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 الخحليل الصزفي والنحىي مليمت سهير بن أبي سلمى في الدعىة إلى السلم

 أحمد ليمن

 علي مالمي

Abstract: Verily the Arabic poetry has a very great position among 

the ancient nations literature as well as the modern literature, 

because it is the best expresser about the feelings, is also the best 

describer for people`s emotions, is also the best motivator for the 

individual determinations and groups, is also the Arab Anthology 

which records their incidents and important issues, it`s importance 

sometimes is even beyond that as we can see from some poets who are 

engage in their period issues and their big problems, therefor, they 

tried to contribute and find solutions to those problems and spread 

peace and tranquility among their people. Among these poets we have 

Zuhair bn Abi Sulma who was alive during the war of Dahis and 

Gabra`u where he plays a very important role to call people to 

surrender from their war and come back to love and peace, where he 

versified his poem ending with meemun recommending Alharith bn 

Auf and Harim bn Sinan who entered into agreements with two Arabs 

tribes: Absu and Zubyan where they undertake and shouldered the 

blood of many of the victims killed in the war, where they paid three 

thousand camels in order to reach a reconciliation between the two 

groups. The paper is trying to concentrate on grammatical and 

morphological aspects of this poetry, because it played a very 

important role in understanding Arabic texts and getting it`s real 

meaning in order to express it`s great objectives, and also to 

commend the target of poetry in calling to the peace, stability and 

agreements.   

 

 

 

:مقدمت  

ت ظامُت بحن آلاداب الخذًثت، ألهه أـذق مّّبر ًِ الؽّىس،  ئن للؽّش الّشبي مجزلت هبري بحن آداب ألامم اللذًمت، ومٍض

اث الىفىط، وأكىي خافض لّضاةم ألافشاد والجماِاث، وهى دًىان الّشب ٌسجل وكاتّهم وأهم أخذاثهم،  وأخعً مفىس لجِز
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فان مهمخه واهذ في هثحر مً ألاخُان جخّذي رلً ِلى ًذ بّن الؽّشاء الزًً واهذ حؽغلهم كماًا ومؽاول ِفشهم 

 الخحر والىمأهِىت
ّ
ومً هإالء الؽاِش صهحر بً أبي ظلمى الزي ِاـش خشب داخغ . الىبري، فُداولىن ؤلاظهام في خلها وبث

والغبراء  وواهذ له مؽاسهت فّالت في دِىة اللىم ئلى الخخلي ًِ الخشب والّىدة ئلى الىد والعالم، خُث هٍم كفُذة مُمُت 

ًمذح الخاسر بً ِىف وهشم بً ظىان لّلذهما الفلح بحن كبُلتي ِبغ وربُان وجدملهما دًاث اللخلى وواهذ زالزت آالف 

ت والفشفُت في هزه اللفُذة، ِلما بأن لهزًً الفىحن دوسا فّاال في  بّحر، وتهذف هزه اإلالالت ئلى الترهحز ِلى اللىاةف الىدٍى

فهم الىفىؿ الّشبُت وئدسان اإلاّاوي اإلاشادة منها  لخبرص ما لها مً اإلاضاًا العامُت، ئؼادة إلاىاسة هزه اللفُذة وما جىىىي ِلُه 

:وظخّالج املخاوس الخالُت. مً الذِىة ئلى العلم وألامً والىةام  

اإلالذمت  -

هبزة ًِ خُاة الؽاِش  -

حى اللفُذة  -

ِشك اللفُذة  -

 اللىاةف الفشفُت في اللفُذة -

ت في اللفُذة  - اللىاةف الىدٍى

الخاجمت  -

هبذة عن حياة الشاعز  -

يخهي وعبه ئلى ممش بً هضاس بً مّذ بً ِذهان، ولذ في  اح بً كشه بً الخاسر بً ماصن ٍو هى صهحر بً أبي ُظلمى سبُّت بً ٍس

ُش ًدُما في هىف (مً دًاس هجذ)بالد غىفان بىىاحي اإلاذًىت اإلاىىسة ووان ًلُم في الخاحش  ،  ماث أبىه وهى ـغحر، فيؽأ وجِش

خاله بؽامت بً الغذًش الزي أوسزه ؼّشه وماله وأخالكه، هما أفاده صوج أمه أوط بً حجش الؽاِش اإلاؽهىس، ووان بىى ِبذ 

هللا بً غىفان ححراجهم وهزلً بىى مشة مً غىفان ومنهم جضّوج مّشجحن، في ألاولى جضّوج أم أوفى التي ًزهشها في مىلْ هزه 

ً هّب  اللفُذة وبّذ والكه ئًاها بعبب مىث أوالده منها، اكترن بىبؽت بيذ ِّماس الغىفاهُت وسصق منها بىلذًه الؽاٍِش

ت وهزا مً الىحهت ألادبُت وٍشف خلا ئرلم ًخفل الؽّش في ولذ . iوبجحر له في الؽاٍِش ـّ ولّّل الباسص في ظحرة صهحر وأخباسه جأ

وله أخخان هما . أخذ مً فدٌى الؽّشاء ما اجفل في ولذ صهحر فلذ وسر الؽّش ًِ أبُه وخاله وصوج أمه أوط بً حجش

