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 وليـد مـصادفة     )1(لم يكن اختياري إلعادة جمع شعر ديك الجن وتحقيقه        
أنّية نابعة من تواصل عميق مع هذا الشاعر،        عارضة، بل كان نتيجة لدراسة مت     

ومتابعة جادة لمعظم ما ورد عنه في كتب التراث، ولكّل ما ُجمع من شعره، أو               
لقد عايشت هذا الـشاعر،     . ما صدر عنه من بحوث ودراسات وأعمال إبداعية       

لسنوات عديدة خلت، قراءة ودراسة ومحاضرة، وشاركت في عدد من الندوات           
واإلذاعية التي بحثت في الشاعر وشـعره،       ) التلفزيونية  ( صّورة  الجامعّية والم 

كما تتّبعت أخباره وشعره التائه في بطون كتب التراث، حتى اجتمعـت لـدّي              
ماّدة، أحسب أنها جليلة وهاّمة، كما أزعم أنها كانت حـافزاً قويـاً ومؤّرقـاً،               

نـة الهاّمـة التـي      يطالبني بين الفينة والفينة بإنصاف هذا الشاعر وإبراز المكا        
  . احتلها بين أنداده من شعراء العصر العباسي

وتأسيساً على ما أسلفت، فإنني أزعم أن الشاعر عبَد السَّالمِ بَن َرغْبـاَن،             
ـ 236الملّقب بِديك الجِنِّ، والمتوفّى عام       م، هو واحد من أهم الشعراء      850/ ه
هميته، أن كتب التراث ولعل أبلغ داللة على أ. العرب في العصر العباسي األول

تزخر بأخباره وأشعاره، إذ قلّما يخلو كتاب منها، من خبـر أو شـعر يتعلـق                
ه هذه المنـزلة من شاعريته العالية ،واحتالله       ـبالشاعر بطرف، ورّبما تأتّت ل    

مكاناً هاّماً بين أقطاب حركة التجديد الشعرية التي بـدأت َببـشَّار بـن ُبـرد،                
تَّمام، حبيبِ بن َأوس الطائّي، صديق ديك الجن وتلميذه؛         واستوت على َيَدْي أبي     

التي قضت على يديه مقتولة     ) َورد  ( ثم من مأساته الفاجعة مع زوجته وحبيبته        
 

ديوان ديك :  م وكان بعنوان 1987ق عام  صدر عملي األول عن وزارة الثقافة بدمش)1(
  . مجع وحتقيق مظهر احلجي. اجلن احلمصي
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  :ديوان ديك الجن المخطوط 
لم يصل إلينا مخطوط كامل لديوان ديك الجن، وإنما ورد شعره مفّرقاً في             

ونحن ال نعثر فيما وصلنا إال على عدد قليل مـن           . مكتب األدب والنقد والتراج   
القصائد المتكاملة، وأّما ما تبقّى فمقطوعاتٌ أو أبيات ُمفردة،يدّل سياقها علـى            
أنها منتزعة من القصائد األّم،لتكون شواهد على موضـوعات الكتـاب التـي             

  . أوردها
 نسخة مـن    ، كان يضع أمامه   )ابن َوِكيع التَنيسي    ( وأكاد أجزم أن الناقد     

 الـذي درس    )1()المنصف في نقد الشعر     ( ديوان ديك الجن، عندما ألف كتابه       
فيه شعر المتنبي، وتتبع سرقاته الشعرية وأعادها إلى مواطنها، ولقد كان شعر            

  . ديك الجن من أهم المواطن التي سطا عليها المتنبي
ابـه  فـي كت  ) السرّي الرفّـاء    ( وما ينطبق على ابن وكيع، ينطبق على        

إنـه ال   .  الذي تناول فيه الخمر وأوصافها في الـشعر        )2()المحّب والمحبوّب   (
يستطيع أن يتخيّر ما تخّيره إال من ديوان يسمح له باختيار الشاهد المناسب على 

  . موضوعه المحدد
لقد تقّصيت طويالً أثر هذا المخطوط الضائع، ولكنني لم أستطع الوصول إليه            

إلى االعتقاد بأنه ضاع، مع ما ضاع من تراثنا، وإن كنت           حتى اآلن، مما يدفعني     
يخامرني الظّن، أحياناً، أنه يرقد في مكتبة من المكتبات منتظراً اليد التي تـنفض              

ومما يقّوي هذا الظّن في نفسي وجود عدد من اإلشارات التـي      . عنه غبار النسيان  
  . هاكان موجوداً في زمن) ديوان ديك الجن المخطوط ( تقطع بأن 

جاءت على لسان سعيد بن يزيد الحمصي، في ترجمـة          : اإلشارة األولى   
دخلت على ديك الجن، وكنت أختلف إليه       : " ديك الجن، في تاريخ دمشق، قال       

 
: تح . ابن وكيع التنيسي:  املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره )1(

  .  م1982دمشق، دار قتيبة، . حممد رضوان الداية
. تح مصباح غالوجني: رفّاء السرّي بن أمحد ال:  احملّب واحملبوب واملشموم واملشروب )2(

  . م1986/ هـ 1406دمشق، جممع اللغة العربية، دار الفكر للطباعة، 
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جاءت في كتاب الُمِحّب والَمْحبوب، حين قّدم إلحـدى         : واإلشارة الثانية   
وقد قرأتها  : " ، فقال   )4(اعر الَعبَّاس بن اَألْحنَف   المقطوعات، وقد نسبها إلى الش    

  . )5(."في ديوان ديك الجن، والعباس بها أولى
ديك (جاءت على لسان الثّعالبي، في معرض حديثه عن         : واإلشارة الثالثة   

 به المثل في قوله ألبي عمرو بن        )6(وقد ضرب ابن طَباطَبا   : " ، فقال   )العرش  
  : اه شعَر ديك الجن، ويهّزه إلنفاذه شريك، يعاتبه على منعه إّي

يا جـواداً ُيمـسي ويـصبُح فينـا         
  

واحداً فـي النَّـدى بغيـر شَـريِك           
  

أنتَ ِمْن َأْسَمحِ اَألنامِ بِـِشِعرِ النّــ        
  

اسِ، ماذا اللَّجاُج في ِشـعر ديـِك        ـ  
  

 الــ   يا حليفَ السَّماحِ لو أّن ديـكَ      
  

ـجنِّ ِمْن نَْسلِ ديِك َعـْرشِ الَمليـِك          
  

 
علي بن ( ابن عسـاكر : تاريخ دمشـق . ( 239 / 42ج :  تاريخ دمشق )3(

  تح سكينة الشهايب، دمشق، جممع اللغة العربية، ) : احلسـن بن عبد اهللا الدمشقي 
ج : رت العبارة عينها يف خمتصر تاريخ دمشق وقد تكر). م 1992/ هـ 1413= 

اجلزء اخلامس عشر، اختصرته : خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر . ( 112 / 15
دمشق، دار الفكر، املطبعة العلمية، ط . على هنج ابن منظور وحققته سكينة الشهايب

  ).  م 1988/  هـ 1408، 1
وقال " وفيه . 423 / 18 ج :كما تكررت، مع بعض اخلالف، يف الوايف بالوفيات   

  ". دخلت على ديك اجلن ألكتب شعره : سعيد بن زيد احلمصي 
، تح فؤاد 18اجلزء . صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الوايف بالوفيات (  

  ).  م 1988/ هـ 1408، 2بريوت، دار صادر، ط. السيد
 يف بغداد عام شاعر عباسي، قصر شعره على الغزل، تويف:  العباس بن األحنف )4(

  . م807/هـ 192
  . 59 / 1ج :  احملب واحملبوب )5(
شاعر وناقد عباسي، له كتاب يف نقد الشعر ) : حممد بن أمحد العلوي (  ابن طباطبا )6(

  . م933/ هـ322، تويف عام )عيار الشعر ( هو 
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األع

 – 10: " ؤلفاً للشّْمـشاطي، ومنهـا            
   ا هـ 11("عمل شعر ديك الجن وُصنعه 

                                                          

لم يكْن فيـه طائـٌل بعـد أْن ُيـْد            
  

 )7("ِخلَه الذِّكُْر فـي عـداِد الـدُّيوِك           
  

جاءت عند ياقوت الحموي في ترجمة اإلمام الحـافظ         : واإلشارة الرابعة   
رحل إلى مصر والشـام، وكان أديباً، يحفظ عدة دواوين،         : " الّدار قُطْني، يقول  

ووفاته سـنة خمـس     .  سنة ست وثالثمائة   ديوان ديك الجّن، كان مولده    : منها  
   ا هـ )8(. "وثمانين وثالثمائة

يقول اليافعي فـي    ). مرآة الجنان   ( جاءت في كتاب    : واإلشارة الخامسة   
ولـه مجمـوع    : " معرض حديثه عن ابن األثير، صاحب كتاب المثل السائر          

د واحـد   أخبار، فيه شعر أبي تّمام، والبحتري، وديك الجن، والمتنبّي، في مجلّ          
 ا هـ وقـد تكـررت العبـارة نفـسها فـي وفيـات               )9(."كبير، وحفظه مفيد    

  .)10(يان
جاءت في مقدمة تحقيق كتـاب األنـوار ومحاسـن          : واإلشارة السادسة   

األشعار، فقد ذكر المحقق ثمانية وثالثين م
(

 
منصور أبو ( الثعاليب : مثار القلوب يف املضاف واملنسوب. ( 470ص :  مثار القلوب )7(

القاهرة، دار هنضة مصر، . تح حممد أبو الفضل إبراهيم). عبد امللك بن إمساعيل 
  ).  م 1965

ياقوت : اخلََزل والدَّأَل بني الدُّور والدَّارات والدَِّيَرة . ( 108 / 1ج :  اخلزل والّدأل )8(
  دمشق، وزارة الثقافة، . تح حيىي زكريا عبارة وأديب مجران. احلموي الرومي

  ). م 1998
. عبد اهللا بن أسعد اليافعي: مرآة اجلنان وعربة اليقظان . ( 99 / 4ج : مرآة اجلنان  ( )9(

  ) .تا . بريوت، مؤسسة األعلمي، ال
أبو العباس : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان . ( 392 / 5ج :  وفيات األعيان )10(

بريوت، دار . حسان عباستح إ. مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان
  ).  م 1978/ هـ 1398صادر، 

أليب احلسن علي : األنوار وحماسن األشعار . ( 9 / 1ج :  األنوار وحماسن األشعار )11(
الكويت، . بن حممد بن املطّهر العدوي املعروف بالشمشاطي، تح السيد حممد يوسف

  ).  م 1977/ هـ 1397وزارة اإلعالم، مطبعة حكومة الكويت، 
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  : ك الجن المطبوع ديوان دي
تواترت األعمال التي تصّدى أصحابها لجمع شعر ديك الجن بـين دفّتـي             

  :ديوان مطبوع، حتى بلغت أربعة أعمال إلى يومنا هذا، وهي على التوالي 
جمع عبد المعين الملوحي ومحيـي       : )12( ديوان ديك الجن الحمصي    –أ  

  . الدين الدرويش
ن كتب األدب والنقد والتراجم، وقد  قام الباحثان بجمع مادة الديوان م       

قطعـة شـعرية، بـين القـصيدة         ) 109( ضم الديوان بين دفتيه     
لقـد  . بيت ) 422( والمقطوعة والبيت المفرد، وبلغ عدد األبيات       

بذل الباحثان جهداً كبيراً، وكان لهما فضل الّريادة في إحياء شـعر            
 العلميـين، فلـم     ديك الجن، ولكنهما لم يتّبعا قواعد الجمع والتحقيق       

يقوما بتخريج األبيات، ومعارضتها، كما أهمـال ذكـر المـصادر           
  . بأجزائها وصفحاتها

  .جمع أحمد مطلوب وعبد اهللا الجبوري  : )13( ديوان ديك الجن–ب 
قطعة شعرية، وبلغ عـدد      ) 131( جمع الباحثان بين دفتي الديوان        

حـد األدبـاء    ثم أحال الناشر عملهما إلـى أ      . بيت ) 641( أبياته  
، فأضاف بعض االستدراكات في التخـريج والـشعر،         )14(الباحثين

بي ) 30( وبلغ ما أضافه 
  :لقد اعتمد الباحثان في صنع هذا الديوان على مصدرين 

الملـتقط  ( ، وسماها   )15( نسخة مخطوطة جمعها الشيخ محمد السماوي      –أ  

 
محص، مطابع . عبد املعني امللّوحي وحميي الدين الدرويش:  ديوان ديك اجلن احلمصي )12(

  .  م1960الفجر احلديثة ،
بريوت، دار الثقافة، . مجع وتح أمحد مطلوب وعبد اهللا اجلبوري:  ديوان ديك اجلن )13(

  .  م1964
، )اكات وإضافات استدر: (  مل تصرح دار الثقافة بامسه، وطبعت إضافاته حتت عنوان )14(

  . 205ص 
وانظر معجم .  م1950باحث عراقي معاصر، تويف عام :  الشيخ حممد السماوي )15(

بريوت، دار إحياء . عمر رضا كّحالة: معجم املؤلفني . ( 97 / 10ج : املؤلفني 
  ) .تا . التراث العريب، ال
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  .تب األدب والنقد والتراجم  ك–ب 
وقد اعتمد الباحثان مخطوطة الّسماوي أصالً تّمماها بما وجداه في بطون           

  :الكتب فجاء الديوان في أربعة أقسام 
  .بيت  ) 156( ويضم ثماني قصائد وعدد أبياتها : في آل البيت : األول 

  
 ) 278( قصيدة، وعـدد أبياتهـا       ) 39( ويضم  : فنون مختلفة   : الثاني  

  . بيت
) 84(وهو ما لم يرد في مخطوط السماوي، ويضم: تكملة الديوان : الثالث 

  . بيت ) 207( قصيدة، وعدد أبياتها 
وهو ما أضافه أحد الباحثين، ومجمـوع       : استدراكات وإضافات   : الرابع  

  . بيتاً ) 30( أبياته 
ت، لقد بذل الجامعان جهداً كبيراً في جمع وتخريج القـصائد والمقطوعـا           

ومطابقة األبيات واإلحالة إلى المصادر التي عادا إليها، وذكر التنازع، إن وجد، 
ولعـل أبرزهـا    . وشرح غريب اللغة، ولكن عملهما لم يسلم من بعض الَهنات         

ديواناً مخطوطاً، وَبنَيا   ) ُملتقطه  ( أنهما عّدا ما جمعه الشيخ محمد الّسماوي في         
ن الّسماوي عالم معاصر، ومـن غيـر        عليه عملهما، وهذا مرفوض علمياً، أل     

  ). مخطوطاً ( عالم معاصر ) جمع ( المقبول علمياً أن نعتبر 
إن اعتمادهما هذا المنهج في ُصنع الـديوان تـسبب بـبعض التـشويش              
واالضطراب فيه، ألن الباحثين لم يعيدا ترتيب ما اجتمع لديهما من شعر، على             

لى ما هو عليه في قسم مستقل، ثم        حروف المعجم، بل أثبتا مجموع السماوّي ع      
أكماله بالشعر المجموع من كتب التراث، ثم جاءت استدراكات دار الثقافة لتزيد    

  . من اضطرابه، حيث ُأثبتت منفردة في نهاية الديوان
إن الشيخ السماوّي لم يرتب مجموعه على خطة معينة، وإنما جمعه كيفما            

وإن متابعة  . ت، والثاني فنون مختلفة   األول آل البي  : ه، وقسمه قسمين    ـتيّسر ل 
الباحثين للسماوي في ترتيبه، اضطرتهما إلى تكرار بعض القصائد التي أثبـت            
السماوي أبياتاً منها في ُملتقطه، ثم وجدها الباحثان كاملة في مصادر أخـرى،             
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 يلحقاه بمجموع   وقد عثر الباحثان على شعر لديك الجن في آل البيت، فلم          
  )17(.السماوي، الذي أفرد لهذا الغرض باباً خاصاً، وإنما أثبتاه في تكملة الديوان

  .جمع عبد األمير مهنّا  : )18( ديوان ديك الجن–ج 
، وكـان   )مطلـوب وجبـوري     ( لم يضف هذا الديوان الكثير إلى سابقه        

لسابق علـى   ، أنه أعاد ترتيب الديوان ا     )19(جديده، كما صرح في مقدمة العمل     
المحـب  ( بيتاً وقع عليهـا فـي كتـاب          ) 28( حروف الهجاء، وأضاف إليه     

  . للسرّي بن أحمد الرفّاء) والمحبوب 
لم يولِ عبد األمير مهنا قواعد الجمع والتحقيق العلميين كبير اهتمام، ولـم             
يتبع منهجاً واحداً في جمعه، فمرة يذكر المصدر الذي نقل عنه محدداً الجـزء              

، )21(، ومرة يكتفي بذكر المصدر دون تعيين الجـزء والـصفحة          )20(حة  والصف
كما أنه اكتفى بترتيب قصائد الديوان      . )22(وثالثة يغفل ذكر المصدر إغفاالً تاّماً     

ومقطوعاته حسب حروف الهجاء، ولكنه لم يرتب القصائد والمقطوعات التـي           
ـ              ق يجمعها روي واحد، حسب منهج محدد، يتـصل بحركـة الـروي، وطرائ

  . )23(التي تعتمد تسلسل حركات اإلعراب. ترتيبها
ولم يقم الباحث بدراسة شعر الديوان دراسة متأنية، فوقع بـالتكرار فـي             

 
، وهي من 112 ص 20القصيدة رقم ) : مطلوب، جبوري (  انظر ديوان ديك اجلن )16(

. ، وهي من جمموع جامعي الديوان177 ص 51والقصيدة رقم . جمموع السماوي
  . 206، واستدراكات دار الثقافة ص 175 ص 48وهذا ينطبق على املقطوعة رقم 

  . 63 املقطوعة رقم 186ص :  انظر املصدر السابق )17(
مل .  م1990، 1ين، ط بريوت، دار الفكر اللبنا. عبد األمري مهّنا:  ديوان ديك اجلن )18(

  .يعد إىل طبعيت السابقة 
   .11 – 10ص ) : مهنا (  ديوان ديك اجلن )19(
  .، وهو يفعل ذلك على ندرة 4، املقطوعة 17ص :  املصدر السابق )20(
. راجع حماضرات األدباء: اكتفى بالقول . 8، املقطوعة 24ص :  املصدر السابق )21(

  .وهذا كثري عنده 
  . وهذه مسة غالبة على العمل كلّه. 1، املقطوعة 15ص : ق  املصدر الساب)22(
، حركة 4، حركة روّيه الضمة، مث املقطوعة 3، البيت 17ص :  املصدر السابق )23(

  .  وحركة روّيها الضمة18، ص 5رويها الكسرة مث أورد القصيدة رقم 
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  .أنطوان محسن القّوال  : )27( ديوان ديك الجن الحمصي–د 
لقد استفاد هذا الباحث ممن سبقه إلى جمع شعر ديك الجن، ولكنه لم يقف              
عند هذا الحد، بل تابع البحث في كتب التراث حتى اجتمعت لديه مادة جليلـة،               

وف الهجـاء،   بيت مرتّبا على حـر     ) 784( فبلغ شعر ديك الجن في مجموعة       
ولكن هـذا   . موثّقاً بذكر المصادر والمراجع التي نُقل عنها بأجزائها وصفحاتها        

) امهن(العمل الجاّد لم يسلم من بعض الكبوات، فقد وقع أحياناً فيما وقع فيه سلفه 
، أو إفرادهـا فـي      )28(من تكرار لرواية بعض األبيات داخل الـنص الواحـد         

، )30(التخليط في تخريج بعض النصوص    كما وقع بعض    . )29(مقطوعات مستقلة 

 
ه ثانية يف فروا ) 8( كّرر البيت . 21 – 18، ص 5القصيدة رقم :  املصدر السابق )24(

من القصيدة، فرواه  ) 23( كما كّرر البيت  ). 28( القصيدة نفسها، ورقمه 
  . 45مستقالّ عنها برقم خاص يف ص 

  .  هذه السمة غالبة على الديوان كله تقريباً)25(
، طبعة دار الكتب )األغاين ( قابل روايات األبيات على . 18ص :  املصدر السابق )26(

  . ذكر املصدر الذي نقل عنه أبيات القصيدةالعلمية، ولكنه أمهل 
بريوت، دار الكتاب . حتقيق وشرح أنطوان حمسن القّوال:  ديوان ديك اجلن احلمصي )27(

  .مل تقع يده على طبعيت السابقة .  م1992/  هـ 1412، 1العريب، ط 
 8( ، كرر البيت 9القصيدة . 32 – 29ص ) : القوال (  ديوان ديك اجلن احلمصي )28(

  .يف النص نفسه  ) 26(  ثانية برقم )
، 29، ص 9هو من أبيات القصيدة  ) 18( البيت رقم . 35ص :  املصدر السابق )29(

، هي جزء من القصيدة رقم 96، ص 108واملقطوعة رقم  ). 23( ورقمه فيها 
. ، وقد كرر روايتها مفردة عن القصيدة األّم برقم مستقل95 – 94، ص 107

  . 117، ص 140، ورد سابقاً يف املقطوعة 123ص ، 155وكذلك البيت 
، )احملّب واحملبوب ( ، التخريج عن 49-48، ص 35املقطوعة :  املصدر السابق )30(

  ، 41وكذلك املقطوعة ). مطلوب وجبوري ( واملنت برواية ديوان ديك اجلن 
مل ، و)قطب السرور ( ، ولكن املنت برواية )احملّب واحملبوب ( ، التخريج عن 54ص

  .يف مصادر النص ) قطب السرور ( ُيثبت 
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  :عملي في ھذا الديوان 
ل في هذا الديوان هّينا، وعلى الرغم من أن شعر ديك الجن قد             لم يكن العم  

طُبع في أربعة دواوين متالحقة، فإنه ما يزال أرضاً بكرا، يحتاج دخولها إلـى              
الكثير من الحذر والتأنّي، وقد استدعى ذلك منّي أن أدرس شعره دراسة جـادة              

مال من سبقني إلى    وإحقاقاً للحق، فإنني أعترف باستفادتي من أع      . متأنية مدقّقة 
جمع شعر ديك الجن، ولكنني لم أعّد أّي ديوان من الدواوين المطبوعة أصـالً،             
وإنما اعتبرتها من مراجع الجمع، فدرست ما َأْوَرَدتْه من شعر، ودقّقت تخريج            
النصوص في مصادرها األصلّية، مشيراً إلى خالفي معها فـي الطبعـات إن             

) الملـوحي والـدرويش     ( لى الديوان األول    وتجنّبا للتكرار فقد رمزت إ    . وجد
، )ب  ( بـالرمز   ) مطلوب والجبوري   ( ، ورمزت للديوان الثاني     )أ  ( بالرمز  

، كما رمزت للـديوان الرابـع       )ج  ( بالرمز  ) مهنا  ( ورمزت للديوان الثالث    
  ). د ( بالرمز ) القّوال (

رواياتهـا  ولقد درست كل قصيدة من القصائد التي اجتمعت لدّي، وتأّملت           
، واعتبرتها أصالً للقصيدة، ثم قابلتها على       )34(المختلفة، ثم أثبتّ الرواية األعلى    

بقية الروايات، وأثبتّ الخالف بينها، مفضالً الدقة العلمّية على التذّوق الجمالي،           
كما . الذي يميل إلى إثبات الرواية األجمل مع تجاوز بعدها الزمني عن الشاعر           

طوعات الممزقة، بسبب ورود أبياتها متفرقة في مـصادر         درست القصائد والمق  
مختلفة، وال يجمعها مصدر واحد، واجتهدت في جمعها في قصيدة أو مقطوعة            

 
 : 1واحلماسة البصرية: " ، يقول 9، يف ختريج القصيدة رقم 29ص :  املصدر السابق )31(

  ) " . بيتاً 18 ( 237
حماضرات : " يكتفي يف خترجيه بالقول . 170، البيت رقم 130ص :  املصدر السابق )32(

  " .األدباء 
 املقطوعة 137و، ص  ). 3( البيت . 34ملقطوعة ، ا48ص :  املصدر السابق )33(

   ). 2( البيت . 185
  .  نريد الرواية األقرب إىل زمن الشاعر، واملنسوبة إىل عامل موثوق)34(
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ت النـصوص التـي     ولقد وقفت وقفة متأنية أمام نسبة النصوص، فمّيـز        
أجمعت المصادر على نسبتها إلى ديك، من النصوص التي تنازعت المـصادر            
نسبتها إلى ديك الجن وغيره من الشعراء، ثم وضعتها في قـسمين مـستقلّين،              

  . وهذا، في ظني، يسهل عمل الدارسين
 ) 213( بيت، موزعة على     ) 988( وقد اجتمع لدي من شعر ديك الجن        

دة والمقطوعة، والنتفة، والبيت المفرد والشطر، وبذلك أكون        نص، ما بين القصي   
بيت شعري، إضافة إلى     ) 204( ،  )القّوال(قد أضفت إلى آخر ديوان مجموع       

   .)36(عشرات المصادر التي لم يستطع الجامعون السابقون الوصول إليها
من نصوص الديوان برقم خاص به، ثـم رتّبـت          ) نّص  ( لقد وسمت كّل    

حروف الهجاء، ثم رتّبت النصوص التي يجمعها حرف واحـد          نصوصه على   
فيها، معتمداً االبتداء بـالروّي الـذي حركتـه         ) الروّي  ( حسب حركة حرف    

ثم قمت بترتيب النـصوص التـي       . السكون، ثم الفتحة، ثم الضمة، ثم الكسرة      
تجمعها حركة الروّي الواحدة، حسب تسلسل البحور الشعرية المألوف، الـذي           

  . لطويل وينتهي بالمتداركيبدأ با
، )مناسبة الـنص    ( وقد جعلت النص الشعري متناً، ثم أثبت في الحاشية          

عند وجودها، اعتقاداً مني أنها تساعد الدارس على فهم النص، ثم أثبت مصادر             
، فابتدأت بتدوينه فـي     )متناً  ( ، ومّيزت المصدر الذي جعلتُ رواَيته       )التخريج(

نجمة، ومطبوعاً بخط مغاير لبقية المصادر، وغايتي من        أول المصادر، ممّيزاً ب   
بالروايات (ثم أعقبت التخريج    . هذا الفعل إبراز الخالف في الرواية عند وجوده       

فقابلت روايات المصادر على المتن الشعري، مثبتاً الخـالف عنـد           ) والشرح  
وجوده، ثم شرحت غريب اللغة، كما شرحت بعض المعاني فـي األبيـات، أو              

  . بيات التي اعتقدت أنها قد تستغلق على فهم القارئاأل
 

- 172 ص106واملقطوعة . 167- 166، ص 103املقطوعة :  انظر هذا الديوان )35(
173.  

 م بني 1987 بدمشق عام  مل أثبت ديوان ديك اجلن الذي أصدرته عن وزارة الثقافة)36(
الطبعات املذكورة، وترتيبه الثالث بينها، ألنين جعلته مصدراً خاصاً من مصادر 

  . اجلمع
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الشعر الـذي   : األول  : وبعد طول تأّمل، ارتأيت أن أقسم هذا الديوان قسمين          
الشعر الـذي تنازعـت     : والثاني  . صّحت نسبته إلى ديك الجن بإجماع المصادر      

راسة كما ارتأيت أن أقدم له بد     . المصادر نسبته إلى ديك الجن وغيره من الشعراء       
  . نقدية موجزة، لعلها تضيء السبيل أمام السالكين إلى عوالم ديك الجن

واآلن، وبعد كل ماأسلفت، أشعر بكثير من الراحة والرضى عما أنجزت،           
ألنني كنت قد جمعت شعر ديك الجن، وصدر عن وزارة الثقافة في دمشق عام              

 قليـل أن    م، ولكنني لم أتنفس الصعداء مع صدوره، ألنني أدركت بعـد          1987
  .العمل لم يكتمل، ولم أصل إلى شعره كامالً 

وعلى مدار خمسة عشر عاماً تلت صدوره، اجتمع لدّي الكثير من شـعر             
الشاعر وأخباره مما لم يتضمنه الديوان المطبوع، وذلك من قراءاتي في كتـب             
التراث، ومن مراسالت األصدقاء، ووقوعي على بعض المصادر المخطوطة،         

تمع لدي مادة جليلة تستحق وقفة نقدية متأملة، وقد حثتنـي هـذه      حتى غدا مااج  
ومما قوى مـن عزيمتـي صـدور ديـوانين          . الوقفة على العمل به من جديد     

متالحقين للشاعر، كانا من صنع الباحثين عبد األمير مهنا وأنطـوان محـسن             
ت القوال، ألنني بعد دراستي للعملين اكتشفت أنهما لم يصنعا الكثير، وقد فـصل            

. الكالم عنهما آنفاً، فعقدت العزم على إخراجه بثوب جديد اعتقاداً مني بأهميته           
وبعد فإن تواصلي مع التراث ليس حديثاً، وإن جمع هذا الديوان ليس أول عمل              

لقد أدركت، بعد إنجازه، أن . لي، ولكنّه األصعب واألكثر استنفاداً للوقت والجهد
قيق الشعر المخطوط، إنه يحتاج إلـى       العمل بجمع الشعر أكثر صعوبة من تح      

الصبر والتأنّي، نظراً لتبّدده في بطون المصادر ،وليس الوصول إلى المصادر           
باألمر الميسور دائماً، فقد عانيـت مـن الوصـول إلـى بعـض المـصادر                

، وبعض المصادر المطبوعة في بعض األقطار       )38(، والمصورة )37(المخطوطة
روايات في بعض النصوص التـي تعـددت        العربية، كما أجهدتني معارضة ال    

 
خمطوطة خزانة ). علي بن احلسن بن عبد اهللا الدمشقي ( ابن عساكر :  تاريخ دمشق )37(

  . 3391دمشق، مكتبة األسد، رقم . أسعد باشا العظم
، 2761مصور عن املخطوطة رقم . حممد بن أَْيَدَمر: د  الدّر الفريد وبيت القصي)38(

  . جمموعة فاتح، استنبول، مكتبة السليمانية
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 يسعدني أن أتقدم بشكري العميق إلى األصدقاء المحققين والباحثين الذين          
خـص  أغنوا هذا العمل بمالحظاتهم الجادة وبالمادة العلمية التي رفدوني بها، وأ          

بالشكر الصديق الشاعر الدكتور ياسين األيوبي الذي كانت له اليد البيضاء فـي           
  . متابعة هذا العمل

  
  حمص 
   م2002/ هـ 1423

  

  مظهر رشيد احلجي
  

  

 
   32واملقطوعة رقم . 122-121 ص 66املقطوعة رقم :  انظر هذا الديوان )39(

  ). صلة الديوان( 276ص 
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  مدخل
  ديـك الجـن الحمصـي

  

)1(:א:
بنِ عبِد اهللا بنِ َرغَْباَن بنِ      عبُد السَّالمِ بُن َرغَْباَن بنِ عبيد السالمِ بنِ َحبيب          

  ، الـسَّلَمانيُّ،   )4( الكَلْبِـيُّ، الِحْمـِصيُّ    )3(، أبـو ُمحمـد    )2(يزيَد بنِ تَميم بن َمْجد    
 

ان بن ديك اجلن لقب غلب عليه، وامسه عبد السالم بن َرغْب. " 51 / 14ج :  األغاين )1(
أبو : األغاين ". ( عبد السالم بن َحبيب بن عبد اهللا بن َرغْبان بن َيزيـد بن َتميم 

مصور عن طبعة دار الكتب، دار إحياء ). علّي بن احلسـني ( الفرج األصبهاين 
  ). تا . التراث، مؤسسة مجال للطباعة والنشر، ال

هناية األرب يف فنون . ( كرهوقد انفرد بذ". ابن جمد  " 98 / 3ج :  هناية األرب )2(
القاهرة، املؤسسة املصرية ). شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ( النويري : األدب 

  ). العامة للتأليف والترمجة والنشر 
أبو حممد، الشاعر : " وقد أضاف إىل نسبه يف األغاين . 235 / 42ج :  تاريخ دمشق )3(

ج : خمتصر تاريخ دمشق ( فة أيضاً يف وقد وردت هذه اإلضا". املعروف بديك اجلن 
15 / 111. (   

أبو حممد الكلّيب، الشاعر احلمصّي املعروف بديك  " 422 / 18ج :  الوايف بالوفيات )4(
: أعيان الشيعة. ( 12 / 8ج ) : أعيان الشيعة ( كما وردت هذه اإلضافة يف ". اجلن 

ر التعارف للمطبوعات، بريوت، دا. تح حسن األمني. اإلمام السيد حمسن األمني
  ).  م 1983 /  1403
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إن كتب التراث تتّفق على اسمه، كما تتفق على نـسبه، باسـتثناء جـده               
.  في بعـضها اآلخـر     )7()مزيد  ( ، و   )6() زيد   (، ألنه جاء في بعضها      )يزيد(

، بل تنفرد كتب المتـأخرين بـذكره،        )الكلبّي  ( ولكنها ال تجمع كلها على لقب       
) تميماً  ( وهذا يحتاج الكثيَر من التدقيق والتأّمل، ألن المشهور أن َجدَّه األعلى            

قب مـن   ، وأكبر الظن عندي أن المتأخرين استخلصوا هذا الل        )ُمْؤتَة  ( هو من   
   )8(:، والتي يقول في مطلعها )كَلْب ( قصيدته التي يفتخر فيها بقبيلة 

  كَلٌْب قبيلي وكلٌب خيـُر َمْن َولََدتْ َحوَّاُء من َعـَربٍ غُـرٍّ وِمن َعَجمِ
ال ينبع من انتمائه إليها علـى       ) كَلْب  ( والمرّجح عندي أن افتخاره بقبيلة      

  الحقيقة، 
حتى كاد يطمس اسمه، فأصبحت معظم      "  الجِنِّ   ِديُك" وقد غلب عليه لقب     

كتب األدب تستغني بذكر اللقب عن ذكر اسمه، ألنـه أصـبح معروفـاً بـه،                
  . وقد ذكرت كتب التراث أسباباً عدة لغلبة هذا اللقب عليه. ومشتهراً شهرة بالغة
  . إدمانه الخروج إلى البساتين في ظاهر حمص: والسبب األول 

ِديـُك  ( ل بين عبد السالم وبين ُدَويَِّبة صغيرة اسـمها          وقد ربط هذا التعلي   
ديك الجن دوّيبة توجد في البساتين، إذا ُألقيـتْ فـي      : " يقول الدَُّمْيرِّي   ). الجِّن  

وتسد رأسها وتدفن في وسط الدار،      . وتُترك في محارة  . خمر عتيق حتى تموت   
 

". السلماين الشيعي " وقد انفرد هبذه اإلضافة . 163 / 11 سري أعالم النبالء ج )5(
نسبة إىل َسلَْمَية، وهي ُبلَْيَدة يف بالد الشام، على مشارف البادية، تبعد : والسَّلََمانِّي 

رقية، وقد أقام هبا بعض وجوه آل ، يف اجلهة الشمالية الش) كم 30( عن محص قرابة 
. ( بتشديد الياء) َسلَِميَّة ( البيت يف العصر العباسي، وما تزال قائمة إىل اليوم، وتلفظ 

، 11/ج). اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ( الذهيب، : سري أعالم النبالء 
   ).  م1982 /  1402، 1بريوت، مؤسسة الرسالة، ط . تح صاحل السَّمر

أبو : األغاين ". ( ابن زيد بن متيم  " 4925 / 14ج ) : دار الشعب (  يف األغاين )6(
  ).  م 1969تح إبراهيم اإليباري، مصر، دار الشعب، . الفرج األصفهاين

ج ) : هناية األرب ( ، ويف 184 / 3ج ) : وفيات األعيان ( أيضاً يف ) زيد ( وهو   
3 / 98.   

  . 12 / 8 ج:  أعيان الشيعة )7(
  . 219ص 154القصيدة :  انظر هذا الديوان )8(
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  . األلوان:  الثاني والسبب
وقد ربط هذا التعليل بين ألوان الديك المتنوعة وبين عيني عبـد الـسالم              

: والديك أيـضاً    ) : " تاج العروس   ( ففي  . الملّونتين، فشُبِّه بالديك لتلّون عينيه    
. وديُك الجِنِّ . فيكون على التشـبيه بالديك   . كأنه لتلّون نباته  . الربيع في كالمهم  

ـ   ـ   )10("الم بن رغبان الحمصّي الشاعر المـشهور        لقب عبد الس وفـي  .  ا هـ
ـ  )11("ولذلك ُسمي ديَك الجِنِّ     . وكانت عيناه خضراوين  ) : " تاريخ دمشق ( .  ا ه

ُسمي بـديك   "على هذا التعليل، فقال   . في ترجمته للشاعر  ) الزركلي  ( وقد اتكأ   
  .  ا هـ)12("الجن ألن عينيه كانتا خضراوين

  . الديَك في شعره ذكُره: والسبب الثالث 
عبد السالم بُن رغباَن ديُك الجـن       ) : " سرور النفس   ( فقد ورد في كتاب     

ه عنده مدة، فذبحه وعمل عليه      ـيرثي ديكاً ألبي َعْمرو ُعمير ابن َجعفر، كان ل        
  :ثم يذكر األبيات ومنها .  ا هـ)13("وبها لقب ديك الجن . دعوة
 أبو َعْمرٍو ُعَمْيـُر بـُن َجْعفَـرٍ         دعانا

  
على لحمِ ديٍك دعوةً بعـد موعـِد          

  
ــدَّحاً    ــاً ُملَ ــْد ُملي ــاً ُع ــدََّم ديك ُمَبــْرنََس أثيــابٍ ُمــَؤذَّن َمــْسجِد   فق

 
. كمال الدين الدُّمريي: حياة احليوان الكربى  .(1/488ج: حياة احليوان الكربى )9(

  ). م1965القاهرة، دار التحرير ،
: تاج العروس من جواهر القاموس ) : (ديك(، مادة 134 / 7ج :  تاج العروس )10(

، مصر، املطبعة 1بريوت دار صادر، مصورة عن ط ). حلسيين حممد مرتضى ا(الزَّبيدي 
) : " الديك ( ، مادة 303 / 3ج : ويف القاموس احمليط ).  هـ 1306اخلريية 

القاموس ". ( وديك اجلن لقب عبد السالم الشاعر . الربيع، كأنه لتلّون نباته: والديك 
رية الكربى، مؤسسة فن الطباعة، مصر، املكتبة التجا. جمد الدين الفريوز اباذي: احمليط 

  ). تا . ال
   .239 / 42ج :  تاريخ دمشق )11(
بريوت، دار العلم . خري الدين الزركلي: األعالم . ( 128 / 4ج :  األعالم )12(

  ).  م 1979، 4للماليني، ط 
أمحد ( التيفاشي : سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس . ( 116ص :  سرور النفس )13(

  ).  م 1980بريوت، املؤسسة العربية، . تح إحسان عباس). بن يوسف 
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   .)14(وقد اتكأ الشيخ محمد السَّماوي، أول جامع لشعره، على هذا التعليل
  .جنونه وتقليده صوت الديك : والسبب الرابع 

، في خبر مطول يروي لقاء      )فْحة اليمن   نَ( وقد ورد هذا السبب في كتاب       
 بغالم ذميم ضعيف البدن يحفظ ثياب رفاقه وهـم يلعبـون،            )15(الخليفة الرشيد 

  :وكان ينشد شعراً ومنه 
  ند الُهجـوْعـتـي عـْن ُمقْلَـع     نْثَنـي ـولـي لطَْيِفـِك َيـق

 ويسأله تغيير القافية، ألنه شّك أن يكـون       . ويعجب الرشيد بالغالم وشعره   
قاق، : فلما غيرها مرتين، سأله عن اسمه، فحمل ثياب رفاقه وصاح           . الشعر له 

وواضح أن هذه الروايـة مـن صـنع         . )16("فعلم الرشيُد أنه ديُك الجِنِّ      " قاق  
المتأخرين ألنه لم ُيعرف عن ديك الجن أنه ضعيف، ذميم، أو مجنـون، ومـا               

  .عرف عنه أنه دخل بغداد قطّ 
إن كل سبب من األسباب الثالثة المـذكورة آنفـاً          وباستثناء خبر جنونه ف   

ألن هـذه األسـباب مرتبطـة       . يصلح ليكون تعليالً مقبوالً لتسميته بهذا اللقب      
أو بما ُأثر عنه من خروج إلى البـساتين،     . بالشاعر بشكل أو بآخر؛ بلون عينيه     
  . أو بما ورد على لسانه في رثاء الديك

 ولع في الخروج إلى البـساتين هـو   وفي رأيي أّن ما ُأثر عن الشاعر من    
ولست أرّد هذا اللقب إلى الدوّيبة المعروفة بـديك الجـن،           . أرجح هذه األسباب  

أكبر الظن أن عبد السالم كـان يرفـع         . وإنما أرده إلى عبث عبد السالم ولهوه      
عقيرته بالغناء أو إنشاد الشعر في أخريات الليل وهو عائد مع أصـحابه مـن               

ومجالس اُألنس والخمر في ِغياض العاصي، فيجرح سـكون         سهراته الطويلة،   
  . الطبيعة والمدينة الهاجعة

 
 ص 61وانظر املقطوعة . 6ص ) : مطلوب واجلبوري (  مقدمة ديوان ديك اجلن )14(

  . من هذا الديوان 116
  . هرون الرشيد اخلليفة العباسي املشهور )15(
(  الشرواين: نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن . ( 34 – 33ص :  نفحة اليمن )16(

املطبعة الشرفّية، . الناشر حسني شرف وحممد أمني اخلاجني). أمحد بن حممد األنصاري 
  ). هـ 1324
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 بعـد   )17()العاصي  ( ومشهد السكارى العائدين من نزهاتهم على ضفاف        
منتصف الليل وهم يغنون ويطربون حتى دخولهم المدينـة، مـشهد معـروف             

  . ومألوف في مدينة حمص حتى أيامنا هذه
لذا أطلقوا . )18(كَة تصدح في أوقات متفرقة من الليلومن المعروف أن الِدَي
نسبة إلى الجِّن والعفاريت التي ُيعتقـد       ) ديَك الجِنِّ   ( على هذا الصوت الغريب     

وتمييزاً له عن الدَيكة الحقيقية، وعن البشر الذين ينـدر          . أنها تخرج في الظالم   
اء ديك الجن   وربما يدعم هذا الرأي هج    . خروجهم وغناؤهم في مثل هذا الوقت     

  :لنفسه، بقوله 
  )19(أنـا إنسـاٌن َبرانـي اللّـ ـُه فـي ُصـورة جِنِّـي

:א:
وتَميم هو أول َجدٍّ معـروف      . )20(تعود أسرته في أصولها إلى قرية ُمْؤتَة      

. )21(من أجداده، وقد أنعم اهللا عليه باإلسالم على يدي َحبيب بن َمْسلَمة الِفْهرِيّ            
وهذا يعني أنه ربمـا     . )22(ان أوَل من أسلم من أجداده، وكان قد ُأخذ محارباً         فك

وقد انفردت بعـض    . كان واحداً من العرب المتنّصرين الذين حاربوا مع الروم        
 ولكن معظم كتب التراجم تجمـع       )23(إنه مولًى لطَيِّىء  : المصادر برواية تقول    

 
  .هنر مير حبمص يف اجلهة الغربية منها، وهو متنـّزه أهلها إىل اليوم :  العاصي )17(
، ألن )ديوك احلرامّية (  ما يزال أهل محص حىت أيامنا هذه، يطلقون على هذه الديكة )18(

  . داحها يف هذا الوقت املتأخر من الليل إيذان بنهوض اللصوصص
أبو هالل احلسن بن عبد اهللا اللغوي : ديوان املعاين . ( 194 / 1ج :  ديوان املعاين )19(

املقطوعة : وانظر هذا الديوان  ).  1352القاهرة، مكتبة القدسي، . العسكري
  . 232ص  170

  .ء يف حدود الشام، وهبا كانت تطبع السيوف قرية من قرى البلقا:  ُمْؤَتة )20(
كان من خواّص : وَحبيب بن َمْسلَمة الِفْهرّي القُرشّي . 51 / 14ج :  األغاين )21(

، )أرمينيا( آثار شكرها له، فقد والّه ) َصفّني ( ُمعاوية بن أيب ُسفيان، وله معه يف وقعة 
  . م662 /  42وهبا تويف عام 

  . 184 / 3 ج:  وفيات األعيان )22(
وهذه . القبيلة العربية املعروفة: طّيء . العبد: واملوىل . 236 / 42ج :  تاريخ دمشق )23(

  . كان عبداً) حبيباً ( العبارة توحي بأن جّده األعلى 
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ثم انتقلت إلى مدينـة ِحْمـص،       . )25( في َسلَْمَيةَ  وقد استقرت أسرة الشاعر   
 236م، وتوفي فيهـا عـام   777/  هـ   161وفيها ولد الشاعر عبد السالم عام       

  . م في خالفة المتوكل850/ هـ 
). عبيد الـسَّالم    ( أو جدِّه   ) َرغْبان  (  وال تذكر كتب األدب شيئاً عن أبيه        

أبـي  ( ل هذا القليل نتعرف إلى      فنحن ال نعرف عن أسرته إال القليل، ومن خال        
 ابن عم ديك الجن، هذا الرجل المتدّين المتزّمت الذي كـان غيـر              )26()الطَّيِّب  

راض عن سيرة الشاعر، واستمر في مطاردته ووعظه حتى تسبب في مأساته            
وهو . )27()أبي َوْهب الحمصي  ( كما نتعرف إلى    ). َوْرد  ( الشهيرة مع زوجته    

ان من المشتغلين باألدب، كما كان ُمتتّبعاً ألخبار عمِّـه،          ابن أخ لديك الجن، وك    
وقد غدا أبو وهب هذا المـصدر الـرئيس         . حافظاً لشعره وقصصه ومغامراته   

 في تدوين حيـاة     )28()محمُد بن طاهر    ( واعتمد عليه   . ألخبار عمه ديك الجن   
رج الشاعر وشعره في كتاب كان معروفاً لمعاصريه والحقيه، وقد اعتمد أبو الف           

  . اعتماداً تاماً على هذا الكتاب عندما دوَّن أخبار الشاعر في األغاني

 
حممد بن ( اجلهشـياري : الوزراء والكّتاب . ( 102ص :  الوزراء والكّتـاب )24(

، 1هرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ط القا. تح مصطفى السقا وآخرون). عبدوس 
ويقع مسجد ابن َرغبان يف اجلانب الغريب من بغداد، ).  م 1938/  هـ 1357

  . 361 / 4ج ) : األغاين ( وكان معروفاً يف العصر العباسي، وقد ورد ذكره يف 
   .5، ح1 تقدم التعريف هبا يف ص )25(
تزّمت،منكراً على ديك اجلن هلوه ابن عّم لديك اجلن، كان شديد ال: أبو الطيب)26(

  . 14/52ج):األغاين ( وانظر .وجمونه
): األغاين( ابن أخ لديك اجلن كان حيفظ أخباره وشعره وانظر :  أبو َوْهب احلمصّي )27(

  . 52 / 14ج 
يبدو أنه أديب معاصر لديك اجلن، مجع أخباره وشعره يف كتاب، :  حممد بن طاهر )28(

ولكن هذا الكتاب مل . 52 / 14ج ) : األغاين ( صرح يف نقل عنه أبو الفرج كما 
  . يصل إلينا
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فإننا ال نعرف الكثير عن أسرة الشاعر الصغيرة؛        ) ورد(وباستثناء زوجته   
  لقد تزوج ديـك الجـن وأنجـب، وكـان يكنـى            . زوجته أو زوجاته وأوالده   

  : )30(فبكاه قائالً) َرغْبان ( ، ثم فجع بابنه )29()أبا محمد (
بأبي نبذتَُك فـي الَعـراِء المقفـرِ        

  
وسترتُ وجَهـَك بـالترابِ اَألْعفَـرِ         

  
بأبي بـذلتَُك بعـَد صـونٍ للبِلـى         

  
ورجعتُ عنَك صبرتُ أْم لَـْم أصـبرِ          

  
لو كنتُ َأقدُر أْن أرى أثـَر البِلَـى         

  
لتركتُ وجهـَك ضـاِحياً لـم ُيقَْبـرِ           

  
  . ولكننا ال ندري بعد ذلك عن َعِقبه شيئاً

:א..:
تقع مدينة حمص في وسط سورية المعاصرة، وتحتّل منبسطاً من األرض،           

وتحاصر باديـة   . ينحدر من الشرق إلى الغرب، لينتهي عند أقدام نهر العاصي         
 خاصرتها الغربية، فيضفي عليها     )31(الشام خاصرتها الشرقية ويحاصر الوعر    

 التجهُّم، ولكن هذا التجّهم ال يلبث أن يتبّدد حينما يـدور            ذلك الحصار شيئاً من   
الزمان دورته كل عام، ويحّل الربيع، فيستحيل الوعر بساطاً مـن األزهـار،             

) العاصي(وما بين الوعر والبادية ينساب نهر . وتستحيل البادية مروجاً خضراء
خاصـرتها  رزيناً، هادئاً، فيمّر بحمص على بعد بضعة مئات من األمتار مـن             

الغربية، وتستحيل األرض من حوله غياضاً وبساتين وآجاماً من الصفـصاف           
وإلى هذه الغياض والبساتين كان أهل حمص، وما زالـوا،          . واألشجار المثمرة 

يخرجون للتنـّزه والسَّمر على ضفاف العاصي، ولعل أشهر ُمتنـّزهاتها اليوم          
ي، في المكان الذي ُأثر عن عبـد        الذي أقيم على العاص   ) ديك الجن   ( ُمتَنَـزَّه  

  . السالم أنه كان مولعاً بالخروج إليه

 
تاريخ ( وانظر .  وردت هذه الكنية يف عدد من املصادر املتأخرة عن أيب الفرج)29(

  . 422 / 18ج ) : الوايف بالوفيات ( ، و 235 / 42ج ): دمشق
  . 184 / 3ج :  وفيات األعيان )30(
 الوعورة، متتّد إىل الغرب من محص، ومتتاز حبجارهتا أرض بركانّية شديدة:  الوعر )31(

  . البازلتية السوداء اليت طبعت املدينة بطابعها املميز، فكانت أبنيتها تبىن هبذه احلجارة
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إن حمص، في طبيعتها ومناخها، تشكّل عالماً فريداً، هو مزيج من قـسوة             
البادية، وتجّهم الوعر، وبشاشة الماء والخضرة، ويبدو أن انـسياحها سـهوالً            

ق، كمـا أكـسبهم     فسيحة خضراء قد أكسب أهلها سماحة وليناً ودماثة في الخُلُ         
تجّهم الوعر وقسوة البادية عنفاً كامناً قابالً لالنفجار، فكـان العنـف والدماثـة              

  . وجهين متقابلين أبداً
منذ الجاهلية، على أن وجودهم الحقيقي فيها       ) حمَص  ( لقد عرف العرب    

كان مع بداية الفتوحات اإلسالمية، وانسياح العرب نحو بالد الشام، فكان معظم            
  .ا من القبائل اليمنّية سكانه

ومع تحول قاعدة الخالفة اإلسالمية من دمشق األموية إلى بغداد العباسية،           
تحولت حمص إلى مركز من مراكز المعارضة السياسية، شأنها في ذلك شـأن             
المدن الشامية التي أصابها الُضّر بسبب تحول قاعدة الخالفة عنها، فغدت مدينة            

 الثورة، وإّن كتب التاريخ حافلة بالثورات التـي         مضطربة دائمة الرفض، دائمة   
أّججها أهل حمص في وجه والة العباسيين، والتي كانت دائماً انتفاضات مسلّحة            

ولقد عايش ديك الجن بعض هذه الحالة الدامية        . ال تهدأ إال بكثير من دماء أهلها      
ر أبناء  المحمومة، فتركت في نفسه ما تركت، من آثارها الحمراء، فكان من أكث           

  .حمص عنفاً وانفجاراً 

:א:א
، ولد عبد السالم بـن      )32(في مدينة حمص، وفي واحد من أحيائها القديمة       

رغبان وعاش في هذه المدينة حياته الحافلة التي امتدت قرابة خمسة وسـبعين             
 الحيـاة   ونستطيع أن نميز في حياته مراحل ثالثاً، مع االنتباه إلى أن          . )33(عاماً

 
وهو من ) باب الدَُّرْيب (  يدور على ألسنة الناس يف محص أن ديك اجلن عاش يف َحّي )32(

ويتعايش فيه . شرقية، وما يزال هذا احلّي قائماًأقدم أحياء املدينة، يقع قرب أسوارها ال
شارع ديك اجلن ( وقد مسي أحد الشوارع املؤدية إليه باسم . املسلمون والنصارى

: أعالم األدب والفن. ( 19 / 1ج : وانظر كتاب أعالم األدب والفن ). احلمصي 
  ).  م 1954 /  1373دمشق، ، النا، . أدهم اجلندي

  : م، وانظر وفيات األعيان 849 /  235عل وفاته سنة  بعض املصادر جت)33(
  . 128 / 4ج :  واألعالم 185 / 3ج 
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  الطفولة والشباب : املرحلة األوىل 
عاش ديك الجن في طفولته حياة عادية، لم يأبه بها أحد، وليس هناك مـا               

لقد أصاب هذه   . يميزه من أترابه، كما أن كتب التراث ال تذكر شيئاً عن طفولته           
يصيب طفولة معظم المبدعين الذين ال ُيلتفـت      الطفولة من النسيان والتجاهل ما      

  . إليهم إال بعد ظهور مواهبهم وتأكُّدها
وما نستطيع الجزم به أن ديك الجن ُدفع في طفولته إلى المـساجد حيـث               

ولقد انسحبت هـذه الفتـرة      . المعلمون والعلماء، وحيث حلقات الدرس والبحث     
ه ينطقان بتحصيل كـم     على طفولته ومراهقته وصدر شبابه، ألن آراءه وشعر       

  . وافر من مختلف علوم عصره
ولقد سارت حياة عبد السالم، في مرحلة شبابه، على صـورة واحـدة ال              
تتخطاها وال تحيد عنها، وكانت اللذة المادية في شتى أشكالها وألوانهـا هـي               

لقد انكب على اللذات انكبابـاً مطلقـاً فـأدمن          . المكّون األساسي لهذه الصورة   
خمرة ومطاردة الفتيات والنساء والغلمان، جرياً وراء اللـذة الماديـة           معاقرة ال 

الجسدية، ولم يعرف الحب اإلنساني الذي ينهض على أساس مـن العواطـف             
إنه ال يفّرق بين ذكر أو أنثى، فتاة أو امرأة، جميلة أو            . النبيلة والمشاعر الرقيقة  

  )34(:وهو القائل . قبيحة
ــدُّ  ـــدي  َح ــنكَُح عن ــا ُي م

  
َحيــــــواٌن فيـــــه روُح   

  
ــيٌح   ـــي َمل ــن قول ــا م أن

  
أو قبــــيٌح مــــسـتريُح    

  
ــى    ــشي عل ــْن يم ــلُّ َم ك

  
ــيُح     ــدي َمل ــرى عن ــِه الثَّ وج

  
لقد عاش شبابه مغامرات متصلة، ولعل من أبرز هذه المغامرات غرامـه            

   .)35(بَبكْر بن َدْهَمْرد
كان جميالً   وبكر هذا غالم من أهل حمص تعشّقه ديُك الجن واشتهر به، و           

 
  .105 ص46املقطوعة :  انظر هذا الديوان )34(
   .60 / 14ج :  األغاين )35(
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َدعِ البــدَر فَلَْيغْــُرْب فأنــتَ لنــا بــدُر 
  

إذا مــا تجلّــى مــن َمحاِســِنَك الفجــُر   
  

ــا انقــضى ســحُر الــذين ببابــلٍ  وإّم
  

فطَْرفَُك لي ِسـْحٌر وريقُـَك لـي خَْمـُر            
  

قُـْم فاْدُع أحسَن َمْن تَـرى      :ولو قيَل لي  
  

 ا بكــرُ  لصحتُ بأعلى الصوِت يا َبكُْر ي       
  

ولكن بكراً ال يستجيب لديك الجن فينقلب عليه ويجد الفرصة مواتية ليناله            
بهجائه الالذع، حين علم أن جماعـة من الُمّجان، احتالوا عليه فذهبوا به إلـى              

ومما . عاً فأسـكروه، وفسقوا به جمي    )37(على نهر العاصي  ) الميماس  ( متنـزه  
   :)38(قاله فيه

ـــرَّابها    ــأسِ وشُ ــتَ بالك وثق
  

ــاسِ      ــي الك ـــَك ف ــفُ أمثال وَحتْ
  

ــرِ ِميمـــاسٍ ويــا ُبْعَدمـــا  وَدْي
  

ــاسِ      ـــَك وِميمـ ــيَن ُمغيثيـ بـ
  

ــرِهْم  ــي َأثْ ــُع أنفاســـَك ف تقطي
  

ـــي      ــَع أنفاسـ ــْم قَطّـ وَملِْكهِـ
  

 )39(عـن آبائـه   لقد بدد ديك الجن في هذه المرحلة كل ما ورثه من مال             
وتعرض لمضايقة مجتمعه، بل الصدام معه، بسبب مجونه المكشوف الذي لـم            

وكان ابن عمه أبو الطيب مـن أشـد        . يكن يهتم كثيراً بإخفائه عن عيون الناس      
  )39:(الناس عليه، ولقد هجاه ديك الجن بقصيدة مطولة، ومطلعها

ــال  ــا غُ ـــا ي ـــَرْه َمْوالتُن ُم ُمْبتَِك
  

فباِكـرِ الكأَس لـي بـال نَِظـَرْه          
  

 
  .130 ص 73املقطوعة :  انظر هذا الديوان )36(
 من املقاهي وحيمل متنـزه ألهل محص على هنر العاصي ،يقوم فيه اآلن عدد: امليماس )37(

وكان فيه زمن الشاعر دير للنصارى، وكانوا يعتقدون أن ". ديك اجلن " أحدها اسم 
جولة أثرية يف بعض : انظر . يف الدير شاهداً من حوارّيي السيد املسيح، يشفي املرضى

. أمحد وصفي زكريا: جولة أثرية يف بعض البالد الشامية . ( 353ص : البالد الشامية 
  ).  م 1984، 2دار الفكر، طدمشق، 

  . 159 ص 96املقطوعة :  انظر هذا الديوان )38(
   .52 / 14ج :  األغاين )39(
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ه وإنكارهم إفراطه في الخالعة     ـكما هجا أهل مدينته جميعاً لمضايقتهم ل      
   )40(:والمجون، ومما قاله فيهم 

سمعوا الصالةَ علـى النّبِـيِّ تَـوالى        
  

ــالوا     ــَيعاً وق ــوا ِش ال ال : فتفرَّق
  

 عارهـا   يا أهَل ِحْمَص تََوقّعـوا ِمـنْ      
  

ـــاال     ــيكُُم َوَوب ــلُّ عل ــاً يح ِخْزي
  

لقد دفعه الصدام مع مجتمعه إلى الفرار إلى الطبيعة واالنزواء في بساتين            
  .حمص وغياضها، بعيداً عن أعين المتّرصدين وَعذل الالئمين وتقريعهم 

  .وَرْدٌ : املرحلة الثا�ية 
كان لقاء ديك الجن بورد حادثة معترضة في مسيرة حياته الالهية العابثة،            

لم تنقض بسالم، بل مرت في حياته مرور العاصفة العنيفـة           ولكن هذه الحادثة    
التي انقشعت بعد حين مخلّفة وراءها خراباً ال ُيَعمَّر، وكسراً لـم تجبـره يـد                

لقد أحدثت شرخاً عميقاً في قلب ديك الجن، واستمر هذا الشرخ المتفّجع            . اُألساة
 ال يـرى إال     ينـزف مرارة وفجيعة، صابغاً أيامه بلون الدم الُمـراق، فكـان          

الُحمرة، وكان ال يحّس إال بالوجع المّر، وال ندري كم امتّدت آثار هذه العاصفة              
في حياة الشاعر، وإلى أّي مدى بقيت طرّية ُمْعوِلَةً في ذاكرته، ولكن من المؤكّد 

ولئن َبَهتَ لون الدم قليالً، وتعب العويل فخَفَتَ، فإن هذا          . أنه لم ينسها بقية أيامه    
 التئام الجرح أو برءه، ذلك ألن البقع الحمراء بقيت تطفو في ذاكرة ديك ال يعني

. الجن بين الحين والحين، والعويل المجهد يعاود أذنيه، حتى تخطّفته يد الموت           
لعنة تطارد الشاعر، وتحيل    ) ورد  ( لقد بقيت نظرات الرعب الزائغة في عيني        

  هذه ؟ ) ورد (  فمن هي حياته فجيعة، بل جرحاً ناغراً ال يعرف السكينة،
لقد اختلفت كتب التراث اختالفاً كبيراً حولها، وانصّب الخالف على اسمها           

، كمـا يهمـل     )42()ُدنيا  (  والبعض اآلخر يجعله     )41(،)ورداً  ( فالبعض يجعله   
 

وكان أهل محص يف معظمهم من اليمن، وألن خطيبهم كان . 67 / 14ج :  األغاين )40(
العدناينّ، فقد تعّصبوا عليه وعزلوه، ) ص ( يصلي يف خطبته ثالث مرات على النّيب 

وإذا صّح هذا اخلرب فإنه يكون دليالً على ما بلغه .  اجلن هلذا السببفهجاهم ديك
  . القوم من تعّصب قََبلّي

  . 55 / 14ج :  األغاين )41(
  . 186 / 3ج :  وفيات األعيان )42(
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الدَُّو(

د نقـل   
صفة

طف     
حدثاً فريداً في تاريخنا األدبي    .اإلن

                                                          

  . )44()ْير
مغنيـة نـصرانية مـن    " وانفرد عمر رضا كحالة برواية تجعل من ورد     

وهو َوْهٌم وقع فيه المؤلـف  . )45("د الغناء مع فصاحة وبراعة  حمص كانت تجي  
وق). الماهاني  ( حيث خلط بين ورد، معشوقة ديك الجن، وورد، جارية          

   .)46( الغناء من جارية الماهاني وألصقها بورد معشوقة ديك الجن
وأرجح الظن، في رأيي، أن ورداً واحدةٌ من جاراته النصرانيات أحبهـا             

وال غرابة في ذلك، ومثـل      . الجن، وأحبته، فأسلمت على يديه، وتزوجها     ديك  
هذه الحادثة يقع كثيراً في مجتمعاتنا المتسامحة، ولكن الغرابة تنبع من النهايـة             

بـسيف زوجهـا،    ) ورد  ( لقد انتهى بمصرع    . المأساوية الفاجعة لهذا الزواج   
 فـّوارة بـالعواالعاشق الغيور، فكان هذا الزواج وما رافقه من قصة حب         

سانية، ثم ما استتبعه من قتل مأساوّي، 

 
   .241 / 42ج :  تاريخ دمشق )43(
 ربط ويف ظين أن نسيب عريضة. قرية للنصارى على هنر العاصي مشايل محص:  الدَُّوْير )44(

، وبني خروج ديك اجلن الدائم إىل بساتني العاصي اليت تشكل هذه )الدوير ( بني 
. 128ص  : 1921وانظر جمموعة الرابطة القلمية لسنة . القرية امتداداً طبيعياً قريباً هلا

. لنسيب عريضة. قصة ديك اجلن احلمصي : 1921أعمال الرابطة القلمية لسنة ( 
  ).  م 1964وت، بريوت، دار صادر، دار بري

عمر رضا : أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم . ( 277 / 5ج :  أعالم النساء )45(
  ).  م 1977/  هـ 1397، 3بريوت، مؤسسة الرسالة، ط. كّحالة

ومل أعثر . حيث نقل كحالة العبارة بنصها عنه. 116 / 8ج :  انظر العقد الفريد )46(
  .السياق، أنه واحد من رجاالت العصر العباسي على ترمجة للماهاين، ويبدو من 

دار الفكر، . تح حممد سعيد العريان) : أمحد بن حممد ( ابن عبد ربه : العقد الفريد (  
  ). تا . ال
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فقد هـدأت   . حلة من حياة ديك الجن          
العا

 الِحمصّي، الذي كان             
ق

ى

ــداً    ــبَّكُْم أح ــتُ ُح ــتُ أحبب ْن كن
  

أو كان هـذا الكـالُم ِمـْن رائـي            

ــال تـ ف
  

ــدائ  ي ْ

ك الجن واحدة من أغرب المآسي، وأشّدها فجيعة، في تاريخ            
ها أّية مأساة معروفة، ولذلك              شعر

توات

كان أبو الفرج األصفهاني أول من روى وقائع هذه المأسـاة فـي كتابـه               
 

  . الكهولة فالشيخوخة: املرحلة الثالثة 
ليس لدينا الكثير لنقوله عن هذه المر

ورد، صفة، وانقشعت غيوم الحادثة المعترضة في مسيرة حياته، بمـصرع           
زوجته ومعشوقته التي كانت ُحبَّه الصادق اليتيم؛ وعاود الـديَك الحنـيُن إلـى              

  .متابعة السير في دروب اللهو والمجون 
وفي ظنّي أنه لم يعد مندفعاً عنيفاً كأيام شـبابه، فـذكرى ورد، بجرحهـا               

وما غرقه في اللهو والخمر إال ضرب من . الناغر، ونظراتها الزائغة، ال تفارقه
  وأنّى له أن ينسى ؟ . ناسي أو النسيانالت

وهذه صورة من شريط حياته ينقلها لنا سعيُد بُن يزيَد
يتردد على ديك الجن، يكتب عنه شعره      

ش
د دخل عليه في أخريات أيامه وقـد        ل. 

لحيته وحاجبيه، وبين يديـه صـينية             
   :)47(شعر نفسه

وصبغ 
 ب

ابت لحيته وحاجباه وشعر يديه، 
ب بطنبوره، ويتغنالشراب، وهو يضر

ــرقتكم   ــد ف ــْن بع ــصيتموني ِم أق
  

ــالَم إقـــصائي    فَخَبِّرونـــي َعـ
  

ــصُّدوِد وال   ــذَّبني اهللا بالــ َعــ
  
إ

فَـرََّج عنّــي همــوَم َبلْـوائي         
  

  
ــسناً    ــيَس ذا ح ــصُّدوِد َأع  ـصدُّوا فل ــشِْمتوا بال أْن تُ

  

א: א .א
تُعّد مأساة دي

اء العربية، بل هي فريدة في بابها، لم تضارع
صر، وامتدت ذيولها حتـى     رت روايتها في كتب التراث من عصر إلى ع        

  . عصرنا الراهن

  : مأساة ديك الجن في كتاب األغاني –أ 

                                                          
9 / 42ج :  تاريخ دمشق )47(  . 23
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األ(

ته فيها، وأسلمت على يديه، فتزوجها،           
:

 تَ
  

ر المرأة مـن قـصيدة      ي الرجوع إلى ِحْمَص، ويعلمه ما بلغه من خب         

طـاَل انتكاثُــْه         نَّ 
  

ــْه     ــادٍث أحداثُ ـــي بح ــْم َرَمتْن
  

ِقيـُل ُضحــاُه        ْبُي
  

ـــْه     ــُرُه وكََباثُ ــؤادي َبري  )51(فُ

  

يف
  

)

  )48(: ، بصيغة متماسكة مقنعة لقارئها، يقول أبو الفرج )غاني 
، َهوَِيهـا،   وكان عبُد السالم قد اشتُهر بجارية نَصرانية من أهل ِحْمـصَ          " 

فلما اشتهر بهـا دعاهـا إلـى        . وتمادى به األمر حتى غلبتْ عليه، وذهبتْ به       
اإلسالم ليتزوج بها، فأجابته لعلمها برغب

   )49(وكان اسمها َوْرداً؛ ففي ذلك يقول
ـ        ْدرِهااُنظْر إلى شمسِ القُـصور وَب

  
لَْم

وإلــى خَُزاماهــا وَبْهَجــِة َزْهرِهــا   
  

َجَمَع الجماَل كوجهها فـي شَـْعرِها         ْبُل عينُـَك أبيـضاً فـي أسـوٍد          
  

وكان قد أعسر واختلّت حاله، فرحل إلى َسلَْمَيةَ قاصداً ألحمـَد بـنِ            : قال  
، فأقام عنده مدة طويلة، وحمل ابَن عّمه بغُضه إّياه بعد موّدته            )50(َعليٍّ الهاشمي 

هجائه له على أن أذاع على تلك المرأة التي تزوجهـا           له وإشفاقه عليه، بسبب     
عبُد الّسالمِ، أنها تهوى غالماً له، وقّرر ذلك عند َجماعة من أهل بيته وجيرانه              
وإخوانه، وشاع ذلك الخبُر حتى أتى عبَد السَّالمِ، فكتب إلى أحمَد بنِ َعليٍّ شعراً              

يستأذنه ف
  : أولها 

كََرْيَب الزمـانِ إ

  : يقول فيها 
و ُأنْسٍ قلبـي َمظَ

  : وفيها يقول 
 )52ـحي لغيري ُحُجولـه ورِعاثُـهْ       ي وَأْن ُيـْضـ    ةً أْن يخوَن َعْهد   خ

  

                                                           
  . 55 / 14ج :  األغاين )48(
  . 55 / 14ج :  املصدر السابق )49(
 آل البيت يف العصر العباسي، وكانت إقامته يف من وجوه:  أمحد بن علي اهلامشي )50(

  .َسلَْمَيةَ 
  . النضيح منه: والكباث . األول من مثر األراك:  الَبرير )51(
  . مجع َرْعثَة وهي القُْرط: رِعاث . مجع ِحْجل وهو اخلَلَْخال:  ُحجول )52(
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فقـال لهـا عبـد      . أنا فالن :  فقال     
ي

 :5قتلها، وقال في ذلكضربها به حتى 
ـِك ِنلْـتُ          عطف وإلــى ذلــَك الوصـــالِ وَصلْـــتُ   ليتن

  وقال فيها أيضاً

ه َأ

وبلغه الخبر على حقيقته وصحته، واستيقنه، فندم، ومكث          
ن

   :على قتلهامه 

                                                          

َن   ! من هذا األمر شيئاً         ال تعرف: السالم  
(

يا زانيةُ، زعمِت أنِك
3(ف

ثم اخترطَ سـيفه
  

ـ ـي لَـْم َأكُـْن ل
  

)54:(
  

ـــْه   ــٌس ُمواتيــ ــِك نَفْــ لَــ
  

ـــْه    ـــا ُمَعاِديـــ والمنايـــ
  

ـــْد  ــُب ال تَُعــ ــا القلــ ــ يُّ
  

ــْه     ــيضِ ثانيـ ـــوى البِـ لهـ
  

وكتب . ى دمشق فأقام بها أياماً    وبلغ السلطاَن الخبُر فطلبه، فخرج إل     : قال  
أحمُد بن علي إلى أمير دمشق أن ُيَؤمِّنه، وتحّمل عليه بإخوانه حتى يـستوهبوا              

فقدم حمص، . جنايتَه
وقـال فـي    .  الطعام إال ما يقيم َرمقه             شهراً ال يستفيق من البكاء، وال َيطَْعُم م

)55(ند

ياطلعــةً طَلَــَع الِحمــام عليهـــا 
  

ا هــ   " َوَجنى لها ثََمَر الرََّدى بيَدْيها        
  

 
  . 95 ص35ة املقطوع: وهذا الديوان . 56 / 14ج :  انظر بقية املقطوعة يف األغاين )53(
  .237ص 176املقطوعة : وهذا الديوان . 57 / 14ج :  املصدر السابق )54(
. 278ص) التنازع  ( 34املقطوعة : وهذا الديوان . 57 / 14ج :  املصدر السابق )55(

وهذه األبيات تروى : " وقد شكّك أبو الفرج بانفراد ديك اجلن هبذه املقطوعة فقال 
  . طّرق إىل أحداث مأساة ديك اجلن بأّي شّكولكنه مل يت" لغري ديك اجلن 
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عن    
اني، إنّمـا كـان قـصده         البال
اإلغ

ر، وكـان            

  : يهما، فقتلهما، ثم جلس عند رأس الجارية، فبكاها طويالً ثم قال 
 ثمــَر الــرَّدى بيــديها ياطل

  : ثم جلس عند رأس الغالم، فبكى، وأنشأ يقول 

) غالماً(، حيثُ جعله    )لَبكْر بن َدْهَمْرد    ( ديك الجن لورد، وحّبه        
، وال عالقة له )57(لديك حمص

بحاد

    

بعد رواية األغ) الحكاية  (  أن كل تغيير أصاب      
  .راب، أو الطرافة، أو التهويل من شناعة الفعل الذي ارتكبه ديك الجن 

  :  مأساة ديك الجن في تاريخ دمشق –ب 
كان عبُد السالم بُن َرغْباَن الملّقب بـديِك الجـنِّ           " )56(:يقول ابن عساكر    

يباً، ذا نغمة حسنة، وكان له غالٌم كالشمس، وجاريةٌ كـالقمشاعراً أد 
يهواهما جميعاً، فدخل يوماً منـزله، فوجد الجاريةَ معانقةً للغالم تُقّبلـه، فـشدَّ             

عل
وَجنــى لهــا  مــاُم عليهـــا عــةً طلــَع الِح

    

أشفقتُ أْن يـرَد الزمـاُن بغـدرِه        
  

ـ  " أو ُأبتلى بعَد الوَِصالِ بهجرِه          ا هـ
  

لقد متح ابُن عساكر من َمعين أبي الفرج، فاستوحى أحداث الحكاية منـه،             
ملوكة لـديك الجـن،   م) جاريةً ) ( ورداً ( ولكنّه لم يبقها على حالها، بل جعل     

وفي ظني أن األحداث اختلطت على ابن عـساكر،         . تعشق غالماً له فتُقتل معه    
فخلط بين ُحّب 

 الجن، وهو، في رواية أبي الفرج، واحد من أهل
  .ثة القتل 

  :ة ديك الجن في وفيات األعيان  مأسا–ج 

                                                       
خمتصر تاريخ دم( وقد وردت هذه الرواية يف . 241 / 42ج :  تاريخ دمشق ) ): شق56(

ووردت م. 113 / 15ج    .164 / 11ج ) : سري أعالم النبالء ( وجزة يف 
   .60 / 14ج :  األغاين )57(
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). َورد  ( 

  : متهم بالجارية غالم كان يهواه، فقتله أي وصنع فيه أبياتاً هي 
غَــدره  ــَد الوِصــال بهجــرِه   َأشــ ــى بع أو ُأبتل

  : فصنعت أخت الغالم 

، وهي شاعرة، )أخت الغالم (  جديدة هي 
ي أن هذه الشخـصية الجديـدة،         تُعار
وهذا

صنع منه كُوزين للخمر، وكان ُيحضرهما في مجلس شرابه، 

  : جارية وينشد 
مــَر الــردى بيــديها ياطلع

  : شد وتارةً يقبل الكُوَز الُمتَّخذ من رماد الغالم وين

 

ويـروى أن    : " )59(رواية ثانية تقول           يعرولكن
ضاً،

ض  ه ال يقف عند هذا الحّد، بل
ال

فقتُ أْن يــرَد الزمــاُن ب
    

ـ         يا ويحَ  ه ـ ديَك الجـن يـا تَّبـاً ل
  

مما تـضّمَن صـدُره مـن غـدرِه           
  

قتَل الـذي َيهـوى وُعمِّـَر بعـَده         
  

ـ  "يا ربِّ ال تمْدد لُه في عمرِه            ا هـ
  

لقد أضافت هذه الرواية شخصية
وأكبر الظن عند. ض ديَك الجن، وتهجوه   
  . رين الشعر، من صنع المتأخ

  : مأساة ديك الجن في الكشكول –د 
ه جاريةٌ وغالٌم قد بلغا من الُحـْسن أعلـى          ـوكان ل  : " )60(يقول العامليّ 

الدرجات، وكان مشغوفاً بحبهما غايةَ الشَّغف، فوجـدهما فـي بعـض األيـام              
مختلطين تحت إزار واحد، فقتلهما وأحرق جسديهما، وأخذ رمادهما، وخلط به           

 وشيئاً من التراب،  
ويضع أحدهما عن يمينه واآلخر عن يساره، فتارةً يقّبل الكوَز الُمتَّخذ من رماد             

ال
وَجنــى لهــا ث  ــةً طلــَع الِحمــام عليهـــا 

    

                                                          
  . 186 / 3ج :  وفيات األعيان )58(
  . 187 / 3 : املصدر السابق )59(
تح الطاهر أمحد . هباء الدين العاملي: الكشكول . ( 99 – 98ص :  الكشكول )60(

  ).  م 1961القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، . الزاوي
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زئها الثاني الذي يكاد يدفع     
لـشرابه، مـن رمـاد         بديك

 فيلثمهما، ويشرب من يـدها تـارة             
ن

وحرقهما، ا
ياق، وأشعاره في ذلك متظافرة، ومن أحسن ما             يشر

ة
طلع

  

  
ـ  " أو ُأبتلى بعَد الوَِصالِ بهجرِه          ا هـ

                                                          

ــةٌ    ــيَّ كَرام ــه عل ــه وب وقتلتُ
  

ـ  " فلُه الَحشَا وله الفؤاُد بَأْسرِه          ا هـ
  

تلتقي هذه الرواية، في جزئها األول، مع الروايات السالفة، حـين تجعـل             
سبَب القتل غراَم الجارية بالغالم، ولكنها تُغرب في ج

ه يصنع كوزين  الجن إلى حافّة الجنون، حين جعل      
ذا يدفعني إلى القـول إّن               ه ضحّيتيه، وما ُأثر عن ديك الجن أنه كان مجنوناً، و

الخيال واالفتعال يغلبان على هذه الرواية، وربما كان َمَردُّ ذلـك إلـى رغبـة               
  .المؤلف باإلغراب، وإدهاش سامعه بطرفة متّميزة 

   :  مأساة ديك الجن في تزيين األسواق–هـ 
وأنه عشق جاريةً وغالماً واشتد بهمـا        : " )61(يقول الشيخ داود األنطاكي   

كَلَفُه، وتهالََك في حّبهما حتى حان تلفُه، فاشتراهما، وكان يجعل الجارية عـن             
يمينه، والغالم عن شماله، ويجلس للشرب،

ه من شدة الحب أنه سـيموت،       حّس نفس        
 وعمل من رمادهما َبـْرِنيَّتين، فكـان            

والغالمِ أخرى، ولم يزل كذلك إلى أ أ
ن إلى غيره، فذبحهما  ويصير

ب فيهما، ويقّبلهما عند االشت
 الجاري)62(كان ينشده عند تقبيل َبْرِنيَّة

يا
 :   

و َجنــى لهــا ثمــَر الــردى بيــديها   الِحمــاُم عليهـــا ــةً طلــَع 
  

  :وعند تقبيل َبْرِنيَّة الغالم 
َأشفقتُ أن يـرَد الزمـاُن بغَـدرِه        

  
الغيرة التي ملكت . تنفرد هذه الرواية بعرض سبب جديد للقتل، هو الغَيرة

إن إنك ميت، و: على ديك الجن أقطار نفسه وأشعلت في صدره وساوس تقول 
  . هذين الحبيبين سيصيران إلى غيرك

إن هذه الرواية تجعل من ديك الجن إنساناً مريضاً، مجنوناً، أقدم في إحدى             
وعلـى  . نوبات جنونه على فعلٍ لم يسبقه إليه أحد؛ لقد قتل محبوبُه غيرةً عليه            

 
داود : تزيني األسواق يف أخبار العشاق      . ( 293 – 292 / 1ج  :  تزيني األسواق    )61(

  ).  م 1972، 1بريوت، دار محد وحميو، ط . األنطاكي
  . إناء من اخلزف:  الَبْرنِيَّة )62(
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ن تسّرع وعنف في ردود أفعاله، إالّ أنه لم يبلغ                
ا 

ي الفرج، وأن الغاية من هـذا التزّيـد،               
اإلغ

لشعراء وكتّاب القصة والمسرح، كمـا          
بالدرس والتحليل، وقابلت   

     

  . هذه الرواية ؟) شكول (فمن أين استقى صاحب . الجنونحد 
شعر 
لك

ديك الجن نفـسه، عنـدما صـّرح                أكبر الظّن عندي أنه استقاها من 
  )63(: بغيرته الشديدة في قوله 

لكْن َضننتُ على العيـونِ بُحـسنها       
  

وَأِنفْتُ مـن نَظَـرِ الحـسوِد إليهـا           
  

ب واالخـتالط والتمّحـل     ويبدو من كل ما سلف أن كثيراً من االضـطرا         
والخيال، قد أصاب هذه الحكاية بعد أب

راب، وإتحاف السامعين بحكاية فريدة، تحمل طابع المأسـاوّية المتمّيـزة           
وقد وجد المألفون جميعاً في طبيعة الحادثة وغرابتهـا، وفـي سـيرة             . الفاجعة

  . اخاً مناسباًالشاعر، عامالً معيناً ومن
وربما كان من المناسب أن نذكر هنا أّن هذه الحكاية الفريـدة، لـم تبـق                
حبيسة كتب التراث، بل امتدت ذيولها إلى األعمـال اإلبداعيـة المعاصـرة،              

، فكانت معيناً ملهماً ل)65( ونثراً )64(شعراً
لمقارنة، فتناولتها امتّدت آثارها إلى الدراسات النقدية ا     

                                                      
  . 55احلاشية  32 تقدمت اإلشارة إىل املقطوعة يف ص )
(

)63

، يف )كأس (  ومنهم عمر أبو ريشة يف قصيدته 64(

)65

 ) 1921سنة

  ). حكمت الشريف . ة

 تناول عدد من الشعراء هذه احلادثة،
كما ).  م 1971بريوت، دار العودة، : ديوان عمر أبو ريشة . ( 133ص : ديوانه 

). ديك اجلن احلمصي ( د طاهر اجلبالوي مسرحية شعرية بعنوان نظم الشاعر حمم
مصر، . حممد طاهر اجلبالوي: قصة مسرحية شعرية تارخيية . ديك اجلن احلمصي(

  ).  م 1935املنيا، مطبعة صادق، 
 رمبا كان الشاعر احلمصي نسيب عريضة من أوائل من عاد إىل فاجعة ديك اجلن، )

جمموعة الرابطة القلمية ل( نشرها يف املهجر يف فأبدع منها أقصوصة نثرية 
عبد ( كما كتب الشيخ إبراهيم أفندي األحدب الطرابلسي رواية بعنوان . 117: ص 

وقد وردت اإلشارة إىل هذه الرواية يف ) السالم املعروف بديك اجلن مع زوجته ورد 
ادس، تشرين الثاين، طرابلس، العدد الس: الطريق  ( 214ص ) : الطريق ( جملة 

 م، كُلَْيمات يف علم الرواي1994كانون األول 
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 )66(بير   بعض الد
الكاتب ال

الطبيعي

م ل
فخر

ي
صف

خَْو
  

عنـد شكـس) ُعطَْيل  ( راسات بين حكاية ديك الجن، وحكاية        
  . مسرحي اإلنكليزي المشهور

א: א .א
عاش ديك الجن في أوساط أسرة متعلمة معروفة، تقلّب بعض رجالها في            

 الدولة، كما أسلفت، فكان من  أن ُيدفع الصبي إلى المسجد، حيث            أعمال
وفي . حلقاتُ الدرس ومجالُس العلماء   

اللغة واألدب والدين والتاريخ، وحّص
المسجد تَلَقَّى علوم عصره، فوعى علـوم        
ّاً جّيداً من المعارف، كـان موضـع               كَ

  )67(:ه، فهو يقول 
ماالذّنُْب إالّ لجـّدي حـين َورَّثنـي        

  
َك أبـي   علماً وورَّثَـُه ِمـن قبـلِ ذا         

  
ولقد انصّب اهتمام ديك الجن على اللغة واألدب والتاريخ، وكان له منهـا             

فوعيه لعلوم اللغـة جعلـه      . مكّوناتٌ ثقافية ممتازة، ظهرت بوضوح في شعره      
ا مالكاً لناصيتها، قادراً على التصّرف بها، واستيعاب مفرداتها، وتوظيف دالالته      

المعنوية إلبراز أفكاره ومعانيه، مع سالمة من اللحن، وقـدرة علـى ترتيـب              
كما قرأ ما وصـل     . المفردات في أنساق لغوية سليمة، تجري على سنن العرب        

إلى عصره من آداب العرب السالفين، ووقف طويالً عند الشعر الجاهلي عاّمة،            
وقد أعجب. وشعر الصعاليك خاصة   
 لقد فاق صعاليك الجاهل

بال    صعاليك وفلسفتهم الق    
ة 

اِئمة على التمـّرد
في تمّرده ورفضه، فرأى فيهم أطفـاالً              والرفض، بل

فهو القائل ي. ُرّضعا إذا ما قيسوا به
َو

  )68(:  نفسه 
وي َنْطوي جيشُها عن جيـشه اللَّجِـبِ         ُض ليلٍ تخافُ الجِـنُّ لُجَّتَـُه       
  

إال َرِضيعا لَبـانٍ فـي ِحمـًى َأِشـبِ             الشَنْفََرى وُسـلَْيٌك فـي ُمغَيََّبـٍة       ما

                                                           
وقد نّوه الباحث فؤاد عبد املطلب بالدراسات اليت تناولت . 23ص :  جملة الفيصل )66(

: الفيصل( ).عطيل، مغريب البندقية ( ثري قصة ديك اجلن مبسرحية شكسبري احتمال تأ
 م، ديك اجلن احلمصي وعطيل 2001يناير  / 1421وال ، ش292الّرياض، العدد 

نظرة مقارنة، فؤاد عبد املطلب: شكسبري   ).  
  . 76 ص 21املقطوعة :  هذا الديوان )67(
  .77 ص 22املقطوعة :  هذا الديوان )68(
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وإن

ء، وبهمـا   نـا        
  . ينهض، كما أّن موسيقى الشعر عنصر هام من عناصر بنائه الفنّي

أقبل ديك الجن على الغناء إقبال المشارِك المبدع، فتعلم العـزف، وأتقـن             

   

    

السُّلَْيك (و  ) الشَّنْفََرى(إنه يصرح باسمي اثنين من الشعراء الصعاليك هما         
وإن .، في سياق يدل بوضوح على وعيه لشعرهم وِسـَير َحَيـواتهم           )بن السُّلَكة 

والصعاليك خاصة، واضحة في شـعره، فـي         ين عامة، ّيبصمات شعر الجاهل  
رائق البناء الفني ،ولعلّها أوضح ما تكون في قصيدته التي يفتتحهـا         المعاني وط 

   )69(:بقوله
اُْحُل واْمُرْر وُضرَّ وانْفَْع وِلْن واخْــ       

  
ـشُْن َورِشْ َواْبرِ وانْتَِدْب للَمَعـاِلي        

  
ألننا لو حذفنا اسمه عنها، لظنهـا القـارئ لـشاعر مـن الجـاهليين أو                

اللغة واألدب، فقد وعى التاريخ أيضاً، وقرأه       وكما وعى ديك الجن     . ليكهمصعا
قراءة متأنّية، ووقف طويالً عند تاريخ الدعوة اإلسالمية، ووقف وقوفاً أطـول            

 فوعى َحَيواتهم وأخبارهم وصـراَعهم      – وهو الشيعّي المذهب     –عند آل البيت    
الطويل من أجل الخالفة، كما وعى مصارَعهم التي تركت في قلبه جرحاً نازفاً             

. رح ليرثي آل البيت أو يمدحهم               تجفّ له دماء، وكم غطّ ريشته بدماء هذا الجال
 شعره حافل باإلشارات التاريخية التي تناولت أسماء األشخاص أو أمـاكن            

  . المواقع الحربية الفاصلة في التاريخ اإلسالمي
لقد عاش ديك الجن قمة الثقافة واالزدهار الحضاري في العصر العباسي،           

 على الشاعر أن يكون مثقفاً، ُمِلّماً بفنون عصره وعلومه، ليـتمكن مـن              وكان
السير في زحمة حركات اإلبداع والتجديد، وقد استطاع أن يكون واحـداً مـن              

  . شعراء عصره المثقّفين المبدعين والمجّددين
وال يخفى على العارفين التطّوُر الكبير الذي وصل إليه فّن الموسيقى فـي             

تتبعه من تطور في فّن الغناء، وانتشار المغنّين والمغنّيات من كّل           زمنه، وما اس  
لقد خطّ هذا الفن لنفسه طرقاً واضحة المعالم، وكان لـه علمـاؤه             .لون وجنس   

وديك الجن واحد مـن عـشاق الغنـاء         . ه عشاقه ومؤيدوه  ـومجيدوه، وكان ل  
والموسيقى، فالشعر والموسيقى فنّان متواشجان، وهما جناحا الغ
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قافيـة                 قواعد ال
غنّـى     . والفنية

بشع كانوا يتحلّقون حوله في مجالس الشراب، فيلتذّ             
بشع

 
ه

الجن
وكان يتشّيع تشّيعاً حسناً، وله مراث كثيرة       : " في ترجمته      

في ا

 

غناء، ولقد غدا ما تعلّمه في هذا الباب، جزءاً مـن مكّوناتـه الث
، وكـان يت)70()ُبور  بالطُّنْ( كان حسن الصوت، مجيداً للضرب      

ره، لنفسه، أو لندمائه الذين
  . ره وغنائه، ويلتذّ بما يحدثه من إعجاب في نفوس سامعيه

א: א .א
  . انتماؤه السياسي –أ 

 األول، هذا العصر المضطرب الفـّوار       عايش ديُك الجن العصَر العباسيَّ    
السياسية، والذي يمكن أن            الذي ظهر على ساحته العديد من الحركات الفكرية و

  :نتبّين فيه بوضوح تيارين سياسيين رئيسين 
األّوُل تيار السلطة الحاكمة الممثَّل ببني العباس، والثاني تيار المعارضـة           

ّيعةالذي المناصرين آلل البيـت    ) الش   (  تشعب إلى تيارات متعّددة، وكان تيار      
  . العلوّي الهاشمّي، وحقهم في الخالفة، أشدَّها بروزا
سلطان            كان ديك الجن يقف في الجانب المعارض لبن ي العباس الذين قّوضوا

م عن الخالفة، واستأثروا بها، وكان ديك              الدولة األموية، باسم بني هاشم ثم دافعو
  . مناصراً آلل البيت وحقهم المغتصب في الخالفةمتشّدداً، ) متشّيعاً (  

يقول أبو الفرج 
  : لُحَسْين بن علّي عليهما السالم، منها قوله 

ــبِ  ــَضا وال الكُثُ ـــُن ال للغَ ــا عي ي
  

ُبكا الرَّزايـا سـوى ُبكـا الطَّـَربِ           
  

اّص والعاّم، وُيناح بها، وله عّدة أشعار فـي هـذا           وهي مشهورة عند الخ   
  . ا هـ )71("المعنى 

لقد وقف ديك الجن إلى جانب آل البيت مناصراً بلسانه وشـعره، فكـان              
وقد قرأ تاريخ الدعوة اإلسالمية، ووعاه جيـداً،     . واحداً من شعرائهم المخلصين   

التاريخية بصيغة  وتأثر بعلم الكالم كغيره من شعراء السياسة، فعرض الحقائق          
                                                          

: والطُّنبور . 239 / 42ج : اريخ دمشق   ت)70(
  .أطول عنقاً 

ية معروفة تشبه العود، إالّ أهنا آلة وتّر
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ق آل البيت في الخالفة، مع إبـراز               
س

، ثم إبـراز مـصارع آل البيـت          ر) (فاِطَمةَ  ( مباركته زواَجه من ابنته     

  
ي

وصداقتها بمديحه
ي
ا

كان
:قاله
أخاً 

  
ِقُب َحْمـٍد أْن تُـذَمَّ الَعواِقـُب        

  : موقفه من الدين –ب 

 

في نصرة اإل) ر  ) ( َعِليٍّ  ( مواقف  
و

، عليـه   الم، ورَِضـى رسـول اهللا        
   (
ـ

  . وتاريخهم الدامي
والتهّجم على مـواقفهم    ) الّصحابة  ( وكثيراً ما دفعه إخالصه إلى تجريح       

أكثرهم تعرضاً لهجماته، ألنهمـا     ) ر  ( ، وكان أبو َبكْر وُعَمر      )ر  ( من َعِليٍّ   
   )72(: سبقا علّياً في الخالفة، وهو القائل 

ــأخٍ    ــمٍ ب ــْيٌم لَهاِش ــان تَ ــا ك م
  

 )73( وال َعـــِديٌّ ألحمـــٍد بـــأبِ  
  

قاما بـدعوى فـي الظُّلـم غالبـٍة         
  

ــِذبِ       ــن الكَ ــٍة م ــٍة َجْزلَ وُحجَّ

وانسجاماً مع إخالصه لمذهبه السياس انقطع َألحمَد وَجْعفَرٍ، ابنْي علـيٍّ           
)74(ال شمّي   ، وخصَّهما  ه

 بل كان يراهما إمامممدوحين صديقين، 
الحميمة، ومـا كـان يـرى فيهمـا             

ولقد بكـى إمامـه     . من أئّمة الهدى       
خ

 
ن 

طّفته يُد الموت، في واحـدة مـن                
 موته فاجعاً لـديك الجـن وممـا          

وصديقه َجعفَر بن عليٍّ بكاء حاراً حينم ت
لقد . عيون قصائد الرثاء حرارة وصدقاً    

)75(  
 وهـو حاضـٌر     كنتُ أبكيـه دمـاً     

  
َحذاراً وتعمى ُمقْلَتي وهو غائـُب        

  
فماتَ فال َصْبري على اَألْجـرِ واقـفٌ        

  
وال أنا في ُعْمرٍ إلـى اِهللا راِغـُب           

  
عوا  وما اإلثْـُم إال الـّصْبُر عنـَك وإنّمـا          

  

