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 تسام الطائيمعارضة لدان الجيؼ بؼ الخطيب لديشية أبي 

ق( مغ فحػؿ شعخاء السذخؽ ٖٕٔ-ٛٛٔ)أبؽ تسام حبيب بؼ أوس الطائيكاف 
العطاـ الحيغ بدغ نجسيع في مرخ كالذاـ، كسصعت أنػارىع في ربػع السغخب 

مغ شعخاء األنجلذ كأدبائو، كسار في  كاألنجلذ، فغجا مشارة لمبياف اىتجػ بيا كثيخ  
 عى إلى التسيد كاالختالؼ .مغ آثخ التججيج كالتغييخ كس ضميا كل  

كاشمعػا عمى إنتاجو األدبي مشح عرخ مبكخ؛ إذ  أبا تساملذ كأىميا نجقج] عخفت األف
ففتشػا بو كشغمػا بفشو كصشعتو، كأدرؾ لجييع مغ  ،...،كصمت إلييع أشعاره في حياتو
 .  ٔ[بعج ضيػره الستشبيالقبػؿ كالحطػة مالع يجركو إال 

كانذغاليع بذعخه بيغ الخكاية كالحفع،  بالطائيتشػعت مطاىخ عشاية األنجلديغ قج ك 
كالذخح كالتجريذ، كالشقج كالتحميل، كاالقتباس كالتزسيغ كأخيخا السعارضة التي 
أصبحت سسة مسيدة لذعخ األنجلذ كالسغخب؛ إذ دأب األنجلديػف عمى متابعتو 

فعارضو اثشاف مغ فحػؿ  العشاية بو،كمحاذاتو كانتياج شخيقتو في التداـ البجيع ك 
 ابؼ زمخك الرخيحي كتمسيحهلدان الجيؼ بؼ الخطيب شعخاء غخناشة ىسا: الػزيخاف 

عمى غخار  الغشي باهلل دمحم الخامذالحؼ بشى مػلجيتو التي نطسيا في عيج الدمصاف 
 بؼ حدان دمحم" قّجؾ اْتِئج أْرَبيَت ِفي الَغْمَػاِء" التي دبجيا في مجح أبي تسامىسدية 
  .الزبي

عارضو في قريجتو الديشية "َأَقذيَب َربِعِيع َأراَؾ  فقج لدان الجيؼ بؼ الخطيبأما 
 ،بقريجة تذاكميا مطيًخا كمخبًخا 9أبا السغيث مؽسى بؼ إبخاهيػَدريدا" التي مجح بيا 

                                                           

م، 0:94، 0بيخوت، ط -دار الغخب اإلسالمي راجع: أبؽ تسام وأبؽ الطيب في أدب السغاربة: د. دمحم بؼ شخيفة، 0
 وما بعجىا . 01ص

سيخ أبؽ السغيث مؽسى بؼ إبخاهيػ بؼ سابق الخافقي، أميخ دمذق مؼ ِقبل الخميفة السعترػ . راجع تخجستو في:  9
القاىخة، د.ط،  -ىـ(، دار الحجيث869أعالم الشبالء: شسذ الجيؼ أبؽ عبج هللا دمحم بؼ أحسج بؼ عثسان الحىبي)ت 

: اإلمام العالمة أبؽ الحديؼ عمي بؼ دمحم بؼ عبج الكخيػ الذيباني، السعخوف التاريخ في الكامل، 9/551م، 9114
/ 4 م،0:98، 0بيخوت، ط -اضي، دار الكتب العمسيةه(، تحقيق: أبي الفجاء عبج هللا الق431)تاألثيخ ابؼب
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، كالتي أبا حسؽ مؽسى بؼ يؽسف بؼ عبج الخحسؼ الدّيانيمجح بيا سمصاف السغخب 
 سشتشاكليا بالجراسة كالتحميل فيسا يمي: 

 سيشية ابؼ الخطيب :• 

 هيكل القريجة:
شكال كمػضػًعا، كضارعتيا جسمة  أبي تسامقريجة  ابؼ الخطيبكافقت سيشية 

ضو خصػة بخصػة معارَ  ابؼ الخطيبتابع فييا  ،كتفريال، فجاءت معارضة كمية تامة
فع لو خرػصيتو كيذيج لو بالتسكغ كالبخاعة ثاره بجقة، ثع أضاؼ إليو مايحآكقّز 

 كاالقتجار .

بالشديب كالتذبيب كالتغدؿ في محبػبتو التي يزارع  -الطائيبخالؼ  -كقج افتتحيا
جساليا نػر الذسذ كضياءىا، كيحاكي قّجىا السسذػؽ الغرغ الستسايل رقة كنعػمة، 

اب، كما خّمفو ىحا مرػرا لحطة رحيل تمظ السحبػبة كمفارقتيا لحسى األىل كاألحب
الخحيل في نفدو مغ كحذة كألع أثار أحدانو كلّيج أشػاقو، ففاضت دمػع عيشيو 

 مجرارة، كقج استغخؽ ىحا الغخض العذخة أبيات األكلى مغ القريجة .

أعقبيا ثالثة عذخ بيتا كقف فييا عمى األشالؿ مشاجيا ربع األحبة الحؼ أصبح 
رة كلصف مغ ىحا يع. ثع تخمز بسياىػال بيع بعج أف كاف آنًدا مأمػحًذا بخحيم

إلى غخض القريجة الخئيذ عبخ ستة أبيات تغمفيا الحكسة، كتفيس مشيا  الغخض
العبخة كالسػعطة السدتقاة مغ خالصة تجارب الحياة كدركسيا، كىحه األبيات الدتة 

كىػ السجح الحؼ  ساسيتسثل حمقة الػصل بيغ مقجمة القريجة كمػضػعيا األ
يدتغخؽ الجدء األعطع مغ السعارضة، فيأتي في تدعة كستيغ بيًتا تتزسغ الثشاء 
عمى السسجكح كاإلشادة بقػمو كعطيع أصمو، ثع تعجاد مشاقبو كرفيع خرالو، كشيسو 
                                                                                                                                                 

 الحدؼ بؼ عمي القاسػ ؽب: أاألماثل مؼ حميا مؼ وتدسية فزميا وذكخ دمذق مجيشة تاريخ ، وأيزا::599-59
م، 5::0بيخوت،  -الفكخ دار، العسخي  غخامة بؼ سخع   الجيؼ محب :تحقيقه(، 580-::6)الذافعي هللا هبة بؼ

41/399  . 
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السثمى مغ شجاعة كجػد، كحمع كعمع كحكسة، كحدغ تجبيخ كسياسة كحشكة، فزال 
 د فال مثيل لو كال نطيخ لفزمو .عغ نججة البالد كغػث العبا

سيخا عمى  -لدان الجيؼخرريا  كيتمػ ىحا القدع السجحي الخحيب أربعة أبيات
 ،ىي ببالغتيا كسسػ قجرىا كمكانتيالتسجيج قريجتو كتدكيتيا، كالتبا -أبي تساممشػاؿ 

تبعتيا ستة أبيات نّز فييا عمى أكاصخ الرجاقة التي تخبط بيشو كبيغ السسجكح، 
د السحبة كاإلخاء التي تجسعيسا مرخًحا بجشػحو إليو كرغبتو في لقائو كعيػ 

كاالستقخار لجيو. ثع يختع قريجتو بخسدة أبيات يجعػ فييا لمسسجكح بجكاـ الدجاد 
 كالتػفيق مغ هللا عّد كجّل .

فتذغل معارضتو بحلظ مائة كأربعة عذخ بيًتا يقابميا ثسانية كأربعػف بيًتا ىي مجسل 
بالػقػؼ عمى األشالؿ، كبكاء الخبػع الجكارس  التي افتتحيا تسام الطائيأبي قريجة 

كقج استغخؽ ىحا الغخض الخسدة ، التي أقفخت مغ قاششييا فغجت مػحذة خخبة
 أبيات األكلى مغ القريجة .

انتقل بعجىا إلى التغدؿ في محبػبتو الشاعسة الغّزة الداحخة العيػف التي تشاكلتيا يج 
شيا كبيغ محبػبيا، كذلظ في سبعة أبيات، أعقبيا تدعة كعذخكف بيتا الفخاؽ فحالت بي

الحؼ حػت دمذق في عيجه مكاـر  إبخاهيػ أبي السغيث مؽسى بؼبشاىا عمى مجح 
عطيسة، كحازت فزائل جّسة بفزل حدغ سياستو كحشكتو في إدارة األمػر كتجبيخىا، 

عمى الشفاؽ فييا  فقج شّخؼ ضيػر دمذق كشّيخ بصػنيا مغ كل خبث كلؤـ، كقزى
كأقاـ العجؿ بيغ ساكشييا، كترجػ لمفتغ فجال ضمستيا كذلل عاصييا، كىشا يرل 

، بيا، مذيجا بججتيا كحدغ بالغتيا إلى نياية قريجتو فيختسيا كعادتو متغشيا الطائي
فيي كالعمق الشفيذ الحؼ ُيّجخخ ألعجاز الدماف كال يبمى، كيفخد ليحا الغخض الثسانية 

 يخة مغ القريجة مسثال بحلظ حدغ الختاـ كبالغة التساـ .        أبيات األخ

 البشية التخكيبية:



 5:9-546، :910مجمة كمية اآلداب جامعة الفيؽم عجد يشايخ                                      عبج الالهشج ى

465 
 

كإف تفّخد  ،في بكاء األشالؿ كمشاجاة الجمغ كالجيار الطائيمع  ابؼ الخطيبيمتقي 
الخبع مباشخة مرػرا  أبؽ تسامكلٌّ مشيا بصخيقتو كأسمػبو في ذلظ، ففي حيغ يخاشب 

ما ألّع بو مغ فشاء كخخاب كما شسمو مغ مغ كحذة كجفاء بخحيل أىمو كأصحابو فغجا 
مػقػفا عمى البمى كالدكاؿ حتى كأنو لع يكغ مأىػال قبال بالدكاف، أك كأف ساكشيو 

، فقاؿ:      كانػا مغ تمظ األمع البائجة التي انتيت كذىبت ريحيا فحالت مشازليا بالقع
 (كاملال)
ع َأراَؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػيِ ػػػػعِ ػػػػػَب َربػيػػػػػػػػػػػذػػػػػػػَأقَ 

 ا    ػػػػػػػػػػدػػػػػَدري
ًة ػػَظ َلػعَ ػػػػػفِ ػػػػػخػ ُضيػػػػػػػَكقِ 

 اػػػيدػػَكَرس
 

مى ػمى البِ ػػَت عَ ػػدػػبِ ػػغ حُ ػػئِ ػػَكلَ 
 ِاغَتجػ        سابَ ل

 اتِ ػَسسػػَظ ِإلى الػػػيػػَدمعي َعمَ 
 َحبيدا

 

ػا ػػػػانػػػػػػُل كػػػػبػػػقَ  اػػسً ػػدػػَأفَّ شُ ػػػػػكَ ػػػػفَ 
 َخًة       ػػػػػػػػػيػػػػج

ى ػػػػَق األُلػػػيػػػالػػسػَظ َكالعَ ػػػبِ 
 اػػػجيدػػػَكجَ 

 

اٍت ػػػذػػػػحِ ػػػػَظ مػػػػػػػػػػػػعَ ػػػػػػػَكَأرػ ُرب
 ا       مػػجَ ػػػػػػػَبع

لِّ ػػَؼ الَسحَ ػػػألػػػَت مَ ػػشػػج كُ ػػػػػقَ 
 اػػيدػَأن

 

أفَّ ػػػػػػػػػػى كَ ػػتَّ ػػػا حػػػػػػػعً ػػػػاَلقِ ػػػػػػػكبَ 
 اػػػػػػػػػػيػػشَ ػػيػػصِ ػػقَ 

ا أْخمَقْتَظ ػػػػشً ػػػػيػػػسِ ػػػػا يَ ػػػػػفُ ػػػمػػػػحَ 
 اػػػَغُسػسَ 

 

عمى ما حائخا متحدخا بعج كصف الخحمة يقف عمى أشاللو متدائال  ابؼ الخطيب نجج
صار إليو ممتقى األحبة كربع األىل كالربا مغ زكاؿ، كما لحق بو مغ كحذة كغخبة 
كنفػر غجت معيا أسخابو كشيػره خائفة مزصخبة؛ إذ نزب معيشو كتقمز ضمو، 
كأصبح خاكيا إال مغ رجع الرجػ الحؼ ال يذفي نديدا كال ييجؼ ىائسا، فيػ 

 يتداءؿ كلكغ ما مغ خبيخ مجيب .
ِة ػػػػػػبّ ػػػَج األحػػػػػػعْ ػػػى بػػػِحسػمْ ا لِ ػػػػػػم
   اػػػػػػذً ػػػحِ ػػػػػػػمُ 

اًل ػػػػػػػػػػخاَءػ آىِ ػػػػػػػػْع تَ ػػػػػػػكلكَ 
 اػػػػػػسػػػػأنػػػػػم

 

 اَف ػػػػػِو ككػػػػػذ  بػػػحػػػػْغ يُ ػػػػسّ ػػػعِة ػػػػمَ ػػيػػسػػخَ ػػْػَؿ الػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػْخبِ ػػػػدِ ػكل
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 اػػػدػػيػػأن       اخً ػػػػػػػػافِ ػػػػػػػػن
ُخ ػػػػػػػػسْ ػػػْػركِد غَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػسَ ػػػِو الػػػػػمّ ػػػطِ ػػكل
 و       ػػػػبِ ػػيػػمػػػقَ 

كال  اكْردً  ػيزػػػتَ ػػقْ ػػػال ي
 اػػػػػػػػػدػػػخيػػػػػػعْ ػػػت

 

ُع ػػػػػػػاَبشي رجْ ػػػػػػػأجػػػػػػػُو فػػػػتُ ػػيْ ػػيّ ػػح
 جػ       ػػػػػػػّر ػػال

ا ػػػػػا إذا مػػسػػْخَؽ بيَشيُ ػػػػػػػػػال ف
 اػػػػػػػدػػػيػػػػقِ 

 

اَدِة ػػػػػُج عَمى اإلعػػػػديػػػػا إْف يَ ػػػم
 ُو       ػػػػػػْػتُ ػػػػص

َسديِج ػػالػػي بػػػفػػذْ ػػيَ ػػػفَ  اػػػػػػػْخفً ػػػػػػػح
 اػَنديد

 

َز ػػػػمِّ ػػػنَزَب الَسعيُغ كقُ 
 حؼػػػػل  الػػػػػطػػػال

....        

