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ذدتخلصادل

، تجمت في نظميـ في الحياة الثقافية كاف لعمماء مدرسة العراؽ المالكية اسيامات
الشعر. فمـ تكف ثقافة الفقيو المالكي العراقي كحيدة الجانب، فقد برع العديد منيـ في نظـ 

كالتشبيو، كالنسيب كالغزؿ،  كمنيا المديح، كالحكمة، كالكصؼ الشعر كفي أغراضو المعركفة،
كاليجاء، كالرثاء. تباينت مكاىب شعراء فقياء مالكية العراؽ في نظـ الشعر، فكاف منيـ 
المطبكع في قكؿ الشعر، كمنيـ دكف ذلؾ. كيالحظ أنيـ لـ يبالغكا في المعاني كالصكر 

أخالؽ كقيـ مف ألنيـ كانكا محدِّثيف كفقياء، فانعكست  ؛الشعرية التي ضمنكىا أغراض شعرىـ
حمؿ ىذيف العمميف عمى معطيات شعرىـ. كانكا مدركيف بال شؾ عكاقب المغاالة كالبعد عف 
الكاقع فيما ضمنكا شعرىـ مف معاني كأخيمة كصكر شعرية. فكاف شعرىـ في الغالب نظما 
ـ لممعاني السامية كاألخالؽ الفاضمة التي حثت العقيدة كالشريعة عمى التمسؾ بيا. مع إدراكي

أف أعذب الشعر أكذبو. إف تخصصيـ العممي كمكانتيـ االجتماعية كانت تحتـ عمييـ ما ال 
تحتـ عمى غيرىـ مف صدؽ الميجة كعدـ المبالغة ألنيـ كانكا يعتقدكف أنيـ محاسبكف عمى كؿ 
قكؿ كما أنيـ محاسبكف عمى كؿ عمؿ. كمف ىنا كانت الغاية مف قكليـ الشعر غاية سامية 

سياـ في معالجة مشاكؿ الكاقع الذم كاف يمر بو المجتمع اإلسالمي خالؿ تتمثؿ في اإل
القركف اليجرية الخمسة األكلى ككاف نظميـ الشعر مكمال ألدكارىـ المتعددة في خدمة 

 مجتمعيـ.
Abstract 

Flags  posts School  Maalikis  Iraq in cultural  life  Until the end of 

the fifth century AH 

School was for scientists Iraq Maalikis posts in the cultural life, manifested 
in their systems hair. Was not al-Faqih al-Maliki, the Iraqi culture and a single 
side, many of whom have excelled in poetry and in the well-known purposes, 
such as praise, and wisdom, and the description and metaphor, and Kin and 
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spinning, and spelling, and lamentation. Varied talents of poets, scholars Maalikis 
Iraq in hair systems, among whom was printed in the words of poetry, including 
without it. He notes that they are not overly meanings and poetic images that 
Dmnoha the purposes of their hair, because they were modernizers and scholars, 
Vanekst ethics and values of these two carry on data Alamein hair. They were 
undoubtedly aware of the consequences of excessive and removed from the 
reality of their hair secured with meanings and Okhilh and poetic images. Their 
hair was mostly systems of meanings and lofty morality which urged the doctrine 
and law to stick out. With the realization that the fresher Okzbh hair. The 
specialization of scientific and social status was imperative that they do not 
necessitate the other sincerity of tone and not be exaggerated because they 
believe that they are accountable for all the words as they are accountable for 
every action. Hence the purpose of saying very sublime poetry is to contribute to 
addressing the problems of the reality that was passing by the Muslim community 
during the first five centuries Hijra was the hair of their systems to complement 
the multiple roles in the service of their community. 

ذادلقدمة:

، أعالـ مدرسة العراؽ المالكية في الحياة الثقافيةقبؿ البدء بالحديث عف اسيامات 
كعمى كجو التخصيص في تكظيؼ الشعر في حؿ المشاكؿ التي كاجيتيا مجتمعاتيـ، البد مف 

 الكقكؼ عمى معنى الشعر كأىميتو في حياة المجتمع.
نىعى فيالف، عٍ كالمى ـ مٍ الشَّعر في المغة معناه: العً  رفة، كمنو قكؿ العرب: لىٍيتى شٍعرم ما صى

نىع، أك ليٍ  نىع نيتى أم لىٍيت ًعٍمٍمي حاضران، أك ما يحيط بما صى . كشىعىر بالشيء (ُ)شىعىٍرت بما صى
قىمىو ـى بو كفىًطفى لو، كعى ًم يىٍشعير ًشٍعران، كشىٍعران، كشىعيرةن، ًكشيعيكران، كمشعكران، أم عى
ما  . كقكليـ:(ِ)

شىعىٍرت بو ًشٍعران كًشٍعرىةن كشعكرة، أم ما عىًمٍمت بو
. كأىٍشعىرىهي باألىٍمًر: أىٍعمىمىو(ّ)

. كأىٍشعىٍرتي البىدىنىةى، (ْ)
ـى أىنيا ىىٍدم . كسيمِّي صاحب الشعر (ٓ)أك أىٍطعىٍنتي سىناميا األيمف حتى يسيؿ منو الٌدـ، ًلييٍعمى

تو. كالٌشعر كاحد األشعار. كجمع الشاعر: شيعىراء عمى ؛ أك لفطنى (ٔ)شاًعران؛ ألنوي يشعر لمكالـ
 . كعميو يككف معنى الشاعر: العاًلـ، أك العارؼ.(ٕ)غير قياس



ذكرومذعجولذحدنيذحممدذاجلّباويأ.د.ذ

ذ

أعالمذمدردةذالعراقذادلالكوةذيفذذإدهامات

ذاحلواةذالثقاػوة ذم.م.ذغازيذػوصلذصاحلذذوابذالدلومي

ذ

) ّ ) 
 

مىب عميو لشرفو بالكزف كالقافية،  قصد بالشعر:، يي صطالحاإلكفي  ))منظكـ القكؿ، غى
ف كاف كؿ ًعٍمـ شعران مف حيث غمب الفقو عمى عمـ الشرع(( بأنو  :(ٗ)خمدكف كعٌرفو ابف .(ٖ)كا 

 ى، الذم تككف أكزانو كميا عمى نسؽ كاحد، كىك القافية.الكالـ المكزكف المقفٌ 
مجتمعيـ كسجؿ  لمشعر أىمية كبيرة في حياة العرب قبؿ اإلسالـ كبعده، فيك مرآة

كالثقافية  كالفكرية قتصاديةجتماعية كاإلبكؿ جكانبيا السياسية كاإليا ؛ ألنو عكس كاقعحياتيـ
 .(َُ)العرب قديمان: ))الشعر ديكاف العرب(( تكالدينية، كمف ىنا قال

العكاطؼ الباعثة عمى قكؿ الشعر ىي الرغبة كالرىبة كالفرح كالحزف كالطرب كالغضب 
. كاف كثير مف الشعراء (ُُ)كالشكؽ كالعشؽ، فينشأ عنيا المديح كاالعتذار كالغزؿ كاليجاء

نسج أفكارىـ كنظـ قصائدىـ، كىي بذلؾ تصبح بعيدة عف الكاقع؛ يعتمدكف عمى الخياؿ في 
ـٍ تىرى أىنَّييـٍ ًفي كيؿِّ كىادو   كلذلؾ ذٌميـ الخالؽ سبحانو، بقكلو: * أىلى كىالشُّعىرىاء يىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى
* كىأىنَّييـٍ يىقيكليكفى مىا الى يىٍفعىميكفى  بالحؽ،  يفالصادقيف منيـ، القائم . ثـ استثنى (ُِ) يىًييميكفى

اتً : وبالحكمة، بقكل يفالناطق اًلحى ًمميكا الصَّ ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
    : كلذلؾ قاؿ النبي  ؛(ُّ)

فَّ  ))إفَّ  . كاف لمقرآف الكريـ أثره في تيذيب المىمىكة (ُْ)مان((مف الشعر ًحكى  مف البياف سٍحران، كا 
كلذلؾ لـ يمض ًجيالف  ؛كتكجيييا لمعالجة مشاكؿ المجتمع اإلسالميالشعرية عند العرب 

عمى ظيكر الديف اإلسالمي الحنيؼ، حتى طفح األدب العربي بشتى المكضكعات كصكر 
 .(ُٓ)كبقيـ اإلسالـ السامية التعبير المتصمة بالدكافع الشرعية

الشعر كطرؽ  كاف لكثير مف أئمة المدرسة المالكية في العراؽ باع طكيؿ في قىٍكؿ
كليـ في ذلؾ مجمكعات كفيرة مف القصائد المطبكعة . أبكابو كاإلبداع في مختمؼ فنكنو

كاالنفعاالت الصادقة كاألحاسيس  النبيمةتمكج مىٍكجان بالعكاطؼ  الجميمة التي كالمقطكعات
تأىلَّقت فييا صكر خيالية بديعة، كمشاىد فنية رائعة، . ك ة كالتجارب النفسية المتنكعةفالمرى
التي حممتيا كالصكر التي عاشيا الشاعر إيقاع مكسيقي يتناسب مع العكاطؼ المتأججة  رافقيا

 .قصائده كاألغراض اإلنسانية التي عالجتيا
عديدة  مدرسة العراؽ الفقيية المالكية في شعرىـأغراض الشعر التي تناكليا أعالـ 

 كىي:
ذ

ذ
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ذ:أواًل:ذذعرذادلدوح

مقية كاإلنسانية لمممدكح، كالعقؿ  تناكؿ ىذا الفف مف فنكف الشعر إبراز الفضائؿ الخي
الخصائؿ الحميدة. فمف أقساـ العقؿ: الثقافة  مف كالشجاعة كالعدالة كالعفة كما تنطكم عميو

المعرفية كالبياف كالحنكة السياسية كالكفاية كالعمـ كالحمـ كالحياء. كمف أقساـ الشجاعة: الحماية 
نصاؼ  كالدفاع كاألخذ بالثأر كالنكاية في العدك كالميابة. كمف أقساـ العدالة: السماحة كا 

جابة المظمكـ، كالتبرُّ  كراـ الضيؼ. كمف أقساـ العفة: القناعة كقمٌ ع لممحتاجيف كا   ةالسائؿ كا 
الشَّرىه كصيانة أعراض الناس
(ُٔ). 

يعد مكضكع المديح مف أكسع أغراض الشعر العربي اإلسالمي، إذ ال يكاد يخمك 
؛ بغية التقرب مف الممدكح، أك التكدد إليو، أك في مكضكعو شعر شاعر مف قصائد قاليا

مديح ًلماى الأك طمبان لصمة أك جائزة، أك ذكر ما استحؽ الرجاؿ مف استمالتو، أك استعطافو، 
 افركا عميو مف الخصاؿ الحميدة.ضت

عبد اهلل بف ىك ثنا المصادر أف أىٍقدـ الشعراء الذيف أنجبتيـ مدرسة العراؽ المالكية حدٌ تي 
ا يجرم . فيك مف كبار الشعراء الذيف يجرل القريض عمى ألسنتيـ كم(ُٕ)ىػ(ُُٖالمبارؾ )ت 

الماء الرقراؽ في شرعتو. لـ يترؾ غرضان شعريان إاٌل كأخذ منو بحظ كافر. شيد بشاعريتو اإلماـ 
: ))كاف ابف المبارؾ (ُٗ)زيف. كقاؿ الذىبيكصفو بأنو مف الشعراء الفقياء المبرٌ  ،(ُٖ)الرازم

. كلو أيضان ح الصحابة كالتابعيف االن بالحؽ((. لو أيرجكزة في مدرحمو اهلل شاعران محسنان قكٌ 
 قصائد طكاؿ في الدعكة إلى الصبر كالتحريض عمى الجياد كالمرابطة في سبيؿ اهلل.

 ، كعدـ الغمٌك فييـ، قكلو:مف أبرز أقكالو في مدح الصحابة 
 زهفػػػػػػي دينػػػػػػي لغػػػػػػامً  سى ػػػػػػػػػػػػإنػػػػػػي امػػػػػػرؤ لي
 راػػػػػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػر كال عيمى ػػػػػػػػػػػػػأب (َِ)فػػػػػػػال أىسيػػػػػػػبُّ 

َـّ رس كال ابػػػػػػػػفى   (ُِ)وػػػػػػػػػػكؿ اهلل أىٍشتيمػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػ
 كؿ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرس كارمَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال الزبي

 إذان  (ِِ)الٌسػػػػػػػػحاب فػػػػػػػػي كال أقػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػي  
ٍيػػػػػػػػػػػػـ إٌف لػػػػػػػػػػػػػػػكؿ بقػػػػػػػػػػػػػػػػكال أق  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿ الجى
ميقتػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تىخمٌ ػػػػػػػػػػػػػػػكىال أق  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خى

 ٌردهػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػذا ًفٍرعػػػػػػػكف فػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػم

 لػػػػػػػػػػيف، كلسػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػػػالـ طٌعانػػػػػػػػػػا 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعثمان -اذ اهللػػػػػػػػػػػػػػػمع–كلػػػػػػػػػػػػف أىسيػػػػػػػػػػػػبَّ 

 ب أكفانػػػػػػػػػػار التيػػػػػػػػػػ تى ػػػػػػػػػػػػحى أىلػػػػػػػػػػبس تى ػػػػػػػػػػػػػػػحت
 دم لطمحػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػتمان عػػػػػػػػػػزَّ أك ىانػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػأى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممػػػػػػػػػػػان ثظي  -كاهلل–قػػػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػػػت  دكاناـ عي
ػػػػػػػػػػرؾ أحيانػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػٍكالن ييضػػػػػػػػػػارع أى  ان ػػػػػػػػػػػػؿ الشِّ

ػػػػػػػػػػػػٍيطاناػػػػػػػػػػػػػػاد ككلٌػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػربُّ الًعب  ر شى
 ًفٍرعػػػػػػػػػػػػكف مكسػػػػػػػػػػػػى كال ىامػػػػػػػػػػػػاف طغيانػػػػػػػػػػػػا
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 ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضمى عٍ مطاف مي ػػػػػػػػػػػػػػػػعي بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل يىٍدف
 ؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػأمف لنػػػػػػػا سيبي ػػػػػػػػػٍكال األئمػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػل

 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كرٍضكانػػػػػػػػػػػػمن مػػػػػػػػةن حٍ عػػػػػػػػف ديننػػػػػػػػا رى 
 .اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانػػػػبػػػػػػػػػان ألىقيٍ ا نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعفى اف أضٍ ػػػػػػػػػػػػػكك

 

أف الخميفة ىاركف الرشيد لٌما سمع بيذا القكؿ أعجب بو، كحفظ ذلؾ البف ركم 
 .(ِّ)المبارؾ، فمٌما أف جاءه الخبر بكفاتو، أىًسؼ عميو كثيران، كأقاـ مجمسان لعزائو

أف ابف المبارؾ قصد بيذه القصيدة معارضة عمراف بف حطاف  (ِْ)يظف السبكي
الخارجي في القصيدة التي قاليا في مدح عبد اهلل بف ميمجـ المرادم )لعنة اهلل عميو(، قاتًؿ 

 ، إذ منيا قكلو:أمير المؤمنيف الخميفة عمي بف أبي طالب 
ػػػػػػػمػػػػػػػف   مػػػػػػػف كمػػػػػػػٌي مػػػػػػػا أراد بيػػػػػػػا بةن رٍ ضى

 

 !اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاناهلل رضٍ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى عً  غى ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبٍ إاٌل لى  
 

، كأطرل سيرتو، كأشاد بغزارة عممو، امتدح ابف المبارؾ شيخو اإلماـ أبا حنيفة 
 كبراعتو في القياس، كعممو باألثر. مٌما قاؿ فيو:

 ـكٍ ػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػؿَّ يأبػػػػػػػػػػػػا حى  رأيػػػػػػػػػػػػتي 
 فيوطى كاب كيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كينطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو بميػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ايسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييق  ف قايىسى
 

 رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيزيػػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػػد نباليى  
 ر جػػػػػػػػػػػػػػٍكراالجػػػػػػػػػػػػػػكٍ  أىػػػػػػػػػػػػػػؿي  إذا مػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػاؿى 

 .(ِٓ)يراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػو نظجٍ مػػػػػػػػػػػػػف ذا تى فى 
 

عمى كفاءتو  ىذه القصيدة شيادة عظيمة مف ابف المبارؾ لشيخو أبي حنيفة 
العممية الفائقة، كتعاطيو القياس عمى نطاؽ كاسع، فيك بحر غزير مف بحكر العمـ ال ييجارل 

بصيران باألحكاـ فال مشكمة فقيية تستعصي عميو؛ ًلماى  بعممو. حقان كاف اإلماـ أبك حنيفة 
ي تستعصي حباه اهلل تعالى مف العمـ كالذكاء، بحيث أف بعض المشكالت الفقيية العكيصة الت

عمى الفقياء، كانكا يحيمكنيا إليو، فينبرم لحميا بسيكلة. كتشيد ىذه القصيدة عمى العالقة 
 .ةالطيبة بيف عمماء األمة اإلسالمية عمى الرغـ مف اختالؼ مذاىبيـ كآرائيـ الفقيي
 مدح ابف المبارؾ المجاىديف المرابطيف عمى حدكد الدكلة اإلسالمية، قاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيش قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان أراه نى د كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ عى
 فو ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه 

 

 ي ظػػػػػػؿِّ الفىػػػػػػػرىسػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػرُّمح فٍكػػػػػػرى  رى ػػػػػػػػػػػػغي 
ػػػػػرىسفػػػػػي أىقٍصػػػػػ سػػػػػان لمنػػػػػاسً حارً  ى الحى

(ِٔ). 
 

ي بابف المبارؾ يشير في البيت األكؿ مف مقطكعتو الشعرية ىذه، إلى قكؿ النبي كأنٌ 
 فرسو في سبيؿ اهلل، يطير عمى متنو، عناف ان ر معاش الناس ليـ، رجؿه ممسكيٍ : ))مف خى
. كيشير في (ِٕ)...((ةت عميو مظانَّ عة أك فىٍزعة طار عميو، يبتغي القتؿى كالمكٍ يٍ ما سمع ىى مٌ ك
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يما النار: عيف بكت مف خشية اهلل، كعيف : ))عيناف ال تمسَّ البيت الثاني إلى قكؿ النبي 
 .(ِٖ)باتت تحرس في سبيؿ اهلل((

، طرؽ (ِٗ)جيدان ىػ( شاعران مي ُٖٔكاف سعيد بف سميماف المساحقي القرشي )ت قبؿ 
كثيران مف فنكف الشعر. سافر مف المدينة المنكرة إلى بغداد، أمالن في لقاء الخميفة ىاركف 
 الرشيد؛ طمعان في عطاياه، كنزؿ عند صديقو كقريبو العباس بف محمد بف عمي، ابف عـٌ 

 ة أخذ يحف إلى بمده، فكاف العباس يمازحو كيقكؿ لو:دم نصكر. كبعدالخميفة أبي جعفر الم
 دو كبىػػػػػػػػػػٍرًد ًمياًىػػػػػػػػػػوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػى نىجٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمىػػػػػػػػػػٍيسى إل

 

ػػػػػػػػػػبيؿي   َـّ اإليػػػػػػػػػػاًب سى ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍكًؿ إٍف حي  إلػػػػػػػػػػى الحى
 

 فرٌد عميو سعيد قائالن:
ػػػػػػػػٍكؿ فػػػػػػػػي طى  ـى الحى فَّ مقػػػػػػػػا  الًغنػػػػػػػػى بً مىػػػػػػػػكا 

 

 .(َّ)قميػػػػػػػػػػػؿي ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المؤمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػأمي بػػػػػػػػػػػابً بً  
 

 قاؿ المساحقي يمدح العباس بف محمد:
فَّ لىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  ٍجًمسػػػػػػػػػػػػػػػػػان نيسى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  اى مى

ػػػػػػػػػػػا ًفيػػػػػػػػػػػػو ًمػػػػػػػػػػػػٍف ًخمَّػػػػػػػػػػػػةو ييعػػػػػػػػػػػػابي ًبيػػػػػػػػػػػػا  مى
 

فً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الييمػػػػػػػػػػػػكـً كالحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعٍنػػػػػػػػػػػػدى احًتض   زى
ني طىفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإاٌل حى ؤاد ًلٍمػػػػػػػػػػػػػػكى

(ُّ). 
 

