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 إقرار

يا نتيجة مت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأن  د  سالة أنيا قُ ىذه الرّ  ةمُأقرُّ أنا مقد  
جزء  سالة أو أيّ ىذه الرّ  وأن   ،ت اإلشارة لو حيثما ورد ة ، باستثناء ما تم  أبحاثي الخاصّ 

 جامعة أو معيد . درجة عميا ألي   م لنيل أي  منيا لم يقدّ 

 

 حسين همسةجميل  خولة

 

 التوقيع : ......................

 

 اريخ : ......................الت  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 اإلهداء
 إلى أّمي التي غرست في قمبي حّب العمم منذ نعومة أظفاري .   

 إلى أبي الذي طالما أرادني في ىذا المقام .   

 إلى أختي الوحيدة الّشمعة التي أضاءت لي الحياة .   

 زوجي الذي ساعدني وتحّمل معي الكثير في رحمة طمب العمم . إلى   

 كتور مشيور الحّبازي .إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدّ    

 إلى صديقاتي ... ريم وغدير وجازية وانتصار .   

 إلى المربيتين الفاضمتين ... ميا أبو قطيش ، وفاء صيام .   

 إلى أسرة مدرسة المكبر الثانوّية .   

 إلى أسرة المكتبة الختنية في المسجد األقصى المبارك .   

 إلى الّطفل حسام الّدين ىمسو .   

 . إلى روح الّشاعر عمي بن ظافر األزديّ    

 

 



 ج
 

 شكر وتقدير 

بِو عمي  من ِنعم ظاىرة وباطنة ، حمدًا وشكرًا  وما أنعم   ، أحمُد اهلل وأشكُرُه عمى توفيقو   
أفصح من ، وعظيم مقامو . ثُم  أصّمي وأسم م عمى حبيبي محمد  ، يميقان بجالل وجيو

 .  ،صمى اهلل عميو وسمم  ،ة نطق بالعربيّ 

كتور مشيور الحّبازي كر وعظيم االمتنان ألستاذي األستاذ الدّ ثم  أتوّجو بجزيل الشّ    
ادات القّيمة ، رشافعة ، واإلصائح النّ سالة ، وقد م لي النّ المحترم الذي أشرف عمى ىذه الرّ 

  .الّدعاء بأن يجزيو اهلل خير الجزاء ، ويجعل عممو في ميزان حسناتو وال أممُك لو إاّل 

وأوجو شكري أيضًا إلى األستاذ الّدكتور حسن عبد اليادي المحترم الذي زّودني    
 ، والّدكتور محمد بنات المحترم . بمعمومات أفدُت منيا في ىذا البحث 

 إلى كل  من كان لو فضٌل في إخراج ىذا العمل . شاكرةً وأختم    
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ّصّالممخّ 

ق ( ؛ حياتو ، كشعره ، كما بقي مف ديكانو"، 613) ت  تحمؿ رسالتي عنكاف : " ابف ظافر األزدمٌ 
ـٌ دراسة شعره كالتٌ  راث األدبيٌ كىي تقكـ عمى دراسة حياتو كجمع شعره كتكثيقو مف مصادر التٌ  اريخٌي ث

 مكضكعٌيو كفٌنٌية .  دراسةن 

كلة ا اإلطار المكاني فشمؿ الدٌ بع اليجرييف، أمٌ اادس كالسالسٌ  راسة القرنيفماني لمدٌ شمؿ اإلطار الزٌ 
 اـ .صر كالشٌ ة في ماأليكبيٌ 

كجكد كـ ال بأس بو مف شعر ابف ظافر دراسة ىذا المكضكع ألسباب عديدة منيا: الباحثة كقد آثرت 
 كالمدح، الكصؼ،ع عمى: ع األغراض فيك يتكز  عر متنكٌ كىذا الشٌ ، جمع في ديكاف خاٌص لـ يي  األزدمٌ 

 . كغير ذلؾ

راسة إلى إخراج مجمكعو شعرم يجمع ما كصؿ إلينا مف شعر ابف ظافر األزدم مف كتيدؼ ىذه الدٌ    
مظاٌنو المختمفة ، كتكثيقو ، كدراستو دراسة مكضكعية تيظير عناصر الحياة التي عاشيا ابف ظافر مف 

 ه.مات الفٌنٌية التي امتاز بيا شعر تيبرز السٌ خبلؿ األغراض التي قاؿ فييا ، كدراستو دراسة فٌنٌية 

يا أنٌ  ابف ظافر يجدأشعار الباحث في أىميا أف كتبرز أىمٌية دراسة ىذا المكضكع مف نكاحو عديدة 
 تفٌرؽ منو كتكثيقو كدراستو دراسة، كلـ ييقًدـ باحث عمى جمع ما متناثرة في مختمؼ المصادر كالمراجع

 .مكضكعٌية كفٌنٌية

  .في مكانو حميمي كؿٌ اريخي، كالكصفي، كالجمالي، كالتٌ التٌ ، ك االستقرائيالمنيج الٌدراسة  اعتمدتك    

تقديـ مجمكع شعرم جديد البف ظافر لممكتبة  راسة فيي :إلييا الدٌ  تتائج التي تكصمٌ النٌ  ا أىـٌ أمٌ    
الٌشعر مكائمةن لمغة كجاءت لغة ىذا العربية مما يسيؿ عمى الباحثيف أمر الرجكع إليو كاإلفادة منو. 

شعراء العصر، كأسقطت ىذه الحياة ظبلليا عمى شعره فكاف لكحةن ريسمت بألكاف الٌطبيعة المختمفة، ما 
 .جعمو يزدحـ بالٌصكر الفٌنٌية كالٌتشبييات كالبديعٌيات

ير كأكصت ىذه الٌدراسة باالٌتجاه نحك ىذا الٌنكع مف الٌدراسات، لئلسياـ في إيضاح مبلمح شعر كث   
 مف الٌشعراء الميٌميف.
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Ibn Thafr Al-azdi, died in 613 H, his life, poetry, and his remaining divans.  

Student name : khawlah jamil hussien halaseh . 

Supervisor : Professor . Mashour El - Habazi  

Abstract 

   The research is based on studying his life, collecting and documenting his poetry from 

the sources of historical and literature heritage, then studying his poetry in an objective and 

technical manner. The sixth and seventh Hijri centuries which is the period in which Ibn 

Thafr Al-azdi lived has formed the time frame of the study, and the location of the study is 

Ayyubid state in Egypt and Levant.  

   The researcher has preferred to study this subject for the following reasons: the 

availability of good quantity of the poetry of Ibn Thafr Al-azdi that have not collected in a 

special divan.  

   The study aimed to outcome with poetry collection that combines the poetry of Ibn Thafr 

Al-azdi that has arrived to us with its’ various subjects, documenting it, and studying it 

subjectively to clearly show the life characteristics in which Ibn Thafr Al-azdi has lived 

through the different topics he has tackled in his poetry.  

   The importance of studying this topic shown from diverse aspects, the most important of 

them is that the researcher in the poetry of Ibn Thafr Al-azdi finds many varying subjects 

regarding the sixth and seventh Hijri centuries (Hijri calendar). However, no researcher has 

collected, or documented or studied Ibn Thafr Al-azdi poetry in objective and technical 

manner. This study based on inductive approach, historical approach, descriptive approach, 

and analytical approach each in his correct place.  

   The most important results and findings of the study are: I offer for the Arab library the 

poetry of Ibn Thafr Al-azdi in a collection that is easy to refer, In addition to that in this 

time we still need this type of study and research to enrich the Arab library with a huge 

number of resources that we were not able to reach. The study has recommended to trend 

towards this type of study to contribute in showing the features of the poetry of such 

important poets. 

ّ
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ّمةّالمقدّ 

كأشكره  ،، أحمده عمى مجمكع فضمو إلنساففضيمة ا ؿى ، الذم باألدب كم   الحمد  رب العالميف   
 ـ ، كبعد؛ ى ا عميو كسمٌ ، صمٌ محمد ؿبكىادم السٌ ، سؿـ عمى فخر الرٌ ي كأسمٌ ، كأصمٌ  وعمى جزيؿ نعم

 "،ما بقي مف ديكانوك  ،شعرهك  ،حياتوق (؛ 613 ) ت بف ظافر األزدمٌ اراسة بعنكاف:" فتأتي ىذه الدٌ    
 راث األدبيٌ ، كتكثيقو مف مصادر التٌ  نتي مف جمعو مف شعر عمي بف ظافر األزدمٌ لتدرس ما تمكٌ 

 . ةن يٌ كفنٌ  ةن مكضكعيٌ  ، دراسةن  اريخيٌ كالتٌ 

 تمتدٌ ف ، ةحدكدىا الجغرافيٌ  أٌماابع اليجرييف ، ادس كالسٌ بالقرنيف السٌ  ان راسة زمنيٌ كيمكف تحديد ىذه الدٌ    
كـ ىذه األرض الكاسعة حى  اـ كالعراؽ كالحجاز كمناطؽ مف تركيا ، حيثي مف مصر لتشمؿ ببلد الشٌ 

 ة .اسيٌ مطاف الخبلفة العبٌ ة تحت سي كبيٌ كلة األيٌ الدٌ 

 يا :ة ، أىمٌ راسة ألسباب عدٌ كتأتي ىذه الدٌ    

 .(1)"  حسفه  : " كلو نظـه الٌذىبي بشعره حيث قاؿ  ةشادإ .1

، لـ يقـ بجمع شعر ابف ظافر األزدمٌ  –بعد بحث مستفيض–ارسيف المحدثيف كما أٌف أحدان مف الدٌ  .2
 دراستو.أك 

التي تدرس ابف ظافر األزدٌم  –بعد بحثو مستفيض  –كتنبع أىٌمٌية الٌدراسة مف ككنيا ىي األكلى    
 شاعران ، كتدرس شعره دراسةن مكضكعٌيةن كفنٌيةن ، كما أٌنيا ستقٌدـ لممكتبة العربٌية مجمكعان شعريان جديدان .

أٌما منيجي في ىذه الٌدراسة ، فكاف المنيج االستقرائي ؛ إذ اعتمدتي المنيج التٌاريخٌي في رصد    
رنة الٌركايات التٌاريخٌية ، كالٌتحقؽ منيا، كالمنيج الكصفٌي في دراسة أخبار الٌشاعر ، كأشعاره ، كمقا

 سيرة الٌشاعر ، كالجمالٌي في دراسة شعره دراسةن فٌنٌيةن .

كقد جاءت ىذه الٌدراسة في قسميف ؛ األٌكؿ: الٌدراسة ، كٌضٌمت: مقٌدمة ، كتمييدان ، كثبلثة فصكؿو ،    
قافٌية في المشرؽ  ارو عف الحياة الٌسياسٌية ، كاالجتماعٌية ، كالثٌ كخاتمة ؛ في الٌتمييد تحٌدثتي باختص

 اإلسبلمٌي في القرنيف الٌسادس كالٌسابع اليجرييف . كفي الفصؿ األٌكؿ " سيرة ابف ظافر األزدم "      

_____________________ 

 . 95 / 16( الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ، 1)
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ىذه  األغراض التي قاؿ فييا ابف ظافر ، ثـ درستي  دتي ة " حد  راسة المكضكعيٌ اني " الدٌ كفي الفصؿ الثٌ 
 ة " تناكلتي يٌ راسة الفنٌ الث " الدٌ كغيرىا . كفي الفصؿ الثٌ  ،...اض مف : كصؼ ، كمدح ، كغزؿ األغر 

 ،، كلغةو  كبناءو  ، حك ، مف شكؿو اعر عمى ىذا النٌ ة التي أسيمت في إخراج شعر الشٌ يٌ القضايا الفنٌ 
 راسة ، كتكصياتيا . نتائج الدٌ  أىـ   . كفي الخاتمة كضعتي  ةو شعريٌ  ، كصكرةو  ةو بديعيٌ  كمكسيقا ، كصنعةو 

ة حسب الحركؼ اليجائيٌ  بان فيو شعر ابف ظافر مرتٌ  كثيؽ " . كقد أكردتي تٌ الجمع ك ال"  ،اني كالقسـ الثٌ 
لممصادر كالمراجع ،  فيرستان  . ككضعتي  كمطبكعةن  المختمفة ، مخطكطةن  مظانوً مف  وي جتي كخر  ، لمقكافي 

 ألعبلـ األشخاص كاألماكف ، كفيرستان  ة ، كفيرستان لآليات القرآنيٌ  ت فيرستان ة مناسبة ، ضمٌ يى كفيارس فنٌ 
،  يا البف ظافر األزدمٌ عتي مى تؼ ، كاألبيات المفردة ، التي جى عات ، كالنٌ لمطالع القصائد ، كالمقطٌ  ألفبائيان 

 ات .لممحتكي كفيرستان 

ة المصادر كالمراجع قمٌ  يا في :ؿ أىمٌ راسة ، تمثٌ ة صعكبات في أثناء عممي ليذه الدٌ عدٌ  كقد كاجيتني   
في مدريد ، كما  اإلسكولايرة مكتبات ؛ كمكتبة في عدٌ  عةن البف ظافر ، ككجكدىا مكزٌ  ت شعران التي ضمٌ 

البف ظافر  أك أشعارو  فييا عف ترجمةو جكع إلييا ، لمبحث بعض المصادر مفقكدة لـ أتمكف مف الرٌ  أفٌ 
 . األزدمٌ 

يا ؛ كأىمٌ  كالمطبكعة قةيا : كتبو المحقٌ ة ، أىمٌ عدٌ  مصادربف ظافر عمى افي جمع شعر  دتي مى كاعتى    
كأفادتني في  كؿ المنقطعة "شبييات " ، ك " الدٌ نبييات عمى عجائب التٌ " بدائع البدائو " ك " غرائب التٌ 

ك "مصر الٌشاـ في عصر األٌيكبييف كالمماليؾ " لسعيد عاشكر ، ك " شعر . جمع شعره كمعرفة سيرتو 
الجياد في الحركب الصميبٌية في ببلد الٌشاـ " لمحمد اليرفي  ، ك " تاريخ األدب العربي : مف مطمع 

 القرف الخامس اليجرم إلى الفتح العثماني " لعمر فركخ .  

 يجي في الجمع كالتحقيؽ :من   

و المختمفة ، كالذم في مظانٌ  وي عتي مى الذم جى  راسة شعر ابف ظافر األزدمٌ اني مف ىذه الدٌ القسـ الثٌ  يضـٌ 
مف األشعار التي  أم   ةإلييا حكؿ نسب مف المصادر التي عدتي  . كلـ تختمؼ أم   ( بيتان   513بمغ ) 
 . إليويا جمعتي 

 



   5 
 

 في تحقيؽ شعر ابف ظافر الخطكات اآلتية : بعتي كقد اتٌ    

في  ؼ األقدـ ، كاعتمدتي بالمصنٌ  الذم كرد في مصنفات ابف ظافر نفسو ، بدءان  النٌص  اعتمدتي  .1
 مف أشعاره . انية عمى المصادر األخرل التي ترجمت البف ظافر كأكردت جزءان المنزلة الثٌ 

فة ، فقارنت ما كجدتو في المظاف كالمصادر األخرل و المختممف مظانٌ  عرمٌ ص الشٌ نٌ بتخريج ال قمتي  .2
ف كجدتي  ص بما كضعتوي مف النٌ  ما بيف األصؿ ، كما كرد في  اختبلفان  في المتف ) األصؿ ( ، كا 

 إليو في الحاشية . المظاف ؛ المصادر ، أك المراجع المختمفة كأشرتي 

 اريخ المناسبة .راجـ كاألدب كالتٌ عمى كتب التٌ  عبلـ األشخاص كاألماكف ، اعتمادان فتي بأعرٌ  .3

بمعنى   كمتعمقان  رح مكجزان الشٌ  يا بحاجة إلى شرح ، كقد جعمتي أنٌ  المفردات التي اعتقدتي  شرحتي  .4
مف لساف العرب ىكذا :   غكمٌ رح المٌ إلى مصدر الشٌ  عرية ، كأحمتي المفردات في مكقعيا مف األبيات الشٌ 

 إلييا كما في بقية المصادر . معاجـ فأحمتي ساف : مادة كذا . أما غيره مف الالمٌ 

) أم  ابؽ ، عند كجكد فاصؿ( كتعني المصدر أك المرجع السٌ .المختصريف ) ـ . س  استخدمتي  .5
نفسو ، عندما ال  أك المرجع ( كتعني المصدر . ك ) ـ . ف، بيف المصدر أك المرجع  كتاب آخر (

 يكجد فاصؿ بيف المصدر أك المرجع .

اسـ البحر فكؽ  بعد كزنو ، ككضعتي  مفردو  ، أك بيتو  ، أك نتفةو  عةو ، أك مقطٌ  قصيدةو  بحر كؿٌ  دتي حدٌ  .6
 تؼ ، كاألبيات المفردة بأرقاـو عات ، كالنٌ القصائد ، كالمقطٌ  متي رقٌ ك ؿ بيت ، اني مف أكٌ طر الثٌ آخر الشٌ 
 فحة . سط الصٌ ككضعتيا بيف شرطتيف في ك  ،  غميظو  أسكدو  األرقاـ بخطو  ، كجعمتي  تسمسميةو 

 عرمٌ ص الشٌ يدؿ عمى مكضكع النٌ  عنكانان  مفردو  ، أك بيتو  أك نتفةو  ، عةو ، أك مقطٌ  لكؿ قصيدةو  كضعتي  .7
 سمسمي .قـ التٌ فحة كتحت الرٌ ... ، كذلؾ كسط الصٌ في الكصؼ ، في المدح ، في الغزؿ، ىكذا : 

في  ص ، كأشرتي ، أخذتو مف المصدر األصيؿ الذم كرد فيو النٌ  شعرم   لكؿ نص   تقديمان  كضعتي  .8
 في المصادر المختمفة .  –د جً إف كي  –ص لمنٌ  بوً  ـى د  خريج إلى ما قي التٌ 
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لعمي بف  مجمكع شعرم صناعةإلى ما سعيت ، مف  ف أككف قد كفقتي أي أرجك ا تعالى كبعد ؛ فإنٌ    
ف أخطأت ، فإف أحسنت فيذا فضؿه  ظافر األزدمٌ  فيي صفة ابف آدـ ، كحسبي  ، مف ا كنعمة ، كا 

ف غاب عني بيته أنٌ  و ال يمكف لباحث أف مف شعر ابف ظافر ، أك أكثر فذلؾ أنٌ  ني بذلت جيدم ، كا 
 في المصادر المختمفة . منوي  رى ما تناثى  بكؿ   ـ  مً يي 
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ّمييدالتّ .

ّالحياةّالسِّياسيَّة.ّاًلّأوّ 

ّةالحياةّاالجتماعيَّّّ.ثانياًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّمييدالتّ 

ّةّياسيّ الحياةّّالسّ .ّالًّأوّ 

في مياجمة الفرنجة  اـ ، كاستمرٌ ببلد الشٌ أجزاء مف عمى ممكو في مصر ك  يف زنكيٌ نكر الدٌ  حافظى    
ق ( ، 569عاجمو فتكفاه ا سنة ) القدر ة لفتح بيت المقدس ، لكفٌ العدٌ  عمى حدكد ببلده ، كأخذ يعدٌ 

أمراء فكاف تحت كصاية ابف إحدل عشرة سنة،  الح إسماعيؿ، ككاف صغيران كخمفو ابنو الممؾ الصٌ 
يف ، فيما لـ يحضر مجمس الكصاية صبلح الدٌ  (1)ـيف بف المقدٌ عمى رأسيـ األمير شمس الدٌ ك  ،كالده

 . (2)إذ كاف في مصر األيكبيٌ 

يف بف يف ، فياجمكا بانياس ، كصالحيـ شمس الدٌ اـ بعد كفاة نكر الدٌ طمع الفرنجة في ببلد الشٌ    
، فدخؿ دمشؽ سنة عميو تدارؾ األمر  يف أفٌ مف الماؿ ، فرأل صبلح الدٌ  ـ كدفع ليـ مبمغان المقدٌ 

الح األكصياء عمى الممؾ الصٌ   أفٌ الح إسماعيؿ ، إالٌ و يريد خدمة الممؾ الصٌ ، كأظير أنٌ  ( ق578)
عند حماة ، فيزميـ  الجيشاف فحشدكا الجيكش لمحاربتو ، كالتقىيف ، تخكفكا مف صبلح الدٌ  إسماعيؿ

ـٌ الح ، يف ، كحاصر حمب مقر الممؾ الصٌ صبلح الدٌ  الح عمى أف تبقى ليـ صالح أكصياء الممؾ الصٌ ث
كما أقٌر الخميفة . (3)ةكلة األيكبيٌ اـ ، فأجابيـ ، كأعمف قياـ الدٌ بيده مف ببلد الشٌ كاف حمب كيأخذ ما 

) المستضيء با ( ببغداد سمطة صبلح الٌديف األيكبٌي عمى ببلد الٌشاـ كمصر ، كأرسؿ لو  العٌباسي
مىع كىك في حماة  . (4)الخي

 

______________________________ 

يف ، تكلى تربية الممؾ يف كصبلح الدٌ ميف في عيد نكر الدٌ ق ( ، مف الكالة المقدٌ 583ـ ىك :محمد بف عبد الممؾ ) ت يف بف المقدٌ ( شمس الدٌ 1)
ق( 570يف في مصر سنة )إلى صبلح الدٌ اـ كتب يف ، كتدبير مممكتو بعد كفاة كالده ، كلما اضطربت أحكاؿ الشٌ نكر الدٌ  بفالح إسماعيؿ الصٌ 

ؿ في تً امي بعد فتح بيت المقدس ، كقي ه بعمبؾ ، ثـ جعمو أمير جيكشو ، كصار أكبر أمرائو ، ترأس ركب الحاج الشٌ يستقدمو إلى دمشؽ فكاٌل 
أبك شامة المقدسي ، الركضتيف ، ؛  11/212،الكامؿ ، ابف األثير: ، ترجمتو في  بلعامي كالعراقي بمنى ، كدفف في المي خبلؼ بيف الحاج الشٌ 

 . 6/249الزركمي ، األعبلـ ،  ؛ 4/276؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  2/94عقد الجماف ، ،؛ العيني 2/123

 . 228 – 1/227، الركضتيف ( ينظر : أبك شامة المقدسي ، 2)

 . 234 - 1/228. ،  ف( ينظر : أبك شامة  المقدسي ، ـ . 3)

 . 239 - 1/235،  ـ . ف .؛ أبك شامة المقدسي ،  133 – 9/130ينظر : ابف األثير ، الكامؿ ، ( 4)
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ج في المكاجية كالمصانعة ، كعقد درٌ تقكـ عمى التٌ  سياسيةو  بحنكةو  أعداءهي  يف األيكبيٌ كاجو صبلح الدٌ    
منيا  عمى حمب كأعطاه بدالن  (1)انيالثٌ  يف زنكيٌ عماد الدٌ  حى ق ( صالى 577اليدنة ؛ ففي سنة ) 

عمى أف يبقى  (3)يف زنكيٌ ق ( صالح حاكـ المكصؿ عز الدٌ 582كما حكليا . كفي سنة ) (2)سنجار
يؿ ة الكاقعة بيف النٌ ف مف تكحيد الببلد اإلسبلميٌ . كبذلؾ تمكٌ ( 4)يف األيكبيٌ فييا باسـ صبلح الدٌ  حاكمان 

اـ كبيت جية الفاصمة مع الفرنجة في ساحؿ الشٌ كالفرات ما ساعده عمى حشد قكة المسمميف لممكا
 المقدس .

ق( ، فكاف دائـ الغزك لحصكنيـ 570ذ أخذ دمشؽ سنة )ا الفرنجة ، فقد بدأت حركبو معيـ منأمٌ    
حاكـ الكرؾ  ما قاـ بو ىك إلحاؽ اليزيمة بأرناط ة . ككاف أىـٌ كقبلعيـ المتاخمة لمببلد اإلسبلميٌ 

ق ( ، عندما حاكؿ غزك مكة المكرمة ، كالمدينة  المنكرة ، ككصؿ إلى مسافة يـك 578الفرنجي عاـ )
مدة أربع  مع االفرنج عقد ىدنةن  ألرناط ، ثـٌ  ( حاصر الكرؾ عقابان ق580مف المدينة . كفي عاـ ) 
 نجة ، فقاـ بتعييف أبنائو حكامان ة ، كتحصينيا في مكاجية الفر كلة األيكبيٌ سنكات استغميا لتقكية الدٌ 

د ، كقاـ بتفقٌ  كصغيرةو  ةو منحيـ الحكـ في ببلد داخميٌ  فقد، إخكتو كأقاربو أٌما، ةيٌ لكاليات دكلتو الرئيس
 . (5)أحكاؿ الببلد ، كتكفير ما تحتاجو مف مستمزمات الحياة

 

________________________________ 

يف في كلـ يزؿ مع صبلح الدٌ ، ، ككاف عاقبلن جكادان  ق ( 594ك 566مكدكد عاش في الفترة الكاقعة ما بيف ) اني بف يف زنكي الثٌ عماد الدٌ ( 1)
؛  1/13ينظر ترجمتو في : أبك شامة المقدسي ، تراجـ ،  كيعطيو األمكاؿ كاليدايا.، يف يحترمو ككاف ميمكنان، ككاف صبلح الدٌ ، غزكاتو مجاىدان 

 .  6/144زاىرة ، ابف تغرم بردم ، النجـك ال

سنجار : مدينة مشيكرة مف نكاحي الجزيرة ، كفييا فٌكىة نير الخابكر ، كيمر حتى يصب في الفرات . كارتبطت ىذه المدينة بقٌصة طكفاف ( 2)
 .  326؛ الحميرم ، الٌركض المعطار ، ص  3/262نكح ، عميو السبلـ ، . ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، 

ق ( صاحب المكصؿ نحكان مف ثبلث عشرة سنة ، ككاف مف خيار الممكؾ كأحسنيـ سيرة،  589( عز الٌديف مسعكد بف مكدكد بف زنكي ) ت 3)
/  16ياية ، كاف يتشٌبو بالممؾ العادؿ نكر الٌديف عٌمو ، كديفف بتربتو عند مدرسةو أنشأىا بالمكصؿ . ينظر ترجمتو في : ابف كثير ، البداية كالنٌ 

 .    488/  6؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الٌذىب ،  660

 . 67 – 59ص  ابف شداد ، النكادر السمطانية ، ؛ 164 – 9/162،  الكامؿظر : ابف األثير ، ين( 4)

 . 71 – 69،  56 – 2/54،  193 – 1/191،  الركضتيف؛ أبك شامة المقدسي ،  173 – 9/167. ،  فنظر : ابف األثير ، ـ . ي( 5)
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في طريقيا إلى دمشؽ كانت  مصريةن  فقد ىاجـ قافمةن ،ق ( نقض أرناط المعاىدة  582في عاـ )    
ثـ ، كبؾثـ الشٌ  ، كحاصر الكرؾ كبيران  يف جيشان مف جندىا ، فجيز صبلح الدٌ  فنيبيا كسمبيا كأسر عددان 

يف ، فدارت لمحاربة صبلح الدٌ  ثـ عسكر قرب طبريا ، كتجمع ممكؾ الفرنج كمعيـ أرناط . بانياس
يف بعدىا إلى بيت ـ صبلح الدٌ الفرنجة ، فتقدٌ  ـى زً ق( ، حيث ىي 583معركة حطيف الفاصمة سنة ) 

 .(1)المعراجرجب ليمة اإلسراء ك  27ففتحيا في ،  المقدس

قادىا  كبيرةن  إفرنجيةن  عمى خركج بيت المقدس مف أيدييـ ، فجيزكا حممةن  الفرنجة عنيفان  كاف ردٌ    
ريتشارد قمب األسد ممؾ إنجمترا ، كفيميب أغسطس ممؾ فرنسا ، كفردريؾ بربركسا ممؾ ألمانيا . كلـ 

في أحد أنيار آسيا الصغرل ، كفشمت حممتو . بينما  و مات غرقان ألنٌ  ؛يصؿ ممؾ ألمانيا إلى المشرؽ
ما عكا ، كتمكنا مف احؿ ، كىاجكصؿ ممكا إنجمترا كفرنسا إلى صكر ، فانضـ إلييما فرنجة السٌ 

ـٌ احتبٌل ق(585 ) احتبلليا عاـ يما فشبل في احتبلؿ بعض الحصكف كالقبلع المحيطة بيا ، لكنٌ ، ث
 .( 2)بيت المقدس

يف ، مح مع صبلح الدٌ طمب ممؾ إنجمترا الصٌ  ،بعد فشؿ الحممة الفرنجية في احتبلؿ بيت المقدس    
بكية ( لميجرة النٌ 588( شعباف سنة )21ممة في )بصمح الرٌ  يى م  عقد ما سي  ، تـٌ  طكيمةو  كبعد مفاكضاتو 

 مح عمى ىدنةو الصٌ  ص  نى كى  ، مان ك مح ثبلث سنكات كثمانية أشير كأحد عشر ية الصٌ ككانت مدٌ  .ريفة الشٌ 
سمح ليـ بزيارة عر ، كأف يأخذ الفرنجة ما بيف يافا إلى صكر ، كيي يؿ كالكٌ كالسٌ  كالبحرٌ  في البرٌ  عامةو 

. كبعد تكقيع كثيقة الٌصمح بشير عاد ريتشارد قمب (3)س ، كتبقى بقية الببلد بيد المسمميفبيت المقد
األسد ممؾ إنجمترا إلى ببلده ، كسافر صبلح الٌديف إلى دمشؽ ، حيث تكٌفاه ا في يكـ األربعاء 

 . (4)( لميجرة الٌشريفة . كدفف قرب جامع بني أمية بدمشؽ589الٌسابع كالعشريف مف صفر سنة )

 

______________________________ 

 . 93 – 2/74؛ أبك شامة المقدسي ، الركضتيف ،  186 – 9/174نظر : ابف األثير ، الكامؿ ، ي( 1)

 . 183 – 2/150. ،  ف؛ أبك شامة المقدسي ، ـ .  210 – 200/ 9. ،  فظر : ابف األثير ، ـ . ين( 2)

 . 204 – 2/202،  . فـ . ؛ أبك شامة المقدسي ،  222 – 9/221،  .  فـ .  نظر : ابف األثير ،ي( 3)

 . 2/313،  ـ . ف .؛ أبك شامة المقدسي ،  9/225،  ـ . ف . ( ينظر : ابف األثير ، 4) 
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عت أراضي ( ، تكزٌ  ق589)  يف األيكبيٌ اصر لديف ا ، صبلح الدٌ مطاف الممؾ النٌ بعد كفاة السٌ    
خك  حكـ دمشؽ ، كالممؾ العزيز عماد  (1)يف عميتو ، فالممؾ األفضؿ نكر الدٌ مممكتو عمى أكالده كا 

حكـ الكرؾ  (3)يف أبك بكر محمد بف أيكبحكـ مصر ، كالممؾ العادؿ سيؼ الدٌ  (2)يف عثمافالدٌ 
حكـ اليمف . كالممكاف  (4)تكيفغيف سيؼ اإلسبلـ طكبؾ كجعبر كشرؽ الفرات ، كالممؾ ظير الدٌ كالشٌ 

 .( 5)يفىما أخكا صبلح الدٌ  افاألخير 

 –اختمؼ أبناء صبلح الٌديف فيما بينيـ، كتنازعكا الممؾ ، كاستغؿ عميـ الممؾ العادؿ أبك بكر محمد   
وي ، ككٌجيو لينتيي  –الذم شاركيـ حكـ جزء مف أراضي مممكة صبلح الٌديف  ىذا الخبلؼ كأٌججى

لصالحو ، كصالح أبنائو مف بعده ، كبخاصة بعد أف تكفي الممؾ العزيز عثماف حاكـ مصر ، كترؾ 
مكانو ابنو الممؾ المنصكر محمد كىك صغير الٌسف ، فطرده الممؾ العادؿ أبك بكر ، كحكـ ىك مصر 

 . (6)ق( 596منذ سنة ) 

____________________ 

مطنة مف بعده ، ثـ ( ، تكلى حكـ دمشؽ في حياة أبيو ، كعيد إليو بالسٌ ق622ك  565يف األيكبي ، عاش ما بيف ) أبناء صبلح الدٌ  أكبر(1)
؛  145 / 1 ترجمتو في : أبك شامة المقدسي ، تراجـ ،  فحكميا إلى كفاتو . ينظر ، كأعطياه صرخد ، خمعو عمو العادؿ كأخكه العزيز عثماف

 . 89؛ الزبيدم ، تركيح القمكب ، ص  6/262، الزاىرة رم بردم ، النجكـ ؛ ابف تغ 4/155ؿ ، مفرج الكركب ، ابف كاص

( ، تكلى مصر ق 599 ك 567يف يكسؼ بف أيكب  عاش ما بيف ) الدٌ  مطاف صبلحيف ، أبك الفتح عثماف بف السٌ ( الممؾ العزيز عماد الدٌ 2)
،  ؛ ابف تغرم بردم 4/287الذىبي، العبر ،  ؛ 3/251في ابف خمكاف، كفيات األعياف،  : ترجمتو .الخير كثير  عادالن  بعد أبيو ، كاف مباركان 

 . 4/419؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  6/12. ،  فـ . 

معو جميع فتكحاتو ، يف إليو ، كحضر صبلح الدٌ  أخكة ق ( ، أحبٌ 615 ك 534الممؾ العادؿ أبك بكر محمد بف أيكب ، عاش ما بيف )  (3)
؛ ابف كاصؿ ، ـ .  111/ 1أبك شامة ، ـ . س . ، : ترجمتو في .ينظر ـ الممؾ بيف أبنائو في حياتو لمعمماء ، قسٌ  ان دبير ، محبٌ كاف حسف التٌ 

 . 4/213؛ الزركمي ، األعبلـ ،  2/103؛ الصفدم ، تحفة ذكم األلباب ،  3/76س . ، 

، ( ق 593، حكـ اليمف حتى كفاتو سنة )  عاقبلن  أديبان  يف ، كاف شجاعان تكيف بف أيكب ، أخك صبلح الدٌ طغ( الممؾ العزيز سيؼ اإلسبلـ 4)
.،  ف؛ الزركمي ، ـ .  4/281؛ الذىبي ، ـ . س . ،  2/523ابف خمكاف ، ـ . س . ، : ترجمتو في ككاف بنى فييا مدينة المنصكرة . ينظر

3/227 . 

؛  3/87المختصر ، تتمة  ؛ ابف الكردم ، 2/266، ؛ أبك شامة المقدسي ، الركضتيف  17، ص  السمطانية النكادرنظر : ابف شداد ،ي( 5)
 . 2/98. ،  الصفدم ، ـ . س

 . 1/153( ينظر : المقريزم ، السمكؾ ، 6)
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دىا تحت ـ الببلد التي كحٌ ، كقسٌ ( 1)ب الميادنة مع اإلفرنجمك اتبع الممؾ العادؿ أبك بكر محمد أس   
، فحكـ مصر الممؾ الكامؿ محمد ، كدمشؽ  ئوبيف أبنا –اـ كاليمف كىي مصر كببلد الشٌ  –حكمو 

الممؾ األشرؼ  كرأس العيف كنصيبيف كسنجار كحٌراف كالر ىا ـ عيسى ، كميافارقيفكأعماليا الممؾ المعظٌ 
 . (3)بمصري اـ ، كيشتٌ ؼ بالشٌ . كارتاح مف مسؤكلية الحكـ ، كأخذ يصيٌ  (2)مكسى

استيدفكا فييا ساحؿ  جديدةن  اإلفرنج الخبلؼ بيف أبناء العادؿ أبي بكر محمد ، كجيزكا حممةن  استغؿٌ    
في مكت الممؾ  مسمة قرب دمياط ، ما كاف سببان مصر ، كتمكنكا مف النزكؿ عميو كاحتبلؿ برج السٌ 

الممؾ الكامؿ أخكيو  اىرة ، فاستحث  ، ثـ احتمكا دمياط كحاكلكا دخكؿ الق كأسفان  العادؿ أبي بكر حزنان 
مف ممكؾ  لمساعدتو ، كحضر معيما عدده  (5)ـ عيسى. كالممؾ المعظٌ  (4)الممؾ األشرؼ مكسى
 اـ .األيكبييف في ببلد الشٌ 

كقد جرت مفاكضات مع اإلفرنج عرض فييا الممؾ الكامؿ عمييـ تسميميـ القدس كالٌساحؿ الٌشامي    
( ألؼ دينار لتعمير أسكار بيت  500 فرفضكا ، كطمبكا الٌشكبؾ كالكرؾ ك)مقابؿ تخمييـ عف دمياط 

ق( خكفان مف استيبلء اإلفرنج  616كأبراجو التي كاف الممؾ المعٌظـ عيسى قد خربيا سنة )  ، المقدس
عمييا . كاستمرت الحرب مٌدة تمكف خبلليا الممؾ الكامؿ كبمساعدة ممكؾ بني أيكب في ببلد الٌشاـ مف 

كرٌدكا الحممة الٌصميبية الخامسة ، كلكف ىذا االتحاد لـ يدـ طكيبلن  ، ق ( 618داد دمياط سنة ) استر 
 . (6)فنشبت الخبلفات بينيـ ، كبدأ التٌباعد كالتٌباغض

___________________________ 

 . 3/285؛ ابف كاصؿ ، مفرج الكركب ،  1/112، تراجـ ،  المقدسي نظر : أبك شامةي( 1)

 .2ك6/41، النجـك الزاىرة ،  ؛ ابف تغرم بردم 5/80، كفيات األعياف ،  ؛ ابف خمكاف 1/128. ،  ف، ـ .  المقدسي نظر : أبك شامةي( 2)

 . 2/105نظر : الصفدم ، تحفة ذكم األلباب ، ي( 3)

مشؽ ، تكلى حكـ الببلد الكاقعة ( ، كلد في القاىرة كتكفي بدق 635ك  576( الممؾ األشرؼ مكسى بف العادؿ محمد ، عاش ما بيف ) 4)
 / 1،  تراجـ، المقدسيأبك شامة  : ترجمتو في .لمعمماء كالشعراء  ان محبٌ  كدمشؽ في حياة أخيو الكامؿ ، كاف كريمان  ،شرقي الفرات في حياة أبيو 

 . 6/300 ، ـ . س . رم بردم ، ؛ ابف تغ 2/122،  . ف؛ الصفدم ، ـ  .  165

كلد بدمشؽ ، كتكلى حكميا في عيد أبيو إلى كفاتو ، كاف ، (  ق624ك  578عاش ما بيف )  ،ـ عيسى بف العادؿ محمد ( الممؾ المعظٌ 5)
،  تراجـ  ، المقدسي : أبك شامة في ترجمتو مف احتبلؿ الفرنج لو . ينظر ب أسكار بيت المقدس خكفان لمعمماء كالعمـ ، خرٌ  ان لمقرآف ، محبٌ  حافظان 

 . 1/224،  السمكؾ؛ المقريزم ،  2/107. ،   ف؛ الصفدم ، ـ .  1/152

 . 95 – 83 /13ابف كثير ، البداية ،  250 – 242 /10ابف األثير ، الكامؿ ، ؛  261 – 258، ـ . س .( ينظر : ابف كاصؿ، 6)
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ّةّالحياةّاالجتماعيّ ّ.ثانياًّ

كلة . فكاف رأس الدٌ ( 1)نكٌية مف قبمياكلة الزٌ حكميا عمى أساس إقطاعٌي تبعان لمدٌ  كلة األيكبٌيةأقامت الدٌ    
يف ، يف ، كنكر الدٌ يف ، كعماد الدٌ مطاف ، كييمق ب بألقاب تتعمؽ بالٌديف مثؿ : جماؿ الدٌ السٌ  ييدعى

نكعيف مف مطاف بتقسيـ الببلد التي يحكميا إلى يف كغيرىا . كيقكـ السٌ يف ، كسيؼ الدٌ كصبلح الدٌ 
 اإلقطاعات ىما :

 األكلى : إقطاعات كبيرة كيكٌزعيا عمى أبنائو .

انية : إقطاعات صغيرة ، كيكٌزعيا عمى إخكتو كأقاربو ، ككٌؿ كاحد مف أصحاب اإلقطاعات كاف كالثٌ 
 . (2)دعى الممؾيي 

ككيتٌاب اإلنشاء عب ؛ فيتكٌزعكف عمى خمس فئات : األكلى ، القضاة كالخطباء ، ة الشٌ أٌما عامٌ    
ركة كالماؿ . كتعيش جار كانت تممؾ الثٌ انية فئة التٌ اـ . كالثٌ كاكيف ، كىذه الفئة كانت مف فئة الحكٌ كالدٌ 
اـ بعض أمكاليا ، فترتفع مكانتيا ، كفي ىانئةن رغيدةن ، كفي أكقات الحركب كانت تقرض الحكٌ  حياةن 

 فئةو  الثة ، فئة صغار الباعة كالحرفييف ، ككاف لكؿٌ ثٌ اـ يصادركف أمكاليـ . كالأحيافو قميمةو كاف الحكٌ 
ابعة ، فئة الفبلحيف ، نقابة خاصة تنظـ شؤكف الحرفة ، ككانت ىذه الفئة تعيش حياةن متكسطةن . كالرٌ 

.كالخامسة ، فئة أىؿ الذمة ، كىـ  (3)اس ، كتخدـ في اإلقطاعاتككانت ىذه تشكؿ أغمبية النٌ 
المعاىدكف مف الييكد كالٌنصارل مقابؿ الجزية ، ككانكا يعيشكف مع المسمميف في المدف كالقرل كالقبلع 

،  حسنةن  مة معاممةن نكيكف كاأليكبيكف أىؿ الذٌ عامؿ الزٌ كقد  كالحصكف ، أك تككف ليـ قرل خاٌصة بيـ .
كثر في ىذا العصر ك . ( 4)ة لدكليـاـ في الخدمة العامٌ الحكٌ  يـستخدم، كا كاممةو  دينيةو  فتمتعكا بحريةو 

 . (5)الجكارم كالغمماف ، ككاف المقتدركف مف أبناء الفئات األخرل يقتنكنيـ لمخدمة كالمتعة

____________________________________ 

 . 47( ينظر : محمد زغمكؿ سبلـ ، األدب في العصر األيكبي ، ص 1)

 . 135ك  127؛ سعيد عاشكر ، مصر كالشاـ ، ص  62،  2/52،  الركضتيف ( ينظر : أبك شامة المقدسي ، 2)

 . 2/171؛ ابف الكردم ، تتمة المختصر ،  3/214( ينظر : ابف كاصؿ ، مفرج الكركب ، 3)

 . 84 – 83( ينظر : عمر باشا ، األدب في ببلد الشاـ ، ص 4)

 . 2/171،  ـ . س . ( ينظر : ابف الكردم ، 5)
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فكانكا ينتشركف في البكادم ، يبحثكف عف الماء كالكؤل ، فإذا انحبست األمطار  ، ا األعرابأمٌ    
كاف  ان ماء ، كقاؿ عنيـ أسامة بف منقذ " كأيٌ كيسفككف الدٌ ، رقاتيقطعكف الطٌ  ت المراعي أخذكاكجفٌ 

ما  يرحمكف كراء مساقط الغيث ، ككثيران شيف يعيشكف عمى أطراؼ المدف ، األمر ، فقد كانكا ميمٌ 
 . (1)يتعرضكف لممجاعات فيأكمكف الميتة "

 عراب ىي :كأىـ القبائؿ التي كانت تتشكؿ منيا فئة األ   

اـ ، ائؿ طيء ، كزبيد ، ككمب ، كغيرىـ ، ككانكا يعيشكف بيف الشٌ آؿ فضؿ : كىـ ينتسبكف إلى قب. 1
يف مطاف صبلح الدٌ دىـ الممؾ العادؿ أخك السٌ لؤليكبييف ، كقمٌ كالجزيرة ، كنجد . كقد أعطكا كالءىـ 

 . (2)اإلمارة عمى بقية األعراب األيكبيٌ 

 اـ قريبان ة : كىـ ينتسبكف إلى بني حارثة ، كعامر ، كزبيد ، ككانكا يعيشكف عمى حدكد الشٌ آؿ مرٌ . 2
 يتنازعكف زعامة األعراب مع آؿ فضؿ .حارل . ككانكا كال يتجاكزكنيا إلى الصٌ  ، بلؿمف الجباؿ كالتٌ 

بلطيف آؿ عقبة : كانكا يسكنكف البمقاء ، كحسباف ، كالكرؾ ، كشمالي الحجاز ، كتقربكا مف السٌ  .3
مينة . كىذه القبائؿ ع الثٌ مى كاف يخمع عمى بعض زعمائيـ الخي  يف األيكبيٌ صبلح الدٌ  ى إفٌ األيكبييف حتٌ 

ككاف  ". (3)عمى البقاء البحث عف الكؤل ، ككثيرة الغزك حفاظان ر مستقرة ، كدائمة يبلث كانت غالثٌ 
 . يف اإلسبلميعف الدٌ  بعضيـ بعيدان 

كمف الٌظكاىر االجتماعٌية التي برزت بشكؿو كبيرو في ىذا العصر ؛ ظاىرة الٌتصٌكؼ ، التي ساعد    
 ىما : ، عمى انتشارىا سبباف

 األخطار التي أحدقت بببلد الٌشاـ كمصر في ىذه الحقبة ، كالتي تمٌثمت بحركب الفرنجة . .1

 

__________________ 

 . 12( أسامة بف منقذ ، االعتبار ، ص 1)

 .  1/325القمقشندم ، صبح األعشى ،  (2)

 . 82 – 80، ص  األدب في ببلد الشاـ ( ينظر : عمر باشا ، 3)
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 ،الزؿ، كانتشار األكبئةاـ كمصر كبخاصة الزٌ بيعية التي كانت تحدث في ببلد الشٌ الطٌ ككثرة الككارث  .2
اـ المسمميف في ىذه الحقبة بالمتصٌكفة ، كبنكا كقد اىتـ كثير مف الحكٌ  . (1)كحصكؿ القحط كالمجاعات

 ، كأجركا عمييـ عطاءات كثيرة . (2)ليـ الخانقاكات كالٌربط

 –التي يسٌمكنيا الخكانؽ  –ى إٌف ابف جبير عىًجبى مف حياتيـ الٌرغيدة ، فقاؿ : " كأٌما الٌرباطاتحتٌ    
  -يطرد في جميعيا الماء عمى أحسف منظر يبصر فكثيرة ،كىي برسـ الٌصكفٌية ، كىي قصكره مزخرفةه،

كًمف ،  ٌدنيا كفضكليا ...كىذه الطائفة الصكفٌية ىـ الممكؾ بيذه الببلد ، ألٌنيـ قد كفاىـ ا مؤف ال
أعظـ ما شاىدناه ليـ مكضع ييعرؼ بالقصر ؛ كىك صرحه عظيـه مستقؿه في اليكاء ، في أعبله مساكف 

لـ يرى أجمؿ إشراقان منيا "
(3) . 

ّةّالحياةّّالفكريّ ّ.ثالثاًّ

كانت حقبة حكـ األيكبييف امتدادان لمحقب الٌسابقة ليا ، فقد شٌجع األيكبيكف العمـ كالعمماء كاىتمكا    
بيـ ، بؿ كاف بعضيـ عمماء كأدباء كشعراء كفقياء، كأحٌبكا العمماء كقٌربكىـ إلييـ، كأغدقكا عمييـ 

ًسيىري بىني أيكب خيري دليؿو عمى ذلؾ؛ فقد بنكا " ( 4)المدارس كالمساجد كالبيمارستانات العطايا كاليبات. كى
راعيان لؤلسانيد ، ككاف يشارؾ العمماء يتمان بعمـ الحديث الٌشريؼ ، كمي فصبلح الٌديف األيكبٌي كاف مي 

 . (5)كالفقياء المجالس ، كيبادليـ الحديث ، حتى إٌنو كاف أعمـ منيـ باألحكاـ الٌشرعٌية "

 

_____________________________ 

 . 63؛ محمد اليرفي ، شعر الجياد ، ص  117( ينظر : سعيد عاشكر ، مصر كالشاـ ، ص 1)

ة معناىا بيت ، أصميا : خكنقاه أم المكضع الذم يأكؿ فيو الممؾ . استحدثيا المسممكف في حدكد سنة يٌ ( الخانقاه أك الخانكاه : كممة فارس2)
؛ عبد المطيؼ حمزة ،  567\3بحانو كتعالى ، ينظر : المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، فة لعبادة ا سق( ، كجعمت لتخمك فييا المتصكٌ 400)

 . 104الحركة الفكرية في مصر ، ص 

ثـ  ، غكر لمجاىدة العدكٌ باط مبلزمة الثٌ كفية ، كأصؿ الرٌ باط : دار يسكنيا أىؿ طريؽ ا ، كىك بيت صغير لمعبادة يبنى خارج المدف لمصٌ الرٌ 
 . 104. ، ص  فطيؼ حمزة ، ـ . ؛ عبد المٌ  3/600. ، ففس، ينظر:المقريزم ، ـ . فة لمجاىدة النٌ ٌدار التي يقيـ فييا المتصكٌ انتقؿ إلى ال

 . 199( ابف جبير ، تذكرة باألخبار ، ص 3)

 . 2/217( ينظر : أبك شامة المقدسي ، الركضتيف ، 4)

 . 2/217. ،  ف( ينظر : أبك شامة المقدسي ، ـ . 5)
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بع آثاره في عمارة العمـ كتشجيع العمماء " اتٌ  يف في حبٌ طا نكر الدٌ يف عمى خي د سار صبلح الدٌ كق   
.اعتمد صبلح  (1)ع  ذلؾ"ييف في جمكايا كالمدارس ، كأربى عمى نكر الدٌ بط كالزٌ المساجد كالخكانؽ كالر  

راء القاضي الفاضؿ يف في تدبير شؤكف دكلتو عمى القاضي الفاضؿ ، فقد قاؿ أبك شامة في آالدٌ 
مطاني ، فإذا استشاركه خمصكا يف : " ككاف األمر الفاضمي عندىـ كاألمر السٌ كقيمتيا عند صبلح الدٌ 

ممة سنة كبعد صمح الرٌ ؛ أم تحمؿ المسؤكليات عمى األعماؿ التي يقكمكف بيا .(2)مف كؿ تبعو كدرؾ"
كالبيمارستاف ، كغير ذلؾ مف مصالح باط ، ق ( عاد إلى القدس " كعمؿ في المدرسة ، كالرٌ 588) 

 . (3)المسمميف ، ككقؼ عمييا الكقكؼ "

يف بطمبة العمـ الكافديف إلى اإلسكندرية كغيرىا مف المدف في مصر ، فأمر " كاىتـ صبلح الدٌ    
ف مرض منيـ ، لعبلج مى  كف فييا متى احتاجكا إلى ذلؾ ، كنصب ليـ مارستانان امات يستحمٌ بتعييف حمٌ 
عر كيثيب عميو: " كمدحو شعراء يف يسمع الشٌ .ككاف صبلح الدٌ  (4)دكف أحكاليـ"ـ أطباء يتفقٌ كككؿ بي

 . (5)يف رحمو ا "عراء بخبلؼ نكر الدٌ الشٌ  جيزي يي  حاٌ دٌ مى عصره ، ككاف مي 

 في االىتماـ بالعمـ كالعمماء : يف األيكبيٌ طا صبلح الدٌ كسار ممكؾ األيكبييف عمى خي    

 . (6)ان لمعمماءكمحبٌ فالممؾ األفضؿ عمي كاف صاحب عمـ كأدب ،  .1

ان كمحبٌ  عر ، كلو ديكاف شعر ،مٌنحك كالشٌ ل ان رسا، كد الكريـ مقرآفل ان فظاح كاف ـ عيسىكالممؾ المعظٌ .2
لمخطيب  ، ككتاب اإليضاح ( دينارو 100جعؿ لمف يعرض كتاب المفصؿ لمٌزمخشرم ) لمعمماء ، فقد

 . (7)عمى سكل الخي  ( دينارو  30) القزكيني

___________________________ 

 . 2/85( الصفدم ، تحفة ذكم األلباب ، 1)

 . 2/190،  الٌركضتيف( أبك شامة المقدسي ، 2)

 . 9/22( ابف األثير ، الكامؿ ، 3)

 . 16 – 15( ابف جبير ، تذكرة باألخبار ، ص 4)

 . 2/90،  تحفة ذكم األلباب( الصفدم ، 5)

 . 2/101،  ـ . ف .( ينظر : الصفدم ، 6)

 . 110 – 108 /2. ،  ف( ينظر : الصفدم ، ـ . 7)
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، كلو ديكاف بارعان  ، كشاعران  ككاتبان  ،فاضبلن ك  ، عالمان  المذىب، اصر داكد كاف حنفيٌ كالممؾ النٌ  .3
 . (1)كخٌطو حسف شعر،

 ان دار  بنى، ك عمى قكؿ الٌشعر أجازىـكقد عراء ، معمماء كالشٌ ل ان كاف محبٌ  كالممؾ األشرؼ مكسى.4
 .   (2)سة في دمشؽمحديث بجكار مدرسة الكبٌل ل

ق ( 621سنة ) مجالسان ليـ . كبنى ك ، معمماء ل ان حبٌ مكالممؾ الكامؿ محمد بف الممؾ العادؿ كاف  .5
. كقاؿ عنو ابف خٌمكاف أيضان: " ككاف سمطانان عظيـ القدر ، جميؿ الذكر ،  (3)محديث بالقاىرةل ان دار 
ة في عصر األيكبييف ، كنتيجة لما " نشطت الحياة األدبيٌ . (4)ان لمعمماء ، متمسكان بالٌسٌنة الٌنبكٌية "محبٌ 

المعاني  ككذلؾ ، سكؿكمدائح الرٌ  ، حٌؿ بالمسمميف مف جكر مف الصميبييف فقد كثرت مؤلفات األدعية
 . (5)كفيةالصٌ 

جع كالمبالغة في فٌنف في البديع كالجناس كالسٌ فظية، كالتٌ ناعة المٌ فاٌتصؼ بإتقاف الصٌ  ،ثرأٌما النٌ    
ق( ، الذم  597" لمعماد الكاتب )ت ي في الفتح القدسيٌ نميؽ ، كقد ظير ذلؾ في كتاب "الفتح القسٌ التٌ 

 . (6)ق(596حاكى فيو أسمكب القاضي الفاضؿ )ت

كمف المؤلفيف في عمـ التٌاريخ ؛  ، عمـ التٌاريخ حركة التأليؼ في كشيد العصر األيكبٌي نشاطان في   
ق( ، صاحب " الٌنكادر الٌسمطانية في المحاسف اليكسفٌية " ،المعركؼ  632بياء الٌديف بف شٌداد ) ت 

ق( ، كلو " البرؽ الٌشامي " ك " الفتح القسي" ، كابف  597بسيرة صبلح الٌديف ، كالعماد الكاتب ) ت 
 الٌدكؿ المنقطعة " ، كغيرىـ كثير . ق ( ، صاحب كتاب "613ظافر األزدٌم ) ت 

________________________ 

 . 2/115،  تحفة ذكم األلباب؛ الصفدم ،  152/ 1،  تراجـ ؛ أبك شامة ،  12/483( ينظر : ابف األثير ، الكامؿ ، 1)

 . 126،  2/124. ،  ف( ينظر : الصفدم ، ـ . 2)

 . 90/ 4؛  اليافعي ، مرآة الجناف ،  2/139،  ـ . ف . ( ينظر : الصفدم 3)

 . 5/81( ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، 4)

 . 13 – 3/12( ينظر : جرجي زيداف ، تاريخ آداب المغة ، 5)

 . 2/242( ينظر : أبك شامة المقدسي ، الركضتيف ، 6)ّ
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ل ّسيرةّابنّظافرّاألزديّ ّ.ّالفصلّاألوَّ

ّاسموّونسبوّ.أّّ.اًلّأوّ 

ّمولدهّ.بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأسرتوّ.ثانيًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأصدقاؤهّّ.ثالثًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعالقتوّبمعاصريوّمنّرجالّالحكمّّ.رابعًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعالقتوّبمعاصريوّمنّرجالّاألدبّّّ.خامسًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّثقافتوّ.سادساًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخوّّوشيّ.أّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّهتالميذّ.بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّراويتوّ.جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوظائفوّ.ًاّبعساّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمصن فاتو.ًّاّثامنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوفاتوّ.ًاّتاسعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ
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لّ ّسيرةّابنّظافرّاألْزديّ ّ.الفصلّاألو 

لو ، ، مف خبلؿ المصادر التي ترجمت اعر ابف ظافر األزدمٌ قمتي في ىذا الفصؿ بدراسة سيرة الشٌ    
ّحك اآلتي :الذم جمعتو ، كقد جاءت سيرتو عمى النٌ  كمف خبلؿ شعره

ّ.اسموّونسبوّ.أّ.أو اًلّ

 ، (4)يفب جماؿ الدٌ قٌ مى ، كيي ( 3)ى أبا الحسفكنٌ يي ، كى ( 2)فيبف حس (1)عمي بف ظافر :ىكك    

_______________________________ 

؛  70 / 3رجي زيداف ، تاريخ آداب المغة العربية ، ؛ ج 74 / 1خميفة ، كشؼ الظنكف ، حاجي ،  828 / 1ابف العديـ ، بغية الطمب ، (1)
 . 210 / 4؛ فيرست الخديكية ،  288؛ منير البعمبكي ، معجـ أعبلـ المكرد ، ص   394 / 3برككمماف ، تاريخ األدب  العربي ، 

؛ الذىبي ، تاريخ 2/376؛ المنذرم ، التكممة ، 290 / 4الجماف ، ؛ ابف الشعار ، قبلئد 264/ 13،  إرشاد األريب( ياقكت الحمكم ، 2)
؛ 26/ 3؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 106 / 21؛ الصفدم ، الكافي ،  95 / 16سير أعبلـ النببلء ، ؛ الذىبي، 13/376اإلسبلـ ، 

؛ الغزم ،  116ص  ،إنساف العيكف  ،ابف أبي عذيبة؛  1/217؛ ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ،  164ص الزركشي ، عقكد الجماف ، 
؛ يكسؼ سركيس ،  706/ 1ىدية العارفيف ، ؛ البغدادم ،   562 / 2 – 42 / 1إيضاح المكنكف ، ؛ البغدادم ،  257 / 3ديكاف اإلسبلـ ، 

؛ عمر فركخ، تاريخ األدب العربي ،  113 / 7؛ عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  4/296ألعبلـ ، ؛ الزركمي، ا 148/ 1معجـ المطبكعات ، 
ـ الجابي ، معجـ األعبلـ ، بسا؛  282/ 4عبد الفتاح عايش، معجـ األدباء ،  ؛  670 / 6معارؼ ، ال؛ محمد فريد كجدم ، دائرة  458 / 3

 . 520ص 

 ـ؛ الذىبي ، سير أعبل 376 \ 13اإلسبلـ ، ؛الذىبي ، تاريخ  376 \ 2؛ المنذرم ، التكممة ،  290 \ 4( ابف الشعار ، قبلئد الجماف ، 3)
؛  164؛ الزركشي ، عقكد الجماف ،ص   26 \ 3؛ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  106 \ 21؛ الصفدم ، الكافي ،  95 \ 16النببلء ، 

؛ الغزم ،  74 \ 1كشؼ الظنكف ، ؛ حاجي خميفة ،  116؛ ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص  217 \ 1ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ، 
؛ ؛ يكسؼ سركيس ،  706 \ 1ىدية العارفيف ، ، البغدادم ؛  562 \ 2 – 42 \ 1إيضاح المكنكف ، ؛ البغدادم،  257 \ 3ديكاف اإلسبلـ ، 

كحالة ، معجـ ؛ عمر  296 \ 4؛ الزركمي ، األعبلـ ،  394 \ 3؛ برككمماف ، تاريخ األدب العربي ،  148 \ 1معجـ المطبكعات ، 
؛عبد الفتاح عايش ،  670 \ 6؛ محمد فريد كجدم ، دائرة المعارؼ ،  458 \ 3؛ عمر فركخ ، تاريخ األدب العربي ،  113 \ 7المؤلفيف ، 

 . 520؛ بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ، ص  282 \ 4معجـ األدباء ، 

؛ الصفدم ، الكافي ،  95 \ 16؛ الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  376 \ 13 ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، 376 \ 2( المنذرم ، التكممة ، 4)
؛ ابف  217 \ 1؛ ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ،  164؛ الزركشي ، عقكد الجماف ،  26\3؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  106\21

؛ جرجي زيداف ،  257 \ 3؛ الغزم ، ديكاف اإلسبلـ ،  74 \ 1؛ حاجي خميفة ، كشؼ الظنكف ،  116أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص 
؛ يكسؼ  706 \ 1؛ البغدادم ، ىدية العارفيف ،  562 \2 – 42 \ 1؛ البغدادم ، إيضاح المكنكف ،  70 \ 3تاريخ آداب المغة العربية ، 

؛ عمر كحالة ،  296 \ 4لزركمي ، األعبلـ ، ؛ ا 394 \ 3؛ برككمماف ، تاريخ األدب العربي ،  148 \ 1سركيس ، معجـ المطبكعات ، 
؛ محمد فريد كجدم ،  520؛ بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ،ص  282 \ 4؛ عبد الفتاح عايش ، معجـ األدباء ،  113 \ 7معجـ المؤلفيف ، 
 .  458 \ 3؛ عمر فركخ ، تاريخ األدب العربي ،  670 \ 6دائرة المعارؼ ، 
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ييٍعرىؼ بابف ظافر األ ،  (6)، المالكيٌ  ( 5)، المصرمٌ  (4)، الخزرجيٌ  (3)، األنصارمٌ  (2)األكدمٌ ،  (1)زدمٌ كى
 . (7)االسكندرانيٌ 

كالده ) ظافر بيف حسيف ( كاف فقييان مالكيان  ألفٌ  ، كالمالكيٌ  فت عف األزدمٌ فقد تصحٌ  كدمٌ ا األأمٌ    
 اإلسكندرية كعاش في القاىرة .د في لً كالده  كي  ألفٌ  فكرث ىذا المذىب عنو ، كاإلسكندرانيٌ 

 

 

_____________________________________ 

؛ الذىبي ،  376 / 2؛ المنذرم ، التكممة ،  290 / 4؛ ابف الشعار ، قبلئد الجماف ،  264 / 13( ياقكت الحمكم ، إرشاد األريب ، 1)
؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  106 / 21؛ الصفدم ، الكافي ،  95/ 16؛ الذىبي، سير أعبلـ النببلء ،  376/ 13تاريخ اإلسبلـ ، 

 ؛ 116؛ ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص  217 \ 1الفرات ،  الفرات ، تاريخ ابف ؛ ابف 164؛ الزركشي ، عقكد الجماف ،ص  26/ 3
؛  70 / 3رجي زيداف ، تاريخ آداب المغة العربية ، ؛ ج 257 \ 3م ، ديكاف اإلسبلـ ، ؛ الغز  74 / 1حاجي خميفة ، كشؼ الظنكف، 
 / 1يكسؼ سركيس ، معجـ المطبكعات ،  ؛ 706 / 1ىدية العارفيف ، البغدادم ،  ؛ 562 / 2 – 42 / 1البغدادم ، إيضاح المكنكف ، 

عمر ؛  113 / 7جـ المؤلفيف ، ؛ عمر كحالة ، مع 296/ 4؛ الزركمي ، األعبلـ ،  394 / 3؛ برككمماف ، تاريخ األدب العربي ،  148
 ؛ 282 / 4؛ عبد الفتاح عايش ، معجـ األدباء ،  288منير البعمبكي ، معجـ أعبلـ المكرد ، ص ؛  458/ 3فركخ ، تاريخ األدب العربي ، 

 . 210/ 4فيرست الخديكية ، ؛  520بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ، ص 

 . 217 / 1 ،. تاريخ ابف الفرات( ابف الفرات ، 2)

 . 217 / 1. ، ف( ابف الفرات ، ـ . 3)

؛ عمر فركخ،  296 \ 4؛ الزركمي ، األعبلـ ،  394 \ 3؛ برككمماف ، تاريخ األدب العربي ،  217 \ 1( ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ، 4)
 . 282 \ 4، معجـ األدباء ، ؛ عبد الفتاح عايش  520؛ بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ،  ص  458 \ 3تاريخ األدب العربي ، 

؛ ابف شاكر الكتبي ،  106 \ 21؛ الصفدم ، الكافي ،  95 \ 16؛ الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  376 \ 13( الذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، 5)
 \ 3ديكاف اإلسبلـ ، ؛ الغزم ،  116؛ ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص  164؛ الزركشي ، عقكد الجماف ، ص  26 \ 3فكات الكفيات ، 

؛ جرجي زيداف ، تاريخ آداب المغة  706 \ 1؛ البغدادم ، ىدية العارفيف ،  562 \ 2 – 42 \ 1؛ البغدادم ، إيضاح  المكنكف ،  257
 \ 4 ؛ فيرست الخديكية ، 670 \ 6؛ محمد فريد كجدم ، دائرة المعارؼ ،  113 \ 7؛ عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  70 \ 3العربية ، 

210 . 

؛ الصفدم ، الكافي ،  95 \ 16؛ الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  376 \ 13؛ الذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ،  376 \ 2( المنذرم ، التكممة، 6)
؛ 257 \ 3؛ الغزم ، ديكاف اإلسبلـ ،  116، إنساف العيكف ، ص  ؛ ابف أبي عذيبة 217 \ 1؛ ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ،  106 \ 21

 . 113 \ 7عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

 . 1828 \ 1( ابف العديـ ، بغية الطمب ، 7)
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ّمولدهّّ.ب

ًلدى أٌنو كي  في تحديد سنة مكلده، كاألرجح كثيران  ختمؼ المؤرخكف كمف ترجمكا البف ظافر األزدمٌ لـ ي   
 .  (1)ق ( ، كأٌنو عاش ثمانيان كأربعيف سنة 565سنة)

ق ( ، كأٌنو عاش ثمانيان كأربعيف سنة  613ذكر ياقكت الحمكم كالٌذىبٌي أٌف سنة كفاتو كىي )    
ق ( . كقد رٌجحت ذلؾ ككف الحمكم معاصران البف ظافر األزدم . كأٌيدىما  565فتككف سنة مكلده ) 

لد سنة ) الغٌزم لكٌنو بعد أف ذك ق ( . أٌما المنذرم ،  567ر سنة مكلده استدرؾ كقاؿ : كقيؿ إٌنو كي
لد سنة )  569فجعؿ مكلده سنة )  ق ( . كقد ذكر الزركشي  567ق ( . فيما ذكر الٌصفدم أٌنو كي

لد سنة )   ق ( .  567كابف الفرات كالبغدادم كالٌذىبي في  " تاريخ اإلسبلـ " أٌنو كي

رككمماف كالٌزركمي كيكسؼ سركيس كمنير البعمبكي كعمر فركخ كمحمد فريد كجدم أٌما المحدثكف ب   
 .ق (  567كعبد الفتاح عايش كبساـ الجابي ، فقد ذكركا سنة مكلده ) 

ّأسرتوّ.ثانياًّ

 مف أقاربو سكل : أحدان  األزدمٌ  ظافر البف لـ تذكر المصادر التي ترجمت   

ّ.ّوالدهّ:1

 اإلسكندرانيٌ  ، األزدمٌ  يف،كماؿ الدٌ كالممٌقب بالمنصكر، المكٌنى بأبي  ،األزدمٌ  ظافر بف حسيف كىك:   
 ار كالكفاة  .الدٌ  المصرمٌ المكلد ، 

 

 

____________________________ 

؛ الذىبي ،  16/95الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ، ؛  2/376المنذرم ، التكممة ،  ؛ 13/264ياقكت الحمكم ، إرشاد األريب ، ( ينظر : 1)
؛ البغدادم ، ىدية  1/217؛ ابف الفرات ،  164؛الزركشي، عقكد الجماف ، ص 21/106الصفدم ، الكافي ،  ؛ 13/376تاريخ اإلسبلـ ، 

؛ يكسؼ سركيس ، معجـ  4/296؛ الزركمي ، األعبلـ ،  3/395برككمماف ، تاريخ األدب العربي ، . ينظر :  1/706العارفيف ، 
؛ محمد فريد كجدم ،  3/458؛ عمر فركخ ، تاريخ األدب العربي ،  288؛ منير البعمبكي ، معجـ أعبلـ المكرد ، ص  1/148المطبكعات، 

 .  520؛ بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ، ص  4/282؛ عبد الفتاح عايش ، معجـ األدباء ،  6/670دائرة المعارؼ ، 
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ًلدى بمص    ق ( ، كتكفي بمصر ليمة الخامس عشر مف جمادل  517ر في جمادل اآلخرة سنة ) كي
 . (1)ق ( 597اآلخرة سنة ) 

صالح اإلسكندرية عمى اإلماـ أبي طالب ب،رضي ا عنو  ،و عمى مذىب اإلماـ مالؾ بف أنس فقٌ تى    
دريس بمدرسة ى التٌ كقدـ مصر كتكلٌ  . ج بو، كتخرٌ  (2)عافىالمي  بنتنارم المعركؼ بابف بف إسماعيؿ الزٌ ا

، ا ، كنشرى  كثيره  كانتفع بو خمؽه  .إلى حيف كفاتو طكيمةن  ةن مدٌ  ، ة المجاكرة لمجامع العتيؽ بمصرالمالكيٌ 
.كعمؿ في التٌدريس كالمناظرة في ة ة كالمالكيٌ افعيٌ ج بو جماعة مف الشٌ ، كتخرٌ  ان جمٌ  بو عممان ، تعالى

 يرالظٌ بيف صبلتي  رييناظً  يار ، ثـٌ ؿ النٌ س في أكٌ ر  دى يي  فكاف ، كالجامع العتيؽ بمصرة المدرسة المالكيٌ 
ـٌ ييدٌرسالعصر ، ك  ـٌ يي  ث ة في كذاع صيتو كانتشرت سمعتو العمميٌ . (3)ر بيف العشاءيفناظً بعد العصر ، ث

 . (4)ة في زمانو "شيخ المالكيٌ  د  " كازدادت شيرتو حتى عي ىبي : قاؿ الذٌ  .مصر 

لو  ،في الفقو كاألصكؿ  مالكيان  فقييان  (عمي بف ظافر ) أم كالد عار : " كاف كالده كقاؿ عنو ابف الشٌ    
يكطي : " شيخ كقاؿ عنو السٌ .  (5)كف عميو العمـ "ؤ حمقة يختمؼ إليو جماعة مف المستفيديف ، يقر 

 .(6)" كثيره  كاف منتصبان لئلفادة كالفيتيا ، انتفعى بو بشره  ،ة المالكيٌ 

 

 

 

______________________________ 

،  1098/  12تاريخ اإلسبلـ ،الذىبي ، ؛  118 / 3؛ الذىبي ، العبر ،  311/ 21ينظر ترجمتو في : الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  (1)
 . 6/537؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب ، 205 / 1، نيؿ االبتياج ، يالتنبككفيو ذكر أٌف كفاتو كانت في حادم عشر جمادل اآلخرة. 

 ( لـ أعثر لو عمى ترجمة .2)

 . 388 – 387/ 1( المنذرم ، التكممة ، 3)

 . 118 / 3؛ الذىبي ، العبر ،  311 / 21( الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ، 4)

 . 291/ 4( ابف الشعار ، قبلئد الجماف ، 5)

 . 537 / 6شذرات الذىب ، ؛ ابف العماد الحنبمي ،  454/ 1( السيكطي ، حسف المحاضرة ، 6)
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ّ.ّابنوّ:2

تمٌكنتي مف معرفة كاحد مف أبناء ابف ظافر األزدٌم كىك : حسيف بف عمي ، المكٌنى بأبي عبد ا ،    
كزيران لمممؾ األشرؼ : ق( ، كاف كالده ) أم عمي بف ظافر( 657األزدٌم ) ت  كالممٌقب صفٌي الٌديف

مكسى بف الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب . فنشأ ابنو حسيف في بيئةو مترفةو كعيشةو رغيدةو ، ككسطو 
لى  يخٌيـ عميو الٌترؼ كالٌنعيـ ، كلعٌؿ ىذا ما دفع ابنو حسيف إلى أف ينزعى إلى الٌزىد بفطرتو ، كا 

كقد تتممذ عمى شيخو .  (1)اش فييما مع كالدهالٌتصٌكؼ رٌد فعٌؿ لمظاىر البذخ كالٌترؼ الٌمذيف ع
 ، كىك أحد األكلياء ، حيث أٌلؼ فيو كتابان صٌكر فيو تأثره البالغ بيذا اإلسراؼ في الٌترؼ ،  (2)الحٌرار

 تقٌشفو . في سببال ىك كافك 

ذا بشابو (3)"سير األكلياء  "غيدة في مقدمة رسالتو الرٌ  حياتو يصؼقاؿ     عميو فردة  جميؿو  : " كا 
 " . ب، لو حاشية يمشي في الجامعرٍ شى  (4)ضيٌ رٍ متطيمس بعى  ، ممكنة باألحمر كاألصفر كاألسكد ،حرير

ّ.ّحفيدهّ:3

سالة الرٌ  حسيف بب في تأليؼ كالدهىك السٌ  كافك  إبراىيـ بف حسيف بف عمي بف ظافر،كىك :    
". قاؿ حسيف بف عمي بف ظافر: "سألني كلدم  " سير األكلياء في القرف الٌسابع اليجرمٌ ػ  المسماة ب

كقد ، تعالى ، ككاف ىذا ، ا  فاستخرتي  . إبراىيـ أف أجمع لو شيئان مف أخبار األكلياء الذيف رأيتيـ
ضعفو ، كبدأت بأخبار سيدم  مع ىفما بقي في الذٌ  ، ككضعتي  بمغت مف العمر أربعان كثمانيف سنةن 

 .(5)جيبي": أبي العباس الحٌرار بف أبي بكر التٌ ؽ يخ العارؼ المحقٌ األستاذ الشٌ 

_________________________ 

 . 18 – 16ينظر: الحسيف بف عمي األزدم ، رسالة صفي الديف ، ص  (1)

. ينظر  ارقبلطكف فسٌمي بالحرٌ جيبي ، منشؤه بأشبيمية مف غرب األندلس ، ككاف ينسج الحرير السٌ ار بف أبي بكر التٌ يخ أحمد الحرٌ ( ىك الشٌ 2)
 .  341 \ 1؛ الٌنبياني ، جامع كرامات األكلياء ،  27 – 3ترجمتو في : الحسيف بف عمي األزدم ، رسالة صفي الديف ، ص 

 . 37 ، ص  سير األكلياء ( الحسيف بف عمي األزدم ، 3)

 عىرىضى .: نكع مف الثياب ؛ المساف : مادة  يالعرض( 4)

 . 21مقدمة التحقيؽ ص ،  رسالة صفي الديف ( الحسيف بف عمي األزدم ، 5)
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ّ.ّخالوّ:4

ىذه العائمة عٌدة  فيفقد تخٌرج  ، سان بدمشؽ ، كىك مف بني الٌمييبكاف مدرٌ ، نجـ الٌديف أبك الٌمييب    
 .  (1)عمماء بمصر

 أصدقاؤهّ.ثالثاًّ

 .قاء المكدة كأسباب المٌ كانعقدت بينو كبينيـ أكاصر ، عراء مف األدباء كالشٌ  عاصر ابف ظافر كثيران    
في  هي كانت داري ك كحدثت بينو كبينيـ مساجبلت كحكايات ، أكرد طائفة منيا في كتابو " بدائع البدائو " ، 

مف ببلد ك ،  اـ كالعراؽ كاليمف كالحجاز شرقان اد مف ببلد الشٌ ككعبة القصٌ  العمماء ، حاؿرً  القاىرة محطٌ 
ة زاخرة بصنكؼ الكتب كالٌدكاكيف، يكرع ابف ظافر مف ككاف لديو مكتب. المغرب كاألندلس غربان 

فيسة التي أٌلفيا ، كالمعارؼ المتنكعة التي حياضيا، كيقطؼ مف أزاىيرىا ، كىي مكرد الكتب النٌ 
 . (2)حفظيا

 بف ظافر:  اصؿ بيماتٌ  عراء الذيفكمف األدباء كالشٌ    

ّهّ(596ّّالقاضيّالفاضلّ)ّتّّ.1

كىك: عبد الٌرحيـ بف عمي البيسانٌي ، العسقبلنٌي ، الميكٌنى بأبي عمي ، كالميمٌقب القاضي الفاضؿ .    
تعٌمـ الكتابة في ديكاف اإلنشاء في القاىرة أكاخر العيد الفاطمٌي ، اٌتصؿ بالٌسمطاف صبلح الٌديف 

 .(3)األيكبٌي ككاف أقربى الٌناس إليو

 

 

__________________________ 

 . 14ص ، رسالة صفي الٌديف الحسيف بف عمي األزدم ، ( 1)

 . 5-4( ينظر : عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، مقدمة التحقيؽ ص 2)

؛  242 / 2؛ أبك شامة المقدسي ، الركضتيف ،  35 / 1( ينظر ترجمتو في : العماد األصفياني ، خريدة القصر : قسـ شعراء مصر ، 3)
؛ الزركمي ،  324 / 4،  ـ . س . ؛ ابف العماد الحنبمي ،  188 / 2؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ،  24/ 13ابف كثير ، البداية كالنياية ، 

 . 411 / 3؛ عمر فركخ ، تاريخ األدب العربي ،  346 / 3األعبلـ ، 



   25 
 

تيما إلى صداقةو قكٌيةو . كقد اٌتصؿ ابف ظافر األزدٌم بالكزير القاضي الفاضؿ، كتكٌطدت عبلق   
جمعت بينيما المجالس األدبٌية ، ككاف ابف ظافر تمميذ الٌطريقة الفاضمٌية في الكتابة األدبٌية التي تعتمد 

ّ.  (1)اإلكثار في الٌتكمؼ كالٌصنعة

2.ّّّ ّالقاضيّاألعزّالغس اني 

كىك: عمي بف الميؤيد كاف صديقان مقربان مف ابف ظافر األزدٌم حتى أٌنو خرج لزيارة قبره مع شياب    
الٌديف يعقكب بف المجاكر، كنظما شعران فيو ، ركل عنو ابف ظافر األزدٌم عددان مف األخبار األدبٌية 

ّ.   (2)التي كردت في كتاب " بدائع البدائو "

 هّ(608ّّمكّّ)ّتّابنّسناءّالمّ ّ.3

ًلدى في القاىرة كنشأ بيا كتعٌمـ ،  ىبة ا بف جعفركىك:     الٌسعدٌم، المصرٌم ، الميكٌنى بأبي القاسـ . كي
كاف دمثان كحسف العشرة ؛ فأحٌبو أىؿ الٌدكلة ، كسار لو ذكره جميؿه ، كبرع في الٌنظـ كالٌنثر ،كنظـ 

 ،متنٌكعةتجرم فييا محاكرات في مكضكعات  ،مكشحات بديعة . ككانت تيعقد في أيامو مجالس لمٌشعراء
 ،. كاف أحد رفاؽ ابف ظافر األزدٌم كأصدقائو ، كمحاكريو في األدب (3)ككاف ىك نفسو يشارؾ فييا

 فذكره في كتابو " بدائع البدائو " .
 

كىك: ياقكت بف عبد ا المكٌنى بأبي عبد ا، كالممٌقب بشياب الٌديف . كاف مؤرخان، كأديبان،    
كنحكيان ، كعالمان بتقكيـ البمداف، أكثر مف التٌنقؿ بيف البمداف . لو عٌدة  كشاعران، كناثران ، كلغكيان ،

 . ( 5)كمعاصران لو ، . كاف أحد أقراف ابف ظافر (4)مؤلفات

____________________________ 

 .  9ظر : عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ ص ين (1)

 .  122،  87( عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص 2)

؛ عمر كحالة ، معجـ  261 / 3؛ الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  66 – 61 / 6( ينظر ترجمتو في : ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، 3)
 . 54 / 4المؤلفيف ، 

؛ البغدادم ، ىدية العارفيف،  215 – 7/212؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  313 – 22/312، ـ . ف . ( ينظر ترجمتو في : الذىبي ، 4)
2/513  . 
 . 7ينظر : ابف ظافر األزدم ، أخبار الدكؿ المنقطعة ، مقدمة التحقيؽ ص (5) 

 هّ(626ّّياقوتّالحمويّ)ّتّّ.4
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ّينّابنّالمجاورّشيابّالدّ ّ.5

كاف صديقان البف ظافر ، يحاكره في األدب كيخرج معو في نزىات ، كقد خرجا مرة ن لزيارة قبر    
صديقيما القاضي األعٌز ، فنظما شعران فيو . قاؿ ابف ظافر يذكر الحادثة : " كخرجت أنا كشياب 

مو ا ، بيا ، الٌديف يعقكب ابف أخت ابف المجاكر . كنحف باإلسكندرية أياـ حمكؿ الممؾ العزيز ، رح
إلى جزيرتيا المباركة . لزيارة قبر صاحبنا القاضي األعٌز أبك الحسف عمي بف الميؤٌيد المردد ذكره في 
ىذا الكتاب ؛ كقد كاف تكفٌي أغبط ما كاف بالحياة ، كأبعد ما كاف مف تخٌكؼ الكفاة، كغيصف شبابو 

قبره ، كأسبمنا سيؿ المدامع لذكره ، أنشدني  رطيب، كالٌزماف عمى منبر فضمو خطيب ، فمٌما نزلنا بفناء
 الكافر( )شياب الٌديف بيتيف صنعيما في الٌطريؽ ، كىما :                    

 أىيا قػػػبرى األعػػػػػػز  سيقيتى غىيثان        كىجكًد يىديػػًو أك دىمعػػػػػػػي عميوً               

ًددتي المكتى مف شكقػي إليًو                خائًو الٌصافػػػي ًكدادان ،      كى  فبل ، كا 

ة ، تيريد بيتان ليسد ىا ، فمعٌمؾ أف تسعدني) يا ابف ظافر(، فقمت :  فقاؿ : إٌف بيف األٌكؿ كالثٌاني فىٍرجى

 )الكافر(                                                                    

 (1)كحٌمت جانبيؾ مركج زىرو        تحاكي طيب أكقاتي لديوً 

ّعالقتوّبمعاصريوّمنّرجالّالحكمّّ.رابعاًّ

ابف ظافر األزدٌم بعدد مف سبلطيف الٌدكلة األٌيكبٌية ، ككزرائيا فمدحيـ ، كأجزلكا لو العطايا ،  اٌتصؿ   
 مف الحٌكاـ األيكبييف الذيف اتصؿ بيـ ابف ظافر : ك 

ّهّ(589ّ)ّتّاصرّلدينّاهللّصالحّالدينّاأليوبيّالممكّالنّ ّ.1

اٌتصؿ بو عف طريؽ ابنو الممؾ األفضؿ حيث كاف عرفو في مرج عكا . كقٌدـ لو مؤٌلفان تاريخٌيان في    
 .( 2)مناقب كلٌي نعمتو نكر الٌديف زنكٌي ىك " ذيؿ المناقب الٌنكرية "

________________________________ 

 . 117 – 116( عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص 1)

 . 8عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ ص ينظر : ( 2)
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ّهّ(622ّ)ّتّينّالممكّاألفضلّعميّبنّصالحّالدّ ّ.2

ق ( عندما كاف العسكر المنصكر عمى 587اٌتصؿ ابف ظافر بالممؾ األفضؿ في مرج عكا سنة )    
، قاؿ ابف ظافر يمدح الممؾ  كأضفى عميو صفات العمـ كالعدؿ كالجياد ، فمدحو ،تؿ الحجؿ بمرج عكا

، الممؾ الٌناصر " ككـ أكفىت عمى الغرير المماطؿ بما شمميا مف أياـ مكالنا الٌسمطاف العادؿ  األفضؿ :
صبلح الٌدنيا كالٌديف ، منقذ بيت ا المقدس مف الكفرة المشركيف ، أبي المظفر يكسؼ بف أيكب ، 
كنجمو الممؾ األفضؿ العالـ العادؿ ، المجاىد المرابط . الميؤيد المظٌفر ، المنصكر ، نكر الٌدنيا كالٌديف، 

ف ، منصؼ المظمكـ مف الظالميف ، قامع الكفرة سمطاف اإلسبلـ كالمسمميف ، محيي العدؿ في العالمي
كالمشركيف ، قاىر الخكارج كالمتمرديف قسيـ الٌدكلة ، فخر األمة ، مجير المٌمة ، ناصر أمير المؤمنيف، 

الذم سىرىت مآثره شيييبان في ظممات الخطكب "
(1 ). 

ـٌ تكٌسؿ إليو أف يصمو بأبيو الٌسمطاف صبلح الٌديف    ان تاريخيان . كاألرجح أٌنو اختٌص فقٌدـ لو كتاب ، ث
بصبلح الٌديف الذم كاف محٌبان لمعمـ كالعمماء كاألدباء . كبعد كفاة صبلح الٌديف اختٌص بالممؾ األفضؿ 

 الذم كاف يحكـ دمشؽ كمدحو بقصيدة قاؿ فييا :                           ) الكافر (

ػػػيػػػرى األنػػػػاـً كىال أيحػػػاميأيػػػػػا مػػػىمػػًػؾى الػػػمػ                  يػػػا خى  ػػيمػػػكًؾ كىال أيحػػػاشػػي       كى

بىحري نىداؾى طامي                   عىًجٍبتي ًلػػنػػاًر عىزًمؾى كىيؼى تىػػػػبػقػى      كىال تيطفى كى

ـٌ بعد سنكات قٌدـ لو كتاب " ذيؿ المناقب الٌنكرية " . كاألرجح أٌنو لـ يقٌدمو بنسختو األكلى بؿ     ث
كتخٌص كالده . كعمؿ في بداية حياتو في عسكر الممؾ األفضؿ  ، بعدما أضاؼ عميو أشياء تخٌصو

 ت " .عمي بف صبلح الٌديف كقد أىداه قصيدةن طكيمةن في مقدمة كتاب " غرائب التٌنبييا

نصر ا عٌزه ، كأعزه نصره كقد ر عمٌكه ،  –قاؿ ابف ظافر األزدٌم : " كأىدٍيتي إلى جنابو األسمى    
تيحؼ مدائحي الغٌر ، كقصائدم المزرية ببيجة الٌزىر ، كغمرت الٌنجكـ الٌزىر . كخدمت  -كأعمى قدره 

مقامو بيذا الكتاب ، الذم ما أظف قريحة أتت بمثالو فيما سمؼ مف الٌزمف ، كال أظف أف أحدان يجمع 
أف قدمت قبمو ىذه القصيدة ، كأكدعتيا نكعان مف جنس ما أكدعتو فيو مف مثمو فيما بعد . كأيف مف بعد 

ق (  587غريب الٌتشبيو ، كرفعتيا صحبتو يـك األحد لخمس خمكف مف شير جمادل اآلخرة سنة ) 
 . (2)بالعسكر المنصكر عمى تؿ الحجؿ بمرج عكا "

_____________________________ 

 . 6عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، ص ( 1)

 2 – 1عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، ص ( 2)
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ّهّ(615ّّ)ّتّ.ّالممكّالعادلّّأبوّبكرّمحمدّبنّأيوب3ّّ

ق ( عندما كاف الممؾ العادؿ قد استراح  601اٌتصؿ بو ابف ظافر األزدٌم في اإلسكندرية سنة )    
كـ كيشتي في مصر ، كعمؿ في ديكاف اإلنشاء مع عدد مف  ، كأخذ يصٌيؼ في الٌشاـ ، مف عناء الحي

دمة مكالنا قاؿ : " كنت في خ ، كاستمٌر في خدمتو مٌدة سنتيف كيزيد ، كبار الكتٌاب في ذلؾ الٌزمف
العادؿ، خٌمد ا ممكو، باإلسكندرية سنة إحدل كستمائة مع مف ضٌمت حاشية العسكر المنصكر مف 

ـٌ استخدمو سفيران إلى ابنو الممؾ األشرؼ  (1)"،  كدخمت سنة اثنتيف كنحف مقيمكف بالخدمة الكتٌاب، . ث
 . (2)بقي عندهق ( . فكفد عمى الممؾ األشرؼ في الر ىا فأيعًجبى بو ك 603سنة ) 

 األخيرق( ، كردت رسالة شعرٌية إلى 602كفي أثناء خدمة ابف ظافر األزدٌم لمممؾ العادؿ سنة )    
 ، ابف ظافر الٌرٌد عميو . فرٌد ابف ظافر عمييا بقصيدةإلى مف ابنو الممؾ المعٌظـ ، كطمب العادؿ 

ككضع في ثناياىا أبياتان مدح بيا الممؾ المعٌظـ .كقٌدـ لو أعذاران كمبررات لو عٌممت سبب انصرافو عف 
 : ( 3)خدمتو قائبلن 

 ) الكامؿ (                                                                         

ـى ال أغػػػيػػػبي عػػػػف الػػػشػػػآـً كىىػػػؿ لوي     ا !ػمػف حاػجػةو عػػندم كأنػتى ىػػناكػ        ًلػػػ

 أـ كػػػيػػػؼى أخػػػشى كالػػبػػبلدي جػػمػػيػػعيػيا        مػػػػحػػػػمػػػيػػػػةه في جاًه طىعًف قىنػػػاكا             

ؤي              برتي فيديتى عف ري بًط ثيغكًرىا        فًمذا صى  ػػػااكػػػػػػػما زرتي مصرى لغيًر ضى

  ًدراكػػػػامػػػىػػػكػػػػثػػػػػػي ًجػػػيػػػػاده لػػػػمػعىػػػػػػدك  ألنػػػػػػػٌنػػػػػػي        أغػػػػػذكهي بػػػػالػػػػٌرأًم الػػػٌسػػػديدً              

ثيًث إليؾى نيؿى ًرضاكػ              دتي  بالػ        ػسيًر الحى باطي كفىضميوي لقىصى  اػلػػػػػكال الػػػػػػػر 

______________________ 

(
1

 . 320ي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص عم(

 . 324، ص  ـ . ف .ي بف ظافر ، عم(2)

/     4؛ المقرم ، نفح الطيب ،  323 – 322، بدائع البدائو ،  ؛عمي بف ظافر9( عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ  ص 3)
222 – 223  . 
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ق( قاؿ ابف ظافر بأٌف الممؾ العادؿ بعثو برسالة إلى المكصؿ فمٌر في عكدتو 607كفي سنة )    
 عمى الممؾ األشرؼ فأمسكو بالٌرىا نحك شيرو .

