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م سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلاحلمد هلل وحده والصالة والسالم على 
 تسليما كثريا.

 اليمكن ان تمر هذه االنجازات دون تقديم الشكر والعرفان

نتقدم جبزيل الشكر اىل الدكتور الفاضل "مسري عبد املالك" على مرافقته لنا 
 وجيهاته ونصائحها القيمةطيلة فرتة إجناز املذكرة من خالل ت

 كما نتوجه جبزيل الشكر إىل موظفي مكتبة اجلامعة

 .وإىل كافة أساتذة قسم اللغة واألدب العريب

ـر و عرفـانشكــــ  

 



 

أهدي هذا العمل المتواضع الى روح أبي وأخي الطاهرة رحمهم هللا وأسكنهم فسيح  _

 جنــــاته.

 ه العزيزفي كتاب_ الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها  

 "أمي الحبيبة" ادامها هللا فوق رؤوسنا والبسها ثوب الصحة والعافية.

_الى اخوتي واخواتي ومن أحببتهم في هللا، الى كل الزمالء واالصدقـاء وجميع من  

وقفوا بجانبي في اصعب االوقـات، والى أحبتي الذين لهم مكانة في قـلبي ولم تسعهم  

 صفحتي.

 .  الكرام ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي  _ الى جميع االساتذة

 

 

ـــن"   "نــــــورالديــــــ

 

 

 اهـــــــــداء

 



 

_ أهدي تخرجي إلى العابد الزاهد الذي سخر كل قواه عوناً لي كي أصل إلى   

 ما انا عليه والدي حفظه هللا.

مواجهة    ى_ إلى الطاهرة الساجدة العابدة هلل التي صنعت مني رجالً قـادراً عل

 الحياة وأن أكون شيء في الحياة أمي حفظها هللا.

_إلى أخواني واخواتي الذين  مهدوا الطريق أمامي كي أحقق هدفي  

 المنشود.

م  ث_ إلى األصدقـاء األوفياء الذين عبّدوا طريقـاً كنت لم أبلغه إال بعون من هللا  

مرات  معهم ث  الى جميع االساتذة الذين ادركتبمواقفهم النبيلة المشرفة .  

 .النجاح التطور والمسؤولية

 _ الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد .

 "مــحمــد عبد الصـــمــد"                                                      

 اهـــــــــداء

 



 جدول االختصارات   

  

 جدول االختصارات املستخدمة يف املذكرة:

 املثل يف الشعر التعليمي مضامينه وبناؤه الفين 

 "االرجوزة الشمقمقية" امنوذجا

Parabole de la poésie éducative, son contenu et sa construction artistique 
 

un exemple. Comme"mqemakya sha "Le poème 

Parable in educational poetry, its content and artistic construction 

The poem" shamqemaky" as an example. 
 

 قر/: قراءة ط: طبعة مج: جملد

 تع/: تعليق ص: صفحة د.ط: دون طبعة

 تق/: تقدمي تر/: ترمجة                 تح/: حتقيق

 جزء /:ج
حواشيه وح/: وضع  

 مر/: مراجعة 

 )د.د.ن(: دون دار نشر )ص.ن(: صفحة نفسها
 )د.م.ن(: دون مكان نشر        دون اتريخ نشر )د.ت.ن(:



 ملخــــص   

  

 :امللخص

تتناول هذه الدراسة احلديث عن االمثال يف االدب بشكل عام، والشعر واالرجوزة بشكل 
استها، احلاملة ملختلف املعاين كوهنا كما ان االمثال ضرٌب مميز من ُضروب االدب املمتع در   خاص.

ثال يف به الدراسة فهي االم اختصتاما  اللغة،بنية متناسقة حتمل ابداعا يف الصورة ومجالية يف 
سباب ا واالخبار، ومناليت تعد خمزوان قيما حوت كثريا من القصص والنوادر  االرجوزة الشمقمقية،

 جيز فقد يسر الشعر التعليمي حفظ كثري منحفظ العلم تسهيل متونه على شكل منظومات وارا
وما من علم حيتاج اىل احلفظ اال وقد ألف فيه ما يعني على ترسيخه. واقتصر البحث على العلوم 

اجلانب الفين ومضامني االبيات، انطالقا من اشكالية اساسية هي: كيف استطاع ابن الوانن توظيف 
ةغة هج التحليلي، واملالحظ ان االمثال كان فيها من البالاالمثال يف ارجوزته؟ وملناقشتها اتبعنا املن

 .ا اال اهنا ادت أك ر من مدلوهاواجلمالية، ُرةغم اجياز عباراهت
 ، الشعر التعليمي، األرجوزةلاألمثا املفتاحية:الكلمات 

Resumé:  

 Cette étude traite d'une discussion des proverbes dans la littérature en 

général et la poésie en particulier. 

 De même, les proverbes sont un type distinct de littérature qu'il est 

intéressant d'étudier, porteur de diverses significations car il s'agit d'une 

structure harmonieuse qui porte la créativité dans l'image et l'esthétique dans la 

langue. La connaissance est une installation solide sous la forme de systèmes et 

d'âges. La poésie éducative a facilité la préservation de nombreuses sciences, et 

il n'y a pas de science qui ait besoin d'être mémorisée à moins que quelque chose 

y ait été compilé pour aider à l'établir. La recherche s'est limitée au côté 

technique et au contenu des versets, sur la base d'un problème de base: comment 

Ibn Al-Onan a-t-il employé des proverbes dans son arjus? Pour en discuter, nous 

avons suivi la méthode analytique, et il est à noter que les proverbes étaient de 

rhétorique et d'esthétique, bien que leurs phrases aient été résumées, mais ils ont 

conduit plus que leur sens. 

Mots clés: Proverbes, poésie éducative, Alorjouza 

 



 ملخــــص   

  

Summary: 

 This study deals with the discussion of proverbs in literature in general, 

and poetry and ark in particular. 

 Likewise, proverbs are a distinctive form of literature that is interesting 

to study, carrying various meanings as it is a harmonious structure that carries 

creativity in image and aesthetics in language. Knowledge is a solid facility in 

the form of systems and ages. Educational poetry has facilitated the preservation 

of many sciences, and there is no science that needs to be memorized unless 

something has been compiled in it to help establish it. The research was limited 

to the technical side and the contents of the verses, based on a basic problem: 

How did Ibn Al-Onan employ proverbs in his arjus? To discuss it, we followed 

the analytical method, and it is noticeable that the proverbs were of rhetoric and 

aesthetic, although their phrases were summarized, but they led more than their 

meaning. 

  Key words: Proverbs, educational poetry, Alorjouza 

 

 

 

 

 

 

 



 مــــقدمة   

 أ

 مــــقدمة:

أحصي ثناء  تزايد من النعم والشكر له على ما أوالان من الفضل والكرم ال احلمد هلل محداً يوايف ما

 عليه هو كما أثىن على نفسه، ونسأله اللطف واالعانة يف مجيع االحوال وحال حلول االنسان يف رمسه.

ته وأمته صحابه وأزواجه وذريم وعلى أالعجم املبعوث لسائر االموالصالة والسالم على حممد سيد العرب و 

 :وبعد األمم، أفضل

ابلغ الدقة يعطي  هنا نسيج ثقايف رائعاليت زخر هبا أدبنا العريب، حيث أإن االمثال من الفنون النثرية 

 بصاحبه اىل الصالح والرشاد، إما اقتداءاً او اجتناابً. للناس. يهدفيف النهاية دستورا 

ء اهتماما كبريا هبا، ذلك ملا حتمل من شىت املعاين والتجارب، ومل ختلو هذه وقد أوىل النقاد واالداب

االمثال من اجلانب الفين اجلمايل مما دفع بكثري من االدابء والشعراء بتضمينها يف اشعارهم ومنظوماهتم ملا 

 البالةغة.و  حتمله من اجياز يف اللفظ واصابة يف املعىن وحسن يف التشبيه، يرتقي هبا اىل مصاف اجلمال

تعد االرجوزة الشمقمقية نص ابداعي ظريف جاء ملماً لكثري من فنون االدب واخبار العرب يف اجلاهلية 

ان حبثنا توظيفها يف ارجوزته لذلك جاء عنو  "ابن الوانن"الناظم  أحسنواالسالم، مبا يف ذلك االمثال اليت 

 هذا كااليت: 

 .امنوذجا "االرجوزة الشمقمقية"لفين املثل يف الشعر التعليمي مضامينه وبناؤه ا

ومن بني االسباب اليت جعلتنا هنتم هبذا الضرب من املواضيع، اليت تراوحت بني ذاتية وموضوعية نذكر 

 منها:

راجها من دائرة التهميش والنسيانالتعريف ابالرجوزة والقيمة االدبية اليت احتوهتا، واخ -



 مــــقدمة   

 ب

صل واالمثال فيها على التخصيص، وكيف ابدع االطالع على مضمون االرجوزة بشكل عام ومف -

 ، واالشارة اليها اترة اخرى.وابإلحياءابن الوانن تضمينها بقالبها الصريح اترة 

 دراسة القالب الفين الذي وضع فيه املثل والذي له الدور االهم يف ايصال تلك الرسائل. -

 عريفالرةغبة يف حتصيل العلم واالسرتادة واالطالع واثراء الرصيد امل -

 االشكالية : 

مفهوم املثل؟ وماهي مكانة القصيدة الشمقمقية يف الشعر التعليمي؟ وكيف استطاع ابن الوانن  ما

 ية؟الشمقمقماهي االةغراض الفنية واالدبية اليت حققتها القصيدة  ؟أرجوزتهتوظيف االمثال من خالل 

لوانن، رجوزة الشمقمقية البن اأما عن اهداف البحث فتمثلت يف استخراج االمثال الواردة يف اال

ت اودراستها من جانب املضمون وحتليلها من اجلانب الفين، وتعد هاته الدراسة ضرورية لفهم مضمون االبي

واالحياء واالشارة اىل قصة او مثل معروف تضمنته ابياته، ففهمها يعتمد على  اليت اعتمد فيها الناظم الرمز

 ، فالدراسة الفنية لوحدها برتاء دون املضمون.معرفة مسبقة ملا يشري اليه الناظم

اقتضت هذه الدراسة الرجوع اىل مجلة من املصادر امهها، معجم لسان العرب البن منظور فيما 

.كما اعتمدان على كتاب جممع االمثال للميداين وكتاب لة االلفا  واملفردات والرتاكيبخيص دراسة دال

 كم يف االمثال واحلكم للحسن اليوسي.مجهرة االمثال للعسكري، وكتاب زهر األ



 مــــقدمة   

 ج

أما عن الدراسات مل جند دراسة تشابه موضوعنا اال دراسة واحدة، درست االرجوزة دراسة صوتية 

ي، بعنوان الدكتور: حممد االمني خالد أبشرافومعجمية حمضة، للطالبة فتيحة عبد العايل رسالة دكتوراه 

  .دراسة صوتية معجمية"يت اجلزائري "االرجوزة الشمقمقية البن الوانن التوا/ 

حلسين، كشرح عبد هللا كنون ا  لألرجوزةاما الدراسات القريبة من حبثنا فهي الشروحات املعروفة 

بن حممد االمني بن املختار اجلكين، وهاته الشروحات   ألمحدوشرح قطوف الرحيان من حديقة ابن الوانن 

 اىل اجلانب الفين . كانت اختصارات ملضامني االبيات دون التطرق

اعتمدان يف حبثنا هذا على خطة مكونة من مقدمة ومبحثني وخامتة، اذ تضمنت املقدمة عرضا 

شامال للمذكرة، اما يف املبحث االول فقد ضم ثالثة مطالب، حتدثنا فيه عن مفهوم املثل ،ومفهوم الشعر 

عربية وانواعها قنا اىل مفهوم االرجوزة الالتعليمي، نشأته وخصائصه الفنية ومساته، ومناذج منه. ايضا تطر 

 ومناذج منها.

عريف ابألرجوزة املطلب الثاين للت ،األول للتعريف ابلناظمب قدمنا ثالثة مطالويف املبحث الثاين 

لفين االمثال واستخراجها، ودراستها وحتليلها من اجلانب ا إبحصاءقمنا  فقدواألخري أما يف املطلب الثالث 

 واملضمون.

 .النتائج املستنبطة من هذا البحث االخري خامتة عرضنا فيها اهم ويف

 حبث من الصعوابت واملعوقات اليت تواجه الباحث طيلة حبثه: وال خيل

 قلة املراجع وصعوبة اقتنائها يف ظل اجلائحة واحلجر والظروف اليت عاشتها البالد.

البالةغة.ة واسعة بقواعد النحو والصرف و صعوبة حتليل االبيات من اجلانب الفين كونه حيتاج اىل دراي



 مــــقدمة   

 د

ويف االخري حنمد هللا عزوجل الذي منحنا القوة واالرادة الستكمال هذا البحث، كما نتقدم ابلشكر 

ب الرئيسي على ص ره اجلميل ورعايته الطيبة واليت كانت السب للدكتور املشرف: مسري عبد املالكاجلزيل 

، كر مجيع االساتذة الذين رافقوان طيلة مسريتنا العلمية ومشواران الدراسييف اجناح وامتام هذا العمل، كما نش

صري قوجل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا يف القول العمل، مث نعتذر لذوي االلباب من الت ونسأل هللا عز

، التضرع واخلشوع وخطاب التذلل واخلضوع أن ينظر بعني الرضا والصوابالواقع يف البحث ونسأل بلسان 

اهفوات أو ينجو مؤلف من فما كان من خطأ فأصلحوه ومن نقص فكملوه، فقلما خيلص حبث من 

العثرات



 مــــقدمة   
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املثل :املطلب األول  

لقد أوىل النقاد واألدابء اهتماما كبريا ابألمثال؛ ذلك ملا حتمله من خمتلف املعاين واخل رات       

من احلكم التوجيهية والتعليمية دون أن ننسى جانبها اجلمايل من قوة والتجارب حاملة يف طياهتا نوعا 

 بيان وبالةغة كل هذا يشد ذهن املتلقي وهو املطلوب.

 أ/ مفهوم املثل

املثل لغة: :1أ/  

املثل ابلكسر  >>سبق يتوجب علينا حتديد مفهوم للمثل، وهو يف معناه اللغوي  ومن خالل ما       

مثال وقوهم: )مسرتاد ملثله(، أي: مثله يطلب ويشح عليه واملَثُل حمركٌة: احلجة والتحريك: الشبه، مجعه أ

واحلديث وقد َمَثَل به متْثيال وامتثاله ومَتثله، ونقول امتثل طريقته: تبعها فلم يعدها <<1 وابلتايل فمعىن 

.   و السياق الذي ورد فيه املثل خيتلف ابختالف احلركات  

املثل اصطالحا: :2/أ  

يه، فيه التشب املثل مأخوذ من املثال وهو قول سائر ُشبه به حال الثاين ابألول واألصل >>ل امل رد: يقو 

 قال: وقوهم مُثَل بني يديه، إذا انتصب؛ معناه أشبه الصورة املنتصبة، وفالن أمثُل من فالن أي أشبه <<2

                                                             
 .1508:ص م.2008ه/ 1429، دار احلديث، القاهرة،  ، <<القاموس احمليط>> جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي:_  1

 
ويري>>هناية االرب يف فنون االدب<<.تح/حسني نورالدين.دار الكتب العلمية، بريوت،  1_شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب الن

03ص:3لبنان، ج  
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 فاملثل هبذا املعىن يبىن على عالقة املشاهبة بشكل عام أو أوسع.

مبا أن األمثال اليت لطاملا تداوها العرب على ألسنتهم، واليت قيلت يف مناسبات معينة فإن أي موقف و   

قيلت فيه يف أول مرة يستدعي استحضار هذا املثل ابلضرورة نظرا لتشابه احلادثتني. او حادثة تشبه ما  

دد يقول إبراهيم دبية ويف هذا الصوللمثل مجلة من اخلصائص الفنية اليت متيزه عن ةغريه من الفنون األ      

 جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف ةغريه من الكالم: إجياز اللفظ وإصابة املعىن، وحسن التشبيه >>النظام: 

وهبذا ميكن القول أن للمثل مجالة خاصة، فرةغم قصر عباراته إال أهنا  1<<وجودة الكتابة، فهو هناية البالةغة 

 >>يمية قلوب املتلقني إضافة إىل كونه وسيلة تربوية تعل  اجلمايل الذي يسحراجلانب الفين مل ختلوا من

 االذهان يفالحتوائها على التذكري والوعظ، واحلث والرجز وتصوير املعاين تصور االشخاص واالعيان أثبت 

  2<<ابحلواس  الستعانة الذهن فيها 

                                                             
 شائع مع  مثال 882معجم األمثال العربية  >> :مصطفى أمحد سليمانامساعيل صيين، انصف مصطفى عبد العزيز،  حممود   _2

 .مقدمة الكتاب )ط(م، 1992، 1مكتبة لبنان، ط <<شروحها واستعماالهتا
 
 

 
ه، 1420،  1دار الوطن للنشر، ط تح/در/فؤاد عبد املنعم أمحد، ،<<كماألمثال واحل>> :_ علي بن حممد بن حبيب املاوردي 2

 .20 :ص ،م1999
 ه1376،1ط، )د.د.ن(، تح/ حممد أبو الفضل إبراهيم ،<<هان يف علوم القرآنب ال>> :_ بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي 2

  .131:، ص1م، ج1957_
د التواب، دار اعتىن به/ رمضان عب، <<مع اعتناء خاص بكتاب األمثال أليب عبيد األمثال العربية القدمية>> :ميارودولف زوه_ 3

 .18ص:، بريوت، لبنان.1األمانة،ط
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 فال >>األذهان ن البيان مافيه لدرجة تسحر أي أن فيه م 1<<املثل أعون شيئ على البيان  >>هذا قيل 

خيفى على ذي مْيز وال يشتبه على ذي ُلب ما جعل هللا تعاىل يف املثل من احلكمة، وأودع فيه من الفائدة، 

وانط به من احلاجة، فإن ضرب املثل يوضح املنبهم، ويفتح املنغلق، وبه يصور املعىن يف الذهن، ويكشف 

ه يقع ع األمر يف النفس ُحسن موقع، وتقبله فضل قَ ُبول، وتطمئن به اطمئناان، وباملعمى عن اللبس، وبه يق

 2<<إقناع اخلصم، وقطع تشوف املعرتض 

الشر حيمل خمتلف الطبائع اإلنسانية كاخلري و  >>مجايل، جنده أيضا  إضافة إىل كون املثل ذوا طابع      

مثال ظ  األقد حث علماء التوثيق طلبة العلم على حفوالفضيلة والرذيلة، وهي أمور تتميز  هبا البشرية، و 

 3<<واحلكم ألهنا االنغام اللغوية الصغرية كما أهنا شيفرة حتمل عادات وتقاليد وافكار شعوب وامم ةغابرة 

وهذا ما جيعل األمثال عبارة عن وثيقة هوية حبيث تع ر عن خمتلف الشعوب من خالل عرض عاداهتا 

ا لذا دعت احلاجة إىل االهتمام بتلك األمثال ملا ها من أمهية يف حفظ تراث وتقاليدها وحىت معتقداهت

 األمة اللغوي.

 

 

 

                                                             

 
 

 .133.132املرجع السابق،  بتصرف،  ،<<هان يف علوم القرآنب ال>> _ الزركشي : 3
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 / أنواع املثل:ب

 / حسب زمنيتها:1ب

 << م األمثال اجلاهلية اإلسالمية اليت مجعها علماء اللغة يف القرنني الثاين ضاألمثال القدمية: ت

  1<<والثالث اهجريني. 

 << :ل القدمية، يفأو األمثال املولدة، وهي اليت مجعت وأضيفت إىل األمثا األمثال اجلديدة 

 منذ القرن الرابع اهجري )العاشر امليالدي(. جمموعات األمثال، 

  األمثال احلديثة: وهي اليت مجعها األوربيون قبل ةغريهم، يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، من

 2 <<بالد العرب. 

 << ( العامية)وهي اليت تقال ابللهجات احمللية.  الشعبية 

 / حسب علة نشوئها:2ب

 أمثال مجعت عن حادث 

 أو حدث معني. شيءعن تشبيه أتخذ مادهتا من  األمثال النامجة  

  .األمثال النامجة عن قصة اليت تروى وتتداول على ألسنة الناس 

  .األمثال النامجة عن حكمة 

                                                             
ه، 1408، 1النفائس، بريوت، لبنان، ط دار ،<<األمثال العربية والعصر اجلاهلي )دراسة حتليلية(: >>_  توفيق أبو علي 1

 43ص: ،م1988
 .43:صاملرجع السابق،، <<األمثال العربية القدمية مع اعتناء خاص بكتاب األمثال أليب عبيد>> :رودلف زهامي_  2
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  .1<<األمثال النامجة عن شعر 

 امجة عن القرآن الكرمي واحلديث الشريف.األمثال الن 

 / حسب مستها االصطالحية:3ب

 و تندرج حتت هذا العنوان ثالثة أنواع.

 <<  2<<يل وما مل يكن له نظري كالشاذ والنادر جاملثل السائر: ما مت تناقله جيال بعد 

 << املثل القياسي: يسميه البالةغيون متثيل مركب 

 تقال على لسان ةغري اإلنسان حبيث هتدف لغرض تعليمي أو  املثل اخلرايف: حكاية ذات مغزى

 3<<فكاهي.

إذن فمصادر األمثال تتعدد بتعدد الغاايت واألهداف ما يستعدي ابلضرورة التغري يف املوضوعات، كما 

 جند ان األمثال تتعدى اجلانب العقلي إىل اجلانب ما ورائي من خرافة وأسطورة وةغريها.

                                                             
 .45، 44:ص ، املرجع السابق،<<األمثال العربية والعصر اجلاهلي )دراسة حتليلية( :_ حممد توفيق أبو علي 1
دار  حممد حمي الدين عبد احلميد، /حققه وفصله وعلق حواشيه، <<العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده>> :بن رشيق_ ا 2

 280:م، ص1981ه، 1401، 5اجليل، بريوت، ط
 .45:ص، املرجع السابق، <<األمثال العربية والعصر اجلاهلي )دراسة حتليلية( :حممد توفيق أبو علي _ 3

 

 املبحث األول : مدخل مفاهيمي املثل،

 .االرجوزة الشعر التعليمي،
 املطلب األول: املثل 

 املطلب الثاين: الشعر التعليمي 

 املطلب الثالث: االرجوزة 
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 .عليميتالالشعر  :املطلب الثاين

 / مفهوم الشعر التعليمي:أ

تتنوع أةغراض الشعر كما تتنوع موضوعاته وترتقي شيئا فشيئا مواكبة بذلك التطور احلاصل يف اجملتمعات، 

فيأيت الشعر ليكون مبثابة املع ر والناقل لصورة تلك البيئات، وقد كان العصر العباسي حافال ابلتغيريات 

توجب خري الذي هو موضوع دراستنا, بداية يلسياسي والتعليمي هذا األالشعر ا على مستوى النظم فظهر

 علينا حتديد مفهوم كل من الشعر والتعليم لكي يسهل لنا حتديد مفهوم الشعر التعليمي.

 اتعرضو يرةغم قدم فن الشعر وانتشاره، إال أنه يصعب وضع تعريف له، وقد حاول الكثريون أن  >>      

ة الشعر منذ وقت أرسطو حىت الوقت احلاضر، وقد طهر حشد عظيم من لذلك، وان يدرسوا طبيع

كمن التعريفات اليت تتقاطع يف نقاط اختالف و تشابه، لكن طبيعة الشعر يف ذاته مل تتغري، لكن التغيري ي

 إليه سابقا. ما أشرانوهذا  1<<يف االفراد واجلماعات والبيئات وحىت العصور املختلفة. 

عر بناء قصيدة ختص املعىن الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه فإذا أراد الشا >>

إايه من األلفا  اليت تطابقه، والقوايف اليت توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه، فإذا اتفق له بيت 

اين على ةغري تنسيق للشعر عمن امل تفتضيهيشاكل املعىن الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره يف شغل القوايف مبا 

بداية هو كالم منثور وهو عبارة عن فكرة، قصة،  مبعىن أن الشعر 2<<وترتيب لفنون القول فيه )....( 

                                                             
 .75:م، ص2013ه، 1434، 9ط ،القاهرة ، دار الفكر العريب،<<األدب وفنونه دراسة ونقد>> :يل_  عز الدين إمساع 1
شر/تح/ عباس عبد السائر، مر/ مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  ،<<عيار الشعر>> :_  حممد أمحد بن طباطبا العلوي 2

 .11:ص م2005ه، 1426، 2ط
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يف شكل نثري فيسعى الشاعر إىل حتويل هذه األفكار ووضعها يف  حادثة، أو عاطفة تتكون يف الذهن

 نب الشكلي، للمعىن املقصود. قالب شعري مبعىن الوزن، القافية، مع مراعات هذا اجلا

بن املناوى  لرؤوفايف كتاب الوقوف على مهمات التعاريف لعبد  وم التعليم فقد ذكرهأما ابلنسبة ملف      

معىن اإلعالم لكن  لتصور ذلك، ورمبا استعمل يفر املعاين. والتعلم تنبيه النفس تنبيه النفس لتصو  >>أنه 

ثر يف . والتعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثري حىت حيصل منه اسريعم اختص هبا إذا كان إبخبار اإلعال

نفس املتعلم. تعليم هللا آلدم االمساء، أن جعل له قوة هبا نطق وهبا وضع أمساء األشياء وكتعليمه احليوان  

 ك فالتعليم حيمل كل معاين التوجيه واإلرشاد.لبذو  1<< يتحراه.  كل واحد فعال يتعاطاه وصوات 

فن أديب  >> ا أن حندد مفهوما للشعر التعليميالشعر والتعليم(، ميكننوبعد أن عرفنا املفهومني )      

جديد، اقتحم الشعراء اببه يف العصر العباسي، تسهيال حلفظ العلوم واستظهار املعارف والسيما بعد 

اطفة واخليال وخياطب الع اإلقبال على التعلم والرةغبة الشديدة يف طلب املعرفة، وهو يف الغالب يفتقر إىل

 2<<العقل، ويتميز بطول النفس الشعري واعتماده الرجز وتنوع القافية. 

وعليه فإن هذا النوع من الشعر مييل إىل اجلانب املنطقي أكثر، كما أنه يعرض لنا مجلة من املعلومات       

 فيحمل بوادر التجديد يفواألحداث ويوثقها، أما من حيث اجلانب الشكلي هذا النوع من القصائد، 

 القافية واملوضوعات، واليت طغت على الشعر بشكل عام.