                                                          
  .84 ص 29القصيدة :  انظر هذا الديوان )72(
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من وجوه بين هاشم يف العصر العباسي، وكانت إقامتهما يف : عفر اهلامشيان )74( أمحد وج
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حمص، يمارس لهوه ومجونه بعيـداً             
عن 

 السريعة في شعر ديك الجن تبدي لنا مظاهر واضحة        
، وهذه الرقّة نابعة من التعارض بين فلـسفته         ) الدِّين   لما ي

ا
ت

  .ا 

 ِإ
  

  
ال 

الظاهرة

هّوراً في إبداء ذات نفسه، ولعل األبيات التالية تفصح بوضوح فاضـح عـن              

                                                          

أمـر بـه    إن تشّيع ديك الجن ال يعني أنه كان إنساناً متدّيناً، مطبقاً لمـا              
اإلسالم أو نهى عنه، لقد كان هناك انفصال تاّم بين انتمائه السياسي ومواقفـه              

كان عّمـي خَليعـاً     : " يقول أبو الفرج على لسان ابن أخي ديك الجن          . الدينية
  .  ا هـ)76("ماجناً ُمْعتكفاً على القصف واللّهو 

النـساء  والدين يحّرم عليه القصف واللهو؛ يحّرم عليه الّزنى ومطـاردة           
ومن هنـا نبـع     . المسلمات والذمِّيات، ومالحقة الغلمان، كما يحرم عليه الخمر       

عداؤه للّدين، ونبع صدامه مع مجتمعه وقيمه األخالقية المستمّدة من الدين؛ هذا            
الصدام انتهى به طريداً مشّرداً في بساتين 

وارياً بين غيـاض العاصـي وصفـصافه        أعين الرقباء المترّبصة به، مت     
إن القراءة األولّية. الحاني

رِقَّة( مكن أن نسّميه     
ارم  المادية الحسّية، وبين الـدين الـص            

.  
ت
ي 
الحياتّية القائمة على اإلقبال على اللذّ
الذي نهى عن مثل هذا السلوك الحيا

وشعر الديك حافل بتصوير الخمر وشغفه بها وَرْسمِ . إن الدين يحّرم الخمر
صور ملّونة لمجالسه

  )77(: وحسبنا قوله 
ــي أال ــاحبي وخَِليل ــِقنيها َص  شَـموالً، وهْل َأْحيا بغيـرِ شَـُمولِ ؟         ْس

  
. تصوير مغامراته مع النساء والغلمان    والدين يحرم الّزنى، وشعره حافل ب     

  )78(: وحسبنا قوله 
ـــدي   ـــح عن ـــا ُينك ـــدُّ م َح

  
ـــه ُروُح    ـــواٌن فيـــ َحيـــ

الدين فيما نهى عنه من ُمحّرمـات،                فة على أن رقّة دينه لم تقف عند مخ
الصورة  إليمان المسلم، فلم يكن            ب

، ولم يكن مدارياً، بل كـان جريئـاً            
ل تجاوزت إلى العبادات التي تعطي 

قليالً بالصالة والصيام واليعبأ كثيراً أو    
مت

حج
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رك
  

ن بـاهللا واليـوم اآلخـر              
كّ

ذ
باهللا،

والقلق  

ي
وما

)

        

  )79( :يقول . موقفه من العبادات كلها
ــا مــالي وللــصِّيـامِ وقــد حــا أن
  
تا

 على المسلمين شـهُر الـصِّيامِ         
  
ـ

َن

َحـرامِ  َرِة والِحلِّ راغبـاً فـي ال        ـــاً للجِهــاِد والَحــجِّ والُعْمـــ 
  

واقفــاً بــين فَتْكَــٍة وُمجــون    
  

راقصاً في الـصالِة خلـفَ اإلمـامِ          
  

ــي     ــالَل ألنّ ــُب الح ــا ال أطل أن
  

قْد وجـدتُ الحـراَم خيـَر طَعـامِ           
  

ثم تجاوزت رقة دينه العبادات لتصل إلى اإليما
بوجود اهللا، واضطراب إيمانه به،كه     )   تش( لقد اتّخذ   . سلهومالئكته وكتبه ور  

رية الكثير مـن المجـون المتهتّـك             
 فم الحبيب قبل أن يقّبله، وبين إيمانه             

عبي
اق
طابع السخرية المّرة، فحملت وسيلته الت

إنه يقابل بين إيمانه بطيب م. الالمبالي
  )80(: ل فيقو.  وشهادته بربوبّيته، قبل أن يراه بعينيه

ـ       ه ـبأبـي فٌَم شـهَد الـضَّميـُر ل
  

ــذُْب    ـــُه َع ـــذاِق بأنّ قبـــَل الَم
  

كــــشـهادتي ِهللا خالـــــصةً  
  

ــه َربُّ     ـــانِ بأنّ ـــَل الِعيـ قبـ
  

بوجود اليوم اآلخر والحساب، فقد اتّخذ طابعاً أكثر حـّدة،          ) تشكّكه  ( أما  
وربما كانت هذه   . لبعثوصل به إلى االنفجار والتصريح بعدم إيمانه بالقيامة وا        

الحّدة نابعة من التمّرد والتحّدي، والتصدي للوّعاظ الذين يالحقونـه فـي كـل              
إنه في البدايـة يجـنح إلـى        . مكان، مذكّرين بالموت والحساب، والجنة والنار     

االضطراب  والتـرّدد والـشك،     مناقشتهم مناقشة تنطوي على الكثير من
ة اآلخرة، فقد َأِمَن ونجا من العقـاب          

ن
حياهم بوجود الفإذا كانوا كاذبين في اّدعائ    

جو أيضاً، ألن اهللا هو الذي ابـتاله                
ه ؟ ثم ينفجـر     ـ ذنبه فيما قّدر اهللا ل           

عّما اقترفه من آثام، أما إذا صدقوا فإنه س
بهذه اآلثام، وهو الذي سيسامح ويعفو، 

  )81: بغتة، معلناً عدم إيمانه بالقيامة، قائالً 
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فــإ

ومن كالم الُملِْحـدين، لعـنهم اهللا       : " عند التقديم لهذه األبيات     ) ي 

عـالء              
البـراءة               ح

سَّالمِ بَن     من تهمة ا
ت الفائية          رغباَن الم

التي

بالـسُُّموِّ           
الرو

                                                          

هـَي الـدُّنيا وقــد نَِعمـوا بــُأخرى    
  

 النّفوسِ مـن الـسَّواِف      وتسويفُ  

ْن كــذبوا أمنــتَ، وإْن أصــابوا 
  

فإّن المبتليــَك هـو المعافــي         
  

ـــي   ــك أنَّ قلب ــا أبثُّ ــدقُ م وأص
  

بتــصديِق القيامــِة غيــُر صــافي   
  

إن هذا التصريح وأمثاله دفع الناس إلى اتهامه باإللحاد، ولقد جـاء فـي              
ان المعانديو(
   ا هـ )82("

على أّن من أطرف المواقف من ديك الجن ومعتقده، موقفَ أبـي ال
ه َصكَّ  المعرّي الذي كان متعاطفاً مع أخيه في الشعر، ولذلك فقد من

ورأى بعضهم عبَد ال) : " فران  رسالة الغ ( يقول في   . إللحاد  
عروف بديك الجن في النوم، وهو بُحسن حال، فذكر له األبيا

  :  فيها 
هي الـدُّنيا وقـد نَعمـوا بـأخرى         

  
وتسويفُ النفـوسِ مـن الـسَّواِف         

  
)83(    ا هـ . "كنت أتالعُب بذلك ولم أكن أعتقُده: فقال . أْي الَهالك

א: א :א
عاش ديك الجن عصره بكل ما فيه من صراعات سياسية وفكرية، ومـا             

إنه العصر العباسـي، عـصر النـضج        . نتج عنها من تمّزقات نفسية وروحية     
  . الحضاري، ولكنه في اآلن نفسه عصر القلق والتصّدع النفسي والروحي

فمتعّددة، ومختلفة من إنسان إلى آخر، بحسب       وأّما مصادر القلق والتصدع     
  . التََّضادُّ: مكوناته وانتماءاته، ولكنها جميعاً تعود إلى مصدر واحد هو 

التضادُّ بين الترف الحضاري المادي وبين تعاليم الدين المقترنة 
حي والنفسي، والتضاّد بين ما يفرزه العقل من فكر أو فلسفة وبين ثبـات              

 
   .251 / 2ج :  ديوان املعاين )82(
أمحد بن عبد اهللا ( أبو العالء املعري : رسالة الغفران . ( 446ص :  رسالة الغفران )83(

  ).  م 1977، 6مصر، دار املعارف، ط . تح عائشة عبد الرمحن). بن سليمان 
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  .محاوالت المعارضة، وحكمت عليها بالموت األكيد 

. توازن بين هذه التضاّداتإلى ضروب من ال        
ولقد

إحساس حادٌّ بأنه محاصر ومطارد، 

ذلك ألنه كان يقف في صـفوف      . كان يخاف من السلطة السياسية العباسية     
المعا

خفاق المعارضة المتوالي في الوصول إلى       إ     
و
 )84(

    

                                                          

هذه المجموعة وغيرها من التضادَّات أحدثت ضروباً من االختالل علـى           
الصعيدين النفسي والفكري عند الناس عامة والمفكرين والمبـدعين خاصـة،           

واستتبع ذلك سعي حثيث للوصول 
وكان عبد الـسالم    .  رافق هذا السعي الحثيث قلقٌ مستبٌد واضطراب كبير        

ابَن عصره، كما كان صورة صادقة تبرز تناقـضات العـصر واضـطراباته             
  . وغليانه الدائم

عاش الديك حياته قلقاً مضطرباً يحكمه 
ولقد َعبََّر عن خوفه بأشكال مختلفـة وفـي         . ليد الخوف وكان هذا اإلحساس و   

  فَِممَّ كان يخاف ؟ . مناسبات متعددة

رضة الشيعية المناصرة آلل البيت وحقهم في الخالفة، ولَشَدَّ ما كان يمضُّه            
إحساس حاد باأللم الغاضب بسبب

بة   . مواقع السلطة، واستعادة الحقوق المسل
  :خوف من التعبير، ينهكه ويضنيه

 وأشرُب الصَّْبَر وهو الصَّاُب والصَّبرُ    
وال
  
كان التضاد بين التعبير عن رأيه
أبكيكُُم يا بنـي التَّقـوى وُأْعـوِلكم        

    
نه ال يستطيع التـصريح باسـم أعـدائهم         إنه ال يستطيع إال الصبر، كما أ      

   :)85(فيكتفي بهذا الرمز المتسائل
ــْصبـِه   ــن غَـ ــسرتا مـ واحـ

  
وســــــكوِتِه واَحـــــْسـرتا   

  
ـــُدوِِّه   ـــاةُ َعـ ـــتْ حيـ فإلـى متــى وإلــى متــى ؟          طالـ

 
  .131 ص 74القصيدة :  هذا الديوان )84(
  .93 ص 33املقطوعة :  هذا الديوان )85(
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اف من       

إن هذه المعرفة َولَّدت    . ا عرفنا أن خوفه نابع من هذه المعرفة الكثيرة للنساء         
على

 
ة

لَــ

  

ن

بهذه

   :)87(يقول. ومن الدهر تارة أخرى

  
ت أو بنكبة تزلزله، ولـذا فعليـه أن              

    

ن النساء،المرأة رجٌل عرف الكثيرات م
إذ

 ولكن االستغراب ينتفي، والدهشة تزول 

في نفسه الشََّك بوفاء المرأة أو قدرتها  الوفاء، وحينما حاول أن يقيم توازناً              
أخ    فقت محاولته إخفاق         

 
بين خوفه من غدر المرأة وبين وفائها،

نهاية مأساوية فاجع" ورد " تجربته مع 
اً مريعاً، وانتهـت

،   :)86(وعاوده خوفه من جديد
ـــْه    ـــٌس ُمواِتَيـ ــِك نَفْـ

  
ـــْه    ـــا ُمَعاِدَيـــ والمنايـــ

  
ـــْه   ـــا القلــــُب ال تَُعـــْد   أّيهـ ــْيضِ ثانيـ ـــوى البِـ لهـ

  
ـــ    ـــوُن َأخْ ـــْرقٌ يك ــيس َب ل

  
ـــْه     ـــرِق غاِنَي ــن ب ــلََب م ـ

  
ته المادية المقترنة باللذة، ومعرفته لصنف معين مـن النـساء،           إن مغامرا 

  .َولَّدت في نفسه الخوف من المرأة عموماً، وعدم الثقة بوفائها لمن تحب 
إ. وكان الديك يخاف من المجهول

أو اتّقاًء أو مواجهة، ألنه ال يعرفه و
عدّو يترّبص به، وال يستطيع له دفعاً 

 عليه، ُمَمثَّالً راه، ولكنه يلمس آثاره
ه 
ال ي

  .  الكوارث والنكبات المتوالية التي تنهال عليه
لقد تسلطت عليه هذه الفكرة وعذبته طويالً، وَعبَّر عنها بالشكوى العاجزة           

الُمرَّة من الزمان تارة، 
كَاثُــْه  إّن َرْيَب الزمـانِ طــاَل انْتِ      

  
كْم رمتنــي بحــادٍث أحداثُــْه         

  
وهو يجنح أحياناً إلى مالينة هذا العدو المجهول، عله يتقي شره، وينجـو             
من ضرباته، ولكن هيهاتَ، وَأنَّى له النجاةُ، والدهر لٌص غادٌر فاتٌك يترقب منه             

   :)88(غفلة لالنقضاض
ــصِّ     َيْرقُـُد الناسُّ آمنيـَن وَرْيـُب الـدَّ        ــِة ِل ــاُهُم بُمقْلَ ـــرِ يرع ه

  
 يدري متى يفجؤه الدهر بالموإنه ال 

                                                       
  .237ص 176املقطوعة :  هذا الديوان )86(
  .100 ص 40املقطوعة :  هذا الديوان )87(
  .162ص  99وعة املقط:  هذا الديوان )88(
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ما الذي يخبئه له دهُره القاسي في               سابق الزمان وينتهب اللذات، ألنه ال يدر
)89(

ك الجن النفسي، بل              
كان 

جه والي دمشقَ، بعد أن كان يقـف           
ببابه

السير في دروبهم، والنظر إلـى            
َبَّ

91(حد

   :يقول ناصحاً. غده المرتقب
تََمتَّـْع ِمَن الدنيــا فإنــَك فـانِ        

  
 )90(وإنَك في أيدي الحوادِث عـانِ       

  
وال تُنِْظـَرنَّ اليوَم لَْهـواً إلـى غـٍد        

  
حــادٍث بأمـانِ    وَمْن ِلغَـٍد ِمـْن        

  
ولكن هذا الخوف المتلَوِّن لم يكن كل شيء في عالم دي

لقـد كـان التمـرد    . ه معادالً وموازناً في ُمكَوِّناته النفسية األخرىـيجد ل  
   .واالنفجار معادلين للخوف، في تركيبة ديك الجن النفسية

لقد كان حادَّ الطبع ناريَّ المزاج، شديد النَّـَزق، عنيفاً حتى حدود التهور            
القاتل الذي ال يتبصَّر بالعواقب، وحينما تشتد عليه الضغوط والمخاوف، يقابلها           

والنماذج متعددة في سيرة حياته، فقد      . باالنفجار العنيف الذي ينسف كل الجسور     
اً، حينما عجز عن تحمل مطاردته ووعظه،       هجا ابن عمه أبا الطيب هجاًء مقذع      

، وثار في و)حمص  ( كما هجا أهل مدينته     
بسيفه فأودى  " ورد  "  طالباً عطاءه ورفده، وانقض على محبوبته وزوجته         

  . بحياتها في واحدة من انفجاراته المجنونة
في مكوناته النفسية، وهـذه     إنها معادلة واضحة    . الخوف معادل االنفجار  

المعادلة، مع ما كان يحمله في أعماقه من بذور العنـف واالنـدفاع المتّهـور               
الالّمبالي، جعلته يميل إلى التشبه بالصعاليك، و

عن انتمائه إلى عالم الصعاليك فـي             
(
ر  الحياة نَظَْرتَهم المتمردة الجريئة، لقد ع

   :روع نصوصه وأعنفها، يقول من أوا
اُْحُل واْمُرْر وُضرَّ وانفْع وِلْن واخْــ       

  
ـشُْن ورِشْ واْبرِ وانتدْب للَمعـالي        

  
ولئن لم يعش ديك الجن حياة الصعاليك بدقائقها، فيقطع الطريق، ويـسطو            
على أموال األغنياء، وُيطلب بالثارات والدماء، فإنه عاش صـعلكته بطرائقـه            

لقد طَوَّر حياة الصعلكة بما يتناسب مع عـصره ومجتمعـه،           . فريدةالخاصة ال 

                                                           
  .275ص ) تنازع (  31املقطوعة :  هذا الديوان )89(
  .األسري :  العاين )90(
  .199 ص 130القصيدة :  هذا الديوان )91(
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د طّورهـا              
 ا

والهجوم الجريء على كـل مـا               سيف، إلى الرفض والتمرد القائم على 
ي،

ان

. رة واللذة الجنـسية           
و

د شاب رأسه وشابت لحيته وحاجباه، ولكّن       ذي استمر حتى أخريات حياته، لق     
م

 ت

                                                          

لقائم على العنف واالحتكـام إلـى              
النقد 
الديك فانتقل بها من فلسفة الرفض والتمرد

ال
س        يحكم مجتمعه من قوانين أخالقية، دينية

فك
ولقد تجاوز بهجومه كل حد،     . اسية

 بحق، صعلوكاً جريئاً بل متهوراً غير ُمبالٍ بالنتائج المترتبة على تصرفاته            
  )92(: إنه يرى في نفسه صعلوكاً حقيقياً، وهو يقول . وآرائه العنيفة

ال تَِقفْ للزمانِ في َمنْــزلِ الـضَّْيـ        
  

ـمِ وال تَـْسـتَِكْن ِلرِقَّــِة حـالِ          
  

وإذا خفـــتَ أْن يراِهقَـــَك الُعـــْد 
  

 فَُعــذْ بالمثَقَّفــاِت الَعــوالي   ُم  
  

ولقد جعلته الحياةُ المتصعلكةُ ُعرضة للنقد الالذع من المتمسكين بقـوانين           
المجتمع ونظمه، بل والهجوم على مجالسه من قبل أقربائه المتـزمتين وعلـى             

تياري خارج مدينة حمص    رأسهم ابُن عّمه أبو الطيب، ثم انتهى إلى منفاه االخ         
في بساتين نهر العاصي وغياضه، منغمساً بلذّاته، بعيداً عن عيون مطارديـه،            
ألنه لم يكن قادراً على المجابهة الطويلة أو الدائمة، وإنما كان في كَرٍّ وفَرٍّ مـع     

االتجـاه  : مجتمعه وقوانينه، وحينما تشتد عليه الوطأة، كان يفرُّ في اتجـاهين            
لقد كوَّن لنفسه مـا يمكـن أن        . لطبيعة، واالتجاه الثاني كان الخمرة    األول كان ا  

نسميه الفلسفة الماديَّة الِحسِّيَّة، وكان ركنا هذه الفلسفة، الخم
زادته فاجعته إمعاناً في هذا االنكبـاب              انكبَّ الديك على الخمرة انكباباً شديداً، 

ال
ا انكبَّ على اللذة المادية الجنسية التي         ك)93(صينيَّة الشراب لم تفارق مجلسه     ،

وما بـين هـذين     . رى في اإلنسان إال المادةَ التي تُشبع الرغبةَ وتَُولِّد اللذة          ال
  )94(: الخمرة واللذة، أمضى أيامه سادراً، يقول : القطبين 

 
  . قةالقصيدة الساب:  هذا الديوان )92(
   .239 / 42ج :  تاريخ دمشق )93(
  .276ص ) تنازع  ( 32املقطوعة :  هذا الديوان )94(
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ف

ه، ثم قضى نحبه مقتوالً بسببه، فإن              
صـعلوكاً             ديك الجن   
  . . متمرداً

.א

وزرائه وأمرائه، ألنه لم               
                                                          

ا ؟ أكبر الظّن عندي أن هـذا         في اللذة والخمر نابعا من تعلٍق مرضيٍّ بهم        
التعلق كان نابعاً من مكوناته النفسية التي تفصح عن إقبال شديد علـى الحيـاة               
بمباهجها وملذّاتها المادية، كما كان في اآلن نفسه تعبيراً عن روح التحّدي التي             
. يحملها بين جنبيه؛ التحدي للمجتمع الذي حّرم هذه الفلسفة الماّدية على أبنائـه            

ة            المجابهة مع المجتمع هي التي أملت عليه األخذَ بفوهذه لمـا  ) التََّصْعلُك  ( لس
  . تنطوي عليه من تمّرد وعنف

األول، في طموحاته الكبيرة، ولكنـه كـان        ) المتنبَي  ( لقد كان ديك الجن     
يقف في صف المعارضة السياسية، وقد حرمه هذا االنتماء من بلوغ ما يريـد،              

لطة       رة التي ال ترى فوقها أحداً، من االتصال برموز الـسكما حرمته نفسه الكبي   
  ). َرغْبان ( والتقلب في مناصبها التي سبقه إليها جدُّه 

وفي حين قضى المتنبي حياته على ظهر جواده ساعياً وراء هدفه الكبيـر             
الذي يليق بنفس الَمِلك التي يحملها بين جنبي

آثر االنكفاء، واالنسحاب من الساحة التي نزلهـا فارسـاً 
لقد انسحب نحو الخمرة والمرأة، وأغرق فيهما آماله وطموحاته

ولئن لم يغادر بالد الشام جسداً، فإنه لم يعش فيها روحاً، ألن هذا الصراع              
ع أهلـه غريبـاً     لقد عاش ديك الجن م    . الممزِّق، جعله يعيش غربة نفسية دائمة     
  . مطارداً، وقضى نحبه بينهم غريباً ُمفَْرداً

:
لم تكن لديك الجن عالقات واسعة برجاالت عصره، فهو لم يبـرح بـالد              

، وأغلب الظّن أنه قضى معظم أيام       )95(الشام قطّ، كما تقول معظم كتب التراث      
رغم من أن العراق كان ِقْبلَـة الـشعراء فـي           وعلى ال . حياته في مدينة حمص   

زمنه، إالّ أنه لم يزره، ولم َيِفْد على بالطات خلفائه أو 
 

  . 184 / 3ج ) : وفيات األعيان ( وكذلك . 51 / 14ج ) : األغاين (  انظر )95(
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يكن 

ولكن هذا المديح ال يثبـت عليـه        . الهاشميين      
صفة

صادقاً في حبه، ولذلك كان موت جعفر بن علي         
تبر من عيون شعر الرثاء،          فاجع
ألنه 

  . الُمَدبِّر 
 

جا

ـــي   وال نَسيـبَي َيْعلُـو بـي وال نَـَسبِي           ــَك الُودِّي ُيقرُِّبن

                                                          

  . شاعراً مّداحاً متكّسباً بشعره
األول : وأكبر الظن عندي أن ما منعه من االنتجاع والمديح بشعره أمران            

، والثاني طبيعة تكوينه النفسي ومزاجـه       مذهبه السياسي المعارض لبني العباس    
ه من َأنَفَته واعتداده بنفسه ما يمنعه من الوقـوف          ـالعنيف المترفع، وقد كان ل    

  .بين أيدي الخلفاء واألمراء، وتلقّي المكافآت والهبات 

  . عالقته بَجْعفَرٍ وَأْحَمَد ابني عليٍّ الهاِشمّي –أ 
 هذا النفي ال يعني أنه لم يمـدح         لئن نفينا عن ديك الجن صفة المّداح، فإنّ       

أحدا قطّ، ألنه مدح َأْحَمد وَجْعفَر 
لقد كانـت   .  التكّسب، وإن كان يستعين بهما أحياناً في حل أزماته المالّية          

، مـوطن   )َسـلَْمَيةَ   ( عالقته بهما عالقة صداقة حميمة، وكان دائم التردد على          
امتهما، ألنهما كانا من وجوه آل البيت في بالد الشام، وكان ديك الجن شيعّيا              إق

متحّزبا آلل البيت، فكان من الطبيعي أن يتصل بهما، وأن يمدحهما، ألنه كـان              
  . يمدح آل البيت في شخصيهما

كان ديك الجن ُمحّبا لهما، 
ر، ولقد رثاه بقصيدة رائعة، تعة، صاعقة للشاع  

 وكان أحمد وجعفر محبين للشاعر      )96(.فقد فيه األخ الحبيب واإلمام الهادي      
، )ورد  ( ه، وقد وقف أحمد بن علي إلى جانبه عند محنته بزوجتـه             ـوفّيين ل 

ل العفو  فنهض بأمره، وتوّسط لدى السلطان، وتحّمل عليه بوجوه قومه، حتى نا          
  .لديك الجن عن جريمته البشعة 

 اتصاله بأحمَد بنِ محّمِد بنِ–ب 
التراث تؤكد أنّه لم يتـصل بأحـد مـن                 وعلى الرغم من أّن معظم كتب

الت عصره سوى الهاشمّيين، فإن ابن عساكر ينفرد بمخالفتهم، ومما يرويه           ر
اصداً واليها أحمَد بَن الُمـَدبِّر،       أنه أقبل إلى دمشق، ق     )97(في ترجمته لديك الجن   

فأقام ببابه أياماً، ولكن الوالي يحجبه، وال يصله بشيء، فيدفع ديك الجـن إلـى          
  :الوالي قصيدته التي يقول في مطلعها 

ــي بباب إنّ

 
  . 65 / 14ج :  األغاين )96(
   .238 – 237 / 42ج :  تاريخ دمشق )97(
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لدينا بعض الشك 
حمد بن   فإ. بصحته
ثم تغلّب   )98(طولون

بعد 

خبـر               
قد جمع شعره   ) ابن اَألِثير   ( ه أو عليه، وأذكّر هنا بأن       ـعنه، أو حكم نقدي، ل    

    

  

ٍث، فغضب الـشاعر وأقـسم أن       ولقد رّد الوالي على ديك الجن بشعر عاب       
ولكّن حامل الرسالة هّدأ من ثورته، وأعلمـه أن األميـر        . يمزق ِعْرَض الوالي  

ثم استقبله ابن المدّبر وخلع عليه، وعاشره، وأحسن إليـه، وتتابعـت            . حهيماز
  . ِصالته

وإذا كانت هذه الرواية تدل على أن ديك الجن قد اتصل بـبعض أمـراء               
 عن مديح الشاعر البن المّدبر، وال تـروي شـعراً فـي             الشام، فإنها ال تفصح   

المديح، بل تروي شعراً يفخر فيه ديك الجن بنفسه، وهو فخر يدل على اعتداد              
  . وأنفة

وبعد فإن هذا الخبر بّرمته يدفعنا إلى بعض التأّمل، ويثير 
يها، ألذا كان أحمد بن المّدبر يلي دمشق، وأعماالً مضافة إل         

ـ 254، وإذا كان ابن طولون قد ولي مصر عام           م، 868/ ه
 236ذلك على الشام، فكيف يلتقي ديُك الجن أحَد والته، وهو المتوفى عام              

وإذا صّح خبر اتصال ديك الجن بوالي دمشق، فإن هذا الـوالي            . م، ؟ 850/هـ
  . ِلَيها قبله بزمن طويلليس ابن المّدبر، وإنما هو واحد مّمن َو

א:א .א
أين يقف ديك الجن بين شعراء عصره ؟ يمكننا القول إن ديك الجن كـان               
قامة طويلة، ال تقّل طوالً عن كبار شعراء العصر العباسي، من أمثال أبي تَّمام، 

بقتهم من الشعراء الرّواد    وأبي نُواس، والُبحتري، وِدْعبِل الخُزاعّي، ومن في ط       
المجّددين، وإن االهتمام الواسع الذي لقيه شعُره من النقاد في زمنه، ومـاتاله،             

دليل كبير على مكانته الشعرية، إذ قلّما يخلو كتاب من كتب التراث، من 

                                                       
98( الدولة الطولون:  أمحد بن طولون )

أبو ( ي 
  ).  م 1983/  هـ 1403، 

 220ولد ببغـداد عام . ية يف مصـرمؤسـس
كان والده مملوكاً تركياً للخليفـة . م883/ هـ270م، وتويف عام 835/هـ

. م، للخليفة املعتز، مث تغلّب على الشام868/هـ254وقد ويل مصر عام . املأمون
ابن العرب: تاريخ خمتصر الدول . ( 255ص ) : تاريخ خمتصر الدول ( وانظر 

بريوت، دار الرائد اللبناين). أهرون الفرج بن 
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مع 

  . تْ على شعراء المديح ولم تَُسلَّط عليه األضواء التي ُسلِّط
صر هدفاً عند ديك الجن، فإن االتـصال             

به ك

 فسلّم وأنشده شعراً َعِملَه،فأخرج ديُك الجن من             
تحت

تمام أم لم يـصح               
فإن 

ـحة علـى              
أعما

ك الجن  لو أنبهتَ لنا دي   :  ألبي تمام    
فدخلت عليه وهو مطروح    : قال أبو تمام    . مما هو فيه ولك عشرةُ آالف درهم      

       

 وإن تقوقعه في الشام،     )99( تَّمام والُبحتري والمتنبّي في مجلّد واحد      شعر أبي  
وهيامه على وجهه في بساتين حمص وغياضها، ال يعني أنه كان مجهـوالً أو              
مغموراً في عصره، على الرغم من أنه لم َيْسَع إلى البالطات والقصور، ولـم              

ينافس المنشـدين،
ولئن لم يكن االتصال بشعراء الع

وفي يقيني . لقد فُتنوا بروائع هذا الرائد المجدد. ان هدفاً عند هؤالء الشعراء
أنه لو قُدر له أن يقف بينهم، ويعيش حياتهم، لنافسهم جميعاً ولنال من الحظـوة               

  . ما ناله أكبرهم

  . بين ديك الجن وأبي تّمام –أ 
كنتُ جالـساً   : حّدث عبُد اهللا بُن محمِد الّزبيدي، قال        : " يقول ابن ِخلِّكان    

عند ديك الجن فدخل عليه َحَدثٌ
سَّْب يا فتى تك  : "  ُمَصالّه َدَرجاً كبيراً فيه كثير من شعره فسلمه إليه وقال            

هذا فتًى مـن أهـل      :" فلما خرج سألته عنه فقال      ". بهذا واستعْن به على قولك      
جاِسم يذكر أنه من طَيِّء ُيكنى أبا تمام ،واسمه َحبيُب بُن َأْوس وفيه أدٌب وذكاء               

  . ا هـ )100("وله قريحةٌ وطَْبع
وسواء أصحَّ أّن ديك الجن أعطى شيئاً من شعره ألبي 

هم عندنا هو اتصال أبي تمام به في أوائل نشأته الشعرية، وما أحدثه هذا              األ 
لقد صادفتْ طرائق ديك الجـن فـي بنـاء          . االتصال من تأثير في هذه النشأة     

القصيدة الشعرية هوى في نفس أبي تمام، وتركت بـصماتها واض
  . له الشعرية، ثم تطورت على يديه حتى بلغ بها ما بلغ

نقطع اتصال أبي تمام بديك الجن بل بقي مستمراً متصالً، ولم يمنـع             ولم ي 
أبا تمام من اللقاء بأستاذه، ما وصل إليه من مكانة عالية وشهرة كبيرة طبقـت               

  . اآلفاق وفتحت له أبواب القصور، وفي تاريخ دمشق ما يؤكد ذلك
قلنا " )101(يقول في واحدة من رواياته    

                                                    
  . 99 / 4ج :  مرآة اجلنان وعربة اليقظان )99(
  . 184 / 3:  وفيات األعيان )100(
   .240 – 239 / 42 تاريخ دمشق ج )101(
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وِّ ُي
: فقـام فلبََّبنـي وقـال       . نعـم  ويلك، َحبيب ؟ : قال  . والي أبو تمام  

الحس

  

ل 
أبو تمام ورثاه         . فة فيها  ومما وصـلنا   . ولقد ُعمِّر ديُك الجن إلى أن ما

ُجــ
  

غَديرِ َروضـتها َحبيـبِ الطّـائي       

ن
ليس هو  : اس في داره وهو بها، فطرق الباب واستأذن عليه، فقالت الجاريةُ            

  :العراق بقولك 
 ُمـ
  

ــا      ــدِّه فأداَره ــن خَ ــا م تناوله
  

  .فلما سمع ديك الجن ذلك، خرج إليه، واجتمع به وأضافه 
                                                          

ر     . حه       على حصير سكراُن، وغالم على رأسه 
م

: ه  ـفلما رآني الغالم قال لـ
:قـال      

   :)103( يقول مثلي ؟ ثم أنشدني)102(ُن
أما ترى راهَب األسـحارِ قـد َهتَفـا         

  
 تغريُده لمـا عـال الـشََّعفا        وَحثَّ  

إنما قلنا َأنْبهه ولم نقل : فقيل لي . فلم أزل به حتى نَّومته وخرجتُ: قال 
" دعوا ذا ينام فإنه إن انتبه كَّرمنا عشرةَ آالف كبيرة : قال، قلتُ لهم . لك نَوِّمه
  . ا هـ

وواضح من هذه الرواية أن الرج     
كل

كانت تربطهما عالقة وّد وتََبـسُّط ال        
)104(ت 
ين

   105: من رثائه قوله 
و  ع القــريُض بخــاتم الــشعراء ف

  
 ماتــا معــاً فتجــاورا فــي ُحفْــَرٍة

  
وكــذاك كانــا قبــُل فــي األحيــاِء   

  
  . بين ديك الجن وأبي نواس –ب 

ولم يكن أبو تمامٍ الشاعَر الوحيد الذي التقى بديك الجن، بل هناك آخرون             
. من رّواد الشعر في العصر العباسي ممن أرسوا مذاهب جديدة في فّن القَريض            

ويسمع ديُك الجن بوصـوله     .  يجتاز حمص، قاصداً مصرَ    )106(فهذا أبو نواس  
من أن يظهر ألبي فيستخفي منه، خوفاً    

نو
واس أنه قاصر بالنسبة إليه، فقصده أبو     

قولي له، اُخرج فقد فَتَنْتَ أهَل : فعرف قصَده، فقال لها . هاهنا
ــيٍ ــفّ ظَْب ــاـَورَّدةٌ مــن ك  كأنّم

 
  . يقصد أبا نواس، احلسن بن هانئ )102(
   .240 – 239 / 42 القصيدة يف تاريخ دمشق، ج )103(
   .185 / 3: األعيان  وفيات )104(
  .241ص ) التنازع  ( 1املقطوعة :  انظر هذا الديوان )105(
   .180 / 3:  وفيات األعيان )106(
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مالـه  : ارَِّته، فقـال            

ل
  

  ذُكرتْ خافَ الَحفيظـانِ ناَرهـا      

نّه
  

في َجهنم تخاطب الزبانية، أو قد تَخبَّطَك الـشيطاُن مـن              
الم

جيدها وعينها الغزاُل الذي كأنه بين نبات الخلة سواُر الجارية الحسنة             
المش

                                                          

  . بين ديك الجن ودعبل –د 
ورد حمص، فقصد دار عبد السالم بـن        "  وقد   )107(وهذا ِدْعبٌِل الخُزاعيُّ    

رغبان، ديك الجن فكتم نفسه عنه، خوفاً من قوارِصه وُمشَ
هو  :  الذي يقول س ؟ أليس يستتر وهو أشعر الجّن واإلن

بها غير َمْعــذولٍ فَـداوِ خُماَرهـا        
  
ون

َوِصْل بعشيَّاِت الغَبِـوِق ابتكاَرهـا        
  
ا إذ    من عظيمِ الرِّْدِف كَـلَّ َعظيمـةٍ       
  

  .فظهر إليه، واعتذر له، وأحسن نُُزلَُه 
ثم تناشدا، فأنشد ديك الجن ابتداء قص  :يدة 

ـــ  كأ ــَل الخُ ــه خَلَ ــا كأن ــا    ـــا م ــوِك إذْ َبغَم ــفَ الهل ــلَِّة َوقْ ـ
  

َأْمِسْك، فواهللا ما ظننتَك تُتم البيتَ إال وقد غَشي عليـَك أو  :  فقال له ِدْعبٌِل    
تَشَكَّيتَ فكَّيَك، ولكأنك 

  . ا هـ )108(. "ّس
ع الديك نفسه فيما فَّر منه وكتم نفسه بسببه؛ خاف لسان دعبل فأوقع             لقد أوق 

نفسه في قوارصه من حيث ال يريد، وإنما أراد أن يروعه ويهول عليه ظناً منه               
أن في هذا ردعاً لدعبل، ولكنه لم يوفق في محاولته وناله مـن لـسان دعبـل                 

إن عـشيقته،   : ل  وكان يريد أن ُيغرب في وصف محبوبته، فقا       . الخبيث ما ناله  
كأنها في 

  . ي
إن أبرز ما في اتصال أبي نواس ودعبل بديك الجن، هو شـهادة هـذين               

وهي شهادة خطيرة، ألنها صادرة عن منافـسين        . الشاعرين الكبيرين بشاعريته  

 
شاعر عباسّي من شعراء الشيعة، كان مولعاً باهلجـاء، ومل          :  دعبل بن علي اخلزاعي      )107(

يسلم من هجائه أحد، حىت اخلليفة املعتصم، ويقال إنه مات مسموماً بسبب هجائه             
  .حد األمراء العباسيني أل

ابـن رشـيق    : العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده       . ( 220 – 219:  العمدة   )108(
  بـريوت، دار اجليـل،     . تح حميي الدين عبد احلميد    ). احلسن بن رشيق    ( القريواين  

  ) . م 1981/  هـ 1401، 5ط 
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ين       
ذه                 من ا

الشه

ن أستعرض، هنا، كتب النقد واألدب كافّة، ألنني        
 أقال

العاّمة 

 ومثله عبُد عدودين في إجادة الّرثاء،–ب  

الشّام، لم يذكر مع أبي         

–ج  

     

لشعر، ألنهما من أربابه وصاحب البيت أدرى بما فيـه، وإن فـي هـ
  .ادة داللة كبيرة على مكانة الديك بين شعراء عصره، وافتتانهم بشعره 

א: א א .א
متعّجلة لديك الجن، أن أذّيلهـا باألحكـام        رأيت، في نهاية هذه اإلضاءة ال     

النقدية التي أطلقها النقاد القدماء، لتقييم تجربة ديك الجن الشعرية، وهي أقـوال             
نقدية هاّمة، تلقي بعض األضواء على شعر ديك الجن، وتبّصر الدارس ببعض            

ول. مصطلحات النقد وأساليبه  
صد اإلحاطة، بل االستئناس، ولذا فإنني سأكتفي بنماذَج من األحكام النقدية            

  . التي قيلت في شعره
وهو شاعٌر ُمجيٌد، يذهب َمذَْهَب أبي تّمام والـشّاِمّيين         " :  في األغاني    –أ  

  . ا هـ )109(. "في شعره
وأبو تّمام من الم" :  في العمـدة     

السالم بُن َرغْبان، ديُك الجن، وهو أشهر في هذا من َحبيـبٍ، ولـه              
  . ا هـ )110(. "طريق انفرد بها

وفي معرض حديثه عن الشعراء الذين طغت عليهم شهرة أبي تمام،             
وديُك الجّن، وهو شاعر : " يقول ابن رشيق    

قد كان أبو تّمام أخذ عنه أمثلة مـن  تّمام إال مجازاً، وهو أقدم منه، و     
  . ا هـ )111(. "شعره، يحتذي عليها، فسرقها

ومما ينضاف إلى ذلك من مليح كالم شـاعر         " :  في فصول التماثيل     
الشّام، وهو عبُد السالم ابُن َرغَْبان، ديُك الجن، قولـه فـي صـفة              

                                                      
   .51 / 14ج :  األغاين )109(

   .149 / 2ج :  العمدة 
 101 / 1ج : ر السابق  املصد

)110(

)111(.  
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ن المعتز باسم ديك الجن سـوى         

  . لقب

  .  ا هـ

، وال          –ح  

  .  ا هـ
نما تنطـق قريحتُـه     قاً لبيباً، كأ    :  في تزيين األسواق     –ط  

                                                        

عندما يعرض شعره، ) شاعر الشام ( ه المّرة، ثم كان يكتفي بلقب هذ
مما يّدل على اشتهاره بهذا ال

هو عبُد السالم بن َرغْبان الحمصي، شاعر ُمفِْلق        " :  في ثمار القلوب     –د  
  . ا هـ )113("في المحَدثين 

وديُك الجن، عبُد السالم بن رغبان، أشهر من        " :  في كفاية الطالب     –هـ  
)114("َحبيب في الرثاء، وله طريقة انفرد بها 

كان عبد السالم بن رغبان الملقب بديك الجـّن         " :  في تاريخ دمشق     –و  
  . ا هـ 115"شاعراً أديباً ذا نغمة حسنة 

وكان ماجناً خليعاً، عاكفاً على القصف واللهو،       " :  في وفيات األعيان     –ز  
  .  ا هـ)116("ودة متالفاً لما ورثه، وشعُره في غاية الج

كان إذا قيل شاعُر الشَّام ال ُيراد غيـُره" :  في مسالك األبصار     
 ولم يكن من شعراء زمانه إالّ من ينافـسه فـي            …ُيستفاد إال خبره    

)117(. "عّزه، ويناوئه، وال يحسن أن يأتي بمثل طَرزه

كان أديباً حاذ" 

   
)112(

تح جورج . عبد اهللا بن املعتز   

)114(

العـراق، جامعـة    . ي القيسى وحامت الضامن وهالل ناجي      

)117(

 معهد تاريخ العلوم     
  ).  م 1988/  هـ 140

: فصول التماثيل يف تباشري الـسرور    . ( 61ص  :  فصول التماثيل يف تباشري السرور       
دمشق، جممع اللغة العربيـة،     . قنازع وفهد أبو خضرة     

  ) . م 1989/  هـ 1410
   .69ص :  مثار القلوب يف املضاف واملنسوب )113(

ضـياء  : كفاية الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب        . ( 88ص  : ب   كفاية الطال  
تح نور. الدين بن األثري  

  ).  م 1982املوصل، 
   .241 / 42ج :  تاريخ دمشق )115(
   .184 / 3ج :  وفيات األعيان )116(

ابن فضل  : ر يف ممالك األمصار     مسالك األبصا . ( 13 / 14ج  :  مسالك األبصار    
مصور عن خمطوطة املكتبة الربيطانيـة،      ) : شهاب الدين أمحد بن حيىي      ( اهللا العمري   

أملانيا االحتادية،. يصدره فؤاد سزكني  . 958955لندن، رقم أ    
8واإلسالمية، جامعة فرانكفورت، 
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دراستي

        
في ا

، ولكنـه فـي     )كلب  (          
مواق

جن، في  المتواضعة السالفة، هو             
ولكنها تحتاج إلى كثير من     . إضاءة سريعة متعجلة إلبداع هذا الشاعر ومكوناته      

وإنني أرجـو   .  حقه علينا  اإلغناء والتعميق، كي تفي هذا الشاعر حقه أو بعض        
أن تكون عوناً للقارئ على فهم هذا الشاعر المبدع، ومفاتيَح تشرع األبواب أمام 

  .الدراسين للولوج إلى عوالمه الرحبة 

ربما أمكننا القول إن ديك الجن الحمصي يمثل نموذجاً فريداً، أو هو يمثل             
بـل ربمـا    . الطويلالنموذج األكثر غرابة وإثارة في تاريخنا الشعري العربي         

أمكننا القول إنه يمثل شخصية الشاعر النمطية في نظر الكثيرين مـن شـعراء              
الحداثة المعاصرين، ألنه، كما يرى البعض، قد عاش حياة شاعر حقيقية، عاش            
بالشعر وللشعر، في مواقفه السياسية المعارضة الحادة، وفي ابتعاده عن التكّسب 

أة والخمر والطبيعة، وفي تمّرده على مجتمعه       بشعره، وفي مجونه وهيامه بالمر    
وهو في اآلن نفسه شاعر     . تشّبهاً بالشعراء الصعاليك الرافضين     وهجومه عليه م

هامٌّ مجّدد عاصر المجّددين الكبار من أمثال أبي نواس وأبي تمام، واستطاع أن             
 مـن   يبلغ قاماتهم العالية، بما قدمه للقصيدة العربية من إضافات هامة، تمكننـا           

اعتباره واحداً من أهم المجددين في العصر العباس بشهادة أقرانه ومعاصـريه            
  .من الشعراء 

 التناقض القائم على التضاد فـي             إنه شاعر إشكالي يفصح عن الكثير من
فهو شاعر يتشيع آلل البيت، رهـط       . مواقفه السياسية والفكرية والفنّية والنفسية    

 راية الدين وُيستشهدون من أجلها، وهـوالذين يرفعون ) ص  ( الرسول الكريم   
آلن نفسه يستخفّ بالدين والعبادات حتى يبلغ به استخفافه مشارف الكفـر             

  .حين يعّبر عن عدم إيمانه بالقيامة والبعث 

وهو الشاعر العربي الذي يفخر بانتمائه إلى قبيلة
  .  بعضهم إلى اتّهامه بالشعوبيةف مضاّدة يهاجم العرب هجوماً شديداً دفع

                                                           
  . 292  /1ج :  تزيني األسواق )118(
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 ونظم علـى منوالهـا،      ذي تمسك بالقصيدة العربية      

متقلّبة غادرة ال تـصلح               
إال لل

بما كانت هذه األسباب مجتمعة هي التي جعلت األدباء والشعراء يتنبهون           
ل القرن العشرين، إلى أهمية هذا      قبل النقاد، منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائ       

والنقاد في محاوالت إحيائه في            الشاعر وفَرادته، فسبقوا المحقّقين وُج
 اإلبداعية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، كما دفعت بعـض النقّـاد              
معاصرين إلى محاولة تأكيد تأثيره في اآلداب العالمية من خالل المقارنة بين            

  . ته ومأساة عطيل في مسرحية شكسبير الشهيرةسا

  .إنه الشاعر ديك الجن الحمصي، شاعر الشام 

  
  

  
  

  
  

وهو إنسان العصر العباسي الذي يعيش في المدينة بكل ما تنطوي عليـه             
من أبعاد اجتماعية، ولكنه بوجهه اآلخر شاعر متصعلك يرفض المدينة وقيمها           

  . االجتماعية وينتهي شريداً طريداً في بساتين حمص

وهو الشاعر الشامّي ال
ولكنه هجم هجوماً عنيفاً على هيكلها، فدعا في شعره إلى تجـاوز المقـدمات              
الطللية ليكون صادقاً مع نفسه ومعاصراً لزمنه الذي ابتعد كثيـراً عـن حيـاة               

  . البداوة

الكثير من شعر الغـزل     ) ورد  ( وهو العاشق المتّيم الذي قال في حبيبته        
ولكن وجهه اآلخر يفـصح     . لصادق للمرأة ممثّلة بورد   الرفيع، معبراً عن حبه ا    

عن رأي سّيء بالمرأة حين ال يرى فيها سوى مخلوقة 
  . ذّته المادية الجسدية

ر

ّماع الشعر 
أعمالهم

ال
مأ
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   )ديوان ديك الجن الحمصي( 
  
  :أّوالً 

  صّحت نسبته إلى ديك الجن الشعر الذي 
  بإجماع المصادر
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א

−1−
  ]من الرمل      [            : قال ديك الجن 

  فإذا شُوِفَي بِي كُنْـتُ ِحَمامـاً       – 1
  

 )1( ُعوِلَج بِي كُنْـتُ ِشـفَاءً     وإذا    
  

−2−
  ] من الطويل    [             : قال ديك الجن 

 )2(وإْن عاشَ لم َيْضُرْر عدّواً َبقَـاُؤهُ         تَ لَْم ُيحزْن صديقاً َمماتُـُها فإْن م– 1
                                                           

  

-1-  
  : التخريج
ج ): الفلك الدائر على املثل السائر       ( يف أدب الكاتب والشاعر    راملثل السائ * 

القاهرة، دار  . بدوي طبانة وأمحد احلويف،   . د: تح. ضياء الدين بن األثري   . (156/ 4
  . وجاء مفرداًخال ديوانه املطبوع من البيت يف طبعاته كلها، ). تا . هنضة مصر، ال

  : الشرح
فى من  َتْشِا: يقال. ئ من علته، وأظّنه يريد اْشَتفى     َبرِ: َشفا املريض :  ُشوِفيَ – 1
: الشِّفاء. املوت: اِحلمام. منه، وبذلك يستقيم معىن البيت     َبلغ ما ُيذِْهُب غيظَه   : عدّوه
  . الَبْرء

ةً إذا ُجِعلُْت وسيلةً للتشفّي من العدو، كنُت موتاً له، وإذا ُجِعلُْت وسيل           : املعىن
  .الشايف  كنُت الدواَءلنصرة الصديق 

-2-  
  :التخريج 
  . وقد جاء البيت مفرداً. 153ص : املنصف يف نقد الشعر * 
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−3−
  ]من الوافر [            : قال ديك الجن 

ــالي  – 1 ــةَ ال ُأب ــتحُم الكَتيب   وَأق
  

 )3(بما نََزَل القَـضاءُ   إذا نََزلَتْ     
  

−4−
  ]من البسيط    [           :وقال يصف الخمر 

  وكأسِ َصْهباَء ِصْرٍف ما َسَرتْ بَِيدٍ      – 1
  

 إلى فَـمٍ فَـَدَرى مـا طَْعـُم َضـرَّاءِ            
  

 )4(تََمشَِّي الصُّْبح في َأْحشَاِء ظَلْمـاءِ        ي جـْسم شَـاربها كأنَّ ِمشَْيتَها فـ– 2
                                                                                                                                   

. 17ص  ) مهّنا(الديوان ج    -. 209ص  ) مطلوب وجبوري (الديوان ب    -=
إنه إنسان تافه اليفيد صـديقاً وال خييـف         : املعىن . 25ص  ): قّوال  (الديوان د    -

  .عدّواً
-3-  

  :تخريج ال
. حممد بـن أَْيـدمر    . (237الورقة  / 5اجمللد  : الدّر الفريد وبيت القصيد   * 

خـال  . وقد جاء البيت مفرداً   ). جامعة فرانكفورت   . خمطوط، يصدره فؤاد سزكني   
  . البيت، يف طبعاته كلها ديوانه املطبوع من هذا

  : الشرح
  .لف اجليش، أو اجلماعة من الفرسان من املائة إىل األ:  الكتيبة

-4-  
  : املناسبة

وقـال أبـو     : " 60،  59ص  ): فصول التماثيل يف تباشري السرور      (جاء يف   
فأنشده هـذه   ) 2(اجتمع هو وشاعُر الشَّام     ) 1(بلغين أنَّ احلَكَِميَّ    : الَعبَّاسِ بُن املُْعَتزِّ  

  :  القصيدةَ
  يا َشقيَق النَّفْسِ ِمْن َحكَـمِ     = 
  

  نِْمُت عـْن لَيلـي ولَـْم أََنـمِ          
  

  



- 62 -  

−5−
   ] المنسرحمن      [            : متغّزالوقال 

َأقَْصْيتُموني ِمْن َبْعِد فُرقَِتكُْم     – 1
  

ــصائي    ــالَم ِإقْ ــي َع  فَخَبِّرون
  

َعذََّبني اُهللا بالـصُُّدوِد وال      – 2
  

ــوائي   ــوم َبلْ ــي ُهُم ــرََّج عنّ  فَ
  

 َأْو كاَن ذاَك الكَالُم ِمـْن رائـي          كُنْتُ َأْحَبْبتُ ُحبَّكُْم َأَحداً إْن– 3
                                                                                                                                   

  :فلما انتهى إىل قوله 
  فََتَمـــشَّْت يف َمفَاِصـــِلهِْم

  
ــمِ   ــارِ يف الفَْح ــشِّي النَّ   كََتَم

  
أفسدَت كلَّ ما جئَت به من اإلحساِن، ووصلَت َخطَالً         : قال لـه شاعُر الشُّامِ   

  : الَ قلَتأَ. ةٌ يلوكُها الشارُد والوارُديَّمأَْمِسْك عليَك أَبا َعِليٍّ، فإنَّ هذه كلمةٌ عا. خبلل
  فََتَمـــشَّْت يف َمفَاِصـــِلهِْم

  
ــسَّقَمِ   ــْرِء يف ال ــشِّي الُب   كََتَم

  
 

فأَذَْعَن احلَكَِميُّ لقوله، مث إنَّ شاعَر الّشامِ سرَق املعـىن مـن            . فهو أَْبَيُن للمعىن  
  :احلَكَِميِّ فجاء مبعًىن بديعٍ فقال 

  ْشَيَتها يف جِْسمِ َشـارِبِها    كأنَّ مِ 
  

 َتَمشَِّي الصُّْبحِ يف أَْحَشاِء ظَلْماءِ      
  

فأحسـَن وَجوَّد سـرقةَ املعىن وجانس بني الظَّلماِء والفحمِ والصُّبحِ والّنـارِ،           
ـ . " وناسَب الكَِلَم من أوجهه     :شاعُر الـشَّامِ  ) 2. (أَبو ُنَواس : احلَكَِميُّ) 1. (ا ه

): فصول التماثيل   ( وانظر   .وقد صرح ابُن املُْعَتزِّ بامسه يف أكثر من موضع        . ديُك اِجلنِّ 
  . ا هـ" قال شاعُر الشام املشهوُر بديِك اِجلنِّ  " 57ص 

  : التخريج
 فصول التماثيل يف    -. 295/ 4ج  : احملب واحملبوب واملشموم واملشروب   * 

  . 27ص ): القّوال ( الديوان د -. البيت الثاين. 59ص : تباشري السرور
  :الشرح 
: ِصْرف. ر، وهي اليت يضرب لوهنا إىل احلُمرة      من صفات اخلم  :  الصَّهباء – 1

 يشبه دبيب اخلمرة يف جسم شارهبا بَِسَريان َضوء         – 2. الشّدة: الَضّراء. غري ممزوجة 
  .الصُّبح يف ظالم الليل 
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 فال تَُصدُّوا فليَس ذا َحَسناً      – 4
  

 )5(َأْن تُشِْمتُوا بالصُُّدوِد َأْعدائي     
  

−6−
  ]الخفيفمن      [           :ديك الجنوقال 

 )6(وقَبيٌح في الحبِّ ُحْسُن الَعَزاءِ       لَْو َأطَقْتُ الَعزاَء ما قَلَّ َصْبري – 1

                                                           

  

-5-  
  : املناسبة

أنشدين أبو احلََسنِ َسعيُد بـُن      . " 239/ 42اجمللد  ): تاريخ دمشق   (جاء يف   
دخلُت على ديِك اِجلنِّ، وكنُت أختلُف إليه، أكتُب عنه ِشْعَره،          : يزيَد اِحلْمِصيُّ قال  

فرأيُته وقد شاَبْت حليُته وحاجباه، وشعُر يديه، وكانْت عيناُه َخـْضراوين، ولـذلك             
، ُخْضراً، وعليـه ثيـاٌب      )1(ُسِميَّ ديَك اجلنِّ، وقد صبغ حليَته وحاجبيه بالزِّْنجارِ         

ر، وبني يديه صينيةُ الشرابِ، وهو يغّنـي بـشعر          خضٌر، وكان حسَن الغناء بالطُّْنبو    
   .ا هـ ). " األبيات .. .. (أقصيتموين : نفسه

  . وهو أخضُر اللون. َصَدأُ النُّحاس: الزجنار) 1(
  : التخريج
-. 15/112ج:  خمتصر تاريخ دمشق   -. 42/239 اجمللد   :تاريخ دمشق * 

ص ):  وجبـوري  مطلوب(الديوان ب   -. 117ص  ): ملوحي ودرويش   (الديوان أ   
  . 26ص ): قّوال(الديوان د -. 15ص ): مهّنا(الديوان ج -. 148
  : الشرح
اِملْحَنـةُ تنــزل    :  الَبلَْوى - 2. اإلبعاد: اإلقصاء. أبعدمتوين:  أقصيتموين – 1

  . باإلنسان لُيْخترب هبا
:  الـَصدُّ  – 4. ، وصـاحب الـرَّأْي    )رأى  (الناظر، اسم فاعل من     :  الرائي –3
  .اِهلْجران

-6-  
  :التخريج 
  26ص:د:الديوان. وقد جاء البيت مفرداً. 295ص : املنصف يف نقد الشعر* 
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−7−
   ] المتقاربمن  [           : يك الجن متغّزالدوقال 

ــِه   – 1 ــى نَاِئ ــيٌم عل ــي ُمِق َحبيب
  

ــِه    ــيٌم علــى َراِئ وقَلْبــي ُمق
  

ــَوةً   – 2 ــي َدْع ــا َأَمل ــَك ي َحنَانَْي
  

ِلَمْن صـاَر َرْحَمـةَ أعداِئـِه         
  

الَهوى ]وَأْعِصي  [  َسَأْصبُِر َعنَْك    – 3
  

 )7(إذا َصَبر الُحوتُ عْن ماِئـهِ       
  

 

  : الشرح= 
  . الصَّْبر والسلوان: العزاء. قََدْرُت على:  أطقت– 1

مل أستطع الصرب على فراق احلبيب، وإن نسيان احلبيـب أمـر بـشع              : املعىن
  .ومكروه

-7-  
  :التخريج 
 الّدر الفريد وبيـت     -. 54/ 2ج  :  واملشروب احملّب واحملبوب واملشموم  * 
). 3(البيت  . 3/339ج  : املصدر نفسه  ). 3 -1( األبيات. 335/ 3ج  : القصيد

  .26ص :  الديوان د-. 17ص : الديوان ج-
  : الروايات والشرح

: رائـه . الُبعد: والنَّأُْي. َنأْيِه: نائه". وقَليب ُمقيم على دائه     : "  الدر الفريد  – 1
 - 3. الرمحة ورِقَّة القلـب   : واحلنان. رمحةً منَك موصولةً برمحة   :  َحناَنْيكَ -2 .َرأْيِه

. أخالفُه: أَْعِصي اهلوى ). الدّر الفريد   (والتصويب عن   " وأُعطى  : " احملب واحملبوب 
  .املخالفة واخلروج على الطاعة : والِعصيان

 على حبه، وإنين    ما زال احلبيب خماصماً هاجراً وما زلُت ثابتاً        ): 3-1(املعىن  
أسألَك الرمحةَ أيها احلبيُب لعاشقٍ رقَّ أعداؤه ملا يعانيه من آالم اهلجر، فأنا ال أستطيع        
الصرب على فراقك، وال أستطيع خمالفة قليب، ألن حيايت معلقة هبذا احلب كتعلّق حياة              

  .السمك باملاء 
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א

−8−
  ]  مجزوء الكاملمن[           :ديك الجنوقال 

ــى    – 1 ــْد َأتَ ــْونٍ قَ ــاُر لَ ِخَي
  

ــْب     ــُه الَعَج ــرى ِمنْ ــَيْض تَ َأْب
  

  َيْحكــي َســَباِئَك ِفــضَّةٍ  – 2
  

ــبْ    ــْن ذََه ــذُوٌر ِم ــا شُ  )8(ِفيه
  

−9−
   ] الكاملمن      [           : ديك الجنوقال 

 )9( َأغْـَضَبا  َأْرَضى، وَمْن شَاَء الـصَّواِعقَ  هَو َعارٌض َزجٌل فََمْن شَـاَء الَحَيـا – 1
                                                           

  

-8-  
  : التخريج
 مقالة حممد   153-152: 1 / ج 51جملد  : جملة جممع اللغة العربية بدمشق    * 

خمطوط يف مكتبة األسد،    ). روضة األديب ونزهة األريب     (حيىي زين الدين، نقالً عن      
  .خال ديوانه املطبوع من البيتني يف طبعاته كلها . 14471رقم 

  :الروايات والشرح 
وأظـن أن يف البيـت      ) أبـيضْ ( ال يستقيم الوزن إال بتسكني الضاد يف         -1
. ُنَضاُر املَـالِ، أي أَفْـَضلُـه  : مجع َخْير وهو ضدُّ الشـر، واِخلَيارُ : اِخلَياُر. تصحيفاً

  : مـادة ) تاج العـروس  (وانظر معجم   . وأظن أن الكلمة هنا مبعىن اسـم التفضيل      
مجع َسبِيكَة وهي الكُتلة من الذََّهب أو الِفّضة املـصبوبة  :  السبائك-2]. خ ي ر    [ 

  .القطعة من الذهب : َشذَْرةمجع : الشُّذور. على صورة َمْعلومة
-9-  

  : التخريج
  شرح مقامـات   . وقد جاء البيت مفرداً   . 324ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 
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−10−
  ]الكاملمن [          : ديك الجن في الّربيعقال 

والسَّْرُو تَحـسبُه الُعيـوُن غَواِنيـاً        – 1
  

قَْد شَمََّرتْ َعْن ُسـوِقها َأثْواَبهـا          
  

ــاِقالَّ – 2 ــاتُ ب ــُه   ونَب ــشْبُِه لَْونُ َء ُي
  

ــا     ــشيلَةً َأذْناَبه ــامِ ُم ُزْرقَ الَحم
  

 لو كُنْـتُ َأْمِلـُك للرِّيـاضِ ِصـيانَةً      – 3
  

 )10(يوماً لَما َوِطَئ اللِّئاُم تُراَبهـا         
  

−11−
  ]الخفيفمن [        : في التطّير من اإلبلوقال 

ــا     َأيُّ َصْبر َيـْوَم التَّفَـرُِّق غَاَبـا – 1 ــُه فََأَجاَب ــع َدَعْوتُ َأيُّ َدْم
                                                                                                                                   

  : الشرح
: احلَيا. بة ورفع الصوت  اجلل: الزََّجل. السََّحاُب املُْعَترُِض يف اُألفُق   :  الَعارِضُ -1

  .اِخلْصُب واملطر 
لقد سّد األفَق هذا السحاُب املاطر فكان يف ظهوره رضًى ملـن يرجـو              : املعىن

  .خريه ومطره وغضٌب ملن ال يطيق أصوات رعده وبريق صواعقه 
-10-  

  : التخريج
خمطوط، مكتبة األسد، دمـشق،     . املؤلف جمهول . (98الورقة  : روح الروح * 

  . خال ديوانه املطبوع من األبيات يف طبعاته كلها.  )14476رقم 
  : الشرح
: الـسُّوق . مجع غانية، وهي املرأة اليت تستغين جبماهلا عن الزينة        :  الغواين – 1

نبات عشّيب تؤكـل قرونـه      :  الباقالّء – 2. مجع ساق، وهو ما بني الركبة والقدم      
  .رافعة : ُمشيلة. وبذوره مطبوخة



- 67 -  

                                                          

 َما المنَاَيا إالَّ الَمطَاَيا وَما فَـرَّ        – 2
  

ــْيٌء تَ   ــا قَ شَ ــا اَألْحَباب فْرَيقه
  

 ظَلَّ حـاِديُهُم َيـُسوقُ بِقَلْبِـي        – 3
  

 )11(َوَيَرى َأنَُّه َيُسوقُ الرِّكَاَبـا        
  

 

-11-  
  : التخريج
وقـد أورد األبيـات     . 14/314ج  :  األبصار يف ممالك األمصار    مسالك* 
  : األنوار وحماسن األشعار. الثالثة

 ). 3،  2: (البيتـان . 258/ 1ج  : الزهرة ). 3،  2: (البيتان. 385/ 1ج  
بـريوت، مطبعـة    . تح نيكل البوهيمي وإبراهيم طوقان    . حممد بن داود األصفهاين   (

 ). 3-2: (البيتـان . 195/ 2ج  : اه والنظائر األشب).  م   1932اآلباء اليسوعيني،   
بريوت، دار  . تح السيد حممد يوسف   ). أبو بكر حممد وأبو عثمان سعيد       (اخلالديان  (

  : الـدّر الفريـد    ). 3: (البيـت . 512ص  : املنـصف ). تا  . الشـام للتراث، ال  
وهو  ). 2: (البيت. 102ص  : الوزراء والكتاب . بال نسبة ) 3: (البيت. 4/56ج  
ولَُه أَْشَعاٌر ُمختارة، ومن َجيِّدها     : " يقول. ح بأن البيت جزء من قصيدة مطولّة      يصّر

) " البيت (…ما املنايا   : قصيدُته يف إِْبراهيَم بنِ الَُمدِّبرِ الكاتبِ، وهي اليت يقول فيها         
ـ    : البيتـان . 44ص : الـديوان ج  ). 3-2: (البيتان. 149ص  : الديوان ب . ا ه

) 1(خال ديوانه املطبوع من البيت     ). 3-2: (البيتان. 28 ص   :الديوان د  ). 2-3(
  . يف طبعاته كلها

  : الروايات والشرح
مجـع  : املنايـا . والبيت مدّور". ما املطايا إال املنايا   : "ب،ج،د:  يف الديوان  -2

يف -3. ما ُيركب من الـدواّب كالّناقـة والـَبعري        : مجع َمِطيَّة : املطايا.املوت  : َمنِيَّة
يف األنوار والزهرة واحلماسة واملنصف والـدّر الفريـد         ". َيسوُق بروحي :"املنصف  

. الرجل الذي ُيَغّني لإلبل لتنشطَ يف سريها      : احلَاِدي". وُيرِي  : " والديوان ب، ج، د   
  .اِإلبِلُ : الرِّكاب
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−12−
   ] الطويلمن [           : ديك الجن وقال 

ي ُمْسِخطٌ فيَك كاِشـحاً      َسُيرضيَك َأنّ  -1
  

ــْولَين    ــٌب َه ــُب : وُمرتَِق ــْوتٌ ُمَرقَّ َم
  

 وجاِنـُب ليــلٍ لـو تعلّــقُ ِقطَْعــةٌ   -2
  

 )12( بِقطَْعِة ُصْبحٍ النْثَنَتْ وهي غَْيَهـبُ       
  

−13−
   ] الطويلمن [       : يرثي جعفر بن علّي الهاشمي وقال 

على هذِه كانـتْ تَـدوُر النَّواِئـُب         -1
  

 وفي كُـلِّ َجْمـعٍ للـذََّهابِ َمـذَاِهبُ          
  

نََزلْنا على ُحكْـمِ الزََّمـانِ وَأْمـرِِه         -2
  

قَْبُل النَّْصفَ اَأللَدُّ الُمـشَاِغُب؟     وَهْل يَ   
  

وتَْضَحُك ِسنُّ الَمْرِء والقَلُْب ُموَجٌع      -3
  

وَيْرَضى الفَتَى عْن َدْهرِِه وهَو عاِتُب        
  

 والـرَّدُّ واجِـٌب     َأال َأيُّها الرُّكَْبـانُ    -4
  

ِقفُــوا َحــدِّثُونا مــاتَقُوُل النَّــواِدُب   
  

إلى أيِّ ِفتْيانِ النََّدى قََصَد الـرََّدى        -5
  

ــُب     ــاُه النَّواِئ ــتْ ِحَم ــُم ناَب وأيُُّه
  

 

-12 -  
  : التخريج
 151ص:  الديوان ب  -. 20ص:  الديوان أ  -. 344/ 1ج  : ديوان املعاين * 

  . 33ص :  الديوان د-. 23ص : ن ج الديوا-
  :الروايات والشرح 

  . الظَّالُم الشديُد:  الَغْيَهُب- 2. املُْبِغُض:  الكَاِشُح– 1
لقد أغضبت يف حبك األعداء واملبغضني لترضى عـين، وإّنـين           : ومعىن البيتني 

ليل َحاِلـك   موٌت يتربَّص يب، وَتَخبُّطٌ يف      : أتوقَّع أَنْ ُيصيبين أمران ُمخيفان، ُمفزعان     
  .الظُلمة، لو أصابت قطعةٌ منه نوَر الفجر جلعلته ظالماً دامساً 
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فَيا َألبِي الَعبَّـاسِ كَـْم ُردَّ راِغـٌب          -6
  

ِلفَقِْدَك َملُْهوفاً وكَـْم ُجـبَّ غَـارُِب          
  

ــي ا -7 ــا َألب ــاً وي ــاسِ إنَّ َمنَاِكب لَعبَّ
  

ــُب      ــا لَنَواِك ــا َحمَّلْتَه ــوُء بَِم تَنُ
  

فيا قَْبَرُه ُجـْد كُـلَّ قَْبـرٍ بُِجـوِدِه           -8
  

ــحاِئُب      ــرَّةٌ وَس ــماٌء ثَ ــَك َس ففي
  

فإنَّك لَْو تَْدري بِما فيَك ِمـْن ُعـالً          -9
  

َعلَْوتَ وباتَتْ فـي ذُراَك الكَواِكـُب         
  

ْبكيِه َدمـاً وهـَو نـائٌم       أخاً كُنْتُ أَ   -10
  

َحذاراً وتَْعَمى ُمقْلَتي وهـَو غاِئـُب         
  

فماتَ،وال َصْبري على اَألْجرِ واِقفٌ      -11
  

وال َأنَا في ُعْمـرٍ إلـى اِهللا راِغـُب            
  

َأَأْسَعى َألْحظَى فيَك بـاَألْجرِ ِإنَّـُه        -12
  

لََسْعٌي ِإذَْن ِمنّـي لَـَدى اِهللا خَاِئـُب           
  

اإلثُْم إالّ الصَّْبُر َعنَْك وإنَّمـا      وما   -13
  

ــُب    ــٍد أْن تُــذَمَّ الَعواِق َعَواِقــُب َحْم
  

ِمقَْداٌر على الَمْرِء واجٌِب    :يقولوَن -14
  

وإْعواٌل على الَمـْرِء واجِـُب      :فقلتُ  
  

ُهَو القَلُْب لَمَّا ُحمَّ َيْوُم اْبـنِ ُأمِّـِه          -15
  

َوَهى جاِنٌب منـُه وُأْسـِقَم جاِنـُب          
  

تََرشَّــفْتُ َأيَّــاِمي َوُهــنَّ كَــواِلٌح  -16
  

عليَك،وغالَْبتُ الرََّدى وهـَو غَاِلـُب        
  

ودافَْعتُ في َصْدرِ الزَّمانِ ونَْحـرِِه       -17
  

وأيُّ َيٍد لـي والزَّمـاُن ُمَحـارُِب ؟           
  

خَلِّ الَجـواَد ِلقَْوِمـِه     :ُهـوقُلْتُ ل  -18
  

ــَصاِئُب     ــا َع ــاْزَدْد فإنَّ ــذَا ف وهاَأنَ
  

فواِهللا ِإخْالصاً ِمَن القَْولِ َصـاِدقاً       -19
  

 وإالَّ فَُحبِّــي آَل َأْحَمــَد كــاِذبُ     
  

لََو اَنَّ َيِدي كانتْ ِشفَاءَك َأْوَدِمـي        -20
  

َدَم القَلْبِ َحتّى َيقِْضَب القَلَْب قاِضـُب         
  

لََسلَّْمتُ تَْسليَم الرَِّضـا وتَِخـذْتُها       -21
  

َيــداً للــرََّدى مــا َحــجَّ ِهللا راِكــُب   
  

فَتًى كاَن ِمثَْل السَّْيِف ِمْن َحْيثُ جْئتَُه        -22
  

ــَك   ــٍة ناَبتْ ــَضارُِب ِلنَاِئَب ــُو ُم  فه
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فَتًى َهمُُّه َحْمٌد على الدَّْهرِ رابِـٌح        -23
  

وإْن غاَب عنُه مالُُه فهـَو عـازُِب          
  

شَماِئُل إْن َيشَْهْد فَُهـنَّ َمـشَاِهٌد        -24
  

ِعظَاٌم، وإْن َيْرَحـْل فَُهـنَّ كتاِئـُب          
  

ــٍة   -25 ــوِِه بِقَراَب ــْم تَْح ــاَك َأخٌ لَ بك
  

إنَّ ِإخْــواَن الــصَّفَاِء َأقَــارُِب َبلَــى   
  

وَأظْلََمِت الدُّنْيا التي كُنْتَ َجاَرَهـا       -26
  

ــُب    ــدُّنْيا َأخٌ وُمنَاِسـ ــَك للـ كأنَّـ
  

ُيَبــرُِّد ِنْيــراَن الَمــَصاِئبِ َأنَّنــي  -27
  

   ُ َأَرى َزَمناً لَْم تَْبـقَ فيـِه َمـَصاِئب          
  

    )13( 
                                                           

  

-13-  
  : املناسبة

كان ديُك اِجلنِّ يترّدد على َسلَْمَيةَ قاصداً أمحَد بنِ َعِليٍّ وَجْعفَـَر بـنِ َعِلـيٍّ                
يُّ مث مات َجْعفَُر بُن عليٍّ اهلـامش      :" 14/65ج  ): األغاين(وجاء يف   ). 1(اهلَاِشِميَّْين  

  .ا هـ ) " األبيات: .. (فرثاُه ديُك اِجلنِّ فقال
من رجاالت آل البيت يف العصر :  أمحد بن علي وجعفر بن علّي اهلامشيان-1

العباسي، كانت إقامتهما يف َسلَْمَيةَ وهي ُبلَْيَدة من أعمال ِحْمَص على أطراف بادية 
  .الشام

  : التخريج
ج :  زهـر اآلداب   -. النص كامالً وقد أورد   . 67 – 65/ 14ج  : األغاين* 

. مع خالف يف الترتيب   ) 27 - 16 و   11 - 10: (األبيات. 809 – 808/ 3
عمان، . تح حممد حميي الدين عبد احلميد     ). إبراهيم بن علي    (احلصـري القريواين   (

  :  احلماسـة البـصريـة    -).تـا   . ، ال 4مكتبة احملتسب، بريوت ،دار اجليـل، ط        
البـصري  ) (27،  25،  22،  15 – 8،  6 – 1: (تاألبيا. 238 – 1/237ج  

).  م 2000القاهرة، مكتبة اخلاجني،    . تح عادل مجال سليمان   ). علي بن أيب الفرج     (
. 444/ 1و ج  ). 12: (البيـت . 1/435ج: حلية احملاضرة يف صناعة الشـعر    -

. تح جعفر الكّتاين  ). حممد بن احلسني بن املظفّر      (احلامتي   ). (21-19: (األبيـات
ويف ص  ) 9-8: (البيتان. 236ص  :  املنصف يف نقد الشعر    -).  م   1979بغداد،  
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 -. 18ص  :  الـديوان ج   -. 72ص  :  الديوان ب  -. 12ص  :  الديوان أ  -
  . 29ص : الديوان د

  :الروايات والشرح 
  :املـذاِهبُ . املَْوُت: الذَّهاُب. ثَةُ واحلاِدثَةُ املؤملة  الكارِ: مجع َناِئَبة :  النَّواِئب - 1

  . الطريقةُ: مجع َمذَْهب= 
اخلَـْصم  : اَأللَـدُّ . اإلنصاُف): بفتح النون وضمها وكسرها     : ( النَّْصفَ - 2

:  يف احلماسة البصرية   -3. املَُهيُِّج للشرِّ : املشاِغُب. الشَّحيح الذي ال يرجع إىل احلق     
  " .ويضحُك ِسنُّ املَْرِء : " يف الديوان ب، د-". ٌس والقلُب عابِ" 

املرأةُ الـيت   : مجع ناِدَبةٍ : النواِدُب". ِقفُوا َخبِّرونا   : "  يف احلماسة البصرية   - 4
  .تبكي امليت وتعدُِّد َمحاِسَنُه 

. الكَـَرمُ : النَّـدى ". َسَبَق الرََّدى، وأيُُّهُم اْنَتاَبْت     : "  يف احلماسة البصرية   - 5
". أَال يا أَبـا الَعبَّـاسِ       : "  يف احلماسة البصرية   - 6. املَْنزِلُ: اِحلَمى. املوُت: لرَّدىا

ُمْجَتَمـُع َرأْسِ الكَِتـف     : مجع َمْنِكب :  املناِكبُ -7. الكَاِهلُ: الَغارُِب. قُِطَع: ُجبَّ
 القُبـورِ   ويا قُرب ُجْد كلَّ   : "  يف احلماسة البصرية   - 8. َمفُْجوعة: َنواِكُب. والَعُضِد
  .غَزِيرةٌ: ثَرَّة. املَطَُر الغزير: اجلُوُد". ويا قَْبَرُه : "  يف الديوان ب-". ُجبوِدِه 

َعلَْوَت فغاَبْت  : "  يف املنصف  -". َعلَْوَت فالَحْت   : "  يف احلماسة البصرية   - 9
ـ   - 10أعـاله   : وذُْروة كل شيء  . مجع ذُْرَوة : الذُّرا". يف ثََراَك الكَواكُب     ر  يف زه

أٌخ كنـُت   : "  يف احلماسة البصرية   -". أٌخ كنُت أبكيِه دماً وهو حاضٌر       : " اآلداب
أخاً كنُت أبكيـِه دمـاً وهـو        : "  يف الديوان ب، د    -". َتْدَمى ُمْهَجيت وهو ناِئٌم     

 يف  -". فماَت فما َشْوقي إىل اَألْجـرِ واِقـٌف         : "  يف زهر اآلداب   - 11". حاضٌر
: "  يف الديـوان ب، د    -". فما َصْبري على اَألْجرِ واِقفاً      فمات  : " احلماسة البصرية 

الثَّواُب عنـد   : ِعَوُض العمل، واالنتفاع، واملقصود هنا    : اَألْجـُر: 11". فال َصْبري   
ِمْنـَك  : "يف حلية احملاضـرة   ". ِمْنَك باَألْجرِ، إىل اِهللا     : "  يف الدّر الفريد   - 12. اهللا

  : يف احلماسة البصرية - 14".  إىل اِهللا : "يف الديوان ب، د". باَألْجرِ
: اِملقْـدارُ ". يقولونَ ِمقْداٌر على احلُرِّ واجٌِب فقلُت وإِْعوالٌ على احلُرِّ واجُِب           "

 يف احلماسـة    - 15. االْنِتَحـاب : اِإلْعوال. القَضاء الذي يقضي به اهللا على عباده      
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: ُحـمَّ ". َوَهى جانٌِب منُه وُخلَِّف جانِـُب       هَو القَلُْب ملّا حانَ يوُم ابنِ أُمِِّه        " 
  .َتَخّرق واْنَشقَّ : َوَهى. قُِضَي

. َمصَُّه بشفتيه : َتَرشََّف املاء وحنَوه  ". إليَك، وغالَْبُت   : "  يف زهر اآلداب   - 16
  .َعوابُِس : كَواِلُح

 يلْ  ودافَْعُت يف كَْيِد الزَّمـاِن وَنْحـرِِه وأَيُّ يـدٍ         : "  يف زهر اآلداب   - 17= 
  ". والزَّمانُ املَُحارُِب 

َخلِّ ابَن أُمِّي ِلُعْصَبٍة َوها أَنا أَْو فاْزَدْد فإنَّا         : وقلُت لَهُ : "  يف زهر اآلداب   - 18
  .اجلَماعة من الناس : مجع ِعَصابة: الَعَصائب". َعَصاِئُب 
حىت َيقْـِضَب   : "  يف زهر اآلداب   - 20". وباِهللا  : "  يف حلية احملاضرة   -19

  : يف حلية احملاضرة". ْبلَ احلَ
". لََو آنَّ َيِدْي كاَنْت ِشفَاءَك أَْوَدٌم ِمَن القَلْبِ حىت َيقِْضَب احلَْبـلَ قاِضـُب               " 
 يف  - 22". واتََّخذُْتها  : "  يف زهر اآلداب   -21. القَاِطع: والقاِضُب. َيقْطَع: َيقِْضب

   :يف املنصف". لَناِئَبٍة َتأِْتيَك : " احلماسة البصرية
وقـد أورده   ". فًَىت كانَ ِمثْلَ السَّْيِف ِمْن أَْيَن جِئَْتُه لناِئَبٍة ناَبْتُه فهي َمـَضارُِبْه             " 

الديوان (وكذلك أفرده   . بالرواية السالفة، مكرراً ومفرداً   . 207ص  ): الديوان ب (
  ): الـديوان د    (كما أفرده مكـرراً     . مكرراً ومستقالً عن القصيدة   . 45ص  ): ج  
: ُمـَضارِب ). املنـصف (يف رواية   ) هاء السكت (ا جاءهم الوهم من     ورمب. 35 ص

فًَىت َهمُُّه َحْمٌد على الدَّْهرِ َراِئٌج وإنْ       : "  يف زهر اآلداب   – 23. ُمقَاِتل وُمَداِفع عنكَ  
  " .ناَب عنُه َمالُُه وهو َعازُِب 

، وإنْ َتْرَحلْ فَُهنَّ    َشَماِئلُ إنْ َتْشَهْد فَُهنَّ َمَشاِهٌد ِعظَامٌ     :" يف زهر اآلداب     -24
". ُبكاُء أَخٍ   : "  يف زهر اآلداب   - 25. َيْحُضر: َيْشَهد. اَألْخالق: الشَّماِئل". َركاِئُب

: وروايته) 8(فقد أورده برقم    . يف القصيدة نفسها  ) الديوان د، قّوال  (البيت مكرر يف    
  . خالفبال ) 26(مث أورده برقم ". فهالَْت أخاً مل َتْحوِِه بقََراَبٍة " 

 يف  - 27". وأَظْلََمِت الدُّْنيا الَِّتـي أَْنـَت ُنوُرَهـا         : "  يف زهر اآلداب   - 26
  " .مل َيْبَق فيِه : " الديوان أ
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   ] الطويلمن [           : متغّزالً  ديك الجنوقال 

ــا   – 1 ــالثُ ِإزارَِه ــا َم ــٍة َأمَّ َوَمْجدول
  

ــِضيُب     ــدَُّها فَقَ ــا قَ ــِدْعٌص، وَأمَّ فَ
  

 لَها القََمُر الـسَّارِي شَـقيقٌ وإنَّهـا         – 2
  

لَتَطْلُـــُع أحيانـــاً لَـــُه فََيِغيـــُب   
  

 أقوُل لَهـا واللَّيـُل ُملْـٍق ُسـدولَُه          – 3
  

 َرِطيـُب   وغُْصُن الَهَوى غَضُّ الشَّبابِ     
  

:  ونحُن َمعاً فَْردانِ في ِثنْـيِ ِمْئـَزرٍ        – 4
  

بِِك الَعْيشُ يا َزْيـَن النِّـساِء َيطيـُب           
  

 َألنِْت الُمنَى يا زْيَن َمْن َوِطَئ الَحصى        – 5
  

ـ         ُه فُأجيـبُ  ـوأنِت الَهوى ُأْدَعـى ل
  

 )14(القُـصور َحبيـبُ   ببغداَد ِمْن َأْهل      نََعْم إْن لَْم يكْن لـَك غَْيُرنـا: فقالتْ– 6
                                                           

  

-14-  
  : التخريج
  األبيـات . 312-1/311ج  : احملّب واحملبوب واملـشموم واملـشروب     * 

) 5، 3، 1(األبيـات . 2/270ج :  املستطرف يف كلّ فّن مـستظرف      -). 1-5(
-) .م1981/هـ1401بريوت، دار القلم،    . تح عبد اهللا أنيس الطّباع    . بشيهياأل(

بريوت، عامل الكتب،   . الوّشاء) .( 6،  3-1(األبيات  . 145ص:الظرف والظرفاء   
  :الـديوان أ    -). 5-1(األبيـات   . 8/15ج  : أعيان الـشـيعة  -). هـ  1324

 ). 5،  3-1(األبيات  . 155ص  : الديوان ب -). 5،  3-1(األبيـات  . 23ص  
). 5-1(األبيات  . 34ص  : الديوان د - ). 5-1(األبيات  . 28ص  :  الديوان ج  -

  . يف طبعاته كلها) 6(خال ديوانه املطبوع من البيت 
  : الروايات والشرح

َوَمْعُدولٍَة َمْهما أَمالَـْت إَِزاَرَهـا      : "  يف املستطرف والديوان أ، ب، ج، د       – 1
   ". فَُغْصٌن، وأَمَّا قَدُّها فَقَِضيُب

وَمْجُدولٍَة أَمَّا َمَجالُ وَِشاِحها فُغْصٌن، وأَمَّا رِْدفُهـا        : "  يف الظرف والظرفاء   -
 .اجلارَِيـةٌ احلَـَسَنةُ اخلَلْـقِ     : املَْجدولَةُ". وَمْجُزولٍَة: "  يف أعيان الشيعة   -". فكَِثيُب  
مكـانُ اإلزار   : قصود هنا لَفَّْتُه َمرَّتني على جسمها، وامل    : الثَِت املرأةُ اإلزارَ   :املَالَثُ

ثَْوٌب حييط بالنِّْصِف األسـفلِ مـن       : اإلّزاُر. على اجلسد، وهو النِّْصُف األسفَلُ منه     
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   ]البسيطمن [          :في قلة لَْبِث الورد وقال  

 ِللَْوْرِد ُحْسٌن وِإشْراقٌ إذا نَظَـَرتْ      – 1
  

 إليــِه َعــْيُن ُمِحــبٍّ َهاَجــُه الطَّــَرُب  
  

  خافَ الَمـالََل إذا داَمـتْ ِإقَاَمتُـهُ        – 2
  

 )15(فصاَر َيظَْهُر ِحينـاً ثُـمَّ َيْحتَجِـبُ         
  

 

يف ) أبو الفــرج  (وقد أكد   . برواية هذا البيت  ) الظرف والظرفاء ( انفرد   -6
مل َيْبَرْح نواحي الّشامِ، وال َوفََد إىل       : " على أن ديك اجلن   . 14/51ج  : )األغاين  (

  .ا هـ ". العراقِ وال إىل غريه ُمْنَتجِعاً بِشْعرِِه 
-15-  

  : التخريج
الراغـب األصـفهاين    . (وقد أورد البيتني  . 575/ 4ج  : حماضرات األدباء * 

/ 2ج  :  حسن احملاضرة  - ).تا  . بريوت، دار مكتبة احلياة،، ال    ). حسني بن حممد    (
دار إحيـاء   . القـاهرة . تح أبو الفضل إبراهيم   ). عبد الرمحن   (السـيوطي  . (408

  ).  م 1968/  هـ1387، 1الكتب العربية، ط 
ص :  الـديوان أ   - ). 2(البيت  . 240/ 3ج  :  الدر الفريد وبيت القصيد    -

   .33ص :  الديوان د-. 34ص :  الديوان ج-. 152ص :  الديوان ب-. 21
  : الشرح
:  املَالَل -2. اِخلفَّة واالْهِتَزاز من الفَرح أو احلُزن     : الطََرب. العاِشُق:  املُِحبُّ -1

  .السَّأَم والضََّجر 
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   ]الوافرمن [        :فيمن تضمََّن قبُره عّزةً ومنفعةً وقال 

َعجِْبتُ ِلُحفَْرٍة ُحـِشَيتْ بِطَـْوٍد       – 1
  

 )16(وقَْبــرٍ َحــشُْوُه َبلَــٌد َرِحيــُب  
  

−17−
   ] الهزجمن [             : يتغزل وقال  

ــطُْب   ِك– 1 ــُصٌن شَ ــا غُ الَنَ
  

ــبُ    ــالٍ وذَا َرطْـ ــذَا بـ  فَـ
  

ــّريُح  – 2 ــِت ال ــا َهاَج  إذا م
  

ــُب   ــْرطُ واِإلتْـ ــاَل الِمـ  ومـ
  

ــاَب – 3 ــُه مــا طَ  َأبانَــتْ ِمنْ
  

ــبُّ     ــَرى الُح ــا َب ــي م  وِمنِّ
  

ــا ُروٌح– 4 ــا له ــلُوٌع م  )17(وال َيـــْسكُنُها القَلْـــبُ    ُض
                                                           

  

-16-  
  : التخريج
. 22ص  :  الديوان أ  -. جاء البيت مفرداً  . 526/ 4ج  : حماضرات األدباء * 

  . 33ص :  الديوان د-. 27ص :  الديوان ج-. 154ص :  الديوان ب-
  : الشرح
  .اجلََبل :  الطَّْود– 1

-17-  
  : التخريج
املظفّر  ). (3-1: (األبيات. 441ص  : نضرة اإلغريض يف نصرة القريض    * 

)  م 1976دمشـق، جممع اللغة العربية،     . تح هنى عارف احلسن   . بن الفضل العلوي  
  األبيـات . 33ص  :  الـديوان د   -. 34:  الديوان ج  -. 210ص  : الديوان ب -
)1-4. (  

  : الشرح
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   ] السريعمن [             : متغزالً وقال  

نَِديُم َعْيني َبْعَدَك الكَْوكَـُب      – 1
  

انُها َيلْهــُب َولَْوَعــةٌ ِإنْــس   
  

 وَدْمَعةٌ في الخَدِّ َمـْسفوَحةٌ      – 2
  

ــبُ    ــَرٍة تُْحلَ ــْن َجْم ــا ِم  كأنَّه
  

  ما اْمتَنَـَع الـدَّْمُع وِإْسـبالُهُ       – 3
  

ــُب    ــَع الَمطْلَ ــا اْمتَنَ ــيَّ لَم عل
  

نِ األّيـاُم قَـْد َأذْنََبـتْ        إْن تكُ  – 4
  

 )18(فيَك فإنَّ الـدَّْمَع ال ُيـذِْنبُ        
  

−19−
   ] الخفيفمن [           : ديك الجن وقال 

 ال وُحبِّيَك ما َملَلْـتُ َسـقَاماً        – 1
  

لَك فيِه ِمْن ُمقْلَتَْيـَك نَـِصيُب         
  

 
. ِكَساء من الصُّوف أو اخلَـزّ     :  اِملْرط -2. الطَويلُ احلََسُن اخلَلْق  :  الشَّطْب -1
ُبْرُد املرأة وِدْرُعها، وما قَُصر من الثياب، والسََّراويل بال رجلني، والقَِمـيص            : اِإلْتب

  .بال كُمَّني 
-18-  

  : التخريج
ص : الديوان ب  -. 27ص  :  الديوان أ  -. 243/ 42جملد  : تاريخ دمشق * 
   .34ص :  الديوان د-. 32ص :  الديوان ج-. 158

  : الروايات والشرح
املَُصاِحب علـى   : النَِّدمي". ولَْوَعةٌ أَنَّاُتها َتلَْهبُ  :" يف الديوان أ، ب، ج، د        -1

. ناَأللَم الذي َيْعرو اإلنسانَ ِمَن احلُبِّ أو اهلَمِّ أو احلُـز          : اللَّْوَعة.الشَّراب، واملَُساِمر   
يشبه عينيه باجلمر لـشدة أملـه       ". ُتْخلَُب  : "  يف الديوان أ   -2. ُبؤبؤ الَعْين : اِإلْنَسان
لقد بت ليليت مسّهداً أساهر النجـوم وآالَم احلـب، وال            ): 2-1(املعىن  . وحزنه

  .أستطيع كفكفة دموعي اليت تنهمر من عينني حممّرتني كاجلمر 
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 كُلُّ شَْيٍء وإْن َأَضرَّ بجِْسمي      – 2
  

 )19(لََك فيِه الرَِّضى إليَّ َحبِيبُ      
  

−20−
   ] البسيطمن [           : ديك الجن وقال 

 ُسْبَحاَن َمْن َجَعَل اآلداَب في ُعـَصبٍ       – 1
  

 )20(َحظّاً وَصيََّرها غَْيظاً على ُعـَصبِ       
  

−21−
   ] البسيطمن [             : يفتخر وقال 

 

-19-  
  : التخريج
   25ص  : الـديوان ج     -. 2/29ج  :موم واملشروب   احملب واحملبوب واملش  * 

   .35ص :  الديوان د-
  :الشرح = 

  . مثّنى ُمقْلَة، وهي الَعْين: مقْلَتيك. املرض الطويل:  السَّقَام– 1
  .أقسم حببك أنين مل أسأم املرض الذي سببته يل نظراُت عينيَك : املعىن

-20-  
  : التخريج
 التمثيـل   -.  والبيـت مفـرد    .345/ 3ج  : الدر الفريد وبيت القصيد   * 
تح عبد الفتـاح حممـد      ). عبد امللك بن إمساعيل     (الثعاليب  . (100ص  : واحملاضرة

 -. 45ص  :  الديوان ج  -. 209ص  : الديوان ب -).  م   1961القاهرة،  . احللو
) 21رقـم   (ويف ظين أن هذا البيت جزء من البيتني التـاليني           . 42ص  : الديوان د 

  . وقبلهما يف الترتيب
  : شرحال

  . مجع ُعْصَبة، وهي اجلماعة من الناس:  الُعَصُب-1
اجملد هللا الذي منح األدَب لبعض الناس وحرمه بعَضهم اآلخر، فكان هذا            : املعىن