 ؼاِشجحن
ً
خه البيُه هّب وبجحر، والّذًذ مً أخفاده وأبىاء خفذجه. الخيعاء وظلمى وواهخا أًما فمً أخفاده . وأوسر ؼاٍِش

. iiِلبت بً هّب بً صهحر وظُّذ الؽاِشان، ومً أبىاء الخفذة الؽّشاء ِمشو بً ظُّذ والّّىام ابىا ِلبت  

ً، بلغ في بّن الشواًاث هدىا مً ماةت ِام فلذ اظخيخج اإلاإسخىن مً ؼّشه الزي كاله في ٌشوف خشب . ووان صهحر مً اإلاّّمٍش

كبل بّثت الىبّي ِلُه الفالة والعالم بللُل مً الضمً، ورهشث . م627م وجىفي هدى 530داخغ والغبراء أهه ولذ في ظىت 

ه سؤٍا سآها في مىامه جيبأ بها بٍهىس ؤلاظالم وأهه كاٌ لىلذه  كّق كبل مىجه ِلى رٍو
ً
ًّ أهه واةً مً : "الىخب أن صهحرا ئوي ال أؼ

ىا ئلُه. خبر العماء بّذي ش يء ."فان وان فخمّعيىا به، وظاِس  
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:شاعزيخه  

امشؤ اللِغ وصهحر بً أبي : وهى مً أؼهش ؼّشاء الّشب وخىُمهم في الجاهلُت وأخذ الثالزت اإلالذمحن ِلى ظاةش الؽّشاء وهم

 . ظلمى والىابغت الزبُاوي
ً
هى أؼّش أهل الجاهلُت، : وئهما اخخلف في جلذًم أخذ الثالزت ِلى ـاخبُه، وكاٌ الزًً فّملىا صهحرا

ش . صهحر: وئلى مثل هزا الشأي رهب الّباط بً ألاخىف خحن ظئل ًِ أؼّش الؽّشاء، كاٌ. سوي هزا اللٌى ِىشمت ًِ أبُه حٍش

فىجه، كُل: كاٌ. وهُف ران: كُل :مثل كىله: مثل مارا؟ كاٌ: أللى   ِلى اإلاادخحن فمٌى الىالم وأخز خالفه ـو  

iii جىاسزه آباء آبائهم كبل    **   فما ًً مً خحر أجىه فاهه  

أوؽذوي لؽاِش : ووان ِمش بً الخىاب هنع هللا يضر ؼذًذ ؤلاعجاب بضهحر، أهذ هزا ابً ِباط هنع هللا يضر ئر سوي أن ابً الخىاب كاٌ له

ال ًدبْ خىش ي الىالم وال ٌّاٌل في : وبم ـاس هزلً؟ كاٌ: ابً أبي ُظلمى، كلذ: ومً هى ًا أمحر اإلاإمىحن؟ كاٌ: "الؽّشاء، كلذ

 ئال بما فُه
ً
بذ اإلالً بً . iv"اإلاىىم، وال ًلٌى ئال ما ٌّشف وال ًمخذح أخذا ذ هزا الشأي هثحر مً بُنهم ِثمان بً ِفان، ِو ًّ وأ

 ـاخب 
ً
:فاألمذح كىله" أمذح بِذ، وأـذق بِذ، وأبحن بِذ"مشوان، وغحرهم، واجفلىا ِلى أّن صهحرا  

vوأهً حّىُه الزي أهذ ظاةله** جشاه ئرا ما حئخه متهلال   

:وأـذق بِذ كىله  

 ومهما جىً ِىذ امشب مً خلُلت   ولى خالها جخفى ِلى الىاط حّلم

:وأما أبحن بِذ فلىله ًشظم خذود الخم  

 
ٌث
ه زالر ُّ  ًمحنٌث أو هفاُس أو حالءُ  **** فاّن الخّم ملى

 ِلى هزا البِذ
ً
لا

ّ
 هٍش في سظالت ِمش بً الخىاب ئلى أبي مىس ى ألاؼّشي ما صاد ِلى كىله اإلاؽاس : كاٌ بّمهم مّل

ً
لى أن صهحرا

 ولّّل دمحم بً ظالم vi"لى أدسهذ صهحرا لىلُخه اللماء لخعً مّشفخه ودكت خىمه: " ئلُه، ختى كُل ئن ِمش بً الخىاب كاٌ

ت صهحر خحن كاٌ  وأبّذهم مً : "الجمحي أخاه ئخاوت خعىت بخفاةق ؼاٍِش
ً
 اخخّج بأهه وان أخعنهم ؼّشا

ً
مً كّذم صهحرا

 في ؼّشه
ً
.vii"سخف، وأحمّهم لىثحر مً اإلاّاوي في كلُل مً ألالفاً، وأؼّذهم مبالغت في اإلاذح، وأهثرهم أمثاال  

 

 

 جى القصيدة

ت ِلى وحه اإلاّمىسة فاهه ًىلْ ِلى سجالجه اإلالُئت بالىكاتْ وألاخذار الّذًذة التي  خ البؽٍش ول مً جففذ ـفداث جاٍس

خ وئرا وان ؤلاوعان اإلاّاـش ال ًضاٌ ٌّاوي مً آزاس الخشوب الىاخىت في مخخلف ألاهداء باِخباسها أفٍْ ما . ًدفل بها هزا الخاٍس

