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 (قيق)مجع وحت اخلوارزمي حلامدياحممد بن حامد شعر 
 محمد الرماحيم. نور عمي م.

 المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار/ قسم الناصرية
noor215d22@gmail.com 

 :الممخص

يعد محمدد ندح حدمدد امحدمددخ امزديامنما مدح امادعماو اممفمديميح  دا امعيدم امعند دا  حيدث مد       
منحدث يت  جمع أاعدمه  ا ديياح م تقل  إنمدد اددح ادعمه منًديميا  دا نًديح اماتدم يىداا مدد دادندد إمد  ا

ياددعمه  يمدد  يدل  يددو ادعميا   ند ي اددح امدداخ تندمح ن دنو يحيدتدو  ادح ادعمه يجمعدو  ددا ىداا امنحدث 
 دا امدع ا د  معددج  ام فدر امعمنيدر  ي دد جددو  معدنا األمفدٌ امتا يجدند نميمة اام معدنييد م تنديح

 امنحث محفٌ امتماث اماعمخ مح امتاتت مح ندحير  يمت ييل دما تو مح  نل امندحًيح.

 (.حمد نح حدمد  ادام  اعم  تحقيقماما مدت اممفتدحير: )

Poetry of Muhammad bin Hamid Al-Hamidi Al-Khwarizmi  

(collection and investigation) 

Noor Ali Mohammed Al Ramahi 

General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate / 

Nasiriyah Department 

Abstract: 

Muhammad bin Hamed Al-Hamidi Al-Khwarizmi is considered one of the 

obscure poets of the Abbasid era. Poetry, as well as the meanings of the 

words, whose meanings we found necessary, based on the dictionaries of the 

Arabic language. The research came to preserve the poetic heritage from 

dispersal on the one hand, and to facilitate its study by researchers. 

Keywords: (Muhammad bin Hamid, poet, poetry, investigation .(  
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نٌدددميا ألىميددددر امتدددماث األدنددددا يناددددال ادددد  ياماددددعمخ ناددددال زددددى  يازددددى ندمدددداام 
اماعماو اممفميميح امداخ مد  يحنديا ندمدما در يامتحقيدق  دياو نمدد يزدى ن دني  يحيددتي  
 ن ي ادح أادعدمى   يىندد تندمن أىميدر امتحقيدق أا أندو ييًندت ادعم امادعماو مدح ندحيدر  

ر أزددم   يندمتدددما تت ددع داحددم األنحدددث حدديل يددامل اميددعيندت أمددد  امندددحًيح مددح ندحيدد
جمدددع ادددعم اماددددام )محمدددد ندددح حدمدددد امحدمددددخ  إمددد مدددد د عندددد اماددددام يادددعمه  يىددداا 
حيددث مدد  يددت  جمددع أاددعدمه  ددا    مفمدديميا  ددا امعيددم امعند ددا امزدديامنما( اينددو اددداميا

اددح ديددياح م ددتقل  إنمددد ادددح اددعمه منًدديميا  ددا نًدديح اماتددم يىدداا مددد دادنددد إمدد  امنحددث 
ي ددد اامنددد ن ددنو يحيدتددو  ددا أيل األمددم  ًدد  مددد  يددل انددو اددعمه يجمعددو  ددا ىدداا امنحددث  

اعميا اامند  يو ييفو ا   أم نر معديميو ينعي اماعماو  ً  امجند إمد  ادعمه    قدد 
يجدددند مددو أمنعددر ي ددتيح نيتيدددد  ددا اممماجددع امقديمددر منيدددد )يتيمددر امدددىم  ياممحمددديح مدددح 

ي د ااتمدند منيجير ًدنتر  دا امدع  حيدث نقدي  ندمنحدث ادح د  اماعماو يأاعدمى ( يغيمى
 ا ا د  ميدم ً  اماخ ي ا يمح ً  نقدمح نيح امقيدحد  دا ت دع امميدددم  قدد  األنيدت

ينحدح ندديمند  مندد نداام  أزدم  تر  ا نعنيد يغيدم مًنتدو  دا األنيدت مًنيجدند نعي 
 ددا امنحدددث نح ددم امقد يددر مددح  د يدددر  األنيدددتي دددد متننددد   امددع اتزددت    ددا اميدديامو

تنيدددح  إمدد تتنعنددد معدددنا نعددي اما مدددت امتددا يجدددند حدجددر  إنندددامددد اميدددو(   )األ  إمدد 
ي ددا رزددم امنحددث ًنتنددد امميددددم ياممماجددع ي يم ددت   ام فددر امعمنيددر معدددج معدنييددد مددح 

  امتا نٌمت نيد ال  ييدة أي مقًيار اعمير. األنيدت نحيمامقيا ا 

 :وحياتـــــه ـهنسبـــــ

   ىٗ   جٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ  ) ىي أني اند اهلل محمد نح حدمد        
. ٚٚ   ىٙ  جٜٓٛٔ. امنما ا  ٕٗٔ   ى ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔ. امقفًا  ٕٖٕ

  ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ. امنفدادخ  ٕٕٙ   ىٗ   جٜٜٔٔ -ىدٔٔٗٔ نايح  
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    ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔ  امقفًا) أمحدمدخ.(ٓٗٗ  ىٕٓٓٓ. اند اممحمح  ٕٔٓ ى
   ىٗ   جٜٜٔٔ -ىدٔٔٗٔ   نايح  ٚٚ   ىٙ  جٜٓٛٔ  امنما ا  ٕٗٔ ى

