ى سم  يي  ؿ كقكمى د الميٍ ، فإف تأك  ذمٌ المي  يءً ع في الش  بٍ ؿ الط  يٍ ىك عبارة عف مى ": عند الكفكم ب  كالحي      
زـك ىا الم  دي ، أحى ثبلثةه  الحاء كالباء أصكؿه " في ًكتاًبوً  لكممةؿ حركؼ افقد فص   أما ابف فارسو  .ِ"اشقن عً 

ر الثي ، كالث  ة مف الشيء ذم الًحب  ب  ، كاآلخر الحى كالثبات : القمبً  ةي حب   مف ىذا الباب، ك كصؼ الًقصى
"وي مى زً إذا لى  وي مف أحب  اشتقاقو  ةي حب  كالمى  فالحب   ،زكـالم  ، كأم ا ورتي مى ثى كيقاؿي سؤيداؤه، 

ّ. 

 يتٍ م  ، كسي لمقمبً  زـي البل   ب  كىي الحي  بلقةي العى  ، ثـ  فسً يؿ الن  كىك مى : كل؛ اليى أكؿ مراتب الحب  "ك      
ـ  القمكبً بً  حبكبً المى  ؽً تعم  لً  عبلقةن  ـ   ،ةي ، كىي المشق  مؼمف الكى  وي مي ، كأصٍ بً الحي  ةي كىك شد   ؼي مى الكى  ، ث  ث

ـ  الحب   طي ك فرٍ حاح ىي ، في الص  شؽالعً   كلاليى  رقةي : حي كعةي ، كالم  ذةً مع الم   القمبً  قةي رٍ حي  غؼ أمٍ الش   ، ث
 : ذىابي وي لى ، كالكى : المرض مف الحبؿي بكالتى ، ب  الحي  ؾى تعبادى : كىك اسٍ تيـ، كالت  فاطً كل البى اليى  :كلكالجى 
ـي ، كاليً ب  ة الحي مف شد   العقؿً   ب  : الحي دي جٍ ، كالكى كؽً الش   ةي ق  : رً بابةي ، كالص  ب  مف الحي  وً يً جٍ ى عمى كى مقى يي فى  ؛يا

ي كىً  ،ةً حب  كحيد المى : تى ةى م  ، كالخي وي رضي كمى  ألـ الحب   بي صى يء، كالكى جكء إلى الش  الم   :كؽ، كالش  زفً مع الحي 
ـي ، كالغى ةً حب  ص المى الً : خى د  ، كالكي شاركةى المي  قبؿي ال تى  تبةه ري   .ْ"بلزـي المي  ب  : الحي را

فاليكل  .فييا قاالن مى  امني مقاـو ك  مىرتىبىةو  كؿ  لً  أف   ختمفةً المي  بوً راتً في مى  ب  ف تقسيـ الحي ا مً لنى  في تبي  كيى      
 قكطو كسي  مك  عمى خي  دؿ  تى  كالكاكى  اءى يى ال ألف  ، نبغييما ال يى بو فً صاحً يكم بً ألنو يى ، خيرو  خمك مف كؿ  يى 

 بيتو في  وً يمً ي مى كل فً اليى ف مً عنى المى  ضحي كيت   .َّٓ ىن من خن  حن جن ُّٱ:قاؿ تعالى ،ًبصاحبيا
  :، إٍذ يقكؿي تنبيممي ل

 الوافر                                                                       

 َٙأطاقا ما َقمبٍ  ُكل   م لَ ـــَفحَ        َعدلً  كانَ  اأَلِحب ةِ  َىوى َفَميتَ 

                                                           
 . مادة )حبب( . ِٖٗ/ُ، لسان العرب، ابف منظكر ُ
 . ّٖٗ، الكميات ِ
( .ِٔ/ِ، مقاييس المغة ّ  . مادة )حب 
 . ّٖٗ، الكميات، الكفكم ْ
 . ّ، ة مف سكرة النجـاآليمادة )ىىكل(. ك  ،ُٓ/ٔ ،مقاييس المغة، ابف فارس :ينظر ٓ
 . ِٓٗ/ِ، ديوانو ٔ
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  الكلكعي  كى ىي  ؼي مى كالكى " .يءً بالش   ؽالٌتعم   مىدؿ  عى تى  مكبً القي بً  بلئؽً عى ال تباطي ر اف، بلئؽيا عى معي كجى  بلقةي ا العى أم  
"(ـٍ يي لى  ب  لحي ا شديدي  و أمٍ أقاربً ًمؼ بً كى  عثمافي ) ديثً ي الحى ، كفً ةو شقٌ كمى  قمبو  غؿً ع شى مى  يءً الش  بً 

ُ. 

 بحب   ؽو تعم  مي  ينيٍّ دً  رو ك نظف مى يا مً إليٍ  رى ظى و نى ، ألن  ٌمة أعمى مراتب الحب  الخي  يةى عؿ ابف تيمً جى  كلقدٍ      
 ةً حب  المى  ماؿي ي كى ىً  ةي م  الخي " : لمحبيبً إال   ككفي ـ الذم ال يى ي  التتعناىا عف ا مى قن مفر   فياعر  ، كقد اهللً 
 ـٍ يي حب  يي  الذيفى  هً عبادً لً ًة بكبي  الر   ماؿى كى  وي بحانى سي  ب  ر  ف ال، كمً هللً  ةً بكدي  العي  ماؿى كى  بدً العى  مف مةً ستمزً المي 
ا دن تعب  مي  إذا كافى  ـه تي  مي  قمبه  يـ يقكلكفى ، فإن  ب  الحي  ماؿى ، ككى ؿ  الذ   كماؿى  في يتضم   العبكديةً  ، كلفظي وي كنى حب  يي كى 

ا يذى كلً  ، دو حم  كمي  إلبراىيـى  صؿى حى  ى الكماؿً مى ذا عى ، كىى هي عبدى  ـ اهللي ، كتي  دتعب  المى  ـي تي  ، كالمي لممحبكبً 
 :ىعنى في المى  ما قيؿى كى  وي فإن   ركةى الش   مؿي حتى ال تى  ةي الخم   ؛ إذٍ ميؿه خى  األرضً  مف أىؿً  وي لى  كفٍ يى  لـٍ 

 .ِ"يبلن مً خى  ؿي ميً الخى  يى ا سيم  ذى بً كى         ين  مً  كحً الر   ؾى مى سٍ مى  متى م  خى تى  دٍ قى 

ـى  يي اهللً بً  لنى إال   تأتى تى  مـٍ فى ، ةى شاركى المي  ال تقبؿي  تبةه ري ة ي م  "كالخي       اهللى  ا أف  كرد صادقن  كقدٍ  ،دو كمحم   إبراىي
  .ّ"ميبلن ا خى محمدن  اٌتخذى 

 : اىيةً ر الكى  مراتبي  -ب

ك كىي  وي فتى صً  ككفي ال تى  كيؼى ، كى وي لى  فةه صً  هى رٍ الكي  ، فإف  مكبً ي القي فً  كنكنةه مى  فةه صً  ب  الحي  ا أف  مى كى فى      
ي فً  هً رٍ ي الكي عانً مى مى عى  ًحثي اكقؼى البى  ، كقدٍ وً فاتً عانيو كصً ي مى فً  ميتضاٌداتً ال حمؿي الذم يى  بي تقم  المي 
 كادي ال تى  يةً راىً الكى مىبلًفظى الكيره أك أف  ، غيرى هً رٍ الكي  ابً في بى  راتبً المى  مؾى ف تً مً  ائفةن طى  خمصى كاستى  ـً عاجً المى 
 .اييى فً  كؿي القى  بؽى ي سى ، كالتً ثيرةً الكى  ب  الحي  بً مراتً بً  قارنةن مي  ذكري تي 

ـي ا تى نى مكني يي ك       يالي أك  ف، ةً ربي  العى  مماءي عي  اىى التي أكردى  ساـً األقٍ  هً ذً لى ىى إً  العربً  عندى  يةً ىً ار الكي  راتبً مى  قسي
 ةق  شى : المى ة، كالكيرهب  حى ضا كالمى بلؼ الر  ، يدؿ  عمى خً كاحده  صحيحه  اء كالياء أصؿه الكاؼ كالر   :هي رٍ لكي ا"

 فرةى نى " :فىيك ضي غٍ البي أٌما  .ْ"ةاىي  رى الكىرىاًىية كالكى  :كييقاؿ مف الكره ،ىناكالكىره: أف تيكم ؼ الش يءى فتعمىموي كارً 
               ر:قاؿى الشاع .ٓ"اتن قٍ ى مى سم  يي  كمى ، فإذا قى تعبً المي  ـً ؤلً المي  بعً الط  

                                                           
 مادة )كمؼ( . . َّٕ/ٗ، لسان العرب، ابف منظكر ُ
 . ُُِٗ/ّ ،ديوانو، كالبيت لمبحترم في ِّٔ-ِّٓ، طب القموب ِ
 . ّٖٗ، الكميات، الكفكم ّ
 . مادة )كىًرهى( .ُّٕ-ُِٕ/ٓ، مقاييس المغة، ابف فارس ْ
 . ّٖٗ، الكميات، الكفكم ٓ
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 الوافر                                                     

 ٔاْبِتسامِ  َتْحتَ  كاِمنٍ  َوُبْغضٍ         ُبْغضٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َتَقطبٍ  َوُرب  

 يءً عف الش   جاؼو كالًقمى تى . بلهي أقٍ  وي قالكا قميتي  دٍ ، كقى ًقمى أقميوً  وي : قميتي منو قاؿي يي  غضي البي ك ىي " كالًقمى:     
 .َّّ  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱٱا نبيو:طبن خاعالى مي تى  قكلوي  نوي كمً ، ِ"وي نٍ عى  ىابه كذى 

 ًنئى شى ك ، يءً لشى ا االنصراًؼ عىفك  ضةً غٍ عمى البي  دؿ  تى  حيركؼه  مزةي كاليى  كالنكفي  يفي الش   ،ناشى  :نآفلش  اك      
ن بىوي  غضوي ا إذا أبٍ فبلنن  فبلفه   :ابً ا البى ذى ىى  يفً  اعري الش   ، كأنشدى كتىجى

فٍ كً         ييً تى شٍ تى ذ  كى مى ا تى  مى إال   يشي ا العى مى فى   .ْادى نى كأفٍ  نافً ك الش  ذي  يوً فً  الـى  ا 

   َّٓ جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت ُّٱٱ:كمنو قكلو تعالى     

 جئ يي ىي ني مي ُّٱ:ىتعال وي كلي قى  وي نٍ كمً  .ٔلمف تراه تعاطى القبيح" ديدي الش   غضي البي " :تي قٍ المى ك      

  .َّٕ جب هئ مئ خئ حئ

 قتً المى  كاحي نً  نوي ، كمً وً رجاتً ى دى سى كأقٍ  وي مغي كأبٍ  غضً البي  د  أشى  وي ألن   قتً المى  فظى لى  اختارى  اهللى  أف   كقد كردى       
ؿ ، بى اكبيرن  فيوً  البيغضً  كفً عمى كى  ٍر قتصً يى  كلـٍ ، أبيوً  مف امرأةً  جؿً كاج الر  زى  ي، كىً ابةً عمى الرى  ٍقدي العى  أمٍ 
: اؿى ، قى وي ضتٍ غى ، إذا أبٍ زكجيا تفرىكيو ًركت المرأةي كفى " :ركؾكالفي  الًفػػػٍرؾكآخرىا . ٖاشن فيحٍ  هً رً كأكبى  هً د  شى أى بً  اءى جى 
 .ٗ"ساءي الن   وي : ييبغضي ، كرجؿ مفٌرؾ(ًفٍرؾ كعىشىؽ ا بيفى ضعيى يى  كلـٍ )

 

 
                                                           

 . ُٗٓ، ديوانال، القيركانيابف رشيؽ  ُ
 . مادة )قىمك( .ُٔ/ٓ ،مقاييس المغة، ابف فارس ِ
 . ّ، الضحى ّ
 . مادة )شىنىأ( .ُِٕ/ّ، مقاييس المغة، ينظر: ابف فارس ْ
 . ٖ ،المائدة ٓ
 . َٖٔ/ِ، المفردات في غريب القرآن، األصفيانيالر اغب  ٔ
 . ّ ،الصؼ ٕ
 . َُُِ/ِٖ، الكشاف، ينظر: الزمخشرم ٖ
 . َُْكشطر البيت لرؤبة  في ديكانو،  . مادة )فرؾ(.ْٓٗ/ْ، مقاييس المغة، ابف فارس ٗ
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لُ الفصل ا في  دبِ األَ و  الِفْكرِ  يلِ كِ شْ تَ وَ  ةِ فَ اطِ العَ  يلِ وصِ ي تَ فِ  هُ ورُ ودَ  مبُ : القَ ألو 
 الش عر العب اسي  

 كالًفٍكر كاإلدراؾ اإلحساسً  منبعي  : القمبي أكالن  -
 الخمس اس  كالحك  العقؿً ب القمبً  : عبلقةي ثانينا -
 عر العب اسي  في الش   كالكيٍرهً  : معاني الحيب  ثالثنا -
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 رِ واإلدراِك والِفكْ  اسِ حسَ اإلِ مْنبُع  : القمبُ أوًل 

 : اإلحساسً ك  اؾً درٍ اإلً في  كالعقؿً  مبً القى الت مايزي بيف  -

 يءو ى شى لى إً  عريجً الت   فٍ مً  د  ال بي  لكفٍ ، كى مقمبً لً  ي  شريحً الت   ممي  العً  في الجانبً  البحثً  دً صدى بً  ستي لى      
ي عً الكى  ؾى دارً مى  فى بي  تى نلً  ،مبً القى  يفى كبى  وي ينى بى  ةً بلقى العى كى  وً تً كظيفى كى  قؿً العى  يفى بى  ةً تفاكتى المي  ةً بلقى ف العى مً  زيرو نى 
 يفيةً ككى  مبً ة القى ي  اىً ي مى فً  شرم  البى  مـً ف العً انبه مً جى  حضً ، كيت  كالقمكبً  قكؿً ي العي جرم فً التي تى  اسً سى حٍ اإلً كى 
 ؿٍ ، كىى توً يفي  ككى  اسً كاإلحسى  دراؾً اإلً  ةً ينكنى ي كى فً  مةي حك  ة المي ممي  العً  اتي راسى الد   تتفاكتي ، ك اسى حسى اإلً  موً نقٍ 
 ؟ قؿً أـ العى  مبً ف القى مً  ى ىذا اإلحساسي تأت  يى 

 ةً ثى حى البى  ـي كي مٍ تً  عضي بى كى . وً بً  قؿً معى لً  فى أى ال شى  اسً سى حٍ ئلً ا لً صن الً ا خى رن صدى مى  مبى القى  عؿى جى  فٍ مى  ف العيمماءمً      
 قؿى كالعى  كا القمبى عد  ، فى امى ييً نى كا اثٍ مي ك  حى  آخركفى ، كى رً اعً شى المى كى  يسً اسً حى األى  ؽً تدف  ا لً احدن ا كى بعن نٍ مى  قؿى عى ال عؿى جى 
  .وً ممً عى  ةي بيعى كطى  وي كظيفتي  كؿٍّ كلً  ،يوً فً  افً بى ناكى تى يى  اسً حسى ي اإلً فً  فً يٍ كى ترً شٍ مي 

 لقمبً ا كفً ف كى عى  ًلممىخ ًص بىحًثوً  ةً حثي  البى  توً رقى ي كى إدريس فً  أحمدي  شيرالبى  حمدي أى  احثي نا البى طالعي كيي      
: ،اا عممين إعجازن  وً ا بً صن خ  مى مي  دراؾً ا لئلً حيدن ا كى صدرن مى  يا بً  قكـي يى  ةو يم  مى  فٍ مً  أكثري  لوي  القمبي ف" إٍذ يىقكؿي

 سائؿً كى  ؿ  ي كي فً  ـه تحك  ا مي أيضن  وي إن  ، فى (الفؤادً ) ماغً الد   زً مركً لً  عو ابً تى  حساسو إً  ضكى عي  وً إلى ككنً  فباإلضافةً 
ال  وي فقي كالت   ؿي عقي ، كالت  وً عد إذنً  بى إال   ال يككفي  عي مٍ ، كالس  ف طريقوً إال عى  يتـ  ال  بصاري إلً ال، فى رى خٍ األي  اؾً درى اإلً 
"ارن اضً حى  القمبي  ككفي  يى ال  إً  مؿي كتى يى 

ُ. 

 فٍ مً  لؾى ذى  ىمى عى  فى رىى بى  قدٍ ، فى ليوً ى إً مى ا رى مى  ةى ح  صً  يثبتى لً  األدلةً  مكـي تً  سردً شير بً البى أحمد  يفً كتى ال يى كى      
 خؿي دك المى ىي  القمبى  أف   قيقةى حى  تدعـي  كثيرةه  عمميةه  إشاراته  تكجدي " :كا ىي راىى التي يى  ةً ممي  العً  ظرهً نى  كجيةً 
ـي  أثبتى  ، فقدٍ اإلدراؾً  زً راكً إلى مى  الكحيدي   بثبلثً  الجسـً  قيةً كبى  ماغً بالد   صؿي يت   القمبى  بأف   الحديثي  العم

 إرساؿً  بلؿً ف خً مً  ؛اصبي  عى : يىً  الطرؽي  كىذهً  مبةً كالص   ةً كي  القى  ةً ممي  العً  ةً ل  األدً بً  ايى كثيقي تى  ـ  تى  رؽو طي 
 عفٍ  ؛ايزيائين ، كفً ةالعصبي   اقبلتً كالن   كاإلنزيماتً  رمكناتً اليي  خبلؿً  فٍ ا مً ين ائً يى يمٍ ككً يي بى  ةً العصبي   بضاتً الن  

 .ِ"غطً الض   كجةً مى  طريؽً 

                                                           
 . ُ ،اإلعجاز العممي في اإلشارة لمقمب بأنو المدخل الوحيد لإلدراك ممخص بحث ُ
 .   ُنفسو،  ِ 
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 شيري البى  برىفي يي  ، فكيؼى كظيفةن  لوي   كجعؿى ا إال  يئن شى  يخمؽٍ  لـٍ  اهللى  أف   بابةو كلي  ذم عقؿو  ؿ  لك عمكـً ف المى مً     
ا سابقن  وً حديثً  كفي متفً  ؟يكالكعً  عف اإلدراؾً  األكحدي  المسؤكؿي  ىكى  القمبى  ى أف  مى عى  حثوً بى  صً مخ  في مي 
  .كالمشاعرً  الكعي كاإلدراكاتً  قؿً في نى  شتركافً ا إذف مي مى يي ، فى ماغً مع الد   صؿي يت   القمبى  أف   فقد بي  

ابف  إشارةً  كرغـى " ،رً فك  كالكعي كالت   ف اإلدراؾً عى  ىك المسؤكؿي  ماغى الد   بأف   ـً القي   ابفي  أشارى  كقدٍ      
 ؼً في كصٍ  عٍ س  ـ يتكى و ل أن  ، إال  لوي  فوً عند كصٍ  ؿً عق  كالت   فكرً ر كالت  التذك   ستكدعي مى  كى ىي  إلى أف الرأسى  ـً القي  
 ؿي األك   ىك المسؤكؿي  العقؿى  أف   حيحه صى  ىؿٍ  لكفٍ ك  .ُلمقمب" وً فً بعد كصٍ  باشرةن مي  فوي صى ا كى ندمى عً  ماغً الد  

 وي كال يشاركي  ىك المسؤكؿي  القمبى  أـ أف   ،ةجداني  ايا الك ضى كالقى  رً كالتفك   شاعرً كالمى  األحاسيسً  عف كاألخيري 
ري  افً ضك العي  أـً  ؟لؾى ي ذى فً  آخري  ضكه عي   ؟ ييكم ؿ بعضييما اآلخى

 الٌتكسطي  كالٌصكابي " رً خى األي  عمى اآلراءً  رجكحي المى  كى ىي  كالعقؿً  القمبً  بيفى  طى كس  ـ أٌف الت  يرل ابف القي  ك      
ال تحتاج في ة ه عنكي  مى  كىي قكةه  ،إلى ىذه الحكاس   قكةه  منوي  نبعثي تى  القمبى  أف   ، كىكى بيف الفريقيفً 

 الحكاس   كل إلى ىذهً القي  صكؿى كي  ، فإف  يالى  اممةن حى  تككفي  صابو كأعٍ  ةو خصكصى مى  جارو إلى مى  ا إليوً صكليً ك 
مدادً  ،ىاكاستعدادً  ياإال عمى قبكلً  ؼي تكق  ال يى  كاألعضاءً   .ِ"كأعصابو  جارو مى مى ال عى  القمبً  كا 

  الخمس الحواس  و  العقلِ ب القمبِ  عالقةُ : ثانًيا

 : العقؿك القمب  -أ

 كافى  عٍقؿه  لممرءً  يىكيف لـ فإذا القىٍمب، عيفي  العىٍقؿ "إفٌ  ،ب كالعقؿ عبلقةه كثيقةه ال تنفصؿبيف القم     
أٍكمىو قىٍمبو

نىاح بفي  صالح كقاؿى  .ّ     :جى
ٍينىا المرء عٍقؿ إف   أالى  فٍ       فيؤاًده عى  القىمبي  ييٍبًصر فبل عٍقؿه  يكف لـ كا 

 .ْ"العىٍقؿً  ادي صى مى  لاليىكى : الفبلسفة بعضي  كقاؿ 
ـي  "نقؿ       ي   إبراىي ارث عف غريزة، كًمثمو العقؿي  قاؿ: أن وحنبؿ،  بف أحمد عفٓالحرًب  الحى

اًسبي كمى  .الميحى ا الميحاًسبي   عف كري : ىيكى  أن و أيضن ، قاؿى : ىيك كقاؿى  نيكره ؿ قكة آخركفى  بيف ًبيا ييفصى
                                                           

 . ُٗ ،، دراسة نفسية تربكيةاإلنسان في فكر ابن قيم الجوزية، عشكم، مصطفى ُ
 .  ِِ، نفسو ِ
  . ، مادة )كىمىوى(لسان العرب، األىٍكمىوي: الذم ييكلىدي أعمى، ابف منظكر ّ
 . ُُّ/ِ ،العقد الفريدابف عبد ربو االندلسي،  ْ
ا بالمغة ا كعارفن ا كرعن ككاف عالمن  ،العارفيف بالحديث ثيف،مف جمة المحد   ،ؽ بف إبراىيـ بف بشير بف عبداهللإبراىيـ بف إسحا سحاؽأبك إىك  ٓ

 . ِٕٖ/ٔ، لفيرستا ، ابف النديـ،في سنة خمس كثمانيف كمائتيفك ، كتف مف الحف اظككا
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قائًؽ المىعمكماتً  ـي  الض ركًري ًة، كىك العيمكـً  مف كعه ن قكـه: ىيكى  كقاؿى  ،حى كازً  الًعم اًئزاتً  ًبجى كاسًتحالىة  الجى
  .ُ"الميستحيبلتً 

: أفٍ  ىذا ًفي الت حقيؽى  أف   ـٍ كاعمى "       أربعةً  عمى باالشتراؾً  ييطمؽ -أٍعني العقؿى  – سـي ىىذا اال ييقاؿى
ديىىا ،مىعافو  ـى  اإلنسافي  بو ييفارؽي  الذم الكصؼي  :أحى  الن ظري ةً  العيمكـً  لقبكؿً  استعد   الذم ، كىكالبيائ
ناعاتً  كتدبيرً  في ةً  الص  : ىيك غىريزةه، أرادىهي  الذم كىكى  ،الًفكري ةً  الخى  القمًب  ًفي ييقذىؼي  نيكره  ككأن وي  مىٍف قاؿى

ًضعى  مىا األىشيىاًء، كالث اًني: إلٍدراؾً  ييستعد  ًبوً  ائًزاتً  ازً ًبجك  ًمف الًعمـً  الط باعً  في كي  كاسًتحالىةً  الجى
: ، الميستىًحيبلتً  مكـه  كالث الثي  أفٍ  إلى الغىريزةً  قيكةي  تىنتىًيي أفٍ  ، كالر اًبعي عىٍقبلن  فىتيسىم ى الت جاًربً  ًمف تيستىفادي  عي

 .ِالعاجمًة" الم ذة إلى الد اًعيةى  الش يكةى  تىقمىعى 

بف الميعتىز  كفي قكًؿ ا      
بيبً عقؿي كيتًيوي يىتحي ري ال ّ ماًؿ الحى فوي الش اعري القمبي مف منظًر جى ، فقٍد كىصى

تىعىج بى ، ًر الذم دىنىا ًمنوي ًليٍقتيمىوي بالبىد فىاًء كىٍجيًو كنيكرًه الس الًب ًلمعقكًؿ كاألٍفًئدىًة، فىقٍد غىط ٍت أٍنكاري  كى ًمٍف صى
اًلًو،  مى ٍممىًة ا بالط كؿً كىاًصفنا إياهي أٍيضن كىٍجًيًو الظ بلـى ًلجى تفاكتي ًفيًو مف فىرؽو إلى تى )، فىكٌنى عىف ذىلؾى ًبجي

،) مالوي األٍحداؽى  قىدـو                    :اؿى قف ،كقٍد أٍبيرى جى

 البسيط                                                                         

 اــــــالَغَسقَ  وْجِيوِ  َعنْ  َأنواُرهُ  َتذ ب         ــيِلَيْقُتمنِ  اَعْمدً  ِليْ  َتعر َض  ْدرٌ ـــبَ              

 اــــَدقَ ـالحَ  َتسَتوِقفُ  دعٍ بِ  اسنُ َحــمَ        َدمٍ ــقَ  إلى َفْرقٍ  ِمنْ  فيوِ  َتفاوتتْ              

 ٗاــَخَفقَ  َوَكمْ  َقْمبٍ  ِمنْ  تَاهَ  وَكمْ  ِفيوِ       رٍ ــَنظَ  َوِمنْ  َعْقلٍ  ِمنْ  رــَتحيّ  َفَكمْ              

وي       لٍيسى ًمزاحي ، كى يٍ  ذىًلؾى  كىذا أبك فراسو ييريحي قمبوي ًببىعًض الًمزاًح، فىًبًو تىرتاحي القيمكبي ًؿ ًغرٍّ عىف جى
 ، قتً ، ليٍنسىى ألى جاىؿو لًذم رىشىدو نـ  عف تى بىؿ يى طىاًئشو ٍقؿي عى ، فالمزاحي يىصفيك ًبًو الـى كاًقًعوً ًحيننا ًمف الكى

تىرتىاحي ًبًو القيمكبي  يؿو ًبحقيقىًة بعًض اليىزى فيكى إٍذ يىمرحي إن ما ييرك حي عىف قىمًبًو ب" .كى ًؿ تىجاىيبلن كلىٍيسى عىٍف جى
                                                           

 . ّٓ، أخبار األذكياء ابف الجكزم، ُ
 . ّٓ، نفسو ِ
3
 و، حت ى استيخمؼ المقتدرق(، كلد في بغداد كنشأ فييا بعيدنا عف الببلط كدسائسِٔٗ-قِْٗ)الخميفة العباسيىك عبد اهلل بف المعتز 

كبايعكه بالخبلفة كلٌقبكه المرتضى باهلل، غير أف  خبلفتو لـ  ،المعتز إلى العرشابف بعض رؤساء الجند كالكت اب، فخمعكه كحممكا كثار عميو 
    .  ٓ ديوان ابن المعتز، مقدمة المحقق، .ا كليمةتدـ إال  يكمن 

 .لمعتز ن ابن اديوافي األبيات  دلـ أج، َُٔ، أخبار أبي القاسم الزجاجي، الزجاجي ْ
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ًر نىظىرو الكجكدً  ن ما يمزحي كىما يىمزىحي أىؿي الفىٍضًؿ الذيفى يىجدكفى ًفي الًمزاًح ، كىال عىف سىفاىةو أك ًقصى ، كا 
ا عف اتىركي بلءن لمعقكؿً حن  . ُ"لن فًس كجى

: "كنفكسي العمماًء تىسرحي يسى ذىلؾى غىريبنا عمى العيمماًء، فأبك ًفراسو ًمٍنييـ، كًبذلؾى يىصح  القىكؿي كل     
باًىي الم يك الذم ييكًسبييا نشاطنا لمجد   ـٍ تىزؿ"فىكأن   ،في مى يا مفى الًجد  ل

 :، قىاؿى أبيك ًفراسو ِ

 الرجز                                                                            

 لِ ــــَجيْ  بغير ِمن ي، الً ـــــَتجاى               الَيْزلِ  ببعضِ  بَ ــــــالقم حُ رو  أُ              

 ٖالعْقلِ  َجالء ،َأحياًنا والَمْزح،               لِ ــالفضْ  لِ ــأى َمْزح فيوِ  مَزحُ أَ              

ليدً  أبىا أف   (المىٍطمىحً ) في ذيًكرى  ما البىبلغىةً  في ًحكاياًتًيـ "كًمفٍ        مف انصرىؼى  لم ا ًعياؿو  ابف الكى
ج  اجتمعى  ، العاصً  بف كعىمرو  مىسجد في الط يبً  أًبي مىع الحى وي  ًبمصرى : لىوي  قىاؿى  ثيـ   قميبلن، ففىاكضى
 :فأٍنشىدهي  ،ْرب و عبدً  ابف ًنييىع األٍندليًس، أٍنًشدًني ًلمميحً 

 الكامل                                                             
 ًقاــــَرِفي وبِ ــــــالقم بتعذيبِ  اـوَرشً          أنيًقا الُعقولَ  سِبيـــيَ  ؤلًؤاـــــلُ  يا 

 ٘!ًقاـــَعقي ياءِ ـــالحَ  ِمن ودُ عـــــيَ  ُدرًّا         بمثموِ  تُ ــــَسمع ول رأيتُ  إنْ  اـمَ   

َذا   َغِريًقا َسناهُ  ِفي وْجيكَ  َأْبَصْرتَ          َوْجِيوِ  َمحاِسنِ  إلى َنَظْرتَ  وا 

 ٙرِقيًقا؟! يكونُ  ل كَ ــــــــــــــَقمبِ  بالُ  ما         ةٍ ِرق   ِمن ُرهُ ـــــــَخصْ  تقط عَ  َمنْ  َيا              

ف ؽى  ثيـ   اٍستعادىىا، شادىىىاإنٍ  كىمؿى  فىمم ا       ب ًو، عىبدً  ابفى  يىا: كقىاؿى  بيديوً  صى بكنا تأتيؾى  لىقىدٍ  رى  .ٕ"الًعراؽي حى

                                                           
 . ُِٔ، الموقف والّتشكيل الجمالي :حمدانيأبو فراس ال النعماف، ،القاضي ُ
 . ُٗ، أخبار الحمقى والمغفمين، ابف الجىكزم ِ
 . ُِّ/ِ ،ديوانو ّ
4
لد ابف عبد رٌبو سنة  ق، كىك ِْٔىك أبك عمر أحمد بف عبد ربو، كجد ه األعمى )سالـ(، مكلى األمير ىشاـ بف عبد الٌرحمف الد اخؿ، كي

 . ٓ ديوان ابن عبد رّبو، مقّدمة المحّقق،ق، ينظر: ِّٖالعقد الفريد(، مات ابف عبد رٌبو سنة صاحب كتاب )
 . ، مادة )عؽ (العين، عقيقة، الفراىيدم ، الكاحدةأحمر يينظـ كييٌتخذ منو الفيصكص : خرزه العقيؽ ٓ
 . ْٔٓ/ّ ،طيبمن غصن األندلس الر  نفح الطيب، المقرم . َُِ، ديوانو ٔ
 . ٓٔٓ-ْٔٓ/ّ ،نفسو، المقرم ٕ
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     بيه ظى  يكىً  ،قكؿى العي  ري أسً تى  ايى يً جٍ كى  بياضً لً  لؤلؤةه  ييفى  ،ميمةن جى  امرأةن  وً رب   عبدً  ابفي  صؼي يى كفييا      
 عٍ مى سٍ يى  ـٍ كلى  ،ماؿً الجى  يفً  يالى  ابيين شى  ري اعً الش   رى يى  مـٍ فى  يا،مالً جى بً  مكبى القي  بعذ  تي  ا،ىى رً صٍ خى  ةً كًدق   ايى تً اقى رشى لً 

  -أحمري  وي لكني  كريـه  حجر كىك - اعقيقن  بحى أصٍ  الذم رً كىى الجى بً  يافي صً يى فى  عكدي كيى  يا،كتً صى  مفٍ  ىمى أحٍ  اتن كٍ صى 
كقىٍد شىب وى كىجيىيا ًبالماًء  ،يؽً قً العى كى  مرى أحٍ  ياءً الحى  ةد  شً  فمً  ارى صى فى  ؤلؤم  الم   األبيضي  يياكجٍ  احمر   فقد

مى سىٍطًحًو كجيىوي، اًفي الذم يىرىل عى  سألياكيى  ا،ىى رً صٍ خى  ٌقةى دً  ؼي يصً فى  ،ةً سي  الحً  اؼً لؤلكصى  ينتقؿ ثـٌ  الص 
 .ةه كي  نى عٍ مى  بً مٍ القى  يفً يى ىً كى ، ةه ي  سٌ حً  رً صٍ الخى  في ةي ق  كالر   ،قيؽً د  ال اىرً صٍ خى  رق ةى  يامبى قى  رٌقؽتي  أفٍ 

مىى العىٍقؿً  كفي بىابً       ي ةو بعثىيا كيىشكيره عمى ىىد ُ(سيؼى الد كلةً )، نىًجدي الميتىنىب يى يىمدحي تىغميًب القىمًب عى
كًتًو حٌبوي لمىحبكب ييعاًتبي الر سكؿى  زلي ة لمقىًصيدىةً ، كًفي ميقد مىًتو الغإليو مىع رىسكلوً  ابىوي مى توًلميشىارى ا ، فأصى

كل، كقىد أصبحى رسكؿي  ابى الميتنب ي ًمف الجى ت ى بىدأى يىخأىصى مييا، حى بنا بشد ة غراًمًو يىغاري عى كنيوي، ميعجى
ماًليا في ثؽى ًبًو بينىوي كبيفى مىف كى  -بىٍؿ كنىزعىٍتيا -، كزعزعت الث قةى سدىٍت ًبسحًر عييكًنيا األماناتً ، فىأفٍ جى

، أىداًء األىمانى  ٍعنىى ًخيانىًة العيقكؿً إًذ ًة، فغمبًت العاطفةي العقؿى ، "كمى ري ماؿي ىيك الميبر  : أن يا ال تيصك ري الجى
مب  ظى األىمانىًة ، أًلف  الر سكؿى لمقمكًب ًحف مى األىمىانىةً إذا نىظرى إلييىا غى ميًو ىىكاىىا عى  :                                    ، فيقكؿِ"عى

 الخفيف                                                                       

 ولُ ـالَمْتبُ  بكَ ــوَقمْ  وىـأىْ  اـأن           َرُسولُ  اـي ٖوٍ ـجَ  ُكم َنا ا َلناــمَ                  

 َيُقولُ  ِفْيما َوَخانَ  ِمن ي َغارَ           اـيـِإلي َبعْثتُ  َمن ادَ ــعَ  َماـــُكمّ 

 ٗالُعُقولُ  ُين  ـُقُموبَ  وَخاَنتْ  اــىَ          اــَعْينَ  اأَلماناتِ  َبيَنَنا َأْفَسَدتْ  

مى العاطفًة ٍد ق أبا العتاًىيةً  ، نىجدي شىاًعرى الز ىدً ًلما سىبقوي  خاًلؼو كًفي مىعنى مي        م بى العقؿى عى غى
نىًسيى أياـ لىيًكه كىطيًشوً  ا قىمبيوي بىعكى حى ٍقًموً دى ، فىقٍد صى اعى إلى عى ٍفمةو، كاٍنصى كأىٍعرىضى عىف بىاًطًؿ األيمكًر  ،غى

، أٌما الغىانياتي مف بنات اكسىفىاًسًفيىا ٍيؿى كالط يشى  ليس إال   قىٍمًبوً في مىاًضينا ليكل فأٍصبىحفى ، كنىًسيى الجى

                                                           
1
ا، مدىحو الكثير مف ا شجاعن ىك عمي بف عبد اهلل بف حمداف بف حمدكف بف أبي الييجاء الت غمبي، صاحب حمب، نشأ ببغداد ككاف فارسن 

كدفف بجكار أمو في  ر صفر،كقيؿ بعسر البكؿ بحمب في شي ق بمرض الفالج،ّٔٓق، كتكفي سنة َِّالش عراء كمنيـ المتنبي، كلد سنة 
 . ُِٕ-ُِٔ/ُِ ،الوافي بالوفياتٌيافارقيف، ينظر: الٌصفدم، بمد مى 

 . ُْٖ/ّ ،ىامش الت عميق، ديوان المتنبي ِ
، كالجكل الحرقة كشدة الكجد، الجكىرم ّ : جًكم الٌرجؿي بالكسًر فيك جكو  . ، مادة )جكا(الصحاح، جكو
 . ُْٖ/ّ، ديوانو ْ
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ـٍ يىكيٍف  أبىا العىتاىيةً  إف  .أٍليىٍينىو كشىغىٍمنىوي بالٌميك ألٌنيف   ـى  الميتخٌيميفى  مفل ـٍ يىكٍف يقرأي الكيتيبى ، كلى ًشعرىهي  ًلينًظ
ياًة ًمٍف تىجارًبًو كنىظىراًتوً مىا عىرىؾى ًفي ل ًشعرهي ًسًجبل  ، بىؿ كافى كييعيدي  يىنقؿي ف في ًذىنًو ًلتنطىًبعى ، الحى

مًكىىا كمير ىىا تي راتىصك   ياًة ًبحي الحى
   :. فىقىاؿى ًفي مىعنىى مىا سىبىؽى ُ

 الوافر                                                                         

 َجْيِمي َوَنسيتُ  َباِطمي َوَأقَصرَ          َعْقِمي ِإَلي   َوراعَ  َقْمِبي َصَحا                

 ٖيــَحْبمِ  عنَ ــَقطَ وَ  يــَصَرمَنن ِإَلي          ُٕصْورًا َوُكن   اتِ ــــالغاِني رََأيتُ                 

 ككفي كتى  ،فةى رىى المي  وي يسى اسً حى كأ اعرً الش   اإلنسافً  كجدافى  ؿي شك  تي  مسى الخى  كاس  الحى  في أف   ال ريبى       
  نةي س  حى المي  ةي القك  : ثبلثه  ةي فساني  الن   كل"كالقي  ،اعرً ات الش  زي  مى  فٍ مً  مزٌيةو لً  ده ىا فقٍ احدإد فقٍ بف ،يامةن لى اعً دى 

 ـ  كالش   كالبصري  عي مٍ الس  : مسي الخى  كاس  الحى  يى يً فى  نةي حس  المي  كلالقي  افأم  . كةي حر  المي  ةكالقك   ،رةي المدب   ةي ك  كالق
 .ْ"مسي كالم   كالمذاؽي 

 نافذ التيالمى  كىيى  ،غةم  ال نيامً  أي تنشى  لتيا عرفةً المى  اكتسابً  في األساس المصدري  ىي كالحكاس  "     
 احداىى أك إً  ختمفةً المي  كاس  الحى  مىعى  دايةن بً  مر  يى  أفٍ  د  بي  ال لفظو  ككؿ   ،ةً ختمفى المي  العمكـً  إلى ذي نفيي  يابللً خً  مف
 .ٓ"كالمممكس ،كالمقركءي  ،سمكعي المى  ذلؾ في كاءن سى 

 تٍ كانى  اإذى فى  -نافٍ ما أسمى ككى - في القمبً  نوي مً  أكثرى  ؿ في العقؿً تحص  مي  سً مٍ الخى  الحكاس   ارتباطى  إف       
ا أثرن  سً الخمٍ  لمحكاس   فإف   -بالعقؿً  صؿه مت   القمبً  كاؿً ف أشٍ مً  كؿه ك شى ىي كى  -أسً في الر   ة الفؤادً ركزي  مى 
 .مشاًعًره كعكاًطًفو، القمبً  إدراؾً  فيا ميغن بى 

 : العيفالقمب ك  -ب

الحادثة  ىذهً  أسكؽى  أفٍ  ، كاف ًلزاما عمي  بالقمبً  بلقة العيفً في عى  مةو قد  ف مي عى  الحديثً  قبؿى        
 رب   :كماءً الحي  عضي بى  . قاؿى (وي راتي سى حى  امتٍ دى  وي لحظاتي  ثيرتٍ كى  فٍ مى ) :باب تحت رةً ىٍ في كتاب الزٌ الكىاًردىةى 

                                                           
 . ٖٕ، شاعر الزىد والحب الخائب :بو العتاىيةأ دالمطيؼ،عب ،شرارة ر:نظي ُ
2
ر: المىٍيؿ، ابف عباد،  كى (المحيط في المغةالص  رى كى  . ، مادة )صى
 . ديوان أبي الَعتاىية، لـ أجدىما في الموسوعة الشعرية ّ
 . ُِِ/ٗ، البصائر والذخائر، التكحيدم ْ
  ـ .ََُِ، جامعة النجاح ، رسالة ماجستير،ُُ ،ر العربي حتى نياية العصر األمويالعين وتطورىا الدللي في الشع، أبك حامد، ميا ٓ
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نيت ربو حى   خرجتي  :(األعرابي أبك الغصف) ُبي  تٍ العي  كقاؿ ،لحظة مف غيرس شؽو عً  كرب   ،لفظة مف جي
احى  ا الن اس اعىتد ،باءبقً  مررتي  افمم   اج  ذا ظرتي فنى ، قيؿي الص   أقبمتً  قد كقالكا ألمن  ايى كجيى  ف  كأى  اريةه جى  كا 
 أجره  كفينا ره فٍ سى  اإن   اهلل رحمؾً يى  :فقمتي  ،ايى يً كجٍ  البرقع عمى ألقت ؽً دى بالحى  اىامينى رى  افمم   ،قيؿه صى  يؼه سى 

 :كؿتق كىي عينييا في ؾى حً أرل الض   كأنا ،فانصاعت ،بكجيؾً  يناعً فأمتً 

 الطويل                                                                           

 رُ ـــاظنَ ــالمَ  كَ ـعتْ ـبـأت وًماـي كَ ِــ قمبـلِ           رائًدا فكَ رْ طَ  تَ مْ أرسَ  متى وكنتَ 

 ٕابرُ صَ  أنتَ  وِ ضِ عْ بَ  نْ عَ  ول وِ ميْ عَ          ادرٌ ـــق تَ ـأن وُ ـم ـ كُ  ل ذيـال تَ ـرأي  

األمكييفى عراء الجاىمييف ك في دكاكيف الش   خرلاألي  اس  الحك سائر  عمى العيفي  لقد استحكذتً        
لىكالعباسيٌيفى  بنا ، كىذا أمره يكمنا ىذا كا   خفي القمبي ما يي  ري ظيً ، تي رآة الجسـمً  ، فالعيفي ليس ميستغرى

 كريةً كالت   تصارً ييا مف االخٍ ا فً مى لً ، سفً لٍ األى  غةً ف لي م مغى بٍ أى  العيكفً  غةي لي  ، كقد تككفي شاعرالمى  في كمً كتي 
ـى  يفً حب  بيف مي كاإًلٍلغىاًز د كالتٌفر   كأرادا  بل لزبكفو نص  تى  تاجريفً  ، كبيفى الٌناسً مف  ميرةو جى  في لغتيما أما

 . بابً في ىذا ال طكؿي تى  ، كاألمثمةي كريةى كالت   عميةى أرادا الت   ككزيرهً  كبيف حاكـو ، لوالٌتدليس 

 وي كأصمي  أسً الر   كىري جى  العيفى  دليؿه عمى أف   -الباصرةى  اإلنسافً  عيفى  أقصدي  -يؼ العيفعرً كفي تى       
 رةي اظً الن   كالعيفي  ،رر كيينظى دؿ  عمى عضك بو ييبصى يى  صحيحه  كاحده  أصؿه  كفي كالنٌ  كالياءي  العيفي ، "وي كتشريفي 

 :كعيكف كأعياف، كمنو قكؿ الشاعرعيف تيجمع عمى أعيف . كالرو صى م بى ذً  كؿ  لً 

 افً عيى كأى  يادو أجٍ بً  فى مٍ مً ى يى ت  حى          وً بً  ياتً انً الغى  مكبى قي  كعي أري  قدٍ فى 

  .ّ"يوً بً شٍ ى الت  عنى ى مى مى عى  ثؿه مى  مبً القى  يفي كعى 

ال في قكلنا )رأل(  عند ابف فارسو  ؤيةي فالر  ، ةه ي  جازً مى  مةي اصً الحى  ؤيةي ، كىذه الر  ارل مجازن قد يى  فالقمبي      
ي فً  نظكرو مى  ابفي  القكؿى  ذلؾى  دي ؤك  ، كيي اا بذلؾ أيضن ختص  مي  القمبي  يككفي  ، بؿٍ اىى حدى كى  بو العيفي  تختص  

                                                           
أديب كثير األخبار  ،األمكم العيتبي ، أبك عبد الرحمفبف معاكية بف عمرك بف عيتبة بف أبي سفياف ىك ميحٌمد بف عبيد اهلل بف عمرك ُ

 . ْٔٓ-ِٔٓ/ّ، اريخ بغدادت، البغدادم ينظر: ،ق ِِٖ، تكفي سنة حسف الشعر مف أىؿ البصرة
 . ْٓ/ُ ،الزىرةالظ اىرم،  ِ
 . مادة )عيف( .ُٗٗ/ْ، مقاييس المغة، ابف فارس ّ
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 كاحدو  ل إلى مفعكؿو تتعد   العيفً  رؤيةى  ، كأف  القمبً  كرؤيةً  العيفً  ؤيةً بيف ري  ؿي حيف يفصً  لساف العربً 
 .ُفعكليفً لى مى ل إتعد  تى  أك العقؿً  القمبً  كرؤيةى 

 ةن تفٌكقى يا مي كظيفتي  تككفى  في أفٍ  رابةى فبل غى ، في الكجوً يا م  كأجى  عضاءً األى  أشرؼى  العيفي  تً ا كانى كلم        
ا تراه مم   دةى تعد  المي  ةى الفني   كرى الص   ؿى لتيشك   كالقمبً  ا بالعقؿً ثيقن  كى صاالن ات   صمةن ت  ، كمي ياجميعً  عمى األعضاءً 

 .ظري الن  فى  بدؤىا العيفي مى  تكاممةن مي  صكرةن  حى ليصبً  القمبي  وي ألفي ، كيى اكرةلذ  في ا فيختزفي 

ًظيفىًتيا العيفى  إف         تتحٌرؾ فىًييى  ،كاس  الحى  فعى  سؤكلةً المى  األعضاءً  مف غيرىا عف تختىًمؼي في كى
إدرىاكنا ًلما يدكري  يا أكثىرى ٍجعمي يكىذا  ،سفؿاألك  ىألعمى اك  الشماؿً ك  بكؿ  االٌتجاىاًت تقريبنا، نحك اليميفً 

كلىيا  أرادتٍ  فإفٍ  يا،مكانً  مف تسمع ذفي فاألي  ،ايى كانً مى  في ابتةن ثى  كاس  الحى  كبقٌيةي  األذفي  تقؼي  بينما "،ِحى
 المكافً  يفً  باتي فالث   ،الشـ   ةلحاس   سبةبالن   الحاؿي  ذلؾى ككى  ،وي جاىى تً  برأسو اإلنسافي  التفتى  كتً الص   عرفةى مى 
 .ّ"ةً ركى كالحى  حاؿً كاالرتً  ؿً ق  نالت   مف عارؼً المى  في اكتسابً  أقؿ   فرصةن  عطييي 

 اٌدعاء ليستً  ياكظيفتي فى "، فسً الن   كنكفى درم مى كال تى  عمـ الغيبى يف ال تى العى  فيو أف   تبلؼى ال اخٍ ا كمم       
 في كبكتً كالمى  كنكفً المى  بتغٌيرً  تغٌيرةالمي  ياركاتً كحى  يافاتً صً  دلكالتً مى  عرفةي مى  كلكفٍ ، بً جي الحي  اختراؽً 

 .ْ"مبً كالقى  فسالن  

، ألف  ايى يجً أجً كتى  ب  أك الكيرهً الحي  رً شاعً مى  ، فالن ظىري كىفيؿه بتكجيوً وي ككحيي  مبً القى  اـً ليى إً  مصدري  كالعيفي      
ـى المى  لوي  ك  ي إدراؾً فً  ؿى األك   قا مف  حسىًف مف القبيًح كالجي دً تمييزي ال ، فىًفيوً ، كالٌنصيبى األكفى منوي اس  الحى
  .دمءالر  

 :القمكبً  حةي فاضً  العيفي  -ُ

غني تي  كنايةو  : رب  فظ، كقاؿ آخر، ييعرب عف الم  حظي : الم  مغاءً كفي ىذا المعنى يقكؿ بعض البي "     
 :فقاؿ ،الش اًعري مو ظى ، كنى عمى ضميرو  يدؿ   لفظو  ب  ، كري عف إيضاح

 

                                                           
، ، جامعة النجاح، رسالة ماجستيرُٔ-ُٓ ،العين وتطورىا الدللي في الشعر العربي حتى نياية العصر األموي ميا، ،أبك حامد ينظر: ُ

 . ـََُِ
2
. َِ ،وأبعاد لغوية جديدة نحو دراساتينظر: جبر، يحيى، 
 ـ .ََُِ، جامعة النجاح ، رسالة ماجستير،ُْ ،العين وتطورىا الدللي في الشعر العربي حتى نياية العصر األموي، أبك حامد، ميا ّ
 . ٓ، العين في الشعر العربي، عمي شمؽ، ْ
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 الطويل                                                                             
 ِر ـحْ الس   نَ ـمِ  ىـْمضّن أَ ٍظ ىُ حْ لَ  ائقَ ـقدَ  ا     ــــــنَ ـنَ ـيبَ  ةِ د  وَ ــــاِت المَ ـــــــمَ اَل ــا عَ ـنَ ــمـْ عَ ــجَ         
 ٕ(ْٔزرِ الش  ) رِ ـظَ َر بالن  ــجْ ا اليَ يَ نْ ُف مِ رِ ـعْ أَ وَ      ا ـين َلْحظِ يْ ي لِ يا الَوْصَل فِ نْ ُف مِ رِ عْ أَ فَ         

بيبىةي كاًصمىةن ، يا أحديلإ فطفي التي ال يى  العيفً  إيماءاتي  ييً فى  حظً م  ال دىقىاًئؽي  اأمٌ       فىمتى ما كانىت الحى
ـى ذىًلؾى مف  قاًطعىةن ًلما بينىييما مف يا، ككىذىًلؾى ًإف كانىٍت عيوي عرىؼى ذًلؾى مف ًلحاًظ عينً لىوي ال تىقطى  ًم مكد ةو عى

رىىيما في عىينيًو.   ًلحاًظ عىينىيىا، كرأل شزى
عيمارة   قاؿى ك  ،ّ"يفالعى  في ريى ظى  القمبً  يفً  مافى  ،القمبً  بابي  العيفي : الحكماء بعض قاؿ ىذا كفي" 

 :ْابف عىقيؿو 
 البسيط                                                                                   

 اـــانَ ــكَ  اذَ إِ  ضٍ غْ ــأو بُ  ةِ ـحب  المَ  نـــمِ           يابِ احِ صَ  سِ فْ نَ  في امَ  العينُ  لكَ  يدِ ــُتبـ          

 اــِكْتمان القمبِ  في ِلَما َتطْيعُ ـــَيس ل          اـــيـبِ  د  ـــصـي نٌ ــــــعي وُ ــــل َض ـغيـــالبَ  إن            

ْنسَ  ٘اـــَبشًّ   اجرً ـَمح َليا رىــتَ           ةً ـــمــــُمقب ك  ــــــــتنف ل ود  ــــال ِذي نُ ــــوَعي            اـــانـواِ 

 ٙاـانـبيَ تِ  بِ مْ القَ  رِ ميْ ضَ  من رىـتَ  ىت  حَ           ةٌ ــــتَ امِ ـــــــــــصَ  واهُ ـفواألَ  قُ ـنطِ تَ  نُ ــــــلعيفا          

      : ٕؿابف الميعذ  كقاؿ 
 الطويل                                                                                

 غضِ والبُ  ب  الحُ  نمِ  بيانٌ تِ  ينُ العَ  يوفِ             وــحب  يُ  يـمبِ قَ  أن   يْ ـــينِ عَ  نُ ــي  بَ ـتُ             
                                                           

1
(حيط في الّمغةمال، نىظىره فيو إعراضه كنظر الميعادم، ابف عباد: الش ٍزر رى  . ، مادة )شىزى
أشار محٌقؽ ك ، َُٓ/ّ، صريع الغواني )مسمم بن الوليد( ديوان شرح .  ُٗٔ/ُ، غصن األندلس الرطيب مننفح الطيب ، المق رم ِ

 ( .أمضى)بدؿ  (أخفى)، ك (دقائؽ)دؿ ب (مصايد)بكركد لتحريؼالديكاف سامي الدىاف مف باب ا
 . ُٗٔ/ُ، يبغصن األندلس الرط مننفح الطيب ، المق رم ّ
، بف سممة بف عكؼ بف كميب بف يربكعكاسـ الخطفي حذيفة بف بدر ؿ بف جرير بف عطية بف الخطفي، مارة بف عقيؿ بف ببلىك عي  ْ

 ، كىك مف أىؿ اليمامة تنحصر بيف عيدم المأمكف كالمتككؿف جميع أخباره إ، إذ ر فصيح مف شعراء الدكلة العباسيةكعمارة بف عقيؿ شاع
مقدمة  ،عمارة بن عقيل ديوان ي البصرة كانكا يأخذكف المغة عنو.، كتشير مصادر دراستو إلى أٌف النحكييف فية البصرةكيسكف باد

ينظر: ، ك ِّٖ-ِِٖ/ُِ، تاريخ بغدادينظر: البغدادم، ، ك ُٖٖ-ُٕٖ،ُّٖ/َِ ،األغاني: األصفياني، نظري، ٖ-ٕ ،لمحّققا
 . ُّٗ/ٓ ،األعالمالزركمي، 

، الفراىيدم : الٌمطؼالبىش   ٓ  . مادة )ًبشش(  ،العين، في المسألة كاإلقباؿي عمى أخيؾى
 . ِٖ، وديوان ٔ
مد بف المعذ ؿ بف غيبلف بف الحكـ بف ٕ ىٌجاء  يح مف شعراء الد كلة العب اسية، بصرم المكلد كالمنشأ، كاف، شاعره فصالبىخترمٌ  ىك عبد الص 

 . ِٕٓ/ُٖ الوافي بالوفيات،تكفي في حدكد األربعيف كمائتيف. الصفدم،  . ُٗٓ/ُّ ،األغاني، األصفياني .خبيث الٌمساف
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 ٔضِ عْ ــبَ  نْ مِ  حُ مَ مْ أَ  اسِ الن   َض عْ بَ  كنّ ــلَ وَ           ر  ُمصو   رب ي َخْمقُ  إل وَ ىُ  اـمَ وَ         

  البيغضً  كأكء الس   ظاف  أك مى  كؽً الش   جً كاعً ف لى مً  وي داخمى  القمبي  حمؿي ما يى لً  مباشره  صريحه تى  فالعيفي      
 هي ستري يى  أك بغضو  بٍّ ا عف حي نى ئى نبلتي  العيفً  ي إشارةي ، فتكفً القمبً  دفائفً  عف ئلبانةً ل كبلـو مف  ةى اجى بل حى فى 

 .يفي األعٍ  وي حي فتفضى  القمبي 

اىذا المعنى  في ي  كمً الر   ابفي  كقاؿى    :ِ(ـً جً نٍ حيى المي بف يى  عميٍّ ) مادحن

 الطويل                                                                             

 رائرُ الس   العقولِ  لِ ـأى ىمَ عَ  خَفىتْ أَ        هُ رَ ــيغَ  تُ ـمقُ  أو ق  الحَ  تُ ـمتْ كَ ي ـَوَىْبنِ 

 ٖرُ ظاىِ  العينِ  في القمبِ  ميرَ ضَ  وأن        اطقٌ نَ  وِ الوجْ  يفِ  ر  الس   أن   اكَ ذَ  ىأبَ  

فٍ ألن   ،احق   ـى كتي يى  أفٍ  وً نفسً ى لً رضى ال يى  كمي  الر   ابفى  رل أف  نى ف     يظير بعدىا ا سى ، فحتمن وتماني كً  طاؿى  و كا 
ًفي فىستيظًيريهي ، يىلذكم الن    ر  الس   إخفاءى  سطيعي ال تى  ميضمىراًت القيمكبً أف   ، ذلؾى العيكفً  نظراتً  كلك خى

 .ايى حي فضى تى سى  العييكفى  ألف  

ذا كانى     في ، ألٌنيا أبمغ رجمافً كالت   رؾً المىدٍ  ريعةه سى  سدً الجى  لغةى  ، فإف  فياـً اإلً في  ميغةن بى  بلـً الكى  غةي لي  تٍ كا 
مف  سرعى يا أى صيرتً بى بً  اظرةه نى  مكبى القي  في أف   ْ(بف معاذ الٌرازم حيىيً ) ٍد عب ركق .ىافً ذٍ ؿ األى غٍ كشى  عميةً الت  
 :ٔجي بل  قكؿ الحى ذلؾ ي فيك  .ٓ"يكفً العي  لحظً  مف طىن خي  أسرعي  القمكبً  لحظي " :العيفظرة بً الن  

 
                                                           

1
مد بف المي اكالبيت ،ََِ/ُ، المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، اءف  الر   رم  الس   شعر  ديكافؿ كأكردىما محٌقؽ الكتاب في عذ  ف لعبد الص 

    . كاًنوً أعثر عمى كتاب شعره أك دي كلـ ،ُُْ ،عبد الصمد بن المعّذل
، ككاف ذا فنكف كعقميات كتكسع في مف بعدىه ، ثـي يحيى بف منصكر اإلخبارم الشاعر، نديـ المتككؿ، عمي بف أبىك أبك الحسف ِ

ديوان . ِِٖ/ُّ سير أعالم النبالء الٌذىبي، ظر:ين. قِٕٓمات سنة  (،بف إسحاؽ النديـاأخبار )بيات. كلو تصانيؼ، منيا كتاب األد
 . ُٕ/ُ ،ىامش التحقيق، ابن الرومي

  . ُْٗ/ِ ديوانو، ّ
 ،ابن النديم، (مراد المريديف)ست كثمانيف كمائتيف، كلو مف الكتب؛ كتاب ، تكفي سنة ا، كلو أصحاب، ككاف عابدن مف الزىاد المتيجديف ْ

  . ِّٓ/ٓالفيرست 
 . ُِٔ/ِ، البصائر والذخائر، التكحيدم، أبك حٌياف ٓ
لد في قرية الطكر في الشماؿ الٌشرقي مف مدينة البيضاء مف مدف مقاطعة بف منصكر بف ًمٍحمىى البيضاكم يف، الحسىك أبك الميغيث ٔ ، كي

،  ينظر َٓ-ِّ، المحّققمقّدمة  ،الحاّلج ديوان شرح. ـ ِِٗق/َّٗكفاتو سنة كانت  ،ـ ٕٖٓىػ/ِْْإيراف في نحك سنة فارس ب
 . َِٕ-ٖٖٔ/ٖ، تاريخ بغدادترجمتو: البغدادم، 
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 الوافر                                                                           

 اــونَ ر اظِ لن  ا اهُ ر ــال يَ مَ  ىرـ ــتَ             يونٌ ا عُ يَ لَ  شقينَ العا موبُ قُ                    

 ابيناتِ الكَ  رامِ ــــن الكِ عَ  غيبُ تَ           ي ــاجِ ــــنتُ  رارٍ ـــــأسبِ  نةٌ ــســألو                    

 ٔاينَ المِ العَ  رب   وتِ ـــــمكمَ  ىلإِ            شٍ يْ رِ  غيرِ بِ  رُ ـــطيتَ  ةٌ ـــنحَ أجْ و                    

ن        ، ألٌنيا معٌمقة عف غيرىـ بي ب يا كتيحجى رى  بنكرً  ادقيفى الص   المؤمنيفى  في عيكفً  القمكبي  ؾي درً ما تي كا 
 .كاٍرتىحمتٍ  تم  أينما حى  باهللً 

لمنظًر  ؤيةى الر   يجعؿي ييبالغ فك ، ّ(عمي ابني ،حيىكي جعفر كالدة) يرثي ِبف ىانئ ده محم  كىذا     
 :، فيقكؿيكفً ي العي ال فً  القمكبً في  زفً الحي  كقكعً  كجكبً  مف بابً  ال في العيكفً  القمكبً في  اكاقعن الفىقيدًة 

 المتقارب                                                                    

 ٗمىْ العَ  يياففِ  يونُ العُ  افأم           موبُ القُ  إل واظرُ الن   وليَس 

عف دفيف  نبئي تي  فى ك يالعي  في أف   ٓالكٌراؽمحمكدي الش اًعري   هي كمف شعر الحكمة كالمكعظة ما أكردى        
 في حضكرً  في لسي األى  ، كتصمتي ضةن ميبغً  تٍ كانى  كأ ةن ب  حً عمى القمكب إف كانت مي  تشيدي  ، فالعيفي بك القم

مة في جم  ؛ بؿ ىي الحقيقة المي ، كليس في ىذا المجازكأسمى مغى أبٍ  مغةو يا تتكٌمـ نيابة عنيا بً ألن   العيكفً 
  : قاؿ .ضيفى اغً يف أك الميتبى تحاب  المي  ي بيفى عانً المى  إيضاحً 

 الكامل                                                                        

 اـيَ بُ يْ بِ ــحَ وَ  نٌ بي   كَ ــا ليَ يضُ غِ بَ فَ    ٌد     واىِ شَ  موبِ ى القُ مَ عَ  نَ ويُ إّن العُ               

                                                           
 . ُّٖ-َّٖ ،الديوانرح ش ُ
ىػ في إشبيمية كنشأ ِّٔ، كلد الشاعر سنة ىاني مف قرية الميدية في إفريقيةكاف أبكه  ،سـ محمد بف ىاني األزدم األندلسيىك أبك القا ِ

، سنة ة كالثبلثيفاكز فييا سف  السادسمبٌكرة لـ يتج بعد أف انتقؿ كالده إلى األندلس، اٌتصؿ بصاحب إشبيمية كمدحو، مات في سفٍّ  فييا
 . ٘مقدمة المحّقق، ، ابن ىانئ األندلسي يواند :ظرينىػ. ِّٔ

 . ًنسبتيـ (ـر البيستانيك)، كلـ يذكر محقؽ الديكاف لـ أعثر عمى ترجمتيـ ّ
 . ِٕ ،وديوان ْ
5
، لـ تذكر ف اشتير بالبغدادملثالث المرمكقيمحمكد بف الحسف الكراؽ شاعر مشيكر، كشعره ذائع متداكؿ كىك مف شعراء القرف الثاني كا

نياية  لمنكيرم،ردىا ميحٌقؽ الديكاف ك ، انظر ترجمتو كما أٔٔ المحّقق، مقدمة ،محمود الورّاق ديوان المصادر أبعد مف ىذا النسب .
 . ُْٔ/ُُ ،سير أعالم النبالء ،الذىبيك ، ٖٖ/ّ، األرب
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ذا تالحظَ                 ياــوبُ مُ قُ  ٔن  ـــجا تُ م  عَ  تْ ـثَ حد  وتَ         تْ ــضاوَ فَ تَ  يونُ العُ  تِ وا 

 ٕياــريبُ يا ومُ ـك برْيئُ ميخفى عَ ـيَ  ا       ـــــمفَ  ةٌ ــتامِ ــصَ  اهُ وَ ــفواألَ  قنَ طِ نْ يَ               

 محمكدي  جعؿى  -ظرالن  تقع بيكة ؿ الش  أك  ألٌف -ظرعف الن   كاالمتناعً ، صرً غض  البى لً  وً عكتً دى  فيك      
 تناظرافً فيى  ،وي لو قمب يعقؿ بو الرائي قيبالىتى  لمف كاف، يوفً  كتى ا ال صى تن امً صى  ثي تحد  ا يى لمقمب لسانن  الكر اؽ

ًفي ىذىا .ايرن خى  ا أك كافى ر  شى  كافى  إفٍ  ،العيف ما ييرادي  يـي ، فتفٍ يافتراءى كيى  يكفً العي  بأطراؼً   : يقكؿي  كى
 السريع                                                                               

 رْ ــــالَبص َغض   الَشيَوةِ  اِرُس ـــَوح              َوةً ــَشي جَتنىا فَ رْ الط   قَ ــمَ َأطَ  َمن

 رْ ـــــــــــــــظالن   ر  ــــــــُيكِ َفمْ  طًقاـــــــنُ  َأرادَ               ِإنْ ــــــــفَ  سانٌ ـــلِ  بِ ـــــِلمَقم رفُ ـــــَوالط  

 َوشرْ  َخيرٍ  َمكنونِ  ِمن الَقمبِ  في              اـــــم نِ ـــــالَعي َعنِ  نِ ـــــِبالَعي َيمُ ــُيف 

 ٖرْ ـــــالَخب َطي   َيمِمكُ  ل رفُ ــــــــــَوالط                اَرهُ ـــــَأخب رءِ ــــالمَ  سانُ ــــــلِ  يو ـــــَيط  

 مفٍ  بي خاطً يفي ، ىأعم كافى قىٍد ى ك مى العى  ؼً في كصٍ  شعره  ْحكم  الن   ي  بً طي رٍ القي  بف سميمافى  اهللً  كلعبدً      
ؾ درً تي التي  صيرةى البى  ابيا أف  فأجى  ؟عينؾبً  ترىهي  إذا لـٍ  ماؿً الجى  دراؾي إً  ى لؾى أن   :لوي  تقكؿي  ، إذٍ ماهو في عى مكمي تى 

 فً سى الحى ك  حً القيبٍ ف مً  ماؿً الجى  تمييزً ل يزاننامً  ال العيكفى  القمكبى  ، فجعؿى ال العيف ًميزي كالٌنفس تى  ،صري ال البى 
 : ، فقاؿى دمءالر  مف 

 البسيط                                                                                     
 رُ ــــــــــــبالخَ  وِ يقِ دِ صْ ي تَ ـفِ  ن اهللِ ى عَ ــــــــــفَ كَ           ا: يَ لَ  تُ مْ ؟ قُ نَ سْ الحُ ى بِ مَ لمعَ  نْ م ولُ تقُ    

 صرُ ل البَ  فُس الن   وُ تْ تحسنَ سْ اما  نُ سْ والحُ             وُ ـــــــــكُ رِ دْ تُ  نَ ــــــــــيا ل عَ مَ  كُ درِ يُ  بُ مَ القَ    

 ٘رُ ظَ ـــــــــــا الن  يَ ى بِ ـمَ عْ التي يَ  وبُ ـــــــــــمالقُ  لِ بَ             رتْ ـــــــظَ ذا نَ ى إِ مَ عْ التي تَ  يونُ ا العُ مَ وَ     

                                                           
1
ٌنا: ستره، ابف سيده، المحكـ كالمحيط ٌنو جى ( . جف  الشيءي يجي األعظـ، مادة )جف 

 . ِِٔ-ُِٔ/ِمع تغييرو في الكمماًت،  بيجة المجالس ،ابف عبد البرينظر:  ،َِْ/ِ، العقد الفريدابف عبد ربو، ، ْٖ ،ديوانو ِ
 . ِٕ/ِ، بيجة المجالس ابف عبد البر،، َُُ ،وديوان ّ
لعربية ، كلو كتاب في اىػ، مف أىؿ النحك كالشعرِّٓ و سنةعبد اهلل بف سميماف، المعركؼ بدركد، كبعضيـ يصغره فيقكؿ دريكد، كفات ْ

 . ِٖٗ ،يين والمغويينطبقات النحو ، بيدمالزٌ  :ظرين ،(كتاب الحدائؽ)الكسائي، كىك مذككر في  شرح بو كتاب
 . ّٕٓ، جذوة المقتبس في ذكر ولة األندلس ،الحميدم ٓ
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                                                :ُابف طيفكر كؿي قى  وً ييً بً شى  كمفٍ      
 الوافر                                                                        

 نوبِ الذ   ُعْذرِ  َول وىَشكَ  ىـَعم       فيوِ  َنقوَ  َلمْ  َلذ ةٍ  َوَمجِمسِ 

 ٕموبِ ـــــالقُ  َعنِ  ونُ ـالُعي َتَكم َمتِ        اــَكالمً  فيوِ  قْ ـــُنطِ  َلم َفَمّما 

  ب  و في الحي شكايتً ا لً ا في مجمس الٌميك كال بث  ا فاضحن ؿ كبلمن الٌتغز  طيفكر  ابف طعٍ تسيى  ـٍ لٌما لى      
عف  مت كأبانتٍ ، فتكم  ا لقمبا لعيف كقمبن ، لتنقؿ بٌثيا إلى القمب عينن ف الفاىمةكٌرل عف ذلؾ بالعيٍ 

 .فمى فس ال تيباح في العى في الن   لحاجةو  ةى قابمً المي  العيفً ب وي عي تبى يى  اإليمىاءي ك  زي مٍ دا الغى كبى  ؿ،المؤم   خبكءً المى 

 :الحب   تشكيؿً  في اميي عي اجتمكا عمى القمبً  العيفً  نايةي جً  -ِ

 ، كقد أبدعى اكرةً في الذ   نطبعي التي تى  خيبلتً كالت   الخياؿً  ، كبدايةي غؼً كالش   ب  الحي  ؿي أك   ظري الن       
ن زى غى  وً صيدتً قى  قدمةى مي  ائن بتدً مي ، ّ(باهلل المعتز  )يمدح  حترم  البي  ، فيذافً ك يلعي غة الي  كظيؼً في ت العاشقكفى   الى
ىيننا رى  وي قمبى يىٍجعىؿي ك ، نفؾ  ا ال يى رن اإز  لمقمبً  العيفى  يجعؿي ف، يو القمكبي شتيً كتى  فكسي لو الن  ا ترؽ  نن ي  بى ا كاضحن 
 هً إضرارً مت بً تكف   دٍ ا قى يى إليٍ  وي تي ظرانى ، فى العيفي  هي بدؤي مى  الذم عانى منوي  دً جٍ الكى  ذلؾى  ، ككؿ  حب  مف يي  عندى  حبيسنا
ىا بصد   هي يفقدي  الذم كادى  وي عقمى يضيعى لً  رً كٍ  بالس  شتغبلن مي ، حياًلينسى مبلمً   أصبحى  ، بؿٍ وي نٍ ا عى ىى د  صى  بعدى 
اند سى ا عً جينن سى  القمبى  ؿً عى جى  حيفى  البيحترم  قكًؿ  في الٌتشبيوً  جماؿى  كنمحظي ، عنوي   :، فقاؿى )العيف( وً نً ج 
 الوافر                                                                                

 ٗونِ ـــــــــــالَيت عِ ــــمالد   َتتاُبعِ  طُ َوَفرْ            نِ ـىيالر   بِ ــــــــالَقمْ  َلوَعةُ  َعيِنكَ ــــبِ      

 ونِ ـــــــــكُ الر   َبعَض  ِيمُ ِإَليْ  تِ ـــــَرَكنْ            ىــــَحتّ  ينَ ِلمواشِ  َغيتِ َأصْ  دـــــــَوقَ     

                                                           
1
، كىك صاحب كتاب )تاريخ ىؿ الفيـ المذككريف بالعمـأ ء الشعراء الٌركاة مف، أحد البمغار مىركركذم األصؿىك أبك الفضؿ بف أبي طاى

ؿ المأمكًف إلى بغداد. الصفدمم ،، كمكلده سنة أربعو كمائتيفكمئتيف نيفاتكفي سنة ثم ،بغداد في أخبار الخمفاء كاألمراء كأياميـ( الوافي  ،دخى
 . ٖٗ-ٕٖ/ّ ،معجم األدباء ياقكت، ،نظر: الحمكمي. ك ٕ/ٕ، بالوفيات

 ،في كتابو )طيفكر(بي طاىرأياني البف فاألصالر اغب لشاعر لـ يسـٌ اسمو. كأكرده  ظاىرمأكرده ال ،ُُْ/ُ، ةالزىر  ،ظاىرمال ِ
 . ُُٖ/ّ، دباء ومحاورات الشعراء والبمغاءمحاضرات األ

ألربع كعشريف سنةن ككاف قد حكـ  ىػِٓٓسنة تكفي ق، ك ِِّكلد سنة  د أمير المؤمنيف،، كيقاؿ أحمر، كيقاؿ الٌزبيرىك محمد بف جعف ّ
بف المتككؿ بف المعتصـ . كىك أبك عبد اهلل ُِٖ-ُِٕ/ِ ،الوافي بالوفيات ظر: الصفدمثبلثى سنيف كستة أشيرو كأربعة عشر يكمنا. ين

لد سنة المتككؿ قبيحة لتفكقيا في الجماؿاىا ة سم  ، كأمو ركمي  بف الرشيد ، جعمو كلي عيده بعد المنتصر كه قدككاف أب ق،ُِّ، كقد كي
 . َُٖ/ُ ،ىامش التحقيق ،ديوان البحتري: نظري
(لسان العرب، ابف منظكر، الٌدمع اليتكف: دمع يقطر ْ  . ، مادة )ىىتىفى
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 يــــــــــــينرِ ــــــَتيجُ  َألّ  الَعدلُ  كانَ ــــلَ           واهُ ـــىَ  َعن َصبًّا اَزيتِ جَ  وْ ــــــــَولَ     

 ونِ ـالُغص َعمى الُبدورِ  ٔجاءاتُ ـفُ           يــنِ َصَدتْ َفأَقْ  َنَظرتُ  َوَكمْ  رتُ ــــَنظَ     

 ونِ ــــُجن َأوْ  يابِ صَ ــــالت   في ُسكرٍ ـبِ           اـــــــــَعني تُ ــــَأقَمعْ  َرةٍ ــــــــــَنظ َوُرب ةَ               

 ٕونِ ـــــــــالُعيُ  اتِ ايَ ِجنَ  ِمن مُ ـــــــــــوائِ ىَ            ــــــــــال وبُ ــالُقم ىقَ َتمْ  امَ  ِلم وِ  َفيا     

ي دكاعً بً  يوً ، كترمً اليىـ  كالن صبً  سيـً أمف  وي نصيبى  ري ، كتيكف  في الت عبً  القمبى  عي كقً تي  أف  العيفى "عمى    
 ككثرةً  رً الس يى  طكؿً عيذ بٍت بً لك كل، الجى  كابدةً كمي  راـً كايدة الغى و إلى مي مي ، كتيسمً كلي اليى كدكاىً  كافً اليى 

 .ّ"كرً كالفً  األحزافً  امرةً مسى بً ، كى الييجكعً  دـً كعى  كفً ؤ الشي  فيضً ، كبً الد مكعً 

عدىا بى  ظري ا الن  يى ينقمى لً  قؿً في العى  ةى حسكسى المى  كرةى ؿ الص  شك  الذم يي  ظرً بالن   األحاسيسي  مكـي تً  جتمعي كتى      
 ةن عنكي  مى  صكرةن  لتصبحى  العقؿً  إلى نقمياكتى  يفي العى  ايى ممحي تى ، ةه بصري   كاته درى مي  ياميعي جى  كىذهً " ،إلى القمبً 

 ؿتخي  تي  أفٍ  ستحيؿالمي  مف يكف لـٍ  إفٍ  ،سيرً العى  فمف .ي  س  الحً  الكاقعى  دجس  يي  أدبو  إلى األديبي  يامي كيترجً 
 .ْ"س  الحً  كاتً درى مي  غيبةً  في كافى  ميما( معنكي ا)

غٌزؿ أبك يت اسً مف الن   لرذيمةو  تمٌكننامي  في زمانوً  الذم كافى  المألكؼً ف ع ارجو خى  رمءو جى  كفي غزؿو      
 .حب  أ الذم وً بلمً غي  رً جٍ ف ىى شتٌتو مً كتى  وً ياعً ضى  ا حالةى ، كاصفن بالًغمماف كاس فيوني 

لدى  كاسو أبك ني  ال يككفي ما رب  "      لدى  ،شؾ   ف غيرً و مً ، كلكن  وتً م  بً في جً  ؿو ستأصً مي  جنسيٍّ  شذكذو بً  قد كي  كي
اٌل لـٍ ةً ي  ساسً الحى  بالغى  األعصابً  شحكذى مى  ككيفً الت   رقيؽى   ة شعكرهً د  في حً  عرفوي الذم نى  اعرى الش   يكفً  ، كا 

 :وً بلمً في غي  فيقكؿي  .ٓ"وً حياتً  راتً و الش عري ة لمؤث  تً استجابى  ةً تأث ره كدق   كسرعةً 

 الكامل                                                                            

 يادِ عَ ِإبْ  يَوفِ  يرِ َىجْ  يفِ  َرفتَ َأسْ         ؤادِ ـــــــــــــفُ  ِبَغيرِ  َجَسًدا ياِركِ تَ  ايَ 

                                                           
1
ـ كالمد   ،فيجاءة  . ، مادة )فجا(تاج العروسما فاجأؾ، الزبيدم،  :بالض 
 . لديكاف: كردت ىكذا بالفتح في ا. بعينؾى  ِِٔٔ/ْ، وديوان ِ
 . ٖ-ٕ ،لوعة الشاكي ودمعة الباكي، الصفدم ّ
 . ِّْ ،الّصورة الفنّية في اّلتراث اّلنقدّي البالغّي عند العرب ،عصفكر، جابر ْ
 . ٕٗ ،نفسية أبي نواس ،محمد ،النكييي ٓ
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 ادِ و  ــــــــــــــــــــــــالعُ  ِبِعم ةِ  َعَمي   ُخلدْ َفا       نٌ ـــــــــــَأعيُ  الِزياَرةَ  َيمَنُعكَ  انَ كَ  ِإنْ 

 ادِ ــــــــــــــسَ اأَلجْ  ىمَ عَ  َبِمي ُتيا اَءتجَ        َجَنتْ  اِإذَ  الُعيونِ  َمعَ  الُقموبَ  ِإن  

 ٕ(ٔدادِ ــــــِباأَلسْ ) اأَلرَض  َعَمي   واَضَربُ        مْ ـــــــــــِإن يُ  ِمكَ َأىْ  َجفاءَ  كَ ِإَليْ  وكُ َأشْ    

 يزدادي  جميؿو  فو سى حى  منظرو لً  شبيوى الت   في سً حٍ يي  في ىًذًه األبياًت، إذٍ  ّأرزم  بزى الخي  عرى اشى ال ما أغزؿى       
 ، كالعقكؿى رةن ستىحضى مي  عاةن دستمي  ، كالقمكبى يايطرتً سى  ؽً نطمى عف مي  خارجةن  العيكفى  جعؿى  قدٍ  اعري ، فالش  ياءن بى 

إٍذ إف   ،ط في معركةو تخب   نده جي  وي سنى حي  ، فكأف  حبكبً المى  سفً حي بً  ىكؿً كالذ   ظرً الن   حظةً في لى  لمقمكبً  خاشعةن 
عىمىوي يتىمىع ف كينظر، ليقكؿى كىذا ، مو كؿ  جماؿو آخرقابً يقب حي في مي  وي جمالى  ماؿي قٍد جى     :الجى

 البسيط                                                                                     

 جِ الُميَ  ىمَ عَ  يلِ وْ تَ سْ يَ وَ  ولَ قُ العُ  يفِ صْ تَ             ـيسْ وَ  وبَ مُ القُ  يعِ دْ ستَ يَ وَ  ونَ يُ العُ  يــمِ رْ يَ   

 ٗجِ ـــــــــــــىَ رَ  يفِ  اسِ النّ  موبَ قُ  نَ ركْ تَ  ادً نْ جُ            وِ ــنِ ـــــاسِ حَ مَ  نْ مِ  ارينَ يُ  نٍ سْ حُ  رُ ـــــــــــــــــيمِ أَ    

 ٘جِ ـــــمِ سَ  رٍ ــــــــــظَ نْ مَ  يفِ  هُ رُ ـــيغَ  اــمَ  نَ أيْ رَ             متْ حَ تْ اكْ  رِ ظَ نْ المَ  ذاكَ بِ  ونُ ــــــــــــــــــيالعُ  إذا      

 ٙجِ ــــــــــَبيِ  وِ بِ  بٍ ـــــــــــــمْ قَ  ىمَ عَ  الءُ البَ  ادَ زَ             وِ ـــــــــــــتِ يَ ؤْ رُ بِ  يــــــــــــــــــــــينْ عَ  متْ حِ كُ  امَ م  كُ فَ    

بف ا الوي ، ما قف ًعشؽ العباسييف، مً القمكبً  في مكمفً  العيكفً مف  الذم يقىعي  حب  ال كمف شبيوً      
كمي   ـى ، إذ ىى إلى قمبوً  الحبيبةى  فكانتً  ،(عمية)جارية  ٕ(كحيد)أٌما ": حيده يا كى مي اسٍ  في جاريةو  الر   ا

                                                           
 . ، مادة )سىددى(العربلسان ، ككاحدي األسداد سدٌّ، ابف منظكر ،أم عميت عمي  مىذاىبي ؛مي الطريؽ: سيد ت عاألسداد ُ
 . ُِٖ، وديوان ِ
3
 ، كلـ يذكر المؤرخكف عمرهلـ تيعرؼ تاريخ كالدتو ،زك القاسـ البصرم كأصمو الخابز ري ىك نصر بف أحمد بف نصر بف المأمكف أب

، ا ال يعرؼ القراءة كالكتابةأمي   ، ككاف أٌنو كلد في البصرة كنشأ فيياإاٌل  ،، كلـ يذكركا نشأتو كمسيرة حياتوالحقيقي أك التقريبي حيف كفاتو
: نظر ترجمتوي . ْٗ-ّٗ/ُ ،محّققمقدمة ال ،الخبزأرزي ديوان نظر:ي .لو في المربد كاف يقكؿ منو الشعرككاف يصنع خبز األرز بدكاف 

 . َْٖ-َْْ/ُٓ ،تاريخ بغداد البغدادم،
(الصحاح، رىىج: الغيبار، الجكىرم ْ  . ، مادة )رىىىجى
 . ، مادة )سىًمج(العين، أم ال مبلحةى فيو، الفراىيدم ؛الشيء سىماجةي  : سىميجى سىًمج ٓ
 . ُُٖ/ُ، وديوان ٔ
 . ْْٗ/ُ ،باسـ كحيد المغنية ،ىامش التحقيقفي  ديوان ابن الرومي، أكردىا محقؽ لـ أعثر ليا عمى ترجمة ٕ
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يا بقصيدةو ايى كتً صى  يا كجماؿً سنً بحي  ا مف كبار ، كىي قصيدةه جعمتو كاحدن الط كؿ تكسطةً مي  ةو دالي   . كخص 
                                                                  :افقاؿ فيي .ُ"ي  العربً  في األدبً  عراء الغزؿً شي 

 الخفيف                                                                          

 دُ ــوحي حب   موبِ القُ  في ياـمَ فَ           وحيدُ  ْسنٌ حُ  العيونِ  في ُحْسُنيا

 سديدُ والت   وفيقُ الت   وعنْ  َضل            اـــــــــــــــىواى في يموُمني وَنصيحٍ 

 دُ ـوالمْسَتزي المْسَتريثُ  وَ ــُــىوَ           حىـألض فيو يُموم من أىرَ  وـــــل

 دُ ــــــــوَتكي َحياَتو َتْزُىو يـــىِ وَ            ياــــــــــــــعمي وــــَيْحنُ  لمُفؤاد ٕم ةً ضِ               

 ٖيدُ ــــــــــحم منيا ميمُ والذ   ندهعِ           تْ حَ ــــــــــفأض ياــــــــبمْقمتيْ  َسحَرْتوُ               

كمي   بيفى  دكري تك         أفٍ  ؛تخص  المحبكب حاكرةه مي  -وً لً بؿ عاذً  -حوً اصً كنى  اشًؽ الجاريةً عى  ابف الر 
كلـ يميمو ه العاذؿ الستغرؽ في الحيسف لك رآ ،د كحيد، كىك ال يدرم أٌف حسنيا متفر  دىٍع عنؾى حٌبيا

ًؿ مف باًب الت كًريىًة. .بؿ الستزاد مف الحيسف أكثرى فأكثرى ، أبدنا  كقد ذىكر اسـى )كىحيد( في بيًتًو األك 

ٍعؿ نى      ا في جى كمي  أيضن د رسـ لنا صكرةن كق ،اضيةن ا مى يامن سً  وً بيبتً حى  عيكفً  ظراتً كييبالغ ابف الر 
، ككيؿ  ذلؾ حاًصؿه مف ا ييعانيو مف كجع الن زع كأىلمو، كميـ مف قمبوً يينزع الس   ، حيفى ةن جميم ةن ي  ًحس

    :فنراه يقكؿي  .عمى القمبً  العيفً  جنايةً 
 البسيط                                                                                  

 وُ ـموِقعُ  القمبَ  َيروعُ  ينَ حِ  بِ مْ القَ  يفِ            وـــــوِقعِ مَ كَ  َمْصروٌف، وَ ىْ وَ  يا،فِ َلَطرْ    

 وُ ـــــــــــــَتْنزِعُ  الس يمِ ـــكَ  وُ كن  ولَ  ي،ـــــــن  عَ            وُ ــِرفُ َتصْ  مِ كالس يْ  ل ِف،رْ بالط   َتُصد     

 ُٗعوُ وجِ ـــمُ  س  المَ  مِ ـــــــــــــــــألي ل  كُ وَ  وِ يفِ            وِ ـــعِ قِ وْ مَ كَ  يمبِ قَ  نْ مِ  يمَ الس   اــيَ عُ زْ نَ وَ     

                                                           
 . ِٕٓ ،قراءة نقدية في شعره :ابن الرومي، أبك زيد، سامي يكسؼ ُ
(، مادة )تاج العروس، ع الن ساء، الزبيدمًضم ة: يتب ِ مىؿى  . ضى
 . ْْٗ/ُ ،ديوانو ّ
 . ّْْ/ِ، ديوانو ْ
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 :األذفالقمب ك  -ج

رً بعدى ال معً الس   إف  لحاسةً       ر عف ناظً  ب الحبيبي ، فقد ييغي  يفحب  صيب المي دكرنا كبيرنا مف نى  بىصى
 عنوي  مف اإلنابةً  ال بيد   ، لذلؾى صرى البى  وي فأفقدتٍ  العيكفى  أصابتً  عاىةو ، أك لً جرً ا باليى من ميمزً  حبكبً المى 
إف  . رلاألخٍ  اس  يا الحكى ةه عٌكضتٍ اس  حى  ابتٍ ، إذا غى ينياا بى صمةه فيمى ت  مي  ترابطةه مي  اس  ، فالحكى معً بالس  
ثيقنامةى سي  الحً  مراكزى ال ًبتىكاميؿو  دةن كاحً  ةن نفسي   د استجابةن تكل  فىإن يا ، كمع ذلؾ رتىبطىةه فيما بينيا ارًتباطنا كى

اًصؿو بيفى  نىةن ًبذلؾى  فييا، مقيالت   أعضاءً  حى  متٍ ط  لك عي فىإن وي  كمف ىذا الباًب؛ ،اإلدراكي   المكقؼى  ميكىك 
كاس   فإف   ،اٌس حدل الحك إً  ري تت األيخرل بقي ةى الحى  زـً التٌأثير البل   عطاءً إلً  ةً ي  س  الحً  في األعصابً  آزى

،التي  ةً فسي  الن   لبلستجابةً كتنصاعي  ت مييا المكًقؼي الميغىي بً  ضكً عي ال مؿً عى شيئنا عف  تيعىك ضي  كًبيذا ييحى
ُ. 