َجُه ػػػػػػػشػػع اػػػػفً ػػػا َكقػػػشػػػمْ ػضَ 
 اػػػػػػػػسػػػػمػػػػكجُ 
 

 

ْل ػػػػائِ ػػػػػال ُتدػػػػػػػػػأْلَت فَ ػػػػػػإذا سػػػػػػػػف
 خًا       ػػػػػػػبِ ػػُمخْ 

ّذ ػػػحِ ػػال تُ ػػػػكإذا سِسْعَت ف
 داػيػػدػػحَ 

 

             
بيغ تمظ الرػرة  -الطائيكسا فعل  -عشج ىحا الحج بل يػازف  الخطيب ابؼكال يقف 

التي حاؿ إلييا الحسى كبيغ صػرتو الدابقة التي كاف عمييا حيغ كاف غّس العير، 
عحب السػرد زاخخا بأىمو، تعسو الشعسى كيحّفو السشى، متسشيا أف تعػد تمظ األياـ 

نابزا بالحياة، مفعسا بالبيجة  ببذخىا كسخكرىا، كأف يخجع ذاؾ الحي لدابق عيجه
 كاألنذ، فيقػؿ:

ُخ ػػػػػّجىْ ػػػػػػِو كالػػػػػػجؼ بػػػػػػػيْ ػػع
 ُسشى     ػػالػػػُيْتِحُف ب

ِج اْقَتَزْت ُنْعساُه أف ال ػػػػػػكق
 اػػػػػسػػػػػبُ 

 

اُه ػػْت بَسْعشػػػيَ ػػمػػتُ ػػاجْ  جػػػػػػػا قػػػػػػُجْنيػػػػػػػِع كالػػػػػّخبْ ػػػػػػػّس الػػػػػُر غػػػيػػكالع
 ا  ػػػػخكسػػّي عَ ػمػع

 

جًا ػػػػػػػُخ عيْ ػػػػػػػػّجىْ ػػػػػػػػػَخػ ُيعيُج الػػػػػػػػأتُ 
 ا       ػػػبػػرِّ ػلم

ِذ فيو ػاني األنْ ػػػدَرَسْت َمغ
 اػػػػػُدركس
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كيجتسع الذاعخاف أيزا عمى الغدؿ كالحشيغ إلى السحبػبة كالتأسف عمى فخاقيا 
 ابؼ الخطيبكرحيميا، كإف انتيج كلٌّ مشيسا في غدلو مشػاال مغايخا لآلخخ؛ فافتتح بو 

البكاء عمى األشالؿ كثشى بالغدؿ،  الطائيقريجتو كبجأ بو معارضتو، في حيغ قجـ 
كالجلع كالجالؿ عمى محبػبتو الشاعسة السذخقة فخمع صفات الحدغ كالخقة كالجساؿ 

السحيا التي تفيس مع أتخابيا بيجة كإشخاقا، فكأنيغ شسػس ساشعة، كبجكر تشيخ 
] أدرف عيػنيغ إلى الربا كالميػ سحخف      الطمسة، كىغ صبيات حداف، إذا

 :أبؽ تسام ، فيقػؿٖالعقػؿ، ككأنيغ يجرف بعيػنيغ كؤكس خسخ[
ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػشَ ػػػا الػػػػػػػيػػػتػػػابَ ػػػػػػركد  َأص

 خٍَّد   ػػػػػػػػػفي خُ 
ٍة ػػػػػشَّ ػػػجكَر ُدجُ ػػػػػاَنت بُ ػػػػػػػػػػك

 اػػػسػػسػػَكشُ 
 

غَّ ػػػػػػػػيُ ػػػػػنُ ػػػػيػػػػجكُر عُ ػػػػػػػػػػبيس  تَ 
 ا       ػِربػػِإلى ال

 ِجرفَ ػػػػػػػػا يُ ػػػػػغَّ ِبيػػيُ ػػػَأنَّ ػػػػكَ فػػػ
 اػػػػػػسػػػػػػُؤك كُ 

 

جػ ػػػػػػػػػػػػا أَىػػػسػػػػػَأنَّ ػػػػػػػػػػَككَ 
 ُو ِإلى       ػػػػػػػػػػقَ ػػػػػػػػائِ ػػػػػػػقػػػشَ 

ػ ػػػػػػػػػػا َأبػػغَّ ِبيػػػػيِ ػػػاتِ ػػػػشػػػَكجَ 
 ٗاػػػػػػسػػػػػابػػػػػػقَ 

 

لِّ َشيٍء ػػػػػػػػػغ كُ ػػػػػج أكِتَيت مِ ػػػػػػػػػػػػػػػقَ 
 ًة       ػػػػػجَ ػيػبَ 

ا في الِربا َكَددًا َكُحدشً 
 اػػػػسػػػسػػغػػمَ 

 

مداحة أكبخ؛ إذ يػاشج بيشو كبيغ مذاىج الػداع،  ابؼ الخطيبكيذغل الغدؿ عشج 
في تشاقس بجيع مع فبجت كجػىيغ مذخقة  ،يا لمخحيلفيرف محبػبتو كقج تأىب أىمُ 

 ،تتسايل بخفة كأغراف األشجارضالـ شعػرىغ الدػداء الحالكة، كقجكدىغ نػاعع 
ف رحيميا في قمبو ألقيغ الدالـ عميو ىسدا، ككدعشو خفية مغ خمل الحجاؿ، فخمّ 

 كحذة كحخقة زرفت الجمػع مغ عيشيو، فقاؿ:
خكِع ػػػػػػػفُ ػػػػُجِؼ الػػػػػػػي سُ ػػػػأْشَمْعَغ ف

 ػػاػسػػػسػػػشُ 
اَف ػػػَظ الّطالـُ َليا ككػػػضحِ 

 اػبػسػػعَ 
 

                                                           

 . :69/ 0أبي تسام: األعمػ الذشتسخي،  شخح ديؽان 3
سيت شقائق الشعسان باسسو 6  أبؽ قابؽس: ىؽ الشعسان بؼ السشحر، وقج س 
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جكِد ػػػػػػػػػػػقُ ػػػػػلم اػػػػػبً ػػػْز ػػَغ قُ ػػػػفْ ػػػصَ ػػكع
       اػػسً ػػػػػاعِ ػػػػنَ 

ئْ ػػػػػػػػب ِع ػػيػػعػػشّ ػػَغ أْدكاَح الػػػػػػػػػِّ
 اػػػػػخكسػػػػغُ 

 

ِخ ػػػػيْ ػػْغ جػػػػػػَغ عػػػػػػَجلػػػػػكع
ـِ مػػػػػػدّ ػػال  ا       ػػػػػػخػػال

بَمْفِطو ػاشي فِجْئَغ ػػػػَة الػػػفَ 
 اػػمْيسػس

 

َػداِع ػػِر الػػػػػْغ دىَ ػػػػػػْخَف مػػػػػػفَ ػػكسَ 
 كقْػُمُيْغ       

ِل قإَف  ػا ػاخُ ػػػػْج أنػػػػلى الّتخح 
 داػػيػػالعِ 

 

ػِل ػػػػػػػػػَمػػػكخَمػْدػػَغ مػػْغ خ
 ػػارةً ػػػػالِحجػػػاِؿ إشػػ

فػػتػػػػَخْكػػػَغ كػػّل ِحػػجػػًى َليػػػا 
 مْخػمػػػسػا

 

ٍة ػػػذَ ػػْغ كحْ ػػػػػػا مػػػػػػػيػػْع أْندَ ػػػػػػل
 ْج       ػػػػػػػػػػكالحي  ق

َخ ػػػػػػػػػػػَخ الُحسػَؿ كآثَ ػػػػػزجَ 
 اػػدػػيػػمػػػغْ ػػػتّ ػػال

 

كسايخ فيو الالحق  ،الخئيذ الحؼ دارت حػلو القريجتافكإذا كاف السجح ىػ الغخض 
 فقج كاف لكل مشيسا نيجو الخاص في نعت مسجكحو كالثشاء عميو . ،الدابق
 -في بعس مغ األحياف -كما قاـ بوتو، نجازاعمى أفعاؿ مسجكحو كإ أبؽ تسامفاتكأ 

كإحقاؽ الحق  ،في حساية دمذق كالجفاع عشيا، كنذخ العجؿ بيغ أىميامغ دكر ميع 
جت كخيسة شيبة بعجما كإزىاؽ الباشل، كتصييخ أرضيا مغ الشفاؽ كالفتغ حتى غ

 ، فقاؿ:٘كانت مذتعمة بالحخب
ِت ػػػػَػيػػػػػػج حَ ػػػػػقَ ػػِدمذُق فَ  اػػػػػيً ػػػيإ
     اػػػػػػػمً رِ اػػػػػكػػػمَ 

ؤُددًا ػػػػي الُسغيِث َكسُ ػَأبػػػػػػبِ 
 اػػػسػػجمػػػػػقُ 

 

ػُف ػػػت ِتمَظ الُبصػػػػػػِركَ ػػػػػػػج بػػػػػػػقَ 
َست       ػػػػػػػػػَكقُ   جِّ

ِو ػػػػػػػخبِ ػػػػػػػقُ ػػػػالُطيػُر بِ  ِتْمظَ 
 اػػػػدػػػػػػجيػػػػقػػتَ 

 

                                                           

في  -عمى عادة شعخاء السجيح في مجح شعخائو أحيانا بسا اليترفؽن بو -تعؼ الباحثة أن أبا تسام قج بالغ  5
األميخ قج" خخجت عميو قيذ لكؽنو صمب خسدة عذخ إطخائو لسسجوحو، خاصة وأن األحجاث التاريخية تثبت أن ىحا 

رجال مشيػ، فثاروا عميو، وأخحوا خيل الدمطان وعدكخوا بالسخج، فالتقى الجسعان وق تل خمق مؼ الجشج، وأسخ 
األميخ، ثػ استفحل أمخىػ ونازلؽا دمذق وبيا أبؽ السغيث، واشتج الحرار ومات السعترػ واألمخ عمى ذلغ" . انعخ: 

     . 9/551الشبالء:  سيخ أعالم
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ب  ػػػػػػصػػػجػ َكخَ ػػػػػػػػػدػػػػػػَرشيَعة  تُ ػػفَ 
 مى       ػػػػػتَ ػػعػػػيُ 

خح  ػػػػػػػػػَكَعطيَسة  ُتكفى َكجُ 
 ىػػػػػػػسػػػػػػػػيُ 

 

اِؽ ػػػػػػػػػػفػػػشِ ػػػت ِلمػػػػػػػدَ ػػػاآلَف َأم
 ت       ػػػػػػحَ ػػػبَ ػػػَكَأص

غَّ َقبَمَظ ػػػػػػف  كُ ػػػػيػػػػرًا عُ ػػػػػػػػػػع
 اػػػسػش

 

اّلً ػػػػػػػػػػخكَت ِتمَظ اأَلرَض ضِ ػػػػػػػَكتَ 
       اػػَسجَدجً 

ػُف ػكػاَدت تَ ػا كػػػغ َبعِج مػػػمِ 
 َكشيدا

 

ّتى ػػخكا حَ ػػػػػػػػػػػعُ ػػػذػػع يَ ػػػػػػػػلَ 
 َميِيع       ػػَت عَ ػػػعػمَ ػػشَ 

جرًا َيُذق  الُطمَسَة ػػػػػػػبَ 
 اػػػػػػػػدػػػػػجيػػػشػحِ ػػال

 

