
 
 
 
 

 
 ديواف العرب تقدـ لكـ

 

 موسوعة أشعار القدس واألقصى
 مف العصر الجاىمي إلى العصر الحديث والمعاصر

 
 
 
 
 

عداد   جمع وا 
 حمداف رضواف أبو عاصي. د

 أستاذ العمـو المغوية المساعد بكمية فمسطيف التقنية
 فمسطيف - غزة – دير البمح

 
 
 
 



 -1- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـػف الرحيػو الرحمػـ المػبس

اْلَحرَاـِ ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى  ِمَف اْلَمْسِجدِ  َف الَِّذي َأْسرَٰى ِبعَبِْدِه لَْيبلً سُْبَحا" : قاؿ تعالى 
 " ِإنَّوُ ىَُو السَِّميعُ اْلَبِصيرُ  ۚ  ِمْف آيَاِتَنا  الَِّذي بَارَْكنَا َحْوَلوُ ِلُنِريَوُ 

 1: اإلسراءسورة 
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 اإلىػػداء
 

 .هلل مف أجؿ القدس والمسجد األقصىإلى الذيف ضحوا بأنفسيـ في سبيؿ ا 
 
إلػػػى الػػػذيف يػػػدافعوف عػػػف شػػػرؼ األمػػػة ومقدسػػػاتيا  ويػػػذودوف عػػػف القػػػدس  

 .والمسجد األقصى
 
ات األقصػػػى  الػػػذيف يقػػػاموف اليػػػدـ ػػػػػاحبإلػػػى المػػػرابطيف فػػػي مدينػػػة القػػػدس و  

 .والتيويد والتيجير القسػري  
 
إلػييـ فػي ... الشػتاتإلى جميع أبناء شعبي الفمسطيني فػي الػوطف والميجػر و  

أرض الرجولػػة والشػػيامة ( جبػػؿ النػػار)إلػػييـ فػػي نػػابمس ... غػػزة ىاشػػـ المحاصػػرة 
إلػػييـ فػػي كػػؿ بقعػػة مػػف ... إلػػييـ فػػي راـ اهلل  وال ميػػؿ وجنػػيف  وطػػوؿ كػػـر... والكػػـر

أرضنا فمسطيف الحبيبة  التي تواجو أشرس عدو تسػانده أعتػى قػوى البغػي والطغيػاف 
 .أبناء شعبي وأنت تواجيوف المفسديف في األرض إليكـ... في العالـ

 
وا فترة انشػغالي الطويػؿ عػنيـ طػواؿ مُ مَّ حَ وأ يرًا إلى جميع أفراد أسرتي  الذيف تَ  

 .  مدة إعداد ىذه الموسوعة
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 شكػػر وعرفػػاف
        

أواًل وقبػػؿ كػػؿ شػػيء أتوجػػو إلػػى ربػػي و ػػالقي بالانػػاء الجزيػػؿ  والحمػػد الكايػػر   
ـَ َأْف َلػْف " : كر العميـ عمى نعمو و يراتػو التػي ال تعػدال وال ُتْحَصػى  قػاؿ تعػالىوالش َعِمػ

 (.20سورة المزمؿ  اآلية ) "ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَمْيُكـْ 
 

وبعد أتوجو بالشكر والعرفاف إلى كؿ مف ساعدني في إعداد ىذا العمػؿ  وعمػى  
 :وجو ال صوص

 

بداعاتيػ الشعراء واألدباء الذيف زودوني ب  .الفنية ـأشعارىـ وأعماليـ األدبية وا 
 .ػ األساتذة الذيف راجعوا ىذا العمؿ  وصححوا أ طاءه

 .ػ الزمبلء الذيف ساعدوا في تنسيقو وا  راجو عمى الوجو المطموب
 . وا  راجو إلى حيز الوجود نشرهػ اإل وة الكراـ الذيف ساعدوا في 

قع ديواف العرب  ومف معو مف إ وة كراـ عادؿ سالـ مدير مو / ػ األخ الكريـ األستاذ
 .ساعدوا في نشره ىذا العمؿ وا  راجو إلى حيز الوجود
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 مقدمػػػة
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، وعمىى للىو وصىحبو  
  .وبعد... ومن وااله بإحسان إلى يوم الدين

حاضنة الديانات السماوية، القدس مدينة الطير والسالم، مدينة تقدسيا كى  الىديانات القدس  
القىدس لمىب العىرب النىابا، عاصىمة نمسىطين، ميىد السىيد . الييودية والمسيحية واإلسىالم: السماوية

. القىىىدس مدينىىىة تحتضىىىن المسىىىىد األلصىىىى أولىىىى القبمتىىىين، و الىىىث الحىىىرمين. المسىىىيل عميىىىو السىىىالم
وعىرج منىو إلىىى السىموات العمىى، ولىىد  -صىمى اهلل عميىىو وسىمم–ي أسىر  إليىىو نبينىا محمىد المسىىد الى 

ىىرا   "   :أنىل  اهلل نيىو لرلن ىا يتمىى إلىى يىىوم الىدين، حيىث لىا  تعىالى نىى  سىورة اإلسىراء ي أاسح انا الذى   ُسىبححا
ه  لاىىيحال   د   ب عابحىىد  ىىى  ىىنا الحماسح ىىى الذىى م  الحصا د  األح ىىى  ىىراام  إ لاىىى الحماسح لاىىُو ل ُنر ياىىوُ الححا وح ناىىا حا كح ي باارا ىىنح لياات ناىىا     إ نذىىُو ُىىىوا  ۚ  م 

يرُ  يُع الحباص  ال تشىد الرحىا  إالذ إلىى "  -صىمى اهلل عميىو وسىمم -وال ي لىا  نيىو رسىو  اهلل .() " السذم 
 ( ." )المسىد الحرام ، والمسىد األلصى، ومسىدي ى ا:  ال ة مساىد

ة القىىىدس باىتمىىىام الشىىىعراء العىىىرب والمسىىىممين، منىىى  ال ىىىتل مىىىن أىىىى   لىىىت كمىىىو ح يىىىت مدينىىى 
العمىىري إلىىى يومنىىىا ىىى ا، وبلاصىىىة نىى  ال تىىىرات التىى  تعرضىىت نييىىىا المدينىىة إلىىىى ال ىىلو واالحىىىتال ، 

مت نىىى  بيىىىا، والىىىدنات عنيىىىا، وت كيىىىد األمىىى  نىىى  لالصىىىيا مىىىن أ   العىىىدوان لنن مىىىوا أبيىىىى القصىىىا د 
 .األىنب 

ضامنا  مىع القىدس والمسىىد األلصىى نى  محنىة التيويىد والتىدمير، وطمبا  لرضا اهلل تعالى، وت 
ونصىىرة ليمىىا، وح ا ىىا  عمىىى الحىىا اإلسىىالم  وال مسىىطين  نييمىىا، ولدمىىة  لمشىىعر العربىى  واإلسىىالم ، 

مسىىتعينا  بىىاهلل تعىىالى وبمعاونىىة الملمصىىين )عقىىدُت العىىلما  -ولدمىة لمبحىىث العممىى  والبىىاح ين والعممىىاء
عمى ىمع ما استطعُت الوصىو  إليىو ممىا ليى  نى  القىدس واأللصىى مىن ( لطيبمن أبناء ى ا البمد ا

أشىىىعار نىىى  ىميىىىع العصىىىور، وبلاصىىىة العصىىىر الحىىىديث والمعاصىىىر لتىىىدوينيا ونشىىىرىا نىىى  موسىىىوعة 
مػف العصػر الجػاىمي إلػى العصػر الحػديث  –موسػوعة أشػعار القػدس واألقصػى "  :شعرية أسميتيا

 ."والمعاصر
 م 7491من العصر الىاىم  إلى عام  -القسم األو : عة لسمينولد ُلسِّمتح ى ه الموس 
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   ىى نىويشتم  ى ا القسم عمى األشعار الت  ليمت ن  القدس واأللص(. عام ما لب  النكبة)
 :ةىور اآلتيىالعص

 (  م266-911( )ىى 7 -ىى.ا751)العصر الىاىم   -7 
 (م151-227( )ىى736-97)العصر األموي  -6
 (م7651 -226) (ىى252-796) العصر العباس  -3
 (م7716-424( )ىى521-351)العصر ال اطم  ن  مصر  -9
 (م7651-7716( )ىى291 -521)العصر األيوب   -5
 (م7571-7651( )ىى463-252)العصر الممموك   -2
 (م7471 -7575( )ىى7331 -466)العصر الع مان   -1
 .(م7491–7141( )ىى7321 -7679)من بداية العصر الحديث إلى عام ما لب  النكبىة  -1
 
بينما يشتم  القسم ال ان  عمى األشعار الت  ليمت ن  العصىر الحىديث والمعاصىر مىن عىام  

وىىو يحتىوي عمىى الكىم األكبىر مىن األشىعار التى  ليمىت نى  . م6114إلى عام ( عام النكبة)م 7491
ألو  مىىىىن ىىىىى ه القىىىىدس واأللصىىىىى، إ  بم ىىىىت أك ىىىىر مىىىىن ضىىىىع   األشىىىىعار التىىىى  دونىىىىت نىىىى  القسىىىىم ا

 .األو  الشعراء الرىا  واآللر الشواعر النساء: القسم ال ان  بدوره لسمين سِّما ولد لُ . الموسوعة
 
عميىو أو وصى  إلى ِّ مىن أشىعار، حيىث بمى   نى  ىى ه الموسىوعة كى  مىا تحصىمتُ  ولد ىمعتُ  

شاعر وشىاعرة  مىموت الشعراء والشواعر ال ين دونت أشعارىم ن  ى ه الموسوعة ما يقارب  ال ما ة
لطعىة شىعرية، مىن ملتمىف  سىتما ةأو يليد، وبم ت مىموت القصا د والمقطوعات الشعرية ما يقىارب 

 ولديمو وحدي و، سواء أكان بال صحى أم العامية، عمودي ا كان أم شعر الت عيمة ب نواعى: أنوات الشعر
، أم كىىان مىىا يطمىىا عميىىو ( ىىىالمىىولون الموحىىد القانيىىة، والمىىولون متعىىدد القانيىىة، المىىولون  يىىر المق)

 . لصيدة الن ر
أك ىىر مىىن نىىوت مىىن أنىىوات ( القىىدس أو األلصىىى)لىىد ن ىىم نىى  لشىىاعر اولىىد يصىىادف أن يكىىون  

 متُ ونىى  ىىى ه الحالىىة لىىدذ . شىىعر العاميىىةالعمودي، أو شىىعر الت عيمىىة ب صىىنانو، أو م ىى  الشىىعر ر، الشىىع
مُت شىعر الت عيمىة المىولون ميىة، ولىدذ شعر ال صحى عمى العامية، والشعر العمىودي عمىى شىعر الت عي

      .المتعدد القانية أو المولون  ير المق ىوالمق ى عمى شعر الت يمة المولون 
         

ن  ىمع ى ه الموسوعة الشعرية ب عداد كبيىرة ومتعىددة مىن المصىادر والمراىىع  ولد استعنتُ  
ت لىىىىم أتمكىىىىن مىىىن تىىىىدوينيا كميىىىىا نىىىى   بىىىىت األدبيىىىة والشىىىىعرية، والموالىىىىع والمنتىىىىديات اإللكترونيىىىة  لىىىى ل

 .    المصادر والمراىع المدونة ن  نياية الموسوعة، واكت يت ب كر بعضيا
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وباستقراء ما تم ىمعو من أشعار ن  القدس واأللصى، وبلاصة ن  عصور ما لبى  النكبىة  
( ىىى291 -521)تبين أن ى ذ ما لي  من أشعار حو  القىدس واأللصىى كىان نى  العصىر المممىوك  

، وىما عصور الصرات (م7575-7653( )ىى466-275)، ون  العصر األيوب  (م7716-7651)
لىم ( بىالر م مىن ك رتيىا النسىبية لياسىا  بمىا سىبقيا مىن عصىور) يىر أنذ ىى ه األشىعار . مع الصىميبيين

مىدح تتعد أبيات ا ليمت ن  تحرير بيت المقدس، وىىاءت مت رلىة نى  القصىا د الك يىرة التى  أنشى ت نى  
األيىىوبيين ووصىىف بطىىوالتيم وىليمىىة أعىىدا يم، وبلاصىىة صىىالح الىىدين األيىىوب ، نىىاتل بيىىت المقىىدس 

ولىىىىم تتنىىىىاو  مدينىىىىة القىىىىدس ومكانتيىىىىا اإلسىىىىالمية، أو أىميتيىىىىا الى رانيىىىىة . وملمصىىىىو مىىىىن الصىىىىميبين
 . والسياسية والحضارية بش ء من التركيل، أو ما يبين لصوصية بارلة لمقدس أو األلصى

نىىىى  العصىىىىر الحىىىىديث وبلاصىىىىة بعىىىىد عىىىىام النكبىىىىة، وبعىىىىد سىىىىقوط القىىىىدس ب يىىىىدي الييىىىىود أمىىىىا   
م، نقىىىىد أصىىىىبحت القىىىىدس موضىىىىوعا  شىىىىعريا ، ورمىىىىل ا نمسىىىىطيني ا لومي ىىىىا يسىىىىتلدم 7421ال اصىىىىبين عىىىىام 

ال مسىىطين  نىى  مدينتىىو ووىىىوده، مسىىتمدا   لىىت  األمىىاكن المقدسىىة، ويسىىتميم التىىاريد لمت كيىىد عمىىى الحىىا
نمىم يقتصىر الشىعراء عمىى . دوانع دينية، وألر  لومية ووطنية، و ال ة حضارية: يامن دوانع عدة من

باألسىى واليليمىة واالنكسىار لسىقوط األمىة ب سىرىا، كمىا حممىت  بى  كىان شىعرىم ينضىل القىدس ر ىاء
دعىىوة العىىرب لمتنبىىو إلىىى اللطىىر الصىىييون ، ونضىىل : أشىىعارىم معىىان  مشىىتركة ألىىر  عديىىدة، منيىىا

بموالىىف الىىدو  الع مىىى التىى  تسىىاند العىىدوان الصىىييون ، وتصىىوير م سىى  الشىىعب  شراسىىتو، والتنديىىد
العربىىى  نىىى  نمسىىىطين، وتمىيىىىد بطوالتىىىو، والتنديىىىد بتقصىىىير العىىىرب نىىى  العمىىى  عمىىىى تحريىىىر القىىىدس 
ضى اء المعىان  والقىيم الدينيىة عمىى لضىية القىدس والنضىا   ونمسطين، والت كيد عمى عروبة القدس، وا 

 .من المعان  الملتم ةو ير  لت ... ألىميا
 
 :ون  لتام ى ه المقدمة يىب التنويو إلى بعا النقاط اليامة 
إن ىىى ه محاولىىة متواضىىعة وأوليىىة لىمىىع األشىىعار التىى  ليمىىت نىى  القىىدس واأللصىىى وتىىدوينيا نىى   -

موسوعة شعرية  ل لت لن يلمو ى ا العم  من الىنق  والتقصىير واللطى ، وىى ه كميىا مىن متاللمىات 
 .، ميما بم ت ح الة صاحبوشريلبالعم  ا

ال ألعم أنذ ى ه الموسوعة لد استوعبت ك  مىا ليى  نى  القىدس واأللصىى مىن أشىعار مىن العصىر  -
الىىاىم  إلىى العصىر الحىديث والمعاصىر، نقىد يكىون مىا تُىر تا أك ىر ممىن دون  لى لت سىيترت المىىىا  

ىىىا لليىىىادة ىىىى ه الموسىىىوعة نىىى  طبعىىىات ألىىىر   ليتحقىىىا ال ىىىرا مىىىن استصىىىدارىا، وىىىىو التىىى ريد  م توح 
الشىىعري لمىىا مىىرت بىىو القىىدس نىى  ملتمىىف العصىىور مىىن أحىىداث، نالشىىعر ديىىوان األمىىم والحضىىارات  

 ".الشعر ديوان العرب"لياسا  عمى لو  العرب القدماء 
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أسىى  تقىديري واحترامى  وشىكري لكىى  مىن سىاعدن  نى  ىمىع ىىى ه األشىعار، ولكى  الشىعراء الىى ين  -
الموسوعة بإرسا  أشعارىم، وأترت المىا  م توحا  لمشعراء ال ين لم يتمكنوا من أسيموا ن  إتمام ى ه 

 .إرسا  أشعارىم  لتدوينيا ن  طبعات ألر 
نما أرىو أن ينا  رضا اهلل أوال ، وأن  أية ال أرىو من وراء ى ا العم  - مكاسب مادية أو معنوية، وا 
ىىىيُ  كمىىىا أرىىىىو أن ينىىىا  لبىىىو  . ن ىىىع مىىىا  وال بنىىىوننىىى  ميىىىلان حسىىىنات  وحسىىىنات والىىىديذ يىىىوم ال ي  ا ىذ سا

 .الباح ين والدارسين وبلاصة  وي االلتصا  منيم
 

 حمدان رضوان أبو عاص / دكتور
 دير البمل –كمية نمسطين التقنية 
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ـ 1947عاـ مف العصر الجاىمي إلى  -القسـ األوؿ
 (النكبة ما قبؿ عاـ)

 
 

 :اآلتيةفي العصور  ار التي قيمت في القدس واألقصىألشعاعمى  مؿ ىذا القسـتويش
 

 (  ـ622-471( )ىػ 1 -ىػ.ؽ151) العصر الجاىمي -1                
 (ـ751-661) (ىػ132-41) العصر األموي -2                
 (ـ1258 -662) (ىػ656-142)العصر العباسي  -3                
 (ـ1172-969( )ىػ567-358)في مصر العصر الفاطمي  -4                
 (ـ1251-1172( )ىػ648 -567)العصر األيوبي  -5    
 (ـ1517-1258)( ىػ923-656)العصر الممموكي  -6    

 (ـ1917 -1516( )ىػ1331 -922)العصر العاماني  -7       
 ةػالنكببؿ ػا قػم اـػديث إلى عػر الحػمف بداية العص -8                
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 تمييػػػد
 القدس عبر التاريخ

 
 تعدُّ مدينة القدس من أع م المدن القديمة والحدي ة لداسة عمى اإلطالا، ني  مدينة تح ى

وعرالة  ىعال منيىا ل بمىة  لكى  إنسىان يىدين  و لت بما ليا من لداسة عند البشر ىميعا  بمكانة لاصة 
أ ىرا  مسىيحيا ،  21أ ىر إسىالم ، و 611حىوال  "نيى  تضىم  .عريقىة دين سىماوي، أو ينتمى  لحضىارةب
  مما ىع  حاضنة األديان السماوية، وأك ر المدن تم يال  لياتعتبر ي  ل لت ن  ()."ييوديا   أ را   75و

مبراطوريىىات اإلمنيىىا محىىورا  وموضىىعا  لصىىراعات متعىىددة ومتعالبىىة عمىىى مىىد  التىىاريد اإلنسىىان  بىىين 
للىت نيىو إداراتيىا إلىى ىيىات متعىددة ومتنوعىة لمعىت عمييىا ولىد  .المتصىارعة والمتعالبىة والحضارات

 (:)نب ة سريعة عن ى ه المدينة وتاريليا عبر العصور الملتم ة ي ت ونيما  .عديدة أسماء
لىدم سىنة، وىى  بى لت تعىد واحىدة مىن أ لمسىة لالف إلىى أك ىر مىن القىدس يرىىع تىاريد مدينىة

 أطمقىت عمييىا حيىث. التىاريد عمييىا عمىى عمىا ىى ا وتىد  األسىماء الك يىرة التى  أطمقىت. مدن العىالم

األلف ال ال ة لب   الشعوب واألمم الت  استوطنتيا أسماء ملتم ة، نالكنعانيون ال ين ىاىروا إلييا ن 
اشىتقت مىن ىى ه التسىمية  لىدو . سىاليم وتعنى  مدينىة السىالم أو مدينىة اإللىو" أورسىاليم"المىيالد أسىموىا 

ومعناىىىىىىا البيىىىىىت المقىىىىىدس، ولىىىىىد ورد  كرىىىىىىا نىىىىى  " يروشىىىىىاليم"التىىىىى  تنطىىىىىا بالعبريىىىىىة " أورشىىىىىميم"كممىىىىة 
ومن أىم األعما  الت  . ومعناه بيت اهلل اليونان  باسم إيمياء  م عرنت ن  العصر. مرة 211 التوراة

دال  المدينة من نبىع ىيحىون الى ي  المياه إلى شا ن ا لت مين وصو  القدس لام بيا الكنعانيون ن 
 .بعين سموان يقع ن  وادي لدرون وال ي يعرف اليوم

 : األصميوف القدس سكاف -1

                                                 

 .ـ1995 ليبيا -طرابمس  1ط. دار المنارة - 56 ص –  ميؿ حسونة -الحرب والاقافة - 
  - جزيرة عمى اإلنترنتنقمت ىذه النبذة حوؿ تاريخ القدس مف مقاؿ نشر في موقع ال    : 

www.aljazeera.net/NR/exeres     
 :وىو منقوؿ بدوره مف عدة مصادر أىميا. الطارئوالييودي  العربي الدائـ .. التاريخ عبر القدس: بعنواف

 والعسمي  الموسوعة  24  ص 1ة والعموـ  تونس  طالعربية لمتربية والاقاف قصة مدينة  المنظمة ..لقدسا -
 .813ص   ...المجمد الفمسطينية 

 .833  ص 1996المستقبؿ  جامعة أسيوط   التغيرات الجغرافية والديمغرافية  مركز دراسات -

 .ـ2/1/1995  261  العدد "قضايا دولية"األسبوعي  التكويف التاري ي لفمسطيف  التقرير  -

 .عمى اإلنترنت لتحرير الفمسطينيةموقع منظمة ا - 

  .القدس الموسوعة الفمسطينية  المجمد الاالث  - 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres
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 ، وكان  لتالمدينة –سكن  أو  من  -أحد البطون الكنعانية العربية- لبيمة اليبوسيينتعد 
 .أطمقوا عمييا اسم يبوسو  ،م.ا 6511حوال  عام 

 :(ـ.ؽ 14 -16)العصر الفرعوني  -2
ونى  عيىد الممىت . م.ا 72بىدءا مىن القىرن  لمن ىو  المصىري ال رعىون  القىدس لضعت مدينىة
البدو، ولم يستطع الحاكم المصري عبىدي ليبىا أن  وىم لبا   من" اللابيرو"إلناتون تعرضت ل لو 

 إلى أن عادت مرة ألر  لمن و  المصري ن  عيد الممت سىيت  ينتصر عمييم، ن مت المدينة ب يدييم
 .م.ا 7317 – 7371األو  

 : )ـ.ؽ 586 – 977)العصر الييودي  -3
نقىد . عاما  طوا  تاريليا ال ي امتد ألك ر من لمسة لالف سىنة 13لمقدس  دام حكم الييود

وشىىيد بيىىا  ،م وسىىماىا مدينىىة داود.ا 7111أو  411السىىيطرة عمىىى المدينىىة نىى  عىىام  اسىىتطات داود
  .عاما   33  م لم و من بعده ولده سميمان ال ي حكميا. عاما   91حصون ودام حكمو  لصرا  وعدة

" أورشىميم" وبعد وناة سميمان انقسمت الدولىة نى  عيىد ابنىو رحبعىام وأصىبحت المدينىة تسىمى
التىوراة إلىى أنىو حىاكم عربى   وىو اسم مشتا من االسم العرب  الكنعان  شاليم أو ساليم ال ي أشارت

والرسىىالة إلىىى العبىىرانيين نىى  اإلنىيىى   ،61-71: 79 -لتكىىوينسىى ر ا. )يبوسى  كىىان صىىديقا  إلبىىراىيم
2:6101:7-5). 

 (:ـ.ؽ 537–  586) العصر البابمي -4
الييىود صىدليا  بعىد أن ىىلم للىر ممىوت القىدس مدينىة نبولى  نصىر ال ىان  احت  الممت البابم 

ممىت صىىدليا نىييم ال م، ونقى  مىن بقى  نييىا مىن الييىود أسىىر  إلىى بابى  بمىن.ا 512بىن يوشىيا عىام 
 .ن سو

 (:ـ.ؽ 333 - 537) العصر الفارسي -5
م لمىن أراد مىن أسىر  الييىود نى  بابى  بىالعودة .ا 531لىور  عىام   م سىمل الممىت ال ارسى 

 .القدس إلى

 (:ـ.ؽ 63 – 333)العصر اليوناني  6 -
وناتىو اسىتمر  م، وبعىد.ا 333عىام  القىدس األكبىر عمىى نمسىطين بمىا نييىا استولى اإلسكندر

ن سىو بطميمىوس وضىميا مىع  اؤه المقدونيون والبطالمة ن  حكم المدينة، واستولى عمييا ن  العىاملم 
أصبحت تابعة لمسىموليين نى   م.ا 741 م ن  عام . م.ا 363 عام نمسطين إلى مممكتو ن  مصر

 .ال ترة بالحضارة اإل ريقية سوريا بعد أن ضميا سيموكس نيكاتور، وت  ر السكان ن  تمت
 

 :)ـ636 –ـ .ؽ 63)الحكـ الروماني  تحت سالقد -7
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م وضىميا إلىى .ا 23عىام  القىدس عمىى Pompeji بىومبيى  اسىتولى لا ىد الىىي  الرومىان 
حىىىوادث  (م232اسىىىتمر حتىىىى عىىىام  والىىى ي)وشىىىيد الحكىىىم الرومىىىان  لمقىىىدس  .الرومانيىىىة ةاإلمبراطوريىىى

لمعيا الحاكم  ب وعصيان مدن ب عما  ش  القدس م لام الييود ن 11إلى  22ك يرة، ن   ال ترة من 
األمور إلىى طبيعتيىا نى   ى   بالقوة ن حرا المدينة وأسر ك يرا  من الييود، وعادت "تيطس"الرومان  

عالن العصيان مرتين نى  عىام    م عاود الييود. االحتال  الرومان  لممدينة المقدسة  775التمرد وا 
تعامىى   "ىىىدريان"أن اإلمبراطىىور الرومىىان   المدينىىة، إال م وتمكنىىوا بال عىى  مىىن السىىيطرة عمىىى736و

وألىرج الييىود المقيمىين نييىا ولىم ُيبىا إال  لممىرة ال انيىة، القىدس معيمىا بعنىف وأسى ر  لىت عىن تىدمير
 .واشترط أال يسكنيا ييودي" إيمياء" المسيحيين،  م أمر بت يير اسم المدينة إلى

 :كنيسة القيامة -8
ألو  عاصىىمة اإلمبراطوريىىة الرومانيىىة مىىن رومىىا إلىىى ا نقىى  اإلمبراطىىور الرومىىان  لسىىطنطين

حيىث  القىدس رسمية لمدولة نكانت نقطة تحو  بالنسبة لممسيحيين ن  بيلنطة، وأعمن المسيحية ديانة
 .م362عام  بنيت كنيسة القيامة

 :عودة الفرس -9
عمىىى  شىىىع ال ىىرس إلىىى لسىىمين متنىىاحرين ممىىا 345انقسىىمت اإلمبراطوريىىة الرومانيىىة عىىام  

م،  ىم اسىتعادىا الرومىان مىرة 261إلىى  279ال تىرة مىن  ونىحىوا نى  احتالليىا نى  القدس إل ارة عمىا
 .م232اإلسالم  عام  ألر  و مت ب يدييم حتى ال تل

 (:ىػ11/ ـ621)اإلسراء والمعراج  -11
محمىد صىمى اهلل عميىو وسىمم، نقىد أسىري بىو  ليىارة النبى  القىدس شىيدت تقريبىا   267نى  عىام 

 .صىىىىىىىىعد إلىىىىىىىى السىىىىىىىىماوات العمىىىىىىىىى المسىىىىىىىىد الحىىىىىىىىرام إلىىىىىىىى المسىىىىىىىىىد األلصىىىىىىىى  ىىىىىىىىم لىىىىىىىيال  مىىىىىىىىن

 (:ـ1072 إلى 636)العصر اإلسبلمي األوؿ  -11
م 638 أو)ىىى  75/ 232سىنة  القىدس دل  اللمي ة عمىر بىن اللطىاب رضى  اهلل عنىو مدينىة

راح، الىى بعىد أن انتصىر الىىي  اإلسىالم  بقيىادة أبى  عبيىدة عىامر بىن( عمى التالف ن  المصىادر
وىىى  " العمريىىة العيىىدة"أن يتسىىمم عمىىر المدينىىة بن سىىو نكتىىب معيىىم  "صىى رونيوس"واشىىترط البطريىىرت 

الو يقىة  القىدس، ونصىت إيميىاء إلىى و ير اسم المدينة مىن. و يقة منحتيم الحرية الدينية مقاب  الىلية
 .أال يساكنيم أحد من ييود

 (م151 - 227)ىىتم بيىا األمويىىون واتلى ت المدينىة منىى   لىت الحىىين طابعيىا اإلسىىالم  وا 

اإلسالمية  ومن أىم اآل ار. وشيدت نيضة عممية ن  ملتمف الميادين( م111 - 151)والعباسيون 
 – 216مىن          نى  ال تىرة  الى ي بنىاه عبىد الممىت بىن مىروان نى  تمىت ال تىرة مسىىد لبىة الصىلرة

اسىىتقرار بسىىبب  ة بعىىد  لىىت عىىدمم، وشىىيدت المدينىى114م، وأعيىىد بنىىاء المسىىىد األلصىىى عىىام  247
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لحكىىم  القىىدس ولضىىعت والقرامطىىة، الصىىراعات العسىىكرية التىى  نشىىبت بىىين العباسىىيين وال ىىاطميين
 .م7117عام  السالىقة

 :الحمبلت الصميبية إباف القدس -12
م بعىىد لمسىة لىىرون مىن الحكىىم اإلسىىالم  1099 عىام نىى  أيىدي الصىىميبيين القىدس سىقطت 

ولتىى  الصىىميبيون . وال ىىاطميين وبىىين السىىالىقة أن سىىيم بىىين السىىالىقة نتيىىىة صىىراعات عمىىى السىىمطة
منى   القىدس ولامت نى . المسممين وانتيكوا المقدسات اإلسالمية أل ا  من 11لرابة  القدس نور دلوليم

مىن لبى  ممىت كىا وليك  نىرا الشىعا ر الكا وليكيىة عمىى المسىيحيين  مممكة التينية تحكىم التاريد  لت
 . ضبيم أ ار األر و كس مما

 : العصر اإلسبلمي الااني -13
م بعىىد معركىىة 7711الصىىميبيين عىىام  مىىن القىىدس اسىىترداد اسىىتطات صىىالح الىىدين األيىىوب  

الصىىىىلرة، واىىىىىتم بعمىىىىارة المدينىىىىة  حطىىىىين، وعامىىىى  أىميىىىىا معاممىىىىة طيبىىىىة، وألا  الصىىىىميب عىىىىن لبىىىىة
 .وتحصينيا

 : الصميبيوف مرة أ رى -14

لسىىيطرة عمىىى المدينىىة بعىىد ونىىاة صىىالح الىىدين نىى  عيىىد الممىىت ا الصىىميبيين نىحىىوا نىى  ولكىىن 
عامىا  إلىى أن اسىتردىا نيا يىا  الممىت الصىالل نىىم  77 ب يدي الصىميبيين نريدريت ممت صقمية، و مت

 .م1244 الدين أيوب عام

 :المماليؾ -15
م، لكىن المماليىت ىلمىوىم بقيىادة سىيف 1243/1244 وتعرضت المدينىة لم ىلو الم ىول  عىام 
 وضىىمت نمسىىطين بمىىا نييىىا م،7654ىىىالوت عىىام  دين لطىىل وال ىىاىر بيبىىرس نىى  معركىىة عىىينالىى

 .م7571حكموا مصر والشام بعد الدولة األيوبية حتى عام  إلى المماليت ال ين القدس

 :العامانيوف -16
 7275)السمطان سميم األو  بعد معركة مىرج دابىا  دلمت ىيو  الع مانيين نمسطين بقيادة 
ولىىد أعىىاد السىىمطان سىىميمان . لإلمبراطوريىىة الع مانيىىة مدينىىة تابعىىة القىىدس أصىىبحتو ( م7272 -

م أصىبحت نمسىطين 7191 - 7137ون  ال ترة مىن عىام . الصلرة بناء أسوار المدينة ولبة القانون 
وأنشى ت  .ألاميا محمد عم   م عادت إلى الحكىم الع مىان  مىرة ألىر  ىلء ا من الدولة المصرية الت 

لتسىيي  دلىو   7141الحا ط القديم لممدينة عام  وألي  القدس، متصرنية 1880  مانية عامالدولة الع
و مىىت المدينىىة تحىىت الحكىىم الع مىىان  . أ نىىاء ليارتىىو لمقىىدس القيصىىر األلمىىان  وليىىام ال ىىان  وحاشىىيتو

 .الت  ىلم نييا األترات الع مانيون وألرىوا من نمسطين حتى الحرب العالمية األولى
 :)ـ1948  -1917)بلؿ البريطاني االحت -17
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بعىد البيىان الى ي أ اعىو  م4/76/7471-1 بيىد الىىي  البريطىان  نى  القىدس ت مدينىةسىقط 
 وأصىبحت بريطانيىا حىا االنتىداب عمىى نمسىطين، الىنىرا  البريطىان  المنبى ، ومنحىت عصىبة األمىم

الحىىين دلمىىت ومنىى   لىىت  (.م7491 – 7461)االنتىىداب البريطىىان   عاصىىمة نمسىىطين تحىىت القىىدس
أبىىرل سىىماتو ليىىادة أعىىداد الميىىاىرين الييىىود إلييىىا لاصىىة بعىىد وعىىد  المدينىىة نىى  عيىىد ىديىىد كىىان مىىن

 .م7471بم ور عام 
 :القدس مشروع تدويؿ -18
المتحدة بعد الحىرب العالميىة ال انيىة، ن صىدرت اليي ىة الدوليىة  إلى األمم القدس لضية أحيمت 

 .القدس بتدوي  7491 تشرين ال ان  /نونمبر 64ن   لرارىا

 :إنياء االنتداب البريطاني -19
بريطانيىىىا إنيىىىاء االنتىىىداب نىىى  نمسىىىطين وسىىىحب لواتيىىىا، ناسىىىت مت  أعمنىىىت 7491نىىى  عىىىام  

 3ونىىى  . ال ىىىرال السياسىىى  والعسىىىكري وأعمنىىىت ليىىىام الدولىىىة اإلسىىىرا يمية العصىىىابات الصىىىييونية حالىىىة
ال ربيىىة  القىىدس ر ىىيس ولراء إسىىرا ي  أنأعمىىن دي يىىد بىىن  وريىىون  7491األو   كىىانون/ ديسىىمبر

األردنيىة حتىى ىليمىة  الشىرلية لمسىيادة القىدس اإلسىرا يمية الوليىدة، نى  حىين لضىعت عاصىمة لمدولىة
 .اإلسىىىرا يم  ب كمميىىىا لسىىىمطة االحىىىتال  القىىىدس التىىى  أسىىى رت عىىىن ضىىىم 7421حليىىىران / يونيىىىو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  ـ622-471( )ىػ 1 -ىػ.ؽ151) العصر الجاىمي -أواًل 
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فػي العصػر  فيمػا تحصػمت عميػو مػف نصػوص شػعرية القدسمدينة ـ ترد أية إشارة عف ل
أورى ) سػػماىاأ  إذ "وقػػد طفػػت لممػػاؿ آفاقػػو"فػػي قصػػيدتو  فيمػػا ورد عػػف األعشػػى  إال الجػػاىمي

 .ذكرىا ضمف البمداف التي طافيا لمحصوؿ عمى الماؿقد   و ()(َشَمـْ 
 

 (:1)الكبير قاؿ األعشى -1
 ت لمماؿ آفاقووقد طفّ 

 

 وقػػػػػػػػػػػػػػػػد طفّػػػػػػػػػػػػػػػػت لممػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ آفاقػػػػػػػػػػػػػػػػو
                     

 َشػػػػػػػػػػػَمـْ  ىفػػػػػػػػػػػأور عمػػػػػػػػػػػاَف  فحمػػػػػػػػػػػَص   
 
 
 
 

 

 أتيػػػػػػػػػػػػػُت الّنجاشػػػػػػػػػػػػػيَّ فػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػو
 

 وأرَض النَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط  وأرَض العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  
 فنجػػػػػػػػػػػػراف  فالسَّػػػػػػػػػػػػرَو مػػػػػػػػػػػػف ِحْميػػػػػػػػػػػػرٍ  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َأُرـْ  

 ومػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػِد ذاؾ إلػػػػػػػػػػػػى حضػػػػػػػػػػػػرمو 
 

 ُىػػػػػػػػػػػـْ فأوفيػػػػػػػػػػػت ىّمػػػػػػػػػػػي وحينػػػػػػػػػػػا أَ   ت 
ـْ تػػػػػػػػػػػػػػري الَحْضػػػػػػػػػػػػػػَر إذ أىمُػػػػػػػػػػػػػػو   ألػػػػػػػػػػػػػػ

 
 وىػػػػػػػػػػؿ  الػػػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػػػف َنِعػػػػػػػػػػـْ  -بَنُعمػػػػػػػػػػى 

  

 (ـ751-661(  )ىػ132-41)العصر األموي  -اانياً 
 

 (ـ728 -658(  )ىػ111-38( )2)الفرزدؽ -2
 راً ػو َأفَّ َطيػلَ 

 

 الطويؿ
 يرِهِ ػػػػػػػػػػَؿ سَ ػت ِماػػػػػػػػػَ رًا ُكم فػػػػػػػػػو َأفَّ َطيػػػػػػػػػَلػػػػػػػػ
 

 

  تِ ػَ َكمّػػػػػػػػلَ  ()إيِميػػػػػػػاءَ ٍط ِمػػػػػػػف ػى واِسػػػػػػػػِإلػػػػػػػ 
 
 

 اػيَف َبعَدمػػػػػػاري ِمػػػػػف ِفَمسطػػػػػػا ِبالَميػػػػػػَسمػػػػػ
 

 

 اِر َفَولَّتِ ػِس الَنيػف َشمػيُء مِ ػَ ا الفػَدن 

                                                 

وتعنػي   األلػؼ الاالاػة قبػؿ المػيبلدىو االسـ القديـ الذي أطمقو الكنعانيوف عمى مدينة القدس في " أورساليـ" - 

التػػي تنطػػؽ " أورشػػميـ"كممػػة مػػف ىػػذه التسػػمية العبرانيػػوف اشػػتقت قػػد و . سػػاليـ مدينػػة السػػبلـ أو مدينػػة اإللػػو
  .ومعناىا البيت المقدس "يروشاليـ"بالعبرية 

1
شعراء الطبقة األولى فػي الجاىميػة  مف. األعشى الكبيربمف بني قيس  المعروؼ  ميموف بف قيس  بف جندؿ - 

 باليمامة (منفوحة)ووفاتو في قرية  مولده .عمرًا طويبًل وأدرؾ اإلسبلـ ولـ يسمـ عاش .المعمقات وأحد أصحاب

 .قبره داره وبيا وفييا  مدينة الرياض قرب

2
ـ   وتػوفي 658/ىػػ38ىماـ بف غالب التميمي المعروؼ بالفرزدؽ  شاعر كبير مف نببلء البصػرة  ولػد عػاـ  - 

  .لشعره أار عظيـ في المغة العربية. ـ728/ىػ111عاـ 
-  يونانيإيمياء ىو االسـ الذي ُأطِمؽ عمى مدينة القدس في العصر ال.  
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 اػى َأناَ يػػػػػػػوـُ َحتّػػػػػػػَ اَد ذاَؾ اليػػػػػػػا عػػػػػػػَفمػػػػػػ
 

 

 تِ ػػا َوَممَّ ػراىػت عُ ػَ د ُحمّ ػاَف قَ ػِبَميس 
 اً ػِؿ طاِويػػػػػػػػى الَرحػػػػػػػػًا َعمػػػػػػػػَأفَّ ُقطامّيػػػػػػػػَكػػػػػػػ
 

 

 تِ ػػَ ُو َتَجمّ ػاِء َعنػػممػَرُة الظَ ػمِإذا غَ  
ـُ َأفَّ ِابػػػػػػػػـَ اأَلقػػػػػػػػد َعِمػػػػػػػػَوَقػػػػػػػ  ؼٍ ػُف يوُسػػػػػػػػوا

 
 

 تِ ػػػُة ُسمَّ ػَرِفيَّ ػا الَمشػوٌب ِإذا مػَقط 
 

 :أيضاً الفرزدؽ وقاؿ 
  اءَ ػي إيِميػَأعال

 الطويؿ
 وِ ػي الَرقػػػػػػػػػراِؽ َعيَنيػػػػػػػػػػُف َأبػػػػػػػػػػَلػػػػػػػػػوى ِابػػػػػػػػػ

 
 ا         ػَبعَدم 
 

راػػػػػػػػػػَوغَ  اءَ ػإيِميػػػػػػػػي ػَأعالػػػػػػػػف ػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدن   وَّ
 وُ ػُو ُيبِصروَنػػػػػػػػا َأىمُػػػػػػػػرى مػػػػػػػػا َأف َيػػػػػػػػَرجػػػػػػػ 

          
 

 راػػػػػػػػػػػػاُؿ َأعفَ ػد واراُه َأجبػػػػػػػػػػػبًل َفَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُسَيي 
 اػيَّ ِعنَدنػػػػػػػػاِنػػػػػػػػـَ الَيمػرى الَنجػػػػػػػػّنا َنػػػػػػػػُ َفكػػػػػػػ 

          
 

 َيراػُو َأرُض ِحمػػػػػػػػػت دوَنػػػػػػػػػبًل َفحاَلػػػػػػػػػُسَييػػػػػػػػ 
  

 :أيضاً الفرزدؽ وقاؿ 
 ذيػا الَّ ػَوِمنّ 

  

 الطويؿ
 َدُه ػاُس ِعنػػػػػػػُؽ النػػػػػػػذي ال َينِطػػػػػػػا الَّػػػػػػػَوِمّنػػػػػػ

         
 ؼُ ػػػػػػػػػػػػأَذُف الُمَتَنصَّ ػَو الُمستَػػػػػػػػػػف ُىػػػػػػػػػػَوَلِكػػػػػػػػػ 

 ـػػػػػػػػػػػػػػوُنيُ ػُو َوُعيػودًا َحوَلػػػػػػػػػػػػـ ُقعػػػػػػػػػػػػَتراُىػػػػػػػػػػػ 
       

 

 رَّؼُ ػػػػػػػػػػػػػا َتصَ ػا مػػػػػػػػػػػػاُرىػػػػػػػػػػػػَرٌة َأبصػػػػػػػػػػػػػُمَكسَّ  
 ُو         ػػػػػػػػػػػُف َوالتُ ػحػػػػػػػػػِو نَ ػػػػػػػػػػػَ اِف َبيػػػػػػػػػُت المػػػػػػػػػػػَوَبيت 

 
 
 

 رَّؼُ ػػػػػػػػػػػػػُمشَ  اءَ ػػػػػػػػػػػػػإيِميى ػػػػػػػػػػػػػػٌت ِبَأعمػَوَبيػػػػػػػػػػػ 
 ي         ػِة َتمَتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؽ الَبِريَّ ػيُث آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حَ ػَلنػػػػػػػػػ 

 
 
 

 نِدؼُ ػَوِريال الُمَ ػػػػػػػػى َوالَقسػػػػػػػػُد الَحصػػػػػػػػَعديػػػػػػػ 
ػػػػػػَط النػػػػػػِإذا َىَبػػػػػ   ىً ػَب ِمػػػػػف ِمنػػػػػػاُس الُمَحصَّ

          
 

 واػػػػػػػِر ِمػػػػػف َحيػػػػػُث ُعر فػحػػػػػوـِ النَ ػَ َة يػػػػػػَعِشيَّػػػػػ 
 اػا َيسػػػػيروَف َ مَفنػػػػػاَس مػػػػا ِسرنػػػػػتَػػػػرى النػػػػ 

          
 

ف َنحػػػػػػ   واػػػػػػػػاِس َوقَّفػا ِإلػػػػػػى النػػػػػػػُف َأوَمأنػػػػػػػَواِ 
 اً ػف َقنػػػػػػػػف ُدروٍع َوِمػػػػػػػػوٍؼ ِمػػػػػػػػوُؼ أُلػػػػػػػػأُلػػػػػػػ 

          
 

 ؼُ ػػػػػػػػػػػػػراِد َوَحرشَ ػاِف الَجػػػػػػػػػػػيٌؿ َكَريعػػػػػػػػػػػَ َو ػػػػػػػػػػ 
ف َنَكاػػػػػػػػػػ   ـػػػػػػػػػػػػيُ ػَ ا ِرقابػبنػػػػػػػػػػًا َضرَ ػوا َيومػػػػػػػػػػػَواِ 

          
 

 ؼُ ػػػػػػػػػَ َؿ الُمتَأَلّ ػى ُيقِبػػػػػػػػِف َحتّػػػػػػػػديػػػػػػػػى الػَعمػػػػػػػ 
  

 :أيضاً الفرزدؽ وقاؿ 
 والقدس أعضؿ داؤه مف قبمكـ

 

 أعضػػػػػػػػػؿ داؤه مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػبمكـ والقػػػػػػػػػدس
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػوفيتـ بشػػػػػػػػػػػػػػػفاء ذاؾ المعضػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 

 فتحػػػػػػػو درج الممػػػػػػوؾ عمػػػػػػػى تمنػػػػػػػي
 

 زمنػػػػػػػػػػػا وغمػػػػػػػػػػػتيـ بػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػـ تبمػػػػػػػػػػػؿ 
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 اآ ػػػػػػػػػر  وأتػػػػػػػػػى زمػػػػػػػػػانكـ فػػػػػػػػػأمكف
 

 

 قػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػذر فػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػاف األوؿ مػػػػػػػػا 
 

 

 كفػػػػػػتحكـ مػػػػػػا كػػػػػػاف قػػػػػػد وال يكػػػػػػوف
 

 

 لمقػػػػػػػدس فػػػػػػػي الماضػػػػػػػي وال المسػػػػػػػتقبؿ 

 

 الػػػػػػورى أوجػػػػػػدتـ منػػػػػػو الػػػػػػذي عػػػػػػدـ
 

 وفعمػػػػػػػتـ فػػػػػػػي الفػػػػػػػتح مػػػػػػػا لػػػػػػػـ يفعػػػػػػػؿ 
 مف ػػػػر أيػػػػدي الممػػػػوؾ تقاصػػػػرت عػػػػف   

  
 طمػػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػػو فبمػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػبعض األنمػػػػػػػػػؿ 

 يػػػػػػػزؿ أحييػػػػػػػتـ فػػػػػػػرع الكػػػػػػػراـ ولػػػػػػػـ 
 

 يػػػػػػػر المبطػػػػػػػؿنصػػػػػػػر المحػػػػػػػؽ بكػػػػػػػـ وق 
  

  :(3)م اطبًا الفرزدؽ مرواف بف الحكـوقاؿ  -3
 قؿ لمفرزدؽِ 

 
 قػػػػػػػػػؿ لمفػػػػػػػػػرزدِؽ والسػػػػػػػػػفاىُة كاسػػػػػػػػػِميا

           
 إْف كنػػػػػػػت تػػػػػػػارَؾ مػػػػػػػا أمرتُػػػػػػػؾ فػػػػػػػاجمسِ  

 

 ودع المدينػػػػػػػػػػػػػػػَة إنيػػػػػػػػػػػػػػػا مرىوبػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ٌ 
              

 لبيػػػػػػػػػِت المقػػػػػػػػػِدسِ واعمػػػػػػػػػْد لمكػػػػػػػػػَة  أو  
 
 
 
 

 

 إنيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػرزدؽ يػػػػػػػػا الصػػػػػػػػحيفة ألػػػػػػػػؽ
   

 المتممػػػػػػػػػػػس صحيفػػػػػػػػػػػة ماػػػػػػػػػػؿ نكػػػػػػػػػػراء 
  

 (ـ1258 -662) (ىػ656-142)العصر العباسي  -االااً 
 

 (ـ896-836( )ىػ283-221(  )4)ابف الرومي -4
 بيُت القدس والمقِدس :بيتاف

 

 بحر السريع
        ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أطاعتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مقاديُرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 جػػػػػػػػػػػػػرْت لتمقػػػػػػػػػػػػػاُه ولػػػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػػػنس 

 

      ُيطمعنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػكره قػػػػػػػػػػػدرتي     

 يض الُمطِمػػػػػػػع المػػػػػػػؤيسعمػػػػػػػى القػػػػػػػر  

 

 أْحزنػػػػػػػُت فػػػػػػػي الشػػػػػػػكر ولػػػػػػػـ ُأدىػػػػػػػس    وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة ُيؤيُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي        
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يجعمػو الػبعض مػف صػغار الصػحابة . بف أميػة القرشػي  أبػو عبػد الممػؾ الحكـ بف أبي العاصىو مرواف بف  - 

. بدمشؽ ىػ 65وتوفي سنة  بمكة المكرمة ىػ 4:   وقيؿىػ 2ولد عاـ . مف كبار التابعيف اآل ر ويجعمو البعض
 لمعاويػة عػامبلً  كػاف مػرواف. كاف فقييًا ضميعًا  واقة مػف رواة الحػديث  وىو ال ميفة الرابع في ال بلفة األموية

 . ..قؿ لمفرزدؽ: إلى الفرزدؽ مرواف الفرزدؽ أحدا فكتب أال ييجوطمب معاوية مف مرواف ينة  فالمد عمى

4
ولػد . ىو أبو الحسف عمي بف العباس بف جريح الرومي شاعر كبير مف طبقػة بشػار والمتنبػي رومػي األصػؿ - 

 .ـ مسموماً 896/ىػ283ـ ونشأ فييا  ومات فييا عاـ 836/ىػ221ببغداد عاـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/65_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ػػػػػػػػر عػػػػػػػػف شػػػػػػػػكره            شػػػػػػػػكر امػػػػػػػػرٍئ َقصَّ

 أقصػػػػػػػػى َحويػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػاتح الممػػػػػػػػػِرس 

 

         مسػػػػػػػػػتأنس الجػػػػػػػػػزء إلػػػػػػػػػى قبضػػػػػػػػػتي  

 والكػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػتأنس 

 

        يػػػػػػػػا أييػػػػػػػػا الُمػػػػػػػػوجس فػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػو   

 تػػػػػػػػػػػوجس  وفػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػف األيػػػػػػػػػػػاـ ال 

 

       لَمػػػػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػػػػاـ وفػػػػػػػػػػػػػػي بابػػػػػػػػػػػػػػٍؿ    

 بيػػػػػػػػػُت القػػػػػػػػػدس والمقػػػػػػػػػِدسبيتػػػػػػػػػاف  
 
 

      بيػػػػػػػػػػػػػػػٌت قػػػػػػػػػػػػػػػديـ ذائػػػػػػػػػػػػػػػٌع ذكػػػػػػػػػػػػػػػُرُه     

 وبيػػػػػػػػػػػػُت شػػػػػػػػػػػػاٍه بػػػػػػػػػػػػالعبل ُمعػػػػػػػػػػػػرس 

 

        ُيصػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػاوؿ َمْعروَفػػػػػػػػػػػُو   

 ُممتمسػػػػػػػػػػًا أفضػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػى ُممِمػػػػػػػػػػػس 

 

          وال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى راحتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِعرِمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا 

 عنػػػػػػػػػػد ُمنػػػػػػػػػػاخ الرَّْسػػػػػػػػػػمة الِعػػػػػػػػػػرمس 

 

       بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أياديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وأيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    

 تفػػػػػػػػػػػػػػػاوُت النػػػػػػػػػػػػػػػاعس والُمػػػػػػػػػػػػػػػنِعس 

 

         مػػػػػػػػػػػػف آؿ وىػػػػػػػػػػػػٍب شػػػػػػػػػػػػاد بنياَنػػػػػػػػػػػػُو  

ـ  المجػػػػػػػػػػػِد والمعِطػػػػػػػػػػػس   كػػػػػػػػػػػؿال أَشػػػػػػػػػػػ

 

    وعرضػػػػػػػػػػػو أممػػػػػػػػػػػُس مػػػػػػػػػػػا  يَّمػػػػػػػػػػػْت       

 آمػػػػػػػػػػػػاؿ راجيػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػى أْمَمػػػػػػػػػػػػس 

 

     أسػػػػػػػػػػػػػػتحِرس الَمػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو إنػػػػػػػػػػػػػػو      

 أفضػػػػػػػػػػػػػُؿ محػػػػػػػػػػػػػروس لمسػػػػػػػػػػػػػتحِرس 

 

 يًا لػػػػػػػػػػػوالمنِطػػػػػػػػػػػؽ الم ػػػػػػػػػػػرُس َسػػػػػػػػػػػق
           

 رْعيػػػػػػػػًا لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ُمنطػػػػػػػػٍؽ ُم ػػػػػػػػِرس 

 

ػػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػػو            أنطػػػػػػػػػػػػػؽ ُمػػػػػػػػػػػػػدَّاحًا وكمَّ

 أفػػػػػػػػػػػػػواُه حّسػػػػػػػػػػػػػاٍد فمػػػػػػػػػػػػػـ َتْنػػػػػػػػػػػػػِبس 
 

 

 (ـ864-767( )ىػ251-151(  )5)ابف الضحاؾ الباىمي -5
 يحايا دالٌؽ بالقدس محتنٌؾ   

     

 البسيط
      يػػػػػػا ُعمػػػػػػَر نصػػػػػػٍر لقػػػػػػد ىيجػػػػػػَت سػػػػػػاكنًة     

 َؿ َصػػػػػػػػػبا بعػػػػػػػػػد إقصػػػػػػػػػارِ ىاجػػػػػػػػػت ببلِبػػػػػػػػػ 

 

 لمّػػػػػػػػػػػػػػو ىاتفػػػػػػػػػػػػػػٌة ىبَّػػػػػػػػػػػػػػت مرجعػػػػػػػػػػػػػػًة         

 

 زبػػػػػػػػػػػػػوَر داوَد طػػػػػػػػػػػػػورًا بعػػػػػػػػػػػػػد أطػػػػػػػػػػػػػوار 

 

    محتنػػػػػػػػػػػٌؾ        بالقػػػػػػػػػػػدسيحايػػػػػػػػػػػا دالػػػػػػػػػػػٌؽ 

 مػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػاقؼ مزمػػػػػػػػػػػػورًا بمزمػػػػػػػػػػػػار 

 

       عجػػػػػػػت أسػػػػػػػاقفيا فػػػػػػػي بيػػػػػػػت مػػػػػػػذبحيا    

 وعػػػػػػػػػ  رىبانيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي عرصػػػػػػػػػِة الػػػػػػػػػدارِ  

 

       مػػػػػػػػػػػػػػاُر حانتيػػػػػػػػػػػػػػا إف زرت حانتػػػػػػػػػػػػػػو     

 أذكػػػػػػػػػػػػى مجامَرىػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالُعوِد والَغػػػػػػػػػػػػارِ  

 

دٍة            ييتػػػػػػػزال كالغصػػػػػػػِف فػػػػػػػي ُسػػػػػػػمٍب ُمسػػػػػػػوَّ

ـٌ مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػارِ    كػػػػػػػػػػأفَّ داِرَسػػػػػػػػػػيا جسػػػػػػػػػػ

 

        ُتمييػػػػػػػػؾ ِريقتُػػػػػػػػو عػػػػػػػػف طيػػػػػػػػب  مرتػػػػػػػػو   

ػػػػػػػارِ    سػػػػػػػقيا لػػػػػػػذاؾ جنػػػػػػػى مػػػػػػػف ريػػػػػػػِؽ َ مَّ
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ـ  وتػػوفي فػػي 767/ىػػػ151ف بػػف الضػػحاؾ بػػف ياسػػر البػػاىمي  أصػػمو مػػف  راسػػاف  ولػػد بالبصػػرة عػػاـ الحسػػي - 

 .ـ864/ىػ251بغداد عاـ 
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      أغػػػػػػػرى القمػػػػػػػوَب بػػػػػػػو ألحػػػػػػػاُظ سػػػػػػػاجيٍة     

ار         مرىػػػػػػػػاَء تطػػػػػػػػِرؼ عػػػػػػػػف أجفػػػػػػػػاِف سػػػػػػػػحَّ

 

 :أيضاً  ابف الضحاؾ الباىمي وقاؿ
ـَ فإف الكأس ُمترَعٌة   حثَّ الُمدا

 

 البسيط
ـَ فػػػػػػػػإف الكػػػػػػػػأس ُمترَعػػػػػػػػٌة          بمػػػػػػػػا ييػػػػػػػػي  دواعػػػػػػػػي الشػػػػػػػػوِؽ أحيانػػػػػػػػا    حػػػػػػػػثَّ الُمػػػػػػػػدا

 

 انػػػػػػػػػػػػي طربػػػػػػػػػػػػُت لرىبػػػػػػػػػػػػاٍف مجاوبػػػػػػػػػػػػٍة         

 

 بعػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػدو الميػػػػػػػػػِؿ رىبانػػػػػػػػػا بالقػػػػػػػػػدس 

 

     فاسػػػػػػػتنفرت شػػػػػػػجنًا منػػػػػػػي ذكػػػػػػػرُت بػػػػػػػو      

 كػػػػػػػػػػػػػرَخ العػػػػػػػػػػػػػراِؽ وأحزانػػػػػػػػػػػػػًا وأشػػػػػػػػػػػػػجانا 

 

 فقمػػػػػػػت والػػػػػػػدمُع مػػػػػػػف عينػػػػػػػي منحػػػػػػػدٌر         

 

 والشػػػػػػػوُؽ يقػػػػػػػدُح فػػػػػػػي األحشػػػػػػػاِء نيرانػػػػػػػا 

 

 مػػػػػػا ىجػػػػػػت مػػػػػػف سػػػػػػقـٍ يػػػػػػا ديػػػػػػر مػػػػػػديانا    يػػػػػا ديػػػػػَر مػػػػػدياف ال عريػػػػػَت مػػػػػف سػػػػػكٍف        

 

           ىػػػػػػؿ عنػػػػػػد قسػػػػػػؾ مػػػػػػف عمػػػػػػـ في برنػػػػػػي

 أف كيػػػػػؼ يسػػػػػعُد وجػػػػػُو الصػػػػػبر مػػػػػف بانػػػػػا 

 

      سػػػػػػػػقيًا ورعيػػػػػػػػًا لكػػػػػػػػر  ايػػػػػػػػا وسػػػػػػػػاكنو     

         بػػػػػػػػيف الجنينػػػػػػػػة والروحػػػػػػػػاِء مػػػػػػػػف كانػػػػػػػػا 
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 ىَو اسَتّف َتفضيَميا لمُمموِؾ     

 

 مف البحر المتقارب
      ىػػػػػػػػػػػػَو اسػػػػػػػػػػػػَتّف َتفضػػػػػػػػػػػػيَميا لمُممػػػػػػػػػػػػوِؾ     

 وأْبَقػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػا أاَػػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػي الُعَمػػػػػػػػػػػػى 

 

 َتَ ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر أْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءىا والُكَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    ولّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتَ ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَبيا        

 

 سػػػػػػػػػػػَوى اأُلُطػػػػػػػػػػػـِ الّشػػػػػػػػػػػاىِؽ الُمبَتَنػػػػػػػػػػػى    ولػػػػػػػػػػػػػػيَس ليػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف َمقاِصػػػػػػػػػػػػػػيرِِه        

 

 بػػػػػػػػػػػػػػو ُمسػػػػػػػػػػػػػػتِقبل  إذا مػػػػػػػػػػػػػػا اغتػػػػػػػػػػػػػػدى    وُحػػػػػػػػػػػػػػػّؽ لػػػػػػػػػػػػػػػذي مْيَعػػػػػػػػػػػػػػػٍة يْغتَػػػػػػػػػػػػػػػدي        

 

     َحوبػػػػػػػػػػػػػاؤه       القُػػػػػػػػػػػػػدستكػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػَف 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىوُنْقبتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ِرداء    الضال

 

 ويعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو وَقوَنُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب         

 

ػػػػػػػػػػػػػػفا   وُسػػػػػػػػػػػػػػْنُبُكو مػػػػػػػػػػػػػػف أديػػػػػػػػػػػػػػـِ الصَّ

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػاف إذا شػػػػػػػػػػػػػػػاء َحفّػػػػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػػػػو         
 

 كتاِئُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلَف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 

 

                                                 
6
أبػو القاسػـ  أشػير شػعراء المغػرب وىػو عنػدىـ كػالمتنبي عنػد المشػرؽ   يمحمد بف ىانئ بف محمد األندلسػ - 

راء العصػػػػر العباسػػػػي  تػػػػوفي عػػػػاـ ويعػػػػدال مػػػػف شػػػػع. ـ938/ىػػػػػ326وكانػػػػا متعاصػػػػريف  ولػػػػد بأشػػػػبيمية عػػػػاـ 
 .ـ973/ىػ362
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       كمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػُتجفؿ الرمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػالٍ     

 فجػػػػػػػػػػػػػػاء الَ بػػػػػػػػػػػػػػاُر وجػػػػػػػػػػػػػػاء النَّقػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 وذي تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَرٍء كفالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالّطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 بػػػػػػػػػػػػػالِقرىِف أسػػػػػػػػػػػػػَمح مػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػاتـٍ  

 

    وِطػػػػػػػػػػػػػئَف مفارَقػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي الّصػػػػػػػػػػػػػعيِد       

 وعفّػػػػػػػػػػػػػػػْرَف لّمتَػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي الاػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 

      عمييػػػػػػػػػػا الَمغػػػػػػػػػػػاوير فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػابغاِت     

 َتَرْقػػػػػػػػػػػػػػَرُؽ ماػػػػػػػػػػػػػػَؿ ُمتػػػػػػػػػػػػػػوِف األضػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ُحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌؼ َتَمّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بأْمااِليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         
 

 وُأْسػػػػػػػػػػػػػػػٌد ُتِغػػػػػػػػػػػػػػػذال بُأْسػػػػػػػػػػػػػػػِد الشَّػػػػػػػػػػػػػػػَرى 

 

      َتَبْ تَػػػػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػػػػي ُعْصػػػػػػػػػػػػػُفٍر مػػػػػػػػػػػػػف َدـٍ     

 وَتْ ِطػػػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػػػي ِلَبػػػػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػػػػف َقنػػػػػػػػػػػػا 

 

    وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي أأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياُفيـ       

 أـِ الّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر ُمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرمٌة ُتْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمى 

 

      رأوا ُسػػػػػػػػػػػػػػػرجًا اػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػػـ يعممػػػػػػػػػػػػػػػوا     

ـْ لَظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   أِىْندّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُقُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب أ

 

           ػوُمّتِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍت تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيُب الّشِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َؿ مػػػػػػػػف فػػػػػػػػػوِؽ الِبِسػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػوغى 

 

 

 :أيضاً  وقاؿ ابف ىانئ األندلسي
 ىو الوارُث الدالنيا

 

 الطويؿ
    ىػػػػػػو الػػػػػػوارُث الػػػػػػدالنيا ومػػػػػػف ُ مقػػػػػػْت لػػػػػػُو       

 مػػػػف النػػػػاس حتػػػػى يمتقػػػػي الُقطػػػػُر والُقطػػػػر 

 

          ومػػػا جِيػػػػَؿ المنصػػػوُر فػػػػي الميػػػِد فضػػػػَمُو 

ػػػػػػػَمُة الَبيػػػػػػػر   وقػػػػػػػد الحػػػػػػػِت األعػػػػػػػبلـُ والس 

 

      رأى أف سُيْسػػػػػػػػَمى مالػػػػػػػػَؾ األرض كميػػػػػػػػا     

ػػػػػػػػػػػػَمُد الػػػػػػػػػػػػَوْترفمّمػػػػػػػػػػػػا ر    آُه قػػػػػػػػػػػػاؿ ذا الصَّ

 

 وال أّنػػػػػػػػػو فييػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى الظػػػػػػػػػف  مضػػػػػػػػػَطرال     ومػػػػػػػػػا ذاَؾ أ ػػػػػػػػػػذًا بالِفراسػػػػػػػػػة َوحػػػػػػػػػػَدىا        

 

    ولكػػػػػػػػف  موجػػػػػػػػودًا مػػػػػػػػف األاَػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي       

 َتمقَّػػػػػػػػاُه مػػػػػػػػف ِحبػػػػػػػػٍر َضػػػػػػػػنيٍف بػػػػػػػػو ِحْبػػػػػػػػر 

 

بػػػػػػػػػوبي  إّنػػػػػػػػػُو            وكنػػػػػػػػػزًا مػػػػػػػػػف الِعمػػػػػػػػػـ الرال

ـُ حقّػػػػػػػػًا ال القِ    يافػػػػػػػػُة والزَّْجػػػػػػػػرىػػػػػػػػو العمػػػػػػػػ

 

ـَ عػػػػػػػػاِجبًل            فبشػػػػػػػػر بػػػػػػػػو البيػػػػػػػػَت المحػػػػػػػػرَّ

 إذا أوجػػػػػػػػَؼ التطػػػػػػػػواُؼ بالنػػػػػػػػاس والنَّفػػػػػػػػر 

 

      وىػػػػػػػػػػػػا فكػػػػػػػػػػػػأْف قػػػػػػػػػػػػد زاَرُه وَتجاَنَفػػػػػػػػػػػػْت     

 بػػػػػػو عػػػػػػف قصػػػػػػور الُممػػػػػػؾ َطْيبػػػػػػُة والسالػػػػػػرال  

 

     ىػػػػػػػػػػؿ البيػػػػػػػػػػُت بيػػػػػػػػػػُت اهلِل إاّل حريُمػػػػػػػػػػُو      

 وىػػػػػػػػؿ لغريػػػػػػػػِب الػػػػػػػػدار عػػػػػػػػف دارِه َصػػػػػػػػبر 

 

       منازلُػػػػػػػػػػُو األولػػػػػػػػػػػى المَّػػػػػػػػػػواتي يُشػػػػػػػػػػػْقَنُو    

 فمػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو عػػػػػػػػنُيفَّ مْعػػػػػػػػدًى وال قْصػػػػػػػػر 

 

     وانتَحػػػػػػْت       القػػػػػػدَس وحيػػػػػػُث تَمقّػػػػػػى جػػػػػػدالُه 

 لػػػػػػػػػػػػو كممػػػػػػػػػػػػاُت اهلِل والسػػػػػػػػػػػػرال والَجيػػػػػػػػػػػػرُ  

 

      فػػػػػػإف َيػػػػػػػَتَمفَّ البيػػػػػػػُت تمػػػػػػػؾ فقػػػػػػػد َدَنػػػػػػػْت     

 مواقيُتيػػػػػػػا والُعسػػػػػػػُر مػػػػػػػف بعػػػػػػػدِه الُيسػػػػػػػر 

 

ف َحػػػػػػػػ     فَّ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػْوٍؽ إليػػػػػػػػَؾ فإّنػػػػػػػػُو       وا 

 َليوَجػػػػػػػُد مػػػػػػػف َرّيػػػػػػػاَؾ فػػػػػػػي جػػػػػػػو ه َنْشػػػػػػػػر 
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          ألسػػػػػَت ابػػػػػَف بانيػػػػػِو فمػػػػػو جئتَػػػػػُو انَجَمػػػػػْت 

ػػػػػػػػػػْت مناسػػػػػػػػػػكُو الُغْبػػػػػػػػػػر   غواشػػػػػػػػػػيو وابيضَّ

 

ـٌ            حبيػػػػػػػػٌب إلػػػػػػػػى بطحػػػػػػػػاِء مّكػػػػػػػػَة موِسػػػػػػػػ

 ُتحّيػػػػػػػػػػي َمَعػػػػػػػػػػّدًا فيػػػػػػػػػػو مّكػػػػػػػػػػُة والِحْجػػػػػػػػػػر 

 

         ورًا وتمتقػػػػػػػي  ىنػػػػػػػاؾ ُتضػػػػػػػيُء األرُض نػػػػػػػ

 ُدُنػػػػػػػػػّوًا فػػػػػػػػػبل َيسػػػػػػػػػتبِعِد السَّػػػػػػػػػَفَر السَّػػػػػػػػػْفر 

 