                                                             
، 1عامل الكتب، القاهرة تح/ عبد احلميد صاحل محدان، ط ،<<يف على مهمات العاريفالتوق>> :_ عبد الرءوف بن املناوى 1

 .102:ص ،م1990ه، 1410
 .69:ص ،م1989ه، 1420 )د.م.ن(،، ، دار الكتب،<<األدب يف العصر العباسي>>: _ انظم رشيد 2
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 ة الشعر التعليمي:أ/ نشب        

ازدهر الشعر وبلغ أوج عظمته يف العصر العباسي، وخباصة يف النصف األول منه، فقد كان اخللفاء  >>

قافاهتم الط العرب ابألمم األخرى، ونقل ثوالوزراء يشجعون الشعراء ومينحوهنم العطااي واهبات، وكان الخت

  1<<إىل العربية دور كبري يف دخول أساليب جديدة يف الشعر العريب. 

احلاصل  طلالختالهتمام كبري من الطرف العثماين احلاكم كما كان حيظى ابما يعين أن الشاعر كان       

موما والشعر دورا يف تطور احليات األدبية ععند العرب مع ةغريهم من األجانب وابلتايل المتزاج الثقافتني، 

 على وجه اخلصوص هذا األخري الذي اعت ر وثيقة حتمل ثقافة هذه األمة. 

هذ التطور احلاصل على مستوى األدب عموما، لكننا سنتحدث عن الشعر على وجه اخلصوص        

هوم أما اآلن رقنا سابقا للمفكوننا خصصنا ابلذكر الشعر التعليمي الذي يعد من أشكال التجديد وقد تط

 ون رز أهم اآلراء اليت وضعتنا يف حرية لصعوبة احلكم على أصل ومنهل سنتناول نشأة هذا النوع من الشعر

 هذا الفن الشعري.

ختتلف اآلراء فيما يتعلق بنشأة الشعر التعليمي يف األدب العريب؛ يذهب بعضهم إىل أن العرب  >>      

من األدب إال يف وقت متأخر نتيجة التصاهم ابلفكر الوافد فهناك من يرى أن هذا مل يعرفوا هذا اللون 

التأثري انشئ عن الثقافة اهندية اليت اتصل هبا العرب يف العصر العباسي، ومن هؤالء األستاذ أمحد أمني 

                                                             
ايض، اململكة لر الفصل الدراسي األول، الرتبوي، ا ، التطوير<<األدب العريب للصف الثاين الثانوي>> :_  وزارة الرتبية والتعليم 1

 14ص: ،م2007/2008ه، 1428/1429 العربية السعودية ،



 الشعر التعليمي                                                                                                                                        الثايناملطلب 

16 

 ربعاء؛ فنجد أن طه حسني يف كتابه حديث األ 1<<واألستاذ أمحد فوزي اهيب والدكتور مصطفى هدارة

ا مل يتعاطه أابن بن عبد احلميد)...( نعين انه ابتكر يف األدب العريب فن>> يشري إىل األصول اليواننية بقوله: 

املتحضرة،    العصوروالسيما يف أحد من قبله،  وهو فن الشعر التعليمي وهو فن ليس له يف نفسه قيمة أدبية،

نتشر فيها ال حظ ها من علم وال من حضارة، واليت ال ت كعصر العباسيني وإمنا قيمته يف تللك العصور اليت

يفيد ألنه أيسر ففي مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمي و  الكتابة وال يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينه،

حفظا من النثر ولعل أول من سبق إىل هذا الفن هو الشاعر اليوانين "هسيود"،الذي عاش يف القرن الثامن 

ونظم طائفة من القصائد، فيها مجال شعري ال أبس به، ولكنه قصد هبا إىل تقييد طائفة، مما   قبل املسيح،

واننيني وأهنم السباقون هذا هنا نسب الشعر التعليمي للي  2<<كان اليوانن يرونه علما يف ذلك الوقت 

د هبذا الفن م ولع شديويف الوقت نفسه جند ان اهنود كان ه >>ع األديب الذي مل خيل من اجلمالية، النو 

اننا عن لك، الن ذلك خيرجهم أحيمن نظمهم لقواعد الرايضيات والف التعليمي، حىت إن البريوين شكى

ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة يف التعبري، ويرى أمحد أمني أن هذا االجتاه رمبا كان له أتثري يف نشأة 

ا التأثري يف هذا التأثري ويقول: فأي الثقافتني إذن كان هالفن التعليمي عند العرب مث يعلل الدكتور هدارة 

لفكر نشأة الفن التعليمي يف الشعر العريب يف القرن الثاين اليواننية أم اهندية؟ بل كلتا الثقافتني قد اتصلت اب

هم اكما بينا من قبل، ولكن اتصال العرب ابألدب اهندي كان أوثق بكثري من اتص  3<< العريب اتصاال وثيقا

                                                             
، ك رى روشنفكر، جملة العلوم  <<الشعر التعليمي؛ خصائصه ونشأته يف األدب العريب>> :جواد ةغالمعلي زاده _  1

 52ص:، 62_47(، 2)14ه.ق، العدد 2007/1428اإلنسانية،
 .221،220، ص:2،ج14دار املعارف، ط ،<<حديث األربعاء>>: _ ،طه حسني 2
 .355ص: ، م1963 ، دار املعارف،  القاهرة،<<اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري>> :حممد مصطفى هدارة_  3
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ابألدب اليوانين، ألن أدب اهنود أقرب إىل الطبيعة العربية مبا فيه من أساطري وأمسار وحكاايت. مث إن 

علوم اهند اليت كانت متقدمة فيها أو تنفرد هبا، مثل الفلك واحلساب وةغريمها، كانت سببا يف توثيق العالقة 

ن أصل هندي أتثري الشعراء املولدين الذين هم م بني الثقافتني العربية واهندية أيضا، هذا ابإلضافة إىل

 وأتثري عملية املزج بني اجلنسني على وجه العموم، وما يرتتب عليها من آاثر خمتلفة.

حنن منيل إذن إىل إقرار هذا التأثري اهندي يف نشأة الفن التعليمي يف الشعر العريب، إذا كان ال بد من  

عر التعليمي قد نشأ نشأة طبيعية ابنتشار حركة التعليم وإحساس وجود أتثري أجنيب، وإذا مل يكن الش

 ، املعلمني واملتعلمني على السواء حباجتهم إىل نوع من التأليف) املدرسي( يسهل نقل املعلومات وحفظها

فلم جيدو ةغري االستعانة ابلشعر ليكون وسيلة مشوقة وسهلة يف الوقت نفسه خاصة ابلنسبة للعقلية العربية 

إذن فإرجاع الدكتور مصطفى هدارة نشأة الشعر التعليمي  1<<ورة بقدرهتا على حفظ الشعر وروايته املشه

ثري إىل الثقافة اهندية راجع إىل كون بيئة الثقافة اهندي تتناسب و تتشابه مع البيئة العربية ابإلضافة إىل أت

 املولدين هذا ماجعل االحتاك قائما بني الثقافتني. 

شوقي ضيف إىل رأيني متناقضني كل التناقض، وال نعرف على أيهما استقر رأيه النهائي، ويذهب       

ل قدمية، فن استحدثه الشعراء     العباسيون ومل تكن له أصو  >>ففي كتابه العصر العباسي األول يرى أنه 

شعراء ينظمون لونقصد فن الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقي احلياة العقلية يف العصر، فإذا نفر من ا

هنا جند أنه يرجع هذا الفن إىل العصر  2<<بعض القصص أو بعض املعارف أو بعض السري واألخبار. 

                                                             
 .355ص:، قاملرجع الساب ،<<اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهجري>>: مد مصطفى هدارة_ حم 1
 .190، دار املعارف القاهرة، ص13، ط<<اتريخ األدب العريب العصر العباسي األول>>_ شوقي ضيف: 2
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التطور والتجديد يف خر "بينما يذهب شوقي ضيف يف كتابه اآلداد للعصور القدمية. تالعباسي وليس له ام

ههنا  إىل آخر الشوط، فهو يذهب الشعر األموي" مذهبا آخر يوشك أن يكون صائبا، ولكنه مل يسر فيه

إىل أن الشعر التعليمي ذو نشأة عربية خالصة يف آخر القرن األول اهجري وأول القرن الثاين، أو قل يف 

أواخر دولة األمويني إذ أن أراجيز الرجاز وخباصة رؤبة والعجاج قد كانت متوان لغوية، وابلتايل فهو النواة 

 قامات.التعليمي يف جانب الكالم املنظوم، وتطور يف جانب النثر، فصارت املوالبذرة اليت بين عليها الشعر 

حنن إذن إبزاء متون تؤلف ال إبزاء أشعار تصاغ  ويع ر هبا أصحاهبا  >>هبذا الصدد يقول شوقي ضيف: 

عن حاجاهتم الوجدانية أو العقلية، فقد تطور الشعر العريب، وأصبحت األرجوزة منه خاصة تؤلف من أجل 

اجة املدرسة اللغوية وما تريده من الشواهد واألمثال واألرجوزة األموية من هذه الناحية تعد أول شعر ح

ي وضعت عل املكان الذي بنبغي أن توضع فيه أو الذ لما يدتعليمي ظهر يف اللغة العربية. ولعل يف هذا 

لناس، وينقلوهنا ا، ويعلموهنا اصحف العلماء مثل يونس وأيب عمرو بن العالء، يتعلموهن فكأهنافيه فعال، 

إىل أذهاهنم، وينقشوهنا يف عقوهم، ليدلوا هبا على مدى علمهم يف اللغة، ومعرفتهم أبلفاظها املستعملة 

 1«. واملهملة وهذا هو معىن أهنا شعر تعليمي

ينثره  اناك أخبار كثرية تدل على أن أصحاب اللغة و النحو من مثل يونس ، كانوا ما يزالون يلتقطون مه

رؤبة من درر الوحشي الغريب .كما يشري إليه رؤبة نفسه قائال : " يلتمس النحوي فيها قصدي "  أو 

                                                             
   .319/320، ص: 8، دار املعارف، ط<<التطور والتجديد يف الشعر األموي>> :_  شوقي ضيف 1
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وكذلك يفتخر أبن النحوي مهما كان عاملا ابللغة فإنه ال يبلغ   « أهديإذا الرواة بلغوا ما  » قوله :

 مبلغه فيها إذ يقول :

 رـــــــــــــــــــــــييه ابلتحكال ينظر النحوي فيها نظري        وإن لوى حل

 1« حتی استقامت يب على التيسر   ر    ـــــــــــوهو دهي العلم و التعبي

وال يقرأ اإلنسان يف أراجيز رؤية حىت بشعر شعورا واضحا أبنه أخذ لنفسه وظيفة ةغربية هي  »       

 2«هم يرضي ذوق اللغويني و حاجتشاد فيها ، حىت  ةغريبان بكل ياإلت صياةغة األلفا  و األساليب و

 واقرأ له هذا املطلع يل أرجوزة له مشهورة حيث متألها بغرائب اللغة : »

 ق           ُمْشَتِبه األعالم ملاع اخلفقــّــــ وقامت األعّماق َخاوي احملرّت 

 شأزكن َعَوَه جدب املنطلق         يكل َوفَد الّريح من َحيث اختّرق

 تبدو لنا اعالمه بعد الغرق ق         ــــــــــــــــــئي املغتبانء من التصبيح ان

 خارجة اعناقها من معتئنق ق         ــــــــــيف قطع اآلل و هبوات الدق

 3« ق           مضبورة قرواء هرجاب فنقـــــــــــــــــــــــــــــتَنشطتُه كل مغالة الّوهَ 

                                                             
 .34ص: مرجع سابق، <<خصائصه ونشأته يف األدب العريب ؛الشعر التعليمي>> :علي زاده جواد ةغالم_  1
  .356، ص:، مرجع سابق<<اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهجري>> _ حممد مصطفى هدارة: 2
 .54ص  جع السابق، املر  <<الشعر التعليمي؛ خصائصه ونشأته يف األدب العريب>>: علي زاده جواد ةغالم    3
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از حنو  »ضيف:  شوقيتور وعلى هذا األساس يقول الد ك       دمتهم و يف مق -ن نؤمن أبن هؤالء الرجا

لغريب يف بل القتباسهم ل ،العباسي ال للشعر التعليمي فحسب رؤبة _ هم الذين أعدوا شعراء العصر

أشعارهم فالغريب أصبح جزءا هاما يف مادة الشعر عند الشعراء املمتازين من أمثال بشار وأيب نواس من 

 1« وايب متام

ا كاان بديوانيهما حىت يقطع أبهنم مال يل واإلنسان»وىف مكان آخر يقول عن رؤبة وأبيه العجاج:       

من أجل الرواة ومن أجل أن مَيدمها بكل لفظ ةغريب وكل أسلوب شاذ  شيءعما قبل كل  يؤلفان أراجيز

 وذجؤبة فهو النمثالية عند ر رهتا املوقد بلغت هذه املتون صو « متوان لغوية األراجيزومن هنا كنا نسمى هذه 

األخري هذا العمل التعليمي الذي أرادته املدرسة اللغوية من جهة والذي استجاب له الشعراء وخاصة 

 ترمجته له يففأبو الفرج يقدمه  ل اللغويني يوقرونه أعظم التوقريالرجاز من جهة أخرى. ولعل ذلك ما جع

 »ولذلك يستنتج  2« إماماتدون به وحيتجون بشعره وجيعلونه أهل اللغة وكانوا يق بقوله: " أخذ عنه وجوه

الشعر  كما يرى أن  عر تعليمي ظهر يف اللغة العربية ول شأالناحية تعد األرجوزة األموية من هذه  أن

حاب ومهما يكن فقد أمهت األرجوزة األموية أص »التعليمي هو األسلوب املتطور لألراجيز األموية فيقول: 

صر العباسي أن يقوموا بنظم شعرهم التعليمي كما اهمت اصحاب النثر ان يقوموا بصنع الشعر يف الع

 3«املقامة 

                                                             
 .323ص:، مرجع سابق، <<التطور والتجديدي يف الشعر األموي>>شوقي ضيف: _  1
 .317:، املرجع السابق، ص<<التطور والتجديد يف الشعر األموي>>شوقي ضيف:  _  2
 .324:، املرجع السابق، ص<<التطور والتجديد يف الشعر األموي>>شوقي ضيف: _  3
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يقول  جلاهلي،اهناك رأى آخر يرد نشأة الشعر التعليمي يف اآلدب العريب إىل زمن بعيد جداً أعىن العصر 

ه األدب العريب مي إمنا عرفترجح ختطئة الذين ذهبوا إىل أن الشعر التعلي وحنن»الدكتور صاحل آدم بيلو: 

يف هذا العصر  ابتكر أو-ويواننيةهندية  وةغربية،شرقية -والفكر الوافد مع ما عرفه من الثقافة الدخيلة

العباسي ابتكارا بسبب امتزاج األفكار والتفافات وتوالدها أو أن األرجوزة األموية هي ايل وجهت إليه 

عر التعليمي فهم يعرفون الش (،الكاتبني من وجهة )التطبيق الشعراء العباسيني! إن اخلطأ قد أتى هؤالء

ق العملي وحني أتيت مرحلة التطبي والسمات،املعامل ِبنيا القسمات عريفا نظراي جيداء واضح احلدود و ت

وال جيدون إال بعض اجلزئيات أو األقسام يف فرتة معينة من الزمان تنطبق عليها هذه  التوفيق،جيانبهم 

ن هنا ينطلقون إىل القول أبن هذا الفن كان عدما فيما مضى مث أصبح له وجود منذ هذه النظرايت؛ وم

 1<< األمويالفرتة ايل أمترها ابلعصر العباسي؛ أو على أحسن الفروض العصر 

أن األدب العريب منذ جاهليته قد شارك فقي هذا اللون من الفن بكل  نقرر»مث يبدي رأيه ويقول: حنن  

اجلاهلي أنيت  العصر يف-بكل أقسامها  –. ويستند ملدعاه هذا إىل أشعار تعليمية «مناهاقدأقسامه اليت 

 .ميا إن شاء هللا عند احلديث عن الشعر التعليمي يف العصر اجلاهلي

 

 

 استمرار الشعر التعليمي: ج/

                                                             
  _ جواد ةغالم علي زاده: >>الشعر التعليمي؛ خصائصه ونشأته يف األدب العريب<< مرجع سابق، ص:1.54
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كر يف الشعر عما  فإن التقاء الثقافة العربية ابلثقافات األخرى يف العصر العباسي قد زاد نصيب ال >>      

كان عليه من قبل على حساب نصيب الشاعرية فيه، وقد وازن الشعراء الكبار بني املكوانت الفكرية 

عتاهية أن أيب البوال سائغا عند الناس، وهذا كان شالوافدة وبني املكوانت الفنية لشعرهم، فظل مق

تحول شعره إىل ة العربية اإلسالمية، فه( قبل أن يستغرق يف زهده متأثرا أبفكار ةغريبة عن الثقاف211)ت

جوزته ذات ومن ذلك أر  نظم، يدعو فيه الناس إىل هنج اجتماعي جديد، وال يريد اشباع حاجتهم اجلمالية.

األمثال اليت حتدث عنها أبو الفرج األصبهاين فقال: هذه األرجوزة من بذائع أيب العتاهية. ويقال: إن له 

قسما منها، وقال: وهي طويلة جدا، وإمنا ذكرت هذا القدر منها حسب فيها أربعة آالف مثل. مث ذكر 

ج الفكري قد كان له دور يف اجلانب األديب عموما والشعر ز تم؛ إذن فا1<<ما استاق الكالم من صفتها 

ني هؤالء ب ال يكون مبهم لدى املتلقني ومنطمس الشخصية العربية األصيلة لكي بشكل خاص دون 

العتاهية الذي كان يهدف بشعره إىل الغاية التوجيهية من خالل ما حتتويه أرجوزته من اجملددين جند أبو 

 أمثال.

 وهذه بعض املقتطفات من أرجوزة أيب العتاهية:

 حسبك مما تبتغيه القـــــــــــــــــــــوُت      ما أكثر القوت ملن ميـــــــــــــــــــــــــوتُ   >>

 ال يغنيكـــــــــــا فكل ما يف األرض         إن كان ال يغنيك ما يكفيكا

                                                             
، 2006( 4+3_ العدد)22،  جملة جامعة دمشق_ اجمللد <<الشعر التعليمي ) بدايته، تطوره، مساته(>> :لبوين_ خالد احل 1

 .93ص
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 هيهات ما أبعد ما تكابـــــــــــــــــــــــــــد      لن تصلح الناس وأنت فاسد       

 1<<لكل ما يؤذي وإن قل ألــــــــــــــــــــــم      ما أطول الليل على من مل ينم 

ات، وحالوة يف اإليقاع، كما تتسم ابلوضوح على مستوى العبار السهلة،  متتاز هذه األرجوزة ابأللفا       

 أي أنه ميتاز ابالتساق واالنسجام.

)احمل رة يف  هاأبرز ويشتد النظم يف التاريخ، فتظهر قصائد ومنظومات على جانب كبري من األمهية،  >>

ناول يف ، تئينيجز ه(، وهي مزدوجة جتاوزت ثالمثئة بيت، جعلها يف 294التاريخ( لعلي بن اجلهم )ت

، وقد استهلها 2<<األول بدء اخلليقة واتريخ األنبياء، وتناول يف الثاين اتريخ اإلسالم واخللفاء إىل أايمه 

 بعد احلمد والصالة بقوله:

 ايسائلي عن ابتذاء اخللق      مسألة القاصد قصذ اخللق >>

ــــــــــاتأولو علوم وألو هيئـــ قوم من التقــــــــــات        أخبين  

وعرفوا حقائق األخبـــــــــــــار تقدموا يف طلب اآلثــــــــــار         

 وفهموا التوراة واألجنيال          وأحكموا التنويل والتأويال

 أن الذي يفعل ما يشـــــــاء         ومن له العزة والبقـــــــــــــــــــــــــاء <<3

                                                             
 .446م، ص:1995ه، 1416، 1شكري فيصل، دار بريوت، ط /اعتىن به ،<<أبو العتاهية أشعاره وأخباره>>_  1
 .94ص: ،املرجع سابق ،<<(الشعر التعليمي، ) بدايته، تطوره، مساته>> :_ خالد احللبوين 2
 .288ص:)د.ت.ن(،  ،2تح/ خليل مربك، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط ،<<ديوان علي بن اجلهم>>_  3
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بة لألسئلة قد تكون طرحت من قبل عليه، فقام إبسناد إجاابته لعلماء تقات، جند يف أرجوزته أجو        

وهي طريقة العلماء فاالهتمام ابلسند أو الدليل ليست من عمل الشعراء، هنا اعتمد الشعر ليدل على 

 جانب من جوانب التاريخ الغابر هادفا إىل حفظه والتذكري به، هذا ميتاز شعره ابلعلمية كونه يبىن على

 حقائق تبتعد عن الغموض والزخرفة وابلتايل االستناد على املوضوعية والتعبري املباشر.

(. فنظم قصيدة اترخيية تعد من ك رايت القصائد يف الشعر العريب، إذ 296وجاء ابن املعتز )ت >>         

 1<<حدة ا( بيتا، وقد نظمها على حبر الرجز، الذي يستقل فيه كال مصراعيه بقافية و 414تبلغ )

يسجل أمساء من توارثوا عرش اخلالفة،  هنا مستند اترخييوهذه القصيدة ذات أمهية خاصة، أل >>      

وأعماهم اإلجيابية والسلبية، وما جرى يف عهودهم ما أحداث ووقائع، وأثر ذلك يف الرعية، والقصيدة يف 

 وله:سرية اإلمام أيب العباس املعتضد، وإىل ذلك يشري ابن املعتز بق

 هذا كتاب سرَي اإلمـــــــــــــــــام         مهذاب من جوهر الكالم

 أعين أاب العباس خري اخللق        للملك قول عامل ابحلـــــــــــــق

لك ملا ضــــــــاعا         وكان هنبا يف الورى مشاعاقام أبمر امل  

اف إن طنت به ذاببـــــهخي       مذلال ليست له مهابـــــــــــــــــــــــة   

 وكل يوم ملك مقتــــــــــــــــــــــــول         أو خائف مروع ذليـــــــــــــــــــــــــــل <<2

                                                             
 ،مرجع سابق.95ص:، <<الشعر التعليمي ) بدايته، تطوره، مساته(>> :خالد احللبوين_  1
 .481، دار الصادر، بريوت، ص: <<ديوان بن املعتز>>_  2
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وتشتمل هذه القصيدة على وصف مباشر للنواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف القرن  >>      

يشهد له  ايت تعرض ها الناس آنذاك، وذكر الفنت واملآسي، ممالثالث اهجري، فَ نَ َعْت الشاعر الشدائد ال

اعر اث التارخيية والنظم الشعري البارع؛ ألنه شابلتمكن واملقدرة الفائقة على املالءمة بني إيراد األحد

صاحب موهبة وجتربة، وكان شاهدا لألحداث اليت يرويها، فبدأ متحمسا متأثرا، وهذا التأثر واحلماس أظهر 

رية يف املنظومة، وخاصة عند اإلشادة أو الذم، وهي من املوضوعات الشعرية اليت أجادها الشاعر، الشاع

وأحسن تضمينها يف اترخيه املنظوم، ومع ذلك يصعب إدراج املنظومة ضمن الشعر ألن ةغايتها علمية وإن 

يفها، ألهنا نظم نأبت شاعريته أن تتوارى، ومثل هذه املنظومة تدخل اللبس على املصنف، فيحار يف تص

علمي حيمل بعض مسات الشعر، وهذا كان شأن الرواد يف النظم التعليمي، يؤكده ابن دريد اللغوي الشاعر 

ه( يف مقصورته املشهورة اليت مدح هبا حممد بن ميكال وايل األهواز، وضمنها ثلث األلفا  321)ت

 املقصورة يف اللغة العربية وقال:

طرة صبح حتت اذايل الدجــــــــــــى      إما ترى رأسي حاكي لونه     

مثل اشتعال النار يف جزا الغضى وده     واشتعل املبيض يف مســـــــ  

 وغاض ماء شريت دهر رمي        خواطر القلب بتبيج اجلـــــــــــــــــــــــوى

 وآض روض اللهو يبسا ذاواي       من بعد قد كان جماج الثــــــــــــــــــــرى  <<1

                                                             
اوي ، اعتىن به/ عبد هللا إمساعيل الصاوي، مطبعة الص<<شرح مقصورة ابن دريد>> :حممد بن احلسني بن دريد األزدى أيب بكر_  1

  .م1901، 1ط
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 كان هاجس ابن دريد أن يوصل للناس معلومات لغوية، ومنها االلفا  املقصورة، ودفعته

احلاجة أو املتنان إىل مدح ابن ميكال، فأخرج الرةغبتني يف قصيدة واحدة، استغرقت مئتني وثالثة ومخسني 

وحيواانهتا قبل أن  ءبيتا، افتتحها ابلغزل، واشتكى الدهر، وذكر من أصيب قبله وثبت، مث وصف الصحرا

 يشرع يف املدح. 

ووصل النظم إىل الطب والفلسفة، ألن العلماء وجدوا فائدة نظم العلوم وأتثريه يف انتشارها، مثل       

 ، اليت قال فيها:1<<ه( صاحب القصيدة املشهورة يف النفس 428العامل ابن سينا )ت

 ومتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهبطت إليك من احملل األرفع      ورقاء ذات تعزز  >>

 حمجوبة عن كل مقلة عارف      وهي اليت سفرت ومل تتبقـــــــــــــــــــــع

 2 <<وصلت على كره إليم ورمبا        كرهت فراقك وهي ذات تفجع 

عا طريقة رمزية يف بوضع ابن سينا قصيدته يف مستويني، مستوى ظاهر يشري إىل املستوى املستور، مت      

التعبري ساعدته يف احلفا  على األسلوب الشعري يف املعاجلة، لكنه أثقله مبصطلحات الفلسفة وعباراهتا، 

فاقرتبت من النظم، وهذا احتيال لطيف من ابن سينا؛ الذي أراد ألفكاره حول النفس االنتشار، فلم جيد 

 وسيلة أفضل من وضعها على شكل الشعر.

