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الشعر فً العصر العباسً  االول         

 

 
 

 بالوالع او االحوال واالمور              الشعر من اوائل االمور التً تتاثر
 وافضل  واثمؾ طبمة   حٌث ان الشعراء هم اعلى التً تحدث فً البلد 

 فً احاسٌسهم  فهً عالٌة فً المجتمع اٌنما كان وفً أي ولت وزمان 
لدٌهم  تبثك مما ٌشعرون به من خالل  تعاملهم مع الحٌاة  ومع االخرٌن 
 والطبٌعة ومع كل شًء ولما كانت الحٌاة فً هذا العصر لد تطورت 

.كثٌرا فال ؼرو ان الشعر تطوراٌضا   
 

 تطور تطورا واسعا تبعا لتطور الحٌاة ومنافذها            الشعر
واتجاهاتها والشعر ٌدخل كل المنافذ وٌسمو فً كل االتجاها ت  فمد 

 الشعراء  والشعراء اخصب الناس خٌاال  الم ٌمل هللا ةاتسعت افاله واخٌل
انهم فً كل واد الم تر *   الؽاوون  والشعراء ٌتبعهم )–  تعالى فٌهم 

 – 223\ االٌات سورة الشعراء (وانهم ٌمولون  ماال ٌفعلون  * ٌهٌمون
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 فظهرت     الحٌاة  او  مراحل فً كل   منازلوالفنون الشعرٌة فٌه 
 تكن موجود ة فً العصر االموي وما لبله  اؼراض  وفنون جدٌدة لم

ج والتزاو ج  بٌن الثمافات زنشاءت هذه تبعا للتطور الفكري ومن التما
 المجتمع  الذي  اختلطت به  العربٌة  هذاالعربٌة وؼٌر العربٌة من الوام

. وؼٌرها  والهندٌة الفارسٌة والرومٌة والتركٌة ب   
 

         نعم لمد  تطور الشعر  بتطور الحٌاة و تطورت معانٌه  ثم تصرؾ 
الشعراء بمعانً واسالٌب الشعراء لبلهم وحللوها وزادوا علٌها او 
انمصوا منها تبعا لحاجتهم وتطور التصوٌر الشعري  وكثر االبداع  فٌه 

 ت واستعمل المعانً فوجد التشبٌه وكثرت المحسنات اللفظٌة  ورلت



 بعض الكلمات ؼٌر مل الشعراءالفاظ جدٌدة ارق واسهل   كما استع
العربٌة فً اشعارهم واحسنوا استعماالتها وصٌاؼتها  وربط الجمل 

. معربة   من العربٌة وٌمال لها العربٌة بها واصبحت  
 

          وكذلن االوزان الشعرٌة  وبحورالشعر العربً  ازدادت وتطورت 
فظهرت بحور جدٌدة  واوزان لم تكن معروفة من ذي لبل مثل الموالٌا  

التؽٌٌر فً   والمزدوج والمسمط والموبع والمخمس هذا باالضافة الى
.الفاظ الشعر واسالٌبه  
 

فتتح الشعراء لصائدهم بالؽر ض الذي نظمت المصٌدة من ا        لمد 
ٌسٌرون  ٌعهدونه اواجله فً بعض االحٌان  عازفٌن عما كان الشعراء

البكاء على االطالل  ولو ان بعضا    و اعلٌه من استهالل المصٌدة بالؽزل
. هذه منهم  ظل  ٌنشد على الطرٌمة المالوفة   

 
      استعمل الشعراء المحسنات البدٌعٌة من طباق وجناس وتشبٌه 

.فً هذا العصر للنظر واستعارات    وكثرت هذه بشكل ملفت   
  

   وباالجمال ان الشعر فً هذا العصر تطور  تطورا واسعا وعظٌما فً 
  اموره وفً شتى المجاال ت  الشعرٌة واللؽوٌة  والفنٌة نواحٌه  وجمٌع

ة العصر آفً ذلن اذ  ان  الشعر مر  والمعاشٌة والثمافٌة  وال ؼرو
. والعاكسة لظالل المجتمع البشري فً كل ان واوان المجلٌة  
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                             الفصل الثانً
 
 

  اثر التٌارات  فً شعر العصر العابسً اال ول
 
 
 

الواسع   تطوره   نتٌجة-          ان الشعر العربً  فً هذا العصر 
 التٌارات  واالحوال السٌاسٌة  واالجتماعٌة   تاثر بكل - وافاله المتسعة 

 باالضافة الى  تطور الثمافة فً الشعر   كل ما تراى لها هذا فٌه عكسنتل 
  \ منها وسناتً  على شرح كل حالة

 
 

  االوضاع السٌاسٌة           

 
 
 

كان من اسباب سموط الدولة االموٌة ولٌام الدولةالعباسبة           
   اتبعوا  واالدبٌة  ان االموٌٌن  الثمافٌة  ابلػ االثر فً الناحٌة والذي له

سٌاسة التعصب للعنصر العربً الذي اعتبروه هو النسػ الصاعد  او 
النالل الحٌاة الى جسم الدولة المترامٌة االطراؾ  مما الب علٌها  الفئات 
ؼٌر العربٌة التً اصبحت ضمن  حدود الدولة االسالمٌة المحكومة من 

 من اعداء   كان لسم منهم لبلهم اضافة الى ذلن  ان العرب انفسهم
دي  أ ياالموٌٌن  مثل العباسٌٌن ومنهم العلوٌٌن  خاصة وضعوا اٌدٌهم ب

 وتحالفوا معها على اضعاؾ الهٌمنة العربٌة على  االعجمٌة هذه الفئات 



 التحالؾ مرافك الدولة  والعمل على اسماطها  ومن اكبر  هذه التحالفات  
رد عتبار الدولة  اهمٌة  الفارسً  حٌث اخذ الفرس ٌشعرون بمٌمة 

  من   اجل  الوصول ذرٌعة ؼطاءا  او الفارسٌة  واتخذوا من االسالم 
 واتخذوا من العلوٌٌن والعباسٌٌن شموعا  لتنٌر لهم طرٌمهم الى اهدافهم 

فً ذلن  وبدات تظهر لدٌهم حركات  سٌاسٌة ومن ثم لوة عسكرٌة 
  العربٌة  االموٌة متحالفة مع من اراد االستحواذ على هٌبة الدولة

.واسماطها   
 

للٌال   وهذه االمور ٌعرفها الساسة المنصفون   وعرجنا علٌها            
ومنها السٌاسة  الرتباطها بالثمافة االدبٌة التً  شملت كل مناحً الحٌاة  

 الذي اشتد اواره زمن   كما ان للمنازعات الحزبٌة والتعصب المبلً
 ٌد طولى فً  سموط الحكم االموي  فتجمعت  كل هذه الدولة االموٌة 

 او ماسار علٌه العربً االسباب  واالحوال على بؽض العنصر االموي 
ثورة  بال العباسٌٌن  ولاموا   ٌمٌادة  االموٌون اثناء حكمهم فتجمعت كلها

 انطلمت شرارتها من بالد فارس لتمضً على االموٌٌن   وتسمط حكمهم 
. هجرٌة132فتٌة سنة دولة وتموم الدولة العباسٌة الجدٌدة   

    
لامت الدولة العباسٌة فً العراق اثر سموط الدولة االموٌة فً          

الشام وكان للفرس اثر  عظٌم وكبٌر فً لٌام الدولة الجدٌدة وفً 
 الى -وهذا محتوم بفضل مساعدتهم -  ادى ذلنمماسٌاستها وشإونها 

.تدخل الفرس بسٌاسة الدولة ولٌادتها   
 

 والتمالٌد   ولد ادى ذلن الى التباس الكثٌر من النظم  والعادات       
الفارسٌة التً حلت محل العربٌة واخذ الناس فً تملٌد الفرس  فً اشٌاء 
كثٌرة فادى ذلن الى هٌمنتهم على بعض المناطك وخاصة فً  بالد فارس 

 والثؽور الشرلٌة  للدولة االسالمٌة  فضعفؾ نفوذ العرب  ولل تدخلهم  
 فً شإون  الحكم والدولة التً اصبح الكثٌر من رجاالتها ولادتها من 

ؾ ان ٌعمل فً بعض االعمال أنالفرس    واصبح العربً الذي كان  ي
 الحرة التً كان  العربً ٌحتمرها  ٌزاولها طلبا للعٌش  والبحث عن 

. تسد رممه   عٌش  لممة  
               

ان ضعؾ النفوذ الفارسً نتٌجة لوة الخلفاء العباسٌٌن فً الصدر        



  كالمنصور  والرشٌد  وضربهم  الحركات  من العصر العباسً الولا
 ثم لوٌت - المجوسٌة التً ظهرت فً ولتهم  والمضاء علٌهاالفارسٌة و

 مرة اخرى خالل حكم المامون  كونه اخواله الفرس   اذ ان الخلٌفة 
هارون الرشٌد لد تزوج عدة نساء كضرائر البنة عمه زبٌدة   العباسٌةا 
  العربٌة االصل  ام ابنه االمٌن    اذ لرب المامون  الفرس واعتمد 
علٌهم فً النزاع  بٌنه وبٌن اخٌه االمٌن على الخالفة والسلطة  والذي 

 روظهال  انها مهدت السبٌل   لاتحول الى معارن طاحنة  بٌٌن الطرفٌن   
 فمد ن الفارسًمالطرؾ التركً او النفوذ التركً  بدال العنصر االخر هو

لرب الخلٌفة المعتصم  باهلل  االتران  كونهم اخواله حٌث ان الخلٌفة 
هارون الرشٌد لد تزوج  والدة المعتصم التركٌة االصل فاشتد ت 

وسٌطرت االتران عزٌمتهم واؼتمنموا الفرص  فلما حن الولت  تمت 
 وبلده االصلً على   الوضع  وساءت حالة المواطن العربً  فً وطنه 

 من هٌبتها بعد خالفة المعتصم من فً هذا الدور  حٌث لم ٌبك  للدولة 
. فمطاال اسمها الخالفة   

 
 هذه وؼٌرها  ادت الى تؽٌٌر  وجه الشعر العربً حٌث  ارتفع        

كذلن صوت الشعر السٌاسً ضد االموٌٌن   ونعً  حكمهم المنهار  و
 بٌن لٌسٌة وٌمنٌة وظهر ت  انفسهم ٌة بٌن العربلبقتمثلت العصبٌات ال

 كحركة نالمة على كل ماهو عربً و تهدؾ الى  حركة الشعوبٌة لوٌة ال
 وادت هذه االحوال استعادة مجد فارس الى ماكان علٌه لبل االسالم  كما 

الى ظهور خالفات واسعة بٌن الهاشمٌٌن من العرب انفسهم  وخاصة 
بٌن العباسٌٌن والعلوٌٌن وصلت الى حد المماتلة والعصٌان  والكراهٌة 

 باسم كما ظهرت الخالفات العمائدٌة والمذهبٌة  بٌن الطوائؾ والنحل 
 أي الفرلة  وصلت فً كل المذهبٌة  فً الدٌن الواحد  أي فً االسالم 

شًء  نتٌجة التوسع الطامً فً الدولة االسالمٌة وكان لكل فرلة او  
عنصر  او لوم او لومٌة  ادباء وشعراء ورجال  ٌمودونها  وٌحركونها  

. سواء كانت حركات سٌاسٌة او دٌنٌة او عنصرٌة او ثمافٌة  
 
 
 
 
----------------------------------------------------  
 



 
 
 
 
 
 
 

  ة الثمافٌةٌالح               ا
 
 
 

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

.العلوم والثمافة  فً مجال وذوي االلباب   
 

 مثل شجعوا الترجمة من االلؽات االجنبٌة الى العربٌة        ولد 
 فكانت رافدا جدٌدا الفارسٌة والهندٌة والرومانٌة والٌونانٌة المدٌمة 

ٌصب فً بحر اللؽة العربٌة  فاتسعت االفاق وتبارى الرجال فً 
.السباق  فً مٌادٌن العلم والثمافة واالدب واللؽة والدٌن   
 

فكان لذلن االثر الكبٌر فً لٌام  ثمافة عربٌة  واسعة فً هذا  
 ونحن فً المرن الحادي والعشرٌن او  مازالت لحد االن  والتً العصر

 وادابها تعد مفخرة من مفاخر االمة العربٌة المرن الرابع عشر الهجري 
حٌث كثر  الكتاب والمإلفون وانكب الرجال المثمفون على الثمافة من كل 

.حدب وصوب  وبما ٌتاح لكل ان ٌنتهل  منها    
 
:       كانت الثمافة العربٌة مستماة من مصدرٌن  

 االول الثمافة العربٌة التً كان علٌها العرب  لبل هذا العصر من االداب 
 الجاهلٌة من شعر ونثر واالسالمٌة التً نبعت  من المران الكرٌم  والسنة

 لثمافة العر بٌة النبوٌة الشرٌفة او لل كان المران الكرٌم رافدا واسعا ل
وكذلن الحدٌث الشرٌؾ ومن  الوال الشعراء االموٌٌن  و االدباء  والعلوم 

التً اخذت باالتساع فً  زمنهم لتصل  فً نهاٌة الدولة االموٌة   الى  
انها  الثمافة العربٌة المٌٌزة  بعد ان  نمت جذورها وعلت  منابتها   اال
. فٌه ازدهرت فً هذا العصر  واتت ثمارها   



 
    اما المصدر الثانً فهً الثمافة االجنبٌة التً  ترجمت من  االمم 
المجاورة للعربٌة كالفارسٌة  والتركٌة والٌونانٌة او كانت نتٌجة حتمٌة  

و باالسالم فاتت   العربٌة  ذلن النصهار هذه االلوام فً  ٌوتمة االمة
اكلها حٌث اثرت التاثٌرالكبٌر على اخٌلة الشعراء وثمافاتهم  فتوسعت 
افكارهم وازدادت علومهم  وتفتمت لرائحهم لتاتً  بخٌاال ت ومعان 

.اجدٌدة  كان االلتباس واضحا وجلٌا فٌهو   واسعة شعرٌة  
 
 
 
******************************              

 
 

   االجتماعٌةٌاةالح                    

 
 

لفوه من أ   كان العرب امة واحدة  فً عاداتهم وتمالٌدهم  وما           
 نتٌجة توسع رلعة  واالمم   بؽٌرهم من االلواماابائهم واجدادهم فاختلطو

الدولة  العربٌة االسالمٌة اونتٌجة الفتح االسالمً  وامتزجوا  بهم نتٌجة 
 فٌه التعامل او التمارب   فً العصرٌن االموي والعباسً  واالخٌر كان 

 اثرعظٌم  الى تفرق العرب الندساس  االلوام االخرى  وعملهم الجاد
هٌمنتهم  ومحاولتهم ناتهم ضمن الكٌان العربًافً اٌجاد كًوالدإوب 

على امور الدولة  وتمرٌبهم للفئات التً جاإوا منها  وابعادهم  العرب 
 هم لٌاممن خالل   الحكم لدر  المستطاع وبما اوتوا من لوة وذلن عن

حركات شعوبٌة معادٌة للعنصر العربً   المة اوجامعة  للعناصر ؼٌر ب
.العربٌة فٌها وخاصة من الفرس واالتران  
 

  واضحا وجلٌا فً       لمد تاثر العرب بالفرس كثٌرا   فظهر هذا التاثر
 التناء العرب الجواري  وكذلن فً عاداتهم مثل اعٌادهم  واحتفاالتهم 

والخالعة والفساد  والالمباالة وما لم  والؽلمان  وشٌوع العبث واللهو
 من ذي لبل وبث االفكار االلحادٌة المستماة من ي العرب العنصر ٌالفه 

حدى   شائن ممارالمجوسٌة والوثنٌة فظهرت الزندلة والشعوبٌة و كل ام
من مطارة دعاة هذه  العباسٌة ببعض الخلفاء العباسٌٌن فً صدر الدولة



  الحنابلة لٌام االعمال للحد منها كالخلٌفة المهدي والمنصور وكذلن
 فمد. بمحاربة هذه االمور للحد منها او المضاء علٌها ولكن دون جدوى 

 فً  وكل والملبس والسكنأ الم دخلت فً طؽت هذه االمور حتى 
 نصؾ عربً   جدٌد  من تزٌا بزي  هنانامورالحٌاة االجتماعٌة   فوجد

 واالبنٌة  فشٌدت المصور الشامخة  تحؾ بها توسعوا فً االنشاءو
. وشملت كل مرافك الحٌاة الحدائك الؽناء   

 
لد تنوعت  اسالٌب الحٌاة وطرق الكسب والمعٌشة وكان لكل         ل 

ن و تٌار الشعر العربً  بحٌث ظهرت فنعلى حركة اوذلن اثره الكبٌر 
ووصفت  مثال رٌة جدٌدة لم تكن  موجودة او معروفة كالؽزل بالمذكرعش

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

.على فً سلم الثمافة العربٌةا  
 
 
 
************************************             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    الفصل الثالث                         
 

 اسالٌب الشعرفً العصر العباسً االول ومعانٌه
 

تطور  اسالٌب الشعر                          
 
 

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

ة مع والع مالشعراء الى استخدام االسالٌب السهلة المفهومة المنسج
 التً لل  او  البدوٌة  الؽرٌبة   الحٌاة المعاش وابتعدوا عن اللفظة

استعمالها او هجرت فً االؼلب  واستعملوا المحسنات البدٌعٌة 
وااللفاظ الجدٌدة تبعا لتطور  االمور وحتى وصلت الحال لبعضهم من 

.استخدام الفاظ اعجمٌة فً شعره  
 

 مما كان  ٌسٌر علٌه ا ولد ترن اؼلب شعراء هذا العصر كثٌر    
بالؽزل ووصلت االمورالى ان  الشعراء فً الجاهلٌة كاستهالل المصٌدة

 ٌسخر ون من الشعراءالذي  وربما هذه الطرٌمة من ٌتهكم بعضهم 
.حافظوا علٌها  

:  متهكما  ٌمول ابو نإاس  
 
 
      لل لمن ٌبكً على رسم درس
                               والفا  ما ضر لوكان جلس
 

 كما والحظ  دخول الشعر بعض االلفاظ  واالصطالحات العلمٌة 
:واللؽوٌة كمول الشاعر ابو تمام فً الخمرة  

 



   خرلاء تلعب بالعمول حبابها
  كتالعب االفعال باالسماء                              

 
طباق ال وكذلن  كثر استمال المحسنات الكالمٌة البالؼٌة كالبدٌع   و

 وتففن الشعراء فٌها  بانواعها ستعارات التشبٌه واالجناس  والو
م اللؽوٌة والشعرٌة منوتزٌٌنهم لشعرهم بها كل لدر امكاناته  

:  لول البحتري  ذلن   
 
  فلم ار مثلٌنا او مثل شاننا

    نعذب اٌماظا وتنعم هجدا                                 
 

 او كثر استعمال الكلمات االعجمٌة  فً الشعر  فوجد فٌه كلمات 
فارسٌة  والشعراءالذٌن ادخلوا هذه االلفاظ اما من  اصل فارسً او 
ٌمٌلون الى االصول الفارسٌة او لهم اطالع واسع فً الفارسٌة كابً 

:نإاس  وابن الرومً وابن المعتز  
:ٌمول ابن المعتز   

 
        لم نصطبح فلٌالً الوصل مممرة

  كانها باجتماع الشمل اسحار                                
 
       اما ترى اربعا  للهو لد جمعت 

جنن  وعود   ولانون   ومزمار                             
 
 

 اسالٌب الشعر  االلفاظ الفلسفٌة  والعلمٌة  وكل ما  الى  دخلتا ا كم
 او ابتذال احاط بالشعراء  من امور  ومعالم  وتطور ولوة اسلوب

  فً شعر هذا العصر ت وجدوكلمات ماجنة 
..والشاعر من ابدع فٌها واجاد   

 
 
----------------------------------------------      
 
 



 
     

تطور  معانً الشعر              
             

 
كان من اثار تطور الحٌاة العامة فً العصر                   

ان تطورت الحضارة والثمافة والسٌاسة وتطورت تبعا  العباسً االول
لها  معانً الشعر  واختصبت اخٌلة الشعراء وازدحمت بشتى معالم 

 فمد تصرؾ الشعراء  ولوله عانً الشعرمالحٌاة وتفنن الشعراء فً 
اوال  بمعانً  شعر االلدمٌن لبلهم واضفوا علٌها طابعا من الحسن 

 ورلت حواشً الصور الشعرٌة والبالؼٌة   واالشراق والطرافة
فاستخدم الشعراء الٌسة منطمٌة وتعبٌرات لؽوٌة تكاد تكون جدٌدة 

 لشابة االلوان وتباٌن االنواعمن نسج جدٌد و لبسوه لها من أفٌما 
  فاحسنوا التصوٌر واالبداع   واتسعت اخٌلتهم الى وتمازج الصور  

التشبٌه   فً   افاق واسعة ضافٌة فجاإوا  بها  وتظهر هذه االبداعات
 الشعري وما اكتنفه من اضافات فً محسنات اللؽة   الخٌال  وسعة

من طباق وجناس و بٌان  اضافة الى التراكٌب اللفظٌة والصور 
 الجمٌلة وتسلسل المعانً وتالحمها
       فمن تصرؾ الشعراء بمعانً االلدمٌن

:- لول الشاعر سلم الخاسر  
 
           فانت كالدهر مبثوثا حبائله 

  منه وال هربأ  والدهر الملج                                      
 
        ولو ملكت عنان الرٌح اصرفه
                                       فً كل ناحٌة مافاتن   الطلب
 
 
            
  ومن تطور واستعمال االلٌسة المنطمٌة
: لول الشاعر البحتري  

 
        دنوت تواضعا وعلوت مجدا



                                 فشانان  انحدار وارتفاع
 
        كذان الشمس تبعد ان تسامى
                             وٌدنوا الضوء منها والشعاع 
 
  ومن  حسن االبداع والتصوٌر الحسن 
:لول الشاعر بشار بن برد متؽزال  

 
        ٌالوم اذنً لبعض الحً عاشمة 

                             
واالذن تعشك  لبل العٌن احٌانا                             

 
 
 
--------------------------------------      

 
 
 

تطور اوزان  ولوافً الشعر       
 
 

 وكٌفٌة العربً علم العروض  علم اوزان الشعر                  
بنشوء أ    نش,تنظٌم الشعر والنطك به  والفارق بٌن الشعر والنثر

الشعر فهو روح الشعر  ومحركه اذا اتفك مع حسن المعانً 
وارتبط بافضل االسالٌب  او لل هو الموسٌمى  التً تسري فً 
  جسد الشعر العربً   ومن خالل االذن الموسٌمٌة العربٌة ألنشاء

.سماعه او تذوله استساؼة  الشعر او  
 

    لم ٌكن العربً بحاجة الى تلمً موسٌمى الشعر عن طرٌك 
الدراسة  اوتثبٌتها باوزان معٌنة بل كانت االذن الموسٌمٌة لدى 

 العربً  الشاعرانشدفمد العربً صاؼٌة حساسة الى مدى بعٌد 
 مسٌرها فً لٌلاثناء الشعر على انؽام واصوات حركة االبل 

 الجسم العربً  وهو راكب علٌها  حركة اومن خالل  تهادي نهاروا



من حركة او تتهادى به للٌال للٌال او امراة تهتز فوله فً هودجها 
الهواء الضارب فً الخٌام وعبثه فٌها ومن حركة الخٌل  الزاحفة 
 للمتال

  من كل هذه ومن ؼٌرها نشات وتطورت الموسٌمى الشعرٌة      
 فبمٌت االذن العربٌة عارفة انؽامها وترابطها و طٌها وخبنها 

-   او وافر او بسٌط  مثال واوتادها واعمدتها والمول فً هذا طوٌل
الحظ ممالتً  بعنوان النؽم االٌماع  المنشورة فً كتابً فً االدب )

–(والفن فً مدونتً على النت  
 

     ازدحمت الحٌاة  وكثر اللؽط وتشابكت االصوات كلما  كثرت 
على االذن العربٌة كل هذه بعد ت كثروالبشرٌة واختلطت ببعضها  

تطور الحٌاة  وزادهارها وتمازج العرب باالعاجم    وبالحٌاة 
 بما الٌتسع الي اذن ان تعٌها وتحدد العامة والحضارة وتشابكها

االسواق وما فٌها  فاصبح من مفاوزها وشذراتها  وكذلن  
الضروري اٌجاد امر مكتوب  لتفهمه وتتذوله االذن عند سماعه 
فنشاعلم العروض  فً العصر العباسً االول على ٌد  الخلٌل بن 

.احمد الفراهٌدي    
 

 من الشعر    درس هذا العالم العربً  العظٌم  كل مالاله الشعراء 
واالنؽام والتباٌن بٌن نؽمة واخرى  ولٌد كل ذلن ووجد ان الشعر 
العربً  لدٌما وحدٌثا  التتعدى انؽامه الخمسة عشر نؽما اسماها 
بحورا هً بحو رالشعر العربً  الذي انشد فٌها الشعراء العرب 

. وال زالوا ٌنشدون لصائدهم واشعارهم   
 

اجهد نفسه لٌجد  جاء  تلمٌذه الفراهدي االدٌب العالم  ؾ       ثم 
بحرا اخر ابتكره ابتكارا  من خالل  معرفته  الواسعة فً الموسٌمى 

 اخر النؽمات  من حٌث الوزن  به الشعرٌة اسماه المتدارن تدارن 
  والموسٌمى الشعرٌة 

 فاصبحت بحور الشعرالعربً ستة عشرا بحر  ٌنظم بها الشعراء 
  :لصائدهم واشعارهم 

  نمفاعل\فعولن \ مفاعٌل\ الطوٌل على وزن فعولنمنها 
متفاعلن\ متفاعلن\  ومنها الكامل  على وزن متفاعلن  

فعلن\مستفعلن \ فاعلن\   ن  البسٌط على وزن مستفعلاومنه  



  نمفاعٌل \ نمفاعٌل \ ن ومنها الهزج على وزن مفاعٌل
 بمٌة البحورالشعرٌة لكل بحر  وزن خاص وهكذا         

.  وموسٌمى معٌنة ال تنسجم مع البحر االخر   واي خالؾ  بٌنها   
 

 اما الموافً   فهً تعتمد على الحرؾ االخٌر من البٌت        
  لبله الحرؾوحركته وحركة

 
لى وتٌرة ع فمدٌما كانت المصٌدة ٌجب ان  تكون نهاٌة ابٌاتها      

واحدة ونسك واحد وروي واحد وٌشكل الحرؾ االخٌر لافٌة 
لال هذه لصٌدة بائٌة  اذا كانت لافٌتها منتهٌة بحرؾ يالمصٌدة ؾ

...الباء و رائٌة اذا كانت لافٌتها منتهٌة بحرؾ الراء وهكذا    
 

اما فً العصرالعباسً االول فمد اوجد التطور انواعا اخرى         
من المصٌد منها المربع  ومنها المخمس والمشطور ومنها 

انها الجمٌع كانت تحتكم الى البحور  الموالٌا وهكذا  اال ب ماٌسمى 
ها اال نادرا  وحسب ممتضات علًالشعرٌة العربٌة وال تخرج 

 لؽٌره هالمصٌدة والضرورة الشعرٌة التً اجازت للشاعر مالم تجز
. واعتذر ان اطلت للٌال فالدراسة موجزة والموضوع طوٌل   
 
 
 
 
----------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع                 
 

 
 الفنون الشعرٌة فً العصر العباسً االول
 
 

 كان من الطبٌعً ان تتطور االؼراض الشعرٌة فً هذا       
 فً العصر لتالئم روح وحضارة العصر الجدٌد وما اكتنفه من امور

. ونوازع شتىشمولٌة الحٌاة   
 

فمد توسع الشعراء فً االؼراض الشعرٌة  المدٌمة توسعا       
كبٌرا  متماثال مع تطور الثمافة واالداب  فٌه  بالولت التً بمٌت 
بعض هذه االؼراض جامدة متمولعة وهً التً كانت تنشد فً 

. الحٌاة الماسٌة لدٌهم لالبوادي والصحارى وتمث  
 

  كما ابتكر الشعراء اؼراضا جدٌدة لم ٌتم النظم فً مثلها سابما     
 اوجدتها طبٌعة االختالط مع االعاجم وسناتً علٌها
: تفصٌال موجزا   

االؼراض المدٌمة-  ا           

 
:الوصؾ- 1  

الوصؾ من الفنون التً لام علٌها الشعرالعربً منذ               
بداٌا ته  فً العصر الجاهلً  وبمً موجودا لحد ولتنا الحاضر فنا 

. لدٌما حدٌثا مساٌرا لكل ولت وزمان   



 
  وفً هذا العصر توسع هذا الفن كثٌرا وتفنن الشعراء فً          

 ماهو جدٌد لوصوفهم وتمثٌل خواطرهم  وماٌجول  بها فوصفوا ن
  والجدٌدة علٌهم وباالخص اال مور  الشدٌدة الصلة بالحضارة 

كوصؾ المصور  والرٌاض والرٌاحٌن ومجالس الخمرة والؽناء 
شوها  من صحراء  يعا  نما وصؾ بعض الشعراء بٌئاتهم التًبً

.وابل واطالل وؼٌرها   
 

 فمد وصؾ الشعراء  أي شًء ولعت عٌونهم علٌه وكل حسب      
طبٌعته وطرٌمة معٌشته وحالته االجتماعبة فالبحتري  وابو تمام  

الوصؾ ومن لصٌدة باس اشتهروا  إومسلم بن الولٌد وابو ن
 وهو ( البحترى)لشاعرالوصؾ الكبٌر فً العصر العباسً االول 

اشهرهم فٌه  ٌمول فً وصؾ  لصر من لصور الفتح بن خالان 
 وزٌر  الدولة 

:ٌمول فٌه       
 

  مماصٌر ملن البلت  بوجوهها          
عن منظر  فً عرض دجلة مونك                                    

 
             كاءن الرٌاض الحور ٌكسٌن حولها 

افانٌن   من  افواؾ  وشً    ملفك                                   
 
            اذا الرٌح  هزت  نورهن تضوعت
                                 روائحه  من  فاءر  مسن     مفتك

 
  كاءن المباب البٌض  والشمس  طلعة           

تضاحكها انصاؾ  بٌض    مفلك                                    
 
 
 
-----------------------------                          
 
 



  :شعرالمشهد السٌاسً- 2

-------------------------  
 

 الشعر العربً ٌوم  وجود الشعر السٌاسً وجد منذ          
تصارع العرب فٌما بٌنهم وٌوم تصارعوا مع االلوام ا لمجاورة لهم 
 كالفرس فً ولعة ذي لار لبل االسالم حٌث انشد الشعراء العرب 

.لها تؽنوا بنصرهم على الفرس فٌها   
 

   تطور  هذا الفن من الشعر فً عصر صدر االسالم اٌضا فكان 
  على اعدائه وازداد توسعا اثنا ء وانتصاره جهة االسالم وٌمثل 

وكثر االنشاد فٌه لكثرة االحزاب التً وجدت    العصر اال موي
. ولد بٌنا ذلن فٌما سبك  شدٌدة النزاعات بٌنها حٌث كانت   

 
    اما فً العصر العباسً االول  فمد ركد وضعؾ وللت اهمٌته  
العتماد الدولة العبا سٌة على الموة  والضرب بٌد من حدٌد على 
كل من ٌمؾ حٌالها فتالشت االحزاب وكادت تنتهً  اال انه ظهرت 

الشعوبٌة للوجود والحركة الشعوبٌة حركة معادٌة للعرب    الحركة
 مجد  فً كل مفاهٌمها اال  انها باللؽة العربٌة تهدؾ الى اعادة

 فارس
.المجوسٌة المدٌم  وتشوٌه  كل امر عربً  و  

 
اومها الشعراءالعرب وولؾ معها العنصر الفارسً او ق        

الذي تفرس  حدٌثا ركضا وراءالمصلحة الخاصة وطمعا بالفائدة 
رجوة  مال  

 
      وكذلن ظهر الخالؾ شدٌدا بٌن ابناء العم والذٌن هم من ذرٌة 
 اب واحد أي بٌن العباسٌٌن وبٌن العلوٌٌن  ولد لام  الحالدون 

 تهزٌادة  شكو  فً اذكاء حدة هذا الخالؾ العنصرالعربً على
بٌنهم  واذكاء نٌران الحمد والكراهٌة بٌن االخوة المتناحرٌن  فً 

حركات شمت الدولة العربٌة واضعفت من لوتها  وخاصة   
ها بٌن مشجع مع الدولة   وضوحا إالفارسٌة التً  انمسم ابنا

وعالنٌة ومع العلوٌٌن سرا والمسم االخر اعلن والءه للعلوٌٌن منذ 
. وعداءه لكل ماهو عربً  كذبا وتموٌها البدء   



 
 وكل هذه االمور لها شعراإها  ولهذا ظل الشعر السٌاسً       

 موجودا  لكنه اضعؾ حاال  مما كان فً العصر االموي 
    من اشهر شعراء هذا الفن دعبل الخزاعً ومروان بن ابً 

ابناء  حفصة  وبشار بن برد  ومن شعر مروان فً الرد على
:العلوٌٌن ٌمول   

 
          خلوا الطرٌك لمعشر عاداتهم 

حطم المناكب  عند كل  زحام                                
 
        وارضوا بمالسم االله   لكم

ودعوا وراثة    كل  اصٌد  سام                              
 
       انى ٌكون  ولٌس  ذان بكائن

لبنً البنات   وراثة      االعما م                          
 
 
 
--------------------------------                   
 
 

:المد ح-  3  
----------- 
    

 عنصر  لمد توسع المدح فً هذا العصر الى حد بعٌد  ودخل الٌه   
 بعض االحٌان  لدى بعض الشعراء الى ه وصلت فًلذي المبالؽة ا

حد الكفر وااللحاد وتبٌن لوة وعظمة الخلفاء وؼطرستهم  
ووصفهم بصفات فوق صفات مستوى البشر من ذلن لول ابً 

\نإاس  فً مدح الرشٌد   
 
         واخفت اهل الشرن حتى  انه
                                    لتخافن النطؾ التً لم تخلك
 



 الى الخلفاء  او ٌعود  والسبب فً هذا الؽلوفً المدح ٌرجع
انفسهم اذ رضوا ان ٌوصفون بذلن اوال  ثم  انهم اجزلوا العطاء 

 فمد  ثانٌا المالوؾ لمن مدحهم واجاد فً مدحهم وخرج به على
ؾ ا كواما مما دفع الشعراء الى الؽلو واالسراكانوا ٌهبون العطاٌا  

 فً المدح طمعا فً كسب المال 
 

 ومن اشهر شعراء المدح ابو تمام والبحتري وابو نواس و      
 العتابً  ومن لول ابً تمام فً مدح ابً دلؾ العجلً
\ هذه االبٌات  
 
    تكاد عطاٌاه تجن جنونها

طالب   ٌعوذها  بنؽمة   اذا لم                                    
  
   تكاد مؽانٌه تهش   عراضها

        فتركب من شوق الى كل راكب                          
 
  اذا افتخرت  ٌوما  تمٌم بمومها

     وزادت على ماوطدت من  منالب                           
 
 فانتم  بذي لار  امالت سٌوفكم
                            عروش الذٌن استرهبوا لوس حاجب
 
 
 
 
------------------------------------         

 

:    الهجاء-4  

     ------------------ 
     

والهجاء من الفنون التً بمٌت دون توسع اٌضا ان لبم نمل انه          
ضعؾ وكان هذا ٌمثل فً هذا العصر ضعؾ النفس واالدعاء بال دلٌل   
وضعؾ االٌمان  ولد سار الهجاء كما كان علٌه فً العصر االموي فً 



المول والمذؾ بؽٌر الحك  صٌاؼته فتلحظ فٌه السباب والشتم وبذاءة
م المباالة بالمول  فالهجاء استخدم كل  لبٌح  وؼٌر الجمٌل  ومن دوع

اشهر شعراء الهجاء فً هذا العصر بٌشار ودعبل وبم الرومً  ومن 
\لول بن الرومً فً هجاء لٌنة مؽنٌة اسمها كنٌزة  لوله  

 
       شاهدت فً  بعض ماشاهدت  مسمعة

كانما  ٌومها ٌومان فً ٌوم                                 
 
   تظل على  من  ضم     مجلسها

  لوال ثمٌال  على االسماع كاللوم                        
 
  لها ؼناء    ٌثٌب  هللا   سامعه 
 

  ضعفً ثواب صالة اللٌل والصوم                              
 
 
 

-------------------------        
 

:الرثاء-  5  
----------     

            
 الرثاء  من فنون الشعر العربً  منذ الجاهلٌة  ولدٌم لدم           

الشعر ولد توسع فً العصر العباسً هذا  وكان الرثاء فٌه  اما رثاء  
خلٌفة او عظٌم من  الوالة والمادة او من الارب الشاعر كابنائه   

.اومن  وسعت وعت منزلته  منزلته  من اصحاب الجاه والثراء  
 

 وٌتمٌز شعر الرثاء بصدق العاطفة وعممها  خاصة فً رثاء       
عزٌز او لرٌب فً  كل حالة ٌصؾ الشاعر عجز االنسان  فً ممارعة 
الموت  الذي اخذ عزٌزه منه   والتفكر بماساةالموت  الالمتناهٌة ومن 
اشهر شعراء الرثاء  ابو تمام  وابن الرومً ودعبل الخزاعً  ومن 

\لول دعبل فً رثاء الرشٌد ٌمول   



 
     اربع  بطوس  على المبر الزكً  اذا

  ماكنت  تربع من دٌن  على وطر                                 
 
   لبران  فً طوس خٌر الناس  كلهم

  ولبر  شرهم   هذا من   الصبر                                
 
  ماٌنفع  الرجس من لرب الزكً  وال

على الزكً بمرب الرمس من ضرر                                
   
  هٌهات  كل امرئ  رهن  بما كسبت

  له   ٌداه  فخذ   ماشئت   او فذ ر                                 
 
          
--------------------------------------      
 
 

:الؽزل-6  

   ------------------- 
 

ة أ الؽزل  معروؾ منذ العصرالجاهلً  ولد تؽزل الشعراءبالمر         
عصر  كل   واالسالمً واالموي والعباسً  وفًي الجاهلرفً العص

وزمان وكانوا ٌستهلون به لصائدهم الطوال  وتطور هذا الفن فً 
العصراالموي  فكان فٌه  الؽزل التملٌدي والؽزل الحضري والؽزل البدوي 

العذري  وسبك االشار ة الٌها  االانه فً هذا العصر  انكمش  الؽزل  و
الؽزل البدوي وضعؾ  بل اندرس  لوال اشارات  من شعر  العباس بن 
االحنؾ بٌنما  ظل الشعر التملٌدي موجودا فً مطالع لصائد بعض 
 الشعراء
 

    اما الؽزل الحضري فمد توسع واتخذ طوابع جدٌدة تبعا  لحالةالمجتمع 
 حٌث وصل الى حد التهتن واالسراؾ  فً المول الفحش والفسك 

لول الشعر الؽزلً الجنسً   والمجون حتى تعمد بعض شعراء الؽزل
:المفضوح ٌمول احدهم   



 
      لما كشفت الثوب عن سطح فرجها
                                          وجدت   مضٌما   كخالق
 

اولجت فٌها    نصفه    فتنهدت           
البالً لالت على   فملت  لماذا                                      

  
  وهل بعد هذا الشعر الفاضح افضح منه 

ابو نإاس وبشار بن ٌرد -  ومن اشهر شعراءالؽزل   
: ومن لول ابً نإاس   

 
  التؾ  خداهما        عند التثام الحجر االسود     وعاشمٌن

 
ما كانا   على   موعد ن كا   فاشتفٌا من ؼٌر  ان ٌاءثما       

 
   لوال دفاع  الناس اٌاهما          لما استفالا    اخر المسند
 
---------------------------                       
 

:  الحكمة-    7  

  

 
الحكمة عرفت منذ الزمن الجاهلً ولد توسعت كثٌرا فً هذ ا         

 العصر        
 ومن شعراء الحكمة فً هذا العصر ابوتمام  وبشاربن برد وصالح عبد 
 المدوس 
\ ومن لول بشار   
 
  اذا بلػ الرائ المشورة فاستعن 
                                    براءي نصٌح او نصٌحة حازم
 
  وال تجعل الشورى علٌن ؼضاضة
                                  فان   الخوافً    لوة    للمواد م



 
 
-------------------------------------------          
 

الفنون الجدٌدة- ب                   

 

:  الزهد–  1  

-------------- 
   

لم ٌعرؾ الزهد فً العصورالسابمة كفن مستمل بل  جاء كبٌت          
اوبٌتٌن فً المصٌدة  ونظرا  لتطوره الواسع فً هذا العصر ٌمكن ان 

.نعتبره فن لائم بذاته له شعراإه   
 

 لبل هذالعصر كان ممتزجا بٌن ثناٌا لصائد الرثاء كالحكمة وان       
رد الفعل الذي اوجده شعراء التهتن  ولاسباب  توسعه نتٌجة  حتمٌة

الخلمً والمجون  واالمور االلحادٌة  والفسوق فكان  هذا الفن  سوطا 
ن خلما  يٌمصم ظهور االدعٌاء والزندلة والشعراء المتهتن

 واشهرالشعراء شهرة فً هذا الفن  الشاعرابوالعتاهٌة 
\ٌمول انظر الٌه    

 
  الكفن         كل حً عند منٌته       حظه من ماله

 
لٌس له    منه اال ذكره  الحسن          ان مال المرء  

 
       فً سبٌل هللا انفسنا       لكنا  للموت   مرتهن
 
 
------------------                          
 
 
 

:الؽزل بالمذكر-2  
   ------------------ 



 
 

  لم ٌكن لهذا الؽرض وجود فً االعصور العربٌة المختلفة  االانه        
وجد  فً هذا العصر نتٌجة تطور  الحٌاة االجتماعٌة  وانتشارالفسك 

به الفرس  ونشا  والفجور فمد التبسه العرب من االعاجم بل لل جاء
تذال والتفسخ الخلمً وهو الدلٌل الماطع على وجود بمن االمتزاج واال

فئة ضلت عن سواء   الفساد واالنهٌار الخلمً فً هذا العصر لدى
 كانت خلمهم تسمح الذٌن السبٌل  ولد انتشر بٌن شعراء هذا العصر

  او لول مثله لهم فً لوله
 

 ومن اشهر شعراء  التؽزل بالمذكر  ابو نإاس و مسلم بن الولٌد  
 والحسٌن بن الضحان ووالبة بن الحباب 
 ومن شعر ابً نإاس 
:هذه االبٌات  

 
هوان الٌكا شكو جئت     انا مستهتر بحبن صب           

 
ومنٌتً فً ٌدٌكا  ٌابدٌع الجمال والحسن والدل    حٌاتً   

 
 بابً انت لوبلٌت بوجدي       لم ٌهن مالمٌت منن  علٌكا
 
 
 

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

 

  الشعر التعلٌمً ونظم الحكاٌات--3
-------------------------------  
      

 هذا الؽرض فً العصرالعباسً االول   ولم ٌكن معروفا  أ نش          
ؼٌرممتع  وكونه  لبله  وهذا الشعر ٌتمٌز  بخلوه من كل عاطفة    



الشعرالتعلٌمً نظم لسهولة فهم المعلومات  العلمٌة والبٌانٌة         
لتسلٌة والدعاٌة لمتعة ومواللؽوٌة  ونظم المصص والحكاٌات  ال  

 
 ومن اشهر شعراء هذٌن الؽرضٌن  اولل انه مبتكرها  واول        

المائلٌن فٌها الشاعرابان بن عبد الحمٌد الالحمً وجماعة اخرون  
:ومن لوله فً الشعرالتعلٌمً   

 
:تعرٌؾ بكتاب الصوم \       

 
  هذا كتاب الصوم وهو جامع
                                لكل مالامت علٌه الشرائع
 
 من ذلن  المنزل فً  المران
                              فضال  من  كان ذا  بٌا  ن
 
 
 
 

        ------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  الفصل الخامس                           

 
  شعراء العصر العباسً االول  
 
 

ابوتمام الطا ئً                   
 

 
 
 

       هو حبٌب بن اوس الطائً ٌنتمً الى لبٌلة طً العربٌة ولد 
اختلؾ مإرخوا االدب فً نسبه الى طً كما اختلفوا فً مكان والدته 

.وزمنها   
 هجرٌة فً احدى المرى التابعة 188 \         ولد ابو تمام سنة

ٌة نالعمال دمشك وٌمال انه ولد من اسرة فمٌرة معدمة  تدٌن بالنصرا
ولد انتملت عائلته الى دمشك طلبا للرزق والمعاش وهو لما ٌزل طفال 
صؽٌرا  ودمشك انذان جنة من جنان هللا تعالى فً االرض متمدمة فً 
كل امورها وكان لهذا اال نتمال اثر كبٌر على نفسٌة هذا الطفل وتفتح 

.مواهبه فً سن مبكرة  
 

ولما بلػ مبلػ الرجال وسن الرشد نبذ النصرانٌة  واسلم        
واحسن اسالمه فكانت لصائده فً شبابه  تدل على انه شدٌد الحماس 

ان كان  لالسالم  لوٌة عمٌدته  ولد استبدل اسم ابٌه فجعله اوسا  بعد
.فً النصرانٌة  تدوس  
 



        انتمل  ابو تمام الى حمص  ونظم شعره فٌها بمدح عائلة طائٌة 
فاعجب به وعرض -  دٌن الجن –  النسب متاثرا بشاعر  حمص 

. علٌه شعره   
 

وبمً فً حلب ردحا من الزمن ثم رحل بعدها متوجها الى         
 بمً فٌها مدة الباس بها استسمى الناس الماء حٌث مصر  وفً مصر 

فً الجامع الكبٌر فٌها  واستمى هو  االدب من مناهله فً ذلن الجامع 
م بمافٌها والذي كانت  تعمد فٌه مجالس  للدرس والتعلم فً كل العل

االدب والشعر  فكان فٌه ٌسمً الماء  وٌستسمً العلم مكانه  ولد 
اطلع اطالعا واسعا على المران الكرٌم وتاثرفً اسلوبه حتى  لٌل انه 

.حفظ المران الكرٌم كله  
 

       بعد خمس سنوات لضاها فً مصر  مدح خاللها رجل حضرمً 
  من االثرٌاء طمعا فً المال  حٌث كان بامس كان  (عٌاش)اسمه 

 به كثٌرا  ولماخاب  امل ابً تمام منه  هجاه  هذا الٌه وامله  الحاجة
  الذع هجاء وترن مصر عائدا الى الشام  وفً اثناء عودته الى الشام 
استؽل وجود الخلٌفة المامون  فٌها  فمدحه لكن الخلٌفة  اعرض عنه 
  النه علوي الراي كما لٌل 
 

خر ناظما الشعر  حتى  امن بلد الى متنمال       بمً ابو تمام متجوال
الخلٌفة  طارت شهرته  وعرؾ فً كل االوساط العربٌة ولما  تولى

وفضله  وخاصته المعتصم الخالفة  لربه المعتصم وجعله من شعرائه 
.لموة شعره   
 

     مدح ابو تما م المعتصم وبعض المادة والوالة واصحاب النفوذ اذ 
سبٌن فً الشعر  وظل ٌتنمل  بٌن بؽداد والشام  وزار تنكان من الم