د عمى حضكر مجالس ضح ممٌ يتٌ  ا تقدـ أف المساحقي قد طاب لو المقاـ ببغداد، كتعكَّ
 األمير العباسي، لكال اشتياقو إلى كطنو كأىمو كما أمَّمو مف المثكؿ أماـ الخميفة.

ىػ( أديبان مفٌكىان، حسف البديية، عارفان ّٕٔأبك الطاىر محمد بف أحمد الذىمي )ت 
كركل كتب األدب عف ثعمب  .(ِّ)الشعر كبرع في فنكنوباألياـ، كثير الحفظ، امتمؾ أدكات 

. كانت أبرز أشعاره تمؾ التي قاليا شكقان إلى كلده أبي العباس عمٌي، (ّّ)كأبي الفرج األصفياني
 الذم كاف في رحمة إلى الحج. مٌما قاؿ فيو:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قىٍتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
بٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيكٍ رى تى   ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ صى

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؤؾ ىي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح

 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ هلًل نيٍسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كأبك  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى

نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػأىـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر عى
 .(ّْ)اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاءي عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًؾ ًمنك

 

مطبكعان، فضالن عف كٍكنو ىػ( شاعران ِِْالقاضي عبد الكىاب البغدادم )ت كاف 
 قكلو: شعرهمف  .(ّٓ)لو مف النظـ ما يركؽ العيكف كيفكؽ المنثكر كالمكزكف، فقييان نظاران 

ًزٍلػػػػت عػػػػف العيمػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػمكلكػػػػف  ٍلػػػػتعيزً   ا عي
ػػػػػػػػػػكردفػػػػػػػػػػ فىػػػػػػػػػػال يىٍفػػػػػػػػػػرًح األعػػػػػػػػػػداءي   العىٍزؿ مي

 

ػػػػػػػػكديؾ فػػػػػػػػي ًجيػػػػػػػػًد العيمػػػػػػػػى لىػػػػػػػػؾى شػػػػػػػػاًىدي    كجي
ٍنػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػادره جػػػػػػػػػػػػػاء   .(ّٔ)كاردي إذا راحى عى
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سعي فقد كلعؿ العزؿ الذم يقصده القاضي عبد الكىاب ىك عزلو عف القضاء، 
 .(ّٕ)ي المناصب القضائيةعف تكلٌ  ا إلبعادهحثيثسعيان خصكمو 

ىكذا أسيـ شعراء مدرسة العراؽ المالكية في مدح الصحابة كالتابعيف كغيرىـ مف 
، ميٌ ثيف كاألمراء كعً الفقياء كالمحدِّ  . كاف مف كأثنكا عمى المجاىديف في سبيؿ اهللة القـك

طكا؛ خشية أف يقعكا فيما استكرىو الديف اإلسالمي الحنيؼ مف المبالغة محاسنيـ أنيـ لـ ييٍفرِّ 
ا ليا مف نيـ أدرككا عاقبة المغاالة في المدح؛ ًلمى إ إذ ،في مدح الممدكح ككصفو بما ليس فيو
سىًمعى رجالن يمدح رجالن آخران كجعؿ  قد ركم أف النبي آثار سمبية في فتنة الممدكح كاغتراره. ف
ظيرى الرجًؿ(( -أك قطعتـ –يطريو كيبالغ في مدحو، فقاؿ: ))أىمكتـ 

(ّٖ). 
ذ:ثانوًا:ذذعرذاحلكمة

يشتمؿ شعر الحكمة عمى المكاعظ كالتزىيد، أم الدعكة إلى الزىد كالتقشؼ في الحياة 
كاالبتعاد عف ممذاتيا كمغرياتيا، كاالقتناع باليسير منيا. ظير ىذا الفف الشعرم كرد فعؿ ًلماى ،
؛ كبغية مقاكمة أىؿ الفسؽ (ّٗ)عميو الناس مف االنغماس في الممذات كالترؼ كالبذخ آؿى 

 .اءكالمجكف كالخمعاء مف الشعر 
عك إلى التزىيد مكاعظ نيا تدكٍ كانت أشعار أئمة مدرسة العراؽ المالكية إلى جانب كى 

كتعزيز الثقة بو  شعرية تدعك إلى االستزادة مف التقكل، كتجديد اإليماف، كًذكر الخالؽ 
كالتككؿ عميو كلزكـ طاعتو كاجتناب نكاىيو، كما كتقدِّـ نصائح قيِّمة لألمة اإلسالمية، تصمح 

 خذ مناىج في التربية كالتقكيـ.تَّ أف تي 
ىػ( مف أكائؿ أئمة ىذه المدرسة الذيف برعكا في ُُٖ يعد عبد اهلل بف المبارؾ )ت

 . (َْ)شعر الحكمة كالتزىد كأكثركا منو
لـ يفتأ ابف المبارؾ عف دعكة الناس إلى طاعة اهلل سبحانو؛ ألنو بدكف ىذه الطاعة ال 
تتحقؽ التقكل، كال ييثمر ذكر، كال تتـ ثقة، كبيذه الطاعة فكز كمنجاة كسعادة أبدية. مف أشعاره 

 في ىذا الباب:
 اصػػػػػػػػيعً أىيىٍضػػػػػػػػمىفي لػػػػػػػػي فىتىػػػػػػػػى تىػػػػػػػػٍرًؾ المى 

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه فاٍستراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى اهللى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأط
 

 الصً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الكىفىالى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأٍرىنى  
ػػػػػػػصى المعاصػػػػػػػيكلػػػػػػػـ يىتىجرَّ   .(ُْ)عػػػػػػػكا غيصى

 

اجتماعية خطيرة يعاني منيا بعض الناس، أىال كىي أشار ابف المبارؾ إلى مشكمة 
 مشكمة الحسد، قاؿ:



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (ٖ ( 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػى إماتىتييػػػػػػػػػػػػػػؿُّ العىػػػػػػػػداكًة قىػػػػػػػػد تيرجػػػػػػػػػػػػػكي 
ًقػػػػػػػدىت قػػػػػػػدةه عي  فػػػػػػػافَّ فػػػػػػػي القىمػػػػػػػًب منيػػػػػػػا عي

ـ تيحى ػػػػػػػػػػػػػػوى فػػػػػػػػػػػإاٌل اإلل  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ بً ػػػػػػػػػػػاف يىػػػػػػػػٍرحى
 

ػػػػػػػػػػػدً  مػػػػػػػػػػػفإاٌل عػػػػػػػػػػػداكةى مػػػػػػػػػػػفى عػػػػػػػػػػػاداؾ   سى  حى
يػػػػػػػػػػػػػا راؽو إلػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي  دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى يفتحي

ف أىبػػػػػػػػػاهي فىػػػػػػػػػالى ترجػػػػػػػػػكهي ًمػػػػػػػػػف أىحى   .(ِْ)دً ػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

د حسده س، كغالبان ما ييظير الحاإاٌل اهلل  أحده  مع عميوفالحسد محمو القمب كال يطٌ 
بو  د أف ابف المبارؾ تنآليٍ ف: الحسد كالغيبة. بى يٍ مى فيغتاب المحسكد، كبذلؾ يككف قد اقترؼ إثٍ 

 ض لمناس بشيء مف ذلؾ، كقد صٌرح فقاؿ:أخالقو كعقيدتو عف التعرٌ 
ػػػػػػػػػػػػٍدتي ليػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػتي نفسػػػػػػػػػػػػي فىمػػػػػػػػػػػػا كىجى رَّ  جى

ف كىًرىى   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ حاالًتيػػػػػػػػػػػػػػػا كا 
 ييـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس إفَّ غيبىتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك ًغيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الن

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طائعػػػػػػػػػػػػػػػػان كأيكرىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمػػػػػػػػػػػػػػػػت لي
ػػػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا  إف كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػف فضَّ

 

 ًو كػػػػػػػػػػػاألدىبً ػػػػػػػػػػػػػػػكل اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػًد تىقٍ ػػػػػػػػػػػػػػػم 
ٍمتي ػػػػػػػػػػًذبً ػػػػػػػػػػػػػػػأىفضػػػػػػػػػػؿي ًمػػػػػػػػػػف صى  ا عػػػػػػػػػػف الكى

 الؿ فػػػػػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ذك الجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرَّمى 
يٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًحم ـي زى ػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػـي كالًعمػػػػػػػػػػػػ سى  ف ذم الحى

 .(ّْ)كتى ًمػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػػػػنفػػػػػػػػسي فػػػػػػػػاف الٌسك
 

كؿ ذم لٌب، مف ًحكىـ ابف المبارؾ التي تستحؽ أف تكتب بماء الذىب، كأف يحفظيا 
 قكلو:
 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعىٍيًش مىٍقركنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىميكم

َـّ أىمٍ   وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بىػػػػػػػػػػػػػػػػدا نىٍقصي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا تىػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو فارٍ  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًنٍعمى  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا كي
مىٍييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًر اإلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً عى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىحى

 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكة دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مسمكم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىرو دىبَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميٍيمى   ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىكى

 

 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍقطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػع العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيش إاٌل ًبيى فى  
كاالن إذا ًقي قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب زى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىرى

ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافَّ المىعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػي تيزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػنِّعى
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع النِّقى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػو سريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ا تأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم  د إاٌل ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـى  ـٍ يىٍعمػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػـفىمػػػػػػػػػػػ  .(ْْ)النػػػػػػػػػػػاسي حتػػػػػػػػػػػى ىىجى
 

، كأف  إلى و ابف المبارؾ الناسنبِّ يي  أف مسيرة الحياة تعترييا عقبات كمتاعب كىمـك
بيا أحد، كأف لكؿ بداية نياية، كعمى الناس أف يرعكا الٌنعـ التي  قباليا مؤًذف بزكاليا فال يغترٌ إ

ألنو بالشكر تدكـ الٌنعـ، كلكف إذا  ؛أنعميا اهلل عمييـ كيشكركه عمييا فذلؾ مف أسباب دكاميا
يـ، سرعاف ما تزكؿ تمؾ الٌنعـ، كتحٌؿ بيـ الٌنقـ. فقد جاء في التنزيؿ: بطركا النعمة، ككفركا بربِّ 

ٌوَإِذْ تَأَذَّنَ زَبُّكُمْ لَئِه شَكَسْتُمْ ألَشِيدَوَّكُمْ وَلَئِه كَفَسْتُمْ إِنَّ عَرَابِي لَشَدِيد
(ْٓ). 
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المرآة التي تعكس عقؿ كفكر المرء، كما  وإلى حفظ المساف؛ ألن يدعك ابف المبارؾ
ٌبأ تحت لسانو؛  ينطكم عمى ذلؾ مٌما يتعمؽ بشخصيتو كتعاممو مع اآلخريف، فعقؿ اإلنساف ميخى

 كلذلؾ قاؿ:
 تىعاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ًلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىؾى إفَّ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى 

 ؤادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي بىريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الف
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًء فػػػػػػػػػػػػػػػػػي قىٍتًمػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػريعي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى المى  سى
ٍقًمػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   .(ْٔ)يىػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿُّ الرِّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى عى

 

ف المساف نعمة مف نعـ الخالؽ سبحانو، إاٌل أنو يعد في الكقت نفسو كٍ عمى الرغـ مف كى 
حيف أخذ  لمعاذ بف جبؿ  آفة قد يييًمؾ صاحبو إذا أىطمؽ لو العناف، كما في تحذير النبي 

ٌنا لمؤاخذكف بما نتكمـ فيو؟ قاؿ: بمسانو كقاؿ: ))تىكيٌؼ عميؾى ىذا((، قاؿ معاذ: يا نبي  اهلل كا 
، عمى كجكىيـ في النار، إاٌل حصائدي أىلسنتيـ؟((يا  ؾي ))ثكمتؾى أيمُّ   .(ْٕ)معاذ ىؿ يكبُّ الناسى

ىػ( مف مشاىير الشعراء ِِّيعد أبك يحيى ىاركف بف عبد اهلل الزىرم )ت 
نو يكصي إكمة، إذ ركب الشعر، منيا شعر الح. لو إسيامات في مختمؼ ض(ْٖ)كاألدباء

رزؽ الحالؿ. فقد أنشد حيف البالصبر عمى الفقر كتقمبات الزماف، كاالتكاؿ عمى اهلل، كطمب 
 نصرؼ عف أبي داكد:ا
 ـ يعػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػاـ معركفػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي

 فاصػػػػػػػػػػػػػبر ليػػػػػػػػػػػػػا كاصػػػػػػػػػػػػػبر لمكركىيػػػػػػػػػػػػػا
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم كربُّ 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػذم الحيمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي فتح ضػػػػػػػػػػاؽ
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػيػػاتػػػػػػػػػػاه مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمبارزؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال
 

 كاؿ كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببالص 
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف لم
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح أقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو أف يفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػحمرء مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كال
 مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػـ يخطػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػاؿ

 .(ْٗ)اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكآج تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقً 
 

كاف أبك يحيى يدعك مف خالؿ أشعاره إلى التمسؾ بالخصاؿ الحميدة، كفعؿ الخيرات، 
 كنبذ الخصكمات، كاالستمساؾ بحبؿ اهلل المتيف، فاف ذلؾ سبيؿ النجاة! 

 ىػ( أديبه ِّٔب األسدم القرشي )ت أبك عبد اهلل مصعب بف عبد اهلل بف مصع
.كاف )رحمو اهلل( يقؼ في (َٓ)كعالمان بالنسبثان ، فضالن عف ككنو محدِّ ظريؼه  كشاعره  فصيحه 

ف كاف قمبي  سرائيؿ حكؿ إسحاؽ بف إا ناظره و يذىب إلى أنو غير مخمكؽ. لمٌ القرآف الكريـ، كا 
 خمؽ القرآف، لـ يخض في ذلؾ؛ ألنو يكره الجداؿ في الديف، كلـ يزد عف قكلو:

عىت ًعظام ك  يػػػػأىأىٍقعيد بىٍعدى ما رىجى  يػػػػػػػػػػػػػػػا يىًمينػافى المكتي أىٍقرىبي مى ػػػػػػػػػػكى
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 ـػػػػرضو خىصيػػػػميٍعتؿَّ ػػاًدؿ كي ػأيج
ًممٍ ػػػػػريؾي مػػػػػكأىتٍ   ت رأمى غىٍيرمػػا عى

ا أىن  ا كالخيصكمىة كىىي لىٍبسه ػػػػػكمى
فىاءػػػػٍيسى لى ػػػؽي لى ػػػػػػافى الحػػػػػػػػػكك  وي خى

 

 يػػػػػػػػػدينػً اى لػػػو ًعرضػػػػػػػنى ػػػػػؿي ًديػػػػػػػػػػعى ػكأىجٍ 
لى   فً ػػػػػاليقيـً ػػػالًعمٍ ػػػػسى الرأمي كػػػػػػػػػػػيٍ ػػكى

 فً ػػػػػػػي اليىميػػػتىٍصًرؼ في الٌشماؿ كف
 .(ُٓ)فً ػػػػػػيػػبػًؽ المي ػػػمى ػػرًَّة الفى ػػػػػػػػغي ػرَّ كى ػػػػػػػػػػػػأىغ

 

اف معدكدان في ػػػػػػػىػ(، كَِْالبصرم )ت  راء الحكمة أيضان أحمد بف المعذؿػػػػػػمف شع
كي عنو أنو في جممة الشعراء الميقٌميف. حي  (ّٓ). ذكره ابف النديـ(ِٓ)جممة الشعراء المطبكعيف

 مات لو كلد، فحمد اهلل كاسترجع، ثـ أنشد:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتى فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ال مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ جى مِّ  ؤى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّرىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالءي    .(ْٓ)كدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ييكى
 

يشير إلى حكمتو كصبره عمى المكاره، كزىده في الحياة الدنيا التي ىذا البيت الشعرم 
 ال تعدؿ عند اهلل شيئان.

كاف ابف المعذؿ مكصكفان بالتقكل كشدة التككؿ عمى اهلل سبحانو بأنو ىك الرازؽ كبيده 
 خزائف السمكات كاألرض، يبسط الرزؽ لمف يشاء، كيمنع مف يشاء؛ كلذلؾ كاف يقكؿ:

 األىرزاؽى مػػػػػػػػػػػػػٍف ًعنػػػػػػػػػػػػػٍد الػػػػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػػػػتىًمسً إ
ػػػػػػػػػػػػػػػف يىغم  ر التػػػػػػػػػػػػػػػارؾ تٍسػػػػػػػػػػػػػػػآلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى

ػػػػػػػػػػػػػػػرل قكلي  ػػػػػػػػػػػػػػػف إذا قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جى مى  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

 بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػا ديكنػػػػػػػػػػػو ًإف سػػػػػػػػػػػيؿ ًمػػػػػػػػػػػٍف حاج 
ػػػػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػػػػبً  ػػػػػػػػػػػف يىٍرضػػػػػػػػػػػى عى مى  جػػػػػػػػػػػكدان كى

ٍيػػػػػػػػر تىٍكقيػػػػػػػػع كىال ك ًمػػػػػػػػفٍ   .(ٓٓ)اتبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى
 

ىػ(، كاف شاعران صدكقان، ِٔٓشعراء ىذه المدرسة الزبير بف بكار القرشي )ت مف 
صديؽ، فانقطع ىذا الصديؽ عنو مدة ثـ لقيو، لو . كاف (ٔٓ)ثان كنٌسابةفضالن عف ككنو محدِّ 

 فأنشد معاتبان إٌياه:
فٍ  ػػػػػػػػػػػػػٍمالن مػػػػػػػػػػػػػا عىرى ػػػػػػػػػػػػػتِّتي شى ٍنبػػػػػػػػػػػػػان ييشى  نػػػػػػػػػػػػػا ذى

مٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػكى التصافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتعػػػػػػػػػػػػػػالىٍكا نىػػػػػػػػػػػػػػريدُّ حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ التَّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال حى ال    افيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدثان يىجي
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى باأللطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼً   .(ٕٓ)كنيًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الجى

 

ىػ( كاف عالمان باألدب ّٔٓقاضي القضاة أبك نصر يكسؼ بف عمر بف محمد )ت 
. عمى الرغـ مف أف المصادر كصفتو بػ)الشاعر( إاٌل أنيا لـ (ٖٓ)كالمغة كالشعر، حسف الفصاحة

 شعره سكل ىذه األبيات القميمة:تحفظ مف 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍحنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى اهلًل كيفٌ 

مينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ا آف أف تىٍرحى
 ذىىىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أىطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بىٍختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

فٌ   ـٍ تىكيفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىخي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌفي  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا التىشى

 ي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىقي
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 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي الثيريٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث
 ران ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي هلل شيكٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحم

 

فٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىع  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ميتىخى
ٍرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم  .(ٗٓ)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكة حى

 

ىػ( نظـ في الحكمة، َّٗكاف ألبي الحسيف أحمد بف فارس القزكيني المغكم )ت 
ؿ المشاؽ في سبيؿ م الصعاب كتحمُّ يستنيض مف خاللو ىٌمة طالب العمـ، كيدعكه إلى تحدٌ 