ّهّ(635ّّّ)ّتّ.ّالممكّاألشرفّموسىّبنّالعادلّأبيّبكر4ّ

بنو الممؾ األشرؼ كفد ابف ظافر األزدم سفيران مف الممؾ العادؿ أبي بكر في اإلسكندرية عمى ا   
ق( ، فاحترمو كقٌدره ، قاؿ : " ككنتي عند المكلى األشرؼ ، أبقاه ا 603مكسى في الٌرىا سنة ) 

فأنزلني بيف سمعو كبصره في بعض  ، ق( بالٌرىا ، كقد كردتي إليو في رسالةو 603تعالى ، في سنة ) 
 . (1)ة الحديث معي ... "دكره بالقمعة بحيث يىقريب عميو حضكرم في كقت طمبتي ، أك إراد

كاألرجح أٌنو جرل الحديث في أحد مجالس العمـ التي كاف يعقدىا الممؾ األشرؼ في سيرة ابف    
ظافر األزدم ، فذكر كتابو " بدائع البدائو " ، الذم كاف ألفو كأىداه لمقاضي الفاضؿ ، فكقع مكقعان 

 . (2)ابف ظافر األزدم نسخةن منو إلىحسنان في نفس الممؾ األشرؼ ، كطمب الممؾ األشرؼ 

لـ يشأ ابف ظافر أف ييقٌدـ لمممؾ األشرؼ نسخة القاضي الفاضؿ كىك األديب الكاتب كالمؤٌرخ ،    
مىعى مادةن كفيرةن مف نفس مكضكع الكتاب ، فأخرجو بطبعة جديدة فريدة كمنقحة، كقٌدمو  حيث كاف جى

عني " بدائع البدائو " ، المييدل لمقاضي الفاضؿ عني لمممؾ األشرؼ ، قاؿ : " كلـ يزؿ ذلؾ الجزء ، ي
منسٌي الذكر، كعندم خامؿ القدر حتى مثمت بالجناب العالي الممكي األشرفٌي، أعٌز ا سمطانو ، في 

 ،كذلؾ قبؿ أف أتمٌسؾ بحبمو ، كآكم إلى ظمو ، فجرل في مجمسو ذكر ذلؾ الجزء ، ق(603سنة ) 
قارب حجـ  في زمف فترتي جمعت أشعاران كثيرةن ي نقمو . كقد كنتي فحسف مف خاطره مكقعو ، فرسـ ل

الجزء األكؿ مجمكعيا ، كفاؽ عمى كثيرو منيا مسمكعيا ، فجمعت شمؿ الٌطارؼ كالٌتميد ، كالقديـ 
 .  (3)كأكفدتو عميو" ، بالجديد كأنفذت بو

 

______________________________ 

 . 324 ( عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص1)

 . 5ك  4( عمي بف ظافر ، ـ . ف . ، ص 2)

 . 5 ك 4، ص  ـ . ف .( عمي بف ظافر ، 3)
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فاستخدمو سفيران في أمكرو عٌدة ، منيا سفارتو إلى  ، تكثٌقت العبلقة بيف ابف ظافر كالممؾ األشرؼ   
الٌسمطاف  )الممؾ العادؿ( ، خٌمد  ق( ، قاؿ : " كمررت أيضان عميو ، كقد أنفذني607المكصؿ سنة ) 

ق( ، فمٌما عدت أمسكني ) الممؾ األشرؼ( عنده نحك 607ا ممكو ، في رسالةو إلى المكصؿ سنة ) 
 . ( 1)شيرو بالٌرىا ، كجرت لي عنده بدائو كثيرة "

ـٌ كاٌله إدارة عٌدة مناطؽ في مممكتو منيا رأس العيف ، قاؿ : " إٌنو كاف برأس العيف في خدمة الممؾ     ث
ـٌ كاٌله إدارة أمكاؿ نصيبيف سنة )(2)األشرؼ " ق( 608ق(، كقاؿ:" كنت مقيمان في أكاخر سنة ) 608. ث

 .  (3)"بنصيبيف في خدمة الممؾ األشرؼ لتدبير أمكاليا كتزجية كجكه أمكاليا 

ـٌ استكزره عمى حٌراف كأعماليا ، كانفصؿ عف الكزارة    كفي ذلؾ يقكؿ ابف  ، كعاد إلى مصر ، ث
ظافر: "  ككاف يصحبني كأنا في خدمة األشرؼ ، أبقاه ا ، رجؿه كاتبه حسف الخط مف أىؿ العمـ 

ؿ مف االختبلؿ ، كقكيت كالخير ؛ يقاؿ لو جماؿ الٌديف عمي بف أبي طالب ، فمما رأيت ما عميو األحكا
في نفسي شيكة االنفصاؿ ، كنت ليمي كنيارم مكٌبان عمى الدعاء بتسييؿ ذلؾ كتعجيمو ، كتيسير ما 

 فسررت،..أرجكه منو، كأقمت عمى ىذا مدةن طكيمةن، بحيث كاف األمر مشيكران عند كؿ أحد مف الحاشية
 ، مف دمشؽ كانفصالي مف خدمتو عمى بذلؾ فمـ يكف شيء أسرع مف عىكد الممؾ األشرؼ ، أبقاه ا

الكجو الجميؿ ، ككاف ذلؾ كاً أعظـ ظفر ،  كأرفؽ قدر ، كلك لـ يكف فيو إاٌل الرجكع إلى الباب الذم 
كفي خدمتو تخٌرجت ، كالكطف الذم ىك أٌكؿ أرٌض مٌس ثراىا جمدم ، كعٌمقت فيو تمائمي ، ،منو درجت

 . ( 4)مؿ بمنو كطكلو "فا تعالى يحقؽ الٌرجاء كيكٌمؿ األ

 

 

 

________________________ 

 . 326، ص  بدائع البدائو،  األزدم بف ظافرا (1)

 . 102ابف ظافر األزدم  ، ـ . ف .  ، ص  (2)

 . 209ا بف ظافر األزدم ، ـ . ف . ، ص  (3)

 .  104( ابف ظافر األزدم ، ـ . ف . ، ص 4)
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كمكقفو المتناقض مف ابف ظافر ، فيك يترجـ لو ترجمة يمتدحو فييا ، يقكؿ: "  أٌما ابف الٌشٌعار   
ككاف ابنو ىذا ) أم عمي بف ظافر( رجبلن نبييان جميبلن ، ذا فضائؿ كافرة ، كببلغة متظاىرة ، كمكاف 
جيد مف صناعتي الٌنظـ كالٌنثر ؛ كلو اليد الطكلى في فف األدب ، مع أخذه بحظ  مف مذىب مالؾ ، 

 .(1)كقيامو معمـ األصكؿ كاالطبلع عمى أخبار الٌناس كأٌياميـ ، كأمثاؿ العرب كأشعارىـ " 

الممؾ األشرؼ أبك الفتح  : " كترٌقت بو الحاؿ ، إلى أف استكزره يترجـ لو مٌرة أخرل يذٌمو فييا ثـٌ    
مكسى بف أبي بكر بف أيكب ، عمى حٌراف كأعماليا ؛ فبقي يتكاٌلىا مٌدة يظير عمى أىميا الحماقة 
الٌزائدة عف الحٌد كالٌصمؼ ؛ كاستطاؿ عمييـ بالٌسفو كالكبلـ الٌشنيع ، كلـ تحمد سيرتو عندىـ ، فبمغ 

 . ( 2)الكالية ، فانتقؿ إلى مصر"الممؾ األشرؼ ما كاف ييعامؿ بو الناس ، فصرفو عف 

مؽ كالٌتدٌيف ، فيك     أٌما الباحثة فترل مف خبلؿ دراستيا أٌف ابف ظافر لـ ييعرىؼ عنو سكل حيسف الخي
، كقد شيد كؿ  (3)فقيو مالكٌي ، كأقبؿ في نياية عمره عمى مطالعة األحاديث الٌشريفة كأداـ الٌنظر فييا

 . باالستقامة كالٌصبلح لومف ترجـ 

ّهّ(624ّ)ّتّمّعيسىّالممكّالمعظَّّ.5

إلى كالده  رغب الممؾ المعٌظـ في أف يككف ابف ظافر األزدٌم في خدمتو بدمشؽ في رسالةو كجييا   
ك  601بكر عندما كاف ابف ظافر يخدمو في اإلسكندرية في المٌدة ما بيف )  الممؾ العادؿ محمد أبي

لممؾ العادؿ جيادان ، كقد أكضح ابف ظافر األزدٌم جكابو اخدمتو  عدٌ فمـ ييمىب  رغبتو ألٌنو  . ق ( 603
 . (4)بقصيدةو قٌرظ فييا رسالة الممؾ المعٌظـ

 

 

____________________ 
 .  4/291ابف الٌشعار ، قبلئد الجماف ، ( 1)

 . 4/291،  ـ . ف .( ابف الٌشعار ، 2)

 . 3/27ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  (3)

 .  323 – 322ابف ظافر ، بدائع البدائو ، ص  (4)
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 ) الكامؿ (    :                                                             (1)قاؿ

ػػػػكػػػػثػػػػػػػػي جػػػػيػػػػاده لػػػمػػعػػدك ألنػػني       أغػػػػػذكهي                   بػػػػػالػػػػػػرأم الػػػػسػػػديػػػد دراكا مى

 لكال الرباطي كفضموي لػػػقصدتي بػػالػ       ػسيًر الػػػحػػثيًث إليؾى نيؿي رضاكا                

 ػى ليػػقياكاكلػػػػػئػػػػػػف أتػػػػػيػػػػػتي إلػػػػى الشاـ فإٌنما       يػػػػحػػػػث ػػػػػنػػػػػي شػػػػكقػػػػػي إلػػ                

ّهّ(617ّّالممكّالمنصورّمحمدّبنّتقيّالدينّ)ّتّ.6ّ

ق ( بدمشؽ ،  599: " كنت معو )الممؾ العادؿ(  في سنة )  كىذا ما عٌبر عنو ابف ظافر إذ قاؿ   
فكرد كتاب مف الممؾ المنصكر محمد بف عبد الممؾ المظٌفر تقي الٌديف صاحب حماة ، كقد بعث 

ره ، فتشاغؿ بتسكيد كتابة جكابو ، فمٌما كتب بعضو التفت إلي ، كقاؿ : صحبتو نسخة مف ديكاف شع
اصنع أبياتان أكتبيا إليو صدر الجكاب ، كأذكر فييا شعره ، فقمت لو: عمى مثؿ ىذا الحاؿ؟ قاؿ: نعـ. 

 .(2)فقمت: بقدر ما أنجز بقية الٌنسخة "

ّهّ(635ّ)ّتّ.ّالممكّالكاملّبنّالعادل7ّ

 .  (3)ظافر األزدٌم ككالة بيت الماؿ لمممؾ الكامؿ في مصركقد تكٌلى ابف    

ّعالقتوّبمعاصريوّمنّرجالّاألدبّ.خامساًّ

بعدد كبير مف أدباء عصره ، كأقاـ عبلقات كاسعة مع عددو منيـ ، ككاف  صؿ ابف ظافر األزدمٌ اتٌ    
عدد منيـ كثيران مف يمتقي بيـ في مجالس أدبية ، كفي نزىات، كمناسبات إخكانٌية . كقد ركل عف 

 األخبار التي جمعيا في كتابو " بدائع البدائو ".

 

_____________________________ 

 . 323( عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص 1)

 . 324، ص  ـ . ف .( عمي بف ظافر ، 2)

 . 11(  السيكطي ، الشياب الثاقب ، مقدمة التحقيؽ ، ص 3)
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،  (2)راجح بف إسماعيؿ الحميٌ ،ك  (1)أسعد بف يحيى المعركؼ بابف الٌسنجارمٌ ف ركل عنيـ: كأىـ مى    
مد بف محمد بف أبي الفضؿ المعركؼ بابف عبد الصٌ ، ك (3)حيـ بف عبد الرحمف بف شيثعبد الرٌ ك 

عمي بف محمد بف الحسف المعركؼ بابف ك  ،(5)عمي بف فاضؿ بف صمدكف،ك (4)الحرستانيٌ 
عمي بف المفٌضؿ بف عمي الٌمخمٌي ، ك (7)المعركؼ بابف الٌساعاتيٌ  الخراسانيٌ عمي بف محمد ،ك (6)الٌنبيو

 .(8)المقدسيٌ 

_____________________________ 

لد بإربؿ كتكفي بسنجار 626 ك 533أسعد الٌسنجارم : عاش في الفترة الكاقعة بيف ) ( 1) . ينظر ترجمتو في : ابف خمكاف،  ق ( فقيو شاعر كي

 . 13/110؛ ابف كثير ، البداية كالٌنياية ،  105 – 5/104، شذرات الٌذىب ،  الحنبمي ؛ ابف العماد 88 – 1/86كفيات األعياف ، 

لد بالحٌمة كتيكفي بدمشؽ كديفف بباب الٌصغير ، مف آثاره  627 ك 570راجح األسدم : عاش في الفترة الكاقعة بيف )  (2) ق ( شاعر كأديب كي
 . 709/  1ديكاف شعر مدح فيو الممكؾ بمصر كالٌشاـ كالجزيرة . ينظر ترجمتو في : عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

( اٌتصؼ بالفضؿ كالمركءة كالكـر ك كثير الٌصدقات  ق 625ك 557( عبد الٌرحيـ بف عبد الرحمف بف شيث : عاش في الفترة الكاقعة بيف ) 3)
/  13الٌذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ،  ف بتربة قاسيكف ينظر ترجمتو في : فككاف القاضي الفاضؿ يحتاج إليو في عمـ الٌرسائؿ مات في دمشؽ كدي 

 .  206/  7،  ـ . س .؛ ابف العماد الحنبمي ،  302 – 301/  22؛ الٌذىبي ، سير أعبلـ الٌنببلء ،  799 – 798

( كاف إمامان فقييان حسف الٌسيرة رحؿ إلى  ق 614ك 520: عاش في الفترة الكاقعة بيف )  عبد الٌصمد بف محمد المعركؼ بابف الحرستانيٌ ( 4)
؛ ابف تغرم  416 – 415/  2حمب كتفٌقو بيا ككلي القضاء بدمشؽ ثـٌ كلي بالٌشاـ في آخر عمره . ينظر ترجمتو في : المنذرم ، الٌتكممة ، 

 . 60/  5؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الٌذىب ،  221/  6بردم ، الٌنجكـ الٌزاىرة ، 

بو جماعة ، كتصدر بالجامع العتيؽ بمصر قرأ القراءات ككاف فاضبلن لو معرفة حسنة تخٌرج  ( ق 603ت بف فاضؿ بف صمدكف) ( عمي 5)
؛ ابف العماد  165/ 1؛ السيكطي حسف المحاضرة،  6/ 5كحٌدث ، ركل عنو غير كاحد مف المصرييف . ينظر ترجمتو في : الذىبي ، العبر ، 

 . 10/ 5،  ـ . ف .الحنبمي ، 

ق ( شاعر ك أديب مدح آؿ أيكب ، كانقطع إلى الممؾ األشرؼ ، ك سكف نصيبيف كتكفي  619) ت  عمي بف محمد المعركؼ بابف النبيو(6)
  - 71/  2؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  153 – 148/  12بيا ، مف آثاره ديكاف شعر . ينظر ترجمتو في : الصفدم ، الكافي ، 

 . 769؛ حاجي خميؼ ، كشؼ الظنكف ، ص  75

ق ( كاف أبكه مف خراساف فجاء إلى الشاـ كاشتير فييا  604 ك 553عاش في الفترة الكاقعة بيف )  الساعاتيعمي بف محمد المعركؼ بابف (7)
عرؼ ابنو بابف الساعاتي ، مف آثاره ديكاف شعر . ينظر ترجمتو في : ابف خمكاف ، كفيات  بعمـ النجـك كصنع الساعات ، فعرؼ بالساعاتي ك

 . 441/  2؛ عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  5/ 4؛ اليافعي ، مرآة الجناف ،  459 – 458/  1األعياف ، 

محدث كحافظ كفقيو مالكي ، تكفي في القاىرة ك دفف ق (  611 ك 544خمي المقدسي عاش في الفترة الكاقعة بيف ) عمي بف المفضؿ المٌ (8)
؛  200؛ التنبكتي ، نيؿ االبتياج ، ص  207/  12بسفح المقطـ مف آثاره : كتاب في الصياـ . ينظر ترجمتو في : الصفدم ، الكافي ، 

 . 704/  1البغدادم ، ىدية العارفيف ، 
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ي ة الكمبيٌ   نصر ا بف ىبة ا بف محمد المعركؼ ،ك (1)عمر بف الحسف بف محمد المعركؼ بابف ديحى
ّ.(4)، كأبك القاسـ الٌصيرفيٌ  (3)، كعضد الٌديف مرىؼ بف أسامة بف منقذ(2)بابف بيصاقة

ّثقافتوّّ.سادساًّ

درس ابف ظافر األزدٌم عمكـ عصره ، كبرع في عددو كافرو منيا، كقد حٌصؿ عمكمو عف طريقيف    
الذم درس عمى يديو الفقو المالكي كاألصكؿ . كالٌدراسة  (5)ىما: الٌشيكخ ، كمف أبرز شيكخو كالده

العمـك الٌذاتٌية حيث اعتمد ابف ظافر األزدٌم منذ صغره كحتى آخر أٌيامو عمى دراسة عدد مف 
 . (6)كالمعارؼ التي كاف ييحٌبيا كبخاٌصةو عمـ التٌاريخ كأخبار الميمكؾ ، كالحديث الٌنبكم الٌشريؼ 

كقد حٌصؿ ابف ظافر األزدٌم عددان مف العمـك ، أىٌميا : الفقو الٌشافعٌي كالمالكٌي ، كاألصكؿ ، كعمـ    
 . (7)الكبلـ ، كالتٌاريخ  كأخبار الميمكؾ ، كاألدب شعره كنثره ، كالحديث الٌنبكم الٌشريؼ 

د خاًطره ، كفطنتو، كساعد ابف ظافر عمى تحصيؿ ىذه العمكـ صفات كىبو ا إٌياىا كمنيا : تكقٌ    
 كذكائو ، كطبلقة عباراتو ، كببلغتو ، كمداكمتو عمى المطالعة كالٌنظر في العمكـ . 

_____________________________ 

ق ( كاف متقنان لعمـ الحديث النبكم كما يتعمؽ بو،  633 ك 544عاش في الفترة الكاقعة بيف ) بابف دحية الكمبي المعركؼ  عمر بف الحسف (1)
غة ك أياـ العرب ك أشعارىا طمب الحديث في أكثر ببلد األندلس ، كلقي بيا عممائيا ك مشائخيا . ينظر ترجمتو في : الذىبي، حك كالمٌ عارفان بالنٌ 
 . 355/  1؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ،  318 / 2السيكطي ، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،  217/  3العبر ، 

اصر داكد ق ( نشأ ك تأدب بالشاـ ، ك كتب لمنٌ  650 ك 579عاش في الفترة الكاقعة بيف )  نصر ا بف ىبة ا المعركؼ بابف بصاقة (2)
؛ ابف كثير ،  676طالع السعيد ، ص ـ بالكزارة فصرؼ عنيا . ينظر ترجمتو في : األدفكم ، اللو ، ثـ ما لبث أف تبرٌ  ربف عيسى ، ككز 
 .  41/  27؛ الصفدم ، الكافي ،  319/  17البداية كالنياية ، 

عر ، ركل عنو ق ( أمير أديب لو عمـ باألدب كالشٌ  613ك  520)  عاش في الفترة الكاقعة بيف كعضد الٌديف مرىؼ بف أسامة بف منقذ (3)
 . 206/  7؛ الزركمي ، األعبلـ ،  172/  44الزكي المنذرم كالشياب القكصي . ينظر ترجمتو في : الذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، 

مف أجبلء الكتاب ك أعياف أىؿ األدب في الدكلة (ق550ك  463عاش في الفترة الكاقعة بيف )  عمي بف منجب الصيرفي أبك القاسـ مف (4)
 .  271/  1. ينظر ترجمتو في : المقريزم ، اتعاظ الحنفاء ،  الفاطمية

؛ التنبكتي ،  311/  21؛ الذىبي ػ سير أعبلـ النببلء ،  118/  3؛ الذىبي ، العبر ،  1098/  12ينظر : الذىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، ( 5)
 .  537/  6؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  205/  1نيؿ االبتياج ، 

 .  27/  3( ينظر : ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 6)

 . 27 / 3،  ـ . ف .( ابف شاكر الكتبي ، 7)

 . 377/  2( ينظر : المنذرم ، التكممة ، 8)
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كقد ذاع صيتي ابف ظافر األزدٌم بيذه العمكـ في ببلد الٌشاـ كمصر ، كأشاد بعممو عدده  ممف    
الكيتبي : " قرأ األدب كبرع فيو ، كقرأ عمى كالده األصكؿ ، كبرع في عمـ ترجمكا لو . قاؿ ابف شاكر 

 . (1)التٌاريخ كأخبار الممكؾ ، كحفظ مف ذلؾ جممةن كافرةن "

كقاؿ الٌصفدم : " ككاف بارعان في التٌاريخ كأخبار الممكؾ ، كحفظ مف ذلؾ جممةن كافرةن...، ككاف    
، كقاؿ ابف الٌشعار: " ككاف رجبلن نبييان جميبلن ، ذا فضائؿ كافرة ، ( 2)متكٌقد الخاطر، طمؽ العبارة "

كببلغة متظاىرة ، كمكاف جيد مف صناعتي الٌنظـ كالٌنثر ، كلو اليد الٌطكلى في فف األدب ، مع أخذه 
 .( 3)بحظو مف مذىب مالؾ كاألصكؿ كاالٌطبلع عمى أخبار الٌناس كأٌياميـ ، كأمثاؿ العرب كأشعارىـ "

حٌصؿ قدرٌا مف لكنو لـ تكشؼ المصادر بعد ذلؾ عٌما إذا كاف قد حفظ القرآف ، كمو أك بعضو ، ك    
الحديث . فقد أخذ كالده يرسـ لو خٌطان في الحياة ، ككاف الفتى يرسـ لنفسو خٌطان آخر ، فقد كاف متعمقان 

، كبرع في األدب ككاف القاضي  منذ شبيبتو بالٌدنيا ، متطٌمعان لعتبة الٌسمطاف ، كأعٌد لخطة حياتو عٌدتيا
 . (4)الفاضؿ الٌراعي لو

قاؿ ابف ظافر عف بدء حياتو مع األدب : " كنت في صدر عمرم كبدء أمرم نشطت لجمع أخبار    
الٌشعراء في " البدائو كاالرتجاؿ " ، كمحاسف أشعارىـ في مضايؽ اإلسراع كاإلعجاؿ ،  كسجعت 

كلـ يطمثيا قبمي إنس كال جاف، فأكقفت عمييا صدر ذلؾ الٌزماف ، حكايات لـ يرقعيا في الط رس بناف، 
كسٌيد فضبلء ذلؾ األكاف الٌسيد األجؿ الفاضؿ أبا عمي عبد الٌرحيـ بف الحسف البيسانٌي ، رحمو ا 
تعالى ، فحثٌني عمى االزدياد منيا ، كالٌتطمب ليا البحث ، فاجتمع مف ذلؾ جزء أحكمتي ترتيبو ، 

فمٌما رأل ما اجتمع منو س ر  بو كاغتبط ، كأكـر نزلتو  ، و ، كسميتو بدائع البدائو ...كىديت بتبكيب
 . ( 5)فاعتبط ، كشٌرفني عمى صغر سٌني، كنضارة غصني بأف أنتسخو لخزانتو كحباه بحفظو كصيانتو "

_________________________ 

 . 27 / 3( ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 1)

 . 106 / 21( الصفدم ، الكافي ، 2)

 . 291 / 4( ابف الشعار ، قبلئد الجماف ، 3)

 . 7عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ ص  ( ينظر :4)

 . 4عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص( 5)
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 منيـ :  منو ، تمٌقى ابف ظافر العمـ عمى يد عمماء أجبلء انتفع بعمميـ كأفاد   

ّهّ(606ّّأسعدّبنّخطيرّالمماتيّ)ّتّ. 1

كىك: أسعد بف الميٌذب بف مينا بف مماتي ، المكٌنى بأبي المكاـر ، كىك كاتبه كأديبه كشاعره ،    
كمشارؾ في أنكاع مف العمكـ . أصمو مف نصارل أسيكط بصعيد مصر ، تكٌلى رياسة الٌديكاف بالٌديار 

. ركل عنو ابف ظافر عددان مف األخبار األدبٌية التي أكردىا في كتابو " بدائع  (1)المصرٌية ، ثـ القضاء
ّالبدائو " .

ّهّ(613ّّزيدّبنّالحسنّالكنديّ)ّتّّ.2

كىك: زيد بف الحسف الكندٌم، البغدادٌم، الحنفٌي ، المكٌنى بأبي الييٍمف، كالممٌقب بتاج الٌديف . مقرئ ،    
. ركل عنو ابف ظافر عددان مف األخبار  (2)كنحكٌم ، كأديب ، كشاعر ، كلغكٌم ، كحافظ ، كمحٌدث

 األدبٌية التي أكردىا في كتابو " بدائع البدائو " .

ّ)ّتّظافرّبنّالح.  3  هّ(597ّسينّاألزدي 

ّهّ(597ّالعمادّاألصفيانيّّ)تّّ.4

كىك: محمد بف محمد بف حامد ، الميكٌنى بأبي عبد ا ، كالممٌقب بعماد الٌديف ، ييعرؼ بابف أخي    
لد بأصبياف كنشأ بيا ، تىفٌقو عمى المذىب  العزيز ، كاف أديبان ، ككاتبان ، كشاعران ، كمؤرخان ، كفقييان . كي

رى  ـٌ كىزى ـٌ الٌسمطاف  الٌشافعٌي كسمع الحديث ، كاشتغؿ بصناعة الكتابة ، ث لمٌسمطاف نكر الٌديف زنكٌي ث
. كقد ركل عنو ابف ظافر األزدٌم عددان مف األخبار األدبٌية التي أكردىا في (3)صبلح الٌديف األيكبيٌ 
 " . (4)كتابو " بدائع البدائو

__________________________ 

؛ عمر  39 – 38 / 7؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  213 – 210 / 1( ينظر ترجمتو في : ابف خمكاف ، كفيات األعياف ، 1)
  352 / 1كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

،  ـ . ف . ؛ عمر كحالة ،  573 – 570/ 1؛ السيكطي ، بغية الكعاة ،  342 – 339 / 2، ـ . ف . ( ينظر ترجمتو في: ابف خمكاف ، 2)
1 \ 739 . 

؛ عمر  161 – 159/  6؛ ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ،  350 – 345/  21: الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  في ( ينظر ترجمتو3)
 . 63/  3كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

 أ.ّشيوخوّ

 .      107،  100البدائو ،  ص  ( ينظر : عمي بف ظافر ، بدائع4)
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ّتالميذهّّ.بّ

، كتكٌقد خاطرتو ، كفطنتو ، كحافظتو بجٌده كاجتياده في طمب العمـ  استطاع ابف ظافر األزدمٌ    
القكٌية أف يصبح صاحب عمكـ كفضائؿ كثيرة ، فتمٌكف بيا مف أف يمارس الٌتدريس ، فنيؿ طمبة العمـ 

 مف عمكمو . لكٌف قٌمة األخبار التي كصمتنا جعمتني أحصؿ عمى القميؿ عف عممو في الٌتدريس . 

بفسطاط مصر، قرب جامع عمرك بف العاص مٌدةن  (1)لكٌيةدىر سى ابف ظافر األزدٌم في المدرسة الما   
ق( حيث خمؼ كالده في ىذه المينة ، ككاف ييدىر س الحديث ، كالفقو 597مف الٌزمف بدءان ، مف سنة ) 

 .  (2)كاألصكؿ ، كعمـ الكبلـ كاألدب ، كعمـ التٌاريخ كأخبار الممكؾ 

 لٌتبلميذ لـ أستطع معرفة سكل اثنيف منيـ ىما :كال شؾ  أٌنو تخٌرج عمى يديو عدده كبيره مف ا   

 

ًلدى في     كىك: إسماعيؿ بف حامد بف عبد الٌرحمف الفقيو الٌشافعٌي األنصارٌم الخزرجٌي القكصٌي . كي
قكص كنشأ بيا كتعٌمـ، كطمب العمـ في القاىرة ، فدرس عمى ابف ظافر األزدٌم األدب كالتٌاريخ كالفقو ، 

 .    (3)عمى األرجح حٌتى برعى فييا

ّهّ(656ّ)ّتّ.ّالمنذري2ّ

، الٌشامٌي األصؿ ، المصرٌم ، الٌشافعٌي ، المكٌنى بأبي محمد ، عبد العظيـ بف عبد القكمكىك:    
 .( 4)كالممٌقب بزكي الٌديف . محد ث ،  كحافظ كفقيو ، كمشارؾ في القراءات ، كالٌمغة ، كالتٌاريخ

__________________________ 

بجكار الجامع العتيؽ ) جامع عمرك بف العاص بالفسطاط ( ، كرٌتب فييا أربعة مف يف مطاف صبلح الدٌ ة : أنشأىا السٌ المدرسة المالكيٌ ( 1)
مبة كىي أجٌؿ مدرسة لمفقياء المالكٌية ، كيتحصؿ ليـ مف الضيعة التي كقفيا عمييـ بالفيكـ قمح يفرؽ فييـ ، فصارت ال مف الطٌ  سيف كعددالمدرٌ 

 . 439/  3. ينظر : المقريزم ، الخطط ، ة ، كقد أحاط بيا الخراب  بالمدرسة القمحيٌ تعرؼ إالٌ 

 . 8( ينظر : السيكطي ، الشياب الثاقب ، ص 2)

؛ ابف العماد الحنبمي ،  82 – 81، الطالع السعيد ، ص م؛ األدفك  289 – 288/  23ينظر ترجمتو في : الذىبي، سير أعبلـ النببلء، ( 3)
 . 450 – 449/  7شذرات الذىب ، 

؛ السيكطي ، حسف  142 – 140/ 2؛ ابف قاضي شيبة ، طبقات الشافعية ،  502/ 1( ينظر ترجمتو في : المقريزم ، السمكؾ ، 4)
 . 355 / 1المحاضرة ،  

 هّ(653ّّإسماعيلّبنّحامدّالقوصيّ)ّتّّ.1



   38 
 

كاف تمميذان البف ظافر األزدٌم درس عميو الحديث كاألدب كالتٌاريخ في المدرسة المالكٌية عمى    
ذه ، فعندما ترجـ لو مدحو ، كأثنى عميو ، قاؿ : " ككاف متكقد األرجح ، كقد حفظ المنذرم حٌؽ أستا

الخاطر ، طمؽ العبارة ، ككاف مع تعمقو بالٌدنيا لو ميؿه كثيره إلى أىؿ اآلخرة محٌبان ألىؿ الٌديف 
 . (1)كالٌصبلح ميٍكًرمان ليـ"

ّراويتوّّ.ج

بيف  ارىـ كيرككنياشعأعراء منذ العصر الجاىمي أف يككف لدييـ ركاة يحفظكف اعتاد كثير مف الشٌ    
دثار كضماف عر مف االنٌ و يعتبر كسيمة لحفظ الشٌ بيف القبائؿ ، كما أنٌ  اكانتشارى ااس مف أجؿ ذيكعيالنٌ 

ر عاكية يصبح شاعران بعد أف يتقف صناعة الشٌ تناقمو عبر األجياؿ ، كفي كثير مف األحياف كاف الرٌ 
ة راكية ألشعاره ، كالذم ر عزٌ يٌ ثن المشيكر بالغزؿ العذرم اتخذ كي  اعر األمكمٌ فجميؿ بثينة الشٌ  كنظمو.

صار شاعران مشيكران فيما بعد . كىذا ينطبؽ عمى ابف ظافر الذم اتخذ نجيب الديف بف شقيشقة راكية 
مف أشعار ابف ظافر التي  غية حفظيا. كابف الشعار صاحب كتاب قبلئد الجماف ركل الكثيرألشعاره بي 

 يف بف شقيشقة .نقميا عف راكيتو نجيب الدٌ 

كىك: نجيب الٌديف أبك الفتح نصر ا بف أبي العٌز بف أبي طالب الٌشيباني الٌصفار الٌدمشقٌي ،    
، ركل لنا بدمشؽ عف أبي الييمف زيد بف الحسف الكندٌم، كغيره  .  (2)سمع الكثير ككتب، كلو شعره حسفه

ّوظائفوّ.عاًّساب

ة كظائؼ، استطاع منيا أف يكسب رزقو، كيحتؿ مكانة في المجتمع، في عدٌ  ابف ظافر األزدمٌ  عمؿ   
 دريس التي سبؽ الحديث عنيا .كأىـ الكظائؼ التي عمؿ فييا ابف ظافر ، فضبلن عف كظيفة التٌ 

 

 

 

__________________________ 

 . 377 / 2المنذرم ، التكممة ،  ( 1)

 . 1/47؛ بدر الديف العيني ، عقد الجماف ،  3/193ينظر ترجمتو في : ابف مأككال ، إكماؿ الكماؿ ،   (2)
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ّالكتابةّفيّديوانّاإلنشاء.1

كأمرائيا ؛ فقد كاف  ةكلة األيكبيٌ مف ممكؾ الدٌ  في ديكاف اإلنشاء لدل عددو  عمؿ ابف ظافر األزدمٌ    
كاتبان لدل الممؾ العادؿ كابنو الممؾ األشرؼ بحكـ سفارتو بينيما . ككذلؾ الممؾ المعٌظـ عيسى ، 

 .(1)كالممؾ المنصكر صاحب حماة ،

الكصكؿ إلييا حكؿ طبيعة عممو في ديكاف اإلنشاء قميمة ، كال تسٌد  تي لكٌف األخبار التي استطعٍ    
قد عمؿ لدل الممؾ العادؿ أبي بكر محمد بف أيكب ، حيث ذكر أٌف الممؾ شغؼ القارئ لممعرفة . ف

 العادؿ كٌمفو الٌرٌد عمى كتابو كرده مف ابنو الممؾ المعٌظـ عيسى صاحب دمشؽ شعران . 

ممؾ مصر ، فقد كاف  كعمؿ في ديكاف اإلنشاء لدل الممؾ العزيز عثماف بف صبلح الٌديف األيكبيٌ    
 . (2)يف بني أيكب إلى إيكاف الخميفة باعتباره كاتبان في ديكاف اإلنشاء األيكبيٌ يكتب رسائؿ باسـ سبلط

ّالوزارة.2

        لقد بلغ ابن ظافر منزلة الوزارة عند الملك األشرف ، وتولى له بعض المهام الّرسمٌة والوالٌات ،    
 إلى أف انصرؼ عف خدمتو .

ّواليةّوكالةّبيتّالمالّ.3ّ

ولً وكالة بٌت المال مدًة فً عهد الملك الكامل بن العادل بعد انصرافه عن وزارة األشرف ، لكّنه    

 .( 3)ما لبث أن اعتزل األعمال 

ّ.ّالس فارة4

 ق( كاف مقيمان في مدينة نصيبيف لتدبير أحكاليا كتزجية كجكه أمكاليا . 608سنة ) في أكاخر   

 

____________________________ 

 . 326،  324،  320،  102ينظر: عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص ( 1)

 . 11ينظر : السيكطي ، الشياب الثاقب ، مقدمة التحقيؽ ص  (2)

 . 11( السيكطي ، ـ . ف .  ، مقدمة التحقيؽ ، ص 3)
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ًلييغىٌير  (1)ق( بعث الممؾ العادؿ الكبير ابف ظافر األزدٌم إلى مٌكة ألبي عزيز612كفي سنة )    
الممؾ المسعكد بف الممؾ الكامؿ الييمف ، كقبؿ ىذا التاريخ بمدة قصيرة كاف بحٌراف في كزارتو لمممؾ 

 األشرؼ .

قاؿ الحسيف بف عمي بف ظافر األزدٌم : " ككنت حيف ذاؾ كراء الفرات بحٌراف مع كالدم في كزارتو    
فمما جئنا إلى مصر بعد سنٌيات بعث الممؾ العادؿ الكبير كالدم رسكالن إلى مكة ألبي     ، لمممؾ األشرؼ

 . (2)عزير"

ًليى الكزارة لمممؾ األشرؼ المنذرٌم في ترجمتو ال كيؤكد ىذه الركاية ما قالو    بف ظافر ، حيث قاؿ: " كى
ٌلى الككالة الٌسمطانية مٌدة، مكسى بف الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب ، كانفصؿ عنو، كقدـ مصر كتك 

 . (3)و إلى الحجاز كعاد "كتكجٌ 

كىكذا بدأ عمي بف ظافر حياتو أديبان ، كختميا معتزالن لؤلعماؿ ميتٌمان بالمطالعة في كتب الحديث،    
كمؤل ما بينيا مف سنيف نشاطان في األدب كالٌسياسة كالتأليؼ في عمـ التاريخ كأخبار الممكؾ ، يكتب 

 . (4)ف كيقكـ عمى خدمتيـ كمسامرتيـ ، كيتكٌلى ليـ بعض األعماؿ لمٌسبلطي

 

 

 

__________________________ 

ق ( . كقد بعث الممؾ الكامؿ ابنو الممؾ المسعكد ليغزك  619، قتؿ سنة )  الحسينيٌ  ىك شريؼ مكة أبك عزيز قتادة بف إدريس العمكمٌ ( 1)
ابف كاصؿ ، ق ( . ينظر ترجمتو في :  612يف . ككاف ذلؾ سنة ) كينزعو مف يد سميماف شاه مف سبللة تكراف شاه أخي صبلح الدٌ  ، اليمف

 . 333/ 1؛ المقريزم ، السمكؾ ،  125 -121/  4مفرج الكركب ، 

 . 16، رسالة صفي الديف ، ص األزدم حسيف بف عمي ال( 2)

ب باقسيس ، ممؾ يف أبك المظفر يكسؼ بف الممؾ الكامؿ بف الممؾ العادؿ الممقٌ الممؾ المسعكد صبلح الدٌ . 377 / 2( المنذرم ، التكممة ، 3)
ق (  626يكؼ، مات سنة ) فكاف يرمى بالبندؽ ككاف غممانو يدخمكف الحـر ، كيضربكف الناس بالسٌ ، اليمف ، كاف جباران عنيدان ، حج مرةن 
 ؛ الزبيدم ، تركيح 211 – 210/ 7؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  176 / 17بداية كالنياية ، ينظر ترجمتو في : ابف كثير ، ال

 . 64 – 62لقمكب ، ص ا
 . 11( ينظر : عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ ، ص 4)
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ّفاتومصنّ ّ.ثامناًّ

عددان كبيران مف المؤلفات في مكضكعات العمـ المختمفة ، كقد استطعت  كضع ابف ظافر األزدمٌ    
ٌنؼ عمى 16معرفة )  ٌقؽ كنيًشرى نشران عمميان ، كبعضيا ييصى ( ستة عشر مؤلفان منيا ، بعضيا طيًبعى كحي

 أٌنو مفقكد ، كقد تحٌدثت عنيا عمى الٌنحك اآلتي :

ّالمؤلفاتّالمطبوعةّ.أ

 هً : من مؤلفات ابن ظافر األزديّ نشر الّدارسون خمسة كتب    

ّبدائعّالبدائوّ.1

األدب كالتٌاريخ كالٌنقد ، ثـٌ أضاؼ إلييا ما ركاه عف مف كتب  حكايات جمعيا ابف ظافر األزدمٌ كىك    
عمى البديية ، كما كقع في شيكخو العمماء كالكافديف عميو ، كضٌمف الكتاب أشعاران قاليا أصحابيا 

 مجالسو مف مطارحات كمساجبلت كحكايات . 

انية عمؿ فيو جزءان كالثٌ  ،لقاضي الفاضؿإلى ا كضعو عمى مرحمتيف ، األكلى عمؿ فيو جزءان كأىداه   
كضٌميما معان في كتابو كاحدو ىك المطبكع اليـك كأىداه  ، آخر أكبر مما كاف عممو لمقاضي الفاضؿ

ٌقؽ الكتاب محمد 25ق( . كقد مكث )603إلى الممؾ األشرؼ سنة ) ( سنة في تأليفو الكتاب . كقد حى
 المكتبة العصيرية ( ، عف دار نشر1413/1992كصدرت طبعتو األكلى سنة )  ، أبك الفضؿ إبراىيـ
 ببيركت كصيدا .

 شبيياتبيياتّعمىّعجائبّالتّ نغرائبّالتّ ّ.2

كتاب جمع فيو الكثير مف الٌتشبييات البديعة ، كقد قٌسمو عمى ستة أبكابو كىي :تشبيو األجراـ كىك    
 كالٌتشبيو الكاقع في الخمريات ، ك العمكية ، كتشبيو المياه كاألنيار ، كتشبيو األنكار كالٌثمار كالٌنبات ، 

ـ كزميمو ، كصدرت كحٌقؽ الكتاب محمد زغمكؿ سبٌل  تشبييات مختمفة.ك شبيو الكاقع في الغزؿ ، التٌ 
 طبعتو األكلى دكف تاريخ نشر ، عف دار المعارؼ بالقاىرة .

ّأخبارّالد ولّالمنقطعةّ.3
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ة التً ظهرت تاب تارٌخ ، لم ٌسبقه إلٌه أحد فً موضوعه ، فقد أّرخ فٌه للّدول اإلسالمٌّ وهو ك    

ٌّة فً بغداد التً امتّدت ما بٌن ) واندثرت فً إطار الخالفة الٌدكلة هـ( وهً :656 -132العّباس
 الحمدانٌية ، كالٌدكلة الطكلكنٌية ، كالٌدكلة اإلخشيدٌية ، كالٌدكلة الفاطمٌية ، كالٌدكلة العباسٌية .

كجعميا الٌدكلة الخامسة  ، فت ىك أٌنو جعؿ الٌدكلة العٌباسٌية مف الٌدكؿ المنقطعة فأٌرخ لياكلكٌف البٌل    
 عمى األرجح ىما : المندثرة أك كما سٌماىا ، المنقطعة ، كلعٌؿ ذلؾ يككف لسببيف

ق ( كىي فترة طكيمة ، كىذا يعني أف فترات  656 – 132الٌدكلة العباسٌية استمرت مف سنة )  . أفٌ 1
 مف تاريخ ىذه الٌدكلة حتى كقت ابف ظافر قد انتيت .

كقد سقطت الٌدكلة  ، اف يرل نياية الٌدكلة العباسٌية قريبة بسبب الٌضعؼ الذم نخرىاابف ظافر ك أفٌ . 2
 سنة مف كفاة ابف ظافر . 43ق ( عمى أيدم المغكؿ أم بعد 656 العباسٌية سنة)

كؿ المنقطعة ، لكٌف محقؽ الكتاب يقكؿ : " كقد تبٌيف لنا مف خبلؿ مقدمة كتاب أخبار الدٌ  كلـ تصؿ   
مطالعتنا لما كصؿ إلينا مف الكتاب ، أٌف ابف ظافر أراد أف يؤٌرخ لمٌدكؿ اإلسبلمٌية التي نشأت كزالت 
ـٌ ألحقيما بقسميف آخريف : أحدىما جعمو  في عصر الخبلفة العٌباسٌية ، كقد قٌسـ كتابو إلى قسميف ، ث

لحاقو ليذه يث عف أخبار الٌدكلة العٌباسٌية كاآلخر جعمو لمحديث عف أخبار الٌدكلة السٌ لمحد مجكقٌية ، كا 
ة اريخيٌ كاقعة ضمف الفترة التٌ  –عمى ما يبدك  -الٌدكؿ لـ يكف العتبارىا مف الٌدكؿ المنقطعة ؛ بؿ ألٌنيا 

 ." ( 1)ؤٌرخ لياالتي يي 

ّغورّوحمبّوديارّبكرّوالثّ ةّبالموصلّولةّالحمدانيّ أخبارّالدّ ّ.4

" ، تقكؿ  الحمدانٌية بالمكصؿ كحمب كديار بكر كالٌثغكرصدر بعنكاف " أخبار الٌدكلة  كتابه ك كى   
ة مف كلة الحمدانيٌ ٌنيا انتزعت أخبار الدٌ إحقيؽ : ة في مقدمة التٌ كلة الحمدانيٌ محققة كتاب أخبار الدٌ 

المكضكع كقيمة ما فيو مف مكاد ال نكادي نقؼ عمييا  بف ظافر ألىميةال أخبار الدكؿ المنقطعة كتاب
 . (2)في مصدر آخر مف المصادر ، كمف ثـٌ سىعت إلى تحقيقيا بشكؿ عممي بغية نشرىا

____________________ 

 . 10( عمي بف ظافر ، أخبار الدكؿ المنقطعة ، مقدمة التحقيؽ ص 1)

 . 6، مقدمة التحقيؽ ص  ـ . ف .( عمي بف ظافر ، 2)
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ّمخطكطاتةّنوريّ ذيلّالمناقبّالّ ّ.5

 مكجكد في فيرس ذيؿ المناقب الٌنكرٌية كتابلـ أعثر البف ظافر عمى كتاب بيذا االسـ ، ك    
كقد تبيف أٌف الكتاب ىك نفسو كتاب " غرائب التٌنبييات ، (  425 رقـ) اإلسكولاير دير مخطكطات

 المخطكط .جكع إلى ، بعد الرٌ عمى عجائب الٌتشبييات "  المطبكع 

ـٌ  يف األيكبيٌ ابف ظافر ىذا الكتاب إلى الٌسمطاف صبلح الدٌ  أىدل    إلى ابنو الممؾ األفضؿ  أىداه، ث
في مرج عكا ، كقٌدـ لو قصيدة جعميا في بداية كتاب " غرائب ابف ظافر ككاف قد لقيو  ، عمي
ـٌ أىدل لو كتابالتٌ  بعد سنكات حيف تكٌلى الٌسمطنة ، ككاف ال يزاؿ  نبييات "" غرائب التٌ  نبييات " ث

 .( 1)حينئذ في ميعة الٌشباب "

ّالمنسوبةّإليوّّالمؤلفاتّ.ب

ّينّبنّأبيّالمنصورّالدّ ّرسالةّصفيّ ّ.1

بف ظافر كىي في الحقيقة ا سالة خطأن إلىكىي رسالة في ذكر األكلياء المتصٌكفة ، نسبت ىذه الرٌ    
في كتابو " معجـ  يف . كقد ذكر عمر كحالة، الممٌقب بصفٌي الدٌ  األزدمٌ حسيف بف عمي بف ظافر البنو 

البنو الحسيف بف عمي بف ظافر في سياؽ ترجمتو  ىي لعمي بف ظافر األزدم سالةىذه الرٌ أٌف المؤلفيف "
 .(2)األزدم المعركؼ ) بصفي الٌديف (

ّةّولّّاإلسالميّ أخبارّالدّ ّ.8

كىك كتاب في التٌاريخ . نسبو عمر فركخ البف ظافر؛ بينما يذكر الٌسخاكم أٌف كتاب أخبار الٌدكؿ    
            اإلسبلمٌية ىك لظافر بف                                                                                                       

 . (3)ظافر األزدٌم( حسيف األزدٌم ) كالد عمي بف

 

___________________ 

 . 8( ينظر : عمي بف ظافر ، غرائب التنبييات ، مقدمة التحقيؽ ص 1)

 . 1/625عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ، ينظر : ( 2)

 . 170(السخاكم ، اإلعبلف بالتكبيخ ، ص 3)
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ّمؤلفاتوّالمفقودةّ

ّأخبارّالش جعانّّ.1

األرجح أّنه جمع فٌه أخبار عدد من الّشجعان ، ومواطن شجاعتهم فً و كتاب فً الّتارٌخ هو   

 وابن شاكر وذكره كل من ٌاقوت الحمويّ  . الفة ، لعلّها تكون قدوًة للناشئةعصره والعصور السّ 

 ًّ  .( 1)بهذا االسم الكتب

ّةمجوقيّ أخبارّالمموكّالسّ .2

هـ( . 711 – 447ة  التً امتّدت ما بٌن ) لجوقٌّ كتاٌب فً الّتارٌخ ، ذكر فٌه أخبار الّدولة السّ  وهو   

وقد انقسمت إلى ثالثة دول : سالجقة الفرس ، وسالجقة الّشام ، وسالجقة الّروم .وقد ذكر الكتاب 

كلمجماؿ أبي الحسف كقد ذكره الٌسخاكم فقاؿ: " ، " ةمجكقيٌ أخبار السٌ  كتاب "لو: فقال ، ٌاقوت الحمويّ 
 .( 2)"ةمجكقيٌ أخبار الممكؾ السٌ  عمي بف أبي المنصكر األزدمٌ 

كقد ذىب برككمماف كعمر فركخ إلى اعتبار الكتاب جزءان مف كتاب أخبار الٌدكؿ المنقطعة مف دكف    
 كلة العٌباسٌية كانقطعت.ة عاشت في ظٌؿ الدٌ مجكقيٌ كلة السٌ دليؿ قكم. كلعٌؿ الذم دعاىما لذلؾ ىك أٌف الدٌ 

ّأساسّالس ياسةّّ.3

كىك كتاب عمى األرجح في عمـ الٌسياسة ، نشأتيا كأساليبيا ، كركايات كأخبار مما كاف يقكـ بو    
ياسيكف ، كلعٌمو كضعو في أثناء عممو بالكزارة لمممؾ األشرؼ كقٌدمو لو . كقد ذكره ابف شاكر الكتبي السٌ 

 .   (3)كحاجي خميفة

ّذيلّبدائعّالبدائوّ.4ّ

ة مف مصنؼو ما كضعو في " بدائع البدائو " أخبار أدبيٌ لعٌمو جمع فيو ركايات ك  كىك كتاب في األدب   
ذكره ابف شاكر الكتبي في  كقد ،ثـٌ جعميا ذيبلن عميو ألنو كاف أىدل " بدائع البدائو " لمممؾ األشرؼ 

 .(4):" كلو تكاليؼ منيا : ... ، بدائع البدائو كالٌذيؿ عميو"فقاؿفكات الكفيات، 

________________________________ 

 . 27 / 3ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، ؛  266 / 13 ،ياقكت الحمكم ، إرشاد األريب ينظر : ( 1)
 . 170؛ السخاكم ، اإلعبلف بالتكبيخ ، ص  267 / 13،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، ( 2)

 .  74/  1؛ حاجي خميفة ، كشؼ الظنكف ،   27/  3( ينظر : ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 3)

 . 27 / 3،  ـ . ف . ابف شاكر الكتبي ، ( 4)
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ّاحبّوالخميلشفاءّالغميلّفيّذمّالصّ ّ.5

ق ( تمٌكف مف اختصاره في كتابو " الٌشياب  911كىك كتاب في األدب فيًقدى ، لكٌف الٌسيكطي ) ت   
؛ مثؿ : مدح  اجتماعية ميمةفي ىذا الكتاب عف جكانب  ثكقد تحدٌ  " الثٌاقب في ذـٌ الخميؿ كالٌصاحب

مطبكعه صدر عف المكتبة  الكتاباس ، ك العزلة ، كذـ األصحاب كاألخبلء ، ككجكب االحتراس مف النٌ 
 ة في دمشؽ . بتصحيح كتعميؽ أحمد عبيد .العربيٌ 

___________________ 

ّت ابّماتّالكّ رّ كّْمّ ّ.6

كىك كتاب في األدب ، كاألرجح أٌنو تحٌدث فيو عف صفات الكتٌاب كمناقبيـ كأدكاتيـ ، كأخبلقيـ ،    
: " كلو مف  فقاؿفي إرشاد األريب  الحمكمٌ  كقد ذكره ياقكتكما كاف يحصؿ ليـ مع الممكؾ كاألمراء . 

 .( 1)ككتاب مىٍكريمات الكيتٌاب " التصانيؼ : ...،

ّنّاسموّعميّممّ ّصيبّ نّأّ كتابّمّ ّ.7

الذيف أسماؤىـ عمٌي ، كأصيبكا في المعارؾ كالحركب ، كاألرجح أٌنو كىك كتاب في تراجـ األعبلـ    
فقاؿ: "كلو مف  ، الحمكمٌ  . كذكره ياقكتكانتيى بعصره ) القرف السابع ( ، بدأ بعمٌي بف أبي طالب

 . (2)بف أبي طالب عميو الٌسبلـ"صانيؼ : ... ، ككتاب مىف أيصيب ممف اسمو عمي، كابتدأ بعمي التٌ 

ّكتابّنفائسّالذ خيرةّّ.8

فقاؿ: ، . كذكره ابف شاكر الكتبيٌ (3)لعٌمو كضعو عمى منياج الٌذخيرة البف بٌساـ كىك كتاب في األدب   
 . (4)كلك كيم ؿى ما كاف في األدب مثمو " ، كىم ؿكلـ يي  ك خيرة" كنفائس الذٌ 

 

____________________________ 

 . 267 / 13( ياقكت الحمكم ، إرشاد األريب ، 1)

 . 266 / 13، ـ . ف . ( ياقكت الحمكم ، 2)

 . 5( ينظر : عمي بف ظافر ، أخبار الدكؿ المنقطعة ، مقدمة التحقيؽ ص 3)

 . 27 / 3،  فكات الكفيات( ابف شاكر الكتبي ، 4)
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ّأساسّالبالغةّّ.9

بلثة البياف كالمعاني كالبديع .  كىك كتاب في عمـ الببلغة األرجح أٌنو كضعو في عمكـ الببلغة الثٌ    
 .   (1)، ... ، أساس الببلغة " خاكم ، فقاؿ : " كلمجماؿ عمي بف أبي المنصكر األزدمٌ كقد ذكره السٌ 

ّ. ّوفاتوّتاسعاًّ

ق( . 623ق ( ، كسنة ) 613اختمؼ العمماء في تحديد سنة كفاة ابف ظافر األزدٌم ما بيف سنة )   
، كدفف ثاني يـك كفاتو بسفح جبؿ (2)ق( في القاىرة613كاألرجح أٌنو تكفي في منتصؼ شعباف سنة ) 

ذلؾ يككف أكثر دٌقة  المقٌطـ . كقد رٌجحت ىذه الٌسنة ألربعةو أمكرو ىي : تحديد اليكـ كالٌشير كالٌسنة ،
مٌمف يكرد الٌسنة. كأٌف ياقكتان معاصره البف ظافر األزدٌم ، كأٌف المنذرم تمميذ ابف ظافر . ككانا عمى 
صمة جٌيدة بو ، كأٌف ابف شاكر الكتبي نقؿ سنة كفاة ابف ظافر عف الٌصفدم، كالكفاة في الٌصفدم ىي 

 ق( كأٌيده الٌذىبي في ذلؾ .613سنة )

ذكره محقؽ كتاب المنذرم مف كقكع تصحيؼ في الٌنقؿ حيث ، قاؿ : " كفي كتاب فكات  كأرجح ما   
ٌحفىٍت فيو كفاتو إلى سنة )  ق ( ، مع أٌف األصؿ الذم نقؿ عنو ذكرىا بصكرة  623الكفيات لمكتبي تىصى

صحيحة ، كىك الٌصبلح الٌصفدم في "الكافي" ، كانتقؿ ىذا الكىـ إلى مصنؼ فيرست المخطكطات 
 . (3)ق ( أيضان " 623لمتحؼ البريطاني ، فذكر كفاتو سنة) با

ق ( ، بينما شٌؾ الغٌزم في سنة الكفاة  623أٌما ابف شاكر الكتبي فاعتبر أٌف كفاة ابف ظافر سنة )    
 ق ( . 613ق ( كقيؿ سنة )  623فقاؿ : تكفي سنة ) 

__________________________ 

 . 170،ص  اإلعبلف بالٌتكبيخ( السخاكم ، 1)

؛ ابف شاكر  95/  16؛ الذىبي ، سير أعبلـ النببلء ،  376 / 2؛ المنذرم ، التكممة ،  65 / 13( ياقكت الحمكم ، إرشاد األريب ، 2)
؛ ابف الفرات ، تاريخ ابف الفرات ، 21/106الصفدم ، الكافي ، ؛  291 / 4ابف الشعار ، قبلئد الجماف ، ؛  3/27الكتبي ، فكات الكفيات ، 

؛  395 / 3برككمماف ، تاريخ األدب العربي ، ؛  3/257الغزم ، ديكاف اإلسبلـ ، ؛  170؛ السخاكم ، اإلعبلف بالتكبيخ ، ص  217 / 1
؛ منير  148 / 1، يكسؼ سركيس ، معجـ المطبكعات ،  296 / 4؛ الزركمي ، األعبلـ ،  113 / 7عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

؛  458 / 3؛ عمر فركخ ، تاريخ األدب العربي ، 282 / 4؛ عبد الفتاح عايش، معجـ األدباء ، 288البعمبكي ، معجـ أعبلـ المكرد ، ص 
 . 520بساـ الجابي ، معجـ األعبلـ ، ص 

 . 377/  2،  الٌتكممةالمنذرم ، ( 3)
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ّموضوعاتّشعرّابنّظافرّاألزديّ ّ.انيّالفصلّالثّ 

ّالوصفّ.ّالًّأوّ 

ّالمدحّ.ّثانياًّ

ّخوانياتاإلّ.ثالثًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّقدّاالجتماعيّ النّ .ّرابعًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخامسًاّ.ّالش كوىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالغزلّ.ساًّسادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالحكمةّ.ًاّبعساّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّثاءالرّ ّ.ًاّمناثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالفخرّ.اًّتاسعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

 

 

 

 موضوعاتّشعرّابنّظافرّاألزديّ ّ.ّانيالفصلّالثّ 

التي كانت سائدة في ذلؾ  عر العربيٌ مف أغراض الشٌ  ثمانيةعمى  ع شعر ابف ظافر األزدمٌ تكزٌ    
 :ؿ بتقسيـ ىذه األغراض إلى قسميف :األكٌ  ابع اليجرييف ( ، كقد قمتي ادس كالسٌ العصر ) القرف السٌ 

اإلخكانيات، ك ، : الكصؼ ، كىي معظـ شعره تكٌزع ااعر ، كعمييبيا الشٌ  ة اىتـٌ يمكضكعات رئيس
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قد النٌ  ،ىي :  قميبلن اعر إالٌ فقد جاء في مكضكعات ثانكية لـ يطرقيا الشٌ  ،اني ا القسـ الثٌ .أمٌ  الحكمةك 
 .، كالفخرثاء، كالرٌ  ككلشٌ ، كالغزؿالالمدح ، ك ،ك  االجتماعيٌ 

نيا أنصاؼ ( م 15) ،  مف شعر عمي بف ظافر األزدمٌ  بيتان  ( 513كقد كفقني ا إلى جمع )    
 .أبيات عمى سبيؿ اإلجازة 

   ك ،بيتان  ( 270جاءت في )  ( قصيدة 16مف جمعو عمى )  نتي ابف ظافر الذم تمكٌ  ع شعركقد تكزٌ    
 .مفردان ( بيتان  18 )ك.  بيتان  ( 77)جاءت في  نتفة ( 38) ك بيتان  ( 148) جاءت في  عةمقطٌ  ( 38) 

 ، كذلؾ كما يمي : غرضو  ة حسب عدد األبيات التي قاليا في كؿٌ عريٌ أغراضو الشٌ  كقد درستي    

ّالوصفّّ.الًّأوّ 

في مكضكع الكصؼ ، فقد قاؿ ابف ظافر في الكصؼ ما  لقد جاء أكثر شعر ابف ظافر األزدمٌ    
   جاءت في بيتان  ( 98) ك  ،  قصيدة( 12) في جاءت بيتان  ( 152) ، منيا  بيتان  ( 323) مجمكعو 

 . مفردان ( بيتان  13) نتفة ، ك  ( 28) جاءت في ، بيتان  ( 60) مقطعة ، ك  ( 27) 

 :  كصؼ ابف ظافر اآلتيكقد    

 ة أقساـ :امتة ، كتقسـ إلى عدٌ نيا الصٌ بيعة الدٌ كصؼ الطٌ . 1

ياضوصفّّ.أ  .الر 

مف كىي ببلد ذات طبيعة جميمة ، فأكثر  ، اـ كديار بكرفي مصر كالشٌ  عاش ابف ظافر األزدمٌ    
          :( 1)ان يتكسطو نير  ركضو  فيكصؼ ، قاؿأزىارىاك  كصؼ رياضيا

ـى   كرام  بً  ف  كي  هي ياري نٍ ت أى دى مى كلك جى             دان جى رٍ بى كاف زى  بتي ذلؾ النٌ  فمك دا

التي تفيد امتناع الجكاب المتناع  ةىذا البيت باستخداـ أداة الٌشرط غير الجازم الٌشاعر استيؿٌ   
ث عف عدـ ديمكمة اخضرار الٌنبت الذم رسـ لو صكرة جميمة ؛ فصٌكره بنكعو نادرو كجميؿو الٌشرط، فتحدٌ 

مف األحجار الكريمة الممتزجة بالٌمكف األخضر الذم تركؽ لو األنظار . كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ عمؿ عمى 
الٌصافي العذب يتكٌسط ىذا الٌنبات كالذم صٌكره بالبٌمكر كىك تجميؿ الٌمكحة بأف جعؿ نيران مف الماء 

 مع . الٌزجاج الٌشفاؼ البٌل 

_________________________ 

 .  36( البيت المفرد رقـ 1)

 ) الطكيؿ (

 () الطوٌل

)) 
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 ) الرجز (                   : (1)ماء فقاؿكقد أمطرت عميو السٌ  ثانيان  صؼ ركضان ك    

ـي  طارى   طرً بالمى  ناحً الجى  كجاء مبمكؿى  رىػ         الزٌ  كرً مف كى  كضً الرٌ  نسي

ذا عٌرجنا عمى بيتو آخر مف أبيات كصؼ الٌطبيعة الغٌناء نقؼ عمى صكرةو أخرل لو يصٌكر مف  كا 
خبلليا الٌنسيـ العميؿ الذم تفكح بو الٌرياض ، كما يحممو مف ركائح عطرٌية لؤلزىار بالٌطائر الذم يتنقؿ 

ىذا مف مكاف إلى آخر ، كنجده يصٌكر األزىار الكثيفة بالككر الذم تعيش فيو الٌطيكر الجارحة ، ك 
 . الٌنسيـ بدا كالٌطائر المتعٌطش لقطرات الماء فصار مبٌمؿ الجناح

 (2)ككصؼ ركضان آخر فقاؿ :    

 ) الكامؿ (                                                                           

 بلن ػػػميػػػػع داءً رٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػال كؿى ػػػػمػػػػبػػػػم رً ػػػػزىػػػػبال          عابثان  في الخمائؿً  ثري ػػػعػػي كافى ػػشػػػن              

 صكالن اه ني ػػف الميػػػػػػػػػػػػم ؿ  ػػكسى  ران ػػػضػػػػخي          وي ػػػػػػػػل اتو ػػػػػػػػراي ز  ػػػػػػد ىػػػػػػػق وي ػػػػػػػػأنٌ ػػػػكػػػػػػػػف              

 جكالن ػػػةو كحػػضٌ ػػؿى فػػػػبلخػػػػت خى ػػػػسى ػػػبً ػػػػػلى           رللمثٌ  في القبلئدً  تحكي العرائسي               

 بيبلن ػػػػػػػػػػٌتقػػػػػػػا الػػػيػػػتي ػػػٍ مػػٍكدو سً ػػػػاتي خى ػػػنػػػكج         اري كأٌنوي ػٌمنػػػجي ػػا الػػػػػػػيػػػػػػػيػػػػػػػمػػػػػػػدا عػػػػػػػكب              

 كقيبلن  ؿً ػػػػديػػػيػػػي الػػػػػػػػػػػػػف االن ػػػق رفى ػػػػثػػػػأك         كقد وً ػػيػػػا فػػػىاري ػػػػيػػػػرت أطػػػػػاظػػػػػنػػػػػكت              

_________________________ 

 . 37( البيت المفرد رقـ 1)

 .   5 - 1األبيات  71( المقطعة رقـ 2)

 

الٌطبيعة كمظاىرىا فتاة جميمة لـ تترؾ  يبدك لنا ككأفٌ لكحة كصؼ أخرل لمٌشاعر  كعند استعراض   
فبدا الٌنسيـ العميؿ كمف انتشى مف لٌذة شرب الخمر كصٌكره  ، بشبيلمف ينظر إلييا مجاالن لمغزؿ كالتٌ 

أيضان بالفارس الٌشجاع الذم يحٌرؾ رايات الٌنصر الخضراء كيستؿ سيكفان حاٌدة كالمعة مف المياه 
معة بدت كالعرائس الجميبلت المكاتي يتحٌميف بالخبلئؿ الفٌضٌية لجماليف . صكؿ البٌل الٌرقراقة. كىذه النٌ 

مسات الفٌنٌية الٌرائعة فيضيؼ إلى لكحتو صنكؼ مف األلكاف كىا نحف نعيش مع الٌشاعر ىذه المٌ 
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مات كالحركات كاألصكات التي تبعث الحياة فييا ، فيصؼ الكرد األحمر كيصٌكره بخدكد الٌشابات الٌناع
كبدت األطيار كالكشاة الحٌساد الذيف يرقبكف ىذه الٌصكرة الحٌسٌية ،  المكاتي ييرٌغبفى الحبيب في تقبيميفٌ 

 كىـ يغٌردكف كييدلكف كمف يكثر مف القاؿ كالقيؿ . 

باح كالعصر، ياض كقت الصٌ سيـ رسبلن يبعثيا إلى الرٌ عؿ لمنٌ جف ،ان ثالث ركضان  ابف ظافر كصؼك    
 : (1)قاؿ

 ) الكامؿ (                                                                      

ـي إلى الٌرياًض رىسكالن ػػػٌ نػػػػثى الػػعػػبى   يبلن ػػػػرةن كأصػػػػكػػػػًو بي ػػػػيػػػػي إلػػػػكحػػػػيي         سي

الجند الحكيـ الذم يرسؿ بنسماتو كيتحٌدث ابف ظافر عف صكرة أخرل لمٌنسيـ فيصٌكره بالممؾ أك بقائد 
كالتي يبعث بكحيو ليا في الٌصباح كالمساء كىذا ما يزيد مف  ، إلى الجناف المآلل باألزىار كالٌرياحيف

 فالٌنسيـ يداعب الٌرياحيف كيبعث الٌرائحة الٌطيبة منيا . طيبيا 

ّىرياتالزّ ّ.2

 كمنيا : مف أنكاع األزىار كالكركد . ابف ظافر عددان  كصؼ   

 

 

 

_____________________ 

 . 73( البيت المفرد رقـ 1)

  : (1)قاؿ ،صدر نارنج عميو طمع مفركط   كصؼ   

 ) الكامؿ (                                                                    

 تمايبلن مي  وً معً بطى  جاء الغبلـي          الذم معً كالطٌ  ارنجً انظر إلى النٌ 

 بلسبلن كذاؾ سى  قناديبلن  ذىبو           فمً  قد صاغكهي  ارنجي ما النٌ أنٌ ػػػكػػػف                 
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، ىنا  ٌخص األزىار كيبعث فييا الحياة كال ضيرشى أٌما عف كصفو لؤلزىار كالكركد فنرل ابف ظافر يي 
عر األلكاف الٌطبيعٌية لؤلزىار فالٌرائحة الجميمة المنبعثة مف األزىار تبعث الحياة بمف يشتٌميا كيربط الٌشا

فبدا الٌنارنج كالقناديؿ المضيئة التي تنير المعبد كالٌطمع كسبلسؿ الفضة  ، بأمكر حٌسٌية في حياة البشر
 ائبة شديدة الٌممعاف . الذٌ 

 : (2)في بيتيف آخريف ، قاؿ نفسيا كرةر عف الصٌ كعبٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                          

 دً ػػػػػػػػػػى بٌ عى تى المي  ةى كرى ػػػيا صػػػأحٍ  دى ػػػػػػب  ػػػعى ػػػتى             فمى دا لً ػػػػػلك بى  كاسعو  تانا بصدرو أى                  

 دً جى سٍ عى  ناديؿى يحكي قى  وي ػػػػكنارنج             ةو فض   بلسؿى سى  فيوً  وي معي كى طى حى                  

كعف الٌصكرة نفسيا نراه يصٌكر ىذه األزىار في رائحتيا العطرة كألكانيا التي تيذىب األلباب بمف يظير 
بجٌثة عظيمة ضخمة لييحيي األركاح كيعيدىا إلى جسد المتعٌبد مشابيان في طمعتو سبلسؿ الفٌضة 

 ىب .كقناديؿ الذٌ 

 : (3)العذار ، قاؿ خضرتو بخضرةحمرة الخٌد ك فشٌبو حمرتو بصؼ ابف ظافر الٌنارنج ك    

 ) الطكيؿ (                                                                      

مرةى النارنًج بيف اخضراًرىا  كحمرًة خد  كاخضراًر ًعذارً         تىرل حي

__________________ 

 . 2- 1األبيات  74( النتفة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  29( النتفة رقـ 2)

كيربط الٌشاعر مف خبلؿ ىذا البيت بيف الٌطبيعة كالغزؿ فيجعؿ مف حمرة الٌنارنج خدكدان محمٌرة لفتاة 
فالٌمكف األحمر كحمرة الخدكد كالٌمكف األخضر كنعكمة العذراء  ، عذراء جميمة القٌد كحسنة الٌطمعة

كصغرىا كرشاقة قكاميا كىذا الجماؿ لمٌطبيعة ال ينفصؿ عف جماؿ العذارل المكاتي ييميبف القمكب 
 كييذىبف العقكؿ .

 : (1)، فقاؿككصؼ الٌنارنج أيضان    

 البٌت األول . 52( النتفة رقم 3)
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 ) الطكيؿ (                                                                         

 ىتبللً مي  وً ػػػػػػػػػب جان ػػػػػارنػػػػػن ارفي ػػػػػقػػػػػيي            وً معً طى  فركطي ػػمى  وً ػيػف درو ػػص فى ػػػػسٍ ػػأيا حي               

 ماؿً جى  كؿ   وً ػػػػػدل فيػػػػىكأى  داهي ػػػػيى            يماعتٍ م  الذم جى  خصي الشٌ  فى ػػػسػػػلقد أح              

الٌ            ةو ؿ فضٌ ػػػبلسػػػػي سػػػػف رو ػػػػٍ بػػػػتً  ؿي ػػػػػاديػػػػػنػػػػػق                ىآللً  مكطً في سي  ؽه ػيػػػقػػػ عكا 

، مف الٌنارنج كالٌطمع بصكرة حٌسٌية جديدة كجميمة  كيا ليا مف صكرة جميمة يظير مف خبلليا كؿٌ 
لتيضيؼ إلى الٌصكر الٌسابقة زكايا جديدة كميا تعمؿ عمى رسـ الٌمكحة كتكامميا فحسف الكركد كجماليا 

عف  عاجزه لـ يترؾ مجاالن أماـ الٌشاعر فنراه يبحث عف أجمؿ الكممات لييجٌمؿ الٌصكرة ألٌف لسانو 
كانيا الخبٌلبة الساحرة تبدك كقناديؿ الٌذىب المحمكلة بسبلسؿ مف فٌضة أك فاألزىار في أل ، الكصؼ

 كالمجكىرات الٌثمينة .كالٌذىب المرٌصع بالآللئ 

 : (2)، قاؿالآللئ حة بصفكؼ مف ارنج بنيدم الخريدة المكشٌ النٌ  صٌكر كابف ظافر   

 ) الطكيؿ (                                                                        

 ًة حاليحى كمفركطي طىمعو بالمىبل              اػاًف تىبىٌدتػػػػتػػػػػجػػػػػاًرنػػػػػو نػػػػػدره بػػػػػكص            

ريدىةو              دًر نىيدىم خى ٌشحىت زىٍىكان سيمكطى آلًلى              فىًخمتي بذاؾى الص   كقىد كي

__________________________ 

 . 3 – 1األبيات  75( المقطعة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  107( النتفة رقـ 2)

، فنراه يخرج بيما إلى غزؿو حسٌي طريؼ  ، كلـ ينتًو الٌشاعر بعد مف صكرتو الجميمة لمٌنارنج كالٌطمع
كقد  فيصٌكر ىذه األزىار كالٌرياحيف المتفٌتحة بنيدم فتاة ناعمة مختالة كمتبخترة بحسنيا كجماليا

 ٌصعت جيدىا بالحمٌي كالآللئ . رى 

 : (1)بخدم غبلـ، قاؿ منٌظـو  مرتبو  ارنج المحفكؼ بطمعو النٌ  صٌكرك    

 ) الطكيؿ (                                                                      
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 ـي منظٌ  نضيده  ما طمعه يي حفي يى             داكقد بى  ارنجتيفً ترل النٌ  ألستى 

 مكا لو فتبسٌ  اؽو عشٌ  ماعةي جى             سنوي حي  ؿى قد تأمٌ  بلـو ػػػم غي دٌ ػػػػػخػػػػكى                  

ليثير عكاطفو كشجكنو نحك ىذا  ، كيستيٌؿ الٌشاعر بيتان آخر باالستفياـ اإلنكارم المكٌجو لمميخاطب
 ، الٌنكع الجميؿ مف األزىار الذم بدا كخٌدم غبلـو جميؿ ناعـ يتأمؿ العيٌشاؽ حسنو كجمالو كرتابتو

 فييبادلكنو باالبتسامة التي تنـٌ عف الٌرضا كالقبكؿ . 

 : (2)، قاؿأيضان  ككصؼ الٌنارنج   

 ) الطكيؿ (                                                                           

 اػػػػمػػنيػػػً م سفي مى الحي جتى نارنجتيف يي ػػػل           فيو مقارنان  فركطي ػػػمػػػػدا الػػػػػب عو ػػػػمػػػػكط

 ا ػمػػػنظٌ مي  منوي  يفً فأضحى عمى الخدٌ             ـو ع  نى ي مي بٍ ظى  ففً رل مف جً ػػػػجى  معو كدى             

فالٌنارنج كالٌطمع حظي بإعجاب الٌشاعر بدرجة  ، لك كانت الٌطبيعة امرأة لما نالت إعجاب الٌشاعر ىكذا
فأخذ الٌشاعر ييطمؽ عناف الكممات لرسـ صكر حٌية لو فيصٌكره ىنا بالٌدمكع التي تنيمر مف  ، كبيرة

كىذا الغزاؿ يخرج عف ككنو حيكانان أليفان إلى امرأةو ناعمةو منٌعمة حٌفت  ، جفف غزاؿو غريرو صغير الٌسف
 خدكدىا بنظـو مف األزىار لتزداد جماالن كتأٌلقان .

________________________ 
 . 2 – 1األبيات  82( النتفة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  83( النتفة رقـ 2)

 : (1)قاؿ ،كأشكالو المتعددةصؼ ابف ظافر الٌنرجس بمناظره المختمفة ك    

 ) الرجز (                                                                                

 كافً ػػػػػػػػػػػػػػػػمختمفاًت الٌشكًؿ كاألل             افو ػػػػفػػػػػف أجػػػػػػػظري مػػػػنػػػػسو يى ػػػػػػػػرجػػػػػكنى                    

 سيـً العنبًر ػػنػػػػـه كػػػػيػػػػسػػػػو نػػػػػل               مف أبيضو مف تحًت لكفو أصفرً                    

ميطى أص              كتً ػػػػػٌنعػػف الػػػػػؿ  عػػػػػإذ ج ري ػػػػػظػػػػػػنػػػػػيى                      اقكتً ػيػػػػػػػػػػػًر الػفػػػػديران خى
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كصٌكر  . فصٌكر أزىاره البيضاء المحاطة بنكاةو صفراء ، الٌنرجس فقد أخذ أشكاالن متعٌددة في انتشارهأٌما 
كتداخؿ  صفركاأل بيضكأظير لنا صكرة جميمة لتداخؿ ألكانو األ ، نسيمو العطر كرائحة العنبر

 كاختبلط الٌدر كالآللئ باليكاقيت األصغر حجمان .

 : (2)عميو ، قاؿ كصؼ الكرد األحمر كالٌطؿ  ك    

 ) الرجز (                                                                    

 ؽكىخد  خىجبلفى بىدا فيًو عىر        كالكردي كالٌطؿ  عميًو في الكىرىؽ

 كىنا نممح صكرة أخرل لمكرد المغٌطى بالكرؽ كخد  تعٌرؽ كاحمٌر مف شٌدة الخجؿ .

 :                                        ) الكامؿ ( (3)األقاح ، قاؿكصؼ زىر ك    

 انظير فقد أىبدل األقاحي مىباسمان        ضػػػػػحػػػػػكػػػػػت إلػػػػيػػػنػػػا في قيدكًد زبرجدً                

 شىمسىًة عػػسجًد  ف حكؿً ػػػػػػػقد نيًظمىت م ط فىت أجرامييا        كىفصكًص دير  لي                

 

__________________________ 

 . 3 – 1األبيات  112( المقطعة رقـ 1)

 . 113( البيت المفرد رقـ 2)

 . 2 – 1األبيات  33النتفة رقـ ( 3)

،  كىك زىر األقحكاف الذم افترقت أشعاره إلى الحديث عنو ،مف األزىار انتقؿ الٌشاعر إلى نكعو آخرو 
فقد عمد الٌشاعر مف خبلؿ ىذيف البيتيف إلى تصكير  ، خبلؿ بيتيف اثنيففنجده يتحٌدث عنو مف 

كصٌكرىا األقاح باإلنساف الذم ينثر البسمات فتبدك عمى مبلمح كجيو الٌضحكات كاألحجار الكريمة 
أيضان بقطع المجكىرات الٌمطيفة كالمتناسقة في أحجاميا كالتي أحاطت بقطعة كبيرة مف الٌذىب فزادتيا 

 كلمعانان . اشراقان 

 : (1)ف ، قاؿيف المقتتميالٌشتاء كالٌربيع بالجيش صٌكرك    
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 ) الكامؿ (                                                                          

ًتيا بأحسًف منظرً            قدػػػػانظر الد نيا فػػف ـٍ ػػػػي قي ػػبػػاحػػا صػػػػػي  جاءىت ًلبيجى

ًر ػػػتػػػقػػػل             ىػػػا تىرل جيشى الش تا لٌما مىضػػػػأكى م             بيًعنا لـ يينصى  اًؿ جيًش رى

 ندو أحمًر ػػبػػػوي كػػػقػػػػائػػػقػػػا شػػػػيػػػػػيػػػػػف             اًت كتيبةه ػػػػبػػػػنٌ ػػػراًء الػػػػضػػػػخى  ؿ  ػػػػػكي ػػػػػػً بػػػػػف            

أٌما عف شقائؽ الٌنعماف فقد استحٌث الٌشاعر صاحبو ليقؼ معو عمى حيسف كبياء الٌدنيا التي بدت 
فصٌكر الٌشتاء كالٌربيع بالجيكش  ، مبتيجة كفي أحسف منظر النتشار شقائؽ الٌنعماف في ربيعيا

فان لكتائب الٌربيع التي رفعت حالفكاف الٌنصر مي  ، المتقاتمة التي أخذت تتقاتؿ عمى فٌف البقاء كالكجكد
 .ألكية نصرو ليا مف شقائؽ الٌنعماف التي غزت األرض 

 ) الطكيؿ (                                       : (2)قاؿككصؼ الٌشقائؽ أيضان ،    

 اػػىكاؤي ػػػػػػػػىا كىاؤي ػػا مػػيػػػػيػػػػف ؽ  د رى ػػػػػكق             ياتي مٍ مى قد حى  ت مف ركضةو سى رً أال حي 

 ا ػػىاؤي ػػمػػػجيء نى ػػنيا يى ػػم رو ػػجػػى شػػإل              ياريى جى  ت فييا الجداكؿي شرعى كقد أي             

 اػػاؤيىػػػكجو ٌضٌرجتيا دمػػػػػػػػؿ زنػػػثػػػمػػػػك              يانعان  قائؽً ػػػشٌ ػػػػػػال ري ػػػػػػا زىػػػػػنػػػػػل كالحى             

____________________________ 

 . 6،  2 – 1األبيات  51المقطعة رقـ ( 1) 

 . 7،  4 – 1األبيات  4( القصيدة رقـ 2)

 اػػكاؤيىػػػػي فييا لػػػػػػسفو كىػػةي حػبػػػيػػػتػػضرو كشقيقةو      كػػاع  أخػػػػؿ  قػػػػف كػػػػمػػػف

 كاؤىابي  مكبي قي ػػػػػكقد أسجى ال دادان حً  ىا      كادً ت مف سى منيا أيلًبسى  بتي تعجٌ                

فيدعك ليذه الٌركضة بالخير الكفير كالحفظ  ، كينتقؿ الٌشاعر إلى صكرة أخرل لمٌركض في حسنو كبيائو
كقد  ، رٌقؽ ماءىا الذم يجرم بيف األشجار ليزيدىا نماءن يي فالجداكؿ  . مف كؿ سكء لرٌقة مائيا كىكائيا

كالٌشاعر يتدرج في كصؼ  . انتشرت أزىار شقائؽ الٌنعماف اليانعة كجيشو مف الٌزنج المضٌرج بالٌدماء
زىرة شقيقة الٌنعماف بدٌقة فيجعؿ مف قاعيا األخضر كالٌشقيقة المجاكرة ليا ككتيبة مف الجيش المنتصر 
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حاؿ الٌرياض التي أيلبست األسكد  كالٌشاعر يبدك في حالة مف الٌذىكؿ كالٌتعٌجب مف . الذم يرفع لكاءه
ٌفؽ الٌشاعر في انتقائو لؤللفاظ الجميمة  ، حدادان كحزنان  كقد انفطرت القمكب حزنان كبكاءن عمى حاليا كقد كي

 المناسبة لحاؿ الكصؼ .  

 :( 1)، قاؿالٌشقائؽ  زىرة كصؼ ابف ظافرك    

 ) السريع (                                                                   

 ز ىراػػػػػتىنظيري إلى ما ييجًمؿي ال           باسًف شقيًؽ الرٌ انظر إلى حي 

 را ػػػػػػشٍ ػػػت بينىنا نى ػػػكداءي طابػػػس            طةه ػػػػػقػػػػػمراءى بيا نػػػمف كؿ  ح                  

ٌدةه قػػػػسػػػػمي             وي شامةه ػػػػكقػػػػػػد  فػػػػًؿ خػػػػػثػػػػػمػػػػػك                    ٍعرا ػػػػتت شى ػػػبػػػد أنػػػكى

مراػػفي كسًط كأسو مي              أك ًقطعًة المسًؾ إذا ألقيت                    ًمئىت خى

فقد أخذ يتغزؿ بحسنيا  ، جماالن عف سابقو لزىر شقائؽ الٌنعمافكيكرد الٌشاعر كصفان آخر ال يقؿ 
فبدت الٌشقائؽ الحمراء المخممية كالخٌد األحمر  . كجماليا كيكعز إلى القارئ أف يتأمؿ الٌصكرة معو

كداء العطرة التي أيلقيت في كسط أك كقطعة المسؾ السٌ  ، الذم اعتمتو شامة سكداء نبت عميو الٌشعر
خمر األحمر ، كما أجمميا مف صكرة عند تخيميا فالكممات تعجز عف تصكير ىذه كأس امتؤل بال

 خراجيا عمى أحسف صكرة .إالٌمكحة الجميمة التي نجح الٌشاعر في 

___________________________ 

 . 4 – 1األبيات  47( المقطعة رقـ 1)

 ) الطكيؿ (      :               ( 1)قاؿ، كصؼ زىر الٌنيمكفر يطفك فكؽ بركة ماء ك    

يٌ ػػػمػػػػٌك سػػػجػػػك             كفرو نىدو ػػػػيمػػػنػػػػػزىك بػػػػػةن تػػػػػركػػػػػػػػأرل بً            ـً الز ىػػػاءو زى  رً ػػػػػػػفى باألنجي

سًف ل            ر  ػػرى ميحمػػػاؼو كآخػػػػف أزرًؽ صػػػػً مػػػف              كنوً ػػػػتىمكحي بكجًو الماًء في حي

 رً ػػضػػػػكقد غيٌشيىت صكنان بأغشيةو خي              ةه ػػػراضػػػػاقكتو بيف  قي ػػػاًؼ يػػػػقػػػػأحػػػػك          
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فبدت الٌسماء الكاسعة  ، كيتحٌدث الٌشاعر مف خبلؿ ىذه األبيات عف بركةو جميمةو مزىكةو بأزىار النيمكفر
ميؿ لكنو فتضاربت األلكاف فيو بيف  سيف كجى المزٌينة باألنجـ الٌزاىرة كينتقؿ إلى ماء البركة الصافي الذم حى
 األزرؽ كاألحمر النتشار أزىار النيمكفر فكقو كصٌكرىا أيضان بالياقكت الذم لٌفتو أغشية خضراء جميمة.

 :(2)قاؿ ،ؤيد معوران عمى عدـ كجكد صديقو ابف المي صؼ ابف ظافر منزالن لو رياض متحسٌ ك ك    

 ) الخفيؼ (                                                                           

 يي  ييميي الميًحب  المىشكقاػػػتو ش        ػ   مؤيًد في كقػبف الاغبتى عٌني يا              

 كقا ػػرمػػػػان مػضػػػػضٌ ػػػفػػػان مػػػػػكبػػػػػافى ث           دريىا ييمبسي الجدرػػػػبى  ؿ  ػػػػػػظى  ةه ػػػػػػمى ػػػػػيٍ ػػػػػلى              

 راًب الس حيقامك ًمسؾى التٌ ػعػػيػػران ف            ري كافكػػػثػػػنػػػو يػػػيػػػػػؿي فػػػطٌ ػػػػػدا الػػػػػػكغ             

فيقا ػػنػػرل عً ػػػا سى ػػػمٌ ػػافى لػػػػص            نؽي األغػػػتػػعػػـي يػػػيػػػسػػػػنٌ ػػػػػٌدل الػػػػػبػػػػػكتى                اقان رى

 دكقاػػػػبٌلن صى ػػاـً خً ػػف األنػػيػػظؿ  ب              صديؽو ػػػػان لً ػػػادمػػػػنػػػػا مي ػػػػيػػػيػػػػت  فػػػػب             

قيقا ػػػػػػػػنػػػـً ًذىػػيػػسػػنٌ ػػاؿي الػػػػثػػػػكم               ىك ًمثؿي اليبلًؿ كٍجيان صبيحان                ان رى

ـى فػػق              كىكاكًب إالٌ ػػػػسي الػػػرجػػػػدا نػػػػػػػما ب               قاػػػػػػػػػًو ييرينا الٌشقيػػكمػػػي قػػػا

قيًؽ اآلداًب خمران حيق          ٌدجى نىتعاطى     ػتى الػحػا تػدىكنػغػفى                ا ػػػػػمف رى

ميقا ػػنػػثٌ ػػدًح كالػػمػػالػػػافى بػػػك            ؾى عنوي   يبي ػػػغػػػػكال مى ػػػػػته لى ػػػػػذاؾى كق               اًء خى

____________________________ 

 . 3 – 1األبيات  50( المقطعة رقـ 1)

ٌنما يتمٌنى عمى اآلخريف أف ييشارككه لٌذة الٌتمٌتع بيذه  ، لٌشاعر ال يكتفي بالٌتمتع بالٌطبيعة كحدهاك  كا 
فنجده يصؼ منزالن محاطان بالٌرياض متحٌسران عمى عدـ كجكد صديقو ابف المؤيد  ، الجماليات الٌطبيعٌية

ذكر ىا ىنا جماليات  كما . فيك يفتقد إليو في كقتو شيي  ينشغؿ فيو المحٌب العاشؽ عف حبيبو ، معو
 ءالٌضك ، ك فالبدر يضفي جماالن عمى الجدراف إلنارتيا ،كثيرة عممت عمى رسـ الٌصكرة في مخٌيمتو

كالٌنسيـ العميؿ يعانؽ األغصاف  ، كالٌندل كالٌساقي الذم ينثر الماء عمى الٌتراب ، لٌثكب الفضفاضكا

 . 17،  15،  13،  6 – 1األبيات  66( القصيدة رقـ 2)
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كقد خرج مف ىذه الٌصكرة الجميمة إلى صكرة أخرل يتحدث مف خبلليا عف  . كمعانقة الٌرفيؽ لرفيقو
نو فيذه الٌنشكة التي ككالٌنسيـ في رٌقة حٌسو كذى ، صديقو العزيز الذم صٌكره باليبلؿ في إشراؽ كجيو

يعيشيا ناقصة البتعاد صديقو عف مجمسو فمك كاف مكجكدان لنعـ مجمسو بخبلصة العمـ كاألدب التي 
 ترٌؽ كرٌقة المدح كالثٌناء .

ّمارّوصفّالثّ ّ.3

 كصفو :ا مٌ مثمار الفكاكو التي كانت تعجبو ك  عددان مف كصؼ ابف ظافر   

 : (1)قاؿ ة ،اضجة المحمرٌ احة النٌ فٌ كصؼ التٌ    

 ) السريع (                                                                    

 عمى غصفً  يحي يا الرٌ ميمي تي                قد بدت حمرةه مي  تفاحةه 

 فً ػػسػػفييما طابعا حي  يمكحي             عا    م  قد جي  افً دٌ يا خى كأنٌ                     

اضجة المضركبة فاح النٌ ر ابف ظافر ثمار التٌ مة في الثمار، فقد صكٌ لمخيرات المتمثٌ أٌما عف كصفو 
 م فتاة حسناء اجتمع فييما الحسف كالجماؿغصاف بخدٌ يح عمى األكالتي تتمايؿ بفعؿ الرٌ  األحمر كفبالمٌ 

 ) الكامؿ (                                              : (2)كصؼ البمح ، قاؿ   

 ف الذً ت مى فى طٌ قد لى  مخضرةو               ت بخرائطو يى شٌ غي  برجدً الزٌ  عي طى قً 

___________________ 

 . 2 – 1األبيات  92( النتفة رقـ 1)

 . 34( البيت المفرد رقـ 2)

فيصٌكر حٌبات البمح بقطع الٌزبرجد التي  ، كعند حديثو عف ثمار البمح نجده يبتكر صكرة جميمة كنادرة
 خرائط خضراء لطيفة . غٌطتيا

 ) مجزكء الرجز (                                 :  (1) كصؼ المكز ، قاؿ   

 جبً نا بالعى قد جاءى           ذمػػػػال ما المكزي كأنٌ 
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 . ىبً ميت بالذٌ طي  صغارو  أفياؿو  أنيابي 

فجعؿ مف ثمار المكز أنياب  ، ل ال تخطر ببالنا اليكـ رسميا الٌشاعر لممكز األصفرر كصكرة مبتكرة أخ
 أفياؿ مطمٌية بالٌذىب األصفر .

 : (2)، قاؿ أيضان كصؼ المكز ك    

 ) مجزكء الرجز (                                                      

ده كالس بىجً           أصفري مثؿى الت ٍبًر فيػ  ػًو أسكى

 لٌذىب الممزكجة بالٌتراب األصفر .أٌما المكز المٌمكه بالٌسكاد فصٌكره بذٌرات ا

 (3)قاؿ :يخ كعممية تقطيعو كتقديمو ، كصؼ البطٌ ك   

 ) الكامؿ (                                                                        

 داـً ػػػػمي  طى ػػميػػػخى  دان ػػػػيػػػشى  وً ػػػذاقً ػػػكم                وً كى في ريحً ػحى  خو ػيػػطٌ ػػبػػػب ػىكاف

 اـً ػػجػػػنا في الػػل وي ػػػقي ػػقٌ ػػػشى ػػػدا يي ػػػغكى                 وي ػػينى ى سكٌ ػػضػػػتػػػا انػػػمٌ ػػػلى  وي تي ػػػرأيػػػػف              

 بلـً ػػػػظ كادً ػػػػفي س برؽو  بضياءً                  ةن ػػػمٌ أىً  دكرى ت البي عى طٌ قى  مسً كالشٌ               

_____________________ 

 . 2-1األبيات  16( النتفة رقـ 1)

 البيت الثاني . 21( المقطعة رقـ 2)

 . 3 – 1األبيات   88( المقطعة رقـ 3)

فيصٌكر مذاقو الحمك  ، كعف ثمار البٌطيخ حمكة المذاؽ نجد الٌشاعر يكثر مف الٌصكر العذبة الرقيقة
كيصٌكر محبكبتو التي تنتضي الٌسكيف لتقٌطع البٌطيخ  ، كرائحتو الجميمة بالعسؿ الممزكج بالخمر

بأنامميا كتتفنف في تقديمو بالٌشمس المشٌعة التي تقٌطع البدكر كىي ثمار البٌطيخ إلى أىٌمة بالٌسكيف 
 الحاٌد البٌلمع الذم صٌكره بضياء البرؽ الذم ييشٌع في ليمة شديدة الٌسكاد . 

ّماءّالبركّوالن يلّوصفّّ.4
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كلمنظره الجميؿ الذم يثير العكاطؼ كاالنفعاالت  ،في شعر ابف ظافر ألىميتو  الماء حاضران كاف    
 ، منيا : ، كقد كصفو بأشكاؿو عديدةو لديو كيستحثو عمى قكؿ الٌشعر

 : (1)بف ظافر شعاع األصيؿ فكؽ بياض الماء ، قاؿاكصؼ    

 ) الرمؿ (                                                                      

 بىى منيا ذى  وي تي ضٌ ت فً فكسى             يبلى  عمى الماءً  مسي ت الشٌ أذكى 

كعف كصؼ الٌشاعر لمماء فقد رٌكز ابف ظافر عمى تصكير البرؾ الٌصافية العذبة كالٌنيؿ العظيـ في 
فعف كصؼ البرؾ نراه ييصٌكر الٌشمس التي أشعمت كأليبت الماء بشعاعيا كانعكاسيا  . امتداده كجزره

فبدا كالفٌضة الٌذائبة المكتسية بالٌذىب بفعؿ أشٌعة الٌشمس الٌصفراء الٌساقطة عمى الماء البٌلمع  ، عميو
 كالفٌضة الٌذائبة .