 الذي كان وزٌرا خراسان واتصل بكثر من الرجال ومنهم الزٌات
  واله  برٌد الموصلحٌث للخلٌفة الواثك

 
      بعد سنتٌن من استمراره فً الموصل وٌعمل فً برٌدها  توفً   

  هجرٌة 231 \سنة
 



        ابو تمام من فحول شعراء  العربٌة وٌمتاز شعره بالصٌاؼة 
 احسن  حٌث كان ٌنتمً  لمصائده  والصناعة الشعرٌة اللفظٌة

افضلها  ذو شاعرٌة ولادة متفتحة  اشهر بالمدح االسالٌب والمعانً  
 والوصؾ  والرثاء واؼراض اخرى برع فٌها كثٌرا ومن شعره فً 
 وصؾ الربٌع 

:هذه االبٌات الجمٌلة     
 
     رلت حواشً الدهر فهً تصور
                                      وؼدى الثرى فً حلٌه ٌتكسر
 
      ٌاصاحبً   تمصٌا   نظرٌكما 

  ترٌا وجوه االرض كٌؾ تصور                                  
 
    ترٌا نهارا مشمسا   لد شابه 

   زهر الربى   فكانما      هو  مممر                              
 
    دنٌا معاش للورى   حتى اذا 
                                 حل   الربٌع    فانما   هً   منظر
 
  اضحت تصوغ بطونها لظهورها 
                                    نورا  تكاد له    الملوب     تنور
 

زاهٌر ترلرق بالندى ا فً  كل   
   الٌن      تحدر   فكاانها    عٌن                                  

 
 
-----------------------------------           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

البحتر ي                    
 

 
 
 

هو الولٌد بن عبٌد الطائً  ولمب بالبحتري نسبة الى            
.الطائٌة– بحتر – عشٌرته   

 
ا همن اعمال حلب فً الشام  وفً(منبج ) ولد فً لرٌة ٌمالها          

نشا  ولد تعلم الفصاحة من محٌطه  وذوٌه  ولٌل فطر على الشعر أي 
 لال الشعر طفال    ولٌل لال الشعر مدحا وهو صؽٌر 
 

 البحتري بابً تمام  كالهما فً الشام  وعرض علٌه شعره ل     اتص
 فً البحتري  نزعة للتنمل  ن فاستحسنه ابوتمام وشجعه كثٌرا وكا

والترحال فرحل الى بؽداد  واتصل بابن الزٌات وزٌر الواثك  وكذلن 
المتوكل  بابن خالان وزٌر المتوكل على هللا  فاوصله ابن خالان الى

.الذي استحسنه وشعره وجعله من شعراء بالطه الممربٌن   
 

  استمر البحتري فً مدح المتوكل وابن الزٌات وابن خالان   حتى 
 ىعاد مرةاخرى الم  الشام ث لتل المتوكل ووزٌره  فسافرالبحتري الى

 بؽداد لٌدخل فً مدح من جاء بعد المتوكل من الخلفاء  
 
 \       توفً الشاعر البحتري فً الشام فً  مسمط راسه منبج سنة

  هجرٌة284
 

لوله الشعر فً جمٌع  وٌؽلب على شعره المدح باالضافة الى        
االانه عزؾ عن لول الشعر فً الهجاء  وٌتمٌز  والفنون ضياالؼار



شعره بجمالٌة اللفظ وحسن اختٌاره والتصرؾ الحسن فً  اختٌار 
 بحوره ولوافٌه  وشدة سبكه ولطافته وخٌاله المبدع
: ومن لوله فً الؽزل   

 
لادِق  ي بَبعضَب رُر دّديي على المُرشتاقِق  رُر
 

هِق                            ادِق الِق سُرهَب كٌهِق فٌاتّدصَب أوْو فاشرِق  
 
ىي رَب الكَبرَب تّدى إذا هَبجَب ي حَب تِقهِق رْو هَب  أسْو
 

هِق                          تِق عَبن إسعَبادِق نُرمْو ٌْوتِق عَبنهُريوَب لّد خَب  
 
عَبٍةي ادُرنِق أنْو ٌَبلٌنَب لِقلَبوْو  ولَبسَبا فُرإَب
 

هِق   بَباتَبتْو تَبمَبلْومَبلُر فً                           ادِق ٌمِق فإَب مِق صَب  
 

انَب لَبلْوبً  ي فَبهَب تِق زْو لَبمَبدْو عَبزَب للهوىوَب  
 

أٌتِق                               ي فرَب نَببْوتِقهِق جَب هِق  وَب ذُرلَّل لِقٌَبادِق  
 
تُرهُر  لّدكْو نْو ظَبالِقٍم مَب فً مِق نْوصِق نْو مُر  مَب
 

هِق ...                        دادِق ٌزَب وَب لِقنْو عَبزِق لَبمؤمْو دّديي وَب وُر  
 

دّدهِقي  لِقنُر ؼَبٌرَب سَبالِقؾِق وُر ...إنْو كُرنتُر أمْو  
 

هِق                             هِقي بِقبِقعَبادِق يبَبعدَب صُردُرودِق   فَببُرلٌتُر
 
-------------------------------------------          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ابن الرومً                  

 
 
 

 ولمب بابن الرومً لرومٌة ج    هو علً  بن العباس بن جري        
  وامه فارسٌة  االصل والده فوالده رومً

 فً بٌئة عربٌة وتثمؾ أ هجرٌة نش221\ولد فً بؽداد  سنة        
  .بثمافتها العربٌة

 
     ابن الرومً  شاعر ظلمه الدهر  ونكبه بنكبات  كثٌرة  فمد توفً 

 صؽٌرا  فاحتضنه اخوه االكبر ورباه  اال انه  توفً حٌث كان ابواه 
  والفالة على الٌتم وتربى هو االخر بعد مدة  وتركه بال معٌل فنشا

 والبإس 
 

اوالد  خطفهم الموت منه  الواحد بعد       وبعد ما تزوج انجب ثالثة
االخر ثم تبعتهم زوجته  حٌث ماتت كمدا وؼما علٌهم وهكذا بمً 

 واظلمت  الدنٌا علٌه وامورها وحٌدا فً حٌاته    وتعمدت الحٌاة 
. ولم ٌكن له اصحاب بوجهه   

 
    مكث ابن الرومً فً بؽداد ولم ٌبرحها اال  مرة واحدة حٌث 

 فلم ٌفلح   سافرالى سامراء على امل الوصول الى الخلٌفة المعتضد 
 الى هصلوتوصل الى  وزٌره  الماسم بن عبد هللا  ولما اراد ان ياذ 

الخلٌفة  لتل الخلٌفة مسموما لبل ان ٌصل الٌه وٌمؾ بٌن ٌدٌه وذلن 
  هجرٌة283 \سنة

 
   وهكذا عاش بٌن الفالة والحرمان والفمر

 شاعر فحل  ٌتمٌز شعره بوضوح االفكرة  والمعنى  ابن الرومً 
ٌجة ارزاءالدهر  ونكباته ت علٌه طابع تشاإمً شدٌد نبالصرٌح وٌؽل



شعره بعٌد عن ؼرٌب اللفظ خال من التعمٌد واجود ؾالمتتالٌة علٌه 
ما لاله فً الرثاء والشكوى والهجاء   شعره  

  -: ومن لوله  هذه االبٌات
 
 
  كففى بالشٌفب من نفاٍه مطفاعِق 
 

مفجفاب  علفى كَبفرٍه ومن داع                                 
 
 حططت إلى النهى رحلفً وكلَّلفت
 

مطٌَّلفة باطلففً بعفدالهبففاب                                   
 

أهفالً : وللفتُر مسلّدِقمفاً للسٌفب   
 

الصفواب بفهادي المخطئٌفن إلى                              
 
فري ففً كل ٌفوم  ألسفت مبشّدِق

لفً إثفرالشّدبفاب                                  بوشفن ترحّد  
 
 لمفد بشَّلرتنفً بلحفاق مفاض

ًَّل مفن بفردالشَّلفراب                                  أحفبَّل إل  
 
 ً ٌفاً بشفران نعْوٌفا  فلسفت مسمّدِق

الذهففاب بوإن أوعدت نفسفً                                 
 
 لن البشرى وما بشفران عنفدي
 

بالخطفاب ن سفوى ترلٌع وهٌف                               
 
ِق نفسفً  وأنت وإن فتكت بفحبّد
 

حفاب وصاحب لذَّلتفً دون                               الصّدِق  



 
 فمد أعتبتنفً ي وأمفتَّل حمفدي
 

فال                                 ثّدِقفن خلففهُر عَبجِق كابفً بِقحَب رِق ًً  
 
 إذا الفحمتنفً بشمٌفك عٌشتفً
 

تنفً فٌفه                                ثفوابففً  فمفد وفٌَّل  
 
 وحسبفً من ثوابفً فٌفه أنفً
 

مففآب   نفثفوب إلفى  وإٌَّلفاه                                 
 
 ٍ ًّد  لعمفرن ما الحٌفاة لكفل حف
 

بإذا فمدت الشبفاب سوى عفذا                              
 
 
----------------------------------------              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ابو نإاس                     

 

     
              هو الحسن بن هانًء وكنٌته ابو نإاس
   ولد فً االحواز  من اب عربً  وام فارسٌة  ثم انتمل الى البصرة 
 نشافً البصرة وترعرع فٌها   فً رعاٌة  ام فمٌر ةالحال  معدمة بعد 

بٌه صؽٌرا بؤه الموت أان رز  
 

اس على  مجالس االدب واللؽة فً البصرة التً إردد ابو ن        ت
 ومركز  اشعاع من مراكز الثمافة االسالمٌة  ولد كبٌرة كانت حاضرة 

اكتسب من االدب والشعر الشًءالكثٌر ثم سافر الى الكوفة مع جماعة 
  اخرٌن 

تتلمذ على ٌد شعراء ماجنٌن خلعاء كوالبة بن   فً الكوفة       
الحباب والحسٌن بن الضحان فتاثر بهم كثٌرا  ولال الكثٌرمن الشعر 

الخلٌع وسار فً طرٌك اللذة الشعر  الفاسد و بالمذكر فً الؽزل
.واالنهٌار الخلمً  
 

     نزح ابو نإاس الى بؽداد  واتصل بالرشٌد ومدحه  فمربه الخلٌفة 
  بعد وفاة الرشٌدالرشٌد واعتبره ندٌمه الخاص وسافر الى مصر

ومدح والٌها هنان وظل فٌها سنة كاملة  رجع بعدها الى بؽاد  وبمً 
.فً بالط الخلٌفة االمٌن   

  هجرٌة198 \ توفً  فً بؽداد سنة   
 

      نظم ابو نإاس الشعر فً  اؼلب الفنون  الشعرٌة واجاد فٌها 
واكثر من شعر الخمرة ووصؾ مجالسها وتؽزل بالمذكر ولدٌه نزعة 
 شعوبٌة وٌعتبر من شعراءالبالط العباسً 

:- ومن لوله فً الخمرة   
 
 



 دع عنن لومً فإن اللوم إؼراء
وداونً بالتً كانت هً الداء                              

  
 صفراء ال تنزل األحزان ساحتها

  حجر مسته سراء لو مسها                              
  
 لامت بإبرٌمها واللٌل معتكر

فالح من وجهها فً البٌت ألالء                            
 
 فؤرسلت من فم اإلبرٌك صافٌة

  إؼفاء    بالعٌن كؤنما أخذها                              
 
 رلت عن الماء حتى ما ٌالئمها

لطافة وجفا عن شكلها الماء                                 
 
 فلو مزجت بها نوراً لمازجها

وأضواء   أنواراً  حتى تولد                                 
 
 دارت على فتٌة دان الزمن لهم

  شاإوا   إال بما فما ٌصٌبهم                              
 
 لتلن أبكً وال أبكً لمنزلة

تحل بها هند وأسماء  كانت                                   
 
 حاشا لدرة أن تبنى الخٌام لها

وأن تروح علٌها اإلبل والشاء                                 
 
:فمل لمن ٌدعً فً العلم فلسفة  

حفظت شٌئاً وؼابت عنن أشٌاء                              
 
 

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



 
 
 
 
 

ابو العتاهٌة                      

         
 
 

 فً بادٌة (عٌن التمر)هو اسماعٌل بن الماسم  ولد بمرٌة            
 هجرٌة   وكان اهله ٌشتؽلون فً صناعة الفخار 131\الرمادي  سنة 

الشعر  واختلؾ الى    وانصرؾ الى لوله اال انه عزؾ عن وبٌعه 
الحلمات االدبٌة والشعرٌة التً كانت تعمد فً الكوفة لمربها من مولع 
سكنه  وفٌها اكتملت شاعرٌته وذاع صٌته   ولد لال اول االمر 

  الذٌن كانوا فً الكوفة اذ انتملتالشعرالخلٌع الماجن  لعاللته بشعرائه
 راء الذٌن كانوا ٌنظمونععدواه  منهم الٌه لتاثٌرهم علٌه واحتكاكه بالش

.هذا الشعر   
 

      لصد ابو العتاهٌة بعد ذلن بؽداد عاصمة الخالفة وام الدنٌا  واتصل 
بالخلٌفة المهدي  وراح ٌمدحه  فمربه الخلٌفة وجعله من شعراء بالطه  

 فً  ذوي المنا زل الرفٌعة والوجهاء من وكذلن مدح االمراء والمادة 
.بؽداد   
 

–  احب ابو العتاهٌة  جارٌة من جواري البالط العباسً اسمها            
   اال انها لم تحبه ولم تبادله الحب   فتعذب بحبها كثٌرا وانشد (عتبة )

 اذ لم تتعطؾ  ٌستعطفها وٌتؽزل بها دونما فائدة لصائد ؼزلٌة كثٌر ة
 علٌه ولم تحبه 
 

    درس اسماعٌل هذا  الفلسفة فً العمٌدة وعلوم الدٌن فنبذ لول الشعر 
الخلٌع وتنصل مما لال فٌه فً صباه وشبابه ونبذ ملذات الحٌاة  وانمطع 

 حٌث الى لول الشعر فً الزهد فً الدنٌا والتذكٌر فً االخرة بعد الموت
كان زهده فً الدنٌا نتٌجة دراسة وثمافة عالٌة ولٌست رد فعل لعدم 



 لذا فضل الحٌاة االخرة واحبها وهجرالدنٌا لمن ٌرٌد استجابة حبٌبته الٌه 
  هجرٌة212 \وبمً هكذا الى ان وافته المنٌة سنة

 
 ٌمثل  المنتماة    ٌتمٌز شعره بسهولة عجٌبة  واضح المعانً وااللفاظ

روحٌة شعب بائس فمٌر معدم هجر الحٌاة وملذاتها وسلن طرٌك االخرة 
: وما الٌها ومن لوله فً الزهد  

 
    الم تر  رٌب الدهر فً كل ساعة 
                                       له عارض فٌه المنٌة تلمع
 
  اٌابانً الدنٌا لؽٌرن  تبتنى 
                                وٌاجامع الدنٌا   لؽٌرن    تجمع
 
  تبارن من الٌملن الملن  ؼٌره
                            متى تنمضً حاجات من لٌس ٌشبع  
  
 ارى المرء وثابا الى كل فرصة
                                 وللمرء   ٌوما المحالة  مدمع
 
 واٌامرئ فً ؼاٌة لٌس نفسه 
                                 الى ؼاٌة اخرى سواهفا تطفلفع

  
 
 

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

 
 
 



 
 

          علً بن الجهم 

 
 

 اختلؾ  أبو الحسن علً بن الجهم بن بدر المرشً السامً          هو 
 188 \ عامالمإرخون فً  تارٌخ والدته  اال ان  االؼلب اعتبروالدته

له دٌوان ):  شاعر مشهور؛ ٌمول الخطٌب صاحب تارٌخ بؽداد للهجرة
شعر مشهوري وكان جٌد الشعر عالما بفنونهي وله اختصاص بجعفر 

 لٌل ان اول بٌت .كان معاصراً ألبً تمام. (المتوكلي وكان متدٌناً فاضالً 
:لاله من الشعر  

 
رٌر    ماذا تمولٌن فٌمن شَبفهُر سَبهَب
ٌرانا                                        بنِق حتى صارَب حَب هدِق حُر من جَب  
 

ؼضب علٌه المتوكل  وكان عمره عشر سنوات  ولاله فً الؽزل فػ
لهجائهي فنفاه إلى خراسان وأمر والٌه علٌها طاهر بن عبد هللا بصلبه 

:ٌوما كامال مجردا فمال فً ذلن  
 
  لم ٌنصبوا بالشاذٌاخ صبٌحة ال
 إثنٌن مسبولا وال مجفهفوال                         
 
  نصبوا بحمد هللا ملء للوبهفم
 شرفا وملء صدورهم تبجٌال                     
 

رجع بعدها إلى العراق ثم انتمل إلى حلبي وخرج ٌرٌد الؽزو فمتله 
.  فرسان من بنً كلبي له دٌوان وله شعر فً حبسهي   

 
علً بن الجهم  شبابه فً بٌئة صحراوٌة لاسٌةي على الرؼم    عاش  

 اال ان االنسان ولٌد بٌئته متاثر من الشاعرٌة الفذة التً تتؤجج فً صدره
آثارهاي لذا لٌل عن علً بن الجهم ان و شخصٌته هاي وتتكون فًبها حتما

.لساوة البادٌة اثرت فٌه كثٌرا  



 
   علً  بن الجهم شاعرالخلٌفة المتوكل  مدحه كثٌر  ولٌل ان ؼضب 

:علٌه فحبسه وفً حبسه  انمشد لاصائد كثٌرة اهمها دالٌته  الشهٌرة   
 
      لفالت حبسفت و لٌفس بضفائر  

    حبفسفً و أي مهنفد ال ٌؽمفد                                 
 

وكانت   الرصافة عند على بن الجهم بٌتا فً بستان          منح المتوكل 
وكان تلن المنظمة خضراء ٌانعةي وفٌها سوقي .  مدٌنة عند جسر بؽداد

وكان علً بن الجهم ٌرى الناس والسوق والخضرة والنضرةي والجمال 
.فً ذلن الحً  
 

 لٌنشد دعاه المتوكل وجمع الناس ؾ تؤللم  على ذلن المكان وٌمال  انه
 تعتبر اروع ما ته الرائعة التًفمال علً بن الجهم لصٌد.  شعراالخلٌفة 

: وتعتبر من روائع الشعرالعربً وال تزال ومطلعها  لاله  
 
  عٌون المها بٌن الرصافة والجسر
  الهوى من حٌث ادري وال ادري  جلبن                          
 

 خرج ٌرٌد الؽزو فمتله فرسان من بنً كلب توفً                ولٌل  انه
مٌالدٌة 863 -هجرٌة 249\ فً سنة   

 
: ومن روائعه فً محبسه هذه الدالٌة   

 
      أو ما رأٌت اللٌث ٌؤلفؾ ؼٌله    

     كبرا و أوبفاش السبفاع تردد                                
 
    و الشمس لفوال أنهفا محجفوبة     

    عن نفاظرٌن لما أضفاء الفرلد                              
 
  و البدر ٌدركه السرار فتنجلً    

  مفتجفدد       و كفؤنفه     أٌفامفه                             
 



  و الؽٌث ٌحصره الؽمام فما ٌرى     
و ٌرعفد   ٌفراح     إال و رٌفمفه                                

 
   و النفار فً أحجفارها مخبوإة   

       ال تصطلى إن لم تثرهفا األزند                           
 
   و الزاؼبٌفة ال ٌمٌفم كعوبهفا         

  إال الثمفاؾ و جفذوة تتولفد                                     
 
دٌر  ئاتٌر عُروَّل ٌَبرُر اللَبٌالً بادِق  ؼِق

ٌَبةٌر                                    المالُر عارِق ٌَبنفَبدُر    ٌُرفادُر    وَب   وَب
 
بَّلما   لَبرُر عمِقبٌر وَب لِقكُرلّدِق حاٍل مُر  وَب

دُر                                    ا ٌُرحمَب كروهُر عَبمّد أَبجلى لَبنَب المَب  
 
جِق كُرربَبٍة   ن تَبفَبرُّ  ال ٌُرإٌِقسَبنَّلنَب مِق

مانُر األَبنكَبدُر                                   مانَب بِقهِق الزَب طبٌر رَب خَب  
 
دى طّداهُر الرّد ن عَبلٌٍل لَبد تَبخَب  كَبم مِق

دُر                                       العُروَّل ماتَب طَببٌبُرهُر وَب   فَبنَبجا وَب
 
ةً  برَب ٌُرعمِقبُر راحَب براً فَبإِقنَّل الصَب  صَب

ٌَبد                                  لٌفَبةِق   وَب لُرها  ًُر الخَب   ٌَبدُر   ال تُرطاوِق
 
بسُر ما لَبم تَبؽشَبهُر لِقدَبنِقٌَّلٍة  الحَب  وَب

دُر                                       رَّل تَبوَب لُر المُر نزِق   شَبنعاءَب نِقعمَب المَب
 
ةً  دُر لِقلكَبرٌمِق كَبرامَب دّدِق  بَبٌتٌر ٌُرجَب

ٌُرحفَبدُر                                      ال ٌَبزورُر وَب ٌُرزارُر فٌهِق وَب   وَب
 
جنِق إِقالّد أَبنَّلهُر   لَبو لَبم ٌَبكُرن فً السِق

جابِق األَبعبُردُر                                      لُّنَب بِقالحِق   ال ٌَبستَبذِق
 



دُر بنَب أَببً دُرإاٍد إِقنَّلما   ٌا أَبحمَب
دُر                                      ٍة ٌا أَبحمَب   تُردعى لِقكُرلّدِق عَبظٌمَب

دونَبهُر  نٌنَب وَب إمِق  بَبلّدِقػ أَبمٌرَب المُر
مخاوِقؾٌر ال تَبنفَبدُر                                  دى وَب وضُر العِق   خَب

 
ٍد  مَّل حَب ِق مُر ًّد  أَبنتُرم بَبنً عَبمّدِق النَببِق

دُر                                      مَّل حَب ًُّ مُر عَب النَببِق أَبولى بِقما شَبرَب  
 
َبنتُرم أَبهلُرهُر  سَبٍن فَبؤ ن حَب  ما كانَب مِق

حتِقدُر                                   طابَب المَب سُركُرم وَب ؽارِق طابَبت مَب  
 
ٍد  مَّل حَب ٌَّلةِق ٌااِقبنَب عَبمّدِق مُر نَب السَبوِق  أَبمِق

صمٌر                                   بُرهُر     خَب رُر   تُرمَبرّدِق آخَب دُر    وَب   تُربعِق
 
ٍل   إِقنَّل الَّلذٌنَب سَبعَبوا إِقلَبٌنَب بِقباطِق

دُر                                     تِقنَب الَّلتً ال تُرجحَب   أَبعداءُر نِقعمَب
 
كَّلموا  مُر فَبتَبحَب بنا عَبنهُر ؼِق دوا وَب  شَبهِق

دُر                                    ن ٌَبشهَب لَبٌسَب كَبؽائِقٍب مَب   فٌنا وَب
 
دٌر  شهَب ندَبنَب مَب ٌنِق عِق صمَب عُر الخَب  لَبو ٌَبجمَب

دُر                                    ٌَبوماً لَببانَب لَبنَب الطَبرٌكُر األَبلصَب
 
كانَب لً  مانِق وَب  فَبلَبئِقن بَبمٌتُر عَبلى الزَب

معَبدُر                                  لٌفَبةِق مَب لِقنِق الخَب نَب المَب   ٌَبوماً مِق
 
تً جَّل جتُر بِقحُر اِقحتَبجَب اِقحتَبجَّل خَبصمً وَب  وَب

خابَب األَببعَبدُر                              جً وَب جَب   لَبفَبلَبجتُر فً حُر
 
لمِقهِق  هِق فً خَب ُر بالِقػُر أَبمرِق اَللَب  وَب

دُر                                   ورِق المَب نا ؼَبداً وَب صدَبرُر إِقلَبٌهِق مَب   وَب
 
********************************          



 
 

ابن المعتز                 

 
 

  هو عبد هللا بن الخلٌفة المعتز بن الخلٌفة المتوكل  خلٌفة             
بن خلٌفة نشؤ فً البالط العباسً نشاءة ترؾ   ودالل  وتتلمذ على 

والفن  محبا لال دب أاٌدي اكابر العلماء فً اللؽة واالدب والثمافة فنش
  والشعر 
 

      لٌل ان تولى الخالفة ٌوما واحدا لتل بعدها  شر لتله  وهكذا كان  
.المادة واالمراء من ؼٌر العرب بالخلفاء ٌفعلون  
 

  هجرٌة  296 لتل  فً  سنة 
 

     كان لحٌاته السعٌدة المترفة اثرا كبٌرا فً شعره ولد طؽى على 
شعره الوصؾ  فوصؾ الطبٌعة والمصور والحٌاة السعٌدة  المترفة ومن 

:     وحٌاته وصؾ نفسه  لوله فً  
 
      للٌل هموم  الملب  اال للذة

  ٌنعم نفسا  اذنت  بالتنمل                                 
 
    فان تطلبه تمتنصه بحانة

  مظلل      وكرم  واال ببستان       
                                                               
 ٌعب وٌسمً اوٌسمى مدامة              

كمثل سراج الح فً اللٌل مشعل                            
 
  ولست تراه  سائال عن  خالفة

   ومن ٌلً  وال لائال من  ٌعزلون                        
 
*****************************************         



 

 

                      حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق 
 

 

                        ٛٞ حُؼزخّ أرٞ حُل٠َ، رٖ ح٧ك٘ق رٖ ح٧ٓٞى رٖ 

.١ِلش رٖ ؿيحٕ رٖ ًِيٙ ٖٓ ر٢٘ ػي١ رٖ ك٤٘لش ح٤ُٔخ٢ٓ   

 ٛـ٣َش  ٝه٤َ حِٛٚ ٖٓ 103\                      ه٤َ حٗٚ ُٝي رزـيحى ٓ٘ش

ػَد هَٓخ ح٫ حٕ ٫ٝىطٚ ٝٓ٘٘خٙ ك٢ رـيحى  حًٕ ٛٞ رـيحى١   ًٔخ ؿخء ك٢ 

ٍأ٣ض  )ٍٝح٣ش ػ٢ِ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٫هلٖ  ٝهيًًَٙ ح٢ُُٜٞ  ك٤غ هخٍ 

حُؼخرخّ رٖ ح٫ك٘ق  رزـيحى  رغ ٓٞص ح٤َُٗي  ًٝخٕ ُِٓ٘ٚ رزخد حُ٘خّ  

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

  ٛـ٣َش  ر٤٘ٔخ ٍٝى ػٖ  حرٖ هٌِخٕ حٗٚ 163\  حَُٝح٣ش  طٌٕٞ ٝكخطٚ ٓ٘ش 

 ٛـ٣َش  ٝك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٓخص ك٤ٚ حُؼخُْ حُ٘ل١ٞ حٌُز٤َ  188\ٓخص  ٓ٘ش 

.حٌُٔخث٢  ٝحٕ ح٤َُٗي حَٓ ُٝيٙ حُٔخٕٓٞ رخ٬ُٜس ػ٤ِٜٔخ  

                    حٗظَٜ  حُ٘خػَحُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق  رخُـٍِ  ٝه٤َ حٗٚ حكذ 

.كظخس حٜٓٔخ كُٞ ٝطـٍِ رٜخ ًؼ٤َح ك٢ ٗؼَٙ   

حٕ حؿٍِ حُ٘خّ  حرٞ حُل٠َ ػَر٢  )           هخٍ ػ٘ٚ حُ٘خػَحُزلظ١َ 

٣َٗق حُ٘ٔذ ، أِٛٚ ٖٓ ر٢٘ ك٤٘لش، ٌُٖٝ أِٛٚ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٓي٣٘ش  

حطَٜ رخُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ٛخٍٕٝ . ٗ٘ؤ ك٢ ٓي٣٘ش رـيحىٝك٤ٜخ حٗظَٜ. حُزَٜس

.ح٤َُٗي ٝٗخٍ ػطلٚ   

حرٞ حُل٠َ حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق ُْ ٣ظٌٔذ ك٢                                 

ٗؼَٙ ُْٝ ٣ٔيف حكيح ُْٝ ٣ٜـٞ حكيح ، هخٍ ػ٘ٚ  حُٔزَى ك٢ ًظخد حَُٟٝش 

ًٝخٕ حُؼزخّ ٖٓ حُظَكخء، ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ حُوِؼخء،  )ٝك٠ِٚ ػ٠ِ ٗظَحثٚ 

ًٝخٕ ؿ٫ِ ُْٝ ٣ٌٖ كخٓوخ، ًٝخٕ ظخَٛ حُ٘ؼٔش ٢ًِٞٓ حٌُٔٛذ، ٗي٣ي 

حُظَف، ًُٝي ر٤ٖ ك٢ ٗؼَٙ، ًٝخٕ هٜيٙ حُـٍِ ٝٗـِٚ ح٤ُٔ٘ذ، ًٝخٕ كِٞ 

ٓوز٫ٞ ؿ٫ِ ؿ٣َِ حُلٌَ ٝحٓغ ح٬ٌُّ ًؼ٤َ حُظَٜف ك٢ حُـٍِ ٝكيٙ ُْٝ 

 (....٣ٌٖ ٛـخءحً ٫ٝ ٓيحكخ



٫ُٞ إٔ حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق أكٌم )ًًَٝٙ حُـخكع كوخٍ ك٤ٚ                    

حُ٘خّ ٝأٗؼَْٛ ٝأٝٓؼْٜ ٬ًٓخ ٝهخ١َح، ٓخ هيٍ إٔ ٣ٌؼَ ٗؼَٙ ك٢ ٌٓٛذ 

ٝحكي ٫ ٣ـخُٝٙ، ٧ٗٚ ٫ ٣ٜـٞ ٫ٝ ٣ٔيف ٫ ٣ظٌٔذ ٫ٝ ٣ظَٜف، ٝٓخ ٗؼِْ 

 .(ٗخػَح ُِّ ك٘خ ٝحكيح كؤكٖٔ ك٤ٚ ٝأًؼَ

ًخٕ حُؼزخّ ٗخػَح ؿ٫ِ ٣َٗلخ   )حٓخ حُٔزَى  كوي هخٍ ك٤ٚ             

ٓطزٞػخ ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش، ُٝٚ ٌٓٛذ كٖٔ، ُٝي٣زخؿش ٗؼَٙ 

 (ٍٝٗن ُٝٔؼخ٤ٗٚ ػٌٝرش ُٝطق

حرٖ -ٓٔؼض ارَح٤ْٛ رٖ حُؼزخّ ٣ٜق  ): ٝهخٍ حرٖ ًًٞحٕ                    

ًخٕ ٝهللا ٖٓٔ اًح طٌِْ ُْ ٣لذ ٓخٓؼٚ إٔ ٣ٌٔض، ًٝخٕ : ك٤وٍٞ- ح٧ك٘ق

ٗيٙ .(ك٤ٜلخ ؿ٬٤ٔ ظ٣َق حُِٔخٕ، ُٞ ٗجض إٔ طوٍٞ ٬ًٓٚ ًِٚ ٗؼَ ُوِض

(.....كظٞس  

 ٝطؼي حُو٤ٜيس ٖٝٓ ٗؼَٙ  حُـ٢ُِ  ك٢ ٓلزٞرظٚ كُٞ ٌٛٙ ح٫ر٤خص           

:ٖٓ ٍٝحثغ ٗؼَحُـٍِ ك٢ ح٫ىد حُؼَر٢   

  

 َٖ َٖ ِٗٔخِء حُؼخ٤َُٔ ٣ َُ ر٢ أَؿ٢ أَ

ٍ٘ٞم رِخُِؼَحِم َؿ٣َذِ  َٓ            ىُػخَء 

ًَظَزضُ  ُْ ُكَٝكَُٚ   ظخر٢ ٓخ أُه٤ ًِ  

 ٍِ ٞ١ َٝ يَّدِس اِػٞح٢ُ  ِ٘  َٗل٤ز٢ ُِ

سٍ  ََ أَٓلٞ ٓخ َهَططُض رِؼَز َٝ  أَُه٢ُّط 

َٓقَّد ُؿَٝدِ   ِّ ُٔقُّط َػ٠ِ حُو١َخ  طَ

َط٢ِ٘ ٓخ َٜ ُُ َُٞ أَر كظ٢ِ٘ أ٣َخ كَٞ ََ  َػ

ُٗلٞر٢ . َٝ  ًُْ ُٗـ٢ٗٞ رَؼيَ  ٍِ  ُِطٞ

أَٗضِ  َٝ ُٓض  َٖ حُي٤ُٗخ ٤َٜٗز٢ كَِبٕ أَ ِٓ  

 ٍِ ٖ كٞ ِٓ ِٕ ٤َٜٗز٢ ك٤ََِظَِي  ٘خ ـِ  حُ



ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ َٕ ر٢٘٤َ  َٓؤَكلَُع ٓخ هَي ًخ  

ـ٤ز٢ َٓ َٝ َٜي١  ٘ َٓ ُْ ك٢  ًُ أٍَػخ َٝ 

َٕ حُِؼَحَم كَ٘خَُٗٚ  ًُ٘ظُْ ط٣َِ٘ٞ َٝ  

 ٌُْ ُِ كُّط ََ ٣ٌز٢ َػُ٘ٚ  طَ ُٓ ًحَى  َٝ   

ًُّ٘خ َٝ ًُ٘ظُْ  َٝ زَطشٍ   ـِ ٍٍ رِ  ك٢ ِؿٞح

 ََ ًُ  ِٖ ُْ َُلَع حُؼ٤َ ُِ ه٤ذِ  ُٗوخ ٍَ 

ٌُْ ر٤ََ٘ َٝ ُّ ر٢٘٤َ  ٍَ حُ٘خ  كَِبٕ ٣َُي كخ

٘ٞدِ  َٓ  َُ حُٞىَّد َؿ٤ َٝ  َٟٜٞ َّٕد حُ  كَِب

 ُُ َٕ ٣خ كَٞ ِلَي حُٞحٗٞ َٟ ًُْ ك٬َ   رَؼيَ

ص ََ ٌٖ َؿ يَص َػ٤ َٔ ٫ َؿ ٌُٔٞدِ  َٝ  رِ

ٌُْ َٓ ٬َٓ ٣خَف  َِ ا٢ِّٗ ٧ََٓظَٜي١ حُ َٝ  

ُٜزٞدِ  ًُْ رِ ِٞ ٖ َٗل ِٓ  اًِح أَهزََِض 

 ِّ ٬َٔ ََ حُ أَٓؤَُُٜخ َكٔ َٝ   ُْ ٌُ  ا٤َُِ

َض ٢َ ٣َٞٓخً رََِّـد ِٛ  كَؤَؿ٤ز٢ كَِبٕ 

ُْٜ ًُُِّط  َٕ ِلزٞ ُٔ َٖ ٣ٌَُ٘ٞٙ حُ  أٍَٟ حُز٤َ

 ٍَ د ىح َِّ دُّط هَ ٍَ َِّ َكز٤ذِ  ك٤َخ  ًُ   

ٖ أََُْ ِٓ  َٕ خ حُزخًٞ  ح  حُٜٟٞ أ٫َ أ٣َُّٜط

 ُْ ٌُ ُْ    أَُظُّ٘ط ًظُ ٍِ   رٌَِٗٞدِ     أُى

 ُٗيحكِغ ُؿٜيَٗخ َػٖ هُِٞرِ٘خ طَؼخَُٞح



ُي إَٔ َٗزو٠ ِٗ َِ هُِٞدِ  كَ٘ٞ  رِـ٤َ

 
 

وهنان شعراء كثٌرون ؼٌر من ذكرنا  وسنذكر نصوصا لبعض منهم فً 
 الفصل المادم   انشاء هللا تعالى

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الفصل السادس                       

 

نماذج من شعر العصر العباسً االول           
              
 
 
     هذه نماذج من  شعر هذا العصر نمدمها بٌن ٌدي 

اكمل   بحثنا لٌستكمل دراسته الموجزة وتساعدنا على تفهم دراسته على
 وجه  

  ٌمول الشاعر ابو تمام الطائً  فً معركة عمورٌة وانتصار المسلمٌن 
 فً هذه المعركة  
\والمصٌدة من عٌون الشعر العربً   
 
  السٌؾ اصدق انباءا من الكتب
                                    فٌس حده الحد بٌن الجد  واللعب 
 
   بٌض الصفائح ال سود الصحائؾ فً 
                                    متونهن  جالء الشن     والرٌب
 
  والعلم فً شهب االرماح  المعة
                                 بٌن الخمٌسٌن الفً السبعة الشهب
 
  اٌن الرواٌة  بل اٌن  النجوم وما
                                 صاؼوه من رفرؾ فٌهاومن كذب  
    
  ٌا ٌوم ولعة عمورٌة  انصرفت
                                   عنن المنى  حفال معسولة الحلب 
 
 



  
 ابمٌت جد بنً االسالم فً صعد

   والمشركٌن ودار الشرن فً صبب                            
 
 ام لهم او رجوا ان تفتدى
                               فداءها    كل  من  برة        واب 
      
  وبرزةالوجه لد اعٌت رٌاضتها

    كسرى  وصدت صدودا  عن ابً كرب                     
 
 فً عهد اسكندر اولبل ذلن لد 
                                 شابت نواصى اللٌالً  وهً لم تشب
 
 حتى اذا مخض هللا السنٌن لها
                                 مخض البخٌلة  كانت زبدة   الحمب
 
  اتتهم الكربة السوداء سادرة

   منها وكان  اسمها فراجة  الكرب                                
 
  كم بٌن حٌطانها من فارس  بطل
                                       لانً الذوائب من انً  دم سرب
 
 بسنة السٌؾ والخطً  صادمه
                                    ال سنة الدٌن واالسالم  مختضب      
 
  لمد تركت امٌرالمإمنٌن بها
                                 للنار ٌوما  ذلٌل الصخر  والخشب
 
  اؼادرت فٌها بهٌم اللٌل وهو ضحى
                                 ٌشله  وسطها  صبح    من  اللهب 
  
  حتى كان جالبٌب  الدجى رؼبت 
                                 عن لونها  او كاءن الشمس لم تؽب 



      
  ما ربع مٌة معمورا ٌطٌك به
                                  ؼٌالن ابهى ربى من رالبعها الخرب
 
  وال الخدود لد ادمٌن  من خجل
                                  اشهى الً ناظري من خدها الترب
 
 
----------------                              
 
 
\ ومن لول مسلم بن الولٌد فً الؽزل بالمذكر   
 
 خلٌلً لست ارى الحب عارا

  فال تعذالنً خلعت العذارا                             
 وكٌؾ ٌصٌر   من للبه

  كان من الحب ان ٌستطارا                             
  واحور  وسنان ذي ؼنج

     كاءن بوجنته   الجلنا را                           
 شربت ونادمنً شادن

   صؽٌر وانً احب الصؽارا                           
 
 
------------------------                    
 
 

 ونمتطؾ من شعر البحتري  هذه االبٌات فً مدح الخلٌفة المتوكل على ا 
:هلل وٌهنٌه بعٌد الفطر المبارن  

 
 
    بالبر صمت وانت افض صائم
                                     وبسنة الل الرضٌة  تفطر
 



  فانعم بعٌد الفطر  عٌنا   انه
                                  ٌوم اؼر من الزمان  مشهر
 
  اظهرت عز الملن  فٌه بجحفل
                                 لجب ٌحاط الدٌن فٌه وٌنصر
 
 خلنا الجمال ٌسٌر فٌه ولد ؼدت
                                 عددا ٌسٌر بها العدٌد االكثر
 
 فالخٌل تصهل والفوارس تدعً
                                 والبٌض تلمع واالسنة تزهر
 
 واالرض خاشعة تعٌد بثملها
                               والجو معتكر الجوانب   اؼبر
 
 حتى طلعت بنور وجهن فانجلت
                               تلن الدجى وانجاب ذان العٌثر
 
  وافتن فٌن الناظرون  فاصبع 
                                    ٌوما الٌن بها  وعٌن تنظر
 
  ومشٌت مشٌة خاشع متواضع
                                هلل  ال  ٌزهى    وال   ٌتكبر
 
  فلو ان مشتالا تكلؾ فوق ما
                             فً وسعه   لسعى  الٌن  المنٌر
 
 
----------------------------                      
 
 
 
 



 
 
 

              ومن لول الشاعر العباس بن االحنؾ فً  الؽزل العذري او 
 لالها متؽزال فً الذي ٌكاد ٌندرس فً هذا العصر هذه االبٌات العفٌؾ 

 وكنت لد حفظتها منذ المرحلة الثانوٌةاي عام (فوز )حبٌبته 
1962\1963-  

 
 

 أُْ طؼ٢ِٔ ٣خ كُٞ أ٢ٗ ٓؼـــــــــــــٌد ُ

ٝحُل٤ٖ َُِٔء ٣ـِــــــــــــــــذ ُ, رلزٌْ                                        

 

 ٝهي ً٘ض أر٤ٌٌْ ر٤ؼَد ٓـــــــــــــــــَس ً

ًٝخٗض ٠٘ٓ ٗل٢ٔ ٖٓ ح٧ٍٝ ِ ٣ؼـــَد ُ                                       

 

 أُإٌِْٓ كظ٠ اًح ٓخ ٍؿؼظٔـــــــــــــــــــٞ 

أطخ٢ٗ ٛيٝى ٌ ٌْٓ٘ ُ ٝطـ٘ــــــــــــــــــذ ُ                                      

 

كخٍكٔٞح , كخٕ ٓخءًْ ٓخ ر٢ ٖٓ حُٜزَ   

ًْ ٌٛح حُؼٌحد                                        َّ كؼٌّرــــــــــــٞح, ٝحٕ ٓ  

 

 كؤٛزلض ُ ك٤ٔخ ًخٕ ر٢٘٤ ٝر٤ٌ٘ـــــــــــْ 

أكيّع ػٌْ٘ ٖٓ ُو٤ض ُ ك٤ؼــــــــــــــذ ُ                                        

 

 ٝهي هخٍ ٢ُ ٗخّ طلَٔ ى٫ُٜــــــــــــــخ

كٌَ ُّط ٛي٣ن ٓٞف ٠َٟ٣ ٣ٝـ٠ـــذ ُ                                        

 

ٌٍْ ؿ٤َى كخػِٔــــــــــــ٢   ٝح٢ٗ ٧ه٠ِ ر

ٝروِي ِ ك٢ ٛي١ٍ أٌُ ُّط ٝأ٤١ــــــــــــذ ُ                                      

 

 كخ٢ٗ أٍٟ ٖٓ أَٛ ر٤ظي ٗٔــــــــــــــٞس ً

ٗز٤ٖ َ ُ٘خ ك٢ حُٜيٍ ِ ٗخٍح ًطِٜــــــــــذ ُ                                      

 



 

 ػَكٖ حُٜٟٞ ٓ٘ـّخ كؤٛزلٖ َ كـُٔـّـــــيح

٣وزَٕ ػ٘ـّخ ٖٓ ٣ـ٢ْء ٣ٌٝٛـــــــــــذ ُ                                          

 

 ٝح٢ٗ حرظ٢ٗ٬ هللا ٌْٓ٘ روــــــــــــــخىّ ٍ

٣زِـٌْ ػ٢٘ حُلي٣غ ٣ٌٝـــــــــــــــٌد ُ                                       

 

 ُٝٞ أٛزلض طٔؼ٠ ُظَٞٛ ر٤٘٘ـــــــخ 

ٝأىًٍض ُ ح١ٌُ ً٘ض ُ أ١ِذ ُ, ٓؼيص ُ                                        

 

 ٝهي ظَٜص أ٤ٗخء ٌ ٌْٓ٘ ًؼ٤ــــــــــَس ٌ

ٝٓخ ً٘ض ٌْٓ٘ ٓؼِٜخ أطَهــــــــــــــذ ُ                                       

 

رض ُ أ٤ٗخء ؿٔـّــــــــش ً َّ  ػَكض ُ رٔخ ؿ

٫ٝ ٣ؼَف ح٤ٗ٧خء ا٫ حُٔـــــــــَد                                       

 

 ٢ُٝ ٣ّٞ ٌ ٤ٗؼض حُـ٘خُس هٜـــــــــش ٌ

ؿيحس ريح حُزيٍ ح١ٌُ ًخٕ ٣ـُلـــــــذ ُ                                      

 

 أَٗص ُ ا٤ُٜخ رخُز٘خٕ كؤػَٟــــــــض

  كظوطـــــــــذ ُ  طزْٔ ُ ١ٍٞح ً ػْ ط١ِٝ                                   

 

 ؿيحس ٍأ٣ض حُٜخ٤ٔٗش ؿــــــــــــــيٝس ً

طٜخىٟ كٞح٤ُٜخ ٖٓ حُؼ٤ٖ ِ ٍرــــَد ُ                                        

 

 كِْ أٍ ٣َٞٓخ ً ًخٕ أكٖٔ ٓ٘ظـــــــَحً 

ٝٗلٖ ُ ٝهٞف ٌ ٢ٛٝ ط٘ؤٟ ٝط٘ــيد ُ                                         

 

رٔخ ًخٕ ر٤٘٘ــخ " كُٞ ٌ " كِٞ ػِٔض   

ُوي ًخٕ ٜٓ٘خ رؼٞ ٓخ ً٘ض ُ أٍٛذ ُ                                      

 

 أ٫ ؿؼَ هللا حُليح ًَ ّ كــــــــــــَس 

  ُٔؼــــــٌّد ُ  ا٢ٗ رٜخ  ُلُٞ ح٠ُ٘ٔ                                      



 

 كٔخ ىٜٝٗخ ك٢ حُ٘خّ ُِوِذ ٓطِــذ ٌ

٫ٝ هِلٜخ ك٢ حُ٘خّ ُِوِذ ٌٓٛـذ ُ                                           

 

كُٞ  رخػيط٘خ ٝأػَٟض  ٝحٕ طي  

ٝأٛزق رخه٢ كزِٜخ ٣ظو٠ـّــــــــــذ ُ                                        

 

 ٝكخُض ػ٠ِ حُؼٜي ح١ٌُ ًخٕ ر٤٘٘ــخ 

ٝٛخٍص ا٠ُ ؿ٤َ ح١ٌُ ً٘ض أكٔذ ُ                                       

 

 ٝٛخٕ ػ٤ِٜخ ٓخ أ٫ه٢ كَرٔـــــــــــــخ 

٣ٌٕٞ حُظ٬ه٢ ٝحُوِٞد طـُوِـــــــــــّذ ُ                                       

 

 ٢ٌُ٘٘ٝ ٝحُوخُن حُزخٍة حُــــــــــ١ٌ 

٣ـُِحٍ ُ ُٚ حُز٤ض حُؼظ٤ن حُٔلـــــــذ ُ                                        

 

 ٫ٓظٌٖٔٔ َّد رخُٞى ِّ ٓخ ًٍ َّد ٗــــــخٍم 

ٝٓخ ٗخف ه١َٔ ُّط ٝٓخ ٫ف ًًٞــــــذ ُ                                        

 