                                                             
طبقات  عيون األنباء يف>> :اخلزرجي )أيب أصيبعة(_ موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي  1

 .97، ص:1م، ج1996، 1دار املعارف، القاهرة, طتح/ علمر النجار،  ،<<األدابء
)د,م,ن(،  ،تح/ در/ عبد الوهاب مال، <<القصيدة العينية أو النفس الناطقة، إبن سينا، وخمطوطة معرفة التفس>> :إبن حزم_  2

 .31ص: )د.ت.ن(،
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تطاع أن يتعامل مع املعارف احلديثة الطارئة على اجملتمع، وأن سنالحظ ان الشاعر العباسي اوهبذا       

ملستجدة ، فكان الشعر التعليمي من أهم الظواهر اعها، ويصول وجيول يف ميادين جديدة من املعرفةيتأقلم م

 .يف أدب العصر
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 .األرجوزةاملطلب الثالث: 

 أ/ مفهوم األرجوزة:

 وم األرجوزةوارتعد، ومفهاضطرب  مشتق من الفعل الثالثي )َرَجَز(، مبعىن اسم >>: : لغة1أ/       

يف اللغة يؤخذ من مصدر الفعل )رجز(؛ وهو الرجز، قال ابن منظور: الرجز داء يصيب اإلبل يف أعجازها، 

 1<<والرجز: أن تضطرب رجل البعري ارتعاد يصيب العجز والناقة يف أفخاذها ومؤخرمها عند القيام 

الضعف؛ و إذن فهذا املفهوم الذي أورده " ابن منظور " يدل على أن الرجز حيمل معىن احلركة        

ة رجزا رجزا، وهو أرجز واألنثى رجزاء، وقيل انق >>واالرتعاد، ذلك من خالل قوله:  ابالضطراب املرتبطني

هذا يشري إىل ان  2<< ثالث.رجزاء ضعيفة العجز إذا هنضت من م ركها ال تستقل إال بعد هنضتني أو 

 الرجز فيه معىن التتابع كالقيام والسقوط املستمر.

 رجز: االرجز الذي إذا قام ارتعدت >>وأضاف أبو عمر الشيباين مبينا معىن الرجز قائال:  

فخذاه من ضعف رجلي، وقال: أبو املستور: األرجز: الذي تضعف رجله فال يكاد يقوم وقال يف الرجزاء 

 :من اإلبل

 مهمت بنازع مث قصرت دونه      كما تنهض الرجزاء شد عقاهلا <<3 

                                                             
، 5)دط(، )د.ت.ن( ، مجدار صادر، بريوت،  ،<<لسان العرب>>  :ن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري_ مجال الدين ب 1

 .349ص:
 .352ص: ،<<لسان العرب املرجع السابق>>_ إبن منظور:  2
 .163، ص:2003، ترتيب/تح/ عادل عبد اجلبار الشاطي، مكتبة لبنان، بريوت، <<كتاب اجليم>>_ أبو عمر الشيباين:  3
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 أي شد حباها

كلمة مكونة من الراء واجليم >>  فمعىن الرجز هنا يدل على االرتعاد والضعف والرجز:       

إىل  حييل، هذا 1<< والزاي، وهن من احلروف اجملهورة واجلهر اضطراب الوترين الصوتيني وحتركهما واهتزازمها

 املدلول الصويت.

إذن ومن مجلة التعريفات اليت مت تناوها جند أن جل التعريف اللغوية لألرجوزة تتجه حو        

 والضعف. االضطرابمعىن 

لقد اتفقت وجهات النظر عند النقاد القدامى وحىت املعاصرين، يف وضع مفهوم  >> : اصطالحا:2أ/

وخصائصه، والذي عرف جز بصفته فن من الشعر له فنياته لألرجوزة يف االصطالح من مفهوم صفة الر 

منذ عصر ما قبل اإلسالم، فقد كان >> الوزن الشعيب، الذي ساد يف العصر اجلاهلي، وكان ال يتجاوز 

 البيت أو الثالثة <<. 2

حبرا من حبور الشعر أصل وزنه مستفعلن ست مرت،  >>أما يف العصر اإلسالمي فقد أصبح        

نه املشطور واملنهوك واجملزوء ومفتاحه هو:وأييت م  

                                                             
ر، امسة والعشرون، الغدارة العامة للثقافة والنشسلسلة دعوة احلق، السنة اخل، <<األثر التعليمي للرجز>> :حسن حممد حمجوب_  1

2رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، العدد  .10م، ص:2010ه، 1431، 41
م، 1984، 1مكتبة لبنان، بريوت، ط، <<معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب>> :جمدي وهبة ، كامل املهندس_   2

 . 176ص:
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 يف حبر األرجاز حبر يسهل     مستفعلن مستفعلن مستفعلن<<1

واختلفت أيضا وجهات نظر النقاد يف مفهوم الرجز من حيث: سبب تسميته، أو طوله وقصره، أو       

ه قائال:  من سبب تسميتمعرفا الرجز انطالقا  من حيث معرفة أنواعه من ذلك ما أورده "توفيق البكري"

تتواىل فيه حركة وسكون مث حركة وسكون يشبه ابلرجز رجل الناقة   ألنهإمنا مسي الرجز رجزا،  >>

 2<<ورعدهتا، وهو أن تتحرك وتسكن مث تتحرك وتسكن، ويقال ها حينئذ رجزاء والرجزاء 

الناس  وقد خص بعض >>ائال: من الطول والقصر ق انطالقارشيق حمددا مفهوم الرجز  ابنمث أييت       

ابلرجز املشطور واملنهوك وما جرى جمراها، وابسم القصيدة ما طالت أبياته، وليس كذلك، الن الرجز 

 3<< ثالثة أنواع ةغري املشطور واملنهوك واملقطع

على كل ف>> مبعىن أن األرجوزة هي ما طالت أبياهتا أو قصرت وليس العكس بصحيح من خالل قوله: 

د تكون  أح إال أنى األرجوزة قصيدة طالت أبياهتا أو قصرت، وتسمى القصيدة أرجوزة، حال تسم

 4<<انواع الرجز 

                                                             
، 1نان، طدار الكتب العلمية، بريوت، لب،<<ملعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر>> :إمييل بديع يعقوب_  1

 .23م، ص:1991ه، 1411
 .3ه، ص:1313، 1توفيق البكري الصديقي، طحممد  ، <<أراجيز العرب>>_  2
، 2القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط تح/ حممد عبد ،<<العمدة يف الشعر ونقده>> :إبن رشيق القريواين_  3

 .108،192، ص:ص:2م، ج2001ه، 1421
 .108_ العمدة يف الشعر ونقده، إبن رشيق القريواين، املرجع السابق، ص: 4
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ليس الرتباطها ببحر الرجز وحسب بل حىت من حيث الطول  االسممبعىن أن األرجوزة مسيت هبذا 

 والقصر على مستوى األبيات.

ورة النبثاق حلظة اإلدراك والرؤية الناضجة ... األرجوزة  ص >>مث يذهب " مهدي األعرج" قائال :    

ى ألسنتهم يف جمرد أشخاص  جيري الرجز عل ايكونو اليت ع ر فيها رجاز شهد هم ابلنبوغ يف فن القول، مل 

 1<< االنفعال حلظات

وعليه فاألرجوزة هي ذلك الفن الشعري املستقل مبميزاته الفنية تتشابك مع القصيدة يف مسألة       

 ا تتضمن أةغراض واملوضوعات.الطول كم

 ب/ اترخيها وأغراضها:

 ن، أيذهب الرواة إىل أن الرجز سبق الشعر، ويزعم البعض منهم أن الشعر كله كان رجزا >>      

لهل وامرئ القيس مها اللذان قصد القصائد. وكان الرجز فنا شعبيا يعمد إليه العرب يف آونة اخلصام امله

ء على اآلابر وما أشبه ذلك، مقتصرين منه على البيت أو البيتني أو حنو ذلك، والنزال، واحلداء واالستفا

ومل يكن له منزلة القصيد إال يف هذا العهد، فأطاله الشعراء واستخدموه يف فنون الشعر املختلفة. قال أبو 

ج أول من ا عبيدة يف عمدته: إمنا كان الشاعر يقول من الرجز البيتني والثالثة وحمو ذلك...حىت كن العج

أطاله، وقصده، ونسب فيه، وذكر الداير واستوقف الركاب عليها، ووصف ما فيها، وبكى على 

                                                             
 _ فتيحة عبد العايل: >>األرجوزة الشمقمقية البن الوانن اجلزائري دراسة صوتية ومعجمية<<، أطروحة دكتوراه يف اللغة واألدب 1

.11ص: م،2017/2018ه،1438/1439 عة أمحد دراية، أدرارمالعريب، ختصص الدراسات اجلزائرية، جا  
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  1<< لشعراءايف  القيس مرؤعراء ابلقصيدة، فكان يف الرجاز كأالشباب، ووصف الراحلة، كما فعلت الش

ليت ها من األةغراض اكما تتشابه أةغراض األراجيز مع أةغراض الشعر كالغزل واملح والراثء واهجاء وةغري 

 تناوها العرب يف أشعارهم.

: أنواع األرجوزة العربية:2ب/  

  ابن رشيق بني صنفني من األرجوزة مييز      

املة التامة الس وفيه األرجوزة ذات األبيات الثالثة، ويشمل ثالث أنواع وهي األرجوزة _ الصنف األول:

 ة الساملة.املقطوعة، اجملزوء

 النوع األول: 

 2<< ا:ستة اتمة ومثاهتفعيالهتا األرجوزة التامة الساملة: مسيت بذلك لتمام تفعيالهتا، وعدد  >>

 َداٌر لسلمى إذا ُسليمي جارٌة      قـَْفًرا ترى آايهتا مثل الُزَبر

 مى إذا سلي مي جارتن      قفرن ترى     أْاايهتا       مثلززبري دارن لسل 

/0/0//0     /0/0//0  /0/0//0      /0/0//0   /0/0//0  /0/0//0 

 ْسْتِعلُــــنْ مُ    ُمْستَـْفِعُلنْ       ُمْسْتِعلُــــْن       ُمْستَـْفِعُلنْ    ُمْستَـْفِعُلنْ       ُمْستَـْفِعُلنْ 

                                                             
  _ حنا الفاخوري: >>اترخ األدب العريب<<، املطبعة البوليسية، ط2، 1953م، ص:1.314

 .434، ص:5، مج،1ثقافية، طتح/ حممد التوجني، دار املدار ال ،<<العقد الفريد>> :ابن عبد ربه االندلسي_  2
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 النوع الثاين: 

األرجوزة التامة املقطوعة: عدد تفعيالهتا ستة، مسيت بذلك القتطاع التفعيلة األخرية من عجز  >> 

 1<< ( تصبح ) ُمْستَ ْفِعْل(، ومثال ذلك:ُمْستَ ْفِعُلنْ ت)البي

 

 القلب منها مسرتيح ساملٌ           والقلب من جياهد جمهــــــــــــــــــــــــود

 القلبمن  هامسرتي  حنساملن       ولقلبمن    نيحاهدن     جمهودو

/0/0//0  /0/0//0  /0/0//0      /0/0//0  /0/0//0  /0/0/0 

ْفِعلْ مُ   ُمْستَـْفِعُلنْ       ُمْسْتِعلُــــْن       ُمْستَـْفِعُلنْ    ُمْستَـْفِعُلنْ       ْستَـْفِعُلنْ مُ   ْستـَ

 النوع الثالث: 

 >> األرجوزة اجملزوءة: عدد تفعيالهتا أربعة حلذف العروض والضرب، ومثاله:<<2

 قد هاج قليب منزل        من أم عمر ومقفـــــــــــــــر

 ل   بيمننزيل        منأممعم   رنومقفرنقدهاجق

/0/0//0  /0/0//0     /0/0//0   /0/0//0 

                                                             
 .434ص:املرجع السابق، ، <<العقد الفريد>> :ابن عبد ربه األندلسي_  1
 .15، مرجع سابق، ص:<<األرجوزة الشمقمقية البن الوانن اجلزائري دراسة صوتية ومعجمية>>فتيحة عبد العايل: _  2
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ْفِعُلنْ  ْفِعُلْن      ُمْستـَ  ُمْسْتِعلُــــنْ    ُمْستَـْفِعُلْن     ُمْستـَ

 إذن فهي قصائد نظمت على حبر الرجز

طورة، املنهوكة األرجوزة املشوفيه األرجوزة ذات األبيات القصرية، ويشمل ثالثة أنواع  >>_ الصنف الثاين: 

 اليت على جزء واحد.

 1<<عدد تفعيالته ثالثة، حيذف عجز البيت، ومثاله: األرجوزة املشطورة:

 ماهاج أحزاان وشجرا قد شجا

 ماهاجأحزاننوشجرن   قد شجا

/0/0//0  /0/0//0 /0/0//0  

 ُمْستَـْفِعُلْن    ُمْستَـْفِعُلْن   ُمْستَـْفِعُلنْ 

 ة:األرجوزة املنهوك

 2<<عجز البيت وتداخل العروض مع الضرب ومثاله:  ، حلذفتفعيلتنييتكون من  >> 

 ايليتين       فيها َجذع

 ايليتين       فيها جذع

                                                             
 .16، املرجع نفسه، ص:<<ري دراسة صوتية ومعجميةاألرجوزة الشمقمقية البن الوانن اجلزائ>>فتيحة عبد العايل: _  1
 .436، ص:<<العقد الفريد>>ابن عبد ربه االندلسي:  2



 ألرجوزةا                                                                                                                                      الثالثاملطلب 

 

35 

/0/0//0    /0/0//0 

ْفِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن     ُمْستـَ

 أخب فيها وأضع

 أخببفي   هاوأضع

//0//0   /0///0 

 متفعلن    مستعلن

 ية لألرجوزة العربية:: اخلصائص الفن3ب/

 أ/ اخلصائص العامة لفن األرجوزة: >>     

  دى بكالم قصري موزن متوايل القافية بصوت رفيعفن الرجز شعر مرجتل يؤ 

 متتاز كلماته بقلة احلروف واألصوات 

 قلة أبياته وقصرها إضافة إىل اخلفة والسرعة 

 ل ومتام البيت ؛ ألهنا تفتقد لصفيت الطو أتيت قصائده مشطورة ومنهوكة، ومها الضرابن األكثر تداوال

>>1 

                                                             
 27:صاملرجع نفسه،  <<األرجوزة الشمقمقية البن الوانن اجلزائري دراسة صوتية ومعجمية>>فتيحة عبد العايل: _  1
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التعليمية يف نظمها ابلرجز أكثر من حبور الشعر العريب لكونه  املنظومات >>أضف إىل ذلك       

 يتسم ابآليت:

أسلس البحور وأسهلها للنظم، قابلية عظيمة يف االتساع والتطويل والشمول، قدرة فائقة على دقة 

انيات ملعارف والفنون، بساطة إيقاعية جعلته أداة طيعة يف التعبري، إمكالتعبري يف شىت العلوم وا

أجزائه املتعددة جعلته يتحمل سائر أصناف القول حالوة نغمة وخفة مزاجه يف الرتمن واإلنشاد، 

حيق للموضوع سريورة ابعتباره وزان شعبيا متداوال يف األوزان العامة ميكن اعتباره أحد الوسائل 

 1<<ة الذاكرة اخلاصة بتقوي

 ويقصد من ذلك سهولة املوسيقى التعبريية وتسهيل عملية احلفظ.

ومن خالل الدراسات السابقة للشعر التعليمي ميكن حتديد خصائص فن الرجز ومنها  >>    

 2 <<ميكن إضافة خصائص أخرى لألرجوزة تبعا للشعر التعليمي وهذه اخلصائص هي:

 << دية وإحياء املثل العليا يف النفوس.الصيغة اإلسالمية والنزعة الزه 

 .توجيه اللوم للنفس والندم على ما مضى والنهي عن اتباع هوى النفس 

 .التضمني واالقتباس من القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والشعر 

                                                             
الم علي زادة، ك رى روشنفكر، جملة العلوم اإلنسانية، _ الشعر التعليمي وخصائصه، ونشأته يف األدب العريب، جواد ةغ 1

 . 51م، ص:2007ه، 1428(، 2)14العدد
_ الشعر لتعليمي يف االدب اجلزائري القدمي على عهد املوحدين دراسة يف موضوعاته وبنيته ابن املعطي امنوذجا، مذكرة ماجستري يف  2

ه، 1427/1428عيد جلول، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، االدب اجلزائري القدمي، عبد الرمحان عباد، اشراف، ال
 .70م، ص:2007/2008
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 .الوقوف عند املشيب الذي ميثل رمزا للرحيل ودنو األجل وتنوع املوضوعات بني الدين والدنيا 

  وي حسب احلالة النفسية والشعورية للشاعر.تنوع حرف الر 

 .تنوع األساليب بني اخل رية واإلنشائية 

 .1 <<سهولة االلفا  والرتاكيب 

 ب/ اخلصائص العامة لفن األرجوزة: >>

 _ البدء واخلتام ابسم هللا ومحده والصالة والسالم على رسوله. 

 التعليمية. املنظومات_ استخدام حبر الرجز يف أتليف 

العلوم املختلفة من خالل بيان أحكامها وقواعدها: النحو، والفقه،  ر متخصص يف نظم_ شع

 العروض، املنطق، التفسري...

 _ االستشهاد ابلقرآن واحلديث النبوي واألمثال واحلكم.

 _ توظيف األسلوب العلمي املباشر بعيدا عن الصور واخليال.

 _ اعتماد املوسيقى اخلفيفة لتسهيل احلفظ.

 طبة العقل واالبتعاد عن اجملاز._ خما

 _ توظيف اللغة السهلة واملعاين الدقيقة.

                                                             
   27:ص ،<<األرجوزة الشمقمقية البن الوانن اجلزائري دراسة صوتية ومعجمية>>فتيحة عبد العايل:  _ 1
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فهذه اخلصائص تتنوع بني الفنية واملوضوعية وتنطبق على القصائد املنظومة على حبر الرجز،       

وحسب العلم املنظوم فيه، ومن خالل هذه  نوع وختتلف حسب القصائد املنظومةولكن تت

 لى اخلصائص الفنية واملوضوعية لفن األرجوزة يف إقليم توات.اخلصائص ستعرف أيضا ع
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ماملبحث األول: التعريف ابلناظ  

الفقيه األديب ابو العباس امحد بن حممد بن الوانن احلمريي النسيب التوايت >>قال "املختار اجلكين هو 

من  راء املغرب األقصى, وهياألصل الفاسي الدار والبلد والنشأة، كان سلفه بوطن توات,بلد صح

فاملختار اجلكين ينسب ابن الوانن اىل داير املغرب االقصى مولدا ونشأة وفيه يبني أن نسبه  <<أعمال اجلزائر

 1.ينتمي اىل توات يف صحراء اجلزائراالصلي 

ب شاعر يهو أمحد بن حممد بن الوانن احلمريي الفاسي الدار، ابو العباس أد>> ويعرفه عمر كحالة بقوله :

م، من أشهر ااثره االرجوزة الشمقمقية اليت تشتمل على  1773ه/1187تويف يف اواخر القرن الثاين عشر 

 2<< كثري من اآلداب واحلكم ولطائف االشارة ألايم العرب ووقائعها ومشاهري رجاالهتا

ن ي الدار، لكفكل من "املختار اجلكين" و"عمر كحالة" اتفقا على أن "ابن الوانن" أديب محريي فاس

 "اجلكين" حدد انتمائه يف حني "عمر كحالة" عرف به من خالل أرجوزته.

 مولده:

مل  شهرته يف الوسط املغريب، إال ان املصادر اليت ترمجت له مهبا. ورةغولد ابن الوانن يف حاضرة فاس ونشأ 

ين سجل لسيني الذتذكر اتريخ والدته، ابلرةغم من أن العصر الذي عاش فيه ليس ببعيد عن عهد األند

  .عنهم املصادر مكان والدته واتريخ وفاته تما حتدثاترخيهم، وكل 

                                                             
 116قطوف الريحان على زهر األفنان محمد األمين الشنقيطي ص 1 

 155ص  2د.ط( ,)د.ت( ج’)عمر رضا كحالة مادة )أحمد بان الونان( مؤسسة الرسالة ,بية رالكتب الع معجم المؤلفين تراجم مصنفي2 
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تبدو شخصية ابن الوانن من خالل نظم االرجوزة، أنه شاعر فحل له عزمية على نظم الشعر، والتفنن 

احدة، جماراي و يف اختيار الفاظه واساليبه، حيث أنه تفنن يف نظم االةغراض والفنون االدبية املختلفة يف قصيدة 

عصر الضعف )اململوكي ملن سبقه من جهابذة الشعر اجلاهلي واالموي والعباسي واالندلسي وهو يف العصر 

عر لى صناعة الشتفوقه ع وإلثباتاىل حرصه الشديد على التقرب من السلطان  ابإلضافةواالحنطاط االديب(، 

 .يف وقت ازدهر فيه النثر الفين

يالة، فحل صاحب قرحية س الفاسي شاعرمحد بن حممد بن الوانن امللوكي ا  >>يقول عبد هللا كنون

ح، فكناه وكان صاحب نوادر ومل "حممد بن عبد هللا"وخاطر متدفق وفكر نقاد، كان والده متعلقا ابلسلطان 

ه ر عليه الوصول اليه فتحنيا خروج  السلطان، مث تويف فعمل ابنه ارجوزته الشهرية وقصد هبا السلطان فتعذا

 ليعرتض موكبه، فصعد على نشز عال من االرض واندى أبعلى صوته:

 1مقمق أيبو الشَ بُ ّيدي سبط الّنيب     أَ سَ ايَ 

ه فمدحه وأنشد اىل منزل إبحضارهفبذلك استطاع الناظم االتصال ابلسلطان والتقرب منه بعد أن عرفه وأمر 

  .أرجوزته فاستحسن السلطان شعره ورفع مكانته وأجزى له العطاء

 

 

 

                                                             
   619م ص2011موسوعة تراجم علماء الجزائر تلمسان و توات ,عبد الحق خميس, محفوظ بو كراع, دار زمورة للطباعة و النشر, الجزائر ط 1 
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 ابألرجوزة الشمقمقية  املطلب الثاين: التعريف

ابن الوانن التوايت" يف وقت كان األدب يعاين من ويالت الضعف هي قصيدة مطولة من نظم "

 هي كما وصلنا من آلاثره فال يُعرف عنه ةغريها.و 1. واالحنطاط

أخبارها. عرب و ئف األشعار وأايم اللطاواألحكام و فاملنظومة اشتملت على كثري من اآلداب 

رصيد  احتوائها علىو  وتراكيبها الرصينة،عباراهتا شهرهتا اآلفاق بسب ألفاظها و  ولقد بلغت. ومشاهري رجاها

بل هو أشد عربية  ،اللسانأديب معت ر فالناظم يردي أن يبني أنه أنت به الدار عن جزيرة العرب فلم أييت به 

 ممن أهل اجلزيرة. 

 :بيتا مطلعها 275والقصيدة 

 مهال على رسلك حادي األينق        ال تكلفها مبا ال تطاق

 سوق فىت من حاهلا مل يشفق          وسقتها فطاملا كلفتها 

 مثانية أقسام  الشعرية إىلحسب األةغراض  وتفصل أبياهتا

 (40-1املقدمة الطللية )وتضمن الوصف: يف ذكر األسفار  .أ

 (65-41الغزل ووصف احملبوبة ) .ب

 (101-66سة يف االفتخار ابلنسب )الفخر واحلما .ت

 (109-102اهجاء يف ذم احلسود ) .ث

                                                             
 د األخضر  دار الرشاد الحديثة,الحياة األدبية في المغرب في عهد الدولة العلوية, محم1 
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 (195-110واألمثال والنصائح )احلكم  .ج

(, اإلشادة 254-227مدح السلطان ) ,(226-169املدح يف مدح الشعر و التنويه بشاعريته ) .ح

  وسلم هاخلامتة تتضمن الصالة على النيب صل هللا عليوفيه ( 272-255ابألرجوزة. حتدي الشعراء )

على هذا املنوال جاءت األرجوزة تتضمن األةغراض الشعرية املعروفة على شكل مقطوعات شعرية منسوجة 

  .انسجام بني أبياهتا و وأتساق حبسن ختلص 
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 .ومضامينهااملبحث الثالث: أمثال األرجوزة الشمقمقية مجاليتها  

  والفرزدقاندم من الكسعي : 

 .ندامة الكسعي والفرزدق       فسوف تعروك على إتالفها       

 الفرزدق .                                                              و  الكسعييف هذا البيت ينذر احلادي أبنه إاذا متادى يف إرهاق االبل فسوف يندم ندامة 

ع من درة من, سوف حرف استقبال , تعروك فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقالفاء رابطة جلواب شرط

 ظهورها الثقل, وإتالفها هنا جاءت مبعىن إهالكها.

الكسعي أعرايب خرج يصطاد ليال فبانت له محر وحشية فرماها فأنفذها لكن سهامه كانت تصيب 

صوانه, فضنها مل تصب شيئا فغضب وكسر قوسه فلما أصبح وعرف احلقيقة ندم ندما شديدا وعض على 

 : قولإهبامه حىت كاد يقطعها وانشد ي

 ندمت ندامة لو أن نفسي                    تطاوعين إذا لقطعت مخسي

رهها له ورةغبة ك  ضبيعة علىأما الفرزدق الشاعر املشهور كان قد تزوج ابنة عمه النوار بنت أعني بن 

بصري , فلما , واشهد احلسن الن اسرتضته يف طالقها فطلقها ثالثله فيها فنشأ بينهما من اخلالف إىل أ

 1خرجت من عصمته انزعته نفسه إليها ونذم على طالقها.

 ندمت ندامة الكسعي ملا               غدت مطلقة مين نوار

                                                             

 23شرح الشمقمقية عبد هللا كنون دار الكتاب اللبناين الطبعة اخلامسة  ص  1 
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 كانت جنيت فخرجت منها              كآدم حني جل به الضرار

 ال يويف حبب نوار عندي              وال كلف إال انتحار

 1الدهر أيخذ ما يعار  وما فارقتها شبعا ولكن                رأيت

 : عاد خبفي حنني

 وكنت قد عوضت من اخفافها         خفي حنني ظافرا ابألنق

الواو عاطفة استئنافية ال حمل ها من اإلعراب , كنت فعل انسخ والتاء امسها وما بقي من شطر البيت 

ن كاحلافر للفرس وال يكو   , اخلف ) واحد أخفاف البعري وهو للبعري 2البدل : خ رها, ظافرا نعت. والعوض

 . 3إال للبعري أو النعامة (

 4األنق:  اإلعجاب 

خياطب الشيخ هنا احلادي يف حال مل يشفق على أخفاف اإلبل من املشي املتواصل فسوف يتلفها 

 ويعود خبفي حنني, وحنني رجل ُيضرب به املثل يف الرجوع ابخليبة واخلسارة.