   ٜٜٔٔ -ىدٔٔٗٔ نايح  ) امزيامنما .(ٓٗٗ  ىٕٓٓٓ  اند اممحمح  ٕٕٙ
  (ٗٔٓٔ- ىد٘ٓٗتي ا نحي )(.ٓٗٗ   ىٕٓٓٓ  اند اممحمح  ٕٕٙ   ىٗج
يجدو  ا اتدم  (.ٓٗٗ   ىٕٓٓٓ  اند اممحمح  ٚٚ   ىٙ  جٜٓٛٔامنما ا  )

 -ىدٔٔٗٔ نايح  ) (ٔٔٓٔ -ىد ٕٓٗانو تي ا نعد  نر ) تدميخ امتماث امعمنا
 -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ ) ))زيامن ندت ح نر مح ح (( (.ٖٕٙ   ىٗ   جٜٜٔٔ
  امنفدادخ  ٕٗٔ ى   ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔ  امقفًا 232   ىٗ   جٖٜٗٔ
 يغمة(( (.ٓٗٗ    ىٕٓٓٓ   اند اممحمح ٕٔٓ   ىٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ

جنل  ييؤم  نيح  يأدميد يمجع إم  ال  نل ييجمع نيح  يل  يل اددزر  ا جنين
امح ح ينًم انًم اميمد  أ  د اممند م  يينٌ  اقيد اممحدمد  يمو زً ي تي    أاتدت

يىي منو نمننمر   عيد امانينا ألناينٌ  انٌ  امدم يادح  ا انفياح اندنو ياتم 
أنا امقد   يغ م ا يو اميمد يامعني مح امج د   مد انقنت أيدمو يازتى ندميدحم 

مااتِو يحا و  ا ينداتو  يتق د نميد    مح يده ينقا نيد مدة نيح ح ح حدل نن
نو يريتٌدىم جمدل   ًم اممجٍي إم  ن ده  د  نمح   ًدح زيامن  اده يحيح حح إم  ًي

ه ادم  نفن و ميجم محقو يم  ينل يمح  د  مقدمو مح أنندحو ا   م ع مام  مميمد
دياتي  ياايدح حنمتي  ييعتمدينو  أمادحمح  اهلل ام    يافد اح امز   يعدينو مح 
ممة م يت إم  حنمة ام  ًدح اممعٌ   أنفام ميمدت ام  ًدنير يام فدمات امانيمة يادح 

ألمد  ا امقيد  نامًي ام فدمة يم ع هلل نقدوه نن خ  د تيم  ا   ا أًدليميح امديمر 
امادتم  أمن تاامفتح ا ا نح محمد  يأندامق يم ي زم امعقيل نح ح امعندمة يجمعتو 

مند نر األدم  يمادا ر امفنل  تجديما يتنايما يتيدد د يتعداما يتجدميد  ا ح نر 



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 
 

 
 

467 

  ييمز  اممحدنمة يجعل أني اند اهلل يم ل م دنو  ا ميدانو أىداماممااامة يتجداند 
 -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )))  ييييم ادا ر اميياماإلح دحمح اندنو   يمم  ىد  

  ٖٗٔ -ٕٗٔى    ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔ  ينٌم: امقفًا ٖٖٕ   ىٗج   ٖٜٗٔ
  ٖٕٙ   ىٗ   جٜٜٔٔ -ىدٔٔٗٔ   نايحٚٚ   ىٙ  جٜٓٛٔامنما ا  
  (.ٔٗٗ -ٓٗٗ  ىٕٓٓٓ اند اممحمح  .ٕٔٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 

 ا:قيل فيه شعر   مما

 :(.ٕٗٔ    ى ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔامقفًا ) يو يقيل نعي أىل امعيم

ت  ــــــــا  وراٍح كشــــــــعر البحتــــــــري م ز   
 

ـــــــــرام  ا  ـــــــــاود  ـــــــــدخ   الك  ِِ بمـــــــــاٍا ك
 

ــــ  و ــــه  الحبيــــ  شــــربت   ــــا ع    افممَّ
 

 و دت  ب ـا ع يشـي كخـطب ابـن حامـد 
 

   ىٗج   ٖٜٗٔ - ىدٕٖ٘ٔامني دنيمخ )منعي امعيمييح مح أىل ني دنيم  يو
 (.ٕٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٗ

 إذا قيـــل مـــن فـــرد العمـــ  والمحامـــد
 

 أ ـــــا  لســـــان الـــــد ر ذا  ابـــــن حامـــــد 
 

  مــام لــه فــي مرتجــ  الم ــد مصــعد
 

ــــو   ــــه العي ــــوح ل ــــو  حاســــد *يم ــــي ح ف  
 

 كــــــريم حبــــــاع المشــــــتر  بســــــعودع
 

ــــــــر عطــــــــارد  ــــــــي ا دا  بك  وأصــــــــبا ف
 

مفــــاخربــــه ســــحبت خــــوارزم ذيــــل   
 

ـــــد  ـــــ  الفراق ـــــ  خطـــــة الشـــــعر  ورب   عم
 

 فــــ  زال فــــي ظــــل الســــعاد  ناعمــــا
 

  يحــوز  ميــ  الفيــل فــي شــخص واحــد 
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ًُْ ُع َ ْنَل ندي يل نج  ُمِناٌو ِنحِ  امَعيُّيُق: َاْيَاٌم َأحمم* َُّمّيد ِ ا َندِحَيِر اماَّمدل َيَي ِل ام
ًََمٍ  امَمَجمَّة اأَليمح  َُّمّيد َت َيتََقدَُّمُو  ُ مَِّا ِنَاِمَع ألَنو َيُعيق امدََّنماح اْمَجْيَناِو  ِ ا  َيْتُ ي ام