خشب )ِشف ؤلاوعان مً خشوب، فان الخشوب اللذًمت ال جلل ِنها فٍاِت، وخز ِلى ظبُل اإلاثاٌ خشب الذاخغ والغبراء 

خ مً سحاٌ اؼتهشوا وخلذث  (العباق التي دامذ خىالي أسبّحن ظىت بحن ِبغ وربُان، ولم ًخل ِفش مً ِفىس الخاٍس

ذِىن ئلُه مً أِماٌ الخحر، ئلى حاهب ألاؼشاس الذِاة ئلى الخشب الزًً وان همهم  أظماؤهم بعبب ما واهىا ًلىمىن به ٍو

علي في أًذحهم ول مً هّب داُِا ئلى العلم ّخبر صهحر بً أبي ظلمى داُِت مً . جأحُج هاس الفخىت والصخىاء بحن الىىاةف َو َو

دِاة العالم وألامً في الّفش الجاهلي رلً الّفش الزي ظُىشث فُه الذِىة ئلى ألاخز بالثأس، وأؼّاس هثحر منهم جذوي 

 ِلى ألاخز بالثأس والترامي ِلى الخشوب جشامي الَفشاػ ِلى الىاس، فارا بضهحر فاحأ مجخمّه بلفُذة جياد جيىن 
ّ
بفىشة الخث
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ا ِلى روق الجاهلُحن وكذ حمْ في هزه اللفُذة خالـت آساةه وججاسبه في الخُاة
ً
  خُث ؼاسن بها مؽاسهت فّالت في ،ؼزور

دِىة اللىم ئلى الخخلي ًِ الخشب والّىدة ئلى الىّد والعالم، مذح العُذًً الخاسر بً ِىف وهشم بً ظىان لّلذهما الفلح 

.بحن كبُلتي ِبغ وربُان وجدملهما دًاث اللخلى وواهذ هدى زالزت آالف بّحر  

ل في ظخحن بِخا كالها الؽاِش ِىذ ما جم الفلح بحن اللبُلخحن، ًثني فيها ِلى اإلافلَخحن إلاا  واللفُذة كُلذ ِلى البدش الىٍى

سا ئًاهم مً ئلماس الخلذ والصخىاء
ّ
وكذ افخخذ هالمه بالىكىف ِلى ألاوالٌ وآزاس . كاما به مً خلً دماء اإلاخلاجلحن مدز

ه ألاظاس ي وامتزج بحن مذح  ا ِلى ِادة الؽّشاء الجاهلُحن، زّم اهخلل بهذوء ئلى مذح اإلافلخحن الزي هى مىلِى الذًاس حٍش

الث الخشب ومض ى ًفىسه في ـىسة بؽّت .وهصح خُث خزس اإلاخلاجلحن مً ٍو  

ش ما وان ِلُه اللىم  هزا، ووان الؽاِش ٌعخخذم مخخلف ألاظالُب في هزه اللفُذة ولم ًلخفش ِلى مذح العُذًً وجفٍى

ش الخشب في ـىس مخُفت وكبُدت؛ فهي جاسة أظذ لاس، ومشة أخشي هاس مؽخّلت،  مً الخفاوي بل ئهه ألاف ئلى رلً جفٍى

ووظْ التهىم؛ فلاٌ ئجهم ًشبدىن منها ما ال ًشبده . وخُىا سحى جىدً الىاط، هما ـىسها بأجها جلذ ولىنها ال جلذ ئال رساسي ؼإم

وهى بزلً ًذِى ئلى العالم وأن ًخدٌى الّشب مً هزه الخشوب واإلاّاسن الىاخىت ئلى خُاة العلم . أهل الّشاق مً الغالٌ

ٌ . آلامىت التي جىدؽش فيها ألاخىة واملخبت والشخمت ا، وفي رلً ًلى ًّ ًشا بذٌ :وهشاه ًفىس ما هم فُه مً بىاس جفٍى  

وما هى ِنها بالخذًث اإلاشحم** وما الخشب ئال ما ِلمخم وركخم   

خمىها فخمشم **  متى جبّثىها، جبّثىها رمُمت  وجمش ئرا لٍش  

وجللذ هؽافا زم جيخج فخدئم **  فخّشهىم ِشن الشخا، بثفالها   

وأخمش ِاد زم جشلْ فخفىم **  فخيخج لىم غلمان أؼأم ولهم   

                                 viiiكشي بالّشاق مً كفحز ودسهم**  فخغلل لىم ما ال حغل ألهلها 

ووان في مذخه كفذٌث واِخذاٌ ئر لم ًىً فُه غلّى وال هزب، فبّحن للممذوخحن هخاةج الّمل الفالح مً ٍِمت واخترام، 

ت وخعً الىُت، وأخحرا اخخخم بىاةفت مً  وجىشق ئلى الفلح فبّحن أهه ظبُل الهىاءة في الِّؾ ئرا وان ـادسا مً ـذق الىىٍّ

ًّ دظخىسا للخُاة ـّب فُه  لُذة، وأهه ظ ذ َمً مذخه وَمً أظذي ئلُه الىصح زباجا ِو خىمه التي ظاسث معحر الؽمغ لحًز