                                                             

  288ديوان الفرزدق حتقيق علي فاةغور دار الكتب العلمية ابب قافية الراء ص  1 
بريوت, )د,ط(,)د,ت(,  اجلزء العاشر ابب لسان العرب اليب الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم ابن منظور اإلفريقي ,دار صادر   2 

  215العني ص 

 113نفس املرجع اجلزء اخلامس ابب اخلاء ص  3
 176نفس املرجع اجلزء األول ابب التاء ص  4 
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ظه أهل احلرية ساومه أعرايب يف خفيه فأةغضبه فأراد حنني ةغي "كان حنني إسكافيا من قال أبو عبيد

فأخذ خفيه وجعل له أحدمها على طريقه مث وضع له الثاين على مسافة فلما قدم األعرايب رأى اخلف فقال 

ما أشبه هذا احلف خبفي حنني ولو كان له صاحب ألخذته فلما وجد الثاين نزل على انقته وأنصرف وتركها 

مبا جئت  يراه فبدر إىل انقته فركبها وأتى األعرايب ابخلف الثاين فلم جيد انقته فأتى قومه فقالوا برحلها وحنني

 .1خبفي حننيمن سفرك قال جئتكم 

  أظلم من ابن ظامل 

 ألنت أظلم من ابن ظامل              إن كنت من بعد مل ترفق

م ابتداء  ألنت أظلم و يصح أن تكون الالالم تفيد التوكيد إبظهار القسم قبلها فتقدير الكالم وهللا 

أسم تفضيل بني املخاطب الذي هو احلادي اجلائر و بني ابن ظامل الذي هو الشاهد و الظلم  : ، اظلم

  و الشرك وضع العبادة يف ةغري حملها  3 ، قال تعاىل " إن الشرك لظلم عظيم "2وضع األمر يف ةغري حمله 

 ط صدر البيت حرف شرط جازم مؤخر فجواب الشر  : إن

 فعل ماض مبين على السكون يف حمل جزم و التاء ضمري متصل يف حمل رفع اسم كان. : كنتَ 

 فعل مضارع جمزوم و كسر للضرورة الشعرية   :َترَفق: أداة جزم ، ملاعرتاضية متعلقة مبا قبلها,   من بعد: 

                                                             

 175ةغريب احلديث, أبو عبيد ابن سالم البغدادي, حتقيق د. عبد املعني خان,  مطبعة املعارف العثمانية الطبعة األوىل   ص     1 
  2 لسان العرب إلبن منظور اجلزء 9 ص 192

  3 سورة لقمان األية 13
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 ثل يف املنعامل" كما يضرب به املن ظو يف البيت إشارة ملثل مشهور عند العرب فيقولون:" فالن أظلم من اب

ألسود ابن او كان يف جوار  خبالد ابن جعفرهذا األخري فاتك مشهور له فظائع و بني أخباره أنه وثب و 

فلم يتمكن امللك منه فأصابه امللك يف إحدى جاراته و كان قد فتك بعدة قبائل حىت رفض ان  املنذر

          1جيريوه لكثرة ةغرمائه و املطالبني به 

 بلغ السيل الزىب    : 

 رفقا هبا قد بلغ السيل الزىب           واتسع اخلرق على املرتق

 2ضد العنف وهو لني اجلانب ولطافة الفعل. :الرفق

والباء  ،واألمر حمذوف تقديره أرفق األمر،وهو مفعول مطلق منصوب ابلفتحة الظاهرة أييت على وجه 

 واأللف للتأنيث ال حمل ها من اإلعراب. ،جر حبرف اجلر واهاء ضمري متصل يف حمل حرف جر

 .ول بهتح والسيل فاعل والزىب: مفعوصل فعل ماض مبين على الف بلغ: مبعىن حتقيق،قد: حرف 

ويف صدر البيت يعود الناظم إىل طلب الرفق من احلادي ويرأف حلال العيس الذي يستوجب الراثء 

 يل الزىب "   وهو كناية عن وصول األمور إىل حد ال ميكن السكوتواستشهد مبثل تقوله العرب " بلغ الس

 .ألنه كان من ةغري املتوقع حدوث ذلك األمر عليه فينفذ حينها الص ر

                                                             

نشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العرب, ابن سعيد املغريب, حتقيق نصرت عبد الرمحان, دار النشر مكتبة األقصى عمان,)د,ط(  )د,ت(   1 
 577ص 
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 1ويف حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه " قد بلغ السيل الزىب وجاوز احلزم الطيبني ".

  2قال األصمعي " هذا كناية عن املبالغة يف جتاوز احلد ".

لوها املاء . واصلها الرابية اليت ال يعحفرة حتفر لألسد إذا أرادوا صيدهوالزىب مجع زبية هي 

رب يف حديث سعيد ابن مساكة ابن ح و جارفا جمحفا يضرب ملا جاوز احلد فإذا بلغها السيل كان

كيف   يأوتى معاذ ابن جبل بثالثة نفر قتلهم أسد يف زبية فلم يدر  ; عن أبيه ابن املعتمر قال

  ,فقال قصوا  على خ ركم . قالوا صدان أسدا يف زبية ,الكعبة يفتيهم فسأل عليا وهو حمتب بفناء 

وتعلق األخر أبخر فهووا  ,فرموه برجل فيها فتعلق الرجل أبخر  فتدافع الناس عليها,فاجتمعنا عليه 

 فيها ثالثتهم .

ث الدية كلها. فأخ ر النيب صلى هللا ولثال , فقضى على أن لألول ربع الدية والثاين نصف الدية

 3فقال لقد أرشدك هللا للحق.  , عليه وسلم بقضائه فيهم

 التفاقم. :فعل مضارع مبين على السكون وجاء هنا مبعىن: اتسع

                                                             

 92حرف الطاء صلسان العرب اجلزء التاسع 1 

 .166ص  1ه,  ج1344الفضل  للميداين , املعاونية الثقافية لألستانة )د,ط( , واألمثال, أبجممع  2 

 414املستقصى يف أمثال العرب, ايب العليم جار هللا حممود بن عمر الزخمشري ,دار الكتب العلمية بريوت )د,ط( ,)د,ت( اجلزء الثاين ص  3 
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قال تعاىل "  1فاعل مرفوع وهو الفرجة ومجعه خروق وقد يكون أيضا الشق يف احلائط أو الثوب, :اخلرق

 . 2"ن تبلغ اجلبال طوال انك لن خترق األرض ول

قال تعاىل "  ,3" الرتق احلام التفق وإصالحه" قال ابن سيدةجار وجمرور والرتق ضد الفتق  : على املرتق

 4"  أومل يرى الذين كفروا إن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شيء حي

ق وحدها ففتق من هذه سبع مساوات وفت رض خملوقةواأليقول القرطيب " كانت السماوات خملوقة وحدها 

 5من هذه سبع أراضني".

 السلمي.وعُجز البيت اقتبسه الناظم من قول ينسب أليب عامر جد العباس بن مرداس 

 ال نسب اليوم وال خلة      واتسع الفتق على الراتق                         

 6واتسع الفتق على الراقع      ال نسب اليوم وال خلة      :أخرىويف رواية 

                                                             

 54ظور اجلزء اخلامس حرف احلاء ص لسان العرب البن من 1  

 37سورة األسراء  األية  2 
  96لسان العرب البن منظور اجلزء اخلامس حرف احلاء ص  3 
 30سورة األنبياء األية  4  
احلسن  داجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(, ابو عبد هللا أمحد ابن حممد األنصاري مشس الدين القرطيب, حتقيق عبد هللا ابن عب 5 

 .192ص  11م ,اجلزء .1964ه/1384الرتكي, دار الكتب املصرية القاهرة الطبعة الثانية, 

, 4شرح ابن عقيل , هبائ الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي , حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ,دار مصر للطباعة , الطبعة  6 
 400م ,  اجلزء األول ص 1980ه/1400
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ويف البيت الذي انشده الناظم مثلني مشهورين أوهما يضرب عند اخلروج عن املألوف وجتاوز احلد والثاين 

 تفاقما من الثاين. وأوهما اقليقال إذا خرجت األمور عن السيطرة لدرجة ال ميكن تداركها 

  قيس:أحلم من أحنف ابن 

 و املنقري قليب ذا تعلق          لو مل أكن أحب حلم أحنف  

 محت راسك على شفا قنا               مروعا به حداة األينق

  .وأصحابهحرف امتناع متضمن معىن الشرط الذي هو حب احللم  :لو

مضارع  علف أحب: أان،مسترت تقديره  وامسه ضمريمضارع انقص جمزوم  فعل وجزم، أكن:نفي  حرف مل:

 1و ضده الكراهة وإحسانه هتا إىل ما تدرك حسنه النفس بفطر  واحلب ميل

 معلقته:قال عنرتة بن شداد يف 

 2لقد نزلت فال تظين غريه        مبنزلة احملب املكرم 

 3لم تكلف احل إذا حليما وحتلم:الصفح نقول منه حلم الرجل ابلضم إذا صار األانة و  ابلكسر واحللم:

                                                             

 48عبدهللا كنون ص  شرح الشمقمقيه  1 

 247ص  م1993)د,ط( , دار الطالئع حتقيق جلنة حتقيق الدار العاملية ,شرح املعلقات ايب عبد هللا حسني الزوزين ,   2 
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اشتهر ابألحنف حلنف رجليه و هو العوج و امليل كان بن قيس امسه الضحاك وقيل صخر و  واألحنف

 1سيدا يف متيم يضرب العرب املثل به يف احللم و العفو.

إن   ,ما انزعين احد إال أخذت أمري أبمور"  :ذا اجلانب انه قالو من عجيب ما يروا عنه يف ه

 " .تفضلت عليه ,إن كان دوين رفعت قدري عنه و إن كان مثلي,عرفت له   ,كان فوقي

 برتك ماال يعنيين كما عناك منسأله رجل مرة مبا سدت الناس و أراد أن يعيبه قال األحنف:" و 

 ".أمري ماال يعنيك 

 2"لست حبليم و لكنين أحتاملقال ذات مرة: " و 

                                                             

م  1985ه / 1405.  3ؤسسة الرسالة الطبعة سري أعالم النبالء, أبو عبد هللا مشس الدين الذهيب, حتقيق الشيخ شعيب األرانؤوط,  م 1 
 84اجلزء الرابع ص 

 2 
 93نفس املرجع ص  
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 اشجع من ربيعة ابن مكدم الكناين: 

 وقل لرابت اهلوادج       اجنلني آمنات فزع و فرق

 امي الظعينة لدى وقت اللقيفإين أشجع من ربيعة     ح

 قل: فعل أمر مبين على السكون الظاهر على آخره, و الفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره أنت,

و بذات  1: جار و جمرور متعلق بقل و رابت مبعىن مالكات و يصح ان يقال صاحباتلرابت 

 2" أن تلد األمة ربتهااهوادج يف حديث أشراط الساعة :" و 

احلدج بكسر احلاء مركب من مراكب النساء حنو اهودج و احملفة, و منه البيت  ألزهري.ااهودج قال 

 يف معلقته  امرئ القيسمن ذلك قول اجنلني مبعىن اظهرن وابرزن و  3السائر. 

 4ما اإلصباح منك أبمثللليل الطويل أال اجنلي    بصبح و أال أيها ا

 5.ق املذكور يف البيتيضا معىن الفر حيمل أآمنات: حال والفزع الذعر و 

يطمئن الشاعر الظعائن أبن أيمن على أنفسهن من أي مكروه يدنو منهن فإنه عند النزال أشجع 

و هو فاتك من فرسان العرب يضرب املثل يف الشجاعة و اإلقدام ويقال ربيعة  ابن مكدم الكناينمن ربيعة 

                                                             

 70ابب الراء ص  6لسان العرب اجلزء _ 1 
 نفس املرجع_ 2
 55ابب احلاء ص  4لسان العرب اجلزء  _ 3
)د,ط(, )د,ت( اهرة صبيح و أوالده القشرح القصائد العشر, اخلطيب الت ريزي, حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد, مكتبة حممد علي  _ 4 

 .35ص 
 288حرف احلاء ص  4لسان العرب اجلزء  _ 5 
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أةغارت بني قومه من كنانة و بين سليم تذارؤا ف ميتا, و مما يروى يف هذا املوضع أنه وقعحامي الظعائن حيا و 

ظن قومه أنه يهرب فربيعة سليم عليهم يطلبون دمائهم و كان بنو فراس مرحتلني على ظعنهم فخرج إليهم 

 بن حبيب السامي فأدماه حىت انتهى إىل أمه فقال اجعلي على يدي عصابة و هو يرجتز نبيشة فرماه 

 شدي على عصب أم سيار

 ارسا كالدينارفقد رزيت ف

 يطعن ابلرمح أمام اإلدابر

 فقالت أمه

 إان بنو ثعلبة من مالك    نرزأ أخياران كذلك

 1من بني مقتول و هالك    و ال يكون الرزء إال ذلك 

 فكر واقفا و ظل ينزف دمه و رموه ابلنبل و مل جيرؤ أحد منهم و هو ميت معتمد على رحمه حىت 

 2ما أظنه إال قد مات " فرموه فسقط فانصرفوا و قد فاهتم الظعن قال أحدهم" إنه ملائل العنق و 

                                                             

األةغاين ,ايب فرج األصفهاين, دار الكتب املصرية القاهرة , )د,ط( , 1371ه جزء 16 ص 72  1  
زاوي, , حتقيق صاحل مهدي الع ينظر األنوار و حماسن األشعار, أبو احلسن علي بن حممد بن املطهر العدوي املعروف ابلشمشاطي _ 2

 .18م ص  1976وزارة االعالم العراقية )د,ط( ,
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 : رماه بثالثة األاثيف 

 متنع مس ثوهبا جلسمها              ثالثة مثل األاثيف يف الرقي

 حقان من عاج و قعب فضة          من ظاهر و ابطن كالشفق

ثة أشياء حائل بينها و ثوهبا ثال يصف الناظم مجال النساء الراكبات على العبيط و يقول أبن هناك 

بضم احلاء وعاء يضع من اخلشب تتخذه النساء للطيب و قد جرت عادة عند   : مثل األاثيف . و احلق

 1العرب على تشبيه الثدي به 

 قال عمر ابن كلثوم 

 2و ثداي مثل حق العاج رخصا      حصاان من أكف الالمسينا 

  3القدح العظيم يكون من اخلشب و مجعه أقعب و قعاب  : عاج القعبأما العاج فمن أنياب الفيل ، أما ال

 أما األاثيف مجع أثفية و هو احلجر الذي يوضع عليه القدر 

 قال زهري ابن أيب سلمى يف معلقته 

 4أاثيف سعفا يف معّرص مرجل         و نؤايً كجذم احلوض مل يتثلم 

                                                             
  36شرح الشمقمقية عبدهللا كنون ص  _ 1
  222شر القصائد العشر للت ريزي ص _  2
  214حرف احلاء ص  2لسان العرب ألبن منظور اجلزء  _ 3 
  105شرح القصائد العشر للت ريزي ص _  4 
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 املثل يقال رماه بثالثة األاثيف ويف 

ور من علماء اللغة "هي القطعة من اجلبل يوضع إىل جنبها حجران و ينصب عليها القدر ، قال مجه 

يضرب ملن رمي بداهية عظيمة و يضرب ملن ال يبقي من الشر شيئا ، ألن األثفية ثالثة أحجار كل حجر 

 1مثل رأس اإلنسان فإذا رماه بثالثة فقد بلع النهاية كذا قاله األزهري .

          و قال اهمداين: 

 2ويل جسم كواحدة املثاين    له كبد كثالثة األاثيف 

 : أطول صحبة من خنليت حلوان 

 آه على ذكر ليايل سلفت          يل معها كالبارق املُؤلَّق

 يف معهد كنا به كنخليت          حلوان يف وصل بال تفرق

ؤلَّق سحاب ذو برق يلمع ، و البارق ا3اسم فعل مبعىن التوجع ، و سلفت مبعىن مضت  : آه 
ُ

 مل

 4يقال أتلق ال رق يتألق ائتالقا 

 و يف هذا البيت تشبيه الليايل السالفة مع احملبوبة ابل رق املضيء يف الدجى.

                                                             

  287ص  1ميداين اجلزء جممع األمثال لل _ 1 
ه  4.1409يتيمة الدهر يف جمالس أهل العصرو, عبد امللك الثعاليب, حتقيق مفيد حممد قميحة دار الكتب العلمية الطبعة  _ 2  

 .443ص  4م اجلزء  1983/
  234ص  7لسان العرب إلن منظور حرف سني اجلزء _  3 
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 1و املعهد املوضع الذي كنت عهدت هوى لك أو كنت تعهد به شيئا و اجلمع معاهد 

 ها خ ر  : )حنن( امسها ، به : كان فعل ماض انقص ، ان  : كنا

االجتماع و مجعه وصال و عكسه التفرق و يف البيت األخري مثل تضربه العرب بنخلتني كانتا  : و الوصل

 بعقبة حلوان ، و حلوان مدينة عراقية بناها حلوان بن عمر القضاعي و مسيت ابمسه .

 2كانت النخلتان يضرب هبما املثل يف طول الصحبة و يقال أهنما من ةغرس األكاسرة 

 كثر الشعراء من ذكرمها و قد أ

 يقول مطيع ابن إايس 

 أسعداين اي خنليت حلوان        و أبكيايل من ريب هذا الزمان

 لعمري لو ذقتما حرقة الفرقة            أبكاكما الذي أبكاين

 3أسعداين و أيقنا أن حنسا              سوف يلقاكما فتفرتقان

 

 

                                                             

  318ص  10لسان العرب البن منظور ابب العني اجلزء  _ 1 
  68شرح الشمقمقية عبد هللا كنون ص  _ 2 
 م. 1988ه / 1408مجهرة األمثال, أبو اهالل العسكري, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, دار اجليل )د.ط(   3 
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 أجرأ من خاصي األسد: 

 د أنه       يظفر يف حبر اهلجا ابلغرقفبشرن ذاك احلسو 

 وقل له إذا اشتكى من دنس      أنت الذي سلكت هنج الزلق

 وفقت يف اجلرأة خاصي األسد    فمت بغيضك و ابلريق إشرق

الفاء: حرف عطف مبين على الفتح. بشر فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة 

الفتح  احلسود : احلسود على وزن فعول صفة من احلسد: وهز متين زوال ذالك : اسم إشارة مبين على 

 النعمة و الظفر الفوز .

و يضيف إىل البشارة قوله إذا اشتكى من دنس مجلة شرطية و الدنس لطخ الوسخ و حنوه حىت يف 

 .القدم و جواب الشرط : انت الذي سلكت هنج الزلق , أي طريق اهاوية ومزلة 1األخالق و اجلمع أدانس

 يف البيت األخري إشارة إىل مثل عريب معروف عند العرب فيقولون أجرأ من خاصي األسد.

اي حراث ما امسن ثوريك!  :تزعم العرب إناه رجل مر به االسد، فوجده حيرث بثورين ابدنني، فقال له

فهل لك إنَّ  :سدفقال األ .إين خصيتهما فسمنا ألجل ذلك :فبم أمسنتهما وما أطعمتهما؟ فقال له احلارث

نعم! وأمكنه األسد من نفسه، فخصاه احلراث وزعموا إناه مر عنه  :ختصيين عسى إنَّ امسن مسنهما؟ فقال له

                                                             

 308لسان العرب اجلزء اخلامس ابب الدال ص  1 
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األسد ودمه يسيل، حىت رقى ربوة فأقعى فيها حزينا ينظر إىل احلراث. فبينما هو كذلك إذا بثعلب مر به، 

فقال له  .ما فعل به احلراث، وما دمهه من املثل اخلصاء مايل أراك حزينا اي أاب احلارث؟ فذكر له :قال له

نعم! فداك أيب  :هل لك يف أنَّ آيت احلراث واستدبره، عسى أن متكنين منه فرصة فأثئر لك؟ قال :الثعلب

وأمي. فمضى الثعلب وجعل يراوغ احلراث ويطيف به. فتناول احلراث حجرا وقذفه به فدق فخذه. فأتى 

قوائم، فأقعى معه على الرابية يشكوان بثهما وما دهيا به من ذلك احلراث حىت مرت األسد وهو على ثالث 

أان أتيه، فأستدبره حىت أدخل  :ما لكما على هذه احلال؟ فأخ راها خ رمها، فقال هما :هبما نغرة فقالت هما

ستها وأرسلها، آ يف أنفه. فجاءت إليه، وتغافل احلراث عنها حىت دنت منه قبص عليها واخذ عودا فدسه يف

فجاءت إىل األسد والثعلب وهي شر من حاهما، قد سد العود دبرها ومنعها وأثقلها عن الطريان، فبينما 

الثالثة جلوس على الربوة يتشاكون، جاءت امرأة احلراث بغذائه. فتقدم إليها، ورفع رجليها، وجعل يطؤها، 

ذا املشؤوم يفعل هبذه املرأة املسكينة، وهللا إين ألظنه ما ترون ه :فقال األسد .وهي مبرأى من تلك احليواانت

ما أظنه إال يكسر فخذها، فقالت ال وهللا! بل يدخل يف آستها عودا. فكانت  :فقال الثعلب .خيصيها

 1النغرة أقرهبن إىل الصدق ظنا..

قيل يف مورد أخر ان خاصية األسد هي دويبة تقرض قضيب األسد فتدميه فضرب هبا املثل  .1

اجلرأة و اجلسارة و مل جند أال هاذا املورد, لكن يبقى قوال أرجح من القصة اليت جاءت يف 

على لسان احليواانت و ختم الناظم قوله فمت بغيظك فاالفء حرف عطف و مت فعل 

                                                             

ه /  1401. 1كم يف األمثال و احلكم, حسن اليوسي , حتقيق حممد حجي حممد األخضر, دار الثقافة املغرب, الطبعة زهر األ 1 
 .46ص  2م اجلزء  1981
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أمر مبين على السكون و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت , بغيضك متعلق مبت و الباء 

 عىن بريقك اشرق و رمبا أراد الناظم أن يوحي للحسود أبن كيدهللسببية , و ابلريق اشرقي مب

 يف حنره .

  النمريي:يصيب كسهم 

 وفوقهن سهم النُّمريي ملن         لطرق العلياء مل يوفق

 فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة  : الواو حرف عطف ، فوقن 

  1رأس السهم حيث حيل الوتر.وفوق ابلضم جعل له فواقا و هو شق يف 

 التسديد  : ، التوفيق 3،  العلياء كل شيء مرتفع كالسماء و الشرف2التمهيد و التسهيل : الطرق

و يف هذا املوضع استعارة تصرحيية حيث حذف املشبه و صرح ابملشبه به )العلياء( و ترك قرينة دالة عليه 

العرب فيقولون أكذب من أيب حية النمريي ، و هو  تطرق .و يف قول الناظم إشارة إىل مثل معروف عند

 شاعر مشهور من خمضرمي الدولة األموية العباسية . 

 

                                                             

  1 لسان العرب إلبن منظور حرف الفاء اجلزء 11 ص 241 
  2 نفس املرجع حرف الطاء اجلزء 9 ص110

  3 نفس املرجع حرف النون اجلزء 14 ص 364
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و مما يروى من قصص كذبه " أنه أدعى يوما أنه رمى ظبيا بسهم فراغ الظيب عن السهم مث راغ فعارضه 

 1فمازال يروغ و يعارضه حىت أصابه ".

يقال و اجلنب ، كما ضربوا بسهمه يف األمر احملقق الذي البد منه ف فضربت العرب املثل ابلنمريي يف الكذب

 " يصيب كسهم النمريي .   

  :صحيفة املتلمس 

  : قول الناظمي

 وافعل مبن تراتب منه                               فعل املتلمس اللبيب احلذق

 ن هند ابرق وأرعدألقى الصحيفة بنهر حرية                              وقال اي اب

 , 2الرتيبة هي الظن والشك والتهمة واجلمع ريب : تراتب, افعل فعل أمر الغرض منه النصح واإلرشاد 

 3سريع الفهم املدرك  : واللبيب

 مبعىن توعد وهي استعارة مكنية املشبه به فيها حمذوف وترك قرينة دالة عليه  : ابرق وأرعد

واألخذ  عر صغري معروف يف اجلاهلية يضرب فيه املثل يف احلذربشر الناظم يف البيتني إىل قصة شا

 ابحلزم

                                                             

 128م ص 1999ه /1420, 2قطوف الرحيان من زهر األفنان شرح حديقة ابن الوانن,أمحد بن حممد األمني الشنقيطي , الطبعة  1 
  442اجمللد األول ابب الراء  ص  , لسان العرب البن منظور  2  

                                                                                                                     11لسان العرب البن منظور  اجمللد الثاين  ابب امليم  ص  3 
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وكان امللتمس وفد ابن أخيه َطرفة ابن العيد على امللك عمرو ابن هند ملك اجليزة وحدث أمر بينهم فهجاه 

 طرفة فبلغه ذلك فأراد امللك التخلص منها.