َُّمّيد  يقدل: َىَاا َاّييق ًدِمعدي  ي اياند.. أإم  اينو نجمد  ةادم إ...يىا  َاْح ِمَقدِو ام
انح منٌيم  محمد نح مام  نح   ٕٓٛ   ىٓٔ  ج ىدٗٔٗٔم  انح منٌي ينٌم: )

م دح  ىد(ٔٔٚامديح األنيدمخ اممييفع  اإل ميقا )ت:  ا    أني امفنل  جمدل
 .ٜٕٕ: ٕٙ  جىدٗٔٗٔ  دام يددم ددددددد نيميت   ًٖ امعمم 

  ٖٖٕ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ ) دل  يو أني امفتح
   ىٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ  ٕٗٔ   ى ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔامقفًا 
ٕٓٔ- ٕٕٓ): 

 محمــــــــد بــــــــن حامــــــــد إذا ارت ــــــــل
 

ــــــ  ع ــــــل   ومــــــر فــــــي ك مــــــه عم
 

 نجــــــ  و ــــــه كـــــــل نــــــد  ســـــــاب 
 

ــــــــو  الخ ــــــــل  ــــــــرع ونظمــــــــه ح  بنح
 

ــــــــل ناصــــــــا ــــــــه يســــــــجين ك  أق م
 

كدســـــــي حيـــــــا  وأ ـــــــل *وكاشـــــــا   
 

 فناصــــــــــحوع مشــــــــــرقون با مــــــــــل
 

(*وكاشـــــــحوع مشـــــــرقون بالو ـــــــل   
 

 أبجــــــــــاع لمــــــــــدين ولمــــــــــدنيا معــــــــــا
 

 ولممعـــــــــالي ربنـــــــــا عـــــــــز و ـــــــــل 
 

نا أَلاما * ًَْم  اداح: ادمت  دل احدى  ))ياِ  امنَّدَه َمد َأند ُمْنِمٌم  ... َمَزدَ َر َأح َي
 (.ٕٔٔ   ىٗٔ  ج ىدٗٔٗٔ انح منٌيم)خ َيْفَمح ناِمع َيَيْاَمُت(( ِنَاِمَع َادِاُح أَ 
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ٌَند َمْيِاٌر َيِجَ ْت * يجل: امَيَجل: اْمَفَنٍُ َياْمَزْيُ   َيِجَل َيَج ي  ِندْمَفْتِح. َيِ ا اْمَحِديِث: يَا
انح )ِمْنَيد اْمُقُ يُم... َيَجْمُعُو: َأْيَجدٌل.. َيِ ا امَحِديِث: )َيِجَ ْت ِمْنَيد اْمُقُ يم(. ينٌم: 

 (.ٜٙ: ٖٔ  جٙٚ: ٘ٔ  جامنَّنيدخ. ٕٕٚ   ىٔٔ  ج ىدٗٔٗٔ  منٌيم

  ٖٕٗ -ٖٖٕ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ  )أيندي دل  يو 
 :(.ٕٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 بنفســــــــــــــي أ  نفســــــــــــــه أمــــــــــــــة
 

  وتــــــــدبيرع فــــــــي الــــــــور  فيمــــــــ  
 

 أ  بـــــــــــــا  إحســـــــــــــانه مطمـــــــــــــ 
 

ــــــــــــــا  إســــــــــــــااته م مــــــــــــــ     وب
 

 كــــــــــريم الســــــــــ ايا فــــــــــ  رأيــــــــــه
 

(*ب ـــــــــــــيم و  خمجـــــــــــــه أبمـــــــــــــ    
 

نــــــــــاظريمحمــــــــــد أنــــــــــت قــــــــــر    
 

ــــــــــــ   ــــــــــــت   أفم ــــــــــــأ إذا  ب  فكي
 

 ر نتــــــــ  قمبــــــــي وحكــــــــم الجمــــــــو 
 

 إذا ر نـــــــــــــــت أن ـــــــــــــــا ت مـــــــــــــــ  
 

ًَدِحٌم َأْنَ ُق  :أن ق  امَنَ قُ * َ َياٌد َيَنَيدٌي  يال ااو  يو  ياو ينيدي يقدل انو ان ق  
ًَمَّ   َيُىَي امَِّاخ مْأ و َأنيي  َيَاَاِمَع ِإْح َادَح  أخ ِ يِو َ َياٌد َيَنَيدٌي  َمْح اْمَزْيِل َأْنَ ُق ُم

 ِّْحيدنا: مح امَفَن  َأنَمق  َاَنُنُو يمْأ و َأنينيح  ُيقدل: تَْيه َأنَمُق  يَانن َنْم دُو ي دَل ام
ًَ   َيُىَي مح امدَّيامِّ َأْنَ ق يَنْ قدو   ُال َااو اْجَتَمع ِ يِو  ياٌد يَنيدٌي  ُيي  ينْم دُو مألْن

. ٕٚٔ: ٜ  جٕٛٛ: ٛ  ج ىدٗٔٗٔ  م دح امعمم انح منٌيم)َأنَمُق.. ينٌم: 
 (.ٜٜٔ: ٜٕ  جٜٗددددٗٗ: ٕ٘  جٗٛ: ٕٗ  جٔ٘: ٕٕجامنَّنيدخ  ي 
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 -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٗ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )أينددل  يو ي 
 :(.ٕٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ

ــــــــا مــــــــن أراع لمزمــــــــان حســــــــنه  ي
 

   ومن حو  مـن كـل شـيا أحسـنه 
 

 إن  بــــت عنــــي ســــنة ف ــــي ســــنه
 

  وســــــــنة تحيــــــــر في ــــــــا وســــــــنه 
 

 