 : (2)قاؿ بركة ماء يعمكىا زىر الياسميف، صٌكرك    

 الخفيؼ ( )                                                                        

 اءً ػػًء أـ الزىري في أديـً السم            نثري في الماػػًف يػػيػػمػػاسػػػػيػػػػري الػػػػزى

 اءً ػػػػػػةو زرقػػػػمٌ ػػػي حي ػػػػاةو فػػػػػػػتػػػػػػًر ف             دػػػظؿ  يحكي عقكدى در  عمى ص               

_____________________ 

 . 7البيت المفرد رقـ ( 1)

 . 3 – 1األبيات  2( المقطعة رقـ 2)

 

كفي صكرة أخرل يصٌكر الٌشاعر أزىار الياسميف البيضاء المنثكرة فكؽ بركة الماء بالٌسماء المرٌصعة 
كىي في حسنيا كجماليا تشابو كتحاكي الفتاة الحسناء التي ترتدم  ( ، أم الٌنجكـ المضيئة ) باألزىار

 أك كمكف المياه الٌصافية كالتي زٌينت صدرىا بعقكد المجكىرات البٌلمعة . ، ثكبان أزرؽ كمكف الٌسماء

 : (1)ارنج ، قاؿكصؼ ابف ظافر بركة يعمكىا النٌ ك     
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 ) الكامؿ (                                                                            

 دً ػػػػيى ػػػعٍ ػػـ يي ػػػا لى ػػػمػػػػا بً ػػػيػػػػني ػػػاسً ػػػػػحػػػػجاءت مى             أبدعتى يا بف ىبلؿو في ًفسًقٌيةو 

قٌ ػػػيػػػجً ػػػػػاًرنػػػػػى نػػػػػمػػػػػت عػػػػػفاضى          ٌدساتيًر التي    ػػػكاًه الػػػألمٍ ان ػػبػػػجػػػػع              دً ػػػا الميتىكى

ٍرًب كيراًت خالًص عىسجى         ف فٌضةو     ػػػجه مػػكالػػػف  صػػػيي ػػػأنٌ ػػػكى ػػػف             ًفعىت ًلضى  دً ػػري

بيعة الخبٌلبة كالٌرياحيف ليخرج لنا بمكحةو بديعة لمطٌ كال يكتفي الٌشاعر بكصؼ الماء بعيدان عف األزىار 
ارنج فيك يثني ىا ىنا عمى ابف ىبلؿ صاحب ىذه البركة التي تعمكىا أزىار النٌ  ، في حسنيا كبيائيا

فالمياه بدت كمضارب الفٌضة التي ريفعت لتضرب أزىار الٌنارنج الٌصفراء التي صٌكرىا  ، الٌصفراء
 ائيا كعذكبتيا .بكرات الٌذىب الخالص لصف

 : (2)كصؼ شيعاعى الٌشمس عمى صفحة الماء ، قاؿك    

 ) الرجز (                                                                        

 ًب ػػٌذىى ػػػنىوي بالػػيٍ ػػػجى ػػػلي  تػػػػٌكىى ػػػػػمى ػػػػػفى           كالٌشمسي قد مالت لنىحًك المغربً 

ٍردىتي           يًؿ ػػًة  األصػػاعػػػي سػػت فػػػحى ػػػت  ػػػكف                  ًؿ ػػػػػػػيػػػػد ًه األسػػػػػي خى ػػػػػا فػػػػيػػػكى

 كؽ الماًء درعان مذٌىباػف ينشري        ا    ػػبػػػص  ػػًج الػػدريػػػكري كتػػػنػػػا الػػػػمػػػػػكأىنٌ                 

 

_____________________ 

 . 3 – 1األبيات  31( المقطعة رقـ 1)

 . 3 – 1األبيات  109( المقطعة رقـ 2)

فقد عممت  ، كيستمر الٌشاعر في تصكيره لمماء كسقكط أشٌعة الٌشمس عميو في شركقيا كغركبيا
فصٌكر الشمس بالفتاة  . الٌشمس عمى تغيير لكف الماء الٌصافي كالفٌضة الذائبة إلى الٌمكف المذٌىب

الخجكلة التي تيظير جماليا ساعة المغيب فيبدك خٌدىا الٌناعـ كالكردة الحمراء المتفٌتحة فغركب الٌشمس 
 كالٌنسيـ العميؿ في المساء ينشر فكؽ الماء درعان ميذٌىبان .  
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 : (1)، قاؿ يؿ في نقصويؿ كقد بات ليمة عمى المقياس عند مبالغة النٌ نٌ بف ظافر نير الاكصؼ ك    

 ) الكامؿ (                                                                           

 ةً جٌ المٌ  ظيرً  فكؽى  راكبً المى  سكدي            ت بوً ف  قد حي  ما ترل المقياسى  أكى 

 ةو يٌ ػػضٌ ػػػفً  ةو ػػػػبٌ ػػػػػي لى ػػػػػف ة  ػػػػػيػػػػػػحػػػػػبػػػػػسً             بلدةو قً كى  ت بوً ػػف  ػػػد حي ػػػػػك كقػػػػػمػػػسػػػيى               

كقد سٌمط ابف ظافر جممة مف إعجابو المفرط عمى نير الٌنيؿ الذم راقو الحديث عنو في الٌميؿ أك في  
كىذا حاؿ المتحابيف فالٌشاعر كاألحاسيس تختمج عند المساء كالٌنيؿ بمثابة المعشكقة التي  ، المساء

فقد كصؼ ابف ظافر نيؿ الٌنيؿ  ، تيطرؽ في المساء لمٌتغزؿ كالتىشٌبب بما ظير مف محاسنيا الخبيئة
األرض التي  عند مبيتو عمى المقياس كفي الٌمحظة التي يأخذ فييا الٌنيؿ في الٌنقصاف كاالنفراج عف

فصٌكر المراكب التي تتحرؾ بيف أمكاج الٌنيؿ المترٌددة بالقبلدة الفٌضية التي تزيف  ، غٌطتيا مياىو
 فالٌنيؿ يبدك كالعركس الحسناء المعشكقة التي زٌينت عنقيا بقبلدة فٌضٌية المعة . ،العنؽ

 ) الطكيؿ (                      :   ( 2)، قاؿشاطئ الٌنيؿ الذم جمس عميو ليبلن  كصٌكر   

 دميتى مي  كالماءي  ـ  الت   درً بى  ءي كٍ ضى  بوً                 داػػكقد ب ليبلن  يؿً النٌ  بشاطئً  جمستي 

 دً جى سٍ عى بً  المنيرً  البدرً  ى مفى شٌ كى مي                  ةو ضٌ فً  سيؼى  ائوً ػػف مػػم وي ػػا لػػنػػػمػػػخً ػػػف          

عمى مياه الٌنيؿ الٌصافية اليادئة بسيؼ مصنكع مف الفٌضة كمزٌيف كما صٌكر انعكاس ضياء البدر 
 بالٌذىب .

________________________ 

 . 2 – 1األبيات  20( النتفة رقـ 1) 

 . 2 – 1األبيات  32( النتفة رقـ 2)

 :( 1)، قاؿ حرةن با عمييا سي ت الصٌ يؿ كقد ىبٌ كصؼ مياه النٌ ك    

 ) متقارب (                                                                   

 بٍ جى بالعى  هً رً ػػػف أمػػم ؾى ػػى لػأت          ذمػػػػػال جً ػػيػػمػخػػال اهى ػػيػػػؿ مػػػأمٌ ػػػت
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 ربٍ ػػػا غى مٌ ػػل دري ػػػبػػػػال وي ػػػمى ػػػػابى ػػػػكق           ةن رى حٍ ا سي ػػبػص  ػػػال وي ػػػتٍ ػػػػجى ر  د دى ػػػػػكق                  

 بٍ ىى ذٌ ػػبال ىكا بعضوي كٌ كقد مى             ةو مف فضٌ  صيغى  دان رى كى زى حى                   

كنراه يحٌث القارئ عمى تأمؿ مياه الٌنيؿ لما فييا مف سحر يثير العجب سٌببو ريح الٌصبا العميمة الٌساحرة 
 فقد صٌكره بزردو شيك ؿى مف الفٌضة المشكبة بالٌذىب كىذا ما يزيدىا جماالن . ، كضياء البدر في غركبو

 :( 2)يؿ، قاؿفف تجرم عمى صفحة مياه النٌ ة أنكاع مف السٌ عدٌ  ابف ظافر كصؼك    

 ) الطكيؿ (                                                                          

 كقاربً  ميوً ػػػع مارً ػػػشػػػف عي ػػػـ مً ػػػكك                سو مى كٍ رى كى  ميوً جرم عى تى  ةو فكـ حاكى 

 قاربً ػػعى  سكدي  لمخكؼً  جرت فكقوي                 دو ػػعٌ ػػػجػػػتػػػػم أزرؽو  اجو ػػػػػزج رخً ػػػػػفػػػػػك           

الجارية التي تحمؿ الٌسفف كييعٌرج الٌشاعر عمى صكرة جمالٌية أخرل لمياه الٌنيؿ التي تتيادل باألمكاج 
كالتي تبدك كالٌزجاج األزرؽ المطكٌم بعضو عمى بعض بفعؿ األمكاج كالذم تجرم عميو  ، كالقكارب

 التي تسبح عمى مياه الٌنيؿ ليبلن .  ( كىي القكارب ) عقارب سكداء خائفة

 

 

_______________________ 

 . 3 – 1األبيات  14( المقطعة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  15ـ ( النتفة رق2)

 

ّواليبّواقيّوالدّ وصفّالسّ ّ.5

 : (1)تئف أنيف ثكمى فقدت أطفاليا ، قاؿ كصؼ ابف ظافر ساقيةن    

 ) الكافر (                                                                      
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 كارً األي  رٌ كت بأنينيا حى شى            مىػػػكػػثى  فى ػػػيػػػأن ف  ػػػػئػػػت ةو ػػػيػػػاقػػػػكس

كصكر أخرل تقميدٌية اعتاد الٌشعراء الٌسابقكف عمى  كىا ىك ابف ظافر يكاصؿ استخدامو لمٌصكر المبتكرة
فيك في حديثو عف الٌساقية يصٌكرىا بالٌثكمى التي تئٌف بشكؿو متكاصؿ ليكؿ المصيبة التي  ، استخداميا

 كىي تطكؼ بشكؿ سريع كمتكاصؿ .ال يزاؿ يىعميري قمبيا حٌمت بيا كالحنيف 

 : (2)ثانية ، قاؿكصؼ ساقية ك    

 ) الطكيؿ (                                                                             

 ت مف الماء قاضباقد ىزٌ  أـ الريحي              ان ػػػػػاربػػػػػػى رٌ ػػػػػػػػف ـه ػػػػػػػػأـ أرق ةه ػػػػػػػػيػػػػػػاقػػػػػػػػأس

 شاربا ضرى النٌ  دل نبتوي ػػػا كأبػػػػابػػػػضري                وي اللى أجرل زي  غرً الثٌ  در   مثؿى  حصىن           

فيصٌكرىا في سرعة حركتيا كدكرانيا بالحٌية  ، كيكاصؿ تصكيره لمٌساقية التي تحرؾ الماء كتدفعو بقٌكة
كصٌكر الحصى التي تقكـ عمييا الٌساقية كيجرم الماء عمييا بثغر  . مٌرة كبالٌريح المزمجرة مٌرة أخرل

المحبكبة الذم ضـٌ أسنانان ناصعة البياض كريقان باردان ييبقي عمى نضارة الٌثغر كما ييبقي الماء عمى 
 نضارة كخضرة الٌنبت كفي ىذا تدليؿ عمى صفاء ماء الٌساقية كبركدتو كعذكبتو .

 : (3)ثكمى فىقىدىت أبناءىا ، قاؿكصؼ دكالبان يئٌف أنيف ك    

 

________________________ 

 . 2 – 1األبيات  40( النتفة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  19( النتفة رقـ 2)

 .  4 – 1األبيات  99( المقطعة رقـ 3)

 ) الكافر(                                                                        

 اهي كال مضٌرهػدان شكػػػقػػػكال ف          ىػػػػمػػكػػػػفى ثػػػػػيػػػػػٌف أنػػػػػػػئػػػػػػػػػكدكالبو ي

 بكى ًبدمكًع عيفو منوي ثٌره           ترل األزىارى في ضحؾو إذا ما                   
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كمٌرة أخرل يصٌكر الٌدكالب في سرعة حركتو بالٌثكمى التي تداكـ عمى البكاء كاألنيف ، كىذا البكاء 
المتكاصؿ ىك صكرة لممياه التي يحٌركيا الٌدكالب فتنزؿ عمى األزىار لتسقييا كتنعشيا فتبدك كاإلنساف 

 الٌضاحؾ الٌسعيد . 

ّوالحيواناتواألسماكّيورّالطّ وصفّّ.6

فيي مف ظركؼ البيئة  ، يكر كاألسماؾ حاضرةن في شعر ابف ظافرالحيكانات كالطٌ لقد كانت    
يكر كاألسماؾ كيكٌظؼ ابف ظافر مكىبتو الٌشعرٌية الفٌذة في تصكيره لعدد مف الطٌ المحيطة بو ، 

كالحيكانات التي تيجٌمؿ البيئة كتعكس صكرة األجكاء البيئٌية المحيطة بو كالتي استحضرىا مف خبلؿ 
 كمٌما كصفو :ره ، أشعا

 ان ،تاء قكيٌ يف إلى مارديف ككاف الشٌ قفي طريؽ عكدتو مف ميافار  رآه قابكصؼ ابف ظافر عشان لمعي    

 ) الكافر(                                                    :         (1)قاؿ  

 ذابي ؿ العى بى  ذابً فما ىي بالعً          قابي في ثناياىا عي  قابه عً 

فقد صٌكر نفسو المعٌذبة لسكء  ، كىا ىك الٌشاعر ييسقط الظركؼ المحيطة بو عمى حالتو الٌنفسٌية
ظركؼ الٌرحمة التي قاـ بيا في ظٌؿ شتاءو قكم  كبردو قارس ككحؿو شديد بالعيقاب الذم ييعاني مف البرد 

 كالكحدة كالبيعد عف الككر الذم يحتمي فيو فأصبح معٌذب الٌنفس .

 : (2)، قاؿ(بذيمة عبلمة حمراء كىك سمؾ نيميٌ  )رمٌ ام الطٌ ف ظافر سمؾ الرٌ كصؼ اب   

____________________ 

 . 18( البيت المفرد رقـ 1)

 . 3 – 1األبيات  62المقطعة رقـ ( 2)

 ) مجزكء الكامؿ (                                                              

 ديعً ػػبػػػػال رهً ػػػػػظػػػػػنػػػػػم فً ػػػػػسػػػػػكحي               رمٌ ام الطٌ ر إلى الرٌ انظي 

 نيعً الصٌ  ةى مى حكى مي  كؼ  ػػفي ال              دتٍ ػػػػغ اؾه ػػػبػػػػأش وي ػػػػػػحازت                   
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 ركعً دٌ ػػػػي الػػػػػف ةً ػػػػػنٌ ػػػاألسً  رؽى زي               وي ػػػترى ػػػصى ػػػػػكي إذا أبػػػػحػػػػػػي                   

ركة الٌسمكٌية المتمثٌمة في صنؼ جميؿ مف األسماؾ ييدعى سمؾ كينقمنا الٌشاعر إلى صكرة جميمة لمثٌ 
فصٌكر حيسف منظره كقد كقع في شبكة محكمة الٌصنع بالٌرماح التي تندفع نحك الٌدركع  ، رمٌ الرام الطٌ 

 لمٌسمؾ بطريقة غير مباشرة . الٌنيميٌ  كىذه الٌصكرة تيظير جماؿ الٌمكف ، في محاكلة الختراقيا

 :( 1)سمكان ، قاؿ يييديوكىك في المكصؿ  ، يف العمادمبعث ابف ظافر إلى األمير مجد الدٌ ك    

 )الطكيؿ(                                                                 
 اػنييػيػبػػستى ػػػػف يى ػػػػمى ػػػت لً ػػػػعه إذا الحى ػػػػديػػػػبى              ةى شىكميياػػػمى ػػاؾي ًدجػػمػػي أسػػكفى لػػػكلػػػقػػػيى 

يي              ذم يىبغي لىيا األكؿى طيبييا ػػفي الػيػعػيي             يىضـً لينييا ػػػًة الػػػرعى ػػػي سي ػػػديهي فػػػػسعً ػػػكى

بيديىا   اؾي إالٌ ػػػمػػػػا األسػػػػمػػػػكؾه فػػػػمػػػػػمي             تكنييا ػػرو مي ػػبٍ ػػػكابى تً ػػػػت أثػػػسػػػػبً ػػػػػػذا لى ػػػػػل           عى

ًد المىحًض الن ضاًر ظييكريىا            ًة البىحًت الًخبلًص بيطكنييا            فىكالعىسجى  ككالًفض 

ييحاكؿ أف يمتدح شخصان ما في العراؽ فكصؼ دقائؽ  بيات ككأٌنوالٌشاعر مف خبلؿ ىذه األيبدك 
كال بٌد في ىذا المقاـ أف نيزاكج بيف كصفو ألسماؾ دجمة كامتداحو  ، المكاف امتداحان لمقائميف عميو

ألىميا فيصٌكر لنا طيب أسماؾ دجمة بعد أف تحٌدث عف شكميا البديع الذم يركؽ لمف ينظر إلييا 
يكشؼ الغبار عف نٌية  كذكره لفظة الممكؾ. ىضميا لمف يتناكليا كيمٌيزىا ، أضاؼ إلى ذلؾ سرعة

فيذه األسماؾ تبدك كالعبيد الذيف يمبسكف أثكاب ذىب خالص عمى ظيكرىـ  ، المدح المبٌطنة بالكصؼ
 كفي بطكنيـ يمبسكف الفٌضة الخالصة .

 

________________________ 

 . 7،  5 – 3األبيات  105( القصيدة رقـ 1)

 : (2)مختمفة في ألكانيا كىيآتيا ، قاؿ، مف الخيؿ ابف ظافر ثبلثة أنكاعصؼ ك    

 ) الرجز (                                                                        

 هرٌ لو كغي  حجيؿه ػػتى  حً ػػبػػصٌ ػػػمػػػل           هرى ػػػو شى ػػػيػػػف ؿً ػػػيػػػمٌ ػػػالػػػك ـو ػػػػف أدىػػػػػػمً 
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 بً يى يٍ غى ػػالػػب طه ػػػمػػتػػػخػػػػم هي اري ػػػيػػػن            األشيبً  رابً الغي  مثؿى  أك أشيبو                  

 راؽً ككالبي  كفً في المٌ  كالبرؽً            اؽو رٌ ػػػػػػػػػػب رو ػػػظػػػػنػػػػػذم م رو ػػػػقى ػػػػأك أش                 

 ؽً ػػػفػشٌ ػػػالػػػب كهي ػػمػػػمٌ ػػد جػػا قػػػمػػػكأنٌ          سبؽ    يؿى المٌ  لك سابؽى  رو ػػػػمػػػأك أح                 

 ه رٌ لو كغي  ؿه ػػيػػجػػحػػػتى  ض  ػػػيػػػكاب            ةمر في حي  وي ت أكصافي ػػػفى ػػػد صى ػػػػكق                 

 في عقيؽً  الحى  در   أك مثؿً             ؽً ػػػقيػػػػي شػػػػػػف ؿ  ػػػػح فو ػػػػػيػػػمػػاسػػػيػػػػك                 

نىما يرجع إلى معنى  يربط الٌشاعر بيف ألكاف الخيؿ كالفترات الٌزمنٌية لميكـ كلـ يأت ىذا الٌربط مف عىبىث كا 
فصٌكر الحصاف األدىـ أسكد الجسـ بالٌميؿ الذم آخره صبح ألٌف ىذا  ، ميكىر ل يرمز الٌشاعر إليو مبٌطف

الحصاف األسكد لو غٌرة كالٌصبح في أقصى رأسو . أٌما الحصاف األشيب الذم اختمط فيو البياض 
بالٌسكاد بالٌنيار الذم اشتٌدت حرارتو فاختمط أفقو بالٌسراب . كيصٌكر الحصاف األشقر البٌراؽ الذم 

اطفة بالبرؽ البٌلمع الٌسريع الذم يخطؼ األبصار كالبيراؽ الذم حمؿ الٌنبي ، صمى يٌتصؼ بسرعة خ
ا عميو كسمـ ، في ليمة اإلسراء كالمعراج ككانت سرعتو خاطفة تىعجز كسائؿ المكاصبلت الحديثة في 

لٌميؿ كيصٌكر الحصاف األحمر في سرعتو بظيكر الٌشفؽ األحمر الذم ييسابؽ ا . سرعتيا عف الٌمحاؽ بو
فجسمو أحمر كباطف أقدامو كغٌرتو مكسٌكة بالٌمكف األبيض فبدا  ، في سرعة ظيكره كسرعة اختفائو

 كأزىار الياسميف المحاطة بشقائؽ الٌنعماف تارة كبالجكاىر البٌراقة المحاطة بالٌذىب تارة أخرل .  

 :  (1)، قاؿمتفقةه في أشكاليا كألكانيا  قطيع ظباء ابف ظافر األزدمٌ  كصؼ   

 

 ________________ 

 . 7 – 4،  2 – 1األبيات  114( القصيدة رقـ 1)

 . 10 – 8األبيات  114( القصيدة رقـ 2)

 كاأللكافً  كؿً شٌ ػػال اتً ػقػػػفٌ ػػػتػػم          زالفً الغً  طائعي ػػػت قدى ػػػد بى ػػػكق

 اػػػيػػفمى ػػػأس مف كافكرهً  خى مٌ ضى          ليا   ندى إذ صى  اري ما العطٌ كأنٌ                     

 اػػىدادى مً  اػػبي ابو ػػت  ػػػك بلـي ػػػأق          ىا كاسكدادً  ما األركاؽي ػػأنٌ ػػك                    

 ) الرجز (
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رائب المتماثبلت في الٌسف كالجماؿ كينتقؿ الٌشاعر إلى كصؼ الٌظباء التي ظيرت كالحسناكات التٌ  
يا أنكاع مف العطكر كالٌنباتات طٌيبة الٌرائحة كاتفقت في شكميا كلكنيا كأنٌ فصٌكرىا كقد اجتمعت 

 .الممزكجة بالكافكر مف أسفميا كصٌكر قركنيا الٌسكداء بأقبلـ الكتابة المغمكسة بالحبر األسكد 

ّةّناعيّ وصفّاألدواتّالصّ ّ.7

الميبلدييف اىتـ الٌشعراء بكصؼ الث عشر اني عشر كالثٌ ابع اليجرييف / الثٌ ادس كالسٌ في القرنيف السٌ    
ة أكثر مف غيرىـ ، كذلؾ بسبب عكامؿ كثيرة أىميا : كثرة كجكد ىذه األدكات ، ناعيٌ األدكات الصٌ 

سكاء ، مع مراعاة كجكد اختبلؼ في قدرتيـ عمى  تيـ عمى حد  تيـ ، كخاصٌ اس ؛ عامٌ كشيكعيا بيف النٌ 
ركرية ، ؿ ىذه األدكات مف مستمزمات الحياة الضٌ طكر الحضارم الذم جعامتبلؾ األفضؿ منيا . كالتٌ 

كتفٌنف األمراء ، كاألثرياء في بناء القصكر ، كالمتنزىات ، كاألبنية المتنكعة ، كما رافقيا مف استخداـ 
اـ عف الٌشعر كالٌشعراء لعدـ تذكقيـ لو ، كلككنيـ مف كٌ يذه األدكات . فضبلن عف عزكؼ بعض الحي ل

حٌقؽ ليـ الٌشيكع كاالنتشار مف الٌشعراء في اظيار شاعريتيـ فيما يي  انكفأ كثيره الي غير العرب ، كبالتٌ 
ة التي انتشرت في ناعيٌ تيـ مف العرب فتنافسكا في كصؼ األدكات الصٌ اس ، كخاصٌ ة النٌ بيف عامٌ 

 .  (1)جتمعالمي 

في تمؾ الفترة مجمكعة مف األدكات التي أضاءكا بيا أماكف  استخدـ أبناء المجتمع اإلسبلميٌ    
مر كانكا يطيمكف السٌ فقد منازليـ ، كمساجدىـ ، كأماكف سمرىـ ، كحدائقيـ ، ك يؿ ، كجكدىـ في المٌ 
، كليذا  الٌتراكيح كيقكمكف كقت الٌسحكر كفصمٌ يؿ في شير رمضاف بخاٌصة ، حيث يي كالجمكس في المٌ 

 نكار .احتاجكا لمثؿ ىذه األ

_________________ 

 . 383 - 382ص   2( ينظر : مشيكر الحبازم ، شعر كصؼ األدكات الصناعية : المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا ، عدد 1)

ة التي كانت شائعة االستخداـ في عصره ، عددان مف األدكات الٌصناعيٌ  كصؼ ابف ظافر األزدمٌ     
 كمف ذلؾ :

ستخدـ خارج كاف القنديؿ مغطى بالٌزجاج ليمنع الٌرياح كاألمطار مف التٌأثير في ضكئو ، ككاف يي    
 .( 1)المنزؿ في الحدائؽ ، كالمتنزىات ، كصحكف المساجد
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 :( 2)، قاؿصٌكر ابف ظافر ىذه القناديؿ ، كتحٌدث عف أماكف تكاجدىا    

 ) الكامؿ (                                                                            

 الحت كشيييبو في متكًف سماءً             قناديًؿ التيػػػًف الػػسػػػى حػػػػر إلػػظػػان

 ر  الماًء ػػمى ػػكالن بً ػػػقػػصػػػار مػػػإذ ص            كالٌصحفي قد أبدل شيابى شعاعًو              

دو     ػطػػي أسػػػا ىػػػمػػػأنٌ ػػػكػػػف               ًر صحيفةو بيضاءً ػيػظػت بػبى ػتً ػكي         ره مف عىسجى

يستحٌث الٌشاعر الميخاطىب أف ييمعف الٌنظر في حيسف القناديؿ التي ظيرت مضيئة كالمعة كالٌشيب 
الجامع الذم بدا مصقكالن بالماء لشٌدة لمعاف األشٌعة فيو التي تمكح في الٌسماء ليبلن . كييصٌكر لنا صحف 

كصٌكر األشٌعة ذات الخطكط المستقيمة بأسطر الٌذىب التي كيتبت عمى صفحة بيضاء فزادتيا لمعانان 
 كصفاءن .

يمية سكاء داخؿ البيت أك خارجو ، كيبدك أٌنيـ كانكا اس في تمؾ الفترة الفانكس لئلضاءة المٌ " استخدـ النٌ 
 .  ( 3)تخدمكنو في ليالي رمضاف عند صبلة الٌتراكيح ككقت الٌسحكر"يس

 : (4)قاؿ ،حكر فانكس السٌ  الٌشاعر كصؼ

 

____________________ 

 . 418ص   2: المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا ، عدد ( ينظر : مشيكر الحبازم ، شعر كصؼ األدكات الٌصناعية 1)

 . 3-1األبيات مف  3المقطعة رقـ ( 2)

 . 417ص  2عدد ( مشيكر الحبازم ، ـ . س . ، 3)

 . 6 – 4،  1األبيات  11( القصيدة رقـ 4)

 ) الطكيؿ (                                                                          

 حكًر لييبي ػس  ػػال كسً ػػانػػفػػًو لػػيػػمػع           صى المناًر كعكدىهي ػخػرل شػػستى تػػأل

 كـً شىنيبي ػػجػػنٌ ػػمػػره لػػغػػو ثى ػػػيػػػدا فػػػب       ى لىمىن    ػػٌدجػػرو كالػػمػػد  أحػػخػػدك كػػبػػكت             
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 يبي ػػراهي كجػػمبان عػػًو قػػقػػػفػػػف خػػػكم         ف لييبًو   ػػػى مػػػٌدجػػػٌي الػػػجػػػزنػػػأٌف لػػػك             

 نوي غركبي ػػػػػػطمكعي صباحو حافى م        تراه ييراعي الٌصبحى ليبلن ، فإف دىنا                 

ييكٌظؼ الٌشاعر االستفياـ المنفي الذم ييفيد  الٌتعجب مف المنارة التي اٌزينت بفانكس الٌسحكر ذم الٌميب 
كجعؿ  ، الذم صٌكره بالٌسمرة المحٌببة في الٌشفتيفبلـ الٌدامس بدا كخد  أحمر يتخٌممو الظٌ  كقدالكٌقاد 

كيصٌكر الٌظبلـ الٌدامس بزنجي  يرتعش  ، لمٌنجكـ ثغران باسمان منظمان ال يتخٌممو أٌم سكء لحسنو كجمالو
 خكفان مضطرب القمب فىًزعى مف لييب ىذا الفانكس الذم أنار الٌميؿ فحٌكلو إلى صبحو مينير . 

 : (1)، قاؿضيء عمى الجميع ع في منارة عالية ليي الفانكس المرفك كصؼ ك    

 ) مجزكء الرجز (                                 
ناًر كالػ  رفىعي ػػو يي ػػيػػكسي فػػانػػػف          انظر إلى المى

 ضيبه يممعي ػوي خى ػػني         ا  ػػنػػان سػػحػػًؿ ريمػػامػػحػػك                          

الٌشاعر الفانكس المرفكع عمى منارة عالية ليستنير بضيائيا الخمؽ بالفارس الذم يحمؿ رمحان كيصٌكر 
 منتصران مخٌضبان يبرؽ كيممع سناه بشٌدة .

 :  (2) يرفع بضكئو أستار الٌظممة ، قاؿ ثالثان  كصؼ فانكسان ك    

 )الطكيؿ(                                                             
 ن ًة أستاراػػٌدجي ػػػًح الػػنػػف جي ػػػعي مػػػػرفػػػػػي          ألستى ترل حسفى المناًر كضكءىهي 

 ضرمان في قمًب فانكًسًو ناراػػو مػػل      ان     ػػػػػبػػػراقػػػبلـي مػػػظٌ ػػػػػػف  الػػػػػراهي إذا جػػػػػػت             

__________________ 

 . 2 – 1األبيات  61( النتفة رقـ 1)

كيكاصؿ الٌشاعر كصفو لمفانكس فيصٌكره عند انتشاره في الٌظبلـ الٌدامس بمف يرفع أستار الٌظممة ليحٌؿ 
كيصٌكر الفانكس في اشتعاؿ الٌنار كاضراميا فيو بمف يضع حدان لمٌظبلـ عند  ، مكانيا نكران كضياءن 

 جنكنو مسٌكنان مف ركعتو .

 . 2 – 1األبيات  43( المقطعة رقـ 2)
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 : (1)قاؿانكس رمضاف ، كصؼ ابف ظافر فك    

 )الطكيؿ(                                                                   
 ىراالدٌ  ؿي دً ػػعػػا تى ػػيكلً ػػف طػػػا مػػيػػى أنٌ ػػمػػع          يانحً ػػجػػػب رتي ػػػيػػد سػػػػق كـو ػػػص ةً ػػمػيػػكل

 رابٍ ػػػػتً  هي د أضحت مساميري ػػق يبً مف الشٌ            راسمٌ مي  ساجو  قؼى فييا سى  يؿي حكى المٌ           

 ىرازٌ ػػػال رى ػػيػػػد أظػػق ؿي ػػيػػمٌ ػػو ، كالػػكسػػانػػفػػل           حامبلن  كفً المٌ  المشرؽي  ناري ػػمػػػاـ الػػػكق          

 ا رٌ ت دي ػػػػػحى ػػػش  كي  ةن ػػػيٌ ػػػػػػجػػػا زنػػػػػيػػػػػػا بػػػػػػيٌ ػػػػػػكح          ةو ػػػػػػدامى ػػػػمي  أسً ػػػكػػػب ي  ػػػػاـ ركمػػػا قػػػػػمػػػػػك          

فيك يذكره في ليمة رمضانية  ، الٌصكـكيتابع الٌشاعر كصفو لمفانكس مرٌكزان عمى فضائمو في ليالي 
ًمؿى ىذا سٌمر بالٌشيب المضيئة كالذٌ ابت المي كصٌكر ليميا بالٌسقؼ الثٌ  ، ير لطكليالت الظٌ دى عى  ىب كقد حي

 .الفانكس المشرؽ عمى منارة عالية فبدا الٌميؿ مظيران لمككاكب البعيدة التي يصعب رؤيتيا لشٌدة الٌظبلـ
ىذا الفانكس بزنجٌية مكٌشحة كمزٌينة بالمجكىرات البٌلمعة البٌراقة األمر الذم جعميا محط   كصٌكر

 إعجاب ركمي  ثمؿ بكأسو مف الخمر المرٌكز . 

كانت تكضع في  المنجنيؽ شمعة في " بدائع البدائو " أفٌ  يظير مٌما أكرده ابف ظافر األزدمٌ  
ؼ  بصحفو كبير يقييا تقمبات الٌطقس ، كيحافظ عمييا المعسكرات لئلضاءة عمى الجنكد ، ككانت تيحى 

 . ( 2)مشتعمة . كلعٌؿ تجكيؼ الٌصحف كاف يشبو تجكيؼ المنجنيؽ فسيٌميت بذلؾ

 : (3)، قاؿمنظر الٌشمعة في المنجنيؽ  كصؼك    

______________________ 

 . 4 – 1األبيات  44( المقطعة رقـ 1)

؛ عمي بف ظافر ،  415ص  2، شعر كصؼ األدكات الصناعية : المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا، عدد  ( ينظر : مشيكر الحبازم2)
 . 268بدائع البدائو ، ص 

 . 2 – 1األبيات  10( النتفة رقـ 3)

 ) المتقارب (                                                   
 بً ػاألعج فجاءت بالمنظرً            يا المنجنيؽي ضمٌ  أرل شمعةن 
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 عمى كككبً  رؽه ب جاؿى  كما            شاءً الغ عمييا احمراري  يجكؿي                   

كيصٌكر لنا الٌشاعر شمعة المنجنيؽ التي ظيرت بمنظرو عجيب إلحاطتيا بغشاءو ) صحف أحمر ( 
 بالبرؽ الذم ييحيط بالكككب كيجعؿ منو كتمةن مف الٌنار الممتيبة . 

 : (1)قاؿ إنارة الٌشمعة لممنجنيؽ ، كبٌثيا الحياة فيما حكلو ، صٌكرك    

 ) مجزكء الرجز (                            
 دػػػقػػػتٌ ػػػي كتى ػػػظػػػتى ػػمػػتى  ػؽً          في المنجنيػ كشمعةو 

 دسى جى ػػال كحً بالرٌ  نيري يي    ا      ػػمػػمى ػػثػػو مً ػػػيػػػر فػػػيػػػنػػػتي                            

كيخرج بصكرة جديدة نادرة لشمعة المنجنيؽ فيصٌكرىا بالٌركح التي تبعث الحياة في الجسد لما تنطكم 
 عميو مف بث  لمحياة بكافة أشكاليا .

 : (2)قاؿكصؼ ابف ظافر مجمس أدب ضٌمو كأصدقاءه ليبلن في أحد المعسكرات ، ك    

 الطكيؿ( )                                                            
ماعىةو   ـ  شىمؿى جى مىجًمًس أينسو ضى  ؽً ػػػػػػػػػػػيػرى رىحػػػػيػػفى اآلداًب خى ػػكا مً ػػاطى ػػعػتى           كى

 ؽً ػػػػػػػػػػعشي د  ػػخ قبيؿي ػػتٌ ػػال ؿى ػػجػػػا أخػػمػػػك          هي شاؤي ػػغ نجنيؽو ػػفي م معةو ػػدل شػػل             

 ؽً ػػػػػػػػػػػػػٌ قيشى  كبو ثى  مؼً ػػػتراءت لنا مف خ          هً ارً ػػػيػبي ػك وً ػػفػػمػػػف خػػػا مػػػىارى ػػػرل نػػػت             

 ؽً ػػػػػػػػقيػػعى  تً ػػيػػبى  طً ػػكس يدا فػػػبى  رو ػػػػبػػتً ػػبً            ان عمٌ قى مي  فو يٍ جى مف لي  كيحكي عمكدان              

 

 ___________________ 

 . 2-1األبيات  30( النتفة رقـ 1)

 . 5،  3 –1األبيات  65( المقطعة رقـ 2)

كىك خبلصة األزىار التي تيصٌنع  ؛ صٌكر مجمس األدب كما ينطكم عميو مف خيرو جسيـ بالٌرحيؽ
العسؿ ألٌف ىذا الخير بمثابة الٌشفاء . كعٌقب عمى ذلؾ بالٌضياء الخافت المنبعث عف شمعة المنجنيؽ 
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بخٌد المعشكؽ المشٌبع بالحمرة لنزكؿ القيبؿ عميو . كصٌكر خياالت ىذا الٌضياء المنبعث عف الٌشمعة 
ٌضة الممٌطخ بالٌذىب كالٌظاىر في قمب بيتو مف ذىب لييضفي كصٌكره أيضان بعمكد الف ، بالٌثكب األحمر

 عمى الٌصكرة إشراقان كبياءن عف طريؽ مزج لكف الفٌضة بمكف الٌذىب . 

ّوصفّالمجالسّّ.8

بلطيف ، كاألمراء ، دىا السٌ عق، فكاف يت المجالس األدبية كالعممية في عصر ابف ظافر األزدمٌ رى ثي كى    
ة المتنكعة في كتابو " فيما بينيـ ، كقد أكثر ابف ظافر مف ذكر المجالس األدبيٌ كما كاف يعقدىا األدباء 

 ة متنكعة . كذكر ما كاف يجرم فييا مف حكارات كنكادر أدبيٌ  بدائع البدائو " .

 :(1)، قاؿكصؼ مجمس الممؾ األشرؼ مكسى األيكبي عمى تؿ نصيبيف الذم ضرب عميو قٌبتو    

 زكء الكامؿ (ج) م                                                           

 اسً ػػككى  ةو ػػيى ػػاطً ػػب فى ػيػما ب          كاسً ي ني ػأب ؿ  ػػػػتى ػػػس بً ػػػػمػػػػاج

 كاسً بل مً بً  مافي الزٌ  منؾى           وي ػػػػػػػػاعى ػػػػػػػب ركران ػػػػػع سي ػػػػػػػبى ػػػػػػػكاتٍ                       

 اسً ػػجػػكارتً  دً ػػكاعً رٌ ػػػػالػػب زو          جا  ذم ارتً  يثو غى  ؿٌ في ظً                       

يبدك ابف ظافر مف خبلؿ ىذه األبيات محٌبان لممجالس مقببلن عمييا ، حاثٌان غيره عمى الجمكس فييا فنراه 
نكاس التي كانت تجمب الٌسركر كالٌنعماء دكف  يستميـ مجالس األدب القديمة التي ضٌمت خمرٌيات أبي

 كصٌكر األناشيد كاألراجيز بالٌرعد الشديد الذم يجمب ىذا العطاء.    ، حيث صٌكر العطاء بالغيث . عناءو 

 : (2)، قاؿ كيستأنؼ ابف ظافر كصؼ المجمس   

_____________________ 

 . 3– 1األبيات  57( القصيدة رقـ 1)

 . 6–4األبيات  57( القصيدة رقـ 2)

 

 ) مجزكء الكامؿ (                                                            
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 ذا انبجاسً  حى مكسى فأصبى          اػػػي اؾى ػػصػػػعػػب وي ػػػػتى ػػػػبرى ػػػػػأضى 

 ياسً الدٌ  فكؼى ػػكػػم وي ػػنػػم ػؼه         يػ ػػس حؿى رم المى ػػيغ فالماءي                      

 راسً ػػػػػػػػت  ػػػال اؿي ػػػػثػػػػػػأم ردي كى ػػػػػكال      نا  ػػقى ػػػال اؿي ػػػثػػػأم بي ػػػضػػػقى ػػػػكال                     

مطاف لييغدؽ عميو بالعطاء فيخرج بكمماتو مف ككأٌنو يستحٌث السٌ  ، كيتابع ابف ظافر حديثو عف المجمس
فيصٌكر حاؿ  ؛ معافو أخرل بعيدة مقصكدة مف خبلؿ استخدامو لمتكرية المستحٌبة معناىا القريب إلى

مف يمدح متكٌسبان بحاؿ كميـ ا مكسى عميو الٌسبلـ الذم ضرب الٌصخر بعصاه فانفجرت عيكف الماء 
 كىذا حاؿ المادح الذم يطمب بمدحو العطاء مصٌكران الماؿ كالعطاء بالماء الذم يحٌكؿ األرض القاحمة

 العطاء يستحٌث المادح عمى إنشاده لممدح .  ،ف الجرداء إلى أرض مكرقة خضراء

 : (1)قاؿازداف بيا ىذا المجمس ، صؼ الغناء كالمكسيقى التي ك ك    

 ) مجزكء الكامؿ (                                                        

 اإلياسً قد جاءى مف بىعًد          كاسمع غناءن كالًغنى

 ف  آسً ػىن فمنوي لىيي ػبى أس    قيمك      ػدكان إذا أدكل الػػشى                         

كيكاصؿ ابف ظافر كصفو لمجمس الغناء الذم صٌكره بالٌطبيب المؤسي ، الذم ييخٌمص  الٌنفس مف 
 دائيا كألميا عند اشتداده . 

 : ( 2)، قاؿكينتقؿ ابف ظافر إلى مكضكعو آخر    

 

 

_____________________ 

 . 8–7األبيات  57( القصيدة رقـ 1)

 . 12-11األبيات  57( القصيدة رقـ 2)

 ) مجزكء الكامؿ (                                                         
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 عاسً ف ني ال مً  وي فنى جً  ري سً          كػػكيى  حنى ببل سكرو يي 

 اسً ػػػػػػن كاهي ػػػيػػػذم يى ػػػػمٌ ػػػػل ؿو     كىك سا     يذكري كل كى ػيػيى                         

كينضك  ، افر لمحديث عف محبكبو الذم يتمايؿ في سيره دكف سكرو ظينتقؿ ابف  نفسيا كمف القصيدة
مف مقمتيو سيـه خىجبلن ال مف تأثير الٌنعاس في ىذا المحبكب الذم يتغٌنى باليكل كالعشؽ متناسيان 

 كمتغافبلن لمف كقع في أسر ىكاه .  

 :(1)كصؼ مجمس الممؾ األشرؼ مكسى األيكبي في مدينة الٌرىا ، قاؿك    

 ) الكافر (                                                                        

 الغماـً  كبى ىا صى الر   بأكناؼً         ضى ليقد مى  عصران  حمفي قى الرٌ سى 

 بلـً ػػظٌ ػػال ةً عى دافى ي مي ػػف في اكً ػعػتي         وً ػػػػيػػػػػػػػػػف كاري ػػػػػػػػػت األنػػػػػػػاتػػػػػػػب بلن ػػػػػػػيػػػػػػكل                

 داـً ػػػأك مي  اةو ػػػقػػػف سي ػػػػم كره ػػػػكن    ى    ػػػػدامػػػػأك نى  كعو ػػػمػػػػف شي ػػػػػػػم كره ػػػػػػػنػػػػػػػػػف                

 ماـً ػػػت  ػػػال ارً ػػمػػأق ؿى ػػثػػم اةه ػػػقػػسي         وً ػػػػػيػػػػف اتً ػػاسػػػكػػػػال ـً ػػػجي ػػػأنػػػب كؼي ػػػػطػػػيى                 

كىك  ، بالخير لحقبة مف الٌزمف الماضي ابف ظافر تقديمو ألبيات مف قصيدة أخرل بالٌدعاءيستيٌؿ 
كىي حصفه منيع عمى  ؛ يذٌكرنا ببكاء الٌديار األندلسٌية متأٌسيان عمى أٌياـ جميمة قضاىا في مدينة الٌرىا

بالعدك الذم ييدفىع  يالي التي قضاىا ىناؾ مصٌكران الٌظبلـفيصؼ المٌ  ، الحدكد ما بيف سكريا كتركيا
ؿ  مكانو ، كييجٌمؿ صكرتو مستخدمان الكممات المتجانسة في الٌرسـ  كييقاتىؿ مف ًقبىؿ األنكار التي تىحن
كالمتباينة في المعنى مصٌكران الٌنديـ كالٌساقي بالٌنكر المشع رابطان بيف الٌشمكع كالٌندامة كالخمر كالٌسقاة كال 

 ر في حسنيـ كبياء طمعتيـ باألقمار المكتممة في منتصؼ الٌشير .  يكتفي بذلؾ بؿ يصٌكر سقاة الخم

 : (2)، قاؿكيتابع ابف ظافر في كصؼ الٌميك كالغناء الذيف حفؿ بيما ىذا المجمس    

________________________ 

 . 4 – 1األبيات  84( القصيدة رقـ 1)

 8 – 6األبيات  84( القصيدة رقـ 2) ) الكافر (                                                                    
. 
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 اـً ػػػػػػػػػػمػالحى  أصكاتً  ثؿى مً  اءي ػػٌ نغى         دكدو مف قي  صكنان ػػو غي ػػب ؿي ػػيػػمػػيي 

 ماـً الحً  ةى يى عادً  فسى ن  ػػػال ينسً يي فى         شدك يى  فيوً  مي  ف مكصً فكـ مً                    

 اـً ػػنف زى ػػم وً ػػيػػػػف رً ػػمز  ػػمػػـ لػػكك      فيو    ربً لمضٌ  ؿو لزي ف زي ػػـ مً ػػكك                   

يتابع ابف ظافر كصفو لمجالس الٌميك كالغناء متحٌدثان عف أثر الغناء كما ييسٌببو مف  نفسيا كمف القصيدة
صٌكر األصكات الجميمة ك حيث تتمايؿ األجساـ طربان كتعمك األصكات بالغناء ،  ؛ رغبة في الٌرقص

سحؽ  جادتيـ لو بعمالقة الغناء القديـ إبراىيـ كا  بأصكات ىديؿ الحمائـ ، كصٌكر اتقاف المغنيف لمغناء كا 
 ىذا الغناء العذب يينسي الٌنفس الميمكمة الخكؼ مف مصائب الحياة كحٌتى مف المكت . المكصمييف

رب كالٌزمر التي تزلزؿ كيختـ أبياتو ماٌران عمى جممة مف األدكات المكٌسيقٌية المطربة كآالت الضٌ 
 المجالس كتبعث فييا الٌنشكة كالحياة .

مت بعدد غير قميؿ مف فً حى الممؾ األشرؼ مكسى في نصيبيف كالٌرىا  مجالس أفٌ  مٌما سبؽ يتبيف    
ضاؼ ، يي  بر جكـ ، كعناصر أخرل منيا الخمر كالشٌ كالنٌ  جرف كالشٌ ك بيعة كالمطر كالغصعناصر الطٌ 

ة ناعيٌ ؤنسة ، كبعض األدكات الصٌ حبة المي ، كالصٌ  األلحافساء ، كاألصكات ك إلى ذلؾ الغمماف أك النٌ 
مف ىذه المجالس ، فبل يصفك المجمس كال يحمك  متميزان  الكأس قد اتخذت مكقعان  ظير أفٌ ك  مكع .كالشٌ 
 .بأيدم مف يسمبكف الفؤاد  ـي د  قى ، تي  حاضرةن   إذا كانتير إالٌ السٌ 

ّوصفّالمعاركّّ.9

بكثرة الحركب الٌدائرة بيف المسمميف كالصميبيف مف جية القرناف الٌسادس كالٌسابع اليجرٌياف اٌتصؼ    
كبيف المسمميف كالتٌتار مف جيةو أخرل . كأبدل الٌشعراء المسممكف في ىذه الحقبة التٌاريخٌية اىتمامان في 
كصؼ ىذه الحركب بدٌقة متناىية ، فمدحكا سبلطينيـ كأشادكا بانتصاراتيـ العسكرية عمى أعدائيـ ، 

، كفرحكا باليزائـ التي جنكد العسكرم ، كتحٌدثكا عف سيركرة المعركة كمجريات أحداثيا ككصفكا لباس ال
ألحقكىا بأعدائيـ ، كما بالغ الٌشعراء في تحريض المسمميف عمى الجياد لككنو الٌسبب الرئيسي لحفظ 

 الٌطريؽ المؤدم لنيؿ الٌشيادة كالفكز بالجٌنة . فيكديار المسمميف ككرامتيـ ، 

ّ

 :   (1)آـ ، قاؿبالشٌ  الممؾ األفضؿ عمي عسكرمي  ابف ظافر األزدمٌ  صؼك ك    
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 ) الكافر (                                                                      

 كمشيي بيفى أطناًب الخياـً          طىًربتي إلى الميعسكًر بالشآـً 

ماـً ػػػػتىمكحي لناًظرم مً      ف  تىيفك     ػيي ػكاًدمي ػػضو قى ػػيػػدل بػػل                     ثؿى الحى

مصٌكران الخياـ البيضاء في كثرتيا ببيض  ، يبٌث ابف ظافر أشكاقو إلى المعسكر المتمركز في الٌشاـ
 الٌنٌعاـ حيث تابع الٌشاعر سيره لمكصكؿ إلييا بشكؽ كبدت لعينيو مف بعيد كأسراب الحماـ البيضاء . 

 ) الكافر (   :           ( 2)معسكر المسمميف ، قاؿ  الخياـ في ابف ظافر صؼك ك    

 اـً ػحكت ًبخياًميا بيضى الٌنع           اػػػػػػػػػي  إذا مػػػػػػػأف  األرضى أيٍدحً ػػػػػػػكى 

تً ػمػحي ػػب         ييا  ػػاًف فػػطػػػمػػػسٌ ػػػت خيمىةي الػػػكالحى                   اـً ػػػػػػمػػػي غى ػرؽو فػبى ػا كى ػيػػرى

 ظاـً ػػي انتً ػػػػبىدىكا ًمثؿى الآللئ ف          حكت كيسطى مفى الياقكًت لىٌما                  

لقد فيًتف الٌشاعر بيذه الٌمكحة التي ظيرت فييا األرض بشكؿو مختمؼ عف كاقع الحاؿ النتشار الخياـ 
كظيرت خيمة الٌسمطاف مف بعيد مختمفة عف سائر الخياـ الختبلؼ  ، فييا بشكؿو منتظـ كبيض الٌنٌعاـ

فيي حمراء الٌمكف ممتٌدة كامتداد ضكء البرؽ عمى الغيكـ البيضاء كصٌكرىا بحجر الياقكت  ؛ لكنيا
 األحمر الكريـ الذم يتكٌسط عقد مف المؤلؤ األبيض المنتظـ .

 ) الكافر(                    :  (3)، قاؿالمعسكر  خياـ كتابع ابف ظافر كصؼ   

 عىجبتي ليا تىرل اآلسادى تيبدل الػ        ػخػػضػكعى بيا لكافرًة الٌسػػنػػاـً                    

فىٍكتى ًلحيسًنًيـ كيػػػؿ  األناـً                      إذا اصطىٌفت ًظباءي الٌترؾ فػػيػػيػػا        جى

__________________ 

 . 2– 1األبيات  85( القصيدة رقـ 1)

 .  5 – 3األبيات  85( القصيدة رقـ 2)
 . 11 - 7األبيات  85( القصيدة رقـ 3)

ف شى   ياـً قً  زالفو غً  نسً أًلي  بتى ػػجً ػػعى         ثو ػػػػيػمػػػػا بػػػيػػػكى ػػػالً ػػػػم تى ػػػيػػػبٌ ػػػػكا 
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 بلـً ػػظٌ ػػكال رو عٍ شى  يؿى ذى  ري رٌ جى يي       سرم   ػػي اهي ػػػبػػػقً  ؽو ػػػأفػػػػب درو ػػػػػػـ بى ػػػػػكك                  

 كاـً القى  محً مف ري  جاءى  نافه سً          كاهي ػػػػف ىى ػػم بو ػػمػػػق ؿ  ػػػػك في ػػػػػعػػػطػكيى                   

كالتي لقد جعؿ الٌشاعر مف خيمة الٌسمطاف سمطانان يقؼ كسط جنكده كىي خياـ المعسكر البيضاء 
خضعت لمٌسمطاف في خيمتو البارزة كسناـ الجمؿ . كفي صكرة أخرل ييصٌكر الخياـ بظباء الٌترؾ أم 

مؽ أماـ سطكة حسنيٌف كجماليٌف ، الفتيات الحسناكات مف األصؿ الٌتركي كالمكاتي ينسى المرء كؿ الخى 
تو كجبركتو كأٌف ىناؾ كىذا الٌسمطاف صٌكره باألسد ممؾ الغابة الذم تخضع لو كؿ الحيكانات لسطك 

أم أٌف ىناؾ الكثير مف الحسناكات ذكات الٌشعر  ؛ الكثير مف البدكر التي تسرم في الٌميالي الٌظمماء
 الٌطكيؿ األسكد كالٌمكاتي أصبف بجماؿ قكاميٌف كبرشاقة أجسادىٌف قمكب مف يقع في عشقيٌف . 

 ) الكافر (                                   :(1)، قاؿابف ظافر القتاؿ  صؼك ك    

ف جاءى القتاؿي رأي  ػرككًب مف األعاجيًب العظاـً         كـى الػ ػػػتى يػػكا 

ر  ًىبلؿى قكسو                       اـً ػػيػػبى السٌ ػػػؿي محرقان شييي ػرسػتػف       فكـ شىمسو تىجي

 ، كيبدك مف خبلؿ األبيات مفتتنان بالجنكد كالمقاتميف كينتقؿ ابف ظافر إلى كصؼ القتاؿ في المعركة
فصٌكر الجنكد الذيف يحممكف الٌنباؿ كاألقكاس بالٌشمس التي تحمؿ ىبلالن مقٌكسان كترسؿ أشٌعة حاٌرة 

 حارقة كالمقصكد بيا الٌسياـ القكٌية التي تنزؿ عمى العدٌك كالٌشيب الحارقة لكثرتيا .

 : (2)قاؿ، صؼ ابف ظافر غبار المعركة ، كأحد المقاتميف ك ك    

 ) الكافر (                                                                       

 كبدرو فكؽى بىرؽو في ظبلـً      ككـ في الٌنقًع ظىبيه فكؽى ًطرؼو   

__________________ 

 .  15 – 14األبيات  85القصيدة رقـ  (1)

 . البيت السادس عشر 85القصيدة رقـ  (2)
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أم مقاتبلن يصٌكر كجيو بالبدر المكتمؿ ،  ؛ كيرل ابف ظافر مف خبلؿ غبار المعركة الكثيؼ غزاالن 
كىذا المقاتؿ يمتطي خيبلن كريمة كالبرؽ في سرعتيا الخاطفة كسط غبار المعركة الكثيؼ الذم صٌكره 

 بالٌظبلـ .

 :( 1)األسمحة في الحرب  ، قاؿصكت ابف ظافر  صؼك ك    

 ) الكافر (                                                                   

 ىاـً  ابً شٌ مف الن   طره لو قى         رعده  ال تنساهي  الككسً  كصكتي 

كيصٌكر ابف ظافر صكت األسمحة المستخدمة في ىذه المعركة حامية الكطيس بصكت قصؼ الٌرعد 
الذم ييثير الٌرعب في الٌنفكس كالذم يىنجـ عنو قطرات المطر ، كالمقصكد ىنا الٌدماء التي تنيمر بغزارة 

 مف تضارب األسمحة .  

 : (2)، قاؿد ابف ظافر مرة أخرل لكصؼ خياـ المعسكر عاك    

 ) الكافر (                                                                        

 اـً ػمػأك شى  طمعي يى  رضكل حيفى كى           بو ػػمٍ ػطى  ؿي ػػكا كي ػػػع رجى ػػػػمى  عي ػطى ػػقػػػػكي

 اـً ػػػمػػػغى ػػػال ب  ػػػػغً  وي ػػكنى ػػػي لى ػػػاكػػػحػػػتي          ره ػػػػػفػػصي  اتي ػػايرٌ ػػكال رجي ػػمػػدك الػػبػػكيى                 

 راـً عمى الضٌ  خافً كالد   جاجان عى      دم     ػػػبػو تي ػيػف ارؽً ػيػبػال رى ػػمػػرل حي ػػتى                 

ف صي                   غاـً ي الرٌ ػػػػػػػػف في سكي يى  برى التٌ  رأيتى            جاجو في عى  بدت لؾى  فره كا 

ًربت في سيؿ عكا كانتشرت بكثافة كالتي اعتمتيا الٌراياتكيتابع   ،حديثو عف خياـ العسكر التي ضي
كصٌكر ارتفاعيا كامتدادىا بالغيكـ التي تتخمميا أشٌعة الٌشمس في اصفرارىا ، كبالٌدخاف المشتعؿ في 

 احمرارىا ، كالٌذىب الخالص عند اندماج الٌمكنيف معان .

________________________ 

 البيت التاسع عشر . 85( القصيدة رقـ1)

 . 23- 20األبيات  85( القصيدة رقـ 2)
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 ) الكافر (                            :   (1)، قاؿ لمحديث عف القتاؿ ةن د ثانيعاك    

 داـً  ابً ػػػػػنٌ ػػػػػػػػالػػػػػػػػػػك وً ػػػػػػػػػػػػػػػيدى ػػػػػػػػػػػػػلى          يثو لى  ؿ  كي  ري نظي ت حؼً الزٌ  ككقتى 

 اـً ذػػت حػالػػا قػػػػم كؿى ػػقػػال إف  ػػف          ألفان  تى ػػمػػط  ػػـ حى ػػكى  اؿى ػػا قػػإذا م                  

 داـً ػي مي ػػػف ـً ف الدى كرع مً ألـ يى            كران سي  إف ماسى  وي محى ري  ري كيعذي                   

حيث صٌكر المقاتؿ الٌشجاع بالٌميث  ، القتاؿ كاشتداد المعركةكمٌرة أخرل يستأنؼ الحديث عف لحظة 
المفترس الذم تقطر أنيابو دماءن ، كال يبالغ في أقكالو حتى لك اعترؼ بقتؿ ألؼ جندم فيك صادؽ في 

مثؿ ييضرب في صدؽ أحد الٌرجاؿ كييدعى حذاـ . كىذا المقاتؿ  ككى ، قكلو كصدؽ حذاـ في أقكالو
رمحو إذا كٌؿ كتعب مف شٌدة القتؿ ، ألٌنو بدا كمف يشرب الخمر حٌتى يرتكم  الٌشجاع ال يعتب عمى

 كيصؿ إلى الٌثمالة فبل مجاؿ أمامو ألف يسكر أكثر أم يىقتؿ أكثر . 

 ) الكافر (                            : (2)قاؿ ،نتقؿ ابف ظافر لكصؼ الخندؽ اك    

 اـً ػػظػػػػي نً ػػف ان رٌ دي  ؿي ػػيػػخػػال وً ػػيػػمػػع          يػكػحػيى  جً ػرنػاإلف كرً ػسػعى  دؽي ػنػخكى 

 بلـً ي غي ػدفى ت رً ػػمػػعى  ةو ػػقى ػػطً ػػنػػمى ػػكى      دك     ػػػبػػػػيى  كمافي ػػػكػػػػال وي ػػػػػػفى ػػػػمػػػػخى  راهي ػػػػػػتى                 

 كاـً د  ػػمى الػػع ف  ػػػيً ػػامً ػػيػػخً  كؿً ػػػػػيذي            في وي مفى خى  ضي ركي تى  رؾً الشٌ  يؿي خى كى                 

 ياـً الجى  حبى كى سي حى  ؿو عٍ بل فً بً           ان ػػػقعػنى  وً ػيػمػعى  فى ػػػػضٍ ػػػكى إذا رى  فى رٍ ػػػثً ػػػيي                 

ًفرى لمكاجية اإلفرنج حيث صٌكر انتظاـ  ، كفي كصؼو آخر يتحٌدث ابف ظافر عف الخندؽ الذم حي
كيصٌكر اصطفاؼ الجنكد حكلو بشكؿو  ، الخيؿ عمى جنباتو بحٌبات المؤلؤ التي اصطٌفت بشكؿو منتظـ

مستكو كمؤٌخرة الظير التي تعمك ردفي الغبلـ . كيصٌكر حركة خيؿ اإلفرنج خمؼ ىذا المعسكر بشكؿو 
ٌفة التي ال تحمؿ الخير كال تيخٌمؼ مستمر كما يخٌمفنو مف غبار كثيؼ ال فائدة منو كحاؿ الغيكـ الجا

 األمطار .

 _______________________ 

 . 26 – 24األبيات  85( القصيدة رقـ 1)

 . 31- 28األبيات  85( القصيدة رقـ 2)
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 ) الكافر (                    : (1)قاؿ ،د ابف ظافر لكصؼ المعركة مٌرة ثالثة عاك    

 قاـً المي  أك طكؿً  الجكعً  ألجؿً          ـػيي ػنػمً  ر  د فى قى  فو ػػأمى ػػستى ػػـ مي ػػػككى 

 اـً ػػػتػػػقى ػػػػػال ري ػػػيػػػػو غػػػػػل ره ػػػػػبػػػػػكال ق           تيبلن ػػػمنيـ ق ف فارسو ككـ مً                   

ىناؾ ىذه المعركة الٌشديدة طكيمة األمد تكٌلد عنيا ىرب الجنكد لشٌدة الجكع كطكؿ المككث ، كما أٌف 
كفي ىذا إشادة إلى ثبات جيكش الممؾ  . الكثير مف الفرساف سقطكا قتمى كال مجاؿ لدفنيـ لكثرتيـ

 األفضؿ كقٌكتيا . 

 : (2)قاؿابف ظافر عمى الممؾ األفضؿ ،  ىثناكفي نياية القصيدة    

 ) الكافر (                                                                     

 اـً ػػثػػً ي لػػف جاجةً ػعى ػال فى ػمً  كحي ػمػيى         لكف حربً ػػي الػػػف ران ػػػػػافً ػػػػػس راهي ػػػػػتى 

 يػػػػامػػكال أيح اـً ػػاألن رى ػػيػا خػػػػكي     اشي    ػحال أي كى  كؾً ػػمػػمي ػػػال ؾى ػػمػػا مى ػػػأي                 

 راـً إلى الكً  ضاؼي إذ تي  ؾى م  حى مى           دران ػػػقى  صباءً في الحى  ر  د  ػال ؿ  ػحػي                 

 اـً ػمػػتٌ ػػال درً ػػبى  ةً ػػجى ػػيػػبى ػػبً  اسي ػػقػػيي           نكران  يا في الجك  الس   جـي ؿ نى ىى كى                  

فالٌشاعر ىا ىنا إٌف شعر الجياد ييعتبر سجبلن ككثيقة تاريخٌية لما ييسٌجمو مف أحداث ككقائع حقيقٌية    
ال يقي يك ف ، ييثني عمى الممؾ األفضؿ مصٌكران شجاعتو كجرأتو فمف ينظر إليو غير مباؿو لممعركة

كالٌشاعر يىشيد بالممدكح مف أجؿ  . نفسو كجسده بالحديد ككؿ ما يفعمو ىك كضع الٌمثاـ عمى كجيو
فيصفو بممؾ الممكؾ كال يجد نفسو مبالغان في ذلؾ كما يصٌكره بأحسف  ، استمالتو لمحصكؿ عمى العطاء

ميؽ دكف رياء كىك أفضؿ المجكىرات كأغبلىا إذا قكرف بالكراـ كيصٌكره بالبدر عند اكتمالو في  ، الخي
شراقو كالذم تقؼ الٌنجكـ عاجزة كمقٌصرة في ضيائيا عف نكره .    بيائو كا 

___________________ 
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 ) الكافر (                                :(1)ان العطاء ،قاؿكختـ قصيدتو مستجديٌ    

ش  ػػػقػػػلى   بلـً ػػكى ػػؿى الػػمى ػػحي ا ػػيػػتي ػػسػػبى ػػػػػا أىلػػػػمػػكى          يػػػػانػعػػمى ػػى الػمػحي ػا بً ػيػتي ػحٍ ػد كى

قى                  ـً الٌسكاميػػػػػبىعثتي ًبًو إل      ابان    ػػتػػان كً ػػػضػػػا أيػػػػيػػػػتي ػػػػعػػػػبى ػػػػد أىتػػػػكى  ى الًيمى

 اـً ػػىر  ػػًث الػيػغٌ ػػالػًح بػٌريػًؿ الػعػفً ػكى         أتى ًليسكؽى لي سيحيبى العىطايا                   

 ي ػامػػػػقػػػوي مي ػػػتي لى ػػمٍ ػػػد أطى ػػػقى ػػػاـً فى ػػأن          ؾى الػ ػميػا مى ػكًدؾى يػجػؿ لي بً ػعىج  ػفى                 

 كقٌدمو في قصيدتو فقد زٌينيا كجٌمميا بأفضؿ المعاني كأحمى كىك أخيران يعترؼ بأٌنو لـ يترؾ معنى إالٌ 
غرائب التنبييات ( يضعو بيف يدم الممؾ  رفع إلى الممؾ كتابان ىك )الكممات كلـ يقتصر عمى ذلؾ بؿ 

 (  أم األمطار ) حيث صٌكر العطاء الذم يستجديو بالٌسحب التي تسكؽ الخير ، ليستجدم منو العطاء
 كىك يرغب في تعجيؿ الكـر كالعطاء ألٌنو طاؿ انتظاره لو . ، كالتي تعمؿ الٌريح عمى تحريكيا

ّواألديرةوصفّالقصورّّ.10ّ

، عددان مف القصكر كاألديرة التي زارىا في مناطؽ مختمفة مف الببلد التي  كصؼ ابف ظافر األزدمٌ    
 كصفو : اتنٌقؿ فييا ، كممٌ 

ّياضّمنّحولوّوصفّقصرّوالرّ ّ.أّ

كصؼ ابف ظافر أحد القصكر مف غير أف يسٌميو ، أك يحٌدد مكقعو ، كصاحبو ، ككصؼ ما حكلو    
 : (2)مف رياض . فقاؿ

 ) الوافر (                                                                                      

ػػدرىجى  ػػد ثىت    قىػػصػػره بػػػًمى ـي تىػػحى ػػستػػكرً     ػػًة الػػػٌنػػسػػيػػ  فػػػيػػػًو الػػػٌريػػػاضي بًػػػًسػػػٌرىا الػػػمى

ثػػنػػى قيصكرى الػػٌركـً ذاتى قيػػػصكرً                ػػكىرنىػػؽي كالػػٌسػػديري سيمػػػػيك هي       كى ػػفىػػضى الػػخى  خى

_________________________ 

(
1
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(
2

 . 9 – 5،  2 – 1األبٌات  45( القصٌدة رقم 



   83 
 

ٌمةن ًمف سيػػػنػػػػديسو       تىػػػػػػزىػػػػػك بًػػػػػمػػػػؤلػػػػػؤ طىػػػػمٌػػػػًو الػػمػػنػػثػػكرً                    فىالٌركضي يىسحىبي حي

ػػنػػثػػػكًر كالػػٌنػػخػػؿي كػػالػػغػ                  ػػػنػػػظػػكـً كالػػػمى  ػيػًد الًحساًف تىقىػػػػػػٌرطت       بًػػػػسػػػبػػػائػػػػًؾ الػػػمى

 ًؼ المىيجكًر ػػكالػػكفى سى ػػصػػدل غػػػا       أبػػمػػػسيـً كىأنٌ ػػنٌ ػػًؾ الػػبي ػػي حي ػػؿي  فػػٌرمػػكال                 

 ركًر ػػػػقػػػمى  يػفػػطى ػػػػعػػمً ػػػػػػػف  بً ػػػػشػػػػػوي       درعه يي ػػػػأنٌ ػػػػكػػػػوي فػػػػنػػػػتػػػدي مى ػػػػػرعي ػػػػػػري يى ػػػحػػػبى ػػػػػػػكال                 

 دكرً ػػػػػبو كبػػكاكػػفى كػػػيػػػػػًؽ بػػػػػي األفػػمىنا       فػػمػػعي شى ػػمػػجػػػري يى ػػػصػػقػػػػا كالػػػنػػػػأنٌ ػػػػكك                 

فيصٌكر الٌرياض باإلنساف الذم ييفصح  ، القصكر الفسيحة الجميمةبيتغٌنى ابف ظافر بالٌرياض الغٌناء أك 
ما سيتر منو مف جمالٌيات كىذا القصر في ارتفاعو كعمك مكانتو تغٌمب عمى  عف أسراره كيبكح بكؿٌ 
دم ثكبان مف حرير كالمقصكد ىنا العشب كيصٌكر الٌركض باإلنساف الذم يرت ، قصكر الٌركـ كالقياصرة

 األخضر الذم يزىك باألزىار البيضاء التي تيماثؿ المؤلؤ المنثكر في جماليا .

كيصٌكر الٌنخبلت الباسقات بالحسناكات الٌناعمات جميبلت القكاـ كالمكاتي تزٌيٌف بحمي  مف الٌدرر 
ي آذانيٌف . كصٌكر الٌرماؿ المتعٌرجة كالمجكىرات كالتي بدت كقكافي الٌشعر كنثر الخطب كسجعيا ف

تابع مصٌكران ىدير البحر الذم يصـٌ اآلذاف بالٌدرع الذم يحيط بمعطؼ يك  ، بخصبلت الٌشعر الممٌكج
ديد كتتكامؿ ىذه الٌصكرة لتعكس لكحة فٌنٌية متكاممة لمقصر الذم أحاطت بو شخصو مصابو بالبرد الشٌ 

ف مكافو مرتفع بالككاكب كالبدكر السامقة كالتي تظير بكضكح الٌرياض كضـ  القائميف عميو كأصحابو م
ضاءتيا .   الرتفاعيا كا 

ّديرّالقصيروصفّّ.ب

 :(1)قاؿيقع في ديار مصر في طريؽ الٌصعيد قرب حمكاف ،  يرك دكصؼ ديران ييعرىؼ بالقىصير ، كى   

 المتقارب ()                                                                     

 مييؿٍ  في كثيبو  صفو عمى غي         ىػجفي دي  مف قمرو  وً ػيػػـ فػكػػفى 

 ؿٍ ػػػيػػػقػػػثى  دؼو رً كى  ؼو ػػػيػػػػفػػػػخى  حو كٍ رى كى          سقيـو  ؼو رٍ كطى  صحيحو  بمحظو                   

 كؿٍ ػػمػػش  ػػمػػل بو ػي ذائػف وً ػيػنػػػفػػػيي ػػػػفى        دو ػػػامػػػػػج بو ػػػػػػىى ذا ذى  وً ػػػػػيػػػػػػػػكافػػػػػػػػني                   

_____________________ 

 3 – 1األبيات  72( المقطعة رقـ 1)
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دعى القصير يصٌكر الٌشاعر الغمماف الذيف يقطنكف في داخمو بأقمار الٌميؿ كفي كصؼ جديد لدير يي 
كترنك عف لحظو كنظرو سميـو كتميؿ بأجفافو خافتة  ، األغصافطمع مف بيف ساطعة الضياء كالتي تى 

كىذا الٌدير يقصده  أيضان . كيصٌكر قكاميـ كخٌفة ركحيـ ، فتبدك ككأٌنيا مريضة خجبلن كحياءن كرٌقة
 األثرياء بذىبيـ كأمكاليـ ليشربكا الخمر الخالصة الٌطٌيبة مف أيدم ىؤالء الغمماف ليفنى ماليـ عميو . 

 ) الكافر (                        : (1)، قاؿ مٌرة أخرل ير القصيرصؼ دك ك    

 رً ػػمػػكخ ؽو ػف ريػم فً ػيػشركبػمػػب         أسو ػػككى  ةو فٌ ف شى مً رنا فيًو فً ظى 

 رً ػػمٍ سي  ناؽى عً  فيوً  البيضي  زٌ يى بً      مك    ػػتأ كً ػػػيػمٍ ػػً ل ؽو ارً ػمػػبً  تي ػػمٍ ػػظى كى                    

حديثو عف نفس المكاف مصٌكران كيؼ ناؿ قبمة سحرٌية ككأسو مف الخمر في آفو كاحد كقد كاصؿ كيتابع 
 ليكه مع الراقصات البيضاكات كالٌسمراكات في دير القصير بشغؼو كسركر .

ّموصوفاتّأخرىّّ.11

 متفرقة لـ يكف ليا مكاف بيف عف إطار المكضكعات السابقة ؛ فقد كصؼ ابف ظافر أشياء خارجان    
 المكصكفات التي تٌحدثت عنيا ، فرأيت أف أفرد ليا عنكانان خاٌصان .

كمنيا ما جاء في كصؼ األمراء كاألجناد كىـ يحتفمكف بعرس ابف األمير إياس المصرٌم األسدٌم ،    
 :  (2)قاؿ

 )الخفيؼ(                                              
 في ظمماءً  قعً منٌ ػػل ان ػػكسػػمػػـ شي ػػيي نػـ مػػيً ػػنً ػػيػػأع رً ػػحػػف سً ػػا مػػأركنكى 

 مراءً السٌ  كككبً  مؼى خى  رو غفى مً        اريٌ ثي  تى ػحػت ري ػيػسػي درو ػػب ؿٌ ػػػكي 

 ماءً  جدكؿً ػػب سان ػػائػػم نان ػػصػػغي        أرانا  إالٌ  رعً في الدٌ  ىما تثنٌ                     

_______________________ 

 . 2 – 1األبيات  42( النتفة رقـ 1)
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صٌكر عيكف األمراء كاألجناد الٌساحرة بالشمكس المضيئة التي تحجب الغبار . كصٌكر األمراء كاألجناد 
منسكجة حكليا كتتمايؿ  بالبدكر التي تسير تحت نجـ الٌثرٌيا البعيد كالتي تيظير دركعان كخكذان كأزرادان 

 متثٌنٌية في الٌدركع كأٌنيا أغصاف متمايمة عمى جدكؿ ماء . 

جارل  ) ككصؼ المجالس كالقصكر كاألديرة (جزءان مف ىذا الكصؼ كاف تقميديان  يتبيف مٌما سبؽ أفٌ    
كاف كصفان  الثانيبيعة ، كالجزء فيو كثيران مف الٌشعراء المشارقة ، كذلؾ بحكـ حياتو المميئة بالٌترؼ كالطٌ 

التي تفنف في محاكلة صقميا قيؽ ، كالمعاني الجميمة صكير الدٌ رائعان جميبلن ، يميؿ في غالبو إلى التٌ 
 كابتكارىا . 

امتةّّ.2 ّوصفّالط بيعةّالعمياّالص 

استكحاىا غالبان مف بيئتو ،  عديدةو  ميا بصفاتو بعض مظاىر الٌطبيعة العي  كصؼ ابف ظافر األزدمٌ    
 كثقافتو . كأىـ تمؾ المظاىر التي كصفيا :

 أ. القمر 

 ) الكامؿ (                     : (1)بف ظافر القمر كضكءه عمى الماء، قاؿاكصؼ    

 ؽً رى كٍ زى بً  جكـً النٌ  حكتى  دان يٌ صى تى مي           رهً ػػحػػبػػػب بلؿي ػػيً ػػي الػػػأتػػػػػػا يى ػػػمػػػػػػبٌ ري ػػػػػػػػلى كى 

 ؽً شرً المى ػػػبً  وً ػػػػمامً تى  كري ػػػػن أالحى كى           با الص   ت عمى الماءً بٌ ى إذا ىى تٌ ح               

 أزرؽً  ـ  ػػكي  جعيدً ف تى مً  د الحى قى            بان ىٌ ذى مي بييجان  ا عممان ػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػدل لى ػػػػػأب               

رقاء بالبحر األزرؽ ، كصٌكر القمر في حالة اليبلؿ بالٌزكرؽ في الٌسماء الٌصافية الزٌ صٌكر ابف ظافر 
انسيابو كالٌنجـك المنثكرة في الٌسماء باألسماؾ المتناثرة في مياه البحر . حٌتى إذا ىٌبت رياح الٌنسيـ 

 بو أزرؽ الٌمكف .سٌبب انعكاسان لؤلنكار كبدا كالٌذىب المزٌيف عمى طرؼ ثك العميؿ عمى سطح الماء تي 

 : (2)، قاؿ أيضان  كصؼ القمر كضكءه عمى الماءك    

_____________________ 
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 ) الطكيؿ (                                                                          

 مارلً ػػسي  بلؿً ػػيً ػػال ؿي ػػثػػم وي ػػكقى ػػػػػى فػػػصػػػح        ػػػػػػال وي جكمي ني  ماءً كالسٌ  يرو شاطئ نى بً 

 مار ػػس رً ياجً الدٌ  قعً ي نى ػػػف بً يي مى الش  عى         ان ػػػػػػػػبػػػػراك ؿً ػػيمٌ ػال ري ػػسكى ػػا عى ػػانػػػتا أى ػمٌ مى ػفى             

 مرار دى كى  وي ػػػػػكقى ػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػايػػػػػفػػػػػت خى ارى ػػػػػسػػػػػف          هي نكرى  في الغربً  البدري  عميوً  أالحى             

 ارً ػػػػػػػضػػػني  رى ػػػسػػػج دري ػػػبى ػػػال وً ػػػػيػػػػمػػػػعى  دٌ ػػػػػػػمى ػػػػػف          وي ػػػػطعى قى  لفى حاكى  يؿً المٌ  يكشى جي  كأف              

صٌكر الٌسماء بالٌنير صافي المياه كالٌنجكـ المنثكرة في الٌسماء بالحصى المتناثرة عمى شاطئ النير . 
فإذا جاء الٌميؿ بظبلمو صٌكر حمكؿ ظبلـ الٌميؿ بالعساكر التي تسيطر عمى المكاف ،  ككأٌنيا جاءت 

ممٌيان أف ييقٌطعو كييخفي نكره  الٌميؿ ؿكتمبلن نكره مف الغرب كالذم حاك ممتطية الٌشيب حتى ظير البدر مي 
 ألٌف ضياء البدر مٌد شعاعان قكيان تغٌمب مف خبللو عمى جيكش الٌميؿ .  ؛ دكف جدكل

 : (1)ماء ، قاؿكصؼ ابف ظافر اليبلؿ في السٌ ك    

 ) السريع (                                                                        

 ػػػػاكاًره ًحنًدسػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػػبي مً ػػذىً ػػػػػػػػػػػػػػػيي          داػػػػػػػػػحيسًف ًىبلؿو بى ظير إلى ػػػػػػػان

دو                  ؿو قىد صيغى ًمف عىسجى دي ًمف شيييًب الد جى نىرًجس         ًكًمنجى  اػػػػػيىحصي

اليبلؿ كالٌتمٌتع بحسنو كجمالو ككيؼ أزاؿ يستحٌث الٌشاعر المخاطب مف خبلؿ ىذه األبيات إلى مراقبة 
.  بالمنجؿ المقٌكس المصنكع مف ذىبو المعو  اليبلؿ في انسيابو شكؿ حيث صٌكر ، الٌظبلـ الٌدامس

كصٌكر شيب الٌميؿ بنبات الٌنرجس الذم يشتمؿ عمى أزىارو بيضاء جميمة يتكٌسطيا الٌمكف األصفر 
عىًمؿ اليبلؿ عمى حصدىا مف الٌظبلـ بضيائو كيمفت  قدكالتي تعكس صكرة الٌنجـك في الٌسماء ك 

لتصكير ما ينطكم عميو مف جمالٌيات  ، انتباىنا ىنا تركيز الٌشاعر عمى مرحمة اليبلؿ لمقمر دكف غيره
 كيبدك أٌنو في شكؽو كليفة إلى ىبلؿ شير رمضاف الفضيؿ .

____________________ 

 . 2 – 1األبيات  54( النتفة رقـ 1)
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 : (1)اليبلؿ بأٌنو ييخفي بنكره سائر نجكـ األفؽ ، قاؿ كصؼك    

 ) الرجز (                                                                       

ـى ال سيػػػػػػػيً ػػنكًر كىجػػػػػػػًؽ بً ػػػػأفي ػ        أما تىرل الًيبلؿى ييخفي أىنجي  ـً ػػػػػػػػػػًو الكى

دي مً                   ؿو ًمف ذىىىبو يىحصي كًض الٌظبلـً نىرًجسى الٌنجكـً         فػػػػػػػػػكىًمنجى  رى

اليبلؿ بإنساف لو كجو  فيصٌكر ، كيكاصؿ الٌشاعر كصفو لميبلؿ كتغٌمبو عمى سائر الٌنجكـ كالككاكب
جؿ كحاؿ المن ، كسيـ مشرؽ كالبشر باألنجـ حيث يتغٌمب اليبلؿ بنكره عمى سائر الٌنجكـ األخرل

المقٌكس المصنكع مف ذىب كالذم يحصد نبات الٌنرجس مف ركض الٌميؿ ، فبدا الٌميؿ كركضة مظممة 
 .نيشرت فييا الٌنجكـ كالتي ظيرت كأزىار الٌنرجس كالغمبة ىنا لميبلؿ عمى غيره مف الٌنجكـ لسطكع نكره

 :( 2)كصؼ اليبلؿ في صكرة متناىية الجماؿ ، قاؿك    

 ) البسيط (                                                                          

ٌك كىيؼى سىرل ناًزلً ػػػػػػػػػػػػإل          انظير لىحيسًف ًىبلًؿ الجى  ًو في غايىًة الٌصغىرً ػػػػػػى مى

بػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػا قىكسي ػػػػػػػمػػػػػػػػكأنٌ              طىرًفًو حاًجبه قى           ًو  ػػػيىتً ا بىيفى جى  د شابى في ًكبىرً ػػػػكى

كمٌرة أخرل يصؼ الٌشاعر حسف كجماؿ اليبلؿ كىك في صغر حجمو مصٌكران تقٌكسو كاعكجاجو 
بحاجب المحبكب المقٌكس المعقكد عمى جبيتو ، كالذم غزاه الٌشيب األبيض فشاب ككبر قبؿ أكانو 

 شعاعو .كىذا ييدٌلؿ عمى نكر اليبلؿ ك 

 : (3)بلـ ، قاؿقد ظير في جية الغرب في الظٌ ك كصؼ ابف ظافر اليبلؿ ك    

 

____________________ 

 . 2 – 1األبيات  80النتفة رقـ ( 1)

 . 2 – 1األبيات  48( النتفة رقـ 2)

 . 2 – 1األبيات  24( النتفة رقـ 3)



   88 
 

 ) السريع (                                                                       

 الحٍ  جى حيفى ا في الدٌ يٌ رى ع الثٌ مى          كىحى  بلؿه ىً  ربً في الغى  الحى كى 

 احٍ ػػػػػػػػنبالجى  هي حكى أىكل نى ػػػػػػػػػػػػػػفى  يره طى            وي ػػػػػػػخصى أل شى د رى قى  ضارو ني  خ  فى                 

حيث صٌكره      ، كفي كصؼو آخر لميبلؿ الذم ظير مف الغرب كشابو نجـ الٌثرٌيا عند ظيكره في الٌميؿ
 .) أم الٌميؿ ( بالفخ الذم يينصىب لمٌطير كاليبلؿ بالٌطائر الذم يسقط جناحو عمى ىذا الفخ ليجد مستقٌران 

 الٌنجـك .ب

الٌزىرة كالمشترم كنجـ ظير في المشرؽ مكٌضحان جماليا كصؼ ابف ظافر مف الٌنجكـ كالككاكب ؛    
كقد ركز كثيران عمى كصفيا باعتبارىا مصدران لمنكر كالضياء التي تبدد الظبلـ  في الٌسماء كقٌكة شعاعيا.

 كتطرده ، كىذا بدكره يبعث األمؿ في النفكس مف جديد .

 : (1)مماء، قاؿالظٌ ندس ىرة كالمشترم كىما مشرقاف في حً كصؼ ابف ظافر الز     

 ) السريع (                                                                  

 رميى مٍ في الس   ـً ذٌ يٍ المى كى  ج  الز  كى         رمشتى كالمي  ةً ىرى الز   في قارً مي 

سيرو كاحد أٌما عف كصفو لمٌنجكـ فقد صٌكر ابف ظافر كككبي الٌزىرة كالمشترم عند ظيكرىما في خط 
 في الٌظبلـ الٌدامس بالٌرماح البٌلمعة الحاٌدة لشٌدة الٌضياء الذم نتج عنيما .

 : (2)ىرة كىك يقترب منيا ، قاؿكصؼ المشترم كقد قارف الز  ك    

 ) البسيط (                                                                       

 بً رً قتى مي  ك  ني ي دي ػػػػغػػػػػبػػػػػػػيى  ةى رى ػػػػػػػػػػػػػػى         ف الز  قد قارى رم كى شتى رل المي ما تى أى 

 بً ىى ف الذ  ػذا مً ، كى  فه يٍ جى لي  ذاؾى      ا     ػػػػػػػػػيػػػمي يذى لى ا كى ػػػػػيج  زي  ةو دى ػػػػػعػػػػػصى ػػػػػػػكى                  

____________________ 
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كعف مقارنة الٌزىرة لممشترم كالٌشعاع المتكلد عنيما كالذم بدا كالٌرمح الفٌضي القاطع ككككبا الٌزىرة 
 كالمشترم ككتمتيف مف ذىبو خالص .

 : (1)جـ الذم ظير بالمشرؽ ، قاؿكصؼ ابف ظافر النٌ ك    

 ) الرجز(                                                                      

ٍكدو في قىميصو           كالن جـي قد الحى لىنا بالمىشًرؽً   أزرؽو  كىكىؼ  خى

كعف ظيكر نجـ مف جية المشرؽ فقد صٌكره الٌشاعر بكؼ فتاة ناعمة بيضاء ظير مف خبلؿ قميص 
 ر الٌسماء بزرقتيا بالقميص األزرؽ الذم تتخٌممو يد الفتاة أم الٌنجـ البٌلمع . أزرؽ الٌمكف ، حيث صكٌ 

 ٌللّ ال .ج

أكثر ابن ظافر من وصف اللٌّل ، وتفّنن فً أوصافه ، فقد وصف سكونه والّرهبة التً تتولّد عنه ،    

 وتحّدث عن غموضه وشّدة سواده ، ووقت حلوله .

 : (2)يب ، قاؿقد أضاءت صفحتيا الشٌ  مظممةن  كصؼ ليمةن    

 ) مشطكر الرجز (                                                                

 ظممامي  نبران مً  سفً الحي  فى أضحى مً           اػػػمأقتى  ان ػػػػمٌ ػػيً ػػدلى ػػػػمي  بلن ػػػػيػػػػل تي ػػػػعى ػػػػػنٍ أ

أٌما الٌميؿ فقد كصؼ الٌشاعر سككنو كخشكعو كالٌرىبة التي تتكٌلد عنو فصٌكر الٌميؿ قاتـ الٌسكاد كيؼ 
 تحٌكؿ إلى منبر مظمـ مف حسنو كبيائو.

 : (3)ريا كاليبلؿ بصكرة مستكحاة مف القرآف الكريـ ، قاؿيؿ كنجـ الثٌ كصؼ المٌ ك    
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 الكامؿ ( )                                                                     

 وي ػػػػػػػػمينى يى  ـ  ضي مكسى يى  وي أن  كى فى            وي نحى ا جي يٌ رى قد أبدل الث   يؿي المٌ كى 

 وي نكنى  رو بٍ تً بً  وً ػػػػبً  بلؿي يً ػػال ط  خى             أسكده  رجه دى  يؿً المٌ  رى حبى  أف  كى كى                   

ه ، صٌكر الٌشاعر الٌميؿ في ظمماتو كالغمكض الٌناجـ عنو بجيب مكسى عميو الٌسبلـ الذم أخفى يد
كىي صكرة مستكحاة مف القرآف الكريـ كما  . البيضاء كالتي بدت كنجـ الٌثرٌيا المنير ، عميو الٌسبلـ

صٌكر الٌميؿ في ظمماتو بالبحر الكاسع العميؽ كاليبلؿ في تقٌكسو كانسياب شكمو كضيائو بالٌزكرؽ 
 المصنكع مف الٌذىب البٌلمع . 

 : (1)قاؿ، يؿ كاليبلؿ كصؼ المٌ ك    

 ) الطكيؿ (                                                                         

 تربػػػػػػػػػقد اق غركبً ػػمػػا لػػػػػػػػيٌ رى ػػػث  ػػػال ـي ػػػجػػػنكى          وي بللي ػىً  وً ػػػػيػػػف ؿً ػػػيمٌ ػػػال بلـي ػػػػظى  الحى كى 

 بىى الذ    مفى  رجه سى  د  قد شي  يرهً عمى ظى          ضو ض  فى مي  ذم ىبلؿو  يدو نى  كأدىـً              

كما كصؼ حمكؿ الٌظبلـ كمجيئ الٌميؿ ، فصٌكر الٌميؿ بالحصاف األسكد كصٌكر اليبلؿ بالٌسرج  
 المقٌكس الذم يكضع عمى ظير الحصاف كالمصنكع مف الٌذىب . 

 ) الكامؿ (                                      :  (2)، قاؿ أيضان اليبلؿ  ككصؼ   

 كالميب جكـو لدل ني  اليبلؿي  فيوً           قد بداك  ماءً الس   ك  ر إلى جى انظي 

 ب ػػػػىى ف ذٌ مً  ركفه قي  فيوً  وي ػػػػبللي ػػػػػىً كى            مؽه ػػػػػأب ثكره  يؿً المٌ  نحى جي  أف  ػػػػػػػػػكك                

فقد ظير اليبلؿ كسط الٌنجـك كنار  ، لمميخاطب بأف ييمعف الٌنظر إلى الٌسماءكيكاصؿ الٌشاعر دعكتو 
 صٌكر الٌميؿ بالٌثكر كتقٌكس اليبلؿ بالقركف المصنكعة مف ذىب .ك الٌميب ، 

________________________ 
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 : (1)يؿ عندما حاف كقت طمكع الفجر ، قاؿيار كالمٌ كصؼ النٌ ك    

 ) الخفيؼ (                                                                      

 زاـً ػػػػػػػػػػػػيػػػػػاالني ػػػػػػػػف ح  ػػػػػػلى ا أى ػػػػػػػمٌ ػػلى  ؿً ػػػػي        المػػ يشى جى  تبعي تى  باحً الصٌ  جيكشً كى 

 األعبلـً  بى ػػػػػذىً ػػػػمي  اءى ػػػػػػج كده ػػػػػػػػػػأس         رو ػػػػػػريحى  دي ػػػػنػػػػػبى  اءى ػػػػػػمس  ػػػػػػال أف  ػػػػػػػػكك                

 بلـً ػػػالظ   يابً ف نً مً  جرً الفى  دً في يى     دل     ػػػػػػػػػػػػػػػػبى تى  رطو قً  مثؿً ػػػا كى ػػػػػػػػػيٌ رى ث  ػػػػػػػكال                

صٌكر الٌشاعر الٌصباح كالٌميؿ بالجيكش المتقاتمة التي تحاكؿ أف تيـز بعضيا بعضان . كصٌكر الٌسماء 
كصٌكر الٌثرٌيا في الٌسماء  ، في الٌميؿ براية مف الحرير األممس األسكد الذم أذىب الٌصباح بحمكلو

 ظبلـ الٌميؿ الٌدامس . ضياء الفجر فيبالقرط الذم ييعٌمؽ في األذف ليزيدىا تأٌلقان كحاؿ اندماج 

 : (2)، قاؿرائعةو  جكـ بصكرةو يؿ كالنٌ كصؼ المٌ ك    

 ) السريع (                                                                 

 ألقاحا فيوً  رى أزىى  جان فسى نى بى         كىحى  فيوً  ـي كاألنجي  يؿي المٌ كى 

كما صٌكر الٌميؿ في سكاده بزىر البنفسج األسكد كالٌنجكـ في نكرىا كضيائيا بزىر األقاح األصفر 
 مشٌكبلن مف تكامؿ الٌصكرة لكحة رائعة بالكممات .

 ) الكافر (                        : ( 3)، قاؿ مٌرة أخرل يؿكصؼ ابف ظافر المٌ ك    

 فً يٍ جى ف لي مً  ري سامً مى  ت فيوً دى بى           دً رٍ كى ف الزى مً  أزرؽو  سقؼو كى 

صٌكر الٌشاعر الٌميؿ في ظممتو بسقؼ البيت أزرؽ الٌمكف كالمصنكع مف نكع مف األحجار الكريمة لكنو 
 أزرؽ سماكم أك بنفسجي كصٌكر الٌنجكـ المنتشرة في الٌسماء بمسامير مصنكعة مف الفٌضة .