و كتب هما صحيفتني وقال اذهبا إىل    1قاال "نعم "   , لعلكما اشتقتما إىل أهلكما"  ؟ ¨فقال 

عامل يف البحرين فقد أمرته أن  وكان يف الصحيفة أمر بقتلهما فأما طرفة فمض إىل العامل فقتله وأما 

 2املتلمس اشتبه ابألمر وكان أميا فأعطاها إىل صيب فقراها له وجنا بنفسه 

 .ؤمم من يضرب هبا املثل يف الشبقي أمر الصحيفة مضرب املثل يف تقدير األمور حبذر وحزم وفيه

 أخلف من عرقوب و أوىف من السموأل: 

 ال تعد بوعِد عرقوب أخاً       و فيه وفا السموأل ابألبلق

 شح أبذرع امرئ القيس و قد     ترك جنله غسيل العلق

يقف الشاعر انصحا املتلقي  أن يفي بوعده ووظف األسلوب اإلنشائي الطليب بصيغة النهي فال  

 اهية أداة تفيد الكف عن القيام ابحلدث فهي تفيد الطلب و النهي ، بوعِد: جار و جمرور الن

حيتمل الوجهني قد أتيت مبعىن اخلري كما هو ورد يف البيت فيقال وعد فالان ابألمر أي معناه أن  : و الوعد

رجل من أهل يثرب مفعول به و عرقوب  : يعطيه أو ينيله و قد أتيت مبعىن الشر كهدده و أنذره ، أخا

                                                             

 580م.ص  1988ه / 1408مجهرة األمثال, أبو اهالل العسكري, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, دار اجليل )د.ط(   1 

 1970ه/ 1930حسن كمال الصريفي, معهد املخطوطات العربية, ينظر ديوان املتلمس الضبعي , رواية األثرم و ايب عبيدة , حتقيق  2 
 32م. ص 

 



  استخراج ألمثال ودراسة من حيث جانبها املضموين و الفين                            ااملطلب األول  

63 

يضرب به املثل يف اإلخالف ابلوعد يقال أنه أاته أخ له يسأله مترا فوعده ، و قال إذا طلع فأتين فلما طلع 

قال إذا أبلح ن فلما أبلح ، قال إذا أزهى ،فلما أزهى ، قال إذا رطب فلما رطب قال إذا صار مترا جذه 

 1الوعد  ليال و مل يعطيه فضربت العرب املثل به يف إخالف

 قال كعب ابن زهري يف بردته 

 2أضحت مواعيد عرقوب هلا له مثال    و ما مواعيدها إال األابطيل 

كت و تقدير الكالم و فيه وفا السموأل و الوفاء ضد  : وفيه فعل أمر من مصدر و قد أحلقت هبا هاء السا

 الغدر 

 الوفاء ، و مما يروى يف هذاو السموأل بن حيان بن عادايء اليهودي رجل يضرب به املثل يف 

املوضع أن امرئ القيس ملا أراد اخلروج أىل قيص إستودع السموأل دروعا ، فلما مات امرئ القيس ةغزاه 

ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموأل  فأخد إبنا له له و كان خارجا من احلصن فصاح امللك 

مت أن امرئ القيس ابن عمي من عشرييت و ابلسموأل ، فأشرف عليه ، فقال هذا أنك يف يدي و قد عل

أان أحق مبرياثه ، فإن دفعت إيل الدروع و إال ذحبت ابنك ، فقال أجلين ، فأجله .فجمع أهل بيته و نساءه 

ليس إىل دفع الدروع سبيل فاصنع ما أنت صانع ، فذبح ابنه و هو  :، فشاورهم ، فكل أشار عليه و قال

 القيس   السموأل ابلدروع فدفعها إىل ورثة امرئمشرف ينظر إليه ابخليبة ، فواىف

                                                             

  1 مجهرة األمثال أبو هالل العسكري اجلزء 2 ص374
  2 ديوان كعب ابن زهري صنعه اإلمام أيب سعيد احلسن العسكري دار النشر العريب ص 29
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    : و قال يف ذلك

 وفيت أبدرع الكندي               إين إذا خان أقوام وفيت

 1و أوصى عاداي يوما أبن ال         هتدم اي مسوأل ما بنيت

                                                             

 1405, 1عة ق أبو الفداء عبد هللا القاضي, دار الكتب العلمية, الطبالكامل يف التاريخ, ابن األثري علي بن حممد ابن عبد الكرمي, حتقي   1 
 .179م. اجلزء األول ص  1987ه/
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 جار ايب دؤاد : 

 و مثل جار أليب دؤاد ال       تطمع به أن مل تكن ابألمحق

 ذا املوضع حرف عطف ، مثل جاءت مبعىن نظريه أو حىت مثله الواو يف ه

 الم انهية  : ، ال تطمع1يطلق و يراد به اجملري الذي جيريه ةغريه أي يؤمنه مما خيافه  : اجلار

 : فعل مضارع جمزوم ، و الطمع ضد اليأس قال عمر ابن اخلطاب : تطمع 

    2ا يئس من شيء استغىن عنه" "تعلموا أن الطمع فقر و أن اليأس ةغىن و أن املرء إذ

متصلة يف حمل جر حبرف اجلر و اجلار و اجملرور متعلق بتطمع ، إن  :به حرف جر مبين على الكسر و اهاء 

فعل مضارع انقص و  : حرف جزم مبين على السكون ، تكن : حرف شرط ال حمل له من اإلعراب ، مل :

لمة انقص و حذفت الواو ملنع التقاء الساكنني و تقديرا حذفت الواو ملنع التقاء الساكنني و تقديرا لك

 3قلة العقل.  : لكلمة تكون ، احلمق

و يف البيت يذكر الناظم رجال تضرب به العرب املثل يف حسن اجلوار فيقولون مثل هذا اجلار يف اإلحسان 

 و الكرم ال تطمع أبن جتده ألنه أمر اندر مما يظن به الزمان مبثله. 

 : لطيب املتنيبيقول أيب ا

                                                             

  1 شرح الشمقمقية عبدهللا كنون احلسين ص 138 
 2لسان العرب إلبن منظور حرف الطاء اجلزء التاسع ص 146 

 3نفس املرجع حرف احلاء اجلزء الرابع ص 227
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 1أعدى سخائه الزمان فسخا به        و قد يكون الزمان به خبيال 

و جار أيب داود أو دؤاد يعنون كعب ابن مامة ، فإن كعبا كان إذا جاوره رجل فمات  ودَّاه ، و إن هلك له 

بت العرب به ر بعري أو شاة أخلف عليه ، فجاءه أبو دؤاد الشاعر جماورا له ، و كان كعب يفعل به ذلك فض

 املثل يف حسن اجلواِر فقالوا كجار ايب دؤاد .

  : قال قيس ابن زهري

 أطوف مث أطوف مُث أوي إىل           جار كجار أيب دؤاد

 : قال طرفة ابن العبد

 2إين كفاين من أمر مهمت به            جار كجار احلذاقي الذي إتصفا 

 : أحسن عشرة من القعقاع ابن شور

 ليسا ال ختاف شره       كإبن شور لن ترى من مطرقو أمحد ج

 3املدح نقيض الذم  : فعل أمر و احلمد : حرف عطف ، امحد : الواو

كامل.  : اجلليس
ُ

 اجملالس كالندمي مبعىن املنادم و الكليم مبعىن امل

 ال:النافية ال حمل ها من اإلعراب و هي مهملة ةغري كاملة .

                                                             

حتقيق د.قصي احلسني , دار الرائد بريوت لبنان , الطبعة 1 , 1419ه/1999م  ص 115   1شرح ديوان املتنيب للواحدي ’ 
 2جممع األمثال للميداين اجلزء األول ص 163 

  3 قطوف الرحيان من زهر األفنان أمحد خمتار الشنقيطي ص138
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مفعول به و هو مضاف ، و يف البيت تشبيه متثيلي فقد تضمن البيت  : هفعل مضارع مرفوع ، شر  : ختاف

 صورتني متشاهبتني و مها اجلليس الذي أتمنه و ابن شور.

طرق
ُ

  1الغاض لبصره  : و امل

هلي كان إذا جالسه واحد ابلقصد إليه جعل له نصيبا من ماله  : و ابن شور هو القعقاع بن شور الذُّ

له حوائجه و ةغدا إليه بعد اجملالسة شاكرا له و دخل القعقاع على معاوية  و أعانه على عدوه و شفع

رضي هللا عنه يوما و جملسه ةغاص أبهله فلم جيد موضعا فأوسع له بعض جلسائه حىت جلس جبنبه مث أمر 

معاوية للقعقاع مبائة ألف درهم فقال القعقاع جلليسه اقبضها فلما قام قال له الرجل خد مالك فقال ما 

 فعته إليك و أان أريد اسرتجاعه منك فقال يف ذلك د

 و كنت جليس قعقاع ابن شور            و ال يشقى بقعقاع جليس

 2ضحوك السن إذا نطقوا خبري           و عند الشر ِمطراق عبوس 

 : أنوم من الفهد أو عبود 

 و من كنوم الفهد أو عبود        عن عيب الورى و الظن ال حتقق

 فعل أمر الغرض منه النصح  : طفة استئنافية ، ذمالواو عا

                                                             

لسان العرب إلبن منظور حرف الطاء اجلزء التاسع ص 110  1  
  1965   حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم   دار املعارف القاهرة الطبعة األوىل’ ف و املنسوب ايب املنصور الثعاليب مثار القلوب يف املضا 2 

  128ص 
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اسم جمرور و يصح أن يكون مفعوال مطلقا إذا قلنا من نوم ، و الفهد نوع من  : الكاف حرف جر ، نوم

السنورايت معروف بسرعته الفائقة عن بقية الدواب ، تضرب به العرب املثل يف النوم فيقال أنوم من فهد ، 

التغافل ، جاء يف حديث أم زرع " قالت اخلامسة زوجي إذا دخل فهد و إن خرج و النوم هنا جاء مبعىن 

 1أسد و ال يسأل عما عهد "

و عبود رجل تضرب به العرب املثل يف كثرة النوم، ذكر املفضل ابن سلمة أن عبودا كان عبدا أسود 

  2ملثل يف هذا اجلانب ضرب احطااب فغ ر يف حمطبته أسبوعا مل ينم ، مث انصرف ، فبقي أسبوعا انئما فصار م

إسم جمرور ، والعيب هو املنقصة و قد يكون شائبة أو عورة ، و الورى هنا  : حرف جر ، عيب : عن

جاءت مبعىن الناس و معىن البيت على اإلنسان أن يتغافل عن عيوب الناس و إذا ظن أبحد ظن السوء فال 

 حيققه

 

 

 

 

                                                             

م   2015ه/1434 1الطبعة ’ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالين , حتقيق األرانؤوط , دار الرسالة العلمية  1 
 163ص  9مع األهل اجلزء  كتاب النكاح ابب حسن املعاضرة

ص  5)د,ت( اجلزء  2, طبعة الكويت, الطبعة   حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي اتج العروس من جواهر القاموس , 2
86. 
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 :أبصر من زرقاء اليمامة و اهلدهد 

 أبصر من اهلدهد         و الزرقاء بعيب نفسك احملققو لتك 

فعل مضارع انقص و النون حمذوفة للتخفيف و أصلها "  : الم األمر ، تك : الواو: عاطفة استئنافية ، الم

 اسم تفضيل من اهدهد جار و جمرور.  : تكن" ، أبصر

بأ عليه السالم يف قصة مملكة س و اهدهد طائر معروف خمطط و مجيل الشكل ، و هو دليل النيب سليمان

يذكر عنه أنه يرى  1" و تفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبنياملشهورة قال تعاىل:"

املاء يف بطن األرض كما يراه اإلنسان يف بطن الزجاجة ، تضرب به العرب املثل يف حدة النظر يف البصر و 

"إذا جاء القدر  :  يرى الفخ حني يقع فيه ؟ فقال له ابن عباسروي أن ابن عباس يذكر األرض و هو ال

 2عِمي البصر" 

جار و جمرور ، و العيب حيتمل أن  : الواو حرف عطف ، الزرقاء معطوفة على اهدهد ، بعيب : و الزرقاء

 أي املؤكد.  : يكون مذمة أو شائبة أو عورة ، احملقق

و هي امرأة من جديس تضربِ  العرب املثل هبا يف حدة البصر يقال والزرقاء امسها اليمامة و هبا مسي البلد 

 3أهنا تبصر مسافة ثالث أايم 

 ومما يوثر من شدة بصرها أهنا كانت ها قطاة قمر هبا سرب قطا يطري بني جبلني فقالت 

                                                             

  1 سورة النمل األية 20
  378ص 20تفسري القرطيب سورة النمل األية  2 

  3 جممع األمثال للميداين ص 116
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 ليت احلمام ليه       إىل محامتيه

 نصفه قدية          مت احلمام مية

قع برمته يف شبكة صياد فإذا هو ستة و تسعون محامة، و القطا ضرب من فاتفق أن ذلك احلمام و  

 1احلمام

 : قال النابغة يف زرقاء اليمامة خياطب النعمان

 و أحكم كحكم فتاة احلي إذا نظرت          إىل محام سراع وارد الثمد

 حيفه جانبا نيق و تتبعه                   مثل الزجاجة مل تكحل من الرمد

 أال ليت ما هذا احلمام لنا              إىل محامتنا أو نصفه قد فقد قالت

 2فحسبوه فألقوه كما ذكرت               تسعا و تسعني مل ينقص و مل يزد

  :تغافل كأنك واسطي 

 و كن كمثل واسطي شفقة        عن شتم ضارع و عتب سقق

 الواو:  يف هذا املوضع حرف عطف و استئناف.

                                                             

  1 جممع األمثال للميداين ص 222
  2 جممع األمثال للميداين ص 222
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ر انقص مبين على السكون و امسه ضمري مسترت تقديره أنت و اجلملة ) كمثل واسطي شفقًة فعل أم : كن

 ( خ رها و على التفصيل كمثل جار و جمرور, واسطي: مضاف إليه. 

 1و شفقة متييز منصوب و جاءت هنا مبعىن الرقة من نصح أو حب

، و الشفق املغتاب ، و العتب  3يلهو اخلاضع الذل :، و الضارع2و الشتم قبيح الكالم و ليس فيه قذف 

 و يف البيت إشارة إىل مثل معروف تغافل كأنك واسطي . 4اللوم 

ر الفريد و بيت القصيد إين قد بنيت على   <<كتب احلجاج إىل عبد امللك ابن مروان   : 5قال صاحب الدُّ

 كرش دجلة مدينة  يعين واسط فكان يصاح ابلواحد منهم اي

  6ب و يقول إمنا أان واسطي فصار قوهم " تغافل كأنك واسطي "مثال سائرا كرشي فيتغافل عن اجلوا

  

                                                             

  1 لسان العرب إلبن منظور حرف السني اجلزء 10ص 199
  2 لسان العرب إلبن منظور حرف الشني اجلزء 8 ص 21 

  3 لسان العرب إلبن منظور حرف الضاد اجلزء 9 ص 39
  4 لسان العرب إلبن منظور حرف السني اجلزء 7 ص 221 

ر الفريد : حممد ابن ايدمر املسعتصمي.)639ه-710ه( ببغداد    5 صاحب الدا
 1436بن أيدمر املستعصمي ,حتقيق كامل سليمان اجلبوري, دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ,  الدر الفريد و بيت القصيد, حممد   6 

 .390م , اجلزء األول ص  2015ه/
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 :أعدى من السليك     

 و أعد على رجلي سليك هاراب       من قرب خبنق و سهوق

 الواو: حرف عطف و استئناف, أعُد : فعل أمر مبين على حذف حرف العلة.

 حال منصوبة ألن ما قبلها معرف ابإلضافة على رجلي: جار و جمرور . سليك : مضاف إليه . هاراب:

 يف هذا املوضع    2: البخيل الضيق و سهوق هو الكذاب  1من قرب : أي ابتعد من قرب.  اخلبنق

 فالناظم يف هذا البيت يدعوا إىل الفرار من لئام الناس فال يفحش عليك و ال ترد عليه فيكفيك هللا شره.

ليك متيمي من بين سعد و  ويف البيت إشارة إىل مثل معروف تقول ليك", و السا العرب : " أعدى من السا

 3سلكة أمه و كانت سوداء و إليها ينسب على عادة العرب مع إمائهم.

و من حديثه أن جيشا أرادوا قومه فأرسلوا فارسني طليعة فلقيهما فهيجاه فعدى يومه و ليلته حىت أتى  

 الغاية فقال :قومه و مل يقدروا عليه فأنذرهم فكذبوه لبعد 

 يكذبين العمران عمر ابن جندب     و عمرو ابن سعد و املُِكذب أكذب

 بكراديس يهديها إىل احلي موكثكلتكما ان مل أكن قد رأيتها       

 4فوارس فيها احلوفزان و حوله      كتائب من بكر مين يدع يركبوا  

                                                             

 163ص  5لسان العرب البن منظور جرف اخلاء اجلزء  1 
 288ص  7لسان العرب البن منظور حرف السني اجلزء  2 
 152جممع األمثال للميداين ص  3 
  نفس املرجع 4 
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 : ندمي الفرقدين 

 ومن ُطروِّ الرونق وكن ندمي الفرقدين تنج من           منغص

فعل أمر مبين على السكون و الفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره  : الواو: عاطفة استئنافية ، كن 

، و جتمع على ندماء و ندامى و ِندام, 1مفعول به و الندمي هو الذي يرافقك و يشاربك  : أنت ، ندمي

 يضرب هبما املثل يف طول الصحبة  مضاف إليه جمرور ابلياء ، و الفرقدان مها كوكبان : الفرقدين

 قال الشاعر:  

 2كل أخ مفارقه أخوه          لعمر أبيك إال الفرقدان

 فعل مضارع مرفوع حبذف حرف العلة و تنج هنا مبعىن أتمن و تسلم . : تنجُ 

ة : املنغص   : املكدر للعيش قال ذو الُرما

 3اج الغدور الروافعغداة امرتت ماء العيون و نغصت            لباان من احل

، و الرنق حتمل نفس معىن املنغص و يف البيت استعارة تصرحيية حيث شبه الناظم  4املفاجأة : و الطور

 األصحاب املنصوح بصحبتهم ابلفرقدين.

                                                             

 226ص  16لسان العرب إلبن منظور ابب النون اجلزء  1  
 1418ألوىل, اخزانة األدب ولب لباب لسان العرب, عبد القادر ابن عمر البغدادي حتقيق عبد السالم هارون, مكتبة اخلاجني الطبعة  2 

 449م ص  1997ه/
لسان العرب إلبن منظور ابب منظور ابب النون اجلزء 16 ص 310   3  

 116ص  9نفس املرجع ابب الطاء اجلزء  4 
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و معىن البيت حث على جمانبة الناس ألن ةغالبية الناس األشرار و ملا كان األخيار الذين ترضي صحبتهم 

 1" الناس كاإلبل املائة ال جتد فيها راحلة": بشهادة الصادق املصدوق حيث يقولأقل من القليل 

و ندمي الفرقدين جذمية ابن األبرش و كان قد إختد عدي ابن نصر اللخمي ندميا ، و هو شاب مجيل 

من أبناء ملوك احلرية واللخميني ن رأته أخت جذمية فأجبته فسألته أن خيبطها من أخيها ، فتحني وقت 

رابه فطلبها منه فزوجه إايها فأشهد احلضور و مضى فدخل هبا فلما أصبحا ةغدا عليه فسأله ما هذه ش

؟ فقال أاثر العرس فغضب جثيمة و هرب عدي و حلف جثيمة أن ال ينادم أحد إال الفرقدين فكان  اآلاثر

 .2يشرب كأسا و يصب ها كأسني 

  غراب نوحأبطأ من فند و: 

 من غراب نوح أو فند املوسيقي       مثة ال تعجل وكن أبطا  

 مضى لنار طالبا وبعد عام               جاهبا يسب فرط القلق

تعجل فعل مضارع  عاملة،الالام: انهية  3مثة: اسم إشارة للبعيد وفيها أربع لغات فم مث مثة بتاء التأنيث

رت وامسه ضمري مستفعل أمر انقص مبين على السكون  نك  عطف،الواو: حرف  ،مبىن على السكون

 رفح أو مضاف،ةغراب جار وجمرور وهو  خ ر، منأبطا: اسم تفضيل يف حمل نصب  أنت،تقديره 

                عطف.                                                                                                                         

                                                             
   144شرح الشمقمقية حممد خمتار الشنقيطي ص 1 

 2شرح الشمقمقية عبد هللا كنون احلسين ص 71
 147شرح الشمقمقية عبد هللا كنون احلسين 3 



  استخراج ألمثال ودراسة من حيث جانبها املضموين و الفين                            ااملطلب األول  

75 

 األحلان.فن املوسيقى وهي كلمة يواننية معناها صناعة املوسيقي نسبة إىل 

قال ملا في "،أبطا من فند او غراب نوحيف البيت إشارة إىل مثل مشهور عند العرب فيقولونك:" 

استقرت سفينة نوح عليه السالم على اجلودي بعث نيب هللا تعاىل الغراب ليأتيه خب ر األرض هل جفت 

 1.فضرب املثل ببطئه أم ال فوقع على جيفة فلم يرجع

 بعثتك قابساً فلبثت حوال           مىت أييت غياثك من تغيثُ 

لعائشة بنت سعد ابن أيب وقاص وكان لعائشة موىل يقال له فند وكان خمنثا من  ال ري: البيتقال ابن 

فعثر فتبدد   ,أهل املدينة فبعثه ليقتبس ها انر فتوجه إىل مصر فأقام هبا سنة مث جاءها بنار وهو يعدو 

 تعست العجلة وقال بعض الشعراء  : فقال ,اجلمر 

 ما رأينا لغراب مثال                  إذا بعثناه جييء ابملشملة

 2غري فند أرسلوه قابسا              فثوى حوال وسب العجلة

 3املوسيقي نسبة إىل فن املوسيقى وهي كلمة يواننية معناها صناعة األحلان 

  

                                                             

 148نفس املرجع ص  1 

 80االكم يف األمثال واحلكم لليوسي ص زهر  2 
  97ص  11لسان العرب البن منظور اجلزء  3 
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 ال بطل مكره أخاك : 

 حلم الُعداة شرِّقِ وابملدى وأنتهز الفرصة مثل بيهٍس    

 حرف عطف استئنافية , انتهز هنا جاءت مبعىن اةغتنم  الواو:

هي النوبة اسم تفارص القوم املاء إذا جعلوا لكل واحد منهم نوبة فيقال اي فالن قد جاءت فرصتك  الفرصة:

صوبة و هو مضاف , بيهس : مضاف إليه و والوا حرف ,مثل : حال من  1أي نوبتك اليت تسقي فيها 

 عطف و استئناف أيضا. 

 3, و العداة :الغرماء , شراِق:  2ظرف حيتمل الزمان و املكان , ومدى األجل منتهاه  و هو الغاية واملدى:

 4ها يفعل أمر أي قطعه و منه مسيت أايم التشريق الثالثة اليت بعد يوم النحر ألن حلوم األضاحي تشرق ف

 .حلم : مفعول به مؤخر لفعل شرق وهو مضاف , و الفاعل حمذوف وجواب تقديره أنت تعود على التلقي.

ه لقلة ةغنائه و تركو  فقتلوهمأشجع و بيهس كان رجال مستهاان به فأةغار على إخوته و كانوا ستة أانس من 

فانطلق خبال  ،فيهيف ةغار يشربون فبقي مدة ال طمع ألمه يف أخذه بثأره حىت إذا مسع مرة أانسا من أشجع 

هم إن أاب حنش " فقل بعضضراب أاب حنشحىت أقامه على قم الغار مث دفعه فيه, فقال " أبو حنشيقال له 

                                                             

  190الصفحة  6لسان العرب إلبن منظور ابب الراء اجلزء  1 
 41ص  14لسان العرب الن منظور ابب امليم اجلزء  2 
 30ص  8لسان العرب البن منظور ابب الشني اجلزء  3 
 78ح الشمقمقية عبد هللا كنون احلسين ص شر  4 
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" فأرسلها مثال و ضرب بيهس وخاله القوم فقتالهم و رجعا أبسالهبم "مكره أخاِك ال بطللبطل فقال 

 .1الصرامة  فضربت العرب املثل ببيهس املثل يف النجدة و 

 : ال حتقرن كيد الضعيف 

 وال حتارب ساقط القدر فكم     من شاهة قد ُغلبت ببيدق

 وكم ُحبارى أمها صقر فلم      يظفر بغري حتفه ابلذرق

وكم عيون ألسد دميت     ابلعض من بعوضها امللتصق                                                                  

 د قد مزق أقوام سبا     وهّد سدا حُمكم التأنقو اخلُل

يقف الناظم انصحا أن ال ينزل إىل جمارات ساقط القدر و املراد ابحلرب يف هذا املوضع اخلصام و 

ستهن فال ت أعظم،و إن ةغلبك كانت الكارثة  مقامه،فإذا جاريته جعلت من نفسك يف قدره و  الصدام،

هذا  و هذه سوءة و حطة لقدر الكرام يقول امرئ القيس يف ليغلبه،انه هبم ألن الوضيع جير الرفيع إىل ميد

 املوضع:

 2و مل يغلبك مثل مغلب ضعيف،فإنك مل يفخر عليك كفاخر     

                                                             

 79نفس املرجع السابق ص 1 
 . 65,)د,ت( , ص 5ديوان أمرئ القيس حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم دار املعارف مصر, الطبعة  2 
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مها بيدق و لأمثال أوها شاه الشطرنج يكسره ا الرفيع أربعةوقد ضرب الناظم النتصار الوضيع على 

دق فهي أخر مرتبة البي والثانية مبنزلةابلشاه  ولذلك مسيامللك  قطعتان من رقعة الشطرنج أوهما تنزل منزلة

 1يف النظام.

من  الكثري،ة تفيد كم: اخل ري  استئنافية،فالواو عاطفة  سبقه،و يف البيت الثاين يضرب مثال أخر ملا 

و  مر،األالطيور تصاد ابلصقر و هو من اجلوارح املكبلة هذا  ضرب منحبارى جار و جمرور و احلبارى 

و   3و أذرق : سلح  خرؤه،يكون للطري و هو  قالذر و ’  2املوت و مجعه حتوف احلتف:و  الفوز،الظفر 

هو يشري إىل ما ذكره اجلاحظ عن احلبارى " من أن ها خزانة يف دبرها و أمعائها, ها فيها سلح رقيق فمىت 

 4أحل عليها املقر سلحت عليه فينتف ريشه و يف ذلك هالكه 

كما تنتصر   الرفيع،الثالث يضرب الناظم مثال أخر من مورد أخر النتصار الوضيع على  ويف البيت

ذا يف ذكر الدابة مثل ه وقد سبق عينه، ورفعته تدميالبعوضة على حقارهتا أبعظم الوحوش فعلى عظمته 

كم   بلها،قة ملا هذا البيت عاطفة استئنافي وقالوا يف خصيا،اليت تقرض قضيب األسد فتدميه فيكون بذلك 

 .صفة له امللتصق:. والبعوض معروف التكثري،مثل سبقتها خ رية تفيد 

                                                             

 79الشمقمقية عبد هللا كنون ص شرح  1 
 30ص  6لسان العرب البن منظور ابب احلاء اجلزء  2 
  29ص  6ق ابب الذال اجلزء نقس املرجع الساب 3 
 1965ه/1374, 2احليوان أيب عثمان عمرو ابن حبر اجلاحظ , حتقيق عبد السالم هارون, دار النشر اهيئة املصرية للكتاب الطبعة  4 

  238ص  5م اجلزء 
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َقْد َكاَن لَ البيت الرابع يضرب مثال أخر يف قصة أهل سبأ و خراب سد مأرب قال تعاىل:"  ويف 

" َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث  هِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنـََّتاِن َعْن ميَِنٍي َوِِشَاٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق...." اىل قول

ِلَك آَلاَيٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر"  .1َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ مُمَزٍَّق ۚ ِإنَّ يف ذََٰ

فسبأ لقب عبد مشس بن يشجب ابن يعرب ابن قحطان أحد ملوك اليمن العظام كما أخ ر النيب 

 فتياممرأة لكنه رجل ولد عشرة من الولد سأل عن سبأ أرض أو امرأة قال " ليس أبرض أو ا ص( عندما)

تشأئم أربعة فأما الذين تشأموا فلخم و ةغسان و جذام و عاملة و أما الذين تيامنوا  األزد و  ستة ومنهم 

 2األشعريون ومحري وكنده و مذجح و أمنار "

و اخللد ضرب من القوارض قال اجلاحظ" هي دويبة عمياء  صماء ال تعرف ما بني إال ابلشم 

فتخرج من جحرها و هي تعلم أن ال مسع ها و ال بصر فتفتح فاها فيقع الذابب على شدقيها و مير بني 

 . 3حلييها فتدخله جوفها بنفسها و مجع خلد مناجذ من ةغري لفظه 

ت بعد اهنيار السد و لعله أقتبسها من اآلية اليت ذكرانها سابقا , و و مزق: جاءت هنا مبعىن شت

, و احملكم: اسم مفعول من أحكم مبعىن أتقن 4اهد: اهدم الشديد و هدا البناء يهده إذا كسره و ضعضعه 

و حمكم صفة للسد , املتأنق مضاف إليه مبعىن احلسن املظهر. يقول يف ذلك عمارة اليمين امللقب بنجم 

 دين:ال

                                                             

  19---15سورة سبأ اآلية  1 
  186ص  12الدرر املنشور يف التفسري املأثور للسيوطي اجلزء  2 
 165ف الرحيان من زهر األفنان أمحد ابن حممد األمني الشنقيطي  ص قطو  3 
 36ص  15لسان العرب البن منظور ابب اهاء اجلزء  4 



  استخراج ألمثال ودراسة من حيث جانبها املضموين و الفين                            ااملطلب األول  

80 

       ال حتقر كيد الضعيف فلرمبا     متوت األفاعي من مسوم العقارب                                                                   

 1فقد هد عرش بلقيس هدهد     و خرب فأر قبل ذلك سد مأرب

 أخرب من جوف محار خلق : 

 أهنا أخرب من جوف محار خلق       ال تغش دار الظلم واعلم                     

وتغش  ,,تغش: فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلة و تقدير الكالم ال تغشو  ال  :انهية عاملة

 هنا مبعىن أتيت .