.      ِفاسة مّاسفه وخالـت خبرجه وججاسبه  

 اللطائف الصزفيت في القصيدة

لفذ ئلُه الىٍش في الذساظت الفشفُت مشاِاث الخفاةق بحن أبيُت اإلافشداث التي ٌعخخذمها الؽاِش، غالبا ما  ًُ مما ًيبغي أن 

ادة  ذة ومً هىا جلضم مشاِاة الّالكت بحن اللفَ ومّىاه التي جىبثم منها كمُت ٍص جأحي هزه اإلافشداث مً اليلماث املجشدة أو اإلاٍض

ادة اإلاّنى، وكذ أؼاس ئليها هثحر مً ِلماء اللغت، كاٌ ابً ألازحر اِلم أن اللفَ ئرا وان ِلى وصن مً ألاوصان زم هلل : "اإلابنى لٍض

ذ  ئلى وصن أهثر مىه فال بذ أن ًخممً مً اإلاّنى أهثر مما جممىه أوال، ألن ألالفاً أدلت ِلى اإلاّاوي وأمثلت لإلباهت ِنها فارا ٍص

ادة اإلاّاوي  وهزه الخفاةق والفشوق الياةىت بحن اإلافشداث مً أهم ما ًذسظه ِلم الفشف، ix"في ألالفاً أوحبذ اللعمت ٍص

:ومً هزا اإلاىىلم ًالخَ الباخثان في مُمُت صهحر اللىاةف الفشفُت آلاجُت  
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xجبّزٌ ما بحن الّؽحرة بالذم** ظعى ظاُِا غَُ بً مشة بّذما : كىله  

هزا البِذ هى أٌو ما اظتهل به الؽاِش بّذ ما كذمه مً الىكىف ِلى ألاوالٌ  وآزاس الذًاس مما ٌّخبر غضال خفُفا وجخلق 

" ظعى"بهزا البِذ ئلى غشله ألاظاس ي، وئرا أوّمىا الىٍش في خفاةق مفشداث هزا البِذ هذسن أن الؽاِش افخخذ بالفّل 

ت والهشولت ئلى ألامش والاهخمام به وؤلاكباٌ ئلُه بيل ما في  وأهذه باؼخلاق اظم الفاِل مً هفغ اإلاادة وهي مادة جىحي بالعِش

ت كاٌ ابً مىٍىس  ذ، ًلاٌ: " وظْ ؤلاوعان وواكخه، وهزا ما جإهذه اإلاّاحم اللغٍى
َّ
ْعُي ِْذوٌث دون الؽ َذا وَظَعى : العَّ َِ َظَعى ئرا 

ي بالالم ّذِ
ُِ َمل  َّ َي بالى وئرا وان بمّنى ال ّذِ

ُِ ّيِ  ض ِ
ُ
َفذ وئرا وان بمّنى اإلا

َ
ِمَل وَظَعى ئرا ك َِ ى وَظَعى ئرا 

َ
 واهىالكا مً xi"ئرا َمص 

ت والهشولت خلىا للذماء وهي  ذ أن ًفىس لىا خالت اإلامذوَخحن في اظخلبالهما الفلح بالعِش الخَ أن الؽاِش ًٍش ًُ هزه الذاللت 

ل الىكاس لزا كاٌ ِلُه  ت جٍض ل منهما العىُىت والىكاس ئر مً خفاةق هزه اإلاادة الذاللت ِلى ظِش ت جياد جمُي وجٍض ظِش

ئرا أكُمذ الفالة فال جأجىها حعّىن واجىها جمؽىن ِلُىم العىُىت فما أدسهخم ففلىا وما فاجىم : "الفالة والعالم

ت لُذاسوا ما وان ِلُه الىاط مً الخفاوي والخلاجل بُنهمxii"فأجمىا زم .  وهزا ًبرهً ِلى أن اإلامذوَخحن أكبال ِلى الفلح في ظِش

ذ " جبٌز ما بحن الّؽحرة بالذم: " ـىس الؽاِش في عجض البِذ ـىسة مضعجت وان ِليها اإلاخلاجلىن  ٌ "وافخخدها بالفّل اإلاٍض " جبز

ل"وكذ ـادف باخخُاس ـُغت  ّّ ل"ووان مً خفاةفها الذاللت ِلى مىاِت " جف ّّ ذ بالخمُّف الذاٌ ِلى الخىثحر في " ف اإلاٍض

لذ: الخذر، ئر ًلاٌ
ّ
لذ ألابىاب فخغل

ّ
ووأن الؽاِش ًىمئ بهزا الفّل ئلى الخالت التي وان ِليها اإلاخلاجلىن مً الىشفحن . غل

خُث أجهم بّضلىا دماءهم بىثرة وظفيىها هذسا فخبزلذ، وخحن واهذ دماؤهم حعُل وجفُن وجزهب ؼزس مزس فارا بالعَُذًً 

حن لخذاسن اللىم فُما خّل بهم مً اليىاسر اإلاهلىت َِ ش ئر اللىم . معش وبهزا ججلذ الفىسة التي ـىسها الؽاِش أدق جفٍى