 يقكؿ: إذطمب العمـ كتحصيمو، 
ًصػػػػػػػػيؼ ػػػػػػػػرَّ المى ٍنػػػػػػػػتى تيػػػػػػػػؤذل ًبحى  (َٔ)إٍف كي

ٍسػػػػػػػػػػػفي زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكييميي  اف الربيػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حي
 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرد الشِّت   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكييػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبًس الخريػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ كى
 .(ُٔ)ي متػػػػػػػػػػػى؟ػفأٍخػػػػػػػػػػػذيؾى لمعمػػػػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػػػػٍؿ لػػػػػػػػػػػ

 

زيف في ىػ( مف ِِْيعد القاضي عبد الكىاب البغدادم )ت  شعراء ىذه المدرسة المبرَّ
مف  نابعة شعر الحكمة. تصح أف تككف أشعاره مضرب األمثاؿ؛ ًلماى فييا مف حكمة كحنكة

رجؿ عرؾ الحياة كعركتو، كترؾ بصمات خالدة في معظـ مياديف العمـ كالمعرفة. مف  ةتجرب
 أشعاره في الحكـ كالمكاعظ، قكلو:

تػػػػػػػػػى يىًصػػػػػػػػػؿ الًعطػػػػػػػػػاشي إلػػػػػػػػػى اٍرتػػػػػػػػػكاءو   مى
ػػػػػػػػػػرادو  ػػػػػػػػػػف مي ػػػػػػػػػػف ييثنػػػػػػػػػػي األىصػػػػػػػػػػاًغرى عى مى  كى

فُّ  ف تىرى  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الكضعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 كت األسػػػػػػػػػػػػػػػافؿي كاألعػػػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا اٍست

 

 (ِٔ)ف الرَّكايػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػإذا اٍسػػػػػػػػػػتىقىت البحػػػػػػػػػػاري م 
مى  قىػػػػػػػػػػٍد جى  فػػػػػػػػػػي الزكايػػػػػػػػػػا ري بػػػػػػػػػػػػسى األكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى

زايػػػػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػػػى الرُّفىعػػػػػػػػػػػاًء مػػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػػدل الرَّ
 .(ّٔ)ة المنايػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد طابىػػػػػػػػػٍت مينادىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفق

 

اجتماعية خطيرة  ان يتضح مف ىذه القصيدة أف القاضي عبد الكىاب قد شٌخص أمراض
بدأت تنخر في المجتمع اإلسالمي كتيدد كيانو، متمثمة بتكسيد األمر إلى غير أىمو. كىك 
بذلؾ ييمفت النظر إلى خطكرة النتائج المرتبة عمى استفحاؿ تمؾ األمراض في حاؿ عدـ 

ى الناس قد نٌبو األمة إلى ذلؾ بقكلو: ))إٌنيا سىتأتي عم معالجتيا ككضع حٌد ليا. كاف النبي 
ف فييا الخائف كييخكَّف فييا مى ب فييا الصادؽ، كيؤتى ؽ فييا الكاذب كييكذَّ سينكف خٌداعة ييصدَّ 

كٍيبضة، قيؿ: كما الركٍيبضة يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: السفيو يتكمـ في أمر  األميف، كينطؽ فييا الرَّ
 .(ْٔ)العامة((

 ف، كىما:ك ا عميو المسمما نظـ الشاعر أبك العالء المعٌرم البيتيف المذيف أثار لمٌ 
دو  ٍسػػػػػػػجى د (ٓٔ)يىػػػػػػػده بخمػػػػػػػًس مئػػػػػػػيف عى  يىػػػػػػػتكي
 كت لػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىنػػػػػػػػػػاقضه مالىنػػػػػػػػػػا إاٌل الٌسك

 

 مػػػػػػػػػا بالييػػػػػػػػػا قيًطعىػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػًع دينػػػػػػػػػاًر؟ 
 .(ٔٔ)ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػكذى ًبمىٍكالنػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػػػػػكأىف نىع

 



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (ُِ ( 
 

رٌد القاضي سمع الفقياء ببغداد مقالتو فرٌدكا عميو. كاف مف أبرز تمؾ الردكد 
 :، قاؿعبدالكىاب

صػػػػػػػػػيا  ًصػػػػػػػػػيانىةي العيٍضػػػػػػػػػًك أىٍغالىػػػػػػػػػا كأىرخى
 

 .(ٕٔ)ًخيانىػػػػػػة المػػػػػػاًؿ فػػػػػػاٍفيـ ًحٍكًمػػػػػػًة البػػػػػػارم 
 

كىك جكاب حسف كبميغ، يبيِّف أف الدِّيىةى لك كانت ربع دينار لكثرت الجنايات عمى 
 تيقطع إاٌل في خمسمائة األيدم؛ لسيكلة الغرامة، فغمَّظ الشارع ذلؾ حفظان ليا. كلك كانت اليد ال

فتكثر بذلؾ  دينار لكثرت الجنايات عمى األمكاؿ؛ ألنو قىؿَّ مف تبمغ جنايتو خمسمائة دينار،
. ركل (ٖٔ)عان لضرر الجنايةقطع بو اليد حفاظان لألمكاؿ، كدفالسرقات، فغٌمظ الشارع تقميؿ ما تي 

قاؿ: ))تيٍقطىعي  عف النبي  (عنيارضي اهلل )مف طريؽ أـ المؤمنيف عائشة  (ٗٔ)اإلماـ البخارم
 يىدي السارًؽ في ربع دينار((.

ـ في تحقيؽ السعادة. كنحف نعرؼ أف مٍ الماؿ كالعً  أثريؤكد القاضي عبد الكىاب عمى 
ا يقكؿ مض كماء الكجو، كىك بحد ذاتو قكة لمفرد كالدكلة، ككذلؾ العمـ. كفييرٍ الماؿ يصكف العً 

 القاضي:
ًمعػػػاى يػػػا لىٍيػػػؼ نىٍفسػػػي عمػػػى  ػػػٍيئىيف لىػػػٍك جي  شى

ػػػػػػٍيشو يىقينػػػػػػي كي ػػػػػػػػػػػػػػػًكف ٍسأىلػػػػػػػػػػػػػاؼي عى  ةو ػػػػػػػػػػػػؿَّ مى
 

ػػػػػرً  (َٕ)عنػػػػػدم لكنػػػػػتي إذف   مػػػػػف أىٍسػػػػػعىًد البىشى
تػػػػى يىنقىضػػػػػي عيمػػػػػرم ػػػػةي الًعٍمػػػػػـً حى كًخٍدمى
(ُٕ). 

 

 كمف ركائع أشعار القاضي عبد الكىاب في الحكمة قكلو:
ِـّ معتػػػػػػػػػـز ػػػػػػػػػرِّد عىزيمػػػػػػػػػةى ماضػػػػػػػػػي اليىػػػػػػػػػ  جى

نيػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػٍكؼ حادثػػػػػػػػػػػػةو  كىال ػػػػػػػػػػػػٌدنؾ عى  يىصي
ػػػػػػػػػفىرو  ، كينػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػي سى  مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػٌدر اهلل آتو

 

دكفى    ـػػػػػػػػػػػػو ال تىنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػذم تىٍبتىغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال نيػػػػػػػؿ كى
ػػػػػػػػػفانٌ   ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كالسَّقى كٍ مػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرءي رٍىػػػػػػػػػف المى

ػػػػػػـً  شى  .(ِٕ)أٍك فػػػػػػي مقػػػػػػرِّؾ بػػػػػػيف األىٍىػػػػػػؿ كالحى
 

تـ مف  إذعالـ مدرسة العراؽ المالكية في شعر الحكمة، أسيامات إا سبؽ ضح ممٌ يتٌ 
، فاف ذلؾ ي بالخصاؿ الحميدة كتكثيؽ عرل الصمة باهلل ىد كالتحمٌ خالليا الدعكة إلى التزٌ 

 سبيؿ الفكز في الحياة الدنيا كاآلخرة.
ذ:الوصفذوالتشبوهذعرذثالثًا:ذ

كاف أكثر كصؼ  : ىك ذكر الشيء كما ىك عميو مف الحاؿ كالييئة. كلٌماالكصؼ
بة مف ضركب المعاني، كاف أحسنيـ فيو مف أتى في شعره الشعراء يقع عمى األشياء المركَّ 

ًسف  ثىًمو لمحى بأكثر المعاني التي يتركب منيا المكصكؼ، كبأظيرىا حتى يحاكيو بشعره كبمى
 .(ّٕ)بنعتو
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كافتراؽ في : فيك يقع عمي شيئيف فييما اشتراؾ في معافو يكصفاف بيا، التشبيوا أمٌ 
كلذلؾ فاف أحسف التشبيو ىك ما جمع بيف الشيئيف  ؛أشياء ينفرد كؿ كاحد منيما بصفتيما

 .(ْٕ)اشتراكيما في الصفات أكثر مف انفرادىما فييا، بحيث يرقى بيما إلى حالة االتحاد
يالحظ أف التشبيو ييستخدـ في أغراض الشعر، كىك الكصؼ كالمديح كما يتفرع 

خرل. كقد تفاكت الشعراء  في أغراض الشعر األعماالن صؼ كالتشبيو أكثر استككال الك عنيما. 
 يما؛ ًلماى يتطمباف مف حس مرىؼ، كشعكر عميؽ، كدقة في التمييز.عمالفي است

سيامات في ىذا الفف، يأتي عمى رأسيـ عبد اهلل إكاف لبعض أئمة المالكية في العراؽ 
نيار ركف مف قيييٍنديزاىػ(. ركم أنو ُُٖبف المبارؾ )ت 

مرك، فسقطت منيا جماجـ كثيرة،  (ٕٓ)
الكاحد  كتناثرت مف إحدل ىذه الجماجـ أسنانيا، فكيًزنت سٌناف منيا، فكاف كزف السفِّ 

نىكاف مى
؛ ألنو إذ كانت ، فجعؿ ابف المبارؾ ييقمُّبيما بيده، كيتعجب مف صنع الخالؽ (ٕٔ)

 أعضائيـ؟ فأنشد قائالن:أسنانيـ بيذه الضخامة، فكيؼ تككف باقي 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّيف قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيتي  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ريمَّ
نٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىف إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداىماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم  ى كىٍزف مى

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثالثػػػػػػػػػػػػػػػػكف أيخػػػػػػػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػػػػػػػى قىٍدًرى
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي ألىفكاًىيً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىكَّرتي أىٍجسامىيي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا م
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدلككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ ذاؽى 

 

 ٍصػػػػػػػػػػػػف لٌمػػػػػػػػػػػػا أثػػػػػػػػػػػػاركا الػػػػػػػػػػػػٌدفيناحً ًمػػػػػػػػػػػػفى ال 
زينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػتيق  اػػػػػػػػػػػػػػػػؼُّ شػػػػػػػػػػػػيئان رى
ػػػػػػػػػػػػػػػفى الخالقينػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىب  ا أىٍحسى
 ا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيطكن تمػػػػػػػػؾ افى يىٍمػػػػػػػػألي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػكم

ػػػػػػػػػػػػػػػرىًت الػػػػػػػػػػػػػػػنَّفسي حت  ى تىييكنػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىقاصى
 .(ٕٕ)فىيػػػػػػػػػػػػؿ خاًلػػػػػػػػػػػػديكنا؟كبػػػػػػػػػػػػادكا جميعػػػػػػػػػػػػان 

 

كالتفكُّر في عظمة الخالؽ سبحانو، كقدرتو  عتبارلالإف قصيدة ابف المبارؾ ىذه دعكة 
عمى خمؽ ىذه األقكاـ الضخمة األجساـ، كتقدير أرزاقيا، كًمف ثىَـّ فنائيا بالمكت. ككأني بابف 
المبارؾ يشير إلى الجبابرة الذيف كرد ذكرىـ في آيات عدة مف التنزيؿ، كعاد كثمكد كقـك 

 فرعكف كغيرىـ مف األمـ السالفة.
أف رجالن  (ٖٕ)رؾ في الكصؼ مبمغان عظيمان، فقد ركل القاضي عياضبمغ ابف المبا

 جاء إلى ابف المبارؾ، كطمب منو أف يصؼ لو الكالييف باهلل، فأنشد:
ٍسػػػػػػػػػػػت  يـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػى رىحػػػػػػػػػػػؿ كىأندفر مي

ػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿِّ فاًحشػػػػػػػػػةو  يـ عى ػػػػػػػػػكاًرحي فىػػػػػػػػػت جى  عى
 

كػػػػػػػػػػػػػبه ييريػػػػػػػػػػػػػدكف أف يمضػػػػػػػػػػػػػك    تقمػػػػػػػػػػػػػكاا فىيىنٍ رى
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػؿي ٍدؽي فالصِّ ػػػػػػػػػػػػٍذىبييـ كالزُّىػػػػػػػػػػػػدي كالكجى  .مى

 

 كصؼ ابف المبارؾ المراحؿ الحياتية التي يٌمر بيا اإلنساف، فقاؿ:
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ؤيتػػػػػػػػػػػػوً   المػػػػػػػػػػػػرءي مثػػػػػػػػػػػػؿ ًىػػػػػػػػػػػػالؿو عنػػػػػػػػػػػػد ري

ت َـّ أىٍعقبىػػػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  ى إذا مػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػراه ثيػػػػػػػػػػػػ

 

ئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىب  َـّ يىتَّسً ػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ضى  ؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن تىػػػػػػػػػػراهي ثيػػػػػػػػػػ
ديػػػػػدىيف ػػػػػٌر الجى َـّ يىمَّ  (ٕٗ)كى ػػػػػؽي نىٍقصػػػػػان ثيػػػػػ  .(َٖ)حى

 

نمحظ ىنا أف ابف المبارؾ يشٌبو اإلنساف باليالؿ، الذم يبدك في أكؿ الشير ضئيالن 
حتى يختفي  ضمحالؿباالضعيفان ثـ يصير بدران في منتصؼ الشير، كذلؾ بكمالو، ثـ يبدأ 

نيائيان في آخر الشير، أم أف اإلنساف يكلد صغيران ضعيفان، ثـ ينمك كيكبر حتى يصؿ إلى 
عنفكاف قكتو في األربعيف مف عمره، ثـ لـ يمبث أف تضعؼ قكتو شيئان فشيئان، حتى تنتيي 

جُكُمْ ثُمَّ يُخْسِحياتو بالمكت. ىكذا ىك النامكس اإلليي الذم أقره الخالؽ سبحانو في قكلو: 

مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُىا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُىوُىا شُيُىخبً وَمِنكُم مَّه يُتَىَفَّى مِه قَبْلُ وَلِتَبْلُغُىا أَجَالً 

تَعْقِلُىنَ
. يبدك أف ابف المبارؾ كاف ييدؼ مف ىذا القكؿ اإلشارة إلى قصر الحياة الدنيا (ُٖ)
رىا في طاعة اهلل ككسب ما عميو أف يسخٌ فانية، كأف ال يغتر االنساف بقكتو كنضارتو، إنٌ كأنيا 

 رضكانو.
، يجيد الكصؼ، مبدعه  ىػ( شاعره ُٖٔحقي القرشي )ت قبؿ سعيد بف سميماف المسا

 يٍسمير مع أصدقائو، كقد أكقدكا ناران، فجادت قريحتو في كصؼ النار، فقاؿ: ليمةو  في كاف
ـٍ تى  ٍينػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ًمثػػػػػػػػػػػؿى لىٍيمىتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى عى

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا أكقػػػػػػػػػػػػػػدت مكىنػػػػػػػػػػػػػػان تىش
 رـه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ ميٍحتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا بالضِّ 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ فانتصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفَّعي
مػػػػػػػػػػػػػػراء زى  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء ال نحػػػػػػػػػػػػػػاس ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى

 

 بً ػػػػػػػػػػػػػػػجى و طرائػػػػػػػػػػػػؼ العى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالدَّى 
 بً ػػػػػػػػػػػػػػػػس بالحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتت تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػاره فب

 ؽ ذك أدبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكع لمرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمط
َـّ سىمى   بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمسَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثيػػػػػػػػػػػػػ

 .(ِٖ)بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىائح الذَّ ػػػػػػػػػػػا صفػػػػػػػػػػػػػػأف فييػػػػػػػػػػػػػػك
 

ىػ( مف الشعراء المجيديف في ىذا الفف الشعرم. ِِّىاركف بف عبد اهلل الزىرم )ت 
 ىاج شكقان كحنينان إلى أىمو، فقاؿ: -الحجاز–بتو عف بمده غر لٌما طالت 

 بي ػػػػػػػػػػؿ الشَّػػػػػػػػكؽي إاٌل أىف يىًحػػػػػػػػفَّ غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 أرل الشَّػػػػػػػػكؽى يىػػػػػػػػٍدعكني إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػف أىكٌده

 ة أنػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػاؼي المدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهللي أىٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىق
ٌنػػػػػػػي كأٍف شطَّ  ـي ػػػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػٍنيي  ت بًػػػػػػػيى الػػػػػػػدار عى
قائمػػػػػػػػة مػػػػػػػػا ب  ان ػػػػػػػػػػػػػػؾ شاًحبػػػػػػػػػػػػػاؿ ًجسمػػػػػػػػػػػػػػكى

 قريػػػػػػػػػػبه دى كىيػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأف يىٍستطي 
 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه ميجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ داعو ميٍسمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلمشَّ 
 صه إلػػػػػػػػيَّ حبيػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشىخٍ  ايػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ بػػػػػػػػػػػػػػػيىحً 
 ركبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد طػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لىميشتػػػػػػػػػػػػػػػػإلىٍيي

ف م  كفى شػػػػػػػػحكبي ػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػي أىف يىكي ػػػػػػػػػػػػػػػكأىٍىػػػػػػػػكى
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ػػػػػػٍدًر مٌنػػػػػػي ح  رارةه ػػػػػػػػػفقيمػػػػػػت ليػػػػػػا فػػػػػػي الصَّ
 ازى كأىٍىمىػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػذكرتي الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا م

 

 ذكبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااًسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي أىنفػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍقطى 
 .(ّٖ)فىًمٍمعىػػػػػػٍيًف مػػػػػػف فىػػػػػػٍيًض الػػػػػػدمكًع غػػػػػػركبي 

 

ىػ( مف مشاىير شعراء ىذه المدرسة، لو قصيدة قصيرة َِْأحمد بف المعذؿ )ت
 يقكؿ: إذيصؼ فييا الٌرطب، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياإ ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي قىمىيصى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ جى  ٍنشى
 اع إنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبق غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىيم

 

 ا كاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيععي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالدَّم 
 .(ْٖ)اطؼخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عرناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

القزكيني  مف شعراء ىذه المدرسة الذيف أجادكا في الكصؼ أحمد بف فارس بف زكريا
 ىػ(. مف أعذب أشعاره قكلو:َّٗ)ت 

يٍ  ؟ فقمػػػػػػػػػػتي خى يػػػػػػػػػػؼى أىنػػػػػػػػػػتى قػػػػػػػػػػالكا كى  ره ػػػػػػػػػػػػػػػكى
ػػػػػػػػػػػػٍدًر قيمنػػػػػػػػػػػػا  إذا ازدحمػػػػػػػػػػػػت ىمػػػػػػػػػػػػكـي الصَّ

تػػػػػػػػػػػػػي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسيػػػػػػػػػػػػػركرى قىٍمبنىػػػػػػػػػػػػػديمي ًىرَّ
 

 اجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاجػػػػػػػػػػػػػػػةه كتف ىتيٍقضػػػػػػػػػػػػػػػ 
 راجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعسػػػػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػػػػان يكػػػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػػا انف

ػػػػػػػػػػػػراجي  ٍعشػػػػػػػػػػػػكقي السِّ دىفػػػػػػػػػػػػاًترى لػػػػػػػػػػػػي كمى
(ٖٓ). 

