284

.... استشهاد ابن زيدون أبشعار املتنىب يف رسالته اجلدية

)2016  (ديسمرب33 اإليضاح

استشهاد ابن زيدون أبشعار املتنىب يف رسالته اجلدية
ِّ
السجن
اليت كتبها يف غياهب ة

Ibn- e- Zaydun`s letter from prison –A reflection
of Mutanabi`s Poetry

* سيد سيار على شاه
** دكتوره سائره گل
Abstract:
This article probes into poetical citation in the historical letter of
Ibn-e Zaydun, a renowned Andalusion poet of 11th century A.D.
Ibn-e Zaydun was imprisoned by king of Córdoba, Ibn-eJahoor. While in prison, Ibn-e- Zaydun wrote Ibn- e- Jahoor a
letter lamenting that he has been thrown into prison for no
reason and appealed for mercy and leniency towards him.The
depth of thoughts reflected in the poetic text of Ibn- e- Zaydun`s
letter testifying his command over poetry. The poet who is
quoted in the letter of Ibn- e- Zaydun is known as AlMutanabi.The article examines the parts of the Ibn- e- Zaydun`s
letter citing the poetry of Al- Mutanabi in order to make it
effective in achieving the objectives of the study.

………………………………………………...

:تعريف االستشهاد
االستشهههاد درههدر علههى وزن اسههتاعاش دههن استشهههد يستشهههد استشهههاداا استشهههد
فههً علههى فه ت
ِّ  ودنههه دولههه عهها واستَ ْشه ِّههدوا َشه ِّههْي َد.1 هًنه سههملته اداد ه شهههاد ت ا تملههها
ين ِّدههن
. أي اشهدوا شاهدين2 ةِّر َجالِّكم

.* اب ث مبر ل الدكتوراه بقسم اللغ العربي جبادع بشاور وحماضر ال ةدراسا اإلسًدية جبادع وواي
.** حماضر اللغ العربي و الدراسا اإلسًدية يف ددرس اكحكودية ا سنغيانا هرى بور
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داش أبو هًش العسكري 3عن االستشهاد هذا اجلهن كريهيف يف كهًل القهددا واحملهدني
وهو أ سن دا يتعاطى دن أجناس وهنع الشهعرا وجمهراه جمهرى التهدليل لتوليهد املعه ا وههو أن يت
وحته.4
مبع مث ؤكد مبع آخر جيري جمرى االستشهاد على األوشا اكحج على ة
االستشهاد ابلشعر:

االستشهههاد ابلشههعر هههو أن يههورد البيه دههن الشههعر أو البيته أو أكريههر يف خههًش الكههًل
املنريهور داابقهها ملعه دهها قههدل دههن النريههرا وال يشه ف فيههه أن ينبههه عليههه بقههوش وحنههوها كمهها يشه ف يف
االستشهاد آباي القرآن الكرمي واأل اديث النبوية ا فهنن الشهعر يتميهو بوز هه ووهيغته عهن غهيفه دهن
أ واع الكًلا فً حيتاج ا التنبيه عليها وأكرير دا يكون ذلك يف املكا با اإلخوا يا .5
أمهية االستشهاد:
أ ةن لًستشهههاد أ ي ه كبههيف ا ال دههن ي ه التاسههيف واللغ ه والنحههو والرههربا بههل هههر
باريق شىت كاملعاجم اللغوي أو املعنوي أو التمولية أو غيف ذلك دهن أ هواع املعهاجم والقهوادي الةهيت
ألاه يف شهواهد اللغه ومجعه فيههها أشههعار كريههيف دههن أ هواع كتههب األدا أو أخههذ األلاهها دههن
األع هراا ابلههدالئل والرباه ه كمهها فعههل ذلههك خليههل بههن أ ههد الاراهيههدي يف دعجمههه كتههاا الع ه
وعب ههد املل ههك ب ههن دري ههب األو ههمع يف دعامج ههه املوض ههوعية واب ههن ف ههارس واجل ههوهري واب ههن دري ههد يف
دواديسهم وذهب ابن دن ور ودر ضى الوبيدى على أاثرهم يف طريق االستشهاد ابلشعر.
أ ةن لًستش هههاد ك يك ههن األ ية ه يف عر ههر الق ههدمي ب ههل ازداد د هها د ههرور الود ه إلف ههاد ا
ط ههًا األدا والعل ههول يف العر ههر اكح ههديث وذل ههك أ ةن اب ري ه يف در ل ه ال ههدكتواره يف ه ههذه األايل
خيتارون لبحونيهم األشعار الوارد يف خمتله الكتهب األدبيه والتااسهيف واللغه لكه ين هروا وحيققهواا
ةأدا يف ههذه األشهعار دهن الاوائهد الهيت ا تقله دهن جيهل ا جيهل هىت ووهل الهيهم .وأدهوش ازداد
أ ية االستشهاد يف عرر اكحاضر ىت أوبح فنا دستقً يف عرر هذا.
تعريف ِّّ
الرسالة اجلِّ ِّديّة ِّالبن زيدون:
أبههو الوليههد أ ههد بههن زيههدون األ دلسه اشههتغل ابألدا العههري ه ةهىت بههرع وبلههيف يف وههناعيت
النرير والشعرا ددح ابن اكحول بن جهور وابنه الوليد بن اكحول وا قاا ا آش ابن جهور.
اعتمد أبو اكحول عليه يف السهاار بينهه وبه دلهوا األ هدل فمعجهب بهه القهول ومتنهوا ديلهه
اليهم لرباعته و سن سيف ه و دبيفها واةاق أ ةن أبو اكحول بن جهور ام عليه أدرا فحبسه.
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أوأ َن ابههن زيههدون كتههب ا والَد رسههالته اةوليه يسههعر فيههها علههى لسههاسا دههن ابههن عبههدوس ويههتهكم
عليههه ويعبههث بههه ويهجههوها لكه َهن والَد ك اعههل ذالههك بههل غضههب عليههه وهتجههوه ببيت ه هجهها
فا شههااويع م اخل ههًب بينهمهها وحتت ههدل العههداو بين ههه وب ه دنافسههه اب ههن عبههدوسا وس ههتكون ه ههذه
ِّ
السجن.
كو سببا لدخوش الشاعر ىف ة
العداو الَىت َ
ِّ
السههجنيا دههن ورا القضههبان ورسههال
دهمهها يكههن دههن أدههر أرسههل ابههن زيههدون القرههائد ة
ج ةِّدية ا أي اكحول بن جهور دستعااا فيها ويالب الر م والعاو ويريد هبا اطًق سرا ه.
أثر املتنىب 6على ابن زيدون:

ً ظ خًش دنت الرسال َّ
أن ِّالبهن زيهدون لهه وهل دويه ابألدا العهري القهدمي وابله ا
املاضه ا ويف الوده الههذى عها هههذا الشههاعر ودها ذلههك وههلته ابلقهرآن واكحههديث والاقههه والتههاري ا
يقربههه ا دقرههده دههن أفكههار الشههعرا املتقههدد فقههد أابن فيههها سههن
ومجهها يف هههذه الرسههال دهها ة
نسيقه ملا أراد أن يذكر فيها دن املعاين واألغراضا لكنةه أخذ أنيرا ابلغا وعميقها دهن أشهعار املتنه ا
فلذا أورد أشعاره يف ص الرسال لتقوية املع هبا ولوايد األنير على دن يقرأ هذه ِّ
الرسال اجل ةِّدية .
استشهد ابن زيدون يف رسالته أبشعار املتن كما داش ابن زيدونه
ومسى االمصىث ثنىاعل عليى

بعد أن نظر األعمىى ىل مييلىل لى
دعنوي ال يشاهد و َّاَّنا ذلك دبالغ يف َّ
فريف أتديله فيهه جسهما خم عها
شد التلب واال راب بها ة
ولههذا رآه األعمههىا و لههى دد ههه مبهها جههذا بههه اليههه اسذان فههدخلها بههدون اسههت ذانا ولههذا ع ههه
األوم8ا فايه املبالغ الع مى واستشهد ابن زيدون هبذا املع شعر املتن كما داشه
وأ ع كلما دن به ومم
أ الَّذى ر األعمى ا أدي
9
جراها وخيترم
أ ل دل َ جاوين عن شواردها
ويسهر اخللق َّ
و ً ظ ابن زيدون أ ةهه جهرى أسهلوا حتسه القهبح وههو أن يعتهذر لهه بشه يعهود دبحهه سهنا.
كما داشه
ض به ىلكليله 10ه
هل أان َىلال يد أدياها ِّسااهها وجبني ع َ
هه بههه لجههه الَّههذى
أي دهها أ َّاال يههد أدداههها س هوارها الةههذى حتلةه و وين ه بههها وجبه عه ة
7