                    
كاستقبميا الدماف بػجو شمق بذػش مدتبذخا بػالية ىحا السسجكح بعج أف كاف قاشبا 

غ ضمع عبػسا،] كقج جمب السسجكح االستقخار إلى دمذق، كقزت يجاه عمى ما بيا م
 ٙدفيغ، كجعل ىحه السجيشة عخكسا لمذاـ كمو بعجما كانت تشاؿ ىحا الذخؼ عدقالف[

. 
ـِ  َفػػػػػػػػػػَأَقػػػػػػػػػػخَّ كاِسػػػَصػػػػَة الَذآ

 َكَأنػػَذػػػػػَخت       
َكػػػػّفػػػػػػػاُه َجػػػػػػػػػػػرًا َلػػػع َيػػػػػػػَدؿ 

 َمػػػػخمػسا
 

جيَشُة َعدَقالَف ػػػػػػػػاَنت مَ ػػػػػػك
 ا       ػػخكَسيػػػعَ 

ِو ِدَمذُق ػػَفَغَجت ِبديَختِ 
 اػػػػػػػػػخكسػػػػػػػػػػعَ 

 

فقج] جسع كل الرفات التي مجح بيا الذعخاء  لدان الجيؼ بؼ الخطيبأما  
مسجكحييع، كخّز بيا مسجكحو مسا يبعجه كثيخا عغ الترجيق كيشقمو إلى السبالغة 
كالتيػيل، فسسجكحو أسج اليياج، كبجر اليجػ، كجبل الػقار، كغيث الشػاؿ، تخاه في 

 .    ٚاألنذ ركضا ناعسا لبذ الكساؿ فدانو[

                                                           

 -القريجة العباسية نسؽذجا: د.عمي الغخيب دمحم الذشاوي، مكتبة اآلداب -السعارضات في الذعخ األنجلدي 4
 . 99م، ص9113، 0القاىخة، ط

 بترخف . 96 -93: صالسخجع الدابق 8
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ا ػػػػػػصػػػذا خَ ُج الَيياِج إػػػػػػػػػأسَ 
 ا       ػػػػصػػػًا سَ ػػػػػُجمػػػػػػقُ 

َخ ػػػػػَدبْ ػػػَج اليِ ػػػػػُف األسَ ػػػػػمِّ ػػػخػػػيُ ػػف
 خيداػػػفَ 

 

ى ػػػأبَ ػػػػَجػ يػػػػػػػػيُ ػػػْجُر الػػػػػػػػب
 الَؿ ضياُؤُه       ػػالّز 

ػ الّطْمَسَة ػػػػػػمػػجْ ػػيَ ػػجًا فػػػػػػػػػأب
 اػػػدػػجيػالِحشْ 

 

ا ػػػاِر َرسػػػػػػػػػػَػقػػػػػػُل الػػػػػػػػػبَ ػػػػػج
 كأْشَخَؽ كاْعَتَمى   

اُؿ ػأِت الِجبػػػأشػػصػػا فػػػػػػػسػػكسَ 
 ُرؤكسا

 

ـُ ػػػػػػػػػشّ ػػػػػػػُث الػػػػػػػػػيْ ػػػػغ ػاِؿ إذا الَغسا
 ة        ػػػػػػبَ ػػػمػػحَ 

جؼ الحاِلبيَغ ػػػػػػػػػػػأيْ ػػػػػػَثَمْت بػم
 اػػػػدػسبَ 

 

ًا ػػػػػػػػِذ َرْكضػػػػػػـَ األنْ ػػػػػػػَتْمقاُه ي
 ًا ػػػػسػػػػػاعِ ػػػػػػػػن

.....       

ًا في ػػػػػػأسػػػػػػخاُه بػػػػػػػػػػكتَ 
 اِج َبِئيداػػيػػيِ ػػال

 

اَف ػػػػػػػػػػػػػػػي زيّ ػػػػػشػػػػػى بَ ػػػػػمَ ػػػػػأعْ 
 حؼ       ػػػح  الػػػػػػػفَ ػػػػكال

َغ ػػػػػديّ ػػػػػاَؿ فػػػػػػػػسػػػَذ الكَ ػػػػػبِ ػػل
 اػالَسمبػس

 

أَس ػػػػػبػػػجػ كالػػػػػػػشّ ػػػَع الػػػػػسَ ػػػػج
 ال       ػكالّذيَع العُ 

َخ ػػػػاتِ ػػػػتػػسُ ػػؤَدَد الػػػػػػػدّ ػػػػػػػػػػكال
 ْجمػساػػقُ ػػال

 

 الحكساء كاألمخاء .كىػ الدياسي الساىخ السحشظ الحؼ فاؽ في حكستو كحدغ تجبيخه 
ي ػػػػػػتػػػَظ الػػػػػػػػتُ ػػػػاسػػػػيػػػا سػػػػػػأمّ 
 ا  ػػػػػػيػػػػتَ ػػػػػػسْ ػػػكَ ػػأحْ 

ِخ ػػيػػرػػقْ ػػتّ ػػالػػػػػَت بػػػػيْ ػػخمَ ػػػػػػف
 أْسصاِليدا

 

ْخِس ػػفُ ػػَخػ الػػػػػ أّف كدْ ػػػمَ ػػف
 أبرَخ بْعَزيا       

جَّ ػػػػػعَ ػػاف يْصَسُع أف يُ ػػػػػػاكػػم
 اػػػؤكسػػسَ 

 

كىػ الكخيع الحؼ ييخع لشججة األنجلذ كإغاثة أىميا، كيغجؽ عمييا األمػاؿ كالرجقات، 
 كىػ في ذلظ كمو اليخجػ إال كجو هللا تعالى .

 ّخًة ػػػػُذ كَ ػػػػمِ ػػبْ ػػػػاِت تُ ػػػػَجقػػػَر بالَجْدَت ػػػػػػػػػػػػػحؼ أمْ ػػػػػػػػػػػػػأنَت ال
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 داػيػمػإبْ  َخ هللِا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ ػػػػػػػث
لِّ ػػػػػػػػكػػػب اػػػػدً ػػػػَجلُ ػػػػػػػػػػػػَت أنْ ػػشْ ػػكأعَ 
 ٍة       ػػػػػػػػػكػػػيػػػػبػػػسَ 

ِخُؼ ػػػعػػٍة ال تػػػػػػػػػمَ ػػػػػػػػػسػػػػػػػػػم
 اػالّتْجليد

 

ي ػػػػػخِّ فػػػػػػػبُ ػػػػالػػػػػػػػػكشَحشَتُو ب
 خِّضا       ػػػِل الػػػػػػبُ ػػػسُ 

ا ػيػػاعُ ػػػػػاَرَب قػػػػػػػػػػخ  قػػػػػػػبِ ػػػكال
 القاُمػسا

 

ْج ػػػػػػا كقػػػػػػػػيػػػػػجيػػػػػػػؤلَت أيْ ػػػػػػػػػكم
 اَدْت عَمى       ػػك

ُو ػاِء ُتذافِ ػػزػػػقَ ػػػِع الػػػػػػػكْ ػػػػػػػػػحُ 
 الّتْفميدا

 

ّل ػػػػػػػػػْخُج إال هللَا جػػػػػػػػػػػْع تػػػػػػػػػػػل
 ُو       ػػػػػػػػػػػػػػاللُ ػػػػػػػػػػجَ 

ْخٍح ػػػػػػػػػّجٍة ُتْكَفى كجُ ػػػػػػػػػفي شِ 
 ىػػػػػسَ ػػػيُ 

 

عمى ذلظ بل مجحو بصيب األصل ككـخ السشبت كرفيع  ابؼ الخطيبكلع يقترخ 
الذعخاء مشح اعتجناىا مغ الشدب، فيػ مغ بيت شخيف تحسيو السالئكة، كىي مبالغة 

 ، إذ يقػؿ:القجـ
َظ ػػػػػػػُر ػػػػيْ ػػػػػػكالُسْشَتَسى العَمػؼ  عَ 

 غْ ػػػػكُ ػػت عْ ػػػػػػل
ي َبشيِو ػػاًل فػػػػػػيػػػَخػ َدخػػػػػػػػػتُ ػػػػل

 اػدػيػَدس
 

تػِؿ كُمْشَتسى ػبَ ػػػبْيُت ال
 حؼ       ػػػػػػػَخِؼ الػػػػػػػذّ ػػػػػال

دْكَحُو سالِئُظ ػػي الػػسػػػحْ ػػػتَ 
 اػالَسْغخكس

 

في سيشيتو جميا في غيخ مػضع  لدان الجيؼ بؼ الخطيب ألبي تسامكيطيخ تتبع 
إلى ذلظ  الحافظ التشيديحتى في التغشي بذعخه كىػ إىجائو إلى مسجكحو، كقج أشار 

أبي ححا في ىحه القريجة الديشية ححك  لدان الجيؼ بؼ الخطيببقػلو:] إف 
 ، فيقػؿ:ٛمغ ألفاضيا كمعانييا[،...، كاختمذ كثيخا تسام

ُخػػػْحىػػػا إلػػْيػػػَظ عَمػػػػػػى الػػػػػّشػػػػػػػػػػ 
 سػػيػػشػػػّيػػػػػػًة      

بػػػاَؽ كتْذكػػُخ  ُتْخضي الصِّ
 الّتْجػشػيدػػا

 

                                                           

 . 5/910نفح الطيب:  9
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ْغ ػػػػُجرِّ مػػػػالػػػػػػػػػػإْف شػِكَلْت ب
 ْػِؿ الُصال       ػػػػػػح

تذّكْت حطَّيا ًا ػػػػػػػػْػمػػػػػػػي
 اػػػػسػػػالَسْػك

 

ْت ػػػغَ ػػػػا أْص ػػػػػػػْػالَؾ مػػػػػػػػػل
 ٍب       ػػػاشِ ػػػلِخْصَبِة خ

ا ػػػػيػػػتِ ػػػيْ ػػي بػػػػػػػكَلُعشَِّدْت فِ 
 اػػػػػػدػػػيػػػشػػعْ ػػت

 

 في ختاـ قريجتو حيث يقػؿ: أبؽ تسامكىػ نفذ السشحى الحؼ اتبعو 
اِدُر ػػػػػػػػغػػػػاِرَدٍة تُ ػػػػػلِّ شػػػػػػػػػغ كُ ػػػػػػمِ 
 َجىا ػػػػػػػػػػػعػػػػػػػبَ 

اِؿ ِمَغ الَقريِج ػِخجػػػػعَّ الػػػحَ 
 َخديدا

 

ى ِإذا ػػشػػػعػػػسَ ػػػػػَجَة الػػػػػػػػػػجيػػػػَكجَ 
 ي       ػػتػػػػى الَّ ػػشػػعػػمَ 

اَف ػػػػػػػَتذقى ِبيا اأَلسساُع ك
 اػػدػػيػػبػػػلَ 

 

ا ػػػػػػػػػيػػػػشِ ػػدػػِل حُ ػػػػػػػػػػػػػ ِبعاجِ ػػػػػيػمػػػتَ 
ىػػػػعُ ػػَكتَ   ا       ػػػػج 

اِز ػػػجػػػًا أِلَعػػػػقػػمػػػػعِ 
 اػػدػػاِف َنفيػػػػػَدمػػػػػال

 

ِع الَّتي ػػػػػػػمِ ػػػِة الكَ ػػػػػػػػػغ َدكحَ ػػػػػػػػمِ 
 ظ       ػػػػع َتشَفكِ ػػػػػػػلَ 

َظ َرصيُشيا ػػيػػمَ ػػي عَ ػػػدػػػسػػػيُ 
 اػػَمحبػس

 

بيشو كبيغ السسجكح، كالجعاء الػد في ختاـ قريجتو بتأكيج عالئق  الجيؼ لدانكيتفخد 
 لو بالخيخ كالدجاد، فيقػؿ:

لي ِفيَظ كدٌّ لػػػػػػػػْع أُكػػػػػػػْغ مػػػػػْغ 
 بْعػػػػػػػِج مػػػػػػػػػا    

أعػػػػػَصػػْيػػػُت صْفػػَقػػػػَة عػػْيػػػػِجِه 
 ألخيدا

 

كػػػػػػػػْع لػػػػػػي برّحِة عْقػػػػػػػِجِه مػػػػػػػْغ 
 شػػػػػاِىػػػػػٍج       

ال يْحػػػػػػػػػػَحُر الػػػتّػػػْجػػػػخيػػػػػَح 
 كالػتّػػػػػْجليدا

 

ُع هللِا ػػػػػػػشْ ػػػػػالزاَؿ ُص 
 ى       ػػػػػلإًا ػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػشػػػػجْ ػػػػػػػم

َخ ػػذْ ػبِ ػػجؼ الػػػػيْ ػػػاَؾ يُ ػػػػػػػػثْ ػػػػم
 اػكالّتأِنيد

 

ِع ػػػػػػػػػابُ ػػػػػػػػػتػػػتَ ػػػػػػػًا كػػػػػػػػػػػػػعػػابِ ػػػػػػتػػتَ ػػمُ 
ـِ ال      ػػػػػػػػػػػػػاأليّ   ا