  
 :وقاؿ ابف ىانئ األندلسي أيضاً 

ـُ الُقْدَس   آتاُك
 

 مف البحر الكامؿ
ػػػػػػػػَيِر التّػػػػػػػػي            َطَمَعػػػػػػػػْت عمػػػػػػػػى بغػػػػػػػػداد بالس 

ـْ وُحُجػػػػػػػػػػػػػػوال   َسػػػػػػػػػػػػػػيَّرُتَيا ُغػػػػػػػػػػػػػػَررًا لُكػػػػػػػػػػػػػػ

 

        أْجَمػػػػػػػيَف ِمػػػػػػػْف ِفَكػػػػػػػري إذا لػػػػػػػـ َيسػػػػػػػمعوا   

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوِفِيفَّ الُمرَىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميبل 

 

     ولقػػػػػػػػػد َىَمْمػػػػػػػػػُت بػػػػػػػػػأْف أفُػػػػػػػػػؾَّ ُقيوَدَىػػػػػػػػػا      

 لّمػػػػػػػػػػػػػػا رأْيػػػػػػػػػػػػػػُت الُمحِسػػػػػػػػػػػػػػنيَف َقمػػػػػػػػػػػػػػيبل 

 

     حتػػػػػػػػػػػى رأْيػػػػػػػػػػػُت قصػػػػػػػػػػػاِئدي منحوَلػػػػػػػػػػػًة      

ـ  الِكتػػػػػػػػػػػػػاِب َمقُػػػػػػػػػػػػػوال   والقػػػػػػػػػػػػػوَؿ فػػػػػػػػػػػػػي أ

 

 ْبقي ُمْقِصػػػػػػػػػػػػرًا وُمِطػػػػػػػػػػػػيبلَميػػػػػػػػػػػػداَف َسػػػػػػػػػػػػ    َوَلػػػػػػػػػػػػػِئْف َبقيػػػػػػػػػػػػػُت أُلْ ِمػػػػػػػػػػػػػَيفَّ ِلُغر َىػػػػػػػػػػػػػا        

 

ـٌ وكأّنيػػػػػػػػػػػػػػا           حتػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػأّني ُمْمَيػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ُسػػػػػػػػػػػػػػػػَوٌر ُأَرت ػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ آَيَيػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػرِتيبل 

 

         ولقػػػػػػػػد ُذِعػػػػػػػػْرُت بمػػػػػػػػا رأْيػػػػػػػػُت فغػػػػػػػػودَرْت  

 تمػػػػػػػػػػػػػػؾ المينَّػػػػػػػػػػػػػػػَدُة الر قػػػػػػػػػػػػػػػاُؽ ُفمُػػػػػػػػػػػػػػػوال 

 

    ولقػػػػػػػػػػػػد رأيتُػػػػػػػػػػػػَؾ ال بَمْحػػػػػػػػػػػػٍظ عػػػػػػػػػػػػاِكٍؼ       

 فرأيػػػػػػػػػػُت مػػػػػػػػػػف ِشػػػػػػػػػػَيـِ النبػػػػػػػػػػّي ُشػػػػػػػػػػكوال 

 

      ولقػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػمعُتَؾ ال بَسػػػػػػػػػػمعي ىيَبػػػػػػػػػػًة     

 لكػػػػػػػػػػػػػػْف وَجػػػػػػػػػػػػػػدُتَؾ جػػػػػػػػػػػػػػوىرًا معقػػػػػػػػػػػػػػوال 

 

 أَبنػػػػػػػػػي الّنُبػػػػػػػػػّوِة ىػػػػػػػػػؿ ُنبػػػػػػػػػاِدُر غاَيػػػػػػػػػًة         

 

 وَنقُػػػػػػػػوُؿ فػػػػػػػػيكـ غيػػػػػػػػَر مػػػػػػػػا قػػػػػػػػد ِقػػػػػػػػيبل 

 

    إّف ال بيػػػػػػػػػػػػَر بكػػػػػػػػػػػػـ أَجػػػػػػػػػػػػدَّ بُ مقكػػػػػػػػػػػػـ       

ـُ التنػػػػػػػػػػػػػػػزيبل   غيبػػػػػػػػػػػػػػػًا فجػػػػػػػػػػػػػػػرََّد فػػػػػػػػػػػػػػػيك

 

ـُ  ـُ الّتفضػػػػػػػػػػػػػػيبل            الػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػـ ُيؤِتػػػػػػػػػػوِ  القُػػػػػػػػػْدَس آتػػػػػػػػػاُك  َبَشػػػػػػػػػػػػػػرًا وأْنَفػػػػػػػػػػػػػػَذ فػػػػػػػػػػػػػػيك

 

ـُ         ـْ َعرَشػػػػػػػػػػػُو المحمػػػػػػػػػػػوال    إّنػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػَتَممنا ُركػػػػػػػػػػػػػَنُكـ وَدَنػػػػػػػػػػػػػْوُت  حتػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػَتمْمُت

 

ـْ          ـُ مػػػػػػػػػػػػػػا بْيَنَنػػػػػػػػػػػػػػا وأمػػػػػػػػػػػػػػدَُّك  فَوَصػػػػػػػػػػػػػػمُت
 

 برىاُنػػػػػػػػػػػػػػػُو سػػػػػػػػػػػػػػػببًا بػػػػػػػػػػػػػػػو موصػػػػػػػػػػػػػػػوال 

 

ـْ            مػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػذُرُكـ أف ال تطيػػػػػػػػػَب فُػػػػػػػػػُروُعُك

ـْ فػػػػػػػػي السػػػػػػػػماء ُأصػػػػػػػػوالولقػػػػػػػػد رسػػػػػػػػ    ُت

 

اـل األُنػػػػػػػػػػػػوِؼ َمقػػػػػػػػػػػػاَدًة       ـُ ُشػػػػػػػػػػػػ      أعَطػػػػػػػػػػػػتُك

ـُ َظْيػػػػػػػػػػػػػػَر الّزمػػػػػػػػػػػػػػاِف َذلػػػػػػػػػػػػػػوال   وركبػػػػػػػػػػػػػػُت

 

 
 

 :وقاؿ ابف ىانئ األندلسي أيضاً 
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 سيما القدس
 

 البحر الكامؿ
    وَبػػػػػػػػدا مػػػػػػػػف الػػػػػػػػؤلواِء أْىػػػػػػػػَرُت أْشػػػػػػػػَدٌؽ       

 وَدرا مػػػػػػػػػػػف الِحػػػػػػػػػػػدااف نػػػػػػػػػػػاٌب أعَصػػػػػػػػػػػؿ 

 

 ِو فػػػػػػػػي َلْزَبػػػػػػػػٍة         لػػػػػػػػو كْنػػػػػػػػَت شػػػػػػػػاِىَد َكف ػػػػػػػػ

 

 لرأْيػػػػػػػػػَت صػػػػػػػػػرَؼ الػػػػػػػػػّدىر كيػػػػػػػػػؼ ُيَقتَّػػػػػػػػػؿ 

 

     أو كْنػػػػػػػَت شػػػػػػػاِىَد لْفِظػػػػػػػِو فػػػػػػػي ُمْشػػػػػػػِكٍؿ      

ػػػػػػػػػػؿ  ـَ الػػػػػػػػػػدالر  كْيػػػػػػػػػػَؼ ُيَفصَّ  لرَأْيػػػػػػػػػػَت َنْظػػػػػػػػػػ

 

 إّف الّتجػػػػػػػػػػػػاِرَب لػػػػػػػػػػػػـ تَػػػػػػػػػػػػِزْدُه َحزاَمػػػػػػػػػػػػًة         

 

ػػػػػػػػػْيَقؿ   ىػػػػػػػػػؿ زاِئػػػػػػػػػٌد فػػػػػػػػػي الَمْشػػػػػػػػػَرفي  الصَّ

 

 ِفِرْنػػػػػػػػػػػػػػِدِه          لكّنمػػػػػػػػػػػػػػا َيْجمُػػػػػػػػػػػػػػو دقيػػػػػػػػػػػػػػؽَ 

 

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػى َيِبيػػػػػػػػػػػػػػػػَت ونػػػػػػػػػػػػػػػػاُرُه َتتَأكَّػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

    وَىػػػػػػػػػِب الَمػػػػػػػػػداِوَس َصػػػػػػػػػنََّعْتُو فَحْسػػػػػػػػػُبُو       

 ِسػػػػػػػػػػػػػػػْنٌخ ُيؤّيػػػػػػػػػػػػػػػُدُه وَحػػػػػػػػػػػػػػػد  ِمقَصػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

     لػػػػػػػو كػػػػػػػاف لمشالػػػػػػػْيِب الّاواقػػػػػػػِب موِضػػػػػػػٌع      

 مػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػدِه لػػػػػػػػػػـ َيكتِنْفيػػػػػػػػػػا َغيَطػػػػػػػػػػؿ 

 

    إّف الّزمػػػػػػػػػػػػػػػاَف عمػػػػػػػػػػػػػػػى كااَفػػػػػػػػػػػػػػػِة َزورِِه       

ػػػػػػػػػػػؿ   َلَيِكػػػػػػػػػػػؿال عػػػػػػػػػػػف أعبػػػػػػػػػػػاِء مػػػػػػػػػػػا َيَتَحمَّ

 

اـل فػػػػػػػػػبل يػػػػػػػػػؤوُدَؾ َحُممػػػػػػػػػو            يػػػػػػػػػأتي الُمِمػػػػػػػػػ

 ولػػػػػػػو أّنػػػػػػػو مػػػػػػػف ِعػػػػػػػبِء ِحمِمػػػػػػػَؾ أاقػػػػػػػؿ 

 

         ولػػػػػػػػو أّف مْنػػػػػػػػُو عمػػػػػػػػى يمينػػػػػػػػؾ أعَفػػػػػػػػرًا  

 أو كػػػػػػػػػاف مْنػػػػػػػػػُو عمػػػػػػػػػى ِشػػػػػػػػػماِلؾ يػػػػػػػػػذُبؿ 

 

         َمػػػػف كػػػػاف ِمامػػػػَؾ فػػػػي الُعمػػػػى ِمػػػػف ُممتقػػػػى  

اـل الُمْ ػػػػػػػػػػػػػػَوؿأْطراِفػػػػػػػػػػػػػِو فيػػػػػػػػػػػػػػو ا   لُمَعػػػػػػػػػػػػػػ

 

        فػػػػػوَؽ َجبيِنػػػػػِو    القُػػػػػدسِ مػػػػػف كػػػػػاف سػػػػػيما 

 فأنػػػػػػػػػػػػػا الّضػػػػػػػػػػػػػميُف بأّنػػػػػػػػػػػػػُو ال َيْجَيػػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

    مػػػػػػػػػػػا َتْسػػػػػػػػػػػَتِبيُف األرُض أّنػػػػػػػػػػػَؾ بػػػػػػػػػػػارٌز       

 إاّل إذا رأِت الجِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ َتزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَزؿ 

 

َؾ منػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا ال َيْنَتيػػػػػػػػي            َيرجػػػػػػػػو َعػػػػػػػػُدوال

 وَينػػػػػػػػػوُء منػػػػػػػػػؾ بحمػػػػػػػػػِؿ مػػػػػػػػػا ال ُيحَمػػػػػػػػػؿ 

 

ػػػػػػػػػػػػَعداَء مػػػػػػػػػػػػف أنْفاِسػػػػػػػػػػػػِو            وُيػػػػػػػػػػػػَرد ُد الصال

 حتػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػاَد الّنػػػػػػػػػػاُر منيػػػػػػػػػػا ُتْشػػػػػػػػػػَعؿ 

 

ػػػػػػػػػػػػػَة ريقػػػػػػػػػػػػػو            فكأنمػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػقيو مجَّ

 صػػػػػػػػػػؿ ويأكػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف حشػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػدعؿ 

 

 

 :وقاؿ ابف ىانئ األندلسي أيضاً 
ـْ إلى الَمْجدِ    سبْقُت

 

 مف البحر الطويؿ
          فَطػػػػػػػػْورًا تَػػػػػػػػرَاُه ُمؤَدمػػػػػػػػًا غيػػػػػػػػَر ُمْبَشػػػػػػػػٍر 

 وطػػػػػػػػػػْورًا تَػػػػػػػػػػراُه ُمْبَشػػػػػػػػػػرًا غيػػػػػػػػػػَر ُمػػػػػػػػػػؤَدـ 

 

ـْ    ـْ ِشػػػػػػػػػفاُرك ـْ إذا مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ تُػػػػػػػػػَامَّ         وُكنػػػػػػػػػُت

ـَ غيػػػػػػػػػػػُر ُمػػػػػػػػػػػَامَّـ   ِعممنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػأّف اليػػػػػػػػػػػا

 

ـْ إلػػػػػػػػى الَمْجػػػػػػػػِد القػػػػػػػػديـِ بأْسػػػػػػػػرِِه            سػػػػػػػػبْقُت

ـْ ِبعػػػػػػػػاِديا عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػّدىِر أقػػػػػػػػَدـ ر   وُبػػػػػػػػؤُت

 

     ـٍ      ولػػػػػػػيَس كمػػػػػػػا أْبَقػػػػػػػْت ُضػػػػػػػَبْيَعُة أْضػػػػػػػجَ 

 ولػػػػػػػػػيَس كمػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاَدْت قبائػػػػػػػػػُؿ ُجػػػػػػػػػْرُىـ 
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     ولِكػػػػػػػػػّف َطػػػػػػػػػودًا لػػػػػػػػػـ ُيَحْمَحػػػػػػػػػْؿ َرِسػػػػػػػػػيالُو      

 وفارَعػػػػػػػػػػػػػػػًة َقْعسػػػػػػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػػػػػػـ ُتَتَسػػػػػػػػػػػػػػػنَّـ 

 

      إذا مػػػػػػػػػا ِبنػػػػػػػػػاٌء شػػػػػػػػػاَدُه المّػػػػػػػػػُو َوْحػػػػػػػػػَدُه     

ـْ َيَتَيػػػػػػػػػػػػػػػّدـ   َتَيػػػػػػػػػػػػػػػّدَمِت الػػػػػػػػػػػػػػػّدْنيا ولػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـْ لمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو أّوٌؿ ُمْكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر            فُمْكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرُك

ـْ لمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو أّوُؿ ُمْعِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ   وُمْعِظُمُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـُ بالّنػػػػػػػػػَدى            َتُمػػػػػػػػػّدوَف مػػػػػػػػػْف أْيػػػػػػػػػٍد َتَغػػػػػػػػػيَّ

 إذا مػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػماُء القػػػػػػػػػػْوـِ لػػػػػػػػػػـ َتَتَغػػػػػػػػػػّيـ 

 

ـْ ُمػػػػػػػْزٌف مػػػػػػػف الُعػػػػػػػْرِؼ فػػػػػػػاِئٌض            أال إّنُكػػػػػػػ

 ُمْفَعػػػػػػػـ مػػػػػػػف القُػػػػػػػْدسِ ُيػػػػػػػَردال إلػػػػػػػى بْحػػػػػػػٍر  

 

ـُ ال َتْحَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبوَف أُكّفُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ            كػػػػػػػػػػػػػػػػػػأّنُك

 ُتفػػػػػػػػيُض عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػافي إذا لػػػػػػػػـ ُيَحكَّػػػػػػػػـ 

 

ـْ إذا لػػػػػػـ يُكػػػػػػْف ِغنػػػػػػًى            فػػػػػػبل َصػػػػػػَفٌد مػػػػػػنُك

ـَ    وال ِمّنػػػػػػػػػػػػػػٌة َطػػػػػػػػػػػػػػْوٌؿ إذا لػػػػػػػػػػػػػػـ تُػػػػػػػػػػػػػػَتمَّ

 

ـْ َعػػػػػػػّز مػػػػػػػا َبػػػػػػػيَف الَبقيػػػػػػػِع وَياػػػػػػػِربٍ             ِبُكػػػػػػػ

ػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػيَف الَحطػػػػػػػػػيـِ وزمػػػػػػػػػـز   وُنس 

 

ـُ مػػػػػف الػػػػػَورى     َصػػػػػػػػػػػػػبلُة ُمَصػػػػػػػػػػػػػؿا أو َسػػػػػػػػػػػػػبلـُ ُمَسػػػػػػػػػػػػػم ـ         فػػػػػبل َبِرَحػػػػػْت َتتػػػػػَرى عمػػػػػيك

 

ٌر            لػػػػػػػئف كػػػػػػػاَف لػػػػػػػي عػػػػػػػف ُوّدُكػػػػػػػـ ُمتػػػػػػػأ َّ

 فمػػػػػػػا لػػػػػػػَي فػػػػػػػي الّتوِحيػػػػػػػِد مػػػػػػػف ُمَتَقػػػػػػػدَّـ 

 

ـُ ِعْممػػػػػػػػػػًا بمػػػػػػػػػػا أَنػػػػػػػػػػا قاِئػػػػػػػػػػٌؿ            مػػػػػػػػػػَدْحُتُك

 إذا كػػػػػػػػػاف َغيػػػػػػػػػري زاِعمػػػػػػػػػًا ُكػػػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػػػْزَعـ 

 

           ولػػػػػو أّننػػػػػي أجػػػػػري إلػػػػػى حْيػػػػػُث ال مػػػػػدى

 ِؿ لػػػػػػػػـ أْحػػػػػػػػَرْج ولػػػػػػػػـ أتَػػػػػػػػأاـّمػػػػػػػػف القػػػػػػػػوْ  

 
 

 

 :وقاؿ ابف ىانئ األندلسي أيضاً 
 أُّيدوا بالُقْدسِ 

 

 الكامؿ
ـْ كمػػػػْف            عَقػػػػدوا الُحَبػػػػى بُصػػػػدوِر مْجمسػػػػي

 َعػػػػػػػػػػػػػَرَؼ الُمِعػػػػػػػػػػػػػزَّ َحقيَقػػػػػػػػػػػػػَة الِعرْفػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

 قػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػّرَؼ المّػػػػػػػػػُو الػػػػػػػػػَوَرى بَزماِنػػػػػػػػػِو         
 

 حتػػػػػػػػػػػػػى الَكواكػػػػػػػػػػػػػُب والػػػػػػػػػػػػػَوَرى ِسػػػػػػػػػػػػػّيافِ  

 

       ى بمػػػػػػػػْف ميرااُػػػػػػػػُو الػػػػػػػػّدنيا وَمػػػػػػػػف    وَكَفػػػػػػػػ

 ُ ِمَقػػػػػػػػػػػػػػْت لػػػػػػػػػػػػػػُو وَعبيػػػػػػػػػػػػػػُدُه الػػػػػػػػػػػػػػاََّقبلفِ  

 

    وَكَفػػػػػػػػػػػػى بشػػػػػػػػػػػػيَعِتِو الّزكّيػػػػػػػػػػػػِة ِشػػػػػػػػػػػػيَعًة       

 وَكَفػػػػػػػى بيػػػػػػػـ فػػػػػػػي البػػػػػػػّر مػػػػػػػف ِصػػػػػػػْنوافِ  

 

      ُعِصػػػػػمْت َجػػػػػػواِرحيـ مػػػػػف العػػػػػػدَوى كمػػػػػػا     

ـْ مػػػػػػػػػػػػَف األضػػػػػػػػػػػػغاف   ُوقَيػػػػػػػػػػػػْت َجػػػػػػػػػػػػوانُحُي

 

ـْ        بالقُػػػػػػػػػػػػػْدسِ قػػػػػػػػػػػػػد ُأّيػػػػػػػػػػػػػدوا      إاّل أّنُيػػػػػػػػػػػػػ

يحػػػػػػػػػػػػػافِ   وِح والرَّ  قػػػػػػػػػػػػػد ُأوِنسػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػالرَّ

 

ـُ بحيػػػػػػػػػػػػػػػُث َلقيػػػػػػػػػػػػػػػُتُيـ           لمّػػػػػػػػػػػػػػػِو َدرالُىػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـَ َكريَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة األْوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ    إّف الِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 َيغَشػػػػػػػػػػػْوَف َربَّ التّػػػػػػػػػػػاِج مػػػػػػػػػػػف َعػػػػػػػػػػػدنافِ     َيغَشػػػػػػػػػػػػػْوَف نػػػػػػػػػػػػػادَي أْفَمػػػػػػػػػػػػػٍح فكأّنمػػػػػػػػػػػػػا        

 

    َحيَّػػػػػػػػػػػػػػوا َجبلَلػػػػػػػػػػػػػػَة َقػػػػػػػػػػػػػػدرِِه فكأّنمػػػػػػػػػػػػػػا      
 

 َحيَّػػػػػػػػػػػوا أمػػػػػػػػػػػيَف المّػػػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػػػي اإليػػػػػػػػػػػوافِ  

 

 َيػػػػػػػػػػػػػِردوَف َجّمػػػػػػػػػػػػػَة ِعْمِمػػػػػػػػػػػػػِو وَنواِلػػػػػػػػػػػػػِو         

 

ـْ َحيػػػػػػػػػػػػػُث الَتَقػػػػػػػػػػػػػى الَبحػػػػػػػػػػػػػرافِ    فكػػػػػػػػػػػػػأّني
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      ُحفّػػػػػػػػػػْت ِبػػػػػػػػػػِو ُشػػػػػػػػػػفعاؤىـْ واسػػػػػػػػػػَتمَطُروا     

 ِمػػػػػػػػػػػػػْف جاِنَبيػػػػػػػػػػػػػِو َسػػػػػػػػػػػػػحائَب الُغفػػػػػػػػػػػػػرافِ  

 

          ورأْوُه مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػُث الَتَقػػػػػػػػػْت أبصػػػػػػػػػاُرىـْ 

 رًا فػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػورِة الُبْرىػػػػػػػػػػػػػافِ ُمَتَصػػػػػػػػػػػػػوَّ  

 

       َتْنُبػػػػػػػػو عقػػػػػػػػوُؿ الَ ْمػػػػػػػػِؽ عػػػػػػػػف إدراِكػػػػػػػػِو    

 وتِكػػػػػػػػػػػػػؿال عنػػػػػػػػػػػػػُو َصػػػػػػػػػػػػػحائُح األذىػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

       َتسػػػػػػػػػػػػَتْكِبُر األمػػػػػػػػػػػػبلُؾ قبػػػػػػػػػػػػَؿ ِلقاِئػػػػػػػػػػػػِو    

 وَتِ ػػػػػػػػػػػػػػػرال حػػػػػػػػػػػػػػػيَف تَػػػػػػػػػػػػػػػراُه لؤلْذقػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

َْ أميػػػػػػػَر المػػػػػػػؤمنيَف عمػػػػػػػى الّنػػػػػػػَوى            أبِمػػػػػػػ

 كػػػػػػػػػػػػػانيَقػػػػػػػػػػػػػْواًل ُيريػػػػػػػػػػػػػِو َنصػػػػػػػػػػػػػيحتي وم 

 

         إّف الّسػػػػػػػػيوَؼ بػػػػػػػػذي الَفقػػػػػػػػاِر تَشػػػػػػػػّرَفْت   ر

 وَلَقػػػػػػػػػػػؿَّ َسػػػػػػػػػػػيٌؼ ماػػػػػػػػػػػُؿ أفَمػػػػػػػػػػػَح اػػػػػػػػػػػافِ  

 

 

 (ـ845 -813( ) ىػ231-188(  )7)أبو تماـ -7
 فَّ ِابَف َطوِؽ بِف ماِلٍؾ َمِمٌؾ      إ

 مف بحر المنسرح
     فَّ ِابػػػػػػػػػَف َطػػػػػػػػػوِؽ بػػػػػػػػػِف ماِلػػػػػػػػػٍؾ َمِمػػػػػػػػػٌؾ      إ

 الُشػػػػػػػػػػػػػػُمسِ  ماِلػػػػػػػػػػػػػُؾ َأمػػػػػػػػػػػػػػِر الَمكػػػػػػػػػػػػػػاِرـِ  
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُجػػػػػػػػػػػػػػػُدٌد           َ بلِئػػػػػػػػػػػػػػػٌؽ فيػػػػػػػػػػػػػػػِو َغضَّ

 

 َليَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ِبَمنيوَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َوال لُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبسِ  
 
 

     ال ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػرَد َأدنػػػػػػػػػػػػػػػػػى َوال ِإزاَر َعمػػػػػػػػػػػػػػػػػى      

 ُم ِزَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة ُتتَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َوال َدَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسِ  
 
 

     ُمفتَػػػػػػػػػػػػػَرٌس مالُػػػػػػػػػػػػػُو َوَلسػػػػػػػػػػػػػَت تَػػػػػػػػػػػػػرى      

 َفريَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِعرَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِلُمفتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرسِ  
 

 

 ِعنػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ِإمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ ِبُقرِبػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َأِنػػػػػػػػػػػػػػػػػسِ     ُت ُزلَفتَػػػػػػػػػػػػػػػػُو        َكػػػػػػػػػػػػػػػػَأنَّني َقػػػػػػػػػػػػػػػػد رََأيػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 َحػػػػػػػػػػظ  ِمػػػػػػػػػػَف الُممػػػػػػػػػػِؾ َغيػػػػػػػػػػُر ُم ػػػػػػػػػػَتَمسِ     ُتبنػػػػػػػػػػى الَمعػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػي ِظم ػػػػػػػػػػِو َوَلػػػػػػػػػػُو        
 

 

        َفػػػػِإفَّ موسػػػػى َوَصػػػػّمى َعمػػػػى روِحػػػػِو الػػػػَربال   

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًة َكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَة القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدسِ  
 
 

ـُ ُبغَيِتػػػػػػػػػػػػػػػِو        فػػػػػػػػػػػػػي َجػػػػػػػػػػػػػذَوٍة ِلمِصػػػػػػػػػػػػػبلِء َأو َقػػػػػػػػػػػػػَبسِ       صػػػػػػػػػػػػػػػاَر َنِبّيػػػػػػػػػػػػػػػًا َوُعظػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 

 (ـ1157 -973( )ىػ449-363( )8)أبو العبلء المعري -8
   الُقدُس َلـ ُيفَرض َعَميَؾ َمزاُرهُ 

 الكامؿ   
      َلػػػػػػػػـ ُيفػػػػػػػػَرض َعَميػػػػػػػػَؾ َمػػػػػػػػزاُرُه      القُػػػػػػػػدُس 

 َفِاسػػػػػػػػُجد ِلَرب ػػػػػػػػَؾ فػػػػػػػػػي الَحيػػػػػػػػاِة ُمَقد سػػػػػػػػػا 

 

                                                 
7
حبيب بف أوس بف الحارث الطائي أبو تماـ  أحػد أمػراء الشػعر والبيػاف فػي العصػر العباسػي  ولػد فػي حػوراف  - 

 .ـ845/ىػ231توفي عاـ . ـ  وارتحؿ إلى مصر وبغداد813/ىػ188بسورية عاـ 
8
ر وفيمسوؼ مف العصر العباسي ولػد فػي معػرة النعمػاف أحمد بف عبد اهلل بف سميماف  التنو ي المعري  شاع - 

ـ  أصػػيب بالجػػدري صػػغيرًا فعمػػي وىػػو فػػي الرابعػػة  وقػػاؿ 1157/ىػػػ449ـ  ومػػات بيػػا عػػاـ 973/ ىػػػ363عػػاـ 
 .شاعراً  84الشعر وىو ابف إحدى عشرة سنة  لما مات وقؼ عمى قبره 
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         َعػػػػف َغػػػػدي  َأصػػػػَبحُت فػػػػي َيػػػػومي ُأسػػػػاِئُؿ 

 ُمَتَ ب ػػػػػػػػػػػػػػرًا َعػػػػػػػػػػػػػػػف حاِلػػػػػػػػػػػػػػِو ُمَتَند سػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

نَّمػػػػػػػػػػا         نَّمػػػػػػػػػػػا            َأّمػػػػػػػػػػا الَيقػػػػػػػػػػيُف َفػػػػػػػػػػبل َيقػػػػػػػػػػيَف َواِ     َأّمػػػػػػػػػػػا الَيقػػػػػػػػػػػيُف َفػػػػػػػػػػػبل َيقػػػػػػػػػػػيَف َواِ 
       ال تَػػػػػػػػػػػرَىبَّفَّ ِمػػػػػػػػػػػَف الِظبػػػػػػػػػػػاِء َكواِدسػػػػػػػػػػػًا    

 َوَلػػػػػػػو ِانَتَشػػػػػػػقَف َمػػػػػػػَع الَصػػػػػػػَباِح الُكنُدسػػػػػػػا 

 

ذا ا          لَنيػػػػػػػػػاُر َ شػػػػػػػػػيَت ِمنػػػػػػػػػُو َغػػػػػػػػػواِئبًل  َواِ 

 َفَعَميػػػػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػػػػف َليػػػػػػػػػػٍؿ ُيعيُنػػػػػػػػػػَؾ ِحنَدسػػػػػػػػػػا 

 

          َفػػػػػػػػالِجنُح َأ َضػػػػػػػػُر َكالُسػػػػػػػػدوِس َت الُػػػػػػػػُو 

ػػػػػػػػَي ُسنُدسػػػػػػػػا   ِمػػػػػػػػف َحيَّػػػػػػػػٍة َ ضػػػػػػػػراَء ُغش 

 

 

 :أيضاً أبو العبلء المعري وقاؿ 
 َيتموَف َأسفاَرُىـ 

 

 البسيط
        ُي ِبُرنػػػػػػػػػي   َيتمػػػػػػػػػوَف َأسػػػػػػػػػفاَرُىـ َوالَحػػػػػػػػػؽال 

َليػػػػػػػػػػػػػػػػا   ِبػػػػػػػػػػػػػػػػَأفَّ آِ َرىػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػيٌف َوَأوَّ

 

         َصػػػػػَدقَت يػػػػػػا َعقػػػػػػُؿ َفمُيبَعػػػػػػد َأ ػػػػػػو َسػػػػػػَفٍو  

َليػػػػػػػػػػػا   صػػػػػػػػػػػاَغ اأَلحاديػػػػػػػػػػػَث ِإفكػػػػػػػػػػػًا َأو تََأوَّ

 

       َوَلػػػػػػػػيَس ِحبػػػػػػػػٌر ِبِبػػػػػػػػدٍع فػػػػػػػػي َصػػػػػػػػحاَبِتِو    

َليػػػػػػػػػػػػا ر  ـَ َنفعػػػػػػػػػػػػًا ِبَأ بػػػػػػػػػػػػاٍر َتَقوَّ  ِإف سػػػػػػػػػػػػا

 

ـَ ُنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا را َجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         َواِ   انًا َتَزوَّ
 

َليػػػػػػػػػػػػػػػا   ِبمػػػػػػػػػػػػػػػا ِافتَػػػػػػػػػػػػػػػراُه َوَأمػػػػػػػػػػػػػػػوااًل َتَموَّ

 

          طػػػػاَؿ الَعنػػػػاُء ِبَكػػػػوِف الَشػػػػ ِص فػػػػي ُأَمػػػػـٍ 

َليػػػػػػػػػػػػػػػا   َتُعػػػػػػػػػػػػػػدال ِفرَيػػػػػػػػػػػػػػػَة غاوييػػػػػػػػػػػػػػػا ُمَعوَّ

 

        َوَسػػػػػػوَؼ َيرقُػػػػػػُد فػػػػػػي الَغبػػػػػػراِء ُمضػػػػػػَطِرٌب   

َليػػػػػػػػػػا   َقػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػاَر آفػػػػػػػػػػاَؽ ُدنيػػػػػػػػػػاُه َوَجوَّ

 

َليا    ال َعػػػػػػػػػػف ِبغَضػػػػػػػػػػٍة َسػػػػػػػػػػَمَفت        ىُجَرنَّػػػػػػػػػػَؾ أل  َبػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػيَمٌة َحمَّيػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػدٌر َوَسػػػػػػػػػػوَّ
 
 

       ِقبَمتَػػػػػػُو     القُػػػػػػدُس َوصػػػػػػاِحُب الَشػػػػػػرِع كػػػػػػاَف 

َليػػػػػػػػػػػا  ّـَ َحوَّ  َصػػػػػػػػػػّمى ِإَلييػػػػػػػػػػػا َزمانػػػػػػػػػػػًا اُػػػػػػػػػػػ

 

ـَ فػػػػػػػػػػػي َمػػػػػػػػػػػ          ؤلٍ ال َي ػػػػػػػػػػػَدَعنََّؾ داٍع قػػػػػػػػػػػا

 

َليػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ِبُ طَبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة زاَف َمعناىػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَطوَّ

 

ف راَعػػػػػػت ِسػػػػػػوى ِحَيػػػػػػٍؿ  َفمػػػػػػا العِ           ظػػػػػػاُت َواِ 

َليػػػػػػػػا   ِمػػػػػػػػف ذي َمقػػػػػػػػاٍؿ َعمػػػػػػػػى نػػػػػػػػاٍس َتَحوَّ

 

          َوالػػػػػَدىُر ُينسػػػػػي َكِمػػػػػيَّ الَحػػػػػرِب صػػػػػاِرَمُو 

 َوِدرَعػػػػػػػػػػػػػُو َوَفتػػػػػػػػػػػػػاَة الَحػػػػػػػػػػػػػي  ِمجَوَليػػػػػػػػػػػػػا 

 

      َوَيسػػػػػػػَتِردال ِمػػػػػػػَف الػػػػػػػَنفِس الَّتػػػػػػػي َشػػػػػػػُرَفت     

لَ    يػػػػػػػامػػػػػػػا كػػػػػػػاَف فػػػػػػػي سػػػػػػػاِلِؼ اأَلّيػػػػػػػاـِ َ وَّ

 

       َوِجػػػػػػػػرَوٌؿ صػػػػػػػػاَر ُتربػػػػػػػػًا َبعػػػػػػػػَد َمنِطِقػػػػػػػػِو    

 َوَلػػػػػػػـ ُيشػػػػػػػاِبو ِمػػػػػػػَف الَصػػػػػػػحراِء َجرَوَليػػػػػػػا 

 

          َقػػػػػػػػػػض  الَزمػػػػػػػػػػاَف ِبِإجمػػػػػػػػػػاٍؿ َوَتمِشػػػػػػػػػػَيٍة 

 ِلؤَلمػػػػػػػػػػػػػػػِر ِإفَّ َوراَء الػػػػػػػػػػػػػػػروِح ِمغَوَليػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 

 :أيضاً  أبو العبلء المعري وقاؿ
 َلـ َأَر في ِجبلِس الناِس َ يرًا  

    

 وافرال
            الَوَلػػػػػػػػػػػـ ُأعػػػػػػػػػػػِرض َعػػػػػػػػػػػِف الَمػػػػػػػػػػػّذاِت إ  َ 

 فَّ ِ ياَرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َ َنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنوألَ  
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      َوَلػػػػػػػػـ َأَر فػػػػػػػػي ِجػػػػػػػػبلِس النػػػػػػػػاِس َ يػػػػػػػػرًا     

 َفَمػػػػػػػػػػػػػف ِلػػػػػػػػػػػػػَي ِبػػػػػػػػػػػػػالَنواِفِر ِإف َكَنسػػػػػػػػػػػػػَنو 

 

     َوَقػػػػػػػػػد غاَبػػػػػػػػػت ُنجػػػػػػػػػوـُ الَيػػػػػػػػػدِي َعّنػػػػػػػػػا      

 َفمػػػػػاَج النػػػػػاُس النػػػػػاُس فػػػػػي ُظَمػػػػػـٍ َدَمسػػػػػَنو 

 

        َوَقػػػػػػػػد َتغشػػػػػػػػى الَسػػػػػػػػعاَدُة َغيػػػػػػػػَر َنػػػػػػػػدٍب   

 َفُيشػػػػػػػػػػػػػػػػِرُؽ ِبالُسػػػػػػػػػػػػػػػػعوِد ِإذا َوَدسػػػػػػػػػػػػػػػػَنو 

 

ـُ ُحظػػػػػػػػػػػػَوٌة َحتّػػػػػػػػػػػػى ُصػػػػػػػػػػػػ وٌر            َوُتقَسػػػػػػػػػػػػ

 ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػَزرَف َفُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَممَف َوُيمَتَمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنو 

 

         َأو ُركَنػػػػػػػػػػي قُػػػػػػػػػػَريٍش  القُػػػػػػػػػػدِس َكػػػػػػػػػػذاِت 

 َوُأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرُتُيفَّ َأحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر ُلِطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنو 
 

 

ـَ َوفػػػػػػػػػػػػػػػٌد          َيُحػػػػػػػػػػػػػػػ ال َمقػػػػػػػػػػػػػػػاـَ   ِإبػػػػػػػػػػػػػػػراىي
 

 َوَكػػػػػػػػػػػػػػـ َأماػػػػػػػػػػػػػػاِؿ َموِقِفػػػػػػػػػػػػػػِو َوَطسػػػػػػػػػػػػػػَنو 

 

ـَ ِبػػػػػػػػػػػالَعواِطِس َأىػػػػػػػػػػػُؿ َجيػػػػػػػػػػػٍؿ            َتشػػػػػػػػػػػاَء

ف َعَطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنو   ِإف َ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَف َواِ 

 

    َوَأعمػػػػػػػػػػػػاُر الَّػػػػػػػػػػػػذيَف َمَضػػػػػػػػػػػػوا ِصػػػػػػػػػػػػغارًا       

 َكػػػػػػػػػػػػػػػَأاواٍب َبمػػػػػػػػػػػػػػػيَف َومػػػػػػػػػػػػػػػا ُلِبسػػػػػػػػػػػػػػػَنو 
 

 

    َوىػػػػػػػػػػػػػاَف َعمػػػػػػػػػػػػػى الَفراِقػػػػػػػػػػػػػِد َوالُاَرّيػػػػػػػػػػػػػا      
 

 ُشػػػػػػػػػػ وٌص فػػػػػػػػػػي َمضػػػػػػػػػػاِجِعيا ُدِرسػػػػػػػػػػَنو 
 

 

      َومػػػػػػػػػػػا َحَفَمػػػػػػػػػػػت َحضػػػػػػػػػػػاِر َوال ُسػػػػػػػػػػػَييٌؿ     

 ِبَأبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر َيماِنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة ُيَدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنو 

 

 

 :أيضاً  أبو العبلء المعري وقاؿ
 لوال تِحّيُة بعِض األرُبِع الدالُرِس   

 البسيط
        لػػػػػػػػوال تِحّيػػػػػػػػُة بعػػػػػػػػِض األرُبػػػػػػػػِع الػػػػػػػػدالُرِس   

 سػػػػػػاني حػػػػػػادَث الَحػػػػػػَبسِ مػػػػػػا ىػػػػػػاَب َحػػػػػػدال لِ  

 

      ىػػػػػػؿ َتْسػػػػػػَمُع القػػػػػػْوَؿ داٌر غيػػػػػػُر ناطقػػػػػػٍة     

 وَفْقػػػػػػُدىا الّسػػػػػػْمَع مقػػػػػػروٌف إلػػػػػػى الَ ػػػػػػَرسِ  

 

 ألْنَسػػػػػػػػػػػَيّنِؾ إْف طػػػػػػػػػػػاَؿ الزمػػػػػػػػػػػاُف بنػػػػػػػػػػػا         

 

ـْ َحبيػػػػػػػػٍب َتمػػػػػػػػادى عيػػػػػػػػُده فُنسػػػػػػػػي   وكػػػػػػػػ

 

        يػػػػػا شػػػػػاكَي النالػػػػػَوِب اْنَيػػػػػْض طالبػػػػػًا َحَمبػػػػػًا   

 لَحْسػػػػػػـِ الػػػػػػداء ممػػػػػػتِمسِ  ُنيػػػػػػوَض ُمْضػػػػػػنىً  

 

      واْ َمػػػػػػػػْع ِحػػػػػػػػػذاءَؾ إف حاذْيَتيػػػػػػػػػا َوَرعػػػػػػػػػًا     

 فػػػػػػػي القُػػػػػػػُدسِ كِفْعػػػػػػػِؿ موسػػػػػػػى كمػػػػػػػيـِ اهلِل  

 

         واحِمػػػػػػػْؿ إلػػػػػػػى  يػػػػػػػِر واٍؿ مػػػػػػػف رِعّيِتػػػػػػػِو  

 أزكػػػػػػى التحّيػػػػػػاِت لػػػػػػـ ُتْمػػػػػػَزْج ولػػػػػػـ ُتَمػػػػػػسِ  

 

 ُمقب ػػػػػػػػػِؿ الػػػػػػػػػّرْمِح حّبػػػػػػػػػًا لمّطعػػػػػػػػػاِف بػػػػػػػػػو         

 

 َمْجمػػػػػػػػػوٌع مػػػػػػػػػف المََّعػػػػػػػػػسِ  كأنمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػوَ  

 

       وأْاَبػػػػػِت النػػػػػاِس قْمبػػػػػًا فػػػػػي َظػػػػػبلـِ ُسػػػػػًرى    

 وال َرِبيَئػػػػػػػػػػػػػػػػػَة إال ِمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَمُع الَفػػػػػػػػػػػػػػػػػَرسِ  

 

     ِقْسػػػػػػػػػنا األمػػػػػػػػػوَر فمّمػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػاؿ ُرْتَبتَػػػػػػػػػو      

 ِمػػػػػػػػػف الّسػػػػػػػػػعادِة َسػػػػػػػػػّمْمنا ولػػػػػػػػػـ َنِقػػػػػػػػػسِ  

 

      لقػػػػػػػػد تواَضػػػػػػػػَعِت الػػػػػػػػدنيا ِلػػػػػػػػذي َشػػػػػػػػَرٍؼ     

 ايا غيػػػػػػػػػػػػِر ُمْمتَػػػػػػػػػػػػِبسِ بُمْمِبسػػػػػػػػػػػػاِت الػػػػػػػػػػػػّدن 

 

      لغاِسػػػػػػػِؿ الكػػػػػػػّؼ مػػػػػػػف أعراِضػػػػػػػيا مئػػػػػػػًة     

 ومػػػػػػػػا ُيجػػػػػػػػاِوُز سػػػػػػػػْبعًا غاِسػػػػػػػػُؿ الػػػػػػػػّنَجسِ  

 

    َغْمػػػػػػِر الّنػػػػػػواِؿ ولػػػػػػف ُتْبقػػػػػػي عمػػػػػػى أحػػػػػػٍد       

 حتػػػػػػػػػى تَػػػػػػػػػَوّفى بُجػػػػػػػػػوٍد ِضػػػػػػػػػدَّ ُمْحتَػػػػػػػػػِبسِ  
 

          والػػػػػػّنْفُس َتْحيػػػػػػا بإعطػػػػػػاء الَيػػػػػػواء ليػػػػػػا 

 ْتػػػػػػُو ِمػػػػػػف َنَفػػػػػػسِ منػػػػػػو بِمْقػػػػػػداِر مػػػػػػا أْعطَ  
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       يػػػػا فػػػػارَس ال يػػػػِؿ يػػػػْدعوَؾ الِعػػػػدى أَسػػػػدًا    

 مػػػػػا اسػػػػػُتنِقذْت مػػػػػف يديػػػػػو ُعْنػػػػػُؽ ُمفتػػػػػَرسِ  

 

 

 

 :أيضاً أبو العبلء المعري وقاؿ 
 َىؿ آَف ِلمَقيِد َأف َتُفكَّو    

  
 مجزوء البسيط

 َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ آَف ِلمَقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َأف َتُفكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وِإفَّ َقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَح الِفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ ِحك 
 

 َيضػػػػػػػػػػػػػػػِرُب ِلمنػػػػػػػػػػػػػػػاِس َشػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ِسػػػػػػػػػػػػػػػك و    ِبُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َأرٍض َأميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍء        

 

      َقػػػػػػػػػػػػػػد َكاُػػػػػػػػػػػػػػَر الِغػػػػػػػػػػػػػػشال َوِاسػػػػػػػػػػػػػػَتعاَنت     

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو اأَلِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّداُء َواأَلِركَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

    َفمػػػػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػػػػرى ِمسػػػػػػػػػػػػػػػػَكًة ِبحػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ       

 ِإاّل َوَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد موِزَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ِبُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّو 

 

 ُؿ ِبالموِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاِت َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّوُيزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    َوَلػػػػػػػػػػػػػػػػـ َيِجػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌؿ َعميمػػػػػػػػػػػػػػػػًا        

 

      َكػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػاِرٍس َيغتَػػػػػػػػػػػػػػػدي ِلغػػػػػػػػػػػػػػػاٍب     

 َوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرٍس َيقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ِبِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّو 

 

 َأو ِبَمكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِبالقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسِ َوُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ     َفَ م ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َوالَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي َأرادوا        

 

ـُ الػػػػػػػػػػػػػَدىُر َصػػػػػػػػػػػػػؾَّ َأعمػػػػػػػػػػػػػى            َصػػػػػػػػػػػػػكَُّي

 َتكتُػػػػػػػػػػػػػػػُب َأيػػػػػػػػػػػػػػػدي الَفنػػػػػػػػػػػػػػػاِء َصػػػػػػػػػػػػػػػكَّو 

 

َبػػػػػػػػػػػػػػػػت َياػػػػػػػػػػػػػػػػِرٌب   َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػيِيـ         َقػػػػػػػػػػػػػػػػد َارَّ
 

 َوِبكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة الُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِمميَف َبكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
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 َأَبت َلحظات َعزِمَؾ َأف َتناما   

 

 الوافر
        َأَبػػػػػػػػػػػت َلحظػػػػػػػػػػػات َعزِمػػػػػػػػػػػَؾ َأف َتنامػػػػػػػػػػػا   

 َوَقػػػػػػػػػػػػػد َحمَّمتيػػػػػػػػػػػػػا الِمػػػػػػػػػػػػػَنف الِجسػػػػػػػػػػػػػاما 

 

        ـ َعَميػػػػػػػػػػػػؾ َوقفػػػػػػػػػػػػًا   اَفَأصػػػػػػػػػػػػبحت الشػػػػػػػػػػػػ

 َكػػػػػػػػػػػػػؼ  قاطنيػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػماماوكنػػػػػػػػػػػػػت بِ  

 

    َفيػػػػػػػػػػػػػػػا ِلمَّػػػػػػػػػػػػػػػِو َدّرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف ُحسػػػػػػػػػػػػػػػاـ       

 تقمَّػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف َعزائمػػػػػػػػػػػػػػػو ُحسػػػػػػػػػػػػػػػاما 

 

       ـ َوكػػػػػػػػػاَف َشػػػػػػػػػرقًا    اَمتػػػػػػػػػى ِجئػػػػػػػػػَت الشػػػػػػػػػ

 َركاِئُبػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الَّتػػػػػػػػػػػػػػػػي َأَبػػػػػػػػػػػػػػػػدًا ترامػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 عيػػػػػػػػػػػػدتؾ َأو َأقػػػػػػػػػػػػوؿ َيػػػػػػػػػػػػِزدَف عامػػػػػػػػػػػػػا    َأبػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػف َفِإنَّػػػػػػػػػػػَؾ ُمنػػػػػػػػػػػُذ َسػػػػػػػػػػػبٍع        

 

       ُعممػػػػػػػػػػػاء فييػػػػػػػػػػػا    َوال ِبػػػػػػػػػػػَأرِض القُػػػػػػػػػػػدسِ 

 تَػػػػػػػػػػػػػػزاؿ َلػػػػػػػػػػػػػػدى َمجاِلسػػػػػػػػػػػػػػيا ِإمامػػػػػػػػػػػػػػا 
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          َوكنػػػػػػػػَت تَػػػػػػػػرى الَمػػػػػػػػديح َعَميػػػػػػػػَؾ عػػػػػػػػارًا 

 َوتأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه َقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائدؾ الِتمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

       ِلِعمِمػػػػػػػػػػَؾ َأنَّػػػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػاَف َش صػػػػػػػػػػًا    

 َكػػػػػػػػػػػبلـ النػػػػػػػػػػػاس كنػػػػػػػػػػػت َلػػػػػػػػػػػُو ِزمامػػػػػػػػػػػا 

 

 
 (ـ969-؟( )ىػ358 -؟(  )10)ال صيبي -11

 

          "في قالٍب واحٍد يتموه اانيوُ " افبعنو  يقوؿ في قصيدة
 البحر البسيط

 

 فػػػػػػػػػػي قالػػػػػػػػػػٍب واحػػػػػػػػػػٍد يتمػػػػػػػػػػوه اانيػػػػػػػػػػُو         

 

 إلػػػػػػػى الامػػػػػػػانيف لػػػػػػػـ تػػػػػػػنقص ولػػػػػػػـ تػػػػػػػزد 

 

 فػػػػػػػػػػػػالنيروف إلػػػػػػػػػػػػى نوريػػػػػػػػػػػػة رفعػػػػػػػػػػػػوا         

 

 والعػػػػػرش والكرسػػػػػي والعمػػػػػد فػػػػػي القػػػػػدس 

 

 مػػػػػػا يشػػػػػػتيوف مػػػػػػف الجنػػػػػػات فػػػػػػي  مػػػػػػد    محكمػػػػػػػػػػوف ليػػػػػػػػػػػـ ت ييػػػػػػػػػػر أنفسػػػػػػػػػػػيـ        

 

 
 :ويقوؿ ال صيبي أيضاً 
 سمسمي مقدس 

 

 مف البحر ال فيؼ
     سمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس بيمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي      

 نصػػػػػػػػػػػػػروي يحػػػػػػػػػػػػػب نمػػػػػػػػػػػػػر النمػػػػػػػػػػػػػػور 

 

        جنببلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؿ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب   

 عبػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد لاػػػػػػػػػػاني عشػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػدور 

 

     قػػػػػػػػد غػػػػػػػػذاه أبػػػػػػػػوه مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاطف البػػػػػػػػا      

 طػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػرح صػػػػػػػػػاحب التفسػػػػػػػػػير 

 

           ػفتسػػػػػػػامى إلػػػػػػػى الحجػػػػػػػاب حجػػػػػػػاب الػػػػػػػ

 و حتػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػى ببحػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػدورلَّػػػػػػػػػػ 

 

    فاسػػػػػػػػػػػػتقا مػػػػػػػػػػػػف رحيقػػػػػػػػػػػػو سمسػػػػػػػػػػػػميا       

 فسػػػػػػػػػػػػقاه المحػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػقي المميػػػػػػػػػػػػري 

 

          ػوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػألى ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيف ذوي التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 صػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذباح سػػػػػػػػػقي النحيػػػػػػػػػر 

 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػرى كممػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػراه يقينػػػػػػػػػػػػػػػػًا         

 

 حاضػػػػػػػػػػػػػرًا شػػػػػػػػػػػػػاىدًا بغيػػػػػػػػػػػػػر حضػػػػػػػػػػػػػور 

 

     ويقػػػػػػػػػػػـو المحمػػػػػػػػػػػود نجػػػػػػػػػػػؿ  صػػػػػػػػػػػيب      

 فػػػػػػػي المحػػػػػػػؿ األايػػػػػػػر دسذرى القػػػػػػػفػػػػػػػي  

 

 قػػػػػػػػػػػػػػائبل لمػػػػػػػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػػػػػػػاىوا وضػػػػػػػػػػػػػػموا         

 

 عػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػبر ونػػػػػػػػػػػور شػػػػػػػػػػػبير 

 

           ػإف ىػػػػػػػػػذا ممػػػػػػػػػؾ عظػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػدى المَّػػػػػػػػػ

 و فيػػػػػػػػػػؿ تممكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف قطميػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػ 
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حسيف بف حمداف ال صيبي  زعيـ طائفة العموييف النصيرية في عصره  مف أصػؿ مصػري  كانػت وفاتػو فػي  - 

 . ـ969/ىػ358عاـ 
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 :ويقوؿ ال صيبي أيضاً 
 أال يا معشر الشيعة  

 

 مجزوء الوافر 
 أال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعة         

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرات 

 

 اف ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل         ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 
 ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػباؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػػػديف         

 

 يعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أوالد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور         

 

 والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

          ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتي 

 

          فيػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػادي ىػػػػػػػػػػػػػػػػداة الطيػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

 

 :أيضاً يبي ال صوقاؿ  
 مف اهلل إلى اهلل 

 

 مجزوء الوافر
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل         

 

 توّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتي 

 

 بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف         

 

 وداٍؿ وبعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى         

 

 البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرات الّرفيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآٍت وميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت         

 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاٍت وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينات 

 

          القػػػػػػػػػػػػػػػػدسوجػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ جػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلتج 

 

          ً  وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواٍر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 

 تعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبييات 

 

 مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍت         

 

 مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍت عظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػد أرتجػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػوزي         

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّري ورجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ودنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي         

 

 وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري وسريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتي 

  

 

 :أيضاً  ال صيبي وقاؿ
 تعالى في القدس

 

 ال فيؼ
 وف يػػػػػػػػا ذا األميػػػػػػػػر         عبػػػػػػػػد عػػػػػػػػيف العيػػػػػػػػ

 

 بػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف عظػػػػػػػػػػػػـ وزره مسػػػػػػػػػػػػػتجير 

 

     بػػػػػػػؾ يػػػػػػػا مػػػػػػػف بػػػػػػػد حػػػػػػػيف مػػػػػػػف الػػػػػػػده      

 ر تجمػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػور 

 



 -29- 

     نػػػػػػػػػور الىػػػػػػػػػوٍت أحمػػػػػػػػػٍد صػػػػػػػػػمٍد فػػػػػػػػػر      

 ٍد قػػػػػػػػػػػػػػػػديـ لػػػػػػػػػػػػػػػػو حجػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب كبيػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

       فتعػػػػػػػػالى فػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس يسػػػػػػػػمو بأريػػػػػػػػا    

 ش جنػػػػػػػػػػػػػػػاٍح بيػػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػػو يطيػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

       فحبػػػػػػػػػػػػػاه منػػػػػػػػػػػػػو يكشػػػػػػػػػػػػػؼ غطػػػػػػػػػػػػػاٍء   

 

 فتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى إلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكور 

 

 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير    وتعػػػػػػػػػػػالى عػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػػػػٍو ونػػػػػػػػػػػدا        

 

         وسػػػػػػػػػػػػػػػط حػػػػػػػػػػػػػػػػـ آيػػػػػػػػػػػػػػػٌة ضػػػػػػػػػػػػػػػػمنتو  

 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 

 
 :أيضاً ال صيبي وقاؿ 

 أيف مف تاه في المذاىب
 

 المنسرح
       فػػػػػػػػأيف مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاه فػػػػػػػػي المػػػػػػػػذاىب أو    

 جػػػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػػػي األرض غيػػػػػػػػػػػر منحػػػػػػػػػػػرؼ 

 

       ب بػػػػػػػػػػػػػاب النجػػػػػػػػػػػػػاة مجتيػػػػػػػػػػػػػدًا    يطمػػػػػػػػػػػػ

 برأيػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ معتسػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 

 حتػػػػػػػػػػػػى إذا عػػػػػػػػػػػػايف اليقػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػوى         
 

 عنػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػؿ باطػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػطؼ 

 

 م الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيده         

 

 متبعػػػػػػػػػػػػػػػػًا كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػاعؽ عطػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 

 يبصػػػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػػػورا لظػػػػػػػػػػػػػػػاىر كشػػػػػػػػػػػػػػػؼ    لػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػا ويمػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػر        

 

           ػمػػػػػػػا كػػػػػػػاف فػػػػػػػي وادي الضػػػػػػػبللة والتيػػػػػػػ

 و  مػػػػػػػػػػػػيبل مػػػػػػػػػػػػع راعػػػػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػػػػؼػػػػػػػػػػػػػ 

 

         يػػػػػػػا حسػػػػػػػرة الػػػػػػػنفس لػػػػػػػو جمػػػػػػػي قمػػػػػػػٌر  

 أو جميػػػػػػػػت مػػػػػػػػف الغمػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس 

 

    إحػػػػػػػػػػػػػػػد وعشػػػػػػػػػػػػػػػر كواكػػػػػػػػػػػػػػػب زىػػػػػػػػػػػػػػػر       

                                                                وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ جبارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمزدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 

 

 (ـ945 -؟( ) ىػ334 -؟(  ) 11)الصنوبري -11
 جنَِّة القدسِ 

 السريعالبحر 
    يػػػػػػػػػا ُمْمبسػػػػػػػػػي اوبػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػف السالػػػػػػػػػْقـِ ال       

 َأحسػػػػػػػػػػػػػػُبُو َيْبمػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػبسِ  

 

     تُػػػػػػػرى أنػػػػػػػت بػػػػػػػؿ       جنَّػػػػػػػِة القػػػػػػػدسِ مػػػػػػػف 

 َجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػُة القػػػػػػػػػػػػػػػػدسمػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػت إال  
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 (ـ863-813( )ىػ249 -188(  )12)عمي بف الجيـ -12
 َ كاَف طالوُت َلُو َحسودا  

        

 الرجز
 َوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَز ِبالُممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؾ َوِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُنُبوَّهْ     ُو َلػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوالْه        َفَأىَمػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 َوكػػػػػػػػػػػػػػاَف طػػػػػػػػػػػػػػالوُت َلػػػػػػػػػػػػػػُو َحسػػػػػػػػػػػػػػودا         
 

 َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأظَفَر الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو داودا 

 

           َبيػػػػػػػػَت الَمقػػػػػػػػِدسِ َوكػػػػػػػػاَف َقػػػػػػػػد َأسَّػػػػػػػػَس 

ػػػػػػػػػػػسِ    بػػػػػػػػػػػوِرَؾ فػػػػػػػػػػػي اأَلسػػػػػػػػػػػاِس َوالُمَؤس 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَميماْف          نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتَممَّ  َواِ 
 

 َبعػػػػػػػػػِدِه ّحتػػػػػػػػػى ِاسػػػػػػػػػَتَقؿَّ الُبنيػػػػػػػػػافْ  ِمػػػػػػػػػف 

 

 داوُد ِإذ َأشػػػػػػػػػػػػػػػػػفى َعمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِحماَمػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ     َوكػػػػػػػػػػػػػاَف َقػػػػػػػػػػػػػد َوّصػػػػػػػػػػػػػاُه ِبِاسػػػػػػػػػػػػػِتماِمِو        

 

ـَ ِبالُممػػػػػػػػػػػػِؾ ُسػػػػػػػػػػػػَميماُف الُمِمػػػػػػػػػػػػْؾ           َوقػػػػػػػػػػػػا

 

 َنحػػػػػػػػػػَو َارَبعػػػػػػػػػػيَف َسػػػػػػػػػػَنًة َحتّػػػػػػػػػػى َىَمػػػػػػػػػػؾْ  

 

 َوكػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف َأوالِدِه ِعشػػػػػػػػػػػػػػػػػرونا         

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػِؾ قاِئمونػػػػػػػػػػػػػػػاِمػػػػػػػػػػػػػػػف َبعػػػػػػػػػػػػػػػِدِه ِبالمُ  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر          ّـَ َأزاَؿ الُممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ُب َتَنصَّ  اُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػروا  ـَ َبعػػػػػػػػػػػػػَدُىـ َوَقصَّ  َعػػػػػػػػػػػػػنُيـ َفقػػػػػػػػػػػػػا
 

           َبيػػػػػػػػػػػَت الَمقػػػػػػػػػػػِدسِ َوَ ػػػػػػػػػػػرََّب الَشػػػػػػػػػػػِقيال 

 َوكػػػػػػػػػػػػػاَف َمشػػػػػػػػػػػػػغوفًا ِبَقتػػػػػػػػػػػػػِؿ اأَلنفُػػػػػػػػػػػػػسِ  

 

    َومػػػػػػػػػػػػػػاَت ِبالَرمَمػػػػػػػػػػػػػػِة َعػػػػػػػػػػػػػػف َبنينػػػػػػػػػػػػػػا       

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػف َبعػػػػػػػػػػػػػػػِدِه ِبالُممػػػػػػػػػػػػػػػِؾ قاِئمينػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 َتػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ اأَل يػػػػػػػػػػػػػػػػَر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػف َبنيػػػػػػػػػػػػػػػػِو         َفقَ 

 

 دارا َوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر ُممُكُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ِإَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  

 

 َوكػػػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػػػي َزماِنػػػػػػػػػػػػػػػِو َأّيػػػػػػػػػػػػػػػوُب         
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبُر الُمحَتِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب الُمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  

 

     َوَبعػػػػػػػػػَد َأّيػػػػػػػػػوَب ِابػػػػػػػػػُف َمتّػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػوُنُس      

 َوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِلمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِكتػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌب ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػدَرُس  

 

ـَ َشػػػػػػػػػػػػػػعيا           َويػػػػػػػػػػػػػػوِنٌس َولّػػػػػػػػػػػػػػى َفقػػػػػػػػػػػػػػا

 

 َأنَزَؿ الَمػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعَميػػػػػػػػػػػػػػػِو الَوحيػػػػػػػػػػػػػػػػاَفػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

      َوقيػػػػػػػػػػػَؿ ِإفَّ الِ ضػػػػػػػػػػػَر ِمػػػػػػػػػػػف ِإ واِنػػػػػػػػػػػِو     

نَّػػػػػػػػػػػػػُو َقػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػي َزماِنػػػػػػػػػػػػػوِ    َواِ 

 

      َوَزَكِرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء َوَيحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِىُر     

    َقػػػػػػػػػػد َأنػػػػػػػػػػَذروا َلػػػػػػػػػػو َأَغنػػػػػػػػػػَت الَمنػػػػػػػػػػاِذرُ  

 

 
 (ـ1137 -؟( )ىػ428 -؟( )13)مييار الديممي -13

 سِ ومنو بيُت المقدِ 
 

 الرجز
 بيػػػػػػػػػػػػػٌت يقػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل بيػػػػػػػػػػػػػٌت مامُػػػػػػػػػػػػػو         

 

 عنػػػػػػػػػػػِدَي لػػػػػػػػػػػـ ُيػػػػػػػػػػػْبَف ولػػػػػػػػػػػـ يؤسَّػػػػػػػػػػػسِ  

 

    سػػػػػػػػػػػػماحُة الغيػػػػػػػػػػػػث وفػػػػػػػػػػػػي أرجائػػػػػػػػػػػػو       

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػابُط الػػػػػػػػػػػػػػػػوحي وروُح القُػػػػػػػػػػػػػػػػُدسِ  

 

                                                 
12
. كػاف معاصػرًا ألبػي تمػاـ. ـ813/ىػػ188عمي بف الجيـ بف بػدر  شػاعر عباسػي مػف أىػؿ بغػداد  ولػد عػاـ  - 

 .ـ863/ىػ249ج يريد الغزو في عاـ قتمو فرساف مف بني كمب عندما  ر 
13
 .ـ1137/ىػ428توفي عاـ . شاعر كبير أصمو فارسي  كاف مجوسيًا  وأسمـ عمي يد الشريؼ الرضي - 
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 ومنػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػُت المقػػػػػػػػػػػػػػِدسِ تشػػػػػػػػػػػػػػعَّبا     ومنػػػػػػػػػػػػػػػو فرعػػػػػػػػػػػػػػػا مكػػػػػػػػػػػػػػػٍة وطيبػػػػػػػػػػػػػػػٍة        

 

ّـَ ونحػػػػػػػػػػػػُف فتػػػػػػػػػػػػرٌة            َقػػػػػػػػػػػػْوـٌ بيػػػػػػػػػػػػـ اَػػػػػػػػػػػػ

 يِؽ وانكشػػػػػػػػػػػاُؼ المَّػػػػػػػػػػػَبسِ َفػػػػػػػػػػػْرُج المضػػػػػػػػػػػ 

 

 ىػػػػػػػػـ حممػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػى الصػػػػػػػػراط أرجػػػػػػػػبًل         

 

 لػػػػػػػػػػػػػوال ىػػػػػػػػػػػػػداىـ عاػػػػػػػػػػػػػرْت بػػػػػػػػػػػػػاألرؤسِ  

 

           وحطَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا َودًَّا و مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَببلً 

 مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدليف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعتيؽ األممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسِ  

 

 
 (ـ1172-969( ) ىػ567-358) في مصر العصر الفاطمي -رابعاً   

 

 (ـ1172-1138( )ىػ567-532( )14)ابف قبلقس -14
 ما باُؿ وعِدؾَ 

 

 البسيط
 مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاُؿ وعػػػػػػػػػِدَؾ والتَػػػػػػػػػْذكاُر ُيقمقُػػػػػػػػػُو         

 

 ُيبػػػػػػػػدي تفاُضػػػػػػػػَؿ مػػػػػػػػف أىمَمْتػػػػػػػػُو فػػػػػػػػُنس 
 

 بالقُػػػػػػػػػْدسِ كأّنمػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػا موسػػػػػػػػػى وْىػػػػػػػػػو     ىػػػػػػذا وأنػػػػػػَت عمػػػػػػى الحػػػػػػاالِت تنُصػػػػػػُرني        

 

 

 (ـ1153 -1185( )ىػ548 -478(   )15)ابف القيسراني -15
 اقو   ِإذا شمََّر البْأس عف س

 

 المتقارب   
 ِإذا شػػػػػػػػػػػػمََّر البػػػػػػػػػػػػْأس عػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػاقو         

 

 مضػػػػػػػػػػػى وىػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي َنْقعػػػػػػػػػػػو رافػػػػػػػػػػػؿ 

 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػا نعمػػػػػػػػػػػػػػػًة َشػػػػػػػػػػػػػػػَمَؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػاكر         

 

 يػػػػػػػػػػػػػَف فضػػػػػػػػػػػػػَمَؾ ِإْفضػػػػػػػػػػػػػاُليا الشػػػػػػػػػػػػػامؿُ  

 

ػػػػػػػػػػػػػػَض عػػػػػػػػػػػػػػزـٌ ليػػػػػػػػػػػػػػا ُمْنِجػػػػػػػػػػػػػػٌب           َتَم َّ

 

 فيػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػْعَد مػػػػػػػػػػػا َوَضػػػػػػػػػػػَعْت حاِمػػػػػػػػػػػؿُ  

 

    غػػػػػػػػػػػػػػػػػداَة وال ُرْمػػػػػػػػػػػػػػػػػَح دوَف الط عػػػػػػػػػػػػػػػػػا      

 

 ِف ِإاّل وَعْقَرُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿُ  

 

 وال َنْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِإاّل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌؽ         

 

 ِدمػػػػػػػػػػػػػػػػاء الطالمػػػػػػػػػػػػػػػػى تحتػػػػػػػػػػػػػػػػو وابػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 وقػػػػػػػػػػػد قمَّػػػػػػػػػػػدوا السػػػػػػػػػػػْيَؼ تحصػػػػػػػػػػػيَنيـ         

 

 ولكّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الناِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذؿُ  

 

 وىػػػػػػػػػؿ ُيْمَنػػػػػػػػػُع السالػػػػػػػػػوُر ِمػػػػػػػػػَف طػػػػػػػػػالٍع         

 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايُعُو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُر الّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزؿ 
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ـ ونشػأ بيػا  وانتقػؿ 1138/ىػػ532نصر بف عبد اهلل أبو الفتػوح األزىػري  شػاعر نبيػؿ ولػد باإلسػكندرية عػاـ  - 

 . ـ1172/ىػ567توفي عاـ . إلى القاىرة وعاش فييا
15
محمد بف نصر بف صغير الم زومي شرؼ الديف بف القيسػراني مػف شػعراء العصػر الفػاطمي ولػد بعكػة عػاـ  - 

 .ـ1153/ىػ548ـ  وتوفي بدمشؽ عاـ 1185/ىػ478
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 حديػػػػػػػػػػػػػد         شػػػػػػػػػػػػػققتـ ِإلييػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػاَر ال

 

 ُمْمَتِطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا مْوُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الياِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

ـْ ِغمػػػػػػػػػػػاَر الػػػػػػػػػػػرَّدى بػػػػػػػػػػػالرَّدى          وعػػػػػػػػػػػػػػػف َنْفِسػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػدَفُع القاتػػػػػػػػػػػػػػػؿ    وُ ضػػػػػػػػػػػُت

 

ػػػػػػػػػػػػًة           فػػػػػػػػػػػػِإْف يػػػػػػػػػػػػُؾ فػػػػػػػػػػػػتُح الرالىػػػػػػػػػػػػا ُلجَّ