يحدًنا أني  عيد  ((امني دنيمخ  يامنفدادخ  يميمد مح ديح إادمة إم  ند ل امزنمينقل  
محمد نح منييم  دل ممد يمد أني اند اهلل م يت ا   امه اممعدما يييل إم  
مج  و  أن غ امم دمر يأد  األمفدٌ يا تفمق األغماي أاجم نو امه اممعدما إاجدند 

اًيما يمغم  ا جانو إم  حنمتو يا تز يو منف و  أ ندتيأ نل ا يو  اديدا
   ما أح أن غ ال من غ  ا ح ح امنمدح مو يأمام  أممنا نمجدماتو  ا امع يم 

اميعم ياماميل  ا تحمييو يتحمينو ا   اتنتقدل إم  جننتو  دمتً ت األمم يجيدت 
دامتو نال حي ر يتمنير جمي ر     يجم يم   جيدخ يأٌيمت جدخ  ا إمادتو ا يو يا 

د يانيم  ييجم ي دل معدا اهلل مح منه ًيم امفدم ياتنحما  اح ًميق ح ح امعي
دنو يحنمة   ًدنو ي د اتنت ممعد مح اعمه يميه يحنمنا اآلح  ياىد  ماادا إم  أًي

   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )))تأزم اًيم ممد أحتدج إميو انامفينتا اح مننما  
 (.ٖٕٓ -ٕٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٗ   ىٗج
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 شعـــــرع:تحجي  

 -ىدٜٖٓٔ  امقفًا  ٖٕٙ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )اتم م يدحم
 :(.ٕٗٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ  ٖٗٔ   ى ٜٓٚٔ

 ســـ م عمــــ  نفــــس  ــــي ا مــــة الكبــــر 
 

(*عمـ  الشـعر  *وشخص  و الم د المنيـأ      
 

  ـــــو الـــــدين والـــــدنيا فـــــزرع تـــــر المنـــــ 
 

   وتحصــــل لــــ  ا ولـــــ  وتحصــــل لــــ  ا خـــــر  
 

امُمني   ياْمَجَنُل امُمِنيُ  امُمْاِم   متايح ام فٌر دامو ا   اممني : يقدل: امَقْيِم *
  ٙٚٙ   ىٔ  ج ىدٗٔٗٔ انح منٌيمينٌم: )  عر يامام  ألخ ااو ا تمنت نو.امم 
 (.ٜٓٔ: ٕ٘  جٓٗ: ٗ  جامنَّنيدخ  ٗٙ:  ٓٔج

ًْ ُع َنْعَد امَجْيناِو  * ًُُ يُاُو ِ ا ِادَِّة اْمَحمِّ اماِّْعَم : َاْيَاٌم َنيٌِّم ُيَقدُل َمُو امِمْمَنُ  َي   يقدل: َي
ًُُ ياِ  نََّمد َيْاَتدُّ امَحمُّ ِاْنَد  َيَأنَُّو ُىَي َممُّ ))َتَعدَم :   دل ..اماِّْعَم  امَِّتا ِ ا امَجْيَناوِ  وَياِ 

: ٖٖ  ج٘ٓٙ: ٚٔج  امنَّنيدخ  ٙٔٗ: ٗج  ىدٗٔٗٔ انح منٌيمينٌم: ) .((اماِّْعم 
ٔٙ٘.) 

  ٖٕٙ   ىٗ  جٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )أيندي  اميدحميمح أزم   ا  
 (.ٕٗٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 رأيتـــــــــــ  مـــــــــــر  فســـــــــــعدت حتـــــــــــ 
 

ـــــــــــات  ـــــــــــت ســـــــــــعود عيشـــــــــــي طالع      رأي
 

ـــــــ  أخـــــــر  ـــــــي نظـــــــرت إلي ـــــــو أن  فم
 

ـــــــــــات  ـــــــــــالي خادم ـــــــــــي المي      يـــــــــــحت ل
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  ٖٕٚ   ىٗ  جٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )أنا امعنده امننا ا  دل 
 (.ٕ٘ٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 زمـــــــــان  ديـــــــــد وعيـــــــــد ســـــــــعيد
 

  ووقـــــــــت حميـــــــــد فمـــــــــاذا تريـــــــــد 
 

أحســـــن مـــــن ذا  و ـــــه الـــــر يسو   
 

ــــت مــــن ســــناع الســــعود  ــــد طمع   وق
 

 وكـــــــم حمـــــــة خط ـــــــا قـــــــد  ـــــــدت
 

ــــــــــد  ــــــــــد تزي ــــــــــرد  ل يزي ــــــــــ  ب  عم
 

 حمٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )ياتم إميو امايخ أني  عد اإل مداي ا  ييدة منيد
 (.ٕ٘ٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٚ   ىٗج

 ســـ م عمـــ  شـــي  المحامـــد والـــذي
 

ــد  ــاا والشــرأ الع ــه الــذرو  العمي    ل
 

 ومـــــــن صـــــــا منـــــــه ودع ووفـــــــا ع
 

  عم  حين لم يحمد لذي خمـة ع ـد 
 

  ٖٕٛ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ  )  أجدنو نقييدة منيد
 (.ٕٙٓ -ٕ٘ٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 أفخــــــر وذخــــــر أم خطــــــا  لــــــه م ــــــد
 

 
ــد ــه ن ــ  أم نظــم مــن   ل   أســحر أت

 

 شـــــممت مـــــن العنـــــوان عنـــــد طموعـــــه
 

 
(*روا ا فيل دون ـا المسـ  والنـد   
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 وســـــاعة فكـــــي الخـــــتم أبصـــــرت  نـــــة
 

 
الفكر ف ي ل ا خمد *سجت ا  وادي  

 