:وكذ صاد الؽاِش ئًماخا لهزه الخلُلت بّذ البِخحن الخالُحن خُث كاٌ. واهىا ِلى ؼفا خفشة مً الهالن فخذاسههم العُذان  

xiiiجذاسهخما ِبعا وربُان بّذما     جفاهىا ودكىا بُنهم ِىش ميؽم  

يبغي أن وؽحر ئلى اةخالف " جفاِل"اخخاس الؽاِش ـُغت  الذالت ِلى اإلاؽاسهت بحن الىشفحن وهي أؼهش مّاوي هزه الفُغت، ٍو

في ئفادة اإلاؽاسهت ئال أن اإلاالمذ الذاللُت الذكُلت جىحي بىحىد فشق بعُي بُنهما، خُث أن ـُغت " فاِل"بُنها وبحن ـُغت 

ِلى اإلاؽاسهت في " جفاِل"جذٌ ِلى اكدعام الفاِلُت واإلافّىلُت لفٍا والاؼتران فيهما مّنى، في خحن جذٌ ـُغت " فاِل"

بذو رلً حلُا في كىلً. xivالفاِلُت لفٍا، وفي الفاِلُت واإلافّىلُت مّنى مشو : ٍو ذ ِو ذ ِمشا، وجماسب ٍص وبىاء ِلى . لاسَب ٍص

أدٌ ِلى اإلاؽاسهت مً غحرها ئر ئظىاد الفاِلُت فيها معخىي الىشفحن، ولّل هزا هى العش في " جفاِل"هزا جياد جيىن ـُغت 

ت الىشفحن في " جذاسهخما"اخخُاسها، وحاء الفّل  معىذا ئلى لمحر ًشحْ ئلى اإلامذوخحن داللت ِلى حؽاسههما مؽاسهت معخٍى

جذاسن اللىم وئهلارهم مً الخشوب الىاخىت التي وادث جدُي بهم وتهلىهم ًِ آخشهم، زم اهخلل في عجض البِذ ًفىس ـىسة 

واظخخذم الفّل " جفاهىا ودكىا بُنهم ِىش ميؽم: "مخُفت كبُدت  وان ِليها اللىم حشاء الخشوب واإلاّاسن الىاخىت وكاٌ

ذ  ت الىشفحن في الخفاوي والخلاجل خُث أن ول وشف ًداٌو " جفاِل"مفىغا في كالب " جفاهىا"اإلاٍض للذاللت ِلى مؽاهت معخٍى

ىه، وهىا ًلمذ مً اظخخذام هزه الفُغت مالمذ الذاللت ِلى الىلب ئلافت ئلى داللتها ِلى اإلاؽاسهت ئر ًالخَ مً  أن ًفني كٍش

وكذ أـاب الؽاِش وأحاد في رهش ما كام به العُذان مً الخذاسن . مداولت ول وشف وولبه أن ًفني وشفا آخش" جفاهىا"الفّل 
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. في أواهه ئر اللىم واهىا في خالت مضعجت ممىشبت بلغ فيها العُل الزبى وواهىا في أمغ خاحت ئلى مً ًىلزهم مً التهلىت

هىاًت ًِ اإلاىث الخام؛ " دكىا بُنهم ِىش ميؽم: "واخخخم الؽاِش البِذ باإلاثل وهى مثل ًمشب في الخىحر والدؽاؤم، وهى كىله

 
ً
 فلخلىا حمُّا

ً
 ِىشا

ً
.ألن ميؽم كُل اظم امشأة ِىاسة باِذ كىما  

 ٌ :واظخمش ًلى  

xvبُّذًً فيها مً ِلىق ومأزم** فأـبدخما منها ِلى خحر مىوً     

ذ أن العُذًً ولبا الفلح بحن اللبُلخحن ببزٌ ألامىاٌ وكذ ٌفشا بزلً ولم ًشجىبا في ئجمامه ِلىكا وال ئزما، واإلاالخَ مً  ًٍش

ُفه اللفٍت  ُفا ـشفُا ًىحي بىفي ؤلازم ًِ اإلامذوَخحن وهفُه هزلً ًِ ما ًدُي بهما مً ميان وصمان " مأزم"هالمه جٌى جٌى

في - وهى وصن ًفذق ِلى اإلافذس اإلاُمي واظمي اإلايان والضمان، واإلاخبادس ئلى الزهً" مفّل"ئر اللفٍت ـُغذ في كالب وصن 

م ِلُه الضوصوي في ؼشخه " -بُّذًً فيها مً ِلىق ومأزم: " كٌى الؽاِش
ّ
ُفت اإلافذس، هما ِل اظخخذام الىملت لخإدي ٌو

ًما ئرا ججىب ؤلازم : ؤلازم، ًلاٌ: اإلاأزم: "بلىله
ُّ
م الشحل جأز

َّ
أزم الشحل ًأزم ئرا أكذم ِلى ؤلازم، وآزمه ئًثاًما ـحره را ئزم، وجأز

"xvi هزا وال ًىافي اللٌى بأن الؽاِش مىفم في خعً اخخُاسه واظخخذمه هزه اللفٍت لخفاةق جمحزث بها مً خُث الفُاغت 

ً هفُه ًِ مياجهما صماجهما وهزه خلُلت ال جىىشها وىاُِت اللغت  ئر جفلح لىفي ؤلازم ًِ العُذًً خاٌ ِلذهما للفلح ِو