 

 والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؿ القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُس فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحُميا  

 

ـَ تمػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػديا           فيػػػػػػػػػػؿ َعِمَمػػػػػػػػػػْت ِعْمػػػػػػػػػػ

 

ـَ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   ر َأّف الُمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 وال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ َأْف ُيْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؿ    َأرى الَقػػػػػػػػػػػسَّ يْأُمػػػػػػػػػػػُؿ َفػػػػػػػػػػػْوَت الر مػػػػػػػػػػػاح        

 

 ُيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّوي مقاِعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جاِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا         

 

 وىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عاِقػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ َبْعػػػػػػػػػػػػػػػػَدىا عاِقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 وكيػػػػػػػػػػػػؼ ِبضػػػػػػػػػػػػبِط بػػػػػػػػػػػػواقي الِجيػػػػػػػػػػػػا         

 

 ت َمػػػػػػػػػػػػْف فػػػػػػػػػػػػات ِحْسػػػػػػػػػػػػَبَتو الحاصػػػػػػػػػػػػؿ 

 

ـْ لفػػػػػػػػػػػػػػػ           ػِبرْأِيػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػرب َأ

 

 َد ِإصػػػػػػػػػػػػػػاَبُتو النابػػػػػػػػػػػػػػؿظػػػػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػػػػتفا 

 

 قضػػػػػػػػػػػى َفمضػػػػػػػػػػػى الّصػػػػػػػػػػػاِرـ القاِصػػػػػػػػػػػؿ    وعػػػػػػػػف َحػػػػػػػػد  عزِمػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي الُمْشػػػػػػػػِكبلِت        

 

 

 : وقاؿ ابف القيسراني أيضاً 
 في مدح نور الديف

 

          بيػػػػػػػذا العػػػػػػػػزـِ ال فػػػػػػػّؿ ّحػػػػػػػدهُ  كػػػػػػػأّني

 
 وقػػػػػػد ُقضػػػػػػَي األمػػػػػػرُ  وأقصػػػػػػاُه باألقصػػػػػػى 

         راً ػػػاىػالمقّدُس ط تُ ػوقد أصبَح البي 
 

 ولػػػػػيَس سػػػػػوى جػػػػػاري الػػػػػدماِء لػػػػػو طيػػػػػرُ  
  

 (ـ1115 -1123( )ىػ519 -414(  )16)ابف اليبارية -16
 َوالتاج تاج الممؾ    

     

 مجزوء الرجز
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الَفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ    َوالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ        

 

 القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنفس        

 

 ُمَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائؿ         
 

 َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس الَ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿمُ  

 

 موطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ اأَلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ         

 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ِاعِتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفا         
 

 َوال ِاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتااَر حيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ةأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ َواؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير             ةُمَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرير 
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محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف صػػػػالح العباسػػػػي مػػػػف شػػػػعراء العصػػػػر الفػػػػاطمي شػػػػاعر ىجػػػػاء ولػػػػد ببغػػػػداد عػػػػاـ  - 

  .ـ1115/ىػ519ـ  وتوفي في كرماف عاـ 1123/ىػ414



 -33- 

           ةال َيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الَقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو 

 ةَليَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداو  
 

    ُيَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ       

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط الِحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 

     َحـ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َيقَتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد      َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 ء ال َيقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

 برفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف         

 

 َوَقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الَمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف 

 

نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ           َواِ 

 

 َفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيعمـ المبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب         

 

 َأف الَقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 

ف لمَقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص           َواِ 

 

 َيومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء العاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 َوَأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار         

 

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ِا ِتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 

 

 (ـ1153 -1181( ) ىػ548 -473(  )17)ابف منير الطرابمسي -17
 يا َىْضَبَة اإلسبلـِ 

 

 الكامؿ
     يػػػػػا َىْضػػػػػَبَة اإلسػػػػػبلـِ َمػػػػػف ُيْعَصػػػػػـ بيػػػػػا      

 يػػػػػػػػػػؤمف َوَمػػػػػػػػػػف يتػػػػػػػػػػوؿَّ َعنيػػػػػػػػػػا يكفػػػػػػػػػػرِ  

 

        كػػػػػػانوا َعمػػػػػػى َصػػػػػػمِب الّصػػػػػػميِب سػػػػػػراِدقًا   

 ؿ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػذّكرِ َأْنَبػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ُبَنيَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِبُكػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

           ػالَمسػػػػػػػػػػِجَد الػػػػػػػػػػآاػػػػػػػػػػاُرُىـ َنَجػػػػػػػػػػٌس َأذاَؿ 

 فُصػػػػػػػػػْف مػػػػػػػػػا دّنسػػػػػػػػػوُه وطّيػػػػػػػػػرِ  أْقَصػػػػػػػػػى 

 

       جػػػػػػػػػاَر ال ميػػػػػػػػػُؿ َوَمػػػػػػػػػف ِبَغػػػػػػػػػزَِّة ىاشػػػػػػػػػـٍ    

ػػػػػػػػػػػػػػػػرِ    ِبُمياِمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الُمَتَدْمِشػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الُمتمص 

 

 

 (ـ1116 -1127( )ىػ511-417(  )18)السراج البغدادي -18
 قصى       أقسـ بالنبي وآلو والمسجد األ

  
 الكامؿ
 ومتػػػػػػػػػػػػرؼ كالمػػػػػػػػػػػػاء رقػػػػػػػػػػػػة جسػػػػػػػػػػػػمو         

 

 والقمػػػػػػػػػػػػػب منػػػػػػػػػػػػػو قسػػػػػػػػػػػػػاوة كالجممػػػػػػػػػػػػػد 

 

 حكمتػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػػػدامعي         

 

 يشػػػػػػػػػػيدف لػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػو بتفػػػػػػػػػػردي 

 

 اػػػػػػػػػػػـ الوشػػػػػػػػػػػاة إليػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػي زاىػػػػػػػػػػػٌد         

 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػو وغػػػػػػػػػػػػػػػرىـ كبيػػػػػػػػػػػػػػػر تجمػػػػػػػػػػػػػػػدي 
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ـ  سػكف دمشػؽ ومػدح 1181/ىػػ473أحمد بف منير  شػاعر مػف أىػؿ الشػاـ  ولػد فػي طػرابمس بمبنػاف عػاـ  - 

 .ـ1153/ىػ548توفي بحمب عاـ . بأبمَ قصائده( محمود بف زنكي)السمطاف الممؾ العادؿ 
18
  أديػب وعػالـ بػالنحو ـ1127/ىػػ417جعفر بف أحمد بػف الحسػيف السػراج البغػدادي  مػف مواليػد بغػداد عػاـ  - 

 .ـ1116/ىػ511والقراءات والمغة  رحؿ إلى مكة والشاـ ومصر  وتوفي في بغداد عاـ 



 -34- 

 فجعمػػػػػػػػػػػػػت أقسػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػالنبي وآلػػػػػػػػػػػػػو         
 

 ورب المسػػػػػػػػػػػػػجد والمسػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػى 

 

       إنػػػػػػي عمػػػػػػى مػػػػػػػا سػػػػػػنو شػػػػػػرع اليػػػػػػػوى    

 فػػػػػػػي العاشػػػػػػػقيف وسػػػػػػػؿ دمػػػػػػػوعي تشػػػػػػػيد 

 

    فػػػػػػػػأبى قبػػػػػػػػوؿ معػػػػػػػػاذري أفديػػػػػػػػو مػػػػػػػػف       

 صػػػػػرؼ الحػػػػػوادث فيػػػػػو أكػػػػػـر مػػػػػف فػػػػػدي 

 

 
 (ـ1138-1182( )ىػ533-475(   )19)السمطاف ال طاب -19

 َغَمْوُت وجاوزُت الُغُموَّ 
 

 البحر الطويؿ
    نَّمػػػػػػػػػػػػا       َغَمػػػػػػػػػػػػْوُت وجػػػػػػػػػػػػاوزُت الُغمُػػػػػػػػػػػػوَّ وا ِ 

 َقصػػػػػْدُت بػػػػػو تحقيػػػػػَؽ مػػػػػا ىػػػػػو فػػػػػي َظن ػػػػػي 

 

         وُرْمػػػػػُت بػػػػػو تعريػػػػػَؼ مػػػػػف كػػػػػاف جػػػػػاِىبل  

 ُأ ػػػػػػػػػػػاِطُبكـ بػػػػػػػػػػػي ال ُلعْجػػػػػػػػػػػٍب وال َأْفػػػػػػػػػػػفِ  

 

      ولْسػػػػػػػػػػُت ُأسػػػػػػػػػػاِويكـ لقاِصػػػػػػػػػػر ُرْتَبتػػػػػػػػػػي     

 واالبػػػػػػػػػػػفوىػػػػػػػػػػؿ َتتسػػػػػػػػػػاَوى رتبػػػػػػػػػػة اأَلب   

 

          مت عػػػػػي  القُػػػػػْدسَأدْوَحتػػػػػي الُعْظَمػػػػػى مػػػػػف 

 ِبِقْسػػػػػطي مػػػػػف ُقْدِسػػػػػّي ذاؾ الِغػػػػػذا ُغْصػػػػػني 

 

       وَأْبػػػػػػػػدي جَنػػػػػػػػى اأَلنػػػػػػػػوار مّنػػػػػػػػي فِإنػػػػػػػػو    

 مػػف الَفػػْرع ُيْجَنػػى ال مػػف اأَلصػػؿ مػػْف يجْنػػي 

 

لػػػػػى َعػػػػػْدفِ  القُػػػػػْدس إلػػػػػى    َلعمّػػػػػػػػػى َلمػػػػػػػػػْف حػػػػػػػػػْولي ُأْصػػػػػػػػػِبُح َجنَّػػػػػػػػػًة          ُتْعػػػػػَزى  اِلصػػػػػًا وا 

 

 
 :وقاؿ السمطاف ال طاب أيضا

 بدار الُقْدس َأْرجعُ  لعمى
 

 مف البحر الطويؿ
 فكػػػػػػػػػػـ دعػػػػػػػػػػوٍة لػػػػػػػػػػي وابتيػػػػػػػػػػاٍؿ ِبِنيَّػػػػػػػػػػٍة         

 

 َصػػػَفْت َفْيػػػَي تحكػػػي فػػػي الصػػػفاِء َصػػػػفائي 

 

    عسػػػػػػػػى ُفْرَقػػػػػػػػٌة حاَنػػػػػػػػْت ُيقػػػػػػػػر ُب وْقُتيػػػػػػػػا       

 لمػػػػػػػػػػػػوالَي فػػػػػػػػػػػػي دار المعػػػػػػػػػػػػاد ِلقػػػػػػػػػػػػائي 

 

ػػػػػػػػػػػبل           َتَضػػػػػػػػػػػرَّْعُت فػػػػػػػػػػػي َأانائيػػػػػػػػػػػا ُمَتَوس 

 

 اأَلطيػػػػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػػػد ُدعػػػػػػػػػػػائي بَصػػػػػػػػػػػْفوِتوِ  

 

    وَعف ػػػػػػػػْرُت َ ػػػػػػػػّدى بػػػػػػػػالتراب ولػػػػػػػػـ يػػػػػػػػزؿ       

 َنِحيبػػػػػػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػػػػػا عاِليػػػػػػػػػػػػػػًا وُبكػػػػػػػػػػػػػػائي 

 

 وَ ْمعػػػػػػػػي مػػػػػػػػف اأَلجسػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػؿَّ ِغشػػػػػػػػاءِ     ومػػػػػػػػػػالي ِسػػػػػػػػػػوى َفػػػػػػػػػػْوز المعػػػػػػػػػػاد ِإرادٌة        

 

     وَفْكػػػػػػػَي مػػػػػػػف َأغػػػػػػػبلؿ جسػػػػػػػمَي َشػػػػػػػْيَوًة      

 َلقِيػػػػػػػػػُت بيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذ ؿ  كػػػػػػػػػؿَّ ِلقػػػػػػػػػاءِ  

 

 َأْرجػػػػػػػػُع وُغْنَيػػػػػػػػٍة          القُػػػػػػػػْدسلعمػػػػػػػػى بػػػػػػػػدار 
 

 وَمْحػػػػػػػػػػػػػِض جػػػػػػػػػػػػػبلٍؿ بػػػػػػػػػػػػػاِىٍر وَسػػػػػػػػػػػػػناءِ  
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 :وقاؿ السمطاف ال طاب أيضا
 َأْوَدْعُتيا روحًا مف الُقْدس

 

 مف البحر الطويؿ
    َمَحْضػػػػػػػػُت إِل ػػػػػػػػواني صػػػػػػػػريح نصػػػػػػػػيحة       

 ُتَعػػػػػػػػػػػػػر فيـ َأّنػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػف النالُصػػػػػػػػػػػػػحاءِ  

 

 ِإلػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػؿ  داٍء مػػػػػػػػػػػػػػنيـ بافػػػػػػػػػػػػػػاءِ     سػػػػػػاريًا         سالقُػػػػػػدْ وَأْوَدْعُتيػػػػػػا روحػػػػػػًا مػػػػػػف 

 

 وذلػػػػػػػػؾ َأّنػػػػػػػػي قػػػػػػػػد َبَمػػػػػػػػْوُت فمػػػػػػػػـ َأِجػػػػػػػػْد         

 

 مػػػػػػػػذاىَب ىػػػػػػػػػذا الَ ْمػػػػػػػػػؽ غيػػػػػػػػػَر َىبػػػػػػػػػاءِ  

 

 َسػػػػػػػػػػراب كمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاؿ اإِللػػػػػػػػػػو ِبِقيعػػػػػػػػػػٍة         

 

 تَػػػػػػػػػػػراَءى لقػػػػػػػػػػػوـٍ ُمْصػػػػػػػػػػػِحريف ِظمػػػػػػػػػػػاءِ  
 

 
 :وقاؿ السمطاف ال طاب أيضا

 َأْشباُح ُنوٍر 
 

 طويؿمف البحر ال
      وكػػػػػػػػػػذاؾ َنْحػػػػػػػػػػُف ِإذا َصػػػػػػػػػػَفْت َأْكػػػػػػػػػػداُرنا     

 ننجػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الَعَطػػػػػػػػِب الُمِحيػػػػػػػػِؿ وَنْسػػػػػػػػَمـُ  

 

      حيػػػػػػػػػث َنِعيُمنػػػػػػػػػا     القُػػػػػػػػػْدِس وَنَحػػػػػػػػػؿال داَر 

 ُمَتَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌد وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباُبنا ال َيْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرـُ  

 

     وُنجػػػػػػػػػػاِوُر المػػػػػػػػػػولى العمَّػػػػػػػػػػى َتَقدََّسػػػػػػػػػػْت      

ّـَ َوَنػػػػػػػػػػػػػػػػػْنَعـُ    َأْسػػػػػػػػػػػػػػػػػماُؤُه فَنَمػػػػػػػػػػػػػػػػػذال اَػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـٌ ليػػػػػػػػػػػفَّ وال َدـُ  القُػػػػػػػػػػػْدسفػػػػػػػػػػػي     َأْشػػػػػػػػػباُح ُنػػػػػػػػػوٍر فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػما َمَمْكوِتػػػػػػػػػِو          ال َلْحػػػػػػػػػػػ

 

           ػوَنُحػػػػػػػػػؿال داِئػػػػػػػػػَرَة الَبقػػػػػػػػػاِء السَّػػػػػػػػػْرَمِد الػػػػػػػػػ

 َأَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  موجوداتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال ُتْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدـُ  

 

 
 :وقاؿ السمطاف ال طاب أيضا

 بمى َأنا مشتاؽٌ 
 

 مف البحر الطويؿ
ـْ تَػػػػػػػَر َمػػػػػػػْف حػػػػػػػْوّليَّ   عنػػػػػػػد تَػػػػػػػَأوالىي          أََلػػػػػػػ

 

 ِإذا ُعط ػػػػػػػػػَرْت منػػػػػػػػػؾ المجػػػػػػػػػاِلُس بالػػػػػػػػػذ ْكرِ  

 

     يقولػػػػػػػوف لػػػػػػػي شػػػػػػػوٌؽ ِإليػػػػػػػؾ وقػػػػػػػد َدَرى      

 إلػػػػػى َأي شػػػػػيٍء منػػػػػؾ شػػػػػوقي َمػػػػػْف َيػػػػػْدري 

 

 بمػػػػػػػى َأنػػػػػػػا مشػػػػػػػتاٌؽ ِإلػػػػػػػى َنْيػػػػػػػؿ رتبػػػػػػػة         

 

 مػػػف عػػػاَلـ اأَلمػػػرِ  القُػػػْدسِ َأَحْطػػػُت بيػػػا فػػػي  

 

 النػػػػػػػػاُس بْيػػػػػػػػَنيـ          وَأّمػػػػػػػػا الػػػػػػػػذي َيْعتػػػػػػػػاُدهُ 

 

 فحاشػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػبلَّ َأْف َيػػػػػػػػْدور بػػػػػػػػػو ِفْكػػػػػػػػػري 
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 َأْكُؤُس الشَّر   :في قصيدة وقاؿ السمطاف ال طاب أيضا
 

 مجزوء ال فيؼ
     مػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػراري بَمَحػػػػػػػػػػػػؿا فيػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػي      

 َأْكػػػػػػػػػػػػػُؤُس الشَّػػػػػػػػػػػػػػر  ِمػػػػػػػػػػػػػبلٌء ُمْتَرَعػػػػػػػػػػػػػػوْ  

 

زايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْجَمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ ِلْمَببليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    داُر َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرٍب وَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلٍء وَعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          ا والرَّ

 

      وُذىػػػػػػػػػػػػػولي عػػػػػػػػػػػػػف لحػػػػػػػػػػػػػاقي ِبػػػػػػػػػػػػػأبي     

 فػػػػػػي َمْغنػػػػػػى الدََّعػػػػػػوْ  القُػػػػػػْدسِ فػػػػػػي قػػػػػػرار  

 

ـَ اْوبػػػػػػػػػًا َدِنسػػػػػػػػػًا            قػػػػػػػػػد َسػػػػػػػػػِئْمُت الِجْسػػػػػػػػػ

ْقُت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أْف َأْ َمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ    وَتَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ

 

ـُ جسػػػػػػػػػػػػمي َأَبػػػػػػػػػػػػدا            سػػػػػػػػػػػػوؼ َأْسػػػػػػػػػػػػَتْ ِد

 فػػػػػػػػي َ ػػػػػػػػبلص الػػػػػػػػروح حتَّػػػػػػػػى َأْقَطعػػػػػػػػوْ  
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 َوِا ُتصَّ ِبالِمعراِج َبيُت الَمقِدسِ 

 

 الكامؿ
بػػػػػػػػػًا           َكػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػاِمٍع َغَزلػػػػػػػػػي َيقػػػػػػػػػوُؿ َتَعجال

 

ػػػػػػػػبا فػػػػػػػػي يػػػػػػػػوُنسِ    َأَتَجػػػػػػػػدََّدت ُ مُػػػػػػػػُؽ الص 

 

           بػػػػػػػالعبلال َوالَّػػػػػػػذي َ ػػػػػػػصَّ ِابػػػػػػػَف َأسػػػػػػػَوَد 

 ِمػػػػػػػػف َممَبسػػػػػػػػيمػػػػػػػػا َأصػػػػػػػػَبَحت َأاواُبيػػػػػػػػا  

 

      ال َغػػػػػػػػػػػػرَو َأف ُتضػػػػػػػػػػػػِحي الَمِريَّػػػػػػػػػػػػُة داَرُه     

 َوَتفػػػػػػػػػػػػػػوَز ُمرِسػػػػػػػػػػػػػػَيٌة ِبَحػػػػػػػػػػػػػػظا َأنَفػػػػػػػػػػػػػػسِ  

 

ػػػػػػػػػػػػػػٌد           َفِبَمكَّػػػػػػػػػػػػػػٍة َنَشػػػػػػػػػػػػػػَأ الَنِبػػػػػػػػػػػػػػيال ُمَحمَّ

 

 ِبػػػػػػػػػػالِمعراِج َبيػػػػػػػػػػُت الَمقػػػػػػػػػػِدسِ َوِا ػػػػػػػػػػُتصَّ  

 

 َلػػػػػػػػػوال الَّػػػػػػػػػذي َأحَرزتَػػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػػف َىيَبػػػػػػػػػٍة         

 

 ٍب ِجػػػػػػػػداُر الَمجِمػػػػػػػػسِ اِلىتَػػػػػػػػزَّ ِمػػػػػػػػف َطػػػػػػػػرَ  
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 جباؿ القدس
 

 الطويؿ
 بشػػػػػائر مػػػػػف شػػػػػرؽ الػػػػػببلد ومػػػػػف غػػػػػرب    توالػػػػػػػت عمينػػػػػػػا فػػػػػػػي الكتائػػػػػػػب والكتػػػػػػػب        

 

 بشػػػػػػػػػػػػائر تيػػػػػػػػػػػػدي لممػػػػػػػػػػػػوالي مسػػػػػػػػػػػػرًة         

 

 وتحػػػػػػػدث لمبػػػػػػػاغيف رعبػػػػػػػًا عمػػػػػػػى رعػػػػػػػب 
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 .  مجيوؿ تاريخ الميبلد والوفاةيور بالشاعر مرسي  شاعر أندلسأبو الوليد يونس بف عيسي  المشي - 
21
وزيػػر عصػػامي بعػػدال مػػف الممػػوؾ فػػي . ـ1112/ىػػػ495طبلئػػع بػػف رزيػػؾ  الممقػػب بالممػػؾ الصػػالح  ولػػد عػػاـ  - 

العصر الفاطمي  أصمو مف الشيعة اإلمامية  في العراؽ  قدـ مصر فقيرًا  ترقى حتػى وصػؿ الػوزارات  قتػؿ عػاـ 
 .ـ بسبب طموحو وتطمعو إلى المموؾ1161/ىػ556
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    ي       ففػػػػػػي كبػػػػػػد مػػػػػػف حر ىػػػػػػا النػػػػػػار تمتظػػػػػػ

 وفػػػػػػي كبػػػػػػد أحمػػػػػػى مػػػػػػف البػػػػػػارد العػػػػػػذب 
 

        فييػػػػػا وقػػػػػد جػػػػػرت    القػػػػػدسجعمنػػػػػا جبػػػػػاؿ 

 عمييػػػػػا عنػػػػػاؽ ال يػػػػػؿ كػػػػػالنفنؼ السػػػػػيب 

 

 لمفػػػػػػػػػػػوارس والركػػػػػػػػػػػب توطػػػػػػػػػػػأسػػػػػػػػػػػيواًل     فقػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػبحت أوعارىػػػػػػػػػػا وحزونيػػػػػػػػػػا        

 

 ولمػػػػػػػػا غػػػػػػػػدت ال مػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي جنباتيػػػػػػػػا         

 

 صػػػػػػػببنا عمييػػػػػػػا وابػػػػػػػبًل مػػػػػػػف دـ سػػػػػػػكب 

 

       دت بيػػػػا سػػػػحب الػػػػدروع مػػػػف العػػػػػدا    وجػػػػا

 نجيعػػػػػػًا فأغنتيػػػػػػا الغػػػػػػداة عػػػػػػف السػػػػػػحب 

 

 ولكػػػػػػػػف بحػػػػػػػػار لػػػػػػػػيس تعػػػػػػػػذب لمشػػػػػػػػرب    وأجػػػػػػػػرت بحػػػػػػػػارًا منػػػػػػػػو فػػػػػػػػوؽ جباليػػػػػػػػا        
 

 

     فقػػػػػد عمَّيػػػػػا  صػػػػػب بػػػػػو مػػػػػف رءوسػػػػػيـ      

ػػػػػر مػػػػػف الجػػػػػدب   بيػػػػػا ولكػػػػػـ  صػػػػػب أضَّ

 

 وقػػػػػػػػػػد روعتيػػػػػػػػػػا  يمنػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػذه         

 

 قبػػػػػػػػػؿ آمنػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػربمػػػػػػػػػرارًا وكانػػػػػػػػػت  

 

        وأ فػػػػػى صػػػػػييؿ ال يػػػػػؿ أصػػػػػوات أىميػػػػػػا   

 فعاقػػػػػػت نػػػػػػواقيس الفػػػػػػرن  عػػػػػػف الضػػػػػػرب 

 

    وأبطػػػػػػػػاؿ حػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف كتامػػػػػػػػة دو ػػػػػػػػوا       

 بػػػػػػػػػػبلد األعػػػػػػػػػػادي بالمسػػػػػػػػػػومة الق ػػػػػػػػػػب 

 

        وعػػػػػػػادوا إلينػػػػػػػا بػػػػػػػالرءوس عمػػػػػػػى القنػػػػػػػا   

 وأغنػػػػػػاىـ كسػػػػػػب الانػػػػػػاء عػػػػػػف الكسػػػػػػب 

 

نػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػو ُرزيػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا زاؿ جارنػػػػػػػػػػا            وا 

 يحػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػدينا بالكرامػػػػػػػػػػػة وال صػػػػػػػػػػػب 

 

 

 :أيضاً  طبلئع بف رزيؾ وقاؿ
 ساحة القدس  

     

 ال فيؼ
           القػػػػػػػػدسف غػػػػػػػػدت سػػػػػػػػاحة إفَّ ىػػػػػػػػذا أل 

 فييػػػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػػػػيب لئلسػػػػػػػػػػػػػػبلـومػػػػػػػػػػػػػػا  

 

     منػػػػػػػػزؿ الػػػػػػػػوحي قبػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػث رسػػػػػػػػوؿ      

 المّػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػو المحجػػػػػػػػػػوج والمحجػػػػػػػػػػوب 

 

     نزلػػػػػػػػػػت وسػػػػػػػػػػطو ال نػػػػػػػػػػازير وال مػػػػػػػػػػر      

 بػػػػػػػػػػػارى النػػػػػػػػػػػاقوس فييػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػميبو  

 

    لػػػػػػػػو رآه المسػػػػػػػػيح لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػرض فعػػػػػػػػبًل       

 زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػو منسػػػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 

 أبعػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػادة رب          

 

 النػػػػػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػػػػػػـو إلييػػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػػموب 

 

        ليػػػػؼ نفسػػػػي عمػػػػى ديػػػػار مػػػػف السػػػػكاف   

 أقػػػػػػػػػػػػػػػوت فمػػػػػػػػػػػػػػػيس فييػػػػػػػػػػػػػػػا عريػػػػػػػػػػػػػػػب 

 

       ولكػػػػػػف حمتاليػػػػػػا فأنسػػػػػػتو أوطػػػػػػاف صػػػػػػباه    

 يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبواألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 

      فاحتسػػػػػػػب مػػػػػػػا أصػػػػػػػاب قومػػػػػػػؾ مجػػػػػػػد     

 الػػػػػػػػػديف واصػػػػػػػػػبر فالحاداػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػروب 

 

         ىكػػػػػػذا الػػػػػػدىر حكمػػػػػػو الجػػػػػػور والقصػػػػػػد  

 وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروه والمحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 

       إف ت صصػػػػػػػػػػكـ نوائػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػت    

 لكػػػػػػػػػػػػػـ دوف مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػواكـ تنػػػػػػػػػػػػػػوب 

 

      فكػػػػػػػػذاؾ القنػػػػػػػػاة يكسػػػػػػػػر يػػػػػػػػـو الػػػػػػػػروع     

 وبمنيػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػدر وتبقػػػػػػػػػػػػػػػى كعػػػػػػػػػػػػػػػ 
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        ولعمػػػػػػػػػري إف المناصػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػديف   

 عمػػػػػػػػػػػػػػػى المّػػػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػػػػػػػػػره محسػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 

     وجيػػػػػػػػػػػاد العػػػػػػػػػػػدو بالفعػػػػػػػػػػػؿ والقػػػػػػػػػػػوؿ      

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ مكتػػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 

        ولػػػػػػػػؾ الرتبػػػػػػػػة العميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األمػػػػػػػػريف   

 مػػػػػػػػػػػػػػذ كنػػػػػػػػػػػػػػَت إذ تشػػػػػػػػػػػػػػبال الحػػػػػػػػػػػػػػروب 

 

           أنػػػػت فييػػػػا الشػػػػجاع مالػػػػؾ فػػػػي الطعػػػػػف

 وال فػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػراب يومػػػػػػػػػػػػػًا ضػػػػػػػػػػػػػريب 

 

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا حرضػػػػػػػػػػػػػػػػػت فالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر            وا 

 المفمػػػػػػػػػػػػؽ فيمػػػػػػػػػػػػا تقولػػػػػػػػػػػػو وال طيػػػػػػػػػػػػب 

 

 

 :أيضاً  طبلئع بف رزيؾ وقاؿ
 ِسر إلى القدس 

 

 ال فيؼ
           اإلفػػػػػػػػرن جمػػػػػػػػع ديويػػػػػػػػة بيػػػػػػػػـ كانػػػػػػػػت 

 تسػػػػػػػػػػػػػطو عمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػورى وتصػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 

 قيػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػػػػطيـ مقػػػػػػػػػػػػػدميـ         

 

 وجيػػػػػػػػػػػػػػده مغمػػػػػػػػػػػػػػوؿ إلينػػػػػػػػػػػػػػاييػػػػػػػػػػػػػػدي  

 

 بعػػػػػػػػػػػػػد ماػػػػػػػػػػػػػوى جماعػػػػػػػػػػػػػة ىمكػػػػػػػػػػػػػت         

 

 بالسػػػػػػػػػػيؼ منيػػػػػػػػػػا الغريػػػػػػػػػػؽ والمقتػػػػػػػػػػوؿ 

 

 وتعديػػػػػػػػػػػػػػد          اإللػػػػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػػػػذه نعمػػػػػػػػػػػػػػة 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػيء يطػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اإللػػػػػػػػػػػػػػػوأيػػػػػػػػػػػػػػػادي  

 

      فػػػػػػػػأبمغف قولنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى الممػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػادؿ     

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأموؿ 

 

          قػػػػؿ لػػػػو كػػػػـ تماطػػػػؿ الػػػػديف فػػػػي الكفػػػػار 

 فأحػػػػػػػػػػػػػػػػػذر أف يغصػػػػػػػػػػػػػػػػػب الممطػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 

      واحتسػػػػػػػػػػب ذاؾ      القػػػػػػػػػػدس ِسػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػى

 المّػػػػػو فبالسػػػػػير منػػػػػؾ يشػػػػػفي الغميػػػػػؿ فػػػػػي 

 

ذا مػػػػػػػػػػا أبطػػػػػػػػػػأ مسػػػػػػػػػػيرؾ فالمّػػػػػػػػػػو إذًا            وا 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنا وِنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الوكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 

 (ـ1174 -؟ ( ) ىػ569 -؟ ( )22)عمارة اليمني -22
 والقدس قد آذف إغبلقو    

      

 السريع
     واصػػػػػػػدـ بيػػػػػػػا شػػػػػػػعث النواصػػػػػػػي ربػػػػػػػى      

 غػػػػػػػػػػزة أو مػػػػػػػػػػػا حوليػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػواح 

 

 عاداتيػػػػػػػػػػػػػػا          وأبػػػػػػػػػػػػػػؽ فييػػػػػػػػػػػػػػا ماػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

 حصػػػػػػػػػػػػائد القتمػػػػػػػػػػػػى ونػػػػػػػػػػػػدب النػػػػػػػػػػػػواح 

 

 قػػػػػػػػػػػوال لمػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي عزمػػػػػػػػػػػو فتػػػػػػػػػػػرة         

 

 ارجػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػد و ػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػزاح 

 

                                                 
22
تػوفي . مؤرخ وشاعر وأديب  مف أىؿ اليمف ولد بتيامة  قدمؾ إلى مصر وعاش في كنؼ ال بلفة الفاطميػة - 

 .ـ1174/ىػ567عاـ 



 -39- 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد آذف إغبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػدي يوسػػػػػػػػػػػػػؼ باالنفتػػػػػػػػػػػػػاح 

 

       ممػػػػػػػػػػػػػؾ إذا حػػػػػػػػػػػػػدات عػػػػػػػػػػػػػف بأسػػػػػػػػػػػػػو    

 قػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػدى واذكػػػػػػػػر حػػػػػػػػديث السػػػػػػػػماح 

 

 بمػػػػػػػػػػػػػَ ممػػػػػػػػػػػػػوؾ األرض أنػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػو         

 

 غنيػػػػػػػػت عػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػؿ األكػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػماح 

 

 
 (ـ1251-1172( )ىػ648 -567)ي األيوبالعصر  - امساً 

 

 (ـ1217 -1145( )ىػ614 -541( )23)ابف ُجَبير الشاطبي -23
 ُبشراَي َأبَصرُتَؾ َ يَر إماـِ 

 

 الكامؿالبحر 
 ُبشػػػػػػػػػػػػػراَي َأبَصػػػػػػػػػػػػػرُتَؾ َ يػػػػػػػػػػػػػَر إمػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

 واإِلعظػػػػػػػػػػػػػاـِ  القُػػػػػػػػػػػػػدسِ فػػػػػػػػػػػػػي َحضػػػػػػػػػػػػػَرِة  

 

 فؤلعفُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوفَّ ِجنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة األيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ     لَقػػػػػػػػت ِإليػػػػػػػػو يػػػػػػػػُد النَّػػػػػػػػوى        أمػػػػػػػػا َوَقػػػػػػػػد أ

 

       َولػػػػػػَو أنَِّنػػػػػػي ِشػػػػػػئُت انِتصػػػػػػارًا لػػػػػػـ أُكػػػػػػف    

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييفَّ ِإاّل فاِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

       أنَيضػػػػػػػػُت َعَ زمػػػػػػػػي فاسػػػػػػػػتَّاَر ُمَصػػػػػػػػم مًا    

 فَكػػػػػػػػػػػػػػأّنني ُأنبػػػػػػػػػػػػػػت َغػػػػػػػػػػػػػػرَب ُحسػػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

           أىَجعػػػػػػُت نػػػػػػومي البسػػػػػػػًا ِ مػػػػػػَع الػػػػػػػدالجى

 َوحػػػػػػػػػػػػػػدي َفمػػػػػػػػػػػػػػا َعَرجػػػػػػػػػػػػػػُت بػػػػػػػػػػػػػػالنالّواـِ  

 

        ىػػػػػي َىجَعػػػػػة ىَجػػػػػَرت ليػػػػػا ِسػػػػػَنة الَكػػػػػَرى   

 فػػػػػػػػػػػالَجفُف لػػػػػػػػػػػـ ُيطَعػػػػػػػػػػػـ لذيػػػػػػػػػػػَذ َمنػػػػػػػػػػػاـِ  

 

     لػػػػػػػػـ أكتَػػػػػػػػِرث ِلَشػػػػػػػػتاِت َشػػػػػػػػممي بػػػػػػػػالنََّوآ      

 فكأنَّمػػػػػػػػػػػػػػا لمشَّػػػػػػػػػػػػػػمِؿ َجمػػػػػػػػػػػػػػُع ِنظػػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

 شػػػػػػػػػػػػوقًا ِإلػػػػػػػػػػػػى داِر الِ بلَفػػػػػػػػػػػػِة إنَّيػػػػػػػػػػػػا         

 

 لُيػػػػػػػػػػػػػػػػدى وُمَعػػػػػػػػػػػػػػػػرَُّس اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـداُر ا 

 

    مػػػػػػػػػف ُكػػػػػػػػػؿ  ُمعِطَيػػػػػػػػػٍة عمػػػػػػػػػى ِعبّلِتَيػػػػػػػػػا       

 َو ػػػػػػػدًا ليػػػػػػػا فػػػػػػػي الشَّػػػػػػػيِر َسػػػػػػػيُر العػػػػػػػاـِ  

 

       َجػػػػػػػػبَّ السالػػػػػػػػَرى منيػػػػػػػػا َسػػػػػػػػناـ فقارِىػػػػػػػػا    

 فكأّنيػػػػػػػػػػػػػػػا ُ ِمقػػػػػػػػػػػػػػػت ِبَغيػػػػػػػػػػػػػػػِر َسػػػػػػػػػػػػػػػناـِ  

 

 ِسػػػػػػػػػػػػػَياـِ َولُربَّمػػػػػػػػػػػػػا َمَرَقػػػػػػػػػػػػػت ُمػػػػػػػػػػػػػروَؽ     فأتػػػػػػػػػػػت كأماػػػػػػػػػػػاِؿ الِقِسػػػػػػػػػػػي  َضػػػػػػػػػػػوامرًا        

 

    واَفػػػػػػػػت أميػػػػػػػػَر المػػػػػػػػؤمنيَف ِبَنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى       

 َشػػػػػػػػػػحِط النَّػػػػػػػػػػَوى َفمَيػػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػػُد اإلنَعػػػػػػػػػػاـِ  

 

 لػػػػػػػػػػـ َتقػػػػػػػػػػِض واجَبَيػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػَف اإلكػػػػػػػػػػراـِ     لػػػػػػػػػو أنِعمػػػػػػػػػت ُحػػػػػػػػػرَّ الُ ػػػػػػػػػدوِد َكراَمػػػػػػػػػًة        

 

      َولػػػػػػِو اسػػػػػػَتطعنا لػػػػػػـ َتُكػػػػػػف َتطػػػػػػأ الاػػػػػػرى     

 ِإاّل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األرواِح َواألجَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

 
 

                                                 
23
ـ  ونزؿ بشاطبة مػف شػعراء 1145/ ىػ541محمد بف أحمد ابف جبير الكناني األندلسي ولد في بمنسية عاـ  - 
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 :أيضاً  ابف ُجَبير الشاطبي وقاؿ
 وبيت القدس يفرؽ كؿ يـو      

    

 الوافر
 اإلسػػػػػػػػػبلـ جػػػػػػػػػّدوا فػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػاد          بنػػػػػػػػػي

 

 بسػػػػػػػػػػػػمر ال ػػػػػػػػػػػػط والبػػػػػػػػػػػػيض الحػػػػػػػػػػػػداد 

 

 وبيعوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكـ اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراىا         

 

 نفوسػػػػػػػػػػػػػا تربحوىػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػاد 

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوكـ بعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٌ         

 

 ليسػػػػػػػػػػػػػتولي عمػػػػػػػػػػػػػى ممػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػببلد 

 

 يفػػػػػػػػػػرؽ كػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػـو          وبيػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػدس

 

 حػػػػػػػػػػػػػذارا أف يعػػػػػػػػػػػػػود ممػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػببلد 

 

 وديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل يمحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أغانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 بجفػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػد تكّحػػػػػػػػػػػػػػؿ بالسػػػػػػػػػػػػػػياد 

 

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّموا المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفّية واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقموا         

 

 بيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػوؽ المسػػػػػػػػػػػػػومة الجيػػػػػػػػػػػػػاد 

 

    فمػػػػػػػيس يفػػػػػػػوز بالحسػػػػػػػنى سػػػػػػػوى مػػػػػػػف       

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّرع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجبلدة لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد 

 

 

  :أيضاً  ابف جبيروقاؿ 
 َت المقدَّسفتح

 
 أطمَّػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػى أفقػػػػػػػػػػػػػػػؾ الزاىػػػػػػػػػػػػػػػر

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػعود مػػػػػػػػػػػػػػػف الفمػػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػػدائر 

 فأبشػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػإف رقػػػػػػػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

 ُيمػػػػػػػػػػػػػػػػدال إلػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػيفؾ البػػػػػػػػػػػػػػػػاترِ  
 وكػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف فتكػػػػػػػػػػػة فييمػػػػػػػػػػػو 

 
 حكػػػػػػػػػػػػػػت فتكػػػػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػادر 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميَبيـ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
 

 فممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دالرَؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 وأمضػػػػػػػػػػػػػيَت جػػػػػػػػػػػػػدؾ فػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػزوىـ
 

 

 فتعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّىـ العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـوأدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مم
 

 

 وولَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدابر 
 

 

 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُدؾ بالرالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة
 

 

 فنػػػػػػػػػػػػاجز متػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػئت أو صػػػػػػػػػػػػابر 
 

 

 فكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرؽ ىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾِ 
 

 

 بتيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؾ الزا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 اػػػػػػػػػػأرت لػػػػػػػػػػديف اليػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػدا
 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ارؾ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 
 

 

 وقمػػػػػػػػػػػػػػػَت بنصػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػورى
 

 

   فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّماؾ بالممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 تبيػػػػػػػػػػػػػُت الممػػػػػػػػػػػػػوؾ عمػػػػػػػػػػػػػى ُفرشػػػػػػػػػػػػػيـ
 

 

 وترفػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػزرد السػػػػػػػػػػػػػػابري 
 

 

 وتػػػػػػػػػػػػػؤار جاىػػػػػػػػػػػػػَد عػػػػػػػػػػػػػيش الجاىػػػػػػػػػػػػػد
 

 

   عمػػػػػػػػػػػػى طيػػػػػػػػػػػػب عيشػػػػػػػػػػػػيـ الناصػػػػػػػػػػػػر 

 وتسػػػػػػػػػػػير ليمػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػؽَّ مػػػػػػػػػػػف
 

 

 َسُيرضػػػػػػػػػػػػيؾ فػػػػػػػػػػػػي جفنػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػاىر 
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 مػػػػػػػػػػػػػف أرضػػػػػػػػػػػػػو فتحػػػػػػػػػػػػػَت المقػػػػػػػػػػػػػدَّس
 وجئػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػى قدسػػػػػػػػػػػػو المرتضػػػػػػػػػػػػى

 

 فعػػػػػػػػػػػػادت إلػػػػػػػػػػػػى وضػػػػػػػػػػػػعيا الطػػػػػػػػػػػػاىر 
 ف مَّصػػػػػػػػػػػػػػػتو مػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػػافر

 
 

 وأعميػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػار اليػػػػػػػػػػػػػػدى 
 

 

 ييػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػػػػمو الػػػػػػػػػػػػػدائروأح 
 

 

 لكػػػػػػػػػػػػػـ ذَ ػػػػػػػػػػػػػر اهلل ىػػػػػػػػػػػػػذي الفتػػػػػػػػػػػػػوح
 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف األوؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر 
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػد فاروقػػػػػػػػػػػػػػػو  و صَّ
 

 

 بيػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػطناعؾ فػػػػػػػػػػػػػي اآل ػػػػػػػػػػػػػر 
 

 

 محبَّػػػػػػػػػػػػتكـ أُلقيػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي النفػػػػػػػػػػػػوس
     

 

 بػػػػػػػػػػػذكٍر لكػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػورى طػػػػػػػػػػػائر 
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 حمى القدَس مف زرؽ األعادي
 

 يريػػػػػػػػػػؾ ربيعػػػػػػػػػػًا كػػػػػػػػػػؿَّ وقػػػػػػػػػػٍت جنابػػػػػػػػػػُو         

 

 ويػػػػػػػػػػػػأبى نػػػػػػػػػػػػداُه أف يكػػػػػػػػػػػػوف محّرمػػػػػػػػػػػػا 

 

    سػػػػػػػموا ألسػػػػػػػف األعػػػػػػػبلـ عػػػػػػػف فتاكاتػػػػػػػو       

مػػػػػػػػػػػا   وقػػػػػػػػػػػبَّ الػػػػػػػػػػػذاكي والوشػػػػػػػػػػػيَ  المقوَّ
 
 

           مػػف زرؽ األعػػادي بسػػموىا القػػدَس حمػػى 

 فمػػػػػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػػػػػُد ال ّطػػػػػػػػػػػػػيَّ إالَّ تحّطمػػػػػػػػػػػػػا 

 

     شػػػػػػػػكا أىميػػػػػػػػا دائػػػػػػػػي محػػػػػػػػوٍؿ و يفػػػػػػػػٍة      

 فػػػػػػػأجرى عمػػػػػػػى أعطافيػػػػػػػا المػػػػػػػاَء والػػػػػػػدَّما 

 

      سػػػػػػػػقى رّييػػػػػػػػا مػػػػػػػػاُء النجيػػػػػػػػع سػػػػػػػػيوفُو     

 ففػػػػػػػػػػػي غيرىػػػػػػػػػػػا ال يسػػػػػػػػػػػتجيز التيمالمػػػػػػػػػػػا 

 

         فمػػػػػـ يبػػػػػؽ فػػػػػي سػػػػػاحاتيا غيػػػػػر مسػػػػػمـٍ  

 ولػػػػػػػػػواله لػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػِؽ الفرنجػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػمما 

 

     ومػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػانيا دارًا تحػػػػػػػػػػػؿال وأ تيػػػػػػػػػػػا      

ـَ وزمزمػػػػػػػػػػػػا   ولكنػػػػػػػػػػػػُو صػػػػػػػػػػػػاَف الحطػػػػػػػػػػػػي

 

          سػػػػػػؿَّ بػػػػػػالبيض الحنػػػػػػادس أشمسػػػػػػت  إذا

ف كػػػػػػؼَّ اػػػػػػوُب الصػػػػػػبح بػػػػػػالنقع أعتمػػػػػػا   وا 

 

      يضػػػػػػػػػػيُء محّيػػػػػػػػػػاُه ولمػػػػػػػػػػركض ىبػػػػػػػػػػوٌة     

 فتمقػػػػػػػػػػػػػػػاُه فييػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػافرًا متمامػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

       ومػػػػػػػػا جمَّػػػػػػػػٌؽ فػػػػػػػػي المػػػػػػػػدف إاّل كغيرىػػػػػػػػا    

 إذا لػػػػػػػػػػػػـ يحطيػػػػػػػػػػػػا ظاعنػػػػػػػػػػػػًا وم ّيمػػػػػػػػػػػػا 

 

      سػػػػػػػػػقى اهلل عيػػػػػػػػػَد النيػػػػػػػػػربيف عيػػػػػػػػػادُه     

 يشػػػػػػػػػػػػًا لنػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالغوطتيف تصػػػػػػػػػػػػرَّماوع 

 

 ولػػػػػػػػػػػـ أَر وردًا غيرىػػػػػػػػػػػا ينقػػػػػػػػػػػع الّظمػػػػػػػػػػػا    فمػػػػػػػػػـ أَر ظػػػػػػػػػبل  سػػػػػػػػػابغًا غيػػػػػػػػػر ظمّػػػػػػػػػِو        

 

          عػػػػػػػروٌس حصػػػػػػػاٌف كػػػػػػػاف يػػػػػػػوـُ زفافيػػػػػػػا 

 مػػػػػػػف الػػػػػػػدَّىر عيػػػػػػػدًا لمّسػػػػػػػماح وموسػػػػػػػماً  

 

      لػػػػػػػػػُو ركبػػػػػػػػػت  يػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػاني مغيػػػػػػػػػرًة     

 ومػػػػػػػػػػػػػا ركبػػػػػػػػػػػػػْت إالَّ لتغنػػػػػػػػػػػػػى وتغنمػػػػػػػػػػػػػا 

 

ـُ قطارىػػػػػػػػا  وكػػػػػػػػـ قتمػػػػػػػػ          ْت محػػػػػػػػبًل سػػػػػػػػيا

 وشػػػػػػامْت بػػػػػػروؽ الػػػػػػْدجف أبػػػػػػيَض م ػػػػػػدما 
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      ونّظمػػػػػػػػػػػت األنػػػػػػػػػػػواء عقػػػػػػػػػػػدًا مفصػػػػػػػػػػػبًل     

 يػػػػػػػػزيف مػػػػػػػػف البطحػػػػػػػػاِء بػػػػػػػػردًا مسػػػػػػػػّيماً  

 

 

 :وقاؿ ابف الساعاتي أيضاً 
 فميعمـ القدُس أف الفتح منتظٌر 

  

 بتػػػػػػػػػػػػذؿعػػػػػػػػػػػػبلـَ أىممتيػػػػػػػػػػػػا إىمػػػػػػػػػػػػاؿ م    ومػػػػػػػػا عصػػػػػػػػْت منعػػػػػػػػًة لكّنػػػػػػػػُو غضػػػػػػػػٌب        

 

      غػػػػػػػارت وحقّػػػػػػػؾ مػػػػػػػف جاراتيػػػػػػػا فشػػػػػػػكت     

 مػػػػػػػا بالػػػػػػػو بافتضاضػػػػػػػي غيػػػػػػػر محتفػػػػػػػؿ 

 

        ولػػػػػػػيس يجمػػػػػػػع أشػػػػػػػتات العمػػػػػػػى رجػػػػػػػٌؿ    

 مػػػػػف لػػػػػيس يجمػػػػػُع بػػػػػيف القػػػػػوؿ والعمػػػػػؿ 

 

 أف الفػػػػػػػػػػتح منتظػػػػػػػػػػٌر          القػػػػػػػػػػدُس فمػػػػػػػػػػيعمـ 

 

 حاولػػػػػػػػػػػػُو وعمػػػػػػػػػػػػى اآلفػػػػػػػػػػػػاؽ فميطػػػػػػػػػػػػؿ 

 

     وافػػػػػػاؾ يوسػػػػػػُؼ يػػػػػػا بيػػػػػػَت ال ميػػػػػػؿ فػػػػػػبل      

 يػػػػػػػػػأْس فانػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػادُؽ األمػػػػػػػػػؿت 
 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػواحُؿ إالَّ كػػػػػػػػػػػػػػػالفرات إذا         

 

 وافػػػػػى فػػػػػإف لػػػػػـ تحػػػػػط عممػػػػػًا بػػػػػِو فسػػػػػؿ 

 

      فػػػػػبل تضػػػػػعُو فمػػػػػا الػػػػػديف الحنيػػػػػؼ عمػػػػػى     

  مػػػػػػػػػٍؽ سػػػػػػػػػواؾ مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدنيا بمّتكػػػػػػػػػؿ 

 

ـْ بكاممػػػػػػِة األوصػػػػػػاؼ سػػػػػػابغِة الػػػػػػػ            ػوأنعػػػػػػ

 أعطػػػػػػاؼ ت تػػػػػػاؿ بػػػػػػيف الحمػػػػػػي والحمػػػػػػؿ 

 

        ديحؾ عػػػػف ذكػػػػػر النسػػػػيب فمػػػػػا   أغنػػػػى مػػػػػ

 وقفػػػػػػػػػُت فييػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػٍع وال طمػػػػػػػػػؿ 

 

     وبػػػػػػػتال أحمػػػػػػػد عيسػػػػػػػى إذا بمغنػػػػػػػؾ بػػػػػػػي      

 فمػػػػػػػا ذممػػػػػػػُت مسػػػػػػػير العػػػػػػػيس واإلبػػػػػػػؿ 

 

         وشػػػػمت وجيػػػػؾ فػػػػي سػػػػحب ال يػػػػاـ فمػػػػا  

 شػػػػمت الوجػػػػوه المػػػػواتي سػػػػرَف فػػػػي الكمػػػػؿ 

 

    سػػػػػػػي بتسػػػػػػػطير الانػػػػػػػاء فمػػػػػػػـ       فوسػػػػػػػحَّ ن

 عي بػػػػػػػيف العػػػػػػػذر والعػػػػػػػذؿتسػػػػػػػفح دمػػػػػػػو  

 

       حػػػػػػوت صػػػػػػفاتؾ لػػػػػػـ تحػػػػػػت  إلػػػػػػى غػػػػػػزٍؿ    

 وفػػػػػػي صػػػػػػفاتؾ مػػػػػػا يغنػػػػػػي عػػػػػػف الغػػػػػػزؿ 

 

      كػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػف حػػػػػػػػاوؿ العميػػػػػػػػاء منزلػػػػػػػػًة     

 فميػػػػػػػأِت أبوابيػػػػػػػا مػػػػػػػف أوضػػػػػػػح السػػػػػػػبؿ 

 

 

 

 :أيضاً ابف الساعاتي وقاؿ 
 وقد ساغ فتح القدس في كؿ منطؽٍ 

 

 أليَّػػػػػػػػػِة حػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػذ ر الناػػػػػػػػػر والنَّظمػػػػػػػػػا     أعيَّػػػػػػػػا وقػػػػػػػػد عػػػػػػػػاينتـ اآليػػػػػػػػة العظمػػػػػػػػى       

 

          فػػػػي كػػػػؿ منطػػػػٍؽ  القػػػػدسوقػػػد سػػػػاغ فػػػػتح 

ػػػػػػمَّا   وشػػػػػػاع إلػػػػػػى أف أسػػػػػػمع األسػػػػػػؿ الصال

 

     تحػػػػػػػػػؿال بػػػػػػػػػِو األضػػػػػػػػػداُد والمفػػػػػػػػػظ واحػػػػػػػػػٌد      

ػػػػػا  ـْ سػػػػػرَّ قمبػػػػػًا فػػػػػي األنػػػػػاـ وكػػػػػـ غمَّ  فكػػػػػ

 

    وتنػػػػػػػدى مغانيػػػػػػػػو ومػػػػػػػا جادىػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػا       

ػػػػػػػبا   ػػػػػػػاوال سػػػػػػحبت ريػػػػػػػح الصَّ  فوقيػػػػػػػا كمَّ

 

     حبػػػػػػػػا مّكػػػػػػػػَة الحسػػػػػػػػنى وانَّػػػػػػػػى بياػػػػػػػػرٍب      

ػػػػػػػريح ومػػػػػػػا ضػػػػػػػمَّا   واطػػػػػػػرب ذيَّػػػػػػػاؾ الضَّ
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    لقػػػػػػػػد سػػػػػػػػّكف الػػػػػػػػدىياء أمنػػػػػػػػًا وغبطػػػػػػػػًة       

 فيػػػػؿ كػػػػاف لفظػػػػًا سػػػػار أو عسػػػػكرًا دىمػػػػا 

 

 فميػػػػػػػت فتػػػػػػػى ال طَّػػػػػػػاب شػػػػػػػاىَد فتحيػػػػػػػا

 

 فيشػػػػيَد أفَّ السػػػػػيـَ مػػػػف يوسػػػػػٍؼ أصػػػػػمى 

 

    وبمػػػػػػػػػدًة       وقػػػػػػػػػد أوتػػػػػػػػػي الفتحػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػااًل 

 فمػػػػػػـ يبػػػػػػؽ نصػػػػػػرًا مػػػػػػا حػػػػػػواه وال غنمػػػػػػا 

 

        وصػػػػػػوٌؿ إلػػػػػػى الغايػػػػػػات والفكػػػػػػر قاصػػػػػػٌر   

 فكيػػػػػؼ يفػػػػػوت البػػػػػَؽ مػػػػػف ركػػػػػب العزمػػػػػا 
 

 

           ػففػػػػػػػػي ليػػػػػػػػواِت الّشػػػػػػػػرؾ أرسػػػػػػػػميا شػػػػػػػػ

 جػػػػػًا وفػػػػػي جبيػػػػػة األيػػػػػاـ غادرىػػػػػا وسػػػػػما 

 

        ومػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف إالَّ الػػػػػػػػػػػداَء أعيػػػػػػػػػػػا دواؤُه   

 العضػػػب ال يعػػػرؼ الحسػػػماوغيػػػُر الحسػػػاـ  

 

        فقػػػػػػػد أصػػػػػػػبحت جػػػػػػػّؿ العيػػػػػػػوف بأرضػػػػػػػيا   

 م افػػػػػػػة ىنػػػػػػػدّي الظالبػػػػػػػا تنكػػػػػػػر السالػػػػػػػقما 

 

      وأصػػػػػػػػػبح ذاؾ الاغػػػػػػػػػُر جػػػػػػػػػذالف باسػػػػػػػػػمًا     

 والسػػػػػػػػػػػػنُة اإلغمػػػػػػػػػػػػاد توسػػػػػػػػػػػػعُو لامػػػػػػػػػػػػا 

 

        وكانػػػػػػت سػػػػػػيوؼ الينػػػػػػد سػػػػػػرَّ غمودىػػػػػػا   

 فيػػػػػػػا ىػػػػػػػي سػػػػػػػر  ال تطيػػػػػػػؽ لػػػػػػػُو كتمػػػػػػػا 

 

اـل عمػػػػػػػػػػػى فتكاتػػػػػػػػػػػوِ  ػػػػػػػا    زىػػػػػػػػػػػر القنػػػػػػػػػػػا         يػػػػػػػػػػػن  كػػػػػػػذلؾ حػػػػػػػديث الزىػػػػػػػر يحمػػػػػػػو إذا نمَّ

 

 

 
 :أيضاً  ابف الساعاتي وقاؿ

 جمت عزماتؾ الفتح المبينا  
 

 جمػػػػػػػػػػػػت عزماتػػػػػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػػػػػتح المبينػػػػػػػػػػػػا  
        

 فقػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػرت العيػػػػػػػػػػػػػوف المسػػػػػػػػػػػػػممينا 
 رددت أ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          

 
 غػػػػػػػػدا صػػػػػػػػرؼ القضػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػا ضػػػػػػػػمينا 

 دمًا        وىػػػػػػػػاف بػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػميب وكػػػػػػػػاف قػػػػػػػػ 
  

 يعػػػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػوالي أف ييونػػػػػػػػػػػػػا 
 يقاتػػػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػػػؿ ذي ممػػػػػػػػػػػػػػؾ ريػػػػػػػػػػػػػػاء          

 
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػت تقاتػػػػػػػػػػػػػػػؿ األعػػػػػػػػػػػػػػػداء دينػػػػػػػػػػػػػػػا 

 غػػػػػػػػػػدت فػػػػػػػػػػي وجنػػػػػػػػػػة األيػػػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػػػااًل          
 

 وفػػػػػػػػػػي جيػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػى عقػػػػػػػػػػدًا امينػػػػػػػػػػػا 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػرت قموبػػػػػػػػػػػػػػػػًا          

 
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل كػػػػػػػػػػػػػػػػـ أبكػػػػػػػػػػػػػػػػت عيونػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي         

 
 عػػػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػػػؼ البلمسػػػػػػػػػػػػػػينا ترفػػػػػػػػػػػػػػع 

 حصػػػػػػػػاف الػػػػػػػػذيؿ لػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػذؼ بسػػػػػػػػوء        
   

 وسػػػػػػػػػػػػػؿ عنيػػػػػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػػػػػالي والسػػػػػػػػػػػػػنينا 
 فضضػػػػػػػػػػت  تاميػػػػػػػػػػا قسػػػػػػػػػػرًا ومػػػػػػػػػػف ذا     

      
 يصػػػػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػػػػث أف يمػػػػػػػػػػػػػ  العرينػػػػػػػػػػػػػا 

 لقػػػػػػػػػػػػػد أنكحتيػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػػوالي   
 

 فكػػػػػػػػػػػػػاف نتاجيػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػرب الزبونػػػػػػػػػػػػػا 
 ىنػػػػػػػػػػػػاؾ نػػػػػػػػػػػػدى أىػػػػػػػػػػػػؿ األرض طػػػػػػػػػػػػرًا        

   
 رونػػػػػػػػػػػػػاومعقػػػػػػػػػػػػػؿ أعيػػػػػػػػػػػػػا الق  سػػػػػػػػػػػػػولؾ 

 قسػػػػػػػػػػػت حتػػػػػػػػػػػى رأت كفػػػػػػػػػػػوًا فبلنػػػػػػػػػػػػت        
   

 وغايػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػاس أف يمينػػػػػػػػػػػػػػػا 
 قضػػػػػػػػػػػيت فريضػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػبلـ منيػػػػػػػػػػػا  

         
 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقت األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني والظنونػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 ابتياجػػػػػػػػػػػًا   القػػػػػػػػػػػدستيػػػػػػػػػػػز معػػػػػػػػػػػاطؼ 
        

 وترضػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػؾ مكرمػػػػػػػػػػػة والحجونػػػػػػػػػػػا 
 فمػػػػػػػػػػػػو أف الجيػػػػػػػػػػػػاد يطيػػػػػػػػػػػػؽ نطفػػػػػػػػػػػػًا    

       
 لنادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اد موىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 

 :ابف الساعاتي أيضاً وقاؿ 
 قمب القدس مسرور

 

    جعمػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػباح أىميػػػػػػػػػػػػا ظبلمػػػػػػػػػػػػًا       

 وأبػػػػػػػػػػػػػػػػدلت الزئيػػػػػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػػػػػا أنينػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ي وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مقنعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ت ػػػػػػػػػػػػػاؿ حمػػػػػػػػػػػػػاة حوزتيػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػاء        

 

       لبيضػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػػػاجميـ غنػػػػػػػػػػػاء    

 لذيػػػػػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػػػػػـ الطيػػػػػػػػػػػػػػػػر الحنينػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

       تميػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػى الماقفػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػوالي    

 رماحػػػػػػػػػػػًا أـ غصػػػػػػػػػػػونا فيػػػػػػػػػػػؿ أمسػػػػػػػػػػػت 

 

     يكػػػػػػػػػػػػػػاد النقػػػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػػػذىميا فمػػػػػػػػػػػػػػوال      

 بػػػػػػػػػػػػػروؽ القاضػػػػػػػػػػػػػبات لمػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػدينا 

 

         فكػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػازت قػػػػػػػػػػدود قنػػػػػػػػػػاؾ منيػػػػػػػػػػا  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػدودًا كالقنػػػػػػػػػػػػػػػػا لونػػػػػػػػػػػػػػػػًا ولينػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 وغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذر آنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات         

 

 كغيػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػداؾ أبكػػػػػػػػػػػػػػػػارا وعونػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

    ولمػػػػػػػػػػػػػػا باكرتيػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػؾ نعمػػػػػػػػػػػػػػى       

 بنػػػػػػػػػػػػػاف تفضػػػػػػػػػػػػػح الغيػػػػػػػػػػػػػث اليتونػػػػػػػػػػػػػا 

 

    أعػػػػػػػػدت بيػػػػػػػػا الميػػػػػػػػالي وىػػػػػػػػي بػػػػػػػػيض   

 وقػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػا األيػػػػػػػػػػػاـ جونػػػػػػػػػػػا 

 

        فمػػػػػػػػػػػػيس بعػػػػػػػػػػػػادـ مرعػػػػػػػػػػػػى  صػػػػػػػػػػػػيبًا   

 أ ػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػغب وال مػػػػػػػػػػػػػػاء معينػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ـ وسػػػػػػػػػػػػػػاكنوه         افػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ظبػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػفي بػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػػدفينا 

 

    سػػػػػػػػػػياد جفونيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػيح       

 سػػػػػػػػػػػػياد يمػػػػػػػػػػػػنح الغمػػػػػػػػػػػػض الجفونػػػػػػػػػػػػا 

 

     ي صػػػػػػػػػػػور      فػػػػػػػػػػػألمـ بالسػػػػػػػػػػػواحؿ فيػػػػػػػػػػػ

 إليػػػػػػػػػػػػػػؾ وألحػػػػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػػػػاـ المتونػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      مسػػػػػػػػػػػػرور ولػػػػػػػػػػػػوال      القػػػػػػػػػػػػدسفقمػػػػػػػػػػػػب 

 سػػػػػػػػػػػػػػطاؾ لكػػػػػػػػػػػػػػاف مكتئبػػػػػػػػػػػػػػًا حزينػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      أدرت عمػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػرن  وقػػػػػػػػػػد تبلقػػػػػػػػػػت     

 جمػػػػػػػػػػػػوعيـ عميػػػػػػػػػػػػؾ رحػػػػػػػػػػػػى طحونػػػػػػػػػػػػا 

 

      فغػػػػػػػػػي بيسػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػوا منػػػػػػػػػؾ بؤسػػػػػػػػػًا     

 وفػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػفد أتػػػػػػػػػػػػػػوؾ مصػػػػػػػػػػػػػػفدينا 

 

 
 :أيضاً  ابف الساعاتي وقاؿ

 الجفوف القدسوبكت 
 

    فػػػػػإف فػػػػػي        ()نكتيػػػػػرسػػػػػؿ عنػػػػػو قمػػػػػب األ 

  فقانػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػئت مػػػػػػػػػػف أبنائػػػػػػػػػػو 

 

                                                 

  .ريتشارد قمب األسدعمى رؽ الش ومؤر ىو االسـ الذي أطمقو  - 
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 لػػػػػػػػػػػػوالؾ أـ البيػػػػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػدافع         

 

 وأسػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػيؿ نػػػػػػػػػداه فػػػػػػػػػي بطحائػػػػػػػػػػو 

 

       اانيػػػػػػػة ومػػػػػػػا     القػػػػػػػدسوبكػػػػػػػت الجفػػػػػػػوف 

 لتػػػػػػػػػػػػػػرنـ النػػػػػػػػػػػػػػاقوس فػػػػػػػػػػػػػػي أفنانػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 
 (ـ1192-1141( )ىػ588-535(  )25)أبو بكر بف ُمْجَبر -25

 ىو المِمُؾ الكريـ
 

 الوافر
 ىػػػػػػػػػو المِمػػػػػػػػػُؾ الكػػػػػػػػػريـ ومػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػبنا         

 

 إذا قمنػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػو الممػػػػػػػػػػػػػػُؾ الُيمػػػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

 تجػػػػػػػػػػػاذب  يَمػػػػػػػػػػػُو الػػػػػػػػػػػُيمُف اغتباطػػػػػػػػػػػًا         

 

 ـُ ابعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتو وت طُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

     إليػػػػػػػػػػو       المسػػػػػػػػػػجُد األقصػػػػػػػػػػىويعطػػػػػػػػػػو 

 ويشػػػػػػػػػػػػػرُؼ نحػػػػػػػػػػػػػَوُه البيػػػػػػػػػػػػػُت الَحػػػػػػػػػػػػػراـُ  

 

 اٍء         َمضػػػػػػػػػػػػى متقمػػػػػػػػػػػػدًا سػػػػػػػػػػػػيفي مضػػػػػػػػػػػػ

 

ـُ والجػػػػػػػػػػػػػيُش الميػػػػػػػػػػػػػاـُ    ىمػػػػػػػػػػػػػا اإلليػػػػػػػػػػػػػا

 

 فسػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػؿَّ باألعػػػػػػػػػػداِء منػػػػػػػػػػُو         

 

 وكيػػػػػػػػػػػػَؼ اسُتؤِصػػػػػػػػػػػػَؿ الػػػػػػػػػػػػداُء الُعقػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

 وجػػػػػػػػػػػػػػػوٌه كػػػػػػػػػػػػػػػاف يحجُبيػػػػػػػػػػػػػػػا الماػػػػػػػػػػػػػػػاـُ     لقػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػرزت إلػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػوِؿ المنايػػػػػػػػػػا        

 

ػػػػػػػػػػػػػياـُ     ومػػػػػػػػػا أغنػػػػػػػػػت ِقِسػػػػػػػػػي  الُغػػػػػػػػػر  َعنيػػػػػػػػػا          فميَسػػػػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػػػػدَفُع القػػػػػػػػػػػػػدَر الس 

 

 
   :أيضاً  أبو بكر بف ُمجَبروقاؿ 

 اىنئي يا حضرَة الُقدسِ 
 

 الرمؿبحر 
ـُ الػػػػػػػػػػػػػػػديَف وقػػػػػػػػػػػػػػػد           أنػػػػػػػػػػػػػػػتـُ أحييػػػػػػػػػػػػػػػُت

 

 مػػػػػػػػات فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػوت َمػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ َيعِقػػػػػػػػبِ  

 

ـَ األعػػػػػػػػػػػػػداُء عػػػػػػػػػػػػػنُكـ رىبػػػػػػػػػػػػػًة            أحَجػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػػػف رأى المػػػػػػػػػػػػػوت عيانػػػػػػػػػػػػػًا َيرَىػػػػػػػػػػػػػبِ  

 

     َفَقػػػػػػػػػد       حضػػػػػػػػػرَة القُػػػػػػػػػدسِ  يػػػػػػػػػااىنئػػػػػػػػػي 

 ِب الَبيػػػػػػػػػاِء الُمعِجػػػػػػػػػبِ ُرحػػػػػػػػػِت فػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػو  

 