ـــــــ  ـــــــم وأ صـــــــان ا تج  فدشـــــــ ار ا عم
 

 
رشـــــــد وأحمار ـــــــا ف ـــــــم و ـــــــدران ا  

 

ـــــه ـــــذي ب  ت شـــــم ا الشـــــي  ابمـــــام ال
 

 
  ومنــــه وفيــــه يعـــــرأ الكــــرم العـــــد

  

 ومـــــن بحمـــــ  أخ قـــــه تشـــــرأ العمـــــ 
 

 
 ويممــــ  فــــي الــــدنيا بكنيتــــه الســــعد

 

 وكيــــأ يــــ دي حــــ  شــــعر شــــعارع الـــــ
 

 
  ــــــع ا  وراويـــــه ومنشـــــدع الم ـــــد

  

 وبــي حرقــة مــذ  بــت عــن حــر و  ــه
 

 
  نب ـــا بـــردحـــرار  نـــار العشـــ  فـــي 

 
ح ِنِو يىي ِمَح امدُّْزَنر  * ِّيِم ُيَدزَّ ح ِنِو  َيُىَي َنْمٌم مح ام ِّيِم ُيَدزَّ امنَّدُّ: َنْمم ِمَح ام

ُم نِ    ٖ  ج ىدٗٔٗٔ  انح منٌيمينٌم: ) ِو. ييقدل م عننم: امنَّدُّ.يقدل: َأنو ُايٌد ُيتََنزَّ
 (.ٕ٘ٔ: ٜ  جامنَّنيدخ  ٕٔٗ ى

 ىدٗٔٗٔ  انح منٌيمينٌم: ) َحدَنُر امَِّتا تْأتا ُغْدَية.ام َحدِحُم  يامفدديٍر: ام َّ امَفيادخ: *
 (.ٜٔٗ: ٜجامنَّنيدخ    ٖٖٗ   ىٖج  

 يمو إم  أنا امع و ام مخ نح امايخ أنا  عد ات مداي ا مح  ييدة
  ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٛ   ىٗ  جٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )

 (ٕٙٓ ى
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 قــرأت لمــن لــه يصـــفو ودادي
 

 
 نظيمـــــا كالشـــــبا  المســـــتعاد

 

 ســــريا كاســــم صــــاحبه ولكــــن
 

 
  بــه عــاد الحنـــين إلــ  ازديـــاد

 

ــ  بــدي  ــظ فــي معن ــان المف  فك
 

 
 ألـــــذ لـــــدي مـــــن نيـــــل المـــــراد

 
  ٖٕ٘   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )  ا اميدحم يمح أزم 
 (ٖٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

أيامـا نعمـت ب ــا مـا أنـس   أنــس  
 

 
   و ــــــــــــــذبتني بتطــــــــــــــوافي وتــــــــــــــردادي
 

ـــي ـــريا تحممن ـــام أركـــ  مـــتن ال  أي
 

 
ــــــنجس *والطــــــرس ــــــ م أذوادي *وال وا ق   

 

 كــــــافي الكفــــــا  أدام ا  نصــــــرته
 

 
ـــــــاد  ن ـــــــل ا مـــــــين الكـــــــريم الشـــــــي  عب
 

ــــــــــرواد ووراد ــــــــــرداا ل ــــــــــر ال   م
 

 
ـــــــــــاد ـــــــــــزوار ووف   ســـــــــــ ل الح ـــــــــــا  ل
 

   زالـــــت الدولـــــة العميـــــاا تمزمـــــه
 

 
قالــــت العــــر  حيــــوا الحــــي بــــالواديمــــا   
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ِحيَفُر  َيُيَقدُل ِىَا امَِّتا ُمِحيت ًُ َّ ُاِتَنْت  ياْمِاتَدُم امَِّاخ ُمِحَا ًُ َّ * ِّْمُه: اميَّ ًمه: ام
ِّْمه  يِ ْعُ ع ِنِو  ٍُ َأح ُتَعدَد َاَ ْيِو اْمِاتَدَنُر ي م : ام ًَد ُاِتَم   دْمِاَتدُم امَمْمُحيُّ امَِّاخ ُيْ َت

ًْميُه ِإَاد ًْميُه   دمتَّ ًَمََّ و: َأ  ده. َياْمَجْمُع امتَّ َدُة امِاَتدَنِر ا   امَمْاُتيِم امَمْمُحيِّ  ي
ًُميه ... ينٌم:  ًْماه ي : ٙٔجامنَّنيدخ    ٕٔٔ   ىٙ  ج ىدٗٔٗٔ  انح منٌيمَأ

ٜٔٗ. 

ِنِو  ييقدل: نقه: امنِّْقُه: امَِّاخ ُيْاَتُم ِنِو  ِندْمَاْ ِم. اْنُح ِ يَدْه: امنِّْقُه امِمداد امَِّاخ ُيْاَتم *
)امِحْنُم  ِندْمَاْ ِم: امنِّْقُه( يىاا مح َندم تف يِم امماييِم ِنَمد َمْيَه نماييٍم؛  ِإح امحْنَم 
معميٌ  َأنو امِمداُد امَِّاخ ُيْاَتُم ِنِو  يَأمد امنِّْقُه  َ َ  يعمُ و ِإّت َمح مدَمَه ام فَر  َياْمَجْمُع 

  ٕٓٗ: ٙ  جٜٖٛ   ىٖ  ج ىدٗٔٗٔ  نٌيمانح مَأْنقدٌه يَأْنُقه.... ينٌم: 
 ٘ٚ٘: ٙٔ  جٕٓ٘: ٓٔ  جٚ٘ٔ: ٜجامنَّنيدخ  