التمديهل ههو أدهر

ليتجمههل بههه ويتحلةههى جب هواهرها فمهها ألههول أ ههدا فعههل ي ذلههكا فالشههاعر هنهها ينا ه أن
وضههعه فودههها ة
يكهون سههبب حمنتههه غههيف ذلههكا فههاملع املهراد دههن االسههتاهال يف دههنت العبههار الناه ا ويف هههذه العبههار
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استعار دكني ا يث شبه اإلكليل إب ت
سان و ذب املشبه به اإل سانا وردهو لهه بشه دهن لوازدهه
على سبيل االستعار املكني والقرين انيبا العه لإلكليل .وهذا دمخوذ دن دوش املتن ه
َّ ِّ
بنو ت
السوار
كعب ودا أنير فيهم
يد ك يددها اال ة
11
وفيها دن جًلته افتعار
هبا ِّدن دِّاع أك و قص
أراد املتن ه أن يت بعل ه طريا ه يههربر هبهها دتههل سههي الدول ه لقبيلههه بنههو كعههب الههيت حيسههن
اليها ويربهاا ولكنةها ك حتاظ اجلميل يث عاد فحاربتها فهو ةا دريهل السهوار الهذى أدده اليهد
ولكن دا ذلك وجوده يضا عليه جًال ومجاال.
12
ِّ
ِّ
الس .
السوار بكسر ة
داش ابن دتيب ه ُّسوار املرأ وأجود اللغ فيه ة
ويف املريههل لو ذا س هوار لامت ه  13يضههرا هههذا املريههل اذا اللة ههيم ي ههم الكههرميَا وأوههله َّ
أن
ادههر لام ه رجههًا فن ههر اليهاافههنذا ه ه رنيَّه اةي ه عاطلافقههاشهلو ذا س هوار لامت ه ا أي لههو
14
كا ذا غنا وهي ت لكا بليةيت أخ َّ .
داش عبد الرمد بن دنرور البابل 15ه
ِّ
وبث در اعا يف رأس غمدا
ُّ
السوار يدى
ال ورب عنك ولو ة
عه ة
16
داي
هو عر امللك وييت
كًة ولو ة
وور للمنرب الشرد ة ة
داش ابن زيدونه هذا العتب حمماد عااقبه وهذه النباة غمرة ُثمَ تنجلل.