 يػػػػػػػػػػػا َليػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف أوَبػػػػػػػػػػػٍة َمحُمػػػػػػػػػػػودٍة         

 

 َسػػػػػػػػػػػػػػَقِت الػػػػػػػػػػػػػػدىَر حيػػػػػػػػػػػػػػاَة الَطػػػػػػػػػػػػػػَربِ  
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ـ  وتوفي 1141/ىػ 535يحيي بف عبد الجميؿ بف مجبر الفكر الفيري  شاعر المغرب في وقتو  ولد عاـ  - - 

 .يعدال مف شعراء العصر األيوبي.  ـ1192/ ىػ588عاـ 
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 (ـ1231 -؟ ( )627 -؟ ( )26)أبو زيد الفزازي -26
 َأِنفُت ِلَقوٍؿ حاَد َعف َسمِت َقصِدِه   

 

 الطويؿ
        َأِنفػػػػػُت ِلَقػػػػػوٍؿ حػػػػػاَد َعػػػػػف َسػػػػػمِت َقصػػػػػِدِه   

 سػػػػػػػراُء َعػػػػػػػف ُكنػػػػػػػِو َحػػػػػػػد هِ ُأحيػػػػػػػَؿ ِبػػػػػػػِو اإلِ  

 

       َفػػػػػػبل َأنَانػػػػػػي مػػػػػػا ِعشػػػػػػُت َأشػػػػػػدو ِلَصػػػػػػد ِه    

 َشػػػػػػػػػِيدُت ِبػػػػػػػػػَأفَّ الَمػػػػػػػػػَو َأسػػػػػػػػػرى ِبَعبػػػػػػػػػِدهِ  

 

 الَعرشِ  ُرقّيًا ِإلى الَمسِجِد اأَلقصىِمَف 
 

 ِبِجسػػػػػػػػػػـِ الَنبػػػػػػػػػػي  الُمصػػػػػػػػػػَطفى َوِبذِتػػػػػػػػػػوِ 

 

 َوفػػػػػػػػػػػي َنَبػػػػػػػػػػػٍو َلػػػػػػػػػػػـ َي ػػػػػػػػػػػَتِمط ِبِسػػػػػػػػػػػناِتوِ  

 

 َشػػػػػػػػػػػػياَدَة َمػػػػػػػػػػػػف َأّدى َلػػػػػػػػػػػػُو ُمعِجزاِتػػػػػػػػػػػػوِ     رِغمػػػػػػػػػػػػًا ِلُشػػػػػػػػػػػػناِتِو        َشػػػػػػػػػػػػِيدُت ِبَيػػػػػػػػػػػػذا مُ 

 

 ِلساُف الَصفا َوالِجف  واإِلنِس َوالَوحشِ 
 

        َلَقػػد سػػاَد َمػػف يػػأتي َكمػػا سػػاَد َمػػف َمضػػى   

 َفكػػػػػاَف َعمػػػػػى اأَلضػػػػػداِد كالَسػػػػػيِؼ ُمنَتضػػػػػى 

 

         َوَصػػػّمى ِبَ يػػػِر الَ مػػػِؽ فػػػي الَمػػػئِل الِرضػػػى  

 َشػػػػػفيُع الػػػػػَورى َقبػػػػػَؿ الػػػػػُدعاِء ِإلػػػػػى الَقضػػػػػا 

 

 َوُمنِقُذُىـ َبعَد الَتَعرالِض ِلمَبطشِ 
 

 ِ َوالتػػػػػػػػاَح ِلمِحجػػػػػػػػا َبػػػػػػػػدا ِمنػػػػػػػػُو ِلؤَلبصػػػػػػػػار    بِإنقػػػػػػاِذِه َينجػػػػػػو ِمػػػػػػَف الُيمػػػػػػِؾ َمػػػػػػف َنجػػػػػػا        

 

     َوَليػػػػػػػُؿ َضػػػػػػػبلالِت الَجياَلػػػػػػػِة َقػػػػػػػد َسػػػػػػػجا      

 الػػػػػػُدجا ُشػػػػػػعاٌع َأنػػػػػػاَر اأَلرَض فػػػػػػي َغػػػػػػَبشِ  

 

 َوَغيٌث َتبلفى الناَس في َعوِز الَطش  
 

        ُمنيػػػػػػػػُر الُيػػػػػػػػدى زاكػػػػػػػػي الفػػػػػػػػؤاِد ُمنيُبػػػػػػػػُو   

 َبعيػػػػػػػػُد الَمػػػػػػػػدى دانػػػػػػػػي الَغيػػػػػػػػاِث َقريُبػػػػػػػػوُ  

 

ـُ الَنػػػػػػدى َرحػػػػػػُب الِفنػػػػػػاِء َ صػػػػػػيُبُو            َعظػػػػػػي

   َشػػػػػػػػػػبيُو َ ميػػػػػػػػػػِؿ الَمػػػػػػػػػػِو َوىػػػػػػػػػػَو َحبيُبػػػػػػػػػػوُ  

 

 
 (27)ينيأبو عمي الحسف بف عمي الجو  -27

 في فتح القدس 
 

 مػف شػؾَّ فييػـ فيػذا الفتػح برىػاف  ُجْنُد السمػػػاء ليػذا الممػؾ أعػواف

 وقػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػؿ أزمػػػػػػػػػاف وأزمػػػػػػػػػاف  متى رأى الناس ما نحكيػو فػي زمػف               
 

 ىػػػػػػذي الفتػػػػػػػوح فتػػػػػػػوح األنبيػػػػػػػػػاء ومػػػػػػػا
                     

 
 

 عػػػػػػػاؿ أامػػػػػػػػافليػػػػػػػا سػػػػػػػوى الُشكػػػػػػػِر باألف 
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مػدائح نبويػة  ـ  لػو1231/ىػػ627عبد الرحمف بف ي مفتف الفزازي القرطبي  ولد بقرطبة ومات بمػراكش عػاـ  - 

 .كايرة
27
 .لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى سيرة ذاتية لو  أو أية معمومات حولو - 
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ْيػد فػي يده                 أضحت مموؾ الفرنػ  الصَّ
 

 صيػػػػػػدًا ومػػػػػا ضػػػػػعفوا يومػػػػػػًا ومػػػػػػا ىُانػػػػػػػوا 
 

ـُ                      كػػػػػـ مػػػػػف ُفحػػػػػػوؿ ممػػػػػػوؾ ُغػػػػػػودروا وُىػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػوؼ الفرنجػػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػداف ونسػػػػػػػػػػػػواف 
 

 

 ىػػػػذا وكػػػػػـ ممػػػػػؾ مػػػػػف بعػػػػػده نظػػػػر إلػػػػػى
                    

 

 سػبلـ ُيطوى وُيحػوى وىػو سكػرافاإل 

 تسعػػػػػػػػػػوف عامػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػبلد اهلل تصػػػػػػػػػػػرخ
                      

 

اـل ُوعميػاف  ػػػاره ُصػػ  واإلسػبلـ ُنصَّ

 فػػػػػػاآلف لبَّػػػػػػػػى صػػػػػػػبُلح الدَّيػػػػػػػف دعوتيػػػػػػػـ
 
 

                    
 

 بأمػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػو لِممعػػػػػػػػػػواف معػػػػػػػػػػواف 

 

 ح ومػػػػػػالمّناصػػػػػػػر ادال ػػػػػػػرت ىػػػػػػػذي الفتػػػػػػػو 
                   

 

ـُ األمػػػػػػبلؾ ُمػػػػػػذ كػانػػػػػػوا   سمػػػػػػت ليػػػػػػا ِىَمػػػػػ
 

 حبػػػػػػػػػاه ذو العػػػػػػػػػرش بالنَّصػػػػػػػػػر العزيػػػػػػػػػز
         

 

 فقػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػاس داود ىػػػػػػػػذا أـ سميمػػػػػػػػػاف 

 

 فػػػي نصػػػػؼ شيػػػػر غػػػدا لمشَّػػػرؾ مصػػػطمماً 
               

 

 فطيػػػػػػػػػػػػػرت منػػػػػػػػػػػػػو أقطػػػػػػػػػػػػػار وبمػػػػػػػػػػػػػػدف 
 

 

 ػوتػػػػػػػػػػػػػػوفأيػػػػػػػػػػػف َمسممػػػػػػػػػػػػٌة عنيػػػػػػػػػػػػػا وا  
                     

 

 بػؿ أيػف والدىػـ بػؿ أيػف مػػرواف 

 َوعػػػػػػػػػػدَّ عمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػواه فالفرنجػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػـ            
 

 َيبذالىػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػوؾ األرض إنسػػػػػػػػػػاف 
 

 لػػػػو أفَّ ذا الفػػػػتح فػػػػي عصػػػػر النبػػػػي لقػػػػد      
 

 تنزلػػت فيػو آيػػػات وقػػػػرآف 

 يػػػػػا ُقبػػػػػػح أوجػػػػػػو ُعبػػػػػػاِد الصػػػػػػميب وقػػػػػػد
                       

 

 غػػدا ُيبرقعػيػا شػػػـؤ وِ ػػذالف 

  زنػػػػػػَت عنػػػػػػد إلػػػػػػو العػػػػػػرِش سػػػػػػائر مػػػػػػا           
 

 ممكتػػػػػػػػػػػػػػػُو وممػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ األرِض ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافُ  

 

 فػػػػػػػػػػاهلل ُيبقيػػػػػػػػػػػؾ لئلسػػػػػػػػػػػػبلـ تحػرسػػػػػػػػػػػػػو 
                    

 

 مػػػػػػف أف يضػػػػػػػاـ وُيمفػػػػػػػى وىػػػػػػػو حيػػػػػػػػراف 

 

 لكفروىػػػػػذه سػػػػػنٌة أكػػػػػـر بيػػػػػا سػػػػػنًةً  فػػػػػا
  

 

 فػػػػػػػػػػػػػي سنػػػػػػػػػػػػػٍة والنصػػػػػػػػػػػػػػر يػقػظػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 يػػػػػػا جامعػػػػػػًا كممػػػػػػَة اإليمػػػػػػاِف قػػػػػػامع َمػػػػػػْف             
 

 معبػػػػػػػػػػػوده دوف ربَّ العػػػػػػػػػأرش ُصمبػػػػػػػػػػػػاف 

 

               إذا طػػػػػػػػػػوى اهلل ديػػػػػػػػػػػواف العبػػػػػػػػػػػاد فمػػػػػػػػػػا

 يطػػػػػػػوى ألجػػػػػػػر صػػػػػػػبلح الػػػػػػػديف ديػػػػػػػواف 
 

 
 (ـ1192-؟؟( )ىػ588-؟؟( )28)النّسابة  الشاعر  نقيب األشراؼ : الجّواني -28

 أتُػرى منامػاً 
 

 أتُػػػػػػػػػرى منامػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػا بعيػنػػػػػػػػػي أبػُصػػػػػػػػػر
 

 القػُدُس يُفتػُح والفػرنجػُة تُػكػَسػػرُ  
 وقمامػػػػػػػػة ُقمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف الػػػػػػػػرَّجس الػػػػػػػػذي

 
 بزوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وزواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 وممػػػػػػػػيكيـ فػػػػػػػػي القيػػػػػػػػد مصػػػػػػػػفوٌد ولػػػػػػػػـ 
       

 ُيُ ر قبػػػػػػػػػؿ ذاؾ ليػػػػػػػػػـ مميػػػػػػػػػؾ ُيؤسػػػػػػػػػرُ  
 
 

  والفػػػػػػػػتح الػػػػػػػػذيقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاء نُصػػػػػػػػر اهلل
 

 وعػػػػػػػػػد الّرسػػػػػػػػػوؿ فسػػػػػػػػػبحوا واسػػػػػػػػػتغفروا 
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 .المكنوف في القبائؿ والبطوف
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 الػػػػػػػػذيالقػػػػػػػػدس فُػػػػػػػػِتَح الشػػػػػػػػاـ وُطيػػػػػػػػَر 
 

 

 ىػػػػػػػػو فػػػػػػػػي القيامػػػػػػػػة لؤلنػػػػػػػػاـ المحشػػػػػػػػر 
 

 

 مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػذا فتحػػػػػػػػػػو لمحمػػػػػػػػػػد
 

 

 مػػػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػاذا ُيػػػػػػػػػػػذكر 
 

 

 يػػػػػػػػا يوسػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػديؽ أنػػػػػػػػت لفتحيػػػػػػػػا
 

 

 فاروقيػػػػػػػػػػػا ُعُمػػػػػػػػػػػر اإلمػػػػػػػػػػػاـ األطيػػػػػػػػػػػرُ  
 

 

 وألنػػػػػػػػػػػت عامػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػريعة بعػػػػػػػػػػػده
 

 

 ألنػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػر النبػػػػػػػػػوة حيػػػػػػػػػدرُ و  
 

 

 ممػػػػػػؾ غػػػػػػدا اإلسػػػػػػبلـ مػػػػػػف عجػػػػػػب بػػػػػػو
 

 

 ي تػػػػػػػػػػػػػػاؿ والػػػػػػػػػػػػػػدنيا بػػػػػػػػػػػػػػو تتب تػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 

 

ـٌ طعُنػػػػػػػػػػػػػػُو وضػػػػػػػػػػػػػػرابو  ناػػػػػػػػػػػػػػٌر ونظػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 فػػػػػػػػػػػػالرالمُح يػػػػػػػػػػػػَنظـُ والمينَّػػػػػػػػػػػػد َينُشػػػػػػػػػػػػرُ  
 

 

 حيػػػػػػػػػػػػث الرَّقػػػػػػػػػػػػاب  واضػػػػػػػػػػػػع حيػػػػػػػػػػػػث
 

 

 العيػػػػػػػوف  واشػػػػػػع حيػػػػػث الجبػػػػػػاه ُتعفَّػػػػػػرُ  
 

 غاراتػػػػػػػػػػو ُجَمػػػػػػػػػػٌع فػػػػػػػػػػإف  طبػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػو
 

 

 ؼ فكػػػػػػػػػؿال ىػػػػػػػػػاـٍ منبػػػػػػػػػرُ فييػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػيو  
 

 

 إذ ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػرى إال ُطَمػػػػػػػػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػػػػػػػنابؾ
 

 

 ُتحػػػػػػػػػػػػدى نعػػػػػػػػػػػػااًل أو دمػػػػػػػػػػػػاًء ُتيػػػػػػػػػػػػػدرُ  
 

 

 تمشػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى ُجاَػػػػػػػػِث الِعػػػػػػػػَدى ُعرجػػػػػػػػا
 

 

 وال َعػػػػػػػػػػػػػػرج بيػػػػػػػػػػػػػػا لكنيػػػػػػػػػػػػػػا تتعاػػػػػػػػػػػػػػر  
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 يا بيجة القدس
 

 ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذي كانػػػػػػػػػت اآلمػػػػػػػػػاؿ تنتظػػػػػػػػػػر
                 

 

 فميػػػػػػػػػػػوِؼ لمػػػػػػػػػػػػِو أقػػػػػػػػػػػواـٌ بمػػػػػػػػػػػا َنػػػػػػػػػػػػَذرَ  
 

 إليػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف ىفػػػػػػػػػوات الػػػػػػػػػدىر يعتػػػػػػػػػذر                  اف بػػػػػػو مػػػػػػىػػػػػػذا الفتػػػػػػوح الػػػػػػذي جػػػػػػاء الز 
 

           ط بػػػػػو ػدح يحيػػػػػػمػػػػػ فػاه عػػػػػػؿ عميػػػػػػتجػػػػػ
 

ف نظػػػػػػػػـ المػػػػػػػػداح أو ناػػػػػػػػرو    اوصػػػػػػػػؼ وا 

 
 
 
 
 

 

             توضػػػػػػػح الػػػػػػػدىر عػػػػػػػف يػػػػػػػـو أغػػػػػػػر بػػػػػػػو
 

 رػػػػػػػػاؿ والبكػر اآلصػػػػػػػفت ػػػػػػوت ىػتزىػػػػػػ  
         

                    ـو تعػػػػػػػػػالى محػػػػػػػػػبًل واسػػػػػػػػػتنار سػػػػػػػػػنًا يػػػػػػػػػ

 الزىػػػػػػػػر فػػػػػػػػدوف مرتبتيػػػػػػػػو األنجػػػػػػػػـ 
 

                        ـ ػف اغورىػػػػػػػػػمػػػػػػػػلقػػػػػػػػد فتحػػػػػػػػت عصػػػػػػػػػيًا 

 لػػػػػػػوالؾ مػػػػػػػا ىػػػػػػػد مػػػػػػػف أركانيػػػػػػػا حجػػػػػػػر 
 

                       ا ػوب فػػػػػػي مضاجعيػػػػػػػرت جنػػػػػػػقػػػػػػ اآلف

 ؿ حمفػػػػػًا لػػػػػو السػػػػػيرونػػػػػاـ مػػػػػف لػػػػػـ يػػػػػز 
 

               ػالمقػػػػدس كالػػػػ تػاآلف طػػػػاب إلػػػػى البيػػػػ

   رػػومعتم  راـ ػػػػـر إحػبيت المح 

              إذ أضػػحى بػػو عمػػـ الػػػ بيجػػة القػػدس يػػا  
 

 إيمػػػػػػاف مػػػػػػف بعػػػػػػد طػػػػػػي وىػػػػػػو منتشػػػػػػر 
 

                      صػػػػػػػػػػػػوت تقشػػػػػػػػػػػػعر لػػػػػػػػػػػػو " اهلل أكبػػػػػػػػػػػػر"

 األرض تنفطػػػػػػر شػػػػػػـ الػػػػػػذرى وتكػػػػػػاد 
 

                                                 
29
كمػا تغنػى وأوالده وأوالد العػادؿ   الشػاعر  مػدح الناصػر النابمسػي بكػار  رشػيد الػديف بػف بػدر بف الرحمف عبد - 

ولػػد عػػاـ  .ىػػػ583عػػاـ بتحريػػر بيػػت المقػػدس عمػػى يػػد صػػبلح الػػديف األيػػوبي فػػي قصػػيدتو يػػا بيجػػة القػػدس 
 .  ـ1222/ىػ615ـ  وتوفي 1158/ىػ551
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 رػػػػػػػػػػػػػؾ الصفػػػػػػػػػػػػو أعبلمػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال لتعم                 مػػػػا ا ضػػػػر ىػػػػذا الطػػػػراز السػػػػاحمي اػػػػرى 
 

               ف ػىػػػػذا اإلمػػػػاـ صػػػػبلح الػػػػديف أشػػػػرؼ مػػػػ
 

 رػػػػػػػػػػػػبلؾ تفت ػػػػػػػػػػػػؾ واألمػػػػػػػػػػػػو الممالػػػػػػػػػػػػب 
 

                           اػػػػػػػػ اطبػػػػػًا جنػػػػػة الفػػػػػردوس مميرى يػػػػػا

 والميػػػػػػرر ػػػػػػػػـ الصيػػػػػػػػاد لنعػر الجيػػػػػػػأجػػػػػػ 
 

 دررػنى تحتػػػػو الػػػػػر معػػػػػو البحػػػػػي لفظػػػػػفػػػػ                   وػعػػػػػػػف مفصمػػػػػػػ اؿ قػػػػػػػوليػؾ إجمػػػػػػػػيغنيػػػػػػػ
 

 
 (ـ1191-1154( )ىػ587-549(  )30)السيروردي المقتوؿ - -31

ـَ الُقرِب ما َأطَيبكا     يا َنسي
       

 الرمؿ
ـَ القُػػػػػػػػػػػرِب مػػػػػػػػػػػا َأطَيبكػػػػػػػػػػػا           يػػػػػػػػػػػا َنسػػػػػػػػػػػي

 

 ِبكػػػػػػػػػا ذاَؽ َطعػػػػػػػػػـ اأُلنػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػؿّ  

 

 َأّي َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍش أُلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍس قربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا         

 

 ِمػػػػػػػػػف َمشػػػػػػػػػَربكا القُػػػػػػػػػدسِ َقػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػقوا بِ  

 

 
 (ـ1211 -1135( )ىػ596 -529(  )31)القاضي الفاضؿ -31

 ي  ودِ ػالجُ ػالُقدُس كَ 
 

 الطويؿ
ـُ الَمػػػػػػػِو َلػػػػػػػيَس ِبَمصػػػػػػػدوِد            ِجيػػػػػػػاُدَؾ ُحكػػػػػػػ

 َوَعزُمػػػػػػػػَؾ َأمػػػػػػػػُر الَمػػػػػػػػِو َلػػػػػػػػيَس ِبَمػػػػػػػػردودِ  

 

      ُة نػػػػػػػػػوٍح مػػػػػػػػػا َرِكبػػػػػػػػػَت َوَعسػػػػػػػػػَكٌر     َسػػػػػػػػػفينَ 

ـُ ِبػػػػػػػالَفتِح َقػػػػػػػد نػػػػػػػودي   َكطوفاِنػػػػػػػِو َوالشػػػػػػػا

 

      َكَأّنػػػػػػا ِبَبحػػػػػػِر الُكفػػػػػػِر َقػػػػػػد غػػػػػػيَض مػػػػػػاُؤُه     

 القُػػدُس َكػػالجوديِإذا مػػا ِاسػػَتَوت ُسػػفٌف َليػػا  

 

      َوال ُي ِمػػػػػػػػُؼ الَمػػػػػػػػُو الَمواعيػػػػػػػػَد َبعػػػػػػػػَد مػػػػػػػػا     

 ِلمَمواعيػػػػػػػػػػػدِ  َبَعاػػػػػػػػػػػَت الَقنػػػػػػػػػػػا ُمسػػػػػػػػػػػَتنِجزاً  

 

    َلَقػػػػػػػػػد َلِقَحػػػػػػػػػت َبعػػػػػػػػػَد الِحيػػػػػػػػػاِؿ َمطاِلػػػػػػػػػٌب       

 َتَولَّػػػػػػػػُد مػػػػػػػػا َبػػػػػػػػيَف الِشػػػػػػػػجاَعِة َوالجػػػػػػػػودِ  

 

          َومػػػػػػػا زاَلػػػػػػػِت اأَلطػػػػػػػراُؼ َأطػػػػػػػراُؼ ُسػػػػػػػمرِِه 

 َمفػػػػػػػػػػػػػاتيَح َأعػػػػػػػػػػػػػبلـٍ َوَأقػػػػػػػػػػػػػبلـَ َتقميػػػػػػػػػػػػػدِ  

 

      ِبمػػػػػا فػػػػػي قُػػػػػدوِد الُسػػػػػمِر ِمػػػػػف مػػػػػاِء َىػػػػػز ِه     

 البػػػيِض ِمػػػف مػػػاِء َتوريػػػدِ  َومػػػا فػػػي ُ ػػػدودِ  

 

       ُنصػػػػػػيب ِمػػػػػػَف الُنعمػػػػػػى ِبَميسػػػػػػوِر َعفػػػػػػِوِه    

 َوَلػػػػـ َأرَض فػػػػي َعفػػػػوي ِبغاَيػػػػِة َمجيػػػػودي 
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يحيػػػي بػػػف حػػػبش شػػػياب الػػػديف  فيمسػػػوؼ ولػػػد فػػػي سػػػيرورد مػػػف قػػػرى زنجػػػاف بػػػالعراؽ العجمػػػي عػػػاـ  - 

 .ـ1191/ىػ587س وُ نؽ في سجنو عاـ ـ  اتيـ بانحبلؿ عقيدتو   ُحب1154/ىػ549
31
ـ  1135/ىػػ529عبد الرحيـ بف عمي بف سعيد الم مي  وزير مف أئمة الكتَّاب ولد بعسقبلف في فمسطيف عاـ  - 

 .ـ1211/ىػ596توفي عاـ . تنقؿ بيف لئلسكندرية والقاىرة  وكاف مف وزراء السمطاف صبلح الديف
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 ُأَجػػػػػػػػػػػػر ُد فيػػػػػػػػػػػػِو َدعػػػػػػػػػػػػَوًة ُكػػػػػػػػػػػػؿَّ َليَمػػػػػػػػػػػػٍة         

 

 َفُعمَدتُػػػػػػػػػػػػػُو دوَف الَحػػػػػػػػػػػػػواِدِث َتجريػػػػػػػػػػػػػدي 

 

       َوَبيتُػػػػػػَؾ ِمػػػػػػف َفػػػػػػػوِؽ الَسػػػػػػماكيِف َسػػػػػػػمُكُو    

 ا َوَلِكػػػػػػػف َلػػػػػػػيَس ُيجَيػػػػػػػُؿ َتشػػػػػػػييديعِممنػػػػػػػ 

 

 َوَلػػػػػػػػػػػػيَس ِبَمعػػػػػػػػػػػػدوٍد َجميمُػػػػػػػػػػػػَؾ ِعنػػػػػػػػػػػػَدُه         
 

 َوال كػػػػػػػػػػاَف َلػػػػػػػػػػوال ذا الَجميػػػػػػػػػػُؿ ِبَمعػػػػػػػػػػدودِ  

 

      َفػػػػػػبل كػػػػػػػاَف َدىػػػػػػػٌر ِبػػػػػػالُعبل َغيػػػػػػػَر شػػػػػػػاِىٍد     

ـُ َغيػػػػػػػػَر َمشػػػػػػػػيودِ    َلُكػػػػػػػػـ َوَزمػػػػػػػػاٌف ِمػػػػػػػػنُك

 

 َويػػػػػػػػػػػا ُربَّ َمفتػػػػػػػػػػػوٍح َكػػػػػػػػػػػ َ َر َمسػػػػػػػػػػػدودِ       ِإذا ُسػػػػػػػػػػدَّ بػػػػػػػػػػاُب اإِلذِف َفػػػػػػػػػػالجوُد ناِفػػػػػػػػػػٌذ      
 
 

    َزنػػػػػػػػَد الُظبػػػػػػػػا َسػػػػػػػػَرِت الػػػػػػػػِدما        اِإذا َقػػػػػػػػَدحو 

ُف ِماػػػػػػَؿ الُشػػػػػػيِب فػػػػػػي ِإاػػػػػػِر ِمّريػػػػػػدِ    َتَمػػػػػػزَّ

 

 

 (ـ1514-1457( )ىػ 921-862(  )32)الموَّاح -32
 يا  اتـ الرسؿ    

 

 البسيط
 يػػػػػػا  ػػػػػػاتـ الرسػػػػػػؿ اػػػػػػـ األنبيػػػػػػاء أوليػػػػػػا

          
 أشػػػرؼ عنػػػد الَمػػػو مػػػف  مقػػػا فػػػي الفضػػػؿ 

 يػػػػػػا  يػػػػػػرة الَمػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػر وفػػػػػػي عمػػػػػػف          
 

 يػػػػا طػػػػاىر ال ػػػػيـ يػػػػا أزكػػػػى الػػػػورى  مقػػػػا 
 ؽ قػػػػػد شػػػػػرقت      مػػػػػيػػػػػا مػػػػػف أدلتػػػػػو فػػػػػي ال  

    
 كػػػػػػالنور حّيػػػػػػًا وميتػػػػػػًا منػػػػػػو قػػػػػػد شػػػػػػرقا 

      يػػػػػػا مػػػػػػف نظػػػػػػر األعمػػػػػػى وقػػػػػػد فصػػػػػػحت      

 نػػػػػػػوؽ اليمػػػػػػػاني لػػػػػػػو لمػػػػػػػا ليػػػػػػػا رمقػػػػػػػا 

 

       بػػػػػدر المنيػػػػػر وفػػػػػي    وانشػػػػػؽ فػػػػػي كمػػػػػو ال

 مػػػػػػػدارج الفضػػػػػػػؿ معراجػػػػػػػًا سػػػػػػػما ورقػػػػػػػى 

 

 ومػػػػػػػػف أيػػػػػػػػواف كسػػػػػػػػرى أنيػػػػػػػػد وانفمقػػػػػػػػا    ونػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػارس قػػػػػػػػػد ماتػػػػػػػػػت لمولػػػػػػػػػده        

 

 لمػػػػػػا مػػػػػػف الطػػػػػػائؼ األعمػػػػػػى رأى الحنقػػػػػػا    وفػػػػػػػػػي ن يمػػػػػػػػػة وقػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػف وافقػػػػػػػػػو        

 

 وواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوه فوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه بميمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         
 

 فػػػػي شػػػػعبة الجػػػػف حيػػػػث األبطػػػػح عشػػػػقا 

 

     كػػػػػاف ابػػػػػف مسػػػػػعود يػػػػػـو الوفػػػػػد صػػػػػاحبو      

 وقػػػػػد رأى مػػػػػف شػػػػػروط الجػػػػػف مػػػػػا زىقػػػػػا 

 

 وفػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػرا زاره جبريػػػػػػػػػػػػؿ أوؿ مػػػػػػػػػػػػا         
 

 وافػػػػػػاه حتػػػػػػى لمػػػػػػف  ػػػػػػوؼ فقػػػػػػد صػػػػػػعقا 

 

    كقػػػػػػػاب قوسػػػػػػػيف ذاؾ اليػػػػػػػـو كػػػػػػػاف لػػػػػػػو       

 أدنػػػػػػػى وكػػػػػػػاف لػػػػػػػو ممػػػػػػػا أ ػػػػػػػاؼ وقػػػػػػػا 

 

          ػأسػػػػػػرى بػػػػػػو الَمػػػػػػو لػػػػػػيبًل والمبلئػػػػػػؾ أجػػػػػػ

 

 لػػػػػػػػػو كنفػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف حولػػػػػػػػػو حرقػػػػػػػػػاالاًل  

 

      وفػػػػاء إلػػػػى      المسػػػػجد األقصػػػػىحتػػػػى أتػػػػى 

 ليمػػػػػػػػػى بميمتػػػػػػػػػو والصػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػا انفمقػػػػػػػػػا 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػي حميمػػػػػػػػػػػػػػة برىػػػػػػػػػػػػػػاف يؤيػػػػػػػػػػػػػػده         

 

 مػػػػػػػػذ أرضػػػػػػػػعتو فسػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدر منػػػػػػػػدفقا 

 

 يػػػػػػػػـو مػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػو جبريػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػو         

 

 بطنػػػػػػػػًا فقػػػػػػػػدس منػػػػػػػػو المحػػػػػػػػـ والعمقػػػػػػػػا 
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سالـ بف غساف بف راشد المواح ال روصػي  ولػد بػالقرب مػف وادي بنػي  ػروص عمػى سػفح الجبػؿ األ ضػر  - 

 .ويعدال مف الشعراء المغموريف في العصر األيوبي. ـ1514/ىػ921ـ  وتوفي عاـ 1457/ ىػ862في ليبيا عاـ 
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 وكػػػػػػػػـ لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف دالالت بػػػػػػػػو وضػػػػػػػػحت         

 

 وضػػػػػوح نػػػػػور جبػػػػػيف الشػػػػػمس إذ شػػػػػرقا 

 

 الَمػػػػػػو قػػػػػػاؿ لػػػػػػو فػػػػػػي نػػػػػػوف أنػػػػػػت عمػػػػػػى         

 

  مػػػػػػػؽ عظػػػػػػػيـ نشػػػػػػػا أكػػػػػػػـر بػػػػػػػو  مقػػػػػػػا 

 

 
 ( ـ1191-؟؟( )ىػ587-؟؟( )33)المظّفر تقّي الديِف بف أيوبَ  -33

    أرُض القدِس ت طُب ناكحاً  جاءتؾ
         

            أرُض القػػػػػػػدِس ت طػػػػػػػُب ناكحػػػػػػػاً  جاءتػػػػػػػؾ

 
 اػػذُر عػف عذرائيػا العػم اػيا كفأى 

            ػػػػػػدٍر تجتػػػػػػػمى ُزفّػػػػػت إليػػػػػػؾ عػػػػػػػروُس 

 
 اػػػيَف أعبػدىا وبيػف إمػائيػا بػم 

             غػػػػػػػادةً  إيػػػػػػٍو صػػػػػػبلُح الديػػػػػػػِف  ػػػػػػذىا

 
 اػبائيػػػػػػػػػػف رقػرًا ممػػػػػػػػػػوُؾ األرِض مػػػػػػػػػػبكػػػػػػػػػ 

            ا قػد رّدهػػٍب لجمػاليػـ  ػاطػػك 

 
 اػػف أكفائيػػلف ليس م ا أفػعف نيمي 

 
 (ـ1241-1187( )638-583( )34)المكزوف السنجاري -34

 ...َوَلّما َنَزلنا واِدَي الُقدِس َأشَرَقت
     

 مف البحر الطويؿ
       َوَأبػػػػَدت َلَعينػػػػي فػػػػي ُدجػػػػى الَسػػػػتِر ناَرىػػػػا    

 َلَيكِشػػػػػػػَؼ َعّنػػػػػػػي نوَرىػػػػػػػا ُحجػػػػػػػُب َغفَمتػػػػػػػي 

 

          َعمَّنػػػػػا َنػػػػػرى  اَفِصػػػػػحُت ِبَأصػػػػػحابي ِامُكاػػػػػو 

 َىػػػػػػدانا َعمػػػػػػى اأَلنػػػػػػواُر ِمػػػػػػف نػػػػػػاِر َعمػػػػػػَوةِ  

 

       َأشػػػػػػػػػَرَقت     واِدَي القُػػػػػػػػػدسِ َوَلّمػػػػػػػػػا َنَزلنػػػػػػػػػا 

 َعَمينػػػػا ُشػػػػموُس اإِلنػػػػِس ِمػػػػف َبعػػػػَد َوحَشػػػػةِ  

 

ػػػػػػػػػػرني ِبالِبشػػػػػػػػػػِر َقمبػػػػػػػػػػي َوِعنػػػػػػػػػػَدما            َفَبش 

 ِلِرفَقتػػػػػػػي َدَعتنػػػػػػػي ِبَعبػػػػػػػٍد ِصػػػػػػػرُت َمػػػػػػػولىً  

 

     سػػػػػػػػػػَرعُت َنحَوىػػػػػػػػػػا      َفَمبَّيػػػػػػػػػػُت داعييػػػػػػػػػػا َوأَ 

 َوِجئػػػػػػػُت َصػػػػػػػحابي ِمػػػػػػػف ِسػػػػػػػناىا ِبَجػػػػػػػذَوةِ  

 

        َلػػػػػـ َتيػػػػػِدني ِلَسػػػػػبيِميا    َومػػػػػا ُكنػػػػػُت لضػػػػػوٍ 

 ِبُميػػػػػدي الَيػػػػػدى ِلمنػػػػػاِس ِمػػػػػف َبعػػػػػِد َضػػػػػمَّةِ  

 

 َوَلّمػػػػػػػػػا َوَرجنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػاَء َمػػػػػػػػػديَف َحب يػػػػػػػػػا         
 

ػػػػػػػػػػةِ    َوَجػػػػػػػػػػدنا َعَميػػػػػػػػػػِو ِلمُيػػػػػػػػػػدى َ يػػػػػػػػػػَر ُأمَّ

 

        نػػػػػُو ُكػػػػػؿَّ سػػػػػاٍؿ َعػػػػػِف الَيػػػػػوى   َيػػػػػذودوَف عَ 

 َوَيسػػػػػػػػػقوَف ِمنػػػػػػػػػُو َكػػػػػػػػػؿَّ َصػػػػػػػػػبا ِبَصػػػػػػػػػبَوةِ  
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اما منصػورا فػي الحػروب مقػد كاف شػجاعا. ابف أ ي السمطاف صبلح الديف  الممؾ المظفر صاحب حماةىو  - 

تػػوفي بػػيف  ػػبلط . نػػاب عػػف عمػػو صػػبلح الػػديف بالػػديار المصػػرية فػػي بعػػض غيباتػػو عنيػػا .مؤيػػدا فػػي الوقػػائع
 .إلى حماة ودفف بيا جامانو ونقؿ ـ1191/ىػ587عاـ  ومارديف

34
مػػف كبػػار العمػػوييف فػػي  حسػػف بػػف يوسػػؼ مكػػزوف  ينتيػػي نسػػبو إلػػى الميمػػب بػػف أبػػي صػػفرة األزدي  أميػػر - 

 . ـ1241/ىػ638ـ  توفي بيا عاـ 1187/ىػ583سورية  ولد في دمشؽ عاـ 
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 :أيضاً  المكزوف السنجاري وقاؿ
 َأقبَؿ ُصبحي 

 

 مجزوء الرجز
 َأقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفر         

 

 َوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َوَدَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 َوَطَمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُس الُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى         
 

 َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف َوجػػػػػػػػػػػػػػػػػِو الَقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 نَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَِّت الِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماُء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         َواِ 

 

 َعينػػػػػػػػػػػػػػػػػي َومػػػػػػػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِانَكػػػػػػػػػػػػػػػػػَدر 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َط           َوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِممَّ

 

 وى اأَلرَض َوِلممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوتى َنَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػًا شاِ صػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػَي الَنَظػػػػػػػػػػػػػػػػػر            ػَفُقمػػػػػػػػػػػػػػػُت ِمػػػػػػػػػػػػػػػف َلحػػػػػػػػػػػػػػػدي ُمجيػػػػػػػػػػػػػػػ

 

    َوالنػػػػػػػػػػػػػػاُس َسػػػػػػػػػػػػػػكرى ِمػػػػػػػػػػػػػػف َميػػػػػػػػػػػػػػو       

 ِؿ الَ طػػػػػػػػػػػػػػػِب ِمػػػػػػػػػػػػػػػف َغيػػػػػػػػػػػػػػػِر َسػػػػػػػػػػػػػػػَكر 

 

 ُؾ الَعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُز الُمقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدر    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلُؾ َوالَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ        َوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءت األَ 

 

           ػالػػػػػػػػػػػػػػػَفُكنػػػػػػػػػػػػػػػُت ِإذا قيػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِاقُصػػػػػػػػػػػػػػػِد 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػػحابًا فػػػػػػػػػػػػػػػػي الَمَمػػػػػػػػػػػػػػػػر قُػػػػػػػػػػػػػػػػدَس  

 

          ػَوُنِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاُف ِبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ِقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِط َوقاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت الُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذر 

 
 

 

 :أيضاً  المكزوف السنجاري وقاؿ
 ...األقصى ِمَف الَمسَجِد الَحراـِ ِإلى

 

 يؼال ف
 َأَمرَتنػػػػػػػػػػػي ِبَسػػػػػػػػػػػتِر َكشػػػػػػػػػػػِؼ ِغطػػػػػػػػػػػائي         

 

 ِإذ َأَرتنػػػػػػػػػػػي َصػػػػػػػػػػػباَحيا فػػػػػػػػػػػي َمسػػػػػػػػػػػائي 

 

 َوَدَعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َوَأوَدَعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّا         

 

 فػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػراىا َعػػػػػػػػػػَدت ِبػػػػػػػػػػِو َأعػػػػػػػػػػدائي 

 

 َوَنَيتنػػػػػػػػػػػػي ِإذ َنبََّيتنػػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػػف َبػػػػػػػػػػػػث          

 

 َىواىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َذوي اأَلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءِ  

 

لػػػػػػػػػػػػى الَفجػػػػػػػػػػػػِر َأوَعػػػػػػػػػػػػدتني َوفيػػػػػػػػػػػػوِ            َواِ 

 

 َوَعػػػػػػػػػػػػػدتني اإِلبػػػػػػػػػػػػػبلَؿ ِمػػػػػػػػػػػػػف َبمػػػػػػػػػػػػػوائي 

 

    َفَأزاَحػػػػػػػػػػػػت َ ػػػػػػػػػػػػوَؼ الَوعيػػػػػػػػػػػػِد ِبَوعػػػػػػػػػػػػٍد       

 َقػػػػػػػػػَبَض الَيػػػػػػػػػأَس ِمنػػػػػػػػػُو َبسػػػػػػػػػُط َرجػػػػػػػػػائي 

 

     َوَعَمػػػػػػػػػػػيَّ الَمػػػػػػػػػػػوُت بػػػػػػػػػػػاَيَعتني َوقاَلػػػػػػػػػػػت      

 َمػػػػػػػػػػف َوفػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػي َمَنحتُػػػػػػػػػػُو ِبَوفػػػػػػػػػػائي 

 

 َوِلَتعميِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِبالَمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 ىػػػػػػػػػػػػػوى َمِنيَّتػػػػػػػػػػػػػي ِلُمنػػػػػػػػػػػػػائيِصػػػػػػػػػػػػػرُت أَ  

 

         َوِبيػػػػػػا ِإذا ُقضػػػػػػيُت َنحبػػػػػػي َقَضػػػػػػت لػػػػػػي  

 ِبَمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ اأَلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِر َوالُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيداءِ  

 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػَف الَمسػػػػػػػػػػػػػػَجِد الَحػػػػػػػػػػػػػػراـِ ِإلػػػػػػػػػػػػػػى         

 

 َأَرتنػػػػػػػػػػػػي َأِسػػػػػػػػػػػػرََّة اإِلسػػػػػػػػػػػػراءِ  اأَلقصػػػػػػػػػػػػى 
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 َوَأَقػػػػػػػػػػػػػػػرَّت ِبنػػػػػػػػػػػػػػػوِر نػػػػػػػػػػػػػػػاِر ِقراىػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 فػػػػػػػػػػػػػػي ُقراىػػػػػػػػػػػػػػا ِبنػػػػػػػػػػػػػػاِظري َأحشػػػػػػػػػػػػػػائي 

 

 َسػػػػػػػػػػػػػدَرُة الُمنَتيػػػػػػػػػػػػػى ِإَلييػػػػػػػػػػػػػا َورائػػػػػػػػػػػػػي    ِانَاَنػػػػػػػػت ِعنػػػػػػػػَدىا ِانَاَنػػػػػػػػت لػػػػػػػػي ِإمامػػػػػػػػًا        وَ 

 

 َوِبروباِصػػػػػػػػػػػػػػػػػيا َتَيّيػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ بلصػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 

 ِمػػػػػػػػػف َقػػػػػػػػػذى طيَنتػػػػػػػػػي َفػػػػػػػػػراَؽ َصػػػػػػػػػفائي 

 

 َوُوروُد الَسػػػػػػػػػػػػػػػػراِب ِمنيػػػػػػػػػػػػػػػػا َانػػػػػػػػػػػػػػػػاني         

 

 َمػػػػػػػػػػػػػوِردًا ِلمِعطػػػػػػػػػػػػػاِش َبعػػػػػػػػػػػػػَد َظمػػػػػػػػػػػػػائي 

 

          َوِبَعػػػػػػػػػيِف الَحيػػػػػػػػػاِة ِسػػػػػػػػػرُت ِإلػػػػػػػػػى َحػػػػػػػػػيا 

 

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػِو الَمػػػػػػػػػػػػػػػوُت ُمنَيػػػػػػػػػػػػػػػَة اأَلحيػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 

 
 :أيضاً  المكزوف السنجاري وقاؿ

 ِمَف الَمسِجِد اأَلدنى ِإلى المسِجِد اأَلقصى
 

 الطويؿ
          َوَلػػػو َلػػػـ َيُعػػػدني َطيػػػُؼ َلميػػػاَء فػػػي الِقمػػػى 

 َوأَلطاُفيػػػػػػػػػا ِعنػػػػػػػػػَد الُمِحّبػػػػػػػػػيَف ال ُتحصػػػػػػػػػى 

 

        َسػػػػػػػَرت    َلّمػػػػػػػا َىػػػػػػػَديُت َنفسػػػػػػػي ِإَلييػػػػػػػا َوال

 المسػػِجِد اأَلقصػػىِمػػَف الَمسػػِجِد اأَلدنػػى ِإلػػى  
 
 

 
 :أيضاً  المكزوف السنجاري وقاؿ

 َسرى َطيُفيا
 

 الطويؿ
    َسػػػػػػرى َطيُفيػػػػػػا َوىنػػػػػػػًا ِفِممَّػػػػػػِو مػػػػػػا َأىنػػػػػػػا       

 َكػػػػػػػرًى فيػػػػػػػِو ُفزنػػػػػػػا ِبالَمباَنػػػػػػػِة ِمػػػػػػػف ُلبنػػػػػػػى 

 

 ِمػػَف الَمسػػِجِد اأَلدنػػى الَمسػػِجِد اأَلقصػػىِإلػػى         َويػػػػػػػا َحبَّػػػػػػػذا ذاَؾ الَ يػػػػػػػاُؿ الَّػػػػػػػذي َسػػػػػػػرى    

 

     َفَأشػػػػػػػػػػػَيَدنا ِبالَغيػػػػػػػػػػػِب فيػػػػػػػػػػػِو ُحضػػػػػػػػػػػوُرُه      

 َوَغيََّبنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػاِؿ َمشػػػػػػػػػػَيِدِه َعّنػػػػػػػػػػا 

 

         َوَأبػػػػػدى َلنػػػػػا ِمػػػػػف ُلطػػػػػِؼ ِلميػػػػػاَء صػػػػػوَرًة  

 َشػػػػػِيدنا َبيػػػػػا ِمػػػػػف ُحسػػػػػِنيا َذِلػػػػػَؾ الَمعنػػػػػى 

 

 

 

 (ـ1251 -1196( )ىػ 649 -592) (35)جماؿ الديف بف مطروح -35
 المسجد األقصى

 

                                                 
35
يحيػػػػي بػػػػف عػػػػيس بػػػػف إبػػػػراىيـ  جمػػػػاؿ الػػػػديف بػػػػف مطػػػػروح  شػػػػاعر وأديػػػػب مصػػػػري ولػػػػد بأسػػػػيوط عػػػػاـ  - 

 ػدـ الممػؾ الصػالح أيػوب  تػولى نظػارة ال زانػة فػي . ـ1251/ىػػ649ـ  وتوفي فػي القػاىرة عػاـ 1196/ىػ592
 . رى في الشاـمصر  ومواقع سمطانية أ
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 السريع
 سػػػػػػػػػػػػػارت فصػػػػػػػػػػػػػارت مػػػػػػػػػػػػػابل سػػػػػػػػػػػػػائرا    لػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػادة         المسػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػى

 

 إذا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لمكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوطنا         
 

 أف يبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 

 فناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أوال         

 

    وناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره آ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 

 

 (ـ1229-1176( )ىػ627-572(  )36)شرؼ الديف الحمي   -36
 عاد البيت منتحبًا     

     

 المديػػد
 َكػػػػػػػػػػػؼَّ َكػػػػػػػػػػػؼَّ الػػػػػػػػػػػدىر عػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػره    ممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػػػػػػػر دولتػػػػػػػػػػػػػػػػو        

 

     ذو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره      

 يغػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الطوفػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػي َغَمػػػػػػػػػػػػػػػرِه 

 

 رّب َاْغػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر قػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػاح لػػػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػالطعف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُاَغػػػػػػػػػػػػػػػػػرِه 

 

    فيػػػػػػػػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػدرع ذابمػػػػػػػػػػػػػػػػو       

 البػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػرهماػػػػػػػػػػػؿ غصػػػػػػػػػػػف  

 

 يتجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتو         

 

 بػػػػػػػػػػػػػػارؽ البشػػػػػػػػػػػػػػرى عمػػػػػػػػػػػػػػى ُسػػػػػػػػػػػػػػُررِه 

 

          يػػػػػػػػا ابػػػػػػػػف مػػػػػػػػف لػػػػػػػػواله  يػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػى 

 جسػػػػػػػػػػػػػػػد الم تػػػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػػػي حفػػػػػػػػػػػػػػػػره 

 

 ولعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منتحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا         
 

 مػػػػػػػػػػػػػػوحش األركػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػف ُحَجػػػػػػػػػػػػػػرِه 

 

      اانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاض 

 نغػػػػػػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػػػػػػػاقوس مػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػوره 

 

         مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػواه كػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػدفع مػػػػػػػػػػػػا  

 أرىػػػػػػػػػػػػػػػؽ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػػرره 

 
 

 

 (  37)بف مجاور شياُب الديِف أبو يوسؼ يعقوب -37
 ال تػرقي مػف العػبراِت  أعينػيّ : بكائّيةمف 

 

 ال تػػػػػػػػرقي مػػػػػػػػف العػػػػػػػػبراتِ  أعينػػػػػػػػيّ 
             

 
 

 بػػػالبكراتِ  البكػػػا اآلصػػػاؿَ  فػػػي صػػػمي 
           لعػػػػػػػّؿ سػػػػػػػيوَؿ الدمػػػػػػػػِع يطػػػػػػػػفئ فيُضػػػػػػػػيا 

 
 

 القمػػػػِب مػػػػف جمػػػػػراتِ  فػػػػي َد مػػػػاتوقّػػػػ 
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تػردد . ـ1176/ىػػ572راجح بف إسماعيؿ األسدي الحمبي أبو الوفاء  شاعر مف أىػؿ الحمػة  ولػد فييػا عػاـ  - 

 .ـ1229/ىػ627توفي عاـ . إلى بغداد  وحمب ودمشؽ  يعدال مف شعراء العصر األيوبي
37
 .لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى سيرة ذاتية لو  أو أية معمومات حولو - 
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 أسػػػػػػػعر نػػػػػػػار وجػػػػػػػدؾ كممػػػػػػػا:ويػػػػػػػا قمػػػػػػػبُ 

 
  َبػػػػػػػػػػػْت بادكَّػػػػػػػػػػػػاٍر يبعػػػػػػػػػػػث الحسػػػػػػػػػػػػرات 

          الػػػذي جػػػّؿ ذكػػػره المسػػػجِد األقصػػػى عمػػػى 
          

 

 عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػوطِف اإل بػػػػػػػػػاِت والصػػػػػػػػػمواتِ  
 عمػػػػػى منػػػػػزؿ األمػػػػػبلؾ والػػػػػوحي واليػػػػػدى 

 
 والبػػػػػػػػدالت عمػػػػػػػى مشػػػػػػػيد األبػػػػػػػداؿ 

 صػػػػػػ رة التػػػػػػيعمػػػػػػى سػػػػػػمـ المعػػػػػػراج  وال 
 

 أنافػػػػػػت بمػػػػػػا فػػػػػػي األرض مػػػػػػف صػػػػػػ رات 

           الػػػػتي اتجيػػػػت ليػػػا عمػػػى القبمػػػِة األولػػػى 
 

 ا ػػػػتبلِؼ جيػػػػاتِ  فػػػػي صػػػػبلُة البرايػػػػا 
 اػػػػػػػبلُد بأسػرىػعمػػػػػى القػػػػػػدِس البػػػػػ لتبػػػػػؾِ  

 
 وتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُف بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألحزاِف والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحاتِ  

 لتبػػػػػػِؾ عمػػػػػػى مػػػػػػا حػػػػػػؿَّ بالقػػػػػػدس طيبػػػػػػةٌ  
 

 الحجػػػػػػػػرات وتشػػػػػػػػرحو فػػػػػػػػي أكػػػػػػػػـر 
  

 (ـ1215-1136( )ىػ612-531(  )38)عبد المنعـ الجمياني -38
 يا َمِمكًا َلـ َيبَؽ ِلمَديِف َغيَرهُ 

    

 الطويؿ
 َفيػػػػػػػػا َمِمكػػػػػػػػًا َلػػػػػػػػـ َيبػػػػػػػػَؽ ِلمػػػػػػػػَديِف َغيػػػػػػػػَرُه         

 

 َوَىػػػػػت ُعُمػػػػػُد اإِلسػػػػػبلـِ َفِاشػػػػػُدد َليػػػػػا َدعمػػػػػا 

 

        َفُشػػػػؤـُ َفػػػػػرِؽ الِشػػػػرِؾ فػػػػػي الشػػػػاـِ طػػػػػاِئُر   

 َحيػػػػػػِو ِبَأقصػػػػػػى القُػػػػػػوى َقمصػػػػػػاَفقُػػػػػػصَّ َجنا 

 

ّـَ الِعػػػػػػػػدا َردًى         َصػػػػػػػػت ِبَتمكػػػػػػػػيِف َفُعػػػػػػػػ  َفػػػػػػػػػػِإنَُّيـ َيػػػػػػػػػػأجوٌج َأفػػػػػػػػػػَرَغ ِبِيػػػػػػػػػػـ َردمػػػػػػػػػػا    ُ ص 

 

           ػِإذا َصػػػػَفَرت ِمػػػػف آِؿ اأَلصػػػػَفَر سػػػػاَحَة الػػػػ

اـل القُػػػػػػػرى ِقػػػػػػػدما   ُمَقػػػػػػػدَِّس ضػػػػػػػاَىت َفػػػػػػػتَح ُأ

 

           َوَىمتُػػػػػَؾ الُعمػػػػػى الَمسػػػػػِجِد اأَلقصػػػػػىَفػػػػػذا 

 َوَعزمتُػػػػػػػػػَؾ الُقصػػػػػػػػػوى َوَرَميتُػػػػػػػػػَؾ الَصػػػػػػػػػما 

 

ّـَ َوَقػػػػػػػػػد َأتَػػػػػػػػػت           َفمػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػَو ِإاّل َأف َتَيػػػػػػػػػ

 

اـل الَّػػػػػػذي َطّمػػػػػػا   ُفتػػػػػػوٌح َكمػػػػػػا فػػػػػػاَض الِ َضػػػػػػ

 

ف َأنػػػػػػػػَت َلػػػػػػػػـ تَػػػػػػػػِرِد الِفػػػػػػػػِرنَ  ِبَوقَعػػػػػػػػٍة           َواِ 

 

 َفَمػػػػػػػف ذا الَّػػػػػػػذي َيقػػػػػػػوى ِلُبنياِنيػػػػػػػا َىػػػػػػػَدما 

 

    ُتمِكػػػػػػُف الَمػػػػػػرَء ُفرَصػػػػػػٌة        َومػػػػػػا ُكػػػػػػؿال حػػػػػػيفٍ 

 َوال ُكػػػػػػػؿال حػػػػػػػاٍؿ َأمَكَنػػػػػػػت َتقَتضػػػػػػػي َغنمػػػػػػػا 

 

 ُمنَيػػػػػػػَة قػػػػػػػػاِدٍر          القُػػػػػػػدسِ َوَلػػػػػػػيَس َكَفػػػػػػػتِح 

 

 َومػػػػػػػا َأف َتَمّقاىػػػػػػػا ِسػػػػػػػوى يوُسػػػػػػػَؼ َجَزمػػػػػػػا 

 

 
 :أيضاً عبد المنعـ الجمياني وقاؿ 

 الَمُو َأكَبَر َأرُض الُقدِس َقد َصَفرَت  
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المػػنعـ بػػف عمػػر الجميػػاني الغسػػاني األندلسػػي أبػػو الفضػػؿ  طبيػػب شػػاعر أديػػب متصػػوؼ  مػػف أىػػؿ عبػػد  - 

انتقػػؿ إلػػى دمشػػؽ وعػػاش فييػػا  التقػػى بالسػػمطاف صػػبلح الػػديف ومدحػػو . ـ1136/ىػػػ5321األنػػدلس  ولػػد عػػاـ 
 .ـ1215/ىػ612توفي عاـ . كايراً 
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 البسيط
       َقػػػػػػد َصػػػػػػَفرَت     َأرُض القُػػػػػػدسِ َمػػػػػػُو َأكَبػػػػػػَر ال

 ِمػػػػػػػف آِؿ اأَلصػػػػػػػَفِر ِإذ حػػػػػػػيَف ِبػػػػػػػِو حػػػػػػػانوا 

 

       َأسػػػػػباُط يوُسػػػػػَؼ ِمػػػػػف ِمصػػػػػَر َأتَػػػػػو َوَلُيػػػػػـ    

 ِمػػػػػػػف َغيػػػػػػػِر تيػػػػػػػٍو ِبيػػػػػػػا َسػػػػػػػموى َوَأمنػػػػػػػافُ  

 

    َلُيػػػػػػػػػـ َفَمسػػػػػػػػػطيُف َأف َي ػػػػػػػػػُرَج ُمنَفِرجػػػػػػػػػًا       

اّل َعػػػػػػػػػػدَّت بػػػػػػػػػػيٌض وَ    َ رصػػػػػػػػػػافُ َعنيػػػػػػػػػػا َواِ 

 

     ُمنَفِرجػػػػػػػًا       ِرتػػػػػػػاَج القُػػػػػػػدسِ َحتّػػػػػػػى َبَنيػػػػػػػَت 

 َوَيصػػػػػػػػػػػَعُد الَصػػػػػػػػػػػ َر الَغػػػػػػػػػػػرّاَء ُعامػػػػػػػػػػػافُ  

 

        َوِاسػػػػػَتقَبَؿ الناِصػػػػػُر الِمحػػػػػراُب َيعُبػػػػػُد َمػػػػػف   

مكػػػػػػػػافُ   ّـَ ِمػػػػػػػػف َوعػػػػػػػػِدِه َفػػػػػػػػتٌح َواِ   َقػػػػػػػػد تَػػػػػػػػ

 

       َوجػػػػػاَز َبعػػػػػُض َبنيػػػػػِو الَبحػػػػػُر َتجَفػػػػػُؿ ِمػػػػػف    

 روـُ َوالِصػػػػػػػػػػقبلِب َوالػػػػػػػػػػبلفُ غاراِتػػػػػػػػػػِو الػػػػػػػػػػ 

 

ػػػػػػػػُد َأىػػػػػػػػُؿ الِشػػػػػػػػرِؾ قاِطَبػػػػػػػػَة            َحتّػػػػػػػػى ُيَوح 

 َوُيرِىػػػػػػػػػػػُب الَقػػػػػػػػػػػوَؿ ِبالاػػػػػػػػػػػالوِث ُرىبػػػػػػػػػػػافُ  

 

       َواِلِبػػػػػػػِف َأّيػػػػػػػوَب فػػػػػػػي اإِلفػػػػػػػِرنِ  َممَحَمػػػػػػػٌة    

 َدلَّػػػػػػػػػػػػت َعَمييػػػػػػػػػػػػا َأسػػػػػػػػػػػػاطيٌر َوُحسػػػػػػػػػػػػبافُ  

 

         َوَمػػػػػػف َأَحػػػػػػؽال ِبُممػػػػػػِؾ اأَلرِض ِمػػػػػػف َمِمػػػػػػٍؾ  

 َكَأنَّػػػػػػػػػػػُو َمِمػػػػػػػػػػػٌؾ فػػػػػػػػػػػي الَ مػػػػػػػػػػػِؽ َحنػػػػػػػػػػػافُ  

 

 
 :أيضاً عبد المنعـ الجمياني وقاؿ 

 يا فاَتِح الَمسِجَد اأَلقصى
 

 البسيط
         َعَمػػػػيَّ ِبِيػػػػـ   الَمسػػػػِجَد اأَلقصػػػػىيػػػػا فػػػػاَتِح 

 َوقػػػػػػػػاِنَص الَجػػػػػػػػيِش ال ُيحصػػػػػػػػى ِبَقفَزِتػػػػػػػػوِ  

 

        َأبِشػػػػػػر ِبُممػػػػػػٍؾ َكُظيػػػػػػِر الَشػػػػػػمِس ُمَطمَّػػػػػػٍع   

 ى الَبسػػػػػػػػػػػػػيَطِة َفتّػػػػػػػػػػػػػاَح ِبَنشػػػػػػػػػػػػػَرِتوِ َعمػػػػػػػػػػػػػ 

 

     َحتّػػػػػػػػى َيكػػػػػػػػوَف ِلَيػػػػػػػػذا الػػػػػػػػديُف َممَحَمػػػػػػػػًة      

 َتحكػػػػػػػػػػي الُنُبػػػػػػػػػػوَُّة فػػػػػػػػػػي َأّيػػػػػػػػػػاـِ َفتَرِتػػػػػػػػػػوِ  

 

      َأبػػػػػػػا الُمَظفَّػػػػػػػِر َأنػػػػػػػَت الُمجَتبػػػػػػػى ِلُيػػػػػػػدى     

 ُأ ػػػػػػػػرى الَزمػػػػػػػػاِف َعمػػػػػػػػى ُ بػػػػػػػػٍر ِبَ بَرِتػػػػػػػػوِ  

 

       َفَمػػػػػػػػو َرآَؾ َوَقػػػػػػػػد ُحػػػػػػػػزَت الُعمػػػػػػػػى ُعَمػػػػػػػػُر    

 فػػػػػػػي ِقمَّػػػػػػػِة الَتػػػػػػػؿ  َقضػػػػػػػى ُكنَّػػػػػػػُو َعبَرِتػػػػػػػوِ  

 

       فػػػػػػػػي َوَلػػػػػػػػٍو     َوَأىػػػػػػػػُؿ القُػػػػػػػػدسِ َوَلػػػػػػػػو َرآَؾ 

 َأبػػػػػػػػػػو ُعَبيػػػػػػػػػػَدَة َفػػػػػػػػػػّدى ِمػػػػػػػػػػف َمَسػػػػػػػػػػرَِّتوِ  

 

        َغػػػػػػػداَة َجػػػػػػػّزوا الَنواصػػػػػػػي فػػػػػػػي ِقماَمِتػػػػػػػِو   

 َوَأعَولػػػػػػػػػػوا ِبالَتبػػػػػػػػػػاكي َحػػػػػػػػػػوَؿ َصػػػػػػػػػػ َرِتوِ  

 

         حُف َعمػػػػػػػػى  داَرت الِممَّػػػػػػػػُة الُحسػػػػػػػػنى َفػػػػػػػػنَ 

 َعيػػػػػػػػػِد الَصػػػػػػػػػحاَبِة ؼ ِاسػػػػػػػػػِتمراِر ِممَِّتػػػػػػػػػوِ  

 

           ػَوَأنػػػػػػَت َكِاسػػػػػػِمَؾ ِصػػػػػػّديٌؽ َوصػػػػػػاِحُبُو الػػػػػػ

 َمِمػػػػػػػػػػُؾ الُمَظفَّػػػػػػػػػػِر سػػػػػػػػػػاـٍ فػػػػػػػػػػي َمبَرِتػػػػػػػػػػوِ  

 

 َوفػػػػػػػػػػػػي الَابلاَػػػػػػػػػػػػِة ُعامػػػػػػػػػػػػاٌف ُيَؤي ػػػػػػػػػػػػُدُه         

 

 ُعػػػػػػػػػػبل َعِمػػػػػػػػػػيا َعمػػػػػػػػػػى إياػػػػػػػػػػاِر ُنصػػػػػػػػػػَرِتوِ  

 

      ُقربػػػػػػػى َرقػػػػػػػوا َشػػػػػػػَرفًا     َوَكػػػػػػػـ َلػػػػػػػَديَؾ َذوو 

 َوَكػػػػػػػػػػػػـ َبعيػػػػػػػػػػػػٌد رَأى الُزلفػػػػػػػػػػػػى ِبِيجَرِتػػػػػػػػػػػػوِ  

 

     ُيشػػػػػػػَبُو الَفػػػػػػػتَح مػػػػػػػا َبػػػػػػػيَف الُبػػػػػػػزاِة َلقػػػػػػػى      

 َمِمػػػػػػػػػُؾ الِفػػػػػػػػػِرنِ  َأ يػػػػػػػػػذًا َبػػػػػػػػػيَف َعتَرِتػػػػػػػػػوِ  

 

      َأمػػػػػػػػا رََأيػػػػػػػػَت َمعػػػػػػػػالي يوُسػػػػػػػػَؼ َنَسػػػػػػػػَقت     

 َحتّػػػػػػػػى َرَمػػػػػػػػت ُكػػػػػػػػؿَّ ذي ُممػػػػػػػػٍؾ ِبَحسػػػػػػػػَرِتوِ  
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          ِلَنشػػػِر الُيػػػدى فػػػي َفػػػتٍح َمنَيُجػػػُو  َأضػػػحى

 َوبػػػػػػاَت َيطػػػػػػوي الِعػػػػػػدى فػػػػػػي َسػػػػػػد  َاغَرِتػػػػػػوِ  

 

      َوِاسػػػػػػػػَتقَبَح الػػػػػػػػِرجَس ِممُنػػػػػػػػّوًا ِبَمشػػػػػػػػَيِدِه     

 َمحُشػػػػػػػػػػّوًا ِبُزمَرِتػػػػػػػػػػوِ  القُػػػػػػػػػػدَس َفِاسػػػػػػػػػػَتفَتَح  

 

     َلِكػػػػػػػف ِبػػػػػػػَأَس َصػػػػػػػبلُح الػػػػػػػديِف َأذَىَمُيػػػػػػػـ      

 سِتشػػػػػػػػػػػػراِء َسػػػػػػػػػػػػوَرِتوِ ِبَوقَعػػػػػػػػػػػِة الَتػػػػػػػػػػػػؿ  َواِ  

 

          َيعػػػػػػي الَجػػػػػػواِرَح َوالُفراسػػػػػػاَف َوىػػػػػػَو َعمػػػػػػى 

 َبػػػػػػػػػدِء الَنشػػػػػػػػػاِط َعِشػػػػػػػػػّيًا ِماػػػػػػػػػَؿ َبكَرِتػػػػػػػػػوِ  

 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 الَكفُر َيطِمُس َواإليماُف ُمزَدِىرُ 

 

 البسيط
ـَ الجيػػػػػػَؿ فػػػػػػي ُأ ػػػػػػرى الَزمػػػػػػاِف ِبػػػػػػِو            َتَقػػػػػػدَّ

 ُعػػػػػػبل َمػػػػػػف َقبَمنػػػػػػا َصػػػػػػَدرواَعمػػػػػػى ُصػػػػػػدوِر  

 

 َأمػػػػػػػػػا رََأيػػػػػػػػػتـُ ُفتػػػػػػػػػوَح القاِدِسػػػػػػػػػيَِّة فػػػػػػػػػي         

 

 َأكنػػػػػػػػػػػػاِؼ لوِبيَّػػػػػػػػػػػػٍة ُتجمػػػػػػػػػػػػى َوذا ُعَمػػػػػػػػػػػػرُ  

 

      َوالَحػػػػػػػػػؽال َيعػػػػػػػػػُرُس َوالُطغيػػػػػػػػػاُف ُمنَتِحػػػػػػػػػُب     

 َوالَكفػػػػػػػػػػُر َيطِمػػػػػػػػػػُس َواإليمػػػػػػػػػػاُف ُمزَدِىػػػػػػػػػػرُ  

 

 فػػػػػػػػي ِفتَنػػػػػػػػِة الَبغػػػػػػػػِي ِلئِلسػػػػػػػػبلـِ َينَتِصػػػػػػػػرُ        َىػػػػػذا الَمميػػػػػُؾ الَّػػػػػذي ُبشػػػػػرى الَنِبػػػػػي  ِبػػػػػِو     

 

ـَ ذي الَقػػػػػػػرَنيِف َوِاعَتَرَفػػػػػػػت            َأنسػػػػػػى َمبلِحػػػػػػػ

 َلػػػػػػػػػُو الػػػػػػػػػُرواُة ِبمػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػـ ُينِمػػػػػػػػػِو َأاَػػػػػػػػػرُ  

 

    ُأعػػػػػػػػػػيُف ِإسػػػػػػػػػػَكنَدَر ِبالَ ضػػػػػػػػػػِر َوَىوِلػػػػػػػػػػِو       

 َعػػػػػوٌف ِمػػػػػَف الَمػػػػػِو َيسػػػػػَتغني ِبػػػػػِو الَ َضػػػػػرُ  

 

        ِبػػػػػبل َسػػػػػػَبٍب    َوُصػػػػػنُع ذي الَعػػػػػرِش ِإبػػػػػداعٌ 

 َفػػػػػػبل َتُقػػػػػػؿ َكيػػػػػػَؼ َىػػػػػػذا الحػػػػػػاِدُث الَ ِطػػػػػػرُ  

 

    َبينػػػػػػا َسػػػػػػػباياُه ُتجمػػػػػػى فػػػػػػػي ِدَمشػػػػػػػَؽ ِإذا       

 َمَمػػػػػػػػَؾ الِفػػػػػػػػِرنَ  َمػػػػػػػػَع اأَلتػػػػػػػػراَؾ ُمحَتِجػػػػػػػػرُ  

 

 َمصػػػػػػػػَفَديِف ِبَحبػػػػػػػػِؿ الَقيػػػػػػػػِر َقػػػػػػػػد ُأِسػػػػػػػػروا    ِإزاَءُه ُزعمػػػػػػػػػػػػػػػػاُء السػػػػػػػػػػػػػػػػاِحَميِف َمعػػػػػػػػػػػػػػػػًا        

 