  . احلرمان ناراً يف صدورهم



- 78 -  

ماالذَّنُْب إالّ ِلَجدِّي حـيَن َورَّثَِنـي         – 1
  

ِعلْمــاً َوَورَّثَــُه ِمــْن قَْبــلِ ذاَك َأبِــي   
  

ــُه  – 2 ــاَد لَ ــداً ال نَفَ ــُد ِهللا َحْم  فالَحْم
  

 )21(َما َيْحوِي ِمَن النََّسبِ   ما الَمْرُء إالّ بِ     
  

−22−
   ]البسيطمن [            :ديك الجن يفتخر وقال 

ــي   – 1 ــَك الُودِّي ُيقَرُِّبنـ ــي بَِبابِـ إنَّـ
  

 وال نَــَسبِي] نَــِسيبَِي َيْعلُــو بِــي [ وال   
  

 إْن كَاَن ُعْرفَُك َمذْخُوراً ِلـِذي َسـَببٍ         – 2
  

فَاْضُمْم َيَدْيَك علـى ُحـرٍّ َأِخـي َسـَببِ            
  

 َأْو كُنْتَ وافَقْتَُه يومـاً علـى نـَسبٍ          – 3
  

فاقْبِْض َيـَدْيَك فـإنِّي لَـْستُ بـالَعَربِي           
  

 إنّي اْمُرٌؤ نازٌل في ِذْرَوتَـْي شَـَرٍف         – 4
  

ــي      ــِدي وَأبِ ــْسَرى َمْحِت ــَصرٍ وِلك ِلقَْي
  

 فإْن تَُجْد تَجِِد النُّْعَمـى وتَْحـظَ بهـا          – 5
  

األرضِ ُمْضطََربِي  وإْن تُِضقْ ال َيِضقْ في        
  

 َحْرفٌ َأُمـوٌن وَرْأٌي غيـُر ُمـشْتََرٍك         – 6
  

وَصارٌِم من ُسـيوِف الهِنْـِد ذُو شُـطَبِ           
  

 وخَْوُض لَْيـلٍ تَهـاُب الجِـنُّ لُجَّتَـُه          – 7
  

وَينْطَوي َجْيشُها عـن َجْيـِشِه اللَّجِـبِ          
  

 ما الـشَّنْفَرى وُسـلَْيٌك فـي ُمغَيَِّبـٍة          – 8
  

ــبِ إالّ َر   ــًى َأِش ــي ِحم ــانٍ ف ضــيعا ِلَب
  

ــَسماً– 9 ــْصطَفَى قَ ــيِّ الُم َبّراً ،وَحقِّ ِمنـًى والَبْيـِت ِذي الُحُجـب            َواهللا َربِّ النَّب
                                                           

-21-  
  : التخريج
  . 186/ 1ج:  الــّدر الفريــد-.البيتــان. 15/ 8ج : أعيــان الــشيعة* 

  .42ص : الديوان د-. 33ص :  الديوان ج- 159ص : الديوان ب).2(البيت= 
  : الروايات والشرح

". النََّسبِ  : " يف الديوان ب، ج، د    ". احلَْمُد، النََّسبِ   : "  يف الدر الفريد   – 2
  .املالُ األصيل الناِطُق والصَّاِمُت : والنََّسُب



- 79 -  

                                                          

ابِ الِكَساِء َمعـاً     والخَْمَسِة الغُرِّ َأْصح   – 10
  

خَْيرِ الَبرِيَّـِة ِمـْن ُعْجـمٍ وِمـْن َعـَربِ             
  

 ماِشدَّةُ الِحْرصِ ِمْن شَـْأِني وال طَلَبِـي         – 11
  

ــي     ــي وال َأَربِ ــْن َهمِّ ــُب ِم وال الَمكَاِس
  

ــةٌ  – 12 ــاَبتِْني وحاِدثَ ــُب ن ــْن نَواِئ  لك
  

ــَوبِ     ــداِث والنُّ ــُرقُ باَألْح ــدَّْهُر َيطْ وال
  

ليَس َيْعرِفُ ِلي قَـْدرِي وال َأَدبِـي         و – 13
  

إالّ اْمـــُرٌؤ كـــاَن ذَا قَـــْدرٍ وذَا َأَدبِ   
  

 ال ُيفِْلتَنََّك شُـكْرِي إذْ ظَِفـْرتَ بِـِه          – 14
  

ــبِ      ــْن كَثَ ــَك ِم ــةٌ وافَتْ ــا فُْرَص فإنَّه
  

 َواعلَْم بأنََّك ما َأْسَدْيتَ ِمـْن َحـَسنٍ         – 15
  

 ِمـَن الـذََّهبِ   ] َأبا َحـَسنٍ َأْبقَـى    [ِعنِْدي    
  

    )22(  
 

-22-  
  : املناسبة

: ُموَسى قـال َحدَّثَنا أَُبو  . " 238 – 237/ 42ج  ): تاريخ دمشق   (جاء يف   
كنُت عند أَْحَمَد بنِ املَُدبِّرِ بِدَمْشَق، وهو َيليها وأَْعماالً ُمَضافةً إليها، الْبنِ طُولُـونَ،              

: فقَِدَم علينا عبُد السَّالمِ بُن َرغَْبانَ، املعروُف بديِك اِجلنِّ، فدفَع إيلَّ ِشـْعراً، وقـال              
 فأوصلتُه، فقرأُه أَْحَمُد،    –اما فلم َيِصلُْه     وكان قد أقاَم ببابه أيّ     -ُتوصله إىل أيب احلََسنِ     

: فلما قرأ أَْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بنِ املَُدبِّرِ الشعَر قال        ). األبيات   (…إين ببابَك   : فإذا فيه 
  : فَوقََّع يف ظهر الرُّقَْعِة. به) 1(أُريد أن أَْولََع 

ــهِ  ــيٌء فُنْعِطي ــدنا ش ــا عن    بالــشُّكر ُشــكْرِيِه ) 2(وال َيِفــي     م
ــِه      بالشِّْعرِ عن ِشْعرِِه   ) 2(فإنْ َرِضي    ــْسنِ قَواِفي ــُت يف ُح    عاَرْض

ــَوةٌ    ــُه َدْع ــْن َتْنفَُع    َدَعــْوُت َربِّــي أنْ ُيَعافيــِه       وإنْ يك
ــُسورِنا   ــا بَِمْي ــي ِمنَّ    أََمــْرُت َيْحَيــى أَنْ ُيفَدِّيــِه       وإنْ َرِض

واهللا ُألَصيَِّرنَّ باطَن أُمِّه ظَاِهَرها،     : وأمرين بإخراج األبيات إليه، فلما قرأها قال      
مث أَِذنَ لُه، وَخلََع عليه وعاَشَرُه وأَْحَسَن       ! ال َتْعَجلْ، فإنَُّه ماَزَحَك، وسترى      : فقلُت له 

  . ا هـ" وَتَتاَبَعْت ِصالُته لَُه، وانصرَف وهو أَْشكَُر النَّاسِ لَُه . إليِه
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 ترك حركةَ بناء -2. َسِخَر وَحَرَص على إيذائهاسَتَخفَّ و:  َوِلَع به وَتَولَّع-1
  . َيِفي، َرِضي: املاضي يف
  : التخريج
  خمتـصر تـاريخ    -.األبيات كلـها    . 238-237 /42ج  : تاريخ دمشق * 
. 15/112ويف ج    ). 15،  13-11،  5-1: (األبيـات  .23/271ج  : دمشق
. 604ص  : مثار القلوب يف املضاف واملنـسوب     - ). 13-11،  7-4: (األبيات
ص :  الـديوان ج   -. 156ص  : الديوان ب    -. 25ص  :  الديوان أ  -). 9(البيت  

   .41-40ص :  الديوان د-. 29-31
  :الروايات والشرح 

والتصويب عـن   ". أَيب، وال َنسيب     ] ……[ وال  : "  يف تاريخ دمشق   – 1= 
وال َنـِسيبَِي   إّني ببابَك الودٌّ ُيقَرُِّبين     : "  يف خمتصر تاريخ دمشق    - . خمتصر تاريخ دمشق  
وهو اجتـهاد   ". وال أيب شاِفٌع عندي وال َنَسيب       : "  يف الديوان أ   - ". َيْعلُو يب وال َنَسيب     

ِشْعُر الَغَزل  : النَِّسيُب. وقد تابعهما يف ذلك االجتهاد، الديوان ب، ج، د        . من اجلامعني 
  :اريخ دمشق  يف خمتصر ت- 2. القَرابة: النََّسُب. ويقصد الشعَر مطلقاً. والتَّْشبيب
". إنْ كان ُعْرفَُك َمذُْخوراً لذي َحَسبٍ فاْشُدْد يديك على ُحرٍّ أخي َحَسبِ             " 
 يف  -3. الذَّريعة، واملََودَّة والقُْرىب، وما يتوصل به إىل غـريه        : السَّبب. اجلُود: الُعْرُف

  :خمتصر تاريخ دمشق 
 يف  -".  لَْسُت بالَعريب    لو كان َنْيلك َمذُْخوراً لذي َنسب فاْضُمْم يديَك فإّني        " 
رمبا كان هذا البيت مع الذي يليه مـن         ". فاْضُمْم يديَك   : " أ، ب، ج، د   : الديوان

  .أقوى أسباب اهتامه بالشُُّعوبِّية عند من اهتمه 
إّني امرٌؤ َنْجِدي يف ذُْرَوَتـْي      : " 271/ 23ج  :  يف خمتصر تاريخ دمشق    -4
. أعـاله : الذُّْروة من كل شــيء    ". زِلٌ  با: " يف الديوان أ، ب، ج، د     ". َشَرٍف  
رواية هذا ) الديوان أ(أمهل ". ُمطَّلَيب: " يف خمتصر تاريخ دمشـق    -5. اَألْصل: املَْحِتُد

وقد . البيت، ورمبا أسقطه من القصيدة بسبب اضطرابه الشديد يف األصل املخطوط          
اخلَفْـُض والدََّعـة،    : النُّْعمى. َمَنح وأعطى : جاَد. تابعه يف إمهاله الديوان ب، ج، د      

مكـانُ  : واملُـْضطََرب . َتَحرَّك على غري انتظـام    : اْضطَرب. ويريد هنا الثناء واملدح   
إن متنحين جزيلَ عطائَك أمدحك بشعرٍ خالٍد وإن ُتَضيِّْق         : واملعىن. التحرك أو اجتاهه  
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−23−
   ]الكاملمن  [               : وقال

ــَأبِي  – 1 ــُه بِ ــتْ لَ ــَأبِي وإْن قَلَّ بِ
  

ــي     ــَرُه َأَربِ ــرفُ غَْي ــْيَس َيْع ــْن لَ َم
  

 قَْرطَْستُ َعـشْراً فـي َمَودَِّتـِه        – 2
  

ــي      ــْن طَلَبِ ــتُ ِم ــا َأمَّلْ ــوغِ م ِلُبلُ
  

 

ــَساء-10 ــحاُب الِك ــٌد :  أص ــنيبُّ ُمَحمَّ ــَسُن)ص (ال ــيٌّ واحلَ    ، وَعِل
: مجـع ُنوَبـة   : النَُّوُب. الكَارِثَة: مجع ناِئَبة :  النَّوائب -12). ر  (واحلَُسْيُن وفَاِطَمةُ = 

  : 271/ 23ج :  يف خمتصر تاريخ دمشق-13 .النَّازِلَةُ واملصيبة
 -14". وليَس يعرُف يل قَْدري وال َحَسيب إالّ اْمُرٌؤ كانَ ذا قَْدرٍ وذا َحَسبِ              " 

ال : ال َيفِْلَتنََّك ُشكْري". ال َيفِْتَننََّك ُشكْري إنْ ظَِفْرَت بِه      : "  د يف الديوان أ، ب، ج،    
 يف تـاريخ دمـشق      -15. َتَدْع ُشكْري لك يهرُب منَك بعد أنْ أصبَح بني يديكَ         

جملة جممع اللغـة    : والتصويب عن ". عندي أنا حَسـٌن أَْنقَى ِمَن الذَّهبِ       : "املطبوع
َشاِكٌر الفَحَّام فيهـا عـن      . وقد َصّوب د  . 4/701ج  / 66جملد  : العربية بدمشق 

 يف –).  املكتبـة الظاهريـة   –خمطوطة سليمان باشا   . (16/40ج  ) تاريخ دمشق (
 يف الديوان أ، ب، ج،      -". عندي أَبا َحَسنٍ أَْنقَى ِمَن الذّهبِ       :"خمتصر تاريخ دمشق    

  .ْنَيةُ أَْحَمَد بنِ املَُدبِّرِ كُ: أَبو َحَسنٍ". عندي أنا َحَسٌن أَْنقَى ِمَن الذّهبِ : " د
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  َولَقَْد ُأَراِني لـو مـَدْدتُ َيـدي        – 3
  

 )23(شَْهَرْينِ َأْرِمي األرَض لَـْم ُأِصـبِ        
  

−24−
   ] الكاملمن [           : يصف الخمر وقال  

فَتَنَفََّستْ في الَبْيِت ِإذْ ُمزَِجـتْ       -1
  

ــبِ     ــنَا اللََّه ــتَلَّتْ َس ــاِء َواْس  بالم
  

ــُه – 2 ــان َماَزَجــ ــنَفُّس الرَّْيَحــ  )24(ِمْن َوْرِد ُجور نَاِضـُر الـشَُّعب        كَتَــ

                                                           

  

-23-  
  : التخريج
ص :  الـديوان ب   -. 19ص  :  الـديوان أ   -. 221/ 2ج  : ديوان املعاين * 
   .41ص :  الديوان د-. 22ص :  الديوان ج-. 151

  :الشرح 
:  قَْرطَسَ -2. احلاَجةُ الشَِّديدة، والُبْغَيةُ، واُألِمنَية   : اَألَرُب. أَفِديِه بأيب :  بأيب -1

: َرَمى فَقَـرطَسَ  : ُيقال. كلُّ ما ُيْنَصُب للنَِّضال   : والِقْرطَاُس. َمى، وأصاَب الِقْرطَاسَ  َر
  .أصاَب اهلََدَف 

-24-  
  :املناسبة 

حليـة  (ذكرْت بعُض املصادر البيتني شاهداً على احلَْشوِ، يقول احلـاِتِميُّ يف            
، ال فائدةَ فيه، ألنَّـه      )ْت  ُمزَِج(مع ِذكْرِِه   ) باملاء(فقولُه  : "192/ 1ج  ): احملاضرة  

  . ا هـ" عن ِذكْرِ املاء) ُمزَِجْت(ُمْسَتْغنٍ بقوله 
  :التخريج 
:  املنصف يف نقد الشعر    - 192/ 1ج  : حلية احملاضرات يف صناعة الشعر    * 

بريوت، . صالح الدين الصفدي  . (184/ 1ج  :  الغيث املسجم  -. 109،  77ص  
عبد الرحيم بـن     (109/ 1ج  : تنصيصمعاهد ال ).  م   1975دار الكتب العلمية،    

 شرح مقامـات    -) .تا. بريوت، عامل الكتب، ال   . تح حميي الدين عبد احلميد    . أمحد
).  م   1979بريوت، دار الكتـب العلميـة،       . الشريشي. (285/ 1ج  : احلريري
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−25−
  ] من الكامل [           : وقال ديك الجن 

 ُيْزَهــى بــِه القَلَمــانِ إالَّ َأنَّ ذَا – 1
  

لَــْدُن المَجــسِّ وأنَّ ذَا بِكَُعــوبِ     
  

 ُعودانِ َيقِْضُب ذَا الطَّلَى بِلَُعابِـه       – 2
  

 )25(وَيُجوُب ذَا الُمهجـاِت بالتَّْرِكيـبِ       
  

 

  : الروايات والشرح
  : يف فصول التماثيل والعقد الفريد - 1
 يف شـرح    -"  فََتَنفََّسْت يف البيِت إذْ ُمزَِجْت كََتَنفُّسِ الرَّْيحـاِن يف اَألْنـِف             "
كََتـَنفُّسِ الرَّْيَحـاِن    : "  يف شرح املقامات   -2". واْسَتلَّْت َسَنا الذََّهبِ    : " املقامات

  ". ماَزَجُه َما َوْرُد ُجورٍ قاِطُر الَشَعبِ 
  اإلغريض، ومعاهـد التنـصيص،      يف املنصف، والغيث املسـجم، ونضرة       -

الَوْرُد اجلوريُّ، َنوع   : َوْرُد ُجور ". كََتَنفُّسِ الرَّْيحاِن َخالَطَُه    : " والديوان ب، ج، د   = 
. الِفْرقَة من الـشيء   : مجع ُشْعَبة : الشَُّعب. من فصيلة الورد يضرب لوُنه إىل احلُْمَرة      

  " .ح الرحيان إن روائح الَوْرِد تفرَّقْت وتداخلت مع روائ: املعىن
-25-  

  : التخريج
ص :  الـديوان ب   -. 24ص  :  الـديوان أ   -. 114/ 1ج  : املثل السائر * 
  . 44ص :  الديوان د-. 42ص :  الديوان ج-. 150

. قَلَُم الِكَتابة والـرُّْمحُ   : القَلَمان. أُْعجَِب به : ُزِهَي بالشيء :  يزهى -1: الشرح
:  َيقْـِضبُ  – 2. ُعقَْدةُ قََناِة الرُّْمحِ  : مجع كَْعب : ُعوبالكَ. لَيُِّن املَلَمس : لَْدنُ املََجسِّ 

  .اِملَداد : اللَُّعاب. الُعُنق: مجع طُلَْية: الطُّلَى. َيقْطَُع
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−26−
  ]من الكامل [     " وعلى ذكر الرقيب قول ديك الجن طريف " 

َعْيَن الرَِّقيبِ غَرِقِْت في َبْحرِ الَعَمى       -1
  

 ُن كُـلِّ َرِقيـبِ    ال َأنِْت ،ال َبْل َعـيْ       
  

َمْن عاشَ في الدُّنْيا بغيـرِ َحبيـبِ         -2
  

ــبِ     ــاةُ غَري ــا َحي ــُه فيه فحياتُ
  

َأَوَما تََرى الطَّْيَرْينِ كَْيفَ تََزاَوَجـا       -3
  

ِمْن غَيرِ خاِطَبـٍة وغيـرِ خَِطيـبِ          
  

ماتَنْظُُر الَعْينـانِ َأْحـَسَن َمنْظـراً        -4
  

ـ         ْن َمطْلُـوبِ   ِمْن طاِلـبٍ ِإلْفـاً وِم
  

ماكــاَن فــي ُحــورِ الجِنَــانِ آلَدمٍ  -5
  

لَْو لَْم تَكُْن َحـوَّاُء ِمـْن َمْرغُـوبِ           
  

قَْد كاَن في الِفْرَدْوسِ َيشْكُو وحشَةً       -6
  

 )26(فيها ولْم َيْأنَْس بغيـرِ َحبِيـبِ        
  

−27−
  ] من مجزوء الكامل [         : وقال يرثي ورداً 

 

-26-  
  : التخريج
أصاب هذه املقطوعة متزَّق كبري، ومل ترد كاملة يف أي مصدر، وقد اعتمدت             * 

احملب واحملبوب  -: وهي يف. وهتايف ملّ شعثها على تداخل األبيات، يف املصادر اليت ر        
  :  حماضـرات األدبـاء    -) 2-1(البيتـان   . 197/ 2ج  : واملشموم واملـشروب  

  : البيتـان . 2/103ج  : محاسة الظرفاء . بال نسبة ) 6-4،  2: (األبيات. 41/ 3ج  
العـراق،  . تح حممد جبار املعيبـد    . عبد اهللا بن حممد الزوزين    . (بال نسبة  ). 2-3(

. 2/421ج  :  املستطرف من كل فـن مـستظرف       -).  م   1978وزارة الثقافة،   
  : األبيـات . 45ص  :  الديوان د  -. وقد جاء الثاين أوالً   . بال نسبة ) 2-1: (البيتان

  .خال ديوانه املطبوع من البيت الثالث يف طبعاته كلها  ). 4-6، 1-2(
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 تَْبكـي وتَقْتُـُل َمـْن تُِحــبُّ    – 1
  

 )27(فَقَْدَك ِمـْن َعَجـبٍ َعجِيـبِ        
  

  
  

−28−
  ] من مجزوء الكامل [       : وقال يتمنى عودة الشباب 

ــشَّبيـ   -1 ــي ال ــِه َدرِّي ف ِللَّ
  

ــبِ     ــوٍ َأرِي ــي لَْه ــْن َأِخ ــَبِة ِم ـ
  

ــشََّبا    -2 ــي ال ــاَم َيْحِملُن َأيَّ
  

 )28(ُب على التَّهاُونِ فـي الـذُّنُوبِ        
  

  
 

-27-  
  : التخريج
ص : ان ب  الديو -. 21ص  :  الديوان أ  -. 531/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
  . 43ص :  الديوان د-. 24ص :  الديوان ج-. 152

  : الروايات والشرح
اسم فعل مبعىن يكفيك أو     : قدك. والبيت مدّور ". عجْب  : "  يف الديوان أ   -1

  .اسم مبعىن َحْسُب 
ما أعجب أمرك أيها احلبيب، إنك تقتل حبيبك مث تبكي حزنـاً علـى              : املعىن

  .موته
-28-  

  : التخريج
. 153ص: الديوان ب. 21ص  : الديوان أ . 3/328ج  : ألدباءحماضرات ا * 

   .43ص : الديوان د. 25ص : الديوان ج
  :الروايات والشرح 

  . البيت مدّور-2. ذُو َدَهاٍء وِفطَْنة: أَرِيب. الشَّباب: الشَّبيبة.  البيت مدّور-1
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−29−
  ] من المنسرح [       : وقال يمدح أمير المؤمنين عليه السالم 

ــبِ   -1 ــَضا وال الكُثُ ــْيُن ال ِللغَ ــا َع ي
  

ــَربِ      ــا الطَّ ــَوى ُبكَ ــا ِس ــا الرََّزاي ُبكَ
  

ـ      -2 ِك ثُــ  ُجوِدي وجِـدِّي بِِمـْلِء َجفِْن
  

ــَسِكبِي      ــدُُّموعِ وانْ ــي بال ــمَّ اْحتَِفل ـ
  

يا َعـْيُن فـي كَـْرَبال َمقَـابُِر قَـْد            -3
  

ــَربِ     ــابَِر الكُـ ــي َمقـ ــَركَْن قَلْبِـ تَـ
  

َمقــابٌِر تَحتهــا َمنــابُِر ِمــْن     -4
  

ــبِ     ــرٍ َعَجـ ــمٍ وَمنْظَـ ــمٍ وِحلْـ ِعلْـ
  

ــٍة  -5 ــلِ آلِ فاِطَمـ ــْن الَبهاِليـ  ِمـ
  

َأْهــلِ الَمَعــالي والــسَّاَدِة النُُّجــبِ      
  

كَْم شَـرِقَتْ مـنُهُم الـسُّيوفُ وكَـْم          -6
  

ــِت األرُض   ــرِبِ  ُروَِّيـ ــْن َدمٍ َسـ  ِمـ
  

ــُم   -7 ــْن لَكُ ــْم وَم ــَداٌء لَكُ ــِسي ِف نَفْ
  

نَفْــِسي وُأمِّــي وُأْســَرتي وَأبــي      
  

ال تَْبَعــُدوا يــا َبِنــي النَّبِــيِّ علــى  -8
  

ــَوبِ      ــدَّْهُر ذُو نُ ــْدتُْم وال ــْد َبُع َأْن قَ
  

ــِضِقي  -9 ــْسَأِمي وال تَ يــا نَفْــُس ال تَ
  

ْسـَوةَ الُهـُضبِ    َواْرَسْي على الخَطْبِ رَ     
  

ُصوِني شَُعاَع الضَّميرِ واْستَشِْعري      -10
  

ــِسبِي    ــَزاِء واْحتَ ــْسَن الَع ــصَّْبَر وُح ال
  

فالخَلْقُ في األرضِ َيْعَجلوَن وَمـْو       -11
  

الِك علــــى تَــــْوَأٍد وُمْرتَقَــــبِ   
  

ــُل وأْن   -12 ــشََر القَتي ــدَّ أْن ُيْح ال ُب
  

َببِ ُيـــْسَأَل ذُو قَتِْلـــِه عـــنِ الـــسَّ  
  

ــْن  -13 ــوُر ِلَم ــاُر والثُُّب ــُل والنَّ فالَوْي
  

قَـــْد َأْســـلَُموُه ِللَْجْمـــرِ واللََّهـــبِ   
  

ــِه    -14 ــي خَالِئق ــفَْوةَ اِهللا ف ــا َص ي
  

ــَربِ      ــيَن والَعـ ــَرَم اَألْعَجِمـ وَأكْـ
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ــُه   -15 ــدى وَأنُْجُم ــدوُر الُه ــتُْم ُب َأنْ
  

ــَسبِ     ــاِت والَحـ ــةُ الَمكُْرَمـ َوَدْوَحـ
  

وَساَســةُ الَحــْوضِ يــوَم ال نََهــٌل  -16
  

ِلُمــــورِِديكُْم َمــــَوارَِد الَعطَــــبِ   
  

فَكَّْرتُ فيكْم وفي الُمَصابِ فما انْــ        -17
  

ــبِ     ــي َعَج ــوُم ف ــؤاِدي َيع ــفَكَّ فُ ـ
  

ــاِة  -18 ــي الحي ــتُُم ف ــا زِلْ ــنَُهُم م َبْي
  

ــْستَلَبِ     ــيَن ُمـ ــلٍ وبـ ــيَن قَتيـ بـ
  

قَْد كاَن في َهْجـرِكُْم رِضـًى بِكُـُم          -19
  

وكَــْم رِضــًى ُمــشَْرٌج علــى غَــَضبِ   
  

حتــى إذا َأْوَدَع النَّبِــيُّ شَــجاً    -20
  

قَْيــَد لََهــاِة القَــَصاِقصِ الَحــرِبِ      
  

ــَسباً    -21 ــَرَزا نَ ــَدْيَن َأْح ــْع َبعي َم
  

ــَسبِ     ــَك النَّ ــن ذل ــِد دارٍ ع ــْع ُبْع َم
  

ــَأخٍ    -22 ــمِ ب ــْيٌم لَهاِش ــاَن تَ ــا ك م
  

ــَأبِ  وال    ــٍد بــ ــِديٌّ َألْحَمــ َعــ
  

ــًى    -23 ــداَوٍة وِقل ــديثا َع ــْن َح لك
  

تََهـــوََّرا فـــي غَياَبـــِة الـــشُّقُبِ   
  

قَاما بَِدْعوى فـي الظُّلْـمِ غَاِلَبـٍة         -24
  

ــِذبِ     ــَن الكَـ ــٍة ِمـ ــٍة َجْزلَـ وُحجَّـ
  

ــيُّكُُم   -25 ــِه نَبِ ــى ب ــمَّ َأْوَص ــْن ثَ ِم
  

نَـــّصاً فَأْبـــَدى َعـــداَوةَ الكَِلـــبِ   
  

وِمْن ُهنـا انَْبـرى الزََّمـاُن لهـْم          -26
  

ــِشبِ    ــاٍط بغَـــارِبٍ َجـ ــَد الْتيـ َبْعـ
  

ال تَـــْسلُقُوني بَِحـــدِّ َألْـــُسِنكُْم  -27
  

ــي       ــْن َأَربِ ــالميَن ِم ــا َأَرُب الظّ م
  

ــى اِهللا را -28 ــا إل ــى إنّ ــوَن عل جِع
  

َســْهوِ اللَّيــالي وغَفْلَــِة النُّــَوبِ      
  

ــبٍ   -29 ــيٌّ َوُربَّ ُمنْقَلَـ ــَدا َعِلـ غَـ
  

ــبِ       ــَر ُمنْقَلَ ــاَد غَْي ــْد ع ــَأَم قَ َأشْ
  

ــُه  -30 فــاغْتَرَُّه الــسَّْيفُ وهــَو خَاِدُم
  

َمتى ُيهِـْب فـي الـَوغَى بـِه ُيجِـبِ             
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ـ         -31 ـ َأْوَدى ولو َمدَّ َعْينَـُه َأَسـَد ال
  

ـغابِ لناَجى الـسِّْرَحاَن فـي الَهـَربِ          
  

يا طُـوَل ُحْزنـي ولَـْوَعِتي وتَبـا          -32
  

ــا كَُربــي    ــْسَرتي وي ــا َح رِيحــي، وي
  

ِلَهْولِ يـومٍ تَقَلَّـَص الِعلـُم والـدِّ          -33
  

يـــُن بثَغَْرْيهمـــا عـــنِ الـــشَّنَبِ   
  

ــةٌ   -34 ــْرمِ َجائح ــْم تَ ــوٌم ل ــَك ي ذل
  

بِِمثِْلــِه الُمــْصطَفَى ولــْم تُــِصبِ      
  

ــه  -35 ــضُّحى بظُلَْمِت ــوٌم أصــاَب ال ي
  

ــْن   ــَع الــشَّْمَس ِم  ُدَجــى الغُُهــبِ وقَنَّ
  

وغاَدَر الُمْعوِالِت من َهاِشـم الــ        -36
  

ــبِ     ــةَ الُحُج ــارى َمْهتُوكَ ــخَْير َحي ـ
  

تَْمرِي ُعيوناً علـى َأبـي َحـَسنٍ         -37
  

َمْحفُوفَـــةً بـــالكُلُومِ والنُّـــَدبِ     
  

ــا   -38 ــومِ َأْعُينُه ــَع الُهم ــُر َرْب تَغُْم
  

ــربِ       ــا الخَ ــاً ِلَرْبِعه ــدَّْمعِ ُحْزن بال
  

ــا    -39 ــْستَديُر به ــنّفُس تَ ــِئنُّ وال تَ
  

ــبِ     ــرَّةَ القُطُ ــوِت ُم ــَن الم ــًى ِم َرح
  

لَْهِفي لذاَك الرُّواِء َأْم ذلـَك الـــ         -40
  

ــبِ     ــاِء والخُطَ ــَك اَألنْب ــرَّْأيِ، وتل ـ
  

 اَألْوِصـياِء والَعـاِلَي الــ       يا َسيِّدَ  -41
  

ــبِ     ــَضى وذَا الرُّتَـ ــِة والُمْرتَـ ُحجَّـ
  

إْن َيْسرِ َجْيشُ الُهمومِ ِمنْـَك إلـى         -42
  

ــبِ      ــامِ والُحُج ــًى والَمقَ ــْمسِ ِمن شَ
  

ـــ   -43 ــاةَ بَأقْ ــُص الكَُم ــا تَقَْع فَُربَّم
  

ـَداِمَك قَْعـصاً ُيْجِثـي علـى الرُّكَـبِ           
  

 ُملَْملَمـــــٍة َوُربَّ ُمقْـــــَورٍَّة -44
  

ــَسِكبِ       ــامِ ُمنْ ــارِضٍ للِحَم ــي َع ف
  

فَلَلْـــتَ َأْرَجاءهـــا وَجْحفَلَهـــا  -45
  

ــشُُّهبِ      ــَواِمضِ ال ــقَالِ كَ ــِذي ِص بِ
  

َأْو َأْسَمرِ الصَّْدرِ َأْصفَرٍ َأْزَرِق الـرَّ        -46
  

ــبِ     ــَر الَحلَـ ــاَن َأْحَمـ ْأسِ وإْن كـ
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 َأْوَدى َعِليٌّ َصـلَّى علـى ُروِحـهِ        -47
  

اُهللا صــــالةً طَوِيلــــةَ الــــدََّأبِ   
  

ــَبٌب    -48 ــا َس ــسٍ ِلَحْينَه ــلُّ نَفْ َوكُ
  

َيـــْسري ِإلَْيَهـــا كََهْيَئـــِة اللَِّعـــبِ   
  

والنَّاُس بالغَْيـبِ َيْرُجُمـوَن ومـا        -49
  

ِخلْـــتُُهُم َيْرُجُمـــوَن َعـــْن كَثَـــبِ   
  

ــاُؤُهُم    -50 ــاْعلََمْن ِلقَ ــٍد ف ــي غَ َوِف
  

ــبِ     ــوَن فاْرتَِقــ ــإنَُّهْم َيْرقُُبــ  فــ
  

    )29(  
                                                           

  

-29-  
  : املناسبة

بو الفََرجِ معّرفـا    وقال أ . 51/ 14ج  ): األغاين  (ورد البيت األول مفرداً يف      
يا :  منها قوله– عليهما السالم –ولُه َمراٍث كثريةٌ يف احلَُسْينِ بنِ َعِليٍّ        : " بديِك اِجلنِّ 

وله عدةُ أشعارٍ يف    . وهي َمْشهورةٌ عند اخلاصِّ والعامِّ وُيناح هبا      ). البيت   (…عني  
  . ا هـ". هذا املعىن 
  : التخريج
صيدة مـن جممـوع خمطـوط حملمـد         وقد نقل الق  . 31ص  : الديوان ب * 

وقد تـويف   ). امللتقط من شعر عبد السالم بن رغبان ديك اجلن          : (السَّماوّي، أمساه 
  :أعيان الـشيعة  -). 1: (البيت. 51/ 14ج  : األغاين-.  م 1950السماوي عام   

ــات. 8/14ج  ــديوان أ-). 50-35 ،33-28، 18-10، 8-1: (األبي   : ال
  . 40-35ص: الديوان د-. 42-35ص : الديوان ج-). 1(البيت . 24ص 

  : الروايات والشرح
وقـد حـذف    " يا َعْيُن ال للقَضا وال الكُُتبِ     : "  يف األغاين والديوان أ    -1= 

شـجرة  : مجـع غَـَضاة   : الَغَضا. إلقامة الوزن، وهو أمر جائز    ) القضاء(اهلمزة من   
. املـصيبة : يئَة وَرزِيَّة مجع َرزِ : الرزايا. الَتلُّ من الرمل  : مجع كَِثيب : الكُثُب. معروفة
 اْحَتفَلَـِت الَعـْيُن     - 2. ال تبكي يا عُني األطالل وال َحنيناً للَغضا وأهلـه         : املعىن

املكان الذي قتل فيه احلَُسْيُن بُن َعِليٍّ       :  كَْرَبالء -3. والبيت مدّور . اْمَتَألْت: بالدموعِ
  .احلزن : مجع كُْرَبة: الكَُرب) ر(
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الكرمي : مجع َنجِيب: النُُّجب. السيد اجلاِمُع لكلّ خري  : ْهلولمجع بَ : الَبهاليل   -5
  .َسائل :  َسرِب- 6. احلََسب
: مجع َنائبة :  الُنَوب -8". نفسي ومن أُسريت لكْم وأيب      : "  يف أعيان الشيعة   -7
: اخلَطْب. وقد حذف الياء إلقامة الوزن    . الصواب ال َتِضيقي  :  ال َتِضِقي  -9. املصيبة

اجلََبلُ املنبسط علـى األرض، أو      : مجع َهْضَبةٍ : اهلُُضب. مر َصُغَر أَْم َعظُمَ   الشَّأْن واأل 
. لَـبِسَ : ِاْسَتـْشَعرَ .  البيت مـدّور   -10. اجلبل ُخلق من صخرة واحدة، أو اجلبل      

ِاْحَتَسـَب بكذا، أَْجراً   . القَميص الذي يرتديه اإلنسان على َجَسده مباشرة      : والشَِّعار
، والَوئيـد   )بفتح اهلمزة وسـكوهنا  ( الُتْؤَدة   -11. ُه ينوي به َوْجَه اهللا    اْعَتدَّ: عند اهللا 
 يف  -13. غَيَّبته وذهبـت بـه    : وَتْوأََدْت عليـه األرضُ  . الرَّزانـة والتَّأَنِّي : والتَّْوأَد

ة  الـصَّفْوَ  -14. اهلَالك والَويل : الثُُّبور" .أَْسلَْمُتُموُه للَجْمرِ واللََّهبِ    : " أعيان الشيعة 
:  احلَـْوضُ  -16. الشََّجَرةُ العظيمة :  الدَّْوَحة -15. ِخياُره وَخاِلُصه : من كل شيء  

.  الذي يسقي منه أُمَّته يوم القيامة      واملقصوُد هنا َحْوُض النَّبِيِّ ُمَحمٍَّد      . ُمْجَتَمُع املاء 
ـ    -18.  البيت مدّور  -17. اهلَالك: الَعطَب. أَوَّلُ الشُّرب : الَنَهلُ : شيء َسـلََب ال

 -19. الرجل الذي اْنُتزَِعْت منه ثياُبه وسـالحهُ      : واملُْسَتلَُب واملَْسلُوب . ِاْنَتزعه قَْهراً 
والبيت يشري إىل هجر قُـَرْيشٍ ِلـَبين َهاِشـمٍ وكتابـة            .املشدود، املربوط   : املُْشَرج
مة املشرفة  اللَّْح: اللَّهاة. ما اعترَض يف احلَلْق من َعظْم وغريه      :  الشََّجا -20. الصَّحيفة

 املقصود بالَبعيَدْين أبو َبكْرٍ     -21. الشجاع: احلَرِب. القوّي: القََصاِقص. على احللق 
 -22. وقد أحرز نسباً بإصهار الرسول إليهمـا      ). ر  (الصِّدِّيُق، وُعَمُر بُن اخلَطَّابِ     

َرْهـطُ  : َعِديٌّ). ر  (يق  هو َتْيُم بُن ُمرَّةَ بنِ كَْعبِ بنِ لَُؤيٍّ، َرْهطُ أيب َبكْرٍ الصدِّ           : َتْيٌم
  وقد صـرف املمنـوع جـوازاً إلقامـة         . ألمحَد: الصواب). ر  (ُعَمَر بنِ اخلَطَّابِ    

  :  اجلَـْزل  -24. املََهـاوي بـني اجلبـال     : الـشُّقُب . الُبْغض:  الِقلَى -23. الوزن
  ). ر  (، إشــارة إىل ُعَمـرَ     )أبدى  ( يف قوله    -25. الكَِثري العظيم من كل شـيء    

 َسـلَقَُه   -27. اخلَـِشن : اجلَـِشب . الكَاِهل: الَغارِب. االلِْتَزاُق: اللِْتَياطُ ا -26= 
. ناداه: أََهاَب به . غَرَُّه وَخَدعه :  ِاغَْترَّهُ -30. املََصائب:  النَُّوب -28. أَذَاه: بالكالم
والبيـت  ". لََباَخ السِّْرحانُ من َهـَربِ      : "  يف أعيان الشيعة   -31. احلَْرب: الَوغَى
  .الذِّئُْب : السِّْرَحانُ. لو مّد عيَنه إىل أسِد الغاب لَفَّر: والتقدير. ّورمد

ِشدَّة األذى، ومنه َبرََّح    : َتَوهُّجه، وُبَرَحاء احلُمَّى وغريها   :  َتباريُح الشوق  -32
. والبيـت مـدّور   ". فََغرامها عنِ السَّلَبِ    : "  يف أعيان الشيعة   -33. به األمر َتْبرِحياً  
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−30−
  ] من المنسرح [           : وقال ديك الجن 

 

: وَمَرى الناقةَ ميريها  . َمَسَح: َمَرى". َمْخفُوقَةً بالكُلُوم   : "  يف أعيان الشيعة   -37
إنَّ عيوهنن تذرف الدمَع الغزيَر حزنـاً       : واملعىن. َدرَّ لبُنها : َمَسَح َضْرَعها فأَْمَرْت، أي   

أَثَُر اجلُْرح الباقي على    : َنَدَبةمجع  : النَُّدُب. اجلُْرح: مجع كَلْم : الكُلوم). ر  (على َعِليٍّ   
  .َحديدة تدور عليها الرحى : القُطْب. حجر الطاحون: الرََّحى -39. اجللد

احلُـْزن  : اللَّْهُف. والبيت مدّور " أَْم ذلَك املَْرأَى    : "  يف أعيان الشـيعة   -40
ـ  -41. التَّْروِئَةُ يف األمر وعدم التعجُّل باجلواب     : الرُّواء. واألسـى . ت مـدّور   البي

-43. الضَّريح: املَقَام. موضع قرب َمكَّةَ ينـزله احلُجَّاُج أيام التَّْشريق      :  ِمَنى -42
. أصابته َضْرَبةٌ أو َرْمَيةٌ فمات مكاَنه     : ومات قَْعصاً . قتله مكاَنه : قََعَصُه. البيت مدّور 

: قْـَورَّةُ  املُ -44. البُِس السِّالح، والشجاع املقـدام اجلـريء      : مجع كَِميٍّ : الكُماةُ
السَّحاب : العارُِض. وهو هنا يصف الكتيبة من اجليش     . املُْجَتِمَعةُ: املُلَْملََمةُ. الضَّاِمَرةُ

  .املوت : اِحلَمام. املُِطلُّ يسّد األفَُق
: اجلَْحفَـلُ . املنهزمـة : هزمتها وبّددهتا، والكتيبةُ الفَلَّى   :  فَلَلَْت أَْرَجاءها  -45

: الـصواب .  البيت مـدّور  -46. بَِسْيٍف َصِقيلٍ َمْجلُوّ  :ال  بذي ِصقَ . اجليش الكثري 
يقطُر ِسـناُنه   : أَْحَمَر احلَلَبِ . وقد صرف املمنوع جوازاً لضرورة إقامة الوزن      . أَْصفََر

  :  احلَـْينُ -48.  البيـت مـدّور  -47. وهو يف البيت يصف الرُّْمحَ   . بدماء األعداء 
  .اهلَالك 

  .عن قُْرب : عن كَثَبِ. نالَغْيب والظَّ:  الرَّْجم-49
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ناٌر ونُوٌر في الكَْأسِ ُمْؤتَِلفٌ      -1
  

رقَّــةُ مــاٍء َورِقَّــةُ الِعنَــبِ      
  

شَجَّ ِقَراُع الِمَزاجِ ُصـوَرتَها      -2
  

ــبِ      ــى ذََه ــلٍ عل ــوٍ َجاِئ كَلُْؤلُ
  

ـ     -3 ابِغٍَة طوراً وطوراً كَنَْسجِ َس
  

ُمنَْسِكبِ الـشَّخْصِ ِإثْـَر ُمنْـَسِكبِ         
  

ــِصالً    ــسُّطورِ ُمتَّ ــاَرةً كال وت
  

ــبِ     ــبِ الكُتُ ــي َجواِن ــُه ف ِميماتُ
  

هــذا وهــذا وذاَك تُظْهِــُرُه   
  

 )30(كأنَّمــا كَْأُســها َأُبــو الَعَجــبِ  
  

−31−
  ]من الخفيف [           : وقال في وصف جواد 

َصـفْحِ هاديــ    َأْحَمٌر كالِخَضابِ فـي      -1
  

ـِه ِمَن الهاِدَياِت ِمثُْل الِخـَضابِ        
  

 

-30-  
  :املناسبة 

وّمما َيْنَضاُف  : قال َعْبُد اِهللا بُن املُْعَتزِّ باهللاِ     : " 61ص  ): فصول التماثيل   (جاء يف   
إىل ذلك ِمْن َمِليحِ كَالمِ َشاِعرِ الشَّامِ، وهو َعْبُد السَّالمِ بُن َرغْبانَ ِديُك اِجلنِّ، قَْولُـه                

  .ا هـ )". بيات األ( …يف ِصفَِة اخلَْمرِ
  : التخريج
خال ديوانه املطبوع من هـذه      . 61ص  :فصول التماثيل يف تباشري السرور    * 

  . األبيات يف طبعاته كلها
  : الشرح
يشبه املاء الذي   . َمَزَجُه:  َشجَّ الشراَب باملاء   - 2. املاء: النُّور. اخلَْمر:  النَّار - 1

. الدِّْرُع الطويلة :  السَّابَِغةُ - 3. لذهب يف لونه  ُتمزج به اخلَْمُر باللؤلؤ ويشبه اخلمَر با      
  . يشبه اخلمَر املمزوجةَ بَنسيجِ الدِّْرع

 إن الناظرِ إىل اخلمرِ     - 5.  يشبه اخلمَر بسطور الكتابة ودوائرِ اِمليَماِت فيها       - 4
  .يف الكأس يرى فيها كلَّ ما سلَف يف األبيات السابقة 
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وكأنِّي َأْرِمي الهِـَضاَب علـى حيــ         -2
  

ـنِ َونَاُه بِقطَْعـٍة ِمـْن ِهـَضابِ          
  

ــْمال    -3 ــالَبْرِق شَ ــتُ ب ــأنّي َرفَْع وك
  

ــابِ    ــا ثَنَْيتُهــا بُِعقَ ــَي لَمَّ  )31(ِت
  

  

 

-31-  
  : التخريج
مقالة حممد حيىي   . 153/ 1ج  / 51جملد  :  العربية بدمشق  جملة جممع اللغة  * 

رقم . خمطوط، املكتبة العثمانية  ). الوشي املرقوم يف حل املنظوم      (زين الدين، نقال عن     
   .44ص :  الديوان د-. 1109
  : الشرح
شبه دمـاَء   . الوحوش اليت جتري يف أّول القَطيع     : اهلاِدياُت. ُعُنقُُه:  َهاِديهِ - 1

 اصطاَدها باِخلَضابِ على ُعُنقِ جواده، وذكر دماَء اهلادياِت ليدلّ علـى      الوحوش اليت 
ِكَساٌء دون القَِطيفَة   : مجع َشْملَة :  َشْماليت - 3. التعب:  الَوَنى - 2. ُسـرعة جواده 

  .ُيْشَتَملُ به 
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א

−32−
  ] من الكامل [     : وقال في فاطمة الزهراء صلوات اهللا عليها 

 يا قَْبَر فاِطمة الـذي مـا ِمثْلُـُه          -1
  

ــ   ــا قَْب ــِه َمبِيتَ ــةَ طــاَب في ٌر بطَْيَب
  

 إذْ ِفيَك َحلَّتْ بِْضَعةُ الَهاِدي الّتـي        -2
  

ــا    ــا ُحلِّيتَ ــُن َوْجهِه ــى َمَحاِس تُْجلَ
  

 إْن تَنَْأ عنُه فمـا نََأْيـتَ تَباُعـداً          -3
  

ــا     ــا َأخْفَيت ــْدراً فم ــبِْن َب ــْم تَ َأْولَ
  

 فََسقَى ثَراَك الغَْيثُ ما َبِقيـتْ بـِه         -4
  

ــُع   ــا  لَُم ــٍة َوَبِقيتَ ــورِ بطَْيَب  القُُب
  

ــاً  -5 ــتَ ُمطَيَّب ــا ظَلَلْ ــْد بَِريَّاه  فَلَقَ
  

تَْستَافُ ِمْسكاً فـي اُألنـوِف فَِتيَّتـا          
  

 ولَقــد تََأمَّلْــتُ القُبــوَر وَأْهلَهــا -6
  

ــشِْتيتا     ــا تَ ــرِي بِه ــشَتَّتَتْ ِفكَ فَتَ
  

 )32(نًى، فَساَوَرِت الَحشَا ِعفْريتا     ُمْد   كَْم ُمقَْرب ُمقْصًى وكَـْم ُمتَباِعـٍد-7
                                                           

  

-32-  
  : التخريج
). خمطـوط   (وقد نقل عن جمموع حممد الـسماوي        . 55ص  : الديوان ب * 

حممد بن علي بـن      ). (5-4،  2-1(األبيات  . 3/415ج:  طالب مناقب آل أيب  
).  هــ    1421،  1منشورات ذوي القرىب، ط   . تح يوسف البقاعي  . شهر أشوب 
  . 46ص : الديوان د. 48ص : الديوان ج
  : الشرح
 -4). ص  (ابنةُ النَّبِيِّ   ) ر(فَاِطَمةُ  :  بِْضَعةُ اهلَاِدي  -2. املَِدَينةُ املَُنوََّرةُ :  طَْيَبةُ -1
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−33−
  ]من مجزوء الكامل  [       :وقال في أهل البيت عليهم السالم 

ــشَرٍ  -1 ــةُ َمْعـ ــَرِفي َمَحبَّـ  شَـ
  

ــُسوَرِة    ــُرفوا بِ ــْل َأتَــى ( شَ ) َه
  

ــُه  َووِ-2 ــيمْن فَتْكُـ الَي فـ
  

ــا    ــضَّاللَِة َأخَْبتَــ ــذَوِي الــ ِلــ
  

ــدى -3 ــي الُه ــَم ف  وإذا تكلَّ
  

ــكَتا     ــوِيَّ وَأْســ ــجَّ الغَــ َحــ
  

ــِه -4 ــِه وِلَهْدِيــ  فَِلفَتِكــ
  

ــى      ــْرشِ الفَتـ ــمَّاُه ذُو الَعـ َسـ
  

ــوا  -5 ــَدَما ِس ــتٌ إذا قَ  ثَْب
  

ــا     ــاوِي َزلَّتَــ ــي الَمهــ ُه فــ
  

  لَــْم َيْعُبــِد اَألصــناَم قَــطُّ-6
  

وال َأراَب وال َعتَــــــــــــا   
  

ـ      -7 ُه ـ غََرَستْ َيُد البـارِي ل
  

ــا      ــاِد فَأنْبتــ ــَع الرَّشــ َرْبــ
  

ـــ -8 ــنْواً َألْح ــُه ِص  وأقاَم
  

ــا     ــْن ُينَْحتَـ ــُه لـ ــَمَد َدْوُحـ ــ
  

ــِذٌر   -9 ــذا ُمنْ ــنْوانِ ه  ِص
  

ــى     ــاٍد َأتَــ ــى، َوذَا هــ وافَــ
  

 َيْهِدي ِلَمـا َأْوفَـى بـِه        -10
  

ــا     ــابِ وَأثَْبتــ ــُم الكتــ ُحكْــ
  

 فهَو القَريُن له وما افْـ      -11
  

ْيٍف َأْو ِشــــتَا ـــــتَرقا بــــَص  
  

ــْم  -12 ــداُء ل ــا األع  لكنَّم
  

َيــــــَدُعوُه َأْن َيتَلَفَّتــــــا    
  

ــُه-13 ــَدى وكتاُب ــُل الُه َبْعـــــَد النَّبـــــيِّ تَـــــشَتَّتا    ِثقْ
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 َواَحْسَرتا ِمـْن غَـْصبِِه      -14
  

وُســــــكُوِتِه، واَحــــــْسَرتا   
  
  

ــُدوِِّه  -15 ــاةُ َع ــتْ حي  طالَ
  

ــى ؟    ــى َمتَ ــى ؟ وإل ــى َمتَ  )33(حت
  

−34−
  ] من مجزوء الكامل [           : وقال يتغزل 

 بِـــَأبي الـــثَّالثُ اآلِنـــَسا -1
  

تُ الرَّاِئقــــاتُ الفَاِتنــــاتُ   
  

ــن   -2 ــَداغُ م ــَبلَْن واَألْص  َأقْ
  

ــاتُ     ــاِتهِنَّ ُمَعقَْربــ َوْجنَــ
  

 ُمَؤنَّثَـــــا  َألْفَـــــاظُُهنَّ-3
  

تٌ والُْجفُــــوُن ُمــــذَكََّراتُ   
  

 

-33-  
  : التخريج
مناقب آل  -. وقد نقل عن جمموع حممد السـماوي     . 47ص  : الديوان ب * 

ص : الـديوان ج  - ). 15-13،  6-5،  2-1(األبيات  . 2/203ج  : أيب طالب 
  . 48-47ص : الديوان د-. 50-51

  : الشرح
َهلْ أََتى على اِإلْنَساِن ِحـٌني ِمـَن        : (إشـارةٌ إىل قوله َتعاىل   ): َهلْ أََتى    (– 1

إهنم َشُرفُوا بالقُرآن   : واملعىن. 1اآلية  . سورة اإلنسان ). الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئاً َمذْكُوَراً      
  ). ر  (لَقَـُب َعِلـيٍّ     :  الفََتى -4. أَْخَشَع وأَذَلَّ : أَْخَبَت. َوالَئي:  وِالَيَ -2. الكرمي

  . البيت مدّور. ِاْسَتكَْبر وجاوز احلَدَّ: َعَتا. جعل فيه رِيَبةً، أَْي ِظنَّة وُتهمة:  أََراَب– 6
اية عن الَتـَنقُّص،    كن: وَنْحُت الدَّْوَحةَ . اَألُخ الشَّقيق واالبُن والَعمُّ   :  الصِّْنوُ -8
:  القَـرِينُ  -11. القُـرآن الكـرمي   :  الِكَتـاب  -10. ليس يف َنَسبِه َمْغَمزٌ   : واملعىن

  ) .ص(اخلالفةَ بعد وفاة النَّبِيِّ ) ر( إشارة إىل عدم تولّي َعِليٍّ -14. املَُصاِحُب
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ــاَينْتُُهنَّ -4 ــى إذا عــ  َحتَّــ
  

ولُألُمـــــورِ ُمـــــِسّبباتُ   
  

ـــ  -5 ــتُ ِطي ــشْتُُهنَّ وقُلْ  َجمَّ
  

ــاةُ    ــَو الحي ــاِقكُنَّ ُه ـــُب ِعنَ
  

ــتُ َأنَّ  -6 ــى ِخلْ ــَن َحتَّ  فَخَجِلْ
  

 )34(خُـــُدوَدُهنَّ ُمَعـــْصفَراتُ   
  

  

−35−
  ] من الخفيف [           : وقال بعد قتل ورد 

ــتُ-1 ــِك ِنلْ ــْن ِلَعطِْف ــْم َأكُ   لَْيتَنــي لَ
  

ــ   ــلْتُ وإل ــالِ َوَص ــَك الوَِص  ى ذل
  

ــِه   -2 ــتََملِْت علي ــيَّ اشْ ــذي ِف  فالّ
  

ــتََملْتُ    ــِه اشْ ــْد علي ــا قَ ــارٍ م َأِلَع
  

ـلَُم َأنِّـي َحلُْمـتُ حتّـى َجهلْـتُ            قاَل ذُو الَجْهل قَْد َحلُْمتَ وال َأْعــ-3
                                                           

-34-  
  : التخريج
  :  أ  الـديوان  -. 72/ 2ج  :  هنايـة األرب   -. 83/ 1ج  : احملب واحملبوب * 

  . 69:  الديوان ب-. 29ص
  . 48ص :  الديوان د-. 55ص :  الديوان ج-

  : الروايات والشرح
الراِئقَـاُت  : " يف الـديوان أ   -". الرَّاِئَعاُت الفَاِتَنـاُت    : "  يف هناية األرب   -1

 يف  -2. والبيت مـدّور  ". الراِئَعاُت الَغانِياُت   : "يف الديوان ب، ج، د    -". الَغانِياُت  
َعكَفَْن ُخَصالً مـن    : ُمَعقَْربات". واَألْصداغ يف : "ألرب والديوان أ، ب، ج، د     هناية ا 

إنَّ كالَمُهنَّ رقيٌق ولكنَّ    .  البيت مدّور  -3. الشَّعر على أَْصداِغهِنَّ على َهْيئَِة الَعقَارب     
 -6. قََرَص وَداَعـبَ  : َجمََّش.  البيت مدّور  -5.  البيت مدّور  -4. نظراِتهِنَّ فاتكةٌ 

كأهنا مصبوغَةٌ بالُعْصفُر، وهو َنبات ُيْسَتْخَرُج منه َصـْبغٌ         : ُمَعْصفَراٌت. ت مدّور البي
  .إنَّ خدودهنَّ قد اْحَمرَّْت خجالً ِمْن مداعبته اجلريئة : املعىن.أَْحَمُر 
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ــاذَا   -4 ــِه ولم ـــي بَِجْهِل ــٌم ل  الِئ
  
  

ــ   ــِدْي َأْحَبْب ــا َوْح ــتُ َأن ــمَّ قَتَلْ تُ ثُ
  

ـ       -5   َسْوفَ آَسى طُوَل الحيـاِة وَأْبِكيـ
  

 )35(ـِك على ما فََعلِْت ال ما فََعلْـتُ         
  

−36−
  ] من الخفيف [           :  وقال ديك الجن 

 

-35-  
  : املناسبة

، خرباً مطّوالً مبناسبة هذه القـصيدة،       14/56ج) :األغاين(أورد أبو الفرج يف     
 أنَّ ديَك اجلنِّ أحبَّ فتاة نصرانية تدعى َوْرداً، وقد أسلمت على يديـه              وحيكي اخلربُ 

وقـد  . وتزوَّجها، مث قتلها بوِشاية كاذبة من ابن َعمِّه، َتتَّهمها خبيانة زوجها يف غَْيبته            
وانظر اخلـرب مفـصَّالً يف      . قال القصيدة حلظةَ قتلها، وكان ما يزال ُمَصدِّقا الوشاية        

  ).األغاين (
  : خريجالت

  :  أعـالم النـساء    -. 84/ 1ج  :  الزهـرة  -. 57-56/ 14ج  : األغاين* 
ص :  الـديوان ج   -. 87ص  :  الديوان ب  -. 28ص  :  الديوان أ  -. 277/ 5ج  
   .48ص :  الديوان د-. 52

  : الروايات والشرح
التواُصل واللقاء يف احلُـبِّ مـع       : الوَِصال". ِلَعطِْفِك ِملُْت   : "  يف الزهرة  -1
: اشتمل على كـذا   ". قالَ ذُو اجلَْهلِ ِلْم َجهِلَْت      : "  يف الزهرة  -2. أو َدعارة َعفاف  

سيحزن على نفسه ِممَّا أصابه من هـذه        : املعىن. أَحزن:  آَسى -5. اْحَتواه وَتَضمََّنه 
تعقيٌب طريف على القصيدة يقول     ) الزهرة(لصاحب  . احملبوبة اخلائنة، ال على قتله هلا     

ِلَم أَنْ يكون مغلوباً على عقله، فَظَنُُّه الظَّنُّ الذي ال غايةَ بعـَده،             وهذا وإِنْ سَ  : " فيه
وذلك أَنَُّه قد أَيَِس من حبيبه بقتله له، وهو غري نادم على فعله، بل ُمَصوٌِّب له وراجٌع                 

  .ا هـ ". باللوم على نفسه فيما أتاُه ِمَن الَغدر 
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يشَ والشِّيـ   َأْعشَقُ الُمْرَد والنَّكَارِ   -1
  
  

ـَب وِعنِْدي مثُل الَبِنيَن الَبنَاتُ       
  

 َحدُّ ما ُيشْتَهى وُيْعـشَقُ ِعنْـدي        -2
  

 )36(َحَيواٌن تَحلُّ فيـِه الَحَيـاةُ         
  

  

−37−
  ] من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 

-36-  
  : التخريج
بريوت، دار أمحـد    . ن أيب حجلة املغريب   أمحد ب . (199ص  : ديوان الصبابة * 

عبد الغـين   .( بال نسبة   . 101ص  :  نفحات األزهار  -).  م   1972،  1وحميو، ط   
:  الـديوان ب   -. 118ص  :  الديوان أ  -). تا  . بريوت، عامل الكتب، ال   . النابلسي

  . 49ص :  الديوان د-. 54ص :  الديوان ج-. 160ص 
  : الروايات والشرح

: النَّكَـاريش . الُغالم الذي طَرَّ َشارُِبه، ومل تظهْر ِلْحَيُته      :  أَْمَرد مجع:  املُْرد – 1
فهي مبعىن املُلَْتحـي أو     ) ِلْحَية: مجيل، رِيشْ : نِيْك: (مجع نِكْرِيش، وهي من الفارسية    

  : قال الَبِديُع: " 258ص ): شفاء الغليل (جاء يف . ذي اللحية
   وقَدْْ ِقيلَ إنَُّه نِكْريُش قَالَ قوٌم َعِشـقَْتُه أَْمَرَد اخلَـدِّ

  . " فَْرُخ الطّاُووسِ أَْحَسُن ما كا نَ إذا ما َعال عليه الرِّيُش: قُلُْت
  : يف أخبار ُحَسْينِ بنِ الضَّحَّاِك. 214/ 7ج ): األغاين (كما ورد يف 

 ُنَصْيُر ليَس املُْرُد ِمْن َشـأْنِِه      " 
  

 ُنَصْيُر طَـبٌّ بالنَّكـاريشِ       
  

 يقولُ للِّنكْـريشِ يف َخلْـَوٍة      
  

 ذي لُطٍْف َوَتْجِمـيش    َمقَالَ    
  

 َهلْ لََك أَنْ َنلَْعَب يف فَْرِشـنا       
  

 " َتقَلَُّب الطَّْيـرِ املَـَراِعيشِ        
  

  " .وينكح عندي : "  يف نفحات األزهار– 2. واألبيات يف طَبيب امسه ُنَصْير
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 َسَأطْوِي الَهَوى تَْحتَ الَحشَاطَيَّ نَازِحٍ      -1
  
  

قََضى َوطَراً ِإْن لَـْم تَـُبْح َعَبراتـي           
  

 َوَأْعلَُم َأْن مـا فـاتَ لـيَس بَِراجِـعٍ           -2
  

 )37( ُهـَو آتـي    وإنَّ قَريباً كُـلُّ مـا       
  

−38−
  ] من الوافر [           : وقال في الخمرة 

 شَرِْبنا في غُروبِ الشَّْمسِ شَْمـساً       -1
  

لها َوْصـفٌ َيجِـلُّ عـنِ الـصِّفاِت           
  

  َعجِْبتُ ِلَعاِصـرِيها كيـفَ مـاتُوا       -2
  

 )38(وقَْد َصنَُعوا لنـا مـاَء الَحيـاةِ         
  

 

-37-  
  : التخريج
انه املطبوع من البيـتني يف      خال ديو . 250 – 249ص  : نفحات األزهار * 

  . طبعاته كلها
  : الشرح

. َبُعَد: الَبعيد، َنَزحَ : النَّازُِح. كل ما حيتويه الَبطْن من كَبٍِد وِطَحالٍ وغريه       : احلََشا
  .مجع َعْبَرة وهي الدَّْمَعة : الَعَبرات. َنالَ ُبْغَيَتُه: احلاَجة، وقضى َوطََرُه: الَوطَُر

-38-  
  : التخريج
القـاهرة، وزارة   . يوسف بن تغري بـردي    . (5/323ج  : الزاهرةالنجوم  * 

مقالة حممـد   . 153/ 51 جملة جممع اللغة العربية بدمشق؛ مج        -). تا  . الثقافة، ال 
. 1208، خمطوطة املكتبة األمحدية رقـم       )جمموعة أشعار   (حيىي زين الدين نقال عن      

  .خال ديوانه املطبوع من البيتني يف طبعاته كلها 
  : الشرح
  .اخلَْمر :  ماء احلياة-2. َخْمرا كالشَّمس يف لوهنا:  َشْمساً-1
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−39−
  ] من الكامل [           :  وقال يصف السكارى 

 فَتَراُهُم َصْرَعى وقْد َصَعقَتُْهُم     -1
  

بِكُُؤوِسها فـي ِعـدَِّة اَألْمـواِت         
  

 يا َحبَّذَا ُهـْم َميِِّتـيَن وَحبَّـذَا         -2
  

ذاَك الَمَماتُ لهْم فَخَْيـُر َمَمـاِت         
  

 تَنافَُسُه الملُوُك وُيشْتَرى     َمْوتٌ -3
  

ــٍد وُمطََّرفـــاِت    بَعقَاِئـــلٍ تُلْـ
  

 َمْوتٌ َأَعزُّ من الحياِة َعلَـيهُِم       -4
  

 )39(وَألَذُّ في اَألفْـواِه واللََّهـواتِ       
  

  
  

 

-39-  
  : التخريج
 الـديوان   -. 210ص  :  الديوان ب  -. 563ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

   .56ص : ج
  . 50 - 49ص :  الديوان د- 
  : الشرح
 لقد تساقط الندماُء على األرض أمواتاً بعد أن رمتهم اخلمـر بكؤوسـها              -1
  . القاتلة

إن املوت باخلمر هو أفـضل      .  ما أمجل هؤالء املوتى، وما أمجل هذا املوت        -2
  . موت يصيب اإلنسان

املالُ القَدمي املتزايد عند    : الَتاِلُد. املرأة الكَرمية املَُخدََّرة  : مجع َعِقيلة :  الَعقَائل -3
 اللَّْحَمةُ املُْشرِفَة علـى     :مجع لََهاة :  اللََّهوات -4. احلَِديثَات الَعْهد : املُطََّرفَات. صاحبه
  .احلَلْق 



- 102 -  

  
  

א

−40–

  ] من الخفيف [   : وقال يستأذن أحمد بن علّي في الرجوع إلى حمص 

مـانِ طـاَل انِْتكَاثُـْه       إنَّ َرْيَب الزَّ   -1
  

ــْه      ــادٍث َأحداثُ ــي بح ــْم َرَمتِْن كَ
  

 ظَْبُي ُأنْسٍ قَلْبِـي َمِقيـُل ُضـَحاُه         -2
  

ــْه      ــُرُه وكََباثُـ ــؤاِدي َبرِيـ وفُـ
  

 كَْم وكَْم َأْستَغيثُ ِمْن شَـْحطَِة الـدَّا         -3
  

رِ، ولَْم ُيـْسِعِف النَّـوى ُمـْستَغَاثُْه          
  

ــِسي-4 ــٌع تَ ــي َدْم ـــ  وِلَعْيِن ُل َمثَاِني
  

ــهْ    ــُه وثالثُ ــرِي رباُع ــِه وتَْج  ـ
  

 ِخيفَةً َأْن يخوَن َعْهِدي وَأْن ُيـْضـ        -5
  

ـــِحي ِلغَيــري ُحُجولُــُه ورِعاثُــْه   
  

ــيٍّ-6 ــُن َعِل ــُد ب ــاَء َأْحَم ــإذا شَ  )40(َضمَّ شَْمالً لَُه َيخَـافُ انْـِشَعاثُهْ         ف

                                                           

  

-40-  
  : املناسبة

وكانَ قَْد أَْعسر واْخَتلَّت حالُه، فرحل إىل       : " 55/ 14ج  ): األغاين  (جاء يف   
قاصداً َألْحَمَد بنِ َعليٍّ اهلَاِشِميِّ، فأقام عنده مّدةً طويلة، ومحل ابَن َعمِِّه            ) 1(َسلَْمَيةَ  

له وإشفاِقه عليه بسـبب هجائه له، على أَنْ أذاَع على تلـك            ُبْغُضُه إّياُه بعد موّدته     
املرأة اليت تزوجها َعْبُد السَّالمِ أهنا هتوى غُالما له، وقَرََّر ذلك عند مجاعة من أهل بيته                
وجريانه وإخوانه، وشاع ذلك اخلُرب حىت أتى َعْبَد السَّالمِ، فكتب إىل أَْحَمَد بنِ َعِليٍّ              

 الرجوع إىل ِحْمَص، ويعلمه ما بلغه من خرب املرأة من قـصيدة             شعراً يستأذنه فيه يف   
، ومدَح أَْحَمَد بعد هذا؛ وهي طويلة، فـأَِذنَ لـه، فعـاد إىل              )األبيات  : ... (أّوهلا

  . ا هـ. " ِحْمَص
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ُبلَْيَدة من أعمال ِحْمَص، كانت َمقَّراً لبعض وجوه آلِ الَبْيـِت يف        :  َسلَْمَية – 1
  . بالد الشَّامِ

  : التخريج= 
: البيت. 543ص  : املنصف- ). 5،  2-1: (األبيات. 14/55ج  : األغاين* 

. 30ص  : الـديوان أ  - ). 5،  2-1: (األبيات. 8/13ج  : أعيان الشيعة - ). 4(
- ). 6 -5،  3 -1: (األبيـات . 85ص  : الديوان ب - ). 5،  2-1: (األبيات

: األبيات. 51ص  : الديوان د - ). 6 -5،  3 -1: (األبيات. 57ص  : الديوان ج 
  . وقد أورده برقم مستقل عن املقطوعة. 52ص  ): 4(والبيت  ). 5-6، 1-3(

  :الروايات والشرح 
. الَغـَزال :  الظَّْبـي -2. ِاْنِتقَاُضـه : ِاْنِتكَاثُه. َنَوائبه وِحْدثَاُنه:  َرْيب الزَّمان -1

أو إنَّ قلَبه مكانُ نومِ     . الظهريةالنَّْوم عند   : القَْيلُولَة: املَِقيل. واملقصود هنا زوجته َوْردٌ   
  مل يرد   -3. النَِّضيج منه : الكََباث. اَألوَّل من ثََمر اَألَراك   : الَبرِير. غَزاِله عند الضَُّحى  

). خمطـوط   (عن جمموع حممد الـسماوي،      ) ب(، وقد نقله الديوان     )األغاين  (يف  
 يرد فيما وصلنا مـن      مفرداً، ومل ) املنصف( ورد البيت يف     -4. ُبْعُدها: شحطة الدار 

شعر ديك اجلن، قصيدةٌ على حرف الثاء سوى هذه املقطوعة، وهو يلتقي معهـا يف               
مجع َحْجـل   :  احلُُجول -5. املعىن والوزن والروّي، مما جعلين أرّجح أنه جزء منها          

  .القُْرط : مجع َرْعثَة: الرَِّعـاث: اخلَلَْخال): بفتح احلاء وكسره(
  . وأن يتمتع غريي مبفاتنها) ورد(ختونين إنين أخاف أن : املعىن

). خمطـوط   (هذا البيت عن جمموع حممد الـسماوي،        ) ب( نقل الديوان    -6
  .َجَمع أمَرك املُْنَتِشر : لَمَّ اُهللا َشَعثََك، أي: يقال. ِاْنِتَشار األمر: الشََّعث
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א
  

−41−
  ] من الطويل [           : وقال في خفقان القلب 

 َوِلي كَبٌِد َحـرَّى ونَفْـٌس كأنَّهـا         -1
  

ــْي    ــُد َســَراَحها بكَفَّ َعــُدوٍّ مــا يري
  

 )41(على ظََمإ وْرداً فََهـزَّتْ َجنَاَحهـا       كأنَّ على قَلْبـي قَطَـاةً تَـذَكََّرتْ-2

                                                                                                                                   

  

  
  

-41-  
  : التخريج
  : لتـشبيهات  ا -. 39/ 2ج  : احملب واحملبـوب واملـشموم واملـشرب      * 

  . 510ص :  جمموع املعاين-. 212ص 
. 10ص  :  املختار من شعر بشار    -. بال نسبة . 384ص  :  نفحات األزهار  -
. تح حممد بدر الدين العلـوي     ). حممد وسعيد ابنا هاشم     (اخلالديان   ). (2(البيت  

ج :  املستطرف من كل فّن مـستظرف      -).  هـ   1353القاهرة، مطبعة االعتماد،    
ص :  الـديوان ج   -. 163ص  :  الديوان ب  -. 32ص  :  الديوان أ  -. 418/ 2

  . 55ص :  الديوان د-. 61
  : الروايات والشرح

وباستثناء ). التشبيهات وجمموعة املعاين    ( ورد هذا البيت ثانياً يف ترتيبه يف         -1
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−42−
  ] من الكامل [           : وقال ديك الجن 

اَء تَـشْبيَه الـشَّقَائِق فَلَْيقُـْل        َمْن ش  -1
  

كَِنَساِء قَتْلَى قَْد خَـَرْجَن َصـَوائحا         
  

ــنَاَعةً -2 ــدِّماِء شَ ــواَب ال ــْسَن َأثْ  ُألْبِ
  

 )42(ونَشَْرَن شَْعراً ثُمَّ قُْمَن نَوائحـا       
  

−43−
  ] من السريع [           : وقال ديك الجن 

ــتُُّم   -1 ــواني وال بِ ــتُّ ِإخْ  ال بِ
  

ــْه     ــا البارَِح ــتُّ به ــٍة بِ بِلَْيلَ
  

ــ  لْم َيْبقَ لْي فـي َمنْزلـي ُبقَْعـةٌ-2 ــا لُجَّ ــابَحْهإالّ وفيه  )43(ةٌ َس
                                                                                                                                   

  

. نيابَِسة من احلز  : َحرَّى. بكفِّ َعُدوٍّ : فإن الرواية يف املصادر كلها    ) احملب واحملبوب (
. املاُء: الوِْرُد. واحدةُ القَطَا، وهو نوع من الَيَمام ُيْؤثر احلياةَ يف الصحراء         :  القَطَاةُ -2

  .يشبه اضطراب قلبه وخفقانه بقطاٍة تنتفض ظمأً. أو اإلشراف على املاء
-42-  

  : التخريج
مقالة حممد حيـىي    . 154/ 1ج/ 51جملد  : جملة جممع اللغة العربية بدمشق    * 

خمطوط، مكتبة األسـد، رقـم      . نقالً عن روضة األديب ونزهة األريب     زين الدين،   
  . 56ص :  الديوان د-. 14417
  : الشرح
  . أزاهـري َبرِّيَّـة معروفـة بُِحْمَرهتـا القانِيـة         . َشقَاِئق النُّْعَمان :  الشَّقَاِئق -1

  .القُْبح :  الشََّناَعة-2
-43-  

  : التخريج
. تح عبد السالم هارون   . عسكريأبو أمحد ال  . (80ص  : املصون يف األدب  * 

  ).  م 1960الكويت، 
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−44−
  ] من الطويل [           : وقال ديك الجن 

ــةً  -1 ــي ُمَداَم ــا َعلالَّن ــيَّ ُهبَّ  خَِليلَ
  

ُمَعتَّقَــةً ِممَّــا تَخَيَّــر نُــوُح      
  

ـ       -2 َسكَْرٍة  فَماالَعْيشُ إالّ أْن أفـوَز بِ
  

وما الغَـْبُن إالّ أْن ُيقـاَل َصـِحيُح           
  

 َسَأْجَمُح في ُحبِّ الَبطَالِة والـصَِّبا       -3
  

 )44(وإْن الَم فيــِه عــاِذٌل ونَــِصيُح  
  

−45−
  ] من الوافر [               : وقال 

 )45(ولكْن َأظَْهَر السِّرَّ الوشَـاحُ       فلْم ُيظْهْر لَها الخَلْخَـاُل ِسـّراً-1

                                                                                                                                   

  

  . 55ص :  الديوان د-. 61ص :  الديوان ج-. 163ص :  الديوان ب-
  :الشرح 
  .الَبحر وَتَردُّد أمواجه :  اللَُّجة-2

-44-  
  : التخريج
خال ديوانه املطبوع من هذه     . 560ص  : قطب السرور يف أوصاف اخلمور    * 

  . األبيات يف طبعاته كلها
  : لشرحا

 -2. الشُّْرَبة الثانية، أو الُشْرُب بعد الُشْربِ ِتباعـا       : الَعلُّ والَعلَلُ :  َعلِّالَين -1
  . النَّقْص والضَّْعف: الَغْبن

إنين سأمضي يف   : املعىن. الرجل الذي َيْركَب َهواه فال ميكن َردُّه      :  اجلَموح -3
  .اجلري وراء اللذّات غري عابئ بلوم الالئمني 

-45-  
  : يجالتخر

: الديوان ج -. 162ص  : الديوان ب -. 149ص  : املختار من شعر بشار   * 
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−46−
  ] من مجزوء الرمل [             : وقال 

ــدي   -1 ــنْكَُح ِعنْ ــا ُي ــدُّ م  َح
  

ــ   ــِه ُروُح َحَيـــ واٌن فيـــ
  

ــيٌح   -2 ــْوِلي َمِل ــْن قَ ــا ِم  َأن
  

ــْستَريُح    ــيٌح ُمـــ َأْو قَبِـــ
  

 كُلُّ َمْن َيْمِشي علـى َوْجــ        -3
  

 )46(ـِه الثَّـَرى ِعنْـدي َمِلـيحُ        
  

−47–

  ] من البسيط [           : وقال ديك الجن 

ـ        حتّى ُأَصاِدفَ ماالً َأْو ُيقـاَل فَتـًى-1  )47(احالقَى الرََّدى بيَن َأْسياٍف وَأْرَم
                                                                                                                                   

  

   .56ص : الديوان د-. 60ص 
إهنا ممتلئة الّساقني ال ُيسمع صوت خللخاهلا عند سـريها، ولكنـها            :  املعىن -1

  .ضامرة اخلصر 
-46-  

  : التخريج
  : نفحات األزهـار  -. 242ص  ): امللحق بتزيني األسواق  (ديوان الصبابة   * 

 الـديوان   -. 119ص  :  الـديوان أ   -. بال نسبة، وقد جاء األول ثالثاً     . 101ص  
  . 56ص :  الديوان د-. 60ص :  الديوان ج-. 162ص :ب

  : الروايات
  " .وقَبيٌح : "  يف نفحات األزهار-2

-47-  
  : التخريج
 الديوان -. 2/78ج  :  الغيث املسجم  -. 152ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

  . 210ص : ب
  . 57ص :  الديوان د-. 62ص : وان جالدي
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−48−
  ] من الوافر [             : وقال يتغزل 

 َأيا قََمـراً تََبـسََّم عـْن َأقَـاحٍ          -1
  

ويا غُـْصناً يميـُل مـَع الرِّيـاحِ           
  

ــا   -2 ــُد والثَّناي ــَك والُمقَلَّ  َجبينُ
  

 )48(َصباٌح في َصباحٍ في َصـباحِ         
  

−49−
  ] من الوافر [         : نحافته وهزاله  وقال في 

 )49(ِسَوى شََبح َيطيُر بكُلِّ ريـح        َألَْستَ تََرى الضَّنَى لْم ُيْبِق ِمنِّي-1
                                                                                                                                   

  

  .سأمضي وراء املال حىت أحوزه أو أموت دونه :  املعىن-1
-48-  

  : التخريج
: وقد قّدم للبيتني بقوله   . 298/ 2ج  : احملب واحملبوب واملشموم واملشروب   * 

مـشرياً  ). "البيتان  : .. (وديُك اِجلنِّ هو الذي أَْبَدَع هذا الفَنَّ وَنَهَجُه للُشعراِء فقال         "
 : املستطرف يف كل فّن مـستظرف      -). َصباح  (بالعبارة السـابقة إىل تكرير كلمة      

  . بال نسبة. 258ص :  نفحات األزهار-.  بال نسبة262/ 2ج 
. 193/ 3ج  :  الدّر الفريد وبيـت القـصيد      -. 15/ 8ج  :  أعيان الشيعة  -
  .164ص :  الديوان ب-). 2(البيت 

  . 57ص : د الديوان -. 62ص :  الديوان ج-
  : الشرح
َنبات ُمَتعدُِّد األلوان، منه البابونج األبيض، ومنه       : مجع اُألقُْحوان :  اَألقَاحي -1

: الثََّنايـا . الُعُنق، ألنه مكـان الِقـالَدة     :  املُقَلَّدُ -2. املُسمَّى بالَغريب يف بالد الشَّامِ    
  . اَألْسنان اَألْرَبُع اليت يف ُمقَدَّمِ الفَم

  .بينك وعنقك وأسنانك جمموعة صباحات بيضاَء مشرقٍة إن ج: واملعىن
-49-  

  : التخريج
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−50−
  ] من الخفيف [         : وقال في غالم دخل الماء 

 شاِدٌن راَح نَْحَو َسـْرَحِة مـاٍء        -1
  

ــاحِ     ــاُه كالتُّف ــْسرِعاً َوْجنَتَ ُم
  

 َوَرَد الماَء ثّم راَح وقَْد َأْصــ        -2
  

ماُء فـي غُاللَـِة راحِ      ـَدَرُه ال   
  

 )50(ِد َجِنّياً َيرفُّ بـيَن الرِّيـاح         َرقَّ حتّى َحـِسْبتُُه َوَرقَ الـَوْر-3

                                                                                                                                   

  . 32ص :  الــديوان أ-. 93/ 3وج . 91 /3ج : حماضــرات األدبــاء* 
  . 162ص : الديوان ب= 

  . 58ص :  الديوان د-. 59ص :  الديوان ج-
  : الشرح
  . املََرض أو اهلُزال الشديد:  الضََّنى-1

ر، لقد أمرضين حّبك وأهزلين حىت أصـبحت خيـال          أيها احملبوب الناف  : املعىن
  .إنسان 

-50-  
  : التخريج
يف ) 2-1(فقـد ورد البيتـان      . مل ترد هذه األبيات ُمجتمعةً يف مصدر قدمي       * 

وورد الثالث أيضاً فيه مع بيت آخـر،        . بال نسبة . 151ص  ): الظرف والظرفاء   (
عُض ُشـيوخنا ِمـَن الكُتَّـاب       أَخربين ب ): " الَوشَّاُء(يقول  . بروّي خمتلف وبال نسبة   

قرأُت على طََبقَْينِ أهدامها بعُض الفُْرسِ إىل بعضِ الكُتَّابِ، قد ُنـضِّدا            : بالَعْسكَر قال 
.. َشاِدنٌ  : بأنواعٍ من السَّْوَسنِ والَياَسمني والشَّقائق والرَّياحني على أحدمها َمكُْتوبٌ        

  : ، وعلى اآلخر )2-1البيتان (
 َرقَّ حىت َحـِسْبُتُه َوَرَق الـَوْر       

  
ــرِفُّ  ــِدّياً َي ــاضِ ِد َن ــَني الرِّي   ب

  
 َوَرَد املاَء ثُمَّ راَح وقَـْد أَلْــ        

  
ـ " ـَبَسُه املاُء ُحْمَرةً يف َبَياضِ         . ا ه

  
: " وفيـه . وقد جاء الثالـث أوالً    ) 3-2(البيتان  . 128ص  : خاّص اخلاصّ -
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  : الروايات والشرح
الثَّوب الرَّقيق ُيلَْبُس   :  الُغاللة -2. الظَّْبُي إذا قَوَي واستغىن عن أُمِّه     :  الّشاِدنُ -1

  .اخلَْمر : الرَّاح. حتَت الدِّثَارِ
  ". َنِدّياً َيرِفُّ بَني الرِّياحِ : "  يف خاّص اخلاّص-3

اجلميل إىل املاء ساحباً، مث خرج منه فبدا للناظر لقد نزل هذا الغالم   ): 3- 1(املعىن  
  .لقد ظننته لرقّته ورَق ورد رقيق تعابثه الرياح . وكأنه يرتدي ثوباً هفهافاً من اخلمر
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א א

−51−
  ] من مخلّع البسيط [       : وقال في غُالم نَبت شَْعُر وجهه 

 َأْصَبَح نَْحـساً وكـاَن َسـْعَدا        -1
  

ا َمْن كاَن َمـْولًى فـصاَر َعْبـدَ         
  

ــاً -2 ــْسِنِه َزمان ــى ُح ــى عل  َبكَ
  

ــدَّى    ــْد تََب ــشَّْعَر قَ ــا َرَأى ال لَّم
  

 لَْو نََبتَ الـشَّْعُر فـي وَِصـالٍ         -3
  

ــّدا   ــاُل َص ــاَد ذاَك الوَِص  )51(لََع
  

 
  
  
  
  

-51-  
  : التخريج
  :  احملـب واحملبـوب    -. األبيات الثالثة بال نـسبة    . 2/85ج  : هناية األرب * 

  .  اجلنلديك) 3: (البيت. 61/ 1ج 
) 3: (البيـت . 59ص  :  الديوان د  - ). 3: (البيت. 73ص  :  الديوان ج  -

  . يف طبعاته كلها) 2-1(خال ديوانه املطبوع من البيتني 
  : الشرح
َضـدُّ  :  الوَِصال -3. ظََهر:  َتَبدَّى -2. وهي من األضداد  . السَّيِّد:  املَْوىل -1
  .اِهلْجَران : دُّالصَّ. ويكون يف َعفاف احلُبِّ وَدَعارته. اهلَْجر
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−52−
  ] من مجزوء الكامل [           : وقال متغزال 

 فــي خَــدِِّه خَــاٌل كــأنَّ    -1
  

دا َأنـــاِمالً َصـــَبغَتُْه َعْمـــ  
  

 خَِنــثٌ كــأنَّ اَهللا َألْـــ   -2
  

ــَدا    ــَسُه قُــشوَر الــدُّرِّ جِلْ ـَب
  

ــْن  -3 ــدَّينِ ِم ــرِقُ الخَ  ُمتَرقْ
  

ماِء الـصَِّبا والطِّيـبِ َينْـَدى         
  

ــِه  -4 ــى َوَجنَاِت ــرى عل  َوتَ
  

 )52(في َأيِّ حينٍ جِْئـتَ َوْرَدا         
  

 

-52-  
  : التخريج
لـديك اجلـن، و     ). 4،  2 -1: (األبيـات . 1/61ج: احملب واحملبـوب  * 

  .بال نسبة ). 4-3: (البيتان. 75-1/74ج
تح حممـد   . ابن أيب عون  .( أليب نواس   ) 4، 2: (البيتان. 85ص  : التشبيهات
اف  مثـار القلـوب يف املـض       -). م  1950جامعة كمـربدج،    .عبد املعني خان    

قد خال من   ) ديوان أيب نواس  (إن  . أليب نواس ) 4 ،2(البيتان  . 633ص  : واملنسوب
  . 73ص :  الديوان ج-. البيتني، على خمتلف طبعاته، مما يرّجح أهنما لديك اجلن

خال ديوانه  ) 4،  2-1: (األبيات. 59ص  : الديوان د  ). 4،  2-1: (األبيات
   .املطبوع من البيت الثالث يف طبعاته كلّها

  : الروايات والشرح
:  اخلَنِثُ -2=  . =الشَّاَمةُ أو النُّكَْتة السَّْوداء يف الَبَدن     : اخلَال.  البيت مدّور  -1

يف َخدَّْيـه   :  ُمَتَرقْرُِق اخلَـدَّْين   -3. الرَُّجل الذي َيَتَشبَّه بالنسِّاء يف كَالِمهِنَّ وأَفَْعاِلهِنَّ      
: 75/ 1ج  :  يف احملب واحملبوب   -4. يف َوْجهِه َنَضارةُ الشَّباب، أو كأنَّ املاَء جيري       

  .ما ارتفع من اخلَّدين : َجْمع َوْجَنة: الَوَجَنات". يف غري حني الورد وردا " 
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−53−
  ] من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 َمَضى قَاِسٌم فاْستَخْلَفَ الَبـثَّ واَألذَى       -1
  

 )53(َعلَيَّ، فَذا ِخـلٌّ وذاَك ُمـَساِعدُ        
  

−54−
  ] من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 فَلَْو قَالَِت اَأليَّاُم َهـْل لَـَك َحاَجـةٌ          -1
  

 )54(لَقُلْتُ لَها َأْن ال ُيـَسرَّ َحـُسوُد           
  

−55−
  ] من البسيط [           :  يرثي وردا وقال

 َما ِالْمرٍِئ بَِيِد الدَّْهرِ الخَـُؤونِ َيـُد         -1
  

وال علــى َجلَــِد الــدُّنْيا لَــُه َجلَــُد   
  

ِمْن قَْبل َأْن َعِشقُوا،َمْوتٌ فقَْد َسِعُدوا         طُوَبى َألْحَبـاب َأقْـوام َأَصـاَبُهُم،-2

                                                           

-53-  
  : التخريج
   .62ص :  الديوان د-. 432ص : املنصف يف نقد الشعر* 

  : الشرح
  . الصَِّديق املُْخَتصُّ: اِخللُّ. أََشدُّ احلُْزن:  الَبثُّ-1= 

  .لقد مات قاسم فأورثين احلزن واألمل : املعىن
-54-  

  : التخريج
خال ديوانه املطبوع من البيت يف      . 224/ 4ج  : الّدر الفريد وبيت القصيد   *

  .طبعاته كلّها 
  . لو سألين الزمان عن رغبيت لطلبت منه أالّ يترك حسوداً سعيداً: املعىن
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55

ــِه -3 ــنُّ ب ــقٌّ َأِض ــُه َح ــْم إنَّ  َوَحقِّهِ
  

ِفـُدوا  ُألنِْفَدنَّ لَُهـْم َدْمِعـي كَمـا نَ         
  

 يا َدْهـُر إنَّـَك َمـْسِقيٌّ بِكَْأِسـهُِم          -4
  

َوَوارٌِد ذلَك الَحـْوَض الـذي َوَرُدوا         
  

 الخَلْقُ ماُضـوَن واَأليَّـاُم تَتْـَبُعُهْم        -5
  

ــُد     ــى الواِح ــاً وَيْبقَ ــى َجِميع نَفْنَ
ــصََّمُد  )(الــــــــــــ

  

−56−
ْداً (ى  وقال : فير  وقد رأ  المنام ) َو

 جاءتْ تَُزوُر ِفَراِشي َبْعَدما قُبَِرتْ      -1
  ] من البسيط [      

 
  
قُلْتُ   -2

ــُد   ــُه الجِي ــراً َزانَ ــثُُم نَْح ــتُ َألْ  فَظَلْ
  

قُرَّةَ َعْيني قَْد ُبِعثِْت لَنَـا      :  َو 
  
ةٌ    :  قالتْ   -3

ــْسُدوُد   ــرِ َم ــقُ القَْب ــفَ ذَا وطَرِي فكي
  

ُهناَك ِعظَاِمي فيِه ُموَدَع
  
ةً-4

ضِ والــدُّوُد تَِعيــثُ ِفيهــا َبنَــاتُ اَألْر  
  

56 )(َهذي زيارةُ َمْن في القَْبر َملُْحـودُ         وَهِذِه الرُّوُح قَْد َجاءتْـَك زائـَر

                                                           

  

-55-  
  : التخريج
ــديو-. 60- 59/ 14ج : األغــاين*  ــديوان ب -. 35ص : ان أ ال   : ال

   .96ص 
  . 60ص :  الديوان د-. 64ص :  الديوان ج-= 

  : الروايات والشرح
: طُوَبى". ِمْن قَْبلِ أَنْ َيْعَشقُوا     : "  يف الديوان ب، ج، د     -2. القُوَّة:  اجلَلَد -1
 يف  -5. أَفَْناُه: ْمَع أَْنفََد الدَّ  -3. احلُْسَنى واخلري وكلُّ ُمْسَتطاب دائمٍ يف اجلنَّة      : الطُّوَبى

  ". َنفَْنى َوَيْبقَى اِإللَُه الواِحُد الصََّمُد : " الديوان ب، ج، د
  .قََصَدُه : وَصَمَدُه. السَّيُِّد، ألنه ُيْصَمُد إليه يف اجلوائج، أي ُيقَْصُد: الصََّمُد

-56-  
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−57−
  ] من مخلّع البسيط [           : وقال متغزالً 

 رِيحـاً    يا َمْن َحالَ ثُمَّ طَـابَ      -1
  

ــِه َوْرُد     ــْهٌد وفيـ ــِه شَـ فَِفيـ
  

 لَْو لَْم تَكُْن للـسَّماِء شَـْمٌس        -2
  

َحْيـثُ تبـُدو    ] ِمـْن   [ لَكُنْتَ تَْبُدو     
  

ــالَل إالّ  -3 ــنُّ الهِ ــا إْن َأظُ  م
  

ــْستََمدُّ       ــدَّْيَك ُي ــورِ خَ ــْن نُ ِم
  

ــدُّ     ناَجْيتُ فيَك الـِصفَاِت حتّـى-4 ــذَاَك ِن ــا ل ــاَجْيتَِني م  )57(ن
                                                                                                                                   

  

  : التخريج
-. 425/ 18ج  : الـوايف بالوفيـات   -. 187/ 3ج  : وفيات األعيـان  * 

  . 520/ 4ج : ضرات األدباءحما
مسالك األبصار  -. 8/15ج  : أعيان الشيعة -. 1/293ج  : تزيني األسواق -

  . 14/313ج : يف ممالك األمصار
الديوان -. 142ص  : الديوان ب -. 36ص  :الديوان أ   -). 3-1: (األبيات

   .61-60: الديوان د-. 63ص :ج 
  : الروايات والشرح

 َتُزوُر وَِساِدي َبْعَدما قُبَِرْت فَبِتُّ أَلْثُُم َخـّداً         َجاءْت:"  يف حماضرات األدباء     -1
  : وظَـلَّ َيفَْعـلُ كـذا   . ظَلَلُْت: فَظَلُْت". َزاَنُه الُعوُد: "يف أعيان الشيعة  ". َزاَنُه اِجليُد   

مـا  : نِ قُرَّةُ الَعيْ  -2. الُعنق: اِجليد. أَْعلَى الصَّْدر : النَّْحر. أُقَبِّلُ: أَلْثُُم. داَم على فعله  = 
: ُبِعثِْت لَنـا  . أَْيقَظَه: َبَعثَُه ِمْن َنومه  . النَّْشُر، واِإليقَاظُ : الَبْعثُ. ُيْرِضي اإلنسانَ وُيِسرُّه  

  : يف حماضرات األدباء -3). بالبناء للمجهول (ُرِدْدِت ِمَن املوت، 
يف ".  والدُّوُد   هناَك ِعظَامـي فيِه ُملَْحَدةٌ َيْنَهْشـَن ِمْنها َبَناُت اَألْرضِ       : قالْت" 

  " .َتِعيثُ فيه : " أعيان الشيعة
  .َمْدفُون : َملْحود". هذي زَِياَرةُ َمْن يف اَألْرضِ َملُْحوُد : "  يف أعيان الشيعة-4

-57-  
  : التخريج
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−58−
  ]من الوافر [         : ي البلدان وقال في التقلّب ف

 وليَس الَمْرُء ذُو الَعَزماِت إالَّ      -1
  

ــالُد    ــٍد ب ــلَّ غَ ــاُه ك ــًى تَلْق فَت
  

 فَتًى َينَْصبُّ في َصْدرِ الفَيافي      -2
  

كما ينصبُّ في الُمقَـلِ الرُّقَـاُد         
  

 )58(لُه في كُلِّ َجارَحـٍة فُـؤاُد          يُه الـدَّياجـ َأخُو ِثقٍَة تُراُع ل-3

                                                                                                                                   

  

  . 62ص : الديوان د. 65ص : الديوان ج. 200/ 1ج : احملّب واحملبوب* 
  : الروايات والشرح

  .هي زيادة خملّة بالوزن كذا يف األصل و] من  [ -2
  .الشَّبِيه واملَِثيل :  النُِّد-4

-58-  
  : التخريج
تح عـادل مجـال      ). (3-1(األبيات  . 4/1646ج  : احلماسة البصرية * 
ج :  كتـاب الفـصوص    - ). 3وقد انفردت هذه النسخة برواية البيت       . سليمان

الوهـاب  تح عبد . صاعد بن احلسن البغدادي    ). (2-1(البيتان  . 361 -2/360
-).  م   1993/ هـ1413املغرب، وزارة األوقاف، مطبعة فضالة،      . التازي سعود 

تـح عبـد املعـني      . ابن الشجري  ). (2-1(البيتان  . 899احلماسة الشجرّية ص    
وورد البيت الثـاين    . ).  م 1970دمشق، وزارة الثقافة،    . امللوحي وأمساء احلمصي  