17

يقوش أرجو أن يكون هذا اللول خامت اجلاا فاحته األلاه والرهاا وان ههذه اجلاهو شهد
وحت ه ههوش وس ه ههحاب ال لب ه ههث أن ه ههووشا ولع ه ههل عتب ه ههك يك ه ههون س ه ههببا لتحقي ه ههق وفائيواخًو ه ه ه يف
خددتكويقاا ع ألسن اكحساد فم د عوادبها يشيف ابن زيدون ا شعر املتن ه
و الشكر دن دبل اإل سان ال دبل
جهيت
اي أيةها احملسن الشكور دن ة
18
و رمبا وح األجسال ابلعلل
لعل عتبك حممود عوادبه
ة
ِّ
السههجن وهههو
رجههى ابههن زيههدون هبههذه العبههار أن ياه ةهرج عنههه الكههرا واحملن ه وعههذاا ة
يتسلةى اسه بشعر املتن ا وهو ال يرى فقط زواش العذاا املؤك بل كان ين ر يف العوادب والتاكيف
يف املرهيف وا عادبه األدهر وههو يع ةهرب عنهها أب سههن العوادهب ومبحمهود النتهائم دهن دِّبهل األدهيف ابههن
جهور.
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و ً ظ هذا الرجا واألدل يف بي املتن ِّأل ةن يف البي املقتب دنهه دهد فيهه كلمه لع ةهل وهه
سهتعمل أوههً يف ال جه واألدههل فاستشههد ابههن زيهدون هبههذا املعه وأخههذ ادتباسها دههن شهعر املتنه
وزيةن به رسالته اجل ةدي .
ةأدا دع شعر املتن هو لعلة أأتدا بعد عتبك عل ة ا وبعد العاهو يكهون عتبهك عله ة
هتههذيباا ويههؤدي ا خامت ه حممههود تا كمهها أ ةن بعههه العلههل يكههون أ سههن العادب ه ملهها يههؤدن دعههه دههن
األدراض .
ةأدهها و ههح الههدا ابلعل ه فهههو كالوك ههالا دافهها األد هراض الكريههيف د ههن أدوا ال هرأسا ويعقب ههه
الرح ِّ .أل ه يسيل ويذوا املعاف دن الغشا املعاط ا ودا مجها املعهاف علهى الغِّشها املعهاط
مل ةد ت طويل ت االة دضر وسبب ألدوا الرأس.
َّ
أن يف الش ههعر ش ههبيه ض ههم ا فاملش ههبه العواد ههب احملم ههود الةههيت أت د ههن ج هرا العت ههاا
والعقااا واملشهبه بهه وهح األجسهال وسهًدتها الهيت أت بعهد االسهقال والعلهل .فاملشهبه بهه جها
دؤكههدا لرههح املشههبه ووجههه الشههبه جهها دضههمنا يف سههياق اكحههديث وهههو وجههود ش ه دههؤك يعههود
الرح .
لرا به ابخليف و ة
19
ِّ
السجنه
و يف دريل هذا املع داش الشاعر هدب بن خشرل يف ة
يكون ورا ه فرج دريب
عسى الكرا الةذى أدسي فيه
20
فيمدن خائ وياك ت
و يت أهله الرجل الغريب
عان
دههد هنهها أيضهها كلم ه ال ج ه والتاهها ش وه ه عسههى ا وهههذا دههن أسههاليب البًغي ه دههن
اإل شا الال ا ِّأل ةن الارج وزواش اكحون أدر د دب داموع فيه.
لكن ابن زيهدون دها فهاز يف دقرهده ودها أطلهق سهرا ه وخهاا يف أدلهه لكنةهه ههو رجهل ذا
ة
ةه ت عاليةه فمهها ا قاهها خههيط األدههل والرجهها دههن السههلاان ابههن جهههور وأرسههل بعههد الرسههال القرههائد
ِّ
السجنيا دريد بعد دريد .
ة
و أ سن دا داش أدية بن أي الرل 21ه
ط ِّة اكحواد حمبوا ودكروه
جتري األدور على كم القضا ويف
22
و رةمبا سا ين دا ب ُّ أرجوه
سرين دا ب ُّ أ ذره
ُّفرمبا ة
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َّ
الشد والتكالي دد هذا املع يف الشعر العهري أكريهراا دريهل دها
أن الكًل دن سن العادب بعد ِّة
قههل ابههن زيههدون عههن املتنه بعبههار حممههود العادبه فنجههد يف شههعر أ ههد بههن حممههد ابههن اخليةههاف23ا
يقوشه
هبوا طياكم أعدى على النَّمي دسراه فمن ملشوق أن ةِّ
يهول جاناه
24
يرى الررب حممود العوادب دعشر ودا كل و ترب حيمد املر عقباه
و يف دريل هذا املع داش املشد25ه
26
ملن يتداوي به يف اةوى
و عادب الررب حممود
عنه عن الن ولى عليه وسلم دهاش لو كهان العسهر
عن عبد بن دسعود رض
27
يف جحر لدخل عليه اليسر ىت خيرجه .
28
داش ابن زيدون ولن يريبين ين سيدي أن أبطأسيبه فأبطأ ال ِّّد ِّ
الء فيضاً أيلؤها
ّ
م
الههبط هههو ض ههد السههرع ا أدلؤه هها أي د ه الش ه  .أ ةن ابههن زي ههدون ذكههر التعب ههيف رههلح أن ك ههون
استعار مترييلي ا ِّأل ةن الدلوا اليت تمخر يف الب ر كون د ى ابملا ا غيف لك اليت عود بسرع .
ِّ
السجن طويًا دا أطلهق ابهن جههور سهرا ه فلهتم ابهن زيهدون
أ ةن ابن زيدون دكث يف ة
له العذرا ويت بعلة ت أدبية تا جتعل القبيح الذى فعله أبو اكحول بن جهور دستحسناا وهو أ ةن الهبً
الباي أت دلي ابملا ا فلذا أتخيف األديف يف العاو عنه سيعقبه خيف كرييف.
استشهد ابن زيدون بشعر أبو الايب املتن ه
29
السحب يف املسيف اجلهال
أسرع ُّ
و دن اخليف بط سيبك ع ة
يقههوش ا ةن أتخههيف جههودا ودهها جتههود بههه دههن سههيب وعاههااي فيههه خههيف كا أل هةهك سههتجود ك
ابلكرييفا وأتخيف العاا دبيحا أل ةن النا دولع حبب العاجل ولكن املتن علله و ةسنه.
ا ةن دا يسرع دن السحاا هو اجلههال الهذى ال دها فيهها والباه دنهه وههو الهذى يت ابملها  .وههذه
السههحااا فاملمههدوح يتههمخر يف العاهها ولكنةههه بعههد ذلههك جيههود بعاهها
دقار ه مجيل ه ب ه املمههدوح و ة
وفيف.
داش الرهادي أ ةن ههذه العبهار لهن يهريب دهن سهيدي ....دهد يشهيف هبها ابهن زيهدون ا
ضمن به رسالته30ا كما داشه
شعر ابن املعتو ويقوش أ ه أخذ ر بيته دنه و ة
دعوا البوااي فاهلل يكلؤها
ضم رافعا يده
دل ودد ة
31
أبام وفر ال ةِّدال أدلؤها
و استيقنوا ابلدوا دنه كما
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فأفعاله الّاليت سرهن ألاف