 ظري ن  ى لك غيي ب الحت   عً امً الس   كت في ذىفً الص   جعي ، فيبقى رى ظرً الن   دكفى  قد تحكؿي ف  الحيجيبى إ     
 يكفالعي  كثير كاف ما" :؟ قاؿالش عر أجكدي ما  كقيؿى لعمارةى بف عقيؿو  .م ة األنظارً كاف أك عً لبيعد المى 

فٌ ك  .ِ"القمب عمى ستأذفيي  كال مع،الس   وج  مي يى  ال ،المتكف ممسأ مع  القمبً إلى  عناهي مى  سبؽى  ما" وي أحسنى  ا 
  .ّ"عً مٍ إلى الس   لفظوً 

  زؿى كالغى  دحى كالمى  ب  ألٌف الحي ، ذلؾ بو العيف في عبلقتيا بالقمكب ظيتٍ ما حى حظى بً تى  مـٍ أم ا األيذف فك      
ميوً  .األيخرل اس  قبؿ الحك ؼى كغيرىا ميتعم قات تىخيتص  بالعيف صى كالكى  ف  الكىفيؼى يىميؿي في العادًة إً فى  كعى

كًتي   ديًث، كييكًلي الجاًنبى الص  ميا، إًذ الس ٍمعي ييحيي ًفيًو إدراؾى الش   إلى االىتماـً بالحى عكًر مىكانىةن عي
لميرًسؿً الن فًسي  لىدل الن اقًؿ ا

األيذيف كسيمةن لمحب  بدؿ  ؿً عٍ ار بف برد في جى ستحضرني قكؿ بش  كيى  .ْ
  :فيقكؿ ،العيف

 البسيط                                                                           
 ٘حياناأَ  الَعينِ  َقبلَ  َتعَشقُ  نُ َواأُلذْ        اِشَقةٌ عَ  الَحي   ِلَبعضِ  ينِ ذْ أُ  َقومُ  يا

 سىٍمًعوً  عمى ميعتمدنا الميبصركف، ييبدعو لـ بما الغزؿ في أبدعى  قدٍ  وي كلعمٌ ،حاضرةن  ارو ش  بى  فى ذي نجد أي ف     
 فيو يجمسي  سه جمً مى  ارو لبش   كافى " ،ذاؾ كمناسبتو المشيكرً  وً بيتً  حكايةى  األصمعي   أكرد كقدٍ . هي ري صى بى  اغي بن مي 

                                                           
 .  َّ ،عمى الصورة عند أبي العالء المعري أثر كف الّبصر، رسمية ، السقطيينظر:  ُ
 . ُّٖ/ٕ، البصائر والذخائر، التكحيدم ِ
 . ِٕٗ، البديع في نقد الشعر، بف منقذا ّ
4
  . ِّ ،شعر المكفوفين في العصر العباسيدناف عبيد، ينظر: العمي، ع
 . ُٔٔ/ّ ،األغاني، األصفياني ٓ
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 امرأةو  كبلـى  سمع إذٍ  جمسومى  في يكـو  ذات ىك مانى فبيٍ  فيو، وي نى رٍ يحضي  ساءي الن   ككافى  ،(افدى رٍ البى ) ولى  قاؿيي 
 مف تٍ انصرفى  فإذا يا،فٍ فاعرً  ؾى تي فٍ عر   رأةي المى  مًت تكم   إذا: فقاؿى  ،وي بلمى غي  فدعا يا،قى شً فعى  المجمسً  في

 :فييا كقاؿى  ؛بٌّ حً مي  ليا أني ميامً عٍ كأى  ميام  ككى  عيابى فاتٍ  المجمسً 
 البسيط                                                                                

 اـيانَ حْ أَ  نِ ـــالعي قبلَ  قُ ــــتعش نذْ واألُ            قةٌ ــعاش الحي   لبعضِ  نيأذْ  ومُ ــقُ  يا          

 اانَ كَ  امَ  مبَ القَ  وفيتُ  عينِ ـالكَ  نذْ األُ            مـــلي فقمتُ  يذيتَ  رىتَ  ل نْ بمَ  قالوا 

 .ٔا"ــحانيْ ورَ  اـــــًـ حوْ رُ  ياِـ انــيَ قْ بمُ  ىقَ ــــمْ يَ            ةٍ ـــــــــاريجَ بِ  وفٍ غُ شْ مَ لِ  واءٍ دَ  منْ  لْ ـــى    

عمى  الذم يقتصري  اـ  العى  ؽً شٍ العً  كظيفةى  فى ذي عطي األي ، كيي بالس معً  العشؽى  اعري الش   "كىنا يقرفي      
ؤيةً  كفى دي  الص كتً  ـ  يقد ـ تبريرن الر  ىنا  فيك يستعيري  ،العيفً  قبؿى  التي تعشؽي ا في األيذف ا كاضحن . ث
 في الش اعري  يصيرى  أفٍ  ؿً ، كألجٍ رً اعً الش   عاناةى مي يا عى سى مى نٍ ، كيى بدئٌيامى  ئي يا القارً بً  يقبؿي  اجتماعٌيةن  مألكفةن 

ـى  الةن صادقةن حى  ىذا البيتً   فً ىٍ في ذً  وي كلى بي بو قى  ؽي استثناءن يحقٌ  يعطيى لً  (أحياننا)كلو قى  ؽي حً مفإٌنو يي  القارئً  أما
  .ِو"ئً ارً قى 

 مسةن بدكفً خً  إلى القمبً  بلن تسم  ؿ مي دخي الذم يى  ،عشكؽً المى  كتى ي صى حاكً فة التي تي شن  المي  كنرل األذفى      
ماؿى المىحبكبىًة  كتى ىذا الص   ، فكأف  منو كال طمبو  استئذافو   ؼي تكظ  تى ك ، )الغزاؿ الجميؿ(ييحاًكي جى

الميغنيف  صكتى  ابف الٌركمي   ؼي صً يى ف، ناصرً ـ العى مكي مف تً  ةو ي  نائً غً  في تصكير لكحةو  بيعةً الط   ري ناصً عى 
عف عيدم  ، فضبلن الكبيرً  كبيكـ الميرجافً  ،ينئة بعيد الٌنيركزالت   هً رً صٍ في عى  "إذ شاعتٍ  ،في ميرجاف

كقد ، حينئذو  ـ بغدادى كً ؛ حاى اهللً  بف عبدً  بيد اهللً عي  مف أمثاؿً  الةى يا الكي ب . ككاف يينئي الفطر كاألضحى
نيا األمير ا لدي كصفن  في يكـ الميرجافً  ةي ، كتتضٌمف قصيدتو النكني  مف عشر قصائد بي قري بما يى  أهي ىن  

  :قاؿى ًمنيا .ّ"الربيع ةن كخاص  

 الخفيف                                                                             

 يانِ وَ الر   يونِ العُ  يفِ  نَ صْ الغُ  كَ لِ ذَ        يـكِ حْ يَ  اِمعِ سَ المَ  يفِ  وتُ الص   كَ لِ ذَ    

                                                           
 . َِٕ-َِٔ/ْ، ديوانو، كاألبيات لبشار في ُٔٔ/ّ األغاني، يانيفاألص ُ
 . ّٔ ،شعر المكفوفين في العصر العباسيعدناف عبيد، . نقبلن عف: العمي،  ُُّ، نقد الّشعر، ريكاف ِ
 . ٕٔ ،قراءة نقدّية في شعره :ابن الرومي، يكسؼأبك زيد، سامي  ّ
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 زلنــــــــــــــــــــــالغِ  ِبُغن ةِ  ٕشوبٌ مَ  ع       ـــــــــــالس مْ  ىمَ عَ  فاءٍ جَ  البِ  َٔجْيوري     

 يـــــــــــــــــــــــَوَمثانِ  ثــــَمثالِ  وفيو مِ        ــــــــــــــــــعَ النَ  من ِزيرٌ  وفيو َٖبم   وــفي   

 انِ ـــــــــــــــــــــــياألحْ  في دق  ـــيَ  وَتراه       اـــحيًنـــــــ عـــــــمالس   في ل  ــــَيجِ  فتراهُ    

مَ                 رانِ ــــــــــواألسم مرانِ ـــــــاألح اَميَ عْ فِ       ىـــــــــــــــــــاىَ ــــــــضَ وَ  وُ تْ قْ رَ ق  ورَ  ْٗتوُ رخ 

ُٙغم ةٍ  يْ ذِ  يْ نَ يْ عَ لِ  ح      ـيْ الر   يفِ  ٘الن ْييِ  قَ رُ قْ رْ تَ  يكِ حْ يَ  وَ يْ فَ               
 انِ ـــــــــــــــَصْدي 

 ٚذانـــــــــــــــــــاستئ ول آِذنٍ  الــب بِ        ــــــــــــــــــمالقَ  إلى مستمرًّا معَ الس   يِمجُ     

 غيبي عندما يى  ب  طافات الحي مى  ثانيجعؿ األسماع ، يى الحب عف ٖعدمٌ الس   ابف نيباتو كفي حديث     
في  بلن غً كٍ مي  وي عي مٍ سى  يككفي فى  ،اا كأنينن نينن حى  كؽ إليوً الش   يسكقوي  في بمدو  ،اثمة أماموي المى  وً كرتً عف صي  ف أحب  مى 

  :، قاؿى إلى األىكازً  ىا إليوً أنفذى قد ك  ٗ(الممؾ رى خٍ فى )فييا  احن دً امى  كقد قاؿى ، سيافً ا عمى الن  صي  القمب، عى 

 الخفيف                                                         

 راِعيوالمَ  ٓٔياعطانُ أ ميياعَ  مى       ـــــُتح فما الُقموبِ  ب  حَ  يوُتراعِ 

 َٔٔماعِ سْ األ عمى ىــــــُتجم تْ ظم   ينِ        ـعاألَ  عمى نَ اجتميْ  وُ وجُ األ  ذاا  و                

                                                           
ٍيكىرم: ُ (لسان العرب، الصكت العالي، ابف منظكر جى يىرى  . ، مادة )جى
مىطى(نفسومىشيكب: ميختىمىط،  ِ  . ، مادة )خى
: ًحكايىة بىعضي أصكاًت العكًد، ابف عٌبأد ّ ٌـّ (، مادة )المحيط في المغة، بى  . بـٌ
ـى: لٌيف في المىنطؽ، ْ ـى(نفسو رٌخ  . ، مادة )رىخى
5
 الن يي: الغدير، حيث ينخـر الس يؿ في الغدير فيكس ع، الفراىيدم، العيف. مادة )نيى( .
كؼ، ابف سيدىه ٔ م ة: شد ة العىطش كحرارة الجى ( المحكم والمحيط األعظم، غي  .، مادة )غىؿ 
 . ِّْ-ِِْ/ّ، ديوانو ٕ
،  قمقدمة المحقّ  ،ابن ُنباتو ديوان: نظري، ىػَْٓىػ، كتكفي سنة ِّٕد، كلد ببغداد سنة ك نصر عبد العزيز بف عمر بف محمىك أب ٖ
 . َُْ/ٓ، األعالمالزركمي،  ينظر: ،ِِْ-ُِْ/ُِ، تاريخ بغداد، البغدادم كينظر: .ِٓ-ِِ/ُ
  ق ّْٓكلد سنة  ،الصيرفيو ابف يقاؿ ل ،كزير بياء الدكلة بف عضد الدكلة البكييي ،أبك غالب محمد بف عمي بف خمؼ ،ىك فخر الممؾ ٗ

: نظري. ْٗٓ/ِ ،ىامش التحقيق ،ديوان ابن ُنباتو، قَْٕ، قتمو سمطاف الدكلة سنة كنشأ بكاسط، ككاف مف أعظـ كزراء بني بكيو
 . ِّٓ/ْ، النجوم الزاىرة. كينظر: ابف بٍردم،  َُٔ/ٕ، األعالم الزركمي،

(العين، بؿ، الفراىيدممف مبارؾ اإل: ما حكؿ الحكض كالبئر األٍعطافي  َُ  . ، مادة )عىطىفى
 . ُّٓ/ِ، وديوان ُُ
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الش اًعرى الس رم  الر ف اءى  جدي كنى      
مع عف األيدم ي استعارة الس  ، فً اخرن مدكح فى ع المى سمى يجعؿ مف مى  ُ

ا مف القمب إنسانن شاعرنا ا انعن ، صى ارتاحن مي  ا كالضميرى تبسمن مدكح يجعؿ القمب مي المى ر كٍ ، فذً ةً حى تصافً المي 
ةه نفسٌيةه  ممٌيةه عى  خيصي شٍ كالت  يص، خً شالت  فأىٍحسىفى فيو ا من س  بى تى مي   ميمىارسةن  األدبي   العمؿى  جعؿي تى  خالصى

  :وً كلفي قى  ذلؾى  تجم ىكيى ، ِمزٌيةن رى  الالتو دً  لتيكحيى  يااتً في إشعاعى األلفاظ ي تيمٌثمييا سٌية حً  ةن تيٌ حيا

 الوافر                                                                            

َقْتوُ  وَمْدحٍ                 ٖبُ يْ ــَقشِ  دٌ رَ ــــــــــــــــــبُ  وأن  كَ  اءَ جَ فَ           يــــــــــــــــــالِ عَ المَ  كَ لَ  فو 

م بس َمتِ تَ           اـــــــًـ يوم ماعَ األسْ  افحَ صَ  امَ  إذا                موبُ ــــوالق ائرُ ــــــالض 

 ٗيبُ طِ  يوِ فِ  امدِ حَ المَ  يبِ طِ  نومِ           ُحْسنٌ  وِ يْ فِ  عِ نائِ الص   ُحْسنِ  نْ مِ فَ               

 اقين ميم، بمىمديكًحوً  ٓالٌديممي  الٌشاعر ًميياري  يىتىغىن ىالحديث عف األذف كعبلقتيا بالقمب، كفي       
ما ىي ، كًتمكـي المىدائحي إن  بلن في لسانو فصيح القكؿ كالمدح، جاعً ٔ(الن يركز)ناسبة عيد في مي  قىصيدىةن 

    :. فنراه يقكؿمدكحوً مى لً  كىاًرهو ، كثىقيمةه عمى كيؿ  قمبو ؿ  كالكٍقع، خفيفةي الظ  جميمةه في أذيف الس اًمعً 

 الطويل                                                                          

 وُترواىا ِفصاحا سمْعياتُ  القولُ  وــل       ويت سعْ  سانُ الم   ىذا َيُطلْ  امَ يْ مَ فَ            

 ٚويشناىا الكَ شنا عُ من يَ  بِ مْ ى قَ مَ عَ       ائلٌ قَ ثَ  يَ ىْ وِ  اعِ مَ سْ ي األَ فِ  فُ ائِ فَ خَ            

                                                           
1
لدى بالميكصؿ السنة  ف  إ، حٌتى ذكر أحده مف مؤرخيو تاريخ ميبلده، كلـ يىك الس رم  بف أحمد الًكندم، ككينيتيو أبك الحسف، كلقبو الر فاءي، كي

ي ز بدكاف ف. ككاف في صباه يرفك كيطر  ٓ، محّققالمقدمة  ،الر فاء الّسري ديوان ىػ.ِّٔالتي تكفي فييا مشككؾه في صٌحتيا تكفي عاـ 
 ، ثـ  كشى بو الخالدياف حٌتى طردها بالكصؼ كالٌتشبيو، مدح سيؼ الدكلة، متفٌننن اا مطبكعن ، ككاف شاعرن المكصؿ كيقكؿ الشعر حتى حذؽ بو

 . ٖٔ-ٖٓ/ُٓ، الوافي بالوفيات، ظر: الصفدمين  سيؼ الٌدكلة.
 . َِٗ ،األسس الجمالّية في الّنقد العربي، سماعيؿ، عز الديفإنظر: ي ِ
() ، مادةالّصحاح، قىشيب: جديد، الجكىرم ّ  . قىشىبى
 . ْٔ، وديوان ْ
5
ٍيو الكاتب ا كى مذ ، تتما كفاضبلن ا أديبن كاف شاعرن ك لفارسي الديممي  الشاعر المشيكر، كاف مجكسيا فأسمـ، ىك أبك الحسيف ًمٍييار بف مىٍرزى
مقدمة  ،ِمييار الد يممي ديوان .نة ثماف كعشريف كأربعمائة ىجرٌيةخرة س، كتكفي ليمة األحد لخمس خمكف مف جمادل اآلشريؼ الرضيلم

 . ُْْ/ْ، وفيات األعيان ترجمتو: ابف خمكاف، ظرين ،(والجزء األول، ) ،الديوان
 . ِّ/ُ، التحقيق ىامش، ديوان ابن الرومي، الشمسي ة عياد الفيرس كيككف في أكؿ الربيع، كىك أكؿ السنة: مف أركزيالن   ٔ
 . ُٖٔ/ْ ،ديوانو ٕ
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بزأرزم   اعرً لش  ا دنصيبه عن لمحبيبً ك         يداهي  نتوي تجاا م  مً  وً حبكبتً مى  ا إلى قمبً طريقن  العذرى فيجدي  ،الخي
 يمابينى  الحب   ذىابً  مفا خكفن  االعتذارى  ري يؤثً إٍذ  !؟يداهي  قتًرٍفوي لـ تى  عتذر مف جرـو يى  فكيؼى  ،ال تكادي  بؿٍ 

ٌنو يريدي  مف  بً لمتٌقر   سيمةه كى  ناؾى ا ىي كمى ، ضيويرتى  بلن حى الصٌد بً  قابي العً  فميسى ، أاٌل ييفسد الكدٌ  بوً لذنٍ  كا 
                                                  :يقكؿي  .وي كرؤيتي  صكتوً  ماعي إاٌل سى  الحبيبً 

 البسيط                                                                               

 أعتذرُ  كيف لي ِصففَ  اجَتَرمتُ  وما       اـــتِرمً جْ مُ  كانَ  نْ م  مِ  رُ العذْ  نُ سُ حْ يَ  قد 

 رُ ــــــــــــــــــــــُيغَتفَ  عاقبتَ  إذا َشيءٍ  وأي         وِ ـــبِ  قابِ العِ  بلِ قَ  نمِ  بُ نْ الذ   ُيغَفر بل 

 ٔرُ ــــــــــــــــــــــصَ والبَ  معُ إليك الس   ائداهُ وقَ        وِ ــــــــــبِ  عنكِ  مبَ ــــالق أقودُ  شيءٍ  وأي    

ؼ صٍ في كى  ياعض أبياتً الس ابؽ ًذكري بى  ،الش ييرة الط كيمة لى قصيدة ابف الٌركمي  إً  دٍ كلنعي       
 أصكاتً كما رىافىقىوي ًمٍف  يرجاف،مى الفي  ِ(اهللً  دً بٍ د اهلل بف عى يٍ بى عي )يصؼي خطبة الممؾ  نراهي لً   يرجافً المى 
 فترتاحي  ،سماعً إلى األى  كسيقىالمي  يسكؽي  ، كاليكاءي سمعما تى بً  ةه حى ىيناؾى فىرً  كبي ، فالقمكسيقى كالغناءً المي 

ٍسًف مىمديكًحوً  ى عفكن  قٍد ، ك المعازؼ بصكت تفرحي ك  القمكبي  نتيجتىيا ، ًكنىايىةن عف (البناف ثر  ) ػب حي
، ـً ٍفدى ميبىط ننا، الكىرى مً  مدائحي أم ا  ألف  ابف الركمٌي يىطمبي الر  ي الغكانً  ترل مف أفكاهً ميو تى عى  نياؿي تى ًؾ فالمى

 : فيينًشدينا، الجميبلتً 
 الخفيف                                                                        

 انِ طَ أوْ  في ن  يُ لَ  يوًداعُ  نَ           رْ ــــــــــَيْذك اكذَ  إذ موبَ القُ  فكأن  

 انِ ــــــنالبَ  َثر   وِ ميْ عَ  ٗحي  ريَ أَ          ِٖخرقٍ  ْذنِ أُ  يفِ  اعَ مَ الس   نَ ثْ فَ نَ فَ 

 ٘انِ ـــــــــِمفت ادةٍ غَ  داءَ يْ غَ  ل  كُ            يوِ فِ  حِ ــــــــــــــــــــــــدائبالمَ  ن تووَتغ                

                                                           
 . ديوان الخبزأرزي، لـ أجد الشعر في شعريةالموسوعة ال ُ
ي . كلتيت إليو رياسة أسرتو، أمير مف األدباء كالشعراء، انكقد يعرؼ بابف طاىر اهلل بف طاىر بف الحسيف الخزاعي، أبك أحمد، ىك عبيد ِ

كتكفي  قِِّكلد سنة  ،لو براعة في اليندسة كالمكسيقى ،فيع المنزلة عند المعتضد العباسيا ر ، كاف مييبن داد كمكلده ككفاتو فيياشرطة بغ
 . ُٓٗ/ْ، األعالمينظر: الزركمي،  . ُّ/ُ ،ىامش الّتحقيق ،ابن الرومي ديوانىػ، ََّسنة 

3
ر ؽ في الس خاء، يت ًسعي فيوًخٍرؽ  . مادة )خرؽ( .أساس البالغةرم، ، الٌزمخش: يىتىخى
: إذا كاف سىًخي   ْ (. تاج العروس، ا، الزبيدمأريحي  كىحى  . مادة )رى
 . ِِْ/ّ، ديوانو ٓ
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، البفأخرل  قصيدةن  طالعنا كلك        البيتيفً نىطىٍرنىا ك  ،األخبلؽً  كاـرمى  عمى ييافً  يىحض   الٌركمي 
ؿ كمي   ابف الكجدنى  القصيدةً  مف كالثاني األك   مدحيى  فيك ،فعؿى  كقد عطي ةن، أك ًرٍفدنا نؿيى  لـٍ  إذا يجكيى  الر 

 يشؾ   ال مدحه  األمرً  فظاىري  دح،المى  في ثموي مً  منطؽى  ال الذم نطقيمى  ىذا يقكؿى لً ، ناؾىي  وي نطقى مى  يرسـي فى 
 .سماًعوً  حيفى  ميرادهي  كيفيـ يعي القمبي إذ  ،قىٍدحه  كبىاًطنيوي  ،الٌسامعي  بو

 إذا، يعانً المى  مف كجييفً  وي قصيدتى  في ضم  يي  فكافى  ،الممدكحيفى  ططً خً  لىإ الركمي   ابف فى طً فى  كقد"    
 كثرى أ في بذلؾى  حصر   كقد ،لمممدكحً  جاءن ىً  حمؿي تى  كانتٍ  وي قصيدتى  ف  أب حى صر   ثبٍ يي  لـ فٍ ا  ك  سكتى  ثيبى أي 
 :. فيقكؿُ"عرهً شً  في عو كضً مى  فٍ م

 الطويل                                                                             

 اــكفالِ تِ احْ كَ  قٍ نطِ مَ  وذُ  حتفلْ يَ  ولمْ          ـاــامتًــــــــــصَ  ودِ والجُ  بالَفيم فتمدُحوُ           

نْ          وُ ـــــــــــديحَ مَ  وبَ ــمالقُ  أْسَمْعتَ  كَ نالِ ىُ             اـــــكنالِ ىُ  أْذًنا ُتْسِمْعوُ  لم أنتَ  وا 

 ٕاــساِلك فيين   القولُ  ليَس  الكَ سَ مَ          الًكاسَ  معُ الس   ل مبُ القَ  عيويَ ًحا ديْ مَ           

 :لقمب كاألنؼا -د

هي كنجدي  ،ّ(بف القاضي سحاؽإبف  عيؿى سماإبف  الحسفى  ،ميٍّ عى  أبا) يمدحي  كمي  الر   ابفى  كنجدي        
 يقكؿى  أفٍ  يريد ككأٌنو ،سؾي المً  يافكأن   أنفوً  في يبوي عى  يشـ إذ ،ـ  الش   ةحاس  بً  لؾذى  مىعى  ايدن ستشٍ مي  وي مدحي يى 
 بي كعي ،قائؽى الحى  فيقمبي  جميبلن  القبيحً  مف يجعؿي  فإٌنوي  لذلؾ ا،نن تى نى  كال اثن بٍ خي  كال ةن قيصى نى  لؾى  دٍ أجً  لـ :لوي 
 بعضً  فمً  يدلاستى  قصيدةو  في ،القمكبي  يابً  ترتاحى لً  ائحةى الر   فيبعثي  ،األنكؼً  في ييشـٌ  ؾه سٍ مً  وً مدكحً مى 

  :، يقكؿ فيياابخكرن  ييافً  وإخكانً 
 المنسرح                                                                     

 اــــــــــُرِشف نشرهُ  ُشم   إذا كسْ مِ         ــــال َٗذَفرُ  وُ أن  كَ  بٌ يْ عَ  وذاكَ                   

                                                           
.   ٕمجمة جامعة بابؿ لمعمـك اإلنسانية، ص مقالة، ،الحركة النقدية حول شعري البحتري وابن الرومي، ماجد عبد الحميد الكعبي، ُ

 .  ٕٖٗ=http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?tالشبكة العنكبكتي ة،
 . ِْ/ّ، ديوانو ِ
كانتيى إليو  ،مى مذىب مالؾ عا فاضبلن سماعيؿ فقيين إ كاف .سماعيؿ بف حماد بف زيد بف درىـإسماعيؿ بف إسماعيؿ بف إىك ابف  ّ

 . ِِٖ/ٔ، الفيرست لنديـ،ابف ا :ظرين .ُُٔ/ُ ،ابن الرومي، ىامش الّتحقيق ديوان. قِِٖ. مات سنة القضاء
 . ، مادة )ذىفىر(لسان العرب، ح مف طيب أك نتف، ابف منظكرذىٌفر: شٌدة ذيكاء الري ْ
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 افَ ــصَ وَ  ،شاربٍ لِ  وُ نْ مِ  ابَ طَ  امَ        لْ بَ  كَ ائِ مَ  ثيرُ كَ  روييَ  وليَس  

 ٔاألنفا بعثُ يَ  مبِ والقَ  ينِ العَ  يفِ        مٌ حِ ــــتقْ مُ  بيثَ ـالخَ  الكثيرَ  إن     

      :كاسي نفسويي ، نصكرو مى  إلى غبلموً  ،كـالر   عندى  كىك في سجنوً ، ي  دانً مٍ الحى  أبك ًفراسو  ككتبى      
 كالٌريحي  .ىناؾى  إلى أحبابوً  المشتاؽى  قمبوي  اـً الشٌ  ريحي  جتٍ فقد ىي   .دكفً فن  تي أٍف لكال  صكرو ريح منٍ  دي جً ألي إن  

  خص  ، كال تى كالًخبٌلف كاألحبابي  التي بيا األىؿي  اـً الش   ترابً  عيا رائحةى مى  تحمؿي  ،رقيقةه  باردةه  ةي امي  الش  
، القريبةً  دهً مى ا عف بى كاني  ، البعيدًة مى شاعره الميرىفةً بمى  ي  دانً مٍ  الحى إال   ىينا  ي قمبوً ىا فً رً اعً مشى بً  الذم أحب 

 قاؿ: .ااىى عى ا فكى يى يمى الذم فى 
 السريع                                                                             

 يـــــــــابِ بَ َوَأحْ  فيكَ  يـــــاِئبـَحب              يــب اـــــــــَعمّ  ،َأغَفلُ  ما؛ َليلُ  يا                

 يـــــابِ نَ  َجِعوِ َمضْ  َعمى ،ناءٍ               وَجعٍ مُ  َعنْ  اُس الن   نامَ  ،َليلُ  يا     

 بابِ ــــِبَأسْ  بِ ـالَقمْ  ىــِإل َمت تْ               ةٌ ــــــــَشآِمي   حٌ ـــــــــــــــــــيرِ  َلوُ  َىب تْ                 

 ٕيابِ حَ َأصْ  َبينِ  نِـ م ُتياَفِيمْ              اــــــَلن بٍ ــــــــــــــــيَحبِ  التِ ِرسَ  َأد تْ       

ي فً  كافي حي قٍ كىك األي  -ذريكف(اآل) ىرى زى  ري ذكي يى  رم  الر ف اءى الس   رى اعً الش   رلنى  بيعةً الط   ؼً صٍ كفي كى        
 طةن ختمً مي  ؾً سٍ مف المً  ةي نبعثى المي  ائحةي ، فالر  بيف زىكرهً  سؾي المً  وي مى اكى كشى  ستافى ؤل البي مى  قدٍ ك  -ًب رى العى  غةً لي 

 الٌشاعري  دي عتمً . كيى وي اسيسى كتيي ج أحى  اعرً الش   مبى حيي قى تي فى ، ككفي ما يى  أجمؿً  مفٍ  حةى ائى الر   جعؿي تى  باألقحكافً 
كضً  ىرً الز   لذلؾى  وً في كصفً  خيصى الٌتشٍ   وي جعمي يى  المساءً  كعندى  ،ايارن نى  لمعيكفً  اين ابً شى مي  وي مي جعى يى  ، إذٍ كالر 
 :يقكؿ .ي ثكبو ا فً ارن رى أزٍ 

 الطويل                                                                             
 ُميتاجِ  بَ ـــقم ىي َجت ِمْسكٍ  ٗجُ ــَنواف        وْسَطيا ُزر   قد ٖونَ ـــآَذْري وروضةُ            

                                                           
سقاط أبي ،ديوانو ُ  . ُْٓ -ُْْ/ِاتو قبؿ البيت األخير، مع فركؽ ترتيب األبيات كا 
 . ِٓ/ِ، ديوانو ِ
ٍنكةي  آذريكف: ّ ، ابف سيدىهكىي قميمة شديدة الخيضرة، طيبة الريح، ك  ،الحى مادة ، المحكم والمحيط األعظم، زىرتييا صفراء، كليست بضٍخمةو
ا بخكر مريـ، كىك نكع مف الزىر األصفر أك األحمر الذم يكتنفو الس كاد في كسطو.  حنك()  ديوان الس ري الر فاء،. ىك نبات يقاؿ لو أيضن

 . ُُٕ، ىامش الّتحقيق
(تاج العروس، دمنكاًفج: النافجة، كعاء الًمسؾ، الزبي ْ  . ، مادة )نىفىجى
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 ٕ(ٔديباجِ )أزرارَ  مسِ الش   روبِ غُ  دَ نْ عِ وَ        ًيــــــــــــاروان يارِ ــــــــــبالن   ايونً عُ  تراىا  

 بتً الن   صيب  لوي بذلؾى قىٍد ك  ،الخمرةً ب يبً بالحى  ريؽ ميشب يناًر، كفى مي يٍ النٌ  ؼً في كصٍ  ّالر اضي باهللً  كقاؿ     
، ٍمره ًتوً  بً بطي أحيا القمبى  خى  الش اعري  وأشبى ى ، حت  رً طً العى  بيبً الحى  ائحةً كر  وي ائحتي رى  ، كبدتٍ وي شم   حيفى  راًئحى

ميؿً ا الٌنائـ ؽً اشً العى  وكجفنً  وً بلقً غً في انٍ  وي فى ، ككصى عشكؽً و المى حبيبً  بنكمةً في انفتاحو  النيمكفرى   :فقاؿ .لجى
 الطويل                                                                               

 ٗقِ ـــــــــــــوامِ  َلْيفانَ  َقْمبَ  اــَفَأْحي وَحي ا        وِ ــــــَكِريقِ  ُسالفٍ  ِمنْ  َصْفًوا يَ ـَسقانِ   

 الُمواِفقِ  ِبيبِ الحَ  ِريحَ  ُحوُ ــِريَحْكت         وُ ـــــــــَشَمْمتُ  الُكُؤوسِ  ِمْثلِ  ِ٘بَنْيُموَفر 

 ٙعاِشقِ  َتْسِييدَ  الَجْفنِ  اْنِفتاحِ  َوَبْعدَ        اْنفتاِحوِ  َقْبلَ  الَمْعُشوقِ  َرْقَدةَ  َحَكى  

  :سافكالم   القمبي  -ق

 وً غً تمر   ةى الى حى  ٕالًينبكًعي   ري اعً الش   ؼي صً يى  -جازً المى  مىعى  كؿه مي حٍ مى  كى كىي  –كؽً الذ   ةً اسى حى  كفي        
 ، كقىدٍ رمٍ الجى  وي تى حٍ تى  ، كأف  ؿي تعً شٍ يى  كؽً ف الش  مً  وي مبي ، كقى بيبً الحى  رً جٍ ىى  فٍ مً  دائـ البيكاءً  اءه ك  بى  كى يي ، فى ؽً شٍ العً بً 
 :قاؿ ا.مى ييً مى كً  فٍ مً  اؽى ذى ، فى بلن سى ، كالقيٍربى عى مقمناعى  عدى عؿ البي كأٌنو جى فى ، ةن بلك كحى رارةن مى  ب  الحي  بابً ف أسٍ مً  اؽى ذى 

 اليزج                                                                   
 رِ ـجْ اليَ وَ  د  ـالص   ولِ طُ لِ          ريجْ يَ  ياعُ مْ دَ  فونٌ ـــــجُ  

                                                           
(، مادة )لسان العرب، ابف منظكر :نظري، الكشاية كالجماؿ في األرض يباج:د ُ  . دىبىجى
 . ُُٕ، وديوان ِ
3
د الٌراضي باهلل بف جعفر المقتدر باهلل بف أحمد الميعتضد باهلل بف أبي أحمد المكف ؽ بف جعفر المتكٌكؿ بف محم ،ىك محمد أمير المؤمنيف

د المطمب المعتصـ بف ىاركف الٌرشيد بف محمد الميدم بف عبد اهلل المنصكر بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد اهلل بف عب
مية ك لد ري ، كأمو أـ ك اهلل سنة اثنتيف كعشريف كثبلثمئةاستيخمؼ الٌراضي ب ب بالقاىر،مق  و أبي منصكر المي خمؼ بعد عم  استي  ييكٌنى أبا العٌباس،

كؿ مف سنة ، كتكفي ليمة السبت لست عشرة ليمة خمت مف ربيع األده في رجب سنة سبع كتسعيف كمئتيف. كمكلمـك أدركت خبلفتوتسمى ظى 
 ،تاريخ بغداد، البغدادم .عشرة أشير كعشرة أياـ، ككانت خبلفتو ست سنيف ك في الر صافة، كدفف ليمة األحد تسع كعشريف كثبلثمئة

 . ّ-ُ ،أخبار الراضي باهلل والمتقي هللقسم ، كتاب األوراق لمصكلي،جمتو ، كانظر تر َِٓ/ِ
، ابف سيده ْ  . مؽ(، مادة )كى مظالمحكم والمحيط األع، كاًمؽ: الكماؽ: محٌبة لغير ريبةو
 . ، مادة )نىيمكفر(تاج العروس، تعمؿ في الٌطيب، كشىم و نافع مف األمراض، الزبيدمر: الميسكفى يمي نى  ٓ
 . ُٖٕ، أخبار الراضي باهلل والمتقي هللقسم  ،كتاب األوراق ،الصكلي ٔ
، شاعر كثير الممح كالظرؼخى ًؼ اللى ىك أبك الد   ٕ ، ًمٍسعىري بف مييىٍمًيؿو نؽ التسعيف في اإلطراب كاالغتراب، كرككب األسفار ، خٍزرىًجي  اليىٍنبيكًعي 

. لو رسالة في أخبار رحمتو إلى إيراف  ُْْ-ُّْ/ّ ،يتيمة الدىر، الثعالبي عاب، كاف ينتاب حضرة الصاحب، كيكثر المقاـ عنده .كالص  
 . ُِٔ/ٕ، األعالمق. الزركمي، َّٗالغربية كالشمالية كأرمينية، تكفي نحك 
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 رِ ــمْ جَ  مىعَ  رًامْ جَ  وِ ــــبِ          دَ ــــــــــجْ الوَ  كَ ر  تَ  بٌ ــــــوقم                       
 ٔر  ـمُ  ومن موٍ حُ  نْ مِ  نِ          يـمَ عْ طَ  وىيَ ال تُ قْ ذُ  دْ قَ لَ   

ل رى تى  ؾى إن  " ،تٍ ماتى لىم ا  ،سً بٍ ي الحى فً  كى كىي  وً م  عمى أي  سرةي الحى  وي بتٍ مى غى قىٍد ك  ي  انً دى مٍ الحى  راسو ك فً بي أى ىىذا ك       
 كافً م  خً  ابفى  ف  كً ، كلى وي مى بٍ قى  تٍ اتى د مى ا قى ذن إً  يى يً فى  ،هً رً سٍ ي أى فً  كى ىي ، كى وي أم   يرثً يى  رى اعً مى أف  الش  دؿ  عى تى  مةى قد  المي  أف  
 افى ككى ) :غيرهي  اؿى : قى ق(َُُّ،طبعة مصرُِٖ ،فحةصى  ،ؿً األك   زءً ي الجي فً ):قكؿي يى  ، إذٍ لؾى ير ذى كرد غى يي 
 يايى جٍ كى  متٍ طى إن يا لى  ؿى يٍ قً ، كى وي اتي فى ا كى يى غى مى ا بى م  ا لى يى ينى ( عى ةي ينى خً سى ) وي أم   تٍ معى قى ، كى يالً عى ي المى بً أى  اؿى خى  راسو ك فً بي أى 
 .ِ"(يايني عً  تٍ عى مً قي فى 

ا مى  بلءً لبى ف امً  تٍ اقذى  دٍ ، كقى كـً الر   ندى عً  يره أسً  كى ىي كى  وي تى الى ي حى رثً ا يى دمى نٍ عً  وي م  أي  راسو بك فً أى  فييا ستذكري يى ك      
  ةً كى بلئً المى  رً كٍ ذً بً  كتى المى  رى يستحضً لً  !شىٍيئنا وً تً الى حى ًمٍف  ـي عمى ا ال تى يا أسيرن نٍ عى  ؿى ا أٍف رحى لم  ، ياكتً مى  بؿى قى  تٍ اقذى 

ي ا فقاؿى      :وي سى فٍ نى  ًفييىا معز 
 الوافر                                                                        

زَايَ وا اــــايَ ــالَمنَ  تِ ُذقْ  َوَقدْ                    ٖيرُ َعشِ  َول كِ ـــــــــــَلَدي َوَلدٌ  َول       اـــــــلر 

 ٗورُ ُحضُ  ِبوِ  الَسماءِ  َمالِئَكةُ        َمكانٍ  َعن ِبكِ َقمْ  َحبيبُ  َوغابَ 

 فمً  ذاؽى  كلى  ىت  حى خيضكعنا  (الحيسيف)مىمدكًحًو  سي فٍ نى فيو  ىتأبى ، كفي شعرو نيًسب إلى الحبٌلج     
ا ذىا كتً المى  اًلحيفى ًبالبىبلءً ألف  اهللى قد خص  أكلً  ،ؽى مى ، فىي (الًحماـً  ؤكسى كي ) ممىكتً لً  ارى عى استى ، فى ياءىهي الص 
،  وي سي فٍ نى  ىضى رٍ تى  مففى ، عنى أن و ذاؽى المكتى كتجر عوي مى   ايى عٍ دى  :سً ؤك الكي  مؾى تً  ياقً سى لً  مبوي قى  يقكؿى  كلفٍ المكتى
تمنا وي سىيذكقييا، ألن  نيامً  نيسقً تى  كال   :فيقكؿ .حى

 المتقارب                                                    
 ِبالَبال الَول َأىلَ  َخص   نـَومَ        َحم ال يــــــِلَدم ذيَوال اــــــــــــــَأمَ 

 ٘ل :وِ ـــــــِلساَقي َقمبي َقالَ  َلما       الِحمام ُكؤوَس  فيكَ  ُذقتُ  َلِئن 

                                                           
 . ُْٔ/ّ ،يتيمة الد ىر، الثعالبي ُ
 . ُِٓ/ِ، أبي فراس الحمداني، ىامش التحقيق ديوان ِ
3
 .، مادة )عىشىر(عينالعشير: زكج المرأة، الفراىيدم، 
 . ُِٕ/ِ، ديوانو ْ
جإأشعاره نيسبت ) في باب .َْٖ، شرح الديوان ٓ  بيات لمحبلجأ ٓ. كأكؿ  َُٔ، صة حسيف الحبلج حيف ثار بو الكجد، ق(لى الحبل 

 . كحيذفت ىمزتيما لمضركرة الشعرية ،كالباقي منيا البف غانـ المقدسي. الكال : الكالء، الببل : الببلء
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 عميوً  تٍ حى ت  ، كفى هضاؤي أعٍ  نحتٍ جى فى  وي و حزنى ج لى قد ىي   الحبيبً  حاسفً مى  أم   ابف الركمي   يدًرمليسى ك      
 عي قٍ كى  ـ، أوي كقد ذاقى  يوً فً  يؽي ـ رً ، أى بيبى رل الحى ا يى ندمى عً  ينيوً ي عى فً  ميؿً الجى  جوً الكى  نظري مى  كى أىي  ،وي عى كاجً مى 
 ضكو عي  كؿ  ى بً يرضى لً  ب  ي الحي ا فً نن تفن  مي  موي عى جى  خيري األى  ، كذاؾى وً مبً قى ي فً  الحب   ماعي تً اجٍ  ، أـٍ رىىؼً المي  وً ديثً حى 

إلى  ركرى كالس   يكةى الش   ؿي دخً يي  ،ااحشن ا فى سي   حً زالن ا غى رن صك  ، مي ـً ي الفى فً  يؽى الر   رى كى ذى  ، كقدٍ بيبوً حى  اءً ضى مف أعٍ 
ٌنوي مبً القى   عوي مى  غيبي تى  اعرً عف الش   وً ابً غيى بً ، فى شه احً سيٌّ فى حً  ألٌنوي  ا في القمبً ياجن ىى  اتً مذ  المى  ري أكثى  ، كا 
 :قاؿ .ةي ذ  يكة كالم  الش  

 الطويل                                                                                  
 يــــــــــــــــــــبِ رْ كَ  يـــــــل ىاجَ  أي يا بدارٍ  فمستُ         عٌ ــــأرب منك َخَمتْ  يــــــــمنّ  أربعٍ  يـــــوف

 ؟ٔيمبِ قَ  يفِ  ب  الحُ  أم ،َسمعي في النطقُ  أم       فمي في الريقُ  أم ،عيني في كجيُ وَ  أَ  
ا لمدحً  الم سافى  يجعؿي  حترم  البي كنرل        ال الذم  قمبوً ب ميوً ثني عيي ف ،باهللً  المعتز   الخميفةً  خاًلصن

، كىذا شأف يخص  الجناف  سافً ؿ الم  يٍ مى  ري اعً الش   ذىكىرى ، كقد ال يمدحي ًسكاهي  الذم وً انً سى ، كلً هً غيرً لً  صي خمً يي 
 ميؿي ا يى  كاحدن بل  كي  وي ساني لً  ارى صى فى ، ب  في الحي  مبً القى  مرتبةً بً  الٌمسافى  عؿى جى  ، لكٌنوي اإلنسافً  عىٍطؼى كيسترعي 

 :في قكلو كىذا ىك اإلخبلصي  ،احب  مي  ، كالقمبي ارن اكً شى  سافي ، كيظٌؿ الم  مبي القى  يىميؿي  امى كى 
 الخفيف                                                                        

 يـانِ ِلسَ  حٍ دْ ــِبمَ  َغيِرُكمْ  ىـِإل لَ         امَ  َول ،ِسواُكمْ  يبِ َقمْ  ىَتَول   امَ  

 ٕانيشَ  َتعظيمُ  كَ َعَميْ  ق  َوحَ  تُ         ـُكنْ  ُمذ َوالَمَحب ةُ  كرُ الش   يَ َشأنِ   

نكبرم  ي رثً يى  صيدةو كفي قى       لى إً  ًفييا حف  ، يى حوً مدائً بً  اطمةى فى ا كى مين ص  عى خي يى كى  البيتً  ا آؿى ييى فً  ّالص 
 ضى ال أرٍ التي رًتيا اضً اديًتيا كحى ، بى ياأرضً تغٌزؿ بى ي، فى البيتً  آؿً  عضً بى  بكرً مف قي  وً حكيً ا تى ، لمى ْؼ  لط  ا
 ـى فاستخدى  ياائً شى في أحٍ  ةى األجن   ئي خب  تي  ؿو امً حى  ةو أامر بً  لؤلرضً  كقد رمزى  .ارً يى األطٍ  اءً جبى ف الن  يا مً ثمى مً  محكً تى 
، كىمىا يا في قمبوً حب   ري كبي رىا يقابً ني مى اكً ا كسى ىى كرً كبذً  ا،امرأةن كأرضن  )تحمؿ( ًليىٍجعىمىيا في كىًممةً  كريةى الت  

                                                           
 . ِّْ/ُ، وانديو  ُ
 . ِِْٕ/ْ ،وديوان ِ
3
، نشأ بحمب كقضى أكثر كقتًو فيياىك أحمد ب  فظة الصنكبرم  اكتسبيا مف جد ه، كلف محٌمد بف الحسف بف مرار الٌضبي، ييكن ى أبا بكرو

نكبر ًلًحد ة ذىكاًئًو، كصؼ الط بيعة كمظاىرىاحيثي ليق   نوبري واندي :ينظر .ىػّّْ، كانت كفاتو سنة بى بالص   . ُُ/ُ، ُمحّققال مقّدمة، الص 
، ياقكت الحمكم، ، كىي أرض بادية قريبة مف الريؼ، فييا كاف مقتؿ الحسيف بف عميمف ضاحية الككفة في طريؽ البرية : أرضه الط ؼ ْ

 . ّٔ/ْ ،معجم البمدان
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نيفي يىكبيري   ليككفى  سافً بالم   مبً القى  ب  حي  بطى ، كقد ارتى ميياعى  برياءن يزىك كً خرل كى األي  القمكبى  كييفاخري  ،الجى
ٍصًؼ،كال دحً ؿ  في المى زً أك يى  ري ال يتكب   ، إذٍ صؼى الكى  سفي الذم ييحٍ  وي مانى تيرجي   :فىيقكؿي  كى

 الكامل                                                                         
 ايَ ــــــــــيْ ادِ بَ  ول اىَ رِ اضِ حَ  مثلَ  ل      يامَ ثْ مِ  لُ مِ حْ تَ  َض أرْ  ل يالتِ  مكَ تِ                 

 ٔياــــيتِ  يممكُ  يَس لَ  يانِ سَ لِ  اذَ كَ وَ       ياــب  حُ بِ  موبِ القُ  مىعَ  تيوُ يَ  يمبِ قَ                 

ره مف كٍ حا ذً ، كمى وب  حي  عاؼى قد ف، وً تخٌمى عف حبيبً يلً ، عحمكد الكر اؽ يغايري الكاقمى  الش اعرى كنمحظي      
 بالخديعةً  نفسوً  عميؿً ، كتى فيوً  معً عمى الط  في حب و  اليأسى  ؿى ض  فى ك ، وي نٍ مً  سى ، ألٌنو قد يئً ساًنوً كلً  وً كأذن وً قمب

ٍرسنا في جى ليضٍ  ،(قةو ثً  مىعى  يأن   قةو ثً  عمى فٍ فكي : )يقكؿ يفى حً  فعؿى كىك ميقتنعه بما، ياالتي لـ يرضى 
ـ   ،معامكسيقي ا جميبلن لمس    ب  ف الحي ر عى عب  يي  ساف  ألٌف الم   ،بقمبوً  محب  لً  الٌذاكرى  لسانىوي  اعري يقرف الش  ث

ر  كرهً ف ذً مً  ري اعً اه الش  حى ا مى مى  كى ، كىي راؾو كال إدٍ  يو عٍ بل كى بً  بيبً الحى  ا السـً اكرن ذى  يظؿ  فى  وً طريقتً بً  ا ، ميصى حن
 ليقكؿ: ،عبلًنيةن بذلؾ 

 البسيط                                                                              
 عِ ــــــــــــــالَطمَ  ِمنَ  َمرُجو   َأحمدُ  َوالَيأُس        نَصَرَفتافَ  َس الَنفْ  َعنكَ  ِبالَيأسِ  َحد ثتُ         

 َدعِ ـــــــــِبالخُ  ِمنكَ  سيـــــــــــــَنف ُأَعم لَ  َأل         َقةٍ ـــــــــــــثِ  َعمى يَأنّ  َقةٍ ــــــــــثِ  َعمى َفُكنْ         

 َٕفَدعِ  َأو ِشئتَ  ِإن َفِصلْ  ِلساني َوِمن        يــــــُأذن َوِمن َقمبي ِمن ِذكَركَ  َمَحوتُ         
 بف أبي طالبو  مي  عى  ؤمنيفى المي  أميرً  بى ناقً مى  اييى فً  يصؼي  قصيدةن طكيمةن  قاؿى أم ا الد يممي  فقد      

ا  ميخاطبنا عمي   ، كيقكؿ الش اعري لسانيوي الذم يقذؼي بًو األعداءى ، فًسبلح الش اعًر وً عف حق  فييا كييدافعي 
د  يؼ ى مف الس  ضى ك أمٍ مسافو ىي بأٌني قٍد دافعتي عنؾ بً  ف  لساني كأحى قد كص ؿى المديح إلى قمبؾ يا ، كا 

 قاؿ: .لميرىىفىةً ف الس يكؼ اى مً ضى مٍ ي أى اتً مى مً كى ، فى ير المؤمنيفى أم
 البسيط                                                                             

 ٖعُ ــــتصِ مْ تَ  يومَ  يفيسَ  اتَ فَ  إذ أبطالُ        ـال مُ صِ تَ خْ تَ  يومَ  يبقولِ  كَ فيْ  اىدتُ جَ 
 ٗالش ُرعُ  الذ ب لُ  اــــيديْ تَ يْ تَ  ل مبِ القَ  في      ُرقٍ ـــــــــــطُ  إلى الٌ ـــــــــلوص   سانَ م  ال إن            

                                                           
 . ِْٔ/ِ، وديوان ُ
 . ُُٔ/ُ، يجة الَمجالسب ،ابف عبد الًبر ،ُْٓ، ونديوا ِ
 . ع(صى ، مادة )مى العين، ميماصعة: الميجالدةي بالٌسيًؼ، الفراىيدمال ّ
 . ُْٖ/ِ ،ديوانو ْ
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 :القمب كاليد -ك
ا كٌنيا أصغر حجمن لى آلةه لمعزؼ تيشبيوي العيكدى ، كىي بابً الر   آلةى  يصؼي  ُرطبيالقي  ىذيؿو  كقاؿ ابفي      
ندما تعزؼ ع بابً الر   آلةى  و القرطبي  ، كيشب  ـ أىؿ فارسأنغا دي قم  ا تي نغامن أ جي نتً ، تي ختمؼا مي يى ، كصكتي  منوي 

قىرى في  ،كم ما عزؼ عميو العاًزؼ لةاآل تمؾب نشريي ، فكأف  قمبىوي بالمنشار اعميي ايى أيدم صاحبً  لجماؿو كى
 أهكىي   وأيقظف بابسكىف الر   كقد الجميؿً  دنا داكدى ي  سى  بصكتً  وي يي شب  يي إٍذ  عمي عيذكبةو، يزيده عذكبةن فى  قمًبوً 

 :وي فيصفي  .كيم ما عزؼ الٌربابى العاًزؼي  ا مف الزبكريقرأ سكرن ل

 المنسرح                                                                      

نْ وِ  ِقوِ مْ خَ  عَمى وَ ىْ وَ           صر ِفوِ تَ  في ودَ العُ  خالفُ يُ   راــــغُ صَ  ا 

ن    راحضَ  كّمما الُفْرسِ  مِ كَ حِ  نْ ـم          مٍ ـــــــَنغَ  عَمى َتذيحْ يَ  ماوا 

 شعرا وما بو يـــــــــــقمب نُشرُ يَ           ر ِكوِ ــــــــــمح َيَديْ  في وـكأن  

 ٕوالس َورا ورَ ــــــــــــــالز ب فيو يقرأُ           وُ ــــــــوقظُ يُ  حين داودَ  كأن   

كقٍد ، في مكابدة اليكل وي حالتى  داًع، ييصك ري فيوالك  ا مف مشاىدً مشيدن  يصؼي  ّف  ديؾي الجً كىذا      
 وً يلإيشكك  ـي تي  المي  وي ، كمريضي ياحس  يمسؾ يده كيي  ، فراح الطبيبي وي أصاب قمبى  ما نظيرى لي بيبى ط  ال ـى لزً 

س أٍف لي وي كأخبر طبيبى  ،في يديو كالمحٌبة في قمبو كليست ،كجعي الفي يده  ليسى  ، إذٍ في القمبً  الكجعى 
  لو عند الٌطبيبً  ، فبل عبلجى ى، بؿ مف احتراؽ كبده بيكل الحبيبم  فرة مف الحي كجيو بالص   في تمك  

ن ما   :، فقاؿمٍف ييكاه رؤيةي  الكحيدي  وي بلجي عً كا 

  البسيط                                                                           

 ديــــــــيَ  َفَخل   َقْمبي في الَمَحّبةَ  ِإن         لوُ  فقمتُ  ْيالً ــــــــجَ  َيدي الّطبيبُ  َجس           

                                                           
لد سنة تميمي النسب، قرطبي، يكنى أبا بكر ُ   بف أصبغ كابف أيمف كأحمد بف خالد، ثـ غمب عميو الشعر، كتتممذ عمى قاسـ قَّٓ، كي

التشبييات من أشعار ، الكتاني ابف .قّٖٗث عشرة خمت مف ذم القعدة سنة ، ككانت كفاتو ليمة األربعاء لثبلبصره ؼ  كقد طاؿ عمره، ككي 
 . ّّٖ/ّ ،أىل األندلس

 . َُٖ/ُ ،نفسو ِ
3
 بيب،عبد الس بلـ بف رىغٍ ، الًجف  الًحٍمصي   يؾي دً هو لد سنة م د الكمبي الحمصيٌ بك محأ بافى بف عيبيد الس بلـ بف حى ي سنة ىػ كتكفُٔٔ، كي

، : لميتكك ؿ. يينظرىػ في خبلفة أِّ سمي بديؾ الًجف  ، ّّ/ُْ، األغاني، األصفيانيينظر: ، ِّ-ُٖ ،ُمحق قالمقّدمة ديوان ديك الِجن 
 . ٓ/َْ، األعالم. كينظر: الزركمي،  ْٗ/ّ ،حقيقىامش الت، نياية األرب، النكيرم ألف  عينيو كانتا خضراكيف، ينظر:
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 َكِبِدي في َٕتْمتَاحُ  اليوى نارَ  لكن         يــَبَدن ٔخاَمَرتْ  ِلُحّمى اْصِفراري ليَس          

 ِٖديـــــــــــــَسنَ  يا َتْيواهُ  َمنْ  ِبُرْؤَيةِ  ِإل        وُ ــــــــــــــلَ  َدواءَ  ل َسَقامٌ  ىذا: الــــــــــــفق         
قىعىًت الًعيفي في كأم ا تغيير األلكاًف عندى العى "      ٍفرىةو كغيًرىىا، فتغي ر لكًف الميحًبيفى إذىا كى ياًف مف صي

ـي إل م ؿى سى شى  ىالعىيًف كىىرىبى الد  ـى ال يىأكم  بىبى بىكىًة الد ماًغ، فىقىد عى اٍصًفراًر كىجًو العىاًشًؽ الفىزىعي، فإف  الد 
رىارىةي ثيـ  تىٍخًمدي" مىع الفىزىع، كرب ما نىظىرى المىعشكؽي إلى العىاًشًؽ فىجأةن فيضطىًربي قمبيوي كتىٍشتىًعؿي الحى

ْ. 

ي عمى عم  قد يي  ب  بأٌف الحي  اينير ، لي كيم يا اس  الحكى  زم  أرٍ بز الخي  اعري كفي ىجاءو يجمع فيو الش       
ليسٍت أعمى بفتاة  زكاجً  حالةى  في ييبي  ف؟ األمرً  أعمى في كاقعً ذلؾ الش خصي  فكيؼ لك كاف، خصً الش  
، ال فيفً  ماؿً الجى  مفٍ  ٍممىًسياال ميا ك كٍ شى ال ريًحيا ك يا كال كتً صى  ي شيءو  كؾً الش   سً ممى مى كى فى ا  يى سي ممى مى أٌما ، مى

 :فيقكؿ فييا .ًمٍنو نف ر القمكبى يي  ،وً تً شكنى في خي 
 البسيط                                                                               

 رِ ـصَ البَ وَ  بِ مْ القَ  ىمَ عْ أَ  اَسينِ يَ القِ  ىمَ عَ          اذَ وَ  ،ب  حِ يُ  ىمَ عْ أَ  اذَ وَ  ،ىمَ عْ أَ  ب  الحُ          

 رِ ـــــــــــطِ عَ  ٘شأٍ فْ مَ  أوْ  مٍ اعِ نَ  سٍ مَ مْ مَ  وْ أَ          نٍ سَ حَ  قٍ ـــــــطِ نْ مَ  اذَ  وُقوُ شُ عْ مَ  انَ كَ  وْ لَ          

 رِ ــــــــــــــــــظَ بالن   متذ  يَ  ل ينَ حِ  معٍ سْ مَ  أو         سةٍ ــــــــــــــالممُ  أو بشم   ذ  ــــــــــــميَ  :امنَ قُ          

 َٙقَذرِ  من م  والش   بٍ ــــــــصخ من فظِ والم           َحَسكٍ  نمِ  سِ مْ الم   في وُ وقَ شُ عْ مَ  كن  لَ          

 كؼ   التي أشبيتٍ  وف  كى يصؼي ف، قٌدميا غبلـه التي يي  الخمرى  اسو كى أبك ني  ري ذكي يى ، رً مٍ الخى  كفي بابً      
ـٌ يي عينوً  ظرةً ، كنى وً داللً بً  مكبى القي  ري سحى يى  كى يي ، فى اره كرى احٍ  يوً قمتى ف مي زي   ، قدٍ مدٌلؿو  بي ناعـو ظى   وً ف  ر كى كٍ عاكد ذً ، ث
 مرةى الخى  صؼي يى  كىكى  .كالقمرً  وي ف  ، ككى ايى تً فرى صي  ًفي مسً ، كالش  مرً الخى  نافً دً  فٍ مً  وي مي حمً ا تى كمى  ـً اعً الن   ميؿً الجى 
ي فً  مرةي كالخى  ،كغىنىًجوً ًو تً مى عك ي في ني بً يا كالظ  د مي ، كمقيا أحده سٍ سى مٍ كلـ يى  مفي مييا الز  عى  اؿى التي طى  ةى ز  المي 
 :ليقكؿى  .ٕأك القمرً  سً مٍ الش  بً  بييةه ديو شى يى 

                                                           
امىرىت: خامىرى  ُ الىطىوي، ابف سيدهالشيءي الشيءى: قا خى  . مر(، مادة )خى المحكم والمحيط األعظم، ربو كخى
 . الح(، مادة )لسان العرب، تمتاح: تسطع كتتؤلأل كتتكىج، ابف منظكر ِ
 . َُِ ،ديوانو ّ
4
 . َُٖ، الحبكحالة، عمر، 
 . (أ، مادة )فشالصحاح، مف تفشأ الشيء أم انتشر، الجكىرممفشأ:  ٓ
 . ُٖٔ/ِ، ديوانو ٔ
 . ُِٕ ،، خمريات أبي نواسديوان أبي نواس: رظين ٕ
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 مجزوء الكامل                                                           

 رْ ـالِكبَ  َدىاــَوَأقعَ  َعَنَستْ        ُمز ةً  ُٔكَميتًا شَربْ َوا 

 َورْ ــــــــحَ  ِبُمقَمِتوِ  ، جٍ َغنْ        ناِعمٍ  يٍ َظبْ  َكف   ِمن 

 رْ ــــَنظَ  ِإذا ِمنوُ  َوالط رف       وِ ـل  ِبد الُقموبَ  بيِ َيسْ  

 ٕرْ ـــَقمَ  وُ ــــَوراَحتُ ، َشمٌس        وِ ـــــــــِـــ َكفّ  في َفَكَأن يا                         

بزأرزم الكٌفيفً  عكمةً ني  في كٍصؼً ك        اهي تيى نٍ كمي  اهي صى أقٍ  اعرً الش   ب  حي  يبمغي إٍذ  ،عبيره ًحٌسيٌّ تى  عند الخي
 إلى الحبيبً  حف  ، يى بذاتو نفصؿه ، فكأٌنيا شخصه مي اجسمو قمبن  ضاءً مف أعٍ  ضكو عي  كؿ  لً  جعؿى  فقدٍ 
 ًكتمؾى ، كالٌزىري  الكردي  عميوً  لنبىتى  خرى الص   وي كف   ستٍ مى ك لى ، لى سً ممى المى  ـي اعً بيبو نى فحى  ،إليوً  ظرى ي الن  شتيً كيى 
اًليا ديوً يى  مىممىسً  ٌقةً ف رً عى  نايةه كً  مى    :فيقكؿ .كجى

 البسيط                                                                          
 راـــــــالن ظَ  ييِ تَ شْ تَ  يًناعَ وَ  حن  يَ  ًبامْ قَ         ةٍ ـــــحَ ارِ جَ وَ  يلِ  وٍ ضْ عُ  ل  كُ  يفِ  أن  كَ            

 ٖراخِ ــالص   أنَبتَ  َصخرٍ  ممودَ جُ  اهُ ف  كَ        تْ سَ مَ لَ  لوْ  اتِ ذ  الم   مِ اعِ نَ  إلى وًقاشَ            

 اسي  عر العب  في الش   والُكرهِ  ب  ي الحُ معانِ  :ثالثًا
 في الش عر العب اسي   ب  معاِني الحُ  -ٔ

 :ب  في الحي  ةه مقد  مي  -أ

 دادي : الكً . كالحيبٌ غضً البي  قيضي : نى بٌ "الحي  ،جدي نى  ةً ربي  العى  ـً عاجً في مى  الحيب   ةً ماىي   عريؼً ي تى كفى       
بٌّ  ميحً  يكى فى  وي ؟ كأحب  ارؽ: ما ىذا الًحب  الط  مةى ضٍ بف نً  الدو عف خى  ، كحيكيى رً ، ككذلؾ الًحب  بالكسٍ ةي حب  كالمى 
اء جى  : كقدٍ رم  زىى . قاؿ األى القياسمى ميحبٌّ ع ذا األكثر، كقد قيؿى ىى  ياسً قً  يرً مى غى عى  ،بكبه حٍ مى  كىكى 

 :رةي نتى عى  اؿى ، قى عرً ي الش  ا فً اذ  الميحىب  شى 
ـً  ةً لى زً نٍ مى ي بً ن  مً       رهي يٍ ي غى ن  ظي بل تى ًت فى لٍ زى نى  دٍ قى لى كى   .ْ"الم حىب  الميكرى

                                                           
: لما فييا مف سكادو كحمرة، الزبيدم ُ ()مادة ، تاج العروس، الكيمىيت: الخمري  . كىمىتى
 . ُٖٔ ،وديوان ِ
 . َِٓ-َِْ/ْديوانو،  ّ
( .ِٖٗ/ُ ،لسان العرب، ابف منظكر ْ بىبى  . مادة )حى
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 .ُ، اشتقاقو مف أحب و إذا لًزمو"زكـ، فالحيب  كالمحٌبة"كأما الم      

نىافً  :ؼ الحب  ًبأن وي كيمكف تعري     يًؿ كالعىطًؼ كالحى فيًو  ،تىمىركيزي العكاًطؼ اإلنساني ًة معى الش عكًر بالمى
مى شىاكمتيًف رىئيستيفً  مف اإلخبلًص كالت ضًحيىًة ما فيًو، الةو مف الش عكًر الن فسي  يىنٍ فىيكى عى مازي ًبًو : حى

يكافً  ييقىاًربي ًفييىا اإلنسي  الحيكافى  ، كغىريزىةو ًجسماًني ةو البىًشري عف الحى
ِ. 

 

 :ييفى اسً العب   دى نٍ عً  كالغىزؿً  ب  الحي  فيكـي م -ب

ماؿي  دى ما كيجً يثي حى       ؿً لً  ًنتاجه  الث اني، فى ؿي زى الغى  افى كى  الجى  ةن طى فرً مي  رةن ثٍ كى  رً صٍ ا العى ذى ي ىى فً  ؿي الغزى  رً ثي ككى ، "ؤلك 
ا ارن ىى دً ازٍ  رى ىً زدى يى  يٍ كى لً  توي أعد   نايةه عً  يى ىً ، كى يوً فً  ظـً الن  كا بً عيني  عراءً الش   عى يمً جى  إف   :ييقاؿى  أفٍ  في مكً يي ى لى ت  حى 
 كليدً ى الت  مى عى  رةو دٍ ف قي مً  كهي أكتي ا مى كى  ،ةً ديثى الحى  ةً بى صٍ يـ الخى تً مي  قٍ عى كه بً اغي ، كصى راءً عى الش   فذاذي أى  وي اكلى دى تى  ا  إذٍ اسعن كى 

 .ّ"ةً يدى دً الجى  مةً يً كاألخٍ  رً كاطً ف الخى مً  ثيرو كى  اطً نبى تً كاسٍ  ،ديمةً ي القى عانً في المى 

شيعراءي  أى جى لى  قدٍ ، فى (ذرم  العي  زؿي الغي ) فاؼً العى كى  رً يٍ الط   بً انً ى جى مى عى  اسو ب  ي عى نً بى  دى نٍ عً  ب  الحي  قتًصرً يى  ـٍ لى ك      
 الش عراءي  ارى سى ك  ،اشن احً ا فى يفن كصً تى  دً سى لجى ا يؼً كصً يـ كتى ب  ي حي فً  شً احً الفى  ؿً زى إلى الغى  كفى الميحب   بني العب اسً 

 كفى جي سً نٍ يى  ييفى اسً ب  العى  يكدً ى عي كا حت  م  ظى  عراءي الش  "، ؿً األيكى  صكرً عي في ال ابقيفى الس   جً يٍ ى نى مى عى  يكفى اسً العب  
 .ْ"اـً كالي األي  مى تى عى  اىى عاري أشٍ  ثيرتٍ التي كى  اتً كءى زي جٍ ف المى مً  ـً ظٍ  في الن  إال   ـٍ كىي بقي سى  مفٍ  نكاؿً مى مً عى 

ييسم ى ، ك كالًجماًؿ كالبىياًء كالغىراـً  ا كيصفٍت ًبًو الن ساًء ًمف الحيسفً : ىيكى لىٍفظه ييطمؽي ًلكؿ  مى "الغىزىؿي     
ا  كانبى فكا جى كصى ، فى ييفى سً االعب   ند الش عراءً ٍكًر عً الذ   ظٌّ كافري ا حى ليى  رأةي فكافى ا المى كأم   .ٓ"الغىزىؿي نىسيبنا أىيضن

 قائـه  ؿي ، فاألك  عنكمٌّ كمى  سيٌّ ، حً افً اسي  أسى  بافً انً جى  -اسييفى العب   عراءً ند الش  ما عً كى - رأةً المى  جماؿً كلً  .يامالً جى 
 انبيفً الجى  ذيفً ىى  اكتماؿي  ، ككجبى يايٍ دى لى  كحيةً الر   فاتً عمى الص   قكـي ي يى انً ، كالث  ي  ارجً الخى  رً ظيى عمى المى 

 .ٔاألخبلؽي  وي متي كم  مي  ي  ارجً الخى  كؿي الش   يككفى لً  بو نٍ ى جى ا إلبن نٍ جى 

                                                           
( .ِٔ/ِ، مقاييس الّمغة ،بف فارسا ُ  . مادة )حب 
2
 . ٕ ،الحب، عمر، ينظر: كحالة
 . َّٕ ،العصر العباسي األول، ، شكقيضيؼ ّ
 . ُٓٗ ،موسيقا الشعر، أنيس، إبراىيـ ْ
 . َٔٗ، الكميات، الكفكم ٓ
سكريا، ربيع  ،(َُِعدد ) (،ِٔمجمد )مجمة التراث العربي، ، مظاىر الجمال األنثوي في الشعر العباسي، مبي، أحمد طعمةحينظر:  ٔ

 . ُِّص ،ـََِٔق/ُِْٕي، الثان
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ًؿ ًفي العىصًر العىب اًسي  تىطك ري الغى  -ج  :زى

ظً        ٍكىريهي ، ذىلؾى أف  القمالغىزؿي ًبكٍقرةو ًفي القيمكبً  يى لقٍد حى نبعي اإًلحسىاًس كىجى ؿى قائـه ، كألف  الغزى كبى مى
مىى مىعىاًني الحيب   ًؿ ًفي العىصًر العىب اًسي  قىٍد نىاؿى الًقسٍ ، ًلذعى طى األٍكفىرى لؾى ال بيد  أٍف يىككفى نىصيبي الغىزى

قىٍد بىر  ًعندى الش عىراءً  افيكالغىزىؿً كا الش عراءي ًفي بىاًب الٌتغز ؿً  زى ، كى ـى  ، بىٍؿ كىأىضى ـٍ تتأت   مىفاىي ًلسىاًلًؼ  جديدةن ل
ـٍ ييعفى ًبمكضكعو قديـو كىمىا عيًني ًبالغىزًؿ "كلعٌؿ الش  س اًبقىًة، منيـ في العيصكًر ال الش عراء اعرى العىباسي  لى

باحى مىساءى الًعيدافي كالط نابيري كىالد فكؼي كتىصكيًر  عىاطفًة الحيب  اإلٍنساني ة التي كىانىٍت تىخًفؽي بىأغاًنييا صى
"كالمىعازؼي ًمف كيؿ  شىكؿو ميختمطةن ًبأصكاًت المي   .ُغن ياًت كالميغىنيفى

كافى نىصيبي ، "ًغناءً لم الكاًسعي  نًتشىاري االا ساعدى عمى ظييكًر الغزًؿ ًبيذىا الش كًؿ الكىبيًر كمم         كى
ياًة العىب اًسييفى كىبيرناالًغناًء فً  قٍد انتقىؿى كىأن وي نعىيميييـٍ ًمف دينياىـ، كى ٍد شيغمكا ًبًو أم  شيٍغؿو ، فقي حى الًغناءي ، كى

الكىبيرةي في العىصر العٌباًسي  ، كأيقيمٍت لىوي الد كري ًفي أكاخًر عىٍصًر بىني أيمي ةى ًمف الًحجاًز إلى الًعراًؽ 
مى الميغىن   كنيثرت األمكاؿي  ـي الميكًصمي ، ككىافى أشيرى الميغنيفى ًفي ىىذا العىصًر يفى كالميغن ياتً عى إبراىي

امعو إكابنيو  ، كميخاًرؽ"سحاؽ، كابفي جى
ِ. 

اًجنىًة الغىزؿي المىاًجفي الذم        ـٍ يىظيٍر قىٍببلن ًفي أىم  عىصرو ًبًتمؾى الًحد ًة الفىاًحشىًة المى ا لى كقٍد ظىيىرى كىمى
ٍربن  ارى ضى  في عىٍصرًه العىب اًسي  لدل طىبقةو ًمف طىبقاًت ا ًمف ضيركًب الش عًر ميستىًقبل  تىطك رى حٌتى صى

فىسىدىًة األ ،ةو دىني   الميجتمعً  كاًرم، كى اًرقٍيوً الرتباًطًو بالن ساًء كالجى أف  الميحٌقؽ  ، "كًمفى ٍخبلًؽ ًمف الن اًس كمى
كاًرم كالًقياف ، إٍذ  ىىؤالًء الجى ميقي  انًبًو ًإلى الفىساًد الخي ًئي دىفىعفى الميٍجتمعى العىباًسي  ًفي بىعًض جى ىيف  البل 

اسةً ٍشفى ًفي كيف  يىعً   .ّ"ديكرنا كىبيرةن لمعبًث كالم يك، ككانىٍت بييكًت الن خى

د  مف الفيٍحًش، بىٍؿ تىعٌداه ًليصؿى ًإلى شىكاذ  األيمكًر ًمف        ـٍ يىتكق ٍؼ مىضمكفي الغىزًؿ ًإلى ىىذا الحى كل
ليسى ًمٍف عى  نةن ًبأف  الٌتغز ًؿ ًبالغمماًف ًفي المىجالًس كالمىحاًفًؿ كىعام ة األيمكًر، كى جىبو في ىذا القكًؿ ميكازى

ًف الد نك  األخبلًقي  الس حيؽى طائفةن ًمف الن اًس اٍستحسنىٍت ىىذا  تميك  الميدك  زءنا ًمٍف تيراًثيـ المى ، ًليصيرى جي
مىى أى  ى عى اًىمي ًة اٍسًتٍظياريهي الذم اٍستىعصى مىى شيعرىاًئو ًحفٍ ىًؿ الجى ًتًيـٍ ظنا ًلمركءىتً ، فىرد كهي عى   .يـٍ ككىرامى

                                                           
 . ُٕٔ ،العصر العباسي األول، ضيؼ، شكقي ُ
-ُّٕٗمصر، الة ماجستير، جامعة األزىر، رسُُ ،اتجاه الشعر اإلسالمي في العصر العباسي األول، الجييماف، عبد اهلل بف إبراىيـ ِ

 ـ .ُْٕٗ
 . ُٕٔ ،عباسي األولال عصرال، ضيؼ، شكقي ّ
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ت  الغزؿي الش اذ  ًبالًغممافً  كبىمغى ًمف ًحد ًتو أٍف شاعى "      ًة الر جًؿ دىارى زى ى ىىذا الغى ، فحى ؿي الميزرم ًبكرامى
مى ادي   كثيرو ًمف األىلسنًة الد ًنسًة. عى ًة المى ًة كقد استطاعى ترياثي الغزًؿ القىديـً أٍف يىكبىحى ًجماحى ىىذًه المىكجى

اد ة ًمف بىعض الكيجكهً  ، ككىانكا يىركفى فيًو كىانكا يىستظيركنىوي كيتمكنىوي  المىاجنيفى  ، فإف  ىؤىالًء الش عراءى الحى
عزاىزىىىا ًإكبارى    .ُ"الر جًؿ لممرأًة كاً 

يؼي ًشعرنا لميطيعً كى  يثي يظيًكتابى الد ياراًت لمش ابيشتي اٍقتبىسوي ًمفٍ  ِبف إياسو  يكردي ضى مي ا  ري الفيحشي ، حى جى
ا ًفي األبياتً   :يىذا الفيٍحًش، يىقكؿي ميطيعه لً مىى الد عكىًة ، مىع الت أًكيًد عى كىاًضحن

 الكامل مجزوء                                                               

 َة الد َنانِ ـــــــــــــــَعت قَ َمْع ِعَذاَرَك ِفي الَيَوى          واْشَرْب مُ ـــــــاخْ                  

 انِ ـــــا          َفالَعيُش ِفي َوْصِل الِقيرـ ــــــــَح ُمَجاىِ ــــــَوِصِل الَقِبي                 

 ٖانِ ـــْيوى َفإن  الُعْمَر فَ ــــــــــــتَ     ا      ــــــــَمــــ رَ ــــــــيْ ــن َك غَ ل ُيْمِييَ                  

فيفنا، ظىيرًت العيذٍ ، فىًفي قيبالة الميجكًف غىزىالن د  ييعرىؼي د  بىالض  لىكٌف الض        غىزالن طىاًىرنا عى ، ًلتيكاًزفى ًري ة ي
ياةً  ؿً  شىيئنا ًمف حى لو  .العىصًر العىب اًسي  األك  فقٍد ظىيرى العىب اسي بفي األٍحنًؼ شىاًعرنا غىزالن عىفيفنا ًفي غىزى

فاًحشوً مي  بتًعدنا عىٍف ميجكًف الش عًر كى
ركةي الز ىًد ًلتىنًفيى عىف الميٍجتمًع العىب اًسي  ميعظًمًو ًصبغىةى ْ اءٍت حى ، كجى

ميًقي  التٌ  ًش كاالٍنًحبلًؿ الخي ياًة الن اًس مف ًشعري الز ىًد ًفي ىذا العصرً  كظىيرى  .فح  كافى أكثىرى ًصمىةن ًبحى ، كى
مًر كالميجكًف، فىبل تىرىؼى ًفيوً عًر الفيٍحًش كالشً  يىاةه خى ةه ًلمٌديًف ًباإلٍطبلؽً مي  ، بىٍؿ ًىيى حى ري كيتيبي خىص صى تىزخى ، كى

د ثيفى ًبأٍخباًر الز ىىاًد كىالعيب اًد كالن ساؾ مٍت ًلمفىقىيىاًء كالميحى  . ٓالط بقاًت التي تىرجى

زكمي  -د  :اسً ب  ني العى ي بى فً  ب  الحي  عراءً شي  بر 

 كضكعً مى ( قََْ) جرم  اليً  ابعً الر   القرفً  ت ى ًنيايةً عىاشكا حى  الذيفى  ييفى باسً العى  عراءى ىنا الش   خيص  كأ     
ي بً أى  اؿً حى كى  مغممافً لً  ذً اذ  الش   ب  حي  افى كى  ؿٍ بى ، بسٍ حى فى  الحبيبةً بً  زؿً غى مى الب  عى الحي  ٍر قتصً يى  ، كلـٍ حثً البى 

                                                           
 . ُٕٕ ،األول عباسيال عصرال، ضيؼ، شكقي ُ
اًف، كلو ُّٗ/ُّ، األغاني، األصفياني .ي الد يؿ بف عبد مناة بف ًكنانة، مف بنىك مطيع بف غياث الًكناني ِ معاء الميج  ، كىك أحد الخي

 . ٓٗ، طبقات الش عراء، : ابف المعتزنظر. يىػُٗٗنكادر كثيرةه، تكفي سنة 
 . ُٕٗ، األول العباسيالعصر ضيؼ في كتابو ، أكردىا شكقي ِٕٓ-ِٔٓ، الّديارات، الشابيشتي ّ
 . ُٖٕ ،العصر العباسي األول، شكقي ،ضيؼ: ينظر ْ
 . َُٖ ،نفسو :ينظر ٓ
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 ب  كحي  ،كالبناتً  نيفى البى  ب  ، كحي دحً ف المى مً  ـليي  ريى ا ظى مى كى  كالقادةً  كالكزراءً  مكؾً المي  ب  ، كحي ـى اجً شى ككى  كاسو ني 
 .الز اًىدً  أبي العىتىاًىيةً ك  جً بل  الحى  ؼً تصك  المي  حاؿً كى  اهللً ، كحب  نكبرم  الص   ندى ما عً كى  الكطفً 

 يكى ، فى صرً ا العى يذى بً  ُاألحنؼً بف  اسً العب   سـي ا رفى اقتى  ،اسي  العب   رً صٍ ي العى فً  ب  ا ذيكر الحي ا مى ذى ا ً ك      
 كلوي ، ةاسي  العب   كلةً الد   عراءً ف شي ، مً اطبكعن ا مى ريفن  ظى الن ا غزً اعرن شى  اسي العب   ككافى " ،بوً أدى  سكؿي ، كرى وً ب  حي  ائدي رى 

 كال ديحو إلى مى  ؿى الغزى  كزي تجايى  كفٍ يى  كلـٍ  ،طؼه كلي  ذكبةه عي  معانيوً ، كلً نؽه ركٍ  رهً عٍ شً  اجةً ديبى كلً  ،فه سى حى  مذىبه 
  افيفن ا عى عرن يا شً بً  ؿى غز  كتى  (،ٍكزفى )يا مي اسٍ  امرأةن  شؽى عى ، كقٍد ِ"قااسً فى  فٍ كي  كلـ يى الن زً ....... ككاف غى  ىجاءو 
 .وي شى احً ال فى  عرً الش   فيؼى عى  افى كى  فقدٍ 

ـي  افى كى ، "حبكبًتوً مى بً  موي اسٍ  طى ارتبى شاعرنا آخرى  دي جً نى كى       ًس ب  العى  بفي  إبراىي  بعضً لً  يةن ارً يكل جى يى  ّا
ألرى  فٍ مى  ر  سي بً  ييفى نً غى المي 

"ايى بً  رى ، كشييً ره امً يا سى لى  قاؿي يي  ْ
ٓ. 