: ، ومعجم األدبـاء   616/ 4ج  : باء، وحماضرات األد  180/ 4ج  : الدّر الفريد : يف
  : ، والـديوان ج   165ص  : ، والـديوان ب   36ص  : ، والديوان أ  211/ 13ج  
   .72ص 

  وقد خال ديوانه املطبوع من البيـت        ). 2-1(البيتان  . 61ص  :  الديوان د  -
  .يف طبعاته كلها ) 3(

  : الروايات والشرح
 ينـصبُّ يف ثَْغـرِ      فًَىت: "  يف احلماسة الشجرية والديوان ب، والديوان ج       -2
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−59−
  ]من الوافر [           : وقال في الشَّيب 

 نََباتٌ في الرُُّؤوسِ لَـُه َبَيـاٌض        -1
  

 )59(ولكْن في القُلُوبِ له َسَواُد        
  

−60−
  ] مجزوء الكامل [           : وقال ديك الجن 

 )60(ـُد فكيفَ َيْدري ما تُريـُد          َمْن لـيَس َيـْدري مـا ُيريــ-1
                                                                                                                                   

  

يف ثَْغـرِ   : "  يف كتاب الفصوص والدر الفريد وحماضرات األدباء والديوان أ         -
قناً َتْنـَصبُّ يف    : "  يف معجم األدباء   -". يف ثَْغرِ اللَّيايل    : "  يف الديوان د   -". الفَيايف  

مجع املُقْلَة وهي الَعـني     : املُقَل. الصحراء الواسعة : مجع الفَْيفاء : يايفالف". ثَُغرِ التَّراقي   
القلب، وهو يوصف باحلّدة والقـوة،      : الفؤاد. شّدة ظُلمته :  دياجي الليل  -3. كلها

  .فتكون جوارح اإلنسان كلها كقلبه شّدة وقّوة 
-59-  

  : التخريج
. 211 ص   :الديوان ب . 479: ، و، ص  197ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

  . 72ص : الديوان ج
  . 62ص : الديوان د

  : الروايات والشرح
: نبات الـرُُّؤوس  ". َمِشيٌب يف الُعيوِن لَُه َبَياٌض      : " 479ص  :  يف املنصف  -1
  . الشَّْعر

يعّمم الشيُب رؤوَس الناس بالبياض وميأل قلوهبم بالسواد حزنـاً علـى            : املعىن
  .شباهبم الذاهب 

-60-  
  : املناسبة
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−61−
  ]من الطويل [           :  ِلُعَمْير وقال يرثي ديكاً

 َدَعانا َأُبو َعْمروٍ ُعَمْيُر بُن َجْعفَـرٍ        -1
  

على لَْحمِ ِديٍك َدْعـَوةً بعـَد َمْوِعـِد           
  

ــدَّحاً  -2 ــاً ُملَ ــْد ُمِلّي ــاً ُع ــدََّم ِديك  فَقَ
  

ــْسجِِد   ــَؤذَِّن َم ــابٍ ُم ــْرنََس َأثْي  ُمَب
  

 ُيَحّدثُنا عْن قَـْومِ ُهـوٍد وَصـالحٍ         -3
  

وأغربِ َمْن القاُه َعْمُرو بـُن َمْرثَـِد          
  

لَقَْد َسـبَّْحتُ َدْهـراً ُمَهلِّـالً       :  وقاَل   -4
  

وَأْســَهْرتُ بالتَّــْأِذينِ َأْعــُيَن ُهجَّــِد   
  

ــَؤذٌِّن -5 ــيَن المــسلميَن ُم ــذَْبُح ب  َأُي
  

ُمِقــيٌم علــى ِديــنِ النَّبــيِّ ُمَحمَّــِد   
  

يا ديُك إنَّـَك َصـاِدقٌ      : ُه  ـ فقلتُ ل  -6
  

ــدِ    ــُر ُمفَنَّ ــتَ غي ــا قُلْ ــَك فيم  وإنّ
  

 )61(فإّن الَمنَايـا للـدُّيوِك بَمْرَصـدِ         وال ذَنَْب لَألْضياِف إْن نالََك الـرَّدى-7
                                                                                                                                   

  

هذا البيُت َمثَلٌ َساِئٌر، ُيْضَرُب ِفـيَمْن       : " 5/149ج  ): الدّر الفريد   (  جاء يف 
  .ا هـ . " َيْعُسُر فَْهُمُه، وَيَتَعذَُّر ِعلُْمُه

  : التخريج
خال ديوانه املطبوع مـن هـذا       . 149/ 5ج  : الدر الفريد وبيت القصيد   * 

  . البيت يف طبعاته كلها
  : الروايات

َمْن لَيس َيفَْهُم ما ُيريـ ـُد فكَْيـَف   : "  ثانية للبيترواية) الدر الفريد(أورد 
  " .َيفَْهُم ما ُترِيُد ؟ 

-61-  
  : املناسبة

عبُد السَّـالمِ بُن َرغْبانَ ديـُك اِجلـنِّ        : " 116ص  ): سرور النفس   (جاء يف   
 عليـِه   ه عنَده ُمدَّةً، فذََبحه، وعملَ    ـَيرثي ِديكاً أليب َعْمروٍ، ُعَمريِ بنِ َجْعفََر، كان ل        

  . ا هـ. " وهبا لُقَِّب ديَك اِجلنِّ. َدْعَوةً
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−62−
  ]من البسيط [       : وقال يصف مشهدا من مشاهد الوداع 

يُب الشَّوِق فـي كَبِـِدي       َودََّعتُها َولَهِ  -1
  

والَبْيُن ُيْبِعـُد بـيَن الـرُّوحِ والَجـَسِد           
  

 َوداَع َصبَّْينِ لَـْم ُيْمِكـْن وداُعُهمـا         -2
  

ــِد       ــانِ َي ــْينٍ أْو َبنَ ــِة َع إالّ بِلَْحظَ
  

 َودَّْعتُها ِلِفـراٍق فاشْـتَكَتَ كَبِـِدي        -3
  

إذْ شَــبَّكَتْ َيــَدها ِمــْن لَْوَعــٍة بَِيــِدي   
  

 وَحاذََرتْ َأْعُيَن الواِشيَن فانْـَصَرفَتْ      -4
  

تََعضُّ ِمـْن غَْيِظهـا الُعنّـاَب بـالَبَرِد           
  

 

  : التخريج
:  نثار األزهار  -. 117 -116ص  : سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس    * 

ص :  الـديوان ب   - ). 1983بريوت، دار مكتبة احليـاة      . ابن منظور . (97ص  
   .65:  الديوان د-. 67-66ص :  الديوان ج-. 126

  : الروايات والشرح
فقدََّم ِديكاً ُعدَّ َدْهراً ذََملَّقـاً ُمَؤنَِّس أَْبياٍت ُمَؤذِّنَ        : " يف الديوان ب، ج، د     -2
  ". َمْسجِِد 

فقدََّم ديكاً ُعدَّ َدْهَراً ُمَدْملَجاً     :" يف نثار األزهار    . الفَِصيُح احلادُّ اللَِّسانِ  : والذََّملَُّق
. املَـْضروب : املُلَدَُّح. املُِسنِّ القَدمي: ُمِلّي والُعْدُملُ الُعُد". ُمَبْرَنَس أَْبياٍت ُمَؤذِّنَ َمْسجد     

القَلَْنُسَوةُ الطويلة، أو كلُّ ثَْوب رأُسه منه       : الُبْرُنس: املَُبْرَنس. الضَّْرُب باليد : اللَّْدح= 
ورَّمبا كان ديُك اِجلنِّ هنا، ُيَشـبِّه ريَش رأسِ الديِك املَْوصـولِ بـريشِ             . ُملَْتزٌِق به 

ومل أعثر على   . مجع ثَْوب : أَثْياب. ِده، بالُبْرُنس، ألنَّ ريَش الرأسِ ُيْشبِه القَلَْنُسَوةَ      َجَس
: َجْمُعـه . اللِّباس: الثَّْوُب) :" ثََوَب(مادة  ) تاج العروس (ففي  . هذا اجلمع يف املعاجم   

حيف تـص ) أَثْيـاب (ورمبا كانت   . " ثَوَّاب: أَثُْوٌب وأَثُْؤٌب وِثياب وصاحبُه وبائُعه    
 يف الـديوان ب،     -3. ِكَناية عن ِصياح الّديك يف الفجر     : ُمَؤذِّن َمْسجِد ). أَثُواب  (

ذَكََر اَهللا وَنزََّهُه   :  َسبَّحَ -4. البيت ِكَناية عن َهَرم الّديك    ". وأَغَْربِ ما القاُه    : " ج، د 
 -7. كـاِذب : نَّـد  ُمفَ -6. املََصلُّون ليالً : اهلُجَّد. نادى إىل الصالة  : أَذَّنَ. وقَدََّسُه
  .طَريُق املراقَبِة ومكانُه : املَْرَصد. املَْوت: الرََّدى
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 فكاَن َأوَُّل َعْهِد العـينِ يـوَم نَـَأتْ          -5
  

ــِد    بالــدَّْمعِ آِخــَر َعْهــِد القَلْــبِ بالَجلَ
  

:  َجسَّ الطّبيُب َيدي َجْهالً فقلتُ لـُه         -6
  

ــِدي    ــلِّ َي ــةَ فــي قَلْبــي فَخَ إنَّ المحبَّ
  

 ليَس اْصِفراري ِلُحمَّى خاَمَرتْ َبَدني      -7
  

ـ          ي كَبِـِدي   لكنَّ ناَر الَهـوى تَلْتَـاُح ف
  

ــاَل -8 ــُه :  فق ــقَاٌم ال َدواَء لَ هــذا َس
  

 )62(إال بُرْؤَيِة َمْن تَْهـواُه يـا َسـنَِدي          
  

−63−
  ]من الوافر [         :  وقال ديك الجن في رثاء ورد 

 

-62-  
  : التخريج
  ، 5-4،  2-1: (فقـد وردت األبيـات    أصاب هذه املقطوعة متزق كبري ،     * 

   .2/260ج): هناية األرب (يف ) 7-8= 
) 6: (وورد البيت . 1/254ج): ديوان املعاين   (يف  ) 5-3: (ووردت األبيات 

الرسـالة املوضـحة يف    (يف  ) 4: (وورد البيت . 89/ 3ج  ): اضرات األدباء   حم(يف  
تح حممد يوسـف    ). حممد بن احلسن    (احلامتي  . (114ص  ): ذكر سرقات املتنيب    

يف ) 6-3: (ووردت األبيـات   ). 1965بريوت، دار صادر ودار بـريوت،       . جنم
و . 68ص  ): الديوان ج   (و  . 136ص  ): الديوان ب   (و  . 37ص  ): الديوان أ   (
   .64ص ): الديوان د (

  . يف طبعاته كلّها ). 8-7، 2-1: (خال ديوانه املطبوع من األبيات
  :الروايات والشرح 

:  يف ديوان املعاين والديوان أ     -3. رِقَّة الشوق : والَصبابة. املُْشتاق:  الصَّبُّ -2
النَّمَّـاُم  : مجع الَواِشي : الواشُون". واْنَصَرفَْت  : "  يف ديوان املعاين   -4". وَشبَّكَْت  " 

َشَجٌر َشاِئٌك ذو ثََمر أَمحر اللون، والشاعر يشّبه رؤوَس أصـابعها           : الُعنَّاب. الكَاِذب
. القُوَّة والصَّْبر على املكروه   :  اجلَلَد -5. املراد هنا األسنان  : الَبَرد. بالُعّناب يف ُحْمرته  

  .ا كانت هنا مبعىن َتْسطع وَتَتألأل وتتوهَّجورمب. َعِطَش: ِالَْتاَح. خالَطَْت:  َخاَمَرْت-7
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ــَرٍة-1 ــاِكَن ُحفْ ــِد  َأَس ــرارِ لَْح  وقَ
  

ــِد     ــِد َعْه ــْن َبْع ــٍة ِم ــارِقَ خُلَّ ُمفَ
  

 َأجِْبني إْن قَـَدْرتَ علـى َجـوابي         -2
  

بَِحــقِّ الــُودِّ كيــفَ ظَلَلْــتَ َبْعــِدي   
  

 وأيَن َحلَلْـتَ بعـَد ُحلـولِ قَلْبِـي          -3
  

ــِدي      ــالِعي وِكْب ــشاِئي وَأْض وَأْح
  

ــِدي-4 ــتَ َوْج ــْو عانَْي ــا واِهللا لَ   َأَم
  

إذا اْستَْعَبْرتُ في الظَّلْمـاِء َوْحـِدي         
  

ــري  -5 ــال َزِفي ــِسي وَع ــدَّ تَنَفُّ  َوَج
  

وفاَضتْ َعْبَرتي فـي َصـْحنِ خَـدِّي         
  

ــبٍ -6 ــي عــن قَري ــتَ أنّ  إذْن لعلم
  

ــِدي    ــشَقُّ لَْح ــي وُي ــتُْحفَُر ُحفَْرت َس
  

 وَيْعِذلُني الـسَِّفيُه علـى ُبكَـائي        -7
  

ــِدي     ــالُحْزنِ َوْح ــًى ب ــأنّي ُمْبتَل ك
  

قَتَلْتَهــا َســفَهاً وَجْهــالً :  يقــوُل -8
  

ــْيَس     ــاًء لَ ــا ُبك ــِدي وتَْبِكيه ُيْج
  

ــاٌب  -9 ــُه انِْتح ــورِ لَ ــَصّياِد الطُُّي  كَ
  

ــدِّ    ــذَْبُحها بَِح ــَو َي ــا وه  )63(َعلَْيه
  

 

-63-  
  : التخريج
). 6 - 4:(البيتان:  مسالك األبصار  -. األبيات كلها . 59/ 14ج: األغاين* 

ــديوان أ- ــديوان ب-. 33ص :  ال ــديوان ج-. 94ص :  ال   -69ص :  ال
  . 62ص : الديوان د-.70

  : الروايات والشرح
 يف  -4.  للذكر واألنثى والواحد واجلمـع     الصديق،: اخللّة. القرب:  اللّحد -1

. الدَّْمَعة: والَعْبَرة. َجَرْت َعْبَرُته :ِاْسَتْعَبَر  . بكسر التاء ". لَْو َعاَيْنِت   : " مسالك األبصار 
: احلَـدُّ . أََشدُّ الُبكـاء  :  االْنِتَحاب -9". أَّني ِمْن قَرِيبٍ    :"  يف مسالك األبصار     -6

  .َن السِّكِّني الطََرُف الرَِّقيق احلَادُّ ِم
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−64−
  ]من الخفيف [         : وقال يتغّزل بغالم اسمه حسين 

فِّ خيرِ النَّـ    يا َسِميَّ الَمقْتُولِ بالطَ    -1
  

ـــاسِ طُــّراً َحاشَــى َأبيــِه َوَجــدِّْه   
  

ــؤاِدي -2 ــَك فُ  َعنَّفُــوني َأْن ذاَب في
  

ــدِّْه      ــقَاَوِة َج ــْن شَ ــا ذاَك ِم َأَو َم
  

 )64(ـِعي َعلَْيِه َأَرقُّ ِمـْن َوْرِد خَـدِّْه            َأنا َأفِْدي ِمَن المكَارِه َمـْن َدْمــ-3
                                                           

  

-64-  
  : التخريج
  -113/ 5ج  :  خمتصر تـاريخ دمـشق     -. 242/ 42ج  : تاريخ دمشق * 
  . خال ديوانه املطبوع من هذه األبيات يف طبعاته كلها. 114

  : الروايات والشرح
أَْرٌض من ضاحية الكُوفَة، كان فيها َمقْتل احلَُسْينِ        : الطَفِّ.  البيت مدّور  -1= 
والبيت . واِلُد اَألبِ أو اُألمِّ   : اجلَدُّ. املُواِفُق يف االسم، أو النَّظري    : السَِّميُّ. )ر  (بنِ َعِليٍّ   
أفـضل  ) ر(بامسه، واحلسني   ) ر(إن هذا الغالم يشبه احلسني بن علي        : املعىن. مدّور

  ). ص (، وجده الرسول حممد )ر (البشر باستثناء والده علّي بن أيب طالب 
  . البيت مدّور -3. احلَظُّ:  اجلَُّد-2
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א א
  

−65−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 ظَلَلْتُ بِها َأْجِنـي ِثَمـاَر نُحورَِهـا         -1
  

 )65(وِسُعِني َسّباً وُأوِسُعَها َصـْبرا    فَتُ  
  

−66−
  ]من الطويل [           : وقال في الغزل 

 بِها غيَر َمْعـذُولٍ فـداوِ خُماَرَهـا         -1
  

 َوِصــْل بَِعــِشيَّاِت الغَُبــوِق اْبِتكَاَرَهــا  
  

  َونَْل ِمْن َعظيمِ الوِْزرِ كُلَّ َعظيمـةٍ       -2
  

إذا ذُِكَرتْ خـافَ الَحِفيظـانِ ناَرَهـا          
  

 

-65-  
  : التخريج
  . وقد جاء البيت مفرداً. 339ص : مثار القلوب يف املضاف واملنسوب* 
  . 211:  الديوان ب-
  . 66ص :  الديوان د-. 105ص :  الديوان ج-
  : الشرح

ـ . " ثُماُر النُّحور هي الثُِّديُّ   : " قال الثََّعاِلبِيُّ  نه كان يقبل ثدييها،    إ: املعىن. ا ه
  .فتشتمه، فال يأبه لشتائمها 
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 َوقُْم أنتَ فاْحثُتْ كأَسها غيَر َصاِغرٍ       -3
  
  

وال تَــْسِق إالّ خَْمَرَهــا وُعقَاَرَهــا     
  

 فقاَم تَكـاُد الكـأُس تَحـرِقُ كَفَّـُه          -4
  

 ِمَن الشَّْمسِ َأْو ِمْن َوْجنَتَْيـِه اْسـتَعاَرها     
  

ــا -5 ــُع ُروَحه ــِدينا نُتَْعِت ــا بَأْي  ظَلَلْنَ
  

ــرَّ   ــداِمنا ال ــْن َأقْ ــا فتأخــذُ ِم اُح ثَاَرَه
  

 ُمَورََّدةٌ ِمـْن كَـفِّ ظَْبـيٍ كأنَّمـا          -6
  

 تَنَاولَهـــا ِمـــْن خَـــدِِّه فََأداَرَهـــا  
  

    )66(  

 

  

-66-  
  : املناسبة

وملّا اجتاز أبو ُنَواسٍ ِحبْمَص قاصدا      : " 185/ 3ج  ): وفيات األعيان   (جاء يف   
ِمْصَر الْمِتداح اخلَِصيبِ بنِ َعْبِد احلَِميِد، مسع ديُك اِجلنِّ بوصوله، فاسـتخفى منـه،             

فقصده أَبو ُنواسٍ يف داره، وُهَو هبا،       . نه قاصٌر بالنسبة إليه   خوفاً أن يظهر َألبِي ُنَواسٍ أ     
فعرَف َمقَْصَده، فقـال    .ليس ُهَو َهاُهَنا    : فطرق الباَب واستأذن عليه، فقالِت اجلاريةُ     

ُمّورََّدةٌ ِمْن كَفِّ ظَْبيٍ كأنَّما َتناولَها : قويل له اُْخُرْج فقد فََتْنَت أهلَ الِعَراقِ بقولك     : هلا
  دِِّه فأَداَرها ِمْن َخ

ـ . " فلما مسَع ديُك اِجلنِّ ذلك، َخرج إليه، واجتمَع به، وأضافَه          مث يروي  . ا ه
  . األبيات
  : التخريج
 -. 423/ 18ج  :  الـوايف بالوفيـات    -. 185/ 3ج  : وفيات األعيان * 

  : ، األبيـات  58 - 57ص  : فصول التماثيل  -. 314/ 14ج  : مسالك األبصار 
 - ). 6-4: (البيتـان . 91و، ص   ) 6 - 5: ( البيتان .63و، ص    ). 6، 1-4(

  : األبيـات . 113/ 4ج  :  هناية األرب  - ). 2-1: (البيتان. 220/ 1ج  : العمدة
  : البيتـان . 1/616ج  :  حيـاة احليـوان    -. وقد جاء السادس خامساً    ). 4-6(
علي بن عبـد     ). (5(البيت  . 273ص  : الوساطة بني املتنيب وخصومه   - ). 4-6(

  القـاهرة،  . تح حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممـد البجـاوي         .  اجلرجاين العزيز
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    ).6: (البيت. 505/ 2ج :  زهر اآلداب-. وقد جاء السادس خامساً
. لسادس خامساً وقد جاء ا  ) 6-3: (األبيات. 2/286ج  : شرح املقامات = 

   ). 5(البيـت   . 687/ 2و، ج    ). 4(البيـت   . 2/703ج  :  حماضرات األدباء  -
احلـسن  (اآلمدي  ). (5: (البيت. 1/60ج : املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري      -

  ) . م1960/ 3دار املعارف، ط . مصر. تح السيد أمحد صقر). بن بشر 
تح خلـف رشـيد     . الصويل( ). 5(البيت  . 564/ 3ج  :  ديوان أيب متام   -
 املنـصف يف نقـد      -).  م   1982العـراق، وزارة الثقافـة واإلعـالم،        . نعمان
  . 181ص :  التشبيهات- ). 6: (البيت. 20ص:الشعر

 اإلبانة عن سرقات املتـنيب ص       -. وقد جاء السادس خامساً   ) 6-3: (األبيات
. أمحد العميـدي حممد بن  ). (5: (و البيت) الشطر األول من البيت األول   . (180

ج :  التبيان يف شرح الديوان    - ). 1961مصر، دار املعارف،    . تح إبراهيم الدسوقي  
مصر، . تح مصطفى السقا وآخرون   . أبو البقاء العكربي   ). (5: (البيت. 245/ 1

. 310ص  :  التذكرة الفخريـة   -). م  1926/ هـ1355مصطفى البايب احلليب،    
تح نوري محودي القيسي وحامت     . ن األربلي الصاحب هباء الدي   ). (6-4: (األبيات
:  احملب واحملبوب-) .م1984/ هـ1404العراق، اجملمع العلمي العراقي،   . الضامن

 خزانـة   - ). 6-5: (البيتـان . 260/ 4و، ج    ). 2-1(البيتان  . 362/ 4ج  
 6: (البيـت . 389/ 1و، ج   ) 6 ،1: (البيتان: 1/456ج  : األدب وغاية األرب  

تح عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة اخلاجني،       .  بن عمر البغدادي   عبد القادر ). (
قطب الـسرور يف     ). 6: (البيت. 207ص  : نضرة اإلغريض ).  م   1986،  1ط  

. 11/164ج  : سري أعـالم النـبالء     ). 5: (البيت. 623ص  : أوصاف اخلمور 
  :األبيـات  .245ص  ): هـ  240- 231حوادث  (تاريخ اإلسالم    ). 6:( البيت

بريوت، دار الكتاب العريب، ط     . تح عمر تدمري  . حممد بن أمحد الذهيب    ). (3-6(
ضـبطه  . شاكر البتلـوين  ) .( 4: (البيت. 89ص  : نفح األزهار ).  م   1991،  1

. 14/ 8ج  :  أعيـان الـشيعة    -). تـا   . دمشق، دار كـرم، ال    . إبراهيم اليازجي 
  . 38ص  :  أ  الـديوان  -. وقد جاء الـسادس خامـساً      ). 6 - 3،  1:( األبيات

 وقد جاء البيت الثاين سادسـاً،     . 83ص  : الديوان ج -. 107ص  :  الديوان ب  -
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  : الروايات والشرح
: الوايف بالوفيات -". قِ اْبِتكاَرها وِصلْ بِِحَباالِت الَغُبو  :" وفيات األعيان    -1= 

، وقد  )ِصلْ  (تصحيف  ) ميل(وأظن أن كلمة    ". وميل بَِحباالِت الَغُبوقِ اْبِتكاَرها     " 
، ولكنها تفسد الوزن هبذه     )َميَّلَ  (، فعل أمر من     )َميِّلْ  (أغفل املصدر ضبطها وأظنها     

ها َوِصلْ َخبياالِت الَغُبـوقِ     هبا غَري َمْعدولٍ فََداوِ ُخمارَ    : " فصول التماثيل -. الصيغة
  " .اْبتكاَرها 
 اإلبانة عن سرقات املتنيب والـديوان       -". َوِصلْ بُِعالالِت   : "  احملب واحملبوب  -

مـا  : ُخمارهـا ". هبا غري َمْعذُورٍ    : "  الديوان ب، د   -". هبا غَري َمْعُدولٍ    : " أ، ج 
: اْبَتكَـر . ء ويقابله الصَُّبوح  اسُشرب امل : الَغبوق. ُيصيب شارَبها من أملها وُصداعها    

واِصلْ شرَب اخلمرِ ليالً وهناراً فـال       : واملعىن. َتكَلَّف الُبكُوَر وهو اخلروُج أّولَ النهار     
  . 58ص :  فصول التماثيل-2. شيَء سواها ُيذِْهب آالَم ُخمارها

 -". اَرهـا   َوَنلْ ِمْن َعظيمِ الذَّْنبِ كُلَّ َعظيمٍة إذا كُِتَبْت خاَف احلَفيظـاِن ن           " 
وبـاِكْر ِمـَن    : "  احملب واحملبوب  -". َوَنلْ ِمْن َعظيمِ الرِّْدِف     : " العمدة، والديوان أ  
امللكان اللـذان يـوكالن باإلنـسان       : احلفيظان. اإلمث: الوزر". اَألْوزارِ كُلَّ كَبَِريٍة    
  :  التشبيهات، وشرح املقامات-3. وُيحصيان أعمالَه

غـري  ". َسنا غَري َصاِغرٍ وال َتْسقِ َمطْبوخاً وأَْسقِ ُعقَاَرها       َوقُْم أنَت فاْحثُثْ كأ   " 
  . 91ص :  فصول التماثيل-4. اخلمر، وخيار كلّ شيء: العقار. غري ذليل: صاغر

 -". فقاَم كأنَّ الرَّاَح يف َصْحنِ كَفِِّه ِمَن الَوْرِد أَْو ِمْن َوْجَنَتْيـِه اْسـَتعاَرها               " 
فقاَم َتكاُد  . " 58ص  : وهناية األرب، وفصول التماثيل   التشبيهات، وشرح املقامات،    

  ". الكَأُْس َتْخِضُب كَفَُّه وَتحسُبه ِمْن َوْجَنَتْيِه اْسَتعاَرها 
فقاَم بَِخْمرٍ َيْخِضُب الكَفَّ كأُسها وَتحُسبُه ِمن َوْجَنَتيه        : "  حماضرات األدباء  -

  ". اْسَتعاَرها 
فقاَم َيكاُد الكَأُْس   : " ومسـالك األبصار  وفيات األعيان، والوايف بالوفيات،      -

مـن  : من وجنتيه ". فََتحسُبه ِمنَّ َوْجَنَتيه اْسَتعارها     : "  نفح األزهار  -". َيْحرُق كَفَُّه   
  ". َتظَـلُّ بأَْيـدينا     : "  الوساطة، واملوازنة  -5. ما ارتفع من اخلّدين   : والَوْجَنة. َخدَّيه
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−67−
  ]من البسيط [           : وقال ديك الجن 

 َيْدرِ طَاَل النَّْوُم َأْم قَُصَرا       َمْن ناَم لَمْ   -1 
  

 )67(ال َيْعرِفُ اللَّيَل إالّ عاِشقٌ َسهَِرا       
  

−68−
  ]من المنسرح [         : وقال يهجو ابَن َعمِّه أبا الطَّيِّب 

ــَرْه   -1 ــالُم ُمْبتَِك ــا غُ ــا ي  َمْوالتُن
  

فبــاِكرِ الكــأَس لــي بــال نَِظــَرْه   
  

 غََدتْ إلى اللَّْهوِ والُمُجـونِ علـى        -2
  

أنَّ الفَتـــاةَ الَحِييَّـــةُ الخَِفـــَرْه   
  

 

 هناية األرب،   -". فَظَلْنا بأَْيدينا ُنَتْعِتُع روَحها وتأخذُ ِمن أَقْداِمنا اخلَْمُر ثَاَرها          " 
  : " الـوايف بالوفيـات    -". فَظَلْنا بأَْيدينا، وَتأُْخذُ    : " والتشبيهات، وشرح املقامات  

احملب واحملبوب، والتذكرة الفخريـة، وأعيـان       ". اُح ثاَرها   فََتأُْخذُ ِمْن أَقْداِحنا الرَّ   = 
نظلُّ بأيدينا  : "  اإلبانة عن سرقات املتنيب    -". وَتأُْخذُ  : " الشيعة، والديوان ب، ج، د    

فتأُخذُ ِمـْن   : "  مسالك األبصار  -". ُنَتْعِتُع روَحها فتأخذُ ِمْن أَقْداِمنا الكأُس ثَاَرها        
حنن ُنمعن يف ُشرب اخلمـر      : واملعىن. قَلْقَلَُه وَحرَّكَه بُعْنف  :  الشيءَ َتْعَتَع". أَْرَواِحَنا  

 هنايـة   -6. وهي ُتمعن يف إِْسكارنا حىت َنفُْتَر فال َنقوى على النُّهوض أو الوقـوف            
: " األرب، ونضرة اإلغريض، والتذكرة الفخرية، وأعيان الشيعة، والديوان ب، ج، د       

: "  زهر اآلداب  -". ِمْن كَفِّ رِميٍ    : "  احملّب واحملبوب  -. "ُمَشْعَشَعةٌ من كَفِّ ظَْبيٍ     
وقد َشبَّه السَّاقي   . الَغَزال: الظَّْبي. َحْمراُء بلون الَوْردِ  : َمَورََّدة". ُمَعتَّقَةٌ ِمن كَفِّ ظَْبيٍ     

  .بالَغزال 
-67-  

  : التخريج
  :  الـديوان ب   -. 50ص  :  الـديوان أ   -. 350/ 1ج  : ديوان املعـاين  * 

   .66ص :  الديوان د-. 78ص :  الديوان ج-. 169ص 
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ــا -3 ــِدْمتُها– ِلُحبِّه ــَرقٌ -ال َع  ُح
  

ــِشَرْه    َمطْوِيَّــةٌ فــي الَحــشَا وُمنْتَ
  

 مــا ذُقْــتُ ِمنهــا ِســوى ُمقَبَِّلهــا -4
  

 َوَضــمِّ تلــَك الفُــروعِ ُمنَْحــِدَرْه   
  

ــَرٍق   -5 ــْن فَ ــتُّ ِم ــي فَِم  وانْتََهرتْن
  

يا ُحْسنَها في الرَِّضـا وُمنْتَهِـَرْه         
  

 ثُــمَّ انْثَنَــتْ َســْوَرةُ الخُمــارِ بنــا -6
  

ــ    ــَك الغَ ــالَل تل ــَرْه ِخ داِئرِ الخَِم
  

ــا   -7 ــَرفَتْ بِكَلْكَِلَهـ ــٍة َأشْـ  َولَْيلَـ
  

علــيَّ كالطَْيلَــسانِ ُمْعتَجِــَرْه     
  

ــرٍ   -8 ــى قََم ــا إل ــتُ َدْيُجوَره  فَتَّقْ
  

َأثْواُبـــُه بالَعفـــاِف ُمـــْستَِتَرْه   
  

 ُعْج َعَبـراِت الُمـَدامِ نَْحـوَِي ِمـْن         -9
  

َعشْرٍ وعشريَن واثْنَتَـْي َعـشََرْه        
  

 قَْد ذَكَـَر النـاُس عـن ِقَيـاِمهُِم          -10
  

ِذكَْرى بَِعقْلي ما َأْصـَبَحتْ نَِكـَرْه         
  

ــةٌ   -11 ــصَّوابِ َمْعرِفَ ــي بال  َمْعرِفَِت
  

ــَرْه      ــَرفْتُُم النَِّك ــا َع ــرَّاُء ِإمَّ غَ
  

ا َعَجباً ِمْن أبي الخَبيـِث وِمـْن         ي -12
  

ــدَِّثَرْه    ــاِئرِ ال ــي الَبقَ ــروِحِه ف ُس
  

 يحمُل رأساً تَنْبـو المعـاوُل عـن         -13
  

ــَوِعَرْه    ــُد ال َصــفْحتِه والجــال ِم
  

 لَوِ الْبِغاُل الكُْمـتُ اْرتَقَـتْ َسـنَداً         -14
  

ــِدَرْه      ــاً خَ ــدَّتْ قَوائم ــِه لَم في
  

ـ -15 ِه ُمغِْنَيــةٌ   وال الَمَجــاِنيقُ فيـ
  

ــِدَرْه    ــفُ ُمنْكَ ــساَمى وَألْ ــفٌ تَ َألْ
  

 اُنْظُْر إلى َموقعِ المقصِّ ِمَن الْــ        -16
  

ـَهاَمِة ،تلَك الـصَِّفيَحةُ الَعجِـَرْه        
  

 فلَْو َأخذتُْم لَهـا المطـارقَ َحـّرا         -17
  

ــَرْه    ــِد الخَبِ ــنَْعةَ الَي ِنيَّــــةً َص
  

ــِتهِ-18 ــتْ َأكُـــفُّ جِلَّـ ْم  إذاً لَراَحـ
  

ــِسَرْه     ــةً واألداةُ ُمنْكَــ كَِليلَــ
  

ــْم  -19 ــَسْدتَُهنَّ وكَ ــاٍت َأفْ ــْم طََرب  كَ
  

َصــفَْوِة َعــْيشٍ غاَدْرتَهــا كَــِدَرْه   
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 وكَْم إذا ما َرَأْوَك يـا َملَـَك الــ           -20
  

ـموِت لهْم ِمـْن َأناِمـلٍ خَـِصَرْه          
  

 وكَــْم لهــْم َدْعــَوةٌ عليــَك وكَــْم -21
  

قَذْفَــِة أمٍّ شَــنَْعاَء ُمــشْتَهَِرْه     
  

ــا  -22 ــتَخَفَّ به ــَك اْس ــٍة لُْؤُم  كَريم
  

بالمثاِلـــبِ اَألِشـــَرْه ونَالَهـــا   
  

 ِقفُوا علـى َرْحِلـِه تَـَرْوا َعَجبـاً          -23
  

في الَجْهلِ َيحكي طَراِئفَ الَبـَصَرْه        
  

ــٍة  -24 ــلَّ طاِلَع ــيٍ وك ــلَّ َمنْ ــا كُ  ي
  

نَْحسٍ ويـا كـلَّ سـاعٍة َعـِسَرْه           
  

 ُسبحاَن َمْن ُيْمِسَك السَّماَء على الــ        -25
  

ــِذَرْه     ــَك القَ ــا َأخْالقُ  َأْرضِ وفيه
  

    )68( 
                                                           

  

-68-  
  : املناسبة

ونسخُت خَربه يف ذلك من     : قال أبو الفََرجِ  : " 52/ 14ج  ) األغاين(جاء يف   
كتاب ُمَحمَِّد بنِ طاهرٍ، أخربه مبا فيه ابُن أخٍ لديِك اِجلنِّ ُيقالُ له أبو َوْهبٍ اِحلْمِصيُّ،    

ْعتكفاً على القَْصِف واللَّهو، ِمْتالفاً ملا َورِثَ عن آبائه،         كان َعّمي َخليعاً ماجناً مُ    : قال
واكتسَب بِِشْعره من أَْحَمَد وَجْعفََر ابْين عليٍّ اهلاِشِميَّْينِ، وكان له ابُن عمٍّ ُيكَْنى أبـا               

 ورّبمـا   الطَّيِّبِ َيِعظُه وَيْنهاه َعّما يفعلُه، وحيولُ بينه وبَني ما ُيْؤِثُره وَيْركَُبه من لَذَّاته،            
فلّما . َهَجَم عليه وعنده قوٌم من السُّفَهاء واملُجَّان وأهلِ اخلَالعِة، فيسـتخفُّ هبم وبه           

  . ا هـ). " األبيات .... (َمْوالُتنا : كَثَُر ذلك على عبِد السَّـالمِ، قال فيه
  : التخريج
 الديوان  -. 46 - 41ص  :  الديوان أ  -. 55 - 52/ 14ج  : األغانـي* 

  . 70-68ص :  الديوان د-. 88-84ص :  الديوان ج-. 67ص : ب
  : الروايات والشرح

تكلََّف الُبكُوَر، وهو اخلروُج أَوَّلَ الّنهـار قبـلَ طلـوعِ           : اْبتكَر: ُمْبَتِكَرة -1
. الشَّديدة احلَياء :  اخلَِفرة -2. التأخُري يف األمر  : النَِّظرة. باِدْر وأَْسرِعْ : باِكْر. الشمسِ

: مجـع ُحْرقَـة   : احلُـَرق ". حلّبها الِعٌج ويب ُحَرٌق     : " أ، ب، ج، د    يف الديوان    -3
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. َزَجرتين:  ِاْنَتَهَرْتنِي -5. مجع فَْرع، وهو الشَّعر التامُّ    : الفُروع. الفَُم:  املُقَبَّل -4
  .وف واجلََزع اخلَ: الفََرق

. ما يصيب الشارَب من أملها وُصداعها     : ُخَمار اخلَْمر . ِحدَُّتها:  َسْوَرةُ اخلَْمر  -6
، كلُّ ما واراَك من     )بالتحريك  : (اخلََمُر. مجع غَِديَرة وهي اخلُْصلَة من الشعر     :الَغَدائر

.  أَكْـِسَيِة الَعَجـم    ِكَساٌء أسوُد من  : الطَّْيلََسانُ. الصَّدر:  الكَلْكَلُ -7. َشَجرٍ وغريه 
لَفَّها على رأسه وردَّ طرفَها علـى       : ِاْعَتَجر الرجلُ بالِعماَمة  : ُمْعَتجَِرة. فارسيٌّ ُمَعرَّب 

  . الـدُّموع : الَعَبرات. أََمالَ وَعطَفَ :  عاَج، يعوجُ  -9. الظَّالم:  الدَّْيُجور -8. وجهه
 يف  -10. مـن اخلمـر يف الكـأس      وأراد َبعَبرات املدام ما ُيَصبُّ      . اخلَْمر: املَُدام= 

َبْعثُهم يوم الِقَياَمة، وهـو يـوم       : ِقياُمهم". ما أصبحت نفره    :" الديوان ب، ج، د     
معروفـة،  :  غَـرَّاء  -11. ُمْنكََرةٌ وهي مبعىن اسم املفعول من أنكر      : َنِكَرةٌ. اِحلساب
: ، ج، د   يف الديوان ب   -12). إنْ  (زائدة بعد   ) ما( و. األصل إنْ ما  : إّما. مشهورة

. ابُن عّمه أبو الطَّيِب، وقد قلب كُنيته هتكُّماً بـه         : أبو اخلَبيث ". ُسروُجه يف الَبكائر    
: الَبقَـائر . ذهبت على وجهها حيث شاءت    : وسرحت املاشية . َخرَج بالَغداة : َسَرَح

. ن وال َجْيـب   مجع َبِقري أو َبِقرية وهو ُبْرٌد ُيَشقُّ ثُمَّ ُتلقيه املرأةُ يف ُعنقها من غري كُمَّيْ              
مجع ِمْعَول وهو الفَأْس العظيمة اليت ُيْنقَر       :املََعاوِل  . َتِكلُّ:  َتْنُبو -13. الَوِسَخة: الّدِثرة

 يف الـديوان ب،     -14. وهو الصخر ). كَجْعفَر  (مجع َجلَْمد   : اجلَالِمد.هبا الصخر   
. الكُْمَتـة مجع كَُمْيت وهي وصـف مـن        : الكُْمُت". لو البَِغال الصُّلُْب    : " ج، د 

. ما قابلَك من اجلََبل وعال عن الـسَّفْح       : السََّند. لَون بني السواد واحلُْمَرة   : والكُْمَتةُ
 . =غَِشَيها ِثقَلٌ وفُتور فلم تقَو على املشي: َخِدَرْت رجلُه: َخِدَرة

مجع َمنَِجنِيق وهو آلةٌ حربّية قدمية كانت ُتستعمل يف رمـي           :  املََجانيق -15= 
  .متناثرة، ومسرعة يف انصباهبا : ُمنكدرة. َتْعلُو وترتفع: َتَساَمى. ى العدواحلجارة عل
: الـصَِّفيَحة . الـرَّأْس : اهلَاَمة". تلك الصَّبيحِة   : "  يف الديوان ب، ج، د     -16

نسبة إىل َحرَّان وهي مدينة     :  َحّرانِّية -17. الصُّلَْبة الضَّْخَمةُ : الَعجَِرة. احلََجر العريض 
  . العاملة اخلبرية: اخلَبَِرةُ. ْوِصل والشَّامعلى طريق املَ

 -20. َمجالُس الِغناء :  الطََربات -19. َضعيفة: كَِليلَة. ِكَبارهم:  جِلَّتهم -18
الـشَّتيمة  :  القَذْفَة -21. وتربد أطراُف اإلنسان عند نزول املوت به      . َبارَِدة: َخِصَرة
  .ماها بالزَِّنى ر: قَذََف املرأةَ املُْحَصَنةَ: يقال. القَبيحة
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−69−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 َسالَ َهْل كََمْجِدي أْو كَفَخْرِي ِلفَـاِخرٍ        -1
  

 )69(وَعنَْدكُما ِمْن قَْبلِ أْن تَْسَأال خُْبـُر          
  

−70−
  ]لطويل من ا[     ) : ص ( وقال يحثّ على التسلّي بموت النَّبِيِّ 

 )70(َأعاشَ رسوُل اهللا َأْم َضمَُّه القَْبُر          تََأمَّْل إذَا اَألْحَزاُن فيـَك تكَاثَفَـتْ-1
                                                                                                                                   

  

مجع َمثْلَبـة   : املثالب. أي أُمُّهُ : كرميةٌ". فََنالَها  : "  يف الديوان ب، ج، د     -22
". باجلَْهلِ َيْحِكي طََراِئـَف الُبـَصَرْه       : "  يف الديوان ب، ج، د     -23. وهي الَعْيب 

املنــزل  : حلالّر. صيغةُ مبالغٍة من الَبِصري، وهو ذُو الِفَراسِة البعيُد النظر        : والُبَصَرةُ
مدينـة  : بفتح الباء وكسرها، وسكون الصاد وفتحها وكسرها      : (البصرة. واملسكن

ـ      : املَْنُي: "  جاء يف الديوان ب    -24. معروفة يف العراق   ه، ـكذا ورد وال معـىن ل
وجاء . شبَّهه يف ِثقَله باملنِّ بعد الَعطاء، وهو ثقيلٌ على النفس         . يا كُلَ َمنٍّ  : والصواب

. االْبِتالء: واملَْنُي. وهذا التوجيه مفسد للمعىن   ". يا كُلَّ َمنٍّ    : ولعلها: " جيف الديوان   
  .ابُتِلي هبا : ُومنَِي بَِبِليٍَّة. ِاْبَتالُه: وَمَناه

-69-  
  : التخريج
ص :  الديوان ب  -. 54ص  :  الديوان أ  -. 583/ 2ج  : حماضرات األدباء * 
   .82ص :  الديوان ج-. 173

  . 73ص :  الديوان د-
-70-  

  : التخريج
. 3/101ج  :  الدّر الفريد وبيت القصيد    -. 4/513ج  : حماضرات األدباء * 

  :  الـديوان ب   -. 50ص  :  الـديوان أ   -. 1/295ج  :  مناقب آل أيب طالـب     -
  . 71ص :  الديوان د-. 80ص :  الديوان ج-. 171ص 
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−71−
  ]من الطويل [           : وقال في الرثاء 

 َسقَى الغَْيثُ َأْرضاً ُضمِّنَتَْك وسـاحةً       -1
  

ِلقَْبرَِك فيـِه الغَْيـثُ واللَّْيـثُ والَبـْدُر           
  

 وما هَي َأْهـٌل إذْ أصـاَبتَْك بـالبِلَى          -2
  

 )71( َمْن َحَوى ذلـَك القَْبـرُ      ِلُسقْيا،ولكْن  
  

−72−
  ]من الطويل [         : وقال فيمن ُيستقبح بموته الصبر 

 إذا الصَّْبُر َأْهَدى اَألْجَر فالصَّْبُر آِثٌم       -1
  

 )72(لََديَّ ،وتَْرُك الصَّْبرِ فيَك ُهَو اَألْجرُ       
  

 

  : الروايات
البت األحزان واملصائب   إذا تك : املعىن". ِمْنَك تكاثَرْت   : "  يف الدّر الفريد   -1

  .قد مات، وأنه ال إنسان خالد ) ص(على اإلنسان فليتذكْر أن الرسول العظيم 
-71-  

  : التخريج
ص :  الـديوان ب   -. 50ص  : الـديوان أ     -. 2/667ج  : زهر اآلداب * 
   .71ص : الديوان د. 79ص :  الديوان ج-. 171
  : الشرح
يف ) األرض(الضمري يعود علـى     :  هي -2. اَألَسد: اللَّْيث. املَطَر:  الَغْيث -1

  .الفََناء : البِلَى. البيت السابق
-72-  

  : التخريج
ص :  الديوان ب  - .54ص  :  الديوان أ  -. 4/518ج  :حماضرات األدباء   * 
ال أرجو ثواباً علـى     : املعىن. 72ص  :  الديوان د  -. 82ص  : الديوان ج  -. 173

  .صربي على موتك ولن أقلع عن حزين لفقدك 
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−73−
  ]من الطويل [         : ر بن دهمرد وقال يتغزل ببك

 َدعِ الَبْدَر فَلَْيغُْرْب فأنـتَ لَنـا َبـْدُر          -1
  

إذا ما تَجلَّـى ِمـْن َمَحاِسـِنَك الفَْجـُر            
  

 إذا ما انْقََضى ِسْحُر الَّـذيَن بَِبابِـلٍ         -2
  
  

 فَطَْرفَُك لي ِسْحٌر ورِيقُـَك لـي خَْمـرُ          
  

قَْم فاْدُع َأْحَسَن َمْن تَرى     : ولو ِقيَل لي   -3
  

 )73( َبكْرُ لَِصْحتُ بَأْعلى الصَّْوِت يا َبكُْر يا       
  

 

-73-  
  :ناسبة امل

كان ديُك اجلنِّ يهوى غُالماً من أهلِ ِحْمَص        : " 14/60ج  ) األغاين(جاء يف   
.. دع البدر   : يقال له َبكٌْر، وفيه يقولُ، وقْد َجلَسا يوماً يتحدَّثاِن إىل أَنْ غاَب القمرُ            

  .ا هـ ). " األبيات (
  : التخريج
. 14/316 ج   : مسالك األبصار يف ممالك األمصار     -. 14/60ج  : األغاين* 

:  الـديوان أ -. 8/13ج :  أعيان الشيعة -. 1/125ج:  شرح مقامات احلريري   -
ص :  الـديوان د   -. 90ص  :  الـديوان ج   -. 100ص  :  الديوان ب  -. 47ص  
70-71 .  

  : الروايات والشرح
َعْن َمَحاِسـنَِك   : " أعيان الشيعة ". من َمحاِسنَِك الشِّْعُر    : "  شرح املقامات  -1

  . القََمر ليلةَ اكِْتماله: الَبْدُر". 
وإّما اْنقََضى  : " يف الديوان ب، ج، د    ". فأنَت لََنا ِسْحٌر    : "  شرح املقامات  -2

 يف الديوان -3. الَعْين: الطَّْرف. مدينةٌ يف الِعَراقِ ُيْنَسُب إليها السِّحر واخلَمر  : َبابِل". 
  " .قُْم َواْدُع : " ب، ج، د
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−74−
  ]من البسيط [       ) : ر ( وقال يمدح عليا ويرثي الحسين 

 ماَأنِْت ِمنِّي وال َرْبعـاِك لـْي َوطَـُر          -1
  

الَهمُّ َأْملَـُك بِـي والـشَّوقُ والِفكَـُر           
  

 وراَعهــا َأنَّ َدْمعــاً فــاَض ُمنْتَِثــراً -2
  

ــُر    ــزنِ تَنْتَِث ــِدي للح ــَرى كَبِ ال َأْو تَ
  

 أيَن الُحَسْيُن وقَتْلَى ِمْن َبني َحـَسنٍ        -3
  

ــُر      ــالَُهْم غَِم ــلٍ غ ــرٍ وَعِقي وَجْعفَ
  

 قَتْلَى َيِحنُّ إليهـا الَبْيـتُ والَحَجـُر         -4
  

شَــْوقاً، وتَْبِكــيُهُم اآليــاتُ والــسَُّوُر   
  

 ماتَ الُحَسْيُن بَأْيـٍد ِمـْن َمغَاِئِظَهـا         -5
  

طُوٌل عليـِه وفـي ِإشْـفَاِقها ِقـَصُر           
  

ــُروا -6 ــدما َوتَ ــادي عن  الَدرَّ َدرُّ األع
  

ــُر     ــا ُحفَ ــويَن ي ــا تح وَدرَّ َدرَِّك م
  

 لَّما َرَأْوا طُرقاِت الـَصْبرِ ُمْعرَِضـةً         -7
  

إلــى ِلقَــاٍء ولُقيــا َرْحَمــٍة َصــَبُروا   
  

يـا َحبَّـذَا نََهـٌل      :  قالوا َألنْفُـِسهِْم     -8
  

َمُحمَّـــٌد وَعِلـــيٌّ بعـــَدْه َصـــَدُر   
  

ــٍة   -9 ــاً آَل فاطم ــاً َمرِيئ  رُِدوا َهنيئ
  

َحْوَض الرََّدى فاْرتَُضوا بالقَتْلِ واْصطَبُِروا       
  

 الحوُض حوُضـُهُم،والَجدُّ َجـدُُّهُم      -10
  

ــُر     ــِه ِغَي ــي خَلِْق ــُم ف ــَد َربِّهِ وعن
  

 أبكيكُم يا بني التَّقْـَوى وُأْعـوِلُكُْم        -11
  

بُِر وأشرُب الّصبَر َوْهَو الصَّاُب والـصَّ       
  

 أبكيكُم يا بني بِنْـِت الرَُّسـولِ وال         -12
  

ــُر     ــواُء والَمطَ ــُم اَألنْ ــتْ َمَحلَّكُ َعفَ
  

 مالي فَـراغٌ إلـى ُعثمـاَن َأنُْدُبـُه          -13
  

ــُر     ــرٍ وال ُعَم ــو َبكْ ــَجاِني أب وال شَ
  

 لكــْم َعــِديٌّ وتَــْيٌم ،بــْل َأزيــُدكُُم -14
  

ــَررُ     ــالُم والغُ ــا األع ــةً، ولن  ُأَميَّ
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 في كلِّ يومٍ ِلقَلْبِـي ِمـْن تَـذَكُّرِِهْم          -15
  

ــفَُر      ــنهُم َس ــَدْمِعي م ــةٌ وِل تَغْرِيَب
  

ــٍة  -16 ــاٍت ُمفَلَّقَ ــتالً بَِهام ــاً َوقْ  َمْوت
  

ِمْن هاشمٍ غاَب عنها النّصُر والظَّفَـُر         
  

ــةٌ   -17 ــاةَ اِهللا واقع ــأنَّ َأن ــى ب  كَفَ
  

نَظَـُر  يوماً، وِللَِّه فـي هـذا الـَورى           
  

 َأنَْسى َعِلّيـاً وتَفْنيـُد الغُـواِة لَـُه          -18
  

وفي غَـٍد ُيْعـَرفُ اَألفّـاُك واَألِشـُر           
  

 َمْن ذَا الذي كَلََّمتُْه البِيُد والـشََّجُر        -19
  

ــُر     ــاداُه والَحَج ــرُُّْب إذْ ن ــلََّم ال وَس
  

 حتّى إذا َأْبَصَر اَألحياُء ِمـْن َيَمـنٍ         -20
  

 َبْعـِدَما كَفَـروا     ُبْرَهانَُه آَمنُـوا ِمـنْ      
  

 َأْم َمْن َحَوى قََصباِت السَّْبِق ُدونَُهْم       -21
  

ــاِقهِْم َزَوُر    ــي َأْعن ــبِ وف ــوَم القَلي ي
  

 َأْم َمْن َرَسا يوَم ُأْحٍد ثابتـاً قَـَدماً          -22
  

وفي ُحنَـْينٍ وَسـلْعٍ َبْعـَدَما َعثَـُروا           
  

 َأْم َمْن غَدا داحياً باَب القُُموصِ لَُهـْم         -23
  

فاتحاً خَْيَبـراً ِمـْن َبْعـِدَما كُـِسُروا         و  
  

 َألَْيَس قـاَم رسـوُل اِهللا َيخْطُـُبهْم         -24
  

ــاَل    ــشَُر  : وق ــا الَب ــْوالكُُم ذَا َأيُّه َم
  

 كـاَن راِفَعـُه      َأَضْبَع غَْيـرِ َعلـيٍّ     -25
  

ــُر     ــُل الُحُم ــرِ َأْم ال تَْعِق ــُد الخَْي ُمَحمَّ
  

 َدُعوا التَّخَبُّطَ في َعشْواَء ُمظِْلَمـٍة       -26
  

ــُر    ــُد ال كَْوكَــٌب فيهــا وال قََم ــْم َيْب لَ
  

 الَحقُّ َأْبلَـُج واَألْعـالُم واِضـَحةٌ        -27
  

 لو آَمنَتْ َأنْفُـُس الـشّاِنيَن َأْو نَظَـُروا           
  

    )74(  

                                                           

  

-74-  
  :التخريج 
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 -). خمطوط  (امللتقط من شعر ديك اجلن      : نقال عن . 41 ص: الديوان ب * 
 ). 27،  25،  21-20،  18-15،  12-1: (األبيات. 14/ 8ج  : أعيان الشيعة 
. 2/364ج  :  مناقـب آل أيب طالـب      -". ه يف رثاء احلَُسْينِ     ـول: " وعنواهنا فيه 

-73ص  :  الديوان د  -. 95-91ص  :  الديوان ج  - ). 27،  20-18: (األبيات
76 .  
  : روايات والشرحال

. ُمثَنَّى َرْبع وهو الّدار واحليُّ واملوِضُع الذي ُيْنـَزلُ فيه زمَن الّربيع          : َرْبَعاِك   -1
: "  أعيان الـشيعة   -3. الفََزع: والرَّْوُع. أَفَْزعها:  راَعها -2. احلاجة والُبْغية : الَوطَر

. َجْعفَر بـن أيب طَاِلـب  ). ر (احلََسن بن َعليٍّ ). ر (احلَُسْين بن َعليٍّ ". غاهلم ُعَمُر   
َبْيُت اهللا  :  الَبْيتُ -4. اجلَاِهل ذو اِحلقْد  : الَغِمُر. ِاغَْتاهلم: غَالَهم. َعِقيل بن أيب طَاِلب   

 من  -5. آياُت القرآِن الكرمي وُسَوُره   : اآليات والسَُّور . احلََجر اَألْسَود : احلجر. احلَرام
: ويقـال الَدرَّ َدرُّهُ   . اللََّبن:  الدَّرُّ -6. ضب الشديد الَغ: والَغيظ. من غَْيظها : َمَغايِِظها

ويقال يف  . َزكا عملُه، دعاٌء له باخلري    : وَدرَّ َدرُّهُ . الَزكَا َعَملُه، فهو دعاٌء عليه بالشَّر     
  .َمْن قُِتلَ له قتيلٌ ومل يدرْك ثـأَره       : الظُّلم، واملَْوتور : الَوْتُر. ِللَِّه َدرُّهُ : املدح والتعجب 

  
حممُد بـُن   . االنصراُف عن املاء  :الصََّدُر  . أَوَّلُ الشَّراب :  النََّهل -8. القُبور: احلُفَر =

فعـل أمـر مـن      :  رُِدوا -9). ر(َعليُّ بُن أيب طَالـب      ). ص  (هو النيبُّ   :عبِد اهللا   
. دعاٌء بأن يكونَ الشراُب سائغاً ولذيذاً     : َهنيئاً َمريئاً . َحَضر، وأشرَف على املاء   :َوَرَد
: الـرَّدى . أبناؤها، احلَسن واحلُـسني   : وآلُ فاِطَمةَ ). ص  (ابنةُ النيبِّ ُمَحمٍَّد    : اِطَمةُف

  . املوت واهلَالك
:  الـصَّابُ  -11. َجدُّ احلَسن واحلُسني ُألمِّهَِمـا    ) ص(النيبُّ حممٌد   :  اجلَدُّ -10

 ُمرٍّ، واحدته َصـبَِرة،     ُعصارة َشَجرٍ : الصَّبُِر. َشَجٌر ُمرٌّ له ُعصارة بيضاُء شديدةُ املَرارة      
  .ومل يرد هذا البيت يف جمموع حممد السماوي . واجلمع ُصُبور

مجع َنـْوء   : األنواء. َمحا: َعفا". يا بين آل الرسول     : "  يف أعيان الشيعة   -12
 ُعثْمـان بـُن     -13. وهو النَّْجم مال إىل الغروب، واملقصود هنا الريـاح واملطـر          

أبو بكر  . َعدََّد حماَسنه : وندَب امليِّتَ . أبكيه: أندُبه. ديُّ الثالثُ ، اخلليفةُ الراش  )ر(َعفَّانَ
. اخلليفةُ الراشديُّ الثـاين   ) ر(ُعَمُر بُن اخلَطَّاب    . اخلليفةُ الراشديُّ األولُ  ) ر(الصِّّديق  
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−75−
  ]من البسيط [       : ع  وقال في قُصور اَألْدُمع عن َدفْع الَجَز

 )75(َبْحٌر َأَحاطَ بـِه للـدَّْمع َمـْسُجورُ          في قَلْبِه ناُر شَـْوٍق لـيَس ُيخِْمـُدَها-1

                                                                                                                                   

  

  يوم ) ر(لَضْبع َعليٍّ ) ص(والبيت إشارة إىل رفع النيبِّ . الَعُضد:  الضَّْبُع-25
: الشَّانني. ُمْسِفر، ُمنري، واضح  :  أَْبلَج -27. ه ليالً ساَء َبَصرُ :  َعَشا -26. غَِدير ُخمٍّ 

  ) .الشانئني(وقد َخفَّف اهلمزة من . مجع شانِئ وهو املُْبِغُض
-75-  

  :التخريج 
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−76−
  ]من الوافر [           : وقال في كتمانه للسرِّ 

 لَقَْد َأْحلَلْتُ ِسرَِّك ِمْن َضـميري       -1
  

َمكاناً لَْم ُيِحـسَّ بـِه الـضَِّميُر          
  

 فماتَ بحيـثُ مـا َسـِمَعتُْه ُأذٌْن         -2
  

 )76(ُه أبداً نُشُوُر    ـلفال ُيْرَجى     
  

−77−
  ]من الكامل [         : وقال وقد عاد رسولُه بمكروه 

 َأْبطَــا الرَُّســوُل فَِظلْــتُ َأنتظــُر -1
  

ــسََّهُر      ــذُِني وال ال ــْوُم َيْأخُ ال النَّ
  

ــلِّ -2 ــواَب بك ــِضلٍَة  َردَّ الج  ُمْع
  

أْن شَــمَّروا للَهْجــرِ واتَّــَزروا     
  

 

ص :  الـديوان ب -. 51ص :  الديوان أ -. 82/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
172 .  

  . 72ص :  الديوان د-. 80ص :  الديوان ج-
  :الشرح 
  . املُْمَتِلئ: ر املَْسُجو-1

  .إن نار الشوق للمحبوبة أعظم من أن يطفئها حبر عظيم : املعىن
-76-  

  :التخريج 
   الديوان –. 211ص  :  الديوان ب  -. 142ص  : اإلبانة عن سرقات املتنيب   * 

  . 105ص : ج= 
   .76ص :  الديوان د-
  : الشرح
  .الَبْعثُ واحلياة :  الُنُشور-2. ما تكتمه وختفيه:  السِّرُّ-1
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 اُْزُجــْر فُــَؤاَدَك َأْن َيهِــيَم بِهِــْم -3
  

 )77(إنَّ الَعَصا لََك قَـْد َأَرى قَـشَُروا           
  

−78−
  ]من الطويل [           : وقال يصف الخمر 

 َوَراحٍ كَرِيحِ الِمْسِك َينْـُزو َحَباُبهـا        -1
  

 َمطُْبوخٍَة بالَهواجِرِ ] الدَّبى  [ كَنَْزوِ    
  

 َعروٌس تََبدَّتْ في قَمـيصٍ ُمَعـْصفَرٍ     -2
  

فْراَء ذاِت َجَبــاِئرِ وفــي ِكلَّــٍة َصــ  
  

 )78(تَُزفُّ إلينا ِمْن خُدور الَمَعاِصر         َأتَتْنَا بها الدَّاياتُ في يـوم ُعرِسـها-3
                                                           

  

-77-  
  :التخريج 
ص :  الديوان ب  -. 52ص  :  الديوان أ  -. 3/109ج: حماضرات األدباء * 
   .73ص :  الديوان د-. 81ص :  الديوان ج-. 172
  : الشرح
 -2. فظَلَلْـتُ : فِظلُْت. وقد حذف اهلمزة ختفُّفاً وإقامةً للوزن     . أَْبطَأَ:  أَْبطَا -1
َشـمَّر عـن    : يقال. هتّيأُوا: َشمَّروا. ْهَتدى حللٍّ هلا  املسألة املُْشِكلَة اليت ال يُ    : املُْعِضلَة

ثوب حييط بالنَّـصف    : واإلزار. لبس اإلزارَ : اتَّزر. َساِعده، إذا استعدَّ وَجدَّ يف األمر     
:  َزَجـر  -3. َتهّيأَ له وَشمَّر  : َشـدَّ لألمر ِمئَْزَره  : ويقال. األسفل من الَبَدن، كاِملئَْزر   

. كناية عن االستعداد للشرِّ   . َنَزَع ِلَحاءها : قََشر الَعصا . َف ُحّباً ُشِغ: هاَم. َمنع واْنَتهر 
ص : ديوان أيب نواس  : (وقال أبو ُنواس  . أبدى له ما يف َضمريه    : قََشَر له العصا  : يقال

517 :(   
  . قَْد قََشـْرُت الَعَصا ومل أَْعلَقِ السَّـ ـْيَر وأَْعـَدْدُت للهَِجاِء ِلَسـاين

  .داد للهجاء كناية عن االستع
-78-  

  :التخريج 
خال ديوانه املطبوع من هـذه      . 62ص  : فصول التماثيل يف تباشري السُّرور    * 
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−79−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

  ُوْرقٌ في ِحَمى َوَرٍق خُـْضرِ       َحَماِئمُ -1
  

لها ُمقٌَل تُْجـرِي الـدُّموَع وال تَْجـرِي            
  

 تَكَلَّفَْن إسـعاَد الحـزينِ إذا َبكَـى         -2
  

وإْن كُنَّ ال َيْدرِيَن كيفَ َجـَوى الـصَّْدرِ           
  

 لها ُحَرقٌ لو أنَّ خَنْـساَء َأْعَولَـتْ         -3
  

بِهِنَّ، َألدَّتْ َحـقَّ َصـخْرٍ إلـى صـخرِ            
  

هاُهنَا طَلَـُب اَألَسـى     : فقلتُ لنَفْسي  -4
  

ــصَّْبرِ      ــُب ال ــاتَِني طَلَ ــُه إْن ف َوَمْعِدنُ
  

 )79(َحَماماً،ولَْو تُْعطَى الُمنَى لََرَوتْ ِشْعري       طَلَْبنا ولَو ُأْعطَى الُمنَى لَـَصِحْبتُها-5
                                                                                                                                   

  

  : الروايات والشرح
: الـرَّاح . والصواب ما أثبتنا، ألن أصل األلف يـاء       ]. الّدبا  [  يف األصل    -1
الفَقاقيع على وجه   : احلََباب. َنـَزْت فَقاقيُعها َمزَج اخلمَر فَ  : ُيقال. َيِثُب: َيْنُزو. اخلَْمر

مجع َهاجَِرة وهي نصُف النهار     : اهلََواجِر. صغار اجلراد والنمل  : الدََّبى. اخلمر أو املاء  
أَْحَمـُر اللـون، نـسبةً إىل       :  ُمَعْصفَر -2. طبخته اهلاجرة : ويقال. عند اشتداد احلَرَّ  

ِسْتر َرقيق  : الكِّلَةُ. ابالً وُيستخرج منه َصْبغٌ أمحرُ    الُعْصفُر، وهو نباٌت ُيستعمل َزْهُره تَ     
. مجع َجبِرية وهي ما ُيثَبَّت به الَعظُْم املكسورُ       : اجلَبائر. ُمثَقَّب َيقي من الَبُعوض وغريه    

: اخلُـدور. ُتْنقل: ُتَزّف. مجع َداَية، وهي احلاِضَنة القائمة بأمر الَعروس      :  الّدايات -3
مجع َمْعـَصَرة، وهـي     : املََعاِصر. ت أو السِّـتر وكُلُّ ما ُيواري     مجع ِخْدر، وهو البي   

  .مكان َعْصر الِعَنب وغريه 
-79-  

  :التخريج 
ص :  احلّب املفتـرس   - ). 5-1(األبيات  . 321/ 2ج  : األشباه والنظائر * 
، 1بـريوت، دار املكـشوف، ط     . رئيـف خـوري   (  ).5-1(األبيات  . 132

. زكـي مبـارك    ). (4-1( األبيـات    .153ص  :  مدامع العشاق  -). م1948
  ، 2القـــــــــــــــــــــــــــــاهرة، ط
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−80−
  ]من الطويل [         : وقال معّبرا عن رأيه في المرأة 

 ا الرَّْأيِ والتَّْدبيرِ ال تَركَبِ الَهـَوى       َأخَ -1
  

 فإنَّ الَهوى ُيْرِديَك ِمْن َحْيثُ ال تَـْدرِي         
  

ــتْ-2 ــاِت وإْن َوفَ ــِثقَْن بالغَاِني  )80(َوفَاُء الغَواني بالُعهوِد ِمـَن الغَـْدر       وال تَ

                                                                                                                         

  

  : الروايات والشرح
: اِحلَمى. مجع َوْرقاء، وهي َحمامة ُمَخطَّطة    : الُوْرق. مجع َحمامة :  احلَمائم -1

 يف مدامع العشاق والديوان أ، ب،       -2. لناس أن ُيرعى  املوضع فيه كٌَأل ُيْحَمى من ا     
َمرُض الصدر أو ضيقه من ِشدَّة      : اجلَوى". َتكَلَّفَْن إسعاَد الَغريبِة أَنْ َبكَْت      : " ج، د 

مجع ُحْرقَة، وهي ما جيده اإلنسانُ ِمْن حرارٍة ِمْن لَذْع          :  احلَُرق -3. الِعشق أو احلُزن  
ُتَماِضُر نبُت َعْمرو، شاعرةٌ ُمَخْضَرَمةٌ، أفنْت ِشــعَرها        : اخلَْنَسـاُء. احلّب أو احلزن  

ـ 24ت  . (يف رثاء أخيها َصْخرٍ    شقيُق اخلَْنساء، وقد قُتل يف     : َصْخٌر). م  644/  ه
 يف  -5. مكانُ كلّ شيء فيه أصلُه وَمركـُزه      : املَْعِدنُ. احلُزن:  اَألسى -4. اجلاهلية

مجع ُمْنَية وهي مـا يتمّنـاه       : املُىن". لْنا  ظَلَ: " احلب املفترس والديوان أ، ب، ج، د      
  .حفظته وأنشدته : َرَوْت ِشْعري. اإلنسان
  

-80-  
  :التخريج 
ص :  الصبح املنيب عن حيثية املتـنيب      -. 45ص  : اإلبانة عن سرقات املتنيب   * 
  . 81ص :  الديوان د-. 97ص : الديوان ج-. 115ص :  الديوان ب-. 218
  : الشرح
مجع غَانية وهي املرأة الَغنِيَّة حبسنها      :  الغانيات -2. ط وُيهلك ُيْسِق:  ُيْرِدي -1

  .ومجاهلا عن الّزينة 
عليك أيها الرجل األريب أال جتري وراء احلب ألنه سـيقتلك            ): 2-1(املعىن  
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−81−
  ]من الطويل [         : وقال يرثي اَألْحَوَص الدُّفَاِفيَّ 

َزاًء َوتَْسِليماً على الرُّغْمِ والـصُّغْرِ       عَ -1
  

فَما الدَّْهُر َأنَْسانَاَك َبـْل َوارِثُ الـدَّْهرِ          
  

  َوَأنَْساَك َبْل َأْسالَك َبْل َأجِـُد الكَـَرى        -2
  

 فَُأْعِطيَك َصـْبرِي،الَحِمْدتُ ِإذَْن َأْمـرِي       
  

 َمَضى فَارُِس اآلدابِ والَمْجِد والشِّْعرِ      -3
  

ــرِ    ــَوَرِق التِّْب ــالِ وال ــْسَوَرِة اَألْبطَ َوقَ
  

  : ومنها 

 َأَأْحَوُص َدْعَوى لَْو تََجـالََّك طَْيفُهـا        -4
  

وَّاَك ِمـْن ِذكْـرٍ تَنَفَّـقَ ِمـْن شُـكْرِ           لََر  
  

 ثَناً نَظََمتْـُه تَْحـتَ َأْجِنَحـِة الـدَُّجى        -5
  

َأنَاِمُل َصْدرٍ فيـَك َمـْآلُن ِمـُن َجْمـرِ            
  

  :ومنها 
 كالِقـَداحِ إذا انَْبـَرتْ       فََوافَى شُُروقٌ  -6
  

ــفْرِي     ــا شَ ــدِّي وكاِتُبه ــَحاِئفُها خَ َص
  

 َأتَْدرِيَن َمْن باتَ الـصَِّعيُد َضـجِيَعُه        -7
  

بَِرغِْمي، وَمْن نَالَتْـُه قَاِصـَمةُ الظَّْهـرِ          
  

 فَتًى كاَن لَْم ُيْحبِـْب َحَيـاةَ ُمَعمَّـرٍ          -8
  

فَتًَى في الَوغَى إالَّ َأَحبَّ انِْقـَضا الُعْمـرِ           
  

 َوال َرَمقَتُْه الَعْيُن في ُجنْح َعـارِضٍ        -9
  

 في َعارِضِ الـذُّْعرِ     ِمَن الَمْوِت إالَّ ُعْمنَ     
  

 فَتًى ما تَراءتُْه الكَُماةُ ولَْو غَـَدتْ        -10
  

ــْسرِي     ــالً َي ــَدٍد إالَّ َرَأتْ َجْحفَ ذَوِي َع
  

 )81(غََداةَ النََّدى والدِّين والَبْأس والفَخْـر       ائالً ُعلُـّواً وإْسـالماً وَبْأسـاً ونَــ-11

                                                                                                                                   

  

-81-  
  :املناسبة 

اَألْحَوُص الـدُّفَاِفيُّ الـشَّاعُر،     : " 1322/ 3ج  ) بغية الطلب (جاء يف كتاب    
وُيلَقَُّب املُْحَترُِز، وُينسب إىل ُدفَافَةَ الَعْبِسيِّ، وكان معاصراً لديِك اِجلنِّ عبِد السَّـالمِ            
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  :التخريج 
). عمر بن أمحـد     (ابن العدمي   . (3/1322ج: بغية الطلب يف تاريخ حلب    * 

خال ديوانه املطبوع من    ). م  1988/ هـ1409نا،  . دمشق، ال . تح سهيل َزكّار  
  . األبيات يف طبعاته كلها

  : الشرح
. أي على كُـْرٍه منـه     . ِمهالكُْره والذُّل واهلَوان، ويقال فََعلَُه على ُرغْ      :  الرُّغْم - 1
:  القَْسَوَرةُ - 3. النُّعاس والنَّوم :  الكََرى - 2. اللَُّه َعزَّ وَجلَّ  : وارثُ الدهرِ . الذُّل: الصُّْغر

. فَُتاُت الذََّهبِ والفِّضَّة قبل أَنْ ُيـصاغا      : التِّْبُر. َجمال الدُّنيا وَبْهَجُتها  : الَوَرق. اَألَسـد
: َتَجلَّى الـشَّْيءَ  . َنَدَبُه: َدَعا املَْيَت َدْعَوةً  : ْيِت وِذكر حماسنه، يقال   َنْدُب املَ :  الدَّْعَوى - 4

، وهو مـا يـراه      اخلَيال الطَاِئف : الطَّْيُف. َعبَّر عن َضمريه  : َنظَر إليه، وَجلَّى عن نفسه    
 وإِظْهاُرها والثَّناُء   ِعْرفَانُ النعمةِ : الشُّكُْر. أَْرواه: َتَزوََّد باملاء، َوروَّى فالناً   : َروَّى .النائم
إنَّ ما أقولُه، أيها األحوص، هو َنْدٌب صادٌق، ولو كَشـف لك طَْيفُـه             : يقول. هبا

وقد حـذف   . ثَناًء:  ثَناً -5. عّما يف ضمريه لََروَّى قربك مبا أَُعدُِّد من حماِسن ِذكْرِكَ         
: الدَُّجى. ُر الذي قاله يف َنْدبِه    وهو هنا الشِّعْ  . املَْدُح: والثَّناُء. اهلمزة ختفُّفا إلقامة الوزن   

إنَّ هذا النَّدَب ِشْعٌر كََتَبْتُه يف مدحيك، يف ظالم الليـل،           : يقول. َسَواُد الليل وظُلَْمُته  
  . أصابُع َشاعرٍ امتَأل صدُره بنار احلزن

مجع ِقْدحٍ، وهو السَّهم قبل أن ُيَراَش       : الِقَداح. طُلوع الشمس :  الشُّروق -6= 
لقد أشرقت عليـه    : يقول. َحْرُف اجلَفْن الذي ينبت عليه الشَّـعر     : لشَّفُْرا. وُيْنَصل

الشمس كسهام ُمدّببة، بعد ليل طويل، وكان َخدَّاُه صحيفةً لذلك الشعر الذي كتبه             
. وضَع َجْنَبُه على األرض   : املَُضاجِع، َضَجعَ : الضَّجِيُع. التُّراب:  الصَّعيد -7. بدموعه

: املَُعمَّـرُ . الرَُّجلُ ذو النَّْجَدة والشَّجاعة   :  الفََتى -8. املُِصيَبةُ الشَّديدة : قَاِصَمةُ الظَّْهر 
. ِاْنِقـضاء : ِاْنِقضا. احلَْرب: الَوغَى. أطالَ ُعْمَره : َعمََّر اللَُّه فالناً  : الطَّويلُ الُعْمرِ، يقال  

 يتمىن املـوَت    إِّنه رجل شجاع ِمقْدام   : يقول. وقد حذف اهلمزة َتَخفُّفاً إلقامة الوزن     
يف ساحة املعركة، يف حني يتمّنى اآلخرون الّنجاةَ ليطول هبم العمر، ِلِشدَّة َتَعلُِّقهـم              

. ما اْعَتَرَض يف اُألفق فََسدَّه    : الَعارِض. ظَالمه واْخِتالطه :  اجلُْنح من الليل   -9. باحلياة
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−82−
  

  ]من البسيط [         : وقال يصف مفازة واسعة 
  

 يا ُربَّ خَْرٍق كأنَّ اللَّه قاَل لُه        -1
  

 )82(إذا طََوتَْك رِقَاُب القَْومِ فانْتَِشرِ      
  

−83−
  ]من الكامل [         : وقال ديك الجن في الرثاء 

تَُك بـالَعراِء الُمقِْفـرِ    بـأبي نََبـذْ  -1
  

وَستَْرتُ َوْجَهَك بـالتُّرابِ اَألْعفَـرِ        
  

 بأبي َبذَلْتَُك بعـَد َصـْونٍ للبِلَـى         -2
  

وَرجعتُ عنَك َصبرتُ َأْم لَْم َأْصبِرِ         
  

 

-82-  
   :التخريج 
ص :  الديوان ب  -. 56ص  :  الديوان أ  -. 609/ 4ج  : حماضرات األدباء * 
172 .  

  . 80ص :  الديوان د-. 81ص :  الديوان ج-
  

  : الشرح= 
  .الفَالةُ الواسعة : اخلَْرُق -1
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 لو كنتُ أقدُر أْن َأرى أثَر البِلَـى         -3
  

لَتركتُ وجَهَك ضـاِحياً لَـْم ُيقَْبـرِ       
  

نُُه وأصـبَح مـاُؤُه      َدثََرتْ َمحاسِ  -4
  

 )83(سقَي التُّرابِ وكاَن َأْحَسَن َمنْظَـرِ       
  

−84−
  ]من الكامل [       : ويتظلم له ) ر ( وقال يمدح علياً 

 

-83-  
  : املناسبة

، وقيل إنَّ   ]أي يف َوْرٍد    [ وله فيها   . " 3/187ج  ): وفيات األعيان   (جاء يف   
ـ . " هذه األبيات هلا يف َولَِدها منه، واْسُمُه َرغَْبانُ        أهنـا  ) َوْرٍد(ومل يؤثر عـن     . ا ه

  ). ُدْنيا (قالت شعراً، كما أن ابن خلكان ّمساها 
  :ريج التخ

 مسالك األبـصار يف     - ). 3-1: (األبيات. 3/187ج  : وفيات األعيان * 
احلماسـة  "  الوحـشّيات    - ). 3-1: (األبيـات . 14/313ج  : ممالك األمصار 

مع خالف يف الترتيب، وقد انفرد برواية        ). 4-2: (األبيات. 143ص  ": الصغرى  
. تح عبد العزيز امليمين   . امأبو مت : الوحشيات. (، وأورد األبيات بال نسبة     )4: (البيت

   ). 3-1: (األبيـات . 57ص  :  الـديوان أ   -). م  1963مصر، دار املعـارف،     
  . 144ص :  الديوان ب-

 الديوان  - ). 3-1: (األبيات. 101ص  :  الديوان ج  - ). 3-1: (األبيات
  .يف طبعاته كلها) 4(خال ديوانه املطبوع من البيت  ). 3-1: (األبيات. 81ص : د

  : يات والشرحالروا
الفَـضاء ال   : الَعـراء . طَرح: َنبذ". يف الَعراء   : "  يف الديوان ب، ج، د     -1= 

بعـد  : "  يف الـديوان أ    -2. األبيض الذي ختالطه ُحْمَرة   : اَألْعفَر. ُيْسَتَتر فيه بشيء  
. الفَناء: البِلَى. اِحلفظ يف مكان أمني   : الصَّون. جاد عن طيب نفس   : َبذَل". َصونَك  

َبِلَيـْت  :  َدثَـَرتْ  -4. ظـاهراً : ضـاحياً ". لو كنُت أصُرب    : " لوحشيات يف ا  -3
  .وَدَرَسْت
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ــصَّدرِ   -1 ــلِ ال ــمَّ َبالبِ ــَبْحتُ َج  َأْص
  

ــرِ     ــى الَجْم ــاً عل ــتُ ُمنْطَوي وَأبِي
  

 إْن ُبْحــتُ يومــاً طُــلَّ فيــِه َدِمــي -2
  

ولَِئْن كَتَْمتُ َيـِضقْ بـِه َصـْدرِي          
  

ــَسنٍ  -3 ــي َح ــى َأب ــاُه عل ــا َجنَ  ِممَّ
  

ــو      ــاِحُبُه أب ــٌر وص ــرِ ُعَم َبكْ
  

ــُم   -4 ــحيفةً لَُه ــيُّ َص ــَب النَّبِ  طَلَ
  

ــْدرِ      ــَن الغَ ــْأَمنَُهْم ِم ــي لََي ُيْمِل
  

ــاِئلُُهْم    -5 ــاَل ق ــِه وق ــَأَبوا علي  فَ
  

ــالُهْجرِ     ــاَه ب ــْد فَ ــا قَ ــوا بن قُوُم
  

ِخـالِف ومـا     َوَمَضوا إلى َعقْـِد ال     -6
  

ــرِ    ــَل القبـ ــَضُروُه إالّ داخـ َحـ
  

ــَسنٍ   -7 ــا َح ــْم أب ــوَك رابَِعُه  َجعل
  

ــَوتْرِ      ــشّفْعِ وال ــوا وَربِّ ال ظَلَُم
  

ــا -8 ــاَبقُوَك وم ــِة س ــى الِخالفَ  وعل
  

ــْدرٍ      ــٍد وال َب ــي ُأُح ــبقوَك ف َس
  

 غَمَّتْ ُمِصَيبتََك الُهـَدى فَغَـدا الــ         -9
  

ــْدرِي     ــا َي ــْدرِي بم ــالُم ال َي ِإْس
  

ــْو -10  وتَــشَعََّبتْ طُــُرقُ الــضَّاللِ فَلَ
  

ــشِّ   ــشَوا بال ــْم فَ ــرِ الكُ رِك والكُفْ
  

ــْم -11 ــدى وبكـ ــتْم َأِدالَُّء الُهـ  أنـ
  

قَْد ِسـيَر فـي َبـرٍّ وفـي َبْحـرِ             
  

 وَدعـــاِئُم التَّقْـــَوى وقَاَدتُهـــا -12
  

ــشْرِ     ــشْرِ والنَّ ــْوَم الَح ــْوزِ َي للفَ
  

فُو ِسيَما الُوُجوِه على الــ       والَعارِ -13
  

ــرِ       ــال نُكْ ــةً ب ــراِف َمْعرِفَ َأْع
  

ــْن  -14 ــتَ لم ــرانِ أن ــُم الني  وُمقَاِس
  

ــذَّرِ      ــالَمِ ال ــوَد بع ــذُوا الُعه َأخَ
  

ــِديُن لَألْمــر. ولــذَا خُــِذي  يا نَـاُر اتُْرِكـي لـَي ذَا: فتقوُل-15  )84(فَتَ

                                                           

  

-84-  
  :التخريج 
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). امللتقط من شعر عبد السالم بن رغبـان         (نقال عن   . 49ص  : الديوان ب * 
ص : الـديوان د  . 101ص  : الديوان ج . وقد انفرد السماوي برواية هذه القصيدة     

81-82 .  
  : الروايات والشرح

األبيات التالية، يف خرب طويل،     . 294/ 13ج  ): األغاين  (أَُبو الفََرجِ يف    روى  
  . منسوبةً إىل ُمِطيعِ بنِ إَِياسٍ، وقد جاء اخلُرب يف َمْعرِضِ اّتهام ُمطيعٍ بالزَّندقة

  : واألبيات
 أَْصَبْحُت َجمَّ َبالبِـلِ الـصَّْدرِ      

  
ــْصرِ    ــُه إىل َع ــْصراً أُكَاِتُم  َع

  
 إنْ ُبْحُت طُلَّ َدمي وإنْ ُترِكَْت      

  
  َتَوقُّـَد اجلَْمـرِ     َوقََدْت َعلَـيَّ    

  
 ِممَّا َجَنـاُه علـى أَيب َحـَسنٍ        

  
 ُعَمــٌر وصــاِحُبه أَبــو َبكْــرِ   

  
  : وهي. مع خالف يف رواية البيتني، األول والثاين. 295/ 13مث أوردها يف ج 

ـ      لِ الـصَّْدرِ   أَْمَسْيُت َجـمَّ َبالبِ
  

ــرِ    ــِه إىل َدْه ــراً أَُزجِّي  َدْه
  

 إِنْ فُْهُت طُلَّ َدِمي وإنْ كُِتَمـْت       
  

 َوقََدْت َعلَـيَّ َتَوقُّـَد اجلَْمـرِ        
  

وقد أثبتُّ القصيدةَ لديِك اِجلنِّ ألن التشـابه مع ُمطيعٍ، اقتصر علـى البيـت              
  . الثالث، وهو من املعاين املشتركة بني شعراء الشيعة

  : الشرح
 بـاَح   -2. مجع َبلَْبلَة وهي ِشدَّة اهلَّم والَوسـواس      : لُالبالبِ. الكثري:  اجلَمُّ -1
أَذَْنـب  :  َجَنى عليـه   -3. ُهِدَر ومل ُيثْأر به ومل ُتْؤخذ ِديَُّته      : طُلَّ َدُمه . أظهره: بالسِّّر
  ).ر  (أبو َبكْرٍ الـصِّدِّيق     ) ر(ُعَمُر بُن اخلَطّاب    ). ر  (كُْنية َعليٍّ   : أبو َحَسـنٍ . حبقه

  ). ص (عن اخلالفة بعد وفاة النيبِّ ُمَحمٍَّد ) ر(إىل َدفْع عليٍّ  والبيت إشارة =
بعـد  ) ص(حضروا النيب   : حضروه. اِخلالفَة:  اِخلالف -6. اهلَذَيان:  اهلُْجر -5
والقََسم هنا إشارة إىل    . الواحد املُفَْرد : الَوْتر. الزَّْوج، ِخالف الَوْتر  :  الشَّفْع -7. َدفْنه

   .3سورة الفجر، اآلية . }عِ والَوْترِ والشَّفْ{ : قوله تعاىل
  . أوَّل معركتني يف اإلسالم اْشُتهِرتا بَغْزَوة َبْدرٍ وغَـْزوة أُُحـدٍ          :  أُُحد، َبْدر  -8
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  ]من الكامل [           : وقال يتغزل بورد 

 اُنْظُْر إلى شَْمسِ القُصورِ وَبْدرَِها      -1
  

ــِة َزْه   ــا وَبْهَج ــى خُزاماه ــا وإل رَِه
  

 لَْم تَْبُل َعْينَُك أبيضاً فـي أْسـوٍد         -2
  

جمَع الجماَل كَوْجهَِهـا فـي شَـْعرَِها          
  

 َوْرِديَّةُ الَوَجناِت يختبـُر اْسـَمها       -3
  

ِمْن رِيقهـا َمـْن ال ُيحـيطُ بِخُْبرَِهـا            
  

 وتَمايلتْ فضحكتُ ِمـْن َأْرداِفهـا       -4
  

ــْصرِهَ     ــتُ ِلخَ ــي بكي ــاً ولكنّ ا َعَجب
  

 تَْسِقيَك كأَس ُمَداَمٍة ِمـْن كَفِّهـا        -5
  

ــا       ــن ثَغْرَِه ــةً م ــٍة وُمدام َوْرِديَّ
  

 )85(ال تَْستَحي يوَم الِحَساب بوْزرَهـا          بنْتُ الَمذَابح والقُسوس كَريمـةٌ-6
                                                                                                                                   

  

  . مجـع َدليـل وهـو املُرشــد       :  األِدالَّء -11. َتفَرَّقـت :  َتشعَّبت -10
: يت الذي يقوم عليـه، وِدعامـة القـوم        مجع ِدَعامة وهي ِعماد الب    :  الدَّعائم -12

احلـاجُز  : اَألْعَراُف. الَعالمة:  السِّيَما -13. يوُم الِقيامة : يوم احلَْشر والنَّْشر  . َسّيدهم
وَناَدى أَْصَحاُب اَألْعراِف رَِجاالً َيْعرِفُـوَنُهْم      { : ويف القُرآِن الكَرمي  . بني اجلنَّة والنَّار  

الـزمن  : النَّْسُك، وعاملُ الـذَّر   :  الذَّرُّ -14. 48اآلية  سورة األعراف،   . }بِِسيَماُهْم
  .َتْخَضع وَتِذلّ :  تدين-15. الذي َخلَق فيه اُهللا الذُّرِيَّةَ من َنْسلِ آَدَم

-85-  
  : املناسبة

  وكان عبُد السَّالمِ قد اْشُتهَِر جبارية َنـْصرانِيٍَّة        : " 14/55ج  ) األغاين(جاء يف   
فلّما اْشُتهَِر . ها، ومتادى به األمُر حىت غَلََبْت عليه، وذهبْت به من أهل ِحْمَص، َهوِيَ   = 

هبا دعاها إىل اإلسالم ليتزّوَج هبا، فأجابته، لعلمها برغبته فيها، وأسلمْت على يديه،             
 ..انظـْر إىل َشـْمسِ القُـصور      : فتزّوجها، وكان اْسُمها َوْرداً، ففي ذلك يقـول       

  . ا هـ)." األبيات(
  :التخريج 
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: فصول التماثيل يف تباشري السرور    ). 5-1: (األبيات. 14/55ج  : غايناأل* 
   ). 6-1:( األبيات. 62-61ص 

: ديـوان املعـاين    ). 5-1: (األبيات. 2/259ج  : شرح مقامات احلريري  
  ) .2-1: (األبيات. 1/245ج

ج :  أعيان الـشيعة - ). 5-1: (األبيات. 316/ 14ج :  مسالك األبصار -
 ). 5-1: (األبيـات . 5/277ج  : أعالم النـساء  - ). 4-1(: األبيات. 13/ 8
  ) . م1977، 3بريوت، دار الرسالة، ط . عمر رضا كحالة(

ــديوان أ- ــات. 54ص :  ال ــديوان ب- ). 5-1: (األبي . 168ص :  ال
ص :  الـديوان د   - ). 5-1: (األبيات. 77ص  :  الديوان ج  - ). 5-1: (األبيات

يف طبعاتـه   ) 6: (ديوانه املطبوع من البيت   وقد خال    ). 5-1: (األبيات. 76-77
مع أبيات  ) ياقوت(وقد أورده    ). 5(البيت  . 284/ 1ج  :  اخلزل والدأل  -. كلها

قـال بعـُض    : " قال بعد تعريفه بالدير   . ثالثة أخرى يف َمْعرِض تعريفه بَدْير باَعْنَتل      
  : شعراء الّشام يف جارية َنصرانِيَّة أحبها وذكر الدير

 ُحَجٌج َمَضْت والقَلُْب َخـالَطَ ظَنَّـُه       
  

 ُمرَِّهـا  ) 1.. ](بـ  [ اين  ُحبٌّ َتَصبَّ  
  

ــلٍ  ــرِ َبَعْنَت  َصــاَدفُْتها يف الــدَّْيرِ، َدْي
  

 واللَّْيلُ َجنَّـاٌت ُتـِضيُء بِـِسْحرَِها        
  

 َخـدَِّتْسِقيَك كَأَْس ُمَداَمـٍة ِمـنْ     
  

 ِمْن ثَْغرَِها  ) 2] (َجْمَرةً  [ فََتهِيُم َتقْبُِس     ها   
      =       

ــا    ــِه ُحبُّه ــبٍ َيْحَتوي ــاً لقل  َواه
  

ـ )"3(َواهاً ِلَعنيٍ ُتْسَتَبى ِمْن َبْهرَِها         . ا ه
  

 يف  -2.  كلمة مطموسة يف األصل املخطوط، ومل يبق منها سـوى البـاء            -1
وقد رجّح احملققـان أن تكـون       . باحلاء املهملة ) َحْمَرةً: (األصل املخطوط واملطبوع  

 رّجح احملققان أن تكون األبيات لديك       -3.  مناسب للسياق يف البيت    وهذا) َجْمَرةً(
  . يف طبعاته كلها ). 4، 2 - 1: (وقد خال ديوانه املطبوع من األبيات. اجلن
  : الروايات والشرح= 

: "  شـرح املقامـات    -". اُْنظُْر إىل َشْمسِ النهار وَبْدرَِها      : " فصول التماثيل 
: "  فصول التماثيل  -2. نبٌت زهُره أطيُب األزهار نفحةً    : امىاخلُز". وَنفَْحِة َزْهرِها   
مل : مل تبـلُ  ". مل َتْبِك َعْيُنـَك     : "  شرح املقامات، أعيان الشيعة    -". مل َتلَْق َعْيُنَك    
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  ]الكامل من [         : وقال يصف ندمه على قتل ورد 

 َأشْفَقْتُ َأْن َيرَِد الزَّماُن بِغَـْدرِِه       -1
  

 َأْو ُأْبتَلى َبْعَد الوَِصـالِ بَِهْجـرِهِ        
  

 قََمٌر َأنا اْستَخَْرْجتَُه ِمْن َدْجِنـِه       -2
  

ِلَبِليَّتــي َوَجلَْوتُــُه ِمــْن ِخــْدرِِه   
  

ــُه-3 ــُه ول ــةٌ  فَقَتَلْتُ ــيَّ كَرام  عل
  

ِمْلَء الَحشَا ولُه الفَُؤاُد بَأْسـرِِه        
  

 َعْهِدي بِه َمْيتاً كأحـسنِ نـائمٍ        -4
  
  

والحزُن َيْسفَُح َعْبَرتي في نَْحرِِه       
  

 لو كاَن َيْدرِي الَمْيتُ ماذا َبْعَدُه       -5
  

ُه في قَْبـرِِه    ـبالَحيِّ َحلَّ، َبكَى ل     
  

نَفْـُسُه   غَُصٌص تكاُد تَفيظُ منها      -6
  

 وتكاُد تُخْرُِج قَلَْبُه ِمـْن َصـْدرِِه         
  

                                                                                                                                   

: "  شـرح املقامـات    -". َمْمُزوَجةً بُِمَداَمٍة ِمْن ثَْغرِها     : "  فصول التماثيل  -5
  ". ِمْن َخدَِّها َتْسِقيَك كَأَْس ُمَداَمٍة 

تسقيَك كأَس ُمداَمٍة من َخدِّها فََتهِيُم َتقْبُس َجْمـَرةً ِمـْن           : "  اخلزل والدأل  -
 -6. احلَْمـراء : الَوْرِديَّـة . اخلَمر: املَُداَمةُ". َوْرِديَّةً  : "  مسالك األبصار  -". ثَْغرِها  
يف الكَنيسة، ومكـان تقـدمي      مجع َمذَْبح وهو املكان الذي ُيقام فيه القُدَّاُس         : املَذَابِح

مجع قَسٍّ وهو رئـيٌس مـن رؤسـاء         : القُسوس. القَرابني يف َمعابِد غري املسـلمني    
: الوِْزُر. النَّصارى يف الدين، يف مرتبة بني اُألْسقُف والَشمَّاس، واملقصود أهنا َنْصَرانِيَّة          