و به مسي الشرك ظلما ألنه يضع  العبادة يف ةغري حملها قال  2وضع الشيء يف ةغري حمله, : والظلم

 3""إن الشرك لظلم عظيمتعاىل 

 اسم تفضيل يربط بني دار الظلم وجوف احلمار.أخرب: 

وهنا يشري الناظم إىل   5واخللق: البايل , 4واجلوف من كل شيء ابطنه الذي يقبل الشغل والفراغ

مثل مشهور عند العرب فيقولون أقفر أو أخرب من جوف محار واملثل يف مورده على عدة أضرب تتفق يف 

جوف احلمار إذا صيد مل ينتفع بشيء مما يف جوفه بل  , احلصرضربه نذكر أشهرها على سبيل املثال ال 

                                                             

املستطرف من كل  فن مستظرف,  شهاب الدين  حممد ابن أمحد االبشيهي, حتقيق مفيد حممد قميحة,  دار الكتب العلمية بريوت  1 
  255 ص 2م اجلزء 1986الطبعة الثانية 

  192لسان العرب إلبن منظور ابب الظاء اجلزء التاسع  ص  2 
  13سورة لقمان األية 3 
 242لسان العرب إلبن منظور ابب اجليم اجلزء الثالث ص  4 
  140لسان العرب ألبن منظور ابب اخلاء اجلزء اخلامس ص  5 
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,وما يزيد يف 1يرمى وال يؤكل و حيتجون بقول من قال "شر املال ماال يزكى وال يذكى" و عنو بذالك احلمار 

 إثبات ذالك قوله امرئ القيس يف معلقته  

 2يع املعيلوواد كجوف العري قفر قطعته                   به الذئب يعوي كاخلل

والعري عند األصمعي" احلمار يذهب إىل انه ليس يف جوف احلمار إذا صيد ما ينتفع به, فجوف 

احلمار عندهم مبنزله الوادي القفر الذي ال منفعة فيه فعدلت العرب عند تسميته عن ذكر احلمار إىل ذكر 

  3العري ألنه يف الشعر أخف

واٍد كان حيله، ذو ماء وشجر،  :وَجْوفه هو رجل من عاد،قالوا:  "الضرب الثاين ملورد املثل أهنم 

"، مث دعا قوَمه  فكفر وقال :" ال فخرج بنوه يتصيدون، فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم، أعبد راب فعل ذا ببينَّ

إىل الكفر، فمن َعَصاه قتله، فأهلكه هللا وأخرب واديه، فضربت العرب به املثل يف اخلراب واخلالء، 

فمن  وأكثرت الشعراء ذكره يف أشعارهم,  "أخلى من جوف محار" و "ُب من جوف احلمارأْخرَ " وقالوا

 :ذلك قول بعضهم

 4َوِبُشْؤِم اْلبَـْغِي َواْلَغْشِم َقِدمياً ... ما َخال َجْوٌف ومل يبق مِحَار

                                                             

مد حمي الدين  عبد احلميد, دار املعرفة ببريوت ,)د,ط( ,)د,ت(, جممع االمثال أبو االفضل أمحد ابن حممد النيسابوري , حتقيق حم 1 
 257ص  1اجلزء 

 34املعلقات العشر, حممد االمني الشنقيطي, حتقيق حممد عبد القادر القاضلي  دار النصر بريوت  ,)د,ط( ,)د,ت(, ص 2 
 57جممع األمثال ص  3 
  257جممع األمثال الباب السابع ص 4
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  غبشان:أوكس من بيعة أيب 

 وال تبع عرضك بيعة أيب             غبشان بيع الغنب و التبلص

 السدانة قصيا أخدا                      عوضا حنيا أم زنبقابع 

فعل  بع:ت الفعل،انهية تفيد طلب الكف عن  استئنافية، الالواو كغريها مما سبق عاطفة        

 .مفعول به وهو مضاف عرضك: أنت،الفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره مضارع جمزوم بال و 

 ديث يف احلو  يذم،وقيل ما ميدح به و  احملمودة،ته قيل خليقالنفس و  وقيلاحلسب  والعرض:

 1"  إن أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا" 

  طالق:وعلى اإليف الرأي  ويف التحريكابلتسكني يف البيع  الغنب: مطلق،مفعول  :بيعة

ر من االقيامة ألن أهل اجلنة يغبنون فيه أهل الن وهو يوميوم التغابن  ومن ذلك 2والنسيان،الغفلة 

  3اجلحيم.عذاب 

 4طلب الشيء يف خفاء و مكر  : و التبلصق

                                                             

 100ص  10منظور ابب العني اجلزء لسان العرب إلبن  1 
 12ص 11نفس املرجع ابب الغني اجلزء  2 
 12ص  11نفس املرجع اباب الغني اجلزء  3 
 85قطوف الرحيان من زهر األفنان أمحد بن حممد األمني الشنقيطي ص  4 



  استخراج ألمثال ودراسة من حيث جانبها املضموين و الفين                            ااملطلب األول  

83 

دانة:و  هي إطعام  والرفادة: جماان،هي كل ما يتعلق أبمور الكعبة تتالزم مع السقاية من املاء زمزم  السا

املهن  و  احلرف وزن فعالة كسائر وجاءت على قريش،احلجاج على اعتبار أهنم ضيوف احلرم على حساب 

 تجارة.كالنجارة وال

و أمه فاطمة بنت سعد بن سيل من جعثمة األزد من اليمن حلفاء بين  كالب،هو ابن   وقصي 

  1الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة

  البدل العوض:

:  2ما كان للسمن خاصة  وقيل هو الزق النِحيُّ

 3كناية عن اخلمر  : و أم زنبق 

عبة يقال أن قصي بن كالب حينما علم مبوت الك سدانةو أيب ةغبشان رجل من خزاعة و كانت فيهم  

صي و أخت أيب حىب زوجة ق ابنتهخليل والد أيب ةغبشان و أوصى ابملفاتيح ألبنه و كانت املفاتيح عند 

 ةغبشان و عبد الدار ، فقالت كيف أصنع أبيب ابنهاةغبشان ، فطلب قصي من بنيه أن ندفع املفاتيح إىل 

فاجتمعا يف شرب يف الطائف فأسكره مث أشرتى منه املفاتيح بزق أان أكفيك أمره : هو وصي معي ، قال

مخر و أشهد عليه و دفع منه املفاتيح إىل ابنه فصارت السدانة من خزاعة إىل قريش و ضرب املثل بوكس 

 صفقة أيب ةغبشان 

                                                             

 اث بطنط )د,ط( . )د,ت(.سري النيب, أيب حممد عبد امللك ابن هشام, حتقيق جمدي فتحي السيدة, دار الصحابة للرت   1 
 105ص  1اجلزء 

  2 لسان العرب إلبن منظور ابب النون اجلزء 14 ص 214
  3 نفس املرجع ابب الزاي اجلزء 7 ص 62 
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 ذكر العالمة أمحد ابن البدوي يف منظومته عمود النسب خ ر هذه الصفقة 

 حىت أزاحهم قصي اخلضم               مل تزل خزاعة أهل احلرم 

 بزق مخر من أيب غبشان              رئيسهم ذي الغنب واخلسران  

   1انل املفاتيح قصي و مخر              أخاه من قضاعة حىت انتصر

                                                             

ه  1416عمود النسب الشريف أايم , أمحد ابن حممد البدوي اجمللسي الشنقيطي , نشر املكتب العريب للخدمات الثقافية نواكشط ,  1 
  25,  ص 
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  إن الشقي وافد الباجم : 

 ال تكن كأشعب فرمبا                تلحق يوما وافد احملرق

 عالمة جزمه السكونعل مضارع انقص جمزوم بال انهية و ف تكن: الكف،زمة تفيد جاانهية و  ال: 

أصله تكون اسم لكن ضمري مسترت وجواب ابلفتحة وجواب تقديره الواو منعا اللتقاء الساكنني و وحذفت 

در يف صالكسرة ألنه ممنوع من الصرف و  جمرور ابلفتحة نيابة عن اسم :أشعب جر،الكاف: حرف  أنت،

 . اسم تكن واألداة وأشعب مشبه بههو يه فاملشبه حمذوف وجواب للعلم به و شبالبيت ت

 ضمن معىن الشرط فتقدير اجلملة إذا كنت مثل أشعب فستلقى مصري وافد احملرق تتواجلملة 

 معمن طمعه املثل يف الط وبلغرجل طفيلي من أهل املدينة يضرب به املثل يف الطمع،  أشعبو 

 و أحب أن تزيد فيه طوقا، قال أتريد أن تشرتيه قال ال :جل يعمل طبقا فقالطمعه أنه مر بر بلغ من و 

 1لكن عسى الذي يشرتيه يهدي إيل فيه شيئا

أما وافد احملرق فهو رجل من ال راجم من تسيم و كان لعمر ابن هند أثر عندهم فحلف ليحرقن 

ظنها مأدبة و  فأشتم رائحة القتار ف مائة منهم فطلبهم فاستكمل تسعة و تسعني ، فأوقد فمر الرجل املذكور

كان جائعا فمال حنو النار فقال عمرو، من أنت ؟ قال من ال راجم فقال ما جاء بك ، قال الطعام ، فقال 

 عمرو ابن هند " إن الشقي وافد ال راجم " فأرسلها مثال و قذف به يف النار و مسي عمر حمرقاً بفعله هذا. 

                                                             

  1جممع األمثال للميداين اجلزء 1 ص 539 
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   امللحقةوالنون واو عمر : 

 ال تكن كواو عمر زائدا       يف القوم أو كمثل نون ملحقو 

يدعوا الناظم املتلقي أبن يكون خفيف ظل ال يثقل على الناس يف جمالسهم فيكون ةغيابك أرحم من وجودك 

 : زائدا فيهم ال قيمة و ال وزن كواو عمرو اليت تضرب هبا العرب املثل يف زايدة للتفريق بينهما و بني عمر، زائدا

 ة الثقيل الظل املنبوذ ، يف القوم شبه مجلة يف حمل مضاف إليه  صف

 جمرور متعلق بفعل تكن جار و  :حرف عطف تفيد التمييز، كمثل أو:

 1منه رجلو هي نون التنوين الزائدة الساكنة تلحقا األخر لفظا ال خطا لغري توكيد حنو زيد  امللحق:نون و 

كر دة  الذي هنى عنه الناظم و البيت متعلق و يستأنف ما قبله من ذ يضرب النحاة هبا املثل يف التطفل و الزاي

أشعب و عاقبة وافد احملرق ، و التطفل مشتق من طفيل كزبري و هو رجل من أهل الكوفة يضرب به املثل يف 

لعرس  اهذا اجلانب و من  وصاايه ألصحابه " إذا دخلتم عرسا فال تلتفتوا إىل املالهي و ختريوا اجملالس و إن كان 

كثري الزحام فليمض أحدكم و ال ينظر إىل وجوه الناس ليظن أهل الرجل أنه من أهل املرأة و يظن أهل املرأة أنه 

من أهل الرجل و إن كان البواب فظا وقوحا ليبدأ به أبمره و ينهاه من ةغري عنف و لكن بني النصيحة و 

     2.اإلذالل"

                                                             

شرح قطر الندى وول الصدى ، أبو حممد عبدهللا بن هشام األنصاري, حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد دار النشر القاهرة الطبعة اجلزء  1 
 . 34)د,ت( , ص  2

  2 قطوف الرحيان من زهر األفنان  ص 187 
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  :أرشق من رماة احلدق 

 خطبه           أرشق نبال من رماة احلدق ال أتمن الدهر فإن

 حرف هني مبين على السكون الغرض منه طلب الكف عن فعل بغرض النصح  :ال

 1فعل مضارع جمزوم بال ، و األمن يقول ابن سيده ، األمن نقيض اخلوف أمن فالن أيمن أتمن:

 حرف نصب و استقبال مبين على الفتح  : الفاء حرف عطف ، أن : فإن

 2الشأن أو األمر و ةغلب استعماله يف الشدة  : امسها ، و اخلطب : خطب

 يقول عبيد ابن األبرص يف معلقته 

 أفقر من أهله ملحوب              فالقطبيات فالذنوب

 فراكس فالثعيلبات               فذات و ثقني فاجلنوب

 بدلت أهلها وحوشا            وغريت حاهلا اخلطوب

 3األمد املمدود و قيل الدهر ألف سنة  :عود على الدهر ، و الدهر خ ر إن ت : اهاء

اسم تفضيل يربط الدهر برماة احلدق ، و رماة احلدق أختلف فيهم و نذكر القول الراجح على  : أرشق

سبيل املثال ال احلصر و قيل هم القارة الذين قيل فيهم قد أنصف القارة من رماها ، و هم عضل و الريس 

                                                             

 164ص 1زء لسان العرب البن منظور حرف األلف اجل 1 
 98ص 5نفس املرجع حرف اخلاء اجلزء  2 
 314ص  5نفس املرجع حرف الدال اجلزء  3 



  استخراج ألمثال ودراسة من حيث جانبها املضموين و الفين                            ااملطلب األول  

88 

ون بن خزمية و إمنا مسوا قارة الجتماعهم و التفافهم و ملاا أراد الشداخ أن يفرقهم يف بين كنانة فقال أبناء اه

 شاعرهم 

 1دعوان قارة و ال تنفروان         فنجعل مثل إجفال الظليم

 وا برماة احلدقمسوا برماة احلدق لشدة دقة إصابتهم فكنُّ 

  :العود أمحد 

 فالعود أمحد لكل مملق         و عد ملا عودت من بذل اللهى  

 فعل أمر مبين على السكون، و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت  : حرف عطف، عد : الواو

 إسم موصول و اجلملة بعدها صلة موصول ال حمل ها من اإلعراب  : حرف جر ، ما : ل

  2رى و عودته أي صريتهالرجوع و مسيت عادة ألن صاحبها يعاودها و يرجع إليها مرة بعد أخ : و العود

 العطاء بسخاء و طيب نفس. :و البذل

 أي أكثر محدا و هو اسم تفضيل مبعىن أكثر محدا  : أمحد

 3" و ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالقاحملتاج ، قال تعاىل :" : حرف جر ، كل إسم جمرور ، مملق : الالم

 أي فقر و حاجة 

                                                             

 212قطوف الرحيان من زهر األفنان ص  1 
 326ص  10لسان العرب البن منظور حرف العني اجلزء  2 
 31سورة اإلسراء األية  3 
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ب فيقولون " العود أمحد " و مضربه عند انتقال احلال من و يف البيت إشارة إىل مثل معروف عند العر 

 حسن إىل أحسن. 

 و أختلف يف مورده فمنهم من قال أن مالك بن نويرة الريبوعي أول من قاها 

 1جزينا بين شيبان أمس بقرضهم          و عدان مبثل البدء و العود أمحد

ب فتاة يقال ها الراابب فأمتنع أبواها جلاملها و منهم من قال أن خداش بن حابس التميمي ، دلك أنه خط

و بعد فرتة أقبل فتغىن هبا و أستعطفها حىت رضيت به ، فغدا عليهم فسلم و فال " العود أمحد " و املرء 

 يرشد ، و الورد جيمد" فأرسلها مثال.

 غّل يد مطلقها و اسرتق رقبة معتقها:

 ما غل يدا كمطلوال تعد حلرب من و لو                   من و 

فعل ماض مبين : حرف جر ، من : جار و جمرور ، من : فعل أمر مبين على السكون ، حلرب : ال تعد

حرف شرط ،من هنا جاءت مبعىن املنة احملبطة للعمل و  : على الفتح و جاءت مبعىن أنعم و تكرم  ولو

  2تعداد الفضل و اإلحسان

                                                             

 326ص 10لسان العرب إلبن منظور اجلزء  1 
 139ص  14نظور ابب امليم اجلزء لسان العرب ألبن م 2 
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متنوا علي أسالمكم بل هللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم قال تعاىل " مينون عليك أن أسلموا قل ال 

 2و قال أيضا " اي أيها الذين أمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ابملن و األذى " 1صادقني  "  

 فعل ماض مبين على الفتح و جاءت مبعىن ربط : حرف نفي ، ةغل : حرف استئناف ، ما : الفاء

  3ىل عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوال حمسورا"قال تعاىل " ال جتعل يدك مغلولة إ

 جار و جمرور و اإلطالق هنا على اجملاز و املقصود هنا العفو  : مفعول به، كمطلق : يداً 

  : يقول املتنيب

 وما قتل األحرار كالعفو عنهم           و من لك ابحلر الذي حيفظ اليدا

 4و إن أكرمت اللئيم متردا            إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته            

و يف البيت إشارة إىل قضية عمران ابن حطان و هو من رؤوس اخلوارج مع احلجاج ، و كان محل   

أليه فلما رآه قال اي ةغالم اضرب عنق ابن الفاعلة فقال عمران، بئس ما أدبك به أهلك كيف أمنت أن 

وت منزلة أصانعك عليها فأطرق احلجاج إستحياءا مما أجيبك مبثل ما جبهتين به أو أفحش . أبعد امل

أفيك موضع للصنيعة ؟ قال أجل فأمر له بفرس و سرج و سيف و  : فرط منه فقال خلوا عنه ، مث قال
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وهللا اي أاب مساك ما أطلقك إال هللا فعد بنا إىل  : خلى سبيله ، فلما عاد أصحابه من اخلوارج ، و قالوا له

 فأرسلها مثال .  1هيهات ةغل يدا مطلقها و اسرتق رقبة معتقهاحرب الفاسق فقال ، 

  جعفر:أثبت من 

 محلت راية األمر فكن                   كجعفر أودع أوال تستبقوإذا 

 مل يدعها لكمي سحقيو قد قطعت يداه يوم مؤتة                        

لزمن متضمن معىن الشرط يف حمل ملا يستقبل من ا ظرف :إذا ،االستئنافحرف عطف يفيد  الواو:

م العل الراية: فاعل، والتاء انئبفعل مضارع مبين للمجهول  محلت: وهو مضاف،نصب مفعول فيه 

 2تصفقه.  لريحويرتك ليعقد فيه  والراية ما ويلوى عليه،يعقد يف طرف الرمح  وهو ما ودوهنا لواءالضخم 

 وكجعفر:أنت  مسترت تقديره وامسها ضمريالسكون  كن فعل أمر انقص مبين على  استئنافية،الفاء  فكن:

ي شبه الناظم الثابت حامل الراية كجعفر رض لقدو  لكن،شبه اجلملة يف حمل نصب خ ر و  وجمرور،جار 

 هللا عنه يوم مؤتة حىت قضى حنبه. 
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 282ص  6لسان العرب البن منظور ابب الراء اجلزء  2 
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ذكر ابن هشام أنه قطعت يده اليمىن فأخذ الراية بشماله فلما قطعت مشاله احتضنها 

و عن ابن عمر هو ممن شهد مؤتة أن القوم وجدوا  ,به هللا جناحني يطري هبما إىل اجلنة بعضديه فأاث

و كان استشهاده هو  ,جبعفر مابني صره و منكبيه ستني جرحا ما بني ضربة سيف أو طعنة برمح 

 1ابن ثالث و ثالثني سنة. 

ا كان ليس أبهل يستبق مبعىن أذينصح الناظم القائد ابن يكون اثبتا كثبات جعفر الطيار يوم مؤتة أوال 

 ها فال يستبق ةغريه عليها.

 :أبكى من اخلنساء 

 قسا           كالصخر من هواه مل يشفقعلى ذنٍب وقلب قد ابِك و 

 مبقلة كمقلة اخلنساء إذا                       بكت على صخر بال ترفق

 ماس قلب: عطف.الواو حرف  ور.وجمر جار  :أمر مبين على حذف حرف العلة. على ذنب فعل ابِك:  

 و هو اإلمث  : معطوف على ذنب

اهوى يف  ,كالصخر أي مثل الصخر و هو تشبيه على اجملاز  ماض،فعل  قسا: حتقيق،و حرف أتكيد  :قد

 هذا املوضع إرادة النفس و شهوهتا. 

تشبيه مقلة  :كمقلةجار وجمرور متعلق بفعل ابِك.    :مبقلة ،جمزوممضارع  فعل يشفق: ،جزم حرف :مل

 التائب مبقلة اخلنساء.

                                                             

 380, ص  1ري اجلزء سرية  النيب ابن هشام األنصا 1 
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 1. والبياضهي شحمة العني اليت جتمع السواد  :واملقلة

     والبكاء والتفجعيضرب هبا املثل يف احلزن  واإلسالمشاعرة خمضرمة بني اجلاهلية  واخلنساء

ة وكاان ها يملثل يف بكائها على أخويها صخر ومعاو متاضر بنت عمرو بن شريد من سليم ضرب هبا ا امسها:

 رمتها حافظني.حلمكرمني و 

  صخر:من قوها يف 

 يذكرين طلوع الشمس صخرا               وأبكيه لكل غروب ِشس

 ولوال كثرة الباكني حويل                     على إخواهنم لقتلت نفسي

 2لكن                    أعزي النفس عنه ابلتأسيو  وما يكون مثل أخي

 ساابط: أفرغ من حجام

 سائر األوقات فيه استغرقو محله ابلتقى                     حصل العلم و 

 وليك قلبك له أفرغ من                          حجام ساابط ومن مل يعشق

جاءت مبعىن كل  هنا سائر:و  هللا. خمافة التقوى:. ومجلهحسنه  :الضبط. زينهاجلمع و  :التحصيل

 3فالسؤر بقية الشيء ومجعه أسار , األصوليني و اللغويني األوقات و هو حمل خالف بني

                                                             

 .108ص 14لسان العرب إلن منظور ابب امليم احلزء  1 
  07و  03, ص   ينظر ديوان اخلنساء, شرحه محدو طماس ,دار املعرفة بريوت )د,ط( )د,ت( 2 
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م: وليك:   وعالمة جزمهفعل مضارع جمزوم ألنه فعل الشرط  يك:الم األمر.  حرف عطف. الالا

لفراغ كما هذا األخري يضرب به املثل يف اساابط و وحجام تفضيل يربط بني القلب  اسم النون. أفرغ:حذف 

 مل يعشق. ضرب مثال لفراغ القلب كمن 

فوهم احد إىل وقت قعليهم البحث حجمهم نسيئة بدانٍق و  وقد ضربخ ر هذا احلجا ماذا مر به جند ومن 

 .وكان مع ذلك

يدنو منه أحد فيخرج أمه حيجمها لريى الناس أنه ةغري فارغ فما زال ذلك  واألسبوعان فالمير به األسبوع 

 1ام مثال سار فراغ احلجَّ فماتت فجأة و دأبه حىت نزف ذم أمه 

 بسام:قال إبن 

 دار أيب جعفر مفروشة                  ماشت م بسط و أمساط

 و بعد ما بينك و بني خبزه                  كبعد بلخ من سيساط

 2مطبخة قفر و طباخة                        أفرغ من حاجام ساابط

  

                                                             

 235مثار القلوب يف املضاف و املنسوب الثعاليب  ص  1 
 236ملرجع ص نفس ا 2 
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 :افقر من املذلق 

 و كان أفقر من املذلق           كم من أديب عاد كالنطق غين         

ابلرجوع إىل األبيات السابقة يقف الناظم انصحا الفىت ابن يقول الشعر فهو كمال له و زايدة فضل 

و رزق من ةغري إكثار يف كل شيء مذموم  فلرمبا أدى إىل تقبيح احلسن و حتسني القبيح و الوقوع يف 

 نه التكسب احملض بل جيب أن يكون فيه عزة و ك رايء وأعراض الناس و أن ال يكون شعره مبتذال القصد م

 التزام و ال مينع هذا من ذاك فقد جتتمع املناقب احلميدة مع طلب التكسب 

 جار و جمرور, عاد: فعل ماض مبين على الفتح.  من أديب: ,التكثري كم خ رية تفيد: فيقول كم من أديب

 أةغار يف قومه على قافلة أرسلها ابزان من اليمن إىل  مث ,رجل من بين يربوع كان سقاءا فقريا: و النطف

 1كسرى فأصاب ماال كثريا فضرب به املثل يف الغش 

رجل من عبد مشس بن سعد بن زيد مناة وكان ال جيد يف أكثر أوقاته يف بيته قوت ليلة واحدة و  : و املذلق

 : كذلك كان ابوه فقال الشاعر عن أبيه

 كراجي الندى و العرف عند املذلق               فانك إذا ترجو متيما و نفعها

 2يف الفقر و احلاجة  وأهله فضربت العرب املثل ابملذلق 

                                                             
 11شرح الشمقمقية عبدهللا  كنون احلسين ص   1
 159 مجهرة املثال للعسكري ص 2
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 ويف االخري نكون قد خلصنا اىل النتائج والتوصيات االتية:

لسابقة ااالمثال بنية فنية متماسكة حتمل خمتلف الرسائل التوجيهية النابعة من التجارب واخل رات  -1
 لتصويب الناس اىل الصالح والرشاد

عرف فن االرجوزة منذ العصر اجلاهلي واطلق عليه حينها املقطوعة الشعرية حبيث ميكن ان تسمى  -2
االرجوزة ابلقصيدة والميكن العكس حبكم الطول او القصر او النوع او الكم، كما تسمى عليها بعدة 

نثر نظومات اللغوية أو املنظومات الشعرية التعليمية )المصطلحات منها: الشعر التعليمي، املتون، امل
 املنظوم(.