 َوَحوَلػػػػػػػػػػػُو ُكػػػػػػػػػػػؿال َقسػػػػػػػػػػػيٍس َلػػػػػػػػػػػُو ُزُبػػػػػػػػػػػرُ     مبوٌت سػػػػػػػػػػيَؽ ُمنَتِكسػػػػػػػػػػًا        َيتمػػػػػػػػػػوُىـ َصػػػػػػػػػػ

 

     َوَنحػػػػػػػػػُف فػػػػػػػػػي ذا َوذا َطيػػػػػػػػػٌر َصػػػػػػػػػحيَفُتُو      

 ِبَفػػػػػػػتِح َعكػػػػػػػا الَّتػػػػػػػي َسػػػػػػػدَّت ِبيػػػػػػػا الَاغػػػػػػػرُ  

 

 َتغػػػػػػػػػػػزو َأسػػػػػػػػػػػاطيُمنا ِمنيػػػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػػػقيَمًة         
 

 َفتَػػػػػػػػػػذَعَر الػػػػػػػػػػروـُ َوالِصػػػػػػػػػػقبلَب َوالَ ػػػػػػػػػػَزرُ  

 

      ُمنَفػػػػػػػِتٌح      القُػػػػػػػدُس َلَعػػػػػػػؿَّ  َمػػػػػػػف ذا َيقػػػػػػػوؿُ 

 ِإَليػػػػػػػَؾ َبػػػػػػػِؿ َسػػػػػػػفُر َيعقػػػػػػػوَب َلػػػػػػػُو الَسػػػػػػػَفرُ  

 

 ِمػػػػػػف بػػػػػػاِب َعّكػػػػػػا ِإلػػػػػػى َطرطػػػػػػوَس َتنَتِشػػػػػػرُ     َأبػػػػػػػػو الُمَظفَّػػػػػػػػِر َينوييػػػػػػػػا َفُ ػػػػػػػػذ ُسػػػػػػػػُفنًا        

 

      َيسػػػػػػػػبي ِفِرنَجػػػػػػػػَة ِمػػػػػػػػف َأقطارِىػػػػػػػػا َوَلػػػػػػػػُو     

 ِمػػػػػػػَع الَمجػػػػػػػوِس ُحػػػػػػػروٌب َقػػػػػػػَدُحيا ُسػػػػػػػُعرُ  

 

      َوَبعػػػػػػػػػػُض َأبناِئػػػػػػػػػػِو ِبالقُػػػػػػػػػػدِس ُمنتَػػػػػػػػػػِدٌب     

 َوَبعُضػػػػػػػػيا روَمػػػػػػػػُة الُكبػػػػػػػػرى َلػػػػػػػػُو َوَطػػػػػػػػرُ  

 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 ِلُسرَعِة َفتِح الُقدِس ِسر  َمغيُب    



 -58- 

  
 الطويؿ

         َتصػػػػػػاريُؼ َدىػػػػػػٍر َأعَرَبػػػػػػت ِلَمػػػػػػف ِاىتَػػػػػػدى  

 رَّداَوَبسػػػػػػػػػَطُة َأمػػػػػػػػػٍر َأغَرَبػػػػػػػػػت َمػػػػػػػػػف َتَمػػػػػػػػػ 

 

      ِسػػػػػػػػر  َمغيػػػػػػػػُب      َفػػػػػػػػتِح القُػػػػػػػػدسِ ِلُسػػػػػػػػرَعِة 

 َوفػػػػػػػػػي َصػػػػػػػػػرَعِة اإِلفػػػػػػػػػِرنِ  ُمعَتِبػػػػػػػػػٌر َبػػػػػػػػػدا 

 

سػػػػػػػػػػػػػاِرنا         اَأتَػػػػػػػػػػػػػو   َفُسػػػػػػػػػػػػػقناُىـ فييػػػػػػػػػػػػػا َقطينػػػػػػػػػػػػػًا ُمَجػػػػػػػػػػػػػدَّدا    َكِحبػػػػػػػػػػػػػاٍؿ ُأبِرَمػػػػػػػػػػػػػت إلِ

 

      َوسػػػػػػػػػػػاموا ِتجػػػػػػػػػػػارًا َتشػػػػػػػػػػػَترينا َغواِليػػػػػػػػػػػًا     

 داَفِبعنػػػػػػػػػػػػػاُىـ فييػػػػػػػػػػػػػا َقطينػػػػػػػػػػػػػًا ُمَجػػػػػػػػػػػػػػدَّ  

 

         َوَجػػػػػّروا ُجيوشػػػػػًا َكالُسػػػػػيوِؿ َعمػػػػػى الَصػػػػػوا  

 َف َضػػػػػػػػت ِغاػػػػػػػػاًء فػػػػػػػػي الِبطػػػػػػػػاِح ُمَمػػػػػػػػدَّدا 

 

       َوقػػػػػػػػػالوا ُممػػػػػػػػػوُؾ اأَلرِض َطػػػػػػػػػوُع ِقياِدنػػػػػػػػػا    

 ِإذا الُكػػػػػػػػؿال ِمػػػػػػػػنُيـ فػػػػػػػػي الُقيػػػػػػػػوِد ُمَعبَّػػػػػػػػدا 

 

      َوَقػػػػػػػػد َأقَطػػػػػػػػُع الِكنػػػػػػػػُد الِعػػػػػػػػراَؽ ُمَوقَّعػػػػػػػػًا     

 ًا َوسػػػػػػػػَط َجمَّػػػػػػػػٍؽ ُمؤَصػػػػػػػػداَفػػػػػػػػَأوَدَع ِسػػػػػػػػجن 

 

ـَ َأف َيسػػػػػػػػػػقي ِبِدجَمػػػػػػػػػػَة َ يَمػػػػػػػػػػُو           َوَأقَسػػػػػػػػػػ
 

 َفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَرد اأَلرُدَف ِإاّل ُمَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّدا 

 

     َفَكػػػػػػػـ واِاػػػػػػػٍؽ َ جػػػػػػػبلَف َقيَقػػػػػػػُو َ صػػػػػػػَمُو      

 َوَكػػػػػػػػـ سػػػػػػػػاِئٌؽ َعجػػػػػػػػبلَف َقيَقػػػػػػػػَر َمقَعػػػػػػػػدا 

 

         َأتػػػػػى الِكنػػػػػُد ِمػػػػػف ِإسػػػػػباَف َيحمػػػػػي ُقماَمػػػػػًة  

 اَف َتَفّضػػػػػػػػػي ُممِكػػػػػػػػػِو َقبػػػػػػػػػُؿ ُيبتَػػػػػػػػػدىَفكػػػػػػػػػ 

 

 َفمػػػػػػػػػػػػا َعَقػػػػػػػػػػػػَد الرايػػػػػػػػػػػػاِت ِإاّل ُمَحم ػػػػػػػػػػػػبًل         

 

 َوال َحمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ الرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِإاّل ُمَعق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 

      َوَوقَعػػػػػػػػَة َيػػػػػػػػوـَ الَتػػػػػػػػؿ  ِإذا َقَبَضػػػػػػػػت ِبػػػػػػػػِو     

 َجبػػػػػػػػػػػػاِبَرُة اإِلفػػػػػػػػػػػػِرنِ  َحيػػػػػػػػػػػػرى َوُشػػػػػػػػػػػػرَّدا 

 

          َعَمػػػػػػػػيِيـ ِمػػػػػػػػَف الَبمػػػػػػػػوى ُسػػػػػػػػرِدَؽ ِذلَّػػػػػػػػٍة 

 َوَمػػػػػػػػػػػػػف َذؿَّ ماتَػػػػػػػػػػػػػت َنفُسػػػػػػػػػػػػػُو َفَتَقيَّػػػػػػػػػػػػػدا 

 

       تَػػػػػػرى الَمنِسػػػػػػَر الػػػػػػديوي ُيمقػػػػػػي ِسػػػػػػبلَحُو    

 َوَينسػػػػػػػػػاُؽ مػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػيَف الَسػػػػػػػػػبايا ُمَميَّػػػػػػػػػدا 

 

 
 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ

 َعِجبُت ِمَف اأَلّياـِ 
 

 الطويؿ
    َعِجبػػػػػػػُت ِمػػػػػػػَف اأَلّيػػػػػػػاـِ َتطمػػػػػػػي َكماِئنػػػػػػػًا       

 ا ِانَتاَػػػػػػػػػػَرت َأعَيػػػػػػػػػػَت َنجيبػػػػػػػػػػًا َوُمنِجػػػػػػػػػػداِإذ 

 

          َوُكنػػػػُت َأرى ذا الَفػػػػتِح ِمػػػػف َقَسػػػػـِ يوُسػػػػَؼ 

ـُ مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاَف َأسػػػػػػػػػَعدا   َفِممَّػػػػػػػػػِو ذاَؾ الَقَسػػػػػػػػػ

 

 َوِلمَّػػػػػػػػػػػػػػِو َيػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ َىػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ فيػػػػػػػػػػػػػػػِو ِوالَدٌة         

 

 َلَقػػػػػػػػد طػػػػػػػػاَب َمولػػػػػػػػودًا َوبػػػػػػػػوِرَؾ َمولػػػػػػػػودا 

 

         ِاحتَػػػوى  وَ  القػػػدس َكفػػػى َمطَيػػػرًا َمػػػف َطيَّػػػرَ 

ػػػػػػػػػدا   َبنػػػػػػػػػي َأصػػػػػػػػػَفٍر َسػػػػػػػػػبيًا َوَقتػػػػػػػػػيبًل َتَعمال

 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 َىنيئًا ِلَبيِت الُقدسِ 
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 الطويؿ
          َوُىػػـ َشػػوَكُة الػػَوغى  الَمسػػِجُد اأَلقصػػىُىػػَو 

 َفمػػػػػػػا كػػػػػػػاَف َلػػػػػػػوال الَمػػػػػػػَو َي َمػػػػػػػُص َمعَبػػػػػػػدا 

 

        ُه   اآلَف ُطيػػػػػػػػػػرُ  ِلَبيػػػػػػػػػػِت القُػػػػػػػػػػدسِ َىنيئػػػػػػػػػػًا 

 َوِلمناِصػػػػػػػػػػِر الَمنصػػػػػػػػػػوِر َغبَطتُػػػػػػػػػػُو َغػػػػػػػػػػدا 

 

          َفيػػػػػػػا َ يػػػػػػػَر َمَمػػػػػػػدوٍح َوَأطَيػػػػػػػَر ُمجَتبػػػػػػػي 

 َوَأسػػػػػػػػػػػػَعَد َمَمنػػػػػػػػػػػػوٍح َوَأبَيػػػػػػػػػػػػَر ُمجتَػػػػػػػػػػػػدى 

 

          َمػػػديِحَؾ َأحمػػػى فػػػي َفمػػػي ِمػػػف َجنػػػا الُمنػػػى 

 َوِمػػػف َطعػػػـِ َبػػػرِد المػػػاِء َعػػػذبًا َعمػػػى الَصػػػدى 

 

 ف َحػػػػػػديِث َحباِئػػػػػػبٍ َوَأشػػػػػػيى َسػػػػػػماعًا ِمػػػػػػ

 

 َيػػػػػػػػػػػػػذُكُرىا َعيػػػػػػػػػػػػػُد الَصػػػػػػػػػػػػػبا ُمَتَجػػػػػػػػػػػػػد دا 

 

 َفَأبَسػػػػػػػُطُو َبسػػػػػػػَط الَ ميَمػػػػػػػِة فػػػػػػػي الَنػػػػػػػدى    ُأسػػػػػػػاِمُر فيػػػػػػػَؾ الِشػػػػػػػعَر ُمسػػػػػػػَتمِتعًا ِبػػػػػػػِو        

 

 َأَودال َلػػػػػػػػػػو َأفَّ الَبيػػػػػػػػػػَت أَلػػػػػػػػػػُؼ َقصػػػػػػػػػػيَدٍة         
 

 َوُكػػػػػػػػػػؿَّ َقصػػػػػػػػػػيٍد أَلػػػػػػػػػػُؼ ِحػػػػػػػػػػزٍب تَػػػػػػػػػػَردَّدا 

 

      فػػػػػػي َمػػػػػػداِئَح يوُسػػػػػػَؼ      َوَكيػػػػػػَؼ ِاقِتصػػػػػػادٌ 

 َوَقػػػػػد َبػػػػػػذَّ غايػػػػػػاُت الَسػػػػػواِبِؽ فػػػػػػي الَمػػػػػػدى 

 

     َسػػػػػػػػػرى َوىػػػػػػػػػَو نػػػػػػػػػوٌر قػػػػػػػػػاِىٌر ِبَمطاَفػػػػػػػػػٍة      

 َوَحػػػػػػػػػؿَّ ِبنػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػوُت الُعمػػػػػػػػػى َفَتَجسَّػػػػػػػػػدا 

 

         َوَلػػػػػو َلػػػػػـ َيمُػػػػػح ِلمنػػػػػاِس مػػػػػا َعِممػػػػػوا َفتػػػػػى  

 َسػػػػػػػما ُكػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػاٍؿ َوىػػػػػػػَو َيرتػػػػػػػاُد ُمصػػػػػػػِعدا 

 

       ِابِتػػػػػػػػداًء فػػػػػػػػي َمعاليػػػػػػػػِو ُمنتيػػػػػػػػى     َفُكػػػػػػػػؿال 

 َوُكػػػػػػػػػؿال ِانِتيػػػػػػػػػاًء فػػػػػػػػػي َمعاليػػػػػػػػػِو ُمبتَػػػػػػػػػدا 

 

 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 في مدح الممؾ الناصر صبلح الديف

 

 موشح
 ُمنيػػػػػػػػػػرًا َمقاُمػػػػػػػػػػُو َسػػػػػػػػػػنى َلَيػػػػػػػػػػ ِ  بلَّ جػػػػػػػػػػ

 
 َأزىػػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػداُه ِابِتػػػػػػػػػداُرُه ُحمػػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػدحًا         

 اُمػػػػػػػػػُو َشػػػػػػػػػذا َأِرجِ ُيسػػػػػػػػػمى َفُينمػػػػػػػػػي ِاعِتي 
 

 ِبالَمكُرمػػػػػػػػػػػاِت ِافِت ػػػػػػػػػػػاُرُه َفػػػػػػػػػػػرى ُنػػػػػػػػػػػُدحا 
 ِإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُقُو َوِانتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُمُو ِلُمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِي ِ         

 
 َيػػػػػػػػوـَ الِييػػػػػػػػاِج ِ طػػػػػػػػاُرُه ُيػػػػػػػػرى َوَضػػػػػػػػحًا    

 َوالَنقػػػػػػػػػػػُع داٍج َظبلُمػػػػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػػػػدى َلُجػػػػػػػػػػػ ِ  
 

 ُيزجػػػػػػػػي الُكمػػػػػػػػاُة ِشػػػػػػػػعاُرُه ُمػػػػػػػػديُر َرحػػػػػػػػًى  
 ٍ      ِلمَحػػػػػػػػرِب صػػػػػػػػاٍد ُحسػػػػػػػػاُمُو ِإلػػػػػػػػى ُميػػػػػػػػ  

     
 ُيمقػػػػػػػػػى الَشػػػػػػػػػراَر ِغػػػػػػػػػراُرُه َغػػػػػػػػػداَة َطحػػػػػػػػػا 

 ِبالُمشػػػػػػػػػػػِركيَف ِاقِتحاُمػػػػػػػػػػػُو َأ ػػػػػػػػػػػو َدَلػػػػػػػػػػػٍ        
    

 اػػػػػػػػاُرُه َحبػػػػػػػػا ِمنحػػػػػػػػا ُمسػػػػػػػػَتنَقُذ القُػػػػػػػػدسِ  
 َوِاسَتشػػػػػػػَعَر اأَلمػػػػػػػَف شػػػػػػػاُمُو ِبػػػػػػػبل َحػػػػػػػَرٍج    

       
 َوالناِصػػػػػػػُر الُممػػػػػػػُؾ جػػػػػػػاُرُه َصػػػػػػػطا َمَرحػػػػػػػا 

 َعمػػػػػػػػػى َفػػػػػػػػػَرٍج     َصػػػػػػػػػواًل تَػػػػػػػػػبلُه ِابِتسػػػػػػػػػاُموُ  
      

 َأبػػػػػػػػدى َفَأحيػػػػػػػػا ِانِتشػػػػػػػػاُرُه ُعمػػػػػػػػًى ُسػػػػػػػػُرحا 
  

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 يا ُمنَقَذ الُقدسِ 
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 البسيط
        ِمػػػػػػف َأيػػػػػػدي َجبػػػػػػاِبَرٍة    ُمنَقػػػػػػَذ القُػػػػػػدسِ يػػػػػػا 

 َقػػػػػػػػػد َأقَسػػػػػػػػػموا ِبػػػػػػػػػِذراِع الػػػػػػػػػَرب  َتدُ مُػػػػػػػػػوُ  

 

          َفَأكػػػػػػػَذبوا ِكػػػػػػػذَبُيـ فػػػػػػػي َوصػػػػػػػِؼ َرب ِيػػػػػػػـ 

لُػػػػػػػػػػػػوُ    َوَصػػػػػػػػػػػػَدَؽ الَوعػػػػػػػػػػػػُد َمأمونػػػػػػػػػػػػًا ُمَحوَّ

 

         َأمػػػػػػا رََأيػػػػػػػَت ِابػػػػػػػَف َأّيػػػػػػػوَب ِاسػػػػػػػَتَقؿَّ ِبمػػػػػػػا  

مُػػػػػػػػػػػػػوُ    َيعيػػػػػػػػػػػػػي الَزمػػػػػػػػػػػػػاُف َوَأىميػػػػػػػػػػػػػِو َتَحمَّ

 

 َفاسػػػػػػػػػػػػَتنَفروا ُكػػػػػػػػػػػػؿَّ َمرىػػػػػػػػػػػػوٍب ُتَغمِغمُػػػػػػػػػػػػوُ     ىػػػػػػػػاَج الِفػػػػػػػػَرنُ  َوَقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػاروا ِلَفتَكِتػػػػػػػػِو        

 

         لوا َكيػػػػَؼ َنتُرُكيػػػػػا  َلّمػػػػا َسػػػػػبى القُػػػػدُس قػػػػػا

 َوالػػػػػػػػػػَربال فػػػػػػػػػػي َحفػػػػػػػػػػَرٍة ِمنيػػػػػػػػػػا ُتَما مُػػػػػػػػػػوُ  

 

       َفَكػػػػػػـ َمميػػػػػػٍؾ َلُيػػػػػػـ َشػػػػػػؽَّ الِبحػػػػػػاَر َسػػػػػػرًى    

 ِلَينُصػػػػػػػػػػػروا الَقبػػػػػػػػػػػَر َواأَلقػػػػػػػػػػػداُر َت ِذلُػػػػػػػػػػػوُ  

 

ػػػػػػػػػػَؿ ِمػػػػػػػػػػنُيـ َفيَمػػػػػػػػػػٌؽ ِبَفػػػػػػػػػػبًل          ِإلػػػػػػػػػػػػػػػى الَ واِمػػػػػػػػػػػػػػػِع أَلقػػػػػػػػػػػػػػػاُه َترَحمُػػػػػػػػػػػػػػػوُ     َوَكػػػػػػػػػػـ َتَرحَّ

 

         صػػػػػػَر وا اأَلىػػػػػػَؿ َوالَعػػػػػػدوى ُتَمػػػػػػز ُقُيـ  ستَ ا ِ 

 َوِاسػػػػػػػػػػػَتكَاروا المػػػػػػػػػػػاَؿ َوالَييجػػػػػػػػػػػا ُتنِفمُػػػػػػػػػػػوُ  

 

        ُىػػػػػػـ الَفػػػػػػراُش َلييػػػػػػُب الَحػػػػػػرِب َتصػػػػػػَرُعُو   

 َوُكمَّمػػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػػ َّ َصػػػػػػػػػػػدمًا َجػػػػػػػػػػػؿَّ َمقَتمُػػػػػػػػػػػوُ  

 

ـَ ِفَمسػػػػػػػػط  ُه َصػػػػػػػػػيَقُموُ َ مػػػػػػػػَؼ الِبحػػػػػػػػاِر َلَقػػػػػػػػػد َأميػػػػػػػػا    ٍف َبػػػػػػػػرى ُأَممػػػػػػػػًا        يَسػػػػػػػػيٌؼ َأمػػػػػػػػا

 

 َكػػػػػػػـ َقػػػػػػػد َأعػػػػػػػدوا َوَكػػػػػػػـ َفػػػػػػػؿَّ َجمُعُيػػػػػػػـ         

 

 ِمػػػػػػػػف َغيػػػػػػػػػِر َضػػػػػػػػرٍب َوال َطعػػػػػػػػػٍف ُيَزي مُػػػػػػػػػوُ  

 

ـُ َصػػػػػبلُح الػػػػػديِف َيػػػػػذُكُر فػػػػػي       نَّمػػػػػا ِاسػػػػػ      َواِ 

 َجػػػػػػػػػػػػيِش الَعػػػػػػػػػػػػُدو  َفَيسػػػػػػػػػػػػبيِيـ َتَ يالمُػػػػػػػػػػػػوُ  

 

 
 :أيضاً عبد المنعـ الجمياني وقاؿ 

 ُمسَتنِقُذ الُقدسِ 
 

 الطويؿ
ـَ َصػػػػػػػبلُح الػػػػػػػديِف ِبالِشػػػػػػػرِؾ فاِتكػػػػػػػًا            َوقػػػػػػػا

 َوَأطػػػػػػػػػػػػواُؽ َأعنػػػػػػػػػػػػاِؽ الُممػػػػػػػػػػػػوِؾ ِشػػػػػػػػػػػػفاُرهُ  

 

        ُمػػػػػػػديُر َرحػػػػػػػًى ِلمَحػػػػػػػرِب صػػػػػػػاٍد ُحسػػػػػػػاُمُو   

 ِإلػػػػػػػػػػى ُميػػػػػػػػػػُ  ُيمقػػػػػػػػػػى الَشػػػػػػػػػػراَر ِغػػػػػػػػػػراُرهُ  

 

     َغػػػػػػػػػداَة َطحػػػػػػػػػا ِبالُمشػػػػػػػػػِركيَف ِاقِتحاُمػػػػػػػػػُو      

 اػػػػػػػػػاُرهُ  ُمسػػػػػػػػػَتنِقُذ القُػػػػػػػػػدسِ َأ ػػػػػػػػػو ُدلػػػػػػػػػٍ   

 

        َحبػػػػػػا ِمنحػػػػػػًا َوِاسَتشػػػػػػَعَر اأَلمػػػػػػَف شػػػػػػاُمُو   

 اػػػػػػػػػاُرهُ  ُمسػػػػػػػػػَتنِقُذ القُػػػػػػػػػدَس ِبػػػػػػػػػبل َحػػػػػػػػػَرٍج  

 

     َسػػػػػػػػطا َمَرحػػػػػػػػًا َصػػػػػػػػواًل تَػػػػػػػػبلُه ِابتسػػػػػػػػاُمُو      

 َعمػػػػػػػػػى َفػػػػػػػػػرٍج َأبػػػػػػػػػدى َفَأحيػػػػػػػػػا ِانِتشػػػػػػػػػاُرهُ  

 

     َأَعػػػػػػػػػػػػػػزَّ َمكػػػػػػػػػػػػػػاني ِإذ َأزاَؿ َضػػػػػػػػػػػػػػروَرتي      

  ِاضػػػػػػػػػػػِطراُرهُ َومػػػػػػػػػػػا ِذلَّػػػػػػػػػػػُة اإِلنسػػػػػػػػػػػاِف ِإالّ  

 

*** 
 

      َفيوُسػػػػػػَؼ َبػػػػػػػيَف الُممػػػػػػِؾ َوالػػػػػػػديِف واِقػػػػػػػٌؼ     

 ِبَسػػػػػػػػػػػػيٍؼ َوَشػػػػػػػػػػػػرٍع داِئػػػػػػػػػػػػٍر َحيػػػػػػػػػػػػُث داُرهُ  

 

     ُمَحّيػػػػػػػاُه نػػػػػػػوُر الُمعَتفػػػػػػػى ُمطِمػػػػػػػٌع ُمنػػػػػػػًى      

 َوَأمنػػػػػػػػًا َوِلمعػػػػػػػػادي َعمػػػػػػػػى الُرعػػػػػػػػِب نػػػػػػػػاُرهُ  
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     َوَكػػػػػػػـ صػػػػػػػاَد ذا ُممػػػػػػػٍؾ ُيبػػػػػػػاىي ِبَجيِشػػػػػػػِو      

 َر َحتّػػػػػػػى ِارَفػػػػػػػضَّ َعنػػػػػػػُو ِاعِتكػػػػػػػاُرهُ َفَأسػػػػػػػحَ  

 

ّـَ ِديػػػػػػػػػػػػػػػػاَر الشػػػػػػػػػػػػػػػػاِئديَف َضػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَلًة           َوَأ

 

 َفبػػػػػػػػػػػػادوا َوشػػػػػػػػػػػػيَدت ِباأَلمػػػػػػػػػػػػاِف ِديػػػػػػػػػػػػاُرهُ  

 

 قُػػػػػػػػػػـ ِلُمعاِنػػػػػػػػػػدي          داَر القُػػػػػػػػػػدسِ ُأفػػػػػػػػػػاِتُح 
 

 ُىػػػػػػػػدًى َوآَلػػػػػػػػَس الحػػػػػػػػاكي َذِويَّػػػػػػػػُو َ يػػػػػػػػاُرهُ  

 

ـَ َأعػػػػػػػػػداٍء ِمػػػػػػػػػَف الِعمػػػػػػػػػـِ َوالُتقػػػػػػػػػى            َأِرؽ َد

 َوَقػػػػػػػػد َلِبسػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػا آَب َوَصػػػػػػػػمًا َعػػػػػػػػػواُرهُ  

 

         َوجػػػػػاَلَس ُعػػػػػداًة ِمػػػػػف َسػػػػػما َوضػػػػػَعت َلػػػػػُو  

 ِ ياَنػػػػػػػػػػػَة َعيػػػػػػػػػػػٍد َبػػػػػػػػػػػي ٍف فيػػػػػػػػػػػِو عػػػػػػػػػػػاُرهُ  

 

          َوماَنػػػػػػػػػػػػت َفباَنػػػػػػػػػػػػت َأقطاُرىػػػػػػػػػػػػا َدَنػػػػػػػػػػػػت 

 َوداَف َلػػػػػػػػػػػَؾ اأَلطغػػػػػػػػػػػي ُمبينػػػػػػػػػػػًا ِصػػػػػػػػػػػغاُرهُ  

 

     َوَأيسػػػػػػػػػػػوِفّيًا َترجػػػػػػػػػػػوَؾ ِماػػػػػػػػػػػَؿ ِقياَمػػػػػػػػػػػٍة     
 

 َفػػػػػػػػذا الَفػػػػػػػػتُح َيعمػػػػػػػػو العػػػػػػػػاَلميَف ِجيػػػػػػػػاُرهُ  

 

ّـَ ُسػػػػػػػػػػػػفوُرُه          َؾ واٍه َحيػػػػػػػػػػػػُث تَػػػػػػػػػػػػ  َعػػػػػػػػػػػػُدوال

 

ّـَ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاُرهُ    َوَأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرَؾ زاٍه َحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُث َأ

 

ـُ َأنػػػػػػػػَدُلٍس ِسػػػػػػػػما            َوديبػػػػػػػػاُج ِسػػػػػػػػحٍر َرقػػػػػػػػ

 َوَجمياَنػػػػػػػػػػػػػػػٌة َبػػػػػػػػػػػػػػػيَف الػػػػػػػػػػػػػػػِببلِد َمنػػػػػػػػػػػػػػػاُرهُ  

 

ـَ َأو ِعػػػػػػػػػػػػراٍؽ ِبَفيِمػػػػػػػػػػػػِو           َفمػػػػػػػػػػػػا ِلَشػػػػػػػػػػػػ 

 

 َيػػػػػػػػػػػػػػػٌد َفِبَأقطػػػػػػػػػػػػػػػاِب الُعمػػػػػػػػػػػػػػػوـِ َمػػػػػػػػػػػػػػػداُرهُ  

 

 َوَقػػػػػػػػػػػػػد َجَيمػػػػػػػػػػػػػوُه صػػػػػػػػػػػػػوَرًة َوِقػػػػػػػػػػػػػراَءًة         

 

 َفمػػػػػػػػػػػػاذا َعسػػػػػػػػػػػػػى ِإبداُعػػػػػػػػػػػػُو َوِابِتكػػػػػػػػػػػػػاُرهُ  

 

      ِإذا ُ ػػػػػصَّ َشػػػػػ ٌص فػػػػػي اأَلنػػػػػاـِ ِبُمعِجػػػػػٍز     

 َفَمػػػػػػػػػػيَس ِلاػػػػػػػػػػاٍف فػػػػػػػػػػي َمػػػػػػػػػػداُه ِاقِتػػػػػػػػػػداُرهُ  

 
 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 ..َمسِجَد اأَلقصىَحمى ال

 

 الطويؿ
        َفطػػػػػاَؿ َمطَيػػػػػرًا    الَمسػػػػػِجَد اأَلقصػػػػػىَحمػػػػػى 

 َوَأوَدَعػػػػػػػػػػػػػػُو َجمعػػػػػػػػػػػػػػًا ِكبػػػػػػػػػػػػػػارًا ِرجالُػػػػػػػػػػػػػػوُ  

 

 ُبػػػػػػػػذواًل ِلفػػػػػػػػاٍف َشػػػػػػػػَرَؼ الَ مػػػػػػػػِؽ نػػػػػػػػاِئبًل         

 

 ُفعػػػػػػػػػواًل ِلبػػػػػػػػػاٍؽ شػػػػػػػػػاَرَؼ اأَلفُػػػػػػػػػُؽ نالُػػػػػػػػػوُ  

 

وُدُه           َفػػػػػػػػػػػػػػواِتُح َنعمػػػػػػػػػػػػػػاُه ِبيػػػػػػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػػػػػػرَّ

 

كػػػػػػػػػػػػراـُ    َماػػػػػػػػػػػػوى َعيػػػػػػػػػػػػِدِه َوِاشػػػػػػػػػػػػِتماُلوُ  َواِ 

 

    َففػػػػي الَقمَقػػػػػِة الَشػػػػػيباِء ِمػػػػف َبعػػػػػِدِه ِابِنػػػػػِو       

 ِبقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَِّة َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـِ ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ِعيالُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  

 

 
 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 طاَؿ َبيُت الُقدسِ 

 
 الطويؿ 
 َشػػػػػػػػػػػػػػػذا َأَرٍج ِبالَمكُرمػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِافِت ػػػػػػػػػػػػػػػاُرُه         

 

 ِانِتسػػػػػػػػػػػػػاُموُ َفػػػػػػػػػػػػػرى َنػػػػػػػػػػػػػَدحًا ِإشػػػػػػػػػػػػػراُقُو وَ  
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 ِلُمبػػػػػػػػػػػػَتِيٍ  َيػػػػػػػػػػػػوـَ الِييػػػػػػػػػػػػاِج ِ طػػػػػػػػػػػػاُرُه         

 

 ُيػػػػػػػػػػػرى َوَضػػػػػػػػػػػحًا َوالَنقػػػػػػػػػػػُع داٍج َظبلُمػػػػػػػػػػػوُ  

 

 َلػػػػػػػػدى َلَجػػػػػػػػٍ  ُيزجػػػػػػػػي الُكمػػػػػػػػاُة ِشػػػػػػػػعاُرُه         

 

 ُمػػػػػػػػديُر َرحػػػػػػػػًى ِلمَحػػػػػػػػرِب صػػػػػػػػاٍد ُحسػػػػػػػػاُموُ  

 

 ِإلػػػػػػػػػى ُميػػػػػػػػػٍ  ُيمقػػػػػػػػػى الَشػػػػػػػػػراَر ِغػػػػػػػػػراُرُه         

 

 ِاقِتحاُمػػػػػػػػػػوُ  َغػػػػػػػػػػداَة َطحػػػػػػػػػػا َوالُمشػػػػػػػػػػِركيفَ  

 

 اػػػػػػػػاُرُه          ُمسػػػػػػػػَتنِقُذ القُػػػػػػػػدسِ َأ ػػػػػػػػو ُدلػػػػػػػػٍ  

 

 َحبػػػػػػػا َمَنحػػػػػػػًا َوِاسَتشػػػػػػػَعَر اأَلمػػػػػػػَف شػػػػػػػاُموُ  

 

 ِبػػػػػػػػػبل َحػػػػػػػػػَرٍج َوالنِسػػػػػػػػػُر الَمِمػػػػػػػػػُؾ جػػػػػػػػػاُرُه         

 

 َصػػػػػػػػطا َمِرحػػػػػػػػًا َصػػػػػػػػواًل تَػػػػػػػػبلُه ِابِتسػػػػػػػػاُموُ  

 

 َعمػػػػػػػػى َفػػػػػػػػَرٍج َأبػػػػػػػػدى َفَأحيػػػػػػػػا ِانِتشػػػػػػػػاُرُه         
 

 َجػػػػػػػػػػبّل ُمنيػػػػػػػػػػرا َمقاُمػػػػػػػػػػوُ  ُعمػػػػػػػػػػى ُسػػػػػػػػػػرحاً  

 

 َسػػػػػػػػػنى َلَيػػػػػػػػػٍ  َأزىػػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػداُه ِابِتػػػػػػػػػداُرُه         

 

 ُحمػػػػػػػًى َمػػػػػػػَدحًا ُيسػػػػػػػمى َفُينمػػػػػػػي ِاعِتياُمػػػػػػػوُ  

 

       ُيػػػدنى َلػػػُو الُيػػػدى     طػػػاَؿ َبيػػػُت القُػػػدسِ ِبػػػِو 

 َوَيبنػػػػػػػػي َحمػػػػػػػػاُه َحيػػػػػػػػُث َأعيػػػػػػػػا َمصػػػػػػػػاُموُ  

 

 َرمػػػػػػػػى َزرَعػػػػػػػػُو َفِاصػػػػػػػػَفرَّ ِبػػػػػػػػَذرًا َحطاُمػػػػػػػػوُ          َوَمػػػػف َيغػػػػُؿ فػػػػي الػػػػَتطبلِؿ ِإذ كاَلػػػػُو َوغػػػػًى   

 

ّـَ ِاشػػػػػتاتًا َعمػػػػػى َعمػػػػػى َأزـِ حاِلػػػػػِو            َوَكػػػػػـ َلػػػػػ

 َوراَد ِلػػػػػػػػػػػػَورِد الَقػػػػػػػػػػػػوـِ َحيػػػػػػػػػػػػُث َجياُمػػػػػػػػػػػػوُ  

 

 

 
 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ

 ُمسَتنَقُذ الُقدسِ 
 

 موشح
 

 اػػػػػػػػاُرُه َحبػػػػػػػػا ِمَنحػػػػػػػػا          ُمسػػػػػػػػَتنَقُذ القُػػػػػػػػدسِ 

 

 شػػػػػػػػَعَر اأَلمػػػػػػػػَف شػػػػػػػػاُمُو ِبػػػػػػػػبل َحػػػػػػػػَرجِ َوِاستَ  

 

     َوالناِصػػػػػػػِر الُممػػػػػػػُؾ جػػػػػػػاُرُه َسػػػػػػػطا َمِرحػػػػػػػًا      

 َصػػػػػػػػػواًل تَػػػػػػػػػبلُه ِابِتسػػػػػػػػػاُمُو َعمػػػػػػػػػى َفػػػػػػػػػَرجِ  

 

    َأبػػػػػػػدى َفَأحيػػػػػػػا ِانِتشػػػػػػػاُرُه ُعمػػػػػػػًى ُسػػػػػػػُرحا       

 َجػػػػػػػػػػبّل ُمنيػػػػػػػػػػرًا َمقاُمػػػػػػػػػػُو َسػػػػػػػػػػنى َلَيػػػػػػػػػػ ِ  

 

 ُيسػػػػػػػػػػمى َفُينمػػػػػػػػػػي ِاعِتياُمػػػػػػػػػػُو َشػػػػػػػػػػذا َأِرجِ      َأزىػػػػػػػػى َمػػػػػػػػداُه ِابِتػػػػػػػػػداُرُه ُحمػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػدحًا       

 

    ِبالَمكُرمػػػػػػػػػػػاِت ِافِت ػػػػػػػػػػػاُرُه َفػػػػػػػػػػػرى ُنػػػػػػػػػػػُدحا       

 ِإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُقُو َوِانتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُمُو ِلُمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِي ِ  

 

        َيػػػػػػػػوـَ الِييػػػػػػػػاِج ِ طػػػػػػػػاُرُه ُيػػػػػػػػرى َوَضػػػػػػػػحًا   

 َوالَنقػػػػػػػػػػػػُع داٍج َظبلُمػػػػػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػػػػػدى َلُجػػػػػػػػػػػػ ِ  

 

         ُيزجػػػػػػػي الُكمػػػػػػػاُة ِشػػػػػػػعاُرُه ُمػػػػػػػديُر َرحػػػػػػػًى  

 ِلمَحػػػػػػػػػرِب صػػػػػػػػػاٍد ُحسػػػػػػػػػاُمُو ِإلػػػػػػػػػى ُميػػػػػػػػػ ِ  

 

         ُيمقػػػػػػػػي الَشػػػػػػػػرّاِر ِغػػػػػػػػراُرُه َغػػػػػػػػداَة َطحػػػػػػػػا  

 ِبالُمشػػػػػػػػػػػِركيَف ِاقِتحاُمػػػػػػػػػػػُو َأ ػػػػػػػػػػػو ُدلُػػػػػػػػػػػ ِ  

 

 
 

 

 :أيضاً عبد المنعـ الجمياني وقاؿ 
 َكَدَأِب َأبيِو الفاِتِح الُقدِس 
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 الطويؿ
       َسػػػػػػػبا ِبالُحسػػػػػػػاـِ الَعضػػػػػػػِب ُكػػػػػػػؿَّ ُمنػػػػػػػاِزٍع    

 َوَأوَرَد َبحػػػػػػػػػَر الجػػػػػػػػػوِد َصػػػػػػػػػفَو الَمشػػػػػػػػػاِرعِ  

 

    وارٍِه       أل َسػػػػػػػػػػػبا الَقمػػػػػػػػػػػُب ِمّنػػػػػػػػػػػي موِقػػػػػػػػػػػدًا 

 َغػػػػػػػػػػػزاٌؿ اَػػػػػػػػػػػواُه باِغيػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػي ِجػػػػػػػػػػػوارِهِ  

 

         َتباَشػػػػػػرَؤ ِحػػػػػػزُب الظػػػػػػاِىِر الَمِمػػػػػػِؾ ِإذ رََأوا  

 ُسػػػػػػػػػموَؾ ُمعػػػػػػػػػاٍف راِشػػػػػػػػػٍد فػػػػػػػػػي ِافِتقػػػػػػػػػارِهِ  

 

      َحوَلػػػػػػػُو      الفػػػػػػػاِتِح القُػػػػػػػدسِ َكػػػػػػػَدَأِب َأبيػػػػػػػِو 

 َصػػػػػػػػناديُد ِشػػػػػػػػرٍؾ َوىػػػػػػػػَي َحشػػػػػػػػُو ِجػػػػػػػػدارِهِ  

 

       َوَجػػػػػػػػػدَّ َفبػػػػػػػػػاَف الَكفػػػػػػػػػُر ِإذ بػػػػػػػػػاَف َأىمُػػػػػػػػػُو    

 ِمػػػػػػَف الشػػػػػػاـِ َمطػػػػػػرودًا َجػػػػػػبل َعػػػػػػف َقػػػػػػرارِهِ  

 

 

 

 :أيضاً  عبد المنعـ الجمياني وقاؿ
 أفاتح بيت القدس 

 

 الطويؿ
      ومػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػدنيا تػػػػػػػػػيقف أنيػػػػػػػػػا     

 طيفػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػالـمطيػػػػػػػػػػػػػػة يقظػػػػػػػػػػػػػػاف و  

 

      فممػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػاى  طاعػػػػػػػػػة     

 إليػػػػػػػػػػػػبلؼ عػػػػػػػػػػػػدؿ أو إلتػػػػػػػػػػػػبلؼ ظػػػػػػػػػػػػالـ 

 

      سػػػػػػػيفؾ مفػػػػػػػتح      بيػػػػػػػت القػػػػػػػدسأفػػػػػػػاتح 

 لقفػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػدى مغػػػػػػػػبلؽ بػػػػػػػػاب المػػػػػػػػ اـ 

 

           حكمػػػػػػت فػػػػػػي الضػػػػػػديف غيػػػػػػر معػػػػػػارض

 فأحكمػػػػػػت فػػػػػػي نفػػػػػػر الػػػػػػوغى المت اصػػػػػػـ 

 

        فأطمقػػػػػػػت تركػػػػػػػًا فػػػػػػػي ظيػػػػػػػور سػػػػػػػوابح   

 ًا فػػػػػػػي بطػػػػػػػوف القشػػػػػػػاعـوأغربػػػػػػػت شػػػػػػػرك 

 

    غػػػػػػػػػػػػداة َقػػػػػػػػػػػػَدْحت البػػػػػػػػػػػػيض فػػػػػػػػػػػػي آؿ       

 أصػػػػفر فمػػػػـ يبػػػػؽ زنػػػػد مػػػػنيـ فػػػػي معاصػػػػـ 

 

ذ درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كالرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػز          عػػػػػػدة إلػػػػػػى تػػػػػػؿ عكػػػػػػا كالػػػػػػدبى المتػػػػػػراكـ    وا 

 

 وكالنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ممتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا كواراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 ىػػػػػوى مػػػػػف التػػػػػؿ ت شػػػػػى مػػػػػنيـ كػػػػػالمرادـ 

 

     كػػػػػػػأف ليػػػػػػػـ فػػػػػػػي تػػػػػػػؿ عكػػػػػػػا مصػػػػػػػادة      

 أسػػػػػػػػراب وحػػػػػػػػش سػػػػػػػػوائـ يحػػػػػػػػاش ليػػػػػػػػا 

 
 
 
 

 

 (ـ1211-1125( )ىػ597-519(   )39)عماد الديف األصبياني -39
 َأبشْر بفتح َأمير المؤمنيفَ 

 

 البسيط
     َأبشػػػػػػػْر بفػػػػػػػتح َأميػػػػػػػر المػػػػػػػؤمنيَف َأتػػػػػػػى      

 وصػػػػػػػػػيتو فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػع األرض جػػػػػػػػػّوابُ  

 

                                                 
39
  مػػؤرخ أديػػب مػػف ( األصػػفياني)صػػبياني محمػػد بػػف محمػػد صػػفي الػػديف المشػػيور بعمػػاد الػػديف الكاتػػب األ - 

 .ـ1211/ىػ597ـ  وتوفي عاـ 1125/ىػ519ولد عاـ . شعراء العصر األيوبي
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ره            مػػػػػػػا كػػػػػػػاَف ي طػػػػػػػُر فػػػػػػػي بػػػػػػػاٍؿ تصػػػػػػػوال

 ُأغمػػػػػػػَؽ البػػػػػػػابُ واستصػػػػػػػعب الفػػػػػػػتح لّمػػػػػػػا  

 

ـَ عنػػػػػػػو الممػػػػػػػوُؾ األقػػػػػػػدموَف وقػػػػػػػد            و ػػػػػػػا

 مضػػػػػْت عمػػػػػى الّنػػػػػاس مػػػػػف بمػػػػػواُه َأحقػػػػػابُ  

 

ـُ مقبمػػػػػػػػػػػػٌة           وجػػػػػػػػػػػػاَء عصػػػػػػػػػػػػُرَؾ واأليػػػػػػػػػػػػا

 

 فكػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػو لفػػػػػػػػيض الكفػػػػػػػػر إنضػػػػػػػػابُ  

 

     نصػػػػػػػٌر َأعػػػػػػػاَد صػػػػػػػبلُح الػػػػػػػديف رونَقػػػػػػػُو      

َِ القػػػػػػػػػػػػػوِؿ إسػػػػػػػػػػػػػيابُ    إيجػػػػػػػػػػػػػاُزه ببميػػػػػػػػػػػػػ

 

          بى فػػػي الحػػػرب ُيطرُبػػػػُو قػػػرُع الظالبػػػى بػػػػالظال 

 قينػػػػػػػػػػػػٌة َصػػػػػػػػػػػػَنٌع بػػػػػػػػػػػػالّمحف مطػػػػػػػػػػػػراب ال 

 

ػػػػػػرَؾ صػػػػػػارُمو            َأحيػػػػػػا الُيػػػػػػدى وَأمػػػػػػاَت الش 

ػػػػػػػرُؾ منجػػػػػػػابُ    لقػػػػػػػد تجمّػػػػػػػى الُيػػػػػػػدى والش 

 

    لئلسػػػػػػػبلـ قػػػػػػػد فتحػػػػػػػْت        بفتحػػػػػػػو القػػػػػػػدَس 

 فػػػػػػػػي قمػػػػػػػػع طاغيػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػراؾ أبػػػػػػػػػواب 

 

          ػففػػػػػػػػي موافقػػػػػػػػة البيػػػػػػػػت المقػػػػػػػػدَّس لمػػػػػػػػ
 

عجػػػػػػػػػػابُ    بيػػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػػراـ لنػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػٌو وا 

 

     والصػػػػػػػػػ ُر والحجػػػػػػػػػُر المماػػػػػػػػػوـُ جانبػػػػػػػػػُو      

 كبلىمػػػػػػػػػػػا العتمػػػػػػػػػػػار ال مػػػػػػػػػػػؽ محػػػػػػػػػػػرابُ  

 

      صػػػػػمبانًا كمػػػػػا ُنفيػػػػػت      القػػػػػدسنفػػػػػى مػػػػػف 

 مػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػت مّكػػػػػػػػػػػػػة َأزالـٌ وَأنصػػػػػػػػػػػػػابُ  

 

    الػػػػػػػػػدىُر ينصػػػػػػػػػرني مػػػػػػػػػا داـ ينسػػػػػػػػػبني       

 ل دمػػػػػػػػػػة الناصػػػػػػػػػػر المنصػػػػػػػػػػور نّسػػػػػػػػػػابُ  

 

           ػلّناصػػػر بػػػف المستضػػػيء أبػػػي الػػػبطاعػػػة ا

 عبػػػػػػػػػػػػاس أحمػػػػػػػػػػػػد لؤَليػػػػػػػػػػػػاـ أصػػػػػػػػػػػػحابُ  

 

 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 بالجد  َأدركَت ما َأدركتَ 

 

 البسيط
          بالجػػػػػػػد  َأدركػػػػػػػَت مػػػػػػػا َأدركػػػػػػػَت ال الّمعػػػػػػػب 

 كػػػػػػـ راحػػػػػػٍة ُجنَيػػػػػػػْت مػػػػػػف دوحػػػػػػِة الّتعػػػػػػػبِ  

 

         يػػػا شػػػيركوُه بػػػف شػػػاذي الممػػػُؾ دعػػػوَة َمػػػْف  

 نػػػػػػػػادى فعػػػػػػػػرََّؼ  يػػػػػػػػَر ابػػػػػػػػٍف ب يػػػػػػػػِر َأبِ  

 

       جػػػػػػرى الممػػػػػػوُؾ ومػػػػػػا حػػػػػػازوا بركضػػػػػػيـُ    

 مػػػف المػػػدى فػػػي الُعمػػػى مػػػا ُحػػػْزَت بالَ َبػػػب 

 

       َتَمػػػػػػؿَّ مػػػػػػف ُمْمػػػػػػِؾ مصػػػػػػٍر رتبػػػػػػًة قصػػػػػػرْت    

 عنيػػػػػػػا الممػػػػػػػوُؾ فطالػػػػػػػْت سػػػػػػػائَر الرالتَػػػػػػػبِ  

 

    اف ػػػػػػػػػْر فػػػػػػػػػإفَّ ممػػػػػػػػػوَؾ األرِض قاطبػػػػػػػػػًة       

 فبلُكيػػػػػػػا منػػػػػػػَؾ قػػػػػػػد دارْت عمػػػػػػػى ُقَطػػػػػػػبِ أَ  

 

        فتحػػػػػػَت مصػػػػػػَر وَأرجػػػػػػو َأف تصػػػػػػير بيػػػػػػا   

 عػػػػػػف َكاَػػػػػػبِ  بيػػػػػػت القػػػػػػدسُمَيسَّػػػػػػرًا فػػػػػػتَح  

 

       قػػػػػد َأمكنػػػػػْت َأسػػػػػَد الػػػػػد يف الفريسػػػػػُة مػػػػػف    

 فػػػػػػػػػتِح الػػػػػػػػػببلِد فبػػػػػػػػػػادْر نحَوىػػػػػػػػػا َواػػػػػػػػػػبِ  

 

       أنػػػػػػػَت الػػػػػػػذي ىػػػػػػػو فػػػػػػػرٌد مػػػػػػػف بسػػػػػػػالتو    

 ي جحفػػػػػػِؿ لجػػػػػػبِ والػػػػػػد يُف مػػػػػػف عزمػػػػػػو فػػػػػػ 

 

 
 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ

 أبشْر فبيت القدس يتمو منبجًا     
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 الكامؿ
     ُبشػػػػػػػرى الممالػػػػػػػػِؾ فػػػػػػػتُح قمعػػػػػػػػِة منػػػػػػػػبٍ       

 فْمػػػػػػػػػػَيْيِف ىػػػػػػػػػػذا النصػػػػػػػػػػَر كػػػػػػػػػػؿال متػػػػػػػػػػوَّجِ  

 

 ُأعطيػػػػػػػػَت ىػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػتح مفتاحػػػػػػػػًا بػػػػػػػػو         

 

 فػػػػػػػي الممػػػػػػػؾ َيفػػػػػػػتُح كػػػػػػػؿَّ بػػػػػػػاٍب ُمػػػػػػػػرت  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُر بػػػػػػػػػػػػػػػػػالفتوح وراَءُه         وافػػػػػػػػػػػػػػػػػى يبش 

 

 فػػػػػػػػػػػانيْض إلييػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالجيوِش وعػػػػػػػػػػػر جِ  

 

 وَلمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواُه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنموذجِ     يتمػػػػػػػػو منبجػػػػػػػػًا         القػػػػػػػدسأبشػػػػػػػْر فبيػػػػػػػػت 
 
 

      مػػػػػػػا َأعجزتػػػػػػػَؾ الشالػػػػػػػيب فػػػػػػػي أبراجيػػػػػػػا     

 طمبػػػػػػػػػػًا فكيػػػػػػػػػػَؼ  ػػػػػػػػػػوارٌج فػػػػػػػػػػي َأبػػػػػػػػػػُرجِ  

 

        وَلَقػػػػػػدُر َمػػػػػػْف يعصػػػػػػيَؾ َأحقػػػػػػُر َأف يػػػػػػرى   

 اػػػػػػػػػػػػَر العبػػػػػػػػػػػػوس بوجيػػػػػػػػػػػػَؾ المتػػػػػػػػػػػػبم  ِ أَ  

 

     لكػػػػػػػْف ُتيػػػػػػػذ ُب َمػػػػػػػْف عصػػػػػػػاَؾ سياسػػػػػػػًة      

ـُ كػػػػػػػػػػؿ  ُمعػػػػػػػػػػوَّجِ    فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػمنيا تقػػػػػػػػػػوي

 

     فانيػػػػػػػْد إلػػػػػػػى البيػػػػػػػِت المقػػػػػػػدَِّس غازيػػػػػػػًا      

 وعمػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػرابمٍس ونػػػػػػػػػػػػػابمٍس ُعػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 

        قػػػػػد سػػػػػرَت فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ َأحسػػػػػَف سػػػػػيرة   

 مػػػػػػػػػػػػْأاورٍة وسػػػػػػػػػػػػمكَت َأوضػػػػػػػػػػػػَح مػػػػػػػػػػػػني ِ  

 

         يػػػع مػػػا اسػػػتقريَت ِمػػػف ُسػػػَنف الُيػػػدى  وجم

 َجػػػػػػػػػػػدَّْدَت منػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػؿَّ رسػػػػػػػػػػػـٍ ُمػػػػػػػػػػػبي ِ  

 

 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
  مف حؽا كـ لبني صبلِح الد يف فينا 

 

 الوافر
         وكػػػػػػػػػـ لبنػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػبلِح الػػػػػػػػػد يف فينػػػػػػػػػا  

 عمػػػػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػؽ تأكػػػػػػػػػػػدْ  

 

فَّ ليػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػبلِؾ ُطػػػػػػػػػػػػرّاً             وا 

 فضػػػػػػػػبل لػػػػػػػػيس ُيْجَحػػػػػػػػدْ  القػػػػػػػػدسبفػػػػػػػػتِح  

 

 
 

 :في مدح صبلح الديف أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 نيوضًا إلى القدِس 

 

 الكامؿ
 ويػػػػػػػػػػػػػوـُ الفػػػػػػػػػػػػػرن  إذا مػػػػػػػػػػػػػا لقُػػػػػػػػػػػػػوَؾ         

 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغميـ قمطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

 

      يشػػػػػػفي الغميػػػػػػَؿ      القػػػػػػدسِ نيوضػػػػػػًا إلػػػػػػى 

 بفػػػػػػػػػػػػػػتِح الفتػػػػػػػػػػػػػػوِح ومػػػػػػػػػػػػػػاذا عسػػػػػػػػػػػػػػيرُ  

 

       تسػػػػػػػػػييَؿ صػػػػػػػػعب ال طػػػػػػػػػوب     َسػػػػػػػػِؿ اهلل

 فيػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػيٍء قػػػػػػػػػػػديرُ  
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 إليػػػػػػػػػػػػػَؾ ىجػػػػػػػػػػػػػرُت ممػػػػػػػػػػػػػوَؾ الزمػػػػػػػػػػػػػاف         
 

 فمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ واهلِل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ نظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

 

     وفجػػػػػػػػػػػػػرَؾ فيػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػرى والقػػػػػػػػػػػػػراف      

 جميعػػػػػػػػػػػػًا وفجػػػػػػػػػػػػُر الجميػػػػػػػػػػػػع الفجػػػػػػػػػػػػورُ  

 

 وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـُ ال تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُؽ ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ     وَأنػػػػػػػػػػػػػػَت تريػػػػػػػػػػػػػػُؽ دمػػػػػػػػػػػػػػاَء الفػػػػػػػػػػػػػػرنِ         

 

 
 :ماد الديف األصبياني أيضاً وقاؿ ع

 متى تجير القدس مف َدَنِس العدا     
 

 الكامؿ
 إرواَء بػػػػػػػػػػػيِض الينػػػػػػػػػػػِد مػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػامورِهِ     كػػػػػػػػػـ قيصػػػػػػػػػٍر لمػػػػػػػػػروـِ ُرْمػػػػػػػػػَت بقسػػػػػػػػػرِه        

 

           ػُأوتيػػػػػػػَت فػػػػػػػتَح حصػػػػػػػونِو وممكػػػػػػػَت ُعْقػػػػػػػ

 َر بػػػػػػػػػػػػبلدِه وسػػػػػػػػػػػػبيَت َأىػػػػػػػػػػػػؿ قصػػػػػػػػػػػػورِهِ  

 

         َأَزِىػػػػػػػػػػػْدَت فػػػػػػػػػػػي داِر الفنػػػػػػػػػػػاِء وَأىميػػػػػػػػػػػا 

 

 ورغبػػػػػػػػت فػػػػػػػػي الُ ْمػػػػػػػػِد المقػػػػػػػػيـِ وحػػػػػػػػورِهِ  

 

     َأنػػػػػػػؾ منجػػػػػػػٌز      القػػػػػػػدس َأو مػػػػػػػا وعػػػػػػػدَت 

 ميعػػػػػػػػػػػػػػاَدُه فػػػػػػػػػػػػػػي فتحػػػػػػػػػػػػػػِو وظيػػػػػػػػػػػػػػورِهِ  

 

      مػػػػػف َدَنػػػػِس العػػػػػدا      القػػػػدسفمتػػػػى تجيػػػػػر 

 وتقػػػػػػػػػػػػػدس الػػػػػػػػػػػػػرحمف فػػػػػػػػػػػػػي تطييػػػػػػػػػػػػػرِهِ  

 

 

 :وقاؿ عماد الديف األصبياني أيضاً 
 ةػػسػاؿ عابػف واألبطػحطي وـػيا ي

 

 لكامؿا
 اػس قػػػػػد عبسػػػػػػو الشمػػػػػػة وجػػػػػػاجػػػػػػوبالعج  ةػػسػاؿ عابػف واألبطػحطي ـوػيا ي

 

 راً ػػػػػػػر محتقػالكفػػػػػ يـػو عظػػػػػػت فيػػػػػػرأيػػػػػ
 

 معفػػػػػػػػػػرًا  ػػػػػػػػػػده واألنػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػد تعسػػػػػػػػػػا 
  

 
 

                سػِبِرْنػػػػػال يؼ بػػػػرى رأسػر سػػػػػيػػػػا طيػػػػ

 اػػػفقد أصاب أعظـ مف بالشرؾ قد نجس 
          يميػػػػػػػػػػػػػُت َأعػػػػػػػػػػػػػداَءه بْأسػػػػػػػػػػػػػًا ونائمُػػػػػػػػػػػػػوُ 

 

 ُيحيػػػػػي رجػػػػػاَء الػػػػػذي مػػػػػف نجمػػػػػِو َأيسػػػػػا 

 

     ممػػػػػػػػػػزؽ المػػػػػػػػػػازؽ المنسػػػػػػػػػػوج عايػػػػػػػػػػره      

 وقػػػػػد محػػػػػا اليػػػػػـو ليػػػػػؿ النقػػػػػع فانطمسػػػػػا 

 

       ال زلػػػػػَت مسػػػػػتويًا فػػػػػوَؽ الحصػػػػػاِف وفػػػػػػي    

 حصػػػػػػِف الحفػػػػػػاِظ وَمػػػػػػْف عػػػػػػاداَؾ منتكسػػػػػػا 

 

      قػػػػػػْؿ لممميػػػػػػِؾ صػػػػػػبلِح الػػػػػػديِف َأكػػػػػػرـَ مػػػػػػف     

 رِض َأو َمػػْف يركػػُب الَفرسػػايمشػػي عمػػى األَ  

 

         لػػػيس سػػػوى   بيػػػت القػػػدسمػػػف بعػػػِد فتحػػػَؾ 

 صػػػػػػػوٍر فػػػػػػػإْف ُفتَحػػػػػػػْت فاقصػػػػػػػْد طرابمسػػػػػػػا 

 

      َأاػػػػػػػْر عمػػػػػػػى يػػػػػػػوـِ انطرسػػػػػػػوَس ذا لجػػػػػػػٍب     

 وابعػػػػػػػْث إلػػػػػػػى ليػػػػػػػِؿ َأنطاكيػػػػػػػَة العسسػػػػػػػا 

 

 امػػػػػػف العػػػػػػداة وَمػػػػػػْف فػػػػػػي دينػػػػػػِو وكؤسػػػػػػ    وَأ ػػػػػػػػِؿ سػػػػػػػػاحَؿ ىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػاـِ َأجمعػػػػػػػػو        
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 وال تػػػػػػػػػػػدْع مػػػػػػػػػػػنيـ َنْفسػػػػػػػػػػػًا وال َنَفسػػػػػػػػػػػًا         

 

 فػػػػػػػػػػإنيـ يْأ ػػػػػػػػػػذوَف الػػػػػػػػػػنْفَس والنَفسػػػػػػػػػػا 

 

      فاسػػػػػػػػػتفتحَتُو ومتػػػػػػػػػى      بالقػػػػػػػػػدسِ نزلػػػػػػػػػَت 

 تقصػػػػػػػْد َطراُبُمسػػػػػػػًا فػػػػػػػانزْؿ عمػػػػػػػى َقمسػػػػػػػا 
 

 

 

 :وقاؿ عماد الديف األصبياني أيضاً 
 ال يستحؽال القدَس غيُرَؾ في الورى  

 

 الكامؿ
 نػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػرقًا         فػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػدمْت َأيام

 

 ينيػػػػػػػػػُر بمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػولي ليالينػػػػػػػػػا الدْمسػػػػػػػػػػا 

 

 جنػػػػػػػػػػوُدَؾ َأمػػػػػػػػػػبلُؾ السػػػػػػػػػػماِء وظػػػػػػػػػػنيـُ         
 

 عػػػػداُتَؾ جػػػػف األرِض فػػػػي الفتػػػػِؾ ال اإِلنسػػػػا 

 

         غيػػػػُرَؾ فػػػػي الػػػػورى   القػػػػدَس فػػػػبل يسػػػػتحؽال 

 فَأنػػػػػػَت الػػػػػػذي مػػػػػػف دونيػػػػػػـ فػػػػػػتَح الُقدسػػػػػػا 

 

      سػػػػػًا     كنػػػػػَت مقدَّ  القُػػػػػدسِ ومػػػػػْف قبػػػػػِؿ فػػػػػتِح 

 فػػػػػػػبل َعػػػػػػػِدَمْت َأ بلقُػػػػػػػَؾ الطالْيػػػػػػػر والُقدسػػػػػػػا 

 

ـْ بػػػػػػػػػػدمائيـ           وَطيْرتَػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػف ِرْجسػػػػػػػػػػي
 

 فَأذىبػػػػػَت بػػػػػالر جس الػػػػػذي َذىػػػػػَب الر ْجسػػػػػا 

 

        َنَزْعػػػػَت لبػػػػاَس الُكْفػػػػِر عػػػػف قُػػػػْدِس َأرضػػػػيا   

 وأَلَبْسػػػػػػتَيا الػػػػػػد يَف الػػػػػػذي كشػػػػػػَؼ المَّبسػػػػػػا 

 

ـُ دينػػػػػػػػو        وعػػػػػػػػادْت ببيػػػػػػػػِت المّػػػػػػػػِو   فػػػػػػػػػبل َبطركػػػػػػػػػًا َأبقيػػػػػػػػػَت فييػػػػػػػػػا وال َقسػػػػػػػػػا    َأحكػػػػػػػػا

 

      وقػػػػػد شػػػػػػاَع فػػػػػػي اآلفػػػػػػاِؽ عنػػػػػػَؾ بشػػػػػػارٌة     

 قػػػػػػػد َأبَطػػػػػػػَؿ النقسػػػػػػػا القػػػػػػػدسِ بػػػػػػػَأف َأذاف  

 

  
 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ

ـَ الّسبي مَف الُقدسِ   إّني آمُؿ كرائ
 

 السريع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ المممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُؾ ممموَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو           ُيؤم 

 

 تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالَؿ الوحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأُلنسِ  

 

 ُت رُجػػػػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػِؿ وسواسػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 بطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُؽ كالّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسِ  

 

 فوحػػػػػػػػػػػػػػدُة الغربػػػػػػػػػػػػػػِة قػػػػػػػػػػػػػػد حرَّكػػػػػػػػػػػػػػْت         

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواكَف البمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس   

 

ـُ شػػػػػػػػػػػػػػػيطاَنُو           فػػػػػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػػػػػدْع ييػػػػػػػػػػػػػػػد

 

ـَ التقػػػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػػػف اأُلس     مػػػػػػػػػػػػػا َأحكػػػػػػػػػػػػػػ

 

 َفَوق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِع اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ بمطموبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 َسػػػػػػػػػػػػَبى اأَلسػػػػػػػػػػػػطوُؿ بػػػػػػػػػػػػاأَلمسِ  ممػػػػػػػػػػػػا 

 

 ال زلػػػػػػػػػػػػػػػَت وّىابػػػػػػػػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػاَزُه         

 

 سػػػػػػػػػػيُفَؾ مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػوٍر ومػػػػػػػػػػْف ُلْعػػػػػػػػػػسِ  

 

ّننػػػػػػػػػػػػػػػػي آمػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػِدىا           وا 

 

ـَ الّسػػػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػػػَف    القُػػػػػػػػػػػػػػػدسِ كػػػػػػػػػػػػػػػرائ

 

 



 -68- 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 ىـُ المموؾ ذوو بْأٍس ومكرمٍة  

        

 البسيط
ـُ الممػػػػػػػػػػوؾ ذوو بػػػػػػػػػػْأسٍ   ومكرمػػػػػػػػػػٍة          ىػػػػػػػػػػ

 

 إْف سػػػػػػػػػػالوا َأمنػػػػػػػػػػوا أو حػػػػػػػػػػاربوا  يفػػػػػػػػػػوا 

 

       عػػػف قػػػوِؿ الػػػورى فتحػػػْت     القػػػدُس َأغنػػػاىـُ 

 عكػػػػػػػػػػػا وصػػػػػػػػػػػيدا وبيػػػػػػػػػػػروُت وَأرسػػػػػػػػػػػوؼُ  

 

يِح منسػػػػػػػػػػػػػػوؼُ     جػػػػػػػػػيُش الفػػػػػػػػػرنِ  إذا القػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػوابَقيـ          كَأنَّػػػػػػػػػػػػػػُو جبػػػػػػػػػػػػػػٌؿ بػػػػػػػػػػػػػػالر 

 

 

 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 قدَس َفسْر وافتِح ال

 

 المتقارب
 دمػػػػػػػػػػػػػػػاًء متػػػػػػػػػػػػػػػى تجرىػػػػػػػػػػػػػػػا ينظػػػػػػػػػػػػػػػؼِ     واسػػػػػػػػفْؾ بػػػػػػػػِو        القػػػػػػػػدَس َفسػػػػػػػػْر وافػػػػػػػػتِح 

 

 وأىػػػػػػػػػػػػػػِد إلػػػػػػػػػػػػػػى اأَلْسػػػػػػػػػػػػػػبار البتػػػػػػػػػػػػػػار         

 

 وُىػػػػػػػػػػػػػّد السالػػػػػػػػػػػػػقوَؼ عمػػػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػػػقؼِ  

 

 ُي م ُصػػػػػػػػػػػػػػَؾ المّػػػػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػػػػي الموقػػػػػػػػػػػػػػؼِ     و م ػػػػػػػػػْص مػػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػػِر تمػػػػػػػػػَؾ الػػػػػػػػػببلَد        

 

 

 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 وما ُأصيبوا إاّل بطؿا         

     

 م مع البسيط
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبوا إاّل بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا         

 

 فكيػػػػػػػػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػو ُأمطػػػػػػػػػػػػػػػػروا بوابػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  

 

 باطػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػاف عاجػػػػػػػػػػػؿْ     وقػػػػػػػػػػػد تجمّػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػالحؽ  مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػاؿ        

 

      والسالػػػػػػػػػػػػوُد بػػػػػػػػػػػػالبيِض قػػػػػػػػػػػػد ُأبيحػػػػػػػػػػػػػوا     

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػي َبػػػػػػػػػػػػػػػػػَواٍز بيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػوازؿْ  

 

           مػػػػػػػػػػػػػػؤتمُف القػػػػػػػػػػػػػػوـِ  ػػػػػػػػػػػػػػاَف حتػػػػػػػػػػػػػػى

 غالْتػػػػػػػػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػر ه غوائػػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  

 

ـْ بال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى           عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممُك

 

 ورْأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؽ رْأِس عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  

 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػذالؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػزا         

 

 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّىُر أحوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حوائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  

 

 يػػػػػػػػػػػػػا م جػػػػػػػػػػػػػَؿ البحػػػػػػػػػػػػػِر باأليػػػػػػػػػػػػػادي         

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد آف أف ُتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَح السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواحؿْ  

 

 مػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػاٍث          القػػػػػػػػػػػػػدَس َفقػػػػػػػػػػػػػد س 

 

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ أراذؿأ 
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 :أيضاً عماد الديف األصبياني وقاؿ 
 لّمِو نوَر الد يِف مف ممٍؾ     

     

 البسيط
 لمّػػػػػػػػػػػِو نػػػػػػػػػػػوَر الػػػػػػػػػػػػد يِف مػػػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػػػػٍؾ         

 

 عػػػػػػػػػػدٍؿ لحفػػػػػػػػػػِظ ُأمػػػػػػػػػػِر الػػػػػػػػػػد يِف ممتػػػػػػػػػػزـِ  

 

      كانػػػػػػػػْت واليػػػػػػػػػُة مصػػػػػػػػػر قبػػػػػػػػػَؿ عزَِّتيػػػػػػػػػا     

 بكشػػػػػػػػِؼ دولتيػػػػػػػػا لحمػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػى وضػػػػػػػػـِ  