  .اإلثْم والذَّْنب 
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-86-  
  : املناسبة

 عند عرضها مناسـبةَ هذه األبيات، فهي عنـد أيب          تباينت املصادُر تبايناً كبرياً   
): األغاين(يقول يف   . ، وهو األوثُق ألنه األقرب إىل زمن ديِك اِجلنّ        )َوْرٍد  (الفَرج، يف   

  . ا هـ. " وقال ديُك اجلّن يف هذه املقتولة: " 58/ 14ج 
ر اليت  أما املصاد ). َوْرٌد  (هي  ) املقتولة(وكان قد أفصح يف الصفحات السابقة أن        

فقد حلَق احلادثةَ فيها الكثُري من التبديل أو التزيُّـد، ويبدو أنّ ذلـك             ) األغاين(جاء بعد   
ج ): الزهرة  (يف كتاب   ) َوْرٌد(فهي  . قد متّ بسـبب ابتعادها التدرجيّي عن زمن احلادثة       

لديك اجلن،  ) غُالم(، ولكنها   316/ 14ج  ): مسـالك األبصار   (، وكتاب   84/ 1
وُيْرَوى أنّ املتََّهَم باجلارية غُـالٌم      : " ، حيث يقول  187/ 3ج  ): األعيان  وفيات  (يف  

ـ ) " األبيات( ..أشفقت  : كان يهواه، فقتله أيضاً، وصنع فيه أبياتاً، وهي        وهـي  . ا ه
، 1/293ج  ): تزيني األسواق   (، و   10/161ج  ): تاريخ دمشق   (يف  ) غُالٌم(كذلك  

   .88ص ): الب كفاية الط(، و 2/149ج ): العمدة (و 
) الغالمِ(إن أخَت   : برواية طريفة، تقول  ) وفيات األعيان (و  ) العمدة(وقد انفرد   

  : ، صنعت شعرا يف ديك اجلّن تقول فيه)َوْرٍد (املقتول مع 
ـ         ه ـيا َوْيَح ديَك اجلنِّ يا َتَباً ل

  
 ِمّما تضمََّن َصْدُرُه ِمْن غَـْدرِِه        

  
 قََتلَ الذي َيْهوى وُعمَِّر بعـَدُه      

  
ـ           رِِه يا َربِّ ال َتْمُدْد لَُه يف ُعْم

  
  :التخريج 
. 2/149ج  :  العمـدة  -. 1/84ج:  الزهرة -. 59-14/58ج  : األغاين* 

. 10/161ج: تاريخ دمشق  -. مع خالف يف ترتيب األبيات، فقد جاء الثالث ثانياً        
ج :  وفيـات األعيـان    - ). 3-2: (البيتان. 15/113ج  :  خمتصر تاريخ دمشق   -
/ 1ج  : تـزيني األسـواق    -. 425-18/424ج  :  الوايف بالوفيـات   -. 3/187

اهلـامش   (245ص  :  نفحـات األزهـار    -. 88ص  :  كفاية الطالـب   -. 293
ــات).   ).4-3(األبيــــــــــــــــــــــــــ
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  . 78- 77ص : الديوان د- . 102ص :  الديوان ج- 
  : الروايات والشرح

". َبْعَد الَوفَـاِء    : " روضة احملبني ". أَنْ ُيْديل الزََّمانُ    :"  الديوان ب، ج، د      - 1
  . اختربه: ابتاله. خاف وحذر: أشفق

قََمٌر أنا اْسَتْخلَْصُتُه ِمْن َدْجنِِه ِلَبلّييت وَجلَْبُتُه       : "  يف الزهرة  - 2. هلجرضّد ا : الوصال
بَِمـَودَّيت  " :تاريخ دمشق، روضة احملبني   - ". وَزفَفُْته من ِخْدرِه  : "العمدة- ". من ِخْدرِِه   

ـ       : " خمتصر تاريخ دمشق  - ". وَجَنيته ِمْن ِخْدرِهِ   وَّديت، قََمٌر أََنا استخرجُته عن ُدْجَنـٍة مب
ديـوان  - ". وَرفَْعُتُه ِمْن ِخْدرِِه: " وفيات األعيان، الوايف بالوفيات - ". وَجَنْيُتُه ِمْن ِخْدرِِه    

". قمر قَِد اْسَتْخَرْجُتهُ  : "تزيني األسواق - ". وأَثَْرُتُه ِمْن ِخْدرِِه    : " الصبابة، مدامع العشاق  
:  كَشـفه وأظهره، وجـال الـسيفَ      :َجال الشيءَ . الَغْيُم املطبق على األرض   : الدَّْجُن

كلُّ : اْسَتر، واِخلْدرُ : َخَدَر. َعرضتها َمْجلُوَّةً : كشَف عنه صدأَه، جلت املاِشطَةُ العروسَ     
 الزهرة، مسالك األبصار، الوايف بالوفيات، الـديوان ب،         - 3. ما واراَك من بيت وغريه    

". فَلَُه احلَـَشا    " : العشاق الكشكول، تزيني األسواق، مدامع   - ".وبِه َعليَّ كرامة  :"ج، د   
والدمُع : "  الزهرة - 4. كلّ ما حواه البطن   : احلشا". فَِلَي احلََشـا   : " الغيث املسجم - 

: " وقال ابن رشيق  ". واحلُْزنُ َيْنَحُر َدْمَعيت يف َنْحرِِه      : "العمدة- ". جيرُح ُمقْلَيت يف َنْحرِِه     
  .  ا هـ"وهو أصحُّ استعارةً ) ينحر ُمقليت(الذي أعرُف 

 تـزيني - ". والدمُع َيْنَحُر ُمقْلَـيت يف َنْحـرِِه        : " تاريخ دمشق، روضة احملبني   - 
  : "ديـوان الـصبابة   - ". واحلُْزنُ َيْسفَُح أَْدُمِعي يف ِحْجرِِه      : " األسواق، الكشكول 
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−87−
  ]من المنسرح [           : وقال في الخمر 

 كََأنَّها حـيَن ُصـفّقَتْ ذََهـٌب        -1
  

ــُدرِّ    ــاللَُّجْينِ والـ ــٌل بـ ُمكَلَّـ
  

 )87(فَواِقَع ِمْن ُصفْر وِمْن ُحْمـر        قَْد َولََدتْ ُأمَُّها الخَـواِت لَهـا-2
                                                                                                                                   

  

غَُصُص الزَّماِن َتفيظُ منها روُحه وتكاُد تنــزُع قلَبـه ِمـْن            : "  الزهرة - 6
  : مدة، مدامع العشاق الع- ". َصْدرِِه

 روضـة   - ". غصٌص تكاُد تفيُض منها نفُسه ويكاُد خيرُج قلُبه ِمْن َصـْدرِِه            " 
غُـَصٌص  : " احملبني، تاريخ دمشق، تزيني األسواق، ديوان الصبابة، الديوان أ، ج، د          

  .أماَته  :فاظْت نفُسه وروحه، وأفاظَه اهللا: ويقال. مات: فاظَ فالن". تكاُد تفيُض 
-87-  

  :تخريج ال
خال ديوانه املطبـوع مـن      . 169ص  : فصول التماثيل يف تباشري السرور    * 

  .البيتني يف طبعاته كلها 
  : الشرح
 :كَلَّـلَ . َمَزَجهـا : َصفََق اخلمر وَصفَّقَها. الضمري يعود على اخلمر:  كأّنها -1

الضمري يعود علـى    : ها أُمُّ -2. الِفضَِّة: اللَُّجْين. َزيَّنه باجلواهر : َزيََّن، وكَلَّل الشيءَ  
  مجع فاقع وهو  : الفواقع. األخوات، وقد َخفَّف اهلمزة إلقامة الوزن     : اخلوات. اخلمر
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−88−
  ]من الخفيف [             : وقال في ورد 

 قَْل ِلَمْن كاَن َوْجُهُه كِضَياِء الـشَّـ        -1
  

سِ فـي ُحـْسِنِه وَبـْدرٍ ُمنيـرِ         ـْم  
  

 كنتَ َزْيَن األحياِء إذْ كنـتَ فـيهْم         -2
  

ثُمَّ قَْد ِصـْرتَ َزْيـَن َأْهـلِ القُبـورِ            
  

 بأبي َأنْتَ في الحياِة وفـي المـو         -3
  

ِت وتحتَ الثَّـَرى ويـوَم النُّـشُورِ          
  

 خُنْتَني في المغيبِ والخَـْوُن نُكْـٌر        -4
  

ــي    ــيٌم ف ــدُّهورِ وذَِم ــاِلفَاِت ال َس
  

 فَشَفَاِني َسْيفي وَأْسَرَع فـي َحــ        -5
  

 )88(ـزِّ التَّراِقي قَطْعاً وَحزِّ النُّحـورِ       
  

 

-88-  
  : املناسبة

  . بعد قتلها) َوْرٍد(نِّ هذه األبيات يف قال ديُك اِجل
   :التخريج 
 -. 99ص  :  الديوان ب  -. 55ص  :  الديوان أ  -. 60/ 14ج  : األغاين* 

   .78ص :  الديوان د-. 104ص : الديوان ج
  : الروايات والشرح

 البيت  -3. كلُّ ما ُيَزيِّنُ  : َجمَّل وَحسَّـن، والزَّْينُ  :  زانَ -2.  البيت مدّور  -1
َنِكـَر  . اخليانة:  اخلون -4. يوم الِقياَمة : يوم النُّشور . أَفْديَك بأيب : بأيب أنت . مدّور

 البيت  -5. عاَبه والَمه فهو َمذموم وذَميم    : ذَمَّ فالناً . فعل ما َيُروُعه  : على فالن ُنكْراً  
. أعلى الصدر مجع َتْرقَُوة وهي ُمقَدَُّم احلَلْقِ يف       : التَّراقي. القَطع بال فَصل  : احلَزُّ. مدّور
  . واملقصود مكان الذَّْبح من ُعنق اإلنسان. مجع َنْحرٍ وهو أعلى الصدر: النُّحور

لقد أطفأ سيفي نار الغضب يف صدري حني بادر إىل قطع رأسك جزاَء             : املعىن
  .خيانتك 
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א
  

−89−
  ]من الطويل [             : وقال متغزالً 

 َأَما والّـذي َأْصـفَاِك ِمنِّـي َمـَودَّةً          -1
  

َوُحّباً لكُْم فـي َحبَّـِة القَلْـبِ ُيغْـَرُس            
  

 لَِئْن ظَلَّ لي ِمْن فَقِْد َوْجهِِك ُموِحشٌ        -2
  

لَقَْد ظَلَّ لي ِمْن طُـولِ ِذكْـرِِك ُمـْؤِنُس            
  

ــا  -3 ــى كأنَّم ــامِ َحتّ ــِك باَألْوَه  ُأنَاجِي
  

 )89(َأراِك بَِعْينَْي ِفكَْرتـي حـيَن َأْجِلـسُ         
  

 

-89-  
  :التخريج 
ج : مصارع العشاق    -. 2/141ج  : احملب واحملبوب واملشموم واملشروب   * 

بريوت، دار  . جعفر بن أمحد السّراج   . (سبة، ومع خالف يف الرواية    بال ن . 1/175
   .112 الديوان ج -). تا . صادر، ال

  . 84ص :  الديوان د-
  :الروايات 

أأنِت الذي أصفيُت منِك َمَودَّةً قَالئُعها يف سـاحِة         : "  يف مصارع العشاق   -1
  " .القَلبِ ُتْغَرُس 

ْن فقِد قلَيب موحٌش فَقَْد ظلَّ يل ِمـْن         وإنْ كان يل مِ   : "  يف مصارع العشاق   -2
  ". ِفكريت فيِك ُمؤنَِس 

  " .أُناجيِك باإلضمارِ حّتى كأنَّين : "  يف مصارع العشاق-3
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−90−
  ]من البسيط [         : لجن في المطر وقال ديك ا

  غَرَّاُء َجاءتْ وَأفْواُه الثَّـَرى َيـَبسُ       -1
  

ــنْغَِمُس   ــوُر ُم ــَصرفَتْ والنَّ ــا انْ  لكنَّه
  

  تَْسرِي وللرِّيحِ في َحافَاِتهـا َزَجـلٌ       -2
  

ــَبجُِس     ــرِّْزقَ َينْ ــَك َأنَّ ال ــَك ِذْهنُ ُيرِي
  

 )90(إالّ وفيِه َألْبكـار الثَّـرى ُعـُرُس            في َمْأتَم للَحَيا مـا انَْهـلَّ َعارُضـُه-3
                                                           

-90-  
  :التخريج 
   .84ص : الديوان د. 1533/ 4ج : احلماسة البصرية* 
  : الشرح
: ىالثّـر . فقد حذف املوصـوف   . واملقصود َسحابة غّراء  . بيضاء:  غَّراءُ -1
الَغْمُس إرساب الـشيء يف الـشيء       : منغمس. الزَّْهُر: النَّْوُر. جاّف: َيَبُس: التُّراب

  . السّيال، أو النَّدى
لقد انسكبْت هذه الغيمة املاطرة على األرض اجلافّة، ومل ُتقلع عنـها إال    : يقول

 اليت جتـيء  : والسَّاريةُ من السحاب  . تسري ليالً :  تسري -2. بعد أن غمرت زهورها   
: َيْنـَبجِسُ . الصوت احلادُّ املرتفع، واجلَلََبـةُ    : الزََّجلُ. املَطَْرةُ يف الليل  : والسَّارية. ليالً

كانت الريُح الصاخبة تواكب هذه الـسـحابةَ بـضجيجها         : يقول. يتفجرَّ وخيرج 
  . وجلبتها، وكان الرائي يتخيل أنَّ الرزَق العميَم يتفطَُّر وخيرج مـن بـاطن األرض             

وهـي  . مجع بِكْر : األبكار. السحاُب املُْعَترُِض يف األفق   : العارُِض. املطر:  احلَيا -3
كان نزول ماء املطر كاهنمار دموع الباكني يف مأمت،         : يقول. الفتاة اليت مل تتزوج بعد    

  .وكانت األرض تعيش فرحاً غامراً ألن املطر سيخرج ألوان نباتاهتا 
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−91−
  ]من البسيط [       :  وقال يستطيب المرض ألنه من الحبيب 

  ال يوِحشَنََّك ما اْسـتَْحَملْتُ ِمـْن َسـقَمٍ         -1
  

 )91(فإنَّ ُمنْزِلَُه بي َأْحـَسُن النَّـاسِ        
  

−92−
  ]من البسيط [           : وقال يدعو إلى الخمر 

 غَاِد الُمَداَم بَحثِّ الكَاسِ والطَّـاسِ       -1
  

 ي َهَيٍف كالغُْصنِ َميَّـاسِ    ِمْن كَفِّ ذِ    
  

  ال شيَء َأْحَسُن ِمْن َراحٍ ُمشَْعـشََعةٍ       -2
  

َدْيرِيٍَّة ِسـَيما ِمـْن كَـفِّ شَـمَّاسِ           
  

 إذا اغْتََدى بَِزُبورِ الكُتْـبِ َيْدُرُسـها        -3
  

 َألَْهى قلوَب الَوَرى عن كُلِّ ِمـْدراسِ        
  

 )92(غَدا ُيخَالطُها ِفكْري َوَوْسَواِسـي       هذا فََعـالي بطُـرَّاِق الُهُمـوم إذا-4

                                                           

  

-91-  
  :التخريج 
  :  الـديوان أ   -. وقد أورد البيـت مفـرداً     . 2/92ج  : حماضرات األدباء * 

   .174ص :  الديوان ب-. 60ص 
   .86ص :  الديوان د-. 106ص :  الديوان ج-
  : الشرح
  .املرض الطويل :  السقم-1

-92-  
   :التخريج 
خال ديوانه املطبوع من هـذه      . 63ص  : فصول التماثيل يف تباشري السرور    * 

  . األبيات يف طبعاته كلها
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−93−
  ]من البسيط [         :  وقال في الحث على الخمر 

 َواِصْل مداَمَك واْهُجْر قَالَةَ النَّـاسِ       -1
  

 َوُرْح إلى َصْدرِ َملَْهى خَْيرِ ُجـالَّسِ        
  

 إلى ِثَمارِ ُسرورٍ فـي ثَـَرى قَـَدحٍ          -2
  

نْكـاسِ  في ِفتَْيـٍة غُـَررٍ لَْيـُسوا بأَ         
  

 ظَلَّتْ َمطَايا الَمالَِهي وهَي واجِفَـةٌ       -3
  

بِنَا، وكُنَّـا َمطايـا الـَوْرِد واآلسِ          
  

 وكَْأسِ خَْمرٍ كمـاِء التِّْبـرِ البِـَسٍة         -4
  

 وِشَاَح شَـذْرٍ تَُزجِّيـِه إلـى طـاسِ          
  

 )93(َراِسـي فََما تََبلََّج َحتَّى نَكَّـَستْ    باكَْرتُها قَْبَل إْسفَار الضَُّحى بَيـِدي-5

                                                                                                                                   

  

  : الشرح
  ِدقَّة اخلْصرِ وُضـمور   : اهلََيُف. اخلَمر: املُدام. أْي َبكّر ) غَدا(أمٌر من   :  غادِ -1

. اخلمـر :  الّراح -2. ، أي تبختر واختال   )ماس  (صيغة مبالغة من    : مّياس. البطن= 
واحـد  : الـشَّـمَّاس . نسبة إىل الدَّْير، وهو من أماكن العبادة عند النَّصارى        : َدْيرِيَّة

أتقـن  : وَزَبر الكتابَ . املُْتقَن الكتابة : الكتاُب الزَّبور : الزَّبور. صارىرجال الدين النَ  
  . املوضع ُيْدَرُس فيه كتاُب اهللا، ودارُِس الكتاب: اِملْدراس. الناس: الَورى. كتابته

-93-  
  :التخريج 
احملـّب  -). 4-1: (األبيات. 197ص: فصول التماثيل يف تباشري السرور    * 

الّدر الفريد وبيت   - ). 5، 3: (البيتان. 4/200ج  : شروبواحملبوب واملشموم وامل  
: الـديوان د  -. وقد جاء اخلامس قبل الثالث     ). 5 ،3(البيتان  . 3/60ج  : القصيد

يف طبعاته  ) 4، 2-1: (خال ديوانه املطبوع من األبيات    ). 5 ،3: (البيتان: 87ص  
  . كلها

  : الروايات والشرح
اسٌم للقَْولِ  : والقالَة. قائل، وهو اإلنسان املتكلم   مجع  : القَالَة. اخلمر:  املُدام -1

الذي جيلس معـك يف     : مجع َجليس : اجلُالَّس. الفاشي بني الناس، خرياً كان أو شّراً      
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−94−
  ]من مخلع البسيط [       : وقال في الدعوة إلى الشّراب

 َهْل لَكَُما في اْصِطباحِ كَْأسٍ      -1
  

وفــي نُهــوضٍ إلــى تََحاِســي   
  

 إلى ِضـَياٍء وَضـْوِء نـارٍ        -2
  

ــاسِ     ــرارِ ك ــي قَ ــا ف تَماَزَج
  

 فَعَّالَةٌ في الـرُّؤوسِ مـاال       -3
  

ــْو   ــُه َسـ ــاسِ تَفَْعلُـ َرةُ النُّعـ
  

 )94(َهوانُهــا فــي لَُهــى ُأنَــاس   للَّــِه َدرُّ الُمــَدام لــوال-4

                                                                                                                                   

  

-94-  
  :التخريج 
خال ديوانه املطبـوع مـن      . 194ص  : ثيل يف تباشري السرور   فصول التما * 

  . األبيات يف طبعاته كلها
  : الشرح
 َحَسى الرجـل الـشرابَ    : التَّحاسي. ُشرب اخلمر يف الصباح   :  االصطباح -1
 يـشبه   -2. االشتراك يف الـشراب   : والتَّحاسي. ه ُجرعة بعد ُجرعة   ـتناول: وحنوه
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−95−
  ]من الوافر [       : وقال في كالب الصيد وجوارحه 

  وغُْضفاً َينْتَِظْمَن األرَض نَظْماً    -1
  

ــوسِ    ــاتُ النُّف ــِه َحّب ــُر في  تَنَثَّ
  

 لَها في كُلِّ َمْعَركَـةً ِضـَجاٌج        -2
  

ــةٌ   ــُسوسِ  وداهي ــِة الَب  كداهي
  

  وِسْرُب ُحَبارَِياٍت فوقَ َجلْـسٍ     -3
  

ــوسِ      ــشَْيخٍَة ُجلُ ــبُِّهُه بَِم ُأشَ
  

  : ومنها 

ــَزاٍة -4 ــاِدلِ َأْو ُب ــِة اَألَج  بِطَاوَِي
  

ُمَحمَِّجــٍة لداهيــٍة شَــُموسِ     
  

 تَراها في ُبَراهـا ُمنِْغـَضاٍت       -5
  

ــِسيسِ     ــسٍّ َأْو َح ــها بِِح بَِأْرُؤِس
  

 فُأمُّ الطَّيرِ فـي شَـرٍّ َوَعـرٍّ         -6
  

وأمُّ الَوْحشِ فـي يـومٍ َعُبـوسِ          
  

  : ومنها 

ــراً َوَزْورٍ -7 ــذَْبحٍ َوقَ ــَر َم  وَأْحَم
  

َهُموسِ زيارِة الِقـْرنِ الَهُمـوسِ        
  

َأنَّ ِمَن الـذُّنَاَبى     وَأْبَيَض ما اطْمَ   -8
  

إلى الَحـاذَْينِ كالقَـَصبِ اللَّبِـيسِ         
  

 وَأْسَوَد، لَْهذَمِ الـسَّْيَرْينِ، َجـْونٍ       -9
  

وَأْزَرقَ ِمنَْسرٍ، َأقْنَـى، نَُهـوسِ        
  

ــْن ُوُروس     وَأْصفََر ِقمَّـٍة وَحَجـاج َعـْين-10 ــَل ِم ــسبُه تَكَحَّ فتح
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ـ     -11 ا ُزَهـاًء    إذا ُبِعثَتْ َسِمْعتَ له
  

ــسوسِ    ــَوَرِة القُ ــَوَرةً كََجْه َوَجْه
  

 كأنَّ على القََرا ِدَيبـاَج َوشْـيٍ        -12
  

تَكَشَّفَ عـن غُاللَـِة خَنْـَدرِيسِ         
  

ــاً ِمنْهــا َوَهامــاً-13  )95(َأَعاَرتْها النُّفوُس َيَدا َعُروس         كــأنَّ َجآجئ

 

  

-95-  
  :التخريج 
". ولديك اجلن من قصيدة     :" وفيه  . 2/248ج   :األنوار وحماسن األشعار  * 

حماضـرات  -. وقد أورد النص كلّـه    ). يف اليائّي والَبواِشق    : (وقد أوردها يف باب   
 الـديوان  - ). 3(البيت . 60ص : الديوان أ- ). 3(البيت . 677/ 4ج  : األدباء

:  الديوان د  - ). 3(البيت  . 106ص  :  الديوان ج  - ). 3(البيت  . 174ص  :ب  
   ). 3(البيت . 85ص : و) 13-4 و 2-1(األبيات . 89-88ص 

  : الروايات والشرح
  . مجع أَغَْضف. الِكالب املسترخية اآلذان، واُألُسود:  الُغُضف-1
علم على امرأة أصبح اُمسها رمزاً للشُّؤم، وهي خالة َجسَّاسِ بنِ           :  الَبُسوس -2

قبيليت َبكْر وَتْغِلـب يف اجلاهليـة،       ُمرَّةَ اليت كانت ناقُتها سبباً الشتعال احلرب بني         
وسرٌب جارياٌت فوق طَـْوٍد،     : "  حماضرات األدباء  -3. واشُتهِرت حبرب الَبُسوس  

مجـع  : احلُباريـات ". فوق طَْوٍد، أُشّبهها    : " يف الديوان أ، ب، ج، د     -". أُشبِّهها  
ـ   : اجلَلْـسُ . ُحَباَرى، وهو طائر أكُرب من الدجاج وأطولُ ُعنقاً         -4. ايلاجلبـل الع

الصُّقور اليت َخُمَص بطُنها من اجلــوع، مجـع         : وطاوية اَألجاِدل . اجلوع: الطَّوى
ِشدَّة : التَّحْميج: ُمَحمَِّجةٌ. مجع َبازٍ أو بازِّي، وهو ضرب من الصُّقور       : الُبَزاة. أَْجَدل

. اً أو فزعا  الّنظر وغُؤور العينني، أو إدامة النظر، مع فتح العينيني، وإدارة احلََدقَة َوعيد           
وأظنها هنا احللقـة الـيت يـضعها الـصّياد يف          . مجع ُبَرٍة وهي اخلَلَْخال   :  الُبَراةُ -5

االضطراب، واحلركة، وحتريك   : اِإلْنَغاض: ُمْنِغَضات. سـاق الصقر ليثّبت بالسلسلة   
يصف الـصقور   . أنْ ميّر بك مارٌّ فتسمعه وال تراه      : احلَِسيس. احلركة: اِحلّس. الرأس
إن هذه الصقور   : املعىن. الّشدَّةُ واألذى :  الَعرُّ -6. فّزت لالنطالق إىل فرائسها   وقد حت 

أخذت تدير عيوهنا حبثاً عن الفرائس ،وقد حتفّزت مضطربةً منتفـضةً ،وأصـبحت             
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−96−
  ]من السريع [         : وقال يهجو بكر بن دهمرد 

 قُْل ِلَهـِضمِ الكَـشْحِ َميَّـاسِ        -1
  

ِانْتَقََض الَعْهـُد ِمـَن النَّـاسِ         
  

 ياطَلَْعةَ اآلسِ التي لَْم تَِمـْد       -2
  

ــُضَب اآلسِ     ــتُ قُـ إالّ َأذَلَّـ
  

 َوِثقْتَ بالكـاسِ وشُـرَّاَبها      -3
  

وَحتْفُ َأْمثَاِلـَك فـي الكـاسِ         
  

 وحاُل ِميَماسٍ ويـا ُبْعـَدَما       -4
  

َبــْيَن ُمِغيثيــَك وِميَمــاس     
  

 تَقِْطيُع َأنْفَاِسَك فـي َأثْـرِِهْم       -5
  

ـ    َع َأنْفَاِســي وَملِْكهِــْم قَطَّـ
  

 الَبْأَس َمْوالَي علـى َأنَّهـا       -6
  

ــاسِ     ــروِه والب ــةُ الَمكْ ِنَهاَي
  

: اِملْنَسر. وهي من األضداد  . َألْسودا: اجلَْون. القاطع من اَألِسنَّة  :  اللَّْهَزم -9= 
ارتفاع أعاله، واْحد يداب وسـطه، وُسـبوغ        : القََنا يف اِألنف  : أَقَْنى. ِمْنقار الّنسر 

والقََنا َعْيٌب يف . أو ُنتوء وسط القصبة، وضيق اِملْنخرين، فهو أَقَْنى، وهي قَْنَواء         . طرفيه
. َعظْـم احلاجـب   : اِحلَجاج. الرأس:  الِقمَّة -10. الفرس ومدح يف الصَّقر والبازِيّ    

َهزُّ الريحِ للنبات ِغبَّ    :  الزُّهاء -11. ويريد هنا اللون األصفر   . مجع َوْرس : الُوُروس
مجع قَّس، وهو رجـل الـدين عنـد         : القُسوس. ارتفاع الصوت : اجلَْهَوَرةُ. الندى

وهو يشبه أصوات انطالق طيور الصيد اجلارحة بأصوات القسوس وهـو           . النصارى
: َنقَشه وزينـه، والـدِّيباج    : َدبَّج الشـيء . الظَّْهر:  القََرا -12. يرّتلون يف صالهتم  

َنقْـُش الثوب، ويكون مـن     : الَوْشُي. ضرب من الثياب ُسـداه ولُحمته من احلرير      
مجع ُجْؤُجؤ،  :  اجلآجئ -13. اخلَْمُر: اخلَْنَدريس. كل لون، ونوع من الثياب امللّونة     

  .يشبهها بلون اِحلنَّاء يف يد العروس . الرأس:  مجع َهاَمة:اهلَام. وهو الصدر
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 هَي اللَّيـالي ولَهـا َدْولَـةٌ        -7
  

ــِد ِإينَــاسِ    َوَوْحــشَةٌ ِمــْن َبْع
  

َعلَـتْ بـالفَتَى     َبْينَا َأنافَتْ و   -8
  

ِإذْ ِقيَل َحطَّتْـُه علـى الـرَّاسِ          
  

 فَالُْه َوَدْع عنـَك َأَحـاِديثَهم       -9
  

 )96(َسُيصبُِح الذَّاِكُر كالنَّاِسـي       
  

 

-96-  
  : املناسبة

. وكان هذا الغالُم ُيعرف بَبكْرِ بنِ َدْهَمْرد      : " 61/ 14ج  ): األغاين  (جاء يف   
وكان شديد التمنُّع والتصوُّن، فاحتال قوٌم من أهل ِحْمَص فأخرجوه إىل ُمَتَنزٍَّه            : قال

قل : سكروه وفََسقوا به مجيعاً، وبلغ ديَك اجلنِّ اخلُرب، فقال فيه         هلم ُيعرف ِمبيَماس، فأ   
  . ا هـ.. ". هلضيم الكَْشحِ َميَّاسِ 

  :التخريج 
: مـسالك األبـصار   -. وقد أورد األبيـات كلـها     . 14/61ج  : األغاين* 

-5،  3-2(األبيات  . 317/ 14ج  : و ). 9 -6 ،4-1: (األبيات. 1/330ج
   ). 4(البيت . 224 /2ج :  اخلزل والدأل- ). 9

. 108ص :  الـديوان ج -. 110ص  :  الديوان ب  -. 58ص  :  الديوان أ  -
  . 86ص :  الديوان د-

  :  الروايات والشرح
:  يف مسالك األبصار   -2. املَُتَبْخِتر: املَيَّاس. الضَّامر اخلَْصر :  اهلَضيم الكَْشح  -1

 -3. َتَبْخَتَر وحتّرك : ماَد. رائحةَشَجر دائم اخلُضرة َعِطر ال    : اآلُس" .يا طاقةَ اآلسِ    " 
: "  يف اخلزل والدأل   -". يف َدْيرِ ِميَماسٍ    : "  يف مسالك األبصار   -4. املوت: احلَْتُف

ُمَتَنزٌَّه يف ِحْمَص على ضفة هنر العاصي، ما يـزال مـن            : اِمليَماُس". يف َدْيرِ ِميَماسٍ    
". يف أَْمرِهم، وِفْعِلهِـْم     : "  يف مسالك األبصار   -5. ُمَتَنزَّهات أهل محص إىل اليوم    

ال خيفي  . أَْنَعَم َعْجنه : َملََك العجني َملْكاً  : َملِْكهِْم. إِكْثار الفَْحل ِضراب الناقة   : اَألثُْر
  . ما يف هذا البيت من تعريض بفعل اللواطة

  .أَْشَرَف :  ناَف وأََناف على الشيء-8". ال َتأَْس : "  يف مسالك األبصار-6
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−97−
  ]من السريع [           : وقال ديك الجن 

َحرامـاً تَْبتَِغـي َوْصـلَنا      : قالَتْ -1
  

فَما بالَوْصلِ ِمـْن َبـاسِ      : قَلْتُ    
  

 فََمْن َحلَّـَل هـذا لَكُـْم        : قالتْ -2
  

ــتُ    ــاسِ : قلـ َأراُه َرْأَي قَيَّـ
  

 نحُن َجميعـاً ِمـْن َبنـي آدمٍ         -3
  

َمْن َحرََّم النَّاَس على النَّـاسِ ؟         
  

ــْو َأنَّهــا -4  فَأقَْبلَــتْ تَْمــِشي ولَ
  

 )97(تَقِْدُر جاءتِْني على الـرَّاسِ      
  

−98−
  ]من الخفيف [           : وقال ديك الجن 

 )98(هَي نَفِْسي تُِذيُبها َأنْفَاِسـي       ليَس ذَا الدَّْمُع َدْمَع َعْيني ولكْن-1
                                                           

  

-97-  
  :ج التخري

ص :  الديوان د  -. 111ص  :  الديوان ج  -. 1/319ج  : احملّب واحملبوب * 
87 .  

  : الشرح
: قَيََّس الشيء بغـريه، وعليـه     :  قَيَّاس -2. وقد خفّف اهلمزة  . َبأْس:  باس -1

  .ردُّ الشيء إىل نظريه : قاسه، والِقَياس
-98-  

  :التخريج 
 اإلبانـة عـن   -. وقد جاء البيت مفرداً. 173ص : املنصف يف نقد الشعر  * 

  . 167ص : سرقات املتنيب
 -. 211ص  :  الـديوان ب   -. 235/ 2ج  :  التبيان يف شرح الـديوان     -

  . 107ص : الديوان ج
   .85ص :  الديوان د-
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א

−99−
  ]من الخفيف [           : وقال ديك الجن 

 َيْرقُُد النّاُس آمنيَن وَرْيـُب الـدَّ        -1
  

ــصِّ    ــِة ِل ــاُهُم بُِمقْلَ ــرِ َيْرَع ْه
  

 )99(لِذنُوب الزََّمان لَْستُ بُمْحص      كـْن َأنَا ُأْحِصي فيَك النُّجـوَم ول-2
                                                                                                                                   

  

  : الروايات
  ". ُتذيُعها أنفاسي : "  يف الديوان ب، ج، د-1

 أنفاسـي   ليس دموعاً ما تراه ينهمر من عيّين ولكنها روحي وقد أذابتها          : املعىن
  . احلارة حزناً ولوعة

-99-  
  :التخريج 
/ 5ج  :  الدّر الفريد  -. وقد جاء مفرداً  ) 1(البيت  . 99/ 3ج  : هناية األرب * 
   ). 1(البيت . 486

 -. 61ص  :  الـديوان أ   - ). 1(البيـت   . 100ص  :  التمثيل واحملاضرة  -
ة  يتيم -. 90ص  :  الديوان د  -. 113ص  :  الديوان ج  -. 174ص  : الديوان ب 

. 291/ 1ج  :  قرى الـضيف   -. وقد جاء مفرداً  ) 2(البيت  . 235/ 1ج  : الدهر
  . يف طبعاته كلها) 2(خال ديوانه املطبوع من البيت  ). 2(البيت 

مل يرد البيتان جمتمعني يف أي مصدر من املصادر السابقة، وقد رأيت أن أمجـع               
ما من قصيدة واحـدة يف      بينهما لتوافقهما بالبحر والقافية والروي، مما قد يرّجح أهن        

األصل؛ ولكن كتب االختيارات، على عادة املَُصنِّفني َحسب املوضوعات، انتزعت          
فقـد أورد  . كل بيت منهما من سياق القصيدة األم، الّتفاقه مع املوضوع املُـَصنَّف  

  : بيتا للشاعر الزاهي هو. 235/ 1ج ): اليتيمة (صاحب 
  ـٍة ِلُدموعهـا ال أَْمِلُك اِإلْحَصـاَءأُْحصي على َدهري الذُّنوَب ُمبقْلَ
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א

−100−
  ]من المنسرح [             :  وقال يتغزل 

  

 أنتَ َحديثي فـي النَّـْومِ والَيقَظَـْه         -1
  

َأتَْعْبتُ ِممَّـا َأْهـِذي بـَك الَحفَظَـْه           
  

 )100(لو كَنْتُ ِممَّْن تَنْهاُه َعنَْك ِعظَـهْ      كَــْم واِعــٍظ فيــَك لــي وواِعظَــٍة-2

                                                                                                                                   
وكـذلك  .. ". أنا أحصي   : سـرقه من قول ديِك اِجلنِّ    : " مث عقب بقولـه  

ومعظم الكتب اليت تتبعت الـسرقات      . 291/ 1ج  ): قرى الضيف   (فعل صاحب   
ومما قّوى هذا الرأي عندي أنين مل أعثر       . تّتبع املنهج نفسه  ) املنصف(الشعرية ككتاب   

  . ات أخرى لديك اجلن على حرف الصاد غري هذين البيتنيعلى أبي
-100-  

  :التخريج 
 -. 109ص  :  الديوان ب  -. 62ص  :  الديوان أ  -. 50/ 14ج  : األغاين* 
  . 91ص : الديوان د
  : الشرح
  . مجع حافظ وهو املَلَُك الذي ُيقّيد حسناِت اإلنسان وسّيئاِته:  احلَفَظَةُ-1

  . ل هناَر، حىت لقد أتعبت املالئكةإنين أهلج بذكرك لي: واملعىن
  . النُّْصُح والّتذكري بالعواقب واألمر بالطاعة:  الِعظَةُ-2

ما أكثر الذين نصحوين بنسيان حبك، ولكنين لست ممن يصغي يف احلب   : املعىن
  .للناصحني والناصحات 
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א

−101−
  ]من السريع [           : في الشيب والهرم وقال

ــدَّتي -1 ــْن ِش ــسوَن ِم ــِت الخَْم  نَْهنََه
  

ــساْع      ــَد اتِّ ــوَِي َبْع ــيَّقَتْ خَطْ َوَض
  

ــاهراً  -2 ــَوراً ظـ ــي خَـ  وَأتَْحفَتِْنـ
  

وكنتُ قبـَل الـشَّْيبِ َعـْيَن الـشُّجاْع           
  

ــنَّفُْس-3 ــرِفُ ال ــبعضِ القــوى  تَْعتَ  ب
  

ــداْع     ــبعضِ الِخ ــنَّفَْس ب ــِسُك ال فُأْم
  

 ]َأنْــَسَأِني الــدَّْهُر ولَــْم َينْــَسِني  [ -4
  

 )101(والموتُ قَْد ُيوِدي بَِمْن في الرَِّضاعْ       
  

−102−
  ]من الخفيف [           : وقال ديك الجن راثياً 

 

-101-  
  :التخريج 
ص : ب الديوان   -. 63ص  :  الديوان أ  -. 329/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
  . 92ص :  الديوان د-. 114ص :  الديوان ج-. 128

  : الروايات والشرح
. إشارة إىل بلوغه اخلمسني من عمره     : اخلمسون. كفت وزجرت :  هننهت -1

  .الضعف :  اخلور-2
مل أهتد لوجه مقبول هلذه     ". أذكُر إنسانَ اليت فَوقها   : "  يف حماضرات األدباء   -4
هلـذا  ) أ(قد أصاهبا، وقد اعتمدت رواية الديوان       وأكرب الظن أن التصحيف     . الرواية
  .أّخرين : أنسأين. الشطر
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ـ        -1   لَيَس َيخْشَى َجْيشَ الحواِدِث َمـْن ُجنْـ
  

ــوعِ    ــباَبٍة وُدُم ــدا َص ــَداُه َوفْ  ـ
  

ــى -2 ــيَن راَم أْن َيتََجلَّــ ــٌر حــ  قََمــ
  

  قبـَل الطُّلُـوعِ    ساَر فيِه الُمَحـاقُ     
  

ــي وجــزٌء -3 ــميمِ قَلْب ــْن َص ــذةٌ ِم  فل
  

ِمْن فَُؤاِدي وِقطَْعةٌ ِمـْن ُضـلُوعي         
  

ــرٍ   -4 ــاَر ُرْزَء كَبِيـ ــَصِغيرٍ َأعـ  ِلـ
  

ــعِ     ــَد َجِميـ ــٍد َأذاقَ فَقْـ وفَريـ
  

كُْن فـي التُّـرابِ خَْيـَر َضـجيعٍ         إْن تَ  -5
  

 )102(كنتَ لي في الَمَعاِد خَْيَر شَِفيعِ       
  

  

 

-102-  
  :التخريج 
  . 93-92ص :  الديوان د-. 764/ 2ج : احلماسة البصرية* 
  : الشرح
احتجاُب القمر ليالً وهناراً فال ُيرى ألنه يكون قـد طلـع مـع              :  املُحاق -2

  .اآلخرة :  املعاد-5. املُِصيبة: ْزُء الرُّ-4. ِقطَْعة:  ِفلْذَة-3. الشمس فَمَحقته
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א

−103−
  ]من البسيط [         : وقال في الديك والخمرة 

 َأَما تََرى راِهَب اَألْسحارِ قَـْد َهتَفَـا         -1
  

َوَحثَّ تَغْريُدُه لّمـا َعـال الـشََّعفَا          
  

غِ َأبي قـابوَس َمفْرِقُـُه       َأْوفَى بَصبْ  -2
  

التَّاجِ لّما ُعوِلَيتْ شَـَرفَا     ] كَُدرَِّة  [   
  

ــِه  -3 ــْوَل َمذَْبِح ــٍق َح ــشَنَّفاً بَعقي  ُم
  

هل كنتَ في غيرِ ُأذْنٍ تَْعِقُد الـشَّنَفَا          
  

 كأنَّما الْتَـفَّ فـي ُهـدَّابِ راِهَبـٍة          -4
  

َأِنفَـا  ] بِيَعةً  [ َيْستَْوِحشُ اُألنَْس إالّ      
  

 ]غَاِديـةً   [  لّما َأزاَحتْ ُرَعاةُ الليـلِ     -5
  

من الكَواكبِ كانَتْ تَْرتَعي الـسَُّدفَا        
  

  َهزَّ اللِّواَء على ما كاَن ِمـْن ِسـنَةٍ         -6
  

واْهتَزَّ ثمَّ َعـال واْرتَـجَّ ثـمَّ َهفَـا            
  

  ثُمَّ اْستََمرَّ كما غَنَّـى علـى طَـَربٍ         -7
  

ُمَرنٌَّح قَـْد َعـال تَطْريُبـُه َوَصـفَا           
  

 إذا اْستََهلَّ اْستََهلَّتْ حولَـُه ُعـَصٌب        -8
  

فـا  فيـه فاخْتَلَ  ]َصباحاً[كالحيِّ ِصيَح     
  

ــثُُهُم  -9 ــاَل َمكْ ــداَمى ط ــُه والنَّ  نَبَّْهتُ
  

قُْم واكِْفنا الَهـمَّ الـذي َوكَفَـا        :فقلتُ  
  

 فاْصرِفْ بِِصْرِفَك َوْجَه الماِء َيْوَمَك ذَا       -10
  

َحتَى تََرى ناِئمـاً ِمـنُْهْم وُمنْـَصرِفا          
  

ــاً  -11 ــْدرِ ُمطَِّلع ــاً كالَب ــاَم ُملْتَِحف  فق
  

تَِفتـاً والغُـْصنِ ُمنَْعِطفـا      والظَّْبيِ ُملْ   
  

 َرقَّـتْ ِغالَلَـةُ خَدَّْيــِه فلـو ُرِمَيــا    -12
  

باللَّْحِظ أْو بالُمنَى َهمَّـا بـأْن َيِكفَـا           
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ـ         -13 ِه  كأنَّ قَافـاً ُأِديـَرتْ فـوقَ َوْجنَِت
  

واخْتَطَّ كاِتُبهـا ِمـْن فَْوِقهـا َأِلفَـا           
  

 فقلتُ ِمْن َبْعِد ما شـاهدتُ َهْيَئتَـُه         -14
  

َحْسبي بِذَا ِعَوضاً ِمْن خَْمَرتي َوكفَـا         
  

] َحَجفـاً [ فاْستَلَّ راحاً ِكبيضٍ وافَقَتْ      -15
  

ِخاللَنــا، َأْو كَنــارٍ صــاَدفَتْ َســَعفَا   
  

 قاَم ُمـْصطَبِحاً     فكاَن ِمْن َضْوِئها إذْ    -16
  

َوَضْوِء َوْجنَِتـِه ماَعمَّنـا وكَفَـى         
  

 َصفْراُء أْو قَلَّما اْصفَرَّتْ فأنتَ تَرى       -17
  

ذَْوباً ِمَن الدُّرِّ َرصُّوا فَْوقَُه َصـَدفَا         
  

 فلْم َيَزْل في ثالٍث واثْنتـينِ وفـي         -18
  

خَْمسٍ وَعشْرٍ ومااْستَْعلى ومالَطُفَـا       
  

 َبـرِدٍ ] َوْدقَ ِسْمطَْي لُْؤلٍُؤ    [ ْمتَرِي وأَ -19
  

َعذْبٍ وَأْرشُفُ ثَغْراً قَطُّ مـا ُرِشـفَا          
  

 حتى َحِسْبتُ َأنُو ِشْرواَن لي خَـَوالً        -20
  

 وِخلْتُ أنَّ نَـِديمي عاِشـُر الخُلَفَـا         
  

    )103(  

 

  

-103-  
  : املناسبة

لو أَْنَبْهَت لناديَك اجلـنِّ   : قلنا أليب َتمَّام  : " 239/ 42ج  ) تاريخ دمشق (جاء يف   
فدخلت عليه وهو مطـروٌح     ): 1(قال أبو َتمَّام    . مما هو فيه، ولك عشرةُ آالف ِدْرَهم      

موالَي، أبـو   : لما رآين الغالُم قال له    على َحصري، سكرانُ، وغالٌم على رأسه يروحه، ف       
أَُتْحِسُن تقـول مثلـي ؟ مث       : فقام ولَبََّبين، وقال  . نعْم: ويلَك َحبيب ؟ قال   : قال. َتمَّام

  . ا هـ). " األبيات : (أنشدين
  . حبيب بن أوس الطائي، الشاعر املعروف:  أبو متام- 1

  :التخريج 
انه املطبوع، وقد اجتهدت يف ملّ      وردت هذه القصيدة مبعثرة يف كتب التراث وديو       

  . َشعثها وترتيبها حىت استوت على هذه الصورة
 ،13 - 10، 8- 1(األبيـات   . 646ص: قطب السرور يف أوصاف اخلمور    * 
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: الـديوان أ  - ). 20(البيـت   . 69ص  : مثار القلوب يف املضاف واملنـسوب     - 
الديوان - ). 20 ، 18- 17،  15 ، 13- 10،  8 - 5،  3- 1(األبيات  . 71- 68ص
أورد القصيـدة يف مكانني خمتلفني من الديوان اجملموع، معترباً األبيـات يف كـل              : ب

مكان من املكانني قصيدة مسـتقلة بذاهتا، على الرغم من التطابق التـام بـني بعـض               
نني، يف املكـا  ) 15، 13- 10(األبيات، مما أوقعه يف شرك التكرار، فقد روى األبيات          

قـّوال  (، والديوان د    )مهنا  (مع إخالل بالترتيب والرواية وقد تابعه يف ذلك الديوان ج           
 20، 18- 17، 13- 10،  8- 5، 3- 1(األبيـات   . 177ص  : ففي الديوان ب  ). 
  ) .15(بعد البيت ) 12(وقد جاء البيت  ). 15- 9(األبيات . 112ص : و). 

: و ). 20،  17،  13- 10 ،8- 5،  3 - 1(األبيات  . 117ص  :  الديوان ج  - 
: الديوان د -  ). 15(بعد البيت   ) 12(وقد جاء البيت     ). 15- 9(األبيات  . 96ص  
األبيات . 96ص  : و ). 20 ،18- 17،  13- 10،  8- 5،  3- 1(األبيات  . 94ص  

   ). 15(بعد البيت ) 12(وقد جاء البيت  ). 15- 9(
  : الروايات والشرح

: الـشََّعف . أراد به الديك  : األسحارراهب  ". الشََّغفَا  : "  يف مسالك األبصار   - 1
ديوان (، والتصويب عن    "لَوْجهِِه  : "  يف قطب السرور   - 2. مجع َشْعفَة وهي رأس اجلبل    

 يف - ". كَُغرَِّة الّتاجِ ملّا ُعويلَ الـشُّرفا  : "  يف تاريخ دمشق ومسالك األبصار - ). املعاين  
كَُدرَّة الّتاجِ ملّا أَنْ َعال ُشَرفَا      : " ، ج، د   يف الديوان أ، ب    - ". ملّا ُعلِّيْت   : " ديوان املعاين 

َصْبغ أيب قَابوس يعين َشقائَق النُّْعمان، وهذا كالم        : وقوله): " ديوان املعاين   (جاء يف   ". 
أكُرب َحَجر  : وُدرَّة التاج . اللُّؤلؤة العظيمة الكبرية  : الدَُّرة". بعيُد املَُتناول، ظاهُر التكلُّف     
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  ". ُمَشنٌَّف بَعقيقٍ فوَق َمذَْبحه هل كنَت يف غري أُذٍْن َتعرُف الشََّنفا " 
ـُْف : يقول. وقد حّرك النون لضرورة الشعر    . القُْرطُ الذي ُيعلَّق أعلى األذن    : الشَّن

  . من الَعقيـق ُتـزيِّن عنقـه       لقد أحاط الّريُش األمحر بعنق هذا الديك، فكان كأقراط        
). قطـب الـسرور     ( خال ديوانه املطبوع من البيت يف طبعاته كلها، وانفـرد            - 4= 

جملة جممع دمشق، جملد    : والتصويب عن مقالة رفيق الفاخوري    ". َبْيَعه  : " بروايته، وفيه 
َبـده،  يريُد َبْيَعةَ الراهـب، أي َمعْ     ). َبْيَعة  (واملرجَّح عندي أهنا    : " 193/ 1، ج   45

  . ا هـ. " واحدة البَِيع
  

  

وأظنه أراد  . اخليوط اليت تبقى يف طرفيه دون أن يكمل نسجها        : اهلّداب من الثوب
إن هذا الديَك َينفر من النـاس       : يقول. مكان للعبادة عند النصارى   : البِيَعةُ. الثوب كلّه 

ـ ". َعارِيةً  : "  يف قطب السرور   - 5. كراهب اعتزل الناس يف بِيَعِته     ه تـصحيف،   وأظن
كانْت َتْرَتقي الشَُّرفَا   : "  يف تاريخ دمشق والديوان أ     - ). تاريخ دمشق   (والتصويب عن   

وهي الظُلمة، والطائفة من الليل، واختالط الضوء والظلمة معاً         . مجع ُسْدفَة : السَُّدُف". 
وأظنه يريد اقتراب طلوع الفجر، ألنه الوقت       . كوقت ما بني طلوع الفجر إىل اإلسفار      

 يف تاريخ دمشق، وخمتصر تاريخ دمشق، والـديوان         - 6. لذي تبدأ فيه الدَِّيكَةُ بالصياح    ا
. َخفَـق جبناحيـه   : َهفَا. النَُّعاس: الّسنة". فاْرتجَّ مث َعال واهتزَّ مث َهفَا       : " أ، ب، ج، د   

: "  يف تاريخ دمشق، والديوان أ     - 7. يصف احلركات اليت يقوم هبا الديك قبل الصياح       
ِمرِّيُح َشْربٍ على َتغريده    : "  يف الديوان ب، ج، د     - ". ْربٍ على َتغريده وَصفَا     َمزيُج شُ 
َتْرجيع الصوت يف الِغناء وَمـدِّه      : التَّطْريب. املتمايل من السكر أو غريه    : املَُرنَّح". وَضفا  
  . وحتسينه
: يف الديوان أ  - . والتصويب عن تاريخ دمشق   ". صياحا  : "  يف قطب السرور   - 8

رفـع  : ِاْسـَتَهلّ ". استهلَّْت وفوقَه ُخَصلٌ    : "  يف الديوان د   - ". هلَّْت فوقَه َعَضلٌ    است" 
. وهي اجلماعة من النـاس أو اخليـل أو الطـري          . مجع ُعْصَبةٍ : الُعَصُب. صوته بالصِّياح 

إذا ما بدأ هذا الـديُك      : يقول. َتـَردَّد، وهي هنا مبعىن َتَجمُّع الناس     : ِاْخَتلَف إىل املكان  
الصِّياح، جاوبته الدِّيكَة بصياحها، فاختلطت األصوات وارتفعت، فكانت كأصـوات          ب

مجع ندمي، وهـو اجملـالس   :  النَّدامى- 9. الناس يف احليِّ عندما يأتيهم النَّذير يف الصباح       
: "  يف تـاريخ دمـشق     - 10. قَطَر وسـال  : وكف. بقاؤهم: مكثهم. على الشراب 

  :  يف الزهرة- ". يوَمك ذَا فاصرْف بِِصْرِفَك ِصْرَف املاِء 
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  ". فاصرْف بوجهَك ِصْرَف املاِء يوَمك ذا حىت ترى قائماً منهم وُمْنَصرِفا " 
". َوْجـَه اهلَـمِّ   . "96ص  : يف الديوان د  - ". ِصْرَف الرَّاحِ : "يف فصول التماثيل  - 
  . اخلمر غري املمزوجة باملاء: الصرف

  درِ ُمطَّلعاً والـرِّميِ ُملتِفتـا والُغـصنِ       وقاَم ُمْحَتِلٌق كالب  : "  يف تاريخ دمشق   - 11
  ".  ُمنعِطفا = 

: " يف ديـوان املعـاين    - ". خمتلفاً  : " يف فصول التماثيل والديوان أ ،ب،ج، د      - 
 يف  - 12. متدثّراً باللّحاف خوَف الـربد    : ملتحفا". واِخلْشِف ُملَْتفتا والُغصن ُمْنقَِطفا     

ويريد هنـا جِلْـَد     .  رقيُق ُيلبس حتت الدثار    ثوب: الغاللة". َرفَّت  : " ديوان ب، ج، د   
يـشّبه  ". كأنَّ الماً، ِمْن َتحتها     : "  يف ديوان املعاين   - 13. سال: َوكََف، َيِكفُ . الوجه

 يف قطـب    - 15. ُخَصلَ الشعر املَْعقُوفة على ُصْدغَي الساقي حبريف القـاف واأللـف          
واستلَّ راحاً  : " اريخ دمشق يف ت - . والتصويب عن فصول التماثيل   ". َحَجناً  : " السرور

يف - ". صـادفَْت َحَجفـاً   : " يف فصول التماثيـل .. ". كبِْيضٍ رافقْت َحَجفاً َخالئقاً   
يف الديوان ب، ج،    - . ويف البيت تصحيف ظاهر   .. " واقََعْت َحفاً، َحاللَنا    : " الديوان أ 

. السُّيوف: البِْيُض. اخلَمر: الرَّاح.. ". واستلَّ راحاً كبيضٍ صادفَْت َحَجفاً َخالئقاً       : " د
مجع َحَجفٍَة وهي التُّْرُس املصنوع من اِجللد بال خشب، وأظنه يريد التـروس             : احلََجُف
  . َجريد النَّْخل أو َوَرقُه اليابِس: السََّعُف. مطلقاً

قدم هذا الّساقي َخمراً تتألأل كالتماع السُّيوف وهي تقع على التُّـروس أو             : يقول
  . نتشرة يف السََّعف اليابسكلهب النار امل

 يف تـاريخ دمـشق،      - 17.  خال ديوانه املطبوع من البيت يف طبعاته كلّها        - 16
  : والزهرة، والديوان أ، ب، ج، د

ِغشاء الدُّر، واحدته   : الصََّدف. اللؤلؤ: الُدّر". ذَْوباً من التِّْبر َرصُّوا فوقَه الشَُّرفا       " 
فلم أزلْ ِمن ثالٍث واثنـتني      : " ان أ، ب، ج، د     يف تاريخ دمشق، والديو    - 18. َصَدفَة

 يف  - ". ومل أزلْ ِمن ثالٍث واثنـتني وِمـن         : "  يف الزهرة  - ". ومن َخْمسٍ وِسـتٍّ    
  . َيُعدُّ الكُؤوس اليت مألها الساقي". فلم أزلْ ِمن ثالٍث واثنتني وِمن : " فصول التماثيل

. وفيه تصحيف ظـاهر " لولو َبرٍِد وأَْمَتري ِسْمطَ ُدرٍّ يف    : "  يف تاريخ دمشق   - 19
َمـَرى الـشيء    . أَْســَتخرجُ : أَْمَتري. خال ديوانه املطبوع من البيت يف طبعاته كلها       

. الِقـالََدة : الـسِّْمطُ . واملقصود هنا ريق الفـم    . املطر: الَوْدُق. اسـتخرَجه: واْمَتراه
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−104−
  ]من الطويل [           : وقال يرثي ورداً 

ــا  -1 ــذْبِ الثَّناي ــَسٍة َع ــْدتُها  وآِن َوَج
  

 ]َمتْلَـفُ [ على خُطٍَّة فيها ِلِذي اللُّـبِّ       
  

 فََأْصلَتُّ َحدَّ السَّْيِف في ُحـرِّ َوْجهَِهـا         -2
  

وقَلْبِي َعليها ِمْن َجوى الَوْجِد َيْرُجفُ        
  

 فَخَرَّتْ كمـا خَـرَّتْ َمَهـاةٌ أصـاَبها          -3
  

ــسِّفُ    ــْستَْعجٌِل ُمتََع ــنَصٍ ُم ــو قَ َأخُ
  

ــَيقْتُ-4 ــِفي   َس ــا تََأسُّ ــاً َعلَْيه لُني ُحْزن
  

 )104(َوَهْيَهاتَ،ماُيْجِدي َعليَّ التََّأسُّفُ    
  

 

-104-  
  :التخريج 
ص :  الديوان ب  -. 65ص  :  الديوان أ  -. 531/ 4ج  : حماضرات األدباء * 
  . 97ص :  الديوان د-. 119ص :  الديوان ج-. 179

  : الروايات والشرح
وهو تصحيف مفسد للمعىن، والتـصويب      " َمأْلَُف: " يف حماضرات األدباء   -1

إن هذه  : يقول. هالك: متلف. الَعقْل: اللُّبُّ. أسنان ُمقَدَّم الفَمِ  : الثَّنايا. عن الديوان أ  
. َجرَّده من ِغْمـِده   : يَف أَْصلََت السّ  -2. اآلنسةَ ذاُت ِسرية سيئة هتلك الرجل العاقل      

: املََهـاةُ . سقطت على وجههـا   :  َخرَّت -3. ويريد هنا أّنه ضرب وجهها بالسيف     
  .اسم فعل ماضٍ مبعىن َبُعَد :  َهْيَهاَت-4. الَبقََرةُ الَوْحِشيَّة
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−105−
  ]من الطويل [         : وقال يصف الناقة القوّية 

 وكَْم قَرََّبتْ ِمـْن َدارِ َعْبلَـةَ َعْبلَـةٌ          -1
  

ــشْرِفَْه    ــلِ ُم ــسُّورِ الُمقَابِ ــِة ال كََجنَْدلَ
  

  َرَعتُْه ِمَن الفَـال     فَيرَعى الفَال ما قَدْ    -2
  

ــْه    ــاُر وتُنِْحفُ ــْرتُ الِقفَ ــا الَم وُينِْحفُه
  

  :وقال يمدح 

 )105(إليَك نَُسدِّيِه، وفيَك نَُزخْرفُـهْ       ونَْمَدُح َأقْواماً ِسواَك وإنَّمـا-3
                                                           

  

-105-  
  :التخريج 
مل ترد األبيات جمتمعة يف أّي مصدر من املصادر، ولكنين آثرت مجعهـا يف              * 

حدة الّتفاقها يف البحر والقافية والرَّوِّي، وألنين أزُعم أهنا ُمقَْتطََعـةٌ مـن             مقطوعة وا 
قصيدة طويلة، على عادة ُمَصنِِّفي كتب املوضوعات، إذ رّبما كـان البيتـان األول              
والثاين ُمنتزعني من املقّدمة الغزلية أو الوصفية، على عادة شعراء املطّوالت يف العصر             

لث منتـزع من الَغَرض وهو املديح يف القصيدة األصل فيمـا           العباسي، والبيت الثا  
-). 2-1(البيتان  . 4/1754ج  : احلماسة البصرّية : وقد وردت األبيات يف   . أظن

). 2-1(البيتان  . 2/281ج  : األشباه والنظائر -). 3(البيت  . 360ص  : املنصف
ص : و). 2-1(البيتان  . 97ص  : الديوان د -). 3(البيت  . 122ص  : الديوان ج -

   ). 3(البيت . 98
  : الشرح
الضَّْخم من كل شيء، واملقصود هنا      : الَعْبلُ: َعْبلَةٌ. اسم املرأة احملبوبة  :  َعْبلَةَ -1
وقد اختلفت حركـة الرَّوِيِّ يف     . واحدة احلجارة اليت ينقلها الرجل    : اجلَْنَدلَةُ. الناقة

مجع فَالة، وهي األرض    :  الفَالَ -2. هذا البيت عما تاله، وهذا عيب عند العروضيّين       
إن الصحراَء الواسعة تنال من الناقة      : يقول. املَفَاَزة اليت ال نبات فيها    : املَْرُت. الواسعة

. فُتجهدها وتستنـزف قوَتها، كما أنّ الناقة ُتنحف الصحراء وتنالُ منها بقَطِْعها هلا           
ـ      :  َسدَّى الثَّوبَ  -3 . ة، بقـصد َنـْسـجِه    َمدَّ خيوطَ نسيجه طوالً خالَف اللُّْحَم

إّنـين أمـدح رجـاالً    : يقول. واملقصود هنا َنظُْم الشِّعر، فقد شـّبه نفسه بالنسَّاج     
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−106−
  ]من الوافر [     : وقال في الحكمة والخمر والشك باليوم اآلخر

ـ       -1 اً  أبا ُعثْمـاَن َمْعتََبـةً وظَنّ
  

وشَافي النُّـْصحِ ُيْعـَدُل باَألشَـاِفي         
  

ــْدُه -2 ــْم تَُج ــَجُر المــودَِّة لَ  إذا شَ
  

َسماُء البِرِّ َأْسَرَع فـي الَجفَـاِف         
  

  :وقال

 وباكَْرتُ الصَُّبوَح على َصباحٍ     -3
  

 َيلُوُح من الـسَّواِلِف والـسُّالفِ       
  

 وَعذْراَوْينِ ِمْن َحلَبِ اَألماني     -4
  

َأَدْرتُُهَما وِمـْن َحلَـبِ الِقطَـاِف         
  

 َأَدْرنَا ِمنْهما قََمـراً وشَْمـساً       -5
  

 اللَِّه ُمـْسَرَجةُ الِغـالِف      وشَْمُس  
  

 خُِذي َحلََب الحياِة وال تَبيعي      -6
  

لَـْن تَخـافي    . َرَجاءِك بالمخافَـةِ    
  

  :وقال

 هَي الدُّنْيا وقَْد نَِعُموا بـُأخَْرى       -7
  

وتَْسوِيفُ النُّفُوسِ ِمَن الـسَّواِف       
  

 فإْن كَذَُبوا َأِمنْتَ وإْن َأَصـاُبوا     -8
  

ــَك   ــإنَّ الُْمْبتَِلي ــافي ف ــَو الُمَع  ُه
  

 وَأْصَدقُ ما َأُبثُّـَك أنَّ قَلْبـي        -9
  

 بِتَْصديِق الِقَياَمـِة غَْيـُر َصـافِ        
  

    )106( 
 

  

-106-  
  : املناسبة

مثـار  (يبدو أن األبيات جزء من قصيدة مشهورة لديك اجلنِّ، فقد جـاء يف               
ي باألمري السيد أدام اهللا تأييَده ُينشدين فائّيةَ ديِك اجلـنِّ           َعْهد. "27ص  ): القلوب  
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  هي الدُّنيـا وقد َنعموا بأخرى وتسويُف النُّفوسِ من السَّواِف 
  . ا هـ. " إّنما كنُت أتالعب بذلك ومل أكْن أعتقده: فقال. أْي اهلالك

  :التخريج 
  يبدو أن متزُّقا شديداً أصاب هذه القصيدةَ املشهورةَ ،وقد تناثرت يف بطـون             * 

تُّراث، وبروايات خمتلفة، وقد اجتهدت يف لَمِّ َشَعِث ما وقعُت عليه مـن             كتب ال = 
  : وقد وردت يف. أبياهتا، ورتبتها يف قطعة واحدة

). عبد امللك بن حممد     (الثعاليب  ) (2-1(البيتان  . 128ص  : خاص اخلاص * 
ج : هنايـة األرب  -). م  1966بريوت، دار مكتبــة احليـاة،       . تح حسن األمني  

الـدّر  - ). 2-1(البيتان  . 99ص  : التمثيل واحملاضرة - ). 2-1(يتان  الب. 3/98
. 207-206/ 4ج  : احملـّب واحملبـوب   *  ). 2(البيـت   . 1/330ج  : الفريد

   ). 6-3(األبيات 
ديـوان  * ). 5-4(البيتـان   . 27ص  :مثار القلوب يف املضاف واملنسوب      -
   ). 9-7(األبيات . 2/251ج :املعاين

مع خالف يف الترتيب، فقد      ). 9-6(األبيات  . 155ص  : فصول التماثيل -
   ). 7(بعد البيت ) 6(جاء البيت 

تح مصطفى السقا    ). (8-7(البيتان  . 125ص  : تعريف القدماء بأيب العالء   -
ص : رسالة الغفران -). م  1965القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر،      . وآخرون

. أبو العالء املعري  ) (7(لبيت  ا. 253ص: الصاهل والشاحج -). 7(البيت  . 446
: اخلـصائص ). م 1977، 6القاهـرة، دار املعارف، ط   . تح عائشـة عبد الرمحن   

تح حممـد علـي     . عثمان بن جنـي   ). (7(الشـطر الثاين من البيت     . 47/ 2ج  
وقد أوردها الديوان املطبوع مقطوعات     ). تا  .، ال 2بريوت، دار اهلدى، ط     . النجار

ـ : مستقلة، وهي يف     األبيـات  . 66ص  : و) 2-1(البيتـان    .67ص  : ديوان أ ال
  . مستقلّة) 9-7(و األبيات ) 2-1(البيتان . 175ص : الديوان ب-). 7-9(
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−107−

 

ص : و ). 6-3(األبيات  . 99ص  : و) 2-1(البيتان  . 98ص  : الديوان د -
   ). 9-7(األبيات . 99-100

  : الروايات
  يف هنايـة األرب    -. وأظنـه تـصحيفاً   " باألسـايف   : "  يف خاص اخلاص   -1

  : والديوان أ
  ". وَشاِفي النُّصح ُيْعَدلُ باألشـايف وليس الِقْدُر إالّ باَألثَايف " 
  البيت األول مع شطر ثالـث يف معـرض        ) الثعاليب(أورد  : التمثيل واحملاضرة -

وشـايف النُّصح ُيْعـَدلُ باألشـايف    :  االستشهاد باألمثال السائرة للُمَولَّدين وهي     =
   َجعل القَواِدم كاخلَوايف وَمْن

ـ ". وليس الِقْدُر إالّ باَألثايف      مجع أَْشـِفَية، واألشفية مجع ِشفَاء     : األشايف. ا ه
  .وهو الدَّواء 

 يف هناية األرب، والتمثيـل واحملاضـرة،        -". مل َيُجْدُه   : "  الديوان ب، د   -2
يشبه املوّدة بشجر حيتـاج إىل      . ثُركَ: جاَد املطر : َتُجْدُه". بَِغْيِث البِرِ   " والدر الفريد،   

 يف  -4. اخلَْمر: السُّالف. شرب اخلمر يف الصباح   :  الصَّبوح -3. ماء العطاء الدائم  
. مثىن الَعذْراء وهي الفتاة اليت مل تتزوج بعد       : الَعذْراوان". وَصفْراوين  : " مثار القلوب 

".  ِمنهما فَلَكاً وَشْمـساً      أََدرَّا: "  يف مثار القلوب   -5. َعصري الِعَنب : َحلَب القطاف 
 يف  -7". أن ختـايف    : "  يف فصول التماثيـل    -6. مل تشرق بعد  : مسرجة الغالف 

هي : "  يف تعريف القدماء   -". وَتْسويف الظُّنون   : " فصول التماثيل ورسالة الغفران   
  " .اُألوىل وقد َنِعُموا بأخرى وتسويُف الظُّنون من السَّواف 

: "  يف اخلـصائص   -". مـن الـسَّوايف     : " ديوان أ، د   يف ديوان املعاين وال    -
  . اهلالك: السواف. الصرب واملَطْل: التسويف". وَتْسويُف الِعَداِت ِمَن السَّوايف 

: يف تعريف القدماء  ". فإنْ أَْخطَْوا أََصْبُت وإنْ أصاُبوا      : "  يف فصول التماثيل   -8
يـوم بعـث    :  القيامـة  -9.  عّز وجلّ  اهللا: املبتلي". فإنْ َيُك بعُض ما قالُوه َحقِّاً       " 

  .اخلالئق للحساب 
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  ]من الكامل [             : وقال يتغّزل 

ْحَسُب ِنْصفَُه   َوُمَمشَِّق الَحركاِت تَ   -1
  

لوال التَّمنطُقُ مائالً عن ِنـْصِفِه        
  

 َيــْسعى إلــيَّ بكأِســِه فكأنَّمــا -2
  

 )107(َيْسَعى إليَّ بُِدرٍَّة في كَفِّـهِ       
  

−108−
  ]من الخفيف [             : وقال يتغّزل 

 وَعزيزٍ بيَن الّداللِ وبـيَن الــ        -1
  

ـــُملِْك فاَرقْتُــُه علــى َرغْــمِ َأنْفــي   
  

 َأكُْن ُأْعِلـُم الزَّمـاَن بُحبِّيــ         لَمْ -2
  

ــَصْرِف    ــيَّ بِ ــِه َعل ـــِه فََيْجنــي في
  

 )108(ـلَُم ما بي إالَّ فُـؤاِدي َوطَْرفـي          ُصنْتُ عن َأكْثَري َهواُه فماَيْعــ-3

                                                           

  

-107-  
  :التخريج 
نـا،  . مصر، ال . مشس الدين بن حممد النواجي     .( 127ص  : حلبة الكميت * 
  :  الـديوان د   -. 122ص  :  الديوان ج  -. 176ص  :  الديوان ب  -). م  1938

  . 100ص = 
  :  الشرح

َحَسنة القَـوام،   : ُشـوقةسـريٌع، خفيف، وجارية َممْ   :  ُمَمشَّق احلركات  -1
يشبه كـأَس   . اللؤلؤة الكبرية :  الدُّرَّة -2. َشدُّ الَوسط باِملْنطَقَة  : التََّمْنطُق. قليلة اللَّْحم 

  .اخلمر حببة اللؤلؤ الكبرية 
-108-  

  :التخريج 
 -. 4301-4300/ 9ج  :  بغية الطلب  -. 42/243ج  : تاريخ دمشق * 
 الديوان -. 120ص :  الديوان ج- .180ص :  الديوان ب -. 67ص  : الديوان أ 

  . 98ص : د
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  : الروايات والشرح
: الَعزيز. والبيت مدّور " وَعزِيز بَني النَّعيم    . " 4301ص  :  يف بغية الطلب   -1

.  البيت مدّور  -2. على َرغْم أنفي ُمكَْرهاً   . القَوّي الغالب، وهو من أمساء اهللا احلسىن      
  .الَعْين : الطَّْرف.  البيت مدّور-3. لدَّهر وِحْدثَانهَنوائب ا: الصَّرف. ُحبّبي له: ُحببِّيه
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א

−109−
  ]من البسيط [             : وقال متغزالً 

 َأْعرِفُـُه    َعلَّْمِت قَلْبي َوجِيباً لستُ    -1
  

ــا    ــَب إالَّ كُلَّمــا خَفَقَ مــا ُأنكــُر القل
  

 يا شَْوقَ ِإلْفَْينِ حاَل الَبْيُن َبْينَُهما       -2
  

ــا    ــَصاُه علــى التَّْوديــعِ فاْعتَنَقَ فَغَافَ
  

 )109(تَطَيُّراً ِمْن ُبكائي بعـدُهْم شَـفَقَا         لو كنتُ أملُك عيني مابكيتُ بهـا-3
                                                           

-109-  
  :التخريج 
ج : مـصارع العـشاق   -. األبيات الثالثـة  . 271/ 1ج  : ديوان املعاين * 

. 300ص  . شرح املضنون به على غري أهله     -. بال نسبة  ). 3-2(البيتان  . 1/114
). تـا   . ، ال بـريوت، دار صـعب    . عبد الوهاب بن إبراهيم اخلزرجي    ) (3(البيت  

:  الديوان ج  -. 182ص  :  الديوان ب  -. 73ص  : الديوان أ : واألبيات الثالثة يف  
  . 102ص :  الديوان د-. 128ص 

  : الروايات والشرح
حـالَ النَّـأْي،    : " يف مـصارع العـشاق     -2. َخفَقان القلب :  الوجيب -1
جملة جممـع   (ر الفحام يف    شاك. وقد علّق د  " فََعافََصاُه  : " يف ديوان املعاين  ". فََعافََصاُه
مل أَر يف   : "علـى هـذه الكلمـة فقـال       . 714-713/ 4ج  / 66جملد  ) دمشق

و )َعفَـَص   : (وإمنا ذكرت األفعـال   ). َعافََص  (املعجمات اليت أطَّلعُت عليها صيغةَ      
. أثخنه يف الصِّراع  : وَعفََص فالناً . لواها: َعفََص يَده : يقال). اْعَتفََص  ( و )أَْعفََص  (

  . ا هـ. " ، بالغني املعجمة)فََغافََصاُه (اب والصو
وهو اجتهاد من اجلامعني، وقد تابعهما يف ذلـك         " فََعاقَباه  : " يف الديـوان أ  

. مثّنى إِلْف وهو َمْن َيأَْنس به اإلنسان وحيبه من النـاس          : إِلفَني. ب، ج، د  : الديوان
 -3. اجأه وأََخذَه على ِغـرَّة منـه      ف: غَافََصُه: يقال: غَافَصاه. الُبعد، والِفراق : الَبْين
  .واملعىن أنه مل يستطع َمْنَع عينِه من البكاء . اخلَوف من األمر: الشَّفَُق
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−110−
  ]من الرجز [           : وقال ديك الجن 

 قَراَبــةٌ ونُــْصَرةٌ َســابقَْه -1
  

 )110(اتُ الفَاِئقَهْ َهِذي الَمَعالي والصِّف    
  
−111−

  ]من السريع [           : وقال ديك الجن 

ــِه  -1 ــتُ بَريحاِن ــا البي  كأنَّم
  

 )111(ثَْوٌب ِمَن الـسُّنُْدسِ َمـشْقوقُ       
  

−112−
  ]من الطويل [             : وقال متغزالً 

 )112(فَِلْم ذََرفَتْ َعيني َولْم شاَب َمفْرقي         َزَعْمتُْم بأنّي قَْد َسلَوتُ وَصـالكْم-1
                                                           

  

-110-  
  :التخريج 
:  مناقب آل أيب طالب    -. وقد جاء البيت مفرداً   . 14/ 8ج  : أعيان الشيعة * 

  :  الــديوان د-. 126ص :  الــديوان ج-. 183ص :  الــديوان ب-. 2/5ج 
  . 101ص 

-111-  
  :التخريج 
/ 4ج  :  هناية األرب  -. وقد جاء البيت مفرداً   . 321/ 1ج  : ديوان املعاين * 
119 .  

. 124ص :  الـديوان ج -. 181ص  :  الديوان ب  -. 74ص  :  الديوان أ  -
   .102ص :  الديوان د-

-112-  
  :التخريج 
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−113−
  ]من مجزوء الوافر [         : وقال ديك الجن 

ــَزنِ   -1 ــَن الَح ــوٍء ِم  َوَمْملُ
  

يعــــالُج َســــْوَرةَ اَألَرِق    
  

  تكــاُد غُــروُب ُمقْلَِتـــهِ  -2
  

 تَُعــــمُّ األرَض بــــالغََرقِ   
  

ــْستَولي تََزفُّــــ -3 ُرُه  وَيــ
  

علـــى الُجـــالَّسِ بـــالُحَرِق   
  

ــاً  -4 ــؤاَدُه قَِلقـ ــأنَّ فُـ  كـ
  

ــرِِق      ــِة الفَـ ــَساُن الَحيَّـ ِلـ
  

ــُبوا َورِق     وَأْضـــلُُعُه لقَْضقَـــَضٍة-5 ــَيارفُ حاِس  )113(َص

                                                                                                                                   

  

ص :  الـديوان ب -. 74ص :  الديوان أ -. 84/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
182 .  

   .104ص :  الديوان د-. 127ص :  الديوان ج-= 
-113-  

  :التخريج 
. 72ص  :  الـديوان أ   -). 4،  2-1(األبيات  . 1/270ج: ديوان املعاين * 
  ) .4، 2-1(األبيات 
. 128ص :  الــديوان ج-). 5-1(األبيــات  .139ص :  الــديوان ب-
   ). 5-1(األبيات . 102ص :  الديوان د-). 5-1(األبيات 

  : الشرح
مجع غََرب وهو سـيل الـدمع الـذي ال          :  الُغروب -2. الشِّدَّة: ْوَرة السَّ -1
  .ينقطع

ُسِمَع التِّقادها  : وَزفَرت الّنار . أَخرج َنفََسُه بعد َمدِِّه إيَّاه    : َزفَر َزِفرياً :  َتَزفُّره -3
إن أَْنفَاَسه تكاد حترق النـاَس مـن        : يقول. مجع ُحْرقَة وهي احلرارة   : احلَُرق. صوٌت
  . ملا َيْعَتِمل يف صدره من اَأللَمحوله، 
صـوٌت  :  القَْضقََضةُ-5.  يشـبه قَلَْبه بلسان احليَّة الذي ال يستقرُّ يف فَِمها      -4

الِفـضَّة،  : الـَورِق . مجع َصْيَرف وهو َصرَّاف الـدراهم     : الصَّيارِف. َتكَسُّر الِعظام 
وهو يشّبه صوَت   . ضِّّيةواملقصود هنا الدَّراهم الفِ   .َمْضروبة كانت أو غري َمْضروبـة      
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א
  

−114−
  ]من الخفيف [       : وكتب ديك الجن إلى بعض إخوانه 

ي ِمْن طَيِّبِ الَوْرِد َأطْبـا       لََك ِعنْدِ  -1
  

ــُرورِْك      ــَد ُس ــْدِني َبِعي ــالٌح تُ قٌ ِم
  

 َوشَراٌب كَِطيـبِ نَـشْرَِك ُيلِْقـي     -2
  

فَْوقَ َأْيـدي الـسُّقَاِة نُـوراً كَنُـورِْك           
  

 فَبَِحقِّي َأْهِد السُّروَر إلـى َمـْن        -3
  

 )114(ال َيلَــذُّ الــدُّنْيا بِغَْيــرِ ُحــُضورِْك  
  

−115−
  ]من الخفيف [         : وقال يصف قناني الخمر 

 َوقَنانٍ َزواِهرٍ ُهنَّ بالـشَّْمـ      -1
  

 ـسِ ِمَن الشَّْمسِ بالقَالِئِد َأْحكَى      
  

فإذا مـاَركَْعَن قَْهقَْهـَن ِضـْحكا          َيتََبــسَّْمَن قائمــاٍت ُصــفُوفاً-2
                                         

-114-  
  :التخريج 
  . خال ديوانه املطبوع من األبيات يف طبعاته كلها. 351ص : قطب السرور* 

  : الروايات والشرح
  .الرِّيح الطيبة :  النَّْشر-2.  البيت مدّور-1
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 )115(ذََهباً في الزَُّجاج ُيْسَبُك َسْبكا       قُلْتُ خُذَْها وَعاِطِنيها ُسـالَفاً-3

                                                           

  

-115-  
  :التخريج 
  . 105ص :  الديوان د-. 658ص : قطب السرور* 

  : الروايات والشرح
. مجع َزاِهر وهو احلََسن اللون واملُْشرِق من األلـوان        : َزواهر. البيت مدور  -1

 يشبه  -2. مجع ِقالََدة وهي ما ُيجعل َحْولَ الُعنق من َحلْي وغريه         : القَالئد
ـ            ا زجاجاِت اخلمر وهي على الرفِّ بصفٍّ من اجلواري القائمات، فإذا م

:  السالف -3. ُسكبْت منها اخلمُر َصوََّتْت كجوارٍ ُيقهقهن عند ركوعهنّ       
  .اخلمر 
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מא

−116−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 وإنِّي َبرِيٌء ِمْن َأِخي واْنِتـَسابِِه       -1
  

إلــيَّ إذا َألْفَْيــتُ فــي طَْبِعــِه ُبخْــال   
  

  فإْن لَْم تَكُْن بالطَّْبعِ نَفِْسي كَريمـةٌ       -2
  

 )116(وإْن كَُرَم اآلباُء لَـْم َأَرُه فَـْضال         
  

−117−
  ]من الوافر [           : وقال في شرب الخمر 

ــاوٍ رآنــي -1 ــْرَبها غَ  ُيحــرُِّم شُ
  

ــتُ    ــْيبٍ، فَقُلْ ــا شَ ــالَّ : َأخَ اآلَن َح
  

ــالي  -2 ــْبغُ اللَّي ــُه َص ــنَحَّ فإنَّ  تَ
  

وَحلْــُي الــرَّْأيِ ُرْحــتُ بــِه ُمَحلَّــى   
  

 )117(فلْم َأْحِفْل بهـْم ُجْهـالً وغُفْـال           ]…[ رأيــتُ النَّــاَس َأكْثَــُرُهْم-3
                                                           

  

-116-  
  :التخريج 
الديوان  -. 212ص  :  الديوان ب  -. 162ص  : اإلبانة عن سرقات املتنيب   * 

   .132ص : ج
   .107ص :  الديوان د-

-117-  
  :التخريج 
ع من األبيـات يف طبعاتـه       خال ديوانه املطبو  . 154ص  : فصول التماثيل * 
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−118−
  ]من الكامل [           : وقال يهجو أهل حمص 

 َسِمُعوا الصَّالةَ على النَّبِيِّ تَـوالى       -1
  

ال ال : فَتَفَرَّقُــوا ِشــَيعاً وقــالوا     
  

 ثُمَّ اْستََمرَّ على الـصَّالِة إَمـاُمُهْم        -2
  

ــاال    ــاُل رَِج ــى الرِّج ــوا َوَرَم فَتَحَّزُب
  

 ياآل ِحْمَص تََوقَُّعوا ِمـْن َعارَِهـا        -3
  

ِخْزيــاً َيُحــلُّ َعلَــْيكُُم َوَوَبــاال      
  

 شَاَهتْ ُوُجوُهكُُم وُجوهـاً طَالَمـا       -4
  

َرِغَمــتْ َمَعاِطــُسها وســاءتْ َحــاال   
  

 )118(فاللُّه قَْد َصـلَّى عليـِه تَعـالى          إْن ُيثَْن َمْن َصلَّى عليـِه كَرامـةً-5

                                                                                                                                   

  

  : الروايات والشرح= 
أصبح شرُبها حـالالً يل بعـد أنْ        : اآلن حالّ . املُْمِعُن يف الضَّالل  :  الغاوي -1

. ُمَزيَّن: ُمَحلَّى. يريد الشَّيب : َصْبغُ الليايل . ابتعد عين :  َتَنحَّ -2. بلغُت هذه الِسـنّ  
حاشـية  / 154ى البيت بقوهلما يف ص      عل) فصول التماثيل ( علّق حمققاً كتاب     -3
. ومل أهتد إىل كلمة مناســبة     ". كلمة غري واضحة ُتقرأ جواها أو جابا         ): " 2(

صـيغة  : الُغفْل. صيغة مبالغة من اجلاهل، وهو السَّـفيه اجلايف      . مجع َجُهول : ُجْهل
  .وهو من ال ُيرجى خُريه وال ُيخشى َشرُّه . مبالغة من الَغاِفل

-118-  
   :املناسبة

إنّ َخطيب أهل ِحْمَص كان يـصلّي علـى   : " 67/ 14ج ) األغاين(جاء يف   
النّيب، صلى اهللا عليه وسلّم، على املنرب ثالثَ مّرات يف خطبته، وكان أهل ِحْمـَص               
كلُّهم من الَيَمن، مل يكن فيهم من ُمَضر إال ثالثةُ أبيات، فََتَعـّصبوا علـى اإلمـام                 

  . ا هـ). " األبيات (: وَعَزلوه؛ فقال ِديُك اِجلنِّ
  :التخريج 
  :  شرح مقامـات احلريـري     - ). 4-1: (األبيات. 14/67ج  : األغاين* 
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−119−
  ]كامل من ال[       ) : ع ( وقال يرثي الحسين بن علي 

 َجاُؤوا بَرْأِسَك يا ْبَن بِنِْت ُمَحمَّـٍد        -1
  

ــْرِميال     ــِه تَـ ــرمِّالً بِدَماِئـ  ُمتَـ
  

 وكأنَّما بَِك يا ْبـَن بِنْـِت ُمَحَمـٍد          -2
  

ــوال     ــِديَن َرُس ــارا عاِم ــوا َجه قَتَلُ
  

 قتلوَك َعطْـشَاناً ولَمَّـا َيْرقُبـوا        -3
  

ــْأوِيال      ــَل والتَّ ــَك التَّنْزِي ــي قَتِْل ف
  

 )119(قَتَلُــوا بــَك التَّكْبيــَر والتَّْهلــيال   وُيكَبِّــروَن بــأْن قُِتلْــتَ وإنَّمــا-4
                                                                                 

 .110ص:  الــديوان ب- ). 4-1: (األبيــات .89ص :  الــديوان أ-= 
ص :  الديوان د  - ). 5-1: (األبيات. 131ص  :  الديوان ج  - ). 5-1: (األبيات
   ). 5-1: (األبيات. 106

  : الروايات والشرح
وهي الِفرقـة   . مجع ِشْيَعة : ِشَيعا". على النّيب َتْأللُؤاً    : "  يف شرح املقامات   -1

:  يف شرح املقامات   -3. تفّرقوا أحزابا متخاصمة  :  َتحّزبوا -2. واجلماعة من الناس  
ذَلَّ ): ة الغني   مثلث(َرغم  . قَُبَحْت:  شاَهت -4. ُسوء العاقبة : الَوَبال". حيلّ بكلّكم   " 

  .ُيْمَنع :  ُيثَْنى-5. اَألْنف: املَْعطَس. عن كُْره
-119-  

  :التخريج 
  .201ص  :  تأسيس الشيعة لعلوم اإلسـالم     -. 12/ 8ج  : أعيان الشيعة * 

 -. 186ص  :  الديوان ب  -). م  1981بريوت، دار الرائد العريب،     . حسن صدر (
  . 107ص :  الديوان د-. 133ص : الديوان ج

  : ايات والشرحالرو
لَطَّخـه  : َرَمل الثَّوَب وَرمَّلـه   ". ُمَتَزمِّالً بدمائه َتْزِميال  : " يف تأسيس الشيعة   -1
. وأهله يف كَـْرَبالء   ) ع(إشارة إىل َمْنع املاء عن احلَُسْين       :  قتلوك عطشاناً  -3. بالدَّم

  .القرآن الكرمي : التنـزيل. جوازاً) عطشان(وقد صرف 
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−120−
  ]من البسيط [             : وقال يمدح 

  نَغُْدوا على َسيٍِّد ُيْحَصى الَحَصى َعَدداً      -1
  

 )120(في الخاِفقَْينِ والتُْحَصى فَواِضـلُهُ      
  

−121−
  ]من الكامل [     : بة اإلمساك وقال في الحثّ على اإلنفاق ومجان

ــالُوا -1 ــاَأطْاللُ :  قَ ــِك ي ــسَّالُم علي  ال
  

ــتُ   ــاُل:قُلْ ــلِ ُمَح ــى الُمِحي ــسَّالُم عل  ال
  

ــُن البِلَــى -2 ــراُدُه ِدَم ــشَِّقيُّ ُم  عــاَج ال
  

َوُمـــَراُد َعْينـــي قُلَّـــةٌ وِحَجـــاُل   
  

اَح َوْهــَي ُزالُل الــرَّ] ُألغَــاِدَينَّ  [ -3
  

َوَألطْــُرقَنَّ البيــتَ فيــِه غَــزاُل      
  

 َوَألتْــــُركَنَّ َحِليلَهــــا وبِقَلْبِــــِه -4
  

ــؤاِدِه    ــشُْو فُـ ــاُل[ُحَرقٌ،َوَحـ ] َبلْبـ
  

ــٍد  -5 ــى َي ــٌم وَجنَ ــي فَ ــشِْفَيْن ُحّب  َولَْي
  

َوِكالُهمـــا لـــي بـــارٌِد َسلْـــَساُل   
  

 

-120-  
  :التخريج 
 اإلبانـة عـن   -. وقد جاء البيت مفرداً. 210ص : صف يف نقد الشعر  املن* 

  . 31ص : سرقات املتنيب
. 134ص :  الـديوان ج -. 186ص  :  الديوان ب  -. 93ص  :  الديوان أ  -

  . 111ص :  الديوان د-
  : الروايات
َنْغدوا ِلَسيِِّدنا ُنحـصي    : " يف الديوان أ، ب، ج، د     . إىل سّيد : "  يف اإلبانة  -1
  " .ى َعدداً احلََص
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ِمـْن ِغنـًى    الِغنَى والُبخْلِ َمالََك    ] ياذَا   [-6
  

ــاُل      ــَك َم ــالِ مالَ ــاذا الم ــذاَك ي وك
  

 َأطِْلــقْ َيــَدْيَك فــإنَّ بــيَن َيــَدْيَك مــا -7
  

ــاُل     ــَك َحـ ــا ووراَء َحاِلـ ُيْرِديهمـ
  

ــٌل  -8 ــَي َمواِك ــاُل وه ــْسلَُم اَألْوكَ ــْد تَ  قَ
  

للتُّّرَهــــاِت وتُقْتَــــُل اَألْبطَــــاُل   
  

ــاِت وإْن َر-9 ــذي النّائب ــاُل ه  )121(شَظَفاً ِمَن اَأليَّـام فهـَي رَجـاُل           َأْوا ورَج
                                                           

  

-121-  
  :التخريج 
  :  قـرى الـضيف    - ). 8-1: (األبيـات . 1/106ج  : ديوان املعـاين  * 

. تح عبد اهللا بـن محـد املنـصور        . عبد اهللا بن حممد    ). (1: (البيت. 2/142ج  
). 8-1:(األبيات. 90ص  : الديوان أ -). م  1997،  1الرياض، أضواء السلف، ط   

: األبيات. 135ص  :  الديوان ج  -  ).9-1: (األبيات. 132ص  :  الديوان ب  -
   ). 9-1: (األبيات. 108-107ص :  الديوان د- ). 1-9(

  : الروايات والشرح
الـذي  : املُِحيل. مجع طَلَل، وهو ما بقي شاخصا من آثار الديار        :  اَألطْالل -1

  . أتت عليه أحوال غَيَّرته
: القُلَّـة . ر الـديار  آثـا: الدَِّمن". قُبَّةٌ وِحَجالُ   : "  يف الديوان ب، ج، د     -2
مجع َحَجلَة، وهـي سـاتركالقُبَّة ُيـَزّين        : اِحلَجال. واملقصود هنا جرة اخلمر   . اجلَرَّة

 يف  -. وهو تصحيف " ألغاِدَمن  :"  يف ديوان املعاين     -3. بالثياب وُيْضَرب للَعروس  
: الرَّاح. جرباكََره مع الف  : غادي الشيء : ُألغادينَّ". ُألغَاِدَينَّ  : " الديوان أ ،ب،ج، د   

 يف  -. وهـو تـصحيف   ". َبكَْبال: " يف ديوان املعاين   -4. يريد املرأة : الَغزال. اخلَمر
 -5. ِشدَّة اهلَمِّ والَوَساوِس  : الَبلَْبال. الزَّْوج: احلَليل". َبلَْبال  : " الديوان أ، ب، ج، د    
 رِيف املرأة   إنه سيطفئ هليب احلّب بَرْشفِ    ". وليشفْني قَلْيب   : " يف الديوان ب، ج، د    

. وهو تصحيف ". ماذا الِغَنى   : "  يف ديوان املعاين   -6. احملبوبة وتناول اخلمر من يدها    
إن الغّين البخيل ال ميلك ماله، ألنـه ال         ". ياذا الِغَنى   : "  يف الديوان أ، ب، ج، د      -

  .يتصّرف به 
 على حـالٍ     يدعو البخيل إىل َبذْل ماله ألنه ُمْهِلٌك له وألن األيام ال تستقرُّ            -7
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−122−
  ]من الرجز[       : وقال يمدح أهل البيت عليهم السالم من أرجوزته الكاملة 

ــوُل  -1 ــَزْل يق ــْم َي ــوَل لَ إنَّ الرَُّس
  

والخَْيُر مـا قـاَل بـِه الرَّسـوُل           
  

 إنّـــَك ِمنِّـــي يـــاَعِليُّ اَألبِـــي -2
  

بحيثُ ِمْن ُموساُه َهـروُن النَّبِـي         
  

 لكنَّـــُه لـــيَس نبـــيٌّ َبْعـــدي -3
  

ــالَم   ــُر الع ــتَ خَْي ــدي فأن يَن ِعن
  

 وأنتَ ِمنِّـي الـزِّرُّ ِمـْن قَِميـصي          -4
  

وماِلَمْن عـاداَك ِمـْن َمِحـيصِ         
  

ــصِّْهُر  -5 ــتَ ال ــي َأخٌ وأن ــتَ ل  وأن
  

ــُر      ــِه اَألْم ــذي إلي ــَك ال َزوََّج
  

راِء  َربُّ الُعلَـــى بفـــاِطمِ الزَّْهـــ-6
  

ــساِء      ــيِّدِة النِّ ــَدى َس ذاِت الُه
  

ــا  -7 ــا خَاِطب ــاَء فيه ــٍق ج  َأوَُّل خَلْ
  

ــا      ــاً وذاِهب ــيَّ جاِئي ــَك إل عن
  

قَـْد قَـَضى إلَُهـَك الَعِلـي        :  وقاَل   -8
  

ــي      ــوُل بَعل ــَزوََّج الَبتُ ــأْن تُ ب
  

ــْه   -9 ــى زينَ ــاِت َأْحلَ ــزيََّن الَجنَّ  ف
  

واْجتَلَِت الُحـوُر علـى َسـِكينَْه         
  

 والَحِت اَألنْـواُر ِمنْـُه الـسَّاِطَعْه        -10
  

لـسَّابَِعْه  َوَصفَّ َأْمالَك الـسَّماِء ا      
  

 وقُْمتُ عـْن َأْمـرِ إلهِـي َأخْطُـُب          -11
  

فيهْم وَأْعطَاُهْم كمـا قَـْد طَلَُبـوا          
  

ــانِ -12 ــُه إلــى الجِنَ ــمَّ قَــَضى اللَّ  ثُ
  

َأْن ُيْجتَنَى الدَّاني ِمـَن اَألغْـصانِ         
  

ــا  -13 ــالً وَحلَْيـ ــَأْمطََرتُْهْم ُحلَـ  فَـ
  

ـ           ا حتَّى َرَعـْوا ذلـَك ِمنهـا َرْعَي
  

بالفَْضل فيما حاَزُه علـى اُألخَـُر           فََمْن َحَوى اَألكْثََر ِمـنُْهنَّ افْتَخَـْر-14
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 فَُردَّ َمـْن َيخْطُـُب فـاُهللا قَـَضى          -15
  