_____________________ 
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ّالبرقّّ.د

 : (1)، قاؿالح في الٌسماءالبرؽ الذم  ابف ظافر األزدمٌ  كصؼ   

 )  الرجز(                                                                       

 رارهً ػػػػػػػػػفي غً  حؿً المى  ماءي ت دً الحى           هً فارً ف شً مً  ؼى رىً ذ أي مي  البرؽي كى 

 فا رقى ػػقى  ديؽو ػػػػي حى ػػػػػف ش  ري  كافى ػػػػػػشنى          ا  فد طى قى  نوي مً  كري ػػػكالنٌ  وي ػػػػأن  ػػػػك                 

 ب صً نتى يى  طكران  ـٌ ثي  كران طى  ضي خفً يى         ب   ػػػػػػىى ف ذى مً  بندو بدك كى يى  ةن تارى كى                  

 ضي نً ضٍ نى ػػيي  وي ػػػػػػاني ػػػػسػػػػػػلً  شو ػػػػػػػأرقى ػػػػػكى            ضي رً ػػػػػعإذ يى  وي بي حسى ػػػػتى  ةن ارى ػػػػػػػتكى                  

 بل بلسً ػػػػسى  بو ػػػػػػىى ف ذى ػػػػػػػػمً  وي ػػػػػػػػػخالي تى           بلن ػػػػػػػػداخي ػػتى  وً ػػػػرل بػػػػػػا تى ػػػػػمػػػػبٌ ري كى                  

 ؽً عاشً ػػال ؤادً ػػػػػػػفي  ؽي ػػػػػفخى  وي ػػػػػػػػػأن  ػػػػػػػك            ؽو شارً  رى ػػػػػيغى  فؽي ػػخػػيى  ةن ارى ػػػػػػػتكى                  

 صرً البى  كاختبلجً  عيفان ضى  محان لى            رً ػػػػػػػػصى القً  ديدى ا شى ػػػػػفقن خى  ةن ارى ػػػػػتكى                  

كصٌكر نكره كضياءه المنتشر بحاؿ الذم  ، صٌكر البرؽ الحاد القكٌم بالٌسكيف الذم ييصيب فٌيدمي
كأظيره في صكر عٌدة فمٌرة صٌكره بالٌراية أك العمـ  . ييعاقر الخمر حٌتى يصؿ إلى الٌثمالة فيشعر بالٌنشكة
يستقيـ كيعمك تدريجٌيان . كمٌرة أخرل يصٌكره بالثعباف  المصنكع مف الٌذىب كالذم ينخفض تدريجٌيان ثـٌ 

كىذا الٌثعباف مخٌطط بألكاف المعة تبدك كسبلسؿ الٌذىب  ، الذم ييحٌرؾ لسانو بيف الحيف كاآلخر
كاـ . كيصٌكره في خفكت كيصٌكره في اضطرابو كلمعانو بقمب العاشؽ الذم ينبض حٌبان كشكقان عمى الدٌ 

كفي ىذا إشارة إلى  . دراكوإعيؼ المريض بطيء الخفقاف كالذم يصعب ضكئو كضعفو بالقمب الضٌ 
 خطؼ سنا البرؽ لؤلبصار فبل يكاد المرء ينمعف الٌنظر فيو . 

ّالمدحّ.ثانياًّ

مقطعة  جاءت في أبيات( 6) أبيات منيا:  ( 8) في المدح ما مجمكعو  قاؿ ابف ظافر األزدمٌ    
 . كاحدة ةفي نتفا جاء بيتيف، ك كاحدة 

__________________ 
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ة ، استطعت الكصكؿ إلى بعض شعره في مدح كبيٌ كقد مدح في شعره عددان مف ممكؾ الٌدكلة األيٌ    
 اثنيف منيما ، ىما :

ّموسىّبنّالممكّالعادلّاألي وبيّمدحّالممكّاألشرف.1

 هـ( وقد ورد إلٌه فً رسالٍة ، فجعله613ا سنة )هبالرّ  بالملك األشرف األزديّ  اّتصل ابن ظافر   

 : (1)قاؿ ،بٌن سمعه وبصره ، وأنزله فً بعض دوره بالقلعة  الملك األشرف

 ) الكامؿ (                                                                   

 رً ػػػػػشى بى ػػػػػػال فى ػػػػػػػػػمً  ال آتو كى  اضو ػػػػػم          وي ػتى سيرى  ؾً حٍ ـ يى لى  كان يا مالً 

 رً ػػمى قى ػػػػكال مسً الش   بيفى  يؿً في المٌ            نا سي أنفي  فديؾى نا تى ع لى اجمى                    

شيدان بو ككيؼ أٌنو تفٌرد في سيرتو كأخباره التي لـ ييشابيو فييا الممؾ األشرؼ مي  لقد مدح ابف ظافر   
فقد جمع في صفاتو بيف الٌشمس كالقمر في  ، الماضي كال حٌتى في المستقبؿأحد مف البشر ال في 

كفي ىذا التصكير إشادة بو  ، تفٌردىما كفضميما عمى بقٌية الككاكب كىذا شيء غير معيكد لدل البشر
شارة إلى عممو الكاسع كأدبو كحسنو كعطائو .   كا 

ّمحمدّبنّأي وبّصاحبّحماةّمدحّالممكّالمنصورّ.2

ق( عندما 599كتاب الممؾ المنصكر كديكاف شعره إلى الممؾ العادؿ الكبير في دمشؽ سنة ) كرد    
كاف ابف ظافر في خدمتو ، فانشغؿ العادؿ في الٌرد عمى الكتاب في حيف طمب مف ابف ظافر أف 
يصنع أبياتان مف الٌشعر يجعميا الممؾ العادؿ في صدر الجكاب كيرٌد فييا عمى شعر الممؾ 

 .(2)المنصكر

 

 

___________________ 

 . 46( النتفة رقـ 1)

 . 324عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص  (2)
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 ) الطكيؿ (                                                                  :   (1)قاؿ   
قىييـ بى ػػػػػػػػػػػػكأغ         د أىكسىعى الٌناسى ناًئبلن ػػػػان قى ػػػػػًمكػػا مى ػػػػػػأىي                  دالػػػػػػػػػـ عى ػػػػػػػػػػذالن كىعىم يي ػػػػػػػػػػرى

ٍزتى دكفى الٌناًس كىم ًيـ ال         ـ ػػػػفىدىيناؾى ىىب لمٌناًس فىضبلن يىزينييي                   فىضبلػػػفىقىد حي

دكنىؾى فامنىحييـ ًمفى الًعمـً كى                   الدى بى ػػػكال الجكدى  ؾى فٌ ـ كى ػػػػػتيي حى نى ػػػػػا مى ػػػػػػمػػػػكى           االًحجكى

صٌكر الٌشاعر الممؾ المنصكر بالبحر الكاسع في كثرة عطائو كجكده فبدا الٌناس غرقى لكثرة عطائو 
في العمـ كالٌذكاء  أف يمنح الٌناس بعض فضائمو كسجاياه المتمثٌمة وكيطمب الٌشاعر من . كنشره لمعدؿ

 لييرٌجح كٌفة العطاء كالجكد التي منحيـ إٌياىا كليرتقكا في مسالؾ العمـ كاألدب . 

 : (2)ائـ كالٌرفعة ، قاؿلو بالعٌز الدٌ  دعاكختـ بأف      
 

ًرفعىةو   تىحكزي ثىناءن يىمؤلي الكىعىرى كىالس يبل           فىبل ًزلتى في ًعز  يىدكـي كى

كأف يمؤل ثناؤه الٌسيؿ كالجبؿ حيث  ، ختـ الٌشاعر بالٌدعاء لمممؾ المنصكر أف يدكـ لو العٌز كالٌرقي
 صٌكر المدح كالثٌناء بالٌنبات الذم ييسقى فينمك كييثمر كيمؤل الٌسيؿ كالجبؿ .

 ) الكامؿ (                                     :    ( 3)كمدحو في بيت مفرد ، قاؿ   
ذا نىظىرتى إليًو قيمتى كىأىٌنوي                   بىدري الد جى إف الحى أك لىيثي الش رل            كا 

قدامو بأسد  كفي بيتو آخر يمدح كجيو بالبدر المكتمؿ الذم ييذىب ظبلـ الٌميؿ عند ظيكره كشجاعتو كا 
 القفر القكم . 

مدح الممكؾ باعتباره كزيران في الببلط األٌيكبٌي كبناءن عمى ما سبؽ نبلحظ أفن ابف ظافر رٌكز عمى    
 مع الممدكحيف. كرغبةن منو في الحصكؿ عمى العطاء مف كبل الممكيف لذلؾ جاء بألفاظو كمعافو تتناسب

___________________ 

 . 3 – 1األبيات  76المقطعة رقـ ( 1)

 البيت السادس . 76( المقطعة رقـ 2)

 . 5( البيت المفرد رقـ 3)

 )الطكيؿ( 
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ّخوانياتاإلّ.لثاًّثا

اءت في بيتان ج ( 34، منيا : )   ان بيت ( 38) في اإلخكانيات ما مجمكعو  قاؿ ابف ظافر األزدمٌ    
 .كاحدة مقطعة أبيات جاءت في( 4) ك ، تيفقصيد

 ،كرجاؿ الحكـ ، كأصدقائو، شيكخو  : ة معتناكؿ فيو الٌشاعر عبلقاتو االجتماعيٌ يمكضكع  كاإلخكانٌيات
 ىي :  ،ةو يرئيس أغراضو  إلخكانيات في ثبلثةً  اعتكالمعاصريف لو مف أدباء كعمماء . كقد تكزٌ  ،كاألعياف

 المساجبلت الٌشعرٌية  .أ

نيف الٌسادس كالٌسابع اليجرييف ، كمف القضايا التي تندرج في باب أشعار تبادليا شعراء القر  ي :كى   
 قريظ .المساجبلت الٌشعرٌية التٌ 

،  زمف األيكبييفىذا المكضكع في كثر . كقد ىك في األصؿ مدح اإلنساف الحي ككصفو قريظ : كالتٌ    
كلكٌف الٌشعراء تحٌكلكا بو إلى مدح كبلـ اإلنساف كنتاجو ؛ شعران كنثران ، أك مدح متعمقاتو مف متاع 

 الٌدنيا.

 ( :1)مف قصيدة قٌرظ فييا أبيات شعر لمممؾ المعظـ قاؿ ابف ظافر   

 )الكامؿ(                                                                        
ًمًؾ الميعىٌظـً تيحفىةه                   مىت ًمفى المى ىت ًبفاًخًر دير ىا األىسبلك        كىصى  اػمىؤلى

بللىةن     ػػػرو كى ػػػػػعػػػػػاتي شً ػػػػػيػػػػأب                          كىت أكراقييا األف    الٌنجكـً جى  اػػػبلكػػػػفىًمذا حى

قٌرظ ابف ظافر أبيات شعر لمممؾ المعٌظـ كصٌكرىا في ندرتيا كتفٌردىا بالٌتحفة التي نيظمت في أسبلؾ 
كصٌكرىا في جبلليا كعظـ قدرىا بالٌنجكـ المضيئة كصٌكر األكراؽ  ، مف المجكىرات كاألحجار الكريمة

ظـ كفي ىذا إشارة إلى قيمة ىذه األشعار كعً  . ٌطرت عمييا باألفبلؾ التي تضـٌ الٌنجكـ كالككاكبالتي سي 
 قدرىا . 

____________________ 
 . 2-1 األبيات 69( القصيدة رقـ 1)
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 :    ( 1)تقريظ أبيات الٌشعر ، قاؿ ابف ظافر كتابع   

 الكامؿ( )                                                                           
مىت اليمكـي عًف الفؤاًد كمثًؿ ما                       بلكاحؾى األػػػػػك ًبغير ًة كىجيً ػػػػتجم        جى

يٌ كبى ػػقػػعػػت يى ػػػفى ػػػؼى إذ شى ػػكسي ػػًص يػػػيػػػػمػػػػقػػػػػػػكى  يٌ ػػمى ػػثػػي مً ػػنػػتػػفى ػػاهي، شى ػػرى  اػػاكػػوي رى

زالتو لميمكـ كالكرب بإظيار كجيو     كفي إشارتو ألثر المقىر ظ عمى نفسو فقد صٌكر كقعو عمييا كا 
المشرؽ لؤلمبلؾ كالٌديار . كصٌكر أثره أيضان كشفائو لنفسو بشفاء قميص سيدنا يكسؼ ، عميو الٌسبلـ ، 

 عمى كرجكع البصر إليو بعد أف تحٌسس أثره كأدرؾ كجكده كبقاءه عمى قيد الحياة .لكالده مف داء ال

 :( 2)تقريظ األبيات ، قاؿ  ابف ظافر كاستأنؼ   

 ) الكامؿ (                                                                      

ماًننػػػػجى ػد أىعػػػػػقى  ـى ال تيعًجزي األمبلكا         اػػزىت شيعىراءى أىىًؿ زى سنان فىًم  حي

 أف يىحتىكيًو ًمفى األناـً ًسكاكا   وي       ػػا كافى ىذا الفىضؿي ييمًكفي ًمثمى ػػػػػم                

ميعيي                  اػمىحًمي ةه في جاًه طىعًف قىناك     ا     ػػػػػػأىـ كىيؼى أخشى كىالًببلدي جى

فزاكج بيف تمٌيزه في نظـ الٌشعر عمى غيره  ، ظافر تقريظو بالٌتعٌرض لمدح الممؾ المعظـكيكاصؿ ابف 
مف الٌشعراء كتمٌيزه في فضمو كعمٌك منزلتو عمى غيره مف الممكؾ . كىذا الٌتمٌيز ال يحظى بو أم إنساف 

ٌنما ىك  ٌف سطكة فيك ال يخشى كال يرىب مف أم شيء أل ، مقتصره عمى الممؾ المعٌظـ دكف غيرهكا 
 الممؾ المعٌظـ كقٌكتو تصٌد العدكاف عف الببلد فكؿ الببلد تحتمي بحماه كبشجاعتو .

 الكامؿ( )                :                          ( 3)قاؿكختـ ابف ظافر قصيدتو ،    
مى ػػػأب        ال ًزلتى تىقيىري مىف ييعادم ميمكىنا                         اػداكػػافى فً ػػػػاداؾى كػػػػف عػػػػدان كى

ـي في الس عكًد أىباكا       ان ػػػػري ابنىؾى الباقي أىبػػػػكأعيشي أىنظ                        تعيشي تىخدي  كى

_________________________ 

 .  5 – 4األبيات  69( القصيدة رقـ 1)

(
2

 . 9،  7-6األبيات  69القصيدة رقـ (

 . 21 - 20األبيات  69( القصيدة رقـ 3)
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لو  األعداء فداء كيختـ ابف ظافر بالٌدعاء لمممؾ المعٌظـ لمداكمتو عمى قير األعداء كالٌتغٌمب عمييـ فكؿٌ 
كيتمنى الٌشاعر أف يبقى عمى قيد الحياة حتى يرل ابف الممؾ المعٌظـ قد شب   ، كلبقائو عمى عرشو

ـى الممؾ المعٌظـ مف أبنائو كأحفاده في الٌشٌدة كالٌرخاء ، كصار أبان  الٌشاعر يتمٌنى أف يبقى .ف كأف ييخدى
 أم أف يحتفظ الممؾ المعٌظـ كآلو بمقاليد الحكـ. ؛ الحكـ بيف أبناء الممؾ المعٌظـ كحفدتو عمى الٌدكاـ

ة ، كالثٌقافٌية ، االجتماعيٌ  توصاؿ في حياعبير كاالتٌ اإلخكانيات كسيمة لمتٌ كابف ظافر استخدـ مكضكع     
. كامتاز شعر اإلخكانيات في أٌنو ، كغيره مف شعراء ىذه الحقبة التٌاريخٌية  كالٌسياسٌية ، كاالقتصادٌية

فظٌية كالمعنكٌية ، ر فيو مف الٌصنعة المٌ كاف ينطبع عف الٌذات الفردٌية لمٌشاعر ، فيتأٌنؽ في معانيو ، كييكثً 
 مطالب الحياة العادٌية ، كيسعى إلى بٌث الطيرفة كالٌنادرة في الٌنفكس .  كييبط الٌشاعر فيو إلى

 : (1)اؿق بعد أف فرغ مف كتابتو ، "شبييات التٌ  و "كتاب ابف ظافر قٌرظك     

 الكامؿ( )                                                                
 راقى  فٍ ػػػػػمى  ةً بلحى مً ػػػػػػػػػػالبً  بي طرً يي كى  ان ػػػػػػػػنػػػػسػػػػحي         ف رألميي مى يي  كجاءى  تابي الكً  زى جى نى 

 رافً ػال كؼً في جى  يدً الصٌ  ؿ  : كي  صداؽى مً      ا   ػػػيأتى بً ا فى ػػػػيم  كي  فى حاسً مى ػػػػال عى ػػػمى ػػػػجى             

 را ػػػمعاني أزىى ػػػػبال ان ػػػػػػػػكضرى  اءى ػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػق        وي ػػػإنٌ  بي ذىى يى  غيثً ػػػػال حكى ػػنى  افى ػػػإف ك            

 راىى كٍ دم الجى ػػػػػػػييي  حرى بى ػػػػػػال ألف   بو ػػػػجى ػػػػعى     ذا   كى  حرو ى بى ػػػػػػػػػػػإل هي رى ػػػػػكىى ػػػػػػػجى  ديتي ػػػػىأى             

عمى كتابو ) التشبييات ( فأشار إلى إتمامو كخمٌكه مف كنجد تقريظان آخر البف ظافر ييثني مف خبللو 
الٌنقص كتفٌرده عمى غيره مف الكتب . فصٌكر كمالو كحسنو بالخمر أك بالٌمٌذة التي تيسيطر عمى الٌنفس 

 فقد جمع كؿٌ  ، ظموكفي ىذا داللة عمى عً  كصٌكر القراءة لصفحاتو باإلبحار . كتفتنيا كتميييا
يتصٌيد كيستقطب ما في كتب األدب ليضٌميا في ىذا المؤل ؼ العميؽ الذم  المحاسف ألٌنو استطاع أف

ال تيدرؾ منافعو كصٌكره بالغيث الٌنافع الذم سرعاف ما ينتيي كلكٌف أثره يظير عمى غيره فييزىر الٌرياض 
 أم ييزٌكد العقكؿ بالعمـ كالمعرفة . ؛ بالٌرياحيف كاألزىار

________________________ 
 .  4- 1األبيات  53المقطعة رقـ ( 2)
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فصٌكر معارؼ الكتاب بالجكاىر كالممؾ األفضؿ بالبحر الكاسع  ، كقد كٌجو كتابو إلى الممؾ األفضؿ
العميؽ في عطائو كتعٌجب مف تقديـ الجكاىر لمبحر ، فالبحر ىك الذم يحتكم عمييا كييدييا لمٌناس كال 

 العطاء كييبو الماؿ مقابؿ إىدائو كتابلو ألف ييجزؿ كفي ىذا يستحٌث الممؾ األفضؿ  . تييدل إليو
 الٌتشبييات ( ، فقد كاف التٌأليؼ مقركنان بالعطاء في أغمب األحياف .  )

ّقدّاالجتماعيّ النّ ّ.رابعاًّ

جاءت  ( بيتان  13) ، منيا :   ان بيت ( 34) ما مجمكعو  في الٌنقد االجتماعيٌ  قاؿ ابف ظافر األزدمٌ    
 بيتيف، ك ة كاحدة جاءت في مقطع أبيات( 6ك ) ،  مف قصيدة أخرل ان (بيت12ك ) ، ة كاحدةقصيد في
 مفردان . ، كبيتان  كاحدة في نتفة اجاء

، يقع مف الفرد رؼ يف أك العي اعر عمى سمكؾ سمبي ، ينكره الدٌ " كقكؼ الشٌ  : ىك االجتماعيكالٌنقد    
اس ، فيشخصو مف أشياء ذات عبلقة بحياة النٌ مكؾ كلة ، أك ما يتعمؽ بيذا السٌ أك الجماعة أك الدٌ 

 . (1)ـ محتجان عميو ، مطالبان بتغييره صراحةن أك تمميحان " مبية ، ك يتناكلو بالذٌ اعر مبديان معالمو السٌ الشٌ 

اـ كجرائـ يان إزاء مظالـ الحكٌ ابع اليجرييف أصكاتيـ عالادس كالسٌ لقد رفع معظـ شعراء القرنيف السٌ    
ف لـ يؤد إلى تقكيـ  قد االجتماعيٌ اإلنساف ، فقٌدمكا لنا شعران كثيران في النٌ  العصر كمخازم ، كىذا كا 

االعكجاج كتصكيب المسار العاـ ، فقد نكأ الجراح كأثار المشاعر كأيقظ طاقات الكعي كسٌجؿ نقاط 
 . ( 2)مواعتراض كبٌرأ العصر مف كصمة الٌصمت كالٌتجاىؿ أك الٌتعامي كما يحمك لبعضيـ نعتو كتقكي

 كتمٌثؿ نقده االجتماعي في عٌدة مظاىر أىميا :   

 العزلة  .1

بعدد مف ممكؾ عصره كأمرائو ، ككثرة مصاحبتو  صاؿ ابف ظافر األزدمٌ عمى الٌرغـ مف اتٌ    
كعقده مجالس العمـ كاألدب معيـ ، كعممو في الٌتدريس إاٌل ، لمعاصريو مف األدباء كالٌشعراء كالعمماء 

األصدقاء، كلعٌؿ ذلؾ جاء بعد أف فارؽ الممؾ األشرؼ بعد  قٌمةمف  العزلة كحث  عمييا كشكاأٌنو مدح 
 طكؿ خدمتو لو .

__________________ 

 . 20محمد العكيسات ، شعر النقد المجتمعي ، ص ( 1)
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 :( 1)مف كسائمو لنقد المجتمع الذم عاش فيو ، قاؿكقد جاء مدحو لمعزلة كسيمة    

 ) المتقارب (                                                                  

 ؿي ػػػالجاىً ًو كمً في لى  بى أطنى كى          تيحدى مى كً حاني عى لى  الحو كى 

ـي ػػػػػػقالمي  ؾى ن  شى أما يكحً  كقاؿى                        تى العاقؿي الفى  كأنتى  كحيدان          ا

 ؿي ػػػػػػػػػػطائ هي ندى ال عً كى  ماتى  دى          إلنفرا اف الزمى ػػػػػػػػمى  كقد قيؿى                      

كفي مدح ابف ظافر لمعزلة كدعكتو لئلقباؿ عمييا ، يقكؿ أٌف ىناؾ الئمان قد المو كعذلو عمى كحدتو  
بف اكقد قاؿ لو مف عذلو أٌف الكحدة مكحشة كأنت يا  ، نو غير مقتنع بآرائوكتفرده ، كنعتو بالجاىؿ أل

 فرد يمكت كحيدان كال يعبأ بو أحد .ٌف الذم يبلـز الكحدة كالتٌ ؛أل ظافر إنساف عاقؿ
 : (2)، قاؿأيضان كمدح العزلة    

 ) مجزكء البسيط (                                                           

 ادمػػػػػكاألع ءً بٌل ػػػػف األخً ػػػػػع        رادمفً ػػػفي ان ف الـى مى لً  متي قي 

 دادً ني عمى الس  ر فإنٌ ذكلي        كاعذي يا عى  كـً مٌ ػػػف الػػػػػػعى  دٍ ػػػعي                      

 بلدمتى ك ال الماؿً  ؼى طارً كى          رم مي عي  ؿ  جي نفسي كى  أفنيتي                      

 ادمػى دادً كً ػػػػػال ـى ػػيػمػس ان ػػػػػػأخ     أبغي     بلدً بً ػػػػػال ؿ  ػػػػػجي  فتي طي كى                      

كيرٌد ابف ظافر مٌرة أخرل عمى مىف المو كعذلو لتفٌرده كابتعاده عف األصدقاء كاألعداء أف يرتٌد عف 
ألٌف رأيو ىك الصائب كفمسفتو نابعة عف تجربة مريرة في الحياة ، فقد أضاع حياتو  ، لكمو كيعذره

 كمالو مع أصدقائو كقطع الببلد بحثان عف صديؽ سميـ كفٌي كلكنو لـ ينجح في ذلؾ . 
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 : (1)اس كزينتيـ، قاؿر مف االغترار بثياب النٌ كحذٌ    

 )البسيط(                                                                
 ري ػػػػػػقى ي بى ػػػػػيا أخ راهي د تى ػػػػف قى ػػػػػػػػػمى  ؿ  كي ػػػػفى        ةه رى ػػػػػػػػػػػيً ػػػػػػكأش كابه ػػػػػػػػػػػػأث ؾػػػػػػػػػػػن  ر  ػػػػػػغي ػػػػػػػال يى كى 

ف سى  خفكهي يي  سمعكا الخيرى إف يى               ف لـ يى  شران      معكا   كا   ركاكى سمعكا ابتى أذاعكا كا 

 فكري ػػػػػػػػكالً  ـ  يى ػػػػ الإالٌ  ؾى لى  ان ػػػػػسػػػؤنً ػػػػػال مي         ةو قى شاىً  أسً في رى  دان فرى ف مي ػػػػكي د كى عً ابٍ ػػػػػف             

أف ال ينخدع المرء بالمظاىر مف أثكاب كزينة  ، كقٌدـ لمعزلة كدعا إلييا بأبيات مف الحكمة مضمكنيا
فيؤالء البشر أنكاع كقد قٌسـ ابف ظافر حاؿ  ، فربما انطكت ىذه الثياب عمى انساف جاىؿ ال يفقو شيئان 

مان محٌسنان بديعٌيان يتمٌثؿ في مستخد . البشر عند سماعيـ الحديث أك الخبر إلى ثبلثة أقساـ ال رابع ليا
ف سمعكا كبلمان سٌيئان سرعاف ما عممكا ، فف التقسيـ فإف سمعكا قكاٌل حسنان أضمركه كلـ يفصحكا عنو ، كا 
ف لـ يصميـ أم حديث أك كبلـ عممكا عمى التٌفنف في اختراع كابتكار الكممات ، عمى نشره  ، كا 

كجو نحك العزلة كاالبتعاد عف الناس مفادىا التٌ  ، بشريةكبالتالي فقد عمؿ الشاعر عمى إسداء نصيحة لم
  ىمكمو كأفكاره . كاعتكافيـ في مكاف بعيد كالترٌفع عف دنايا األمكر فبل صديؽ لممرء إالٌ 

فالحٌكاـ كغيرىـ  .شاعت في ىذا العصر الٌرشكة ، كبخاٌصة في طمب المناصب ، كال ييستىغرىب ىذا   
كصغار الباعة أيضان كاف ىٌميـ األٌكؿ ىك تحصيؿ األمكاؿ كاإلثراء ، ككاف  مف مكٌظفي الٌدكلة كالٌتٌجار

 .  ( 2) ليذه الٌظاىرة آثار مدٌمرة طالت مختمؼ نكاحي الحياة

 . (3)قاؿ في عصره ، ابف ظافر بعض أمثمة الفساد االجتماعيٌ  ضربك    

 ) المنسرح (                                                                   

ػػػنػطىػًمػقىػػػػػو                  كانيتى مػػا        زالىػػػت إلىػػػيػػػيػػػػا ًلمكىسػػػػًب مي  زىعنىفىةه تىسكيػفي الػػحى
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ـى الحى  عي جمى تى  ةه ػػػػػاعى ػػػػػبكى   وػػػػػػػػقى فى ا نى ػػػػيػػػػا لى ػػػػييانً أد رً ػػػيػػػف غى ػػػػػػػػمً       ا   ػػػمكى  را

 وقى فً رتى مي  رطيؿً البً  حتً سي ت بً أضحى         ت  يى لً كى  بو صً نً مى ى إذا ما لً تٌ حى                  

كالغاية عندىـ  ، كيتابع ابف ظافر مف نفس القصيدة كيرل أٌف أصحاب الحانات ىـ أسكء الناس كأرذليـ
الٌتكسب كال يشترطكف حبلالن أـ حرامان كىؤالء الباعة ال يجمعكف إاٌل الحراـ ككؿ ما ينفقكنو ىك مف الٌربا 

 كالٌديكف كال تنطكم مكاسبيـ إاٌل عمى الخبيث الحراـ مف رشكة كغيرىا .

 : (1)قاؿيئة ، اس السٌ كشدد عمى صفات النٌ    

 ) المنسرح (                                                                   

 وػػقى مى ـ عى يي اني ػػػػىت رً ألضحى  يكمان          ره قى يـ بى نكني في أن  ك راىى لى 

 وقى ػػػمي حي  ـي جاىي ى حً ػػػغنأى  افى ػػػػػكػلى           ةػػػقى ن  بى ـ ىى يي ينى ا بى ػػػػػم ؿ  ػػػك حى أى                    

في مراىنتو عمى أٌف ، رطية التي تفيد امتناع الجكاب المتناع الشرط لك( الشٌ كيستخدـ ابف ظافر) 
ىاف كلك فيذا أمر مفرغ ال مجاؿ فيو لمرٌ  ، اس ليسكا إاٌل مجرد بقر لما ربحكا في رىانيـ بحجـ العمقةالنٌ 

ضرب بو المثؿ في حمقو فيقاؿ: أحمؽ مف كاف مف يضع الحمكؿ ليـ ىك الجاىمي األحمؽ الذم يي 
 كجيمو .ب عمييـ في الفيـ رغـ شٌدة حمقو نقة لتغمٌ ىب

 ) المنسرح (                         :  (2)يـ ، قاؿبماف غدر الزٌ  مف رىـكحذٌ     

 و ػػػقى ني عي  ف رىأًسوً ػػكا مً ػػػػػػػػػػػكٌ فى فى  ان ػػػػػػػرأس         وً ػػتً يالى ف جى مً  صارى  نبو ـ ذى كى                

 وػػػػقى نً حى  وً رل بً الكى  مكبي ت قي أضحى          دػػقى كى  ط  حي بل فى عى  ضيعو ـ كى كى كى                

 وػػقى فى ش  ػػػػػػكال ك  ني حي ػػػػػال كهي ػػػػػمرى ػػػػػا حى ػػػػػم         وً تً فالى ي سى ػػػػػػػػػف وً ػػػػعاليكال تى ػػػػػػػػلى                

 كما يحذر ابف ظافر الناس مف عكاقب الجيؿ الكخيمة فكـ جاىؿ قطع رأسو كذنبو الكحيد ىك الجيؿ ،   
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عر إلى الحكمة فيك أقرب الشٌ  قد االجتماعيٌ ألف تككف حكمة ، كىذا حاؿ النٌ كىذه األبيات تصمح 
كسرعاف ما مالت بو فأصبح في الحضيض  ، نيا إلنساف منحط فارتفع شأنوكلطالما ضحكت الدٌ 

 اس كشفقتيـ عميو .ـر حناف النٌ ألنو تمادل في سكء خمقو فحي  ؛ اساألسفؿ كقٌؿ شأنو كشٌمت بو النٌ 

 :  (1)اس اآلخريف ، قاؿكقارف ابف ظافر بيف حالو كحاؿ النٌ    

 ) المنسرح (                                                                       

ميًر عػػػػػػػػػػػػايىنىًت الػػػػػػػػػػػٌميثى فىػػػػػظىٌمت مىرىكبىػػػػػةن فىًرقىػػ                    ػػػالػػػػػػػػحى ػػػػػكنىػػػنػػػػي كى  و يىػػػػخشى

 ػػػػـ يىٌظنكفى أف  األرضى مػػػػػػػػػػػػاًئدةن        ًمف ريعًبًيـ كالس ماءي مينطىًبقىوفىي                   

 مىف يىمتطي المىناصبى ال         ًمػػػػػػف أىًميا لىػػػػػػـ تىزىؿ ًبًو قىًمقىو كىذاؾى                    

اس بالحمير التي تظف باألسد كالنٌ ىيبتو بيف الناس بييبة الحمير لؤلسد فصٌكر نفسو فر يصٌكر ابف ظا
ميا تب العي ادة الذيف يصمكف إلى الرٌ كلة كالسٌ كىذا حاؿ أىؿ الدٌ  ، الحياة مطبقة عمييـ مف شدة الخكؼ

يا لف تدـك ألنٌ  ؛ كالمناصب كىـ ليسكا جديريف بيا أك أىبلن ليا لذا تبقى حياتيـ مضطربة غير مستقرة
 أنفسيـ في ىذه المناصب .ليـ فيـ ليسكا أىبلن ليا كلف يثبتكا 

كحٌذر مىٍف كصؿ إلى مكاف عاؿو فجأة أىٍف ينزلؽ ، قاؿ   
(2) : 

 )المنسرح(                                                                  
لىقىو                      ًقيى شاىقان كلـ يىعتىًد المشيى         فىبل يأمىف ًبًو زى مىف رى  كى

اعر المرء الذم أحرز شأنان عاليان بشكؿ مفاجئ كدكف أف يعتاد عميو مف االنزالؽ كالخسارة الشٌ  كيحذر
 و مف سٌره زماف ساءتو أزماف ، فاألياـكمف تقمب األحكاؿ ألنٌ  ، ماففبل يأمف االنساف مف غدر الزٌ 

 دكؿ.  
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ّكوىالشّ ّ.خامساًّ

 أبيات ، جاءت في مقطعة كاحدة .  ثبلثةقاؿ ابف ظافر في الشككل ما مجمكعو    

 : (1)قاؿ ابف ظافر مف حالة منزؿ ، ىشتكا   

 ) السريع (                                                                 

 ليالكى  كبى صى  اي  قاهي ال سى كى          زؿً ػػنػػف مى ػػػمً  افى ػػػػال ك نزؿو مى كٌ 

 يػػممتى ـ مي يً ربً ف كى مً  ػبرغكثً         ػػكالػ ؽ  بالبى كى  مؿً بالقى  د صارى قى                     

 ؿً ردى خى ػكال اؽً ػػػمس  ػػػكال ز  ر باأل        وي ػػرشت أرضي د في ػػػػا قى ػػػػػػػمػػػػأنٌ ػػػك                    

كالمنزؿ الذم يشتكي ابف ظافر مف سكء كضعو كترديو قد امتؤل بالقمؿ كالبؽ كالبراغيث كغيرىا مف 
لسكء أحكاليـ فيبدك أٌف الفقر غزاىـ  ، الحشرات الضارة ، كأرجع ذلؾ إلى الكرب الذم حٌؿ بأىؿ البيت

كالخردؿ الذم يفرش  كتمكف منيـ بشكؿ فاحش ، كصٌكر القمؿ كالبؽ كالبرغكث باألرز كالٌسماؽ
 في ذلؾ العصر . كتردييا داللة ضمنية عمى سكء األحكاؿ االقتصادية ه باألرض ، كىذ

ّالغزلّّ.ساًّساد

ك          ،قصيدتيف جاءت في  بيتان  ( 23) ، منيا  بيتان  ( 48) ابف ظافر في الغزؿ ما مجمكعو  قاؿ   
 ( أبيات مفردة . 3ك )  ، نتفتيففي  جاءت أبيات ( 4ك )  مقطعات ، ( 5) جاءت في  ( بيتان 18 )

 كقد انقسـ غزؿ ابف ظافر إلى قسميف ، ىما :   

ّثّالغزلّبالمؤنّ ّ.أ

( بيتان جاءت في  23( بيتان ، منيا )  35بمغ الغزؿ بالمؤٌنث عند ابف ظافر ما مجمكعو )    
. ككاف غزلو تقميديان حيث تغٌزؿ بأعضاء محبكبتو كما  تيف( بيتان جاءت في مقطع 12ك ) تيف، قصيد

 .غٌزؿ غيره مف الٌشعراء ، ككصفيا بأكصاؼ شبيية لما كصفكه بو ت
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 البسيط ()                            :  (1)، قاؿكريقيا  ؿغزٌ تى  فٍ مى  دٌ كصؼ ابف ظافر قى    

 ه !رى صى ف عى مى  ذبي ىذا العى  ؾً ريقً  مري خى كى            هرى صى ف ىى مى  طبي ذا الر  ىى  ؾً د  قى  ضيبي قى 

ر ريؽ اعـ ، كما صكٌ طب النٌ قيقة التي تتمايؿ كتتبختر بالغصف الرٌ صٌكر ابف ظافر قامة الفتاة الرٌ 
 شربيا .ذيذة التي ينتشي المرء بعد المحبكبة العذب البارد بالخمر المٌ 

 :   (2)ككصؼ ابف ظافر قىكاـ امرأةو بيا ، قاؿ   

 ) منيكؾ المنسرح (                                                       

 ىك ًبًو غيبللىتىوي       كىالغيصًف حيفى تىز    

 مار . صٌكر قكاـ امرأة متمايمة كمتبخترة في مشيتيا بغصف مائؿ مثقؿ بالثٌ 

 :   (3)ككصؼ قكاـ امرأةو أخرل كعيكنيا، قاؿ   

 ) منيكؾ  المنسرح (                                                  

تيو      كىالٌسيًؼ ميقمىتاهي      كىالٌرمًح قامى

يؼ الذم أصاب قمب مف كقع في ابة ساحرة بالسٌ جذٌ  كفي صكرة أخرل يصٌكر ابف ظافر عيكف امرأة
 ما صٌكر اعتداؿ قامتيا بالٌرمح الحاٌد .ك ، غراميا

 : (4)كصؼ امرأةن ساحرةى العيكف ، قاؿك    

 ) البسيط (                                                                              
د ىا ييميي الذم نىظىرىه                     ي ؿى ثيعبانان        عمى خى  بىؿ نىفثي أٍلحاًظيا بالس حًر خي
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جادتو لكافة األغراض فمـ يكف  كيكاصؿ ابف ظافر غزلو بالمرأة لييظير لشعراء عصره براعتو الٌشعرٌية كا 
ٌنما جاء بغرض التٌنافس فيا ىك يصؼ امرأة ساحرة العيكف  ، طرقو لمغزؿ نابعان مف عاطفة صادقة كا 

لٌسحر الٌنابع مف مؤٌخر عينييا فيصٌكر ا ، مستحضران قصص القرآف لييرم ضربو لؤلمثاؿ بغرض اإلقناع
ككأٌف عمى خٌدىا ثعبانان يتحٌرؾ بشكؿو خيالي لييميي  ، بنفث الٌسحر الحقيقي الذم يترؾ أثران عمى المرء

 الٌناظر كيزيده رغبةن بالٌنظر إلييا .  

ٌب ، قاؿ ككصؼ امرأةن عيكنيا معمكلة     : (1)بالحي

 ) الرجز (                                                                  

 يىنقيضي ًبالًعم ًة كيؿ  كاًمؿو        في الحيسًف غىيرى لىحًظًو العىميؿً 

 خفكت الٌمحظ إالٌ  ، عٌمة أك داء ييصيب المرء يينقص مف كمالو كالكماؿ  يقكؿ ابف ظافر إٌف كؿٌ 
ٌنما يزيد مف كماؿ الحسف  ، ظير المحبكب كالمصاب بعٌمة في نظرهالٌساحر الذم يي  فيك ليس داءن كا 

 كالجماؿ .

 :  (2)كصؼ ابف ظافر كجو امرأةو ، قاؿك     

 ) منيكؾ المنسرح (                                                  

 تيوًر كىجييوي        كاألصداغي ىالى كىالبىد

خذ لمكجو يصٌكر الشاعر امرأة يتغزؿ بجماؿ كجييا بالبدر المكتمؿ المنير الذم اتٌ كفي صكرة غزلية  
 مف األصداغ شامة لو . 

 الرجز (          )                                    : (3)كصؼ كجو امرأةو أخرل، قاؿك    

ٌتى ًكدتي أىف        أقكؿى لىكال الديفي ًبالحمكًؿ                          أىنارى ًمنوي الكجوى حى
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ؿ بيا بالنكر اإلليي ، كلكال ذلؾ المنبعث مف كجو امرأة تغزٌ ياء كفي بيت آخر يصٌكر ابف ظافر الضٌ 
لحاد .كفي ىذا خركج عف تعاليـ الدٌ  ، آلمف باتحاد الجسميف  يف الحنيؼ كميكؿ كفر كا 

 ) البسيط (                                                           : (1)قاؿ، رأةما خدٌ  ؼكصك    

 هرى دً قتى مي  سؾً المً بً  ةن ي  حى  هً ر  حمى مي         في رى ك  صى  سؾً بالمً ف مى  د  الخى  سي أطمى كى 

الذم غمر حٌية مائمة إلى الحمرة تزيف بيا  ، اعـ األممس العىًطر بالمسؾالنٌ  صٌكر ابف ظافر خٌد المرأة
 الخٌد .

 :( 2)، قاؿات مف صكر العقارب كالحيٌ  بعض الفتيات ترسمو عمى خدكدىفٌ  كصؼ ما كانتك    

 ) البسيط (                                                          
 اػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػذىكأى  ألبابان  اسى النٌ  بى سمً تى لً          ران كى ىا صي د  ت في خى مى قى رى  ةو غادى كى      

 اػستانبي  بعً الط   كـً حي ييا بً تى جنى ف كى مً         ت  فى لً د أى قى  اتً يٌ كالحى  بً قارً العى  ـً أى                   

اعمات المكاتي كيٌف يرسمف عمى خدكدىف صكر العقارب كالحيات ، صٌكر ابف ظافر الفتيات النٌ 
كىذا الفعؿ كاف بغرض اإلغراء كسمب العقكؿ مف الكاقع في  ، صبحت كالكشـ مبلزمة لخدكدىففأ

 كالبستاف .ىذه العقارب كالحيات تألؼ خدكدىف التي أصبحت  فإذا ، حبيف

 :                                          ) البسيط (( 3)كصؼ فـ امرأةو ، قاؿك    

 كأعجبي الكيؿ  أمران أٌف مىبسىمىوي        ًمف أصغىًر الٌدر  جيرمان كىىكى أثمىنيو

ىرة كعف ثغر امرأة يقكؿ في كصفيا أٌنو يتعٌجب مف حسف فـ ىذه الفتاة كيصٌكره في صغره بالجك 
 الٌنفيسة ريغـ صغرىا .

_______________________ 

 البيت الثاني. 100( المقطعة رقـ 1)
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 البيت الثالث . 106( المقطعة رقـ 3)
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ّرّلغزلّبالمذكّ اّ.بّ

(  4)  ك ، مقطعتيف جاءت في أبيات(  6منيا )  ، بيتان  ( 13)ر في جاء غزؿ ابف ظافر بالمذكٌ    
كلـ يذكر  ، ؿ بيـح ابف ظافر بأسماء مف تغزٌ . كلـ يصرٌ ( أبيات مفردة 3ك )  ،تيفنتف في جاءت تابيأ

 .ية كثيرة صفات حسٌ  ؿ بيـمنيـ ، كأطمؽ عمى مف تغزٌ  جنس أمٌ 

 ) المتقارب (             :   (1)، قاؿ تىغىز ؿ ابف ظافر بغبلـو    

 اؽشٌ العي  سكـً جي  ثؿي مى  وي جفاني أى 

 اؽفٌ خى  مكبً القي  ثؿي مً  وي رطي قي كى 

 ي األرماؽفنيي فى  ران زٍ نا شى قي رمي يى 

فنراه يصؼ تطابؽ أجفاف أحد  ، كالش ؽ اآلخر مف الغزؿ عند ابف ظافر تمٌثؿ في الٌتغٌزؿ بالغمماف
الغمماف بقرب أجساد العٌشاؽ بعضيا بعضان ، كما يصٌكر القرط الذم يضعو في أذنو كالذم يتحٌرؾ 
بشٌدة كحرارة خفقاف قمكب العٌشاؽ المشتاقة ، كييفصح ابف ظافر عف نظرة غير مستكية في مؤٌخرة 

 كالٌنفس .عينو، ىذه الٌنظرة تسبي مف يرقبيا كتيذىب بقٌية الٌركح 

 : (2)، قاؿ ثافو كتغٌزؿ بغبلـو    

 ) مشطكر الرجز (       
 فاسً ػاألن رً طً عى  بي  ظى  ب  يا ري 

 ناسً ػكي ػػػػال ؿى دى ي بى ػػمبقى  في ػػػػسكي ػػػيى                                     

 براسً نٌ ػػػػػػالػػػك ري ػػػزىً ػػػتي  وي تي ػػػنى ػػػػجكى                                     

 اسً يٌ ػمى ػػػال هً د  ي قى ػػػػػف هي ري ػػػػػػػعػػػشى كى                                     

ّاسً بٌ عى ػػػػبني الػػلً  كاءو ػػػػػػػلً  ؿى ػػثػػػػمً                                     

___________________ 

 . 3 – 1األبيات  64( المقطعة رقـ 1)
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نزؿ في ، أم كىك الغزاؿ الٌصغير طٌيب الٌرائحة الذم أسكنو قمبو  ؛ كما نراه يصٌكر غبلمان آخر بالٌظبي
كىذا الغبلـ يظير عف خدكد  ، كناسو الذم يستكٌف فيو مف الحرٌ قمبو منزؿ المحٌب بدؿ أف يستقٌر في 

كيتحٌدث أيضان عف قكامو المتمايؿ كشعره الٌطكيؿ األممس الذم تحٌرؾ  ، المعة كنكر المصباح كالٌسراج
 بخٌفة لحيكٌيتو كحركة لكاء بني العٌباس األسكد الٌطكيؿ .

 : (1)، قاؿ كتغٌزؿ بغبلـو ثالث   

 )مشطكر الرجز (      
 رً حكى أى  حاظً ساجي المٌ  فو شادً كى 

 رً ػػػعش  ػػال يثً ػػثأى  تى ػػػحػػػػػتى  هي د  ػػػػػػػقى كى                                     

 رً ػػػػػػػػػنبى المً  كؽى فى  طيبً الخى  ـً مى عى كى                                     

البياض  كالذم غمب ، الٌنظر فاتر يادئالكفي مكطفو آخر نجده يتغٌزؿ بغبلـو مصٌكران إٌياه بكلد الٌظبية 
كيكاصؿ كصفو لو فيتحٌدث عف قكامو المخٌبى تحت شعره الٌطكيؿ كالذم يبدك  ، أك الٌسكاد في عينيو

 كعمـ الخطيب الذم يمٌؼ المنبر .

 ) الطكيؿ (                                           :(2)، قاؿكتغٌزؿ بغبلـو رابع    

 فسي نٌ ػػػال ي  نٌ مً  وي لى  بان حي  تفى ىى  ميسي يى          داذ بى مي  عي سامً حالي المى  ف  بي شادً كى              

 مسي ما شى يي ينى بى  يفً جمى في نى  يفً بللى ىً         ا ػمييً تى رى كىى جى  فى ػػمضً  تاهي قى مى ػػػحى  تػػػكى ػػػحى              

 

 

 

_________________________ 
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في جسده كأقاـ مقاـ الٌنفس كقد تعٌمؽ بو القمب يقكؿ مصٌكران إٌياه بكلد الٌظبية كعف غبلـو آخر سكف 
كمكٌمبلن الٌصكرة بالحديث عف حسف  ، كاصفان اتساع عينيو كبريقيما بالٌنجميف المضيئيف كممع الجكاىر

 كجيو الذم بدا كالٌشمس في إشراقو كحاجبيو المذيف صٌكرىما كاليبلؿ في تقٌكسيما. 

 :( 1)أخضر ، قاؿ بإزارو  اـ مؤتزران رآه في الحمٌ  ؿ فيو بغبلـو تغزٌ  ابف المجاكر يفلشياب الدٌ  بيتان  أجازك    

 ) الطكيؿ (                                                                         

 بً عشً مي  بريفى يى لً  قؼو مى حً عى  يبان ضقى          تعى طمى أى  عمافى ني  رآةي لي مً  ؿي ي  خى يي 

شراؽ كجيو أٌف مرآة الٌنعماف الٌزجاجٌية قد عكست   ٌيؿ لو مف حسف طمعتو كا  كيقكؿ في غبلـو آخر أٌنو خي
 متفان بحزاـو أخضر بدا كالغصف المكرؽ الٌنضر .قكامان جميبلن مي 

ًلد في     كأجاز بيتان البف منير الٌطرابمسي) كىك شاعر شيعي مف شعراء القرف الخامس اليجرم، كي
 :  (2)ؿ فيو بغبلـ ،قاؿعر( يتغزٌ بمس في لبناف ، كقضى طفكلتو فييا ، كبرع في نظـ الشٌ طرا

 )الطكيؿ(                                                                    
مىف كافى بىدري الت ـ  ييٍعجىبي أىف رىأل        مىحاًسنىوي ًبالبىدًر كىيؼى ييمىق بي                 كى

كامؿ في أكصافو فيصٌكره بالبدر التٌاـ  كيظير في ىذا البيت تغٌزلو بغبلـ حسف الكجو فيقكؿ إٌف جمالو
شراقان . ٌنما يزداد حسنان كا   الذم ال تنقص محاسنو كا 

ّلحكمةّاّ.اًّبعسا

، ك  كاحدة قصيدةجاءت في  بيتان (  27، منيا ) بيتان  ( 57) قاؿ ابف ظافر في الحكمة ما مجمكعو    
 ( نتؼ . 6( بيتان جاءت في )  12مقطعات ، ك ) ( 3جاءت في ) بيتان (  12) 

 

___________________ 
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ف ، يى حكالي خمسة عقكد، كتنٌقؿ في الببلد ، كخدـ خيرة الممكؾ ، كعمؿ في عٌدة مً  ظافرعاش ابف    
كاستمٌر يثٌقؼ نفسو حتى كفاتو ، كىذا جعمو يخبر الحياة الٌدنيا كما فييا ، فنظـ خبرتو حكمة أسداىا 

عايش في  لبني البشر لعٌميـ يعتبركف . لقد جرت الحكمة عمى لساف ابف ظافر بشكؿو سمسو كاضح لما
حياتو مف طبقات اجتماعية متفاكتة األمر الذم جعمو ينطؽ عف حكمة تيبٌيف لنا خبلصة فمسفتو لمحياة 

 كالتي تنـٌ عف تجارب عميقة كاعية كصادقة . كقد جاءت حكمتو عمى النحك اآلتي :

 :   (1)قاؿ في الٌناس   

 مجزكء الكامؿ ( )                                                        

 استىٍنًطًؽ اإلنسافى ييظًيػػػري        نيطقيوي خافي شيؤكنًػػػًو                          

يبدك حاليوي        لىػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػف طىػنػيػنًػػػػوً                            فالٌناسي فيٌخاره كى

كىي محاكلة حثٌو عمى الكبلـ  ، م أمامناكابف ظافر ييسدم لنا نصيحة لمعرفة شخصٌية المرء الذ
 بعد صٌكره بإناء الفٌخار الذم ال نعمـ ما بداخمو أىك فارغ أـ مآلف إالٌ  ،فقد لمعرفة ما ييخفي في صدره

 أف نطرؽ عميو . 

 : (2)اشتكى ابف ظافر في قصيدةو ميطٌكلةو مف الٌزماف الذم كرىو بعدما أحٌبو بشٌدة ، قاؿ   

 )المنسرح(                                                                        
ًشػػقىػػػػػػػو                    مىقىت  ىذا الز مافى بىعدى ًمقىػػو        قىد يىبغيضي المىرءي بعضى ما عى

ًؤيىت        إاٌل بًػ                  ػػػعػػتىػػًمػػػػػقىػػػػػػوتىبان ًليذم الٌدنيػػػا فىما ري ػػيٌػػػػػػػاًؿ مي  ػػػحػػػػبػػػػًؿ الػػػػػجي

ػػػػػػػف  ًمػػػػػػف أىػػػػًميػػا طىػػبىػػػقىػػػػػػػو                  كلىيا الًكبلبي فىقىد       كافىػػػػػػػػؽى شى ػػػقػػػيػػػػرىةن حى  عى

 

__________________ 
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شككل الٌدىر كذـٌ الٌدنيا فقد كىًره ابف ظافر الحياة بشكؿ كبير ، كىذا أمره طبيعي فقد يكره أٌما عف 
اؿ ىـ يٌ الجي  نيا ألفٌ اعر الدٌ االنساف بعض متعمقات كمتاع الحياة بعد الٌتعمؽ بيا كحٌبيا ، كقد شتـ الشٌ 

رىا بالجيفة المذمكمة التي تتحمؽ حكليا الكبلب ، كصكٌ  ، اىتماميـ ؿٌ كيجعمكنيا جي قكف بيا ف يتعمٌ مى 
ـ سكاء كال فضؿ يكأىؿ الدنيا كم .فالطيكر عمى أشكاىا تقع  ؛ طبقة عبي كافؽ شفه كاستدعى المثؿ الشٌ 
 فيذا تضميف لمثؿ عربي ييضرب لممتكافقيف .  . ألحدىـ عمى غيره

 :  (1)نيا ك ساستيا ، قاؿالدٌ كتساءؿ ابف ظافر عف رجاؿ    

 ) المنسرح (                                                                       
مىقىػػػو                      ػػػػف خى ساسىتييػػػػػا        ذلؾ جيؿه أفنػػػػاهي مى  أيػػػػػػػػػفى ًرجػػػػػػػاؿي الػػػػػػٌدنيػػػػػا كى

ػػػبىػػػقىػػػػػو                     ػػػػؽى الػػػػػػذم سى  قىد سىبىقكني مىكتان فىبل بيد  لممىسبكًؽ         أف يىػػػػػمػػحى

نىقىو                      مىؼو        أىجرىعي ًمف سكًء ًفٍعًمًيـ رى ػػػرًه في خى ػػػػػػم ػػػفػػػكنػػػػػػػػػي بػػػػػالػػػػكي  كىخى

 ، نيا كممككيا الذيف فنكا قبمو ألٌف الخالؽفنراه يتساءؿ عف أىؿ الدٌ  ، ت الحكمةى ابف ظافر بأبياكيتغنٌ 
البد  مؤمف بأٌف دار الٌدنيا ىي دار الفناء ال دار البقاء ، ك الشاعرأراد لذلؾ أف يككف ك  ، عٌز كجؿ

رر سكل الضٌ  لممنٌية أف تنشب أظفارىا لتصيب الجميع كالٌدنيا دار كره ، كىـ لـ يكٌرثكه كلـ يخمفكا لو
 كالكره ، كال يزاؿ يتجٌرع كأسان مف الٌسـٌ عمى سكء فعميـ فيك يشكك مف الٌزماف كأىمو .

 :     ( 2)في اإلنساف كأخبلقو  قاؿك    

 )الكامؿ(                                                      
ناًئوً إف ًشئتى مً         اٍستىقًر أىحكاؿى الفىتى                    ف قيرى

لى ػػػػػػف مػػػػػػػػػاسي مً ػػنٌ ػػالػػػف                                      وً ػػػائً ػػكفي إنػػػػلى  ماءً ػػػكفي الػػػػاءو كى

 

__________________ 
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فمعرفة  ، ف أنتف تصاحب أقؿ لؾ مى عمى ديف خميمو فقؿ لي مى كمف ذلؾ أيضان أٌف اإلنساف ييقاس 
أم مف أصؿو كاحد كالذم  ؛ مؽ مف ماءفجميع الخى  ، أحكاؿ المرء كخباياه كسجاياه مقركنة بصاحبو

 يعكس لنا تغٌير لكف الماء ىك تغٌير لكف اإلناء الذم يكضع فيو .

 :    ( 1)في الٌظمـ كعاقبتو  قاؿك    

 )المنسرح(                                                                       
 دىالػػػػعىنؾى فىبل تىطميب ًبًو بى           ـ يىٍنبي جاًنبيوي ػػػافه لى كػػػإذا مى                          

 المىرء رىىفه ًبكيؿ  ما فىعىبلكى      فىذاؾ بىٍغي  كىالبىٍغيي مىيمىكىةه                              

كيقكؿ ابف ظافر عف جريرة الٌظمـ إٌف عمى المرء أف ال يستسمـ ألم نائبة فبل يترؾ كيبرح المكاف لسكئو 
 مرتعو كخيـ فكؿ ما يصدر عف المرء مف أمر فيك مرىكفه كمرتبطه بو.  كالٌظمـ ، ألٌف في ىذا الفعؿ ظمـ

 :    ( 2)في الٌطبع الذم يغمب الٌتطٌبع قاؿك    

م ع البىسيط (                                                                     )ميخى
 ؾى قىمبي ػػميػػػوي عى ػػػنػػػػإف الفى مً          ال تىغتىًرر ًبالعىًدك  يىكمان                               

ـى الش كؾي كىىكى رىطبي     اًلباته     ػػػػػعىكائدي الط بًع غ                                كىـ آل

فسجايا الٌطبع غالبة ككثيران ما  ، كعدـ ائتماف جانبو ميما الف قمبو كفي ىذا المقاـ ييحٌذر مف العدكٌ 
كالٌشكؾ الذم عممنا عف صفاتو األلـ  كىكذا ىك العدكٌ  ، لٌينان كرطبان ييسٌبب الٌشكؾ ألمان حتى كلك كاف 

 فبل يطيب بنا أف نغتٌر بو .

 :   ( 2)قاؿ في الجمع بيف الٌضٌديف ك    

____________________ 

 . 2 – 1األبيات  78( النتفة رقـ 1)
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 ) الطكيؿ (                                                                         
كيـً فإن يي ػػػػػكـه لمػػػػػػػػػتاجى قى ػػػػإذا اح                كـي أحكجي        ـػػػػحى يًؿ ًمم ف شىأنيوي الحي  ًلذم الجى

ـى                        ـي رىكيفه كأىكجي ػػػػػػف فييػػػػـ يىكػػػػى لى ػػػػتػػػأمكًرىـ        مى فىبل يىرتجي الٌناسي انتظا

ي دهي مً ػػػػػـ يي ػػػػإذا لى  كىىؿ يىنفعي الٌرامي استقامةي سيًمًو                               كىجي ػػػػقىكًس أىعػػػػػػفى الػػػػػػػػؤى

فنحف بحاجة إلى  ، االستغناء عف أٌم منيماكقد جمع ابف ظافر بيف الٌضٌديف في عدـ القدرة عمى 
 فالبحث عف الحكمة في الٌرأم ناجمة عف كجكد اعكجاج صادر عف الجاىؿ ، الحكيـ مقركنان بالجاىؿ

كىكذا ىك حاؿ الٌرامي لمٌسياـ فمف تنفعو استقامة سيمو في غنى عف كجكد قكس أعكج لييصٌكب سيمو 
 بدٌقة .  

 :   (1)في العزلة  قاؿك    

 )السريع(                                                                   
 الًعز  في العيزلىًة مىكنكفي        كالػػػػذ ؿي في البىذىلىًة مػػػػػػػػػدفكفي                        

 اليكفي  فإف تيًرد ًعزان فىكيف أعزالن        أك ال فأنتى الٌرجؿي                        

ا االختبلط أمٌ  ، كقد أثنى ابف ظافر عمى العزلة كجعؿ العز رديفان ليا كمكصكالن بيا كمخبكء في ثناياىا
أك غير ذلؾ فنيايتو حياة  ، كٌلد الٌذؿ كيخٌير المرء بيف أف يككف أعزالن فيحصؿ عمى العزو يي اس فإنٌ بالنٌ 
 ؿ كاليكاف .الذٌ 

 البسيط( )  :                                             (2)في العزلة أيضان كقاؿ    
ري                ػػػػػػف لىوي ًظؿ  كىال أيزي ػػػػػبٌل كىال مى  لىـ يىبؽى في الٌناًس مىف ييرجى ًلمىكريمىةو        كى

ػػػ مػػػػى إخكاًنًو ضى فيًو عى مؽي حتى ما تىرل أحدان        إاٌل كى ري قىػػػد اسػػػتىكل الخى  رى

ػػػػػػػػػبلن        لىـ ييرًضًو ًمنييـ أينثى كىال ذىكىري                كيف رىجي  فىجاًنًب الػػػػٌناسى كاحذرىيـ كى

________________ 

 . 2 – 1األبيات  89( النتفة رقـ 1)

 . 3 – 1األبيات  35( المقطعة رقـ 2)
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 ضرر البشر الخير مف البشر كلـ يبؽى إالٌ لحياة فقد عيًدـ في اكيفصح ابف ظافر عف حكمتو كفمسفتو 
اس كالحذر لذلؾ دعا إلى االبتعاد عف النٌ  ، رراعر بيف الٌناس في مقياس كاحد كىك الضٌ كقد ساكل الشٌ 

كال يقع ضحٌية ال لمرجاؿ كال  ، كٌجو نحك العزلة كأف يككف المرء رجبلن حازمان شديدان مف مخالطتيـ كالتٌ 
 ساء .لمنٌ 

 :                                             ) البسيط ( (1)ضا بالقميؿعف الرٌ  قاؿك    

 حكسً ػػػنػػػدًر مى ػػػػقى ػػػػًد الػػػػػيػػػؿ  زىىػػػػكي ػػػػوي بً ػػػػنػػػػمً         كًف ًمم ف تىرتىجيًو تىفيزإف تىرضى بالدٌ 

مى              رى الػػػف أىبػػػػػكى مى ػػػػػػػذحػػػسى مى ػػائً ػػػػفػػػػػؿى نى ػػيػان        نى ػػػػأىنىفدا ػػػجى ػػػػت نىفسيوي نىزى  كًس ػػػػػػػػػبػػػمػػػػكرو كى

مائـً بػػػػػػا الػػػػػػػًرض             شًي الٌطكاكيسً ػػػكاًؽ أٌخرىىػػػاألحػػػػػحى  ا        عىف أف تيشاًرؾى في كى

ماـ التي كىكذا ىي صنكؼ الحى  ، فيزت بأقموكعف القناعة يقكؿ إف رضيت بالقميؿ في آمالؾ كتطمعاتؾ 
فالقناعة كنزه  ، كاكيس زينتيا كمحاسنياكتعٌففت عف مشاركة الطٌ  ، قنعت باألطكاؽ التي تيحٌمؽ أعناقيا

 ال يفنى . 

 :( 2) عف الغاية التي تبٌرر الكسيمة قاؿك    

 ) السريع (                                                                       
اٌل عىضٌ ػػػتىظفى          ىػػػنػػػاعكىج  إف كينتى تيريدي الغً                       ًتياج ػػؾى االحػػػر كا 

لىـ يىقتىًض                         لىكال الذم فيًو ًمف االعًكجاج      فىالفىخ  لىـ يىصطىد كى

راط يقكؿ إف أردت أف تحصؿ عمى الماؿ فبل تبقى كالصٌ  كعف تبرير اليدؼ لمكسيمة المستخدمة  
ذا لـ تفعؿ ذلؾ ستصيبؾ نائبات الٌدىر كتقع في الٌضيؽ ، المستقيـ كبيذا تحصؿ عمى ما تريد  ، كا 

فالٌضركرات تبيح  ، كف طريقان ممتكيان أعكجان كىكذا ىك الٌشرؾ ) الفخ ( لف يقع فيو الٌصيد لك لـ ي
 المحظكرات كالغاية تيبٌرر الكسيمة .

_____________________ 

 . 3 – 1األبيات  59( المقطعة رقـ 1)

ّ. 2 – 1األبيات  23( النتفة رقـ 2)



   115 
 

ّثاءّالرّ ّ.اًّثامن

فقد كٌظؼ الٌرثاء في أشعاره كفي ذلؾ  ، ابف ظافر عف ذكر محاسف المٌيت كالثٌناء عميو لـ يغفؿ   
ألٌنو طالما كاف كريمان في حياتو كسيذرؼ  ؛ يدعك لقبر القاضي األعٌز الغٌساني بأف يبقى الخير عميو

الٌدمكع عميو فيك مف أغمى كأعٌز األصدقاء كمحٌبتو لو خالصة كصافية ال يشكبيا شيء ، كقد تمٌنى 
 المكت مف شٌدة شكقو إليو . 

عندما زارا قبره  يف بف المجاكر في رثاء صديقيما القاضي األعزٌ لصديقو شياب الدٌ قاؿ إجازةن 
 باإلسكندرية .

 

 :يف بف المجاكرشياب الدٌ  قاؿ   

 ) الكافر(                                                                         

 ميوً معي عى ك دى أى  وً ػػػػديػػػيى  كدً ػػػجػكى          ثان ػيػغى  تى ػيػقػسي  ز  ػػعى األى  رى ػبػا قى ػػػيأى 

خائً كى  –بل فى                     كقي إليوً ف شى مً  كتى المى  دتي دً كى       - دادان ي كً ػػػافالصٌ  وً ا 

 .ني دى سعً أف تي  ؾى م  عى مى ىا ، فى دٌ سي يى لً  بيتان  ريدي ، تي  ةن رجى اني فى ؿ كالثٌ األكٌ  بيفى  : إفٌ  يف بف المجاكرشياب الدٌ  فقاؿ

 : (1)فقاؿ ابف ظافر   

 ) الكافر (                                                                    

 يوً دى أكقاتي لى  حاكي طيبى تي        ىرو زى  ركجي مي  يؾى بى انً ت جمٌ حى كى 

باألكقات الٌسعيدة التي قضاىا كيتحٌدث عف انتشار األزىار عمى المرج المقاـ عميو القبر كالذم ييذٌكره 
 معو .

 

___________________ 

 ( .98( البيت المفرد رقـ )1)
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ّالفخرّّ.اًّتاسع

ابف ظافر لشعراء عصره كمنافستو ليـ كالتي تحاكي المناظرات كالمساجبلت الٌشعرٌية  كفي مجاراة   
يبدك مف خبلؿ ىذه األبيات تحد  كاضح في نظـ الٌشعر كفؽ قكاؼو محدكدة كفي ىذه  ، في عصرنا

فقد زاد عمى األبيات الٌسابقة بيتان رابعان يستقيـ مع األبيات  ، المنافسة دخؿ ابف ظافر كبدا متفٌكقان 
 فزاده كلك سٌبب مكت كمييما غيظان .الٌسابقة لشعراء عصره ككاف قد تحٌدل بيذا البيت 

حيث قاؿ  ابف عبد ربو في كتاب " العقد "ردان عمى الخبر الذم ركاه  قاؿ ابف ظافر بيتان في الفخر   
 .: صنع أبك ديلؼ القاسـ بف إسماعيؿ العجميٌ  ابف عبد ربو في خبره

 ) البسيط (                                                                        

كابييا ييعًجزي الٌداىي ًمفى الغىيظً        ادم ًبقافيةو ػػػػبػػػؼو الػػػديلى  كػػػػػا أبػػػػػأن  جى

 مىف زادى فييا لىوي رىحمي كىراًحمىتي        كىخاتىمي كىالمدل فييا إلى القىيظً                 

 :  ابف عبد ربو بيتان ثالثان ىك أٌنو ال ثالث لياتيف القافيتيف ، فصنع أبك دلؼ فظفٌ 

 ) البسيط (                                                                         

لك أىمسى أبك ديلىؼو  فىت ًمنوي عمى الغىٍيظً        قىد ًزدتي فييا كى  كالنىفيسي قىد أىشرى

ابف ظافر  رابعوي ، فصنع قاؿ عمي بف ظافر : تذاكرنا بيذه القطعة ، فقاؿ بعض الحاضريف : لـ يبؽى 
 :  (1)ابع ليذه القطعة مفتخران بنفسو متحديان أبك دلؼ كابف عبد ربو فقاؿالبيت الرٌ 

 ) البسيط (                                                                   

لك ماتا ًبغىيًظًيما                 البيظً  ما أىلقىًت الن مؿي أحيانان ًمفى         أىزيدي فييا كى

 

 

_________________ 

 ( .60( البيت المفرد رقـ )1)
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ّ

ّيَّة؛ّدراسةّفنّ ّشعرّابنّظافرّاألزديّ ّ.الثّالفصلّالثّ 

ّكلّوالبناءّ.الشّ ّ.اًلّو ّأ

ّغةّ.المّ .ّثانيًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعريَّةّ..ّالصُّورةّالشِّّثالثًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.ّالموسيقااًّرابعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّفن ي ة؛ّدراسةّّشعرّابنّظافرّاألزديّ ّ.الثّالفصلّالثّ 

ّكلّوالبناءّالشّ ّ.أوالًّ

 ، ىي : في أربعة أنماطو  جاء شعر ابف ظافر األزدمٌ    

 ( 70) تضمٌ  ، ( 16) . حيث بمغ عددىا (1)فأعمى * القصائد ، كىي التي جاءت في سبعة أبيات
 . بيتان 

، كبمغ  (2)( أبيات 6 ك 3عرية التي يتراكح عدد أبياتيا ما بيف ) عات ، كىي المقطكعات الشٌ * المقطٌ 
 .  بيتان  ( 148) ت ضمٌ  ، مقطعة ( 38) عددىا في شعر ابف ظافر 

(  77ضٌمت )  ، نتفة ( 38) ، كىي المقطكعات التي جاءت في بيتيف فقط ، كبمغ عددىا  تؼ* النٌ 
 . بيتان 

 . بيتان  ( 18) ظافر* األبيات المفردة ، كبمغ عددىا في شعر ابف 

ا القصائد فكانت قميمة تؼ ، أمٌ عات كالنٌ عمى شكؿ المقطٌ  األزدمٌ  جاء أغمب شعر عمي بف ظافركقد    
 بدراسة مجمكعة مف القضايا كىي: ،يتضح أسمكب ابف ظافر في بناء قصيدتو ك عنده . 

 القصيدة ، كالمطمع ، كالخاتمة .مقدمة 

قميدم ، كىك افتتاح يج التٌ أٌما مقدمة القصيدة ، فقد ابتعد ابف ظافر في مقدمات قصائده عف النٌ    
، ككاف يبدأ قصيدتو بما يتناسب كمكضكعو  القصيدة بمقدمة غزلية ثـ االنتقاؿ إلى المكضكع الرئيسي

 : (3)ـ ، كقد دخؿ مكضكعو مباشرة مباشرة ، كمف ذلؾ قكلو يقرظ أبيات شعر لمممؾ المعظٌ 

 

________________ 

 . 188/  1عمدة ، ابف رشيؽ ، ال ينظر: (1)

 . 189/  1ينظر: ابف رشيؽ ، ـ. ف . ،  (2)

 البيت األكؿ  . 69( القصيدة رقـ 3)
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 ) الكامؿ (                                                                       

 اىا األسبلكى رٌ دي  ؤلت بفاخرً مى         حفةه تي ـً عظ  المي  الممؾً  فى ت مً مى صى كى 

 ـ .ى بأبيات شعر مف نظـ الممؾ المعظٌ فابف ظافر يتغنٌ 

 :  (1)كقكلو يصؼ ركضة    

 ) البحر الطكيؿ (                                                                 

 كاؤىاىى ا ماؤىا كى ػػيػػيػػف ؽ  د رى ػػػػقى كى          يامتي مى د حى قى  ةو كضى ف رى ت مً سى رً ال حي أى 

 ماؤىانى  جيءي نيا يى مً  رو جى إلى شى      يا     ريى جى  ؿي داكً الجى  ػػػات فييعى د أشرى قى كى                

 ماؤىا تيا دً جى ر  ضى  كجو ػنؿ زي ػثً ػمػكى           يانعان  ؽً ػػائػػقش  ػػال ري ػػػػػػىا زى ػػػػػػػػػػػنػػػالح لى كى                

كضة بالخير الكفير لرقة مائيا كيدعك ليذه الرٌ  ، كض في حسنو كبيائوابف ظافر صكرة الرٌ ظير فينا ي
يرقرؽ كيجرم بيف األشجار ليزيدىا نماء ، كقد انتشرت أزىار شقائؽ  كعذكبة ىكائيا ، فماء الجداكؿ

 ماء .ج بالدٌ ضرٌ نكج المي عماف اليانعة كجيش مف الزٌ النٌ 

 :  (2) ىاكقكلو يصؼ مجمس الممؾ األشرؼ في الرٌ    

 ) الكافر (                                                                         

 ماـً غى ػػػال كبى ىا صى الر   أكناؼً بً         يػػػضى لد مى قى  صران عى  حمفي قى الرٌ سى 

 بلـً الظ   ةً عى دافى مي ػػػػي ف في اكً ػػػػعػػػػتي        وً ػػػػػػيػػػػػػف كاري ػػػػػػػػػػت األنػػػػػػػػاتػػػػػػػػػب بلن ػػػػػػػػيػػػػػػػػلكى                 

مف الماضي في مجمس لمممؾ عاء بالخير لحقبة الزٌ مف الدٌ يستيؿ ابف ظافر تقديمو لمقصيدة بأبيات 
بلـ بالعدٌك الذم ييدفع كييقاتؿ مف قبؿ يالي التي قضاىا ىناؾ مصكران الظٌ ىا ، فيصؼ المٌ األشرؼ بالرٌ 

 مكانو . األنكار التي تحؿٌ 

____________________ 

 . 3 – 1األبيات  4( القصيدة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  84( القصيدة رقـ 2)
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مٌما يتصؿ بالحديث عف مقدمة القصيدة ، الحديث عف مطمعيا ،ألٌف لممطمع قيمة كبيرة ، ألٌنو ك    
ؽ لما بعده مف أبيات، كيصغي إلييا، كيتمذذ امع يتشكٌ ؿ ما يقرع السمع، فإذا كاف جيدان، جعؿ السٌ أكٌ 

ف كاف سيئان، أدل إلى نفكر السٌ  حتى لك كانت األبيات التالية لو جيدة في امع كاإلعراض، بسماعيا ،كا 
 .(1)سبكيا

رابط في المعنى اىر، كالتٌ قاد في المطالع الجيدة ، األسمكب الكاضح ، كالمعنى الظٌ كقد اشترط النٌ    
كىك بيف شطرم المطمع ، كاستخداـ األلفاظ المناسبة ، كمناسبة المطمع لغرض القصيدة كمكضكعيا ، 

 . (2)صريع لجماؿ المكسيقا االستيبلؿ ، كمف شركطيـ أيضان التٌ ما يسمى ببراعة 

ؽ تكفيقان كبيران في فً اظر في مطالع قصائد ابف ظافر عمى اختبلؼ مكضكعاتيا ، يمحظ أنو قد كي كالنٌ    
مطالع قصائده مف حيث كضكح األسمكب ، كظيكر المعنى ، كاستخداـ األلفاظ المناسبة لممكضكع 

عمى المكضكع الذم ستتحدث  المطمع يدؿٌ  سبة المطمع لغرض القصيدة ، ككأفٌ المتحدث عنو ، كمنا
 : ( 3)عنو األبيات التي تميو ، مف ذلؾ قكلو يصؼ البرؽ

 ) الرجز (                                                                    

 هرارً ػػفي غً  حؿً المى  ماءي ت دً الحى         هً فارً ف شً مً  ؼى رىً ذ أي مي  رؽي كالبى 

كيف الذم صكره ابف ظافر بالسٌ  امع صكرة البرؽ الحادٌ فمنذ الكممة األكلى " كالبرؽ " يستحضر السٌ 
 ىذا المطمع حدد المكضكع كىك الكصؼ . كبيذا نجد أفٌ  صيب فيدمي .الذم يي 

 :( 3)كمف ذلؾ قكلو يصؼ عسكر الممؾ األفضؿ عمى تؿ الحجؿ بمرج عكا    

 ) الكافر (                                                                       

 الخياـً  أطنابً  مشيي بيفى كى         اـً بالشٌ  رً سكً عى مي اللى إً  بتي رً طى 

____________________ 

 . 357، ص  القضاعي حسف فميفؿ ، ابف األبار؛ 269يكسؼ بكار ، بناء القصيدة العربية ، ص  ينظر : (1)

/  1؛ ابف رشيؽ ، العمدة ، 86نقد الشعر، ؛ قدامة بف جعفر ،  51/  4،  330 – 329،  307/  1ينظر : البغدادم ، خزانة األدب ،  (2)
270  ،350 . 

 البيت األكؿ . 85( القصيدة رقـ 3)
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التي مشى فييا حظات ر المٌ اـ ، كيتذكٌ فينا يبث ابف ظافر أشكاقو إلى المعسكر المتمركز في الشٌ 
 . ؿ بيف الخياـكتجكٌ 

 ) الرجز (                                                         :                        (1)يار كالمنازؿ كمف ذلؾ قكلو في ذكر الدٌ    

 كؿً ػػمطٌ ػػػكال ي  الحى  سكـً ري  بيفى         طمكؿً كل مى النٌ  كـى يى  ف دـو ـ مً كى 

ألجساميـ أثر لنحكليا ، كال يكادكف  كالعشؽ ، فمـ يبؽى  العشاؽ ىمككا مف لكعة الحبٌ  ىناؾ كثير مف
 يـ ال يحظكف بالمحبة مف العاشؽ .ألنٌ 

قاد فؽ مع النٌ كلـ يكف اىتماـ ابف ظافر بخاتمة القصيدة أقؿ مف اىتمامو بمطمعيا ، كىك بذلؾ يتٌ    
يا آخر ما يبقى في ة قكية بمكضكع القصيدة ألنٌ الخاتمة يجب أف تككف ذات صم العرب الذيف يركف أفٌ 

األسماع ، كربما حفظت مف دكف سائر الكبلـ في غالب األحكاؿ ، بؿ إنيـ يركف أف يككف آخر بيت 
 . (2)في القصيدة أجكد بيت فييا 

كقد أحسف ابف ظافر في ذلؾ كأبدع ، كمف األمثمة عمى حسف الخاتمة عنده قكلو مختتمان قصيدة    
 : (3)في كصؼ فانكس 

 ) الطكيؿ (                                                                           

 ! بي ػػريقى  باحً ػػالصٌ مي  رك  ف  رل أى ذ        دى ا  ر  ػػػفى ػػػفى  ؽو ػػشػػعً ػػا لً ػػػػػػػاىػػرعػػػيى  فى ػػاؿ كػػػيى ػػفى 

يار خاؼ أف ينكشؼ ا طمع النٌ بلـ ، كلمٌ يؿ كالظٌ اعر الفانكس بالعاشؽ الذم يعشؽ المٌ ر الشٌ فينا صكٌ 
 انطفأ . أم ، ىاربان  ه ففرٌ سرٌ 

 : (4)كقكلو مختتمان قصيدة لو في مدح العزلة    

____________________ 

 .  1بيت ال 79لقصيدة رقـ ا (1)

 . 427/  4خزانة األدب ،  البغدادم ، (2)

 البيت السابع . 11القصيدة رقـ  (3)
 . 13بيت ال 27القصيدة رقـ  (4)
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 ) مجزكء البسيط (                                                            

 بادً ػػػعً ػػػػػػأذل الف ني مً مي عصً يى         كل انفرادو ي سً ػػػػػد لػػػـ أجً ػػػمى ػػػفى 

 لتجنب أذاىـ .اس إٌف أفضؿ ما يمكف فعمو ىك االبعاد عف النٌ 

 : (1)كقكلو مختتمان قصيدة دعا فييا لمممؾ المعظـ    

 ) الكامؿ (                                                                        

 أباكا دً عك في الس   ـي خدً تى  تعيشي كى          ان ػػي أبػػالباق ؾى بنى ا ري ظي ػػنأ شي ػػيػػأعكى 

ـ قد شٌب كصار أبان ، كأف ييخدـ يتمنى ابف ظافر أف يبقى عمى قيد الحياة حتى يرل ابف الممؾ المعظٌ 
 دة كالٌرخاء .الممؾ المعظـ مف أبنائو كأفاده في الشٌ 

 : (2)كقكلو مختتمان قصيدة دعا فييا لمممؾ األشرؼ    

 ) الكافر (                                                                  

ـى فى   كاـً الدٌ بً  ىره دى  ف  إذا ما ضٌ        بقىيى  مؾً في المي  دان م  خى مي  دا

 

يا قصائد خمص ، كذلؾ ألنٌ سف التٌ قصائد ابف ظافر قد خمت مف حي  بناءن عمى ما سبؽ نبلحظ أفٌ    
خمص ، كىك أف سف التٌ قاد حي يتصؿ بالقصائد ذات المقدمات ، ما أطمؽ عميو النٌ  بدكف مقدمات ، بينما

امع أك القارئ مف المقدمة إلى المكضكع الرئيسي ، دكف أف يشعره بذلؾ لشدة اعر بالسٌ ينتقؿ الشٌ 
ر الجيدة قاد ىذا األمر مف األمك عراء كالنٌ اني . كقد اعتبر الشٌ ؿ كالثٌ االلتئاـ كاالنسجاـ بيف المعنى األكٌ 

 .  (3)اعر كبراعتو الة عمى قدرة الشٌ كالمحببة في القصيدة ، كالدٌ 

________________________ 

 . 21 - 20األبيات  69( القصيدة رقـ 1)

 .  12البيت  84( القصيدة رقـ 2)

/  1حجة الحمكم ، خزانة األدب ، ابف؛  376 – 375/  1؛ ابف رشيؽ ، العمدة ،  401 – 399/  2البغدادم ، خزانة األدب ،  ( ينظر :3)
329   . 
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ّغةّالمّ ّ.ثانياًّ

ف استخداـ الحياة اليكمية لمٌ غة إٌف المٌ "ّّّ غة كاستخداـ ىي المادة األكلية لؤلدب ، شعران كاف أـ نثران ، كا 
غة في الحياة اليكمية لغة العمـ ليا يختمؼ اختبلفان أساسيان عف استخداـ األدب ليا ، فبينما تككف المٌ 

يا في ة لمشيء ، فإنٌ ة أك الكاقعيٌ كرة الماديٌ اصطبلحية تكتفي بمجرد نقؿ الفكرة أك اإلشارة إلى الصٌ 
ر حالة األديب الباطنية كتعبر عف تجربتو ، فيي ليست ؿ فيو إلى رمكز تصكٌ عر خمؽ فني تتحكٌ الشٌ 

نٌ ىنا كسيمة لمتٌ  ادرة بحكـ صياغتيا أف قجربة ما ىي لغة مشبعة بالتٌ خاطب كعممة شائعة متداكلة ، كا 
 .( 1)اعر لمكجكد عف طريؽ عمؿ فني متماسؾ " تحمؿ رؤية الشٌ 

حدل مقكمات القصيدة ة التي يقـك عمييا الشٌ مة األساسيٌ غة السٌ عٌد محمد مندكر المٌ كقد     عر ، كا 
غة المكسيقية كالتصكيرية العمؿ األدبي يستغؿ كؿ إمكانيات المٌ  عرية كتركيبيا ، كما بيف أفٌ الشٌ 

 . (2)كاإليحائية 

كيمكف القكؿ إٌف ابف ظافر حافظ في شعره عمى لغتو ذات األلفاظ العربية الخاصة إلى حد ما ،    
عر في عصره ، كقد شأنو في ذلؾ شأف لغة الشٌ  ، فجاءت لغتو في جزء كبير منيا سيمة كاضحة

 . فاظ األعجمية كالمعربة كالدخيمةيسيران مف األل استخدـ ابف ظافر في شعره عددان 

استخدـ ابف ظافر األزدٌم عددان مف األلفاظ الٌمغكية الفارسٌية المعٌربة ، في شعره . كقد جاءت ىذه    
 األلفاظ في األشعار التي نظميا في كصؼ الٌنبات كالٌثمار ، كالجكاىر .

 :  ( 3)كمف ذلؾ ، قاؿ يصؼ زىر الٌنارنج   

 ) الطكيؿ (                                                                     

 تبللىمي  بوً  نجان نارً  في قارً يي         وً معً طى  فركطي مى   فيوً  درو صى  سفى يا حي أى 

_____________________ 

 .  42محمد العشماكم ، قضايا النقد األدبي كالببلغة ، ص ( 1)

 . 28 – 25محمد مندكر ، األدب كفنكنو ، ص  ينظر: (2)

 البيت األكؿ . 75( المقطعة رقـ 3)
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 . ثمر يشبو الٌميمكفكىك  ،ة ارنؾ ( مف الفارسيٌ ة عف كممة ) النٌ ارنج ( كممة معربٌ فكممة ) النٌ 

 : (1)كقاؿ يصؼ زىر الٌرٌماف   

 ) الكامؿ (                                                                 

 قبيبليا التٌ متي سً  كدً خى  جناتي كى         وي أنٌ كى  ناري مٌ مييا الجي ا عى دبى كى 

 كجٌمنار لفظة معٌربة عف كممة ) كىمىنار ( الفارسٌية . كمعناىا زىر الٌرٌماف .

 : (2)كقاؿ يصؼ الٌنيمكفر   

 ) الطكيؿ (                                                                    

 ىرً الز   باألنجـً  فى يٌ زي  ماءو سى  جك  كى         دو نى  نيمكفرو زىك بً تي  أرل بركةن 

 كالٌنيمكفر ىك ضربه مف الٌرياحيف ينبت في المياه الٌراكدة .

 :(3)كقاؿ يصؼ الٌسبج   

 ) مجزكء الرجز (                                                

 جً بى كالس   أسكده  فيػػوً  برً الت   مثؿي  أصفري 

 كتعني الخرز األسكد .  الفارسية . كالٌسبج لفظة معٌربة أصميا ) سىبىو (

و ال بد كأف يتأثر المرء بألفاظ غريبة كيذه األلفاظ الشائعة في ككجكد ىذه األلفاظ أمر طبيعي ، ألنٌ    
 عصره ، كالمستخدمة بيف العكاـ . 

 

______________________ 

 البيت الرابع . 71( المقطعة رقـ 1)

 البيت األكؿ . 50( المقطعة رقـ 2)

 البيت الثاني . 21( المقطعة رقـ 3)
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أف تتآلؼ مع المعنى كترتبط معو ، تصبغيا  كحدىا ، بؿ ال بدٌ غة ال تستطيع أف تؤدم المعنى كالمٌ    
فظ كالمعنى تحمؿ اعر كأحاسيسو ، مما يجعميا لغة شعرية مكحية ، كىذه المشاكمة بيف المٌ تجربة الشٌ 

ف قصر قيمة جمالية ، كتؤدم إلى حسف الشٌ  عر كحبلكتو ، كتزيد مف قكة تأثيره في نفس المتمقي ، كا 
 . (1)فكس، كيؤدم بذلؾ إلى سكء تأثيره في النٌ غكم عندهككف مدعاة لضعؼ البناء المٌ اعر فإف ذلؾ يالشٌ 

كح بالجسـ ، يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو ، فظ جسـ كركحو المعنى ، كارتباطو بو كارتباط الرٌ فالمٌ    
ف ضعؼ المعنى كاختؿ بعضو فظ كاف نقصان لمشٌ فإذا سمـ المعنى كاختؿ بعض المٌ  عر كىجنة عميو كا 

 . (2)كاف لمفظ مف ذلؾ أكفر حظ 

فظ كالمعنى مردىا إلى االنسجاـ ، كىك أف يأتي الكبلـ متحدران متحدر الماء ، كىذه المشكمة بيف المٌ    
عرم كقع في ى يككف لمبيت الشٌ آلؼ ، حتٌ فظ ، كسبلمة التٌ بؾ ، كعذكبة المٌ بحيث يتسـ بسيكلة السٌ 

 (3)فكس ، كتأثير في القمكب النٌ 

ؼ األلفاظ تكظيفان اعر كظٌ فظ كالمعنى ، فالشٌ بلحـ القكم بيف المٌ كمف يقرأ شعر ابف ظافر يجد التٌ    
 سميمان بحيث تككف دالة عمى المعنى المطمكب .

،  عبة التي تحتاج إلى معجـكممات الصٌ يكلة كبعض المتراكحة بيف السٌ كقد جاءت لغة ابف ظافر    
 :  (4)غة ، كقكلو عره سيؿ المٌ ففي حيف جاء القسـ األكبر مف ش

 ) البسيط (                                                                       

ى إنٌ   وي ني عمً يي  معً الدٌ  يضً فى فني بً جً دم كى ػػيػػجى        وي مي أكتي ي فى بٌ ف حي مً  بي عجى ي ألى

 وي ػػني سكي كىك يى  دان ػػمػػعى  بى ػػمػػقى ػػػال بي رٌ ػػػخى ػػيي        وي ػػقى ػػشػػكأع كاهي ػػا أىػػف أنػػمى  كفي ػػككى                

_________________ 

 . 126ينظر: عبد الفتاح عثماف ، نظرية الشعر في النقد القديـ ، ص  (1)

 . 57عبد القادر حسيف ، فف الببلغة ، ص ؛  200/  1ينظر: ابف رشيؽ ، العمدة ،  (2)
 . 11منيؼ مكسى ، في الشعر كالنقد ، ص  ينظر: (3)

 . 3 – 1األبيات  106المقطعة رقـ  (4)
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 وي ػػني ثمى أى  ىكى كى  رمان جي  ر  الد   رً ف أصغى ػػػػػػػػمً         وي ػػمى بسى مى  ف  أى  أمران  ؿ  الكي  أعجبي كى 

، اظر في ىذه األبيات ال يعثر عمى كممة كاحدة صعبة غامضة تحتاج إلى معجـ أك متخصص فالنٌ 
مت قالبان متماسكان كصكرة إيحائية أبرزت فشكٌ  ، فيي في لغتيا سيمة كاضحة انسجـ لفظيا مع معناىا

 المعنى بشكؿ كاضح .  

 :(1)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) مجزكء الرجز (                                                        

 دقً ت  تى ي كى ػػظػػػػػتى ػػػػمػػػػتى  ػؽً          نيػنجى في المى  ةو عى مشى كى 

 دسى الجى  كحً بالرٌ  نيري يي    ا      ػػػمثمى ػػو مً ػػػػػػيػػػف ري ػػػػيػػػنػػػتي                            

ة عمى معناىا ، بعيدة عف ركيب ، دالٌ اعر ىنا أبدع في اختيار ألفاظو ، فجاءت ألفاظان حسنة التٌ فالشٌ  
 .عقيد الغرابة كالغمكض كالتٌ 

كبعض الغمكض ، بحيث تحتاج ة كالجزالة كنجد مف جية أخرل جانبان مف شعره غمب عميو القكٌ    
ىف ، كالبحث في المعجـ لمكصكؿ إلى معناىا مف ذلؾ األبيات بعض الكممات حتى تفيـ إلى كد الذٌ 

 ) المنسرح (                        : (2)مف ذلؾ قكلو  قد االجتماعيٌ التي قاليا في النٌ 

مىؼو          أىٍجػػػػػػػػػػػػرىعي ًمػػػػػػػػػػف سػػػػػكًء ًفعػػػػػػػػػػػػػػػػًميً كى  ػػػػػػػػػػم فكني ًبالػػػػػػػػكيٍرًه في خى نىقىوخى ـ رى
 

كانيتى مػػػػا            زالىػػػػػػػػػػت ًإلىيػػػػػػػػيا ًلمػػػػػػػكىسػػػػػػػػػػػػػػػًب  نػػػػػػػػػطىًمقىةزىعنىفىةه تىسكيفي الحى  مي

ػػػػػػػرتىًفػػػػػقىػػػػو ًليىػت      أىضحىت ًبسيحًت الػػػػػًبرطيًؿ مي نًصػػػػػػػػػػػبو كى تٌػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا ما ًلمى  حى

 قد االجتماعيٌ مكضكعان كشعر النٌ  ض شعره ، ذلؾ أفٌ عكال غرابة في كجكد مثؿ ىذه الكممات في ب

 كما اعر كاقعو االجتماعيٌ كيذه األلفاظ ، فمف غير المعقكؿ أف يصؼ الشٌ ب ألفاظان جزلة قكية يتطمٌ 

____________________ 

 . 2 – 1األبيات  30( النتفة رقـ 1)

 . 9، 7 – 6األبيات  95رقـ قصيدة ( ال2)
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 فيو مف فساد، كال تككف ألفاظو جزلة، فطبيعة المكضكع ليا دكر كبير في تحديد األلفاظ المستخدمة .  

غدؽ عميو اعر في بيئة مترفة ، يي اش الشٌ كشاعت في شعر ابف ظافر ألفاظ الحضارة فقد ع   
 رٌ يف كالدٌ جى ة كالمٌ كالفضٌ  ىبفي شعره ، فالذٌ ما انعكس بكضكح األمكاؿ كالعطايا ،  كاألمراء بلطيفالسٌ 
 شعر ابف ظافر، يابيف ثنا كر، قد كجدت ليا مكانان جد كالياقكت كالعقيؽ كالكافكر كالبمٌ ر بد كالزٌ سجى كالعى 

 : (1)كمف ذلؾ قكلو   

 ) الطكيؿ (                                                                    

ـى فى   راكٍ م  بً  ف  كي  هي ت أنياري دى مى ك جى لى كى         دان رجى بى زى  كافى  بتي النٌ  ذاؾى  مك دا

 ابف ظافر مف ألفاظ الحضارة كممتي ) الزبرجد ( ك ) البمكر ( . استخدـ 

 :  (2)كمف ذلؾ قكلو أيضان    

 ) الرمؿ (                                                                        

 بىى نيا ذى مً  وي تي ضٌ ست فً كى فى         بيى لى  عمى الماءً  مسي ت الشٌ ذكى أى 

 ألفاظ الحضارة كممتي ) الذىب ( ك ) الفضة ( . استخدـ ابف ظافر مف

 : (3)كمف ذلؾ قكلو أيضان    

 ) الطكيؿ (                                                                    

ف أز كى  ف لى كى         ىايري نى فى  ذابى  الياقكتً  ؽي رى ا   ياعيكني فى  هي ب أحجاري ذي ـ تى ا 

 الحضارة كممة ) الياقكت ( .استخدـ ابف ظافر مف ألفاظ 

____________________ 

 . 36البيت المفرد رقـ ( 1)

 . 7( البيت المفرد رقـ 2)

 الثامفالبيت  105( القصيدة رقـ 3)
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 : (1)أيضان  ظير الٌترادؼ في شعر ابف ظافر ظيكران ميبلحظان ، كمف ذلؾ قكلوك    

 ) الخفيؼ (                                                                 

ميقا قته لىكال مىغيبيؾى عىنوي        كافى بالمدًح كالثٌناًء خى  ذاؾى كى

 الٌترادؼ في لفظتي : ) المدح ، كالثٌناء ( .جاء 

 ) الخفيؼ (                             :            (2)قكلو أيضان مف ذلؾ ك    

 يا نىديمي باًدر ًلشيرًب الميداـً        كىاعًص قىكؿى الٌمحاًة الٌمٌكاـً 

 الٌترادؼ في لفظتي : ) الٌمحاة ، كالٌمكاـ ( .جاء 

 ) البسيط (                               :              (3)أيضان  قكلومف ذلؾ ك    

كىكفي مىف أنا أىكاهي كىأعشىقيوي       ر بي القىمبى عىمدان كىىكى يىسكينيوي   كى  ييخى

 جاء الٌترادؼ في لفظتي : ) أىكاه ، كأعشقو ( .