َب ُجْسَعًة ػػػاقُ ػػػػػػػعػػػػتّ ػػَحُر الػػػػػػػػػػيَ 
 كَخسيدا
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بثخائيا كتشػع  -في القريجتيغ -نججىا قج تسيدت البشية المغؽية كإذا تحجثشا عغ

كمغ البشى المغػية الالفتة في . لسختمف تقشيات المغة كتخاكيبيا مزاميشيا، كاستيعابيا
القريجتيغ بشية الذخط بسا تؤسدو مغ تخابط فكخؼ، كما تدتجعيو مغ تالؤـ كاندجاـ 

خاصة كأنيا] تخزع لؤلسمػب السشصقي الحؼ يبخز الفكخة مختبة  ،ابيغ أجدائي
متدمدمة، ال غسػض فييا كال تعقيج مسا يعكذ بالغة الذاعخ، كقجرتو عمى التفكيخ 

 .      ٜالدميع[
كإلى جانب قيستيا المغػية فإنيا تحقق لمقريجة] قيسة فشية كجسالية أيزا مغ حيث 

كخة بأسمػب غيخ نسصي مثيخ يجعمشا أكثخ كػنيا ندق لغػؼ بجيع أنيق، يعخض الف
 .    ٓٔتذػقا إلى معخفة الجػاب[

 في غيخ مػضع، نحكخ مشيا: الطائيكقج بخزت ىحه البشية المغػية في قريجة 
ِإف ػػا خيدًا فَ ػػشػػقَ ػػَحا الػػػػػػَتخِ  -

 شاٍغ َشغى
اُه ذاَؾ ػػػػػػػػشػػػػغػػػَنَقال ِإلى مَ 

 اػػػػػػدػػػيػػػػالخ
 

اَف ػػػػخَت كػػػػافَ ػػػالَشجِع ِإف سػػػػػػكَ  -
 بًا       ػػاكِ ػػمُ 

اَف ػػػػػَل كػػػػػَكِإذا َحَصَصت الَخح
 َجميدا

 

َػَؾ ػػػػَخ َنحػػػػػػػػػعػػا َبَعثشا الذِ ػػػػػػِإنّ  -
 َخدًا       ػػػػفػػمُ 

ا ػػػػػػػشػػػثػػعَ ػػا بَ ػػػػشػػَكِإذا َأِذنَت لَ 
 اػػػػػػدػػػيػػػالع

 

 لػ" -إفْ  -مغْ  -بيغ أدكات الذخط السختمفة فيدتعيغ بػ" إذاابؼ الخطيب كيشػع 
 ،مسا أثخػ القريجة بجالالت متشػعة تتبايغ بتغيخ أداة الذخط السدتخجمة كغيخىا،
 فيقػؿ:
  فإذا عخاُه الخْصُب كاَف َبؤكسا يْغَتخ  مْيسا ساعَجْت آماُلوُ  -
  يْػمًا تذّكْت حطَّيا الَسْػكػساإْف شػِكَلْت بالُجرِّ مْغ  -

                                                           

 . 654السعارضات في الذعخ األنجلدي: ص :
 والرفحة نفديا، بترخف .السخجع نفدو  01
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 حْػِؿ الُصال
كمغ اْرَتزاُه هللُا كّفَق  -

 سْعَيوُ 
فخأػ العطيَع مَغ الُحطػِظ 

 َخديدا
 

لْػ ساَكَمْتُو األرُض فيَظ  -
 ِبسا حَػْت 

  لخآَؾ ُمْدتامًا ِبيا مْبخػسا

أَسُج الَيياِج إذا َخصا ُقُجمًا  -
 َسصا

  فُيخمُِّف األَسَج الِيَدْبَخ َفخيدا

في تػضيف بشية الحجاج العقمي القائع عمى  الطائيضو معارَ  ابؼ الخطيبكيزارع  
غالي في إشخاء مسجكحو فيخفس األدلة كالبخاىيغ كالحجج السشصكية، كذلظ حيغ يُ 

قخ أف مغ إذ ال يخػ لو نطيخا أك مثيال، بل يُ  ؛لسػازنة بيشو كبيغ غيخه مغ البذخا
 يكيدو بغيخه جاىل مخصئ، فيقػؿ:

ِظ ػػػػػػػػاَس ذاتَ ػػػػػػػػػػػْغ قػػػػػػػػػػمَ 
 ُو ػػػػػإنّ ػػػّحكاِت فػػػػػػالػػػػػػب

أ ػػػػػػصػػِػزاَف كأخْ ػػػػػػػَل الػػػػػيِ ػػػػج
 اػدػيػيػالّتقْ 

 

 كلكي يقشعشا بخأيو ذاؾ كيجفعشا إلى السػافقة عميو يقجـ لشا الجليل كالبخىاف قائال:
اُف ػػػػػػػػيػػػػػػؼ األعْ ػػػتَ ػػدْ ػػال ت

 ٍة       ػػػػػػديّ ػػػػَل مػػػػْز ػػػف
َخ اإلالُه ػػػػػػػصػػػيعًة فػبػػكشَ 
 اػػػػػػػػسػػػػػػػَكسُ 

 

خٌّ ػػػػػػػػػّتْخريِز سػػػِة الػػػػػػػػػػلِعشايَ 
 س        ػػػامػػػػػػػػغ

زَّ ػػمْغ قْبِل َذْرِء الَخْمِق خ
 اػػػسػػفػػنُ 

 

متبايشيغ في الصباع كاألخالؽ كالفزائل كالسدايا، فاهلل عّد كجّل خمق البذخ مختمفيغ 
فخفع نفػًسا كحّط أخخػ، كخّز بعزيا بالفزل دكف غيخىا، كىحه سشة هللا في خمقو 

 مشح بخأىع.
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عمى ىحه البشية السشصكية في خصابو لسسجكحو كنرحو لو بأف يعامل  الطائيكيعػؿ 
العفة كحجىا التكفي كال تشفع، رعيتو بالصالقة كالبذاشة كالجػد إلى جانب العفة؛ ألف 

 فيقػؿ:
جػ ػػػػػػشَ ػػػػَة َكالػػػػػػػالقَ ػػػػصَ ػػػػػِإفَّ ال

 ع ػػػػػػػيُ ػػػػخ  لَ ػػػػػػيػػػخَ 
ٍة َجَسَدت َعَميَظ ػػفَّ ػػغ عِ ػػػػػمِ 

 اػػػُجسػس
 

كلكي يجلل عمى ذلظ يدػؽ لشا مثاال كاقعيا كيدتعخض أمامشا حكيقة يعمسيا الجسيع، 
 فيقػؿ:

اِؼ ػػفػػاَب العَ ػػػػػػػػػػ َأفَّ َأسبػػػػػػػػلَ 
 ًى    ػػػػػػػقػػػػال تُ ػػػػػػبِ 

ت ِإذًا ػػػػعَ ػػػفَ ػػػج نَ ػػػػػقَ ػػَنَفَعت لَ 
 اػػػدػػيػػمػػػػػػِإب

 

] فالبخغع مغ أف إبميذ كاف يتعبج مع السالئكة، ككاف عفيفا عغ أكل الحخاـ كأخح 
ألنو لع يقخف ىحه  ؛تشقحه مغ العحاب يـػ الكيامةأمػاؿ الشاس، لع تشفعو عفتو، كلغ 

العفة بتقػػ هللا عّد كجّل، ككحلظ عّفة السسجكح التي لدمتو إف لع يكغ معيا ُتقى كال 
 .           ٔٔنجػ لع يشتفع السخء بيا[

ضو في التػسل بػ" كع الخبخية" التي تفيج كثخة الذيء معارَ  لدان الجيؼكيفػؽ 
في مػضع كاحج مغ قريجتو معبخا عغ البػف  أبؽ تسامميا يدتخج فبيشساككفختو، 

 الذاسع كالفخؽ الكبيخ بيغ مغ يجػد بشفدو كمغ يجػد بسالو، فيقػؿ:
َكػػػػػػػػػػػػع َبػػيػػػَغ َقػػػػػػػػػـٍ ِإنَّػػػسػػػػػػػػا 

 َنػػػَفػػػقػػػػػاتُػػػػُيػػػػػػػػػػػػػع 
مػػػػػػاؿ  َكَقػػػػػػػػػػػـٍ ُيػػشػػِفػػقػػػَف 

 ُنفػػػػػػػػػػػػسػػػػػػا 
 

                                                           

/ 9، د.ت، 6القاىخة، ط -ديؽان أبي تسام بذخح الخطيب التبخيدي: تحقيق: دمحم عبجه عدام، دار السعارف 00
 بترخف . 983 -989
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إلى قيستيا الجاللية أكثخ مغ مخة مبخزا ِعطع مسجكحو ككثخة  ابؼ الخطيبيدتشج 
إنجازاتو كإصالحاتو، كتعجد الحخكب التي خاضيا كالخصػب كالرعاب التي اقتحسيا 

 كتخصاىا، فيػ غديخ الحكسة دائع اليجاية لدػاء الدبيل.

ْع ػػػػػػػْسَخٍة جمَّى ككػػْع غَ ػػػػػػػػػػك
 ى       ػػػفَ ػػػٍب كَ ػػػػصْ ػػػخ

ْخَد الِعتاَؽ ػػػػػجُ ػػػػأ الػػػػػػػػإْف أْكشَ 
 داػيػػػَكش

 

ْع ػػػػػَجػ ككػػػػػػع ِحْكَسٍة أبْ ػػػػػػػػػػك
 َجػ ػػػػػػػػٍج ىَ ػػػَقْر 

ُو ػػػػػػشْ ػػػػػاَف مػػػػػػَغ أبػيػػكػػالِ ػػػػدّ ػػػلم
 اػػػػػػدػػػػَدري

 

ا ال ػػػػػػبً ػػػػعْ ػػْع راَض صػػػػػػػك
        اػُيخاُض ُمعاِصيً 

كْع خاَض حْخبًا الُتخاُض 
 َضخكسا

 

الػد  يكشو لو مغكسا يتكئ عمييا لتأكيج إخالصو ككفائو ليحا السسجكح، كصحة ما 
 كالسحبة كالخيخ، فالذيػد عمى صجؽ ذلظ كثخ عجيجكف .

ْغ ػػػػػْغ مػػػػػػػْع أكُ ػػػػػػػػلي ِفيَظ كدٌّ ل
 ا    ػػػػػػػػػِج مػػػػػػػبعْ 

ِجِه ػػػػيْ ػػَة عػػػػقَ ػػُت صفْ ػػػيْ ػػصَ ػػػػػأع
 ألخيدا

 

ِجِه ػػػػػػػي برّحِة عقْ ػػػػػػْع لػػػػػػػػك
 ٍج       ػػػػػاىِ ػػػػػْغ شػػػػػػػم

َح ػػػػػخيػػػػجْ ػػػتّ ػػػَحُر الػػػػػػػػػػال يحْ 
 ْجليداػػػػػتّ ػكال

 

الحؼ نذعخ في قريجتو بعجـ التكمف كالدالسة،  ألبي تساملكغ يطّل فزل الدبق 
مع  أحيانا لدان الجيؼ بؼ الخطيبمسا يسيد أغمب شعخه، بيشسا أحػجت السعارضة 

شػؿ القريجة إلى لػف مغ التكمف كالرشعة؛ الضصخاره لمتقيج بالذكل كالسزسػف، 
 . ٕٔفي ذات القريجة ألبي تسامفي معارضة  الستشبيكىػ ما لفت شارح ديػاف 

 بشية التشاص:
                                                           

 عارض الستشبي أبا تسام بقريجة نعسيا في مجح دمحم بؼ زريق الطخسؽسي مطمعيا:  09
 ِانَثَشيِت َوما َشَفيِت َنديداَىحه َبَخزِت َلشا َفي جِت َرسيدا       ث ػَّ 
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تشػعت ، ك ياتبايشت أشكالشيجت بشية التشاص حزػرا فاعال في القريجتيغ، حيث 
التشاص األدبي، كالجيشي، كالتاريخي، فزال عغ التشاص مع عمـػ صػرىا بيغ: 

 العرخ كمدتحجثاتو .

 التشاص التاريخي:  -ٔ
بيا قػلو،] ، يعزج ٖٔكثيخ االستذياد بػقائع التاريخ كشخرياتو الخالجة أبؽ تسامكاف 

كُيصخؼ بيا شعخه، كيجعل لو جحبا خاصا، بشقمو القارغ أك الدامع مغ جػ إلى جػ، 
، كمغ ٗٔكباشالعو عمى أشياء عفػا كصفحا، كبحدغ استذياده كإصابتو اليجؼ فشيا[

 ذلظ قػلو:
ُل ػػػػبػػػػقَ  اػػػػػػسً ػػدػػػَأفَّ شَ ػػػػػػكَ ػػػػفَ 
 َخًة ػػػػػيػػػػا جػػػػانػػػػػػػػػك

َق األُلى ػػػػػيػػالػػػػسػػػػعَ ػػػَظ َكالػػػػػػػػػبِ 
 ٘ٔجيداػػَكجَ 

 

 فيػ يحكخنا بيحه األمع البائجة التي انقخضت، كلع يبق مشيا شيء ليؤكج زكاؿ ربع
 محبػبتو، ككأنو لع يكغ .      