 ٝأر٢ٌ ػ٠ِ كُٞ رؼ٤ٖ ٍ ٓو٤٘ـــــــــش ٍ

ٓظَؿذ ُ: ٗوٍٞ ُ , ٝحٕ ُٛيص ك٤٘خ                                          

 

 ُٝٞ إٔ ٢ُ ٖٓ ٓطِغ حُْ٘ٔ رٌـَس 

ا٠ُ ك٤غ طٜٟٞ رخُؼ٢٘ كظـــــَد ُ                                        

 

ُٔخ ًخٕ ػـِيُٜـــــخ, أك٢٤ رٚ ٌِٓخ ً  

ا٢ٗ رخُلظخس ُٔؼــــــــذ ُ.. ُؼَٔى                                         

 

________                           
 
 
:   ولال علً بن الجهم فً لصٌدة  وتعد هذه من روائع الشعر العربً  
 



 
سرِق  الجِق صافَبةِق وَب ها بَبٌنَب الرُر  عُرٌونُر المَب

ال أَبدري                               ٌثُر أَبدري وَب ن حَب لَببنَب الهَبوى مِق   جَب
 
لَبم أَبكُرن  ًَب الشَبوقَب المَبدٌمَب وَب  أَبعَبدنَب لِق

مرِق                                    مراً عَبلى جَب دنَب جَب ن زِق لكِق سَبلَبوتُر وَب  
 
َبنَّلما ؤ أَبسلَبمنَب المُرلوبَب كَب  سَبلِقمنَب وَب

ثَبمَّلفَبةِق    بِقؤَبطراؾِق   تُرشَبنُّ                                        السُرمرِق   المُر
 
لَّلةُر إِقنَّلما لُرلنَب لَبنا نَبحنُر األَبهِق  وَب

ال تَبمري                                  ن ٌَبسري بِقلَبٌٍل وَب   تُرضًءُر لِقمَب
 
رٌر  دَب ناظِق وَّل  فَبال بَبذلَب إِقالّد ما تَبزَب

ٌالِق الَّلذي ٌَبسري                                  صلَب إِقالّد بِقالخَب ال وَب وَب  
 
هِق  ستَبمَبرّدِق  أحٌنَب أزحنَب المَبلبَب عَبن مُر

درِق                                    الصَب وانِقحِق وَب بنَب ما بَبٌنَب الجَب أَبلهَب وَب  
 
 صددنَب صدودَب الشاربِق الخمر عندما

  روى نفسَبهُر عن شربها خٌفةَب السكرِق                               
 

شٌبُر بَبدَب  نَبنً  أال لَببلَب أَبن ٌَببدو المَب  
نَبحنَب إِقلى الؽَبدرِق                                     بٌٍن أَبو جَب بِقٌَبؤٍس مُر  

 
دنَبهُر  لنَب أَبو أَبنكَبرنَب عَبهداً عَبهِق  فَبإِقن حُر

ال نُركرِق   لِقلؽَبوانً   بَبدٌعٍ   فَبؽَبٌرُر                                       وَب
 
إِقنَّلما نَّلهُر أَبودى الشَببابُر وَب لكِق  وَب

فرِق                                    الوَب ها بَبٌنَب الشَببٌبَبةِق وَب   تُرصادُر المَب
 
راً  بِقالشَبٌبِق زاجِق  كَبفى بِقالهَبوى شُرؽالً وَب

جرِق                                    ا ٌُرنَبهنَبهُر بِقالزَب مّد   لَبوَب اَبنَّل الهَبوى مِق



 
بَّلما  شٌٍب راعَبهُرنَّل لَبرُر مَب  أَبما وَب

زنَب بَبناناً بَبٌنَب سَبحٍر إِقلى نَبحرِق                                     ؼَبمَب  
 
َبنَّلنا  ؤ شاةِق كَب ؼمِق الوُر بِقتنا عَبلى رَب  وَب

مرِق                                   الخَب ةِق وَب ن ماءِق الؽَبمامَب لٌطانِق مِق خَب  
 
هُر  رَّل أَبمَب ًَّل ما أَبحلى الهَبوى وَب لٌلَب  خَب

رّدِق                                      بِقالمُر نهُر وَب لوِق مِق نً بِقالحُر أَبعلَبمَب   وَب
 
تُرما أٌَب ٍة هَبل رَب رمَب ن حُر  بِقما بَبٌنَبنا مِق

نَب الهَبجرِق                             أَبلسى مِق نَب الشَبكوى وَب قَّل مِق   أَبرَب
 
هِق  رّدِق ِق لِقسِق بّد حِق ن عَبٌنِق المُر حَب مِق أَبفضَب  وَب

ةً تَبجري                                 ٌَّلما إِقن أَبطلَبمَبت عَببرَب ال سِق وَب  
 
ما أَبنسَب مِق األَبشٌاءِق ال أَبنسَب لَبولَبها  وَب

رّدِق                                    بَّل بِقالحُر تِقها ما أَبولَبعَب الحُر   لِقجارَب
 
دٌمِقنا   فَبمالَبت لَبها األُرخرى فَبما لِقصَب

ن عُرذرِق                                  مُر  هَبل فً لَبتلِقهِق لَبنِق مِق عَبنّدًى وَب  
 
اِقعلَبمً  صلَب ٌُرحٌٌهِق وَب دٌهِق لَبعَبلَّل الوَب  عِق

ِق فً أَبعظَبمِق األَبمرِق                                  بّد بِقؤَبنَّل أَبسٌرَب الحُر  
 
لَبلَّلما   فَبمالَبت أَبداري الناسَب عَبنهُر وَب

ترِق                                   تِقنِق السِق نهَب ٌَبطٌبُر الهَبوى إِقالّد لِقمُر  
 
عتُر فَبمالَبتا  مَبنَبتا أَبن لَبد سَبمِق أٌَب  وَب

ما نَبدري                           مَب  قُر المُرصؽً إِقلَبٌنا وَب نِق الطارِق  
 
ئتُرما كَبتَبمَب الهَبوى  فَبمُرلتُر فَبتًى إِقن شِق

العُرذرِق                                       عُر األَبعنَّلةِق وَب الّد إِقالّد فَبخَب   وَب



 
بُرخلَبها  عَبلى أَبنَّلهُر ٌَبشكو ظَبلوماً وَب

البِقشرِق                                       عَبلَبٌهِق بِقتَبسلٌمِق البَبشاشَبةِق وَب  
 
 فَبمالَبت هُرجٌنا لُرلتُر لَبد كانَب بَبعضُر ما 

ذَبكَبرتِق لَبعَبلَّل الشَبرَّل ٌُردفَبعُر بِقالشَبرّدِق                                      
 
َبنًّد بِقالمَبوافً سَبوائِقراً  ؤ  فَبمالَبت كَب

صرِق                           ٌَبصدُررنَب عَبن مِق صراً وَب دنَب بِقنا مِق   ٌَبرِق
 
راً   فَبمُرلتُر أَبسَبؤتِق الظَبنَّل بً لَبستُر شاعِق

إِقن كانَب أَبحٌاناً ٌَبجٌشُر بِقهِق صَبدري                              وَب  
 
ئتِق ٌُرخبِقرنِق أَبنَّلنً  ن شِق اِقسؤَبلً مَب لً وَب  صِق

رّدِق                                 ستَبودَبعُر السِق عَبلى كُرلّدِق حاٍل نِقعمَب مُر  
 
هُر  كرُر عرِق ذِق ن سارَب بِقالشِق مَّل ما أَبنا مِق  وَب

كري                                   ها ذِق ٌّدِقرُر نَّل أَبشعاري ٌُرسَب لكِق وَب  
 
لّدِقهِق  لُّ بِقظِق ا أَبستَبظِق مّد عرُر مِق ما الشِق  وَب

ن لَبدري                             طَّل مِق ال حَب ال زادَبنً لَبدراً وَب وَب  
 
لَبم أَبكُرن عرِق أَبتباعٌر كَبثٌرٌر وَب لِقلشّدِق  وَب

ال ٌُرسرِق                                   لَبهُر تابِقعاً فً حالِق عُرسٍر وَب
 
ٌادَب ٌَبسوسُرها ن لادَب الجِق ما كُرلُّ مَب  وَب

ن أَبجرى ٌُرمالُر لَبهُر مُرجري                              ال كُرلُّ مَب   وَب
 
عفَبرٍ  لٌفَبةِق جَب نَّل إِقحسانَب الخَب لكِق  وَب

عرِق                               نَب الشِق دَبعانً إِقلى ما لُرلتُر فٌهِق مِق  
 
سٌرَب الشَبمسِق فً كُرلّدِق بَبلدَبةٍ   فَبسارَب مَب

البَبحرِق                             هَببَّل هُربوبَب الرٌحِق فً البَبرّدِق وَب وَب  



 
م نعِق نٌعَبةِق مُر لَّل عَبن شُركرِق الصَب لَبو جَب  وَب

نٌنَب عَبنِق الشُركرِق                                   ًٌر  إمِق لَّل أَبمٌرُر المُر   لَبجَب
 
هِق  جهِق رّدِق وَب  فَبتًى تَبسعَبدُر األَببصارُر فً حُر

دي بِقنائِقلِقهِق الؽَبمرِق                                      كَبما تَبسعَبدُر األٌَب  
 
دٍ  لحِق ن كُرلّدِق مُر سالمُر مِق  بِقهِق سَبلِقمَب اإلِق

ةُر الظَبهرِق                                   مَب ٌػِق لاصِق لَّل بِقؤَبهلِق الزَب حَب وَب  
 
لّدى عَبنِق الدٌنِق بَبعدَبما  إِقمامُر هُردًى جَب

ٌَبعُر الكُرفرِق                                   هِق شِق   تَبعادَبت عَبلى أَبشٌاعِق
 
قَب شَبملَب المالِق جودُر ٌَبمٌنِقهِق  فَبرَّل  وَب

كرِق                                      عَبلى أَبنَّلهُر أَببمى لَبهُر أَبحسَبنَب الذِق  
 
هُر  نَب فِقكرُر أيَب أَبدرَب  إِقذا ما أَبجالَب الرَب

ال فِقكرِق                                    ؼَبرائِقبَب لَبم تَبخطُرر بِقباٍل وَب  
 
عُر األَبموالَب إِقالّد لِقبَبذلِقها ال ٌَبجمَب  وَب

كَبما ال ٌُرساقُر الهَبديُر إِقالّد إِقلى النَبحرِق                                  
 
ثنً عَبلَبٌهِق لَبو أَبنَّلهُر  ما ؼاٌَبةُر المُر  وَب

جرِق                            إُر المَبٌسِق من حُر اِقمرُر أَبعشى وَب هَبٌرٌر وَب   زُر
 
 ً  إِقذا نَبحنُر شَببَّلهناهُر بِقالبَبدرِق طالِقعا

البَبدرِق                                كَّل لِقلشَبمسِق وَب بِقالشَبمسِق لالوا حُر وَب  
 
المَبطرَب أَبشبَبها  ن لالَب إِقنَّل البَبحرَب وَب مَب  وَب

المَبطرِق                                    نَبداهُر فَبمَبد أَبثنى عَبلى البَبحرِق وَب  
 
رٍ  نَبت بِقالبَبحرِق سَببعَبةُر أَببحُر لَبو لُررِق  وَب

لِقهِق العَبشرِق                                      دوى أَبنامِق   لَبما بَبلَبؽَبت جَب



 
جدُر المَبدٌمُر فَبإِقنَّلما  رَب المَب إِقن ذُركِق  وَب

برِق                                      لَب فً الزُر ٌَبمُرصُّ عَبلَبٌنا ما تَبنَبزَّل  
 
الً   فإن كان أمسى جعفرٌر متوكّدِق

على هللا فً سرّدِق األمورِق وفً الجهرِق                                 
  
 وولَّلى عهودَب المسلمٌن ثالثةً 

ٌَّلونَب بالتؤٌٌد والعزّدِق والنصرِق                                       ٌُرحَب
 
داً  ِق تَببؽونَب شاهِق تابِق اَللَب  أَبؼَبٌرَب كِق

الفَبخرِق                                 جدِق وَب   لَبكُرم ٌا بَبنً العَببّداسِق بِقالمَب
 
هُر إِقلَبٌكُرم ضَب أَبمرَب َب فَبوَّل  كَبفاكُرم بِقؤَبنَّل اَللَب

أَبوحى أَبن أَبطٌعوا أولً األَبمرِق                                      وَب
 
دٌر  مَّل حَب ًُّ مُر َبلِق الناسَب النَببِق لَبم ٌَبسؤ  وَب

ن أَبجرِق                                دّدِق ذي المُرربى المَبرٌبَبةِق مِق وى وُر سِق  
 
بّدِقكُرم  لَبن ٌُرمبَبلَب اإلٌمانُر إِقالّد بِقحُر  وَب

ُر الصَبالةَب بِقال طُرهرِق                                     هَبل ٌَبمبَبلُر اَللَب وَب  
 
كانِق فَبإِقنَّلما جهولَب المَب ن كانَب مَب مَب  وَب

جرِق                               جونِق إِقلى الحِق لُركُرم بَبٌنَب الحَب نازِق   مَب
 
وتِقكُرم ِق بَبٌنَب بٌُر ما زالَب بَبٌتُر اَللَب  وَب

نَّلدَبةِق     تَبذُربّدونَب عَبنهُر                                    هَب البُرترِق   بِقالمُر  
 
مٌر  هوَب هاشِق  أَببو نَبضلَبٍة عَبمرو العُرلى وَب

ن عَبمرو                        ؾُر مِق هَبل فً الناسِق أَبشرَب أَببوكُرم وَب  
 
مدِق بَبعدَبهُر  جٌجِق شَبٌبَبةُر الحَب سالً الحَب  وَب

بمً لَبكُرم ؼاٌَبةَب الفَبخرِق                              ثِق المُر أَببو الحارِق  



 
ما زالَب فَبضلُركُرم  أَبسمَبٌتُرم وَب  سَبمَبٌتُرم وَب

فاءِق عَبلى الؽَبدرِق                            كُرم فَبضلَب الوَب عَبلى ؼَبٌرِق  
 
لنِق زٌنَبةٌر  جوهُر بَبنً العَببّداسِق لِقلمُر  وُر

هرِق                                مِق الزُر   كَبما زٌنَبةُر األَبفالنِق بِقاألَبنجُر
 

لنُر إِق  لُّ المُر ال ٌَبستَبهِق َبهلِقهِق الوَب   بِقؤ
ّدامُر إِق                                  عُر األٌَب ال تَبرجَب   إِقلى الشَبهرِق الوَب

 
ما ظهر اإلسالمُر إِق    وجاركمالوَب

ةِق والنسرِق                                     بنً هاشٍم بٌن المجرَّل
 
ٌَّلةً  نًّد تَبحِق ٌّدوا بَبنً العَببّداسِق مِق  فَبحَب

ٌّدِقبَبةَب النَبشرِق                                     ّدامِق طَب تَبسٌرُر عَبلى األٌَب  
 
 إِقذا أُرنشدَبت زادت ولٌَّلنَب ؼبطةً 

  وكانت ألهل الزٌػ لاصمةَب الظهرِق                             
 
 
------------------------------------              
 
 
 
   ومن لول ابً نإاس فً الخمرة
 
  الح لحانً  كً ٌجًء ببدعة

تلن لعمري خطة  الاطٌمها و                                
 
 لحانً كً اشرب الراح انها
                              نورت وزرا  فادحا من ٌذولها
 
 فما زادنً الالحون اال لحاجة



                                علٌها الءنً ما حٌٌت رفٌمها
 
 اارفضها وهللا لم ٌرفض اسمها    
                               وهذا امٌر المإمنٌن   صدٌمها
 
 هً الشمس اال ان الشمس ولدة
                              ولهوتنا فً كل حسن  تفولها   
      
 فٌا اٌها السالً الحنً ثم ؼننً

-   فانً الى ولت المماة شمٌمها                                                
 
 

وهذه ابٌات من شعر بن الرومً ٌرثً ولده االوسط                     
\ٌمول     ٌوم وفاته  

 
    بكاإكما ٌشفً  وان كان الٌجدي

فجود ا فمد اودى نظٌركما  عندي                                  
 
  توفى حمام الموت اوسط   صبٌتً
                                   فلله  كٌك اختار   واسطة    العمد
 
 على حٌن شمت الخٌر من لمحاته
                                   وانست من  افعاله   اٌة    الرشد
 
  الح علٌه  النزؾ  حتى    احاله
                               الى صخرة الجادي عن حمرة الورد
 
  واضحى على االٌدي تسالط نفسه
                                وٌذوي كما ٌذوي المضٌب على الرند
 
 وانً وان متعت بابنً بعده
                                 لذاكره ما حنت    النٌب   فً   نجد 
 



  اوالدنا مثل الجوانح اٌها 
                                  فمد ناه    كان   الفاجع  البٌن  الفمد
 
 
 
----------------------------           
 
  ونختم هذا الفصل  بمسن ختام  شعر الزهد

 البً العتاهٌة
 

 لمن طلله اسائله         معطلة منازله
 

 ؼداة رائٌته تنعً         اعالٌه  اسافله
 

 وكنت اراه ماهوال       ولكن  باد  اهله
 

 وكل العتساؾ الدهر     معرضة مماتله
 

 فبصرع من ٌصارعه     وٌنضل من ٌناضله
 

 وٌنازل من ٌهم به           واحٌانا ٌخاتله
 

 واحٌانا    ٌإخره          وتارات   ٌعاجله
 

 وكم لدعز من ملن        تحؾ به لنابله
 

 وٌخاؾ النا س صولته    وٌرجى منه نائله
 

 وٌثً عطفه مرحا         وتعجبه   شمائله
 

 فلما ان اتاه الحك            ولى عنه باطله
 

 فؽمض عٌنٌه للموت      واسترخت  مفاصله



 
 اال فانظر لنفسن         أي زاد انت حامله

 
 لصٌر السمن لد رصت  علٌن من جنادله

 
 بعٌد تزاور الجٌران     ضٌمة       مداخله

 
 اال ان المنٌة منهل      والخلك       ناهله

 
  فنٌت اوائله     كما اواخر من ترى تفنى    
 

 لٌعلم كل ذي  عمل      با ن هللا  سائله
 

 فاسرع فائزا بالخٌر لائله    وفاعله
 
 
 
 
***********************************************   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       الباب  الخامس
 

الشعر فً العصر العبا سً الثانً      
 
 
 

الشعر فً العصر العباسً الثانً– الفصل االول   
الشعر واثر التٌارات المختلفة فٌه- الفص الثانً  

معانً واسالٌب الشعر– الفصل الثالث   
الفنون الشعرٌة-   الفصل الرابع  

اشهر شعراء العصر العباسً الثانً-  الفصل الخامس  
نماذج من شعر العصر العباسً الثانً- الفصل السادس  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                         الفصل االول

 
     الشعر فً العصر العباسً الثانً
 
 

 334 سٌطر البوٌهٌون  على الحكم االسالمً فً بؽداد  سنة            
هجرٌة بعد ضعؾ سٌطرة االتران علٌها وان اؼلب هإالء االمراء كانوا 
ضعافا فً ادارتهم للدولة فسارت الدولة نحو االنهٌار والتمهمر واالنحالل 
 وادى ذلن الى استمالل او انفصال بعض االمارات عن الخالفة العباسٌة 

  .فً بؽداد  فبعد ان كانت  خالفة اسالمٌة واحدة
 

 اصبحت خالفة فً بؽداد  وامارات مستملة عنها  كاالمارة       
االخشٌدٌة فً مصر التً لامت عاى اثر انمراضها  الدولة الفاطمٌة التً 
استملت عن الخالفة العباسٌة فً بؽداد بل نازعتها الخالفة وامتدت 
اجنحة  حكمها شرلا وؼربا   وكذان ظهرت امارات كاالمارة الحمدانٌة 
فً حلب وشملت الشام كلها تمرٌبا  اال انها بمٌت معترفة بالسلطان 
العباسً علٌها اسمٌا فمط  وكذلن مثلها ا مارات  لد نشاءت فً الثؽور 
الشرلٌة للبالد االسالمٌة  وهكذا تفرلت الدولة االسالمٌة الموحدة 
وظهرت خالفات وامارات فً البالد نازعت الخالفة االصلٌة  فً كل 
 امورها وخاصةالثمافٌة واالدبٌة
 

  كان  هإالء الخلفاء واالمراء لد جمعوا حولهم الشعراء واالدباء 
والعلماء ورجا ل الثمافة والعلم  وتباروا فٌما بٌنهم  حول جمع كل منهم 
العدد الكبٌر من هإالء  وبذلوا االموال لهم منافسة بٌنهم فاثر هذا  فً 
ازهار كل العلوم وعلى راسها الشعر  حٌث كثرت فنونه  وارتفعت راٌته 
  اال ان اللؽة العربٌة بدء علٌها عالئم الضعؾ  فً نهاٌة العصر وخاصة 



فً الثؽور الشرلٌة من الدولة االسالمٌة  لعجمٌة سكانها  فبدات تحل 
مكانها اللؽات المحلٌة او اللؽة االصلٌة الءهل البالد مثل اللؽة الفارسٌة 
التً حلت محل اللؽة العربٌةبعد لرنٌن من الزمن ودفعت الحالة شعراءهم 

  . من النظم فٌها  كما فعل الشاعران عمرالخٌا  م والشٌرازي 
 

    وكذلن  ظهرت فً البالد االسالمٌة عصبٌات اشتد النزاع  بٌنها 
ومذاهب دٌنٌة تماسمت البالد اا السالمٌة بٌنها كما اطلمت الحكومات 

 ٌشاإون   وكذلن   كٌفما  والنصارى  للعمل  العنا ن للٌهود االسالمٌة
الرزق او الحالة االجتماعٌة  واالفتصادٌة   اختلفت  وجوه المعاش وكسب

 فً البالد وانمسم الشعب بٌن مترؾ وفمٌر  فالمسم االول سعى وراء 
الترؾ والؽلو  واالسراؾ الى حد ال معمول فً كل امورهم  فً اللملبس 
والمسكن  وهم طبمات الخلفاء واالمراء والشعراءالممربٌن واالؼنٌاء 
واما السواد االعظم وهو الفمراء فً المجتمع فهم راسفون فً  لٌود فً 
فمر مدلع وعٌش ذلٌل  وكسب للٌل الٌسد اودهم  ولد انعكست كل هذه 
االحوال على االدب والشعر فً البالد فكان ادب االؼنٌاء ٌتمثل بوصؾ 

المصور  الفخمة والرٌاض الزاهرة والؽزل الؽناء  والشرب والخمرة  
واللهو والترؾ  واالخر  الفمٌرٌتسم بالشكوى والحنٌن والبكاء وذم 
 الزمن  وصروؾ الدهر
 

      اجتمع الشعراء حول  الخلفاء واالمراء واصحاب النفوذ والجاه 
فانتشرت الثمافة فً هذا العصر امتدادا لثمافة العصر العباسً االول  
والتً اتت اكلها فً هذا العصر نمت فً ذان واٌنعت فً هذا  
العصروكذلن لصناعة الورق اثر عظٌم فً  انتشار الثمافة ككل  ونشوء 
المكتبات العامة والخاصة  والمدارس النظامٌة الحكومٌة   لكل هذا اثر 

عظٌم فً تمدم الثمافة ووصولها الى اوج عظمتها فً  الدولة االسالمٌة  
وتمدم الشعر واتساع افاله واخٌلته وتحسٌن  معانٌه  فازدهر فً هذا 
العصر  اكثر من بالً العصور العربٌة وبلػ  شاإته  وظهر فحول من 
الشعراء كالمتنبً  وابً العالء المعرٌوالحمدانً وابن النبٌه  والشرٌؾ 
 الرضً وؼٌرهم 
       لذا ٌمكننا ان نمول انه العصر الذهبً للشعر العربً
 
 
*****************************************         
 



 
 

 
 

   الفصل الثانً                  

 
   الشعر فً العصر العباسً الثانً     

              
  واثر  التٌارات فٌه               

 
 
 

          لمد تاءثر الشعر  كما اسلفنا فً الفصل السابك  فً جمٌع 
مناحً الحٌاة وعكس لنا صورة حٌة  لما كانت  علٌه  فً هذا العصر 
 وسنشر فً بحثنا هذا لكل هذه االحوال  التً تاءثر بها الشعر
 

 
     الحالة السٌاسٌة                  

 
 

كان لسٌطرة االتران على الدولة العباسٌة وادارتها زمن             
الخلٌفة المعتصم باهلل وما بعده اثر بالػ فً ضعؾ الدولة وسٌرها فً 

كما – طرٌك االنحالل والتمهمر  فمد  عمل الرشٌد على تموٌة دولته 
وٌامن جانبهم النهم   فتزوج  من زوجة فارسٌة لٌمرب الفرس منه- تولع

سٌكونون اخول اوالده منها وهم كثٌر فً دولته اذ ٌشكلون الجزء 
الشرلً منها وٌتخذهم انصارا له وتزوج من اخرى تركٌة لٌمرب االتران 
منه  ولٌشدوا على عضده فً صٌانة دولته  وكانوا كذلن فً زمنه  

ومن زوجته الفارسٌة  فانجب من زوجته ابنة عمه زبٌدة ابنه اال مٌن
 كان ابنه الماءمون  ومن زوجته التركٌه ابنه المعتصم وكان هذا فٌما بعد

  سببا من اسباب سموط الخالفة العباسٌة  
 



بعد وفاة الرشٌد  التتل االمٌن والمامون  االخوة بٌنهم على سدة          
  فاستعان الما مون باخواله والممربٌن منه الحكم واستعان كل منهم 

بالفرس اخواله  ولربهم الٌه  واعتمد علٌهم فً كل امورالدولة  وانعكس 
ذلن حتى فً االمورالدٌنٌة والمذهبٌة وتفرق الخلك والتتل الناس بٌنهم  

ذلن وما فٌها من معارن   فكان ماكان و كتب التارٌخ خٌر شاهد على
 واحداث 
     

  وبعدها  أي بعد وفاة االمٌن والمامون استخلؾ المعتصم  وامه       
تركٌه فمرب الٌه االتران  واعتمد علٌهم فً اؼلب مفاصل الدولة العربٌة 

 جسم الدولة او جسم الخالفة  الى االسالمٌة   وعلى كل حال  فمد دخل
العربٌة من لٌس منها  وعمل على تموٌضها كان كل هذا لد حدث فً 

       .اوزاد فً العصر العباسً الثانًوالعصر العباسً  االول  واستمر
                            

      وكان فً اثناء وجود االتران   فً الحكم  ٌتحٌن الفرس  الفرص 
ٌادة  ال بوٌه  بحملة لوٌة قمن اعادة مجدهم الؽابر  او السالؾ  فماموا  ب

 اعلنوا سٌطرتهم على بالد خراسان واكتسحوا الخالفة العباسٌةفً بؽداد 
نصب معز الدولة ت التً كان االتران  مهٌمنٌن على الحكم فٌها  و

الفارسً امٌرا على بؽداد فً ظل الخالفة العباسٌة التً لم ٌبك منها اال  
 اسمها 

 تحولوا الى بٌادق شطرنج ٌلعب بهم  العباسٌون فمدالخلفاء        اما
 الالعبون من ال بوٌه ومن بعدهم من ال سلجوق
            

  وفً هذ العصر استملت بعض االمارات  عن الخالفة العباسٌة         
ببؽداد لسم استمل استمالال ذاتٌا مع االعتراؾ بالخالفة العباسٌة  باالسم 
فمط فظل  الخلفاء خلفاء علٌهم كااالمارة الحمدانٌة فً الشام  وامارات 

خراسان وبالد المشرق والمسم االخر استمل استمال ال  تاما وفعلٌا   
وانفصل عن جسم الخالفة العباسٌة  بل اخذت فً مزاحمتها ومخاصمتها 

ولة الفاطمٌة  التً نشات فً دومحاولة انتزاع السلطة والخالفة منها  كال
 مصر
     

 لم ٌدم  الحكم البوٌهً فً العراق  طوٌال اذ اكتسحه السالجمة             
 هجرٌة وكونوا امارتهم فً بؽداد فً ظل الخالفة 447 \االتران سنة

العباسٌة وبمى السلجولٌون فً الحكم  فً بؽداد الى ان اكتسحتهم 



 656\والخالفة العربٌة االسالمٌة معهم  الموجة المؽولٌة  التترٌة سنة 
هجرٌة  فاتت على االخضر والٌابس  وعم البالد الخراب والدمار 

.وانهارت كل  االمور  
  

 كان لهذه التطورات السٌاسٌة اثرها العظٌم فً  خط            
  الشعرالعربً  وتمدمه وازدهاره فمد ماتت بؽداد ام الدنٌا ومركزالخالفة

 ومركز الثمافة والعلوم  وفٌها جل الشعراء  اال  انه العربٌة االسالمٌة 
ظهرت  مدن اخرى اجتمع فٌها الشعراء  هً  مراكز اال مارات  كحلب 

 من امراء هذه  كل امٌرووالماهرة وجرجان وبخارى وسمرلند وؼٌرها 
حاول ان ٌجمع حوله العدٌد من الشعراء واالدباء والمثمفٌن  االمارات 

وٌتباهى فً جمع اكبر عدد منهم  لحبهم االدب  وخاصة الشعر  
 الى اٌجادوولٌمدحوهم وٌذكروهم فً شعرهم  فادى هذا التنافس  حتما 

امور دفعت الشعر نحو عالئم التمدم والرلً الثمافً والحضاري فً كل 
 مجاالت الحٌاة 
 

لذلن فمد اجزل الخلفاء واالمراء العطاء للشعراء الذٌن نالوا            
حضوة كبٌرة عندهم  حتى بلػ بهم حد االستٌزار  ورئا سات الدواوٌن 
الكتابٌة  وخاصة اذا علمنا ان بعض اال مراء والخلفاء كانوا ٌجٌدون 
 الشعر  ولرضه ونمده 
 
 
 
----------------------------------              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    الحالة الثمافٌة                       

 
 

           كان لتشجٌع الخلفاء واالمراء  لالدب والشعر والثمافة عموما  
اثر الكبٌر فً تمدم الشعر وتطوره  فمد كانت  الثمافة فً العصرالعباسً  
االول  لد شهدت تمدما كبٌرا  ومالت نحوالتمدم والرلً مٌال عظٌما  اتت 

اكلها فً العصرالعباسً الثانً فً هذا العصر  حٌث بلؽت اوج عظمتها  
من التمدم والرلً والحضارة فً كل المجاال ت  الثمافٌة  فتطورت االداب 
 وباالخص الشعر فتحسنت اسالٌبه  وسهلت و كثرت معانٌه وشملت  

.وازدادت فنونه واؼراضه لتشمل كل امور الحٌاة ومتطلباتها   
    

 وكان لنشوء المكتبات العامة اوالخاصة وتسهٌل الدراسة         
والتحصٌل العلمً واالدبً  اثره العظٌم فً ذلن فمد انكب الناس 
وباالخص الشعراء  على المطالعة  والتدارس ومحاولة االٌتاء 
بماهوافضل  فزاد هذا فً تفتك افاق الشعر واخٌلةالشعراء وكذلن فتحت 
مدارس  نظامٌة  درس بها الطالب  االدب والشعروفنونه وعلوم 
اللؽةالعربٌة  فً النحو والبالؼة  والصرؾ والعلوم الصرفة والفلسفة 
 والرٌاضٌات والهندسة   والبناء والري وفً كل  امورالحٌاة 
 

        كل هذا  كان  من اسباب تطور الشعر ودفعه نحو التمدم والرلً 
واالكتمال  والعظمة واٌجاد شعراء لم تسبمهم سابمة مثل المتنبً 
 والمعري 
 
--------------------------------------          

 
 
 
 



 
 
 

 
 

  الحالة اال جتماعٌة والمعاشٌة           
 
 

الحالة االجتماعٌة والمعاشٌة  فً هذا العصر اختلفت  عما            
فمد ادى ضعؾ الخلفاء العرب فً هذا  كانت علٌه فً العصرالسابك

  فً العصورالسابمة ةالعصر الى ظهور العصبٌات التً كانت مكبوت
اوالتً كانت تعمل فً الخفاء على نطاق واسع  ودون تخوؾ من احد  
اوردع من رادع واصبح لكل  لومٌة  جماعتها التً ٌناصرونها  
وٌإٌدونها ولها رجالها  وشعراءها  فانتشر االنحالل الجتماعً   وعم 
الضعؾ مفاصل الخالفة العباسٌة وتدهورت الحالة السٌاسٌة وتبعتها بمٌة 
 االمور  
 

        وكذلن انمسمت الدولة االسالمٌة الى مذاهب  عدٌدة وشاعت 
لل بٌن اتباع مذهب واخر حتى وصل  الفرلة والتباؼض بٌن المسلمٌن او

فً نهاٌة االمر حد االلتتال  والتخرٌب  بٌن المسلمٌن بعضهم ٌخرب  
 ممتلكات البعض االخر وٌسفه اراءه وٌمتله
 

الدٌان  االخرى كالٌهودٌة و    اما ؼٌرالمسلمٌن من الطوائؾ 
والنصرانٌة والمجوسٌة وما الٌها  فمد اطلك لهم العنان  ٌعملون  ما 
تشاإون وٌإدون شعائرهم ومعتمداتهم  بحرٌة تامة  وربما عاونهم 
بعض المسلمٌن على اداء هذه الشعائر ولد حضر بعض الخلفاء 

؟.مرؼمٌن العباسٌٌن بعض شعائرهم واعٌادهم   
 وكان الختالؾ  هذه العصبٌا ت والمذاهب وتنازعها  اثره البالػ  فً 
الشعر فظهرشعراء ؼٌر مسلمٌن  وؼٌر عرب  تمجدوا بدٌنهم او 
 بفارسٌتهم 
 



اما اختالؾ طرق المعٌشة فمد انمسم الناس فً معٌشتهم ومعاشهم        
الى طبمات  عدٌدة فمنهم طبمة الخلفاء واالمراء والمترفٌن الذٌن اوؼلوا 

اللهو  على  اؼلبهم  فً االسراؾ والتبذٌر والؽلو الفاحش فانكب
والمجون والصخب وعاشوا حٌاة  مترفة مبتذلة بٌن شرب الخمرة 

الجواري الحسان  والؽلمان والولدان الذكور  والتناء  
  

        ولسم اخر دون ذلن  وهو طبمات التجار واصحاب المهن والحرؾ 
فكان التجار ٌجلبون البضائع والمواد من الهند والصٌن ومن شرق البالد 
وؼربها واواسط اسٌا   وهإالء فً اكثر االحٌان تنهب الحكومات 
اموالهم بحجة الضرائب اوالمصادرة مما ادى بهم ان ٌتضاهر اؼلبهم 
 بالفمر والعوز وما هم بفمراء وال معوزٌن 
 

     اما االلسم االخر فهم السواد االعظم من الشعب فمد كانوا ٌعٌشون 
.فً حالة من البإس والفالة  والحرمان  عظٌمة   
 

       ولد رسم لنا الشعر الصور  الواضحة والجلٌة لكل هذه االحداث فمد 
كان مراة  صمٌلة صافٌة  تعكس كل ما فً البالد من احداث وكل مافً 

.المجتمع من امور   
 

الشعر سجال حاضرا  ٌسجل كل  كبٌرة وصؽٌرة    فمد  كا ن             
ها فًفالشعراء هم ابناء االمة وكل  ٌصور حالته والحالة التً ٌعٌش   

 امثاله  فهو صورة حٌة تمثل الحمٌمة الوالعة فعال  اال ما ندر
 
 
------------------------------------        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

اللؽة العربٌة                      
 
 
 

      وهكذا ؼربت  شمس اللؽة العربٌة عن مناطك كثٌرة كانت لد 
والمعرفة اشرلت علٌها  وانارتها بنور االسالم  ونور العلم واالدب   

 
             ظلت اللؽة العربٌة لؽة الدٌن والعلم واالدب  والدولة  طوال 
هذ العصر والعصور التً لبله   وهً فً اتساع وامتداد حتى وصلت 
فرنسا وشواطًء البحرالمتوسط وجزره مثل صملٌة ومالطة وحول  بحر 
االدرٌاتٌن و وصلت الى اواسط افرٌمٌا و الى الهند والصٌن وانشات مدنا 

وعواصم للعربٌة فٌها مثل بخارى وسمرلند    فاٌنما توجه العرب   
 االمارات عن بعضنشروا االسالم دٌنا والعربٌة  لؽة   اال ان استمالل 

الخالفة  فً هذا العصر   وما بعده  و تامٌرها بامراء ؼٌر عرب  
وخاصة االمارات الشرلٌة فمد جعلتهم ٌتعصبون للؽاتهم االصلٌة واخص 

ها  الفارسٌة حٌث شجعوها  تلن اللؽة التً  كانت  عاجزة من ان تموم ب
االعمال  االدبٌة اوالعلمٌة فمد تطورت فً تلن االمارات وحلت محل اللؽة 
العربٌة   وظهر فٌها شعراء  وادباء وعلماء دونوا بها    مإلفاتهم 
ولصائدهم   مثل عمر الخٌام والشٌرازي   وهكذا ضعفت اللؽة العربٌة 

 ولد تحرج علماء فً هذه االصماع وانكمشت وبمٌت لؽة الدٌن فٌها فمط 
اللؽة من االستشهاد بالوال االدباء والشعراء فً هذا العصر  
والعصورالتالٌة خوؾ الولوع فً الخطؤ اللؽوي  وانحسر االستشهاد بما 
 فً لبل هذا العصر
 
 



     اما فً الجها ت الؽربٌة من الدولة االسالمٌة فً سورٌا ومصر  
وشمال افرٌمٌا ووسطها  وبالد االندلس فمد بمٌت اللؽة العربٌة فٌها لوٌة 
وهً لؽة  الكالم والدٌن والعلم واالدب  الءن الشعب هنان  من اصل 
عربً  لذا حافظ على عروبته فٌها وخاصة اللؽة   وحرص الخلفاء 

واالمراء فً الدول واالمارات على تمدم اللؽة العربٌة والحفاظ علٌها  
 فتمدمت 

     اما فً بالد االندلس فاٌضا انحسرت اللؽة العربٌة بمرور الزمن 
وحلت محلها لؽة البالد االصلٌٌن بعد ان طرد العرب منها بعد ظهور 

تماتل فمد  ى الحكم العربً هنان دوٌالت االمارات التً كانت وباال عل
ضعفهم نتٌجة  فادى ذلن الى االمراء العرب فٌما بٌنهم فً بالد االندلس  

 والتً كانت سببا فً ضٌاع بالد االندلس من هذه المماتلة  الطوٌلة االمد 
اٌدٌهم وطردهم منها وعذبوا العرب اشد انواع العذاب وخٌر دلٌل على 

   . ذلن لٌام المحاكم الؽاشمة لمتلهم وطرهم من البالد 
 

 المنشورة على (نظرة فً تارٌخ اللؽة العربٌة ) الحظ ممالتً              
.اسالم سٌفالٌزٌشن وكتابً فً االدب والفن\ النت  فً مولعً  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        الفصل الثالث

 
 اسالٌب ومعانً  الشعر فً العصر العباسً الثانً
 

:ٌةسالٌب الشعرال           ا  

    
 

           اختلفت  اسالٌب الشعر  العربً  فً هذا العصر لما اصابها من 
تمدم وتطور  بحٌث اصبح لكل شاعر اسلوبه الخاص به او ٌكاد ان ٌكون 
هكذا  وكذلن اختلفت هذه االسالٌب  وفك البٌئة التً لٌل فٌها الشعر  بعد 
امتداد  الدولة العربٌة من الصٌن شرلا حتى بالد االندلس والمؽرب 
العربً ؼربا فالبٌئة الشرلٌة فً فارس وشرلٌها اختلفت  اسالٌب الشعر 

فً مصر والشام وبالد االندلس  كما اختلفت اسالٌب   فٌها عما هً علٌه 
 شعراء الجد عن اسالٌب شعراء الهزل
 

فالشعراء الجادون اسلوبهم فٌه الموة والمتانة وحسن اختٌار          
اللفظ  والدٌباجة على ؼرار  االسالٌب  الشعرٌة فً العصور التً لبل هذا 
العصر مع فارق التمدم والتطور الذي شمل اللؽة العربٌة  وادابها على 
اٌدي هإالء الفحول مثل المتنبً  والمعري  والحمدانً والشرٌؾ الرضً 

اسلوبه وسطحٌة فكرته    وؼٌرهم  بٌنما امتاز الشعر  الهزلً  بسهولة
.وادخال الشعراء بعض االلفاظ  الفارسٌة والعامٌة فٌه   
 



       الشعر عامة فً هذا العصر هوشعر المحسنات اللفظٌة والبدٌعٌة 
وطؽٌان الصناعة اللفظٌة عند كثٌر من الشعراء فمد اهتموا باللفظ على 
 حساب المعنى   وخاصة فً شرق البالد وفً بؽداد  وؼٌرها 
 

       اما فً سورٌا ومصر فمد ظل الشعر  لوٌا متٌن البناء  االانه دخلته 
 بعض الكلمات الؽرٌبة والتعمٌدات الكثٌرة ودخلت الٌه العلمٌة والفلسفة 
على اٌدي بعض الشعراء كالمعري  مثال  اال  انه ساٌر التمدم الحضاري 

. ولم ٌتولؾ   
 

   وكذلن  ؼلبت علٌه المحسنات اللفظٌة  والصناعة الشعرٌة عند كثٌر 
من الشعراء بل اؼلبهم  ولد ظهر  شعراء الموشح والزجل والموالٌا   

حتى  ان بعض الشعراء من ادخل اللهجات الدارجة او العامٌة فً الشعر 
 مع المحافظة على  بٌان وروعة وبالؼة العربٌة 

  ممدرته وكفاءته االدبٌةب كل حس
 
 
---------------------                             
 
 
 
    
 

     معانً الشعر                    
   
 
 

       اما معانً الشعر  فً هذا العصر فمد تطورت وتوسعت  كثٌرا  الى  
حد   الٌمكن حصره  وتحدٌده بكلمات نكتبها عنه   فمنها ما  لٌلت على 
طرٌمة جٌدة بعٌدة عن اال بتذال  واالسراؾ فكانت تلن المصائد ذات معان 
 رالٌة متطورة  وخاصة تلن التً لٌلت فً المدح والفخر او تلن التً 

.اختصت بالسٌاسة واالجتماع   
 



 ومنها من اكثر  فً االسراؾ  الى حد الؽلو فً المجون            
واالبتذال  وبالكلمات الرخٌصة  وخاصة تلن  المصائد التً لٌلت فً 
الؽزل  والؽزل بالمذكر وما الٌها والتً لم تكن معروفة لدى الشاعر 

نؾ منهاأ يكان العربً او  
 

    وكذلن ظهرت المعانً الفلسفٌة  فً الشعر فكانت فً اؼلب االحوال  
.معمدة وصعبة الفهم   
 

 وعلى العموم  صارت  المعانً ٌتصرؾ بها الشاعر او ٌاءتً          
فاق  االفاق عند بعض الشعراء   بها على هواه  وامتداد خٌاله الذي

.الخالدٌن   
 

     وباالضافة الى ذلن فمد بولػ فً المدح الى حد الؽلو وادخلت  على 
 وكانت بداٌة الرمزٌة فً الشعر الرموز الصوفٌة والفلسفٌة  واالخاللٌة 

ولد رلت معانً الشعر فً هذا العصر فً االؼلب  وكثرت الشعرالعربً  
 فٌه المحسنا ت اللؽوٌة  والبالؼٌة  والتشبٌهات والصناعة الشعرٌة اٌضا
 
 
 
 
 
-----------------------------------       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    الفصل الرابع                      

 

    الفنون الشعرٌة فً العصر العباسً الثانً
 
 
 

الوصؾ    -1

    ------------- 
 

            الوصؾ من الفنون الشعرٌة التً توسعت ولحمها التطور 
والتمدم فً هذا العصر كثٌرا  فمد وصؾ الشعراء  المعارن الحامٌة 
التً دارت بٌن المسلمٌن وااللوام االخرى  ووصفوا البلدان التً 
فتحت على اٌدٌهم كما وصفوا بل واكثروا من وصؾ الطبٌعة 
ومناظرها الرائعة ومظاهرها وجمالها الساحر ووصفوا مجالس 
 الخمرة ومجالس الؽناء ووصفوا النساء المشاركات فٌها وهن ٌرلصن

  ووصفوا الرٌاض والمصور  والعمران   والورود فً الحدائك وٌؽنٌن 
 تنفننت اخٌلتهم فً هذه الوصوؾ وظهرت ممدرتها لدي العدٌد من و

الشعراء مثل  الصنوبري الذي اختص فً وصؾ الطبٌعة  والوءواء 
  المعارن  وصؾوالحمدانً  والمتنبً فً

:     ٌمول الصنوبري فً وصؾ زهرة الشمائك  
 
     كاءن محمر الشمٌك     اذا تصوب او تصعد
 



   اعالم ٌالوت نشرن      على بساط من زبرجد
 
******************                 

 
 
 
 

الؽزل– 2  
---------- 
 

والؽزل اٌضا من الفنون اواالؼراض الشعرٌة التً توسعت         
وتشعبت فً هذا العصر فمد تشعب الى عدة فنون جدٌدة تكاد تكون فنونا 
مستملة منها الؽزل التملٌدي  والؽزل بالمذكر والؽزل الخلٌع وؼزل الحب 

والحسرة والؽرام والشكوى والوله الماتل  وماٌحس به  الصادق وااللم
 الشاعرالواله اوالعاشك
 

     فمد تؽزل بعض من الشعراء على الطرٌمة المدٌمة فً مطالع 
لصائدهم وباالخص المصائد المدحٌة والفخرٌة كالمتنبً  وابً فراس 
 الحمدانً    

     كما تؽزل الشعراء فً هذا العصر بالؽزل العذري المحتشم كالذي 
تكلمنا علٌه فً العصر االول وما لبله  فكان فٌاضا  لوعة والما ومعبرا 
 عن ٌخالج للوبهم من شوق ومحبة صادلة االحساس  والتعبٌر 
 

         وكذلن انتشر الؽزل بالمذكر  وبالجواري  الجمٌالت وانتشر هذا 
بؽداد  وكذلن الشعر    فً الفن كثٌرا  خاصة فً بالد فارس والعراق او

الخلٌع  الذي نشؤ فً هذه الموالع وتسرب منها الى الشام ومصرولد 
 بعض  فً بعض االحوال عند بعض الشعراء وتلفظ خرج عن الحدود

الشعراء بالوال لم ٌتلفظ بها لبلهم  من احد  فمد وصفوا اعمال الخالعة 
وال بابرع ماٌصفون ؼٌر مكترثٌن بماحولهم -  السكسٌة- واالعمال
  من موانع  دٌنٌة واجتماعٌة  واخاللٌة  وال وجلٌن منها هٌابٌن 

 اال ان اؼلب الشعراء تؽزلوا بالؽزل المحتشم  ولد تؽزل المتنبً  فاجاد  
ونمتطؾ من شعره هذه االبٌات التً تؽزل بها بالبدوٌات من النساء 



: ٌمول  الزرولة والتخضٌب عن وجمالهن الحمٌمً البعٌد  
 
 
 