 

 كلو أيضان:
 رةػػػػػػػػػػػؼ دينػػػػػػػارو ميؤبَّ ػػػػػػػػػػػػػػػي أىلػػػػػػػػػػػيػػػػػػػا لىٍيػػػػػػػتى ل
 ؟ قمػػػػػػتي يخػػػػػػًدمينيمػػػػػػؾ منيػػػػػػاقػػػػػػالكا فمػػػػػػا ت

 

ف حظ   فػػػػػػػػػػػالسً إس ػػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
ًمػػػػٍف أىٍجًميػػػػا الحمقػػػى مػػػػف النػػػػاسً  لىيػػػا كى
(ٖٔ). 

 

يبدك مف شعر ابف فارس أف حالتو المادية كانت متدىكرة، كأف مكانة اإلنساف 
االجتماعية في ذلؾ الكقت ترتبط ارتباطان كثيقان بحالتو المادية، فكمما كثيرت أمكالو زاد رفعة 

كالحقيقة أف ذلؾ مؤشر خطير ييدد كياف المجتمع؛ ألف الديف كمكانة في نفكس الناس. 
ف لـ يي  الماؿ في الحياة إاٌل أنو جعؿ أساس التفاضؿ بيف الناس  أثريمؿ السالمي الحنيؼ كا 

 ا الناس.مفع منيتمو اإلنساف مف عمـ كعمؿ ينالتقكل كما يقدِّ 
العراؽ في إجادة ىػ( أبرز شعراء مالكية ِِْيعد القاضي عبد الكىاب البغدادم )ت 

 قاؿ: إذفف الكصؼ. مف نظمو في ىذا الباب ما أنشده عند خركجو مف بغداد، 
ػػػػػػػٍكطفً  ػػػػػػػالـه عمػػػػػػػى بغػػػػػػػداد فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مى  سى
ٍقتييػػػػػػػػا عػػػػػػػػف ًقمػػػػػػػػىن ليػػػػػػػػا  فىػػػػػػػػك اهلًل مػػػػػػػػا فارى

 اقىت عمػػػػػػػػػػػػػيَّ بأىٍسػػػػػػػػػػػػػًرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكٌنيػػػػػػػػػػػػػا ض
 هكَّ ككانػػػػػػػػػػت كىًخػػػػػػػػػػؿ  كنػػػػػػػػػػػتي أىػػػػػػػػػػكل دنيػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػؽ  ليػػػػػػػػػػػا ًمٌنػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػالـه    مضػػػػػػػػػػػاعىؼي كىحى
ػػػػػػػػػػػػػػػطَّي جانب ٌنػػػػػػػػػػػػػػػي ًبشى  ارؼي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػا لعيكا 

ـٍ تىكيػػػػػػػػػػػػػػف األرزاؽي فييػػػػػػػػػػػػػػا تيسػػػػػػػػػػػػػػاًعؼي   كلىػػػػػػػػػػػػػػ
 .(ٕٖ)كأٍخالقػػػػػػػػػػػػػػو تىٍنػػػػػػػػػػػػػػأل بػػػػػػػػػػػػػػو كتيخػػػػػػػػػػػػػػاًلؼي 

 

 قاؿ القاضي عبد الكىاب في كصؼ اليالؿ عف طمكعو في كقت الفجر:



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (ُٔ ( 
 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿى مينطىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّيتىو كالًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي يىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىدي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  شى

 

ػػػػػػػػػػػرَّة الفجٍ    ارف الزَّىػػػػػػػػػػػرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي غي
ػػػػػػػػٍكلجافو  ػػػػػػػػٍرًب كيػػػػػػػػريه (ٖٖ)ًبصى  .(ٖٗ)أىٍكفػػػػػػػػى ًلضى

 

 كقاؿ في كصؼ جارية تتبختر في مشيتيا:
مىٍحطكطىػػػػػػ شػػػػػػاكى ًة الحى ٍتنىػػػػػػٍيف مىٍيضػػػػػػكمى  ة المى
ػػػػػالػػػػػػػػػػػافي النَّػػػػػدِّ ًمػػػػػف ًطيبيػػػػػػػػػإذا مػػػػػا ديخ  ا عى

 

ػػػػػػػػػة األط   سً ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػف المَّمٍ ى ػػػػػػػػػػػػػػػػراًؼ تىٍدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينىعَّمى
ٍيمػػػػػان عمػػػػػى الشَّػػػػػٍمسً  ػػػػػٍرتى غى مػػػػػى كىٍجًييػػػػػا أىٍبصى عى
(َٗ) 

 

ف لنا مف شعر شعراء مدرسة العراؽ المالكية في مكضكع الكصؼ كالتشبيو أف يتبيٌ 
أحكاؿ الماضيف كالعٌباد كالكفار  االطابع العاـ لشعرىـ البساطة كالكضكح كالجدية، فقد كصفك 

كحاؿ الناس يكـ القيامة، كما كصفكا ما يدكر حكؿ الطبيعة مف أطالؿ األىؿ كاألحبة، 
 كالحنيف كالشكؽ إلى األكطاف، كلحظات فراؽ األىؿ، كغيرىا مف ألكاف الكصؼ كالتشبيو.

ذ:الندوبذوالغزلذعرذرابعًا:ذ

ٍمؽ النساء كأخالقييالنس رؼ أحكاؿ اليكل بو معيف. كييفىرِّؽ ، كتصفب ىك ذكر خى
ب كالغزؿ، فالغزؿ عنده: المعنى الذم اعتقده الرجؿ في الصبكة يبيف النس (ُٗ)قدامة بف جعفر

 تمثؿ بالتصابي كالكلكع بمكداتيإلى النساء، فنيسب بيف مف أىجمو، فكاف النسيب ًذكر الغزؿ 
النساء، كيرل أنو ما يميمو إلييف ىك الشمائؿ الحمكة، كالمعاطؼ الظريفة، كالحركات المطيفة، 

كثيرت فيو  ما الذم يتـ بو الكصكؿ إلى الغرض ىك كليذا فاف النسيب كالكالـ المستعذب،
 األدلة عمى التيالؾ في الصبابة، كتظاىرت فيو الشكاىد عمى إفراط الكجد كالمكعة.

رم، يأتي في عدرسة العراؽ المالكية باع طكيؿ في كلكج ىذا الفف الشكاف لشعراء م
 ىػ(، ركم أنو قاؿ:ِِّمقدمتيـ ىاركف بف عبد اهلل الزىرم )ت 
 كلٌمػػػػػػػػػػػػا رأىٍيػػػػػػػػػػػػتي البىػػػػػػػػػػػػٍيفى ًمنيػػػػػػػػػػػػا فيجػػػػػػػػػػػػاءىةن 
لىػػػػػػػػػػػػػػـ يىٍبػػػػػػػػػػػػػػؽى إاٌل أف ييػػػػػػػػػػػػػػكدِّعى ظػػػػػػػػػػػػػػاغفه   كى

 رةن فرٌأٍيتييػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىٍظػػػػػػػػػػػػػػػرتي إليي
 

قَّ ػػػػػػػػػػػػتيىتى  فركه أى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأىٍيس   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػكى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدَّعػػػػػػػأىف يي  عبػػػػػػػػػػػػػػػرةان كييػػػػػػػػػػػػػػػذرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميقيم

زىت مػػػػف جانًػػػػًب الًخػػػػدر إٍصػػػػبىعا كقػػػػٍد أىٍبػػػػرى
(ِٗ). 

 

 كلو في الغزؿ كالفخر:
تىعػػػػكا  مػػػػاذا عمػػػػى الحػػػػيِّ يىػػػػكـ البىػػػػٍيف لىػػػػٍك رى

لىػػػػكٍ ػينالػػػػـ ػػػػػػػػػػػػبػػػػؿ لى   كا أىسػػػػيران فػػػػي الػػػػٌديار كى
 رةػػػػػػػػػكؿ الحػػػػػػيِّ باكػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأىيػػػػػػتى حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىم
 يػػػػػػػػػػى يكٌدعنػػػػػػػػػػػى كال ليمػػػػػػػػػػػػػػاديت ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػن

ػػػػػمكا مػػػػػف ًحبػػػػػاًؿ البىػػػػػٍيف مػػػػػا قطعػػػػػػكا   أىٍك كصى
ػػػػػػنعكا  نػػػػػػالكه لػػػػػػـ يىصػػػػػػنعكا فػػػػػػي ذاؾى مػػػػػػا صى

 عػػػػػػػػػػػػػػػػف مندفػػػػػػػػػػػػػيالبى ػػػػػػػػػذؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييحيي
 الـ فكػػػػػػػادى القمػػػػػػػبي ينصػػػػػػػدعي ػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػمني
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 ـػػػػػػػػػػػي زيارتكػػػػػػػػػػػػؿ أىمػػػػػػًؾ أىحمكنػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ـػػػػػػػػػػػػػػالعىػػػػػػٍيش بىعدك يَّ ػػػػػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػاآلف مى 

 

 عي ػػػػػػػػػػػؿ مجتمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػالشَّمك دةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال
د اليػػػػكـ أنتفػػػػعي ػػػػػػػػػعىٍيش بعػتي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمىسٍ 

(ّٗ). 
 

ىػ( في فنكف الشعر األخرل، فقد برع في َِْكمثمما برع أحمد بف المعذؿ )ت 
 الغزؿ. لو قصيدة يقكؿ فييا:

تٍػػػػػػػػػػػػو فى  (ْٗ)أىخػػػػػػػػػػػػك دىنىػػػػػػػػػػػػؼه  مى دىتٍ أرى  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقصى
 ًسػػػػػػػػػػػكل اٍحػػػػػػػػػػػكرار (ٓٗ)قىكاتًػػػػػػػػػػػؿ ال ًقػػػػػػػػػػػداح
ػػػػػػػػػػػػػػكاًد  ػػػػػػػػػػػػػػٍبف سى تػػػػػػػػػػػػػػًو فىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػحىأىصى  ميٍيجى

ٍنػػػػػػػػػػػػػػو جي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىئيػػػػػػػػػػػػػػبه إف تٍحًمػػػػػػػػػػػػػػؿى عى
 

 ف لىٍحًظػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ال تىطػػػػػػػػػػػػػػػػيشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسػػػػػػػػػػػػػػػػياـه مً  
 ًبيػػػػػػػػػػػػػػػفَّ كىال ًسػػػػػػػػػػػػػػػكل الٌمحظػػػػػػػػػػػػػػػاًت ريػػػػػػػػػػػػػػػشي 

 شي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كال يعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال يىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىقيم
يػػػػػػػػػػكشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى البىمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمً  َـّ بًػػػػػػػػػػًو جي  .(ٔٗ)كل ألىػػػػػػػػػػ

 

ٌب ّّْ)ت  مف شعراء ىذه المدرسة أبك بكر الشبمي ىػ(، كاف أكثر شعره في الحي
، كذلؾ عمى طريقة الصكفية، كىك ما يسٌمى بالعشؽ اإلليي. لمشبمي اهلل  كالشكؽ إلى
ـ قٌيمة، غير أنو كاف يحصؿ لو جفاؼ دماغ كسيكير، فيقكؿ أشياء ال ينبغي أف كى مكاعظ كحً 

 ر مف فقيو مثمو. ذىكىر مف كاف يحضر مجمسو أنو كاف ينشد:دي صٍ تى 
 ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػي نىسػػػػػػػػػػيتيؾى لىمحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيؾى ال أنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػذىك

 ككنػػػػػػػتي بػػػػػػػال كىٍجػػػػػػػدو أمػػػػػػػكتي مػػػػػػػف اليػػػػػػػكل
 ا أىرانػػػػػػػػػي الكٍجػػػػػػػػػد أىٌنػػػػػػػػػؾ حاضػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػفىمىمٌ 
 كدان بغيػػػػػػػػػػػٍر تىكمُّػػػػػػػػػػػـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطىٍبتي مكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىخ

 

ػػػػػػػػري مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الػػػػػػػػذِّكًر ذكػػػػػػػػري لسػػػػػػػػاني   كأىٍيسى
ـى عمػػػػػػػػػػػػػيَّ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  بالخفقػػػػػػػػػػػػػافً  بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ؿِّ مكػػػػػػػػػػػػافً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشيدت
ٍعمكمػػػػػػػػػػان بغيػػػػػػػػػػًر ع ٍظػػػػػػػػػػتي مى  .(ٕٗ)افً يػػػػػػػػػػكال حى

 

 يتبيف مف ىذه القصيدة أف الشبمي يرسـ صكرة خيالية لمشاىدة المحٌب لممحبكب.
 كمف شعره في الغزؿ الصكفي قكلو:

ػػػػػػػػػبَّ غىٍرسػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػؤادم ٍسػػػػػػػػػتى الحي  غىرى
رىٍحػػػػػػػػػػػػتى القمػػػػػػػػػػػػبى   اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػي باتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمنٌ  جى

 ؤادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني شيػػػػػػػػػػػٍربىة أىحيػػػػػػػػػػػػػػػػسىق
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيظي عاًرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكال اهلل يىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمى 

 

 ادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػكـً التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػال أىٍسػػػػػػػػػػػػػمك إل 
 ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفس

 بىٍحػػػػػػػػػػػػػًر الػػػػػػػػػػػػػكدادً بكػػػػػػػػػػػػػأًس الحػػػػػػػػػػػػػبِّ ًمػػػػػػػػػػػػػف 
ـى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىي  .(ٖٗ)ؿِّ كادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفكف ًبكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

قد خىصَّ الصكفية دكف غيرىـ  أىشار الشبمي مف خالؿ ىذه القصيدة إلى أف اهلل 
منازؿ غيرىـ. كيظير أيضان أف الشبمي يزٌكي  عمى و ليـ، كأف ليـ منزلة تسمكمف عباده بحبٌ 
خكانو الصكفية الذيف كصمكا إلى مرتبة العارفيف باهلل. كىذا يتعارض مع قكؿ الحؽ مف  نفسو كا 

فَلَب تُصَكُّىا أَوفُسَكُمْ هُىَ أَعْلَمُ بِمَهِ اتَّقَىسبحانو: 
(ٗٗ). 
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سمع أحدىـ الشبمي يكمان كىك ينشد في جامع المنصكر ببغداد يكـ الجمعة كالناس 
 كف حكلو:ممتفٌ 

ػػػػػػٍبريؾى  ميمػػػػػػي كيػػػػػػؼى صى ػػػػػػٍنيـ يىقػػػػػكؿي خى  عى
ػػػػػرُّهي   ًبقىمبػػػػػي ىػػػػػكلن أىذكػػػػػى مػػػػػف الٌنػػػػػار حى

 

 ًؼ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿي عػػػػػػػػػػف كيػٍؿ صػػػػػػػػػػبره فىييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كىىى ػفىقيمػػػػػػػػػػ 
 .(ََُ)كأىٍصػػػػػمى مػػػػػف التقػػػػػكل كأمضػػػػػى مػػػػػف السَّػػػػػٍيؼ

 

 ا أفاؽ أىنشد:ركم أف الشبمي لٌما حجَّ كرأل مكة المكرمة كقع مغشيان عميو، فممٌ 
ىػػػػػػػػػػػػػػػذًه داريىيػػػػػػػػػػػػػػػـ
ًحػػػػػػػػػػػػػػػبُّ  (َُُ)  كأىنػػػػػػػػػػػػػػػتى مي

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػديمان مييِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍت أىٍفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػػػػػاءي الػػػػػػػػػػػػػػػٌدمكع فػػػػػػػػػػػػػػػي اآلمػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  
 .(َُِ)اًرعي العيٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىصى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفيي

 

 يؼ، قكلو:فمف ركائع شعره الغزلي الع
ظػػػػػػػػػػػاتي ًسػػػػػػػػػػػٍحرو   لىيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي طىٍرًفيػػػػػػػػػػػا لىحى

تيٍسب ٍقمىتىٍييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  الميفى ًبمي
 ـى مػػػػػػػػػػػػػػػا ًبقىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيالى ًحظيي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍف ييريػػػػػػػػػػػػػػػدي   تيحيػػػػػػػػػػػػػػػي مى  تيميػػػػػػػػػػػػػػػتي بيػػػػػػػػػػػػػػػا كى
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ الع  دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى

ظيي ـي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأىٍلحى  .(َُّ)ا أيريػػػػػػػػػػػػػػدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػتىٍعمى
 

ف طرؽ ىذا الفف الشعرم مف أئمة مدرسة العراؽ المالكية أبك الطاىر محمد بف ممٌ 
 يقكؿ: إذىػ(، ّٕٔ)ت  أحمد الذىمي

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػػأىٍمًر اليػػػػػػػػػػػػػػػكل ٍف كي ٌنػػػػػػػػػػػػػػػي كا   كا 
 أىكنػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػف الًحػػػػػػػػػػػػبِّ كيىٍبكػػػػػػػػػػػػي دىمػػػػػػػػػػػػان 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍمًمؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىظ  اىرم ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىره مي
 

يٍ   ٍيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌران فىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍترم غى  ري مى
 قىٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كدىٍمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكؾً 

ٍممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطني باط فه مى
(َُْ). 