  ٖٕٙ -ٖٕ٘   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ ) اميدحم  دل  ا
 (ٕٗٓ-ٖٕٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ امنفدادخ 

 لي نـــــــ  ا  نيـــــــان الممـــــــ  والعمـــــــر
 

 
ــــا ســــاير ا ســــيران الشــــعر والســــمر   م

 

بــــه وطــــال عمــــر ســــنا  المستيــــاا  
 

 
  مـــــا عمـــــر ا بجيـــــان الكتـــــ  والســــــير

 

كم ـم كـافي الكفـا  فجـد *يفدي الـور   
 

 
  صـــــفا بـــــه ا فيـــــ ن العـــــدل والنظـــــر

 

 لـــــــه مكـــــــارم   تحصـــــــ  محاســـــــن ا
 

 
  أو يحســـــ  ا كحـــــران الرمـــــل والشـــــ ر
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ن  لكيـــدع النصـــر مـــن دون الحســـام وا 
 

 
  تمــــــــرد ا شــــــــ عان التــــــــر  والخــــــــزر

  

 مــــــــا ســــــــار موكبــــــــه إ  ويخدمــــــــه
 

 
 فــــــي ظمــــــه ا ســــــنيان الفــــــتا والظفــــــر

 

ــــــــه ــــــــ  طــــــــرس أنامم ــــــــر عم ن أم  وا 
 

 
  أ يـــ  لـــه ا ب  ـــان الوشـــي والز ـــر

 

ـــــو  كمـــــا  دامـــــت تجبم ـــــا صـــــيد المم
 

 
الركن والح ر ( ا ً األاممدح) يجبل ا رزمان  

 
امَنِميَّر  يامَنِميَُّر اميم  ))يامَنَم  يامَيَم  َياِحٌد. ُيَقدُل: ُىَي َزْيُم امَيَم  يامَنَم  َأخ َزْيُم *

 (ٕٚ   ىٗٔ  ج ىدٗٔٗٔ  انح منٌيم) اُي تُْنَدُل ِمَح اْمَندِو((.امَزْ ق  َياْميَ 

اتم إم  امايخ امينيم أنا امح يح أحمد نح محمد ام يي ا ممد منق أني ((ي       
  ٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ ) ))اممحم   نر اًنتيح يأمنعمدحر اند اهلل انند  ا

 (ٕٙٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٛ ى

 عوا ـــد صـــن  ا  تكنفنـــي تتـــر 
ــــي شــــكرا   ــــرا وتمزمن ــــورحني ذك    فت

 
ـــــدر طالعـــــا ـــــ   ـــــاا كالب  فمن ـــــا ن ي
  ســــويا ســــنيا شــــد لــــي نــــورع أزرا  

 
 ومـــا  ــــو إ  خـــادم وابــــن خــــادم

   لســـــيدنا مـــــد ابلـــــه لـــــه العمـــــرا  
 

 فما رأيه فـي ا سـم   زال مسـميا
  مواليــه كــي يجتنــوا الفخــر والــذخرا  
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  ٜٖٕ -ٖٕٛ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )  أجدنو نياه األنيدت
 (ٕٙٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 

 ســكنت إلــ  مــا قمتــه أو  نحــرا
 

 
لـــ  مـــا صـــنعته  خـــرا شـــعرا    نعـــم وا 

 

 ف نـــــــد  ا  الن يـــــــ  ف نـــــــه
 

 
  من ا  فيـل يو ـ  الحمـد والشـكرا

 

  اا إ  أن يكـون لصـنوع وما
 

 
  ظ يـــــرا فجـــــو  ا ن بين مـــــا ظ ـــــرا

 

ـــة  ـــدع ـــ  بكني ـــر أن يكن  وأوح
 

 
ــــارع نصــــرا ــــي أحمــــد وابســــم اخت   أب

 

 ليحمد منـه ا  تجـواع وال ـد 
 

 
ـــــــ  نصـــــــرا ـــــــه والن  ـــــــي عمم  وينصـــــــرع ف

 .(اام مو ٕ٘ٛمني دنيمخ ميه  ا اأادم ) 
 

 ندزيميد اميدحممخ إم  األىيان يينئ يمح أزم  اتم نيد مح ام
   ٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٙ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )
 (ٕٗٓ: ٗج

ــــام   ــــدع الحســـ ــــرأي يعبـــ ــــ  الـ  بـريـ
 

 
  وبــــر  الســــعد يخدمــــه ا نــــام

 

ــــــــوم ــــــــا لج ــــــــا اتفج ــــــــا كم ــــــــا اتفج  وم
 

 
والمم  ال مـام * و الصمصام   
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ــــــــــــــ م الخطــــــــــــــ  إ  ــــــــــــــام   ي   م
 

 
ـــــــه إمـــــــام  ونصـــــــر ا  عـــــــز ل

 

 ومــــــــا مــــــــن بمــــــــد  فــــــــي ا رض إ 
 

 
  إليـــــــه ب ـــــــا نـــــــزاع أو  يـــــــام

 

 فمـــــــــو أن الـــــــــب د أطجـــــــــن ســـــــــعيا
 

 
  لســـــارع نحـــــوع البمـــــد الحـــــرام

 

 أدام ا  أيــــــــــــــــــــــــام المعـــــــــــــــــــــــــالي
 

 
  وذلــــــ  أن يــــــدوم لــــــه الــــــدوام

 

 ومـــا لـــي  يـــر مـــا  ـــو   ـــد محمـــي
 

 
 ودعــــــــــاا أو حنــــــــــاا   يــــــــــرام

 
 
ْميدمُر ام يُ  اميدِمُ  امَِّاخ * ْميدُ  ياميَّ ِع يام يِل  ياميَّ ًِ ْميدَمُر ا ٌ  م  يِ  اْمَقد اميَّ