عرية عند ابف ظافر جاءت في معظميا سيمة كاضحة بعيدة غة الشٌ نستطيع القكؿ إٌف المٌ كبكجو عاـ    
كاكة اعر عف الرٌ عف الغمكض ، بحيث يستطيع القارئ فيميا دكف عناء كتعب ، كقد ابتعد الشٌ 

 حسنة ، عذبة ، بعيدة عف األلفاظ الحكشية .عؼ ، فجاءت تراكيبو كالضٌ 

ّ

ّ

 

____________________ 

 البيت السابع عشر . 66( القصيدة رقـ 1)

 البيت األكؿ . 86( المقطعة رقـ 2)

 البيت الثاني . 106( المقطعة رقـ 3)
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ّسموباألّ.ّاًّلثثا

 كاتب ال بدٌ  كؿٌ  . كمعنى ىذا أفٌ  (1)ة خصيٌ صفة مف صفات الشٌ و عرؼ األسمكب بأكسع معانيو بأنٌ يي    
ة ، كالفكرة التي ىي مف ذاتو لف تسمح لنفسيا خصيٌ أف يككف معركفان " بأسمكبو الخاص كطريقتو الشٌ 

 د الكاتب العظيـ غيره ، فإنو نظران لمزاجو الخاٌص ى لك قمٌ بأف تتشكؿ في قالب أسمكب لرجؿ آخر ، كحتٌ 
 . (2)د فيو أف يدخؿ نفسو فيما قمٌ  ال بدٌ 

منيما مكضع يحسف استعمالو فيو ، فالجزؿ  تنقسـ إلى جزلة كرقيقة ، كلكؿٌ فاأللفاظ في االستعماؿ    
قيؽ فيستعمؿ في كصؼ األشكاؽ ، ككذلؾ فإف أما الرٌ  ، منيا يستعمؿ في كصؼ مكاقؼ الحركب ...

ثاء أسمكب رقيؽ ليف ، كلممديح كاليجاء أسمكبيما ، كلمرٌ يكلة يف كالسٌ قة كالمٌ لمغزؿ أسمكب يمتاز بالرٌ 
 طبيعة المكضكع تحدد بشكؿ كبير نكعية األلفاظ كاألساليب المستعممة. أم أفٌ  .(3)أثير الجزؿ شديد التٌ 

ا ابف ظافر ، فكما ذكرت سابقان ، كاف مف شعراء ىذا العصر الذيف تبنكا ىذا المذىب ، فطبع أمٌ    
 الذم التصؽ بو ،  لو أسمكبو الخاٌص قة، ككاف إلى جانب ذلؾ يكلة كالكضكح كالرٌ بالسٌ شعره في معظمو 

عرم العاـ ، ر في سيكلة أسمكبو الشٌ أسمكبو الكتابي قد أثٌ  ميا بمغتو ، كيبدك أفٌ ة التي شكٌ كألفاظو الخاصٌ 
كأحبلىـ ألفاظان كألطفيـ عر طبعان، كأممحيـ تصنعان ، اس في الشٌ إذ يقكؿ ابف رشيؽ : " كالكيتٌاب أرؽ النٌ 

 . (4)كمؼ " معاني ، كأبعدىـ عمى تصرؼ كأبعدىـ مف التٌ 

كمف األمكر التي تمؼ االنتباه في شعر ابف ظافر كثرة المقطكعات ، فقد كيًجد إلى جانب قصائده    
عرية التي طرقيا ، كىذه كيمة ، مجمكعة مف المقطكعات التي قاليا في مختمؼ المكضكعات الشٌ الطٌ 
مف قاد تة أبيات ، ىذا عمى اعتبار ما ذىب إليو النٌ لمقطكعات تتراكح في عدد أبياتيا بيف البيتيف كالسٌ ا

 . (5)القصيدة ما تككنت مف سبعة أبيات فأكثر  أفٌ 

_______________________ 

 . 113ينظر: أحمد أميف ، النقد األدبي ، ص  (1)

 . 114، ص  ـ . ف .أحمد أميف ،  (2)

 . 83 – 77؛ أحمد الشايب ، األسمكب ، ص  65ينظر: ابف األثير ، المثؿ السائر ، ص  (3)

 . 757/  2ابف رشيؽ ، العمدة ،  (4)

(
5

 . 188/  1( ٌنظر: ابن رشٌق ، م . ن . ، 
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شعراء ىذا  ىناؾ مجمكعة مف اآلراء التي خافت ذلؾ ، كيبدك أفٌ  أم، مع أفٌ الباحثة ىذا الرٌ  كترل   
 . (1)يـ كانكا يركنيا أكثر تصكيران لما في نفكسيـ مف إبراز معنى لطيؼ العصر مالكا لممقطكعات ، ألنٌ 

، فقد كاف لمقاضي الفاضؿ  ما يميز أسمكب شعر العصر األيكبيٌ  أىـٌ ة البديعيٌ  المحسنات كتعدٌ    
عراء تيافتكا عمييا مف تكرية كطباؽ الشٌ  األثر في ترسيخيا كتطكيرىا . كما أفٌ  كالعماد األصفياني أكبر

 كتضميف كمقابمة كاقتباس .  

ع بيا ، فجاءت تكلٌ ة ، فيك كغيره مف شعراء عصره كر البديعيٌ كلـ يكف ابف ظافر بمعزؿ عف الصٌ    
 ة التي برزت في شعره :ة مزينة لقصائده كمقطكعاتو ، كمف الفنكف البديعيٌ المحسنات البديعيٌ 

ّباقّ.ّالطّ 1

، أك الجمع بيف المتضاديف مع  (2)كاد كالبياض يء كضده ، كالجمع بيف السٌ ىك الجمع بيف الشٌ    
 . (3)قابؿ ، فبل  تجيئ باسـ مع فعؿ كال بفعؿ مع اسـ مراعاة التٌ 

 د عنده نكع كاحد منو :جً باؽ ، كأحسف في استخدامو ، كأكثر منو ، كقد كي كقد اىتـ ابف ظافر بالطٌ    

 . (4)يجاب : كىك أف يجمع بيف لفظيف تضاد معناىما ، ككؿ منيما مثبت . طباؽ اإل1

 : (5)كمثاؿ ذلؾ في شعر ابف ظافر قكلو   

 ) مجزكء البسيط (                                                            

 قيمتي ًلمىف الـى في انًفرادم        عىًف األًخبٌلًء كىاألعادم

 ) األخبلء  ، كاألعادم ( . اعر بيف كممتيفينا طابؽ الشٌ  

_______________________ 

 .  99ينظر: محمد عبد المنعـ خفاجي ،الحياة األدبية بعد سقكط بغداد ، ص ( 1)

 .  316ينظر: العسكرم ، الصناعتيف ، ص ( 2)

 .  200ينظر: شياب الديف محمكد ، حسف التكسؿ إلى صناعة الترسؿ ، ص  (3)

 .  568/  2عيسى العاككب ، كآخر ، الكافي في عمـك الببلغة العربية ،  ينظر: (4)

 البيت األكؿ . 27(القصيدة رقـ 5)
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 :( 1)قكلوأمثمة ذلؾ أيضان كمف    

 ) البسيط (                                                                      

كيف رىجيبلن        لىـ ييرًضًو ًمنييـ أينثى كىال ذىكىري   فىجاًنًب الٌناسى كاحذىرىيـ كى

 ) أنثى ، كذكر ( . اعر بيف كممتيفينا طابؽ الشٌ  

 :( 2)كمف أمثمة ذلؾ أيضان قكلو    

 ) مجزكء الرجز (                                                       

سىدً   تينيري فيو ًمثمىما        يينيري بالٌركًح الجى

 كح ، ك الجسد ( .اعر بيف كممتي ) الرٌ فينا طابؽ الشٌ 

 : (3)قكلو كمف أمثمة ذلؾ أيضان قكلو   

 ) الطكيؿ (                                                                       

ي الكىعرى كىالٌسيبل ًرفعىةو        تىحكزي ثىناءن يىمؤلى  فىبل ًزلتى في ًعز  يىدكـي كى

 ) الكعر،  كالٌسيؿ ( . اعر بيف كممتيفينا طابؽ الشٌ  

 : (4)، قكلوكمف أمثمة ذلؾ أيضان    

 ) الطكيؿ (                                                                      

 ميمكؾه فىما األسماؾي إاٌل عىبيديىا        ًلذا لىًبسىت أثكابى ًتٍبرو ميتكنييا

_______________________ 

 البيت الثالث . 35( المقطعة رقـ 1) 

 البيت الثاني . 30( النتفة رقـ 2)

 . البيت السادس 76المقطعة رقـ  (3)

 . البيت الخامس 105القصيدة رقـ   (4)
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 اعر بيف كممتي ) الممكؾ  ، كالعبيد ( .فينا طابؽ الشٌ 

 : (1)قكلوكمف أمثمة ذلؾ أيضان ،     

 ) الٌطكيؿ (                                                                       

ـي رىكيفه كىأىىكىجي فىبل يىرتىجي  ـى أيمكًرًىـ        مىتى لىـ يىكيف فيًي  الٌناسي انًتظا

 ) ركيف ، كأىكج ( . اعر بيف كممتيفينا طابؽ الشٌ 

ّ.ّالجناس3

 فٌ أسمية راجع إلى ىذه التٌ . كسبب  (2)ختمفا في المعنى " يطؽ ، ك ف في النٌ افظالمٌ أف يتفؽ "  ىك   
ؿ ما تشابيت فيو نكعاف : لفظي ، كمعنكم ، كاألكٌ كىك حركؼ ألفاظو يككف ترتيبيا مف جنس كاحد .

فظاف في اـ ما اتفؽ فيو المٌ الكممتاف لفظان ، كاختمفتا معنى ، كىك قسماف : تاـ كناقص أك غير تاـ . كالتٌ 
 . (3)أنكاع الحركؼ كأعدادىا كىيئتيا كترتيبيا 

حسنان إاٌل إذا جاء عفك الخاطر دكف تكمؼ ، ككقع عمى الٌسمع خفيفان لطيفان ، كيرل كالجناس ال يعٌد    
عبد القاىر الجرجاني : " أٌف الٌتجنيس ال ييستىحسىف إاٌل إذا كاف مكقع الٌمفظتيف مف العقؿ مكقعان حسنان ، 

 .  (4)كمقصد الجامع بينيما مقصدان بعيدان "

 : (5)اقص ، قكلور بنكعيو ، كمف أمثمة الجناس النٌ ر الجناس في شعر ابف ظافثي كقد كى    

 

 

________________________ 

 البيت الثاني . 22المقطعة رقـ  (1)

 . 297/  2فضؿ عباس ، الببلغة فنكنيا كأفنانيا ، ( 2)

 . 320 – 318ينظر: القزكيني ، اإليضاح ، ص  (3)

 . 4( عبد القاىر الجرجاني ، أسرار الببلغة ، ص 4)

 . 18البيت المفرد رقـ  (5)
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 ) الكافر (                                                                   

 ًعقابه في ثىناياىا عيقابي        فىما ًىيى ًبالًعذاًب بىٍؿ العىذابي 

 اعر بيف كممتي   ) الًعذاب ( ، ك) العىذاب ( .فينا جانس الشٌ 

 :    (1)كمف أمثمة ذلؾ أيضان ، قكلو    

 ) المنسرح (                                                                     

قىو ميقان        إاٌل كىما شابىوى الٌرصاصي رى مقان كىال خي  ما شاءى يىيكل خى

ميقان ( . فينا جانس الشٌ   ٍمقان(   ك)خي  اعر بيف كممتي )خى

 :                                       (2)كمف أمثمة ذلؾ أيضان ، قكلو   

 ) مجزكء  الخفيؼ (                                                     

تبىةن        فيٍمؾي األٍرًض كىالفىمىؾ  بىؿ تىعالىيتى ري

 اعر بيف كممتي ) فيٍمؾ ( ك ) فىمىؾ ( فينا جانس الشٌ    

 :( 3)كمف أمثمة الجناس التٌاـ عند ابف ظافر قكلو      
 

ثىنى قيصكرى الٌركـً ذاتى قيصكرً  كىرنىؽي كىالس ديير سيميك هي        كى فىضى الخى  خى

 اعر بيف كممتي ) قصكر ( ك ) قصكر ( .فينا جانس الشٌ  

 : (4)كمف أمثمة ذلؾ أيضان قكلو    

______________________ 

 البيت السابع كالعشركف . 95القصيدة رقـ  (1)

 . 68( البيت المفرد رقـ 2)

 البيت الثاني . 45القصيدة رقـ  (3)

 الوافر ( )

 البيت االكؿ . 105( القصيدة رقـ 4)
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 ) الطوٌل (                                                                                 

 المىجدي شيمىةه        لىوي زافى ًمنيا إذ ًسكاهي يىشينييايا أيييا المىجدي الذم 

 اعر بيف كممتي ) المجد ( ك ) المجد ( .فينا جانس الشٌ  

 خفيفان لطيفان . ةالٌسابق بياتفي األ جاء الجناس بلحظ أفٌ كالمي    

ّأثرّبقصصّالقرآنّالكريم.ّالتّ 4

اإلشارة إلى معنى آية قرآنية ، أك إلى قصة مف أثر بالقرآف الكريـ عند ابف ظافر في كقد برز التٌ    
 : (1)كمف تأثره بالقرآف الكريـ ، قكلو  قصص القرآف ، أك باستخداـ ألفاظو،

 ) مجزكء الكامؿ (                                                       

بتىوي ًبعىصاؾى يا        مكسى فىأىصبىحى ذا اٍنًبجاسً  رى  أىضى

  ًَإِرِ اسْتَسْقَ مٌسَ ىِقٌَْمِوِ فَقُيْنا اضْشِبْ بِعَصاكَ اىْحَجَشَ فَاوْفَجَشَثْ مِنْوُ اثْنَتا عَشَشَةَ﴿ إلى قكلو تعالىفينا يشير 

 .( 2)﴾عَْْناً  

 ) الكامل (                                                   : (3)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

ـي إلى  ياًض رىسكال        ييكًحي إليًو بيكرةن كىأصيبلبىعىثى الن سي  الر 

 . (4)﴾ًَارْمُشِ اسْمَ سَبِّلَ بُنْشَةً ًَأَصْال﴿فينا يشير إلى قكلو تعالى  

 :  (5)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

__________________ 

 البيت الرابع . 57( القصيدة رقـ 1)

 . 60\2( البقرة ، 2)

 . 73( البيت المفرد رقـ 3)

 . 25\ 76( اإلنساف ، 4) 

 البيت الخامس 69( القصيدة رقـ 5)
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ٌياكا ٌياهي ، شىفىٍتني ًمثمىوي رى  كىقميًص يكسيؼى إذ شىفىت يىعقكبي رى

أَعْيَمُ فَيَمّا أَنْ جاءَ اىْبَشريُ أَىْقاهُ عَيَ ًَجْيِوِ فَاسْتَذَّ بَصرياً قاهَ أَىَمْ أَقُوْ ىَنُمْ إِوَِّ ﴿فينا يشير إلى قكلو تعالى  

 .( 1)﴾تَعْيَمٌن ما ال مِهَ اهللِ

 ) الكامؿ (                                :           (2)قكلوكمف ذلؾ أيضان    

ـ  يىمينىوي  وي        فىكىأىن وي مكسى يىضي نحى  كىالٌميًؿ قىد أىبدل الث رٌيا جي

 .( 3)﴾تَخْشُجْ بَْْضاءَ مِهْ غَْْشِ سٌءٍ ءاَّتً أُخْشٍ ًَاضْمُمْ َّذَكَ إِىل جَناحِلَ﴿قكلو تعالى  فينا يشير إلى

عمى تمؾ القدرة  عرية ، كىذا إف دٌؿ فإنما يدؿٌ ابف ظافر قد نٌكع في أساليبو الشٌ  مف ىنا نبلحظ أفٌ    
 كنؽ .اعر ، مما أضفى عمى شعره نكعان مف اإلبداع كالبراعة كالرٌ التي كاف بيا الشٌ 

ّةّعريّ ورةّالشّ الصّ ّ.اًّثالث

تيعٌد الٌصكرة الٌشعرٌية بعناصرىا كأدكاتيا أحد مقاييس البراعة األدبٌية يبيف الٌشعراء ، كمقياسان مف    
عراء اىتمامان كبيران مف العصر الجاىمي ، كزاد ىذا مقاييس التٌفاضؿ بينيـ ، مف أجؿ ذلؾ ؛ أكالىا الشٌ 

زدٌم مضماران ليذا الفف الذم تمٌيز بو االىتماـ في العصكر المتأخرة ، كقد شٌكؿ شعر ابف ظافر األ
الٌشعراء دكف غيرىـ ، معتمدان عمى الٌتشخيص ، كعمى الٌتجسيـ ، كعمى مجمكعة مف األدكات التي 

 شبيو كاالستعارة كالكناية كغيرىا .شاركت في بناء ىذه الٌصكرة ، كالٌمكف كالحركة كالييئة كالتٌ 

عكرية ، كمقياسيا ىك قدرتيا عمى نقؿ الفكرة جربة الشٌ ر عف التٌ عبيكرة كسيمة مف كسائؿ التٌ عتبر الصٌ تي    
 . (4)كالعاطفة بأمانة كدقة 

________________________ 

 . 96\12( يكسؼ ، 1)                   

 . البيت األكؿ  103النتفة رقـ ( 2)

 . 22/  20طو ، ( 3)                   

 . 251، ص  أصكؿ النقد األدبيأحمد الشاٌب ،  (4)
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جربة المنفعؿ بيا ، كال يمكف كرة مع بقية عناصر العمؿ األدبي لنقؿ التٌ أف تتضافر الصٌ  كال بدٌ    
الٌ تصكر كجكد الصٌ   . (1)أثير  فقدت ركحيا كقكتيا في التٌ كرة منفصمة عف العاطفة كالخياؿ كا 

رة ترادؼ االستعماؿ ك ل أٌف الصٌ كقد اختمفت اآلراء حكؿ مفيكـ الٌصكرة الٌشعرٌية ، فمنيـ مف ير    
مف يرل أٌف الٌصكرة تعبير عف الحالة الٌنفسٌية التي يعاني منيا الٌشاعر تجاه  ، كمنيـ (2)االستعارم

مكقؼ معيف مف مكاقفو مع الحياة ، كأٌف أم صكرة داخؿ العمؿ الفٌني ، إٌنما تحمؿ مف اإلحساس ، 
كتؤدم مف الكظيفة ما تحممو ، كتؤديو الٌصكرة الجزئٌية األخرل المحاكرة ليا ، كمف مجمكع الٌصكر 

قدٌية الحديثة تنظر . كحقيقة فإٌف الدراسات النٌ ( 3)لجزئٌية تتأٌلؼ الٌصكرة الكٌمٌية التي تنتيي إلييا القصيدةا
إلى القصيدة عمى أٌنيا نظاـ مف العبلقات البنائٌية ، يكشؼ تفاعميا عف معنى القصيدة ، كتساىـ في 

كرة لمٌناقد المعاصر ، فقد جعميا مٌية الصٌ إثراء خبرة الٌسامع ، كتعمؽ إدراكو لمكاقع ، كمف ىنا جاءت أى
إحدل األحاسيس التي يعتمد عمييا في الحكـ عمى أصالة الٌتجربة كقدرة الٌشاعر عمى تشكيميا في نسؽ 

 .( 4)يحقؽ المتعة كالخبرة لمف يتمقاه

التي تمثؿ كمف الٌنقاد مف ربط بيف الٌصكرة كالٌتجربة الٌشعرٌية فجعؿ الٌصكرة جزءان مف الٌتجربة ،    
، كترجع أىٌمية الٌصكرة الٌشعرٌية إلى الٌطريقة التي تعرض بيا عمينا ، فيي تمفت ( 5)بدكرىا صكرة كمٌية

االنتباه لممعنى الذم تعرضو ، كالٌطريقة التي تجعمنا نتفاعؿ مع ذلؾ المعنى ، كنتأٌثر بو ، فيي ال 
إلى المعنى الذم تعرضو ، كتفاجئنا بطريقتو في  أٌنيا تريد أف تمفت انتباىنا تشغؿ االنتباه بذاتيا إالٌ 

 .(6)تقديمو

 

_________________________ 

 . 168( ينظر : محمد بدكم ، ككلردج ، ص 1)

 . 18( ينظر : مصطفى ناصؼ ، الٌصكرة األدبية ، ص 2)

 . 82( ينظر: الٌسعيد الكرقي ، لغة الٌشعر العربي الحديث ، ص 3)

 . 19( ينظر : عمي الٌشناكم ، الٌصكرة الٌشعرٌية عند األعمى التطيمي ، ص 4)

 . 428 – 424( ينظر : محمد ىبلؿ ، الٌنقد األدبي الحديث ، ص 5)

 . 32ينظر : جابر عصفكر ، الٌصكرة الفٌنٌية ، ص ( 6)
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عقد مماثمة بيف مف ىنا غدت الٌصكرة أكثر شمكالن كاتساعان مف الٌتشبيو ، الذم يقتصر عمى       
طرفيف، كلئف كانت الٌصكرة بمحتكاىا الببلغي القديـ ، تشتمؿ عمى الٌتشبيو كضركب المجاز خصكصان 

ـٌ أسطكرٌية ، كأي  تيح ليا االستعارة ، فإٌنيا اكتسبت حديثان ، أبعادان ذىنٌية مجٌردة ، كمناحي رمزٌية ، كمف ث
يا بالمشابية كما في الجانب االستعارم . كبذلؾ أف تتحٌرر مف ضركرة إيراد طرفيف لممماثمة أك ربط

 .( 1)أصبح جماليا فيضان داخميان إيحائيان نابعان مف ككنيا صكرة فحسب

كترل الباحثة أٌف دراسة األشكاؿ المجازٌية في الٌشعر ضركرٌية إلى جانب دراسة الٌتشبيو كاالستعارة    
 كالكناية لما ليا مف أثر في إبراز الٌنكاحي الجمالٌية في الٌنص الٌشعرم . 

 أٌما العناصر التي تعتمد عمييا الٌصكرة فيي مجمكعة مف المثيرات اإلدراكٌية تتمٌثؿ في :    

أكالن : المكقع ، كييقصد بو : أف يتناكؿ الٌشاعر في صكرة معنى عامان ، أك حالة نفسٌية ، أك مشيدان مف 
 ثير كيحٌرؾ عكاطؼ الٌشاعر .مشاىد الٌطبيعة ، أك حدث يي 

ثانيان : الحركة : كىي عنصر ال بٌد مف كجكده في الٌصكرة ، كال تشعر بو الٌنفس إاٌل بعد سككف ، كعميو 
كالٌسككف أمراف متبلزماف في كؿ ما يراه الٌشاعر ، كعمى الٌشاعر أف يبعث الحركة في صكرة  فالحركة

ضافة ما لديو مف أفكار كشعكر  .( 2)شعرٌية مف خبلؿ نظرتو لمكاقع ، كحيكٌيتو ، كا 

يف ثالثان : األلكاف ، كقد يككف ىذا الٌمكف نكعان كاألحمر ، أك األبيض ، كقد يككف لكنان ناتجان مف لكن
مركزيف ، كقد ييستدٌؿ عمى الٌمكف مف خبلؿ األلفاظ ، ال مف خبلؿ الٌتصريح بالٌمكف نفسو ، كيحتاج 

 الٌشاعر إلى قدرة لمٌربط بيف الٌمكف ، كالمكقؼ الٌشعرم .

 رابعان : الٌشكؿ ، فقد يصٌكر مكقؼ الٌضعؼ كاليزاؿ بكصؼ شكؿ إنساف كمبلمحو .

 ف حجـ المكقؼ مبلئمان لمٌصكرة .خامسان : الحجـ ، كيعني ذلؾ أف يكك 

 سادسان : الٌطعـ ، كقد تأتي الٌصكرة الٌشعرٌية خالية مف عنصر الٌطعـ .

______________________ 

 . 217ينظر : خميؿ أبك جيجو ، الحداثة الٌشعرٌية العربية ، ص  (1)

 . 222ينظر : عمي صبح ، البناء الفٌني لمٌصكرة األدبٌية في الٌشعر ، ص  (2)
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 .( 1)سابعان : الٌرائحة ، كمكانيا في الٌصكرة كمكاف الٌطعـ

شبيو ، كاالستعارة ، كالكناية ، كأنماط ة في شعر ابف ظافر ما بيف التٌ عريٌ كرة الشٌ كقد تنكعت الصٌ    
 ببلغية أخرل ، كىي : 

ّشبيو.ّالتّ 1

 . (2)ممفكظة ، أك ممحكظة "شبيو ، ىك " إلحاؽ أمر بآخر في صفة ، أك أكثر بأداة مف أدكات التٌ    

 . (3)شبيو كظائؼ منيا " يزيد المعنى كضكحان ، كيكسبو تأكيدان "كلمتٌ 

 : (4) كمف ذلؾ قكلو ،بة ، كأكثر مف الحديث عنيا في شعره بيعة الخبٌل فيًتف ابف ظافر بمظاىر الطٌ    

 ) السريع (                                                                

 األقاح فيوً  رى أزىى  فسجان نى بى       كىحى  فيوً  ـي ألنجي كاى  يؿي المٌ كى 

 

 جـك في نكرىا كضيائيا بزىر األقاح األصفر.يؿ في سكاده بزىر البنفسج كالنٌ لمٌ  يرسـ ابف ظافر صكرة

 :(5)قكلو ذلؾ أيضان ، كمف   

 

 

___________________ 

 . 230 – 222ينظر: عمي صبح ، البناء الفني لمصكرة األدبية ، ص  (1)

 . 98؛ يكسؼ أبك العدكس ، الببلغة كاألسمكبية ،  194/  1ينظر : ابف رشيؽ ، العمدة ، ( 2)

 . 323 – 320جابر عصفكر ، الصكرة الفنية ، ص  ( 3)

 .  25البيت المفرد رقـ ( 4)

 . 3 – 2األبيات  91( المقطعة رقـ 5)
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 الكافر ( )                                                                     

 فً ػيػعى  ؿٌ ىا في كي حكي صى  ؿى كامى تى         مى سماءو عى  جكـي ت الن  دى د بى قى كى 

 فً ػيػػجى ف لي مً  ري سامً مى  وً ػػدت فيػػبى  رد        ف الزكى ػػػػػػػػمً  أزرؽو  ؼو ػػػقػػسػػكى                   

كف كالمصنكع مف نكع مف األحجار الكريمة يؿ في ظممتو بسقؼ البيت أزرؽ المٌ ىذه الصكرة تظير المٌ  
 ة.ماء بمسامير مصنكعة مف الفضٌ جكـ المنتشرة في السٌ لكنو أزرؽ سماكم أك بنفسجي، كرسـ صكرة لمنٌ 

 : (1)قكلو ذلؾ أيضان ، كمف   

 ) الطكيؿ (                                                                     

 قيؽً عى  يتً بى  سطً دا في كى بى  برو تً بً        ان عمٌ قى مي  يفو جى ف لي مً  مكدان يحكي عى كى 

ره بخد المعشكؽ الخجؿ ياء الخافت المنبعث عف شمعة المنجنيؽ الذم صكٌ كرة تظير الضٌ فيذه الصٌ 
كب األحمر ، معة بالثٌ ياء المنبعث عف الشٌ ر خياالت ىذا الضٌ ، كصكٌ بؿ عميو المشبع بالحمرة لنزكؿ القي 

كرة ضفي عمى الصٌ اىر في قمب بيت مف ذىب ليي ىب كالظٌ خ بالذٌ مطٌ ة المي ره أيضان بعمكد الفضٌ كصكٌ 
 ىب .ة بمكف الذٌ إشراقان كبياءن مف خبلؿ مزج لكف الفضٌ 

 : (2)ذلؾ أيضان ، قكلو كمف   

 ) الطكيؿ (                                                                          

 ر  حمى مي  رى ػػػػػػػػكآخ اؼو ػػػػػص ف أزرؽو ػػػػمً ػػػفى         وً كنً لى  سفً في حي  الماءً  كجوً بً  مكحي تى 

 رً ػضػػػػػخي  بأغشيةو  كنان ت صى يى شٌ غي د قى كى         ةن ػػضار قي  يفٌ ػػبً  كتو ػػػاقػػػي اؼً ػػػقػػأحػػكى               

 اىرةماء الكاسعة المزينة باألنجـ الزٌ يمكفر فبدت صكرة السٌ يرسـ ابف ظافر صكرة لبركة مزىكة بأزىار النٌ 

_______________________ 

 .  بيت الخامسال 65( المقطعة رقـ 1)

 . 3 – 2األبيات  50( المقطعة رقـ 2)
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رقة كالحمرة النتشار أزىار ؿ لكنو بسبب تضارب األلكاف فيو بيف الزٌ مي ف كجى سي افي حى كماء البركة الصٌ 
 تو أغشية خضراء جميمة .فٌ بالياقكت الذم لى رىا أيضان يمكفر فكقو ، كصكٌ النٌ 

 : (1)ذلؾ أيضان ، قكلو كمف   

 ) الطكيؿ (                                                                         

 فسي النٌ  يى نٌ مً  وي لى  ان بػػت حي ػػفى ػػىى  سي ػػيػػمػػيى         داذ بى مي  سامعً حالي المى  شادفه  بيكى 

 مسي ما شى يي ينى بى  يفً جمى ػػػػػػػػفي نى  يفً بللى ىً          مايً يٍ تى رى كىى جى  فى ػػػػمضً  تاهي قى مى ت حى ػػكى ػػحى              

بية كاصفان اتساع عينيو بصكرة كلد الظٌ  يرسـ ابف ظافر صكرة لغبلـ يسكف في جسده ، كأقاـ في نفسو
سف كجيو الذم بدا كرة بالحديث عف حي كمبلن الصٌ جميف المضيئيف كممع الجكاىر كمي كبريقيما بالنٌ 

 سيما .  رىما كاليبلؿ في تقكٌ مس في إشراقو كحاجبيو المذيف صكٌ كالشٌ 

ّ.ّاالستعارة2

ّ.ّ(2)"ّّرؼىي " استعماؿ الكممة لشيء لـ يعرؼ بيا، مف شيء قد عي    

 .( 3)يء باسـ غيره ، إذا قاـ مقامو " " تسمية الشٌ  أك ىي   

منيا فيك شرح المعنى ، كاإلبانة عنو كتأكيده ، كقد يككف الغرض منيا أيضان المبالغة ا الغرض أمٌ    
 . (4)في المعنى 

 :(5) كمف االستعارات الكاردة في شعر ابف ظافر ، قكلو   

 ) الكافر (                                                                    

ر ه                    دكالبو يىػػػئًػػػػػػػػػػػػػػػف  أنػػػيػػػفى ثىػػػػكػػػمػػػػػػػى        كىال فىقدان شىكاهي كىال مىضى  كى

________________________ 

 . 2 – 1األبيات  58لنتفة رقـ ا (1)

 . 17ابف المعتز ، البديع ، ص  (2)

 . 103/  1الجاحظ ، البياف كالتبييف ،  (3)

 .  268أبك ىبلؿ العسكرم ، الصناعتيف ، ( 4)

 . 2-1األبيات  99( المقطعة رقـ 5)



   141 
 

 ع عمى فقد عزيز ليا .كمى التي تئف كتتكجٌ بالمرأة الثٌ  كالبر الدٌ صكٌ 

 : (1)كمف ذلؾ أيضان ، قكلو    

 ) الكافر (                                                                      

ٌدثىت        فيًو الٌرياضي ًبًسٌرىا المىستكرً  ًة الٌنسيـً تىحى  قىصره ًبمىدرىجى

 ه المستكر .ياض باإلنساف الذم يتحدث بسرٌ ر الرٌ صكٌ 

 : (2)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

 ) الكامؿ (                                                                    

ياًض رىسكال        ييكًحي إليًو بيكرةن كىأصيبل ـي إلى الرى  بىعىثى الٌنسي

 ياض .سيـ بالقائد الذم يبعث برسالة إلى الرٌ ر النٌ صكٌ 

 : (3)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

 ) الخفيؼ (                                                                

مؼى كىككىًب الٌسمراءً  ٌيا       ًمغفىرو خى  كيؿ  بىدرو يىسيري تىحتى ثيرى

 ر البدر باإلنساف الذم يمشي .صكٌ 

 : (4)كمف ذلؾ أيضان ، قكلو    

 

________________________ 

 البيت األكؿ . 45( القصيدة رقـ 1)

 . 73رقـ  ( البيت المفرد2)

 البيت الثاني . 1( المقطعة رقـ 3)

 البيت الخامس  . 45( القصيدة رقـ 4)



   142 
 

 ) الكافر (                                                                     

ٌمةن ًمف سينديسو        تىزىك ًبميؤليًؤ طىم ًو المىنثكرً   فىالٌركضي يىسحىبي حي

 ة مف سندس .رتدم حمٌ كض بإنساف ير الرٌ صكٌ 

 :  (1)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

  ) الكامؿ (                                                                   

قيبل قىد        أكثىرفى قاالن في اليىديًؿ كى تىناظىرىت أطياريىا فيًو كى  كى

 القاؿ كالقيؿ .كثر مف دكف كمف يي غرٌ ر األطيار بالكشاة كالحساد كىـ يي صكٌ 

ّ.ّالكناية3ّّ

، كالكناية أنكاع  (2)الكناية كما ىك معركؼ " لفظ أريد بو الـز معناه ، مع جكاز إرادة معناه حينئذ "    
 . (3)ثبلثة ، كناية عف صفة ، ككناية عف مكصكؼ ، ككناية عف نسبة 

 : (4)كمف الكنايات الكاردة عند ابف ظافر قكلو    

 ) الكامؿ (                                                                      

رً  بيًعنا لىـ يينصى يًش رى يشى الش تا لىٌما مىضى        ًلًقتاًؿ جى  أىكى ما تىرل جى

 كنايات  بيع ، كىيفصؿ الرٌ  بيع  (جيش الرٌ ب) تاء ، كعنى فصؿ  الشٌ تا ( جيش الشٌ ب)  د عنىقف

 مكصكؼ  .عف 

_______________________ 

 البيت الخامس . 71( المقطعة رقـ 1)

 .  301الخطيب القزكيني ، اإليضاح ، ص ( 2)

 .   303 – 301ينظر : الخطيب القزكيني ، ـ . ف . ، ص  (3)

 البيت الثاني . 51المقطعة رقـ  (4)
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 :( 1)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الخفيؼ (                                                                    

يشى المٌػ        ػيًؿ لىٌما ٌألىح  في االنًيزاـً  يكشي الٌصباًح تىتبىعي جى  كىجي

 بلـ كسكاده ، كىية الظٌ شدٌ  يؿ (جيش المٌ ب) ياء ، كعنى كر كالضٌ النٌ  باح (جيكش الصٌ ب)  د عنىفق
 . مكصكؼ كنايات عف

 :( 2)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الطكيؿ (                                                                                  

 بي يٍ جى كى  (2)راهي عى  مبان قى  وً ػػقً ػػفػػف خى ػػمً كى         وً ػػػػػػػبً ػػػيػػػيػػػف لى ػػػى مً ػػػػجد  ػػػال ي  ػػجً ػػػنزً ػػػػلً  أف  ػػػكى 

 بلـ كسكاده ، كىي كناية عف مكصكؼ .ة الظٌ جى ( شدٌ فقد عنى ) بزنجي الدٌ 

ّالحركةّّ.4

، كذلؾ بعد أف ييسًقط الٌشاعر  بيعةظيرت الحركة عند ابف ظافر بشكؿ أساسي عند كصؼ الطٌ    
 :   (3) عمييا صبغتو الخاٌصة كفىيضان مف المشاعر كالخكاطر ، كمف ذلؾ قكلو

 ) الطكيؿ (                                                                          

رو ًمنيا يىجيءي نىماؤيىا ريىيا        إلى شىجى داًكؿي فييا جى قىد أشرىعىت فييا الجى  كى

فالجداكؿ شىرىعىت في الجرياف إلى األشجار اليانعة كي تنمك كتزداد نضارة . كمف ذلؾ أيضان قكلو 
(4)     : 

__________________ 

 البيت الثالث .  86المقطعة رقـ ( 1)

 البيت الخامس . 11القصيدة رقـ ( 2)

 . الثاني  البيت 4( القصيدة رقـ 3)

 كالثبلثكف .البيت الحادم  85( القصيدة رقـ 4)
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 ) الكافر (                                                                       

ياـً  كى سيحيبى الجى مىيًو نىقعان        ًببل ًفعؿو حى  ييًثٍرفى إذا رىكىضفى عى

 رتفعة .محب الكالخيكؿ عندما تجرم بسرعة كبيرة  تثير مف خمفيا غباران كثيفان يحاكي السٌ 

 : (1)كمف ذلؾ أيضان، قكلو    

 ) الطكيؿ (                                                                          

تىٍيًف ييجتىمػػػػػػػػى الحيسفي ًمنييمػػػػا                ػػقػػارنػػان       ًلناًرنجى ػػفػػركطي فػػيػػًو مي طىػػمػػعو بىػػػدا الػػػمى  كى

ٌدٍيًف ًمنوي مينىظ ما                مى الخى فًف ظىبي  مينىع ـو        فىأضحى عى  كىدىمعو جىرل مػػػػًػف جو

ف ، كىذا الغزاؿ يخرج عف جفف غزاؿ غرير صغير السٌ مكع التي تنيمر مف مع المفركط يحاكي الدٌ فالطٌ  
 مة .نعٌ ككنو حيكانان أليفان إلى امرأة ناعمة مي 

ّون.ّالمّ 5

ة بألكانو عريٌ صكره الشٌ كف في تشكيؿ بعض عراء إلى إدخاؿ المٌ ابف ظافر كغيره مف الشٌ كقد لجأ     
كىي بطبيعة الحاؿ تعكس أثران نفسيان  ،المختمفة مف : أبيض ، كأسكد ، كأصفر ، كأحمر ، كأشقر ، ...

 اعرة . ات الشٌ لمذٌ 

الخيكؿ ، كمزجت مجمكعة كرة التي رسميا لمجمكعة مف ح ذلؾ تمؾ الصٌ كضٌ كر التي تي كمف الصٌ    
 :   (2)مف األلكاف قكلو

 ) الرجز (                                                                          

ػػػالػػػمٌػػػيػػػًؿ فػػػيػػػًو ًشػػػػػػرىه        لػػمػػػٌصػػػبػػػًح تىػػػحػػػجػػػيػػػؿه                      ػػػر ه ًمػػػف أدىىػػػػـو كى  لىػػػوي كىغي

ػػػخػػػػتىػػػًمػػػطه بًػػػالػػػػػػػػػػغىػػػيػػػيىػػًب                       أىك أىشيىبو ًمثؿى الغيراًب األىشيىًب        نىػػػيػػػاريهي مي

__________________ 

 . 2-1األبيات  83( النتفة رقـ 1)

 .5-1األبيات  114القصيدة رقـ (2)
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ر                     جى  كىالماًء لىكف لىيسى فيًو ًمف كىدىر         يىحًمؿي ًمػػػػػػف حاًفًرًه ًمثؿى الحى

كىػالػبيػػػػراًؽ                      ػػػنػػػظىػػػػػػػػػرو بىػػػػػػػػٌراؽ        كىػالػبىػرًؽ فػػػػي الػمٌػكًف كى  أىك أشػػػقىػػػرو ذم مى

ػػػم ػػػمػػػكهي بًػػػالػػػش ػػػفٌػػػؽ                      ػػػأىن ػػػمػػػا قىػػػد جى  أىك أىحمىرو لىػػػػػػػػك سابىؽى الٌميؿى سىبىؽ        كى

ر فييا عف مكقؼ شعكرم كاحد يتمثؿ في بٌ عى ة ألكاف ، ليي ابقة حشد لنا عدٌ اعر في األبيات السٌ فالشٌ 
ياؽ ، اللية بحسب كجكدىا في السٌ األلكاف تتحدد معانييا الدٌ  إعجابو بيذه الخيؿ كألكانيا ، كمعمكـ أفٌ 

ف كانت بعض األلكاف ليا دالالت إيجابية كاألشقر مثبلن ، كبعضيا يحمؿ دالالت سمبية كاألحمر  كا 
ران فييا عف جماؿ ىذه الخيؿ ، كقد حكؿ عبٌ اعر ىنا كظفيا تكظيفان دالليان عميقان مي الشٌ  أحيانان أخرل ، لكفٌ 

ى ال تككف لكحتو باىتة معاني مف مجرد معاف تدركيا حكاسو إلى معاف راسخة في كجدانو ، كحتٌ ىذه ال
 .فقد جعؿ ىذه الخيؿ في أجمؿ صكرة ليا  ، ساكنة خالية مف الحيكية

 : (1)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

 ) مجزكء الرجز (                                                         

 انظير إلى المىكًز تىفيز        ًمنوي ًبمىكفو بىًيػػػػػػػجً                              

ده كىالس بىجً                                أصفىري ًمثؿي الت ٍبًر فيػػػػػػػ       ػًو أٍسكى

 راب األسكد . ىب الممزكجة بالتٌ ره بذرات الذٌ فقد صكٌ  ، كاده بالسٌ مكٌ المي  كالمكز

 : (2)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) السريع (                                                                 

مى غيصفً                         ةه ميحمىٌرةه قىد بىدىت        تيميمييا الٌريحي عى  تيٌفاحى

م عا        يىمكحي ف                        ٌداًف قىد جي  يًيما طاًبعػػػػػا حيسفً كىأن يا خى

______________________ 

 . 2-1األبيات  21( المقطعة رقـ 1)

 . 2-1األبيات  92( النتفة رقـ 2)
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حاكي يح عمى األغصاف تي كف األحمر ، كالتي تتمايؿ بفعؿ الرٌ اضجة المضركبة بالمٌ فاح النٌ كثمار التٌ 
 سف كالجماؿ . فتاة حسناء اجتمع فييما الحٌ  خدمٌ 

 :(1)كمف ذلؾ أيضان قكلو ،   

 ) الطكيؿ (                                                                    

د  كىاخًضراًر ًعذارً  مرىًة خى مرىةى الناًرنًج بىيفى اخًضراًرىا        كىحي  تىرل حي

 ة لفتاة عذراء جميمة القدٌ حمرٌ ارنج خدكدان مي بيعة كالغزؿ فيجعؿ مف حمرة النٌ كفي ىذا البيت ربط بيف الطٌ 
 كف األخضر كنعكمة العذراء .كف األحمر كحمرة الخدكد ، كالمٌ معة ، فالمٌ كحسنة الطٌ 

 :(2)كمف ذلؾ أيضان قكلو ،   

 ) الرجز (                                                                   

 وي نىسيـه كىنسيـً العىنبىرً ًمف أبيىضو ًمف تىحًت لىكفو أصفىًر        لى 

رجس بصكرة جميمة كقد تداخمت ألكانو األصفر كاألبيض كتداخؿ كاختبلط كأظير ابف ظافر زىرة النٌ 
 كالآللئ باليكاقيت األصغر حجمان .    رٌ الدٌ 

ّ.ّالط عم6ّ

 كىك مف العناصر الٌذكقية في الٌصكرة الٌشعرٌية .   

 :  (3)كمف ذلؾ قكلو   

 ) الطكيؿ (                                                                       

ًة اليىضـً لينييا ييسًعديهي في سيرعى  ييعيفي الذم يىبغي لىيا األكؿى طيبييا        كى

_____________________ 

 البيت األكؿ . 52النتفة رقـ ( 1)

 البيت الثاني . 112المقطعة رقـ (2)

 البيت الرابع . 105القصيدة رقـ ( 3)
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 يب ، كسرعة اليضـ أيضان .ألسماؾ دجمة الممتازة في طعميا الطٌ  كرة رسميا ابف ظافرفيذه الصٌ 

 : (1)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الطكيؿ (                                                                      

لىيسى لىنا طاهو ميجيده  فينكنيياكى ناًئًعًو أنكاعييا كى  تىطيبي ًمف        صى

ابؽ ، فابف ظافر يريد اقناع أمير المكصؿ الذم أىداه كفي ىذا البيت تأكيد عمى معنى البيت السٌ 
 يب ، كفي سرعة ىضميا .األسماؾ بأنيا أسماؾ استثنائية في طعميا الطٌ 

 : (2)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الكامؿ (                                                                    

ميطى ميداـً  مىذاًقًو شىيدان خى كى في ريًحًو        كى  كافى ًبًبٌطيخو حى

ر مذاقو الحمك كرائحتو الجميمة بالعسؿ الممزكج كعف ثمار البطيخ حمكة المذاؽ نجد ابف ظافر يصكٌ 
 بالخمر .

 : (3)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) مجزكء الرجز (                                                     

 انظير إلػػػى المىكًز تىفيز        ًمنوي بًػػػػػػمىكفو بىًيػػػػػػػػجً                               

رائً   ي        ػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػكىسيٌكرو أيٍكعً        ز جً ػػػمى ػػًط مي ػػػخى

 ة حبلكتو .كر مف شدٌ حاكي طعـ السي طعـ المكز كمذاقو فإنو يي ا أمٌ 

_____________________ 

 البيت الحادم عشر . 105( القصيدة رقـ 1)

 البيت األكؿ . 88( المقطعة رقـ 2)

 .  3،  1 البيت 21( المقطعة رقـ 3)
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ّائحةّ.ّالرّ 7ّ

كائح فكارؽ األنؼ ( ، فندرؾ بالرٌ ـ فينا ) كرة التي نشعر بيا عف طريؽ عضك الشٌ كىي الصٌ    
 كالمجالس .  مارالثٌ كصؼ األزىار ك  عند بيعة كبخاصةائحة في كصؼ الطٌ . كقد برزت الرٌ األشياء

 :( 1)كمف ذلؾ قكلو    

 ) الطكيؿ (                                                                       

ـ  شىمؿى  مىجًمًس أينسو ضى يرى رىحيؽً كى ماعىةو        تىعاطىكا ًمفى اآلداًب خى  جى

حيؽ فابف ظافر يرسـ صكرة لجماؿ مجمس األدب الذم التقى فيو مع أصدقائو ، كقد انبعثت رائحة الرٌ 
 كائح .كىي مف أطيب الرٌ 

 :( 2)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الخفيؼ (                                                                  

عىمنا ريحاًتنا طيبى ًذكرا        ؾى فىًخمناهي عىنبىران مىفتكقا  كىجى

، فبمجرد الحديث  كائح العطرة التي تفكح منوظير مدل تأثره بيذا المجمس كبخاصة تمؾ الرٌ اعر يي فالشٌ 
ى فاحت رائحة العنبر كمؤلت المكاف ، كفي ىذا إشارة إلى مكانة ابف لغساني حتٌ عف عمي بف المؤيد ا

 المؤيد عند ابف ظافر .

 : (3)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) السريع (                                                                    

با        تىنظيري إلػػػى مػػػا ييٍجًمؿي الز ىػػرا                      انظير إلى حيسًف شىقيًؽ الر 

___________________ 

 البيت األكؿ . 65( المقطعة رقـ 1)

 البيت السادس عشر. 66(القصيدة رقـ 2)

 .  2 – 1األبيات  47(المقطعة رقـ 3)
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مراءى ًبيا نىقيطىةه    سىكداءي طابىت بىيننا نىشرا      ًمف كيؿ  حى

 كية .  ائحة العطرة الزٌ قائؽ التي تفكح منيا الرٌ اعر صكرة جميمة ألزىار الشٌ فينا يرسـ الشٌ 

 : (1)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 ) الرجز (                                                                    

نىػػػػػرًجػػػػسو يىػػػػػنػػػػػظيػػػػػري ًمػػػػػف أجػػػػػفػػػػافو        ميختىًمفاًت الش كًؿ كىاأللكافً                   كى

 ًمف أبيىضو ًمف تىحًت لىكفو أصفىرو        لىوي نىسيـه كىنىسيـً العىنبىرً 

جمالية ينبعث منيا رائحة طيبة  كنيف األبيض كاألصفر بصكرةرجس التي امتزج فيا المٌ ا زىرة النٌ أمٌ 
 كرائحة العنبر .

ّورةمصادرّالصّ 

كرة العكامؿ التي ساىمت في تككيف الصٌ  أىـٌ  ، كالحكمة ، بيعة ، كنقد الكاقع االجتماعيٌ الطٌ  تعدٌ    
 . ة عند ابف ظافر األزدمٌ عريٌ الشٌ 

ّبيعة.ّالطّ 1

فمعظـ شعره يدكر حكليا ، كال بد مف الكقكؼ بف ظافر ، ؿ الاإللياـ األكٌ  صدربيعة ملقد كانت الطٌ    
ة . كمف ذلؾ كرة الفنيٌ فيا ابف ظافر تكظيفان جيدان ، كاستغميا في بناء الصٌ عمى بعض األبيات ، التي كظٌ 

 :  (2)قكلو 

 ) الطكيؿ (                                                                         

 غًر أجرل زيالليوي        ريضابان كىأبدل نىبتىوي الن ًضرى شاًرباحىصىن ًمثؿى دير  الث  

 

 _____________________ 

 . 2 – 1األبيات  112رقـ المقطعة (1)

 البيت الثاني . 19النتفة رقـ (2)
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كيجرم فكقيا المياه بثغر المحبكبة  ، اقيةقكـ عمييا السٌ تاعر صكرة جميمة لمحصى التي فينا رسـ الشٌ 
بقي الماء عمى نضارة غر كما يي بقي عمى نضارة الثٌ أسنانان ناصعة البياض ، كريقان باردان يي  الذم يضـٌ 
 اقية . بات حكؿ السٌ كخضرة النٌ 

 : (1)كمف ذلؾ أيضان قكلو     

 ) الكامؿ (                                                                     

سًف القناديًؿ التي        الحىت كىشيييبو في ميتكًف سىماءً   انظير إلى حي

يب ظر في حسف القناديؿ التي ظيرت مضيئة كالمعة كالشٌ اعر المخاطب أف يمعف النٌ الشٌ  فينا يحثٌ 
 ماء ليبلن .التي تمكح في السٌ 

 : (2)كمف ذلؾ أيضان قكلو   

 ) الطكيؿ (                                                                    

مىدىت أنياريهي كيف  ًبم ٍكرا لىك جى دان        كى بىرجى ـى ذاؾى الن بتي كافى زى  فىمىك دا

ث ابف ظافر عف عدـ ديمكمة اخضرار الٌنبت الذم رسـ لو صكرة جميمة ؛ فصٌكره بنكعو نادرو تحدٌ  
ميؿو مف األحجار الكريمة الممتزجة بالٌمكف األخضر الذم تركؽ لو األنظار . كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ كج

عمؿ عمى تجميؿ الٌمكحة بأف جعؿ نيران مف الماء الٌصافي العذب يتكٌسط ىذا الٌنبات كالذم صٌكره 
 مع . بالبٌمكر كىك الٌزجاج الٌشفاؼ البٌل 

 : (3)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

 

______________________ 

 البيت األكؿ . 3المقطعة رقـ  (1)

 . 36البيت المفرد رقـ ( 2)

 البيت الرابع . 71المقطعة رقـ  (3)
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 ) الكامؿ (                                                                   

م ناري كى  مىييا الجي بىدا عى ٍكدو سً كى  ٍمتييا التٌقبيبلأن وي        كىجناتي خى

 . يصؼ ابف ظافر الكرد األحمر كيصٌكره بخدكد الٌشابات الٌناعمات المكاتي ييرٌغبفى الحبيب في تقبيميفٌ  

ّقدّاالجتماعيّ .ّالنّ 2

عف العزلة ، ككره  وحديث ، سكاء عند كقد استقى ابف ظافر كثيران مف صكره مف كاقعو االجتماعيٌ    
 كغيرىا . الفاسديف ،جار كنقد التٌ  ماف ،الزٌ 

 ) مجزكء البسيط (                                              : (1)كمف ذلؾ قكلو    

ػػػػػػػػػػػػػػًف األًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌلًء كىاألىعادم                        قيمػػػػػػػػتي ًلمىف الـى فػػػػػػي انًفرادم        عى
ػػػمػػػػػػػػػػػػى الس ػػػػػػداًد                       ػذكلي         كىاعػػػػػػػػذير فىإٌنني عى ػًف اٍلػمىػكـً يػػا عى ػػػػػػػػػػػد عى  عي

اس بمف فييـ األصدقاء كاألحباب ، بأف يعذره فيك اعر عمى مف يمكمو في أمر عزلتو عف النٌ يرد الشٌ 
 ب عميو أف يتراجع عف لكمو .حيح ، لذلؾ يجريؽ الصٌ يتبع الطٌ 

 ) المنسرح (                                               : (2)كمف ذلؾ أيضان قكلو    

كانيتى مػػػػا       (3)زىعنىفىةه               نػػػػػػػػػطىًمقىة       تىسكيفي الحى  زالىػػػػػػػػػػت ًإلىيػػػػػػػػيا ًلمػػػػػػػكىسػػػػػػػػػػػػًب مي

يًر أىديانًػػػػػػػػػػػػػ  مػا        ًمػػػػػػػػػػػػػػف غى ـى كى ػػػػػػػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػػػػعي الحى ػػػػػػػػػػػػػػػةه تىجمى باعى  يا لىػػػػػػػػػػػيا نىفىػػػػػػػػقىوكى

ًليىػت         أىضحىت ًبسيحًت الػػػػػًبر    نًصػػػػػػػػػػػبو كى تٌػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا ما ًلمى  ميرتىًفقىو (1)طيؿً حى

اس كأرذليـ كالغاية عندىـ الٌتكسب كال يشترطكف حبلالن اعر أٌف أصحاب الحانات ىـ أسكء النٌ كيرل الشٌ 
أـ حرامان ، كىؤالء الباعة ال يجمعكف إاٌل الحراـ ككؿ ما ينفقكنو ىك مف الٌربا كالٌديكف كال تنطكم 

 .مكاسبيـ إاٌل عمى الخبيث كالحراـ مف رشكة كغيرىا 

______________________ 

 .   2 – 1األبيات  27القصيدة رقـ  (1)

 .   9 – 7األبيات  95القصيدة رقـ  (2)
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ّ.ّالحكمة3
كرة عند ابف ظافر كىك مف الممكف أف يككف نتيجة لمكاقع كىناؾ مصدر آخر مف مصادر الصٌ    

 .الذم نقده  االجتماعيٌ 
 :     ( 1)قاؿ في اإلنساف كأخبلقو    

 )الكامؿ(                                                              
ناًئًو                              اٍستىقًر أىحكاؿى الفىتى        إف ًشئتى ًمف قيرى

لىػػػػكفي الػػػماًء لىػػػػكفي إنػػائًػػػوً                              فػػػالػػٌنػػاسي ًمػػػػػػػػػف مػػػػػػاءو كى

فقؿ لي مف تصاحب أقؿ لؾ مف أنت فمعرفة  ، كمف ذلؾ أيضان أٌف اإلنساف ييقاس عمى ديف خميمو
كالذم  أم مف أصؿو كاحدو  ؛ ماءفجميع الخمؽ مف  ، أحكاؿ المرء كخباياه كسجاياه مقركنة بصاحبو

 يعكس لنا تغٌير لكف الماء ىك تغٌير لكف اإلناء الذم يكضع فيو .

 :    ( 2)كقاؿ في الٌظمـ كعاقبتو    

 )المنسرح(                                                                
كػػػافه لىػػػـ يىٍنبي جاًنبيوي                       عىنؾى فىبل تىطميب ًبًو بىػػػػدىال         إذا مى

 فىذاؾ بىٍغي  كىالبىٍغيي مىيمىكىةه        كىالمىرء رىىفه ًبكيؿ  ما فىعىبل                    

فبل يترؾ كيبرح المكاف  ، كيقكؿ ابف ظافر عف جريرة الٌظمـ إٌف عمى المرء أف ال يستسمـ ألم نائبة
ما يصدر عف المرء مف أمر فيك  فكؿٌ  ، ظمـ كالٌظمـ ميمكة كمرتعو كخيـألٌف في ىذا الفعؿ  ؛ لسكئو

 مرىكفه كمرتبطه بو . 

 

 

__________________ 

 . 2 – 1األبيات  97النتفة رقـ ( 1)

 . 2 – 1األبيات  78( النتفة رقـ 2)
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ّالموسيقاّّ.ثالثاًّ

فعيبلت ي فيما بعد بالتٌ مٌ ككف ، كما سي غكم لعمـ العركض عمى تمييزه بيف الحركة كالسٌ قاـ األساس المٌ    
بالغناء ، كىما يصدراف عف منبع كاحد ،  عر نشأ مرتبطان الشٌ  عرية ، كما أفٌ مت مف البحكر الشٌ التي تشكٌ 
 .( 2)مف العناصر لمجمكعةو  ، كالكزف أك اإليقاع ىك : تتابع منتظـه  (1)عكر بالكزف أك اإليقاعكىك الشٌ 

، كىذه  بخاٌصةة صمة تجمعو بالمكسيقا ثمٌ  ؛ فإفٌ  عر العربيٌ العركض ىك عمـ مكسيقا الشٌ  كبما أفٌ    
، كما يقكـ عميو مف مقاطع ) تفعيبلت ( تتشكؿ منيا بنية القصيدة  كتيٌ مة تتعمؽ بالجانب الصٌ الصٌ 
 .عاٌمة ة بالعربيٌ 

 كتتشٌكؿ مكسيقا الٌشعر مف امتزاج عنصريف مكسيقييف ىما :    

ّةّوسيقاّالخارجيّ المّ.1

 عماد الٌشعر الذم بو يتمٌيز عف الٌنثر . ىيىي كؿ ما يتعمؽ بالكزف كاإليقاع ، ك    

ّةّعريّ البحورّالشّ ّ.أّ

كتتمثؿ في أكزاف أحد  : أكزاف طكيمة ىما ة إلى قسميفعريٌ عمـ العركض األكزاف الشٌ ك ـ دارسقسٌ    
ريع ، ، كالخفيؼ ، كالمتقارب ، كالسٌ  ركالبسيط ، كالكافامؿ ، كيؿ ، كالك: الطٌ  عشر بحران عركضيان ىي

: مجزكء الكامؿ ، كمجزكء الكافر ،  كتتمٌثؿ في قصيرة كزافكأ .مؿكالمتدارؾ، كالرٌ  ،نسرح ، كالمديد كالمي 
جزكء مجزكء البسيط ، كمجزكء الرجز ، ك م، ك مؿع البسيط ، كمجزكء الخفيؼ ، كمجزكء الرٌ خمٌ كمي 

 . ( 3)المتدارؾ ، كمشطكر المديدالمتقارب ، كمجزكء 

قاؿ فيو ، كأشير ىذه رض الذم يي غعرم كالة عبلقة كثيقة بيف البحر الشٌ ثمٌ  كيرل إبراىيـ أنيس أفٌ    
 . (4)كيؿ، كذلؾ لمبلءمتو ألغراض كثيرة كالفخر كاليجاء كالكصؼ كالمدحالبحر الطٌ ان ىك البحكر شيكع

____________________________ 

 . 53: شكرم عياد ، مكسيقا الشعر العربي ، ص ( ينظر 1)

 . 17( ينظر : عمي يكنس ، نظرة جديدة في مكسيقا الشعر العربي ، ص 2)

 . 154( ينظر : إبراىيـ أنيس ، مكسيقا الشعر ، ص 3)

 . 177، ص ـ . ف . ( ينظر : إبراىيـ أنيس ، 4)
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ؾ ، كف عكس ذلارسيف يظنٌ مف الدٌ  بعضان د مكضكعات القصيدة الكاحدة في الغالب جعؿ لكف تعدٌ    
القصيدة الكاحدة قد  ، كمنيـ شكقي ضيؼ الذم يرل أفٌ  عرمٌ رض الشٌ غفيـ ال يربطكف بيف الكزف كال

 . (1)اعر عمى كزف كاحددت مكضكعاتيا ، كقد نظميا الشٌ تعدٌ 

ذا ما جئنا إلى شعر ابف ظافر كجدنا     أكثر  استخدـ أكزانان  أٌنو انو لـ يختص بكزف دكف أخر، غيركا 
 مف غيرىا ، كىي :

 

 

كالكامؿ أكثر مف غيرىما ، كقد كيؿ ابؽ استخداـ ابف ظافر لمبحريف الطٌ يظير مف الجدكؿ السٌ    
 كغزؿ ، كغيرىا .، كمدح ، كصؼ  : دت مكضكعات القصائد التي استخدمت فييا ىذه األكزاف مفتعدٌ 

 

_______________________ 

 . 152( ينظر : شكقي ضيؼ ، في النقد األدبي ، ص 1)

 البحر
 عدد

 المقطوعات
ٌّة  الّشعر

 الّنسبة
 المئوٌة

 البحر
 عدد

 المقطوعات
ٌّة  الّشعر

 الّنسبة
 المئوٌة

 %21 25 الطوٌل
مشطور         

 الرجز
4 3.4% 

 %17 21 الكامل
مجزوء 
 الرجز

5 4.2% 

 %8.5 11 السرٌع
مجزوء 
 البسٌط

1 1.9% 

 %9 11 الرجز
مجزوء  

 الكامل
4 3.4% 

 %8 9 الوافر
مجزوء 
 الخفٌف

1 1.9% 

 %6.8 8 البسٌط
مخلع 
 البسٌط

1 1.9% 

 %4.2 5 المتقارب
مـنـهـوك  
 الـمـنـسـرح

1 1.9% 

 %4.9 6 المزدوج %4.9 6 الخفٌف

 %1.9 1 الرمل %2.6 3 المنسرح
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أكثر شعر ابف  كبما أفٌ  .ة كالكصؼ كالمدح سميٌ كالرٌ  ، ةستخدـ في األغراض الجديٌ كيؿ يي فالبحر الطٌ 
 . مف استخداـ مثؿ ىذا البحر رضيف ، فبل بدٌ ظافر في ىذيف الغ

 : (1)قاؿكيؿ ، البحر الطٌ  الفانكس مستخدمان  ابف ظافر كصؼ   

 ) الطوٌل (                                                                               

 ييبي لى  حكرً الس   لفانكسً  ميوً عى        هي عكدى كى  المنارً  خصى شى  رلتى  ألستى 

 : (2)قاؿ ،كيؿ أيضان البحر الطٌ  ، مستخدمان سمكان  يف العمادمٌ األمير مجد الدٌ  لىدأكفي مكضع آخر    

 ) الطكيؿ (                                                                    

 ياشيني يى  كاهي نيا إذ سً مً  زافى  لوي        شيمةه  الذم المجدي  جدي يا المى يا أيٌ 

 .(3)ج العاطفةة ، ككانت بو نبرة تييٌ عريٌ فيصمح لمعظـ األغراض الشٌ  ، ا البحر الكامؿأمٌ    

 

 : (4)البحر الكامؿ ، قاؿ قائؽ ، مستخدمان و لمشٌ ييج العاطفة بذمٌ كابف ظافر يي    

 ) الكامؿ (                                                                      

 ـ  دٌ ػػػػال كفي ػػػػػػػػلى  وي ديمى أ ألف   ان جمً سى         ران ػػػػػػػنظمى  قائؽً لمشٌ  ضي غً بٍ ي ألي ػػػإنٌ 

 ـً رىى مى  ةً طعى قً بً يا طي أكسى  د  قد سي          رو مى أسٍ  ةً عنى طى  رحي جي  يى ما ىً كأنٌ فى                   

كلـ تختص  ، كيمةسجت عمييا بعض القصائد الطٌ كالكافر التي ني  ، جزكالرٌ  ، ريعالسٌ  :كتمييا بحكر
 ثاء .دة كالكصؼ ، كالمدح ، كالرٌ بغرض دكف غيره ، بؿ جاءت في أغراض متعدٌ 

________________________ 

 البيت األكؿ . 11( القصيدة رقـ 1)

 البيت األكؿ . 105( القصيدة رقـ 2)

 . 323( ينظر : أحمد الشايب ، أصكؿ النقد األدبي ، ص 3)

 . 2 – 1األبيات  87( النتفة رقـ 4)
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 : (1)في نتفة يمدح فييا العزلة ، قاؿ ريعستخدـ البحر السٌ اك    

 ) السريع (                                                                

 كفي ػػدفػػمى  ةً لى ذى ي البى ػػػػػػػف ؿي الذ  كى        كفي ػػػكنمى  ةً زلى في العي  ز  عً الٍ 

 اليكفي  ؿي جي الرٌ  أنتى أك ال فى         كف أعزالن فى  زان د عً رً فإف تي                        

 : (2)البحر الكافر ، قاؿ أنيف ثكمى مستخدمان  تئفٌ  كصؼ ساقيةن    

 ) الكافر (                                                                 

 كارً األي  ر  يا حى أنينً ت بً كى شى        كمىثى  نيفى أى  ف  ئً تى  ةو يى ساقً كى 

ذا الكزف في كقد جاء ى ، جزاعر مجزكء الرٌ لدل الشٌ  فكاف أبرزىا استخدامان  ، ا األكزاف القصيرةأمٌ    
قد في داخؿ معة التي تتٌ المضاميف البسيطة ككصؼ المكز ، كالفانكس ، كالشٌ قصائد الكصؼ ذات 

 : (3)جزمجزكء الرٌ  مستخدمان  كغيرىا ، قاؿ في كصؼ المكزمنجنيؽ ، 

 ) مجزكء الرجز (                                                       

 بً جى العى نا بً د جاءى قى        ذمػػػال مكزي ػػػما الكأنٌ 

 ًب ىى ذٌ ػػػػالت بً يى مً طي  رو      صغا     أفياؿو  أنيابي                             

فيذه صكرة مبتكرة ال تخطر ببالنا رسميا الٌشاعر لممكز األصفر فجعؿ مف ثمار المكز أنياب أفياؿ  
 مطمٌية بالٌذىب األصفر .

الحقبة التي انتشر فييا الغناء كخبلصة القكؿ: إٌف ىذا التٌنكع في األكزاف كاف مف دكاعي تمؾ    
 .كالٌترؼ كالمكسيقا كالحياة الٌرغيدة ، كمطمبان ميمحان لطبيعة الحياة التي عاشيا الٌشاعر مف تنقؿ كترحاؿ 

_____________________ 
 . 2 – 1األبيات  89( النتفة رقـ 1)

 البيت األكؿ . 40( النتفة رقـ 2)

 . 2 -1األبيات  16( النتفة رقـ 3)
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 ع مقابؿ في البحكر كاألكزاف .نكع في مجاالت الحياة مف تنكٌ ليذا التٌ  ال بدٌ  فكاف

نة مف شطر كؿ مف حيث كجكد قصائد بشطريف ، كقصائد مككٌ بف ظافر متفاكتة في الشٌ اكقصائد    
 :   ( 1)كاحد مثؿ قكلو

 ) مشطكر الرجز (                                           

 فؽً الشٌ  احمراري  كً في الجٌ  الحى كى 

ّالقافيةّب. 

تتكرر في  بعد األكزاف ، كىي أصكاته  الخارجٌية عر العربيٌ اني في مكسيقا الشٌ كف الثٌ القافية ىي الرٌ    
امع السٌ  ألبيات القصيدة ، حيث إفٌ  جميبلن  مف القصيدة الكاحدة ، كتحدث إيقاعان  آخر كؿ بيت شعرمٌ 

ير فييا أكعيب قد يمفت اعر بيا أمر ضركرم ، كأم تغبيت، كالتزاـ الشٌ يتكقع تكرارىا في آخر كؿ 
 امع ، كيكسر اإليقاع المتسمسؿ لكزف القصيدة .انتباه السٌ 

 كاحد حتى تصؿ إلى خمسة صكائت أك أكثر ، كىذا ما يكسبيا إيحاءن  صائتو  كتبدأ القافية بحرؼو    
كيفرض نفسو عمى إحساس  ،مع ، يقع عمى السٌ  الفتان  بارزان  د بدرجة تجعؿ لمصكت كجكدان يتردٌ  تعبيريان 

 : (2)و القارئ ، كمف ذلؾ قكل

 ) الطكيؿ (                                                                        

 فسي ي النٌ نٌ مً  وي لى  با  ت حي فى ىى  ميسي يى        داذ بى مي  عً سامً حالي المى  فه بي شادً كى 

 مسي ما شى يي ينى بى  يفً جمى في نى  فً يٍ بللى ا       ىً ػمػيً ػيػتى رى ػكىى ػجى  فى ػمػضً  اهي ػتػقى ػمى ػت حى ػكى ػحى                

 فييما جكىرتاف . في أذنيو أقراطان  يمبس ، تغٌزؿ ابف ظافر بغبلـو بديع الجماؿ مثؿ الٌظبي

 

___________________ 

 البيت األكؿ . 63( القصيدة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  58( النتفة رقـ 2)
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 ) الكامؿ (                   :                         (1)قكلو أيضان  مف ذلؾك    

 ػوي مينى يى  ـ  ضي ى يى ػػكسػػم وي ػػػأنٌ كى فى          وي نحى ا جي يٌ رى بدل الثٌ د أى قى  يؿي المٌ كى 

 وي كنى ػػػػػن برو تً بً  وً بً  بلؿي اليً  ط  خى           أسكده  رجه دى  يؿً المٌ  حرى بى  أفٌ كى كى                    

الٌميؿ في ظمماتو كالغمكض الناجـ عنو بجيب مكسى ، عميو السبلـ ، البيضاء كالتي بدت كنج  صٌكر
 . الثريا المنير

و ماؿ إلى بعض األحرؼ أكثر ، كلكنٌ وع في حركؼ ركينكٌ  نة ، بؿمعيٌ  يكلـ يمتـز ابف ظافر بقكاف   
 األلؼ ، كالباء ، كالسيف ، كالقاؼ ، كالراء ، كالياء .  كمف ذلؾ : مف غيرىا

اعتمدت مع، إذ دة ، كالمطمقة ليا كقع خاص عمى السٌ نكعاف : مطمقة ، كمقيٌ  عند ابف ظافر كالقافية   
 : (2)كمف األمثمة عمييا قكلو  ،امع إلى حيث ال يتكقعؾ يذىب بالسٌ عمى صكت متحرٌ 

 )مخمع البسيط (                                        

 مبي ػػػػقى  ؾى ػػػػميعى  وي ػػػػػػنمً  إف الفى          كمان يى  ك  دً العى ر بً رً تى غال تى 

 طبي رى  كى ىي كى  كؾي الش   ـى ـ آلى كى           باته غالً  بعً الط   دي كائً عى 

 مشطكر الرجز ()                                     : (3)كقكلو   

 ؽً ػػػػػػػفى الشٌ  راري مً احٍ  ك  ػػػػي الجٌ ػػػػف الحى كى 

 أزرؽً  اجو ػػػجي زي ػػػت فبٌ صي  مرً الخى كى 

 األٍينىؽً  اري ػػػػػػػطقً  ى اآلؿً ػػػػػػػمػػػدا عى ػػػػػػػبى 

 ؽً رى ػػػػيمي  اضو ػػػػػػػػيي بى ػػف طرو سى  ثؿً مً كى 

______________________ 

 . 2 -1 األبيات 103( النتفة رقـ 1)

 . 2 – 1األبيات  17( النتفة رقـ 2)

 . 4 – 1األبيات  63( القصيدة رقـ 3)
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قيد في حياتو ، فجاءت كذلؾ قكافيو في معظميا مطمقة ، كمف القكافي التٌ  اعر لـ يكف يحبٌ كالشٌ    
 : (1)دة قكلوالمقيٌ 

 ) مجزكء الكامؿ (                                                             

 عً ػػػػػديػػػػػبى ػػػػػػال هً رً ػػػظى ػػػػػػنػػػمى  فً ػػػػسػػػػحي كى          رمٌ ػػام الطٌ ر إلى الرٌ ظي انٍ 

 نيعً الص   ةى مى حكى مي  ؼ  كى ػػػي الػػػػف    ت     دى ػػػػػغى  اؾه ػػػبػػػػػأش وي ػػػػػػتحازى                      

 ركعً دٌ ػػػػي الػػػػػػػػػف ةً ػػػػن  ػػػسً األى  رؽى زي          وي ػػػرتى ػػػصى ػػي إذا أبٍ ػػػػػكػػػػػحػػػػػيى                      

ؿ مف البيت ، كالقافية صؼ األكٌ و في آخر النٌ  أنٌ صريع يجرم مجرل القافية ، كليس الفرؽ بينيما إالٌ كالتٌ 
 . (2)ؿ القصيدة كفي كسطياؿ في أكٌ عمً اني منو ، كاستي صؼ الثٌ في آخر النٌ 

 (3)كمف أمثمتو عند ابف ظافر قكلو في مطمع قصيدة   

 ) الرجز (                                                                    

 مكؿً الطي كى  ي  الحى  سكـً ري  يفى بى         طمكؿً كل مى الن   كـى يى  ـو ف دى ـ مً كى 

 : (4)كفي مطمع قصيدة أخرل   

 ) الكافر (                                                                    

 ياـً الخً  أطنابً  يفى شيي بى مى كى         بالشآـً  سكرً عى إلى المي  بتي رً طى 

 

 

_______________________ 

 . 3 – 1األبيات  62( المقطعة رقـ 1)

 . 188 \1( ينظر : ابف سناف الحمبي ، سر الفصاحة ، 2)

 البيت األكؿ  . 79القصيدة رقـ ( 3)

 البيت األكؿ . 85( القصيدة رقـ 4)
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 ) البسيط (                       :  (1)عة ، قكلوصريع في كسط مقطٌ كمف أمثمة التٌ    

 وي ني سكي يى  ىكى كى  مدان عى  مبى القى  بي ر  خى يي           وي أعشقي كى  ف أنا أىكاهي مى  في كٍ كى كى 

ّاخميةّالموسيقاّالدّ ّ.2

كاتؼ مع المكسيقا الخارجية قصيدة ممكسقة ذات تأثير ما يككف عامؿ اخمية بالتٌ ؿ المكسيقا الدٌ شكٌ تي    
اخمية تعتمد عمى عكامؿ امع ، مف حيث يدرم أك ال يدرم ، كالمكسيقا الدٌ جذب كاستقطاب ألذف السٌ 

كتبلحقيا ، كمف  ى تككف بدءان مف عبلقة الجمؿ مع بعضيا بعضان مف حيث ترتيبيا ، كتكازنياعدة حتٌ 
ثـ الكممات كعبلقاتيا ببعضيا ، كتكرار مفردة ما ، أك بعض مشتقاتيا ، كذلؾ لمحركؼ ) األصكات ( 
دكر كبير في تشكيؿ جرس مكسيقي ، فتكرار بعض الحركؼ في كممة ما أك في عدة كممات يشكؿ 

غنى عنو أحيانان ، كالجناس ،  بعض ألكاف البديع تترؾ أثران مكسيقيان ال ، كما أفٌ إيقاعان مرغكبان فيو 
فظ كتبلؤمو مع المعنى يحدث انسجامان كتكامبلن سف اختيار المٌ قسيـ ، فحي صريع ، كالتٌ رصيع ، كالتٌ كالتٌ 

اخمية في شعر ابف ظافر قد جعمت أشعاره أكثر ترددان كما في القصيدة ، كما مف شؾ بأف المكسيقى الدٌ 
 مع .  بلن جميمة البناء خفيفة عمى السٌ مى ؿ جي كٌ انسجاـ إيقاع المفردات شى  أفٌ 

جانس ذلؾ مطمكب ؛ إلحداث تمؾ المكسيقى المنشكدة ، كأقصد بالتٌ  فظ كالمعنىجانس بيف المٌ كالتٌ    
 حيف يككف المعنى قكيان .فظ الذم يرؽ حيف يككف المعنى رقيقان ، كيقكل أك يخشف المٌ 

ذا عدنا إلى شعر إلى ابف ظافر فسنجد أمثمة ظاىرة  : (2)كمف ذلؾ قكلو اخمية ،عمى المكسيقا الدٌ  كا 

مى  ػػػػػػذحكرو كى دا أىنىفػػػػػان        يىػػػػػنىػػػػػػػػػػؿ نىػػػػػفػػػػػػػػػاًئسى مى رى الجى ػػػػػػػػػف أىبىت نىفسيوي نىزى مى  ػػػمبػػػكسً كى

مكسيقيان ، كما أف فحرؼ الشيف المكرر في ثبلث كممات ) نفسو ، نفائس ، ممبكس ( أحدث كقعان    
 تشابو األحرؼ في كممتي ) نفسو ، نفائس ( أحدث كقعان آخر تكزع عمى شطرم البيت .

 : (3)كما أف تكرار حرؼ الراء في قكلو    

____________ ____________ 
 البيت الثاني . 106( المقطعة رقـ 1)

 الثاني .البيت  59المقطعة رقـ ( 2)

 البيت األكؿ . 52النتفة رقـ ( 3)
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 ) الطكيؿ (                                                                        

د  كاخًضراًر ًعذارً  مرىًة خى مػػػػػػػػػرىةى الػػػٌناًرنًج بىيًف اخًضراًرىا        كىحي  تىػػػػػػػػػرل حي

) ترل ، حمرة ، النارنج ،  أحدث نغمان مكسيقيان ما كاف ليحصؿ لكال تكرار حرؼ الراء في كممات
 اخضرارىا ، عذار ( .

قسيـ باؽ ، فحسف التٌ قسيـ ، كالطٌ ة تضفي إيقاعان مكسيقيان كالجناس ، كالتٌ فظية البديعيٌ نات المٌ المحسٌ ك    
عكر في ألفاظ عبير ليس عف المعنى فحسب ، بؿ عف الشٌ ضيؼ مكسيقى خاصة ما ساعده في التٌ يي 

                                                                                                                                                                             ) البسيط (                                  : (1)قكلو  قسيـ فيرقيقة ، كيظير التٌ 

ف لىـ يىسمىعكا ابتىكىػػركا            ف سىًمعكا        شران أذاعكا كىا  ٍيرى ييخفكهي كا   إف يىسمىعكا الخى

 : (2)كيظير الجناس في قكلو    

 )مجزكء الخفيؼ (                                                       

 ؾبىؿ تىعالىٍيتى ريتبىةن        فيٍمؾي األىرًض كىالفىمى   

 اخمية ، إذ إفٌ فالجناس بيف ) فيمؾ ، فىمؾ ( كما ىك كاضح في البيت أحدث نكعان مف المكسيقا الدٌ 
 امع ما إف يسمع قكلو كممة ) فمؾ ( حتى يتييأ لسمعو سماع كممة قريبة منيا .السٌ 

قسمة بلعب باأللفاظ كترتيبيا مف خبلؿ كركد صفات مبراعة التعبير كركعة المكسيقى مف خبلؿ التٌ    
اخمية في البيت ، ألنيا تحدث لفتو جميمة ، ترغبيا األذف ، متبلحقة بطريقة ما تغني المكسيقا الدٌ 

 : (3)كتميؿ إلييا ، في قكلو 

 

____________ ____________ 

 البيت الخامس .  35المقطعة رقـ ( 1)

 . 68البيت المفرد رقـ  (2)

 البيت الثاني .  72المقطعة رقـ ( 3)
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                                                                          ) المتقارب (                                                                                                                                                                              

ًردؼو ثىقيؿ               ػػػػػػػفػػػػػػيػػػػؼو كى كحو خى طىرؼو سىقيـو         كىرى حيحو كى  ًبمىحظو صى

فقراءة البيت مرة تمك مرة يشعرنا بمذة المكسيقا في كممات ) بمحظ صحيح ( ك ) طرؼ سقيـ ( ك ) ركح 
تحدث جرسان مكسيقيان  خفيؼ ( ك ) ردؼ ثقيؿ ( ، فيذا يدؿ عمى حسف اختيار الشاعر أللفاظو التي

 خاصان .

كعندما استخدـ ابف ظافر ألفاظان جزلة كذات أصكات قكية كانت المكسيقا حاضرة ، بفعؿ رصفو    
 :( 1)كمف لؾ قكلو  ، لؤللفاظ بطريقة الفتة جاذبة لمعقؿ ، مؤثرة في القمب

 ) المنسرح (                                                                         

نػػػػػػػػػطىًمقىة  (3)زىعنىفىةه                  كانيتى مػػػػا        زالىػػػػػػػػػػت ًإلىيػػػػػػػػيا ًلمػػػػػػػكىسػػػػػػػػػػػػػػػًب مي  تىسكيفي الحى

 كاكيف كتستكلي عمى األرزاؽ .سيطر عمى الدٌ ديئة تيئة الرٌ فالفئة السٌ 

بيذا الجانب  كبيرةن  اعر قد اعتنى عنايةن الشٌ  عر عند ابف ظافر ، إفٌ في مكسيقا الشٌ  :كخبلصة القكؿ   
إلى نفكس األمراء  بان حبٌ جعمتو مي  كحيكيةن  كجماالن  ا أكسب شعره ركنقان ، ممٌ  أـ الداخميٌ  سكاء الخارجيٌ 

 عراء كاألدباء .كالشٌ 

 

 

 

 

 

 

 

____________ ____________ 
 البيت السابع .  95القصيدة رقـ ( 1)
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ّالخاتمةّ

مف  يف عمي بف ظافر األزدمٌ اعر جماؿ الدٌ بعد أف انتييت ، بفضؿ ا كشكره ، مف جمع شعر الشٌ    
الذم عاش اعر لمشٌ  شعريان  مجمكعان ني صنعت أنٌ  –تجاكزان  –قتو ، أستطيع القكؿ انو المختمفة ، ككثٌ مظ

قبة ، كبعد صياغة ىذا فات تمؾ الحً فاتو ، كمصنٌ ظيرت مبلمحيا مف خبلؿ مصنٌ  أدبيٌ  في حقبة عطاءو 
 تائج اآلتية :مف الكصكؿ إلى النٌ  نتي راسة عميو ، تمكٌ ع الدٌ ، ككضٍ  مجمكعال

لذم ضاع مف شعره ا يسيران   شيئان ؿ إالٌ مف جمعو مف شعر ابف ظافر األزدم ال يمثٌ  نتي ما تمكٌ  أفٌ  .1
 كلـ يصؿ إلينا ، باستثناء ما أكردتو المصادر المشار إلييا في ىذا البحث .

أف يترؾ لنا عددان كبيران مف و استطاع  أنٌ ق ( إالٌ  613_  565. مع أف ابف ظافر لـ يعمر طكيبلن ) 2
ى ، كبعضيا يعتبر مرجعان أساسيان في بابو المؤلفات الميمة التي ضاع بعضيا كفي مكضكعات شتٌ 

 لجميع مف جاءكا بعده . 

مف تأمؿ شيكخ ابف ظافر األزدم ، كما تمقاه عنيـ مف المعارؼ يحكـ بأنو عالـ تبحر في عمـك .3
األدب عمى كجو الخصكص ، كاعتمد عمى مطالعاتو الخاصة كنمى معمكماتو بالعمؿ فجاء منو أديب 

 . كمؤرخ كسياسيٌ  كأصكليٌ  كفقيو مالكيٌ 

 . ، في الكصؼ ، كالمدح ، كاإلخكانيات ، كغيرىا عر العربيٌ اعر في معظـ أغراض الشٌ نظـ الشٌ  .4

تزاحمت في شعر ابف ظافر الٌصكر الٌشعرٌية كالٌتشبييات في شعر ابف ظافر ، ميشٌكمة بذلؾ عددان . 5
 مف الٌمكحات الفٌنٌية الٌرائعة التي خٌطتيا طبيعة المكاف .

يكلة كالكضكح مف ة التي كسـ بيا شعر ابف ظافر ، فكجدنا السٌ مة األساسيٌ كانت ظاىرة البديع السٌ  .6
ف كاف المكضكع يحدد نكع األلفاظ المستخدمة .السٌ   مات الغالبة عمى شعره ، كا 

التي ، فقد كجدنا لو نتاجان نثريان ، في الكتب عرم الذم كجدناه عند ابف ظافر تاج الشٌ . إلى جانب النٌ 7
 فيا .ألٌ 
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عة ، كما يمفت االنتباه ىي عرية ، كجاءت قكافيو متنكٌ . نظـ ابف ظافر في معظـ البحكر الشٌ 8
عمى البراعة التي امتاز بيا  عة ، كىذا بدكره يدؿٌ عة كحركات متنكٌ المزدكجات كالتي جاءت بقكافي متنكٌ 

 ابف ظافر .   