 

ىػ( باعه طكيؿ في شعر اليكل كالحٌب ِِْمقاضي عبد الكىاب البغدادم )ت لكاف 
لو قصيدة قصيرة ركاىا أبك بكر بف عبد البر، قاؿ: أىتيت القاضي عبد الكىاب بف  .كالغزؿ

 عمي بف نصر بالمسجد الجامع بمصر، فقمت لو: يا سيدنا اإلماـ أىأىنت القائؿ:
ٌمٍكػػػػػػػػػػػػػػػتى ي  ا ميٍيجتػػػػػػػػػػػػػػػي ميٍيجتػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىمى

مػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم مػػػػػػػػػػػػكؿي ا كػػػػػػػػػػػػافى ذىا أىمى  ا مى
 صػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ فىػػػػػػػػػػػػػػػدىٍتؾى النفػػػػػػػػػػػػػػػكسي كً لفىًجػػػػػػػػػػػػػػػٍد با

ـى الكػػػػػػػػػػػػػػػػالـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  ؾى تىعىمٍَّمػػػػػػػػػػػػػػػػتي نيٍظػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍرتى يػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرم ناظً  
طىػػػػػػػػػػػػػػػػرى اليىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػاًطرم  كال خى

 ى اليىٍجػػػػػػػػػػػػػػػًر بالقػػػػػػػػػػػػػػػػاًدرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمىسٍ 
 .اًعرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي بالشٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمىقَّبىن

 

با ،فقاؿ القاضي: يا أبا بكر  .(َُٓ)دع ذا فانو كاف في أٌياـ الصِّ
ؿَّ شعره في الغزؿ  يمكف أف نتممس مف جكاب القاضي عبد الكىاب ألبي بكر أف جي

 مو في أياـ شبابو، كأنو قمؿ النظـ فيو عندما تقدـ بو العمر.كاف قد نظَّ 
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) ُٗ ) 
 

 مف ركائع شعر القاضي عبد الكىاب، قكلو:
ػػػػٍف كيػػػػؿِّ نػػػػاظرو كمىٍحجكبػػػػةو فػػػػي   الًخػػػػٍدًر عى

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعػػػػػػيسي تيٍحػػػػػػدىجي لمنػػػػػػػػػػػػػكؿي لىيػػػػػػػػػػأىق
ٍيعػػػػػػػػػػػػػػػػػس  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة آنفػػػػػػػػػػػػافى الشَّبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍنًفؽي رى
ٍسػػػػػػػػػراًف أفَّ ليالي سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىليٍ   ان ػػػػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػفى الخي
نٌ  ػػػػػػػةو ػػػػػػػػػػػػػا ككاكػػػػػػػػػػػػػي الدُّنيػػػػػػػػػػػػػػا لىفػػػػػػػػػػػػػػػػكا   بي ليجَّ

 

زىٍت بالميػػػػؿ مػػػػا   ػػػػٍف يىسٍ ضػػػػكلىػػػػٍك بىػػػػرى  رمػػػػػػػػؿَّ مى
ػػػػبرً   أىًعػػػػٌدم لفىٍقػػػػدم مػػػػا اٍسػػػػتطىٍعًت مػػػػف الصَّ

 رً ػػػػػػػػػى طمػػػػػًب العىٍميػػػػػاء أىٍك طىمىػػػػػًب األىجٍ ػػػػػػػػػػػػػػػعم
ػػػػرُّ بً  ػػػػبي مً ػػػػػػػػػػػػتىمي  رمػػػػػػػػػػػٍف عيمػػػػػػػػػػػال نىٍفػػػػعو كتيٍحسى
 .(َُٔ)اف بنػػػػا يىجػػػػرمػػػػػػػػػػػكدان كالزمػػػػػػػػػػفُّ قيعػنيظػػػػ

 

 كقاؿ أيضان يبث أحزانو كاشتياقو إلى أحبتو كمكطنو:
ميمى   ٍؿ أىنتيمػػػػا ًليػػػػػاى ػػػػػػػػػػدادى ىى ػػػػػػػػػػػػػػيَّ فػػػػػي بغػػػػػػػػػػػػػػػخى
ػػػػػٍذككره بخيػػػػػػػػػػػػػػٍؿ أىنػػػػػػػػػػػػػػػكىى  اػػػػػػػػػػػرو لىدىٍيكيمػػػػػػػػػػا مى
فػػػػػػٍت ًعنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىى  ٍقمتاكمػػػػػػادى الٌنػػػػػػكل ػػػػػػػػػػػٍؿ ذىرى  مي
ػػػػػٍف إٍف تنػػػػػػػػػػػػػػػكىى  نٍ ػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ًفيكيمػػػػػا مى  زىالن ػػػػػػػػػػػػزَّؿ مي
ٍسػػػػػػًنوً ػػػػػػػػػػػػػػا ًطيػػػػػػبى المكػػػػػػػػػػػػػػػدَّ لىنػػػػػػػػػػػػػػػأىجى   اًف كحي

 

ػػػػػػدا العىيػػػػػػدي باًليػػػػػػا  ـٍ غى  عمػػػػػػى العىٍيػػػػػػًد ًمٍثمػػػػػػي أى
ػػػػػػٍف كػػػػػػافى ناًئيػػػػػػاػػػػػػػػػػا جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا م  رل ذكػػػػػػره ًبمى
 حي باكيػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػي كأىٍصبى ػػػػػػػػػػا أىٍمسػػػػػػػػػػػػػيَّ كىمػػػػػػػػػػػػػػػػعم
 اػػػػػػػػػػػػػػاًليػػػًر حف الٌنػػػػػػكٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػان كبيستانػػػػػػػػػػػػػػػأىنيق
نٍَّينػػػػػػػمين  .(َُٕ)اػػػػػػػػػػػػػػػت األىماًنيػػػػػػػػػػػػػػا فكينػػػػػػػػػػػػىن فىتىمى

 

لعؿ أركع كأشير قصيدة نظميا القاضي عبد الكىاب في الغزؿ كالتشبيب، تمؾ التي 
 يقكؿ فييا:

ن  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىتىنىبَّيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتييػػػػػػػمةه قىبَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػكى
 اًصبه ػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ غػػػػػػػػػػػػػػي فىدىٍيتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإنٌ ػػػػػػػػػػػفىقيٍمػػػػػػػتي لىي

ذيي طٌ ػػػػػػػػػػػخي  ةن ػػػػػػػػػػػػٍف أىثػػػػػػػػيـو ظيالىمى ػػػػػػػػػػػػػي عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىحي
 دي العٍقػػػػػػػؿي أىنَّػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػاصه يىٍشيػػػػػػػػػػػػػػػػالىٍت ًقصػػػػػػػػػػػػػػفىقى 
ق  دػػػػػػػػػػػػػػػؾى زاىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر بأىنَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ أيٍخبي ػػػػػػػػػػػػػػػػالىٍت أىلى ػػػػػػػػػػػػػكى

 ًخٍصػػػػػًرىا (َُٖ)فىباتىػػػػػٍت يىمينػػػػػي رىىػػػػػف ًىٍميػػػػػاف
 

ق  دِّ ػػػػػػػػػػص بالالىٍت تىعػػػػػػػاىلٍكا فػػػػػػػاٍطمبكا المِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  حى
كىمػػػػػػكا فػػػػػػي غاًصػػػػػػبو بسػػػػػػكل الػػػػػػرَّدِّ  ػػػػػػا حى مى  كى

ٍف أىنػػػػػػتً  ػػػػػػٍف العىػػػػػػدِّ  كاً  ـٍ ترضػػػػػػي فىػػػػػػألىؼه عى  لىػػػػػػ
ػػػػػػٍذًنًب الجػػػػػػاني أىلىػػػػػػذُّ ًمػػػػػػفى الشَّػػػػػػٍيدً   عمػػػػػػى المي

 ى مػػػػػا ًزلػػػػػتي أىزىػػػػػدي فػػػػػي الزٍُّىػػػػػدً ػػػػػػػػتي بمػػػػػػػػػػػػػػفىقيم
م رىٍىػػػػػفي كاًسػػػػػطىًة العىٍقػػػػػدً ر كباتىػػػػػٍت يىسػػػػػا

(َُٗ). 
 

أف  إذيشير القاضي عبد الكىاب في ىذه القصيدة إلى مسألة فقيية، كىي الغىٍصب، 
. كىكذا أسيـ القاضي عبد الكىاب مف (َُُ)الشيء المغصكب منعقد عمى كجكب ردٌ  عاإلجما

 خالؿ ىذه الصكرة الخيالية في إثراء التراث العربي اإلسالمي شعران كفقيان.
ضح لنا مف نظـ شعراء المدرسة المالكية في العراؽ في فف النسيب كالغزؿ أف يتٌ 

السمة الغالبة عمى شعرىـ ىي العفة كالنقاء كعدـ تعاطي الكصؼ الحسي كالمكاقؼ المثيرة 
التي تتعارض مع ركح اإلسالـ كمبادئو، أك تمؾ التي تخؿ باآلداب كتخدش الحياء، كال غرابة 
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مىميـ عمميـ كتقكاىـ إلى الترفُّ يـ محدِّ لـ يكف كمٌ يـ إف في ذلؾ؛ ألف جمٌ  ع عف ثكف كفقياء، فىحى
قكؿ ما ال يميؽ بمنزلتيـ الدينية كاالجتماعية، كىذا مف فضؿ اهلل عمى عباده المؤمنيف، فقد 

 حفظكه فحفظيـ.
ذ:اهلجاءذعرذ:ذخامدًا

يكاد يخمك شعر اليجاء مف أغراض الشعر التي أكثر الشعراء فيو نظـ القصائد، إذ ال 
شاعر منو، بىٍيد أنيـ يتفاكتكف في أسمكبيـ كألفاظيـ كدرجة غمٌكىـ كقسكتيـ في اليجاء. أبمغ 
اليجاء ما كاف في منزلة اليزؿ كما اعترض بيف التصريح كالتعريض. كأجكد اليجاء ما سمب 

ميقية(، أمٌ  المرءى  ا اليجاء بيفمعايب لاا ما كاف في الًخٍمقة الجسمية مف مف فضائمو النفسية )الخي
؛ كذلؾ ألف العرب قبؿ كبعد اإلسالـ ال يعيركف أىمية قصكل لشكؿ (ُُُ)دكف المطمكب

كلذلؾ شاع عندىـ المثؿ القائؿ إنما المرءي بأصغريو قمبو  ؛كنتاجو هاإلنساف بقدر اىتماميـ بفكر 
 كلسانو.

لباب عبد اهلل بف ي ىذا امكا الشعر فمف أشير عمماء مدرسة العراؽ المالكية الذيف نظٌ 
تفكا كاف ابف المبارؾ )رحمو اهلل( ييعيب عمى القاعديف عف الجياد، كاكٍ . ىػ(ُُٖ)ت  المبارؾ

ىػ( كتب قصيدة كبعث بيا مف ُٕٕعف ذلؾ بالعبادة كالزىد، أك طمب العمـ. ففي سنة )
بالحجاز، كس إلى الفضيؿ بف عياض الذم انقطع إلى العبادة كجاكر بالديار المقدسة سطر 

 جاء فييا:
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرتى صى أبٍ  كٍ يػػػػػػػػػا عابػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػرميف لىػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػب جً خى مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػاف يي   ه بدمكعػػػػػػػػػويػػػػػػػػػدى ضِّ
 اطؿػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػو فمىػػػػػػػػػيٍ كػػػػػػػػػاف ييتعػػػػػػػػػب خى  أكٍ 
 اػػػػػػػػػػػػنيري بً عى  حفي ػػػػػػػػػػػػػـ كنكيػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػر لى العى  يػػػػػػػػػحي رً 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نبيِّنػػػػػػػػػػػػػػف مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتانػػػػػػػػػا مً  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػكلق
 اهلل فػػػػػػػػػػػػي ؿي ٍيػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػار خى تكم كغي ػػػػػػػػػػػػػػال يس

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننى يٍ بى  اهلل ينطػػػػػػػػػػػػؽي  ذا كتػػػػػػػػػػػػابي ػػػػػػػػػػػػػػػى
 

ػػػػػػػػػػػػعمً لى    عػػػػػػػػػػػػبي مٍ تى  ؾ فػػػػػػػػػػػػي العبػػػػػػػػػػػػادةً ػػػػػػػػػػػػػػػػت أنمى
 بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمائنا تتخضَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكرنني فى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكلنػػػػػػػػػػػػػػػا يخي فى   عػػػػػػػػػػػػػػػبي تٍ بيحة تى كـ الصَّ

 األطيػػػػػػػػػػػػػػبي  اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػج السَّػػػػػػػػػػػػػػنابؾ كالغبرىٍىػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  ال ييكػػػػػػػػػػػػػػذبي  ؽه صػػػػػػػػػػػػػػادً  حيحه كؿه صى
 ارو تميػػػػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ امػػػػػػػػػػػرئو كديخػػػػػػػػػػػافي نػػػػػػػػػػػػػأن

 .(ُُِ)بميِّػػػػػػػػػػتو ال ييٍكػػػػػػػػػػذىبي  لػػػػػػػػػػيس الشػػػػػػػػػػييدي 
 

إلى الفضيؿ، كقرأىا بكى بكاءن مٌران، حتى سالت دمكعو عمى  القصيدة ا كصمت ىذهفممٌ 
 .(ُُّ)يو، كقاؿ: صدؽ أبك عبد الرحمف كنصحدَّ خى 
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اجتماعية طرأ عمييا يتبيف لنا مف ىذه القصيدة أف المبارؾ قد عالج ظاىرة دينية 
إلى اهلل  ان كانقطاع ان بعض االنحراؼ، أال كىي ظاىرة الزىد، فقد أنكر أف يككف الزىد تعبُّد

عي الزىد أف يذكؽ طعـ الجياد في سبيؿ اهلل، كيرابط في ما ال بد لنا لمف يدٌ فحسب، إنٌ 
أك الشيادة. الثغكر؛ لمدافعة العدك عف ديار اإلسالـ، فيناؿ بذلؾ إحدل الحسنيف: النصر 

: ))ال يجتمع غبار في سبيؿ اهلل كدخاف جينـ في منخرٌم كبذلؾ فيك يشير إلى قكؿ النبي 
وَالَ تَحْسَبَهَّ الَّرِيهَ قُتِلُىاْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْىَاتبً بَلْ . كما يشير إلى قكؿ الحؽ سبحانو: (ُُْ)عبد مسمـ أىبدان((

 .(ُُٓ)نَأَحْيَبء عِندَ زَبِّهِمْ يُسْشَقُى
المسمميف بالجياد كبيَّف ليـ فضائمو، فانو حذَّرىـ في الكقت  كمثمما رٌغب النبي 

كأخذتـ أذناب  (ُُٔ)قاؿ: ))إذا تبايعتـ بالًعينىة إذنفسو مف مغٌبة تركو، كبيف ليـ سكء العاقبة، 
ال يىنًزعيوي حتى ترجعكا إلى  الن ط اهلل عميكـ ذي البقر كرضيتـ بالزرع كتركتـ الجياد، سمٌ 

 .(ُُٕ)دينكـ((
كدعكة مفتكحة لممسمميف  ميمةد قصيدة ابف المبارؾ ىذه رسالة عتقدـ تما  عمىبناءن 

ة الخالصة، لمذكد عف بمدانيـ كرٌد كؿ إلى اإلسياـ الفاعؿ المعقكد بالنيٌ  ةكافة إلى يكـ القيام
 معتدو كغاصب.

العتاىية يمبس الصكؼ كيتزىد، فمـ يعجبو ذلؾ،  ركم أف ابف المبارؾ رأل الشاعر أبا
 ناطؽ الثغكر، كأنشد قائالن:مكدعاه إلى المحاؽ بالمجاىديف في 

ػػػػػػػػػػكؼ ءأىٌييػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػار   الػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػبس الصُّ
 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالتعبُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز الثَّغٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإل

 ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؾ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادى لمممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف بغ
 

 ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يعػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد فػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيبٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكأضٍ  
 ادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الزُّىٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضكٍ بغػػػػػػػػػػػػػػػػػدادي مى  يٍس لىػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمن  .(ُُٖ)اخه لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػارئ الصَّ

 

ف كانت في الذـ إاٌل أف ابف المبارؾ تكٌخى منيا مدح الجياد  ىذه القصيدة كا 
كالمجاىديف؛ ألف الجياد يحقؽ منفعة عامة لممسمميف، ًلماى فيو مف الذكد عف بيضة اإلسالـ 
كحماية ديار المسمميف، كما يتصؿ بذلؾ مف تعزيز األمف كاالستقرار؛ كلذلؾ فيك أفضؿ بكثير 

باألخطار  إلى العبادة كحدىا، في كقت تككف فيو األمة ميددة كاالنقطاعمف التزىُّد كالتبتؿ 
أف ابف المبارؾ يكجو مف خالؿ ىذه القصيدة يبدك الخارجية التي تحدؽ بيا مف كؿ جانب. 

النصائح كاإلرشادات؛ إلزالة كؿ شائبة دخيمة عمى الزىد، كأف الزىد ال يكتمؿ بنبذ الدنيا 
 كمطامعيا فحسب، إنما يكتمؿ بالعمؿ الدؤكب كالجياد في سبيؿ اهلل.
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مىيَّ  ًليى ديكاف الصدقات بالبصرة، فٌمما عمـ بذلؾ عبد اهلل بف كاف إسماعيؿ بف عي ة قد كى
 نِّبو:ؤ ارؾ لـ يرض صنيعو، ككتب إليو يي المب
ـى لىػػػػػػػػػػػػػوي بازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعؿى العمػػػػػػػػػػػػػ

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلىٌذاًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لٍمدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍحتىمٍ 
 ٍرتى مىٍجنكنػػػػػػػػػػػػػػػػان بيػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدىماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىصً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًدىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ركايتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىي  ي سى
 فيمػػػػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىفى ًركايتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىيٍ 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػػػػػػػػػذا: أيٍكًرٍىػػػػػػػػػػػػػػػػتي إف قيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 فً ػكاؿى المىساكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍصط 
 فً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدِّيػػػػػػػػػػػٍذىًب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحيمى 
 فً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػدىكاءن ًلٍممجت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينٍ 

ػػػػػػػػػػػػػٍف ابػػػػػػػػػػػػػًف عػػػػػػػػػػػػػٍكفو كاٍبػػػػػػػػػػػػػًف سيري  ًف؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى
 كاًب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػالطيًف؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبٍ  فػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػرؾ

زؿَّ ًحمػػػػػػػػػػػاري الًعٍمػػػػػػػػػػػـً فػػػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػػػيًف؟
(ُُٗ). 

 

مىيَّة كاالنتقاص منو لمبارؾ لـ يكف قصده إىانة المحدِّ الحقيقة أف ابف ا ث ابف عي
د المناصب لـ يكف يميؽ ة لو؛ ألف تقمُّ ضما أراد إسداء النصيحة المحألسباب شخصية، إنٌ 

مىيَّة بأحبار الييكد  ؛ـ آنذاؾ، كييعد ًثممة في دينو كسيرتو العمميةبمنزلة العالً  كلذلؾ شىبَّوى ابف عي
ثىمييـ في التنزيؿ:  التَّىْزَاةَ ثُمَّ لَمْ  ثَلُ الَّرِيهَ حُمِّلُىامالذيف يحممكف العمـ كال يعممكف بو، كالذيف سبؽ مى

يَحْمِلُىهَب كَمَثَلِ الْحِمَبزِ يَحْمِلُ أَسْفَبزاً
مىيَّة، فممٌ  ة. كقد أثمرت دعك (َُِ) ا سمع ابف المبارؾ البف عي

 منصبو، فأيعفي، كأنشد قائالن: ونعى عفده ديكاف الصدقات، كاستبمقالتو بكى كندـ عمى تقمُّ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تيكاتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيؼو ًلديني

ٍينػػػػػػػػػػػػػػػي لحي ٍقمىتيػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػػػػمير مي  ي ضى
 

 رل دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإاٌل ًبنىٍقض 
 .(ُُِ)تىٍطميػػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػاءى ًلتيٍرضػػػػػػػػػػػػػػيني

 

كما ىجا ابف المبارؾ المتعصبيف مف ذكم النظرة الضيقة )الطائفية( الذيف طيبعكا 
ب كالجيؿ المقيت، مف الذيف كانكا يغالكف بالتشيُّع لمخميفة عمي بف أبي طالب بطابع التعصُّ 

  ُّره الخميفة عثماف بف عفاف عيـ إلى كي فيحمميـ تشي  كشيعتو كالتشنيع عمييـ، أك مف
 كف مف قدر الخميفة عمي صي قً كينتى  الذيف يغالكف بالتشيُّع لمخميفة عثماف بف عفاف 

 االنقساـالمبارؾ ببغضو ليؤالء الجيالء؛ ألنيـ كانكا مف أسباب كشيعتو، فقد صرَّح ابف 
 كما نتج عنو مف نزاعات داخمية. فقاؿ فييـ: لألمة الداخمي

ـي اهللي  ًشػػػػػػػػػػػايىعىةن  مػػػػػػػػػػػا يىٍعمىػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػي قىٍمبػػػػػػػػػػػي مي
 ًإٌنػػػػػػػػػػػػػػي ألىٍمػػػػػػػػػػػػػػنىحيـ بيغضػػػػػػػػػػػػػػي عىالًنيَّػػػػػػػػػػػػػػةن 

ٍبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىال أىرل حي   رمىةن يىكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًلمي
 

ًمٌيػػػػػػػػػػػػا كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلٍمميٍبغضي   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عٌفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عى
ػػػػػػػػػػٍدًر ًكتمان لىٍسػػػػػػػػػػتي أىٍكػػػػػػػػػػتـي فػػػػػػػػػػي الصَّ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
ٍدىانػػػػػػػػػػا كىٍىنػػػػػػػػػػان يكػػػػػػػػػػكفي إذفه ًمٌنػػػػػػػػػػي كىا 
(ُِِ). 
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) ِّ ) 
 

ضح مف ىذه القصيدة أف بغض ابف المبارؾ ليؤالء المبتدعيف ليس ناجمان عف يتٌ 
نٌ  كالبراء، فبغضو ىنا مف باب البغض ما يتعمؽ بمسألة عىقدية، كىي الكالء أسباب شخصية، كا 

في اهلل كالغىٍيرة عمى محاـر اهلل، كاالنتصار لمديف اإلسالمي؛ ألنيـ انتيككا حرمات اهلل كفٌرقكا 
 صٌؼ المسمميف.