في استذياده بذخريات تاريخية كانت  ابؼ الخطيبكيتجمى التشاص التاريخي عشج 
 أرسطؽ بيغ الشاس، مثل: دائخالي زمشيا، ككانت مزخبا لمسثل ليا أدكار مؤثخة ف

                                                           

يحكخ"أبؽ قابؽس" وىؽ] الشعسان بؼ السشحر الحي تشدب إليو الذقائق، والعخب تدسيو الّذِقخ، وكان قج أشخف  03
مؼ قرخه فشعخ إلى ىحا الشؽر فأعجبو، فقال: إحسؽا لشا ىحا الشؽر ال يسدو أحج، فقال الشاس: ىحه شقائق الشعسان 

وشقائق الشعسان نؽع مؼ األزىار  . :0/69ديؽان أبي تسام: [. انعخ: يحسي إخؽانو الذقائقأي أنو يحسييا كسا 
 تتسيد بمؽنيا األحسخ الشاري، وحيكت حؽليا قرص وحكايات بيؼ أسطؽرة أدونيذ والسمغ الشعسان ممغ السشاذرة .

، 64، ع09سؽريا، مج  -خبياالستذيادات بالحؽادث الدابقة في شعخ أبي تسام: مشحر شعار، مجمة التخاث الع 06
 .98م، ص9::0

ججيذ: قبيمة مؼ العخب العاربة  العساليق قؽم مؼ ولج عسميق، ويقال: عسالق بؼ الوذ بؼ إرم بؼ سام بؼ نؽح، 05
الجديخة العخبية القجماء مؼ سكان  وىػ كانت مداكشيػ اليسامة والبحخيؼ، وكان يجاورىػ في مداكشيػ طدػ البائجة.

 القجيسة العخب قبائل انعخ أيزا: معجػالعخبية وبادت.  حزارات ععيسة في وسط شبو الجديخةالحيؼ كانت ليػ 
   .  0/089، 993/ 9 ،م0:49، 9، طبيخوت -لمسالييؼ العمػ دار، كحالو رضا عسخ والحجيثة:
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" ممظ فارس العطيع كدخى "أسصاليذ" السفكخ كالفيمدػؼ اليػناني الذييخ، ككحا " 
 الحؼ ُعخؼ بحشكتو الدياسية كبخاعتو في الحكع .

 كحيغ يقػؿ: 
ي ػػػَة فػػػامَ ػػػػا الْبِغ مػػػػم
 ٍع      ػػػػػػاتِ ػػػػِع كحػػػجيػػػػػػػقَ ػػػال

ػِدِىْع ػػاُف بجػػػّدمػػػَخَب الػػػػػػػػض
 اُقػساػن

 

َل ػػػػثْ ػػػْع مػػػػيُ ػػشْ ػػػاَء مػػػػػػػْغ جػػػػػػػمَ 
 ػِدَؾ كّمسا       ػػػػج

َػًة ػػػػػا الَسكاِرـَ ُكدْ ػػػػػػػػػَدبػػح
 اػيدػػأْك كِ 

 

، كضخب بيسا السثل كحدغ الجػار بذخريتيغ تاريخيتيغ ُعخفا بالجػد كالكـخيحكخنا 
أميخ قبيمة  وحاتػ الطائي ،ثعمبة اإليادي كعب بؼ مامة بؼ عسخو بؼفي ذلظ، كىسا 

 شيء، كأشيخ العخب بالكـخ كالذيامة .

بالتشاص مع الذخريات التاريخية، بل يدتسج مغ الساضي  لدان الجيؼكاليكتفي 
إسياـ جميل في مجالي العمػـ كالصب، فيحكخ  أسساء لذخريات عمسية كاف ليا

الرػفي الكسيائي العطيع، معجدا  حّيان جابخ بؼ كُيػرِّؼ باسعأبا الصب،  جاليشؽس
و، كعطع ألػانا مغ الرشاعات الكسيائية الستخررة مسا يجؿ عمى اتداع اشالع

 ، فيقػؿ:ٙٔمعخفتو كبخاعتو في تػضيف عمػـ عرخه

اِؿ ػػػػػػػػػػآلمػػػػػػػػَت لػػػػػػػػػّجقْ ػػػػػػػػص
 ٍخ     ػػػػػػػابِ ػػػػػَصْشَعَة ج

َع ػػيػػْذسػػتّ ػػا الػػػػيػػتَ ػػيْ ػػفَ ػػػكك
 اػػدػيػسػذْ ػػتّ ػػكال

 

 َل ػػػػػػيػػػْر ػػتّ ػػػَتْخسيَخ كالَخ ػػػػيػػصػػقْ ػػتّ ػػلَّ كالػػػػػحَ ػػكال
                                                           

الطب وفشؽنو، وال غخو في ذلغ وقج كان لدان الجيؼ بؼ الخطيب إلى جانب الذعخ والدياسة طبيبا خبيخا بعمؽم  04
أرجؽزة في  -ولو في ىحا السجال تدعة مؤلفات ذكخىا بشفدو في اإلحاطة، ووردت في الشفح مشيا: أرجؽزة في الطب

عسل مؼ طّب لسؼ أحّب، وىؽ مؤلف طبي ضخػ  -رسالة في تكؽيؼ الجشيؼ -كتاب في عالج الدسؽم -األغحية
جيا والشعام الغحائي السالئػ ليا، وطخق العشاية بسختمف وميػ تشاول فيو مختمف األمخاض وأسبابيا وأعخاضيا وعال

ىـ رسالة 869ىـ، كسا ألف عؼ الطاعؽن الحي دىػ األنجلذ والعالػ اإلسالمي سشة 840أعزاء الجدػ، ألفو سشة 
      بعشؽان:" مشقح الدائل في السخض اليائل" .
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 اػػػػدػػيػػمػػكػػتّ ػػكال        ػػػػػػػَج كالتْ ػػػيػػعػػْر ػػتّ ػػكال
ْع ػػػػػػػػػيِ ػػػْخئِ ػػػػػػػػيَمَة بُ ػػَت حِ ػػسْ ػػكَ ػػأحْ 

 ٍة       ػػػػػػػػػػػافَ ػػػػػػػصػػمَ ػب
بِّ ػػػصِّ ػػْج أْعَجَدْت في الػػػػق

 اِليشػساػػج
 

 التشاص الجيشي:  -ٕ
ضل القخآف الكخيع مرجرا رئيدا كرافجا مغ أىع الخكافج التي استسج مشيا الذعخاء 
ثقافتيع، كعّػلػا عميو مع الحجيث الشبػؼ الذخيف في إثخاء مخدكنيع الثقافي كتدييغ 
أشعارىع كإحاشتيا بيالة مغ القجسية كالجالؿ، كتداكػ في ذلظ الذعخاء قجماء 

 كمحجثػف، مذارقة كأنجلديػف .  
في كصفو لبمى الجيار كزكاؿ أىميا يدتعيغ بالحجيث الشبػؼ الذخيف"  أبا تسامجج فش

"،] فيزفي عمى صػرة الصمل التقميجية ألػانا ٚٔاليسيغ الغسػس تجع الجيار بالقع
، كمخدكنو ٛٔمبتكخة مغ نتاج فكخه الحكي كخيالو الخرب مدتعيشا بثقافة الجيشية[

 العقائجؼ الخاسخ .

كيتشاص مع قرز القخآف الكخيع كما أنبأنا بو هللا عّد كجّل مغ أخبار الخسل مع 
 مؽسىأقػاميع، فيدتجعي قرة سيجنا مػسى عميو الدالـ مع قػمو مذبيا] قػـ 

مؽسى حيشسا ضمػا مجة بالعجل كأنقحىع  مؽسى عميو الدالمالسسجكح بقػـ سيجنا 

                                                           

 إسحاق بؼ أحسج بؼ هللا عبج بؼ أحسج نعيػ أبؽ: نعيػ أبي رواية حشيفة أبي اإلمام مدشج 08
. وانعخ 0/969، ىـ0،0605، طالخياض -الكؽثخ مكتبة، الفاريابي دمحم نعخ: السحقق، (ىـ631ت)األصبياني

 الجراسات جامعة ،(ىـ659ت) البييقي الخخاساني عمي بؼ الحديؼ بؼ أحسج بكخ أبؽ: لمبييقي الرغيخ الدشؼأيزا: 
 بؼ إسحاق مدشج، لػ ي بت إسشاده مؽصؽال وقج روي مخسال . وأيزا: 8:/6، م:0:9 ،0، طباكدتان -اإلسالمية

، الحق عبج بؼ الغفؽر عبج.د: السحقق، (ىـ939ت)راىؽيو بؼ مخمج بؼ إبخاهيػ بؼ إسحاق يعقؽب أبؽ: راىؽيو
 .   5/981 م،0::0 ،0، طالسشؽرة السجيشة -اإليسان مكتبة

نقجية في تجخبتو الذعخية: حجازي حديؼ ميجي، دكتؽراه، جامعة أبؽ تسام حبيب بؼ أوس الطائي دراسة  09
 . بترخف 96، صم9118الخخطؽم، 
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ع السيقات الحؼ ذكخه القخآف، كحلظ مغ ىحا الزالؿ بعج عػدتو إلييع ب عميو الدالم
 . ٜٔأنقح السسجكح قػمو كأرشجىع[

مخة بحكخ  أبي السغيث مؽسى بؼ إبخاهيػعغ مسجكحو  مؽسىفيػ يػرؼ باسع سيجنا 
كقػمو، كما  فخعؽن مع  مؽسى عميو الدالمقرة العجل، كمخة بحكخ قرة سيجنا 

 تشقمب حّية تدعى، فقاؿ:أيجه هللا بو مغ معجدات كدالئل الشبػة، مثل: العرا التي 
ِل ػػػػػػجػػعِ ػػػالػػػػػُيع بِ ػػَأنَّ ػػػػػػػػػَفكَ 
 ًة   ػػػػػػبَ ػػقػػػا حِ ػػػػػػػػػػػػػػمّ ػػػَض 

اُىع ػػػػػسى ِإذ َأتػػػػػػَأفَّ مػػػػػػػَككَ 
 ػسىػػػػم

 

غ ػػػػػػػػَت َكمِ ػػيػػدَ ػػاذا عَ ػػػػػػػػم
 ة        ػػػػيَّ ػػػَظ حَ ػػػػػػػامِ ػػػػَأم

َظ ػػَد َكِمغ َكرائِ ػػَتِقُز اأُلس
 يدىػػع

 

ليذيخ مغ  عيدى عميو الدالمبحكاء كبخاعة اسع نبي هللا  أبؽ تسامكسا يدتثسخ 
أبؽ السغيث مؽسى بؼ إذ اختمف في اسسو فقيل: اسسو  -خاللو إلى مسجكحو

رافعا بحلظ قجره كمكانتو؛ إذ جعمو في مراؼ  -ٕٓعيدى بؼ إبخاهيػ، كقيل: إبخاهيػ
ككّرػ عشو بأسسائيع، كىي مغ مبالغات السجح السعيػدة في تمظ نبياء كالخسل، األ

 .العرػر

معارضو في التشاص مع القخآف الكخيع، كإف بجا ميجانو أكثخ  ابؼ الخطيبكيذارؾ 
 في إحياء السػتى قائال: عيدى عميو الدالمرحابة كانفتاحا، فيذيخ إلى معجدة سيجنا 

ّل ػػػػػػعػػػي لػػػشػػػغْ ػػػاَت ال تُ ػػػػػػػػيػػيْ ػػى
 ى    ػػػدػػػكال عَ 

ِة ػػػػػػػا إال آليػػػػػػػػيػػػػمِ ػػػػػػثػػفي م
 ىػػػدػػػيػػػعِ 

 

فيحا الخبع البالي لغ يعػد ججيجا، كلغ يججؼ معو التسشي أك التخجي، بل لغ تبعث 
 في إحياء السػتى . عيدى عميو الدالمفيو الحياة مغ ججيج إال بسعجدة سيجنا 

                                                           

 . 99القريجة العباسية نسؽذجا: ص -السعارضات في الذعخ األنجلدي :0
 . 399/ 41 :دمذق مجيشة راجع: تاريخ 91
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 كيػضف كثيخا مغ معاني القخآف الكخيع كألفاضو في مػاضع مختمفة مشيا قػلو:

 يْغَتخ  مْيسا ساعَجْت آماُلُو        
فإذا عخاُه الخْصُب              

 كاَف َبؤكسا

خ  َدَعاَنا ِلَجشِبِو َأْك َقاِعًجا  نَداَف الز  ﴿ َكِإَذا َمذَّ اإْلِ
َأْك َقاِئًسا َفَمسَّا َكَذْفَشا َعْشُو ُضخَُّه َمخَّ َكَأف لَّْع َيْجُعَشا 