 سمـً مي : كى الحيب   فيكـً مى بً  تٍ بطى ، ارتى ـٍ ىي اؤي مى الًمعةه أسٍ  ف الش عراءً ائفةه مً صًر العب اسي  طى برزي في العى تى كى      
 ي  شقً مى الد   أكاءً كالكى  ،ـى شاجً ككى  حترم  كالبي  ،اـو م  تى  ًبي، كأي  قٌ الر   بيعةى رى ، كى يكانً الغى  صريعً بً  ييرً الش   ليدً بف الكى ا

 يًرًىـ. كغى 

 :الحب   -ٔ
 :الش قاءي بالحب   -أ

  نيفي حى  هي اكدى عى  وذاباتً ف عى مً  بلصى كالخى  ،كلف اليى مً  كاؾى تً االفٍ بف األحنؼي  اسي العب   ا أرادى مى كم         
ـي في أمًرهً ا شخصن  وً مبً قى ٍف مً  عؿى جى  كقدٍ ، عٍيدناأقكل  ب  الحي   ا لو كؿ  فاتحن  ليككفى  ،اء، كييسي رهي أٌنى شى يتحك 
  األسمكبً  لطيفةي  ب  الحي  بابً  كاستعارةي ، اضحه كى  فه بي   ًجرارً في االن جازي ، فالمى ب  مف أبكاب الحي  نغمؽو مي 

 ةي كلى القى  رً اعً الش   حالةً لً  صدؽي ، كتى ستطيعي يى  ، لكٌنو اليحب   موي عى ما جى لى  وً مبً قى  ىا عممطانن سي  رً اعً لمش   أف   فمكٍ 
 خ القمبً مٍ سى  وً فً كصٍ كى  الحب   رً كٍ في ذً  عراءً الش   بعضً  عادةً  ، كمفٍ (كالعقؿ يرفضي القمب يريد ) ريفةي الط  

                                                           
نىفي، كاف ظريفن  ُ سنة ثبلث كتسعيف كمئة عمى األصح  ، كتكفيكلو مع الٌرشيد أخبار ،ا الغزؿ حمك الٌنادرةا، ميجيدن ا كي سن ىك الشاعر الحى

 . ّْٔ/ُٔ ،الوافي بالوفيات، خاؿ إبراىيـ بف العب اس الصكلي، الصفدم ، كىككقيؿ سنة اثنتيف
 . ِّٓ/ٖ، األغاني، األصفياني ِ
ا مف أشعر سحاؽ كأصميوي مف خراساف، كاف كاتبن إٌنى أبا ، مكلى يزيد بف الميٌمب ، يككؿاىيـ بف العب اس بف محمد بف صي إبر  ،ىك الصكلي ّ

 . ُّ/ٕ، تاريخ بغدادالبغدادم،  .كمات سنة ثبلث كأربعيف كمئتيف ،، كلو ديكاف شعر مشيكرـ قكالن ا، كأسيرىاب، كأرٌقيـ لسانن ت  الكي 
 ،ديوان ابن الرومي. ُِٓ/ّ، معجم البمدانالحمكم، ياقكت،  ظر:ين، ستحدثيا المعتصـ الخميفة العباسيىي مدينة سامراء التي ا ْ

 . ٖٔ/ُ ،ىامش التحقيق
 . َْ/َُ، األغانياألصفياني،  ٓ
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 ألٌف القمبى  ،اميستىًمر   قاءي يظؿ  الش  ، فى ى الحبيبً مى ، ال عى مبً ى القى مى ا عى كاقعن  الم كـي  ، ليككفى كالٌنفسً  قؿً ف العى عى 
 :، فيقكؿي قاءً مش  ل الميكدمى  الحب   بيوي احً صى  هى رً كى لى  وي بى احً صى  اعى طى أ لكٍ 

 الطويل                                                                            
 اشَتد  اوَ  زدادَ َوا الَقمبُ  َحن   الَقمبِ  َعنِ        ىَوِانَجمَ  بانَ  َقد الُحب   ِإن   ُقمتُ  ِإذا          

 اُمنَسد   الُحب   ِمنَ  باًبا لي حُ ـــــــــَوَيفتَ        ُجر نيــــــــــيَ  َيزالُ  ل مـــــِإَليكُ  يــــَفَقمب          

 ٔاَجد   ُكمـبِ  َأشَقى َفيوَ  يــَعصان َوَلِكن       الُكمُ ـــــــقَ  لي طاِئًعا َقمبي كانَ  َوَلو          

:  -ب  الًعتابي في الحيب 

ـي بف الكليدً  بي خاطً يي        ميسم
 ، فيقكؿي سًتحبابي الط مىبي كاال اكباًطنيي ابي تى ا العً ىى ري اىً ظى  ةو جى يٍ مى بً  توي حبكبى مى  ِ

 ففه ي جً لً  ضي غمً ا ال يى اىرن سى  يؿى ي الم  قض  ، أي اتناسين ا كال مي ين اسً نى  تي سٍ ، فمى يوً ناسً أك تى  ب  ف الحي ي عى مً اغفى  :يالى 
ا رً يى الس  كقٍد جعؿى مف  .ؾً ب  مف حي  كيؿه طى  يؿً الم   كقتي ف، مبً ي القى فً  سى ساكً الكى  ط  ، كحى كـى الن   رؽى سى  ًلص 

    ى: نى عٍ ا المى ذى ي ىى فً  ، فقاؿى ب  الحي  دً أمى  طكؿً بً  فى قيكرً  ما إذا ذكري يي ال  وي كن  ، لى لىوي  اليـ   ؿي مً حٍ يى 
 البسيط                                                                             

  ٖالَبمبَ  بَ الَقمْ  ىذَ َوَأحْ  قادَ الر   الَ غَ         َيرٍ ـسَ  يفِ  كِ ِمنْ  ِإّني الُحب   َعنِ  يامِ نَ             

نْ  يمِ َليْ  ِمن َأطَولُ  َىواكِ         ر َقنيأَ  راكِ ـــــــــــــــــــــِذكْ  ِبوِ  َليلٌ  الَ طَ  امَ               ٗاَل طَ  َواِ 
 

: -ج  المكتي في سبيؿ الحيب 

ـى  فمك أٌف الٌشاعرى  العب اس بف األٍحنىًؼ،عند  ب  الحي  في سبيؿً  مف المكتً  أشرؼي  ؾى لىنا سى ليٍ         كت
ه اءى إذا جى  وً كانً ف مى مً  ييخمعي  ا كيكادي حن رى فى  يطيري  وي ، لكن  معنىن لمحب   يعمـ قمبوي  كلـٍ  اتى و لمى ب  في قمبً الحي 
شىاشة(استخدـى لقمًبًو لفظةى  كقىد .ىضى قى كانٍ  ـ  بذلؾى اليى  اؿى زى فى ، ايى بلمى سى  كأبمغوي  مىٍف أىحىب   سكؿي رى  كىي ، )حي

                                                           
 . ُٗ ،ديوانو ُ
2
رارة الخىزرجي، شاعره ييعرؼي ًبصريع الغكاني، كىك ككفيٌّ نزؿ بغداد، ككاف  ىك مسمـ بف الكليد، أبك الكليد األنصارم، مكلى أسعد بف زي

ا ميحسننا ميجيدنا، مفك ىنا بميغنا. مدح ىاركف الر شيد كالبرامكة، كالر شيد سىم اهي صريع الغكاني. البغ . أم ا ُُٔ/ُٓ، تاريخ بغداددادم، مىد احن
شرح ديوان صريع ق . ينظر ترجمتو: َِٖق تقريبنا، ككانت كفاتو سنة َُْمكلده فسكت المؤرخكف عنو، كقد رأل الباحثكف أٌنو كلد سنة 

 . ُْ-ٗ/ُ ،، مقدمة المحقق(مسمم بن الوليد) الغواني
3
 . )بمىؿ( ، مادةعروستاج الاؿ: اليـ  كالكساكس في الصدر، الزبيدم، مبى البى 
 . ِٖٕ/ّ، ديوانالشرح  ْ
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 كعي الر   وي نٍ عى  فمم ا ذىبى  .اف كشيكنا ًمٍنوي كتى كى أف  المى ب الميتأم ؿً  امعً لمس   رى ك  ، لييصوي كنبضي  كحي القمبً ري 
 :فقاؿ ،جاءٍتوي البيشرل مف الحبيبة

 الطويل                                                                              

 ب  ـــــــــــالحُ  َسَببُ  دىالر   َأسبابِ  َفَأكَرمُ           دىالر   ِمنَ  ُبد   ِلمَمرءِ  َيُكن َلم ِإذا

 يـــــــــــــــــَقمب مُ ــــــــــِبُحب كُ  َيعَممْ  َوَلم ت  َلمِ           وُ ـــــَقمبَ  الُحب   كاَتمَ  ًقاَخمْ  َأن   َولو           

 ٕبِ الَكرْ  َغمَرةُ  َجَمتْ نْ َوا َٔقمبي ُحشاَشةُ           َتماَسَكتْ  الَسالمَ  تُقريكَ  قيلَ  ِإذا 

 :إرضاء الحبيب غايةه ال تيٍدرىؾ -د

ـي  الش اذٌ  دم الٌشاعري يىف       كىشىاًج
  ؼي تكٌبر كال يأنى الذم ال يى  عي تكاضً المي  فيك ،وشيءو يطمبي  أم  غيبلمىو بً  ّ

 أرادى ك  يءو إالٌ شى يرضى بً  ال يمبث أفٍ  ، لكٌنوي لقبيمو صه خمً ، ألٌنو مي لو في الحب   صى أف ييخمً ش اعر فحؽٌّ لم
ـي  ، فميسى توً ي  زاجً قم ب مً ف تى عى  نايةه كً  ًتمؾى ، ك غيرهي  ـي ال يى  اعري ، ككذا الش  ما يريدي  يعم ككاف " .ريدما يي ا أيضن  عم

 ، شأفى عرها في شً كاضحن  سي  نٍ الجً  ذكذهي شي  ، فظيرى مماف بالت ساكمـ عشقو بيف الجكارم كالغً شاجـ يقس  كى 
: .ْ"باسي  العى  جتمعً في المي  يفى اسي  كى الن    قاؿى

 الخفيف                                                                        

 ِرَضاهُ  َشْيءٍ  َأي   ِفي َوَدَللً         ًياـِتيْ  َيْعَممُ  َلْيَس  َمنْ  َأْفِدي َأَنا 

 َداهُ ــــــفِ  ُجِعْمتُ  َعْنوُ  َيَتَسم ى         يـَقْمبِ  الُحب   َيْتُركُ  َلْيَس  َغاِئبٌ  

 َواهُ ـــــــــــــــــسِ  َأرَادَ  َوآَثْرُتوُ  َذا          ــــىَ  ِفي ِرَضاِئيَ  ِلي َقالَ  ُكم َما 

 ٘وىُ  َما َنْعَممُ  َفَمْيَس  َعن ا َغابَ         َشْيًئا َنْطُمبُ  وَ ـــَوىْ  الد ْىرَ  َفَأَنا   

                                                           
 . ، مادة )حٌش(المحكم والمحيط األعظم، حيشاشة القمب: ركح القمب كرىمؽ حياة النفس، ابف سيده ُ
 . ّٔ، وديوان ِ
3
سيؼ  مداف، كالدً مف شعراء أبي الًييجاء بف حى ، ككاف ىك محمكد بف الحيسيف، الكاتب المعركؼ بكىشىاًجـ، مف أىؿ فمسطيف في الر ممة

 . ُُْ-َُْ/ِٓ، الوافي بالوفيات، ظر: الصفدمين، ي حدكد ثبلثمئىةو كخمسيف لميجرةً ، مات فالد كلة
 . ُٗٗ ،ارسينثار الدّ آثاره و آفي  :بو الفتح كشاجم البغداديأ، ممحس، ثريا عبد الفتاح ْ
 . ُّْ-ُِْ و،ديوان ٓ
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 :تيًحس  ببعضياقيمكبي الميحبي فى  -ق

 فدخؿى  رضى مى  وي أن   اسو كى ني  يأبً  فعى  يى كحي  امى  لؾى ذى  فمف، وً حبكبً مى  بمرضً  حب  يمرض المي  ما اككثيرن "      
 مف: مناقي فى  ،ـئتي جً  أيفى  مفٍ : كقاؿ عناط مى فانبسى  اؿقى ، ةن ف  خً  بو فكجدكا ،كنوعكدي يى  أصحابو بعضي  عميو
 لقدٍ  كاهللً : فقاؿ ،اآلفى  يتً كفً عي  كقدٍ ، ـعى نى  :انى مٍ قي  ،ميمةن عى  كانت أك: فقاؿ ،ياطفالن   اريةً جى  ُنافً عى  عند

 كلقدٍ  ،أحب   فٍ مى  بعضى  التنى  ةعم  لً  ذلؾ أف   تي مٍ كىٌ ي تى أن   غيرى  ،سببنا ليا أعرؼ كلـ ىذه تيم  عً  أنكرتي 
 :فييىافقاؿ  .ِ"بميقى  يانٍ مً  اهعافى  اهلل يككف أف معناطى  ففرحتي  ،راحةن  ىذا كمييى  في كجدت

 البسيط                                                                           

 اـــــــاكَ ذَ  َوفي َىذا َوفي َوذاكَ  َىذا     في َوَنفُسكَ  َنفسي ت َفَقتا ِإذا اَأم  

 اكاَسم   الَعرشِ  ذو ِلما ِخالًفا َتُكن      َول ِفداكَ  يـــــَنفس َرحَمةً  َلنا َفُكن

 ٖاــــــــــراكَ كْ َوذِ  َقمبي في ُحب كَ  َصنيعَ       وُ ــــــــــــَسَتعَممُ  َأو َيقيًنا َعِممتَ  َفَقدْ  

 تكاردً ًفي  ا،يحب   مةً كمشاكى  ايى مرضً بً  رضى ، فقد مى وً مبً قى بً  ؽً رف  الت   إلى وي تى بيبحى  كاسو أبك ني  يدعك       
بيبً  عذابي ف ،ةً األحب   بيفى  خكاطرو  ةه  ،ـه قى سى  الحى مىـه، كًشفىاؤهي رىاحى سى  اكنن سى  فسً من  ل فسً الن   مف عؿى جى  اهللى أٌلف   كى
ـى عى كقد  ـي فيما بعد  الحبيبي  م ، كقٍد مًرضى بمرًضًو كشيفي وحب  يي  اعرى الش   بأف   فيو شؾ   ال اعممن أك سيعم

 بشفاًئًو. 

: -ك  الد عاءي عمى الن فًس في سبيؿ دكاـ الحب 

 ب  مف الحي  الفرجى  ليأخذى  هي يدى  د  يمي ، الن تسك  مي  يصيرى لً ، يؽً كالض   ربةً بالكي  وً عمى نفسً  كاسو أبك ني  كدعي يى       
ؿي مىاالن  ب ا، كليسى يىتىسىك   رعسً ا لممي فرجن  ؿً سك  مف الت   ذ جعؿى إ، ميؿه جى  يٌّ بلغً كىذا معنى بً ، بؿ يىتىسىك ؿي حي

ؿ   ًلذىًلؾى ، حب  ف أى سمك عم  يى  كليسى  !ىذا الفرجي  ، فبل كافى وً حب  لً  فرجه  كى الذم ىي  وً لً سك  بتى  وي كقرنى   ب  الحي  حى
 ب  لمحي  مدكدةن مى  ائمةً الس   دً اليى  في جعؿً  االستعارةى  اعري الش   كييظيري  .يخرجى  لفٍ كى  خرجٍ يى  كلـٍ  مبوً ا في قى قيمن مي 

 :تو قائبلن لفيصؼ حا .مماؿً مىمدكةن لً  تٍ كليسى 
                                                           

ب اىا، كانشأت كتأد بىتٍ  ناف مكٌلدة مف مكلىد ات اليمامة، كبياكانت ع ُ ميمةى الكٍجوً  ،شتىراىا الن اًطًفي  كرى دب شىًكمةن مميحة األ ،ككىانىٍت صفراء جى
 . ٖٕ/ٓ، نياية األَرب، كنىيا فىتىنتصؼي ًمنييـ. النكيرم، ككافى فيحكؿي الش عراًء ييساًجمكنىيا كييعاًرضكالش عًر، سريعةى البدييىةً 

 . ُٕ ،ديوان الصبابة حجمة المغربي، أبي ابف ِ
 . قاليا في رحمة بف نجاح كىك محمـكاس أٌف أبا نك  محّقق الديوانكأكرد  ،ِٗٗ، ديوانو ّ
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 البسيط                                                                           

 اـــــــــــالَفَرج ُحب كَ  ِمن َأسأَُلوُ  وِ ـِإَلي       َيدي َمَددتُ  ِإن َعّني اهللُ  ر جَ فَ  ل 

 َٔخَرجا اـَوم َقمبي في ُحب كَ  َوَحل          يــَأَمم يا موانَ الس   ِبكَ  تُ َطِعمْ  َول  

 (المخالفة) :اهسم   بابو  تحتى  ككضعوي في كتابوً  اسو كى ي ني ألبً  األٌكؿى  البيتى  نقذو ابف مي  أكردى  كقدٍ        
مف  كألطؼى  سفى بي أحتنى المي  بيتى  ، كعد  ِ(ـٍ ىً آلثارً  االقتفاءً  ، كترؾي عراءً الش   ذىبً كىي الخركج عف مى )
:قاؿى  حيفى  يتوً بى 

                                                                      الكامل                                                                       

 ِٗبِفدائوِ  ألَغْرَتوُ  وِ ــبِ  مم ا         فدْيُتوُ  الحزينِ  ٖلمد ِنفِ  ُقْمتَ  لوْ 

  :مي ةحب  بني أ -ز

ياًع حاًلًيـ تىفر ًقيـ شعرنا يتىأل ـي ًفيًو عمى ٍٓندم  الس  يقكؿ  ةى ي  مى بني أي  ب  ي حي كفً  ـي يى  اهللي ف ،كتىشىت ًتًيـٍ  كضى  أف   عم
كالن زاعاًت  بلفاتً بالخً  ـىي مكرى اعكا أي أضى  يـٍ ، لكن  ال ييفاًرؽي حيشاشىةى قمبوً ا ا شديدن حب   ةى مي  ني أي بى  يحب   وي قمبى 

                                                        : فييـا إٍذ يقكؿ حب   .ادكا، فمك اتٌفقكا لسى ، مع أٌنيـ أىؿ عدؿفيما بينيـ

 الوافر                                                        

 اطاعَ تَ اسْ  امَ  ةمي  أُ  نيبَ  حب  يُ          يــــــــــمبِ قَ  أن   مُ ـعميَ  اهللُ  أليَس 

 ٙاــــــــاعَ ضَ  األمرَ  رأيتُ  ين  كِ ولَ          لٍ دْ عَ  لىْ أَ  كونوايَ  أنْ  يبِ  امَ وَ  

                                                           
 .  الضمير لممذكرالجارية جاعبلن ( جةسم)ىذه األبيات في  أبك نكاس ، قاؿِّٖ ،وديوان ُ
 . ُٓٔ، البديع في نقد الشعر ِ
 . مادة )دىنؼ( ،لسان العرب، ف منظكربا ،دىًنؼ: براه المرض ّ
 . ُُٕ، البديع في نقد الشعر، بف منقذا،  ٔ/ُ، وديوان ٗ
األمكٌية  ي الدكلتيف، كىك مف مخضرميسار، مكلى بني أسد، كبعدىا مكلى عنبر بف ًسماؾ بف حيصيف األسدم، أفمح بف ىك أبك عطاء ٓ

فاٌتخذ غيبلمنا اسمو عطاءي كتىكىٌنى بو  ،لثغةه  أفمح كاف في لسافك ال ييفًصح،  ار فًسٍنًدمٌّ أعجميٌّ سا لبني أمٌية، أٌما أبكه يى كالعٌباسٌية، كاف مٌداحن 
ق  َُٖكقاؿ ابف شاكر: تكفي أبك عطاء الس ندم بعد سنة  .ِّٔ-ِّْ/ُٕ، األغاني، األصفياني: نظري مات في آخر أياـ المنصكر، 

 . ٓ/ِ، األعالمينظر: الزركمي، 
 . ِّٗ-ِّٖ/ُٕ األغاني،األصفياني،  ٔ



61 
 

 :ايى اقي صى كالتً  قمكبً ال انجذابي  -ح

 قمًب  إلى ينجذبي  الحديدً كى  وي مبى ي أف  قى ف ،ُالعىمكم ابى اطى بى ابف طى  كردهي ا أى عاني مى المى  غريبً  كمفٍ       
بًيًبوً   الحبيبً  إٍذ يىرسـي لىنىا  ،اء أـ أبىفاألكؿ تبىعه لمثاني شى  كم ما اقترب منو، جذبوي يى  اطيسي غنى مً ال فقمبي حى

ًميمىةن الش اًعري ًبذىلً    .إلىييىايـ ديثي يـ كحى قديمي  ف الٌنقادي تفط   ؾى اٍسًتعىارىةن جى

 ؤية الكاضحةً الر   ا يراه خمؼى عم   ثي ا ىك يتحد  من  ا  ك  لشيءو  ينظر إلى استعارة شيءو  ال الشاعري "     
 ال شمكؿه مى ك  ره قاصً ك  محدكده  ي  كسً امي القى  فظي الم  ك  .النفسً  سراديبً  ج خمؼى تمك  ا يى عم   ري يعب   وي . إن  سيطةً البى 
ـى لً  كؼى المأل غكم  الم   سؽى اعر الن  الش   ـي حط  ا يي نى ىي ك  شياءً األ نوً كي  عفٍ  عبيرً إلى الت   يصؿى  أفٍ  ستطيعي يى   يقي

 شاعري مى  دي نكجً تى  صكيرم  الت   ناءً البً  طريؽً  كعفٍ ، مدةى الجى ا وي كضعيتى  فظي الم   فيوً  دي فقً ا يى ديدن ا جى غكي  لي  ىيكبلن 
ـى ديا القى كى اسي متى  األشياءي فييا  تفقدي  ،مةو ذاىً  ةو جداني  كي  عاناةو في مي  اعرً الش    ري صك  كالت   دسي الحً  تمازجي يى  حيثي  ،ي
 "ِ.كاصؿفى  فٍ ينيا مً ا بى مى  ى يذكبى تى حى  اعرً الش   انفعاؿى  ياؿي الخ فى ضً حتى يى  أفٍ  ريطةى شى  ةً ني  الفى  ؤيةً ـر الر  ي حى فً 

 :يقكؿ ابف طىبىاطىبا
 الكامل                                                                         

 َأنيُس  اأَلنام ِمن ِسواه لي ما       َحبيُس  َعَميوِ  َنفسي ال ذي ِبَأبي
 ٖســـمغناطي َوُىوَ  َحديدٌ  يـَقمبِ         وُ ــــــــــــــلَ  مقاربتي َأَبًدا ُتنِكروا ل 

 : وىالي -ٕ
؛: كاليىًكم  . كالشر الخير مداخؿ في يككفك  الًعٍشؽ، :اليىكل"        :ذؤيب أىبك قاؿ المىٍيًكم 

،         ػالكىًري كنىٍكحً  عيكيكؼه  فىييف    اليىكم   أىٍكبادىىيف   شىؼ   قدٍ  ـً

 ةي حب  مى  اليىكىل :غكيكفى الم   قاؿى  الٌتيذيب: .األىٍىكاءي  معي كالجى  يا،ًإرادتي : فسً الن   كىىكل. المىٍيكم   فىٍقدي  أىم
مىبىتيو يءى الش   اإًلنسافً   عف نىياىا معناه ؛َّ  جع مظ حط مض ٱُّٱ:كجؿ   عز   اهللي  قاؿ قمبو؛ عمى كغى

 .ْ"كجؿ عز   اهللً  معاصي مف ًإليو تدعك كما شىيىكاًتيا
                                                           

سىف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب بف عبد إىك محٌمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ طىبىاطىبىا بف  ُ سماعيؿ بف إبراىيـ بف الحى
ـه محق ؽ، شائع الش  ىاشـ، شاعر ميفمٌ  الميطٌمب بف ، كىك ، مكلده بأٍصبىياف كبيا مات في سنة اثنتيف كعشريف كثبلثمئةو رعر، نبيو الذ كؽ، كعاًل

 .  ُّْ/ُٕ ،معجم األُدباء ، ياقكت،الحمكم (.ًعيار الش عر) ميصن ؼ كتاب
 . َْٓ ،التطورفمسفة البالغة بين التقنية و ، عيد، رجاء ِ
 . ٖٓٓ، القموب في المضاف والمنسوبثمار الثعالبي، ، َُٕ، موي األصبيانيبا العَ باطَ شعر ابن طَ  ّ
 . َْدة )ىىكل(. كاآلية مف سكرة النازعات، ما .ِّٕ/ُٓ، لسان العرب، ابف منظكر ْ
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 :وً ئً ىكاأمينقاده إلى  القمبي  -أ

يا غمبي ل كأى قك كل أى اليى  طمبى مى  ، لكف  بيبً ي الحفً  ىكاهي  يزجري  كمي  ابف الر   ياءى حى  إف         ي فً  ءً ًمفى الحى
 إفٍ  الحب   قر  يي  ،الفصؿً  لو كممةي  ، كالقمبي قمبوي و حم  اليكل فمى ا ، أم  كجيو بادو في ياؤه، كحى رً اعً الش   قمبً 
ؿً  كفي البيتً  .هر يجي يى أك  اءشى  يفً كل كاليى  يىتمث ؿ الحياءى  دهي جً نى  األك  إلى  ، فاألك ؿ راعى فً اكراتحى يى  شىخصى

 :قاؿ .عقًمًو، كالثاني انقاد إلى قمبو

 الطويل                                                                              

 رُ دَ وأقْ  َمي  عَ  ىوَ أقْ  وىاليَ  ياعِ دَ وَ        ىوَ اليَ  وُ ـــــــــــــــفَ الَ خَ فَ  ايَ عْ دَ  ايَ الحَ  الَ قَ 

 ٔرُ ــــــــــوييجُ  َيَود   وجيي ل وقمبيَ        اليوى قمبيَ  وفي وجيي يف حيائيَ  

 اف:مى مٍ كل الغً ىى  -ب

ظ   لىوي ًمف ، كيجعؿي ده محم   اسموي  غبلـو ب كاسو بك ني تغٌزؿ أى يى        وي لى  مف اسًموً  حرؼو  كؿ  فى  اٍسًمًو نىًصيبنا، حى
، الثاًنيىًة بات قمقناالميـ ، كبً في القمبً  تنةه فً  كالحاءي  ،وي عقمى  كأذىبتٍ  قمبوي  الميـ لذعتٍ ، مىعنى ب  في الحي 

ٍت  بيا قدٍ  إٍذ إف  ، األكبر ٌما الٌداؿ فقد كاف ليا الكقعأك   قاؿ: .ياارئً إلى بى  وي ركحى فاضى

 الرمل        

 نْ ــــــُفتِ  َقد َقمبي فيوِ  َوِبحاءٍ               الَيوى في ُفؤادي َشف   ميُموُ              

 َٕبَدنْ  ِمن روحي َسل   َوِبدالٍ               يــــــــــَأقَمَقن هُ دَ ــــــــــــــــــَبع َوِبميمٍ              
 

 :سمماتً المي  غيرً في كل يى ال -ج

ؿ لكٍ ت ، فقدٍ نصراني ةو بً  زم  رٍ أى بزى الخي تغٌزؿ يى ، بغير الميسًمماتً  غزؿً كمف باب الت         يا حب   فٍ مً وي سمي جً  في حك 
مىا ًإفٍ ، يىابً تىمىك فى ًجٍسميوي  ا ىي صبغةه مى ، كأن  األصفرً  كفً إلى الم   ت ى  ارىى ك  ذى تى  كى شٌبوى ك  ،وي قمبي  ذابى حى
 دقيؽو  عمى خصرو الًحزاـً تىعم ًؽ كى  بيا م قوي عتى شٌبو ك  -ح بمكافكىك مف القيب -بالقيحً و سمً جً  رى اصفرا

                                                           
 . ُٗٓ/ِ، وديوان ُ
 . ِّْ، ديوانو ِ
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مف  ةي حسكسى المى  ابقةي الس   العبلماتي  ميوً عى  يدتٍ شى لى  مف األىكاءً  وً ي قمبً ا فمى لً  نكارى اإلً  حاكؿى  ، فمكٍ حيؿو نى 
 :فقاؿ فييا .وً حكلً سـ كني الجً  فرةً صي 

 الكامل                                                                            
رٌ    اُرهُ ـَتْذك َيوىال في قمِبي فَأذابَ        ِبوِ  ِجْسمي اليَوى َصَبغَ  ُمَتَنص 

 ٔارُهُ ُزن   ةٍ ــــــدق ــــــــ من ـــــيـوكأن نــــــ       وِغْسميُنـــــــــ ــــرةٍ ـُصفــ من فكأن ني               

ذا    ٕآثارُهُ  اليوى من َعمي   دتْ ـيـش        ــوُ نكرتُــــــــــأ أو َىواهُ  َجحدتُ  وا 

بزأىٍرزم   عند عري كالش        سيطه في بى  سه مً يك سى فى ، مىعاًنيًو كًديباجاًتوً  مىأجٍ بً  نعى متى المي  يؿى الس   ؿي مث  يي  الخي
، مي  ،يبوً راكً تى   تأت ىال تى  إذٍ  ؛ًصرؼه  ةه فني   عمميةه  يى ى عرً الش   صناعةى فقٍد عىد هي ابفي الن ديـً رىكيكنا، ألىف  رتىجؿه

 .ّفً جٍ كالعى  بزً بلؿ الخى خً  ببل تىدب رو كًحٍنكىةو  بداىةن  عرى قكًؿ الش  ًلميٍرتًجؿو ميتىظىر ؼو يى 

ـي اليكل -د  :أل

د ىىاك  حبكبةً المى  إعراضي  يتزايدي       مع األياـً  بي ا ينضى طاؤىى ، كعى يىمير  عمى الحبيب في كٌؿ يكـو  صى
كى بى يكـه  ذىبى ما ، فإذا عف اليكلفي اإلعراض  ج  الحبيبً مف لى  وي بي تاعً كمى  مـك القمبً ىي  تتزايدي فى 

ابف قاؿ ، قوً ابً مف سى  عمى قمبوً  ساكةن قى  أشد   يككفي سى  ميوألٌف اليكـ الذم يى ، رقةو بحي  عمى ذىىىاًبوً  اعري الش  
 :األحنؼً 

 البسيط                                                                           
 اـَنَصب الَيوى في َقمبي َوَيزدادُ  اُبعدً        مُ ـــَنواِلكُ  ِمن َيومٍ  ُكل   في َأزدادُ 

 ٗاــــــــــــَذَىب ما َبعدَ  وِ ــــــــَعَمي َبَكيتُ  ِإلّ        َأسَخَطني ِمنكِ  ِلَيومٍ  َبَكيتُ  َفما 
 :العالقة -ٖ

  .ٓ"كجيازى لً  ةي ب  . كيقكلكف إٌف العىمكؽى مف الٌنساء الميحً لمقمبـز كالعبلقة الحب  البل  "     

                                                           
 .، مادة ) زىنىر( لسان العرب، عمى كسط المىجكًسٌي كالٌنصرانٌي، ابف منظكر : ماالز نار ُ
 . ُٖٔ/ِ، وديوان ِ
 . ٓٗ/ُ ق،حقّ ممقّدمة ال ،أرزيديوان الخبز نظر: ي ّ
 . َٓ ،وديوان ْ
 . مادة )عمؽ( .ُِٗ/ْ، اييس المغةمق، ابف فارس ٓ
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ؿً  يككفي  اليىكل :العمىؽي  ،حياني  الم   "كقاؿ ٌنو. المرأة في لمٌرجي . بفي عٌداه كذا فيبلنة، عمىؽ في لىذك كا 
ٍينىة قاؿ ابفي . الميحب   نٍظرةً  في ضربيي  ،عمىؽ ذم مف نٍظرة: المثىؿ في كقالكا  :الد مى

ـي  ىىكاؾً  مف بقىٍمبي عمىؽه          فعاقىني عنؾً  الٌصٍبرى  أرٍدتي  كلقد  قىدي

حاح، كفي. بوً  كعًمؽى  فىًرح،كى  عًمقىو، كقد ب يا كعًمؽ ،عًمقىيا: كالعيباب الص  مكقنا حي  كًعٍمقنا بالضـ بقىٍمبو عي
 .ُىىًكيىيا": أم بالفىتح، كعىبلقىة بالٌتٍحريؾ، كعمىقنا بالكىٍسر،

 : الت عم ؽ بالحبيب الميٍيًمؿ -أ

  وً سً فٍ بنى  وي محبكبتى فييىا  دمفٍ يى إٍذ ، ميقد مةن غزلي ةن  بدأى قٍد ك  .ِ(مى اهللً عى  ؿى تكك  المي ) مدحي يى  حترم  البي  كىذا     
فىيىاقىٍد ك   وً بً مٍ ركر إلى قى دخؿ الس  تي  ة عاطفةو التي ال يرل منيا أي   ابجفكني ؽ قمبوي ا تعم  لم   اظبين  كصى
  .خفيو عف الناسيي  كتارةن ه، ظير ا يي طكرن فى  ب  ه الحي غر  أى  اعر قدٍ الش  ك 

الي اتي تى ك       وي  ألفىاًظوً  ظيري جمى مى اٍنًتقاًئيىا  كًحٍرصي ؿً  فيعى ًز البيًت األك  ًبتىرىابيًط األلفىاًظ بىعًضيىا  ،عىجي
ى فاًترىة العىاًطفىةً  ،ببىعضو  ا عمى اٍنًتقىاًء لىٍفًظوً  ،فالجفكفي المىرضى ريصن ًد  "بقدًر ما كىافى البيحترم حى الميفرى

ًؽ ًفيوً  مى أٍف تىككفى الن سبىةي بيفى الم  ، كافى حى كالت نىك  ا عى ا أيضن ةن رٍيصن حيحى نىراهي ف .ّ"فظىيًف الميرتىًبطىيًف صى
  :يقكؿ

 الخفيف                                                                         

 ىـــضَ َمرْ  ظِ حالم   َفواِترِ  ونٍ ـــِبُجف            يــــبِ َقمْ  قَ ـَتَعم   شاِدنٌ  يــِبَأب

 ٗاضَ َبعْ  اَس الن   َوَأكُتمُ ًضا َبعْ  وُ ِمنْ            يدِ ُأبْ  َبحتُ َفَأصْ  ُحب وُ  َغر ني 

 

                                                           
 . ْٖ ،ديوانو في الٌدمينةكالبيت البف  .ُْٖ-ُّٖ/ِٔ، (عمؽ) مادة، تاج العروس، الزبيدم ُ
بف امنصكر ؿ عمى اهلل بف محمد المعتصـ باهلل بف ىاركف الرشيد بف محمد الميدم بف عبداهلل بف التكك  المي  ،أمير المؤمنيف ،ىك جعفر ِ

كمئتيف، ككاف عمره  خمكف مف شكاؿ سنة سبع كأربعيف  ألربعو قيتؿ ليبلن  ،عبداهلل بف العباس بف المطمب، ييكٌنى أبا الفضؿمحمد بف عمي بف 
 . ْٓ-ْٓ/ٖ ،تاريخ بغداد، البغدادم ينظر ترجمتو: .ف سنةيأربع

3
.ِِٖ، البحتري بين ُنق اد عصره، صالح حسف، اليظي
 . ُُِٓ-ُُِْ/ِ ،ديوانو ْ
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يجاب إقراره  الحب   -ب  :كا 

 مبسي التي تى  رأةً يذه المى بً  قىمبيوي  ؽعم  تى إٍذ ، (عةجام)اسميا  ةو امرأب تعم قىوي  ُسكى سٍ كى المي  رافيفً عى جي  صؼي يى        
ب يىا ،ياذنيٍ في أي  األقراطى   لجعيفراف "الشعر .لتبدأ بعدىا قصة الحب كما بعدىا ،ابدم صد  ال تي ًىيى كى  فأحى
 :. قاؿى ِ"لو غناء كفيو جامعة في إليو المنسكب الشعر مف كجدتو كمما لمتيـ، كالغناء

 الكامل                                                                         

 َٖوأَلَحقُ  الُشنوفِ  صاِحَبةُ  َوَتِفر         ُمَعم قُ  نوفِ الش   ِبصاِحَبةِ  مبيقَ 

 :الت عم ؽي بمجكسٌيةو  -ج

، بعد أٍف سىارى إلى ببلد كد(تي ، كاسمييىا )ًمكؾ المىجكسإحدىل مي زكجًة بً  ْالغزاؿي يحيى كيىتىغز ؿي        
م  قد ك  وي خاطبي قمبى يي فى ، جكسالمى  بعد  –اؿ، فنوً ف مينازلتً مً  ا كتعبى أسدن  عارؾى  ككىأن مىا، بىوي ا أتعب  ؿ حي حي

 عميا شمسنا ليستٍ جى ف، المجكسي ة بتمكـ الممكةً  وي ؽ قمبي ، كقد تعمٌ ما لـ تىنىموي غيريهي مف القيمكبً  -طكؿ جيدو 
شراقىًتوً  ةً اءى ضى ، كنايةن عف كى تغربي   ركًؼ نفسياالحي حظي الجماؿى الحاصؿى ًمٍف تكراًر . كنيبلكجًييىا كا 

ؿً في  (كالبٌلـ الغيف) ،كتشابييا ز البيت األك  يف في ا الس  ، ككذف لنا صكتنا مكسيقٌيا جميبلن كك  ، لتي عجي
 :قاؿ الغزاؿي  .ٍرسنا مكسيقي ا جميبلن البيت الثاني أضفت جى 

 السريع                                                                       
 ٘اــــــاأَلغَمب يَغمَ الض   وُ ــــِمن غاَلبتَ        اُمتِعبً  َىوىً  َقمبي يا تَ ُكم ف 

 َٙتغُربا َأن الُحسنِ  ِلَشمسِ  تَأبى        ةً ــــــــــــَمجوِسي   َتَعم قتُ  يــِإنّ                  

                                                           
لد ببغداد كنشأ بيا، كأبكه مف أبناء خراساف ، أبلس رم بف عبد الرحمفف عمي بف اىك جعفر ب ُ ك الفضؿ المعركؼ بجعيفراف الشاعر، كي

. كلـ تيكرد كتب ْْ/ٖ ،تاريخ بغداد. البغدادم، عمره، كلو أخبار كأشعار مستحسنة، كيسكس في أثناء مف أىؿ الفضؿ كاألدب ككاف جعفر
 .الموسوعة الش عري ةق، َِّكفاتو. كتكفي سنة الت راجـ تاريخ كالدتو ك 

 . َُٖ/َِ ،األغاني األصفياني، ِ
 . َُٖ/َِ، نفسو ّ
لد سنة  ، مطبكع)بتخفيؼ الزام( رئيس كثير القكؿ ،يحيى بف حكـ المعركؼ بالغىزىاؿ ْ ىػ، أدرؾ أٌياـ ُٔٓالن ظـ في الحكـ كالجٌد كاليزؿ، كي

كينظر ترجمتو: الحميدم،  . ٔ ،الُمحّققمقدمة  ،يحيى الغزال ديوانظر: ين ،ىػ، كىك ابف أربع كتسعيفَِٓميستنًصر، كتكفي سنة حكـ ال
 . ٓٓٓ-ْٓٓ، جذوة المقتبس

 . ب(مى ، مادة )غى العين، ديد، الفراىيدماألغمىب: الغميظ الش   ٓ
 . ُّ، ديوانو ٔ
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  :فُ مَ الكَ  -ٗ
 يدؿ   حيحه أصؿه صى  اءي كالفى  ـي كالبل   الكاؼي " ؛فظةة معنى الم  غكيم  قاييسًو الفي مى  كقد أكرد ابف فارسو       

ال  :. كيقكلكفألمر يكمىؼي كىمىفىاقد كىًمؼى با :عمى إيبلعو بالشيء كتعم ؽو بو. كمف ذلؾ الكىمىؼ، تقكؿ
 .ِ"وي تى شيءه يعمك الكجوى فيغي ر بشرى  :الكىمىؼ ؛كمف الباب". ُ"ؾى كىمىفىا، كال بيغضيؾى تىمىفايكف حب  

 :ال ًنيايةى لوي  الكىمىؼي  -أ

فٍ  يظيرى  أفٍ  لمحب   د  ال بي          انتٍ ىا بى إخفاءى  ةي حب  األى  يما حاكؿى ، مى كآثاره  بلماته عى  ممحب  ، فى يخفً  كا 
 لفظةى  ري اعً الش   كىظ ؼ كقدٍ ، حال تتزحزى  األشكاؽي  قت فيوً د تكث  ا، قى ا ميحكمن بن حي  يحب   فقمبي الش اًعرً 

 الـى إال آ ةه حتكمى مى ياية ه نً  يءو كٌؿ شى ، فمً وي اقي ثى كً  وي نٍ نفؾ  عى ال يى  ثاؽً حكـ الكً مبو مي قى  أف   مىعى  ليدؿ   (متٍ حكى استى )
 قاؿ الكأكاءي . ال تنقطع قائمةن حب  و المي مبً كعة في قى الم   عاناةي مي  تظؿ  ، لً القمكبً  نبضً  قاءى بى  باقيةه فى  ب  الحي 

الد مىشقي  
ّ: 

 البسيط                                                                          
 اتُ ــــــــــــــــــــــــــــَعالم فيوِ  َفَمُيمْ  َىواُىمُ        اَذَرةً ـــُمح اَأْخَفوْ  ِإنْ  الُمِحّبينَ  ِإن              

باب فيوِ  تْ اْسَتحَكمَ  َقدِ  َصب         فٌ ـَكمِ  ِبوِ  َقْمبي َمنْ  اهللُ  ذَ ـــآخَ  ل              اتُ ــالص 

 ٗياياتُ ــــــــنِ  يــــَقْمب في الُحب   ِلَمْوَعةِ        اــــــــــَوم َتبيدُ  ِنياياتٌ  َشْيءٍ  ِلُكل              
 

 :سمطافي الحبيب عمى القمكب -ب

 رً جٍ كاليى  د  بعد الص  الحيب   صاؿي كٍ أ كعادتٍ ، ةن سي  نٍ مى  عدما كانتٍ بى  الحبيبى  كرياتي الذ   عاكدتً      
تىاًبعنا ، ، يأميري القمب فييطيعي اهو نى  رو مً آ ذك سمطافو  وي قمبي ك ، إليوً  ؼً مً الكى  وً بيبً حى  دعا قمبى  بيه ظى  فالحبيبي 
بيبىوي، كمي   قاؿ. يفعؿ بًو ما يىشاءي ف حى  :ابف الر 

                                                           
 . مادة )كمؼ( .ُّٔ/ٓ، مقاييس الم غة ُ
 مادة )كمؼ( . . ُّٔ/ٓ ،نفسو ِ
3
عذب ، حمك األلفاظ مٌتسقهيا الٌدمشقي، شاعر مطبكع غير متكٌمؼ، ، أبك الفرج الكأكاء الغٌسانيىك محمد بف أحمد، كقيؿ محمد بف محمد

تحديد سنة كفاتو، فمنيـ اختمفت المصادر في ، ك لحمدانيا، كىك مف الشعراء المٌداحيف لسيؼ الدكلة د الٌتشبيوالعبارة، حسف االستعارة، جيٌ 
ديوان  ترجمتو: ظرين ق.َّٕق، لكف محقؽ الديكاف جعميا سنة ّٖٔ، كمنيـ مف جعميا سنة ىػ ّٖٕي سنة فتكفي الكأكاء  مف قاؿ: إفٌ 

. ِْ-ّٗ/ِ ،الوافي بالوفيات الصفدم،. تكفي الكأكاء الدمشقي في عشر التسعيف كثبلثمائة.  ُٕ-ٗ، محّققالمقّدمة ، الوأواء الد مشقي
 . َِْ/ٔ ،األعالمالزركمي،  :ترجمتو نظريك 
 . ِٔ ،وانديو  ْ
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 المنسرح                                                                     

 َىَجَرهْ  امَ عدَ بَ  بيُ الظّ  وواَصلَ        َرهْ ـِذكَ  سموةٍ  عدبَ  منْ  َجعَ را

 ٔهْ رَ مَ أَ  امَ بِ  وُ ــــــــــقمبُ  رٍ ـــــــؤتمِ ـمُ        فٍ مِ كَ  ىائمٍ  قمبَ  اعَ دَ  بيٌ ظَ  
 

 :الحيب  كالكىمىؼي الحبلؿي  -ج

،كييكظ ؼي ال ،محبكبًتوً  مع ب  الحي  ِي  ق  ربيعةي الر   يتبادؿي         وً في قمبً  فى كى يا قد سى حب  في  مىجازى في ذلؾى
 ييكابدافً فى ، في حب يما ككؾى ال شي  فً يحبٌ مي ك، ب  الحي  ساكفى مى  بادالفً ما يتى ىي ، كى يافي قمبً  و قد سكفى ب  كحي 
 ٌنوي أًل  ،وً عف حرامً  ؼ  ، كالكى وي بللى  حى إال   مف الحب   اعري ي الش  ، كال يبغً مايي يا بينى مانً قتسً كيى  كلاليى  ذاباتً عى 

 .بلصً خٍ اإلً  غايةى  مىحبكبًتوً صه لى ميخمً 

 ىؤالءً  أشعارً  عمى ؿي يفض   فإنو الغزؿ في شعره افأم  : "قي  الر   ربيعة شعر في المعتز   ابف كيقكؿ      
 :ربيعةي  قاؿى  .ّ"ربيعة مف غزالن  أصح   كال أطبع أجد كما قبمو، فمم   كثير كعمى ،اجميعن  زمانو أىؿ مف

 الوافر                                                                       

 َأقاما َقد ُفؤاِدكِ  في َوُحّبي       ُفؤادي في ُحب كِ  الُحب   َأقامَ 

 َٗحراما َيبغي َوما ِبصاِحِبوِ         ىـــــُمَعنّ  َكِمفٌ  قٌ ــــَوامِ  ِكالنا 
  

  :عشقال -٘

 .كرةو فً  بغيرً  الفارغةً  فسً الن   حركةي  ،الًعشؽي : أفبلطكف "قاؿ ،تىعريؼى الًعٍشؽً  الن كيرم   نقؿى كقٍد       
 العشؽي  :اليسي اطى طى سٍ أرً  كقاؿ .فارغةن  سنافٍ نى  ادؼى صى  اختيارو  كءسي : فقاؿى  ،شؽً العً  عف ديكجانسي  ؿئً كسي 
 القمبً  في ديتكل   بعه طى  ،شؽي العً : يثاغكرسفً  كقاؿ .حبكبً المى  يكبً عي  إدراؾً  عف س  الحً  مىعى  ىك

 االىتياجً  في وي صاحبي  ازدادى  قكمى  مام  ككي  ،الحرصً  مف مكاد   إليوً  كيجتمعي  ى،ترب  يى  ثـ ىنم  كيي  ؾكيتحر  

                                                           
 . ِٖ/ِ، ديوانو ُ
2
أ بف العىيزىارى  ، مدحى أميرى الميؤمنيفى المىيدم  بعد ًة  ىك ابف لىجى أو األسىًدم  أبك ثابت الر ق ي  الش اًعري ائً بف لىجى  ،قُٖٗ، كانت كفاتيو سنة دقىصى

 . ُّٔ-ُّْ/ُُ، معجم األدباء اقكت،ي الحمكم، :ترجمتو ينظر
 . ُٗٓ، طبقات الشعراء ّ
  . ْٔ، شعر ربيعة الرقي ْ
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 ـ  الغى  إلى ذلؾى  يويؤد   ىحت   ،مبً الط   عمى رصً كالحً  ،يمانً األى في  كرً كالفً  مع،الط   يفً  مادمكالت   ،كالم جاجً 
لى  .قمؽً المي                                                                             :وً قكلً بً  تنبيالمي  أشارى  عنىالمى  ذاىى  كا 

 الطويل                                                                        

 ٔابُ صَ تُ فَ  وُ سَ فْ نَ  بٌ مْ قَ  ُض ر  عَ يُ          ةٌ اعَ مَ طَ وَ  ّرةٌ غِ  إلّ  قُ شْ العِ  امَ وَ 

 هد  كجً  ،دٌّ جً  ولي ىزٍ  ،ؽً شٍ العً  مف حؽٍّ بً  وى أشبى  بلن باطً  كال ،ؿو باطً بً  وى أشبى  ق احى  أرى  لـٍ : الفبلسفةً  بعضي  كقاؿى  
 .ّ"(ِكليايخي الً بالمى ) بيوه شى  كاسيٌّ سٍ كي  رضه مى  وأن   إلى يـٍ بعضي  ذىبى  كقد .طبه عى  رهي كآخً  ب،عً لى  وكأٌكلي  ٍزؿ،ىى 

 :ؽً شٍ كالعً  ب  لحي ا بيفى  الفرؽي  -

 نفسوً  ؼمى تى  عمى ذلؾى  وي عثي يبٍ  كال ،كأموي  اهأبى  حب  يي  ؿً جي الر   فإف  . عنكٍ  ؽي شٍ كالعً  ،سه نٍ جً  ةي حب  المى : قالكا"    
ب ا سم ىيي  عشؽ كؿ  : كقالكا" .ْالعاشؽ" بخبلؼ  المى  اسـه  ؽشٍ العً  ألف  . شقناعً  سم ىيي  بٍّ حي  كؿ   كليس ،حي

  .ٓ"كدى الجي  جاكزى  مالً  اسـه  الس رؼى  أف   كما ،ٌبةحعف المى  ؿى ضى فى 
 

 :كطىمىعه  ؽي غركره شٍ العً  -أ

ازى  اعري ؼ الش  كظ   ، كقدٍ مكبى القي  صيبي يي  ؼه يٍ كزى  داعه  خً ك إال  ما ىي  ؽى شٍ العً  تنبي أف  رل المي يى         المىجى
التي -و عً أصابً  كغيرى ، بلبي الكً  وي شي نيى قات تى ري ا عمى الط  رمي  مى  غيرهً  قمبى  جعؿى  ، عندىمىاكظيؼو تى  خيرى 

 .رً مٍ الخى  نافى دً  تركبي  -الفكارسً شبييا بً 

 إذا فسي الن   وي كتتبعي  أكالن  شتيييى  مبى القى  أف   كيريدي  ،الكصؿً  في عه كطمى  داعه كخً  اغتراره  "العشؽي        
فٍ . القمبً  غيرى  فسي الن   عمتً جي   بلءً البى  في سوي نفٍ  عي كقً يي  القمبى  أف  : عنىكالمى . مبالقى  ىي فسي الن   عمتجي  كا 
 فإني إلييف أميؿ ال ألني ألحاظيف، بسيكؼ سكافالن   تصيبو ال يمبً قى : هيري غى  كقاؿ. لذلؾى  وضً تعر  بً 

                                                           
 . ُِٗ/ُ، ديوانو ُ
كٍليا: كىك داءي معركؼ، يىٍنشىأي مف ِ ، كيييى  المىاًليخي ٍزفى ـي الحي ، كييقىط بي الكٍجوى، كييًدي ديكًثًو في شىٍيًر شيبىاطى، ييفسدي العىٍقؿى ، كأىكثري حي ـي الس ٍكداءو  ي 

ري  ، ابف سيدهالكىٍجوى، كييغىك ري العىيني بالم ٍيًؿ، كييخىض   . ، مادة )قطرب(المحكم والمحيط األعظم، ًف كييٍنًحؿي البىدىفى
 . ُُْ-َُْ/ِ، نياية األرب ّ
: الصنؼ مف نساف. النكعمة عمى الحيكاف كاإل: إما يدؿ عمى عدد مف األنكاع كالحيكانية المشتمالجنس .ُْٓ/ِ نياية األرب،، النكيرم ْ

 . مميزة لو عف غيرهكؿ شيء الذم يتصؼ بصفات خاصة 
 . ُْٓ/ِ ،نفسو ٓ
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 يابي ركى يى  ال ينانبى فى  يا،تى رى عاقى كمي  رى الخمٍ  ب  أحً  كال ،عنيف   فسالن   عزكؼي  ُاةزىى عً  أنا ا،يرن زً  الن زً غى  لست
                                                       :قاؿ المتنبي .ِبيدم" الخمرً  كأسى  أحمؿي  ال ألني ،جاجي الز  

 الطويل                                                     

 َفُيصابُ  َنفَسوُ  َقمبٌ  ُيَعر ُض         َوَطماَعةٌ  ِغر ةٌ  ِإلّ  الِعشقُ  َوما

 ِٗركابُ  اجِ ــجَ ِلمز   َبناني َوَغيرُ         ٖةٌ ـَرِمي   يــــــوانِلمغَ  ُفؤادي َوَغيرُ  

ظ  قمًب الميتنبيمً دىاًئـه لممرأًة محؿٌّ  كليسى       ؿي ف حى مف  أرفىعى قىٍدرناًبأىٍف يشغىؿى قىٍمبىوي ًبأيمكرو ، أًلن وي ييفىض 
اليوي تىشغىميوي عف  المرأة، ، كفيؤاديهي يىرقى إلى مىطاًمًح العيمى التي تيمب ي وً ذلؾى كيم  فاىًتماماتيو كأحبلميوي كآمى

غيركرىهي كعىزيمىتىوي 
ٓ. 

 :لىكـي العاًشؽً  -ب

بيبً كـً الم   إلى عدـً  وي حبيبى  اسو كى أبك ني يدعك         ، فيك طريؽه جاًلبه لمعشًؽ كالغىراـً  ، ألف  مىنظىرى الحى
بيبي  ظرنى  كقدٍ  ،الش اًعري ًبنىفًسوً  يوً يفدً لً  ،عاشؽو ك  حبٍّ مي  لكؿ    قمبو بً  ماسم  يو مي عينً ار بً ، كأشى ًخمسة إليوً  الحى

                      قاؿ: .مكبف القي بكاطً  فٍ ي مً فً ـ ما خى تكتي  العيكفً  غةي مي ف ،خائؼو 

 السريع                                                                    

 َيعَشقُ  َوَمن َييوى َمن ِلُكل         ذيال َأنتَ  اِشقِ الع لِئمَ  يا                  

 ِطقُ ـــَين َوَمن اسِ الن   ِمنَ  ِسرًّا      وُ ـــــــــَطرفُ  َكم َمني َمن َفَديتُ                   

 ٚقُ ــــــَيخفِ  َوَجلٍ  ِمن وُ ــــــــــَوَقمبُ        ِبَتسميَمةٍ  وِ ـــِبَعيَني ٙاـــــــــمَأو                  

                                                           
1
  .ه( ز ، مادة )عى الصحاحًعزىاةه: ال يطرب لم يك، كيبعد عنو، الجكىرم، 
 . ُِٗ/ُديوان المتنبي، ىامش الّتعميق،  ِ
 . ، مادة )رمى(لسان العرب، ابف منظكر، رمٌية: مرمي ة ّ
ا ) ىي الشطرنج،ك  (الٌرخاخ) أكرد محق ؽ الديكاف، كقد ُِٗ/ُ، وديوان ْ ( كنايةن عف الخمر، فكجدتي معنى )الزجاج( الٌزجاجكفسرىا أيضن

 أنسب في سياقيا، فكما يبدك أف  الت صحيؼ كاقعه بيف الم فظتيًف .
5
 .َُُ، لغة الحب  في شعر المتنبي، ينظر: نافع، عبد الفتاح صالح
 . ، مادة )كمأ(لسان العرب، ىي أكمأ، أشار، ابف منظكرا: ك أكم ٔ
 . ّْْ، وديوان ٕ
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ماؿ وي بي الًعشؽ سبى  -ج  :الجى

بز  ري اعً الش   فى قرى       ميمىةو  يكفً عي  ظراتً نى  عى كقٍ  أرزم  الخي  العقكؿً ب بي ذىى يى  حيفى  رً مٍ الخى  عً كقٍ بً  ،بيا ؿي يتغز   جى
 ا عفٍ ىا حديثن ري ، كيخبً بو رى كطى  صو كرقٍ  كو يٍ لى  بيتي  المكافي ف، يانظراتً  ماؿً جى شي مف تنتى لً  القمكبى  يريحي ف

 رى ا سيحً مى كى  وً مالً ي لسيحرت مف جى يا ىً عيني  وي أتٍ يا الذم لك رى اتً ركى ماؿ حى يا كجى مالً جى بً  ؿى يتغز  لً ، اقن يا شي  نفسً 
 :فقاؿ يصفيا .د لياسى الحى  جمبي ا يى قن شٍ يا عً تى كى رى حى  شقتٍ عى لى كى ، ركايى بى كانٍ  الحاضركفى 

 الكامل                                                                            

 كرُ فُيسْ  القموبِ  عمى يدورُ  خمرٌ        وـــــــــظِ حْ لَ  يفِ  ارً ـــــاظنَ  قم بُ يُ  نْ مَ  ايَ 

 حرُ ــُتسْ  كَ ينِ عَ  رِ سحْ بِ  نتَ كُ لَ  ورنُ تَ        اـــــــــــدمنْ عِ  عينكَ  أبصرتَ  لوْ  واهللِ 

 ٔرُ وُيحذَ  وُ نْ مِ  كميْ عَ  ُيخافُ  اشقً عِ        ياعشقتَ  نكَ مِ  ركاتِ الحَ  رىتَ  لو لْ بَ  

  :فُ غَ الش   -ٙ

 ؽ  الش   مفيأخذ تحت الش راسيؼ،  داءه : اؼي غى الش  ، ك وي رضى ؿ أمٍ يٍ ، قً وي قمبى  رؽى حٍ أ ، أمٍ ب  الحي  وي غفى كشى "    
 :النابغةي  قاؿى . لمقمب األيمف

ٌـّ  اؿى حى  كقدٍ  لكجى          كاًلجه  ذلؾى  دكفى  ىى  صابعي األ تبتغيو غاؼً الش   كي
ا اؼي غى كالش   ، شىغىفىو :يقاؿ. كالحجاب دكنىو جمدةه  كىك القمب، غبلؼي : أيضن  .ِشىغافىو" بمغ أم الحيب 

 :األديب شيـ مف لمحبيب الٌتذل ؿ -أ

قًموً  حكيـً إلى تى  حب  ف يي مى  ّظ اىرم  ك العي يدٍ        دالن  الحبيبي  افترضى  ، فمكٍ عى  اعترؼى  قد اعرى  بأٌف الش  جى
بيبي  وي فٍ نصً يي  التي لـٍ  وي سرتى حى  إذىفٍ  اعرسمي الش  ماذا يي ، فى حٌبوكال يي و  ييشغؼ بً البأٌنو  عطي كيي  ؟نيامً  الحى

عمى  بي يكذ   كافى  ، يكـى إلى الحبيبً  ر الحنيفً ثٍ ة في إً نصب  المي  العيفً  بدمكعً  ب  عمى الحي  دليبلن  وً حبيبً لً 
 :ليقكؿ .ؼا بيذا الٌشغى مقر   و كيجعموي فى بلظير خً يي  نيفي ، كالحى حب  يي  ليسى  ٌنوي أبً  وً قمبً 

                                                           
 . ُٖٔ/ِ ،ونديوا ُ
( .ُِّٖ/ْ، الصحاح، الجكىرم ِ  ، مادة )شىغىؼى
3
، كانت كفاتو العالـ األديب كالشاعر الظريؼ، حفظ القرآف بعمر سبع سنيف المعركؼ بالظاىرم، محمد بف داكد األصبياني ،كرىك أبك ب

 البغدادم، :نظري، ك ُٔ -ٕ/ُ، مقدمة المحّقق، الز ىرة، ظاىرملا ترجمتو: نظري كعاش اثنتيف كأربعيف سنة . ،ق تقريبنإِٗ-قِٔٗ سنة
 . ٖٓ/ّ ،الوافي بالوفيات، لصفدما :ينظرك ، ِٔٓ/ٓ ،تاريخ بغداد
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 البسيط                                                                  

 فُ ـصِ تَ نْ أَ  تُ سْ لَ  أنْ  ديْ مَ كَ  يكنْ  لمْ أَ         فٍ غَ شَ  اذَ  تُ لسْ  يأن  بَ  رفتُ اعتَ  نيبْ ىَ  

 ٕ(ٔفُ ـكِ يَ ) ايَ عُ مْ دَ  ينٌ عَ وَ  الحنينِ  ولُ طُ         ينِ بَ كذ  فَ  يبِ مْ قَ  ىـــــــــعم تُ كذبْ  دْ قَ  مْ كَ      

 :الش غىؼي بالجاًر مفى الميجكفً  -ب

ـى  قدٍ وي ب  أٌف حي عرؼ بى يى ألٌن وي  وً بً  ظمكـه مى فيكى ، لوي  جارو بييٍشغىؼي  شاجـي كى كىذا        رارة المى  أذاؽى كىشىاًج
في  ليسى إٍذ ، اعرى الش   رضي بوً ا يي ، كال يفعؿ شيئن ؼغى عف حرارة الش   نايةن كً  ككل قمبوي بالنار إذٍ ، ريٍ كالقى 
. فتً جى  دٍ قى  كانتٍ  إذا فائدةه  مف الحبيبً  الحبيبً  سكفً مى  ربً قي   القمكبى القمكبي

 (داًرٍه، جاًرٍه، ناًرٍه، مزاًرهٍ ) في كممات لقافية كتكرار المقطع الص كتيكنمحظي جماؿ الكزف في ا     
ذا ما أنٍ  ،كتجانيًسيا  ًجنىاسى الكنرل ، رؼ الر اءكرار حى نمحظي تى  ، فإن نااألك ؿ في البيتً  منا الن ظرى عى كا 

 :فيقكؿ فيوً  (، في إشارةو بديعي ةو،جارى عمى الجار)ي البيت الثاني ف ميشىك بلن نىغىمنا ميكًسيقي ا جميبلن 
  لمجزوء الرم                                                          

 َدارِهْ ـــــبِ  َداِري ُقِرَنتْ          ِبَجـــارِ  وفٌ ــــَمْشغُ  َأَنا

 ارِهْ ــِلجَ  َيْرثي اــَفمَ  رِ          اــاْلجَ  َعَمى َجارَ  تَاِئوٌ 

 ِبَنارِهْ  َقْمِبي َكَوى َقدْ          َواهُ ـــــــــــــــىَ  َأن   مٌ ـــَعالِ 

 َٖمزَارِهْ  ُبْعدِ  عْ ــــمَ  ارِ دَ         الدْ  ُقْربُ  َيْنَفعُ  َما ل  ـقَ  

 :لص كت الجميؿي ييكل دي الش غؼا -ج

ـى كى كلً        ا شاًج كتىيىا كأف  فى  ،يةو غن  مي  ؼً صٍ في كى شعره  أٍيضن  إف   إذٍ  ،ياحانً سف ألٍ ا حي ، ذاكرن كدً العي  آلةي  صى
لمد خكًؿ  ييستأذفي  اجبه لو حى  مؾه مى  القمبى  كأف  ، فى ياإليٍ  لتمجى  ب القمكبً جي حي  عمى مطؼو ستأذف بً تى تارىا أكٍ 

ميوً   بلمةي رىا سى غادً ال تي  العقكؿى ألف  ، الكؿ  مصغو ك ، إلى األنغاـ قكؿي العي  ، فتنصرؼي وضيفي  كالٌنغـي  ،عى
  .كمشيىدو يأسري األلبابى  ثو دى اـ حى أمى  فىًييى ، غاـً األنٍ 

                                                           
: أساؿ دمكعو ُ كىؼى (، مادة )المحكم والمحيط األعظم، ابف سيده، كى كىؼى  . كى
 . َُٕ/ُ، الزىرة ِ
 . ُٕٕ-ُٕٔ، ديوانو ّ
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 ناظرةن كاقفةن، ليس فييا ًحراؾه  كؿً ىمف الذ   قكؿً العي  ؿً عٍ في جى  شخيصى الت   اعري كيستخدـ الش       
لك  مكبى القي  أف   لدرجةً  مف تمؾ األنغاـ،ا يى سي دىا كمميكً ؼي لً قً ادـه تى قكؿ خى فكأف  العي  ،حم ياقعيد مى تى  جكانحي الك 

 ربى كالض   حفى الم   جيدي يي  وي فسي نى  ـي شاجً ككاف كى " .العكدً  أنغاـً  بحب   شغكفةن فستككف مى  ،ياتى ماد   خري الص   كافى 
عمى ألحاف  جازً الحً  بل ألحافى فض  مي ، حف كالغناءً الم   مف أجؿً  عرهً شً  بعضى  ، ككاف ينظـي عمى العكدً 

 :. فيقكؿي ُ"اـً الش  
 الكامل                                                                           

 َلِطْيفُ  الُقُموبِ  بِ ـُحجْ  َعَمى ِإْذنٌ        اــــــيَ َتُجس   ِحْينَ  اأَلْوتَارِ  ِمنَ  َوَلَيا              

 ُروفُ ــــــَمصْ  َنَغَماِتَيا ِإَلى ُمْصغٍ        َياــــــَفُكم   الس اِمِعْينَ  ُعُقولَ  َشَغَمتْ               

 وفُ ــــــــــُوقُ  ُقولُ والعُ  َفَتْقُعدُ  َياــِفيْ        ٌص ـــَشَواخِ  والُعُقولُ  الَجَواِنحَ  َتِردُ               

 ٕوفُ ــْشغُ ـــمَ  اــــــــــــِبُحب يَ  َوَأْنتَ  ِإل         َتُرحْ  َلمْ  ُفَؤاُدكَ  َحَجرٍ  ِمنْ  َكانَ  َلوْ               
 

  :وعةالم   -ٚ

رقتيو: الحب   لىٍكعىةي "      أتافه  :قاؿيي . الشكؽ مف احترؽى  أم فؤادهي، كاٍلتاعى . يىمكعيوي  الحب   العىوي  كقد. حي
ٍليى كأن يا التي يى كىً  ،الفؤادً  الًئعىةي  أمٍ : األصمعي   قاؿ يا،حشً جى  إلى الفؤاد العىةي   دى كأنشى . الفزىع مف كى
 :ىعشى لؤلى 

حٍ  إلى الفؤادً  العىةً  ميٍمًمعو   .ّالفالي" فبئس عنيا فىبلهي  شو          ػجى
 : الم كعةي بفقد األـ   -أ

كمي  آالمىوي حيفى فىارىقًت الحياةى ا ةي حبكبى مى  دتٍ ك  ز          حبكباتً ف المى ىا مً كغيرً  ليستٍ  يى ىً ك ، بف الر 
 كؿً عمى شى و كعتي لى  قد ظيرتٍ ك ىذا الفٍقد،  مثيؿً مف مى أغٍ  ده قٍ فى  ناؾى ىي  إٍذ ليسى  ،يافقاؿ يرثي ،وي أم   فىًييى 
لو بفقد  كاساةن يو مي عز  مف يي  يممؾي  الك  ،ألمنا وي قمبي  يا احترؽى كتى ر مى كيم ما تذك  فى  قيوي،حرً تي  كقدة في قمبوً مي  نارو 
ميًو ًمنيا ليبيث  شىككاهي  ، فبل عزيزى ورحى جي  برمسيي  كحدهي  اهللى  ، ألف  اشيئن  مف اهللً  جرحوً  كشفاءً  وً أم    أعز  عى

 :                                                     فييا وي فقاؿ معٌزينا نفسى 

                                                           
 . ّٕٗ، ثار الدارسينآثاره و آفي  :أبو الفتح كشاجم البغدادي ممحس، ثريا عبد الفتاح، ُ
 . ِِٕ-ُِٕ، ديوانو ِ
  مادة )لىكىعى( . ،ُِِٖ-ُُِٖ/ّ ،الصحاح، الجكىرم ّ
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 الطويل                                                               

ن   دِتني دْ قَ وَ  يوا   ٔرمْ الضّ  يفِ  ارِ الن  كَ  بِ مْ القَ  يفِ  ةٌ ْقدَ وَ  ايَ لَ        ـةً ـــلْوع نكِ مِ  زو 

 ٕمْ ــــــــــــــــَكمَ  اـــــــــم ئُ ُيبرِ  اهللِ  يرُ غَ  كُ يَ  مْ لَ وَ       بَوْعظوِ  َكْمِمي ءَ ُبرْ  الُمعّزي ريدُ يُ 

 :الم كعة ال تزكؿ -ب

يدو رى بف دي ا بيفى  حكؿي تى        
 توً كعمل استىعىارى  ، كقدٍ اجمرىى الذم اكتكل بً  وي مبي ىا قى دري صٍ مى  ةه كعى لى  وً كتً حٍ كصى  ّ

 يككفي  ألٌف مفٍ ، اسً بينو كبيف الن   ر  الس   ، فانكشؼى الحيزفي  مؽً مف قى  القمبً  مكعي دي  ى انيالتٍ حت  ، امرن جى 
اعر الش   كال يكترثي  ،ظرتٍ التي نى  يفي كالعى  مكـي المى  ه القمبي مصدري  ، كىذا القمؽي استمرارقمؽه بً  ا لمحب  زمن بلمي 

  .وً أىكائً  جيفي ا سى دائمن  حب  ، ألٌف المي لو اصحو عاتب أك نى مي  مف أم  

صؿ بالض ركرة ال يى  ثو دى حى ا مف انبن ي جى كً احالذم يى  ي  صً صى القى  شيدً المى  انبى جى  دو يٍ رى ابف دي  ظ ؼى كى  قدٍ ك      
ئيسنا، كايةي كالر   الحكاري  فيوً  الذم يككفي  ي  صً صى القى  كقؼى المى  اعتمدى إًذ  ،ايتوً يى إلى نً   ا النتيجةى نن تضم  مي  ريكننا رى

 :، قاؿى ْكالٌتعبير

 الكامل                                                                                 

 حِرقُ يُ  َبل َجمُرىا َيمَذعُ  الَقمبِ  في              ةٌ ـــــَلوعَ  تَأبى َفُقمتُ  ،َصَحوتَ  :قالوا

 قُ ــَيقمَ  ل الَيوى وُ ــــــــــُيقاِرنُ  ذا َمن              ر هِ ــــــــــــِبسِ  نَ ـــــــَفُبحْ  وُ ــــــَمداِمعُ  َقِمَقتْ 

 ٘قُ ـموبِ  لي اــــــــِكالُىم َوذاكَ  ذا َبل              ُمقَمتي َبل الَيوى مىعَ  الَممومُ  يبِ َقمْ  

 ٙقُ ــــــــُيطمَ  ل َفَأسيُرهُ  وىــــــــاليَ  َقَدرُ               ًحاـــَوُمناصِ  عاِذلً  َلكَ  َبدا اـــــــــــمَ  ُقلْ         

                                                           
(، مادة )ضى لسان العرب، ا، ابف منظكرب ما التيب سريعن ط: الحالٌضٍرـ ُ  . ـر
 . ِٓٗ/ّ، نوديوا ِ
3
ا لمعمـ  ، كاف طالبن أ بعيماف كتنٌقؿ بيف جزائر البحر، كالبصرة كفارسكلد كنشم، بصرم العىتاىية، أبك بكر األٍزًدم  ىك محمد بف الحسيف بف 

 . ٔٗٓ-ْٗٓ/ِ، تاريخ بغداد البغدادم، :نظري، ىػُِّياسة، مات سنة كه مف الميسكريف كأصحاب الر  ككاف أب
 . ُُٗ-ُُٖ ،ابن دريد رائد فن القصة العربية أحمد، دركيش، نظر:يْ 
بؽ(تاج العروس، مكًبؽ: كؿ حاجز بيف شيئيف، الزبيدم ٓ  . ، مادة )كى
 . ُُِ، ديوانو ٔ
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 :الم كعة ًبالًغمماف -ج

تىوي  اـو تمٌ  بيأ ةى ياحك في ىذا البابً  كردي ابف عبد رٌبويي ك         اكىرى  وً ككلعً  ،ُسكى سٍ كى ماني المي  معكميحى
نقؿ محمد بف يزيد األسدم، قاؿ: حد ثني حبيب بف أكس، قاؿ: كينتي في غرفةو لي عمى ": بغبلـو 

 في نفسوي  كألقى ثيابو مف دجر  تى  قد ،جماؿو بً  وي أعرفي  كنتي  غبلـو بً  فإذاشاطًئ ًدجمةى في كقت الخريؼ، 
ذا ،الماءً  دً رٍ بى  مف هي مدي جً  احمرٌ  كقد فييا، حسبيى  جمةً الد    مف رجى خى  افمم   ،ببصرهً  قورمي يى  سي سكى كى المي  يمانً  كا 
 :اؿى قى  .اءً المى 

 رً مٍ خى  غبللةى  سناالبً  وتي مٍ خً          ىحتٌ  بى طٍ الر   هي جمدى  الماءي  شى مى خى 

 :يلً  فقاؿ ؟اناتً الحى  في ارن خ  ؤ مي  اتى بى  قد بلمناغي  حب  تي  كالغزكً  يادً الجً  دى عٍ بى أى  !يمانً  يا اهللي  نؾى عى لى : لوي  قمتي 
ن   أحمؽ، يا بخاطى يي  ؾى ثمي مً  ليسى   :ِ"كقاؿى  ،ماءً الس   إلى كأشارى  ذا،ىى  خاطبيي  امى كا 

                                                                

 الطويل                                                                            

ن ن وبِ ـالُقم َتقميبُ  َكف يكَ بِ                ؟يـــــــــــــــَذنب َفما ُألقي ِمّما َتَرح َلفي        يـــــــــَواِ 

 َخطبِ  ِمن َذِلكَ  َعز   ىُجروىاا َوُقمتَ         ِفتَنةً  َكالَمصابيحِ  اُوجوىً  تَ َخَمقْ  

ّما        َخَمقَتوُ  َقد ما الَصب   َأَبحتَ  َفِإّما     ٖ!ب  الُحـ وَعةِ ـلَ  َعن الَقمبَ  َزَجرتَ  َواِ 

ٍنظًر ما رأللحزيفه  ، كىكعىر ييخاطب رب و ميقٌمب القمكبً إف  الش ا      سرىةى  ،مى ـٍ يىنىٍؿ إال  الحى كىك  ألن وي ل
كقٍد  ،لنفًسًو الكضيعًة أٍف تيقاًكمىوي ؿ بو ال ييمكفي ، ألف  جماؿ الفتى الذم تغز  ينفي الذ ٍنبى عف نفًسوً 
، كييخاطبي اهللى تعالى، أن  في كىضاءىًتًو كلمعاًنوً  صباحً شب و كجوى الفتى بالمً  ى لىنا أٍف ، إٍذ يىفتفي األبصارى

، فإٌما تجعمف  يا ؿى الذم خمقتىوي رى الجمايجي نى  الغيبلـ  اهللي حيب  جماؿً ؟ ألف  ذلؾى عمى الن فكس عزيزه
امبا  نيئةى.يكةى الد  الش   مف القمًب تمؾى  ف  أك تنزعى  !حن

                                                           
ٍسكىس، مف أىؿ مصرىك محمد بف القاسـ أبك  ُ بغداد في أياـ المتكٌكؿ عمى اهلل، كلو شعر رقيؽ في ، سكف الحسف المعركؼ بماني الميكى

كاف مف أظرؼ الناس  .ِّٖ/ْ، تاريخ بغداد، حمد بف عبيد اهلل بف عمار الثقفي. البغدادمركل عنو بعض أخباره كشعره أ ،الغزؿ
 . ِْٔ/ْ، الوافي بالوفياتكألطفيـ. تكفي سنة خمس كأربعيف كمائتيف، الصفدم، 

 . ُّٗ-ُِٗ/ٕ، العقد الفريد ِ
 كالشعر لماني المكسكس . .ُّٗ/ٕنفسو،  ّ
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مٍتوي الم كعة باإل الًفراؽى  خاؼى  مفٍ  -د  :ٍشفاؽعاجى

 مكوي مى  راؽي الفً  مف راعوي )" :الظ اىرمتحت باب سٌماه  ب  كيأتي معنى ىذا الباب مف أبكاب الحي        
  حبكبيفى رمى بو مف المى  . مفٍ اؽً ش  قاتؿ العي عف مى  دؿي عالذم ال يى  ـي يراؽ ىك الس  ركيع بالفً الت  . (االشتياؽي 
 .ُ"أجابى  يفى محب  ل، كمف ديعي بو مف اأصابى 

 ؾي يكشً  زفً مف الحي  ، كالقمبي غميتى  ، فاألكبادي لوي  بيبوً حى  راؽً فً ًمف  شتاؽً المي  حب  ضعؼ المي  كيظيري      
لىةو تى  داره كأٌنو جً ك  ينصدعي بؿ ، ؽشق  يتى  أفٍ   ، فكيؼى أكثرى  ليسى  عدً مف البي  خكؼه  كؿ  ذلؾى ، ك شٌقؽ مف زلزى

 .يازارتً ف غى عى  نايةن ، كً تسر عةمي  بدمكعو  عدى بكي البي تى  ، ًىي استعارةه لو،القمبً  ؟ كعيفي بلن اصً حى  عدي البي  لك كافى 
  :                                             ظاىرمقاؿ ال

  الطويل                                                                          

 عُ د  صَ تَ يَ  سىً أَ  يمبِ قَ  ليا ادكَ يَ        ةٌ عَ وْ لَ  ينِ البَ  ةِ يفَ خِ  من بديكَ  عمى

 ٕعُ ر  سَ تَ مُ  ايَ عُ مْ دَ  بعينٍ  يـــــيبكفَ        عٌ امِ جَ  ملُ والش   ينِ البَ  قوعَ وُ  خافُ يَ  

  :الجوى -ٛ

ـي "     ف كنت في ييقاؿ اجتكٍيت الب .ة الشيءً راىى ؿ  عمى كى ديى  أصؿه  كالياءي  كالكاكي  الجي بلدى إذا كرىتيا كا 
 :، قاؿكيتي ، كجى نعمةو 

ٍيتي عنيابىًشمتي ًبن كى  كعندم لك أردتي ليا دكاءي          ي يا كجى

 . ّ"كمف ىذا الجكل، كىك داء القمب 

 حاؿي القمًب بالجىكل: -أ

 وى شب   ، حيثي ايتى م  ا ىً ضن يً تىنسٍ مي ، ا آخرى ا شخصن يى منٍ  يجعؿي فى ، وي فسى نى  ٍيدو ابف ديرى  اعرالش   يخاطبي      
ا ألمن  كأكثرى  أحد   بي ئً صاالمى  تً ، ككانى ارارن مً  يرهي ظى  كبى رى ، دكالعى  تتابعً مي  فرسو بً  نىفسيوي  ايى التي القتٍ  صائبى لمى ا

                                                           
 . ِِٓ/ُ، الزىرة ُ
 .  َُ/ُ، قحق  مال مقدمة ،نفسو ِ
 . ّٖ ،ديوانوفي  البيت لزىيرك  ، مادة )جكل(،ُْٗ/ُ، مقاييس الم غة ،ابف فارس ّ
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 وي قمبي  ، بؿقصيرً في الت   مةى ك مالمى  ستً ا ليٍ يى كن  ، لى صديؽً الت  بً  وي جيبي تي  سي فٍ ، كالن  األخيرةً  المصيبةً  تمؾى  قبؿى 
اار جً  متمئي يى  ألن وي ، عمى ذلؾ المىمكـي  ٍتياال فً احز مف األ حن  ائبًو بحالةً كقٍد مث ؿى ًلمصى  ،بي صائً المى  تي راكىمى

احً كل لً ف الجى مً  النتصرى  وً بً  ضر  أى الذم سى ألى الكال  فالقمبي  .ةن مف سىابقًتياد  تييا أقؿ  حً حى مً حربو أسٍ   ًبوً صى
كل ببلءي  ـى ظي يما عى مى  ى األسى الش اًعري  ، فقد جعؿى (ىه األسى نكؤي القمبي يى ) :كأم ا قكليوي  ،كازدادى  ذلؾى الجى

 الش اعرً  كتظيري نفًسي ةي  .لمجرحً  (األسى)د ًة، فاستعارى الحا حي مف األدكاتً جرى لما يى  صكرةن محسكسةن 
 :، ًليقكؿكحالتيوي الباًئسىةي  الياًئسىةي 

 الطويل                                                                           
 مُ ـَوَأكمَ  َأَحد   اتاـــى ِمن َشباُىن         َفجاِئعٍ  ُغروبَ  بْ ــــــــــــــــــــَتركَ  َلم َكَأن كَ              

ن ُمِمم          ـال ىاأَلسَ  َينَكُؤهُ  الَقمبَ  َأن   َغيرَ  َبمى               ُٔمَتَقد مُ الـ الَجوى َجل   َواِ 

ٍيًد الجىكل: -ب ـي عى  تىقادي

ـي مي  خاطبي يي       في  ب  ـ الحي قادي عف تى  نايةن كً  ،وب  حي  ابى يا شى أجمً  التي مفٍ  حبيبتو يؼى طى  بف الكليدً  سم
مف  زفي الحي  ا استكلى عميوً لم  ، بناشائً  فييا القمبى  اعري الشٌ  جعؿى  لطيفةه  استعارةه  ، كىيى ا طكيبلن نن مى زى  وً قمبً 
حيفى احتنىكىوي الحيب   يدي ألـً طاكؿى عى تى  كقدٍ  ،لـ يشبٍ  رى عٍ الش   كلكف   القمبً  كلىى  ، فشابى الحبيبً بً  قوً عم  تى 

ا جكعن ري  كافى  ، كلكٍ مبوً قى  مكـي ىي  جى فر  تي جكع إليو لكي الر  ب الًكصاؿى  وً حبكبتً مف مى  اعري الش   كيطمبي  الجكل،
ٍير فيوً ، فحاسبةً كالمي  عاتبةً ممي ل  قاؿ: .بل ضى

 الكامل                                                                               
 َذواِئبي الَمشيبُ  َشَملَ  َوما اَأَسفً        الَجوى َتَنكَ حْ َوا الَقمبِ  في الَيوى ابَ شَ 

 ٕيــَفعاِتب الُذنوبِ  في َلكِ  َبدا َفِإذا        رَبةً ــــــــــــــكُ  ف َس ُأنَ  يـــــِلكَ  ي  ــــَعمَ  يــــُثوبِ  

 نصير الحبيب عمى الجكل: -ج

كفاءن  ، كال صد  ايكمن  باليجرافً  ًمنيا ؿى صٍ قابؿ الكى لـ يي  وي بأن   قاًئبلن لىيىا: توي حبكبى حترم  مى البي  بي خاطً يي      
ـى كيؿ  ذى  ،لوي  وي تٍ بعذرو صاغى  يامن د  كالبيعًد،فًم دي  ًلؾى الص   وي قمبى  ؤلى م مى ذال وي حزنى  عنوي  ؼي خف  يي  ثم ةى مفٍ  أىال يكجى

ازى ؼ ، كقد كظ  مٍنوي  جانبو  في كؿ   وي قمبى  تٍ حشى  بىعدىما ؟!حب  يي  فٍ فيم بوً مٍ قى  ضً امر أكييجيره مف  في  المىجى
                                                           