        ما اوجه الحضر الستحسنات به

  كاوجه   البدوٌات     الرعابٌب                                 
 
       حضن الحضارة مجلوب بتطرٌة 

  وفً البداوة  حسن ؼٌر مجلوب                                
 
               افدي ضباء فالة  ما  عرفن  بها

  مضػ الكالم   وال ضبػ الحواجٌب                             
 
             وال برزن من الحما م   مائلة

اوراكهن     صمٌالت      العرالٌب                               
 
            ومن هوى  كل من لٌست مموهة 

   تركت لون مشٌبً   ؼٌر مخضوب                            
 
 
--------------------------------------            
 
 

:الشعر  االجتماعً - 3  
________________ 
    

  موجودا  من لبل  اال شذرات فً لصائد  هذا النوع            لم ٌكن
الشعراء  اال انه ظهر كفن جدٌد فً هذا العصر وٌتمٌز بذكر الحوادث 
 واالحدات التارٌخٌة ونمد المجتمع نمدا تحلٌلٌا والشكوى منه 
 

ومن اجود الشعراء فٌه المتنبً  الذي شكى الزمن  لكونه لم ٌحصل على 
مراده والمعري  الذي تجرد عن شخصٌته  وشكى الزمن  وانتمده كثٌرا  
 وكذلن الشرٌؾ الرضً الذي ٌذكرالحوادث التارٌخٌة فً هذا المجال  



–      نمتطؾ من شعر  ابً العالء المعري هذه االبٌات   
 
      دنٌان دار  شرور السرور بها
                                    ولٌس ٌدري  اخوها  كٌؾ ٌحترس
 
   بٌنا امرإ ٌتولى الذئب عن عرض
                                  اتاه   لبث   على   العالت   ٌفترس  
 
  اال ترى هرمً مصر  وان شمخا
                                   كالهما  بٌمٌن     سوؾ     ٌندرس
 
------------------------------          
 
 

المدٌح- 4  
                             ----------- 
      اما المدٌح فمد بلػ من التوسع شاءوا كبٌرا  وعظٌما  واتسعت افاله 
وكان من اهم اسباب تمدمه ورلٌه  واتساعه تمرٌٌب الخلفاء واالمراء 
الشعراء  الٌهم  ووكثرة وجود العدٌد من العواصم والمدن  التً ٌتواجد 

من  الشعراء فً مجلسه   فٌها االمراء ومحاولة  كل منهم جمع اكبر عدد
 لٌكون افضل من مجلس االخرٌن  وبذخهم المال   والعطاٌا السنٌة 
للشعراء وؼٌرهم ومنهم من امل الشعراء باالمارة كما فعل االخشٌد مع 
المتنبً  ومنهم من اهدى الشعراء الضٌاع والجواري الحسان اضافة الى 
 المال الكثٌر وكل هذا  زاد من همة الشعراء فً المدح  والؽلو فٌه 
 

    ٌتمٌز المدح  فً هذا العصر باالطراء والمبالؽة  الؽالبة ووصؾ 
تلون وٌنافحون  عن البالد   وكذلن مدح االمعارن واالمراء وهم فٌها ٌك

المواد  والشجعان من المماتلٌن واالنتصارات التً حمموها فً  واالمراء
 هذه المعارن 

      ومن اشهر شعراءالمدح   فً هذا العصر المتنبً   والشرٌؾ 
وابن النبٌه وؼٌرهم   وابن مطروح  الرضً وابن الهبارٌة  

      ٌمول المتنبً فً  مد ح سٌؾ الدولةالحمدانً
 



      راٌتن محض العلم  فً محض لدرة 
  ولو شئت كان الحلم  منن   المهند ا                               

 
   وما لتل  االحرار   كالعفو   عنهم 

  من    لن  بالحر   الذي  ٌحفظ   الٌدا                            
 
   اذا انت  اكرمت  الكرٌم   ملكته  

  وان انت  اكرمت   اللئٌم   تمر دا                                  
 
 ووضع الندى فً موضع السٌؾ  بالعلى 

مضر  كوضع السٌؾ فً موضع الردى                             
 
  ولكن تفوق الناس  راء  ٌا    وحكمة

  كما  فمتهم    حاال   ونفسا      ومحتدا                            
 
 
-----------------------------             
 

:التصوؾ  والفلسفة -5   
           --------------------------  
 

    ظهرت من االؼراض الجدٌدة فً هذا العصر الشعر الصوفً  
والشعرالفلسفً  وكان منبت الشعر الصوفً  فً العراق وانتمل منه الى 
 بالً االنحاء والبالد
 

اما الشعر  الفلسفً فمد نشؤ فً الشام منها تسرب  وكانت روح العصر 
 تتطلب اٌجاد مثل هذه الفنون 
 

    من اهم شعراء الفلسفة ابو العالء المعري وابن سٌنا   والرازي  
 ومن المتصوفٌن  المشٌري  وابن الفارض  وابن عربً 
:ومن شعر ابً العالء المعري  نمتطؾ هذه االبٌات   

 
  اذا رجع الحصٌؾ الى  حجاه



                                   تهاون بالشرائع   وازدراها
 
   فخذ منها  بما  اتان    لب
                                 وال ٌؽمسن  جهل فً  صراها
 
 وهت ادٌانهم  من كل وجه 
                                  فهل  عمل  ٌشد   به   عراها 
 
 
------------------------                        
 

:الهجاء     - 6   
             ------------------ 
 

            اصاب الهجاء فً هذا العصر  بعض التوسع و كان من اسبابه 
 التنافس بٌن الشعراء حول الحضوة لدى االمراء  والخلفاء  
 

   ٌتمٌز الهجاء  فً هذا العصر باالسراؾ فً المول البذيء  مما ٌذكرنً 
بهجاء الحطٌئة فً العصرٌن الجاهلً وصدراالسالم حٌث انه من 
 الشعراءالمخضرمٌن والنٌل من االعراض
 
    ومن اشهرالشعراء الذي اشتهروا بالهجاء المتنبً  وابن الصٌاد
   ومن لول المتنبً فً هجاء كافور  امٌرالدولة االخشٌدٌة بعد ان مناه 
وامله   ثم نكث  فصب المتنبً علٌه ؼضب الدهر ولعنة الزمن مدى 

\الدهور واالزمنة  ٌمول   
 
 كلما  اؼتال  عبد السوء  سٌده
                                       اوخانه  فله فً  مصر   تمهٌد
 
   نامت نواطٌر مصر عن ثعالبها 
                                    فمد بشمن  وما تفنى       العنالٌد
 
  العبد لٌس  صالح   باخ 



                                 لو انه  فً    ثٌاب   الحر   مولود
 
 ال  تشتري العبد  اال  والعصا معه 
                                 ان   العبٌد   النجاس        مناكٌد
 
  ما  كنت  احسبنً ابمى الى  زمن
                                  ٌسًء  بً  فٌه  كلب  وهو محمود
 
 وال توهمت ان الناس لد فمدوا
                               وان  مثل     ابً البٌضاء    موجود
 
----------------------------------          
 
 

:االخوانٌات  والشكوى -  7  
           ----------------- 
 

          واالخوانٌات من االؼراض التً ظهرت حدٌثا اٌضا فً هذا 
العصر فً المصائد واالشعار التً لٌلت بٌن االصدلاء واالخوان والتً 

اطلك علٌها اسم االخوانٌات   ومنها لول ابً فراس الحمدانً ٌعاتب  
:صدٌمه المسًء باالحسان والعفو  

 
   لم اإاخذن بالجفاء الءنً
                             واثك منن  بالوفاء الصحٌح
 
  فجمٌل  العدو ؼٌر جمٌل 
                            ولبٌح الصدٌك   ؼٌر  لبٌح
 
 

 اما شعرالشكوى فهو ندب الدهر  والزمن وشكوى                   
الحظوظ وٌتمخض هذا عن فساد الحالة االلتصادٌة وانتشار البإس 
والشماء فً نهاٌة هذا العصر وصروؾ الدهر  التً تذل الشرٌؾ وتمدم 



الوضٌع وترفعه الى ؼٌر مكانه  فٌكون وباال على نفسه وعلى مجتمعه 
  :ومن لول السري الرفاء  هذٌن البٌتٌن

 
 وكانت االبرة فٌما  مضى 
                           صائنة  وجهً واشعاري
 
  فاصبح الرإزق بها ضٌما
                           كانه  من    ثمبها  جاري
 
-------------------------------      
 
 

  :نظم الحكم واالمثال-  8
          ------------------------  
 

     ولد توسع الشعراء فً نظم الحكم واالمثال  كما اولع الشعراء 
بترجمتة االمثال من اللؽات اواالمم االخرى مثل الفارسٌة الى العربٌة 
ومن اشهر من لال الحكمة فً الشعر  المتنبً والمعري  ومن الذٌن 
 نملوا  االمثال  االبٌوردي والبلخً وؼٌرهم  ومن لول المتنبً فً الحكمة

– ٌمول   
 
    على لدر اهل العزم تاءتً العزائم 

وتاءتً على لدر الكرام المكارم                                        
 
   وتعظم فً عٌن الصؽٌر  صؽارها 

العظائم   وتصؽر فً عٌن العظٌم                                   
 
 

      هذه هً اهم اؼراض الشعر فً هذا العصر االانه بمٌت هنان 
اؼراض اخرى لم نشرالٌها فً هذا الموجز  كالعتاب  والهزل  والمطاٌبة 

المفاكهة  وؼٌرها كثٌرو  
 
-----------------------------------------------  



 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 

        الفصل الخامس                 
 
 

     شعراء  العصر العباسً الثانً   
 

                         ابو الطٌب  المتنبً   
 
 

المتنبً  أبو الطٌب  احمد بن الحسٌن الكندي ولد بالكوفة  سنة         
  هجرٌة 303

 
 أاً  ٌسمً الماء الهالً الكوفة ولففففففففففد نشفففففففاءكان أبوه سك        

  ثورٌة وامل لوي عزم منذ البداٌة وهو  متعالٌة طموحا جدا  ذو نفسٌة
 مناه ومن سار على الدرب وصل فطن إلٌه أبوه منذ  نٌل طفل الى

الصؽفففففففر فاجراه الى كتاتٌب الكوفة  ومجالسها  وكانت الكوفة ٌومذان 
 جامعة العلم والثمافة  فتعلم المراءة والكتابة وأحفففب مجالس األدب 

 والشعر  وكان ذا فكر ولاد ولرٌحة  ثالبة وحافظة عجٌبة  فحفظ الشعر
 تعلم العربٌة وأصولها ثم رحل فً صباه الى بادٌة السماوة  لٌتعلم و

  الكرم   تعلم   نت فٌها سن وبمً  اللحن  اللؽة الفصحى البعٌدة عن
الشجاعة  والشهامة العربٌة وحدة المفففففففزاج  واحب الحرٌة حتى عاد و 

إلى الكوفة  وكؤنه بدوي صمٌم ولد تفتحت  منابع الشعر فٌه  من مناهلها 
 األولى منذ الطفولة



 
المتنبً هذا ذو النفسٌة العالٌة المتكابرة كان ٌفففرى كل                

 فً ملكهم  الملون الناس الل منه شاءنا  وانه أفضل من الملون وأوالد
مففففففففففن عروشهم ؼٌر هٌاب من احد  انظر إلٌه فً شبابففففه  واألمراء

:- ٌمول  
 

 أي محل ارتمففً            أي عظٌم اتمففففففً
 وكل ما خلك هللا            وما لم ٌخلفففففففففك
 محتمر فً همتً            كشعرة فً مفرلً

 
 بل لذا حمد على كل شًء فً الزمن  لعدم نٌله امانٌه الواسعة            

 وتمرد على دهره وعلى المجتمع  والظلم االجتماعً  على الزمن نفسه 
المخٌم علفففففففففى الناس فً حٌنه  وٌعود ذلن الى نفسه المجبولة  على 

التمرد والثورة وحبه لذاته  واعجابه المتؽطرس بنفسه  المتعالٌففففففففففة  
كانت سائدة  انذان ثانٌا   التً اوال  ولالفكار المرمطٌففففة التً تفهمها و

هذه االفكار  التً تحمل الردة على الدٌن  والثورة على االوضفففففففاع 
هذا  االجتماعٌة السائدة ٌومفففففففذان  والتً اللت صدى واسعا فً نفسٌة 

 بعض مفففففففففففن  كا لٌل الشاب المراهك المتمرد على كل شىء  فكان
. اه تدعا  

 
بعد جالء المرامطة عن الكوففففففففففة  توجه الى  بؽداد  حاضرة         

الدنٌا وعاصمة الخالفة  لكنه لم ٌستمر بها ورجع الى الكوفة لٌجد جدته 
والدته لد توفٌت فرثاها اجمل رثاء وصب نممته على   التً هً بمثابة

-  الدهر الذي سد علٌه منافذ الحرٌة مطلعها  
 

 أحفن إلفى الكفؤس التفً شربت بها                             
                         وأهفوى لمثواهفا الفتراب ومفا ضما                  

                          
 وساح فً البادٌة  داعٌا للمفففففففففففذهب 321سافرالى الشام سنة         

المرمطً  متكسبا بشعره  لٌعٌش فٌه   حٌث ذاع صٌته فً الشام   وحٌن 
وصل الى حلب   وكان خبره مشتهرا بها  من انه شاعر ففففففذ وانه 

 لبض علٌفففففه  واودع  لرمطى االفكارولدم لبث الدعاٌة لهذا المذهب
ب ٌومذان  تحت سٌطرة االخشٌد ووالٌهففففففا  ل ح مدٌنة السجن  وكانت



ابو لإلو الؽوري  ولبث فً السجن مدة مكابرا  متعالٌا  متمسكففا بافكاره 
وارائه  االان طول مكوثه فٌه و تعرضه للمرض  اذل جمفففففاح نفسه 

المتمرده  فطلب العفو  وثاب الى رشده وكان الوالً الجدٌد لحلب  
اسحاق بن كٌؽلػ فاطلك سراحه  على شرط ان ٌؽادر حلففففب ولم ٌبك 

  بها ابدا
 

 بمً ابو الطٌب متجوال فً الشففففففففام  متكسبا بشعره مادحا هذا         
وذان ممن ٌراهم دونه  حتى كره هذه الحٌاة  وبؽضها  ولد لبث فً ا 

نطاكٌة  اربع سنوات  ثم ؼادرهففففا  ساخطا على نفسه ودهره  وانحدر 
نحو الجنوب  الى طبرٌة  فاتصل  هنان ببدر بن عمفار  والٌها ومدحه  

وكان هذا وال عباسً  بعد ان طرد العباسٌون االخشٌد من ارض الشام  
الوشاٌات  ت وكثر  ولما كثر حساد ابو الطٌب على حضوته  لدى بدر

من طبرٌة عائدا الى انطاكٌة واتصل    خال المتنبً نفسه فً مازق  فر
بابً العشائر  الحمدانً والً انطاكٌة  مفن لبل االمارة الحمدانٌة  ثفففففففم 

 توجه الى حلب  مما م االمارة الحمدانٌة
 

الدولة الحمدانً  وكانت شهرته     انمطع  المتنبً  الى مدح سٌؾ      
 منزلة عظٌمة   منها انه  االمٌر لففففففففد طبمت  االفاق  ولد اناله هذا 

كان ٌنشد شعره فً حضرة االمٌر  جالسا  ووهبه سٌؾ الدولة  ما لم 
بعده  فعاش بترؾ ورفاه من لبلفففففففه  ال احدا ٌهب بفففففه   

 
 سٌؾ الدولة لمكانته الكبٌرة عنده  طٌلة مكوثه عنده  المتنبً احب      

 ولد منح الشاعر سٌؾ الدولة  لصائففففد  فً المدح والفخر  خلدت ذكراه 
على مدى العصور  وستبمى  ولم ٌمدح شاعر  خلٌفة او امٌرا  مثلما  

:-مدح  المتنبً  سٌففففففففؾ         الدولففففففة   ٌمول  
 

                         ولفت  وما فً الموت شن لوالففؾ   
 

  كؤنن فً جفن الردى وهو نائففم                             
 

                               تمر بن االبطال كلمى  هزٌمفففففففففة 
 

  ووجهن وضاح  وثؽرن باسففففم                            



 
                                 تجاوزت  ممدار الشجاعة  والنهى 

 
  الى لول لوم  انت بالؽٌب عالففففم                               

 
                                   ولست ملٌكا  ها زما  لنظٌفففففففففره 

 
   ولكنن  التوحٌد للشرن هففففففازم                               

 
                                 تشرؾ عدنان به ال ربٌعففففففففففففففة  

  وتفخر  الدنٌا به  ال العواصفففففففم                         
 

 
  علٌه  الحساد واالعداءتطول بمائه  وحضوته الكبٌر ة اكثر        

بحٌث اوؼروا للب سٌؾ الدولة علٌه  فجفاه وتؽٌر علٌه ولم ٌترن 
المتنبً هذه الحالة فشكاها الى سٌؾ الدولة فً شعره مرات واستنجد به 
 منهم  ورجاه  عدم سماع الوشاٌات                                          
         

  :الكاذبه ٌمول
 

       ازل حس الحساد عنً بكبتهم 
  فانت الذي صٌرتهم لً حسدا                                     

 
والشاعر المتنبً معتد معتز بنفسه تجد ذلن فً لصٌدته             

المٌمٌة المشهورة والتً على كل لسان نظمها فً مدح سٌؾ الدولة 
 وفخر بنفسه فٌها وبٌن     

:-حساده واعداءه فٌها ٌمول فٌها  
 

                                  انا الذي نظر االعمى الى ادبً  
  واسمعت كلماتً  من به صمففففففففم                        

 
                               الخٌل واللٌل والبٌد اء تعرفنً  

والسٌؾ والرمح والمرطاس والملم                           



 
ي   مجلسه  بمناظرة لؽوٌة نوكان اخر عهده بسٌؾ الدولة الحمدا         

بٌه وبٌن ابن خالوٌه النحوي المعروؾ  الذي شج وجهه بمفتاح كان معه 
 بعد ؼلبة المتنبً له واجرى دمه  امام مرآى ومسمع سٌؾ الدولة ولم 
ٌحرن سٌؾ الدولة  ساكنا  فؽضب  المتنبففففففففففً وتففففففففرن المجلس 

   هجرٌة  متوجها الى دمشك 346وولى مؽادرا حلب سنة 
 الى الفسطاط بمصر بعد ان اؼروه  االخشٌفففففففففد  سافر ثم        

واطمعوه بالوالٌة ان لدم هو الٌهم  فذهب ومدح كافورا االخشٌدي  الذي 
:كان على راس الدولة االخشٌدٌة فً مصر ٌمففففففففففففففففول      

 
                                       لواصد كافور  توارن ؼٌفففففره

      ومن لصد البحر  استمل السوالٌا
 

                                فجائت بنا انسان عٌن زمانفففه   
    وخلت بٌاضا  خلفها  وماءلٌفففففففا

 
عزم وظل ٌمدحه مدة من الزمن  لكنه ٌئس  من حصوله على الوالٌة  ؾ

    السفر  فاستاذن االمٌر كافور للسفر  فلم ٌاذن لففففففففففه  وشددعلى
 علٌه  اال انه  عزم على السفر 

 
  افراح عٌد االضحىفًؼادر مصر  خلسة والناس مشؽولون       

 وبعد سفره  هجا كافورا  هجاءا ممذعا  المبارن  من تلن السنة 
 وصفففففب علٌه خزي الدهر كله وكذلن
\ الشعراء اذا ماؼضبوا ٌفعلون  ٌمول  

 
                               امٌنا واخالفا  وؼدرا وخسففففففة   

           وجبنا اشخصا لحت لً ام مخازٌا
 

                                 تظن ابتساماتً  رجاءا وؼبطفة 
            وما انا اال ضاحن من رجائٌففففففففا

 
                              وتعجبنً رجالن فً النعل اننفً  

            راٌتن ذا نعل  اذا كنت حا فٌففففففففا



 
توجه  المتنبً بعد هروبه من مصر الى الكوفة  مسمط راسه           

وفً الكوفة  شارن فً   لتال  المرامطة  الذٌن كان  من دعففففففففففاة 
مذهبهم فً صباه    ثم لصد بؽداد ولبث فٌها اشهرا  ثم ؼادرها الى 

االحواز  فمدح فٌها ابن العمٌد  ثم تلمى رساتل من عضففففففففد الدولة  
 ٌرجوه التوجه الٌه فذهب ومدحه  وظل  مدة بشٌراز  ثم استاذن  وؼادر

 رحاله  الى بؽداد  والتمى فٌه بمنتصففففففففففؾ الطرٌك  فً اداش       
فاتن االسدى  واعراب بلرٌة الصافٌة لفففففرب النعمانٌة من اعمال واسط 

من جماعته وكان المتنبً لد  هجاه وجدته  ووسمها  بالطرطبة  وانال 
 من عرضففففه  فماتله ولتله 

 
 هجرٌة  مع ولده 354 سنة  لتل المتنبً فً النعمانٌة من اعمال واسط  

 وؼلمانه ونهبوا اموالهم
 

 عظٌم جمع بٌن الشعر والعاطفة   فحل  ابو  الطٌفففففففب شاعر         
والحكمفففة والخٌال  والعلم والبالؼة وروحه الشعرٌة  شذٌة فواحة  

ؼالبة وكانفففففففففففت عواطفه هً الدم فً جسد لصائده  فكسبتها الحٌاة 
 ٌعد االبدٌففففففففففة  والروعة والجمال والكمال  فهو ذو شاعرٌة فرٌده و

مذهبه صاحب مذهب شعري فرٌد ؾبال منازع    االكبر شاعر العرب
الشعري  عجز الشعراء  ان ٌاتوا بمثلففففه او مجاراته  حتى عد شاعر 

 فدٌوانه فً حمه سابما  العربٌة  ولد شؽل الناس ومالء الدنٌا  كما لٌل 
فً كل مكتبة  صؽٌرة اوكبٌرة اولل فً كففففففففففل دار واشعاره على كل 

 فمد سار شعره فً  ابدا  مثله او مكانة حضوةبلسان  ولم ٌحض شاعر  
االفاق  مثل اشعة الشمس وذلن ٌعود لسببٌفن  االول  رعاٌة  الملون 

واالمراء له وعناٌتهم به وبشعره الذي خلدهم بمدحه  والثانً لوة 
 شاعرٌته  وتظلعه  فً اللؽة واالدب

 
 خاض المتنبً كل فنون الشعر وابدع فٌها  فكان شعففففففره تصوٌرا       

امام  العربٌة ومعجمها   كان لحٌاة عصره  وما فٌه  اضؾ الى ذلن  انه 
ومفرداتها  وتعابٌرها و معانٌها وبالؼتها  جم شعره    حافظا الصولهفا 

 فنون موسٌمٌة شعرٌة 
 



هتم بالبدٌع  والبالؼة  وادخل الفلسفة والحكمة  الففففففففى شعره       ا 
واكثر منها فهففففو شاعر حكٌم  وحكٌم شاعر الٌشك له ؼبار فهو 

 المرون  والدهور   شاعرالعربٌة  الذي ما  ولدت العربٌة مثله على مر
وكل الشعراء  بعده انتهلوا  من بحر شعره . فهو رائد الشعراء ولائدهم  

.الزاخر  وسٌمى كذلن   
ومن شعر ه فً صباه هذه المصٌدة التً  تمثل طرٌك حٌاته وبناء 

شخصٌته  وهواجسه وعواطفه  تجاه نفسه واالخرٌن  ونوازع هذه 
: النفس المتكابرة المتعالٌة  ٌمول  : 

 
 

    ما ممامً بارض نخلة  اال 
                                   كممام المسٌح بٌن الٌهود

 
 ومفرشً صهوة الحصان ولكن 

                                  لمٌصً  مسرودة من حدٌد
 

 اٌن فضلً اذا لنعت من الدهر
  بعٌش   معجل    التنكٌد                                   

 
 ضاق صدري  وطال فً طلبالرزق

   لٌامً    ولل عنه لعودي                                    
 

 ابدا الطع   البالد   ونجمً
                              فً نحوس وهمتً فً صعود

 
  عش عزٌزا او مت وانت كرٌم   

  
                             بٌن طعن المنا  وخفك   البنود

 
 فرإوس الرماح اذهب للؽٌظ

                              واشفى لؽل   صدر   الحمو د
 

 ال كما حٌٌت ؼٌر    حمٌد 



                              واذا   مت   مت  ؼٌر    فمٌد   
 

 فاطلب العز فً لظى وذرالذل
                              ولوكان  فً جنا ن    الخلو د

 
  البمومً  شرفت بل شرفوا بً

                                وبنفسً    فخرت ال  بجدودي
 

 وبهم فخر كا من نطك الضاد
                                وعود الجانً   وؼوث الطرٌد

 
 انا ترب التدى ورب الموافً

                              وسمام العدا    وؼٌظ الحسو  د
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   حرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ
 

  حُ٘خػَ حُل٤ِٔٞف                                    
 

              
             ٛٞ حرٞ حُؼ٬ء  حكٔي رٖ ػزي هللا  رٖ ٤ِٓٔخٕ  حُٔؼ١َ حُظ٘ٞه٢ 

 ٛـ٣َش  ك٢ ر٤ض ػِ 363ُٝي ك٢ ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ حكيٟ ٓيٕ ٣ٍٞٓش  ػخّ 

 َٝٗف  ٝؿ٠٘ ٝٓلظٔي  ػَر٢ ح٤َٛ 

 

          ح٤ٛذ رَٔٝ  حُـي١ٍ  ك٢ حُؼخُؼش ٖٓ ػَٔٙ  كخكويٙ حُزَٜ  

ٝػخٕ ٤١ِش ك٤خطٚ ك٢ ٤َُ ٣ٞ١َ   طؼِْ حرٞ حُؼ٬ء  ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ك٘٘ؤ 

ٍؿْ ػٔخٙ  ٢ًً حُلٞءحى  َٓٛق حُلْ  ٓظٞهي حٌُحًَس  ٝهي هخ ٍ حُ٘ؼَ  

ك٢ ػَٔ حُطلُٞش   ٝهي طٞك٢ ٝحُيٙ  ك٢ ٛزخٙ ٝػَٔٙ  حٍرؼش ػَ٘س ٓ٘ش  

طخًٍخ ُُٞيٙ ح٫ػ٠ٔ  ػَٝس ١خثِش  ٝحًظ٘لظٚ حٓٚ َٜٓص ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ ٝهي  



ط٘وَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ  ر٤ٖ  ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ ٌٓٔ٘ٚ ٝح٬ًُه٤ش  ٝكِذ ١َٝحرْ 

 ٝرـيحى  ُٔٞحًزش ىٍحٓظٚ ًٝخٗض حٗــــٌحى  هزِش  ح٧ىرخء  ٝٓٞثَ حُ٘ؼَحء  

ٝروٞح ك٤ٜخ ٍىكخ ٖٓ حُِٖٓ  ٓظ٘و٬ ر٤ٖ ٓـخُْ ح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء 

ٝٗٞحى٣ْٜ ٝهي حؿِٞٙ ٝحكظَٓٞٙ رٔخ ٤ِ٣ن رٌٔخٗظٚ  ٝك٢ رـيحى حٌٗذ ػ٠ِ 

ىٍحٓش ح٫ىد  ٝحُل٤ِٔلش ٝحُؼِّٞ حُؼَر٤ش ٝحُلٌٔش ُْٝ ٣ظَى ػِٔخ ٖٓ 

حُؼِّٞ أٝ ح٥ىحد  ح٫ٝهخٝ ؿٔخٍٙ ٝط٫ٞٙ  رخُيٍّ ٝحُظل٤َِ  ُٝٔخ ػخى 

  ح٠ُ حُٔؼَس ػخى  رلَح 

 

ٖٓ حُؼِّٞ  ٝح٫ىحد ٝحُلِٔلش   ٓخػيٙ  كيس ًًخثٚ ٝكلظٚ حُٔل١َ ٝٓٔٞ 

ٝػِس ٗلٔٚ ح٫ر٤ش ٝٛٞ ك٢ رـيحى  ػِْ حٕ ٝحُيطٚ ٠٣َٓش  كٜـَ رـيحى 

ٌَٓٛخ  ٝٓخكَ  ح٠ُ حُٔؼـــــــــــَس  ٫ٓظط٬ع ح٧َٓ ح٫ حٗٚ كٞؿت  روزَ 

ٝكخطٜخ ُٝٔخ ٣َٜ ٝػ٘ي ُٝٛٞٚ  حٗوطغ ح٠ُ ٗلٔٚ ٝحٗؼٍِ ػٖ حُ٘خّ  

ٝػخٕ ٓ٘لَىح ٝكَّ  ػ٠ِ ٗلٔٚ ح٫هظ١٬ رخُ٘خّ  كظ٠ حٗٚ  ػزَ ػٖ 

:-          كخُظٚ ك٢ ٗؼَٙ  ٣وٞ ٍ  

 

   حٍح٢ٗ ك٢ حُؼ٬ػش ٖٓ ٓـ٢ٗٞ                                   

     

                        ك٬ طٔخٍ ػـــــٖ حُوزَ حُ٘ز٤ـــغ

 

    كوي١ ٗخظ١َ ُِّٝٝ ر٤ظــــــ٢                                 

    

                        ًٕٝٞ حُ٘لْ ك٢ حُـْٔ حُوز٤غ

 

              ًخٕ ١ِزش حُؼِْ ٣ظٞحكيٕٝ ػ٤ِٚ ٝٛٞ هخرغ ك٢ ر٤ظٚ  ك٤ِٜٕ٘ٞ ٖٓ 

 ٓؼ٤ٖ ٛخف ٠٘٣٫ذ ٝرلَ ؿ٣َِٝحٓغ حُٔلؼَكش ٝهي كَّ حًــــــَ حُِلّٞ 

ػ٠ِ ٗلٔٚ كظ٠ ه٤َ  حٗٚ ٣٫خًَ  حٓخّ حكي ٖٓ حُ٘خّ  كٌخٕ هخىٓٚ  ٠٣غ ُٚ 

:-  حُطؼخّ ك٢ ؿَكـش  ٓؼُِٝش  ػْ ٣ظٞحٍٟ ػ٘ٚ  ًٔخ حٗٚ ُْ ٣ظِٝؽ حريح  هخٍ  

 

 ٌٛح ٓخ ؿ٘خٙ ػ٢ِ حر٢      ٝٓخ ؿ٤٘ض ػ٠ِ حكي

 

طٞك٢ حرٞ حُؼ٬ء  رؼي حٛخرظٚ رَٔٝ هط٤َحٝىٟ رل٤خطٚ رؼي ػ٬ػش ح٣خّ  ٖٓ 

 ػخٓخ  ه٠خٛخ ك٢ 86 ٛـ٣َش رؼي ػَٔ ٗخِٛ 449حٛخرظٚ رٚ ًُٝي ٓ٘ش 

 ٓلزٔٚ ك٢ ظِٔش حُل٤خس                                                             



 

 ُوي ٛذ حرٞ حُؼ٬ء ؿخّ ٓوطٚ ػ٠ِ حُل٤خس ٝكيؿٜخ  ر٘ظَس  ٓخٓخ٣ٝش 

ٗـــــــــــــــــٍِحء ط٘خإ٤ٓش  كٜٞ ٣َحٛخ  ٓلؼٔش  رخَُ٘ٝحٌُيٍرَ ًِٜخ َٗ 

ٝٓخ حُو٤َ ك٤ٜخ ح٫ ًَِٛس  طوطغ كظٌٟٝ ٝطٌرَ ٝط١ٞ٠٘ رَ ػيٛخ 

٬ُٟـــــش ٝؿٜخُش ٝٓخ ٢ٛ ح٫ ٌَٓ ٝكٌحع ٝٓخ طظخَٛ حُ٘خّ رٜخ ح٫ ٣ٍخء 

حٝٓخ ٣ظي٣ٕ٘ٞ ػٖ طؼوَ ٣ٍٝٝش ٝٛٞ حُٔلٌَ حُلخكٚ رَ ٣ؼظزَٙ طو٤ِي حرخثْٜ 

ًٔخ كؼَ حُـخ٤ِٕٛٞ  ًٔخ ٣َٟ حٕ حُي٣ٖ ٓزذ حُؼيحٝس ر٤ٖ حُوِن ٜٝٓيٍ 

:-                              حُؼيحٝس ٝحُ٘وخم ر٤ْٜ٘ ٣وٍٞ  

 

 حٕ حَُ٘حثغ حُوض رز٘٘خ حك٘خ        ٝػِٔظ٘خ  حكخ٤ٖٗ حُؼيحٝحص

 

        ٌُٖ  حُ٘خػَ ٝٛٞ حُِحٛي ك٢ حُل٤خسحُٔظلَ رٜخ  ؿ٤َ ِٓلي ًٔخ طٍٜٞ 

حُزؼٞ  حٗٚ ٓئٖٓ رَرٚ  ًَ ح٣٫ٔخٕ  ٌُ٘ٚ ٣ؼٞى ًَ ح٫ٓــــــٍٞ ػ٠ِ حُؼوَ  

كٔخ  هزِٚ حُؼوَ ٝػوِٚ ٝح١ٔخٕ رٚ هزِٚ ٝحٍط٠خٙ ٝٓخٍ ػ٤ِٚ  كخُؼوَ ػ٘يٙ 

: ٛٞ حَُٔؿغ  ٝح٫ٓخّ  ٌُح كٜٞ ٓئٖٓ رٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ    

  

 طٞكي كخٕ هللا ٍري ٝحكي   

                                     ٫ٝ طَؿزٖ ك٢ ػَ٘س حَُإٓخء

 

                      حٓخء حُٔؼَٟ حُظٖ رخُ٘خّ ح٠ُ ٗخٟٝ رؼ٤ي  ِٝٗع حُؼوش 

ْٜٓ٘  ٝٓو٢ ػ٠ِ حُل٤خس  ًخٕ ٣َٟ ح٫ٗٔخ حُٔؼخ٢ُ  حُلَ حُؼوَ  ٝح٣ٌَُْ 

ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس  ؿ٣َذ  ػٖ ٌٛٙ حُي٤ٗخ  ٫ٝ ٌٓخٕ ُٚ ك٤ٜخ  ٌُُي حِٟٗٝ ػٖ 

حُؼخ٤ُٖٔ ٝحرٞ حُؼ٬ء ك٤ِٔٞف ٗخػَ  كِٔق حُل٤خس ك٢ ٤ُِٓٝخطٚ  ٝهي 

حٓظو٠  حٍحءٙ  ٝحكٌخٍٙ حُظ٢ ؿٌحٛخ  ٖٓ حٗزغ  ٓ٘خَٛ حُؼِْ  ٝحؿٍِٛخ  ك٢ 

ح٫ىد ٝحُلٌٔش ٝحُلِٔلش  ٝحُؼوخثي ٝظٜــَ ًَ ًُي ك٢  ه٠٣َٚ   ر٘ظْ 

ري٣غ  ٬ًّٝ ٓظ٤ٖ ر٤ِؾ ٗؼَ حر٢ حُؼ٬ء  رؼي ٌٛح ًٝى  ه١ٞ ٓظ٤ٖ  ٗي٣ي 

 حَُٝػش                                                                                 

 

                كٜٞ  ٗخػَ  ك٘خٕ  ك٤ِٔٞف حى٣ذ  كـظٚ رخُـش  ػخٍف 

رخٛخُش حُلٖ ٍٝٝحثؼٚ  ٣ِٔؽ حُلٌَ رخُو٤خٍ  ٝحُلِٔلش رخُلٌٔش  ٝحٓغ 

ح٫ىٍحى  ٝحُلٜــــــــْ  ك٤خٝ حُٔؼخ٢ٗ  ك٢ ٗظْ  ري٣غ  ٝٗؼَ ر٤ِؾ ٝهخك٤ش  

ٓظ٤٘ٚ   ٗظْ ٗؼَٙ ػ٠ِ هخك٤ش  ٓؼظٔيح كَك٤ٖ حٝ ػ٬ػش ك٤ٖ حُلَف حُٞحكي 



:-                                                               ٣ٌل٢  حٗظَ ح٤ُٚ ٣وٍٞ

     

 

 َٓ إٔ حٓظطؼض  ك٢ حُٜــٞحء                                 

                                  ٣ٍٝيح ٫ حهظ٤خٍ ػ٠ِ ٍكخس حُؼزـــخى

 

 ٍد  ُلي  ٛخٍ ُليح  ٓـــَحٍح                                

                                  ٟخكي  ٖٓ طِحكْ  ح٫ٟـــــــــــيحى

 

 ٝىك٤ٖ ػ٠ِ روخ٣خ ىك٤ــــــــــــٖ                                  

                                 ٖٓ ٣ٞ١َ  ح٫ُٓخٕ  ٝح٫رــــــــــــخى

 

 ٟٝـؼش حُٔٞص ٍهيس ٣ٔظ٣َق                                   

                                حُـْٔ  ك٤ٜخ  ٝحُؼ٤ٖ  ٓظَ حُٜٔخى

 

 

             ٌٝٛٙ ٓٔش ُْ ٣ٔزوٚ حُ٘ؼَحءح٤ُٜخ   ُْٝ ٣خص حكي رؼيٙ ػ٤ِٜخ  

كٌخٕ حُٔؼ١َ  ًخٕ ٢ِٜ٣  ٗلٔٚ  رٜخ  ك٢ ٝك٘ظٚ ٝحٗؼِح٤ُظٚ  ٖٝٓ ك٤غ 

حُِلع  كٜٞ ًؼ٤َ ؿ٣َذ حُِـش ٝٝك٢٘ حُِلع   كظ٠ حٕ حُٔظظزغ  ُ٘ؼَٙ 

رلخؿش  ح٠ُ ٓؼـْ   ُٔؼَكش  ٓؼخ٤ٗٚ ٝٓوخٛيٙ  ٤ُٝــــْ ٌٛح  رـ٣َذ ػ٠ِ 

ٗخػَ ٓؼَ حُٔؼَٟ  حُٞحٓغ حًٌُخء حُؼخٍف رولخ٣خ حُؼَر٤ش ٝحَٓحٍٛخ  

ٝػخ٤ٜٗخ ٝحٓخ٤ُزٜخ ٝر٬ؿظٜخ  هخٛش ٝحٗــــٚ ػخَٛ ػٜيح ِٝٛض حُؼَر٤ش 

ك٤ٚ ح٠ُ حٍه٠ حُِـخص  حٟق حٕ  هٜخثيٙ  ططـ٠ ػ٤ِٜخ هٞس ر٬ؿ٤ش  ؿ٘خ٤ٓش 

:ك٢ حًؼَ ح٫كــــــــــــــٞحٍ   

 

    ٝؿيص حُ٘خّ ك٢ َٛؽ َٝٓؽ                                 

                                  ؿٞحس  ر٤ٖ  ٓؼظِ ٍ ٝ ٓــــَؽ

 

    ك٘خٕ ًِْٜٓٞ ؿَف ٝٗــــِف                                 

                                  ٝحٛلخد ح٫ٍٓٞ ؿزخ س هَؽ

         

                        كخ٤ُِِٓٝخص  كِٔلش حُل٤خس ٝٓزخىٟء ح٫ه٬م طظـ٠ِ 

ك٤ٜخ حٓخ٤ُذ ٗوي ٝٓو٣َش ٌٛح حُ٘خػَ ٖٓ حُل٤خس  ٖٝٓ حُ٘خّ  ريػخرش ك٢ 



ؿي  ٣ٌ٘ق  حؿٞحٍ حُ٘لْ ح٫ٗٔخ٤ٗش  ٝحَٓحٍٛخ  ك٢ ٗؼَ ر٤ِؾ  ُْ ٣خص 

:-رٔؼِٚ ح٣ٌُٖ ٓزوٞٙ  ٝح٣ٌُٖ  ؿخثٞ ح ٖٓ رؼيٙ  ٣وٍٞ  

 

 ؿِٜ٘خ كِْ ٗؼِْ ػ٠ِ حُلَٙ ٓـخ                                 

                                          ح١ٌُ ٣َحى ر٘خ ٝحُؼِْ هلل ١ً حُٔـــــٖ  

 

    حًح ؿ٤ذ حَُٔء حٓظَٔ كي٣ؼـــــٚ                                   

                                           ُْ طوزَ  ح٫كٌخٍ ػ٘ٚ رٔخ ٣ـ٘ــــــ٢   

 

  ط٠َ حُؼوٍٞ حُٜز٣َُخص  ٍٗيٛخ                                  

                                           ُٝـْ ٣ِْٔ حَُحٟ حُو١ٞ ٖٓ ح٫كــــٖ 

 

  ١ِزض ٣و٤٘خ ٖٓ ؿ٤ٜ٘ش  ػٜ٘ـــــْ                                  

                                            ُْٝ طوز٣َز٢  ٣خؿ٤ٜٖ  ٟٓٞ  حُظٖ

 

      كخٕ طؼٜي٢٘٣  ٫ حُحٍ  ٓٔـــخث٬                                      

                                          ك٢ ُْ  حػ٢ حُٜل٤ق  كخٓظـ٘ــــــــ٢

 

 

            ٌٛح حرٞحُؼ٬ء ؿ٤َ ٓظط٤َ ٌُ٘ٚ ٓظ٘خثْ ٗي٣ي حُظ٘خإّ  ٣٫َٟ ك٢ 

ٌٛٙ حُي٤ٗخ ح٫ َٗح ٓٔظط٤َح ٣٫ٔظط٤غ ىكؼٚ ٫ٝ ٣خَٓ رخُحُظٚ  حٝ طل٤ٔ٘ٚ  

:-  ٌُُي  ٣ظظَ حُي٤ٗخ  رٔ٘ظخٍس ٓٞىح٣ٝش  كخٌُش ٣وٍٞ  

 

 َٝٛ ُلن  حُظؼ٣َذ  ٌٓخٕ ٣ؼَد                            

                                     ٖٓ حُ٘خّ  ٫رَ ك٢ حَُؿخٍ ؿزخء

 

:-حٝهُٞٚ  

 

 أٍح٢ٗ ك٢ حٌَُٟ  ٍؿَ  ًؤٗــــ٢                     

                                            ٖٓ حٌُٛذ  حطوٌص ؿ٘خء ٍح٢ٓ 

 

  هِ٘ٔٞس هٜٜض رٜخ  ٠ٗــــخٍح      

                                            ًَِٜٓ حًِٝٔي ح٠ُٝ  هَحٓـــ٢



 

 كوِض ٓؼزَح ًٛذ ًٛخرــــــــــــ٢     

                                         ٝطِي ٗزخٛش  ك٢  حٗـــــــــــيٍحّ

 

 حهٔض ًٝخٕ  رؼٞ حُلِّ ٣ٞٓـــخ  

                                       ًَُذ حُٔلٖ حٕ طِل٢ حَُٝحٓــ٢

 

:-حٓٔغ هُٞٚ ك٢ ٗل٢ حُظط٤َ   

 

 ٝٓخ حَٓ ُظؼ٤َ٘ حُـــــــَحد ح٠ٓ                                    

                                         ٫ٝ حر٢ٌ ه٤ِطخ كَ طؼ٘ــــــخٍح

 

 ٫ٝ طٞٛٔض حٗؼ٠ ح٫ٗــــــْ حٓــَحس                                    

                                       ٫ٝ ظ٘٘ض ٬٤ٜٓ  ًخٕ ػ٘ظخٍح

 

 

                  رو٢ حٕ ٗوٍٞ حٕ حُ٘خػَ حٌُز٤َ حرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ  ٗخػَ 

حُل٤خس ٝك٤ِٔٞكٜخ  طَى ٍٝحءٙ ؿِٔش ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔئُلخص اٟخكش اُــ٠ 

ح٤ُِِٓٝخص ٝٓو٢ حُِٗي ك٢ حُ٘ؼَ طَرٞ ػ٠ِ حُؼٔخ٤ٖٗ ٓئُلخ  ك٢ ٌٓظزظ٢ 

:ٜٓ٘خ   

  ٍٓخُش حُـلَحٕ  

  ٍٝٓخُش حُٜخَٛ ٝحُ٘خكؾ 

  ٜٝٓ٘خ  ٍٓخُش ح٬ُٔثٌش

  ًًَٟٝ كز٤ذ

  ٝ ح٣٧ي ٝحُـٜٕٞ 

  ٝػزغ ح٤ُُٞي 

  ٝٓؼـِ حكٔي ٝحُلٍٜٞ

  ٝحُـخرخص  

.                 ٝؿ٤َٛخ ٍكْ هللا ٗخػَ حُؼَر٤ش ٝك٤ِٔٞكٜخ  حٌُز٤َ  

 

 

 

 



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

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ابو فراس الحمدانً            
 
 
 
 

 هجرٌة 350 \ولد ابو فراس بن سعٌد الحمدانً فً الموصل سنة         
 من اسرة بنً حمدان المإسسة لالمارة الحمدانٌة فً حلب فً الشام
 

        لتل ابوه ولم ٌبلػ الثالثة من العمر فكفله ابن عمه سٌؾ الدولة 
فشب محاطا برجال العلم  واالدب والثمافةالعالٌة وتعلم الفروسٌة 
والشجاعة والمتال فً صباه  حٌث كان ٌخرج فً طفولته مع الجٌش 

لرب -  منبج –للجهاد  وعندما بلػ  سن الرشد واله سٌؾ الدولة  والٌة 



الحدود البٌزنطٌة  فصد هجمات الروم دفاعا عن حٌاض االمارة وجهادا 
 فً سبٌل هللا 
 

        اسر مرتٌن  االولى  افرج عنه  بعد مدة لصٌرة  والثانٌة لبث فً 
 االسر اسٌرا مدة طوٌلة 

 اخصب اٌام حٌاته االدبٌة  او الشعرٌة حٌث  اٌا االسر  فكانت هذه االٌام 
 انشد فٌها اروع لصائده
 

      ولما توفً سٌؾ الدولة  امٌر  الدولة الحمدانٌة كان ابو فراس فً 
فاستمل ابو فراس  -  فرؼوٌه– حمص    فلزم امور االمارة رجل اسمه 

بحمص التً كان والٌا علٌها  اال   ان معارن  طاحنة دارت بٌن ابً 
فراس وبٌن فرؼوٌه   لتل فٌها  ابو فراس وهو فً زهو شبابه وممتبل 

 هجرٌة  وبممتله  انهارت  االمارةالحمدانٌة فً الشام 386\عمره  سنة 
  حٌث لضً علٌها بممتله
 

       ابو فراس شاعر صادق    العاطفة  امٌر لم ٌتكسب بشعره  وشعره 
ٌتمٌز بالعاطفة الصادلة وسهولة لفظه  ٌدخل الى الملب مستساؼا كانه 
الماء الزالل  اشتهر  بالفخر والرثاءو الوصؾ والؽزل  ومن  لوله فً 
 وصؾ الشٌب  الذي الم به
– فً ممتبل عمره ٌمول   

 
     عذٌري فً طوالع من عذاري 

ومن رد الشٌاب المستعار                                       
 
    وثوب  كنت  البسه   انٌك

اجر  ذٌله   بٌن      الجواري                                   
 
  وما زادت على العشرٌن سنً 
                                     فما عذر المشٌب الى عذاري
 
 وما استمتعت  من داعً التصابً 
                                   الى ان جاءنً   داعً  الولا ر
 



 اٌا شٌبً ظلمت  وٌا شبابً 
  لمد  جاورت   منن   بشر  جار                                 

 
  ٌرحل كل من ٌهوي  الٌه 

  وٌختمها    بترحٌل    الد ٌا ر                                   
 
 
 