ُو﴾ يػنذ:    ِٕٔإَلٰى ُضخٍّ مَّدَّ
 كإذا َشَغى ِفْخَعْػُنُو فأنا الحؼ   

مْغ ُضخِِّه كأذاُه               
 ُعْحُت بسػَسى

  ٕٗ﴿ اْذَىْب ِإَلٰى ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغٰى﴾ شو: 

الجيشية الستجاكلة بيغ السحجثيغ كالفقياء  األلفاظ كسا يبث في ثشايا معارضتو عجدا مغ
 -اليسيغ -الذيادة -التجليذ -التجخيح -القجكس -السالظ -هللا -مغ قبيل:" إدريذ

 " .اليسيغ الغسػس -الحمف البخكر -يحلتدبا

بسعارضو في التشاص التاريخي كالجيشي، تأثخ بو أيزا في  لدان الجيؼككسا استخشج 
كثيخ مغ ألفاضو كمعانيو، كنطخ إلى صػره فتشاص معيا كأبجع عمى مشػاليا محتفطا 

 بخرػصيتو كابتكاره، مسا يعكذ قجرتو عمى السعارضة كتسكشو مغ أدكاتيا .
 الخبع البالي قائال: الطائيإذا خاشب ف
ع َأراَؾ ػػػػػػػػػػيِ ػػػعِ ػػػَب َربػػػػػػيػػػػذػػَأقَ 

 ا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػَدري
ًة ػػػػػعَ ػػػَظ لَ ػػػػػػػػػػخػ ُضيػفِ ػػػػػػػَكقِ 

 اػدػَكَرسي
 

 عغ الدبب متػسال ببشية االستفياـ، فقاؿ: ابؼ الخطيبصخح 
ِة َج األحبّ ػػػػػػػػػػػا ِلْمِحسى بعْ ػػػػػػػػم
 اػػػػػػػػذً ػػػػػػػػػػػػحِ ػػػػػمُ 

اًل ػػػػػػػػخاَءػ آىِ ػػػػػػػػػْع تَ ػػػػػػػػكَ ػػػػػػػكل
 اػػػسػػػأنػػػم

 

بأف محبػبتو قج جسعت كل معاني الحدغ كالبياء التي تجعل كل  الطائيكحيغ يقخر 
 يا صغيخة الدغ كال تسمظ عخًشا، فيقػؿ:مغ يشطخ إلييا يطشيا بمكيذ ممكة سبأ لػال أن

 ا َلَطَششُتيا ػػػػػػػيػػلَ  اػػػػػػػػػخشً ػػػػػػػػػعَ ا ػػػػػػػػػػيػػػػػتُ ػػػجاثَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػال حَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ 
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 اػػػػدػػيػػقػػمػػبِ  َي ال َأرػ ػػػػػػػػػَكَأنِّ 

كبيغ قريجتو التي حازت كل صػر البالغة  بمقيذفيقخف بيغ  لدان الجيؼيبايشو 
في  -الدماف، فسسجكحو بمغ سميسافكالفراحة كالبياف، فدارت مدىػة مختالة قاصجة 

أرقى درجات الكساؿ البذخؼ حتى أصبح شبييا بشبي هللا سميساف عميو الدالـ  -نطخه
. 
اِف ػػػػػػػػّدمػػػػػػػػػػَجْت ُسَمْيساَف الػػػػػَر ػػق

 ْت ػاَربَ ػػػػػػػػكق
ِػ تْحِدُب نْفَديا ػػفي الَخصْ 

 اػػدػػيػػِبْمق
 

كىحا كإف دّؿ في جانب مشو عمى بخاعة الذاعخ كتفششو في تسثل مػركثو الجيشي، فإنو 
 عمى الجانب اآلخخ غمػ في السجيح كإسخاؼ غيخ محسػد .                                

 البشية اإليقاعية:

 :أوال: اإليقاع الخارجي 
تختكد السػسيقى الخارجية في القريجة عمى عشرخؼ الػزف كالقافية بسا يحجثاه مغ 

 نغع عحب، كما يذيعاه في الشز مغ مػسيقى تالزمو مغ بجايتو إلى نيايتو .
الكامل التاـ مرخع  بحخعمى  -أبي تساممعارضا  -سيشيتو ابؼ الخطيبكقج بشى 

 البيت األكؿ، عمى ركؼ الديغ بقافية متػاتخة مخدفة مصمقة مجخاىا الفتح .
 أْشَمْعَغ في ُسُجِؼ الُفخكِع ُشسػسًا 

/O/O//O ///O//O ///O/O 
متفاعل"                      

 عخكض مقصػعة"

 ضِحَظ الّطالـُ َليا ككاَف َعبػسا
///O//O ///O//O ///O/O 

متفاعل                     
 "ضخب مقصػع"

 
 

 ترخيع
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كتؤدؼ القافية دكرا ميسا في] إثارة الستمقي، كشج انتباىو كتذػقو إلى الػقع الشغسي 
 كمغ ثع ٕٔ[في الشز السبَجع

 عشاية فائقة فجاءت قػافيو سمدة رصيشة بميغة األثخ . ابؼ الخطيبأكالىا 
فيسا يقخب مغ ثسانية كثالثيغ قافية مغ أصل ثسانية  الطائيكقج تجاخل مع معارضو 

لدان كىي ندبة كبيخة تعكذ حخص ، أبي تسامكأربعيغ قافية ىي كل قػافي سيشية 
 .  ضو كالتداـ دربوعمى متابعة معارَ  الجيؼ

 -قجمػسا -عبػسا -بمكيدا -ساشسػ  -أنيدا -كمغ القػافي السذتخكة بيشيسا:" حبيدا
 ...إلخ" . مػسى

ضو في القجر األعطع مغ قػافيو، فقج خالفو لسعارَ  ابؼ الخطيبع مغ مػافقة كبالخغ
كىػ أمخ مشصقي أحػجو إليو شػؿ السعارضة بالشطخ  -  فيسا يديج عمى سبعيغ قافية

 -محخكسا -إدريدا -التدجيدا -دركسا -مشيا:" نديدا -أبي تسامإلى قريجة 
 كغيخىا . ،معكػسا" -القجكسا -القخبػسا -التمبيدا

 -مغسػسا -لسيدا -بسجسػعة مغ القػافي مغ قبيل:" ججيدا أبؽ تسامكسا تفخد 
 .جسػسا" -مذػسا

 ثانيا: اإليقاع الجاخمي:

حفل اإليقاع الجاخمي لكمتا القريجتيغ بألػاف مغ الدخارؼ المفطية كالسحدشات 
البجيعية كالرػر الفشية مغ استعارة كتذبيو كتسثيل مسا ضاعف التشغيع السػسيقي 

 لجاخمي، كأضفى عمى القريجة حدشا كشالكة .ا

، ييجؼ مغ خالليا إلى أبي تسامكتعج بشية الجشاس ركيدة بجيعية أساسية في شعخ 
إثخاء السػسيقى الرػتية لؤلبيات كتعديد التشاغع اإليقاعي ليا مغ خالؿ تكخار 

 األصػات الستذابو كالستقاربة .
                                                           

 . 366أبؽ تسام حبيب بؼ أوس الطائي دراسة نقجية في تجخبتو الذعخية: ص 90
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بقجر ماكاف كسيمة] لذحغ البيت  لع يكغ مقرػدا لحاتو أبي تسامكالجشاس عشج 
كمغ ثع جاء عحبا متشاغسا بعيجا ؛ ٕٕبالسعشى، كإضافة ضالؿ معشػية تميق بالذعخ[

عغ التكمف كالتعقيج، كنمسذ ذلظ في قػلو مغ الجشاس الشاقز:" دريدا/ رسيدا، 
ككحا الجشاس ، عديت/ عيدى، الدماف/ جحالف"لسدت/ لسيدا، عيػنيغ/ كأنيغ، 

 مػسى" كىػ السسجكح"/ مػسى" كىػ نبي هللا مػسى عميو الدالـ" .التاـ بيغ" 

في العشاية بالجشاس كتفعيل شاقاتو في بشية  تسام أبيخصى  الخطيب ابؼكيتمسذ 
الشز الجاخمية، فيمح عمى استخجامو كتػشية معارضتو الصػيمة بو في غيخ مػضع 

، الخدػؼ/ مشيا، كمغ ذلظ قػلو مغ الجشاس الشاقز:" أكشاف/ أكشار، ال / الِبخ  ُبخِّ
 الكدػؼ، تبمذ/ إبميذ، شسػسا/ عبػسا، خصا/ سصا، الحمع/العمع، حّجا/ جّجا" .

و بسا فيو مغ الخجاع يكجسيعيا جشاس ناقز حدغ، يزيف إلى السعشى كيغش
 .كاإليياـ

عب بيا تالتخنسا كتشغيسا بتكخار الحخكؼ كالكتتزاعف السػسيقى الجاخمية كتدداد 
مسا يخمق إيقاعا داخميا  ،في كمسات متجاكرة تارة كمتباعجة تارة أخخػ عبخ تخديجىا 

مكخرا  أبي تساممتخاقرا عحبا يدتسيل الشفذ كتصخب لو األذف، كنمسذ ذلظ في قػؿ 
 حخؼ الديغ في خسذ كمسات:

 عَ ػػػيػػػخاىِ ػػػػػِإبْ  بغُ ا ارَ ػػػػسَ  -
        َخةً ػػػػيػػسِ  ىػػسػػػم

 افَ ػػػػػَكك اػَلي افُ ػػػَدمػػػال َسَكغَ 
 اػػػػَشسػس

 

 ككحلظ في تكخار نفذ الكمسة برػر مختمفة:
ِحؿ  الَرعَب ِإف ػػػػػػ يُ ػػػػػػَأل -

 َػ ساَسوُ ػػىُ 
ا ػػػػػػػػػػُو ِإذا مػػػػػػػبَ ػػػانِ ػػػػػػَكُيميُغ ج

 اػػػػػػدػػػيػػس
 

  وُ ػػػدمُ ػػػحَ  خَّبػػػػُيجَ  عػػلَ  غػػػمَ  خأَُّس ػػػػػيُ  ال ػاػػػػػػػػانُ ػػػػػػػػك حاؾَ ػػػػػػػػَكلِ  -
                                                           

، وانعخ أيزا: 49سقجمة صم، ال8::0بيخوت،  -تحقيق: محي الجيؼ صبحي، دار صادرديؽان أبي تسام:  99
 . 659السعارضات في الذعخ األنجلدي: ص
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 اػػػػخؤكسػػػمُ         عُ ػػيُ ػػشػػمِ 

في أكثخ مغ مػضع، فسغ قػلو مكخرا حخؼ  الخطيب ابؼكنخصجه في معارضة 
 العيغ:

 اػػػػػػػػػبً ػػػاتِ ػػػػػػػػػْػُت عْيشي عػػػػػػػػػكدعَ 
 ا ػيػػػنُ ػػػػػػيػػػػػػكعُ 

َدْت ػػػػػػػػ قػػػػػشّ ػػبَعرا ال  ْج ُبجِّ
 َتْبجيدا

 

 إْف كّخ ضْعَزَع كخ ُه الُكْخدكسا .  كمخددا حخؼ الكاؼ:

 كيعخض صيغا متشػعة لشفذ الكمسة قائال:
ٍع ػػػػػػػػػائِ ػػػػػػػػػػػَقْفُت ِكْقَفَة ىػػػػػػػػػػػػػف
 اؤُه   ػػػػػػػػػػػػػػػَخحػػػػػػػػػػػػػػبُ 

َدْت ػػبِّ ػػػِو كحُ ػػػػػػػيػػػػػػمػػػػػُكقَِّفْت ع
 اػيدػػتْحبِ 

 

يديع ىحا التشػع المفطي في تحقيق االندجاـ الرػتي، كتعديد اإليقاع الجاخمي 
لمقريجة باشخاد أنغاميا الشاتج عغ تعاقب األصػات كتتابع الحخكات ككأنيا أمػاج 

 مػسيكية متتالية متالحقة يذج بعزيا بعزا في رقة كعحكبة.