  . َُٔ، ونديوا ُ
 . ُٖٓ-ُْٖ/ّ، شرح الديوان ِ
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 طمبي ا يى  ظالمن رجبلن  (كاألسى الجكلمف ) عؿى جى ك  (،عيني عمى األسىمي ( ك)كلجيرم عمى الجى مي )قكلو: 
ميوً  كفى العى   :فيقكؿ .وي منٍ  خبلصً ملً  عى

 الخفيف                                                                           

 ريذْ ــــــــــــــــِبعُ  َوفاءً  َول،  دودٍ ــــــــــــــــِبصُ        الً ـــــــــــَوصْ  تُ َتَعق بْ  ما كِ ـــــــيَوُحب   ،ل        

 ٔ؟َصدري وِ َحشْ  الَجوى َعمى ييرِ ُمجِ  َأم       بيَقمْ  ءِ ِملْ  ىاأَلسَ  َعمى يينِ ُمعِ  نمَ         

ًكم  رىحيؿي  -د  :الحبيب الجى

بيبو  يستطيع الحياةى بدكفال  امن متىي   اعاًشقن ءي الكأكا لىقىد كاف        ًبًكصاًلوً ك  فالس عادةي مع الحبيبً ، حى
  حؿى ًجسموكنى  هي فيػؤادي  ، كذىابلكعةن  و، كاحتىرؽى قىمبالحبيًب ًكصاالن مًرضى كتىًعبى  ييًنٍموي  فىًإذا لىـ تككف،

ده  ذو ئً يكمى ، فى د مٍت يىداهي عمى ما قيبًكي  ظىؿ  ك   .ِال ييعذ بي عذابىوي أحى

ؿى  لقدٍ        ا كافى مى ، بعدى ويٍ قمتى مف مي  مكعي الد   ، تنيمري اينن ز ا حى ميمكمن  ًلرىحيًموً  فباتى  د مشقي  ال وي الذم أحب  رىحى
في  القرآني   ناص  ؼ الت  كظ  يي  اعرى محظ الش  ، كنى رهي جى ىى  أفٍ  ثيـٌ ما لبثى  ،وي ميفى حى  الحبيبً  صاؿي كً 

أف يمضي  ، كقبؿى يابً  وً بلقتً لعى  اسرةن طكةن خى خي  جرافً  مف اليي جاعبلن  (هخاسر  ةه كر  )ك (الحٍشر كاآلخرة:)قكلو
لذلؾ  نفسوي  ، فقد اشتاقتٍ في ساحًة الحٍشرً  يكـ القيامةً  سيككفي  القادـى  قاءى الم   بأف   كعدى الش اًعرى  حبيبي ال

 فنراهي  .كتى المى  ًبذلؾى  اتمني  حبيبو مي  قاءى لً  ى الحبيبي ما يتمن  حينى  حيب  في ال بالغةي يا المي إن   حق ا .العظيـً  اليكـً 
 :يقكؿ

 السريع                                                                           

 قاِطَرهْ  َحْسَرتي ِمنْ  َفَدْمَعتي             الَجوى قمبي َأوَدعَ  ال ذي ضىمَ               

 ِسَرهْ اــخ ر ةٌ ــــــــــكَ  َلَعمِري ِتْمكَ              ُرهُ ـــــــــــــــــــَىجْ  َبدا ثم   يــــــــواَصَمن

ْقتُ  َفَقدْ              يـــَنْمَتق َأنْ  الَحْشرِ  في واَعَدني   ٖاآلِخَرهْ  ىـــــــــِإل َتَشو 

                                                           
 . َُٕٗ/ِ، ديوانو ُ
 . ِٕ، قحقّ ممقدمة ال، ديوان الوأواء الدمشقي: ينظر ِ
 . َُٔ، ديوانو ّ
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  :متي  الت   -ٜ

: غةً الم   أىؿي  . قاؿى هي ب  إذا استعبدى مىو الحي تي   :. ييقاؿعبيد"التاء كالياء كالميـ أصؿه كاحد، كىك الت       
 .ُ"، أم عبد اهللً ـي اهللً تيٍ  منوي ك 

، تىي مىوي "      ا كيقاؿ. ميتىي ـه  فيك كذل مىو، عىب دىهي  أم الحيب  ٍتوي : أيضن رارىةى  بف لقيط قاؿ. فبلنةي  تامى  :زي

نىعىتٍ  ما يىٍحزيٍنؾى  لك فؤادىؾى  تامتٍ   .ِشىٍيبانا" بف ذيٍىؿً  بني نساءً  إحدل       صى

 :الش اذ   ديمكعي الميتي ـً  -أ

 ى بدتٍ ، حت  كقوٌدة شى مف شً  عبى تى فى و قمبي  إليوً  تاؽى ، كقد اشٍ ميؿو غبلـو جى بً  ف كلعوً عى  كاسو أبك ني  ثي يتحد      
غيرىا مف كى  ليستٍ  ىذهً  كؽً الش   مكعى دي  كأف  ف، اكعن من دي  كؽً لمش   استعارى كقد ، د هعمى خى  ظاىرةن  الغيبلـً  عي ك دم
إٌف :  -ديدحزفو شى بً  نيمرةن زاؿ مي ال تى  وي كدمكعي  -بلـي لغي ا لوي  ، كيقكؿي وً عمى نفسً  أكبري  عه قٍ يا كى لى إٍذ  ،مكعالد  

 .معانيو بكؿ   برى ، فيك يحمؿ إلييما الص  يفى يميؽ بالميحب   اليجرى 

ذىا مىا       ماؿً ، فإٌننا نجدي نغى مًعنىةن مي  قىراءةن  األٍبياتقىرأنا كا  كتٌيا ميطع منا بالجى  العيفً ) ، فحركؼي منا صى
 ، ناىٍيؾى عف الت صريًع في البيتً لكحةن ممي زةن  ةً عمٍت مف القصيدجى  (كالخاءً  كالحاءً  كالجيـً  كالياءً  كالميـً 
ؿً    :ييسًمعنىا بيالً . مف نىغىـو ترتاحي ًبًو اآلذافى  ، كمىا سب بوي األك 

 السريع                                                                       

 َعيناهُ  وقِ الش   ِبماءِ  جاَدت          اهُ ـــــــــُمَعنّ  ،الَقمبِ  مُ ـــــــــــــُمَتي  

 اهُ ـــــــأَبك َوالُحزنُ  ِدهِ َوجْ  ِمن          َخد هِ  ىـــــــــَعم معُ َوالد   َيقولُ 

 ٖاهُ ـــَمعن رانِ جْ الي ِمنَ  َأجدى         الَيوى أِلَىلِ  الَيجرَ  َأنَفعَ  ما 

 

 
                                                           

 . مادة )تيـ( .ُّٔ/ُ، مقاييس الّمغة، ابف فارس ُ
 . مادة )تيـ( .ُٕٖٗ/ٓ، الّصحاح، الجكىرم ِ
 . ِّٔ، ديوانو ّ
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 :عٍنوي  ٍكنيةي لتٌ إخفاءي التٌتيـً كا -ب

ـى عي  اممٌ ف ،عنوي  كتيكن ي (رشأ) لوي  قاؿي يي  يالى  كافى  خادـو  في عرالش   تقكؿي  ُبنت الميدم( ةي مي  عي ) كانتٍ       م
 تم  كعى  فقالتٍ  ،اسي الن   يافي عرً يى  ال نايةن كً  ين  كى تي  عىزمىت عمى أف   ،زينبى بً  شأو رى  عف يكنٌ تي  ياة أنٌ ميٌ عي  مف
 .ِ(رشأ رب يا) مف كاأللؼي  كالياءي  (بيٍ رى ) مف كالباء اء كالياءالر  ك  ب،ريٍ  لىإ ياقكلً  في سـاال

 مٌية لمفٍ عي  تشتاؽي إٍذ ، ا في القصيدةً مٌيزن ا مي صكتن  ليبرزى  ،ؿً األكٌ  في البيتً  صريعً الت   ماؿي جى  يظيري ك     
ٌنما تى اعيبن  وي حب   د  عً كال تي  (رشأ) كىن ٍت عنوي  إلييا  اسي النٌ  كحٌتى ال يمتفتى  ، كىك خادـه،دةه ألٌنيا سي   كتموي ، كا 
  اهللً كدعاءى  مكعى  الد  إال   تممؾٍ  ، كلـٍ وً بً  متٍ تتي   حيفى  أقصاهي  االشتياؽي  مغى ، كبى الٌرشيدً  ىاركفى  فيي أختي 

 .كبي يالجي و ي تٍ نى م  ضي  الشيءي إذاى فى خٍ ما يى يا كى حبيبً  اسـً ر كٍ أخفت ذً بأٌنيا  يا األخيرً في بيتً  اعترفتٍ كقد 
لةن : ًفيًو  ًلتقكؿ  ميتغز 

 الرجز                                                                        

 َعيبِ ـال نَ ـــــــــمِ  َىذا ما َرب   يا       بِ ــــَريْ  ىـــــِإل ُمشتاقٌ  الَقمبُ 

 الَغيبِ  اَلمَ ــــــــــع يا اـــــالُبك ِإلّ        عـَأسَتطِ  َفَمم َقمبي َتي َمت َقد

 ٖالَجيبِ  يــف َكالَخبءِ  َأحَببُتوُ        ال ذي ِذكرَ  ِشعري في َخب أتُ  

  :وُ لَ الوَ  -ٓٔ
لوي       :األعشى قاؿ. ككاًليىةه  كاًلوه  كامرأةه  كاًلوه، كرجؿه . جدالكى  ةشد   مف كالتحي ري  العقؿ، ذىابي : "الكى

ؿو  عمى ثىٍكمى كاًلينا تٍ مى بى فأقٍ   اعى اجتىمى  ىاندى عً  ككيؿٌّ  ااىى ىى دى  كيؿٌّ          عىجى

ًلوى  كقد لينا يىٍكلىوي  كى لىياننا كى ل وى  ،ككى  .ْكات مىوى" كتىكى

                                                           
بلًة كدراسة القرآف، ككانا لدينيا كصيانةن لنفسيا كًحفظن بلن ، كانت مف أكمؿ الٌناس عقىي أخت ىاركف الر شيد ُ ، ككاف ىاركف ت كثيرة الص 

، ككاف إبراىيـ بف الميدم تقكؿ الٌشعر كتصنع الغناء الجميؿ، كانت يا عمى فراشو فتأبى لتكفيو حٌقوي كييجمس الٌرشيد يعظ مييا كييًجؿ  قدرىا
لد. أم يا أ ٓٓ ،سم أشعار أولد الخمفاء وأخبارىم، قكتاب األوراق،  أخذ الٌشعر عنيا. ينظر: الصكليي نت ، كاميغنيةه ييقاؿ ليا مكنكنة ،ـ كى

مي ة سنة مئةو كستيف لميجرًة كتكفيت سنة ًمئتيف ركانٌيةمف جكارم المغنٌية المى  لدت عي ينظر ترجمتيا:   .كليا مف العمر خمسكف سنةن  ،كعشر، كي
 . ُْٕ-ُِٗ/َُ، األغانياألصفياني، 

 . ِٔ-ُٔ ،سم أشعار أولد الخمفاء وأخبارىم، قكتاب األوراق ينظر: الصكلي، ِ
 . ِٔ ،نفسو ّ
لىو( . .ِِٔٓ/ٔ، الّصحاح، الجكىرم ْ  مادة )كى
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لىوي  -أ  :رىحيًؿ المىحبكبً بً الكى

 (نؤيو كنؤم)، ككممتي (كالميمحؼأيلًحؼ )ممتي في كى  كرارً التٌ  جماؿي  الت الييفً  في البيتيفً  يظيري      
يو لكلى  ،يابتً احً عف صى  يارً الد   آثارً  في سؤاؿً  ألح   حيفى  في الكصؼً  جميمةن  صكرةن  د رسـى ق أبك تم اـو ف

بيبًتوً في سؤاًلًو ًبر   اعري الش   عؿى جى  كقدٍ  .عةن متمن   جيبوي ، فبل تي يد بيادً الش   أم ا ، ك ا كليٍطفنا ليىستعًطؼى قمبى حى
 يمةالخى  حكؿى  حفري يي  الذم جرلالمى  عمى (النؤمى ) طمؽتي  عربى ال ألف  ، عميقةن  فرةن حي  في قمًبوً  شؽٌ فى ىا دي عٍ بي 

فرةي القمًب  ،مٍف ديخكًليا يكؿً الس   لمنعً  كًتمؾى  .يانٍ مً مىا دىرىسى ك  ما بقي مف آثارو ل ديدي الش   كؽي الش   ايى سببي كحي
 :قاؿ .إسقاطاته نىفسي ةه استىقاىىا مف كىحي الط بيعًة 

 الكامل                                                                               

 ِحفِ الُممْ  ؤالِ الس   ُٕتَحفِ  ِمن َوالَمنعُ       وَمياُرسُ  ؤالِ الس   في ِٔحفُ أُلْ  َوَظِممتُ 

 ٖم فِ ــــــــــُمَتخَ َوِبال اــــــــِبظاِعِني وٌ ــــــــــَولَ       وُ ـــــَشف   يٌ ؤْ ـــــنُ  بِ ــــــالَقم في ياــــيِ َفِمُنؤْ  

اؼي الذم آثار الد ياًر كيسأؿي ريسكمىيىايصؼي  كأبك تم اـو      ؟ فىيكى الكىص  ، ككيؼى ال يىككفي لىوي ذلؾى
، فييصك  كاألفكاري بدكرً  ،تتحك ؿ األكصاؼي ًعندىهي إلى أفكارو  ري مشيدنا ًحس ي ا كاًقعي ا مف ىا تىتىطىك ري إلى قيـو

ًتًو التي ألىـ  ًبيىاكحًي ثىقىافى 
ْ. 

لىوي المفقكد -ب  :الكى

 الس اعيكيىمكـي فييا  ،ٓ(أبا سعدو بف عبد الر حيـ)الكزيرى  ًميياري الد يمًمي  يا ًفيةو يمدحي كفي قصيد      
باتى ك  ؟رليا قمبي رجٍعت اآلف إلى صكابؾى بعدى كيؿ  ما جى  ىؿٍ  :قمبى الكزيًر ميستنكرنا يىٍسأؿي فى ، الًكشايةً ب

االكى  بمغنا. ، كبعد ماذىا؟ بعد أفٍ جدي ًإليؾى ميٍنصاعن  عؿي الش اعري مف الكلىًو عاًزبنايجٍ إٍذ  بمغتى مف العمًر مى
ارى لميكل شبابنا ككأٌف كقد استع، كشىابى  بعدىما كبيرٍت سن و ًبوً ةى لوي أٍم أف  قمبوي ككلىيىوي ذلؾى ال حاجى 

  :فقاؿ. اليىكل إنسافه 
                                                           

 . ؼ(لىحى ، مادة )لسان العرب، اإللحاؼ: شٌدة اإللحاح في المسألة، ابف منظكر ُ
وي عميو، تي الرجؿ بالشيءتحفأ ِ (جميرة المغة، ابف دريد أتحفو إتحافا: كىك أف تيطًرفىوي بالشيء أك تىحيض   . ، مادة )تىحؼى
 . ّْٓ-ّْْ/ُ، وديوان ّ
4
 . ِْْ، فن ُو وَنفِسي ُتُو من خالل شعرهِ  :َتم امأبو ، ا، إيميينظر: الحاكم
5
، كاستمٌرت كزارتو سٌت سنيف، كاف فاضبلن ك عارفنا الرحيـ، كاف كزيرنا لجبلؿ الدكلة، محمد بف الحسيف بف عمي بف عبد ىك عميد الٌدكلة

، كأقاـ في جزيرة ابف عمر حتى ت رًؾ، ىرب مف بغداد ميتىخًفٌياالكشىغىًب قؿ ا بالقبل، كاف زمانو مميئن (أخبار الش عراء) رة ، كلو كتاببأمكر الكزا
.ُّّ/ٔ، األعالمكينظر: الزركمي،  ،ٗ-ٖ/ّ، الوافي بالوفياتينظر: الصفدم،  .سنة ٔٓق عف ّْٗمات سنة 
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 السريع                                                                     

 ؟بُ العازِ  وُ ــــــــــلَ الوَ  عميكَ  ُرد         رةٍ ــَفت مىعَ  مْن أْينَ  قمبُ  يا 

 ٔالشائبُ  حتِنكُ ــالمُ  اوَركشَ        وىاليَ  شبابُ  اتَ مَ  أنْ  عدَ بَ أَ  

 :ًلوً االٌترف ؽ بالكى  -ج

لىوي(لىوي كى ) الم فظىتىيفً  في الت اـ   لًجنىاسً ماؿ افمننظٍر إلى ج      ظريؼه في قكًؿ  ِفأبك الفتًح البيسًتي   ،، كى
  في ديكاًنًو ال ثاًنيى لىوي  مينفىًردنا كرد األكحدي الذم كىذا البيتي ، ك حبيبىوي الت رف ؽى في حالًتويدع الش عرً 

بكي خرى تدةه كلكف  ديمكعىيىا شك مٍت عيكننا أي كاحً  العيفى  ييريدي أف   ، فالٌشاعري ذاًتيا قصيدةن بحد   ؿي ن وي ييشك  لك
 :فًرٍفقنا ًرٍفقنا. يقكؿذل، ، ككىأف  العىيفى شىاكىمىيىا شىيءه ًمف األى معيا

 البسيط                                                                         

 َٖوَلوُ  قمِبو في وُ ولَ  ،َدمِعوِ  ِمن       ُطَرفٌ  وِ َطْرفِ  في لوُ  !ِبَصب   اِرفقً 

  :الييام -ٔٔ

ـي        ر  عمى أمرو كاحدو يستقً  الالذم  في األمر المتحي ري : اليائـً أصؿ ك  ،العشؽ جنكفىك : كاليييا
ـى فىقٍد  ،اًعٍشقن  كجيوً  عمى مينكىب  ال اأىيضن  كىك                             .ْاكتىٍييامن  اكىىيىمانن  اكًىيامن  اكىييكمن  اىىٍيمن  ؛بيا ىا

ـي  -أ  :الحبيبةي أقمىقىيا الييا

ًؿ أٍف يى المى  كمع أف  مفى "      عضيـ قدٍ ، فإف  بى كالقمؽً  بالس يرً  ؿي دكف الحبيبةً ٍنفردى المتغز  عيكًد في الغىزى
، كقد كقعى ابف أبي ربيعةى  يقةى ف  ىذه الٌطر مف سى  كلعؿ  أٌكؿى  ،، كىك أمره ييعاب بوً األمرى أحياننا يعكسي 

  :يقكؿي  ، إذٍ ٓفي مثًؿ ىذا" بف المعتز  ا
 

                                                           
 . ُّٔ/ُ، وديوان ُ
2
تي الش اعر الكاتب، صاحب الٌتجنيس، سمع أبا العزيز البيس ، كييقاؿ ابف أحمد بف الحسيف بف محمد بف عبدىك أبك الفتح عمي بف محمد

 . ُْٓ/ُ ،معجم البمدان ياقكت، ،، الحمكمقََْفي سنة  خارلحاتـ بف ًحٌباف، كركل عنو الحاكـ أبك عبد اهلل، كمات ببي 
 . َِٗ، ديوانو ّ
 . يـ( مادة )ىى  .ِٔٔ/ُِ ،لسان العرب، ابف منظكر ينظر: ْ
 . ُٗٗكلي، ، صنعة أبي بكر الصشعر ابن المعتز ٓ
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 الرمل                                                         

 الَحَرس َأيدي في اأَلسيافُ  َحوَليا       اَدةٍ ــــــغ اةٍ ــــِبَفت يـــَقمب ىامَ                

نْ  يُحبّ  ِمن الَميلَ  َتنامُ  ل   ٕ(ٔسـالَغمَ ) في زاَرت ري  ـــــالُقم َغر دَ        َواِ 

 :ياـمىرضي الي -ب

بيبً بً  أرزم  بزى الخي ب رح  يي       مقييا في ًو ليي ديٍ حمميا بيف يى يى  وي ، ككأن  ياكم   المحاسفى  جمبي يى  مجيئوً بً ، فى وً حى
بيًبوً  ضكرى حي  اعري الشٌ  تمٌثؿى  ، كقدٍ فًس الش اًعرً ن ـ  فتخي   ،وفي قمبً  حى  قرفي تي ، ك ما كصؼى  كصؼى  ؿ ث

 تيحشري  الكساكسي ، ك كؽى الشٌ  كابدي يي  الحبيبً  ًغيابً  في إثرً  ، فالقمبي ياـ لٌذةه عقبيا مف اليً تى  غيبةه  الحضكرى 
 (غابتحضر، )ممتي ة في كى ي  د  الض   اعري الشٌ  ، كقد استخدـى السماءً  دي فيع  ص  يى  هي دري ، حٌتى يكاد صى فيو

 :فقاؿ في ىذا المعنى ،ىما في القمبكأثرً  ؿً صٍ كالكى  فً لبيٍ لييفاضؿ بيف ا

 الكامل                                                                             

 رُ ــــــــــــــــــــحضُ تَ  حاسنِ المَ  ل  كُ  ورهِ ضُ حُ بِ        وُ ـــفإن   بالحبيبِ  وسيالً  أىالً 

 ٗ(ٖرُ ــ)ُأحش سِ ساوِ الوَ  منَ  وكدتُ  وًقاشَ        هُ وَ حْ نَ  مبيقَ  ىامَ  إل   ابغَ  امَ   

 :ىياـه بآثاـو  -ج

ـى  ، فبيا قدٍ ، بؿ كيفدييا بنٍفًسوً اسميا ال يعرؼي  امرأةن  مشقي  كأكاء الد  ال يحب        الذم  كؽي الشٌ  كحؿ   ىا
 تمؾى  وي تى كيبدك بأٌف معشكقى  ،أخبلقيا سادً فى مع  الذم اجتىمىعى  يا بالجماؿً فى ، كقد كصى ىٍـّ كحيزفو  ال يخمك مفٍ 
 الٌشاعري  ، كيظيري يا لحديثً إال   ـ  صى ، كأى إاٌل ًفييىاأعمى يا في حب   عانيوً مما يي  صبحى فأ، كلاليى  مف بائعاتً 

ؿً  ا سن رٍ كقد أضفى تتابع الحركؼ جى  ا(ىم   ،اىيامن  ،ىاـبقكًلًو: ) كالث اني تىشابوى الحركًؼ في بيًتًو األك 
مٍ )ناس في قكلو ، كاستكرد الجً ا جميبلن مكسيقيٌ   يؼى ضليي  (مٌرة حمكة،)في قكلو  باؽى كالط   (ؽمٍ ؽ كالخي الخى

رى بديعي ا  ماالن جى   :فيقكؿ .صيدتوعمى قى آخى

                                                           
(الصحاح، الغىمىس: ظممة آخر الميؿ، الجكىرم ُ مىسى  . ، مادة )غى
 . ِٕٔ، ديوانو ِ
(المحكم والمحيط األعظم، أيحشر: مف الحشر كىك المكت، ابف سيده ّ شىرى  . ، مادة )حى
 . ُٕٔ/ِ، وديوان ْ
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 الخفيف                                                                           

 م اـــــــــــَوىَ  ـــاُىيامً  ياـــــــــــبِ  َقْمبي َىامَ        م ىـــــــُتسَ  ل ةً َمْكُتومَ  ديــــــَأفْ  ناأ            

 ٔاَأَصم   ىـَأْعم الُحب   ِفي ِمْنيا َبْحتُ         ـَأصْ  َقدْ  الُخْمقِ  ُمر ةُ  الَخْمقِ  ُحْمَوةُ             

  :بابةالص   -ٕٔ

بابة رٌقة الٌشكؽ     ، إذا غمبو اليكل، كىك مف بابة "كالص  . ِ""الص  مف صب  إليو. كرجؿ صبٌّ
 .ّ"انصباب القمب

بابةي  -أ  :كالخيانةي  الص 

بلىما أحٍ  أمريفً  بيفى  بزأرزم  الخي ف ؟لوي  الحبيبى  صنع مع خيانةى اعر كال يدرم ماذا يى الشٌ  ري يتحي        
ـى كيى  أل مف الخيانةً يرضى بما رى  أفٍ  :مرٌّ   مف قمبوً  وي يي حب  فينٍ  عنوي  يصد   ، أك أفٍ في قمبو الحسرةى  كت

لكٌنو فٌضؿ ، شيءً مف ال سادو فى  سريعً  ىتدؿ  عم ألٌنيا لفظةه  (الٌتمؼً ) لنفسو لفظةى  ، كاستخدـى فينتيي ىك
ًتًو، ك   لمخيانةً ا ذليبلن عبدن  عمى أٍف يككفى  تىمىؼى الحيب   كننا ًلكىرىامى  الٌطباعً  سميمةً  نفسو  كؿ   ري نفً تى  فىًمٍنيىاصى

فاء كال يقكل الجى  ستطيعي الذم ال يى  الميشتىاؽً  وً إلى قمبً   األمرى بلن ككً مي  توً رامى عف كى  أخيرنا يتراجعي  وي ، لكن  ةو حرٌ 
 .عميوً 

 نفسو  كؿ   فجعؿى  (صبٍّ  لي قمبي )ك  (رٍّ ح لي نفسي )قكؿ يى  ، حيفى مبً كالقى  فسً بيف النٌ  اعري الش   قابؿي كيي     
 :فمننظٍر ًلقىكًلوً  .وي مبى قى  شتاؽو مي قمبو  ، ككؿ  وي نفسى  ٌرةو حي 

 الطويل                  

 اــــــــــــــفأتَمف الحبيبَ  وـــــــأجفُ  أم دـــــــمفأكْ         أرى بما ىأرضَ  أَ  أدري ل تحي رت

 ٗافَ ــالجَ  عمى يقوى ليس ب  صَ  قمب ولي         يانةً خِ  طيقُ ـــيُ  ل ر  ــــح نفُس  فميْ          

 
                                                           

 . َِٖ، وديوان ُ
( .ُٕ/ُ ،جميرة المغة، ابف دريد ِ بىبى  . مادة )صى
( .ُِٖ/ّ، مقاييس المغة، ابف فارس ّ بىبى  . مادة )صى
 . ُٕٗ/ِ، وديوان ْ
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بابة ال -ب  :ليسى تىخفىص 

يىرل      ، فحالةي الصب  ليسٍت ى المىحبكًب كلك أٍخفٍتوي القمكبي ب  سيظير أثريهي عمالحي  أف  بالميتنبي  كى
إلى اإلكثاًر مٍف إظياًر حبيبتىوي  الميتنبي ، كيدعكي ًتوً تغي ر ًمزاجً ، ك ًمٍف شيركًد ذٍىًنو اسً خفى عمى الن  تى 

ماكجييىا ـً .الن سيزكؿي بعدى الش  ، ألٌف فيًو جى  قاؿ: يًب كاليىرى

 الخفيف                                                                          

ذا  يلُ ـــــــــــــــَدل نٍ ــــــَعيْ  ِلُكل   وِ َفَعَميْ           َصب   بَ ـــــَقم ىالَيوَ  ٔاَمرَ خَ  َواِ 

دِ    َٕتحولُ  حالٌ  الُوجوهِ  نُ َفُحسْ  مَ           دا ما كِ َوجيِ  نِ ُحسْ  ِمن يناَزو 

بابة تفجعي القيمكب -ج  :الص 

بيبً  ا شخصى ، ميستحضرن وً اظريٍ ب عف نى  بما غيي  الن تغز  مي       ، يركم ب  الحي  مريضً  شتاؽً المي  وً في قمبً  وً حى
  فيو بيبي حال ال يككفي  فرحو  فكؿ  ، رً جٍ الي كاعً نٍ أى  بأظمـً راؽ كاصفىوي مف الفً  اليكـى  ذلكـي  مشقي  الد  الكأكاءي 

 القمبي  كافى  ى لكٍ حت   وي قمبى  سيذيبي  و عنوي بيبً حى عد بي  فإف   ،اشتاقن ا مي خمصن و مي قمبً  ، كلككفً شه كحً مي فرىحه  يكى فى 
عف  ناتجو شيءو ل (كبافالذ  ك  ذاب)الم فظىتيًف  استخدـ نراهي فى ، ميبالغةه محمكدةه  كتمكيـ ،ا مف الحديدمصنكعن 

بابةً مف الحرارة ذكبي يى  فالحديدي  ،رارةح   :قاؿ .، كما يذكب قمبيوي مف الص 

 مخمع البسيط                                                              

 ٖيدِ َعمِ  بو َصب   قمبِ  عنْ        واهُ ــــــــــــىَ  ِغبْ ــــيَ  لم غاِئًبا يا

دودِ  ُظمَمةِ  منْ  مَ ــظمأَ        عندي الِفراقِ  يومُ  صارَ  قد  الص 

 حودِ ــــــالجُ  وحشةُ  وُ ــــــفِإن          وُ ــــــــــــــعن َتغيبُ  ُأْنسٍ  وكل  

 ٗدِ ـَحدي نْ ـمِ  كانَ  ولوْ  ذابَ         ب  ــــصَ  قمبَ  الَبْينُ  َفَجعَ  َلوْ  

                                                           
(لسان العرب، خامر الشيء: قاربو كخالطو، ابف منظكر ُ مىرى  . ، مادة )خى
 . ُْٗ/ّ، ديوانو ِ
 . ، مادة )عىًمدى(أساس البالغة، رض ال يقدر عمى القعكد، الزمخشرم: شديد المعميد ّ
  . ٖٖ، وديوان ْ
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بابًة في القمًب كحر  الن اًر: ر  ح -د  الص 
ا ، فحينن يا عف النكـو بً فكني جي  وي قتٍ كقد أر  ، رآىا مف بعيدو  نارو  منظرى  اىرم  الظٌ  اعري الش   صؼي يى       

ؿي يا ليبي  ييعاًكدى  ىت  ، حى يافلعى عف احي م  تى  ما إفٍ ، كى خبكتى ثيـ  ، فتعمك تخفى أيخرلظير ك تى  عمى يتىطىاكى
 الحقيقي ةى التي رآىىا حسكسةً المى  ارى الن   كذىكىرى  و،عمى قمبً  ارً مكـ النٌ تً  ؼى كصٍ  معى ، كقد خى حراءً الص   ضباتً ىى 
مى نىٍفًسوً  وً ار المعنكية في قمبً النٌ  صؼى ليى   ار التي رآىا كبيف نارً ٌد الٌدقيؽ بيف الن  الحى  ، لكف  كييٍسًقطىيىا عى
اًثمىةى أمامىوي سىكؼى تىنطىًفئي  ،وً قمبً  ، كقد تنطفئي ال  كاـً عمى الد   شتعمةه قمبو مي  نارى  أف  ك  ىك أف  الن ارى المى
 ياكضعك ، كاالنخفاضً  بكط كاالرتفاعً كاليي  مك  ، في العي ةً بى رً ضط  المي  وً ا عف حالتً تعبيرن  دادى ضٌ ؼ األكظ  

 :قاؿ .ُ(رافً يٍ الحى  ؼً دنى لممي  أينسه  الن يرافً  مي بً تى في ): اهي سم   بابو في  الٌظاىرم
 الطويل                                                                              

 تْ رَ ـت  سَ تَ  م  ثُ  نِ ـــــــيالعَ  ظِ حْ مَ لِ  تْ اءَ رَ تَ         تْ دَ ــــــــوقِ أُ  ٕةِ ـــــــــحميْ الط  بِ  نارٍ لِ  تُ قْ رِ أَ 

 تْ ض  فَ خَ تَ  م  ثُ  لِ مْ الر   اتِ بَ ضَ ىَ  ىـعم       تْ ــــــاولَ طَ تَ وَ  تْ مَ جَ ـانْ  م  ثُ  تْ بَ خَ وَ  تْ ـمَ عَ 

 ٖبتْ ي  ـــــمَ تَ  إذْ  ىوَ اليَ بِ  بيمْ قَ  ةُ ابَ بَ صَ        تْ بَ ي  مَ تَ  لْ بَ  تْ بَ خَ  إذ يقِ وْ شَ  بُ خْ يَ  مْ مَ فَ             

 :الوجد -ٖٔ
ما -أ  :دً الكىٍجدي بالجى

 شأفً  مفٍ  ما كقعى  وً بناظريٍ  بي قم  ، فيك يي رى انكسى  قدٍ  كافى  لوي  حو دى لقى  شاجـى كى  رثاءي  ؛ثاءً الر   غريبً  كمفٍ      
ـٌ يأتي بالجناسحً دى القى  رل لذلؾى كيبكي عمى ما جى  ،فيوً  رً سٍ الكى  في  (، قىدىحٍ حى دى قى ) تىيفي كمم الت اـ   ، ث

. وي بي مٍ يا قى تكل بً فاكٍ  ،ا قيدحت فيونارن  وً في قمبً  ارتٍ أثى  وً شكقً  ةى د  شً  أف  مٍف ذلؾى  هي قصكدي كمى  ،البيًت الث اني
                  :ليقكؿ حسرىةن 

 المتقارب                                                    
 َيُسحْ  َدْمعٌ  العْينِ  وفي ِمْنوُ  تُ         اـــــــــــالحاِدث أْبَقتِ  ما ُأَقم بُ 

 َٗدحْ ــــقَ  ما نارِهِ  من القْمبِ  ىــعم        وِ ــبِ  ِمّني الَوْجدُ  َقَدحَ  َوَقدْ  

                                                           
 . ُّٗ/ُ، الزىرة ُ
 . ، مادة )طمح(الّصحاح، ر ًعظاـ، الجكىرم: الط مح : شجطميحة ِ
 . ِّٓ/ُ، الزىرة ّ
 . ٖٕ، ديوانو ْ
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 :الكيجدي داءه قاًتؿه  -ب

ي اتً ايقؼي        بكي يى  فتىن  صكرةً  في، وحبيبً  و مفٍ كحرمانً  وً شكقً  الةى حى  ري يصك  ، ك عمى األطبلؿً ُبف الز 
ا عمى خٌده لؤلؤن  مكعي الد   ، فجرتً اذابن عى  مكتي يى  وً قمبً  دً جٍ مف كى  ، حٌتى لكادى يارً مف الد   بيبً الحى  عمى رحيؿً 

مرضه  فيذا الحب  ، استعارًة الجرًم لمد مكعً ي فيا كسيرعتً  مكع الٌنازالتلد  ، تصكيرنا لجماًؿ اامنثكرن 
 :في ذلؾى  قاؿ .وي دكنى  ، أك المكتي صاؿي إاٌل الكً  بلج لوي ال عً  ضاؿه عي 

 الرجز                                                                        

 َيصَرُعوْ  ِمنوُ  الَقمبِ  َوجدُ  دَ َوكا       َمرَبُعوْ  طِ ــالَخمي َبعدَ  الَفتى ىكَ َأبْ               

 َٕسَيصَرُعوْ  عاِجالً  داءٌ  َوالُحب         َأدُمُعوْ  الُجمانِ  يَ َجرْ  َجرى َحت ى              

سىدً  الكىجدي  -ج كح في الجى  :باؽو بقاءى الر 

ًزلىةن،، كيبدىؤىىا ميقىد مىةن ّ(أحمد بف طكلكف)يمدح فييا  حترم  يا البي كفي قصيدةو قالى         ال إٍذ  غى
ب ياا في عن كسً ذؿ مي ا بى مى بً  الش اعرً  حبكبةي ى مى رضى تى  ٍنًطًقوً  في كثيره  أٌنوي  ، غيرى قيافي منطً  قميؿه  ، ألٌنوي حي  مى
 خطي نيا الس  عى  ىبى ذى يى ، حت  إلى حٌبيا ضا سبيبلن الر  كؿ  سبيًؿ بذؿ  قدٍ ك ، بياي ؽي شٌ الفيك الميغـر  وً قمبك 
  .ما فعؿى بً  تىرضىك 

ـٍ أتبٌدؿ :ؿ ليااكق      ؿ أنا عمى العٍيًد الذم عيدًتني مف الكٍجًد، ل ك  ـٍ أتىحى كقد أتى بكممة  ،كلى
خط التي ة الس  د  مي  كؿى طي  ، ككأٌنو يريدي نيفالس   بلزـي تي  ـ كممةصر  ، ألٌف الت  خطعًرض الس  ( في مى ـتصر  )
كما يجرم عمى  مفي ال يجرم عميو الز   ب  حً ٌف المي كأل ،ياعى مى  وً حالتً  في كصؼً  نوبالغةن مً ، مي اشتياعى 

 :البيحترم   يقكؿي فى  ،كالكجدً  كؽً عمى قمبو مف آالـ الش   وي ا اجتنتٍ مى لً  تابي العً  ضا يككفي الر   دى عٍ بى فى ، هً غيرً 
 

                                                           
1
، ثـٌ استكزره معمـ كاألدبل البن اطككاف ابف الٌزٌيات ، امحمد بف عبد الممؾ بف أباف حمزة، كاف أبكه زٌياتن  ،ىك الكزير أبك جعفر الزي ات

، نظر: الصفدمي. ىػِّّسنة  كانت كفاتوتنكرو مكث فيو أربعيف ليمةن فمات، ، ككضعو داخؿ ؿ كعذ بواعتقمو المتككٌ ، الخميفة المعتصـ
 . ِٕ-ِٔ/ْ ،الوافي بالوفيات

 . ِّّ، وديوان ِ
، كقاؿ قَِِرمضاف سنة  ِّ، كلد في ا، حتى صار مف أمراء األتراؾكاف أبكه مف مماليؾ المأمكف رق   ،أحمد بف طكلكف ،أبك العباس ّ
نما تبٌناه كأٌف أباه اسمو يمبخ ب ،ا لطكلكفإنو ليس ابنن  :ضيـبع مف ذم القعدة  َِ. كقد تكفي في ف المضحاؾ كأمو قاسـ جارية طكلكفكا 

فدم،نظر ترجمتوي. ُِِ/ُالبحتري، ىامش الّتحقيق،  ديوان، قَِٕسنة    . ِٔٔ-ِٓٔ/ٔ، الوافي بالوفيات : الص 
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 الطويل                                                                  

 الَقمبُ  ِبيا َوجدٍ  َغيرَ  ُٔيقاِرف َلم َوَأنْ        ب  ـــــــصَ  غَرمٌ ــــــمُ  ِبيا َأّني َليا َقميلٌ 

 ٕبُ َعتْ  وِ ـِـــ ـــــِإرضائ َبعدَ  يــــــــــــَوِلمُمَتَجنّ        ياـطُ ُسخْ  َتَصر مَ  َحّتى ضاالر   َبَذلتُ  

ـي الكىجدً  -د  :اسًتحكا

ما ما أعز  يي ألن  ، ًبًيما إالٌ  الحياةي  ال تتـ   ضكافً ما عي كىي ، هً دً كبك  أرزم  بزى خي ال مبً في قى  الكىٍجدي  استحكـى      
 ضكيفً العي  أشرؼى  فقدى  ، فكأٌنوي اا كال كبدن ال يممؾ قمبن  الٌشاعر بعد ىٍجًر الحبيًب لوي  ارى صى فى ، دفً في البى 
 ، كقدٍ وً ي أحشائً متيب ففطرائؽ الشكؽ تى  ؟كيقطعيا فً احز ريؽ عمى األالط   سد  مف يى  ٌمةى ثى  ، فيؿٍ هً بفقدً 
 شخصيفً  كؽى كالش   الحزفى ، جاًعبلن رائؽى طى  كؽً ، كلمش  اطريقن  لمحزفً  حينما جعؿى  استعارةن  الٌشاعري  سفى أحٍ 
  :يقكؿ. مف قمًبوً  ٍنزالن ؿى التٌفاؤؿى مي ، ليينزً طريقنا كاحدةن كلمٌشكًؽ طيريقنا كقٍد جعؿى لمحزفً . مشياف إليويى 

 البسيط                                                                 

 دُ ـــــــبِ كَ  ول قمبٌ  وُ ــــــعمَ  يلِ  فميَس        ديــــــبِ كَ  نومِ  مبيقَ  نمِ  دجْ الوَ  تمك ن

 ٖدُ ــقِ تَ  وِ أحشائِ  في الشوق رائقُ طَ        كِمفٍ  نْ عَ  نِ زْ الحُ  طريق سد  يَ  اذَ  منْ  

  :وقُ الش   -ٗٔ

أم الكًتد، كاسـ ذلؾ  عمى تعٌمؽ الشيء بالشيء، ييقاؿ شيقتي الط نيب، لقاؼ يدؿ  الشيف كالكاك كا"    
ـٌ اشتؽ  الخيط الش ياؽ. كالش   . كييقاؿ يءإلى الش   فسً الن   كؽ، كىك نزاعي مف ذلؾ الش   كؽ مثؿ الن كط، ث

مىؽ حي  ، كذلؾ ال يككفي ني يىشكقينيشاقى   .ْ"بٍّ إاٌل عف عى

:الش كؽي يجمبي الم -أ  كتى

سىدً  حةه اضً كى  ةه نى بي   فآثارهي ، خفىكؽ ال يى الش       في ذلؾى  ؤسً البي  الةى حى  ييظيري  ري جٍ ، كاليى المريضً  عمى الجى
إلى  مب المرضى جى  ؽو ابً سى  ي مف حبٍّ فً ما خى  ظيري تي  الغزيرةي  مكعي ، فالد  الجسىًد الميشاًرًؼ عمى المكتً 

                                                           
 . )قىرىؼ( مادة .تاج العروس، لزبيدميقارؼ: مف المقاربة كالميداناة، ا ُ
 . ُِِ/ُ ،ديوانو ِ
 . ُِٖ/ُ، ونديوا ّ
 . مادة )شىكؽ( .ِِٗ/ّ ،مقاييس المغة، ابف فارس ْ
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في  – هي عندى  ظيمةً العى  المنزلةً ذك  ابؽالس   حبيبوي  ُبخالدي الكاتً  بي خاطً ، كيي اعترفن ا بذلؾ مي قر  شتاؽ مي المي 
فيقكؿ  .فيوً  ف  طفر  ا كال يي سابقن  وي كاه قمبي الذم حى  كؽى الش   لوي  حفظى يى  بأفٍ  - ةً ي  رضً المى  وً التً لحى  وً فً صٍ كى  يايةً نً 

 :ميصٌكرنا حالىتىوي 

 البسيط                                                                     

 اــَأِسفَ  ُأرى ل َأنْ  ِمنْ  َأوَجعُ  جرُ ــَواليَ         فاـــــــَدنِ  ُأرى ل َأن ِمن َأكَبرُ  وقُ الش   

 ٕاـــــــــــَوَكف يــــُمقَمتِ  وُ َأسَمَمتْ  ِإذا عٌ ـــَدم        َرهُ ـــيَ َوَأظْ  بي اـــــــم َعمى الَعذولَ  َدل    

 اـــــُمعَتِرف تُ َأصَبحْ  ِإذ ُبكَ َوَحسْ  ًماُسقْ         َأوَرثَنيْ  وقَ الش   ِإن   مبِ القَ  اِلبَ س يا

 ٖاــَسَمف اـم فيكَ وَصْرفي  يْ ِلَقمب حَفظا        ةً ـَمنِزلَ  ِب ـمــالقَ  ِعندِ  الناسِ  َأعَظمَ  يا 

 :الكىاًشي كىالش كؽي  -ب

ـي مي  ذكري يى  سيبً الن   عًرضمى  كفي       مف يءه شى  ياطى الى خى  التي دمكعو صد  يى  حيثي  ،وي حالتى  بف الكليدً  سم
.ؽو كٍ كشى  حيرةو  بيف وي قمبى  ؿى عى جى فى  ومي يقتي  كادى  الذم دى عٍ البي  يذكيري  ثـٌ  ،رضً المى  مف ياأحداقي  بكتٍ فى  األذل

 إنسافى  وً ائً نج، إلً لطيفةن  سنةن ي حى الكاشً  ساءةى عؿ إً ا جى من سمً ا ألٌف مي ريبن غى األٌكًؿ  معنى البيتً  كافى  كقدٍ      
 استغرابى  الٌتعميؿي  ذلؾى  وي ع عنٍ فى الكاشي، كقد دى  ا مفى ذرن حى  يبًؾ الٌشاعري  ، فمـٍ يابدمعً  مف الغرؽً  وً عينً 

 ا لعدـً اعتذارن  اؽى سى  ، كقدٍ كاءن ال ينقطعي بكى بي ي لى ه مف الكاشً ذري مكال حى ، فى يالكاشً  وً الستحسانً  الٌناسً 
 :قاؿ .ْو إاٌل لتست رو عً مٍ دى  سي بٍ حى  ، فميسى الد مكعي  وي في ستكشً  كبةً حبالمى  أمرى  أف  ك  ،وً عً دمٍ  يمارً انٍ 

 البسيط                                                                              

 َغَرقِ ـال ـنِـ م ِ٘إنساني ذاُركَ ــحِ  ىــــــــَنج          اَءتوُ ــــِإس اينَ فِ  َحُسَنتْ  واِشًيا يا            

                                                           
1
عره رقيؽه، كاف مف كيتٌاب ، شراساف كىك شاعره مشيكره ميبٌرزه ، كأصمو مف خي ككينيتو أبك الييثـ مف أىؿ بغدادبف زيدو الكىاًتبي  ىك خالدي 

ه الكزير ابف الز يات، الجيش  ياقكت ،الحمكم ،مف أشعاره نظر ترجمتو كبعضه يىػ. ِٗٔ، ككانت كفاتيوي ببغدادى سنة عمى بعض الث غكر ثـ  كال 
 . ِٓ-ْٕ/ُُ، معجم األدباء

(لسان العرب، ككؼ الٌدمع: أسالو، ابف منظكر ِ كىؼى  . ، مادة )كى
ٍرفي( في البيت األخير كقع  .ُِِ، ديوانو ّ  . فييا الٌتصحيؼ كالٌتحريؼ، كاألصح  )طىٍرفي(ك)صى
 . ُِّ-ُُّ، تحرير التحبير في الشعر والنثر، صبعبي اإلأابف  :ظرين ْ
 . ، مادة )أنس(حاحالص  ، إنساف العيف: سكاد العيف، الجكىرم ٓ
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 الَحَدقِ  ِمنَ  ِبالَمرضى الَعينِ  َٔمطروَفةَ          اــــيــساِئقُ  َلج   ُدموًعا َأُصد   ِإّني 

 ٕقِ ـــــَوالَقمَ  وقِ ـــــــــالش   َبينَ  الَقمبِ  عَ ـــُمَول           صيَبُتوُ ــمُ  واَفت الَنوى َفِإن   إيوٍ             

 : الش كؽي إلى اهلًل تىعالى -ج

إلى  هي أفكاري  وي أخذتٍ  ، فقدٍ تىعالى باهللً  نقطعً المي  غيرً  في اٌتصالوً  ةى ي  كحانً الر   وي التى حى  الحبٌلجي  ؼي صً يى      
دراكً  توً سع عفٍ  نايةن كً  ،احرن ه بى رً كٍ ا لفً ، مستعيرن يـً س  لا كاسريعن  الممككتً  ـً الى عى  ا رن طائً  بوي قمٍ  جعؿى  ، كقدٍ وً كا 
 كحانيا كىكى ري  مك  إلى العي  عوي فى ما دى ، فى اناحن جى  وً مً عزٍ ، كلً اشن يٍ رً  وً مبً قى  شكؽً ا لً ستعيرن ، مي مككتً المى إلى طير يى 

 .وً فاتً كصً  وً اسمً  عىظيـً ك  درهً قى  لجبلؿً  وً مً و باسٍ سم  يي  ا كلـٍ زن مٍ رى  لوي  رمزى فى ، هللً  زـه كعى  كؽه شى  باألرضً  كاقؼه 

 ، فرًضيى راًر فيوً ٍعمىى حٌتى بمىغىوي كاٌطمع عمى األسًؿ األثى جربية في ًمعراجو ركحيٍّ إلى المى الت  بدأت "     
ـى ًقيادىه إليًو" كسير  كأٍسمى

 : . قاؿّ

 مخمع البسيط                                                                 

 زميعَ  ياحِ ٍب في رِ كِ في َمرْ          ريــِفك ِبحرِ  ُلج   في َفُخضتُ                   

 مِ ـــر  سيْ ــــــــــر  فيو كمَ ــــــــــَأمُ         وقٍ ـشَ  ِبريشِ  يــــــَقمب طارَ وَ 

 ٗم  ـــُأسَ  مْ ــــــــَولَ  ـــــــزًاَرمْ  زتُ ـــَرمَ         وُ ــَعن تُ ـــــُسِئم ِإنْ  ال ذي ىـِإل 

 :الوَصب -٘ٔ 
ًصبه كميكى ـز بل: المرض المي "الكىصىب       .ٓ: دائـ األكصاب"ص به الد ائـ. رجؿه كى

 :ةً كىصىبي األيخك   -أ

ما لقيو بً  شيدي يى  القمبي  ؾى ، ككذلً كًؽ لىؾى عمى الش   ي شاىدةه مكعً دي  بأف   :يوً إلى أخً  أبك ًفراسو  بى تى كى ك        
  ذبى رضى الكى ال تى  ادقةه صى  وي سى نفٍ  كف  ، لى كىي ال يىبكي ب  حكد الحي جي  ؼي ، كىك يتكم  مكـكغي  مكـو ىي  فٍ مً 

                                                           
 . ، مادة )طىرؼ(الصحاحأصبتيا بشيء فدمعت، الجكىرم، : مطركفة ُ
 . ِّٖ ،، ذيل الديوانالديوان شرح ِ
 . َّْ-ّّٗ، الديوانشرح ّ 
 . ّّٖ ،نفسو ْ
 . مادة )كىصىب( .ُُٕ/ٔ ،معجم مقاييس المغة، ابف فارس ٓ
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وي مى أًلف  شىٍكقىوي شىديده قىٍد أ اريةن،جى  مكعوي دي  ظؿ  كتى   دعي التي ال تى  وً كارحً مى جى عى  كـى مقي الم  يي  وي ، كنمحظي رضى
 :ال يكذب. قاؿ سافه س، كنفسه ليا لً ائً بى  مكـً ميءه باليي مى  مبه ، كقى فضحي تى  عةه امً عيفه دى ، فى بيبى الحى 

 المتقارب                                                                     

 الَكَربْ  ِبطولِ  يـَقمبِ  َوَيشَيدُ          كَ ــِإَلي ِبَشوقي ُدموعي ُتِقر                     

ّني   ِذبْ ـالكَ  ىـتَأب َنفِسيَ  ن  ـــَوَلكِ         ودِ ـالُجح في َلُمجَتِيدٌ  َواِ 

ّني   نّ         موعِ الد   َلجاري َعَميكَ  َواِ   ٔبْ ـَوصِ  َلَصب   َعَميكَ  يـــــَواِ 

 :ابى صى بي األكٍ جماؿى الم حًظ ييٍذىً  -ب

ٍسفى الن ساء       غيراتي بٍيضي الكجكًه ناىداتي الثدييف ، فىييف  يصؼي البحترم  حي يتمايمفى  ،الٌسف   ، صى
رىهي مريضةن  ًمبي تىٍنقى  القمكبى  فىإف   ،في الحديثً  فى تمايىمي كي يفى ييغن  ، كحينىما ككأٌنيٌف سيكارل كىمرًض مٍف ىجى

رى  ا، لىكن يحبيبيوي   :. يقكؿي سميمةه مف كيؿ  مىرىضو آخى

 الكامل                                                                          

 ابِ ــعكَ  ونِ ـــالُجف َنشوى َعن َوَيِبن         َغراَرةً  َيشَتِبينَ  َٕكواِعبُ  ٌض يْ بِ               

 ٖابِ ـاأَلوص َصحاِئحَ  ُمو  الس   ىـضَ َمرْ        ِلَمحِظيا الُقموبُ  َفَتنَقِمبُ  رنوـــتَ 

  :ّمةالخُ  -ٙٔ

مى  ،ايارتً عى كدى  ةً ب  حى مفاؼ الفي عى  ككفي تى ك ، مؿه خى  فىميسى فييا ةي ص  تى خٍ المي  داقةي الص   :ةم  كالخي         كتيجمىعي عى
مكلة. كىي بللة، كاالخى  ، كًمنيىا:ًخبلؿه   دً رٍ ، كالفى األنثىكر أك مف الذ   ديؽي : الص  اأيضن لًخبللة كالخي

 . ْوي : قمبي جؿً الر   ديؽ، كخميؿي : الص  ىكى  كاحدو  بمعنىن  ميؿي كالًخؿ  كالخى  . كالجماعةً 

 
                                                           

  . ُٗ/ِ، ديوانو ُ
(تاج العروس، مىي المرأة حيف يبدك ثدييا لمنيكد، الزبيد، ك كىكاًعب: مفردىا كىعاب ِ    . ، مادة )كىعىبى
 . ِْٗ/ُ ،وديوان ّ
مىؿ( . .ُٕٓ-ُٔٓ/ْ، م والمحيط األعظمالمحك ابف سيده، ظر:ين ْ  مادة )خى
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م ةي  -أ  :لمقٍمبً  ًشفىاءه الخي

حالًتًو ، كييبيفي عف جرافً مف اليي  القمبً  يضي مر  عتؿٌّ مي  وي إن   :يا، كيقكؿ لى وي تى بيحترم  مىحبكبى ييخاًطبي ال     
حبةي التي ال تنقًطعي ، كليس لو مف ميعاًلجو إاٌل الفيك مقيكره لما ييعانيوً  ، ثيـ  يىًصفييا بشجر ًمف حبيبًتوً ص 

 .كيفىما شاءىتٍ ًو كتىٍعًدليوي البىاف كتثني تيحٌرؾي الخفيفة في ىيبيكًبيا  الر ياحي  إذً ، يا كًدٌقة خٍصًرىاطكلً لً  البافً 
 : يقكؿ ليا

 البسيط                                                                             

 لُ ـــــــــَتصِ  ُٕخم ةً  ِإلّ  داويوِ ـــيُ  آسٍ        َلوُ  َليَس  الَقمبِ  عِتاللَ ا ِإن  ! َٔعْموَ  يا             

 َٖفَيعَتِدلُ  َوَتعدوهُ  ياحِ الر   ىــَمرضَ         وُ ـــــــَتعِطفُ  انِ ــالب َقضيبُ  ِإلّ  َأنتِ  َىل             

فاًء المىشىاًعرً فالش اًعري قىٍد عيًرؼى ًبرىىىافى "      ًقيقىةه ال شىؾ  ًة الًحس  كصى ٍمكىةى حى ، كاشًتعاؿي عىاًطفىًتًو ًبحيب  عى
ٍفنىا إلى ذىًلؾى ما الٍغًترىاًب الفن   ةن  -كعىنيؼو في ات قاًد عىكاًطًفوً  اًف ًمف تىٍأًثيرو بىاًلغو فييا، فإذا أضى اص   خى

دكرى الكىثيًر مً  -عاًطفتىوي ًتجاهى المىرأىةً  ف تشًبيًب البيحتيرم  عىف كاف في اإلٍمكىاًف بىعدى ذىًلؾى أٍف نىٍقبىؿى صي
ةن أف  ىذىا الغىزىؿى ةو حًقيقي ةو كاٍنًفعاؿو صاًدؽو ميعانا اص   .ْمي زي بالت دىف ًؽ كالعيذيكبىًة كقيكًة الت اثيًر"يتى ، كخى

  :ًفراؽي األًخبٌلًء داءه ليسى لوي دكاءه  -ب

 بلن رجي  بلثكفى ثى  وً ر بً فً ظى  بعد أفٍ  ،ميٍكرىىناقىتىمىيا  فقىدٍ  ،(وي زكجى ) وً م  عى  ابنةى  مصي  الحً  ف  الجً  يؾي ي دً كيرثً      
عدما يما بى ظفركا بً يى  أفٍ  ميا قبؿى يقتي  أفٍ  رى آثى ك ، ميياا عى خكفن  وي زكجى  ؿى قتف ،قديمةو  لثاراتو و كا عمى قتمً أىم  
ا، قمتو، كنى عرهزارة شً في  قبيمةي  حفظتٍ  ، كقدٍ ميته المحالة بأٌنوي  ؾى رى أدٍ  كاهي  كىذا مى  ًمفٍ  األىغىاني صاحبي  رى

ا ن   ،ليؤالءً  نفسنا بؾً  أسمحي  "ما: قىبؿى قىتًميىا ًحكىاًرًىمى  لـٍ  كلك ،افعؿٍ : قالت. قبمي مؾً د  أق أف أحب   يكا 
ـي الحً  طمعى  طمعةن  يا :يقكؿ كأنشأ قتميا، ىحت   بسيفو فضربيا. بعدؾ أنا أنت لفعمتو وي تفعمٍ   عمييا  ما
 :ٓ"المقتكلة ىذه في كقاؿ

                                                           
1
مكة الحمبٌية، محبكبتو . ىي عى
2
م ة: ال   الخي ، الفراىيدم، المرأةي يخى مؿ( .العينيا الٌرجؿي  . مادة )خى
  . ُِٕٓ-ُِْٕ/ّ، وديوان ّ
4
.ُِْ، البحتري بين ُنق اد عصره، صالح حسف، اليظي
 . ّٖ/ُْ، األغاني، األصفياني ٓ
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 الوافر                                                                         

 دِ ـــــــَعيْ  بعدِ  ِمنْ  ُخّمةٍ  ُمَفاِرقَ         ْحدِ ــــــــــــــــلَ  وَقرارِ  ُحْفَرةٍ  نَ َأساكِ                 

 ديــَبعْ  ْمتَ َظمَ  َكيفَ  الُود   بَحق          َجوابي عمى قدرتَ  ِإنْ  َأجبني                

 ِٔديـــوِكبْ  يوَأْضالعِ  ائيـوَأْحشَ         يــــَقْمب ُحمولِ  بعدَ  َحَمْمتَ  وَأينَ                 

، كقٍد فارقٍت حبيبيا بىعدما أفضى        كييخاًطبيا حيفى استقٌرٍت خاٌرةن عمىى األرًض مىصيريىا القبري
يـ ًإلىى بىعٍ  كقىٍد ذىىىبى  ٍت بينييما العييكد كالمىكاًثيؽي، فىيىستىٍنًطقيياكانكى ، ًميثاقنا غميظنا ٍت ًمنوي ضو كأخذى بعضي

قميوي  فالميتي ىك  ،، كقد عىكىسى الكاًقعى ًمٍف ميجيبو  ىنىاؾى  ؟ فميسى بالعيًش بعدىم : كيؼ رضيتً اليليسأى  عى
، كيي الذم بىقيى   تىسكفي  كانىت بعدماحممًت؟ ف أيفى  :شىاكينا يا بىاكينا ميستىٍنًكرناعاكدي سيؤالى ، كالحي  ىكى مىف مىاتى

ث ة ىىامً  األرضً قىرارةى  سىكنتٍ  ،فيوً  كتيقيـ وي مبى قى                         .دةن ال ًحراؾى ًبياجي

 : ٍشريؼه ال تىكميؼه ةي تى الخم   -ج

بيبىتىوي في ميقد مىةو  ثي يحد  فى  ،ِ(تو ابً ثى  بفى  دى اعً صى  ،ءً بلى ا العى أبى )مدح يى  اهي بى في صً  وابفي نيباتى  قاؿى كى       حى
ًلي ةو  ًعري االش   جعؿي يى ف ،اعظيمن مف القمًب  محبل   يحؿ  ، وً ميؿ قمبً خى يجعميوي ، ك ا لوي صديقن  كمىا يحد ثي  غىزى

 بى جي فبل حي  إٍذ ال ًحجابى عمى قمًب مىمدكًحًو يحكؿي بينىيما، ،كسرعةو  جالةو عي بً  مىمدكًحوً  ب  حي  ستقبالوي ا
ٍذرو يىقكليوي أك ًبعي ، وي ابى أصى  بو عمى خطٍ  ًبحد  الس يؼ العىٍكفى  نوي مً  طمبي يى ًلذا ، الكىزيرً  وميمً خى  بيفى ك  وبينى  فصؿي تى 

 : رً اعً حيط بالش  التي تي  بً صائً مع المى  ريؾه فيك شى  ،ذاؾى يذا أك بً بً  ستطعٍ يى  لـٍ  فإفٍ لىوي، 

 الطويل                                                                         

 بِ ــاجِ بحَ  َىواكَ  َيمقى ل َخميُمكَ        ِحَجاِبوِ  دونَ  القمبِ  يلَ مِ خَ  ايَ  أل

 ٖالن واِئبِ  عونُ  اليومَ  فَأنتَ  لّ ا  و        وُ ــــــــَتُقول بُعذرٍ  َأو بسيفٍ  َأعّني 

 
                                                           

 . كرد زكجتو . قاليا في رثاءُُِ، ويواند ُ
، كذلؾ في زمف معز الدكلة البكييي  حسف بف محمد الميمبي عمى الكزارة، كاف خميفة الكزير أبي محمد الىك أبك العبلء صاعد بف ثابت ِ

 . َٕ/ُ ،لمتنكخي لمحاضرةنشوار افي  ابن ُنباتو ديوانؽ محقٌ دىا ر ظر ترجمتو كما أك ين. ِّٗ/ُ ،ىامش التحقيق ،ديوان ابن ُنباتو
 . ٕٗ/ِ، ديوانو ّ
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 :د  الوُ  -ٚٔ

، أكد  يتومن  تي أف  ذاؾ كاف، إذا تى دحببتيو. ككدً وي: أى ًدت  دك . ةتدؿ  عمى محب   : كممةه "الكاك كالداؿ     
د ، كفي ا. كفي المحبٌ افييما جميعن  ديدي فبلفلت  ة الكي دادة. كىك كى  .ُ، أم يحب و"مني الكى

 :الكد  لمٍف ليسى أٍىبلن لوي  -أ

، فإٌنؾ تيًحب  مٍف ال تاؽي إليؾى ال تشتٍؽ إلى مٍف ال يىش: "لميتنبي لقمًبًو في البيت األٌكؿيقكؿي ا      
 .ِ"!ييجاًزٍيؾى المىحب ةى 

أٍف يظؿ   ىتمن  لذلؾى يى  ،مف ليسى أٍىبلن لىوي لً  أعطى الكد   كى قد، فياًعري في كٍصًؼ حالىًتوً لغي الش  كييبا      
قىٍد قىرىفى سيكءى المينقمًب بالش يًب ًلما فيًو مف الا صغيرناعمى أٍف يعكدى صبي   كبيرنا شاًئبنا كفي  ٌشقاًء.، كى

ـه جميؿه  (القاؼً )تكراًر حرؼ   :، نسمعو في قكلوً  نغى

 الطويل                                                               

 اِزياجَ  َس َليْ  َمنْ  الُود   ُتصفي ُتكَ رََأيْ       اــــــــُرب م الَقمبُ  ايَ ــــــــَأي   اًقاِتيشْ ا َأِقل  

 ٖاِكيابَ  بِ ــالَقمْ  وَجعَ مُ  بيَشيْ  تُ فاَرقْ ـلَ       اــبَ الص   ىـــِإل َرَحمتُ  َلو وًفالُ أَ  ُخِمقتُ  

جاء ىذا الًخطىابي إلى قمًبًو  ، كًمف ثـ  يخكض معركةن خاًسرةن مع قمًبوً  وي أن   رؼى ككأف  المتنبي عى "     
مكد ةن بمكد ةو  هً زً اؿي ميتعىم قنا بمف لـ ييجاال يىزى ك ، فيكى يىراهي كلئؾى الذيفى لـ ييصفكهي الكد  يقم ؿ اشتياقوي أل بأفٍ 

"أٍف يعكدى إلى طىبيعىًتًو كيتى ، كال يىمبثي المتنبي كحبنا بحبٍّ  قب ؿى اليىزيمةى ًبصٍدرو رىٍحبو
ْ. 

 :اذ  الكد  الش   -ب

نكبرم  الؿ يتغز          وً تتحٌكـ بنفسً  تٍ حى التي أضٍ  ميمةى الجى  وً يكنً عي ًلحاظى ا كاصفن ، ساؽو في خٌمارةبً  ص 
 ذلؾى  في كد   ضحٌيةن  قمبو بكقكعً  ترؼي يع، ثـي حالىًتوً  في كٍصؼً  ًمٍنوي  ميبالغةن ،تاءى تى شى يا مى ضي بً فتقٍ 
يًف ًضد يفً اقيالس    :فيو فىقاؿى  .سةي ؤيً المي  وي لفاظي أ، ك وً حاظً لً  ، جماؿي ، فىتىرىؾى الش اًعرى بيفى أمرى

                                                           
 . مادة )كدد( .ٕٓ/ٔ ،مقاييس المغةابف فارس،  ُ
 . ِْٖ/ْ ،ىامش التعميق ،ديوان المتنبي ِ
 . ِْٖ/ْ، ديوانو ّ
4
 .ٕٕ، لغة الُحب  في شعِر المتنبينافع، عبد الفتاح صالح، 
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 الكامل                                                                          

 سِ فُ نْ األَ  ضِ ــقببِ  وك مةمُ  أضحتْ         حظاُتوُ لَ  الذي اقيالس   ياـأي   يا

 ٔمؤيسِ  لفظٍ  وبين منك الود   في        ُمْطمعٍ  لحظٍ  بين قمبي أوقعتَ  

 يككفي بالًكصاًؿ: الكد   -ج

 جناحً بً  الحبيبً  صاؿى كً  أرادى  ، فقدٍ لمكد   ناحو جى  ٍمؽي ، خى ز  ابف المعت شعرً في  االستعاراتً  بديعً  فٍ كمً       
اًؿ  ،الكدٌ  جناحً بً  وي يصمى لً  بً نى الذ   شى يٍ خذ رً أ كقىدٍ  ،ينيماقهة بى دت الش  عدما بى بى  لؾ الكد  ذى  اًعبلن مف الًكصى جى

ًقيقىةن ماد ي ةن بعدى أٍف كىانىٍت مىعنىكيىةن،  بيبً قيا الحى إلى لي  ٌبوً حي  فر كطيرافً عف الس   نايةن كً  ناحى الجى  جعؿى  قدٍ فى  حى
 يرافً في الط   ؿي فيفشى  ،ناحالجى  لريشً  طبؽي ال ينٍ  ؿً يٍ الذٌ  يشى ٌف رً أل ؿي خذى يي كٌنو ، لى ا كمؤٌمبلن باحثن  راؽً عد الفً بى 
 .األىكاءً  بيسى حى كى  الكد   ريضى مى  يظؿ  لً  هي ممؤي تى  األحزافي ك دي غٍ ، فتى ال يتـٌ  مبوً قى  ؽي عم  كتى ، المىكنكفً  ا عف كد هً حثن بى 

 :فاطرىٍب لشعرًه حيف يقكؿي  .ىاؿ  عمى كثرًة األحزاًف كبيعدً أٌما أسفاري أٍحزاًنًو فاستعارةه أيخرل لطيفىةه تدي 

 الطويل                                                                            
 الَبعضا َيخُذلُ  َبعُضيا ىُذنابَ  ِبريشِ        ِفراِقِيم َبعدَ  الُود   َجناحَ  َوَصمتُ 

 ٖ(ٕىـــ)ُمْنضَ  ُتَخم ُفوُ  يــــــــَأحزان َوَأسفارُ        يَوهُ ــــلَ  قُ َتمحَ  َكيفَ  َقمبي َفُعمَقةُ    

 :الكد  الٌزاًئؼي  -د
 ظيري كتي  رهى الكي  بطفي تي ، فى فاؽي الن    كىكى الى ، أى وي نٍ مً  سبلـي اإلً  رى ذ  طالما حى ا لى انبن جى  الت اليافً  البيتافً  برزي يي       

 الكبلـى يصكغي ، عسكؿمى  ك لسافو بيا ذي احً ٌف صى ، ألفاؽت عمى الن  نيبي  ةو كد  مى في  ال خيرى إٍذ  ،وي بلفى خً 
م اؿً  وً في قمب ؽى نم  المي  الجميؿى  ا مف نابعن  ليسى ساًف فقىط، ك في الم   عسكؿي المى  لكبلـي اف ،غينةً كالض   رهً الكي  حى
ثكؽً الك  كالكفاءً  ب  الحي بً  -هي دى عاىى  مىفٍ  قىميى  حيفى - الميناًفؽي  ؼي يحمً  لذىلؾى ، القمبً  ذا تكٌلى لدى بوً  كي  غى ، كا 

 جس مخ  جخ مح ٱُّٱفي قكًلًو تىعىالىى: لكريمةشًبو اآلية اعنى يي . كىذا المى كفائوً  ةً غدره كقمٌ  مفٍ  كالعقربً 

 . َّْ مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس
                                                           

 . ُِٔ/ُ، وديوان ُ
ٌمفو ،مينضى: مف ينضكه ِ ا(لسان العرب، ، ابف منظكرإذا جاكزه كخى  . ، مادة )نىضى
 . َِٗ، ديوانو ّ
 . ُْ، البقرة ْ
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 :مىا سىبىؽى ى عنى في مى  ُعبد القدكسً  الحي صى  اعري قاؿ الش  
 الكامل                                                                         

 بُ ــَيَتَمي   وُ ــــــَوَقمبَ  سانِ الم   موِ حُ        ٕتَمم قٍ مُ  ئٍ رَ ــــام ُود   في رَ ـــَخي ل               

 ٖالَعقَربُ  وَ َفيْ  َعنكَ  ىَتوارَ  َوِاذا        قٌ ــــــواثِ  ِبكَ  ن وُ أ َيحمفُ  اكَ ـــــَيمق

  :الغرام -ٛٔ
 ىك: الزجاج كقاؿ .منو ىتفص  يي  أف عاستطيي  ال اكمى  ،ب  كالحي  بلءً كالبى  ذابالعى  مف ـي زً البل  : "كالغىراـ     
  :كأنشد ،العذابً  أشد  

 غراما ككانا عذابنا كانا ر         الجفا كيكـ الن ار كيكـي 

: عميٍّ  ديثحى  كفي ؛بو بتمىمي : أم ؛بكذا ميغـر بلفه كفي  .ف  كغيرىً  ساءً الن   عشؽً بً  عه كلى مي : ميٍغرىـ كرجؿ 
 .ْكاالدخار" عمٍ بالجى  غـرالمي  أك يكة،الش   إلى القيادً  بالم ذ ة كالس ًمسي  الم ًيجً  ففىمً 

ٍنجاةى ًمٍنوي: -أ ـي ال مى  الغرىا
نً يى  فٍ مى  ةى أىليسى ىيناؾى ثىم  ، استنكرن مي  لبيحترم  ا تساءؿي يى         ًعوً يصن عمى جازٍيتيوي  إذا ،اـً الغرى  مرً أى  في يعًذري
را كميعيننا ؟أىفعىميو ما عمى يمكميني كال   (عذيرم فٍ مى )تمؾ  وي قكلتي مى  تنفعي الٌشاعرى  كىؿٍ  .فيككفى لي ناصن
ـى  ألف  ، الحبيبً  لو عندى  عي شفى يو كتى نجً كتي   رابي طً اضٍ  ، كفي االستفزازً ياجى ي  كىى  هي رى شاعً ٌرؾ مى قد حى  الغرا

المكصكؼي  كىكى  ؟ ككيؼى ال، كغنىجو بيبً الحى  مف دالؿً  كفىساديىىا لعقكؿً ا ىبلؾي ، ك يابلطي كاختً  المشاعرً 
 :يقكؿ .كري غري المى  الجميؿً  زاؿً الغى ب

 الخفيف                                                                        
 ٘؟يَعذيرِ  َمن :َقوَلتي ِمنوُ  ِجَيتي       ــُمن َوَىل الَغرامِ  ِمنَ  َعذيري َمنْ 

 ٙرِ ــــيرِ ــــــالغَ  زالِ ـــــــالغَ  َدل   يُلب   ِلكُ        ـــَوَيسَتي ،يــــَقمب رامُ ـــالغَ  َيسَتِفز                

                                                           
1
  ،، كلو ديكاف شعرقُُٕ، اٌتيـ عند الميدم العباسي بالزندقة ققتمو سنة صالح بف عبد القدكس بف عبد اهلل، شاعر حكيـ متفمسؼ كىك

 . ُُٕ/ُ، ىامش التحقيق، المحاضرات في األدب والمغةاليكسي، 
مىؽى، كىك الكد  متمم   ِ  . ، مادة )مىمىؽ(لسان العرب، ديد، ابف منظكركالٌمطؼ الشٌ  ؽ: مف مى
 . ْٔٔ/ِ، القصيدة الزينبية ،المحاضرات في األدب والمغة، اليكسي ّ
(.ُٗٓ/ٓ، المحكم والمحيط األعظمابف سيده،  ْ  . َُٗ، كالبيت لبشر بف أبي خاـز في ديكانو ، مادة )غىـر
5
 .، مادة )عذر(، الٌصحاحالجوىري: أم ىٌمـ مف يعذرؾ منو، بؿ يمكمو كال يمكمؾ، مف فبلفعذيرؾ 
 . ْٔٗ/ِ، وديوان ٔ
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ـي المىٍيزكزي الغى  -ب  :رىا

 لبيحتيًرم  ، فاب  ي الحي ف فك  تمى المي  ايمى خٍ بي  ةي بيبى الحى  تً رى أظيى  كقدٍ  في حيب  حبيبىًتًو لوي، بيحترم  ال شيؾ  يى      
  :يقكؿ .د  باليىٍجرً ص  الل ازى جى  الش اًعري  ، لكافى القمبى طىاكىعى العىٍقؿى  أف  مٍك فى ، راـً الغى  ، كثيري كؽً الش   ديدي شى 

 

 الوافر                                                                          
 يـل َبدا ما ُبخِمكِ  ِتحكامِ سْ ا ِمنَ        لي دابَ  َوَقد َىواكِ  في ُٔأَمي لُ 

 ٖسالِ  ٕزوعِ ـــِبنُ  ياــــعتُ ـــَأتبَ  َقدــــــلَ        يـــــَقمب راعَ  وـــلَ  غَرمٍ ــمُ  َصباَبةُ   

سىًد:  -ج ـي يىجتىاحي كيٌؿ أعضاء الجى  الغىرا

 وائً مى سرم في دً ار يى صى  وي ، لكن  وبً مٍ ى قى مى عى  ٍر قتصً يى  الغراـ الذم لـٍ بً  كأكاء الد مشًقي  قىمبي ال غؿي نشى ي      
 يى ، كىً فيفةه عى  ةه ي  س  حً  كرةه صي  مؾى ، كتً ؽعشى ا يى مبن قى  ًجٍسًموً  ضاءً ف أعٍ مً  ضكو عي  كؿ  في  اعري الش   عؿى جى  كقدٍ 
يـ ظً عى  فٍ كمً  .راـكالغى  الحب  بً  ضي نبً تى  وً ضائً ؿ  أعٍ كي  كأف  ، فى عيكدً المى  وً عً كضً مى  رً في غيٍ  لقمبً ا ةي تعارى اسٍ 
تىوي  وي مبى ج قى الً خى ككل التي تي بلء كالش  البى  ٍسرى  قى األًحب ةي ـ إذا التى تكم  ال تى  تةه امً صى  ةى نى سً األلٍ  ، أف  كتىسكؽي حى
ستير ف تى عى  نايةن ـ كً تكم  تى  يكفى العي  ؿ الٌشاعري عى جى  ، كقدٍ راـالغى  غةي لي  يى ىً  ةو غى مي يا بً عنٍ  ديمةن بى  يكفي العي  ـي تتكم  فى 

 :ليقكؿ .وً ائً فى خٍ كا ً  ب  الحي 
 الكامل                                                                          

 ُمْغَرمُ  َقْمبٌ  ِمْنوُ  ُعْضوٍ  كل   في       ذيال َعنِ  ِبالَغرامِ  َقْمَبكَ  َأَشَغْمتَ 

 ٗمُ ـــَتَتَكم   اــــــــُجُفوَنن َوَأن   َخِرَستْ        ياـــــبِ  أَْلُسَننا َأن   الش كاَيةِ  َجْيدُ  

 معاني الُكرِه في الش عِر العب اسي   -ٕ
 :الُكره -أ

  :اعةي باإلكراهً الط   -
 سـى الجً لكف  ، ر جيكعً خالؼه لممي  فالقمبي  ميٍجبىرنا، اىن الدكلة ميكرى  لسيؼً  اعةى الط   ي  دانً مٍ الحى  دى د  جى  لقدٍ       

يك ، فى وً مبً ي رغبة قى مب  بدنو كال يي  غبةى ي رى مب  يي  كرً الذ   سالؼى  وي مدكحى مى  ، ألف  اائعن طى  نقادي ديو يى يى  بيفى  ينةه ىً رى 
                                                           

(، مادة )، لسان العربابف منظكر ،دكؿ إلى الشيء كاإلٍقبىاؿي عميوً ، العأمٌيؿ: المىٍيؿ ُ  . مىيىؿى
 . (مادىة )نىزىعى  ،أساس البالغةالزمخشرم،  ،ًنزىع عف األمر، كىٌؼ عنو: نزكع ِ
 . َُٕٗ/ّ، ديوانو ّ
 . ُٗٗ ،وديوان ْ
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 ًر سيًؼ الد كلةً اختيا كٍقعي  شيءو  ؿ  ، فكى لؾى ذى  طيؽي ال يي  قمبوي  افى كلك كى  كلةً الد   مف سيؼً  اءي شى ما يى ى بً رضى يى 
قاء أك لمش  ببنا سى  اتً زي  ـ المى مكي تً  كؿ  بً  كلةً الد   يؼي سى  صبحى أ فقدٍ  ذلؾى لً ، ًجداؿى فيوً الذم ال  ميؿي ىك الجى 

 :فيقكؿي . ارتحؿى  كأ ؿ  ى حى أن   مرهً أ ببلن كك  ، مي ميوا عى ؤتىمىنن مي  ارى صى  وي ، ككأن  بنفسي ًتو ـي ستحكً يى  ركرً مس  ل

 لبسيطا                                                                            

 َدنُ ـــــــــالبَ  اَوعَ طَ  اَلم   الَقمبَ  خاَلفَ  َقد       طاَعِتوِ ـــ، بِ ُكرهٍ  إلى تُ َرَجعْ  َمن يا            

 الَحَسنُ  وَ ــــىُ  ديِعنْ  خَترَتوُ ا ما َوُكل         ِبوِ  َرضيتُ  َأمرٍ  ِمن تَ ماِشئْ  َوُكل              

 ٔنُ ـــَتمَ ُمؤْ  ،رَ ـــــــىالد   ،َعَمي   يوِ فِ  َفَأنتَ        َسَببٌ  ياَءنِ سَ  َأو يَسر نِ  اــــــَوُكم م 

 :الشنآن -ب

 : ، كأنشدكانافي : الش  كاالي قى فكا فى ف  ما خى ب  كري ، نآفك الش  ىي . كى وي ضى غى ا إذا أبٍ فبلنن  فبلفه  ئى نً "شى      

فٍ شتى كتى  مذ  ا تى  مى إالٌ  يشي ا العى مى فى   .ِدا"نى كأفٍ  نافً ك الشٌ ذي  يوً فً  ـى الى  يي    كا 

 :عكةي عمى الش اًنئً الد   -ُ

 :، كييكٌذبي مٍف قاؿى ّ(الًح بف عبد المىًمؾً ًؿ بف صى ضٍ الفى )عٍف  ًشعرنا ييداًفعي  فيوً  كقٍد قاؿى أبك تىم اـو       
مدكفى ابف كقد أكرد  ،(أٍترىاؾ) كقيؿى جاريًتوً  ى تزك جى بامرأًتوً وي قتؿى أخاهي عيبيدى بف صالحو حت  إن   توي  حى   قص 
 اهي قى أخى سى ، فى بف صالحو  اهللً  بيدً عي  ألخيوً جاًريةن  لييك  مي  اشً اليى  بف عبد الممؾً  الحو صى  بفي  ؿي ضٍ كاف الفى "
 .ْ"جياقتمو كتزك  ا فى م  سي 

ـٍ تيٍنًجٍب ًمٍثمىييمىا-كىاًرًه أيًمًيمىا عمى  أبك تىم اـو يىدعك ك        إلى  ريٍمحيفً ي قمًبًو فً  أٍف يىديؽ  اهلل -ألن يىا لى
زىا غىٍرزأ كنايةن عف قيكًة الٌطعفً  سىًدًه فييٍغرى ر  كى ، آًخًر جى مكًعوً كما بيفى معدتيوي كأمعاؤهي  ؽى بالٌنارً تيحى  ضي

                                                           
 . َِْ/ّ، ديوانو ُ
 . كالبيت لؤلحكصمادة )شنا(،  .ُِٕ/ّ ،مقاييس المغة، ابف فارس ِ
اس لـ أعثر لو كألخيو عمى ترجمةو في كتب التراجـ كال عمى الشبكة العنكبكتي ة، كلـ ييكرد محق ؽ كتاب الت ذكرة الحمدكني ة إحساف عب   ّ

د ًه، كجد هي نسبتي مي بف عبًد اهلًل بًف العب اًس األمير أبك العباسما، كأظن وي سيمي باسـ جى الحو بف عى ه كال   ،الياشمي العباسي ،ىك الفىٍضؿي بف صى
أكؿ المحـر سنة تسع كستيف  كقبؿ خركجو مات محمد الميدم في امة بف عمرك عمى الصبلة كالخراجالميدم إمرة مصر بعد عزؿ عس

ا أديبنا صاحب ، ابف خمسيف سنة ككانت كفاة الفضؿ ىذا في سنة اثنتيف كسبعيف كمائة كىك ،ئةكما ككاف أميرنا شجاعنا مقدامنا شاعرنا فصيحن
 . ُٔ-َٔ/ِ، وم الزّاىرةالنج : ابف بردم،ظرينخطب كشعر. 