ْميدمَر َاَ   َم َنتا.     ىدٗٔٗٔ  انح منٌيمينٌم: )َت َيْنًنا؛ يقدل: َمْي َيَنْعت  اميَّ
 (.ٖٛٗ  ٖٚٗ   ىٕٔج

يي  نمن مح جمجدح ندممندمم  أنا  عيد امانينا((يمو مح  ييدة  ا         
ميع ام نٌدىمىد متيجيد إم  األميم أنا ا ا ي دحق  دتفق تعمي أمننيح  ا ت ع 
اميحماو  تنددم امف مدح إمييمد  يدديىمد  تفدول أنو يف م امعدييح امد ايًدد 

  ٖٕٚ -ٖٕٙ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )  قدل ))امف مدح األمننيح
 (ٕٗٓ: ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔامنفدادخ 
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ـــو  وتريـــ  المحـــرم  ـــا ت  ـــا  بم  أت
 

 
ــــر م ــــز يت  و ــــاا  بالنصــــر العزي

 

ــذي تبت ــي ومــا  و   ــرو أن تمجــ  ال
 

 
  تحـــاول وا فـــ   بالســـعد تخـــدم

 

ــــــــل ــــــــوع و ــــــــد  مجب ــــــــ  مرف  وبخت
 

 
ـــــدر  معظـــــم ـــــوع وق ـــــر  متب   وأم

 

ـــــة ـــــاوين راي ـــــي قمـــــ  المن ـــــ  ف  ورأي
 

 
ــ  الشــماا  ــيش عرمــرمو   * يبت  

 

ــــــين مبشــــــرا  وحســــــب  صــــــيد ا رنب
 

 
  بصيد  أعداا عم  ال در أقـدموا

 
اممم  ))يَجْيٌو َاَمْمَمٌ : َاًِيٌم  َيِ يَل: ُىَي اْمَاًِيُم ِمْح ُالِّ َاْاٍو. يامَعَمْمَمُ : اماديُد.. *

ًَْمُتو((  :يُاماُ  امَجْيوِ   (.ٜٖٚ   ىٕٔ  ج ىدٗٔٗٔ  انح منٌيم)َا

ميمجدنير ا   ينح امميماٍ اماخ أناده  ا اممند  يامع أنو مأ  ((يمو  يو مح       
  قدل)) ) د ن ت مد م  تن و  ن ع األم (  ازيد مًل نيح يديو ي دل مو

   ٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕٚ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )
 (ٕ٘ٓ: ٗج

 البــــــين خمــــــر ولكــــــن ســــــكر ا ســــــجم 
 

 
ــــ   ــــي  ــــد نجــــموالحــــ  نعم ــــن ف ولك  

 

 إن المحبـــــــــــــين أحـــــــــــــرار وأنفســـــــــــــ م
 

 
ــم ال ــو  خــدم    لمــن يحبــون فــي حك

 



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 
 

 
 

482 

 يــــــا أي ــــــا الظــــــاعنون الجمــــــ  عنــــــدكم
 

 
  إن لــــم يكــــن عنــــدكم فالجمــــ  عبــــدكم

 

ـــــــرد ـــــــي ح ـــــــرع ب ـــــــنكم قمـــــــر ف ـــــــي بي  ل
 

 
ـــي قـــدع  صـــن فـــي و  ـــه صـــنم    ف

 

 كدنمــــــا ابــــــن شــــــبي  ســــــل فــــــي يــــــدع
 

 
ــــه حســــام   (*ا حــــدع خــــذممــــن مجمتي    

 

ـــــل ـــــه عـــــر  الجا  ـــــم تنطـــــ  ب الجـــــول ل  
 

 
  والفاعـــل الفعـــل لـــم تفطـــن بـــه الع ـــم

 

ـــــــت م ـــــــر م ـــــــوز أمـــــــين  ي ـــــــ  الكن  عم
 

 
ـــــاس مـــــت م ـــــا  الن ـــــي رق   وســـــيفه ف

 

 وقــــد  ــــدا و ــــو شــــي  الــــدولتين كمــــا 
 

 
  لمحيـــــــــــرتين بـــــــــــه عـــــــــــز ومنـــــــــــتظم

 

 لــذا  فــي النــوم شــخص الصــد  قــال لــه
 

 
ـــــ  ا مـــــم ـــــه قبم ـــــم تنم ـــــت مـــــا ل   قـــــد نم

 
زا :))امَزَاُ   ِندمتَّْحِميِع: ُ ْمَاُر ام َّْيِم.. َيَ َمٌه َزِاٌ : َ ِميٌع.. َيَ ْد َزَاَ  َيْزِاُ  َزَامدندي  *

ًََعُو.((  ًِْع. َزَاَمُو َيْزِاُمو َزْامدي َأخ َ  انح )َيِنِو ُ مِّا ام يُ  ِمْزَامدي. يامَزْاُ : ُ ْمَاُر اْمَق
 (.ٔٙ: ٕٖجامنَّنيدخ  :   ينٌمٛٙٔ   ىٕٔ   ىدٗٔٗٔ  منٌيم
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-ٖٕٗ   ىٗج   ٖٜٗٔ -ىد ٕٖ٘ٔامني دنيمخ )  دل مح  ييدة  ا اميدحم 
( مح ٘-ٗ-ٕ-ٔ. يمدت األنيدت )ٖٕٓ:  ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔ  امنفدادخ ٖٕ٘

 (امقييدة  ا اممحمديح مح اماعماو مح ديح األنيدت األزم .