ىػ(، كانت عالقتو ُٖٔمف شعراء ىذه المدرسة سعيد بف سميماف المساحقي )ت قبؿ 
عباس بف محمد بف عمي، فكتب إليو يكمان جيدة مع ىاركف بف زكريا كاتب األمير العباسي ال

 يعاتبو:
فى   ةو ػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػػػػٍكـو كلىٍيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيان كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىزكرؾى رى
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كًخمِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو أىرتىجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألىمَّ زىم

 فػػػػػػػػػػافَّ الفتػػػػػػػػػػى ذا المٌػػػػػػػػػػب ييٍطمػػػػػػػػػػبى مالىػػػػػػػػػػوي 
 

ٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكف عم  دىرؾ مى  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ قىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
ـٍ تنفىػػػػػػػػػػػػع كأىنػػػػػػػػػػػػتى كزيت ػػػػػػػػػػػػػػإذا أىن  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػ

فػػػػػػػػػػػػي كىٍجًيػػػػػػػػػػػػًو لمطٌػػػػػػػػػػػػالبيفى بىشػػػػػػػػػػػػيري  كى
(ُِّ). 

 

ه دٍ عي ىػ( مف الشعراء المطبكعيف، مرض يكمان فمـ يى َِْكاف أحمد بف المعذؿ )ت 
صديقو أبك حفص الريحاني، في حيف كاف يعكده كيعتني بو صديقاه سميماف بف حرب كبشر 

 يعاتبو:بف داكد الميمبي، فكتب إلى أبي حفص 
مىيػػػػػػػػػػػػػسى   ؾى كرحمػػػػػػػػةه ػػػػػػػػػػػػػػػالـه أىبػػػػػػػػا حفػػػػػػػػصو عى

 ٍربو عيػػػػػػػػادتيػػػػػػػػػػػػكىفػػػػػػػػاؾى سػػػػػػػػميمافي بػػػػػػػػف حى 
م ٍيػػػػػػػػػػت دكنىيم منيمػػػػػػػػػػػػػاا ػػػػػػػػػػػػكى  اػػػػػػػػػػػػػػػػإاٌل تىراخى

قالػػػػػػػػػةن   كقىػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاؿى بعػػػػػػػػضى المينصػػػػػػػػػفيف مى
نػػػػػػػػػػي ألىسػػػػػػػػػػتحيي أىخ  ي أىٍف أرل لىػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػكا 

 

ٍف كينٍ   نٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػكا   اػػػػػػػػػػػػػػػػػميتجافي ان ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػا نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عى
يارىة كافيػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ بشٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم  اػػػػػػػػػػػػػػزِّ
ٍنػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػكم  اػػػػػػػػػػػػػػف كمتىٍييمػػػػػػػا ميتىراخيػػػػػػػػػػػػػػػا كي

ػػػػػػػثالن بػػػػػػػيف األخػػػػػػػػػػػػػػػػمىضى   اػػػػػػػػػػػاٌلء جاريػػػػػػػػػػػػٍت مى
 .(ُِْ)عمػػػػيَّ ًمػػػػفى الحػػػػؽِّ الػػػػذم ال ييػػػػرل ًليػػػػا

 

 ره بحقكؽ األخكة كالصداقة:المعذؿ إلى صديقو أبي سٌكار يعاتبو كييذكِّ ككتب أحمد بف 
نٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىالى أبم  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػٌكار عى

ػػػػػػػػػػػػػػػؽِّ األيخػػػػػػػػػػػػػػػكًَّة أىف أىٍقضػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  ي حى
قػػػػػػػػػػػػاؿى ًصػػػػػػػػػػػػٍدؽو  ـي مى  كقػػػػػػػػػػػػٍد قػػػػػػػػػػػػاؿى الحكػػػػػػػػػػػػي

ٍمتكػػػػػػػػػػإذا أىكٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كأىىىٍنتيمكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىةى عاتًػػػػػػػػػػػػػػػبو أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػدل سىالىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرس 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػكا ًذمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كال تىٍقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذمامك

ل  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػـ إمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآه األىكَّ
ػػػػػػػب ًلػػػػػػػذلكيـ، فػػػػػػػذا، مػػػػػػػا!!  .(ُِٓ)كلىػػػػػػػـ أىٍغضى

 

األشعار في ىذا الباب، منيا ىػ( بعض ِِْكاف لمقاضي عبد الكىاب البغدادم )ت 
 قكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػيؽً   بغػػػػػػػػػػػػػدادي داره ألىػػػػػػػػػػػػػًؿ المػػػػػػػػػػػػػاًؿ كاسػػػػػػػػػػػػػعةه  ػػػػػػػػػػػػػػػٍنًؾ كالضِّ  كلمصػػػػػػػػػػػػػػػعاليؾ داري الضَّ
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ذ

ذ2015(ذأولول)ذ(ذ1العددذ)

 

 (ِْ ( 
 

 أىٍصػػػػػػػػػػبىٍحتي فييػػػػػػػػػػا ميانػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػي أىزقَّتيػػػػػػػػػػا
 

ٍنػػػػػديؽً  ػػػػػأىنَّني ميٍصػػػػػحؼه فػػػػػي بىٍيػػػػػت زى كى
(ُِٔ). 

 

في  ؿ ىجرتو مف بغداد إلى مصريٍ بى يبدك أف القاضي عبد الكىاب قاؿ ىذيف البيتيف قي 
، ًلماى كاف يعانيو مف حاجة كفقر، حتى أنو لـ يعد يقدر عمى إعالة أىمو، عمى ق(ُْٗسنة )

عمى أىؿ  (ُِٕ)اـالرغـ مف رخص أسعار المكاد الغذائية في ذلؾ الكقت. كقد نعى ابف بسٌ 
بغداد خركج القاضي عبد الكىاب مف بيف أظيرىـ، كالخبز عندىـ يكمئذ ثالثمائة رطؿ بمثقاؿ. 

يـ مف حٌ خؿ األخيار كشأف ىجرة العمماء ليس دليالن عمى بي  (ُِٖ)ثيفدى حٍ حد الباحثيف المي يرل أ
 ما دليؿ عمى تقصير الحكاـ كالمتنفذيف كأصحاب رؤكس األمكاؿ تجاه العمماء.أىؿ العراؽ، إنٌ 

 قاؿ القاضي عبد الكىاب في ذـٌ ىؤالء المقصريف:
 أىٍكالدان  (ُِٗ)ال تىٍطميػػػػػػػبىفَّ ًمػػػػػػػفى المٍجبػػػػػػػكب

مػػػػػػػػػػػػػػكمى   ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػػركـي ًمػػػػػػػػػػفى األىراًذؿ مىٍكري
 

 ًكرادا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورابى ًلتىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ًمنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىالى السَّ  
تَّػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػي األىٍتبػػػػػػػػػاًف أىٍكتػػػػػػػػػادا ػػػػػػػػػٍف ييؤى كىمى
(َُّ). 

 

ىذا يشير إلى أف القاضي عبد الكىاب قد استيئس صالح ىؤالء، كأصبح عمى قناعة 
 أمران مستحيالن، فقرر عندىا اليجرة إلى مصر.تامة بأف اإلقامة ببغداد أىصبحت 

ا تقدـ في ىذا الباب أف شعراء مدرسة العراؽ المالكية لـ يتعاطكا اليجاء عمى يبدك ممٌ 
أسمكبيـ في نقد إخكانيـ مف العمماء أك غيرىـ يتسـ بالنصح كاإلرشاد،  فٌ إنطاؽ كاسع، كما 

نقد عند العمماء العامميف ىك تصحيح اء؛ ألف الغاية مف الأم أنو أسمكب تربكم ىادؼ كبنٌ 
ة لمفاىيـ مغمكطة، أك لمعالجة مشكمة معينة، مستميميف ذلؾ مف ىدم القرآف الكريـ كالسنٌ 

 النبكية المطيرة.
ذ:الرِّثاءذذعرذداددًا:

فقده مصحكبان ليتضمف الرثاء مدح الميت، كذكر محاسنو، كالثناء عميو، كالتفٌجع 
 .(َُّ)عميوؼ كاألسؼ بالحسرة كالتميُّ 

يبدك أف إسيامات شعراء المدرسة المالكية في العراؽ في ىذا المكف الشعرم نادرة 
ننا لـ نعثر مف خالؿ ىذه الدراسة إاٌل عمى مقطكعة كاحدة ليـ؛ كلعؿ السبب في إث يجدان، بح

ت بما ليس فيو. ىذه المقطكعة ذلؾ يرجع إلى خشيتيـ مف الكقكع في المحذكر عند مدح الميِّ 
ىػ( في رثاء شيخو اإلماـ مالؾ ُُٖبف المبارؾ )ت األؼ مف بيتيف فحسب، قاليما عبد اهلل تت
: 

ػػػػػػمتي زيَّػػػػػػفى أىٍىمى  ػػػػػػمكته إذا مػػػػػػا الصَّ فىتٌ   وي ػػػػػػػػػػػػصى ػػػػػػػػػػػػتَّـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الكػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػاؽي أىبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  الـً الميخى
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ػػػػةو   كىعػػػػى مػػػػا كىعػػػػى القػػػػرآفي ًمػػػػٍف كػػػػؿِّ ًحٍكمى
 

سيػػػػػػيطىتٍ  كى
 .(ُّّ)لٌػػػػػػوي اآلداب بػػػػػػالمٍَّحـً الػػػػػػدَّـ (ُِّ)

 

في  تكي سٍ ، فيك يي يشير ابف المبارؾ في ىذيف البيتيف إلى أخالؽ كعمـ اإلماـ مالؾ 
كالنافع، كقد أدرؾ ًحكىـ القرآف الكريـ،  يسث يأتي بالكالـ النَّفمقاـ السككت، بىٍيد أنو حينما يتحدٌ 

ذلؾ دماثة خمقو كأدبو، حتى كأنما عيجنت بمحمو كدمو. كال غرابة في ذلؾ فقد  فضالن عف
 ـ كالتابعيف ليـ باحساف.اكصحابتو الكر  سيرة كأخالؽ النبي  استميـ اإلماـ مالؾ 

ؿَّ أغراض الشعر ىكذا تبيَّ  ف لنا مف أشعار شعراء مدرسة العراؽ المالكية أنيـ طرقكا جي
مع ألكؿ كىمة عمى النتاج الشعرم ألعالـ مدرسة العراؽ دما يطَّ العربي. قد يعجب المرء عن

ؿ تحكَّ يميا سرعاف ما المالكية في بعض أغراض الشعر، بىٍيد أف مف كقؼ عمى مضامينيا كتأمٌ 
ىـ كغيرىـ مف الشعراء يأكمكف كيشربكف  عجبو إلى إعجاب؛ كذلؾ ألف ىؤالء العمماء الشعراء

ذا كاف ينبغ ي ليـ كقار العمماء كسىٍمت األتقياء، فاف ذلؾ ليس بمانع ليـ كيحٌبكف كيكرىكف، كا 
أف يمدحكا مف يستحؽ المدح، أك يفخركا بمناقبيـ، أك يذٌمكا صاحب منقصة، أك يعتبكا عمى 

كف مف غير الخركج عف نطاؽ الشريعة اإلسالمية كاآلداب حبٌ ٌزلكا بمف يي تغصديؽ، أك أف ي
مديحان أك ىجاءن أك فخران أك كصفان أك غزالن أك رثاءن، إنما  ر عندنا أف يقكلكااالعامة. ليس المعي

كأفكار تعكس طبيعة ككاقع  في ىذه المكاضيع مف معافو  يـالمعيار ىك ما جادت بو قرائح
 المجتمع اإلسالمي في كؿ جكانبو خالؿ تمؾ الحقبة الزمنية التي ناىزت أربعة قركف.

األعالـ الشعراء )رحميـ اهلل تعالى( بدلكىـ في بىٍيد أنو عمى أىيَّة حاؿ قد أدلى ىؤالء 
مف تاريخ كتراث أمتنا الخالدة، فجزاىـ اهلل  ان ىذه الفف األدبي، كسٌطركا بأحرؼ مف نكر جزء

 عف المسمميف خير الجزاء.
ذالنتائجذوالتوصوات:

تضح مف مكضكع ىذا البحث أف أعالـ مدرسة العراؽ المالكية الفقيية لـ تقتصر ا
خدمة مجتمعيـ عمى تقديـ الحمكؿ العممية لمشكالتو االجتماعية كاالقتصادية جيكدىـ في 

نما كانت ليـ اسيامات أخرل متممة في خدمة  عمى ضكء القرآف الكريـ كالسنة المشرفة كا 
كقد اتضحت مف  في أغراضو المتعددة .ة كمنيا قرضيـ الشعر مجتمعيـ كفي مياديف متعدد

 المقدمة منيا: دراستنا ليذا المكضكع حقائؽ في
إف الغالب عمى شعرىـ احساس ديني فقيي شفيؼ ؛ كذلؾ لصمتيـ القكية بالقرآف الكريـ  -ُ

 . كالسٌنة النبكية المطيرة كسير السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ 
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مف محاسف شعرىـ أنيـ لـ ييفىرِّطكا في المديح خشية أف يقعكا فيما استكرىو الديف  -ِ
 حنيؼ مف المبالغة في مدح الممدكح ككصفو بما ليس فيو.اإلسالمي ال

تضمَّف شعرىـ الدعكة إلى إصالح المجتمع مف خالؿ نظميـ القصائد في مكضكع الزىد  -ّ
كاعتماد كسطية اإلسالـ في  كالتحٌمي بالخصاؿ الحميدة كتكثيؽ عرل الصمة باهلل 

 شؤكف الحياة المختمفة.
شعرىـ في النسيب كالغزؿ العفة كالنقاء كعدـ تعاطي كانت السمة الغالبة عمى مضاميف  -ْ

الكصؼ الحٌسي كالمكاقؼ المثيرة التي تتعارض مع أخالؽ اإلسالـ. فكانكا دائما بجانب 
االلتزاـ بالقيـ االجتماعية الشرعية كىذا بال شؾ كاف انعكاسان حقيقيان لمعمـ الذم أخذكه 

 عف مشايخيـ األعالـ التقاة.
؛ ألف الغاية كبٌناء عند نظميـ شعر اليجاء مدرسة أسمكبان تربكيان ىادفان إتبع أعالـ ىذه ال -ٓ

، أك لمعالجة مشكمة معينة، العمماء ىك تصحيح لمفاىيـ مغمكطةمف النقد عند 
 مستميميف في ذلؾ ىدم القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة.

مىكىة الشعر ؛ كذلؾ لتفاكت مك عالـ ىذه المدرسة عمى مستكل كاحدلـ يكف شعر أ -ٔ اىبيـ كمى
 عندىـ. 

 كيكصي الباحثاف بما يأتي:
المالكية كالعمؿ عمى  عمى الباحثيف المختصيف االىتماـ بالتراث الثقافي لمدرسة العراؽ -ُ

 ؛ بغية رفد المكتبة العراقية كاإلسالمية بمزيد مف نتاج عممائنا األكائؿ.جمعو كنشره
ء عند بأسالفيـ مف عمماء ىذه المدرسة الشعراينبغي عمى عمماء األمة اليكـ االقتداء  -ِ

، كذلؾ بأف ييدفكا مف عمميـ كنظميـ الشعر إلى بناء نظميـ الشعر كبكافة أغراضو
 مجتمع قكم كمتماسؾ تسكده المحبة كاإلخاء.

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذهوامشذالبحث:

إبراىيـ ، تحقيؽ: ـ(، جميرة المغةّّٗىػ / ُِّابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف األزدم، )ت  (ُ)
؛ ابف األثير، مجد الديف أبك ّّ/ِـ(،  ََِٓ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ ، طشمس الديف

، ثرـ(، النياية في غريب الحديث كاألَُِٗىػ / َٔٔالسعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، )ت 
 .َّْ/ِـ(، ََِِ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ : أبك عبد الرحمف محمد بف عكيضة، طوحقق

، القامكس المحيط، قدـ لو كعمؽ ـ(ُُْْىػ /  ُٕٖت، )، مجد الديف محمد بف يعقكبالفيركزآبادم  (ِ)
، َْْـ(، صََِٗ، دار الكتب العممية، )بيركت، ِ، ط أبك الكفا نصر اليكربيني المصرم حكاشيو:

ُْْ. 
 .ّّ/ِابف دريد، جميرة المغة،   (ّ)
 .ُْْ الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص  (ْ)
 .ِْٗ/ِ؛ ابف األثير، النياية في غريب الحديث، ّّ/ِد، جميرة المغة، ابف دري  (ٓ)
، )تّّ/ِابف دريد، جميرة المغة،   (ٔ) ـ(، ُُُّىػ / ُُٕ؛ ابف منظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر

، دار إحياء التراث ّ لساف العرب، صححو: أميف محمد عبد الكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم، ط
 .ُِّ/ٕد. ت(،  العربي، )بيركت،

 .ُِّ/ٕابف منظكر، لساف العرب،   (ٕ)
 .ُْْ ؛ ينظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط، صُِّ/ٕابف منظكر، لساف العرب،   (ٖ)
، ُ ـ(، مقدمة ابف خمدكف، تحقيؽ: حامد الطاىر، طَُْٓىػ /  َٖٖعبد الرحمف بف محمد، )ت   (ٗ)

 .ِْٕ ـ(، صََِْلمتراث، )القاىرة ،  الفجر دار
ـ(، الجامع ألخالؽ الراكم ََُٕىػ / ّْٔأحمد بف عمي بف ثابت البغدادم، )ت الخطيب، أبك بكر  (َُ)

؛ ِّٗ/ِـ(، ُُٗٗ، مؤسسة الرسالة، )دمشؽ، ُ السامع، تحقيؽ: محمد عجاج الخطيب، ط كآداب
ـ(، َُُٕىػ / ّْٔ؛ ابف رشيؽ القيركاني، أبك عمي الحسف، )ت ّْٕ ابف خمدكف، المقدمة، ص

، دار الجيؿ، )د.ـ، ٓ دابو، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، طالعمدة في محاسف الشعر كآ
 .َّ/ُـ(، ُُٖٗ

ـ(، الشعر كالشعراء، تحقيؽ: أحمد محمد ٖٖٗىػ / ِٕٔابف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ، )ت  (ُُ)
؛ ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف ٕٗ؛ ٖٕ/ُـ(، ََُِ، دار اآلثار، )القاىرة، ُ ط شاكر،

 .َُِ/ُعر كآدابو، الش
 .ِِٔ-ِِْسكرة الشعراء، اآليات  (ُِ)
 .ِِٕسكرة الشعراء، اآلية  (ُّ)
ـ(، مسند اإلماـ أحمد بف ٖٓٓىػ/ ُِْ، اإلماـ أبك عبد اهلل الذىمي الشيباني، )تبف حنبؿ أحمد (ُْ)

 .ْٖٔ/ْ، ـ(ُٗٗٗ، )بيركت، ، مؤسسة الرسالةِ حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنكؤط كآخريف، ط
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، غكستاؼ  (ُٓ)  ـ(، صُٗٓٗفكف، دراسات في األدب العربي، ترجمة: إحساف عباس، )بيركت، غرنباـك
ـ(، ُٖٗٗ؛ الصفار، ابتساـ مرىكف، أثر القرآف في األدب العربي، دار الكتب العممية، )بيركت، َْ
 .ٗٓ ص

، مطبعة الجكائب، ُ ـ(، نقد الشعر، طّٗٗىػ/ ِّٖقدامة، أبك الفرج بف جعفر بف قدامة، )ت  (ُٔ)
 كما بعدىا. َّ ىػ(، صَُِّ، )القسطنطينية

انيا العمماء مف غير أىميا ثييا كذكر قطٌ أك مدينة السالـ كأخبار محدٌ  -الخطيب، تاريخ بغداد  (ُٕ)
؛ ُّٗ/ُُـ(، ََُِ، بيركت، دار الغرب اإلسالمي، )ُككاردييا، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، ط 

ـ(، طبقات الشافعية الكبرل، ُّٔٗىػ/ ُٕٕالسبكي، تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب بف عمي، )ت 
 .َِِ/ُ(، َُِِ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ إعداد: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، ط

، دار ُـ(، الجرح كالتعديؿ، ط ّٖٗىػ / ِّٕأبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ التميمي، )ت  (ُٖ)
 .ِِٔ/ُـ(، ُِٓٗحياء التراث العربي، )بيركت، ا

ـ(، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ: مصطفى ُّْٕىػ / ْٖٕت، )أحمد بف عثماف أبك عبد اهلل محمد بف (ُٗ)
 .َٓٓ/ٔـ(، ََِْ، )بيركت، ، دار الكتب العمميةُ عبد القادر عطا، ط

كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى إيذاء المؤمنيف بصكرة عامة، سكاء بالسٌب أك غيره، قاؿ تعالى:  فقد حٌرـ اهلل  (َِ)
ًبينان اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىا ٍثمان مُّ ميكا بيٍيتىانان كىاً  ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمى . فكيؼ ٖٓ، سكرة األحزاب، اآلية ًت ًبغىٍيًر مى

عف سٌبيـ، قاؿ: ))ال  ، كىـ السابقكف األكلكف كخير القركف، كقد نيى النبي بمف يسب الصحابة 
تسٌبكا أصحابي، فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أيحد ذىبان ما بمغ ميٌد أحدىـ كال نصيفو((، البخارم، أبك عبد 

، ، دار السالـ، )الرياضِ ـ(، صحيح البخارم، طٖٗٔىػ / ِٔٓاهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي، )ت
 .ّّٕٔ، رقـ الحديث ـ(، كتاب فضائؿ أصحاب النبي ُٗٗٗ

سباب عمي سبابان لو، قاؿ:  . كقد عٌد النبي عمي بف أبي طالب  صد بابف عـ رسكؿ اهلل يق (ُِ)
 .ِْٖٕٔ، رقـ الحديث ِّٖ/ْْ))مف سٌب عمٌيان فقد سبَّني((، أحمد بف حنبؿ، المسند، 

ما ىك في لـ يمت، إنٌ  لى مزاعـ بعض الغالة أف عمي بف أبي طالب إيشير ابف المبارؾ ىنا  (ِِ)
 السحاب.