 . ِْٕ/ِ، التذكرة الحمدونية ْ
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ـٍ تىثبيتٍ  ايى بيً عً ًو ًسعايةن سي مدكحً كيىنفي عف مى  ،كالخاًصرة ذا ما نىظىرنىا الكىًممىتىيف .إلى الميعتصـ، فم  كا 
مكع، فإف  البيغٍ في البىيًت األٌكؿً  األًخيرتيفً  ميييما الض  جماًؿ ، ناًىيؾى عف البراعًة في ضى كالعداكةى محى

ري  تىشابيوً    :عناميدافً  ًليقكؿى . كًؼ الكىًممىتىيفً حي

 البسيط                                                                           

 ٔكاِشِحيا حِ َكشْ  في ِقَدتاوْ أُ  نِ ناَريْ        اِنِئياشَ  بِ َقمْ  في اِبتَ ُأثْ  َقد النِ ـَنص 

ةٍ        ياـــــــبِ  ٕتَ ُقِرفْ  والً ــــــــَأق اهللُ  َوَكذ بَ                ِٖحياـــــــــِبواضِ  يانْ الد   َرجُ ُتسْ  ِبُحج 

 :قٍمبي الحقائؽً  -ِ

نكبرم  ال يقمبي         ناهي ما بى  يدـي يب يى الش   ما جعؿى ؟ عندى بعد ٍبفى يي  ـٍ لى ما  يدـي يي  كيؼى إٍذ ، الحقائؽى  ص 
 ، فانقمبتً ا أبيضى عاجن  سكدي األ الخشبي  صارى قٍد ، ك يف  عالً عمى فً  ميكرىاته  البىغىايىا ، كالفاجراتي بابي الشٌ 

  جاع الجميؿي ش  ازم البى ال ، أٍف ييكرهى وي بللتى كضى  األمرً  سادى فى  كما يزيدي  !فآنعده شى ف ما بى آن، كىذا شى الحقائؽي 
ـي الم   بيحي رابي القى الغي  كييستحسفى في القمكبً    .ئي

ـ  الر عاية نى ، فقد مى في ًشعرًه ًبطيكرىا كحيكاناًتيا كبساتينيا ةى الحي   بيعةى الط   اعري ؼ الش  كيكظ        حيا جى
                          :فيقكؿ ميستنكرنا  .ْارحةمنيا كالج ىا الميغر دةى يكرى طي فذكر  ،كاالىتماـ، فيي عناصري ميكم مةه لمطبيعة

 الخفيف                                                                           

 ابُ ـــــِغض ،ضبنَ غَ  اومَ  ،يـوانِ والغَ         ابُ ــــالشب ناهُ بَ  اـــمَ  يبُ الشّ  مَ دَ ىَ  

 البُ ــــــــــــانق وبِ ـــــــمقمولِ  وُ ـــــــنْ مِ  نِ يُ         ـــعْ لَ مِ فَ  اــاجً عَ ٘وُس ــــــاآلبن ُقِمبَ               

 ٙالغرابُ  َوُيْيوى ،ونِ سْ حُ  عمى ،زي        البا ُيشَنأ إن أيِ الرّ  في اللٌ وضَ   

                                                           
، ابف منظكر ُ (، مادة لسان العرب، الكاًشح: العىديك   . )كىشىحى
فىوي بالش يًء: ات يىمىوي، قى  ِ  . ، مادة )قىرؼ(نفسورى
 . سيعي بو إلى المعتصـ فمـ تثبت : قيؿ في سعاية، كالبيت الثانيُٖٗ/ُ، وديوان ّ
 . ُّٗ، شاعر الطبيعة :الصنوبري عطٌية، عبد الٌرحمف، :نظري ْ
، شجرةه مف الٌنبع ييتخذ منيا الًقسي  : اآلبنكس ٓ  . )قكف( مادة، المحيط في المغة، ابف عباد، كىي القافي
 . ّٓٗ/ِ و،ديوان ٔ
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 :شىناءىةي عمًؿ البريدً  -ّ

 وً استعمالً  قبؿى  ة كالحب  كد  المى  لوي  ف  كً يي  افى ك ، فقدٍ صرمً  بريدى  يى ل  كي  أفٍ  بعدى  ا لوي صديقن  ـي كىشاجً  مكـي يى       
ل يىوي ، عمى البريدً  مف  طي سخيى  افى كى ، كقبؿي ـ في الخٍمؽً تحك  ا يى قيبن رى  صارى  ألٌنوي  ،اصار مقيتن كبعدى أٍف كي

ارى ى ، حت  قابة كالميساءلةً الر   مىى ا رًقيبنا صى ؿي البريًد عمى امً قيى عى بى لك كى ، نوي مً  تنفري  القمكبي ف ،فكسً لن  عى
ٍسًف ك  وً عالً فً بً  القمكبى  سحري يى  حالًتًو األكلى لىظؿ   ا ظبين  -البريدً  بً نصً مى  ٍغؿً شى  ؿى قبٍ  -ًصفيوي ، كيوً بلقً أخٍ حي

 ه.أى نى شٍ أٍف تى ًلقمكًب الًعباًد ، فحؽٌّ ؿ البريدى غى ا شى مى عدبى  ادرً الغى  اكرً المى  ئبً حٌكؿ إلى الذ  تى  ، كقدٍ وً ًصفاتً  جماؿً لً 
ـي فيوً  قكؿيإٍذ ، ُ(تقبيح عمؿ البريد)في باب  عرهي شً  عالبي  الث   كردى أ كقدٍ   :كشاًج

 الخفيف                                                       

 اـــــــحبيبَ  تَ ــــــُكنْ  إلي   وقديـــــًما       َمِقيتًا ريدـــــالب عاِملَ  ايَ  رتَ صِ 

 اـَرقيب تَ ـــــَوِليْ  ماــــب اـــــعمين تَ        ِصرْ  دْ فق قيبَ الر   تستثِقلُ  تَ نْ كُ 

 الُقموبا يـــَتْسب وكنتَ  قموبٌ  كَ         ـنْ عَ  وانحرَفتْ  فوُس الن   َشِنَئْتكَ                 

 ٕ!؟اــــَرِبيبَ  َظْبًيا انــوك اِقردً  ارـــص       صٍ ــــلَشخْ  امُ ــاأَلن َجبُ ــــعيُ  أفال                
  :ُض غْ البُ  -ج
ـ   البيٍغضي "    ، ًضد  : بالض  ٍكىىًرمٌ  نىقمو الحيب  نىا، قاؿ. الجى  ال األىٍكثىر، في العىدىاكىةي  يىٍمزىميو الحيب   ًضد   شٍيخي

، أىن يما ةي،. َّ مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ:ًلظىاًىرً  بمىٍعنىن  بالكىٍسرً  كالًبٍغضى

اءي  ةي البىغى  ككىذًلؾ ًشد تيو،: كالبىٍغضى  .ّ"اضى

 ًشد ةي البيٍغًض: -ُ

 ىق يف ٱُّٱ، ييافً  جاهي شعرٌيةو ىى  ناكفةو ؿ في مي عذ  مد بف المي عبد الص  لً  اـ عمى أبياتو رد  أبك تم  كيى       

كيؼ  :هي جاءى ىً  ا عميوً ستنكرن مي  وي لى  أبك تىم اـو  كيقكؿي  ،ْٱَّمل يك  ىك مك لك اك يق

                                                           
 . ّٗ، تحسين القبيح وتقبيح الحسن ُ
 . ّْ، وديوان ِ
 . ُٗ ،سكرة المائدةية مف كاآلمادة )بغض(.  ،ِْٕ/ُٖ، تاج العروس الزبيدم، ّ
 . ُُٖآؿ عمراف،  ْ
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مف  فى م  ضي  قد ؾى قمبي كى ، انت صفرن كي ل بيفى الن اسً  مك عيددتى ، فى ايئن ساكم شى كأنت ال تي  ؟افن ائً  زى قكالن في   تنظـي 
ف  ك ، ايظن غى  فاحتىرؽكاه ي كحى غضً بي  و حبيبي  جرهي ىى  فٍ مى  ال تيقارف بنارً  ؾى سدً كجى  في قمبؾى  ضؾى غٍ بي  نارى ا 

ك ر الش اًعري  .جعةو رى  ه إلى غيرً بل  كخى  بى بً  بيٍغًض ابًف الميعذ ؿً حالةى كقد صى طى قىٍمبىوي ًبًو كتىحتىوي ناره حبؿو رى
ييشكل ًبيا يىتىقىم ى  :يرد  قائبلن نراهي ف .فىيىتىقىم بي كى

 البسيط                                                                                 
 ؟الَعَددِ  يـــف َشيءَ  ل ِمنْ  َأنَزرُ  َوَأنتَ        ٔدِ ــــــَوالَفنَ  ورِ الز   لَ وْ ـــــــقَ  ِظمُ ــــــــــــــَتنْ  َأِفي    

 ٖالَجَسدِ  في رِ الَيجْ  ُحُرقاتِ  ِمن َأَضر          ُحَرقٍ  َعمى يضِ ُبغْ  ِمن َقمَبكَ  ٕتَ َأشَرجْ   

 :الًعتابي ييكل دي البيغضى  -ِ

كمي  يجدي         بيبو  نٍفسً  كأم   ،رهى كي كال اءى ضى غٍ البى  في القمبً  عي زرى تى  تابً العً  ثرةى كى  أف   ابفي الر  تيًطيؽي  حى
 اعري الشٌ  يىاجعم كقدٍ ، د  الكي  بي حجً كتى  رهى الكي  جر  تى  ، فييى يقوً دً صى ديؽ لً الص   تابً عً  ثرةي كى  كًمٍف ذلؾى ؟! الكيٍرهى 

ما لً  ، كلكفٍ بوً تى عى  دً مجر  لً  ىذا القكؿى  ليقكؿى  كفٍ يى  لـٍ  ري اعً فالش  ، مبً قيا في القى عم  عمى تى  تدؿ   ةن زركعى مى 
ـي يي سى  ت بىةو عميوً تى مى  جى تائً نى مٍف الًعتىابي راًك نبت ا يى ثمرن  جفاءً مً ا كلً جرن شى  بً تى لمعى  فجعؿى  ،ستعارةى االل أجرى  ، كقدٍ رى

 ميتكد دنا: فيقكؿي  .في القىمبً  هي دى زايي كتى  بً تى العى  مكٌ ني  ًليىقًصدى ، تبالعى  عمى شجر
 الخفيف                                                                       

 الَبْغضاءِ  َكاره مبِ قَ  في اءَ ضَ        ـغْ البَ  ِٗرعُ َيْزدَ  تابِ العِ  ولَ طُ  إن  

 ٘لمجفاءِ  رٌ ــــــــُمْثم الَعْتبِ  جرُ شَ        نكِ ــــــولَ  َعتْبتُ  نْ ألَِ  اذَ  لْ أقُ  لمْ                  

 :اإًلٍخبلصي الميٍطمىؽي  -ّ

حدو دكفى ممدكًحًو بغيضه إلى كاؿ  كي فى ، نىصرىها كذاكرن  كزيرنا احن ادً مى يقكؿي  ٔي  ش ريؼي الر ضً ال ىذاك      
مىؿى غاًئًب الجم ة لمفى الرٌ  نٍفًسًو كلك حمىؿى   في الحب  الذم أجراهي لمكزيرً ، كتمؾى ميبالىغةه شديدةه وي مىا حى

                                                           
نكار العقًؿ مف اليىرىـ أك  الفىنىد: ُ رىؼي كا   . ، مادة )فىنىدى(لسان العرب، ابف منظكر المىرىض،الخى
 . ، مادة )شىرىج(نفسوالعىيبة كشىرجتىيا: إذا شددتىيا بالش رج، كىي العيرل،  أشرجتى  ِ
 . ّّْ/ِ، ديوانو ّ
ٍرعن ، اٌتخذكا يٍزدىًرعي: اٍزدىرعى القىكـي  ْ رىعى(لسان العرب، ا أك احترثكا، ابف منظكرا ألنفسيـ خصكصن زى  . ، مادة )زى
 . ّٔ/ُ، وديوان ٓ
6
بف اىك أبك الحسف، محمد بف الحسيف بف مكسى بف إبراىيـ المرتضى بف مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف عمي زيف العابديف 

.ٓ/ُ، ديوان الشريف الّرضي، مقّدمة المحققـ . َُُٔق/َْٔـ، كتكفي سنة َٕٗق/ّٗٓالحسيف بف عمي بف أبي طالب، كلد سنة 
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ًزيرً ذلؾى الالمىٍدح إاٌل لٍينيوي ترل عى  كليستٍ  عيني : إف  ظرى إلى سكاهي ًعبئنا، فكأن وي يريدي القكؿى كجعؿى الن  ، كى
م ؾى داًخؿ عيني فأيٍغمؽي ًجفنىيىايري ثقيمةن إذا نظرٍت إلى غيًرؾى تص  :   في معناه ًليقكؿى  .، ألٌنني أضي

                                            

 الطويل                                                                           

ن ِسواهُ  َقمبي ِإلى َبغيٌض     ابُ ــــرِغَ  ي  ـــــــِإلَ  رىَتتْ  َعمٌ ــــــــنِ  َلوُ       َغَدتْ  َواِ 

 َٔوِطالبُ  ُمنىً  فيوِ  لي كانَ  َوَلو      رِهِ ـــــــَغي ُرؤَيةُ  ي  ـــَعينَ  َعمى ءٌ َوِعبْ    

  :ىمَ القِ  -د

 ضكاباغى تى : اقالك كتى  ض،بغ  تى : إليو ىكتقم   كمقميةو، يقم   عف ذلؾى  كفعؿى  ،بغضوي يى : قبلهي كيى  يوً قميى  كىك"     
 وً راشً فً  مىعى  ىيتقم   ككىي . يابً راكً بً  كقمي تى  اقةي كالن  . طردىا: وي نى أيتي  الحماري  بلقى : جازً المى  كمفٍ  .اؿو تقى  كبينيـ

"ستقً كال يى  ؿي مى مٍ مى تى يى   .ِر 

 :جنايةو كًقمىىًشكىايىةه ب -ُ

كمي   ما أرادى م  كي        األسى لىكىاًعجً  مفقمبيوي  وي مي ا يحمً ، كمى ككلف الش  مً  وً مبً ا في قى مى  ث  بي يى أٍف  ابف الر 
ٍزفً  قكًؼ إلى  شككاهي  ماعً ف سى مً  بدالن فى ، بى ضى غى اله ك رٍ الكي أىًنيسيوي  أظيرى  ، بؿٍ يةن اغً ا صى نن ذي أي  دٍ جً يى  ، لـٍ كالحي كالكي
ـٍ كاهلًل ًجنىايىةه ليسى بىعدىىىا ًجنايىةه  ،وتً مكد  ا لً كقاطعن  ا لوي بن اتً عى  ارى صى ، جاًنبىوً  كمي   اًكدي عبل يي ، فى كًتمكي ابفي الر 

:فى  .ًإلى غيًر رىٍجعىةو  وي عى دى كيى  األنيسي  رهي يجي يى  أفٍ مف ا فن كٍ خى شىٍككىاهي ٌث بى   يشكك قائبلن

 الطويل                                                                             

با ىمَ القِ  ىدَ أبْ  سيؤنِ مُ  ىإلَ        ىسَ األَ  نَ مِ  يمبِ قَ بِ  ما وكُ أشْ  تُ ئْ جِ  إذا             وتغض 

 ٖجن باـــــــتَ يَ  أنْ  نوُ مِ  خوًفا رُ ـــــــبِ صْ فأَ        ــن ًياجـتَ  الِ صَ وِ ــــــــال دَ عْ بَ  يْ لِ  رِ ـــــــيَ وأظْ            

 

                                                           
 . ٖٔ/ُ ،ديوانو ُ
 . مادة )قمك( .ََُ/ِ، أساس البالغة، الزمخشرم ِ
 . ِِْ/ُ، ديوانو ّ
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 :ًشد ةي الًقمىى -ِ

ي اتً ا بي عاتً يي         ـى المىكد ةي ةكد  بالمى  بيبً الحى  هى رٍ كي  ؿي قابً الذم يي  وي مبى قى  بفي الز   وي قمبي  ره تكب  مي  بيبي الحى ك إذىف، ، فىًم
مى ًسعىًة القً كًفي جٍعًمًو القمبى يٍغرؽي في الًقمىى  ؟كالًقمى هً رٍ ؽه في الكي ارً غى  في قمًب كعيٍمًقًو  مىدلٍيؿه عى

بيًبًو   وي عي فٍ ا نى مى فى  -كذًلؾى أشد  أكقات الحاجةً  –ؾى رٍ يزي  لـٍ  ؾى رضً ي مى فً فى  ،وي عٍ دى  :وً قمبً لً  كيقكؿي ، حري لبى ا امكحى
 راءى كى  ر  جى نٍ المي  وي بللى ضى  عى دى كيى  ،وحب   وي نٍ عى  ؼى رً صٍ أٍف يى بً  قٍمبىوي  يدعكًلذلؾى  ،ب  الحي  مىعنىر ال يقد   افى كى  إفٍ 
 :فيقكؿ .يكاتً الش  

 مجزوء الكامل                                                           

 ُدكْ ــــــُيري ل نـــمَ  ِبَمَود ةِ         ُتِردْ  مْ ـــلِ  َحكَ ــــَوي َقمبُ  يا                     

ذا        ىـمَ القِ  في َويغرقُ  وَيزىُ                        َيعوُدكْ  َفال َمِرضتَ  َواِ 

ل َمتى َحّتى                       ٔوُدكْ ــــــَيق َلوُ  الُفؤادِ  ي  ــغَ         ىــــَمت ىــَواِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ُُٕ، ديوانو ُ
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            في الش عر العب اسي   ر معاني القمبتطو   :نياالفصل الث      

ميقي ة كالن   :أكالن  -  لمقمب ةي فسي  المعاني الخي
 ما يحًممو القمبي مف المجازثانينا:  -
 ةي  الماد   وحسكساتً مى  مف القمب قاتتعم  مي  ذكر : بابلثناثا -
كحاني ة لمقمبرابعنا -  : المعاني الر 
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 لمقمبِ أوًل: المعاني الخُمِقي ة والن فسي ُة 

 :جاعةالش   -ٔ
       ، زىًت الش جاعةي في ىذا العٍصر بشكؿو الفتو كمىمحكظو  داني  كالحمٍ  تنبي كأبك تم اـو ى المي فتغنٌ كبرى
ـى الش جاعة ًلنىٍفًسوً  .ًبمناًقًب المىمدكحيفى الش جعافً  ممي  شجع الس  مي  كأكالًعجٍ  ب   ،كًمنيـٍ مٍف كسى ما كاف "كري
م ة جييكش األ صكري األبطاًؿ الذيف كانكا يقكدكدفى  صيحيؼي المديًح في ىذا العٍصرً  وي تٍ مى ما سج   أىـ  مف 

كا ًغمىارىىا ، فقد أشادٍت إً يا مف الت ٍرًؾ كالبيزنطييفى دائً الميظف رىًة ضد  أعٍ   شادىةن راًئعةن ًبكيؿ  معركةو خاضى
ة ضًرـي في الن فًس العربي  عىةن كال بىطىبلن دكفى تصكيرو يي ، حٌتى كادىٍت ال تىٍتريؾي مكقً ًحٍصفو اٍقتحمكهي  ككيؿ  

  .ُ"األعداًء ًجبلدنا عنيفنا بلدى كجً  االٍسًتٍبسىاؿى كالميضاءى 
يًؼ ًمٍف شىجاعًة ميًضٍيًفًو: -أ  شجاعةي الض 

افنا  في سى أحٍ  مفٍ كى      وي  جعؿى  ، إذٍ وممدكحيً بً نفسو ك بً ا كفخرن ، ي لمشجاعةً تنب  ف المي مً كص  ا إذا جاعن شي  ممدكحى
يؼي فأطعىمىو الًقرل هي ندى عً  حؿ    يحؿ  ًبيىاٌرة مى  ؿ  في كي  ةن اعى جى شى  قٍمبي مىمدكًحوً  دى ادى كازٍ ، وي تي مى زيٍ عى  قكيتٍ ك  الض 

يؼي  باننا إذا رحؿ عن كيىصيري قمبي الش جاًع )مىمدكًحًو(، الض  يفيوي جى نفس جاعة لً الش   ص  خى  إذٍ  .و ضى
ًبنفًسوً بً  فخريى  لىوي حيفى  ، كىذا معيكده يفوضى  كفى ا دي رىى ثى كاستأٍ  مىٍمديكًحو  : ، فيقكؿغيًرًه كى

                                               الوافر                                                   
 َٕجبانِ  َقمبٍ  َعن ِمنوُ  َحلُ رْ يُ وَ        ُشجاعٍ  َقمبٍ  َعمى ِبوِ  ل  ُيحَ  

 : كالص خرً  قمبه  -ب
اًؿ االٍسًتعارىًة،اٍنظٍر       ٍصؼً ظيـً الميبالىغًة، كدىٌقًة كعى  لىجمى  ّكلي  الص   أبي بكرو  مٍدحً في  الٌتشبيو كالكى
رى فييىافي  ْ(رً أبي الكفاًء الميظف  )لؤلميرً  يىا كاٍنتىصى  ٍد جعؿى الش اعري ًلصٍبًر الميظىف رً فق، معركةو خاضى

                                                           
ل، ضيؼ، شكقي ُ  . ُِٔ ،العصر العّباسي  األو 
 . ِْٓ/ْ، ديوانو ِ
3
كلي، كاف عاًلمنا مف  كؿ، أبك بكر المعركؼ بالص  اذً اىك محمد بف يحيى بف عبد اهلل بف العٌباس بف محمد بف صي   قيفى باألدبلعمماء الحى

ـى كثيرنا مف الخمفاء، كلوي شعره كثي اًفظنا، كاسع العمـ كالد رايًة، كنادى ر في الغزؿ كالمديح  ذا معرفةو بأخبار الممكؾ كالش عراء كاألشراؼ، فكافى حى
ا مف أحاديث رسكؿ اهلل  تاريخ ، ر: البغدادمبالبصرة. ينظ قّّٔسنة ىػ، كقيؿ مات ّّٓ، كقيؿ مات سنة ركل عف الت ابعيف بعضن

حاًذقنا بالشطرنج حت ى قيؿ إن و أكؿ  . كيعكد نسب جد ه إلى صيكؿ التركي كىك أحد دعاة بني العباس ككاف أبك بكرو ُٖٔ-ٕٓٔ/ْ، بغداد
 . ُُُ-َُٗ/ُٗ ،معجم األدباء، ياقكت، . ينظر: الحمكم، كلو تصانيؼ كثيرةه مف الكتب كأخبار الشعراء كأشعارىـمف كضعو

رىعى ْ ؿ عميو الحكؿ بعدك تكزكف الت ركي، كاف مف خكاٌص بجكـ، غدر بالمت قي كسىمىمو، ككاف تعتريو ًعٌمة الص  ما فعؿ ذلؾ بالميت قي  ، كلـ يىحي
، فاتيو ًبًييت. الصفدمر ـ سنة أربع كثبلثيف كثبلثمئة، ككانت ك ، كىمؾ في الميحى ا كأخذ األمكاؿا كثيرن ، قتؿ خمقن اا فاًتكن ا فاسقن ارا ظاًلمن ب  ككاف ج

  . ِٕٔ/َُ، الوافي بالوفيات
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ؿً ، فيكى جسىدىهي كيم وي ًجٍمبابنا ييغٌطي   رىًة ال يتىزحزحي خٍ الص   ، كأم ا قمبيو فثاًبته ثباتى ميجاًلده مفى الط راًز األك 
 ًشد ةً  فالتصقٍت أقدامييـ باألرًض مف، ممكا بكجكًدًه في المعرىكىةً عندىمىا عى قبؿى ميكاجيىًتًو هي كقٍد شىرىدى أعداؤ 

ٍحراءً ن  كأٌنييـ أسرابه مف الك تفر قكا الخكًؼ قبؿى أٍف ي ـى تى ، كجمبى الن  سرعةو  فيعاـً تىٍيريبي إلى الص   ٍمًثيبلن عا
اد فيانظٍر إلى جماؿ تكراًر حرًؼ ا. بً لميرى  ةه يحى سً فى  ايى طريقي فى  ،ايى ىربً سيٍرعًة مىى عى   الكىًممىاًت مف لص 

ًؿ  ادي تحمؿ القك   ،، صخرة ، صماء(صبر)البيًت األك   ؿى ليقك  .ـ الكمماتً ةى كالًغٍمظةى في تمكي فالص 
كلي  االص  اًدحن  :مى

 الكامل                                                                       
ْخَرةِ  ِمْثلِ ـكَ  بٌ ـَقمْ       وُ ـَتْحتَ  رٍ ـــَصبْ  ابَ ـِجْمبَ  ُمَتَمب ٌس    ّماءِ  الص   الص 

 َٕبْيَداءِ  َرةٍ ــــــــِبَقفْ  الن عامِ  َٔخِرقُ       ُيمْ ـَفَكَأن   وُ ـَخْوفُ  اأَلعاِدي َشَردَ                  

اعةي  -ج    :كىٍمبو  شىجى

ا يىستنجدي بكمًبًو عمى ثىعمىبو برزى لوي، فيىصيحي  جاعةً ًلمش   اسو كى ذ أبك ني خكيت        ًبكمًبًو مىٍنحىن آخرى ًحينمى
رأة قى ، كفي كىصًفًو لكمًبًو الش جاالبىطىًؿ لطرًد الٌثعمب ك ر فيًو جي ةه ككىٍيؿه ميغاال ،كحًمدى أفعىالوي  مبوً ًع الذم صى

اٌل ًبالبشىًر، كليسىٍت ، كىًذًه األكصاؼي ال تىميؽي إاًمؿى الًخصاؿمؤٌدبنا كى  ، إذ جعموي الٌتعبيرميبالىغه في 
 :                   . فيقكؿلمحيكافً 

 الرجز                                                                             

 َكالَبَطلْ  َفياجَ  ،ىا ِبَكمبي ِصحتُ        َجَبلْ ــال حِ ـَسف في عَمبُ الث   َبدا َلّما

 ُٖملْ ــــــكَ  َقد صالِ ـالخِ  ل  ــــكُ  َؤد بٌ ــمُ         الَعَملْ  َمحمودُ  الَقمبِ  َجريءُ  َكمبٌ              

  :بنالجُ  -ٕ

ٍبفى باًرزه في ىىذىا العىصٍ ككىما أف  الش جاع      ًر، ألٌف الًضد  ةى ظىاًىرةه بي نةه في ىذا العصر، فإف  الجي
د  ييعرىؼي    .بالض 

                                                           
ًرؽي الظبي: دىًىشى فمىًصؽى  ُ زىعنا، ككذلؾ الطائر باألرًض كلـ يقدر عمى الن يكض خى ًرؽى إذا لـ يقدر عمى الطيراف جى قوي الفىزىع فىخى ابف  .، كقد أخرى

ًرؽ( ، مادةلسان العرب، منظكر  . )خى
 .  ِِٕ، ار الراضي باهلل والمتقي هلل، قسم أخبكتاب األوراق، الصكلي ِ
 !ىا: حرؼ تنبيو، كأنو يقكؿ لمكمب: ىيا لمصيد .ْْٔ، وديوان ّ
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 الش رؼي مىجبىنىةه: -أ

عمى  بافه فقمبو جى  ،بفو كالجي التٌيٍ  و بيفى قمبً  ساـً قً نبا يعترؼي ، ك الحميدةى  ًخصالىوي  ُريمي  خي ال يذكيري       
ـى  المخازم التي تجمبي العارى  ٍكفه لمًعٍرضً  ميدةو حى  صمةو خى  كؿ  لً  جاعه شي  ،لىوي  كاإلث ٍجمىبىةه لمعىفاؼً فييا صى  .، مى

 :يقكؿي 

 الطويل        

 وبُ ـــىي سألت نْ إ َجبانٌ  َوَقمبٌ        عٌ ــــــــــضي  مُ  بٌ ــــَقم نــــــَقمبي َلذو َفِإّني          

 ٖ(َٕيحوبُ )وَ  ِبيا َيخزى ال تي لتمك       ىاِئبٌ  ،الِعرَض  َزّين ما َعمى ءٌ يَجر           

 يؼي سي دي المعركًة:القىمبي ال السٌ  -ب

اًمًموً كالمتنبي يى       اًؿ حى اًمميوي شيجاعنا كافى الس يؼي بت ارنا جعىؿي الض ٍربى بالس يًؼ مف حى ، فإٍف كافى حى
ٍف كافى حاًمميوي جباننا قىاًطعنا،  اًذالن كافى الس  كا  ٌنما تفعؿي الٌسيكؼي " يؼي خى اًربي بيا مً  كا  يىا ثمى إذا كافى الض 
قيمكبىييـ استىعارى  كىرى ، كلىٌما ذى ال يىفزىعي في الحرب، فإٌنيا تيعيفي الٌشجاعى الذم إذا كافى قمبيو كقمًبياكيريدي 

ماًضينا في كؼ  مٍف  ، كقٍد يككفي الس يؼي  إذا كافى حاًمميوي شيجاعناإال   كالس يؼي ال يٍنفعي كال ييغني ليا قمكبنا
بافً  ًمثؿي  فىييكى ، يىعمؿي بو كغيًرًه ًمف الس يكؼً  ال ن ما ييغنيالجباًف بكىؼ  الجى الس يؼي إذا كافى مع  ، كا 

 قاؿ: .ْ"الش جاعً 
 الكامل                                                                         

 انِ عَ الَجمْ  لَتقىا ِإذا َكُقموِبِين         مْ ــُقموُبيُ  ال ذينَ  َمعَ  يوفَ الس   ِإن  

 ٘انِ ـــَجب ُكل   ِبَكف   انِ الَجبَ  لَ ِمثْ        َحد هِ  َجراَءةِ  َعمى امَ الُحسَ  ىقَ َتمْ  

                                                           
1
رىيمي، جزرمٌّ نزؿ ببغداد، أبك سحاؽ بف حساف بف قيٍكىىىإىك  ككاف  ،أصمو مف خراساف مف أبناء الس غد، ك يعقكب الشاعر المعركؼ بالخي

.ّّٔ-ّّٓ/ٕ ،تاريخ بغداد البغدادم، ،جستاني: كاف مف أشعر المكٌلديف، قاؿ عنو الس  مر المير م كآلو فنيسب إليوف عا بخيريـ بمٌتصبلن 
رى  لد في الجزيرة الفراتٌية، كسكف بغداد، كاٌتصؿ بخي يٍ كالخي ، األعالم. الزركمي، قُِِتكفي سنة  سب إليو،فني  (الن اعـ) ـيٍ رى مي شاعره مطبكعه، كي

ُ/ِْٗ  . 
، ابف عباد ِ ـى : أم أًث (، مادة )المحيط في المغة، حابى يىحكبي بى كى  . حى
 . ُّ، شعره، الُخَرْيمي ّ
 . ُْٖ/ْ، ىامش التعميق، المتنبي ديوان ْ
 . ُْٖ/ْ، ديوانو ٓ
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ن -ج  :ةه بيفى قىمبيفً ميقارى

 ؿى جي ذا الر  ىى  ، كقيؿ إف  بنك تميـو  ، قتموي العربً  مفى  لوي  في رثاء صديؽو  ظـى نى ي ضً الر   ريؼي الش  كىذا       
، ككافى صديقيو عند الفىزىعً  ىكى مف الذيفى يًقم كفى عند الط مىًع كيكثيركفى إٍذ ، بىوي ييعد دي مناقً ف، وي يتى كاف داعً 

نيصرىةو ب  يي ؿى مف يى أك   ،اقنا إلى اقتحاـً األىكاؿً سب   فإذا ، ، كآًخر الذيفى يىٍخريجيكفى ًمف الًقتاؿً إلىى ًقتاؿو كى
ا فإذا مى  (كطفا رسبى )الش اًعري بيفى  ، كقابؿى ف الم قاءً تيوي جبيفى العدك  مكزادٍت قسك  قىٍمًبوً اشتىٌدت صبلبةي 

اةي قىمًبًو إلى قىاًعيىامبنا قاسينا رسصى  (وً ديقً صى )كافى قمبي الش جاًع  الجباًف ًمٍف ًخف ًتًو  كافى قمبي ك ، بىٍت حىصى
ب تيوي  اةن  .عمى الس ٍطحً  طاًفيىةن حى  :قاًئبلن  فيرثيوً  .جاعةً الش   كنايةن عفكاٍستىعىارى ًلمقىمًب حىصى

 

  الوافر                                                          

 اــــــــــَخراج َوآِخَرُىم َىولٍ  َعمى       ُولــــوًجا َأّوَلُيم انَ ـــــــــك ق  ــِبحَ  

 ٔاِانزِعاجـ ِبوِ  الَجبانِ  َقمبُ  َطفا        ِمنوُ  الَقمبِ  َحصاةُ  َرَسَبت ِإذا  
 :الخوف -ٖ

 :الخكؼي مع إظياًر الٌندـً  -أ

مىب لسىيًؼ الد كلىًة بعدى رىحيًمو الر ف اءي س رم الكفي قىصيدىةو يىعتىًذري ًفييىا        بدكًف إٍذًنًو، فىييسىاًئؿي  عىٍف حى
ٍع أن يىا ،الباردً  بً العذٍ  عف الماءً  راضى مييا اإلعٍ عى ا ستنكرن مي  نفسوي   لمىمدكًحوً  ٌبوي حي ا رن صك  مي  ،ىشطٍ عى  مى
ٍصًؿ لمكلياًف،اف ،اي  حى  بقيوً الذم يي  اءً بالمى  ٍرًموً فح الص   يطمبي كى  لماءي لمعطشاًف كالكى ا دمن نى  ظيري يي فى  ،عىٍف جي
و حاتً فى عمى صى ا كتكبن مى  كؼى الخى  فيوً  قرأي لىظىؿ  يى  سيؼي الد كلىةً  وي حى ف  تصى  لكٍ  لمحاًدثاتً  ؿٌّ جً سً  وي قمبي ك  اكخكفن 

ط  ا بً كجن زي مٍ مى   :لؾى في ذى  يقكؿي  .دـً الن  خى
 البسيط                                                                             

 ٕالش ِبمُ  الباِردُ  وىو راحَ  إذا َعْمًدا       َموِرَدهُ  آنُ ــــــــــــــــــالظ م َيجَتِنبُ  وكيفَ  

 ٖوالن َدمُ  الخوفُ  وُ ــــــــنمِ  ُيْقرَأُ  َلَظل         حيَفِتوـصَ  عن قمبي ُشق   فمو َصْفًحا 

                                                           
 . ِِْ/ُ، ديوانو ُ
2
 )شىبـ( . مادة، لصحاحا، الجكىرم: الذم يجد البرد مع الجكع، الش ًبـ
 . ُُْ، وديوان ّ
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 :الميخيؼي  البرؽي  -ب

ًو عمى الم عبً ًؼ مىظاىًر الط بيعةً كفي كىصٍ        الغماـً د بً مب  المي  الجك   الر ف اءي  س رم  يىًصؼي ال ،، كحىض 
مىًت األمطاري ًمٍنيا م وي  ٍمبناقى  لىوي  ستعيري يى  ،انسانن إً  كييشىب وي البىٍرؽى  ،كقٍد خى ٍدري  مىحى ؿو ميرًعبو ميخيؼو  صى ، كقرىفى رىجي

ا مى  أكسعً  فٍ مً  عادةي الس   وي تٍ أتى فى ، مكـي كاليي  بي ائً صى المى  وي نٍ عى  تٍ رفى صى انٍ الر ٍعبي كى  وي ٍمسىسٍ يى  لـٍ  ذىًلؾى ًبممدكًحًو الذم
ناًظرى  .وً يأتً تى   :يقكؿي فى . ًليًصؼى ًتمؾى المى

   البسيط                                                                            

 ُرُعبِ  ذي قمبُ  فييا البرقُ  ماكأن           ممس كةٍ  ْجبٍ ـحُ  في يختالُ  والجو  

 َٔكَثبِ  من يشِ ـــالع سعودُ  وقابَمْتكَ         فانصرَفتْ  الّدىرِ  صروفُ  تجن ْبتك 
  

 :بىعثالقمبي الخاًئؼي مف ال -ج

مى الن فكًس؛ أالى        كؼي ًمم ا كييطاًلعينا أبيك العىتاًىيًة ًبخكؼو أشىد  أثرنا كأقكىل كٍقعنا عى بىعد  كىيكى الخى
كؼً  ًحسابه فً  ،المىكتً  الىةي خى ، كًىيى حى ٍنياؼي الن ارى فىيعمؿي لً الميؤًمًف الذم يىخا يىكمىذىاؾى كعقابه  ييزىٍحزىحى عى

ييريدنا أبك العى   مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱتىاًىيىةي أٍف نيؤًمفى ًباآليًة في قكًلًو تىعىالىى:كى

عه ، فالقمبي خى حظةو إًيماننا ميتيق نا بأف  المكتى آتو في كؿ  لى  َِّ جتهب ، إٍيذىاننا ًذٍكًر المىكتً  ًعٍندى اًئؼه ميكجى
غيرىةو ككىبيرةو  مى كيؿ  صى اسىبىًة عى  .بالميحى

ا فيوً ي اكالميتىأًمؿي ًشعرى أب       مف أيمكًر الز ىًد في ميجتىمىعو غىاًرؽو إلى قىٍعرًه في الميتىًع  لعىتاًىيًة كمى
مىذ اتً  ايا الكىاًقًعي ةى المىحسكسىةى التي عب رى ًبيىا عٍف مىكنكًف نىٍفًسوً  ،كالمى ظي القىضى ًمٍمنا أف  نىشأىتىوي  ،لىيىٍمحى  إذا عى

مى الت فىك ًر كالت عىق ًؿ كىاًقعوي ًقًع الز ٍىًد كالت نىس ًؾ كمىظاًىًر الت دىي فعىٍف كاكانىٍت بعيدىةن كيؿ  البيٍعًد  ممىوي عى ، فىما حى
 :مت فك رً لً  أبك العتاىية اكنى دعي فيى   .ّاشىوي المىريري الذم عى 

 
 

                                                           
 . ْْ، نوديوا ُ
 . ُٖٓ، آؿ عمراف ِ
3
 . ٖٓ-ٕٓ، شاعر الز ىد والُحب  الَخاِئب :أبو العتاِىية، ينظر: شرارة، عبد الم طيؼ
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 الطويل                                                                             

 خاِئفُ  الَقمبِ  عُ ــموجَ  َحزينٌ  َوَلِكنْ        آِمنٌ  َوالنارَ  الَبعثَ  َيخافُ  َمن َوما 

 ٔفُ ـــَسوالِ  نوبٌ ذُ  زاًناـــــــَأح جَ ـــــــَوَىي         َقمَبوُ  َأوَجعَ  الَموتِ  رُ ـــــــِذكْ  َعن   ِإذا  

  :األمن والطمئنان -ٗ

: -أ ًذري ًنًو ييؤتى الحى  ًمٍف مأمى

ـ يتكق ع لي تيأتيًو مٍف ال بىؿٍ ، ًخيانةى ال تكٌقعنا منيىاكافى مي  فٍ مم   ريًؼ الر ًضي  تي خكؼي الش   يىأال     
وي قد ال ييصيبي كً ، فالس  كييعطي عمى ذلؾى دىليبلن  خيىانىتىيىا كغٍدرىىىا ، فىينحًرؼي عٍف الميٍبتغاةٍجيىتىوي يـي المكىج 

 :ؿي فيقك  كلىك ىىرىبى اإلٍنسافي ًمٍنوي، صيبي بدكًف قٍصدو يي ط اًئشي قٍد ، بينىما المىساًرهً 

 البسيط                                                                            

 َٕيِجفُ  ِبيا يـَقمب تيال َأِمنتُ  َوَكم       وُ آَمنُ  ُكنتُ  اِمم   الَخوفُ  جاَءني َكمْ  

 َٖوَينَحِرفُ  َينأى ال ذي افُ ـَيخ َوَقدْ        َموِقُعوُ  وِ ـــــفي َسيًما الَمرءُ  َيأَمنُ  َقد 

 :األٍمفي الخد اعي  -ب

كمي  لكحةن ك        نيًر ل الميبط فى  الًخداعى فييىا ري ييصك  ةو كرةو مىجازي  في صي جميمةن،  فىًني ةن  يرسـي لنا ابف الر 
 يىحمؿي تىحتىوي ًخداعنا كطىٍيشنا ري فىيذا الن يى  ،وً دكئً ىي  في وً سً فٍ نى بً  وي كيقريني  ،اكنناادئنا سى جمةى الذم ييرل ىى دً 

ا يتكش  ذلؾى اليي بً  القمكبى  ًلييطمًئفى  ،كالعىبٍت أى  ،ٍيفيوي إذا استيًفز  ؼي زى دكًء الذم سيٍرعافي مى ياحي وي الر  كذًلؾى  مكاجى
اؿي الش اًعًر كىحاًلًو، ًدجمةى  حاؿي  ذ ري وي، معىذا تىيديده لمعىابثيفى كى  فىحى كمي  كيؿ  إٍذ ييحى ؿي لىوي مٍف  ابفي الر  تيسىك 

ذ رنا كمييىد دن نىٍفسيوي العىبىثى مىعىوي  اتًؽ ) :ًلغريًموً  عمى ًدجمةى فكأن وي يقكؿي ا، في إسقاطو نىفًسيٍّ ًلحالىتًو ، ميحى
كيؿ  ًتمكيـ اإًلسقاطاًت الن فًسي ة الس ابً  .(الحميـً إذا غىًضبى  سىطكةى  كمي  ىىدي ةه قىد مىيا ًلممدكًحًو كى قىًة البف الر 

 . ، لىكف  لىوي سىطكةن كًدجمىةى إذا مىا غىًضبى عىمىوي شيجاعنا يىصفىحي  :قاؿحينىما جى

                                                           
 . ُِٖ ،وديوان ُ
فىؽى، ابف منظكركجىؼى القىمبي كًجيفن  ِ (لسان العرب، ا: خى  . ، مدة )كىجىؼى
 . ٔ/ِ ،وديوان ّ
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 الطويل                                                                          

 بِ ـــــــــواث جيلُ  حتوـــت بحممٍ  يــُترائ         ياــإن   ،لميم   ليس َٔخب   ةَ مَ جْ دِ لِ              

 ٖواعبِ الم   ياحِ الر   مزحِ  من وتغضبُ          اـــقموُبن طمئن  تَ  ىحتّ  َٕتطاَمنُ              

 األٍمفي بالعطاًء: -ج

 ٓدآمً  احيةً إلى نى  خكصً ش  الى مى عى  زـى عى  افى كى  كقدٍ  ْ(اهللً  بيدً عي  بفً  القاسـً )إلى  ب ابف الركمي  كتى ك       
مف  كؼً الخى  فمً  يوً فً  امى لً ، فى قمبىوي مئً طميبي ًمٍنوي أٍف ييطى ، كيى ٕ(يخو ى بف شى يسى عً  ابفً ) لقتاؿً  ٔدً ضً تى عٍ مع المي 

ٍفًد كالعىطىاًء،   وي عىمي يىجٍ إٍذ  عيبيد اهلل،ابف تدبيًر األيمكًر في غياًب بً ؼي ىك الر جؿي الميكم   ىاركفي ك انًقطىاًع الر 
ًسيطنا يي   يجمبسى  الذم ىك وً متً صً  بؿي حى كى  وي يطي سً فكى  ،باألمافً  وي قمبى  شعريي لً  ياركفى لً  ةالمكد   وبللً خً  مف رسؿي كى
ًز ي البيتيًف تمميحه باالسًتٍجداًء، حيفى قافً ، ك املي راعً الش   دقٍ فى  دى عٍ بى  وً مبً قى إلى  مأنينةكالط   األمفى  ؿى في عىجي

()لؤل: انيالبيًت الث   األٍمفي بالن سبة  كىذا ىيكى ، الماؿً  نايةه عف طمبً كً دم افاألي ،يادم أٍف تطمئف  القمكبي
 :ميتىسىك الن  فييسًمعنا .بف الركمي  ال

 الخفيف                                                                     

 وبُ ـــَمْرعُ  وــــــــــفإن   لقمبي نَ        ْـ األم َتَيبُ  قولةً  يارونَ لِ  لْ قُ 

 ٛالقموبُ  ن  تطمئِ  أن لليادي       َماًماــتَ  َيُعد   ذيـــــــــــــال أَلنتَ وَ  

                                                           
بٌ  ُ ٌب البحر كأصابيـ الخى بب(ة )، مادأساس البالغة، يـ الرياح كاضطربت األمكاج، الزمخشرمكت عمي: إذا التخى  . خى
عي، ابف منظكرتىطامىفي تطىامينن  ِ عى( ، مادةلسان العرب، ا: تخضى  . )خىضى
 . ُّٕ/ُ ،وديوان ّ
 ،ديوان ابن الرومي، ىػِِٖف سميماف بف كىب بف سعيد الحارثي، كلي الكزارة لممعتضد سنة القاسـ بف عبيد اهلل ب ،ىك كزير المعتضد ْ

 . ُٖ/ُْ ،سير أعالم النبالء، ىبيالذ  ينظر:  . ِٗ/ُ، ىامش التحقيق
نظر: ي، في كسطو عيكف كآبار كفييا بساتيف، بمده قديـ حصيف ركيف مبني بالحجارة السكد عمى نير دجمة آًمد: كاألرجح أن يا لفظةه ركمي ةه  ٓ

 . ٔٓ/ُ ،معجم البمدان ياقكت، ،الحمكم
لد كنشأ في بغداد سنة هلل بف المكٌفؽ باهلل بف المتككؿ، خميفة عباسي، أبك العباس المعتضد باعفرمد بف طمحة بف جىك أح ٔ ، كي

اـ. حارب الزنج ك َِٗىػ/ِٖٗكمات فييا سنة  ،ـٕٖٓىػ/ِِْ ، ديوان ابن الرومي، األعراب قبؿ خبلفتو أياـ المعتمد، كأثناء خبلفتو أيضن
 . َُْ/ُ، األعالم لزركميا ر:. ينظ ِٗ/ُ ،ىامش التحقيق

تكفي سنة ، كلما قيتؿ المعتز استقؿ  بيما، د كديار بكر أياـ المعتز العباسي، صاحب آمً ىك أحمد بف عيسى بف شيخ، الشيباني األمير ٕ
 . ُُٗ/ُ، األعالم ،لزركميا. ينظر:  ّْٗ/ُ، ىامش التحقيق ،ديوان ابن الرومي، ىػِٖٓ

 . عبيد اهللالقاسـ بف األمكر في غياب  لرجؿ المكٌمؼ بتدبيرىاركف: ا .ُِٗ/ُ، ديوانو ٖ
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 :والفرحُ  رورُ الس   -٘

 : الم يك يجمبي الس ركرى  -أ

ديًث عف الم يًك نىرل ك        اًت، فىقٍد شىًيدى ًلنىفًسًو يمىت عي نىفسىوي كييحيي قمبىوي بالمسىر   ُغاءى البىب   رى اعً الش  بالحى
 بى بالمكسيقى كىضٍرًب الد فكؼً ، كقٍد طىرً فيوً  مآسي الٌدىرً  ؿ  كي  سيى نى  ،اا عظيمن يكمن  ِرافً فى ًر الز عٍ يٍ في دى 

نرل الش اعرى ك . مكـً حزاف كاليي ف األى ا مً تن ميٍ  كافى  عد أفٍ بى ، ركره ا بعده سي ا مى ركرن سي  يىاو يكمى مبي ى قى بلقى فى 
كييقابؿي  (،، مىماًتو، حسناتوسٌيئاتو ،، الٌدىر)صفحتي  :في شعرًه، حيفى يقكؿي  ينٌيةى د  المعاني ال ؼي كظ  يي 

ح حالتىوي ي حى متى مً كى  بيفى   ىًر أعاشىٍت قمبىوي سناتي الد  فحى  ،عدىهي كبى يًر قبؿى يكـً الد  سناًتًو كسي ئاًتًو ليكض 
 : يقكؿ .فً ئاتيو أماتىٍتوي؛ ًكنايةن عف الكآبًة كالحيز كسي  

 الطويل                                                                            

 َحَسناِتوِ  ِمنْ  رِ ـــــــيالد   َيومَ  تُ دْ د  َوعَ        َسي ئاِتوِ  َعن ىرِ الد   ِليذا َصَفحتُ 

 َٖمماِتوِ  َبعدَ  بِ الَقم رَ ُسروْ  اَشتـَأع       ةٍ نجِبص عَفرانِ الز   ُعمرَ  َوَصب حتُ  

 :بتكلي الكزارةً ركري الس   -ب

 ،الكزارةً  إلى عيدأي  كقد ٓ(أٍردىًشيرى  بف سىابكرى  رو صٍ نى  اأبى )الكزيرى  يمدحي  ْبلمي  الس   اعري كىذا الش       
 :قاؿى ًفيوً . قمبو مىسركره ًبرجكًع ىذا الكزيرً  ، فكؿ  عكدتًو إلى كزارتوسركرةن بً يا مى اس كيم  الن   فجعؿى 

                                                           
1
ٍنطى ىك عبد الكاًحد، نىٍصر بف محمد ده ككاتبه مترس ؿه  ىك شاعره ك غاء، ب  ًبي  الشاعر المعركؼ بالبى ، أبك الفرج المخزكمي  الحى ةو ذك ميٍمح، مجك 

سىف المديح كالغزؿ  . ِِٔ-َِٔ/ُِتاريخ بغداد،، نظر: البغدادميىػ. ّٖٗمات سنة  ،الٌتشبيوالكصؼ ك  في األلفاظ كجكدةو في المعاني، حى
ًبًو نزؿ ، ك ي لحؼ جبؿ كالقمعة ميطم ةه عميو، كىك فيرة ابف عيمر تحت قمعة أٍرديميشت، قرب جز دىٍيري الز ٍعفىرىاًف: كييٌسمى عيٍمرى الز ٍعفىرافً  ِ

اصرى  : بقربو عمى الجبؿ الميحاذم لنصيبيف كاف ييزرع ا، كدير الز عفراف أيضن ا، كألىمو ثركةه كفييـ كثرةىىًذًه القمعة حٌتى فتحي الميعتىضدي لىم ا حى
معجم  ياقكت، ،كفي جبؿ نصيبيف عٌدة أديرة أيخر. الحمكم ،شعار، كليـ فيو أألىؿ الٌميك بو مشاىد، فرحك ير نزه فيو الز عفراف كىك د

 . ُُٓ/ِ، البمدان
  . ّْٔ/ُ ،مسالك األبصار ، العمرم،ّٕ-ّٔ ،ديوانوحياتو و  :شعر الببغاء ّ
4
مات  ،ا حسف الش عر، كاف شاعرن حمد بف يحيى بف حميس بف عبد اهلل، أبك الحسف الس بلًمي الش اعرىك محمد بف عبيد اهلل بف محمد بف م

أ ببغداد ككلد في كرخ بغداد سنة كىك محمد بف عبداهلل بف محمد، نش .ُٖٓ-َٖٓ/ّ، تاريخ بغداد، نظر: البغدادمي، ىػّّٗسنة 
  . َّْ/ْ، وفيات األعيان، ابف خمكاف: ينظرك ، ِٕٓ/ّ ،الوافي بالوفيات ،لصفدما ق، ينظر:ّّٗق، كتكفي سنة ّّٔ

ٍكزىيو، أبك نصر الجكزم ىك الكزير سىابكري  ٓ لدبف أٍردىًشٍير بف فىٍيري  أربعمئةبشيراز سنة ست كثبلثيف كثبلثمئة، كتكفي سنة ست عشرة ك  ، كي
، فنظر في األعماؿ الممؾ شرؼ الدكلة بف عضد الدكلة استنابو الكزير أبك منصكر محمد بف الحسف بف صالحاف كزير ،اا سديدن كاف كاتبن 

 كر أيستكزر أبك نصر كأيقيـ مقامو، ثـ شغب عميوقيبض عمى أبي منص ا، فمم  ت يده كرت ب عمى ديكاف الخزائفإلى أف قدـ أبك منصكر فانكىفٌ 
 . ْٔ-ْٓ/ُٓ، الوافي بالوفيات، الد يمـ. الصفدم
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 البسيط                                                                         

 التباشيرُ  كِ مْ المُ  ٔقَ مَ فُ  حتْ وضَ أَ و        النورُ  ولةِ الدّ  قَ فْ أ قَ طب   ومـالي

 ٕرورُ سْ مَ  لتو  ـــــــــخ امَ بِ  بٍ مْ قَ  وكل          طامحةٌ  اليوم إليك عينٍ  فكل                 

  رقةً الس   فػيخى  ،ماـً الغى  غرً ثى  عف ـسي بٍ يى  ماكأن   ،ظاـً الن   سؽت  مي  ،الكبلـً  مكحي  يكفى  بلميالس   "أما     
 ثه بى كعى  ،القمبً بً  يطةه لً  وكبلمً لً  س،بلبً المى  ميؿي جى  ،غارسً المى  لطيؼي  ،ذىبً المى  كاسعي  ،ذً أخى المى  لطيؼي 

 .ّ"بدً الكى  عمى ردكبى  ،الركحً بً 

 : يجًمبي الس ركرى الجماؿي  -ج

كمي جاريةن  ابفي  شب وى       بالغيصًف لًدق ًة خىصًرىا، كبال مؤلًؤ الر ٍطًب  -ْ(مىظمكمةه )ييقاؿي ليا -الر 
ٍسًف مٍنظىًرىاٍبًيجي القيميكبى تي فىًييى ، اظريفى الن   ًبوً  ر  سي تى الذم  الن اًصًع لىكنيوي  بياًض كٍجًييىاًلنيعكمًتيا ك  ، كقٍد بحي

يسى عميًو مف مفى )الجارية(  ، أم ا الميٍحًسفي ننا إلٍيوً ؿى مف اليكـً الذم رىأل فيو تمؾى الجاريةى إنساننا ميحسى عى جى 
 :يقكؿ .إثـً الًعتىاًب شىيءه 

 السريع                                                  
 بِ ــــــــــوالقم العينِ  سرورُ  فيو       َرْطبِ  ُلؤُلؤٍ  من ُغُصًنا يا 

 ٘بِ ـَعت نمِ  نِ سِ حْ المُ  عمى وما       ُكمُ ـــــأراني يومٌ  بي أحسنَ   

  :الجميؿي يجمبي الس ركرى  ص كتي ال -د

كًلي أبك بكرو  يمدحي         أميره ك ادح كمى  مدكحه مى  فشاعرافً ، اشاعرن  كييثني عميوً  الٌراضي باهللً  أميرهي  الص 
ًشفاءه ًلمًجٍسـً  المكزكفً  وً كبلمً في ك ، نثكرً المى  ؤً ؤلي كالم   وي ماتي مً كى فى  ،كؿً لقٍ في ا اذؽً الحى بً  وي في صً ، فيى خكراضً 
ألٌف  ،ا في القمبً حشك  مى  الس ركرى  عؿى جى  قدٍ  رى اعً الش   إف   ، بؿٍ ارن امً ا غى ركرن سي  في القمبً  ، كأفاضى لوي  كدكاءه 
ا ليينًشدى  .وي مى خى  كدى ا إال  رن زٍ نى  ترؾي بل يى فى  وً م  كي  القمبً  أًتي عمىيى  شكى الحى  اًدحن  :مى

                                                           
 .، مادة )فىمىؽ( لسان العرب، العىجب العجيب، ابف منظكر :مىؽى في  ُ
 . ُْٓ/ّ، يتيمة الدىر، الثعالبي ِ
 . َُْ/ُ، اإلمتاع والمؤانسةالٌتكحيدم،  ّ
ميغنيةه  ْ ارية ه  . ُُٔ/ُ، ىامش التحقيق، ابن الرومي ديوان، ىي جى
 ُُٔ/ُ ،ديوانو ٓ
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 مجزوء الرمل                                                         

 يرَاـــالن ثِ  د ر  ــال َرْصُفوُ        ُيحاِكي الم ْفظُ  َحَسنُ 

 ُٔسُرورا اْلَقْمبَ  وَحَشا       اءً ـــــِشفَ  الِجْسمَ  َملَ  

 :م  واليَ  زنُ الحُ  -ٙ

  :ألسيري القمبي ا -أ

بكي يى ك رسالةن ييعٌزيًو فييا،  داني  مٍ الحى  بك فراسو أٍرسىؿى إلٍيًو أ ِ(يفً صى أبك الحي )لٌما أيًسرى ابف القاضي      
  يالقاضً  حزفً لً  زيفه حى  وقمبى  كأف   ،وي بلمى سى  يالقاضً  غى بم  يي لً  ،وً نفسً لً  أثرهي استى  رسكالن  اين كصً مي  ،األسرً  في حالىتىوي 

اًؿ ابف القاضي ،األسرً  في كىيكى  نفسولً  اةن كاسى مي  رً األسٍ  كضكعى مى  ش اًعري ال ذكيري يى  ثيـٌ   رىيفي  ،ألن و كىحى
 طمؽى المي  ككفى الس   وفييمزمي  يديوً  كمتابً  ميوً عى  قبضي يى  اشن كحٍ  الحادثاتً  مف جاعبلن  ،كالحركبً  بصائً المى 
مداًني   فكتىبى  ،الحادثاتً  ـي لتمكي  دمى ااألي مؾى تً  استعيرن مي   :مع رىسكًلوً إليًو ًشعرنا بىم غىوي  الحى

 الطويل                                                                           

 َحزينُ  ،تَ َحِزنْ  ُمذْ  ،يبِ َقمْ  ِإن   َأل     َلوُ  َوُقلْ  يَسالمِ  القاضي ِإلى َتَحم لْ 

ن     ٖنُ ــَرىي ،الحاِدثاتِ  ِبَأيدي ،َأسيرٌ      رِهِ ــــــــــــَأسي ادِ ــــــــــِتقَ ِلِفْ  يؤادِ ـــــــــفُ  َواِ 

ةو  -ب  :ًرثاءي مىٍسرىجى

 بشناكى  رلاشتى  قدٍ  ْيمً جي رٍ البي  بؿً الش   كبأى  "كاف ،يانً غى األى  بي احً صى  ًبوً  ثحد   امى  يراثً المى  أغربً  كمفٍ       
ا فأفمتى  و،ني سم  كيي  فوعمً يى  عؿجى فى  حى،لؤلضٍ   كقاركرةو  راجو كسً  ،يديوً  بيف جورً سٍ يي  كافى  لوي  ؿو قندي عمى يكمن

                                                           
كلي ُ . كلريب ما كافى  يا الكسري : كردت ىكذا مرفكعة في الكتاًب كحق  الٌمفظي  .ُٔ ،هلل، قسم أخبار الراضي باهلل والمتقي وراقاأل كتاب ، الص 

سيفى الم فظي( .  األنسب )حى
: نظر، يأخذ تىركتوي لسيؼ الدكلة ات أحده ، إذا ممف قضاة سيؼ الدكلة، كاف ظالما ،ىك أبك حيصيف القاضي، عمي بف عبد الممؾ الرقى ِ

 . َٕٓ/ِ ،يقىامش الّتحق ،ديوان ابن نباتو السعدي .ُُّ،ُُِ/ُ، في تاريخ حمب حمبال زبدة ابف العديـ،
 . ّٔٗ/ّ، قسـ ِ، جزءتتمة الديوان ،ديوانو ّ
نظر ي. ك ُِْ/ُْ ،األغاني األصفياني،.  ب مف البراجـ، مكلده الككفة، كنشأ كتأدب في البصرةاسمو عاصـ بف كىٍ  ،بؿً ىك أبك الش   ْ

. كقد أكرد الزركمي أف  اسمو عيٍصـ بف كٍىب، ككانت كفاتو في حدكد سنة  َّٖ-ّٕٗالبف المعتز،  طبقات الشعراءأخباره في 
 .ِّْ/ْ، األعالمـ، ينظر، الزركمي، ّٖٓق/َِِ
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 قبؿى  بشى الكى  حى بى ذى  ،ذلؾى  عايفى  افمم   ،وً راشً كفً  بوً تي ككي  يابوً ثً  عمى الزيتي  صب  كانٍ  ،سرهي فكى  وي طحى فنى  ،يتً لمز  
وي  ييرثً  كقاؿى  ى،حى ضٍ األى    :ُ"ًسراجى

 المنسرح                                                                        
 ٕرِ ــــــــَتنمي نُ ـــــــَعي معِ ِبالد   َعَميكِ         تْ ـَبُخمَ  ِإذْ  َعَميك نٌ ـَحزي يـــَقمبِ    

 ٖورِ د  ـال في الَحديثَ  ِمنكِ  َأبَقيتِ         َفَقدْ  الَزمانُ  ِبكِ  َأودى كانَ  ِإنْ                 

مىعً  ًمي  ًبمىرىاًثيًو الٌطريفىةً ـي البيرجي تيًيرى أبك الش بًؿ عاصً "كاشٍ         ًقٍرطىاسو  ، إٍذ رىثى ثيميثى ًلعىدىدو ًمف الس 
ةن  ثىى مىٍسرىجى كىانىت الس ٍخًريىةي سىبىبنا كر كىرى مىًع كالمىرىاًثي األيٍخرىل، كى ، فالس ٍخًريىةي تىبدك اء الكثيًر مف مىراًثي الس 

ةن   .ْ"مي  ٍرجي اء مىراثي أبي الش بًؿ البي كر  كاًضحى

ٍزفي عمى الن فس -ج  :الحي

عف  كنيفكسى العىالميفى إلى االبتعادً  ًحيفى يىدعك نفسىوي ، عً ر كالكى  الت كبةً  ري ذكي ي تاىيةً العى  كىىذىا أًبك     
يىاًة الد نيااًت المذ  الذيفى ال يىشبعكفى ًمف مى  كىحاًؿ الميكتنزيفى  الكبرياًء، كنيكراًف الٌنعـ وي سى فٍ فيدعيك نى  حى

ٍمؽى أٍجمىعى  اسىبىًة الن ٍفًس آلخً االيكـ مًؽ كاليـ  مف حساًب إلى القكالخى كدىكاـً بقاء القمًب ًر، ًمٍف ًخبلؿ ميحى
. فيىًعظينا : ابؽى ميحاًسبنا ًلذاتؾ في كؿ  صغيرة ككبيرة تنجي مف العقابىي ألف  قاعدتىوي الحىصينىةى  ،نناحزي

 :. يقكؿكنىفسىوي 

 مجزوء الكامل                                                            

 الَبطينِ  رِ ـــــالَبطِ  اأَلخِ  اةِ ـخ       ُمؤا ِمنْ  وبيْ تُ  !َنفسِ  يا                    

 الَحزينِ  الَقمبِ  ذي َمكروبِ        ـــــال اِلقِ ـــــــِبَمع يــَوَتَعم قِ                     

 ٘يـــــــــــــــــــــَتمين َأن َلَعم كِ  ايانً        ــَأحْ  الَموتِ  في َوَتَفك ري                    

                                                           
 . ُُّ/ُْ، األغانياألصفياني،  ُ
 . ، مادة )نمر(لسان العرب، ب سىوي، ابف منظكرتنمير: نىم ر كجيىوي، أم غي ره كعى  ِ
 . ُِّ/ُْ، األغانياألصفياني، ّ 
 . ِْٓ، رثاء غير اإلنسان في الشعر العربي، عبد اهلل عبد الرحيـ، كدانيالسٌ  ْ
 . ّْْ، ديوانو ٓ
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ـي   -د  :الييمكـي ًبًرفقىتًو تزكؿ الكري

كافكرنايىيجك الميتنبي      
مىٍت مف الكراـً  إفٌ " :عىج بي ميستىٍنًكرنايتك  ،ُ فما فييا كريـه يأنسي بًو  !الد نيا قٍد خى

، فى  يا مكافه أىميوي يحفىظكفى ن، فميسى في الد  كالجكري  عم يا الٌمؤـي  دٍ األمكنًة ق ًو، كجميعي بً  فيزكؿي ىم وي اضؿه
 .ِ"، فىييسر  بجكاًرىـٍ جاريىيـالجارى 

 حمؿي يى  خصو جكد شى مييـ كي ا عى ، ميستنكرن شرً مف البى  ئسى عدما يى بى  ميتنبيال ا في قمبً ميقن عى ـ  بدك اليى كيى      
دًر البيًت األٌكؿ رىد  ، كفي وً ليٍ إ وي ىم   لحاًحًو ا صدرً  عىمىصى ًبًو كا  لبيت الثاني تأكيده عمى استنكاًرًه كتىعج 

كمفى البيًت  (كريـ)، كبقيىت مف صدًر البيت األٌكًؿ لفظةي التي خمىٍت مف الًكراـً  ًبشيخكًصيا الد نياعمى 
ـى ال يحد هي مكافه  ، بؿ ييريدي ميتنبييسٍت ميصادفةن مف الكتمؾى لى  ،(مكاف) لفظىةي  الثٌاني ، كأف  ًبأٌف الكري

د  حدكدى الكريـً كعطاءىهي،ضاريسيٌّ تى غراًفيٌّ جإال  حدٌّ المكافى ما ىكى   :فيقكؿي  ال يحي

 الوافر                                                                       

 الُيمومُ  بِ الَقمْ  َعنِ  ِبوِ  َتزولُ         مُ ـَكري نياالد   َىِذهِ  في اَأمَ                    

 ٖمُ ـــــــــالُمقي الجارُ  ِبَأىِموِ  ُيَسر          َمكانٌ  نياالد   َىِذهِ  يفِ  اَأمَ                    

  :ًشٌدةي الييمكـً كاألٍحزافً  -ق

مبي  دتٍ غى  ىحت  ! ؟ف ديريدو اب الش اعرً  قمبى  لطى خاى  الذم ىذا األحزافً  مف نكعو  أم         ال الحجارةً  صي
 افيتاتن  جارةي الحً  تمؾى  تلتفٌمقى  جارةى الحً  ستً مى ال وً مكمً ىي  عضى بى  أف   فمكٍ  ،وً كلً ىى  مف فتتكس ري  ،مموي حى  تيطيؽ
الىًتوً ل مثبلن  ربى كضى   يى راقً الت   وي كحي ري  تبمغي  مف حاؿً كى  وي فحالي  ،وً بابً شى  ىابً ذى  عف نايةو كً  في الذ اكم صفً الغي بً  حى
تىحتىيىا  تيخفيقمبو  دمكعً ب يرى ظى ًئًو خفاإً  في يدى اجتى  يمامى  الذم وً سً أٍ كيى  قمبوً  لحزفً  ،األخيرً  الن زاعً  عندى 

 . اكتجم دن  الخطكب عمى ابرن صى  ،عيفو ديمكعى 

                                                           
، ككاف أسكد رف بعض رؤساء مص، اشتراه سيده م، كافكر أبك المسؾ الخادـ األسكد الحبشي األستاذ األخشيدمىك كافكر األخشيدم ُ

اكاف ذكي   .تكٌلى مممكة مصر كالٌشاـك ، لسيؼ الد كلة البشرة، تكٌلى قيادة جيشو  نت كفاتو سنة ست كاك ، ى المنابرديعي لو عمك ، ا فصيحن
 . ُِّ/ِْ ،الوافي بالوفياتالصفدم،  ينظر: غرل،رافة الص  كخمسيف كثبلثمئة، كعاش بضعنا كستيف سنة، كديفف بالقي 

 . ُُٓ/ْ المتنبي، ىامش الّتعميق، ديوان ِ
 . ُُٓ/ْ ديوانو، ّ
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 تاجى نً  تانى كى  بؿٍ  ،صيحةً كالن   ةً ظى كالعً  كاالعتزازً  رً خٍ الفى  دً جر  مي  مىعى  دو يٍ رى دي  ابفً  قصكرةي مى  تعتمدٍ  لـ      
 ضى عر  تى  يالتً  الًمحفً  حً بلمً مى  ـً سٍ رى  خبلؿً  مف ؼً الت عاطي  بى سٍ كى  يابً  كأرادى  ،ميقةً العى  جربةالت   عمى قاًئـو  ًفكرو 

لكى كالن   جرً اليى بً  وً قمبً  في ياد تي حً  تٍ كازدادى  ،وي قمبي  يامى مى تى احٍ  التي كالمآسي ا،يى لى 
رٍ ُ  :قىةو ، فيقكؿي بأسى كحي

 الرجز                                                                              

ف الدَ ـَأص َفض   َقمبي َيمقاهُ         ما َبعُض  اأَلَصم   خرَ ص  ال لَبَس  َلو              ٕاـــــالص 

 َٗوىــــــــــَوتَ  ٖدٌ اـــــَنف اراهُ ــــــــــُقصَ  َأن          نْ ـــعَممَ َفا الر طيبُ  الُغصنُ  َذوى ِإذا 

 ىـجالش   ِمنَ  لي َأْقَتلُ  ٙاــــــَعنوُدى        ةٌ ـــــُغص   ٘يـَأجَرَضْتن َبل ل َشِجْيتُ             

 ٚاــالُبك ُسْبلِ  َعمى َموقوفٌ  َفالَقمبُ         ديْ ــــــَتَجم   الُبكا َعيني َعن َيْحمِ  ِإنْ  

 :فُ طْ والعَ  ةُ قَ الر   -ٚ

 :حقكؽ الٌتربية -أ

 مكالهي()عمى الٌصغيرً ؽي قمبى الكبيًر)كافكر األخشيدم( ق  ، تير ربيةً ىذًه الحقكؽي ىي حقكؽي الت  ك      
غيرى حافظن   نبيتى المي  يقكؿي ف، ٖجارةً ـ القمكبي مف الحً مكي ، كلك كانٍت تً د  الكبيًر كفىٍضمىوي عميوً ا كي كتىجعؿي الص 

ا  :كافكرنا ماًدحن
 الخفيف                                                                     

 ٜالَجمادِ  ُقموبَ  ُضم َنت َوَلو بِ        ـِلمَقم بَ الَقمْ  ُتَرق قُ  َوُحقوقٌ 

 
                                                           

 . ّٗ، ابن دريد األزدي رائد فن القّصة العربّية دركيش، أحمد، :نظري ُ
فا ِ  . )صفا( ، مادةلسان العرب، س، ابف منظكر: العريض مف الًحجارة األممالص 
3
، الفراىيدم،   . ادة )نفد(، مالعيننىًفدى الشيءي نىفادنا: أم فىًنيى
 . ، مادة )تكا(لسان العربا، بلؾ، أك ىبلؾ الماؿ، ابف منظكر: اليكلالت   ْ
 . ، مادة )جىًرض(نفسو يكاد يىٍقضي، ،ا: أم مجيكدن اجريضن  ٓ
 . ، مادة )عند(العينالعىنكد: المعاندة، الفراىيدم،  ٔ
 . ِٖٖ ،لياألما، المرزكقي .ِْ-ِّ، شرح مقصورة ابن دريد، عبد اهلل، اكمالص   ٕ
 . ّٔ/ِالمتنبي، ىامش الّتعميق،  ديوانظر: ين ٖ
 . ّٔ/ِ، ديوانو ٗ
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 :ًعتابو العىٍطؼي ال يأتي مفى  -ب

، فإذا ةكد  مملً  اكفسادن ، ًلمميحب   يذاءن كا  ا لمكراىية ً سببن  المتكٌررً  تابً ف العً مً  األحنىؼً  عب اسي بفي ال يجعؿي     
اعيى ال دى إٍذ ، عمى مف تيحبٌ  القمكبى  تابي ، فمف ييرق ؽ العً ب  حً تي  فٍ مى لطؼ العى  ال تيبطفي  القمكبي  تً كانى 
ق ؽى قمبىوي عميًو، بٍؿ سيىزيدي الكراىيةى وي ب  حبيبى ألن وي ميمىا عاتىبى الميحً  ،تابً لمعً   :يقكؿي  .فىمف ييرى
 الخفيف                                                                          

 اــالَحبيب الُمِحب   ِبوِ  َوُيؤذي بِ         ـالَعتْ  ِإلى وعُ َيدْ  الِعتابِ  َض َبعْ  ِإن  

ذا   ٔالُقموبا الِعتابُ  َيعِطفَ  َفَمن فَ         ــــــالَعطْ  ُتضِمرِ  َلم الُقموبُ  ما َواِ 

 :  البكاءي عمى أسيرو  -ج

اكيكا لىوي مىكيدىةن  الذيفى  هي داؤي فأعٍ  كقىعى في األسًر، لم ا ِيفناصً كى  حترم  البي ي بكً يى       حمة الر   كفى ال يعرف حى
 إٍذ سامىوي ، رحـي ال يميف كال ي قمبي مكالهي ك ،  كال ًذم ةن راعكا فيًو إال  كلـ يي ا يدن لو عى  كاظفى حٍ لـ يى  ـ، ألٌنيأفةكالر  

 :حالىتىوي قائبلن  فىيرثي ؟، أيفف القمبً حمة كليً الر   ، فأيفى ًمم ا نيًقؿى إليًو عىٍنوي  تٍ يتثب   ، كلـٍ العذابً  بأنكاعً 
 الطويل                                                                            

 الُحب   ُحْرَمةَ  َول فيوِ  لَيوىا ِذمامَ        َلوُ  َحِفُظوا ما امِ الش   ِبَأرضِ  َأسيرٌ 

 ٘الَقمِب  نِ ــــــــَلي   َول ٗالُبْقَياٖدِ ــــــــِبُمت ئِ        الر َدى وُ ـَسامَ  َوَقد َمْولهُ  َكانَ  َوما             

داقىًة "      رى الص  ٍفًع ًمٍف شأًف كىثيرو مف نى إف  عينصي اًسمنا في الر  ثاًء عنكاف حى د البيحترم، شأنيوي مىاًذًج الر 
عىناًصًر في تىجًربىًة ، إٍذ إف  تىكافيرى بىعضو مف ًتمؾى الالر حـً كالميكًؿ القكي ةً  مىةً القىرىابىًة كصً  في ذىًلؾى شأفي 

ثاءً  ًتيا فىتيٍصًبحي تىجًربىةن إً ييىٍرفىعي مف قً  ؛الر   .ٔساني ةن ذاتى أعماؽو شيعكري ةو ذاتي ةو"نٍ مى
                                                           

 . ْٖ، وديوان ُ
، كفتح ة خمفاء حتى عصر المنتصر، كغزا في عيد المنتصربعده عد   مف مماليؾ المعتصـ كخدـ مف ،مف أمراء األتراؾ كصيؼكافى  ِ

ىامش  ،ديوان البحتري: نظريلثبلث بقيف مف شكاؿ.  قِّٓة سن لمعتز  حدثكه في عصر اأ، قتمو الجنكد بشغب بلد الرـكا في بحصنن 
تركي األمير غبلـ اإلماـ المتككؿ ، ككاف في األصؿ مممككنا لشيخو مف أىؿ قيـ، كىك كصيؼ الاسمو بيغا الش ريفي .ُّٗ/ُ ،التحقيق

كسىنٌية كطا، فثارت عميو الفىراًغنىة ك مكالوأاستكلى عمى المعتز كأخذ  عكا رأسو ، كقطا فقتمكه في لحظتيافمـ يعطيـ شيئن ، لبكه باألرزاؽاألٍشرى
 . ِٗٓ/ِٕ، الوافي بالوفيات، نظر: الصفدمي. قِّٓسنة  ككضعكه عمى رمحو 

 . ، مادة )مىيىؿ(أساس البالغة، مخشرم، الزٌ تمي ؿ في األمر ،ئد: مف اتأدى مت   ّ
 . (، مادة )بقيلسان العرب، البيقيا: اإلبقاء، ابف منظكر ْ
 . ُّٗ/ُ، ديوانو ٓ
6
.ُٓٔ، البحتري بين ُنق اد عصره، صالح حسف، اليظي
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 :القسوة -ٛ

رو  -أ جى  :قىمبه ًمف حى

، كيجعؿي مف خمعي القمكبى التي تى  ني ةى ، فكأف  فيًو المى ًة كىٍجًرىامف صد  المحبكبً  ر اضي باهللً عاني اليي      
 لىيىا بالش ككلب ًو حي  يا تجاهى قمبى  ميؿي يي سى  ، فكيؼى ارةً جى الحً  قىسكىةً  مًبيا في عناًدًه كصد ًه قسكىةن أشد  مفقى 

 مم ام يل ُّٱ :كىذا شبيوه بقكًلًو تىعىالىى ؟أقسىىك  بؿ ،ارً جى ره مف األحٍ جى كقمبييا حى  ،ةً لر ق  طًؼ كاكالم  

 :يقكؿي فىييىا. ُٱٱٱَّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن
 البسيط                                                                       

 َدرِ ـــــــــــــصَ  ِبال إيراًدا ةُ ــــالَمِني   وِ ـــِفي        َأَرِبي َعَمى ًباَصعْ  ُحب يا َيَزلْ  َوَلمْ         

 َٕجرِ ـاْلحَ  ِمنَ  الش ْكَوى َلَدى َأَشد   َقْمًبا        َوِرق ِتيا ِبالش ْكَوى َأْعِطفُ  وَكْيفَ         

بري  -ب  :داءي األًحب ةً  الص 

، كتىصبيرى نىفًسًو ب  الحي نىاًر عمى  برى ص  استطاعى ال القسكًة إفبً  وي قمبى  العب اسي بف األحنىؼً يصؼي      
ـ   ًجنىاسى كيىستخديـ ال، سيري في قمبًو كًدمائوً يى ا رن بدا ظاىً  ب  الحي  ألف   بالبيعًد، فحب و  ،(يسيري )في قكًلًو:  الت ا

اًثًؿ أىمىامىوي  شيمٍ يى  بيًبًو المى ـٍ يميٍت مف اليمكـً فىيكى  ًؽ.كىما تىجرم الد ماءي في العيرك  في حى كالحسىراًت إٍف ل
س رنا طكاؿ حياًتًو عمى ما ًلصد  حبيًبًو عٍنوي   :يقكؿ .د  ص  ال ًمف الحبيبي  أذىاقىوي ، فسيظؿ  ميتحى

 الطويل                                                                          

ن     َيسيرُ  َيسيرُ  نْ ـفيمَ  َغدا يب  َوحُ      صاِبرًا ُكنتُ  ِإنْ  الَقمبِ  يَلقاسِ  يَواِ 

ـــــــــا َأُمتْ  َلمْ  َفِإنْ     ٖرُ ـــــــيَوَزفِ  َدهُ ــــــَبع َحَسراتٌ  يَفمِ      َوَحسَرةً  َوَىمًّا َغمًّ

 :ميجازاة المعركًؼ بالميٍنكرً  -ج

ييجاًزيًو ، بؿ لوي حيفى يقؼي إلى جاًنًبوً  يكترثي  كال، باالن  الذم ال ييمقي لوي  وي ديقى صى  ظ اىرم  ال عاتبي يى      
فىاؤهي كى قمبو في  بىدىتٍ  ةو قسك بً  عمى إحسانًو ذلؾى  ديًقوً  الش اعري  كيقكؿي ، أٍظيىرىىا جى  لؾى  دؽو اخو صأى بً  : ليسى ًلصى

                                                           
1
 . ْٕ البقرة،
 .  ٘ٚٔ ،هلل والمتقي هللقسم أخبار الراضي با ،كتاب األوارق ،الصكلي ِ
  . ُّْ-ُّّ، وديوان ّ
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ب   هي ييكرً ك كىي  مف ييداريؾى  توي في مكد   ن عنا حي بدؤه مع داد كيى الكً  ؿى مد  حبيى  فٍ مى ستكم يى  ليسى  إذٍ  ،ؾقمبىوي ميتصى
 ـي كي لً ذى  ؿ  كي  عدى بى  ديؽي حمميا الص  في القمب يى  سكةو قى  ةي فأي  ، ًضد ىا لىوي  ظىاًىرةن كييٍبًطفي  ةكد  المى  أخاهي  قابؿي الذم يي 
ٍنًع كأصٍ حصٍ ستكم أى ال يى إٍذ  !؟الذم يىٍمقىاهي  الكد    يقكؿي  .حابي الط بًع ىـي الفاًئزكفً صٍ ، أى حابي الط ٍبعً ابي الص 

 :ميعاًتبنا الظ اىرم  

 الوافر                                                                          

 يافِ جَ  بِ مْ القَ  ياسِ قَ  تَ نْ أَ وَ  كَ ليْ إِ        يافِ طَ عِ انْ  الَ طَ  دْ قَ  اكَ دَ فِ  عمتُ جُ 

 ٔيــــافِ كَ المُ كَ  كَ مِ صْ وَ بِ  يدِ االبَ  لوَ        اــــىً رْ كُ  اكَ عَ رْ يَ  نْ مَ  اكَ خَ أَ  َس يْ لَ وَ 
 

 :ؤـً ميجازاةي الحيب  بالم   -د

فة الن كد مف صً  ابعةه ي نى يً ف ،القمبً  ةى مظى كغً  سكةى قى ال توً بكبى حٍ مى  ىعم بفي األحنىؼً العىب اسي  ستنكري يى      
 نىفسيا فىتكب رتٍ  امييت عى ؿ انقياده عز  يي كسى  ىافى  كى ىي  إفٍ : ثبلثةو  سكة في أمكرو القى  مث ؿي كتتى ، ليا المبلزمةً 

فٍ  فٍ وي تٍ د  يا صى مى كصى  كا  ـٍ ييتى  الط ٍرؼى  غىض  ك ىي  ، كا  ا ـ  يتى تى  كلـٍ  يوً لإ ٍمتىًفتٍ تى  لـٍ لىيا،  ـ  كلى  ا لـٍ شيئن  كأف  ف، أيضن
 :يا ميستىنكرنابى اطً خى يي لً  ،فٍ كي يى 

 بسيطال                                                               

 َوالَكِبدِ  الَقمبِ  ظِ ــــــــــــَغمي ُكل   َوَشأنُ      دٌ ــــــــــــــَنكَ  َأن وُ  ولــــــلَ  َشأِنيَ  كانَ  اـــم 

نْ  َعز   ُىنتُ  ِإنْ    نْ  َصد   واَصمتُ  َواِ   َٕيَكدِ  َولمَ  يَنحوِ  َيمَتِفتْ  َلم تُ َأغَضيْ      َواِ 

 :الحنين -ٜ

 :ارً نيفي إلى الد يالحى  -أ

كمي   عاطفةي  تبرزي        ًجعى في  قدٍ  وي ككأن   ،ياؤيتً إلى ري  شي عط  به يتعً تى  وي قمبي ف، غدادإلى بى  في الحنيفً  ابف الر 
سىدىهي  ، لكف  ٌتًجينا آلمدمي يتريكيا إٍذ ، عزيزو ب  ببغدادى  ؽه ميعم  ، قاًصده إلييافى  وي مبي قى  أم ا ،عٍنيا ؿى حى رى  الذمىكى جى

ـى القيادً  وً قمبً لً  اعري الش   ؿى عى جى  كقدٍ  ،ايى ال ييفارقي  ا  :يقكؿ .إلييا دى صً فيقٍ  جيةى الكً  يختارى ، لً ًزمى
                                                           

 . ُّٗ/ُ، الزىرة ُ
 . ٓٗ، وديوان ِ
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 الطويل                                                                           

 دِ ـاقِ فَ  ر انَ ــحَ  بِ مْ القَ  دِ ـيمِ عَ  ينَ نِ حَ         يادونَ  دُ يْ البِ وَ  بغداذَ  إلى ن  ـأح   

 ٔقاِصدِ  ِجد   وىباليَ  إلييا يمبِ قَ وَ          ًعاائِ طَ  دَ ــــــــآلمِ  ادً صْ قَ  ايَ كُ رُ تْ أَ وَ                  

 :الحنيفي إلى الحبيب -ب

 اؤهي أحشى  عي تتقط  فى  يخفؽي  ًليظؿ  ، كاًحدىةو  ستىقر  عمى حاؿو بل يفى ، نينناحى  الكأكاًء الد مشقي   مبي قى  بي تقم  يى      
 ؟وي كاشتياقى  وً نينً حى  مكـى شفي ىي تى  ،ميعينىةن لوي  حبيبىةو  ببلى ، ب  الحي  عمى بري الص   ككفي يى  كيؼى إٍذ ، عدالبي  مف ألـً 

، كءً حالًتًو مف الس  أحدو كى  ؿي ، كليسٍت حازريةن و مي التي حى غدىٍت يا دكنً فىبً  في نياية  -الش اًعري كييرجع  كاألٍسقاـً
  :في ىذا المعنى يقكؿك  .ف  ثـ  حى  ومبي قى  ؽى شً ما عى يرى لى  ـٍ لى  وي أن   كمى ، فى إلى العيكفً  مبً القى  ةى م  عً  -المطاؼً 

 مجزوء الكامل                                                           

 نُ ـــاأَلِني ُيَقط ُعيا َوَحشىً         نُ ـــــــــــالَحِني وُ ـــُيَقم بُ  َقْمبٌ                      

 نُ ــــَوالُمعي الُمساِعدُ  َأْينَ         وىـــاليَ  في الت َصب رُ  َأْينَ                     

 ونُ ـــــــــــَيكُ  َول الس َقامِ  َول       َغرامِ ـــال في يِمْثمِ  كانَ  َما                    

 ٕونُ ـالُعيُ  َجَنتِ  اـمبِ  َحْتًفا        وىـاليَ  ِمنَ  الُقموبُ  َتْمَقى                    

: -ج  الحنيفي إلى عبدو

ٍبدً د ي  الس   نيفي حى  ،حنيفً ال أغربً  كمفٍ         حف  يى  وي أٌف قمبى بً  داني  مٍ الحى أبك ًفراسو  هي كردى أى كذىلؾى مىا ، هً إلى عى
 بيسه حى ك  ندهي عً  ىينةه رى  ، فالقمبي أبك فراسو إليوً  اعتذرى كى  إال  عبديهي ا أخطأ ، كمى عميوً  عطؼي كيى  عبًدهً إلى 