. الّشبُت  

:واظخمّش ئلى أن كاٌ  

xviiٍُِمحن في ِلُا مّّذ وغحرها   ومً ٌعدبذ هجزا مً املجذ ٌٍّم  

أمذح ٍُِمحن في ِلُا مّّذ، ولّىح بأجهما جشحمت لؽشف أبىاء مّذ بً ِذهان ورلً : لّل الؽاِش ألمش فّل اإلاذح وكاٌ

ومً ٌعدبذ : "للُامهما خحر كُام في جذاسن اللىم مً الهالن اإلاذّمش، ِلل وبشهً بما أهعبهما املجذ والؽشف في اللىم بلىله

الخَ هشم اإلامذوَخحن مً اهخلاء الؽاِش واخخُاسه هزه اللفٍت " هجزا مً املجذ ٌٍّم " اظخفّل"اإلافىغت في كالب " ٌعدبذ"وٍُ

ابت اظخدعيذ هالمه أي اِخلذجه : هدى. وهى حىدن الص يء واِخلادن ئًاه ِلى ـفت: وكذ زبذ مً مّاوي هزه الفُغت ؤلـا

 
ً
لى هزا اإلاّنى كىله حّالى. ووحذجه خعىا ، أي اِخلذث فُه الىشم، واظخّزبذ اإلااء، وحذجه ِزبا ِو

ً
ا" :واظخىشمذ دمحما

َّ َ
َْ  َوإلا  َسَح

ى ى ُمىس َ
َ
ْىِمِه  ِئل

َ
ْمَباَن  ك

َ
ِظًفا غ

َ
ٌَ  أ ا

َ
َعَما ك

ْ
ْفُخُمىِوي ِبئ

َ
ل
َ
ًْ  خ ِذي ِم ّْ ُخْم  َب

ْ
َعِجل

َ
ْمَش  أ

َ
ْم  أ

ُ
ى ى َسّبِ

َ
ل
ْ
ل
َ
َىاَح  َوأ

ْ
ل
َ ْ
  ألا

َ
ز
َ
خ
َ
ِط  َوأ

ْ
ِخُِه  ِبَشأ

َ
هُ  أ ُجشُّ ِه  ًَ ُْ  ِئلَ

 ٌَ ا
َ
ًَ  ك مَّ  اْب

ُ
ْىمَ  ِئنَّ  أ

َ
ل
ْ
ُفىِوي ال َّ اُدوا اْظَخْم

َ
ِني َوو

َ
ىه

ُ
ْلُخل ًَ  

َ
ال

َ
ِمْذ  ف

ْ
ؽ

ُ
َذاءَ  ِبَي  ح ِْ َ   ألاْ

َ
ِني َوال

ْ
ل َّ ْج

َ
َْ  ج ْىِم  َم

َ
ل
ْ
حَن  ال اإلِاِ

َّ
:   اظخمّفىوي أيxviii" الٍ

ل . xixوحذووي لُّفا فهي بمّنى ئلفاء الص يء بمّنى ما ـُغ مىه أي اِخلذووي لُّفا ومً هزا اإلاىىلم أكبل الؽاِش ئلى ألـا

ذه بالهمضة " باح" اغه في ـُغت اظخفّل لُفىس اإلامذوَخحن بأجهما ِمذا ِلى هىىصهما " مباخا"و" أباح"الزي اظخّمل مٍض ـو

خفشفان فيها جفشف مً أولم ظشاخه ِلى هىىص سفْ ِىه الخبّت وؤلازم في جفشفه مً جلً  ًىفلان منها أداء لذًت اللخلى ٍو

ذ أن ٌؽاسهه العامْ فُما خمله . الىىىص  وهزا بالؼً ًىمئ ئلى هثرة ما أهفلاه خلىا للذماء وئوفاء لىاس الفخىت ووأن الؽاِش ًٍش

لى ألاكل أن ٌّزسه وال ًلىمه في خبه وؼّذة ئعجابه بهما .  ِلى ؤلاعجاب بممذوخُه، ِو  

:اللطائف النحىيت في القصيدة  
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xxوكذ كلخما ئن هذسن العلم واظّا     بماٌ ومّشوف مً ألامش وعلم  

شاب ألجها مّىىفت " كلخما"خشف جدلُم، و" كذ"الىاو للّىف، و" وكذ كلخما: "كىله فّل وفاِل، والجملت ال مدل لها مً ؤلِا

ؼشوُت حاصمت، : ئن....": ئن هذسن العلم واظّا بماٌ: "وكىله. في البِذ الزي كبل هزا" جذاسهخما: "ِلى الجملت الابخذاةُت

مفّىله " واظّا"و" هذسن"مفٌّى أٌو للفّل " العلم"، و"هدً"فّل الؽشه مجضوم وفاِله لمحر معختر ًلذس بـ " هذسن"و

مجضوم ِلى أهه حىاب الؽشه، وحملت الؽشه مْ " وعلم"، و"هذسن"مخّللاث بـ " بماٌ ومّشوف مً ألامش: "الثاوي، وكىله

لُذٌ ِلى ؼذة اِخىاء ممذوخُه " جذاسهخما"ِلى " كلخما"فالؽاِش ِىف الجملت . (كلخما)حىابها في مىلْ هفب ملٌى اللٌى 