 

     ممػػػػػػػػتطـٌ جػػػػػػػػاٍر عمػػػػػػػػى َ َجػػػػػػػػٍؿ      فالنيػػػػػػػػُؿ 

 جػػػػػػػػػػارًا لبحػػػػػػػػػػِر نػػػػػػػػػػواٍؿ منػػػػػػػػػػَؾ ُممػػػػػػػػػػتطـِ  

 

ـُ            ُأْغػػػػػػػػُز الفػػػػػػػػرنَ  فيػػػػػػػػذا وقػػػػػػػػُت غػػػػػػػػزوِى

ـْ جمػػػػػػػػػػوعيـُ بالػػػػػػػػػػذَّابِؿ الحِطػػػػػػػػػػـِ    واحِطػػػػػػػػػػ

 

        مػػػف ِرْجػػػِس الفػػػرنِ  واػػػْب    القػػػدَس وطّيػػػِر 

 عمػػػػػػػى البغػػػػػػػاِث واػػػػػػػوَب األجػػػػػػػدِؿ الَقطػػػػػػػـِ  

 

      د نظمػػػػػا     فممػػػػػُؾ مصػػػػػر وممػػػػػُؾ الشػػػػػاـِ قػػػػػ

 فػػػػػػػي ِعْقػػػػػػػِد عػػػػػػػٍز مػػػػػػػف اإلسػػػػػػػبلـِ منػػػػػػػتظـِ  

 

     محمػػػػػػػػػوٌد الممػػػػػػػػػؾ الغػػػػػػػػػازي يسوُسػػػػػػػػػيما      

 بالفضػػػػػػػػػػِؿ والعػػػػػػػػػػدِؿ واإلفضػػػػػػػػػػاِؿ والػػػػػػػػػػنعـِ  

 

 محمػػػػػػػػػودال المْمػػػػػػػػػُؾ محمػػػػػػػػػوٌد بكػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػـِ     بالشالػػػػػػػػػكِر كػػػػػػػػػؿال لسػػػػػػػػػاٍف نػػػػػػػػػاطٍؽ أبػػػػػػػػػدًا        

 

      فأشػػػػػػػؾ مصػػػػػػػر وأظيػػػػػػػر عػػػػػػػّز سػػػػػػػنتيا     

 ى كػػػػػػـ تشػػػػػػتكي وكػػػػػػـِ كػػػػػػـ تقتضػػػػػػي وغمػػػػػػ 

 
 

 

 وقاؿ عماد الديف األصبياني أيضاً 
 والقدُس طامحٌة إليَؾ عيوُنو  

   

 الكامؿ
 وبسػػػػػػػػػػػيفو َصػػػػػػػػػػػَدٌأ لحػػػػػػػػػػػزف مصػػػػػػػػػػػابِو         

 

 إذ لػػػػػػػػػػػػيس يشػػػػػػػػػػػػفى بعػػػػػػػػػػػػده صػػػػػػػػػػػػدياُتوُ  

 

      يػػػػػػػػا وحشػػػػػػػػتا لمبػػػػػػػػيض فػػػػػػػػي َأغماِدىػػػػػػػػا     

 ال تنتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغى َعَزماتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  

 

         يػػػػػػػػا وحشػػػػػػػػَة اإلسػػػػػػػػبلـ يػػػػػػػػـو تمّكنػػػػػػػػْت  

 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ  قمػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػؤمٍف روعاتُػػػػػػػػػػػوُ  

 

      يػػػػػػا حسػػػػػػرتا مػػػػػػف بػػػػػػأِس راحتػػػػػػِو الػػػػػػذي     

 يقضػػػػػػى الزَّمػػػػػػاف ومػػػػػػا انقضػػػػػػت حسػػػػػػراُتوُ  
 
 

    مػػػػػػػػػػػػػؤلْت ميابتػػػػػػػػػػػػػُو الػػػػػػػػػػػػػببلَد فإّنػػػػػػػػػػػػػو       

فَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَدُه غاباتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ    َأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد وا 

 

      مػػػػػا كػػػػػاَف َأسػػػػػرَع عصػػػػػَرُه لمػػػػػا انقضػػػػػػى     

 فكَأّنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنواُتُو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعاُتوُ  

 

      لػػػػػـ أنػػػػػَس يػػػػػـو الّسػػػػػبت وىػػػػػو لمػػػػػا بػػػػػِو     

 ُيبػػػػػػػػدي السالػػػػػػػػباَت وقػػػػػػػػد َبػػػػػػػػَدْت غشػػػػػػػػياُتوُ  

 

    والبْشػػػػػػػػػػػػػُر منػػػػػػػػػػػػػو تبّمجػػػػػػػػػػػػػْت َأنػػػػػػػػػػػػػواُرُه       

 والوجػػػػػػػػػػػػُو منػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػؤْلأَلْت سػػػػػػػػػػػػبحاُتو 

 

 فػػػػػػػػي مْرضػػػػػػػػة حصػػػػػػػػمت بيػػػػػػػػا مرضػػػػػػػػاُتوُ     ويقػػػػػػػػػػػػوُؿ لمّػػػػػػػػػػػػِو الميػػػػػػػػػػػػيمِف حكمػػػػػػػػػػػػة        
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          وقػػػػػػػَؼ الممػػػػػػػوُؾ عمػػػػػػػى انتظػػػػػػػار ركوبػػػػػػػِو 

ـَ تػػػػػػػػػػػػػػػأ رْت ركباتُػػػػػػػػػػػػػػػوُ    ليػػػػػػػػػػػػػػػـ ففػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 واليػػػػػػػػوـَ ىػػػػػػػػـ حػػػػػػػػوَؿ الّسػػػػػػػػريِر مشػػػػػػػػاُتوُ     كػػػػػػػػانوا وقوفػػػػػػػػًا َأمػػػػػػػػس تحػػػػػػػػَت ركابػػػػػػػػِو        

 

    وممالػػػػػػػػػػػػػَؾ اآلفػػػػػػػػػػػػػاِؽ سػػػػػػػػػػػػػاعيٌة لػػػػػػػػػػػػػو       

 فمتػػػػػػػػػػػػى تجػػػػػػػػػػػػيُء يفػػػػػػػػػػػػتحيفَّ سػػػػػػػػػػػػعاتوُ  

 

        ىػػػػػػػػػذي مناشػػػػػػػػػػيُر الممالػػػػػػػػػػِؾ تقتضػػػػػػػػػػي   

 توقيَعػػػػػػػػػػػػػػػُو فييػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػَأيَف دواتُػػػػػػػػػػػػػػػوُ  

 

بيػػػػػع بجمعيػػػػػا    قػػػػػد كػػػػػاف وعػػػػػ        دَؾ فػػػػػي الرَّ

بيػػػػػػػػػػػع وقػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػا ميقاتُػػػػػػػػػػػوُ    ىػػػػػػػػػػػذا الرَّ

 

        والجنػػػػػػػُد فػػػػػػػي الػػػػػػػديواِف جػػػػػػػدََّد عرَضػػػػػػػُو   

ذا َأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت َتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدََّدْت َنفَقاتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ    وا 

 

       طامحػػػػػػػػػػػٌة إليػػػػػػػػػػػَؾ عيوُنػػػػػػػػػػػو     والقػػػػػػػػػػػدُس 

ػػػػػػػػػْؿ فقػػػػػػػػػد طمحػػػػػػػػػْت إليػػػػػػػػػو عداتُػػػػػػػػػوُ    َعج 

 

 

 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 كنُت أستسقي بغيِرَؾ واببًل  ما 

     

 الكامؿ
     َمػػػػػػْف لمُعمػػػػػػى َمػػػػػػْف لمػػػػػػذالرى َمػػػػػػْف لمُيػػػػػػدى      

 يحميػػػػػػػػػػو َمػػػػػػػػػػْف لمبػػػػػػػػػػأِس َمػػػػػػػػػػْف لمنائػػػػػػػػػػؿِ  

 

 طمػػػػػػػػػَب البقػػػػػػػػػاَء لممكػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػي آجػػػػػػػػػٍؿ         

 

 إذ لػػػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػػػْؽ ببقػػػػػػػػػػاِء ُمْمػػػػػػػػػػِؾ العاجػػػػػػػػػػؿِ  

 

 بحػػػػػػػػػػػػٌر َأعػػػػػػػػػػػػاَد البػػػػػػػػػػػػرَّ بحػػػػػػػػػػػػرًا بػػػػػػػػػػػػّره         

 

 الّسػػػػػػػػػػػػاحؿِ  وبسػػػػػػػػػػػػيفِو ُفتحػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػبلدُ  

 

    َمػػػػػػػْف كػػػػػػػاف َأىػػػػػػػُؿ الحػػػػػػػؽ  فػػػػػػػي َأيامػػػػػػػِو       

 وبعػػػػػػػػػػػػػػز ِه يػػػػػػػػػػػػػػػردوَف َأىػػػػػػػػػػػػػػَؿ الباطػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 

    ِمػػػػػػػػػػػف َأبكارِىػػػػػػػػػػػا        والقػػػػػػػػػػػدُس وفتوُحػػػػػػػػػػػُو 

 َأبقػػػػػػػػػػْت لػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػػبًل بغيػػػػػػػػػػِر ُمسػػػػػػػػػػاجؿِ  

 

     مػػػػػػػػا كنػػػػػػػػُت أستسػػػػػػػػقي بغيػػػػػػػػِرَؾ وابػػػػػػػػبًل      

 ورَأيػػػػػػػػػػػػػُت جػػػػػػػػػػػػػوَدَؾ ُم جػػػػػػػػػػػػػبًل لموابػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 

    ألنَّنػػػػػػػػػػػػي        فسػػػػػػػػػػػػقاَؾ رضػػػػػػػػػػػػواُف اإللػػػػػػػػػػػػو

 ال َأرتضػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػػاـِ الياطػػػػػػػػػػػؿِ  

 

 
 

 :أيضاً  عماد الديف األصبياني وقاؿ
 والقدُس َأعضَؿ داؤه ِمف قبمكـ   

 

 الكامؿ   
     َأعضػػػػػػػػػَؿ داؤه ِمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػبمكـ       والقػػػػػػػػػدُس 

ـُ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػفاِء ذاَؾ المعضػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ    فػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيت

 

     درَج الممػػػػػػػػػػوُؾ عمػػػػػػػػػػى َتمن ػػػػػػػػػػي فتحػػػػػػػػػػِو      

ـْ بػػػػػػػػػػػػِو لػػػػػػػػػػػػـ تبمػػػػػػػػػػػػؿِ زمنػػػػػػػػػػػػًا وغمػػػػػػػػػػػػت   ي
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ـُ فػػػػػػػػػػػػػػَأمكف آ ػػػػػػػػػػػػػػرًا           وَأتػػػػػػػػػػػػػػى زمػػػػػػػػػػػػػػانك

 

 مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػذََّر فػػػػػػػػػي الزَّمػػػػػػػػػاِف اأَلوؿِ  

 

ـْ            مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف قػػػػػػػػطال وال يكػػػػػػػػوُف كفػػػػػػػػتحك

 لمقػػػػػػػػدِس فػػػػػػػػي الماضػػػػػػػػي وال المسػػػػػػػػتقبؿِ  

 

ـَ الػػػػػػػػورى      ـُ منػػػػػػػػو الػػػػػػػػذي َعػػػػػػػػِد       َأوجػػػػػػػػدت

 وفعمػػػػػػػػتـُ فػػػػػػػػي الفػػػػػػػػتِح مػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ يفعػػػػػػػػؿِ  

 

       تقاصػػػػػػرْت عػػػػػػف مف ػػػػػػٍر    َأيػػػػػػدي الممػػػػػػوِؾ 

ـْ بػػػػػػػػػػو فبمػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػبعِض اأَلنمػػػػػػػػػػؿِ    طمػػػػػػػػػػت

 

      أحييػػػػػػػػػػتـُ فػػػػػػػػػػرَع الكػػػػػػػػػػراـِ ولػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػزْؿ     

 نصػػػػػػػػُر المحػػػػػػػػؽ  بكػػػػػػػػـ وقيػػػػػػػػُر المبطػػػػػػػػؿِ  
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 َعمى الطوِر ناجى الَمُو موسى ِبَنصرِِه  
 

 الطويؿ
ـُ ِابػػػػػػػػػػُف الُمػػػػػػػػػػردَ           بيِش َشػػػػػػػػػػجاَعًة     َفُكمالُيػػػػػػػػػػ

ـُ ِعنػػػػػػَد الَنػػػػػػواِؿ ِابػػػػػػُف باديسػػػػػػا   َأَجػػػػػػؿ َوُىػػػػػػ

 

         َفَكػػػػػـ ِمػػػػػف َرحػػػػػى َحػػػػػرٍب َأداَر ِبمػػػػػا َسػػػػػقى   

 ِبػػػػػِو الُسػػػػػمَر َوالبػػػػػيَض الِرقػػػػػاَؽ الَدبابيسػػػػػا 

 

       ُىػػػػػػَو اأَلَسػػػػػػُد الحػػػػػػامي الَحقيَقػػػػػػَة ُمقػػػػػػِدمًا      

 ال يسػػػػا َوَمػػػػف ذا َيػػػػُردال الَميػػػػَث َعػػػػف َمنِعػػػػوِ  

 

          َعمػػػػى الطػػػػوِر نػػػػاجى الَمػػػػُو موسػػػػى ِبَنصػػػػرِِه  

 َفِبػػػػػالَطوِر َاغػػػػػُر الِسػػػػػمـِ َأصػػػػػَبَح َمحروسػػػػػا 

 

            ػِعماَرتُػػػػػػػُو َت ريػػػػػػػُب َأعمػػػػػػػاِر عاِبػػػػػػػدي الػػػػػػػ

ػػػػػػَس الَنصػػػػػػُر تَأسيسػػػػػػا   َصػػػػػػميب َوفيػػػػػػِو ُأس 

 

 بيحًا ُىنػػػػػػػػػػػػاَؾ َوَتقديسػػػػػػػػػػػػاُيػػػػػػػػػػػػَرد ُد َتسػػػػػػػػػػػػ    َعػػػػػػػػبل ُمشػػػػػػػػَمِ رًّا فػػػػػػػػي الَسػػػػػػػػماِء ِبنػػػػػػػػاُؤُه        

 

       ُو    ػَظفَّػػػػػػػػُر ديػػػػػػػػِف الَمػػػػػػػػِو َأىػػػػػػػػدى ُقدوُمػػػػػػػػـُ ُ 

 

 َأمنػػػػػػػًا ال َيػػػػػػػزاُؿ َوتَأنيسػػػػػػػا القُػػػػػػػدسِ ِإلػػػػػػػى  

 

 
 

 :أيضاً فتياف الشاغوري وقاؿ 
 النوُر َليَس ِبُمحِرٍؽ َمف َمسَُّو  

        

 الكامؿ
 قُػػػػػػػػػػػػػـ َسػػػػػػػػػػػػػق ني َصػػػػػػػػػػػػػيباَء َحمبوِنيَّػػػػػػػػػػػػػًة         

 

 َصػػػػػػػػػيباُء ِمػػػػػػػػػف َحمبػػػػػػػػػوفِ يػػػػػػػػػا َحبَّػػػػػػػػػذا ال 

 

ـُ            ُقػػػػػػػػػؿ ِلمَنصػػػػػػػػػارى َلػػػػػػػػػيَس مػػػػػػػػػا َأبَصػػػػػػػػػرُت

 نػػػػػػػػورًا َليَمػػػػػػػػَة الَشػػػػػػػػعنيفِ  القُػػػػػػػػدسِ فػػػػػػػػي  

 

                                                 
40
ـ  وتػػوفي بيػػا عػػاـ 1139/ىػػػ533فتيػػاف بػػف عمػػي األسػػدي  مػػؤدب شػػاعر مػػف أىػػؿ دمشػػؽ  ولػػد بيػػا عػػاـ  - 

 .اتصؿ بالمموؾ ومدحيـ. ـ1218/ىػ516
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 النػػػػػػػػوُر َلػػػػػػػػيَس ِبُمحػػػػػػػػِرٍؽ َمػػػػػػػػف َمسَّػػػػػػػػُو         
 

 النػػػػػػػػوُر فػػػػػػػػي الَكػػػػػػػػأِس الَّتػػػػػػػػي ِبَيمينػػػػػػػػي 

 

 

 

 :أيضاً فتياف الشاغوري وقاؿ 
 يا َ طيَب الُقدسِ 

 

 السريع
    حكػػػػػػػػػػي ِبَمػػػػػػػػػػدحيَؾ يػػػػػػػػػػا       ال َغػػػػػػػػػػرَو َأف أَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد الُمحِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف َحّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا   ُمَحمَّ

 

    غػػػػػػػػػاَدرَت فػػػػػػػػػي الِشػػػػػػػػػعِر َوليػػػػػػػػػدًا َأبػػػػػػػػػا       

 ُعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدَة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّاِجَح ميزانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 َتّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئِؼ ُنقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا    َفَعػػػػػػػػػػدَّ َعػػػػػػػػػػف ِذكػػػػػػػػػػرى َحبيػػػػػػػػػػٍب َأبػػػػػػػػػػي        

 

 ِإفَّ لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا لمَبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي         

 

 ِإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاناِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَرَؾ ال ُيحِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف  

 

 َكػػػػػػػػػػػػذا َعبيػػػػػػػػػػػػٌد َلػػػػػػػػػػػػَؾ فػػػػػػػػػػػػي ِشػػػػػػػػػػػػعرِِه         

 

 َأضػػػػػػػػػػػػػػػحى ُعَبيػػػػػػػػػػػػػػػدًا َحيُامػػػػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

     َوالَمِمػػػػػػػػػػػػػُؾ الَضػػػػػػػػػػػػػػميُؿ فػػػػػػػػػػػػػػي َضػػػػػػػػػػػػػػمٍَّة      
 

يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ِإذ ُفقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًل َوا 

 

    َوَمػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػما َفضػػػػػػػػػبًل َعمػػػػػػػػػى َىػػػػػػػػػُؤِلي       

 يػػػػػػػػػػػػػػػػاِء َشػػػػػػػػػػػػػػػػَأى ال َشػػػػػػػػػػػػػػػػؾَّ ِفتيانػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

          يػػػػػػػا َمػػػػػػػف َغػػػػػػػدا  َ طيػػػػػػػَب القُػػػػػػػدسِ َفيػػػػػػػا 

 َأفَصػػػػػػػػػػػػػػَح ِمػػػػػػػػػػػػػػػف قُػػػػػػػػػػػػػػسا َوَسػػػػػػػػػػػػػػػحبانا 

 

 َأىػػػػػػػػػػػػػػػَديَت َأبياتػػػػػػػػػػػػػػػًا َحَكػػػػػػػػػػػػػػػت َعػػػػػػػػػػػػػػػر         

 

 َش َبمقػػػػػػػػػػػيٍس َوَقػػػػػػػػػػػد وافػػػػػػػػػػػى ُسػػػػػػػػػػػَميمانا 

 

 َقبَّمػػػػػػػػػػػُت ِمنيػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػػؿَّ َبيػػػػػػػػػػػٍت َكمػػػػػػػػػػػا         

 

 َقبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ َوفػػػػػػػػػػػػػػػػػُد الَبيػػػػػػػػػػػػػػػػػِت َأركانػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

عبلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ِعػػػػػػش يػػػػػػا َظييػػػػػػَر الػػػػػػديِف فػػػػػػي ِنعَمػػػػػػػٍة          اظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِىَرٍة ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّا َواِ 
 

ـُ ِشػػػػػػػػعرًا َوَمػػػػػػػػف           يػػػػػػػػا َ يػػػػػػػػَر َمػػػػػػػػف َيػػػػػػػػنِظ
 

 َيقػػػػػػػػػػػػػػػػرَُأ فػػػػػػػػػػػػػػػػي الِمحػػػػػػػػػػػػػػػػراِب ُقرآنػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 

 :وقاؿ فتياف الشاغوري أيضاً 
 ِمَف الَمسِجِد اأَلعمى ِإلى الَمسِجِد اأَلقصى

 
 

 الطويؿ
        َىُمّمػػػػػػوا ِاسػػػػػػَمعوا ُأحِجيَّػػػػػػًة َأَبػػػػػػِت النَّقصػػػػػػا   

 اَفَقػػػػد َلُطَفػػػػت َمعنػػػػًى َكمػػػػا َحُسػػػػَنت َش صػػػػ 
 

      َوَىيفػػػػػػػػػاَء َشػػػػػػػػػمطاَء الفُػػػػػػػػػروِع ُرضػػػػػػػػػاُبيا     

ـُ الرَّقصػػػػػا   شػػػػػفاًء َكَنصػػػػػِؿ الَسػػػػػيِؼ ال َيسػػػػػَأ

 

 َكػػػػػػػػػػَأفَّ َليػػػػػػػػػػا ِعنػػػػػػػػػػَد الُاَرّيػػػػػػػػػػا َوديَعػػػػػػػػػػًة         

 

 َفَقػػػػػػػد َحَرَصػػػػػػػت فػػػػػػػي َأف َتناَوَليػػػػػػػا ِحرَصػػػػػػػا 

 

         ِإلػػػػى ُقرِصػػػػيا َجػػػػرَّت َيػػػػُد الَشػػػػمِس ناَرىػػػػا  

 ِد َأمواِىيػػػػػا الُقرصػػػػػاِلَتحمػػػػػي ِبػػػػػِو ِمػػػػػف َبػػػػػر  

 

        َوَتحَسػػػُب مػػػا فػػػي اأَلرِض ِمػػػف ِشػػػَيٍة َبػػػَدت   

ػػػػػيا فيػػػػػِو َوالَقرصػػػػػا   َعمػػػػػى الَ ػػػػػد  ِمنػػػػػُو َعضَّ

 

    ِإلػػػػػػػى اأُلفػػػػػػػِؽ اأَلعمػػػػػػػى َتعاَلػػػػػػػت ُمنيَفػػػػػػػًة       

 َفػػػػػَنحُف َنػػػػػرى الَجػػػػػوزاَء فػػػػػي ُأذِنيػػػػػا ُ رصػػػػػا 
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         َوَقػػػد َضػػػ َّ َبطػػػُف اأَلرِض ِمػػػف ِاقػػػِؿ َوطِئيػػػا  

 َكمػػػػػػا َأفَّ َأعبلىػػػػػػا ِبػػػػػػِو الَجػػػػػػوال َقػػػػػػد َغّصػػػػػػا 

 

    َوَتناُػػػػػػػػُر ُدرًّا ِمػػػػػػػػف ُلَجػػػػػػػػيٍف َعمػػػػػػػػى َصػػػػػػػػفًا       

 ِلَكاَرِتػػػػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػػػػا ِإف ُيَعػػػػػػػػػػػػدال َوال ُيحصػػػػػػػػػػػػى 

 

    َوِمػػػػػػػػف َحوِليػػػػػػػػا َتنمػػػػػػػػي فُػػػػػػػػروٌع ُمنيَفػػػػػػػػٌة       

 ِبُجراوَمػػػػػػػػػػٍة َأضػػػػػػػػػػَحت ِل اَتِميػػػػػػػػػػا َفّصػػػػػػػػػػا 

 

         ِضػػػػػَعًة َليػػػػػا  َوَقػػػػد َسػػػػػَجَدت فػػػػي اأَلرِض  ا

 اَػػػػػػػبلُث الَميازيػػػػػػػِب الَّتػػػػػػػي َنَفػػػػػػػِت الَنقصػػػػػػػا 

 

 الَمسػػِجِد اأَلقصػػىِمػػَف الَمسػػِجِد اأَلعمػػى ِإلػػى     ِبيػػػػػػػا جػػػػػػػاَد َمػػػػػػػف َأسػػػػػػػرى ِبَميػػػػػػػٍؿ ِبَعبػػػػػػػِدِه        

 

         َعمػػػػػى َيػػػػػِد َعبػػػػػِد الَمػػػػػِو َوالصػػػػػاِحِب الَّػػػػػذي  

ّـَ َقومػػػػػػًا َوَكػػػػػػـ َ ّصػػػػػػا   ِبِإحسػػػػػػاِنِو َكػػػػػػـ َعػػػػػػ
 
 

       َعمػػػػػػػى مػػػػػػػاِء َفػػػػػػػّواراِت َجيػػػػػػػروَف جػػػػػػػوُدُه    

 َفعافيػػػػػػػِو َقبضػػػػػػػًا َيأُ ػػػػػػػُذ المػػػػػػػاَؿ ال َقبصػػػػػػػا 
 
 

      ِبػػػػػػػِو الجػػػػػػػاِمُع الَمعمػػػػػػػوُر َرفػػػػػػػَرَؼ َنسػػػػػػػُرُه     

   ِبػػػػريٍش َأايػػػػِث الَنبػػػػِت ِمػػػػف َبعػػػػِد مػػػػا َحّصػػػػا 

 

 

 :أيضاً  فتياف الشاغوري وقاؿ
 َىنيئًا َأياليا الَمِمُؾ الُمَعظَّـ  

 

 وافرال
 َىنيئػػػػػػػػػػػػػًا َأياليػػػػػػػػػػػػػػا الَمِمػػػػػػػػػػػػػُؾ الُمَعظَّػػػػػػػػػػػػػػـ         

 

 َلػػػػػػػػػػػػػػَؾ الُممػػػػػػػػػػػػػػُؾ الُمَؤاَّػػػػػػػػػػػػػػُؿ َوالُمػػػػػػػػػػػػػػَتمَّـ 

 

ـُ الػػػػػػػػػػػػ            ػُممػػػػػػػػػػػوُؾ اأَلرِض ُكمالُيػػػػػػػػػػػػـ ِنظػػػػػػػػػػػا

 ِفِرنػػػػػػػػػػػػػػِد َوَأنػػػػػػػػػػػػػػَت واِسػػػػػػػػػػػػػػَطُة الُمػػػػػػػػػػػػػػَنظَّـ 

 

ـُ الَقصػػػػػػػػػيُد َوَأنػػػػػػػػػَت َبيػػػػػػػػػُت الػػػػػػػػػ            ػَوُكمالُيػػػػػػػػػ

 كػػػػػػػػػتـََقصػػػػػػػػػيِد َفَعػػػػػػػػػرُؼ َعرِفػػػػػػػػػَؾ َلػػػػػػػػػيَس يُ  

 

       َمَمكػػػػػػػَت ِدَمشػػػػػػػػَؽ يػػػػػػػػا عيسػػػػػػػػى َفَصػػػػػػػػّمى    

 َعَميػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الَمػػػػػػػػػػػػػػػػُو  اِلُقنػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػمَّـ 

 

 َنواىػػػػػػػػػػػػػػا َكالُمسػػػػػػػػػػػػػػاِفِر حػػػػػػػػػػػػػػيَف َيقػػػػػػػػػػػػػػَدـ    َفَقػػػػػػػػػػػد أَلَقػػػػػػػػػػػػت َعصػػػػػػػػػػػػاىا َوِاسػػػػػػػػػػػػَتَقرَّت        

 

           ػِبَمػػػػػػف َيَيػػػػػػُب اأُللػػػػػػوَؼ َومػػػػػػا َييػػػػػػاُب الػػػػػػ

 أُلػػػػػػػػػػػوَؼ َتجػػػػػػػػػػػيُش ِبػػػػػػػػػػػالَجيِش الَعَرمػػػػػػػػػػػَرـ 

 

           ػُعطػػػػػػػٌؿ ِبُممػػػػػػػٍؾ َوىػػػػػػػَو ِمنػػػػػػػَؾ الػػػػػػػ َوَىػػػػػػػؿ

ُر َوالُمَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتّـَ   ُمتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَُّج َوالُمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ

 

    َفَأنػػػػػػػَت الَشػػػػػػػمُس ِعنػػػػػػػَد الِسػػػػػػػمـِ ُحسػػػػػػػنًا       

 َوِعنػػػػػػػػَد الَحػػػػػػػػرِب َبأُسػػػػػػػػَؾ َبػػػػػػػػأُس َضػػػػػػػػيَغـ 

 

           ػَلِبسػػػػػػػػَت الُممػػػػػػػػَؾ ِسػػػػػػػػربااًل ِبُحسػػػػػػػػِف الػػػػػػػػ

 ِطػػػػػػػػػػػػػراِز اأَل َضػػػػػػػػػػػػػِر الَمرقػػػػػػػػػػػػػوـِ ُمعَمػػػػػػػػػػػػػـ 

 

     ـ َيػػػػػػػُؾ فػػػػػػػي ُممػػػػػػػوِؾ اأَلرِض َشػػػػػػػرقًا      َوَلػػػػػػػ

 َوَغربػػػػػػػػػػػػًا َمػػػػػػػػػػػػف َنػػػػػػػػػػػػراُه ِمنػػػػػػػػػػػػَؾ َأعَمػػػػػػػػػػػػـ 

 

      َفِعػػػػػػػػش َأو      الَمسػػػػػػػػِجَد اأَلقصػػػػػػػػىَمَمكػػػػػػػػَت 

 ُيػػػػػػػػػػػػػَزؼَّ ِلَوصػػػػػػػػػػػػػِمِو الَبيػػػػػػػػػػػػػُت الُمَحػػػػػػػػػػػػػرَّـ 

 

اـل فػػػػػػػػػي المََّزبػػػػػػػػػاِت جػػػػػػػػػودًا         ـ  ُيحػػػػػػػػػػػػػػػػَرـ    َوَأنػػػػػػػػػَت الػػػػػػػػػَي ـٌ ِلمػػػػػػػػػػػػػػػػَي  َوَلػػػػػػػػػػػػػػػػيَس ُمػػػػػػػػػػػػػػػػَيم 

 

     َسػػػػػػػواَد َصػػػػػػػرِؼ الػػػػػػػَدىِر َعّنػػػػػػػا       َجَمػػػػػػػوتَ  ر

 ِبُزرَقػػػػػػػػػػػػػػِة َليػػػػػػػػػػػػػػَذـٍ َوَبيػػػػػػػػػػػػػػاِض ِم ػػػػػػػػػػػػػػَذـ 

 

       َوفػػػػػػػي ُغػػػػػػػُدِر الػػػػػػػُدروِع َت ػػػػػػػوُض َحتّػػػػػػػى    

 ُتريػػػػػػػػػَؽ ِمػػػػػػػػػَف الِعػػػػػػػػػدا ِبُحسػػػػػػػػػاِمَؾ الػػػػػػػػػدَّـ 
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      َطيَّْرَت َبْيَت الُقْدِس ِمْف ِرْجِسِيـْ 

              

 السريع
 َكَأنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْوَقْفتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو حاِرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا         

 

 َيْنُظػػػػػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػػػػػف َعكَّػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػى ُصػػػػػػػػػػػػورِ  

 

 َفُكمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَح َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌؽ         

 

ػػػػػػػػػػػػػػػْ ُر ِمػػػػػػػػػػػػػػػَف الػػػػػػػػػػػػػػػدالورِ    َيْرَتِعػػػػػػػػػػػػػػػُد الصَّ

 

 َوَأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُغر  الَجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِىيرِ     َبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْيماُف ِبَأْعواِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو        

 

ـْ      ُتصػػػػػػػػػػػػػاِفحُ        اأَلْحجػػػػػػػػػػػػػػاَر َأْيػػػػػػػػػػػػػػٍد َلُيػػػػػػػػػػػػػػ

 ال َتْرَتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َلْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّناِنيرِ  
 
 

      داَنػػػػػػػػػػػػػػْت َلػػػػػػػػػػػػػػَؾ الػػػػػػػػػػػػػػدَّْنيا َوُسػػػػػػػػػػػػػػّكاُنيا     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر َومػػػػػػػػػػػػػػػػػأمورِ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَف َأمَّ

 

         َتْجػػػػػػػػػػػػري المقػػػػػػػػػػػػاِديُر ِبمػػػػػػػػػػػػا َتْشػػػػػػػػػػػػَتيي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػػػػػػػػْيَف َتْعسػػػػػػػػػػػػػػػػيٍر َوَتْيسػػػػػػػػػػػػػػػػيرِ  

 

ػػػػػػػػػػػػػػورِ     َسػػػػػػػػػػػػػػػػعاَدٌة َلػػػػػػػػػػػػػػػػْيَس َليػػػػػػػػػػػػػػػػا آِ ػػػػػػػػػػػػػػػػٌر          َوال ِلَيػػػػػػػػػػػػػػْوـِ الػػػػػػػػػػػػػػنَّْفِخ ِفػػػػػػػػػػػػػػي الصال

 

           َىػػػػػػػػػػؿ َيْقػػػػػػػػػػِدُر اأَلْعػػػػػػػػػػداُء َأْف َيْمَسػػػػػػػػػػُحوا

 مػػػػػػػػػػػػا ُ ػػػػػػػػػػػػطَّ ِفػػػػػػػػػػػػي َلػػػػػػػػػػػػوِح الْمقػػػػػػػػػػػػاديرِ  

 

    َيػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمِمكػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َتْنَسػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ َأّياُمػػػػػػػػػػػػػػػػػُو       

 مػػػػػػػػػػػا ُ ػػػػػػػػػػػّط ِمػػػػػػػػػػػف ِإْفػػػػػػػػػػػِؾ األسػػػػػػػػػػػاطيرِ  

 

 َأْسػػػػػػػػػػػػػَيَرُة الػػػػػػػػػػػػػذَّبال َعػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػد يِف ال         

 

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت الَمقاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرِ ِعْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؽ َرب 

 

 ُمَؤيَّػػػػػػػػػػػػػػُد الرَّايػػػػػػػػػػػػػػاِت َوالػػػػػػػػػػػػػػرَّْأي ِفػػػػػػػػػػػػػػي         

 

 حاَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدميِر َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدبيرِ  

 

ػػػػػػػػػػػْمـِ َفػػػػػػػػػػػاْجَنْح َليػػػػػػػػػػػا           إَف َجَنُحػػػػػػػػػػػوا ِلمس 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا َ ػػػػػػػػػػػػػػػَدُع الَحػػػػػػػػػػػػػػػْرِب ِبَتْقصػػػػػػػػػػػػػػػيرِ  

 

ـْ َلػػػػػػَؾ ِفػػػػػػي يافػػػػػا َوِفػػػػػػي الَمػػػػػػْرِج ِمػػػػػػْف            َكػػػػػ

 َوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٍع ُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا َمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيرِ  

 

ـْ         ِعْشػػػػػػػػػػػػ  ُروَف أَلفػػػػػػػػػػػػًا َغْيػػػػػػػػػػػػَر َأْتبػػػػػػػػػػػػاِعِي

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػػػػػػػْيَف َمْقتُػػػػػػػػػػػػػػػوٍؿ َوَمْأُسػػػػػػػػػػػػػػػورِ  

 

ـْ      َبْيػػػػػػػَت القُػػػػػػػْدسِ َطيَّػػػػػػػْرَت        ِمػػػػػػػْف ِرْجِسػػػػػػػِي

 ِوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَوًى ِلْمَ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازيرِ  

 

 يػػػػػػػػػػػػػا ذاِكػػػػػػػػػػػػػرًا ِلمّػػػػػػػػػػػػػِو يػػػػػػػػػػػػػا ناِسػػػػػػػػػػػػػيًا         

 

 ِلْمُعػػػػػػػػػػػػػػػػْرِؼ َمػػػػػػػػػػػػػػػػْع َكاْػػػػػػػػػػػػػػػػَرِة َتِكِريػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  

 

 

 (   42()قاضي الطورِ )الحنفي مجُد الديف  -42
 عمى القدِس الشريِؼ مسم مًا  مررتُ  :بكائيةمف 

 
 مسػػػػم ماً  القػػػػدِس الشػػػػريؼِ عمػػػػى  مػػػػررتُ 

 
             

 

ـِ ػػػػػػػػى مػػػػػػا تبقّػػػػػػى مػػػػػػف ربػػػػػػوٍع كأنجمػػػػػػع   ػ
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ـ  وتػوفي 1164/ىػػ561بف نبيػو  شػاعر مػف أىػؿ مصػر  ولػد عػاـ  عمي بف محمد بف الحسف  كماؿ الديف - 

 .مدح األيوبييف. ـ1222/ ىػ619عاـ 
42
 .لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى سيرة ذاتية لو  أو أية معمومات حولو - 



 -75- 

 بابةً ػمّنػػػػػي صػػػػػػ ففاضػػػػػْت دمػػػػػوُع العػػػػػيفِ 
               

 

ـِ ػعمػػػػػى مػػػػػا مضػػػػػى مػػػػػف عصػػػػػ   رنا المتقػػػػػد 
 

               رسػػػػػػػوَموُ  أف يعفّػػػػػػي وقػػػػػػد راـ عػػػػػػػػم ٌ 
 

 ـِ ػػػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػّمر عػػػػػػػػػػف كفّػػػػػػػػػي لئيػػػػػػػػػػـٍ مذّمػ 
 

                  م يػػػػػػػا ؾَ نػػػػػػػفقمػػػػػػػُت لػػػػػػػو ُشػػػػػػػم ْت يمي
 

 ـِ ػلمعتػبػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػائٍؿ أو مػسم ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 اػػػػػػػػػوِس فديتيػو كػػػػػػاف تفػػػػػػػدى بالنفػػػػػػػفمػػػػػػ
                 

 

 ـِ ػػػػػكػػػؿ  مسم فػػػي وىػػػذا الظػػػفال  بنفسػػػي 
 

 
 (ـ1517-1258( )ىػ923-656)الممموكي  العصر -سادساً 

 
 (ـ1258-1191( )ىػ656-586(  )43)ابف أبي الحديد -43

 زاِىر ِمَف القدس ُنورٌ 
 

 البحر الطويؿ
 وبالسَّػػػػػػػػػػػػػػػابَحاِت السَّػػػػػػػػػػػػػػػاِبقات كأنيػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 رمػػػػػػػػػف النَّاشػػػػػػػػػراِت الفاِرقػػػػػػػػػاِت اأَلعاِصػػػػػػػػػ 
 

 وُعػػػػػػػػػػػوٍج ُمرنَّػػػػػػػػػػػاٍت وصػػػػػػػػػػػفٍر صػػػػػػػػػػػوائب
 

 وُفمػػػػػػػػػػػػػٍؾ بػػػػػػػػػػػػػ ذي  الُعبػػػػػػػػػػػػػاِب َمػػػػػػػػػػػػػواِ ر 
 

 َلقػػػػػػػػػػػػػد َفػػػػػػػػػػػػػاَز َعبػػػػػػػػػػػػػٌد لمَوصػػػػػػػػػػػػػي  والؤه
 

 َولػػػػػػػػػػػو َشػػػػػػػػػػػاَبو ِبالموبقػػػػػػػػػػػاِت الَكبػػػػػػػػػػػاِئر 
 

ـُ َفت ػػػػػػػػػػػاِء الجنػػػػػػػػػػػاَحيِف كاِسػػػػػػػػػػػر    َو ػػػػػػػػػاَب ُمعاِديػػػػػػػػػو وَلػػػػػػػػػو َحمَّقػػػػػػػػػت ِبػػػػػػػػػو  َقػػػػػػػػػػػواِد
 

 ُىػػػػػػػَو النَّبػػػػػػػأ المكنػػػػػػػوُف والجػػػػػػػوَىر الػػػػػػػذي
 

 زاِىػػػػػػر ُنػػػػػػوٍر ِمػػػػػػَف القػػػػػػدسَتجسَّػػػػػػَد ِمػػػػػػف  
 

 وُذو المعجػػػػػػػػػػػػزَاِت الواِضػػػػػػػػػػػػحاِت أقماليػػػػػػػػػػػػا
 

 الظيػػػػػػػػوُر عمػػػػػػػػى ُمسػػػػػػػػتودعات السَّػػػػػػػػراِئر 
 

          وَواِرُث عمػػػػػػػػػػػػػـِ الُمصػػػػػػػػػػػػػطفى وَشػػػػػػػػػػػػػقيُقو 

 أ ػػػػػػػػًا وَنظيػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػي واألواِصػػػػػػػػر 
 

           أال إنَّمػػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػػبلـُ َلػػػػػػػػػػػوال ُحَسػػػػػػػػػػػاموُ 

 كعفطػػػػػػػػػػػػِة َعنػػػػػػػػػػػػٍز أو قبلمػػػػػػػػػػػػِة َحػػػػػػػػػػػػاِفر 
 

           أال إنَّمػػػػػػػػػػػػا الَتوحيػػػػػػػػػػػػُد لػػػػػػػػػػػػوال ُعموُمػػػػػػػػػػػػو

 يبػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػاِفركُعرضػػػػػػػػػػػػِة ِضػػػػػػػػػػػػػّميٍؿ َون 
 

           أال إنَّمػػػػػػػػػػػػا اأَلقػػػػػػػػػػػػداُر طػػػػػػػػػػػػوع َيميِنػػػػػػػػػػػػوِ 

 َفبػػػػػػػػػورَؾ مػػػػػػػػػف وتػػػػػػػػػٍر ُمطػػػػػػػػػاع وقػػػػػػػػػاِدر 
 

ـّ الجبلِمػػػػػػػػَد واِطئػػػػػػػػا ػػػػػػػػ  َفمػػػػػػػػو رَكػػػػػػػػَض الصال
 

واِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػر  َرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمتَرعػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت الزَّ  لفجَّ
 

ـَ َكسػػػػػػَؼ الشَّػػػػػػمِس كػػػػػػّوَر نوَرىػػػػػػا            وَلػػػػػػو رَا

 وَعطَّػػػػػػػػػػَؿ ِمػػػػػػػػػػف أفبلكيػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػؿَّ َداِئػػػػػػػػػػر 
 

 َوحيػػػػػػػػػػػرُة أربػػػػػػػػػػػاِب الناليػػػػػػػػػػػى والَبَصػػػػػػػػػػػاِئر    الُعظمػػػػػى وُمسػػػػػػتنِبُط اليػػػػػػدى  ُىػػػػػَو اآليػػػػػػةُ 
 

         َرمػػػػػػى المَّػػػػػػو منػػػػػػُو يػػػػػػـو َبػػػػػػدٍر ُ صػػػػػػوَمو  

 ِبػػػػػػػػػػذي فُػػػػػػػػػػذٍذ فػػػػػػػػػػي آِؿ بػػػػػػػػػػدٍر ُمبػػػػػػػػػػاِدر 
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ىو عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسيف بػف أبػي الحديػد عػالـ بػاألدب والشػعر مػف شػعراء العصػر  - 

انتقػػؿ إلػػى بغػػداد وعمػػؿ فػػي الػػدواويف . ـ1191/ىػػػ586مػػف أعيػػاف المعتزلػػة ولػػد فػػي المػػدائف عػػاـ المممػػوكي  
 .ـ1258/ىػ922توفي عاـ . السمطانية
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 َوقػػػػػػػد جاَشػػػػػػػِت األرُض العريضػػػػػػػُة بالَقنػػػػػػػا
 

 َفمػػػػػػػـ ُيمػػػػػػػَؼ إال ضػػػػػػػامٌر فػػػػػػػوَؽ َضػػػػػػػاِمر 
 

اـل السَّػػػػػػػػػػماء َصػػػػػػػػػػواِعقاً            َفمػػػػػػػػػػو َنَتَجػػػػػػػػػػت أ

 لمػػػػػػػا َشػػػػػػػ َّ منيػػػػػػػا سػػػػػػػاِرٌح رأَس حاِسػػػػػػػر 
 

 
 :أيضاً ابف أبي الحديد وقاؿ 

 إلى محؿ القدس يصعد
 

 مجزوء الكامؿ
           ػواهلل ال موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وال عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح وال محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

         عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا وال جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 يصػػػػػػػػػػػػػػػعد محػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػدسإلػػػػػػػػػػػػػػػى  
 

           ػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل وال الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس البسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال وال ا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػػػػػػػو ذاتػػػػػػػػػػػػػػػؾ غيػػػػػػػػػػػػػػػر أف         
 

 ؾ واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمد 
 

           ػوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات وسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػًا والحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػيس توجػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 ورأوا وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودًا واجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا         
 

 يفنػػػػػػػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػػػػػػػاف ولػػػػػػػػػػػػػػػيس ينفػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

    فمت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف       

 جػػػػػػػػػػػػػػػػـر لػػػػػػػػػػػػػػػػو األفػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ تسػػػػػػػػػػػػػػػػجد 
 

        مػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػطو ومػػػػػػػػػػػف   

 بلط قبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػينا حػػػػػػػػػػػػػػػػػيف    
      

 قػػػػػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػػػػػا بنيػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػػػػػيد 
 

        ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إال الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   

 ش رأى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػياب وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد توقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحرؽ نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         
 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػو اىتػػػػػػػػػػػػػػػػدى رشػػػػػػػػػػػػػػػػدًا ألبعػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 

 :أيضاً ابف أبي الحديد وقاؿ 
 تاه األناـ بسكرىـ

 

 مجزوء الكامؿ
          تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىـ 

 فمػػػػػػػػػػػػػػذاؾ صػػػػػػػػػػػػػػاحي القػػػػػػػػػػػػػػـو عربػػػػػػػػػػػػػػد 
 

           ػونجػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الكايػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجػػػػػػػػػػػػػػػرد العزمػػػػػػػػػػػػػػػات مفػػػػػػػػػػػػػػػردػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  
 

           يػػػػػػػػػػػػػػأوي إلػػػػػػػػػػػػػػى العقػػػػػػػػػػػػػػؿ البسػػػػػػػػػػػػػػيط

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػػػػػػػػػػى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػند 
 

        تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل ال موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ   

 وال المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح وال محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

        كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل وال جبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   

 يصػػػػػػػػػػػػػػػعد إلػػػػػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػدس 
 

        س البسػػػػػػػػػػػػػػػػيطة   عممػػػػػػػػػػػػػػػػوا وال الػػػػػػػػػػػػػػػػنف

 ال وال العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 
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      مػػػػػػػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػػػػػػػو ذاتػػػػػػػػػػػػػػػؾ غيػػػػػػػػػػػػػػػر أف    

 ؾ واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمد 
 

          فمي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد 
 

          مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو 

 ومػػػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػػػبلط بعػػػػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػػػػا مبمػػػػػػػػػػػػد 
 

        ومػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػينا حػػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػػذ   

 ب مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 
 

      وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبًا     نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات 

 والحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس توجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

          ورأوا وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودًا دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا 

 يفنػػػػػػػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػػػػػػػاف ولػػػػػػػػػػػػػػػيس ينفػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إال الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا       

 ش رأى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد توقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

       فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحرؽ نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػو اىتػػػػػػػػػػػػػػػػدى رشػػػػػػػػػػػػػػػػدًا ألبعػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 
 (ـ1349-1292( ) ىػ749 -691( )44)ابف الوردي -44

 س الديفشمأرى الشيَخ 
 

 الطويؿ
          أرى الشػػػػيَخ شػػػػػمَس الػػػػػديِف أزمػػػػػَع رحمػػػػػًة 

 أفديػػػػِو ِمػػػػْف شػػػػمسِ  القػػػػدسِ إلػػػػى حضػػػػرات  

 

ـَ غيػػػػػػػَر        كنػػػػػػػُت منعتػػػػػػػُو     القػػػػػػػدِس ولػػػػػػػْو را

 القػػػػْدسِ وكيػػػػَؼ يجػػػػوُز المنػػػػُع عػػػػف حضػػػػرِة  

 

 

 :أيضاً  ابف الوردي وقاؿ
 مف نارٍ  نقموا َصْنجيؿَ 

 

 مجزوء الرمؿ
        مػػػػػػػػػػػػػػػػْف نػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نقمػػػػػػػػػػػػػػػػوا َصػػػػػػػػػػػػػػػػْنجيَؿ 

ـْ    ٍر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ

 

          القػػػػػػػػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػػػػػػػػُرُه إْف كػػػػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 ففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وادي جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـْ  سِ  

 

 

 :أيضاً  ابف الوردي وقاؿ
 ؟؟؟...وكيؼ تناـ العيف

 

 مزجنػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػاء بالػػػػػػػػػػػدموع السػػػػػػػػػػػواجـ
 

 ـػػراجػة لممػرضػا عػمن ؽَ ػـ يبػفم 
                                                 

44
عمػػر بػػف مظفػػر بػػف عمػػر ابػػف الػػوردي الكنػػدي شػػاعر وأديػػب ومػػؤرخ مػػف العصػػر المممػػوكي ولػػد فػػي معػػرة  - 

 .ـ1349/ىػ749وتوفي عاـ . ـ1292/ىػ691النعماف بسوريا عاـ 
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 وشػػػػػػػػر سػػػػػػػػبلح المػػػػػػػػرء دمػػػػػػػػع يفيضػػػػػػػػو
 

 واـرػا بالصػارىػن بتػرب شػإذا الح 
 مػػػػػؿء جفونيػػػػػا وكيػػػػػؼ تنػػػػػاـ العػػػػػيف

 

 ػـػػػػػػػػػػؿ نائػت كػػػػػػػػػى غفػػػػػػػػػوات أيقظػػػػػػػػػعمػػػػػػػػ 
 ـػوف القشاعػي أو بطػذاكػور المػظي    ـػى مقيميػاـ أضحػبالش ـػوا  وانك 

 

 (ـ1348-1274( ىػ749-673( )45)ابف جياب الغرناطي -45
 بحؽ ياسيف وطو 

 

 السريعالبحر 
      بحػػػػػػػػػػػػػػؽ ياسػػػػػػػػػػػػػػيف وطػػػػػػػػػػػػػػو وكػػػػػػػػػػػػػػاؼ     

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَحَواِميـِ وُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِف َوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو  

 

          وكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ِذكػػػػػػػػػػػػػػػػٍر أنػػػػػػػػػػػػػػػػَت أنَزلتَػػػػػػػػػػػػػػػػُو 

 ُىػػػػػػػػػًدى ونػػػػػػػػػورًا فيػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػاٍؼ وكػػػػػػػػػاؼ 

 

      والكعبػػػػػػػػػػػة الُعظمػػػػػػػػػػػػى ومػػػػػػػػػػػا حوليػػػػػػػػػػػػا     

 وكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف َحػػػػػػػػػػػ َّ وَلبَّػػػػػػػػػػػى وطػػػػػػػػػػػاؼ 

 

 َوَمػػػػػػػػػػػػف َحمَّيػػػػػػػػػػػػا     القُػػػػػػػػػػػػدسِ وروضػػػػػػػػػػػػِة 
      

 َابَلاَػػػػػػػػػػػػػػػٌة َفضػػػػػػػػػػػػػػػُمُيـ َغيػػػػػػػػػػػػػػػُر  ػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 

 

         وكػػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػػيء َلػػػػػػػػػػػَؾ فيػػػػػػػػػػػو ِرضػػػػػػػػػػػا  

ػػػػػػػر ِشػػػػػػػَفاَء الَعبػػػػػػػِد يػػػػػػػا َ يػػػػػػػَر َشػػػػػػػاؼ   َيس 
 

 

 (ـ1449-1371( )ىػ852-773(  )46)ابف َحَجر العسقبلني -46
 َسرى ِإلى الَمسِجِد اأَلقصى ِمَف الَحـر 

 

 البسيط
        َلػػػػػػُو المػػػػػػواءاِف ذا فػػػػػػي الَحػػػػػػرِب ُمنَتِشػػػػػػٌر   

 َوِظػػػػػػػؿال َذِلػػػػػػػَؾ فػػػػػػػي َيػػػػػػػوـِ الُنشػػػػػػػوِر َضػػػػػػػفا 

 

        دى الحوضػػػػػػاِف كػػػػػػواُرُه   َكمالُػػػػػػُو فػػػػػػي الَنػػػػػػ

 َوَكفالػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػاَز َصػػػػػػػػػب  ِمنُيمػػػػػػػػػا ِاغَتَرفػػػػػػػػػا 

 

           ػِمػػَف الَحػػـر الػػ الَمسػػِجِد اأَلقصػػىَسػػرى ِإلػػى 

 مّكػػػػػػػػي  َوالطػػػػػػػػرُؼ لئِلسػػػػػػػػراِع مػػػػػػػػا ُطِرفػػػػػػػػا 

 

ّـَ ِارَتقػػػػى اأُلفػػػػَؽ ِبالِجسػػػػـِ الَكػػػػريـِ ُعمػػػػًى            اُػػػػ

 عفاَوالػػػػػػػػروُح  اِدُمػػػػػػػػُو َوالَقمػػػػػػػػُب مػػػػػػػػا َضػػػػػػػػ 

 

        لقػػػػػػػاب َقوَسػػػػػػػيِف َأو َأدنػػػػػػػى َعػػػػػػػبل َوَدنػػػػػػػا   

 َغػػػػػػػدا َىػػػػػػػػَدفا المضػػػػػػػػنيَوَقمػػػػػػػُب حاِسػػػػػػػِدِه  

 

       ُردَّت َأعاديػػػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػػػي َبػػػػػػػػػػػدٍر منّكسػػػػػػػػػػػًة    

 ب جَمػػػػػػػػػػػٍة َأورَاتيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػنقَص َوالَكَمفػػػػػػػػػػػا 
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ولػػد عػػاـ . عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف سػػميماف أبػػو الحسػػف ابػػف جيػػاب مػػف شػػعراء العصػػر المممػػوكي - 

 .ـ1348/ىػ749ـ  وتوفي عاـ 1274/ىػ673
46
أحمد بف عمي العسقبلني  شياب الديف بف َحَجر العسقبلني  مف أئمػة العمػـ والتػاريخ  أصػمو مػف عسػقبلف  - 

ـ   لو كتػب كايػرة 1449/ىػ852ـ ووفاتو بيا أيضًا عاـ 1371/ ىػ773بفمسطيف  وكاف مولده في القاىرة عاـ 
 .مف أشيرىا فتح الباري في شرح صحيح الب اري
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 (ـ1369 -1299( )ىػ771-711(   )47)ابف  اتمة األندلسي -47

 ْقُمياوما لبطاِح األرِض أُبدَع رَ 
 

 البحر الطويؿ
          ومػػػػػػػػػػا لبطػػػػػػػػػػاِح األرِض ُأبػػػػػػػػػػدَع َرْقُميػػػػػػػػػػا 

 فراَقػػػػػػػػػػػْت أسػػػػػػػػػػػاريرًا ورقَّػػػػػػػػػػػْت َحواِشػػػػػػػػػػػيا 

 

        ومػػػػػػػػػا ِلَحمػػػػػػػػػاـِ األْيػػػػػػػػػِؾ َتشػػػػػػػػػدو َترنالمػػػػػػػػػًا   

 ومػػػػػػػا ِلقُػػػػػػػدوِد الُقْضػػػػػػػب َتيفػػػػػػػو َتعاِطيػػػػػػػا 

 

ـْ َقػػػػػػػػَبَض النَّْيَمػػػػػػػػْوَفُر الكػػػػػػػػؼَّ  اِئفػػػػػػػػًا            وِلػػػػػػػػ

ـْ َبَسػػػػػػػػَط    السالْوسػػػػػػػػاُف ُيمنػػػػػػػػاُه راِجيػػػػػػػػاوِلػػػػػػػػ

 

 أتحَسػػػػػػػُب ىػػػػػػػاتي ُكمَّيػػػػػػػا ُ ِمقػػػػػػػت ُسػػػػػػػدًى    
      

 لغيػػػػػػػػػػػػر اعتبػػػػػػػػػػػػاٍر ال َوَرب ػػػػػػػػػػػػَؾ ماِىيػػػػػػػػػػػػا 

 

     وأفَّ ُقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراىا ِلَمْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍَّة      

 لقػػػػػػػػد أ طػػػػػػػػأ التَّقػػػػػػػػديُر ِمْنػػػػػػػػَؾ الَمراِميػػػػػػػػا 

 

 َفمػػػػػػػا ُ طبػػػػػػػاُء الُعػػػػػػػْرِب أفصػػػػػػػُح واِعظػػػػػػػًا  
        

 دو َلػػػػػْو َفيمػػػػػَت الَمعاِنيػػػػػاِمػػػػػَف الطَّيػػػػػِر َيْشػػػػػ 

 

         وال صػػػػػػػػػػػػػػَفحاُت الِيْنػػػػػػػػػػػػػػِد أردُع زاِجػػػػػػػػػػػػػػرًا  

 ِمػػػػػَف الَبػػػػػْرِؽ َيْبػػػػػُدو َلػػػػػْو عممػػػػػَت النَّواِىيػػػػػا 

 

         وال لَطػػػػػػػػػُؼ اإلْحسػػػػػػػػػاِف أحسػػػػػػػػػف َموِقعػػػػػػػػػًا  

 ِمػػػػػَف النَّػػػػػوِر َيػػػػػْذكو لػػػػػو عرْفػػػػػَت األياِديػػػػػا 

 

 قػػػػد َنبػػػػا    َحضػػػػرِة القُػػػػدسِ أيػػػػا َغاِئبػػػػًا عػػػػف 
       

 بػػػػػػو الطَّبػػػػػػُع أف يػػػػػػْأتي ُىػػػػػػدًى أو ُيواِتيػػػػػػا 

 

      أمػػػػػػػا َتتَّقػػػػػػػي بْأسػػػػػػػًا أمػػػػػػػا َتْرتجػػػػػػػي َنػػػػػػػدًى     

 أمػػػػػػا َتْنَتيػػػػػػي َوعظػػػػػػًا لقػػػػػػد َظمػػػػػػَت ىاِزيػػػػػػا 

 

          إذا مػػػػا َدعػػػػػاَؾ الَ ْطػػػػػُب كػػػػػي َتْرعػػػػػوي لػػػػػُو 

 تَػػػػػػػػػػػػداركَؾ المالطػػػػػػػػػػػػُؼ ال فػػػػػػػػػػػػيال َتبلِفيػػػػػػػػػػػػا 

 

     فػػػػػػػػػػػػػبل ِشػػػػػػػػػػػػػدٌَّة ُتعػػػػػػػػػػػػػديَؾ إاّل َلجاجػػػػػػػػػػػػػًة      

 وال َفْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرٌة ُتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػديَؾ إاّل َتماِديػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

         إليػػػػػػػػػػػػػَؾ إشػػػػػػػػػػػػػػاراٌت وعنػػػػػػػػػػػػػَؾ ِعبػػػػػػػػػػػػػػارٌة  

 وفيػػػػػػػػػػَؾ أمػػػػػػػػػػاراٌت فػػػػػػػػػػبل تَػػػػػػػػػػُؾ سػػػػػػػػػػاىيا 
 

       وسػػػػػػػػػػاِئمٍة مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاُؿ َجْفِنػػػػػػػػػػَؾ والُبكػػػػػػػػػػا    

 ومػػػػػػا َعَرَفْتنػػػػػػي َعػػػػػػْف ىػػػػػػوًى َقػػػػػػطال سػػػػػػاِليا 

 

        َفمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػاِطري َفْضػػػػػػػػػُؿ ُوْسػػػػػػػػػعٍة   

 عػػػػػػػف َحػػػػػػػديِث غراِميػػػػػػػا ِلَسػػػػػػػْمعِؾ َفْضػػػػػػػبلً  
 َذرينػػػػػػػػػػػي ِلَغْيػػػػػػػػػػػري َوْلَتُروحػػػػػػػػػػػي ِلراحػػػػػػػػػػػٍة      

     

 َفُربََّتمػػػػػػػػػػػا أْعػػػػػػػػػػػدى أسػػػػػػػػػػػاَي األواِسػػػػػػػػػػػيا 
 

 
 :وقاؿ ابف  اتمة األندلسي أيضا

 َىَدى بو ُكؿَّ ناٍب 
 

 مف البحر البسيط 
    َىػػػػػػػػَدى بػػػػػػػػو ُكػػػػػػػػؿَّ نػػػػػػػػاٍب َسػػػػػػػػْمُعو َشػػػػػػػػرٍه       

 وقػػػػػػػػػػاَد ُكػػػػػػػػػػػؿَّ أبػػػػػػػػػػيا َطبُعػػػػػػػػػػػُو َشػػػػػػػػػػػِرسِ  

 

ـَ إْفػػػػػػٍؾ كػػػػػػاَف ُمرَتِسػػػػػػماً حَ   تَّػػػػػػى َمحػػػػػػا َرْسػػػػػػ
 

 وأْابػػػػػػػَت الػػػػػػػد يَف والػػػػػػػدالنيا عمػػػػػػػى ُأُسػػػػػػػسِ  
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ولػد عػاـ . أحمد بف عمي بف محمد بف عمي بف  اتمة طبيب مؤرخ مف األدباء البمغاء في العصر المممػوكي - 
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        آيػػػػاُت ُجػػػػوٍد َتجمَّػػػػت فػػػػي الُوجػػػػوِد ُضػػػػحًى   

 َظمَّػػػػػػْت َليػػػػػػا ِفئػػػػػػُة التَّْضػػػػػػميؿ فػػػػػػي َعػػػػػػبسِ  

 

 إليػػػػػػػَؾ يػػػػػػػا َمْمجػػػػػػػأ الػػػػػػػرَّاجيَف قػػػػػػػد َنَزَعػػػػػػػْت 
         

 نػػػػػػػػػػوازٌع بػػػػػػػػػػَي إْف ُتْسػػػػػػػػػػَتْقَص ال ُتَقػػػػػػػػػػسِ  

 

 مػػػػػػف َسػػػػػػْفِح َدمػػػػػػٍع ِبَسػػػػػػفح ال ػػػػػػد  مطَّػػػػػػرد
 

ػػػػػػػدِر مػػػػػػػنَعِكسِ    وَقػػػػػػػْدِح َوْجػػػػػػػٍد بطػػػػػػػي  الصَّ

 

     وَنْيػػػػػػِب شػػػػػػػوٍؽ أبػػػػػػاَح السالػػػػػػػقـ َمْنيبتػػػػػػػي      

ـُ فػػػػػي َتعػػػػػٍب والَقْمػػػػػُب فػػػػػي َتَعػػػػػسِ    فالِجْسػػػػػ

 

     َفَيػػػػػػػػْؿ َسػػػػػػػػبيٌؿ تػػػػػػػػؤد ي ِحْمػػػػػػػػَؼ قاصػػػػػػػػيٍة      

 َرْوضػػػػػِة القُػػػػػُدسِ إلػػػػػى َمَقػػػػػر  الُيػػػػػدى مػػػػػف  

 

    البشػػػػػػػيِر النَّػػػػػػػذير الُمْجَتبػػػػػػػى َكَرمػػػػػػػًا        إلػػػػػػػى

ػػػػػػراج الُمنيػػػػػػِر األشػػػػػػرِؼ النَّػػػػػػُدسِ    إلػػػػػػى الس 
 

    َمػػػػػػػْف لػػػػػػػي ِبَمػػػػػػػْاـِ َضػػػػػػػريح َلْاُمػػػػػػػُو َسػػػػػػػبٌب       

 ِلُكػػػػػػػػػػػػػػؿ  ُمنقطػػػػػػػػػػػػػػٍع بػػػػػػػػػػػػػػاهلِل مػػػػػػػػػػػػػػؤَتِنسِ  

 

        روٌض َكسػػػػػاُه الر ضػػػػػى مػػػػػف ِطْيِبػػػػػو ِ َمعػػػػػًا   

 ْف َىػػػػػواُه ُكِسػػػػػيَفَمػػػػػْيَس َيْعػػػػػَرى ُمِحػػػػػب  ِمػػػػػ 

 

 وَمػػػػػْف َسػػػػػَقْتُو كػػػػػؤوُس الَعْجػػػػػِز لػػػػػـ َيِكػػػػػسِ     يػػػػػػػػا ليػػػػػػػػَت ِشػػػػػػػػْعري وأيَّػػػػػػػػامي ُتَاب طنػػػػػػػػي        

 

           ىػػػػؿ أكَحػػػػُؿ الجفػػػػَف مػػػػف تُػػػػْرٍب بػػػػِو َعبػػػػٌؽ 

 وأرُشػػػػػػػُؼ الاَّغػػػػػػػَر مػػػػػػػف إظبلِلػػػػػػػِو المَِّعػػػػػػػسِ  

 

َُ الَ ػػػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػػػف َتعفيػػػػػػػػػػرِه َوطػػػػػػػػػػرًا            وُأْبمػػػػػػػػػػ

 ئ َنْعػػػػػػػٍؿ طػػػػػػػاىٍر ُقُدسػػػػػػػيَشػػػػػػػوقًا ِلَمػػػػػػػوط 

 

     إليػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػا رّب شػػػػػػػػكَوى ُمْبَعػػػػػػػػٍد َقعػػػػػػػػدْت      

ـْ َيػػػػػػػْنَيْض ِلُمْمػػػػػػػَتَمسِ    بػػػػػػػِو الَ طايػػػػػػػا فَمػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػبا فَصػػػػػػػػػبا         ْتػػػػػػػػػُو غػػػػػػػػػّرة ُدنيػػػػػػػػػا بالص   وأنََّسػػػػػػػػػػػْتُو بَتيػػػػػػػػػػػويِف الَيػػػػػػػػػػػوى َفَنِسػػػػػػػػػػػي    َغرَّ
 

َِ مأربػػػػػػػػِو            يػػػػػػػػا رّب ُرحمػػػػػػػػاَؾ فػػػػػػػػي َتْبميػػػػػػػػ

 ْطػػػػُؼ فػػػػي تيسػػػػيِر كػػػػؿ َعِسػػػػيَفُمطفػػػػَؾ المال  

 

 

 :أيضاً  ابف  اتمة األندلسي وقاؿ
 يا غائبًا عف ِحضاِر الُقْدسِ 

 

 البسيط
 َقػػد ُحِجَبػػػتْ  ِحضػػاِر القُػػْدسِ يػػا غائبػػًا عػػف 

 

 ِمْنػػػػػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػػػػػِف الَحػػػػػػػػػػػػؽ  أبصػػػػػػػػػػػػاٌر وآذافُ  

 

 واػػػػػػػػػػػػافُ ِاْرِجػػػػػػػػػػػػْع ِلَنْفِسػػػػػػػػػػػػَؾ فػػػػػػػػػػػػاألىواُء أ    وعاِبػػػػػػػػػػدًا ِمػػػػػػػػػػْف َىػػػػػػػػػػواُه َدْىػػػػػػػػػػَرُه َوَانػػػػػػػػػػًا        

 

       إيَّػػػػػػاَي أْعنػػػػػػي فيػػػػػػا َوْيحػػػػػػي ويػػػػػػا أسػػػػػػفي    

ـْ َيُكػػػػػػْف ِمْنػػػػػػُو لػػػػػػي َعْفػػػػػػٌو وُغفػػػػػػرافُ    إْف َلػػػػػػ

 

 (ـ1463 -1417( ) ىػ868 -811(  )48)ابف سودوف -48
 وفي القدس قاؿ الناس

 

 طويؿبحر الال 
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كانػت . ـ  وتعمػـ   مػف شػعراء العصػر المممػوكي1417/ىػػ811سي ولد بالقاىرة عػاـ عمي بف سودوف الجرك - 

 .   ـ1463/ىػ868وفاتو في عاـ 
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        إذا مػػػا الفتػػػى فػػػي النػػػاس بالعقػػػؿ قػػػد سػػػما   

 تػػػػػػػػيّقف أف األرض مػػػػػػػػف فوقيػػػػػػػػا السػػػػػػػػما 

 

        وأف السػػػػما مػػػػف تحتيػػػػا األرض لػػػػـ تػػػػزؿ   

 وبينيمػػػػػػػػا أشػػػػػػػػيا متػػػػػػػػى ظيػػػػػػػػرت تُػػػػػػػػرى 

 

نػػػػػػي سػػػػػػأبدي بعػػػػػػَض مػػػػػػا قػػػػػػد عممتػػػػػػو            وا 

 لػػػػػػػيعمـ أنػػػػػػػي مػػػػػػػف ذوي المػػػػػػػـ والحجػػػػػػػى 

 

 فمػػػػػػػػف ذاؾ أف النػػػػػػػػاس مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػؿ آدـ     
     

 ومػػػػنيـ أبػػػػي سػػػػودوف أيضػػػػًا ولػػػػو مضػػػػى 

 

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زّوج ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وأننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         

 

 والنػػػػػػػاس ىػػػػػػػـ يعرفػػػػػػػوف ذاأنػػػػػػػا ابنيمػػػػػػػا  

 