كا ف صبٌ ميا كالباحثيف ممٌ راسات العي طمبة الدٌ  في حثٌ  ؿراسة ، فتتمثٌ ا تكصيتي في نياية ىذه الدٌ أمٌ    
عراء في الفترة أف ينحكا ىذا المنحنى ، فيناؾ عدد كبير مف الشٌ  العربيٌ  راث األدبيٌ اىتماميـ عمى التٌ 

عر ، كىـ بحاجة لمف ينبرم لجمع ىذا الشٌ  ة قد ضاعت دكاكينيـ ، أك لـ يكف ليـ ديكاف أصبلن األيكبيٌ 
ع أغراضو . كدراستو حسب طبيعة شعرىـ ، كتنكٌ  العربيٌ  راث األدبيٌ صفحات مصادر التٌ المتناثر في 
 ة كغيرىا .كاألسمكبيٌ  مٌ األزد قدية الحديثة عمى شعر ابف ظافرراسات النٌ كتطبيؽ الدٌ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّقافيةّاليمزة

-ّ1-ّ

ّفيّالوصف

 :  *ياب بف المجاكرمع الشٌ  ، إجازةن  األمراء كاألجناد في احتفاؿو  قاؿ يصؼ   

 ) الخفيؼ (                                                                      

 اءً ػػػػػػػمػػػػػمفي ظى  قعً منٌ لً  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكسـ شي ػػػػػػػػػػنيي ـ مى يً نً عيي أى  حرً ف سً كنا مً أري كى  .1

 مراءً الس   بً ككى كى  مؼى خى (1)رو غفى ا        مً يٌ رى ثي  حتى تى  ري ػػػيػػػسػػػيى  درو ػػػبى  ؿ  ػػػكي  .2                 

 اءً ػػػػم دكؿً جػػػػبً  سان مائً  ان ػػػػػػػػػصن أرانا        غي إالٌ  رعً ي الد  ػػى فػنٌ ػثى ػا تى ػػػم .3                 

 

___________________________ 

 ( ، كردت في : 1عة رقـ )تخريج المقطٌ * 

األمير إياس المصرم األسدم  ا أعرس ابفـ ليا بقكلو : " قاؿ عمي بف ظافر : لمٌ . كقدٌ  209-208، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
اىرة باء الظٌ ظر ذلؾ االحتشاد ، كنتأمؿ تمؾ الظٌ ياب لننفخرجت أنا كالشٌ  ...،ـ األسدية ، احتفؿ األمراء كاألجناد ،قدٌ األمير سيؼ الديف مي  ةبابن

 بزم اآلساد ، فقاؿ :

 اءً ػػيالبى يا بً سنً ف حي نابكا عى  ـ  ثي         اءً ػػػػػػػػػػػػػػػكذى  وى ػػػػػػػجكى  ارً ػػػبغي ػػػػػػػػػػػػػالػػكا بً ػػبػى قنى  .1

 ماءً ـ في سى يً فً غٍ ف زى ا مً كٍ د  بى تى كى          داران ػتً ػا اقػػػػػمػػسٌ ػػال اػقػمٌ ػالػً كا بػػػػػػلاكى ػػػػػػػػػػط .2

 باءً ظً  تكفً ى مي ػػػػػػػػػػػمعى  سركجو بً    نيا      عى  فاعتاضى  ركجً كنى البي سي  ؿ  مى  .3

 "  اؿ ابف ظافر .فق 

 

                     **** 

 

 . رى فى مادة غى أس ألف فييا سترة ؛ المساف : ر : الذم يككف تحت بيضة الحديد عمى الرٌ فى غٍ ( مً 1)
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 ) الخفيؼ (                            : *يعمكىا زىر الياسميف  ماءو  اؿ يصؼ بركةى ق     

 اءً ػػػػػػػػػمسٌ ػال (1)في أديـً  ىري الز   ـً أى  ءً         ماػػػي الػػػف ري ػػػػثي ػػػػنػػػػيى  فً ػػػػيػػػػمػػػػاسى ػػػػيػػػػال ري ػػػػىزى  .1

 اءً ػسنحى ػػػػػػػػال(2)ةً ريدى الخى  ضابً في ري         ته ػػػػيػػػػتػػػػػشى  به ػػػػيػػػػنػػػػػػشى  ـه ػػػػسى ػػػػبػػػػا مى ػػػػمػػػػأـ ىي  .2           

 اءً ػػػػػػػػرقزى  ةو ػػػػم  ػػػػي حي ػػػػػػػػػػػػف اةو ػػػػػػػػػػػتػػػػفى  د        رً ػػػػػى صى ػػػمػػػعى  ر  دي  دى ك ػػػقػػػي عي ػػػكػحػيى  ؿ  ػػػظى  .3           

ذا خً كى  .4             باءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػالص   ةً يكى القى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى          طيبان  ءى ماالسٌ  بتى سً حى  بابان حي  وي متى ا 

ّ
 

 ) الكامؿ (      :                                               *قاؿ يصؼ القناديؿ   

 ماءً سى  تكفً في مي  بو يي شي ت كى الحى        يػػتػػالٌ  ؿً ػػاديػػنػػقى ػػال فً ػػسػػى حي ػػر إلػػظي ػػان .1

 الماءً  ر  مى بً  كالن ػػػػقػػصػػػػمى  ارى ػػػػإذ ص        وً ػػػػػػعاعً شي  يابى بدل شً د أى قى  حفي الصٌ كى  .2             

 اءً ػػػيضبى  ةو حيفى ػػػصى  يرً ظى ت بً بى تً كي         دو سجى ف عى ػػمً  ره ػػػطي ػػػأس يى ػػػا ىً ػػػمػػػأن  ػػػكى ػػػفى  .3             
________________________________________ 

 ( ، كردت في :2عة رقـ )ج المقطٌ يتخر  *

  أف أصنع في  ، تعالى رحمو ا ،عمي بف المؤٌيد الغساني ـ ليا بقكلو : " كسألني األعزٌ . كقدٌ  248، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 "  . ابف ظافر فصنع ) بركة ماء نيثر عمييا زىر الياسميف (

 . ـى دى ماء : ما ظير منيا ؛ المساف  : مادة أى أديـ السٌ  (1)

، بى نى ؛ المساف : مادة شى  ساءكر مف النٌ ريدة : البً الخى ،  يؽ المرشكؼضاب: الرٌ ري ،  جم  فى ؽ مي ر  فى تيت : مي شى ، غر شديد بياض األسناف نيب : الثٌ ( شى 2)
 . دى رى خى ، ك بى ضى رى  ، ك تى تى شى ك 

     **** 

 ( ، كردت في :3عة رقـ )تخريج المقطٌ  *

ى حف حتٌ رخاـ الصٌ  ؿى قى ، صى  خفيفان  ماء مطران ميمة : أمطرت السٌ ليا بقكلو : " كفي ىذه الٌ  ـ. كقدٌ  267، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 " . ابف ظافر ناديؿ عميو فتعاطينا كصفو ، فصنعتعارضت أشعة القك مع كجيو ، لى 

-2-ّ 

 فيّالوصف

-3-ّ 

 فيّالوصف
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-4-ّ

ّفيّالوصف

 : *قائؽقاؿ يصؼ الشٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                                 

 اػػػػػػػػػىىكاؤي ا كى ػػػػػػػػػىا ماؤي ػػػػػػػػػػػػػفيي ؽ  د رى ػػػػػػػػػػػػػقى كى          اػيػتي ػمػمى ػد حى ػػقى  ةو ػػػػكضى ف رى ػػػت مً ػسى رً ػػػػال حي أى  .1

 اػػػػػػىاؤي ػػػػػػػػػػػمنى  جيءي ا يى ػػػػػػػػػػػػنيمً  رو جى ى شى ػػػػػػػػػػػيا        إلريى جى  ؿي داكً يا الجى ػػػيػػػت فػػػػعى رى ػػػػد أشػػػػقى كى  .2        

 اػػػػػػىاؤي ػػما دً ػػػػػػػػػتيجى ر  ضى  كجو ػػػػػػػػػػػػنزي  ؿً ػػػثػػػمً ػػػكى         ان ػػػعػػػانً ػػػػي ؽً ػػػػائً ػػػقػػػشٌ ػػػال ري ػػػػػػػػػػػػىا زى ػػػػنػػػػػل الحى كى  .3        

 اػػػػػػىكاؤي ا لً ػػػيػػيػػػف يى ػػػىً كى  فو ػػػسػػػة حي ػػػبي ػػػيػػػتػػػكى         ةو ػػػقى ػػػيػػػقػػػشى كى  رو ػػػضى ػػػأخ اعو ػػػق ؿ  ػػػػػػػػػػف كي ػػػمً ػػػفى  .4        

 اػػػػػػػىاؤي ػػنػػػػػػا غً ػػيػػنػػً م اؿى ػػػد طػػػا قى ػػنػػرابً ػػا        إلطػػيػػأن  ػػكى  (1)ؽه رٍ كً  ى األكراؽً ػػمػػت عى ػػنٌ ػػػغى كى  .5        

 اػػػػػػػػػىكاؤي ػػػػػبي  مكبى القي  (2)د أسجىقى كى  دادان ىا        حى كادً ف سى ت مً ػػسى ػػبً ػػلا أي ػػيػنػػمً  تي ػػبػػج  ػػعى ػػتى  .6        

 اػػػػػػػػػىكاؤي ػػػػػػػىى ا كى ػػػػػػػػبر  ػػػػػػػػػال ارً ػػػػػػجػػػػأش دى ر  ػػػػػػػمي ىا        زي صدً قى كى  ياهً المً  (3)قشً ف رى مً  بي أعجى كى  . 7        

 

 

_____________________ 

 ( كردت في :4تخريج القصيدة رقـ ) *

، كىك  قائؽ () أم في كصؼ الشٌ  في المعنى قطعةبف ظافر اـ ليا بقكلو : " كقاؿ . كقدٌ  97، غرائب التنبييات ، ص  األزدم ظافر ابف* 
 يسردىا عمى كماليا إلعجابو بيا . "

                   **** 

 . ؽى رى رقاء ؛ كىي الحمامة ؛ المساف : مادة كى ؽ : جمع كى رٍ ( كي 1)

 جا .( أسجى : أداـ كأطاؿ الحزف ؛ المساف : مادة سى 2)

 . شى قى ؛ المساف : مادة رى تيحاكي األفعى في زحفيا كحركتياتمٌكجات أك ذبذبات المياه ش :قٍ ( رى 3)
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-5-ّ

ّفيّالمدح
 : *قاؿ يمدح الممؾ المنصكر محمد بف الممؾ المظٌفر صاحب حماة    
 ) الكامؿ (                                                                          

ذا .1  بىدري الد جى إف الحى أك لىيثي الش رل        نىظىرتى إلىيًو قيمتى كىأىٌنوي كىا 
 

ّقافيةّالباء

-6-ّ

ّفيّالوصف

 : *ة بياض المشترم ىرة كشدٌ قاؿ يصؼ اصفرار الز     

 

 ًب رً ػػػػػػػػػػػػػػقتى ػػػػػػمي  ك  ني ي دي ػػػػػػػػػػػػػبغيى  ةى رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى      الز   (1)فى د قارى قى رم كى شتى رل المي ا تى مأى  .1

 بً ىى ذ  ػػال فى ػػػػػذا مً ، كى  (2)فه يٍ جى لي  ذاؾى       اػػػػػػػػػػػػيػػػمي ذى ػػػػيلى ا كى ػػػػػػػػيج  زي  ةو دى ػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػصى ػػػػػػكى  .2             

__________________________ 

 ( ، كرد في :5تخريج البيت المفرد رقـ ) *
 . 6، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

     **** 

 ( ، كردت في :6تفة رقـ )تخريج النٌ  *

كىما ىرة ، كقد قارنت المشترم ، ـ ليا : " كبتنا ليمة بالقرافة ، فرأل بعض أصحابنا الزٌ . كقدٌ  77، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
ة ىرة كشدٌ ة الصفرار الز  مف فضٌ  جٌ كزي  ىبو مف ذى  ـو ميذى ييما بً كقع لي أف أشبٌ  في استحسانو ، ثـٌ الجماعة مماء ، فأفرط س الظٌ ندً مشرقاف في حً 

 . " اؿ ابف ظافر بياض المشترم ، فق

 . ضى : عارى  77في عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص   (1)

،  ابالنٌ  ناف أكيؼ أك السٌ ـ : كؿ شيء حاد : السٌ يذى الم   ، محفي أسفؿ الرٌ  بي ك  رى ج : الحديدة التي تى الز  ، مستقيمة  تنبتي ة : القناة التي عدى ( الص  2)
فى .دى عى ؛ المساف : مادة صى ةف : الفضٌ يٍ جى الم   ـى ،  ك لىجى جى ، ك لىٍيذى  ، ك زىجى

 قافيةّاأللفّالمقصورة
-5- 

 ) البسيط ( 
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-7- 

ّفيّالوصف

 : *د بف المؤيٌ  مع القاضي األعزٌ  مس عمى صفحة الماء ، إجازةن الشٌ طر األكؿ يصؼ أشعة قاؿ الشٌ    

 

 ب .ىى نيا ذى مً  وي تي ض  ت فً سى كى فى          بيى لى  مى الماءً عى  مسي الشٌ (1)تً ذكى أى  .1

-8-ّ

ّفيّالغزلّبالمذكر

 : *ياب بف المجاكر مع الشٌ  ، إجازةن  أخضرو  بإزارو  قاؿ في غبلـ مؤتزرو    

 ) الطكيؿ (                                                                          

 بً عشً مي  فى يبر يى لً  قؼو مى حً عى  ضيبان قى         تعى مى طٍ أى  عمافى ني  رآةي مً  لي ؿي ي  خى يي  .1

 

_________________________ 

 ( ، كرد في :7تخريج البيت المفرد رقـ ) *

د أبك الحسف عمي بف المؤيٌ  نا كالقاضي األعزٌ أـ ليا بقكلو : " قاؿ عمي بف ظافر : اجتمعت . كقدٌ  77، بدائع البائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 : "عمي بف المؤٌيد الغساني د ، فرأينا شعاع األصيؿ فكؽ بياض الماء فقمت لو : أجز ، فقاؿ صى بالرٌ  يكمان  ،رحمو ا  ،العساني 

 كا .يا كاشتعمت ؛ المساف : مادة ذى ليب ت : اشتدٌ ( أذكى 1)

**** 

 في : ( ، كرد8خريج البيت المفرد رقـ )ت* 

،  يف العزيزمخت الكزير نجـ الدٌ أيف ابف شياب الدٌ  باألجؿٌ  ـ ليا بقكلو : " كاجتمعت يكمان . كقدٌ  105، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 : أخضرو  بإزارو  رآه في الحماـ مؤتزران  فأنشدني لنفسو في غبلـو ، رحمو ا 

 " بً مي حٍ طي ل بً دٌ رى د تى قى  ماءه  ما ماجى كى        رو أخضى بً  ركهي أز   دؼو رً  تج  رٍ مي كى  .1

 " . اؿ ابف ظافر ني ، فقز كاستجا

 ) الرمؿ (
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 ) الطكيؿ (                                 : *(1)رابمسيجيز بيتا البف منير الطٌ قاؿ يي 

 بي ق  مى يي  يؼى كى  درً البى بً  وي نى حاسً مى         ألأف رى  بي جى عٍ يى  ـ  الت   دري بى  ف كافى مى كى  .1

ّ

ّفيّالوصفّ

 : *قد داخؿ منجنيؽ قاؿ يصؼ شمعة تتٌ 

 بً ػػعجى األى  رً نظى المى بً  تؾى جاءى فى          ؽي ػػنينجى يا المً م  ضى  ةن معى رل شى أى . 1                 

 بً ككى مى كى ػػػػػػعى  رؽه بى  ما جاؿى كى          اءً ػػشغً ال راري ييا احمً مى عى  جكؿي يى . 2                 

_________________________ 

 ( كرد في :9تخريج البيت المفرد رقـ ) *

عمي بف ظافر : أنشدني بعض أصحابنا ىذا البيت مف شعر ابف ـ ليا بقكلو : "  قاؿ . كقدٌ  153، بدائع البدائو  ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 منير ، كسألني إجازتو :

 

 بي ج  عى تى يى  وً سنً ف حي جى مً الد   دري بى فى        وي جيى كى  سفً في الحي  شبيوً التٌ  فً عى  ؿ  جى يى  .1

 ىذه القصيدة في كتابو بدائع البدائو . األزدم كلـ يذكر ابف ظافر" . في قصيدة اقتضاىا سؤالو  األزدم اؿ ابف ظافرفق

 غة كاألدب كـ المٌ ، كقضى طفكلتو فييا ، كحفظ القرآف الكريـ ، كتعمٌ  ق ( 473) سنو  بمبناف في طرابمس دى لً أحمد بف منير الطرابمسي : كي ( 1)
ابف خمكاف ، :نظر ترجمتو في بحمب .يي  ق ( 548) عر ، ككانت كفاتو في جمادل اآلخرة ؛ كبرع في نظـ الشٌ إماميان  ككاف شيعيان رافضيان  أتقنيما

 . 1/313؛ عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  224-6/221ىب ، ، شذرات الذٌ  الحنبمي ؛ ابف العماد160-1/156كفيات األعياف ، 

     **** 

 ( ، كردت في :10تفة رقـ )تخريج النٌ  *

قاؿ أسعد  ،  معسكر المنصكر عمى بمبيس...يف بالدٌ  عند الصاحب صفيٌ  بقكلو : " حضرنا يكمان  ـ ليا. كقدٌ  268، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 .بافي لى "احب عميو ، عييف الصٌ في بعض ما يقع  تى  عر ، فمك اقترح عمييـ أف يصنعكا شيئان يـ يقكؿ الشٌ كمٌ  ىا ىنا جماعةن  إفٌ : ، حمو ا تعالى ، ر بف الخطير 
ث ،فاقترح عر ابف سناء الممؾ كاألسعد أبك القاسـ عبد الرحيـ بف شيٌ ف معنا في المجمس ـ يقكؿ الشٌ كمف جممة مى ؛ ناف مف العاجز الجباف الجرمء الجى 

ّ". اؿ ابف ظافرفق – عاصفان  ككاف اليكاء –معة احب أف نعمؿ في منجنيؽ الشٌ الصٌ 
 

 

-9-ّ 

 غزلّبالمذكرفيّال

-10-ّ 

 ) المتقارب (
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 ييبي لى  حكرً الس   (1)فانكسً لً  وً ػػيػػمى ػػعى          هي كدى ػػعكى  ارً ػػنػػمى ػػال صى ػػخػػرل شى ػػتى  تى ػػسػػلأى  .1

 بي ػػػػػػػػيػػضػػخى  اءً ػػمدٌ ػػالػػبً  افه ػػنػسً  وً ػػيػمى ػػعى        رو ػػمى ػأسٍ  بً ػػيػػابػػاألن كـً ػػػػظػػػنػػػػمى  ؿو ػػػػامً ػػػػحػػػػكى  .2          

 بي ػػػػثيػػػػكى  ناري المى كى  صفه غي  يا العكدي لى        ةن ػػقى ػػيػػقػػشى  وي ػػنػمً  رً ػػػىز  ػػػال رً ػػػىزي  فى ػػػيػػػرل بى ػػػػتى  .3          

 بي ػػػػػػيػػػػػنػش كـً ػػجػػن  ػػمػػلً  ره ػػغػػثى  وً ػػيػػدا فػػبى         ىن ػػمػػى لى ػػػػجد  ػػػالكى  رو ػػػمى ػػػحأى  د  ػػػخى ػػػدك كى ػػػبػػػتى كى  .4          

 بي ػػػػيٍ ػػػػجى كى  (2)راهي عى  مبان قى  وً ػػقً ػػفػػف خى ػػمً كى         وً ػػػػػػػبً ػػػيػػػيػػػف لى ػػػى مً ػػػػجد  ػػػال ي  ػػجً ػػػنزً ػػػػلً  أف  ػػػكى  .5         

 ركبي ػػػػػػػػػػػػغي  نوي مً  حافى  باحو صى  مكعي ا        طي ػػػػػنإف دى ، فى  بلن ػػيػػلى  (3)بحى راعي الص  يي  راهي تى  .6         

 !   (4)بي ػػريقى  باحً ػػالصٌ مي  رك  ف  رل أى ذ        دى إ ر  ػػػفى ػػػفى  ؽو ػػشػػعً ػػا لً ػػػػػػػاىػػرعػػػيى  فى ػػاؿ كػػػيى ػػفى  .7          

____________________________ 

 ( ، كردت في :11تخريج القصيدة رقـ ) *

 ،بلة لمحديث في رمضاف بالجامع ، فجمسنا بعد انقضاء الصٌ  ـ ليا بقكلو :" كاجتمعنا ليمةن . كقدٌ 273، بدائع البدائو، ص األزدمبف ظافر ا *  
نٌ  –عجة ، أف يصنع فيو اج يكسؼ بف عمي المنبكز بالنٌ عمى األديب أبي الحجٌ حكر ، فاقترح بعض الحاضريف فانكس الس   دى قى كى  دٍ قى كى   بى مً ما طي كا 

 ". بعد حيف  ع ابف ظافرصن بذلؾ تعجيزه ، ... ، ثـٌ 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  13/266،  إرشاد األريب* ياقكت الحمكم ، 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  21/108* الصفدم ، الكافي ، 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  3/29تبي ، فكات الكفيات ، الكي * ابف شاكر 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  119نساف العيكف ، ص إ* ابف أبي عذيبة ، 

                              **** 

 : بفانكس . 13/266،  ـ . س .( في ياقكت الحمكم ، 1) 

 : دىاه . 119، ص  ـ . س .( في ابف أبي عذيبة ، 2) 

؛ ابف أبي عذيبة ،  3/29،  .  سـ . ؛ ابف شاكر الكتبي ، 21/108،  . سـ .  فدم،؛ الصٌ  13/266، . سـ . ( في ياقكت الحمكم ، 3)
 .يب : الشٌ  119، ص  ـ . س .

-12-ّ

 

-11- 

 في الوصف
 

 : *قال ٌصف فانوساً     

 ) الطوٌل (                                                                           

 ؛ ابف أبي عذيبة ، 3/29،  ـ . س .؛ ابف شاكر الكتبي ،  21/108،  ـ . س .؛ الٌصفدم ،  13/266،  ـ. س . ( في ياقكت الحمكم ، 4)

 : رقٌب . 119 ـ . س . ، ص
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-ّ12ّ-ّ

ّفيّالوصف

 : *يؿ كاليبلؿقاؿ يصؼ المٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                            

 برى ػتى ػد اقػػػػػػػػػقى  ركبً ػػػػػػػػػػغي ػمػا لػيٌ رى ػث  ػال ـي ػػػػػػجػػنى كى          وي ػػػػػبللي ػػىً  وً ػػيػػف ؿً ػػيػػػػػػػػػمٌ ػػال بلـي ػػػظى  الحى كى  .1          

 بػىى ذ  ػػػػال فى ػػػػػػػػػػمً  رجه سى  د  د شي قى  هً يرً مى ظى عى         (1)ضو ض  فى مي  بلؿً ذم ىً  يدو نى  ـً أدىى كى  .2          

-13-ّ

ّفيّالوصف

 :  *جكـيؿ كالنٌ مٌ قاؿ يصؼ ال   

 ) الكامؿ (                                                                         

قىد بىدا .1 ك  الس ماًء كى  يىبػػػػػػػفيًو الًيبلؿي لىدل نيجكـو كىاٌلم          انظير إلى جى

نحى ال .2              كىأف  جي  ب ػػف ذىىى ػػػػػػػػػػبلليوي فيًو قيركفه مً ػػػػػػػػػػػػػكىىً          ؽه ػػػػػػػػػٍكره أبمى ػػػػػػيًؿ ثى مٌ كى

 

____________________________ 

 ( ، كردت في :12تخريج النتفة رقـ ) *

 يؿ مف قطعة . " المٌ في اليبلؿ كالٌثرٌيا كسائر الٌنجكـ ك  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  20، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . ضى ضى ة ؛ المساف : مادة فى ضٌ ع بالفً رصٌ ض : المي ض  فى المي ( 1)

**** 

 ( ، كردت في :13تخريج النتفة رقـ ) *

 جـك . " يؿ كالنٌ كفي المٌ  باه في اليبلؿ في صً  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  21، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
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-14-ّ

ّفيّالوصف

 : *يؿقاؿ يصؼ مياه النٌ    

 ) متقارب (                                                                    

 بػػػػػجى ػػػػػػػػػػػػالعى بً  هً مرً ف أى مً  ؾى تى لى أى       ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ  ميجً الخى  ياهى ؿ مً م  أى تى   .1

 ب رى ػػػػا غى ػػمٌ ػلى  دري ػبى ػػػػػػػال وي ػػمى ػػابى ػػقكى          ةن رى حٍ ػػػػػػػػػػػبا سي الص   وي تٍ جى ر  د دى قى كى   .2                 

 بىى الذٌ ػػػػػػبً  وي عضى ىكا بى كٌ د مى قى كى          ةو ض  ف فً مً  صيغى  دان رى كى زى حى  .3                 

-15-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ سيفف نيؿ مصر   

 ) الطكيؿ (                                                                          

كمىسو  .1 مىيًو كىرى كى          فىكـ حاكىةو تىجرم عى قػػيػػمى ػػعى (1)اًرم  ػػشػػف عي ػػـ مً ػػكى  اًرًب ػػػػػػػػًو كى

كًؼ س    دو     ػػػػػػػػع  ػػجى ػػػتى ػػاجو أزرىؽو مي ػػػػػرًخ زيجػػػفى ػػكى  .2             رىت فىٍكقىوي ًلمخى  اًرًب ػػػػػقػػػػػػػػػػػػكدي عى ػػجى

__________________________ 

 ( ، كردت في :14عة رقـ ) تخريج المقطٌ  *

 . "  . كقٌدـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان  30، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

**** 

 ( ، كردت في :15تخريج النتفة رقـ ) *

 . " ـ ليا بقكلو : " كأخذت مف ىذا المعنى كزدت عميو فقمت في صفة نيؿ مصر . كقدٌ  72، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا*  

 ركمس كعشارم : أنكاع مف الٌسفف . حاكة ك (1)
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-16-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ المكز   

 ) مجزكء الرجز (                                                         

 بً جى العى نا بً د جاءى قى         ذمػػػػػػػالٌ  كزي ما المى أنٌ كى  .1

 ًب ىى الذ  ػػػػػػػت بً يى مً طي  غا         رو صً  أفياؿو  أنيابي  .2                          

-17-ّ
ّفيّالحكمة

 : *قاؿ في الحكمة    
 ) مخمع البسيط (                                                              

 بي ػػػػػمػػػػؾى قى ػيػمى ػوي عى ػنػإف الفى مً            ان ػػػػػػػػػػال تىغتىًرر ًبالعىٌدك  يىكم  .1
ـى الٌشكؾي كىىي        غالباته       –عىكاًئدي الٌطبًع  .2                    بي ػػػػػػػػػػكى رىطً كىـ آلى

 
 

_________________________ 

 ( ، كردت في :16تخريج النتفة رقـ ) *

 . " ـ ليا بقكلو : "  ككاف المممكؾ قد صنع في المكز . كقدٌ  114، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 " .  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  378فدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص الصٌ * 

 . " يف عمي بف ظافر احب جماؿ الدٌ ـ ليا بقكلو : " كقاؿ الصٌ . كقدٌ  11/71كيرم ، نياية األرب ، الن  * 

 . أ  \ 22 ؽالكطكاط الكتبي ، مباىج الفكر ، * 

     **** 

 ( ، كردت في : 17تخريج النتفة رقـ ) *
 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كلو في الحكمة باإلسناد . 4/294* ابف الٌشعار ، قبلئد الجماف ،  
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-18-ّ
ّفيّالوصف

 : *" مع ابف الحرستاني اني يصؼ العقاب ، إجازةن طر الثٌ قاؿ الشٌ    
 ) الكافر (                                                                    

 ذابي ؿ العى بى  ذابً العً بً  يى ما ىً فى          قابي عي  ىانايافي ثى  قابه عً 
 

ّقافيةّالباء
-19-ّ

ّفيّالوصف
 : *د بف المؤيٌ  إجازةن مع القاضي األعزٌ  قاؿ يصؼ ساقيةن    

 فقاؿ ابف ظافر : 
 ) الطكيؿ (                                                                           

ـه ػػػػػػػػػػػػػاًقيىةه أـ أرقى ػػػػػػأس
 أـً الٌريحي قىد ىىٌزت ًمفى الماًء قاًضبا        اػػاًربػػػػػر  ىػػػػػػػػػفى  (1)

 اًرباػػػػٌنضرى شػػػػػػابان كىأبدل نىبتىوي الػػػريض        وي ػػحىصىن ًمثؿى دير  الٌثغًر أجرل زياللى              
 
 
 
 

__________________________ 
 ( ، كرد في : 18تخريج البيت المفرد رقـ ) *
ـ ليا بقكلو : قاؿ عمي بف ظافر : سايرت في بعض أسفارم سنة ثبلث كستمائة ابف . كقدٌ  76، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا*  

 ، قاؿ ...، ف قاب عشان فمقينا في تمؾ العً  لكحؿ شديدان ، كا ، كالبرد قكيان  بان مً تاء كى ، ككاف الشٌ (2)إلى مارديف  (1)يفالحرستاني ، كأنا عائد مف ميافارق
 "  كاستجازني ، فقاؿ ابف ظافر .

 . 5/236( ميافارقيف : مدينة مشيكرة بديار بكر . ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، 1)
 . 5/39معجـ البمداف ،  ( مارديف : مدينة تقع بيف رأس العيف كنصيبيف ، كفييا قمعة عظيمة . ينظر : ياقكت الحمكم ،2)

**** 
 ( ، كردت في :19تخريج النتفة رقـ ) *

 .  205، بدائع البدائو ، ص  األزدم ظافر * ابف
 . ـى قى ة فييا سكاد كبياض ؛ المساف : مادة رى ( األرقـ : حيٌ 1)
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ّقافيةّالتاء
-20-ّ

ّفيّالوصف
 : *قاؿ يصؼ الٌنيؿ ، إجازةن مع القاضي األعٌز بف المؤٌيد   

 ) الكامؿ (                                                                          
ٌفت ًبوً  .1 ةً          أىكى ما تىرل الًمقياسى قىد حي  سكدي المىراًكًب فىكؽى ظىيًر الم ج 
قى ػػمػػسػػيى  .2               ٌيةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفضٌ (1)ي لىب ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سيبىًحي ةو     بلدىةو      ػػقً ػػًو كى ػػت بً ػػف  ػػػد حي ػػػػك كى

ّ
ّقافيةّالجيم

-21-ّ
ّفيّالوصف

 : * قاؿ يصؼ المكز   
 ) مجزكء الرجز (                                                           

 جً ػػػػػػػػبىيً مىكفو ػػػػػػًمنوي بً          ى المىكًز تىفيزػػػ. انظير إل1
دي كىالس بىجً ػػػًو أس           ػػػ. أصفىري ًمثؿي الت بًر فيػ2                          كى

(1) 

 ز جً ػػػمى ػػػطو مي ػػػػرائً ػػػػػػػػػػخى     ي     ػػيى فػػػػػػػرو أيٍكعً ػػػػك  ػػػػسي ػػػػ. كى 3                         
 

___________________ 
 ( كردت في :20النتفة رقـ ) تخريج* 

. كقٌدـ ليا بقكلو  : " بتنا ليمة عمى المقياس عند مبالغة الٌنيؿ في نقصو كاحتراقو ، كانفراجو عٌما  122، بدائع البدائو ،ص  األزدم ظافر * ابف
 فقاؿ :  ،رحمو ا تعالى  ،فقمت بدييان : كاستجزت القاضي األعٌز بف المؤٌيد  ،  لـ يزؿ مستكران مف أرضو كانفراقو ...

ٍممىًة " . .1 مىيًو عىسكىره                ًلمز نًج لىؼ  بينكدىهي لمحى  ٌكٌكأٌنوي ًحصفه عى
ٌلدة 1)  . لىبىبى ، ك ؛ المساف : مادة سىبىحى لىب ة : مكضع القبلدة، ( سيبىًحي ة : ىي خرزات الٌسبحة ، كىي كممة ميكى

**** 
 ( ، كردت في : 21)* تخريج المقطعة رقـ 

. كقٌدـ ليا بقكلو : " كلـ يكف المممكؾ كقؼ عمييا ، فصدؽ تكافؽ الخكاطر ، ككقكع  114، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 الحافر عمى الحافر ، كقاؿ أيضان فيو . 

 الٌسبج : خرز أسكد ، دخيؿ معرب عف الفارسية . المساف : مادة سىبىجى  (1)
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-22-ّ
ّالحكمةفيّ

 : *قاؿ في الحكمة    
 ) الطكيؿ (                                                                               

 جي كى أحٍ  كـي الحي  وي أني ف شى مٌ مً  يؿً جى الذم لً          ـػيي ػػإنٌ ػػفى  ـً ػػيػػكػػحى ػػمػػلً  كـه ػػػػقى  اجى ػػػتػػػإذا اح .1
ـى انتً  اسي جي النٌ رتى بل يى فى  .2           جي كى ػػػػػىأى كى  فه ػػيػػكـ رى ػػيً ػػيػػف فػػكي ػػـ يى ػػى لى ػػتػػمى     ـ      ىً مكرً أي  ظا

(1) 

 جي كى ػػػػػعأى  كسً ػػػقى ػػػال فى ػػػػػػمً  دهي ػػػػػػػيٌ ؤى ػػػػػـ يي ػػػػإذا لى           وً يمً سى  ةي قامى امي استً الرٌ  عي نفى ؿ يى ىى كى  .3          
 
 

-23-ّ
ّفيّالحكمة

 قاؿ في الحكمة * :   
 ) السريع (                                                                         

اٌل عىض ؾى االحًتي         ريدي الًغنىػػػػػػػػػإعكىج  إف كينتى تي .1  اجػػػػػتىظفىر ًكا 
لىـ يىقتىًض   ف.2                  عًكجاج اللىٍكال اٌلذم فيًو ًمفى ا        الفىخ  لىـ يىصطىد كى

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 ( ، كردت في :22تخريج المقطعة رقـ ) *
 . "  لنفسو ابف ظافر  ؛ قاؿ : أنشدني بف شقيشقةنجيب الٌديف  أنشدني ـ ليا بقكلو : " ك. كقدٌ  4/295ابف الشعار ، قبلئد الجماف ،  
 . ، ىىكىجى  فى كى ؛ المساف : مادة رى  . أىكج : أحمؽكالقكمٌ ،  الٌشديدكيف : ( الرٌ 1)

**** 
 ( ، كردت في :23تخريج النتفة رقـ ) *
 . " ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  4/296 ،عار ، قبلئد الجماف ابف الشٌ  
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ّقافيةّالحاء
-24-ّ

ّفيّالوصف
 : *جكـقاؿ يصؼ اليبلؿ كالنٌ    
 ) السريع (                                                                         

 الح يفى ػػػػػػػػػػػػػجى حا في الد  يٌ رى الث   عى مى         كىحى  بلؿه ىً  ربً في الغى  الحى كى  .1               
 احػػنػػجى ػػالػػبً  هي كى ػػحػػكل نى ػػػػػػػػػػػػػػىأى ػػفى  ره ػػيٍ ػػطى         وي ػػػخصى أل شى د رى ػػػػقى  ضارو ني  خ  فى  .2               

 
 

-25-ّ
ّفيّالوصف

 : *يؿ كالٌنجكـمٌ قاؿ يصؼ ال   
 ) السريع (                                                                   

كىمٌ كىال .1 ـي فيًو حى  بىنىفسىجان أىزىىرى فيًو  األىقاح      يؿي كىاألىنجي
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 ( ، كردت في :24تخريج النتفة رقـ ) *

 . " مف قطعة  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  21، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
     **** 

 ( ، كرد في :25* تخريج البيت المفرد رقـ )

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كأخذه المممكؾ ، فقاؿ ." 43، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . " . كقٌدـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان  165* الٌصفدم ، الكشؼ كالٌتنبيو ، ص 
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-26-ّ

ّقافيةّالخاء

ّفيّالن قدّاالجتماعيّ 

 : *قاؿ ينقد قكؿ ابف قادكس في ىجائو لمٌرشيد أحمد بف الٌزبير   

 ) البسيط (                                                                          

مىختى أىشعارى البىري ًة كيم يا1 سى دى ساًلخان         . كى ٌتى ديًعيتى ًلذاؾى أىسكى  حى

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 ( ، كرد في :26تخريج البيت المفرد رقـ ) *

. كقٌدـ لو بخبرو طكيؿو مضمكنو : " أٌف األسعد الخطير استحسف قكؿ ابف قادكس في  405 – 404، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 مجمس القاضي الفاضؿ ، كىك : 

مى . 1  خاالً السٌ  دى سكى األى  كؾى عى تى دى حى        ةن ممى رل جي الكى  شعارى أى  ختى سى

تي طٌ كاب يكسره ، فيك بيف خي محف يقيـ الكزف ، كالصٌ قاؿ : أسكد سالخ ، فالٌ ما يي الخا " ، فإنٌ في قكلو : " األسكد السٌ  فى حى و لى  أنٌ بف ظافر : إاٌل اقاؿ 
ات مف كتاب الحيكاف لمجاحظ ، اعة، كتاب الحيٌ شاىدم عندؾ السٌ  ري ضً حٍ فأخذ في المشاغبة إلى أف قاؿ : مف أيف نقمت ىذا ؟ فقمت : أي . ؼسٍ خى 

كاب معو ، كىذا مجمع عميو ، الفاضؿ : دع ىذا ، فالصٌ  ع ، فقاؿ األجؿٌ مى سٍ غة ، كنقمو في ىذا المكضع ال يي ليس مف أىؿ المٌ فقاؿ : الجاحظ 
كاب ، فقاؿ : انظمو نظمو في كزف يستقيـ عميو الصٌ ترؾ ىذا الكزف كيى نظـ المعنى ؟ فقمت : يي صنع حتى يي كيؼ يي  -يا ابف ظافر  –نافٍ ر  كلكف عى 
 . " ارتجاالن  ؿ ابف ظافرلنا ، فقا
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ّقافيةّالدال
-27-ّ

ّاالجتماعيالن قدّّفي
 : *اسالعزلة كبياف فضؿ اعتزاؿ النٌ  قاؿ في   
 )مجزكء البسيط (                                                                     

 ادمػػػػػػػػػعاألى كى  ءً بٌل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألخً  فً ػػػػػػػػػػػػػػعى          رادمي انفً ػػػػػػف ف الـى مى لً  تي ػػػػػػػػمقي  .1  
 دادً ػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػمػػػني عى إنٌ ر فى ذي ػػػػػػػػاعذكلي         كى ػا عى ػػي كـً ػمى ػالٍ  فً ػد عى ػػػػػػػػػػػعي  .2               
 (1)بلدمتٌ ػػػػػػػػػػػػػػال كى  اؿً ػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػال ؼً ارً ػػػػػػطرم         كى ػػػػػمعي  ؿ  جي ي كى ػػػػفسنى  يتي فنى أى  .3               

 ادمػػػػػػػى دادً كً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ـى ػػػيػػػمػػػسى  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػخي         أى ػػػػػػغػبأى  بلدً ػبً ػال ؿ  ػجي  تي ػػػػػػػفػػػطي كى  .4               

 ادً ػػػشر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  دو ػػػػػيػػػػعػػػػػػػػػػػبى  دو ػػػػػػػغكى          ـو ػػػػػػيػػػئػػػكل لى ػػػؼ سً ادً ػػػصـ أي ػػػمى ػػػفى  .5              
ك أل ي إف رى ػػػػػل ش  ػػػػبي ػػػيى .6               ييضًمري الػػػػػػػػػػئارى  ؤادمي الفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غضى بي ػػػػػػػػي          كى

 ادم ػػػػػػػػػػعػتً ػي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ش  غً ػالػي بً ػتأػيى رابي          كى في اقتً  كؿى ػقى ػال في ػسً ػحػيي كى  .7              
 ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػفى ػػػػمػػػػػػل بى ػػػػػػػمػػػقى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حي رى ػػػػفػػػيى ي         كى ػػػػانػعإف رى  رً ػػػػػػػػيػخٌ ػمػػل في زى ػػحػػػيى  .8              

 (2)ادً ػػػػػػػػػتػػػػقى ػػػػػػػػػػػػػػػػالفى ػػػػػػػػكؾو مً ػػػػػشى ػػػػػي كى ػػػػػلكى          ان ػػػػػػػػنػػيػػل رً ػػريػػحى ػػالػػدم كى ػػاسً ػػحػػلً  .9              

 ادم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف أي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػكف لً ػػػػػػػػػػػػػػػلكى  فه ذي ؤادم          أي ػى في ػػػػػػمػػف عى ػػكػػلكى  فه ػػيػػعى .10             
يى          ان ػػػػػكمػػي تي ػػػػػػيػػنػػي إف غى ػػند  كى ػػيى  .11               ت زادمصى قً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػإف نى  (3)يػػػػػػػػػنػػػمي ػػػقً ػػػكى

 كادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجى ػػػػػكى  ي  ي الغ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمى مادل          كى تى  وي إصبلحى  متي إف ري  .12             
 بادً عً ػػف أذل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مً ػػػنػػػمي ػػػصً ػػػػعػػػػيى           رادو ػػفً ػػكل انػػي سً ػػد لػػجً ـ أى ػػمى ػػفى  .13             
 
 
 
 

________________________ 
 ( ، كردت في :27تخريج القصيدة رقـ )*

 . " ـ ليا بقكلو : " كالبف ظافر . كقدٌ  32-31ياب الثاقب ، ص يكطي ، الشٌ السٌ 
 . : مع تبلدم 31ياب الثاقب ، ص ( في السيكطي ، الشٌ 1)
 . دى تى ؛ المساف : مادة قى  ذك شكؾ القتاد : شجره  (2)
 بل ني ؛ المساف : مادة قى ضي بغً ني : يي ( يىًقمي 3)
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-28-ّ
ّفيّالوصف

 :* مع القاضي األسعد أبا المكاـر أسعد بف الخطير إجازةن  قاؿ يصؼ رجبلن    
عميو جٌبة حمراء ، فأنكرتو  كفمٌ ؿ فرأيت في المككب رجبلن أسكد الاتٌفؽ أٌف خرجنا لمقاء القاضي الفاض

أطاؿ ا بقاءه ، فقمت لو: مىف ىذا ، كلـ أعرفو ، كلقيت القاضي األسعد أبا المكاـر أسعد بف الخطير 
جامة ؟ فقاؿ لي :  األسكد الذم كأٌنو فحمةه في دـ حي

 كأٌنو ناًظري طىرؼو أرمىد 
 فقمب ابف ظافر : يصمح أف يككف قبمو :  

دي في ثىكًبًو   الميكىر دكىأىسكى
 كبعده " .  

د  أىمرىدً   .أك ًمثؿي خاؿو فىكؽى خى
 

-29-ّ
ّفيّالوصف

 : *مفركطه  قاؿ يصؼ قطعة في صدر نارنج عميو طمعه    
 ) الطكيؿ (                                                                        

 دً ػػػب  ػػػعى ػػػتي ػػػمي ػػػال ةى كرى ػػػا صػػػيػػػحأى  دى ػػػب  ػػعى ػػتى         فمى دا لً ك بى لى  عو كاسً  درو صى تانا بً أى   .1
 دً جى ػػػػػػػػسعى  ناديؿى حكي قى يى  وي نجي نارً كى          ةو ض  فً  ؿى بلسً سى  فيوً  وي معي كى طى حى  .2               

 

 

 

________________________________ 

 ( ، كردت في : 28تخريج النتفة رقـ ) *
 .  116، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

**** 
 ( ، كردت في :29تخريج النتفة رقـ ) *

 .  "  زدت عميو فقمت ـ ليا بقكلو : " ثـٌ . كقدٌ  266، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 .عى مى خمة ما داـ في الكافكر ؛ المساف : مادة طى : نكر النٌ  وي معي ( طى 2)
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-30-ّ
ّفيّالوصف

 : * قد داخؿ منجنيؽشمعة تتٌ  قاؿ يصؼ   
 ) مجزكء الرجز(                                                            

 دػقً ػػػت  ػػػتى ي كى ػػػػظػػػتى ػػػمػػػتى  ؽً          نيػ نجى في المً  ةو معى شى كى  .1
 دسى جى ػػػػال كحً الرٌ بً  نيري يي      ما     ػػػػػمى ػػثػػمً  وً ػػػيػػػف ري ػػػيػػػنػػػتي  .2                        

-31-ّ
ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ بركةن يعمكىا الٌنارنج    
 ) الكامؿ (                                                                              

 دً ػػػػػػػػػػػيػػػػػػعـ يي ػػػػػػػػػػى ما لمىحاًسنييا بً  اءىتػػػػػػػػػػج            (1)أىبدىعتى يا ابفى ًىبلؿو في ًفسًقي ةو  .1            
 دً ػػػػق  كى ػػتى ػػمي ػػا الػػػػػػيػػجً ػػنارً ػػػى نػػػمػػػػػت عى ػػاضى ػػف    تي      الٌ  ساتيرً الد   كاهً ػػػػػػػػػػػمأًلى  ان ػػػبػجى ػعى  .2            
 دً جى ػػػػػػػػسعى  صً خالً  راتً كي  بً ر ضى ت لً عى فً ري           ةو ض  ف فً ػػػمً  (2)جه كالً ػػػػػػػػصى  ف  يي ن  أى كى فى  .3            

 
 

__________________________ 
 ( ، كردت في :30تخريج النتفة  رقـ )  *
ـى لكاف مميحان ، كىك أف ييشىب وى  269، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا . كقٌدـ ليا بقكلو : " ثـٌ قاؿ الٌصاحب : فييا معنى آخر ، لك نيًظ

ضاءتو بالٌركح التي في باطنو . فارتجؿ ابف ظافر كقاؿ   . " بالٌركح في الجسد ، ألٌف إنارة الجسد كا 
**** 

 ( ، كردت في :31تخريج المقطعة رقـ ) *

. كقٌدـ ليا بقكلو : " دخمت مع جماعة مف أصحابنا عمى صديؽ لنا نعكده ، كبف يديو بركة قد  320، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 . "  بدييان  فأشار الحاضركف إلى كصفيا ، فقاؿ ابف ظافر ، راؽ ماؤىا، كصحت سماؤىا ...

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  4/224نفح الطيب ،  رم ،المقٌ * 

؛ الزبيدم ، تاج العركس ،  234شفاء الغميؿ ، ص  ياب الخفاجي ،نظر : الشٌ بركة صغيرة عمييا نافكرة . يي  ة : المتكضأ ،ي  قً سٍ ( الفً 1)
 . ؽى سى ، مادة فى  26/305

 .      519 /1،: إبراىيـ مصطفى ، المعجـ الكسيط  ينظر الفرس .( صكالج : جمع صكلج كىي عصا معقكفة مف طرفيا يضرب بيا الفارس 2)
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ّ

 :  *يؿقاؿ يصؼ شاطئ النٌ    

 دميتى مي  ماءي ػػػػػالكى  ـ  الت   رً دٍ بى  ءي ك ضى  وً بً          داد بى قى كى  يبلن لى  يؿً النٌ  ئً شاطً بً  ستي مى جى  .1

ىشٌ كى مي         ةو ػػػػػػػػض  فً  يؼى سى  وً ف مائً ػػػػػمً  وي ػػػػػػمنا لى خً فى  .2           
 دً جى ػػػػػػػػػسعى بً  نيرً المي  درً البى  فٌ مً (1)

-33-ّ
ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ زىر األقاح   
باًسمان (1). انظير فىقىد أىبدل األقاحي 1 مى

بى ػػػي قي ػػػػػػف (3)اػػػنػػػيػػػت إلى ػػػكى ػػػحً ػػػضى         (2)  دً ػػػػػػػرجى ػػػدكًد زى
قىد نيًظمىت    ا       ػػػػفيصكًص دير  ليط فىت أىجرامييػػػػػػػػػ. كى 2         

كؿً ػػػػػمً (4) دً  (5)شىمسىةً  ف حى  عىسجى

________________________ 

 ( ، كردت في :32تخريج النتفة رقـ ) *

 . "  يؿعمى شاطئ النٌ  ييان ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ بد. كقدٌ  30، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . يى شى ف ؛ المساف : مادة كى ى : مزخرؼ ، محسٌ ( مكشٌ 1)

**** 

 ( ، كردت في :33تخريج النتفة رقـ ) *

 . "  المممكؾ فيو بدييان ـ ليا بقكلو : " كقاؿ . كقدٌ  93نبييات ، ص ، غرائب التٌ  األزدم بف ظافرا* 

 ."  ـ ليا بقكلو : " كمنو . كقدٌ  21/110الصفدم ، الكافي ، ؛"   ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ 301الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 

 . " ـ ليا بقكلو : " الجماؿ عمي بف ظافر المصرمٌ . كقدٌ 2/426السيكطي ، حسف المحاضرة ، * 

 : األقاحي . 103؛ الصفدم  ، الكشؼ كالتنبيو ، ص 21/110( الصفدم ، الكافي ، 1)

 . : مبسمان  301، ص  ـ . ف . ؛ الصفدم ،  21/110،  ـ . ف . ( الصفدم ،2)

 ؿ .م  يٌ : ضحكت تي  2/426،  ـ . س . : ضحكت بدر ؛ السيكطي ،  301، ص  ـ . ف .؛ الصفدم ،  21/110،  ـ . ف .( الصفدم ، 3)

 .ت مى ظٌ نى : كتى  301، ص  ـ . ف .؛ الصفدم ، 21/110،  ـ . ف .( الصفدم ، 4)

ّ

 ) الطوٌل (      

 ) الكامل (      

 

-32- 

 فيّالوصف

 . : شمس 301( الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص 5)
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 : *قاؿ يصؼ البمح   

 (1)ف الذً ت مى فى ط  د لى قى  ةو ر  خضى مي            طو خرائً ت بً يى ش  غي  دً رجى بى الز   عي طى قً  .1

 

-35-ّ

 :* العزلة  في قاؿ   
 

ري ػػػػػػػػوي ظً ػف لى ػػػػػػػػػبٌل كىال مى ػػػػػػػػػػػػػػػكى           . لىـ يىبؽى في الٌناًس مىف ييرجى ًلمىكريمىةو 1            ؿ  كىال أيزي

تى ما تىرل أحدان       2           مؽي حى م    . قىًد استىكل الخى فيًو عى ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخكاًنًو ضى ػػػػػػػػػػػػإاٌل كى  رى

كيف رىجي ػػػػػػ. فى 3            ري ػػػػكىال ذىكى  ػػػػػػػػػػػىًمنييـ أنث (2)لىـ ييرًضوً       بلن    ػػػػجاًنًب الٌناسى كاحذىرىيـ كى

ن  ػػػػػغي ػػػػػ. كىال يى 4           ي بىقىري ػػػػف قىد تىراهي يا أخػػػػػػػػػػػػػكيؿ  مى ػػػػػػفى     رىةه     ػػػػػػػػػػػػػػػػػيً ػػػػػكابه كىأىشػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أثػػػػػػػػػر 
(3) 

ف سىًمعكا     5           ٍيرى ييخفكهي كا  ف لىـ يىس      . إف يىسمىعكا الخى  (4)ركاكىػػمىعكا ابتى شران أذاعكا كىا 

كي 6           دان فػػػػػػػػػػ. فىابًعد كى  ري ػػػػػكػفً ػػػػػـ  كىالػػػػػػان لؾى إاٌل اليى ػػػػػػػػػػػػػػال ميؤًنس    ةو    ػػػػػػػي رىأًس شاًىقى ػػػف ميفرى
 ( ، كرد في : 34تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 .  " ـ ليا بقكلو : "  كقاؿ المممكؾ مف قطعة، كقدٌ  112، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . 845/ 2، إبراىيـ مصطفى ، المعجـ الكسيط ، تمذذ ك راؽ لو الطعـالذ : ( 1)

 ( ، كردت في :35تخريج المقطعة رقـ ) *

 . 34-33ياب الثاقب ، ص السيكطي ، الشٌ * 

 

-36-ّ
ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ ركضان 

 ) الكامل (

 ) البسٌط (

 قافيةّالذال

-34- 

 فيّالوصف

 فيّالحكمة

 : ال ييرًضو . 34( السيكطي ، الٌشياب الثٌاقب ، ص 2)                                                               
 : فكٌؿ مىف ترل منيـ يا أخي بقر . 34( السيكطي ، ـ. ف ، ص 3)                                               

                                                    (
4

 ُنِسَب هذا البٌت لقعنب بن ضمرة برواٌة هً : (

ف سىًمعكا  ٍيرى ييخفكهي كا  ف لىـ يىسمىعكا        إف يىسمىعكا الخى (4)كذبكاشران أذاعكا كىا 
 

 قافيةّالراء

   **** 

 ؛ الوطواط الكتبً ،  173؛ البستً ، روضة العقالء ، ص  315 -314و  155ٌنظر : أبو حٌان التوحٌدي ، الصداقة والصدٌق ، ص 

   _____________________ 

 .  468غرر الخصائص ، ص 
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-36-ّّ
ّفيّالوصف

 :* قاؿ يصؼ ركضان    
 ) الطكيؿ (                                                                         

ـى مى فى   .1  كرام  بً  ف  كي  هي ت أنياري دى مى ك جى لى كى          دان رجى بى زى  كافى  بتي الن   ذاؾى  ك دا
 

-37-ّ

ّفيّالوصف

 : *مع القاضي األعٌز بف المؤٌيد ضان كقد أمطرت عميو السماء إجازةن قاؿ الٌشطر األٌكؿ يصؼ رك    

 ) الرجز (                                                                           

كًر الز ىرً 1 كًض ًمف كى ـي الر  ناًح ًبالمىطىرً         . طارى نىسي بمكؿى الجى  كىجاءى مى

 

 

 

 

_____________________________ 
 ( ، كرد في :36تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 "  . ـ ليا بقكلو : " كقد أخذت أنا ىذا المعنى ، فقمت أصؼ ركضان . كقدٌ  72، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  5/144رم ، نفح الطيب ، المقٌ * 

     **** 

 ( ، كرد في :37تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 . "، فقاؿ ابف المؤٌيد : أجز  ـ ليا بقكلو : "  كقمت لو يكمان . كقدٌ  78، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
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-38-ّ

ّفيّالوصف

 : *دبف المؤيٌ  مع القاضي األعزٌ  قاؿ يصؼ الغبار إجازةٌ    

 ) الخفيؼ(                                                                  

 الكافكرً كى  قاءً الن   ديدى شى  فى          ما كاعدى بى  الن ندى صى كبي مي ثى  د  رى  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 ( ، كرد في :38تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 ـ ليا بقكلو : " . كقدٌ  105 -104بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 مس ، فقاؿ :كجو األرض ، كأقذل عيف الشٌ  بى ر  مصر ، فثار قتاـ شديد ، تى يف إلى دى عائً  د يكمان نا كابف المؤيٌ أ ككنتي 

 ريرً الض   ثؿى مً  قذيوً ا يي مٌ مً  عادى         صيره بى  آهي إذا رى  تاـو قى كى  .1

 استجازني فقاؿ ابف ظافر . "  ثـٌ 

 . ؿى ندى : ذك رائحة طيبة؛ المساف : مادة صى  ( مصندالن 1)
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-39-ّ
ّفيّالوصف

 : *ياب بف المجاكرمع الشٌ  إجازةن  قاؿ يصؼ صبيان    
 ) السريع (                                                       

 قاؿ ابف ظافر :
 ركرالس   غابى فى  فدم الذم غابى أي  .1

 قاؿ الٌشياب :
 دكرػػػػػػيىـ  ًبضيًؽ الص  ػػػػػػػػػػػكىاتىسىعى ال    

 فقاؿ ابف ظافر :
 هً دً ػػػػعػػػػػػف بى ػػػػػػػػػػػمً  ري كى نٍ األى  ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظمى أى كى  .2

 فقاؿ الٌشياب : 
لىيسى بىعدى الش مًس لؤليفًؽ ن      كرػػػػػػػػػػػكى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 ( ، كردت في 39تخريج النتفة رقـ ) *

بالقاىرة النتظار الجمعة ، ككاف يجمس  (1)رنكى األى بالجامع  يكمان  تي دٍ جً كي بقكلو : كى ـ ليا . قدٌ  187، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 القكؿ في غيبتو ، فقاؿ ابف ظافر . ، فتعاطينا ...، فتأخر حضكره يكمان ضيءه كى  بالقرب مف مكاننا صبيه 

ر ، نكى ع األى قاؿ لو الجامة ، كيي طبى ؼ بجامع الخً عرى يي  ، كاف أكاٌلن  زٌ عً ؿ مف أسسو العزيز با بف المي الحاكـ أكٌ أك الجامع األنكر : أك الجامع  (1)
 . 2/222؛ السيكطي ، حسف المحاضرة ،  2/494. ينظر : المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار ، ( ق 393) ت عمارتو سنة تمٌ 
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-40-ّ
ّفيّالوصف

 :  *دبف المؤيٌ  مع القاضي األعزٌ  إجازةن  قاؿ يصؼ ساقيةن    
 ) الكافر(                                                                         

 (1)كارً األي يا ٌحر  نينً أى ت بً كى ػػػػػشى         ىػػػػػػػػػػػكمثى  فى ػػػػػػػػػػػنيأى  ف  ئً تى  ةو يى اقً ػػػػػػػػػػػػػسكى  .1
 دارً  ـً ػػػػػػػػػػسفي رى  يان باكً  طكؼي خاب        يى ا ذا انتً بن حً حكي مي ت تى دى غى  .2                

 
-41- 

ّفيّالغزلّبالمذك ر
 : *قاؿ في غبلـو مائسى العطؼ ، ذابؿى الٌطرؼ إجازةن مع القاضي األعٌز بف المؤيىد   

 ) مشطكر الرجز (                                               
شاًدفو ساجي ٍالمٌ 1 حاًظ أىحكىرً . كى

 

قىد هي تىحتى أىث2                                    رً ػػػػػػالش عى  (2)يثً ػػػ. كى
طيًب فىكؽى الًمنبى ػػػ. كىعىمىـً ال3                                    رً ػػػػخى

 
 

________________________ 
 :( ، كردت في  40تخريج النتفة رقـ )  *
أنيف  يئفٌ ، رحمو ا ، يكمان بدكالبو  –د بف المؤيٌ  األعزٌ –ـ ليا بقكلو : " كمررت أنا كىك . كقدٌ  204، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا*

 :ابف المؤٌيد :...، فقاؿ  آلمو ىكاه ، فقاؿ ابف ظافر ... ، كيبكي بكاء صب  ، ثكالى فقدت أطفاليا 
 كارً ػػػػػإلى حي  ف  حً تى  ةو مى رازً كى        ىػػػمجٍ عى  طكؼي تى  زاؿي ال تى كى  ف  حً تى  .1
 . " رارمدى  وً سً كادً ف قى مً  يوً مى ت       عى دارى  يكً مى الٌ  مًب جى لً  كان مى ت فى كى حى  .2                                       

 . رى كى ميب ؛ المساف : مادة أىخاف كالٌ مس ، كقيؿ : الدٌ ة حر الشٌ كار : شدٌ ( األي 1)
     **** 

 ( ، كردت في :41تخريج المقطعة رقـ ) *
رؼ ، قد طؼ ، ذابؿ الطٌ مائس العً  ـ لو بقكلو : " كاجتمعنا بالجامع ، فرأينا غبلمان . كقدٌ  208-207، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 :  -د بف المؤيٌ  األعزٌ  –فقاؿ ، ...قاؿ : زد عميو فقمنا ،  ثـٌ ... ، ه ، عره غصف قدٌ عانؽ أفعكاف شى 
ـي قى  حكيوً يى  ضي بيى أى  .1  رً سمى األى  كا
 رً عفى األى  يًب ثالكى كى  دؼو رً  ؽً كٍ ف فى مً  .2
 . ثى ثى ( أثيث : كثير ممتؼ ؛ المساف : مادة أى 2)
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-42-ّ

ّفيّالوصف

 : *دبف المؤيٌ  ياب كالقاضي األعزٌ مع الشٌ  إجازةن  (1)صيرقاؿ يصؼ دير القى    

 ) الكافر(                                                                        

 رً ػػػػمخى كى  ف ريؽو ػػػػػمً  فً يٍ شركبى مى بً           أسو كى كى  ةو ف  ف شى مً  رنا فيوً فً ظى  .1

 رً ػػػمسي  ناؽي عً  فيوً  البيضً  ز  يى بً      ك      ػػػػػػػػأتم يكً مٌ لً  ؽو مارً بً  تي مٍ ظى كى  .2                 

 

 

 

____________________________ 

 ( ، كردت في : 42تخريج النتفة رقـ )  *

 ياب فيو عمى غير ىذا الركم كالكزف ، فقاؿ :صنع الشٌ  ـ ليا بقكلو : "  ثـٌ . كقدٌ  229-228، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا*

 قرمكى  لتي زى أى تي كى بلعى خى  تي نصي كى          رممي عي  رتي صى قى  صيرً القى  رً مي مى عي عى  .1

 : فقاؿ األعزٌ 

 ركػػػػػػمعى  ؿى كٍ أك قى  نيإذا ما المى         دو ػػػػػػػػػػػيزى  كؿى ػػػػمرم قى ػػػػػػػػػػػػى عع لى ـ أسمى ػػػػػػػلى كى  .2

 ياب :فقاؿ الشٌ 

 رً ػػػػػػصٍ خي كى  مرو ف خى مً  فً يٍ ظنكنى مى بً         وً ػػػيػػػػػف فً ػػػػػيدٌ ػػػػػال فى ػػػػػيػػػػػقػػػػػا يى ػػػػػنػػػػػعػػػػػدافى كى 

 : فقاؿ األعزٌ 

 . "فرً صي ىا بً اينرى اشتى  مصً القي  فى ػػػمً         ران ػػػػػمحي  البيضً  ئكسى كي  وً ػػػػػػػػػػػبً  كتي سى كى  .3

المقريزم ، الخطط ، ؛  2/526نظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف، مكاف . يي عيد قرف حي صير : يقع في ديار مصر في طريؽ الصٌ دير القى ( 1)
3/789 . 
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-43-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ فانكسان    

 ) الطكيؿ (                                                                               

 اراػػػػػػػػػػػػأست ةً ن  جي د  ػػػػػػػػػػػػػػال نحً ف جي ػػػػػػػػػػػػمً  عي رفى يى          (1)هي ضكءى كى  نارً مى ػػػػػػػػػػػال سفى رل حي تى  ستى لى أى  .1

بلـي ػػػػػػػػػػالظٌ  ف  ػػػػػػجى  (2)إذا راهي تى  .2        
 اراػػػػػػػػػن وً فانكسً  (4)مبً في قى  مان ضرً مي  وي لى             ان ػػػػبراقً مي  (3)

 ارا ػػػػنػػدي (6)بى رغى تى بدل لً د أى قى كى  (5)صاالن كً        ا    ػػػيػػػػسامي  نجً ني الز  ف بى مً  دو كٍ خى  ب  صى كى  .3        

 

________________________ 

 ( ، كردت في :43عة رقـ )تخريج المقطٌ  *

 . " ـ ليا بقكلو  : " كقمت أيضان . كقدٌ  273 ص، بدائع البدائو ،  األزدم بف ظافرا* 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  13/266،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

 " . ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  21/108، الكافي ، الصفدم * 

 إني صنعت " . ـ ليا بقكلو : " ثـٌ . كقدٌ  119، ص  إنساف العيكفابف أبي عذيبة ، * 

 : نكره . 119، ص  ـ . س . ابف أبي عذيبة ، ؛  3/30؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  21/108،  ـ . س .( الصفدم ، 1)

 : إذا ما . 119، ص  ـ . س .،  أبي عذيبة؛ ابف  21/108،  ـ . س . م ، ( الصفد2)

 ميؿ .: الٌ  119، ص . س؛ ابف أبي عذيبة ، ـ .  21/108، . س( الصفدم ، ـ . 3)

 : رأس . 21/108،  ـ . س .( الصفدم ، 4)

 : ًلتيرًغبى . 119، ص  ـ . س .؛ ابف أبي عذيبة ،  بى غً رٍ يي : لً  21/108،  . س( الصفدم ، ـ . 5)

 . طبلن : كى  119، ص  ـ . س .( ابف أبي عذيبة ، 6)
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-44-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ فانكس رمضاف   

 ) الطكيؿ (                                                                               

 راػػػػػػىالد   (3)ؿي عدً تى  (2)ياكلً ف طي يا مً مى أنٌ عى         (1)اػػػػػػػػػػػينحً جي بً  رتي يً د سى ػػػػػػػػػػقى  ـو كٍ صى  ةً يمى لى كى  .1      

 را ػػػػػػػبتً  (4)هي ساميري ت مى د أضحى قى  بً يي الش   فى مً           ران ػػػػػم  سى مي  ساجو  قؼى فييا سى  يؿي كى المٌ حى  .2      

ـى ػػػػػػػػقكى  .3        راػػػػػػػػػػػػػػىالز   رى د أظيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  يؿي المٌ ، كى  وً فانكسً لً            بلن ػػػػحامً  كفً المٌ  ؽي شرً المي  ناري المى  ا

ـى كى  .4        ا رٌ ت دي ػػػػػػػػػػػػػػػحى ػػػػش  كي  ةن ي  جً ػػػػػػػػنا زً ػػػػػػػػػػػػػػػػػيا بً ػػػػػػػػػػػػػػيٌ حى كى             ةو ػػػػػػػػػػػػػػػدامى مي  كأسً ػػػػبً  ي  ػػػػػػػػػركمً  ما قا

 

 

_______________________ 

 ( ، كردت في :44تخريج المقطعة رقـ )* 

 ـ ليا بقكلو : " كقمت فيو " .. كقدٌ  274- 273، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . ـ ليا مثؿ سابقو( . كقدٌ  4،  2، 1أكرد ثبلثة أبيات ىي : )  13/267،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

 " .  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  109-21/108الصفدم ، الكافي ، * 

 ي صنعت " .إنٌ  ـ ليا بقكلو : " ثـٌ . كقدٌ  119ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص * 

 يا .ب  حي : بً  13/67، ـ . س .( ياقكت الحمكم ، 1)

ـ . ؛ابف أبي عذيبة ،  13/67،  ـ . س .؛ ياقكت الحمكم ،  3/30؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات،  21/108،  الكافي( الصفدم ، 2)
 يا .: طيبي  119، ص  س .

ـ . ؛ ابف أبي عذيبة ،  3/30ـ . س . ،  ؛ ابف شاكر الكتبي ،  21/108،  ـ . س .؛ الصفدم،  13/67،  ـ . س .( ياقكت الحمكم ، 3)
 ؿ .ضي فٍ : تى  119، ص  س .

 : مساميرىا . 119، ص  ـ . س . ( ابف أبي عذيبة ، 4)
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 ستكرً ا المى ػػػىرٌ سً بً  ياضي رٌ ػػػػػػال وً ػػػػػػفي         تثى د  حى ػػػػتى  سيـً نٌ ػػػػػػال ةً ػػػػػػػجى درى مى ػػػػػػػػػػبً  ره ػػػػػػػػصقى  .1

 صكرً قي  ذاتى  كـً الرٌ  صكرى نى قي ثى كى          هي ك  ػػػػػػػمي سي  يري دسى ػػػػػػػػػػالكى  ؽي نى رٍ كى خى ػػػػػػػػػػال ضى فى خى  .2           

ـي ػػػػػػػػمغى ػػػػػػػػػػػػال الثى  .3            ـى كى         ةن ػػػػػػػػػػػي  كً سٍ مى ةن ػػػػػػػػػػػػػعىمامى  ا  كرً ػػالكاف فى ػػػػػػػػػػمً  ي أرضو ػػػػػػػػف أقا

 كرً ػػػػػػػػػػنكى  ركؽي ػػػػػػيى  رو كٍ ف نى ػػػػػػػعى  ر  تى افٍ فى          (1)وً ػػػػػػػجيً كى  فى حاسً مى  وً ػػػػػػػػػػػػبً  بيعي ى الرٌ ػػػػػػػػػػػنٌ غى  .4           

 ثكرً ػنمى ػػػػػػػال(4)وً ػػػػػم  طى  ؤً ؤلي مي بً  (3)زىكػػػػػتى          سو ندي ف سي مً  ةن م  حي  بي سحى يى  (2)كضي الرٌ فى  .5           

 نثكرً ػػػػػمى ػػػػػػػػالكى  كـً ػػػػنظمى ػػػػػػػػػػال ؾً ػػػػػػػبائً سى ت        بً ػػػػطى ر  قى تى  سافً حً ػػػػػال الغيدً ػػػػػػػػكى  خؿي نٌ ػػػػػػػػالكى  .6           

 (5)يجكرً مى ػػػػػال ؼً سكالً  صكفى بدل غي ا         أى ػػػػمأنٌ كى  سيـً ن  ػػػػػػػػػػال ؾً بي ي حي ػػػػػػػػػف مؿي رٌ ػػػػػػػالكى  .7           

 ركرً ػػػػػػػقػػمى  (6)يػػػػػػػفى عطى مً بً  ف  ييشى  رعه ا         دً ػػػػػػػػػػػمأنٌ كى فى  وي ػػػػػػػػػػػتني مى  دي رعى ػػػػػػػػػػػػػػيى  حري بى ػػػػػػػػػػػػػالكى  .8           

 دكرً ػػبي كى  بو كاكً ػػػػػػكى  يفى بى  ؽً فٍ ي األي ػػػػػػػػا         فػػػػػػػػػػػػنممى شى  عي جمى ػػػػػػػيى  صري قى ػػػػػػػػػالنا كى أنٌ ػػػػػػػػػػكى كى  .9           

 (7)بكرً ػػحي  بيرً في حى  ؼى عاطً ثني المى ؿ          يى زى ػػػػـ يى لى  ؼو يٍ مى ي خي ػػػػػػنبى  ىري دى  ذاؾى ػػػػػػػككى  .10         

_________________________ 

 ( ، كردت في :45تخريج القصيدة رقـ ) *

قصر رسا خميؼ بظاىر اإلسكندرية في عندم بنك  ـ ليا بقكلو : " كحضر يكمان . كقدٌ  317-316، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا*
فىسيًئؿى ابف ظافر كصؼ ذلؾ المكضع الذم تٌمت محاسنو كىغيًبطى بو ساكنو ، فجاشت لذلؾ ...،  ءماسؽ بمزاحمتو أثكاب البناؤه كسما ، ككاد يمزٌ 

جى بحره ، فألقت إليو جكاىرىا   لترصيع لىٌبة ذلؾ القصر كنحره، فقاؿ ابف ظافر . " ليجى

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  227- 4/226المقرم ، نفح الطيب ، * 

 : كصفو . 4/227( في المقرم ، نفح الطيب ، 1)
 كح .: فالدٌ  4/227المقرم ، ـ . ف . ،  ( في2)
 . زىى: تي  4/227( في المقرم ، ـ . ف . ، 3)
 يا .م  : طى  4/227( في المقرم ، ـ . ف . ، 4)
 ذعكر .: المى  4/227( في المقرم ، ـ . ف . ، 5)
 .  ف  شى : تي  4/227، ـ . ف . ، ( في المقرم 6)

              **** 

-45- 

 في الوصف

 :* قال ٌصف قصراً       

 ) الوافر (                                                                                         

بىرى .7) بكر : مفرده ًحٍبر ، كىك الٌرجؿ الٌصالح ؛ المساف : مادة حى بير: الٌثكب الجديد الٌناعـ ، حي  ( الحى
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 : *ركٍ الممؾ األشرؼ بيف مماليكو في حالة سي  يمدح قاؿ   

 ) الكامؿ (                                                                      

 رً شى بى ػػػػػػػػػػػػال فى ػػػػػػػػػػػػػػمً  ال آتو كى  اضو ػػػػػػم        وي تى سيرى  حؾً ـ يى لى  كان يا مالً  .1  

 رً مى القى كى  مسً الشٌ  فى يبى  يؿً ي المٌ ػػػػف       نا   سي أنفي  فديؾى نا تى ع لى اجمى  .2                   

-47-ّ

ّفيّالوصف

 :  *قاؿ يصؼ قطعى المسؾ في كؤكس الٌشراب   

 ) السريع (                                                                       

 راػػا ييٍجًمؿي الز ىػػػى مػػػتىنظيري إل        . انظير إلى حيسًف شىقيًؽ الر با1

مراءى ًبيػػػػػػػ. مً 2                   (1)راػػػػػػػػا نىشػػػت بىينىنػػػػكداءى طابى ػػػػػسى  ا نىقيطىةه        ػػػػف كيؿ  حى

 راػػػػت شىعػػػتى ػػػبى ػػػد أنػػػػػػسًكد ةه قى ػػػػػػمي  ةه        ػػػػػػوي شامى ػػػػػػػػد  فىكقى ػػػػػػػًمثًؿ خى ػػػػػػػ. كى 3                 

مػػػف   . أىك ًقطعىًة الًمسًؾ إذا أيلًقيىت       4                  سًط كىأسو ميًمئىت خى  را ػػػػي كى

________________________ 

 ( ، كردت في :  46تخريج النتفة رقـ ) *

عند المكلى الممؾ األشرؼ ، أبقاه ا تعالى ، في سنة ثبلث  ـ ليا بقكلو : " ككنتي كقدٌ  . 325، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
كأنا  –فمـ أشعر في بعض الميالي  ،...، كأنزلني في بعض دكره بالقمعة إليو في رسالة ، فجعمني بيف سمعو كبصره  تي دٍ رى ىا ، كقد كى كستمائة بالر  

 . "  في الكقت فصنع ابف ظافر،  ...مكع تزىك بيف يديوكالشٌ كر قد غمب عميو ،  كىك قائـ عمى رأسي كالس  إالٌ  –نائـ في فراشي 

 ـ لو مثؿ سابقو .. كقدٌ  4/219المقرم ، نفح الطيب ، * 

     **** 

 ( ، كردت في :47تخريج المقطعة رقـ )* 

-46- 

 المدح في

 

 ". كقٌدـ ليا بقكلو : " كقاؿ بالٌشاـ كقد رأل منيا مركجان كثيرةن .  98-97، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

                     (
1

 الن ٍشري : الٌريح الٌطيبة ؛ المساف : مادة نىشىرى .( 
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 : *قاؿ يصؼ ىبلالن    

 ) البسيط (                                                                            

 رً غى الص   ةً ي غايً ػػػػػػػػف وً ػػػػػػػلً نازً ى مى ػػػػػػػػإل        رلػػػػسى  يؼى كى  ك  الجى  بلؿً ىً  سفً حي ر لً انظي  .1          

 رً ػػبى ي كً ػػػػػػػػػف شابى د قى  به حاجً  وً رفً طى كى         وً ػػػتً ػػػيى ػػػبػػػجى  فى ػػػػيػػػػا بى ػػػػم وي ػػػػسي كٍ ػػػػا قى ػػػػمػػػػأنٌ ػػػػكى  .2          

-49-ّ

ّفيّالوصف

 : *اؿ يصؼ القمر كضكءه عمى الماء ق      
 

 ارمػػػػػػػػػمػػػػػػػػًيبلًؿ سي ػػػػػػػى فىكقىوي ًمثؿي الػػػػػػػػحىص  ػػػ       جكميوي الػػػػػػًبشاًطًئ نىيرو كىالٌسماًء ني . 1           

مى الش ييًب ف ان        ػػًؿ راًكبػػػيمٌ ري الػػا عىسكى أتانػػ (1)افىممػػػ . 2             ارم ػػػػػػػػي نىقًع الٌدياًجًر سػػػػػػػعى

مىيًو البىدري في الغىرًب نكرىهي       3            دىرارمػػػػػػػكقى ػػػػػػػػػػػػػػػا فى ػػػػػػػايػػػػػػػػفػػػػػػػسارىت خى ػػػػػػػػفى     . أالحى عى  وي كى

يكشى ال4            لفى قىطعى مٌ . كىأف  جي مىي  وي        ػػػػػيًؿ حاكى  (3)ارً ػػضػػػػػػػرى ني ػػػػبىدري ًجسػػػػػػػػػػػػػػػػػال (2)وً ػػػػػػػػػفىمىد  عى

_______________________ 

 ( ، كردت في :48* تخريج النتفة رقـ ) 

 ." نعة فقاؿ ـ ليا بقكلو : " كزاد المممكؾ عمى ىذا زيادة مف طريؽ الصٌ . كقدٌ  14، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ( ، كردت في :49تخريج المقطعة رقـ ) *

نعة  ـ ليا بقكلو : " كقد قاؿ المممكؾ مف قطعة زاد فييا عمى ىذا المعنى مف قبؿ الصٌ . كقدٌ  28، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 " . كىي 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  202فدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص الصٌ * 

 ا .مٌ لى : كى  202، ص  ـ . ف .( الصفدم ، 1)
 يا .يٍ مى : عى  202( الصفدم ، ـ . ف . ، ص 2)

 

-48- 

 في الوصف

 

مىبى عمى الٌذىًب 3) رى .( نيضاًر : الٌذىب كالفٌضة ، كغى  ؛ المساف : مادة نىضى

     **** 

) الطكيؿ (                                                                           
 ) الطكيؿ (
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-50-ّ

ّفيّالوصف

 : *ر يطفك فكؽ بركة ماء يمكفى النٌ  ىرى قاؿ يصؼ زى    

 ) الطكيؿ (                                                                           

 ىرً الز   ـً جي نٍ األى بً  فى ي  زي  اءو ػػػػػمسى  ك  جى ػػػػػػػػػػكى          (2)دو نى  (1)رو ػػػػيمكفى نى ػػػػك بً ػػػػػزىػػػػتى  ةن ػػػػػركى ػػػػأرل بً . 1

 ر  مى حمي  رى ػػػػػػػآخى كى  اؼو ػػػػص ؽو ف أزرى ػػػػػػػػػمً فى            وً كنً لى  سفً في حي  الماءً  جوً كى بً  (3)مكحً تى  .2          

 ضرً ػػػػػػػػػػػػػػػخي  ةو يى أغشً بً  كنان ت صى يى ش  د غي قى كى           ةه ػػػػراضى قي  ف  يً بً  اقكتو ػػػػي (4)اؼً ػػػػأحقػػػػػػكً  .3          

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 ( ، كردت في :50تخريج المقطعة رقـ )* 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ فيو. كقدٌ  90، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  314- 313الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 

 . 1/625يمكفر : اسـ فارسي ميعىٌرب ييطمؽ عمى ضرب مف الٌرياحيف يىنبت في المياه الٌراكدة. ينظر: الفيركز أبادم ، القامكس المحيط ، ( النٌ 1)
 دم .: نى  313( الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص 2)
 . مكحي : يى  314( الصفدم ، ـ . ف . ، ص 3)
 . ؼى قى ؛ المساف : مادة حى  كاستطاؿى  مؿً مف الرٌ  ج  كى ؼ كىك ما اعٍ قٍ : مفردىا حً  ( أحقاؼه 4)
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-51-ّ

ّفيّالوصف

 ) الكامؿ (                                                                                              : *قائؽقاؿ يصؼ زىر الشٌ    

 رً نظى مى  فً ػػػػػأحسى ا بً ػػػػػػيتً يجى بى ت لً جاءى          دقى نيا فى ر الد  ـ فانظي ي قي ػػػػػػبا صاحً ػػػػػػػػػػي .1          

 رً نصى ـ يي ػػػػػػػػػػا لى ػػػػػػنبيعً رى  يشً جى  قتاؿً ػػػػػػلً  ضى         ا مى مٌ تا لى الش   يشى رل جى ما تى  كى أى  .2          

 رً ػشيى ـ تي لى  وً ػػػػػػركقً بي  بيضي كى  ؿه ػػػػػػػػطعي          هً كدً ػػػعري  ؿي ػػػبطى كى  ان ػػػػػػػمزً نيى مي  ر  ػػػػػػػؿ فى ػػػػػػػػػػبى  .3          

 رً ػسكى عى ػػػػال ذاؾى  ندي جي  ةً سيطى البى  كؽى فى  ت         ػػػػقى ر  فى فى  بيعي رٌ ػػػػػػال هً رً ػػػػػػػػػػػػػسكى عى ى بً ػػػػػػػػػػأتكى  .4          

 رً ػػػى األخض ديدً الحى  ؽى مى ت حى سى لبً د أي قى  ا         ػػػػيأنٌ كى  ركعً الزٌ  ضري خي  وي ػػػػػت لى دى ػػػػػػػػػغى كى  .5          

 رً ػػػػػمى ػػػػػػأح ندو بى ػػػػػػػػػػكى  وي ػػػػػػػػػػػػػػقي قائً ا شى ػػػػػػػػػفيي          ةه ػػػتيبى كى  باتً ن  ػػػػػػال راءً ػػػػػػػػػػػػػضخى  ؿ  ػػػػػػػػػػكي بً فى  .6          

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 ( ، كردت في : 51عة رقـ )تخريج المقطٌ  *

 . " إلى مثؿ ىذه القطعة  ؽى بً و سي أنٌ  فٌ ظي ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ فيو ، كما يى كقدٌ  . 97، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
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-52-ّ

ّفيّالوصف

 :  *ارنجقاؿ يصؼ النٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                          

 (1)ذارً عً  رارً كاخضً  د  خى  ةً مرى حي كى        ىارارً اخضً  يفً بى  نجً ارً نٌ ػػػال ةى رى ػػػػػػػػػمرل حي ػػػػػػػػػتى  .1

 نارً بً  نكهي ا ساكً ػػحايتى  (2)نافو ػػػػػػف        جً مً  بتى جً دامى عى الن   في كؼ   إذا الحى  .2            

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في : 52تخريج النتفة رقـ ) *

 . " يو المممكؾ في أشجاره فقاؿ مف قطعة ـ ليا بقكلو : " كشبٌ . كقدٌ  104، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 " . ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  346الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 

 ـ ليا بقكلو : " كمنو " .. كقدٌ  110\21الصفدم ، الكافي ، * 

 .  رى ذى الؼ ( ؛ المساف : مادة عى ت ما بيف األذف كالحاجب ) السٌ نبي عر الذم يى ذار : الشٌ العً ( 1)

 : حنافو . 21/110( الصفدم ، الكافي ، 2)
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-53-ّ

ّاإلخوانياتّفي

 :   *شبييات نبييات عمى عجائب التٌ قاؿ عندما فرغ مف تأليؼ كتاب غرائب التٌ    

 ) الكامؿ (                                                                              

زى الًكتابي 1           سن         كىجاءى ييميي مىف رىأل. نىجى ييطػػػػػػػػػػحي  ف قىراػػػػػػػػػػػًة مى ػػػػػًربي ًبالًمبلحى ػػػػػػػػػان كى

ٍكًؼ ال     ا فىأتى ًبيا     ػػػػػعى المىحاًسفى كيم يػػػػػمى ػػػػ. جى 2           يًد في جى  (1)فىراػػػػػػًمصداؽى : كيؿ  الص 

كضػػػػػػػػػػقى       وي     ػػػنىحكى الغىيًث يىذىىبي إنٌ افى ػػػػػ. إف ك3            را ػػػػػػػػػي أىزىى ػػػػػػػػػان ًبالمعانػػػػػػػػػػد جاءى رى

ذا     ػػػػى بىحػػػػػػكىىرىهي إلػػػػػػػدىيتي جى ػػػػػػ. أىى4           كىى ػػػػػػػػػػيدم الػػػػػػػػػجىبو أًلىف  البىحرى يي ػػػػػػػػعى      رو كى  راػػػجى

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 ( ، كردت في :53تخريج المقطعة رقـ ) *

 . "  الفصؿ كبتمامو ـ ليا بقكلو : " تـٌ . كقدٌ  170، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

قضى باقي حاجاتو ؛  تي ضيت الكبيرة لـ يباؿ أالٌ ، منيا كاحدة كبيرة ، فإذا قي  جؿ يككف لو حاجاته ثؿ لمر  ضرب ىذا المى حمار الكحش كيي : را الفى ( 1)
 . أى رى المساف : مادة فى 

يد في را كىك الحمار الكحشي ، فقاؿ ألصحابو كؿ الصٌ ، كآخر فى  ، كآخر أرنبان  يد ، فصاد أحدىـ ظبيان خرجكا لمصٌ  كأصمو أف قكمان  المثؿ قديـه 
 .  2/136الميداني ، مجمع األمثاؿ ، ينظر : كه يسير في جنب ما صدتو .را ؛ أم جميع ما صدتمجكؼ الفى 
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ّقافيةّالسين

-54-ّ

ّفيّالوصف

 : *بيو مع ابف النٌ  إجازةن  قاؿ يصؼ اليبلؿى    

 ريع () السٌ                                                          

 (1)اسدً ػػػػػػػنػػػػػػػحً  هً كارً ػػػػػػػنف أى ػػػػػػػً م بي ػػػػػػػػػػػىً ذٍ ػػػػػػي ي .1

 سارجً نى (2)جىالد   بً يي ف شي مً  دي حصي يى  .2                               

 

 

 

 

 

_________________________ 

 ( ، كردت في :54تخريج النتفة رقـ ) *

ا بيو ، كمعناجتمعت مع القاضي أبي  الحسف النٌ فؽ لي أني ـ لو بقكلو : " كاتٌ . كقدٌ  188 – 187، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
جـك لكاف د نرجس النٌ حصي يى  يو بمنجؿ ذىبو في اليبلؿ ، فقاؿ المذككر : لك شبٌ  رائيٌ يف الطغد الدٌ جماعة مف شعراء مصر ، فأنشدىـ قكؿ مؤيٌ 

 : قاؿ نظمان  أكلى ، ثـٌ 

 داػػػػػػػبى  بلؿو ىً  سفً ر إلى حي انظي  .1

  دً جى سٍ ف عى مً  د صيغى قى  ؿو نجى مً كى  .2                                                      

 ثـٌ زدتي عمى ىذا المعنى زيادتيف بديعتيف . "  

 . سى دى نٍ ممة ؛ المساف : مادة حى ديد الظٌ يؿ الشٌ س : المٌ ندً ( الحً 1)

 جا . يؿ ؛ المساف : مادة دى ة سكاد المٌ دٌ جى : شً ( الد  2)
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 : *يف مع شياب الدٌ  مس إجازةن نعت بالشٌ يي  قاؿ يصؼ صبيان    

 مسً لمش   ؽي د  حى يي  فٍ بكي مى يى  (1)رً سٍ القى بً كى          وي جيى كى  ري نظي أى  أبكي حيفى فى  مكحي يى  .1

-56-ّ

ّرفيّالغزلّبالمذكّ 

 : *قاؿ في غبلـ مائًس الًعطًؼ ، ذابؿى الٌطرؼ     

 ) مجزكء الرجز (                                                               

 (2)بي بىدىؿى الًكناسً ػػػػػػػػػػػيىسكيفي قىم        عىًطًر األنفاسً  . يا ريب  ظىبي1                 

شع     (3)الن براسً ػػػػػػػري كى ػػػػػزىً ػػػػوي تي ػػػػػ. كىٍجنىتي  2                  ٌياًس ػػػػػػػػػػػػػػػريهي فػػػػػػكى  ي قىد ه المى

 ي العىٌباًس ػػػكاءو ًلبىنػػػػػػػػػػػػػثؿى لً ػػػػػػػ. مً 3                 

________________________ 

 ( ، كرد في :55تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 . كقٌدـ ليا بقكلو : "  205، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 كاجتمعت أنا كشياب الٌديف يكمان ، فتعاطينا القكؿ في صبي يينعت بالٌشمس كقد مضى ذكره ، فقاؿ :

يا 1 شىمسو مىتى ما أىشرىقىت يىكسييا الحى ٍرسً        . كى ييمًبسيني اليىكل ًحم ة الكى  شىقيقان كى

 "   . فقاؿ ابف ظافر ... 