 
---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ابن النبٌه 
   

           هو كمال الدٌن  علً بن دمحمابن الحسن بن ٌوسؾ  المصري  
 فً نصٌبٌن  ولما شب واكتمل عٌنه ألمب ابن النبٌه لنباهته واٌاسه  نش

 الملن االٌوبً  كاتبا لدٌوان االنشاء  
 

  هجرٌة فً نصبٌن  ذاتها 615وتوفً  سنة    
 

     اشتهر  بالدح  وبالػ فٌه ولال الهجاءولال الشعر  الؽزلً والخمري 
فً شعره الصناعة اللفظٌة طاؼٌة  ومن لوله فً ذكر الموت ورثاء 

–عزٌز علٌه   
 
     الناس للموت  كخٌل الطراد   



  فالسابك السابك  منها الجواد                                 
 
    والموت نماد  على   كفه      

جواهر ٌختار  منها  الجٌا  د                                    
 
    والمرء كالظل  والبد  ان       

ٌزول  ذان  الظل بعد امتداد                                   
 
    دفنت فً الترب ولز انصفوا  

  ما كنت اال فً  صمٌم الفإاد                                
 
 
 
 
---------------------------------------------------  
 
 
 
 

السري الرفاء                          
 
 
 

        السري  هو ابن  احمد  الكندي ولد فً الموصل واشتؽل فً 
طفولته وصباه مطرزا  ورافٌا  لذا سمً بالرفاء  من الرٌافة   ولد درس 
الشعر  واالدب ونظم الشعر فً صباه ولما اشتد عوده واكتمل فً نظم 
الشعر  لصد االمارةالحمدانٌة ومد ح امٌرها سٌؾ الدولة  وبمً فً  
بالطه  مدة من الزمن  مادحا له  ثم انتمل الى بؽدا د  فٌها مدح بعض 

  هجرٌة366اشرافها  وعوائلها  وشٌوخها   وتوفً سنة 
 

       ٌتمٌز شعره بسهولةاللفظ  وجزالته  وؼلبة الصناعة علٌه  اذ كانت 
سمة العصر لدى الشعراء لال الشعر فً المدح والؽزل  والوصؾ و 
 الرثاء 



-    من لوله فً الؽزل  
 
      بنفسً من اجود له بنفسً
 
                            وٌبخل   بالتحٌة     والسالم 
 
    وحتفً كامن   فً  مملتٌه 
                                كمون  الموت  فً حد الحسام   
 
 
:ومن لوله فً الؽزل اٌضا   

 

ى ملَبة ِق العَببْورَب   روٌدَبنَب عن تفنٌدِق ذي المُر
نَب أنَّل الدَّلمعَب ؼاٌة ُر ما نَبهوى                                ولَبصرُر  

 
  وال تبنِق إالّد بعدَب طولِق صبابة ٍ

بابة ِق ما أَببكى                             بُرن من فرطِق الصَّل   وحسْو
 
لُّه الًّ ٌَبحُر حَب حْو مَب   إذا الدمعُر لم ٌبرَب
 

سرى الدمعُر من أَبجفانهِق لَبلِقكَب المَبسرى                            
 
َبلَّلكَب بالحمى ماهُر الكَبرى برقٌر تَبؤ   حَب

ناً أبى الشوقُر أن ٌَبخفى                                فَبى وهْو   إذا ما خَب
 
لَّلة ً ُر من شكوى الصبابة ِق خُر   ولى اَللّد

  شكوتُر الذي أَبلمى فؤضعؾَب فً الشكوى                             
 
ِق كٌما أُربٌدَبه   أُركاتمُر بَبلْووى الحبّد

عٌنٌر على البلوى  تَبفٌضُر الدمعَب    وعٌنً                               
 
ى مسٌلُرهُر  لُر فٌها الدمعَب ٌَبدمَب  أُرواصِق
ًُر أنفاساً مسالِقكُرها تَبدمى وألطع                                  



 
مُر الهَبوى ؼٌر طائٍش    تذكَّلرتُر إذ سَبهْو

هوى                                      مُر األٌامِق طائشة ُر المَب وإذ أسهُر  
 
 وكم لٌلة ٍ أحٌَبتْو نفوسَب ذَبوي الهَبوى
نالاً وكانت ال تموتُر وال تَبحٌا                               عِق
 
ة ً زَّل   وٌومَب أَبرانا العٌشَب ٌهتزُّ عِق

ة ِق الرشؤِق األَبحوى                                بما لد حوى من ؼُررَّل
 
 
********************                   
 
 
 
 
 
 

لصنوبري                  ا  
    

ها شب  ي           هو ابو بكر الصنوبري  ولد  بمدٌنة انطاكٌة  وؾ
وترعرع  ولال الشعر ثم  لصد سٌؾ الدولة الحمدانً  فانشده شعره 

.مادحا اٌا ه  فاواله  االمانة على خزانة كتبه  بحلب    
 

 اولع الصنوبري فً الطبٌعة ووصفها  حتى عد من اوائل  شعراء 
  هجرٌة 334 توفً سنة    ولد الوصؾ فٌها 

 
–:       ومن لوله  فً وصؾ الترجس  

 
 درر تفتك عن ٌوالٌت على 
                                 لضب الزمرد فوق بسط السندس
 
   اجفان  كافور  حففن  باعٌٌن 
                               من  زعفران  ناعمات      الملمس



 
 كانها  المار لٌل  احدلت 
                               بشموس  افك  فوق   ؼصن  املس
 
–ومن لطٌؾ شعره هذه االبٌات   

 
 شجتن العٌس حنت إثر عٌسِق 

ى المرمرٌفسِق                                     رَب وْو رَب ممارسة المَب  
 
إِقحداهفا بسفدْوٍس   متى ما تهوِق

هوت حرؾ مؽٌبفةُر السَّلدٌفس                                     
 

تلهٌفب  لها من حٌث ما وخد  
لهٌبُر النارِق ٌلهبُر ففً ٌَببٌفس                                     

 
 فلم تد دختنفوس لهفا لتٌفالً 

وأٌنَبدٌاتُر لتلفى دختنفوس                                       
 وال لمس الؽفرام حشفاي إِقال

تلمى ما التمست لدىلمٌفس                                      
 
 ونار الصب تذكو ثفم تخبفوو

نارُر صبابتً نفار المجفوس                                       
ٌبمفى حدٌثفا   ستبمٌنً لمفن  

عروض حدٌث طسم أو جدٌس                                   
 فتفاة حبهفا للملفب سفلفم

ولكن دونهاحفرب البسفوس                                      
 
 تفرى شمسفاً ممنعفةً بلٌفلٍ 

وخداً ففً ؼاللفة خندرٌفس                                       
 

مفن أب بالشفام أفضفى   أٌاد  
لٌفه إِقرثهفا وأب بفطلمفوس ا                                    ًِق  
 



 لهم خلفكُر األسفودِق ممثفال
تٌرعلى أمثال أخفالقِق التٌفوس                                      

 
 للدن ظلفت دنانٌفر المواففً

رد الففلفوس    تفرد علٌه                                    فمُر  
 
 كؤن ؼشاءهفا الملمفى لنفاعٌر 

على عٌطاءَب بكفٍرعَبٌطَبمفوس                                    
 
 وأعالمٌر من األشجفارِق تُرنسفٌخ

وع أعالمَب                                    الخمٌفس مٌسَب الرَّل  
 
 
----------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 

البهاء  زهٌر                    
 
 

   مكة لرب مكةالمكرمة  ونشؤ فً فً الحجاز           ولد  البهاء زهٌر
  فً بٌت عز  وترؾ وجاه وؼنىالمكرمة 

- لوص–لال الشعر فً طفولته  ولد هاجر الى مصر وسكن مدٌنة        
  وبرع فً االدب 
 
         اتصل بخدمة الملن االٌوبً  فً مصر االانه ظهرت خصومة

 بٌنه وبٌنه  فً اواخر  اٌامه اخالها من وشاٌات حساده  اضطر سٌاسٌة 
الى ان  الى لزوم داره بعدها  فاشتد به الفمر  والعوز وشظؾ العٌش 

 وافاه االجل 
  هجرٌة 656\ توفً فً لوص سنة        



 
 االسالٌب       ٌتمٌز شعره ٌالسهولة    ورلة الحواشً  ودلة واختٌار

المعانً  اللطٌفة  وااللفاظ العذبة الرلٌمة شعره من الشعر السهل و
الممتنع الذي  تحفظه بسرعة وتنساه بسرعة وٌصعب المول فٌه او بمثله 
 اذ ٌحس المارئ انه ٌستطٌع ان ٌؤتٌإ بمثله او ٌشعر مثله  اال انه اذا 

:   ومن لوله متؽزال .اراد ان ٌشعر امتنع علٌه  ونكص   
 

  لو ترانً وحبٌبً عندما             
فر  مثل الضبً من بٌن ٌدي                                     

 
         لال ما ترجع عنً للت ال

لال ما تطلب منً للت   شًء                                     
 
          فانثنى   ٌحمر مننً  خجال    

وثناه    التٌه   عنً   ال   الً                                    
 
         كدت بٌن الناس ان   الثمه   

  اه  لو    افعل    ماكان   علً                                     
 
------------------------------------------------  
 
 
 

-الشرٌؾ الرضً                   
 
 

الرضً  الحسٌنً  ب  المعروؾ            هو دمحم ابو الحسن بن الحسٌن
بؽداد فً الكاظمٌة  فً بٌت عز وترؾ  وجاه  وفٌها بالعلوي  ولد ونشاء 

درس  االدب  وتظلع فً الثمافة وخاصة الدٌنٌة  وكان طموحا  توالا  
. لم ٌنلها لنٌل الخالفة  ولد رشح نفسه الٌها  اال  

  هجرٌة 406 توفً  دون نٌلها  سنة   
 



ٌتمٌز شعره  بالجدٌة  فً االمور   والتهكم من الحٌاة  كثٌر           
.شعره  صا دق العاطفةو المعانً   

 
 اشتهر  بالدح  والفخر  والوصؾ والؽزل   ومن لوله فً التعرٌض       

-لحكومة العباسٌٌن  وحبه للفاطمٌٌن  لوله  
 
  ماممامً  على الهوان  وعندي 
                                 ممول صارم  وانؾ   حمً 
 
 أي عذر له الى المجد ان ذل 
                                  ؼالم  وفً  ؼمده  المشرفً
  
   االبس الذل فً دٌار   االعادي 
                                 وبصمر   الخلٌفة      العلوي 
       
 من ابوه ابً    ومواله موال                              

ي واذا ضامنً  البعٌد المصً                                
 
 
--------------------------------------       
 

 
   مونً                 المؤ

 
 
 

     هو عبد السالم بن الحسٌن  الماءمونً  ولد فً بؽداد  وؼادرها       
فً صباه  متجها  ناحٌةالشرق  ولد وصل الى بخارى  حٌث حط الممام 
بها  وتحسنت حالته  وكثر رزله  وكان  همه الرجوع الى بؽداد  مدٌنة 
صباه  على راس جٌش  لٌفتحها  وٌنصب نفسه خلٌفة علٌها حلم راوده 
 كثٌرا  اال انه لم ٌتحمك 
 



    مدح الوزراء واالمراء وفخر بنفسه ولومه العباسٌٌن  ووصؾ كل 
  هجرٌة 383ماولع  فً نفسه وبصره حتى اصؽر  االشٌاء  توفً عام 

 
      ٌتمٌز شعره الجودة وحسن  اختٌار اللفظ وؼلب علٌه الصناعة 

.اللفظٌة اسوة بؽٌره  اؼلب شعراء العصر  
  – :  اشتهر بالدح والوصؾ  ومن لوله ٌصؾ اسطرال با

 
 
   وشبٌه الشمس ٌسترق االخبا

ر من بٌن   لحظها   فً     خفاء                                     
 
 فتراه ادرى  واعرؾ منها 

بالذي فً السماء– وهو فً االرض -                                
 
 
 
 
-------------------------------------------------  
 
 

لفصل السادس                        ا ا  
 
 

نماذج من شعر العصر العباسً الثانً      
 
 
 

   هذه نماذج  من الشعر لشعراء هذا العصر نذكرها كعادتنا فً بحثناهذا 
 لٌستكمل البحث اهمٌته 
–   ٌمول الشاعر  ابو فراس الحمدانً  فً الفخر   

 
  ؼٌري تؽٌره الفعال الجافً 



                               وٌحول عن شٌم الكرٌم الوافً 
 
 ال ارتضً ودا  اذا هو لم ٌدم 
                                 عند الجفاء وللة   االنصاؾ
 
 نفس الحرٌص ولل ما ٌاتً به
                            عوضا   عن االلحاح وااللحاؾ
 
       ماكان فوق البسٌطة كافٌا  
                             واذا لنعت فبعض  شًء  كافً
 
 اؾ لً طمع الحرٌص فتوتً
                               ومرإتً   ولناعتً   وعفافً 
 
      ماكثرة الخٌل العتاق بزائدي
                           شرفا   وال عدد   السوام الضافً
 
 خٌلً وان للت كثٌر نفعها
                             بٌن الصوارم  والمنا   الرعاؾ
 
  ومارمً عدد النجوم ومنزلً 
                             ماءوى الكرام  ومنزل االضٌاؾ
 
----------------------------              
 
 
=ومن شعر  الشرٌؾ الرضً فً الحكمة  لوله  

 
  وفً شدة الدهر اعتبار لعالل
                                       وفً لذة الدنٌا ؼرور لواثك
 
 واكثر من شاورته ؼٌر حازم 
                                  واكثر من صاحبت ؼٌر المرافك



 
 اذا انت فتشت الملوب  وجدتها 
                               للوب االعادي فً جسوم االصادق
 
 وعندي من الود الذي الٌشوبه

   لحاظ المرائً  او كالم   المنافك                               
 
  وما جمعً االموال  اال ؼنٌمة

    لمن عاش بعدي  واتهام لرازلً                             
 
-----------------------------                
 

 ومن لول ابن سناء الملن فً الرثاء وهو من الموشحات التً ظهرت 
 هذا العصرلوله
 
 ماذا عرا   للبً  ماذا دهاه           مضى نهاه
 لما نهاه الوجد مع من  نهاه 
 
                             مازال لً منذ دهانً الزمان
                            انس شجاع  واصطبار جبا ن
                            وعبرة       خالصة    للعٌان
                         التمبل الصون  وترضى بالهوان
 
 وناظري لد ؼاب  عنه  كراه       ترى سراه

   او ٌفسح الدهر له فً ثراه
 
                          صبرا جمٌال اٌن صبر جمٌل
                           ذان    سبٌل  ما الٌه    سبٌل
                           ولتً  لصٌر وحدٌثً طوٌل
                          حسبن من راحته فً  العوٌل
 
 وجل ما ٌبؽٌه لمٌا الوفاة       وهً شفاه
 ٌشري خطوبا  خاطبنه شفاه



 
--------------------------------           
 

 ومن لصائد  المدح هذه االبٌات من لصٌدة للشاعر المتنبً فً مدح 
سٌؾ الدولةالحمدانً ووصؾ احدى معاركه مع الروم منتصرا بها ٌمول 
– 
 
 اتون ٌجرون الحدٌد كاءنهم   
                                سروا بجٌاد مالهن لوائم
 
  اذا برلوا لم تعرؾ البٌض منهم 
                               ثٌابهم من مثلها  والعمائم
 
 خمٌس بشرق االرض والؽرب زحفه
                            وفً اذن الجوزاء منه زمازم
 
 تجمع فٌه كل لسن وامة

  فما تفهم  الحدات اال   التراجم                        
 
 فلله ولت ذوب الؽش ناره 
                           فلم ٌبك اال  صارم او ضبارم 
 
 تمطع ما الٌمطع الدرع والمنا 
                         وفر من االبطال  من الٌصا دم
 
 ولفت وما فً  الموت شن لوالؾ 
                       كانن فً  جفن  الردى  وهو نائم 
  
 تمر بن االبطال كلمى هزٌمة 
                         ووجهن  وضاح  وثؽرن باسم
 
 ضممت جناحٌهم عن الملب ضمة 
                       تموت  الخوافً  تحتها والمواد م 



    
 بضرب اتى الهامات والنصر ؼائب
                     وصار الى اللبات  والنصر  لا دم
 
 ومن طلب الفتح الجمٌل فاءنما 
                      مفاتحه  الببٌض الخفاق الصوارم
 
 نثرتهم فوق االحٌدب نثرة 
                       كما نثرت  فوق العروس الدراهم
 
----------------------------------           
 
 

 ومن شعر  االبٌوردي  ٌذكر فٌها فاجعة المدس مستنهضا النخوات 
–العربٌة لدراء الخطر عنها ٌمول   

 
  مزجنا  ماءا  بالدموع السواجم
                                     فلم ٌبك اال عرضة للمراجم 
 
 وشر سالح المرء دمع ٌفٌضه 
                               اذا الحرب سبت نارها بالصوارم
 
  فاءٌها بنً االسالم ان وراءكم 
                                 ولائع    ٌلحمن  الذر ا بالمناسم
 
 اتهوٌمة  فً ظل امن  وؼبطة 
                               وعٌش كنوار    الخمٌلة   نا عم
 
 وكٌؾ تنام العٌن ملء  جفونها 
                                  على  هبوات  اٌمضت كل نائم
 
 واخوانكم بالشام ٌضحً مملهم 
                                 ظهور المذاكً  او بطون المشاعم



 
 ٌسومهم الروم الهوان وانتم  
                               تجرون ذٌل الخفض فعل المسالم
 
 ارى امتً الٌشرعون الى ا لعدا
                               وال ٌحسبون  العار ضربة  ال  ز م
 
 فلٌتهم  اذا لم ٌذودوا   حمٌة  
                                عن الدٌن ضنوا  ؼٌرة بالمحار  م
 
 وان زهدوا فً االجر اذ حمً الوؼى
                                      فهال اتوه رؼبة فً    المؽانم
 
---------------------------        
 
 

فٌها وكثرة     ومن لول ابن حٌوس  فً وصؾ دمشك  والحالة
\االضطرابات فٌها لوله  
 
   لمد دفعنا الى حالٌن لست  ارى 

  مابٌن  ذان وهذا حظ مختار                                  
 
 اما الممام على خوؾ ومسؽبة 

     او الرحٌل عن االوطان والدار                            
 
 والموت اٌسر من هذا وذان وما 

كرب الممات  وال فً الموت من عار                            
 

من بوائمهاأمن جاور االسد لم ي  
   ولٌس   لألسد   ابماء على  الجار                          

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



 
 
:ومن شعر الشاعر  الفارس البطل  اسامة بن منمذ هذه المصٌدة الرائعة   

 
 أبً هللا إال أن ٌدٌن لنا الدهر
  وٌخدمنا فً ملكنا العز والنصر                               
 
 أبً هللا إال أن ٌكون لنا األمر
  لِقتحٌَبا بنا الدُّنٌاي وٌفتخرَب العصرُر                                
 
هُر  ومُر نا األٌّدامُر فٌما نَبرُر   وتخدُرمَب

تنا الدّدهرُر                                         مَّل   وٌنمادَب طوعاً فً أزِق
 
  وتخضع أعناق الملون لعزنا

كرُر                                         بَبها منّدا على بُرعدنا الذّدِق   وٌُررهِق
 
لْولنا األمنُر من كلّدِق حادثٍ    بحٌثُر حَب

  وفً سائر اآلفاق من بؤسنا ذعر                                    
 
  بطاعتِقنا َللّد أصبحَب طوعَبنا األ

  لنا فٌهمُر أمرُر  نامُري فما ٌُرعصَبى                                        
 
 فؤٌماننا فً السلم سحب مواهب
ربِق سُرحبٌر وبْولُرهنَّل دمٌر هَبمرُر                               وفً الحَب
 
 لَبضتْو فً بنً الدُّنٌا لضاءَب زمانِقها
ىء بها شَبطرُر                              ي وسِق   فَبسُررَّل بها شطرٌر
 
جاهدٌر     وما فً ملونِق المسلمٌنَب مُر

سوانا فما ٌثنٌه حر وال لر                                            
 
نا واشتؽالَبنا  جعلَبنا الجهادَب همَّل
عنه السماع وال الخمر  ولم ٌلهنا                               



 
  دماء العدا أشهى من الراح عندنا

  وولع المواضً فٌهم الناي والوتر                                  
 
داً  لُرهم وصلَب الحبٌب وهم عِق   نُرواصِق

  ٌنحطَب عنَّلا بها الوزرُر  زٌارتُرهم                                      
 
  وثٌر حشاٌانا السروج ولمصنا الد

روع ومنصوب الخٌام لنا لصر                                      
 
 ترى األرض مثل األفك وهً نجومه
  وإن حسدتها عزها األنجم الزهر                             
 
ر كالدُّمَبى   وهمُّ الملونِق البٌضُر والسُّمُر

  وهمتنا البٌض الصوارم والسمر                                   
 
  صوارمنا حمر المضارب من دم

ودنا نَبضرة ٌر خُرضرُر                                      ها من جُر لوائِقمُر  
 
  نسٌرُر إلى األعداءِق والطّدٌرُر فولَبنا

ا الموتُر من أعدائِقنَباي ولنا النَّلصرُر                                    لهَب  
 
  فبؤس ٌذوب الصخر من حر ناره

ولُرطؾٌر له بالماءِق ٌنبجسُر الصَّلخرُر                                       
 
  وجٌش إذا اللى العدو ظننتهم

  أسود الشرى عنت لها األدم والعفر                                 
 
ه مِق   تَبرى كلَّل شَبهٍم فً الوؼَبى مثلَب سَبهْو

  نفوذاً فما ٌثنٌه خوؾ وال كثر                                      
 
  هم األسد من بٌض الصوارم والمنا

  لهُرم فً الوؼَبى النّدابُر الحدٌدة ُر والظُّفرُر                               



 
لداًي فكٌؾ باللف ن لهم فً المتلِق خُر وْو   ٌرَب

رُر  عندهم  لتلهُرم   لموٍم  فماءِق                                       عُرمْو  
 
 إذا نُرسبوا كانُروا جمٌعاً بنً أَببٍ 
  شزر وضربهم هبر  فطعنهم                                 
 
نَبا   ٌظنُّون أنّد الكفرَب عصٌانُر أمرِق

  فما عندهم ٌوماً إلنعامنا كفر                                        
 
همْو  هُرم ووالإُر نهمُر إلدامُر   لَبنَبا مِق

م والنَّلدى الؽَبمرُر                                         ومنَّلا لهم إكرامُر
 
ة ً ّدِقد اإلسالمُري وازدادَب عزّد ٌُر   بِقنا أ

وذل لنا من بعد عزته الكفر                                           
 
ٌنَب سارَب بجهله ي حِق   لتلنَبا البِقرنْوسَب

  تَبحؾُّ به الفُررسانُر والعَبسكر المجرُر                                   
 
رناي وكٌؾَب بالبف ن أَبسْو  ولم ٌَببك إالَّل مَب
نَبتْو علٌه الظُّبا البُرترُر                                  فمَباءِق لمن أخْو
 
 وفً سجننا ابن الفنش خٌر ملوكهم
وإن لم ٌكن خٌر لدٌهم وال بر                                      
 
مُر   كؤفعالِقنَبا فً أرضِق من حانَب منهُر
زر ولد لُرتِقلت فرسانُره                                        فهمُر جُر  
 
ي بإللِقٌس إنَّله  وسلْو عنهُرم الوادِق
  إلى الٌومِق فٌه من دمائِقهمُر ؼُردرُر                                   
 
ٌلنا عِق   هم انتَبشروا فٌه لردّد رَب

  تربه ٌوم المعاد لهم نشر   فمن                                       



 
  ونحنُر أسرنا الجوسَبلِقٌن ولم ٌكُرن

شَبى من األٌَّلامِق                                         و   لٌخْو   نائِقبة ً تَبعْورُر
 
  وكان ٌظن الؽر أنا نبٌعه

اٍلي وكم ظَبنّدٍ به                                         رُّ    بمَب لُرن الؽِق ٌهِق  
 
 فلما استبحنا ملكه وبالده
وال ثَبؽْورُر   ولم ٌبَبك مالٌر ٌُرستباحُر                                     
 
  كَبحلناهُري نبؽى األجرَب فً فِقعلِقنا بهِق 

ٌُرحرز األجرُر   وفً مثلِق ما لَبد نَبالَبه                                      
 
  ونحن كسرنا البؽدوٌن وما لمن

بْورُر    كَبسرنَباه                                       ى وال جَب   إباللٌر ٌُررجَّل
 

ولد ضالت الدنٌا علٌه برحبها    
  فلم ٌنجه بر ولم ٌحمه بحر                                           

                                       
  دعته إلى نكث الٌمٌن وؼدره

رُر                                        تِقه النَّلفسُر الخسٌسة ُر والمكْو   بذمَّل
 
  ولد كانَب لونُر الخٌل شتَّلى فؤصبحَبت

م شُرمْورُر                                           تُرعادُر إلٌنَباي وهً من دَبمهِق
 
نا وأناتَبنَبا لمَب   توهَّلم عجزاً حِق

وما العجز إال ما أتى الجاهل الؽمر                                    
 
  فلما تمادى ؼٌه وضالله

  ولم ٌثنه عن جهله النهً والزجر                                    
 
ٌلَبه نَبا له كاللٌِقثْو فَبارقَب ؼِق  برزْو
رُر   كسرُر الفرائس  وعادَبتُره                                 والهَبصْو



 
نا رنا إلٌه حٌن هابَب لماءَب  وسِق
وبان له من بؤسنا البإس والشر                                  
 
نَبا امِق هَب  فولّدى ٌُربارى عائراتِق سِق
  وفً سمعه من ولع أسٌافنا ولر                               
 
ماتَبه  وخلَّلى لنا فُررسانَبه وحُر
  فشطر له لتل وشطر له أسر                                 
 
  وما تنثنً عنه أعنة خٌلنا

  ولو طار فً أفك السماء به النسر                                   
 
 ً   إلى أن ٌزور الجوسلٌن مساهما

فجر  دٌاج ما للٌلتها    له فً                                           
 
نهُرم طهَّلر مِق عَب المدسَب المُر   ونرتَبجِق

  وٌتلى بإذن هللا فً الصخرة الذكر                                  
 
 إذا استَبؽْولمتْو شمُّ الحصونِق فعندنَبا

ها                                        فاتحُر مرُر : مَب ي مضاربُرها حُر بٌضٌر  
 
ه رامُر مناهُر  وإنْو بلدٌر عزَّل الملونَب مَب   ورُر

لَب الوعرُر                                         ي ذلَّل الصّدعبُر واستُرسهِق  
 
 وأضحى علٌه للسهام وللظبا
  وولع المذاكً الرعد والبرق والمطر                         
 
ن العف ُر البالدَب وأمَّل ع اَللْو  بنَبا استَبرجَب
وؾٌر                                 علٌهم وال لَبهرُر   فبادَبي فال خَب  
 
هَبا حٌن استباحَب عداتُرنا   فتَبحنا الرُّ

حماها وسنى ملكها لهم الختر                                          



 
 جعلْونَبا طُرلى الفُررسان أؼمادَب بِقٌِقضنا
ها الفتكة ُر البكر                                     وملَّلكنَبا أبكارَب
 
ٌوشُرنَبا اٍزي صبّدحتهُر جُر زَب  وتلُّ عِق
  األكاسرة الؽر  ولد عجزت عنه                              
 
 أتَبى ساكنُروها بِقالمفاتٌحِق طاعَبة ً
  إلى بابنا شهر  ومسراهم  إلٌنا                                
 
هابة ٍ ٍر ذو مَب لْوٍن لادِق   وما كلُّ مَب

وال كل ساع ٌستتب له األمر                                          
 
صاصِق وإنَّله لْونا إلى بُررج الرَّل  ومِق
  لكاسد لكن الرصاص له لطر                                 
 
 وأضحت ألنطاكٌة حارم شجى 
 ًً صرُر                                  نٌنَب بها حَب ا والسَّلاكِق وفٌها لهَب  
 
  وحصن كفر التا وهاب تدانٌا

كرُر   لَبنَباي وذُرراها                                           لألَبنُروقِق به وَب
 
ف صَب ذَبلَّلتِق الصّد صن باسُروطَبا ولَبورَب   وفً حِق

هُر الصبرُر                                       فعابُر لناي والنّدصرُر ٌمدمُر  
 

  استنمذتهما      والبارة      وفامٌة 
ة ٌر من دونها الفَبرعُر                               والؽَبفرُر   لنا همَّل
 
  وحصن بسرفود وأنب سهلت

ي وهو لنَبا ٌُرسرُر                                    لنَباي واستحالَب العُرسرُر
 
  وفً تل عمار وفً تل خالد

ن سلمٌٍن لمملَبكة ٍ لصرُر                                    صْو   وفً حِق



 
  وما مثل راوندان حصن وإنه

ي لو لم ٌسهل له                                       متنعٌر المَبسرُر   لمَب  
 
  وكم مثلِق هذا من لالعٍ ومن لًرى

عَباٍت ال ٌحٌطُر بها الحصرُر                                   زدَبرَب   ومُر
 
  فلما استعدناها من الكفر عنوة ً

هَبا لهمُر أَبثْورُر                                          ولم ٌَببكَب فً ألطارِق
 
  رددنا على أهل الشآم رباعهم

  وأمالكَبهُرمي فانزاحَب عنهم بها الفَبمرُر                                   
 
  وجاءتهم من بعد ٌؤس وفالة

رُّ                                 سُر والضُّ   ولد مسَّلهُرم من فمدها البإْو
 
مٌر  ي والكُرفرُر حاكِق   ومرَب علٌها الدَّلهرُر

رُر   مرَّل من  علٌهاي وعمرٌر                                   ه عُرمْو   بعدِق
 
ها الخٌرُر والؽنَبى دِق   فنالهُرم من عَبوْو

  كما نالنا من ردها األجر والشكر                                  
 
 ونحنُر وضعنا المكْوسَب عن كلّدِق بلدة ٍ
  فؤصبح مسروراً بمتجره السفر                              
 
  وأصبحت اآلفاق من عدلنا حمى ً

مرُر   فكُردر لَبطاها                                       عها صَب ال ٌُرروّد  
 د
ٌنَبا الملونُر إلى العُرال  فكٌؾ تُرسامِق
وعزمهم سر وولعاتنا جهر                                     
 
عدُروا بالؽزوِق نَبظماًي فهذه   وإن وَب

  رإوس أعادٌهم بؤسٌافنا نثر                                       



 
  سنلمى العدا عنهم ببٌض صمالها

  والبتر ٌرهفها البتر  هداٌاهم                                        
 
نا   وما لولُرنا عن حاجة ٍي بل ٌسوءُر

  فً ؼزونا لهم أجر   إذا لم ٌكن                                     
 
ف نا المُر ا هِقً ذُرخرُر   خزائنُرنَبا مألَبى ي ومَب

رُر    فعَبدُّي ولكنَّل                                          الثوابَب هو الُّذخْو
 
هِق كؾُّ مالِقنٍ    ملكنا الذي لم تَبحوِق

نَبا تِقٌهُر                                     الملونِق وال الكبرُر    ولم ٌَبعرُر  
 
 فنحن ملون البؤس والجود سولة التف
  وال فخر    بذخ لدٌنا  فواضع ال                              
 
هَبا بِقنَبا فنا عنِق الدُّنٌاي على وجدِق   عزَب

لنا وصلٌري ومنّدا لها هَبجرُر   فمنها                                       
 
  وأحسن شًء فً الدنا زهد لادر

علٌها فما ٌصبٌه ملن وال وفر                                         
 
  ولوال سإال هللا عن خلمه الذي

  رعٌناهم حفظاً إذا ضمنا الحشر                                    
 

لْونَبا عن الُّدنٌاي ولِقلنا لها اؼربً: لمَب  
  لن الهجر منا ما تمادى بنا العمر                            
 
  فما خٌر ملن أنت عنه محاسب

ومملكة ٍي من بعدها الموتُر والمبرُر                                      
  

 ---------------------------------         
 



ومن شعر شاعر معرة النعمان ابً العالء المعري شاعر              
نمتطؾ هذه االبٌات فً ذم التنجٌم والمنتجمٌن   الفلسفة والحكمة  

: وكذبهم وخرافاتهم ٌمول   
 
  لوكان لً امر ٌطا وع لم ٌشن 
                                 ظهر الطرٌك مدى الحٌاة منجم
 
 ٌؽدو بزخرفة ٌحاول مكسبا 
                                      فٌد ٌر اسطر البه  وٌرجم
 
 ولفت به الورهاء وهً كانها 
                              عند الولوؾ  على عرٌن   تهجم
 
 ساءلته عن زوج لها متؽٌر
                             فاهتاج  ٌكتب بالرلا  ن    وٌعجم
 
 ةٌمول ما اسمن واسم امن اننً 

  بالظن عما فً الؽٌوب  مترجم                              
 

لً بان الجن تطرق  بٌته ع  
  وله  ٌدٌن   فصٌحها   واالعجم                               

 
 افما  ٌكرعلى معٌشته الفتى

   اال  بما   نبذت   الٌه   االنجم                              
 
 رجم التنائؾ بالركاب  اعز ما 

كسب ٌحك لربه  لو   ٌرحم                                     
 
------------------------------------          
 
-ومن شعر  الشاعر ابن الهبارٌة  فً ذم الحكام نمرأ هذه االبٌات  

 
  فانه   لن    ٌفسد    االحواال          وٌوحش االحرار  والرجاال 



 
 شًء كتفضً  الدنًء النالص        والبر للشهوة  ال الخصائص
 
 وان من ٌمنع      الؽر  ٌبا             وٌحفظ   البعٌد      والمرٌبا
 
 ٌستوجب   التعنٌؾ  والمالمة        وفعله    مثل   ابً     نعامة
 
 وهو ظلٌم كان فً الٌما مة           جدٌته   باق   الى      المٌامة
 
 خلى  سفاها  بٌضه  وحضنا         بٌض ا لمطاة  اذ راه    حسنا
 

    احسن  من رئاله  فً الحال  وظنه ٌفمس   عن  رئال           
 

وبٌضه    اٌضا  وذم      فعله     فلم ٌكن ذان وضاع  فعله            
 
----------------------------------  
 

             ولال االشاعر ابو الفرج دمحم الدمشمً  الملمب بالواءواء فً 
:الؽنائٌة الرلٌمة  الؽزل وهً من المصائد  

 
 
   ٌامن سمام  جفو نه          لسمام      عاشمه    طبٌب 
 

  والمؽٌب   حضورن  عندي  حزت المودة فاستوى        
 

    لرٌب   من للبً     فانت   كن كٌؾ شئت من البعاد   
 
--------------------------   
 
:      ومن شعر السري الرفاء فً الؽزل  ٌمول  

 
ى ملَبة ِق العَببْورَب   روٌدَبنَب عن تفنٌدِق ذي المُر

نَب أنَّل الدَّلمعَب ؼاٌة ُر ما نَبهوى                                    ولَبصرُر



 
  وال تبنِق إالّد بعدَب طولِق صبابة ٍ

بابة ِق ما أَببكى                                بُرن من فرطِق الصَّل   وحسْو
 
لُّه الًّ ٌَبحُر حَب حْو مَب   إذا الدمعُر لم ٌبرَب

  سرى الدمعُر من أَبجفانهِق لَبلِقكَب المَبسرى                              
 
َبلَّلكَب بالحمى ماهُر الكَبرى برقٌر تَبؤ   حَب

ناً أبى الشوقُر أن ٌَبخفى                              فَبى وهْو إذا ما خَب  
 
لَّلة ً ُر من شكوى الصبابة ِق خُر   ولى اَللّد

  شكوتُر الذي أَبلمى فؤضعؾَب فً الشكوى                           
 
ِق كٌما أُربٌدَبه   أُركاتمُر بَبلْووى الحبّد

عٌنٌر على البلوى  تَبفٌضُر الدمعَب   وعٌنً                              
 
ى مسٌلُرهُر  لُر فٌها الدمعَب ٌَبدمَب   أُرواصِق

ً    وألطعُر                                   تَبدمى   مسالِقكُرها   أنفاسا  
 
مُر الهَبوى ؼٌر طائٍش   تذكَّلرتُر إذ سَبهْو
هوى                               مُر األٌامِق طائشة ُر المَب   وإذ أسهُر
 
  وكم لٌلة ٍ أحٌَبتْو نفوسَب ذَبوي الهَبوى

نالاً وكانت ال تموتُر وال تَبحٌا                                       عِق
 
ة ً زَّل   وٌومَب أَبرانا العٌشَب ٌهتزُّ عِق

ة ِق الرشؤِق األَبحوى                                بما لد حوى من ؼُررَّل
 
نا به الكاساتِق واألفكُر عاطلٌر  لَبوْو  جَب
لَّلة ٍ تُرجلى                             إلى أن تَببَبدَّلى األفكُر فً حُر
 
شولَبة ٍ بُر كلَّل مَب   فصافحَب منها الشَّلرْو

جالُر الفُررسِق                                سرى   علٌها رِق هم كِق   ٌمدُرمُر



 
جاجة ِق باطالً  ٌَّلا ونُرسْومى فً الزُّ  نُرحَب
التحٌَّلة َب والسُّمٌا  حمَّلمْونا   إذا نحنُر                                
 
لَّلة ً  وٌُرلْوبِقسُره سالً المدامة ِق حُر
ِق     ولكنّده                              ى   فً كَبؾّد به ٌَبعْورَب شارِق  
 
والَبه دَّل رِق حٌبِق الباعِق مَب   ولٌٍل رَب

لَبى   على األفك                            لَّلتًَب ثَبكْو ٌلَب فً حُر حتى خِق ًِق  
 
جابُره   ٌُرمّدِقٌدُر ألحاظَب العٌونِق حِق

  كؤنَّل بَبصٌرَب المومِق من دونِقه أعمى                                
 
هُر  داءَب تُر رِق تُره حتَّلى رأٌَب دٌَّل   ترَب

وَب                                  قُّ بمنشوٍر من الصبحِق لم ٌُرطْو   ٌَبرِق
 
ًٌّي كؤنَّلهُر  فِق جٌر خَب   والحَب لنا نَبهْو

ه                                  دَبتْو أثناإُر حٌَّلة ٌر تَبسعى   إذا اطَّلرَب  
 
  إلى سٌّدِقٍد ٌُرعطً على الحمدِق مالَبه

ذُر ما ٌَببمى وٌُرعطً الذي ٌَبفنى                                    فٌؤخُر
 
دٍ   وأبٌضَب ٌَبحمً كلَّل أبٌضَب ماجِق
  إذا الحَب فرداًفهوصاحبُره األدنى                            
 
ة ِق المَبرى ة ِق األطراؾِق مُرصفَبرَّل   ومزمومَب

ٍق شتَّلى                                    مإلَّلفة ِق األعضاءِق من فِقرَب
 
ها كلُّ زائرٍ  دَب من أوالدِق   تَبشرَّل

اً ما أَبعكَّل وما أَبجفى                                       فٌا لَبنِق أُرمّد
 
دى   وإنْو حادَب عن نفٍس هَبدَباه لها الرَّل

دى                                 دى ٌُرهْو   ولم ٌُررَب ساٍر لبلَبه بالرَّل



 
  طلعْوتَب علٌه والذوابلُر تَبلتوي

  أسنَّلتُرها فً نَبحرِق كلّدِق فتى ً ألوى                                
 
ٌفَبة ً بَبدُّ خِق تَب واأللوانُر تَبرْو   وأسفرْو

رُر المَبنا تَبفْونَبى                            ى وسُرمْو   وبٌضُر الظُّبا تَبدْومَب
 

فً البؤسِق والنَّلدى  تَبمَبٌَّلل تَبعبدَب اللّدهِق ًْو    
ثلى                                دْوتَب ٌوماً عن طرٌمتِقه المُر فما حِق  

 
هِق  فاضِق عْورَب بعدَب انخِق   وأنتَب رفعتَب الشّدِق

نَب                           عرى   بجودِق ة ِق الشّدِق روَب حتى صار فً ذِق  
 
تْو  بَّل النَّلوالِق تبسَّلمَب ة ٍ ؼِق دحَب  فكم مِق
ى                           ٌَباً أروَب بَّل حَب ارُر ؼِق   كما ابتسمَب النُّوَّل
 
دٍ   ثَبناءٌر أبانَب الفضلَب منً لحاسِق
ولى                             لَّلة ُر العبدِق للمَب   تبٌَّلنَب فٌه ذِق
 
  ٌجولُر فِقجاجَب األرضِق وهوممٌَّلدٌر 

  بمافٌة ٍ ٌَببلى الزمانُر وال تَببلى                                 
 
مْودٌر من ثَبناٍء نظمتُره رَّل عِق   وما ضَب

لتُرهُر أن ال ٌعٌشَب له األعشى                              وفصَّل  
 
 

************************************ 
 
وفً ختام هذا الفصل نمرا هذه االبٌات من شعر ابن مطروح جمال الدٌن 
ٌحٌى بن عٌسى فً التهكم  بحك الملن لوٌس التاسع عندما اراد ؼزو 
مصر بعد ان دحر فً معركة دمٌاط الشهٌرة وٌنذره انه اذا حاول التمدم 

ستكون نهاٌته حتمٌة كما كانت فً معركةدمٌاط  سٌخسرها وٌكون 
-نصٌبه الفشل  واالسر مصٌره ٌمول   



 
ممال صدق من لإول نصٌح  لل للفرنٌس اذا جئته        

 
 اتٌت مصرا  تبتؽً ملكها    تحسب ان الزمر  باصبل رٌح

 
 وكل الصحابن اودعتهم    بحسن  تدبٌرن بطن الضرٌحح

 
 خمسٌن الفا   الترى منهم   ؼٌر لتٌل  او اسٌر ا و   جرٌح

 
 وفمن هللا     المثالها         لعل عٌسى  منكم      ٌستر ٌح

 
 فمل لهم ان اضمروا عودة    الءخذ ثاء ر  او لمصد صحٌح

 
 دار ابن لممان على حالها     والمٌد باق     والطواشً صبٌح

 
 
 
 

---------------------------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           الباب السادس
 
 

       الشعر  العربً   فً االندلس
 

 
 

الشعر العربً فً االندلس– الفصل االول   
االسالٌب و  المعانً  الشعرٌة فً االندلس- الفصل الثانً  

الموشحات  واالزجال– الفصل الثالث   
الفنون الشعرٌة فً االندلس– الفصل الرابع   

الشعراء العرب فً االندلس- الفصل الخامس  
  مراثً االندلس- الفصل السادس

نماذج من الشعر العربً االندلسً-   الفصل السابع   
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  الفصل االول                              

 
           الشعر العربً  فً بالد االندلس
 
 

فً زمن -  االندلس –  فتح العرب  شبه الجزٌرة االسبانٌة            
 هجربة  عندما وجه الٌها 93\الخلٌفة  االموي الولٌد بن عبد الملن سنة

حملة لوٌة بمٌادة المائد العربً طارق بن زٌاد  ومن المفارلات ان هذا 
عبوره البحر احرق  كافة السفن التً اللته هو وجنوده بعد العظٌم   المائد

المماتلٌن  بحٌث اصبح الجٌش الؽازي امام امرٌن اما الفتح  والحٌاة  
 فكان الجٌش  العربً لاتل لتاال   المحمك الموتومعناها واما  الهزٌمة 

مرٌرا مستلهما من التضحٌة والجهاد فً سبٌل هللا   نبراسا  بحٌث باعوا 
:نفوسهم هلل تعالى    

   
ان هللا اشترى  من المإمنٌن انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ٌماتلون   )

 فكان النصر 111\ سورة التوبة  االٌة   (فً سبٌل هللا فٌمتلون وٌمتلون 
.العظٌم حلٌفهم   
 

 ؼزت اللؽة العربٌة بالد االندلس مع الفاتحٌن  وانتشرت بمرور الولت  
لتصبح بعد فترة لؽة سكان االندلس  وما جاورها  فمد انتمل عدد كبٌر من 
العرب الى االندلس بعد فتحها وتمركز الحكم العربً االموي فٌها 
 وباالخص من الشام ومصر 
 



 وعواطفهم  كؽرٌزة فٌهم  العرب  نفوسفً       ولما كان الشعر متاصال
   فمد عبر معهم البحر  الى البلد الجدٌد وانتشر فٌه  وطؽت علٌه الصفة

التملٌدٌة العربٌة فً البدء ثم بدء التاثر فً المجتمع االسبانً والطبٌعة  
  فً االرض   هللا االندلسٌة الجمٌلة فتحولت اال ندلس الى جنة

 
             افتخر العرب فً االندلس بانسابهم   ومدحوا الوامهم 
وخلفائهم  وامراءهم وهجوا اعداءهم  والمنافسٌن لهم فكان الشاعر 
االندلسً  اول ذي بدء مملدا الشاعر العربً فً المشرق فملد ابن زٌدون 

  . للد المتنبً على سبٌل المثال فً شعره ا لبحتري  وابن هانىء  
 

   انتشر الشعر العربً فً االندلس  بعد ان دخل فاتحا مع الفاتحٌن  
 اٌنما توجهوا  فبلػ اٌطالٌا  وبحر االدرٌاتٌن  ووصل  وسار معهم العرب 

كل بمعة فً البحرالمتوسط فً الى جزٌرة صملٌة  وجزٌرة مالطة بل و
فازدهر فً كل مكان صار الٌه   لجزالته  ورلة اسلوبه ووضوح معانٌه  

 الجٌدة الؽناء  والخضرة  الجدٌدة وخاصة انه نظم فً هذه االصماع 
 الدائمة والجو اللطٌؾ 
 

 لمد انتشر الشعر العربً  فً االندلس  حتى وصل الى منتهاه فً الرلً 
ئؾ  حٌث ان كل امٌر جمع حوله اوالتطور فً زمن  ظهور دول الطو

 على مكانة  فً االندلس االدباء  والشعراء  وبذلن حصل الشعر العربً
عظٌمة وثروة  ادبٌة  كبٌرة نتٌجة هذا التنافس بٌن اال مراء والشعراء  

  العربً  فابدع  وباالخص الشاعر و الطبٌعة  الخالبة التً بهرت الفكر
 فظهرت نتٌجة هذا االبداع  معان جدٌدة واسالٌب جدٌدة  متطورة 
ومتمدنة  وظهر الموشح  فً الشعر  والذي  الٌزال مفخرة من مفاخر 

. االندلسً الشعر العربً   
 
 
 
 
 
-----------------------------------        
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل الثانً                           

 

 اسالٌب  ومعانً الشعر العربً فً االندلس
 
 
 

  :معانً الشعر االندلسً
-------------------------- 
 

     كان الشعر  العربً فً االندلس  امتدادا للشعر  العربً فً الشرق  
 معانً الشعر العربً   ولمد تشابهت  معانً الشعر االندلسً  اول االمر 

فً جمٌع مناحً الحٌاة واال مور التً لٌل فٌها  فكان هنان  شعر  عالى 
 بجانبه شًء من شعر المجون واالبتذال أالنشاءة شرٌؾ المعانً  نش

دلسٌة    االانه للٌل  وبمرور الولت دخلت نوالخالعة اوجدته الطبٌعة اال
الفلسفة الى الشعر االندلسً كما دخلته فً الشعر العربً الشرلً  و 