داش ابن زيدونه فإن يكن الفعل الّذى ساء واحداً
بعد أن أعتذر عن سيده أخذ ميد ه فقاشا له اكحمد علهى اغتنادهه وا سها ه والرهرب علهى اباائهها
فمخههذ يف أتئيههد املعه فقههاش ان كههان هههذا الاعههل الةههذى أت يههه يف هههذه الاه وا ههداا فلههك أفعههاش دههد
السار وه ألوب.
سررن وه ألوب .فً عرب هبذا الاعل الوا د الةذى سا دا اعتبار األفعاش َّ
دد أخذ ابن زيدون هذا الشعر دن أشعار املتن وه ه
كل ِّو ت
دو َال ِّودادي للحس ضعي
داد ال يدول على األذى
و ُّ
فمفعاله الًئ سررن ألوب
فنن يكن الاعل الةذى سا َ وا دا
32
لكن بعه املالك عاي
و اس له اس الادا لِّناسه
و َّ

آجراً وجصاً فبنيت .ويكان القال ذا سعة فقلت.
داش ابن زيدونه بل وجدت ّ
أراد دفا دا يتوهم دن أ ةه يتاضل عله أبذاع احملاسن و شر املدائحا يع أ َّه ال فضل ك
يف دهدائحكا أل هَّ فيههها كمههن وجهد آجهةهرا وِّجرهها فبه بيتهها دهن ذلههكا وشهيَّد دكهها ا ولكه َّهن ك يف
ذلك بعه ت
فضل.
يشيف ابن زيدون ا دوش املتن ه
الركب و ِّ
اإلبل
أجاا ددع ودا الدَّاع سوى طلل
دعا فلبَّاه دبل َّ
ِّ 33
و دد وجد دكان القوش ذا سع ت
فنن وجد لسا دائً فقل
أراد الشاعر أن يعرب عن أدبه العاك والغاك واملشهور واملنتشر يف كل بقع ت والذى بلهيف يف
الشهههر دبلغهها جعههل دههن ال علههم لههه ابألدا ين ههر اليههه ويعلمههها ودههن ك يسههما شههعرا يسههما كلما ههه
ويههدركهاا ودههد عههرب الشههاعر ابألعمههى واألوههم وأراد دههن ال دعرف ه لههه ابألداا وال علههم عن ههده
وجييههدها والعًده به املعنيه السههببي ا فههنن السههما والبرههر دههن أسههباا العلههم ابألشههيا وادراكهههاا
والعم ههى والر ههمم د ههن أس ههباا اجله ههل هب ههاا والقرين ه دول ههه ههر وأ ه فن ةههه يس ههتحيل أن يبر ههر
األعمى شي اا أو أن يسما ل وم ديريا.
34