بدىهي ىذاك  ،يوً لدً  عىؿى ال، لً يحًمؿي مٍنوي كًصي ةن ألٍىًموً  يىبدك بأف  عى ظ  ذلؾى جى مؾى ، كتا ًمف األسيرً ط ميؽى أكفىى حى
درافي الس جفً ال تيقي   فىعىبدهي ، حالىتيوي  ٍدراًنوً ىيكى الحير  ، ك ديه جي ماؿي كمماًتًو في تأ. عٍبده داًخؿى جي ا ًييى شىابي م ا جى

( : ، كقٍد ذكرىىا كاحدةه  منيا ميتقاربةه  كيؿٍّ كمعاني  ،(القىٍمبقمبي ك ك جنىى كتجن ى ك  يىحنكيىحف  ك حيف يقكؿي
قنا ا ييريدي تأًكيدىهي.مى تأكيدنا لً الش اعري   :فيقكؿ ميتىشك 

                                                           
  . ُُٓ/ُ، وديوان ُ
 . ِّٗ، وديوان ِ
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 المجتث                                    

 وِ ــَعَميْ  ونُ َوَيحْ  ،َنَعمْ         وِ ـــــــــِإَلي ن  حِ ـــيَ  يبِ َقمْ                           

 وِ ــــــــِإَلي تُ َتَذرْ ِاعْ  ِإلّ         ىـَتَجن   َأو ىَجنَ  اَومَ 

 ؟وِ ــــَلَدي نٌ َرىْ  َوالَقمبُ         يــــــَقمب ِمكُ َأمْ  َفَكيفَ  

 ٔ؟وِ ــَيَديْ  يفِ  َدتيَوُعيْ        يدِ َعبْ  وهُ عُ َأدْ  فَ َوَكيْ   

 :الحنيفي إلى األمكات -د

 المؤمنيفى  اؿً ف حى مً  أبك العىتىاًىيىةً  بي تعج  يى ، وً تً ر خً آًنسياًف ك  وً مكتً  عف نسافً اإل يعامً تى  كفي كٍصؼً       
 كافؽى  ، كقدٍ متيكفى كيى  ضحككفى يى ك المكتى  نسكفى كيى  ،دينياىيـٍ ب تمت عكفى يف، ؽٌّ حى  المكتى  أف  بً  كقنكفى يي  الذيفى 

 ف  حً يى ًإٍذ ، َِّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ:تعالى اهلل قكؿي  اعرً الشٌ  قكؿى 
 :فيقكؿ في ذلؾ ،كا إليوً اري صى إلى ما  يري صسي ألٌنوي  ،نٍفسىوي  ييـ كيىرثيبككيى  ،القبكرً  إلى أىؿً  اعري الش  

 المنسرح                                                     

 َضِحكا ِبوِ  موِقنٌ  ُمؤِمنٌ  وُ ـ       ـِمنْ  َأعَجبُ  ُثم   الَموتَ  َأعَجبَ  امَ 

 ٖىـــَوَبك ِإَليِيمُ  َقمبي َحن   َأنْ       يـــــــــِثَقت ِمن ورِ ـــــالُقب أِلَىلِ  َحق                   

 :انُ جر اليُ  -ٓٔ

 ناري اليىٍجًر:  -أ

ت التي أصبحى الحاؿي  تمؾى كٍقعنا في نيفكًس الميحبيفى مف اليىٍجًر أك البيعًد، ك  ليسى خٍطبه أعظـي       
كداءه  ، كًفكره يعتمؿي ٍجًر قىمبه يشتىعؿي ي اليى فً ك ، ميعم ؽه  ب  جراف كالحي يي ال بيفى  ما قمبيوي ، فتىحرؽي قمبى الش اعرً 

ب  الذم ىك أدىى الحي  داءً بً  قسكةن إذا ما قيكًرفى  أقؿ   داءه  و عمى ذلؾى لكن  ك ، ببل دكاءو كاقًتساـه لؤلىعضاء
ي اتً لننظيٍر إلى استخداـ ك  .كأمر   ى ىى دٍ أى ): حيفى يقكؿي  ،ًو اليىٍجرى القرآف الكريـً في كصفً  أللفاظً  ابف الز 

                                                           
 . ُّْ/ّ، قسـِجزء ،مة الديوانتت ،ديوانو ُ
 َٔ-ٗٓ ،النجـ ِ
 َِّ، ديوانو ّ
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بيبًو لىوي  كأف  حالةى ىجرً فى  ،َُّ حل  جل مك لك خك حك جك ٱُّٱ تعالى:اهلل كقكؿً ، (كأمر    حى

بيًبًو لوي  كحالةى حب   ،عذابي الد نيا ًجيا كتىسىع ًرىا رى الن ا ، لذلؾى ذىكىرى اآلخرةعذابي  حى نىيىا ، كحالةى تأج  قىرى كى
ـى قمًبوً  حيفى  ًبنىاًر الحيب   ٍت صمي   :فقاؿى  .كىكى

 الرمل                                                                          
 رْ ــشَ  الحاَلينِ  ِكال حاَلينِ  َبينَ         مُ ــــــــُحب كُ  يـف حتُ ـَأصبَ  ِإن ني  

جَ  دٍ ـــــــَوُبع ىجرانٍ  َبينَ     رْ ــــَتسَتعِ  نارًا الَقمبِ  َبناتِ  في        اـــــَأج 

 ٕرــَوَأمَ  ىــــَأدى ب  ــالحُ  داءُ ــــَولَ         ُمعَضاًل  َلداءً  جرِ ـاليَ  في ِإن     

 :، فىدىٍعوي قمبه ليسى لؾى  -ب
كمي   يتحد ثي        ًمي   بيبي حى ال ييا، يككفي فً تميج  القمبى ي ةو فسنى اًىرةو عف ظى  ابف الر   ييجر بٌ ل ،ةن ًلكيؿ  عابرو رى

ا  ، ؿ  كتىضجمى ، لذلؾ يىجعميؾ تى ، سريعى الكيٍرهً سريعى الحيب   ككفي في ميختًمفنا في كيؿ  مىر ةو،شخصن  ًبذلؾى ك ري
ط  عمى بالخى  ٍممىميكؿً ًعتابىوي لً الش اًعري  وشب  كيي  .فىدىٍعوي  ،فذلؾى قمبه ليس لؾى فيًو شيءه  ،وي كلى مف حى  رهي يجي يى 

ٍفحً  ىاب الخط  سيرعةي ذى فى  ،حبيبوب  المىمكؿ لً حي  ثبتى  اءً المى  فيحةً عمى صى  خطكطي مى ال ثبتى  فإفٍ  الماءً  صى
في  ب  حً المي  حاؿً  كبيفى  بوً في تقم   الماءً  بيفى  اعري الش   كازفى كًبذلؾى  ،ًعندى المىميكؿً  كسرعًة ذىاًب الحيب  

ذاًر ًمٍنوي لنى  ليقكؿى  .وً رانً جٍ ىي  ذاًر حى  :ا حى
 البسيط                                                                          
قص رٍ جْ ىَ  إلى مولِ ـالمَ  َقْمبُ          َمود ِتوِ  في وفاءٌ  ِٖلْمَممولِ  امَ   اءِ ـــوا 

 ٗاءِ المَ  نمِ  حٍ فْ صَ  عمى حرًفا أُخط           وُ ـــــَأعِتبُ  أصبحتُ  اكمم   نيكأن   

بري عمى اليىٍجرً  -ج  :الص 
برى ك  س بف األحنىؼً اعب  لىيسى يىممؾي ال      ٍبره ، ك الد عاءى ًلتخفيًؼ حالًة بؤًسوً إال  الص  عمى مىٍف  ىكى صى
رىهي  ا تىرل قمكبن قىٍد ، فى ألكىاـً ساطير كا حالةن مف األألن وي ليسى إال  ، بي قمبىوي أٍف يىدعى الت طي رى فىييخاطً  ،ىجى

، ـي بطٍيًب العيشً نعى ميختًمفةن تى   :بل ييٍنًبئيؾى ًمٍثؿي خبيرو فى ، كقٍد جر ب الش اعري ذلؾى
                                                           

 . ْٔ القمر، ُ
 . ُِٖ، ديوانو ِ
وي : المىمكؿ ّ  . ؽ(مىذى ، مادة )المحيط في المغة، ابف عب اد، ىك مىذ اؽه يمذؽي الكٌد، أم ال ييٍخًمصي
 . ٕٓ/ُ، وديوان ْ
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 الكامل                                                                          

 اِدرِ ــــالق كِ ـــِلمَممي اَصبرً  َقمبُ  اـي     -رُهُ َىجْ  َقمبي َوَشف  -َأقولُ  َوَلَقد 

 رِ ــــــــــطائِ  نِ ـــِبَأيمَ  َتَطي ُرهُ  ريـَيج       رٍ ـــــــُمَتِطي   مـَوكَ  مـكَ  الَتَطي رَ  َوَدعِ                 

 ناِضرِ  ِبَعيشٍ  ماَنعَ  دــقَ  َنفَسينِ        نـمِ  نـُمختِمَفي َقمَبينِ  رىـنَ  َوَلَكم 

 ٔرِ ـِــ خاب ِمن قاَلوُ  دـــــقَ  ِبما رىَأدْ        رىــتَ  نـــَولَ  ذاكَ  ُقمتُ  رٍ بْ ِبخُ  ِإّني  

  :غينةالحقد والض   -ٔٔ

 :الًحٍقدي الد فيفي  -أ

مف حرًؼ الس يف  حيركفييىا تىخمك قىصيدةو  في،  أبي طالبو  بفى  عمي   ِعب ادو  ابفي يمدحي الشاعري      
اًحدكفى  حدى ا جى ، كمى ريهي مف الحاقديف لـ يتقد ـ قيدى أيٍنميمةو الس ماءى كغيٍ  ييطاكؿي  عميٌّ ف  ميدةى الحى  وي الى أفعى الجى

   :قاؿى  .ميٍّ عى  فٍ مً الثأًر كنىم ٍت عف  ،ىادي يٍ عى  قادـى تى  فينةو دى  بالقيمكبً  أحقادو  عفٍ  إال   الخالدةى 
 مجزوء الكامل                                         

 دْ ـــــــــــراقِ  دُ ـــــَبعْ  َقد موهُ  دــــقَ         ذيـــَوالـ دَ ــراقِ ــفَ ال الَ نَ     

 دْ ــــــــــخالِ  اأَلّيامِ  َعمى ق  ــــحَ         نـع َجحدوهُ  ما َواهللِ                         

 ِٖقدْ حا َقمبِ  يـف َعيُدىا َدمَ         اــــــَتقَ  اراتٍ ـــــــــــــــثَ لِ  ِإل       
م ة الظ مـً  -ب  :غي

أبي تىم اـو  بيفى  ةو عبلق في ،مـالظ   ىكى كى  أال ،المركزم   المكضكعى  دي حد  الذم يي  ضميفً الت   فف   كيظيري       
ـى بف  إسحاؽى )كىالي بغدادى ك   مف ناحيةو  الحاقديفى  المعارضيفى  وً صكمً كخي  ،ناحيةو مف  ْ(بف ميصعبو  إبراىي

                                                           
 . ُّْ، وديوان ُ
، أبك القاسـ، كىك مف الطالقاف، كىي كالية بيف قىزكيف حب كافي الكيفاةا، الكزير الميمق ب بالصٌبادبف ع سماعيؿ بف عٌباد بف العٌباسإىك  ِ

الٌصاحب ألٌنو صحب مؤٌيد الدكلة، كانت كفاتو سنة   ، كسيمياالدكلة مدة ثماني عشرة سنة كشيرن ا لمؤٌيد الدكلة كفٍخر ، ككاف كزيرن كأٍبير
 . ٕٕ-ٕٔ/ٗ، الوافي بالوفيات، نظر: الصفدمي، ىػِّْمات فييا أبكه سنة  نة التي، ككالدتو اقترنت بالسىػّٖٓ

 . ٓٗ، نوديوا ّ
4
، ابف عـ طاىر بف الحسيف، كلي الشرطة ببغداد مف أياـ يلخيزاعىك إسحاؽ بف إبراىيـ بف مصعب بف زريؽ بف أسعد بف زاذاف ا

ا، ككاف صارمنا  خبيرنا سائسنا حازمنا، كافر العقؿ جكادنا، لو مشاركة في العمـ. تكفي سنة خمس المأمكف إلى أياـ المتكٌكؿ، ككاف جكادنا ميمدحن
 . ِٖٓ/ٖ، الوافي بالوفياتكثبلثيف كمائتيف، الصفدم، 



123 
 

نيًعوً ال ييجازل لىًكن وي  داًئمنا، إلى المىكريماتً  كى الس باؽي يي ، فى خرلأي  ٍسًف صى  ـٍ ميتأخ ركفى عنوي ىي ك ، بحي
 .الكالي دكلى عنألا مىكانةً البً  حظكفى يى ك 

قىٍد  أٌف حٌقو أٍيقفى ألنو  ،، حت ى كادى قمبيوي يحتىًرؽي وً في قمبً ة م  ا كغي دن قٍ حً  م  د  الض   مييزي د ىذا الت  كقد كل       
 فيك ميصطمحه ييقاؿي لمىٍف يفكزي بالمكانىةً  ؽً صىبي الس بٍ أم ا قى  .مـً الظ   أنكاعً  أشد   مفٍ  ـه مٍ و ظي ن  كا   ،ضاعى 
بكأٍصميوي أن يـ كانكا ي ،سًبؽي غيرىهي كلى كيى األي   ىاذى خى كأى  عيامى ، فمٍف سبىؽ اقتى ةن نصبكفى في حمبة الس باًؽ قصى

ـى   :ميتىظىم منا م اـو أبك تى  فىقىاؿى  .أن وي الفائزي  لييعمى
 البسيط                                                                  

نْ  ِإّني  اــــــــــَببالس   يَ ـــــونِ دُ  َكفاُىم َقضاءٌ  ِإلّ          َببٌ ــسَ  َلُيم امَ  َقومٌ  انَ كَ  َواِ 

 ٔالَقَصبا َغيِريَ  عطيـــــَوتُ  َسَبقتُ  يَأن           ُيضِرُميا الَقمبِ  في ُغم ةً  ِمرٌ َلُمضْ  

مى  المعتزلةً  شيخي  –ِعتمرً بف المي  شري بً  كىذا       هي اءى جى ىً  وي كج  يي فى ، مىذىىبىيـ كؿ  مف عارضى  ييجك -يـامي كا 
ا فوي صً يى ، ك يٍمسىعيو رى بٍ كأف  الد  كى  ؛األدبارى  يكل  يي  فىيًصفيوي إذٍ  ـإلى أحدىً  ذعى البل    وي قمبى  أف  ، ك ؽً مٍ بالحي  أيضن
 :يىيجك قاؿى كاًصفنا. ٍكرو كدىىاءو مبً  حتاؿى يى لً  ،يرى ثيءى الكى الش   كالحقدً  غينةً ف الض  مً  حمؿي يى 

 السريع                                                                  

 رُ ـبْ الد   ٖوُ بُ سَ مْ يَ  اــــمَ كأن          ارً بِ دْ مُ  وُ تَ مْ الَ سَ  إنْ  ُض رِ عْ يُ                       

ٗرُ كْ مَ  ولو يالٌ تِ احْ  وُ ــــلَ         وُ ــبُ مْ قَ  ِغنٌ ــــضَ  ب  خِ  وُ ـــــمَ بْ أَ  
 :الن ساءً ًحٍقدي  -ج

الىتىيىانبي يىصؼي ًمزاجي ة الًنساًء تى المي  نىرلك        اىا، كتىبد ًؿ  سىًطي ةى غىيرى الكى  كحى في سيخًطيا كًرضى
، كىكى مىعيكده عىٍنيا؟ ًمزاجي ًتيا كانقبل الىًتيا، ككيؼى ال يىككفي ذىًلؾى الىتىييىا ًمف ةه في كً غى بالً "إن يا من ًب حى متىا حى
 .ٓ"ى ييبتىمى ًبيف  شد حت  ميو الر  ، كيىخفى عبيف   ؿ  ضً هي رب ما يى يرى يدم غى ، كالذم يى الًحٍقد كالر ضا

                                                           
 . ُّٖ/ِ، ديوانو ُ
، ككاف أبرص ِ رةه في االحتجاج عاره كثي، لو أشا كنٌسابةكشاعرن  ةيك ، ككاف راىك المعتزلي، ًبٍشري بف الميعتىًمًر البصرم، ككنيتو أبك سيؿو

 بالوفيات الوافي، نظر: الصفدميىػ. َُِككانت كفاتو سنة  ليو تينسبي الطائفة الًبٍشرٌية،ا  ، ك كاف مف شيكخ الميعتزلة كًكبارىا ،بالٌديف
َُ/ٗٔ-ٕٗ . 

 .، مادة )لىسىب( لسان العرب، الٌمسع كالٌمدغ، ابف منظكرىك : مف الٌمٍسب ك كيمسىبيوي  وبي يمسً  ّ
 . َِٗ/ٔ، حيوانال ،الجاحظ ْ
 . ْ/ِ ،ىامش الت عميق ،ديوان المتنبي ٓ
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ـٍ يناًفسيا أحده  ،ةه ال تىثبيتي عمى حاؿو كاحدةو دى ميتجدٌ  ساءً الن   ًصفاتً ٌف فإالقكؿ  بذلؾى ك       فإٍف أحب ٍت ل
طىٍت ىي  فٍ ا  ك  ،المرتىبىةً  في ًتمكيـ  : الميتنبي فيقكؿي  ،يككفي  مفٍ  كأألىـى  أٍخبثى  كانتٍ  تٍ كحقدسىخى

 الطويل                                                                            

نْ           ن       اِرضً  َقمِبيا في َيبقَ  َلم َحَقَدتْ  َواِ   دُ ــــــِحقْ  ِبياَقمْ  في َيبقَ  َلم َرِضَيتْ  َواِ 

 ٔدُ ـشالر   ِبيا ىفَ َوَيخْ  ادياليَ  ِبيا َيِضل         اــــــَوُرب م ساءِ الن   قُ اَل ــــــَأخْ  َذِلكَ ـــــــكَ          

 :الرضا -ٕٔ

 :القمبي ميستىسًمـه هللً  -أ

ـي يى  ، حيثي تىعالى كىك الر ضا الميٍطمىؽي هللً  ،اضى لمر   ا آخرى رل نكعن كنى        جي ا يي بل   رب وً ا إلى شكقن  لحى
 حى ، كأصبى ب  يذا الحي ي بً نً فى  ، كقدٍ وً نفسً و لً بً  يى ضً رى  قىدٍ  حمكده مى  وي حبسى  لكف   ،فؿو قي ا بً بيسن حى  وي قمبى  يجعؿى ل
كفي تىشابيًو  .االر ضى  د  أشى  راضو  وي ، فقمبي وً قمبً  إلىمحبكبة ه ك  مكةه حي  الميضنياتً  مؾى ، ككؿ  تً اضنىن مريضن مي 

ز البيتيف  اداـ القيٍفؿي مكجكدنا، فإٌف ًذكرؾى يا :يقكؿي ، ف(ذكراؾالقٍفؿ، ) تبقى كممتاعىجي اهللي مستمرٌّ ليسى  مى
ب ا في اهللً ًشدي فىيين .لٍف يزكؿى يىحجبيوي عف مىمذ اًت الد نيا ك  دائـه  كىكى قيٍفؿه ، يىٍنقىًطعي   :حي

 مجزوء الرجز                               

 َرضي ِبالُقفلِ  َوالَقمبُ        َسي دي َقمبي َىي متَ 

 َٕرضي راكَ ــــِبِذك َقمبي        يــَأضَنيَتن يــَأَفَنيَتن 

 :سىاًخطه قمبه راضو كلسافه  -ب

ـي  يجمعي         و حبيبي ، فى أحب   ع مفٍ بلقة مى العى  جكانبى ا لييبي ف لنى  ختمفةو مي  اتو ناقضتبيف مي  بف الكليدً  مسم
ا ضى عتقد رً المي ) :في بابً  ىذيف البيتيفً  ياني  فى األصٍ  الر اغبي  ٌنؼى صى  ، كقدٍ ييبًطفي الر ضا كييٍظًيري الس ٍخطى 

فٍ  فً اطً في البى  بيبوً حى   طيؿي يي  وي لكن   ،ةلو الميكد   بيبو ييًسر  ما يعتقده أٌف حى يك بً فى ، ّ(اىرً في الظ   طى خً سى  كا 
                                                           

 . ْ/ِ، ديوانو ُ
ج كما جرل لو قصة حسيف الحبٌل ) لمجيكؿ في كتاب الٌديكاف . كقد أكردىا محقؽِْٔ ،في باب أشعار نسبت إلى الحاّلج، الديوانشرح  ِ

 . (ّ-ُ) ، األبياتْص (مع فقياء بغداد
3
 . ّٕ/ّ ،عراء والبمغاءاء ومحاورات الشمحاضرات األدب
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ن  ؿ  الذ   وً إذاقتً بً  وً تً رامى ف كى مً  ناؿي ، كيى رى جٍ اليى  مع  ةى ألٌنو يشرب المكد   (يمزجي ) لىفظةى  الٌشاعري  اٍستعارى ما ، كا 
بيبيوي  فى فكأف  المكٌدةى عسؿه كاليىكا اليكاًف،  :ابف الكليدً  يقكؿي  .عمقـه يىمزجيما لوي حى

 الوافر                                                                         
 انِ ــــــــــَيَتشاَبي ما قانِ ُخمُ  َلوُ        سانِ الم   َغضبان الَقمبِ  َوراضي

 َٔيوانِ ـِبال الَمَود ةَ  لي َوَيمُزجُ        ريـــــــَىجْ  لُ ــَوُيطي َمَود تي ُيِسر    

 :ءً يامالقمبي الٌطاًمحي لمعى  -ج

، فيكى قمبه عىًظيـه بي مٍ قى ، فى ِي شجاعو أبً  قمبى  نبيتى المي  ؼي صيى        رى  يبمغي  يكفٍ  لـ .وي لىيسى كأىم  قمبو آخى
بمغنا مف  يةن جً  ممؾٍ يً  لـٍ  ككذلؾى ، لكثرًة جنكًدهً كلـ يكيٍف يسعوي مكًضعه  ،كطمبى األعمى منوي  إال   المجًد مى
طىمبى غيرىىا إال األرضً  مف ًتًو، كال تىفي بطيمكًحوً ألٌنيا  ،كى اف يبميغيوي يىراهي مبمغو ك ، ككؿ  تضيؽي عف ًىم 

عو ، لً قميبلن عميوً  قىرى  تكاضي ـٍ ييخم ؼ أمك كحيفى مى  ،في قمًبوً  كى ، ألٌنوي ما تكق عى الن اسي  ًخبلؼً نكزنا بالن ككي ااتى ل
ا ًمٍعطاءن  كافى كريمن

 :فيقكؿي فيو ،ّ

 الكامل                                                                        
 َموِضعُ  وُ َيَسعْ  َوَلم الَمماتِ  َقبلَ        َمغٌ َمبْ  ُشجاعٍ  َأبي َقمبَ  ُيرضِ  َلم             

 ٘(َٗقعُ َبمْ ) دارٍ  ل  ــــــَوكُ  اتَ ــــَفم َذَىًبا       وَءةً ـــــــَممم ِدياَرهُ  ن  ـــــــــَنظُ  اــــــــُكنّ              
 :برالص   -ٖٔ

  :حيبٌّ زاًئؼه  -أ

 وً سً فٍ تحم بل عمى نى مي  ،اميكرىىن  رءي المى  ! فإذا أحب  وي تى صيحى نى  ا أظرؼى ، كمى افعي  الش   ديثى حى  ا أجمؿى مى      
 ، فذلؾى كالت جاًربً  كاًقؼلى المى يا أكٍ طي قً ًىنة التي تيسٍ االك  ي الميجاممةي بؿ ىً  ،الحيب  بـ كي ذل ، فميسى الحيب  

                                                           
 . ِّْ، ذيل الديوان، الديوان شرح ُ
كمي  )ت: ِ ـك صغيرنا، كتعم ـ َّٓىك فىاًتؾ الر  ىػ( الميمىق ب بالمجنكًف ًلشىجاعىتو، كييقاؿي لو فاتؾ الكبير، ممدكح المتنبي، أيخذ مف ببلد الر 

دىمًة اإلخشيًد فأعتقو كأقطعو ا لفيكـ كأعماليا، فأقاـ بيا، كتىعر ؼ بالمتنبي الشاعر، فأرسؿ إليو ىدي ةن قيمتييا الخط  في فمسطيف، ككاف مف خى
ذا عممنا أف اسـ فاتؾ كلقب أبي شجاعو قد أيطًمؽى ُِٔ/ٓ، األعالمألؼ دينار، كأتبعيا بيدايا أيخرل فات صمت المكد ة بينيما. الًزًركمي،  . كا 

 ق فسيزكؿ الشؾ  بيف المرثييًف، الشتباه الم قبيف .ّْٓكأف  المتنبي تكفي سنة  ىػ،ُّْعمى عزيز الدكلة الفاطمي المتكفى سنة 
 . َِٕ/ِ ،ىامش الت عميق ،ديوان المتنبينظر: ي ّ
4
 . مادة )بمقع( .الصحاحع: األرض القىفر التي ال شيء بيا، الجكىرم، قى مٍ بى 
 . َِٕ/ِ، وديوان ٓ
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ؽ  ، أم  وي نٍ مً  لؾى  احةه رى  رؾى الت   ، ألف  دالن بى  يرهً ف غى عى  لؾى  ، كابحثٍ حيموً مى رى عى  ف  أسفى كال تى  وي عٍ دى  ا الميًحب  الحى
بيبيوي كى  كٍ لى  ري يصبً سى  فإٌنوي  ٍنوي حى  ةً داقى ع كالص  ادً الخى  فاءً كالص   ،"كيتحٌدث عف الكٌد المتكم ؼ .هي فاجى بىعيدى عى
 مينا أفٍ ، كعى البديؿي  ، كىناؾى ـ راحةن يً ركً ف  في تى إ بؿٍ  ،يـكً رٍ مى تى عى  سكؼو أٍ مى  غيري  ىؤالءً  إٌف أمثاؿى ، فةً ائً الز  
بر"سى في أنٍ  رك ضى ني  ا انى لى  قيكؿي فيى  .ُنا بالص   :نىاًصحن

 الطويل                                                                  

 اــــــــــــالتََأس ف َعَميوِ  رْ ــــــُتكثِ  َول وُ َفَدعْ        اـَتَكم ًفـــــــــــ ِإلّ  رعاكَ ـــــيَ  ل رءُ ــــالمَ  ِإذا

 َٕجفا وــَولَ  ِلمَحبيبِ  َصبرٌ  الَقمبِ  َوفي       راَحةٌ  ركِ الت   َوفي َأبدالٌ  اسِ الن   َففي 

ٍبرى عمى اليىٍجرً  -ب  :ال صى

برى سى  كيؼى  أبك تم اـو  ساءؿي تى يى       ـي الميبالىغىةى  ؟وي لى  بيبً الحى  رً جٍ عمى ىى  ييطيؽي الص   وً تً لً ميسىاءى في  كيىستىٍخًد
 ىحتٌ  ةن خر صى  وي ككف قمبي يى  أفٍ مٌنى بً ٌبما تى ري لى ، ك كالبيعد رى جٍ اليى  ؿى احتمى  اخر لمى مف الص   افى كى  وي مبى قى  مك أف  فى 

ٍبرً  يىٍستىًطيعى  ، كلىٍف يىستىريحى بوً  كيمكتي  كؼى ييبًمي اليىكل ًجٍسمىوي سى  ب  الحي طريًؽ  ؛ريؽً ياية الطٌ ، كفي نً الص 
 :إٍذ يىقيكؿي  ،كىىًذًه ميبىالىغىةه شىًديدىةه ، عذ بي مف ألىـً الحيب  كاليىكلؿ  يي سىيظى فى  ،في القبرً  مف عىذىابىاًت اليىكل

 السريع                                                         

 رِ َصخْ  ِمن كانَ  َقمِبي َأن   وْ ـلَ         رِ ـــالَيجْ  ىــَعم َصبرٌ  لي َأينَ  ِمن 

 ٖالَقْبرِ  في لُ ـــــَيدخُ  َمعي َويلٌ         الَيوى َدواعي ِمن ميِلِجسْ  َويلٌ   

 :ميحاكرةه بيفى الش اعًر كقىٍمًبوً  -ج

 إال   ىفأبى  راؽالفً  وً قمبً  عمى الش اًعري  رضى عى إٍذ ، وً كقمبً  العب اس بف األحنىؼً  بيفى  حاكرةي المي  ظيري تى      
كستككفي ، ف يىصًبرى عمى ما سيؤكؿي ًإلٍيوً ، ألٌنوي لر حى القمبي ًلصاًحًبًو باليأسً ، كصكاالشتياؽى  الكفاءى 

ناًؿ، ألٌنوي يى ن  كىذا الكٍصؼي الًمثالي  لمحب  أظي  .الفيرقىةي أكثرى ألىمنا مف حر  الن ارً  ةى وي بعيدى المى صؿي دىرىجى
خبلصً  وً الحيب  األيسطكرم  في كىمالً   .وً كا 

                                                           
  . ٗٗ ،الّشافعي ديوان ُ
  . ٖٗ، نفسو ِ
 . ِٖٔ/ِ، ويواند ّ
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ا آخرى شى  قٍمبىوي كيجعىؿي ًمنوي  اعري الش  خمعي اذا يى مى لً  فٍ لكً        إن وي  ًره؟ي عىصٍ فً  الش عراءً  ـً عظى شىأفى مي  ،خصن
ا تيسيطري مىشاًعري الحب  عمى الحبيبً عً  عي الم ٍكـى عمى ياالت مم ص ًمنٍ الت خميصى ك كال يستطيعي  ندىمى ، يىضى

مةً لذم اٍنسمىخى عف بى قمًبًو ا سىًدًه، كليقكؿى في الميحىص   ي لستي ، فىمىشاًعري قمب: إف  الذ نبى ليسى عمي  قي ة جى
ـي  .، يابً أتىحك   :ةي لسانوً دكىذه شيا كأيمكر عقمي تسيري بانتظاـو

 الطويل                                                                              
   رِ َصبْ  ِمن -ر كَ َأغ ل- ْس ئَ يْ آفَ  اآلنَ  ِمنَ       لي َفقالَ  الِفراقَ  َقمبي َعمى َعَرضتُ              

 ٔرِ ــــالَجم ِمنَ  ر  ـــــَأحَ  ىوَ ـــــَأىَ  َمن رَقةُ ـــــَففُ       َعزاـال يَمَمنِ َوَأسْ  ىوَ ـْـ َأى َمن َصد   اِإذَ     

 :ةُ ذَ والم   يوةُ الش   -ٗٔ

 :الكىؼ  عف الش يكةً  -أ

يىاًني  فى الر اغبي األصٍ  كرىدى أ إذٍ ، كدينك  أجمو ن وسً ر بى كً ب  لً كالحي  يى ابً صى الت   ِي  مً كصً المي  اؽي حى سٍ إ رؾى تى  كقدٍ      
ب وي لً  كد عي يي  ميكًصًمي  الف ،ّ(بللةو بابة لغير مى ترؾ الص   فيمف زعـ أٌنوي ): سىم اهي  بابو  تحتى ًشعرىهي   من ساءً حي

ى مثؿ الذم العيشً  مف سنيفً  بؽى لوي يى  لـٍ  ألن و، كالم يكى  كرى الس  ٍتريؾي ي، ك كلاليى  بائعاتً كى   يى قً ا بى ، فمى مىضى
 :يقكؿي  .رتظيى لً  مبً القى  في العينيف الذم ييحر ؾ شيكةن  ري ظى نى  كى ىي 

 الطويل                                                                     
 ربِ ــــــوالشّ  ةِ ـوالُمدام الَغواني وَوصلِ        بِ الر كْ  مع الِقالصِ  سير عمى سالمٌ 

 ٗبِ ــالقم َشيوةِ  أو الَعيَنينِ  َنظرِ  ىوَ سِ         ةٌ ــــــبقي   ِمنوُ  قَ ــــــبت َلم امـــــرئٍ  المُ سَ  

 :ياؿو طٍيًؼ خى ًب بً مٍ ةي القى ذ  لى  -ب

يىاؿً  يؼي طى  ظيري يى       مدً  في قصيدةً  الخى في  ةً الحبيبً  ميقابىمىةً  يتمىك ٍف ًمف لـٍ  ، فيكى عذ ؿً بف المي  عبد الص 
اىا التقى ف ،رً جٍ كاليى  دً عٍ البي طيكًؿ بعد ينييمىا بى خياؿي ال ؿى كص  ، كى يم ةالمى  ىذهً  وً يالً إلى خى  ؿى ، فأككى عً الكاقً أرًض 

                                                           
 . ُّٓ، وديوان ُ
ـى  .اتقريبن  ىػ أك بعدىآَُ، كلد سنة ء، ككينيتو أبك محمد، صاحب الغناميمكف المٍكصمي الٌنديـ المشيكر ىك إسحاؽ بف إبراىيـ بف ِ نادى

  ،ىػِّٓ، كمات سنة ة، شعره حسفا، حمك النادر الٌرشيد كالمأمكف، كال نظير لو في الًغناء، كنقؿ عنو صاحب األغاني أغانيو، كاف ثقة عالمن 
 لؤلصفياني . األغاني كأخباره كأغانيو كثيرةه في كتاب .ِٓٓ-ِِٓ/ٖ، الوافي بالوفيات، الصفدم :نظري
3
 . َِّ/ّ، ومحاورات الشعراء والبمغاء ُمحاضرات األدباء
  . ّٓ/ٖ ،العقد الفريد ،ابف عبد ربو.  ُِّ-َِّ/ّ، نفسوالر اغب األصفياني،  ْ
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 ري أيخى  راىا أركاحه تى  يما أفٍ يكحى ري  افتٍ ما خى ينى حً ني، فالثٌا رافة في البيتً بدك الط  كتى إلىٍييىا،  ًليىبيث  أٍشكاقىوي 
يا لي عدً ال تى  ٌذةن كلى  لمقمبً  يكةن شى  كافى  الجميؿً  رً ظى نٍ المى  ذلؾى  ، كيؿ  ا حدىثى مى  جميؿً بً  بدافً ؤلى استترت كلـ تبيح لً 

ري لذ   ، ،الكاقعً عف  وي الخياؿي ضى ، فقد ٌعك  اته أيخى تىوي شيفىأرضىى  كلىٍك الش يءى الن زيرى اليىسيرى ي بلن  كى  غيرً بً ميتىخى
 قاؿ: .تجسيـو  أكٍ  أىمىامىوي  ماًثؿو  رو ظى نى 

 الخفيف                                                                     
 رقانِ ـفتمُ  حنُ ونَ  فاْجتمعَنا      رٍ ــىجْ  بعد انَ نَ بيْ  ممُ الحُ  لَ اصَ وَ 

 األبدانِ  نعَ  ّرىاسِ  تْ وَ طَ فَ       ايبً قِ رَ  افتْ ـخَ  األرواحَ  أن   غيرَ 

 ٔانِ ــــيعِ  غيربِ  ظرٌ نْ ــمَ  وُ ـــــن  أَ       ل  إِ  بِ ـلقما ةَ ذ  ــــــــلَ  كانَ  ظرٌ ـــنْ مَ                    

 :ةي قمبو شاذ ةه لىذ   -ج

دى  -يؿالمٌ  آخرً فتىن في بً  كاسو أبك ني  ؿي كيتغز        إٍذ  -كاسو أبك ني  يوس فً جمً يى  كاف الذم كافى المى  قىصى
 ةي ذ  لى  وي ، فغمبىتٍ اميمن حى  أف يككفى ب كاسو ا أبك ني ؿ فييالتي فض   ذةً ىذا الفتى بالم   عرهي أشٍ  أفٍ  بىعدى  وً ب يتىغىز ؿي 
 ينسيو ما بوً  نو كراحى مً  اقتربى  ،وي مسي جٍ مؿ  مى كمؤنس ال يي " .وي بى تعً يي ك  قمبوي  ـى سقً حت ى ال يي  الًحٍمـً  عمى القمبً 
ـ  ذى ممو عمى لٌذة قمبو، فيىٍستىٍشعرى اإلرىاؽطغى حً ال يى  ذلؾ أفٍ  عندى  الش اعري  فآثرى  ا فارقن ب مي ىى ، ث
 العييكفى  ، فقٍد جعؿى كاسو اسًتعارةن طريفةن أجرل أبك ني ك  .ِ"العافية سفى حي  ، كيتمٌنى لو الٌشاعري اعرى الش  

نىابىةو  ،ذيمةى الفاًحشىةى تيماًرسي الر   كلرب ما قصدى أن يا صارت بعيدةن عف مرامي  .ًلتىصيرى بعدىىا عمى جى
:غبلًمًو، ًلتىصيرى بعدىىا كىئيبةن،   يقكؿي

 المنسرح                                                        
 اــــــقمبلنَ  َدنا تٍ ــــــــــِلَوق امَ ــــــق         وْ ـــــــــــَمجِمسَ  ل  ــــــــَأمَ  ل َوآِنسٍ   

 الَوَصبا سَتشَعرَ َفا َقمبي َلذ ةِ          َعمىْ  ِحممي ُيالمَ  ل َأن آَثرتُ   

 ٗ(ُٖجُنبا)َطرِفوِ  ِمن يفِ َطرْ  َوباتَ          عاِفَيةٌ  وُ ـــــــــَعط َمت ل راحَ ــــــــــفَ      

                                                           
 . كاألبيات لعبد الصمد بف المعٌذؿ .ُُِ، ديوان الصبابة، حجمة المغربيأبي ف اب ُ
 . ْٖ، ، خمريات أبي نواسأبي نواس ديوان ِ
3
نيب: ىك البعيد مطمقنا، ك   . مادة )جنب( .تاج العروسىك مف ال قرابة لو حقيقةن، الز بيدم، قيؿ: الجي
 . ُٓ، ديوانو ْ
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 جازثانًيا: ما يحِممو القمُب من الم
  :القمب العالم -ٔ
 :كاعي القمب -أ

ٍيفً  ةو يمدحي في قصيد ي  كمً ابفي الر   الش اًعري ف، لًعمـي صفةه ًمٍف ًصفاًت القمكبً كا     كى  كىمٍ ذ طىكيمةو أخى
اًطبي أٍكبىرىىيمىاكًرٍفعةو  ماًرياسىةو في قىكًميً  ييخى ، كيىتبي في الكعًي كالب وي بى قمٍ كاًصفنا  ًسن ا كًرياسىةن كنىسىبنا، ، كى  عمـً

 :، فقاؿى الش اعري عمى سؤاؿو قٍد سيًئمىوي  هً د  رى  ذىلؾى ًمفٍ  كىٍعيي قمبوً 
 الطويل                                                                           

 ٔامً عالِ  القمبِ  واعيَ  ْدناجَ وَ  سؤالً        امَ يُ نْ مِ  الُكبرِ  اخَ أَ  اْحنَ اتَ فَ  حنُ نَ  إذا

 :عمـه خاًلصه  -ب
كفً  حاؿي  ىذهً ك        جي ، فالٍيدىنيييـٍ كدى  يةً الص   كبيفى  بينوي  كيشفتٍ  حيفى  ،لوي  ب  اهللً ي حي ا فً ثيرن الى كى غى  قدٍ  حبل 

ٍمؽً  قد اختارهي  اهللي ك  ى ليا ذلؾ!، كأن  الحيجيب اهللً  بىوي ك  ًمٍف ساًئًر الخى  شيءو  كيؿ   ، كعم موي وي بحانى سي  نوي مً  قر 
جي  ؿى عى ، كجى ًفي ًعٍمًموً  فىفىاؽى األٍنًبيىاءى  بل  ي ا فً مى  ـي عمى يى  وي أٌف قمبى  مثيؿً بً  !هللً عاذ امى  ،اهللً  ةً كينكنى ا بً من الً عى  وي مبى قى  الحى

 :في قكًلوً  ؾى ام  حبٍّ ذأ، ك ىذا أم  قمبو ف ،اهللً  يبً غى 
 البسيط                                                                              

 َوَعر َفني َأوصاني ِبالُكل   َوالُكل             يـــَوَشر َفن يـــَوَأدنان يــــجِتبانا وَ ـــــىُ  

 ٕعِرُفنيــَويَ  ياــــفي ِرُفوُ ـــــــَوَأع ِإلّ            جاِرَحةٌ  َواأَلحشاءِ  الَقمبِ  في َيبقَ  َلم            
 

 :ةً بك  لؤلي  شكؽه  -ج

   كتاًبوً  في ّ(نكخيالت   عمي أبك) "قاؿى  ،ؼؤل  المي  الدي كى  تبياكى  رسالةن  تابوً في كً  نكخي  ت  لا كقد أكردى       
 بف عمي ـً القاسً  أبك نكخيالت   يالقاضً ) إلي   كتبى  :قاؿى  (ثابت بف اعده صى  العبلءً  أبك) ثنيحد  : شكارالن  

                                                           
 . ِِٔ/ّ، وديوان ُ
 . شرح الديوانفي البيتيف  جدأ، لـ الحالجشعرية، المكسكعة ال ِ
دباء كالش عراء، كلد في البصرة، ككلي القضاء في جزيرة مف العمماء كاأل ، قاضو (ىػّْٖ -ىػَِّ)حمد بف داكدىك المحس ف بف عمي بف م ّ

تتمة ، الحمداني فراس يديوان أب ،(نشكار المحاضرة)ك (الفرج بعد الشٌدة) كثيرة، سكف بغداد كتكفي فييا، كمف كتبو ابف عمر، كتقم د أعماالن 
 ،قمقّدمة المحقّ  ،نشوار المحاضرة: نظر ترجمتويك .  ّٖٖ/ّ األعالم ،: الزركمينظر. ي ُْٔ/ّ، قسـِجزء ،ىامش التحقيق، الديوان

ُ/ُٗ-ِّ  . 
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 .ِ"ؾى ابي تى كً  إلي   ؿى صى كى  :ليوً إً  وتبتي كى  تابو كً  كابجى  ُ(دمحمٌ 

رقة فً ه بً د  رى  اءى ، جى الر سالةى  تمؾى  اعري الشٌ  ا قرأى فمم        ، فسير  هي اكدى عى  بابى ، ككأف  الش  مؾ األبياتً ي تً حي
كيؼى ال ك  ،الس كء نوي عى  ؿي كيتىحم  ، كمٍف أممى ًكتابتىيا الر سالةى  تبى كى  فٍ مى  الش اعري  فدم، كيى ركرو سي  أعظـى 

جي  ؽى يخرً  أفٍ  كادى  و فقدٍ أٌما قمبي  ؟كالدهك فىي  اعري ى الش  كن  ما ب  ، كلري عف أبيو أكثرى  يعرؼى ماكية لً ب الس  الحي
  بلن بٍ قى  وي مي عمى يى  فٍ كي يى  ا لـٍ مى  ـى مً عى  الر سالةً بً يفةن لى  حترؽى المي  وي ى أف  قمبى مى ؿ  عى يدي لً  ،(يخرؽ الحجبا)في قكًلًو 

:  فقىاؿى

 البسيط                                                                             

 اـــــَذَىب ما دَ ـــــــــَبع انيأتَ  الشبابَ  أن           وِ بِ  شيرُ البَ  اءَ جَ  وقدْ  تُ كْ كَ شَ  امَ فَ 

 َكَتبا ومن َأممى ومن سوءٍ  ُكل   نْ مِ          ُمرِسِموِ  نفَس  تَُفد ي فسينَ  وقمتُ 

 ٗباـــــجُ ــــالحُ  ِرقَ ـــــــَيخ أن قراَءِتوِ  إلى        ٖـــاـــــــــَقِرمً  َقم بُتوُ  وقد يــمبقَ  ادَ ـــوك 

ـي يى  القمبي  -د  : هي داءى  عم

ـي ًمنٍ " وي:يقكؿي لك  ،متنبي يمكـي عىذكلىوي كال       فىاءىهي طمبي شً ي، فىيك ؾى بما ًفيًو ًمٍف بىرًح اليىكلالقمبي أعم
ًشفاءى ما ًفيًو  ،فاءى بذىلؾى ، طاًلبنا الش  لقمبي يٍأميري الًجففى بالبيكاءً كا ،كاًء، كأنتى تىٍنياهي عٍنوي كىكى أحؽ  ًبالبي 
 يقكؿ: .ٓ"حةه ، كالبيكاءي فيًو ًشفاءه لمقمًب كاسًتراًمٍنؾى  فيك أكلىى بذلؾى 

 لالكام                                                                        

 َٙوِبماِئوِ  ِنوِ ِبَجفْ  ِمنكَ  َوَأَحق             ِبداِئوِ  ولُ َعذُ  يا َأعَممُ  الَقمبُ 
 
 
 

 

                                                           
لد سنة ىك القاضي أبك القاسـ عمي بف محمد التٌ  ُ لدكلة  ، قصد سيؼ افتسٌمـ مرتبة قاضي القيضاة اذكي  ، كاف في أنطاكية قِٖٕنكخي، كي

 ،معجم األدباء : الحمكم، ياقكت،نظريك  . َِ-ُٕ/ُ، ققمقدمة المحّ ، نشوار المحاضرة: نظر ترجمتوي، ىػِّْكمدحو، تكفي سنة 
ٓ/ِّّ-ّّّ . 
 . َّْ/ٓ ،معجم األدباءالحمكم، ياقكت،  .ْٔ/ْ، نشوار المحاضرة ،التنكخي ِ
(عربلسان ال، إلى لقائؾ، ابف منظكر تى قالكا بذلؾ: قًرمتي ر حثي ، ثـ كى شيكة إلى المحـقىًرـ: أصميا ال ّ  . ، مادة )قـر
 كالش عر ألبي القاسـ التٌنكخي . .َّْ/ٓ معجم األدباءالحمكم، ياقكت،  .ْٔ/ْ، نشوار المحاضرة، التنكخي ْ
 . ّ/ُ ،ىامش الّتعميق ،ديوان المتنبي ٓ
 . ّ/ُ ،ديوانو ٔ
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 :القمب الجاىل -ٕ
 :مبه عيط ؿى ًحمميوي قى  -أ

 نذيرً لً  عتىًبري كال تى  يكً الم   عىفيي نتى ال تى  ، كالٌنفسي األجؿي  كاقتربى  ،شيبي نا المى كدى  بابي الشٌ  ذىبى       
ارى  عيط ؿى ًحمميوي، ،ؿه اىً جى  قمبي ، فالبً الش يٍ  ٌنما ات  عبي يمٍ ميك كى يى  اؿى ال زى ك  ،عاًبثنافصى  بالجيؿً  القمبي  ؼى صً ، كا 
 اآلمري  القىمبي ، فونفسً  عفٍ  نفي الم كـى كيى  القمبى  مكـى يى  أفٍ  أرادى  ابفى الميعتىز  ٌف أًل  ،وي فتى صً  يستٍ لى  يى كىً ، اجازن مى 

 كفي ذلؾ يقكؿ: راد.و لك أى مً دى ف عى ي  مً رؾ الغى ي تى ي فً الن اىً 
 الكامل                                                                           

 ىَنيَ  َقد َشيبٍ  ِلَنذيرِ  َترَعوي ل       وِ ــَغي   عُ ـتابِ  َوَأنتَ  بابُ الش   َوَقفَ  
 ٔياـــَأشبَ  َأو َغي وُ  ىـدان كانَ  وْ ـلَ        ُموُ ِحمْ  ُعط لَ  ِمنكَ  َقمبٍ  َجيلَ  يا  

 :كتابالًقيمةي  -ب

ةي مى أكى  قدٍ  ي كتابو ا فً عرن شً  ِرم  سكى العى  دي نشً كيي       تو األرىضى
ةً  عىمىؿى  كيىًصؼي " ،ّ ؿى  ًفيًو، األرىضى ك    حىظ وً  كتىحى

ةى  ي اؿً  كفىٍرحى حً  كتىبىد ؿى  عميًو، األيدىبىاءً  كأىلىـى  ًبًو، الجي عمى  بي عي صٍ تى  ٍت ًقراءىتيوي حى فأصبى  ،ْ"فىسادو  إلى اإلٍصبلى
ًت  رةي شى الحى  أخذتً  ، فقدٍ ياـً األفٍ    ًرحه فى  وي قمبي فى  اىؿي ا الجى ، فأم  تابً الكً  راءةً ف قً مً  وي صيبى نى  األكرىاؽى حيفى قىرىضى
 رً آثً مى المى عى  اهي سرتى ، كاحى تابً فقد الكً حزيفه لً  سكرم  العى  حاؿً فإٌنو كى  ـً مٍ ك العً ، كأٌما أخي تابً الكً  مزيؽً تى بً 
  :يقكؿي  .تٍ فٌرقى كتى  تٍ اعى ضى  قدٍ لى  ،تابي يا الكً مي حمً التي يى  الغريبةً  ديعةً البى 

 مجزوء الرمل                                                        
 َنصيبي ِمنيا لَتوىَفا      اــَنصيبً  ِمنيا َأَخَذتْ                          

 َلبيبِ  بَ ـــــــَقم َوتـــــَوكَ       َجيولٍ  َقمبَ  َأفَرَحتْ                          
 ٘ريبِ ـــــــَوغَ  َبديعٍ  نـــمِ       الَمعاني ىاتيكَ  َويلَ                          

                                                           
 . ْْٖ، وديوان ُ
2
ناعتيف، كىك تمميذ أبي أحمد العسكرم  ىك أبك ىبلؿ العسكرم، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف، صاحب الص 

 أن و إال   ـ، كيبدك أف  أبا ىبلؿ نشأ في ىذه الن احيًة، كليس لدينا مف أخباره األكلى أكثر مف ذلؾ.كرى كابف أختو، كينسب كبلىما إلى عسكر مي 
أم ا  . ٓ، ديوان المعاني، مقدمة المحّققز احترازنا مف الط مع كالد ناءة، ككافى مكصكفنا بالعمـ كالفقًو، كالغالب عميو األدب كالش عر. زٌ كاف يت
 .  ُٔٗ/ِ، األعالمق، الزركمي، ّٓٗكانت بعد سنة فسكت عنيا المؤر خكف، كقد ذكر الزركمي أف  كفاتو  كفاتو

 . ِْٖ/ِ، ديوان المعاني: رنظي ّ
 . ِٕٔ، رثاء غير اإلنسان في الشعر العباسي، السكداني، عبد اهلل عبد الرحيـ ْ
 كالشعر ألبي ىبلؿ العسكرم . . ِْٗ/ِ، ديوان المعاني ٓ



132 
 

 :قمب الذكيال -ٖ

 :قمبي الخميفة -أ

الذ كي   الخميفةً  قمبً  ميـً صى  في في سكي تى  عيةً الر   اءى شى أحٍ  ؿى عى جى  قدٍ فى  ،ميفةً لمخى  وً حً دٍ مى  في أبك تم اـو  بالغي يي      
ًتوً  ـى المىجازى حيفى جعىؿى  فىسىكنكا كاطمأنكا ًبسيككًنًو، ،كذيٍركى أٍم " :مىعنىاهي ف كسيكنى، اطنن كى  وى قمبى كاستخدى

ٍنص   الر عيًة آًمنةن  عمتى قمكبى ؿي جى . يقك ، أٍم قكليؾى قكؿه ، كىك يمضي فيما يعمؿي فيوً افؾى بكعًدؾى كا 
"تى عٍ فكأن ؾى أكدى  ، فىسىكنكا ًبسككًنؾى يىا قمبىؾى

ُ.  

ًميفىةً  جازى المى  كيىستخدـي      ٍصًؼ ًلسىاًف الخى  فاعو دً  خيرى  وً رعٌيتً  عف بوً  ييدافعي  حادٌّ  ميٍرىىؼه  وي ساني مً ، فى في كى
 ًؼ ًلمىامتىعم قىةه بالس يك  ، كًىيى ًصفىةه ؽى صفةى الميرىًؼ عمى الم سافً ، حيفى أطمى كقٍد شب وى الم سافى بالس يؼً 

غني عف قىمىًمو آالؼ تي فبل  ،وً ًفعالً  فى حاسً مى  مدحكفى يى  الذيفى  أقبلـي  عوي مى  تعجزى لً  ،ًمٍف حٌدةو كقىٍطعو  فييا
 حً ديً المى  فمً  ـكىي ثٌقفي كمي  ا،رن عٍ شً  يساسً األحى  فمً  ـكىي في رىى مي  بى تى كى  مايى مى  ـيً حً دٍ مى  فكؽى  يكى ف الر ماًح كالس يكًؼ،

ا أبك تم اـو  قاؿى  .ارن ثٍ نى    :ماًدحن
 الكامل                                                                        

 ٕفِ ـُمْرىَ  ِلسانٍ  َعن ي  ـَذكِ  َقْمبٍ        َحشا في الر ِعي ةِ  َأحَشاءَ  َسك ْنتَ                

 ٖثَق فِ ُـ َوم فٍ ــُمْرىَ  اـأَْلف اهللِ  يـف       وِ ــبِ  ِديـــُيج ذيال الَقَممُ  غِ ـمُ َيبْ  مْ لَ   

  :العيكفً  ًعم ةي  نوي مً  ؿٍ نى مبه لـ تى قى  -ب
 يؿى "قً  ،دهً فكائً ى كى مى العى  فً حاسً مى  ري كٍ ي ذً عالبً الث   نصكرو ي مى أبً  تابً ف كً مً مى العى  حسيفً تى  ابً في بى  اءي كجى      

 كقاؿى . يـمكبً قي  إلى لتٍ حك  تى  ـصارىي أبٍ  ألف  : قاؿى فى  ،راءً صى البي  فمً  يسي كأكٍ  ىكى أذٍ  ميافً العي  اؿي بى  امى : ْقتادةى لً 
 تمييزً بً  األفكارً  ميشتغً مي يرغى  يـألن   فى،كأصٍ  كلأقٍ  يـىاني ذٍ أك  ى،كى كأذٍ  أحفظي  ميافي العي : ظي احً الجى 

 يتي عمً  :اره ش  بى  قاؿى  كلذلؾى  ،الم ب   تماعي اجٍ  يفً العى  باؽً طً انٍ  كمع ،كري الفً  بي تشع  يى  ظرالن   كمع ،األشخاصً 
 .ٓمى"العى  فمً  كاءي كالذ   ،نينناجى 

                                                           
 . ّْٕ/ُ، ىامش الّتحقيق ،أبي تمام ديوان ُ
 .رىؼ( ) ، مادةالصحاح، تو، الجكىرمقأم رق   ؛سيفي أرىفتي  ميٍرىؼ: ِ
 . ّْٕ/ُ، وديوان ّ
، الثعالبي ،ار ضرير أكمو ككاف حافظن ، مفس  ق(ُُٖ-ُٔ)ة بف دعامة بف قتادة بف عيزيز، أبك الخطاب السدكسي البصرمىك قتاد ْ

 . ِٕ/ٔ ،عالماأل، الزركميينظر: ك  . ْٖ ،ىامش التحقيق، تحسين القبيح وتقبيح الحسن
 . ْٖ ،تحسين القبيح وتقبيح الحسن ٓ
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إلى  ينيفً العى  كرى ني  قؿى نى  أفٍ  اهلل دى مً ؿ حى ، بى ىمى العى  صيبةً ف مي مً  وي ابى ا أصى مى لً  ُأبك العىيناءً  ـٍ ستسمً يى  لـٍ      
لى سٍمًعو الذم يى الحى  قكؿي الذم يى  وً سانً لً   ياءى األشٍ  ؾي درً يي  يٌّ كً ذى  القمبي ف، نتياهي إلى مي  بلـً الكى  نفاذً بً  حفظي ؽ  كا 
 ؾي درى يي  العيفً بً  ؾي درى يي ال  امى ، فى اسو سى حٍ صيرة كا ً ك بى ذي  مبى ، ألف  القى القمبً بً  كاءى ص  الذ  ما خى ن  ، كا ً وً كلً حى  فٍ مً 
الس يًؼ ًلًحد ًة قكًلًو ب ، شٌبيىوي الٌشاًعري ةً دييى ى البى عنى مى  ريعي سى  مكؿه سٍ مى  افي ، كالم سى ئي خطً ال يي  قؿي ، كالعى القمبً بً 

رىاءىًتًو،  ؽ  كجى  :فقاؿى في الحى
 البسيط                                                              

 ُنورُ  اـــــِمْنُيم َوَسْمعي ِلَساني َفِفي         اـُنوَرُىم َعْيَني   ِمنْ  اهللُ  ِيْأُخذِ  ِإنْ 

 َٕمْشيورُ  َكالس ْيفِ  صاِرمٌ  فمي وفي         َخَطلٍ  ذي َغْيرُ  ْقلٌ َوعَ  َذكي   َقْمبٌ             

  :ًعتابي الحكيـ -ج

ٍع  ،ةً طنى ف الفً عى  يةه انكً  (مبً ي القى كً ذى ) بارةي عً فى ، مبً القى  كي  ذى بً  ّ(اسً ا العب  أبى ) ي  كمً الر   ابفي  يىًصؼي       أف  مى
سىفى  راؾى كاإلدٍ الن اًفذىةى  صيرةى البى  ذىكاًء القمًب،بً  تيريدي  العربى  كف  ، لى لمعقؿً  نسكبه كاء مى الذ   أف   عيكدى المى   الحى
  .لؾى ذى بً  عىٍنوي  يكن  تي فى 

فىاذا إ ؿي اقً  العى كىؿ ييبلـ إال        ـي ، كالعى جى كمي   إٍذ يىمكـي  .إذا نىبىا ، كالس يؼي افى ذا ىى إال أبا العىب اًس  ابفي الر 
مىٍيوً ميٍستى  ،ميٍستٍغًربنا ًمٍنوي  ـى رى يى أٍف  ٍنًكرنا عى  عيكده مى  ع أف  قىٍمبىوي ، مى ًىـٍ نيحكرً  ًإلىكىيدى الظ اًلميفى  دٌ ري كال يى  ل الظ م

اًر الميستىٍقبؿً ًفي  مكرً ؤلي ل وً تً رى ظى نى  دً عٍ ببي  عركؼه مى ك  البصيرةً بً   فيقكؿ: ،كاٍسًتٍشرىاًفوً  اٍسًتبصى
 البسيط                                                                            

 ارُ ـــــــعَ  اــيالِ ثَ مْ أَ  يفِ  َس يْ لَ  الةً سَ رِ            ُيمْ ـــــــــؤم ممُ  لْ بَ  رٍ شْ بِ  آلِ  ىتَ فَ  أبمغْ            

                                                           
1
د بف ياسر، اليمامي الياشمي، مكلى المنصكر، البصرم األخبارم  ىك محمد . مكلده سنة إحدل كتسعيف (اءأبك العين)بف القاسـ بف خبل 

 ، كتكفي سنة اثنتيف كثمانيف كمئتيف، ككاف قبؿ العمى أحكؿ، كقاؿ المبٌرد: إٌنما صار أبك العيناء أعمى بعد أف ني ؼ عمى األربعيف كمائة
ق  ِّٖلد باألىكاز كتكفي ببغداد في جمادل اآلخرة سنة كي  .ِّْ-ِِْ/ْ، الوافي بالوفيات، ة كاعتم ت عيناه. الصفدمكخرج مف البصر 

، معجم األدباءق. ينظر: الحمكم، ياقكت، ِّٖق، كركل ابنو جعفر أن و مات لعشر لياؿو خمكفى مف جمادل األكلى ِِٖكقيؿ سنة 
ُٖ/َِّ . 

مكاف  (مأثكر)، كفيو َِّ/ُٖ، معجم األدباء ياقكت، ، الحمكم،ِّْ/ْ، الوافي بالوفيات، الصفدم، ِٖ، هديوان أبي العيناء ونوادر  ِ
 . ْٖ-ْٕ، لمثعالبيوتقبيح الحسن تحسين القبيح  كالبيتاف البف عباس في كتاب ،(مشيكر)
بف يحيى اطمحة بف عبد اهلل الٌطٍمًحي، ركل عنو  ث عف، حد  رم  أبك العٌباس المىٍرثىدم  األخبا ،أحمد بف محمد بف عبداهلل بف بشر ىك ّ

ىك أبك أحمد بف بشر المرثدم  :ُٕٖ لنديملبن افي الفيرست بحسب ديكاف ابف الركمي، "ك  .ُٖٖ/ٔ، تاريخ بغداد، الش رابي، البغدادم
 . ّٓ/ُ ،امش التحقيقى، ديوان ابن الرومي "،الكبير الذم كتب إليو ابف الركمي األشعار في السمؾ ككاف بينيما مداعبة
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 ٔارُ ظ  ـــــــــنَ  بِ مْ القَ  ي  كِ ذَ  مٌ يْ شَ  تَ وأنْ           نٌ سَ حَ  أوْ  اسِ ب  العَ  اأبَ  ايَ  زٌ ائِ جَ  لْ ىَ 

نْ  وُ نْ عَ           مُ ـــــــكُ لَ  ىرَ ـــــــيُ  ل فيوِ  َتماَدون ممٌ ظُ              ٕارُ صَ ـقْ إِ  ومُ ظمُ المَ  تَ كَ سَ  وا 

ًمي ة القىمبً  -د  :حى

وي  .بالذ كىاءً  بالش جاعىًة، كقىٍمبى مىمدكًحوً  مدكحوي يصؼي مى  د احي نبي المى تى ا المي ذى كىى      كيريدي بذلؾى أف  مىمدكحى
اًعبى كالمىكىارً شيج ارًة رى كالحى ة الت كق ًد ذلؾى ًشد  ييريدي بً  (ميحتىًمينا)، كًفي قكًلوً هى ًبسيركرو كال يىخافييىااعه يمقى المىصى
يىوي ييش عي، كًجٍسمىوي سىكرافي راهي بأف  كجٍ ؾى عمى كجًيًو، فيظف  الذم يى لً يرى ذى ظى  ذلؾى ، لً مًبوً ي قى فً 

ٌما كأ .ّ
يؼ)الس يؼ ك في لىفظتي الًجناسي فىحاًصؿه  وي شيجاعه بً لً  (الض   الس يؼً لىٍفًظ  داللةً يقكؿى لىنىا ًبأف  مىٍمدكحى

ٍيؼً  لىٍفظً  ككىرٍيـه بداللىةً   :يقكؿي  .الض 

 البسيط                                                                             

 ٘النَ َجذْ  اعِ البَ  بَ َرحْ  يفَ َوالض   َوالَسيفَ        ِبوِ  تِ َوالنازِل ٗانَ قَ َوال ىالَوغَ  َيمقى

 ٙاــــــــــــانوَ َنشْ  رِ ـــــــَوالِبشْ  وِ ــــَتَكر مِ  نـــَومِ        ًياـــــــُمحَتمِ  بِ الَقمْ  َذكاءِ  ِمنْ  َتخاُلوُ            

 :خيلُ البَ  مبُ القَ  -ٗ

 :العىزىاءً  ؼي كقً مى  -

، كييعز م الس عدم وباتى ني  الد يممي  أبىا نصرو إٍذ  يىرًثي ، حيثي يرثي شاعره شاعرنا العزاًء، كفي مكًقؼً      
ٍدفىًنوً  يوً مؿي الت رابى عى ىكى ييييا ىى ، كى يًو أىمىوي فً  اؿي عييكًنوً لى ، كيتأل ـي كيؼى تبد  في مى ينىًة مف الكيحًؿ كا ٍت حى لز 

ا فىعىؿى -، فقمبيوي حق وي  دمكعييىا جاًزيوً تي ال  بًرًه ًبعييكفو كيظىؿ  يىٍبًكي عمى قى  ،القبرً فإلى الت راًب   بىخيؿي  -مىٍيمى
ٍزًف عمى مٍف فقىدى ذٍ في بى  العىطاءً   البف نيباتو د يمًمي  ي ةي في ًرثىاًء ال. كتىظيىري المىحسكسىاتي الماد  ًؿ الحي
ًبالد مكًع الميٍنيىًمرىًة ًمنٍ تيرابناالمىٍحثيك ًة بالعيًف  زننا ، كبالكىٍجًو الش اًحًب الميصفىر  اليىًزيؿً ألىمنا يىا، كى  :يقكؿي  .حي

                                                           
 . ، مادة )نظر(تاج العروس، ظ ار: شيـه حديد الفؤاد طامح الطرؼ، الزبيدمنى  ُ
 . ُُ/ِ، ديوانو ِ
 . ِِٔ/ْ ،ىامش الّتعميق ،ديوان المتنبيظر: ين ّ
 . مادة )قىنىا( .لصحاح، االقنا: جمع قناة، كىي الر مح، الجكىرم ْ
: الفىرىح،  ٓ ذىؿي  . ؿ(، مادة )جذنفسوالجى
 . ِِٔ/ْ، ديوانو ٔ
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 الكامل                                                                          

 حولُ ــكالمَ  مدُ ثْ اإلِ  ياــيفِ  باألمسِ         يـنروعُ يَ  رابِ الت  بِ  ايونً عُ ٔوثُ أحْ                

 ٕبخيلُ  حوبِ الش   ىمَ عَ  ن  يِ بِ  يبِ مْ قَ         وٍ جُ وْ أَ بِ  دٍ ــعيلمص   محُ أسْ  وأظل   

 :القمب النائم -٘

 :الماًكري الش يخي  -أ

نىرل قىصيدة       كمي   ًفييىا ؼي ، يىصً تىيىك ـو كسيٍخًريةو  كى ،القمبى بً  ابف الر  ـى القمبي لكىافى  النائـً كلىٍك نىا
ٍيتنا، اًحبيوي مى ٍفمةً ، كتيكىن  نا مىجازه ًلًصفةو لىٍيسىٍت ًفيو، فنىكـي القمًب ىي حياءً ؤلى  لً في الن كـي إال  كال يكك  صى  ي عف غى

اًحًبوً  كمي  شىاردةن أك كىارً يى  فىبل، صى مىيا في ًشعًرهً ترؾي ابف الر  مى نىسىًؽ دةن إاٌل كأىٍدخى ، فىييك ييجرم الش عر عى
كابيفى ًحكار يىدكري بىينو ك  يى  مف فتاةو، ًج شىيخو آخرى في زى وي ستفتياًف في أٍمًرهً كى كاجى الفىتاة  ًمف ًتمؾ ، كأف  زى

طأن    .كافى خى

ظٌّ كاًفره ك كافى ًلنىصيًب الًيجاء عند ابف الر   كقد      ربيفً إٍذ تىفىك ؽى فيًو، فى ، مي  حى  :كافى ًىجاؤيهي عمى ضى
، ، كفىاًحشه فىاًضحه ًحؾى كمي  اعتىمىدى فى  ساًخره ييثيري الض  عييكًب ال تىصكيرً  عمى رً في ًىجاًئًو الس اخً  ابف الر 

ٍمًقي ةً  ، الخى إلى  بىعًضيا تمؾى القىصاًئدي ًلتىصؿى في التٍ ، كقٍد طى ًفي كىصًفيىا كنىاؿى ًمف مىيجكًيوً  فىبالىغى  ًلممىيجك 
 :اؿى قى  .ّأحياننا الًمئاًت ًمنياإلى ، بؿ مف األبياتً  العشراتً 

 السريع                                                                     

 والَعْتبِ  عنيفِ والت   ومِ ـالم  بِ        انَ يخِ شَ  عمى تعَجلْ  ل :تُ مْ قُ فَ 

 والقْمبِ  سِ كْ بالعَ  رِىاــــمْ وأَ        رهِ ـــــــــــمْ أَ  نْ مِ  َتْحِسبُ  ما ل  عَ لَ 

 ٗمبِ القَ  نائمَ  يا لوُ  نْ اْفطـفَ        اــــــَكْسبي في رتعُ يَ  الذي وَ ىُ  

                                                           
ثىا عميو الترا ُ ثىا(لسان العرب، : ىىالىوي، ابف منظكربحى   . ، مادة )حى
 . ٕٓ/ّ، ديوانو ِ
3
 .ُُ/ُ، مقدمة المحقق، ابن الرومي ديوانينظر:
 . ُٖٓ/ُ ،ديوانو ْ
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 :المىًمؾي الش اًعري  -ب

كمي   ًنفاؽي  يىظيىري ك       في قكؿ أحده ًمف الش عراًء  وي بل ييطىاًكلي فى  ،(د اهللعبيد اهلل بف عب)ممؾً لمابف الر 
ك بي تعج  يى  ؾى لً ذى ، لً الش عر ك كىي  ًشٍعرنا، ؾً مً م المى بيف أيدً  ييمقكفى  الذيفى  الش عراءً  اؿً حى  مفٍ  مي  ابف الر 

مىى خجمكفى كال يى  مؾً المى  دى صائً قى  الش عراءي  أيكلئؾى  سمعي يى  ، فكيؼى ـىي عري أشٍ  بىٍعدى  الش عرى  فيقكلكفى  ،ـيً سً أنفي  عى
ـٍ لىوي، اًعًي ٍنوي  ييـٍ ميتأخ ركفى فى  سىمى كمي   عر ابفً ا في شً مي  جى  الن فاؽي  يظيري إٍذ ، كىثيرىةو  بأشكاطو  عى كيؿ   قمبي ، فالر 

ًبيجاًء الش عراًء ييجك  كىا ىيكى  .عدي مف سيباًتوً بى  ييفؽٍ  ـٍ ، لى قيقةى الحى  ؾي رً دٍ ؿه ال يي افً غى  به مٍ قى  يوً ارً اعر ييجى شى 
ًمؾً  -في نىظىًرهً  -ذلؾى بً ، فبل بىأسى نفسىوي   :يقكؿي ، فى اهي ايى طى عى كى  إٍف كافى ييريد ًرفدى المى

 الطويل                                                                                                                                                               

 ٔوْ سُ انِ خَ  كَ دونَ  وىو شعرًا قالَ  ومنْ      فةً حْ تُ  عرَ الش   كَ لَ  ىدَ أىْ  نْ مَ لِ  تُ بْ جِ عَ 

 ٕ؟وْ سُ اعِ نَ  القمب لُ ــــــــغافِ  إل   ِركَ عْ شِ بِ       سماِعو دَ ـــــــــعْ بَ  عرَ الش   إليكَ  ييدِ أيُ  

 القمب الصاحي: -ٙ

 :صحكةه بعد غفمةو  -أ

ديثً  كفي   ليىككفى  الذ ٍنبً  مف التٌائبً  حاؿي  كًتٍمؾى  الغىفمًة، بعدى  القمبً  صىحكةً  عف ًبالًكنايىةً  مىعًرًض الحى
ؽ  غاًفبلن  نىاًئمنا افى كى  إنساننا قمبىوي  يىةً بك العىتىاىً أى  ييصك ر لىوي، ذىٍنبى  ال مىفٍ ك  ًليمحؽى  تيقظى اسٍ  ثيـ   ،عٍف الحى

ا أفٍ  مم افى  ،اآلًخرةً  إلىى الن جاة طىريؽى  وي مىعى  ييشك ؿى ل ًبالعقؿً  حى ًميري  صى  إلى كاٍرعىكل ؿى اطً الب   رؾى تى  ،وً قىمبً  ضى
ؽ ، ئً  تً الغىاًنيا كالن ساءى  عبى كالم   الم يكى  كنىسيى  الحى حت ى  ،نًسينىوي أٍمرى اآلًخرىةً يي ف كىافى يىًميؿي إلىيًيف   يالبل 

بؿ عفى قىطى ف ،بىينىييـٍ الس بيؿي تىقىط عىًت   قىاؿ: .رنىوي كىجى  المىكد ة حى
 الوافر                                                                         

 َجيمي َوَنسيتُ  باِطمي َوَأقَصرَ        يَعقم ِإَلي   َوراعَ  َقمبي َصحا

 ٗميَحبْ  نَ ــَوَقَطع َصَرمَنني ي  ـــِإلَ       ٖرًاوْ صُ  َوُكن   اتِ ــــالغاِني رََأيتُ  

                                                           
نىس، انقبض كتأخر كرجع ُ اًنس: خى (  ،لسان العرب ،ابف منظكر، خى نىسى  .مادة )خى
 . َُٗ/ِ، ديوانو ِ
3
ر: المىٍيؿ، ابف عباد، كى (المحيط في المغة الص  رى كى .، مادة )صى
 . أبي العتاىية ديوانلـ أجد البيتيف في ، الموسوعة الشعرية ْ



137 
 

 صىحكةه بىعدى انًتشاءو: -ب

ك قمبيوي يى  وً حكتً صى ، كبً أفاؽى  قدٍ  في الن يايةً  وي ، لكن  د  الث مالةً حى  رى كً سى  قدٍ  اـو م  ا تى ك أف  أبى بدي يى       يؿ ، فى صحي
 أرىادى  دٍ قى ك ، مبً القى بً  بي ذىى كال يى  قؿى العى  بي ييذىً  إف  الس كرى حتمنا؛  ؟القمبى ييذًىبي  أـٍ  قؿى العى  بي الس كر ييذىً 

ـى  بى رً ، إذا شى بلن قٍ عى  وي ل ؿى عى جى فى  ،سافه إنٍ  وي بى مٍ قى  أف   ري اعً الش    بى ىى ذى  ذاحت ى إ، )اإلنساف(بً مٍ القى  ؿي قٍ عى  بى ىى ذى الميدىا
 :يقكؿي  .عً اقً لى الكى إً  ادى عى كى  وً االتً يى ف خى مً  )اإلنساف(ا القىمبي حى صى  الس كرً  ري أثى 

 مجزوء الخفيف                                                        
 ُٔمنَتشي َوىوَ  ُيرى َقد       َبعَدما الَقمبُ  َصحا َقد 

 :ائياظر الر  القمب الن   -ٚ
 :محركـه  قمبه  -أ
ٌـّ ما ىي إن   هي ندى عً  يدو ، فكؿ  عً وي يببً ل حى رى ال يى  وي بى مٍ ألٌف قى  ،ائيبن كى  ًئسناايى  ِي  بىٍكرو الش بمً  أبك يىٍظيىري        ك ىى

زٍ  ٌتى سىًعيدنا يىككفى  لىفٍ  ألٌنوي ، فه كحي ن   ،بيبى الحى  قمًبوً  رً صى بى  مىداًرؾي  ؾى تيدرً  حى عىؿى لى  صى شىخ  ا مى كا  وي القىٍمبى فىجى
رنا الحيب   وً بيبً حى  فٍ مً  ال ينىاؿي  فىييكى ، عىًظيمىةن  وً نً ازى أحٍ  ًمفٍ  الةن حى  بي فى ليي ، اجازن مى  برى كالص   رى قٍ الفى  وي سى لبى أى كى ، بىصى

ـٍ ييأٍس ًمف الحيب  ، كذًلؾى فٍقره  مع ذىًلؾى ل  الحبيبي  ابى ك غى لى  زاءو عى  اري دى ف هً مرً عي  نيفي سً أم ا ، ٍبري الص  ؾى لً فذ كى
ٍخبلصه  ياـه ىً  ؿٍ ىى  ؿٍ ا! بى ذى ىى  فٍ مً  ؽي دى حبٌّ أصٍ  ؿٍ يى فى ، وي تى كٍ صى  عي مً سى ك رآهي  كعيديه مىتىىوي، عن  فٍ ى مً فى أكٍ  كا 
 :فيقكؿي  ؟ؾى لً ذى 

 البسيط                                                                             
 ـاــَجَرَعـــــــــ ُحب وُ  ساقٍ  ِٖخمعةَ  فقمتُ        لِبُسو؟ أْنتَ  َماَذا الِعيدُ  أَتى َقاُلوا: 

 ــَعاــوالُجَمــــ اأَلْعيادَ  ِإلَفوُ  َيَرى َقمـــبٌ        ـاــــَتحَتُيمــ َثْوَبايَ  ُىَما وَصْبرٌ  َفْقرٌ  

 َٗوُمسَتمعا َمرأىً  ِلي ُكْنتَ  َما والعيدُ        يِـــ َأَمم َيا ِغبتَ  َمْأَتٌم إنْ  يالد ىَر لِ   

                                                           
 . ّْٕ/ِ، ديوانو ُ
2
ا عف تاريخ كفاتو  شيئن لـ يذكر البغدادم  ،ُٖٓ/ّ ،تاريخ بغداد ،البغدادم .اعر المعركؼ بالبارد، أبك الفرج الشىك محمد بف عبيد اهلل

 مقدمة المحقق، ديوان أبي بكر الشبمي: ظرين ـ.ْٔٗق/ّّْمف ذم الحجة سنة  ِٖبمرضو في يـك الجمعة كأكرد محق ؽ الديكاف كفاتو 
،ٓٗ . 
مىعى(لسان العربمعتو فطرحتو عمى آخر أك لـ تطرحو، ككؿ ثكب تخمعو عنؾ، ابف منظكر، : ما خًخٍمعىة ّ   . ، مادة )خى
 . َِٗ ،بيجة األسرارالشطنكفي، .  َُٗ ،يوانود ْ
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 :تىعىم ؽى باهللً  قىمبه  -ب
فى المي  ادةً عى كى  وً تً ادى عى ككى       ج ييغالً الحى ، فإف  ةً تصك  وي وي لى  كاٍصًطفاًئوً  ب  اهللي في حي بل  ـى العً ، ًليىخيص   م
تيوي  ، فييـٍ كةى بلئً كالمى  األنبياءى  يىخص   كىمىا ةى رفى عٍ كالمى   اهللً  مككتً ظيـ مى ف عى ل مً يرى فى  وي مبي ا قى ، أم  كىصفكتيوي  خاص 
ب   ، كتمؾى ركفى راه الٌناظً ال يى  امى  وً يبً كغى  ـ   اًنٌيةه لىطيفىةه رى تً كخى  اهللً  كلياءً ألى  ي ةً س  الحً  اتً كنكنى المى  اعً دى إيً  عفٍ  تىني  وً اص 
ٍصًؼ، ،ةي كى بلئً المى  وي مي عمى ما ال تى بً  ي اهللى تيناجً  نةي سً لٍ األى كى  س دى القمبى ك  ميبىالىغىةن في الكى عٍيننا كجعىؿى لىوي  قىٍد جى

  :يقكؿي ف .كًلساننا
 الوافر                                                                           

 وَنــار اظِ لن  ا اهُ رـ ــال يَ مَ  ىرـ ـــتَ            يونٌ ا عُ يَ لَ  شقينَ العا وبُ ـمقُ                    
 ُابيناتِ الكَ  رامِ ــــن الكِ عَ  غيبُ تَ           ي ــاجِ ــــنتُ  رارٍ ـــــسأبِ  نةٌ ــســوأل                   

، ف"كأم ا الحيب  اإللى       ميؿي كالن كري ٍنيىا يى يي فًمف اٍسًمًو الجى ـي الن كري إلى أىعياًف الميمًكناًت فىيىنفي عى تىقىد 
ٍمكىاًنيىا، فىييٍحًدثي  ريهي، إذٍ ظيٍممىةى نىظىًرىىا ًإلى نىٍفًسيىا كاً  رنا ىيك بىصى م ى ًلًتمؾى العىيًف  لىيىا بىصى ال تىرىل إال  ًبًو، فىيىتىجى

ميًؿ فىتىعشىؽي ًبًو، فىيىًصيرال سـً باال عىيفي ذىلؾى الميمًكًف مىٍظيىرنا لىوي" جى
ِ. 