تً به أ حد ان اتوا بالمستحٌل  وؼٌر الم  الشعراء فً المدح الى  ؼالى
فً وصؾ الممدوح  فً المشرق  اال انه بعد االستمرار السٌاسً 
واالجتماعً فً البالد وتمركز الحكم فٌها  واحساس الشعراء بتؽٌٌر 
البٌئة والمجتمع  انعكس ذلن فً شعرهم  فرق  ولطؾ  وابتعدوا عن 
البدوٌة التً  كانوا علٌها الى شعر  محدث جدٌد   وكان  للطبٌعة 
ومشاهدها الجمٌلة الحضور العظٌم فً الشعر العربً  االندلسً  فتبدلت 

الطبٌعة الصحراوٌة الجافة بطبٌعة خصبة  خضراء لد افاض علٌها هللا  



 الجمال  وحباها   بماشاء من  خٌر ونعمة  بٌن الخضرة  الحٌاة وكل نعم 
 وظالل وارفة وطبٌعة ؼناء تعسر الناظرٌن وتفح المالب  وعطرالورد 

بل  فٌها ٌنشد الشاعر لصٌدته ل الجمال الخالب وتبهج النفس ممرونة 
 هً المصٌدة ذاتها 

 وكان  التصال العرب  بالؽرب  نتٌجة هذا الفتح المبارن  وتطلعهم       
 على عاداتهم وتمالبدهم  ان اثر هذا فً تمدمهم  فكان الشعر االندلسً  
رلٌك الحواشً رفٌع المعانً رلٌك الشعور الشعري  عذب االلفاظ 
 جمٌلها واضحة  البٌان   فً تعبٌرها  
 

 كل ذلن ظهر فً الشعر العربً فً االندلس  حتى تطور فً          
معانٌه وفً كل  مالبسه من اثوا ب لشٌبه وحلل ناعمة رلٌمة فكان 

 الزجل   شعرالموشح  الجدٌد فً الشعر العربً  وكذلن ظهور الشعر 
اٌجاد فن  الؽناء  تبعا لما التضته طبٌعة المجتمع هنان و حاجته الى

 وموسٌمى  تنسجم معه 
 

 فترنم الشاعر  االندلسً  بكل ماٌحس به  وما تفرضه علٌه          
 والطبٌعة الؽناء  من ابتكار  التً ٌعٌشها ظروؾ الحٌاة الحلوة الجمٌلة 

 والخٌال فً المعانً ورلتها  وانتماء الكلمات الخفٌفة الرلٌمة فً النفس 
  والتاثٌر  فً االخرٌن الواسع 

 
 
 
----------------------------                  
 
 
 

  االندلسًاسالٌب الشعر 
 ---------------- 
 

          االسالٌب الشعرٌة فً االندلس تتشابه مع االسالٌب الشعرٌة فً 
دلسٌة  وتختلؾ عنها نالمشرق العربً  فً بداٌة  تكوٌن الدولة اال

 باختالفات بسٌطة باختالؾ شخصٌة الشاعر
 



 وعلى العموم كان هنان اسلوب رصٌن ومتٌن بنى علٌه الشعراء        
لصائدهم  دخلت علٌه بعض من كلمات ؼرٌبة اال انه بمً جزل العبارة  

  البناء  سمٌن فخم اللفظ   شدٌد
 

      اال ان الشعراء تاثروا  باالمم الؽربٌة  بعد اطالعهم على عاداتهم 
وتمالٌدهم وتؽٌٌر البٌئة  علٌهم  والشعراء اول الناس ٌتؽٌرون وٌتاثرون 
بمثل هذه االمور وٌهٌمون بمثل هذه االشٌاء  فادى هذا التؽٌر الى تطور 
باسالٌب الشعر  فتطور االسلوب الشعري الؽنائً اوال  وما ل الشعراء 

التحرر من المٌود الشعرٌة  واالنطالق منها   فكانت هنان  لصائد   الى
 او لل  اة المشطورة فً الشعر  فً االسلوب السهل  والتفعلٌة المصٌرة 

لطعت تفاعٌل الخلٌل الى النصؾ فً بعض االحٌان  او الى الربع وحسب 
ظهر الموشح فً  حٌث الحاجة وموازنة الموسٌمى الشعرٌة الؽنائٌة 

الشعر العربً   فً االندلس والتبسه الؽربٌون بعد  عشرات السنٌن  
والموشح هو من االوزان الشعرٌة  المؤلوفة فً الشعر العر بً  موشح 

 واما بجمل متحدة المافٌة      االواخر  اما بمواؾ   ثنائٌة او ثالثٌة
 ومتوازنة المعنى 
 

وعلى العموم اسالٌب الشعر العربً فً االندلس  سهلة رلٌمة             
 مفهومة المعنى جعلت الشعراء ٌركضون وراء التمدم والحضار ة  
وٌلمون بانفسهم فً  مهاوي الحٌاة  السعٌدة المحاطة بالرفاهٌة  وسبل 
العٌٌش الهنً   ٌنشدون للحٌاة  المرفهة  بٌن الروضة والجنة  وبٌن 
الؽنوة والرلصة واللحن الجدٌد اوبمعنى اخر ٌنشدون وفك ما املته 

 لنا ثروة شعرٌة ما  هذه الطبٌعة الطبٌعة االندلسٌة الخضراء  فتركت
زالت  تطوي االٌام وتمؾ  كالجبل الشامخ فً وجه كل الصروؾ الدهرٌة 
 بمصائدها العصماء التً هً من عٌون الشعر العربً   وال تطوٌها االٌام 

    رؼم  مرور   مئات  ومئات السنٌن
 

                 وعلى العموم فان الشعر  االندلسً   ٌتمٌز بمٌزات  كثٌرة 
منها سهولة االلفاظ وسالسة التركٌب ووضوح المعانً  مما ظهر فً 
شعر الشعراء   وفً حركة التجدٌد فً الشعرالعربً  فً االندلس  مثل 
الموشح  وذلن لجمال الطبٌعة االندلسٌة  وسعة خٌال الشعراء بهذه 
الطبٌعة وافتتانهم بها  فمد رق الشعر  وكثرت التشبٌهات  البدٌعٌة 
 والتولٌدات الكالمٌة العجٌبة  وربما الؽرٌبة عند بعضهم   



 
             ومن المثٌر كثرة الشاعرات االندلسٌات  بالمٌاس الى  عددهن 
فً المشرق العربً  ومفاده ما تتمتع به المراة االندلسٌة  من علم  

عائشة المرطبٌة -  ومعرفة وحرٌة شخصٌة   ومنهن  على سبٌل المثال 
وووالدة ابنة  الخلٌفة المستكفً  وحسان التمٌمٌة و حفصة الحجازٌة  

.وحمدونة بنت زٌاد  وؼٌرهن كثٌر   
 

  المصائد وذلكم الشعراء ٌذكروننا ان  العرب  فتحواهبمى هذتوس         
ها حضارة عربٌة  لم تكن موجودة  فً فً االندلس وعمروها والاموا بالد

 روافد    من   هذه الحضارة   رافدا اصبحت كله  و المجتمع االوربً 
 فً   تمدم االنسانٌة  جمٌعاوسببا من اسباب االوربٌة  الحدٌثة    النهضة

 الماضً والحاضر والمستمبل 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------              
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث                       
 
 

الموشحات واالزجال االندلسٌة          
 
 

الموشحات      
---------------  
 

  ٌتمٌز بتعدد الموافً وبخروجه على        الموشح منظومة شعرٌة
بحور الشعر العربً المعروفة  فً بعض االحٌان وتنوٌعها فً الموشح 

 من اربعة عشرا بٌتا  على االكثر على وزن ا  مإلؾالواحد  وربما ٌكون
.ولد ٌزٌد او ٌنمص عن ذلن  ؼٌر ممٌد اٌماعً ؼنائً معٌن   

 
من اوزان الشعر العربً   المالوفة  معٌن     والموشح   هو وزن        

فً الشعر العربً  اال ان اواخره موشحة اما بجمل متوازنة متحدة 
او  الموافً  ٌإتى بها فً اخر كل ممطع من مماطع الموشح العدٌدة

. وهكذا موشح بمواؾ  ثنائٌة او ثالثٌة اورباعٌة    
 



      ظهر الموشح على حمٌمته كفن  لائم  فً بالد االندلس الول مرة أي 
ان الموشح لصٌدة كانت موجودة فً الشعر العربً تطورت وفك تطور 
الحٌاة  العربٌة فً االندلس وما املته هذه الحٌاة من اٌجاد نوع من 
الشعر  احتاجته االذن العربٌة  او النفس العربٌة هنان لٌتفاعل معهما فً 

.الؽناء والنفس الطرٌة  التوالة الى كل جمٌل  وجدٌد   
 

      اول من ابتدع الموشح فً شكله الجدٌد فً العربٌة الشاعر          
 ولٌل انه  دمحم بن حمود المبري  ولٌل اٌضا – رٌري ؾممدم ال -االندلسً  

ولد ولٌل ؼٌرهم  (العمد الفرٌد )انه ابن عبد ربه االندلسً صاحب كتاب 
اكثر الشعراء بعد ذلن من نظمه والتؽنً به وانشاده كثٌرا  فً دواوٌن  
وبالطات  االمراء االندلسٌٌن أي كانه ابتدع من لبل شعراء هذه البالطات 

فً خدمة االمراءوالخلفاء       والداخلٌن  
 
:         والموشح  على العموم  متكون من عدة اجزاء   منها ماٌلً 

 المطلع  وهو المفل االول  فٌه   
  الدور وهو ماٌاتً بعد المطلع   
 السمط  وهو كل شطر من اشطر الدور 
 الؽصن وهو الشطر الواحد من اشطر المطلع   
 البٌت وهو ما ٌتكون من الدور والمفل  الذي ٌلٌه مجتمعٌن  

وهذه هً الجزء الوحٌد . الخرجة وهو ماٌمثل المفل االخٌر من الموشح 
الذي الٌلتزم  بالفصاحة وال اال عراب بل فً االؼلب ٌاتً عفوٌا لد دخلته 

.اٌضا الكلمات المحلٌة او العامٌة   
 

          وتعد الموشحات  اكبر  حركة  تجدٌدٌة فً  الشعر العربً  
فً تلن البالد وذلن لحاجة هإالء الى الؽناء والطرب واوزانه التملٌدٌة 

وباسالٌب  ومعان جدٌدة واضحة المعانً جلٌة الصورة سهلة االسلوب  
تشنؾ االذان وتطرب السامع  بالحانها الجمٌلة  وكلماتها  الفٌاضة 

.الداخلة الى الملب مباشرة    
 

          اما اؼراض الموشح فكثٌرة  فهً مماثلة للمصٌدة العربٌة فً 
.:اؼراضها  كالؽزل والمدح والهجاء والرثاء  وؼٌرها  

 



   ومن هذه الموشحات  هذا الموشح الذي ٌتؽنى به المؽنون لولت لرٌب 
  
 
              ٌاحلو  ٌااسمر      ؼنى بن السمر
             رلوا ورق الهوى    فً كل ما صورا
 
---------------------                     
 
            ما الشعر ماسحره    ما الخمر ماالسكر
           ٌندى على ثؽرن      من انفاسن العنبر
 
--------------------------              
 
         واللٌل ٌؽفو على        شعرن او ٌممر 
          انت  نعٌم الصبا       واالمل االخضر
          ما لهوانا  الذي        اورق      الٌثمر  
 
-------------------------           
 
       لد كان من  امرنا    ماكان هل ٌذكر
      نعصر من ر وحنا    اطٌب ما  ٌعصر
 
----------------------------       
 
       نوحً الى اللٌل     ما ٌبهج او ٌسكر
       نبنٌه   عشا  لنا       ٌاحلو ٌا  ا سمر
 

------------------------------------        
 
 

 

:شعر الزجل     

---------------- 



 
 الزجل هو الصوت المردد او المتسك باالطراد واالستمامة ولد ظهر الول 
مرة فً الشعر العربً فً بالد االندلس   واول من انشد وتؽنى به 
الشاعر العربً االندلسً  ابو بكر بن لزمان فً المرن الخامس الهجري 

من ثم أي لبل الؾ سنة تمرٌبا   ثم انتشر بعد ذلن بٌن شعراء االندلس  و
انتمل  وشاع فً البالد العربٌة االخرى وباالخص فً لبنان وما حوله 
 لتمارب  البٌئة االندلسٌة من البٌئة اللبنانبة

    والزجل  نوع من االنشاد العربً المرٌب الى اللهجة االعامٌة  او هو 
شعر  سهل  االلفاظ ٌحسبه السامع انه من اللهجة العامٌة لسهولته 
 وتطوٌعه المرٌب فً الؽناء  
 

 ولد جاء على اوزان مختلفة وربما تكون ؼٌر مظبوطة الوزن        
الشعري    ٌظبطها اللحن والتناسك الموسٌمً المتجاوب معه أي ٌفضل 

 فً حالة التفاضل بٌنهما  الشعري فٌها التناسك الموسٌمً على الوزن
 بحٌث  ٌعدها السامع متناسمة ماءلوفة  .ولو انهما الواحد ٌكمل االخر 

ولد لربت الى اللهجات العامٌة منها الى الفصحى فً اؼلب االلطار 
  واالنشاد العربٌة فٌما بعد  تبعا لطبٌعة البلد  وحاجته الى الؽناء 

ولكً ال –   فً كتابً فً االدب والفن( راجع ممالتً النؽم االٌماع)   -
  لدٌما وحدٌثا اطٌل   فمن الزجل هذه االبٌات  الشعرٌة  المؽناة 

:- ومنها   
 
          فال  بثمهم ٌنسد     وال  نهرهم ٌجري
         خلو ا منا زلهم      وساروا مع  الفجر
 
 
 
 
 
--------------------------------------    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     الفصل الرابع                    
 

 الفنون الشعرٌة فً الشعر  العربً  االندلسً
 

    
            الشعر العربً فً االندلس  اؼراضه هً ذاتها اؼراض 
الشعرفً المشرق فً االؼلب   ان طبٌعة بالدهم  ونظام حٌاتهم جعل 
الشعراء  ٌمصرون فً بعض االؼراض مثل الحمة والزهد والفلسفة 
لعدم حاجة الشعراء الٌها و بالممابل  فاق شعراإهم شعراء المشرق 
العربً فً فنون وصؾ الطبٌعة وظهر عندهم   رثاء الممالن  الزائلة 
او رثائها وشعر االستنجاد واالستؽاثة فً اواخراٌامهم  وان لم ٌكن 
جدٌدا   على الشعرالعربً فمثله مثل  رثاء الخلفاء واالمراء  ورثاء 
مدٌنة البصرة بعد نكبتها ورثاء  مدٌنة بؽداد  بعد احتاللها من لبل 

 – كما فً المشرق – هجرٌة وكذلن ظهر  عندهم 656المؽول سنة 
الشعرالتعلٌمً  وذلن  بنظم الفنون  والعلوم  مثل الفٌة ابن مالن  فً 
 النحو او اللؽة   ومثل  الشاطبٌة  فً علوم  المراآت المرانٌة 
 المختلفة  
 
 



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

     :            الفخروالمدح- 1

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

 انتمل فن الفخر والمدٌح مع العرب الى االندلس  ودخل بالد          
االندلس ٌوم دخلوها العرب  فهم فً طبٌعتهم  ونفسٌاتهم  ٌحبون هذا 
 النوع من الشعر  

لد بالػ الشعراء  االندلسٌون  فً المدح والفخر كما بالػ فٌه ل      
ن الى حد كبٌر يثرأمتعدنهم اخوتهم الشرلٌون  وكان المدٌح و الفخر

باسلوب المدح والفخر فً المشرق االانه تحسن ورق فً اخر االمر 
ثرالنفسً  واشاعة روح الحضارة  والطبٌعة الخالبه  أتبعا لطبٌعة الت

بربن  - الرلة والعاطفة الرلٌمة الرهٌفة  وتحتم الجمٌلة التً توجب 
 بٌن نفسٌة من ٌمشً راكبا بعٌره فً  شاسعا لل لً اال  ترى فرلا

  وارمالها الساخنة صحراء لاحلة  تلفحه الرٌاح الساخنة الهاجرة
 به الخضرة  والورود ؾوبٌن نفسٌة من ٌجلس فً حدٌمة ؼناء تح

  -؟؟ا اطرب مالعطرة الفواحة  من كل مكان  اٌه
 

     لمد تمجد شعراء العرب فً االندلس  بانفسهم وانسابهم  
وباالخص عندما اشتدت  المنازعة  بٌن المبائل العدنانٌة والمحطانٌة 

 وانشؽال الناس بها فً المشرق  وانتمال هذه المنازعة الى االندلس
  .فً هذا البلد اٌضا 

 
    ومن لول بن زٌدون  فً المدح  ٌمدح الوزٌر ابا حفص 

   بعد ان توسطه للصلح بٌنه وبٌن حبٌبته  فٌمول
\  
       ٌا ابا  حفص وما سا      وان  فً   فهم   واٌاس
 

  التباس     راٌن  لً  فً  ؼسك  الخطب      من سنا
 
     انا حٌران واالمر           ر  وضوح    والتبا س
 

وخاسو ا     ما ترى فً  معشر  حا     لوا عن العهد   
 



-------------------------------         
 

  :-الؽزل والتشبٌب-   2    

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

 لم ساعا كبٌرا ت  فً بالد االندلس  اواسعا          الؽزل انتشر   وذاع  
 فً الؽزل  فً ذلن فالمولعجب وال -  تشهد العرب له مثٌل فً بالدها

رفاهٌة الحٌاة  ل تبعا فٌها    ٌكثروٌنتشر  اٌنما ٌجد بٌئة طبٌة حسنة 
  .لحبٌب لنشاد االفتمٌل النفوس الى التؽنً   و الجمٌلة   والطبٌعة

 
  ٌمتاز  الؽزل االندلسً  برلة االسلوب  وجمال المعنى ولد انشد او 

فٌه اؼلب  بل كل الشعراء العرب فً االندلس  وتفننوا  فً وصؾ   اشعر
الحبٌب  ووصؾ لوعاتهم وهواهم الٌه  ومن شعر ابن زٌدون فً الؽزل 

\مخاطبا حبٌبته  والدة ابنة الخلٌفةالمستكفً  ٌمول   
 
    انً ذكرتن بالزهراء  مشتالا
                                  واالفك طلك  ووجه االرض لد را لا 
  ٌوم  كاٌام لذات  لنا انصرمت 

  بتنا لها  حٌن  نام    الد هر    سرالا                                 

 
                --------------------  

 

   :-  الرثاء - 3 

    ***********   

 
الرثاء من الفنون التً كتب بها الشعراءالعرب منذ المدم  ولد         

افال ٌكون هو  رثاء حبٌب او لرٌب  ٌإثر -انتمل معهم الى بالد االندلس  
فمالو ا الشعر فٌه  ورثوا -  ظهر على لسانه شعرا  يفً نفسٌة الراثً  ؾ

 االلارب واالخوان واالحباب واالمراءوالخلفاء  
 

 تمٌز  بعذوبته وصدق العاطفة فٌه  ومنه لول الشاعر الحصري ولد    
\فً رثاء ابٌه  
 



  ارى نٌر االٌام   بعد   ما   اظلما
                          وبنٌان مجدي  ٌوم  مت  تهدما 
 
 وجسمً الذي اباله فمدن  ان  اكن
                           رحلت به فالملب  عندن خٌما
 
 سمى هللا  ؼٌثا  من تعمد  ولفة
                           بمبرن  ما استسمى له وترجما
 
 ولال سالم  والثواب  جزا ء من
                           الم على لبر الؽرٌب    فسلما
--------------------------------------------------  
      

  :الوصؾ-  4

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

 الوصؾ وما ادران  ما الوصؾ فً بالد االندلس  فمد توسع شعراء 
العربٌة فً االندلس   فٌه  وتاثروا بطبٌعة البالد الخصبة الخضراء 

 بٌن الجبال العالٌة والودٌان  مناظرها الفاتنة الساحرة..الجمٌلة الموارد 
 لتتٌه  التً تفتح  النفوسالؽناء الوارفة الظالل روعة وجماال  تلن  

االفئدة فتؽنً  لتؽنً الملوب فتطرب االرواح  سادرة فً ضاللها و
  فتطٌربروعتها سنماء ازاهٌرها  وتحدق العٌون  بالحانها االذانوتشنؾ 

 فتمتلىء بنور الحب  واشراق الزهر   النفوس فٌها كالفراشات  الملونة
 وٌعد الوصؾ الطبٌعً  وعبك الشذى وخفة النسٌم  وتفننوا فً الوصؾ

العربٌة  اللؽة اال ندلسً من جٌد الوصوؾ الشعرٌة فً  
- :    من لول الشاعر ابن خفاجة ٌصؾ روضة  

 
       فً روضة جنح الدجى  ظل بها 
                                         وتجسمت  نو را  بها االنوا ر
 
    لام الؽناء بها ولد نضح الندى 
                                       وجه  الثرى  واسٌتٌمظ   النوا ر
 



   والماء فً حلً الحباب  مملد 
                                    زرت  علٌه   جٌوبها    االشجا  ر
 
 

  وهنان اؼراض اخرى ؼٌر هذه االؼراض فمد لال الشعراء فً  الخمرة 
كثٌرا  و فً الزهد  وفً نظم المالحم  واالحداث  والمصص  وفً  كل ما 
ولعت علٌه اعٌن الشعراء  وهاموا به فً هذه االرض ذات الطبٌعة التً 
 لم ٌر العرب  اجمل منها  فً بالدهم عامة 
 

                            -----------------------------------  
 

            
الفصل الخامس                             

 

  شعراء العربٌة فً االندلس         
 

                  احمد بن زٌدون 
 
 

هو ابو الولٌد  احمد بن عبد هللا بن احمد  بن زٌدون  المخزومً            
 هجرٌة   وكانت لرطبة انذان 394 ولد فً  مدٌنة  لرطبة سنة      

 العربً واالدب عاصمة البالد ومنارا للعلم واالدب والثمافة فدرس الشعر
علٌه تمرس فٌه و حتى برع  

 
   احب  ابن زٌدون الشاعر ة واالدٌبة  والدة ابنة الخلٌفة المستكفً      

  تعمد الندوات  والمجالس االدبٌة والشعرٌة  شاعرة ادٌبة   التً كانت
فً بٌتها  وبادلته حبا  بحب  ولد انشد فً  حبها الشعر الكثٌر شعرا 
فٌاضا عاطفة وحنانا وشولا  ولوعة وولها   االمرالذي جعلنا نتؽنى فً 
 شعره الى ولتنا هذا  وسٌبمى خالدا لالجٌال بعدنا  حبا صادلا 
.   للبها فبادلته الحبى نال منزلة فً  فراح ٌتمرب منها حت

:- تمول  وكتبت له  
 



 ترلب إذا جفففففن الظفففالم زٌارتً
أكتففم للسففر  فإنً رأٌت اللٌففل                                     

 
 وبً منن ما لو كان للبدر ما بدا 

سر يوباللٌل ما أدجى وبالنجم لم                                   . 
 
 

 فرلت بٌنهما األٌام  دخل الوشاة بٌنهما ووتواصلت لماءاتهما حتى    
والحنٌن بعشٌمته فكتبت إلٌه تمول ففاض الوجد : 

 
هففل لنا من بعفد هذا الففتفففرق  أال  
سبفففٌل فٌشكو كل صب بما لمً                                    

 
 ولد كنت أولاتالتزاور فً الشتا 

أبفٌفت على جمر من الشوق المحرق                               
 

ٌنمضً تفمفر الفلففٌالً الأرى البٌن  
وال الفصبفففر من رق التشوق معتمً                                

 
 سمفا الففلفه أرضا لد ؼدت لن منزال

بفكل سفكفون هاطففل الفوبفل مفعدق                                 
 
 

بؽٌرها فمالت عنه كل   لد علمت والدة بإن محبوبها لد تولع            ل
راح ٌتوسل بؽٌرجدوى والمٌل فؤحبت الوزٌر ابً عامر فندم ابن زٌدون 

 شاكٌا إلى والدة تبارٌح الهوى ي  ابا عامر وٌنظم الشعر مهددا الوزٌر
 الوزٌررسالته المعروفة  بالرسالة الهزلٌة سخر فٌها منه على ىوكتب إل

 . فتم سجنه الوزٌر أن عمل على سجن الشاعري لسان حبٌبتهي فلم ٌلبث
إلى أبً حزم  كتب فراح ابن زٌدون فً سجنه ٌكتب الشعر مسترحما يكما

 وال مستعطفا ولكن لم ٌجد اذنا تصؽً رسالته المعروفه  بالرسالة الجدٌة
 لٌلة عٌد األضحى  من السجن فً للبا ٌرحمي فصمم على الهرب ي ففر

عنه ابو حزم فبعث إلى والدة بمصٌدته  وظل متخفٌا عن االنظار حتى عفا
والتً  تعتبر من روائع الشعر العربً  زعٌونه فً   بالنونٌة المشهورة



 التً من أجلها كتبت عنه وجمعت مااستطعت جمعه من عدة االدب  و
:-مإلفات والتً ٌمول مطلعها  

 
 أضحى التنائً بدٌال من تدانٌنا

وناب عن طٌب لمٌانا تجافٌنا                               . 
 

 نداءها ي ومٌل  الملب النفس ٌلبً الؽزل عند ابن زٌدون حاجة فً      
رجل   ٌندفع فً تٌارهاي فهوفإاد جامح ٌسٌر فً ركابه يوثورة فً ال

 ي وٌرٌدها ابدا طوع هواه وله ٌهواها إلى حد الجنون وال  المرأة الؽاوٌة
لواه ي فً ترؾ أندلسً ي وجماح نواسً ي  ذاته ونحوها جمٌع  ي وٌوجه

 ي ولاسى فً شوق العظٌم األلم وال   الحب الوانا منلوعة ولد عانى من 
أس هواها الؾ  ها رفٌمة حٌاةي ولمً فًفعرؾ أمرّد العذاب ي حبها سبٌل 

 للبه وٌرسله لباب رارة ومرارة ي فراح ٌسكب نفسه حسرات ي وٌعصرح
هات وألم ي وأمل , وزفرات ي وإذا لصائدة مزٌج من شوق ي وذكرى   تؤوّد

ى ي   حافله ي وإذا ؼزل باالستعطاؾ واالسترحامي حافل بالمناجٌات الحرّد
منثورة مع كل نسٌم ي مرددة مع كل   والنداءات السكرى ي وإذا األلوال

لوعة واطاللة   رسالة حبّد وؼرام ي وكل لفظة فٌها صدى ي وإذا كل كلمة
 .سهام
 

ا هكذا كان ؼزل ابن زٌدون روحا متملمال ي وكٌانا تتماذفه            
 العاطفة والوجدان ي ٌترلرق ترلرق بحر من    شعره االمواج ي و كان 
و صفاء البلور ي ولٌن األعشاب على ضفاؾ الؽدران   الماء الزالل ي فً

  اعطافها  كل معانً  الموسٌمى  تتماوج على ي وفً عذوبةاالنهار
الحالل ي موسٌمى تنام على أوتارها الدهور   هً السحر الساحرة التً 

وهكذا كانت الفاظه سهولة تنمو فً , والنور  لابٌن حناٌاها الجم وٌؽفو 
أجواء الطبٌعة الزاهٌة ي وتمتزج بهاامتزاج االرواح باالرواح ي وإذا كل 
شًء فً المصٌدة حً نابضي وإذا كل شًء رونك وجمالي وكل شًء 
 . حلمة نورانٌة بٌن الذكرى واآلمال
 

ٌد  كان شاعر العبمرٌة التً    الشاعر االندلس وبلبلها          فهو  ؼرّد
 يوتعصر  سناءها وشذاها تعطً النفس من خالل الطبٌعة التى تصؾ

الملب فً كإوس الحب التً ترتشؾ ي وتصعّدد الزفرات واآلمال أنؽام 
 الشعرٌة تستخرج منها كل ممكناتها لسحر وروعة يوتعتصر اللؽة 



لى العرب ألبابهم فً    علموسٌمٌة لتشدو الحانها المشجٌة التً ملكتوا
 عصورهم المدٌمة والحدٌثة
 

ترلى ابن زٌدون فً االدارة الى ان تمكن من  اما فً حٌاته العامة  فمد 
به   مشرفا  على الدٌوان فٌها  ا ال انه نكلاصبح ادارة الدولة سٌاسٌا  و

هرب من السجن ثم  ولبث فً السجن بضع سنٌن   كما اسلفنا  فسجن 
 فً اخرها  
 

انتمل الى  مدٌنة بلنسٌة  ثم الى الزهراء  ثم استمربه الممام  فً        
 مدٌنة اشبٌلٌة  فتلماه  امٌرها انذان  المعتضد باهلل  بلماء حسن فاكرمه 

 واستوزه   ولمب بذي الوزارتٌن والر بماءه فً منصبه ثم اثبته ونعمه 
  اٌضا  وبمً فً اشبٌلٌة حتى وافاه االجل فً حكمه المعتمد بن عباد

  هجرٌة 463 \سنة توفً فً اشبٌلٌة  
 

 بسالسة النظم وعذوبة وسهولة اللفظ  ورلة المعانً     ٌمتاز  شعره 
وٌعتبر  متنبً بالد االندلس لتماثل وحسن الصناعة  الشعرٌة وبراعتها 

 نظم فً اؼلب االؼراض الشعرٌة  شعره بشعرالمتنبً وتملٌده اٌاه  ولد 
   وخاصة فً الؽزل 

 
      ومن لوله فً حب والده   بعد ان هجرته  واحبت ؼٌره   لكنه بمى 
 محبا لها ذاكرا  شوله حبه ولوعته الٌها هذه االبٌات من لصٌدة تعد من 

  :- روائع وعٌون الشعر العربً  ٌمول فٌها

 

ٌْونا نْو تَبدانِق ٌْوالً مِق ى التَّلنَبائِقً بَبدِق حَب  أَبضْو

ٌْونَبا افِق ٌَبانَبا تَبجَب ٌْوبِق لُرمْو نَبابَب عَبنْو طِق   وَب
 

بَّلحنا ٌْونِق صَب  أال ولد حانَب صُربح البَب

ٌنا       ٌن ناعِق ٌنٌر فمام بنا للحِق  حِق
 

هم بْولِقسٌنا بانتزاحِق بلػ المُر ن مُر  مَب



زنًا مع الدهر ال ٌَببلى وٌُربلٌنا   حُر
 

 أن الزمان الذي ما زال ٌُرضحكنا

  أنًسا بمربهم لد عاد ٌُربكٌنا    
 

دى من تسالٌنا الهوى فدعوا ٌظَب العِق  ؼِق

 بؤن نَبؽُرصَّل فمال الدهر آمٌنا    
 

 فانحلَّل ما كان معمودًا بؤنفسنا

  وانبتَّل ما كان موصوالً بؤٌدٌنا
 

 لم نعتمد بعدكم إال الوفاءَب لكم

ه  نتملد   رأًٌا ولم       دٌنا ؼٌرَب
 

 ما حمنا أن تُرمروا عٌنَب ذي حسد بناي

 وال أن تسروا كاشًحا فٌنا       
 

 كنا نرى الٌؤس تُرسلٌنا عوارضُره 

 ولد ٌئسنا فما للٌؤس ٌُرؽرٌنا      
 

نا  بِقنتم وبنا فما ابتلت جوانحُر

  شولًا إلٌكم وال جفت مآلٌنا     

نا  نكاد حٌن تُرناجٌكم ضمائرُر

ّدٌنا   ٌَبمضً علٌنا األسى لوال تؤسِق

 حالت لفمدكم أٌامنا فَبؽَبدَبتْو 



  سُرودًا وكانت بكم بًٌضا لٌالٌنا   
 

 إذ جانب العٌش طَبلْوكٌر من تؤلُّفنا

  وموردُر اللهو صاٍؾ من تصافٌنا
 

نا ؼُرصون الوصل دانٌة رْو  وإذ هَبصَب

ٌنا           لطوفُرها فجنٌنا منه ما شِق
 

 لٌسكِق عهدكم عهد السرور فما

 كنتم ألرواحنا إال رٌاحٌنا          

كم عنا ٌُرؽٌِقّدرنا   ا تحسبوا نَبؤٌْو

 أن طالما ؼٌَّلر النؤي المحبٌنا       
 

 وهللا ما طلبت أهواإنا بدالً 

 منكم وال انصرفت عنكم أمانٌنا      
 

 ٌا ساريَب البرقِق ؼادِق المصرَب فاسك به

رؾَب الهوى والود ٌَبسمٌنا   من كان صِق
 

 واسؤل هنان هل عنًَّل تذكرنا

نا     أمسى     تذكره   إلفًاي     ٌُرعنِقٌّد

با بلػ تحٌتنا ّد  وٌا نسٌمَب الصِق

  من لو على البعد حًٌّا كان ٌُرحٌٌنا   
 

 فهل أرى الدهر ٌَبمصٌنا مُرساعَبفةً 



بًّا    ٌكن  ولم  منه       تماضٌنا   ؼِق
 

 ربٌب ملن كؤن هللا أنشؤه

  مسًكا ولدَّلر إنشاء الورى طٌنا                          
 

ه جَب لًا محًضا وتَبوَّل  أو صاؼه ورِق

ن ناصع التبر إبداًعا وتحسٌنا   مِق
 

 

د آدته رفاهٌَبة تُرومُر  َبوَّل  إذا تَبؤ

ته البُررى لِقٌنا         العُرمُرود وأَبدْومَب
 

لَّلتِقه ئْوًرا فً أَبكِق  كانت له الشمسُر ظِق

لَّلى لها إال أحاٌٌنا        بل ما تَبجَب

 كؤنما أثبتت فً صحن وجنته

رُر الكواكب تعوٌذًا وتزٌٌنا   هْو   زُر
 

ه شرفًا رَّل أن لم نكن أكفاءَب  ما ضَب

  وفً المودة كاٍؾ من تَبكَبافٌنا     
 

ظَبنا  احِق نَبتْو لَبوَب  ٌا روضةً طالما أجْو

رٌنا ا ونَبسْو  وردًا أجاله الصبا ؼَبضًّ
 

ٌْونا بزهرتها لَّل  وٌا حٌاةً تَبمَب

وبًا ولذَّلاٍت أفانِقٌنا        نًى ضُررُر   مُر
 



ارته نا من ؼَبضَب طَبرْو  وٌا نعًٌما خَب

ٌنا   ٌْولَبه حِق بْونا ذَب شْوً نُرعمى سَبحَب   فً وَب
 

ة مَب رِق ٌن إجالالً وتَبكْو ّد  لسنا نُرسَبمِق

 لدرن المعتلى عن ذان ٌُرؽنٌنا    ؾ 
 

كْوتِق فً صفةٍ   إذا انفردتِق وما شُرورِق

  فحسبنا الوصؾ إٌضاًحا وتَببٌٌنا  

لها  ٌا جنةَب الخلد أُربدلنا بسَبلْوسِق

سلٌنا لُّوًما وؼِق   والكوثر العذب زَب

 كؤننا لم نَببِقت والوصل ثالثنا 

 والسعد لد ؼَبضَّل من أجفان واشٌنا
 

نا انِق فً خاطرِق الظَّللْوماء ٌَبكتُرمُر رَّل  سِق

  حتى ٌكاد لسان الصبح ٌُرفشٌنا    
 

ٌنَب نَبهَبتْو  و فِقً أن ذكرنا الحزن حِق  ال ؼَبرْو

ٌنا    نا الصبر ناسِق  عنه النُّهَبى وتَبركْو
 

ًرا  إذا لرأنا األسى ٌومَب النَّلوى سُروَب

  مكتوبة وأخذنا الصبر تَبلْومِقٌنا       
 

ا هوانِق فلم نعدل بمنهله   أمَّل

بًا وإن كان ٌروٌنا فٌُرظمٌنا        رْو  شِق
 



ؾُر أفك جمال أنت كوكبه   لم نَبجْو

 سالٌن عنه ولم نهجره لالٌنا           

 وال اختٌاًرا تجنبناه عن كَبثَببٍ 

  لكن عدتنا على كره عوادٌنا           

شَبعْوشَبعةً  ثَّلت مُر  نؤسى علٌن إذا حُر

  فينا الشَُّمول وغنَّانا ُمغَنِّينا             
 

إُرسُر الراحِق تُربدى من شمائلنا  ال أَبكْو

ا ارتٌاحٍ وال األوتارُر تُرلهٌنا           ٌمَب   سِق
 

افِقظةً  حَب ناي مُر ً على العهدي ما دُرمْو  دُرومِق

ٌنَبا             نْو دان إنصافًا كما دِق رُّ مَب  فالحُر
 

بسنا نن ٌَبحْو نا خلٌالً مِق تَبعَبضْو  فما اسْو

  وال استفدنا حبٌبًا عنن ٌُرثْونٌنا             
 

ه لَبعِق طْو نا من عُرلْووِق مَب وَب بَبا نَبحْو  ولو صَب

بِقٌنا         ى لم ٌكن حاشانِق ٌُرصْو   بدرُر الدُّجَب
 

لَبةً  لِقً وفاًء وإن لم تَببْوذُرلِقً صِق  أَبوْو

فِقٌنا               رُر ٌَبكْو ّدكْو   فالطٌؾُر ٌُرمْونِقعُرنا والذِق
 

 وفً الجوابِق متاعٌر لو شفعتِق به

ٌْوضَب األٌادي التً ما زلْوتِق تُرولِقٌنا             بِق



نً سالمُر هللاِق ما بَبمِقٌَبتْو   علٌنِق مِق

بَبابةٌر مننِق             فِقٌها    صَب  فَبتُرخفٌنا   نُرخْو

 

 
 

                        -------------------------   
 
 
 
 
 

حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١                  
 

 

 

    ٛٞ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ أرٞ ػزي هللا رٖ ٣ٍُن حٌُخطذ حُزـيحى١              

ُٝي ك٢ رـيحى ٝٗ٘خ ك٤ٜخ  ػخٕ كو٤َح ٓؼيٓخ   ُٝٔخ  ُْ ٣ٔؼلٚ حُٞهض  

. هٍَحَُك٤َ  

 

 حٍطلَ حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١ ػٖ ١ٞٓ٘ٚ ح٢ِٛ٧ ك٢ رـيحى هخٛيحً ر٬ى 

ح٧ٗيُْ، ػِٚ ٣ـي ك٤ٜخ ٖٓ ٤ُٖ حُؼ٤ٖ ٝٓؼش حَُُم ٓخ ٣ؼٟٞٚ ػٖ كوَٙ، 

٣ٝظَى حُ٘خػَ ك٢ رـيحى ُٝؿش ٣لزٜخ ٝطلزٚ ًَ حُلذ، ٣ٝوِٚ ُٜخ 

. ٓخكَ  ٝٛخؿَ ٝطـَد ٖٓ أؿِٜخ ٝٝطوِٚ ُٚ ًَ ح٩ه٬ٙ،  

 

  حهٌ –ًٔخ طوٍٞ ُ٘خ حَُٝح٣خص ٝح٧هزخٍ حُٔظ٘خػَس - ٝك٢ ح٧ٗيُْ       

 ُٝؼِٚ ٣ٞكن ك٢ ك٤خطٚ ٣ٝٔؼيٙ حُلع ،٣ٙـخٛي  ٣ٌٝخكق ٖٓ أؿَ طلو٤ن كِْ

َٓٝ ك٢ حُـَرش  حُزؼ٤يس  ػٖٔ حكذ ٛ٘خى ٝ ٣ٜخكزٚ، ّ ٌُٖ حُظٞك٤ن ٍ

طٌٕٞ ٜٗخ٣ظٚ ك٢ حُـَرش ؛ ٤٠٣ٝق  كٌْ حُيَٛ ح٫  حٕ ٗظي رٚ حَُٔٝ ٝحٝ

 ٌَ حَُٝحس رؼيحً ؿي٣يحً ُِٔؤٓخس، ك٤وُٕٞٞ إٔ حُو٤ٜيس حُظ٢ ٫ ٣ؼَف ُٚ ٗؼ

.ٓٞحٛخ ٝؿيص ٓؼٚ ػ٘ي ٝكخطٚ ٓ٘ش أٍرؼٔخثش ٝػ٣َٖ٘ ٖٓ حُٜـَس  

 



٣وخ١ذ ك٤ٜخ ُٝؿظٚ، ٣ٝئًي ُٜخ كزٚ كظ٠                   ٝحُو٤ٜيس  ٌٛٙ 

 حُـَرش ٝحَُك٤َ، ٖٓ ك٢ حَُٓن ح٧ه٤َ ٖٓ ك٤خطٚ، ٣ٝظَى ه٬ٛش طـَرظٚ 

. أؿَ حَُُم ٝك٢ ٓز٤َ ُٝؿظٚ حُظ٢ ٜٗلظٚ رؼيّ حَُك٤َ كِْ ٣ٔظٔغ ا٤ُٜخ

ٝك٢ هظخّ ه٤ٜيطٚ ٣ظَٜ ٗخىّ ٓظٜيع حُوِذ ٖٓ ُٞػٍش ٝأ٠ٓ، ك٤غ ٫ 

.أ٤ْٗ ٫ٝ ٍك٤ن ٫ٝ ٓؼ٤ٖ  

 

ٝحُٔظؤَٓ ك٢ ه٤ٜيس حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١ ٫ ري ُٚ إٔ ٣ٌظ٘ق ٍهش      

حُظؼز٤َ ك٤ٜخ، ٝٛيم حُؼخ١لش، ٝكَحٍس حُظـَرش ؛ ك٢ٜ طْ٘ ػٖ أٛخُش 

ٗخػَ ٓطزٞع ُٚ ُـظٚ حُ٘ؼ٣َش حُٔظلَىس، ٝه٤خُٚ حُ٘ؼ١َ حُٞػّخد، 

 ػزَ  ك٤خطٚ ٝكوَٙ ٤ٛٝخؿظٚ حُز٤ِـش حَُٔٛلش، ٝٗلٔٚ حُ٘ؼ١َ حُٔٔظي 

 ُْ طللع ُٚ ًظذ   ك٤غ ٝحُـ٣َذ أ٫ ٣ٌٕٞ ٫رٖ ٣ٍُن ؿ٤َ ٌٛٙ حُو٤ٜيس

  ٛخ ح٫ ح٢ٗ حٗي ك٢  ًُي كٜٞ حٓخ حكي ح٣َٖٓ حٕ حُ٘ؼَ ؿ٤َ ك٢ حُظَحع 

هٜخثيٙ حٓظـِض ٖٓ هزَ ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘ؼَحء حٝ حٕ كَٓخٗٚ ٝكوَٙ ؿؼ٬ٙ  

٣وٍٞ حُ٘ؼَ ػْ ٣ِٔهٚ ٌُح ُْ طظَٜ ح٫ ٌٛٙ ٝرؼي ٝكخطٚ  ٣خُٚ ٖٓ ٗخػَ  

  .ٓظِّٞ ظِٔٚ حُيَٛ ٝظِٔٚ حِٛٚ ٝحكزظٚ ٝحُٔـظٔغ حُوخ٢ٓ   

 

 ح٧ىد ٝٓلزٞٙ ، حٗخػَ هظِٚ ١ٔٞكٚ ، ٣ؼَكٚ ىحٍٓٞ       كخرٖ ٣ٍُن 

ٌُْٜ٘ ٣٫ؼَكٕٞ ُٚ ؿ٤َ ٌٛح ح٫ػَ حُ٘ؼ١َ حُل٣َي ٣ظ٘خهِٚ حَُٝحس، ٝطُؼ٠٘ رٚ 

 ٌُٜٝح كٜٞ ٗخػَ  َٗه٢ رـيحى١  ٝه٤ٜيطٚ حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 

 حٗي٤ُٔش  طؼزَ ػٔخك٢  ك٢ هٞحُـٚ ٝٓخ ٣ل٢٤ رٚ ك٢  ر٬ى ح٫ٗيُْ

:ٌُٜٙ حُو٤ٜيس هٜش ػـ٤زش كَٟٝ حٕ ً ًَ حرٖ حُٔٔؼخ٢ٗ   

 

إٔ ٍؿ٬ ٖٓ أَٛ رـيحى هٜي أرخ ػزي حَُكٖٔ ح٧ٗي٢ُٔ ٝطوَد ا٤ُٚ      )

ر٘ٔزٚ كؤٍحى أرٞ ػزي حَُكٖٔ إٔ ٣زِٞٙ ٣ٝوظزَٙ كؤػطخٙ ٤ٗجخ ٍِٗحً كوخٍ 

ٝحُٜٔخٓٚ   ٝحُولخٍ   حُزَح١ٍ  ٌِٓض  حُزـيحى١ اٗخ هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ

ٝحُزلخٍ ا٠ُ ٌٛح حَُؿَ كؤػطخ٢ٗ ٌٛح حُؼطخء حٍُِ٘ كخٌَٗٔص ا٤ُٚ ٗلٔٚ 

كخػظَ ٝٓخص ٝٗـَ ػ٘ٚ ح٧ٗي٢ُٔ ا٣خٓخ ػْ ٓؤٍ ػ٘ٚ كوَؿٞح ٣طِزٞٗٚ 

كخٗظٜٞح ا٠ُ حُوخٕ ح١ٌُ ٛٞ ك٤ٚ ٝٓؤُٞح حُوخ٤ٗش ػ٘ٚ كوخُض اٗٚ ًخٕ ك٢ ٌٛح 

حُز٤ض ٌٝٓ أْٓ ُْ أرَٜٙ كٜؼيٝح كيكؼٞح حُزخد كبًح ٛٞ ٤ٓض ٝػ٘ي ٍأٓٚ 

:ٍهؼش ك٤ٜخ ٌٓظٞد  

 

 ٫ طؼ٤ٌُٚ كبٕ حُؼٌٍ ٣ُٞؼٚ

هي هِض كوخ ٌُٖٝ ٤ُْ ٣ٔٔؼٚ                                  



 

هخٍ كِٔخ ٝهق أرٞ ػزي حَُكٖٔ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ر٠ٌ كظ٠ ه٠ذ            

ُل٤ظٚ ٝهخٍ ٝىىص إٔ ٌٛح حَُؿَ ك٢ ٝأٗخ١َٙ ٜٗق ٢ٌِٓ ًٝخٕ ك٢ ٍهؼش 

حَُؿَ ٢ُِ٘ٓ رزـيحى ك٢ حُٟٔٞغ حُل٢ٗ٬ حُٔؼَٝف رٌٌح ٝحُوّٞ ٣ؼَكٕٞ 

(رٌٌح كلَٔ ا٤ُْٜ هٔٔش آ٫ف ى٣٘خٍ ٝػَكْٜ ٓٞص حَُؿَ   

 ٛـ٣َش  ك٤غ ٝؿي ٤ٓظخ 420\               طٞك٢ حرٖ ٣ٍُن حُزـيحى١ ػخّ

ك٢ ر٤ظٚ حُٔظٟٞغ ٝرـٞحٍٙ ه٤ٜيطٚ   ُِٝؿظٚ حُظ٢ حكزٜخ ٝحهِٚ ُٜخ  

:كظ٠ ك٢ ؿَرظٚ  ٌٝٛٙ ٢ٛ حُو٤ٜيس  

 