يعد حبر الرجز من أكثر البحور استعماال يف التعبري عن املوضوعات التعليمية، واهدف من ذلك حفظ  -3
 العلوم وتسهيلها لطلبة العلم 

 احدنظم و جاءت القصيدة الشمقمقية عبارة عن فريض، الهنا عبارة عن مقاطع شعرية جيمعها  -4
 ميكن تصنيف االمثال يف االرجوزة الشمقمقية اىل عدة اضرب : -5
 ماواتفق يف مورده ومضرب واحد -
 ما اختلف يف مورده واتفق يف مضربه -
 مااتفق يف مورده وتعددت مضاربه. -
وظف ابن الوانن االمثال يف ارجوزته ابالشارة اليها اترة وابلتعبري الصريح لنص املثل املتداول بني  -6

 .الناس
جاءت االرجوزة الشمقمقية حاملة لتاريخ االدب العريب ع ر عصوره فنا ونظما لالمثال واحلكم  -7

 والوصااي.
يظهر يف نص القصيدة ان ابن الوانن متأثرا ابلشعر اجلاهلي من حيث طول القصيدة واالةغراض  -8

 الشعرية وااللفا  والرتاكيب وابتدائه ابملقدمة الطللية والنسيب.
نفسه وارجوزته مبينا مقدرهتا اللغوية والفنية، فقد حوت االرجوزة معجما لغواي ثري افتخر الناظم ب -9

 اباللفا  القدمية، وحتدى أبناء عصره ان أيتوا مبثلها.
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اكثر ابن الوانن من نظم أمساء الشخصيات يف ارجوزته، سواءا من الرجال أو النساء م رزا يف  -10
 .املامه حبفظ امساء الرتاث االديب واالسالمي

 
 

 التوصيات:

يعت ر شرح الشمقمقية لعبد هللا كنون احلسين أشهر الشروحات ابالضافة اىل زهر االفنان على  -1
 حديقة ابن الوانن المحد بن حممد االمني اجلكين الشنقيطي.

يوجد شرح اخر لالرجوزة بشكل خمطوط ل  "أيب حامد املشرقي املعسكري "املعروف ب  "فتح املنان  -2
 .ن الوانن" حيتاج اىل حتقيقيف شرح قصيدة اب

تعت ر االرجوزة الشمقمقية خامة، تستحق البحث لقلة الباحثني فيها، وملا حتويه من كثري من فنون  -3
 االدب واخبار العرب يف اجلاهلية واالسالم.
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 :قائمة املصادر واملراجع

 _املصادر:1
 القرآن الكرمي برواية ورش عن االمام انفع

 .ابو العباس امحد بن حممد التوايت احلمريي ،االرجوزة الشمقمقية _1

 ملراجع :_ا2
 م.1995ه، 1416، 1اعتىن به/ شكري فيصل، دار بريوت، ط >>أبو العتاهية أشعاره وأخباره<<، .1
 ه.1313، 1،  حممد توفيق البكري الصديقي، ط>>أراجيز العرب<< .2
 ، دار صادر بريوت >>لسان العرب<<منظور اإلفريقي:  ابن أيب الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم ابن .3
، حتقيق أبو الفداء عبد هللا القاضي،دار الكتب العلمية، >>الكامل يف التاريخ<<ابن األثري علي بن حممد ابن عبد الكرمي:  .4

 م. 1987ه/ 1405، 1الطبعة 
دار الرسالة العلمية الطبعة األوىل،  ،>>فتح الباري بشرح صحيح البخاري حتقيق األرانؤوط<<ابن حجر العسقالين:  .5

 م. 2015ه /  1434
، ، تح/ در/ عبد الوهاب مالالقصيدة العينية أو النفس الناطقة، إبن سينا، وخمطوطة معرفة التفس<<إبن حزم:>> .6 ، )د,م,ن(

 )د.ت.ن(.
، لبنان، العلمية، بريوت تح/ حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب>>العمدة يف الشعر ونقده<<،إبن رشيق القريواين: .7

 .2م، ج2001ه، 1421، 2ط
ر >>العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده<<ابن رشيق: .8 ، حققه وفصله وعلق حواشيه/ حممد حمي الدين عبد احلميد، دا

 م.1981ه، 1401، 5اجليل، بريوت، ط
ن، الطبعة األوىل، حتقيق نصرت ، مكتبة األقصى، عما>>نشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العرب<<ابن سعيد األندلسي:  .9

  1982عبد الرمحان 
 .5، مج،1تح/ حممد التوجني، دار املدار الثقافية، ط>>العقد الفريد<<،ابن عبد ربه االندلسي: .10
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف القاهرة ،  ،>>مثار القلوب يف املضاف و املنسوب <<:ابن منصور الثعاليب .11

 م 1965. الطبعة األوىل
، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة ببريوت >>جممع االمثال<<أبو االفضل أمحد ابن حممد النيسابوري:  .12

 ،)د،ط( ,)د،ت،ن(.
، حتقيق صاحل مهدي >>األشعار األنوار و حماسن<<أبو احلسن علي بن حممد بن املطهر العدوي املعروف ابلشمشاطي:  .13

 م. 1976م العراقية )د,ط( ,العزاوي، وزارة االعال
 م. 1988ه / 1408، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل: )د.ط(  >>مجهرة األمثال<<أبو اهالل العسكري:  .14



 املصادر و املراجع

102 
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ح   قاملال  
 

   

 

 مالحـــــــــــــــــــــــق
 



 الفهرس

 

 َمْهالً على رِْسِلَك َحاِدي األَيْ ُنقِ   .1
 

 َوال ُتَكلِاْفَها مبَا مْل ُتِطقِ 
 فطَاَلَما َكلَّْفتَ َها وُسْقتَ َها   .2 

 
 َسْوَق َفىًت ِمْن َحاِهَا مْل ُيْشِفقِ 

َوىَوملَْ   .3     تَ َزْل تَ ْرِمي هِبَا َيُد الن َّ
 

 ِبُكلِا َفجٍا َوَفالٍة مَسَْلقِ 
 َوَما ائْ تَ َلْت َتْذرَُع ُكلَّ فْدَفٍد   .4 

 
 أْذُرُعَها وَُكلَّ قَاٍع قَ َرقِ 

 وََكلَّ أَْبَطٍح وأْجرٍَع َوِجْز   .5 
 

 ٍع َوَصرميٍَة وُكلَّ أبَرقِ 
 جَمَاِهٌل حَتَاُر ِفيِهنَّ الَقطَا   .6 

 
  ِدْمَنٌة ال َرْسُم َداٍر َقْد بَِقيال
َوايف واحلََوا   .7   لَْيَس هبا ةَغرْيُ السَّ

 
 ِصِب احلَرَاِجيِج وُكلِا زِْحِلقِ 

 َواْلَمرِْخ َوالَعَفاِر والِعَضاِه والْ    .8 
 

  َبشاِم واألَْثِل ونَ ْبِت اخلَْرَبقِ 
ْعَداِن والثْ   .9   والراِْمِث واخلُلَِّة والسَّ

 
 ْرٍي َوَسناً َومَسَْسقِ  ثَ ْغِر وشَ 

 َوُعَشٍر وَنَشٍم وِإْسِحٍل   .10 
 

 َمَع مُثَاٍم وهَبَاٍر ُموِنقِ 
ِة والس   .11  ْمِع واليَ ْعُقوِب والِقشَّ  والسِا

 
بَ ْنىَت والَقطَا وَجوَرِق    سيِد السَّ

َهاِر والراائِل والْ   .12   واللَّْيِل والن َّ
 

َثِم َمْع ِعْكرَِمٍة وِخْرِنقِ    َهي ْ
جَ َوملَْ   .13   ا تَ َزْل تَ ْقَطُع ِجْلَباَب الدُّ

 
 جِبََلِم األَْيِدي وَسْيِف الُعُنقِ 

 فما اْسرَتَاَحْت مْن ُعُبوِر َجْعَفٍر   .14 
 

 وِمْن ُصُعوٍد بَصِعيٍد َزَلقِ 
 إالَّ ويف َخْضَخاِض َدْمِع َعْيِنَها   .15 

 
 َخاَضْت َوةَغاَبْت بَسرَاٍب ُمْطِبقِ 

ا َرقْ رَاقُُه حَبٌْر   .16   َطَما كأمنَّ
 

 والنُّوُق أْمَواٌج َعَلْيِه تَ ْرَتقي
 وكلُّ َهْوَدٍج على أَقْ َتاهِبَا   .17 

 
 ِمْثُل َسِفنٍي َماِخٍر أْو َزْوَرِق 

 َمرَّْت هبا ُهوُج الرااَِيِح فَ ْهَي يف   .18 
 

 تَ َفرٍُّق ِحيناً َوِحيناً تَ ْلَتِقي
 ا وَكْم ِبَسْوِط البَ ْغِي ُسْقَت ُسوقَ هَ   .19 

 
عَ 

ُ
 نِاِف الَِّذي مْل يَ تَّقِ َسْوَق امل

راً   .20   حىتَّ ةَغَدْت ُخوصاً ِعَجافاً ُضمَّ
 

 أْعَناقُها َتْشُكو َطِويَل الَعَنقِ 
 اَمْرثُوَمَة األَْيِدي َشَكْت فَ ْرَط الَوجَ   .21 

 
َها َتْشُكو لَِغرْيِ ُمْشِفقِ   لكن َّ

َحاِسُن إبِِْد   .22 
َ

 قْد َذَهَبْت منها امل
 

َرى وِقلَِّة ال َفُّقِ َماِن السُّ  رتَّ
ا مْل َتُك قبُل انْ ُتِخَبْت   .23   كأهنَّ

 
 مْن ُكلِا قَ ْرَواَء َرقُوٍب فُ ُنقِ 

 َدْوَسرٍَة َهْوَجاَء َوْجَنا ما هِبَا   .24 
 

 ِمْن نَ َقٍب ومْن َوًجى وَسَلقِ 
 



 الفهرس

 

 مْن بَ ْعِد َما َكاَنْت ُهنَ ْيَدًة ةَغَدْت   .25
 

 أْكثَ َر مْن َذْوٍد وُدوَن َشَنقِ 
 على ِإتْ َعاهِبَا  فإْن مَتَاَدْيتَ   .26 

 
َتِهياً عْن َرَهقِ   ومْل َتُكْن ُمن ْ

 َفَسْوَف تَ ْعُروَك على ِإْتالِفَها   .27 
 

 َنَداَمُة الُكْسِعيِا والَفَرْزَدقِ 
 وُكْنَت قْد ُعوِاْضَت عْن أْخَفاِفَها   .28 

 
ْي ُحَننْيٍ ظَافراً ابألََنقِ   ُخفَّ

 ألْنَت أْظَلُم من ابِن ظَاملٍِ   .29 
 

 ِمْن بَ ْعُد هِبَا مْل تَ ْرُفقِ  إْن ُكْنتَ 
ْيُل الزُّابَ   .30    رِْفقاً هبا قْد بَ َلَغ السَّ

 
َُرتِاقِ 

 واتََّسَع اخلَْرُق على امل
 َوَهْب ألَْيِديِهنَّ أْيداً َوَهَا   .31 

 
 َمْتناً َمِتيناً ما َخال عْن َمْصَدقِ 

 َفَما ِلظُْعٍن مَحََلْت مْن ِمرٍَّة   .32 
 

  الَغَسقِ ِبَظَعٍن أَْوَدى هبا يف
 َأَسْأَت لِْلِغْيِد ولِلنُّوِق َويل   .33 

 
 ِإَساَءًة بتَ ْوبٍَة مْل متَُْحقِ 

 لْو مْل َيُكْن حِبُبِا ِحْلِم أْحَنٍف   .34 
 

َقرِيِا قَ ْليبَ ذا تَ َعلُّقِ   َواملِن ْ
 مَحَْلُت َرْأَسَك على َشَبا الَقَنا   .35 

 
عاً ِبِه ُحَداَة األَيْ ُنقِ   ُمَروِا

 نَِعَم َعْوُفَك وال  َفُسْق فال  .36 
 

 أَِمَن َخْوُفَك وال َتْدَرْنِفقِ 
 ودَْع َيُسوُق بْعُضها بَ ْعضاً فقْد   .37 

 
 َداَن ُولُوُجوَها ِبَوعٍر َضيِاقِ 

 ولتَ تَِّخْذين رَاِئداً فَِإنَّيِن   .38 
 

َهَماِت الطُُرقِ   ُذو ِخ ْرٍَة مبُب ْ
 إْن ةَغرَِثْت َعَلْفتُ َها َوَلْو مبَا   .39 

 
 ُه مْن َذَهٍب وَوِرِق مَجَْعتُ 
 أْو َصِدَيْت أْوَرْدهُتا مْن أَْدُمِعي   .40 

 
 هَنَْر األُبُ لَِّة وهَنَْر ِجلِاقِ 

 رِْفقاً هبا َشِفيُعها َهَواِدٌج   .41 
 

 ةَغَدْت مَسَاَء ُكلِا َبْدٍر ُمْشرِقِ 
ٍة   .42   مْن ُكلِا ةَغْيَداَء َعُروٍب َبضَّ

 
 ُرْعُبوبٍَة َعْيطَاَء َذاِت َرْوَنقِ 

 َخرِيَدٍة مَمُسَوَدٍةَرقْ رَاقَةٍ   .43 
 

ْعتَ َنقِ 
ُ

 َوْهَنانٍَة هَبَْنانَِة امل
ِت اهََواِدِج اجْنَِلي   .44   وُقْل لَِرابَّ

 
 َن آِمَناٍت مْن فَ زٍَع وفَ َرقِ 

 فإنَّيِن َأْشَجُع ِمْن َربيَعٍة   .45 
 

 َحاِمي الظَِّعيَنِة لَدى وقِت اللُِّقي
ا يَ ْبُدو إذا بَ َرْزَن يل   .46    فُرمبَّ

 
ِقي  رِْئٌم إليه طاَر يب َتَشوُّ

 لُْبىَن وما أَْدرَاَك ما لُْبىَن هبا   .47 
 

 ُعرِْفُت َصبًّا ُمْغَرماً ذا قَ َلقِ 
 َتْسيب بثَ ْغٍر َأْشَنٍب َوَمْرِشٍف   .48 

 
 قد اْرتَ َوى مْن قَ ْرَقٍف ُمَعتَّقِ 
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 واَنِعٍم ُمَهْيَكٍل وفَاِحٍم   .49
 

ٍل وَحاِجٍب ُمَرقَّقِ   ُمَرجَّ
ٍل َوِمْعَصٍم   .50   َوَعِقٍب حُمَجَّ

 
ِق   ُمَسوٍَّر وُعُنٍق ُمَطوَّ

 وُمْقَلٍة تَ ْرِمي بَقْوِس َحاِجٍب   .51 
 

ِق  َفوَّ
ُ

 الِحَظَها بَسْهِمَها امل
 متَْنُع َمسَّ ثَ ْوهِبَا جِلْسِمَها   .52 

 
 ثالثٌة ِمْثُل األاَثيف يف الرُِّقي

ٍة   .53  اِن مْن َعاٍج وقَ ْعُب ِفضَّ  ُحقَّ
 

 

َفقِ مْن ظاه  ٍر وابطٌن كالشَّ
َها   .54   وزاَد ِمْسُك اخلَاِل َوْرَد َخدِا

 
 ُحْسناً وقْد َعمَّ بِطيٍب َعِبقِ 

َلْت أْقَداَمَها َذَواِئٌب   .55   َوقَ ب َّ
 

ْحرَتِِق 
ُ

 ُسوٌد َكَقْلِب العاشِق امل
 كْم أْوَدَعْت يف ُمْقَليِت مْن َسَهٍر   .56 

 
 وأْضَرَمْت يف ُمْهَجيِت مْن َحَرِق 

 يَ زَاُل يف راَِيِض ُحْسِنَها وال   .57 
 

 َيْسرَُح ِفْكرِي وجيوُل َرَمِقي
ا أَُبثُّ مْن َجًوى   .58   وال َتَسْل َعمَّ

 
 وما تُرِيُق مْن ُدموٍع َحَدِقي

 يوَم اْشَتَكى كلٌّ مبَا يف قَ ْلِبِه   .59 
 

 حِلِبِاِه بَطْرِفِه مبا َلِقي
ْن   .60 

َ
ما ُعْذُر َمْن يْشُكو اجلََوى مل

 َجَفا
 

 َو ِلَدْمِع َجْفِنِه مْل يُِرِق َوهْ 
 آٍه على ِذْكِر لََياٍل َسَلَفْت   .61 

 
ْؤتَِلقِ 

ُ
 يل َمَعَها َكاْلَبارِِق امل

 يف َمْعَهٍد ُكنَّا بِه َكَنْخَليَتْ   .62 
 

 ُحْلَواَن يف َوْصٍل بال تَ َفرُِّق 
ٍة   .63   نِْلَنا بِه ما َنْشَتِهي مْن َلذَّ

 
 َوَدَعٍة يف ِظلِا عيٍش َدةْغَفقِ 

ْعُد يل ُمَساِعداً   .64   أَْزَماَن كاَن السَّ
 

 وُمْقَلُة الرَِّقيِب ذاُت خَبَقِ 
 واليوَم قْد صاَر َسالُم َعزٍَّة   .65 

 
 يُ ْقِنُع ِمْن لُْبىَن إذا ملَْ نَ ْلَتقِ 

 واَّللَِّ لْو َحلَّْت ِداَيَر قَ ْوِمَها   .66 
 

 واْحَتَجَبْت عينِا بَِباٍب ُمْغَلقِ 
  ُل َجْوٌن حاِلكٌ َلُزْرهُتَا واللَّيْ   .67 

 
 وَجْفنُ َها مْل َيْكَتِحْل أِبََرِق 

 َمِعي ثالثٌة َتِقي َصاِحَبها   .68 
 

 ما مْل َتُكْن نُوُن الوقايَِة َتِقي
 سيٌف َكَصْمَصاَمِة َعْمرٍو اَبتٌِر   .69 

 
َقى بِيَ َلٍب َوَدَرقِ   ال يُ ت َّ

 وبنَي َجْنيَبَّ فُ َؤاُد ابِن َأيب   .70 
 

 ابِن اأَلْزَرقِ ُصْفرََة قاطِع قَ رَا 
 وفَ َرٌس َكالِحٍق أْو َداِحٍس   .71 

 
 يوَم الراَِهاِن َشْأُوُه مْل يُ ْلَحقِ 

 تَ ْقَدُح نرياَن احلَُباِحِب َحَوا   .72 
 

 ِفرُُه عنَد َخَبٍب َوطََلقِ 
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ْمِع يف  .73   كالراِيِح يف ُهُبوِبِه والسِا
 

َها يف َفَشقِ 
َ

 ُوثُوِبِه وكامل
 َها بِه َأُجوُس يف ِخالِل ُدورِ   .74 

 
ْؤتَِلقِ 

ُ
 وأَنْ َثيِن َكاْلَبارِِق امل

 فإْن َتُك الزَّابَّ َدَخْلُت َقْصَرَها   .75 
 

َفقِ   وَكَقِصرٍي ُسْقتُ َها لِلن َّ
 وَمْن مَحَاَها َكُكَلْيٍب فَ َلُه   .76 

 
اُس ُرْمٍح َراِصٍد ابلطُُّرقِ   َجسَّ

َنْت   .77   ال بُدَّ يل منها وإْن حَتَصَّ
 

 خلََوْرَنقِ ابألَبْ َلِق الَفْرِد واب
 ال بُدَّ يل منها وإْن َعثَ ْرُت يف   .78 

 
َناِن األْزَرقِ   َذْيِل احُلَساِم والسِا

ىَن مْن َوْصِلَها   .79 
ُ

 فإْن َظِفْرُت ابمل
 

 اَبَلْغُت يف ِصَيانَِة الِعْرِض النَِّقي
 وإْن بَِقيُت مثَل ما ُكْنُت َفال   .80 

 
 زِْلُت بغيَض َمْضَجِعي ومُنْرُِقي

 كلَّ ةَغارٍة َشْعَوا على َأُشنُّ    .81 
 

َلقِ   َمْن حَيِْمَها يف ِمْقَنٍب وفَ ي ْ
يٍس مْن ِخَياِر يَ ْعُرٍب   .82   ويف مخَِ

 
 َذِوي رَِماٍح وُخُيوٍل ُسُبقِ 

 مْن ُأْسَريت بين ُمُلوٍك فَ ُهُم   .83 
 

 َأْطوَُع يل مْن َساِعِدي وِمْرَفِقي
َنا فَ َلَنا   .84   َسِل ابَن َخْلُدوَن َعَلي ْ

 
 َمآثٌِر مْل متَُْحقِ  بَِيَمنٍ 

 َوَسْل ُسَلْيَماَن الَكالِعي َكْم لنا   .85 
 

 مْن َخ َرٍ خبَْي َرٍ واخلنَدقِ 
 ويوَم َبْدٍر وُحَننْيٍ وتَ ُبو  .86 

 
ْصطَِلقِ 

ُ
ِويِق وَبيِن امل  َك والسَّ

 هبْم َفَخْرُت مثَّ زِْدُت مْفَخراً   .87 
 

 أبََديب الَغضِا وُحْسِن َمْنِطِقي
 أََديب فلْن تَ َرى وزاَن ِعْلِمي   .88 

 
قِ  َنمَّ

ُ
 َمْن ِشْعرُُه كِشْعرَِي امل

 فإْن َمَدْحُت فَمِدحِيي ُيْشتَ َفى   .89 
 

قِ  َروَّ
ُ

 بِه َكِمْثِل الَعَسِل امل
َجا  .90   وإْن َهَجْوُت فِهَجاِئي كالشَّ

 
َرقِ   يَِقُف يف احلَْلِق كِمْثِل الشَّ

ْعُر َعَصى ةَغرْيِي فق  .91   دْ فإْن َيُك الشِا

 

َهٍق وَحَنقِ َأطَاعَ   يِن يف َعي ْ
 وإْن يُكْن سيفاً حُمَلًّى فَ َلَقْد   .92 

 
 أبْ َلى جِنَاَدُه ِعَناُق ُعُنِقي

 وإْن يُكْن بُ ْرداً فقْد ِصْرُت بِه   .93 
 

َوقِ   ُمْعَتِجرًا ُدوَن مجيِع السُّ
 وإْن يُكْن اَتجاً فقْد زاَد َسًنا   .94 

 
 َجْوَهرُُه ُمْذ َحلَّ فوَق َمْفرِِقي

 ُكْن َحِديَقًة فطَاَلَما وإْن ي  .95 
 

 نَ زَّْهُت فيها َخاِطرِي وَحَدِقي
 وإْن يُكْن حَبْراً فقْد ةُغْصُت على   .96 

 

 

َتِقي ُن ْ
 َجْوَهرِِه وُكْنُت نِْعَم امل
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َن الذي   .97  وهْل أان إالَّ ابُن َوانَّ
 

 قَ رَّبَُه َكْم مْن أمرٍي ُمْرَتقِ 
  َأَحقُّ َمْن ُحلِاَي اِبأُلْسَتاِذ َوالشْ   .98 

 
قِ  َحقِا

ُ
  َشْيِخ الفقيِه العامِل امل

ِهرِي واأَلِدي   .99  ِث الشَّ َحدِا
ُ

 وابمل
 

ْفِلقِ 
ُ

ِجيِد والبليِغ امل
ُ

  ِب وامل
 وَأْعَلُم النَّاِس بُدوِن َمرِيٍَّة   .100 

 
 ِسيَّاِن َمْن يف َمْغِرٍب وَمْشرِقِ 

ْعِر والتاريِخ واألمثاِل والْ   .101   ابلشِا
 

قِ  أَْنَساِب واآلاثِر َسْل   ُتَصدِا
َرْن ذاَك احَلُسوَد أنَُّه   .102   فَبشِا

 
 َيْظَفُر يف حَبِْر اِهَجا ابلَغَرقِ 

 وُقْل لُه إذا اْشَتَكى مْن َدَنٍس   .103 
 

 أنَت الذي َسَلْكَت هَنَْج الزََّلقِ 
 َوفُ ْقَت يف اجلُْرأَِة َخاِصي َأَسٍد   .104 

 
 َفُمْت ِبَغْيِظَك وابلراِيِق اْشَرقِ 

 َك اَي َخبُّ إىل وما الذي َدَعا  .105 
 

 َذا األُفْ ُعَواِن ذي اللِاَساِن الَفَرقِ 
 َنَطْقَت ابلزُّوِر أَما ُكْنَت َتِعي   .106 

 
ْنِطقِ 

َ
ٌل ابمل  َأنَّ اْلَبال ُموَكَّ

 ومْل خَتَْف مْن شاعٍر مْهَما انْ َتَضى  .107 
 

 سيَف اِهَجا فَ َرى حَباَل الُعُنقِ 
ْيَك َوال   .108   فَ ْلَتِق نَ ْفَسَك ِبَكفَّ

 
 ُسْم فصيَح النُّْطِق ابلتََّمْشُدقِ تَ 

 فذاَك خرٌي لَك واْسَتِمْع إىل   .109 
 

قِ  َحقِا
ُ

اِهِر امل
َ

 ُنْصِح احَلِكيِم امل
َب الطِاَباِع َحاِفظًا   .110   َفُكْن ُمَهذَّ

 
 حِلَكٍم َوأََدٍب ُمْفرَتِقِ 

 وَعاِشِر الناَس حُبْسِن ُخُلٍق   .111 
 

َفرُّقِ   حُتَْمْد عليِه زمَن الت َّ
 ُتَصاِحْب َمْن يَ َرى لنَ ْفِسِه  وال  .112 

 
ُتَِّقي

 َفْضالً بال َفْضٍل وةغرَي امل
 وكلُّ َمْن ليَس لُه عليَك ِمْن   .113 

 
 فضٍل فال ُتْطِمْعُه ابلتََّملُّقِ 

َقْن َسْهَم النَُّمرْيِيِا لَِمْن   .114   وفَ وِا
 

 ِلطُُرِق الَعْلَياِء مْل يُ َوفَّقِ 
 ْع فِ  وافْ َعْل مبَْن تَ ْراَتُب منُه مثلَ   .115 

 
ِس اللَِّبيِب احَلِذقِ  تَ َلمِا

ُ
 ِل امل
ِحيَفَة بنَ ْهِر ِحريٍَة   .116   أَْلَقى الصَّ

 
 وقاَل اي ابَن ِهْنٍد اُْرُعْد َوابْ ُرقِ 

 وال َتِعْد بَوْعِد ُعْرقُوٍب أًخا   .117 
 

 َوِفْه َوفَا مَسَْوَءٍل ابألبْ َلقِ 
 َشحَّ أبْدرُِع اْمرِِئ الَقْيِس وقْد   .118 

 
 ُه ةَغِسيَل الَعَلقِ تَ َرَك جَنْلَ 

 ومثَل َجاٍر أليب ُدَؤاَد ال   .119 
 

 َتْطَمْع بِه إْن مْل َتُكْن ابألمَحقِ 
 وامْحَْد جليساً ال ختاُف َشرَُّه   .120 

 
 وكابِن َشْوٍر َلْن تَ َرى مْن ُمْطرِقِ 
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 ومْن َكنَ ْوِم الفهِد أْو َعبُّوَد عْن   .121
 