نػعا مغ التكخار المفطي  بؼ الخطيبلدان الجيؼ كعمى الجانب اآلخخ يصالعشا عشج 
السدتيجغ الحؼ أثقل كاىل السعارضة كغجا عبئا عمييا بكثخة تػارده، كيتسثل في 
الجسع بيغ الفعل كمرجره] إذ كاف الذعخاء في القجيع إذا جاءكا بالفعل جاءكا بسرجره 

عخاء بل أغخكا الذ ٕٗ، ك] ىػ ماعّجه الشقاد القجامى عيبا في الرشعة[ٖٕفي القافية[
بتخكو، ك] إخالء الكالـ مغ مثمو ألنو يجيء بعجما استغشى الكالـ، كعمع الغخض، 

 .    ٕ٘كإنسا يتػصل بو إلى تقػيع القافية كإصالح الػزف[

                                                           

 . 944/ 9ديؽان أبي تسام:  93
 . 96: صالقريجة العباسية نسؽذجا -السعارضات في الذعخ األنجلدي 96
 . 948/ 9ديؽان أبي تسام:  95
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، كإف أربى أبا تسامضو في ىحا العيب مجاريا معارَ  لدان الجيؼ بؼ الخطيبكقج كقع 
مشيا:" ُحبدت تحبيدا،  عميو في تػضيفو ككثخة تكخاره في أكثخ مغ مػضع نحكخ

دت تبجيدا، درست دركسا، قجسيا تقجيدا، ما خشدغ خشػسا"  . ... كنحػ ذلظُبجِّ
:" جسدت جسػسا، أسذ فقج لجأ إلى ىحا األمخ في مػاضع محجدة مشيا أبؽ تسامأما 

 تأسيدا" .
فيحا التكخار] اليزيف لمسعشى شيئا بل ندتصيع أف نعتيخه ثقال كعبئا عمى متغ 

 . ٕٙ، كبحلظ خخج عغ االعتجاؿ كالعفػية[السعارضة

بذكل  -أبا تساممعارًضا  -في سيشيتو لدان الجيؼكمغ البشى البجيعية التي اعتسجىا 
يخمػ مغ ىحا  -عمى شػليا -الفت كُممح بشية الصباؽ التي اليكاد بيت في السعارضة

السعشى  السحدغ البجيعي إال قميال، كىػ مع ذلظ اليأتي متكمفا مسجػًجا، بل يقػؼ 
كيؤكجه كيديجه كضػحا، كسا يثيخ الحىغ كيدتجعي انتباه القارغ حيغ يعخض أمامو 

 السعشى كنكيزو في آف مًعا .
 كمغ أمثمة ذلظ: الصباؽ بيغ:" ضحظ/عبػسا، جيخ/ميسػسا، كقػفا/جمػسا،

ضياؤه/الطمسة،  /عبػسا، نعع/بيدا، اليجػ/الزالؿ،الخئيذ/السخؤس، البذخ
، جبخت/الكدخ، تغشي/العجيع، نعساه/بػسا عال/استدفل،سسا/شأشأت، 

 تصمق/السحبػسا، تبايع/تذارؼ" كغيخىا .  
الصباؽ الدمبي كإف جاء في حجكد ضيقة، مثل:"  ابؼ الخطيبكسا كضف 

 راض/اليخاض، خاض/اليخاض، اليدتقخ/أستقخ" .

تحكع  ] شخيقة في التعبيخ عغ العالقات التيأبي تسامكبالسثل كاف الصباؽ عشج 
، كمغ خالؿ ىحه ٕٚالػجػد، كىي عالقات قػاميا التساثل أحيانا كالتبايغ أحيانا أخخػ[

 العالقات يتجمى معجف األشياء كتتكذف بػاششيا .
                                                           

 . 913ص :لذعخ األنجلديالسعارضات في ا 94
 016 -013، صم9100دمذق،  -شعخية أبي تسام: ميادة كامل إسبخ، الييئة العامة الدؽرية لمكتاب 98

 . بترخف
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كنمسذ ذلظ في قػلو:" قذيب/دريدا، بجكر/شسػسا، البصػف/الطيػر، 
أمدت/أصبحت، سجدجا/كشيدا، بجرا/الطمسة، تخفى/تصمع، أسعجا/نحػسا، 

 /غبػقيا، أمامظ/كرائظ، سكغ/شسػسا، أنذخت/مخمػسا، ججيجة/لبيدا" .صبػحيا

في لػنيغ آخخيغ مغ ألػاف الطائي أثخ معارضو لدان الجيؼ بؼ الخطيب  كقج اقتفى
السحدشات البجيعية لتأثيخىسا في نفذ الستمقي، كدكرىسا في تحديغ الشز األدبي 

 كتشغيسو، كىسا: الترجيخ كحدغ التقديع .

الترجيخ] فيكدب البيت الحؼ يكػف فيو أبية، كيكدػه ركنقا كديباجة، كيديجه أما 
  في قػلو: لدان الجيؼ، كقج عّػؿ عميو ٕٛمائية كشالكة[

اِؿ ػػػِل الِحجػػْغ خمَ ػػَغ مػػدْ ػكخمَ  -
 ارًة ػػػػإش

ا ػػػًى َليػػجػػّل حِ ػػػػَغ كػػػَخكْ ػػػػتػػف
 اػػسػػمػػمخْ 

 

ِػ الجػارؼ الُخّشُذ ػػكلَ  -
 لى       إَدَبْت ػاْنت

ـِ عػػػأقْ  َغ ػػػدْ ػػشَ ػَظ ما خَ ػػػػْدمِ ػػػػا
 اػػػػسػػشػػخُ 

 

ُذ ػػػيػػا رئػػُب أنَت َليػمْ ػػقَ ػال -
 ا       ػػػيػاتِ ػػػيػػحَ 

َت ػػػحْ ػْخ مْيسا صمَ ػػػبَ ػػتَ ػػعْ ػػع تُ ػػل
 اػػػػدػػيػػَرئِ 

 

 الحؼ يتخسسو قائال: أبي تسامكىػ اليختمف عغ مشػاؿ 
َكَلِئغ ُحِبدَت َعمى الِبمى َلَقج  -

 ِاغَتجػ
َظ ِإلى الَسساِت ػيػػي َعمَ ػعمػدَ 
 اػػدػػيػػبِ ػػحَ 

 

الَف ػػػدقَ ػػُة عَ ػػشَ ػجيػػػػاَنت مَ ػػػك -
 ا      ػخكَسيػػػعَ 

ُق ػذػِو ِدمَ ػػػػػَختِ ػػيػػػػَجت ِبدػػغَ ػفَ 
 اػػػػػػخكسػػػػعَ 

 

ِإف ػفَ  اػػدً ػيػا خػشػػقَ ػَح الػػخِ ػػتَ  -
 غى       ػاٍغ شَ ػش

اُه ذاَؾ ػػػػػػشػػػػغػػال ِإلى مَ ػػػقَ ػػػنَ 
 اػػػػػػػدػػػػيػػػخػال

 

                                                           

ىـ(، السحقق: دمحم 643العسجة في محاسؼ الذعخ وآدابو: أبؽ عمى الحدؼ بؼ رشيق القيخواني األزدي)ت  99
 . 9/3م، 0:90 ،5لبشان، ط -محيي الجيؼ عبج الحسيج، دار الجيل
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في تػضيفو لحدغ التقديع مسا أضاؼ إلى  الطائيعمى معارضو  لدان الجيؼكيخبػ 
 مخة كاحجة قائال: أبؽ تسامالقريجة خّفة كرشاقة، فبيشسا يعػؿ عميو 

ب  ػػصػػػ َكخَ جَ ػػدْ ػة  تُ ػػيعَ ػػَرشِ ػػفَ  -
 ى ػػمػػتَ ػُيع

خح  ػػػػػػػى َكجُ ػػػػفػػكػػة  تُ ػػسَ ػيػػطِ ػَكعَ 
 ىػػػػسػػػػػػػي

 

 أكثخ مغ مخة، فيقػؿ: ابؼ الخطيبيدتعيغ بو 
َق ػػاِيُغ الُخمُ ػػػبػػكالِحْمُع ليَذ يُ  -

 خَِّضى       ػال
ارُض ػػػػَذ ُيعػػػيػػُع لػػمْ ػكالعِ 

 اػػػػػسػػػػامػػػشّ ػػال
 

راَض صْعبًا ال ُيخاُض  كعْ  -
        اُمعاِصيً 

كْع خاَض حْخبًا ال ُتخاُض 
 َضخكسا

 

ْع ػػػػػػػػا اسُتْشِجدكا لػػػػمسّ ػػػػُبِيتػا ف -
 خكا       ػػػػُيْشكِ 

ا كال ػػػػػػػػػػػػػْػنػػػػػػػػػػػكال ل اػػػػػػػػػكْزن
 اػػػػػػػػػسػػْمسػػػػمَ 

 

كذف عغ تسكغ الذاعخ  ،مشحى مغايخا تسامأبي أما الرػرة الفشية فقج اتخحت عشج 
كترػيخىا بذكل  ،كبالغتو في استمياـ ثقافاتو كمذاىجاتو كأحجاث عرخه ،كاقتجاره

فشي رائع اليخمػ مغ إبجاع كزخخفة فشية، فجاءت صػره رقخاقة عحبة نابزة بالحياة 
 كالحخكة مرػرة حق الترػيخ لخكح عرخه، كضخكؼ بيئتو .

عمى استخاتيجية التذخيز التي شغى حزػرىا عمى بشية ككاف اعتساده األكبخ 
القريجة مغ مفتتحيا إلى ختاميا؛ كذلظ لكػنيا تقخب الرػرة إلى الستمقي كتجدجىا 
أمامو حّية ممسػسة بفزل ما تبثو في الجسادات مغ ركح إندانية تجعميا متحخكة 

 ناشقة .

ال:" أقذيب ربعيع أراؾ كمغ ذلظ تذخيرو لخبع محبػبتو عبخ نجائو كالحػار معو قائ
دريدا"، ككحا مخاشبتو لجمذق ككأنيا إنداف يدتسع إليو كيجيبو" إييا دمذق"، 

 كترػيخه لمدماف بإنداف كدا الدخكر كجيو بعج أف كاف حديشا عبػسا .   
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إلى بالغة التذبيو فيسا يخمعو مغ صفات الحدغ كالجساؿ عمى  الطائيكيعسج 
، ك  ىغ بجكر دجّشة كشسػس، عيػنيغ كأنيا كؤكس خسخ" محبػبتو كأقخانيا، فيي ركد 

فكأنيغ بيا يجرف كئػسا"، كسا يكشي عغ حسخة كجشاتيغ كنزارتيا بػ" شقائق الشعساف" 
 كما تػحي بو مغ جساؿ كبيجة .

كيدتقي مغ االستعارة قجرتيا عمى] خمق ترػرات غيخمألػفة في سياؽ العسل األدبي 
كاألفعاؿ عمى نحػ متججد، أك عمى ىيئة غيخ بحيث يسكشو مغ رؤية الحياة كالشاس 

، فيدتعيخ الساؿ لمشفػس، كيجعميا سمعة ٜٕمألػفة متجاكزا العالقات كالحجكد السشصكية[
 الحخب كنفقاتيا، فيقػؿ:

ا ػػػػػػػػسػػػػـٍ ِإنَّ ػػػػػػػػَغ قَ ػػػيػػع بَ ػػػػػػػػػػػػكَ 
 ع ػػػػػػػػػػػػػيُ ػػػػاتُ ػػػػػقػػػفَ ػػػنَ 

ػَف ػػقػػفِ ػػشػػػـٍ يُ ػػػػػػػػػػَكقَ اؿ  ػػػػػػم
 اػػػػػػػسػػػػػػػػػػػُنف

 

، فيػاشج بصخيقة فشية ساحخة بيغ في ىحا الجرب أبي تسامعغ لدان الجيؼ كال يقل 
الرػر البيانية كالسحدشات البجيعية مازًجا بيغ الترػيخ كالتذخيز كالسصابقة 
كالتجشيذ كالتذبيو كالترجيخ في آف مًعا لتخخج معارضتو في أبيى حّمة، كأجسل 

] ليدت أجداء مشفرمة كالمقرػدة ابؼ الخطيبصػرة فيحه الدخارؼ الفشية عشج 
ا عشاصخ ميسة مغ السعشى كالرػرة مستدجة بصخيقتو في الترػيخ لحاتيا، لكشي

كالتذخيز السعشػؼ كالجساد، حتى يخخج مغ ذلظ صػرة مجدسة فييا كثيخ مغ 
 ، كيتزح ذلظ في قػلو:ٖٓالحخكة كالشذاط[

ّي درَّ ػػػػػػشَ ػػػػػيْ ػػػػعَ اػػػػػػػػػػِت يػػدْ ػػافَ ػػػػػػػن
 ْع  ػػػػيِ ػػػعِ ػػػػػػػػُدم

ػِع ػػػػػػػػػػّجمػػػػػػػػَخْضِت ُدّرًا لمػػفع
 اػػػػدػػيػػػفِ ػػػنَ 

 

                                                           

م، 1::0، 9بيخوت، ط -الرؽرة الفشية في األدب العخبي: د.فايد الجاية، دار الفكخ -جساليات األسمؽب :9
 . 005 -006ص
، م0:94، 3، ع98شعخ أبي تسام بيؼ اإلبجاع والتججيج: ماجج أحسج مؽمشي، وزارة التخبية والتعميػ، مج 31
 . 011ص
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حيث يذخز عيشيو كيخاشبيا ككأنيا امخؤ ماثل  أمامو، ثع يذبو دمػعيا السشدابة 
درًّا"، ثع يختع بيتو بسا بجأ بو فيخد عجده عمى  -بالمؤلؤ الستشاثخ، كسا يجانذ بيغ" درّ 

ع بجيع النذعخ معو بتكمف أك ثقل، ككحا نفيدا"، ككل ذلظ في تشاغ -صجره" نافدت
 قػلو: 

ِت ػػػي دسْ ػػػّجىُخ فػػػػػػػكال
 جرِّس    ػػػػػػػػاِء مػػػزػػقَ ػػال

ُف ػػأنِ ػػػػدتػػى يػػَز ػػػػػػإذا قػػػػػػػف
 اػّتْجريدػػػال

 

 الحؼ جسع فيو بيغ التذخيز كالتذبيو كالصباؽ كالترجيخ .