عدم
داش ابن زيدونه اي ين يع ُّ علينا أن نفاهقهث
كل شلء بعدكث م
وجداننا ّ
دعه البيه هههو اي دههن يشههتد علينهها داههاردهما كه ةهل شه دههده بعههد فهرادكم فهههو عنههد
عدلا أى وجوده كعدده  .دد أخذ ابن زيدون هذا الشعر دن دريد املتن وضمن رسالته بهه
و دن جبسم و اك عنده سقم
و ا َّر دلباه ممن دلبه شبم
35
وجدا نا كل ش بعدكم عدل
اي دن يعَّو علينا أن ااردهم
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كان سي الدول اذا أتخر عنه دهدائح املتنه ا شهق ذلهك عليهه وأدلقهها وأكريهر دعا بتهه
اذا ضرا و قدل اليه دن حبضر ه ابلتعريه ابملكروه وخماطبته مبا ال حيسنا فكرب ذلك على املتن
وآمله غاي اإليًلا فم شده هذه القريد مبحضر دن العرا والعجم وكا سبب الو شه بينهمها
36
وفساد اكحاش.
َّ
اخلاوه ه
أن و ههدر ه ههذا البيه ه يش ههتمل عل ههى دعه ه دب ههذوشا يتداول ههه النة ههاسا و س ههتعمله ة
لكن ملها جها عجهو البيه ا وجهدا نا ك ةهل شه ت  ...ار قهى الكهًل ار قها عاليهاا اذ جعهل
و ة
العاد ا ة
ياز هه لكهل شه بعهد داارده ممدو هه عهددا أو مبشهاب العهدلا وهههذا دعه دديهق دلةمها خياهر علههى
الباشا فندر خاوره على الباش لدى دع م النةاس أغلى ديمته األدبي .37
أدههوش يف حتقيههق املقههال َّ
أن ابههن زيههدون دههد ضههمن رسههالته بشههعر املتن ه واستشهههد بههه ِّأل َّن
يعرب دن شعوره الناسية ِّألجل املناسب القوي ب أ واش املتن وابن زيدون.
البي ة
و ً ههظ يف األدا العههري أ ةن الشههعرا دههد أخههذوا أيضهها دههن بي ه املتن ه الههذى استشهههد بههه ابههن
زيدونا كما داش الشاعر واألديب والواعظ األبشيه 38ه
39
يعو علينا أن ااردهم
أو شتمو وعو الررب بعدكمو
اي دن ُّ
َّ
أن الشار الرياين دن بي األبشيه هو ا شار األوش دن بي املتنه ا دهن غهيف بهديل و غهيفا
ِّأل ةه دد أخذ كما هو يف ا األدر .فههذا يهدش علهى َّ
أن ههذا كهًل املتنه دهد هرا أنيهرا ابلغها علهى
ضمن رسالته به.
أذهان الشعرا ا فلذا ابن زيدون استشهد و ة
َّ
أن األديههب املقههري 40دههد ضه ةمن دقدده كتابههه ( اههح الايههب) أبشههعا تر عديههد تا الةههيت أ شههد
ِّ 41
دضمنا
دنها بناسه وبعه دنها قل عن الشعرا األ دل ا فقاش دل أ
ة
دن بعدكم ه ةد ركن الررب واسددا
يعو علينا أن ااردهم
اي دن ُّ
42
فالقلب اث تو هبا ك يرحب القددا
وان أني اجلسم كرها عن دنازلكم
ضمن داع شعره بشار دهن البيه للمتنه الهذى أورده ابهن زيهدون يف رسهالته
أ ةن املقري ة
اجل ةدية .
داش ابن زيدونه شكاى اجلريح ىل العقبان وال َرخث
يتحههد ابههن زيههدون عههن سههو اكحههاش الههذى ووههل اليههه يههث ال أ ههد يكردههه وشههكواه ال
أت باائد تا فه دريل شكوى اجلهريح ا ههذه الايهور الهيت هنهظ ع ادهه وأتكلهها فهه ال هدري
حباله .دد أخذ القوش دن شعر املتن ه
43
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شكوى اجلريح ا الغرابن والوهم
و ال شك ا خلق فتشمته
يق ههوش جي ههب عل ههى اإل س ههان أال يش ههكو ال ههه ا النة ههاسا دري ههل ش ههكوى اجله هريح للغه هرابن
والرخما أل ةن النا رى املو خلودا وبقا وهذه جليل يعجو اخللق عن ركوهبا.
امللخص:

أ ةن ابن زيدون كتب رسالته يف الو وا و اها ابلرسال اجلدية وأرسلها ا ابن جهورا دهد
ضههمن رسههالته بع ه ةد أبيهها الشههعرا املشههارد يف خههًش دههنت الرسههال وعبارهتهها وخاو ه زيةههن بشههعر
املتن .
دههد استشهههد ابههن زيههدون أ يهها جبههو دههن شههعر املتن ه ويف بعههه األ يههان ضه ةهمن رسههالته
ببي ت ت
كادل وكان يشهد أببيا ه لوايد القو يف املع والتمنييف هبا.