 ( القىٍسري : القىيري عمى الكيره ؛ المساف : مادة قىسىرى .1) 

    **** 

 ( ، كردت في :56تخريج المقٌطعة رقـ )  *

. قٌدـ ليا بقكلو : " كاجتمعنا بالجامع ، فرأينا غبلمان مائًس الًعطؼ ، ذابؿ الٌطرؼ ، قد عانؽ  207، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
د ه ، فقاؿ ابف ظافر فيو . "  ميسكى  أيفعكاف شعره غصف قٌده ، كطابؽ بيف ميبىٌيض كىجيو كى

 ًكف  فيو مف الحٌر ؛ المساف : مادة كىنىسى .( الًكناس : مىٍكًلجي الكىحًش مف الٌظباء كالبقر تىٍستى 2)

 ( الن براس : المصباح كالٌسراج ؛ المساف : مادة نىٍبرىسى .3)

-55- 

 فيّالوصف

 ) الطكيؿ (
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-57-ّ

ّفيّالوصف

 : *بف المجاكر يابمع الشٌ  إجازةن  توي رب الممؾ األشرؼ عميو قبٌ الذم ضى  (1)صيبيفني  قاؿ يصؼ تؿٌ    

 ) مجزكء الكامؿ (                                                               

 اسً ػػػػػككى (2)ةو ػػػػػػػػػيى اطً ػػػػػب يفى ا بى ػػػػػػػػػػػػػػػػمػ        كاسً ي ني ػػػػػػػػأب ؿ  ػػػػػػػػػتى س بً اجمً  .1  

 (3)اسً ػػػكػػػػبل مً بً  مافي ز  ػػػػػػال ؾى ػػػػػػػػنػػػػػػػػػمً        وي ػػػػػػاعى ػػػػػب ركران ػػػػػػػػػػػػع سي تى ػػػػػػػػػػػػػكاب .2                   

 (4)اسً ػػػػػػػػػجػػػػػكارتً  دً ػػػػػػػػػكاعً رٌ ػػػػػػػػػالػػػػػػػػبً  ا       زو ػػػػػجذم ارتً  يثو غى  ؿ  في ظً  .3                   

 (5)اسً ػػػػػػجبً ػػػذا ان حى بى ػػػػػصأى كسى فى ػػػػا       مػػػػػػي صاؾى عى ػػػػػػػػػػػبً  وي ػػػػبتى رى ػػػػػػضى أى  .4                   

 (6)اسً ػػػػػػػػػػػيد  ػػػػػال كؼي ػػػػػػكفػػػػػػمى  وي ػػػػػنمً  ػ       ػؼه ػػػػػيٍ سى  حؿى غرم المى يي  الماءي فى  .5                   

 راسً ػػػػػػػتٌ ػػػػػػػال اؿي ػػػػػػػػػػػػثػػػػػػػػػػأم ردي كى ػػػػػػػػػػػػػػػالا       كى ػػنالقى  ثاؿي ػػػػأم (7)ضبي قى ػػػػػػالكى  .6                   

____________________________ 

 ( ، كردت في :57تخريج القصيدة رقـ ) *

الممؾ األشرؼ ، أبقاه ا ، في أكائؿ خدمتي مطاف ى السٌ فؽ أف مضـ ليا بقكلو : " كاتٌ كقدٌ  211-209، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا
في بعض  متي لي أف قي  ف  عى فى  ،  أبي نكاس ... عرؼ بتؿٌ بيف بساتينيا يي  صيبيف ، كضرب خيمتو عمى تؿٌ لو كأكاخر سنة ثماف كستمائة إلى مدينة ني 
 "  .  ... سايرني فقاؿ :المساعدة كىك يي يف المذككر مف شياب الدٌ  كاستدعيتي ، نا ...خرجاتنا كنحف سائركف عمى ظيكر دكابٌ 

 . 5/289مف نكاحي حمب ، ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،  نصيبيف : كىك تؿٌ  ( تؿٌ 1)

 طا .ب ؛ المساف : مادة بى عر  ىك مي  قيؿى  عظيـ مف الٌزجاج يكضع فيو الٌشراب ، ية : إناءه ( الباط2)

 . سى كى ريبة ؛ المساف : مادة مى كاس : الضٌ ( مً 3)

زى ، كى رىجىسى . و ضي ديد كتمخ  عد الشٌ جاس : صكت الرٌ ارتً ، عد ( االرتجاز : صكت الرٌ 4)  ؛ المساف : مادة رىجى

 . 2/60؛ البقرة ،  ﴾ناًْْعَ ةَشَشَتا عَنَاثْ وُنْمِ ثْشَجَفَاوْفَ شَجَاحلَ صاكَعَبِ بْشِنا اضْيْقُفَ وٌِمِقَسقَ مٌسَ ىِتَر اسًْإَ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى : 5)

 . سى يى يكؼ ؛ المساف : مادة دى ياس : صقؿ السٌ ( الد  6)

 . بى ضى ب : األغصاف ؛ المساف : مادة قى ضٍ ( القي 7)
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 (1)اإلياسً  دً ػػػعف بى مً  د جاءى ػػػػػػػػػػقى         ىػػػػػنالغً ػػػػػػػػكى  اءن ػػػػػػػػػػػنع غً ػػػػػػػػػػمى ػػػػػػكاس .7           

 (2)آسً  يف  ػػػػلى  نوي ػػػمً ػػػػػػػفى  ىن ػػػأس ك        بى ػػػػػػػػػمقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل الإذا أى كان دٍ ػػػػػػػػػػػػػػشى  .8           

ترى اكى ػػػػػػػػػػػا إف سػػػػػػػػػػػيذىا لى ػػػػػػػػػػػخي  .9           
 راسً ػػػػػػػتً ػػػػػػػػاف ى أم  ػػػػػتفى ػػػػػال قؿى ػػعى        (3)

 (4)ساسً عً ػػػػػال فً ػػػػػػػػػػػبى ػػػف لى مً  ػتاركهي       ا اخػ  ػػػػم مى األعرابً ؾ عى اتري كى  .10           

يىكػ     ػػػػبل سيكػػػػػػػػػبً  (5)حنىػػػػػػػػػػ. يي 11             اًس ػػػف نيعػػػػػػػػػػفنىوي ال مً ػػػػًسري جً     رو كى

يىذكي يكل ػػػػػػػػػػ. يى 12             اسً ػػػػػػػػػػػػكاهي نػػػػػػػػػيػػػػػػػػػذم يى ػػػػمٌ ػػؿو ل      ا  ػػػػػػػك سػػػػػري كىىػػػػػػػػػػكى

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 . سى يى س ؛ المساف : مادة أى ياس : اليأٍ ( اإلً 1)

 أىسىا .، ك ا كى ؛ المساف : مادة دى آًس : نكع مف األزىار، دكل : أمرضى ( أى 2)

 . رى كى كارتفع ؛ المساف : مادة سى  ارى دأس إذا في الرٌ  رابً : كىك دبيب الشٌ  تٍ رى ( ساكى 3)

 . سى سى ىا ؛ المساف : مادة عى حدى رعى كى اقة التي تى ساس : النٌ ( العً 4)

 ا . نى ؼ ؛ المساف : مادة حى طً عى نٍ نى : يى حٍ ( يي 5)
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-58-ّ

ّرفيّالغزلّبالمذكّ 

 : *الجماؿ  بديعً  قاؿ في غبلـو     

 ) الطكيؿ(                                                                             

 فسي ػػالنٌ  يى نٌ مً  وي لى  بان حي  (1)تفى ىى  ميسي يى          داذ بى مي  عً سامً حالي المى  فه بي شادً كى  .1

 مسي ػػػػػما شى يي ينى بى  فً يٍ مى جٍ ي نى ػػػػػػػػػػػػػػػف فً يٍ بللى ما        ىً ٍييً تى رى كىى جى  فى ػػػػػػػمضً  تاهي قى مى ت حى كى حى  .2           

-59-ّ

ّفيّالحكمة

 : *قاؿ في الحكمة     

 ) البسيط(                                                                              

 نحكسً ػػػػػػقىدًر مى ػػػػػػػػػػػػػزىىيًد الوي ًبكيؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػًمن        .إف تىٍرضى ًبالٌدكًف ًمٌمف تىرتىجيًو تىفيز1

مى 2           دا أىنىفػػػػػػػػػ. كى رى الجى مى ػػػػػػاًئسى مى ػػػػػػػػػفػػػػػؿ نى ػػػػػػػػػػنى ػػػػػيى      ان    ػػػػػف أىبىت نىفسيوي نىزى  كسً ػػػمبػػػذحكرو كى

ماًئـً ًباألحكاؽً ػػػػ. ًرضا ال3           رىىا     (2)حى ٍشًي ال     أىخ   ط كاكيسً ػػػػػعىف أىف تيشاًرؾى في كى

______________________ 

 ( ، كردت في :58تخريج النتفة رقـ ) *

بديع  في غبلـو  ابف ظافر لنفسو قاؿ : أنشدنينجيب الٌديف بف شقيشقة ،  ـ ليا بقكلو : " كأنشدني. كقدٌ  294\4عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 
 . " الجماؿ ، البس حمقتيف في أذنيو فييما جكىرتاف 

 ت .فى ، المساف : مادة ىى  تق  ت : دى فى ( ىى 1)
 

 ( ، كردت في : 59تخريج المقطعة  رقـ ) *

 . "  لنفسو ابف ظافر ـ ليا بقكلو : "   قاؿ أنشدني. كقدٌ  295\4عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 

ؽى . ( األىٍحكاؽ2) كى  : كىىك اإلطار الميحيط بالٌشيء المستدير حكلو ؛ المساف : مادة حى

**** 
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 ) البسيط (            : *كابف عبد ربو  (1)قاؿ يزيد بيتان رابعان عمى مقٌطعة ألبي ديلىؼ   

لىك ماتا ًبغىيًظًيما1  (2)ما أىلقىت الن مؿي أىحيانان ًمفى البيظً          . أىزيدي فييا كى

ّ

ّ

 ) مجزكء الرجز (                          :     *قاؿ في كصؼ فانكس    

ناًر كىالػػػػػػػػػ. انظير إل1  عي ػػػػػػػػًو ييرفى ػػػػػػػػػفانكسي فيػػػ        ى المى

. كىحاًمؿو ريمحان 2                       
 يىممىعي  (2)ضيبه ػػػػػنيوي خى  ، ًسنا         (1)

______________________ 

 ( ، كرد في:  60تخريج البيت المفرد رقـ )  *

. كقٌدـ ليا بقكلو : " تذاكرنا بيذه القطعة ، فقاؿ بعض الحاضريف : لـ يبؽى رابعوي ، فصنع ابف  156، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 ظافر . " 

، ككاف شاعران  ق ( ، صاحب الكرج ككالييا ، كاف شيعيان مغاليان  225) ت  األمير القاسـ بف عيسى أبك ديلىؼ العجميٌ  : ؼ ىكلى ( أبك دي 1)
؛  64 / 6ابف األثير ، الكامؿ ، ؛  257 / 8األصفياني ، األغاني ، محسنان ، لو كتاب في الصيد ككتاب في الٌسبلح . ينظر ترجمتو في :

 . 104 – 103 / 24الصفدم ، الكافي ، 

 . 20/205( البيظ : اسـه ييطمؽ عمى بيض الٌنمؿ خاٌصة . ينظر: الزبيدم، تاج العركس ، 2)

     **** 

 ( ، كردت في :61تخريج النتفة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقمت في اختصار ىذا المعنى. كقدٌ  273، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . "  ؿ مف ىذه القطعةت في اختصار المعنى األكٌ مـ ليا بقكلو :" كق. كقدٌ  13/266،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  21/108،  يالصفدم ، الكاف* 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  3/29الكتبي ، فكات الكفيات ، ابف شاكر * 

 .مح : ري  3/29( ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 1)

-60- 

 فيّالفخر

 قافيةّالعينّ

 : خضيبان . 108 /21( الصفدم ، الكافي ، 2)

 

-61- 

 فيّالوصف

 قافيةّالظاءّ
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-62-ّ

ّفيّالوصف

 : *رمٌ ام الطٌ قاؿ يصؼ سمؾ الرٌ    

 ) مجزكء الكامؿ (                                                             

 عً ػػػػػػػػديػػػػػػبى ػػػػال هً رً ػػػػػػػػػػظى ػػنمى  فً ػػػػػػػػػسحي كى         رم  ام الط  ر إلى الرٌ انظي  .1

 نيعً ص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػال ةى مى حكى مي  ؼ  في الكى      ت   دى ػػػػػػػغى  أشباؾه  توي ازى ػػػػػػػػػػح .2                   

 ركعً د  ػػػػي الػػػػػػػػػف ةً ػػػػػػػػػن  سً األى  رؽى زي          وي ػػػػػػػػػرتى بصى ي إذا أى ػػػػػػػػػػػػحكيى  .3                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 ( ، كردت في :62تخريج المقطعة رقـ )  *

 . " ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ فيو . كقدٌ  153، غرائب التنبييات ، ص  األزدم ظافر بفا* 
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ّقافيةّالقاف

-63-ّ

ّفيّالوصف

 :* قاؿ يصؼ غركب الٌشمس   

 ) مشطكر الرجز (                                                 

 ؽً فى الش   راري مً ػػػػاح ك  جى ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػف الحى كى  .1

 ؽً أزرى  اجً ػػػجي زي ػػػػػػػػت فب  صي  مرً الخى ػػػػػكى  .2                               

 (1)ؽً ػػػػينى األى  اري ػػػػػػػطقً  ى اآلؿً ػػػػػػػػػػػػمدا عى ػػػػػػػػػػبى  .3                               

 ؽً رى ػػػػػػػػػػػػيمي  ياضو ي بى ػػػػػػػػػػػف طرو سى  ثؿً مً كى  .4                               

 ؽً رى فٍ مى ػػػػػػال شيبً في مى  (2)دارمالمى ك كى أى  .5                               

 كرىؽً زٌ ػػػػػػالكى  هً رً ػػػػػحي بى ػػػػػػػػف (3)ؿو ـ بازً ػػػػػػػػػكى  .6                               

 (4)ؽً برى ي زً ػػػػػػػػػػػػػف ؽو رً ػػػػػػػػػػػػشمي  بلؿو ػػػػػػػػػيكً ك أى  .7                               

_______________________ 

 ( ، كردت في :63تخريج القصيدة رقـ )* 

س إلى البيت المقدٌ  ةيف يعقكب سفر شياب الدٌ  ـ ليا بقكلو : " كاتفقت لي كلمقاضي األجؿٌ . كقدٌ  142، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
بنا المسير ، كسيؿ مف فراؽ األىؿ  ا جد  يبة ؛ فممٌ سة ، كالمشاىد العظيمة ، كأجداث األنبياء المباركة الطٌ برؾ بما ىناؾ مف البقاع المقدٌ لمتٌ 

 ابف ظافر . "  ستجازني فقاؿا ...، ثـٌ ، ياب صنع الشٌ ،  ىادً كى  دى يٍ  ىى ىاد ، كلـ يسمع إاٌل با كالكً كاألكطاف العسير ، كقطعت المطايا بنا الر  

 . ؽى نً أى ، ك ؿى لى ؛ المساف : مادة أى األنٍينىؽ : اإلعجاب، رض يا عى صمً لة ، كىي الحربة في نى آ( اآلؿ : جمع 1)

 ل .رى لقرف ؛ المساف : مادة دى ا:  ( المىدارم2)

 . ؿى زى ف ؛ المساف : مادة بى اب أك السٌ محـ عند بركز النٌ ؽ في الٌ ؿ : الش  ( البازً 3)

 . ؽى رى بٍ فرة ؛ المساف : مادة زى : الص   ؽرى بٍ ( زى 4)
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-64-ّ

ّرفيّالغزلّبالمذكّ 

 : *د بف المؤيٌ  مع القاضي األعزٌ  رآه إجازةن  قاؿ في غبلـو    

 (الرجز )                                                                      

 اؽفٌ خى  مكبً القي  ثؿي مً  وي رطي قي كى        اؽشٌ العي  سكـً جي  ثؿي مً  وي جفاني أى  .1

 (1)رماؽني األى فيي فى  ران زٍ نا شى قي رمي يى  .2                   

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ( ، كردت في :64تخريج المقطعة رقـ )  *

زراره مس مف إالشٌ  رأيناه كأفٌ  في غبلـو  ؿى ز  غى تى عمى أف نى  ـ ليا بقكلو : " كاجتمعنا يكمان . كقدٌ  206، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
قت القتناص فرساف القمكب التي كسرىا اه ، كتفرٌ يٌ حى خيميا في مي  ـي ىٍ ت دي ثٌ بلف قد انبى يى ار مف كجناتو أنارت كما أحرقت ، ذم خى النٌ  أشرقت ، ككأفٌ 

 د : فقاؿ ابف المؤيٌ ...، ىكاه ، 

 كراؽفي أى  وً شيً ف كى مً  صفه غي ؿ بى         األكراؽكى  وه صداغه أى  أه شى ي رى ػػػػػػػػػػػب .1

 قراؽرى  ماؿً الجى  اءي ػػػػػػػػػم هً د  ي خى ػػػػػػف        غساؽفي أى  هً عرً ف شى مً  ره مى ؿ قى بى  .2                                   

 . " حداؽاألى  اؿى ػػػيحً  ان ػػػػػػػػػبلنيٍ خى  ريؾى يي         راؽػػػػػػػػػحذك إً  ـ  شى  وي ػػػػػػػػػنمً  بتي جً عى . 3                                   

كح ، كقيؿ : ىك آخر الٌنفىسرة العيف ، ض ، كقيؿ عمى غير استكاء بمؤخٌ بغً عادم المي كنظر المي  فيو إعراضه  ره ظى : نى  ره زى ( شى 1) ؛  أىرماؽ : بىقٌية الرى
 . ؽى مى رى ، ك رى زى المساف : مادة شى 
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-65-ّ

ّفيّالوصف

 : *كالمنجنيؽ  معةى قاؿ يصؼ الشٌ    

 الطكيؿ ( )                                                                           

 ؽً ػػػحيرى  يرى خى  اآلدابً  فى ػػػػػػكا مً عاطى تى            ةو ػػماعى جى  مؿى شى  ـ  ضى  نسو أي  سي جمً ػػػمى كى  .1

 ؽً ػػػػػػػشيعى  د  ػػػػػػػػخى  ؿي ػػػػقبيالت   ؿى خجى ا أى ػػػػمكى            هي شاؤي غً  نيؽو نجى ي مً ػػػػػف ةو معى دل شى ػػػػلى  .2           

 ؽً ػػػػػقيشى  كبو ثى  مؼً ف خى ػػػػػػنا مً ت لى راءى تى            هً يارً بي كى  وً ػػمفً ف خى ػػػػػػػا مً ػػػػػػىرل نارى ػػػػػػػػػػتى  .3           

ري فً صٍ عى ػػػػمي     ا       ػيدكنً كى  تاجو ػػػبً  ده كٍ ػػػػػت خى يى مً ا جي ػػػػػػػػػػمكى  .4           
 ؽً ػػػػػػػقيرى  يكفً عي ػػػػػػػػػػػػػلم رو تٍ سً  (1)

ان عم  قى مي  فو يٍ جى ف لي مً  مكدان حكي عى يى كى  .5           
 ؽً ػػػػػقيػػػػعى  تً يٍ بى  طً ػػػػسٍ ي كى ػػػػػػػػػدا فبى  رو بٍ تً بً           (2)

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ( ، كردت في :65تخريج المقطعة رقـ ) *

بعد افتراؽ المجمس  ـ ليا بقكلو : " فاستحسف الجماعة ذلؾ عمى حسب الكقت ، ثـٌ . كقدٌ  269، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 احب بو فأنشده ابف ظافر . " معة  كالمنجنيؽ ، كباكرت الصٌ صنعت في الشٌ 

 . رى فى صٍ عى ، ك دى كى ؛ المساف : مادة خى ميعىٍصًفر : العيٍصفير نباته سيبلفتو الخمر ، كىي معٌربة،  اعمةة النٌ ابٌ ؽ ، الشٌ مٍ د : الفتاة الحسنة الخى كٍ ( خى 1)

 ( المقٌمع : الٌرأس ، أك الٌطرؼ ؛ المساف : مادة قىمىعى .2)
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-66-ّ

ّفيّالوصف

 : *لو رياض  قاؿ يصؼ منزالن    

 ) الخفيؼ (                                                                            

 اػػػػػػػػػػػػشكقالمى  ب  حً المي  ميييي  ى  يً شى  ػتو ػ         قفي كى  دً يٌ ؤى المي   ي يا بفى نٌ عى  بتى غً  .1

 اػػػػػػػػػػػػرمكقمى  (1)ان ػػػػػضض  فى مي  ان ػػػػػػػػػػػػكبثى  د         رافى ػػػػػػالجي  سي مبً ا يي ػػػػػػػىدري بى  ؿ  ػػػػػػػػػظى  ةه ػػػػػيمى لى  .2            

 اػػػػػػػػػػػػقػيػػػحالس   رابً الت   ؾى ػػػػػسك مً ػػػػػعميى فى  ران  كافك         ري نثي يى  وً ػػػػػفي (2)ؿ  ػػػط  ػػػػػػدا الػػػػػػغى كى  .3           

 اػػػػػػػػػػػػيقػػفرى  ان ػػػػػػػناقػػػػرل عً ػػػػػػػػػػا سى مٌ لى  ػصافى  ػ         ػػغاألى  ؽي نً عتى يى  ـي ػػػػيػػػػسػػػػن  ػػػػل الدٌ ػػػػبى ػػػػتى كى  .4           

 ا ػػػػػػػػػػػدكقػػصى  بٌلن ػػػػخً  اـً ػػػناألى  فى ػػػػػػػػيبى  ؿ  ػػػظى           ؽو ػػػػػػصديلً  ان ػػػػػػػػػمنادً ا مي ػػػػػػػػػػفيي ت  ػػػػػػػػػػبً  .5           

 اػػػػػػػػػػيقػػقرى  ان ػػػػػػػػػػػنػػػػػىذً  ـً ػػيػػػسن  ػػػػػػػػػػػال ثاؿى ػػػػمً كى           بيحان صى  ان ػػجيكى  بلؿً يً ػػػػػػال ثؿي مً  كى ىي  .6           

 ػا ػػػػػػػػقػػػري ؼً ر ػػػص  ػػػػال ةً مرى خى ػػػالكى  ان دٌ قى  ػبافً            ػػػػالػ في ػػصغي كى  جيان كى  درً البى كى  غزاؿه كى  .7          

 

 

_____________________________ 

 ( ، كردت في :66تخريج القصيدة رقـ ) *

يف في منزؿ اعترفت ياب يعقكب ابف اخت نجـ الدٌ أنا كالشٌ  ليمةن  ت  ـ ليا بقكلو : " بً . كقدٌ  407-405، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 د ، رحمو ا ، أصؼي بف المؤيٌ  إلى األعزٌ  بما صنعتي  ... ، ككتبتي ،يات البركج صكر ، كشيدت لو سامً القصكر ، باالنخفاض كالقي دات ي  شى لو مي 

،  فقاؿ ىرجكـ الز  ىر كفضؿ البدر عمى النٌ ت عمى ليالي الدٌ مى ضى ؤكس عمى األجياد ، بؿ فى اـ األعياد كارتفاع الرٌ يٌ يمة التي ارتفعت عمى أتمؾ المٌ 
 ابف ظافر . " 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  314-3/312،  المقرم ، نفح الطيب* 

 . ضى ضى ة ؛ المساف : مادة فى ع بالفضٌ رصٌ ض : المي ض  فى ( المي 1)

 . ؿى مى ة طى د؛ المساف : ما الٌندل:  ؿٌ ( الط  2)
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قىٌدان ػػػػكىحًشي  ناحً           بلن ػػػػييػػػػان مى ػػػػػػػكًف ًردفػػػػػػػعييػػػػػػره ًلمػػػػػػػػػ. ميظيً  8          بلن كى
 اػػػػػػػػيقػػػػرىش (1)

 (2)اػػػػػػػػػػقػٌصٌديػػػكسيؼى الػػػػػتى داكدى أىك ال         حى تىأىم متى يػػػػػػػػى سىًمعػػػػػػػػػػنٌ ػػػػغى ػػػػػػػ. ًإف تى 9          

ذا ق10           (3)اػػػػػػػػػي كقػعى ػػػػػػػػػػؿي الػػػػػػػػػوي بىدران ييقابً ػػػػػػػػػػا        ًمنػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػٌسراجى رىأىيػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػابى ػػػػػػػػػػ. كىا 

بػػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػأىظي . ك 11          ـى بً ػػػػػػػػاحى ىػػػػػػػػص  ريقان خى ػػػرآ        قي ، فى ػػػػػػػمى ػػػػػا  اػػػػػػفكقػػأىبدل قىمبان حى

 ا ػػػػمكقػػػػػػػاهي خى ػػػػػػاضو إاٌل كىسػػػػػػػك        ري بىيػػػػػػػػدًر كاف. ذاؾى نىجـه ما الحى في الجي 12         

ـى فػػػػكىكاكً ػػػػػػػػسي الػػػػػػرجً ػػػػػػدا نى ػػػػػػػا بى ػػػػػػػ. م13           ش قيقاػػػػػكًمًو ييرينا الػػػػػػػػي قى ػػػػػػػػًب إاٌل        قا

ذا م14          ك          أىبدل في األىرًض ًمنييـي عى ػػػػػػا بى ػػػػػػػ. كىا  كاًىريىا في الجى  قيقا ػػػػػدىت جى

م (4)ىػػػػػغىدىكنا تىحتى الد جػػػػػػػ. فى 15          قيًؽ اآلداًب خى  اػػيقػػػػػح ران ػػػػػنىتىعاطى         ًمف رى

نبى ػػػػػػػػػرا         ؾى فىًخمنػػػػػػػػػػػبى ًذكػػػػػيػػػػا طػػػػػػػػػػعىمنا ريحاًتنػػػػػػػ. كىجى 16          فتكقػػػػػػػػػػػػػػاهي عى  (5)اػػػػػػػػػران مى

ق17          ميقػػػػػػػمىدًح كىالػػػػػػػػػػافى ًبالػػػػػوي         كػػنػػػغيبيؾى عى ػػػػػػػكال مى ػػػػػػػػػػػته لى ػػػػػػػػػػػ. ذاؾى كى  ا ػػػث ناًء خى

 

 

 

 

_______________________ 

بٌ . ز ، المؤخرة جي : العى  ؼدٍ ( رً 1)  . دى دى قى  ، كؿى يى ىى  ، كؼى دى ؛ المساف : مادة رى القىٌد : القكاـ . المىييؿ : المينصى

 . 12/46؛ يكسؼ ، يؽي د  يا الص  ي  أى ؼي يكسي ( فييا اقتباس مف قكلو تعالى : 2)

 . ؽى يى ؛ المساف : مادة عى  نجـ في الٌسماء:  كؽى يٌ ( العى 3)

 . فى جى ممة ؛ المساف : مادة دى الظٌ شٌدة  جى :( الد  4)

 ( المفتكؽ : طٌيب الٌرائحة ؛ المساف : مادة فىتىؽى .5)
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 : *قاؿ يصؼ القمر كضكءه عمى الماء    

وي تي ر  جى مى  فيوً         به ػػػػػػشائً  بً كاكً الكى بً  (2)عه رٍ فى  (1)يؿي المٌ كى  .1
 ؽً رى فٍ ػػػػػػالمى  (4)ثؿً مً كى  (3)

 ؽً كرى زى بً  جكـً الن   كتى ػػػػػػح دان ي  صى تى مي      (5)هً رً ػػػػػػػحبى بً  بلؿي ػػػػػػػػػػػيً ػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػأتما يى ب  ري لى كى  .2             

 ؽً شرً المى ػػػػػبً  وً مامً تى  كري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الحى أى با        كى الص   مى الماءً ت عى ب  ى إذا ىى تٌ حى  .3             

 ؽً رى زى أى  ـ  كي  عيدً ػػػػجف تى ػػػػػػػػػػػػمً د الحى قى         بان ىٌ ذى مي  ان ػػػػػييجبى  ان ػػػػػػممى ا عى ػػػػػػػندل لى ػػػػػػبأى  .4             

ـى ػػػػػػػػقى  دو سجى عى  ةى رادى كى بي حى كى  .5               ؽً ػػػػبى ػػئالز  ػػػػػػػػػيا بً ينى بى  ؼي ل  ؤى يي  (6)ياغي ئً         اػػص د را

________________________ 

 (  ، كردت في :67عة رقـ )تخريج المقطٌ   *

 ." و زاد فييا عمى ىذا المعنى أنٌ  كقاؿ المممكؾ مف قطعة يظفٌ ـ ليا بقكلو : " . كقدٌ  27، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ." ـ ليا بقكلو : " كلو أيضان . كقدٌ  13/267،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

عة المقطٌ ؿ مف أكرد البيت األكٌ  . "  بلث " كقاؿ أيضان ات الثٌ ـ ليا بقكلو في المرٌ . كقدٌ  202،  191، 165الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 
 أكرد المقٌطعة كاممة . 202( ، كفي ص  2،  1) د البيتيفر أك  191، كفي ص  165فقط ص 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كمنو. كقدٌ  110/ 21الصفدم ، الكافي ، * 

 . " ـ ليا بقكلو : " كمف شعر ابف ظافر. كقدٌ  3/32ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، * 

 . 165 – 164* الزركشي ، عقكد الجماف ، ص 

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كمف شعر ابف ظافر . "  122 – 121* ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص 

 : الميؿ . 121، ص  ـ . س .أبي عذيبة ،  ( ابف1)

 : أقرع . 13/267،  ـ . س .( ياقكت الحمكم ، 2)

 : بحكثو . 165، ص  ـ . س .( الزركشي ، 3)

 : بمثؿ . 13/267( ياقكت الحمكم ، ـ . س . ، 4)

 : بسحره . 21/110،  الكافي( الصفدم 5)

 : صانعيا . 13/267،  ـ . س .( ياقكت الحمكم ، 6)

 

-67- 

 فيّالوصف

 ) الطكيؿ (
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ّقافيةّالكاف

-68-ّ

ّفيّالوصف

 : *مط لبيت عبد ا بف الس   إجازةن  قاؿ يصؼ شخصان    

 )مجزكء الخفيؼ (                                                      

 ؾمى الفى كى  رضً األى  ؾي مٍ في        ةن تبى ري  تى يٍ عالى ؿ تى بى  .1

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 ( ، كرد في :68تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 مط : قكؿ عبد ا بف السٌ  (1)يرفيٌ الصٌ ـ لو بقكلو : " أنشدني أبك القاسـ . كقدٌ  151، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ؾ !مى ـ مى أى  أنتى  ؾه مً ؾ            مى مى م  أى تى  رؼه طى  ارى ح. 1

 فقاؿ ابف ظافر بدييان . " 

 ق (. 550ك  463، عاش في الفترة الكاقعة ما بيف )  يرفيٌ أبك القاسـ المعركؼ بابف الصٌ  يرفيٌ : عمي بف منجب الصٌ  يرفيٌ ( أبك القاسـ الصٌ 1)
المقريزم ، اتعاظ الحنفاء، ؛ 212-12/210الصفدم ، الكافي ،  ترجمتو في :. ينظر ةكلة الفاطميٌ اب كأعياف أىؿ األدب في الدٌ ء الكتٌ مف أجبٌل 

ّ.  7/246؛ عمر كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  1/271
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-69-ّ

ّاإلخوانياتّفي

 : *(1)ـعظٌ عمى كتاب الممؾ المي  قاؿ ردان    

 ) الكامؿ (                                                                          

ى مى         ةه ػػحفى تي  ـً ظ  عى المي  ؾً مً مى الػػػػػ فى ػػػػػػػػت مً ػػػػػػػمصى كى  .1  سبلكااألى  اىر  دي  رً فاخً ت بً ؤلى

 اػػفبلكيا األى ػػػكراقي ت أى كى ذا حى مً فى         ةن ػػػػػبللى ػػػػػجى  كـً ػػػػػػػػػػػػجالن  كى  رو ػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػشً  أبياتي  .2             

 اػػكاكذى  اري ػػن ر  الحى ىا بً ذكً ـ تي ػػػػػلى   إذ       كًض الرٌ  ثؿً مً ت كى اءى ػػػد جػػػػػػقى كى  بان جى عى  .3             

 حبلكااألى  ؾى ػػػجيً كى  ةً ر  غي ك بً ػػػجمتى  ما         ثؿً مً كى  ؤادً الفي  فً ػػػػػعى  كـي ػػػػمت اليي ػػػمى ػػػػػجى  .4             

 (2)اػػػػػاكػػيٌ رى  وي ػػػػػثمى ػػػي مً ػػػػػػتنفى ، شى  اهي ػي  ػ        يرى  عقكبي ت يى فى إذ شى  ؼى يكسي  قميصً كى  .5             

 مبلكااأل زي عجً ال تي  ـى مً فى  سنان حي        (3)نامانً زى  ىؿً أى  راءى ػػػػػػػػػػػػعى ت شي زى ػػػػػػػػػعجى د أى ػػػػػػػػقى  .6             

 ا ػػػػكاكسً  األناـً  فى مً  كيوً حتى أف يى           وي ثمى مً  في مكً يي  ضؿي لفى اىذا  افى ػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػم .7             

________________________ 

 ( ، كردت في :69تخريج القصيدة رقـ ) *

عر عمى الشٌ  خاطرم ، كانثاؿى  حتى ثاب إليٌ   أف جمستي ـ ليا بقكلو : " فما ىك إالٌ . كقدٌ  323 -322، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 ."  في أسرع كقت فيو ظفره، فقاؿ ابف ظافر ه، كال معنى إال شؾٌ رى نشى  أنشب فييا مً يكد، ال يرل كممة إالٌ أرل فكرم كالبازم الصٌ  ضمائرم ، فكنتي 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  223 – 4/222، نفح الطيب ،  المقرم* 

ًلدى في دمشؽ كتكٌلى حكميا في  624ك  578( الممؾ الميعظ ـ عيسى : ىك الممؾ الميعظ ـ عيسى بف العادؿ محمد ، عاش ما بيف ) 1) ق ( ، كي
القدس خكفان مف احتبلؿ الفرنجة ليا .ينظر ترجمتو في : ابف عيد أبيو إلى كفاتو ، كاف حافظان لمقرآف الكريـ ، محبان لمعمماء ، خٌرب أسكار 

 . 5/115؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الٌذىب ،  9/374األثير ، الكامؿ ، 

؛ يكسؼ ،  ﴾وِّ أَعْيَمُ مِهَ اهللِ ما ال تَعْيَمٌنَفَيَمّا أَنْ جاءَ اىبَشريُ أَىْقـوُ عَيَ ًَجْيِوِ فَاسْتَذَّ بَصرياً قاهَ أَىَمْ أَقُوْ ىَنُمْ إِ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى : 2)

12/96 . 

 يـ .: شعراء ىذا العصر كمٌ  4/222،  نفح الطيب( في المقرم ، 3)
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 اػػػػػػػػػػىيناكتى ػدم كىأىنػػػػػػػةو ًعنػػػػػػػػف حاجى ػػػػػػػً م       وي ػػػؿ لى ػػػػآـ كىىى ػػػػشٌ ػػػػػًف الػػػػػػبي عى ػػػيػػػػػـى ال أغػػػػ. لً 8      

 اػػػػػػػػػػناكػػػػػػػػػػػًف قى ػػػػػػػي جاًه طىعػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػيا        مىحًمي  ػػػػميعي ػػػػػًببلدي جى ػػػػػػػى كىالػػػػؼى أخشػػػػػيػػػػػػ. أىـ كى 9      

ًلٌي نىداكػػػػػػػػػػا يىكفػػػػػػػػػػػأضعاؼى م  ـي      ػػػػػيً ػػػيػػػر  بىأًسؾى فػػػػػي األىعادم حى ػػػػػػػػكفػػػػػ. يى 10        اػػػػػػػػػػي الكى

بًط ثيغ11       رتي ًمصرى ًلغىيًر ضى ؤياكػػػػػػػػديتي عى ػػػػبىرتي في ػػػػػكًرىا         فىًمذا صى ػػػػػػػػػ. ما زي  اػػػػػػػػػػػػػػف ري

فى ػػػػذ شي ػػػػػا مي ػػػػػمػػػػػػي  ػػػػػريىا        السً دٍ ػػػػػػػػػػػا قى ػػػػػيػػػيػػػػمى ػػػػػػػبل عى ػػػػػػبلًد عى ػػػػػػػبً ػػػػػػػ. أيـ  ال12        اػػػػػػػػػػاكػػطػػػخي ػػػت بً ػػػػػر 

ـى ال كىىً ػػػػؽ  لىيػػػت كىحي ػػػػػابى ػػػ. ط13       ًل كىت الميٌعٌمى فػػػيى قى ػػػػػػا كى  اػػػػػػػػػػأىخاك(1)ي الفىخارً ػػػػد         حى

يػػػػػػان كىأىمنى ػػػػػػػػػػػنػػػػيػػػػان         حػػػيػػػػػاقػػػػان سػػػػػا كىالس حاًب أىزكري أىرضػػػػػػ. أىن14        اػػػػػػػػػػاكػػػػػػقيػػػػػرىىا سي ػػػػػحي غى

 اػػػػػػػػػػػػػراكدً  ديدً س  ػػػػػػال أمً رٌ ػػػالػػػػػػػبً  (2)ذكهي ػػػػػػػػػغي         أى ػػػػػػننٌ ألى  ك  دي ػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػملً  اده ػػػػػػػػػػػػيي جً ػػػػػػػػػػكثػػػػمى  .15      

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكضرً  ؿى ػػػينى  يؾى ػػػػلى إً  ثيثً حى ػػػال يرً ػس            ػػالػبً  دتي ػػػصى قلى  وي ػػػػضمي فى كى  باطي ر  ػػػػػكال الػػػػػػػلى  .16      

 ػػػػػػػػػػاياكػػػػقػػػػػػػى لي ػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػكقػػػػي شى ػػػػػػػػػػػنث  حي ا          يى ػػمػػػػػإن  فى  اـً ػػػػشٌ ػػػػػى الػػػػػإل تي ػػػػيػػػػتى ف أى ػػػػػػئً ػػػػػػلى كى  .17      

ى ػػػػػػػػإنٌ  .18        اػػػػػػػػػػكاكىى  وً ػػػػػييشتى ا تى ػػػمػػػػػػػيػػػػػػػػػف كامى ػػػػػػػػػػػػػػىى كى           دان ػػػاىً ػػػػج ػػػػى ةب  حى مٌ ػػػػػال ؾى ػػػػػحي ػػػػػنى ػػػػػمي ألى

 اػػػػػػػػػػخشاكػػػػػػػػيى  ؾو م  مى مي  ؿ  ػػػػػػػػػكي كى ، ي ػػػػػػػػػػػامػح          ػػػالػ ؾى أسً بى بً بي كى  حتى د أصبى قى ر فى افخى فى  .19      

 ا ػػػػػػػػػػداكفً  كافى  اداؾى ػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػمى كى  دان ػػػػػػػػا          أبػػػػنمكى ػػػػادم مي ػػػػػعف يي ػػػػػػمى  ري قيى تى  تى ػػػلال زً  .20      

 اػػػػػػػػػػباكأى  كدً ػػػػػػػعس  ػػي الػػػػػػػػػف ـي خدً تى  تعيشي كى         ان ػػػػبي أى ػػػػػالباق ؾى ػػػنى ػػػاب ري ػػػػػظي ػػػػػنأى  شي ػػػػيػػػػػأعكى  .21      

 

 

 

_____________________________ 

 كه .: أغز  4/222المقرم ، نفح الطيب ، ( في 1)

 : الًقداح . 4/222( في المقرم ، ـ . ف . ، 2)
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ّقافيةّالالم

-70-ّ

ّاالجتماعيّ الن قدّّفيّ

 :  *العزلة  ؿ فياق   

 ) المتقارب (                                                                       

 ؿي ػػػػالجاىً  وً كمً ي لى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بى طنى أى كى          يػػتحدى مى كً حاني عى لى  (1)الحو كى  .1                 

ـي المي  ؾى ن  شى كحً ػػػػػا يػػػػمى أى اؿى ػػػػقكى  .2                   ؿي عاقً ػػػػى الػػػػػػػػػػػػػتالفى  نتى أى كى  حيدان كى           قا

 ؿي ػػػػػػائً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػط هي ندى ال عً كى  اتى ػػػػػػػم دى    را       نفً اال ـى ف الزى ػػػػػػػػػػػػػػػػمى  د قيؿى قى كى  .3                 

 ؿي ا عاذً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصدم يقى  ؾى اتى ػػػػػػػػػفكى           دتى رى ا أى مٌ عى  يتى : تي  وي لى  متي قي فى  .4                 

 ؿي قائً ػػػػالكى  ثي د  حى مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ـى ػػػػػػػػػػػػػعى نً كى          نيسي األى  ـى عٍ ي نً ػػػػػػػل بو تي في كي كى  .5                 

 ؿي اليازً  ؾى اتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف ف ؿي يزى نى كى          ديثً الحى  د  ػػػػػػػجً  ئتى ذا شً إً  د  جً تى  .6                

 

 

 

 

 

__________________________ 

 ( ، كردت في : 70تخريج المقطعة رقـ ) * 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كأنشد ابف ظافر. كقدٌ  25 – 24اقب ، ص ياب الثٌ يكطي ، الشٌ السٌ * 

 ا .حى : الئـ كعاذؿ ؛ المساف : مادة لى  ( الحو 1)
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 : *د بف المؤيٌ  مع القاضي األعزٌ  قد سير فييا إجازةن ك  عشيةن  قاؿ يصؼ   
 

 بلػػػميػعى  داءً ر  ػػػػػػػال بمكؿى مى  ىرً ز  ػػػػلابً         (1)ثان ؿ عابً مائً ي الخى ػػػػػػػػػػػػػف ري عثي يى  شكافى نى  .1

 (2)صكالني  ياهً ف المً مً  ؿ  سى كى  ضران خي           وي ػػػػػلى  راياتو  ز  ػػػػػػػػػد ىى ػػػػػػػػػػػػقى  وي ػػػػػػػػأن  ػػػػػػػكى ػػػػػػػػػفى  .2             

 (3)كالػػػػػػجحي كى  ةو ض  ػػػػفً  ؿى بلخً ت خى سى بً لى         رل   لمث   دً بلئً في القى  سي رائً حكي العى تى  .3             

بى  .4             مىٍييا الػػػػػػػػػػكى م نػػػػػػػػػػػدا عى اري ػػػػػػػػػػجي
تييا الػػػػػػػػػػػػوي          كىجناتي خى ػػػكىأىن   (4)  ت قبيبلػػػػٍكدو ًسمى

تى 5             قىد          ػػػا فيػػػياريىػػػػػرىت أىطػػػػػػاظى ػػػػػػػػػنػػػػػػ. كى قػػػػػػػػػػػأىكثىرفى قاالن ف ًو كى  يبلػػػػي اليىديًؿ كى
_________________________________________ 

 ( ، كردت في :71تخريج المقطعة رقـ ) *

ـ د المقدٌ بف المؤيٌ  أنا كاألعزٌ ،  (5)رافةفي بعض العشايا بالقً  ـ ليا بقكلو : " كنتي . كقدٌ   204- 203، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
ب فاقترح عمينا أصحا ،...،ر مائو عمى عنبر طينو قدكد أشجاره ، كابتسمت ثغكر أزىاره ، كذاب كافك انعطفت  دقذكره ، رحمو ا ، في منزؿ 

 :  ة عمى ىذه القافية ، فقاؿ األعزٌ تمؾ العشيٌ  لنا كانكا معنا أف نصنع في صفة

ـي الن   جاءى  .1  كالػػيذي  ياضً مى الر  عى  ر  جي مشى يى كى        سكالرى  صكفً إلى الغي  سي

 كالػػػػػمػػػػشى  ماؿً الش   كاساًت ت بً بى رً ما       شى ن  أى ػػػكى ا فى ػػػػيػػػػاتي ػػػػػامػػػػػت قػػػػمى ػػػػايى ػػػػمػػػػى تفى  .2                                  

 بل ػػجيػػػحيا تى سكقي يى  ياهى ارل المً ػػػػػػػػػف      جػػمى كى  ران رى ىا غي ىرً ف زى ت مً عى طمى د أى قى  .3                                  

 . " فقاؿ ابف ظافر

يء إذا كقع في كسطو ؛ المساف : مادة ، الخمائؿ : مفردىا خميمة ، الٌشجر الكثير المجتمع الممتؼ الذم ال ييرل فيو الشٌ كراف : سى  كافي شٍ ( نى 1)
مىؿى .  نىشىا ، ك خى

 . ؿى صى مح ؛ المساف : مادة نى كيف ، كالرٌ يؼ ، كالسٌ يـ ، كالسٌ صكال : مفردىا نصؿ كىك حديدة  السٌ ( ني 2)

. ؿى جى : القيكد كالخبلخيؿ ؛ المساف : مادة حى جكال ( حي 3)
 

م نار : زىر الٌرماف معٌرب كىمىنار . ينظر : الفيركزم أبادم ، القامكس المحيط ، 4)  . 1/468( الجي

 . 317/ 4رافة : كىي مف نيزىه أىؿ القاىرة كمصر كمتفٌرجاتيـ في أٌياـ المكاسـ . ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ( القً 5)

 ) الكامل (

-71- 

 فيّالوصف
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-72-ّ

ّفيّالوصف

 :  *دبف المؤيٌ  كالقاضي األعزٌ  بف المجاكر يابمع الشٌ  إجازةن  (1)صيرقاؿ يصؼ دير القى    

 ) المتقارب (                                                                    

مى        جىن في دي  رو مى ف قى ػػػػػػػػمً  ـ فيوً كى فى  .1                  ؿػي كىثيبو مىييػػػػػػػغيصفو فعى

 قيؿ ثى  دؼو رً كى  ؼو ػػػػيػػػػػػفػػػػػػػػػػػخى  كحو رى كى          قيـو سى  رؼو طى كى  حيحو صى  حظو مى بً  .2                

 (2)مكؿمش  لً  بو ذائً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نيوً فيي فى          دو جامً  بو ػػػػػػػػػػػػػػػىى ذا ذى  كافيوً ػػػػػػػػػػػػػػػػني  .3                

___________________________________________ 

 ( ، كردت في :72تخريج المقطعة رقـ ) *

د بف المؤيٌ  يف كالقاضي األعزٌ كشياب الدٌ  ـ ليا بقكلو : " مضى ابف ظافر األزدمكقدٌ  . 228 – 227، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 ياب :فقاؿ الشٌ  ، ..،.ير المعركؼ بالقصير أصحابنا إلى الدٌ ، رحمو ا ، في جماعة مف 

 يكؿالذ   كيؿى ػػػػػي طى ػػػػػػػػػػػزالالعى  صيرى قى        صيرً القى  دارً كمي بً يى  قى اي سى  .1                                    

 كؿ ػػػػخالد  فى  ؿو مى كٍ مى حى حبي عى صى بً   ؼ      قً ـ أى ػي لى ػػػػػػػػػػػػل إذا الحى  ؿ  حى مى  .2                                    

 تيؿ ف قى ػػػػػـ مً كى كى  ميبو ف سى ػػـ مً كى فى        داـً ػػلمي ا يؼى سى  ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػسى  وي مي إذا فى  .3                                    

 : كقاؿ األعزٌ 

 صكؿاألي  راـً كً  جكهً الكي  باحً صً         ةو تيى ع فً ػػػػػػػػمى  يشى العى  وً بً  عتي طى قى  .1                                    

 كيؿ طى  باعو عالي بً المى  حازى  را        ءً مً ػػػال صيرً قى  ريـو ػػػػػػػػػػػػػػكً  ؿ  ػػػػػكي ػػػػبً  .2                                    

 خيؿ البى  ظً يٍ غى  جكدً ػػػػػػػػالبً  دي د  جى يي         عاؿً فً ػػػال  ريـً كى  ميعو ف خى ـ مً كى كى  .3                                    

 فقاؿ ابف ظافر األزدم . " 

      **** 

 . 2/526مكاف . ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ب حي رٍ عيد قي دير القصير : يقع في ديار مصر في طريؽ الصٌ ( 1)

 مادة شىمىؿى .( الش مكؿ : ريح الش ماؿ ؛ المساف : 2)
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-73-ّ

ّفيّالوصف

 : *د بف المؤيٌ  ياب بف المجاكر كالقاضي األعزٌ مع الشٌ  إجازةن  قاؿ يصؼ ركضان    

 ) الكامؿ (                                                                       

ـي الن   ثى عى بى  .1  (1)صيبلأى كى  كرىةن بي  يوً لى ي إً كحً يي         سكالن رى  ياضً إلى الر   سي

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 في : ( ، كرد73يج البيت المفرد رقـ ) تخر  *

ركده ، كخجؿ كرده ت بي دكده ، كاخضرٌ است قي قد م في ركضو  ـ ليا بقكلو : " كجمسنا يكمان . كقدٌ  229، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 : فقاؿ األعزٌ  ،...، فقاؿ ابف ظافر ،ت خدكده فاحمرٌ  مف عيكف نرجسو

 بيبلسى  سكؿً الر   عى مى  ذتي خى ات   نتي كي         نييتى مى فى  داـً المي  ربً دعك إلى شي يى . 1

 ياب :فقاؿ الشٌ 

 بلػػػػميخى  فاؼى العى  وً ػػػػػذ فيػػػػػخً ت  ـ أىػػػػػػلى          نيتى يٍ مى فى  بابي الش   بى ىى تا ذى مى يٍ يا كى  .1 

 . 76/25؛ اإلنساف ،  ﴾ْالًصِأًََ ةًشَنْبُ لَبِّسَ مَاسْ شِمُارًَْ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى : 1)
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     : *ارنج قاؿ يصؼ النٌ    

 بلمايً تى مي  وً معً طى بً  بلـي ػػػػػػػالغي  جاءى         ذمالٌ  معً الط  كى  (1)نجً ارً لى النٌ ر إً نظي ا.1

 بلبلسً ػػػػسى  ذاؾى كى  ناديبلن قى  بو ىى ف        ذى مً  د صاغكهي ػػػػػػػػػػػػػػػقى  نجي ارً ما النٌ أن  كى فى  .2              

-75-ّ

ّفيّالوصف

درى نارنج عميو طمعه مفركطه ق     : *اؿ يصؼ صى

درو في1  ىػػػػػػػػػػػػػان ًبًو ميتىبللً ػػػػػػػػػػػػييقاًرفي ناًرنج         وً ػػػًو مىفركطي طىمعً ػػػػػػػػػ. أىيا حيسفى صى

م عىٍتييما 2              مػػػػدل فيًو كي ػػػػػػػيىداهي كىأىى        . لىقىد أىحسىفى الش خصي اٌلذم جى  اًؿ ػػػػػػػؿ  جى

اٌل عىقيؽه فػػػػػػػػػػػًؿ ًفض  ػػػػػػػػي سىبلسً ػػػػػػػػػػػػػػ. قىناديؿي ًتبرو ف3              ًلى(2)كطً ػػي سيمػػػػػػةو       كىاً   آلى

________________________ 

 ( ، كردت في :74تخريج النتفة رقـ ) *

 في صدرً  قطعةن  عر ، صنعتي في صدر العمر كابتداء قكؿ الشٌ  ـ ليا بقكلو : " ككنتي . كقدٌ  266بدائع البدائو ، ص .أ،  األزدم بف ظافرا* 
 ". ، كىي  مفركطه  نارنج عميو طمعه 

 . كقٌدـ ليا بقكلو  :" كقاؿ المممكؾ في طبؽو فيو نارنج عميو طمعه ميفىر طه . " 106ص غرائب التنبييات ،  .ب

ٌماف أك اٌلمكف األحمر . ينظر :  ( الٌنارنج : مف أنكاع اٌلميمكف. مف الفارسٌية نارنؾ1) ًرنؾ أم ليمكف ، فيك لكف الر  ، مرٌكب مف أنار أم ريٌماف ، كى
 . 434 – 433 سعدم ضناكم ، المعجـ المفٌصؿ ، ص

     **** 

 ( ، كردت في :75تخريج المقطعة رقـ ) *

 بف ظافر . " صرتو ، فقاؿ ااخت ـ لو : " ثـ  . كقدٌ  266عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص * 

قيقةه ، قيؽ :( العى 2) اٌل فيك ًسمؾ كىالس ٍمط : ، صكصمنو الفي  ذي خى ت  يي  أحمره  زه رى خى  مفردىا عى زي ، كا  رى سيمكط : مفردىا ًسٍمط ، كىك الخيط ما داـ فيو الخى
الن ظـً ، ألٌنو ييعىم ؽ  سىمىطى .، ك ؽى قى المساف ، مادة عى  ؛خيط ي

 ) الكامؿ (

 ( طكيؿ) ال

-74- 

 فيّالوصف
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-76-ّ

ّفيّالمدح

 : *يف صاحب حماة ر تقي الدٌ الممؾ المنصكر محمد بف الممؾ المظفٌ  يمدحقاؿ    

 ) الطكيؿ (                                                                              

 دالػػػػػػػػػػػػػػػػـ عى يي م  ػػػػػػػػػعى كى  ذالن ػػػػػػػػػػػػػـ بى يي قى رى ػػػػػػػػػػغأى كى       بلن ػػػػػػػػنائً  اسى النٌ  عى ػػػػػػػػػػػكسى د أى ػػػػػػػػػػػػػػقى  ان ػػػػػػػكمً ا مى ػػػػػيأى  .1

 ضبلفى ػػػػػػـ اليً م  كي  اسً نٌ ػػػال دكفى  زتى د حي قى ـ        فى يي زيني يى  بلن ػػػػػػػػػػػػػػػػضفى  اسً نٌ ملً  بٍ ػػػػػػػػػػػػػىى  يناؾى دى فى  .2        

 (1)الدى البى كى  الجكدى  ؾى ف  ػػػػػػػػػػػػػػكى  ـي يي تٍ حى نى ما مى ػػػػػػػػػجا       كى حً ػػػػػػػػػػػالكى  مـً العً  فى ػػػػػػػػػػػػمً  ـحيي امنى فى  ؾى ػػػػػػػدكنى كى  .3        

 غبل ػػػػػػشي  وي لى  ريضي القى  افى ػػػػػػػػػػػف كمى ػت لً كى رى ذم        تى ما الٌ فى  فكان عى  ضؿى كفى  الفى أى  زتى ذا حي إً  .4        

 (2)بٌل ػػػػػػػػك جى أى  ؿ  ػػػػػػػػػػقى  وً بً  يى ػػػػػػػػػأتً أف يى  ؾى بابً ػػػػػلً         دان قاصً  عرً الش  بً  ؿ  ف ظى ى مى ػػػػػػػػػػػسماذا عى كى  .5        

ي ػػػػػػػػػػميى  ناءن ثى  حكزي تى        ةو عى ػػػػػػػػػػػػفرً كى  دكـي ػػػػػػػػػػيى  ز  ي عً ػػػػػػػػػػػف لتى بل زً ػػػػػػػػػػػػفى  .6          بلػػػػػػػػػػػػيلس  كا رى ػػػػعالكى  ؤلى

 

____________________________ 

 ( ، كردت في :76تخريج المقطعة رقـ ) *

معو في سنة تسع كتسعيف كخمسمائة بدمشؽ ، فكرد كتاب مف الممؾ  : " كنتي بقكلو ـ ليا . كقدٌ  324، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
، كقد بعث صحبتو نسخة مف ديكاف شعره ، فتشاغؿ بتسكيد كتابة جكابو ، (3)يف صاحب حماة ر تقي الدٌ المنصكر محمد بف عبد الممؾ المظفٌ 

مثؿ ىذا الحاؿ ؟ قاؿ : ، كأذكر فييا شعره ، فقمت لو : عمى إليو في صدر الجكاب أكتبيا  ، كقاؿ : اصنع أبياتان  ا كتب بعضو التفت إليٌ فممٌ 
 . "سخة : بقدر ما أنجز بقية النٌ  نعـ . فقاؿ ابف ظافر

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  224 – 4/223رم ، نفح الطيب ، المقٌ * 

 ال .ذٍ : البى  4/224،  ـ . ف .رم ، ( في المقٌ 1)

  .بٌل ك قى أى  ؿ  : جى  4/224،  ـ . ف .( في المقرم ، 2)

تاريخ  ، لو فارسان ، ك  كشجاعان  ،. كاف فاضبلن ق(  617)ت يف عمربف أيكب صاحب حماة ر تقي الدٌ الممؾ المنصكر محمد بف الممؾ المظفٌ  (3)
؛ ابف كثير، البداية كالنياية ،  147 – 22/146ببلء ، ىبي ، سير أعبلـ النٌ : الذٌ في ينظر ترجمتو  .مار ( ضٍ اه ) المً دات سمٌ في عشر مجمٌ 

 . 7/138ىب ، ؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذٌ  17/101
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-77-ّ

ّالشكوىفيّ

 : *منزؿو  قاؿ في ذـٌ    

 ) السريع (                                                                    

 ليالكى  بى كٍ صى  اي  قاهي ال سى كى        ؿً نزً ف مى ػػػمً  افى ػػػػػال ك ؿو نزً مى كى  .1

 ميمتى ـ مي يً ربً ف كى ػػػػػمً  رغكثً الػ        بى كى  ؽ  البى كى  مؿً القى بً  د صارى قى  .2                   

 ؿً ردى ػػػخى الكى  اؽً مٌ س  ػػػػػالكى  ز  ري األى بً        وي رضي ت أى شى رً د في ػػػػػػػػػػػػػػػػػما قى ن  أى كى  .3                   

 

-78-ّ

ّالحكمةّفي

 : *قاؿ في الحكمة    

 ) المنسرح (                                                                   

ٍنؾى فىبل تىطميب بً         افه لىـ يىٍنبي جاًنبيوي ػػػكػػػػػػ. إذا مى 1  ًو بىدىالػػػػػػػعى

ٍيمىكىةه     .2                      بل ػػػػػػكىالمىرءي رىىفه ًبكيؿ  ما فىعى       فىذاؾى بىٍغيه كىالبىٍغيي مى

_________________________ 

 ( ، كردت في :77عة رقـ )تخريج المقطٌ * 

 . "  ـ ليا بقكلو : " كأخذىا المممكؾ كزاد عميو كصؼ القمؿ فقاؿ. كقدٌ  164، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

     **** 

 ( ، كردت في :78تفة رقـ )تخريج النٌ  *

 . "  لنفسو ابف ظافر ـ ليا بقكلو : " قاؿ : أنشدني. كقدٌ  4/294عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 
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-79-ّ

ّفيّالغزل

 : *قاؿ متغزالن    

 ) الرجز (                                                                       

 (1)مكؿً الط  كى  ي  ػػػػػػالحى  سكـً ري  يفى بى        طمكؿً كل مى الن   ـى كٍ يى  ـو ف دى ػػػػػػػػػػػػػـ مً كى  .1

ـيي ػػػلى  عى ػػػػػبٍ ال رى كى  سـى بل جً ػػػػػػػػػػػػػػػبانكا فى  .2               
 كؿً ػػػحالن  بً  في يٍ البى  اهي ػػػػػػػػػػػػم رى إالٌ        (2)

 عيؿً الر   ؿً ك  ي أى ػػػػػف (3)ؽه سابً ـ         مي يي ػػػعى ػػػػػمى  ؤادي في ػػػػػػػػػػػػػػػػػالكى  ميفى ػػػػػػػػػػػػػيا راحً  .3               

 يٌ ضكلً الفي  يى ػػػػػػػػػػػػػفً رٍ  طى إالٌ  اهي إيٌ        (4)ـ(ػػكي ـ ما باعى كي ندى ؤادم )عً كا في دٌ ري  .4               

 

 

_________________________ 

 ( ، كردت في : 79تخريج القصيدة رقـ ) *

 ."  ـ ليا بقكلو : " كلو أيضان . كقدٌ  265- 264\13، إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

 كقٌدـ ليا بقكلو : " كمف شعره . "  . 165الزركشي ، عقكد الجماف ، ص * 

 . "  لنفسو ابف ظافر ـ ليا بقكلو : " قاؿ : كأنشدني. كقدٌ  117ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص *

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " قمتي : كأنشدني ابف ظافر لنفسو أيضان . "  107-1\21* الصفدم ، الكافي ، 

 . " لو أيضان ـ ليا بقكلو : " ك . كقدٌ  28- 3/27الكتبي ، فكات الكفيات ، ابف شاكر * 

 كؿ .: الطٌ  3/27،  ـ . س .( ابف شاكر الكتبي ، 1)

 ـ .يي لى  عى بٍ ال رى كى  جسـو  ؿى : يا نكافً  165، ص  ـ . س .ركشي ، ( الزٌ 2)

 . : مسابقان  117، ص  ـ . س .؛ ابف أبي عذيبة ،  21/107،  الكافيفدم ، ( الصٌ 3)

، ـ . س. ركشي ، الزٌ ؛ 3/28،  ـ . س .؛ ابف شاكر الكتبي ،  21/107، ـ . س .دم ، ؛ الصفٌ  13/265،  ـ . س .( ياقكت الحمكم، 4)
 "   . ـكي ما باعى  وي : إنٌ  117، ص  ـ . س .؛ ابف أبي عذيبة ،  164ص 
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. كىريب  ظىٍبيو ًمنكيـ تىخاؼي 5
 (2)غيؿً ػػػػكًد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىطكىًة عىينىيًو أيس      فػػػػػمً  (1)

تٌ 6               مكؿً ػػػػػٌديفي ًبالػػػػػػػػػػػػػػكال الػػػػػػػػػػػػػػأىقكؿى لى         ى ًكدتي أىفٍ . أىنارى ًمنوي الكىجوى حى  (3)حي

 ؿً ػػػعىميػػػػؿو        في الحيسًف غىٍيرى لىحًظًو الػػػػؿ  كامً ػػػػػػػػػػػػًة كي ػػػػػػػػػػػػػػػ. يىٍنقيضى ًبالًعم  7              

 

ّقافيةّالميم

-80-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ ىبلالن    

 ) الرجز (                                                                           

ـى الػ1 سيـً ػػػػػػيً ػػػػػػكًر كىجػػػػػػػػػنػػػػػأيٍفًؽ بً           . أىما تىرل الًيبلؿى ييخفي أىنجي  ًو الكى

دي مً 2               ؿو ًمف ذىىىبو يىحصي ٍكًض الظ بلـً نىرًجسى ال       ف   ػػػػػػػ. كىًمنجى  ن جكـً ػػػػػرى

 

_________________________ 

 : يخاؼ . 117؛ ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص  3/28؛ ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ،  21/107الصفدم ، الكافي ، في : ( 1)

 ( الًغٍيؿ : مكضع األسد ؛ المساف : مادة غىيىؿى .2)

: عبارة عف اٌتحاد الًجسمىٍيف بحيث تككف اإلشارة إلى أحدىما إشارة إلى اآلخر . ينظر : أنكر فؤاد ، معجـ المصطمحات الٌصكفية ،  ( الحيمكؿ3)
 . 77ص 

**** 

 ( ، كردت في :80تفة رقـ )تخريج النٌ  *

اقد البصير ، فقاؿ ما النٌ يي كي درً زدت عمى ىذا المعنى زيادتيف بديعتيف ، يي  ـ ليا بقكلو : " ثـٌ . كقدٌ  188عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص * 
 ابف ظافر . " 
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-81-ّ

ّفيّالوصف

 : *ياب بف المجاكرمع الشٌ  جكـ إجازةن النٌ يؿ كى قاؿ يصؼ المٌ    

 ) مشطكر الرجز (                                                

ان مٌ يً دلى مي  بلن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػلى  تي نعى أى  .1
 ماتى ػػقٍ أى (1)

 ما ظمً مي  ران نبى مً  سفً الحي  فى ػػػػضحى مً أى  .2                                

 ماػػف سى مً  ان ػػػػػػػػػػػرضؼ أى عرً د نى كى ـ نى مى فى  .3                                

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 ( ، كردت في :81تخريج المقطعة رقـ ) *

...، ،ركر األرض بسحابةو السٌ  ـ ليا بقكلو : " كاجتمعنا بالقرافة في ليمة كقد عـٌ .كقدٌ  206 – 205، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 ياب : : ...، فقاؿ الشٌ لقكؿ ، فقاؿ ابف ظافرماء ، فترافدنا ايراف عمى جك السٌ كزىت األرض بشيب النٌ 

 ا .مىى دٍ أى  كافى كى  ارً النٌ بً  ؿى عً شٍ أي . 1

 ."  ماجي نٍ األى  فيوً  يرافي النٌ  ًت رى كاثى . 2

 . ـى يى لٍ كاد ؛ المساف : مادة دى ـ : أم شديد السٌ يٌ لى دٍ ( ليؿ مي 1)
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-82-ّ

ّفيّالوصف

 : *مفركطه  ارنج عميو طمعه قاؿ يصؼ صدر النٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                        

 ـي ػػػػػظ  ني مي  (1)ضيده نى  عه مٍ ما طى يي ف  حي يى         داد بى قى كى  فً يٍ تى جى نٍ ارً رل النٌ تى  ستى لى أى  .1

 مكا س  بى تى فى  وي ػػػػػػػلى  اؽو شٌ عي  ةي ػػػػػػػػػػماعى جى         وي سنى ؿ حي م  أى د تى ػػػػػػػػػػػقى  بلـو م غي كخد   .2               

-83-ّ

ّفيّالوصف

نارنج عميو طمعه مفركطه  قاؿ يصؼ صدرى    
* : 

 ) الطكيؿ (                                                                            

طىمعه بى  .1           تىٍيًف ييجتىم         ميقاًرنان ًو ػػػػػػدا المىفركطي فيػػػػػػػػػػػػػػكى  اػػػحيسفي ًمنييمػػػى الػػػػػػػػػػػًلناًرٍنجى

م  ف ًجفًف ظىٍبيو مينىع ـو      ػػػػػػ. كىدىمعو جىرل مً 2           د ٍيًف ًمنػػػفىأىضحى عى  وي مينىظ ما ػػػػػى الخى

___________________ 

 ( ، كردت في :82تخريج النتفة رقـ ) *

 كر معنى آخر فأطرقنا لنظمو ، فقاؿ ابف ظافرذ ـ ليا بقكلو : " ثـٌ . كقدٌ  267، بدائع البدائو ، ص  األزدم ظافربف ا* 
 .  "  كالمرتجؿ

 . دى ضى مى بعض ؛ المساف : مادة نى عى  وً عضً بى  ؿي عٍ ب ، جى رتٌ يد : المي ضً ( نى 1)

     **** 

 ( ، كردت في : 83تخريج النتفة رقـ ) *

 اقترح معنى غيره ، فنظـ ابف ظافر فيو . "  ، ثـٌ  ـ ليا بقكلو : " فمـ يصنع فيو شيئان . كقدٌ  267، بدائع البدائو ، ص  األزدمٌ  بف ظافرا* 
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-84-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ مجمس الممؾ األشرؼ   

 ) الكافر(                                                                            

 ماـً الغى  كبى صى  (1)ىاالر   كناؼً أى بً         ضى ليد مى قى  صران عى  حمفي قى الرٌ سى  .1

 بلـً ػػػػػػػػػػػالظ   ةً عى دافى ي مي ػػػػػػػػػف في عاكً تي         وً ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػف كاري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناألى  تً باتى  بلن ػػػػػػػيلى كى  .2             

 داـً ػك مي أى  قاةو ف سي ػػػػػػػػػػػػػػمً  كره ػػػػػػػػػػػػنكى       دامى   ك نى أى  كعو ػػػػػػػػػػػمف شي ػػػػػػػػػػػػػػػمً  نكره ػػػػػػػػػػفى  .3             

 ماـً ت  ػػػال مارً ػػػػػػػػػػػػػقأى  ثؿى مً  قاةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي         وً ػػػػػػػػػفي كاساتً ػػػػػػػػػػػال ـً نجي أى بً  كؼي ػػػػػػػػػػػػػػػطيى  .4             

 راـً الض   بى كٍ يا ذى ػػػػػػػػراحى  بي حسى تى فى          اءو ػػػػم مكدى جي  ؤكسي كي ال وً بً  ؾى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريتي  .5             

 ماـً حى ػػػػال كاتً ػػصأى  ثؿى مً  اءي نٌ ػػػػػػػػػػػػػػغى         دكدو ف قي ػػػػػػػػػػػػػػػمً  صكنان غي  وً بً  ميؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  .6             

 

 

 

 

_______________________ 

 ( ، كردت في :84تخريج القصيدة رقـ ) *

،  ـك قد زاد أجفانو تفتيران كالنٌ ...، ،  الممؾ األشرؼ بى رً طى ـ ليا بقكلو : " فى . كقدٌ  326 – 325، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 . " في صفة المجمس  بيف يديو بدييان  ، فقاؿ ابف ظافر كمعاطفو تكسيران 

 ـ ليا مثؿ سابقو .. كقدٌ  220 – 4/219رم ، نفح الطيب ، المقٌ * 

 . 273عمييا سكر حصيف مف الحجارة . ينظر : الحميرم، الٌركض المعطار ، ص مف أرض الجزيرة متصمة بحٌراف ، ( الر ىا : مدينة ركمٌية1)
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 ي الن فسى عاًديىًة الًحماـً ػػػػػػػفىيينس         فيًو يىشدك (1)ف مكًصًمي  . فىكىـ مػػػػػػػػػ7             

 ناـً ف زى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  وً ػػػػػفي مرً مز  ـ لً كى كى          يوً ػػػػػػػػػػف ربً مض  لً  ؿو لزي ف زي ػػػػػػػػػػػـ مً كى كى  .8             

 جاـً انسً بً  يثه غى  ف  ػػػػػػػا ضى ػػػػػإذا م  ى        جٌ رى أيكب المي  دل مكسى بفى ػػػلى  .9             

 ماـً اليي  دبً ن  ػػػػػػال ؼً شرى األى  ؿ  جى أى    ػ      ػػال ميؾً المى  يفً الدٌ  رً ف  ظى مي ف كى ػػػػمى كى  .10             

 راـً الكً  يفى بى  هي درى ػػػػػػػقى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاكتي         كـو ػػػجى ني ػػػػػػػػػػػػػػػإل قاسي تي  مسه ما شى فى  .11             

ـى فى  .12               كاـً الد  بً  ىره دى  ف  ػػػػػػػا ضى ػػػػػػػػػػػػػػػػى        إذا مػػػػػػػػػػبقيى  مؾً ي المي ػػػػػػػػف دان م  خى مي  دا

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

د زمانو في الغناء كاختراع األلحاف . شاعر مف ندماء الخمفاء .  188ك  125: عاش بيف )  (إبراىيـ بف ماىاف1) ق ( أبك اسحؽ الٌنديـ ، أىٍكحى
. ينظر ترجمتو في : ابف  حسنةن  ، ككانت لو عند الخمفاء منزلةن  كالعربيٌ  األصؿ ، مف بيت كبير في العجـ ، كأجاد الغناء الفارسيٌ  فارسيٌ 

 .  59 – 58 /1؛ الزركمي ، األعبلـ ،  43 – 1/42خٌمكاف ، كفيات األعياف ، 

ق ( ، مف أشير ندماء الخمفاء . تفٌرد بصناعة الغناء ، ككاف عالمان باٌلمغة كالمكسيقى كالتٌاريخ  235ك  155اسحؽ بف إبراىيـ : عاش بيف ) 
ان لمٌشعر حافظان لؤلخبار ، شاعران ، مف أفراد الٌدىر أدبان كظرفان كعممان . فارسٌي األصؿ . ينظر ترجمتو في : ابف كعمـك الٌديف كعمـ الكبلـ ، راكي

 . 1/292؛ األعبلـ ، الزركمي ،  205- 1/202خٌمكاف ، كفٌيات األعياف ، 
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-85-ّ

ّفيّالوصف

 : *الحجؿ بمرج عكا  قاؿ يصؼ عسكر المنصكر عمى تؿٌ    

 ) الكافر (                                                                           

 اـً ػػػػيخً ػػػػػػال طنابً أى  فى يٍ ي بى ػػػػػػيشٍ مى كى          آـً الش  بً  رً ػػػػػػػسكى عى ى المي ػػػػػػػػػػػػػلإً  تي بٍ رً طى  .1

 اـً ػمحى ػػػػػػال ثؿى ػػػػػرم مً ناظً لً  كحي ػػػػػػػػميفك        تى تى  ف  ػػػػػػػػػػػيي مً كادً قى  (1)دل بيضو ػػػػػػػػػلى  .2              

 عاـً نى ػػػػػال ضى ػيػػػػػيا بيامً خً ت بً كى ػػػػا       حى ػػػػػػإذا م (2)ي  ػػػػػػػػػػػػػحً دٍ أي  رضى األى  ف  أى كى  .3              

 ماـً ػػػػػػػػي غى ػػػػػػػف رؽو بى ػيا كى ػػػػػػػتً مرى حً يا       بً ػػػػػػػػػػػفي مطافً الس   ةي مى يٍ ت خى ػػػػػػػػػػػػالحى كى  .4              

 اـً ػػظتً ػػػػػػي انػػػػئ فلً الآلى  ثؿى كا مً دى ا        بى مٌ لى  الياقكتً  فى مً  ىػػػػػػػسطت كي كى حى  .5              

 (3)اـً ػػمػػػػػػػػػػكي ػػػػػػال الحى  فى ػػػيػػػػػػػح ؽً ػػػػػػػػػػقائً        ػالش   بتً نى ت بً رى تً سي  ةن بكى ي رى ػػػػػػػػػػػحكتى فى  .6              

 اـً ػػنس  ػػػال ةً رى كافً ػػػػػا لً ػيػػػػػبً  كعى ػػػػػػػضبدل الػ        ػخي تي  رل اآلسادى يا تى لى  بتي جً عى  .7             

 اـً ػػػناألى  ؿ  ػػػػـ كي يً سنً حي ػػػػلً  تى كٍ ػػػػػػػػػػفى جى   ا     ػػػػػػفيي رؾً ت  ػػػػػال باءي ت ظً ف  طى إذا اصٍ  .8             

 اـً ػػػػػيػػػػقً  زالفو ػػػػػغً  نسً أًلي  بتي ػػػػػػجً ػػػػػػعى        يثو مى ا بً ػػػػيػػػػكى ػػػػػالً ػػػػػم تي ػػػػػيػػػػػب  ػػػػػف شى ا ً كى  .9            

 

________________________ 

 كردت في :( ، 85تخريج القصيدة رقـ )* 

مف شير جمادل اآلخرة  كفى مى خى  مسو خى عتيا صحبتو يـك األحد لً فى رى ـ ليا بقكلو : " كى . كقدٌ  5 – 2، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 
 . "  ا كىي في صفة العسكرالحجؿ بمرج عكٌ  كثمانيف ك خمسمائة بالعسكر المنصكر عمى تؿٌ  سنة سبعو 

 . ضى يى ؛ المساف : مادة بى  الٌسبلح( البيض :الخكذة مف 1)

 ا .حى عاـ ؛ المساف : مادة دى بيض فيو النٌ : المكضع الذم تى  ي  دحً ( أي 2)

 . ـى مى أس ؛ المساف : مادة كى ي الرٌ طٌ غى يا تي رة ، ألنٌ منسكة المدكٌ ة كىي القى م  ماـ : مفردىا كي ( الكي 3)
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كى 10             ري ذىيٍ ػػػجى ػػػيي         رمػػػػػيىس (1)باهي ؽو قً ػػػػػػـ بىدرو ًبأيفػػػػػػػػػػ. كى  ظ بلـً ػػػػالػػػػرو كى ػػػػعٍ ػػػػؿى شى ػػػػر 

 كاـً قى ػػػػػال محً ف ري ػػػػػػػػػمً  جاءى  (2)نافه سً          كاهي ف ىى ػمً  بو ػػػػمقى  ؿ  ػػػػكي  في ػػػػػػعى ػػػػػطػػػػػػيى كى  .11            

 (3)داـً ػػػػػفً ػػػػػال ؿى ػػػػثػػػمً  هً د  ػػػػخى  ةً رى ػػػػمػػػػػحي ػػػػػػػػػحى         لً ػػػػػضأى  ر  ضى خٍ المي  هً ذارً عً  كفي ػػػػلى كى  .12            

 الـً كى  ؼو ػػػػػػػػػػػلً ى أى ػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػظي ػػػػػنـ تى ػػػػػػلى "       أى  صاؿه " ال كً  يوً ػػػػػػقى عاشً ػػػػػػػلً  ط  ػػػػػخي ػػػػػػػػيى  .13            

ف جكى  .14              اـً ػظالعً  عاجيبً األى  فى ػػػػػػػػػمً  ككبً الػ         ر   كـى يى  تى ػػػػػيأى رى  تاؿي قً ػػػػػال اءى ػػػػػػػا 

 اـً ػػػػػيالس   يبى شي  قان رً ػػػػػػحػػػػػػػػمي  ؿي رسً تي فى         كسو قى  ؿى بلػػػػػػػػىً  ر  جي تى  مسو ػػػػػـ شى كى ػػػػػػفى  .15            

 بلًـ ػي ظى ػػػف رؽو ػػػػػػػػػػػػبى  كؽى ػػػػػفى  درو ػػػػػبى ػػػػػكى        (4)ؼو رٍ طً  كؽى فى  بيه ظى  قعً ـ في الن  كى كى  .16            

 داًـ ى المي ػػػػمعى  (5)بابً حى ػػػػػػػػػالكى  ي  يً بى          د  ػػػػػخى  كؽً ف فى ػػػػػمً  رو فى ػػػػػغف مً ـ مً ػػػػػكى كى  .17            

 كاـً ف قى ػػػػػػمً  افو ػػػػػػػػػب صفى ػػػػػقي غي ػػػػػػسيى          رعو دً  ديري ػػػػػػػغى  وً ػػػػػػػػػفي ز  تى ػػػػػػػػيـ يى ػػػػػػػكى كى  .18            

 (6)اـً ػػػػػػى ابً ػػػشٌ ن  ػػػػال فى ػػػػػػػػمً  ره ػػػػػػطقى  وي لى          عده رى  نساهي ال تى  سً كٍ كي ػػػػال كتي ػػػػػصى كى  .19            

 (7)ماـً ػػػك شى أى  عي طمي يى  يفى ػػػػضكل حرى كى          بو مٍ طى  ؿ  ػػػػػػا كي كٌ ػػػػعى  رجى ػػػػػػمى  عي طى ػػػػػػقيى كى  .20            

 

___________________________________ 

 ( ًقباه : مف الثٌياب ؛ المساف : مادة قىبىا .1)

 . فى نى ؛ المساف : مادة سى كيف يؼ أك السٌ السٌ  ناف : حدٌ ( سً 2)

 . ـى دى ذم فيو ؛ المساف : مادة فى راب الٌ لتصفية الشٌ  ةو رقى مف خً  اإلبريؽ كالككزً  عمى فـً  د  شى ما يي  داـ :( الفً 3)

 . رىؼى رؼ : الخيؿ الكريـ العتيؽ ؛ المساف : مادة طى ( الطً 4)

 . بى بى حى  باب : الفقاقيع التي تطفك عمى كجو الخمرة ؛ المساف : مادة( الحى 5)

 . ، كى نىشىبىك ىىمىىى سى كى ؛ المساف : مادة كى ، الن ٌشاب : الٌنبيؿ كالٌسياـ ، ىاـو : ميتساًقط  ببؿ ، كيقاؿ : ىك معرٌ س : الطٌ كٍ كي ال( 6)

مة في شبو جزيرة العرب . ماـ : اسـ جبؿ لباىً شى ، 3/51: ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،رة . ينظر كل : اسـ جبؿ بالمدينة المنكٌ ضٍ ( رى 7)
 . 3/361،  ـ . ف .ياقكت الحمكم ، 
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 ماـً غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ب  ػػغً  وي كنى ػػػي لى ػػػػػاكػػػػػحػػػػػػػتي        فره صي  اياتي رٌ ػػػػالكى  رجي ػػػمى ػػػػدك الػػػػبػػػػيى كى  .21              

 (1)راًـ ض  ػػػػػػػمى العى  خافً الد  كى  جاجان دم        عى ػػػػػػبتي  فيوً  ؽً يارً البى  مرى رل حي ػػػػػػػػػػتى  .22              

ف صي كى  .23                (2)غاـً ر  ػػػػي الػػػػف في ػػػػػسكي يى  رى بٍ الت   يتى أى رى         جاجو ي عى ػػػػف ؾى ت لى دى بى  فره ا 

 داـً  ابً ػػػػنٌ ػػػػػالػػػػكى  وي ػػػػػػػػػفي يػػػػػػػػػػػػسى  وً ػػػػػيدى ػػػػػلى         يثو لى  ؿ  ػػػكي  ري نظي تى  حؼً ز  ػػػال تى ػػػػقكى كى  .24              

 (3)ذاًـ ػػػػت حى ػػػالى ػػػػػػػػا قػػػػم كؿى ػػػػقى ػػػػػال إف  ا        فى ػفن لً أى تى ػػػمط  ػػػػـ حى ػػػػكى  اؿى ػػػػػا قػػػػػإذا م .25              

 داـً ػػػفي مي  ـً الد   فى ػػػػػػػمً  (4)عكرى ـ يى لى أى         ران ػػكسي  إف ماسى  وي حى ػػػػػػػػمٍ ري  ري ذى عٍ ػػػػػيي كى  .26              

 راـً ػػالمى  بى ػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػيا صى ػػػػػػتحي فى فى  د  سي تى         كسان ػػمشى  كران ت بً كى د حى ػػػػػػػػػػػػػػػػا قى كٌ عى كى  .27              

 ـً اظي نً ػػف ان رٌ دي  ؿي ػػػيػػػخى ػػػػػػػػػػال وً ػػػػيػػػمى ػػػػكي        عى ػػػػػػحيى  نجً اإلفرً  رً سكى عى  ؽي ندى ػػػخى كى  .28              

 بلـً غي  يػػػػػفدٍ ت رً ػػػػػمى ػػػػػػػػعى  ةو قى طً ػػػػػنمى بدك        كى يى  (5)ككمافي ػػػػػػػال وي ػػػػػمفى ػػػػػػخى  راهي ػػػػػػػػػتى  .29              

 كاـً د  ػػػػػػػػػى الػػػػػػمعى  ف  يً ػػػػػيامً خً  كؿً ػػػػػػػػػيي        ذي ػػػف وي مفى خى  ضي ركي تى  رؾً الش   يؿي خى كى  .30              

 

 

_____________________ 

مف  ؽ  راـ : ما دى الض   ، بارجاج : الغي . العى  1/78اية أك العمـ الكبير . إبراىيـ مصطفى ، المعجـ الكسيط ، ؽ ، كىك الرٌ رى يٍ يارؽ : جمع بى ( البى 1)
ـى  .ار بو النٌ  بي قى ثٍ تي  الن زٍ كف جى طب كلـ يى الحى  رى جى ، كى ضى  ؛ المساف :مادة عىجى

 . ـى غى راب ؛ المساف : مادة رى غاـ : التٌ ( الر  2)

 ( عجز بيت مشيكر ىك :3)

 ذاـً ت حى ما قالى  ؿى كٍ القى  ف  إً فى           قكىاد  صى فى  ذاـً ت حى ذا قالى إً 

 . 2/106صديؽ . ينظر : الميداني ، مجمع األمثاؿ ، ضرب المثؿ في التٌ كيي 

 .  عى رى كال بإناء ؛ المساف : مادة كى  يوً ف  كى شرب بً مف مكضعو مف غير أف يى  ع : تناكلو بفيوً كرى ( يى 4)

 . ـى كى مؿ ؛ المساف : مادة كى ، كيككف مف الحجارة كالرٌ  ماء ذراعاف كثمث ذراعتراب مجتمع طكلو في السٌ  ،ة مى كٍ ( الككماف : مفردىا الكى 5)
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 (1)اـً ػػيجى ػػػػػػػػال بى ػػػػحى سي ػػػػػػػػكحى  عؿو بل فً بً        عان ػػػػػػػػػقنى  يوً ػػػػػػػػػػمى عى  ضفى ػػػػػػػػػػػػػكى إذا رى  رفى ػػػثً يي . 31          

 اـً ػػقالمي  كؿً ػػػػػػػأك ط جكعً ػػػػػػػػػال ؿً ػػػػػػػػػجأًلى         ـي يي ػػػػػنمً  ر  ػػػػػػد فى ػػػػػػقى  فو ػػػػمى أٍ ػػػػػستى ػػػػػػػـ مي ػػػػػػكى كى  .32          

 (2)اـً ػػػػػػػتػػػػػػقى ػػػػػػػػػػػػػال ري ػػػػػػيػػػػغى  وي ػػػػػلى  ره ػػػػػبٍ ػػػػػال قى كى         تيبلن ػػػػقى  ـي ػػػػػيي ػػػػػنػػػػػػمً  سو ارً ػػػػػػف فػػػػػػـ مً ػػػػػكى كى  .33          

 اـً ػػطى الحي ػػػػػػمعى  ريصً الحى  ثؿى دا مً ت       بى ػػػػػػػػالحى  يوً مى عى  ماحً ر  ػػػػػػػػػػػػال صؼي إذا قى  .34          

 اـً ػػػػػػػػمػػيي ػػػػػػػال ؾً مً المى  ي  ػػػػػػػػػػمً عى  ؼً ػػيػػسى ػػ        بً إالٌ  اهي ػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػفا أى ػػػػػػػػػػػػم وى ػػػػمى ػػػػػػػػػػال ف  ػػػػػػػػػػأظي  .35          

ـي الجى  ؾي مً المى  كى ىي  .36            ساـً جً ػػػػػػػػػػال ـً عى ن  ػػػػػػػػػال عى ػػػػػػػػػػػػػػػػمى  وي ػػػػػػػػني قارً يي       ى   ػػػحأضٍ  أسً البى  سي

 ساـً حي ػػػال رؽى ػػػك بى أى  حً ػػػػمالر   يابي ػػػػي        شً ػػدنػػيي  ا زاؿى ػػػذم مػػػػػالٌ  دري ػػػبى ػػػػػال كى ػػػػػىي  .37          

 ثاـً ػي لً ػف ةً ػػػاجى ػػػجػػػعى ػػػال فى ػػػػمً  كحي ػػػمػػػػػف        يى كً ػػلى  ربً ػػػػػحى ػػػػػي الػػػػػف ران ػػػػػافً ػػػػػػس راهي ػػػػػػتى  .38          

 ناـً مى ػػال يا طيبى مً ػػػػصي كى ػػػا فػػػفػػػػػجى         ربو ػػػػػػػػحى  ركسي ػػػػػػػػػعى  وً ػػػػيػػػػلى ت إً ػػػػف  إذا زي  .39          

 صاـً مى عً عى  نوي مً  د حازى ػػػػػػػػػػػػما قى بً      (3)زرمػػػػػػػػػػػيي  ا زاؿى ػػػػػم وً ػػػػػسً ػػػػػفػػػػػػػنى  دي ؤدي ػػػػػسي كى  .40          

يا خى ػػػكًؾ كىال أيحػػػػمػػػػػمي ػػػػؾى الػػػػػمً ػػػػػا مى ػػػػ. أىي41            ي ػػػػػػػػػػػاـً كىال أيحامػػيرى األىنػػػػػػػػػػػػػػاشي         كى

بى ػػػػػػى        كىال تيطٍ ػػػبقػػػػيؼى تى ػػػًجبتي ًلناًر عىزًمؾى كى ػػػػػػ. عى 42            داؾى طامي ػػري نى ػػػػحػػػػػفى كى

 امي ػػحػػمي ػػػًث الػػػيػػمٌ ػػػالػػػتى كى ػػػػٌناًس لىٌما        رىأىٍكؾى كىأىنػػفي الػػػػػنوي أىمٍ ػػػػػػػػجىبي مً ػػػػػػػػػػػ. كىأىع43          

م ؾى ًإذٍ ػػي الػػػػد ر  فػػػػػػػؿ  الػػػػػػحي ػػػػػػ. يى 44            ًكراـً ػػػػػػى الػػػػػضاؼي إلػػػػػػػػػػتي  حىصباًء قىدران        مىحى

مى 45           ـى مىعى الكىياـً ػػػػػػػػػع مىميؾو         كىمىف سى ػػػػػػػػػػبلن مى ػػػػػػػضػػػػػف سىٌكاؾى فى ػػػػ. كى سا ٌكل الحي
(4) 

__________________________ 

 . ـى يى حاب الذم ال ماء فيو ؛ المساف : مادة جى ياـ : السٌ ( الجى 1)

 . ـى تى : مادة قى بار ؛ المساف تاـ : الغي ( القى 2)

 . لى رى مـك ؛ المساف : مادة زى يى ب كى عاتً زرم : يي ( يي 3)

ـى . 4) ـى ، ك كىيى سى  ( الحيساـ : الٌسيؼ القاطع ، الٌكياـ : الٌسيؼ الكميؿ الذم ال يىقطع ؛ المساف : مادة  حى
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 اـً ػػػػػػػػػػمت  ػػػػػال درً بى ػػػػػػال ةً يجى ػػػػػػػػػػػػػػػبى بً  اسي ػػقيي         نكران  ك  يا في الجٌ س  ػػػال جـي ػػؿ نى ػػػػىى كى  .46

 ئاـً مٌ ػػػػػى الػػػػػػإل ؼ  زى ا تي ػػػػػم ركسان ػػػػػػػػػػػػػػػكرم        عى فً  نتى بً  ؾى كى ػػػػػحنى  رتي ي  د سى ػػػػػػقى كى  .47            

 بلـً ػػػكى ػال ؿى مى ػػػػػػػػػػػػػيا حي تي ػػػػػػػػػػػسما ألبى ػػػػػػػػػػػػػػػني        كى اعمى المى حي ا بً ػػيػػػتي ػػػحػػػػش  د كى ػػػػقى ػػػلى  .48            

 (1)يػػػػكامالس   ـً مى ى اليً ػػػػػػػػإل وً بً  ثتي عى بى         ان ػػتابػػػكً  ضان ػػػػػػػػػػػػييا أى عتي ػػػػػػػػػػػتبى د أى ػػػػػػػػػقى كى  .49            

 (2)ىاـً ر  ػػػػػال يثً غى ػػػػػػػػػػػالبً  يحً رٌ ػػػػػػػػػال عؿً فً ا         كى ػػطايالعى  بى حي لي سي  سكؽى يى تى لً أى  .50            

 ي ػػػػػػػقامػمي  وي ػػػػػػػػلى  متي طى د أى ػػػػػػػػػػػػػقى ػػػػػفى  ناـً الػ         أى  ميؾى يا مى  ؾى جكدً ي بً ػػػػػػػػػؿ لج  عى فى  .51            

 راـً الحى  حرً الس   فً ػػػػػػػػعى  ييػػػػػػمتى يي أى          بلالن حى  حران ع سً مً ػػػػػػػػػػػػاستى فى  ؾى دكنى كى  .52            

 (3)غاـً الط   كاؿي ػػػػػػػػقأى  عرً ش  ػػػػػػػػػػال ر  شى كى          االن ػػػػػػػػػجرً  وي مي كرى أى  عرً ش  ػػػػػػػػػػػػػال يري خى فى  .53            

 ماـً ذ  ػػػػػػػػال ي  ػػػػػػػػرعً مى  تى ػػػػػػػػلـ ال زً دي كى        (4)زاياالر   بى نً جتى مي  تى ػػػػلال زً  ٍش عً كى  .54            

 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

ا .1)  ( الٌسكامي : مفردىا ساـو ، كىك العمٌك كاالرتفاع ؛ المساف : مادة سىمى

ـى .(الر ىاـً : مفردىا  الر ٍىمىةي ، 2)  المطر الٌضعيؼ الٌدائـ الٌصغير الٌقطر ؛ المساف : مادة رىىى

 . ـى غى اس كأكغادىـ؛ المساف : مادة طى أراذؿ النٌ الكاحد كالجمع فيو سكاء، غاـ : ( الط  3)

 . أى زى صيبة ؛ المساف : مادة رى المي  أمة زيئى زايا : مفردىا الر  ( الر  4)
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-86-ّ

ّفيّالوصف

 : *ريا قاؿ يصؼ نجـ الثٌ    

 ) الخفيؼ (                                                                          

 اًـ كٌ المٌ  (1)حاةً ػػػػػػػػػػالمٌ  ؿى كٍ ػػػػػػػػػػقى  صى ػػػػػاعٍ كى        داـً ػػػػمي ػػػال رًب ػػػشي ػػػػر لً ي بادً ػػػمػػػػديػػػيا نى  .1

 اإلظبلـً  رى سكى ػػػػػعى  كري ػػػػنٌ ػػػػػال رى ػػػػػػػػػسى ػػػػػا        كى مٌ لى  ؾي ضحى يى  يؼى كى  ك  جى ػػػر الػػػػظي ػػػػػانفى  .2             

 زاـً ػػػػػػػػػيً ػػػػناالي ػػػػػػػػف ح  ػػػػػػػلى ا أى ػػػػػػػمٌ ػػػػػػػػػلى  ػيؿً          ػػالمٌ  يشى جى  عي بى تٍ تى  باحً ص  ػال يكشي جي كى  .3             

 بلـً ػػػػػعاألى  بى ػػػػذىً ػػػػػػػمي  اءى ػػػػػػج دو كى ػػػػػسٍ أى        رو ػػػػػػريػػػػػػػػػحى  دي ػػػػنػػػبى  ماءى س  ػػػػػػػػػػػػػال ف  أى ػػػػػػػػػػكى كى  .4             

اػػػػػيٌ رى ػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػالكى  .5             
 بلـً الظ   يابً ف نً مً  جرً الفى  دً ي يى ػػػػػل        فدٌ بى تى  طو رٍ ػػقً  ثؿً مً كى  (2)

 

 

 

 

 

__________________________ 

 ( ، كردت في :86تخريج المقطعة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف قطعة. كقدٌ  41، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ( فقط . 5،  4البيتيف )." أكرد ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  183الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 

مر ،  (1) ـى ،كى  اؿ ؛  المساف : مادةالعيذٌ كاـ كى حاة : المٌ المٌ الميداـ : الخى  ا . حى لى دىكى

 ا .رى يا ؛ المساف : مادة ثى آتً رٍ يت لذلؾ لكثرة ككاكبيا مع صغر مى م  يا ، كقيؿ : سي ئً كٍ يت لغزارة نى م  ا : مف الككاكب ، سي يٌ رى ( الث  2)
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ي نٌ إً . 1                  ـً د  ػال في كٍ ػػلى  وي ديمى أى  ف  أًلى  (1)جان مٍ سى         ران ظى ػػػنمى  ؽً قائً ش  ػػملً  ضي ػػػػبغً ي ألى

 ـً رىى ػػػمى  ةً طعى قً يا بً طي كسى أى  د  د سي ػػػػػقى        رو سمى أى  ةً عنى طى  حي رٍ جي  يى ػػػػػػػما ىً ن  أى كى فى  .2                

88-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ بٌطيخان    
 

ك1                مى          ي ريًحوً ػػػػى فػػػػػػ. كافى ًبًبٌطيخو حى  داـً ػميطى مي ػػخى  (2)يدان ػػػػػذاًقًو شى ػػػكى

 (3)جاـً ػػي الػػػػػٌشق قيوي لىنا فػػػػػدا يي ػػػػػػكىغى  وي        ػػينى ػػػػى ًسكٌ ػػػػػضػػػػػػٌما اٍنتى ػػػػرىأىيتيوي لى ػػػػ. فى 2               

 كاًد ظىبلـً ػػػػػي سى ػػرؽو فػػػًبًضياًء بى  عىًت البيدكرى أىًىم ون         ػ. كىالش مًس قىط  3               

 

_______________________ 

 ( ، كردت في :87تخريج النتفة رقـ ) *

 ."  اـ بطريؽ الشٌ  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ بدييان . كقدٌ  98، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ."  قيؽ يف عمي بف ظافر في ىجاء الشٌ ـ ليا بقكلو : " قاؿ جماؿ الدٌ . كقدٌ  95فدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص الصٌ *

 . جى مى ؛ المساف : مادة سى  : قبيحان  جان مٍ سى  (1)

     **** 

 ( ، كردت في :88تخريج المقطعة رقـ ) *

 ."  يخ لنفسو في البطٌ  ابف ظافر . كقدـ ليا بقكلو : " قاؿ أنشدني 4/294عار ، قبلئد الجماف ، ص ابف الشٌ * 

 . دى يى : العسؿ ؛ المساف : مادة شى  يدي ( الشٌ 2)

اـ : إناءه مف فٌضة  دً مٍ مف الغً  ؿ  تي : اسٍ  ضىتى ( انٍ 3) ـى .ا ضى ؛ المساف : مادة نى ، الجى كى  ، كى جى

-87- 

ّ  فيّالن قدّاالجتماعي 

قاؿ في ذـٌ شقائؽ الٌنعماف    
 :                                      ) الكامؿ ( *

 ) الكامل (
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ّقافيةّالنون

-89-ّ

ّالحكمةّفي

 : *العزلة  في قاؿ   

 ) السريع (                                                                  

 دفكفي ػػمى  ةً لى ي البىذى ػػػػػػػػػف ؿ  الذ  كى          نكفي ػػكمى  ةً زلى في العي  ز  العً  .1

 يكفي ػػػػػػػػال ؿي جي الر   نتى أى ك ال فى أى           الن عزى ف أى كي ػفى  ان زٌ د عً رً ف تي إً فى  .2                    

-90-ّ

ّفيّالغزل

 : *قاؿ متغزالن    

قى ػػػػػػ. كىغ1  اػػػػانػػػػان كىأىذىػػػبابػػػػػػٌناسى أىلػػػػػػًمبى الػػػػػًلتىس        كىران ػػػػػػد ىا صي ػػػػػػي خى ػػػػػػػػػف (1)تػػػػػمى ػػػػػادىةو رى

. ىىؿ عىقرىبي الص دغً 2         
بان ايخ      ؾ  أىعييًننا   ػػػػخافىت فى  (2) دىت عىقرى ثيعبانا ػػػػػػفىاستىنجى  رل كى

ٍكـً الط بًع بيسػػػػػػفى ػػػػػد أىلً ػػػػػاتي قى ػػػػػيٌ ػػػػػػحى ػػػػػػاًرًب كىالػػػػػػقػػػػػعى ػػػػػ. أـً ال3           تاناػػػػت        ًمف كىجنىتىييا ًبحي

_______________________ 

 ( ، كردت في :89تخريج النتفة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كلو. كقدٌ  33 – 32ياب الثاقب ، ص يكطي ، الشٌ السٌ * 

     **** 

 ( ، كردت في  :90تخريج المقطعة رقـ ) *

 ." : كقمت أيضان ابف ظافرـ ليا بقكلو : " قاؿ . كقدٌ  283، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . ـى قى ت ؛ المساف : مادة رى شى قى ت : نى مى قى ( رى 1)

 . غى دى كقيؿ : ىك ما بيف العيف كاألذف ؛ المساف : مادة صى  يف ،حيى أس إلى مركب المٌ مف الرى  درى دغ : ما انحى ( الص  2)

 ( بسٌط) ال
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-91-ّ

ّفيّالوصف

 : *جكـ يؿ كالنٌ قاؿ يصؼ المٌ    

 ) الكافر(                                                                         

 يفً تى ػػػقمى ي المي ػػػػساج كؿً الش   ميحي مى          بيبه ػػػػحى  وً ػػػػػيػػػػي فػػػػػػنزارى  ؿو ػػػػػيٍ ػػػػػلى كى  .1

 فً يٍ عى  ؿ  ي كي ػػػػػػىا فكي حٍ صى  ؿى كامى تى           ماءو مى سى عى  جكـي الن   تً دى د بى قى كى  .2               

دو رٍ كى ف الزى ػػػػػػمى  ؽو زرى أى قؼو سى ػػػػكى  .3               
 فً يٍ جى ف لي ػػػػػػػػػػػمً  ري ػػػػػػػسامً مى  وً ػػت فيدى بى              (1)

 

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في :91تخريج المقطعة رقـ  ) *

 .  " ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ. كقدٌ  46، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 .(  3،  2أكرد البيتيف ) "  .ـ ليا بقكلو : " كقاؿ عمي بف ظافر. كقدٌ  13/267،  إرشاد  األريبياقكت الحمكم ، * 

 ( . 3،  2. أكرد البيتيف ) ـ ليا مثؿ سابقو . كقدٌ  32 – 3/31ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، * 

 ( . 3،  2."  أكرد البيتيف ) ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدى  169الكشؼ كالتنبيو ، ص  . الصفدم أ* 

 ( . 3،  2. " أكرد البيتيف )  ليا بقكلو : " كمف شعر ابف ظافرـ . كقدٌ  21/110الكافي ،  . ب            

 ( . 3 – 2. كقٌدـ ليا بقكلو : "  كمف شعره . "  أكرد البيتيف )  165 – 164* الزركشي ، عقكد الجماف ، ص 

 ( .  3،  2. أكرد البيتيف )  2/242يى شامي ، مكسكعة شعراء العرب ، يح* 

 ؛إبراىيـ مصطفى ، المعجـ  9/141الزبيدم ، تاج العركس ، ينظر :  األحجار الكريمة لكنو أزرؽ سماكم أك بنفسجي .د : مف رٍ كى ( البلزى 1)

 . 2/810الكسيط ، 
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 : *قاؿ يصؼ تفاحةن    
 

 صفً مى غي ػػػعى  يحي رٌ ػػػػيا الميمي تي         تدى د بى قى  ةه ر  حمى مي  ةه احى فٌ تي  .1                    

 (1)( سفً ا حي ػػػػػػػػػعطابً ) ما فييً  مكحي عا        يى م  د جي قى  افً دٌ يا خى ن  أى كى  .2                    

 

-93-ّ

ّفيّالوصف

مىؽ كالقىبىؽ     : *قاؿ في معنى الحى

ي دى الت رؾي في ذا 1                     كىعاطىٍكهي          الر قيعً . لىقىد عى
 كاسىوي ػػًباٌلمىًعًب أىك(2)

ف      (3)وي ػػػػاجى ػػػػػػػػفػػػػعي أىعػػػػػػػػط  ػػػقى ػػػؾو يي ػػػي  ػػػنى ػػػ. بً 2                      اسىوي ر عو ييزىعًزعي أىضػػػػػػػكىصى

عىمكا قىم         ةى ديبرىهػػقى ػػػػمى ػػػػكا حى ػػػػمػػػػعى ػػػػـ جى ػػػػكى ػػػػ. فى 3                     كىـ جى  راسىوي  (4)بىقان ػكى

_____________________ 

 ( ، كردت في : 92تخريج النتفة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ في تفاحة. كقدٌ  106، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . "  ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان ـ . كقدٌ  356الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص * 

 . سفً الحي  عي : طابى  356( الصفدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص 1)
 

 ( ، كردت في :93تخريج المقطعة رقـ ) *

أداـ  خدمة الممؾ األشرؼ ، ي برأس العيف ف اـ ليا بقكلو : " حضر عندم كأن. كقدٌ  103 – 102، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
د ، ارٌ ياء الز  بالضٌ  ؼي عرى اعراف ، كعندنا رجؿ يي يف بف كساء الشٌ اكف بيا كالفقيو بياء الدٌ السٌ  ؽ عمي بف محمد البغدادمٌ امو ، األديب المكفٌ ا أيٌ 

نكف ،...،  مصرمٌ  يحسف نظمو ، كقد نظمتو أنا عمى و لـ  أنٌ ؽ معنى مطبكع ؛ إاٌل بى ؽ كالقى مى الحى  رى كً كىذا المعنى الذم فيو ذي معركؼ ، ككانكا يىمجي
 . "  جريب لمخاطر ، فقمتسبيؿ التٌ 

 كىعىطىا .عى ، قى ؛ المساف : مادة رى ،عاطىٍكهي : تناكلكهي ، كباشىركهي ياب التي تحتاج إلى إصبلح قيع : الثٌ ( الر  2)

ّ

 

-92- 

 فيّالوصف
 ) السريع (

 ) المتقارب (

وي : 3)  ؛ المساف : مادة عىفىجى . األمعاء التي يصير إلييا الٌطعاـ بعد المعدة( أعفاجى

 قافيةّالياء

     **** 

 ( قىٍمبىقان : تىحكيؿ الٌشيء عف كجيو ؛ المساف : مادة قىمىبى .4)



   239 
 

-94-ّ

ّفيّالوصف

 :* ؽ أيضان بى القى ؽ كى مى قاؿ في معنى الحى    

 ) المنسرح (                                                                      

ٍأتىـً ػ          ػالػكى  كى ف ىي مى  رؾً مت  لً  عيدان  حى صبى أى  .1                 ومقى أل خى ف رى مى  فً يٍ في عى  مى