كيذغل التذخيز مداحة كاسعة مغ السعارضة نججه في حجيثو عغ الصمل، كحسى 
األحبة الجارس" حييتو فأجابشي رجع الرجػ"، كفي مخاشبتو لمدماف" قل لمدماف إليظ 
عغ متحمع"، كأيزا في تذخيرو لؤلنجلذ حيغ كانت عمى شفا االنييار كاإلفالس، 

 يقػؿ: كمؤل أيجييا خيخا جسًّا، إذ أبؽ حسؽفأدركيا 
ْج ػػػػػا كقػػػػػػػػيػػػػجيػػػػػؤلَت أيْ ػػػكم
 َمى   ػػػػػاَدْت عػػػػػػػك

ُو ػػػػذافِ ػػاِء تُ ػػػَقزػػػػػػِع الػػػػػػكْ ػػػػحُ 
 ميداػػّتفْ ػػال

 

كتصالعشا االستعارة بأسمػبيا الذيق الجحاب الحؼ يثيخ الستمقي كيجفعو إلى إعساؿ 
خت إلييا البػسا" حيث يجدج البؤس كىػ شيء " كذ   العقل كتحفيد الفكخ في قػلو:

معشػؼ بػحر كاسخ يكذخ عغ أنيابو أماـ عجكه، كيسيل إلى التذخيز عشج ترػيخ 
فجباؿ الصبيعة ، قػة مسجكحو كجالؿ ىيبتو، فإذا سسا كأشخؽ" شأشأت الجباؿ رؤكسا"

ة مغ الذامخة التي التشحشي أماـ أحج تصأشأ تعطيسا كتقجيخا لو، كىي مبالغة معيػد
 . ِقبل كثيخ مغ شعخاء خاصة في مجح السمػؾ كالدالشيغ

بسسجكحو متػسال بصاقات التذبيو اإلضافي البميغ، حخيرا  ابؼ الخطيبكيدسػ 
عمى] اختيار السزاؼ إليو اختيارا جيجا ليؤكج فيو غخض التذبيو أكال، كليحقق فيو 
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الججى، كجبل الػقار، كغيث ، فيػ" أسج اليياج، كبجر ٖٔمتانة البشاء الذعخؼ ثانيا[
 الشػاؿ" .

 أبي تسامتابًعا أميشا، كمججدا بميغا لكّل مغ  لدان الجيؼ بؼ الخطيبكىكحا كاف 
 خاصة، كميخاثو مغ ثقافة اآلباء كاألججاد عامة .       

 السؽازنة بيؼ الذاعخيؼ: 
الرافي، كنيل مغ معيغ ألفاضو  أبي تساممغ نبع  لدان الجيؼ بؼ الخطيباستقى 

كصػره كمعانيو كأساليبو ما أركػ معارضتو، كأفاض عمييا ركنقا كشالكة . ككسا 
دأب عمى مجاراتو كمحاذاتو كتمسذ خصاه في شباقاتو كجشاساتو، كمدج صػره 
كخياالتو بألػاف الدخارؼ البجيعية كتفاصيل الحياة اليػمية، حخص أيزا مشح مصمع 

ختالؼ كالتسيد كاإلضافة كاإلبجاع؛ فبجأ معارضتو بالغدؿ بجال مغ قريجتو عمى اال
البكاء عمى الصمل، ككشى نديجيا بالحكسة كفرل الخصاب مدتشجا إلى شبيعة 

متبعا  -اإلنداف كسجيتو التي ال تتبجؿ، ثع ختسيا مفتخخا ببالغتيا كفخامة نطسيا
التي تخبصيسا، مخدفا ذلظ معتدا بعالقتو بسسجكحو ككشائج الرجاقة  -أبي تسامسبيل 

 بالجعاء لو كالثشاء عميو .        
  

في إبخاز خرػصيتو كتفخده، فربغ قريجتو بذخريتو  ابؼ الخطيبكقج نجح 
السدتقمة كثقافتو الػاسعة في مجاالت الصب كالعمػـ كالفمظ كالكسياء، كتبحخه في عمـػ 
األكائل كإشالعو عمى إبجاعات رمػز الفكخ اإلنداني في مختمف العمػـ كإف أثقل 

شبيعة الذعخ  كاىميا بسا بّثو في ثشاياىا مغ مرصمحات عمسية جافة ال تالئع
كخرػصيتو، كسا بالغ في تػضيف السحدشات البجيعية كالدخارؼ المفطية خاصة 

 الصباؽ كالتجشيذ، كسا نّز عمى ذلظ بقػلو:
بػػ ػػػػػػػػشّ ػػػػػى الػػػػػػَظ عمَ ػػػيْ ػػا إلػػػْحىػػػخُ   ُخ ػػاَؽ كتْذكػػػُتْخضي الصِّ

                                                           

، 90، ع0جامعة بغجاد، مج -تسام:ىادي حسؽدي، مجمة كمية اآلدابظاىخة السفعؽل السطمق عشج أبي  35
 . 918، صم0:88
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 اػػيدػشػالّتجْ  ًة      ػػػػػػيّ ػػػشػػيػػس

كاف حزػرىسا في السعارضة مفخقا مػزعا عمييا مغ بجايتيا إلى نيايتيا، فخفف كإف 
 ذلظ مغ تكمفو، كعدز مػسيقى القريجة كضاعف تشغيسيا .

كبيشسا اختمف الستعارضاف في العشاية ببعس األساليب المغػية كالبشيات كالتخاكيب 
سيشيتو بالشجاء الحؼ  الطائيالشحػية، اتفقا في بخاعة السصمع كحدغ االبتجاء، فافتتح 

عمى الغدؿ الحؼ يدتسيل القمػب  ابؼ الخطيبيدتخعي االنتباه كاإلصغاء، كعّػؿ 
كتدتعحبو الشفػس، فأدرؾ كلٌّ مشيسا فخامة االبتجاء كعحكبتو مع احتفاضيسا 

 بالخرػصية كالتسيد .
 كسا اجتسعا عمى تشغيع السصمع كتدييشو بألػاف السػسيقى الجاخمية كالخارجية مغ

ترخيع كجشاس، كتفششا في اختيار القافية كالخكؼ بسا يجانذ اسع السسجكح كيصابقو، 
كتكافئا في حدغ التخمز كاالنتقاؿ مغ غخض إلى آخخ داخل القريجة دكف تفكظ 
أك انفراـ، بل بتخابط كتجاخل جعل القريجة رغع تعجد أغخاضيا كالًّ كاحجا متكامال 

القريجتيغ قػيا بجيعا مالئسا لمغخض مذعخا  يتسع بعزو بعزا، كسا جاء الختاـ في
 بالتساـ .          

فجاراه كحاذاه، كبمغ شأكه كتعجاه في بعس  ابؼ الخطيب أبا تسامكىكحا، عارض 
التجػيج  البؼ الخطيبفزيمة الدبق كالخمق، يحدب  ألبي تساماألحياف، فكسا يحفع 

 كالتججيج .  

 السرادر والسخاجع:

بالحؽادث الدابقة في شعخ أبي تسام: مشحر شعار، مجمة التخاث االستذيادات  -0
 . م9::0، 64، ع09سؽريا، مج  -العخبي

ىـ(، 680أسخار البالغة: أبؽ بكخ عبج القاىخ بؼ عبج الخحسؼ الجخجاني)ت -9
    . م0::0القاىخة،  -خ، مطبعة السجنيقخأه وعمق عميو: محسؽد دمحم شاك
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وتدسية مؼ حميا مؼ األماثل: أبؽ القاسػ تاريخ مجيشة دمذق وذكخ فزميا  -3
ىـ(، تحقيق: محب 580 -::6عمي بؼ الحدؼ بؼ هبة هللا بؼ عبج هللا الذافعي)
 . م5::0بيخوت،  -الجيؼ أبي سعيج عسخ بؼ غخامة العسخي، دار الفكخ

أبؽ تسام حبيب بؼ أوس الطائي دراسة نقجية في تجخبتو الذعخية: حجازي  -6
 .  م9118معة الخخطؽم، حديؼ ميجي، دكتؽراه، جا

أبؽ تسام وأبؽ الطيب في أدب السغاربة: د. دمحم بؼ شخيفة، دار الغخب  -5
 . م0:94، 0بيخوت، ط -اإلسالمي

الرؽرة الفشية في األدب العخبي: د.فايد الجاية، دار  -جساليات األسمؽب -4
 . م1::0، 9بيخوت، ط -الفكخ

 . م8::0بيخوت،  -ديؽان أبي تسام: تحقيق: محي الجيؼ صبحي، دار صادر -8
ديؽان أبي تسام بذخح الخطيب التبخيدي: تحقيق: دمحم عبجه عدام، دار  -9

 .، د.ت6القاىخة، ط -السعارف
الدشؼ الرغيخ لمبييقي: أبؽ بكخ أحسج بؼ الحديؼ بؼ عمي الخخاساني  -:

 . م:0:9، 0باكدتان، ط -ىـ(، جامعة الجراسات اإلسالمية659البييقي)ت
الجيؼ أبؽ عبج هللا دمحم بؼ أحسج بؼ عثسان  سيخ أعالم الشبالء: شسذ -01

 . م9114القاىخة، د.ط،  -ىـ(، دار الحجيث869الحىبي)ت 
شخح ديؽان أبي تسام حبيب بؼ أوس الطائي: أبؽ الحجاج يؽسف بؼ  -00

ىـ(، دراسة وتحقيق: إبخاهيػ نادن، قّجم لو 684 -601سميسان األعمػ الذشتسخي)
 . م9116، 0وقاف والذئؽن اإلسالمية، طوراجعو: د.دمحم بؼ شخيفة، وزارة األ 

شعخ أبي تسام بيؼ اإلبجاع والتججيج: ماجج أحسج مؽمشي، وزارة التخبية  -09
 . م0:94، 3، ع98والتعميػ، مج
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دمذق،  -شعخية أبي تسام: ميادة كامل إسبخ، الييئة العامة الدؽرية لمكتاب -03
 . م9100

 -مجمة كمية اآلدابظاىخة السفعؽل السطمق عشج أبي تسام:ىادي حسؽدي،  -06
 . م0:88، 90، ع0جامعة بغجاد، مج

العسجة في محاسؼ الذعخ وآدابو: أبؽ عمى الحدؼ بؼ رشيق القيخواني  -05
لبشان،  -ىـ(، السحقق: دمحم محيي الجيؼ عبج الحسيج، دار الجيل643األزدي)ت 

  جدءان . م،0:90، 5ط
 بؼ عبج الكخيػ الكامل في التاريخ: اإلمام العالمة أبؽ الحديؼ عمي بؼ دمحم -04

ه(، تحقيق: أبي الفجاء عبج هللا القاضي، 431الذيباني، السعخوف بابؼ األثيخ)ت
 . م0:98، 0بيخوت، ط -دار الكتب العمسية

مدشج إسحاق بؼ راىؽيو: أبؽ يعقؽب إسحاق بؼ إبخاهيػ بؼ مخمج بؼ  -08
جيشة الس -ىـ(، السحقق: د.عبج الغفؽر بؼ عبج الحق، مكتبة اإليسان939راىؽيو)ت

 . م0::0، 0السشؽرة، ط
مدشج اإلمام أبي حشيفة رواية أبي نعيػ: أبؽ نعيػ أحسج بؼ عبج هللا بؼ أحسج  -09

 -ىـ(، السحقق: نعخ دمحم الفاريابي، مكتبة الكؽثخ631بؼ إسحاق األصبياني)ت
 ىـ .0،0605الخياض، ط

السعارضات في الذعخ األنجلدي: د. إيسان الجسل، دار الؽفاء لمطباعة  -:0
 . م9118، 0اإلسكشجرية، ط -ذخوالش
القريجة العباسية نسؽذجا: د.عمي الغخيب  -السعارضات في الذعخ األنجلدي -91

 . م9113، 0القاىخة، ط -دمحم الذشاوي، مكتبة اآلداب
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 -الييؼمعجػ قبائل العخب القجيسة والحجيثة: عسخ رضا كحالو، دار العمػ لمس -90
 . م0:49، 9بيخوت، ط

نفح الطيب مؼ غرؼ األنجلذ الخطيب وذكخ وزيخىا لدان الجيؼ بؼ  -99
ىـ(، تحقيق: 0160الخطيب: شياب الجيؼ أحسج بؼ دمحم السقخي التمسداني )ت 

 .م 0:49، 0لبشان، ط -إحدان عباس، دار صادر
 
 
 
 
 
 