        وكػػػػػػػـ عجػػػػػػػب عنػػػػػػػدي بمصػػػػػػػر وغيرىػػػػػػػا   

 فمصػػػػر بيػػػػا نيػػػػؿ عمػػػػى الطػػػػيف قػػػػد جػػػػرى 
 

       ومػػػػػف نيميػػػػػا مػػػػػف نػػػػػاـ فػػػػػي الميػػػػػؿ بمّػػػػػو    

 وليسػػت تبػػّؿ الشػػمس مػػف نػػاـ فػػي الضػػحى 

 

     وفػػػػػػػػي الشػػػػػػػػاـ أقػػػػػػػػواـ إذا مػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػتيـ      

 تػػػػػػرى ظيػػػػػػر كػػػػػػؿ مػػػػػػنيـ وىػػػػػػو مػػػػػػف ورا 

 

        الصػػػػيؼ دائمػػػػًا    وتسػػػػ ف فييػػػػا النػػػػار فػػػػي

 ويبػػػػػػرد فييػػػػػػا المػػػػػػاء فػػػػػػي زمػػػػػػف الشػػػػػػتا 

 

       وقػػػػػػد يضػػػػػػحؾ اإلنسػػػػػػاف أوقػػػػػػات فرحػػػػػػو    

 ويبكػػػػػػي زمػػػػػػاف الحػػػػػػزف فييػػػػػػا إذا ابتمػػػػػػى 

 

        قػػػػػاؿ النػػػػػاس إف كروميػػػػػا    القػػػػػدسوفػػػػػي 

 ليػػػػػػػا عنػػػػػػػب يحمػػػػػػػو إذا طػػػػػػػاب واسػػػػػػػتوى 

 

        وفػػػػػػي الصػػػػػػيف صػػػػػػػيني إذا مػػػػػػا طرقتػػػػػػػو   

 سػػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػوايطػػػػػػػػّف كصػػػػػػػػػيني طرقػػػػػػػػػت  

 

          وَمػػػػػف قػػػػػد رأى فػػػػػي الينػػػػػد شػػػػػيئًا بعينػػػػػو 

 فػػػػػػذاؾ لػػػػػػو بػػػػػػالعيف فػػػػػػي الينػػػػػػد قػػػػػػد رأى 

 

     وعشػػػػػػػػػػػاؽ إقمػػػػػػػػػػػيـ الصػػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػػو رأوا      

 امػػػػػػػػػارًا كأامػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػراؽ ليػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػوى 

 

 
 (ـ1498 -1432( )ىػ 914 -836(  )49)ابف ماجد -49

 وركَنَؾ الشامي 
 

 الرجز
           المدرسػػػػػػػػػةوركَنػػػػػػػػػَؾ الشػػػػػػػػػامي وبػػػػػػػػػاَب 

 فاحرسػػػػػػوَيكفيػػػػػػَؾ َوصػػػػػػُؼ الُقطػػػػػػِب فييػػػػػػا  

 

      وَمػػػػػػػػف ُيَصػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػي ُطمػػػػػػػػوِع الُمحِنػػػػػػػػِث     

 ُممػػػػػػػػُؾ َحَمػػػػػػػػب قػػػػػػػػد قػػػػػػػػاَؿ لػػػػػػػػي ُمَحػػػػػػػػد اي 

 

ّـَ َحَمػػػػػػػػػػػػػػػاه وكػػػػػػػػػػػػػػػذاَؾ الشَّػػػػػػػػػػػػػػػاـ           اُػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 و يبػػػػػػػػػٌر فػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػمِت ُ ػػػػػػػػػِذ الكػػػػػػػػػػبلـ 

 

ػػػػػػػػػػػػفرا          ّـَ َجَبػػػػػػػػػػػػؿ ُصػػػػػػػػػػػػبٍح َوأوُؿ الصَّ  اُػػػػػػػػػػػػ
 

 َبُموا فػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػرىَقػػػػػػػػػا الزيػػػػػػػػػارةإلػػػػػػػػػى  

 

 ُمَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابميَف ركنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامِي         

 

 ِلَنحػػػػػػػػػػػػِو َطػػػػػػػػػػػػرِؼ الحجػػػػػػػػػػػػِر بالسَّػػػػػػػػػػػػَوايِ  

 

    وَمػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػى َغػػػػػػػػػػػزَّه وأرِض الَكػػػػػػػػػػػَرِؾ       

ّـَ َبػػػػػػػػػػػػدِر َلػػػػػػػػػػػػـ َيُشػػػػػػػػػػػػؾ   والقػػػػػػػػػػػػدسِ    اُػػػػػػػػػػػػ
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ولد . أحمد بف ماجد بف محمد النجدي  مف كبار ربابنة العرب  وىو الذي أرشد فاسكودي جاما في رحمتو - 

 .ـ1498/ىػ914ـ  وتوفي عاـ 1432/ىػ836عاـ 
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 :وقاؿ ابف ماجد أيضاً 

 وىكذا ِقبَمُة بيِت الَمقِدِس  
     
 الرجز

       ُلَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ِماَالُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِقبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة أرِض طو 

 َكَمكَّػػػػػػػػػػػػػٍة والعػػػػػػػػػػػػػرُض أنَقػػػػػػػػػػػػػص َفَمَيػػػػػػػػػػػػػا 

 

           قطػػػػػػػػػػػُب الشَّػػػػػػػػػػػماِؿ أو يكػػػػػػػػػػػوُف أزَيػػػػػػػػػػػد

 فػػػػػػي الَعػػػػػػرِض والُقطػػػػػػُب الَجنػػػػػػوبي ُيعَمػػػػػػد 

 

ف يكونػػػػػػػػػػػاِف سػػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػرِض            وا 

 وزاَد عػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػَة طػػػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ األرضِ  

 

     فالِقبَمػػػػػػػػػػػُة الغػػػػػػػػػػػرُب فأّمػػػػػػػػػػػا إف َنَقػػػػػػػػػػػص      

ػػػػػػػػف َحػػػػػػػػَرص ِقبَمتُػػػػػػػػَؾ الشػػػػػػػػرؽُ    َتُكػػػػػػػػف ممَّ

 

 ألنََّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمعُروَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُمِبيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو            بالقرينػػػػػػػػػػػػػػةوُ ػػػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 

          بيػػػػػػػػػػػػػِت الَمقػػػػػػػػػػػػػِدِس وىكػػػػػػػػػػػػػذا ِقبَمػػػػػػػػػػػػػُة 

 بػػػػػػػػػػػالطوِؿ والعػػػػػػػػػػػرِض أَيػػػػػػػػػػػا ُمَيندِسػػػػػػػػػػػي 

 

           ةوكػػػػػػػػػػػػػؿال ذا مرتَّػػػػػػػػػػػػػػٌب فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػدايرَ 

ـُ   ـُ الػػػػػػػػػػدنى فييػػػػػػػػػػا وعمػػػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػػػرةِعمػػػػػػػػػػ

 

 
 (ـ1511-1436( ) ىػ917-841)(  50)ابف مميؾ الحموي -51

 اػػجميؿ المحي
 

 الطويؿ
           أبمػػػػػػػػ المػػػػػػػػوف  أزىػػػػػػػػرجميػػػػػػػػؿ المحيػػػػػػػػا 

 أقنػػػػػػػػىدعػػػػػػػػ  أ أكحػػػػػػػػؿبريػػػػػػػػؽ الانايػػػػػػػػا  

 

      والػػػػػد      أكػػػػػـرىػػػػػو المصػػػػػطفى مػػػػػف نسػػػػػؿ 

 بنػػػػػػػافيػػػػػػػا كػػػػػػػـر اآلبػػػػػػػا ويػػػػػػػا شػػػػػػػرؼ األ 

 

      نبػػػػػػي اليػػػػػػدى قػػػػػػد جػػػػػػاء ال مػػػػػػؽ رحمػػػػػػة     

 منػػػػػػػػافممبػػػػػػػػائس الجػػػػػػػػدوى ولم ػػػػػػػػائؼ األ 

 

 حسػػػػػػػػػػػنا وأكمميػػػػػػػػػػػـنطقػػػػػػػػػػػا  وأعػػػػػػػػػػػذبيـ    يػػػػػػػػػدا         وأعظميػػػػػػػػـاجػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػورى قػػػػػػػػػدرا 

 

          العػػرش قػػد دنػػا  إلػػى األقصػػىالمسػػجد مػػف 

 أدنػػػػػى أوتػػػػػراآى قػػػػػاب قوسػػػػػيف  أف إلػػػػػى 

 

       ربػػػػػػػو     واإلنػػػػػػػسوفػػػػػػػي حضػػػػػػػرة التقريػػػػػػػب 

 وحيػػػػػػػػػػاه بالحسػػػػػػػػػػنى بإحسػػػػػػػػػػافحبػػػػػػػػػػاه  

 

       ومػػػػػا زاغ ذاؾ الطػػػػػرؼ منػػػػػو ومػػػػػا طغػػػػػى    

 اؿ مػػػػػػف اآليػػػػػػات مػػػػػػا حيػػػػػػر الػػػػػػذىناونػػػػػػ 
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ـ  وانتقػؿ إلػى دمشػػؽ 1436/ىػػ841مػي  ابػػف مميػؾ الحمػوي  شػاعر ولػد بحمػػاة عػاـ عمػى بػف محمػد بػف ع - 

 .ـ  لو ديواف شعر1511/ىػ917وتوفي فييا عاـ 
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 في القدس عزمة  لعمري لقد جردتَ 
  

 البحر الطويؿ
                عزمػػػػة  القػػػػدسفػػػػي  لعمػػػػري لقػػػػد جػػػػردتَ 

 معربػػػػػػػػػػة األوصػػػػػػػػػػاؼ عاليػػػػػػػػػػة المبنػػػػػػػػػػػى 

 

                سػػػػػوقو يشػػػػػيد بعػػػػػد المسػػػػػجد الطيػػػػػر

 نوالػػػػػػػػؾ واألدنػػػػػػػػى قصػػػػػػػػىاألفقػػػػػػػد شػػػػػػػػمؿ  

 

 
  :ويقوؿ ابف نباتة المصري أيضاً 

 مشاىد القدس
 

 بحر المجتث
               حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس

 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب الغمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو     ػ         حتػػػػػػػػػػػػػػػػى أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

               قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
 

 رأوا لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

              و ظيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذي
 

 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمو 

 

 وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو قيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                  قيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو

 

 
 :أيضاً  ابف نباتة المصري وقاؿ

 رجعت إلى مغناؾَ 
 

 الطويؿ
           رجعػػػػػػت إلػػػػػػػى مغنػػػػػػػاَؾ والحمػػػػػػػد والػػػػػػػدعا

 يباَّػػػػػػػاف لفظػػػػػػػًا فػػػػػػػي المنػػػػػػػازؿ ال يحصػػػػػػػى 

 

          وفػػي الربػػع إذ دنػػا  المسػػجِد األقصػػىوفػػي 

 دنػػػػػػػػى بػػػػػػػػذلؾ واألقصػػػػػػػػىفقػػػػػػػػد شػػػػػػػػيد األ 

 

 (ـ1295 -1194( )ىػ695 -595(  )52)ابف ىتيمؿ -52
 فاتٌح باَبو 
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 ال فيؼ
 فػػػػػػػػػػػػػػػاتٌح باَبػػػػػػػػػػػػػػػو إذا َأرتػػػػػػػػػػػػػػػَ  البػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

  ػػػػػػػػػػُؿ عػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػِؿ قوِتػػػػػػػػػػو برتػػػػػػػػػػاج 

 

ـٌ دواَء ذاؾ المَّجػػػػػػػػػػػػػػػػاج    جاعػػػػػػػػٌؿ رمَحػػػػػػػػو إذا َلػػػػػػػػ َّ فػػػػػػػػي المػػػػػػػػش          َىػػػػػػػػػػػػػػػػِد  صػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػديِؽ كالَعَسػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اآل           ُممػػػػػػػػػػػػػػػػتٍط لمصَّ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكباج   ري وفيػػػػػػػػػػػػػػػػِو ُحموَضػػػػػػػػػػػػػػػػُة الس 

 

ذا مػػػػػػػػا الُفحػػػػػػػػوُؿ القتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػر            وا 

 ب رأيػػػػػػػػػػػت الكبػػػػػػػػػػػاَش ماػػػػػػػػػػػَؿ الن عػػػػػػػػػػػاج 

 

           ػالمسػػػجد األقػػػبػػػف مػػػف قػػػد أسػػػرى إلػػػى ا يػػػا

 بػػػػػػػػػػػػػػو اهلل ليمػػػػػػػػػػػػػَة المعػػػػػػػػػػػػػػراج صػػػػػػػػػػػػػى 

 

     َؾ عمػػػػػػػػػى كونػػػػػػػػػِو بتػػػػػػػػػرِؾ األحػػػػػػػػػاجيػػػػػػػػػػ            ػأنػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػكو مػػػػػػػػػػف الَجفػػػػػػػػػػا وأحاجيػػػػػػػػػػ
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 القدس إلى سرى
 

 البحر الطويؿ
         َومػػػػػف عزمػػػػػو َت ريػػػػػب َ يبػػػػػر ماػػػػػؿ مػػػػػا  

 َقريظػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػرض َوالَنضػػػػػػػػػػػػير َنظيػػػػػػػػػػػػر 

 

      واف رسػػػػػػػػوؿ الَمػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مكػػػػػػػػة سػػػػػػػػرى     

 سػػػػػػػمير األمػػػػػػػيفَوالػػػػػػػروح  القػػػػػػػدس إلػػػػػػػى 

 

        َفجػػػػاَز الَسػػػػماء السػػػػبع فػػػػي بعػػػػض َليَمػػػػة   

 ف بعػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػبع َأيػػػػػػػػػػَف َيصػػػػػػػػػػيرَولكػػػػػػػػػػ 

 

 
 :وقاؿ البرعي أيضاً 

 ساَرت ِإلى الَمسِجد اأَلقصى ركائبو  
 

 البسيط
         ف يقػػػػػػػػـ السػػػػػػػػتراؽ السػػػػػػػػمع مسػػػػػػػػترؽ  ا  و 

 يرجمػػػػػػػػػػػػو األرجػػػػػػػػػػػػاءَفعنػػػػػػػػػػػػده صػػػػػػػػػػػػادر  

 

      ابػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد ُمنػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػف َجبلَلتػػػػػػػػو      إف

 أنجمػػػػػػواليػػػػػػدى َوالرسػػػػػػؿ  ألفػػػػػػؽشػػػػػػمس  

 

        و   الَعػػػػػػػػػػدؿ سػػػػػػػػػػػيرتو َوالَفضػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػيَمت

 َوالرعػػػػػػػػػػػب يقدمػػػػػػػػػػػو َوالَنصػػػػػػػػػػػر ي دمػػػػػػػػػػػو 

 

ـَ بالَسػػػػػػيؼ بػػػػػػني  الحػػػػػػؽ معتَػػػػػػِدال            َ قػػػػػػا

 سػػػػػػػػيؿ الَمقاِصػػػػػػػػد ييػػػػػػػػدى مػػػػػػػػف بيومػػػػػػػػو 

 

      َوُكممػػػػػػػػا طػػػػػػػػاَؿ ركػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرؾ منتييػػػػػػػػا     

 فػػػػػػي الزيػػػػػػَ قػػػػػػاـ َرسػػػػػػوؿ الَمػػػػػػو ييدمػػػػػػو 

 

         ركائبػػػػػو   الَمسػػػػػِجد اأَلقصػػػػػىسػػػػػاَرت ِإلػػػػػى 

 ممجمػػػػػػػػػػػػػوسػػػػػػػػػػػػػرا وَ يزفػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػرج األ 

 

                                                 
مػػف شػػعراء وأدبػػاء الػػيمف فػػي العصػػر . عبػػد الػػرحيـ بػػف أحمػػد بػػف عمػػي البرعػػي اليمػػاني  شػػاعر متصػػوؼ - 53
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        َوالسػػػػػػػوؽ ييتػػػػػػػؼ يػػػػػػػا ِجبريػػػػػػػؿ زج بػػػػػػػو   

 فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػور َذِلػػػػػػػػػػَؾ مرقػػػػػػػػػػاه َوسػػػػػػػػػػممو 

 

        َوالَعػػػػػػػرش َييتَػػػػػػػزال ِمػػػػػػػف َتعظيِمػػػػػػػِو َطَربػػػػػػػا   

 ذ شػػػػػػػػػرؼ العػػػػػػػػػرش َوالكرسػػػػػػػػػي مقدمػػػػػػػػػو 

 

          َوالَحػػػػػػػػؽال ُسػػػػػػػػبحانو فػػػػػػػػي عػػػػػػػػز ِعزتػػػػػػػػو 

 مػػػػػػػػف قػػػػػػػػاب َقوسػػػػػػػػيف َأو َأدنػػػػػػػػى يكممػػػػػػػػو 

 

         ِمػػػػػػف َشػػػػػػَرؼ  َفَكػػػػػػـ ُىناِلػػػػػػؾ مػػػػػػف َف ػػػػػػر وَ 

 حيػػػػػػػػػا يعممػػػػػػػػػوو لمػػػػػػػػػف َشػػػػػػػػػديد القػػػػػػػػػوى  

 

         َحتّػػػػػػػػػػى ِإذا جػػػػػػػػػػاَء بالَتنزيػػػػػػػػػػؿ معجػػػػػػػػػػزة  

 َيمحػػػػػػػػػػوا الَشػػػػػػػػػػراِئع َواأَلحكػػػػػػػػػػاـ تحكمػػػػػػػػػػو 

 

         ىانػػػػػػت ِصػػػػػػفاَت َعظػػػػػػيـ القػػػػػػربتيف َومػػػػػػا  

 يأتيػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػؿ َأبػػػػػػػػػي جيػػػػػػػػػؿ َويزعمػػػػػػػػػو 

 

          حػػاَؿ السػػيا غيػػر حػػاؿ الَشػػمس َلػػو َعِممػػوا 

 ىػػػػػػؿ َمكَّػػػػػػة فػػػػػػي طغيػػػػػػانيـ عميػػػػػػواَبػػػػػػؿ أَ  

 

           فاصػػػدع بػػػأمرؾ يػػػا ابػػػف الشػػػـ مػػػف مضػػػر

 الشػػػػػػػػػرؾ ترغمػػػػػػػػػو ألىػػػػػػػػػؿَفَقػػػػػػػػػد بعاػػػػػػػػػت  

 

         َلػػػػػؾ الَجميػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػػذكر الَجميػػػػػؿ َومػػػػػف  

 َعظػػػػػػيـ الجػػػػػػود َأعظمػػػػػػو جػػػػػػودكػػػػػػؿ اسػػػػػػـ  

 

         يػػػػػػا َأياليػػػػػػا اآلمػػػػػػؿ الراجػػػػػػي ليينػػػػػػؾ مػػػػػػا  

 َترجػػػػػػػػػػوه ذا كعبػػػػػػػػػػة الراجػػػػػػػػػػي َوموسػػػػػػػػػػمو 

 

 
 :قاؿ البرعي أيضاً و 

  َأشيـ بروقاً 
 

 الطويؿ
        مػػػػػػػػف غػػػػػػػػػوير تيامػػػػػػػػػة    َأشػػػػػػػػيـ بروقػػػػػػػػػاً 

 وأ ػػػػػػػػرى بنجػػػػػػػػد نصػػػػػػػػب تمػػػػػػػػؾ الَغػػػػػػػػواِئر 

 

        َوتنظػػػػػػػر عينػػػػػػػي نػػػػػػػور شػػػػػػػمس جبللػػػػػػػو   

 يػػػػػػػػػاجى الػػػػػػػػػدياجر هقبػػػػػػػػػاؿ قبػػػػػػػػػا تجمػػػػػػػػػو  

 

       شػػػػػػػعاع تسػػػػػػػامى مػػػػػػػف َضػػػػػػػريح محمػػػػػػػد    

 وأشػػػػػػػػػػػرقف منػػػػػػػػػػػو طالعػػػػػػػػػػػات الَبشػػػػػػػػػػػػاِئر 

 

         لميػػػػػػػداة لم مػػػػػػػؽ حبػػػػػػػذا  ُىػػػػػػػَو الَرحمػػػػػػػة ا

 َكػػػػػػػػريـ الَسػػػػػػػػجايا  يػػػػػػػػر بػػػػػػػػاد َوحاِضػػػػػػػػر 

 

        لػػػػػػػػو    أََلػػػػػػػػيَس انشػػػػػػػػقاؽ البػػػػػػػػدر معجػػػػػػػػزة

 َوظػػػػػػػػػؿ غمػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػواجر 

 

     َوسػػػػػػػػػػػجدة َأجمػػػػػػػػػػػاؿ َوسػػػػػػػػػػػجدة ظبيػػػػػػػػػػػة      

 َوحنػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػذع مػػػػػػػػػف ىشػػػػػػػػػيـ المنػػػػػػػػػابر 

 

         َوَتسػػػػػػػػػػبيح حصػػػػػػػػػػػباء لػػػػػػػػػػػيمف َيمينػػػػػػػػػػػو  

 الَعسػػػػػػػػػػاِكرَوفػػػػػػػػػػيض زالؿ المػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػـو  

 

 عضػػػػػػػو الشػػػػػػػاة أنػػػػػػػى مسػػػػػػػمـ          وا  بػػػػػػػار
 

 صػػػػػػػػػػػػاغرالييػػػػػػػػػػػػود األ ألفعػػػػػػػػػػػػاؿفتبػػػػػػػػػػػػا  

 

        مػػػػف غيػػػػر حاجػػػػػة    األشػػػػػجارَويػػػػـو دعػػػػا 

 سػػػػػعت نحػػػػػو  يػػػػػر ال مػػػػػؽ سػػػػػعى مبػػػػػادر 

 

        وأشػػػػػػػبع يػػػػػػػـو ال نػػػػػػػدؽ الجػػػػػػػيش كمػػػػػػػو   

 بصػػػػػػاع شػػػػػػعير كػػػػػػاف فػػػػػػي بيػػػػػػت جػػػػػػابر 

 

         َوفػػػػػػي امػػػػػػر َأىػػػػػػوى بسػػػػػػيـ َفَمػػػػػػـ يػػػػػػزؿ  

 مػػػػػػف غيػػػػػػر حػػػػػػاِفر بػػػػػػالرميِبجػػػػػػيش ليػػػػػػـ  

 

          َومسػػػػػرى َرسػػػػػوؿ الَمػػػػػو مػػػػػف بطػػػػػف مكػػػػػة 

 كممحػػػػػػػة نػػػػػػػاظر األقصػػػػػػػىالَمسػػػػػػػجد  إلػػػػػػػى 

 

        َوالرسػػػػػػػؿ وِانَانػػػػػػػى    األمػػػػػػػبلؾفػػػػػػػأـ بيػػػػػػػا 

 بقػػػػػػػػػػدرة قػػػػػػػػػػاِدر األعمػػػػػػػػػػىالمػػػػػػػػػػبل  إلػػػػػػػػػػى 
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          بػػػػػو جبريػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػمر الرضػػػػػا  َوسػػػػػار

 َوبشػػػػػػػر مػػػػػػػف َأىػػػػػػػؿ السػػػػػػػما كػػػػػػػؿ سػػػػػػػامر 

 

         ِانَتيػػػػػػى   إذافػػػػػػي النػػػػػػور َحتّػػػػػػى  َوزج بػػػػػػو

 موقػػػػػػػؼ مػػػػػػػا فيػػػػػػػو نيػػػػػػػ  لسػػػػػػػائر إلػػػػػػػى 

 

        ِإليػػػػػػػػو الَمػػػػػػػػو بالبشػػػػػػػػر فػػػػػػػػِانَانى    أشػػػػػػػػار

 َي ػػػػػػوض بحػػػػػػار النػػػػػػور  ػػػػػػوض مباشػػػػػػر 

 

 
 (ـ1281 -1214( )ىػ679 -611(  )54)الجزار -54

 سبلـٌ عمى الُم تار
 

 الطويؿالبحر 
 ومػػػػػف ىػػػػػُو مبعػػػػػوٌث إلػػػػػى الِجػػػػػف  واإلنػػػػػسِ         سػػػػػػبلـٌ عمػػػػػػى الُم تػػػػػػار مػػػػػػف آِؿ ىاشػػػػػػـٍ    

 

          سػػػػػػرَى ليمػػػػػػَة المعػػػػػػراِج مػػػػػػف أرِض مكػػػػػػٍة 

 القُػػػػدسكمػػػػا جػػػػاَء فػػػػي مسػػػػراُه لػػػػيبًل إلػػػػى  

 

        سػػػػػػػػما لمحػػػػػػػػؿا لػػػػػػػػـ ُيفػػػػػػػػز قبَمػػػػػػػػُو بػػػػػػػػو   

ػػػػػػػػػػَص بػػػػػػػػػػاألنسِ    نبػػػػػػػػػػيال وال ممػػػػػػػػػػٌؾ وُ ص 

 

 
 (ـ1289 -1263( )ىػ688-661(  )55)الشاب الظريؼ -55

 ؽٍ َسبلـُ َمُشو
 

 الطويؿالبحر 
         َسػػػػػػػبلـُ َمُشػػػػػػػوٍؽ ُمْغػػػػػػػَرـِ الَقْمػػػػػػػِب َصػػػػػػػب ِو  

 الشَّػػػػػػػػِريِؼ َفُقْرِبػػػػػػػػوِ  َحػػػػػػػػَرـِ القُػػػػػػػػْدسِ إلػػػػػػػػى  

 

      سػػػػػػػػػبلـُ ُمِحػػػػػػػػػبا ُكمََّمػػػػػػػػػا َىػػػػػػػػػبَّ َطػػػػػػػػػاِرٌؽ     

ـْ فػػػػػػي َمَيب ػػػػػػوِ   يح َيْمقػػػػػػى َنْشػػػػػػَرُك  ِمػػػػػػَف الػػػػػػر 

 

ـْ والشَّػػػػػػػػػػْوُؽ َيْجػػػػػػػػػػِري ِبَدْمِعػػػػػػػػػػِو            تَػػػػػػػػػػَذكَّرُك

 َعمػػػػػػػػػى َ ػػػػػػػػػد ه َوالَوْجػػػػػػػػػُد َيْسػػػػػػػػػِري ِبَقْمِبػػػػػػػػػوِ  

 

          َلَقػػػػػػػْد كػػػػػػػاَف َيْرُجػػػػػػػو َأْف َيُبػػػػػػػثَّ اْشػػػػػػػِتياَقُو 

ـْ َيْقػػػػػػػػػػػِدْر َفبػػػػػػػػػػػثَّ ِبمب ػػػػػػػػػػػوِ    ِشػػػػػػػػػػػَفاىًا َفمػػػػػػػػػػػ

 

      َوَقػػػػػػْد كػػػػػػاَف يْيِديػػػػػػو ِمػػػػػػَف الػػػػػػنَّْجـِ ُنػػػػػػوُرُه     

   َفُمػػػػْذ َغػػػػػاَب َعْنػػػػػُو َضػػػػػؿَّ مػػػػػا َبػػػػػْيَف َصػػػػػْحِبوِ  

 

 

 :أيضاً  الشاب الظريؼ وقاؿ

                                                 
54
يحيى بف عبد العظيـ بف يحيى بف محمد  أبو الحسف  شاعر مصري ظريؼ مف العصر الممموكي  ولد عاـ  - 

كاف جػزارًا فػي الفسػطاط  أديػب وشػاعر أوصػمو شػعره الممػوؾ والسػبلطيف فػي عصػره  مػدحيـ . ـ1214/ىػ611
 .ـ1281/ىػ679توفي عاـ . وتعيش بعطاياىـ

55
التممسػػاني  شػػاعر رقيػػؽ  اشػػتير باسػػـ الشػػاب الظريػػؼ  رقيػػؽ  محمػػد بػػف سػػميماف بػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل - 

ـ وتػوفي عػاـ 1214/ىػ611ولد عاـ . الشعر  وىو مف شعراء العصر الممموكي  ابف الشاعر عفيؼ التممساني
 .ـ1289/ىػ688
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 َأْىِبْب يا ِريَح َواِدي الُقْدسِ 
 

 () الدوبيت
           َأْىِبػػػػػػْب وَأِطػػػػػػْب يػػػػػػا ِريػػػػػػَح َواِدي القُػػػػػػْدسِ 

 َعػػػػػػػػػْف ِجيَرِتػػػػػػػػػَؾ الُحمػػػػػػػػػوِؿ فػػػػػػػػػي َنػػػػػػػػػاِبمسِ  

 

          بالمَّػػػػػػػػِو َعَمْيػػػػػػػػَؾ َىػػػػػػػػْؿ ِلَعْيػػػػػػػػِدي َذَكػػػػػػػػُروا 

 أـ طػػػػػػػػاَؿ ِبػػػػػػػػِو ُطػػػػػػػػوُؿ التَّمػػػػػػػػاِدي َفُنِسػػػػػػػػي 

 

 

 (ـ1264-1191( )ىػ662-586(  )56)الصاحب شرؼ الديف -56
 ػصىْبَف َمْقِصي اأَلَذى عف الَمْسجِد اأَلقْ  يا

 

 ال فيؼ  
           ػالَمْسػػػجِد اأَلْقػػػْبػػػَف َمْقِصػػػي اأَلَذى عػػػف  يػػػا

ػػػػػػػػْمبافِ  َصىػػػػػػػػػ   وَمْيػػػػػػػػَوى اأَلْنصػػػػػػػػاِب والصال

 

ـٌ الػػػػػػػػػػػَت َبْيػػػػػػػػػػػَأْنػػػػػػػػػػ               واػو كيػػػػػػػػػػػذي ِمْنػػػػػػػػػػػرا

    وافِ ػِض ِمػػػػػػػػػْف كيػػػػػػػػػػاَف الحضيػػػػػػػػػػُف مكػػػػػػػػػ 
 

 (ـ1258 -1192( )ىػ656 -588(  )57)الصرصري -57
 ِمَف الَبيِت الَحراـِ ِإلى َأقصى الَمساِجِد  سرى 

    

 الكامؿ
 

          زداَد َتطييػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا ِبَشػػػػػػػػػػػػػػػػػرح َصػػػػػػػػػػػػػػػػػدرِِه اوَ 

 فػػػػػػػػػي َليَمػػػػػػػػػِة الَمسػػػػػػػػػرى ِبػػػػػػػػػبل ُنقصػػػػػػػػػافِ  

 

      َ سػػػػػػرى ِمػػػػػػَف الَبيػػػػػػِت الَحػػػػػػراـِ ِبػػػػػػِو ِإلػػػػػػى     

 َلػػػػػػػػػيَس ِبالَوسػػػػػػػػػنافِ  َأقصػػػػػػػػػى الَمسػػػػػػػػػاِجدِ  

 

         َفَعػػػػػػػػبل الُبػػػػػػػػراَؽ َوكػػػػػػػػاَف َأَشػػػػػػػػَرؼ َمركػػػػػػػػٍب  

 َيطػػػػػػػػػػػوي الِقفػػػػػػػػػػػاَر ِبُسػػػػػػػػػػػرَعِة الَطَيػػػػػػػػػػػرافِ  

 

        َحتّػػػػػػػى َأتػػػػػػػى الَبيػػػػػػػَت الُمَقػػػػػػػدََّس َوِارَتقػػػػػػػى   

 َنحػػػػػػػػػَو الَسػػػػػػػػػماِء َفجػػػػػػػػػاَز ُكػػػػػػػػػؿَّ َعنػػػػػػػػػافِ  

 

                                                 

بػْت لػو ومع ذلؾ؛ فقػد ُكتِ . المستحداة  ال ارجة عمى قواعد العروض العربي ىو أحد األوزاف الشعرية الّدوبيت - 

العربيػة فكتبػوا عميػو  فمنػذ نشػأتو؛ استسػاغ إيقاَعػو الغنػائيَّ الكايػُر مػف شػعراء. واالنتشػار قرونػًا عديػدة الشيرة
مػا ُكِتػَب  -َكّمػاً -أصػبَح مػا ُكِتػَب عميػو يفػوُؽ  الرباعيات العديدة  والقصػائد الطويمػة  والموشػحات العذبػة  حتػى

. وَيشػي اسػمو بأنػو فارسػّي األصػؿ. ما تِجُد في عصرنا َمْف سمَع بوذلؾ  فقمّ  ومعَ . عمى بعض األوزاف ال ميمية
ـٌ عميػو-( دوبيت( ُ  فكممة الػنظـِ عميػو  حيػث    إشػارًة مػنيـ إلػى طريقػة(بيتػيف)كممػٌة فارسػيٌة تعنػي  -وىػي عَمػ

 .ُيعبَُّر بكؿ  بيتيف منو عف فكرٍة محّددة
56
معروؼ بابف قاضي حماة  شاعر فقيو  ولد بدمشػؽ عبد العزيز بف محمد األنصاري األوسي  شرؼ الديف ال - 

 .لو شعر جيد. ـ1264/ىػ662ـ  وعاش بحماة  وتوفي فييا عاـ 1191/ىػ586عاـ 
57
  كػاف (عمػى مقربػة مػف بغػداد)يحيي بف يوسؼ األنصاري  جماؿ الديف الصرصري  شاعر مف أىؿ صرصػر  - 

 .ـ1258/ىػ656وتوفي عاـ  ـ 1192/ىػ588ولد عاـ . ضريرًا لو دالية في الفقو الحنبمي
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      مػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػف َسػػػػػػػػماٍء جاَءىػػػػػػػػا ُمسػػػػػػػػَتفِتحًا     

 ِإاّل َلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُه ِبُتحَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َوَتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

ّـَ ِإبػػػػػػػػػػػػػ ـَ اُػػػػػػػػػػػػػ           ػَوَلَقػػػػػػػػػػػػػد رَأى َأَبَويػػػػػػػػػػػػػِو آَد

 

ـَ َفمُيبشػػػػػػػػػػػػػػر ِبػػػػػػػػػػػػػػِو اأَلَبػػػػػػػػػػػػػػوافِ    راىػػػػػػػػػػػػػػي

 

ـّ ىػػػػػػػػا          روَف الُمَحبَّػػػػػػػػػػػػػػػَب ُرؤَيػػػػػػػػػػػػػػػَة الَيقظػػػػػػػػػػػػػػػافِ     َوَلَقػػػػػػػػد رَأى َيحيػػػػػػػػى َوعيسػػػػػػػػى اُػػػػػػػػ

 

ّـَ ِإدريػػػػػػػَس الَرِضػػػػػػػي            َوَكػػػػػػػذاَؾ موسػػػػػػػى اُػػػػػػػ

 َتباَشػػػػػػػػػػػػػػػػػروا َكَتباُشػػػػػػػػػػػػػػػػػِر اإِل ػػػػػػػػػػػػػػػػػوافِ فَ  

 

 َأدنػػػػػػػػػػػػػى ِإذا مػػػػػػػػػػػػػا قُػػػػػػػػػػػػػد َر الَقوسػػػػػػػػػػػػػافِ     َوَلَقػػػػػػػد َدنػػػػػػػا َكالقػػػػػػػاِب ِمػػػػػػػف َقوَسػػػػػػػػيِف َأو        

 

 َكَشػػػػػػػػػػػػػَؼ الِحجػػػػػػػػػػػػػاَب َوَكمََّمػػػػػػػػػػػػػُو َفمػػػػػػػػػػػػػا         

 

 َأحظػػػػػػػػػػػػاُه ِبالَتقريػػػػػػػػػػػػِب ِمػػػػػػػػػػػػف ِإنسػػػػػػػػػػػػافِ  

 

ػػػػػػبلَة َعَميػػػػػػِو َ مسػػػػػػًا َأصػػػػػػُميا            َفػػػػػػَرَض الصَّ

 ىػػػػػػَي اأَلجػػػػػػُر فػػػػػػي الُحسػػػػػػبافِ َ مسػػػػػػوَف وَ  

 

ّـَ ِانَانػػػػػػػػى َنحػػػػػػػػَو الِفػػػػػػػػراِش ُمَقمَّصػػػػػػػػًا            اُػػػػػػػػ

 ِمػػػػػػػػف ذي الَجػػػػػػػػبلِؿ ِبَأشػػػػػػػػَرِؼ الُقمصػػػػػػػػافِ  

 

         َلِكنَّػػػػػػػػػػػػػػُو َأضػػػػػػػػػػػػػػحى ِبَمكَّػػػػػػػػػػػػػػَة  اِئفػػػػػػػػػػػػػػًا  

 ِإف قػػػػػػػػػػاَؿ ِمػػػػػػػػػػف َتكػػػػػػػػػػذيِب ذي ُبيتػػػػػػػػػػافِ  

 

           ػَفَغػػػػػػػدا ُيَحػػػػػػػد ُاُيـ ِبَوصػػػػػػػِؼ الَمسػػػػػػػِجِد الػػػػػػػ

 ديَث ُمعػػػػػػػػػػػػاِيٍف َوُمػػػػػػػػػػػػدافِ َأقصػػػػػػػػػػػػى َحػػػػػػػػػػػػ 

 

           ػِمنػػػػػػُو ِبالػػػػػػ الَبيػػػػػػت الَمقػػػػػػّدسَوَلَقػػػػػػد َدنػػػػػػا 

 َبطحػػػػػػػػػػػػػػاِء َينَعتُػػػػػػػػػػػػػػُو ِبػػػػػػػػػػػػػػبل ِنسػػػػػػػػػػػػػػيافِ  

 

        َفَعمػػػػػػػػػػوا َوَأبَصػػػػػػػػػػَر َقوَلػػػػػػػػػػُو َحقّػػػػػػػػػػًا َأبػػػػػػػػػػو   

 َبكػػػػػػػػػػػػػػٍر ِبَعػػػػػػػػػػػػػػيِف َحقيَقػػػػػػػػػػػػػػِة اإِليمػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

 
 (ـ1329 -ـ1269( )ىػ727ىػ ػ667(  )58)الزممكاني الشاعر -58

 رى القدس الشريػؼيمـ ذ
 
 

 يمػػػػػػػػػـ ذرى القػػػػػػػػػدس الشريػػػػػػػػػػؼ وعػػػػػػػػػػ 
 

 فينػػػػػػػػػػػػػاؾ أنػػػػػػػػػػػػػوار الجػػػػػػػػػػػػػبلؿ تمػػػػػػػػػػػػػػوح 
 
 
 

 واقصػػػػػد حمػػػػػاه فػػػػػإف ضػػػػػممت تجػػػػػد ىػػػػػدى
 
 

 عػػػػػػػرؼ المعػػػػػػػارؼ مػػػػػػػف شػػػػػػػذاه يفػػػػػػػوح 

 

 

 (ـ1296-1212( )ىػ696-816(  )59)شرؼ الديف البوصيري -59
                                                 

58
 ابػفي الواحػد الشػيخ اإلمػاـ العبلمػة المفتػي قاضػي القضػاة كمػاؿ الػديف أبػو المعػال محمد بف عمي بف عبد - 

. بحمػب تػولى منصػب قاضػي القضػاة. ـ1269/ىػػ667عػاـ الشافعية فػي عصػره  ولػد  األنصاري كبير يالزممكان
 .إلى القاىرة ودفف فيياوأعيد جامانو   ـ1329/ىػ727عاـ في بمبيس  توفي

 
59
محمد بف سعيد بف حماد البوصيري نسبة إلى بصير مف أعماؿ بني سػويؼ بمصػر  أبػوه مػف المغػرب وأمػو  - 

ـ  وتػػوفي عػػاـ 1212/ىػػػ816ولػػد عػػاـ . مػػف بصػػير المصػػرية  وىػػو صػػاحب قصػػيدة البػػردة التػػي ذاع صػػيتيا
 .ـ1296/ىػ696
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 َسَرى إلى المسِجِد اأَلقَصى 
 

 البسيط
        ُمْكَتَسػػػػػػػٌب   لػػػػػػػو أفَّ ُكػػػػػػػؿَّ ُعػػػػػػػبًل بالسَّػػػػػػػْعِي 

 مػػػػػػا جػػػػػػاَز حػػػػػػيَف ُنػػػػػػُزوِؿ الػػػػػػَوْحِى َتْزِميػػػػػػؿُ  

 

     َأْعَمػػػػػػػػػى الَمراِتػػػػػػػػػِب ِعْنػػػػػػػػػَد المَّػػػػػػػػػِو ُرْتَبتُػػػػػػػػػُو      

ـْ فمػػػػػا َموِضػػػػػُع الَمْحبػػػػػوِب َمجيػػػػػوؿُ    فػػػػػاعَم

 

       ِمػػػػػْف قػػػػػاِب َقْوَسػػػػػػيِف أْو َأْدَنػػػػػى لػػػػػُو ُنػػػػػػُزؿ    

 وُحػػػػػػػػػػؽَّ منػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػو َماػػػػػػػػػػَوًى َوَتحِميػػػػػػػػػػؿُ  

 

          َوعػػػػاد بػػػػِو  المسػػػػِجِد اأَلقَصػػػػىلػػػػى َسػػػػَرى إ

 لػػػػػػػػيبًل ُبػػػػػػػػراٌؽ يبػػػػػػػػاِري الَبػػػػػػػػرَؽ ُىػػػػػػػػْذلوؿُ  

 

     يػػػػػػػػػػا َحبَّػػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػػاُؿ قُػػػػػػػػػػْرب ال َأَكي فُػػػػػػػػػػو      

 وحبَّػػػػػػػػذا حػػػػػػػػاُؿ وصػػػػػػػػؿ َعنػػػػػػػػُو مغفػػػػػػػػوؿُ  
 

ـْ مواِىػػػػػػػب لػػػػػػػـ تَػػػػػػػْدِر الِعبػػػػػػػاُد ِبيػػػػػػػا            َ َكػػػػػػػ

 َأتَػػػػػػػػْت ِإليػػػػػػػػو َوِسػػػػػػػػْتُر المَّيػػػػػػػػِؿ َمْسػػػػػػػػػُدوؿُ  

 

         و الَفْضػػػػُؿ ال الػػػػدالنيا ومػػػػا َرَجَحػػػػت  ىػػػػذا ُىػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػواِزيُف منيػػػػػػػػػػػػا والمكاِييػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

ـْ َأتَػػػػػػػْت عػػػػػػػْف رُسػػػػػػػوِؿ المَّػػػػػػػِو َبي َنػػػػػػػٌة            َوَكػػػػػػػ

 ِفػػػػػػػي فضػػػػػػػميا واَفػػػػػػػَؽ الَمْنقُػػػػػػػوؿ َمْعقُػػػػػػػوؿُ  

 

    ُنػػػػػػػػوٌر فمػػػػػػػػيَس لػػػػػػػػُو ِظػػػػػػػػؿ  ُيػػػػػػػػَرى ولػػػػػػػػُو       

 ِمػػػػػػػػػَف الَغماَمػػػػػػػػػِة َأنَّػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػاَر َتْظميػػػػػػػػػؿُ  

 

 
 (ـ1494 -1425( )ىػ 899-829(  )60)شياب الديف ال موؼ -61

 حبيب بو أسرى اإللو 
 

 الطويؿ
          حبيػػػػػػب بػػػػػػو أسػػػػػػرى اإللػػػػػػو إلػػػػػػى العػػػػػػبل 

 مػػػػػػػػف الحػػػػػػػػـر المكػػػػػػػػي حيػػػػػػػػث الم ػػػػػػػػيـ 

 

        إلػػػى سػػػدرة المنػػػى    المسػػػجد األقصػػػىإلػػػى 

 إلػػػػػػػػػى منتيػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػو ابتػػػػػػػػػداه التكػػػػػػػػػـر 

 

  وسػػػػػػػػػػػػار وأمػػػػػػػػػػػػبلؾ السػػػػػػػػػػػػماء تحفػػػػػػػػػػػػو        
 

 وجبريػػػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػالبراؽ ويعمػػػػػػػػػػػػـ 

 

      إلػػػػػػػى أف رقػػػػػػػى السػػػػػػػبع الطبػػػػػػػا اسػػػػػػػتوى     

 بػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػمع األقػػػػػػػػػبلـ وىػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػرجـ 

 

     فقػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػاألمبلؾ والرسػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي عػػػػػػػػبل      

 مقػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػو التقػػػػػػػػدـ 

 

        وسػػػػػػار بػػػػػػو جبريػػػػػػؿ حتػػػػػػى انتيػػػػػػى إلػػػػػػى   

 مقػػػػػػاـ بػػػػػػو جبريػػػػػػؿ فػػػػػػي الكػػػػػػوف يعمػػػػػػـ 

 

      ولػػػػػػيس لػػػػػػي     فنػػػػػػاداه جػػػػػػز ىػػػػػػذا مقػػػػػػامي 

 وحقػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػبل متقػػػػػػػػػػدـ 

 

    فجػػػػػػػػػػػػاز جبريػػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػػيف م مػػػػػػػػػػػػؼ       

 إلػػػػػػػػػػى محفػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػريـ مقػػػػػػػػػػدـ 

 

      وجػػػػػاوز مػػػػػا لػػػػػـ يحكػػػػػو وصػػػػػؼ واصػػػػػؼ     

 وال يحصػػػػػػى مػػػػػػا قػػػػػػد سػػػػػػار فيػػػػػػو مػػػػػػنجـ 
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ف ال مػوؼ  شػاعر تونسػي مػف أىػؿ فػاس  اتصػؿ بالسػػمطاف أحمػد بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف  شػياب الػػدي - 

 .ـ1494/ىػ899ـ  وتوفي عاـ 1425/ىػ829ولد عاـ . عاماف الحفصي  وأكار مف مدحو
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 :وقاؿ شياب الديف ال موؼ أيضاً 

 ...ألست الذي
 

 الطويؿ
      ألسػػػػػػت الػػػػػػذي قػػػػػػد شػػػػػػؽ جبريػػػػػػؿ قمبػػػػػػو     

 وأودع مػػػػػػػا لصػػػػػػػبحت منػػػػػػػو بػػػػػػػو أحػػػػػػػرى 

 

        السػػػػػػػت الػػػػػػػذي أسػػػػػػػرى بػػػػػػػؾ اهلل لمعػػػػػػػػبل   

 فبوركػػػػت مػػػػف سػػػػار وبػػػػورؾ مػػػػف أسػػػػرى 

 

     ألسػػػػػػت الػػػػػػذي جػػػػػػد البػػػػػػراؽ بػػػػػػو السػػػػػػرى      

 إلػػى المحفػػؿ األسػػرى المسػػجد األقصػػىإلػػى  

 

      ألسػػػػػت الػػػػػذي قػػػػػد جػػػػػاوز الحجػػػػػب ارتقػػػػػا     

 إلػػػػػػى أف رأى مػػػػػػف ربػػػػػػو اآليػػػػػػة الكبػػػػػػرى 

 

           ألسػػػػت الػػػػذي أعطيػػػػت حسػػػػما ولػػػػـ تكػػػػف

 لتعطػػػػػػػي نبيػػػػػػػا قبػػػػػػػؿ أعظػػػػػػػـ بيػػػػػػػا قػػػػػػػدرا 

 

          ألسػػػت الػػػذي أضػػػحت لػػػؾ األرض مسػػػجدا 

 طيػػػورا وأمسػػػى الصػػػحب مػػػف لمسػػػو غػػػرا 

 

        ألسػػػػػػت الػػػػػػذي حمػػػػػػت لػػػػػػو بمكػػػػػػة الغػػػػػػرا   

 ولػػػػػػواله مػػػػػػا حمػػػػػػت بعقػػػػػػد اليػػػػػػدى نجػػػػػػرا 

 

          ألسػػػػت الػػػػذي بالرعػػػػب أرىبػػػػت مػػػػف طغػػػػى 

 مسػػػػػػػيرة شػػػػػػػير والتزمػػػػػػػت بػػػػػػػو النصػػػػػػػرا 

 

          ألسػػػػػػت الػػػػػػذي إف ىجػػػػػػر الحػػػػػػر والتظػػػػػػى 

 تقيػػػػػو ظػػػػػبلؿ الغػػػػػيـ ميمػػػػػا مشػػػػػى الحػػػػػرا 

 

 
 :وقاؿ شياب الديف ال موؼ أيضاً 

 رسوؿ أتى جبريؿ يدعوه لمعبل   
 

 الطويؿ
        رسػػػػػػػػوؿ أتػػػػػػػػى جبريػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػدعوه لمعػػػػػػػػبل   

 فأركبػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػتف البػػػػػػػػػػػػراؽ المطػػػػػػػػػػػػاوع 

 

          وف إال لحكمػػػػػػػة ومػػػػػػػا استصػػػػػػػعب الميمػػػػػػػ

 بيػػػػا بػػػػاف ف ػػػػو المصػػػػطفى ذي الشػػػػفائع 

 

         وسػػػػػػػػػػػػار وجبريػػػػػػػػػػػػؿ وميكػػػػػػػػػػػػاؿ تاليػػػػػػػػػػػػا  

 كمػػػػػػا سػػػػػػار بػػػػػػدر بػػػػػػيف نجمػػػػػػي مطػػػػػػالع 

 

       وسػػػػػار بػػػػػو مػػػػػف مسػػػػػجد األمػػػػػف قاصػػػػػدا    

 الزكػػػػػي المرابػػػػػع المسػػػػػجد األقصػػػػػىإلػػػػػى  

 

     وصػػػػػػػػػػػػمى بػػػػػػػػػػػػأمبلؾ اإللػػػػػػػػػػػػو ورسػػػػػػػػػػػػمو      

 فيػػػػػػػػا عػػػػػػػػز متبػػػػػػػػوع ويػػػػػػػػا فػػػػػػػػوز تػػػػػػػػابع 

 

       وقػػػػػاـ ارتقػػػػػى المعػػػػػراج حتػػػػػى انتيػػػػػى بػػػػػو    

 أوؿ األفػػػػػػػػػػػػػبلؾ اػػػػػػػػػػػػػـ لسػػػػػػػػػػػػػابع لػػػػػػػػػػػػػي 

 

         إلػػػػى السػػػػدرة القصػػػػوى لكرسػػػػي ذي العػػػػبل  

 إلػػػػػػػى فمػػػػػػػؾ العػػػػػػػرش البػػػػػػػديع الصػػػػػػػنائع 

 

     وسػػػػػػػػػػايره جبريػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػى إذا انتيػػػػػػػػػػى      

 إلػػػػػى الحجػػػػػب نػػػػػادى جػػػػػز لحضػػػػػرة رافػػػػػع 
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 :وقاؿ شياب الديف ال موؼ أيضاً 
 ليبلوأسرى بو 
 

 الطويؿ
           وأسػػػػػرى بػػػػػو لػػػػػيبل مػػػػػف المسػػػػػجد النقػػػػػي

 الشػػػريؼ المينػػػدسالمسػػػجد األقصػػػى إلػػػى  

 

 وأـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمبلؾ اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ورسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو         

 

 لػػػػػػػػػدى مشػػػػػػػػػيد جػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػريـ مػػػػػػػػػؤنس 

 

       ومنػػػػػو ارتقػػػػػى المعػػػػػراج فػػػػػي حفػػػػػظ ربػػػػػو    

 وأشػػػػػػػػػػػيده أسػػػػػػػػػػػرار معنػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػدس 

 

    ونػػػػػػػػػاداه يػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػدي تمتػػػػػػػػػع برؤيػػػػػػػػػة       

 جميػػػػػػؿ الػػػػػػذات بالحسػػػػػػف مكسػػػػػػىأرتػػػػػػؾ  
 

     فأنػػػػػػػت مػػػػػػػرادي فيػػػػػػػؾ أودعػػػػػػػت حكمتػػػػػػػي      

 فمػػػػػف شػػػػػاء فميػػػػػؤمف ومػػػػػف شػػػػػاء يمػػػػػبس 

 

      فمػػػػػػػػوالؾ لػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػرز عػػػػػػػػرائس حكمػػػػػػػػة     

 تتػػػػػػػػػػوج بػػػػػػػػػػالمعنى وبالسػػػػػػػػػػر تكتسػػػػػػػػػػي 

 

       ولػػػػػػػػوالؾ مػػػػػػػػا زنػػػػػػػػت السػػػػػػػػماء بػػػػػػػػأنجـ    

 ولػػػػػػـ ألػػػػػػبس األرضػػػػػػيف أاػػػػػػواب سػػػػػػندس 

 

         ولػػػػػػػػػوالؾ لػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػد الوجػػػػػػػػػود ب سػػػػػػػػػره  

 عمػػػػػى مقتضػػػػػى الحػػػػػاؿ البػػػػػديع المػػػػػؤنس 

 

 
 (ـ1267 -؟ ( )ىػ665 -؟ ( )61)صفي الديف بف عمواف -61

 عمى طور سينا 
 

 الطويؿ
 عمػػػى طػػػور سػػػينا قػػػاب قوسػػػيف مػػػف منػػػى   

       
 عمػػػػػػػى المػػػػػػػاء المسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػىبنػػػػػػػى  

 فيسػػػػػػػقي المعػػػػػػػاني مػػػػػػػف سػػػػػػػبلفة أحمػػػػػػػد     
      

 يعيػػػػد الكػػػػوف فػػػػي الكػػػػاؼ والنػػػػوف شػػػػرابا 
 فمػػػػػػف لشػػػػػػراب ال بػػػػػػؿ مػػػػػػف كػػػػػػؿ عاقػػػػػػؿ        

   
 ومػػػػػف لشػػػػػراب العقػػػػػؿ مػػػػػف كػػػػػؿ مجنػػػػػوف 

  

 
 :أيضاً  صفي الديف بف عمواف وقاؿ

 يا ويح َقمبي
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أحمد بف عمواف أبو العباس صفي الديف  صوفي يماني متػأدب  عمػؿ فػي بعػض الػدواويف السػمطانية  يقػاؿ  - 

 .ـ1267/ىػ665ي عاـ لـ يعرؼ تاريخ ميبلده  توف. أف لو ديواف شعر
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 مجزوء الرجز
 يػػػػػػػػػػػػػػػا ويػػػػػػػػػػػػػػػح َقمبػػػػػػػػػػػػػػػي المحتسػػػػػػػػػػػػػػػي         

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػػػػر عينػػػػػػػػػػػػػػػػًا سػػػػػػػػػػػػػػػػنبس 

 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤوس طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندس         
 

 أَلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقفيف            بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف ورد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفيف

 

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكفيف الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائفيف         

 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  

 

 
 (ـ1374-1313( )ىػ776 -713(  )62)لساف الديف بف ال طيب -62 

  دْوَحُة الُقْدسِ 
 

 الكامؿ
     الّرْحمػػػػػػػػػاِف ِمْنيػػػػػػػػػا أْنُفسػػػػػػػػػًا       إلػػػػػػػػػىإّنػػػػػػػػػا 

ْئَف مػػػػػػػػػف ُظْمػػػػػػػػػـِ الُجسػػػػػػػػػوِد ُلحػػػػػػػػػودا   ُبػػػػػػػػػو 

 

ـُ فُنوُرىػػػػػػػػػػػا ُنِسػػػػػػػػػػػَيْت َعواِلَميػػػػػػػػػػػ           ا الِكػػػػػػػػػػػرا

 تْسػػػػػػػػػػػػػتاُمُو أْيػػػػػػػػػػػػػدي الَيػػػػػػػػػػػػػوى تْبديػػػػػػػػػػػػػدا 

 

ـْ يػػػػػػػػَزْؿ            واْسػػػػػػػػَتْوَتَرْت شػػػػػػػػَبحًا  ػػػػػػػػبلًء لػػػػػػػػ

 لَ فػػػػػػػػػػػػػّي َمْعناىػػػػػػػػػػػػػا األايػػػػػػػػػػػػػِر َضػػػػػػػػػػػػػديدا 

 

     تَػػػػػػػػػػػػػرُد اأُلجػػػػػػػػػػػػػاَج مَرنَّقػػػػػػػػػػػػػًا وَلطاَلمػػػػػػػػػػػػػا      

 ورَدْت بأْكنػػػػػػػػػػػػػػػػاِؼ الُعػػػػػػػػػػػػػػػػَذْيِب َبػػػػػػػػػػػػػػػػرودا 

 

       التػػػػػػػي     ْدسِ دْوَحػػػػػػػُة القُػػػػػػػىػػػػػػػبّل اْسػػػػػػػَتَظّمْت 

 َكَرَعػػػػػػػػػْت ُقبْيػػػػػػػػػَؿ الكػػػػػػػػػْوِف فيػػػػػػػػػو َمديػػػػػػػػػػدا 

 

      وتػػػػػػػػػػػذّكَرْت عْيػػػػػػػػػػػدًا بُمْنَعػػػػػػػػػػػَرِج الم ػػػػػػػػػػػوى     

 ال يْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتحيُؿ ومْوِقفػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػيودا 

 

       وَرَقػػػػػػػْت َمعػػػػػػػاريَ  الُعػػػػػػػبل لَتحػػػػػػػوَز فػػػػػػػي    

 ِسػػػػػػػػػػْمِط الَجػػػػػػػػػػػبلِؿ ِنظاَميػػػػػػػػػػػا الَمْعيػػػػػػػػػػػودا 

 

 
 
 
 

 (ـ1917 -1516( )ىػ1331 -922)العصر العاماني  -اً سابع
 

 (ـ1624-1589( )ىػ1133 -997(   )63)ابف الجزري -63
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محمد بف عبد اهلل السػمماني الموشػي الغرنػاطي األندلسػي  الشػيير بمسػاف الػديف بػف ال طيػب  وزيػر مػؤرخ  - 

 .ـ1374/ىػ776ـ  وتوفي عاـ 1313/ىػ713ولد عاـ . أديب نبيؿ في العصر الممموكي
 



 -93- 

 يا شمس اليداية والعبل      
 

 الطويؿ
     أمػػػػػػػوالي يػػػػػػػا شػػػػػػػمس اليدايػػػػػػػة والعػػػػػػػبل      

 ذو العرشػػػػػػي والكرسػػػػػػي أوالؾليينػػػػػػؾ مػػػػػػا  

 

       مواىػػػػػػػػػب فضػػػػػػػػػؿ در ضػػػػػػػػػرع نعيميػػػػػػػػػا    

 والقػػػػػػػدس عمػػػػػػػى حمػػػػػػػب والشػػػػػػػاـ والغػػػػػػػور 

 

    فػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػراءة يافعػػػػػػػػػا       تفقيػػػػػػػػت 

 وفقيػػػػػػػػػػت أربػػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػػدارس والػػػػػػػػػػدرس 

 

          فصػػػػرنا نػػػػرى فػػػػي دىػػػػر نامنػػػػؾ عاصػػػػما 

 لنػػػػػا وابػػػػػف عمػػػػػرو واف كػػػػػاف فػػػػػي الػػػػػرمس 

 

       ولػػػػػـ نػػػػػر عممػػػػػػًا لػػػػػـ تكػػػػػػف منػػػػػو وافقػػػػػػًا    

 والفػػػػػػػرع والنػػػػػػػوع والجػػػػػػػنس أصػػػػػػػموعمػػػػػػػى  

 

 
 (ـ1721 -1634( )ىػ1132 -1144(  )64)ابف عموي الحداد -64

ف رسوؿ اهلل   ...وا 
 

 الطويؿ
ف رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل مػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػر مريػػػػػػػػػػة            وا 

 إمػػػػػاـ عمػػػػػى اإلطػػػػػبلؽ فػػػػػي كػػػػػؿ حضػػػػػرة 

 

       وجيػػػػػو لػػػػػدى الػػػػػرحمف فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػوطف    

 وصػػػػػػػػػػدر صػػػػػػػػػػدور العػػػػػػػػػػارفيف األئمػػػػػػػػػػة 

 

 أتػػػػػػػاه أمػػػػػػػيف الَمػػػػػػػو بػػػػػػػالوحي فػػػػػػػي حػػػػػػػرا         
 

 وكػػػػػػػاف بػػػػػػػو فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ نسػػػػػػػؾ و مػػػػػػػوة 

 

 وأرسػػػػػػػػػػػػػمو حػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػابلث فتمػػػػػػػػػػػػػت    طػػػػػػػػو        فقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو اقػػػػػػػػرأ قػػػػػػػػاؿ لسػػػػػػػػت فغ

 

        وفػػػػػػػي طػػػػػػػي ىػػػػػػػذا سػػػػػػػر عمػػػػػػػـ محجػػػػػػػب   

 لػػػػػػػػو ييتػػػػػػػػدي أىػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػوب المنيػػػػػػػػرة 

 

        وكػػػػػاف بػػػػػو اإلسػػػػػراء مػػػػػف  يػػػػػر مسػػػػػجد   

 إلػػػػػػى أوج ذروة المسػػػػػػجد األقصػػػػػػىإلػػػػػػى  
 

 

    مػػػػػػف المسػػػػػػتوى والقػػػػػػاب قوسػػػػػػيف قربػػػػػػو       

 مػػػػػػػػف الَمػػػػػػػػو أو أدنػػػػػػػػى و ػػػػػػػػص برؤيػػػػػػػػة 

 

 
 (ـ1717 -1642( ) ىػ1119 -1152(  )65)وـابف معص -65
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لييػػا ينسػػب  ولػػد عػػاـ حسػػيف بػػف أحمػػد الجػػزري  شػػاعر مػػف أىػػؿ حمػػب  أصػػمو مػػف جزيػػرة ابػػف عمػػر و   -  ا 

 .ـ1624/ىػ1133ـ  توفي بحمب عاـ 1589/ىػ997
64
ـ  وتػوفي 1634/ىػػ1144عبد اهلل بف عموي بف محمد المعروؼ بالحداد  مف أىؿ حضرموت ولد فييػا عػاـ  - 

 .ـ  ذىب الطاعوف ببصره وىو صغير1721/ىػ1132بيا أيضًا عاـ 
65
دب والشػػعر والتػػراجـ شػػيرازي األصػػؿ  ولػػد بمكػػة عػػاـ عمػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد معصػػوـ الحسػػيني عػػالـ بػػاأل - 

  .ـ1717/ىػ1119ـ  وتوفي بشيراز عاـ 1642/ىػ1152



 -94- 

 مااُؿ نعِؿ َرسوؿ الَمو 
 

 البسيطالبحر 
     ماػػػػػػػػاُؿ نعػػػػػػػػِؿ َرسػػػػػػػػوؿ الَمػػػػػػػػو ذي الكػػػػػػػػرـِ      

 شػػػػػػفاُء كػػػػػػؿ  َعميػػػػػػٍؿ مػػػػػػف َضػػػػػػنى الَسػػػػػػقـِ  

 

    َأكػػػػػػػػـر بػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ِماػػػػػػػػاٍؿ زانػػػػػػػػو َشػػػػػػػػَرٌؼ       

 مػػػػف َأشػػػػػَرؼ الُرسػػػػػِؿ  يػػػػر الَ مػػػػػؽ كم يػػػػػـِ  

 

    َمػػػػػػػف َشػػػػػػػُرفت        محّمػػػػػػػٍد َأحمػػػػػػػد المحمػػػػػػػود

 والحػػػػػػػػَرـِ  َأرُض القُػػػػػػػػدسنعميػػػػػػػػو  بػػػػػػػػوطء 

 

 فِالامػػػػػػػػُو لػػػػػػػػاـ محػػػػػػػػبا لػػػػػػػػـ يفُػػػػػػػػز ِبمقػػػػػػػػا         

 

 َحبيبػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػرأى اآلاػػػػػػػػػػػػػػاَر لمقػػػػػػػػػػػػػػَدـِ  

 

    وعف ػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػدَّ فيػػػػػػػػػو وِاكتحػػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػػرًا       

َلػػػػػػػػػػـِ    بػػػػػػػػػػو فرؤيتُػػػػػػػػػػو َتشػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػف اأَل

 

        وِاحممػػػػػػُو تظَفػػػػػػر بمػػػػػػا َترجػػػػػػوه مػػػػػػف َأَمػػػػػػٍؿ   

 فظػػػػػػو ُتحفػػػػػػظ مػػػػػػف اأَلسػػػػػػواء والَممػػػػػػـِ حاو  

 

     َوَكػػػػػػػػـ َنجػػػػػػػػا حػػػػػػػػامموُه الحػػػػػػػػافظوَف لػػػػػػػػو      

ـا فػػػػػػادٍح َعمػػػػػػـِ    مػػػػػػف سػػػػػػوِء َ طػػػػػػب ممػػػػػػ

 

     َوراجػػػػػػػػػػػِع الَنفحػػػػػػػػػػػات العنبريَّػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي      

 َوصػػػػِؼ الِنعػػػػاؿ الَّتػػػػي فاَقػػػػت عمػػػػى الِقَمػػػػـِ  
 

 

          َتظَفػػػػػػر ِبمػػػػػػا ُيبػػػػػػرئ اأَلبصػػػػػػاَر مػػػػػػف َرَمػػػػػػٍد 

 مػػػػػد والَسػػػػػمَع مػػػػػف َصػػػػػَمـِ َوالقمػػػػػَب مػػػػػف ك 

 

 ِلمَّػػػػػػػػػػػػػػػو َدرال ِإمػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ حبَّػػػػػػػػػػػػػػػرت َيػػػػػػػػػػػػػػػُده         

 

 تمػػػػػؾ الػػػػػدراري الَّتػػػػػي صػػػػػيغت مػػػػػف الَكمػػػػػـِ  

 

ـُ الِنعػػػػػػػاؿ غػػػػػػػدا            َوَكػػػػػػػـ َفتػػػػػػػًى فاتَػػػػػػػو لػػػػػػػا

 َيرجػػػػػػػػو َويأمػػػػػػػػُؿ َأف َيمقػػػػػػػػاه مػػػػػػػػف أَمػػػػػػػػـِ  

 

 َوراَح ينشػػػػػػػػػػػػػػػُد واألشػػػػػػػػػػػػػػػواؽ تزعُجػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 ماػػػػػػػػػػػاَؿ نعميػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػبّل ُقبمػػػػػػػػػػػًة ِبَفػػػػػػػػػػػـِ  

 

 

 :وقاؿ ابف معصوـ أيضاً 
 يا صاحِ 

 

 السريع
    يػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاِح َىػػػػػػػػػذا الَمشػػػػػػػػػيُد اأَلقػػػػػػػػػدُس       

 َقػػػػػػػػػػػػػػرَّت بػػػػػػػػػػػػػػو اأَلعػػػػػػػػػػػػػػيُف واألنفُػػػػػػػػػػػػػػُس  

 

 باَنػػػػػػػػػػػػػت َلنػػػػػػػػػػػػػا          األشػػػػػػػػػػػػػراؼَوالّنجػػػػػػػػػػػػػُؼ 

 

 َأعبلُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َوالَمعَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد اأَلنَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُس  

 

 والقبَّػػػػػػػػػػػػػُة الَبيضػػػػػػػػػػػػػاُء قػػػػػػػػػػػػػد َأشػػػػػػػػػػػػػرَقت         
 

 ُس الِحنػػػػػػػػػػػػدِ  آللئيػػػػػػػػػػػػاَينجػػػػػػػػػػػػاُب عػػػػػػػػػػػػف  
 

     حضػػػػػػػػػػرُة قُػػػػػػػػػػدٍس لػػػػػػػػػػـ َيَنػػػػػػػػػػؿ فضػػػػػػػػػػَميا      

 وال المقػػػػػػػػػػػػِدُس  الَمسػػػػػػػػػػػػجد اأَلقصػػػػػػػػػػػػىال  

 

    جمَّػػػػػػػػػػػػت ِبَمػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػؿَّ بيػػػػػػػػػػػػا رتبػػػػػػػػػػػػًة       

 يقصػػػػػػػػػػػػُر عنيػػػػػػػػػػػػا الَفَمػػػػػػػػػػػػُؾ اأَلطمػػػػػػػػػػػػُس  
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 ِإلى الَمسِجِد اأَلقصى
 

 الطويؿ 
           ِمػػَف الَحػػَرـِ الُقدسػػي الَمسػػِجِد اأَلقصػػىِإلػػى 

 َسػػػػَرينا َفػػػػوافى الَفػػػػتُح ِمػػػػف َحضػػػػَرة القُػػػػدسِ  

 

       َوجئنػػػػػػػا حمػػػػػػػى الَتقػػػػػػػديس َوالَميػػػػػػػُؿ راِقػػػػػػػٌد    

 َوَقػػػػػػد ُجػػػػػػفَّ َحتّػػػػػػى ال َيفيػػػػػػُؽ ِمػػػػػػَف الَمػػػػػػس   

 