ُِؼُُٚ  ُٞ٣ ٍَ َّٕد حُؼٌَ ٤ُِٚ كَِب  ٫ طَؼٌَ

ؼُُٚ                                     َٔ َٔ٣ َْ ٤َُ ٖ ٌِ َُ َٝ هَي هَِِض َكوخً   

 

ََّد  َٟ ُِص ك٢ِ َُُٞٓٚ َكيحً أَ َٝ  ؿخ

َّ ٣َ٘لَؼُُٚ                               د َّٕد حَُِٞ ٖ َك٤َغ هَيٍِص أَ ِٓ  ِٙ ِِ  

 

ِٚ رَي٫ًَ  كن ك٢ِ طَِؤ٤ِٗزِ َِ ٢ِِ حُ ِٔ  كَخٓظَؼ

ٞؿؼُُٚ                               ُٓ ٠٘٠ُٓ حُوَِِذ   َٞ ُٜ ِٚ كَ ُِ ٖ َػٌ ِٓ  

 

 ُُِٚ ِٔ ٠َُٓطَِؼخً رِخَُوطِذ ٣َل  َٕ  هَي ًخ

َِ أَُِٟؼُُٚ                                     ٜ َٔ ك٤٠ََُّدوَض رُِوُطِٞد حُ  

 

َّٕد َُُٚ  ٖ ََُٞػِش حُظَ٘ظ٤ِِض أَ ِٓ  ِٚ  ٣ٌَِل٤

ٍّ ٓخ ٣َُُٝػُٚ                                       ََّد ٣َٞ ًُ َٖ حَُٟ٘ٞ  ِٓ  

 

 ُٚ ـَ أََُػ َٝ ٍَ ا٫ِّ  لَ َٓ  ٖ ِٓ  ٓخ آَد 

ؼُُٚ                                        َٓ َِ٣ ِّ ٍَ رِخُؼَِ لَ َٓ أ١ُ ا٠ُِ  ٍَ  

 

 ٍَ َطل ُٓ َٝ  َِّ َٞ ك٢ِ ِك ُٛ خ  ًَؤََّٗٔد  

ُػُٚ                                          ٍَ ٍَ رِل٠َخِء حَلَلِ ٣ٌَ ًَّد َٞ ُٓ  

 

َِ ِؿ٠ً٘  ِك٤ ََ َٕ أٍَحُٙ ك٢ حُ ٓخ َِ َّٕد حُ  اِ

ؼُُٚ                                 َٓ ُِ٣ َٞ ُٛ َٝ َٔيّ أَٟل٠  َُٞ ا٠ُِ حُ َٝ  

 



 ّٚٔ٘ ـَ  طؤر٠ حُٔطخُٓغ ا٫ إٔ طُ

َُُِم ًيحً ًْٝ ٖٓٔ ٣ٞىُػُٚ                                       

 

 ُُِٚ ِٛ ِٕ طَٞ َٛيَسُ ح٩ِٗٔخ ـخ ُٓ ٓخ  َٝ  

ِٕ طَوَطؼُُٚ                                       ٫ىََػشُ ح٩ِٗٔخ َٝ ٍُهَخً   

 

 ُْ ُٜ َٖ حَُوِِن ٍُهَ ع حَلَلُ ر٤َ َُّد َٝ  هَي 

ٖ َهٍِن ٤٠َُ٣ِّؼُُٚ                                      ِٓ َُْ ٣َوُِن حَلَلُ   

 

ًُِِّلُٞح ِكَٛخً كََِٔض طََٟ   ْ ُٜ َّ٘د ٌِ َُ 

ٟٞ حُـخ٣خِص طُوُ٘ؼُُٚ                                     ِٓ َٝ هخً  ُِ ٔظََ ُٓ  

 

ض  َٔ ِٔ ح٧ٍَُحِم هَي هُ َٝ ُِم  َِ ُٙ ك٢ حُ حُِلَ َٝ  

٢ُ أَ                                     ـِ ُػُٚ ٫رَ ََ َِء ٣َٜ َٔ َّٕد رَـ٢َ حُ اِ  

 

ٖ َك٤ُغ ٣ََٔ٘ؼُٚ  ِٓ َُ ٣ُؼِط٢ حُلَظ٠  ٜ َٔ حُ َٝ  

ؼُُٚ                                      ِٔ ٖ َك٤ِغ ٣ُط ِٓ ٣ََٔ٘ؼُُٚ  َٝ اٍِػخً   

 

َحً  َٔ ٢ُِ هَ  حِٓظَِٞىُع حَلَلَ ك٢ِ رَـيحىَ 

طَِؼُُٚ                                      َٓ  ٍَ ٖ كََِِي ح٧ٍَُح ِٓ ٌََمِ  رِخُ  

 

ُػ٢ِ٘  ىِّ َٞ ى١ّ َُٞ ٣ُ ُٞ ر َٝ ىَّدػظُُٚ  َٝ  

أ٢َّٗ ٫ أَٝىُػُٚ                                         َٝ َٞ حَُل٤خِس  ل َٛ  

 

َل٠ً  ُٟ  َِ ك٤ ََ َّ حُ ًَْ طَ٘زَّدَغ ر٢ ٣َٞ َٝ  

ؼُُٚ                                           ُٓ أَى َٝ ٬ٍّص  ِٜ ٔظَ ُٓ ِؼ٢  ُٓ أَى َٝ  

 

 َِ ز َٜ ًٌُرغ حَلَلَ ػُٞد حُ  ٫ أَ

هِّؼُُٚ                                     ٍَ ٖ أَ ٌِ َُ ِٚ َ٘وٌَم َػ٢ّ٘ رِلَُهَظِ ُٓ  

 

 ِٚ ُغ ُػ١ٌٍ ك٢ِ َؿ٘خ٣َظِ ِّٓ َٝ  ا٢ِّٗ أَ

ؼُُٚ                                      ِّٓ َٞ ُؿ٢َٓ ٫ ٣ُ َٝ ِٖ ِػُ٘ٚ  رِخُز٤  

 



َٓظَُٚ  ٤خ ِٓ  ٖ ِٔ ٌِخً كََِْ أَك ُٓ هُض  ُِ ٍُ  

َِي ٣َوَِؼُُٚ                                    ُٔ ُّ حُ ُٞٔ ُ٫ ٣ ٖ َٓ َُّط  ًُ َٝ  

 

ٖ َؿيح ٫رِٔخً ػََٞد حَُِ٘ؼ٤ْ ر٬ِ  َٓ َٝ  

ُػُٚ                                          َِ َّٕد حَلَلَ ٣َ٘ ِٚ كَِب ٍَ َػ٤َِ ٌَٗ  

 

 ِٚ ِٚ ِه٢ِّ رَؼيَ كَُهَظِ ؿ َٝ  ٖ ِٓ  حِػظ٠َُض 

ُػُٚ                                         ََّد ٜ٘خ ٓخ أََؿ ِٓ ُع  ََّد ًَؤٓخً أََؿ  

 

َٖ هُُِض َُُٚ  ٢ُِ ًُهُض حُز٤َ  ٍَ ًَْ هخثِ  

حَلَلِ ًَٗز٢ َُُٔض أَىكَؼُُٚ                                         َٝ حٌَُُٗذ   

 

ؼُُٚ  َٔ ٗيُ أَؿ َُ َٕ حُ  أ٫َ أَهَٔض كٌَخ

ٗيُ حطزَؼُُٚ                                       َُ َٕ حُ َّ رخ َٞ٢ِ ٣ َُٞ أََّٗ٘د  

 

أِٗلُٜ٘خ  َٝ  ٢ ِٓ  ا٢ِّٗ ٧ََهَطُغ أ٣ّخ

ؼُُٚ                                         ُ٘ٚ ك٢ِ هَِز٢ِ طُوَّطِ ِٓ ٍس  ََ رَِلٔ  

 

ُّ رِضُّط َُُٚ  ح ّٞ َغ حُُ٘ ـَ َٛ ٖ اًِح  َٔ  رِ

ؼُُٚ                                        ـَ ُ٘ٚ ٠ِ٤َُ َُُٔض أَٛ ِٓ رََِِٞػٍش   

 

 ًٌَ َٝ ُغ  ـَ ٠ َٓ ٘ز٢  ـَ ُِ ُّٖط  ج ِٔ  ٫ ٣َط

ؼُُٚ                                     ـَ ٠ َٓ ٌ رُِ٘ض  ُٓ ُّٖط َُُٚ  جِ َٔ ح ٫ ٣َط  

 

ؼ٢ُِ٘  ـَ ََ ٣َل ٜ َٔ َّٕد حُ َُٔذ أَ ًُُ٘ض أَك  ٓخ 

َّ طَلـؼُُٚ                                          ّٕ ر٢ِ ح٣َ٧ّخ ٫ أَ َٝ  ِٚ رِ  

 

ُٖ ك٤ِٔخ ر٤ََ٘٘خ   َكظ٠ّ َؿَٟ حُز٤َ

طََٔ٘ؼُُٚ                                  َٝ ر٤ٍَِي َػَٔحَء طََٔ٘ؼ٢ُِ٘ َكّظ٢   

 

 َُُِٚ٘ َٓ ٖ أَٛزََلض  ِٓ ِش حَلَلِ  َّٓد ًِ  ك٢ِ 

ُػُٚ                                    َِ ـ٘خَى ٣ُٔ َٓ ؿخىَ َؿ٤ٌغ َػ٠ِ  َٝ  

 



٢ُِ َػٜيُ ٫ ٤٠ُ٣ّؼُُٚ  ٖ ِػ٘يَُٙ  َٓ  

٤ِّؼُُٚ                                       َٟ ُ يحٍم ٫ أ ِٛ ًَٔخ َُُٚ َػٜيُ   

 

اًِح  َٝ  ُٙ ََ ً ًِ ُع هَِز٢  يِّ َٜ ُ٣ ٖ َٓ َٝ  

ُػُٚ                                     يِّ َٜ ُ١ًَ ٣ ًِ  ِٚ َؿَٟ َػ٠ِ هَِزِ  

 

 ِٚ ظِّؼ٢ُِ٘ رِ َٔ ُ٫ ٣ ٍَ ٜ َٔ ُِ َّٕد  ََ  ٧ََٛزِ

                                     ٫ ٍٍ    ك٢ِ    ر٢َِ  َٝ ظِّؼُُٚ   كخ َٔ ُ٣  

 

ؿخً  ََ ؼِوُذ كَ ُٓ َّٕد حِِٛطزخ١ٍ  َ  ِػِٔخً رِؤ

َٓؼُُٚ                                    فَ  ٌَّدََص أَٝ َِ إِ كَ أ٤ََُٟن ح٧َٓ  

 

 َػ٠ٔ ح٤َُِخ٢ُ حَُّدظ٢ أََٟ٘ض رِلَُهَظَ٘خ 

ؼُُٚ                                   َٔ طَـ َٝ ؼ٢ُِ٘ ٣َٞٓخً  َٔ َٓظَـ ِؿ٢ٔٔ   

 

٤َّ٘دظَُٚ  َٓ ّ٘خ  ِٓ َُّط أََكيَحً  ـِ ُ إِ ط َٝ  

١ رِو٠َخِء حَلَلِ ٣ََٜ٘ؼُُٚ                                      كَٔخ حٌَُّد  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابن خفاجة االندلسً                  
                 
 

هو ابو اسحاق  ابراهٌم بن ابً الفتح االندلسً             
دلس سنة ن  احدي الجزرالتابعة لبلنسٌة  فً اال( شمر ) ولد فً جزٌرة

 هجرٌة وفٌها نشؤ ودرس االدب    والشعر فً جو مفعم  بالثمافة  450
واالدب  وبرع فً  نظم الشعر  واجاد فٌه اجادة تامة  وتوفً فً مسمط 

  هجرٌة 533راءسه سنة 
 

    ٌتمٌز شعره  بالعذوبة  والرلة  واشتهر  بالوصؾ  خاصة الطبٌعة 
 وشعره تالحظ الصناعة  الفنٌة طاؼٌة فٌه
 
    ومن لوله فً وصؾ شجرة  االراكة  وتحتها مجلس للخمر

–والؽناء ضمه مع اخرٌن ٌمول   
 
    واراكة ضربت سماءا فولنا
                                    تندى   وافالن  الكإوس  تدار
 
  حفت بدوحتها  مجرة    جدول 
                                    نثرت علٌه نجومها   االزهار
 



 فكاءنها وكاءن جدول ماءها
                                 حسناء  شد   بخصر ها  ز نا ر
 
  زؾ الزجاج  بها عروس مدامة
                                 تجلى وانوار الؽصون       نتار
 
 لام الؽناء   ولد نضج الندى
                                وجه الثرى    واستٌمظ   النو ا ر
 

                     ----------------------------  
 
 
 

              ُٔخٕ حُي٣ٖ  رٖ حُوط٤ذ

 

             ُٛٞٔخٕ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي رٖ ػ٢ِ رٖ 

الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن  هو لسان  أكٔي حُِٔٔخ٢ٗ، حُوط٤ذ
موضع بالٌمني ومنه لدم  (سلمان)سعٌد بن عبد هللا السلمانًي نسبة إلى  

لرطبة ثم انتملوا  أهله إلى األندلس عمب الفتح اإلسالمً واستمروا فً
 ولما اشتد خطر. هف202\ إلى طلٌطلة بعد ثورة أهل الربض بمرطبة سنة

النصارى على طلٌطلة فً منتصؾ المرن الخامس للهجرة انتملواي أٌام 
ؼرب ؼرناطة وكان جده  سعٌد عالما  (لوشه)جده سعٌد الى مدٌنة  

بالخطٌب وعرفت  فعرؾ (لوشة)ورعا فجعل ٌلمى دروسه ومواعظه فً 
 األسرة باسم آل الخطٌب

 713\ح٫ٗي٤ُٔش ك٢ ٍؿذ  ٖٓ ٓ٘ش– ُٞٗش -        ُٝي حُ٘خػَ  ك٢ ٓي٣٘ش

ٛـ٣َش  

           ىٍّ ح٫ىد ٝحُطذ ٝحُلِٔلش ك٢ ؿخٓؼش حُو٤٣َٖٝ رلخّ حٗظوِض 

أَٓطٚ ٖٓ ه١َزش ا٠ُ ٤ِ١طِش رؼي ٝهؼش حَُرٞ أ٣خّ حُلٌْ ح٧ٍٝ، ػْ 

ٝرؼي ٫ٝىس ُٔخٕ حُي٣ٖ ك٢ ٍؿذ . ٍؿؼض ا٠ُ ٓي٣٘ش ُٞٗش ٝحٓظوَص رٜخ



 ٛـ حٗظوِض حُؼخثِش ا٠ُ ؿَٗخ١ش ك٤غ ىهَ ٝحُيٙ ك٢ هيٓش 713\ ٓ٘ش

حُِٔطخٕ أر٢ حُلـخؽ ٣ٞٓق، ٝك٢ ؿَٗخ١ش ىٍّ ُٔخٕ حُي٣ٖ حُطذ 

.  ٝحُلِٔلش ٝح٣َُ٘ؼش ٝح٧ىد

 ٛـ  ك٢ حُٔؼًَش  حٍُٜٔ٘ٞس  رٔؼًَش  741\                 هظَ  ٝحُيٙ  ٓ٘ش

ًخٕ ٣ؼَٔ  ٓظَؿٔخً ك٢ حُؼخٓ٘ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ  ػَٔٙ  كلَ -  (٣َ١ق  )-

ٝرؼي حٕ  طٞك٢ . ٌٓخٕ أر٤ٚ ك٢ أٓخٗش حَُٔ ٣َُُِٞ أر٢ حُلٖٔ رٖ حُـ٤ّخد

ح٣َُُٞ  حرٞ حُلٖٔ رٖ حُـ٤خد  رٞرخء حُطخػٕٞ ح١ٌُ كَ رخُز٬ى   ط٠ُٞ 

 ٛـ 755\ ُٝٔخ هظَ أرٞ حُلـخؽ ٣ٞٓق ٓ٘ش. ُٔخٕ حُي٣ٖ ٜٓ٘ذ حُُٞحٍس

ٝحٗظوَ حُِٔي ا٠ُ ُٝيٙ حُـ٢٘ رخهلل دمحم حٓظَٔ حُلخؿذ ٍٟٞحٕ ك٢ ٍثخٓش 

حُُٞحٍس ٝرو٢ حرٖ حُوط٤ذ ٣َُٝحً ح٠٣خ  كخٛزق  ًح حُُٞحٍط٤ٖ  ُٝحٍس 

.. ح٫ىد حٝ حُوِْ ُٝٝحٍس حُيُٝش

           ػْ رؼيٛخ  رؤْ ٓ٘ٞحص طو٣َزخ  ٝهؼض حُلظ٘ش ك٢ ٠ٍٓخٕ ٖٓ 

 ٛـ، كوظَ حُلخؿذ ٍٟٞحٕ ٝػْ أه٢ٜ حُـ٢٘ رخهلل ح١ٌُ حٗظوَ ا٠ُ 760\ ٓ٘ش

ٛـ٣َش  762\ حُٔـَد كظزؼٚ حرٖ حُوط٤ذ ح٤ُٜخ  ٝرؼي ػخ٤ٖٓ  ح١ ك٢ ػخّ

ح٫ حٕ كٔي .   حٓظؼخى حُـ٢٘ رخهلل حُِٔي ٝأػخى حرٖ حُوط٤ذ ا٠ُ ٜٓ٘زٚ

حُلخٓي٣ٖ  ٝك٢ ٤ِ١ؼظْٜ حرٖ َُٓى، أٝهؼٞح ر٤ٖ حُِٔي حُـ٢٘ رخهلل  ٝحرٖ 

. حُوط٤ذ  كوٍَ حُِٔي ٗل٤ٚ  ح٠ُ هخٍؽ حُز٬ى  ك٘ل٢ ا٠ُ ر٬ى حُٔـَد

               ط٠ُٞ حُٔـَد حُِٔطخٕ حُٔٔظَٜ٘ حكٔي رٖ حرَح٤ْٛ ٝهي 

ٓخػيٙ حُـ٢٘ رخهلل ٛخكذ ؿَٗخ١ٚ ٓ٘ظ١َخ ػ٤ِٚ ١َٝٗخ ٜٓ٘خ حٕ ٣ِٔٔٚ 

ح٣َُُٞ حرٖ حُوط٤ذ كوزٞ ػ٤ِٚ حُٔٔظَٜ٘ ًٝظذ رٌُي ا٠ُ حُـ٢٘ رخهلل 

كؤٍَٓ حُِٔي حُـَٗخ٢١ ٣َُٝٙ حرٖ َُٓى ا٠ُ كخّ ك٤غ حٗؼوي ٓـِْ 

ُِوخٛٚ ُٔلخًٔش حرٖ حُوط٤ذ ح١ٌُ حك٠َ ٝٝؿٜض ُٚ طٜٔش حُِٗيهٚ 

ِٝٓٞى ٌٓحٛذ حُل٬ٓلٚ  ًٝخٕ حُٔـظٔؼٕٞ هي  حٓظلِٜٞح  ػ٠ِ كظٟٞ 

رؼٞ حُلوٜخء روظِٚ ٝحػ٤ي ا٠ُ حُٔـٖ  ح٫ حٕ  حرٖ َُٓى كَى  ٍؿخ٫  

 776\ َٓح    كيهِٞح ػ٤ِٚ ك٢ ٓـ٘ٚ ٬٤ُ  ٝهظِٞٙ ه٘وخ  ٓ٘ش 

رلخّ (رخد حُٔلَٝم)        ػْ ىكٖ ك٢ ٓوزَس 

  ٗخػَ   ًٝخطذ ٝٓئٍم ٝك٤ِٔٞف ,رٖ حُوط٤ذ ُٔخٕ حُي٣ٖ              

ٝهي  ٗـُِو٘ض أٗؼخٍٙ ػ٠ِ كٞحث٢ . ١ٝز٤ذ  ٤ٓٝخ٢ٓ ٖٓ ر٬ى  ح٧ٗيُْ

ٝرلَ ؿ٣َِ ٖٓ رلٍٞ حُؼِْ  , كٜٞ  ػ٬ّٓشهَٜ حُلَٔحء رـَٗخ١ش



ٝحُ٘ؼَ  ٖٝٓ أٓخ٤١ٖ حُطذ ٝحُلوٚ ٝحُلِٔلش ٝػِْ ح٩ؿظٔخع, ٝحُٔؼَكش

ٚ ًٝحع ٤ٛظُٚ ح٫ حٗٚ  ُْ ٣ـي كظخً ًخك٤خً رخُؼ٤ٖ ح٢ُٜ٘ء,ٝحُ٘ؼَ ُٔ  ُٔغ ٗـ

رَ ُؿٞرٚ ٓـخرٜش ٗي٣يس ٖٓ هزَ هٜٞٓٚ ٝكخٓي٣ٚ  كٌخىٝح ,ٝح٫ٓظوَحٍ 

ٝٙ ػ٠ِ, ُٚ , ٝأٝهؼٞح ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كٌخّ ُٓخٗٚ, أكٌخٍٙ ٝٓؼظويحطٚ ًٝلََّد

ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ ٝحكَهض  ًَ ًظزٚ  ٝٗـلٞح رخ٩ٓخءس ا٤ُٚ كلًْٞ ٝكٌْ

ٝح٧ؿ٘ز٤ش هزَ  ٝٓئُلخطٚ ا٫ ٓخ ٗيٍ ٝح١ٌُ َٝٛ ح٠ُ  حٌُٔظزخص حُؼَر٤ش

ٝ ٓخ ٖٓ حكي   ٣وَأ ٤َٓطٚ ٝك٤خطٚ ح٫ ٝ ٣ٜخد رخٌٍُٛٞ ُٔؼش .حُلَم 

حَُحثؼش ٝحُٔظ٘ٞػش رخُطذ ٝحُلِٔلش  ػِٔٚ ٣َ١ٝوش طل٤ٌَٙ ٝكـْ ٓئُلخطٚ

 .ٝحُلوٚ ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٝؿ٤َٔ ٍٝحثغ

:   ٖٝٓ ٗؼَٙ ٌٛٙ ح٫ر٤خص   

 

ْٖ كــ٢ حُ٘ـيحثـِي ػخرـظـخ ًُـ  أرـخ ػخرـٍض 

ـظـخ ِٓ َى ٗـخ ُّٝط ِْـلـ٠ ػـــي                                        أػـ٤ـٌَُى إٔ ٣ُ

  ػِحُإَى ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ ٛـٞ حُـ١ٌ  

َِ ٗـخػـظـخ ــ ـَ ًِّ ٓـ٘ــي أػـ                                         ٣ِـ٤ـُن رـِؼـ

خُء ١ـخُــض ًَٝحثِـزــخ  كـظُـَي حُـــَّ٘ـد ْٝ    كيَ

ـخُء ١ـخرَـْض ٓ٘خرِـظـخ ّٔ ّ٘ـ َكظُـَي حُ َْ َٓ ٝ                                        

ُٜٓـخرُـُٚ  ؿـِٞى  ُٞ َٕ حُـ   ُوـْي ٛــيَّد أًٍــخ

ظخ ِٓ ُٞ ٖٓ ًخٕ ٛخ ـْ ّ٘ َْٗطَن ٓ٘ٚ حُ                                         ٝأ

ٜخ  َٔ ًَْظ  ُٕ ػََن حُُلِ ْٝ ٍَّ أ ِْ ُك  كٖٔ ْٗل

ٍْ رخُْٞؿـِي أٛزـق هخكِـظـخ                                         ٝٓـٖ ٗلـ

 ِٙ َُِلـيِّ  ٌَ ـ ْٜ ِٕ ك  ٝحُُٔٞص كـ٢ ح٩ٗٔـخ

ـ٢ إٔ ُٜٗـخِكـَذ ٓخثـظـخ ّؿِ ََ                                         ك٤ِـق ُٗـ

ؿُٞػ٘ـخ  ٍُ  ُٕ َِ أُٝـ٠ إٔ ٣ٌـٞ زـ ّٜ ُِٝ 



ٕ ُٗـَؿـغ كخثِـظـخ ِْ ْٖ رخُُلـ ٌُـ                                        اًح ُـْ ٗ

 
 اشتهر ابن الخطٌب  فً شعره بالموشحات  وفً شعره وكذلن      

 وصناعته الشعرٌة ظاهرة فً شعره ومن .وموشحاته بداعة  ورلة 
\موشحاته  هذا الموشح اللطٌؾ   
 
      جادن الؽٌث اذا الؽٌث همى 
                                ٌازمان    الوصل       باالندلس 
 
    لم ٌكن وصلن  اال    حلما
                               فً  الكر  ى ا و  خلسة المختلس   
 
---------------------------               
 
 
     اذ ٌمود  الدهر  اسٌاب المنى
                                      تنمل الخطو على ما ترسم
 
    زمرا بٌن    فرادا    وثنى 
                                  مثلما  ٌد    الو فود    الموسم
 
 والحٌا  لد   جلل الروض  سنا 
                                  فثؽو ر الرو ض   فٌه    تبسم
 
---------------------------------         
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ابن هانًء االندلسً              
    
 

هو  ابو الماسم دمحم بن هانًء  االزدي المهلبً  االندلسً              
  هجرٌة  وكان ابوه شاعرا فجبل هذا على326 \ولد با شبٌلٌة سنة      

 الشعر  وتوفرت له دراسته على ٌد والده واالخرٌن 
  كما هو الحال لكثٌر من ابناء  االندلس  
 

من لبل االموٌٌن  فً         لال الشعر الفلسفً  ونبػ فٌه   فاتهم  بها
االندلس  فهاجر الى شمال افرٌمٌا لٌلتحك بالدولة الفاطمٌة  فً مصر 
 ومدح خلفاءها  
 

  هجرٌة362 \ سنة فً طرٌمه الى مصر      توفً
 

     ٌمتاز شعره  بطابع العذوبة والرلة ولد لال فً المدح  وبالػ فٌه  
اضافة الى اجادته فً االؼراض االخرى  وتؽلب على شعره الصناعة   

 والتكلؾ 
–    ومن لوله  متؽزال ونالحظ التكلؾ ظاهر ا فٌه ٌمول   

 



     المشرلات كاءنهن  كواكب    
والناعمات كاءنهن ؼصون                                 

 
   ادمى لها المرجان صفحة خده  

وبكى علٌها اللإلإ المكنون                                 
 
   اعدى الحما م  تاءوهً من بعدها   

فكاءنما  فٌما سجعن رنٌن                                  
 
--------------------------                  
 
 
 
 
 

  الحصري                    
 
 
          هو علً  بن عبد الؽنً  الفهري 

 ضرٌرا  ثم ارتحل من  وكان  ولد فً مدٌنة المٌروان ونشاء فٌها   
 عاد  ثم شمال افرٌمٌا الى االندلس فً منتصؾ المرن الخامس الهجري  

 فً شٌخوخته الى شمال افرٌمٌا وسكن مدٌنة طنجة 
 

  هجرٌة 488\توفً فٌها سنة      
 

     شعره جٌد  رائع  وٌعتبر من الشعراء المجددٌن فً االندلس ابتكر 
اوزانا  جدٌدة او بمعنى اخر ولد اوزانا   من اوزان الشعر العربً  ومن 

\لوله  هذٌن البٌتٌن   
 

اذا كان البٌاض لباس حزن        
                                      باندلس  فذان من الصواب
 
      الم تر نً  لبست  بٌاض شٌبً 
                                     الءنً لد حزنت على شبابً



 
 
-----------------------------------                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس                               
 
 

(َٓحػ٢  ح٫ٗيُْ )                       

 

          ح٫ٗيُْ ٌٛٙ حَُٟٝش  حُل٤٘خٗش ػَرٜخ حُؼَد  رؼي ىهُْٜٞ ُٜخ   

كخطل٤ٖ  َٝٗ٘ٝح حُؼِْ ٝحُٔؼَكش  ٝحُؼَكخٕ  ك٤ٜخ  كخٛزلض    ؿ٘ش حُي٤ٗخ  

ٝٗـٔش  ح٫ٍٝ  طٔطغ  ك٢ ٍٗٞ حُؼِْ  ٝح٫ىد  ٓجخص ٖٓ ح٤ُٖ٘ٔ  ح٫  حٗٚ 

طـٔغ  ح٤ُِٜز٤ٕٞ   ٖٓ  ؿي٣ي   ٧  ػخىطٜخ ُلخَٟطْٜ ١َٝى  ح٤ُِٖٔٔٔ 

حُؼَد  ٜٓ٘خ  ًٝخٕ  ٛئ٫ء  هي  ىد حُ٘وخم  ك٤ٔخ  ر٤ْٜ٘  كخٛزلٞح  

ى٬٣ٝص ١ٝٞحثق  ري٫  ٖٓ ىُٝش ٝحكيس  ٓٔظوَس ه٣ٞش  ٝطلَهٞح ٤ُوغ 

حُـ٤ٔغ ك٢ هز٠ش حػيحثْٜ  حً ه٠ٞح ػ٤ِْٜ  رخ٣ـخى حُِ٘حع ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘  ٣ٝغ 

حُلَهش ٝ حُظطخكٖ ر٤ٖ ٌٛٙ  حُي٬٣ٝص ٝحُٔٔخُي كخهظظَ ح٫هٞس ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘  

ٗي٣يح ٬٣ٞ١ٝ كظ٠ حًح ٟؼق حُـ٤ٔغ  حكخ١ٞح رْٜ ٖٓ ًَ ٛٞد  كو٠ٞح 

 ػ٤ِْٜ    



       ٝحك٠َ ٓخ حٗظَ٘ ك٢ ٌٛٙ حُز٬ى  ٝظَ  طَحػخ هخُيح  ٛٞ حُ٘ؼَ  حُؼَر٢ 

  حً ططٍٞ ك٤ٜخ  ًؼ٤َح رل٤غ  ًخٕ ك٤ٜخ  ح٫ف  ٖٓ حُ٘ؼَحء    ك٤ْٜ كلٍٞ  

حُ٘ؼَحُؼَر٢  ًخرٖ ٣ُيٕٝ  ٝحُٔؼظٔي رٖ ػزخى  ٝحرٖ ػزيٕٝ  ٝؿ٤َْٛ ًؼ٤َ 

كٌَ ٢ٗء  ًٛذ ٝط٠ٗ٬ ح٫ حُ٘ؼَ ح٫ٗي٢ُٔ  ك٬ ُحٍ ٤ٓٝزو٠  ٗزَحٓخ  

.ُِ٘ؼَ حُؼَر٢   

          حٕ حُٔٔش  ٝ حُلخُش  ح٫ك٠َ   ُيٟ حُ٘ؼَحء حُؼَد هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ  

حْٜٗ ٣لٕ٘ٞ ح٠ُ  ٓخ٢ٟ ٓـي  حٓظْٜ   كوي ًٛزض ح٫ٗيُْ  ٝػخىص  ُظ٘خّ  

ك٢   ظِْ  ٝؿ٤خٛذ  حُـَٜ ح٫ٍٝر٢ حٌٗحى  َٝٗى حُؼَد ٝهظِٞ ح َٗ هظَ  

٫ٓؼ٤َ  ُٚ ك٢ حُظخ٣ٍن  ح٫ حْٜٗ  حكظلظض ًحًَطْٜ  رٔـي ٌٛٙ حُز٬ى ٤ًٝق 

ػَٔٝٛخ  حًؼَ ٖٓ حِٜٛخ ح٬ٛ٫ء  ًًَٝحُ٘ؼَحء ًَ ٛـ٤َس ًٝز٤َس  ك٢ 

هٜخثيْٛ ٝٓٞٗلخطْٜ حُظ٢ حٟلض  ٖٓ ٍٝحثغ ح٫ىد حُؼَر٢  رَ ٝحُؼخ٢ُٔ 

.ح٠٣خ   

        رؼي ٤ٟخع ح٫ٗيُْ   ٝؿي ك٢ حُ٘ؼَ ؿَٝ  ؿي٣ي حٝ هَ كٖ ؿي٣ي 

ٖٓ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ  ح٫ ٝٛٞ ٍػخء  ح٫طيُْ حٝ ٛٞ رخ٫كَٟ ٍػخء حُٔٔخُي   

 ك٤غ  ًخٕ ٝحُٔيٕ   ًٝخ ٕ  ٌٛح حُلٖ  ٖٓ حْٛ   ح٫ؿَحٝ  حُ٘ؼ٣َش  

 ىٝحهِٚ   ٧كيحػٚ ٓٔظزطً٘خ  ٍحٛيًح  ح٤ُٔخ٢ٓ   ح٣٩وخع   ُلًَش ٓٞحًزًخ 

خ  ًٓ .٫طـخٛخطٚ ٝٓوٞ  

  ٓخ حٗـْٔ  ح٧ٗي٢ُٔ رٔزذ    ِٓز٤خص حُٔـظٔغ            ًٝخٕ هي  ح ػزض 

 حُ٘ؼ١َ َُػخء ح٧ٗيُْ  كخُٜٞص.  ٝحُظَف  حُِٜٞ ك٤خس  ك٢  حُ٘خّ  ك٤ٚ

٣وخُق ح٧ٛٞحص حُ٘ؼ٣َش ح٧ٗي٤ُٔش ح٧هَٟ حُظ٢ أُلٜخ أَٛ ح٧ٗيُْ ك٢ 

 كوي .  ٝرو٤ش ح٧ؿَحٝ ح٧هَٟ ك٢ حُـٍِ حُٔٞٗلخص ٝٝٛق حُطز٤ؼش ٝ

 ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـ١َ ريح٣ش ( ٤ِ١طِش)ًخٕ ٓو١ٞ ٓي٣٘ش

ٌٛح ٣ٔؼَ  ٜٓخرخ  ًٝخٕ ٤ٍٕٔٗٞ حُٔؤٓخس؛ ك٢ٜ أٍٝ رِي ا٢ٓ٬ٓ ٣يهِٚ حُق

ح ػ٤ٔوًخػظ٤ٔخ  ًِ ِّ حُ٘لّٞ ٛ ٣وٍٞ ٗخػَ ٓـٍٜٞ ٣َػ٢ ٤ِ١طِش ك٢ .  ٛ

: ه٤ٜيس ٓطِؼٜخ  

 ُؼٌُِِي ٤ًق طزظْٔ حُؼـٍٞ 

ح رؼيٓخ ٓز٤ض ػـٍٞ                                        ًٍ َٝٓ  

 ٤ِ١طِش أرخف حٌُلَ ٜٓ٘خ

ّٕ ًح ٗزــؤ ًزـــ٤َ                                           كٔخٛخ ا



ٝحٗخ  حٍحؿغ ٓخػ٘ي١  رـ٤ش حٌُظخرش ػٖ _           حٓظٞهلظ٢٘ ػ٬ع هٜخثي 

طؼي ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ِٝٛط٢٘ ِٛح ػ٤٘لخ   _ حُ٘ؼَ ك٢ ح٫ٗيُْ 

كخػَص َٗ٘ٛخ ٛ٘خ حٓظٌٔخ ٫  ُزلؼ٢ ػٖ حُ٘ؼَحُؼَر٢ ك٢ ر٬ى ح٫ٗيُْ 

.ُٝظٌٕٞ هخطٔش ُٚ  

  ػزي حُٔـ٤ي رٖ ػزيٕٝ أرٞ دمحم حُل١َٜ         حٓخ  ح٠ُٝ٫ ك٢ٜ ُِ٘خػَ 

 ػٖ أر٢ ػخْٛ رٖ أ٣ٞد ٝأر٢ َٓٝحٕ رٖ َٓحؽ ٝح٧ػِْ ١ ٍٝكوي 

 ًٝخٕ ٛـ٣َش طٞك٢ ٓ٘ش ػ٣َٖ٘ ٝهٔٔٔخثش  حٕ حرٖ  ػزيٕٝ  حُ٘٘ظ١َٔ 

 ٝهي  ٝح٧ػَ ٝٓؼخ٢ٗ حُلي٣غ رخُوزَ ٓظ٬َٓ ػخُٔخ   ًخطزخ   ٗخػَح  أى٣زخ   

 ح٫ٗظٜخٍ ٧ر٢ ػز٤ي ػ٠ِ حرٖ هظ٤زش     أهٌ حُ٘خّ ػ٘ٚ ُٝٚ ٜٓ٘ق ك٢

 ٣ل٘ي حرٖ   حًٖٝٓ ٗؼَٙ ه٤ٜيطٚ حَُحث٤ش حُظ٢ ٍػ٠ رٜخ ِٓٞى ر٢٘ ح٧كطْ

ػزيٕٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ أكيحع حُظخ٣ٍن ٝطوِزخطٚ ٣ٝل٢ٌ ٓخ أٛخد حُيٍٝ 

ٍّ ٝٓلٖ ٓظوٌح ٖٓ ًُي ٓز٬٤ ُِؼظش ٝحُظؤ٢ٓ ٝطٔظخُ . ٝحُٔٔخُي ٖٓ ٓآ

  ٗؼ٣َش ه٣ٞش ٝػخ١لش ؿ٤خٗش ى٤ٓش  طخ٣ٍو٤ش حُو٤ٜيس ػ٠ِ ١ُٜٞخ رق

:٣وٍٞ  ك٤ٜخ  

  رخ٧ػَ   حُؼ٤ٖ   رؼي   حُيَٛ ٣لـغ

كٔخ حُزٌخء ػ٠ِ ح٧ٗزخف ٝحٍُٜٞ                                          

 

  ٫ آُٞى ٓٞػظش   أٜٗخى  أٜٗخى

ػٖ ٗٞٓش ر٤ٖ ٗخد ح٤ُِغ ٝحُظلَ                                            

 

  أريٟ ٓٔخُٔش  ٝإ  كخُيَٛ كَد 

ٝحُز٤ٞ ٝحُٔٞى ٓؼَ حُز٤ٞ ٝحَُٔٔ                                         

 

  حَُأّ طؤهٌٙ    ر٤ٖ  ٫ٝ ٛٞحىس

٣ي ح٠َُحد ٝر٤ٖ حُٜخٍّ حًٌَُ                                           

 



  ٗٞٓظٜخ   ى٤ٗخى  طـَٗي ٖٓ ك٬ 

ٓخ ٛ٘خػش ػ٤٘٤ٜخ ٟٓٞ حَُٜٔ                                         ف   

 

  ػؼَط٘خ    هللا   أهخٍ  ٓخ ٤ُِخ٢ُ

  ٝهخٗظٜخ ٣ي حُـ٤َ   ح٤ُِخ٢ُ  ٖٓ                                         

 

 ك٢ ًَ ك٤ٖ ُٜخ ك٢ ًَ ؿخٍكش

ٓ٘خ ؿَحف ٝإ ُحؿض ػٖ حُ٘ظَ                                          

 

  طـَ رٚ  ٌُٖ ٢ً  طَٔ رخ٢ُ٘ء

  ًخ٣٧ْ ػخٍ ا٠ُ حُـخ٢ٗ ٖٓ حَُِٛ                                        

 

  رخَُٜ٘ هيٓظٜخ  ًْ ىُٝش ٤ُٝض

ُْ طزن ٜٓ٘خ َٝٓ ًًَحى ٖٓ هزَ                                        

 

هخطِٚ   ؿَد   ريحٍح ٝكِض  ٛٞص  

ًٝخٕ ػ٠زخً ػ٠ِ ح٬ٓ٧ى ًح أػَ                                          

 

 ٝحٓظَؿؼض ٖٓ ر٢٘ ٓخٓخٕ ٓخ ٝٛزض

  أػَ ٖٓ   ٣ٞٗخٕ    ُز٢٘   طيع    ُْٝ                                   

 



ً    أهظٜخ ٝأُلوض   ػ٠ِ ٝػخى    ١ٔٔخ

ٗخهٞ حٍَُٔ  ٜٓ٘خ   ٝؿَْٛ  ػخى                                         

 

 ٝٓخ أهخُض ١ًٝ ح٤ُٜجخص ٖٓ ٣ٖٔ

٫ٝ أؿخٍص ١ًٝ حُـخ٣خص ٖٓ ٠َٓ                                        

 

 ِٝٓهض ٓزؤ ك٢ ًَ هخ٤ٛش 

كٔخ حُظو٠ ٍحثق ْٜٓ٘ رٔزظٌَ                                              

 

 ٝأٗلٌص ك٢ ٤ًِذ كٌٜٔخ ٍٝٓض

  ٬ًِٜٜٓ ر٤ٖ ٓٔغ ح٧ٍٝ ٝحُزَٜ                                      

 

 ُْٝ طَى ػ٠ِ ح٤ِ٠َُ ٛلظٚ 

٫ٝ ػ٘ض أٓيحً ػٖ ٍرٜخ كـَ                                              

 

  ٝاهٞطْٜ    آٍ ًر٤خٕ   ٝىٝهض

ػزٔخً ٝؿٜض ر٢٘ ريٍ ػ٠ِ حَُٜ٘                                          

 

 ٝأُلوض رؼي١ رخُؼَحم ػ٠ِ

  ٣ي حر٘ٚ أكَٔ حُؼ٤٘٤ٖ ٝحُ٘ؼَ                                             

 



 ٝأٌِٛض ار٣َِٝحً رخر٘ٚ ٍٝٓض

  كِْ ٣لَ   َٓٝ  ا٠ُ  ر٤ِىؿَى                                            

 

 ٝرِـض ٣ِىؿَى ح٤ُٜٖ ٝحهظُِض

ػ٘ٚ ٟٓٞ حُلَّ ؿٔغ حُظَى ٝحُوٍِ                                     

 

  ٝه٘خ    ٍٓظْ   ٓٞح٢ٟ  ُْٝ طَى

١ً كخؿذ ػ٘ٚ ٓؼيح ك٢ حر٘ٚ حُـ٤َ                                             

 

 ٣ّٞ حُو٤ِذ ر٘ٞ ريٍك٘ٞح ٝٓؼ٠

  ك٤ٚ ا٠ُ ٓوَ  رٖٔ   ريٍ    ه٤ِذ                                              

 

 ِٝٓهض ؿؼلَحً رخُز٤ٞ ٝحهظِٔض

ُِـٍِ   حُظ٬ّ     ٖٓ ؿ٤ِٚ كِٔس                                                

 

كٞم كخٍػش  ٝأَٗكض روز٤ض   

ٝأُٜوض ١ِلش حُل٤خٝ رخُؼلَ                                                     

 

 ٝه٠زض ٤ٗذ ػؼٔخٕ ىٓخً ٝهطض

ا٠ُ حُِر٤َ ُْٝ طٔظق ٖٓ ػَٔ                                                    

 



 ٫ٝ ٍػض ٧ر٢ ح٤ُوظخٕ ٛلزظٚ

ُْٝ طِٝىٙ ا٫ ح٤٠ُق ك٢ حُـَٔ                                                   

 

 ٝأؿٍِص ٤ٓق أٗوخٛخ أرخ كٖٔ

ٝأٌٓ٘ض ٖٓ ك٤ٖٔ ٍحكظ٢ َٗٔ                                                   

 

  ػَٔحً روخٍؿش   كيص  اً  ٤ُٝظٜخ 

كيص ػ٤ِخً رٖٔ ٗخءص ٖٓ حُزَ٘                                             

 

 ٝك٢ حرٖ ٛ٘ي ٝك٢ حرٖ حُٜٔطل٠ كٖٔ

  ٝحُلٌَ   ح٧ُزخد    رٔؼ٠ِش  أطض                                           

 

حؿظخُٚ أكي  ٓخ    هخثَ    كزؼ٠٘خ  

  ٝرؼ٠٘خ ٓخًض ُْ ٣ئص ٖٓ كَٜ                                           

 

 ٝأٍىص حرٖ ٣ُخى رخُل٤ٖٔ كِْ

  ٣زئ ر٘ٔغ ُٚ هي ١خف أٝ ظلَ                                               

 

 ٝػٔٔض رخُظز٢ كٞى١ أر٢ أْٗ

  ُكَ   ه٘خ  ُْٝ طَى حَُىٟ ػ٘ٚ                                              

 



 أُِٗض ٜٓؼزخً ٖٓ ٍأّ ٗخٛوش

  ًخٗض رٜخ ٜٓـش حُٔوظخٍ ك٢ ٍُٝ                                         

 

 ُْٝ طَحهذ ٌٓخٕ حرٖ حُِر٤َ ٫ٝ 

ٍحػض ػ٤خًطٚ رخُز٤ض ٝحُلـَ                                                

 

 ٝأػِٔض ك٢ ُط٤ْ حُـٖ ك٤ِظٜخ

ٝحٓظٞٓوض ٧ر٢ حٌُرخٕ ١ً حُزوَ                                          

 

  هخٟزٚ   ٧ر٢ حٌُرخٕ  ُْٝ طيع 

٤ُْ حُِط٤ْ ُٜخ ػَٔٝ رٔ٘ظَٜ                                              

 

 ٝأكَهض ِٗٞ ٣ُي رؼيٓخ حكظَهض

ػ٤ِٚ ٝؿيحً هِٞد ح١٥ ٝحٍُٔٞ                                              

 

 ٝأظلَص رخ٤ُُٞي رٖ ح٣ِ٤ُي ُْٝ

طزن حُو٬كش ر٤ٖ حٌُؤّ ٝحُٞطَ                                            

 

 كزخرٚ كذ ٍٓخٕ أط٤ق ُٜخ

  ٗللش حُوطَ  هطَطٚ ٝحكَٔ                                              

 



 ُْٝ طؼي ه٠ذ حُٔلخف ٗخثزش 

ػٖ ٍأّ َٓٝحٕ أٝ أ٤ٗخػٚ حُلـَ                                        

 

 ٝأٓزِض ىٓؼش حَُٝف ح٤ٓ٧ٖ ػ٠ِ

  ٛيٍ  حُٜٔطل٠ ٥ٍ    رلن   ىّ                                       

 

 ٝأَٗهض ؿؼلَحً ٝحُل٠َ ٣٘ظَٙ

ٝح٤ُ٘ن ٣ل٠٤ ر٣َن حُٜخٍّ حًٌَُ                                         

 

 ٝأهلَص ك٢ ح٤ٓ٧ٖ حُؼٜي ٝحٗظيرض

حُـيٍ  ػزي      ٝح٧     رخر٘ٚ   ُـؼلَ                                       

 

 ٝٓخ ٝكض رؼٜٞى حُٔٔظؼ٤ٖ ٫ٝ

ٍَٓ  ٖٓ    ُِٔؼظِ  طؤًي    رٔخ                                              

 

 ٝأٝػوض ك٢ ػَحٛخ ًَ ٓؼظٍٔي 

  ٓوظيٍ   ًَ   روٌحٛخ   ٝأَٗهض                                           

 

 ٍٝٝػض ًَ ٓؤٕٓٞ ٝٓئطٖٔ

ٝأِٓٔض ًَ ٍٜٓ٘ٞ ٝٓ٘ظَٜ                                             

 



 ٝأػَػض آٍ ػزّخى ُؼخً ُْٜ

  ر٣ٌَ ُرخء ُْ ط٘لَ ٖٓ حٌُػَ                                          

 

 ر٢٘ حُٔظلَ ٝح٣٧خّ ٫ ُِٗض

َٓحكَ ٝحٍُٟٞ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓلَ                                          

 