بأْن تكـوَن َزْوَجـةً للُمْرتَـَضى         
  

ــسِّْبطَْينِ   -16 ــنكُُم ال ــاني م ــْد َحب َوقَ
  

ُهما َبَحلْـيِ الَعـْرشِ كـالقُْرطَْينِ         
  

 فالحمــُد للَّــِه علــى ماقَــْد َحَبــا -17
  

بِخَْمَسِة اَألشْـباحِ َأْصـَحابِ الَعَبـا         
  

ــاُن    -18 ــُم اَألَم ــْن واالُه ــُم ِلَم  ُه
  

ــاُن     ــُل اإليم ــيهْم َيكُْم ــاَن ف إذْ ك
  

الـذي لَُهـْم قَلَـى       َوُهْم َيـُدعُّوَن     -19
  

للنَّارِ َدّعاً حيـثُ كـاَن الُمـْصطَلى         
  

ــاِد  -20 ــقُ للرَّشَ ــَداةُ الخَلْ ــْم ُه  َوُه
  

ــاِد     ــَدَأ والَمَع ــي الَمْب ــْوزِ ف والفَ
  

ــلِ األرضِ   -21 ــُر أه ــاً خي  إّن علّي
  

بعـِد النَبـيِّ فـأْربعي أوِ آْمــضي      
  

ــانِ  -22 ــا الَبي ــمِّي أب ــذي ُس ــو ال ه
  

َصــَدقت أو َأَصــبت بالَبيــانِ     
  

 وهو أبـو الِعلْـمِ الـذي الُيْعلَـُم          -23
  

تَُحْمِحُمـوا  ِمْن قوِلـه قُولـوا وال       
  

  ُعْضُو النَّبِيِّ الُمـصطَفى وروُحـه      -24
  

ــُه     ــُه ورِيُحـ ــمُُّه وذَْوقُـ  وشَـ
  

    )122( 

                                                           

  

-122-  
  :التخريج 
) املُلَْتقَط من شعر عبِد السَّالم بـنِ َرغْبـان        (نقالً عن   . 57ص: الديوان ب * 

. 3/23ج: مناقـب آل أيب طالـب     -) .20-1(األبيات   .للشيخ حممد السَّماوي    
. 3/87و ج ). 14-10،  8-7(األبيات  . 396-3/395ج: و) 3-1(األبيات  

خال  ). 24(البيت  . 2/246و ج  ). 23-22(البيتان  . 2/41و ج ). 21(البيت  
. 180ص: الـديوان ج  -. يف طبعاته كلها  ) 24-21(ديوانه املطبوع من األبيات     

   ). 20-1(األبيات . 140-139ص : والديوان د
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−123−
  ]من السريع [       :  وقال يعّزي جعفر بن علّي الهاشمي 

ـ  -1 ُل  نَغَفَــُل واأليَّــاُم ال تَغْفَـ
  

 وال لَنَــا فـــي َزَمـــنٍ َمْوِئـــلُ   
  

 والدَّْهُر ال َيْسلَُم ِمـْن َصـْرِفِه        -2
  

ــْستَْوِعُل      ــِة ُم ــي القُنَّ ــَصُم ف َأْع
  

 َيتَِّخــذُ الــشِّْعَرى ِشــَعاراً لَــُه -3
  

كأنَّمـــا اُألفْـــقُ لَـــُه َمنْـــزُِل   
  

 كأنَّـــُه بـــيَن شَـــنَاِظيرَِها -4
  

بارِقَـــةٌ تَكُْمـــُن َأْو تَْمثُـــُل     
  

ــسَُّرى  -5 ــلَتَاُن ال ــاٌب َص  والَحَب
  

ــا يَ     ــرِفُ م ــُم ال َيْع ــُل َأْرقَ ْجَه
  

 نَــْضنَاُض فَْيفَــاَء َيــَرى َأنَّــُه -6
  

ــُل      ــَو الُمْرِم ــانٍ وه ــلِ غَ بالرَّْم
  

 
  
  : الشرح
أخو موسى، وقـد ورد امسـه يف     : َهرون. أحد أنبياء بين إسرائيل   : وَسى مُ -2

". واجعلْ يل َوزيراً من أَْهلي، َهُرونَ أَِخـي         : " عدد من آيات القرآن الكرمي، ومنها     
  .املَْهَرب :  املَِحيص-4. 30-29: سورة طه، اآلية

، )ع(نا فاِطَمةُ الزَّْهراء    واملقصود ه . املُْنقَِطَعة عن الدنيا إىل اهللا تعاىل     :  الَبُتول -8
  : اَألْمـالك  -10. النقطاعها عن نسـاء زماهنا، ونساء األّمة، فضالً ودنيا وَحَسبا        

  ، ألنـه  )َمفَْعل  (على وزن   ) املََألك(وأصلها  ) املَلَك(وقد استعملها مبعىن    .  مجع َمِلك 
سِّْبط، وهو َولَـُد    مثىن ال :  السِّْبطَان -16.  يبلّغ عن اهللا تعاىل، وحتذف عينه ختفيفاً       =

  ). ك (ابين َعِليِّ بنِ أيب طَاِلب ) ع(الَولَِد، ويريد هبما احلََسَن واحلَُسْيَن 
وأصحاب العبـا هـم املعروفـون       . العباءة: العبـا. نفح وأعطى :  حبا -17

، وعليُّ بن أيب طَاِلب، وفاِطَمةُ الزَّْهراء،       )ص  (النيبُّ ُمَحمَّد   : بأصحاب الكساء وهم  
فذلَك الـذي َيـُدعُّ     : " َدفََع، ومنه قوله تعاىل   :  َدعَّ -19). ع  (ُن، واحلَُسْيُن   واحلََس
  .َبَغَض وكَرَِه : قَلَى. 2سورة املاعون، اآلية ". اليتيم 
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ــالً -7 ــٍة َمْعِق ــْن فاجَِئ ــُب ِم  يطل
  

َوْهــَو لمــا َيطْلُــُب ال َيْعِقــُل      
  

 ِمـْن َصـْرِفِه      والدَّْهُر ال َيْسلَمُ   -8
  

ــِسُل    ــسَّْرِد ُمْستَْبـ ــَسْرَبٌل بالـ ُمـ
  

ــا  -9 ــسُّالَقَى لَه ــاةُ ال  وال َعقَنَْب
  

ــُل      ــقٌ ُمْهَم ــٍق َعلَ ــلِّ ُأفْ ــي كُ ف
  

 فَتْخَاُء فـي الَجـوِّ خَُدارِيَّـةٌ        -10
  

كــالغَْيمِ والغَــْيُم لَهــا ُمثِْقــُل      
  

 آَمُن َمْن كاَن ِلَصْرِف الـرََّدى       -11
  

َأنَْزلَهــا ِمــْن َجوَِّهــا ُمنْــزُِل      
  

ــاِنٌع -12 ــُه م ــدَّْهُر ال َيْحُجُب  وال
  

ــُه   ــُصُل َيحجُبـ ــُل والُمنْـ  العاِمـ
  

 ُيْصِغي َجِديَداُه إلـى ُحكِْمـِه       -13
  

وَيفَْعــُل الــدَّْهُر بَِمــا َيفَْعــُل       
  

 كأنَُّه ِمـْن فَـْرِط ِعـزٍّ بـِه          -14
  

َأشْـــَوُس، إذْ َأقَْبـــَل، َأْو َأقَْبـــُل   
  

 في َحَسبٍ َأْوفَى لَـُه َجْحفَـٌل        -15
  

َيقُْدُمــُه ِمــْن َرْأِيــِه َجْحفَــُل      
  

 َبْينَا علـى ذلـَك إذْ َعرَّشَـتْ        -16
  

ــْئبُِل       ــةٌ ِض ــِه َداِهَي ــي َعْرِش ف
  

 إْن َيُك في الِعزِّ لَُه ِمـشْقٌَص        -17
  

ــ    ــاَح ل ــْد تَ ــاضٍ فق ــُل ـم ُه َمقْتَ
  

  َجاَد على قَْبـرَِك ِمـْن َميِّـتٍ        -18
  

ــُل     ــَك ال َيْبخَـ ــالرَّْوحِ َربٌّ لـ بـ
  

 وَحنَِّت الُمـْزُن علـى قَْبـرِِه        -19
  

ــُل      ــُه َمْحِفـ ــارِضٍ نَْجَوتُـ بَعـ
  

 غَْيثٌ تَرى اَألْرُض على َوْبِلِه      -20
  

تَـــْضَحَك إالَّ أنَّـــُه َيْهُمـــُل     
  

ـ     -21 ُه ـ َيِصلُّ واألرُض تُصلِّي ل
  

ِمــْن َصــلَواٍت َمَعــُه تَــْسَأُل      
  

 أنتَ َأبـا الَعبَّـاسِ َعبَّاُسـها        -22
  

ــِضُل      ــَدثُ الُمْع ــتَطاَر الَح إذا اْس
  

ــا   -23 ــوُع َأفَاِنينه ــتَ َينُْب  وأن
  

إذا ُهــُم فــي َســنٍَة َأْمَحلُــوا      
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ــا  -24 ــوبِ النَّثَ ــالَُّم غُي ــتَ َع  وأن
  

يومـــاً إذا نَـــْسَأُل أْو نُـــْسَأُل   
  

 نحــُن نَُعزِّيــَك ومنــَك الُهــدى -25
  

ــْستَقََبُل      ــوُر ُم ــْستَخَْرٌج والنُّ ُم
  

ــذي -26 ــتَ ال ــلِ وأن ــوُل بالَعقْ  نق
  

ْأوِي إليــِه وبــِه نَْعِقــُل   نَــ  
  

ــٍة -27 ــْن ُأمَّ ــَك ِم ــداٌء ل  نحــُن ِف
  

ــُر واَألوَُّل    واألرُض واآلِخــــ
  

ــا  -28 ــَك وَأْوَدى به ــا عن  إذا غَفَ
  

  )123(ذَا الدَّْهُر فَْهَو الُمْحـِسُن الُمْجِمـُل         

                                                           

  

-123-  
  : املناسبة

وأنشدين لديِك اِجلنِّ ُيعّزي َجْعفََر بَن َعليٍّ       . " 63/ 14ج  ): األغاين  (جاء يف   
  .39ت ترمجته يف ص وقد سبق. ا هـ. " اهلامشّي

  :التخريج = 
ص : معجم الفرائد املكنونـة   -. وقد أورد النص كله   . 14/63ج  : األغاين* 
، 1بيـروت، دار أبعاد، ط   . حممد مصطفى العريضي   ). (13-12(البيتان  . 260

التبيان يف شـرح    -). 27-25(األبيات  . 410/ 2ج  : املثل السائر -). م  1983
. 204ص  :  عن حيثّيـة املتـنيب     يبالصبح املن -. )25(البيت  . 3/19ج  : الديوان

مصر، دار  . تح مصطفى السقا وآخرون   ). يوسف البديعي    ). (27-25(األبيات  
األبيـات  . 3/196ج  : الطراز املتضمن ألسرار البالغـة    -). م  1963املعارف،  

وقد ورد  ). م  1955،  .نا  . ، ال 1القاهرة، ط . حيىي بن محزة العلوي    ). (25-27(
ص : والـديوان ج    .65ص  : والـديوان ب  . 75ص  : الً يف الديوان أ   النص كام 

  . 111-108ص : والديوان د. 137-139
  : الروايات والشرح

الَوْعل اجلبلّي  : اَألْعَصم. ِحْدثانه ونوائبه :  َصْرف الدهر  -2. املَلَْجأ:  املَْوِئل -1
ذهب يف أعلـى    : عل الَوْعل ِاْسـَتْو: ُمْسَتوِعل. أعلى اجلََبل : القُّنة. يف قوائمه َبياضٌ  

ما َوِلَي اجلَـَسَد  : وأصل الشَِّعار. كَْوكَب َنيِّر يطلع بعد اجلَْوَزاء :  الشِّْعَرى -3. اجلبل
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ِعظَام : السُّالمى. الُعقَاب ذات املخالب احلاّدة   :  الَعقَْنباة والَعَبْنقاة والَبَعْنقاة   -9
واملرّجح عندي أن الـسُّالمى يف البيـت        . امواملعىن أهنا َحديدة هذه العظ    . اَألَصابع

 الدَُّم عاّمة، أو الشديد احلُمرة ،     : الَعلَق.ُعقَاب َمالَع   : يقصد هبا سَم َمْوِضعٍ، كقوهلم    
  .ويريد به دَم الفَرائس اليت تصرُعها الُعقَاُب .أو الغليظ اجلامد 

:  الـرَّدى  -11. داءالسو: اخلُدارية. الُعقَاب الليِّنـة اجلَناح  :  الفَْتَخاء -10= 
. َصـْدُره : عاِملُ الـرُّْمح  . السَّيد املانُِع حلَْوَزته، احلامي لِذَماره    :  املَانِع -12. املوت
يعـود إىل   ) جديداه(والضميـر يف   . الليل والنهار :  اجلديدان -13. السَّْيف: املُْنُصل

ي ينظر ُمبَؤخر   الذ:  اَألْشَوسُ -14). مانع  (إىل  ) مبا يفعل (و  ) حكمه(، ويف   )الدهر  (
  .الذي يف عينيه قََبل، وهو دون احلََول : اَألقَْبل. عينه تكبُّراً أو َتَغيُّظاً

: الـضِّئْبِل . َبَنْت َعرِيَشها :  َعرََّشـت -16. اجلَْيـُش الكثري :  اجلَْحفَل -15
: تاح له الشيء، َيتيح وَيُتـوح     . النَّصل الَعريض أو الطويل   :  اِملْشقَص -17. الدَّاهية

: املُـْزن ". على قربهـا  : " يف الديوان ب، ج، د     -19. الرمحة:  الرَّْوح -18. َهّيأَت
ما ارتفع مـن    : النَّْجَوة. السََّحاب الذي يعترض يف أفق السماء     : الَعارِض. السََّحاب

املطـر الـشـديد    :  الَوْبلُ -20. ُمْجَتَمُع املاء : املَْحِفل. األرض فلم َيْعلُه السَّـْيل   
دام َمطَُرهـا يف    : َهَملَِت الـسَّـماء  : َيْهُمل. َيتفتَّح زهرها : تضحك. رالضَّْخم القَطْ 
. ُيـَصوِّت :  َيـِصلُّ  -21. ويهمل هنا مبعىن يبكي، وهو مقابل لتضحك      . سـكون
 احلاشية رقم 65/ 14ج ): األغاين (وجاء يف   . أي تصلّي ألجله شكراً هللا    : ُتَصلِّي له 

، أي تـسأل اهناللَـه      "َدْمَعُه تـسأل    "  ولعلّه   كذا يف األصول،  " َمَعُه َتْسأَل   : " 4
ـَطَال -22. وانصباَبه أصاهبم :  أَْمَحلوا -23. الصَّْعب: املُْعِضل. اْنَتشر وتفرَّق :  ِاْست
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−124−
  ]من المتقارب [     : صيدة من ق) ك ( وقال ديك الجن يمدح عليا 

 َدُعوا اْبَن َأبِـي طاِلـبٍ للُهـَدى     -1
  

َونَْحــرِ الِعــَدى كَْيفَمــا َيفَْعــُل   
  

ــوا -2 ــان ] …[ وإالَّ فكُونُ ــا ك كم
  

ُهدًى ولنَارِ الَوغَى فاْصـطَلُوا       
  

 َوَمْن كََعِلـيٍّ فَـَدى الُمـْصطَفَى        -3
  

ــُل     ــا َيْحِف ــاَم فم ــنَفْسٍ، ون بِ
  

ــُه  -4 ــَرْيشٌ لَ ــاءتْ قُ ــِشيَّة ج  َع
  

َر الُمْصطَفَى الُمْرَسـُل    َوقَْد هاجَ   
  

 

: لاملُْنُص. َصْدُره: عاِملُ الرُّْمح . السَّيد املانُِع حلَْوَزته، احلامي لِذَماره    :  املَانِع -12
، )الدهر  (يعود إىل   ) جديداه(والضميـر يف   . الليل والنهار :  اجلديدان -13. السَّْيف

الذي ينظر ُمبـَؤخر عينـه      :  اَألْشَوسُ -14). مانع  (إىل  ) مبا يفعل (و  ) حكمه(ويف  
  .الذي يف عينيه قََبل، وهو دون احلََول : اَألقَْبل. تكبُّراً أو َتَغيُّظاً

: الـضِّئْبِل . َبَنْت َعرِيَشها :  َعرََّشـت -16.  الكثري اجلَْيـُش:  اجلَْحفَل -15
: تاح له الشيء، َيتيح وَيُتـوح     . النَّصل الَعريض أو الطويل   :  اِملْشقَص -17. الدَّاهية
: املُـْزن ". على قربهـا  : " يف الديوان ب، ج، د     -19. الرمحة:  الرَّْوح -18. َتَهّيأ

ما ارتفع مـن    : النَّْجَوة. يف أفق السماء  السََّحاب الذي يعترض    : الَعارِض. السََّحاب
املطـر الـشـديد    :  الَوْبلُ -20. ُمْجَتَمُع املاء : املَْحِفل. األرض فلم َيْعلُه السَّـْيل   

دام َمطَُرهـا يف    : َهَملَِت الـسَّـماء  : َيْهُمل. َيتفتَّح زهرها : تضحك. الضَّْخم القَطْر 
. ُيـَصوِّت :  َيـِصلُّ  -21. ويهمل هنا مبعىن يبكي، وهو مقابل لتضحك      . سـكون
   احلاشية رقم65/ 14ج ): األغاين (وجاء يف   . أي تصلّي ألجله شكراً هللا    : ُتَصلِّي له 

، أي تـسأل اهناللَـه      "َدْمَعُه تسأل   " كذا يف األصول، ولعلّه     " َمَعُه َتْسأَل   : " 4 =
ـَطَال -22. وانصباَبه أصاهبم : ْمَحلوا أَ -23. الصَّْعب: املُْعِضل. اْنَتشر وتفرَّق :  ِاْست

َحدَّث به، وأشـاعه،    :  َنثَا احلديثَ واخلرب َنثْواً    -24. املَْحل، وهو اجلَْدب والقَْحط   
نام نومة  : غفا". إذا عفا   : "  يف الديوان ب، ج، د     -28. النَّثا: واالسم منه . وأظهره
  .خفيفة 
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 وطَافُوا علـى فُْرِشـِه َينْظُـرو        -5
  

َن َمـــْن َيتَقَـــدَُّم إذْ ُيقْتَـــُل   
  

 فلّما َبدا الصُّْبُح قـاَم الَوِصـيُّ        -6
  

ــلٌّ لــ    ــَل كُ ــذُُل ـفأقب ُه َيْع
  

 كََعِلــيٍّ إذا مــاَدَعْوا   َوَمــْن-7
  

نََزالِ، وقَـْد قَـلَّ َمـْن َينْـزُِل           
  

ــالِ  -8 ــسوَم الرِّج ــدُّ ُج ــراُه َيقُ  تَ
  

ـــُر اَألوَُّل اَألوَُّل    فََيـنَْدِحـــ
  

ــُه -9 ــلَتْ كَفُّ ــْرَبٍة واَص ــْم َض  وكَ
  

ــَصُل    ــاْحتََوى الفَْي ــَصِلِه ف ِلفَْي
  

 َســطَا يــوَم َبــْدرٍ بِِقْرَضــابِِه -10
  

َوفي ُأُحـٍد لَـْم َيـَزْل َيْحِمـُل           
  

 وِمــْن َبْأِســِه فُِتَحــتْ خَْيَبــٌر -11
  
  

ــُل و   ــْم ُينْجِهــا باُبهــا الُمقْفَ لَ
  

ــا-12 ــاً به ــيَن ِذراع ــا أربع  )124(ِهَزْبٌر لَُه دانَـِت اَألشْـُبُل          َدَح
 

  

-124-  
  :التخريج 
َتقَطُ من شعر عبـِد  املُلْ(وقد أورد النص كلّه نقالً عن . 52ص  : الديوان ب * 

مناقـب آل أيب    -. للشيخ حممد السَّماوي، وهو خمطوط خـاص      ) السَّالم بنِ َرغَْبانَ  
األبيـات  . 18/14ج  : أعيان الـشيعة  ). 12-10(األبيات  . 2/330ج: طالب

  . 111ص : والديوان د. 142ص : والنص كله يف الديوان ج ). 10-12(
  : الروايات والشرح

 إشارة إىل نوم َعِلـّي      -3. مقروءة يف األصل املخطوط   كلمة غري    [ ... ] -2
املَالَمة، :  الَعذَلُ -6. ليلةَ هاجر إىل املدينة   ) ص(يف فراش الرسول    ) ك(بنِ أيب طَاِلب    

، وهو هنا دعوة    )فََعالِ  (اسم فعل أمر على وزن      :  َنَزالِ -7. الم، يلوم : َعذَلَ، َيْعذُلُ 
  إشـارة إىل غَـزوة     :  يوم َبـْدر   -10. السيف: ل الفَْيصَ -9. إىل القتال أو املبارزة   

. السيف القاطع : الِقرَضاب. ، وهي أول ِصدام ُمَسلّح بني املسلمني واملشركني       )َبْدر(
َجَبل باملدينة جرت قربه املعركة الثانية بني املـسلمني وبـني           : أُُحد. قَطََع: قَْرَضب
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−125−
  ]من الطويل [           : وقال يصف الخمر 

ــا-1 ــِقِنيها َص ــي  َأال ِإْس ِحبي َوخَِليل
  

شَُموالً ،وَهْل َأْحيـا بغَْيـرِ شَـُمولِ          
  

ــةً  -2 ــْربها ذََهبِيَّ ــاِكر شُ ــا نُب  َأرِْحن
  

بِــِذي شَــبِمٍ نَــائي المــرامِ نَبيــلِ   
  

 لَها لَـْوُن ِعقْيـانٍ وطَْعـُم قََرنْفُـلٍ          -3
  

ــلِ     ــاُد فَتي ــْسٍك واتّق ــةُ ِم  ونَفَْح
  

بَّمـا   َجَعلْتُ دواَء الَهـمِّ كأسـاً ورُ       -4
  

َأَرتِْني َجِمـيالً كـاَن غَْيـَر َجميـلِ           
  

 كَُمْيتٌ خَطَْبناهـا إلـى َربِّ َدنِّهـا         -5
  

وقَْد آذَنَـتْ ُزْهـُر الـدَُّجى بـأفُولِ           
  

 َجالهــا لنــا فــي كَْأِســِه فكأنَّمــا -6
  

َجال َمتَْن َصاِفي الـشَّفَْرتَين َصـِقيلِ         
  

  خَلَتْ تَأكُـُل اَأليَّـاَم حـاالً بحالـةٍ         -7
  

وتُتْبُِع جِـيالً فـي الزَّمـانِ بِجيـلِ           
  

 )125(تَنَاَدْيَن ِمْن َصْدر الفَتَى بَرِحيل         إذا َأشَْرفَتْ ِمنَّـا الُهمـوُم طَوالعـاً-8

                                                                                                                                   

  

-125-  
  :التخريج 
مقالـة  . 157-156/ 1ج/ 51اجمللد  : جملة جممع اللغة العربية بدمشـق    * 

خمطوط، املكتبـة   . 104/ 8ج  ): عيون التواريخ   (نقالً عن   . حممد حيىي زين الدين   
. 153ص  :  فـصول التماثيـل    - ). 8-3 ،1(األبيـات   . 1238األمحدية رقم   

  . خال ديوانه املطبوع من األبيات يف طبعاته كلها ). 3-1(األبيات 
  : الروايات والشرح

 -2. اخلمر، أو الباردة منها   : الشَُّمول". أَالَسقِّنِيها  : "  يف فصول التماثيل   -1
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−126−
  ]من الكامل [         : وقال يفضل الحب األخير

  ِاشَْرْب على َوْجِه الَحبيبِ الُمقْبِـلِ      -1
  

 وعلـــى الفَـــمِ الُمتََبـــسِّمِ الُمتَقَبَّـــلِ  
  

 شُـــْرباً ُيـــذَكُِّر كُـــلَّ ُحـــبٍّ آِخـــرٍ -2
  

ــلَّ     ــِسي كُ ــضٍّ وُينْ ــبٍّ َأوَّلِ غَ ُح
  

 نَقِّــْل فُــَؤاَدَك َحْيــثُ ِشــْئتَ فَلَــْن تَــرى -3
  

ــلِ    ــلٍ ُمقْبِ ــٍد َأْو كََوْص ــوًى َجدي كََه
  

ــرٍ     -4 ــَرابٍ ُمقِْف ــى خَ ــنُّ إل ــاِإْن َأِح  م
  

َدَرَستْ َمعالمـُه كَـَأْن لَـْم ُيْؤَهـلِ           
  

 )126(َس بَمنْزلـي  َأمَّا الذي َولَّى فلـي       ِمقَِتــي لَمنْزلــي الّــذي اْســتَْحَدثْتُُه-5

                                                                                                                                   

مثر شجرة تنبت جنوب اهلند، وهـو أفـضل         : القََرْنفُل. الذََّهب:  الِعقَْيان -3
  . األفَاوِية احلارَّة

: ورّب دّنهـا  . وِعاء اخلمر : لَدنُّا. اخلَْمر اليت فيها سواد وُحْمَرة    :  الكَُمْيت -5
صـايف  . عرضـها :  جالها -6. الِغياب: اُألفُول. النُّجوم: ُزْهُر الدُّجى . بائع اخلمرة 
  .يشبه اخلمَر بالعروس وهي َتلَْتمع كسيف َمْجلُوٍّ . السيف املصقول الالمع: الشفرتني

-126-  
  : املناسبة

لكـالم عـن املتـأخرين      ، يف َمْعـرِض ا    5-4ص  ): ديوان الصَّبابة   (جاء يف   
واملتقّدمني من الشعراء، خٌرب طريف حيكي قصة ُمَعاَرضة شعرّية بني أيب متّام وديـِك              

نعْم، : قلُت. الفضل للمتقّدم، وهل غادر الشعراُء من متردِّم   : فإنْ قلتَ : " اِجلنِّ، يقول 
 صوت بعد   يف اخلَْمر معًىن ليس يف الِعَنب، وأحسن مايف الطّاووس الذََّنب، فدْع كلّ           

صويت، فإّنين أنا الصائح احملكيُّ واآلخر الصََّدى، فكم ترك األّولُ لآلخر، وال اعتبار             
  ): أيب متام (بقول الشاعر 

 نقّلْ فُؤاَدك حيث شئَت ِمَن اهلـوى       
  

 ما احلبُّ إالّ للَحبيـبِ اَألوَّلِ       
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ـ       ه الفَـىت   كَْم َمْنزِلٍ يف األرض يألفُ

  
ــزِلِ   ــداً َألوَّلِ َمْن ــه أب  وحنيُن

  
  :  وقال ديُك اِجلنِّ اِحلْمِصيُّ يرّد على َحبِيبٍ قوله املتقّدم

 كَذَب الذين ُيَحدِّثون عن اهلَـوى      
  

 ال شكَّ فيـه للَحبيـبِ اَألوَّلِ         
  

 مايل أَِحـنُّ إىل َخـرابٍ ُمقِْفـرٍ        
  

 َدَرَسْت َمعاملُه كأنْ لَْم ُيْؤَهـلِ        
  

  :جلنِّ املذكور  فقال َحبِيٌب حني بلغه قولُ ديِك ا
 كَذََب الذين َتَخرَّصوا يف قـوهلم      

  
 مااحلــبُّ إالّ للَحبيــبِ املُقْبِــلِ   

  
 أَفَطَيٌِّب يف الطَّْعمِ ماقَـْد ذُقَْتـُه       

  
 ِمْن َمأْكَلٍ أَْو طَْعُم مامل ُيْؤكَـلِ         

  
  : فقال ديُك اجلنِّ أيضاً حني بلغه قول َحبِيبٍ هذا 

 ِاْرغَْب عـن احلُـبِّ القـدمي األّولِ        
  

ــسْ     ــْسَتأَْنِف املُ ــَك باملُ  َتقَْبلِوعلي
  

 َنقِّلْ فُؤادَك حيثُ ِشئَْت فَلـْن َتـرى        
  

 ا هـ  "كهوًى َجديٍد أْو كََوْصلٍ ُمقْبِلِ        
  

  :التخريج 
. أبو هالل العسكري. (وقد أورد النص كلّه  . 418ص  : كتاب الصناعتني * =

ـ . تح علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبـراهيم           ريوت، املكتبـة العـصرية     ب
. 8/15ج  : أعيان الشيعة  ). 3(البيت  . 3/51ج  : حماضرات األدباء -). م  1986
وقد روى الرابع قبل     ). 4-3( البيتان. 5-4ص  : ديوان الصبابة - ). 4-3( البيتان
  .الثالث

:  ،والديوان ج  184ص  : ، والديوان ب  86ص  : الديوان أ : واألبيات كلها يف  
   .112ص :د ، والديوان 129ص 

  :الروايات والشرح 
 -3. الطَّـرِيُّ، اجلديـد   :  الَغضُّ -2. مكان القُْبلَة، وهو الشَّفَتان   :  املَُتقَبَّل -1
 يف أعيان الشيعة وديوان     -4. ِضدُّ اهلجر، ويكون يف َعفاف احلب وَدَعارته      : الَوْصلُ
: الشيء وما يدل عليه، يقـال     مجع َمْعلَم، وهو َمظَنَّة     : املََعامل". مايل أَِحّن   : " الصبابة

  .ذََهب، أَْدَبر : َولَّى. املََحبَّة:  اِملقَة-5. َخِفَيْت َمَعامل الطريق
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−127−
  ]من الرجز [         :  وقال في وصف السُّكْرِ 

ــْه   -1 ــذَنْبي كُلِّ ــتَغِْفُر اَهللا ل  َأْس
  

ــْه     ــرِ ِحلِّ ــساناً بغَْي ــتُ ِإنْ قَتَلْ
  

 ولَــْم ُأَصــلِّْه  وانْــَصَرَم اللَّْيــُل-2
  

 )127(والسُّكُْر ِمفْتَاٌح لهذا كُلِّـْه        
  

  

−128−
  ]من الرجز [           : وقال ديك الجن 

 )128( لُحْسنِ َعْينَيِه َوُحْسنِ َدلِّـْه       -1
  

    

 

-127-  
  :التخريج 
ص :  الـديوان ب   -. 87ص  :  الـديوان أ   -. 1/316ج  : ديوان املعاين * 
  . 180ص :  الديوان ج-. 185

  . 113ص : الديوان د
 ذنويب املتعاظمة، فقد ارتكبت جرمية      إنين أسأل اهللا العفو عن     ): 2-1(الشرح  

  .القتل، وهجرت الصالة، وهذا كله بسبب إغراقي يف شرب اخلمر 
-128-  

  :التخريج 
حممد حيـىي زيـن     . 1/157ج/51اجمللد  : جملة جممع اللغة العربية بدمشق    * 

خـال  . 3323: خمطوط، املكتبة الظاهرية رقـم    ) جمموع شعري (الدين، نقالً عن    
املرّجح عندي أن هذا الشطر، مع      .  هذا الشـطر يف طبعاته كلّها     ديوانه املطبوع من  

، جزء من قصيدة واحدة ضائعة مع ما ضاع من شعر            )127رقم  (البيتني السابقني   
  .ديك اجلن 
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−129−
  ]من الخفيف [           : وقال ديك الجن يمدح 

 وغَريرٍ َيقِْضي بُحكَْمْينِ فـي الـرَّا        -1
  

حِ بَِجْورٍ، وفـي الَهـَوى بُمَحـالِ          
  

ـــ  -2 ــوِط ماُحمِّ ــْه وللخُ ــا رِْدفُ  للنَّق
  

ــُدهُ    ــاً، وجِي ــَل ِلين ــَزالِ ـ  للغَ
  

ـــ  -3 ــصَّبِّ ماتَفْ ــاُه بال ــتْ ُمقْلَتَ  فََعلَ
  

ــاَألْموالِ    ــَدْيَك ب ــْدَوى َي ــَعُل َج ـ
  

ـ        -4   لْم تُقَْس بالِّذي َعداَك ِمـَن الخَلْـ
  

ـِق فما الشَّاِمخَاتُ ِمثْـَل الرِّمـالِ         
  

  وإذا ِشْئتَ َأْن تََرى الَمْوتَ في ُصو       -5
  

ــا     ــَدتَْي رِْئب ــي ِلْب ــٍث ف لِ َرِة لَْي
  

 فالْقَــُه غَْيــَر َأنَّمــا ِلْبــَدتَاُه    -6
  

ــالِ     ــَمُر َع ــارٌِم وَأْس ــَيٌض َص َأْب
  

ــفَتاُه-7 ــَصتْ شَ ــْد قَلَّ ــاً قَ ــقَ لَْيث  )129(فَُيَرى َضاِحكاً لُعْبس الـصِّيال         تَلْ
                                                           

  

-129-  
  :التخريج 
حلية احملاضرة يف صناعة    - ). 3-1(األبيات  . 654/ 3ج: زهر اآلداب * =
  األبيـات  . 1/199ج  : يث املسجم  الغ - ). 3-1(األبيات  . 1/228ج  : الشعر

ص :  املنصف يف نقـد الـشعر      - ). 3(البيت  . 287/ 2ج  :  التبيان - ). 1-3(
 ). 7-5(األبيات  . 377/ 2ج  : املثل السائر  - ). 3(البيت  . 422 وص   280

-1(األبيات  . 92ص:  الديوان أ  - ). 7-5(األبيات  . 193ص  :  الصبح املنيب  -
وقد أشـار اجلامعان إىل أن املقطوعتني رمبا كانتا       ). 7-5(األبيات  . 93و، ص ) 3

ص : ، والـديوان ج   124ص  : واألبيات كلها يف الـديوان ب     . من قصيدة واحدة  
  . 114ص : ، والديوان د147

  : الروايات والشرح
. اخلَمـر : الـرَّاح . السَّاذَج: الَغرير". يف الّراح بَعْدلٍ    : "  يف حلية احملاضرة   -1
الَعُجـز  : الرِّْدف. الِقطَْعة املُْحَدْوِدَبة من الرَّْمل : النَّقَا.  البيت مدّور  -2. الظُّلْم: اجلَْور
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−130−
   ]من الخفيف[           : وقال في الحكمة 

  

ـ        -1   اُْحُل َواْمُرْر وُضرَّ وانْفَْع وِلـْن واخْـ
  

 ـشُْن َورِشْ واْبرِ وانْتَِدْب للَمَعـاِلي       
  

 وَأِغثْ واْسـتَِغثْ بربِّـَك فـي اَألْز         -2
  

ــالي     ــروفُ اللَّي ــتْ ُص لِ إذا َجلََّح
  

ـ  التَِقفْ للزَّمانِ في َمنْـزِلِ الـضَّيْ       -3
  

ــالِ      ــِة َح ــْستَِكْن ِلرِقَّ ــمِ وال تَ ـ
  

 وإذا ِخفْــتَ َأْن ُيراِهقَــَك الُعــْد   -4
  

ــاِت الَعـــوالي    ــذْ بالُمثَقَّفَـ ُم فَُعـ
  

ــو  -5 ــةَ للم ــَسَك الكَرِيَم ــْن نَفْ  وَأِه
  

ــوالِ     ــى اَألْه ــا عل ــْم به ِت وقَحِّ
  

ـــ  -6 ــُن للُح ــْوتُ َأْزَي ــرِي لَلَْم  فَلََعْم
  

ـرِّ ِمـَن الـذُّلِّ َضـارِعاً للرَِّجـالِ           
  

 َأيُّ ماٍء يدوُر فـي َوْجهِـَك الُحــ          -7
  

ااْمتََهنْتَــُه بالــسُّؤالِ  ـــرِّ إذا َم  
  

ـــ -8 ــَصفَ الدَّْه ــيَّما إذا َع ــمَّ الِس  ثُ
  

ـُر بَأْهـلِ النَّـَدى وَأْهـلِ النّـوالِ           
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 غاَضِت المكُْرماتُ وانْقَـرَض النَّـا       -9
  

ــَضالِ     ــحائُب اإلفْ ــاَدتْ َس ُس ،وب
  

 فقَليـٌل ِمـَن الــَوَرى َمـْن تَــراه    -10
  

ـ        اً بمـالِ   ُيْرتَجى َأْو َيـُصوُن ِعْرض
  

ــذاَك الهِــالُل َأوََّل ماَيْبـــ   -11  وكَ
  

ـُدو نَحـيالً فـي ِدقَّـِة الخَلْخَـالِ           
  

ــراُه    -12 ــْوءُه فت ــْزداُد َض ــمَّ َي  ثُ
  

قََمــراً فــي الــسَّماِء غَْيــَر ِهــالَلِ   
  

ـ   -13 ْدِميثََك المـَضاجَِع للَجنْــ      عاِد تَ
  

ــَسالِ     ــَدِة الِمكْ ــاَل الخَرِي ــبِ فََع ـ
  

 وادَّرِْع َيلَْمقَ اْجِتيابِ ُدَجى اللَّْيــ       -14
  

ــالِ     ــَضبَّرِ اَألْوَص ــْرٍف ُم ــلِ بِِط ـ
  

 َعاِمِليِّ النِّتَـاجِ تُطْـَوى لَـُه اَألْر         -15
  

ــالِ     ــتُِعدَّ لَألنْقــ ُض إذا مااْســ
  

 الِحـِق اَألياِطـلِ كاَألْعــ        ُجْرشُعٍ -16
  

ـفَرِ َضافي الـسَّبِيبِ غَيـرِ ُمـذَالِ          
  

 واتَِّخذْ ظَْهَرُه ِمـَن الـذُّلِّ ِحـْصناً         -17
  

ِنْعَم ِحـْصُن الكَـريمِ فـي الزِّلْـزالِ           
  

 الُأِحـــبُّ الفَتَـــى َأراُه إذا مـــا -18
  

َعضَُّه الدَّْهُر جاِثمـاً فـي الـضَّاللِ          
  

 ي الِغنَى خَاِشـَع الطَّـرْ      ُمْستَِكيناً لذ  -19
  

ــالِ    ــارِ واِإلقْبـ ــَل اِإلْدبـ ِف ذَليـ
  

 َأْيَن َجْوُب الـبالِد شَـْرقاً وغَربـاً         -20
  

ــالِ     ــسُّهولِ واَألْجَب ــسافُ ال واْعِت
  

 واْعِتراُض الرَّقَاِق ُيوَضـُع فيهـا       -21
  

ــالِ      ــاِد والَعمَّـ ــاِء النَِّجـ بِِظَبـ
  

لرِّْزقَ بالسَّْيـ   ذََهَب النَّاُس فاطْلُبِ ا    -22
  

 ـــِف، وإالّ فَُمــتْ شَــِديَد الُهــَزالِ  
  

    )130(  
 

  
-130-  
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  :التخريج 
ــ*  ــساوئاحملاس ــات . 290-289ص : ن وامل  ). 22-5 ،3-1(األبي

  ). تا . بريوت، دار صادر، ال. البيهقي(
ــد- ــدّر الفري ــات . 3/53ج : ال   . 3/178و، ج  ). 22 ،10-3(األبي
ديوان - ). 22(البيت  . 3/294و، ج  ). 9(البيت  . 4/107و، ج    ). 1(البيت  
 ،1(البيتان  . 1/300ج  : املثل السائر - ). 9 ،7-2(األبيات  . 1/120ج: املعاين
ج : يتيمة الدهر - ). 22 ،1(البيتان  . 117ص: اإلبانة عن سرقات املتنيب   - ). 22
تـح  ). هـ  429أبو منصور عبد امللك، ت      (الثعالبـي   ). (1(البيت  . 147/ 1

ج : العمـدة -). م  1973،  2بريوت، دار الفكـر، ط    . حميـي الدين عبد احلميد   
قرى - ). 1(البيت  . 1/326ج  :  علوم البالغة  اإليضاح يف  ). 1(البيت  . 2/30

   ، 3(األبيـات   . 14/ 8ج  : أعيان الشيعة - ). 1(البيت  . 147/ 1ج  : الضيف
وقـد جـاءت     ). 13-1(األبيات  . 81ص  : الديوان أ - ). 15-22،  5-13

  مث ) 2-1(مث  ) 8-3: (مضطربـة يف ترتيبـها، فقـد وردت بالترتيـب التـايل          
، 120ص  : واألبيات كلـها يف الـديوان ب       ). 13(مث  ) 10-9(مث  ) 11-12(

  . 115-114ص : ، والديوان د144ص : والديوان ج
  : الروايات والشرح

وقد آثرُت الرواية   ". حتْلُ واْمـُرْر َمعاً وِلْن تارةً      : "  يف احملاسـن واملساوئ   -1
ـ    -. املثبتة يف املَْتن، ألهنا أجود سبكاً، وإلمجاع املصادر عليهـا          : " سائريف املثـل ال

. َنَحَتـهُ : َبَرى الـسَّْهم  . أَلَْزق عليه الرِّيش  : راَش السَّْهمَ ". واخُشْن واْبرِْر مث انتدْب     
على اإلنسان أن يكون حلواً وُمّراً، وضاّراً ونافعاً، ولَيِّناً وقاسـياً، وُمـْستعداً             : املعىن

  : الـصُّروف . َجَمـتْ َه: َجلََّحـتْ .  البيت مـدّور   -2. للشّر، ُمَتطَلِّعاً إىل الَعظَائم   
يف الـدّر الفريـد   .  والبيت مدّور-3. مجع َصْرٍف وهو حوادث الدهـر ونوائبه     = 

ال َتقُْم للّزمان يف منـزل الضَّْيـ ـم وال َتْرَتبِطَْك رِقَّةُ  : " وديوان املعاين والديوان أ
  " .حال 

. الفَقُْر: الُعْدُم. اربَداىن وق : َراَهَق.  البيت مدّور  -4. الظُّلْم واِإلذْالل : الضَّْيم
 يف الـدّر الفريـد      -6. اقَْتِحْم واْهُجمْ : قَحِّم.  البيت مدّور  -5. الرِّماح: املُثَقَّفات

أزين للَحيِّ، ِمَن   :" يف الديوان ب،ج،د    ". أمجلُ باحلُرِّ، ِمَن الَعْيـشِ   : "وديوان املعاين 
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−131−
  ]من الخفيف [           : وقال ديك الجن 

 

". غاضت املكرمات واْخَتلََف النَّْحـ ـُر وأَْجلَـْت سـحائب اإلفـضال     " 
:  الـَوَرى  -10. والبيت مدّور . أَْحَسَن إليه : أَفَْضلَ عليه : يقال. اإلْحسان: اِإلفَْضال
ِحلْية : اخلَلَْخال. والبيت مدّور ". أَوَّلَ ما َيْبَدا    : "  يف الديوان ب، ج، د     -11. الَبَشر

اخلَرِيدة . التَّْسهيل:  البيت مدّور التَّْدِميث   -13. كالسِّوار تلبسها النِّساء يف أرجلهنّ    
". صالُمَغبَّر اَألوْ : "  يف الديوان أ، ب، ج، د      -14. املَْرأَة النَّاِعَمة الكَُسولة  : اِملكَْسال

: الطِّـْرفُ . الِقَباء املَْحـُشوّ  : الَيلَْمق: لَبَِس ِدْرَع احلَديد  : ِادََّرَع الرجل . البيت مدّور 
: ِشدَّة َتلْزِيز الِعظام واكِْتناز اللَّْحم، واملَُضبَّر من اخليل       : الضَّْبُر. اجلَواد الكرمي من اخلَيل   

. البيت مدّور ". لإلنقَال  : " ، ج، د  يف الديوان ب  .  البيت مدّور  -15. املَُوثَُّق اخلَلْقِ 
مجع َمْنقَل وهـو    : اَألْنقَال. لعلّه َمْنُسوب إىل فَْحلٍ كَرمي َمْعروف من اخليل       : الَعاِمِلّي

: اجلُْرُشع.  البيت مدّور  -16. أنه جواد قوي كرمي النسب    : واملعىن. الطريق يف اجلبل  
طويـل  : ضايف السَّبِيب . الظَّْبي: اَألْعفَر. اخلَواِصر: اَألَياِطل. الضَّاِمر: الالَِّحق. العظيم
.  البيت مـدّور   -19". يف الظِّالل   : "  يف أعيان الشيعة   -18. املَُهان: املُذَال. الذَّْيل
وكـذلك الَتَعـسُّف    . اَألْخذُ على غري الطريق   : الَعْسُف. َخَرَق وقَطَع :  َجاب -20

. َحمائل السـيف : النِّجـاد. لصَّحراءا:  الرَّقَاق -21. اِجلَبال: اَألْجَبال. واِإلْعساف
وبِِظبـاء النَّجـاد    . َصْدُره أو ما يلي السِّـَنان، دون الثَّْعلب      : َعاِمل الرُّْمح : الَعمَّال
   .بَِحدِّ السَّْيف وِسـَنان الرُّْمح، فقد ذكر اجلزَء وأراد الكلَّ : والَعمَّال
وإالّ . " 294/ 3ج: ّر الفريد يف الد ". فََسَد النَّاُس   : "  يف املثل السائر   -22= 

  .البيت مدّور ". فََسَد الدَّْهُر، قَِتيلَ اهلَُزال : " يف اإلبانة". فَُمْت بَِداِء اهلَُزال 
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 ِاْرَحمِ الَيوَم ِذلَِّتـي وخُـُضوعي       -1
  

 )131(فَلَقَْد ِصْرتُ ناِحالً كالِخاللِ       
  

  

 

-131-  
  :التخريج 
 شـرح مقامـات     -. وقد جاء مفـرداً   . 89ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 
  . 91/ 1ج : احلريري
  . 116ص :  الديوان د-
  :الشرح 
  .ع َخلٍّ وهو الثَّْوب البايل فيه طَرائق مج:  اِخلالَل-1

لقد غـدا جـسدي     . إنين أسألك الرمحة واإلشفاق أيها احلبيب اهلاجر      : املعىن
  . كالثوب البايل رقة وضعفاً
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מ א

−132−
  ]من مجزوء الكامل [           : وقال يتغّزل 

ــو-1 ــي   قُ ــِك َينْثَِن لي ِلطَْيِف
  

َعْن َمـْضَجِعي َعنْـَد الَمنَـاْم         
  

عنـَد الرُّقَاْد، عنـَد الُهُجـوْع      " 
  

" عنَد الُهُجوْد، عنَد الَوَسـْن        
  

ــي  -2 ــاُم فَتَنْطَِف ــَسى َأنَ  فََع
  

ــاْم     ــي الِعظَ ــَأجَُّج ف ــاٌر تَ نَ
  

في الفُـَؤاْد، فـي الـضُّلُوْع      " 
  

ــَدْن    ــوْد، فــي الَب " فــي الكُُب
  

ـــ   -3 ــُه اَألكُ ــَسٌد تُقَلُِّب  َج
  

اْم ـفُّ على ِفَراشٍ ِمـْن َسـقَ        
  

ــوْع  "  ــْن ُدُم ــاْد، ِم ــْن قَتَ ِم
  

ــَزْن     ــْن َح ــوْد، ِم ــْن ُوقُ " ِم
  

ـــ -4 ــا َعِلْم ــا فَكََم ــا َأنَ  َأمَّ
  

ـِت فََهْل ِلَوْصـِلِك ِمـْن َدَواْم         
  

ــوْع "  ــْن ُرُج ــاْد، ِم ــْن َمَع ِم
  

ــْن     ــْن ثََم ــوْد، ِم ــْن ُوُج  " ِم
  

    )132( 
                                                           

  

-132-  
  : املناسبة

 شـاهداً على التَّْخيِري، وهو     78ص  ): خزانة األدب   (جاءت هذه األبيات يف     
فَّى بقواٍف َشتَّى، فيختار السـامع منها قافيـةً  أن يأيت الشاعر ببيت يسوغ فيه أن ُيقَ      

وقد قام أحد املتأخرين    . مرجََّحةً على سائرها، ُيْسَتَدلّ باختيارها على حسن اختياره       
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ــثَين  ــِك َيْن ــويل لطَْيِف  قُ
  

 عن ُمقْلـيت عنـد اهلُُجـوعِ         
  

ــي  ــاَم فتنطف ــا أن  كيم
  

ــلوعي     ــد يف ُض ــاٌر توقَّ  ن
  

 أّما أنـا فكمـا َعهِـْد       
  

  فهل لَوْصِلِك من ُرجـوعِ      ِت  
  

ــُه األكُـــ   َدنِــٌف ُتقَلُِّب
  

 ـفُّ على ِفراشٍ من ُدمـوعِ        
  

ملن : قال، فتعّجب الرَّشيُد من قوله مع ِصَغرِ ِسنِّه، وشرع يؤانسه وحيادثه ويقول           
الّرشيد، فقال  فعظم ذلك عند    .هذا الشعر ؟ والغالم َيُصدُّ عنه، مث اعترف أّنه شعره           

فأنشد يف احلال وقال    . إن كان شعرك حقّاً كما زعمت ،فأَْبقِ املعىن وغّيرِ القافية         : له
  : شعراً

 قُــويل لطيفــِك ينــثين 
  

ــامِ     عــن ُمقْلــيت عنــد املن
  

ــاَم فتنطفــي   كيمــا أن
  

ــامي     ــد يف ِعظ ــاٌر توقَّ  ن
  

 أّما أنـا فكمـا َعهِـْد       
  

 ِت فهل لَوْصِلِك مـن دوامِ        
  

 َدنِــٌف ُتقَلُِّبــُه األكُـــ 
  

  على ِفراشٍ من َسـقامِ      ـفُّ  
  

. فـامتحنْ : قال. أحسنت، إالّ أن هذا َمحفوظ معك     : فتعجب الرَّشيد، وقال  
  : فأنشد يف احلال وقال شعراً. فغّيرِ القافية واترِك املعىن: قال

 قُــويل لطَْيِفــِك َينــثين 
  

 عن ُمقْلـيت عنـد الرُّقَـاِد         
  

 كيمــا أنــاَم فتنطفــي 
  

ــأجَُّج يف فُــ    ــاٌر ت  ؤاِدي ن
  

 أّما أنـا فكمـا َعهِـْد       
  

 ِت فهل لَوْصِلِك من َنفـاِد        
  

 َدنٌِف ُتقَلُِّبـُه األكُــ     
  

 ـفُّ على ِفراشٍ من قََتـاِد        
  

قـاْق،  : فأخذ ثياب الصبيان على رأسه وصاح     . أخربين من أنت  : فقال الرشيد 
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−133−
  ]من البسيط [     : ن لطيف شعره في الدعاء على المحبوب وم

 كَْيفَ الدَُّعاُء على َمْن َجاَر َأْو ظَلََمـا        -1
  

ــا    ــلِّ ماَحكََم ــي كُ ــاِلٌم ف ــاِلِكي ظَ وَم
  

ــِه-2  )133(َعنِّي وال آقْتَصَّ لي ِمنُْه وال ظَلََما         الآخَــذَ اُهللا َمــْن َأْهــَوى بَجفَْوِت

                                                                                                                                   

  

  :خريج الت
  نفحـات األزهـار    -. وقد أورد الـنص كـامالً     . 78ص  : خزانة األدب * 

  أورد . 34-33ص  :  نفحـة الـيمن    -. أورد النص كـامالً   . 230-229ص  
قاسـم   ). (1(الشطر األول من البيـت      . 82ص  :  حلية البديع  -. النص كامالً = 

  . 142ص :  الديوان د- ). 20735دمشق، مكتبة األسد . البكرهجي
  : يات والشرحالروا

وضع َجْنَبه على األرض    : َضَجَع". عن ُمقْلَيت عند املََنامِ     : "  يف نفحة اليمن   -1
كيما : "  يف نفحة اليمن   -2. النَُّعاس: الَوَسن. مكان النوم : أو الفراش، واملقصود هنا   

  .مجع الكَبِد : الكُبود". أناَم، تأجَُّج يف ِعظَاِمي 
: الـسَّقام . البيت مدّور . وقد جاء البيت رابعاً   " َدنٌِف  : "  يف نفحة اليمن   -3

فكمـا  :"  يف نفحة اليمن     -4. ه َشوك كاإلبر  ـنبات ُصلْب ل  : القََتاد. طُول املََرض 
ِضدُّ اهلَْجر، يكون يف َعفـاف      : الَوْصل. البيت مدّور . وقد جاء ثالثاً  ". َعهِْدِت، دوامِ 

  .احلب وَدعارته 
-133-  

  :التخريج 
: الغيث املـسجم  -. 98ص  : ديوان الصبابة -. 1/293ج: تزيني األسواق * 

حاشـية  ( قطر الغيث املـسجم      -. 247ص  : املنصف يف نقد الشعر    .2/160ج
 -. 188ص  :  الديوان ب  -. 96ص  :  الديوان أ  -. 245ص  ): نفحات األزهار 

  . 117ص :  الديوان د-. 149ص : الديوان ج
  ".  َخانَ على َمْن: "  يف ديوان الصبابة واملنصف-1: الروايات
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−134−
  ]من الكامل [             : وقال يتغّزل 

 طَلٌَل تََوهََّمـُه فـصاَح ُمـَسلَِّما        -1
  

َأَضــنًى بــِه َأْم َضــنّْ َأْن َيتَكَلََّمــا   
  

 ِدْعٌص ُيِقلُّ قَِضيَب بـانٍ فَْوقَـُه        -2
  

 )134(شَْمُس النَّهارِ تُِقلُّ لَْيالً ُمظِْلَما        
  

−135−
  ]من الكامل [           : وقال في الغزل 

 )135(يَن الرُُّسـوم ُرُسـوَما      فَتَخالُُهْم ب   َأنَْضاُء طَلَّـتْ َدْمَعُهـْم َأطْاللُُهـْم-1

                                                                                                                                   

  

الواَخـذَ اُهللا َمْن أَْهَوى جلفوتـه عّني وال       : "  يف ديوان الصبابة واملنصف    -2
  " .اقَْتصَّ يل منه وال اْنَتقَمـا 

-134-  
  :التخريج 
 املنصف يف نقـد     -. وقد أورد البيتني  . 25ص  : اإلبانة عن سرقات املتنيب   * 
 الديوان  - ). 2(لبيت  ا. 206ص  :  الصبح املنيب  - ). 2(البيت  . 123ص  : الشعر

ص :  الديوان د  - ). 2(البيت  . 189ص  :  الديوان ب  - ). 2(البيت  . 96ص  : أ
  .خال ديوانه املطبوع من البيت األول يف طبعاته كلها  ). 2(البيت . 118
  : الشرح
اشتداد املرض حىت ُنحول    : الَضنَّى. ما بقي شاخصاً من آثار الديار     : الطَّلَل-1
: ُيِقـلُّ . الكَثيب املُْجَتِمُع من الرمل   :  الدِّْعصُ -2. ِخلَ ُبْخالً شديداً  َن: َضنَّ. اجلسم
  .كناية عن َشعر احملبوبة : الليل املظلم.كناية عن وجه احملبوبة : مشس النهار.َيحمل 

-135-  
  :التخريج 
 الـديوان   -. 213ص  :  الديوان ب  -. 263ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

   .157ص : ج
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−136−
  ]من الكامل [           : وقال في الغزل 

 لَْم تُْبلِ جِدَّةَ ُسْمرِِهْم ُسْمٌر ولَـْم        -1
  

 )136(تَِسمِ السَُّموُم ُألْدِمهِنَّ َأِديَما     
  

−137−
  ]ن الكامل م[         : وقال ديك الجن في األطالل 

 َألْقَى على َعَرَصاِتها ِصْرفُ البِلَـى       -1
  

 )137(لَْيالً َيرى الزُّوَّاُر فيه نُُجوَمـا         
  

 
  . 120ص :  الديوان د-
  : الشرح
  .آثار الدِّيار : الرُُّسوم. مجع نِْضو وهو املَْهُزول من اإلبل وغريها:  اَألْنَضاء-1=

-136-  
  :التخريج 
  . 118ص :  الديوان د-.. 120-119/ 2ج : اخلصائص* 
  : الشرح

وسألُت بعَض بين َعِقيل عن قول      : " 120-119/ 2ج  ) اخلصائص(جاء يف   
ومن الواضـح أنـه     ". ُهنَّ مباِئهِنَّ كما ُخِلقَْنْه     : فقال). البيت   (..مل ُتْبلِ   : اِحلْمِصيِّ

  .اِجللْد : اَألِدمي. رِيٌح َحارَّة: السَُّموم. يصف بعض النساء اِحلسان املترفات املَُخدَّرات
-137-  

  :التخريج 
  . 120ص :  الديوان د-. 462: املنصف يف نقد الشعر* 
  : الشرح
  .َنوائب الفََناء : ِصْرف البِلَى.  وهي ساحة الدارمجع َعْرَصة:  الَعَرَصات-1
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−138−
  ]من الكامل [           : وقال ديك الجن 

 ِهَي نَكَْبةٌ َأغْنَتْ فَُؤاِدي ِمْن َأَسـًى        -1
  

 )138(ِإذْ غَاَدَرتُْه ِمَن الَعَزاِء َعـِديَما       
  

−139−
  ]من الكامل [              : وقال مادحاً

 َبكََرتْ َعَواِذلُُه َوَجـاَء ُعفَاتُـُه       -1
  

 )139(فََرَأْيتُ َمْحُموَد النََّدى َمـذُْموَما      
  

−140−
  ]من الكامل [             : وقال يمدح 

 

-138-  
  :التخريج 
 الـديوان   -. 212ص  :  الديوان ب  -. 122ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

  . 165ص : ج
  . 120ص :  الديوان د-
  : الروايات
  " .يف الَعَزاء : "  يف الديوان ب، ج، د-1

-139-  
  :التخريج 
  . 121ص : ديوان د ال-. 234ص : املنصف يف نقد الشعر* 
  : الشرح
. مجع الَعايف وهو طالب املعروف    : الُعفَاة. مجع َعاِذل وهو الالئم   :  الَعواذل -1
  .لقد أصبح الكََرُم َمذَمَّةً عند هؤالء الالئمني : يقول
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 اُألْسُد َبْأساً والُبـُدوُر ِإَضـاءةً       -1
  

 )140(والُمْزُن ُجوداً والجَِباُل ُحلُوَمـا      
  

−141−
  ]من الكامل [           : جّن وقال ديك ال

 )141( أنّى ؟ ولم ؟ وعالم ذاك ؟ وفيما ؟           -1
  

    

−142−
  ]من الكامل [       : ولعبد السَّالم بن َرغْبان في وصف فََرسٍ 

 َوَأَحمَّ ِمـْن َأْوالِد َأْعـَوَج ُعْجتُـُه         -1
  

ــا       ــاَن َحِميَم ــْرِق ك ــُه ِللَْب َوَأظُنُّ
  

ــا َمْحُمو    ُمتَكَفِّئاً لَـْو َأنَّـُه َجـارى الـصََّبا-2 ــاتَ َأِديُمه ــْأواً لََب ــا شَ َم
                                                           

-140-  
  :التخريج 
 الديوان  -. 213ص  :  الديوان ب  -. 24ص  : املنصف يف نقد الشعر   * = 

  . 157ص : ج
  . 120 ص:  الديوان د-
  : الروايات

  واملرجَّح عندي أن األبيـات الـسابقة       ". كاُألْسِد  :"  يف الديوان ب، ج، د       -
من قصيدة واحدة، لتـشاهبها يف      ) 141،  140 ، 139  ، 138 ، 137،  136(

  .الَبحر والقافية والروي والَغرض الشعرّي 
-141-  

  :التخريج 
ومجَع ديُك اجلنِّ يف     " :وجاء فيه . 3/90ج  : التبيان يف شرح ديوان املتنيب    * 

ـ ) ". الشطر: (ِمْصَراع بيت أربعةَ استفهاماٍت يف قوله      خال ديوانه املطبوع من    . ا ه
  .الشطر السابق يف طبعاته كلّها 
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 ُمْستَقْبِالً َأْعلَى الـذُّرا ُمـْستَْعرِضاً       -3
  

ــا     ــْستَْدبِراً َملُْموَم ــَرا ُم ــْسطَ القَ َب
  

 ُحرَّ اِإلَهابِ َوِسـيَمُه، َبـرَّ اِإلَيـا         -4
  

بِ كَرِيَمُه،َمْحَض النِّـَصابِ َصـِميَما        
  

 ِإْن ِقيَد َجاءَك زِينَةً َأْو رِيَض رِيـ        -5
  

رِيـَع، رِيـَع ظَِليَمـا      ـَض َبِنيَّـةً َأْو       
  

ــا    فََأَرْعتُ فيها الَوْحشَ َعْن ُمهَجاِتها-6 ــهنَّ َزِعيَم ــُه بنُفوِس  )142(َوَجَعلْتَ

                                                           

  

-142-  
  :التخريج 
-. وقد أورد الـنّص كلّـه     . 318-1/317ج: األنوار وحماسن األشعار  * 
ابـن   ). (4(البيت  . 300ص  :  حترير التحبري  - ). 4(البيت  . 28/ 2ج  : العمدة

). تـا   .القاهرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، ال     . تح حسين شرف  . أيب اإلصبع 
 - ). 4(البيـت   . 191ص  :  الديوان ب  - ). 4(البيت  . 103ص  :  الديوان أ  -

: النص كلـه، و، ص    . 117ص  :  الديوان د  - ). 4(البيت  . 154ص: الديوان ج 
  . اًوقد رواه مفرد) 4(البيت . 123

  : الروايات والشرح
: احلَميم. فََرٌس لبين ِهالل ُتنسب إليه اَألْعَوجِّيات     : أَْعَوج. األسود:  األَحمُّ -1
إن هذا اجلـواد اَألْعـَوجِّي      : يقول. ثناه وأماله باللّجام  : عاَج رأَس اجلواد  . القَريب

يٌح َمَهبُّها من َمطْلع الثَُريَّا     رِ: الصََّبا. سار ُمَتَبْخِتراً ُمْختاال  :  َتكَفَّأَ -2. بسـرعة الربق 
مجع ذُْرَوة وهي أعلى كل     :  الذُّرا -3. اِجللْد: اَألدمي. السَّْبق: الَشأْو. إىل َبناِت َنْعش  

 يف العمـدة، وحتريـر التحـبري،        -4. املَُدوَّر، اجملتِمع : املَلُْموم. الظَّْهر: القََرا. شيء
  : 123ص : والديوان أ، ب، ج، د

". هابِ وسـيُمُه َبرُّ اإليـا بِ كَرُميُه َمْحُض النِّصابِ َصميُمــُه           ُحـرُّ اإل " 
  .البيت مدّور 
اخلالص الذي ال يشوبه شـيء      : املَْحُض. أَثَر احلسن : الَوَسامة. اِجللْد: اإلهاب

إن هذا اجلواد كـرمي األصـل خـالص         : يقول. األصل واملَْرجِع : النِّصاب. خيالطه
. ذَلَّلـه : ذُلِّل، وراض املهر رياضـة    : رِيض. قُيِّد: ِقيد. ر البيت مدوّ  -5. النََّسـبِ
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−143−
  ]من الكامل [       ) : ع ( وقال من مرثّية في الُحَسْين 

  َأْصَبْحتُ ُملْقًى في الِفـراشِ َسـقيما       -1
  

ـ           ُموَما َأجُِد النَّـسيَم ِمـَن الـسَّقامِ َس
  

 َماٌء ِمـَن الَعَبـراِت َحـرَّى َأْرُضـُه          -2
  

لو كـاَن ِمـْن َمطَـرٍ لكـاَن َهزِيَمـا             
  

 وَبالبِـــٌل لـــو َأنَُّهـــنَّ َمآِكـــٌل -3
  

ــا     ــْسليَن والَزقُّوَم ــئ الِغ ــْم تُخِْط لَ
  

ًى ُيروُِّعنـى َســرى لَـْو َأنَّــُه    وكَـر -4
  

ــا       ــرَّ والَيْحُموَم ــان الَح ــلٌّ لك ِظ
  

 َمرَّتْ بِقَلْبي ِذكَْريـاتُ َبنـي الُهـَدى         -5
  

فَنَِسيتُ ِمنْهـا الـرَّْوَح والتَّْهويــَما         
  

 ونَظَْرتُ ِسـْبطَ ُمَحمَّـٍد فـي كَـْرَبال          -6
  

ــا      ــُه الَمكْظُوَم ــاني ُحْزنَ ــْرداً ُيع فَ
  

ــٍة   -7 ــيوفُ ُأَميَّ ــاِلَعُه ُس ــو َأَض  تَنُْح
  

ــُصوَما     ــُصوَم فالصَّْم ــراُهُم الصَّْم فَتَ
  

 )143(والرَّْأُس َأْمَسى في الصِّعاِد كَريَما         فالجْسُم َأْضَحى في الـصَِّعيِد ُمَوزَّعـاً-8

                                                                                                                                   

  

-143-  
  :ج التخري

امللتقط من شـعر عبد (وقد أورد النّص كلّه نقال عن . 60ص  : الديوان ب * 
. 56/ 1ج  : ديوان املعـاين     -. خمطوط خاص . حملمد الّسماوي ) السالم بن رغبان  

  . 119ص : ، والديوان د155ص : والنص كلّه يف الديوان ج ).3-2: (األبيات
  : الروايات والشرح

 يف  -2. ريح السَّموم وهي ريح َحـارَّة     : لسَّموما. املرض الشديد :  السَّقام -1
صوت الرَّْعـد، والرعـد     : اهلَزمي. الدموع: الَعَبرات". َحدَّْي أَْرِضه   : " ديوان املعاين 

  . نفسه، واملراد هنا الَغْيث اهلزمي، وهو الذي ال َيْسَتْمِسُك
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−144−
  ]من المنسرح [           : وقال في ابتداء قصيدة 

ــُه خَ-1 ــا ماكََأنَّ ـــ كََأنَّه ــَل ال  )144(ـخُلَِّة َوقْفُ الَهلُوِك إذْ َبغََما      لَ

                                                                                                                                   
ما َيـسيل مـن     :ْسلني  الِغ. مجع الَبلَْبال وهو ِشدَّةُ اهلَمِّ والَوْسواس     : الَبالبِل   -3

َشَجرة ُمرَّة كريهة الرائحة، ثََمُرها     : الزَّقُّوم. ُجلود أهل النار كالقَيح والصَّديد وغريه     
وكَرمي بّر وعـسى لـو      : "  يف ديوان املعاين   -4. وكلُّ طَعام َيقُْتلُ  . طعام أهل النار  

ـ : الَيْحُموم. النُّعاس، والنَّوم : الكَرى. وأظنه تصحيف ظاهر  ". أنه   . دَُّخان اَألْسـَود  ال
َهزُّ الـرَّأْس   : التَّْهومي. الرَّْحَمة واالستراحة : الرَّْوُح). ر  (أبناء علّي   :  بنو اهلدى  -5= 

احلَُسْين بـُن   ): ص  (َولَُد االبن أو االبنة، وِسـْبطُ ُمَحمَّد       :  السِّْبط -6. من النُّعاس 
 وقد حذف اهلمزة ختفيفـاً، وهـي        كربالء،: كَْرَبال. َعِلّي، وهو ابن فاِطَمةَ الزَّْهراء    
ِاْجَترعه، فهو رجل كَِظيم،    : كَظَم غَْيظَه . يف العراق ) ع(املكان الذي قُتل فيه احلَُسْين      

. بنو أَُميَّةَ، َرْهطُ َيزيَد بـنِ ُمَعاوَِيـةَ       : أَُميَّة. قََصده:  َنحا الشيء  -7. والَغْيظ َمكْظُوم 
بالسيوف مـصّممني   ) ر( احلسـني   إن اجلنود يوالون ضربَ   : املعىن. صّمم: صمصم

مجع َصْعَدة، وهي القَناة املستوية، ويريد هبا       : الِصَعاد. التُّراب:  الصَّعيد -8. على قتله 
  .هنا رؤوس الّرماح 

-144-  
  : املناسبة

) 1(فقد ُحكي أنَّ ِدْعَبلَ بَن َعليٍّ اخلُزاعـيَّ         . " 1/220ج  ): الُعمدة(جاء يف   
السَّالمِ ابنِ َرغْبانَ، ديِك اِجلنِّ، فكتم نفسه عنه خوفـاً          ورد ِحْمَص، فقصد داَر عبِد      
  ماله يستتر وهو أشعر اِجلّن واإلنس ؟: من قوارصه وُمَشارَّته، فقال
  : أليس هو الذي يقول

 هبا غَري َمْعذولٍ فـداوِ ُخمارهـا       
  

 وصلْ بعشّياِت الَغبوقِ اْبِتكَاَرَهـا       
  

 وَنلْ ِمْن َعظيمِ الرِّْدِف كلَّ َعظيمةٍ     
  

 إذا ذُِكَرْت خاَف احلَفيظاِن ناَرها      
  

ه، وأحسن ُنُزلَُه، مث تناشدا، فأنشد ديُك اجلـنِّ ابتـداَء           ـفظهر إليه، واعتذر ل   
أَْمِسْك، فواللَِّه ما ظََنْنُتَك ُتِتمُّ البيَت إالّ وقد غَشَي         : فقال له ِدْعبِلٌ  ). كأهنا  : (قصيدٍة

  



- 222 -  

−145−
  ]من الطويل [       : وقال متمنّياً االجتماع مع محبوبه 

 )145(تَُضمُّ َعلَينا َجنَّـةٌ َأْو َجَهـنَُّم            َأال لَيتنا كُنَّا َجِميَعْين في الَهـوى-1

                                                                                                                                   

  

منها إضماُر مامل ُيذْكَْر قَْبلُ، وال جرت العادة مبثله، فُيعذر، والكثر استعماله            =
فَُيْشَتَهر، مع إحالة تشـبيه على تشبيه، وثُقْلِ َتجانسه الذي هو َحْشـٌو فارغ، ولو             

 واستحالة  طُرَِح من البيت لكان أَْحَزم، واستدعى قافيته، ال لشـيء إال لفساد املعىن           
يف تشبيه الَوقِْف، وهو السِّـوار، ومل كان وقف        " َبَغاِمه  " التشبيه، ما الذي يريد بـ      

إن عشيقته، كأهنّا يف جيدها وعينها الَغزالُ الذي كأنَُّه         : اهللوك خاصة ؟ ومعىن البيت    
الَبِغـيُّ  : لُـوكُ اهلَ: بَني نباِت اخلُلَِّة ِسـواُر اجلارية احلسنة املَْشي، املتهالكة فيه، وقيل         

  . ا هـ" فما هذا كلُّه، أو أيُّ شيء حتَته ؟ . الفَاجَِرةُ
شاعر عّباسي معاصر لديك اجلن اشتهر برثاء آل البيـت          :  ِدْعبِل اخلزاعي  -1
  . واهلجاء

  :التخريج 
. 56ص :  رسائل االنتقاد يف نقد الشعر والـشعراء      -. 220/ 1ج: العمدة* 

 -. 148ص  :  الـديوان ج   -. 187ص  : ن ب  الديوا -. 104ص  :  الديوان أ  -
  . 118ص : الديوان د

  : الروايات والشرح
َشجرة َشـاكَة   : اخلُلَّة. البيت مدّور ". كأنَّها يا كأنَُّه    : "  يف رسائل االنتقاد   -1

اجلارية احلسنة املشي   : اهلَلُوك. السِّوار: الوقف. من الفصيلة اِخلَيِميَّة، وكل َنْبٍت ُحلْو     
َصوَّتت إىل ولدها بأَلَْين    : َبَغمت الظَّبية ُبغاما  : َبَغم. الَبِغّي الفاجرة : ه، وقيل املتهالكة في 

  .صوهتا وأََرقِّه 
-145-  
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−146−
  ]من البسيط [             :  وقال يهجو 

 فَْوقَ ُأنَاسٍ َأنْـتَ َمـاِلكُُهْم        الكَلْبُ -1
  

َوِنْعَمةٌ َأنْـتَ فيهـا ِعنْـدُهْم ِنقَـُم           
  

 وإنَّ َدْهراً َعلَْوتَ النَّـاَس كُلَُّهـُم        -2
  

 )146(فيِه، فبِالَجْهلِ والِخذْالنِ ُمتََّهُم       
  

−147−
  ]من البسيط [       : وقال في جهل اإلنسان وقت موته 

 َعِلُموا َأْن ال َبقَاَء لَُهـْم        النَّاُس قَدْ  -1
  

 )147(لَْو َأنَُّهْم َعِملُوا ِمقْداَر َما َعِلُموا         
  

−148−
  ]من مخلّع البسيط [         : وقال في الّرثاء 

 

  :التخريج 
ص :  الديوان ب  -. 99ص  :  الديوان أ  -. 125/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
   .121ص :  الديوان د-. 148ص :  الديوان ج-. 187

-146-  
  :التخريج 
 الديوان  -. 213ص  :  الديوان ب  -. 163ص  : ات املتنيبّ اإلبانة عن سرق  * 

  . 160ص : ج
   .143ص :  الديوان د-

-147-  
  :التخريج 
:  الـديوان ب   -. 103ص  :  الديوان أ  -. 491/ 4ج  : حماضرات األدباء * 

   .122ص :  الديوان د-. 153ص :  الديوان ج-. 191ص 
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ــثٌ -1 ــٌب فمــاتَ لَْي ــاتَ َحبِي  َم
  

ــُم    ــاخَ نَْج ــٌر وب ــاَض َبْح َوغَ
  

 َسَمتْ َعُيـوُن الـرََّدى ِإلَْيـِه        -2
  

َوْهَي إلـى اَلمكُْرَمـاِت تَـْسُمو         
  

 مــا ُأمُّــَك اْجتاَحــِت الَمنَايــا -3
  

ــَك ُأمُّ      ــَؤاٍد َعلَْي ــلُّ فُ  )148(كُ
  

−149−
  ]من الوافر [             : وقال يتغّزل 

 تََراَك تَظُنُّ فيِه َمقَـرَّ ُعـْضوٍ        -1
  

 )149(َيبِيــتُ وماتَغَمَّــَدُه َســقَاُم   
  

−150−
  ]من الكامل [           : وقال ديك الجن 

 

-148-  
  :التخريج 
ص :  الـديوان ب   -. 100ص  :  أ  الديوان -. 181/ 2ج  : ديوان املعاين * 
  . 122ص :  الديوان د-. 158ص :  الديوان ج-. 141
  : الشرح
: الـرَّدى . ِاْرَتفع، وَتطَـاَول  :  َسما -2. ِاْنطَفَأ: باَخ النَّْجم . اَألَسد:  اللَّْيث -1
  .املوت 

-149-  
  :التخريج 
  . 123ص :  الديوان د-. 216ص : املنصف يف نقد الشعر* 
  : الشرح
  .غََمَرُه وَسَتره : ده َتَغمَّ-1
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الَحَراُم فإنَُّه ِلي َصـاِحٌب      َأمَّا   -1
  

 )150(وِإلَْيِه ِفيَّ اَألْمـُر واَألْحكَـاُم         
  

  

−151−
  ]من الكامل [           : وقال في الخمر 

 َوَجَرتْ َمجارِي الرُّوحِ في َبَدنِ الفَتَـى        -1
  

فَكأنَّهــا ِمــْن لُطِْفَهــا َأْحــالُم      
  

  مازاَحَمتْ َصـْدَر اْمـرٍِئ إالَّ انَْجلَـتْ        -2
  

ــاُم       ــسُّرورِ زَِح ــِه لل ــُه وفي عن
  

ــةً  -3 ــَزاُج غُاللَ ــَسها الِم ــفْراُء َألَْب  َص
  

ــٍؤ     ــْن لُْؤلُ ــِتْحكَاُم  ِم ــِه اْس لِنظَاِم
  

ــا  -4 ــِشُم َوْجَهَه ــاُء َيْه ــا والم  وكأنَّه
  

 )151(قََبٌس َعالُه ِمَن السََّرابِ غََمـاُم         
  

 

-150-  
  :التخريج 
  .خال ديوانه املطبوع من البيت يف طبعاته كلّها . 154ص : فصول الّتماثيل* 

-151-  
  :التخريج 
  :البيتـان . 169: و، ص ) 2-1(البيتـان   . 154ص  : فصول الّتماثيـل  * 

  . خال ديوانه املطبوع من األبيات يف طبعاته كلّها). 3-4(
  : الشرح
َخلْـطُ  :  اِملـَزاج  -3. ن هذه اخلمر جتلو اهلموَم من صدر شارهبا       إ:  يقول -2

  . اخلَمر باملاء لتخفيف سورهتا
مجع غَماَمـة وهـي     : الَغمام. النَّاُر، أو ُشعلة منها   : القََبس. يكسر:  َيْهِشم -4

  .الَبَرُد : السَّحابة، وَحبُّ الَغمام
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−152−
  ]من الكامل [         : وقال في بكر بن دهمرد 

مـا فََعلَـتْ بِـَك اَألْرطَـاُل         يا َبكُْر    -1
  

ــاُم       ــِك اَأليَّ ــتْ بِ ــاداُر مافََعلَ ي
  

 فــي الــدَّارِ َبْعــُد َبِقيَّــةٌ نَــْستَاُمها -2
  

ــْستَاُم      ــةٌ تُ ــَك َبِقيَّ ــيَس في ِإذْ ل
  

 َعَرَم الزََّماُن على الـدِّيارِ بِـَرغِْمهِْم        -3
  

ــَراُم     ــانِ ُع ــضاً للزَّم ــَك أي وعلي
  

لزَّماُن كَـَراَك فـي ِديواِنـِه        شَغََل ا  -4
  

ــالُم    ــَدَواِتَك اَألقْ ــتْ ِل  )152(فَتَفَرَّغَ
  

 

-152-  
  : املناسبة

  . وهي يف هجاء َبكْرِ بنِ َدْهَمْرد،  )96(تقدمت يف مناسبة املقطوعة رقم 
  :التخريج 
 الديوان  -. 125/ 1ج  :  شرح مقامات احلريري   -. 14/62ج  : األغاين* 

  . 97ص : أ
  . 121ص : الديوان د-. 159ص :  الديوان ج-. 103ص :  الديوان ب-

  : الروايات والشرح
". ْرطَـالُ َبـلْ     اَأل: " يف الديوان ب، ج، د    ". اَألْرطَاُم  : "  يف شرح املقامات   - 1
َبكٌْر بُن َدْهَمْرد، غُالم من     . مجع َرطْل، وهو يعين أرطال اخلمر اليت شرهبا َبكْرٌ        : اَألْرطَال

  . لقد أصبح َبكٌْر كاألطالل البالية بعد أنْ فعلت به اخلمُر ما فعلت: يقول. أهل ِحْمَص
ْرُض السِّلعة على البيع،    َع: السَّْوُم". ُمْسَتاَمةٌ، أَْم ليس    : "  يف شرح املقامات   -2

  .غَاىل هبا : واْستاَمه إّياها
َشـغل الظالُم  : "  يف شـرح املقامات   -4. الشـّدة: والُعرام. ِاْشَتدَّ:  َعَرمَ -3

كَىن بالدَّواة واألقالم عّما ُيستقبح ذكره      . الّنعاس، والنوم : الكرى". كَراَك يف أَْبواهبْم    
  . َسِكَر بفعل اخلمر من فعل اللِّواطَة بَِبكْرٍ بعد أن
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−153−
  ]من الخفيف [             : وقال يتغّزل 

 فَــْوقَ خَــدِّي لُجَّــةٌ ِمــْن ُدُمــوعٍ -1
  

 )153(َيغَْرقُ الَوْجُد َبْينَها والـسَّالَُم         
  

−154−
  ]من البسيط [           : وقال يفتخر بقبيلة كَلْب 

 كَلٌْب قَبِيلي وكَلٌْب خَْيـُر َمـْن َولَـَدتْ          -1
  

 َحوَّاُء ِمْن َعَربٍ غُـرٍّ وِمـْن َعَجـمِ          
  

 َوَعيَّْرتنا ومـا إْن طُـلَّ فـي ُأُحـٍد           -2
  

وطُلَّ في ُمْؤتَـٍة والـدِّيُن لَـْم ُيـَرمِ            
  

ــٌل -3 ــَراُك ُمكْتَهِ  غَــداةَ ُمْؤتَــةَ واإلشْ
  

والــدِّيُن َأْمــَرُد لَــْم َيْيفَــْع فََيْحــتَِلمِ   
  

 ويوَم ِصفِّيَن ِمْن َبْعِد الخَريَبـِة كَـْم         -4
  

ــْصرِ اِهللا   ــلَّ ِلنَـ ــَر َدمِ َدمٍ ُأِطـ  ِإثْـ
  

  وفي الفُراِت ِفَداَء السِّْبِط قَْد تُرِكَـتْ       -5
  

َأشْالؤنَا في الَوغَى لَْحماً على َوَضـمِ         
  

 غَداةَ شَالَتْ ِمَن التَّقْـوى نََعاَمتُهـا        -6
  

ــالنِّقَمِ     ــقِّ ب ــَعقَاتُ الَح ــتْ َص وآذَنَ
  

 إْن تَْعبِسي ِلـَدمٍ ِمنّـا ُهريـقَ بهـا           -7
  

ــْد َح   ــا َدَم اإلســالمِ فاْبتَــِسمي فقَ قَنَّ
  

 فاقُْعْد وقُْم عاِلمـاً أْن لَـْو تُطَوِّقَهـا          -8
  

بغيرِ َأْحَمـَد لَـْم تَْعقُـْد ولَـْم تَقُـمِ             
  

 

-153-  
  :التخريج 
  :  الـديوان ب   -. 103ص  :  الـديوان أ   -. 82/ 3ج: حماضرات األدباء * 

  . 121ص :  الديوان د-. 159ص :  الديوان ج-. 191ص  
  : الشرح
  .ُمْعظَم الَبحر، وترّدد أمواجه :  اللَُّجة-1
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ُرَمـٍة   َأقَاَم ِحْصٌن عليهْم،ِحـْصَن َمكْ     -9
  

ــالنََّعمِ     ــالنُّقَْمى وب ــْوَداُه ب ــْرتَجُّ طَ َي
  

  إذا غََدتْ خَْيلُُهْم تَخِْدي بهْم خََببـاً       -10
  

ِلنَْجَدٍة َعـَدِت اآلجـاُل فـي الخَـذَمِ           
  

 كَْم َعرَُّضوا َأْيِدياً بِيـضاً ُمكَرََّمـةً        -11
  

للُعْدمِ ِمْن طولِ ما انْتَاشُوا ِمَن الَعـَدمِ          
  

َيروَن الرََّدى الُمفِْضي بَأنْفُِسهِْم     ُأْسٌد   -12
  

 إلى الثَّرى ُعْمراً ُيفْـِضي إلـى الَهـَرمِ           
  

    )154(  

                                                           

  

-154-  
  :التخريج 
ـ  -. وقـد أورد الـنص كلّـه      . 129ص  : الديوان ب *    : وان املعـاين   دي

   الـديوان   -. والرواية كثرية التـصحيف   ) 12-7،  3-1(األبيات  . 1/85ج  = 
  .النص كلّه . 127-126ص : ، والديوان د163ص : ج

  : الروايات والشرح
قبيلة عربية قَحطانية كبرية، كانت تنـزل بالد الّشـام قبـل أن           :  كَلْب -1

يف معركة  ) ُمَعاوية(جانب  م، وقد وقفت إىل     634/ هـ13يفتحها املسلمون عام    
العصبية القبلية وأثرهـا يف الـشعر       : انظر. ِصفِّني وصار هلا دور بارز يف بالد الشام       

   ). 1964إحسان النص، بريوت، دار اليقظة العربية، . (233ص : األموي
". وعّيرتنا وما إن طـلّ را كل وحدك والدين مل يرم           :"  يف ديوان املعاين     -2

املكان الذي جرت فيه املعركة الثانية بني املسلمني وبني         :  أُُحد .وفيه تصحيف ظاهر  
وقـد  . قرية من قرى الَبلْقَاء يف حدود الـشام       : َمْؤَتةُ. املشركني قرب املدينة املنورة   

ُهِدَر، ومل ُيْؤَخذ بثأره،    : طُلَّ َدُم القتيل  . جرت قرَبها أّول معركة بني املسلمني والرُّوم      
  .واملقصود أن الديَن ما زال حديث العهد . طَلََب: اَمَر. ومل ُتؤخذ ِديَُّته

الكَْهلُ : ُمكَْتهِل. الشِّرك باهللا : اإلشـراك". غُالة ُمْؤَتةَ   : "  يف ديوان املعاين   -3
الغالم الذي مل ينبت    : اَألْمَرد. هو الرجل الذي جاوز الثالثني إىل اخلمسني من ُعمره        

إنّ : يقول. يبلغ سن احللم  : حيتلم. ارتفع، فهو يافع  : ُمأَْيفََع الفال . شارُبه ومل تبُد حليته   
  .املشركَني ما زالوا يف أوج قوهتم وإنّ اإلسالَم ما زال ضعيفاً 
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−155−
  ]من البسيط [             : وقال يفتخر 

 ِإنَّ الُعال ِشَيِمي، والَبْأَس ِمْن ِنقَِمـي        -1
  

 )155(والَمْجَد ِخلْطُ دمي، والصِّْدقَ َحشُْو فَِمي       
  

 
مكان يف العراق جرت فيه املعركة املشهورة بني َعليِّ بنِ أيب طَالب            :  ِصفّني -4

 -5. معركة اجلََمـل  املوضع الذي جرت فيه     : اخلَرِيَبةُ. وُمعاوِيةَ بنِ أيب ُسفيان   ) ك(
كل شيء يوضع   : الَوَضم). ر  (احلفيد، واملقصود هنا احلَُسـْيُن بُن َعلّي       : السِّـْبط

والبيت إشارة إىل املوقعة الـيت  . عليه اللَّحُم من خشب أو َبارَِية، ُيوقى به من األرض    
ُتهم، إذا  شالت َنعـامَ  : ِاْرَتفَع، يقال :  َشالَ -6). ر  (اْسُتشهد فيها احلُسني بُن علي      

انتقلوا عن املوضع فلم يبَق فيه منهم أحد، ومل يبَق هلم فيـه شـيء، واملقـصود أن                  
  ) .ر(التقوى قد زالت من نفوس الذين تصدَّوا لقتل احلُسني 

 يف ديـوان    -9). ص  (النَّيب ُمَحَمـٌد    : أَْحَمٌد". اُقُْعْد  : "  يف ديوان املعاين   -8
أظنه هبذه الرواية اسم علم، ومـن املـرجح         : ْصٌنِح". ِمن ُنعمى وِمن نِقَمِ   : "املعاين

  علـى الّنبِـي    ) أقـام (، وبذلك يعـود الـضمري يف        ]ِحْصناً  [ عندي أنه تصحيُف    
  : " يف ديوان املعاين   -10. اجلََبل: الطَّْوُد. ، ويكون احلصن هو اإلسالم    )ص(ُمَحّمٍد  

ويف صدر البيت   ".  احلَُومِ   إذا َعَدْت َخيلهم تستنجُد املطيَّ لنجدٍة َعَدْت اآلجالُ يف        = 
: َعَدْت. َضرب من َسْير اخليل   : اخلََبُب. ُتسـرع: َتْخدي. تصحيف وخلل عروضي  

  . سرعة السري: اخلَذَم. َتَخطَّْت
:  الـرَّدى  -12. ِاْنَتاَشه بالرُّمح إذا أصابه   : يقال: ِاْنَتاشوا. املوت:  الَعَدم -11

  . لقَربالتُّراب، واملقصود هنا ا: الثَّرى. املوت
-155-  

  :التخريج 
: حماضرات األدبـاء  . وقد جاء مفرداً   .2/335ج  : الدر الفريد وبيت القصيد   * 

الديوان ). تا  . بريوت، دار صعب، ال   . الوطواط. (23ص  : ررعرر وال غال. 1/303ج  
   .126ص : الديوان د. 154: الديوان ج. 192ص : الديوان ب. 103ص : أ
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−156−
  ]من البسيط [         : وقال في بكر بن دهمرد 

 قُوال ِلَبكْرِ بنِ َدْهَمْرٍد إذا اْعتَكََرتْ       -1
  

لِ َبـْيَن الطَّـاسِ والَجـامِ       َعساِكُر اللَّيْ   
  

 َألَْم َأقُْل لَـَك ِإنَّ الَبغْـَي َمْهلَكَـةٌ        -2
  

ــوامِ     ــَساٌد َألقْ ــُب ِإفْ ــُي والُعْج والَبغْ
  

مٍ بِغَاِنَيـٍة    قَْد كُنْتَ تَفَْرقُ ِمْن َسهْ     -3
  

فَِصْرتَ غَْيَر َرِمـيمٍ ُرقَْعـةَ الرَّاِمـي          
  

 وكُنْتَ تَفَْزُع ِمْن لَْمسٍ وِمْن قَُبـلٍ        -4
  

ــامِ       ــَراجٍ وِإلَْج ــتْ ِإلْس ــْد ذَلَلَ فق
  

 )156(ُأْمِسي وقَلْبي َعلَْيَك المُوَجُع الـدَّاِمي         إْن تَْدَم فَخْذَاَك ِمْن َركْض فَُربََّمتَا-5

                                                           

  

-156-  
  : املناسبة

  ، حيـث أســكره     )اِمليَماس  ( ببكرِ بنِ َدْهَمرد وحادثـة      يعرض ديُك اجلنِّ  
   ). 96( يف مقدمه املقطوعة  ُمفَصَّلَةًوقد تقدمت املناسبةُ. بعض القَْوم وفَسقوا به= 

  :التخريج 
. 94ص  : الديوان أ -. 125/ 1ج  : شرح املقامات . 62/ 14ج  : األغاين* 

  . 105ص : الديوان ب-
  . 124-123ص : يوان دالد-. 161ص : الديوان ج-

  : الروايات والشرح
ِاْشـَتدَّ  : ِاْعتكَـر الليـل   . وهو تصحيف ". بن َمْهدي : " يف شرح املقامات   -1

إَِناء من الِفضَّة، وهـو هنـا       : اجلَام. اختلطوا يف احلرب  : واعتكروا. سواُده، والَْتَبسَ 
 جتـاوز احلَـّد،     :الَبْغي". إن الِكْبر َمْهلكة    : "  يف شرح املقامات   -2. لشرب اخلمر 

ِمْن َسْهم ُتعانيه، غـَري ذَِمـيمٍ َوقْـَصةَ         : " يف شرح املقامات   -3. واالعتداء، والظُلْم 
. َنظَـراُت َعينيهـا   : َسـْهُم الَغانية . َتفزع: َتفَْرق". بغاشية: "يف الديوان أ  ". الرَّامي
أَْجَوَد معىن، ملا   ) ري ذميم غ(ورمبا كانْت روايةُ    . البايل، من َرمَّ الَعظُْم، إذا َبِليَ     : الرَّميم

قطعة من اجللْد ُتنصب َهَدفاً ملن يتدرب علـى َرْمـي           : الرُّقَْعة. تبطنه من السـخرية  
قَـْد  : "  يف شرح املقامـات    -4. وهو ُيَعّرض بفعل اللِّواطة ببكر بن دمهرد      . السِّهام
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−157−
  ]من الوافر [   : ور وقال في المحبوب الذي بدأ شعر عارضيه بالظه

قَـْد تََوشَّـَح َعارَِضـاُه      :  َوقَالُوا   -1
  

 )157(اآلَن ُأوِضـُع فـي اَألثَـامِ        : فَقُلْتُ    
  

−158−
  ]من الوافر [             : وقال يتغّزل 

 َوُمْزرٍ بالقَـِضيبِ إذَا تَثَنَّـى       -1
  

ــامِ    ــرِ التََّم ــى القََم ــاٍه عل َوتَيَّ
  

 َسقَاني ثُـمَّ قَبَّلَِنـي َوَأْوَمـا        -2
  

اِمي بِطَْرٍف ُسقُْمُه َيـشِْفي َسـقَ       
  

 )158(ُمَداماً في ُمَدام في ُمـَدام          فَبتُّ لَُه خَال النَّْدَمان ُأْسـقَى-3

                                                                                                                                   

  

-157-  
  :التخريج 
 -. 99ص  :  الديوان أ  -. اء مفردا وقد ج . 321/ 3ج  : حماضرات األدباء * 

  =. 190ص : الديوان ب
  . 124ص :  الديوان د-. 152ص :  الديوان ج-= 
  : الشرح
وقـد  . مثّنى َعارِض وهو جانب الوجه    : الَعارِضان. لبس الوَِشاح :  َتَوشَّح -1

م، وهـو   اِإلثْ: اَألثَام. أسرع: أَْوَضع. َشّبه الشَّْعر النابت يف َخدَّْي احملبوب بالوَِشاح      
  .الذَّْنب الذي يستحّق فاعلُه العقوبةَ عليه 
-158-  
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−159−
  ]من الكامل [             : وقال يتغّزل 

  َوَحياِة ظَْبيٍ لَْم َأُصـْم َعـْن ِذكْـرِهِ         -1
  

إالَّ َعَضــْضتُ تَنَــدُّماً ِإْبَهــاِمي     
  

 )159(َينْقَدُّ َعنْها جلْـُد كُـلِّ ِصـَيام            ُألشَاِفَهنَّ ِمـَن الـذُّنوب َعظَائمـاً-2

                                                                                                                                   

  

  :التخريج 
: نفحات األزهار -. 1/298ج  : احملب واحملبوب . 4/30ج  : هناية األرب * 

ص : الـديوان ب  -. 98ص  : الديوان أ -. 8/14ج  : أعيان الشيعة -. 258ص  
  . 124ص : الديوان د-. 162ص : الديوان ج-. 114

  : الروايات والشرح
إنّ قَدَّ احملبوب أكثُر ليناً من القَضيب       ". وِعْزَهاٍة  : "  يف الديوان ب، ج، د     -1

  . وإنَّ وجهه أشدُّ ضياًء من القمر
: السُّقْم والـسَّقَام  ". ُيْبرِي َسقامي   : "  يف نفحات األزهار، وأعيان الشيعة     -2

: "  د  يف الـديوان ب، ج،     -". فبتُّ بهِ : " يف نفحات األزهار   -3. املرض إذا طال  
  .اخلمر : املَُدام. مجع َنِدمي وهو املَُجاِلس على الشَّراب: النَّْدمان". على النَّْدَماِن 

-159-  
  : املناسبة

حكى أََحُدهم أنّ ديـَك     : " 461-460 /4ج  ): حماضرات األدباء   (جاء يف   
، )2(وِشَواٍء َحنِيذ ) 1(هل لك يف ِسكَْباَجٍة     : اجلنِّ رآه يوما يف شهر َرمضان، فقال له       

إِْي : أيف هذا الوقت ؟ فقـال     : فقلُت لديك اجلنِّ  . وَخمر صافية، وغُالم غَرير ُيلْهِينا    
  ) ". البيتان: (فقال. فأَْزريُت به، وأَْعَرْضُت عنه. واِهللا

القطعـة منـه    . طعام ُيعمل من اللحم واخللّ مع توابل وأفاويه       :  السِّكْباج -1
   .اللحم املشوِّي:  احلَنِيذ-2. ِسكْباجة

  :التخريج 
 الديوان  -. 101ص  :  الديوان أ  -. 461-4/460ج: حماضرات األدباء * 

  . 190ص : ج
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−160−
  ]من الخفيف [         : وقال في إقباله على الخمر 

 خَــلِّ َبْينــي وَبــْيَن ُحــبِّ الُمــدامِ -1
  

 َواْعِفني ِمْن َمـَساِئلِ ابـنِ َسـالمِ         
  

ــا -2 ــْد َح ــالي وللــصيِّامِ وقَ ــا َم  َأنَ
  

ـ        صِّيامِ َن على الُمـْسِلميَن شَـْهُر ال
  

 تاركــاً للجَِهــاِد والَحــجِّ والُعْمـــ -3
  

ـَرِة والِحلِّ راِغبـاً فـي الَحـرامِ          
  

ــِة كَْأســاً -4 ــا الُمداَم  واْســِقني ياَأخَ
  

ــامِ     ــاِء الغَم ــةً بم ــَك َمْمُزوَج من
  

ــونٍ    َواِق-5 ــٍة وُمُج ــيَن فَتْكَ ــاً ب ف
  

َراِقصاً في الـصَّالِة خَلْـفَ اِإلَمـامِ          
  

ــي   -6 ــالَل َألنِّ ــُب الَح ــا ال َأطْلُ  َأنَ
  

قَْد َوَجـْدتُ الَحـَراَم خَْيـَر طَعـامِ           
  

 )160(فلهذا الشَّْيطاُن َيْرَعى ِذَمـاِمي       قد غَِنينا بالرَّطْل عـْن كُـلِّ َحـٍق-7
                                                                                                                                   

  . 125ص : الديوان د. 152ص : الديوان ج
  : الشرح
إنه يقسم أن يرتكب من اآلثام واملعاصي ما        : يقول. اقترب منه :  شافه األمر  -2

  .ُيفسد صيامه 
-160-  

  :التخريج 
 ديوانه املطبوع من األبيـات يف طبعاتـه         خال. 152ص  : فصول التماثيل * 
  . كلها

  : الروايات والشرح
  . يبدو أنه أحد الفُقهاء الذين َحرَّموا شرَب اخلَمر: ابن َسالم. اخلَمر:  املُدام-1
زيارة املسـجد احلرام يف غري     : الُعْمـرة.  البيت مدّور  -3.  البيت مدّور  -2

 البيـت   -5. ماء املطر : ماء الَغمام .  اخلَمر : املُدامـة -4. احلَالل: اِحللّ. أوان احلج 
  .كناية عن اخلمر :  الرَّطل-7. كناية عن جمونه واستخفافه بالعبادات
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א

−161−
  ]من الطويل [             : وقال يتغّزل 

 َأَماِلْي َعلى الشَّْوِق اللَُّجوجِ ُمِعـيُن   -1
  

ــيُن   إذا   ــفَّ قَِط ــتْ َداٌر َوخَ  نََزَح
  

 إذا ذَكَُروا َعْهَد الشَّآمِ اْسـتََعاَدِني       -2
  

إلى َمـْن بَِأكْنَـاِف الـشَّآمِ َحِنـيُن           
  

ـ        -3 ا  تَطَاَوَل َهذا اللَّْيـُل َحتَّـى كَأنَّم
  

ــيُن     ــوَد َيِم ــِه َأالَّ َيُع ــى نَْجِم عل
  

 فَواِهللا َمافَاَرقْتُها َعـْن ِقلـًى لَهـا         -4
  

 )161(ولَِكنَّ ما ُيقَْضى فََسْوفَ َيكُـونُ       
  

 

-161-  
  :التخريج 
/ 5ج  : خمتصر تاريخ دمشق  -. األبيات كلّها . 244/ 42ج  : تاريخ دمشق * 
والديوان . 106ص  : يف الديوان أ   ). 4، 2-1(واألبيات   ). 2-1(البيتان  . 114
خـال ديوانـه    . 129ص  : ، والـديوان د   166ص  : ، والديوان ج  192ص  : ب

  . يف طبعاته كلها) 3(املطبوع من البيت 
  : الشرح
:  الـشآم  -2. أَْهلُ الّدار : القَطني. ِاْرَتَحل مسرعاً : َخفَّ. املُِلحُّ:  اللَّجوج -1

ن ديـَك   واملشهور يف كتب التراث أ    . مجع كََنف وهو اجلانب   : أَكْناف. بالد الّشام 
:  الِقلَى -4.  البيت كناية عن أََرِقه وُسْهده الطويل      -3. اِجلنِّ مل يغادْر بالَد الّشام قطُّ     

  .الُبْغض 
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−162−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجّن 

 وإنَّ الَّذي َأْزَرى بِشَْمسِ َسـَماِئِه       -1
  

فََأْبَداُه نُوراً والخَالِئـقُ ِطـيُن        
  

 تََأنَّقَ فيـِه كَْيـفَ شَـاَء وإنَّمـا          -2
  

 )162(ُنَمقَالَتُُه للشَّْيِء كُْن فََيكُو     
  

−163−
  ]من الكامل [         : وقال في عالمة الصَّبابة 

 )163(ُمتَكَفٌِّل بهَما َحشاً وشُُؤوُن        ِسَمةُ الصََّباَبِة َزفْـَرةٌ َأْو َعْبـَرةٌ-1
                                                           

-162-  
  :التخريج 
ص :  الديوان د  -. 171ص  :  الديوان ج  -. 187/ 1ج  : احملّب واحملبوب * 
130 .  
  : الشرح

د أتقن تكوينه، وهـو     لقد خلق اهللا هذا احملبوَب من نور، فَبذَّ الشمس هباًء، وق          
  .القادر على كل شيء 

-163-  
  :التخريج 
ص : الـديوان أ  -. وقد ورد البيت مفـرداً    . 3/84ج  : حماضرات األدباء * 
ص :  الـديوان د   -. 168ص  :  الـديوان ج   -. 193ص  : الديوان ب -. 108
130 .  
  : الشرح
: احلََشا. الّدمعة: رةالَعْب. الشَّوق ورقّته أو حرارته   : الصَّبابة. الَعالمة:  السَِّمةُ -1

: الـشُّؤون . مادون اِحلَجاب مما يلي الَبطن، واملقصود كل ما يتضمنه َجْوف اإلنسان          
  .جماري الدَّمع يف العني 
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−164−
  ]من الخفيف [             : وقال يتغّزل 

 َأنَْحَل الَوْجـُد جِـْسَمُه والَحِنـيُن        -1
  

ــ    ــا َي ــَوى فَم ــَراُه الَه ْستَبِيُن َوَب
  

ــٌد ولكــْن -2 ــُه َجِلي ــْم َيِعــشْ َأنَّ  لَ
  

ــوُن     ــراُه الَمنُ ــا تَ ــّداً فَم َدقَّ جِ
  

 )164(ـَحْوَن لوال الُبكا ولوال اَألِنينُ       ُحجَب الَعـاِذلوَن عنـُه فَمـا َيلْــ-3
                                                           

-164-  
  :التخريج 
. 1/272ج  : ديوان املعـاين  - ). 2-1(البيتان  . 2/260ج  : هناية األرب * 

  : الــديوان ب- ). 2-1(البيتــان . 107ص :  الــديوان أ- ). 2-1(البيتــان 
امللتقط من شعر عبد    ( وقد زاد البيت الثالث نقالً عن      ). 3-1(األبيات  . 140ص

. 171ص  :  الـديوان ج   -). خمطوط خاص   (حملمد السماوي   ). السالم بن رغبان    
  األبيـات  . 129ص  :  الـديوان د   -. نقالً عـن الـديوان ب      ). 3-1(األبيات  

  . نقالً عن الديوان ب ). 1-3(
  : الروايات
وقد وردت األبيات   ". الُعيون  : "  يف ديوان املعاين، والديوان أ، ب، ج، د        -2

بال نسبة، وبرواية خمتلفة، وقـد نـّوه        . 985-984/ 2ج  ): احلماسة املغربية   (يف  
احملقق بأهنا لديك اجلن، ويف ظين أنه اعتمد يف إشـارته إىل التـشابه يف املـضمون                 

  :واألبيات . والرَّوّي
 قَْد َسمعُتم أنيَنـه ِمـْن بعيـٍد        

  
 خَص حيثُ كان األننيُ   فاطْلبوا الشّ  

  
 ما تـراُه العيـونُ إالّ ظُنونـاً        

  
 هو أَْخفَى ِمـْن أَنْ تـراُه العيـونُ       

  
 مل يعْش أَنَّـه َجليـٌد ولكـْن        

  
ــونُ    ــْدُه العي ــْم َتجِ ــُه فل  طَلََبْت

  
.  رضوان الداية  تح). أمحد بن عبد السالم     (اجلراوي التاديل   : احلماسة املغربية ( 
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−165−
  ]من الطويل [           : وقال في نَحافته وُهزاله 

 ولْو َأنَّ َأْحـَداثَ الزََّمـانِ َأَرْدنَِنـي         -1
  

 )165(بِخَْيرٍ َوشَرٍّ مـاَعَرفَْن َمكـاني         
  

−166−
  ]من الكامل [           : وقال في َساٍق وَساِقَيٍة 

ــَدَحْيَن  -1 ــاِملَْي قَ ــْن َح ــِديكَُما ِم  َأفْ
  

قََمَرْينِ في غُْصنَْينِ فـي ِدْعـَصْينِ         
  

ــشَا  -2 ــُضوُم الَح ــةٌ وَمْه  ُروٌد ُمنَعََّم
  

ــاِظرِي   ــْينِ  للنَّ ــرَّةُ َع ــًى وقُ َن ُمن
  

 ِممَّا تََردَّى َعظْـُم نُـوحٍ واْرتَـَوى         -3
  

ِمنْها وإْن َبِقَيتْ علـى الُعْمـَرْينِ         
  

:  َجانَْبتُ َعقِْلي في الِحَسانِ فقاَل لي        -4
  

ــْينِ    ــْينِ ُدوَن الَعـ ال َرْأَي لُألذُنَـ
  

ــاً   -5 ــاَم ُمَؤنَّث ــذَكََّرةً وق ــتْ ُم  قَاَم
  

ــ   ــالنَّظََرْينِ  فَتَنَاَهَب ــاظَ ب ا اَأللَْح
  

ــا-6 ــرَّاَح إنَّ ِهاللَنَ ــيَّ ال ــبَّا َعلَ قَْد َصـبَّ ِنْعَمتَـُه علـى الثَّقَلَـْين          ُص
                                                                                                                                   

   ) .م1991 ،1دمشق ،دار الفكر ،ط
  . أصـبح رقيـق اجلـسم     : دقَّ. الصُّلْب احملتمـل ملـا يـصاب بـه        : اجلَليد

: َيـْشُتمون، وحلَـاه  : َيلَْحْون. مجع عاِذل وهو الّالئم: العاذلون.  البيت مدّور -3= 
 احلياة لقُوَّته   إنه أصبح رقيقاً كاخليال ملرضه وسقمه، وهو ال يستمر يف         : يقول. َشَتمه

  .ولكن ألنّ املوت ال يراه، ولوال ما يصدر عنه من أنني ملا رآه الالئمون 
-165-  

  :التخريج 
ص :  الديوان ب  -. 108ص  :  الديوان أ  -. 92/ 3ج  : حماضرات األدباء * 
193 .  