 :القمب األعمى -ٛ

 :أىٍبمىوي  ًعٍشؽه  -أ

أٍف  ؽً شٍ العً  مىساكئً  فٍ مً ك ، ف  أٍكبرىىىا ًعٍشؽي العيميافً ك، كلى الًعٍشًؽ كبًيرىةه  اًئبى ف  مىصى ال شىؾ  في أ     
 ؽً اشً العى اؿي كيكفي حى كىٍيؼى سىتف، العىاًشؽي  ايى يتعٌمؽ بً لً  دةن احً كى  اؿً مى الجى  اتً فى صً  فٍ مً  ؿي مً حٍ ال يى  كؽي شي عٍ مى يىككفى ال
إال   مبً القى  ري صى بى  ككفي يى  ؿٍ كىى  (،ىمى أعٍ  ب  الحي )عمٍيًو مقكلة  ؽي دي صٍ سىتى إٍذ  ؟صيرةً البى كى  رً صى ى البى مى أعٍ  ًإٍف كىافى 

ٍدنا تىٍكرىارى الكىمً كلك تأم   ؟وً تً يرى صً ف بى مً  مىى يىا ييثيري تأكيدنا ماًت كأٍشباىً منا البيتيًف بإٍمعافو لىكىجى الًعشؽى أف  عى
  :عناهفي مى  رزم  بزأى الخي  فيقكؿي  .العىمىىأٍكبري 

 البسيط                                                                             
 رِ ــالُكبَ  رِ ــَبــــأكْ  نْ مِ  ىالَعمَ  قَ شْ عِ  كن  لَ        ُرهُ ـــــائبَ كَ  ىصَ حْ ـتُ  نْ أَ  رُ بَ أكْ  قُ شْ والعِ 

 ٖوالبَصرِ  بِ مْ القَ  ىـمَ عْ أَ  نِ اَسيْ يَ القِ  ىمَ عَ        اذَ وَ  ب  حِ يُ  ىمَ عْ أَ  اذَ وَ  ىمَ عْ أَ  ب  الحُ  

                                                           
 . ُّٖ-َّٖ، الديوانشرح  ُ
2
 .ِِْ، الحبكحالة، عمر، 
 . ُٖٔ/ِ، ديوانو ّ
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 :شاذٌّ ًعٍشؽه  -ب

ٍمرى ال ؼي صً يى  ٌماـو ك تى بي أ ىذاكى       م ارىةو ميتى  وي مبي نفؾ  قى بل يى فى ، الس اقي ذكري يى ك  ،خى  ، كقٍد شىب وعىم قنا ًبسىاؽو في خى
دكدى الس اًقي الكىرًدي ةى  مرًة  خي ارى ى مى عٍ أى قىٍمبيوي فى ، ٍرًدي ةً الكى ًبمكًف زيجاجًة الخى بيبنا اين لً اكى  ميٍنذي تعىم ؽى ًبًو كصى   حى

ب مىا دىؿ   ياعً  طً ب  خى الت   مىعى ىذا  اهي مى عى كىري ـ  ذى عينيوً  كري ني  ىبى ذى  ا قدٍ سانن إنٍ  وي مبى قى  ك رى صى إٍذ ، كالض   كرى ، ث
 الد رً  فمً  ؿي مى جٍ أى  يى ي ىً تال ناًنوً سٍ أبً  إذا قيكًرفى ا يصن خً رى  ري ىى كٍ الجى  كافى لى  ؾى حً ضى  كٍ مى ، فى اقيالس   ثىٍغرً  فى حاسً مى 

 يقكؿ: .رً ىى كٍ كالجى 

 السريع                                                                         

 رُ ـــــــــُتعصَ  د هِ ـــــخَ  ِمن ياــــــَكَأن          اِدنٌ ــــش ٔياـــــــــــــَيحَتث   َورِدي ةٌ   

 ُيبِصرُ  ما رانِ جْ اليُ  ِمنَ  مىَأعْ         وُ ـــــــــَتَعم قتُ  ذــــــــمُ  َقمبي ازالَ مَ   

 ٖرُ ـــــــىَ الَجوْ  َكَسدَ  ِإلّ  كانَ  ذْ ــــــمُ         اـضاِحكً  َتِسمَيبْ  َلم ُٕمَيفَيفٌ    

 :ي  الحَ  القمبُ  -ٜ

 :القمبي يىحيىا بالقيبىؿً  -أ

ميًب، قيبىؿى  ؼي صً يى  ْخاًلدم  ال نىًجدي كى       إٍذ  ،لارى الن صى  يدً عً لً  يوً كا فً عي مى تى اجٍ  يرو دى رآىىا في قٍد ك  نىصراني ةو لمص 
ميبً عى قىب مىٍتيىا الن صراني ةي ي التً  القيبؿي  لىٍك تىككفي  تىمىن ىي  كؼى سى  وي بى مٍ قى أًلىف  ، ؾى ذلً ى بً لى كٍ أى  كى يي ، فى يوً فً  ًفي مى الص 
ٌنمى ل قيبىًميىا ًتٍمؾى دى حٍ إً  وي تٍ قٌبمى  ا إفٍ حيى يى   دً لً كٍ المى  اةى يى ، ال حى ؽً شٍ العً ب  كى الحي  اةى يى حى  ًلقمًبًو؛ اةً يى الحى بً  ري اعً الش   ادى ا أرى ، كا 

ٍكًت فى  ةً  ىلى إً  رحً الفى  كعً جي ري كى  ،ابً الش بى  جد دً تى لً  إشىارىةه  ؾى تمً ، كى كرً الن شي فىالمى ر ؽي شىٍكقنا إلى  ألن وي  ،وً بً مٍ قى  ميٍيجى يىتىحى
ك رى كقٍد  ًتميؾى القيبىًؿ. ٍقمى يحً طً ى سى مى ى عى مى الذم ييقٍ  بالحىب   درهً كىك منتزىعه مف صى  بىوي قم صى  قاؿ: .المى

                                                           
ٌضو عميو، الجكىرم ُ ثىث(، مادة )الصحاح، حٌثو عمى الشيء كاستحٌثو: أم حى  . حى
 .، مادة )ىىفيىؼ( ن العربلسا، بدنو فصار كأٌنو غصف يميد مبلحة، ابف منظكر : إذا ميًشؽىفيؼ الرجؿ ِ
 . ِٔٔ/ِ، ديوانو ّ
4
ككاف  ،، كاف حاًفظناأبك عثماف الخالدم أحد الخالدييف، أخك أبك بكر الخاًلدمىك سعيد بف ىاشـ بف كعمة بف عٌراـ بف يزيد بف عبد اهلل، 

أخبار ) كثيرةه اشتركا فييا، منيا كتاب تفاأخيو أبي بكر مصن   حينا أك ميتنا، كلو معكافى ىك كأخكه يغصباف الٌشعر مف أم  شخصو 
أخكه أبك بكر ك  كى. كينتيي نسبو إلى عبد القيس، كاف ُْٔ/ُٓ، الوافي بالوفيات، ينظر: الصفدم، (ظائره كالنٌ األشبا) ككتاب (المكصؿ

  شعره كشعر أخيو قبؿ مكتوً  ثمافي أبك عي  قد جمع، ككاف السرم  الٌرفاء يٌدعي بأن يما يأخذاف شعره، ك أديبي البصرة كشاعرييا في كقتيما
 . َِٗ-َِٖ/ُُ، معجم األدباء ياقكت، الحمكم،: ىػ. ينظرُّٕسنة  أبك عثماف الخالدم كمات



141 
 

 الكامل                                                                         
ميبَ  مَ ـَلثَ                    ىـَأْولَ  ِبيا يـَفم الَحبيب ُقَبلُ        دٍ ـــــَحسَ  ِمنْ  َفُقْمتُ  الص 

 ٕ(ٔىــــ)الَمْقم ىـَعم َفَحب ُتوُ  َقْمبي       ِبيا َيْحيا َكيْ  ِبِإْحداُىن   لي ُجدْ     

قاًتؿه ميٍحًييىةه  -ب  :كى
اريىةى  اسو أبك نيك  ؼي صً يى  تيحيي القىٍمبى  ،فىًييى عمى ًضد  ميسىم اىىا ،(قاًتؿكاٍسمييىا ) ،ّ(بف الميس يىبً  زيىيرو )جى

ماؿى ك  وي،كتيًعيدي لىوي شىبىابى  تىيىا كجى ك رى نيعكمى ٍكىىرً كقىٍد صى وي بالجى ٍكىىًر  ، بٍؿ ىكى أٍصفى ًمفٍجًييىا كبىيىاضى الجى
ـي، مىاًليا، كأىٍنعى ب مىا سيميىت )قىاًتؿ( ًبيذا االسـً ألن يا قتمًت الميحب يفى ًبجى   : يقكؿي كفييا  كلىري

  تقاربالم                                              
 َٗىرِ الَجوْ  ِمنَ  ىفَ َوَأصْ  َأَرق         اِميَ سْ ا ِضد   بِ الَقمْ  ِيَيةَ َأُمحْ 

 :حيحالص  ميم القمب الس   -ٓٔ

ٍيؿً  -أ  :قىمبي الخى
كمي   ابفي  ؼي صً يى       ٍدًمي يي  عميوً  ًحٍمؿي ذىًلؾى ال مىٍيسى فى ، كممتى ال يى  وي نيعي مى  رً يٍ كم  الظ  قى  كى يي ، فى رثي وً مى  ؿى يٍ خى  الر 

اعي ًإلى سىي ًدًه كيى  ،يـه مً سى فى  وي بي مٍ قى  ا، أم  أٍسفىؿى ظىٍيًرهً  نىمىا سيري ألن وي يىٍنصى ، دكي ٍربو ًض يٍجًرم كيىعدك ًببعٍ ما ب  ري ك  ضى
ٍرًب   :يقكؿ .أحيانناالض 

 الكامل                                                         
 ٘انَ َسناسِ  وُ نْ مِ  ُتْدمِ  لم َمنْ  يلَ مِ حْ تَ        وُ ـتَ م مْ حَ  دْ ــــــــــــقَ  احَ رَ  رٍ يْ ظَ  نيعِ ومَ              

 ٚاــــُمضاِغن وَ دْ ــــــالعَ  عَ ــنخَ  ماب  رُ لوَ      ٙنٍ اغِ ــُمضَ  يرَ غَ  بِ مْ القَ  يمَ مِ سَ  ادَ غَ فَ              

                                                           
  مادة ،أساس البالغة، ملمكضع الذم تيعمؿ فيو، الزمخشر كىي ا: ، كجمبكا المقالي مف القبلءةب  كيقمكه عمى المىقمى كالمقبلةيقمي الح ُ
 . قىمىك()
 ( .وحً مى ي عثماف كمي بأج مف سائر غرر خرً أي ما )في باب  عثماف الخالدمي بكالشعر أل .ُِْ/ِ، يتيمة الدىر لمثعالبي، عالبيالث ِ
بي  ّ ، إلى أف ميفمع المأمكف في ثكرتو عمى األ، كاف أحد القادة في العصر العباسي (،ـُٖٔ-َىػ /َُِ-َ)ىك زىير بف الميسي ب الض 

طراؼ ت إلى األفٌمما قامت الفتنة عمى الحسف ببغداد كامتد   ،(الحسف بف سيؿ عمى خكخي بيف)خانقيف كخكزستاف ممو، استعظفر المأمكف
 . ِٓ/ّ، األعالم، الزركمي .اأيسر فييا زىير كقيتؿ ذبحن 

 . ِْٗ، ويواند  ْ
 . ، مادة )سنسف(جميرة المغة، السناسف: أطراؼ فىقار الظير، ابف دريد ٓ
6
اًغف: ال يي  .، مادة )ضغف(الّصحاحعطي ما عندىهي إاٌل بالجىرم، الجكىرم، فرس ضى
 . ِْٗ/ّ، ديوانو ٕ
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 :صحيحه ًبسىممىقمبه  -ب

اًحبي األىغاني دي كرً يي  مبً القى  ةً ح  صً ف عى  ديثً عًرض الحى ي مى كفً       مىى ذىًلؾى  ةن ص  قً  صى  ـي مٍ سى  افى كى " ،عى
ري اسً الخى 

 ـو مٍ سى  عمى  ايى بً  ثى عى بى  ،بلءً العى  بف رى مى عي  يفً  ةى ي  يمً المً  وي يدتى صً قى  اره ش  بى  اؿى قى  اممى فى  ،ارو ش  بى  ممافً غً  فمً  ُ
 إف  : ـمٍ سى  وي لى  اؿى قى فى . ـو ىى رٍ دً  ؼً ألٍ  مائةً بً  ارو ش  بى لً  رى فأمى  ا،ىى اإي   هي فأنشدى  اهي كافى فى  ،بلءً العى  بفً  رى مى عي  لىإً  رً اسً الخى 
 ـ  ثي  ـ،حكي تى  ـ  ثي  ع،سمى تى : اؿى قى  ؟ناؾى يي لى  ؾى فإن  : اؿى قى  ،ةن يدى صً قى  يؾى فً  وً ريقً طى  يفً  قاؿى  دٍ قى  -نفسو يعني-ؾى مى ادً خى 
 :ته يٍ ا بى يى نً مٍ ضً  فٍ مً  افى كى كى  هي دى شى فأنٍ  ،اتً ىى : اؿى قى 

 سريعال     

 الءْ العَ  بن رَ مَ عُ  فييا تُ اديْ نَ          ىار  ضُ  نيس  مَ  قد ةٍ بَ رْ كُ  كمْ 

  .ِإليو" تٍ مى صى كى  ةو ي  نً سى  ةو ي  طً عى  ؿى أك   تٍ انى كى فى  ،ـو ىى رٍ دً  آالؼً  رةً عشٍ بً  وي لى  رى أمى فى : اؿى قى 

، إٍذ  فىيىا ىيكى       اًسري يىتغز ؿي ذىاًكرنا الن ساءى الًحسىافى ـي الخى ٍم مىاؿى  السى ًمٍنوي  ، كال اٍفًتكىاؾى دىكًاءى ًلٍنفسو تىرل الجى
ًحيحي بأىٍمرو ًمٍف الًحسىافً إال   ميًر س ، فىالقىٍمبي الص  اًحي الض  ا الص  مىاؿى  فٍ إيىصيري مىرٍيضن ـٍ يىرى ذىًلؾى الجى لى

ممىى مى كىىًذًه حاؿي قىٍمًب الش اًعرً  ا بىعٍ ، ألٌنوي أٍصبىحى بىعدى رىحيًؿ سى ا ًريضن ًحيحن ، فىقىٍد عافىن مي دىمىا كىافى صى
ميبلن أٍىمىكىًت الن ساءي ًصحٌ  ارى عى ٌتى صى  .الحيب  بة قىمًبًو حى

بيبً  ًلقىمًبًو بالم ص  الذم كاف يىسًرؽي  ًضمنيٌّ  تىشبيوه  (كطأسٍ )كًفي قكًلًو         الحيب  ًلييعىاًكنىوي عمى الحى
يىًريدي ًبأن وي يىٍسًرؽي الحيب  عينكةن  ممىى كى يىارنا نىيىارناًمٍف سى ٍمـه  .، جى  :الخاًسري  قىاؿى سى

 السريع                                                                        

 اءْ ـسالن   سانِ حِ  ِمن َألقي اِمم         اءْ َدوَ  يلِ  اَفمَ  اءُ الد   يَعز نِ  َقد

 ٖءْ َعيا ِبداءٍ  ىمـــَسم ِمن َأصَبحَ        وِ ـــبِ  طوَأس ُكنتُ  َصحيحٌ  َقمبٌ                 

                                                           
كىك  ،كقيؿ مف مكالي عبد اهلل بف جدعاف، طاء بف ياسر، كقيؿ عطاء بف ريساف، مف مكالي أبي بكراد بف عى بف عمرك بف حم   ـي مٍ ىك سى  ُ

خذ شعر بٌشارو كيصكغو بشكؿو أتقف، مات سمـ أي ف، ككابدلو دفاتر شعر ا كاشترل، كسيمي الخاسر ألنو باع مصحفن شاعره ميكثره مطبكع
 . ُٖٗ-ُٖٖ/ُٓ ،الوافي بالوفيات، الٌصفدم: رنظي .ىػَُٖا مف سنة قريبن 

 . ُُٗ/ُٗ، األغاني، األصفياني ظر:ين ِ
 . ُُٗ/ُٗ، نفسو ّ
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 :القمب المريض -ٔٔ

بيًب:مى  -أ  رىضه ًبيىٍجًر الحى

بزأرزم  ك كي شٍ يى       ى فى شٍ يي سى الذم  وي يبي بً ك طى ىي  وي بيبي حى ، فى مكبً القي  بيبً طى بً الذم كىن اهي و بيبً إلى حى  وي التى حى  الخي
ك رى  دٍ ، كقى يودى يى  ىعم بيبىوي ) وي بيبى عا طى دى كى ، اضن ريٍ ا مى صن خٍ شى  وي قمبى  ري عً االش   صى الىًتوً لى إً  (حى  فٍ كً لى كى ، تىٍشًخيًص حى
سييعًطيًو الط بيبي  ؟ ككىٍيؼى يالذم ييقاسً  وً رضً مى بً  وً بيبً طى لً  بكحي ال يى ك ىي كى  وً رضً مى  فٍ مً  ميؿي ى العى سييشفى  يؼى كى 

ا إفٍ  ـٍ ييشىخ ٍص حالىتىوي ًتٍمؾى  ًعبلجن ٍدًرهً  إذا ييشفىى العىميؿي ًمف اليىٍجرً ككىيؼى سى  ؟لى ـٍ يىبيٍح ًلحًبيًبًو بمكاًعًج صى  ؟لى
 :قاؿ

 الخفيف                                                      
 يانِ عَ المَ  ضِ عْ بَ لِ  نْ طَ افْ وَ  فط  مَ تَ فَ        يلٌ مِ عَ  يمبِ قَ  موبِ القُ  يبَ بِ طَ  ايَ 

 ٔانِ مَ تْ ــــــــبالكِ  بيبَ الط   مقىيَ  وىو       اءً فَ شِ  لُ ـــــميالعَ  يرتجِ يَ  ىتَ مَ وَ  

 :حسكده  -ب

ىىذىا  مبى إف  قى  ؿٍ ، بى دً ك سالحى بً  الًئمىوي  تى عى نى  دٍ ، كقى ـً مٍ العً  بً مى في طى  وي مكمي يى  احى رى  فٍ مى  بف طىبىاطىباا بي عاتً يي      
سكدً  ٍسرىةو تىٍحتىوي  دً سى الحى ًمف  ضه ريٍ مى  الحى ٍخًفينا أنيفى حى سٍ مً  ري الش اعً  يوً قى بلا يى مى ، لً كتئبه مي  فه زيٍ ك حى يي ، فى مي  فً ف حي
 :قىاؿى  .ـً مٍ العً  طىمىبً  في بً مى المينقى 

 الطويل                                                                               
 وُ َحزينَ  ديِعنْ  الِ البَ  َكئيبَ  يحِ َوُيضْ        وُ ــنَ يْ َأنِ  يـفِ خْ يُ  الَقمبِ  ريُض ــمَ  ودٌ َحسُ   

 ٕوُ ـــُفنونَ  الِ ـــــــر جال دـــــــِعن ِمن جم عُ أُ        اِغًبارَ  مِ مْ العِ  يـفِ  تُ ُرحْ  نْ أ ىَعمَ  َيمومُ     

 :نقادُ المُ  طيعُ المُ  القمبُ  -ٕٔ

 ضٍعؼي الحبيًب: -أ

بيبىتىوي التي أىٍرىىقىٍتوي، كيىقيكؿي لىيىاييخاًطبي ال      ًممًت يىقيننا مىا: بيحترم  حى ب   ٍت نىاري فعىمى  لقٍد عى ًؾ في قىمبي حي
تىى  قىٍتوي شكقن حى قىٍد  قكامى  أًلف  ، فىًرفقنا ًرٍفقنا، ربكطه بحبًؿ ىكاؾً كىأن وي مى ك بي إليًؾ مٍ ا، ككيؼ انقادى قى أحرى

                                                           
 . ُْٖ/ْ، وديوان ُ
 . ابن طباطبا ديوانفي  البيتيف جد. لـ أْٖ/ِ، العقد الفريد ،ابف عبد ربو ِ
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ارىتٍ  ًني، خى ب ًؾ،بً  المىرضي  فىميىكيفً  ال بأسى ًبوً لًكٍف  نىٍفسي، تاحى جٍ كا اليىكىل كأمرىضى  ًعندم  المىحمكدي  فىييكى  حي
كنىوي الذم ال عيك ادى يىعيكديكنىًني ًفيوً  كل)كفي تتابيًع كًممىتىي .، إٍذ ال يىٍدري  تجانسه صكًتيٌّ يىصيب   (اليىكل جى

ميمىةن  ـي  ، كًتمؾى ًفي األذيًف ميكسيقىن جى مىى الن ٍفًس.تي يى اليىكل كًجنا لىًطيفةه ييرادي ًمٍنيىا ظيٍم  :قكؿى ًليى  وي عى
 الكامل                                                                           

 الُمْنَقادِ  يَ ـَقمبِ  اَعةَ ــــط َورََأْيتِ        ِٔمن تي في الَيوى ىَجوَ  َعَرْفتِ  َوَلَقدْ               

 ٖو ادِ ــــَوالعُ  َعْنوُ  ٕالَعواِئدِ  َسيوُ         يـــــــــَيُسر ن وسِ ـــــــِلمن ف َشْكوٌ  َوالُحب                

بيبىةً تىعىم ؽه  -ب  :ًفييىا الحيىاةي فى  ،بالحى

كمي   بفي ، فاؿى قٍ العى  ؼي ييخالً  القىٍمبى  إف         جي خري تى ا مى كى  وً رتً يطى ف سى عى  جى رى خى  قدٍ  أن وي كى كى  وي بى قمٍ  ؾي ممً ال يى  الر 
ٍبًؿ ميٍجًرٍييى  فٍ عى  يؿي الخى   تتىمىث ؿي  الش اعرً  ياةي حى ، كى وي لى  فكره غٍ مى فى  بى نى ذٍ ك أى لى كى  .وي بيبى س  حى مى يى  دى قٍ ال حً إٍذ ، حي مى جٍ تى فى  احى
ًبيًبوً فً  ـى  ،ي حى  ؼي صرً نٍ يى  يسى لى ًلذىًلؾى ، قىدىرىهي  المىكتي  يككفي  ، إٍذ ًبدكًنياحينىما عىد ىا حياتىوي  المىجازى  فىاستىخدى
 :فقاؿى  ،البيعد كالييجرافي يىا نٍ ا مً دى ك بى حت ى لى  ٍنيىاعى 

 البسيط                                                                             
ن- كَ ليْ إِ  يبِ مْ قَ  ن- ميكَ عَ  ليستْ        ُمْنَقادُ  -أعرْضتُ  وا   أحقادُ  -أذنبتَ  وا 

نْ       ؟َرفيـــــنصَ مُ  نكَ عَ  أن ىفَ  ياةُ الحَ  تَ أنْ   بع اءٌ ــــــإقص كَ نْ مِ  داـــــبَ  وا   ٗادُ ـــــــــوا 

 :المخالف القمب العاصي -ٖٔ

اًحًبوً قم -أ بيًب عمى صى  :به ميعيفه لمحى

ب وي  حى نى مى  دٍ قى  باهللً  يى الر اضً  رى عً االش   إف         ـي كي لً ذى  فٍ مً  صى الت خم   طيعي ستى يى  لك كد  يى  ن وي كً لى  ،وي ق  ستحً ي فٍ مى  إلى حي
ٍبرى  ىأبى يى  وي قمبى  لكف   ،وي نٍ عى نىٍفسوي  رى ب  صيفى  ،الكد   ري  هي كدي قي يى  اصن خٍ شى  وً بً مٍ قى  فٍ مً  بلن اعً جى  ،ذىًلؾى الص  لىوي كييقىر 

اًحًبوً لً  القىٍمبي  اعي صى نٍ يى  فبل ،مىًصٍيرىهي  اًحبىوي  ،كى ىي  ييريد امى لً  ؿٍ بى  ،صى  ؿٍ بى  ،بيبً الحى  كلىى  ؾً رٍ تى  يفً  فىيىٍعًصي صى
اًحًبًو كييعينيوي عمىيوً ييساًعدي ف ،اًليييغى  القمبى  إف   : .الحبيبى عمىى صى  يقكؿي

                                                           
 . )منف( ، مادةأساس البالغة، ة، الزمخشرم: القك المٌنة ُ
 . ، مادة )عىادى(تاج العروسالكاحدة عىائدة، الزبيدم، ، العكائد: الم كاتي يعيدف المريض ِ
 . ُّٕ/ِ، ديوانو ّ
 . ْْٕ/ُ، وديوان ْ
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 المجتث                                           

 اــــــــــِمْنكَ  د  وُ ــــِبال ازِ ــــــَفج         يــِمن   ُود  ـــــــــال َمَنْحُتكَ                       

ْبرِ  في َطِمْعتُ          ايعً ـــُمطِ  َقْمِبي كانَ  َلوْ   َعْنكا الص 

 ٔاـــــــــــُيِعْنك مْ ــــــلَ  ِإنْ  َيُكف           عاصٍ  كَ ــــــــــــــِفي لِكن وُ  

 :ًعصيافه ميتعم د -ب

بيبً كىصٍ  بل، فى ؿي الس بي  وً بً  تقط عتٍ كى  ترم  بيحٍ ال رً مٍ عي  نيفي سً  تٍ ضى انقى  دً لقى        ارً مرى تً االسٍ بً  ؤم ميوي يي  ةً ؿه ًمف الحى
مىًة الحيب   بيبىةى  ٍنًسيوً ا يي سن أٍ يى  سً ائً اليى ، كال ىك بً كميكاصى  كأ: الت ٍرًؾ ميعىم ؽه بىيفى ًكمتىا الحالىتيفً  كى يي ، فى الحى

مىةً  عىؿى الًعصيىافى  ،الميكىاصى ًبيبى  مبً قى  يافً صٍ عً ًمف  ري الش اعً  بي ج  عى تى كال يى  ،قىٍمًبوً بً ا ميٍختىص  كقىٍد جى ، ألف  لىوي  ًتوً حى
 :فىيقكؿي  ،صيافً عً الف مً  وي اتى ذى  الش عكرى  وي لى ييبادً لً ، قىببلن  قىٍد بىدىأىهي ًبذًلؾى  قىٍمبىوي 

 البسيط                                                                    

 َفُيْسِمينــي َيأٌس  َول َديــــــكِ لَ  فيمـــــا         يــَفُيْطِمُعنـــــــ َوصلٌ  ل الَدىرُ  َتَصر مَ  

 َٕيعِصيِني ِفيكِ  َقمبي كانَ  ِإذا َعمًدا        لي َقمِبكِ  ِعصيانِ  ِمن َأْعَجبُ  َوَلستُ   

  :ترفُ عْ المُ  ر  قِ المُ  القمبُ  -ٗٔ

م ى القىٍمبً  -أ  :حي

ـى       ي اتً  اٍستىٍخدى  الحيب  عفٍ بً  كييحد ثي  تكم ـي ا يى صن خٍ شى  بً القىم فٍ مً  ؿى عى جى فى ، كالت شًخيصى  المىجازى  ابف الز 
 ييحد ثي  القمبي  إذً ، افً ثى ادى تحى يى  نافً ما اثٍ كأٌنيي ، فى كحً الم حى  وً مبً كقى  الٌشاعرً  بيفى  ةي اكرى حى المي  دكري تى كى  .ايى يى كً ىى  دٍ قى  ةو أميرى 

ب رى  إليوً  بي طمي كيى  وي ييجيبي  كالش اعري  ،إ تطاعى اسٍ  إفٍ  ؽً شٍ مى العً عى  الت صى ي التً  ؽً شٍ العً  ةً رارى حى  ماؿي تً احٍ ف لىٍيًو سىبيبلن
. ك  وي شيغافى كى وي ابى جى ككم حً تى سى  ًذعىةه ال تيٍحتىمىؿي ًمف  ًفيىٍجعىؿي  ،(ؽو شٍ عً  أسى كى )قىٍكًلًو في  ةه حى اضً كى  ةي ارى عى تً االسٍ الى
ا ييثيري حي شىرىابنا  ًعٍشؽً ال   :ًليقكؿى  في القىمًب. ىم  الًذعن

 
                                                           

 . ُٖٕ، أخبار الراضي باهلل والمتقي هللكتاب األوراق، قسم ، الصكلي ُ
 . ِِْٖ-ِِْٕ/ْ، وديوان ِ
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 الوافر                                                          

 يـجِتنابا َتيوى َرةً ــــَأمي َعِشقتَ       دْ ـــــــــــــىاقَ  َأَقر   م  ـثُ  ،الَقمبُ  َفقالَ 

 ٕالِحجاِب  ىـــمعَ  َتجولُ  ُٔحَمي اىا      قٍ ِعشْ  َكأَس  َسَقيَنكَ  دـقَ  َتَصب ر                

 :ذيؿٌّ مٍحميكده  -ب

ن ما ا، ك ارن رى قى  ظ اىرم  لم عي دى بل يى ، فى ذلؾ الش رؼً ، كييقر  بً ؼه رى شى  بيبً محى لً  أف  الت ذل ؿى بً  بي مٍ القى  ؼي رً تى عٍ يى       ا 
ًبذىًلؾى ، وي لى  اري رى القى  وي اأين رى  وً مبً قى لً  ري عً االش   ؿي عى جٍ يى كى ـي األيميكرى ا يي انن سى نٍ إً  ، فىشىخ صى ك   وي لى  كؿي قي يى فى ، رىاءى كييبدم اآل حى

: ا عى أعتىًبرهي  فٍ ، كلى وي لى  ال ميعق بى ًإٍذ ، ؾى مً كٍ حي اضو بً ا رى نى أى فى  ،اءي شى ا تى مى كى  ؿٍ اعمى  الش اًعري كجن ري  ، كالى ًإرىادىًتي فٍ خي
ٍرمنا مىاالن عمى القاًفيىةً  ًجناسه ناًقصه  (سىرىؼشىرىؼ ك )كفىي كىًممىتىي  .جي  :الظ اىرم يقكؿ .ييضًفي جى

 البسيط                                                                             

 فُ رَ شَ  وىـــاليَ  مِ كْ حُ  يفِ  لَ ل  ذَ الت   ن  أَ        فٌ رِ ــعتَ مُ  ويُ فَ  يمبِ قَ  قُ وْ الش   لَ ل  ذَ  دْ قَ 

 ٗ(ٖفُ رَ سَ ) وُ ــــــــــتَ مْ قُ  شيءٍ لِ  ولُ أقُ  َول       ايً دِ ـــتَ عْ مُ  وكَ ــــــعُ دْ أَ  ل كَ رأيِ بِ  لْ ــــمَ اعْ فَ   

 :الصادق القمب األمين -٘ٔ

 :ثىبىاته إٍخبلصه كى  -أ

ٍكىىري ثى       ًفًو مع  ريًؼ الر ضي  ًه ًصفىةي الش  ذً ، كىى باًت المكد ًة بىيفى األٍحبابً إف  اإلٍخبلصى جى ر  في تىصى
ًبيبً  بيبيوي الحى ا تيٍحفىظي ده مىكيفو ال ييطىاًكليوي أحى افو مىٍحفكظه في مىكى  ، فىحى ًد ، كىمى  األٍمًكنىةً الن فىاًئسي في أٍكصى

ًبيًبوً   ، أًلن ي ًفي كيؿ  يكـو أىكيكفي تىمامنا ٍنتى ميٍخًطئه أفى  ،أك تناسيتيؾى  اٍعتىقىٍدتى أن ي قىٍد نىسيتيؾى إذا  :كيىقكؿي ًلحى
ًؼ القىًطٍيعةى أل فه لؾى ال يىخكنيؾى ، كأميكفه جاًنبيوي ال يىٍغديري مىأم يبٌف قىمٍ أعشىؽي مف الذم قىٍبمىوي، ًلذىًلؾى ال تىخى

ٍأميكفه أًمٍيف)مىكىافه مىًكيف: تىرل جمىاؿى قٍكًلًو حيفى يىقكؿي ا أمى  .في أم  شيءو  كؼو  ،(، كمى فقىدى أتى ًبحيري
ـى كنىغىمنا ميكًسيقي  ، ميشىك مةن تراناًبعىةو، مف باًب اإلتباعً ميتىشىاًبياتو ًلكًمماتو ميتتى   :فيقكؿي  ،ميبلن ا جى ي

                                                           
مىك(العين، خمر مف شاربيا، الفراىيدم: بمكغ الاحمي   ُ  . ، مادة )حى
 . ُٔٔ، وديوان ِ
(المحيط في المغة، الس رىؼ: الخطأ، ابف عباد ّ  . ، مدة )سىرىؼى
 . َُٕ/ُ، الزىرة ْ
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 الوافر                                                        

 َمكينُ  ،ِبوِ  تَ ــَعِمم َلوْ  ،َمكانٌ          يؤادِ ـــفُ  ِمن َمَحم كَ  آوى َلَقدْ                  

 َأكونُ  ما َأعَشقُ  الَيومَ  َفذاكَ          الٍ ـس كَ ــــَعن َأّني د رتَ ــــقَ  ِإذا

 ٔنُ ـيـــَأم َمأمونٌ  ومَ ـــاليَ  كَ ـــــَعمي        َقمبي ِإن   الَقطيَعةَ  َتخَش  َفال                 

ٍدؽً  -ب  :ديميكعي الص 

ب   افً ى الم سى مى ي عى ممً يي  بي مٍ القى         كعً مي دي بً  ىىاري بٍ حً  جى زً ، مي ًعٍشؽو ًلمىٍعشيكؽو  الةى سى رً  تىكتيبي دي ، كاليى افىيىٍنًطؽي حي
ابىًت العاشً ًؼ حالى كًتمؾى ميبىالىغىةه في كىصٍ  اًشًؽ،العى  ٍزًف التي أصى كاًرحي  وي لى  تٍ دى يً شى فى  ،ؽى ًة الحي  دؽً صً بً الجى

ظ ؼى ، بً مٍ القى مىشاًعًر  قىٍد كى يٍ كى كاس   ِـً عمي  بف الجى ث ؿه  فالم سافي  ،خٍيرى تىٍكًظيؼو الحى ميؿً  ميتىمى  ًبكبلًمًو الجى
ط  كاليىدي بً  ٍسًف خى ًتٍمؾى عىبلمىاتي العىاًشؽً ، كالعىٍيفي باٍنًيماًر ديمكًعيىاكىبلـً لميىا حي يٍ  قاؿى  .، كى  :ـً ابف الجى

 الكامل                                                        

 عاِشقِ  نِـــ م ِرساَلةً  َتُخط   َوَيدٌ        ناِطقٍ  ِلسانٍ  َعمى ل  ـــــُيمِ  َقمبٌ 

 ٖاِدقِ ــص ِبَقمبٍ  جاِرَحةٍ  ُكل   ِمن       وُ ــلَ  َشِيَدتْ  ِبَعبَرةٍ  الِمدادَ  َمَزجَ  

 :القمب الخائن -ٙٔ

 :ًخيانىةه مىٍحميٍكدىةه  -أ

 ككىأف  ،ى كلىًكن يىا ًخيىانىةه مىحمكدىةه  ،ٍييامى عى  وي كمي مي يى كى  ًبالخيىانىةً  وي بى مٍ قى  ييحد ثي كنىرىاهي ، ايرن كىزً  يىٍمدىحي ابفي الميٍعتىز       
ٍعقي  ٍبؿه مى ًيدى ًبًو ًلنىٍفًسوً تىٍكبىتىوي حى مىاؿى الكىٍجًو ٍينىوي التي تىرى ثيـ  يىمكـي عى ، اٍستىعارى لمت ٍكبىًة عيقدةن  ، ًإذً كده قىٍد عى ل جى

قيوي،   يرى زً الكى  كيىًصؼي ، ةه انى يى خً افه كى يى صٍ عً  بً مٍ مقى لً  افى ا كى مى ا لى ىى كالى مى ، فى ًمٍف ًعقىاًلوً  بً مٍ القى  بلتً فً انٍ  اسي سى أى ًىيى كى فىتىٍمحى
اًئبى حي كى الذم يى المىٍكريمىاًت، فيي أحسىًف بً   قاؿ: .اتً بى الكيري ك ؿ  الميٍعًضبلًت كييفر جي المىصى

                                                           
 . ّْْ/ِ، وديوان ُ
2
ٍيـ بف بدر بف الجي، ىك أبك الحسف ىػ ُٖٖلد سنة يي نسبو إلى سامة بف لؤم بف غالب، كي ، ينتف مسعكد القرشي الس اميـ بعمي بف الجى

،  األغاني ،: األصفيانيرينظ، ك ٔ-ٓ ،مقدمة المحقق ،ديوان عمي بن الجيم: نظري .ىػِْٗسنة  تكفيك ، ا، كنشأ بخراسافتقريبن 
 . ِِّ-ُّٗ، طبقات الشعراء ابف المعتز، :ترجمتو نظريك  . ُّٔ-ُِٔ/َُ

 .بف الجيـ األبيات لجارية عمي  ،ُُِ/ٖ، البف عبدربو العقد الفريد. كفي ُٕٓ-ُٔٓ، ويواند ّ
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 الكامل                                                                           

 اـيــتَ َوَنَقضْ  َتوَبتي ُعقَدةَ  متَ َوَحمَ        َوَفَعمَتيا ُخنَتني َويَحكَ  َقمبِ  يا 

 ياَسَترتَ  الَجميلِ  الَوجوِ  َعنِ  َىاّل        ياــشاَىدتُ  يـَبِمي ت ِمنكِ  َعينِ  يا 

 ٔياــَفر جتَ  دْ ـــــــــــقَ  َواأَلحزانِ  بِ ِلمَكرْ        َقةٍ َحمْ  ِمن َكم الُوَزراءِ  ثاِلثَ  يا  

 :طىٍبعي القيميكبً  -ب

عىمىٍت ًمفٍ  مىالم كـ كم و عى  كاسو بك ني أى ييمقي  ،ميذىك رً الب زىؿو غكفي      ينىيًو التي جى  سى يٍ لى إٍذ ، خاًئننا وً مبً قى  عى
 ًبذىىىاًبوكى  ،بيبً الحى  ابي ىى ذى  ًكًفي الًخيانىةً  ،ف الت قىم بألن يا مً  كبي مي القي  ايى مي سٍ ا، فى يبو رً غى بً  كبً مي القي ى مى عى ذىًلؾى 

ماًؿ ك  ًتوً  الر يحافً  كًطيبً ًة العىٍيًش كًرق   ًة الٌنظىرً ميٍتعى ذىىىابي الجى ـى  ،كىحىبلكى  مىعنىىن  الغىٍدرى الش اًعري كاٍستىخدى
مى ميرىاًدفنا ًلمًخيانىًة   ًخيانىةً تييمة ال يى ينفً لً  ًبقىسىـو  ؾى لً ذى  الش اعري  كيؤك دي  ،قمًب الميتىغز ًؿ ًبوً في  كيجكًدىىاى لييؤىك د عى

 :يقكؿ .وً بً مٍ ى قى مى ا عى يى مىعى خٍ يى ل، كى وً سً فٍ نى  فٍ عى 

 مجزوء البسيط                                      

 وبِ ـالُقم ِمنَ  ِإلّ  َأنتَ  اــم        الَحبيبِ  نَ ــخائِ  يا َقمبُ  يا

 يـيبَوطِ  حاَنتيَوَريْ  ،انَ بَ         يــشَعيْ  دُ رْ ـــَوبَ  يَعينِ  ُقر ةُ 

 ٕالُمجيبِ  اِمعِ ِبالس   َأحِمفُ         بِ ــــِبالَحبي َشك   ل تَ َدرْ ــــغَ                     

 :نُ طَ الوَ  نُ كَ سْ المَ  بُ مْ القَ  -ٚٔ

 :بيته ًببل أعمدةو  -أ

مىكٍت قمبىوي فأقامىٍت فيوً كييطاًلعينا المتنبي بغىزىؿو في أعرابي ةو        لىإً  غى رى فى  إذا افى كى  تنبيالمي  أفٌ  ؽ  الحى كى " ،مى
 ىمى عى  ؿ  دي يى  .ايى بً  اامن ي  ىى  ةً أى رٍ المى بً  اكنن تي فٍ مى  اهي نى دٍ جى كى  ا،يى يٍ مى عى  تغم بى يى  أفٍ  يعي طً ستى يى  يثي حى بً  ؼي كاقً المى  تً انى كى  أكٍ  ،وً فسً نى 
 يبً بً لت شٍ كا الن سيبً  فمً  ةه رى اثً كى  ةه ثرى كى  ايى يٍ فً فى  ،ي  الن سبً  رارً قٍ تً االسٍ  ةى اعى سى  اىى دي شً نٍ يي  يالتً  هً دً ائً صى قى  حي تى فتى مي  لؾى ذى 
 ـٍ ىً رً يٍ غى  أكٍ  ،كرو افي كى  أك ةً الد كلى  يؼً سى  كأى  رً ائً شى العى  يأبً  بلطً بى  يفً  ككفى تى  أفٍ  ايى لى  تارى اخٍ  التي وي ياتى حى  أف   يرى غى 

                                                           
 . َُْ، ديوانو ُ
 . ُّٗ ،وديوان ِ
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فٍ كً  – ب وي حي  ـى تي كٍ يى  أفٍ  ميوً عى  ـي حت  تي  كـً القى  ةً ميى عً كى  راءً األيمى  فمً   إلى ؿى صً يى لً  لًجد ؛ا ياةى حى  ـى زى مٍ يى  أفٍ كى  -هي دى سى جى  لرى بى  ا 
"اكمن دي عٍ مى  كفي كي يى  ادى كى يى  فٌ يي ب  أحى  فٍ مى  اءً مى أسٍ بً  وي حي ريٍ صٍ تى كى  ،ةو جى كٍ زى  فٍ عى  ناد ثٍ حى يي  ـٍ لى  انى ىي  فٍ مً كً  ،ؼً دى اليى 

ُ.  

قىٍد مىمىكىت األٍعرابٌيةي بيتنا       ـٍ تىٍبًنوً  ًمف القمبً  كى ـٍ تٍتعىٍب في ًبناًئوً لى الط نيبى كاألٍكتادى   ، فالبيتي يىحتاجي ، كلى
يىاكبىيتي  ،القمًب ال يحتىاجي ـي ًمٍنوي القىد  بالغيٍصًف أًل  يوً بً شٍ تى بً  ؼً تى كٍ يى  ـٍ لى  يبً نى تى كالمي  ، ًلذًلؾى فىييكى المىجازي ن يىا أٍقكى
ـي الظ  فى  ،ـٍ ييٍنًصٍفيىالى  ؿً سى العى بً  يؽى الر   ب و، ككىذىًلؾى مٍف شى يىيىا ًبذًلؾى فىقىٍد ظىمىمىيىاب  شى ، فىمىف كأىٍعدىؿي   مـً الظ   ؿ  كي  م

في الكىصؼً ، كىىًذًه الميبالىغىةي بي يى طٍ كأى  ؿً سى العى  فمً  بي ذى عٍ أى  اًرٍيقىيى  إٍذ إف   ا،يى قى يٍ رً  يانً دى يي  ؿي سى العى  افى كى  اذى إً 
ِ .

 :الميتنبي يقكؿي 
 البسيط                                                                              

 ٖباــــُطنُ  َلوُ  ُددْ ــــَتم َلمْ  بِ ــالَقم ِمنَ  اَبيتً           َنتْ ــــــــَسكَ  راِبي ةٍ ـــــِبَأع الُفؤادُ  امَ ـــــىَ  
يقِ  َمظموَمةُ           اـُغُصنً  َتشبيِيوِ  في الَقد   َمظموَمةُ             ٘(َٗضَربا) َتْشِبيِيوِ  في الر 

 :ًد كبىقاءي القىٍمبً ًحيؿي الجسى رى  -ب

ي فً  البيحتيرم   فى أحسى  دٍ كقى  !يوي ك ؤ يي فى  وي ني كً ، ييسٍ وً بً بيً حى ا لً نن كى سٍ مى  وً مبً قى  فٍ مً  عؿي جٍ ا الذم يى ذى أم  حبيبو ىى      
 ًفيوً  ميقيـه  بً مٍ القى  ؿى اخً دى  بيبي الحى ، فى افً ىى ي األذٍ فً  ـي سً تى رٍ تى  ةن سكسى حٍ ةن مى كرى ا صي رينى يي لً ، ازً جى ا المى ىذ بلؽً إطٍ 
ًب حيفى يكيكف ىذا الش ع كالعىجىب  كيؿ   ،يف الٌناسً بى  سيري يى  وي صي خٍ كشى    باعىوي نىسيـو الذم  في غيبلًموً ري العىجى
ي فً  ميقيـه  ؾى ألن   دي عً بتى تى  فٍ لى  تى أنٍ فى  ،اءي شى ا تى ي مى بً رٍ قي بً  ـٍ ، كأقً اءي شى ى تى أن   ؿٍ حى كارٍ  اءي شى ما تى نى أيٍ  بٍ ىى اذٍ  لىوي: قكؿي يى فى 

ب ي فٍ يكي مٍ فى ، فيوً  ؾى لي زي كني  قىمبي  يري غى ا نى نى يبى  دي يٍ العى ، كى قىمبي في كي سٍ تى ي كى كً مٍ مً  ، ألن ؾى ؾى نٍ عد عى بٍ يى  فٍ مى فى  ،كافى ما يثى حى  حي
 : قاؿ .مىنككثو 

 الكامل                                                                            
 !يمِ ــــَوُمق نٍ ـــــظاعِ  ِمن َعَدنْ َتبْ  ل         ساِئرٌ  ُصكَ ـــَوَشخ بيَقمْ  في تَ َفَأَقمْ             
 ٙ!؟مِ ــــَذمي َغيرُ  ِمنكَ  َوَعيدي كٌ ِممْ          يلِ  تَ َوَأنْ  انَ كَ  َأينَ  !ديَوجْ  انَ كَ  ل 

                                                           
 . ُُّ، مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبيشمبي، سعد إسماعيؿ،  ُ
 . ُُُ/ُ، ىامش الّتعميق ،ديوان المتنبينظر: ي ِ
 . طىنب(، مادة )تاج العروس، ًو سيراًدؽي البيًت، الزبيدمب : حبؿه طكيؿ ييشىد  الطينيبي  ّ
(لسان العرب، الغميظ، ابف منظكر العسؿ األبيض: رىبالض   ْ رىبى  . ، مادة )ضى
 . ُُُ/ُ ،ديوانو ٓ
 . ُٓٗٗ/ّ ،وواندي ٔ
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 :ِسيرُ األ مبُ القَ  -ٛٔ

 :أًسيري الغىاًنيىاتً  -أ

ت ى حى  امييى ا عى يى قي مً غٍ يي كى  وً ينً عى ًإٍنسىاًف ي فً  وي تى يببً حى  ؿي عى جٍ يى  ، إذٍ ايمن ظً ا عى غن مى بٍ مى  وً كبً بي حٍ مى بً  لبيحترم  ا م ؽي عى تى  غي مي بٍ يى      
 يسى لى كى ، وً عيكنً بً  بيبً الحى  تعم ؽً لً  الن كـى  يعي طً ستى ال يى ك يي فى  ،لمىجازى كالميبالىغىةى في ذىًلؾى ميٍستىخًدمنا اذ ل، تأتى ال 

 عي طيً ستى ال يى  ،ياتً انً الغى  يري أسً  يكى فى  بي مٍ أم ا القى  بىؿ ىيك الش قاءي المىحمكدي، ،لكى دٍ ا جى ي ذى نً كاغى لم ؿي صٍ كى ىىذىا ال
 .بكدي ةً ف العي مً  الًفكاؾى  طيعي ستى بل يى ، فى ياتً انً الغى  وً سي داتً  ـي دً خٍ الذم يى  دً بٍ العى بً  وي بى مٍ ب و قى شى  قدٍ ، كى ف  ينٍ مً  الت خمصى 

 :يقكؿ

 الطويل                                                                

 ٔقِ ـــــالُمَرن   عاسِ الن   ِإجالءِ  دَ ـِعن وِ ــبِ         َتَعم ًقا يْ ـــــِـ َعين َجفنَ  وِ ـــَعَمي َأُضم     

 َٕتقِ ِبُمعْ  نيالَغوا ِرق   ِمن الَقمبُ  َول        ِمعٍ ِبُمطْ  الَغواني لُ َوصْ  امَ  َأِجد كَ               

 :األًسٍيري المىقتكؿي  -ب

بزأى  ري عً االش   شب وي يي         ٍنًدم  ب وي بى مٍ قى  زم  رٍ الخي يىا ةو رى سً اخى  ةو كى عرى ي مى فً  يرً سً األى الجي اضى  وً بً  اطى حى أى  قىدٍ كى ، قىٍد خى
؟ ،قىتىمكهي فى  ًمف الكىٍرًب ال ًقبىؿى لىوي ًبوً  شه يٍ جى  دى االٍسًتعىارة في ذًلؾى إ !ككٍيؼى يىككفي ًلمكىٍرًب جيشه  ال  إذا قىصى
عىؿى قٍد ك  ـى قائدى تً  جى  حى بى ذٍ يى لً ٍستىًعيرنا لممكًت سييكفنا يىٍستىم يا مي ، ، في اٍسًتعارىةو ثىاًنيىةو مؾى المىٍعرىكىةً الش اًعري الغىرا
مىى ري بً صٍ يى مىا عىادى م الذ عرً االش   بى مٍ قى  مىى  .وً مبً قى  في اـً رى الغى  يكشً جي  ـً احي زى تى  عى ًتمؾى اٍسًتعىاراته جميمىةه تىديؿ  عى

سيكًء نىفسعىذى  ٍنقىمىًبوً  ًتوً ي  اباًت الش اًعًر، كى مي  :قاؿى  .كى

 البسيط                                                                             

 َعَددُ  وُ لَ  ىصَ حْ يُ  ل ربِ الكَ  نمِ  ٌش يْ جَ        وِ بِ  اطَ حَ أَ  دْ ـــــــــــقَ  يرٌ أسِ  يمبِ قَ  أن  كَ 

 َٖمدُ ـــــــوالجَ  برُ ــــالص   ز  ـــعفَ  اةِ يَ الحَ  مىعَ        يارقُ بْ يُ  وتِ المَ  يوفَ سُ  رامُ الغَ  ل  سَ  

                                                           
الطيا، ابف دريدرن   ُ (مغةجميرة ال، ؽ النـك مف عيكنو ترنيقنا: خى  . ، مادة )رىقفى
 . َُٗٓ/ّ، ديوانو ِ
 . ُِٖ/ُ، ديوانو ّ
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 ةِ ي  اد  المَ  وِ حسوساتِ من مَ  القمبِ  قاتِ عم  تر مُ كْ ذِ  بابُ : ثالثًا 

 :هُ اؤُ مَ دِ وَ  بِ مْ القَ  روحُ جُ  -ٔ
 :قمبه جاًرحه  -أ

اًز       ٍكرىًة المىجى ًفي صي مىى الميبىالىغىةً كى ٍبًني  عى كرىةه  ،المى اًد كاًقعناعٍ إيحائي ةه لجى تىشًخيًصي ةه كًتمؾى صي مى  ًؿ الجى
ا الذم قىٍمبىوي باإًلٍنسىافً  ًفييىا كاسو ني أبك ييشىب وي  ـي كىف وي ييصى ا فىيىٍؤًل مىى يىدىٍيًو عىبلمىاتي ًفحي شىٍخصن ، كتىٍظيىري عى

افىحى ال ٍرًح أٍك ما شىابىوى ميصى ٍفحى ًمف القىٍمًب مىٍحسكسنا كأرىادى ًة، كالجي ، كقىٍد أعىمىؿى الت ٍكًريىةى ًحٍيفى جعىؿى الص 
فٍ  ةً الص  ا ييٍدًمي ، ككىذىًلؾى الًفٍكري حى الذم يىكيكفي ًبالميسامىحى ٍرحي الن فٍ ًحيفى جعىمىوي جاًرحن ًسي  الذم ، كىيكى الجي

كاًطرىىىا،قيميكبى يىٍختىًمجي ال  :ليقكؿ ، فىيىٍكًسري خى
 الطويل                                                          

 رُ كْ ــــالفِ  َيجَرُحوُ  ط  ــــقَ  ًماِجسْ  َأرَ  َوَلم       َفَجَرحُتوُ  اخاِطرً  ِفكريبِ  َوَمر                  

 ٕ(ٔرُ ــقْ عَ ) َأناِمِموِ  في َقمبي َغْمزِ  َفِمن       وُ ـــَكف   َفآَلمَ  َقمبي وُ ـــَوصاَفحَ     

ييعىم ؽي شىٍكًقي ًضٍيؼي        مىى ًتٍمكيـكى : الميبىالىغىاًت، عى ٍقًؿ " فيقكؿي ىىذىا ًمٍف قىًبيًؿ الكىٍىـً الذم ال يىقىعي ًفي عى
ٍقًؿ ياءً األشٍ  شىٍخصو ًإاٌل أىٍف يىكيكفى ًمف الميٍعتىًزلىًة الذٍيفى ييٍبًعدكفى ًفي تىصك رً  ، بىٍؿ ًإاٌل أىٍف يىكيكفى ًمٍف عى
ٍكىىًر، كى  رىكىاًت اإًلٍنسىاًف كىاًمنىةه ًفي نىٍفًسًو، كى أالن ظىاـً الذم كىافى ييؤًمفي ًبأف  األٍعرىاضى كىاًمنىةه ًفي الجى ف  أف  حى

رىكىاًت ا  .ّ"لن ٍفًس أىٍجسىاـه ميٍستىًترىةه حى

ـه  -ب  :حيبٌّ ميٍرغى

كال نىٍستىًطٍيعي  بو مٍ قى  دكبى ل ني رى نى سى  كيؼى ، فى راحً الجً  رً أثى  فى مً  يافً معى لً  ري يى ظٍ تى  اته بلمى عى ي يً فى  دكبي ن  الا أم       
؟  ،أٍف نىرىل القىٍمبى نىٍفسىوي أساسنا عىف  ، كًىيى اٍسًتعىارىةه العىتىبً  نيديكبى  الٌندكبي  تً انى كى  إال  إفٍ كىىٍؿ لىمقٍمًب نيديكبه

ًؿ ًمف  عيٍمًؽ األلىـً  ًبيبً الميتىحىص  ٍفحي يىا فأم ا ًعبلجي  ،الحى فىحى الص   ْي  مً البىاىً  حم دو مي  رً عً االش   قىٍمبي  ، كًلذىًلؾى صى

                                                           
وي، ُ رىحى (الصحاح، الجكىرم عىقىرىهي: جى  . ، مادة )عىقىرى
2
.َّٕ، ديوانو
 . ِّْ، العصر العباسي األول ّ
4
دح مف الخمفاء إاٌل ، لـ يمجعفر، كلد في البصرة كسكف بغداد، كىك شاعره كثير الًيجاءكٌنى أبا ، كيي ىك محمد بف حاـز بف عمرك الباىمي

، ديوان محمد بن حازم الباىمي: ظرين .ىػُِٓأنو تكفي سنة  ٕٓ/ٔ، في األعالم الزركمي، فاتر الًيم ة كبحسب ، ككاف ميقبل  كفالمأم
 ،لمبغدادم وتاريخ بغداد، ِٕ-َٔ/ُْ ،لؤلصفياني األغانيب اكلـ يرد تاريخ كفاتو كمكلده في ترجمتو في كت . َُ-ٗمقدمة المحقق، 

 . ِّٓ/ِلمصفدم،  اتوالوافي بالوفي، ُُّ/ّ
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بيًبًو كىٍي يىشًفيى قىٍمبىوي، فىييكى  ةميمً  ركرةو ضى لً  حه فى صى عىٍف حى ت مىيىا  ح   حيفى  وً مً ف آالى ب  مً ييعالج الحي إٍذ ، ب  الحي حى
عىمىوي داءن   :قىاؿى . فمىٍحميكدنا جى

 الطويل                                                                               
 بِ ـــالَعتْ  ِمنَ  دوبٌ ــــنُ  َقمبي يــَوف كَ ِإَليْ        َضروَرةٍ  حَ َصفْ  َعنكَ  ِبَرغِميْ  تُ َصَفحْ  

 ٕالُحب   ُمعاَلَجةِ  في ًحاـَصفْ  تُ َضيْ َفَأغْ       َٔعز ني الُحب   ِإنِ  ،بيَذنْ  َوما تُ َخَضعْ   

 :ًدمىاءه كديميكعه  -ج

ٍزفو شىديدو سى  حيفى أيم وي  ابف نيباتىورًثي يى         تىٍنفىعي س، ىؿ قىطىٍت ًمٍف مكافو عاؿو فىماتىٍت، كيىتىسىاءىؿي ًبحي
ٍأ  :دىٍمًعوً يىقكؿي لً فى ، العييكفً  ًمٍف شىد ًة بيكاءً  الد ميكعي تىًجؼ  إًذ  ىىًذًه؟ الد مكعي ًفي حالىًتوً  إٍف اٍنتىيىٍت ديميكعيؾى فاٍلجى
ٍذ مً  ا ًيكًفيؾى عىف الد مكعً كاٍقتىرً  ٍنوي إلى قىٍمًبي كخي ري الذم سىييًصيبيًني ًمٍنؾى يىا قىٍمبي إذ، فٍض دىمن رى ا أيٍدًميتى الض 

 فما نىٍفعي قىمبي بعدى أمي؟ مىحمكده كناًفعه ًلي.

ا فقىدى مى ديكفى أيم وً يتىمىن ى بذىلؾى المىكتى  كىالش اًعري       . ٍف يىًعيشي قىٍمبيوي أًلٍجًميىا، فبل حاجةى ًلقىٍمًبًو بٍعدىمى
مىاؿي  ٍعًمًو الد معى كالد   كيىٍظيىري جى يفً  ـى الٌتصكًيًر في جى ؿي يىٍقتىًرضي ًمف الث انيافى ، شىٍخصى مىى يي ، كي ألك  ًعينيوي عى

زٍ  ث وي الحي  :فيقكؿي  .عمى ذىًلؾى  ًف، كيىحي
 الطويل                                                                            

 َيْفَزعُ  الد معِ  لىإ محزونٍ  كل   فما       َمْطَمعُ  كَ دَ نْ عِ  ُحزنِ مْ لِ  لْ ىَ  َدمعُ  اَأيَ 

 َٖيْنَفعُ  َضر كَ  َأن   واعممْ  بِ ـــــالقم مَ د      فاسَتِعرْ  آلَ  ما تَ يْ َأفنَ  قد تَ نْ كُ  نْ ا  و  

 :القمبِ  ماءُ  -ٕ
 : ةه في القمبالش عري الر كيؾي ًعم   -أ

كمي  ذـ  يى         ـى الش ٍعرً  ييٍحًسفي  ليسى  رو اعً ؿ  شى كي  ابفي الر  ا عيى كيى  هي حري بى م ستكً ا ال يى يكن كً رى  فىيىكيكفي ، نىٍظ
ٌنمى ، امن دى  مقمبً أف  لً  كـي عمي المى ، كى اءن مى  مبً مقى لً  ؿى عى جى  دٍ قى ، فى رالش اعً  كؿً ي قى فً  رةه اىً ظى  ةي ارى عى تً ، كاالسٍ هي ادي شى إنٍ  ٌنى ا كى كا 

فىيىٍنشىؼي مىاءي  ،الر كيؾً  عرً ـ الش  كي لً ذى  ماعً سى ًحيفى  وً كتً يٍ شى  اطً طى حً كانٍ  مبً القى  اؼً فى جى  فٍ عى  ارةً عى تً بتمؾ االسٍ 

                                                           
1
مىبىو، ابف سيده،  (المحكم والمحيط األعظمعز ه يىعيز ه عىز ا: قىيىره كغى  ، مادة)عز 

 . ِٗ ،ديوانوِ 
 . َُٕ/ِ و،ديوان ّ
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ًحٍيفى ف العى  رً بٍ الحً  فاؼً جى  ؿى بٍ قى القىٍمًب  ؿى بيفى مىا. كري كتي المى  الش عري  ذىًلؾى  امييى عى  بى تً كي  تيال ةً ص  فىاضى ًء القىٍمًب كى
ا ًمف القىٍمًب ثيـ  كتيبى ، ال بيد  أٍف يي رى حت ى يىككفى شىًعرناعالش   أف   ىإل ييشيرى كبىٍيفى الًمداًد لً  اًرجن ـى ييتىٍرجى خى

اًئؼً  مىى الٌصحى  :، فقاؿبالًمداًد عى
 الخفيف                                                        

 اِدهْ ــــــنشإِ  عمى ٔلٌ ـــــــعي   عُرهُ شِ        رٍ ـــــشع لِ ــــــقائ ل  ــــــــك اهللُ  َقب حَ 

 ٕداِدهْ مِ  اءَ ـم واءِ اليَ  ْشفِ نَ  قبلَ        ُتْمَمى حين هُ ماءَ  القمبُ  فُ ُيْنشِ  

 :بيكاءي الفيراؽ -ب

ًبيًبوً  يؿً رىحً ى مى عى  أبك تىم اـو  بري صٍ ال يى        ٍنوي )مىمدكًحًو(  حى  رىًحيؿه ًحٌسيٌّ  :كىىيمىا رىًحيبلفً  ،ىىٍجًرًه لىوي كى  عى
سىًدمٌّ  ؿي ًنتاجي الث انيفى كىرىًحيؿه مىعنىًكمٌّ نىٍفسيٌّ،  جى ٍنوي  ؿى حى رى  دٍ قى  هي ري ييجاكً  افى كى  إف  الذم إذٍ  .األك   عيدى بى  ارى صى كى  عى
نىا ؿى ًبرىًحيًموً فىكىأن وي ال، ىسعى كالمى  ؿً المى ٍبري قىٍد رىحى اًرٍت  يكفي ، كالعي يوً ييدانً د عي ـ يى لى كى  ،ص  الًتي كىانىٍت تيرىاًقبيوي صى

ٍرقىةو  ألـو بً  كىأن وي شىٍخصه يىبكي يؿي يىس مبً القى  اءي مى ك  كالعيفي تىبكي ،ًبغىزىارىةو  ح  سى نٍ تى ا عن ك مدي تىٍبًكيًو   سببً بً  شىًديدو كحي
ٍنوي  بيبً الحى  عادً تً ابٍ  ًزًه ً م  كيىريد  أبك تى  .عى مىى عىجي درى البىيًت عى ٍنفىاهي ، كالض  رآهي يىٍجعىؿى الٌصٍبرى ًبمى لً اـو صى ، فإذىا د  ًبمى

بيبي  كل ى  :كفي معناهي يقكؿي  .كاٍشتىاؽى إلىٍيوً  ًقيالت بل بىكىى القىٍمبي  الحى
 البسيط                                                                           

 ٗمُ ـــَأمَ  َول يــِمنّ  َقبٌ ـــصَ  ل برُ َفالص         َمًماأَ  َول ِمّني َٖصَقًبا ل َبحتَ َأصْ 

 ُ٘منَسِجمُ  الَقمبِ  اءُ َومَ  يالقِ الت   يكِ َيبْ        مٌ ـُمنَسجِ  الَعينِ  َدمعُ ــفَ  يَعن   تَ َول يْ             

 :س القمبأنفا -ٖ

 :أٍدنىى ًمف الذ ؿً  -

ةن فى  الد مىشقي   الكأكاءي يىٍرسـي       ًميلىكحى رىكىةً ؿي مىةن ًمف الت ٍشًخيًص الذم يىنقًني ةن جى ميدى إلى عكاًلـً الحى ، في الجي
كرىةو اٍسًتعىار  ظ ؼى ًفييا عىنىاًصرى الط ًبيعىًة، ي ةو صي عىؿى فً فى  كى   عاًصفىةه  يىاًرٍيحي  اإلٍنساًف،ك ييىا ًلقىٍمًبًو أٍنفىاسناجى

                                                           
( لسان العرب، العي ؿ: الفقير، ابف منظكر ُ  .، مادة )عىيىؿى
 . ْٖٓ/ُ، ديوانو ِ
(، مادة )ساس البالغةأ، قبنا: دىنىٍت، الزمخشرمقبت داره صى صى  ّ قىبى  . صى
 . ، مادة )أىمىـ(حاحالص  ، ىك مف المقاربة، كالشي اليسير، الجكىرم، ك األىمىـ: بيف القريب كالبعيد ْ
 . ُْْ/ِ ،ديوانو ٓ
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عىؿى ك  د ًه سىمىاءن تيٍمًطري ًمف كاجى اًؿ كذىًلؾى تىغىي ري  ،ًجيىًة خى كاٍستىٍميىمىوي  ،زىاًجي ًتوًفي تىغىي ًر مً  هي زى بىر  الذم بيعىًة الط  حى
بً  يرى ظٍ يي لً  ،ًمف الط ًبيعىةً  مى نىفٍ  ؿى تذل  المي  ب  الحي  بىًتوً يًلحى . ينً الميضٍ  دى جٍ كالكى  ،ًسوً اليىي فى عى كؿي                                                   : قاؿ الذم ال يىزي

 ريعالس                                               

 َيْفُترُ  ل كَ ـــــبِ  َقْمبي َوَوْجدُ        رُ ــــــــــُيْذكَ  اــــم ُحب كَ  في ُذل يَ 

 ٔيمطرُ  َأبًدا َخد ي َوَصحنُ        عاِصفٌ  ِريُحيا َقْمبي ْنفاُس أ 

عي لمعافو لـ الذم ، أك ألكؼً جى عف المى ارً الخى غيرى المىعيكًد ك االستعارم  عبيرى الت   إف        كاف ييكضى
نيق اًد ، كذلؾى ألف  نىظرةى العىبىًث كاليىذىياًف ليس إال   ، كضىربه مففظىةي، ىك تعبيره قاًصره تيكضٍع ليا الم  

بىةً القرف الر اًبع الًيجرم كانىٍت قائمةن ع ي  بيفى أطراًؼ ، كىيى الت ناسيبي العىٍقمً مى المينىاسىبىًة كالميقىارى
مىى ًتمؾى القى  ، لكف  الش عراءى في ذلؾى االٍسًتعىارىةً  رىجكا عى بداعاتيـ كاًنيًف الميقي دىًة لعقكًلًيـٍ القىٍرًف خى  .ِكا 

 :َناُر القمبِ  -ٗ

بابةً  -أ  :حر  الص 

 كأف  القمبى ك ، كؽً الش   اةً نى عامي ًمٍف  وً كيً كٍ تى  ، فالن اري كميكىابىدىًتوً  ف شد ة الش كؽمً  قةن رٍ حي  مبي القى  ؿي عً شتى يى       
ييٍشكل رً مٍ عمى الجى  يتقم بي  يىرى ظى  وً مكعً ضي  بيفً كًمٍف ، ايابى الش اعر فأذى  حً كارً ى جى مى ل عى كى اليى  اءى جى  دٍ ، كقى كى
، ـى يىستيريهي  دى مٍ بل جً فى  القىٍمبي بىابىةً ال رارةى حى ألف   ،كال لىٍحـى كال عٍظ  لـٍ كى  تيبؽً  ـٍ مى فى  ،اءى ضى كاألعٍ  حى كارً الجى  ابتً أذى  ص 

 :زم  رٍ بزأى الخي قاؿى  .ٍر ذى تى 

 الكامل                                                          

 ارُ ــــــــووق ةٌ ـــــَمياب وِ ـــعمي رٌ َجمْ        نارُ  ةِ بابَ ص  ال َحر   نمِ  بِ مْ القَ  يفِ 

 ُٖمَعارُ  موعِ الض   اشَ حَ  بينَ  مبُ القَ فَ        ياــــَفَأذابَ  حيوارِ جَ بِ  وىاليَ  بَ عِ لَ   
 

                                                           
 . ُِِ، ونديوا ُ
 . ُِْ، نقد الشعر في القرن الرابع اليجري، مكمنى، قاسـ نظر:ي ِ
 . ُٕٔ/ِ، وديوان ّ
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 :الناري تىأكؿي الًجسـى  -ب

ًبيبىتىوي، كييساًئمييىا األحنىؼً لعىب اسي بف اييعاًتبي       ٍلياغىر ًؾ ىٍؿ : حى ـي أن ي لىًؾ العاًشؽي الكى ؟ في الميتىي 
يًتني سيكءنا ًبخيرو ك  زى ؟ كىىذا ال ،بيٍعدنا ًبقيٍربو فىجى زاءي اإلٍحسىاًف إال  اإلحسافي ـى فىيىٍؿ جى مي حيب  قىٍد أحرىؽى صى

ٍصًؼ حالىًتًو،  .القمبً  الىتيوي الميٍزًريىةي كًتٍمؾى ميبالىغىةه في كى قىٍد ظىيىرىٍت حى  الحيب   بؽً يي  مىـ، فى وً مً سٍ عمى جً  ةن بىاًئنى  كى
مىعاًني الالش اًعري  ، كقىٍد كىظ ؼى ب  الحي  عىذىابً  اءى ر  جى  وي فى عٍ كضى  وً مً سٍ جً  حكؿى ني  ذلؾى بً  ريدي ر، كيي ذى يى  ا كلىـٍ يئن شى  يوً فً 

 .َُّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٱُّٱ:كىمىا في قىٍكًلًو تىعىالى ، حيفى كىصىؼى نىارى قىٍمًبوً وً في بيتىي ةى القيرآًني  
 :فيقكؿي 

 مجزوء الوافر                                  

 ؟َيسَتِعرُ  الَقمبِ  َصميمِ         في كِ ــــــُحب   َأن   ر كِ ــَأغَ  

 َٕذرُ ــيَ  َول ُيبقي اــــــَفم       ِجسمي َعمى ِبُسمطانٍ  

 :لسان القمب -٘

 :بؤسي القمب -أ

اًؿ ىىذيًف العاًشقىيفً ا تيٍضًمريهي بىكاًطفي القيميكبً متىٍعًكسي ال بيد  أف  العيفى        ذىٍيًف تىكاصىبلم  ال ، كىحى
اًضرً  مىى الحى يىٍت عى ر   يفى ًبعييكًنًيما، فىعيم  د  كالييٍحرافى  تٍ ٍنكىرى أأم ا مىحبكبىتيوي فى ، فاتيييماتىصى ميًو الص  ي مىتٍ ف، عى  تىجى

ٍزفو بىدا  فكًنيا كًلساًبحي عىؿى قىٍد ، كى قىٍمًبيىا ًفيككآبىةو بىدىٍت  ،ًنيافي جي ييٍعًربي عىٍف  ًلسىاننا يىالقىٍمبً  ابف طيفكر جى
مىيىا لً ذىاًكرنا ًفٍييىا  ،اٍسًتعارىةن ًبذىًلؾى ميٍجًرينا  الكآبىةً  ٍزًف التي تىرجى ًزٍيفي  سافي حالىةى الحي ًبيبىًتًو الحى  :فقاؿى  .قىٍمًب حى

 الخفيف                                                                       

 ُمريبِ  َطرفٍ  ظِ ـــــحْ ِبمَ  َوَأشاَرتْ        الر قيبِ  َعينَ  المِ ِبالس   َعَرَفتْ 

 َٖكئيبِ  َقمبٍ  ِلسانِ  َعن َأعَرَبتْ        ِبُجفونٍ  وىالن   َلوَعةَ  َوَشَكتْ  

                                                           
 . ِٖ-ِٕ ،رث  المد   ُ
 . ُْٖ، وديوان ِ
 كالشعر البف طيفكر . . َُٓ/ُ، الزىرة الظاىرم، ّ
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 :القمب يختاري  -ب

؟كىىىٍؿ يىنٍ       ازه ييرا القىٍكؿى  ًإف   إذً  ًطؽي القىٍمبي إذا ظىيرى " ،ي ةو تىٍختىًمجي ًبالقىٍمبً دي ًبًو تىٍكًضيحي حالىةو نىٍفسً ًمٍنوي مىجى
ٍبتى فىاؾى : اسكيٍت كال تتى الت كديعي، قاؿى لي قمًبي احى داًع، كالمىعنىى: ال صى كىىًذًه ًمف ، ، أٍم ال نىطىٍقتى كىم ـ ًبالكى

 :لميتنبيقاؿ ا .ُ"ٍنيىاري مً ي  لفاًظ التي ييتىطاأل
 الوافر                                                        

 ٕ!فاكا صاَحبتَ  ل متَ الص   َعَميكَ        يبِ َقمْ  الَ قَ  َرَض َأعْ  وديعُ الت   ِإذا 

 :القمب عينُ  -ٙ

 :جناية العيف -

عىؿى الحب  ، ك يابً  ري بصً ا يي ينن عى  لىوي  ؿى عى جى  فقدٍ ، القمبى  هً رً كٍ في ذً  ارةى عى تً االسٍ  كاسو أبك ني  ـى استخدى        بلءن بى  جى
لىًة  فٍ مً  نىعيوي مٍ يى  ث ؿى البىبلءي في ، لرى األيخٍ  ؾً الً سى مى الؿ  كي  البىبلءي ىذا  ميوً عى  د  سى ف ،ةً ادى تى الميعٍ  وً اتً يى حى ميزىاكى كقىٍد تىمى
ميؿه  بلـه غي بً  وي عى لى كى  ًمعى ًمٍف مىكىاًنوً  كىادى قىٍمبيوي فى ، صابو تى كى  عو لى الظ بي في دى كى  سيري يى جى  قاؿ: .أٍف يىٍنخى

 المجتث                                                                 

 ذاِىبْ ــالمَ  قَ ُطرْ  َعَمي        د تْ ــــــــــسَ  ِمي ةَ ـــــــالبَ  ِإن                            

 َتقاِربْ ـــــــالمُ  ٖوِ ـنِ َحيْ ـــــلِ       يـبَقم َعينُ  َأبَصَرت ِإذْ    

 ٗاِنبْ ـج ل  ــــكُ  ِمن َعَميوِ       يــصابالت   لُ ـــــَيمي َظبًيا    
 :جيش القمب -ٚ

 :معرىكةه بىطىمييا القمبي  -أ

 كىي كى  ، ككىٍيؼى ال؟ب  الحي  يفً  بً رٍ الحى  اتً ردى فٍ مي  ؼى كظ  يي  أفٍ  ي  دانً مٍ الحى  راسو فً  يأبً  عمى ريبو غى بً  يسى لى كى      
 ىمى عى  كلةه مي حٍ مى  به رٍ حى  يى كىً  ،بي رٍ الحى  ؿي عً تى شٍ تى  العىٍذارىل دكرً الخي  ناتً بى  يفى بى كى  وي نى يٍ بى كى  ،يبي بً الحى كى  سي ارً الفى 

                                                           
 . َّٗ/ِ ،ىامش الّتعميق ،المتنبي ديوان ُ
( مفتكحة، ألن يا مفعكؿ بًو ..  َّٗ/ِ، ديوانو ِ متى ، كليذا كردت كممة )الص  متى : بمعنى الـز الص  متى  عميؾ الص 
ٍيف: اليبلؾ ّ ( ، ماحاحالص   ،الجكىرم، الحى يىفى  .دة )حى
 . ّٕٗ، وديوان ْ
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 رةً كثٍ لى  ارةه عى تً اسٍ  يى ىً كى  ،عمى قىٍمًبوً  لكى اليى  يكشي جي  تٍ ارى أغى  دٍ قى فى  ،يكشي الجي  ـي حً تى مٍ تى  بً رٍ الحى  يفً كى  ،ازً جى المى 
 اهي مى رى كى  ،رً اعً الش   بى مٍ قى  دى ارى طى فى  -اؿً مى الجى  إلى إشىارىةن  – االن زى غى  نيف  مً  فى بٍ تدى انٍ  دٍ كقى  ،ايى قً ف  دى تى كى  يسً اسً األحى 

 :ليقكؿى  .ًسيىاًموً  ىرمى مى لً  افن دى ىى  وً ائً ضى أعٍ  ؿ  كي  تٍ دى غى  ٌتىحى  ،هً دً سى جى  فمً  كافو مى  ؿ  كي  يفً  ياـً الس  بً 
 الطويل                                                                            

 اَولُ ــــَوَتطَ  َناُرَىا ىـَتَمظّ  ُحروٌب،         اــــــــَوَبْيَنن ُخُدورِ ــــــــال اتِ ـــــــي  ُبنَ  نَ ـَوَبي           

 غاِزلُ ــــالمُ  الَغزالُ  َعنُين   َطاَردَ وَ          الَيوى ِمنَ  ِبَجيشٍ  َقْمِبي َعَمى َأَغْرنَ            

 َٔمقاِتلُ  وِ ــَلَدي َأْعَضاِئي ل  ـــكُ  َأل         يــــــَمقاِتم يبِ ــالُمص يمِ ـــــِبالس   دَ ــَتَعم             

 :اًسرةً الخى  حيب  االستعدادي لمعركًة ال -ب
ـي قً تي  رى كً اسى عى  كىٍجدً ملً  قي  شٍ مى الد   أكاءي لكى ا عيري ستى يى        ـي  مىٍحبيكبىًتوً  بً مٍ ي قى فً  ي ي  ًفي ًلمىٍعرىكىةو  اسًتٍعدىادنا ،كتيخى ، كى

يكشي  ًر جي ٍرًب تىسٍ  الش كؽً الط رىًؼ اآلخى يكًشوً  في أٍرًض قىٍمًبوً تىًعد  ًلمحى ـى تً اسٍ  الش اعري  في سً حٍ يي ، كى عىديك ةن ًلجي  خدا
 وي مي سٍ يا جً بً ى مى بٍ يى فى ا يابن ر  ثً مض  لً  يري عً ستى يى  يفى حً  ةن ثى الً ثى  ٌرةن مى  عارةى تً السٍ ا ييعاكدى لً ، به صٍ خى  وي يالي خى فى  اراتً عى تً االسٍ 

ٍربً   وي تى كقى شي عٍ مى  ب  أحى  نذي مي  زحي حٍ زى ال تتى  وً بً مٍ ي قى فً  دةه شً تى حٍ مي  وي كاقى أشٍ أف  ب ري الش اعً  دى صى قى  دٍ قى كى  ،كىًىيى ًثيابي الحى
رى  وي ابى صى أى فى  ٍنوي  أفٍ  ؿى بٍ قى  وي مي سٍ جً  حؿى نى كى  لؾى ف ذى مً فىمىًرضى  ،ري الض  ٍرًب عى  :فقاؿ .تىٍبمىى ًثيابي الحى
 البسيط                                                                            

 ياُحب يِ  َرْبعِ  في ِلي الَوْجدُ  َخي مَ  ُمذْ       ةٌ ـُمَخي مَ  َقْمِبي في ْوقِ ـالش   َعساِكرُ 

ر  ـال ِثيابَ  تُ َلِبسْ  دْ قَ  َىا   ٕياـــُأْبِمي َقْبلَ  ياــِفي مِ ــــــِبالس قْ  تُ ـُبِمي      َفَقدْ  ِفيكِ  ض 

 :مبِ القَ  ميرُ ضَ  -ٛ

 :طاعةه عىمياءي  -أ
ئي ذا الناشً ىى كى       

قكرً ف ا مً رابن أسٍ  ؼي صً يى  ّ بً مي  يكفً عي  فٍ مً  ـي يى فٍ تى  يى يً ، فى الميدر بة الص  ا مى ك  يا ما ييريدي در 
بي م ميا إي اه مي ا عى مى  ري مً ضٍ ا تي يى مكبي قي ، فى إلىٍييىاًبًو ييكًمي  ابى قىٍمًبًو حيفى تىرىل  ،يادر  كتىكىادي عييكنييىا أٍف تىخًرؽى ًحجى

                                                           
 . ِْٗ/ِ، ديوانو ُ
 . ِْٗ، وديوان ِ
، ثـ ميقاميو في بغداد ميد ةن طكيمةن ، كافى ـ مف أىؿ األنبارالشاعر المتكم   ئير، الٌناشأبك العباس المعركؼ بابف ًشٍرشً  ،ىك عبد اهلل بف محمد ّ

ـي أربعة آالؼ بيتيًة كحيدةو غادرىا إلى مصر، لو قصيدة عمى ركم كاحد كقاف ، شعريهي كثيره ، كاف ذا ىىكسو كاختبلتضي   قميؿ الفائدة ،طو
 . ِٗٗ-ِٕٗ/ُُ، تاريخ بغداد، ظر: البغدادمينىػ . ِّٗككانت كفاتو سنة 
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مىٍييىاشٍ اإلً  تينىف ذيىىا،اراًت التي ييمًمٍييىا عى اًصؿو بىٍينىييمىا ، فتىًعٍييىا كى  ديري تي  يؼى كى كى  ،ايى عيكنى  افن صً كىا ،ًبات فىاؽو حى
نىيىايىٍبقىى بىٍعضي أى لً  ،فىتيزيؿي شىكاًئبىيا ،ايى كنً في جي  فى اطً بى   :اؿى قى . ثىًرىىا حيفى تيًديري عييكي

 البسيط                                                           

 اــييدِ بْ تُ وَ  اييَ فِ خْ ـتُ فَ  ااىَ ذَ ـــقَ  ايَ نْ عَ        ٕةٍ ـــــمَ ي  زَ مُ  ٔقٍ ــيالِ مَ ـــحَ بِ  اـــىَ يرُ دِ ــــتُ  

 ٖايَ يْ وحِ يُ  بِ مْ القَ  يرِ مِ ضَ  نْ مِ رًا امِ وَ أَ         ايَ مِ م  عَ مُ  يْ نَ يْ عَ  يفِ  فُ رِ عْ تَ  ادُ كَ تَ   

ًفيى أعظىـي  -ب   :ما خى

د  الًتي تىمً  وً يبتً بً حى  ًمفٍ  ظيٍممنا يريعي الغىكانً صى  يىًجدي         امييى عى  د  يري لً  ـو الً ظى بً  وي بي مقى  سى يٍ لى كى ، ج  في اليىٍجًر كالص 
مىى لىيىا ريى ا ظى مى ًفيٍ ب  الحي تىٍقًدًيًر إلى  ىاك عي يدٍ فى ، بوً مٍ قى الحبيبةي ىيى الظ اًلمةي لً بىؿ ، ايى مى مٍ ظي   ،أٍمًرهً ٍف مً  كىاٍنجى

ا ييًكف   نىةن ًبمى .  ـي ظى عٍ د  كأى ك أشى يي فى  ،ًو مف الحيب  بً مٍ قى  يري مً ضى كىىذىا لىٍيسى شىيئنا ييٍذكىري ميقىارى  ميري ضى كى ًمم ا ظىيىرى
: ،وً بً  حً كٍ البى  ـً دى ب  كعى الحي  ارً مى ضٍ إشىارىةه إًل  انىي  بً مٍ القى   فقاؿى

 الطويل                                                                              
 مُ ــــــــمِ َوَيظْ  ورُ ــــــَيجُ  وىـــَأىَ  َمن َوَلِكن         مٍ ـــــِبظالِ  يـــــبَقمْ  يَس ـــلَ  يــــبَقمْ  َأظِممُ  أَ 

 َٗوَأعَظمُ  ىىَ َأدْ  بِ الَقمْ  َضميرِ  في اَومَ        الَيوى ِمنَ  يِمن   احَ بَ  اــــم َعظ َمتْ  َأل 

 :هُ ويداؤُ وسُ  القمبِ  دُ واسَ  -ٜ
  :فيفي أري الد  الث   -أ
عي الس   دى يتكع  لً  ،ف الح ب  إلى الث أرً كمً         دى مى حٍ أى  ؿى تى ف  قى مى مً  بالثأ رً  ٍٓمًمي  أٍشجى

 ذٍ خي أٍ يى  ـٍ لى  كى ىي  فٍ إً فى ، ٔ
، فقاؿى ره ثى ا أى يى لى  كؿي زي ال يى  وً بً مٍ قى  ةً ي مييجى فً  رةي سٍ ى الحى بقى تى ، كى اىى رً اىً ظى  فٍ مً  وي يره لى خى  ضً األرٍ  في اطً بى فى  ،الث أرً بً 

عي  س رناميتى أشجى  :حى

                                                           
ٍمبلؽ العيف ُ ٍممىؽى(حاحالص  ، ىرمك ، الجيسٌكده الكيحؿ : باطف أجفانيا الذمحي  . ، مادة )حى
ٍقتي  ِ (نفسوو فىتىفىر ؽ، زي متيو فىتىزي ؿ: فر   . ، مادة )زيىؿى
 ، كالشعر لمناشئ األكبر .ُِّ/ِ، األنوار ومحاسن الشعار، الشمشاطي ّ
 . ُٖٕ/ّ، شرح الديوان ْ
5
عي بف عمرك الٌسمٍ  د ، كقٌربو الرشيو، مدح البرامكة كخىص  جعفر بمدحةق  د الشريد بف مطركد، نشأ بالبصرة، سافر إلى الر  ي مف كلمً ىك أٍشجى

-َِٓ، البف المعتز طبقات الشعراءنظر ترجمتو في ي، ك ُٖٓ-ُٕٓ/ٗ، اتالوافي بالوفي ،ىػ، ينظر: الصفدمََِمنو، تكفي في حدكد 
 . ُّٓ/ُٖ ،لؤلصفياني األغانيظر نسبو في ين، ك ِّٓ

 لـ أعثر عمى ترجمة لو . 6
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 الطويل           

 اـُفؤاِدي في ايً ــمِ ادَ  اـًـ حَقرْ  فِ َأشْ  مْ ـَولَ        ااِريَ ثَ  وتِ مَ ال ِمنَ  ُأدِركْ  َلمْ  اَأنَ  نْ َلئِ 

 ٔاـِىيَ  اَكمَ  يـبــــَقم َسوداءِ  في دَ ـَأحمَ ِـ ب       يَرتِ ـــَوَحسْ  اِدثاتُ ـــالح ين  مِ  خَترِ تَ لِ             

اكـً  اإلٍخبلصي  -ب  :لمحى

كٍ  وي لى  يى ضً رى  دٍ فالكيؿ  قى  ،ِاهللً بً  ـى صً تى عٍ تم اـو المي ك أبي  حي دى مٍ كيى         ميٍكرىىنا أٍك رىاًغبنا، كاهللي اٍختىارىهي لمميٍمًؾ  ،امن حي
اًئوً  راد  لً بلى فى  ي فً  ميفى بسً تى سٍ المي  دى أحى  كفى يكي لً  عرً االش   مبً ي قى فً  العىميىاءً  الط اعىةً بً  بلصي اإلخٍ  ري يى ظٍ يى ، كى قىضى
ب  و تى جى يٍ مي  –وً بً مٍ قى  اءى دى كيٍ سي  ري اعً الش   عيري ، كيي وً ائً دى د  أعٍ ضً ـ ً صً عتى المي  ربً حى  ، -تىوى كحى  مىا أٍغمىى كىًىي لممعتصـً
 وي ك نى مى  بىٍعدى أفٍ  يىٍفًديًو ًبًو،فى ، ـً صً تى عٍ ممي لً ةن ي  دً القىٍمبي ىى  كفى يكي لً  ازً جى ى المى مى عى  وي مى مى حى  كن وي ، لى ال ييعاري  مبي القى فى  ،ًفيوً 
 :يقكؿي  .الش ديدً  بلصً إلى اإلخٍ  (وً مبً قى  داءى كيٍ م سي يييدً )بارة . كتٌدؿ  عً أى لىوي كىىي   األرضً ي فً  اهللي 

 الطويل                                                               
 قاِئُموْ  الَعرشِ  َوذو اَأمرً  داِفعٌ  َوَىل       وِ ـــــمِ ِبُحكْ  ياليالم   مِ َرغْ  ىَعمَ  انَ يْ َرضِ 

 ٗوْ ــعاِممُ  اهللِ  دِ ــــيَ  في ٖنانٍ ـــسِ  ِلَحد         َقمِبوِ  داءَ ُسَويْ  ُييدي َمن حانَ  َلَقدْ  

 :بِ مْ القَ  افُ غَ شُ  -ٓٔ
مًر  حاؿى  -  في القمبً الخى

ٍمدي  الس رم  الر فاءي لىقىٍد شىب وى         ٍمرً نىٍظـى كىًمًمًو في مى ًد أٍنكاًع الخى كىمىا  ًتٍمؾى  كقىٍد مىزىجى مىعىاًنيىوي  ،كًحًو بأجكى
ٍمري  اًفيىةن ًمٍثؿى كىًمماًتوً  تيٍمزىجي الخى ده ًمٍف قىٍبؿي  لىـٍ ٍذ إ، صى ٍبيىا أحى مىعىاًنيوً  ، كىىذًه حاؿي كىًمماًتوً يىٍشرى ـٍ  كى التي لى

ده  يىٍسًبقوي  انىاًتيىا،  كىًما ،إلييا أحى ٍمري في دكيًرىىا كحى اتيوي كتىصيب  تيعىت ؽي الخى ٍمًب فىيٍنتىشي في ًغبلًؼ القى كىًممى
ا ثىًمبلن  مى كىًممىاتو ب ارً ، كتكرى ًو حيركًؼ الكممات في األبٍياتً كًفي تىشابي . فىًرحن  اؿه اشًتقاقاًتيا الميٍختىًمفىًة جى

م ار ،ًخمىار)ك  (، كىٍرـًكرٍيمىةه )ميكًسيقيٌّ ظاًىره في قىٍكًلًو:  : .(نىشىأتٍ  ،تىٍنشيك)ك  (خى  قاؿى

                                                           
 . ْٕٕ/ُ الزىرة ،لظاىرما ُ
2
ـ(، كاف مف أعاظـ خمفاء ٕٓٗق/ ُٕٗشيد بف الميدم بف المنصكر، أبك إسحاؽ، كلد سنة )ىك الخميفة العب اسي، محمد بف ىاركف الر  

 ٖسنيف ك ٖخبلفتو  دامتق، كىك أكؿ مف أضاؼ اسـ اهلل إلى اسمو، ليصبح )المعتصـ باهلل(، ُِٖبني العب اس، بكيع بالخبلفة سنة 
.ُِٖ-ُِٕ/ٕ، األعالمركمي، ـ(. ينظر: الز ُْٖق/ِِٕمات سنة )، بنات ٖبنيف ك  ٖخم ؼ أشير، 

(، مادة )العين، الفراىيدم، الس ناف: الر مح ّ  . سىف 
 . ُْ/ِ، ديوانو ْ
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 البسيط                                                                 
 وارِ ــــــــوأن واءٍ ـــــــأض ذاتُ  الفةٌ ـــــسُ       ٔوُ ــعُ ــُأَشعشِ  ظٍ ــــــــفْ لَ  من عنديَ وَ  ،اذَ ـــىَ            

 ارِ ـَخم   دَ ــــــــعن ارٍ ــــمبخِ  روُسياــــعَ        الَتثَمتْ  ول ْرمٍ ــــــــكَ  من ليَس  ريمةٌ ـــــك

 ٖوالقارِ  الط ينِ  ِخاللَ  ٕالَحباِب  ذاتُ        شَأتْ ـن نْ إ القمبِ  ِشغافِ  ِخاللَ  َتنُشو 

 ة القمب:حب   -ٔٔ

ؿ  الض   -أ  :يًؼ مف القمبً مىحى
مىٍيوً يًء االمىٍسركري بمىجً ): م اهي سى  بابنا ي  انً يى فى األصٍ الر اًغبي  كردى أى  دٍ قى كى         ٍيًؼ كشىاًكًرًه عى  مؾى ، كتً ْ(لض 

زى ًدٍعبً  ري ؤثً يي ، كى ديكنىييـٍ  ًبفىٍضؿو قىٍكـه ا ىى ري أثً تى سٍ بل يى فى  بً رى لمعى تيٍحسىبي  مىًزي ةه  يؼً ًقرى  ٓي  اعً ؿي الخي  اءى نى دٍ كا ً  ل الض 
مىى الًغنىى ًلؾى خً ، ميٍؤًثرنا ًبذى ؿً كاإلبً  الش ياهً  كاتً صٍ ى أى مى عى  وي يثى دً حى كى  وي تى كٍ صى كى  وً سً مً جٍ مى  ٍيًؼ عى  ٍدمىةى الض 
يؼي فى  زه مي  الض  ـه ميعىز  ازي  ،هً يرً غى لً  لىٍيسى  اٍمًتيىازه  وي لى ، كر  ن يىا لىميبىالىغىةه لىًطيفىةه فىٍييىا المىجى ٍيؼي في  كا  أٍف يىٍنًزؿى الض 

ٍيمىةه  مىٍيسى ميٍنزىؿي ، فى القىٍمبً  ٍيًؼ بىٍيته أٍك خى ـي كى  بً مٍ القى  ةي جى يٍ مي  مىكانيوي إن مىا  ،الض  ًمي  ًدٍعًبؿ: يقكؿي فى ، اءً شى حٍ األى صى
 الرمل                                                                          

 غاالر   اتِ ذَ  َأو اءِ الش   ُثغاءِ  ِمن       ِعنَدنا ىـمَأحْ  يفِ الض   اتُ ـَنَغم

 ٚاشَ ـــــالحَ  ٙواذِ ــــَوأَل ،بِ الَقمْ  َحب ةِ        في َحل   ما ِإذا يفَ الض   ُننِزلُ  
بًخصاؿو الش اعري فيفتخري  ،حو ًلنىفًسًو كقبيمىًتوً ءى إلى مىديمف المىديًح الذم يجًمبي العىطىا كينتقؿي ًدٍعبؿ     
رى  ٍيًفوً ٍقدى ًلمى ًحٌسي ةن ، ليصيكغى صيكرىةن فيك كريـه يفرحي بقدكـ أضياًفوً  ،ًبيىا الش عراءي  اٍفتىخى ٍفتىًخرنا بذًلؾى ـً ضى ، مي

ـً الكى  رى
ٖ.  