 .َٔٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ِّ)
 .َِّ/ُطبقات الشافعية الكبرل،  (ِْ)
 .ْٕٗ/ُٓالخطيب، تاريخ بغداد،  (ِٓ)
ـ(، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ُُْٗىػ /  ْْٓ تي القاضي، )، ابف مكسى السبتعياض (ِٔ)

، ـ(ََِٗ، مكتبة الثقافة الدينية، )القاىرة، ُ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ، تحقيؽ: عمي عمر، ط
ُ/َْٗ-َُْ. 
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، ، دار السالـِ ط صحيح مسمـ، ـ(،ْٕٖق/ُِٔأبك الحسف بف الحجاج النسيابكرم، )ت مسمـ، (ِٕ)
 .ْٖٖٗكتاب اإلمارة، رقـ الحديث  (َََِ، )الرياض

ـ(، جامع الترمذم، تحقيؽ: يكسؼ الحاج ِٕٗىػ / ِٕٗالترمذم، أبك عيسى محمد بف سكرة، )ت (ِٖ)
 .ُّٗٔـ(، كتاب فضائؿ الجياد، رقـ الحديث ََِْ)دمشؽ، ، مكتبة ابف حجر، ُ عيسى أحمد، ط

ـ(، جميرة نسب قريش كأخبارىا، تحقيؽ: عباس ٖٗٔىػ/ ِٔٓالزبير بف بكار، القرشي الزبيرم، )ت  (ِٗ)
 .ُّ/ِـ(، ََُِ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ خ، طاىاني الجر 

اجعو: محمد بف سعيد ـ(، أخبار القضاة، ر ُٖٗىػ / َّٔككيع، محمد بف خمؼ بف حياف، )ت  (َّ)
؛ عياض، ٓٗ/َُ؛ الخطيب، تاريخ بغداد، ُٓٓ/ُـ(، َُُِ، عالـ الكتب، )بيركت، ُ المحاـ، ط

 .ّٓٗ/ُترتيب المدارؾ، 
 .َُٓ/ُككيع، أخبار القضاة،  (ُّ)
دار ، ُطا، ط : مصطفى عبد القادر عكفيات المشاىير كاألعالـ، تحقيؽالذىبي، تاريخ اإلسالـ ك  (ِّ)

 / قْٖٓ تقي الديف أحمد بف عمي، )ت ؛ المقريزم،ْٕٓ/ٖ ـ(،ََِٓت، )بيرك  الكتب العممية،
 /ٓـ(، ُُٗٗتحقيؽ: محمد اليعالكم، دار الغرب اإلسالمي، )بيركت، المقفى الكبير،  ـ(،ُُْْ
ُُٗ. 

 .ُٖٕ/ِعياض، ترتيب المدارؾ،  (ّّ)
 .ْٓٓ/َُ؛ سير أعالـ النبالء، ْٖٓ/ٖالذىبي، تاريخ اإلسالـ،  (ّْ)
ـ(، طبقات الفقياء، تحقيؽ: َُّٖىػ / ْٕٔ، )ت براىيـ بف عمي بف يكسؼبك إسحاؽ إالشيرازم، أ (ّٓ)

؛ فٌركخ، عمر، تاريخ ُٖٓ، ُٕٓ ـ(، صَُُِعمي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، )القاىرة، 
 .ٓٗ، ْٗ/ّاألدب العربي، دار لممالييف، )بيركت، د.ت(، 

 القصر كعصرة أىؿ العصر، طـ(، دمية َُْٕىػ/ ْٕٔالباخرزم، عمي بف الحسف بف عمي، )ت  (ّٔ)
 .ُّٓ/ُىػ(، ُُْْ، دار الجيؿ، )بيركت، ُ

اإلشراؼ عمى ، ـ(ََُّىػ / ِِْعبد الكىاب البغدادم، ابف عمي بف نصر التغمبي القاضي، )ت (ّٕ)
، )بيركت، مسائؿ الخالؼ، خرج أحاديثو كقدـ لو: الحبيب بف طاىر،  نكت ط، دار ابف حـز

 .ُّٗٔ، ُِْٓ، ٖٓٓ، ُٖٖينظر: المسائؿ رقـ ، ُْٕ، المسألة رقـ َُِ/ُ، ـ(ُٗٗٗ
 .ََٔٔ، ينظر: ّّٔٔالبخارم، صحيح البخارم، كتاب الشيادات، رقـ الحديث،  (ّٖ)
، مركز دراسات الكحدة ُ عبد الباقي، أحمد، معالـ الحضارة العربية في القرف الثالث اليجرم، ط (ّٗ)

 .ّّْ ـ(، صُُٗٗالعربية، )بيركت، 
ـ(، الطبقات الكبرل، تحقيؽ: ْْٖىػ / َِّالياشمي البصرم، )ت ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع (َْ)

 .ِّٔ/ٕـ(، ُٕٗٗ، دار الكتب العممية، )بيركت، ِ محمد عبد القادر عطا، ط
ـ(، أدب الدنيا كالديف، شرح  َُُْىػ / َْٓالماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب، )ت  (ُْ)

 .ُُِ (، صـُٖٓٗ، دار إقرأ، )بيركت، ْ راجح، ط كتعميؽ: محمد كريـ
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، دار احياء التراث ّ ـ(، العقد الفريد، طّٗٗىػ/ ِّٖابف عبد ربو، أحمد بف محمد األندلسي، )ت  (ِْ)
 .َُٔ/ِـ(، َُٗٗالعربي، )بيركت، 

 .َٕٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ّْ)
 .ُٖٔ ىػ(، صُِّٗالمحتسب، عبد المجيد، عبد اهلل بف المبارؾ، مطبعة كزارة األكقاؼ، )األردف،  (ْْ)
 .ٕسكرة إبراىيـ، اآلية  (ْٓ)
ـ(، ركضة العقالء كنزىة  ٓٔٗىػ / ّْٓت، )ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف أحمد التميمي البستي (ْٔ)

 .ِْ (، صُٕٗٗالفضالء، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية، )بيركت، 
ماجة، تحقيؽ كتخريج:  ـ(، سنف ابف ٖٖٖىػ / ِٕٓ ابف ماجة، عبد اهلل بف محمد القزكيني، )ت (ْٕ)

 .ّّٕٗ، كتاب الفتف، رقـ الحديث ـ( ََِْ، )دمشؽ، ، مكتبة ابف حجرُيكسؼ الحاج أحمد، ط 
ـ(، معجـ الشعراء، تحقيؽ: ْٗٗىػ/ ّْٖالمرزباني، أبك عبيداهلل محمد بف عمراف بف مكسى، )ت  (ْٖ)

 .ُٗ/ُٔبغداد، ، ؛ الخطيب، تاريخ ّٓٓ ـ(، صََِٓ، دار صادر، )بيركت، ُ فاركؽ اسميـ، ط
 .ْٔٔ/ْككيع، أخبار القضاة،  (ْٗ)
ـ(، الفيرست، ضبطو كشرحو: يكسؼ َٗٗىػ / َّٖ ابف النديـ، أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب، )ت (َٓ)

؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ُٕٔ ـ(، صََِِ، دار الكتب العممية، )بيركت، ِ عمي طكيؿ، ط
 كما بعدىا. َٖٓ/ُ

صيدة أكردىا الضبي، كمف ضمنيا ستة أبيات أخرل، بغية ؛ ىذه القَٗٓ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ُٓ)
 .ُْٖ الممتمس، ص

، ّ ـ(، طبقات الشعراء، تحقيؽ: عبد الستار أحمد فراج، طَٖٗىػ/ ِٔٗ تابف المعتز، عبد اهلل، ) (ِٓ)
 .ْٔٓ، ّٖٔ، ّٕٔ ـ(، صُٕٔٗدار المعارؼ، )مصر، 

 .ِٗٔ الفيرست، ص (ّٓ)
 .ُّٕ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ْٓ)
 .ُُٕ-َُٕ/ُمدارؾ، عياض، ترتيب ال (ٓٓ)
 .ُٕٕ ابف النديـ، الفيرست، ص (ٔٓ)
 .ُْٗ/ٗالخطيب، تاريخ بغداد،  (ٕٓ)
 .ِْٕ/ِعياض، ترتيب المدارؾ،  (ٖٓ)
؛ أكرد ىذه القصيدة القاضي عياض كابف األنبارم باختالؼ بسيط ْْٕ/ُٔالخطيب، تاريخ بغداد،  (ٗٓ)

عبد الرحمف بف محمد، ؛ ابف األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف ٕٕٔ/ِفي المفظ، ترتيب المدارؾ، 
، ُ ـ(، نزىة األلباء في طبقات األدباء، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، طُُٕٓىػ / ُٕٓ )ت

 .ِّٔ ـ(، صََِّ المكتبة العصرية، )بيركت،
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يؼ(؛ ألف كممة )المىًصيؼ( تيطمؽ  (َٔ) المصيؼ: أعتقد أف ىناؾ تصحيؼ في ىذه الكممة، كالصكاب )الصَّ
 .ِْٓ/ِفيو في فصؿ الصيؼ، ينظر: ابف دريد، جميرة المغة، عمى المكضع الذم ييسكف 

 .ِٓ/ُُالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ُٔ)
؛ الفيركزآبادم، القامكس ُّّ/ِالرَّكايا: جمع رىكيَّة، كرىكٌي، كىك البئر، ابف دريد، جميرة المغة،  (ِٔ)

 .ُِٕٗ المحيط، ص
ت األعياف كأنباء أبناء الزماف، ـ(، كفياُِِٖ/  ُٖٔ ابف خمكاف، أبك العباس أحمد بف محمد، )ت (ّٔ)

 .ُِٗ/ّـ(، ُٖٗٗ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ تحقيؽ يكسؼ عمي طكيؿ كمريـ قاسـ طكيؿ، ط
 .ُِٕٗ، رقـ الحديث ُِٗ/ُّأحمد بف حنبؿ، المسند،  (ْٔ)
د: الٌذىب، ابف دريد، جميرة المغة، (ٓٔ)  ؛ كاف الدينار ييضرب مف الذىب كالدرىـ مف الفضة.ِِٕ/ِ عىٍسجى
ـ(، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: سامي بف ُِّٕىػ / ْٕٕ ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ، )ت (ٔٔ)

 .َُُ/ّـ(، ُٗٗٗ، ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، )د.ـِ محمد سالمة، ط
ـ(، الذخيرة، تحقيؽ: ُِٖٓىػ / ْٖٔ ت، )القرافي، شياب الديف أبك العباس أحمد بف إدريس المالكي (ٕٔ)

 .ُٖٓ/ُِـ(، ُْٗٗلغرب اإلسالمي، )بيركت، محمد بك خبزة، دار ا
 .َُُ/ّابف كثير، تفسير القرآف العظيـ،  (ٖٔ)
 .ُٕٗٔ، ٖٕٗٔ، ينظر: َٕٗٔصحيح البخارم، كتاب الحدكد، رقـ الحديث  (ٗٔ)
 إذف: أعتقد إٌف ىذه الكممة فييا تصحيؼ، كالصكاب تيكتب )إذان(. (َٕ)
ـ(، الذخيرة في محاسف أىؿ ُُْٕىػ/ ِْٓ ابف بساـ، أبك الحسف عمي بف بساـ الشنتريني، )ت (ُٕ)

؛ الشريشي، ِْٓ/ٖـ(، ُٕٗٗ، الدار العربية لمكتاب، )ليبيا، ُ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف عباس، ط
ـ(، شرح مقامات الحريرم، تحقيؽ: محمد أبك ُِِِىػ/ ُٗٔ تأحمد بف عبد المؤمف القيسي، )

 .َُْ/ِـ(، ُٖٗٗالفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، )بيركت، 
 .ِٔٓ/ٖ، الذخيرة، ابف بساـ (ِٕ)
 .ُْ قدامة، نقد الشعر، ص (ّٕ)
 .ّٕ قدامة، نقد الشعر، ص (ْٕ)
أم القمعة العتيقة، ياقكت قيييٍنديز: ىك الًحصف، أك القمعة في كسط المدينة، كىك تعريب: كيييٍندز،  (ٕٓ)

 ـ(، معجـ البمداف، طُِِٖىػ / ِٔٔ ، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم، )تالحمكم
 .ُْٗ/ْـ(، ََِٕدار صادر، )بيركت، ، ّ

نىاة، كىك كحدة لمكزف، الفيركزآبادم، القامكس المحيط،  (ٕٔ) نىياف، كىك مثنى: المىنىا كالمى مىنىكاف: يقاؿ أيضان: مى
 .ُِّْ ص

ـ(، بيجة المجالس كأنس َُْْىػ / ّْٔ ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي، )ت (ٕٕ)
، دار الكتب العممية، )بيركت، ِ جس، تحقيؽ: محمد مرسي الخكلي، طالمجالس كشحذ الذاىف كاليا

ىػ/ ُٕٓ؛ ابف عساكر، ثقة أبك القاسـ عمي بف الحسيف الشافعي، )ت ُٔٓ-ُٓٓ/ّد.ت(، 
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-َْٕ/ِّـ(، ُٓٗٗـ(، تاريخ دمشؽ، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر، )د.ـ، ُُٕٓ
ُْٕ. 

 .َُْ/ُترتيب المدارؾ،  (ٖٕ)
 .ِٓٗ ىما الميؿ كالنيار، الفيركزآبادم، القامكس المحيط، صالجديداف:  (ٕٗ)
 .َٗٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (َٖ)
 .ٕٔسكرة غافر، اآلية  (ُٖ)
 .ُّٓ-ُِٓ/ُككيع، أخبار القضاة،  (ِٖ)
 .ٖٔٔ/ُ؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ّٔٔ/ْككيع، أخبار القضاة،  (ّٖ)
 .ُْٕ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ْٖ)
 .ِٕٗ ابف األنبارم، نزىة األلباء، ص (ٖٓ)
 .ّٕٖ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ٖٔ)
 .ُْٖ/ّ؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ُٔٓ/ٖ؛ ابف بساـ، الذخيرة، ُٖٓ الشيرازم، طبقات الفقياء، ص (ٕٖ)
ٍكلجاف: فارسال (ٖٖ) )جككاف(، كىي عصا معقكؼ طرفيا، ييضرب بيا الكيرة عمى ظير  معٌرب، أصمو يصى

، سعدم، المعجـ المفصؿ في اكمجكاىر، ضنالخيؿ، كما تيطمؽ عمى عصا المًمؾ المرصعة بال
 .ِّٓ ـ(، صََِْ، دار الكتب العممية، )بيركت، ُالمعٌرب كالدخيؿ، ط 

 .ُِٗ/ُالشريشي، شرح مقامات الحريرم،  (ٖٗ)
 .ُِٓ/ٖ، ٔٗ/ٕابف بساـ، الذخيرة،  (َٗ)
 .ِْ نقد الشعر، ص (ُٗ)
القضاة، ؛ كردت باختالؼ بسيط، في المفظ عند: ككيع، أخبار ّٓٓ المرزباني، معجـ الشعراء، ص (ِٗ)

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ُ؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ٓٔٔ/ْ
 .ٓٔٔ-ْٔٔ/ْككيع، أخبار القضاة،  (ّٗ)
، إذا أصابيا ضنى مف مرض أك حيزف، ابف دريد، جميرة المغة،  (ْٗ) ، كامرأة دىنىؼه : يقاؿ: رجؿ دىنىؼه دىنىؼه

ُ/َُٖ. 
 .ٕٗٓ/ُة المغة، ًقداح: جمع ًقٍدح. كًقٍدح السَّيـ: ىك العكد بال نصؿ كال قيذىذ، ابف دريد، جمير  (ٓٗ)
 .ُُٕ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ٔٗ)
 .ٓٔٓ/ُٔالخطيب، تاريخ بغداد،  (ٕٗ)
 .ٓٔ ـ(، صَُِِ، دار ابف الجكزم، )القاىرة، ُبكر عالء ، مختصر تاريخ التصكؼ، ط  (ٖٗ)
 .ِّسكرة النجـ، اآلية  (ٗٗ)
 .ٗٔٓ/ُٔالخطيب، تاريخ بغداد،  (ََُ)
 ناه.دارىـ: كرد فييا تصحيؼ، إذ كيتبت )دراىـ(. كالصكاب ما أثبت (َُُ)
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ـ(، طبقات األكلياء، تحقيؽ: نكر الديف َُُْىػ / َْٖ، )ت ، عمر بف عمي بف أحمدابف الممقف (َُِ)
 .ُٖٕ ـ(، ص ََِٔ، مكتبة الخانجي، )القاىرة، ّ شربية، ط

ـ(، طبقات الصكفية، تحقيؽ: َُُِىػ / ُِْ السممي، أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف، )ت (َُّ)
 .ِْٔ ـ(، صََُِالكتب العممية، )بيركت، ، دار ّمصطفى عبد القادر عطا، ط 

 .ْٓٓ/َُالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (َُْ)
ـ(، الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة، َُّّىػ/ َّٕالمراكشي، محمد بف عبد الممؾ، )ت  (َُٓ)

 .ِِٗ-ِِٖ/ٖتحقيؽ: محمد بف شريفة، مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية، )المغرب، د.ت(، 
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ٖرة، ابف بساـ، الذخي (َُٔ)
 .ِٖٓ-ِٕٓ/ٖابف بساـ، الذخيرة،  (َُٕ)
ًىٍمياف: فارسي معٌرب، أصمو )ىىٍمياف(، ييطمؽ عمى تكة الٌسركاؿ، كالًمٍنطىقة، كالكيس الذم تكضع فيو  (َُٖ)

؛ ضناكم، المعجـ المفصؿ، ُِْٖ النقكد كييشد عمى الًخصر، الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص
 .ّْٓ ص

 .ُُٗ/ّ؛ ابف خمكاف، كفيات األعياف، ُٖٓ/ٖابف بساـ، الذخيرة،  (َُٗ)
 ُّٖٕىػ/ َٖٕلرحمف الدمشقي، )ت العثماني الشافعي، صدر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد ا (َُُ)

، دار ِ ، رحمة األمة في اختالؼ األئمة، ضبطو ككضع حكاشيو: محمد عبد الخالؽ الزناتي، طـ(
 .ُُْ ـ(، ص َُِِالكتب العممية، )بيركت، 

كما  َُٕ/ِ؛ ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدابو، ّٕ الشعر، صقدامة، نقد  (ُُُ)
 بعدىا.