ا في اللٌى بأجهما معخّذان  الح بحن اإلاخلاجلحن، فيأجهما إلاا أدسوا ما أخذزه اللخاٌ بحن ِبغ وربُان أظِش بالعلم وؤلـا

.للخضخُت بيل ما لذحهما مً ماٌ ومّشوف لِعخلش ألامً والعالم بحن الىاةفخحن  

xxiفال جىخمً هللا ما في ـذوسهم    لُخفى ومهما ًىخم هللا ٌّلم  

ئن "الفاء ففُدت خشف ِىف مبني ِلى الفخذ، فهي جفصح ًِ مدزوف ًلذس بـ ...." فال جىخمً هللا ما في ـذوسهم : "كىله

المت حضمه خزف الىىن، " جىخمىا"هاهُت، و" ال"و....". خلفخم ِلى ِلذ الفلح وئبشامه فال جىخمً هللا فّل مماُس مجضوم ِو

ًَ "ألن أـله  (الىاو والىىن )وخزفذ الىاو مىه ججىبا اللخلاء العاهىحن 
ْ
والىىن . أهخم: ، والفاِل لمحر معختر جلذًشه"جىخُمىه

شاب ىلُت في مدل هفب مفٌّى " ما"و. مىفىب ِلى اإلافّىلُت (هللا)واظم الجاللت . اإلاؽذدة للخىهُذ ال مدل لها مً ؤلِا مـى

فلذ آزش الؽاِش الفّل اإلاماُس اإلاإهذ بالىىن الؽذًذة لُذٌ ِلى خىىسة هخمان ما في الىفغ وال ظُما ". جىخمىا"زان للفّل 

في الؽإون التي جخّلم باألمً والعلم، فّلى اإلاشء أن ًبرص ما في لمحره، ألهه وئن خفي ِلى الىاط فان مىلْ ِلُه ئر هى الّالم 

اظم ؼشه حاصم مبني ِلى العيىن في مدل سفْ هاةب " مهما"و. الىاو للّىف". ومهما ًىخم هللا ٌّلم: "وكىله. بالعش وأخفى

، ومجضوم بـ : ًىخم. الفاِل اظم الجاللت مشفُى ِلى أهه فاِل كذم ِلى فّله لمشوسة : هللا". مهما"فّل مماُس مبني للمجهٌى

وهزا ِلى مزهب اليىفُحن الزًً ًجحزون جلذًم الفاِل " مهما"فّل مماُس مجضوم ِلى أهه حىاب الؽشه : ٌّلم. الؽّش

  xxii.ِلى فّله

xxiiiوما الخشب ئال ما ِلمخم وركخم    وما هى ِنها بالخذًث اإلاشحم  

المت سفّه الممت الٍاهشة : الخشب. هافُت" ما"الىاو لالظخئىاف، و...." وما الخشب ئال ما ِلمخم وركخم: "كىله مبخذأ مشفُى ِو

ىلُت في مدل سفْ خبر اإلابخذأ: ما. أداة خفش: ئال. ِلى آخشه فّل وفاِل، وحملت الفّل والفاِل ال مدل لها مً : ِلمخم. مـى

شاب ألجها ـلت شاب: ركخم. الىاو ِاوفت. ؤلِا فالؽاِش لجأ ئلى . حملت مّىىفت ِلى الفلت التي كبلها ال مدل لها مً ؤلِا

لُيبه اإلاخلاجلحن ِلى خىىسة الخشب، فُلٌى اِلمىا أن الخشب لِعذ بص يء ظىي ما " ئال"والخفش " ما"اظخّماٌ أداحي الىفي 

كذ ِهذجمىه وماسظخمىه وركخم مشاسجه، فأهخم أِلم بمفاةبه مً غحرهم، فما وان ًيبغي لىم أن جلذمىا ِليها، بل أهخم ألاخم 

. بأن جذِىا ئلى العلم  

 

 الخاجمت   
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  كذ أظفشث اإلالالت في ظىىسها العالفت ًِ شخفُت صهحر بً أبي ظلمى وهي شخفُت جلذس ألامً والعلم خم الخلذًش خُث 

دِا ئلُه في مجخمْ ًدفل باألؼشاس والذِاة ئلى الخشب الزًً وان همهم جأحُج هاس الفخىت والصخىاء بحن الىىاةف وأؼّاس هثحر 

 ِلى ألاخز بالثأس والترامي ِلى الخشوب، وهى بدم ٌّخبر داُِت مً دِاة العالم وألامً ئر حمْ في 
ّ
منهم جذوي بفىشة الخث

ًّ فيها دظخىسا ـّب فُه ِفاسة مّاسفه وخالـت خبرجه وججاسبه، مادخا فيها ،كفُذجه خالـت آساةه وججاسبه في الخُاة  وظ

زم جىشكذ ئلى الخدلُل . اإلافلَخحن هشم بً ظىان والخشر بً ِىف لخدملهما دًاث اللخلى خلىا لذماء اإلاخلاجلحن بحن اللبُلخحن

ىفّل  الفشفي والىدىي هؽفا وجىلُدا لشظالت هق اللفُذة لُذسن اللاسيء مذي مُل الؽاِش ئلى ألامً والعلم ٍو