   .131ص :  الديوان د-. 168ص :  الديوان ج-
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 وِإلَيَّ كَْأَسـكَُما علـى مـا خَيَّلَـتْ          -7
  

ــْينِ    ــاِء لَُج ــاً بم ــالتِّْبرِ َمْعُجون ك
  

 )166(لخَِميس إلـيَّ واِالثْنَـْين    َيْوُم ا   ال زاَل ِمْن ُبغْض الـصِّيام ُمَبغَّـضاً-8
                                                           

-166-  
  :التخريج 
مل ترد جمتمعة يف مصدر واحد وقد وردت        أصاب هذه املقطوعة متزق كبري و     * 

:  فصول التماثيل  - ). 7-5 ، 2-1(األبيات    .265/ 4ج: احملب واحملبوب : يف
). 7 ،2، 1(األبيات  . 703ص  :  قطب السرور  -). 7، 4-3(األبيات  . 100ص

تح عبد  . أبو أمحد العسكري   ). (8 ،6-5(األبيات  . 159ص  : املصون يف األدب  
 ،2-1(األبيات  . 4/132ج:  هناية األرب  -). م  1960يت ، الكو. السالم هارون 

ج :  محاسة الظرفـاء - ). 7(البيت  . 341ص  :  املنصف يف نقد الشعر    - ). 5-7
 - ). 7-5 ،2-1(األبيـات   . 109ص  :  الديوان أ  - ). 6-5(البيتان  . 92/ 2

 الـديوان  - ). 8(البيت  .195و، ص  ). 7-1(األبيات . 116ص : الديوان ب 
ص :  الـديوان د   - ). 8(البيت  . 170: و ص  ). 7-1(األبيات  . 173ص  : ج

   ). 8(البيت . 134: و، ص ). 7-1(األبيات . 132
  : الشرح
مثّنى ِدْعص وهو كثيب الرمل، وهو كنايـة عـن ضـخامة            :  الدِّْعصان -1
. ِعمـة املرأة النَّا : الرُّود". رود ُمَهفَْهفَةٌ، للَعالَِمني    : "  يف قطب السرور   -2. العجيزة

". وإنْ أَْبقَـتْ  :" يف الـديوان ج، د       -3. َضاِمر الَبطْن رقيق اخلصر   : َمْهُضوم احلََشا 
فتناَزعـا  : " يف املصون  -5. والبيت كناية عن ِقَدم هذه اخلمر وِعْتِقها      . لَبس: َتَردَّى

: "  يف محاسـة الظرفـاء     -". قامت ُمَؤنَّثَةً : " يف هناية األرب   -". املُْهَجاِت باللَّْحظَْينِ 
. ُمَتشبِّها باإلنـاث  : مؤّنثا. ُمَتَشـبِّهة بالذُّكور : مذكّرة". فتناهبا اَألْرَواَح باللَّْحظَْينِ    

:  يف املصون  -6. وهذا الفعل من بعض عادات اجلواري والغلمان يف العصر العباسي         
: الّراح". ُه أُْصُبْب علينا، قد َصبَّ نِقَْمَت: "  يف محاسة الظرفاء  -". ُصبَّا عليَّ الكَأَْس    " 

". بالّترب: " يف هناية األرب، والديوان أ، ب، ج، د        -7. اإلنس واجلنّ : الثّقالن. اخلمر
إن هذه اخلمر كالـذّهب     ". فإيلَّ كأسكما، كالتِّرب َمْمُزوجاً     : "  يف قطب السرور   -

  .املمزوج بالفضة 



- 240 -  

−167−
  ]من الكامل [       : وقال ديك الجن يدعو إلى شرب الخمر 

ــفٌ  -1 ــالمِ ُمَعطَّ ــُه َورَِدا الظَّ  نَاَدْيتُ
  

ــِة الغُــَرابِ الُمــْدَجنِ    َحــْولي كَخَاِفَي
  

 قُْم نَْحُسها ِحْمـِصيَّةً فـالخَْيُر مـا         -2
  

ـ    [   ] اَحِة َمْعـِدنِ  نَْحُس الُمَداَم وخَْيُر َس
  

 فََأَجـــاَبِني َوِلـــَسانُُه ُمتَفَتِّـــٌر -3
  

 )167(َصرَّفْتَِني فَقَتَلْتَِنـي  : ِمْن ُسكْرِِه     
  

−168−
  ]من الكامل [           : وقال ديك الجن 

 )168(َسَيُحوُل َبْيِني إْن َأقَاَم َوَبْيِني      تَّى قُلْتُ َحْوٌل كاِمـٌل ماَحاَل َح-1
                                                           

  

-167-  
  :التخريج 
يـات يف طبعاتـه     خال ديوانه املطبوع من األب    . 220ص  : فصول التماثيل * 
  . كلّها

  : الشرح
. إحدى رِيشاٍت أربعٍ، إذا َضمَّ الطائُر جناَحه َخِفَيتْ       : اخلاِفَيةُ. ُملَْتفٌّ:  ُمَعطَّف - 1
إن الظالم كان شـديداً كـريش       : يقول. إلباُس الغيمِ األرَض وأقطاَر السماء    : الدَّْجن

وكانت محُص، ومـا تـزال،      مخرا منسوبة إىل ِحْمَص،     :  ِحْمِصيَّةً - 2. الُغراب األسود 
  . مكان كل شيء فيه أصلُه ومركُزه: املَْعِدن. شرب: َحَسا. مشهورة بكروم العنب

إن خري ما نفعله اآلن هو أن نشـرب من مخر ِحْمَص اليت هي أفـضل               : يقول
مل : َصرَّف الشَّراب . السُّكون بعد ِحدَّة ونشاط   :  الفُتور -3. َمواطن اخلمر وأجودها  

  .َيْمُزْجُه 
-168-  

  :التخريج 
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−169−
  ]من الهزج [         : وقال في بغضه يوم االثنين 

ــسَّْبتُ   -1 ــُد ال ــاَن الَمْوِع  وك
  

ــْوَمْينِ     ــاُزوُه بَِيـــ فََجـــ
  

 بَِحــقٍّ َأْبغَــَض الــشَِّيعـ   -2
  

 )169(ـةُ ِعنْدي يـوَم االثنـينِ         
  

−170−
  ]من مجزوء الرمل [         : وقال يهجو نفسه 

ــي   -1 ــسَّاِئُل َعنِّ ــا ال  َأيُّه
  

ــْس   ــيلَـ ــَر ِمنِّـ ــي َأخَْبـ  تَ بِـ
  

ـــ-2 ــي اللَّ ــَساٌن َبَران ــا إنْ ــي       َأنَ ــوَرِة جنِّ ــي ُص ــُه ف ـ
                                                                                                                                   

   الـديوان   -. 213ص  :  الديوان ب  -. 341ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 
   .174ص : ج= 

   .134ص :  الديوان د-
-169-  

  :التخريج 
:  الـديوان ج   -. 195ص  :  الديوان ب  -. 158ص  : املصون يف األدب  * 

  . 170ص 
  . 134ص :  الديوان د-
  : الشرح
ة إىل اليوم الذي قُتل فيه احلَُسـْيُن       أن البيت إشـار  ) ب( ورد يف الديوان     -2

قُتـل  ) ر(والصواب أنّ احلُسني    ). ج، د  (ن، وقد تابعه يف ذلك الديوانا     )ر  (بُن َعلّي   
ـ 61يوم اجلمعة، وهو يوافق العاشر من املَُحرَّم عام        مقاتـل  (انظـر   . م680/هـ

ني فباطل،وهو شيء قالوه    فأّما ما تقوله الَعامَّةُ إّنه قُتل يوم االثن        :"78ص  ) الطَّاِلبِيِّني
ـ " بال رواية  . تح السيد أمحـد صـقر     . أبو الفرج األصفهاين  : مقاتل الطالّبيني . (ا ه

  ) .تا. بريوت، دار املعرفة، ال
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 َبْل َأنَـا اَألْسـَمُج فـي الَعْيــ          -3
  

ــي     ــَك التَّظَنِّ ــَدْع َعنْ ــنِ، فَ ـ
  

ـ   -4 ــ ــْن نَفْ ــلَُم ِم ــا ال َأْس   َأنَ
  

ــي    ــْسلَُم ِمنِّ ــْن َي ــي فََم  )170(ِس
  

−171−
  ]من المنسرح [         : وقال في الثَّْدَيْين النَّاِهَدْين 

ــٍق-1 ــي طََب ــانَتَْين ف  )171(ِمْن ِفضٍَّة فُصَِّصا بفَـصَّْين       َوذَاتُ ُرمَّ
                                                           

  

-170-  
  : املناسبة 

ومن أعجب اهلجاء َهْجُو الرجلِ      : " 194 / 1ج  ) : ديوان املعاين   ( جاء يف   
  . ا هـ ) " األبيات : (  قال ديُك اِجلنِّ َنفَْسـه ، وهو ما رويناه للُحطَْيئَة ، مث

  :التخريج 
:  الـديوان ب     - . 110ص:  الديوان أ    - . 194 / 1ج: ديوان املعاين   * 

   .133ص :  الديوان د - . 174ص :  الديوان ج - . 134ص 
  :  الروايات والشرح 

. قْـَبح   اَأل: األْسـَمُج  .  البيت مدّور    -3. خلقين  : براين  .  البيت مدّور    -2
) . َتظَنَّى: ( ، ويقال ) َتظَنََّن  ( واألصل  . الظَّنُّ ، وهو ِعلُْم الشيء بغري َيقني        : التَّظَنِّي  

  . البيت مدّور -4. بإبدال النون الثالثة ألفا 
-171-  

  :التخريج 
. 107ص  :  الديوان أ  -. وقد جاء مفرداً  . 307/ 3ج  : حماضرات األدباء * 

  . 193ص :  الديوان ب-
  . 131ص :  الديوان د-. 167ص : ديوان ج ال-
  : الشرح

إنَّ هلذه املرأة هندين قد َنهضا كَُرمَّاَنتني يف صدرها األبيض، وُزيِّنـا َحبلَْمـَتني              



- 243 -  

                                                                                                                                  

−172−
  ]من المنسرح [           : وقال ديك الجن يتغّزل 

  

تَ َأقِْمـَصٍة    ذَاتُ َسراوِيَل تَحْ   -1
  

ــصَّْينِ      ــا بِفَ ــضٍَّة ُحفَّتَ ــْن ِف ِم
  

ــةٌ  -2 ــالغُالمِ فَاِتكَ ــاِطَرةٌ ك  شَ
  

ــَرْينِ     ــا َألْم ــْن طَبِّه ــْصلُُح ِم تَ
  

 قَــدُّ غُــالمٍ وخَلْــقُ َجارَِيــٍة -3
  

 )172(قَاَمتْ ِمَن الطِّيبِ َبْينِ ِخلْطَْين      
  

  
  

 

-172-  
  :التخريج 
  . 131ص :الديوان د. 167ص : الديوان ج. 1/250ج : احملب واحملبوب* 
  :الشرح 
مجـع  : األقِْمَصـة. س يغطّي السُّـرُّة والرُّكبتني وما بينهما     لبا:  السَّراويل -1

مثىن فَّص، وهو احلجر الكـرمي      : الفَّصان. قَميص، وهو لباس ال يصنع إال من القطن       
 إّنها َتجمع بني قاَمـة      -3. املاهر احلاذق بعمله  :  الطَّبُّ -2. الذي ُيثَبَّت على اخلاَتم   

  .الرجل الشاب ومجال املرأة الفاتنة 
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א

−173−
  ]من البسيط [           : وقال ديك الجن يتغّزل 

  

 نَـشَْرتُ ِفيـَك َرِسيــساً كُنْـتُ َأطْوِيــِه    -1
  

ــَرتْ َعْب   ــِه  َوَأظَْه ــتُ ُأخِْفي ــي ماكُنْ َرِت
  

 ِإْن كاَن َوْجُهَك تتـرى ِلـي َمَحاِسـنُه          -2
  

ــَساوِيِه      ــَرى َم ــي تَتْ ــَك بِ ــإنَّ ِفْعلَ ف
  

َرقَـتْ   َمااْستَْجَمَعتْ ِفَرقُ الُحْسنِ الَّتي افْتَ     -3
  

 في ُيوُسفَ الُحْسنِ إالَّ اْسـتَْجَمَعتْ فيـهِ         
  

 ُمْرتَجَّـــةٌ فـــي تَثَنِّيـــِه َأَســـاِفلُُه -4
  

ــِه    ــزَّةٌ فـــي تََمـــشِّيِه َأَعاِليـ ُمْهتَـ
  

  تَاَهتْ على ُصـوَرِة اَألشْـياِء ُصـوَرتُهُ        -5
  
  

 )173(َحتّى إذا اْستُكِْملَتْ تاَهتْ على التِّيـهِ        
  

 

-173-  
  :التخريج 
خال ديوانه ). خمطوط . (317/ 14ج : مسالك األبصار يف ممالك األمصار    * 

  . من األبيات يف طبعاته كلّها
  :الشرح 
َرسَّ الغـراُم يف قلبـه ورسَّ الـسَّقَم يف          : َدخل وثَبت، يقال  :  َرسَّ الشيء  -1
لقد فاق هذا    -3. تتواتر متتابعة :  تترى -2. الدمعة: العربة. أخفيه: أطويه. جسده

مهتـزة  . كناية عن ضخامة َعجيزته   :  مرجتة أسافله  -4. يف مجاله ) يوسَف(احملبوُب  
  .كناية عن النهدين الكبريين : أعاليه
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−174−
  ]من الخفيف [             : وقال يتغّزل 

  

 َأنَا َأوِقي ِمَن الَمكَارِِه َمْن َدْمــ        -1
  

 )174( ِمْن خَدِّْيهِ  ـِعي َعلَْيِه َأَرقُّ    
  

  

 

-174-  
  :التخريج 
  . 136ص :  الديوان د-. وقد جاء مفرداً. 597ص : املنصف* 

  :الروايات 
  . البيت مدّور -1
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א

−175−
  ]من الوافر [           : وقال ديك الجن 

  َوَعاِذلٍَة غََدتْ كالسَّْيِف تَكْوِي    -1
  

 )175(ُضلُوِعي باللََّحا واللَّْومِ كَيَّا       
  

−176−
  ]يف من مجزوء الخف[         : وقال يرثي ورداً 

ــْه  -1 ــٌس ُمَواِتَيـ ــِك نَفْـ  لَـ
  

ــْه     ــا ُمَعاِدَيـــ والَمنَاَيـــ
  

ــْد  -2 ــُب التَُعـ ــا القَلْـ  َأيُّهـ
  

ــْه     ــيضِ ثَاِنَيـ ــَوى البِـ ِلَهـ
  

ـــ -3 ــوُن َأخْ ــْرقٌ يك ــْيَس َب  لَ
  

ــْه      ــْرِق غَاِنَي ــْن َب ــلََب ِم ـ
  

ــْم َأخُنْـــ-4 ــِت ِســرِّي َولَ ــْه     خُنْ ــوِتي َعالِنَي ــِك فَُم  )176(ـ

                                                           

  

-175 -   
  :التخريج 
بـدر  (ابن النـاظم  . (117ص :  والبيان والبديـع  املصباح يف علم املعاين   * 

). م  1989القاهرة، مكتبة اآلداب،    . تح حسين عبد اجلليل يوسف    ) الدين بن مالك  
  . خال ديوانه من البيت يف طبعاته كلّها

  :الشرح 
  .اللَّْوم : اللََّحا. املرأة الالئمة:  الَعاِذلَة-1

-176-  
  :التخريج 
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−177−
  ]من المتقارب [           : وقال يرثي ورداً 

ــا -1 ــِف َأْن َيْأِتي ــا آَن للطَّْي  َأَم
  

ــدَّاِنَيا      ــَوطََن ال ــُرقَ ال وَأْن َيطْ
  

 وإنِّي َألْحَسُب َرْيَب الزََّمـانِ      -2
  

ــا     ــَسداً َباِلَيـ ــَيتُْركُِني َجـ َسـ
  

ــَك النَاِســ  -3 ــكُُر ذَِل ياً  َسَأشْ
  

ــا    ــصَّفَاِء والقَاِلَيـ ــَل الـ َجِميـ
  

 )177(فَقَْد ِصـْرتُ َأنْـشُُرُه َباِكَيـا           َوقَْد كُنْـتُ َأنْـشُُرُه َضـاِحكاً-4
                                                                                                                                   

  .315/ 14ج  : مسالك األبـصار  .  كلّها األبيات. 57/ 14ج  : األغاين* 
ص : ، والديوان أ  8/13ج  : أعيان الشيعة : واألبيات كلها يف   ). 4-2(األبيات  = 

  . 138ص : ، والديوان د177ص : ، والديوان ج89ص : ، والديوان ب114
  :الروايات والشرح 

. اوعةُمواِفقة ومط : مواتية". ُخْنِت سّري ُمَواتيْه    : "  يف الديوان ب، ج، د     -1
  . النساء: البيض.  البيت مدّور-2

: الغانية. الذي ال َيْعقُبه املطر   : أَْخَدع، والربُق اخلُلَّب  : أَْخلَب.  البيت مدّور  -3
ُخنِت ِسّراً مـن مل  : "  يف مسالك األبصار-4. املرأة اليت استغنْت بُِحسنها عن الزينة  

  .والبيت مدّور ". خينِك 
-177-  

  :التخريج 
، 98ص  : ، والـديوان ب   116ص  :  الديوان أ  -. 60/ 14ج  : األغاين* 

  ، 179ص : والديوان ج
  . 137ص : والديوان د

  :الروايات والشرح 
: "  يف الـديوان ج، د     -2. اخلَيال الطائف، وهو ما يراه النـائم      :  الطَّْيف -1
َجميـلَ  : "  يف الديوان ج، د    -3. حوادث الدهر ومصائبه  : َرْيب الزمان ". َيْتُركُين  

  .أُْعِلُنه :  أَْنُشره-4. كارِها، ُمْبِغضا: قَاليا". فَاِت الصِّ
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   :ثانيـاً
  

  الشعر الذي تناَزعت المصادر نسبته 
  إلى ديك الجن وغيره من الشعراء

  ) وان ـديـة الـلـص( 
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א

−1−
  ] من الكامل [          : )*(وقال ديُك الجنِّ يرثي أبا تَّمام

 فُجَِع القَرِيُض بِخَاتَمِ الـشَُّعراِء      -1
  

وغَِديرِ َرْوَضِتها َحبِيبِ الطَّـائي       
  

 َماتَا َمعاً فَتََجاَورا فـي ُحفْـَرٍة        -2
  

 )1(وكَذَاَك كانا قَْبُل في اَألْحَيـاءِ       
  

  
  
  

 
  .الشاعر حبيب بن أوس الطائّي  )*(

-1-  
  :التخريج 
وقد نسبهما إىل احلََسنِ بنِ َوَهب، قاهلمـا يف         . 2/11ج  : وفيات األعيان * 

وقيل إن هذين البيتني لديك اجلـن،       : " مث نسبهما لديك اجلن، فقال    . رثاء أيب ّتمام  
ـ . " رثى هبما أبا متام    ص : أخبار أيب متّام  : وقد نسـبا إىل احلسن بن وهب يف      . ا ه

بـريوت،  . تح خليل حممود عساكر وآخـرون     ). حممد بن حيىي    (الصويل  . (277
تـح  . يوسـف البديعي . (52ص  : وهبة األيام ). تا  . املكتب التجاري للطباعة، ال   

 95/ 6ج  : ونشوار احملاضرة  ).  م 1934القاهرة، مطبعة العموم،    . حممود مصطفى 
ج : أعيان الشيعة ). تا  . ال. تح عبود الشاجلي  ). احملّسن بن علي    (القاضي التنوخي   (

ونسبا إىل ديك اجلـن  . وقد نسبهما إىل احلسن بن وهب، مث لديك اجلن   . 60/ 19
، والديوان  16ص  : ، والديوان ج  147ص  : ، والديوان ب  12ص  : الديوان أ : يف
  . 25ص : د
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א

−2−
  ]من الكامل [           : وقال ديك الجن متغّزالً 

 بَأبِي فٌَم شَهَِد الـضَِّميُر لَـُه        -1
  

ــذُْب      ــُه َع ــذَاِق بَأنَّ ــَل الم قَْب
  

ــَصةً -2 ــِه خَاِل ــشََهاَدِتي ِللَّ  كَ
  

ــُه َربُّ     ــانِ بَأنَّـ ــَل الِعَيـ قَْبـ
  

 )2(َحتَّى يكـوَن َدليلََهـا القَلْـبُ         والَعــْيُن ال تَْعَبــْأ بنَظَْرِتهــا-3

                                                           

  

-2-  
  :التخريج 
ديـوان الـشاعر    -. األبيات الثالثة بال نسبة   . 2/479ج: تزيني األسواق * 
خمطوط خاص من صنعـة حممد حـسـني األعرجـي،         ) :علّي بن حممد  (اِحلمَّاين  

شاعر علوّي من آل البيت عاش يف ق        . واألبيات الثالثة للِحمَّاين، وهو علي بن حممد      
  . لديك اجلن) 2-1(البيتان . 1/121ج : شرح مقامات احلريري-. م9/  هـ3

  : ديـوان املعـاين   -. بـال نـسبة   ) 2-1(البيتـان   . 2/57ج  : الدّر الفريد 
  .بال نسبة ) 2-1(البيتان . 241/ 1ج 

وقد نسبهما إىل ديك اجلن، مث لعبد       ) 2-1(البيتان   .66ص  : ديوان الصبابة -
والـديوان  . 118ص  : الديوان أ : لديك اجلن يف  ) 2-1(والبيتان  . احملسن الصوري 

خال ديوانه املطبـوع    . 32ص  : ، والديوان د  44ص  : والديوان ج . 149ص  : ب
  . يف طبعاته كلها) 3(من البيت 
  : الروايات
يا قُْبلَةً شهَد   : "  يف مصارع العشاق   -". شهد املُِحبُّ له  : " يف ديوان املعاين   -1

  " .الضمُري هلا قبلَ املذاقِ بأنَّها َعذُْب 
 : يف الـدر الفريـد     -". بأّنه الرَّبُّ :"امات، وديوان احلّماين     يف شرح املق   -2

  ". كشهادٍة ِهللا صادقٍة قبلَ الِعياِن بأّنُه الرَّبُّ "
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−3−
  ]من الطويل [     :  رغبان الحمصي ولديك الجن عبد السالم بن

الَحواجِـبِ  ] ِقـِسيِّ [ ِسَهاُم ِلَحاٍظ ِمْن     -1
  

 نَظَْمَن اَألَسى في القَلْبِ ِمْن كُـلِّ َجاِنـبِ          
  

 غَداةَ كَتَْبنَا فـي الخُـدوِد َرسـائالً         -2
  

ــسَّواِكبِ    ــدُُّموعِ ال ــالمِ ال ــَأطْراِف َأقْ ب
  

ــا  -3 ــا ونُُحورِنَ ــى لَبَّاِتنَ ــوُح عل  تَلُ
  

وتَْبَعثُهـــا َأْجفَانُنـــا للتَّرائـــبِ     
  

ــالً  -4 ــأنَّ خَالِخ ــْرٌس ك ــُسنُنَا خُ  وَألْ
  

ــبِ     ــَسانِ الكَواِع ــاً للِح ــْيَن ِدَعاج َحكَ
  

 كَفَتِْك النَّوى َعذَْل الُمَعنَّى فَأقْـِصري       -5
  

بماُرْمــِت فيــِه ِمــْن ِفــراِق الَحبايــبِ   
  

 َحنَاُه الَهوى بالشَّْوِق حتَّـى كأنَّمـا        -6
  

ــار    ــْدغُ الَعقَ ــشَّْوِق لَ ــشَاِئِه لل بِ بَأْح
  

 َيبيتُ على فَْرشِ الـضَّنَى ُمـتََملِْمالً        -7
  

ــصائبِ       ــَر الَم ــَسلِّيِه كثي ــيالً تَ قل
  

ــَجانٍ طَريحــاً بِكَفِّهــا -8 ــسةَ َأشْ  فَري
  

ــبِ     ــْبِعَها والَمخَاِل ــاَبْي َس ــابيَن نَ وم
  

 خَليليَّ خَاَن الصَّْبُر وانْقَطََع الكَـرى       -9
  

واكـبِ  وقَْد َأْحكََمتْ َعْينـاَي َرْعـَي الكَ        
  

  خَليليَّ عْن َعيني َسالَ َأنُْجَم الدَُّجى      -10
  

ــبِ     ــريضِ الَمناِك ــْسهيٍد َع ــْر بتَ تُخَبِّ
  

 خَليليَّ كَْم ِمْن لَْوَعٍة قـْد كَتَْمتُهـا         -11
  

ــاِحبي      ــِة َص ــي ِلُمقْلَ ــا َدْمِع فَأْعلَنَه
  

  َوَهتََّك ِستْراً في الَحشَا كاَن ُمْسَبالً      -12
  

تّـى َعنَّفَتْنـي َأقَـارِبي      على الشَّْوِق ح    
  

 فما َأفَْضَح الدَّْمَع السَّكوَب إذا َجرى       -13
  

ــبِ    ــا فــي الَمغَاِي ــاً لم وَأظْهــَرُه لُطْف
  

 
  :  يف ديـوان احلّمـاين     -3". كشهادٍة ِهللا خالـصٍة     : "  يف مصارع العشاق   -

  " .والعُني ال ُتْغين "= 
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 َسَأكَْحُل َعيني ِمـْن بعيـٍد بنَظْـَرٍة         -14
  

إلى نارِها بـالرَّغْمِ ِمـْن َأنْـِف َراِقـبِ            
  

 وهْل تَمنعينـي نَظْـَرةً إْن َبلَغْتُهـا         -15
  

ولو َزِهقَتْ نَفْـُس الغَيـورِ الُمَجاِنـبِ          
  

 وقَــلَّ ِلَعْينــي ِمــْن َبعيــٍد تََأمُّــٌل -16
  

ولْم َأْرَض إالَّ حـيَن َعـزَّتْ َمطـالبي           
  

ِنعـي   فََعلَّلْتُ نَفِْسي بالذي هـو ُمقْ      -17
  

 وَأْعَرْضتُ إعراَض الَبغـيضِ الُمجانـبِ       
  

 َصــفاًء وإخالصــاً وُبقَْيــا َمــَودٍَّة -18
  

ــرِ قَاِضــبِ    ــرِيمٍ واصــلٍ غي ــِد كَ ِلَعْه
  

 وفي النَّفْسِ ِمنِّي قَْد طََويتُ َمآربـاً        -19
  

ــآرِبي    ــْن إليهــا حــاَجتي وَم إلــى َم
  

ٌن كَحيلـةٌ    لها ِمْن َمَهاِة الرَّْملِ َعـيْ      -20
  

] َحاجِـبِ [وِمْن خُْضَرِة الرِّْيحانِ خُْضَرةُ       
  

خَطَّـُه لَهـا    ] حاِذقـاً [ كأنَّ غُالماً    -21
  

فجاَء كَِنْصِف الصَّاِد ِمـْن خَـطِّ كاِتـبِ           
  

ــساِلٌم    -22 ــا فُم ــا َأن ــاتلِتي َأمَّ  َأقَ
  

وَأْرَضى بما تَْرَضـْيَن غيـُر ُمحـاربِ          
  

َيـةٌ   ولكْن لقَْومي عنـَد قَْوِمـِك ُبغْ       -23
  

وَبْيــنَُهُم فيهــا ِقــراُع الكَتائــبِ      
  

 ]الحرَب َجذَْعةً [ فإْن تَقْتُليني تَْبَعِثي   -24
  

َعلينا، فََروِّي وانْظْـرِي فـي الَعواِقـبِ          
  

 فإْن َيخُْل لي َوْجُه الَحبيبِ فـإنَّني        -25
  

ــبِ    ــيَن الَحقائ ــَمْرتُ ب ــشُُر ماَأْض سَأنْ
  

عنـدي ُمكَـتٌَّم     ] الِسرَّ[  وإالّ فإنَّ    -26
  

َدِفــيٌن علــى َمــرِّ اللَّيــالي الــذَّواِهبِ   
  

 ِلَئالَّ يرى الواشـوَن قُـرَّةَ َأْعـُينٍ         -27
  

ــبِ       ــاً ِلَعاِئ ــا َمعاب ــُدوا فين وال َيج
  

 وقْد َزعموا أنّـي بغيـرِِك ُمغْـَرٌم         -28
  

 وعنِك َعـزوفٌ كالـصَّدوِف الُمـواربِ        
  

ـ     -29 ْن ِفيـِك إنّهـا      وال والثَّنايا الغُرِّ ِم
  

ــسَّحائبِ      ــفُّ ال ــُه َأكُ ــِث َأدَّتْ لَكَالْغَْي
  

ــَستْ  -30 ــتْ فَتَنَفَّ ــداماً ُعتِّقَ ــجُّ ُم  تَُم
  

ــبِ      ــْدُمِليٍّ كَراِه ــحٍّ ُع ــشاِء َس بَأْح
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 على قَْوِد َرْحلٍ قـائمٍ غيـرِ قاِعـٍد     -31
  

ــبِ     ــي الَمنَاِس ــدُُّه ف ــْرنٌُس َيْعتَ ــه ُب ل
  

 ِمْن طُولِ لَْبِثهـا      تمزَّقَ عنها الدَّْهرُ   -32
  

ــبِ     ــالِء َجالب ــي َب ــزَّقْ ف ــْم َيتََم ولَ
  

 بِجِلْبابِ نارٍ قـْد تََجلَْبـَب جِـْسُمها         -33
  

وآخــَر ِمــْن ِطــينٍ ولــيَس بــال زِبِ   
  

 وَيغشاُهما ثَـْوٌب َرقيـقٌ َسـداُؤُه        -34
  

رقيقُ الَحواشي ِمـْن نَـسيجِ الَعناِكـبِ          
  

ِمَن الدُّجا  ] يوشٍُج[ طََرقْنا أباها في   -35
  

وأيدي الثَُّريَّا فـي نَواِصـي الَمغَـارِبِ          
  

ــُسرورِنا -36 ــْسرِعاً ِل ــا ُم ــاَم إلين  فق
  

ــارِبِ     ــَبْعضِ اَألق ــا ك ــدِّي، ُيَحّيين ُيفَ
  

هـاِت الُمـداَم فإنَّنـا      : ُه  ـ فقلتُ ل  -37
  

َعكَفْنا عليهـا ِمـْن ُصـدورِ الرَّكاِئـبِ           
  

ــامَ -38 ــِه وق ــشَمََّر ُرْدنَْي ــادراً  فَ  ُمب
  

ــبِ     ــاَم نَواِص ــْعٍث ِقَي ــٍف شُ ــى ُوقُ إل
  

 فَشَدَّ على اَألقَْصى فََضرََّج خَـْصَرُه       -39
  

بمثلِ َجناحٍ ِمـْن َدمِ الَجـْوِف شَـاِخبِ           
  

 وَأقَْبَل َيسعى بالزُّجاجـِة َضـاحكاً       -40
  

ــبِ    ــَر خَاِئ ــِشراً غي ــِدالٍّ بهــا ُمْستَْب ُم
  

ِك فـي َجنَباِتهـا      كأنَّ َسحيقَ الِمسْ   -41
  

ــبِ     ــرِي رِداَء الغَياِه ــتْ تَفْ إذا التََمَع
  

 كأنَّ نَسيَم الكَـْأسِ عنـَد رَِداِئهـا         -42
  

] تبسم عـود فـي صـدور المحـارب        [   
  

 كأنَّ ُدمـوَع العاشـقيَن تََرقَْرقَـتْ        -43
  

بَأكُْؤِســَها تَْجــرِي علــى كُــلِّ شَــارِبِ   
  

] ُمغَْرمـاً  [ لََما كُنْتُ إالَّ ُمقَْصداً بـكِ      -44
  

ــبِ     ــواِك بَراِغ ــى ِس ــى ُأنْثَ ــْستُ إل ولَ
  

 إذاً فََرماني الدَّْهُر َعْن قَْوسِ َهْجـرِكُْم        -45
  

ــصَّواِئبِ      ــشُّجونِ ال ــُهِمِه ذاِت ال بَأْس
  

 فقلَّ كَـَرى َعْينـي ِلَهـمٍّ ُمـَسهٍِّد          -46
  

ــبِ الِعــبِ    ــذَّْيلِ بالقَلْ ــرٍ طَويــلِ ال  وِفكْ
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  :التخريج 
مـسـلم بـن حممـود     . 40لورقـة   ا: مجهرة اإلسالم ذات النثر والنظام    * 
والقصيدة منـسوبة  . ، مكتبة األسد، دمشق  4557م  /خمطوط، رقم م ف   . الشيزري

منسوب إىل خالـد    ) 20(البيت  . 1/88ج  :احملب واحملبوب   -. فيه إىل ديك اجلن   
البيت . 2/262ج  : املستطرف-. الكاتب مع ثالثة أبيات، مل ترد يف هذه القصيدة        

  . اتب، مع بيت آخـر، مل يـرد يف هـذه القـصيدة            منسوب إىل خالد الك   ) 20(
  وأكرب الظـّن عنـدي أن هـذه القـصيدة مـن نظـم واحـد مـن الـشعراء                    

املتأخرين، وهي، وإن التقت مع شـعر ديك اجلن باملوضوع، فإهنـا تفارقـه يف              = 
  . خال ديوانه املطبوع من القصيدة يف طبعاته كلها. الروح وطرائق البناء الفّين

  :رح الروايات والش
يشبه نظراهتا بالسهام املنطلقـة مـن       . ، وهو تصحيف  ]َنِسّي: [ يف األصل  -1

. مجع لَبَّة وهي املَْنحر وموضع الِقالدة من الـصدر        : اللبات   -3. حواجب كالقسيّ 
 أظن أنه يشبه صمتهم بسكون اخلَالخيـل يف سـيقان           -4. عظام الصدر : الترائب

:  الـضىن  -7. عطفـه :  حناه -6. اللوم: العذل. البعد:  النوى -5. النساء املمتلئة 
  . املرض املخامر

 -13. األرق:  التـسهيد  -10.  البيت كناية عن أرقه وسهره الطويـل       -9
  :الُغيوب : املغايب. وماأَظَْهَرُه: وأظهره

:  َزهقـت نفـس الغيـور      -15. مجع غَْيب، وهو كل ماغاب عن اإلنسان      
ه قبل به حني عجـز عـن    إن النظر من بعيد ال يقنعه، ولكن  -16. خرجت، فمات 

  .القاطع :  القاضب-18. حتقيق مطلبه
) املـستطرف (وأظنه تصحيف، والتصويب عن     ] شارب  : [  يف األصل  -20
  : وروايته فيه

 يف  -". هلا من ِظباء الرَّمل عٌني َمريضةٌ ومن ناِضـر الرَّحيان ُخضرة َحاجِب            " 
  :احملب واحملبوب 

: املهاة". ومن ناِضر الرحياِن خضرةُ شـارِب      لُه من َمهاة الرملِ عٌني مريضةٌ       " 
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وأظنه تصحيف ُمِخلٌ بالوزن واملعىن وقد      ]. اخلراب خدعة : [ يف األصل  -24
واملعىن أهنا تثري احلرب مـن جديـد        . الشاب احلََدث : اجلَذَُع. اجتهدت يف تصويبه  

]. الـستر   [  يف األصل    -26.  إذا خال حببيبته فإنه سيبوح هلا حببه       -25. وتسّعرها
األسنان األربعة الـيت    :  الثنايا -29. ا بنشره واملعىن أنه يكتم سّر حبيبته فال يفضحه      

وسـحَّ  . الَصبُّ والـسيالن  : السَّحُّ. اخلمر: املدام. تلفظ:  متجُّ -30. يف مقّدم الفم  
  وهو يشبه رِيَق احملبوبة بـاخلمر املعتقـة يف         . املسّن القدمي : العدملّي. َسِمَن: اإلنسان

. يل اجملنوبة، ومن يسري يف املقدمة     مجاعة اخل :  القود -31. َدنٍّ كبري غزير السَّكْب   = 
يشبه الدَّنَّ براهب قائم على ظهر بعريه،       . مايوضع على ظهر البعري للركوب    : الرحل

الثـوب  :  اجللباب -33. وقد التفَّ بربنسه الذي ال يظهر به إال يف املناسبات املهمة          
سربلت لقد ت . متاسك ودخل بعضه يف بعض    : لَزَِب الطني . املشتمل على اجلسم كله   

 لقد ُعّتقت هذه    -34. هذه اخلمر بثوب من النار وآخر من طني الدن الذي حيفظها          
 يف األصـل    -35. اخلمر ومكثت يف دناهنا طويالً حىت كلّلتها العناكب بنـسيجها         

: الثرّيـا . الليل إذا عّمت ظلمته   : الدجا. اخلَّمار صاحب احلانة  : أبو اخلمر ]. حبوس[
:  يفّدي -36.  إىل اخلّمار ليالً بعد أن غابت النجوم       لقد قصدوا . جمموعة من النجوم  
  .فداك أيب وأمّي، وهو تعبري عن احلب أو االحترام والتعظيم : التفدية أن يقول

لقد بـادروا بالنــزول إىل اخلمـارة        . عطف: عكف. اخلمر:  املدام -37
مجع ناِصب وهـو    : النواصب. مثىن ُرْدن وهو طرف الكُمّ    :  ُردنيه -38. مباشـرة

 -39. وهو هنا يشبه دنانَ اخلمر برجال وقـوف ُمـَشعَّثني ُمْتَعـبني           . اهلم املتِعب 
لقد ضـرب خاصـرة     . ثقبه بالبِـَزال : ضّرج خصره . األبعـد من الدِّنان  : األقصى

 -41. الدن ببَِزاله فنفرت اخلمُر َتْشَخب كما يشخب الدم من جـوٍف مطعـون            
كالم غري مقروء يف     [ ...] -42 .مجع غيهب وهي الظلمة     : الغياهب. تشق: تفري
الذي ميرض  : املُقَْصد]. مغرقاً  : [  يف األصل  -44. والبيت مضطرب املعىن  . األصل

أظن أن البيت هو جواب     . فيموت سـريعاً، أو الذي يصيبه السـهم فيموت مكانه       
  .السابق ) 29(القسم الوارد يف البيت 
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  ]من الطويل [             : وقال متغّزالً 

 َدُعوا ُمقْلَِتي تَْبِكي ِلفَقِْد َحبِيبِهـا       -1
  

ي َبْبرِد الدَّْمعِ َحرَّ لَهِيبِهـا      ِلتُطِْف  
  

  فَفي َحلِّ خَْيِط الدَّْمعِ ِللْقَلْبِ َراَحةٌ      -2
  

فَطُوَبى ِلنَفْسٍ ُمتَِّعتْ بَِحبِيبِهـا       
  

ِطَعـاتُ َأكُفَّهـا     بَِمْن لَْو َرَأتُْه القَا    -3
  

 )4(لما َرِضَيتْ إالّ بِقَطْعِ قُلُوبِها      
  

  
  

 

-4-  
  :التخريج 
ــشاق*  ــصارع الع ــا. 162/ 2ج: م ــسـبة) 3-1(ت األبي ــال ن   . ب

:  احملّب واحملبوب  -. بال نسبة ) 3-1(األبيات  . 359/ 2ج  :  تزيني األسواق  -= 
البيتان . 51ص  :  املرقصات واملطربات  -. لديك اجلن ) 3 ، 1(البيتان  . 33/ 2ج  

  ). م 1973بريوت، دار محد وحميو، . علي بن الوزير. (البن أيب البغل) 3 ، 1(
  البيتـان  . 45ص  :  الـديوان د   - ). 3 ، 1(لبيتان  ا. 47ص  :  الديوان ج  -

  . بطبعاته السالفة) 2(خال ديوانه املطبوع من البيت ). 3 ،1(
  : الشرح
 القاطعاُت  -3. احلُْسَنى واخلَري : الطُّوىب. كناية عن البكاء  :  حلّ خيط الدمع   -2
ل يوســَف بـنِ     إشارة إىل الّنساء اللوايت قطّعَن أيديهنَّ عند رؤيتهنَّ َجما        : أكفِّها

فلّمـا  { : ، سورة يوسف  31، وقد وردت يف القرآن الكرمي، يف اآلية         )ع  (يعقوَب  
مسعْت َمبكْرِِهنَّ، أرسلْت إِليهنَّ، وأَْعَتدْت إليهنَّ ُمتَّكَئاً وآَتْت كلَّ واحدٍة منهنَّ ِسكِّيناً            

ديهنَّ وقلَن َحاَش ِهللا ما هـذا       فلّما َرأَْيَنُه، أَكَْبْرَنُه، وقَطَّْعَن أي    . أُخرْج عليهنّ : وقالْت
  .} َبَشراً، إنْ هذا إالّ َملٌَك كرٌمي 
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−5−
  ]من الوافر [           : وقال في التباكي 

  

 وقَاِئلَــٍة َوقَــْد َبــُصَرتْ َبــَدْمعٍ -1
  

على الخَدَّْينِ ُمنَْحـِدرٍ َسـكُوبِ        
  

 َأتَكِْذُب في الُبكاِء وَأنْـتَ خَلْـقٌ        -2
  

قَديماً ماَجَسْرتَ على الـذُّنُوبِ       
  

 قَِميُصَك والدُُّموُع تَجـوُل فيـِه       -3
  

ِئيـبِ  وقَلُْبَك لـيَس بالقَلْـبِ الكَ       
  

 نَِظيُر قَميصِ ُيوُسفَ حيَن َجاُؤوا      -4
  

ــذوبِ     ــَدمٍ كَ ــِه بِ ــى لَبَّاِت عل
  

ِفداِك َأبـي وُأِمـي     :  فقلتُ لَها    -5
  
  

َرَجْمِت بِسوِء ظَنِِّك في الغُيـوبِ       
  

ــا واِهللا لــو فَ-6 تَّــشِْت قَلبــي  َأَم
  

ــبِ     ــلِ وبالنَّحي ــَسرَِّك بالَعوي لَ
  

ــتْ-7  )5(بظَْهر الغَْيب َألِْسنَةُ القُلـوب        ُدمــوُع الَعاِشــقيَن إذا تَوالَ
                                                           

  

-5-  
  :التخريج 
 -. األبيات كلـها منـسوبة إىل أيب الـّشيص        . 3/280ج  : الدّر الفريد * 

 مـصارع   -. منسوبة إىل ديك اجلن   ) 4-1(األبيات  . 2/37ج  : حماضرات األدباء 
منسوبة إىل  ) 4-1(واألبيات  . بةبال نس ) 5-3 ،1(األبيات  . 2/200ج  : العشاق

، 26ص  : ، والديوان ج  153ص  : ، والديوان ب  22ص  : الديوان أ : ديك اجلن يف  
  . يف طبعاته كلها) 7-5(خال ديوانه املطبوع من األبيات . 43ص : والديوان د

  : الروايات والشرح
وقائلٍة ودمُع العنيِ جيري علـى اخلَـّدين كاملـاِء          : "  يف مصارع العشاق   -1

 -3. وأنَت ِخلْـوٌ  : "  يف حماضرات األدباء، والديوان أ، ب، ج، د        -2". لسَّكوبِ  ا
 يف حماضرات األدباء، والديوان أ،      -4". قَميُصَك والذُّنوُب   :" يف الديوان ب، ج، د      
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מ א

−6−
  ]من البسيط [     : وقال يصف مجلساً للشراب في يوم ربيعّي 

ـ         -1 ُسُجها  َوَرْوَضٍة بـاتَ طَـلُّ الغَْيـِث َينْ
  

َحتَّى إذا َأنَْجَمتْ َأْضـَحى ُيـَدبُِّجها         
  

ــُه -2 ــصَّبِ فاَرقَ ــاَء ال ــِه ُبك  تَبكــي علي
  

ِإلْفٌ فَُيـْضِحكُها طَـْوراً َوُيْبهُِجهـا         
  

ــَسها -3 ــَوْرُد نَْرجِ ــَضاَحَك فيهــا ال  إذا تَ
  

ناغَى ذَِكـيَّ خَُزاماهـا َبنَفْـَسُجها         
  

ــي  -4 ــَساِقينا وف ــا ِل ــْرتُ فيه ــِدِه  َأَم َي
  

كَــْأٌس كَــشُْعلَِة نــارٍ إذْ ُيَوهُِّجهــا   
  

 التَْمُزَجنْها بِغَْيـرِ الرِّيـِق منـَك فـإْن          -5
  

 تَْبخَْل بِذَاَك فََدْمِعي َسْوفَ َيْمُزُجهـا       
  

 )6(إذا َسَمتْ نَْحَو ِكْبِدي كـاَد ُينْـِضُجها          َأقَلُّ مابَي ِمْن ُحبِّيـَك أنَّ َيـِدي-6
                                                           

  

-6-  
  :التخريج 
قطب الـسرور   -. األبيات لديك اجلن  . 272-4/271ج: احملّب واحملبوب * 

جملد /1جملة جممع دمشق ج     -. األبيات لديك اجلن  . 548ص  : يف أوصاف اخلمور  
ج ): عيـون التـواريخ     (نقالً عـن    . مقالة حممد حيىي زين الدين    . 154، ص   51
األبيـات  . 2/211ج  :  يتيمة الدهر  -. األبيات لديك اجلن  ). وط  خمط. (8/104

 -. األبيات أليب بكر البلوي   . 9/ 2ج  :  شرح مقامات احلريري   -. للخّباز البلدي 
  . لديك اجلن. 54ص : الديوان د

  : الروايات والشرح
لألبيات، مث جعل مصدرها    ) قطب السـرور (يف املنت رواية    ) د(أثبت الديوان   

قطـب  (، ومها روايتان خمتلفتان، ومل يـشر إىل         )احملب واحملبوب   ( عن   يف التخريج 
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−7−
  ]مل من الكا[     :  وقال يصف مجموعة من النّساء الَحاجَّات 

 فَْوقَ الُعُيـونِ َحواجِـٌب ُزجُّ       -1
  

تحــتَ الَحواجِــبِ َأْعــُيٌن ُدْعــُج   
  

 َينْظُْرَن ِمْن خَلَلِ النِّقابِ وِمـْن       -2
  

ــُج    ــابِ َضــواِحٌك فُلْ تحــِت النِّق
  

 وإذا نَظَْرَن َرَمقَْن َعـْن ُمقَـلٍ        -3
  

تَْسبي الُعيـوَن فََحـشُْوَها غُـنُْج         
  

 وإذا َضِحكَْن َضِحكَْن َعْن َبَرٍد      -4
  

ــابِ كأ   ــذْبِ الرَِّض ــُج َع ــُه ثَلْ نَّ
  

ــَرى-5 ــاَبُهنَّ تُ ــَزْعَن ِثي ــْبُج    وإذا نَ ــٌب ُس ــون ذَوائ ــْوقَ الُمتُ فَ
                                                                                                                                   

وليلٍة، حىت إذا كَُملَْت    : "  يف قطب السرور، ويتيمة الدهر، والديوان د       -1= 
األرض ذات اخلُـْضرة،    : الرَّوضـة ". حىت إذا التحمت    : " يف شرح املقامات  -". 

: يـدّبج . طَلَع وظهـر  : أجنم النباتُ . املطر اخلفيف : طلّ الغيث . احلسنوالبسـتان  
العاشق : الصّب". يبكي عليها ) :" د( يف قطب السرور، والديوان      -2. َيْنقُش ويزيِّن 

يشـّبه الوروَد والنباتاِت وما عليها من قطرات املطر بعاشـق يبكي حبيبه           . املشتاق
 يف قطب الـسرور،     -3.  بإنسان يضحك مبتهجاً   مث يشـّبه الوروَد املتفّتحة   . النائي

  : يف يتيمة الدهر". إذا يضاحك، باهى ): " د (والديوان 
 يف شرح   -". إذا َتَنفَّس فيها ريُح نرجسـها ناغى جينَّ ُخزاماها بنفسـُجها          " 
  : املقامات
الـورد،  ". إذا تنفَّس فيها ريُح سوسـنها وفاَح مثلَ ُخزاماها بنفـسـُجها           " 
وهو يـشـّخص الـورود     . أزاهري طيبة الرائحة  : ـس، واخلزامى، والبنفسج  والنرج

فقلُت فيها، بات   : "  يف قطب السرور، والديوان د     -4. ويسبغ عليها بعداً إنسـانياً   
 يف قطب السرور،    -5". أقولُ فيها، إذْ ُيَؤجُِّجها     : "  يف يتيمة الدهـر   -". ُيوِهُجها  
): د  ( يف قطب السرور، والـديوان       -6".  يداَك   بغري املاء، تبخلْ  ): " د  (والديوان  

أقـلُّ  : "  يف شرح املقامات   -". إذا َدَنْت ِمن فؤادي     : "  يف اليتيمة  -". حنو قلب   "
  " .ماَيب من عينيك، إذا َدَنْت حنو قليب 
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 وافَْيَن َمكَّـةَ للَحجِـيجِ فلـْم        -6
  

ــجُّ    ــْسِلمٍ َح ــنَّ لُم ــْسلَْم بِهِ  )7(َي
  

−8−
  ]من المديد [             : وقال يتغزل 

ــجِ  -1 ــفَّاكَةُ الُمَه ــُه َس  َعْينُ
  

ـ       ي َأْعظَـمِ الَحـَرجِ     ِمْن َدمـي ف
  

ــةٌ-2 ــَي الِهَي ــَهَرتِْني َوْه بــاْحوَرار الَعــْين والــدََّعج      َأْس
                                                           

-7-  
  :التخريج 
مقالة حممد حيىي زين الدين نقـالً   . 51/153جملد  / 1ج: جملة جممع دمشق  * 

األبيـات  ). حلـب   . (1820: خمطوط، مكتبة األوقاف رقم   ) شعارجمموعة أ (عن  
منـسوبة  ) 6-1(األبيـات   . 90-89/ 1ج  : احملـب واحملبـوب   -. لديك اجلن 
بـال  ) 6 ،1(البيتـان   . 655/ 3جملد  / 2القسم  : البصائر والذخائر -. للموصلّي

 - ). تا. دمشق، مكتبة أطلس، ال   . تح إبراهيم الكيالين  . أبو حيان التوحيدي  . (نسبة
  . للموصلي مث لديك اجلن) 6-1(األبيات . 53ص : الديوان د

  : الروايات والشرح
حتَت احملاجر أعٌني ُدْعُج من فوقهنَّ حواجـٌب ُزجُّ         : "  يف البصائر والذخائر   -1

: "  يف احملب واحملبوب   -2. َسـواد العني مع سعتها   : الدََّعج. دقيقة، طويلة : ُزجُّ". 
. القناع جتعله املرأة على مارن أنفها، تـستر بـه وجههـا           : بالنقا". وإنَّما حتَت   

. العيون: املقل". وحشوها  : "  يف احملب واحملبوب   -3. أسنان متباعدة : ضواحك فلج 
 يف احملـب    -5. الريق املرشــوف  :  الّرضاب -4. الّدالل، ومالحة العينني  : الغنج

مجع ذؤابة وهي   : الذوائب. ظَّْهرمجع َمْتن وهو ال   : املتون". َتَرسَّلَْت فوق   : " واحملبوب
 يف احملـب    -6. َخـَرٌز أسـود اللـون     : والسََّبج. َسوادء: شعر مقدم الرأس، ُسْبج   

. أن هؤالء النسوة قد فنتَّ احلُجَّاج وأفسدن حّجهـم        : واملعىن". ملُْحرِمٍ  : " واحملبوب
ح عندي  تكاد جتمع كتب التراث على أن ديك اجلن مل يغادر بالد الشام قطّ، واملرجّ             
  .أن الشاعر يصف هؤالء النسوة احلاّجات يف إحدى القوافل املّتجهة إىل احلّج 
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ــَسٌن -3 ــُه َح ــيٍ كُلُّ ــْل ِلظَْب  قُ
  

ــسَِّمجِ     ــَك ال ــْن ِفْعِل ــي ِم َعَجبِ
  

ــنْ  -4 ــدَّلِّ والغُ ــديَع ال جِ  ياب
  

ــجِ      ــى الُمَه ــلْطَاٌن عل ــَك ُس لَ
  

ــاِكنُُه   -5 ــتَ س ــاً أن  إنَّ َبْيت
  

ــسُُّرجِ     ــى ال ــاجٍ إل ــُر ُمْحت غي
  

 َوْجُهَك الَمْعـشُوقُ ُحجَّتُنـا      -6
  

ــالُحَججِ    ــاُس ب ــأتي النّ ــوَم ي  ي
  

ــاً-7 ــي فََرح ــاَح اُهللا ل  )8(يــوَم َأْدُعــو منــَك بــالفََرج    الأت
                                                           

  

-8-  
  :التخريج 
احملـب  : ، وقـد وردت يف    مل ترد هذه األبيات جمتمعة يف مصدر واحـد        * 
 مـصارع   -. خلالـد الكاتـب   ) 7 ،3-1(األبيات  . 96-95/ 1ج  : واحملبوب
:  حماضرات األدباء  -. د بن املعذَّل  لعبد الصم ) 6-4(األبيات  . 2/220ج  : العشاق

خلالـد  ) 7(البيت  . 5/395ج  : الدّر الفريد . لديك اجلن ) 5(البيت  . 3/296ج  
 -. لعبد الصمد بن املعذّل   ) 7-4(األبيات  . 2/357ج:  نشوار احملاضرة  -. الكاتب

 نفحـات   -. لعبد الصمد بن املعـذّل    ) 6-4(األبيات  . 1/50ج  : تزيني األسواق 
وَعليـلٍ  : " بال نسبة، مع إضافة بيت رابع هو      ) 6-4(األبيات  . 296ص  : األزهار

بـال  ) 7-4(األبيات . 202ص:  مدامع العشاق -". أنَت زائُره قْد أتاُه اُهللا بالفََرجِ       
  واألبيـات  . أليب بكر الـشبلي   ) 7-4(األبيات  . 73ص:  ديوان الشبلي  -. نسبة

، 161ص  : الـديوان ب  ، و 31ص: الديوان أ : منسوبة إىل ديك اجلن يف    ) 4-7(
  . يف طبعاته كلّها) 3-1(خال ديوانه املطبوع من األبيات . 54ص : والديوان د

  : الروايات والشرح
ِشدَّةُ َبياض العني مع شدة     :  االحورار -2. مجع ُمْهَجٍة وهي النَّفْس   :  املَُهج -1

العني وبياضها  اشـتداد سـواد   : الدََّعج. سوادها، واستدارة َحَدقَتها، ورِقَّة ُجفوهنا    
يف -". يـامليَح الـدلِّ   : "  يف مدامع العشاق   -4. القبيح:  السمج -3. مع اّتساعها 

. الدالل، والشكل اجلميل الذي ُتِدلُّ بـه املـرأة        : الدَّلّ". ياكثري: "الديوان أ، ب، د   
مجع ِسـراج وهو  : السُّـُرج". كلُّ بيت   : "  يف نفحات األزهار   -5. الدالل: الُغْنج
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א א

−9−
  ]من الكامل [             : وقال يفتخر 

ــا   -1 ــَريَّ َبْينَُهم ــَرى ِطْم ــا تَ  ِإمَّ
  

ــدُّ    َر   ــِه الجِ ــحَّ بَِهْزِل ــٌل َألَ ُج
  

 فالسَّْيفُ َيقْطَـُع وهـو ذُو َصـَدٍإ         -2
  

والنَّْصُل َيفْـري الهـاَم الالِغْمـُد         
  

ــُه-3 ــسَّيفَ ِحلَْيتُ ــنْفَعنَّ ال ــْل تَ  )9(يــوَم الجــالِد إذا نََبــا الَحــدُّ    َه
                                                                                                                                   

  

-9-  
  :التخريج 
كما وردت األبيات   . األبيات الثالثة لديك اجلن   . 367/ 5ج  : الدر الفريد * 

  يف ج  ) 2(وورد البيـت    . لـديك اجلـن   . 2/269ج  :الثالثة يف املصدر نفـسه      
. لـديك اجلـن   األبيات الثالثة   . 8/15ج  :  أعيان الشيعة  -. لديك اجلن .4/136

األبيات الثالثة واردة يف القصيدة املشهورة باليتيمة، واليت        . 35ص:القصيدة اليتيمة   
وترتيب األبيات  . هل بالطُّلول لسائلٍ ردُّ أْم هل هلا بَِتكَلُّمٍ َعْهدِ        : تبدأ باملطلع املعروف  

تح ). علي بن احملسن    (القصيدة اليتيمة، القاضي التنوخي      ). (43،  42،  41: (فيها
واألبيـات  ). م  1974،  2بريوت، دار الكتاب اجلديـد، ط     . صالح الدين املنجد  

، 71ص  : ، والـديوان ج   164ص  : الديوان ب : الثالثة منسوبة إىل ديك اجلن يف     
  . 61ص : والديوان د

  : الروايات والشرح
". أََوَما َترى   : "  يف القصيدة اليتيمة، وأعيان الشـيعة، والديوان ب، ج، د         -1

مثّنى ِطْمـر وهـو     : ِطْمَريَّ". إِمَّا َترى ِطْمَرْينِ    : " 269/ 2ج  : لدر الفريد  يف ا  -
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−10−
  ]من البسيط [           : لشراب وقال يدعو إلى ا

  ِاشَْرْب َهِنيئـاً علـى َوْرٍد وتَْوريـدِ        -1
  

ــودِ    ــوٍد بَِمفْقُـ ــَب َمْوُجـ ــْع ِطيـ  وال تَبِـ
  

ــا  -2 ــوِد خَاِطُبن ــقُ الُع ــشُّهوُد وخَفْ ــُن ال  نح
  

ــوِد    ــتَ ُعنْق ــحابٍ بن ــَن َس ــَزوُِّج اب نُ
  

ْبــَصَرتْ فــي القَــْومِ ُمْحتَــِشماً  كــأٌس إذا َأ-3
  

قُـْم غَيـَر َمطْـروِد      : ُه  ـقاَل السُّروُر ل    
  

 َأَما تَـَرى الُحـْسَن واِإلْحـَساَن قَـْد ُجِمَعـا            -4
  

 )10(فاشَْرْب فإنََّك في ُعْرسٍ وفي ِعيـِد          
  

−11−
  ]من المنسرح [             : وقال يتغّزل 

ــدي    كَْم لَْيلٍَة فيَك الَصـَباَح لَهـا-1 ــى كَب ــضاً عل ــا قاب َأفْنَْيتَُه
                                                                                 

  إن مظهره الرثَّ وهزالَـه ال ينـاالن      : يقول. الزينة:  احللية - 3. الرأس:  اهلام - 2
لذي ال ينال الـصدأ مـن        من َمخربه احلقيقي، فهو جادٌّ وقوّي كالسيف القاطع ا         =

  .َحدِِّه
-10-  

  :التخريج 
احملـّب  -. وقد أورد النص كله لـديك اجلـن       . 62ص: فصول التماثيل * 
  : يتيمـة الـدهر   -. بـال نـسبة   ) 4-1(األبيات  . 195-4/194ج  : واحملبوب

البيتان . 115ص  : نفحات األزهار -. حملمد بن فياض  ) 3-1(األبيات  . 1/84ج  
  .  ديوانه املطبوع من األبيات يف طبعاته كلهاخال. حملمد بن فياض) 1-2(

  : الروايات والشرح
". قُْم فاسـقين بني َخفْقِ الّناي والعودِ     : "  يف يتيمة الدهر ونفحات األزهار     -1

  " .فزوِّجِ ابَن غَمامٍ : "  يف احملب واحملبوب-2
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 وأنتَ ِخلٌْو تَنَاُم فـي َدَعـٍة        -2
  

ــتَّا   ــسُُّهِد شَ ــاِد وال ــيَن الرُّقَ َن ب
  

 قَْد فَاَضِت الَعْيُن بالدُُّموعِ وقَْد      -3
  

َوَضْعتُ خَدِّي على َبنَـانِ َيـِدي         
  

ــْرتُكُُم  -4 ــي إذا ذَكَ ــأنَّ قَلْب  ك
  

 )11(فَرِيَسةً بـيَن َسـاِعَدْي َأَسـدِ      
  

  

 

-11-  
  :التخريج 
عبد (البن املعتّز،   وقد أورد األبيات األربعـة     . 66/ 2ج  : احملّب واحملبوب * 

 حماضـرات   -. الشاعر العباسـي املعـروف    ) م908/ هـ296اهللا بن املعتز، ت     
البيت . 1/256ج:  مصارع العشاق  -. لديك اجلن ) 4(البيت   .3/85ج  : األدباء

/ 4ج  :  مروج الذهب  -. مع أربعة أبيات أخرى منسوبة إىل ابن أيب مرة املكي         ) 4(
منـسوبة إىل أحـد     ) مصارع العـشـاق  (ة يف   مع األبيات الوارد  ) 4(البيت  . 41

املطبعـة البهيـة املـصرية،      ). علي بن علـي     (املسعودي  : مروج الذهب . (اجملانني
مع مثانية أبيات   ) 4(البيت  . 54-53ص  :  شعر ماين املوسـوس   -). هـ  1346

مجـع  : شعر ماين املوسوس وأخباره   . (أخرى رّجح حمقق الديوان أهنا ملاين املوسوس      
منسوب إىل  ) 4(والبيت  ). م  1988دمشق، وزارة الثقافة،    . دل املصري وحتقيق عا 

، 71ص  : ، والديوان ج  164ص  : ، والديوان ب  36ص  : الديوان أ : ديك اجلن يف  
  . يف طبعاته كلها) 3-1(خال ديوانه املطبوع من األبيات . 64ص : والديوان د
  : الروايات
يف ديـوان   ".  إذا تذكَّرها    : " يف حماضرات األدباء، والديوان أ، ب، ج، د        -4

  " .إذا ذكرُتُهُم : " ماين املوسوس
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א א

−12−
  ]من مجزوء الكامل [         : ك الجن وقال دي

 بـــاِكْر َصـــبوَحَك بـــالَّتي -1
  

تَنِْفـــي ُهموَمـــَك والِفكَـــْر   
  

ــفَا  -2 ــَك ماَص ــْن َزماِن ــذْ ِم  خُ
  

وَدعِ الـــذي فيـــِه الكَـــَدْر   
  

ــا-3 ــْن ُمَع ــَصُر ِم ــالُعْمُر َأقْ  )12(تََبِة الزََّمـان علـى الِغَيـْر           ف
                                                           

  

-12-  
  :التخريج 
إىل ديك اجلـن، مث     ) 3-2(وقد نسب البيتني    . 245/ 3ج  : الدر الفريد * 

: احملـب واحملبـوب   -. إىل احلسن بن إبراهيم بـن ربـاح       ) 1(نسبهما مع البيت    
/ 2ج  : األدبـاء حماضرات  -. األبيات الثالثة للحسن بن وهب    . 210-4/209ج

ص : شرح املضنون به على غـري أهلــه       -. لديك اجلن  ). 3-2(البيتان  . 674
) 3-2(البيتـان   . 270ص: ديوان كـشاجم  -. لكشاجم) 3-2(البيتان  . 119

) 3-2(والبيتان  ). م  1970بغداد، دار اجلمهورية،    . تح خريية حمفوظ  . (لكشاجم
، والـديوان   170ص  : يوان ب ، والد 49ص  : منسوبان إىل ديك اجلن يف الديوان أ      

يف طبعاتـه   ) 1(خال ديوانه املطبوع من البيت      . 66ص  : ، والديوان د  79ص  : ج
  . كلها

  : الروايات والشرح
شراب الصباح،  : الصَّبوح". تنفي اهلموَم من الِفكَْر     :"  يف احملب واحملبوب     -1

لـديوان أ، ب،    يف ا ". فالّدهُر أقصُر   : "  يف احملب واحملبوب   -3. وهو خالف الغبوق  
  ". فالعمر أقصـُر ُمدَّةً من أنْ ُيمّحَص بالِغَيـْر : " ج، د
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−13−
  ]من الطويل [         : وقال ديك الجن في اإلبل 

  لَُهنَّ الَوَجى ِلْم كُنَّ َعْوناً على النََّوى       -1
  

ــِسيرُ     ــاِلٌع وكَ ــا ظَ  والَزاَل منه
  

 كأنِّي ُسِقيتُ الـسُّمَّ يـوَم تَحمَّلُـوا         -2
  

َوَجــدَّ بِهــْم حــاٍد وحــاَن َمــسيُر   
  

 رابِ ونَْعِقـهِ   وماالشُّْؤُم في نَْعبِ الغُ    -3
  

ــرُ    ــةٌ وَبِعي ــشُّْؤُم إالَّ ناقَ  )13(وماال
  

−14−
  ]من السريع [           : وقال في الخمر 

 
  .املصائب : الِغَير. البيت مدّور

-13-  
  :التخريج 
وقد نسبهما إىل َجميـل بـن َمْعَمـر         ) 2-1(البيتان  . 1/292ج: األغاين* 
. تح حـسني نـصار     ). (2-1(البيتان  . 95ص: ديوان مجيل بن معمر   -. الُعذري
منـسوب  ) 1(البيت . 2/39ج : احملب واحملبوب-). م 1967، 2مصر، ط مكتبة  

وفيـات  -. بال نـسبة  ) 3 ،1(البيتان  . 6/169ج: العقد الفريد -. إىل ديك اجلن  
/ 1ج  : األنوار وحماسـن األشـعار    -. بال نسبة ) 3 ،1(البيتان  . 1/93ج: األعيان
الـديوان  :  يف والبيت األول منسـوب إىل ديك اجلن     . بال نسبة ) 1(البيت  . 386

يف ) 3-2(خال ديوانه املطبوع مـن البيـتني        . 76ص  : والديوان د . 72ص  : ج
  . طبعاته كلها

  : الروايات والشرح
 يف  -". على السُّـرى، وَحـسُري     : "  يف احملب واحملبوب والديوان ج، د      -1

. الُبعـد : ىالنو. رِقَّةُ ُخفِّ اإلبل من كثرة املشي     : الَوَجى". إذْ كُنَّ   : " العقد الفريد 
 -2. وهو يدعو على اإلبل اليت تبعد أحبابـه عنـه         . الذي َيْعُرج يف مشيته   : الظالع
  .الّتصويت واجلَلَبة يف الفتنة : النعيق. صوت الغراب: النعيب
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 َوقَْهــَوٍة كَْوكَُبهــا ُيْزِهــُر   -1
  

َينْفَُح منهـا الِمـْسُك والَعنَْبـُر         
  

ــٍة -2 ــاِدٌن [  َوْرِديَّ ــا شَ ] يحملُه
  

ــَصُر      ــدَِّه تُْع ــْن خَ ــا ِم كأنَّه
  

فٌ لَـْم َيْبتَـِسْم َضـاِحكاً        ُمَهفْهَ -3
  

 )14(]نُبِذَ الَجـْوَهُر    [ ُمذْ كاَن إال      
  

  

 

-14-  
  :التخريج 
احملـب  . األبيات الثالثة منسوبة إىل ديك اجلن     . 1/240ج  : ديوان املعاين * 
. 4/197ج  :  ديوان أيب متـام    -. أليب متّام ) 2-1(البيتان  . 260/ 4ج: واحملبوب
 -). م  1964مصر، دار املعارف،    . تح حممد عبده عزام   . (أليب متام ) 2-1(البيتان  

يف الديوان  ) 3-1( واألبيات. بال نسبة ) 2-1(البيتان  . 153ص  : الظرف والظرفاء 
  . 72ص : والديوان د. 96ص : والديوان ج. 153ص : والديوان ب. 51ص : أ

  :الروايات 
: يف الظرف والظرفاء  -". َيْسطَُع منها : " يف احملب واحملبوب، وديوان أيب متام      -1

  .اخلمر : القهوة". يفوح منها " 
ورديـة  : [  يف ديوان املعـاين    -2. يفوح وتنتشر رائحته  : َيْنفَح. يلمع: يزهر

 و) احملـب واحملبـوب   (وهو تصحيف ونقص يف الرواية، والتصويب عن        .. ] حيديها
يف الظـرف   ". حيثُّهـا شـاِدن   : "يف احملب واحملبوب وديوان أيب متام     -). الديوان أ   (

حيملها ِمثْلُها، كأّنما   : " يف الديوان ب، ج، د    -". يسقيهما من كفِّه أَْحور   : "والظرفاء
ولد الظبية، وهـو    : الشادن.ذات لون أمحر كَخدَّْي الّساقي الذي حيملها        : وردّية". 