 .َٓٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ُُِ)
 .َٓٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ُُّ)
ة لمنشر، ، الجياد، الدار التكنسيـ(ٕٕٗىػ / ُُٖ ، ابف كاضح المركزم، )تعبد اهلل بف المبارؾ (ُُْ)

 .َّـ الحديث ، رقّْ ، ص)تكنس، د.ت(
 .ُٗٔسكرة آؿ عمراف، اآلية  (ُُٓ)
ؿ، كيسمِّمو  (ُُٔ) لى المشترم، ثـ إالًعينىة: نكع مف البيكع، كذلؾ بأف يبيع المرء شيئان مف غيره بثمف مؤجَّ

يشتريو بائعيوي قبؿ قبض الثمف بنقد حاٌؿ أقٌؿ مف ذلؾ القدر. سٌمي عينة إلعانة أىؿ السمعة لممضطر 
ىػ / ُٖٔ ، )ت، السيد الشريؼ عمي بف محمدذلؾ، الجرجانيعمى تحصيؿ مطمكبو، كقيؿ غير 

 .ُُّ (، صََِّ حياء التراث العربي، )بيركت،ادار  ،ُ ـ(، التعريفات، طُُّْ
، تحقيؽ كتخريج: ، سنف أبي داكدـ(ٖٖٖىػ / ِٕٓ أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، )ت (ُُٕ)

ـ(، باب في النيي عف العينة، رقـ ََِْ، مكتبة ابف حجر، )دمشؽ، ُ يكسؼ الحاج أحمد، ط
 .ِّْٔالحديث 

 .ٓٔ، ْٔ/ّابف عبد البر، بيجة المجالس،  (ُُٖ)
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 .ٓٔ/ٕ، َٓٓ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء،  (ُُٗ)
 .ٓسكرة الجمعة، اآلية  (َُِ)
 .َُِ/ُالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل،  (ُُِ)
 .ُْٓ/ِّابف عساكر، تاريخ دمشؽ،  (ُِِ)
 .ُّٓ/ُككيع، أخبار القضاة،  (ُِّ)
 .ّْْىػ(، صُّّْ، المطبعة السمفية، )القاىرة، اءالمكشح في مآخذ العمماء عمى الشعر المرزباني،  (ُِْ)
 .ُْٕ-ُّٕ/ُعياض، ترتيب المدارؾ،  (ُِٓ)
 .ِِٔ-ِٓٓ/ٖابف بساـ، الذخيرة،  (ُِٔ)
 .ُٔٓ/ٖالذخيرة،  (ُِٕ)
، عبدك بف عمي الحاج محمد، ىجرة القاضي عبدالكىاب مف بغداد إلى مصر، بحث منشكر الحريرم (ُِٖ)

كث لمدراسات ح، دار البُ األكؿ: القاضي عبدالكىاب البغدادم المالكي، طضمف بحكث الممتقى 
 .َُٔ/ّ(، ََِْاإلسالمية كاحياء التراث، )دبي، 

، أك المقطكع الذَّكىر، ابف دريد، جميرة المغة،  (ُِٗ) ًصيَّ ؛ ابف األثير، النياية في ُْ/ُالمىٍجبكب: ىك الخى
 .ِِٕ، ِِٔ/ُغريب الحديث، 

 .ُْٖ/ّعياض، ترتيب المدارؾ،  (َُّ)
 كما بعدىا. ُْٕ/ِ، في محاسف الشعر كآدابو ابف رشيؽ القيركاني، العمدة (ُُّ)
ًمطىت، مأخكذة (ُِّ) ـ، ابف دريد، السٍَّكط الذم ييضرب بو؛ ألنو يسكط )يخمط( المحـ بالدٌ  مف سييطىت: خي

 .ْٗٔ ، الفيركزآبادم، القامكس المحيط، صَُٖ/ِجميرة المغة، 
 .ُٗٔ ؛ المحتسب، عبد اهلل بف المبارؾ، صِٖٔ، ُٖ/ِابف عبد ربو، العقد الفريد،  (ُّّ)
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ذمصادرذالبحثذومراجعه:

 ـ(َُِٗىػ / َٔٔابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، )ت 
، دار الكتب ُ ، ط: أبك عبد الرحمف محمد بف عكيضوالنياية في غريب الحديث كاألثر، حققو -ُ

 ـ(.ََِِ)بيركت، العممية، 
 ـ( ٖٓٓىػ/ ُِْأحمدبف حنبؿ، اإلماـ أبك عبد اهلل الذىمي الشيباني، )ت 
، مؤسسة الرسالة، )بيركت، ِ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنكؤط كآخريف، ط -ِ

 ـ(. ُٗٗٗ
 ـ(ُُٕٓىػ / ُٕٓابف األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد، )ت 
 ، المكتبة العصرية، )بيركت،ُ األلباء في طبقات األدباء، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، طنزىة  -ّ

 ـ(.ََِّ
  ـ(َُْٕىػ/ ْٕٔالباخرزم، عمي بف الحسف بف عمي، )ت 
 ىػ(.ُُْْ، دار الجيؿ، )بيركت، ُ دمية القصر كعصرة أىؿ العصر، ط -ْ
 ـ(ُُْٕىػ/ ِْٓابف بساـ، أبك الحسف عمي بف بساـ الشنتريني، )ت 
، الدار العربية لمكتاب، )ليبيا، ُ الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف عباس، ط -ٓ

 ـ(.ُٕٗٗ
 ـ( ٖٗٔىػ / ِٔٓالبخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي، )ت 
 ـ(.ُٗٗٗ، ، دار السالـ، )الرياضِ ، طصحيح البخارم -ٔ
  بكر عالء 
 ـ(. َُِِ، دار ابف الجكزم، )القاىرة، ُمختصر تاريخ التصكؼ، ط  -ٕ
 ـ(ِٕٗىػ / ِٕٗ، أبك عيسى محمد بف سكرة، ) تالترمذم 
 ـ(.ََِْ، مكتبة ابف حجر، )دمشؽ، ُ ، ط، تحقيؽ: يكسؼ الحاج عيسى أحمدجامع الترمذم -ٖ
 ـ(ُُّْىػ / ُٖٔالجرجاني، السيد الشريؼ عمي بف محمد، )ت 
 ـ(.ََِّ دار إحياء التراث العربي، )بيركت،، ُ التعريفات، ط -ٗ
 ـ (ٓٔٗىػ / ّْٓابف حباف، أبك حاتـ محمد بف أحمد التميمي البستي، ) ت 
ركضة العقالء كنزىة الفضالء، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية، )بيركت،  -َُ

 ـ(.ُٕٗٗ
  الحريرم، عبدك بف عمي الحاج محمد 
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، بحث منشكر ضمف بحكث الممتقى األكؿ: القاضي عبدالكىاب مف بغداد إلى مصرقاضي ىجرة ال -ُُ
، )دبي، مدراسات اإلسالمية كاحياء التراث، دار البحكث لُ عبدالكىاب البغدادم المالكي، ط

 ـ(.ََِْ
 ـ( ََُٕىػ / ّْٔت أحمد بف عمي بف ثابت البغدادم، )، أبك بكر الخطيب 
ييا، تحقيؽ: كأخبار محدِّثييا كذكر قيٌطانيا العمماء مف غير أىميا ككاردأك مدينة السالـ  -تاريخ بغداد  -ُِ

 ـ(. ََُِ، ، دار الغرب اإلسالمي، )بيركتُ، ط بشار عكاد معركؼ
، مؤسسة الرسالة، ُ ب، طمحمد عجاج الخطي ؽ الراكم كآداب السامع، تحقيؽ:الجامع ألخال  -ُّ

 ـ(. ُُٗٗ، )دمشؽ
 ـ( َُْٓىػ /  َٖٖ، )ت ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد 
 ـ(.ََِْ، ، دار الفجر لمتراث، )القاىرةُ ، طابف خمدكف، تحقيؽ: حامد الطاىر مقدمة -ُْ
 ـ( ُِِٖق / ُٖٔ تف، أبك العباس أحمد بف محمد، )ابف خمكا 
، دار الكتب ُ ، طريـ قاسـ طكيؿميكسؼ عمي طكيؿ ك  ، تحقيؽ:يات األعياف كأنباء أبناء الزمافكف -ُٓ

 ـ(.ُٖٗٗ، تالعممية، )بيرك 
 ـ(ٖٖٖىػ / ِٕٓ ، )تكد، سميماف بف األشعث السجستانيأبك دا 
 ـ(.ََِْ، ، مكتبة ابف حجر،)دمشؽُ حمد، ط، تحقيؽ كتخريج: يكسؼ الحاج أسنف أبي داكد -ُٔ
 ـ( ّّٗىػ / ُِّ تبك بكر محمد بف الحسف األزدم، )، أابف دريد 
 (.ـ ََِٓالعممية، )بيركت،  لكتب، دار اُ تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، ط ،جميرة المغة -ُٕ
 ـ( ُّْٕىػ / ْٖٕ تاهلل محمد بف أحمد بف عثماف، ) ، أبك عبدالذىبي 
دار الكتب  ،ُ، ط ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطاإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـتاريخ ا -ُٖ

 ـ(.ََِٓ، يركتبالعممية، )
 ـ(.ََِْ، الكتب العممية، )بيركت، دار ُ ، طء، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطاسير أعالـ النبال -ُٗ
 ـ( ّٖٗىػ / ِّٕ، )ت عبد الرحمف بف أبي حاتـ التميمي ، أبك محمدالرازم 
 ـ(. ُِٓٗ، حياء التراث العربي، )بيركت، دار اُالجرح كالتعديؿ، ط  -َِ
  ـ(ٖٗٔىػ/ ِٔٓالزبير بف بكار، القرشي الزبيرم، )ت 
، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ خ، طعباس ىاني الجرا قريش كأخبارىا، تحقيؽ: جميرة نسب -ُِ

 ـ(.ََُِ
  ـ(َُُٕىػ / ّْٔابف رشيؽ القيركاني، أبك عمي الحسف، )ت 
ـ،  ، دار الجيؿ، )د.ٓ العمدة في محاسف الشعر كآدابو، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ط -ِِ

 ـ(.ُُٖٗ
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  ـ( ُّٔٗىػ/ ُٕٕالسبكي، تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب بف عمي، )ت 
، دار الكتب العممية، )بيركت، ُ طبقات الشافعية الكبرل، إعداد: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، ط -ِّ

 ـ(.َُِِ
 ـ( ْْٖىػ / َِّ تف سعد بف منيع الياشمي البصرم، )، محمد بابف سعد 
 ـ(. ُٕٗٗ، ، دار الكتب العممية، )بيركتِ ط، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، لالطبقات الكبر  -ِْ
  ُّـ( َُُِىػ / ُِْ تك عبد الرحمف محمد بف الحسيف، )أب، مميالس 
 ـ(. ََُِ، ، دار الكتب العممية، )بيركتّ، ط ة، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطاطبقات الصكفي -ِٓ
 ـ(ُِِِىػ/ ُٗٔالشريشي، أحمد بف عبد المؤمف القيسي، )ت 
 ـ(.ُٖٗٗبيركت، شرح مقامات الحريرم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، ) -ِٔ
 ـ(َُّٖىػ / ْٕٔ، )ت بك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، أالشيرازم 
 ـ(. َُُِ، كتبة الثقافة الدينية، )القاىرة، ملفقياء، تحقيؽ: عمي محمد عمرطبقات ا -ِٕ
  ،سعدم ضناكم 
 ـ(. ََِْ، )بيركت، ، دار الكتب العمميةُلدخيؿ، ط المعجـ المفصؿ في المعٌرب كا -ِٖ
 مد عبدالباقي، أح 
، )بيركت، ، مركز دراسات الكحدة العربيةُ ط معالـ الحضارة العربية في القرف الثالث اليجرم، -ِٗ

 ـ(.ُُٗٗ
  ـ( ّٗٗىػ/ ِّٖابف عبد ربو، أحمد بف محمد األندلسي، )ت 
 ـ(.َُٗٗ، )بيركت، ، دار احياء التراث العربيّ يد، طالعقد الفر  -َّ
 ـ(َُْْىػ / ّْٔ ، )تبيبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطابف عبد البر، أ 
، دار ِ بيجة المجالس كأنس المجالس كشحذ الذاىف كالياجس، تحقيؽ: محمد مرسي الخكلي، ط -ُّ

 الكتب العممية، )بيركت، د.ت(. 
  ـ( ٕٕٗىػ / ُُٖ تالمبارؾ، ابف كاضح المركزم، )عبد اهلل بف 
 الجياد، الدار التكنسية لمنشر، )تكنس، د.ت(.  -ِّ
 ـ(ََُّىػ / ِِْ تف عمي بف نصر التغمبي القاضي، )اب، عبد الكىاب البغدادم 
، ديثو كقدـ لو: الحبيب بف طاىر، طاإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ، خرج أحا -ّّ ، دار ابف حـز

 ـ(.ُٗٗٗ)بيركت، 
  ـ(ُّٖٕىػ/ َٖٕالعثماني الشافعي، صدر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف الدمشقي، )ت 
، دار الكتب ِ ألئمة، ضبطو ككضع حكاشيو: محمد عبد الخالؽ الزناتي، طرحمة األمة في اختالؼ ا -ّْ

 ـ(.َُِِالعممية، )بيركت، 
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  ـ( ُُٕٓىػ/ ُٕٓابف عساكر، ثقة أبك القاسـ عمي بف الحسيف الشافعي، )ت 
 ـ(.ُٓٗٗ، ـ غرامة العمركم، دار الفكر، )د.تاريخ دمشؽ، تحقيؽ: عمرك بف  -ّٓ
 ـ(ُُْٗىػ /  ْْٓ تاض، ابف مكسى السبتي القاضي، )عي 
تبة الثقافة مك ،ُ الؾ، تحقيؽ: عمي عمر، طترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب م -ّٔ

 ـ(. ََِٗ، الدينية، )القاىرة
 غكستاؼ فكف ،  غرنباـك
 ـ(.ُٗٓٗدراسات في األدب العربي، ترجمة: إحساف عباس، )بيركت،  -ّٕ
  ،عمرفٌركخ 
 لممالييف، )بيركت، د.ت(.تاريخ األدب العربي، دار  -ّٖ
 ـ( ُُْْىػ /  ُٕٖ تم، مجد الديف محمد بف يعقكب، )الفيركزآباد 
، دار الكتب العممية، ِ، ط يني المصرم، قدـ لو كعمؽ حكاشيو: أبك الكفا نصر اليكر القامكس المحيط -ّٗ

 ـ(.ََِٗ، )بيركت
 ( ،ٖٖٗىػ / ِٕٔت ابف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ)ـ 
 ـ(.ََُِ، )القاىرة، ، دار اآلثارُ حمد محمد شاكر، ط، تحقيؽ: أراءالشعر كالشع -َْ
  ـ(ّٗٗىػ/ ِّٖقدامة، أبك الفرج بف جعفر بف قدامة، )ت 
 ىػ(.َُِّ، مطبعة الجكائب، )القسطنطينية، ُ نقد الشعر، ط -ُْ
 ـ(ُِٖٓىػ / ْٖٔ، )تبك العباس أحمد بف إدريس المالكي، شياب الديف أالقرافي 
 ـ(.ُْٗٗ، دار الغرب اإلسالمي، )بيركت، محمد بك خبزةالذخيرة، تحقيؽ:  -ِْ
 ـ( ُِّٕىػ / ْٕٕ، )تابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ 
ـ،  ة لمنشر كالتكزيع، )د.، دار طيبِ تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة، ط ،لعظيـتفسير القرآف ا -ّْ

 (.ـُٗٗٗ
 ـ( ٖٖٖىػ / ِٕٓ، )تاجة، عبد اهلل بف محمد القزكينيابف م 
 ـ(.ََِْ، ، مكتبة ابف حجر، )دمشؽُد، ط ، تحقيؽ كتخريج: يكسؼ الحاج أحمةسنف ابف ماج -ْْ
 ـ( َُُْىػ / َْٓت مد بف حبيب، )، أبك الحسف عمي بف محالماكردم 
 ـ(. ُٖٓٗ، دار إقرأ، )بيركت، ْ أدب الدنيا كالديف، شرح كتعميؽ: محمد كريـ راجح، ط -ْٓ
 المحتسب، عبد المجيد 
 ىػ(.ُِّٗكزارة األكقاؼ، )األردف، عبد اهلل بف المبارؾ، مطبعة  -ْٔ
  ـ(َُّّىػ/ َّٕالمراكشي، محمد بف عبد الممؾ، )ت 
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الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة، تحقيؽ: محمد بف شريفة، مطبكعات أكاديمية المممكة  -ْٕ
 المغربية، )المغرب، د.ت(.

  ـ(ْٗٗىػ/ ّْٖالمرزباني، أبك عبيداهلل محمد بف عمراف بف مكسى، )ت 
 ـ(. ََِٓ، دار صادر، )بيركت، ُ فاركؽ اسميـ، طالشعراء، تحقيؽ:  معجـ -ْٖ
 ىػ(.ُّّْالمكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء، المطبعة السمفية، )القاىرة،  -ْٗ
 ـ( َٖٗىػ/ ِٔٗابف المعتز، عبد اهلل، )ت 
 ـ(. ُٕٔٗ، دار المعارؼ، )مصر، ّ طبقات الشعراء، تحقيؽ: عبد الستار أحمد فراج، ط -َٓ
  ـ(َُُْىػ / َْٖ، )ت الممقف، عمر بف عمي بف أحمدابف 
 ـ(. ََِٔ، تبة الخانجي، )القاىرةمك ،ّ طبقات األكلياء، تحقيؽ: نكر الديف شربية، ط -ُٓ
 ـ( ُُُّىػ / ُُٕ، )تمنظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر ابف 
تراث ال، دار احياء ّ لكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم، ط، صححو: أميف محمد عبد الساف العرب -ِٓ

 (.بيركت، د. تالعربي، )
 ـ( َٗٗىػ / َّٖ، أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب، )تابف النديـ 
 ـ(.ََِِ، دار الكتب العممية، )بيركت، ِ ، ضبطو كشرحو: يكسؼ عمي طكيؿ، طالفيرست -ّٓ
 ـ(ُٖٗىػ / َّٔ، )ت ككيع، محمد بف خمؼ بف حياف 
 ـ(. َُُِ، عالـ الكتب، )بيركت، ُ ، طحاـ، راجعو: محمد بف سعيد المأخبار القضاة -ْٓ
 ـ(ُِِٖىػ / ِٔٔتعبد اهلل الركمي البغدادم، )، أبك عبد اهلل ياقكت بف ياقكت الحمكم 
 ـ(.ََِٕ، ، دار صادر، )بيركتّ لبمداف، طمعجـ ا -ٓٓ

 
 
 