 و ق  ـ حى يً بً عً ف لى ػػػػػػػخرل مً أي  عً فٍ ػص     الػ        ر  مى بً كى  ةن ارى ػػػػػػػػػػػػت ؾً يٍ الن  بً  هى ك  ػػػػػػػػػػػفى كى  .2               

 و قى شٍ ـ رى يي عالي ت نً جادى أى  ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى    ف       ا ً كى  يكرً األي بً  عفي الط  فى  ر  ػػػػػػػػػػػػف قى إً  .3               

 و قى مى حى  (1)هي نارى خي  ى  ياشً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفى لً كى          ؽه ػػػػػػػػػػػػبى ػػػػػػػػػقى  وي ػػػػػػػػػػسى أٍ رى  راميزً ػػػػػػػػػػػػػػ  مسمً فى  .4               

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في :94تخريج المقطعة رقـ ) *

 . "  في المعنى ـ ليا بقكلو : " كقمت أيضان . كقدٌ  103، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

نارىهي : الٌداىيةربي راميز : الد  ( السٌ 1) نىرى .ـى رى ؛ المساف : مادة سى  ، الفىياشي : اإلتياف بالباطؿ مف دكف طائؿ ، خي  ، كى فىيىشى ، كخى
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-95-ّ

ّالحكمةفيّ

 : *نيا الدٌ  قاؿ يذـٌ    

 ) المنسرح (                                                                         

 وقى شً ا عى ػػػػػػػػػػػػم عضى ػػػػبى  المىٍرءي  ضي بغي د يى قى          وػػقى مً  عدى بى  مافى ز  ػػػػػػذا الػػػػػػى ت  ػػػػػػقى مى  .1

 وػػػػػػقى مً تى ػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػمي  ػػاؿً ػػػػيٌ ج  ػػػػػػػػػال بؿً ػػػػػحى ػػػػ بً ت        إالٌ يى ؤً ما ري ػػػػػػنيا فى د  ػػذم الػػػػػػػػػػيلً  بان تى  .2            

 (1)ةقى بى يا طى مً ػػػػػػػىف أى ػػػػػػػػػػػػػػػػمً  ف  ػػػػػػػشى  ؽى ػػػػػػػػػػػػػكافى    د     قى فى  بلبي ػػػػػػػيا الكً ػػػػػػػػػػػػػػػػلى كٍ حى  ةن قيرى عى  .3            

 و قى ػػػػػػػػػػػػػػػػمى ف خى ػػػػػمى  ناهي ػػػػػػػػػفأى  يؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػج لؾى ا        ذى ػيتي ساسى نيا كى د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال جاؿي رً  يفى أى  .4            

 وػػػقى ػػػبى ػػػذم سى ػػػػػػػالٌ  ؽى ػػػػػػػػػػػػحى ػػػمػػػف يى أى  كؽً ػػػػبػػػسػػػمى ػػػمػػػلً  د  ػػػبل بي ػػػفى  ان ػػػػكتػػػػي مى ػػػػكنػػػػقػػػػبى ػػػػػد سى ػػػػقى  .5            

مىؼو       أىجٍ ػػػػػػػػم فكني ًبالػػػػػػػػػػ. كىخى 6             نىقىوػػػػػػػػػػػػػػػػكًء ًفعػػػػػف سػػػػػػػػػػرىعي مً ػػػػػػػػػػػػكيٍرًه في خى ًمًيـ رى
(2) 

كانيتى م (3). زىعنىفىةه 7             نػػػػػػػػػػػػػػػكىسػػػػػػػيا ًلمػػػػػػػػت ًإلىيػػػػػػػػػػا       زالى ػػػػتىسكيفي الحى  طىًمقىة ػػػػػػػػػًب مي

 

 

_______________________ 

 ( ، كردت في :95تخريج القصيدة رقـ ) *

 ـ ليا بقكلو : " أنشدني أبك الحسف عمي بف أبي المنصكر ظافر بف الحسيف األزدمٌ . كقدٌ  293 – 4/292عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 
 . "  نياالدٌ  الكاتب لنفسو يذـٌ  المصرمٌ 

 . رى قى أك غيره ؛ المساف : مادة عى  مف صيدو  رى قً ة : ما عي قيرى ( العى 1)

 " كافؽ شفه طبقة " . كىك مثؿ يضرب لمميتىكاًفقىيف . تضميف مف المثؿ العربيٌ ككافؽ شٌف مف أىميا طبقة : 

 . ؽى نى ر ؛ المساف ؛ مادة رى دً ؽ : الماء الكى نى ( الر  2)

 . ؼى نى عٍ شيء ردمء كرذيؿ ؛ المساف : مادة زى  ة : كؿٌ فى عنى ( الز  4)
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باعى 8 مػػػػػػػػػػػعي الحى ػػػػػػػػػػػػػػػػةه تىجمى ػػػػػػػػػػػػػػػ. كى ـى كى يًر أىديانً ػػػػػػػػػػػػػػمً         اػرا  قىوػػػػػػػػيا نىفى ػػػػػػػػػػػيا لى ػػػػػػػػػػػػػف غى

تٌ 9            ًليى ػػػػػػػػػػػى إذا ما ًلمىنصً ػػػػػػػػػػػػػػػػ. حى  ميرتىًفقىو (1)ًبرطيؿً ػػػػػأىضحىت ًبسيحًت ال    ت    ػبو كى

ىض     ره   ػـ بىقى ػػػػػػي أىن يي ػػػػػػػػػػػػػنكني فػػػػػػػػػػػػػػػ. لىك راىى 10           مى ػػػػػػػػػػػػػػػػحىت ًرىانييي ػػػػػػػػػػػػػػػػيىكمان ألى  قىو ػػـ عى

 قىوػػػػػػػػمي ػػػػػػػػـ حي ػػػػػػػػػػػى ًحجاىي ػػػػػػػػػػػػافى أىغنػػػػػػػػػلىك        (2)قىةه ػػػػػػػػػػػػـ ىىبىن  ػػػػػػنىيي ػػػػػػػػػػػػػؿ  ما بىيػػػػػ. أىك حى 11          

 وقى رى كى ػػػػػػػػػػػػال الـ كى ػػػػػػػػػػػػػػػيً اديثً ػػػػػػػػحأى  ؿي ػػػػػػػػػػػػػػثمً          وي عي ػػػػػػػػجمى أى  كراؽً األى  تابً ي كً ػػػػػػػػػػما ف .12          

ـي ػػػػػػػػػػػػػيا يا طً ػػػػػػػػػػػػػػػػآالتً      ف    مً  ةي جارى ت  ػػػػػػػا الػػػػػػم ؾي مً مى ػػػػػػػػػػػػػال هي زادى كى  .13            و قى ػػػػػػػػػػػػسى ا فى ػػػػػػػػػػػػي غا

 (3)وقى ػػػػػػػػػػػػػشى ف كى ػػػػػػػػمً رل كى تى ػػػػػػػػػػشتي  ةو كرى ػػػػػػػػػػػػػػمٌ ف        سى ػػػمً  ؾً مالً ػػػػػػػػػػػػػػملً  ياساتي س  ػػػػػػػػػػال فى ػػػيأى  .14          

 وقى قى عى ػػػػػػػػال فى يا مً ػػػػػػػػػػػػػػكنكا لى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تى كى         تػػػػػعى فى ـ رى ػػػػكى  مرً األى بً  كءً صكنكا السٌ  .15          

 وػػػػػػػػػقى ػػػػنً ػػػػتى ػػػػخػػػػػػػػػػػػػمي تيي ػػػػػػػػػػػػػػػمى رى ػػػػػبا أى ػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػبً           بلن ػػبحى  وي مى فاتى  ؼ  ػػالكى  ××××ب  ري ػػػػػػػػػػفى  .16          

 و قى ػػػني عي  وً أسً ف رى كا مً ػػػػػػػػػػػػػػػػكٌ فى فى  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسرى           وً تً ػػػػيالى ف جى مً  ارى ػػػػػػػػػػػص نبو ـ ذى ػػػػػػػػػػػػػكى  .17          

 وقى نً حى  وً رل بً كى ػػال كبي ػػػػػػػػمت قي ػػػػػػػػػػػػضحى أى        د  قى كى  ط  حي بل فى ػػػػػػػػػػعى  عو ػػػػػػػػػضيـ كى ػػػػػػػػػػكى كى  .18          

 وقى فى ش  ػػػػػػػػػػالكى  ك  ػػػني ػػػػػحي ػػػػػػػػال مكهي رى ػػػػػػػػػػا حى ػػػػػػػػػػػم         وً تً ػػػػػػػػػػػفالى ػػػػي سى ػػػػػػػػػػػػػف وً ػػػػعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال تى لى  .19          

 و قى ػػػػػفى نى  فه ػػػػػػػػػػاكً ػػػػػػس كى ػػػػػػػػػػػػىي كى  شو رً ػػػػػتى ػػػػػحػػػػػمي       ف   ػػمً  ـي سمى يى  بلةً فى ػػال ب  ػػػػضى  تى ػػػػػػػػػػػػييا لى  .20          

كػػػمػػػعػػػًؿ يى ػػػيػػػمٌ ػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كى ػػػػػػػػػػـ كىىي ػػػػػػػػػيي ػػػنى ػػػيػػػـً بى ػػػجػػػن  ػػػػالػػػػػػػػػػػػتى كى ػػػأىن. 21            (4)وػػػقى ػػػػػػػػػػػسى ػػػوي غى ػػػامي ػػػػػػػػػػػػػػػػك ري

_________________________ 

تى كيٌؿ حراـو قبيح ٍحت : سٌ ال( 1) ـى ؛ المساف : مادة سىحى ري بيثى مف المىكاسب كىحى ، الًبرطيؿ : الٌرشكة . ينظر: الٌصدفي ، تصحيح  الٌذكر ، كقيؿ ما خى
 . 265التصحيؼ ، ص 

بٌنقة ؛ ، المعركؼ بيبٌنقة ، كىك جاىمٌي . ييٍضرىب بو المثؿ في شٌدة الحمؽ ، فيقاؿ : أحمؽ مف ى ( ىىبىن قىة : ىك يزيد بف ثركاف القيسيٌ 2)
ٍمؽ ، المىتقاًرب األىعضاء . ينظر ترجمتو في : المرزباني ، معجـ الٌشعراء ،   . 180/ 8؛ الزركمي ، األعبلـ ،  1/150كاليبٌنقة القصير الخى

شى 3) دىشىو؛ المساف : مادة سىمىرى ، كى كى شىقىو : خى  ؽى .( سىٌمكرىة : داٌبة معركفة تيسىٌكل مف جمكدىا ًفراء غالية األثماف ، كى

ـى ؛ المساف : مادة غىسىؽى .4)  ( غىسىؽى اٌلميؿ : أىظمى
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 وقى رً ػػػػػػػػػفى  ةن كبى ػػػػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػػت مى ػػػػػػػػػػػػم  ظى ػػػػػػػػػػػػػػػفى          ثى يٍ المٌ  تً نى عايى  ميرً الحى ي كى ػػػػػػػػػننى كٍ خشى يى  .22

 (1)وػػقى بً ػػػػنطى مي  ماءى س  ػػػػػػػػػػػػػػػالـ كى يً عبً ف ري ػػػػػػػػػػمً         ةه دى ػػائً ػػػػػم رضى [ األى  ف  ] أى  كفى ن  ظي ـ يى يي فى  .23          

 و قى ػػػػمً قى  وً ػػػػؿ بً زى ػػػػػػػػـ تى ػػػػػػػػػػػيا لى مً ػػػػػػػػػػػػػػىف أى ال        مً  بى ناصً المى  يػػػػطمتى ف يى مى  ذاؾى ػػػػػػػػػػػػكى  .24          

 و قى ػػػػلى زى  وً ػػػف بً ػػػػػػػػػػػػمى أٍ بل يى ػػػػػػػػػػػفى  يى ػػػػػػػػػشالمى         دً عتى ـ يى ػػػػػػػلى كى  ان ػػػػػػػػػػػقشاىً  يى ػػػػػػػػػػػقً ف رى ػػػػػػػػػػػمى كى  .25          

ـى  ؼو رً ػػػقـ مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  .26            و ػػقى مى ؿ طى نى ـ يى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى كى  (2)يران بي  ؽ  انشى كى      ا   ػػػػػػػػػػػػػػبكى فى  ان ػػػػػػػػػػػػعرائً  را

 و قى رى  صاصي ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػال وى ما شابى  كى إالٌ          ان ػػقمه ال خي كى  ان ػػقمٍ كل خى ػػػػػييى  اءى ػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػم .27          

 قىوفً ندى ػػػػػػػػػػػػػػمي  طاءً عى ػػػػػػػػػػالبً  دو ى يى ػػػػػػػػػػػػػػإل         ؽه ػػً منطى مي  مـً عً ػػػػػػػػػػػالبً  ساف  ػػػػػػػػػػػػػػي لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفى  .28          

 و ػػػػقى رى ػػػػسى  ةو ػػػػمى ػػػػفػػػػغى  تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػقكى  وً ػػػػبً  ر  د  ػػػػػػػػػػال رى ػػػػفً ػػػػك ظى ػػػػػػػػػػػػػلى  ر  د  ػػػػالػػػػكى  بلـه ػػػػػػػػػػػي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػلكى  .29          

 و قى رى ػػػػػػػػػػػػػػػػسى  ةو ف دكدى ػػػػػػػنا مً تٍ تى ـ أى ػػػػػػػػػػػػػػكى فى          وي تى صكرى  ؿ  خى ذ كى خي  ناقى ػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػعنمى  .30          

 و قى تً فى نٍ ػػػػػػمي  يءي ػػػػػػػػػػػػجتى  كرو ػػػػػػػػػػمأي  ؽى ػػػػػػػػػػػتٍ رى          يان ػػػػػػػػػػػػػػحً نتى مي  د  ػػػػػػػػػػػػػجً ي أى ػػػػػػػػػػرانـ ذا تي ػػػػػػػػكى  .31          

 وػػػقى ػػػمى ػػػػػػػػػخى ػػػػػال ةً اءى ػػػػػػػػبػػػعى ػػػػػػال ؽي رٍ ػػػخى  (3)اجً ػػػػػػػػبػػػيدٌ ػػػالػػػبً  عي ػػػػػػػػػػػػقى رٍ ػػػا يي ػػػػػػػػػػػمػػػمى ػػػثػػػا مً ػػػػػػػػػػػيػػػتي ػػػعػػػق  رى  .32          

 و ػػػقى دى صى  ـي ػػػػػػػيً يٍ مى ي عى ػػػػػقمعى  فتي ػػػػػػػػػػػػقى كى          ةو بى ري ػػػػػػجتى  ؿ  ػػػف كي ػػػػػمً  راءى ػػػػػػػػػػػػقى ػػػػي في ػػػػػػػػػػػػػػف .33          

ب. 34           د  مً ػػػػػػػػػػػػػػاًذًؿ الػػػػػػػػػػػػػػكى ميٍمًحضي × × ×         ثؿي ػػػػػػػػػػػػػػػكي ف مىذىقىوػػػػػػالحيب  ًمثؿي مى  كى
(4) 

 

________________________ 

 . 31/10؛ لقماف ،  ﴾تٍدابَّ وِّمُ هْفْيا مِ ثَّبًََ مْنُبِ مْذَتَ نْأَ ًَِاسِسَ ضِسْأَقَ يف اىْىْأًََ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى : 1)

 . 67/3؛ الممؾ ،  ﴾باقاًطِ مٌاثٍسَ عَبْسَ قَيَزُ خَاىَّ﴿كمف قكلو تعالى : 

 . رى يى س مف اإلعياء ؛ المساف : مادة بى فى ع الن  تابي ر : تى يٍ ( البي 2)

 . جى بى ة ( ؛ المساف ؛ مادة دى ياب المصنكع مف اإلبريسـ ) فارسي  مف الثٌ  به رٍ يباج : ضى ( الدٌ 3)

(4. ، كى مىذىؽى و ؛ المساف : مادة مىحىضى مىزىجى مىطىو كى ٌب ، مىذىقىو : خى  ( ميٍمًحض الح ب  : خالص الحي
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 (1)وقى ػػػػبى عى  ؽه ػػػناشً  سؾي مً ػػػال ؿي ػػػػيى ػػجؿ يى ػػػػػػىى  ره يً شتى مي  رضً ي األى ػػػي فػػػػػضمفى ى كى ػػػػػػػفػػخأى  .35

 و قى ػػػػػػػػػػػػػػػػثً  يرً غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػيا كى ػػػػػػػػػػػكثكقي ػػػػػػػػػػػػمى كى           ؿً ػػيذم الجى  ثؿى يا مً ميمي عى  بلدان بً  ؿ  خى  .36           

 وػػػقى رى كى  مىػػػػػػحى  نوي عى  حو كٍ دى  ؾي كٍ ف شى إً         عو ػػػػػػػػػػػػبى رتى مي  م  أى  رضً ي األى ػػػػػػػػف ر  حى ػػػػػػػػػػملً  .37           

ف  كى  .38             وقى دى غى ػػػػػػػػػػػال بً حائً س  ػػػػػػػػػػػيا الػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػسي         كدٌ تى  ؽً كاعً ص  ػػػػال ةً كلى ي صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا 

 و ػػقى زى ذم رى ػػالٌ   جي ارٍ كى  بده ػػػػػػػػػػػػػعى  ؾى ثمى مً        ؽو زً رتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  فدً ف رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  سو أٍ يى بً  فٍ دى كى  .39           

ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ف  إً فى         عو دً رتى مي  يرى غى  فً كٍ ى اليى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ عى دً اقٍ كى  .40             وقى ػػػػػػحً ػػػػػلى  بان ػػػػػػػػػطمى مى  ف را

 وػػػػػػػػػػػػػقى مى ػػػػػػػػػعى  وي مي ػػػػػػػػػػػصأى فى  كادو  ةي ي  ػػػػػػػػػػػػػػػحى        ؿه ػػػػػػػػػػػػطى ـ بى ػػػػػػػػػػػيي ػػػػكلي ػػػػػػػػقى  ؾى نٍ ركعى ػػػػػػػػػػػػػػػػال يى كى  .41           

 (2)وػػػػػػػقى رى د  ػػػػػػػػػػال ؿي مً ػػػػػػػػػحيى  افى ػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػة        قى مرى خى  وي صي ناقً  جاعى ػػى الش  ػػػػػػػػػػػما تكقكى  .42           

 وقى دى حى ػػػػػػيا الػػفنً جى  أىدابو  ؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػمف        خى ػػػػػػػػػػػػػػيا مً قي ػػػػػػػػػػػػػػػػخالً  اكف  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال يأى  .43           

قى 44            رًب      ػؿ  ما تىنفىعي امًرءان عيدىدي الػػػػػػػػػػػ. كى قىو ػػػػػػػػػػػػػػػػريهي طى ػػػػػػػػػػػػػػدىى ٍرؼى ػػػػػػػػػػػػػػػػإذا صى   حى  رى

قاءي ػػػػػقارىةى الػػػػػػػػػػػػًع الػػػػػػػػػػػػػػػ. لىـ تىنفى 45            قىد        ك (3)ر  ريقى ػػػػػػػػػػريىيـ كىال الػػػػػػػػػػػػػادىىيـ دىىػػػػػػػػػػػػػكى  وػػػػػػػحي

 (4)وػػػقى ػػػعى ػػػمٌ ػػػر دل كىال الػػػٍرؼي الػػػًؼ صى ػػػمػػػحً ػػػًؿ الػػػػػفى أًلىجػػػيٍ ػػػبػػػي  ػػػط  ػػػمي ػػػػى الػػػػػػػػػػػػامػػػحػػػ. كىال تى 46           

مػػػسىعدو مً ػػػػػػػػػػػ.أىٍكدل بً 47            لىدىتف ػػػػػػػػػػػػػػًتًو        مى ػػػًؼ ًشك  ػػػػػػػػػػػػف خى ٍتفً ػػػػػػػػػػػػكى قى ػػػػػػًو العى ػػػػػػػػػػوي ًلحى  وػػػػرى

ديًد كىال        بى ػػػػػػػػػػػػػػردي الػػػػػػػػػػػػػماهي سى ػػػػػػػػػػػػػػػ. كىال حى 48            قىوػػػػػػػػػػػػثي رىاءىهي فى ػػػػػػػػػػػػيمٌ ٍأسه إذا الػػػػػػػػػػحى رى
(5) 

________________________ 

 . ؽى بى ؽ ؛ المساف : مادة عى مصى يبة التي تي ائحة الطٌ و : الرٌ قى بى ( عى 1)

 . ؽى رى ب ؛ المساف : مادة دى قى ليس فيو خشب كال عى  ف جمكدو مً  سه رٍ و : تي قى رى ( الد  2)

قىا .3) رى ، كى رى ييرىة الٌصكت، الر قاء : صاحب ريًقٍي ؛ المساف : مادة قىرى  ( القارىة : جى

 . ؽى عى ؛ المساف : مادة لى  ؽٍ مي ئيـ الخي مى د الٌ كً : الن   وقى عى ( المٌ 4)

 . ؽى رى و ؛ المساف : مادة فى عى زً و : خائفة ، فى قى رى ( فى 5)
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-96-ّ

ّفيّالحكمة

 : *قاؿ في الحكمة    

 ) مجزكء الكامؿ (                                                        

 وؤكنً خافي شي  وي طقي ر ني ػيً          ظٍ يي  اإلنسافى  ؽً طً نٍ ستى ا.1

 ونينً ف طى ػػػػػمً  ؾى لى  وي الي ػػػػػػح       كدبٍ يى كى  اره خٌ ػػػػػفي  اسي نٌ ػػػػػػػالفى  .2                       

-97-ّ

ّفيّالحكمة

 : *قاؿ في الحكمة    

 )مجزكء الكامؿ (                                                        

ناًئو         فىتىػػػػكاؿى الػػػػتىقًر أىحػػ. اس1  إف ًشئتى ًمف قيرى

لىٍك   ػػػ. فىالٌناسي ًمف م2                          وػٍكفي ًإنائً ػػػػػػػػماًء لى ػػػػفي ال      اءو كى

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في : 96تخريج النتفة رقـ )  *

 . "  في الحكمة  ابف ظافر لنفسو قاؿ : أنشدنينجيب الٌديف بف شقيشقة ؛  ـ ليا بقكلو: " كأنشدنيكقدٌ  . 4/293 عار ، قبلئد الجماف ،ابف الشٌ * 

     **** 

 ( ، كردت في :  97تخريج النتفة رقـ )  *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ باإلسناد. كقدٌ  4/294عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 
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ّ

 ) الكافر ( : *ياب بف المجاكر مع الشٌ  د  إجازةن عمي بف المؤيٌ  قاؿ يرثي القاضي األعزٌ    

 ويٍ دى كقاتي لى أى  حاكي طيبى تي         رو ىٍ زى  ركجي مي  ؾى يٍ بى ت جانً م  حى كى . 1

-99-ّ

ّفيّالوصف

 :                                                    ) الكافر ( *قاؿ يصؼ دكالبان    

دكالبو يى 1                ر هػػػػػػكاهي كىال مى ػػػػػػػٍقدان شى ػػػػػػػػػػػػػكىال فى         ىػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػيفى ثى ػػػػػػػػػًئف  أىنػػػػػػػػػػ. كى  ضى

ًحؾو ًإذا ما         بىك2                 (1)ر هػػػػػػػٍيفو ًمنوي ثى ػػػػػػػػى ًبديمكًع عى ػػػػػػػ. تىرل األزىارى في ضى

ك3                 مىسىر هػػػراًئًرنا الػػػػي سى ػػػػػٍؤًثري فػػػػػػػػػػػػكـه         تي ػػػدكري ًبًو نيجػػػػكان تى ػػػػػػػػػى فىمى ػػػػػػػػػػ. حى

يىطميعي بىعدى ماػػػريبي بىعدى نىجػػـي يىغػػػػػػػػؿ  الن جػػػػػ. يىظى 4                ر هػػػػجرم الػػػػػػتى  ـو         كى  مىجى

__________________________ 

 في : ( ، كرد98ريج البيت المفرد رقـ )تخ *

يف يعقكب ابف أخت ابف المجاكر أنا كشياب الدٌ  ـ لو بقكلو : " كخرجتي . كقدٌ  212 – 211ك  117، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
الحسف عمي بف  كأب العزيز ، رحمو ا ، بيا إلى جزيرتيا المباركة لزيارة قبر صاحبنا القاضي األعزٌ  اـ حمكؿ الممؾكنحف في اإلسكندرية أيٌ 

 ريؽ ، كىما : يف بيتيف صنعيما في الطٌ ا نزلنا بفناء قبره ، كأسبمنا سيؿ المدامع لذكره ، أنشدني شياب الدٌ د ، فممٌ ؤيٌ المي 

 ويٍ مى ي عى ػػػػػمعك دى أى  وً يٍ دى يى  جكدً ػػػػػػكى           ثان يٍ ػػػػغى  قيتى سي  ز  ػػػػػػػػػعى األى  رى بٍ يا قى أى .1

خائً كى  –بل ػػػفى . 2                                      و يٍ لى قي إً كٍ ف شى مً  تى كٍ المى  تي دٍ دً كى      - دادان ي كً ػػافالصٌ  وً ا 

 ني ، فقاؿ ابف ظافر . " دى سعً ؾ أف تي ىا ، فمعمٌ د  سي يى لً  ريد بيتان ة ، تي جى رٍ اني فى ؿ كالثٌ بيف األكٌ  فقاؿ إف  
 

 ( ، كردت في :99تخريج المقطعة رقـ ) *

ابف أبي الحسف عمي بف  األعزٌ  ـ ليا بقكلو : " كقد جرل لي مثؿ ذلؾ مع القاضيٌ . كقدٌ  247 – 245عمي بف ظافر ، بدائع البدائو ، ص * 
فقاؿ لي ، رحمو ا ، :  ، ...، عمييا دكالباف يتجاذباف  يؿ فرأينا فيو بئران مجاكر لمنٌ  عمى بستافو  نا في عشيةو رٍ رى ا مى د ، رحمو  ا ، كذلؾ أنٌ ؤيٌ المٌ 
 ذم قالو ابف ظافر . " ككاف الٌ  ، ...،حره بى  ري مٍ بو غى  ما جاشى  ـي نظي ا يى نٌ مً  ؿ  ع ، كأخذ كي سامً ذ بمجامع المى خي أٍ كالب يى د مف ىذا معنى في الدٌ ل  كى تى يى 

-98- 

 فيّالر ثاءّّّّّ

 

 ( ثىر ه : كثيرة ؛ المساف : مادة ثىرىا .1)

 

     **** 
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-100-ّ

ّفيّالغزل

 : *قاؿ متغزالن    

 ) البسيط (                                                                            

هرى صى ف ىى مى  بي طٍ ر  ػػػذا الػػػىى  ؾً د  ػػػػقى  ضيبي ػػػػقى  .1      
 هرى صى ػػػػػػف عى ػػمى  ذبي ذا العى ػػػػػػىى  ؾً ريقً  مري خى كى           (1)

 هرى دً قتى ػػػػػػمي  ؾً ػػػػػػػػػسمً ػػػػػػػػػػػالبً  ةن ػػػػػػػػػي  حى  هً ر  ػػػػػػػػػػػػػحمى في          مي  رى ك  صى  سؾً المً ف بً مى  د  الخى  (2)سي طمى أى كى  .2      

ف         كى  ض  ػػػعي ػػػػػػال يى  (3)كانان ػػػػػػعي ػػػػػػفأي  وي ػػػػػسنى يا حي  .3        ه رى شى  قيفى معاشً لً  وً ض  ػػػػػى عى ػػػمى عى ػػػػػػػػػضحأى  ا 

 ه رى ضً نى  ةو كضى ي رى ػػػػػػػػيا فجيً ف كى مً  بي انستى            ةن ػػػػػػػػػػعى السً  (4)اءى ػػػػػػػػػػػػقشرى  وي ػػػػػػػػػػػػػنى ن  ظي ػػػبل تى ػػػػػػػػفى  .4      

 ه رى ػػػظى ػػػػػػذم نى ػػػػػػػػػػػػػي الٌ ػػػػػميػػػػػػػػىا يي د  ػػػػػى خى ػػػػػمعى             عبانان ثي  ؿى ي  خي  حرً الس  يا بً ألحاظً  ثي فٍ ؿ نى بى  .5      

 هرى حى الس   (5)يالحاظى ي أى ػػػػػػػػتت آيى رى أظيى  ـى لً             كلن ىى  ميـي ي الكى نٌ ع أى رم مى ػػػػعشً  يتى ػػػػػػػػيا لى  .6      

 

 

 

______________________ 

 ( ، كردت في :100تخريج المقطعة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كصنعت. كقدٌ  283، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 

ذبو كىأمالو صفضيب : الغي ( القى 1) رىه : جى رى ، كى قىدىدى، كى  بى ضى ؛ المساف : مادة قى ، القىد : القامة ، ىىصى  .ىىصى

 . سى مى عميو ؛ المساف : مادة طى  عرى األممس الذم ال شى  : الخد سطمى ( أى2)

 ا .عى اف : ذكر األفاعي ؛ المساف : مادة فى فعيك ( األه 3)

 . شى قى بياض ؛ المساف : مادة رى كى  كادو سى  قطي ني  اة فيييٌ قشاء : حى ( رى 4)

 . ظى حى مادة لى دغ ؛ المساف : ا يمي الصٌ ر العيف ممٌ لحاظ : مؤخٌ ( األى 5)
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-101-ّ

ّفيّالغزل

 : *ان أعجمي ان عارض فييا شعر يى  قاؿ في قطعةو    

 ) منيكؾ المنسرح (                                                          

 وػػػػػػػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػػدامى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي إالٌ          ىػػنػػػعػػػػػمى ػػػػػػػػػال ةي ذ  ػػػػػػػػػا لى ػػػػػػػػم .1

 و تي ػػػػػػػػػػػػػيامى ػػػػػػػػػػػػػػػػت قً ػػػػػػػػػػػػػػػػقامى           يوً ػػػمى ػػػػف عى ػػػػػػمى  ؿي ػػػػػػػػصٍ كى كى  .2                      

 و تي ػػبلمى ػػػػػػى سى ػػػػػػػرجا تي ػػػػػػػػػػم و         ػػػػػػػػػػعي ػػػريػػػػػػػػػػػػصى  ي  بٍ ػػػػػػػػػػػظى  .3                      

 و ػػػػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػػاليى كً  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامى  ي         ػػػػػػػػػرامػػػػى غى ػػػػػػمػػػػعى  كاؿو  .4                      

 و ػػػتي ػػػرامى جا صى يٍ ي اليى ػػػػػػفكى            وي ػػػػػيني ػػػػػػػػل ـً ػػػػمٍ س  ػػػػػػػي الػػػػػػػػػف .5                      

 و تي ػػػػػػامى ػػػػػػػػػػػػق محً ر  ػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػكى  اه          ػػػػػػػػػتقمى ػػػػػػػػػػػمي  يؼً الس  ػػػػػػػػػػػكى  .6                      

 و تي ػػػػػػػػػػالى ػػػػػػػػػػى داغي ػػػػػػػػػػصاألى كى   و         ػػػػػػػػػيي ػػػػػػػجكى  درً ػػػػبى ػػػػػػػالػػػػػػػػػػكى  .7                      

 (1)وتي ػػػػػػػػػػبللى ػػػػػػػػغي  وً ػػػػػػػػػػػك بً ػػػػػػػػػػػػػػز           ىػػػػػػػتى  حيفى  صفً الغي ػػػػكى  .8                      

 وػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػالمى  وً ػػػػػػػػػػػػيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك           عى ػػػػػبتى  فى ػػػيػػح يثً المٌ ػػػكى  .9                      

 

________________________ 

 ( ، كردت في :101تخريج القصيدة رقـ ) *

د ا ممكو ، في مطاف ، خمٌ عميو كقد أنفذني السٌ  ـ ليا بقكلو : " كمررت أيضان . كقدٌ  327 – 326، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
بيف  ي  نٍ و غي ىا ، كجرت لي عنده بدائو كثيرة ، مف جممتيا أنٌ ا عدت أمسكني عنده نحك شير بالر  رسالة إلى المكصؿ في سنة سبع كستمائة ، فممٌ 

بذلؾ ، فعمؿ ابف  مو ، كأرسؿ إليٌ فيى لو بو ما يى  ٌنىغى يي لً ليس عمى أكزاف العركض ، فأعجبو كاقترح أف أصنع لو عمى كزنو  أعجميٌ  يديو بشعرو 
 . "  في الكقت بالمعنى الذم اقترحو ظافر

 . ؿى مى صف ؛ المساف : مادة غى كارل فيو الغي و : ما تى تي بللى ( غي 1)
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 وػػتي ػػػػآمى ػػػى سى ػػػػشػػػخػػػتي     يػػػػػػػػػػػبػػػمػػػقى  ؿى ػػػثػػػػػػػػػمً  سى ػػػيٍ ػػػلى كى  .10                         

 و ػػػػػػػػتي عادى  بري ص  ػػػػػػالكى        وػػػػػػػػػػػػػػػنمً  فاءى كى ػػػػػػػػػػػال ف  إً  .11                         

 و ػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػمى ت آلى ػػػػػػػػػػػػػػو       بانى ػػػػػيػػػػمى ػػػػػي عى ػػػػػػػػمػػػػػػػػػالئً كى  .12                         

 و ػػػػػػػػػػتي ػػػبلمى ندم مى ػػػػػػر       عً ؤثً ػػػػػـ تي ػػػػلى  يحً الرٌ ػػػػػػػػػػػكى  .13                         

 و ػػػػػػػػػػػػتي رارى ػػػت مى ذ  ػػػػػػػػػػػلى         ان ػػػػػػرابػػػػر شى دً ـ أى ػػػػػػقي ػػػػػػػػػفى  .14                         

 و ػػػػػػػػػػتي ا إنارى نٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى       (1)يػػػػياجت الد  مى د جى ػػػػقى  .15                         

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  إرادى دم        إالٌ ػػنعً  ركري ما الس  فى  .16                         

-102-ّ

ّفيّالوصف

و مٌ قاؿ يصؼ ال     : *يث بف دىبكس ، ككاف ميعًبسى الكجو كاًلحى

 ) الكامؿ (                                                                          

مىمٌ . قىد جاءىنا ال1               ي االنًقباًض كىرىسًموػػػػػػػػػػػػػػادىًتًو فػػػػػػػػع         يثي بفي دىبكسو عى

. فىمىتى أىرل اسـى أبيًو في يافكًخو2             
مىتى أرل نابى اسًمًو ف       (2)  ي ًجسًمو ػػػكى

________________________ 

 . فى جى يالي المظممة ؛ المساف : مادة دى ياجي : المٌ ( الد  1)

 ( ، كردت في : 102تخريج النتفة رقـ ) *

ؼ بف األمير مجد رىى كاـر مي يف أبي الصٌ عند األمير عضد الدٌ  ليا بقكلو : " ككنت يكمان ـ . كقدٌ  400، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
بكس ، يث بف دى اب كاسمو المٌ شٌ بالنٌ  ميى نقذ ، فدخؿ عميو رجؿ مف بقايا جند مصر يعمـ الر  قمد بف نصر بف مي رشد بف عمي بف مي يف أسامة بف مي الدٌ 

عد ذلؾ بحيف ، بيث بف دبكس ( ) كصؼ المٌ صنعت في  ...، فاستحسنت البيتيف، ثـٌ ، يداعبو بدييان ، فقاؿ األمير  وي حى س الكجو كالً عبً كىك مي 
 . "  كزدت عميو

 .  خى فى ه ؛ المساف : مادة يى رى خ  ؤى مي كى  أسً الرٌ  ـً د  قى مي  ـي ظٍ قى عى تى مٍ و : مي ( يافكخً 2)
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-103-ّ

ّفيّالوصف

 : *يؿ كاليبلؿ قاؿ يصؼ المٌ    

 ) الكامؿ (                                                                      

 (1)ومينى يى  ـ  ضي ى يى ػػػػػمكس وي أن  كى فى          ونحى ػا جي يٌ رى بدل الث  د أى قى  يؿي لمٌ كا .1

 و كنى ػػػػػػن برو تً بً  وً بً  بلؿي اليً  ط  خى           ده سكى أى  جه رٍ دى  يؿً المٌ  حرى بى  ف  أى كى كى  .2                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ( ، كردت في : 103تخريج النتفة رقـ )  *

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ في اليبلؿ كالٌثرٌيا مف قطعةو . " 20، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . 20/22طو ، ؛ ﴾ٍشَخْأُ تًاَّءَ ءٌٍْسُ شِْْغَ هْمِ اءَضَْْبَ جِشُخْتَ لَاحِنََ جَىَإِ كَذََّ مْمُاضًَْ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى 1)



   251 
 

-104-ّ

ّفيّالوصف

 : *ف قاؿ يصؼ صغير السٌ    

 ) مجزكء الرجز (                                                            

 هرى ك  ػػػػػػف صى ػػػػي مى ػػتػػػػنى ػػػتػػػػفً ػػػػػلً         هرى ك  ػػػػػػػػػػػصى  فه ادً ػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػب .1

 رىه       ػػػػػك لىـ يى ػػػػًو لى ػػػػػػػػػػٍك        ؼى ًعشقً ػػػػػػػػػخى  آهي ف رى ػػػػػػػػػػػػػػمى  د  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  .2                     

 ه رى ػػػػػػغ  د صى ػػذم قى ػػػػػػػػػػػالٌ  ف  س          ػػػػػالػه درى ػػػػػػر قى غ  ػػػصى ػػػػـ يي ػػػػػػػػػػلى كى  .3                     

 هرى ػػػػػىالز  ػػػػػػػػػػػكى  ةو ػػػػػػػػػػػى فحصى  ػتى          ػػػػػحٍ ػػتى  فً ػػػػيصى الغي كى  ؿ جاءى بى  .4                     

 هرى ػػػػػعى ش  ػػػػػال مؾى ػػػػػػػتً  د  كى سٍ ػػػػػػػػػػػػػػذ        تى إً  وي ػػػػجكى ػػػػػػال ذاؾى  ض  يى بٍ ػػػػػػػػيى  .5                     

هرى ػػػػػحى سى ػػػػػػػػػػػػػػػلى  وي ػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى ػػػػػػػػػك        قلى  اركتي ػػػػػػى رو ػػػػػػػػػػػذك ناظً  .6                     
(1) 

 ه رى ػػػػػصى ػػػي بى ػػػػػػػػػػػػػػشػػػغػػػػػػػػػػػػيي ػػػفى  ؽي رٍ ػػػػػػػػػػػػػػبى ػػػال هي ري ػػػػػػػػػػػػػػػػصً ػػػبػػػيي  ـه ػػػػػػػػػػػػػسى ػػػبػػػمى كى  .7                     

 هرى ػػػػػىى كٍ جى ػػػػػػػػال حً ػػػػػػػممى ػػػػػػػػكى  ـو ػػػػػػي       فى ػػػػػػػػػػػف ؤً ؤلي مٌ ػػػػػػػػالػػػػػػػػػػكى  راهي ػػػػػػػػػػػػػػػتى  .8                     

 هرى ػػػػػىى الز   طى سى كى  بً يي الش   ػ        ػرى ىٍ زي  ـى ػػػػظ  ف نى ػػػػػػػػػمى  افى ػػػػػػػػػبحسي  .9                     

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في :104تخريج القصيدة رقـ )  *

 ." فٌ في صغير السٌ  ابف ظافر ـ ليا بقكلو : " قاؿ :أنشدني. كقدٌ  4/294عار ، قبلئد الجماف ، الشٌ ابف * 

؛  ﴾شًثَمًََ شًثَىَ وَابِبَبِ هِْْنَيََ املَيَعَ هَزِوْا أُمًََ شَحْاىسِّ اسَاىنَّ مٌنَيِّعَشًا ُّفَمَ ْطنيَاىشَّ هَّنِىًََ هُمَْْيَسُ شَفَا مَمًََ﴿( فييا اقتباس مف قكلو تعالى 1)

 . 2/102البقرة ، 
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-105-ّ

ّفيّاإلخوانيات

 : *سمكان  يف العمادمٌ قاؿ ييدم صديقو األمير مجد الدٌ    

 ) الطكيؿ (                                                                               

 ياػػػػػػػػيني ػػػػػػػشػػػػػػيى  كاهي ػػػػػػا إذ سً ػػػػػػيػػػػنػػػػػػػمً  زافى  وي ػػػػػػلى          ةه مى ػػػػػشي جدي مى ػػػػذم الػػػػالٌ  جدي مى ػػيا الػػي  يا أى كى  .1

 يا ػػػػػػػػػػصكني ػػػػت غي ادى ػػػػػمكى  يران ػػػػػػػػيا جى مي مائً ػػػػػػػػت        حى بى جاكى تى  ياضً ر  ػػػػال ثؿي ػػػمً  وي قي مٍ ػػػػف خي ػػػػػػمى كى  .2        

 يا ػػػػػػػػػبيني ستى ػػػػػف يى ػػػػػمى ػػػػػػت لً ػػػػػػػػإذا الحى  عه ػػػديػػػػػػػػيا        بى مي ػػػكشى  ةى مى ػػجدً  ماؾي ػػػػػي أسػػػػػل كفى ػػكلػػػػقػػػػػػيى  .3        

 ياػػػػػػػػػيني ػػػل ضـً يى ػػػػال ةً رعى ػػػػػػػػػػػي سي ػػػػػػف هي دي سعً ػػػػػػيي يا        كى طيبي  ؿى كٍ يا األى ػػبغي لى ػػػذم يى ػػػالٌ  في ػػػعيػيي  .4        

 يا ػػػػػػػػػػتكني ػػػػػػمي  رو ػػػبٍ ػػػػػػتً  كابى ػػػػػػت أثػػػػػػػسى بً ػػػػػػػػذا لى ػػػػػػىا        لً بيدي ػػػػػ عى إالٌ  ماؾي ػػػػػػما األسػػػػػػػػػفى  مكؾه ػػػػػػػػػػػمي  .5        

 يا ػػػػػػػػػػصكني حي  حارً بً ػػػال كاجي ػػػػػمأى ػػػػفى  كنان ػػصػػػػػػـ        حي يي ت لى دى غى  خكرً الص   (1)بلميدي إذا ما جى  .6        

 يا ػػػػػػػػػػطكني ػػػػبي  بلصً خً ػػػػػال حتً البى  ةً ض  الفً كى ىا        كى يكري ظي  ضارً الن   حضً المى  دً جى سٍ العى كى ػػػفى  .7        

ف أى كى  .8         ف لى ىا        كى ري ػػػػػيػػػػػنى ػػػػػفى  ذابى  كتً ػػػػػاقػػػػػيػػػػػػال ؽي زرى ا   يا ػػػػػػػػػػيكني عي ػػػػػػػػػفى  هي اري ػػػػػجػػػػػػػػحب أى ذي ػػػػـ تى ػػػػا 

 ياػػػػػػػػػػكني ػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػمي  ركعً د  ػػػػػال ؿً ػػػػػػػثػػػػػػػػػػػي مً ػػػػػػػػػػفكى          ركعى دي  (2)... ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديركع فى ػػػػػػػػػػػسبً ػػػػػػػػػػػػػلى  .9        

 

________________________ 

 ( ، كردت في :105تخريج القصيدة رقـ ) *

ككتبو إلى صديؽ لو بالمكصؿ كىك األمير  بقكلو : " قاؿ : أنشدني ابف ظافر مف شعره ،ـ ليا . كقدٌ  4/295عار ، قبلئد الجماف ، ابف الشٌ * 
 ."  يستيديو سمكان  بف مجاىد العمادمٌ يف إسماعيؿ مجد الدٌ  األجؿٌ 

 . دى مى مٍ ؛ المساف : مادة جى القاسية الجامدةبلميد : ( الجى 1)

 .ياض : بى  4/295عار ، قبلئد الجماف ، ( في ابف الشٌ 2)
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 ياػػػػػػػػػػكني ػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػيى  زاؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يى  ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي          (1)...مكتي ػػػػػػػػنيا تى ػػػػػػػمً  بان جى ػػػػػػػػيا عى ػػػػػػفى  .10        

 يا ػػػػػػػػػػكني ػػػػػنػػػػػػػػػػػػػفي يا كى ػػكاعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن وً عً نائً ػػػػػػػػػصى      ف    مً  طيبي تى  جيده مي  اهو ػػػػنا طلى  يسى ػػػػػػػلى كى  .11        

 يا ػػػػػػػػػػييني ػػػػيي دل كى ػػػػػن  ػػػػػال ساتً ػػػػيػػػػػفػػػػػنى  ؿ  ذً ػػػػػيي       ف    مى  نتى أى فى  شاءي ع ما تى اصنى فى  ؾى دكنى فى  .12        

 ياػػػػػػػػػػكني ػػػػػػػػػيى دي ػػػقضتي كى  كمان ػػػت يى دى حً ىا        إذا جي كدي ػػػػػعكي  ؾى يٍ دى ػػػػػػى لى ػػػػػػكفبل تي عي ػػػػمـ لً دي كى  .13        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 ياض .: بى  4/295عار ، قبلئد الجماف ، ( في ابف الشٌ 1)
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-106-ّ

ّفيّالغزل

 : *الن قاؿ متغزٌ    

 ) البسيط (                                                                            

ى ػػػػػػإنٌ  .1  وػػػػػني عمً يي  معً الد   ضً يٍ فى فني بً جً يدم كى جى            (1)وػػػػػػمي كتي أى ي فى ػػبٌ ف حي ػػػػػمً  بي عجى ي ألى

 (3)وػػػػػػػػػػني سكي يى  ىكى كى  مدان عى  مبى القى  (2)بي ر  خى و          يي ػػػػػقي أعشى كى  كاهي ػػػػػىا أػػػػػنف أى ػػػػػػمى  كفي ػػػػػػػكى كى  .2          

 و ػػػػػػػػػػني أثمى  ىكى كى  ان رمجي  ر  د  ػػػػال رً ف أصغى و          مً ػػػػػمى بسى مى  ف  أى  (4)مران أى  ؿ  الكي  بي جى ػػػأعكى  .3          

 

______________________ 

 ( ، كردت في :106قطعة رقـ )متخريج ال *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كمف شعره قكلو. كقدٌ  13/264،  إرشاد األريبياقكت الحمكم ، * 

ككيؿ بيت الماؿ  يف أبك الحسف عمي بف ظافر األزدمٌ ـ ليا بقكلو : " كأنشدني الفقيو اإلماـ جماؿ الدٌ . كقدٌ  25تاج المعاجـ ، ص  القكصي ،* 
 . "  اف لنفسورٌ حى ة بً ة األشرفيٌ كلة الممكيٌ الكزارة لمدٌ  ة ثـٌ يار المصريٌ بالدٌ 

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كمف شعره . "  3/27* ابف شاكر الكتبي ، فكات الكفيات ، 

 في معجمو . "  . كقٌدـ ليا بقكلو : " نقمت مف خٌط شياب الٌديف القكصيٌ  21/107* الٌصفدم ،  الكافي ، 

 . كقٌدـ ليا بقكلو : " كمف شعره . "  165الزركشي ، عقكد الجماف ، ص * 

، قاؿ أنشدني عمي بف  يف القكصيٌ فدم : نقمت مف خط شياب الدٌ قكلو : " قاؿ الصٌ ـ ليا ب. كقدٌ  117ابف أبي عذيبة ، إنساف العيكف ، ص * 
 "  ظافر لنفسو .

،  ـ . س .الزركشي ،  ؛ 3/27،  ـ . س .الكتبي ،  ابف شاكر ؛ 21/107،  الكافيفدم ، ؛ الصٌ  25ص  ، ـ . س .( في القكصي ، 1)
 : كأكتمو . 117، ص  ـ . س .ابف أبي عذيبة ،  : أكتمو.164ص 

 ف .حزً : يي  25، ص  ـ . س .( في القكصي ، 2)

 . وي ني سكى : مى  21/107،  الكافيفدم ، ( في الصٌ 3)

 . رو شى بى : لً  25( في القكصي ، ـ . س . ، ص 4)
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ّ
 

 ) الطكيؿ (                            : *مفركط  نارنج عميو طمعه  قاؿ يصؼ صدرى    

ةً بلالمى بً  عو ػػػػمٍ طى  فركطي مى كى          اػػػػػتد  ػػػػػبى ػػػػػتى  افً ػػػػػتػػػػػجى ػػػػػػنارً ػػػػػػن وً ػػػػػػبً  دره ػػػػػصى كى  .1  حالي حى

 لي آلى  مكطى سي  ىكان ت زى حى ش  د كي قى كى             (1)ةو ريدى ػػخى  مٍ دى يٍ ػػنى  درً ص  ػػػػػػػػال ذاؾى بً  متي خً فى  .2            

-108-ّ

ّفيّالوصف

 : *قاؿ يصؼ الز ىرة كالميشترم إجازةن مع الكجيو جعفر بف جعفر الحمكمٌ    

 :  قاؿ الكجيو جعفر بف جعفر الحمكمٌ 
 

 ميشتىرمػػػػػػػػػز ىرىًة كىالػػػػػػػػػقاًرفي الػػػػػمي 

 فقاؿ ابف ظافر :
 

ـً  في الس ميىرم كىالز ج   كىاٌلمىيذى
(2) 

_____________________ 

 ( ، كردت في :107تخريج النتفة رقـ )* 

يالي بالجامع لجماعة مف فؽ إنشاد القطع في بعض المٌ ـ ليا بقكلو : " كاتٌ . كقدٌ  267 – 266، بدائع البدائو ، ص  األزدم بف ظافرا* 
ر . عمييما أسماط دي  يف في صدرو يدى نى و ذلؾ بً فيو نارنجتاف كطمع مفركط، كيشبٌ  في صدرو  تكلد مف ىذا معنىن ، فقاؿ: يى  أصحابنا فييـ ابف الذركمٌ 

 ."  أنشدت  ا لنظمو ، ثـٌ منٌ  المعنى كأطرؽ كؿ   فاستحسنتي 

 . دى رى رائد ؛ المساف : مادة خى ساء ، كالجمع خى ف النٌ كر مً ة : البً ريدى ( الخى 1)
 

 ( ،  كرد في :108تخريج البيت المفرد رقـ ) *

ىرة كقد قارنت المشترم ، كىما رافة ، فرأل بعض أصحابنا الز  تنا ليمة بالقً بً ـ ليا بقكلو : " كى . كقدٌ  77ظافر ، بدائع البدائو ، ص عمي بف * 
 ."  فقمت  ، : ... مماء ، فأفرط في استحسانيما ، فقاؿ أبك الفضؿ الكجيو جعفر بف جعفر الحمكمٌ س الظٌ دً نٍ مشرقاف في حً 

 قافيةّالباءّّّّّ

 -107- 

 فيّالوصفّّ

 ) السريع (

 ) السريع (

ديدىة التي تيرىك ب في أسفؿ الٌرمح ، اٌلميذىـ : كٌؿ شيءو قاطعو مف سيؼو أك ًسنافو أك نابو ، الس ميىرم : الٌرمح2)  الٌصميب العكد؛ المساف : ( الز ج : الحى

ـى  ،  جى ، كى لىٍيذى  َو َسْمَهر .مادة زىجى

     **** 
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-109-ّ

ّفيّالوصف

 : *عمى صفحة الماء مف مزدكجة  مسً الشٌ  قاؿ يصؼ شعاعى     

 ) الرجز (                                                                         

 ًب ىى ذ  ػػػػػػػػػػالبً  وي نى ػػػػػػػػػػػػػػػيٍ جى ت لي ىى ك  مى ػػػػػػػػػفى        بً رً غٍ المى  كً حٍ نى ت لً د مالى قى  مسي الش  كى  .1

 يؿً ػػػػػػػػػػساألى  هً د  ػػػػػػػي خى ػػػػػػػػػػػػػيا فتي دى رٍ كً         يؿً ػػػػػػػصاألى  ةً اعى ػػػػػػي سػػػػػػػػت فػػحى ت  فى كى  .2               

 باى  ذى مي  ان ػػػػػػػعرٍ دً  الماءً  كؽى فى  ري نشي با        يى الص    دريجي ػػػتى كى  كري نٌ ػػػػػػما الػػػػػػػػػػػن  أى كى  .3               

-110-ّ

ّفيّالوصف

 : *مف مزدكجة  قاؿ يصؼ الٌنجكـى    

 ) الرجز (                                                                        

ٍكدو        . كىالن جـي قىد الحى لىنا ًبالمىشًرؽً 1  في قىميصو أزرىؽً  (1)كىكىؼ  خى

_________________________ 

 ( ، كردت في :109تخريج المقطعة رقـ ) *

 ."  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف مزدكجة . كقدٌ  34، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 ( فقط . 2 – 1أكرد البيتيف ) . كقٌدـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان  ."  222كالتنبيو ، ص الصفدم ، الكشؼ * 

 ( فقط . 2 – 1أ ( . كقٌدـ ليا بقكلو  : " كقاؿ أيضان . " أكرد البيتيف )  / 22لفكر ، ) ؽ * الكطكاط الكتبي ، مباىج ا

     **** 

 ( ، كرد في :110تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كأخذه المممكؾ فقاؿ مف مزدكجة. كقدٌ  40، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . دى كى اعمة ؛ المساف : مادة خى ة النى ابٌ ؽ ، الشٌ مٍ نة الخى سى الفتاة الحى د : كٍ خى ال( 1)
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-111-ّ

ّفيّالوصف

 : *مف مزدكجة  قاؿ يصؼ البرؽى    

 ) الرجز (                                                                         

 هرارً ػػػفي غً  ؿً حٍ المى  اءي ػػػػمت دً ػػػػػالحى         (1)هفارً ف شً مً  ؼى ىً رٍ ذ أي مي  رؽي البى كى  .1

 (2)فاقى رٍ ػػػػػقى  ؽو ػػػػػػديي حى ػػػػػف ش  ري  كافي ػػػػػػشفا          نى د طى ػػقى  نوي ػػػمً  كري نٌ ػػػػػالكى  وي أن  ػػػػػكى  .2               

 ب ػػػصً نتى يى  ران كٍ طى  ـ  ػػػػػػػػثي  ان ر كٍ ػػػػطى  ضي خفً ب          يى ىى ف ذى ػػػمً  ندو بى بدك كى يى  ةن تارى كى  .3               

 (3)ضي ػػػػػػػػػػػنً ضٍ ػػػػػػنى ػػػػػػيي  وي ساني ػػػػػػػػلً  شو رقى أىػػػػػػػػػػػػكى           ضي عرً إذ يى  وي ػػػػػػػػػػبي حسى تى  ةن ارى ػػػػػتكى  .4               

 بل ػػػػػػػػػبلسً ػػػػػػسى  بو ػػػػػػىى ف ذى ػػػػػػػػمً  وي خالي ػػػػػػػػػتى           بلن ػػػػػداخي تى  وً ػػػػرل بً ػػػػػػما تى ػػػػػػػػػػب  ري كى  .5               

 ؽً ػػػػػػػػػػػعاشً ػػػػػػال ؤادي ػػػػػػػػػفي  ؽي ػػػػػػػفػػػػػخى  وي ػػػػػػػػػأن  كى           ؽو شارً  يرى ػػػغى  ؽي ػػػػػػخفً يى  ةن ارى ػػػػػػتكى  .6               

 رً صى البى  بلجً اختً كى  ان عيفضى  ان ػػػػػػػػػػمحػػػػػػر         لى صى قً ػػػػػػػال ديدى شى  ان ػػػػػػػػػػفقخى  ةن تارى كى  .7               

 

 

 

________________________ 

 ( ، كردت في :111تخريج القصيدة رقـ ) *

 . "  البرؽـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف مزدكجة في . كقدٌ  52، غرائب  التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . رى فى شى  ، كى  ؼى ىى كاحيو ؛ المساف : مادة رى نى كى  وي كاف  : حى  هي اري فشً ،  ؼى طي لى كى  ؽ  : رى  ؼى رىً ( أي 1)

 . ؼى قى رٍ ؼ :  الماء البارد ؛ المساف : مادة قى قى رٍ ( القى 2)

 . ضى ضى ؾ ؛ المساف : مادة نى : يتحرٌ  ضي نً ضٍ نى ( يي 3)



   257 
 

-112-ّ

ّفيّالوصف

 : *مف مزدكجة  رجسى قاؿ يصؼ النٌ    

 ) الرجز (                                                                      

 األلكافً كى  كؿً الش   فاتً مً ختى مي        افو ػػػػفػػػػػف أجػػػػػمً  ري ػػػػػظي ػػػػػنػػػػػيى  سو ػػػػرجً ػػػػػنى كى  .1

 رً ػػػػبى نٍ العى  ـً ػػػػػػػسينى كى  ـه ػسينى  وي لى         رو صفى أى  فو كٍ ػػػػػلى  حتً ف تى مً  ضو يى ف أبٍ مً  .2                

 الياقكتً  رً صفى أى  ميطى خى  ان رٌ دي        عكتً ػػػػن  ػػػػػال فً ػػػػػػعى  ؿ  ػػػػػػإذ جى  ري ػػػػػظي ػػػػػنػػػػػيى  .3                

-113-ّ

ّفيّالوصف

كىالط ؿ  مف مزدكجة  قاؿ يصؼ الكردى    
* : 

 ) الرجز (                                                                       

. كىالكىردي كىالط ؿ  1
د  خىجبلفو بىدا فيًو عىرىؽ       ٌعٌميًو في الكىرىؽ (1) كىخى

(2) 

_______________________ 

 ( ، كردت في :112تخريج المقطعة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف مزدكجةكقدٌ .  80، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

     **** 

 ( ، كرد في :113تخريج البيت المفرد رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف مزدكجة. كقدٌ  83، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

 . " ـ ليا بقكلو : " كقاؿ أيضان . كقدٌ  289، الكشؼ كالتنبيو ، ص  الصفدم* 

 . ؿى مى دل ؛ المساف : مادة طى : النٌ  ؿ  ( الط  1)

 ؽ .رى : العى  289فدم ، الكشؼ كالتنبيو ، ص ( الصٌ 2)
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ّ

     : *مف مزدكجة  باءى كالظٌ  قاؿ يصؼ الخيؿى      
 

 هر  ػػػػػػغي كى  وي ػػػلى  (1)ؿه ػحجيػػػػػػػػتى  حً ػػػػػبص  ػػػػػػػػملً            هرى ػػػػػػػػشى  وً ػػػػػػػفي ؿً ػػػيالمٌ ػػػػػػكى  ـو ػػػػػػدىى ف أى ػػػػمً  .1           

 (2)بً ػػػػػيى ػػػيٍ ػػػػػغى ػػػػػػػػػػالبً  طه ػػػػػمً ختى ػػػػػػػػػػػػػػمي  هي اري ػػػػػيػػػػػنى            بً يى األشٍ  رابً غي ػػال ثؿى مً  بو شيى ك أى أى  .2            

 رً ػػػػػجى حى ػػػػػػػػػال ثؿى ػػػػػػػػػػػمً  هً رً ف حافً مً  ؿي حمً يى            رو دى ػػف كى مً  فيوً  يسى كف لى لى  الماءً ػػػػػػكى  .3            

 راؽً بي ػػػػػػػػػالػػػػػػػػكى كى  كفً ي المٌ ػػػػػػػف رؽً البى ػػػػػػػػػػكى           اؽو رٌ ػػػػػػػبى  رو ػػػػػػػػظى ػػػػػنٍ ػػػػػػػذم مى  رو ػػػػػػك أشقى أى  .4            

 ؽً ػفى ش  ػػػػػػػػػػػالبً  كهي ػػػػػػػممٌ ػػػػػػػػد جى ػػػػػػػػػػػػػػػما قى ن  أى ػػػػػػػػػكى        ؽ   بى سى  ؿى يٍ المٌ  ؽى ػػػػك سابى لى  رو ػػػػػػػػحمى ك أى أى  .5            

 ه ر  ػػػػػػغى كى  وي ػػػػػلى  ؿه ػػػػػجيػػػػػػحػػػػػػػػػػػتى  ض  ػػػػػػػػػػيى ابٍ كى     ة      رى ػػمػػي حي ػػػػػف وي كصافي ت أى ػػػفى د صى ػػػقى كى  .6            

 ؽً ػػػػقيػػػػػػي عى ػػػػف الحى  ر  دي  ؿً ػػػػػثػػػػػػػػك مً أى           ؽو ػػػػػػػقيػػػػػػي شى ػػػػػػػػػػف ؿ  ػػػػػػػػػحى  ميفو ياسى ػػػػػػػػكى  .7            

 كافً ػػػػػػػاأللٍ كى  ؿً ػػػػػػػػػػكش  ػػػػػػػػال اتً ػػػػػػػػػػػػقفً ت  ػػػػػمي            زالفً غي ػػػػػػػػال عي ػػػػػطائً ػػػػػػػت قى دى ػػػػػػػػػػد بى ػػػػػػػػػقى كى  .8            

م خى       ندىلىيا     ػػػػػػػػػػػإذ صى عىٌطاري ػػػػػػػػػػأىن ما  الػػػػػػػػػػ. كى 9              يا ػػػػػػكًرًه أٍسفىمى ػػػػػػافػػػػػػػف كػػػػػػػػػػمً (3)ضى

 داديىاػػػػػػػػيا مً ػػػػػػػػتٌابو بً ػػػػػػػػػػػػػػبلـي كي ػػػػػػػػػػػػػػأىق        ًكداًدىا   ػػكىاس (4)أىن ما األركاؽى ػػػػػػػػػػػػػػػ. كى 10           

 

_________________________ 

 كردت في : ( ،114تخريج القصيدة رقـ ) *

 . "  ـ ليا بقكلو : " كقاؿ المممكؾ مف مزدكجة يصؼ خيبلن . كقدٌ  162 – 161، غرائب التنبييات ، ص  األزدم بف ظافرا* 

مىبىة الًحرص ، الت حجيؿ : البىياض الذم يككف في كجو الفرس كيديو كرجميو ىماغيرً بؿ كى ؿ كاإلً يٍ د ، كيككف في الخى كى سٍ ـ : األى ىى دٍ ( األى 1) ؛  ، ًشرىه : غى
ؿى  ـى ىى المساف : مادة دى  جى  .كى شىرىهى ك حى

 ، كى غىيىبى  .بى يى ؛  المساف : مادة شى ، الغىييىب : شٌدة الٌسكاد هو سكادي الفرس كقد غمب بياضي ب : شيى ( األى 2)

شب أ3) ندىؿ : خى مىخى .( الص  ٍندىؿى ، كى ضى م خى : لىط خى ؛ المساف : مادة صى  حمر كمنو األصفر ، كقيؿ الٌصندؿ شجر طٌيب الٌريح ، ضى

ؽى .ف  رٍ ف مف كؿ ذم قى رٍ : القى  الٌركؽ( 4) كى  ؛ المساف : مادة رى

-114- 

 فيّالوصف

 ) الرجز (             
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ّرّوالمراجعّفيرسّالمصاد

 القرآف الكريـ .

ّالمصادرّ.ّ:الًّأوّ 

ّالمصادرّالمخطوطةّ.ّ.أ

ّالمسمّ ّوعقق( ،  794ركشي ، محمد بف بيادر )ت الزٌ .1 ّالجمان ّخمكاند ّابن ّذيل ّتاريخ ،  ى
 . 1116رة عمى ميكركفيمـ في مكتبة الجامعة األردنية رقـ مصكٌ 

ّوالمعاجمّق( ،  653القكصي ، إسماعيؿ بف حامد )ت  .2 ّالمجامع ّلتاج ّالبواسم ّالِمد ح ثغور
 ،( 3346تربيتي، دبمف، رقـ) س، نسخة مكتبة تشمعاجمالمعروفّبتاجّال، وسراجّاألعاريبّواألعاجم

اؿ سنة يف ، شكٌ عف نسخة أ . د . حسف عبد اليادم ، الناسخ : الفقيو المالكي شرؼ الدٌ  رة لدمٌ مصكٌ 
828 / 1424 . 

ّالفكرق ( ،  718الكطكاط الكتبي ، محمد بف إبراىيـ ) ت  .3 ّالعبرّمباىج مخطكط ،  ومناىج
 . خزانة األستاذ ىبلؿ ناجي في ر مف األستانةمصكٌ 

ّ.المصادرّالمطبوعةّّب.

، راجعو كعمؽ عميو  اريخالكاملّفيّالتّ ق ( ،  630ابف األثير ، محمد بف محمد الشيباني ) ت  .1
 . 1985 / 1403، بيركت : دار الكتاب العربي ،  4نخبة مف العمماء ، ط 

بيركت : لمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر,ا,ق ( 637. ابف األثير ، نصر ا بف محمد ) ت 2
 . 1995المكتبة العصرية 

ّالسّ الطّ ق ( ،  748األدفكم ، جعفر بف ثعمب ) ت .3 ّبأعمىّالع ّوالرواة ّالفضالء ّألسماء عيد

 . 1914 / 1332، القاىرة : مطبعة الجمالية ،  1، ط عيدالصّ 

 ق ( ،  656األزدم ، حسيف بف عمي ) ت  .4
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ّأ .  ّالمنصورالدّ ّصفيّ رسالة ّأبي ّبن المعيد العممي  القاىرة : غريؿ ،، تحقيؽ كترجمة ديني  ين
 . 1986الفرنسي لآلثار الشرقية، 

، بيركت :  1، تحقيؽ مأمكف محمكد ياسيف كزميمو ، ط ابعّاليجريسيرّاألولياءّفيّالقرنّالسّ ب. 
 دار القمـ ، د . ت .

، تحقيؽ عمي مينا كزميمو ،  األغانيق ( ،  356. األصفياني ، أبك الفرج عمي بف الحسيف ) ت 5
 بيركت : دار الفكر ، د.ت.

ّالفضالءق ( ، 354. البستي ، محمد بف حٌياف ) ت 6 ّونزىة ّالعقالء ، تحقيؽ كتصحيح  روضة
 . 2006/  1427، بيركت : دار الكتب العممية ،  4محمد محيي الديف عبد الحميد كزمبلؤه ، ط

ّاألدبق ( ،  1093. البغدادم ، عبد القادر بف عمر ) ت 7 ، قٌدـ لو ككضع ىكامشو نبيؿ  خزانة
 .    1998/  1418، بيركت : دار الكتب العممية ،  1طريفي ، ط

ّالزّ ق ( ،  874بردم ، يكسؼ األتابكي ) ت رم ابف تغ .8 ّوالقاىرةالنجوم ّمصر ّمموك ّفي ،  اىرة
 . 1992 / 1413تقديـ محمد حسيف شمس الديف ، بيركت : دار الكتب العممية ، 

، إشراؼ كتقديـ عبد الحميد  يباجنيلّاالبتياجّبتطريزّالدّ ق ( ،  1036التنبكتي ، أحمد بابا ) ت .9
 ، طرابمس : منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية ، د . ت . 1عبد ا اليرامة ، ط

، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف ،  البيانّوالتبيينق ( ،  255. الجاحظ ، عمرك بف بحر ) ت 10
 ، القاىرة : مطبعة الخانجي . 3ط

ّباألخبارّعنّاتّ ( ، ق  614ابف جبير ، محمد بف أحمد ) ت  .11 ، بيركت ،  اتّاألسفارفاقتذكرة
 د . ت .دار الكتاب المصرم ،  القاىرة : دار الكتاب المبناني ،

ّالبالغةق ( ،  471الجرجاني ، عبد القاىر ) ت  .12 ،  1، تحقيؽ محمد رشيد رضا ، ط أسرار
 . 1988 / 1409بيركت : دار الكتب العممية ، 

 ، تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي ، بيركت : دار الكتب نقدّالشعر. ابف جعفر، قدامة ، 13

 العممية . 
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ّاألربق ( ،  837ة الحمكم ، عمي بف عبد ا ) ت ابف حجٌ  .14 ّوغاية ّاألدب ، تحقيؽ  خزانة
 . 1987، بيركت : دار اليبلؿ ،  1عصاـ شقيك ، ط

 ق ( ،  626الحمكم ، ياقكت بف عبد ا ) ت  .15

، بيركت :  1، تحقيؽ إحساف عباس ، ط إرشادّاألريبّإلىّمعرفةّاألديبّالمعروفّبمعجمّاألدباءّ.أ
 . 1993دار الغرب اإلسبلمي ، 

 ، بيركت : دار الفكر ، د . ت . معجمّالبمدان ب.

، تحقيؽ  وضّالمعطارّفيّخبرّاألقطارالرّ ق ( ،  900محمد بف عبد المنعـ ) ت  الحميرم ، .16
 . 1984، بيركت : مكتبة لبناف ،  2إحساف عباس ، ط

ّوالصّ الصّ ق( ، 410. أبك حٌياف التكحيدم ، عمي بف محمد ) ت 17 ، دراسة كتحقيؽ  ديقداقة
 . 2007/  1428الشربيني شريدة ، القاىرة : دار الحديث ، 

ّق ( ،  681ابف خمكاف ، أحمد بف محمد ) ت  .18 ّوأنباء ّاألعيان ّالزّ وفيات ، تحقيؽ  مانأبناء
 إحساف عباس ، بيركت : دار الثقافة ، د . ت .

،  خيلشفاءّالغميلّفيماّفيّكالمّالعربّمنّالدّ ق ( ،  1069الخفاجي ، أحمد بف محمد ) ت  .19
 . 1998 / 1418، بيركت : دار الكتب العممية ،  1قدـ لو كصححو محمد كشاش ، ط

 ق ( ،  748ىبي ، محمد بف أحمد ) ت الذٌ  .20

ّاإلسالم أ. ، بيركت : دار الغرب  1حٌققو كضبطو كعٌمؽ عميو بٌشار عٌكاد معركؼ ، ط  ، تاريخ
 .  2003/  1424اإلسبلمي ، 

 1413، بيركت : مؤسسة الرسالة ،  9، تحقيؽ شعيب األرناؤكط كزميمو ، ط بالءسيرّأعالمّالنّ ّب.
 ق .

، الككيت : مطبعة حككمة الككيت ،  2، تحقيؽ صبلح الديف المنجد ، ط ربّ نّعّ رّمّ بّ رّفيّخّ بّ العِّّج.
1984 . 
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ّونقدهق ( ،  463. ابف رشيؽ ، أبك عمي الحسف القيركاني ) ت 21 ّالشعر ّصناعة ّفي ،  العمدة
 .   2000تحقيؽ عبد الكاحد النبكم شعبلف ، القاىرة : مكتبة الخانجي ، 

 ق ( ،  1205بيدم ، مرتضى بف محمد ) ت الزٌ  .22

 ، تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف، القاىرة : دار اليداية ، د . ت .تاجّالعروسّمنّجواىرّالقاموسّأ.

 . 2000، تحقيؽ مديحة الشرقاكم ، القاىرة : دار الفكر ،  وبترويحّالقموبّبذكرّمموكّبنيّأيّ ّ.ب

ّبالتّ ق ( ،  902خاكم ، محمد بف عبد الرحمف ) ت السٌ  .23 ّذمّ اإلعالن ّلمن ّالتّ ّوبيخ ،  اريخأىل
 . 1986 / 1407، بيركت : مؤسسة الرسالة ،  1ترجمة صالح أحمد العمي ، ط

،  اىرةّفيّحمىّحضرةّالقاىرةجومّالزّ النّ ق ( ،  685ابف سعيد األندلسي ، عمي بف سعيد ) ت  .24
 . 2000، القاىرة : دار الكتب المصرية ، مركز تحقيؽ الٌتراث ،  2تحقيؽ حسيف نصار ، ط 

، بيركت : دار  1، ط الفصاحةّسرّ ق ( ،  466ابف سناف الحمبي ، عبد ا بف محمد ) ت  .25
 . 1982 / 1402الكتب العممية ، 

 ق ( ،  911يكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر ) ت السٌ  .26

، بيركت : دار  1، تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ، ط حاةغويينّوالنّ الوعاةّفيّطبقاتّالمّ ّبغيةّأ.
 . 2004 / 1425الكتب العممية ، 

ّوالقاىرةّب. ّمصر ّأخبار ّفي ّالمحاضرة :  القاىرة،  1، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط حسن
 . 1967 / 1368دار إحياء الكتب ، 

ّالثّ الشّ ّج. ّياب ّذمّ اقب ّوالصّ ّفي ، دمشؽ :  1، صححو كعمؽ عميو أحمد عبيد ، ط احبالخميل
 . 1368المكتبة العربية ، 

 ق ( ،  655أبك شامة المقدسي ، عبد الرحمف بف إسماعيؿ ) ت  .27

ّالدّ الرّ  أ. ّأخبار ّفي ّالنّ وضتين :ّ ّوالصّ ولتين ، كضع حكاشيو كعمؽ عميو إبراىيـ شمس  الحيةورية
 . 2002 / 1422، بيركت : دار الكتب العممية ،  1يف ، طالدٌ 
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، تعريؼ كتصحيح محمد  وضتينيلّعمىّالرّ ابعّالمعروفّبالذّ ادسّوالسّ تراجمّرجالّالقرنينّالسّ  ب.
 . 1974، بيركت : دار الجيؿ ،  2كمراجعة عزت العطار الحسيني ، ط –زاىد الككثرم ، نشر 

، تحقيؽ عمي معكض كزميمو ،  اتفواتّالوفيّ ق (،  764.ابف شاكر الكتبي، محمد بف أحمد ) ت 28
 . 2000/  1421، بيركت : دار الكتب العممية  ،  1ط

ةّ,ّأوّسيرةّاليوسفيّ مطانيةّوالمحاسنّوادرّالسّ النّ ، ق (  632ابف شداد ، يكسؼ بف رافع ) ت  .29

 . 1964، د . ـ . ،  1، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ ، ط ينصالحّالدّ 

ّالزّ ق ( ،  654عار ) ت عار ، المبارؾ بف الشٌ ابف الشٌ  .30 مان,ّقالئدّالجمانّفيّفرائدّشعراءّىذا
، بيركت : دار   1، تحقيؽ كامؿ سمماف الجبكرم ، ط مانفيّشعراءّىذاّّالزّ ّالمشيورّبعقودّالجمان

 . 2005 / 1426الكتب العممية ، 

:المطبعة  القاىرةإلىّصناعةّالترسل,ّحسنّالتوسلق (،  725. شياب الديف،محمكد بف سميماف )31
ّالكىبية ، د . ت .

 ( ، ق  764فدم ، خميؿ بف أيبؾ ) ت الصٌ  .32

ّوالنوّ  أ. ّوالمموك ّالخمفاء ّمن ّدمشق ّحكم ّفيمن ّاأللباب ّذوي ، تحقيؽ إحساف بنت سعيد  ابتحفة
 . 1992خمكصي كزميميا ، دمشؽ : كزارة الثقافة ، 

، ليدف ) بريطانيا ( ،  1، تحقيؽ ىبلؿ ناجي كزميمو ، ط شبيونبيوّعمىّالوصفّوالتّ الكشفّوالتّ  .ب
 ، سمسمة إصدارات الحكمة . 1999 / 1420

ّبالوفيّ  .ج  / 1920ار إحياء التراث العربي ، ، د 1، تحقيؽ أحمد األرناؤكط كزميمو ، ط اتالوافي
2000 . 

 ق ( ،  613ابف ظافر األزدم ، عمي بف ظافر ) ت  .33

،  1، تحقيؽ كتقديـ تميمة الركاؼ ، ط غوروالثّ ّرةّبالموصلّوحمبّوديارّبكولةّالحمدانيّ أخبارّالدّ ّأ.
 . 1985 / 1406دمشؽ : دار حساف ، 
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ّالدّ  ب. ّالمنقطعةأخبار ، إربد : مؤسسة حمادة ، دار  1، تحقيؽ عصاـ ىزايمة كزمبلؤه ، ط ول
 . 1999الكندم ، 

 / 1413، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، بيركت ، صيدا : المكتبة العصرية ،  بدائعّالبدائو ج.
1992 . 

ّالتّ  د. ّالتّ غرائب ّعجائب ّعمى ، تحقيؽ محمد زغمكؿ سبلـ كزميمو ، القاىرة : دار  شبيياتنبييات
 . 1983المعارؼ ، 

،  إنسانّالعيونّفيّمشاىيرّسادسّالقرونق ( ،  856ابف أبي عذيبة ، أحمد بف محمد ) ت  .34
 . 2007، عماف : دار كرد ،   1تقديـ كتحقيؽ إحساف الثامرم كزميمو ، ط

، تحقيؽ  الكتابةّوالشعرّ–الصناعتينّق ( ،  395. العسكرم ، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا ) 35
 . 1971محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، القاىرة : دار الكتب ، 

خريدةّالقصرّوجريدةّأىلّالعصر:ّقسمّق ( ،  597العماد األصفياني ، محمد بف محمد ) ت  .36
 . 1951 / 1370، نشر أحمد أميف كزميمو ، القاىرة : مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة ،  شعراءّمصر

،  نّذىبىبّفيّأخبارّمّ شذراتّالذّ ق (،  1089ابف العماد الحنبمي ،عبد الحي بف أحمد ) ت  .37
 . 1406، دمشؽ : دار ابف كثير ،  1تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط كزميمو ، ط

، حققو كقدـ لو سييؿ  مبّفيّتاريخّحمببغيةّالطّ ق ( ،  660ر بف أحمد ) ت ابف العديـ ، عم .38
 زكار ، بيركت : دار الفكر ، د . ت .

، تحقيؽ محمد  مانعقدّالجمانّفيّتاريخّأىلّالزّ ق ( ،  855العيني ، بدر الديف محمكد ) ت  .39
 . 1989 / 1409محمد أميف ، القاىرة : الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

ّكتبّق ( ،  1167الغزم ، محمد بف عبد الرحمف ) ت  .40 ّأسماء ّوبحاشيتو :ّ ّاإلسالم ديوان
 . 1990 / 1411، بيركت : دار الكتب العممية ،  1، تحقيؽ سيد كسركم حسف ، ط األعالم

ّالفراتق ( ، 828ابف الفرات ، محمد عبد الرحيـ ) ت  .41 ّابن حققو كعمؽ عميو حسف  ، تاريخ
 . 1970 / 1390محمد السماع ، د . ـ . ف . ، 
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ّق ( ،  817الفيركز أبادم ، محمد بف يعقكب ) ت  .42 ,ّ ّالمحيط تحقيؽ محمد نعيـ القاموس
 ، بيركت : مؤسسة الرسالة ، د . ت . العرقسكسي

ّالشّ ق ( ،  851ابف قاضي شيبة ، أحمد بف محمد ) ت  .43 ، صححو كعمؽ عميو  افعيةطبقات
، حيدر أباد : مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،  1كرتب فيارسو الحافظ عبد العميـ خاف ، ط

1399 / 1979  . 

،  قدمو  2، ط  اإليضاحّفيّعمومّالبالغةق ( ،  739القزكيني ، محمد بف عبد الرحمف ) ت  .44
 . 1991بيركت : مكتبة اليبلؿ ، كشرح لو عمي بك ممحـ ، 

ّاق ( ، 821أحمد بف عمي ) ت . القمقشندم ،45 ّاألصبح ّصناعة ّفي شرحو كعمؽ ،  نشاإّلعشى
 .  1987عميو محمد شمس الديف ، بيركت : دار الكتب العممية ، 

، بيركت : مكتبة  اريخيايةّفيّالتّ البدايةّوالنّ ق ( ،  774ابف كثير ، إسماعيؿ بف عمر ) ت  .46
 المعارؼ ، د . ت . 

ّالمؤتمفّق ( ،  475ت ، عمي بف ىبة ا ) ابف مأككال  .47 ّعن ّاالرتياب ّرفع ّفي اإلكمال
ّوالكنى ّاألسماء ّفي ، صححو كعمؽ عميو نايؼ العباسي ، القاىرة :  الفاركؽ  واألنسابّوالمختمف

 الحديثة لمطباعة كالنشر ، د . ت .

ّالش عراءق ( ،  297ت المرزباني ، محمد بف عمراف ) .48 ، تحقيؽ فاركؽ اسميـ ،  1، ط  معجم
 . 2005 / 1425بيركت : دار صادر ، 

ّالطّ ق ( ،  1041 ترم ، أحمد بف محمد )المقٌ  .49 ّالرّ نفح ّاألندلس ّغصن ّمن ّوذكرّيب طيب

، بيركت : دار الكتب العممية ،  1، تحقيؽ مريـ الطكيؿ كزميميا ، ط  الخطيبّينّبنوزيرىاّلسانّالدّ 
1415 / 1995 . 

 ق ( ،  845المقريزم ، أحمد بف عمي ) ت  .50

ّالحنفاتّ ّأ. ّاألئمّ ّاعاظ ّالخمفابأخبار ّالفاطميين ، تحقيؽ محمد حممي ، القاىرة : د . ـ . ف . ،  ة
1416 / 1996 . 
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،بيركت : دار الكتب العممية ،  1، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، ط موكّلمعرفةّدولّالمموكالسّ  ب.
1418 / 1997 . 

، تحقيؽ محمد زينيـ كزميمتو، المواعظّواالعتبارّبذكرّالخططّواآلثارّالمعروفّبالخططّالمقريزية .ج
 . 1998، القاىرة : مكتبة مدبكلي ،  1ط

ّالنّ التّ ق ( ،  656المنذرم ، عبد العظيـ بف عبد القكم ) ت  .51 ّلوفيات ، تحقيؽ بشار  قمةكممة
 . 1984 / 1405 ، بيركت : مؤسسة الرسالة ، 3عكاد معركؼ ، ط

ّالعربق ( ،  711ابف منظكر ، محمد بف مكـر ) ت  .52 ، بيركت : دار صادر ،  1، ط لسان
1388 / 1968 . 

درنبرغ ، ليدف :  ، صححو ىرتكيغ االعتبارق ( ،  584ابف منقذ ، أسامة بف مرشد ) ت  .53
 . 1881مطبعة بريؿ ، 

ّاألمثالق ( ،  518الميداني ، أحمد بف محمد ) ت  .54 ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد  مجمع
 الحميد ، بيركت : دار المعرفة ، د . ت .

، تحقيؽ عمي  نيايةّاألربّفيّفنونّاألدبق ( ،  733النكيرم ، أحمد بف عبد الكىاب ) ت  .55
 . 2004 / 1424،  بيركت : دار الكتب العممية ، منشكرات محمد عمي بيضكف ،  1ممحـ ، ط بك

ّالكّ مفرّ ق ( ،  697كاصؿ ، محمد بف سالـ ) ت ابف  .56 ّأيّ ج ّبني ّأخبار ّفي ، تحقيؽ  وبروب
 جماؿ الديف الشياؿ ، القاىرة : دار الفكر العربي ، د . ت .

ّالبشرق ( ،  749ابف الكردم ، عمر بف المظفر ) ت  .57 ّأخبار ّفي ّالمختصر ،  1، ط تتمة
 . 1996 / 1417بيركت : دار الكتب العممية ، 

قائضّغررّالخصائصّالواضحةّوعررّالنّ ق ( ، 718. الكطكاط الكتبي ، محمد بف إبراىيـ ) ت 58
 ، بيركت : دار صعب ، د . ت . الفاضحةّ

ّحوادثّق ( ،  768 ت اليافعي ، عبد ا بف أسعد ) .59 ّمعرفة ّفي ّاليقظان ّوعبرة ّالجنان مرآة
 . 1993 / 1413، القاىرة : دار الكتاب اإلسبلمي ،  مانالزّ 
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 .المراجع.ثانياًّ

، بيركت :  1، ط الحداثةّالشعريةّالعربيةّبينّاإلبداعّوالتنظيرّوالنقدأبك جيجو ، خميؿ ذياب ، . 1
 . 1995دار الفكر ، 

 1999، عماف ، المطبعة األىمية ،  البالغةّواألسموبية. أبك العدكس ، يكسؼ ، 2

 . 1963، القاىرة : مكتبة النيضة المصرية ،  النقدّاألدبي. أميف ، أحمد ، 3

 . 1981، القاىرة : مكتبة األنجمك المصرية ،  5، ط عرّالعربيّموسيقىّالشّ أنيس ، إبراىيـ ،  .4

ّالممموكي. األيكبي ، ياسيف ، 5 ّالعصر ّالعربيّفي ّالش عر ، طرابمس : جركس برس ،  1، ط آفاق
1415  /1995 . 

 . 1958، القاىرة : دار المعارؼ ، كولردج. بدكم ، محمد مصطفى ، 6

، ترجمة محمكد فيمي حجازم ، القاىرة : الييئة المصرية  تاريخّاألدبّالعربيبرككمماف ، كارؿ ،  .7
 . 1993العاممة لمكتاب ، 

ّمستقاةّالبعمبكي ، منير ،   .8 ّوالمحدثين ّالقدامى ّواألجانب ّالعرب ّاألعالم ّألشير ّتراجم موسوعة
 . 992، بيركت : دار العمـ لممبلييف ،  1، ط المعروفّبمعجمّأعالمّالموردالموردّ()ّموسوعةّمنّ

 البغدادم ، إسماعيؿ ،  .9

، بيركت : دار الكتب  نونّعنّأساميّالكتبّوالفنونيلّعمىّكشفّالظّ إيضاحّالمكنونّفيّالذّ ّ.أ
 . 1992 / 1413العممية ، 

 . 1955: ككالة المعارؼ الجميمة ،  استانبكؿ،  فينىديةّالعارفينّوأسماءّالمؤلفينّوآثارّالمصنّ  ب.

 . 1979 / 1379، القاىرة : دار الثقافة ،  بناءّالقصيدةّالعربيةبكار ، يكسؼ حسيف ،  .10

ّالرّ الجابي ، بساـ عبد الكىاب  .11 ّألشير ّتراجم ّمعجم ّوالنّ , ّوالمستعربينّجال ّالعرب ّمن ساء
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ّلعكيسات ، محمد مكسى حسيف ، . ا1 ّالمجتمعيّ شعر ّدراسةّّالن قد :ّ ل ّاألو  ّالممموكي ّالعصر في
 . 2008، القدس : جامعة القدس ، )ّرسالةّماجستيرّ(ّّموضوعي ةّوفن ي ة

ّاألبار. فميفؿ ، حسف ، 2 ّوشعرهّابن ّحياتو :ّ ّ(القضاعي ّماجستير ّرسالة ، عماف : الجامعة  )
 . 1982األردنية ، 

ّالد وري اتّ.رابعاًّ

ّالصّ ،  الحٌبازم ، مشيكر.1 ّاألدوات ّوصف ّ/ّناعيّ شعر ّاليجريين ّوالس ابع ّالس ادس ّالقرنين ّفي ة
، المجٌمة األردنٌية في الٌمغة العربٌية كآدابيا ، ةّالثّعشرّالميالديينّ؛ّدراسةّموضوعيّ انيّعشرّوالثّ الثّ 

 .   2008المجٌمد الٌرابع ، العدد الثٌاني ، الكرؾ ، 
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ّ

ّ

ّ

ّالفيارسّالفنِّيَّة

ّةفيرستّاآلياتّالقرآنيَّّّ.ّأوَّاًلّ

ّفيرستّاألعالمّواألماكن.ّثانياًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفيرستّاألشعارّ.ّّثالثاًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفيرستّالمحتوياتّ.ّّرابعاًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالقرآنيةفيرستّاآلياتّ.ّّأوَّالًّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالصفحةّرقمّاآلية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآليّالسورةّرقمّالسورة

 البقرة 2
 ًَإِرِ اسْتَسْقَ مٌُسََ ىِقٌَْمِوِ فَقُيْنا اضْشِبْ بِعَصاكَ احلَجَشَ فَاوْفَجَشَثْ مِنْوُ﴿

 ﴾اثْنَتا عَشَشَةَ عَْْناً
60 202 

 البقرة 2
 ًَمَا مَفَشَ سُيَْْمَهُ ًَىَنِهَّ اىشَّْطنيَ مَفَشًُا ُّعَيِّمٌُنَ اىنَّاسَ اىسِّحْشَ ًَمَا أُوْزِهَ﴿

 ﴾عَيََ املَيَنَْْهِ بِبَابِوَ ىَشًُثَ ًَمَشًثَ
102 250 

 211 46 ﴾ٌُّسُفُ أَُّّيَا اىصِّذِّّقُ﴿ يكسؼ 12

 يكسؼ 12
 أَىْقَوُ عَيَ ًَجْيِوِ فَاسْتَذَّ بَصرياً قَاهَ أَىَمْ أَقُوْ ىَنُمْ إِوِِّفَيَمَّا أَنْ جَاءَ اىبَشريُ ﴿

ّ﴾أَعْيَمُ مِهَ اهللِ ما ال تَعْيَمٌنَ
 

96 214 

 249 22 ﴾ًَاضْمُمْ َّذَكَ إِىل جَناحِلَ تَخْشُجْ بَْْضاءَ مِهْ غَْْشِ سٌُءٍ ءَاَّتً أُخْشٍَ﴿ طو 20

 242 10 ﴾ًَأَىْقَ يف األَسْضِ سًَاسَِِ أَنْ تَمْذَ بِنُمْ ًَبَثَّ فْيا مِهْ مُوِّ دَابَّتٍ ﴿ لقماف 31

 الممؾ 67
ّ﴾اىَّزُ خَيَقَ سَبْعَ سَمٌَاثٍ طِباقاً﴿

 
3 242 

 اإلنساف 76
 ﴾ًَارْمُشِ اسْمَ سَبِّلَ بُنْشَةً ًَأَصْالً﴿

 
25 219 
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 رقم الصفحة بالّلون الغامق ٌعنً أّن فٌها تعرٌف بالعلم أو المكان .     

 الـــــصـــــفـــــحـــــة الـــــعمـــــم
 )ّأّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 23 إبراىيـ بف حسيف األزدم
 10،  9 أرناط

 36 األسعد بف مماتي
33ّ أسعد السنجارم

 28 اإلسكندرية 
 194،  42،  12ّّ,17ّّ,29ّّ,40 األٌيكبي األشرؼ مكسى

 27، 11 بيك األيٌ  األفضؿ نكر الديف
  14،  13 األيكبييف 

 )ّبّ(
 8 بانياس

34ّ ابف بصاقة
 8 بيت المقدس

 (ّج)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 15 ابف جبير

 41 جبؿ المقطـ
 188 الجامع األنكر

 )ّحّ(
 12 حٌراف

33ّ ابف الحرستاني
 23 حسيف بف عمي األزدم

 10 حطيف

.ّفيرستّ *األعالمّواألماكنثانياًّ
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ّ )ّد(
34ّ ابف دحية الكمبي

205ّ أبك دلؼ
 218،  83  دير القصير

 11 دمشؽ
 12 دمياط
 )ّرّ(

33ّ راجح الحمي
 10 الرممة 
 227،  29 الٌرىا

 10 ريتشارد قمب األسد
 )ّزّ(

 36 زيد الكندم
 )ّسّ(

 33 اعاتيالسٌ  ابف
 25 ابف سناء الممؾ 

  )ّشّ(
 31 ابف الٌشعار

8ّ شمس الديف بف المقٌدـ
 97،  26 الٌشياب بف المجاكر

 12 الشكبؾ
 (ّص)ّ

 8 الصالح إسماعيؿ
 26،  11،  10،  9،  8 صبلح الديف األيكبي

  ابف صمدكف
 )ّظّ(

21ّّ,36ّ ظافر بف حسيف األزدم
 ّ)ّعّ(

33ّ عبد الرحيـ بف شيث
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 229،  10 عكا
34ّ عضد الديف بف منقذ

11ّّ,28ّ العادؿ األٌيكبي
11ّ العزيز عماد الديف

33ّ عمي بف المفضؿ المخمي
9ّ عماد الديف زنكي الثاني

14ّ آؿ عقبة
36ّ األصفيانيالعماد 
 )ّفّ(

 10 فردريؾ بربركسا
 10 فيميب أغسطس

14ّ آؿ فضؿ
 (ّق)ّ

 187 قادكسابف 
34ّ أبك القاسـ الصيرفي

 24،  17 القاضي الفاضؿ
37ّ القكصي

 )ّكّ(
17ّّ,32ّ الممؾ الكامؿ

 9 الكرؾ
 )ّلّ(

 248 اٌلميث بف دبكس
 )ّمّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 176 مارديف
 37 المدرسة المالكية

14ّ آؿ مرة
37ّ المنذرم

40ّ الممؾ المسعكد
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