وهو تصحيف، والتصويب عن    ]. كنبيذ اجلوهر   : [  ديوان املعاين   يف -3. هنا الساقي 
الضَّامر البطن،  : املَُهفَْهُف". إالّ كََسد اجلوهر  :"يف الديوان ب، ج، د      -). الديوان أ   (

واملعىن إن أسنان الساقي أمجل مـن       . ُترك: ُنبذ اجلوهر . الرقيق اخلصر، وهي ُمَهفَْهفةٌ   
  .اجلوهر 
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−15−
  ]من الطويل [         : وقال يصف خاالً في خّد حسناء 

 َوَمْحجوَبٍة في الِخْدرِ عْن كُلِّ نـاِظرٍ        -1
  

ولو َبَرَزتْ ماَضلَّ باللَّيلِ َمـْن َيـْسرِي          
  

 بخَـدِّها    ُيقَطُِّع قَلْبِـي ُحـْسُن خَـالٍ       -2
  

ــسِّْحرِ      ــنَعََّم بال ــُه تَ ــفََرتْ عن إذا َس
  

 لَخَاٌل بذاِت الخـالِ َأْحـَسُن َمنْظَـراً         -3
  

 )15(ِمَن النُّقْطَِة السَّْوداِء في َوَضحِ الَبْدرِ       
  

 

-15-  
  :التخريج 
األبيات الثالثة لديك اجلن، وقد صـرح       . 60-1/59ج  : واحملبوباحملب  * 

: " ، مث نسـبها إىل العباس بن األحنـف فقـال         )احملب واحملبوب   (بذلك صاحب   
ـ . " وقد قرأهتا يف ديوان ديك اجلن، والعّباس أوىل هبا        ): 1(العباس بن األحنف     . ا ه

  . وهذه إشارة صرحية لوجود ديوان لديك اجلن
شاعر عباسـي، نـشأ يف      :  األحنف بن األسود احلنفي اليمامي     العباس بن  -1

  . م807/هـ192بغداد، وتويف هبا سنة 
تـح عاتكـة    ) (3-1(األبيـات   . 136ص  : ديوان العباس بن األحنف    -
  البيتـان . 2/75ج  :  هنايـة األرب   -) .م1954دار الكتب املصرية،    . اخلزرجي

للعباس ) 3-2(البيتان  . 437ص  :  نضرة اإلغريض  -. للعباس بن األحنف  ) 3 ،1(
  .منسوبة إىل ديك اجلن  ). 3-1(األبيات . 83ص :  الديوان د-. بن األحنف

  : الروايات والشرح
 يف  -2. يـسـري لـيالً   : يسري. ِسْتر ُيَمدُّ للمرأة يف ناحية البيت     :  اخلدر -1

.  البـدن  الشَّاَمة، أو النُّكَْتة الـسوداء يف     : اخلال". وينفث بالسحر   : " ديوان العباس 
:  يف نضرة اإلغريض   –". خبال بذاك اخلّد    : "  يف هناية األرب   -3. كشفت: سفرت

إن اخلال األسود على وجهها األبيض أمجـل مـن          ". خلال بذاك اخلّد، من الّنكتة      " 
  .النقطة السوداء يف بياض القمر 
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−16−
  ]من الوافر [             : وقال متشكّكا 

 َأَأتُْرُك لَـذَّةَ الـصَّْهباِء َعْمـداً        -1
  

ِلَما َوَعـُدوُه ِمـْن لَـَبنٍ وخَْمـرِ           
  

 َحياةٌ ثُمَّ َمـْوتٌ ثُـمَّ َبْعـثٌ         -2
  

ـ        )16(اُأمَّ َعْمـرِو  َحديثُ خَُرافَـٍة ي
  

−17−
  ]من الكامل [           : وقال في نصرانية 

 لَمَّا نَظَْرِت إليَّ َعْن َحـَدِق الَمهـا         -1
  

ــوَّارِ      ــتَّحِ النَّ ــْن ُمتَفَ ــَسْمِت ع وَب
  

ـ     -2 انٍ َأْهَيـٍف    وَعقَْدِت بيَن قَضيبِ ب
  

ــارِ       ــَدةَ الزُّنَّ ــلٍ ُعقْ ــبِ َرْم َوكِثي
  

 )17(َوَعَزْمتُ فيِك على ُدخـول النَّـار         َعفَّْرتُ خَدِّي في الثَّرى لَِك طَائعـاً-3
                                                           

  

-16-  
  :التخريج 
ني املتـنيب    الوساطة ب  -. البيتان لديك اجلن  . 4/423ج  : حماضرات األدباء * 
وقـد  : "البيتان أليب نواس، مث نسبهما ثانية لديك اجلن، فقال        . 64ص  : وخصومه

لعبد ) 2(البيت  . 401ص  :  تعريف القدماء بأيب العالء    -". ُروي أهنما لديك اجلن   
والـديوان  . 170ص: والديوان ب . 47ص: والبيتان يف الديوان أ   . اهللا بن الزبعرى  

  . 79-78ص : والديوان د. 78ص : ج
  : الروايات والشرح

إنه يبدي تشكّكه بالقيامة    : يقول". مثّ موت مثّ َنْشٌر     : "  يف تعريف القدماء   -2
  .والبعث، ولن يترك لذّات الدنيا العاجلة من أجل لذّات اآلخرة غري املضمونة 

-17-  
  :التخريج 
الطراز املتـضمن   -. لديك اجلن ) 3-1( األبيات   1/377ج  : املثل السائر * 



- 273 -  

−18−
  ]من المنسرح [           : وقال في نصرانية 

ــرِ   -1 ــي النَّْح ــصَّليبِ ف ــانِ ال  الَوَمك
  

ِمنِْك وَمْجَرى الزُّنَّـارِ فـي الخَـْصرِ          
  

 والخَالِ فـي الخَـدِّ إذْ ُأشَـبُِّهُه         -2
  

ى ِتْبـــرِ َوْرَدةَ ِمـــْسٍك علـــى ثَـــَر  
  

 وَحاجِبٍ َمدَّ خَطَّـُه قَلَـُم الْــ         -3
  

ــرِ      ــاِء ال الِحْب ــرِ الَبه ــْسنِ بِِحْب ـُح
  

 وُأقُْحــوانٍ بِفيــِك ُمنْــتَِظمٍ   -4
  

ــرِ       ــْن خَْم ــِديرِ ِم ــبيِه الغَ ــى ش عل
  

ــصَّْبر   ْصَبَر الشَّْوقَ بـي فَأْصـَبُرنا ماأَ -5 ــةُ ال ــِه ِقلَّ ــُسنَتْ في ــْن َح  )18(َم

                                                                                                                                   

  

  :الروايات والشرح 
  ع مهـاة وهـي     مج: املها". من حدق، وضحكت    : "  يف احملب واحملبوب   -1

  .الزهر : الّنوار. البقرة الوحشية= 
وهو يشبه قَدَّها   . جمتمع الرمل : الكثيب". بان ناعم   : "  يف احملب واحملبوب   -2

  .بالقضيب ِليناً، وَعجيزهتا بكثيب الرمل ضخامة 
-18-  

  :التخريج 
. لديك اجلن ) 5-1(األبيات  . 1/174ج: الطراز املتضمن ألسرار البالغة   * 

: احملـب واحملبـوب   -. لديك اجلـن  ) 5-1(األبيات  . 1/377ج: لسائراملثل ا -
للصنوبري، مع خالف يف الترتيب وإضافة بيت رابـع،         ) 4-2(األبيات  . 1/62ج

نـضرة  -". باحلَلَقِ املستدير من َسَبجٍ على اجلبني املصوغِ من ُدرِّ          :" جاء أوالً وهو    
األبيات  .63ص  :ي  ديوان الصنوبر -. للصنوبري) 2(البيت  . 438ص: اإلغريض

  واألبيـات  ). م  1970دار الثقافــة،     بـريوت ،  . تح إحسان عباس  ) .( 2-4(
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א

−19−
  ]من السريع [             : وقال يتغزل 

  

 وَضــاِحٍك َعــْن َبــَرٍد ُمــشْرٍِق -1
  

ــْن بــينِ ُجالَِّســي    ــُه ِم ناَجْيتُ
  

 فكُلَّمـــا قَبَّلْتُـــُه ِخفْـــتُ أْن -2
  

 )19(يذوَب ِمْن نيرانِ َأنْفاِسـي      
  

 

  : الشرح
وهو يـشّبه أسـناهنا بـاألقحوان       . نبات زهره أصفر أو أبيض    :  اُألقحوان -4

  .َق فمها باخلمر األبيض، ويشّبه ري
-19-  

  :التخريج 
 -. البيتان لديك اجلـن   . 430ص  : و. 542ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

تح لطفـي الـصقال ودريـة       (. البيتان للصنوبري . 50ص  : تتمة ديوان الصنوبري  
الديوان : ونسبا إىل ديك اجلن يف    ).  م   1971حلب، دار الكتاب العريب،     . اخلطيب

  . 85ص : والديوان د. 110ص : والديوان ج. 212ص : ب
  :الروايات والشرح 

يف تتمـة ديـوان   ". َتضاَحك عـن، ناَحْيُتـه   : " 430ص :  يف املنصف -1
  ". أباَحنِيِه دونَ : " الصنوبري

  .شبه األسنان بالَبَرِد لبياضها 
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א

−20−
  ]من الرمل [         :  ديك الجن في الخمر وقال

  

  

  

 

-20-  
  :التخريج 
وقد نسب البيتني إىل ديـك  . 153ص : فصول التماثيل يف تباشري السرور  * 
  :  ديـوان النابغـة الـشيباين      -. للنابغة الـشيباين  . 109/ 7ج  : ألغاين ا -. اجلن
دمـشق، وزارة الثقافـة،     . تح عبد الكرمي يعقـوب    ( للنابغة الشيباين ،  . 185ص  

 املستطرف يف كل فـّن      -. البيتان بال نسبة  . 28/ 7:  العقد الفريد  -). م  1987
  .يتني يف طبعاته كلها خال ديوانه املطبوع من الب. بال نسبة. 385/ 2ج : مستظرف

  : الروايات والشرح
  : يف املستطرف". فإذا ما لَْم َنذُقْها مل َنِعْش : "  يف العقد الفريد-2
  " .إّنما الراُح ربيٌع باكـٌر فإذا ماوافَِت املرَء انتعـْش " 
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−21−

  

ــإ   ــرَّ ل ــا ـالَّ َأقَ ــالَعْجزِ ُمْعتَرِفَ ُه ب
  

 ال شيَء َأْعَجُب ِمْن َجفْنَْيِه إنَّهما       -2
  

ــُعفَا    ــَوى إالَّ إذا َض ــْضِعفانِ القُ الُي
  

 َيلُوُح في خَدِِّه َوْرٌد علـى َزَهـرٍ         -3
  

 )21(يعوُد ِمْن ُحْسِنِه غَّضاً إذا قُِطفَـا        
  

  
 

-21-  
  :التخريج 
أليب العبـاس   ) 3-1(األبيـات   . 271ص  : املختار من شـعر بـشـار    * 
القـاهرة، مطبعـة االعتمـاد،      . تح حممد بدر الدين العلـوي     . الدياناخل. (الناشئ

حممد . (أليب العباس الناشئ  ) 3-1(األبيات  . 25ص  : الفهرست-). هـ  1353
  : احملـب واحملبـوب   -).  هـ   1348مصر، املطبعة الرمحانية،    . بن إسحق بن الندمي   

لـديك  ) 3(البيت  . 96ص  : الديوان د -. لديك اجلـن  ). 3(البيت  . 51/ 1ج  
  . يف طبعاته كلها) 2-1(خال ديوانـه املطبوع من البيتني . اجلـن

  : الروايات والشرح
 يف احملب واحملبـوب     -3. الظّيب عندما يترعرع ويستغين عن أّمه     :  الشادن -1

  ". يعود من وقته : " والديوان د
  .كلما قَبَّله أمحّر وجهه خجالً وعاد خداه كالورد الغّض : املعىن
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א
−22−

  ]من الطويل [           : وقال يصف الخمر 
 َوَحْمراَء قبَل الَمْزجِ َصـفْراَء َبْعـَدُه        -1
  

َأتَتْ بيَن ثَْوَبْي نَـْرجِسٍ وشَـقاِئِق         
  

 َحكَتْ َوْجنَةَ الَمْعشوِق ِصْرفاً فََسلَّطوا      -2
  

ِمَزاجاً عليها فاكْتََستْ لوَن عاِشِق       
  

 فَقُْم واغْتَِنْم واشَْرْب على كُلِّ َرْوَضٍة       -3
  

ُبْستانٍ وبـيَن الَحـداِئِق     وفي كُلِّ     
  

ــبِيَبةٌ  -4 ــحَّةٌ وشَ ــُر إالَّ ِص ــا الُعْم  فم
  

وكَْأٌس وقُْرٌب ِمْن َحبيـبٍ ُمواِفـِق         
  

 )22(وباَدَر باللَّذاِت قَْبـَل الَعوائـقِ        وَمْن َعَرفَ اَألياَم لَـْم َيغْتَـرْر بهـا-5
                                                           

  

-22-  
  :خريج الت

يف امللحق، وهو خاص بالـشعر      ) 5- 1(األبيات  . 2/500ج  : ديوان ابن املعتز  * 
 1995بريوت، دار الكتاب العريب،     . شرح جميد طراد  (الذي مل تثبت نسبته إىل ابن املعتز        

ص : فصول التماثيـل  - . لديك اجلن ) 2- 1(البيتان  . 115/ 4ج  : هناية األرب - ). م  
) 5،  2- 1(األبيات    .651ص  : قطب السرور - . واسأليب ن ) 2- 1(البيتان  . 87- 86

املستطرف - . أليب بكر بن دريد   ) 2- 1(البيتان  . 1/320ج: ديوان املعاين - . البن املعتز 
ص : نفحـات األزهـار   - . بال نسبة ) 2- 1(البيتان  . 426ص  : من كل فّن مستظرف   

ص ): هامش كتاب املخالة    (سكردان السـلطان   - . أليب ناجية ) 2- 1(البيتان  . 209
: املخـالة . (البن ناجية، وقد أنشدمها ابَن دريد يف نومه       ) 2- 1(البيتان  . 254- 253

  ).  هـ 1317مصر، دار الفكر للجميع، ) حممد بن حسني(العاملي 
وقد أنشدمها ابَن دريـد يف      . إلبليس) 2- 1(البيتان  . 2/404ج: تزيني األسواق 

. ناجية، أنشدمها ابَن دريد يف نومهالبن ) 2- 1(البيتان . 83ص : ديوان الصبابة- . نومه
الـذي يلقّنـه    ) ابن دريد (هو شيطان   ) إبليس، أو ابن ناجية، أو أبو ناجية      (ويف ظين أن    

  . الشعر، إذا صّح أن لكل شاعر شيطاناً، كما هو معروف يف تراثنا الشعري
  . 74ص  : الـديوان أ  : منسوبني إىل ديك اجلـن يف     ) 2-1(وقد ورد البيتان    
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−23−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 إذا لَْم يكْن في البيِت ِملٌْح ُمطَيَّـٌب         -1
  

ــِق     ــبِّ َدقي ــوَل ُح ــتٌ ح ــلٌّ وزي َوخَ
  

 ولْم َيُك في ِكيـسي َدراِهـُم َجمَّـةٌ          -2
  

تُنَفِّـــذُ َحاجـــاتي بكـــلِّ طَريـــِق   
  

 )23(وَرْأُس َعُدوِّي في ِحـر امِّ َصـديقي         مِّ قَرابتـيارقي في ِح فََرْأُس َصدي-3
                                                                                                                                   

  :الروايات والشرح 
 يف هناية األرب، وتزيني األسواق، وديوان الصبابة، وسكردان الـسلطان           -1

مر قبـل   اخل: احلمراء". َبَدْت بني ثويب    :" ونفحات األزهار، والديوان أ، ب، ج، د        
وهو يشبه اخلمر قبل مزجها باملاء بزهور       . اخلمر بعد مزجها  : الصفراء. مزجها باملاء 

  .شقائق النعمان احلمراء اللون، ويشبهها بعد مزجها باملاء بزهور النرجس الصفراء 
 يشبه اخلمر قبل مزجها باملاء بوجنة املعشوق احلمراء، ويشبهها بعد مزجها            -2

  .ه الصُّفرة، مما يعانيه من مواجع احلب بوجه العاشق الذي تعلو
-23-  

  :التخريج 
اإلمتـاع  . األبيـات منـسوبة إىل ديـك اجلـن        . 271/ 1ج  : ديوان املعاين * 

تح أمحـد   . أبو حيان التوحيدي  . (لديك اجلن ) 3 ،1(البيتان  . 34/ 3ج  : واملؤانسـة
  ). تا . بريوت، دار مكتبة احلياة، ال. أمني وأمحد الزين
. األبيات منسوبة إىل جحظـة الربمكـي      . 50/ 2ج  : د وبيت القصيد  الدر الفري 

، 182ص  : ، والـديوان ب   73ص  : الديوان أ : واألبيات منسـوبة إىل ديك اجلن يف     
  . 103ص : ، والديوان د125ص : والديوان ج

  : الروايات والشرح
ـ   : احلّب". وزيٌت وَتْمٌر حول ِعْدلِ دقيقِ      : "  يف الدر الفريد   -1 . بريةاجلـّرة الك
  . الطحني: الدقيق

فرأُس ابنِ أُمِّي يف ِحرِ امِّ ابن َخاليت ورأُس َعدّوي يف           : "  يف اإلمتاع واملؤانسة   - 3
  " .ِحرِ امِّ َصديقي 
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מ א

−24−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

والكَْأُس في كَفِّ َأغَْيـٍد     .تُْب  : يقولونَ -1
  

وَصــْوتُ الَمثَــاني والَمثَاِلــِث َعــالي   
  

ـ    :  فقلتُ لَُهْم    -2 ةً لو كنتُ َأْضَمْرتُ تَْوَب
  

 )24(وعاَينْتُ هذا فـي الَمنَـامِ، َبـَداِلي         
  

  
  

 

-24-  
  :التخريج 
وقد نسـبا  . وقد نسـبهما إىل كشاجم   . 681/ 2ج  : حماضرات األدباء * 

ــري: إىل كــشاجم يف   : دابوزهــر اآل. 283/ 1ج : شــرح مقامــات احلري
ونسبا . 142 -141ص  : وديوان كشاجم . 98ص  : ونفحة اليمن . 665/ 3ج  

ص : ، والـديوان ج   185ص  : ، والديوان ب  88ص  : إىل ديك اجلن يف الديوان أ     
وأكرب الظن أهنما ليسا من شعر ديك اجلن ألهنما مل          . 113ص  : ، والديوان د  130

  . ينسبا إليه يف أي كتاب من كتب التراث
  : شرحالروايات وال

: املثالث. مجع مثىن وهو الوتر الذي يلي الوتر األول من أوتار العود          :  املثاين -1
إهنم يـسـألونه التوبـة عـن       : املعىن. مجع مثلث وهو الوتر الثالث من أوتار العود       

يف ". أزمعت توبة، وشاهدت    : "  يف زهر اآلداب   -2. جمالـس الشراب والّسماع  
  " .لبدا يل وأبصرت هذا كلّه : " نفحة اليمن
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מ א

−25−
  ]من الطويل [         : وقال يرثي الشاعر أبا تمام 

 َسَألْتُكما أْن تُْعِقبـا َسـقَِمي ُسـقَْما         -1
  

وأْن تَتُْركا قَلْبي علـى َدِمـِه َيـْدَمى           
  

 َدعاني وِفكْراً لـو َبثَثْـتُ شُـجونَُه         -2
  

على َرْدمِ َيْأُجوجٍ َهتَكْتُ بـِه الرَّْدَمـا          
  

 فما الَمْيتُ َأبكي بْل ِحجاً وُمـروءةً        -3
  

لْمــاً َأرى فيــِه الَمذَلَّــةَ والُيتَْمــا وِع  
  

ــَرتْ -4  فيالََحبِيــبٍ َدْعــوةٌ لــو تَغَْرغَ
  

ــمَّا     ــَدتْ ُص ــالٍ إذاً لَغَ ــْسَمعِ آج بَِم
  

 تَشَتَّتَ َرْأٌي كُنْتَ فـي َعينـِه قَـذًى          -5
  

وفي ُأذِْنِه َوقْـراً وفـي فَِمـِه ُسـمَّا            
  

 )25(وفَْرعاً، ولكْن كنتَ َأشَْرفَُهْم ِعلَْما       وماكنتَ دوَن النَّاس َأشَْرفَ َمنْـِصباً-6
                                                           

  

-25-  
  :التخريج 
وقد نـسبها إىل الـشاعر      . 4756/ 10ج  : بغية الطلب يف تاريخ حلب    * 

وُتروى هذه املرثّيـة لـديك     : " مث نسبها إىل ديك اجلن فقال     . يرثي أبا متام  ) احلَلَّيب(
ـ " اجلن يف أيب متام      ، ولكنه مل   )احلليب  (روى ابن العدمي لعدد من الشعراء باسم        . ا ه

غـري  : احلَلَـيبّ : " 4755/ 10رمجة هلذا الشـاعر، واكتفى بالقول يف ج        يذكر ت 
  ه أبو احلسن الشِّْمَشاِطي أشـعاراً كـثرية يف كتـاب           ـُمسمَّى وال ُمكَنَّى، ذكر ل    

ـ " األنوار، ومل يذكر امسه وال اسم أبيه         ويف ظّنـي أنه أحد شـعراء مدينـة       . ا ه
ـال ديوان ديك اجلن املطبوع من األبيات       خ. َحلََب املعاصرين أليب متام وديك اجلن     

  . السابقة يف طبعاته كلها
  : الشرح
. مجع َشَجن وهـو احلـزن     :  الشجون -2. طول املرض :  السَّقَم والسُّقْم  -1
. أمَّة يف بالد التُّْرِك يتناسلون بسـرعة كبرية      : َيأُْجوُج وَمأُْجوجُ . السّد العظيم : الردم
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−26−
  ]من الكامل [             : وقال يتغّزل 

تَِحيَّـةَ ُمغْـَرمِ    :  َمرَّتْ فقلتُ لهـا      -1
  

ماذا عليِك ِمَن الـسَّالمِ ؟ فَـَسلِّمي          
  

ِلَمْن تَعني ؟ فَطَْرفَُك شَـاِهٌد      :  قالتْ   -2
  

مِ للُمــتكلِّ: قلـتُ . بِنُحـولِ جِــْسِمكَ   
  

ال تُـَرْع   : فتبسَّمتْ، فبكَْيتُ ،قالـتْ      -3
  

ــسِّمِ     ــواَك بالُمتََب ــَل ه ــلَّ مث فلع
  

اتَّفَقْنا في الَهـوى فَزِيـارةً      :  قلتُ   -4
  

أو َموعــداً قبــَل الزِّيــارِة قَــدِّمي   
  

ـ         يا فَتـى: فتََضاَحكَتْ خََجالً وقالتْ-5  )26(ملو لَْم َأَدْعَك تناُم، بي لَْم تَْحلُ
                                                                                                                                   

  

جـاء  : يقال. املُدَّة: اَألَجل. رّدد املاَء أو الدواَء يف َحلْقه ومل َيِسْغه       :  تغرغر -4
إنه ينادي أبا متّام نداء حاّرا مفجوعاً لو مسعـه املـوت            : يقول. إذا حان موته  : أجله

  .الصَّمم :  الَوقْر-5. ألصابه الصمم
-26-  

  :التخريج 
: نفحات األزهار -. يك اجلن األبيات لد . 228ص  : املنصف يف نقد الشعر   * 

لعلي بـن   . 180ص  ): التكملة  ( ديوان علّي بن اجلهم      -. لديك اجلن . 108ص  
وهـي  ).  م   1949دمشق، اجملمع العلمي العـريب،      . تح خليل مردم بك   . (اجلهم

. 188ص  : والـديوان ب  . 102ص  : الـديوان أ  : منسـوبة إىل ديك اجلـن يف     
  . 125ص : والديوان د. 150ص : والديوان ج
  :الروايات 

فتضاحكت، : "  يف نفحات األزهار   -3". باملتكلم  : "  يف نفحات األزهار   -2
 يف نفحات األزهار،    -5". فتضاحكت  : "  يف الديوان أ، ب، ج، د      -". فلُربَّ مثلَ   
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א
−27−

  ]من مجزوء الكامل [         :  وقال في طلب المعاش 
ــرِّقٌ -1 ــاشِ ُمفَ ــُب الَمَع  طَلَ
  

ــَوطَْن     ــِة والـ ــيَن اَألِحبَّـ بـ
  

ــا  -2 ــَد الرَِّج ــَصيٌِّر َجلْ  وُم
  

ــَوَهْن     ــضَّراَعِة وال ــى ال لِ إل
  

ــا  -3 ــا ُيق ــاَد كَم ــى ُيقَ  حتّ
  

ُو فــي ِثنْــيِ الــشَّطَْن ُد النِّــْض  
  

 ثـــمَّ الَمِنيَّــةُ بعــَدُه   -4
  

ــنْ    ــالَْم َيكُـ ــُه مـ  )27(فكأنَّـ
  

−28−
  ]من الطويل [             : وقال يتغزل 

 

-27-  
  :التخريج 
حممد بـن سـهل     . (ةاألبيات األربعة بال نسب   . 56ص: احلنني إىل األوطان  * 
:  النـزه واألنـوار   -). م  1987بريوت، عامل الكتب،    . تح جليل عطية  . الكرخي

) 614 مصورة املكتبة الوطنية يف فيينا، رقـم         -خمطوط). املؤلف جمهول   . (40ص  
  . 189ص  ): التكملـة   (ديوان علي بـن اجلهـم       -. لديك اجلن ) 4-1(األبيات  
  . من األبيات يف طبعاته كلهاخال ديوانه املطبوع  ). 4-1(األبيات 
  : الشرح
:  النـضو  -3. الـضعف : الوهن. القوي الشـديد :  اجللـد من الرجال   -2

والبيت كناية عـن    . احلبل الطويل الذي ُتشّد به الداّبة     : الشطن. املهزول من احليوان  
  .إذالل طلب املعاش لإلنسان 
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  أتاني َهواَها قبَل َأْن َأْعرِفَ الَهـوى       -1
  

 )28(فََصاَدفَ قَلْبـاً فَارغـاً فَتََمكَّنَـا        
  

−29−
  ]من البسيط [             : زل وقال يتغ

 الُمتِّ قَْبِلَي بْل َأْحيـا وأنـِت معـاً          -1
  

ــا      ــومٍ تَُموتينَ ــى ي ــيشُ إل وال أع
  

 لكْن نعـيشُ بمـا نَْهـَوى ونَْأُملُـُه          -2
  

ــينَا      ــفَ واِش ــا َأنْ ــْرِغُم اُهللا فين وُي
  

ــرَّْحَمُن-3 ــدََّر ال ــى إذا قَ ــا  حتّ  ِميتَتَن
  

وحــاَن ِمــْن َأْمرِنَــا مــاليَس َيْعــدونَا   
  

 ُمتْنَا َجميعـاً كَغُـْصنَْي بانَـٍة ذَُبـال          -4
  

ِمْن َبْعـِد مانَـَضرا واْستَْوَسـقَا ِحينَـا           
  

 ثُمَّ السَّالُم علينـا فـي َمـَضاجِِعنَا         -5
  

ــِشينَا     ــَزانِ ُمنْ ــى ِمي ــوَد إل ــى نع حتّ
  

ال أذوقُ شَـجًى     في ِمثْلِ طَْرفَِة َعْينٍ      -6
  

ــذُوقينَا     ــضاً تَ ــاِت وال أي ــى الَمَم حتّ
  

 فإْن نَنَـْل َعفْـَوُه فالخُلْـُد َيْجَمُعنَـا          -7
  

إْن شاَء،أو في لَظـًى إْن شـاَء ُيلِْقينَـا            
  

ــا    حتّى يقوَل َجِميـُع الخالـديَن بهـا-8 ــا ُمِحبِّينَ ــاً كُنّ ــا مع ــتَ َأنَّ  )29(يالَْي
                                                           

  

-28-  
  :التخريج 
 -.  إىل قيس بـن امللـّوح  البيت منسوب. 120/ 1ج : تزيني األسواق * = 

. 825/ 1ج  :  هبجة اجملـالس   -. البيت لقيس بن امللّوح   . 141ص  : روضة احملبني 
تح . يوسف بن عبد اهللا القرطيب    : هبجة اجملالس وأنس اجملالس   . (منسوب إىل أيب متام   
  :  حماضـرات األدبـاء    -). تا  . بريوت، دار الكتب العلمية، ال    . حممد مرسي اخلويل  

، 108ص  : وهو منسوب إىل ديك اجلن يف الديوان أ       . د بن الطثرية  ليزي. 3/50ج  
  . 128ص : ، والديوان د169ص : ، والديوان ج194ص : والديوان ب
  :الروايات 

  " .قلبا خاليا : "  يف الديوان أ، ب، ج، د-1
-29-  
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−30−
  ]من الطويل [           : وقال في المرأة 

 تََمتَّْع بهـا ماَسـاَعفَتَْك وال تَكُـْن         -1
  

ـ       سوفَ تَبِـيُن   َجزوعاً إذا بانَتْ ف
  

 وخُنْها وإْن كانتْ تَِفي لـَك ،إنَّهـا         -2
  

على َمَدِد األيَّـامِ سـوفَ تَخُـوُن          
  

 وإْن هَي َأْعطَتْـَك اللَّيـاَن فإنَّهـا         -3
  

ــتَليُن     ــا َس ــْن طُالَّبِه ــَر ِم ِآلخَ
  

 وإْن َحلَفَتْ ال َينْقُُض النَّْأُي َعْهَدها       -4
  

فليَس ِلَمخْـضوبِ الَبنَـانِ َيمـيُن         
  

 )30(فلــيَس لََعْمــُر اهللا ذاَك َيقــيُن   وإْن َأْسَبلَتْ يوَم الِفراِق ُدموَعهـا-5

                                                                                                                                   

  

  :التخريج 
-. منسوبة إىل سعيد بن ُحَمْيـد     ) 5-1(األبيات  . 18/165ج  : األغاين* 

 جملة جممـع اللغـة      -. لديك اجلن  )4-1(األبيات  . 749/ 2ج: البصريةاحلماسة  
  األبيـات  . 1/158ج  / 51جملـد   . مقالة حممد حيىي زين الـدين     : العربية بدمشق 

  .لديك اجلـن  ) 4-1(األبيات  . 128ص  :  الديوان د  -. لسعيد بن محيد  ) 1-8(
  . يف طبعاته كلها) 8-5( خال ديوانه املطبوع من األبيات =

  : يات والشرحالروا
 يف  -2". الُمتُّ قَْبلَـِك، والبقيـُت      : "  يف احلماسة البصرية والديوان د     -1

النّمام، ومن يسعى بالناس    : الواشي". كما هنوى   : " احلماسـة البصرية والديوان د   
  :  يف احلماسة البصرية والديوان د-3. إىل السلطان

  " .يوِمنا ما كان َيْعدونا حىت إذا ماانقضْت أّياُم ُمدَِّتَنـا وحانَ من " 
". متنا ِكالنا، اْسـَتْوَرقا واْسَتْنَضرا حينا    : " يف احلماسة البصرية والديوان د     -4
. نوع من الشـجر َسْبط القوام، لَّين، ُتَشبَّه به اِحلـسان يف اللِّـني والطـول              : البانة

ـ . مجع َمْضَجع وهو هنا القـرب     :  املضاجع -5. انضّما واجتمعا : استوسقا : شينامن
  . يف نـار جهـنم    :  يف لظى  -7. اهللا: منشئنا، وقد خفف اهلمزة جوازاً، واملنشـئ     

  .يعود على نار جهنم يف البيت السابق ) هبا( الضمري يف -8
-30-  

  :التخريج 
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−31−
  ]من الطويل [           : وقال ديك الجن 

 
  : عيـون األخبـار   - . بال نـسبة  ) 5- 1( األبيات. 7/119ج: العقد الفريد * 

القـاهرة،  ). عبد اهللا بن مسلم  (الدينوري  . (بال نسبة ) 4- 3 ،1(األبيات  . 4/114ج
 ،1(األبيـات   . 154- 153/ 2ج: ديوان احلماسة - ). م1930دار الكتب املصرية،    

القاهرة، مكتبة حممـد علـي      . تح حممد عبد املنعم خفاجي    . أبو متام . (بال نسبة ) 4- 3
منـسوبة إىل ديـك     ) 4- 1(األبيات  . 3/166ج  : الدّر الفريد - ). م  1955صبح،  

ــع  ــن، مــــــــــــــ   اجلــــــــــــــ
  : حماضـرات األدبـاء   - . بال نسبة ) 4(البيت  . 4/148ويف ج   . يف الترتيب خالف  =

  ):1190خمطوط، األمحديـة رقـم   (روح الروح - . بال نسبة) 1(البيت  . 3/51ج  
/ 1ج/ 51جملد  : ، نقالً عن جملة جممع دمشـق، مقالة حممد حيىي زين الدين          260ص

) 3 ،1(البيتان  . 87/ 1ج: الزهرة- . لديك اجلن ) 4- 3 ،1(األبيات  . 158- 157
بـال  ) 5- 1(األبيات  . 467/ 2ج: املسـتطرف يف كل فن مسـتظرف    - . بال نسبة 
زهـر  - . بال نـسـبة  ) 4- 3 ،1(األبيات  . 100ص  :  الظرف والظرفاء  - . نسـبة
ت (لكُثَريِّ بن عبد الرمحن املشهور بكُثَري َعزَّة        ) 4- 3 ،1(األبيات  . 52/ 1ج  : اآلداب
  . بوع من األبيات يف طبعاته كلهاخال ديوانه املط). هـ 105

  : الروايات والشرح
  يف الـدر الفريـد، وزهـر       -". عليك شجاً يؤذيـك   : " يف عيون األخبار   -1

يف ديـوان احلماسـة،     -". عليك شجاً يف الـصدر      : "اآلداب، وحماضرات األدباء  
عليـك َجـوًى يف     : "يف روح الروح  -". عليك َشجاً يف احللق   : "والظرف والظرفاء 

 يف  -2. تبتعد: تبني. الذي ال يسـتطيع الصرب على ما ينـزل به       : اجلزوع. "الصدر
 يف  -3". على ِقَدم األّيام  : "يف املستطرف -". فخنها وإن كانت َوفّياً     : " الدر الفريد 

يف زهـر   -". لغريك من ُخالّهنـا   : "عيون األخبار، وديوان احلماسة، وروح الروح     
لغـريك مـن    : " يف املستطرف -". ُخالَّهنا  آلخر من   : " اآلداب، والظرف والظرفاء  

فـإنْ   " 148/ 4ج  :  يف الدر الفريد   -4. اللني وسهولة االنقياد  : الليان". طُالّهبا  
يف -". أنْ ليَس تـنقُض عهـَدها       : " يف املستطرف -". حلفت التنقُض العهَد بيننا     

كناية عن  : خمضوب البنان . البعد والفراق : النأي". وإن أقسمْت   : " الظرف والظرفاء 
  " .وإن سكبْت : "  يف املستطرف-5. الكّف: الَبنان: اِحلّناء: اخلضاب. املرأة
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ي  تََمتَّْع ِمَن الـدُّنيا فإنَّـَك فَـانِ        -1
  

وإنََّك في َأْيدي الَحواِدِث َعـاِني        
  

 والتُنِْظَرنَّ اليوَم لَْهواً إلى غَـٍد       -2
  

وَمْن ِلغٍَد ِمـْن َحـاِدٍث بَأمـانِ          
  

 فإنِّي َرَأْيتُ الدَّْهَر ُيْسرُِع بالفَتَى      -3
  

ــانِ      ــالَْينِ َيخْتَِلفَ ــُه َح وَينْقُلُ
  

 )31(ُه فَأَماِني ـوأمَّا الذي َيْبقَى ل      فأمَّا الذي َيْمِضي فَأْحالُم نـائم-4
                                                           

  

-31-  
  :التخريج 
ص : قطب السرور - . لديك اجلن ) 4- 1(األبيات  . 315/ 1ج  : ديوان املعاين * 

الـدّر  - . األبيات لديك اجلن  . 118/ 4ج  : هناية األرب - .  األبيات لديك اجلن   278
بال نسبة، وقد جاءت بعد مقطوعة لديك اجلن،        ) 4- 1( األبيات   .166/ 3ج  : الفريد

لـديك  ) 4- 3(البيتـان   . 5/258لديك اجلن، ويف ج     ) 4(البيت  . 4/139ويف ج   
-  14/313ج  :  مسالك األبصار  - . لديك اجلن ) 2(البيت  . 346/ 5اجلن، ويف ج    

) 4- 1(األبيـات   . 3/79ج  :  مسط الـآليل   - . لديك اجلن ) 4- 1( األبيات. 314
القـاهرة، جلنـة    . تح عبد العزيز امليمين   . أبو عبيد البكري اَألونيب   .( لسعيد بن ُحَمْيد    

  األبيـات  . 328ص  :  املختار من شعر بشار    - ). م  1936التأليف والترمجة والنشر،    
 أعيـان   - . بال نـسبة  ) 4- 3(البيتان  . 242ص  :  املخالة - . لبعض احملدثني ) 4- 1(

: وقد نسبت إىل ديك اجلن يف الـديوان أ        . يك اجلن لد) 2(البيت  . 15/ 8ج  : الشيعة
  . 130ص : والديوان د. 172ص : والديوان ج. 118ص : والديوان ب. 105ص 

  : الروايات والشرح
  ".وال تنتظر باللّهو يوما إىل غد فمن لك منها يف غد بأمان: "  يف قطب السرور- 2
 يف الدر   -". ىل غد   وال تترك اللذات يوما إ    . " 166/ 3ج  :  يف الدر الفريد   -
والُتْنِظَرنّ الدهَر يوما إىل    . " ، ومسالك األبصار وأعيان الشيعة    346/ 5ج  : الفريد
. الُتؤخرنّ: الُتنظرنّ". وال تنتظْر باللّهو يوما     : "  يف املختار من شعر بشار     -". غٍد  
تار من   واملخ 166/ 3ج  :  يف قطب السرور، والدر الفريد     -3. أَخَّر وأَْمَهل : وأَْنظَر

: "  واملخالة 258/ 5ج  :  يف الدر الفريد   -". وينقله، حاالن خمتلفان    : " شعر بشار 
 يف مـسالك األبـصار،      -4". وإين رأيُت الدهر يلعب بالفىت ُتقلّبه حاالن خمتلفان         
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−32−
  ]من الكامل [             : وقال يتغزل 

 خُذْ يا غُالُم ِعنَاَن طَْرِفـَك فَـالْوِِه         -1
  

َعنّي فقـْد َملَـَك الـشَُّموُل ِعنَـاني           
  

ُسكُْر َهوًى وُسكُْر ُمَداَمـٍة     : ُسكْرانِ -2
  

ــكْرانِ     ــِه ُس ــًى ب ــقُ فَت ــى ُيِفي َأنَّ
  

 ماالشَّْأُن،َوْيَحَك،في ِفراِق فَـرِيِقهِْم     -3
  

 )32(الشَّْأُن ،َوْيَحَك،في ُجنونِ َجنَـاني      
  

  
  

 

-32-  
  :التخريج 
أبو القاسم بن   . (منسوبة إىل ديك اجلن   ) 3- 1( األبيات   .30ص  : عقالء اجملانني * 

ج :  يتيمة الدهر  - ). م  1989مكتبة ابن سينا،    . تح مصطفى عاشور  : حبيب النيسابوري 
. 247ص :  ديوان الـصبابة - . منسوبة إىل اخلليع الدمشقي   ) 3- 1(األبيات  . 271/ 1

:  روضة احملـبني   - . سبةبال ن ) 2- 1(البيتان  . 118ص  :  املخالة - . بال نسبة ) 2(البيت  
. بال نسبة) 2(البيت . 242/ 3ج :  معاهد التنصيص- . بال نسبة) 2(البيت . 107ص 

. منسوب إىل اخلليع الدمـشقي    ) 2(البيت  . 6/104ج  : اإليضاح يف علوم البالغـة   - 
، 4بريوت، دار الكتـاب العـريب، ط      . تح حممد عبد املنعم خفاجي    . اخلطيب القزويين (

، 111ص  : إىل ديـك اجلـن يف الـديوان أ        ) 3- 1(بت األبيات   وقد نس ). م  1975
  . 133ص : ، والديوان د169ص : ، والديوان ج194ص : والديوان ب

  : الروايات والشرح
. الرسن الذي ُتمسك به الدابة    : الِعنان". فَاثْنِِه  : "  يف الديوان أ، ب، ج، د      -1
  .اخلمر : الشمول
  .القلب :  اجلََنان-3 ".ومىت يفيق : "  يف ديوان الصبابة-2
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א

−33−
  ]من مخلع البسيط [           : وقال يتغزل 

ُه والُجفُـوُن قَْرَحـى     ـ قلتُ ل  -1
  

ــا      ــدَّْمُع ماَيليه ــَرَح ال ــْد َأقْ قَ
  

ــبِيٌه -2 ــْوَعِتي شَ ــاِلَي فــي لَ  َم
  

 )33(وَأْبَصْرتَ ِلي شَـبِيها ؟    : قاَل    
  

−34−
   ]من الكامل [         : وقال في ندمه على قتل ورد 

ــا -1 ــاُم عليه ــَع الِحَم ــةً طَلَ  ياطَلَْع
  

ــَدْيَها       ــرََّدى بَِي ــَر ال ــا ثََم ــى له وَجنَ
  

ــا    -2 ــرى ولَطَالَم ــا الثَّ ــْن َدِمَه ــتُ ِم  َروَّْي
  

َروَّى الَهَوى شَفَتَيَّ ِمـْن شَـفَتَْيها         
  

ــاِحها  -3 ــالِ وِشَ ــي َمج ــيفي ف ــاتَ َس ــْد ب  قَ
  

َوَمــداِمعي تَْجــرِي علــى خَــدَّْيها   
  

 

-33-  
  :التخريج 
  وقـد نـسبهما إىل أمحـد بـن كَْيَغلَـغ مث إىل             . 95/ 1ج  : يتيمة الدهر * 

خال ديوانه املطبوع من البيـتني يف  ". ويرويان أيضاً لديك اجلّن    : " فقال. ديك اجلن 
  . طبعاته كلها

  : الروايات والشرح
ُحرقة يف القلـب،    : اللوعة -2. بدت فيها البثور من كثرة البكاء     :  قرحى -1

  .وأَلَم جيُده اإلنسان من احلّب أو احلزن 
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 فََوَحــقِّ نَْعلَْيهــا، ومــاَوِطَئ الَحــَصى    -4
  

شَــْيٌء َأَعــزُّ َعلَــيَّ ِمــْن نَْعلَْيهــا   
  

ــْن  -5 ــْم َأكُـ ــا ألنّـــي لَـ  ماكـــان قَتْليهـ
  

ــذُّباُب َعلَْيهــا    ــقَطَ ال َأْبكــي إذا َس
  

ــ-6 ــْسِنها   لك ــونِ بُِح ــى الُعي ــنَنْتُ عل ْن َض
  

 وَأِنفْتُ ِمْن نَظَـرِ الَحـسوِد إليهـا         
  

    )34(  

 

  

-34-  
  : املناسبة

، يف معرض احلديث عن ندم ديك       14/57ج  ): األغاين  (وردت األبيات يف    
ومكث شـهراً ال يستفيق من البكاء، وال       : " قال أبو الفرج  ). ورد  (اجلن على قتل    

ا ). األبيـات   (ياطلعة  :  ندمه على قتلها   وقال يف . يطعم من الطعام إال مايقيم رمقه     
وهذه األبيات تروي لغري ديـك      : " مث عقب أبو الفرج على األبيات بقولـه      . هـ

. ، يف خرب طويل   )السُّلَْيُك بُن ُمَجمِّع    (ونسبها إىل رجل من غَطَفان يقال له        ". اجلن  
  . اجلنوتكاد جتمع كتب التراث اليت روت هذه األبيات، على نسبتها إىل ديك 

  :التخريج 
وقد نسـبها إىل ديك اجلـن مث إىل الـسُّلَْيك بـنِ            . 57/ 14ج  : األغاين* 
وفيـات  -،  2/149ج  : العمـدة : وقد وردت منسوبة إىل ديك اجلن يف      . ُمَجمِّع
أمايل -،  88ص  : كفاية الطالب -،  84-1/83ج  : الزهرة-،  3/186ج  : األعيان

القـاهرة،  . عبد السالم هـارون   تح  . عبد الرمحن بن إسحق   ( 102ص: الزّجاجي
ج : تزيني األسواق -،  14/313ج  : مسالك األبصار –). املؤسسة العربية احلديثة    

خمتـصر  -،  424/ 18ج  : الوايف بالوفيات -،  1/98ج  : الكشكول-،  1/292
. 3/531ج : حماضرات األدبـاء -،  )2-1(البيتان . 113/ 15ج  : تاريخ دمشق 

-، 2/160ج : الغيـث املـسجم  -، 77 ص   :ديوان الصبابة -،   )3-1(األبيات  
 8/12ج  : أعيان الشيعة -،  245ص  : نفحات األزهار -،  302ص  : روضة احملبني 

 273ص  : مـدامع العـشاق   -،  5/278ج  : أعـالم النساء -،   )2-1(البيتان  
ج : وقد نـسبت يف تـاريخ دمـشق       ). هـ  1353،  2القاهرة، ط . زكي مبارك (

 مصارع  -. جل من العرب يف خرب طويل      إىل ديك اجلن، مث نسبها إىل ر       42/241
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  : الروايات والشرح
: " يف الزهـرة واألمـايل    -". يامهجة جـثم  : " يف العمدة وكفاية الطالب    -1

 يف العمدة   -2. املوت: اِحلمام، الردى ". فجىن هلا   : " يف مدامع العشاق  -". هجة  يام
ولرّبما : " يف تاريخ دمشـق  -". رّويت من دمها التراب ورّبما      : " وكفاية الطالب 

:  يف الزهرة واألمايل والعمدة ومدامع العشاق وكفاية الطالب وتاريخ دمشق          -3". 
مكّنت سيفي من جمـال     : " مسالك األبصار  يف–". حكّمت سيفي يف جمال خناقها    " 

 يف حماضرات   –". مكّنت سيفي من جمال وشاحها      : " يف وفيات األعيان  -". خناقها
نسيج عريض يرّصع بـاجلوهر،     : الوشاح". وذباب سيفي يف جمال خناقها      : " األدباء

 يف العمدة وتـزيني     -4. العنق: وجمال الوشاح . وتشّده املرأة بني عاتقها وكشحها    
ومـا وطـئ    : " يف ديوان الصبابة ومدامع العشاق    -". ملا وطئ   " األسواق واألمايل   

يف كفايـة   -". فوحق عينيها وما وطئ الثرى، عينيها     :" يف تاريخ دمشق    -". الثرى  
  أخـشى إذا سـقط     : "  يف العمدة والـديوان أ، د      -5". يوما أعّز عليَّ  : "الطالب

إذا سـقط   : " يات األعيان والديوان ب   يف مسالك األبصار ووف   -". الغبار عليها   = 
لكْن ُخبلت  : "  يف العمدة  -6". أشجى إذا سقط الغبار   :"يف كفاية الطالب    -". الغبار

  " .على األنام حبسنها وأنفُت من نظر العيون إليها 
  ". لكن خبلُت على العيون بلحظها وأنفُت من نظر الُعداة إليها : "  يف الزهرة-
  ". لكْن خبلُت على العيون بلحظها : " ألسواق يف األمايل وتزيني ا-
لكْن خبلُت على سـواَي حبسنها وأنفُت من َنظــَر         : "  يف ديوان الصبابة   -

  ". العيون إليها 
لكْن ظننُت على العيون حبسنها وأنفت من َنظَــر         : "  يف مسالك األبصار   -

  " .العيون إليها 
نها وأنفُت مـن نظــر      لكْن خبلُت على سـواَي حبس    : "  يف تاريخ دمشق   -

  " .الُغالم إليها 
لكْن خبلُت على سـواَي حببها وأنفُت مـن نظــر          : "  يف وفيات األعيان   -

  " .الُغالم إليها 
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−35−
  ]من البسيط : [  وقال في مرض حبيبته 

 يالَْيتَ ُحمَّاُه كانَتْ بِي ُمـَضاَعفَةً       -1
  

يوماً بِـشَْهرٍ وأنَّ اَهللا َعافَـاُه         
  

 ِدي فيصبُح السُّقُْم َمنْقُوالً إلى َجسَ     -2
  

 )35(ويجعُل اُهللا ِمنُْه الُبْرَء ُعقْباهُ      
  

  

                                                                                                                                
لكْن خبلُت على الوجود حبسنها وأنفُت مـن نظــر          : "  يف مدامع العشاق   -

  " .العيون إليها 
-35-  

  :التخريج 
ديـوان  -. وبان إىل ديك اجلن   البيتان منس . 442/ 2ج  : حماضرات األدباء * 

تح أمحد عبد   . (البيتان مع أبيات أخرى منسوبة إىل أيب نواس       . 348ص  : أيب نواس 
  ). م 1982بريوت، دار الكتاب العريب، . اجمليد الغزايل

  :والـديوان ب  . 133ص  : الـديوان أ  : وقد نسب البيتان إىل ديك اجلن يف      
  . 136ص : والديوان د. 176ص : والديوان ج. 196ص 
  : الروايات والشرح= 

ِعلَّة يصاحبها ارتفاع   : احلُّمى". يل كانت مضاعفة    : "  يف ديوان أيب نواس    -1
  .يف درجة حرارة اجلسم 

  .الشفاء : الربء. املرض:  الّسقم-2
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א

−36−
  ]من السريع  [             : وقال يتغّزل 

  
 َبانُوا فََأْضَحى َجَسِدي َبْعـَدُهْم      -1
  

ــا      ــُه فَيَّ ــْيُن لَ ــِصُر الَع التُْب
  

ــاُهُم  -2 ــٍه َأتَلَقَّـ ــَأيَّ َوْجـ  بِـ
  

إذا َرَأْوِنـــي َبْعـــَدُهْم َحيَّـــا   
  

 )36(ماَضرََّك الفَقْـُد لَنَـا شَـيَّا        اخَْجلَتَا ِمنُْهْم وِمـْن قَـْولهْم و -3
                                                           

  

-36-  
  :التخريج 
 63/ 3، و ج     )3-1(األبيـات   . 62/ 3ج  : الدر الفريد وبيت القصيد   * 
البيتان . 296/ 1ج  : ديوان املعاين -.  إىل ديك اجلن   واألبيات منسوبة  ). 2(البيت  

، 221/ 6ج  : واألبيات الثالثة بال نسبة يف العقـد الفريـد        . لديك اجلن ) 1-2(
 شرح املضنون به    -. 141ص  :  والظرف والظرفاء  260/ 2ج  : ومصارع العشاق 

 شــعر مـاين     -. لديك اجلن ) 2-1(البيتان  . 300-299ص  : على غري أهله  
ص :  الديوان أ  -. منسوبة إىل ماين املوسوس   ) 3-1(األبيات  . 101 ص: املوسوس

: إىل ديك اجلن يف   ) 3-1(وقد نسبت األبيات    . لديك اجلن ) 2-1(البيتان  . 115
  . 137ص : ، والديوان د138ص : الديوان ب
  : الروايات
بانوا فصار اجلسُم مـن     : "  يف ديوان املعاين والديوان أ وشرح املضنون به        -1
  ". ماتصنُع الّشمُس له فَيَّا بعدهم 
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  ". بانوا وأضحى اجلسُم من بعدهم ماتبصُر العُني له فَيَّا : "  يف العقد الفريد-
  ". غابوا فصاَر اجلسُم من بعدهم ماتنظُر العُني له فَيَّا : "  يف مصارع العشاق-
  "يَّاغابوا فأضحى اجلسُم من بعدهم التبصُر العُني له فَ: "  يف الظرف والظرفاء-
ـ : "  يف الديوان ب، د  - ه ـبانوا فأضحى اجلسُم من بعدهم التصنُع الّشمُس ل

  ". فَيَّا
  ". غابوا فأضحى َبَدين بعدهم : "  يف شعر املوسوس-
  . وقد جاء ثالثاً" إن وجدوين بعدهم َحّيا : "  يف العقد الفريد-2
  ". ياليَت ِشْعري مااعتذاري هلم : "  يف الديوان ب، د-
  . وقد جاء ثانياً". ياأسفي منهم : "  العقد الفريد يف-3
  ". ماضّرك الُبْعُد : "  يف الظرف والظرفاء-
  ". ياخجليت منه ومن قوله : "  يف مصارع العشاق-
  " .وماجوايب إذ تقولُ الِعَدا ماصنع الَبْيُن به َشيَّا : " يف الديوان ب، د -
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א( א )א
  
الصفحة اليت   رقمها  اآليــة  رقمها  السورة

  وردت فيها
  145  48  .}و�ادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوهنم بسيماهم {   7  األعراف

قالوا يا أبا�ا إ�ـا ذهبنـا �ـستبق وتركنـا يوسـف عنـد متاعنـا،                 {  12  يوسف
وجـاؤوا  . فأكله الذئب، وما أ�ت مبؤمن لنا ولو كنـا صـادقني          

دم كذب، قال بل سوّلت لكـم أ�فـسكم        على قميصه ب  
  . }أمراً، فصرب مجيل واهلل املستعان على ما تصفون 

17-18  249  

فلمــا مسعــت مبكــرهنّ، أرســلت إلــيهنّ وأعتــدت إلــيهنّ        {   ــــــــــ
أخــرج : متكئــاً وآتــت كــلّ واحــدة منــهن ســكيناً وقالــت 

فلما رأينه، أكرب�ـه، وقطّعـن أيـديهنّ وقلـن حـاش هلل مـا        . عليهن
  . }ر، إن هذا إال ملك كريم هذا بش

31  248  

ــل       {   18  الكهف ــوّةٍ أجعـ ــأعينو�ي بقـ ــري فـ ــي خـ ــه رّبـ ــنين فيـ ــا مكّـ ــال مـ قـ
  . }بينكم وبينهم ردما 

95  270  

  188  30-29  . }هرون أخي . وأجعل يل وزيراً من أهلي{   20  طه

هـــل أتـــى علـــى اإل�ـــسان حـــني مـــن الـــدهر مل يكـــن شـــيئاً   {   76  ساناإلن
  .} مذكوراً 

1  94  

  145  3  .} والشفع والوتر {   89  الفجر

  189  2  . }فذلك الذي يدعّ اليتيم {   107  الماعون
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מ( )א
  
  

  حرف الهمزة
  .161، 145، 82: آدم 

  .35: إبراهيم األحدب 
  . 66: إبراهيم بن المدّبر 

  .232، 230: االثنين 
  . 49، 8) : ضياء الدين ( ابن األثير 

  .78، *49: ن طولون أحمد ب
-47،  *39،  31-30: أحمد بن علي الهاشـمي      

48 ،69 ،100 ،127 .  
  .277: أحمد بن كيغلغ 
  . 78، 49 -48: أحمد بن المدّبر 
  . 13، 11، 9: أحمد مطلوب 

  .*140 -139: األحوص الّدفافي 
  . 270: اإلسكندر 

  . 211: أعوج 
  . 13 -12: أنطوان محسن القّوال 

  .170، 167: روان أنو ش

  حرف الباء
  . 49، 8: البحتري 
  .158 -157: البسوس 

  . 5: بشار بن برد 
  .248: ابن أبي البغل 

  .250: أبو بكر البلوي 
  .266: أبو بكر بن دريد 

، 218،  217،  131،  ،  32،  26:بكر بن دهمـرد     
221- 222.  

  .253: أبو بكر الشبلي 
، 134،  132،  88،  39) : ر  ( أبو بكر الصّديق    

143-144.  

  حرف التاء
، 8،  5) : حبيب بـن أوس الطـائي       ( أبو تّمام   

49- 53 ،167 ،196 ،241 ،259 ،269  
  . 21، 18: تميم 

  حرف الثاء 
  . 121، 7) : عبد الملك بن إسماعيل ( الثعالبي 

  حرف الجيم 
  . 268: جحظة البرمكي 
  .158: جّساس بن مّرة 

  .133، 131 :جعفر بن أبي طالب 
، 67،  48 -47،  39: جعفر بن علي الهاشـمي      

69 ،127 ،189- 190.  
  .232: الجمعة 

  .258: جميل بن معمر 
  

  حرف الحاء
  . 22، 17: حبيب بن عبد اهللا بن رغبان 

  . *21: حبيب بن مسلمة 
  . 257: الحسن بن إبراهيم بن رباح 

، 189،  134 -133،  79) : ر  ( الحسن بن علي    
213.  
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  .257، 241: الحسن بن وهب 
  . 119: حسين 

  .97: حسين بن الضّحاك 
، 120،  87،  80،  38) : ر  ( الحسين بن علـي     

131-134  ،184  ،189  ،212- 213  ،220 ،
232.  

  .233: الحطيئة 
  .135: أبو الحقيق 

  .35: حكمت الشريف 
  .269: الحلبي 

  .*242: الحّماني 
  .134: حمزة بن عبد المطلب 

  .82: ّواء ح

  حرف الخاء 
  . 253، 245: خالد الكاتب 

  . 250: الخباز البلدي 
  . 261: الخبز أرزي 

  . 122: الخصيب بن عبد الحميد 
  . 50، 33) : أحمد بن محمد ( ابن خلّكان 

  . 277: الخليع الدمشقي 
  . 230: الخميس 
  . *138: الخنساء 

  . 18: خير الدين الزركلي 

   حرف الدال
  . 8: الدار قطني 

  . 34: داود األنطاكي 
 -213،  *52-51،  49: دعبل الخزاعي   دعبل،  

214 .  
  .18: الّدميري 

  . 142، 33، 28: دنيا 
ورد فـي   ) : عبد السالم بن رغبان     ( ديك الجن   

  . صفحات الكتاب كلها

  حرف الراء
  .205، 204، 20) : هرون ( الرشيد 

  . 52) : الحسن ( ابن رشيق 
  . 142، 23: رغبان بن عبد السالم 

  . 47، 22: رغبان بن يزيد 
  . 169 :رفيق الفاخوري 

  .224: رمضان 
  

  حرف الزاي
  . 162: الزاهي 

  . 18: زيد 

  حرف السين
  . 232: السبت 

  . 11، 6: السرّي الرفّاء 
  .276، 273: سعيد بن حميد 

  .62، 29، 6: سعيد بن يزيد الحمصي 
  . 224: سالم ابن 

  .*79، 77، 36: الّسليك بن السلكة 
  .279 -278: السليك بن مجّمع 

  

  حرف الشين 
  .56، 35: شكسبير 

  .269، 8) : علي بن محمد ( الشمشاطي 
  .*79، 77، 36: الشنفرى 
  . 267، 225) : إبليس ( الشيطان 

  . 249: أبو الشيص 

  حرف الصاد
  . 116: صالح 
  . *138: صخر 

  . 263 -262: الصنوبري 
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  حرف الطاء
  . *7) : محمد بن أحمد ( ابن طباطبا 
  .128 -125، 46 -45، 27، 22: أبو الطّيب 

  

  حرف العين 
  .33) : بهاء الدين ( العاملي 

  . 260، *7: العباس بن األحنف 
  .265: أبو العباس الناشئ 

  . 13، 11: عبد األمير مهنّا 
  ). انظر ديك الجن ( ان عبد السالم بن رغب

  . 253: عبد الصمد بن المعذّل 
  . 13، 11، 9: عبد اهللا الجبوري 

  . 17: عبد اهللا بن رغبان 
  . 261: عبد اهللا الزبعرى 

  . 50: عبد اهللا بن محمد الزبيدي 
  . 242: عبد المحسن الصوري 

  . 13، 8: عبد المعين الملّوحي 
   .120: عبلة 

  .134، 132) : ر  ( عثمان بن عفان
  .32) : علي بن الحسن ( ابن عساكر 

  .56، 35: عطيل 
  . 133، 131: عقيل بن أبي طالب 

  . 42) : المعري ( أبو العالء 
، 84،  79،  39 -38) : ر  ( علي بن أبي طالب     

86- 87  ،94  ،120  ،131- 135  ،143-  
145 ،187- 189 ،193- 194 ،213 ،220.  

  .271: علي بن الجهم 
  .35: عمر أبو ريشة 

، 134،  132،  88،  39): ر  ( عمر بن الخطاب    
143- 144.  

  . 28: عمر رضا كحالة 
  . 261: أم عمرو 

  . 7: عمرو بن شريك 
  . 116: عمرو بن مرثد 
  .116، 19: عمير بن جعفر 

  

  حرف الفاء

  .35: فؤاد عبد المطلب 
، 80،  38) : الزهـراء، ع    ( فاطمة بنت محمـد     

92 ،132 ،134 ،184 ،187-189 ،213.  
  . 39 -38، 29، 23: أبو الفرج األصفهاني 

  

  حرف الكاف 
   .*274: كثيّر عزة 

  .77: كسرى 
  .268، 257: كشاجم 

  حرف القاف 
  .111: قاسم 

  . 272: قيس بن الملّوح 
  .77: قيصر 

  حرف الميم
  .49: المأمون 

  .281، 256: ماني الموسوس 
  . 28 :الماهاني 
  . 49، 47، 8، 6) : أحمد بن الحسين ( المتنبي 
  . 170، 22: المتوكل 
  . 232: المحّرم 

ــد  ــول،  ) ( ص ( محم ــي، الرس ــد، النب أحم
، 89، 85، 77، 38، 27) : المصطفى، الهـادي    

92-93  ،116  ،120  ،129  ،131- 135 ، 
145  ،183  ،184  ،187-189  ،193  ،194 ،
212- 213 ،219- 220.  

  .20، 10 -9: السماوي محمد 
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  .127، 23: محمد بن طاهر 
  . 35: محمد طاهر الجبالوي 

  . 255: محمد بن فياض 
  . 13، 8: محيي الدين الدرويش 

  .256: ابن أبي مّرة 
  . 18: مزيد 

  . 26) : ع ( المسيح 
  .144: مطيع بن إياس 

  .220، 134، 21: معاوية بن أبي سفيان 
  .49: المعتز 
، 256،  90،  60،  53) : عبـد اهللا    ( تز  ابن المع 

266*.  
  .22: المنصور 

  .188 -187) : ع ( موسى 
  . 252: الموصلي 

  حرف النون 
  .264: النابغة الشيباني 

  .267 -266: ابن ناجية 
  .267 -266: أبو ناجية 

  . 35، 28: نسيب عريضة 
  . 97: نَُصْير 

، 61 ،52،  50) : الحسن بن هـانئ     ( أبو نواس   
81 ،110 ،122 ،136 ،261 ،266 ،280.  

  حرف الهاء 
  . 188 -187: هرون 

  . 116: هود 

  حرف الواو 
، 45،  43،  35،  29 -27،  23 -22،  5: ورد  

48  ،95  ،112  ،118  ،142  ،145- 146 ،
151 ،171 ،237- 238.  

  . 6: ابن وكيع 
  .127، 22: أبو وهب الحمصي 

  : حرف الياء 
  .16: ي ياسين األيوب

  . 8) : عبد اهللا بن أسعد ( اليافعي 
  .146، 7: ياقوت الحموي 

  . 17: يزيد 
  . 272: يزيد بن الطثرّية 
  . 213: يزيد بن معاوية 

  . 248، 235: يوسف بن يعقوب 

  

***  
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)א(
  
  
  

   .220، 194 -193، 145، 134: أحد 
  .21: أرمينيا 

  . *24: باب الّدريب 
  .130: بابل 

  . 69، 24 -23: بادية الشام 
  . *194 -193، 145، 134، 132: بدر 

  .128: البصرة 
  . 72، 24، 22: بغداد 
  . 220: البلقاء 

  . 35: البندقية 
  . 50: جاسم 
  .273، 214، 112، 83) : الفردوس ( الجنة 
  .273، 214: جهنم 
  .128: حّران 
  .270: حلب 

، 31 -30، 28-27، 24 -22، 18: حمـــص 
40  ،45  ،47  ،49  ،51  ،55  ،69  ،100 ،

122  ،131  ،145  ،160  ،183  ،218 ،
231.  

   .*134، 132: حنين 
  .*132، 85: الحوض 

  . *220 -219: الخريبة 
  . 194 -193، 135، *133: خيبر 

  .78، 49، 45، 31، 24: دمشق 
  .146: دير باعنتل 
  . 160، *26: دير ميماس 

   *.28: الّدوير 
  .134، 132: سلع 

  .*100، 69، 48، 39، 30، 22، 18: سلمية 
ــشام  ، 73، 60، 53، 49 -48، 24، 21، 8: ال
100  ،106  ،135  ،146  ،220  ،226 ،
252.  

  . 220 -219، *21: صفّين 
ــر ( العاصــي  ، 26، 24 -23، 21، 20) : نه

28 ،46 ،160 .  
   .220 ،128، 122، 73، 51، 47: العراق 

  .135: غدير خم 
  . 219) : نهر ( الفرات 
  .134، 132: القليب 

  . *135، 133: القموص 
  .*213 -212، 184، *88، 84: كربالء 
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، 133،  79،  77) : المـسجد الحـرام     ( الكعبة  
225.  

  . 220 -219، *21، 18: مؤتة 
  . *26: متنـّزه ديك الجن 
، 135،  134 ،92) : طيبـة   ( المدينة المنـّورة    

194 ،220.  
  . 22: مسجد ابن رغبان 

  . 122، 51، 49، 8: مصر 
  .252، 134: مكة 
  .86، 77: منى 

  .128: الموصل 
  . 221، 160 -159، *26: الميماس 

  . *24 -23: الوعر 
  . 183، 27اليمن 
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א( א מ  )א

  
  .187، 93، 67، 48، 43، 38-37، 10-9: آل البيت 

  .189، *79، 77) : أصحاب العبا ( أصحاب الكساء 
    .213 -212، 134، 132: بنو أمية 

    .158: بكر 
    .270: الترك 
    .158: تغلب 

    .134، 132، 88، 85، *39: تيم 
    . 45: الجاهليون 

    . 220، 21: الروم 
    . 232، 38: الشيعة 

    . 55، 45، 36: الصعاليك 
    . 50، 22: طيء 

    . 47، 38، 24: العباسيون 
    .219، 85، 77) : األعجمون ( العجم 
    .134، 132، 88، 85، *39: عدّي 

    . 219، 85، 77، 55، 21: العرب 
    . 170، 107: الفرس 
    . 193، 134: قريش 
    . 220 -219، *55، 18: كلب 

    . 220، 194، 147، 134، 116، 24: المسلمون 
    .220، 194، 134: المشركون 

    . 183: مضر 
    . 159، 155، 147، 26، 24: النصارى 
    . 134، 132، 88، 86، 39 -38: بنو هاشم 
    . 211: بنو هالل 

    . 134: هوازن 
    . 270 -269: يأجوج ومأجوج 

    . 183، 132: اليمنيون 
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א( *)א
  
  

عدد   رالبح  القافيـة
  األبيات

  الصفحة

  حرف الهمـزة
  59  1  الرمل  شفاًء 

  60  1  الوافر  القضاُء

  59  1  الطويل  بقاُؤُه

  63  3  المتقارب  راِئِه

  60  2  البسيط  ضّراِء

  62  1  الخفيف  العزاِء

  61  4  المنسرح  إقصائي

  )ص  ( 241  2  الكامل  الطّائي

  حرف الباء
  64  2  مجزوء الكامل  العَجْب 

  66 -65  3  الخفيف  ابافأج
  65  3  الكامل  أثواَبها

  64  1  الكامل  أغضَبا

  )ص  ( 242  3  الكامل  عذُب
  73  2  البسيط  الطرُب

  74  4  الهزج  رطُب 

 
هجائياً مراعياً حرف الروي وما قبله يف القوايف الـيت جتمـع            رتبت القوايف ترتيباً    �*

  . رويَّها حركةٌ واحدة
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عدد   رالبح  القافيـة
  األبيات

  الصفحة

  67  2  الطويل  مرقَُّب

  69 -68 -67  27  الطويل  مذاهُب
  75  4  السريع  يلهُب

  74  1  الوافر  رحيُب 

  75  2  الخفيف  نصيُب

  72 -71  6  الطويل  فقضيُب
  76  2  البسيط  يأبِ

  91  3  الخفيف  الخضابِ

  80  3  الكامل  أربِي

  87 -84  50  المنسرح  الطربِ
  78 -77  15  البسيط  نسبي
  76  1  البسيط  عصبِ

  ) .ص ( 245 -243  46  الطويل  جانبِ
  90  5  المنسرح  العنبِ

  81  2  الكامل  اللهبِ

  82  2  الكامل  بكعوبِ

  ) .ص ( 249-248  7  الوافر  سكوبِ
  83  1  مجزوء الكامل  يبِعج

  84  2  مجزوء الكامل  أريبِ

  83 -82  6  الكامل  رقيبِ
  ) .ص  ( 247  3  الطويل   لهيبِها

  حرف التاء
  94 -93  15  مجزوء الكامل  هل أتَى

  92  7  الكامل  مبيتَا 

  97 -96  2  الخفيف  البناتُ
  94  6  مجزوء الكامل  الفاتناتُ

  96 -95  5  الخفيف  وصلتُ
  98 -97  2  الطويل  عبراِتي
  98  2  لوافرا  الصفاِت
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عدد   رالبح  القافيـة
  األبيات

  الصفحة

  الكامل  األمواِت
  
  

4  98- 99  

  حرف الثاء
  100  6  الخفيف  أحداثُْه

  حرف الجيم
  ). ص  ( 250  6  البسيط  يدّبُجَها
  ). ص ( 252 -251  6  الكامل  دعُج

  ). ص  ( 253 -252  7  المديد  الحرجِ

  حرف الحاء
  103  2  الكامل  صوائَحا

  102  2  الطويل  سراَحَها

  103  2  السريع  بارَحْهال

  104  1  الوافر  الوشاُح

  105  3  مجزوء الرمل  روُح

  104  3  الطويل  نوُح

  107  3  الخفيف  كالتفاحِ

  105  1  البسيط  أرماحِ

  106  2  الوافر  الرياحِ

  106  1  الوافر  ريحِ

  حرف الدال
  109  3  مخلّع البسيط  عبَدا

  110 -109  4  مجزوء الكامل  عمَدا
  115 -114  3  الوافر  بالُد
  115  1  الوافر  سواُد

  ). ص ( 254  3  الكامل  الجدُّ
  113  4  مخلّع البسيط  ورُد

  110  1  الطويل  مساعُد

  111  5  البسيط  جلَُد
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عدد   رالبح  القافيـة
  األبيات

  الصفحة

  111  1  الطويل  حسوُد

  112  4  البسيط  الجيُد

  115  1  مجزوء الكامل  ما تريُد

  ). ص ( 256 -255  4  المنسرح  كبِِدي
  119  3  الخفيف  وجدِّْه

  117  8  البسيط  والجسِد
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  138 -137  5  الطويل  تجرِي
  148 -147  6  الكامل  بهجرِِه
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  177  3  البسيط  خفقَا

  178  1  عالسري  مشقوقُ
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  حرف الكاف 
  180  3  الخفيف  سرورْك
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א( א )א
  
  
  ن الكريم رآالق

  حرف الهمزة
تح ). م  1041/ هـ  433محمد بن أحمد ت     ( العميدي  : اإلبانة عن سرقات المتنبي     .1

  .  م1961القاهرة، دار المعارف، . إبراهيم الدسوقي البساطي

تح خليل محمود   ). م  946/ هـ  335محمد بن يحيى ت     ( الصولي   : أخبار أبي تّمام  .2
  . ت.ي للطباعة، العساكر وغيره، بيروت، المكتب التجار

أبـو  . ( الخالديان : األشباه والنظائر من أشعار المتقّدمين والجاهلين والمخضرمين      .3
م، ابنـا   1000/  هـ   391م، وأبو عثمان سعيد، ت      990/  هـ   380بكر محمد، ت    

  . ت. بيروت، دار الشام للتراث، ال. تح السيد محمد يوسف). هاشم 

  .  م1979، 4بيروت، دار العلم للماليين، ط . خير الدين الزركلي: األعالم .4

  .  م1954/  هـ 1373نا، . دمشق، ال. أدهم الجندي : أعالم األدب والفن.5

بيـروت، مؤسـسة    . عمر رضا كّحالـة    : أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم     .6
  .  م1977/  هـ 1397، 3الرسالة، ط

 1983بيروت، دار التعارف،    . مينتح حسن األ  . السيد محسن األمين  : أعيان الشيعة   .7
  .م 

تـح  ).  م   976/  هــ    356علي بن الحسين، ت     ( أبو الفرج األصبهاني    : األغاني  .8
  .  م1969القاهرة، دار الشعب، . إبراهيم اإلبياري

مصور ).  م   976/  هـ   356علي بن الحسين، ت     ( أبو الفرج األصبهاني    : ــــ.9
ياء التراث، مؤسسة جمـال للطباعـة       بيروت، دار إح  . عن طبعة دار الكتب   

  . ت. والنشر، ال

تح عبـد   ). م  951/هـ340عبد الرحمن بن إسحق ت      ( الزجاجي  : أمالي الزّجاجي   .10
  . ت. القاهرة، المؤسسة العربية الحديثة، ال. السالم هارون
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تح أحمد أمين،   ). م  1025/ هـ  414أبو حيان ت    ( التوحيدي   : اإلمتاع والمؤانسة .11
  . ت. بيروت، دار مكتبة الحياة، ال. زينأحمد ال

علي بن محمـد بن المطهـر العـدوي،        ( الشمشاطي   : األنوار ومحاسن األشـعار  .12
الكويت، وزارة اإلعالم، مطبعة حكومـة      . تح يوسف نجم  ). م  9/ هـ  4عاش في ق    

  .  م1977/  هـ 1397الكويت، 

ـ  739ت( اإلمام الخطيب القزوينـي     : اإليضاح في علوم البالغة   .13 ). م  1038/  هـ
/  هــ    1395،  4بيروت، دار الكتـاب العربـي، ط        . تح محمد عبد المنعم خفاجي    

  .  م1975

  حرف الباء
ـ 414أبو حيـان ت     ( التوحيدي   : البصائر والذخائر .14 تـح إبـراهيم    ). م  1025/هـ

  .ت .دمشق، مكتبة أطلس، ال. الكيالني

حب كمال الدين عمر بن أحمـد بـن   الصا( ابن العديم   : بغية الطلب في تاريخ حلب    .15
/  هــ   1409نا،  . دمشق، ال . تح سهيل زكّار  ). م  1261/  هـ   660أبي جرادة، ت  

  .  م1988

يوسـف بـن    ( القرطبي   : بهجة المجالس وُأنس المجالس وشخذ الذّاهن والهاجِس      .16
تح محمد مرسـي    ). م  1070/ هـ  463عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمرّي، ت          

  . ت. بيروت، دار الكتب العلمية، ال. الخولي

  حرف التاء
محمد مرتضـى الحـسـيني ت     ( الزبيـدي   : تاج العروس من جواهـر القاموس    .17

  .  هـ1306بيروت، دار صادر، المطبعة الخيرية، ). م 1790/ هـ1205

 748محمد بـن أحمـد، ت   ( الذهبـي  :  هـ240-231 حوادث   -تاريخ اإلسـالم .18
  .  م1991، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط . عمر التدمريتح ).  م 1374/هـ

 571علي بن الحسـن بن عبـد اهللا الدمشـقي ت         ( ابن عسـاكر    : تاريخ دمشـق .19
/  هــ    1413دمشق، مجمع اللغة العربيـة،      . تح سكينة الشهابي  ). م  1175/ هـ  

  .  م1992

دمشق، . مخطوط. )علي بن الحسن بن عبد اهللا الدمشقي        ( ابن عساكر : ــــــ.20
  . 3391مكتبة األسد، رقم 

أبو الفـرج بن أهرون الطبيب الملطي ت       ( ابن العبـري    : تاريخ مختصر الـدول  .21
  .  م1983/  هـ 1403بيروت، دار الرائد اللبناني، ). م 1286/ هـ 685

  .  م1981بيروت، دار الرائد العربي، . حسن صدر : تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.22

تـح  ). م 1219/ هــ  616ت ( أبو البقاء العكبـري  : بيان في شـرح الديوان  الت.23
  .  م1926/  هـ 1355القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، . مصطفى السقا وآخرون
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تح ). م 1256/ هـ 654ت ( ابن أبي اإلصبع  : تحرير التحبير في صناعة الـشعر     .24
  . ت. ة، الالقاهرة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي. حسني شرف

/  هــ  692الصاحب بهـاء الـدين المنـشـئ، ت        ( األربلي   : التذكرة الفخريـة .25
بغداد، المجمع العلمي العراقي،    . تح نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن     ). م  1292
  .  م1984/  هـ 1404

). م  1599/ هــ   1008ت  ( داود األنطـاكي     : تزيين األسواق في أخبار العشاق    .26
  .  م1972، 1د ومحيو، ط بيروت، دار حم

 تح محمـد    ).م  933/ هـ  322إبراهيم بن محمد، ت     ( ابن أبي عون    : التشبيهات  .27
  .  م1950/  هـ 1369جامعة كمبردج، . عبد المعين خان

القاهرة، الـدار القوميـة     . تح مصطفى السقا وآخرون    : تعريف القدماء بأبي العالء   .28
  .  م1965/  هـ 1385للطباعة والنشر، 

 429أبو منصور عبد الملك بن إســماعيل، ت         ( الثعالبـي  : التمثيل والمحاضرة   .29
 .  م1961/  هـ 1381نا، . القاهرة، ال.  تح عبد الفتاح محمد الحلو).م 1037/ هـ 

  حرف الثاء
أبو منصور عبد الملـك بـن       ( الثعالبـي   : ثمار القلوب في المضاف والمنسـوب    .30

القـاهرة، دار   . تح محمد أبو الفضل إبراهيم    ). م  1037/  هـ   429إسـماعيل، ت   
  .  م1965نهضة مصر، 

  حرف الجيم
أمين الدولة أبو الغنائم مـسلم بـن   ( الشيزري : جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام      .31

دمـشق، مكتبـة   .  مخطوط). م 1229/  هـ 626محمود بن نعمة بن أرسالن، ت       
  . 4557م / األسد، رقم م ف 

، 2دمشق، دار الفكر، ط   . أحمد وصفي زكريا   : ي بعض البالد الشامية   جولة أثرية ف  .32
  .  م1984

  حرف الحاء
  .  م1948، 1بيروت، دار المكشوف، ط. رئيف خوري : الحب المفترس.33

جالل الديــن عبــد     ( السـيوطي  : حسـن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة       .34
القـاهرة، دار   . إبـراهيم  تح محمد أبو الفضل      ).م  1505/ هـ  911الرحمـن، ت   

  .  م1968/ هـ 1387، 1إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط 

. مصر، ال ). م  1454/ هـ  859شمس الدين بن محمد ت      ( النواجي  : حلبة الكميت   .35
  .  م1938نا، 
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. مط، ال . نا، ال . ال). م  1755/ هـ  1169ت  ( قاسـم البكرهجي    : حليـة البديـع .36
  . 20735دمشق، مكتبة األسد، ص ت، 

  

  

محمـد بـن الحـسـن بـن       ( الحاتمـي   : حليـة المحاضرة في صناعة الشـعر    .37
  .  م1979تح جعفر الكتّاني، بغداد، ). م 998/ هـ 388المظفّر ت 

/  هــ    659صدر الدين علي بن أبي الفـرج، ت         ( البصري   : الحماسة البصرية .38
  .  م2000قاهرة، مكتبة الخانجي، ال. تح عادل جمال سليمان). م 1260

تـح عبـد المعـين      ). م  1129/  هـ   524ت  ( ابن الشجري    : الحماسة الشجرية .39
  .  م1970دمشق وزارة الثقافة، . الملوحي وأسماء الحمصي

عبد اهللا بن محمد    ( الزوزنـي   : حماسة الظرفاء من أشـعار المحدثيـن والقدماء     .40
العراق، وزارة الثقافة   .  تح محمد جبار المعيبد    ).م  1039/  هـ   431العبدلكاني، ت   

  .  م1978والفنون، 

/  هــ    609أبو العباس أحمد بن عبـد الـسالم، ت          ( التادلي   : الحماسة المغربية .41
دمشق، دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصـر، ط         . تح رضوان الداية  ). م  1212

  .  م1991/  هـ 1411، 1

عاش (  بن سـهل بن المرزبانـي الكرخي البغـدادي،        محمد : الحنين إلى األوطان  .42
  .  م1987بيروت، عالم الكتب، . تح جليل عطية). م 9/  هـ 4في ق 

 808كمـال الديـن محمـد بن موســى، ت        ( الدميـري   : ىحياة الحيوان الكبر  .43
  .  م1965القاهرة، دار التحرير، ). م 1405/ هـ 

  حرف الخاء
هــ  429أبو منصور عبد الملـك بـن إسـماعيل، ت            ( الثعالبي : خاّص الخاص .44

  .  م1966بيروت، دار مكتبة الحياة، . قّدم له حسن األمين). م 1037/

/  هـ   837علي بن عبد اهللا، ت      ( ابن حجـة الحموي     : خزانة األدب وغاية األرب   .45
  .  م1987، 1بيروت، دار مكتبة الهالل، ط . تح عصام شعيتو). م 1433

 1093عبد القادر بن عمـر، ت       ( البغدادي   : ( ب ولب لباب لسان العرب    خزانة األد .46
، 1القاهرة، مكتبة الخانجي، مط المدني، ط       . تح عبد السالم هارون   ). م  1682/هـ  

  . م 1986/  هـ 1406

 626ت  ( ياقوت الحموي الرومي    : الخزل والّدأل بين الـدور والدّيارات والدَِّيـرة       .47
دمشق، وزارة الثقافة،   . ى زكريا عبارة ومحمد أديب جمران     تح يحي ). م  1228/ هـ  

  .  م1998



- 318 -  

تح محمد علـي    ). م  1001/ هـ  392أبو الفتح عثمان ت     ( ابن جنّي   : الخصائص  .48
  . ت. ، ال2بيروت، دار الهدى، ط . النجار

  

  

  

  

  حرف الدال
. )م  12/  هــ    7عـاش فـي ق      ( محمد بن َأْيَدمــر      : الّدر الفريد وبيت القصيد   .49

، مجموعة فاتح، مكتبة الـسليمانية فـي   2761مخطوط، مصور عن المخطوطة رقم  
إستانبول، يصدره فؤاد سزكين في معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، ألمانيـة،            

  . جامعة فرانكفورت

مصر، المنيـا،   .مسرحية شعرية للشاعر محمد طاهر الجبالوي       : ديك الجن الحمصي  .50
  .  م1935مطبعة صادق، 

 تح محمـد عبـده      ).م  845/ هـ  231حبيب بن أوس الطائي ت      ( ديوان أبي تّمام    .51
  .  م1965مصر، دار المعارف، . عّزام

  .  م1982العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، . تح خلف رشيد نعمان: ــــ.52

ـ 82ت  ( ديوان جميل بن معمر     .53 . جمع وتحقيق وشرح حسين نـصار      : )م  701/ ه
  .  م1967، 2صر، ط القاهرة، مكتبة م

. تح محمد عبد المنعم خفاجي    ). حبيب بن أوس الطائي     ( أبو تمام    : ديوان الحماسة .54
  .  م1955/  هـ 1374القاهرة، مكتبة محمد علي صبح وأوالده، 

بيـروت، دار   . جمع وتحقيق أحمد مطلوب وعبد اهللا الجبـوري        : ديوان ديك الجن  .55
  . م 1964الثقافة، 

تحقيـق وشـرح أنطـوان       : ). م   850/  هـ   235ت  (  الحمصي   ديوان ديك الجن  .56
  .  م1992/  هـ 1412، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط . محسن القّوال

  .  م1990، 1بيروت، دار الفكر اللبناني، ط . عبد األمير مهنا: ـــــ.57

جمعه وشرحه عبد المعين الملـوحي ومحيـي الـدين           : ديوان ديك الجن الحمصي   .58
  .  م1960حمص، مطابع الفجر الحديثة، . الدرويش

ت (  أحمد بن أبي حجلة المغربي     ).ملحق بكتاب تزيين األسواق     : ( ديوان الصبابة   .59
  .  م1972، 1بيروت، دار حمد ومحيو، ط ). م 1374/هـ776

بيروت، دار الثقافة،   . تح إحسان عباس   : )م  945/ هـ  334ت  ( ديوان الصنوبري   .60
  .  م1970
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حلـب، دار الكتـاب     . تح لطفي الصقّال ودرّية الخطيـب     : ان الصنوبري   تتمة ديو .61
  .  م1971العربي، 

القـاهرة،  . تح عاتكة الخزرجي   : )م  807/ هـ  192ت  (ديوان الّعباس بن األحنف     .62
  .  م1954دار الكتب المصرية، 

دمشق، المجمـع   . تح خليل مردم بك    : )م863/هـ  249ت  ( ديوان علي بن الجهم     .63
  . م1949العربي، العلمي 

  . 1971بيروت، دار العودة،  : ديوان عمر أبي ريشة.64

بغـداد، مطبعـة دار     . تح خيريـة محفـوظ     : )م  970/هـ360ت  ( ديوان كشاجم   .65
  .  م1970الجمهورية، 

م 1004/ هــ   395أبو هالل الحسـن بن عبد اهللا ت        ( العسكري  : ديوان المعاني   .66
  .  هـ1352 القاهرة، مكتبة القدسي، ).

بيروت، دار الكتـاب    .شرح مجيد طراد     : )م  908/ هـ296ت  ( ديوان ابن المعتز    .67
  . م1995/ هـ1415العربي، 

.  تح عبد الكـريم إبـراهيم يعقـوب        ):م  743/هـ126ت  ( ديوان النابغة الشيباني    .68
  . م1987دمشق ،وزارة الثقافة

 عبد المجيـد     تح أحمد  )م  812/ هـ  197الحسن بن هانئ، ت     ( ديوان أبي نواس    .69
  .  م1982/  هـ 1402بيروت، دار الكاتب العربي، . الغزالي

 حرف الراء
محمد بن شــرف ت  (  القيـرواني :رسائل االنتقاد في نقد الشـعر والـشـعراء    .70

بيروت، دار الكتاب الجديـد،     . تح حسن حسني عبد الوهاب    ) : م  1067/ هـ  460
  .  م1983/  هـ 1404

هـ 449أحمد بن عبد اهللا بن سـليمان، ت        (  العالء المعـري    أبو : رسالة الغفران .71
  .  م1977، 6مصر، دار المعارف، ط . تح عائشة عبد الرحمن). م 1037/ 

أبو علي محمد ( الحاتمي  : الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره       .72
ـ 388بن الحسن ت     دار بيروت، دار صـادر و    . تح محمد يوسف نجم   ). م  998/  ه

  .  م1965/  هـ 1385بيروت، 

محمد بن أبي بكر الحنبلـي  ( ابن قيم الجوزية  : روضة المحّبين ونزهة المـشتاقين  .73
  .  هـ1397حلب، دار الوعي، ). م 1350/ هـ 751الدمشقي، ت 

  حرف الزاي
أبو إسـحق إبراهيم بن علـي، ت  ( الحصري القيرواني  : زهر اآلداب وثمر األلباب .74

ـ 453 عمان، مكتبـة المحتـسب،     . تح محمد محيي الدين عبد الحميد     ). م  1061/ ه
  . ت. ، ال4بيروت، دار الجيل، ط 
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.  الجـزء األول   ).م  909/هـ297أبو بكر محمد بن داود، ت       ( األصبهاني: الزهرة  .75
بيروت، الجامعة األمريكية، مـط     . عني بنشره لويس نيكل البوهيمي وإبراهيم طوقان      

  .  م1932اآلباء اليسوعيين، 

بغداد، وزارة اإلعالم،   . تح إبراهيم السامرائي ونوري حّمودي القيسي     : الجزء الثاني   
  .  م1975

 هـ  1406،  2األردن، الزرقاء، مكتبة المنار، ط      . تح إبراهيم السامرائي  : ـــــ.76
  .  م1985/ 

 حرف السين
هـ 651أحمد بن يوسـف، ت     ( التيفاشي  : سرور النفس بمدارك الحواس الخمس      .77

  .  م1980بيروت، المؤسسة العربية، . تح إحسان عباس). م 1253/ 

ابـن حجلـة المغربـي       : )مطبوع على هامش كتاب المخالة      ( سكردان السلطان   .78
مصر، دار الفكر للجميع، مـط      ). م  1374/هـ  776أحمد بن يحيى ت     ( التلمساني  

  .  هـ1317المطبعة األدبية، 

هــ  487ت  ( أبو عبيد البكـري اَألَونْبـي       : لقالي  سـمط الآللي في شرح أمالي ا     .79
 1354القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،      . تح عبد العزيز الميمني   ). م  1094/

  . م 1936/ م 

 748شـمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان، ت          ( الذهبي  : سير أعالم النبالء    .80
 هـ  1402،  1رسالة، ط   بيروت، مؤسسة دار ال   .  تح صالح الّسمر   ). م   1374/ هـ  

  .  م1982/ 

  حرف الشين
عز الدين عبد الوهاب بن إبـراهيم،       (  الخزرجي   :شرح المضنون به على غير أهله     .81

عبيـد اهللا بـن الكـافي، عـاش فـي ق            ( شرح العبيدي   ). م12/هـ7عاش في ق    
  . ت. بغداد، مكتبة دار البيان، بيروت، دار صعب، ال). م 13/هـ8

أبو العباس أحمـد بن عبـد المؤمـن ت       ( الشريشـي   : يريشـرح مقامات الحر  .82
  .  م1979/  هـ 1399، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط ). م 1222/هـ619

 859/  هـ 245محمد بن القاسـم المصري، ت       : ( شعر ماني الموسوس وأخباره   .83
  .  م1988دمشق، وزارة الثقافة، . جمع وتحقيق عادل العامل). م 

  دحرف الصا
أحمد بـن عبـد اهللا بـن ســليمان، ت           ( أبو العالء المعري     : الصاهل والشاحج .84

مصر، دار المعارف،   ]. عائشة عبد الرحمن    [ تح بنت الشاطئ    ). م  1057/هـ449
  .  م1975
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تح ) : م  1662/هـ1073ت  ( يوسـف البديعي    : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي    .85
  .  م1963ف، مصر، دار المعار. مصطفى السقا وآخرون

  حرف الطاء
ـ 745ت( يحيى بن حمزة العلـوي       :الطراز المتضمن ألسرار البالغة   .86 ). م1344/هـ

  . م1955/هـ1،1374القاهرة،ط

  حرف الظاء
ـ 325أبو الطيب محمد بن إسحق بن يحيـى ت    ( الوشّاء   : الظرف والظرفـاء  .87  /هـ

  .  هـ1324، 1بيروت، عالم الكتب، ط ). م 936

  حرف العين
بيـروت، دار اليقظـة     . إحسان الـنص  : صبية القبلية وأثرها في الشعر األموي       لعا.88

  .  م1964العربية، 

تح محمد سـعيد    ). م  939/هـ328أحمد بن محمد، ت     (  ابن عبد ربه     :العقد الفريد   .89
  . ت. دار الفكر، ال.العريان 

ـ 406أبو القاسـم بن حبيب، ت      ( النيسـابوري  : عقالء المجانيـن   .90 ). م  1015/ ه
  .  م1989مكتبة ابن سينا، . تح مصطفى عاشور

أبو علي الحسن بن رشــيق،      ( القيرواني   : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     .91
، 5بيـروت، دار الجيـل، ط       . تح محيي الدين عبد الحميـد     ). م1063/هـ  456ت  

  .  م1981/  هـ 1401

 هــ   276سلم بن قتيبــة، ت      أبو محمد عبد اهللا بن م     ( الدينوري   : عيون األخبار .92
  .  م1930/  هـ 1348، 1القاهرة، دار الكتب المصرية، ط ). م 889/

  حرف الغين
ـ رر الخـصائص الواضحــة و     غ.93 ت ( الوطـواط    : رر النقـائص الفاضحــة    ع

  . ت. بيروت، دار صعب، ال). م 1318/هـ718

ـ    ( الصفدي   : الغيث المسجم في شرح المية العجم     .94 ن أيبـك ت    صالح الدين خليل ب
  .  م1975بيروت، دار الكتب العلمية، ). م 1362/  هـ 764

  حرف الفاء
أبـو العبـاس عبــد اهللا بـن         ( ابن المعتز    : فصول التماثيل في تباشير السرور    .95

دمشق، مجمـع   . تح جورج قنازع وفهد أبو خضرة     ). م908/هـ  296المعتـز، ت   
  .  م1989/  هـ 1410اللغة العربية، 

  .  هـ1348 مصر، المطبعة الرحمانية، ).محمد بن إسحق ( ابن النديم : الفهرست .96

  حرف القاف
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مصر، ). م  1413/  هـ   816ت  ( مجد الدين الفيـروز اباذي     : القاموس المحيـط   .97
  . ت. المكتبة التجارية الكبرى، مؤسسة فن الطباعة، ال

 /  هــ    281ت( عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سـفيان بـن قـيس               : قرى الضيف .98
  .  م1997، 1الرياض، أضواء السلف، ط . تح عبد اهللا ابن حمد المنصور). م 894

ـ 447علـي بـن المحـسن ت    ( برواية القاضي التنـوخي     : القصيدة اليتيمة .99  /هـ
، 2بيروت، دار الكتاب الجديد، مطابع األمان، ط   . تح صالح الدين المنجد   ). م  1055
  .  م1974

عبـد الـرحمن     : )حاشية نفحات األزهـار     ( المية العجم   قطر الغيث المسجم على     .100
  . ت. القاهرة، مكتبة المتنبي، بيروت، عالم الكتب، ال. الشافي العلواني

  حرف الكاف
). م  1004/هـ395الحسن بن عبد اهللا ت      ( أبو هالل العسكري     : كتاب الصناعتين .101

 1986كتبة العصرية، بيروت، الم. تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم    
  . م

أبـو العـالء صـاعد بـن الحـسن الربعـي، ت             ( البغـدادي : كتاب الفـصوص    .102
المغـرب، وزارة األوقـاف     . تح عبد الوهاب التـازي سـعود      ). م1019/هـ410

  .  م1996-1993/ هـ1416-1413المغربية، مطبعة فضالة، 

ـ  1003بهاء الدين محمد بن حـسين، ت        ( العاملي  : كتاب المخالة   .103 ). م  1594/هـ
  .  م1317مصر، دار الفكر للجميع، المطبعة األدبية، 

 تـح   ).م  1594/هـ1003بهاء الدين محمد بن حسـين، ت       ( العاملي  : الكشكول  .104
القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي وشـركاؤه،          . الطاهر أحمد الزاوي  

  .  م1961

ضيــاء الـدين، ت     ( ابن األثيـر    : كفاية الطالب في نقد كالم الشـاعر والكاتب      .105
ـ 637 العراق، جامعة الموصل،   . تح نوري حمودي القيسي وآخرون    ). م  1239/ ه

  .  م1982

  حرف الالم
بيـروت، دار   ). م  1311/هـ  711محمد بن مكرم، ت     ( ابن منظور    : لسان العرب .106

  .  م1993/ هـ 1413، 3إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي، ط 

  ميمحرف ال
 هـ  637ضياء الدين، ت    ( ابن األثيـر   : المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر       .107

  . ت. القاهرة، دار نهضة مصر، ال. تح أحمد الحوفي وبدوي طبانة). م 1239/

  .  م1964بيروت، دار صادر، دار بيروت،  : 1921مجموعة الرابطة القلمية لسنة .108
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بيـروت، دار   ). م  932/هـ320م بن محمد ت   إبراهي( البيهقي: المحاسن والمساوئ .109
  . م1970/هـ1390صادر ،

أبو القاسـم   ( الراغب األصفهاني    : محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء    .110
  . ت. بيروت، دار مكتبة الحياة، ال). م 1108/هـ502حسين بن محمد ت 

ـ     ( الرفّاء   : المحب والمحبوب والمشموم والمشروب   .111  362د، ت   الـسرّي بـن أحم
دمشق، مجمع اللغة العربية، دار الفكر للطباعة،       . تح مصباح غالونجي  ). م  972/هـ

  .  م1986/  هـ 1406

م ،وأبو عثمـان    990/هـ380أبو بكر محمد، ت   ( الخالديان: المختار من شعر بشار   .112
.  تح محمد بـدر الـدين العلـوي        ).م، ابنا هاشم الخالدي     1000/هـ391سعيد، ت 

  .  هـ1353االعتماد، القاهرة، مطبعة 

اختصرته على نهج ابـن منظـور       . 15الجزء   : مختصر تاريخ دمشق البن عساكر    .113
/  هــ    1408،  1دمشق، دار الفكر، المطبعة العلميـة، ط        . وحققته سكينة الشهابي  

  .  م1988

. تح إبـراهيم صـالح    . 23الجزء  . )م  1247/هـ645ت  ( ابن منظور   : ـــــ.114
  .  م1988/  هـ 1408ة العلمية، دمشق، دار الفكر، المطبع

  .  هـ1353، 2نا، ط . القاهرة، ال. زكي مبارك : مدامع العشاق.115

ـ 768عبد اهللا بن أسعد ت ( اليافعي  : مرآة الجنان وعبرة اليقظـان   .116 ). م 1366/هـ
  . ت. بيروت، مؤسسة األعلمي، ال

 ومحيـو،   بيـروت، دار حمـد    . نور الدين علي بن الوزير     : المرقصات والمطربات .117
  .  م1973

علي بن الحسـين بن علــي، ت       ( المسـعودي   : مروج الذهب ومعادن الجواهر   
  .  هـ1346القاهرة، المطبعة البهية المصرية، ). م 957/  هـ 346

شهاب الدين أحمد بـن  ( ابن فضل اهللا العمري   : مسالك األبصار في ممالك األمصار    .119
ر، يصدره فؤاد سـزكين، ألمانيـا       مخطوط، مصو ). م  1348/ هـ   749يحيى، ت   

/  هــ  1408االتحادية، جامعة فرانكفورت، معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية،  
  .  م1988

/ هـ  850شهاب الدين بن محمد، ت      ( األبشيهي   : المستطرف في كل فن مستظرف    
  .  م1981/  هـ 1401بيروت، دار القلم، . تح عبد اهللا أنيس الطباع). م 1446

121.

بدر الدين بن مالـك ت  ( ابـن الناظـم  : المصباح في علم المعاني والبيان والبديع .122
 1989القاهرة، مكتبـة اآلداب،     . تح حسني عبد الجليل يوسف    ). م  1287/ هـ  686

  . م
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). م  992/هـ382ت  ( أبو أحمد الحسن بن عبد اهللا العسكري         : مصون في األدب  ال.123
  .  م1960الكويت، . تح عبد السالم هارون

ت ( عبد الرحيـم بن أحمــد العبـاس         : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص    .124
  . ت. بيروت، عالم الكتب، ال. تح محيي الدين عبد الحميد). م 1555/  هـ 963

 1983،  1بيروت، دار أبعاد، ط     . محمد مصطفى العريضي   : رائد المكنونة معجم الف .125
  . م

  . ت. بيروت، دار إحياء التراث، ال. عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين.126

، 3القاهرة، مجمع اللغـة العربيـة، ط        . إبراهيم مصطفى وآخرون   : المعجم الوسيط .127
  .  م1993

).  م   976/  هـ   356علي بن الحسين، ت     ( أبو الفرج األصفهاني     : مقاتل الطالبين .128
  . ت. بيروت، دار المعرفة، ال. تح السيد أحمد صقر

/ هـ  588أبو جعفر محمد بن علي ت       ( ابن شـهر أشـوب     : مناقب آل أبي طالب   .129
  .  هـ1421، 1منشورات ذوي القربى، ط . تح يوسف البقاعي). م 1192

ابـن وكيـع     :  وُمـشكل شـعره    المنصف في نقد الشعر وبيان سـرقات المتنبـي        .130
  .  م1982دمشق، دار قتيبة، . تح محمد رضوان الداية). م1001/هـ392ت(التنيسي

أبو القاسم الحسن بـن بـشر ت        ( اآلمدي   : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري     .131
  .  م1960، 3مصر، دار المعارف، ط . تح السيد أحمد صقر). م 980/ هـ 370

  حرف النون
بيـروت، دار مكتبـة الحيـاة،       ). م  1247/هـ645ت  ( ابن منظور    : زهارنثار األ .132

  .  م1983

جمـال الـدين أبـو      ( ابن تغري بردي     : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     .133
القـاهرة، وزارة   ). م  1469/هـ874المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي، ت        

ة للتأليف والترجمة والنشر، مطابع     الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العام     
  .  م1963/  هـ 1383كوستا تسوماس، 

أبو علي المحّسن بن علـي،      ( القاضي التنوخي    : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة   .134
  .  م1971/  هـ 1391نا، . ال. تح عبود الشالجي). م 994/  هـ 384ت 

ت ( لعلــوي   المظفّـر بـن الفـضـل ا       : نضرة اإلغريض في نصرة القـريض     .135
/  هــ    1396دمشق، مجمع اللغة العربيـة،      . تح نهى العارف  ). م  1258/هـ656

  .  م1976

عبـد الغنـي     : نفحات األزهار على نسـمات األسـحار في مدح النبـي المختـار          .136
ـ 1143ت  (النابلسـي   القاهرة، مكتبة المتنبي، بيروت، عالم الكتب،      ). م  1636/  ه

  . ت. ال
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ضـبطه وصـححه إبـراهيم      .شاكر البتلـوني    : تخبات األشعار نفح األزهار في من   .137
  . ت. دمشق، دار كرم، ال. اليازجي

أحمد بن محمد األنصاري، عاش     ( الشرواني : نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن     .138
حسين شرف ومحمد أمين الخـانجي، المطبعـة        . القاهرة، نا ). م17/ هـ  13في ق   

  .  هـ1324الشرفية، 

شـهاب الدين أحمد بن عبد الوهـاب، ت        ( النويري   : في فنون األدب  نهاية األرب   .139
القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسـسة المـصرية         ). م  1331/هـ  732

  . ت. ال. العامة للتأليف والترجمة والنشر، مطابع كوستا تسوماس

  حرف الهاء
ـ 1073ت  ( يوسف البديعي    : هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام     .140 تـح  ). م  1662/هـ

  .  م1934/  هـ 1352القاهرة، مطبعة العلوم، . محمود مصطفى

  حرف الواو
). م  1362/ هــ   764صالح الدين خليل بن أيبك ت       ( الصفدي   : الوافي بالوفيات .141

فسبادن، جمعية المستشرقين األلمان، سلسلة النشرات      . تح أيمن فؤاد السيد   . 18الجزء  
 1988/  هـ   1408، بيروت،   2دار صادر، ط    . شتاينر، طب فرانز  . اإلسالمية، نا 

  . م

حبيـب بـن أوس الطـائي ت        ( أبـو تمـام      : )الحماسة الـصغرى    ( الوحشيات  .142
  .  م1963مصر، دار المعارف، . تح عبد العزيز الميمني). م 845/هـ231

تـح  ). م  942/  هـ   331محمد بن عبدوس ت     ( الجهشـياري   : الوزراء والكتاب .143
/  هــ    1357،  1مصطفى البابي الحلبي، ط     . القاهرة، نا . السقا وآخرون مصطفى  

  .  م1938

/ هـ  366علي بن عبد العزيز، ت      ( الجرجاني   : الوساطة بين المتنبـي وخصومه   .144
عيـسى  . القاهرة، نـا  . تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي       ). م  976

  .  م1966/ هـ 1386، 4البابي الحلبي وشركاؤه، ط 

نصر بن محمـد بن األثيـر، ت      ( ابن األثيـر    : الوشـي المرقوم في حل المنظوم    .145
  . 15687دمشق، مكتبة األسد، رقم . مخطوط). م 1239/ هـ 637

أبو العباس شمس الدين أحمد بـن       ( ابن خلّكان    : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    .146
 هـ  1398يروت، دار صادر،    ب. تح إحسان عباس  ). م  1282/هـ681أبي بكر، ت    

  .  م1978/ 

  حرف الياء
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أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل ( الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العـصر     .147
، 2بيـروت، دار الفكـر، ط       . تح محيي الدين عبد الحميد    ). م  1037/ هـ  429،ت  

  .  م1973/  هـ 1392
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 لبنـان،   –م، طرابلس   1994كانون األول   / لسادس، تشرين الثاني    العدد ا :  مجلة الطريق    -1

  . 214، ص )كليمات في علم الرواية . ( حكمت الشريف
م، الريـاض، فـؤاد عبـد       2001ينـاير   / هـ  1421، شوال   292العدد  :  مجلة الفيصل    -2

  . 23، ص )ديك الجن الحمصي وعطيل شكسبير، نظرة مقارنة . ( المطلب
كانون الثاني  / هـ  1389، شوال   1، الجزء   45المجلد  : ة العربية بدمشق     مجلة مجمع اللغ   -3

  . 181، ص )قطب السرور في أوصاف الخمور . ( دمشق، رفيق الفاخوري. م1970
ـ 1396، المحـرم    1، الجزء   51المجلد  :  مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق       -4 كـانون  / هـ

  . 151، ص )ديوان ديك الجن حول . ( م، دمشق، محمد يحيى زين الدين1976الثاني 
ـ 1412، ربيـع األول     4، الجزء   66المجلد  :  مجلة مجمع اللغـة العربية بدمشـق       -5 / هـ

المستدرك علـى ديـوان ديـك الجـن         . (  م، دمشق، شاكر الفحام    1991تشرين األول   
  . 690، ص )الحمصي 
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