لذ اإلالالت بّذ هزه الجىالث ئلى هخاةج آجُت. باهفّاالجه :وكذ جـى  

ئن صهحر بً أبي ظلمى ٌّخبر مً دِاة ألامً والعلم خُث دِا ئلى الفلح بحن ِبغ وربُان وأؼاد بفيُْ هشم بً ظىان - 

.والخشر بً ِىف الّاكَذًً للفلح  

م، هما ًأخز -  ال ًخلى ِفش مً الّفىس مهما ظُىشث فيها الفىض ى ممً ًأخز بُذ ظذًذ الشأي الزي ًمص ي ِلى الىهج اللٍى

.ِلى ًذ الغىي اإلاىدشف ًِ الجادة  

الىكىف ِلى كىاِذ ِلىم اللغت الّشبُت وال ظُما ِلمي الىدى والفشف لشوسي إلدسان سظالت الىفىؿ الّشبُت ئدساوا - 

مل غحره مل وٍُ َُ ل . ظلُما مً ؤلاهدشاف هُال ًلْ اللاسب في ظىء فهم ف حن ئلى جأٍو ختى ال ًىخشه في ظلً الذِاة اإلادعِش

.   هفىؿ الجهاد مخغافلحن ًِ الىفىؿ الذالت ِلى العلم وألالفت والىةام  

 

 

 الهىامش واملصادر
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i ،جدلُم دمحم ، خشاهت ألادب ولب لباب لسان العزب البغذادي، ِبذ اللادس بً ِمش

ىه، داس الىخب الّلمُت بحروث،   293ؿ2م ج1998   هبُل وؼٍش

ii،237 ؿ  م2002هـ 1423 داس اخُاء الترار الّشبي، 1 ه شزح املعلقاث السبع  الضوصوي، الخعحن بً أخمذ بً الخعحن 

iii ،جدلُم دمحم أبى الفمل ئبشاهُم، داس ئخُاء شزح ههج البالغت،  أبى خامذ، ِبذ الخمُذ بً هبت هللا بً دمحم بً الخعحن

   20/156الىخب الّشبُت ِِس ى البابي الخلبي وؼشواه، 

iv 20/157 أبى خامذ، اإلاشحْ هفعه 

v،م 1985هـ 1405 داس الغفىن، بحروث لبىان 3، ه إلاعجاس وإلاًجاس  الثّالبي، أبى مىفىس ِبذ اإلالً بً دمحم بً ئظماُِل

  138ؿ

vi،ىه،  كخاب الصناعخين الكخابت والشعز،  الّعىشي، أبى هالٌ الخعً بً ِبذ هللا بً ظهل  جدلُم ِلي دمحم البجاوي وؼٍش

ت،   1/342م بُىث 1986-هـ1406اإلاىخبت الّفٍش

vii ،2/293  البغذادي، خضاهت ألادب، مشحْ ظابم  

viii ،هـ 1408 داس الىخب الّلمُت بحروث لبىان 1ؼشح وجلذًم ألاظخار ِلي خعً فاِىس، هدًىان سهير،   صهحر بً أبي ظلمى

  107م ؿ1988

ix ،ًًذاس الثاوي جاملثل السائز في أدب الكاجب والشاعز ابً ألازحر، لُاء الذ  197ؿ2، اإلاىخبت الؽاملت ؤلـا

x 105  دًىان صهحر، اإلاشحْ العابم، ؿ  

xi ،14/384 داس ـادس بحروث لبىان، مادة ظعى 1 هلسان العزب، ابً مىٍىس، دمحم بً مىشم 

xii ،داس وىق 1 جدلُم دمحم صهحر بً هاـش هصحيح البخاري، البخاسي، دمحم بً ئظماُِل أبى ِبذ هللا البخاسي الجّفي 

 2/8هـ 1422الىجاة، 

xiii105  دًىان صهحر، اإلاشحْ العابم، ؿ 

xiv ،داس الىخب الّلمُت بحروث 1، جدلُم دمحم ِثمان، هارحشاف الضزب من لسان العزب أبى خُان، دمحم بً ًىظف بً ِلي 

 1/172م 2011لبىان، 

xv106  دًىان صهحر، اإلاشحْ العابم، ؿ 
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xvi 340 الضوصوي، ؼشح اإلاّللاث العبْ، ؿ     

xvii106  دًىان صهحر، اإلاشحْ العابم، ؿ 

xviiiشاف  ١٥٠:   ألِا

xixان ُّ ، جدلُم الؽُخ ِادٌ أخمذ ِبذ اإلاىحىد  البحز املحيطجفعحر:   أبى خُان، دمحم بً ًىظف بً ِلي بً ًىظف بً خ

ىه، ه  458 ؿ5ج. م2001هـ1422لبىان - داس الىخب الّلمُت بحروث1وؼٍش

xx106  دًىان صهحر اإلاشحْ العابم، ؿ 

xxi108  دًىان صهحر اإلاشحْ هفعه، ؿ 

xxii - دمحم : م، جدلُم1985داس الفىش، دمؽم، الىبّت الثاهُت، ، شزح ابن عقيل على ألفيت ابن مالك: ابً ِلُل، ِبذ هللا

 77:، ؿ1مديي الذًً ِبذ الخمُذ، ج

xxiii107  دًىان صهحر اإلاشحْ العابم، ؿ 