                                                           
، الجكىرم الٌشراب: مزجتيوي بالماء، كًظؿٌّ  شىٍعشىعت ُ  . ، مادة )شىٍعشىعى(حاحالص  ، شىٍعشىع: ليس ًبكىثيؼو
بىبي الماء ِ باب: حى ، ، كىك تىكس  الحى بابي بىب(لسان العرب، ابف منظكرره، كىك الحى  . ، مادة )حى
 . ُٓٗ، وديوان ّ
 . َٓٔ/ِ، محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء ْ
5
أبك عمي الخيزاعي الشاعر المشيكر، اختمؼ في أصمو، مف الككفة أك قىٍرقيسيا، أقاـ ببغداد، كقيؿ: ، ىك الخزاعي  الٌشاعر، ًدٍعًبؿ بف عمي

ىػ، ككفاتو ُْٖكاف سنة ، أٌما مكلده فصر بعد أف ىجاهي ، ىرب مف المأمكف إلى مبك جعفر، كمعنى الدعًبؿ البعير الميسف  إٌنو محمد ككنيتو أ
 . كقد أكردَُ/ُْ ،الوافي بالوفيات، نظر: الصفدمي. لؾ بف طكؽ فجٌيز لو مف قتموا، كقيؿ ىجا مىػ، كزعمكا أف المعتصـ قتمؤِْسنة 

 . ٖ-ٚ، محق قالمقدمة  ديوان ِدعبل الخزاعي، :نظري. األكؿ، فقيؿ الحسف كقيؿ عبد الرحمف، كقيؿ محمد محٌقؽ ديكانو اختبلؼ اسمو
 . ، مادة )لكذ(العين، ألكاذ المكاف: نكاحيو، كالكاحد: لىٍكذ، الفراىيدم ٔ
 . َِ، ديوانو ٕ
 . ُٓٗ-ُْٗ ،ِدْعبل بن عمي الخزاعي الص ورة الفني ة في شعرهعكيضة، كامؿ محمد،  ينظر: ٖ
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ثيؽي  -ب  :الحب  الكى

 الب قاءً  بابً أسٍ  فٍ مً  رسي الغى ، كى ركسه غٍ مى  وً بً مٍ قى  ةً جى يٍ ي مي ب  فً أف  الحي بً  الًحمًصي   يؾي الًجف  دً ل رى يى       
ب وي شى  ،تىعم قولً  رىةن فىشىب وى حي ف عى  كهً جي الكي  بً غً تى  ، فإفٍ وي لى  ا ىيي ئمى  يرً غى لً  سً رٍ الغى  ؿى عٍ فً ا يرن عً تى سٍ مي يىا، قىٍمبيوي أٍرضى جى

كؿي  رى ًذكٍ ، فإف  الارً ظى األنٍ  ًبيبً  ذك ري تى كى ، بىاؽو ال يىزي بً فً كى  الحى دىٍفعً  ناسً اإليٍ يؿ ه  ؼي ذٍ أم ا حى  .اشً كحى تً االسٍ  كى
ٍبقاءي ًصفىًتوً  كؼً كصي المى  اره فى في البىيًت الث اًني  كا  ، كًىيى ةي أٍك األيٍنسي ًفي كيؿ  شىيءو ًمٍنوي الًكٍحشى  ييرادي  اٍخًتصى

مىى  ٍنظىره ميٍكًحشه أٍك ) هً يرً قدً تى عى )(ميٍؤًنسه مىنظىره مى ٍدًر البىٍيًت الث اًني  (ظىؿ  لي، أم ا تىٍكراري ًزًه كى في صى عىجي
 :فيقكؿي  ،ف  ًفٍيًو األيٍنسى كاأليٍلفىةى أل ، كتىمىس ؾه ًبالذ ٍكرً أًلف  ًبفىٍقًدًه الكٍحشىةى  فىتىمىس ؾه بالن ظىرً 

 الطويل                                                                   

 ُيْغَرُس  بِ ـــــالَقمْ  َحّبةِ  في مْ ــــــلكُ  وُحبًّا        َود ةً ــــــمَ  ِمّني كِ اــــــــــَأْصفَ  واّلذي َأَما

 ُٔمْؤِنُس  ِذْكِركَ  ُطولِ  ِمنْ  لي َظل   َلَقدْ        ُموِحٌش  َوْجِيكِ  دِ َفقْ  ِمنْ  لي َظل   َلِئنْ  

 :بثمر القم -ٕٔ

ـي الم ذ اتً  -أ  :ىاًد

فيوً  ،تىيىارى مى ثى  ؼي طً قٍ تى فى  ،ةى نى اآلمً  مكبى القي  رك عي تي ي في التً كالًمحى  كبي طي ي الخي أتً تى فى  ري الد ىٍ  تقم بي يى        تىٍشًبٍيوه  كى
رىةً ًلٍمقىٍمًب بالش   مىذ  كى  ،جى يىاةً ًلمى ت ى يأىًتيى الث مىري ٍنميك يى ثيـ   الش جرةي  فىتىٍنمك ،ًبالث مىرً  كاألمىًؿ الكىاًذبً  اًت الحى  حى

ـي الم ذ اتً ) المىٍكتي  ًتٍمؾى ، يىاًليىٍقًطفى  (ىىاًد  :يةً اىً تى أبك العى  يقكؿي فى  .ره مى ثى  مكبً مقي لً  يسى لى  ، إذٍ ةه ارى عى تً اسٍ  كى

 مجزوء الكامل                                    

 ُخطوبِ ـال ِلَتصريفِ  َعَجًبا      وبِ ــــالُغي اّلمِ ـعَ  ُسبحانَ                      

 وبِ ــــالُقم رَ ــــــَثمَ  يـــَوَتجتَن      بي اأُلْنسِ  روعَ ــفُ  ىرـَ َتع                     

 ٕذوبِ ــــــــــــالكَ  لِ ــِباأَلمَ  ينَ َتر        ــــَتغ فُس نَ  يا َمتى َحّتى                     

 

                                                           
 . ُُْ/ِ، روبالمحب والمحبوب والمشموم والمش الس رم الٌرفاء، . ُٔٓ، ديوانو ُ
 . ٔٓ، وديوان ِ
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 :طيؼي الخياؿً  -ب

ٍثًمرىةو  رةو جى شى بً  وي بى مٍ قى  الكأكاءي الد مىشًقي   وي ب  شى يي       ٍقعو ف ،وي تي كبى بي حٍ مى  يى ىً  ةه يمى مً جى  ةه الى زى ا غى يى نٍ مً  ىعى رٍ تى  مي تىٍخطيك ًببل كى
ٍكتو  لىٍيسى  ،ميريدىةن  طاًئعىةن فنا يٍ طى  وي تأًتيى لً  ،كىال صى ا يى تى يى ؤٍ ري  يعى طً تى سٍ يى  يٍ كى  وً الً يى خى  ؼى يٍ طى  ؾي رً ييشٍ فى  ،وًمن أٍمرو بً  كى

يىاالن  ًقٍيبً خى ٍكؼى الر  ٍؤيىتىيىا كىاًقعنا ميشىاىىدنا خى  :يقكؿي  .، أًلىن وي ال يىٍستىًطٍيعي ري

 وء الكاملمجز                                                            

 ٔدبيبِ  ِبال القموبِ  َثَمرَ         -استرَعْيُتيا وما-َتْرعى

 ٖرقيبِ  الـبِ  َأراكَ  اــــكيم       ٕالَكرى في َمزاَرك لي َىبْ                      

 :لمقمب وحانيةُ المعاني الر  راِبًعا: 

 :أْفَكاُر الَقْمبِ  -ٔ

ـي  -أ  :القمبي الحكي

 ر  الش   عدى بى  ْافى ميمى سي  خيوً ألى  وً حً مٍ كصي  ،(اهللً  بدبف عى  بيد اهللً عي )ي يا فً الى قى  كمي  لر  بف اصيدةو الي قى فً كى       
 وً تً رى ظٍ نى كى  بً اقً الث   هً رً كٍ فً لً  عيبيدنا يفةى مً الخى الش اعري  حي دى مٍ يى ، فوً بً  اهللً  بيدي عي  عيزؿى  يفى ا حً مى يي ينى بى  افى الذم كى 

  ؟(بو مٍ قى  رً كٍ فً ) وً كلً قى بً  ادى ا أرى اذى مى فى  .ةي احى الر   ؾى لً ي ذى فً ، فى ةً يمى كً الحى 

 ةً يفى مً الخى  بً مٍ ي قى فً  تٍ اشى ي جى التً  ةي فى اطً العى  يى ىً ، كى بً مٍ ف القى مً  عو ابً رو نى كٍ فً بً  ةى مى كٍ الحً  ري اعً ا الش  نى لى  صى خ  لى  دٍ قى لى      
 فٍ مً  ارى ا دى مى ا لً قن مً قى  رى اعً ل الش  رى نى ، كى ليوً إً  اعى رى كى  بى مٍ القى  ـى ك  حى ، فى ةً مى اصى خى المي  دى عٍ بى  يوً خً أًلى  حً مٍ الص   ٍقدً عى  فى يٍ حً 
 ـيً تً امى اصى خى ي مي فً  وً يٍ لى إً  اسي الن   أي جى مٍ الذم يى  كى ىي كى  ،ااًصمن ميخى  ةي يفى مً الخى  كفي كي يى  ؼى يٍ كى ، فى فً يٍ كى خى األى  يفى بى  ةو كمى صي خي 
اءى ، فى ابً تى ف العً ا مً عن كٍ نى  عري ا الش  ذى ىى  ؿى مى حى  دٍ قى لى  ؟ـٍ ىي دي جً نٍ يي فى  كمي  ئن يٍ رً جى  جى   :ا في قكؿ ابف الر 

                                                           
(تاج العروس، ـ يسرع، الزبيدملعمى ًىنىًتًو ك ى يدب  دب ا كدىًبيبا: مش ُ  . ، مادة )دىبىبى
 .، مادة )ركي( جميرة المغة، النكـ، ابف دريد الكىرل: ِ
 . ّّ، وديوان ّ
كاد مف : كلي شرطة بغداد كالس  أبك أيكب الخيزاعي، مف بيت اإلمارة كالت قد ـ، قاؿ الطبرم ،اىر بف الحسيفىك سميماف بف عبد الممؾ بف ط ْ

 عنو الميبر د كالٌضرير كغيرىما، كتكفي سنة ستٍّ  ، ركلا شاعرناير ربيع األكؿ سنة خمسيف كمائتيف، كاف أديبن في سادس ش قبؿ المعتز  
 . ِِْ/ُٓ، الوافي بالوفيات، دمالصف .كستيف كمئتيفً 
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 البسيط                                                                         

 ُيودِ ـَمجْ  جد   قْمبٍ  ْكرِ فِ  عن إي اكَ        ُمالَحَظتي إل   راَحتي َتُكنْ  ممْ فَ 

 ٔمْنُجودِ  ل  ـــــك َمْدَعى غايةُ  تَ وأن       ُبنيَتْعصِ  اءُ والَعز  َدَعْوُتك وكمْ  

 :قمبه يحسدي كعيفه تيفًسدي  -ب
 القىٍمبى  دي حسً تى  يفي العى كى  ،ايى تً رى ظٍ ى نى مى عى  فى يٍ العى  دي سً حٍ يى  مبي القى ، فى في آفو كاًحدىةو  كده سي حٍ مى كى  ده اسً حى  بي مٍ القى      

ٍسًف ًمالً  وً تً االى يى ى خى مى عى   بً مٍ ف القى مً  ؿى عى ا جى مى دى نٍ عً  ٍشًخيصى الت   خالدي الكاًتب الش اًعري  فى سى حٍ أى  دٍ قى ، كى لأى رى  حي
ا يفً العى كى  ٍكصن ا مى بً  حد ثى تى تى لً  ارى كى ا الحً يى تً نى سً لٍ ى أى مى م عى رً ييجٍ  ـ  ، ثي ضى عٍ ا البى يى ضى عٍ بى  دى سً حٍ تى لً  اري غى تى فى  ،اؾه رى دٍ ا إً يى لى  شيخي
ـي نى ةن ال تى ر اىً سى  ؿ  ظى تى  فٍ أى بً رو ظى نٍ مى  يؿً مً جى لً  تٍ رى ظى ما نى م  كي  فً يٍ ى العى مى عى  بي مٍ ك القى عي دٍ يى كى  .نىٍفًسيىا اتً كنى ني كٍ ي مى فً    ا
 وي كعى مي دي  يؿي يً ًئسه يي يى  بي مٍ القى ، كى رى آخى  رو كٍ فً  ؿ  كي  فٍ عى  وي مي غً شٍ تي فى  ،وي لى  كـى مي اليي  بي مً جٍ تى  يفي العى فى  ،رً الس يى  بي عى ا تى يى قى ىً رٍ يي لً 
 :ليقكؿى  .ف الن ظىرً عى  ؼ  الكى كى  كاءي عً ا االرٍ يى ى لى أن  فى 

 البسيط                                                                          

 رِ ـــالِفكَ  ذ ةَ ــــلَ  َقمبيْ  َتحِسدُ  نُ َعيْ ــَوال        َظرِ الن   ةَ َلذ   نيْ َعيْ  ِسدُ َيحْ  الَقمبُ               

 رِ ــيَ ِبالس   اهللُ  اكِ ـــَرم نَ َتنُظريْ  مـــكَ         َنَظَرتْ  اـم مكُ  ِلَعيني بيَقمْ  َيقولُ               

ـــا ِرُثوُ توْ  نُ ــــالَعي   َٕظرِ الن   َعنِ  ياىاَين معِ ِبالد   َوالَقمبُ         وُ ـــــَفَتشَغمُ  َىمًّ

 َىواِجُس القمِب: -ٕ

اًدحه: -  سىاًىره مى

التي تغن ى  وً كحً دي مٍ مى  ـً ارً كى ًعظىـً مى  فٍ مً  ر ؽً الميتأى  رً ب الس اىً مٍ قى  جى تيخالً  اري كى كاألفٍ  سي كاجً اليى  اؿي زى ال تى        
 هي ري كي ذٍ ؿ  تى ظى تى سى  اسى الن   أف  بً  وً حً كٍ دي مٍ مى لً  بك تىم اـو أى  دى ي  عى تى  دٍ قى ، كى كؼً ري عٍ المى  بى الً طى  دي جً ، يينٍ ؿً ائً مس  لك لىٍيفىة يي ، فى ايى بً 

أبك  ميشىب ينا، مادً الغى كى  حً ائً الر   افً سى ى لً مى عى  وي مي اسٍ  دي رد  تى رةو يى ا شييٍ ذى  كفى كي يى ، لً فو يٍ حً كى  تو قٍ كى  ؿ  كي فيًو  حى ائً دى مى ال كتيرد دي 
ًتوً ٍنسىافو بإرىهي ًفكٍ  تىم اـو  كغى ًعبارى ، ككأن وي يىتىعب دي لييحًسفى صى دو مىٍيًو ىىكاًجسيوي ًليكىتي ، سىاًىرو ميتىيج  كدي عى  بى ًمم ا تىجي
ـي إف   .كاًطريهي كخى  ٍكًغ قىًصيدىةو ًفي المىٍدحً  ًبدىايىةه مىا ًىيى إال   لىدىل الش اًعرً  الًفكىرى كاليىكاًجسى  ًتٍمكي   :قاؿى  .ًلصى

                                                           
 . َْْ/ُ، ديوانو ُ
 . ُُْ، وديوان ِ
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 الكامل                                                                           

دِ ـــــــــُمَتيَ  ِبيا َسَمرٍ  يْ ذِ  بِ َقمْ  يفِ        اَىواِجسً  نَ َفِبتْ  رٌ ـــــِفكَ  َوَتَنب َيتْ                  ٔج 

 ديـالُمجتَ  َثناءِ  ِمنْ  اِمدِ الَمحَ  َصفوَ        يَطفِ َتصْ  ُٕمَحم دُ  يا رََأيُتكَ  َلّما               

 ٖديـــــــَوَتغتَ  واةُ الر   ياــبِ  َتروحُ  ُغَررًا       ايَ ـتُ َفَتَركْ  يـَمداِئحِ  كَ يْ فِ  تُ َسي رْ                

 :القمب رُ واطِ خَ  -ٖ

 :كاًطري المىحزكنىةي الخى  -

ٍكًء  سً امً الد   ـً بلى الظ  بً  –بىٍعدىمىا كافى أسكدى  يوً فً  بي يٍ الش   ؿى عى تى د اشٍ قٍ كى  -شىٍعرىهي  ابفي ديريدو  وي ب  شى يي       الذٍم ال ضى
ا ميًنٍيرنا ٍطرىاًفوً ي أى فً  ؿ  حى كى  ًفٍيًو، فىأىتىاهي الش ٍيبي  أم ا نىشىاطيوي الذم ًفيًو شىبىابيوي فقىؿ  كاستىعارى  ،ًلييًضيءى ًمٍصبىاحن

يىًغيضي لشىبىاًبًو ماءن يى  ٍنسيكبيوي كى ـي ىى اؤي الش بابى ًبًبٍئرو يىقؿ  مى ، ميشىب ينا ذىاؾى ٍنقيصي مى  تٍ اتى بى  دٍ قى كى  ا، فىيىذىا ىيكى اليىرى
ةن ًلًسيىاـً  التي تىديؿ   وً بً مٍ قى  ري اطً كى خى  مىى ًفٍطنىًتًو عيٍرضى ًف األٍحزاًكنايةن ًمنوي ًلكىثرىًة ما القى قىمبيوي ًمفى  ،رً ىٍ الد   عى

: .كاآلالـً   فيقكؿي

 الرجز                                                                           

 ىـَجمنْ َفا احٍ ـَصب َضوءُ  اِئوِ جَ َأرْ        يــف ل  ـــــحَ  الَبييمِ  يلِ َكالم   َفكانَ  

 ٘ىوَ ــالجَ  حِ ـريِبَتبْ  بِ الَقمْ  َخواِطرَ       ىَرمَ  رٌ َدىْ  ِٗشر تي ماءَ  اَض َوغَ    
 
 

                                                           
د: الس   ُ  . ، مادة )بعث(، تاج العروسيراف، كثير االنبعاث مف نكمو، الزبيدمالميتيج 
؛ طائيٌّ مف أىؿ مركمحمد بف  ،ىك أبك سعيد ِ  و مع بىابىؾ الخٌرميميد الٌطكسي في حرب، ككاف مف قٌكاد حي يكسؼ بف عبد الرحمف الث ٍغًرم 

، تكفي ىػ َِِألصحاب بابؾ عمى يده سنة  ، كقد كانت أكؿ ىزيمةسعيد مف قادة الجيكش عند المعتصـكبعد مصرع حميد صار أبك 
ثغكر الببلد  ألف معظـ حياتو قضاىا في العمؿ في م،قد غمبت عمى أبي سعيد صفة الٌثغر ، ك قِّٔفجأة في عيد المتككؿ في شكاؿ سنة 

، في فصؿ ًذٍكًر ُِْ/ٓ، األعالمإاٌل ما ذكره الزركمي في . لـ أجده في كتب الٌتراجـ ٓ/ُ ،ىامش التحقيق ،ديوان البحتريبلمية. اإلس
 ق، "كجيعؿ عمى القمب محمد بف يكسؼ بف عبد الرحمف الٌطائي المعركؼ بأبي سعيد" .ُِْمحمد الطكسي سنة 

 . َُّ-ََّ/ُ، وديوان ّ
و، الزبيدمغبة كالن  : الحرص كالر  ةلش رٌ ا ْ  . ، مادة )شرر(تاج العروس، شاط، كشٌرة الشباب نشاطو كًحرصي
 . ديوان ابن دريدلـ أجد البيتيف في  .ُِ، شرح مقصورة ابن دريدالصاكم، عبد اهلل،  ٓ
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 :الَقمبِ  ظ  حَ  -ٗ

ـي  - ظ  العاًثري األلي  :الحى

نىرىل      اًطبي  ديريدو  ابفى  كى  يؿه مً جى  ـٍ ىً دً قٍ فى  دى عٍ بى  تى كٍ المى  أف  بً  ـٍ ىي رى بً خٍ مي ، ةو عى جٍ رى  رً يٍ ى غى لى إً  وي نٍ بكا عى ىى ذى  فٍ مى  ييخى
ـٍ إٍذ ، رً ابً قى ي المى فً  ـٍ ىً كدً قي ري كى  ـٍ يً ابً ىى ذى  دى عٍ بى  يشً عٍ مٍ لً  ةى مى يٍ  قً بلى فى   يبي صً نى كى  وي قي ارً فى تي الى  الييمكـي  قىٍمبىوي  تٍ الى طى  دٍ قى ًبديكًنًي
فيري فى  ،ًكبيٍعدي الميٍنطىكل اؽً رى الفً  ـي لى أى ا يى نٍ مً  وً بً مٍ قى   وً انً مى تٍ ى كً لى إً  بيؿى ال سى  ره اىً ظى  اءً كى البي  كتي صى كى  ،سيمكعه مى  ًبوً قىمٍ  زى

 :فيقكؿ
 الخفيف                                                        

 ٕحيطُ الش   الَمَحل   َعنُيمُ  بي ٔط  ـشَ       اسٍ ـُأن دَ ــــَبع الَحياةِ  دُ َفقْ  طابَ  

 ٗ(ٖحيطُ َوالن  ) الَجوى ِمنيا َقمبي َحظ        مٍ ُىمو  طالُ مَ  َبعِدِىم ِمن طالَ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ط( طى ، مادة )شى حاحالص  ، شىط ت الدار: بعدت، الجكىرم ُ
ط:ط ك الش حٍ  ِ  .ط( حى ، مادة )شى لسان العرب ،ر، ابف منظك البيعد الش حى
 . ط(حى ، مادة )نى الّصحاح، فير، الجكىرم: الز  حيطالن   ّ
 . ُُٗ ،وديوان ْ



165 
 

 خاتمة البحث

الحات هً دً مٍ حى الذم بً  هللً  مدي الحى       ـ  الص   كالس ماكاتً  يفى ضً اي األر فً  اهللي  هي دى مً حى  فٍ ى مى مى عى  ، كالص بلةي تت
م دو بف عبًد اهللً  ـي اآليا نيز ؿى ،  ميحى  يق ُّٱرب  األرًض كالس مىاكاًت: ًفيوً فقاؿى  ًت،عميًو ًمف الذ ٍكًر ميٍحكى

 .َُّ من  زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك

 غيرةي الص   غةي ضٍ المي  ؾى مٍ تً  ،القمب كعً كضي مى بً  بطي رتى التي تى  ؽً بلئً العى  ـ  ىى أى  وً حثً في بى  احثي البى  عىرىضى لقد       
 بفو كجي  كشجاعةو  دكٍّ ىي كى  بو ضى غى كى  زفو كحي  حو رى ف فى ة مً اني  سنٍ اإلً  شاعرى المى  ؿي مً حٍ تى فى ، سافً نٍ اإلً  ةى ركى التي تسي ر حى 

اًسيسً  كىغيًرىىا  .ًمف المىشىاًعًر كاألحى

 يكافي دً  عري ، فالش   ـٍ ىً ارً عى شٍ كأى  ربً العى  راثً ف تي مً  تآلؼي حةن تى كاضً  ةً ثى احى بى في المي  مبً ي القى انً عى مى  تٍ زى رى بى  قدٍ كى      
 دايةى بً ، ثةى باحى خص  المي ما يى ا لً يى يمى مً حٍ الش عري ة كتى  الن صكصً  ؿى قٍ نى ي بحثًو ف البىاًحثي  دى مى تى اعٍ  دٍ العرب، كقى 

 : يالالت  ًإلى  البىاًحثي  ميصى خى فى ، رم  جٍ اليً  ابعً الر   فً رٍ القى  يايةً اسي  حٌتى نً العب   صرً العى 

اني عى يا مى نٍ مً  ؼي ل  أيصةو تتصً كخى  عنىؿ  مى ا دقيقةن بيف كي فركقن  تٍ ب  أبرزى الحي  بً راتً مى  قسيماتً ف  تى إً  -ُ
 بيفى  كفي البى فى ، إال   يسى قيقةو لى دى  طكطو خي يا بً ينى ا بى يمى فً  نمازي تى  بى راتً المى  ؾى مٍ ، فإف  تً ـً يٍ مى الفى ، كالميعك ؿ عى ب  الحي 
 ؽي سبً تى  قدٍ حم يا، كى تحؿ  مى ا ك يى نٍ ني عى تيغٍ ، كى ؽى شٍ العً  ككفي تى  دٍ قى  ياـً اليً  رتبةى ؿ إف  مى ، بى ااضن فى ضٍ فى  يسى ييا لى عانً مى 

تبىةه ريتبىةن  ى نىسىؽو مى عى  سيري تى  تٍ يسى لى ، كى ميفى دى قٍ األى  بً تي ي كي فً  ؿً احً رى المى  ةي نى ايً بى تى يا مي يٍ فً  نيفاتي صٍ ، فالت  خرلأي  ري
  .كاحدو 

 سً فٍ الن   عكرً شي  عفٍ  كفي كي يى  امى  أحسفى  -جرم  اليً  الر ابعً  وً رنً قى  ايةً يى حت ى نً  -اسي  ب  العى  الش عري  عب رى  قدٍ لى  -ِ
  .ما يككف ؿى أفضى  وي كنى ري ك  صى يي ، فى ـٍ يً تً ظى حٍ لى  ليدً كى  ثو دى ما حى ع أي  ى مى تماىى تى  تٍ انى ، كالتي كى اعرً دل الش  ة لى شري  البى 

في  ب  ياطي الحي نً ، فى ةً ثى احى الميبى  صكؿً في  رً بى كٍ ف أى  مً بلن صٍ ب  فى الحي  ابي حتؿ  بى ٍف يى أى  رً مٍ األى  ريبً ف غى مً  يسى لى  -ّ
  .يافً حٍ األى  عضً ي بى فً  هي كدى جي ي كي مغً يي  دٍ قى  ؿٍ ، بى ي  بلنً قٍ العى  رى كٍ الفً  ؼي عً ضٍ الذم يي  الش عكري  وي ، ألن  ـه ائً قى  مكبً القي 

ـى الكى  رآفى أف  القي بً  ارئً لمقى ف تبي   لقدٍ  -ْ ا من اىً فى  وي نٍ مً  ؿى عى جى ، فى اؾً رى دٍ عي كاإلً الكى  كـً فيي مى بً  بى مٍ ص  القى خى  دٍ قى  ري
ـ  عى ين اعً كى  بانىةو ، ايةو رى دً كى  صيرةو بى  فٍ ا يىن كًر،ل كأ لمت قكل كا   يافً صٍ كالعً  فرً ؿ  الكي حى مى  كأكل ؿ  الت قٍ حى مى  فىييكى  مفيجي

                                                           
 . ٕٗ، البقرة ُ



166 
 

ا،  لمقمبً  الش ريفةي  بكي ةي النى  الس ٌنةي  تً مى عى جى  دٍ قى كى  ،اضن يٍ أى   ي بً ف الط  مً  بيثى مكانةن تيمي ز الخى ةن كى يصى صً خى أيضن
 .رلاأليخٍ  ةً شري  البى  رً اعً شى المى  تعم قاتً مي كى  حمةً ف الر  مً  سكةى زي القى ي  كتىمى  ةً ري  شى البى  سً في نٍ ألى 

 الد ماءً ، كى ةً سكسى حٍ المى  اتً يى اد  بالمى  مبً القى  بلقةى عى  مث ؿي ، كالتي تي مبً مقى لً  ةي حسكسى ي المى عانً المى  تً رزى بى  قدٍ لى  -ٓ
زىًت ، كى األيخرل سدً الجى  اءً ضى عٍ ، كأى كالد مكعً  ركحً كالجي   ياـو ىً كى  شؽو مف حب  كعً  ةً حسكسى المى  يري ي غى عانً المى ًبرى

 .....إلخ. ضً كالبيغٍ  الكيرهً  ري ناصً عى  ثةً باحى في المي  تٍ زى رى ، كعمى الٌنقيض بى كغيًرىىا ًمف ًتمؾى المىحسكسىاتً 

 فٍ عى  عاني الش عرً ي مى ا فى جديدن تى  -رم  جٍ اليً  الر ابعً  فً القر  يايةً حٌتى نى  –اسي  ب  العى  رً صٍ العى  عراءي شي  رى يى ظٍ أى  -ٔ
ؿً  رً ك صابقييـ في العي سى   الش عرً  عةً نٍ في صى  تى فً البل   ف  كً ، لى اييى لييجد دكا فً  ديمةى ي القى عانً تحدثكا المى ، كاسٍ األيكى
 ، كابفً اسو كى ي ني بً كأى  عضيـبى  عارً شٍ ف أى ى مً فى كٍ األى  سطى القً  ذى أخى  دٍ قى  كالط ربى  يكى كالم   جكفى أف  المي  ييـٍ دً لى 

كمي   الت كازفي  يككفى لً  فيؼً العى  ؿً زى الغى  راءي عى شي  رزى بى  الن ًقيًض ًمٍنوي ى مى ، كعى ًمف الش عىراءً  ـٍ ىً كغيرً  ـى شاجً ككى  الر 
بلن حى تى مي  كلي   ،ؼً نى حٍ األى  بفي  اسي ب  العى  زى برى ، فى اتً ضى اقً نى تى المي بً  الز اخرً  رً صٍ العى  ؾى لً ي ذى  فً ص  مف ـ ىي يري غى كى  كالص 

فةً تى كالمي  ف الش عراءً مى  ادى ا الز ىى جدنى كى ك  الش عراًء، ا، صك  يما فً  ـٍ ىي عارى أشٍ  يينشدكفى  يةً اىً تى ي العى كأبً  جً كالحبل   أٍيضن
 .ـيي تي دى ئً فٍ أى  وي تٍ ضى تى ، كارٍ ـٍ يي كبي مي قي  وي ادتٍ تى اعٍ 
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 المصادر والمراجع

  القرآف الكريـ 
 الطبعة  ،عرض كتفسير كمقارنة :ألسس الجمالي ة في النقد العربيا، يفالد   يؿ، عزٌ سماعإ

  .ـُْٕٗ ،دار الفكر العربي ة،الثالث
 ( ْٓٔت: ابف أبي اإلصبع المصرم ،)تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان ىػ

كفيؽ محمد ت :محمد شرؼ، أشرؼ عمى إصدارىا يحفن :، تقديـ كتحقيؽالقرآن إعجاز
 الجميكرية العربية المتحدة، الطبعة األكلى لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، عكيضة،
 ـ.ُّٔٗق/ُّّٖ

 مج تحقيؽِٓ، األغانيـ(، ٕٔٗىػ/ّٔٓت: ) فياني، أبك الفرج عمي بف الحسيفاألص: 
براىيـ الٌسعافيف ك  إحساف عباس بيركت ، الطبعة األكلى ،دار صادر ،بكر عباسكا 

 .ـََِِق/ُِّْ
 روح المعاني  ،ىػ(َُِٕ)ت:  ف محمكد األلكسي البغدادمأبك الفضؿ شياب الدي كسي،األل

إدارة الطباعة  :مج، عينيت بنشره كتصحيحو َّ ،ع المثانيفي تفسير القرآن العظيم والسب
 .، )د.ت(بيركت (طد.) ،دار إحياء التراث العربي المنيرية،

 ـُِٓٗ، ، الطبعة الثانيةك المصريةطبعة مكتبة األنجم، موسيقا الشعر، أنيس، إبراىيـ. 
 محمد خير  :، صنعةالباىمي ديوانىػ(، ُِٓت: ) الباىمي، محمد بف حاـز الباىمي

 .ـُِٖٗ-ُُٖٗىػ/َُِْ-َُُْ، دمشؽ، دار قتيبة، يالبقاع
 حياتو  :شعر الببغاء، ق(ّٖٗ)ت: عبد الكاحد نصر بف محمد  ، أبك الفرجالبب غاء

 .ـُٖٗٗ/قُُْٖ ،بيركت ،الطبعة األكلى عالـ الكتب ،ىبلؿ ناجي :، تحقيؽوديوانو
 ،عناية  ،ديوانال ،ق(ِْٖ)ت: الكليد بف عبيد بف يحيى الطائي  أبك عبادة البحترم

 ، بيركتالطبعة الثالثة ، دار المعارؼحسف كامؿ الصيرفي :كشرح كتعميؽ يؽكتحق
 .ـُّٔٗ

 صحيح البخاريىػ(، ِٔٓ :)ت سماعيؿ البخارم الجعفيإمحمد بف  البخارم، أبك عبد اهلل 
ق موي ك  وضبط مج، ٚ مصطفى ديب البيغا، دار  :حق قوي ك  عميو ؽعم  ك  وي كشرح وسارً يككضع فى  رى

 ـ.ُٕٔٗق/ُّٕٗ، )د.ط(، بيركت ير،ابف كث
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  النجوم الزّاىرة في مموك مصر  ىػ(،ْٕٖ دم، يكسؼ جماؿ الديف أبك المحاسف )ت:رٍ ابف بى
 مج ُٔع استدراكات كفيارس جامعة، ار الكتب م، نسخة مصكرة عف طبعة دوالقاىرة

 ـ.ُّٔٗ/ىػ ُّّٖ، )د.ط(، مصركزارة الثقافة
 دري ة الخطيب  :يفذ، تحقيؽ األستاديوانال ،(ّٕٖت: ) مد بف الحسيف، عمي بف محالبيستي

 .ـُٖٗٗق/َُُْدمشؽ، )د.ط( ،مطبكعات مجمع المغة العربية كلطفي الٌصقاؿ،
 راجعو  بف عاشكر،ار ىنشر كتقديـ كشرح محمد الٌطا، يوانالد ق(،ُٕٔ)ت:  بشار بف برد

 لتٌأليؼ كالٌترجمة كالنشرمحمد شكقي أميف، مطبعة لجنة امحمد رفعت فتح اهلل ك  :كصح حو
   ـ.ُٔٔٗق/ ُّٖٔالقاىرة،  )د.ط(

 تاريخ مدينة السالم وأخبار ، ىػ(ّْٔ ت:) ر أحمد بف عمي بف ثابت، أبك بكادمالبغد
 مج ُٖ، ا وواردييا المشيور بتاريخ بغدادانيا العمماء من غير أىميمحدثييا وذكر قط

 بيركت ،الطبعة األكلى ،دار الغرب اإلسبلمي ،بشار عكاد معركؼ :عميؽتى يؽ كضبط ك تحق
 .ـََُِق/ُِِْ

 تمام أبي ديوان شرح ،(ـْٖٔ/ىػُِّ:ت) الطائي الحارث بف أكس بف حبيب تم اـ، أبك 
 العربي الكتاب دار األسمر، راجي: كفيارسو ىكامشو كضعك  لو قٌدـ ،التبريزي الخطيب
 .ـُْٗٗ/قُُْْ بيركت،  الثانية، الطبعة

   نشوار المحاضرة وأخبار ىػ(، ّْٖت: ) ، القاضي أبك عمي المحسف بف عمينكخي  الت
 .ـُُٕٗ ، بيركت،الطبعة األكلى ،دار صادر  مج، ٖ ،عىٌبكد الشالجي :تحقيؽ ،المذاكرة

 اعتنى  ،اإلمتاع والمؤانسة ،ق(ُْْ عمي بف محمد بف العىب اس )ت: بك حي اف،، أالت كحيدم
 .ـَُُِىػ/ُّْ، بيركت)د.ط(، ، المكتبة العصرية ،ىيثـ خميفة الطعيمي :كراجعوبو 

 دار صادركداد القاضي :تحقيؽمج،  َُ ،ر والذ خائرالبصائ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 
 .ـُْٖٗ بيركت، ،الطبعة األكلى

   تحقيؽتفسير البحر المحيط ،ىػ(ْٕٓ )ت: محمد بف يكسؼ ،أبك حي اف كحيدم،الت ،: 
  دار الكتب العمميةأجزاء،  ٖ، فك كآخر  عادؿ أحمد عبد الكجكد كعمي محمد معكض

 .ـُّٗٗىػ/ُُّْ ،، بيركتالطبعة األكلى
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 الحكار  ل، جمع مادة الكتاب كأجر طب القموب، ىػ(ِٖٕ )ت: ابف تيمية، تقي الديف أحمد
 الككيت )د.ط(، ،لمنشر كالتكزيع الد عكة دار شمي،جميؿ جاسـ الن  : العممي
 . ـَُٗٗىػ/ُُُْ

 تحسين القبيح وتقبيح  ،ىػ(ِْٗ )ت: رم، أبك منصكر عبد الممؾ الثعالبي النيسابك الث عالبي
 إحياء التراث العربي ،شاكر العاشكر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية :، تحقيؽلحسنا

 . ـُُٖٗىػ /َُْْ، الجميكرية العراقية ،الطبعة األكلى
 محمد أبك  :، تحقيؽب في المضاف والمنسوبثمار القمو  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ.ُٓٔٗق/ُّْٖ القاىرة )د.ط(، ،، دار المعارؼالفضؿ إبراىيـ
 يؽمج، شرح كتحق ٓ ،يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 

 .ـُّٖٗق/َُّْ ،دار الكتب العممية  الطبعة األكلى ،، بيركتمفيد محمد قميحة
 عبد  :مج، تحقيؽ كشرح ٖ ،الحيوان، ىػ(ِٓٓ)ت:  أبك عثماف عمرك بف بحر ،جاحظال

 ، مصرالطبعة الثانية، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده السبلـ ىاركف،
 . ـُٓٔٗىػ/ُّْٖ

 سمسمة أسفار العربية ، طنحو دراسات وأبعاد لغوية جديدةد الرؤكؼ، جبر، يحيى عب ،ُ 
 .ـُٖٖٗنابمس، 

 ىػ(ُْٕ)ت:  بف عبد الرحمف بف محمدماـ أبك بكر عبد القاىر ، الشيخ اإلالجرجاني  
 ، )د.ط(، جدةدار المدني أبك فير محمكد محمد شاكر، :، قراءة كتعميؽأسرار البالغة

 ـ.ُُٗٗق/ُُِْ
  ،إبراىيـ األبيارم :، تحقيؽالّتعريفات، ػ(ىُٖٔ )ت: عمي بف محمد بف عميالجرجاني  

 ق.َُْٓ بيركت، الطبعة األكلى، ،دار الكتاب العربي
 أخبار  ـ(،ََُِىػ/ٕٗٓ ت:) ديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عميجماؿ ال، ابف الجكزم

 ، بيركتألكلىالطبعة ا، بساـ عبد الكىاب الجابي، دار ابف حـز :اعتنى بو ،األذكياء
 .ـََِّق/ُِْْ

 دار الفكر عبد األمير مينا :شرح ،أخبار الحمقى والمغف مين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،
 .ـَُٗٗىػ/َُُْ بيركت طبعة األكلى،، الالمبناني
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  ،مج ٔ ،غة وصحاح العربيةتاج الم   ،حاحالص  ق(، ّّٗ)ت:  سماعيؿ بف حمادإالجكىرم 
 ، الط بعة الثانية، بيركتار، دار العمـ المبلييفأحمد عبد الغفكر عط   :تحقيؽ
 . ـُٕٗٗىػ/ُّٗٗ

  ،بيركتالطبعة األكلى، ، دار الثقافةفن و ونفسي تو من خالل شعره :أبو تمامالحاكم، إيميا ، 
 .ـُٖٗٗ

  ق(ٕٕٔ )ت:بف يحيى بف أبي بكر الٌتممساني  اب الديف أحمدشي، حجمة المغربيأبي ابف 
 .)د.ت( ،ط(، دار حمد كحيك.)د ،ديوان الّصبابة

 ،شرح ديوان الحاّلج ق(،َّٗ )ت: الحسيف بف منصكر بف مىٍحمىى البيضاكم الحبٌلج 
 .ـُّٗٗىػ/ُُْْ ،الطبعة الثانية، منشكرات الجمؿ ،مصطفى الشيبي :شرح

 ،ذكرة التّ  ق(،َّٗ)ت:  لحسف بف محمد بف عمي بف حمدكفف امحمد ب ابف حمدكف
  الطبعة األكلى ،دار صادر اس،كبكر عب  اس حساف عب  إ :تحقيؽ ،مجَُ ،مدونيةالحَ 

  .ـُٔٗٗبيركت، 
   (ىػِٔٔ)ت:  شياب الديف بف أبي عبداهلل الحمكم الركمي البغدادم ،، ياقكتالحمكم 

دار  ،العمكمٌيةكزارة المعارؼ  :، راجعتولرفاعيأحمد فريد ا :تحقيؽ ،مج َِ، معجم األدباء
 .)د.ت( ،مصر الطبعة األخيرة، ،المأمكف لمطباعة

 د.ط(، بيركت ،دار صادر ،مج ٓ ،معجم البمدان ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( 
   .ـُٕٕٗىػ/ُّٕٗ

  جذوة المقتبس في تاريخ ، ىػ(ْٖٖبف فتكح بف عبد اهلل )ت:  ، أبك عبد اهلل محمدميدمالحي
، دار الغرب ار عكادار عكاد معركؼ كمحمد بش  بش   :، تحقيؽ كتعميؽعمماء األندلس

 .ـََِٖىػ/ُِْٗ ،، تكنسالطبعة األكلى، اإلسبلمي
 تفسير الخازن المسم ى لباب التّأويل  ،(ػىِٕٓ)ت:  الخازف، عبلء الديف بف عمي محمد

 لمبغوي الشافعي في معالم الّتنزيل ومعو تفسير البغوي المسّمى معالم التنزيل
الطبعة  ،ة، دار الكتب العمميٌ عبد السبلـ محمد عمي شاىيف :تحقيؽ مج، ٔىػ(، ُٔٓ)ت:

 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ، بيركت، األكلى
 منشكرات كزارة كاريف صادر :، دراسة كتحقيؽديوانال، ـ(ٕٖٔىػ/ِِٔ)ت:  خالد الكاتب ،

 .ـََِٔ دمشؽ،)د.ط(،  ،الثقافة السكرٌية
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  الشيخ محمد حسف آؿ  :، تحقيؽديوانالىػ(، َّّ )ت: أرزم، نصر بف أحمد البصرمالخبز
 .ـُٖٗٗىػ/َُْٗ)د.ط(، بغداد،  ،مجمة المجمع العممي العراقي ،ياسيف

 عمي جكاد الطاىر  :، جمع كتحقيؽهشعر  ق(،ُِِإسحاؽ بف حساف )ت:  ،الخريمي
 ـ.ُُٕٗ، بيركت ،)د.ط( ،دار الكتاب الجديد  معبيد،كمحمد جبار ال

 وفيات  ،(قُٖٔ )ت:العباس شمس الٌديف أحمد بف محمد بف أبي بكر أبك  ،ابف ًخم كاف
 )د.ط(، بيركت ،، دار صادرإحساف عٌباس :مج، تحقيؽ ٖ ،األعيان وأنباء أبناء الزمان

  .ـُِٕٗ
 براىيـ ميدم المخزكم :، تحقيؽالعين كتاب ىػ(،ُٕٓ )ت: الفراىيدم لخميؿ بف أحمدا ي كا 

 بيركت، )د.ت(. ط(،)د. ،مج، دار كمكتبة اليبلؿ ٖ، الس امر ائي
 الطبعة الث انية ،، دار غريبرائد فن القّصة العربّية ابن دريد األزدي، دركيش، أحمد  

 .ـََِْ، القاىرة
 تحقيؽ كتقديـ مج، ّ ،جميرة الم غة، ىػ(ُِّ )ت:حمد بف الحسف م أبك بكرف دريد، اب: 

 .ـُٕٖٗ، بيركت، الطبعة األكلى ،دار العمـ لممبلييف  ،رمزم منير بعمبكي
 محمد بدر الديف  السيد :ككضع فيارسو ، جمعو كحٌققوديوانال ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ.ُْٔٗق/ُّٓٔ ،القاىرة )د.ط( عة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، مطبالعمكم
 دار الكتاب  حسف حمد، :، شرحديوانال، ىػ(ِْٔت: ) ، أبك عمي بف عميًدٍعًبؿ الخيزاعي

 .ـُْٗٗىػ/ُُْْ ، بيركت،الطبعة األكلى، العربي
 جمع كتحقيؽ كدراسةديوانالق(، ِّٔ)ت:  بف رغباف ، عبد السبلـديؾ الجف الحمصي ،: 

 .ـََِْ ،دمشؽ )د.ط(، ،اب العربت  ، منشكرات اتحاد الكي مظير الحجي
   سير أعالم  ،ىػ(ْٖٕ )ت: محمد بف أحمد بف عثمافأبك عبد اهلل مس الديف، ش ىبي،الذ

أشرؼ عمى  ف،كآخرك  شعيب األرناؤكطك المحققكف: بشار عكاد معركؼ  مج، ِٗ الّنبالء
 .ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ، ، مؤسسة الرسالةالحادية عشرالطبعة  ،ؤكطاشعيب األرن التحقيؽ:

 عمي محمد  :تحقيؽ مج، ْ ،ميزان العتدال في نقد الر جال ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ـُّٔٗق/ُِّٖ ، بيركتالطبعة األكلى، لمعرفة، دار االبجاكم

 محاضرات األدباء ق(، َِٓ)ت:  ياني، أبك القاسـ حسيف بف محمدفالر اًغب األص
 .، )د.ط(، بيركت، )د.ت(دار مكتبة الحياة مج،  ّ ،ومحاورات الشعراء والبمغاء
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 عداد ،مج ِ، المفردات في غريب القرآن ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مركز  :تحقيؽ كا 
  مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط()د.  كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى البازالدراسات 

 .)د.ت(
 زكي ذاكر :صنعو ،شعر ربيعة الرقي، ـ(ُّٖىػ/ُٖٗ)ت:  م، ابف لجأ األسدي  قٌ ر  ربيعة ال 

 ـ.َُٖٗ )د.ط(،  دمشؽ، ،ت كزارة الثقافة كاإلرشاد القكميمنشكرا ،العاني
 دار  ،عبد الرحمف ياغي :، تحقيؽديوان ابن رشيقىػ(، ّْٔ )ت:القيركاني  ابف رشيؽ

 ـ.ُٖٗٗىػ/َُْٗ)د.ط(، بيركت،  ،الثقافة
 ترجمة –دي سوسير وعمم المغة  –عمم الم غة الحديث السس األولى ، كلز ،ف سك ركل: 

 ـ.ُٖٔٗ ،بغداد )د.ط(، ،، دار الحرٌية لمٌطباعةيكئيؿ يكسؼ عزيز)المكسكعة الصغيرة(
 الطبعة  ،، دار الكتب العممٌيةمد حسف بسجأح :شرح ،ديوانال (،قِْٖ)ت:  ابف الركمي

 .ـََِِ/قُِّْ بيركت،، الثالثة
 بعة طال ام ة،دار الشؤكف الثقافي ة الع ،نقد الشعر في المنظور النفسي، ريكاف، إبراىيـ

 .ـُٖٗٗ ، بغداد،األكلى
   تاج العروس من جواىر القاموس، ىػ(َُِٓ)ت:  الحسيني بيدم، محمد مرتضىالز    

ار أحمد فر اج، كزارة عبد الس ت   :اجعور  ف،ك كآخر  عبد الكريـ العزباكم :تحقيؽمج،  َْ
 .الككيت، )د.ت( ،)د.ط( ،مطبعة حككمة الككيت ـاإلعبل

   تحقيؽطبقات النحويين والمغويين ق(،ّٕٗ)ت:  محمد بف الحسف ك بكر، أببيدمالز ،: 
 .ـُْٖٗبيركت،  ،، الطبعة الثانيةدار المعارؼ ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 اجي  اجيج  أخبار أبي القاسم الز  ، ىػ(ّّٕ ت:) سحاؽف إأبك القاسـ عبد الرحمف ب ،الز ج 
 .ـَُٖٗ)د.ط(، الجميكري ة العراقي ة،  ،دار الرشيد  ،عبد الحسيف المبارؾ :تحقيؽ

 ًركمي، خير الديف قاموس  ،ماألعال ،ق(ُّٔٗ )ت: بف محمد الد مشقيبف محمكد  الز 
دار العمـ  مج، ٖ، ساء من العرب والمستعربين والمستشرقينجال والن  تراجم ألشير الر  

 ـ.ََِِبيركت،  ،ُٓ، الطبعة لممبلييف
   أساس البالغةىػ(، ّٖٓر اهلل محمكد بف عمر بف أحمد )ت: مخشرم، أبك القاسـ جاالز 

 ، بيركتالطبعة األكلى ،، دار الكتب العمميةمحمد باسؿ عييكف الس كد :تحقيؽ مج، ِ
 .ـُٖٗٗىػ/ ُُْٗ
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 ش اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في محاسن الك، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، بيركتالطبعة الثالثة ،، دار المعرفةخميؿ مأمكف شيحا :تحقيؽ، التنزيل
 .ـََِٗ/ىػَُّْ

   ىػ(، شرح كتحقيؽِِّ )ت: اتي  ديوان الوزير محمد بن عبد الممك الز  ، اتي  ابف الز: 
 .ـ، )د.ت(ُُٗٗ، الطبعة الثانية، المجمع الثقافي، جميؿ سعيد

 (ط)د. ،عالـ الثقافة ، دارقراءة نقدية في شعره :ابن الرومي، سامي يكسؼ، أبك زيد 
 .ـَُِِ

   ناىد  :كـر البستاني، مراجعة :تقديـ كشرح، يواندال ،ىػ(ِّٔ: ، ابف أحمد )تاءالر ف   رم  الس
  .ـُٔٗٗ، بيركت، الطبعة األكلى ،دار صادر ،جعفر

 تحقيؽ مج ْ ،المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 
 . ـُٖٔٗق/َُْٕ دمشؽ)د.ط(،  ،ةغة العربي  ، مطبكعات مجمع الم  غبلكنجي باحمص

  ٌجامعة ، أبي العالء المعري مى الصورة عندالبصر ع أثر كف  ، قطي، رسمية مكسىالس
 .ـُٖٔٗ/ىػُّٖٖ بغداد، مطبعة أسعد، )د.ط(، ،القاىرة

  ٌقافي، المجمع الث  عر العربيرثاء غير اإلنسان في الش  ، عبد اهلل عبد الرحيـ، يكدانالس 
 ـ.ُٗٗٗ، أبك ظبي ،الطبعة األكلى

 حكم المُ  ،ىػ(ْٖٓت: ) سماعيؿ بف سيده المصرمإعمي بف  ، أبك الحسفابف سيده
 ، الطبعة األكلىة، دار الكتب العممي  عبد الحميد ىنداكم :مج، تحقيؽُُ، حيط األعظموالمُ 

 .ـَََِىػ/ُُِْ، بيركت
 ككركيس  :، تحقيؽالّديارات، ـ(ٖٗٗىػ/ ّٖٖ ت:، أبك الحسف عمي بف محمد )الٌشابيشتي

 .ـُٖٔٗىػ/َُْٔ ، بيركتالٌطبعة الثانية، ، دار الٌرائد العربيعٌكاد
 محمد إبراىيـ  :، إعداد كتعميؽ كتقديـديوانال، (ىػَِْ)ت:  عي، محمد بف إدريسالشاف

 .ـُٖٖٗىػ/َُْٗ)د.ط(، مصر،  ،مكتبة ابف سينا ،سميـ
   ديوانال ،ـ(ْٔٗ/ىػّّْ)ت:  ، أبك بكر جعفر بف ييكنس المشيكر بديلؼ بف جحدربميالش 

عد المجمع العممي العراقي ، ساضامف، مطابع دار الت  كامؿ مصطفى الشيبي :قوجمعو كحق  
 .ـُٕٔٗىػ/ُّٖٔ بغداد، الطبعة األكلى،، عمى طبعو
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 منشكرات دار الشرؽ  ،شاعر الزىد والحب الخائب :أبو العتاىية، شرارة، عبد المطيؼ
 .ـُِٔٗبيركت،  الطبعة األكلى، ،الجديد

   ت:) إبراىيـ المرتضىريؼ الرضي، أبك الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى بف الش 
ت   بيرك ، الطبعة األكلى ،دار الجيؿ يكسؼ شكرم فرحات، :، شرحديوانال، ىػ(َْٔ

 .ـُٓٗٗق/ُُْٓ
  ت: يكسؼ الٌمخمي، المعركؼ بأبي جيضـ الٌشطنكفي، أبك الحسف عمي بف(

 ق.َُّّ، طبعة مصر، بيجة األسرار ومعادن األنوارـ(، ُُّّق/ُّٕ
 د.ط( ،، مكتبة غريبم والمتنبية القصيدة عند أبي تمامقد  مَ ، سماعيؿإ، سعد شمبي( 

 ـ.ُّٖٗ، القاىرة
 ،الطبعة األكلى  ،، دار األندلس لمطباعة كالنشرالعين في الشعر العربي، عمي شمؽ

 .ـُْٖٗىػ/َُْْ، بيركت
  ٌاألنوار ق(، ّٕٕ)ت:  بف محمد بف المطٌير العدكمٌ  ، أبك الحسف عميٌ الش ٍمشىاطي

، التراث عبد الستار فراج، راجعو د يكسؼالسيد محم :تحقيؽ مج، ِ، ومحاسن األشعار
 .ـُٕٕٗىػ/ُّٕٗ، )د.ط(، الككيت، ، سمسمة تصدرىا كزارة اإلعبلـ بالككيتالعربي

   واية الجامع بين فني الر   فتح القدير ،ىػ(َُِٓ )ت: ككاني، محمد بف عمي بف محمدالش
ر ج أحاديثو مج، ٓ ،روالد راية من عمم الّتفسي كضع فيارسو  ،رحمف عميرةعبد ال :حق قو كخى

تحقيؽ كالبحث العممي بدار الكفاء، )د.ط(، دار الكفاء لجنة ال :كشارؾ في تخريج أحاديثو
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓ

   إبراىيـ شمس  :كضبط كتقديـشرح  ،ديوانال ىػ(،ّٖٓ )ت: ادبف عب   ، إسماعيؿاحبالص
 .ـََُِىػ/ُِِْ، بيركت ،مؤسسة األعممي ،الطبعة األكلى الديف

 الشيخ محمد آؿ ياسيف :تحقيؽ مج، ُُ ،غةم  محيط في الال ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ، بيركت ،عالـ الكتب ،الطبعة األكلى

   الدار البيضاء، )د.ت(.)د.ط(، كتابدار ال، شرح مقصورة ابن دريد، اكم، عبد اهللالص ، 
  ،شرح ديوان صريع الغواني، ىػ(َِٖ)ت:  مسمـ بف الكليد األنصارمصريع الغكاني  

 .ـََِٗ، القاىرة، الطبعة الثالثة، ، دار المعارؼسامي الدىاف: عناية كتحقيؽ كتعميؽ
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   ضبط كيلوعة الشاكي ودمعة البا ىػ(،ْٕٔ )ت: خميؿ بف أيبؾ فصبلح الدي فدم،الص ،
 الطبعة األكلى، حمانيةمحمد أبك الفضؿ محمد ىاركف، المطبعة الرٌ  :حكشرح كتصحي

 .ـُِِٗ/قُُّْ مصر
 بف حجى الشافعي  طالعو: يحيىمج، ِٗ ،الوافي بالوفيات ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  الطبعة األكلى ،دار إحياء التراث العربي، أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى :تحقيؽ
   .ـَََِ/ىػَُِْبيركت 

 نكبرم  إحساف عباس :، تحقيؽالديوانق(، ّّْ، أحمد محمد بف الحسف الضبي )ت: الص 
 .ـُٖٗٗ، بيركت، الطبعة األكلى ،دار صادر

   ج. ىيكرث. دف :، نشرهكتاب األوراق، ق(ّّٔ) ىكلي، أبك بكر محمد بف يحيالص 
 ـ.ُّٔٗمصر،الطبعة األكلى،  ،مطبعة الصاكم

 مصر  ،الطبعة السادسة عشرة، دار المعارؼ ،العصر العباسي األول، شكقي ،ضيؼ
 .ـََِْ

 قو جمعو كحق   ،ابن طباطبا العموي األصبياني شعر ق(،ِِّ)ت:  ابف طباطبا العمكم
 .ـََِِ األردف، )د.ط(، ،، دار المناىججامعة البتراة، عبلكن شريؼ :ـ لوكقد  

  ،مج َِ ،الميزان في تفسير القرآن(، ـُُٖٗ/قَُِْ: )تالٌطباطبائي، محمد حسيف 
 .ـُٕٗٗق/ُُْٕ بيركت، منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات، الطبعة األكلى،

 ،بو ، ىذٌ القران جامع البيان عن تأويل آي ق(،َُّمحمد بف جرير بف يزيد )ت:  الطبرم
 مج ٔ، ستانيالحر  اد معركؼ كعصاـ فارسار عك  بش   :كحٌققو كضبط نٌصو كعٌمؽ عميو

 .ـُْٗٗىػ/ُُْٓ ،بيركت الطبعة األكلى، ،مؤسسة الرسالة
   تحقيؽ كتقديـ الّزىرة، ىػ(ِٕٗ)ت:  محمد بف داكد األصبياني ، أبك بكراىرمالظ  ،

الزرقاء  ، الطبعة الثانية،كد القىيسي، مكتبة المنارإبراىيـ الس امٌرائي كنكرم حم :كتعميؽ
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٔ

   ديوانال ،ىػ(ُْٗت: ) ضؿ العباس بف األحنؼ بف األسكد، أبك الفاس بف األحنؼالعب 
ىػ/ ُّّٕ)د.ط(، القاىرة،  ،مطبعة دار الكتب المصرية عاتكة الخزرجي، :شرح كتحقيؽ

 .ـُْٓٗ
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 وأنس المجالس وشحذ  يجة المجالسب، ىػ(ّْٔ )ت: النمرم القرطبي ابف عبد البر
)د.ط( ، ، دار الكتب العممي ةمحمد مرسي الخكلي :تحقيؽ مج، ِ ،الذاىن والياجس

  )د.ت(. ،بيركت
 جمع ديوانال، ىػ(ِّٖ)ت:  حمد بف محمد بف عبد ربو األندلسيأأبك عمر ، ابف عبد ربو ،

 بيركت ،الطبعة األكلى ،، مؤسسة الرسالةايةمحمد رضكاف الد   :كتحقيؽ كشرح
 . ـُٕٗٗىػ/ُّٗٗ

 محمد قميحة كعبد المجيد مفيد : تحقيؽ مج ٗ ،العقد الفريد ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ـُّٖٗق/َُْْ ،بيركت  الطبعة األكلى ،دار الكتب العممي ة الترحيني،

 كـر البستاني، دار بيركت :، تحقيؽـ(ِٖٔىػ/َُِت: ) ديوان أبي العتاىية، أبك العتاىية 
 .ـُٖٔٗىػ/َُْٔ )د.ط(، ،بيركت

 زبدة الحمب في تاريخ ق(، َٔٔ )ت: ابف العديـ، كماؿ الديف عمر بف أحمد بف ىبة اهلل
 .ـُْٓٗ.ط(، بيركت، سامي الدىاف، المطبعة الكاثكليكية، )د: تحقيؽ ،حمب

 شرحو كضبط ديوان المعاني (،قّٓٗت: ) الحسف بف عبد اهلل العسكرم، أبك ىبلؿ ،
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ، بيركت ،الطبعة األكلى ،ةأحمد حسف بسج، دار الكتب العمميٌ  :نصو

 محمد إبراىيـ سميـ :، تحقيؽ كتعميؽالفروق الم غوي ة ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .ـُٕٗٗىػ/ُُْٖ، القاىرة، دار العمـ كالث قافة

 مؤسسة العمـك الن فسية  ،ُِ، عدد نسان في فكر ابن قي م الجوزّيةاإل ، ، مصطفىعشكم
 ـ.َُِٓ )د.ط(، ،العربية

 ،دار التنكير، البالغي عند العربو قدي راث الن  ورة الفنية في الت  الص  ، جابر عصفكر  
 .ـُٖٓٗ، بيركت ،الطبعة الرابعة

   نوبرية، عبد الرحمف، عطي -الدار العربٌية لمكتاب، )د.ط(، ليبيا، شاعر الّطبيعة :الص 
  ـ.ُُٖٗتكنس

 دار اآلفاؽ الجديدة ،خميؿ مردـ بؾ :، تحقيؽديوانال، ىػ(ِْٗ)ت:  عمي بف الجيـ   
 .ـَُٖٗىػ/ََُْ ،بيركت ،ثانيةالطبعة ال

 ة في أثر كؼ ة كفني  دراسة نفسي   :اسيشعر المكفوفين في العصر العب  ، عبيد العمي، عدناف
 .ـُٗٗٗ)د.ط(، عىم اف،  ،دار أسامة ،البصر
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 ة ، ساعدت كزار شاكر العاشكر :، جمع كتحقيؽالديوان ،ىػ(ِّٗ ت:) عمارة بف عقيؿ
 .ـُّٕٗ، البصرة، الطبعة األكلى، اإلعبلـ عمى نشره

 مسالك األبصار في ق(، ْٕٗ)ت:  الفضؿ، شياب الديف أحمد بف يحيى العمرم، أبك
ار كامؿ سمماف الجبكرم كميدم النجـ، د :شراؼ كتحقيؽإ مج، ِٕ ،ممالك األمصار
 ـ.ََُِالطبعة األكلى، بيركت،  الكتب العممية

 ورة الفني ة في شعرهِ  ،ِدْعبل بن عمي الُخزاعي ،د، كامؿ محمد محمعكيضة دار  ،الص 
 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ ، بيركت،الطبعة األكلى ،ةالكتب الًعممي  

 الطبعة الثانية  ،منشأة المعارؼ ،طورالت  قنية و فمسفة البالغة بين الت  ، ، رجاءعيد
 . )د.ت( ،اإلسكندرية

 دار  ،أنطكاف القكاؿ :، جمع كتحقيؽوادرهديوان أبي العيناء ون ق(،ِِٖ)ت:  ،أبك العيناء
 .ـُْٗٗ ،بيركت ،الطبعة األكلى صادر،

 طيبع بإذف خاص  مج، ٔ ،مقاييس الم غةىػ(، ّٓٗ :)ت بف زكريا، أبك الحسيفابف فارس ا
  عبد الس بلـ محمد ىاركف :تحقيؽ كضبط مف رئيس المجمع العممي العربي اإلسبلمي،

 .ـُٕٗٗىػ/ُّٗٗ ،، )د.ط(دار الفكر
 جمعو  ركاية أبي عبد اهلل الحسيف بف خالكيو، ،ديوانال ،ق(ّٕٓ)ت:  يأبك فراس الحمدان

 )د.ط( ،لعطي ةركاف اممكتبة ، ىافسامي الد   :حكاشيو ككضع فيارسوعمى ؽ كنشره كعمٌ 
 .ـُْْٗق/ُّّٔ ،بيركت

 ة لمنشر دار الثقاف، شكيل الجماليالموقف والت  : أبو فراس الحمداني، القاضي، النعماف
 .عىٌماف، )د.ت()د.ط(،  ،عكالتكزي

 الجامع ألحكام ىػ(، ُٕٔ ، أبك عبد اهلل بف محمد بف أحمد بف أبي بكر )ت:القرطبي
 بف عبد عبد اهلل :، تحقيؽالقرآن الكريم والُمبي ن لما تضم َنُو من الس ن ة وآي الُفرقان

 .ـََِٔ/ىػُِْٕبيركت،  ،الطبعة األكلى ،مؤسسة الرسالة ، مجِْ المحسف التركي،
  التشبييات من أشعار أىل األندلس ق(،َِْ)ت:  ، أبك عبد اهلل محمدانيالًكت  ابف، ّ 

 . ـُٔٔٗبيركت،  )د.ط(، ،دار الثٌقافة إحساف عٌباس :تحقيؽمج، 
  ،ـُٖٕٗق/ُّٖٗ، دمشؽ الطبعة األكلى، ،مؤسسة الرسالة، الحبكحالة، عمر رضا. 
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 بكم عبد الن   :دراسة كشرح كتحقيؽ ،يواندال، ق(َّٔ )ت: ، محمكد بف الحسيفكشاجـ
 .ـُٕٗٗىػ/ُُْٕالقاىرة،  الطبعة األكلى، ،مكتبة الخانجي ،الكاحد شعبلف

 قابمو عمى نسخة الُكمي ات ىػ(،َُْٗ )ت: أيكب بف مكسى الحسيني ،الكىفىكم، أبك البقاء ،
 مؤسسة الر سالة عدناف دركيش كمحمد المصرم، :كأعده لمطبع ككضع فيارسو ةخطي  

 .ـُٖٗٗق/ُُْٗ ،بيركت، الطبعة الثانية
 تحفة األحوذي ، ىػ(ُّّٓ ت:، أبك العمى )، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـالمباركفكرم

 ، دار الفكراب عبد الم طيؼكى  عبد ال :راجعو كصح حو مج، ُُ ،بشرح جامع الّترمذي
 .)د.ت(، )د.ط( مصر

 ديوان أبي الط ي ب المتنبي بشرح أبي البقاء  ،ق(ّْٓ: )ت المتنبي، أحمد بف الحسيف
مصطفى  :وككضع فيارس وحكصحٌ  و، ضبطالعكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان

ب  )د.ط( ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالدهراىيـ األبيارم كعبد الحفيظ شمبي، الس قا كا 
 .ـُِٔٗىػ/ُّٓٓ مصر

 كليد  :جمع كدراسة كتحقيؽ، ديوانال ،ىػ(ُِِ )ت: دادممحمكد الكٌراؽ، ابف الحسف البغ
 . ـُُٗٗىػ/ُُِْ ، عجماف،الطبعة األكلى ،مؤسسة الفنكف ،قصاب

 تحقيؽأمالي المرُزوقي، ق(ُِْ )ت: ، أبك عمي أحمد بف محمد بف الحسفالمرزكقي ،: 
 .ـُٓٗٗ، الطبعة األكلى، بيركت، ، دار الغرب اإلسبلميكىيب الجبكرم يحيى

 صحيح مسمم المسم ى ، ىػ(ُِٔ )ت: القشيرم النيسابكرم، أبك الحسيف ف الحجاجمسمـ ب
أبك قتيبة نظر  :تشر ؼ بخدمتيا كالعناية بيا مج، ّ ،حيح المختصر من الس ننالمسند الص  
 .ـََِٔىػ/ُِْٕ ، الرياض،الطبعة األكلى، دار طيبة ،ريابيمحمد الفا

 الجميس الصالح ، ىػ(َّٗ )ت: الجريرم النيركاني جا الٌنيركاني، أبك الفر المعافى بف زكري
 عالـ الكتب محمد مرسي الخكلي،: ، دراسة كتحقيؽالكافي واألنيس الناصح المعافي

 .ـُّٗٗىػ/ُُّْ ، بيركتالطبعة األكلى، 
 ،كـر  :تحقيؽ ،ديوانال، ـ(َٖٗىػ/ِٔٗ )ت: الخميفة عبداهلل بف المعتز العباسي ابف المعتز

 .، )د.ت(بيركت )د.ط(، ،دردار صا البستاني،
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 بكر محمد بف يحيى  صنعة أبي ،شعر ابن المعتز ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دار الحرية  ،الفنكفكزارة الثٌقافة ك ، دراسة كتحقيؽ: يكنس أحمد الس امٌرائي ،الصكلي

 ـ.ُٖٕٗق/ُّٖٗلمطباعة، )د.ط(، بغداد 
 دار  ،حمد فراجأتار عبد الس   :تحقيؽ طبقات الشعراء ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .)د.ت( ،مصر  الطبعة الثالثة ،المعارؼ
 نفح الط يب من غصن  ق(،َُُْ)ت:  المق رم، أحمد بف محمد المقرم التممساني

 ، )د.ط(، بيركت، دار صادرإحساف عباس :تحقيؽ ،مج ٖ ،األندلس الرطيب
 ـ.ُٖٔٗق/ُّٖٖ

  ،دار في آثاره وآثار الّدارسين :أبو الفتح كشاجم البغداديممحس، ثريا عبد الفتاح ،
 .ـََِّ رة،القاى ،)د.ط( ،البشير

 تحفة  ق(،َْٖسراج الديف، أبك حفص عمر بف عمي الشافعي المصرم )ت:  ،ابف الميمقف
 راءدار حً  ،حيانيعبداهلل بف سىعاؼ الم   :راسةتحقيؽ كد مج، ِ ،المحتاج إلى أدلة المنياج

 .  ـُٖٔٗىػ/َُْٔ، مكة المكٌرمةالط بعة األكلى، 
  عمى  ـحك   مج، ْ ،الت رغيب والت رىيب، ىػ(ٔٓٔ )ت: نذرم، عبد العظيـ بف عبد القكمالمي

أبك عبيدة مشيكر بف  :محمد ناصر الديف األلباني، اعتنى بو :أحاديثو كآثاره كعم ؽ عميو
 .قُِْْ، الرياض، الطبعة األكلى ،مكتبة المعارؼ، حسف آؿ سمماف

 ىػ(ُُٕ )ت: يف محمد بف مكـر األفريقي المصرمجماؿ الدأبك الفضؿ ، ابف منظكر 
 .ـَُٗٗىػ/َُُْ ،بيركتالطبعة األكلى، ، دار صادر، مج ُٓ ،لسان العرب

 تحقيؽالبديع في نقد الشعرق(، ْٖٓبف مرشد )ت:  أسامة أبك المظفر، بف منقذ،ا ،: 
شركة مكتبة كمطبعة  ،إبراىيـ مصطفى :أحمد أحمد بدكم كحامد عبد المجيد كمراجعة

 )د.ت(. ،ميكرية العربية المتحدةالج ، )د.ط(مصطفى البابي الحمبي كأكالده
 أحمد نسيـ   :، تحقيؽديوانال(، قِْٖ: )ت زكيورٍ ، أبك الحسيف مييار بف مى مييار الديممي

 .ـُِٓٗ/قُّْْ، القاىرة، الطبعة األكلى ،مطبعة دار الكتب المصرية
 د.ط(  ،شرباعة كالن  قافة لمط  دار الث   ،قد الشعر في القرن الرابع اليجرين، ، قاسـمكمنى(

 .ـُِٖٗ ،القاىرة
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 عىم اف، ألكلىالطبعة ا ،دار الفكر ،في شعر المتنبي لغة الحب  ، ، عبد الفتاح صالحنافع 
 .ـُّٖٗىػ/َُّْ

  دراسة كتحقيؽالديوان(، َْٓ)ت: عدم، أبك نصر عبد العزيز بف عمر باتو السٌ ابف ني ،: 
 (، الجميكرية العراقٌيةبلـ، )د.طعبد األمير ميدم حبيب الٌطائي، منشكرات كزارة اإلع

 .ـُْٕٗ
   محمد عمي  :مج، تحقيؽٔ، الكريم معاني القرآنق(، ّّٕحاس، أبك جعفر )ت: الن

حياء الت راث  الٌصابكني، الٌطبعة األكلى، طبعة جامعة أـ القرل، معيد البحكث العممي ة كا 
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖاإلسبلمي، مكة المكر مة، 

   ق(ّْٖ)ت:  الكر اؽبسحاؽ المعركؼ أبي يعقكب إف محمد بأبك الفرج ، ديـابف الن 
 :تحقيؽ مج، َُ ،الفيرست في أخبار المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبيم

 .)د.ت( )د.ط(، طيراف، ،زيف العابديف الحائرم المازندانيبف اتجدد بف عمي  -رضا 
  أحمد  :كضبط كشرحتحقيؽ  ،واسديوان أبي نُ ، ق(ُٖٗ )ت: ئالحسف بف ىان ،كاسأبك ني

 دار الكتاب العربي، عزيز أباظة :ف كطبعوأشرؼ عمى تحقيؽ الديكا ،عبد المجيد الغزالي
 .ـُّٓٗىػ/ُِّٕ)د.ط(، بيركت، 

 عمي نجيب  :ـ لو كشرحواس، قد  كى بي نى ات أخمري   ،ديوانال، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ـُٖٔٗبيركت،  )د.ط(، ،مكتبة اليبلؿك ، دار عطكم

  ٌنياية األرب في فنون األدبىػ(، ّّٕ )ت: كيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىابالن 
ق/ ُِْْ، بيركت، الطبعة األكلى ،، دار الكتب العمميةمفيد قميحة :تحقيؽ، مجّّ

 .ـََِْ
   ـَُٕٗ القاىرة، ،الطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي،واسنفسي ة أبي نُ  كييي، محمد،الن. 
 ديوان محمد بن  ق(،ِّٔابك القاسـ، محمد بف ىاني األزدم األندلسي )ت:  ،ئابف ىان

 .ـَُٖٗىػ/ََُْ ،بيركت )د.ط(، دار بيركت كـر البستاني، :، تحقيؽاألندلسي ئىان
   الطبعة الثانية ،ديوانال ،ىػ(َّٗ )ت: انيمد الغس  ، أبك الفرج محمد بف أحمشقيالكأكاء الد 

 .ـُّٗٗ/ىػُُْْ،)د.ط(، بيركت، دار صادر ،و ككضع فيارسو سامي الد ىافنشره كحق ق
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 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،(ىػْٖٔ :)ت الكاحدم، أبك عمي الحسف بف أحمد 
 بيركت ،الدار الش امية ،دمشؽ ،الطبعة األكلى ،دار القمـ صفكت عدناف داككدم، :تحقيؽ
 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ

 محمد رضكاف الداية  :ع كتحقيؽ كشرحجم ،ديوانال، ىػ(َِٓ )ت: يحيى بف حكـ الغزاؿ
 .ـُّٗٗىػ/ُُّْ، بيركت ،الطبعة األكلى ،دار الفكر المعاصر

 الطبعة ، ندلس لمطباعة كالنشردار األ، البحتري بين ُنق اد عصره، صالح حسف، اليظي
 .ـُِٖٗىػ/َُِْركت، بي ،األكلى

 المحاضرات في األدب ، ىػ(َُُِ )ت: ، الحسف بف مسعكد بف محمد بف عمياليكسي
الطبعة  ،قباؿ، دار الغرب اإلسبلميأحمد الش رقاكم إك  محمد حٌجي :تحقيؽ كشرح، والمغة
 .ـََِٔ ، بيركت،الثانية

 : ر سائل الجامعي ةال

 رسالة  ،اإلسالمي في العصر العباسي األولاتجاه الشعر ، ، عبد اهلل إبراىيـالجييماف
 .ـُْٕٗ-ـُّٕٗ القاىرة، جامعة األزىر، ،ماجستير

 ر العربي حتى نياية العصر للي في الشعرىا الد  العين وتطو  ، أبك حامد، ميا محمد أحمد
 ، نابمس، فمسطيفجامعة النجاح رسالة ماجستير، ،دراسة دللية إحصائّية() األموي
 .ـََُِق/ُُّْ

 اسي في القرنين الثاني والثالث عر العب  صورة الخالفة في الش  ، مداف، سارة عبد الحفيظح
 .ـََُِق/ُُّْ، نابمس، فمسطيف، ، جامعة النجاح، رسالة ماجستيراليجريين

  دراسة مكضكعٌية، رسالة القمب في القرآن الكريم، ابتياج ياسر عيسى حركج،شى ،
 .ـَُُِق/ُِّْطيف، فمس ،جامعة النجاح، نابمس ، ماجستير

   عر في العصر جديدي وأثره في نيضة الش  التجاه الت   ،، أحمد الطيب خكجمياسعب
 .ـََِٕق/ُِْٖ السكداف، ،مدرمافأجامعة  ،، رسالة دكتكراةالعباسي األول
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 الد وري ات:

 و المدخل الوحيد اإلعجاز العممي في اإلشارة لمقمب بأن  ، ، أحمد البشير أحمدإدريس
 .ـَُِِمارس ، ، السكدافمعة سنارا، جممخص بحث ،إلدراكل

 (.ُٔ-ُ، )ـََِٗق/َُّْمقالة،  ،القمب في القرآن، بميؿ، عبد الكريـ
           َ/ُٖٕٕhttp://www.alukah.net/sharia// 

 مجمة التراث العربيمظاىر الجمال األنثوي في الشعر العباسي، ةمد طعم، أححمبي ، 
 (.ِّْ-ُِِ، )ـََِٔق/ ُِْٕسكريا، ربيع الثاني، ،(َُِعدد ) (،ِٔمجمد )

  ،مجمة الحركة النقدية حول شعري البحتري وابن الرومي، ماجد عبد الحميدالكعبي ،
 .(ٕ) .ـُُّْق/ََُِ العراؽ، (ِالعدد )، (ُٖمجمد ) ،، العمـك اإلنسانيةبابؿ جامعة

 المجمع الث قافيـََُِنسخة أحمد محمد السكيدم،  :إشراؼ ،الموسوعة الّشعرّية ، 
 .ـََِّ-ـُٕٗٗ
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Abstract 

The Researcher Concerned about the concept of heart and its 

different shapes, in this study, he mentioned its meanings and vocabulary 

highlightened its concept in Abbasi poetry till the end of the fourth century, 

the research was consisted of two chapters, introduction and final, the 

researcher titled introduction: the heart and the cardiain the holy quran and 

phrophetic tradition (Al-Hadeeth Al-shareef), he explained the concepts 

pronunciation of heart and the differences between heart and cardia, he 

cited verses from the holy Quran about the image of heart and prophetic 

tradition to show the differences of heart and its contradictions.  

While the first chapter was titled: The heart and its role of conveying 

Passion and thought and the formation Of literature in Abbasi poetry, the 

researcher explained the concept of love and flirtation in Abbasids and the 

relationship between heart, mind and the five senses. he cited poetic 

evidence and examples about each section, then he divided the concepts of 

heart and its differences besides he mentioned examples on each section, 

after that, he titled the second chapter: developing of heart’s concepts in 

Abbasi poetry, which the moral meanings of heart and the psychological 

states poets displayed. And what does the heart contain from puns, and for 

mentioning heart belongings from the materialistic sensors and the spiritual 

concepts of  heart.   
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