قِ   عيِب الورى والَظنَّ ال حُتَقِا
 أبصَر من اهُْدُهِد والز َوْلَتُك   .122 

 
قِ  َحقَّ

ُ
 َزْرقا بعيِب نَ ْفِسَك امل

 وُكْن كمثِل َواِسِطيٍا ةَغْفَلًة   .123 
 

 عْن َشْتِم َضارٍِع وَعْتِب ُسُققِ 
 واْعُد على رِْجَلْي ُسَلْيٍك هارابً   .124 

 
ُبٍق وَسْهَوقِ   مْن قُ ْرِب كلِا ُخن ْ

 وُكْن َنِدمَي الَفْرَقَدْيِن تَ ْنُج مْن   .125 
 

 غِاٍص ومْن طُُروِا الرََّنقِ ُمن َ 
 وُكْن كعقرٍب وَضبٍا مَع َمْن   .126 

 
 عليَك قَ ْلُبُه اْمَتال ابحلََنقِ 

 مثََّت ال تَ ْعَجْل وُكْن أْبطَأَ مْن   .127 
 

وِسِقي
ُ

 ةُغرَاِب نُوٍح أْو َكِفْنِد امل
 َمَضى لناٍر طالباً وبْعَد َعا  .128 

 
 ٍم َجا هِبَا َيُسبُّ فَ ْرَط القَلقِ 

 بِثَأرَِك وُكْن َكَمْن أََتى  وُخذْ   .129 
 

 ابجليِش َخْلَف َشَجٍر ذي َوَرِق 
َهٍس   .130   وانْ َتِهِز الُفْرَصَة مثَل بَ ي ْ

 
َدى حلَم الُعَداِة َشراِقِ 

ُ
 وابمل
 وََكاْبِن قَ ْيٍس هِبُِم ُكْن ُمولِماً   .131 

 
 َولِيَمًة شهريًة كالَفَلقِ 

 يوَم ِمالِكِه أبُمِا فَ ْرَوٍة   .132 
 

 َذاِت أَْرَبٍع َلِقي َعْرَقَب ُكلَّ 
 وال َتدَْع وإْن َقَدْرَت حيَلًة   .133 

 
 فَ ْهَي َأَجلُّ َعْسَكٍر ُمَدْهِدقِ 

َفا   .134   إْن كاَن يف َسْفِك دِم الِعَدا الشِا
 

 َسْفُك دِم ال َرِيِء ةَغرْيُ أَْلَيقِ 
 وال حُتَاِرْب ساقَط الَقْدِر فكْم   .135 

 
 ِمْنِشَهٍة قْد ةُغِلَبْت بِبَ ْيَذقِ 

َها صْقٌر فلْم  وكمْ   .136   ُحَباَرى أَمَّ
 

َرقِ   َيْظَفْر بَغرْيِ َحْتِفِه ابلذَّ
 وكْم ُعيوٍن أُلُسوٍد َدِمَيْت   .137 

 
ْلَتِصقِ 

ُ
 ابلَعضِا مْن بَ ُعوِضَها امل

 واخلُْلُد قْد َمزََّق أقْ َواَم َسَبا   .138 
 

ا حُمَْكَم التَّأَنُّقِ   َوَهدَّ َسدًّ
ْص أَحداً فُكلَُّنا   .139   وال تُ نَ قِا

 
 مْن َرُجٍل وَأْصُلَنا مْن َعَلقِ 

 ال تُ ْلزِِم املرَء ُعُيوَب أْصِلِه   .140 
 

 فاملِْسُك أْصُلُه َدٌم يف الُعُنقِ 
نَ َها   .141   واخلمُر َمْهَما َطُهَرْت فبَ ي ْ

 
 وبنَي أْصِلَها حُبْكٍم فَ راِقِ 

 وال تُ َؤيِاْس طَاِمعاً يف رُتْ َبٍة   .142 
 

 لنَ ْيِلَها َنِظريُُه مْل يَ ْرَتقِ 
  فالزَّْرُد يوَم الَغاِر مْل يَ ثْ ُبْت َلهُ   .143 

 
 َفْضٌل وكاَن الَفْضُل لِْلَخَدْرَنقِ 

 وقَ ْوُس َحاِجٍب ِبَرْهِنَها لدى   .144 
 

 ِكْسَرى اْطَمَأنَّ قْلُبُه ممَّا َلِقي
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ا   .145  ال تَ ْغَش َداَر الظُّْلِم واْعَلْم َأهنَّ
 

 َأْخَرُب مْن َجْوِف مِحَاٍر َخَلقِ 
َعَة َأيب  وال تَِبعْ   .146   ِعْرَضَك بَ ي ْ

 
بَ ْلُصقِ   ةَغْبَشاَن بَ ْيَع الَغنْبِ والت َّ

َدانََة ُقِصيااً آِخذاً   .147   ابَع السِا
 

 ِعَوَضَها حِنْياً ِمن اُمِا َزنْ َبقِ 
َا   .148   وال َتُكْن كَأْشَعٍب فُرمبَّ

 
َحرِاِق 

ُ
 تَ ْلَحُق يَ ْوماً َواِفَد امل

 وال َتُكْن كَواِو عْمرٍو زَاِئداً   .149 
 

 يف القوِم أْو كِمْثِل نُوٍن ُمْلَحقِ 
 ال تَ ْرُجَوْن َصْفواً بغرِي َكَدٍر   .150 

 
 فذا لَعْمُر اَّللَِّ مْل يَ تَِّفقِ 

 ال َتْكُتِم احلقَّ وقُ ْلُه ُمْعِلناً   .151 
 

ْهَصِلقِ   فَ ْهَو مَجَاُل َصْوِتَك الصَّ
 َوِصْح بِه ِشْبَه َشِبيٍب وأيب   .152 

 
 َعقِ ُعْرَوَة والَعبَّاِس عنَد الزَّ 

 ال أَتَْمِن الدهَر فَِإنَّ َخْطَبُه   .153 
 

 أَْرَشُق نَ ْبالً مْن ُرَماِة احَلَدقِ 
 ال تَ ْنَس مْن ُدنْ َياَك َحظًّا َوإىَل   .154 

 
 كالطَّاَلَقاين واخَلِصيِب اْنطَِلقِ 

اٍم بَ َناِت ِفْكرٍَة   .155   واْعُضْل كَهمَّ
 

 َضنًّا هبا عْن ةغرِي َفْحٍل ُمْعرِقِ 
 وَل بِلَساِن َحاِهَا كْي ال تَ قُ   .156 

 
 مقاَل ِهْنٍد أَْلِق مْن مْل يَلقِ 

 وَسْل ُمُهوَر ِكْنَدٍة إْن هتُِْدَها   .157 
 

 لِذي َنًدى كالَبْحِر يف َتَدفُّقِ 
  ال هَتُْج َمْن مْل يُ ْعِط واْهُج َمْن أَتى  .158 

 
الِء َيْسَتِقي رَاِب ابلدِا  إىل السَّ

ْدَت مْن َبْذِل ا  .159   لَُّها لوُعْد لَِما ُعوِا
 

 فالَعْوُد َأمْحَُد لُكلِا ممَُْلقِ 
 وال تَ ُعْد حِلَْرِب َمْن َمنَّ ولْو   .160 

 
 َمنَّ َفَما ةَغلَّ َيداً كُمْطِلقِ 

 والَعْوُد خُيَْتاُر على َمْن كاَن كال   .161 
 

  ُمْخَتاِر وَمْن كاَن ذا تَ َزْنُدقِ 
ْمُت ِحْصٌن للَفىَت مَن الرََّدى  .162    والصَّ

 
 رَّ ِلَسانِِه ُوِقيوَقلَّ َمْن شَ 

 وإْن َوَجْدَت للكالِم َمْوِضعاً   .163 
 

 فُكْن ِعرَاراً فيِه أْو َكاألْشَدقِ 
 ال تَ ْنَس ما أَْوَصى بِه الَبْكرِي َأخاً   .164 

 
وَء اتَّقِ   فَ ْهَو َسَداٌد فِبِه السُّ

 ولَك ِفيَمْن كاَن مثَل األَُمِو   .165 
 

 يِا ُأْسَوٌة بِه اقْ َتَدى ُكلُّ َتِقي
 ذا هَو اجملُد األصيُل فاتَِّبْع ه  .166 

 
 سبيَلُه على اجلميِع تَ ْرَتقِ 

 ال تَ ْبَخَلْن ِبَردِا ما اْستَ َعْرَتُه   .167 
 

 َكَضاِبٍئ فالُبْخُل شرُّ ُموِبقِ 
 َشحَّ ِبَردِا َكْلِب َصْيٍد وَهَجا   .168 

 
قِ    أْراَببَُه ظُلماً فلْم ُيَصدَّ
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اَن كَما   .169  وماَت يف ِسْجِن ابِن عفَّ
 

َحْزَرقِ  قضى
ُ

 اإلَلُه ِميَتَة امل
 وجَنُْلُه مْن أْجِلِه َأَجُلهُ   .170 

 
اِج مْل يُكْن ُوِقي  مْن َسْطَوِة احلجَّ

اِد ُكلَّ نِْعَمٍة   .171   واْسرُتْ عن احُلسَّ
 

 كْم فاضٍل ِبَكْأِس َمْكرِِهْم ُسِقي
 َفَصاِعٌد على َمِديِح َوْرَدٍة   .172 

 
 َأْصَبَح ُمْنَحطًّا بقوِل َسْهَوِق 

  واْفَخْر َكَفْخِر خالٍد ابلِعرِي والنَّفِ   .173 
 

  رِي ال حِبُلٍَّة ِمْن َسَرقِ 
ِذ الصَّ ْرَ ِدالصاً َساِبغاً   .174   واختَِّ

 
 ومبَِجنِا ُعَمٍر ال تَ تَِّق 

 وإْن مَحَْلَت رايََة اأَلْمِر َفُكْن   .175 
 

 َكَجْعَفٍر أْو دَْع وال َتْسَتِبقِ 
 ٍة ْؤتَ قْد ُقِطَعْت يَداُه يَ ْوَم مُ   .176 

 
 َوملَْ َيَدْعَها ِلَكِميٍا َسْوَحقِ 

 لِكنَُّه اْحَتَضنَ َها ُحبًّا هَا   .177 
 

 فَيا َلُه مْن َسيِاٍد ُمَوفَّقِ 
 وُكْن إذا اْستُ ْنِجْدَت مثَل َمْن ةَغزَا   .178 

 
 أرَض الِعَدا بُكلِا ِطْرٍف أبْ َلقِ 

يِن ابخَلْسِف وُكْن   .179   وُسْم َعُدوَّ الدِا
 

 ذي التََّخبُّقِ  مثَل أيب يُوُسفَ 
 َردَّ كتاَب َمْن َدَعاُه للَوةَغى   .180 

 
 مُمَزَّقاً منهم لَفْرِط احلََنقِ 

 وقاَل إيناِ ال ُأِجيُب ِبِسَوى   .181 
 

 َجْيٍش َعَرْمَرٍم وَخْيٍل ُدُلقِ 
 وَضَرَب الُفْسطَاَط يف احِلنِي وقْد   .182 

 
ْوَذقِ   أحاَط جْيُشُه هِبِْم كالشَّ

 ا مْن أْبِسِه وكاَن ما قْد أْبَصُرو   .183 
 

َش ْرِقِ 
ُ

 أَبْ َلَغ ِمْن َجَواِبِه امل
  اي َصاِح واْشَغْل ُفْسَحَة الُعْمِر مبَا  .184 

 
َهقِ   يَ ْعيِن َوُزْر ةِغبًّا ُرُسوَم الَعي ْ

 َواْبِك على َذْنٍب وقَ ْلٍب قْد َقَسا   .185 
 

ْخِر مْن َهَواُه مْل َيْسَتِفقِ   كالصَّ
  إذْ مبُْقَلٍة كُمْقَلِة اخلَْنَساِء   .186 

 
 َبَكْت على َصْخٍر بال تَ َرفُّقِ 

 أْو َكُبَكا فَارَِعٍة على الَويل   .187 
 

 ِد وُبَكاِء ِخْنِدٍف وِخْرِنقِ 
ٍم   .188  ماً ُبَكا ُمَتمِا  أَْو ُكْن ُمَتمِا

 
نُوِب وارُْج عفَو ُمْعِتِق   على الذُّ

يَص الَبْطِن مْن زَاِد الرااَِب   .189   وُكْن مخَِ
 

ْقَوى ا  قِ ْصطَِبْح واةْغَتبِ ومَخْرََة الت َّ
َقى   .190  ِل العلَم وزِْنُه ابلت ُّ  وَحصِا

 
 وسائَر األْوقَاِت فيِه اْستَ ْغرِقِ 

 َوْلَيُك قَ ْلُبَك لُه أَفْ رََغ مْن   .191 
 

اِم َسااَبَط وَمْن مْل يَ ْعَشقِ   َحجَّ
 وال َتُكْن مْن قوِم ُموَسى واْصَط رْ   .192 

 
ِه وللَمالِل طَلِاقِ   ِلَكدِا
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ْرِس وكُ  وُخصَّ علمَ   .193  ْن الِفْقِه ابلدَّ
 

 كاللَّْيِث أْو كَأْشَهٍب والُعَتِقي
َبِوي إْن مْل َتُكْن   .194   ويف احلديِث الن َّ

 
َهِقي  مثَل الُبَخارِيِا فُكْن كالبَ ي ْ

نيا ويف اأُلْخَرى لهُ   .195   فالِعْلُم يف الدُّ
 

ْر ِحْزبَُه َشرًّا ُوِقي  فضٌل فَبشِا
عْ   .196    كَما رُ َواْعَن بقوِل الشعِر فالشِا

 
 ٌل للَفىَت إْن بِه مْل يْرَتزِقِ 

 والشعُر للَمْجِد جِنَاُد َسْيِفِه   .197 
 

 وللُعَلى كالِعْقِد فَ ْوَق الُعُنقِ 
 فُقْلُه ةغرَي ُمْكِثٍر منُه وال   .198 

 
 تَ ْعَبْأ بقوِل جاهٍل أْو أمْحَقِ 

 ما َعابَُه إالَّ َعِييٌّ ُمْفَحٌم   .199 
 

 تَ ْنِشقِ لَِعْرِفِه الذَِّكيِا مْل َيسْ 
َرَها وكْم َقَضى   .200   كْم َحاَجٍة َيسَّ

 
 بَفكِا َعاٍن وَأِسرٍي ُموَثقِ 

 وكْم أَِديٍب عاَد كالنَّْطِف ةِغىًن   .201 
 

َذلَّقِ 
ُ

 وََكاَن أفْ َقَر مَن امل
 وكْم حديٍث َجاَءاَن بَفْضِلِه   .202 

 
 عْن َسيِاٍد عِن اهََوى مْل يَ ْنِطقِ 

 وقْد مَتَثََّل بِه وكاَن ِمْن   .203 
 

 أْصَحاِبِه َيْسَمُعُه يف احلَِلقِ 
 وقْد َبىَن املِْن َرَ البِن اَثِبٍت   .204 

 
 فكاَن لإِلْنَشاِد فيِه يَ ْرَتِقي

 وقاَل البِن َأْهَتٍم يف َمْدِحِه   .205 
 

ِه لِلزاِْبرِقَاِن األمْسَقِ   وَذمِا
 َمَقاَلًة َخَتَمَها بَقْولِِه   .206 

 
ْعِر حلَِْكَمًة َتِقي  إنَّ مَن الشِا

َلٍة   .207  َع مْن قُ تَ ي ْ  وعنَدما مسَِ
 

 راَِث قَِتيِلَها الذي مْل يُ ْعَتقِ 
 َردَّ َهَا َسَلَبُه وقْد َبَكى   .208 

 
 َشَفَقًة بَدْمِعِه اْلُمْنطَِلقِ 

 وقْد َحَبا َكْعباً ةَغَداَة َمْدِحِه   .209 
 

 ب ُرَْدٍة وِماَئٍة مْن أَيْ ُنقِ 
َر اجْلَْعِديَّ وابَن اَثِبٍت   .210   وَبشَّ

 
 ٍة َجزَاَء ِشْعٍر ُعْسُنقِ جِبَنَّ 
 كْم َخاِمٍل مَسَا بِه إىل الُعال   .211 

 
 بَ ْيُت َمِديٍح مْن بَِليٍغ َذِلقِ 

 ِمْثُل َبيِن األَْنِف ومثُل َهرٍِم   .212 
 

َحلَّقِ 
ُ

 وكالَِّذي يُ ْعَرُف ابمل
 وََكْم وََكْم َحطَّ اِهَجا مْن َماِجٍد   .213 

 
قِ   ذي رُتبٍة قَ ْعَسا وَقْدٍر مسَِ

 ُل الرَّبِيِع وبين الَعْجالِن َمْع مث  .214 
 

 بين مُنرَْيٍ مَجَرَاِت احلََرقِ 
ْعِر عنَد َمْن َمَضى   .215   لْو مْل يُكْن للشِا

 
 فضٌل على الَكْعَبِة مْل يُ َعلَّقِ 

 لْو مْل يُكْن فيِه بياُن آيٍَة   .216 
 

َرْت َمَساِئُل ابِن األْزَرقِ   ما ُفسِا
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  َما هَو ِإالَّ كالِكَتابِة وَما  .217
 

 فْضُلُهما إال َكَشْمِس األُُفقِ 
ُهما النَّيب   .218  ا نُ زاَِه عن ْ  وإمنَّ

 
قِ   لُيْدَرَك اإلْعَجاُز ابلتََّحقُّ

َوا   .219   َفِهْم بِه فإنَُّه ال َشكَّ ُعن ْ
 

 ُن احِلَجا والَفْضِل والتََّحْذُلقِ 
 َوْهَو ِإْكِسرٌي وتدبرٌي لَِمْن   .220 

 
 رَاَم اْصِطَياَد َوِرٍق ِبَوَرِق 

 مْن ةغرِي تَ ْقِطرٍي وَتْصِعيٍد وَتْك   .221 
 

 لِيٍس وتَ ْرِطيٍب وقَ ْتِل زِئْ َبقِ 
 وإْن تُكْن منُه عقيَم ِفْكرٍَة   .222 

 
ْفرَتِِق 

ُ
 فَاْعَن جَبْمِع مَشِْلِه امل

 وُكْن لُه رَاويًَة كاأَلْصَمِعي   .223 
 

 واجلهُل أْوىَل ابلذي مْل َيْصُدقِ 
 وإْن أََرْدَت أْن َتُكوَن شاعراً   .224 

 

 

َمْقَمقِ   َفْحالً فُكْن مثَل أيب الشَّ
 ما ِخْلُت يف الَعْصِر لُه ِمْن َمَثٍل   .225 

 
 سوى َأيب يف َمْغِرٍب وَمْشِرِق 

 ِلَذاَك َكنَّاُه بِه َسيِاُدان الْس   .226 
 

يِن اتُج اْلَمْفرِقِ    ُسْلطَاُن ِعزُّ الدِا
ٌد ِسْبُط الرَُّسوِل خرُي َمْن   .227   حُمَمَّ

 
 ْلِقِه واخلُُلقِ ساَد حُبْسِن خَ 

 َأْعيِن أمرَي املؤمننَي ابَن أِمي   .228 
 

ُتَِّقي
  ِر اْلُمْؤِمِننَي ابِن األمرِي امل

 خرُي ُملوِك الَغْرِب مْن ُأْسَرتِِه   .229 
 

ْطَلقِ 
ُ

 وةغرْيِهم على الُعُموِم امل
 وَدْوَحُة اجملِد الَّيِت أةْغَصاهُنا   .230 

 
 هبا األرَاِمُل َذُوو تَ َعلُّقِ 

َجالُه حمَُ   .231   يًّا َضاَء يف أَْوِج الدُّ
 

ُتَِّسقِ 
 َسَناُه مثُل الَقَمِر امل

 ورَاَحٌة تَ َغاُر مْن ُسُيوِهَا   .232 
 

 ُسيوُل َوْدٍق ورَُكاٍم ُمْطِبقِ 
 فاَق الرَِّشيَد وابْ َنُه حِبِْلِمِه   .233 

 
َوفَّقِ 

ُ
 وِعْلِمِه وَرْأِيِه امل

 وساَد َكْعباً وابَن ُسْعَدى وابَن ُجدْ   .234 
 

 وَحامتاً بَبْذِل الَورِقِ  َعانَ 
 ومْل َيدَْع معىًن لَِمْعٍن يف النََّدى   .235 

 
 ومْل يُكْن َكِمْثِلِه يف اخلُُلقِ 

َماُح َدْأبُُه   .236   ُمْذ كاَن ِطْفالً والسَّ
 

 وةغرَي َمْأَخِذ الث ََّنا مْل يَ ْعَشقِ 
 َنَشأَ يف ِحْجِر اخلالفِة وُمْذ   .237 

 
 قِ َشبَّ َفىًت بَغرْيِها مْل يَ ْعلَ 

 فَبايَ َعْتُه الناُس طُرًّا َدفْ َعًة   .238 
 

 مْل َيُك فيها أحٌد ابألْسَبقِ 
 وأُْعِطَيْت قَ ْوُس الُعال َمْن قْد بَ َرى  .239 

 
 أْعَواَدَها رَِعايًَة لألْلَيقِ 

ُء الَعْدِل يف َزَمانِِه   .240   فصاَر يفَْ
 

َرقِ  َتِشراً ِمْثَل اْنِتَشاِر الشَّ  ُمن ْ
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يِن   .241 ْيِف و وشاَد رُْكَن الدِا  قْد ابلسَّ
 

وفِاقِ 
ُ

 حاَز بتَ ْقَواُه ِرَضى امل
 وقْد َرَقى يف ُمْلِكِه َمَعارِجًا   .242 

 
 مْل َيُك ةغرْيُُه إلَْيها يَ ْرَتِقي

 َوَردَّ أرواَح املكارِم إىل   .243 
 

 أْجَساِدها بعَد َذهاِب الرََّمقِ 
ْعُد قْد أْلَقى َعَصا َتْسَيارِِه   .244   والسَّ

 
ُه   مبَْعَشقِ ِبْقَصرِِه وَخصَّ

 اي َمِلكاً أَْلِويَُة النَّْصِر على   .245 
 

 َنِظريِِه يف ةَغْربَِنا مْل خَتُْفقِ 
 طاَب املديُح فيُكُم َواْزَداَن يل   .246 

 
 وجاَش َصْدرِي ابلَفرِيِد اْلُموِنقِ 

 َلْوالَك ُكْنُت للقريِض اَترِكاً   .247 
 

قِ  َشوِا
ُ

 لعَدِم الَباعِث وامل
 وَواِصٍل  تَ ْرَك الَغزَاِل ِظلَّهُ   .248 

 
 للرَّاِء وابِن تَ ْوَلٍب لِْلَمَلقِ 

 وُكْنُت يف تَ رْكي لُه َكاْبِن أيب   .249 
 

 

ُبقِ   َربِيَعَة النَّاِذِر ِعْتَق اهُن ْ
 وُمْذ بَك الرَّمْحَُن َمنَّ ملَْ يَ َزْل   .250 

 

 

 ِفْكرَِي يف حَبِْر الث ََّنا ذا ةَغَرقِ 
ْعِد ت َ   .251    نْ ال زِْلَت َبْدراً يف بُ ُروِج السَّ

 
  َسُخ بُنورَِك ظالَم الَغَسقِ 

 وال بَرِْحَت ابألَماين ظَاِفراً   .252 
 

 وُمْدرِكاً لَِما َتَشا مْن أََنقِ 
ْصَطَفى   .253 

ُ
َك الرسوِل امل  جِبَاِه َجدِا

 
قِ  َصدَّ

ُ
 خرِي اأَلاَنِم الصادِق امل

َحى   .254   وُسورِة الفتِح وطه والضُّ
 

 وآيَِة الُكْرِسيِا وآِي الَفَلقِ 
انًَة ِإلَ   .255   ْيَكَها أُْرُجوزًَة ُحسَّ

 
 لِِمْثِلَها ُذو أََدٍب مْل َيْسِبقِ 

ا َأْسالُك ُدرٍا َويَ َوا  .256   كأهنَّ
 

ْؤتَِلقِ 
ُ

 قيُت ُتِضي كالَبارِِق امل
 أعزُّ ِمْن بِيِض األُنُوِق ومَن الْ   .257 

 
َقا ومْن َفْحٍل َعُقوٍق أبْ َلقِ    َعن ْ

َنانٌَة ةَغنَّاُء قدْ   .258    ما َرْوَضٌة فَ ي ْ
 

ْحُب مبَاٍء ةَغَدِق   َجاَدْت ها السُّ
 فابْ َتَسَمْت أةْغَصاهُنا عْن أَبْ َيٍض   .259 

 
 وَأمْحٍَر وَأْصَفٍر وأَْزَرقِ 

 يَ ْوماً أبهَْبَى للُعُيوِن َمْنظراً   .260 
 

َرْوَنقِ 
ُ

 منها وال َكَلْفِظَها امل
يٍل ِمثْ ُلها   .261   ما جِلَرِيٍر ومجَِ

 
 يف ةَغَزٍل ويف َنِسيٍب ُموِنقِ 

 وال أَِديٌب ِمْن قُ َرى أْنَدُلٍس   .262 
 

 َجَرْت هبا أقالُمُه يف ُمْهَرِق 
 فلْو َرآَها األصمعيُّ َخطََّها   .263 

 
 كْي يستفيَد ِبَسَواِد احَلَدقِ 

 أْو فَ َتَح الَفْتُح عليها َطْرَفُه   .264 
 

 َساَم َقالَِئَدُه ابلتََّمزُّقِ 
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 أْو َوَصَلْت للُموِصِلي فيما َمَضى  .265
 

 ا بَغرْيِها مْل يَ ْنِطقِ عنَد الِغنَ 
اٍم َرآها لَتَدا  .266   أِو ابُن َبسَّ

 
ِخريََة هبا عْن قَ َلقِ   َرَك الذَّ

َلَها   .267   َمْن كاَن يَ ْرُجو ِمْن ِسَواَي مث ْ
 

 َرَجا من الِقْربَِة َرْشَح الَعَرقِ 
تُ َها بُسورِة النَّْجِم إذا   .268  ن ْ  حصَّ

 
ْسرَتِقِ 

ُ
َتِحِل امل ُن ْ

 َهَوى من امل
َها فاحلم  .269   ُد َّللَِّ الَِّذي صريَّ

 
َوفَّقِ 

ُ
ْنِصٍف امل

ُ
 أمثَِْد َعنْيِ امل

 واحلمُد َّللَِّ الذي َجَعَلَها  .270 
 

 َقًذى بعنِي احلاسِد احلََفلَّقِ 
 مثَّ الصالُة والسالُم َما تَ َغن   .271 

 
  َنْت أُمُّ َمْهِديٍا بَرْوٍض ُموِرِق 

 على النَّيب وآلِِه وَصْحِبِه   .272 
 

 ْم َمْن َمَضى وَمْن بَِقيواَتِبِعيهِ 
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