اهلاايش واملصاده:
-1

لج العروسا 391/2

-2

سور البقر ا ردم اسي ه 282

-3

أبو هًش العسكريه هو سن بن عبد العسكريا كنيته أبو هًشا و ةأدا سبته ا
عسكر دكرل دن كور االهوازا كان عاك ابألدا العريا ونة كتبا و أ شد األشعارا دن
را ياهه مجهر األدرياشا كتاا الرناعت

الن م و النرير .دا

سن 395ل املوافق

1005ل(.البغداديا عبد القادرا خوا األدا 230/1ا الناشر دكتب اخلاد ا داهر ا
1997ل)
-4

بدوي طبا دعجم البًغ العربي ص314/

-5

القلقشنديا وبح األعشى 60/1

-6

املتن ا أبو الايب أ د بن اكحس كان شاعرا دالقا ع يم العقل و الذكا ا و كان دن
املالع على أوابد اللغ و شواردها ةىت ا ةه ك يسمش عن ش ت اال استشهد له بكًل العرا
دن الن م والنرير .كحق األديف سي الدول بن دان و دد ه فم به األديف ودربه وأجازه
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اجلوائو و أجرى عليه كل سن نيًني آالب دينار .دتل  28ردضان املبارا سن 354ه.
(الوركل خيف الدينا االعًل 115/1ا دار العلم للمًئ بيفو ا 2002ل)
-7

الذخيف ا 209/1

-8

الراديا خليل بن أيبكا متال املتونا ص42/

-9

ديوان املتن ا ص332/

-10

الذخيف ا 209/1

-11

ديوان املتن ا ص403/

-12

ابن دتيب ا أدا الكا با ص424 /ا 545

-13

أبو هًش العسكريا مجهر األدرياشا 160/2

-14

أيضا

-15

عبد الرمد بن دنرور بن اكحسن بن اببكا هو شاعر جميد دكريرا كان دن أهل بغدادا
طاب البًد و لق الر سا و دد هم و أجولوا جائو ها وىف سن عشر و أربا دم ( .
الوركل ا االعًلا )11/4

-16

العكريا عبد اكح

-17

الذخيف ا 209/1

-18

ديوان املتن ا ص339/

-19

هدب بن خشرل بن كرزا شاعر اسًد فريح اللسان كان ينشد الشعر و يروى للحاي ا

بن حممدا شذرا الذهبا 58/5

دتل شاابا و شعره وولنا أكريره داله خل القضبان اكحديدية ( .البغداديا عبد القادر بن
عمرا خوا األدا ا 328/9ا دكتب اخلاد ا دررا1996ل )
-20

أيضاا 328/9

-21

عًد عرره علما و كتاب و شعرا و رواي ا كان داهي دن
أدية بن أي الرل بن عوب هو ة
ابدعا النبو ا و هو يعلم كي
هم ة
دواه نيقي ا دد بليف دن ادتداره يف اسه أ ةه دد كان ة

اخلراش اليت يكون الرجل هبا بيا أو دتنبةيا اذا اجتمع لها ةىت رشح لذلك بالب الروااي
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عًد ( .اجلا ظا عمرو بن حبر كتاا اكحيوان
و درس الكتبا فقد كان عند العرا ة
 320/2دكتب درااى البايا درر ).
-22
-23
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ديوان ابن اخليافا ص81/

-25
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يف دواوين اإل شا و ويف بددشق سن 656ه.

-26
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ص156/

-27

الارباينا سليمان بن أ دا املعجم الكبيف 70/10ا دكتب ابن يمي ا داهر

-28

الذخيف ا 209/1

-29
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-30
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-31
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بيفو

-32
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-34
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-35
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-36

متال املتونا ص345/

-37

امليداينا عبدالر نا البًغ العربي أسسها و علودها و فنوسا ص83 /

-38
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-39

األبشيه ا املستارب ص407/ا دار املعرف بيفو ا 2008ل

-40

دقر ا أديبا
أ د بن حممد املقري ولد سن 976ه مبدين لمسانا و أول أسر ه دن دري ة
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-41
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-43
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