ـــري أنســـا وخطـــي رويـــة    ـــدا دفت
 

 
ـــــــــــري مـــــــــــداما وارت ـــــــــــالي  ســـــــــــاقياوحب  

 

ــــــا ــــــتحفظ قار  ــــــي إ  ال  و  شــــــدو ل
 

 
  و  ســـــــــــكر إ  حـــــــــــين أنشـــــــــــد واعيـــــــــــا

 

ـــــــدع  ت شـــــــم أوصـــــــافا حســـــــانا لعب
 

 
ــــــــــا  فطوقــــــــــه عجــــــــــدا مــــــــــن العــــــــــز حالي

 

ـــــا ـــــال ا مـــــر   زال عالي ـــــو  امتح  فم
 

 
ــــــــا ــــــــنظم ر ــــــــ ن حافي ــــــــان ال  لطــــــــار مك

 

ــا  عمــ  أننــي إن ســرت أو كنــت قاطن
 

 
ـــــــــــا ـــــــــــدي أن أطـــــــــــول داعي ـــــــــــة     ف اي

 

كالطعــــــــام وشــــــــعرعرســــــــا مه لــــــــي   
 

 
ــــــــــاا ز ل حــــــــــين أصــــــــــبا صــــــــــاديا   كم

 

 فــــــ ن ظمــــــت ا مــــــال تشــــــكر ظمــــــه
 

 
  فـــــــ ن لســـــــان المـــــــال قـــــــد ظـــــــل شـــــــاكيا

 

ــــال ل ــ  ــــ  قـ ــــه الخمـ ــــدن إل ــــكــ ودع ـ  
 

 
ـــــأفــــض كــــل مــــا تحويــــه وارز  عبادي اـــــــ  
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 المصادر والمرا  :

  اممييفع  انح منٌيم  محمد نح مام  نح ا    أني امفنل  جمدل امديح األنيدمخ
 ىد.ٗٔٗٔ  دام يددم ددددددد نيميت   ًٖ م دح امعمم  ىد(ٔٔٚاإل ميقا )ت: 

   امنفدادخ  )امحد ٌ أنا نام اند اهلل نح محمد نح  فيدح( انح أنا امدنيد امقماا  ت
  تح: اند اهلل حمد اممنييم  ماتنر ٔىد   م  امني  )تيني (  ًٕٔٛ -ٕٛٓ

 .ٗ   جٜٜٚٔ -ىدٛٔٗٔمنير ام عيدير  اممم ار امع -أنياو ام     امميدي
     امنَّنيدخ  محّمد نح محّمد نح اند اممّناق امح ينا  أني امفيي  امم ّقم نممتن

ىد(  تدج امعميه مح جياىم امقدميه  تح: مجميار مح اممحققيح  دام ٕ٘ٓٔ)ت: 
 اميداير.

   امنما ا  زيم امديح  األا   ) دميه تماج  ألايم اممجدل يامن دو مح امعمم
 .ٙ  جٜٓٛٔ  دام امعدم  م م ييح  نيميت  ٘يامم تعمنيح يامم تام يح(  ً

  امعيم امعند ا  د:ً    -اماعم - نايح   ؤاد   تدميخ امتماث امعمنا: اممج د امًدنا
ميد  يما حجدنخ  د.  عد اند اممحي   تم: د.ام ر ميًف   ماجع امتمجمر: د. مح

إدامة امًقد ر يامنام ندمجدمعر )جدمعر اإلمد  محمد نح  عيد اإل  مير(  اممم ار امعمنير 
 .ٗ   جٜٜٔٔ -ىدٔٔٗٔام عيدير  

  ً  دام يددم م ًندار يامنامٔاند اممحمح  افي   معج  اماعماو امعند ييح  - 
 .ٕٓٓٓمنندح   -جميه نمه  ًمان ه

  ( اممحمديح مح اماعماو يأاعدمى   ٕٛٗٔ -ىدٙٗٙامقفًا  ا ا نح يي   ت  ) 
ا ير اآلدام يامع ي  اإلن دنير   -حمد امجد م  د:ً  جدمعر ندميه -تح:ح ح معممخ

  ٜٓٚٔ -ىدٜٖٓٔ
   ٔىد  يتيمر امدىم  ً ٜٕٗمني دنيمخ  مإلمد  أنا منييم اند امم ع امًعدمنا ت  

  .ٗ   جٖٜٗٔ -د ىٕٖ٘ٔمًنعر اميديخ  ميم  
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 ف رست الجوافي:

 

               البحر              الجافية                         صدر البيت

 ( ا )                 

                    امًييل                   ا   نفه ىا األمر امانم                 اماعم 

 ) ت (                                                  

                                   مأيتع ممة   عدت حت                            ًدمعدت                اميا م

 ) د (                                                   

                  عيد                               تميد                 اممتقدممنمدح جديد يايد 

                 امًييل                    أ زم يازم أ  زًدم مو مجد                       ند

                     اميا م                  اممجد      ياي  يؤدخ حق اعم اعدمه امد              

                      مأت ممح مو ييفي يدادخ                        امم تعدد              اميا م

                    امن يً               مد أنه ت أنه أيدمد نعمت نيد                    تمدادخ

 ) ر (                                                 

                     امن يً                ميينع األىنيدح امم ع يامعمم                      ام مم

              امًييل                اياحد ينع اهلل تانفنا تتم                       ااما
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 ) م (                                               

                     اميا م                 نميق اممأخ يعنده امح د                           األند 

                     امًييل               أتدع نمد تيي  يتمن  اممحم                   يتمج 

                    امن يً              امنيح زمم يماح  امىد  ق                        نق     

 ) ي(                                               

                      غدا د تمخ أن د يزًا مينر                   د يد                امًييل