 ٓلوخً ٤ٌُْٞٓ ٣ٞٓخً ٫ٝ كِٔض

ؿخرَ حُؼَٔ  ك٢    ٤ُِش   رٔؼِٚ                                          

 

 ٖٓ ٨َُٓس أٝ ٖٓ ٨ُػ٘ش أٝ

  ٣ٜي٣ٜخ ا٠ُ حُؼـَ  ٨ُٓ٘ش ٖٓ                                           

 

   ػويصحُو٢ هي ٝػٞح٢ُ ٖٓ ُِظز٢ 

ٝحُلَٜ  رخُؼ٢   أُٜٔ٘خ    أ١َحف                                          

 

  ر٠٤ْٜ حُٔٞى    رخُٔ٘خ٣خ  ١ٝٞهض

  كؤػـذ ٌُحى ٝٓخ ٜٓ٘خ ٟٓٞ حًٌَُ                                        

 

ُِزَحػش     أٝ ٖٓ   ٖٓ ٤َُِحػش   

  أٝ ٖٓ ُِٔٔخكش أٝ ُِ٘لغ ٝح٠ٍَُ                                          

 



                                                   أٝ ىكغ ًخٍػش أٝ ٍىع آُكش

أٝ هٔغ كخىػش طؼ٤خ ػ٠ِ حُوُيٍ                                             

 

 ٣ٝذ حُٔٔخف ٣ٝٝذ حُزؤّ ُٞ ِٓٔخ 

ػ٠ِ ػَٔ   ٝحُي٤ٗخ    ٝكَٔس حُي٣ٖ                                      

 

 ٓوض ػَٟ حُل٠َ ٝحُؼزخّ ٛخ٤ٓش

  ٓٔخكخً ٫ ا٠ُ حُٔطَ   طؼِٟ ا٤ُْٜ                                     

 

 ػ٬ػش ٓخ أٍٟ حُٔؼيحٕ ٓؼِْٜ ٝأهزَ

حُلٞص رخُؤَ ك٢   ؿُِٝح   ُٝٞ                                           

 

 ػ٬ػش ٓخ حٍطو٠ حَُ٘ٔحٕ ك٤غ ٍهٞح

  ُْٝ ٣طَ  ٖٓ َٗٔ  ٓخ ١خٍ  ًَٝ                                        

 

 ػ٬ػش ًٌٝحص حُيَٛ ٌٓ٘ ٗؤٝح ػ٢٘

٣َرغ ُْٝ ٣لَ  حُيَٛ ُْ   ٠٠ٓ                                             

 

 َٝٓ ٖٓ ًَ ٢ٗء ك٤ٚ أ٤١زٚ

كظ٠ حُظٔظغ رخ٥ٛخٍ ٝحُزٌَ                                            

 



 أ٣ٖ حُـ٬ٍ ح١ٌُ ؿ٠ض ٜٓخرظٚ 

هِٞر٘خ ٝػ٤ٕٞ ح٧ٗـْ حَُِٛ                                              

 

 أ٣ٖ ح٩رخء ح١ٌُ أٍٓٞح هٞحػيٙ 

ػ٠ِ ىػخثْ ٖٓ ػِ ٖٝٓ ظلَ                                              

 

 أ٣ٖ حُٞكخء ح١ٌُ أٛلٞح َٗحثؼٚ

كِْ ٣َى أكي ٜٓ٘خ ػ٠ِ ًيٍ                                                   

 

 ًخٗٞح ٍٝح٢ٓ أٍٝ هللا ٌٓ٘ ٠ٓٞح 

ػٜ٘خ حٓظطخٍص رٖٔ ك٤ٜخ ُْٝ طوَ                                         

 

 ًخٗٞح ٜٓخر٤لٜخ كٌٔ هزٞح ػؼَص

  ك٢ ٓيٍ  ٣خ هلل    حُو٤ِوش    ١ٌٛ                                        

 

 ًخٗٞح ٗـ٠ حُيَٛ كخٓظٜٞطْٜ هيع 

ٓ٘ٚ رؤك٬ّ ػخى ك٢ هط٠ حُل٠َ                                          

 

 ٣َٝ أٓٚ ٖٓ ١ِٞد حُؼؤٍ ٓيًٍٚ 

ْٜٓ٘ رؤٓي َٓحس ك٢ حُٞؿ٠ ٛزَ                                        

 



  إ أظِٔض   ٖٓ رْٜ    ٖٓ ٢ُ ٫ٝ 

  ٌٗٞد ُْٝ ٣ٌٖ ٤ُِٜخ ٣ل٢٠ ا٠ُ ٓلَ                                   

 

  إ ػطِض  رْٜ    ٫ٝ ٖٓ  ٖٓ ٢ُ

ٖٓ٘ ٝأهل٤ض أُٖٔ ح٥ػخٍ ٝح٤َُٔ                                           

 

 ٌٖ  ٖٓ ٢ُ ٫ٝ ٖٓ رْٜ إ أ١زوض ٓل

ُْٝ ٣ٌٖ ٍٝىٛخ ٣يػٞ ا٠ُ ٛيٍ                                             

 

 ػ٠ِ حُل٠خثَ ا٫ حُٜزَ رؼيْٛ 

  ٓ٘ظظَ   ٨ُؿَ   َٓطوذ   ٬ّٓ                                            

 

 ٣َؿٞ ػ٠ٔ ُٝٚ ك٢ أهظٜخ أَٓ

ٝحُيَٛ ًٝ ػوذ ٗظ٠ ًٝٝ ؿ٤َ                                               

 

ك٤ٜخ رلخٟلش  آًحٕ ٖٓ   ه١َض    

ػ٠ِ حُلٔخٕ ك٠ٜ ح٤ُخهٞص ٝحُيٍٍ                                          

 

 ٤ٓخٍس ك٢ أهخ٠ٛ ح٧ٍٝ هخ١ؼش

  ٗوخٗوخً ٛيٍص ك٢ حُزيٝ ٝحُو٠َ                                         

 



 ٓطخػش ح٧َٓ ك٢ ح٧ُزخد هخ٤ٟش 

ٖٓ حُٔٔخٓغ ٓخ ُْ ٣وٞ ٖٓ ١َٝ                                           

 

  حُٔوظخٍ ٤ٓيٗخ    ػ٠ِ    ح٬ُٜس   ػْ

حُٜٔطل٠ حُٔـظز٠ حُٔزؼٞع ٖٓ ٠َٓ                                      

 

 ٝح٥ٍ ٝحُٜلذ ػْ حُظخرؼ٤ٖ ُٚ 

ٓخ ٛذ ٣ٍق َٝٛ حُٔلذ رخُٔطَ                                          

  _____________       

 

 حُزوخء ٛخُق رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٛخُق رٖ ١ ٤ٗٞٗش أد حٓخ حُو٤ٜيس حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ 

ٓ٘ش   حُٔظٞك٢ حَُٗي١ ح٧ٗي٢ُٔ ٠ٓٞٓ رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣َٗق

هَد حُـ٣َِس حُو٠َحء  (ٍٗيس)   ٛٞ ٖٓ أر٘خء ٝ( 1285ّ-  ٛـ  684-

  ٝحٗٚ  ٖٓ حُلوٜخء  ٖٓ كلظش حُلي٣غٝه٤َ  حٗٚ. رخ٧ٗيُْ ٝا٤ُٜخ ٗٔزظٚ

ًٌُٝي أؿخى ك٢ حُٔيف . ٗؼَح ٝٗؼَح ٝهي ًخٕ رخٍػخ ك٢ ٗظْ ح٬ٌُّ ح٠٣خ  

ا٫ إٔ َٜٗطٚ طؼٞى ا٠ُ ه٤ٜيس ٗظٜٔخ رؼي ٓو١ٞ . ٝحُٞٛق ٝحُِٛي ٝحُـٍِ

ٝك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٗظٜٔخ ٤ُٔظَٜ٘ أَٛ حُؼيٝس . ح٧ٗي٤ُٔش  ػيى ٖٓ حُٔيٕ

ح٤٤٘٣َُٖٔ ػ٘يٓخ أهٌ حرٖ ح٧كَٔ دمحم رٖ ٣ٞٓق أٍٝ ٤١٬ٖٓ  ح٩ك٣َو٤ش ٖٓ

حُظ٘خٍُ ُ٪ٓزخٕ ػٖ ػيى ٖٓ حُو٬ع ٝحُٔيٕ اٍٟخء ُْٜ ٝأ٬ٓ  ؿَٗخ١ش ك٢

 ؿ٤َ حُٔٔظوَ ك٢ ؿَٗخ١ش ٝطؼَف ه٤ٜيطٚ ٣زوٞٗٚ  ك٢ كٌٔٚ ك٢ إٔ 

ك٢ٜ ٝحٓطش حُؼوي ك٢ ٗؼَ ٍػخء حُٔيٕ ٝأًؼَ ٜٗٞٛٚ ... رَٔػ٤ش ح٧ٗيُْ

َّ . َٜٗس ٝأٗيٛخ طؼز٤َح ػٖ حُٞحهغ ك٢ٜ طَػ٢ ح٧ٗيُْ  كظٍٜٞ ٓخ ك

ٍّ ىٜٝٗخ ٤ًٝق ٟخػض  رخ٧ٗيُْ ٖٓ هطٞد ؿ٤ِِش ٫ ػِحء ك٤ٜخ ٫ٝ طؤ

ه١َزش ىحٍ حُؼِّٞ، ٝاٗز٤ِ٤خ ٜٓي حُلٖ، ٝكٔٚ ٜٓز٢ حُـٔخٍ،٤ًٝق 

ٓوطض أًٍخٕ ح٧ٗيُْ ٝحكيس طِٞ ح٧هَٟ، ٤ًٝق أَهلَص حُي٣خٍ ٖٓ ح٬ٓ٩ّ 

، ػْ ٤ٜ٣ذ أرٞ !كٜخٍص حُٔٔخؿي ً٘خثْ ٝؿيح ٛٞص ح٧ًحٕ ٛٞص ٗخهّٞ



حُزوخء حَُٗي١ رلَٓخٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ػزَ ػيٝس حُزلَ ا٠ُ حُٔٔخٍػش ُ٘ـيس 

:  ٝحُو٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ ٍػخء ح٫ٗيُْ ٣وٍٞ ك٤ٜخ.ح٧ٗيُْ ٝح٤ُِٖٔٔٔ  

 

 ُٕ  ُـٌَ ٗـ٢ٍء اًح ٓـخ طـْ ٗوٜخ

                                            ُٕ َُّط رـط٤ذ حُؼ٤ٖ اٗٔخ كـ٬ ٣ُــ  

 

 ٌٍ ٍُ ًـٔخ ٗخٛيطٜخ ىُٝ  ٛـ٢ ح٧ٓـٞ

                                           ُٕ ٌٖ ٓخَءطُٚ أُٓخ ٓـ َُ  ُٙ ََّد ـ َٓ ـٖ  َٓ  

 

 ٝٛـٌٙ حُـيحٍ ٫ طُـزو٢ ػ٠ِ أكي 

ٍٍ ُٜخ ٗخٕ                                             ٫ٝ ٣ـيّٝ ػـ٠ِ كـخ  

 

خ ًَ ٓخرـٍش  ًٔ  ٣ُـِٔم حُـيَٛ كـظ

                                           ُٕ َك٤ّخٌص ُٝهـَٛخ ْ٘ اًح ٗـزض ٓـ  

 

 ْٞ َّ ٤ٓق ُِل٘خء ُٝ  ٣ٝـ٘ظ٢٠ ًـ

ٕ ٝحُـٔيَ ُؿٔيحٕ                                       َِ ١ً ٣ َٖ ًـخٕ حر  

 

 ٍٖ  أ٣ـٖ حُِٔٞى ًَٝٝ حُظ٤ـخٕ ٖٓ ٣ٔ

ُٕ ؟                                            ٌَ ٝط٤ـخ ٝأ٣ـٖ ٓـْٜ٘ أًـخ٤ُ  

 

 ٍّ  ٝأ٣ـٖ ٓـخ ٗـخىٙ ٗـيَّدحىُ ك٢ اٍ



؟                                 ُٕ ٝأ٣ٖ ٓخ ٓخٓٚ ك٢ حُلَّ ٓخٓخ  

 

 ٝأ٣ـٖ ٓـخ كخُٙ هخٍٕٝ ٖٓ ًٛذ 

ُٕ ؟                                              ٝأ٣ـٖ ػـخىٌ ٝٗـيحىٌ ٝهلطخ

 

َى ُٚ  َٓ ٌَُ أَٓ ٫   أطـ٠ ػـ٠ِ حُـ

كـظ٠ هَـ٠َٞح كٌؤٕ حُوّٞ ٓخ ًخٗٞح                                           

 

ِِي  َٓ ِي ٖٝٓ  ُٓ  ٝٛـخٍ ٓخ ًخٕ ٖٓ 

                                             ُٕ ٘خ ْٓ ًٔخ ك٠ٌ ػٖ ه٤خٍ حُّط٤ِق ٝ  

 

ُٕ ػـ٠ِ  ٓخ ِّ ٍَ حُـ ِِٚ  (ىحٍح)ىح ٝهخطِ  

                                               ُٕ َّّد ًـٔـَٟ كـٔخ آٝحٙ ا٣ـٞح ٝأ  

 

َُٜ ُٚ ٓزُذ  ْٔ َّٜدؼذ ُْ ٣  ًـؤٗٔخ حُ

                                              ُٕ ُٓـ٤ِٔخ ـَِي حُـي٤ُٗخ  َٓ خ ٫ٝ  ًٓ ٣ـٞ  

 

ػش  َّٞد ـ٘ ُٓ  كــخثُغ حُـيَٛ أٗـٞحٌع 

                                                ُٕ حٌص ٝأكـِح َّ ُٝـِـِٓخٕ ٓـٔ  

 

ُٓـِـٞحٕ ٣ـِٜٜٔخ   ُٝـِـلٞحىع 



                                             ُٕ ُِٓٞح َّ رخ٬ٓ٩ّ  ٝٓـخ ُـٔخ كـ  

 

ٌَ ٫ ػِحَء ُٚ   ىٛـ٠ حُــ٣َِس أٓ

                                             ُٕ ٛـٟٞ ُـٚ أُكـيٌ ٝحٗـْٜي ػ٬ٜ  

 

ُٖ ك٢ ح٬ٓ٩ّ كخٍطِأْص   أٛخرٜخ حُؼ٤

                                          ُٕ ٌٍ ٝرُِيح كـظ٠ َهـِض ٓـ٘ٚ أهطخ  

 

ُٕ  (ر٤ِٔ٘شً )كـخٓؤٍ ٤َٓشً )ٓخ ٗؤ ُٓ)  

                                          َٖ َٖ  (ٗـخ١زشٌ )ٝأ٣ـ ّْ أ٣ـ ُٕ )أ (َؿ٤َّدخ  

 

ٍُ حُـؼِّٞ كٌْ ٌ (هُـ١َزش)ٝأ٣ـٖ  ىح  

                                         ُٕ ٍْ هـي ٓٔخ ك٤ٜخ ُٚ ٗخ ٓـٖ ػـخُ  

 

ٍٙ ُ (ْكٔٚ)ٝأ٣ٖ  ٝٓخ طل٣ٞٚ ٖٓ ِٗ  

                                           ُٕ ٦ٓٝ ٌٝ ُٛخ حُـؼٌَُد كـ٤خ ٝٗـَٜ  

 

َٕ حُـز٬ى كٔخ  َّٖد أًٍـخ  هـٞحػيٌ ًـ

                                          ُٕ ػـ٠ٔ حُـزوخُء اًح ُـْ طزَن أًٍخ  

 

 طـز٢ٌ حُل٤٘ل٤شَ حُز٠٤خُء ٖٓ أٍٓق 



                                          ُٕ ًـٔخ رـ٠ٌ ُـلَحم ح٩ُِق ٤ٛٔخ  

 

 ػـ٠ِ ى٣ـخٍ ٓـٖ ح٬ٓ٩ّ هخ٤ُش 

                                        ُٕ   هـي أهـلَص ُٝـٜخ رخٌُلَ ُػَٔح

 

 َْ  ك٤غ حُٔٔخؿي هي ٛخٍص ً٘خث

                                         ُٕ ـِزخ ُٛ ٝ ٌْ َّٖد ا٫ ٗـٞحه٤ ٓخكـ٤ـٜ  

 

 كظ٠ حُٔلخ٣ٍُذ طز٢ٌ ٢ٛٝ ؿخٓيسٌ 

                                          ُٕ َُ طَػ٢ ٢ٛٝ ػ٤يح كـظ٠ حُـٔ٘خر  

 

َِ ٓٞػظشٌ   ٣ـخ ؿـخك٬ً ُٝٚ ك٢ حُيٛ

                                        ُٕ َُ ٣وظخ ٍَ٘ش كخُيٛ ِٓ إ ًـ٘ض كـ٢   

 

 ٝٓـخ٤ًٗخ ٓـًَكخ ٣ـ٤ِٜٚ ٓـ١ُٞ٘ٚ 

ُٕ ؟                                       َُّط حََُٔء أ١ٝخ ٍٚ طَـ أرـؼي كٔ  

 

 طـِي حُـ٤ٜٔزشُ أٗـْٔض ٓخ طويٜٓخ 

                                      ُٕ َِ ٤ٔٗخ ٍَ حُيٛ   ٝٓـخ ُـٜخ ٓغ ١ٞ

 

َِ ٟخَٓسً   ٣ـخ ٍحًـز٤ٖ ػظخم حُو٤



                                       ُٕ   ًـؤٜٗخ كـ٢ ٓــخٍ حُٔزِن ػوزخ

 

 ٝكـخ٤ِٖٓ ٓـ٤َُٞف حُـِٜ٘ي َٓٛلشُ 

                                        ُٕ ًـؤٜٗخ كـ٢ ظـ٬ّ حُـ٘وغ ٤َٗح  

 

 ٍٝحطـؼ٤ٖ ٍٝحء حُـزلَ ك٢ ىػٍش 

                                          ُٕ ٌِّز ٝٓـِطخ   ُـْٜ رـؤ١ٝخْٜٗ ػـ

 

 ٍْ  أػـ٘يًْ ٗـزؤ ٓـٖ أٛـَ أٗيُ

ُٕ ؟                                         ًزخ ٍُ  ِّ كـوي َٟٓ رلي٣ِغ حُوٞ  

 

 ًْ ٣ٔظـ٤غ ر٘خ حُٔٔظ٠ؼلٕٞ ْٝٛ 

  هـظ٠ِ ٝأٓـَٟ كٔخ ٣ٜظِ اٗٔخٕ؟                                       

 

 ُْ  ُٔـخًح حُـظوخ١ُغ ك٢ ح٬ٓ٩ّ ر٤ٌ٘

ُٕ ؟                                              ْْ ٣ـخ ػـزخىَ هللا اهـٞح ٝأٗـظ  

 

 ٌْ ٤خٌص ُـٜخ ٛـٔ ٌّ أرَّـد  أ٫ ٗـلـٞ

                                         ُٕ ٌٍ ٝأػٞح َِ أٜٗخ أٓـخ ػـ٠ِ حُو٤  

 

 ُْ ٛ ِِّ ٍّ رؼيَ ػ  ٣ـخ ٓـٖ ُـٌُِش هـٞ



                                           ُٕ ٍُ ١ُٝــ٤خ ْْ ؿـٞ أكـخٍ كـخُٜ  

 

ًًخ ك٢ ٓ٘خُُْٜ  رـخ٧ْٓ ًـخٗٞح ِٓٞ

                                       ُٕ َِّ ُػزيح َّ ٛـْ ك٢ ر٬ى حٌُل ٝحُـ٤ٞ  

 

 ْْ  كـِٞ طـَحْٛ ك٤خٍٟ ٫ ى٤َُ ُٜ

                                            ُٕ ٍِ أُٞح ُْ ٓـٖ ػـ٤خِد حُـٌ ػـ٤ِٜ  

 

 ُْ ُْٛ ػـ٘يَ ر٤ؼٜ  ُٝـٞ ٍأ٣ـَض رـٌخ

                                         ُٕ َُ ٝحٓظٜٞطَي أكِح ُـٜخَُي ح٧ٓـ  

 

ََ ر٤ٜ٘ٔخ  ٍَ كـ٤ ّّ ١ٝـل  ٣ـخ ٍدَّد أ

                                            ُٕ   ًـٔـخ طـلـََم أٍٝحٌف ٝأرـيح

 

ِْ اً ١ِؼض  ِٖ حُ٘ٔ  ١ٝلِشً ٓؼَ كٔ

                                          ُٕ ًـؤٗـٔخ ٢ٛ ٣ـخهـٌٞص ٝٓـَؿـخ  

 

 ٣ـوٞىُٛخ حُـؼُِؾ ُـٌَِٔٝٙ ٌَٓٛشً 

                                         ُٕ ُٖ رـخ٤ًشُ ٝحُـوُِذ ك٤َح ٝحُـؼ٤  

 

 ُـٔؼَ ٛـٌح ٣ٌُٝد حُوُِذ ٖٓ ًٔيٍ 



                                       ُٕ ٌّ ٝا٣ٔخ إ ًـخٕ كـ٢ حُوِِذ ا٬ٓ  

   _______________                   

 

ػزي هللا دمحم دمحم رٖ ػزي هللا رٖ            حٓخ حُو٤ٜيس حُؼخُؼش  ك٢ٜ ُِ٘خػَ

 -  ٛـ٣َش 658 ٓ٘ش   ٝحُٔظٞك٢أر٢ رٌَ حُو٠خػ٢ حُٔؼَٝف رخرٖ ح٧رخٍ

ًخٕ ػخُٔخً ك٢ حُلوٚ ٝ ٝٗخػَ أٗي٢ُٔ   ٓئٍم ٝٛٞ  ٬٣ى٣ش1260ّ

ؿ٤يحً ك٢ حُز٬ؿش ٝح٩ٗ٘خء, ر٤َٜحً رخَُؿخٍ ٝحُظخ٣ٍن, ٝحُلي٣غ ِِ ػَٔ , ُّ

رخ٧ٗيُْ ىهَ (ر٤ِٔ٘ش ) دُٝي, ك٢ ىٝٝح٣ٖٝ حٌُظخرش ُزؼٞ ٫ٝس حُٔٞكي٣ٖ

 ٛـ أٝكيٙ ٣ُخٕ رٖ َٓى٤ٖٗ ا٠ُ أر٢ 635ك٢ هيٓش ر٢٘ ػزي حُٔئٖٓ، ٝك٢ 

.٣ًَُخ حُلل٢ٜ ِٓطخٕ طْٞٗ ح١ٌُ ىهَ ك٢ هيٓظٚ ك٤ٔخ رؼي   

حٓظوَ رظْٞٗ ٝىهَ ك٢  ٝ حكظِٜخ ح٩كَٗؾ ػ٘يٓخ ٍكَ ػٖ ر٤ِٔ٘ش         

 حر٘ٚ حُٔٔظَٜ٘ كَكغ   ٓخص أرٞ ٣ًَُخ هِلٚ ػ٘يٓخ هيٓش أرٞ ٣ًَُخ ٝ

 ح٫ حٕ  كٔخىٙ  ًؼَٝح ٝه٤َ حْٜٗ ٗظٔٞح ر٤خطخ ٖٓ حُ٘ؼَ  رخْٓ حرٖ ٌٓخٗظٚ  

ٌٝٛٙ حُو٤ٜيس .  ح٫رخٍ  ٣ؼ٤ذ ك٤ٜخ حُو٤ِلش حُٔظ٘ظَٜ ٣ٜٝـٞٙ   كخَٓ روظِٚ  

 ٢ٛ\  

 

 أىٍْى رـوـ٤ــِــي هـــ٤ـــَ هللا أٗــيُــٔــخ

َٓــــخ                                        ٍَ إ حُٔـزـ٤ـَ اُــــ٠ ٓ٘ـــخطـٜـخ ىَ  

 

 ٝٛذ ُٜخ ٖٓ ػ٣ِِ حَُٜ٘ ٓخ حُظٔٔض

ـٔـخ                                           َٔ كِـْ ٣ــٍِ ٓـ٘ـي ػــِ حُ٘ـٜـَ ِٓظ  

 

ِٕ ٓــٔــخ طـؼـخٗـ٤ـٚ ُكـ٘ـخٗـظـٜـخ  ٝكــــخ

كطخُـٔـخ ًحهــض حُزـِـٟٞ ٛـزـخف ٓـٔــخ                                           

 



 ٣ــخ ُِــ٣ِـَس أٟـلــ٠ أٛـِـٜـخ ؿـــٍِح

ُـِـلـخىػـخص ٝأٓــٔــ٠ ؿــيٛــخ طـؼـٔــخ                                         ًِ   

 

 كــــ٢ ًــــَ ٗــخٍهــش اُــٔــخّ رـخثــوــش

ٓــخ                                         َُ ٣ـؼـٞى ٓؤطـٔـٜـخ ػـ٘ــي حُـؼــيٟ ُػـ  

 

 ًٝـــــَ ؿــخٍرـــش اؿـــلـــخف ٗــخثــزــش

طؼ٘ـ٢ ح٧ٓـخٕ ِكــٌحٍحً ٝحُـٔـٍَٝ أٓــ٠                                       

 

ـٜـٔب ُٔ ـ ِٓ  طـوـخٓـْ حُـــَّٝ ٫ ٗـخُــض ٓوـخ

٫ ػـوـخثـِـٜـخ حُـٔـلـــٞرـش ح٧ٗـــٔـــخ                                         

 

 ٝكـــــ٢ رـِـ٘ـٔـ٤ـٍش ٓـ٘ــٜــخ ٝهــ١َــزــشٍ 

ٓخ ٣٘ٔق حُْ٘لـْ أٝ ٓـخ ٣٘ـِف حَُّ٘دلَٔـخ                                      

 

 ً ٌٖ كـِـٜــخ ح٩ٗــــَحى ٓزـظـٔـٔـخ  ٓــيحثــ

ؿـــ٫ٌٕ ٝحٍطـلــَ ح٣٩ــٔــخٕ ٓزـظـجـٔـخ                                        

 

 ٤ّٛٝـَطـٜـخ حُـؼــٞحى١ حُؼـخرـؼـخص رـٜــخ

٣ٔظٞكٖ حُطَف ٜٓ٘خ ٟؼق ٓخ أٗٔـخ                                         

 



 كـٔـٖ ىٓـخًـَ ًـخٗــض ىٝٗـٜــخ كـَٓــخ

ٝٓـــٖ ًـ٘ـخثـْ ًـخٗــض هزـِـٜـخ ًـ٘ـٔـخ                                        

 

 ٣ـــخ ُِٔـٔـخؿـي ػـــخىص ُـِـؼـيٟ رـ٤ـؼــخ

ٓـــخ                                      ًِ  ََ ُٝـِـ٘ــيحء ؿـــــيح أػـ٘ــخءٛــخ َؿــ  

 

 ُٜـلـ٢ ػ٤ِـٜـخ اُــ٠ حٓظـَؿـخع كخثظـٜـخ

ٓــــخ                                      ٍُ ٓـيحٍٓــخً ُِٔـؼـخٗـ٢ أٛـزـلـض ىُ  

 

 ٝأٍرُــغٍ ٗٔـ٘ـٔـض ٣ـٔـ٘ـ٠ حُـَرـ٤ـغ ُـٜــخ

َٔـخ                                     ًُـ ٗـ٤ّـش ٝ ْٞ َٓ ٓــخ ٗـجـض ٓــٖ ِهـَِـغٍ   

 

 ًــخٗــض كــيحثــن ُــ٨كــيحم ٓـٞٗــوــش

َُ ٓــٖ أىٝحكـٜـخ ٝػـٔـخ                                    َف ح٠ُ٘ـ َّٞد ـ َٜ ك  

 

 ٝكـخٍ ٓــخ كُٞـٜـخ ٓــٖ ٓ٘ـظـَ ػـــذ

ُِٔـخ                                     ـُ ٣ٔظـِـْ حًَُـذ أٝ ٣ٔظًَـذ حُ  

 

 َٓػخٕ ٓخ ػخع ؿ٤ٖ حٌُلـَ ٝح كَرـخ

ػ٤ـغ حُيَّدرَـ٠ كـ٢ ٓـخ٤ٜٗـخ حُـظـ٢ ًزـٔـخ                                      

 



لــٜــخ  ٝحرـــظـــِ رــِطــٜــخ ٓـــٔـــخ طـلـ٤َّـد

ق ح٧ٓــي حُـ٠ـخ١ٍ ُـٔـخ حكظـَٓـخ                                    طل٤ُّـط  

 

ٌٖ ؿ٘ـ٤ـ٘ـخٙ رـٜــخ هـ٠ــَحً؟ !كـؤ٣ـٖ ػـ٤ـ  

!ٝأ٣ــٖ ؿـٜـٖ ؿ٤٘ـ٘ـخٙ رـٜــخ ٓـِـٔـخ؟                                     

 

 ٓـلــخ ٓلخٓـَ٘ـٜـخ ١ــــخؽٍ أطــ٤ــق ُــٜــخ

ٓـخ ٗـخّ ػـٖ ٠ٜٛٔـخ ٣ـٞٓـخً ٫ٝ ٗؼـٔـخ                                         

 

 ٍّٝؽ أٍؿــخءٛــخ ُــٔــخ أكـــــخ١ رــٜـــخ

ُّ٘طـْ ٓـــٖ أػـ٬ٓـٜـخ ُهـُ٘ـٔـخ                                         كـــخىٍ حُـ  

 

 هــ٬ ُــٚ حُــــٞ كـخٓـظـيص ٣ـــيحٙ اُـــ٠

اىٍحى ٓــخ ُــْ طـطـؤ ٍؿـــ٬ٙ ٓوظـِـٔـخ                                        

 

 ٝأًــؼــَ حُــِػــْ رخُظـؼـِـ٤ـض ٓـ٘ـلــَىحً 

ُٝــٞ ٍأٟ ٍح٣ــش حُظـٞكـ٤ـي ٓـــخ ٗـزـٔـخ                                       

 

َْ كزِٜـخ أ٣ٜـخ حُُٔٞـ٠ حَُك٤ـْ كـٔـخ ـ ِٛ  

أروـ٠ حُـٔـَحّ ُـٜـخ كـزـ٬ ٫ٝ ٓـَٓـخ                                       

 



  ًٔخٝأكـــ٢ ٓـــخ ١ـٔـٔــض ٓــ٘ــٚ حُــؼــيحس

أك٤٤ض ٖٓ ىػٞس حُٜٔي١ ٓخ ١ٔٔخ                                           

 

ً ح َص ُـ٘ـٜـَ حُـلــن ٓوظـزـٔـخ َْ ـــ ِٓ  َّ ـــخ  

ٝرــضَّد ٓــٖ ٗــٍٞ ًحى حُـٜـي١ ٓوظـزـٔـخ                                      

 

 ٝهــٔــض كـ٤ـٜــخ رــؤٓــَ هللا ٓـ٘ـظـٜـَح

ًخُٜـخٍّ حٛظـِ أٝ ًخُؼـخٍٝ حٗزــٔـخ                                      

 

 ٍْ  طٔلـٞ حُـ١ٌ ًظـذ حُظـٔـ٤ـْ ٓــٖ ظـِـ

ٝحُـٜـزـق ٓـخكـ٤ــش أٗــــٞحٍٙ حُـــِـٔـخ                                      

 

 ٝطوـظـ٠ـ٢ حُـٔـِــي حُـــزــخٍ ٓـٜـــظـٚ

٣ـّٞ حُٞؿـ٠ ؿـٜـَس ٫ طـَهـذ حُوِـٔـخ                                     

 

 ٛــ١ٌ ٝٓخثِـٜـخ طـيػــٞى ٓـــٖ ًـؼــذ

ّٞ ُـٔــٖ ٣ـجـٔــخ                                    ٝأٗـــض أكـ٠ــَ ٓـَؿــ  

 

 ٝحكَــظْــَي ؿــخ٣ٍــشً رـخُـ٘ــــق ٍحؿــ٤ـــشً 

ِيٓـخ                                     ََ حُـَٟـخ ٝحُٔـ٤ـيَ حَُّ٘ـد ٓ٘ـي ح٧ٓـ٤ـ  

 



 هـخٟـض هـ٠ـخٍس ٣ؼِـ٤ـٜـخ ٣ٝولـ٠ـٜـخ

ٓــخ                                    ََ ػـزـخرـٚ كـظـؼـخٗـ٢ حُـِـ٤ــٖ ٝحُـ٘ـ  

 

 ٍٝرــٔــخ ٓـزـلــض ٝحُــ٣َـــق ػـخطــ٤ــش

ًـٔـخ ١ـِـزـَض رـؤهـٜـ٠ ٗـــيٙ حُـلـَٓـخ                                     

 

 طـئّ ٣ل٤ـ٠ رـٖ ػزـي حُـٞحكـي رــٖ أرــ٢

كـلــٚ ٓوـزّـِـش ٓـــٖ طـَرــٚ حُـوـيٓـخ                                          

 

 ٓــِـــي طـوــِــيص ح٧ٓـــــ٬ى ١ـخػــظــٚ

ى٣ـ٘ـخ ٝىٗـ٤ــخ كــ٘ـخٛـخ حُـَٟــخ ُـزـٔـخ                                         

 

 ٓــٖ ًــَ ؿــخٍى ػـِـ٠ ٣ٔـ٘ـخٙ ٓٔظـِـٔـخ

ًٝـــَ ٛـــخٍى اُــــ٠ ٗـؼـٔــخٙ ِٓـظـٔـٔـخ                                          

 

 ٓــئ٣ــي ُــــٞ ٍٓــــ٠ ٗــــٔــخً ٧ػـزــظــٚ

ُٝــٞ ىػــخ أكـوـخ ُـزــ٠ ٝٓـــخ حكظـٔـزـخ                                         

 

 طخهلل إ حُـــ١ٌ طُـََؿــ٠ حُـٔـؼـٞىُ ُــــْٜ

ٓـخ ٛؾٝٓـخً ٫ٝ   ١١ هـِـي                                           ٓخ  ؿخٍ ف  

 



 آــــخٍس ٣ـلــٔــَ حُـٔــوــيحٍ ٍح٣ـظــٜــخ

ٛــخ ٣ٔظـٜـلـذ حُـوـؼـٔـخ                                        ُِّط ٝىُٝـــش ِػـ  

 

 ٣زـي١ حُ٘ـٜـخٍ رـٜـخ ٓــٖ ٟـٞثـٚ ٗ٘ـزـخ

٣ٝـطـِـغ حُـِـ٤ـَ ٓـــٖ ظِـٔـخثـٚ َُـؼَـٔـخ                                         

 

 ٓـخٟـ٢ حُؼ٣ِـٔـش ٝح٣٧ــخّ هـــي ٗـٌـِـض

١ِـن حُٔل٤ـخ ٝٝؿـٚ حُيٛـَ هـي ػزـٔـخ                                          

 

 ًــؤٗـــٚ حُــزـــيٍ ٝحُـؼـِـ٤ــخء ٛــخُــظــٚ

طلـق ٓـٖ كُٞـٚ ٗـٜـذ حُوـ٘ـخ كـَٓـخ                                          

 

 طيرـ٤ـَٙ ٝٓـــغ حُـيٗـ٤ـخ ٝٓـــخ ٝٓـؼــض

ٝػَف ٓؼَٝكـٚ ٝحٓـ٠ حُـٍٟٞ ٝأٓـخ                                           

 

 هخٓـض ػِـ٠ حُؼـيٍ ٝح٩كٔـخٕ ىػـٞطـٚ

ٝأٗ٘ـَص ٓـٖ ٝؿـٞى حُــٞى ٓـخ ٍٓٔـخ                                          

 

 ٓـــزـــخٌٍى ٛـــي٣ـــٚ رــــــخٍى ٓـٌـ٤ـ٘ــظــٚ

ٓــخ هــخّ ا٫ اُـــ٠ كـٔـ٘ـ٠ ٫ٝ ؿـِـٔـخ                                           

 



ٍ هللا رـخُـظـوــٟٞ رـٜـ٤ـَطــٚ َّٞد  هــــي ٗــــ

كـٔـخ ٣زـخُـ٢ ١ــَٝم حُوـطـذ ِٓظـزـٔـخ                                          

 

رَــَٟ حُؼـٜـخسَ ٍٝحٕ حُطخثؼـ٤ـٖ كـوـَ َِ  

كـ٢ ح٤ُِـغ ٓلظَٓـخ ٝحُــ٤ـغ َٓطــٔـخ                                         

 

 ُٝـــْ ٣ــــخىٍ ػـِــ٠ ٓـٜــَ ٫ٝ ؿـزــَ

كــ٤ّـــخً ُـوــخكــخً اًح ٝكــ٤ــظَــٚ رَــَوــٔــخ                                         

 

ــ٤َــيحً  َٛ دَّد أٛــ٤ــيَ ٫ طـِـلــ٢ رــــٚ  َُ  كـــ

َّ ٫ طـِـوـ٠ ُـــٚ ٗــٞٓــخ                                         ّد أٗـــٞ ٍُ ٝ  

 

 ً  اُــ٠ حُٔـ٬ثـي ٣٘ـٔـ٠ ٝحُـٔـِـٞى ٓـؼــخ

كـ٢ ٗزـؼـش أػـٔـَص ُِٔـــي ٓــخ ؿـَٓـخ                                           

 

 ٓـٖ ٓخ١ـغ حُ٘ـٍٞ ٛــخؽ هللا ؿـٞٛـَٙ

ٝٛـــخٕ ٤ٛـــظـٚ إٔ طـوــَد حُـيٗـٔــخ                                          

 

 ُـــٚ حُـؼــَٟ ٝحُـؼـ٣َـخ هـطـظــخٕ كــــ٬

أػــِ ٓــٖ هطظـ٤ـٚ ٓــخ ٓـٔــخ ٍٝٓـــخ                                            

 



حكٔذ حُـ١ٌ رـخع كـ٢ ح٧هطـخٍ ٣ًَزٚ  

ـْلـ٤ـخٙ إٔ حُـزـ٤ـغ ٓـــخ ًٝــٔــخ                                          َٓ اُـ٤ــٚ   

 

 إ حُٔـؼـ٤ـي حٓـــَإ أُـوــ٠ رـلـ٠ـَطـٚ

ػـٜــخٙ ٓلـظـِٓـخً رـخُـؼـيٍ ٓـلـظـَٓـخ                                          

 

 كـظــَ ٣ـ١ٞــٖ ٓـــٖ أٍؿـخثـٜـخ كـَٓــخ

ٝرـــخص ٣ـٞهــي ٓـــٖ أٟـٞحثـٜـخ هـزـٔـخ                                         

 

 ر٘ـَٟ ُؼزـي اُـ٠ حُـزـخد حٌُـ٣َـْ كــيح

آٓـخُـٚ ٝٓــٖ حُـؼــٌد حُٔـؼـ٤ـٖ كـٔــخ                                          

 

 ًـؤٗـٔــخ ٣ـٔـظـطـ٢ ٝحُـ٤ـٔــٖ ٣ـٜـلـزــٚ

ٓـــٖ حُـزـلـخٍ ١ـ٣َـوـخ ٗــلــٞٙ ٣ـزـٔــخ                                          

 

طــٚ ََّد  كخٓظـوـزـَ حُـٔـؼـي ٟٝــخكــخ أٓــ

ٖٓ ٛللش ؿخٝ ٜٓ٘خ حٍُ٘ٞ كخٗؼٌٔـخ                                           

 

 ٝهــزّـــَ حُــــــٞىَ ١ـلــخكــخً ؿــٞحٍرـــٚ

ٖٓ ٍحكش ؿخٙ ك٤ٜـخ حُزلـَ كخٗـٔٔـخ                                            

 



 ٣ــخ أ٣ـٜـخ حُٔـِـي حُٔ٘ـٜـٍٞ أٗــض ُـٜـخ

ػِـ٤ـخء طـٞٓـغ أػــيحء حُـٜـيٟ طؼـٔـخ                                           

 

 ْٖ ــــ َٓ  ٝهـــي طـٞحطــَص ح٧ٗــزــخء أٗــــي 

                                        ً ٣ُلـ٤ـ٢ روـظـَ ٓـِــٞى حُـٜـلـَ أٗـيُـٔـخ  

 

ــَ رـــ٬ىى ٓـ٘ـٜــْ اٗــٜــْ ٗـــــْ ّٜ  ١ـ

٫ٝ ١ـٜـخٍس ٓـــخ ُـــْ طـــٔـَ حُ٘ـــٔـخ                                         

 

 ٝأ١ِٝـــت حُلـ٤ـِـن حُـــــَحٍ أٍٟــٜــْ

كـظـ٠ ٣طـخ١ِـت ٍأٓــخً ًــَ ٓــٖ ٍأٓــخ                                          

 

 ٝحٜٗـَ ػز٤ـيحً رؤهٜـ٠ َٗهٜـخ َٗهـض

َٔــخ                                        ػ٤ٞٗـٜـْ أىٓـؼـخً طٜـٔـ٢ ًُـــخً َٝهـ  

 

 كخٓـ٨، ٤٘ٛـجـخً ُــي حُظٌٔـ٤ـٖ، ٓخكظـٜـخ

ىحً ٓــ٬ٛــذ أٝ َهـّطـ٤ّــش ىُُػــٔــخ                                        َْ ُؿـــ  

 

 ٝحٟــَد ُـٜـخ ٓـٞػـيحً رخُلـظـق طَهـزـٚ

ُؼـَ ٣ــّٞ ح٧ػــخى١ هــي أطــ٠ ٝػـٔـ٠                                          

_________        



 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            الفصل السابع 

 
 
 

نماذج من الشعر العربً فً االندلس     
 
 

ٌمول الشاعر ابن زٌدون ذاكرا ا ٌام صباه  وشوله وحبه       
–  حبٌبته  فً لرطبة  ابنة المستكفً والدة  ل   

 
      تنشك من  عرؾ الصبا ما تنشما
                                     وعاوده ذكر الصبا  فتشولا
 



     وما زال لمع البرق  لما تاءلما
                                     ٌعٌب بدمع العٌن حتى تدفما
 

وهل ٌملن الدمع المشوق المصبؤ                
 
----------------------------                     
 
  خلٌلً ان اجزع فمد وضح العذر

  وان استطع صبرا فمن شٌمتً الصبر                        
 
 وان ٌن  رزاءا  ما اصاب به الدهر

  ففً ٌومنا  خمر   وفً   ؼده     امر                            
 

وال عجب  ان الكرٌم  مرزأ                    
 
------------------------------------             
 رمتنً اللٌالً  عن لسً النوائب
                                   فما اخطاءتنً مرسالت المصائب
 
 الضً نهاري باالمانً  الكواذب 
                                  واوي الى  لٌل    بطًء  الكوا كب
 

وابطاء سار  كوكب بات  ٌكأل                  
 
----------------------------------             
 
  الرطبة الؽراء هل فٌن مطمع 

  وهل  كبد حرى  لبٌنن   تنمع                                    
 
 وهل  للٌالٌن  الحمٌدة مرجع
                               اذ الحسن مراءى فٌن واللهو مسمع
 

واذ كنؾ  الدنٌا  لدٌن  موطؤ                 



 
     --------------------------------------         
 
 
  ومن لول الشاعرة   حمدة بنت زٌاد اال ندلسٌة  نمرأ هذه
- االبٌات الرائعة  

 
  ولانا لفحة الرمضاء  واد
                             سماه مضاعؾ العٌش العمٌم
 
 نزلنا دوحه فحنا علٌنا 

المرضعات على    الفطٌم                             حنو   
 

فنا على ظماء  زال ال وق  
                            الذ  من    المدامة       للند ٌم
 
 ٌصد الشمس  انى  واجهتنا
                          فٌحجبها      وباءذن      للنسٌم
 
  تروع  حصاه حالٌة العذارى
                          فتلمس    جانب العمد     النظٌم
 
 
-------------------------------        
 
 

    ومن شعرالشاعر االمٌر المعتمد بن عباد  الذي لاله فً االسر         
:-بعد ان نكبه الدهر وزال ملكه   

 
  لما تملكت الدموع         وتنهنه  الملب الصدٌع
 
 لالوا الخضوع سٌاسة    فلٌبد منن لهم  خضوع
 



 والذ من طعم الخضو    ع على فمً السم  النمٌع
 
 ان تستلب منً  الدنا     ملكً وتسلمنً الجموع
 
 فالملب بٌن ضلوعه      لم تسلم  الملب  الضلوع
 
 لم استلب شرؾ الطبا  ع  اٌسلب الشرؾ الرفٌع
 
 لد رمت ٌوم نزالهم      ان  التحصننً  الدروع
 
 وبرزت لٌس سوىالممٌص عن الحشا شًء دفوع
 
 وبذلت نفسً كً تسٌل    كما ٌسٌل  بها    النجٌع
 
  اجلً تاءخر لم ٌكن     بهواي  ذلً  والخضوع
 
 ماسرت لط الى المتا    ل وكان من املً الرجوع
 
 شٌم االولى اانا منهم     واالصل تتبعه   الفروع
 
------------------------------------------  
 
   ومن لصٌدة للشاعر الحصري على وزن جدٌد فً العربٌة 
 

-:ٌمول الحصري فً لصٌدته  
 
  ٌالٌل الصب متى ؼده    الٌام الساعة  موعده
 
 رلد   السمار  وارله         اسؾ للبٌن  ٌردده
 
 فبكاه النجم ورق له        مما ٌرعاه   وٌرصده
 
 كلؾ بؽزال ذي هٌؾ    خوؾ الواشٌن ٌشر ده



 
 نصب عٌناي له شركا    فً النوم  فعز  تصٌده
 
 وكفى عجبٌا انً لنص   للسرب  سبانً اؼٌده
 
 صنم للفتنة   منتصب    اهواه    وال     اتعبده
 
 صاح الخمر جنى فمه   سكران اللحظ معربده 
 
 ٌنضو من مملته  سٌفا    وكاءن  نعاسا   ٌؽمده 
 
 فٌرٌك دم العشاق به     والوٌل  لمن     ٌتملد ه
 
 ٌامن جحدت عٌناه دمً  وعلى   خدٌه  تورده
 
 خدان لد اعترفا بدمً   فعالم جفونن   تجحده
 
 باهلل هب المشتاق كرى  فلعل   خٌالن   ٌسعده  
 
   ولد انشد الشاعر احمد شولً على ؼر اترها لصٌدته المؽتاة
\ التً مطلعها   
    
  مضنان جفته مرلده     بكاه ورحم عوده
 
: ولد نظمت فً هذا الوزن لصٌدة مطلعها   

 
   جمالن العذال تحسده 
--------------------------------------  
 
- ومن موشح البراهٌبم بن سهل الملمب باالسرائٌلً ٌمول فٌه  

 
  ٌا باخال  ال اذم  ما فعال 
                           صٌرت عندي محبة البخال مذهب



 
   منى من الخدع        ٌامنٌتً وال  

     مانلت سإلً       والالفإاد  معً
    هل عنن صبرا   او فٌن من  طمع
 
 افنٌت فٌن الدموع  والحٌال 

ال فً الحب  وال  موافال سلو  
 
***************************************** 
 
 
  انتهى الجزء الثانً وٌلٌه الجزء الثالث بعون هللا ورعناٌته
 

 

 