    َطبلِئػػػػػػػػُع َأنضػػػػػػػػاٍء َعمػػػػػػػػى ِماِميػػػػػػػػا َليػػػػػػػػا       

 َعمػػػػى اأَليػػػػف ِإرقػػػػاُؿ الَظمػػػػيـِ َعمػػػػى الَحػػػػرسِ  

 

ـَ الَجػػػػػػػػػو  َطػػػػػػػػػورًا َوتػػػػػػػػػاَرًة            ُتبػػػػػػػػػاري َنعػػػػػػػػػا

ـَ الػػػػَدو  فػػػػي الميمػػػػِو الػػػػَوعسِ    ُتجػػػػاري َنعػػػػا

 

          ِإلػػػػػى َأف َبػػػػػَدت ِلمَعػػػػػيف َأعػػػػػبلـُ ذي ُطػػػػػوى 

 َوبػػػػاَف ِحمػػػػى الَبيػػػػِت الُمَقػػػػدَِّس َعػػػػف ِرجػػػػسِ  

 

        َنَزلنػػػػػػػا ِمػػػػػػػَف الػػػػػػػَوادي الُمَقػػػػػػػدَّس شػػػػػػػاِطئًا   

 ُمباَرَكػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػَرمسِ  َعمػػػػػػػػػى ُبقَعػػػػػػػػػٍة فيػػػػػػػػػوِ  

 

      َفػػػػػػبلَح َلنػػػػػػا ِمػػػػػػف جانػػػػػػب الُطػػػػػػوِر الِمعػػػػػػًا     

 َسػػػػنا َضػػػػوِء نػػػػاٍر َقػػػػد َجَمػػػػت ُظمَمػػػػَة الَمػػػػبسِ  

 

       َومػػػػػا ِتمػػػػػَؾ نػػػػػاٌر َبػػػػػؿ َسػػػػػنا َربػػػػػِة الَسػػػػػنا    

 َتَجمّػػػػػػى ِلَقمػػػػػػٍب َقػػػػػػد َتَ مّػػػػػػى َعػػػػػػف الَحػػػػػػدسِ  

 

 َأضػػػػػػػػاَء َسػػػػػػػػناىا ُطػػػػػػػػوَر سػػػػػػػػيناَء َمػػػػػػػػرًَّة         

 

 َسػػػػػػيا ِمػػػػػػف َقبػػػػػػُؿ موسػػػػػػى ِبػػػػػػبل ِحػػػػػػس  َوآنَ  

 

     َسػػػػػِمعنا ِبُطػػػػػوِر الَقمػػػػػِب ِمنيػػػػػا ِنػػػػػداَء َمػػػػػف      

 َتَنػػػػػػػػزَّه َعػػػػػػػػف َفصػػػػػػػػٍؿ ُيدانيػػػػػػػػِو َأو جػػػػػػػػنسِ  

 

         َونػػػادى ُمنػػػادي القُػػػرب ِمػػػف َحضػػػَرَة الِرضػػػا  

 َأال َفػػػػػِانعموا َفػػػػػالَفتُح َفػػػػػوَؽ َجنػػػػػى الَغػػػػػرسِ  

 

      مػػػػى     َفُطػػػػوبى َلنػػػػا ِمػػػػف حاِضػػػػري َأيَمػػػػِف الحِ 

 َوُطػػػػوبى َلنػػػػا ِمػػػػف حاِضػػػػري َحضػػػػَرَة القُػػػػدسِ  

 

 
 :أيضاً أبو المعالي الطالوي وقاؿ 

 َسقى َمعَيدًا ِمف ِإيمياَء َىُتوفُ 
 

 الطويؿ
 َىتُػػػػػػػػوفُ  ِإيميػػػػػػػػاءَ َسػػػػػػػػقى َمعَيػػػػػػػػدًا ِمػػػػػػػػف 

 
 َفِمػػػػػػػػي َبػػػػػػػػيَف ىاتيػػػػػػػػَؾ الُربػػػػػػػػوِع ُشػػػػػػػػجوفُ  

 َوال زاَؿ َ فّػػػػػػػػػػػػػػػاُؽ الَنسػػػػػػػػػػػػػػػيـِ بربِعػػػػػػػػػػػػػػػوِ  
 

 الَقمػػػػػػػػػَب فيػػػػػػػػػِو رىػػػػػػػػػيفُ يطيػػػػػػػػػُؼ َفػػػػػػػػػِإف  
 َمنػػػػػػػػػػػاِزُؿ َأحبػػػػػػػػػػػاٍب ِإذا َعػػػػػػػػػػػفَّ ِذكػػػػػػػػػػػرُىـ 

 
 َسػػػػػػػَقتيـ َعمػػػػػػػى ُبعػػػػػػػِد الػػػػػػػِدياِر ُشػػػػػػػُؤوفُ  

 َأقػػػػػػػػػػػػاموا َوِسػػػػػػػػػػػػرنا َوالفُػػػػػػػػػػػػؤاُد َلػػػػػػػػػػػػَديِيـُ  
 

 ُمقػػػػػػػػيـٌ َوَىػػػػػػػػؿ َيرعػػػػػػػػى الػػػػػػػػِوداَد َ ػػػػػػػػديفُ  
 َأيػػػػا سػػػػػاِكني الَبيػػػػِت الُمَقػػػػػّدس َىػػػػؿ تَػػػػػرى 

 
 َيجػػػػػػػػػوُد ِبُكػػػػػػػػػـ َدىػػػػػػػػػٌر َعَمػػػػػػػػػيَّ َضػػػػػػػػػِنيفُ  

 الَمػػػػػػػُو ىاتيػػػػػػػَؾ الػػػػػػػِدياَر َوَأىَميػػػػػػػػاَسػػػػػػػقى  
 

 سػػػػػػػػحاُب ُدنػػػػػػػػو  الَعيػػػػػػػػِد َوىػػػػػػػػَو َىتُػػػػػػػػوفُ  
 
 

 َوَ ػػػػػػػػػّص َجنابػػػػػػػػػًا فيػػػػػػػػػِو ُركػػػػػػػػػُف ِىداَيػػػػػػػػػةٍ 
 

 َلػػػػػػػػُو الَفضػػػػػػػػُؿ ِ ػػػػػػػػدٌف َوالَوفػػػػػػػػاُء َقػػػػػػػػريفُ  
 
 

 ِسػػػػػػراُج الَمعػػػػػػاني عمػػػػػػدُة الَقػػػػػػوـِ َوالَّػػػػػػذي
 

 َلَديػػػػػػػػػػػِو َجميػػػػػػػػػػػُع الُمشػػػػػػػػػػػكبلت َتيػػػػػػػػػػػوفُ  
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 عاِشػػػػػػؽٌ  َعَمػػػػػػيُكـ َسػػػػػػبلـُ الَمػػػػػػِو مػػػػػػا َحػػػػػػفَّ 
 

 َتضػػػػػػػػػػػػػاَعُؼ ِمنػػػػػػػػػػػػػُو َأّنػػػػػػػػػػػػػٌة َوَحنػػػػػػػػػػػػػيفُ  
 َفَوالَمػػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػاَرقتكـ قاِليػػػػػػػػػػًا َلُكػػػػػػػػػػـ 

 
 َوَلِكػػػػػػػػفَّ مػػػػػػػػا َيقضػػػػػػػػى َفَسػػػػػػػػوَؼ َيكػػػػػػػػوفُ  

  
 (ـ1711 -؟ ( )ىػ1113 -؟ (  )67)أحمد البيموؿ -67

 ُىُو اْلُمْصَطفى َحّقاً 
 

 الطويؿ 
         ُىػػػػُو اْلُمْصػػػػَطفى َحقّػػػػًا َلَقػػػػْد ُشػػػػر َؼ اْسػػػػُمُو  

ّـَ َرْسػػػػػُموُ    َوَقػػػػػْد َجػػػػػؿَّ َعػػػػػْف َوْصػػػػػٍؼ َوَقػػػػػْد تَػػػػػ

 

ـَ ُحكُمػػػػػػػػػػُو           َنبػػػػػػػػػػي  َكػػػػػػػػػػِريـٌ َقػػػػػػػػػػْد َتَعػػػػػػػػػػاَظ

 

 َتَمػػػػػػْوُت ِبػػػػػػِو َمػػػػػػْدحًا َحَكػػػػػػى الشَّػػػػػػْيَد َطْعُمػػػػػػوُ  

 

 َوَأْنَفُع َما َيْبرَا ِبِو َداُء ِعمَّتي
 

      ُىػػػػػَو اْلَبػػػػػْدُر َواَفػػػػػي َطاِلعػػػػػًا ِفػػػػػي ُسػػػػػُعوِدِه     

 اَل َيْعَبػػػػػػػػػػػػػْأ ِبَكْيػػػػػػػػػػػػػِد َحُسػػػػػػػػػػػػػوِدهِ َعِزيػػػػػػػػػػػػػٌز وَ  

 

ـٌ ِبُجػػػػػػػوِدِه            َلػػػػػػػُو اْلَمْنِصػػػػػػػُب اأَلْعمػػػػػػػى َكػػػػػػػرِي

 َتَبػػػػػػػاَرَؾ َمػػػػػػػْف َأْىػػػػػػػدي َلػػػػػػػُو ِمػػػػػػػْف ُجُنػػػػػػػوِدهِ  

 

 َمبَلِئَكًة َعْف َنْصرِِه َما َتَ مَّتِ 
 

 ِب َياِتػػػػػػػػػِو ُكػػػػػػػػػؿال اْلُقمُػػػػػػػػػوِب َقػػػػػػػػػِد اْىتَػػػػػػػػػَدْت         

 

ػػػػػػػػػػػػػبلَ    َلِة َأْ َمػػػػػػػػػػػػػَدتْ َوَأْنػػػػػػػػػػػػػَواُرُه َنػػػػػػػػػػػػػاَر الضَّ

 

ػػػػػػرِؾ َ ْوفػػػػػػًا َتَشػػػػػػرََّدْت            َوِمْنػػػػػػُو ُجُيػػػػػػوُش الش 

 َتَرقػػػػػػى َعمػػػػػػَى َمػػػػػػْتِف اْلُبػػػػػػرَاِؽ َوَقػػػػػػْد َغػػػػػػَدتْ  

 

 ِبِو َعْف َمَقاَماِت الر َضا َما َتَعدَّتِ 
 

      َيُقولُػػػػػػػػوَف َمْغمُػػػػػػػػػوٌب ّأَذى َوىػػػػػػػػػَو َغاِلػػػػػػػػػُب     

ـْ َوىػػػػػػػػَو    َسػػػػػػػػاِلبُ َوَقػػػػػػػػْد ُسػػػػػػػػِمُبوا أْرَواحُيػػػػػػػػ

 

       ُأِتػػػػػػي ِبُبػػػػػػرَاِؽ ِفػػػػػػي الػػػػػػدالجى َوىػػػػػػَو َرِكػػػػػػُب    

 َتِسػػػػػػػػيُر ِبػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػْف َمكَّػػػػػػػػِة َوىػػػػػػػػَو َطاِلػػػػػػػػبُ  

 

 إلى َحْيُث َحمَّتِ  اْلَمْسِجِد اأْلْقصىإلى 
 

ـُ            َغرَاِمػػػػػػػي ِبػػػػػػػِو اَل َيْنَقضػػػػػػػي َوُىػػػػػػػَو َداِئػػػػػػػ

 ِبػػػػػػػػِو َأِمَنػػػػػػػػْت ُعػػػػػػػػْرُب اْلػػػػػػػػَورى َواأَلَعػػػػػػػػاِجـُ  

 

 
 (ـ1531 -؟( )ىػ 963 -؟(  )68)يخ عموافالش -68

                                                 
67
لغرب  ورحؿ إلى مصر ولقي عمماءىا  وعػاد إلػى بػبلده أحمد بف حسيف  متصوؼ فاضؿ مف أىؿ طرابمس ا - 

 .ـ  لو ديواف شعري1711/ىػ1113وتوفي فييا عاـ 
68
عمػػي بػػف عطيػػة بػػف الحسػػف الحمػػوي الممقػػب بعمػػواف  مػػف فقيػػاء الشػػافعية  وشػػاعر مػػف شػػعراء العصػػر  - 

 .ـ1531/ىػ963العاماني  ولد ونشأ في حماة  وتوفي فييا عاـ 



 -97- 

 وليمة القدر 
 

 البحر البسيط
           وليمػػػػة القػػػػدر مػػػػع يوسػػػػؼ الوقػػػػوؼ كػػػػذا

 عنػػػػد اصػػػػطراخ ديػػػػوؾ القػػػػـو فػػػػي ال ػػػػيـ 
 

 

           وبعػػػػػػػػد طيػػػػػػػػر لػػػػػػػػدى تغمػػػػػػػػيض ميػػػػػػػػتيـ

 حػػػػػػػػػـر أشػػػػػػػػػيرودبػػػػػػػػػر مكتوبػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع  
 

 

           وفػػػػػػػػي المحػػػػػػػػـر يػػػػػػػػـو العشػػػػػػػػر فابتغػػػػػػػػو

 المّػػػػػػػػو والحػػػػػػػػـر وفػػػػػػػػي البقػػػػػػػػاع كبيػػػػػػػػت 
 

      وعنػػػػػػػػد زمػػػػػػػػـز حػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػرب منػػػػػػػػتيبل     

 وعنػػػػػػػػد قبػػػػػػػػر رسػػػػػػػػوؿ المّػػػػػػػػو ذي الكػػػػػػػػـر 

 

        مػػػػع قبػػػػر ال ميػػػػؿ وقػػػػس    ومسػػػػجد القػػػػدس

 كػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػاىد لم يػػػػػػػػػػػرات فانتسػػػػػػػػػػػـ 

 

     وعنػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػتـ كػػػػػػػػػػبلـ المّػػػػػػػػػػو  القنػػػػػػػػػػا      

 فػػػػػػاغتنـ األنعػػػػػػاـاهلل فػػػػػػي  اسػػػػػػميبػػػػػػيف  

 

           أفػػػػػػػػؽوعنػػػػػػػػد رؤيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػبلؿ الح فػػػػػػػػي 

 واقػػػػػػػػػػػػرأ أي ممكيػػػػػػػػػػػػـ أليػػػػػػػػػػػػؾ فاسػػػػػػػػػػػأؿ 
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 َسَرت َنفحات الَحؽ ِمف جانب الُقدس  
 

 الطويؿالبحر 
   جانػػػب القُػػػػدسَسػػػَرت َنفحػػػات الَحػػػؽ ِمػػػف 

        
 َفطػػػػػاَرت حمامػػػػػات الُقمػػػػػوب ِمػػػػػف الَحػػػػػبس 

 َوفػػػػاَح َعبيػػػػػر الَوصػػػػػؿ ِمػػػػف َذِلػػػػػؾ الحمػػػػػى    
       

 َصػػػػػػػباحًا َوَلكنػػػػػػػا َشػػػػػػػَممناه ِمػػػػػػػف َأمػػػػػػػس 
 َونػػػػػادى ُمنػػػػػػادي الطػػػػػػور موسػػػػػػى َكميمػػػػػػو    

       
 ِلنعميػػػػػؾ فػػػػػا مع َأنػػػػػَت ِبالجانػػػػػب الُقدسػػػػػي 

 َعػػػػػػػػػػػػرائس عرفػػػػػػػػػػػػاف َفػػػػػػػػػػػػَأد صػػػػػػػػػػػػداقيا 
          

 َومػػػػػػػا ُىػػػػػػػَو ِإال َنػػػػػػػزع َوصػػػػػػػفؾ َوالػػػػػػػَنفس 
 
 
 

يػػػػػػػػػػػػػاؾ َوالشػػػػػػػػػػػػػرؾ الَ فػػػػػػػػػػػػػي َفِإنَّػػػػػػػػػػػػػُو           َواِ 
 

 فػػػػراد َعػػػػف وحػػػػدة الجػػػػنسِحجػػػػاب َلػػػػدى األَ  
 
 
 

 َوَدع َعنػػػػػػَؾ َنػػػػػػوع الغػػػػػػيف َفػػػػػػالعيف واحػػػػػػد         
 

 ِإَليػػػػػػػػػػػػِو َتوجػػػػػػػػػػػػو ِبالَبصػػػػػػػػػػػػيرة َوالحػػػػػػػػػػػػس 
 
 
 َوَ ػػػػػػػؿ َ يػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػرؽ َفػػػػػػػالَجمع مػػػػػػػورد         

 
 ألىػػػػػػؿ الييػػػػػػػاـ الشػػػػػػاربيف ِمػػػػػػػف الَكػػػػػػػأس 
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ف الُعشاري  فقيو أصػولي لػو شػعر مػف أىػؿ بغػداد  وكػاف يسػمى الشػافعي الصػغير  حسيف بف عمي بف حس - 

 .ـ1781/ىػ1195ـ  وتوفي عاـ 1737/ىػ1151ولد عاـ . يعد مف شعراء العصر العاماني
70
. حمدوف بف عبد الرحمف المعروؼ بابف الحاج  أديب فقيو مف أىؿ فارس  يعػد مػف أدبػاء العصػر العامػاني - 

 .ـ1817/ىػ1232ـ  وتوفي عاـ 1761/ىػ1174ولد عاـ 
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 َلى الَمسِجِد األقَصى   َساَرت ِبِو إ
 

 ال فيؼ 
 َوَلػػػػػػػػػػػػػػَدى إقَبػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ ِلَحضػػػػػػػػػػػػػػَرِة َممػػػػػػػػػػػػػػٍؾ         

 

 َوِزَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَرٍت ُتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَجدال النََّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 

 َوأتَػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػالُبرَاِؽ َيرَكُبػػػػػػػػػػػػػُو َفػػػػػػػػػػػػػاىَتزَّ         

 

 ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َوُحػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ ازِدَىػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 

 َقػػػػػػػػػػػاَؿ ِجبِريػػػػػػػػػػػُؿ َيػػػػػػػػػػػا ُبػػػػػػػػػػػرَاُؽ تػػػػػػػػػػػأدَّب         

 

 عِمػػػػػػػػػػػػػِو اسػػػػػػػػػػػػػػِتحَياءُ َفػػػػػػػػػػػػػاعَترَاُه ِمػػػػػػػػػػػػػػف فِ  

 

 أرَكبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َوأمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكت ِبِرَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍب         

 

 َوِعَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف وَىَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُوَزرَاءُ  

 

ّـَ َسػػػػػاَرت ِبػػػػػِو إَلػػػػػى             الَمسػػػػػِجِد األقَصػػػػػىاُػػػػػ

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِاُء َورَاءُ إلَفَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّى وا 

 

 َوأتَػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػالِمعرَاِج َيعػػػػػػػػػػػػػػُرُج ِفيػػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 ِلِطَبػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ َسػػػػػػػػػػػػػػػػبٍع َبػػػػػػػػػػػػػػػَدا اإِلرَقػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 

 َتَمقَّتػػػػػػػػػػػػُو ِفػػػػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػػػػَماَواِت بػػػػػػػػػػػػالتَّر         وَ 

 

 ِحيػػػػػػػػػػػػِب أمػػػػػػػػػػػػبَلُؾ القُػػػػػػػػػػػػدِس َواألنِبَيػػػػػػػػػػػػاءُ  

 

    ِسػػػػػػػػػػػدَرُة الُمنَتَيػػػػػػػػػػػى َتَغشَّػػػػػػػػػػػت ِبُحسػػػػػػػػػػػٍف       

 ِإذ أتَاَىػػػػػػػػػػػػػا َوَلػػػػػػػػػػػػػيَس ِمنػػػػػػػػػػػػػُو انِتَيػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 

ـَ            َبػػػػػؿ أتَػػػػػى الُمسػػػػػَتَوى ِبػػػػػِو َسػػػػػِمَع األقػػػػػبَل

 َكػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعَميػػػػػػػػػػػػػػػػِو اسػػػػػػػػػػػػػػػػِتَواءُ  
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 محمد الم طوب لمعز 
 

 الطويؿ
 ّد رجػػػػػػػػػاءه         مػػػػػػػػػرجػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػاقت بػػػػػػػػػو األ 

 

 األقصػػػػػىبعػػػػػد  إاللمػػػػػف لػػػػػـ يضػػػػػيع جػػػػػاره  

 

     محمػػػػػػػػػػػد الم طػػػػػػػػػػػوب لمعػػػػػػػػػػػز والعػػػػػػػػػػػبل      

 األقصػػػػػىالمسػػػػػجد  إلػػػػػىفأسػػػػػرى بػػػػػو لػػػػػيبل  

 

 ولممػػػػػػػػػػػػبل األعمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػما لجبللػػػػػػػػػػػػة         
 

 وقػػػػػػرب بػػػػػػو دوف الػػػػػػورى صػػػػػػار م تصػػػػػػا 

 

 وأتحفػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػولى بكػػػػػػػػػػػػؿ نفيسػػػػػػػػػػػػة         

 

 استقصػػػػػػى الػػػػػػذيينػػػػػػاؿ وأعطػػػػػػاه ف ػػػػػػر اإل 

 

          صػػػػمى وراجػػػػع العمػػػػّى  واألمػػػػبلؾوبالرسػػػػؿ 

 لنػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا غصػػػػػػػػػا 

 

          إشػػػػػػػػػػارةف فػػػػػػػػػػؼ  مسػػػػػػػػػػينا ل مػػػػػػػػػػس 
 

 ألف جػػػػػػػزاء العشػػػػػػػر عشػػػػػػػر فػػػػػػػبل نقصػػػػػػػا 

 

 و         وفرشػػػػػػػػػػػ التيػػػػػػػػػػػانيوعػػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػػأنواع 

 

 سػػػ يف كػػػأف لػػػـ يمػػػؼ مػػػف جسػػػمو رعصػػػا 
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 .ـ1596/ىػ 1115توفي عاـ . فاضؿ  وشاعر كاف شيخ أىؿ الوراقة في مصر  لو مدائح نبوية - 
72
ولػػد عػػاـ . عبػػد العزيػػز بػػف عمػػي بػػف عبػػد السػػبلـ الشػػيرازي  مػػف العصػػر العامػػاني  فقيػػو مػػف أعيػػاف مكػػة - 

 .ـ1568/ىػ976ـ  وتوفي عاـ 1494/ىػ911
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 عمى الجواد الذي فاضت مكارمو  
   

 البسيط
       عمػػػػػػى الجػػػػػػواد الػػػػػػذي فاضػػػػػػت مكارمػػػػػػو    

 لآلممػػػػػػػػػيف بمػػػػػػػػػا أربػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػؿ 

 

         مضػػػػػػى شػػػػػػييدًا إلػػػػػػى دار البقػػػػػػا ليػػػػػػرى  

 مػػػػػػػف صػػػػػػػالح العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػا قػػػػػػػدمت يػػػػػػػده 

 

 لقػػػػػػػػد اعػػػػػػػػد لػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد النػػػػػػػػزوؿ بيػػػػػػػػا         
 

 رب غفػػػػػػػػػػػػػور رحػػػػػػػػػػػػػيـ أكػػػػػػػػػػػػػـر النػػػػػػػػػػػػػزؿ 

 

       بكػػػػػػت عميػػػػػػو السػػػػػػما واألرض إذ فقػػػػػػدت    

 تيجػػػػػػػدًا عنػػػػػػػد طػػػػػػػوؿ الػػػػػػػدىر لػػػػػػػـ يحػػػػػػػؿ 

 

    د مػػػػػػػػػػػو       أوورد صػػػػػػػػػػػـو ظمػػػػػػػػػػػاه فيػػػػػػػػػػػو 

 جنػػػػػػات عػػػػػػدف مػػػػػػف الربػػػػػػاف فػػػػػػي عجػػػػػػؿ 
 
 

حسػػػػػػػػاف ينيػػػػػػػؿ غػػػػػػػػدًاُ             وفعػػػػػػػؿ  يػػػػػػػر وا 

 ر سجسػػػػػػػػػاج ظػػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػر منتقػػػػػػػػػؿقػػػػػػػػػرا 

 

      ليػػػػػػػا بيػػػػػػػاتيكـ الطاعػػػػػػػات قػػػػػػػد شػػػػػػػيدت     

 بطػػػػػػػػػاح مسػػػػػػػػػجد طػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػاتـ الرسػػػػػػػػػؿ 

 

       والمكػػػػػػػػي ال برحػػػػػػػػت     ومسػػػػػػػػجد القػػػػػػػػدس

 مػػػػػػف غمػػػػػػاـ األمػػػػػػف فػػػػػػي ظمػػػػػػؿ أرجػػػػػػاؤىـ 

 

        وكػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػواؼ ببيػػػػػػػػػت اهلل كػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػو   

 وكػػػػػػػػػـ وقػػػػػػػػػوؼ ببػػػػػػػػػاب اهلل فػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػؿ 

 

        وبػػػػػػػػػػػػػػػػالمعروؼ أعوامػػػػػػػػػػػػػػػػًا متابعػػػػػػػػػػػػػػػػة   

 بيػػػػػػا اسػػػػػػتتـ فػػػػػػروض الحػػػػػػ  عػػػػػػف كمػػػػػػؿ 

 

      سػػػػػػػموا مشػػػػػػػاعر جمػػػػػػػع كيػػػػػػػؼ ليمتيػػػػػػػا     

 كانػػػػػػػػػت تضػػػػػػػػػيء ببػػػػػػػػػدر منػػػػػػػػػو مكتمػػػػػػػػػؿ 

 

      وكػػػػػػاف شمسػػػػػػًا بيػػػػػػا لمػػػػػػا يحػػػػػػؿ منػػػػػػى     

 جمػػػػػػػػػػػػي إشػػػػػػػػػػػػراقيفأيػػػػػػػػػػػػاـ تشػػػػػػػػػػػػريقيا  

 

 ونحػػػػػػف فػػػػػػي مجمػػػػػػس سػػػػػػاـ لديػػػػػػو عمػػػػػػي    سػػػػػػػػػقيًا ورعيػػػػػػػػػًا أليػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػمفف بيػػػػػػػػػا        

 

     الزمػػػػػػػػػػاف عزيػػػػػػػػػػز وجيػػػػػػػػػػو  ضػػػػػػػػػػؿ       إذ

 بغػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف محيػػػػػػػػػا وجيػػػػػػػػػو ال ضػػػػػػػػػؿ 
 
 

         والعػػػػػيش غػػػػػض بمػػػػػا يوليػػػػػو مػػػػػف نعػػػػػـ  

 منػػػػػػػػو مقتبػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػأنسلػػػػػػػػدف الحواشػػػػػػػػي  

 

       والػػػػػػػػػػدىر يمحظنػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػزرًا ويوىمنػػػػػػػػػػا    

  ديعػػػػػػػػػػػة انػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػا لفػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػغؿ 
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        سبلـ عمى اإل واف في حضرة القدس
 

 الطويؿ
           القػػػدسِ سػػػبلـ عمػػػى اإل ػػػواف فػػػي حضػػػرة 

 ومػػػػف محيػػػػت آاػػػػارىـ فػػػػي ضػػػػيا الشػػػػمسِ  

 

     سػػػػػػػقى اهلل أيامػػػػػػػًا بيػػػػػػػـ قػػػػػػػد تقاصػػػػػػػرت      

 ولػػػػػػػػػػػيبلت وصػػػػػػػػػػػؿ بالمسػػػػػػػػػػػرة واإلنػػػػػػػػػػػس 

 

        سػػػػػترت اليػػػػػوى إال عػػػػػف القػػػػػـو فػػػػػارتقى   

 فػػػػػؤادي إلػػػػػى غيػػػػػب عػػػػػف العقػػػػػؿ والحػػػػػس 
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ـ ونشأ فييا  تنقؿ بيف العديد مػف 1641/ىػ1151واألدب والتصوؼ  ولد في دمشؽ عاـ بالديف  شاعر عالـ - 

ترؾ مصػنفات عديػدة  . ـ1731/ىػ1143الدوؿ العربية  اـ عاد إلى دمشؽ واستقر فييا حتى وافتو المنية عاـ 
 .ودواويف ومجموعات شعرية كايرة
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         سػػػػػػػرير مػػػػػػػف التحقيػػػػػػػؽ يسػػػػػػػمو بأىمػػػػػػػو  

 عمػػى العػػرش فػػي أوج العمػػى وعمػػى الكرسػػي 

 

     سػػػػػػريت بػػػػػػو لػػػػػػيبًل إلػػػػػػى رفػػػػػػرؼ المنػػػػػػى      

 وبػػػي زج فػػػي النػػػور الػػػذي جػػػؿ عػػػف لػػػبس 

 

 وقػػد غبػػت عػػف جسػػمي الكايػػؼ وعػػف نفسػػي    سػػػػػػػػػماء التجمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالبراؽ صػػػػػػػػػعدتيا        
 

 والحػػػػدسِ مػػػػف الفكػػػػر فػػػػي أرض ال يػػػػاالت     سػػػػػػػػأىدـ مػػػػػػػػا تبنػػػػػػػػي العقػػػػػػػػوؿ ألىميػػػػػػػػا        

 

     سػػػػػػػػػػريعًا إلػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػرار روح شػػػػػػػػػػريفة      

 عػػػف النػػػوع قػػػد جمػػػت ودقػػػت عػػػف الجػػػنس 

 

      سػػػػػػػباني جمػػػػػػػاؿ الوجػػػػػػػو والكػػػػػػػؿ ىالػػػػػػػؾ     

 وعممػػػػػي تسػػػػػامى عػػػػػف كتػػػػػاب وعػػػػػف درس 

 

ػػػػ            ىوَ سػػػػروري وأفراحػػػػي  روجػػػػي عنػػػػد الس 

نػػػػػػي مػػػػػػف الحػػػػػػؽ الوجػػػػػػود عمػػػػػػى األس   وا 

 

 

   :أيضاً  عبد الغني النابمسيوقاؿ 
 الحت األنوار مف جانب القدس

 
                 حضػػػػػرة القػػػػػدسد منػػػػػا بعػػػػػوف اهلل فػػػػػي 

 جانػػػػػب القػػػػػدسوقػػػػػد الحػػػػػت األنػػػػػوار مػػػػػف  

 

            وىبَّػػػػػػػػػػػػت عمينػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػمة مندليػػػػػػػػػػػػة         

 تبػػػػث شػػػػذا األلطػػػػاؼ مػػػػف روضػػػػة األنػػػػس 

 

             إلػػػػػػػى الحػػػػػػػـر القدسػػػػػػػي كػػػػػػػاف مسػػػػػػػيرنا     

 الممسلنشػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ األمػػػػػػػاكف بػػػػػػػ 

 

             ونحظػػػػػػػػػى بأسػػػػػػػػػرار القمػػػػػػػػػوب ونجتنػػػػػػػػػي    

 امػػػػار الكمػػػػاؿ الغػػػػض مػػػػف أطيػػػػب الغػػػػرس 

 

 
 :النابمسي أيضًا في اإلسراء والمعراجعبد الغني يقوؿ 

 وقد أسفر اإلسراء عنو
 
           وقػػػػػػد أسػػػػػػفر اإلسػػػػػػراء عنػػػػػػو وأوضػػػػػػحت   

 معاريجػػػػػو مػػػػػا قػػػػػد سػػػػػمعنا مػػػػػف اليمػػػػػس 

 

          ة      بقيػػػػػػػػػة ميجػػػػػػػػػ وبالمسػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى

 مػػف المصػػطفى الم تػػار جمَّػػت عػػف الطمػػس 

 

          تشػػػػػػير إلػػػػػػى المبػػػػػػدأ الحجػػػػػػازي بالػػػػػػذي      

 لػػػػدييا مػػػػف األنػػػػوار فػػػػي صػػػػفحة الطػػػػرس 

 

 
 

 :النابمسي أيضاً عبد الغني ويقوؿ 
 كتاب اهلل جامع كؿ شيء  
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 الوافر
 كتػػػػػػػػػػػػػاب اهلل جػػػػػػػػػػػػػامع كػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػيء         

 

 شػػػػػػػػػػػػػػرحُ  وسػػػػػػػػػػػػػػنة أحمػػػػػػػػػػػػػػد الم تػػػػػػػػػػػػػػار 

 

 وشػػػػػػػػػػرحيما الفتوحػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف         
 

 جػػػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػتح جنػػػػػػػػػػاب القػػػػػػػػػػدس 

 

 لشػػػػػػػػيخ شػػػػػػػػيو نا العربػػػػػػػػي مػػػػػػػػف قػػػػػػػػد         

 

 أتانػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػيض ىػػػػػػػػػػدى ومػػػػػػػػػػنح 

 

      بمحيػػػػػػػى الػػػػػػػديف يػػػػػػػدعى حيػػػػػػػث أحيػػػػػػػى     

 لػػػػػػػػػػػػػػػػديف اهلل ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نعػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػدح 

 

 فتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػات بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا العممػػػػػػػػػػػػػػػػػاء زادت         

 

 عمومػػػػػػػػػًا نحػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػب الغيػػػػػػػػػب تنحػػػػػػػػػو 

 

 ا الحيػػػػػػػػػػػراف لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ ييػػػػػػػػػػػدي         بيػػػػػػػػػػػ
 

 وسػػػػػػػػػػكراف اليػػػػػػػػػػوى والجيػػػػػػػػػػؿ يصػػػػػػػػػػحو 

 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه اهلل حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى         

 

 مػػػػػػػػػف اإلنكػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػوح الػػػػػػػػػنفس يمحػػػػػػػػػو 

 

    وال تعجػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػإف كتػػػػػػػػػػػػػاب ربػػػػػػػػػػػػػي       

 بػػػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػػػرت رجػػػػػػػػػػػاؿ وىػػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػح 

 

 وسػػػػػػػػػػػػػنة أحمػػػػػػػػػػػػػد الم تػػػػػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػػػػػـو         

 

 بيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػبلـ وىػػػػػػػػي صػػػػػػػػبح 

 

 لمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػنيـ ضػػػػػػػػػػبلؿ كػػػػػػػػػػاف نضػػػػػػػػػػح    ؿ        ولػػػػػػػػػػػػػػوال فػػػػػػػػػػػػػػي أوانػػػػػػػػػػػػػػييـ ضػػػػػػػػػػػػػػبل 

 

 وواهلل العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد         
 

 صػػػػػػػػػػدوؽ مػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػذاؾ جػػػػػػػػػػنح 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعتنا كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وال يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح    أئمػػػػػػػػػػػة ديننػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػنفوا فػػػػػػػػػػػي        

 

      وكيػػػػػػػػػؼ وقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػوت لعمػػػػػػػػػـو رسػػػػػػػػػـ     

 وكشػػػػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػػػػو لمنػػػػػػػػػػػػػػاس نصػػػػػػػػػػػػػػح 

 

    وفػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػبلـ لػػػػػػػػػيس ليػػػػػػػػػا نظيػػػػػػػػػر       

 وىػػػػػػػػػو األصػػػػػػػػػحفيحػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػوت  

 

 
 :النابمسي أيضاً عبد الغني ويقوؿ 

 جئنا إلى الَحَسفِ 
 

 البسيط
      جئنػػػػػا إلػػػػػى الَحَسػػػػػِف المعػػػػػروؼ بػػػػػالراعي     

 نػػػػػػزور فػػػػػػي َقَطنػػػػػػا منػػػػػػو الفتػػػػػػى الراعػػػػػػي 

 

 يرعػػػػػػػػػػػػى بيمتػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف زاره وبمػػػػػػػػػػػػا         

 

 يريػػػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػػػو يوافيػػػػػػػػػػػػػػػو بإسػػػػػػػػػػػػػػػراع 

 

         وجػػػػو تبػػػػدى كبػػػػدر بػػػػؿ كشػػػػمِس ضػػػػحًى  

 تػػػػػػػػػو قمػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػجي داعػػػػػػػػػيإلػػػػػػػػػى محب 

 

       يمػػػػػػيط سػػػػػػتَر تػػػػػػراب الكػػػػػػوف عػػػػػػف قمػػػػػػر    

 تحػػػػػػػػت البراقػػػػػػػػع عنػػػػػػػػد النػػػػػػػػاظر الػػػػػػػػواعي 

 

       الػػػػذي سػػػػطعت     يػػػػا كوكػػػػب القػػػػدسإليػػػػؾ 

 أنػػػػػػػػػػػواره غيػػػػػػػػػػػب أمػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػػاع 

 

     قػػػػػػـو أتينػػػػػػاؾ نبغػػػػػػي مػػػػػػف عػػػػػػبلؾ قػػػػػػرى      

 نمػػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػػو بأجنػػػػػػػػػػػػػػػاس وأنػػػػػػػػػػػػػػػواع 
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       نمحػػػػػو عػػػػػف القمػػػػػب مػػػػػا تنجػػػػػي  ػػػػػواطره    

 مػػػػػػػػػػػػف العبلئػػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػػف ذؿ وأطمػػػػػػػػػػػػاع 

 

         وصػػػاحب الحػػػاؿ ال ت تفػػػي الحػػػوائ  عػػػف  

 إدراكػػػػػػػػو وىػػػػػػػػو فييػػػػػػػػا القػػػػػػػػائـ السػػػػػػػػاعي 

 

 إنػػػػػػي مػػػػػػددت إليػػػػػػو فػػػػػػي اليػػػػػػوى بػػػػػػاعي    بػػػػػػػػػػػػأمر رب قػػػػػػػػػػػػديـ ال حػػػػػػػػػػػػدوث لػػػػػػػػػػػػو        

 

          أ صػػػػػػػو فػػػػػػػي رجػػػػػػػاؿ الغيػػػػػػػب أقصػػػػػػػد ال 

 أعمػػػػػػػػو فػػػػػػػػي سػػػػػػػػواىـ وىػػػػػػػػو إجمػػػػػػػػاعي 

 
 

 
 :أيضاَ  ابمسيالن عبد الغني ويقوؿ

 أنا كعبٌة كؿال المعاني         
 

 مجزوء الكامؿ
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػا كعبػػػػػػػػػػػػػػػػٌة كػػػػػػػػػػػػػػػػؿال المعػػػػػػػػػػػػػػػػاني         

 

 حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني 

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         

 

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدا سػػػػػػػػػػػػػػػػػواي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

ـٌ وجػػػػػػػػػػػػا           كػػػػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػػػػاؼ بػػػػػػػػػػػػي عْمػػػػػػػػػػػػ

 

 ء مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بًل حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 وأتػػػػػػػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػػػػػػػى عرفػػػػػػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػػػػػػؿ         

 

 قفػػػػػػػػػػػػػػػػػًا يبغػػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػانيبػػػػػػػػػػػػػػػػػي وا 

 

 يػػػػػػػػػػػػػا واحػػػػػػػػػػػػػدًا مػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػػا         

 

 ف لػػػػػػػػػػػػػػو وال فػػػػػػػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػا جفنػػػػػػػػػػػػػػػؾ المكسػػػػػػػػػػػػػػػور يػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 عينػػػػػػػػػػػػػػػي ومنػػػػػػػػػػػػػػػؾ الجبػػػػػػػػػػػػػػػر دانػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػذا يكػػػػػػػػػػػػػػػوف الحسػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػي         
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا وفػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػور الجنػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا         

 

 ـ وطػػػػػػػػػػػػؼ بنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػاف 

 

      ف     مػػػػػػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػػػػػػدس ُحَمّيػػػػػػػػػػػػػػا  واكػػػػػػػػػػػػػػرعْ 

 ُصػػػػػػػػػػػػػػػػَوِر البريػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي قنػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

           ػمعػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػد المديػػػػػػػػػػػػػػػ واشػػػػػػػػػػػػػػػربْ 

 ر فحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػذا أيػػػػػػػػػػػػػػػػدي الحسػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

     واد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ديرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      

 عمػػػػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػدناف وأعكػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 

 متجػػػػػػػػػػػػػػػػػػردا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 يمييػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػف ىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

     واسػػػػػػػػػػػػكر بيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػـ      

 مػػػػػػػػػػػػػػػػاٍس يميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كغصػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

     انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي      واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع ما

 تتمػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػوت الماػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

 

 :أيضاَ النابمسي عبد الغني ويقوؿ 
 إلى القدس الشريؼ
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 بحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أَلَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ         

 

 وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أزاؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ  

 

 ومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو زادنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًل         

 

 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوفيؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  
 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأنا رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت         
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُي ػػػػػػػػػػػػػػػػػتـْ  

 

    زنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػوى       وقػػػػػػػػػػػػػػػػػد ف

 وأدركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب الَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ  

 

    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف واألحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      

 ِب أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمؾ األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـْ  

 

     فسػػػػػػػػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػػػػػػػػف دمشػػػػػػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػا      

 ـِ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير الُمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الُمعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

       القػػػػػػػػػػػػػد     القػػػػػػػػػػػػػدس الشػػػػػػػػػػػػػريؼإلػػػػػػػػػػػػػى 

 ِر ذاِت المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر األف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 ف جػػػػػػػػػػػػػػػػػاُىُيـ ُي ػػػػػػػػػػػػػػػػػدـْ ِليػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػ    وزرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واألو        

 

    وباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرنا       

 وُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِو األعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

        وجاوزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر   

 وحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الَمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـْ  

 

     وقػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػاف الربيػػػػػػػػػػػػػػػع الغػػػػػػػػػػػػػػػض      

 ُض فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحَؾ المبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

      وأزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الروابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد     

 أىاجػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػوؽ َمػػػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػػػتْـّ  

 

           ػومػػػػػػػػػػػػػػػػػف ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػْر إلييػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُيبػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يناَر والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىـْ  

 

 وُعػػػػػػػػػػػػػػػرَؼ الطيػػػػػػػػػػػػػػػِب مػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػٍد         

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ النػػػػػػػػػػػػػػػػػواحي نػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ  

 

 وُدرال الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ         

 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنـْ    ألاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِب الرال

 

 

 :أيضاَ النابمسي عبد الغني ويقوؿ 
 الشريؼ وأقبمنا عمى القدس

 

           ػوبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده والفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنوار قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أْف ُبرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة جئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         إ

 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أنَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػاُبْمَس قػػػػػػػػػػػػػػػػد حطَّػػػػػػػػػػػػػػػػت         
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـْ  

 

 وفييػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ نسػػػػػػػػػػػػػػػػمو         
 

 ورب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ  

 

      َعِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نزلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     

 ِحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـْ  

 

           ػوكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحضػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـْ رٍة أوقاُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ـِ لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نحػػػػػػػػػػػػػػػػػزف ولػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػتْـّ     وبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        

 

 وحفَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٌت         
 

 وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدنا ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوَر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّْـّ  

 

           ػوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرنا لجمَّاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َف ذات الرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؽ األجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

           ػديػػػػػػػػػػػػػػػػػار بنػػػػػػػػػػػػػػػػػي قدامػػػػػػػػػػػػػػػػػة أىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُؿ فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ كّميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـْ  

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الُمنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ فتحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جفن    وجئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروٍد        

 
 

       ػالشػػػػػػػػػػػػػػ القػػػػػػػػػػػػػػدسوأقبمنػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػى 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريِؼ الواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـْ  

 

ـٌ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُرىـ ُتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـْ     وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تبلِقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

          ػوحطَّينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسمطانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػْـّ  

 

     وجاءتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف      

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الَميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

     وجئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّا      

 وذاؾ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد األضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 
 

 
 :النابمسي أيضاً عبد الغني ويقوؿ 

 وزرنا المسجد األقصى
 

          المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىوزرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورًا لمناليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍد فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمي ُيغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأاـْ  

 

 وزرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمواٍف         

 

 يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي ماؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـْ  

 

 وداود النِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 وفزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماُف النِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّمى         

 

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الطػػػػػػػػػػػػػػػور زرنػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمانيًة فزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقبِر ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـْ  

 

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا لمنِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى         

 

 وَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

  وبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        
 

 بَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُرىـ ُيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـْ  

 

 وقػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا إلػػػػػػػػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػػػػػػػػػرو         

 

 َف وْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداُء والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـْ  

 

          ػوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ِو إبراىيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو المميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاقًا ويعقوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا           وا 

 

 ويوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ذا الَبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قبالِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

        وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدناىا  

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيبلٍت لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيف قػػػػػػػػػػػػػػػػػد زرنػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍد ُييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـْ  

 

           ػومػػػػػػػػػػػػػػػػف َكْفػػػػػػػػػػػػػػػػر الِبريػػػػػػػػػػػػػػػػؾ القبػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َر لػػػػػػػػػػػػػػػوٌط فيػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػػػػػػدـْ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 
( ىػ1367-1214)ة ػػالنكبؿ ػا قبػماـ ػى عػإلث ػر الحديػالعصة ػف بدايػم -اً ػػاامن

 (  ـ1947 –1798)
 

 (ـ1891 -1824)  (ىػ1318 -1241)  (74)إبراىيـ األحدب -74
 حاؿ القدس 

 

           كمػػػػا قبػػػػؿ بيػػػػروت تسػػػػامت عمػػػػى السػػػػيا

 ونالػػػػػػػػت مقامػػػػػػػػًا دونػػػػػػػػو الػػػػػػػػنجـ يطمػػػػػػػػح 

 

      وقػػػػػد كػػػػػاف منيػػػػػا الاغػػػػػر أبػػػػػيض باسػػػػػمًا        
 

 فبعػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػناكـ ذلػػػػػػػػػػؾ الاغػػػػػػػػػػر أقمػػػػػػػػػػح 
 

 

       ووجػػػػػػػػو أمانييػػػػػػػػا لقػػػػػػػػد عػػػػػػػػاد مظممػػػػػػػػًا     

 غػػػػػػػػػػداة نبػػػػػػػػػػدى وىػػػػػػػػػػو بالػػػػػػػػػػذؿ يكمػػػػػػػػػػح 

 

      مػػػػف بعػػػػد بعػػػػدكـ      القػػػػدسوال تػػػػنس حػػػػاؿ 

    رحُ ػي يمػػػػػػػػػػوقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػببًل باألمانػػػػػػػػػ 

 

 تينػػػػػػػػػيكـ الػػػػػػػػػدنيا فقػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاد أنسػػػػػػػػػيا         
 

 بنػػػػػػػػػور كمػػػػػػػػػاٍؿ منػػػػػػػػػؾ المجػػػػػػػػػد يوضػػػػػػػػػحُ  

 

        لقػػػػػػػػد شػػػػػػػػرحت صػػػػػػػػدرًا يػػػػػػػػوري مػػػػػػػػودًة   

 وصػػػػػػػػدرًا بحػػػػػػػػّد الحقػػػػػػػػد مػػػػػػػػا زاؿ يشػػػػػػػػرحُ  

 

      ًا     ر وعبػػػػػػػػػػػدؾ إبػػػػػػػػػػػراىيـ مػػػػػػػػػػػا زاؿ محػػػػػػػػػػػر 

 رقػػػػػػػػػػػائؽ بػػػػػػػػػػػاإل بلص لمػػػػػػػػػػػوّد تفصػػػػػػػػػػػح 

 

     يينػػػػػػػػػي بعيػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػال ير دائمػػػػػػػػػًا      

 تقػػػػػػػػػػػػػّرُب فيػػػػػػػػػػػػػو المعتػػػػػػػػػػػػػديف ونػػػػػػػػػػػػػذبح 

 

     كػػػػػػػػػذاؾ بحػػػػػػػػػتـ العػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػالعز ماممػػػػػػػػػا      

 تجمػػػػػػػػػى جديػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػاـ بالسػػػػػػػػػعد يفػػػػػػػػػتح 

 

ف كػػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػػو لمكتابػػػػػػػػػػػػة مط    ولكػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي تحريػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػف والئكػػػػػػػػػـ          حمػػػػػػػػػػػػوا 
 

     تقػػػػػي      فػػػػػبل زلػػػػػت تسػػػػػمو دونػػػػػؾ الػػػػػنجـ مر 

 أسػػػػػػػػػػػمى المراجػػػػػػػػػػػي وأسػػػػػػػػػػػمحُ  ومػػػػػػػػػػػرآؾ 
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تقمػد كايػرًا . ـ1824ىػػ الموافػؽ 1241طػرابمس الشػاـ عػاـ ولػد فػي . ىو إبراىيـ بف عمي األحدب الطرابمسػي - 

ولػو عشػروف روايػة وابلاػة دواويػف . كشؼ األرب عػف سػر األدب: لو مؤلفات كايرة منيا. مف الرتب السمطانية
ىػػ 1318تػوفي فػي بيػروت عػاـ . النفح المسكي  وقدر ما نظمو مف أبيات نحو امانيف ألؼ بيػت: شعرية منيا
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     ودمػػػػػػػت سػػػػػػػعيد الحػػػػػػػظ محمػػػػػػػود سػػػػػػػيرٍة      

 وذلػػػػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػػػػد اهلل أرجػػػػػػػػػػػػػى وأرجػػػػػػػػػػػػػحُ  

 

 

 (ـ1938-1855) (ىػ1357-1272)(  75)إبراىيـ األسود -75
 ألبناف ىؿ في غيرؾ ارتبع المجُد   

  
      ألبنػػػػػاف ىػػػػػؿ فػػػػػي غيػػػػػرؾ ارتبػػػػػع المجػػػػػُد    

 عمػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػردُ وال أنػػػػػػػػػتمنػػػػػػػػػاط الاريػػػػػػػػػا  

 

          أىميػػػػػػػػػػػاكأنػػػػػػػػػػػؾ لمشػػػػػػػػػػػامات ىضػػػػػػػػػػػبة 

 

 وفػػػػػػػي جيػػػػػػػد سػػػػػػػوريا الجمانػػػػػػػة والعقػػػػػػػد 

 

    كػػػػػػػػػػػػػأف جبػػػػػػػػػػػػػاؿ األرض روض كأنمػػػػػػػػػػػػػا       

 ليػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػوار ال ميمػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػورد 

 

 ليػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػوطٌئ منػػػػػػػػػو الترائػػػػػػػػػب وال ػػػػػػػػػد            أرجػػػػػػػػؿ أ مػػػػػػػػصيقبػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػؾ البحػػػػػػػػر 

 

 تماديػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػأوًا فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػو كأنمػػػػػػػػػا         

 

 ي مػػػػػػف نيػػػػػػر المجػػػػػػرة والػػػػػػوردلػػػػػػؾ الػػػػػػر  
 
 

 نسػػػػػػػر الربػػػػػػػدوتػػػػػػػنحط عػػػػػػػف عميائػػػػػػػؾ األ     شػػػػػػػم ت فنسػػػػػػػر الػػػػػػػنجـ دونػػػػػػػؾ واقػػػػػػػع        

 

    وقفػػػػػػت  طيبػػػػػػًا لػػػػػػـ يكػػػػػػف قػػػػػػس  اطبػػػػػػًا       

 أبيػػػػػػػـ الرشػػػػػػػد إفرشػػػػػػػدًا منػػػػػػػؾ  بػػػػػػػأبيفَ  

 

 كأنػػػػػػػػػػؾ لفػػػػػػػػػػظ فػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػاجـ دىرنػػػػػػػػػػا         

 

 تتػػػػػػػػرجـ عمػػػػػػػػا اضػػػػػػػػمر الػػػػػػػػزمف الوغػػػػػػػػد 

 

 عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػأنو السػػػػػػػػامي جبيػػػػػػػػٌؿ تػػػػػػػػدلنا         

 

 آاػػػػػػػػػػػػػار ال عيننػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػدو بأجمػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػردد ذكػػػػػػػػػػػػػػػرى امػػػػػػػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػػػػػػػديميا         

 

 مػػػػػػػػػ ار لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػذمـ وال مسػػػػػػػػػيا جحػػػػػػػػػد 

 

    ذكػػػػػػػػرؾ ذمػػػػػػػػة        بيػػػػػػػػت القػػػػػػػػدسوترديػػػػػػػػد 

 نعػػػػػػػـ وعمييػػػػػػػا فيػػػػػػػؾ قػػػػػػػد ا ػػػػػػػذ العيػػػػػػػد 

 

 رىا يحػػػػدورزؾ حػػػػاوي الحمػػػػد فػػػػي نشػػػػ ال    ارًا         وىيكميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا انفػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػروي مػػػػػػػػػ

 

    وطػػػػػػػػػوداف ىػػػػػػػػػذا اقػػػػػػػػػرع لصػػػػػػػػػقت بػػػػػػػػػو       

 صػػػػػروؼ الميػػػػػالي فػػػػػالتوى شػػػػػعره الجعػػػػػد 

 

 العيػػػػػػػػػػػػػوف حواسػػػػػػػػػػػػػرًا          أناسػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػرد 

 

 بيػػػػػػا تف ػػػػػػر الينػػػػػػد إذيػػػػػػا  فمػػػػػػا حمػػػػػػبل 

 

     يػػػػػػػػػروي طريفػػػػػػػػػو       األيػػػػػػػػػاـاطػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى 

 التمػػػػػػد أيامػػػػػػؾ أسػػػػػػدتومػػػػػػف المجػػػػػػد مػػػػػػا  
 
 

 
 :أيضاً  إبراىيـ األسود وقاؿ
 لمدنيا ولمديف          أبقاؾاهلل 
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ولد . مؤرخ لبناني ومف رجاؿ القانوف -ىو إبراىيـ بف نجـ بف إلياس بف حنا األسود مف الروـ األراوذكس - 

 .لو عشرة كتب مطبوعة وديواف شعري. ـ 1938/ىػ 1357ـ  وتوفي عاـ 1855/ ىػ 1272عاـ 
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 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا ولمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف          أبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾاهلل 

 

 ولمعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلذًا والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيف 

 

 ودمػػػػػػػت لػػػػػػػي ممجػػػػػػػأ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ حاداػػػػػػػة         
 

 وصػػػػػارمًا مػػػػػف عػػػػػوادي الػػػػػدىر يحمينػػػػػي 

 

 السػػػػػػػػمو لقمبػػػػػػػػي والسػػػػػػػػرور لػػػػػػػػو          أنػػػػػػػػت

 

 ومػػػػػػػذ نأيػػػػػػػت غػػػػػػػد السػػػػػػػمواف يعصػػػػػػػيني 
 

    كػػػػػػأف قمبػػػػػػؾ قمبػػػػػػي فػػػػػػي الشػػػػػػعور ومػػػػػػا       

 يػػػػػػػػؤذيني األيػػػػػػػػاـيؤذيػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف نػػػػػػػػوب  

 

    يممػػػػػػػت رومػػػػػػػا ونفسػػػػػػػي فيػػػػػػػؾ ىائمػػػػػػػة       

 حػػػػػػػيف إلػػػػػػػىمػػػػػػػف حػػػػػػػيف  إيابػػػػػػػؾترجػػػػػػػو  

 

    والزمػػػػػػػػػاف وفػػػػػػػػػي        إلينػػػػػػػػػاوقػػػػػػػػػد رجعػػػػػػػػػت 

 بوعػػػػػػػػػده لػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػر المطػػػػػػػػػػاريف 

 

        لػػػػو طػػػػاؿ مكاػػػػؾ فػػػػي رومػػػػا لطػػػػرت إلػػػػى   

 رومػػػا وفػػػي الصػػػيف تمسػػػي طػػػرت لمصػػػيف 
 

    احتفمػػػػػػت        يػػػػػػا مػػػػػػف بمقدمػػػػػػو رومػػػػػػا قػػػػػػد

 فػػػػػػػي يػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػعانيف القػػػػػػػػدسكأنيػػػػػػػا  

 

    فمشػػػػػػػػت        أعيادىػػػػػػػػاكػػػػػػػػأف لقيػػػػػػػػاه مػػػػػػػػف 

 طػػػػػػػػػػػػرًا تحييػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي ورد ونسػػػػػػػػػػػػريف 

 

 الحبػػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػػوٌس وفادتػػػػػػػػػػػػػو          وأكػػػػػػػػػػػػػـر

 

 وبالحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليني 

 

 الػػػػذي طػػػػاب لػػػػي نظػػػػـ القػػػػريض بػػػػو أنػػػت

 

 الريػػػػػػػػػػػاحيف أزاىيػػػػػػػػػػػرفصػػػػػػػػػػػغتو مػػػػػػػػػػػف  

 

 منظمػػػػػػػػػػػا بالينػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػاج السػػػػػػػػػػػبلطيف    ؤلؤىػػػػػػػػػا        ل أماػػػػػػػػػاؿقبلئػػػػػػػػػدًا مػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػوى 

 

 فكػػػػػػػػػاف عقػػػػػػػػػدًا تجمػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي بدائعػػػػػػػػػو         
 

 يػػػػػػػػػػػروؽ منظػػػػػػػػػػػره صػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػدواويف 

 

 لممجػػػػػػػػػػػػانيف إالمػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػذة العػػػػػػػػػػػػيش     قػػػػػػػػػػالوا جننػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػواد فقمػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػـ        

 

 
 :أيضاً  إبراىيـ األسود وقاؿ
 دمعي أجريتالذي  أنت

 

 حمفػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػوى لمػػػػػػػػػػا النعػػػػػػػػػػي نعاكػػػػػػػػػػا         اكػػػػػػػػا   أبو  األسػػػػػػػػىفػػػػػػػػي  أمػػػػػػػػؾغػػػػػػػػادرت 

 

 وتقطعػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػوب صػػػػػػػػػػػبابة         
 

 سػػػػػػػػػػػػػبلكالمػػػػػػػػػػػػػا بنعيػػػػػػػػػػػػػؾ روعػػػػػػػػػػػػػوا األ ر 

 

    ربػػػػػػى        إلػػػػػػىال كػػػػػػاف يػػػػػػـو فيػػػػػػو سػػػػػػرت 

 وطػػػػػػػػاؿ فيػػػػػػػػو نواكػػػػػػػػا القػػػػػػػػدس الشػػػػػػػػريؼ 

 

        وىنػػػػػػاؾ جػػػػػػاورت المسػػػػػػيح فطػػػػػػاب فػػػػػػي   

 عميػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػوار ضػػػػػػػػػػػػػػريحو ماواكػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      البحػػػػػػػػر كيػػػػػػػػؼ ببركػػػػػػػػة      وأنػػػػػػػػتعجبػػػػػػػػًا 

 محػػػػػػػػػػػػدودة صػػػػػػػػػػػػرؼ الحمػػػػػػػػػػػػاـ طواكػػػػػػػػػػػػا 

 

         مػػػػػف الػػػػػردى   أفتػػػػػديؾ أفلػػػػػو صػػػػػح لػػػػػي 

 لجعمػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػورج الفػػػػػػػػػػؤاد فػػػػػػػػػػداكا 

 

     دمعػػػػػػػي عنػػػػػػػدما       أجريػػػػػػػتالػػػػػػػذي  أنػػػػػػػت

 أنسػػػػػػػاكاالػػػػػػػذي مػػػػػػػا عشػػػػػػػت لػػػػػػػف  وانػػػػػػػأ 

 

    ذ يػػػػػػػػػػػرة        أراؾ أرجػػػػػػػػػػػو أفقػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػت 

 لػػػػػػػػػػػو فييػػػػػػػػػػػا يطػػػػػػػػػػػوؿ بقاكػػػػػػػػػػػا األيػػػػػػػػػػػاـ 

 

           لػػػػػػػػػػػوالؾ مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػحت مػػػػػػػػػػػدامعنا وال

 بربوعنػػػػػػػػػػػػا لوالكػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػىانتشػػػػػػػػػػػػر  
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 والشػػػػػػػمس غابػػػػػػػت حػػػػػػػيف غػػػػػػػاب سػػػػػػػناكا    لبنػػػػػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػػػػػر لقػػػػػػػػػػػد ذوت         أزىػػػػػػػػػػػار

 

         ولكػػػػػػػػػػـ برمانػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػؾ لوعػػػػػػػػػػة  

 رداكػػػػػػػػػػػػػػاألمػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػردى بسػػػػػػػػػػػػػػيامو  

 

     وبكػػػػػػػػى رفاقػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػرة وىػػػػػػػػـ األلػػػػػػػػى     

 رفعػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػتف السػػػػػػػػػحاب لواكػػػػػػػػػا 

 

      نػػػػػػػػػػػػػػػا     قموب أذابأأمػػػػػػػػػػػػػػػيف رزؤؾ قػػػػػػػػػػػػػػػد 

 وجميعنػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػركاؾ فػػػػػػػػػػػػػي بمواكػػػػػػػػػػػػػػا 

 

           أديغػػػػػػاؿ جػػػػػػورج ففػػػػػػي  إفالػػػػػػردى  إفَّ 

 المحبػػػػػػػػػػػػوب كػػػػػػػػػػػػاف عزاؤنػػػػػػػػػػػػا وعزاكػػػػػػػػػػػػا 

 

 
 :أيضاً إبراىيـ األسود وقاؿ 

 قد غبت عنا
 

    فشػػػػػػػاقني        أمػػػػػػػيفقػػػػػػػد غبػػػػػػػت عنػػػػػػػا يػػػػػػػا 

 مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد اف طػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػوى مراكػػػػػػػػػػا 

 

          قػػػػػػػػد حجبتػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػا حقبػػػػػػػػة  والقػػػػػػػػدس

 سػػػػػػػػػػناكا أمػػػػػػػػػػيفعنػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا  فحجبػػػػػػػػػػت 

 

 تنسػػػػػػػػػػػػػى عبادتيػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػف تنسػػػػػػػػػػػػػاكا            إنيػػػػػػػػػػػػػػاحمفػػػػػػػػػػػػػػت برمانػػػػػػػػػػػػػػا يمينػػػػػػػػػػػػػػًا 

 

         غبػػػػػػت عػػػػػػف   أوغبػػػػػػت عنيػػػػػػا حقبػػػػػػة  إف

 عينػػػػػػػػػػػي فعنػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ تغػػػػػػػػػػػب ذكراكػػػػػػػػػػػا 

 

      عنيػػػػػػا ال طػػػػػػب بػػػػػػالرأي الػػػػػػذي      أقصػػػػػػيت

 يفػػػػػػػػػػػػوؽ الصػػػػػػػػػػػػاـر الفتاكػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػحى 

 

 
 (ـ1916-1847( )ىػ1324-1264(  )76)إبراىيـ اليازجي -76

ـُ الُقدسِ    َمقا
 

 الكامؿبحر 
ـُ القُػػػػػػػػػدسِ َىػػػػػػػػػذا   شػػػػػػػػػاَد ِبنػػػػػػػػػاَءُه          َمقػػػػػػػػػا

 

 يناِسػػػػػػػػػػػػػيوْس راعػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػراِؼ اأَلروعُ إِ  

 

 َبيػػػػػػٌت ِبػػػػػػِو تومػػػػػػا الَرسػػػػػػوُؿ َقػػػػػػد ِانَجَمػػػػػػت         
 

 َأنػػػػػػػػػػواُر قُػػػػػػػػػػدٍس ِمػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػناُه َتسػػػػػػػػػػَطعُ  

 

 َتشػػػػػػػػػػدو الَمبلِئػػػػػػػػػػُؾ فػػػػػػػػػػي َذرَاُه َوباُبػػػػػػػػػػُو         

 

 لَسػػػػػػػػػماِء ِلُكػػػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػػػف َيسَتشػػػػػػػػػِفعُ بػػػػػػػػػاُب ا 
 
 

 قاَمػػػػػػػػػت ِعبػػػػػػػػػاُد الَمػػػػػػػػػو  اِشػػػػػػػػػَعًة ِبػػػػػػػػػِو         

 

ََليػػػػػػػػػػػػِو ِبالتػػػػػػػػػػػػاريِخ جػػػػػػػػػػػػاَءت َتضػػػػػػػػػػػػَرعُ    َوا 
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لبنػػاف عػػاـ  إبػػراىيـ بػػف ناصػػيؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف ناصػػيؼ بػػف جنػػببلط  اليػػازجي مػػف أصػػؿ سػػوري  ولػػد فػػي - 

تػػوفي فػػي القػػاىرة عػػػاـ . لػػو ديػػواف شػػعري مطبػػوع   ولػػػو معجػػـ فػػي المغػػة. ـ وعػػاش فييػػا1847/ىػػػ 1264
 .ـ ونقؿ رفاتو إلى بيروت1916/ىػ1324
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 يا راكبًا 
 

 الكامؿ
      يػػػػػػػػػا راكبػػػػػػػػػًا تطػػػػػػػػػوي الميػػػػػػػػػاـ عيسػػػػػػػػػو     

 وتجػػػػػػػػػػػػػوب كػػػػػػػػػػػػػػؿ تنوفػػػػػػػػػػػػػػٍة ومكػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

        شػػػػػػػوؽ الممػػػػػػػح فػػػػػػػي السػػػػػػػرى   يقتادىػػػػػػػا ال

 بأزمػػػػػػػػػػػػػة فضػػػػػػػػػػػػػبًل عػػػػػػػػػػػػػف األرسػػػػػػػػػػػػػاف 
 
 

 فكأنػػػػػػػػػػػػػػو كالبػػػػػػػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػػػػػػيف نجومػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 فػػػػػػػػػػػي فتيػػػػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػـر الفتيػػػػػػػػػػػاف 

 

      ومسػػػػػػػػػػػافرًا نحػػػػػػػػػػػو المكػػػػػػػػػػػاـر قاصػػػػػػػػػػػدًا     

 ىػػػػػػػػبل مننػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى الكئيػػػػػػػػب العػػػػػػػػاني 

 

 ببمػػػػػػػػػػػػػػوغ مألكػػػػػػػػػػػػػػٍة إلػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػاداتو         

 

  يػػػػػػػػػػػػػر البريػػػػػػػػػػػػػة أنسػػػػػػػػػػػػػيا والجػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 ي المكػػػػػػػػػػػػػـر وابنػػػػػػػػػػػػػو         لعمػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػاد

 

 والقػػػػػػػػػػػائـ ال مػػػػػػػػػػػؼ العظػػػػػػػػػػػيـ الشػػػػػػػػػػػاف 

 

       سػػػػػػيؼ اإللػػػػػػو المنتضػػػػػػى فصػػػػػػؿ القضػػػػػػا    

 والمرتضػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػرج اإللػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػداني 

 

  ػػػػػػػػػػزاف عمػػػػػػػػػػـ الَمػػػػػػػػػػو أبوبػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػدى         

 

 ركػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػوالء معػػػػػػػػػػػػػالـ اإليمػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 جػػػػػػػػػػػػػاني غػػػػػػػػػػػػػوث الوالػػػػػػػػػػػػػو الحيػػػػػػػػػػػػػراف            ػسػػػػػػػػػفف النجػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػث المكػػػػػػػػػػاـر الػػػػػػػػػػ

 

    بيػػػػػػػػػػـ وبجػػػػػػػػػػدىـ ال أ تشػػػػػػػػػػي       قسػػػػػػػػػػمًا 

 ىػػػػػػػػػػػوؿ الحسػػػػػػػػػػػاب وحػػػػػػػػػػػبيـ بجػػػػػػػػػػػاني 

 

         التػػػػػػػي   بحضػػػػػػػرة القػػػػػػدسفػػػػػػإذا حضػػػػػػرت 

 تسػػػػػػػػػمو بيػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػرفًا عمػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػواف 

 

 مػػػػػػػف عبػػػػػػػد عبػػػػػػػدكـ المسػػػػػػػيء الجػػػػػػػاني    فقػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػػيكـ يػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػادتي        

 

    مػػػػػػػػػف وامػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػدـ الوفػػػػػػػػػاء أعاقػػػػػػػػػو       

 اإلتيػػػػػػػػػػػػػػافعػػػػػػػػػػػػػػنكـ وأ ػػػػػػػػػػػػػػره عػػػػػػػػػػػػػػف  

 

 أؿ ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػود أفال زاؿ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 مػػػػػػػػػػػػػػف اإللػػػػػػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػػػػػػو باإلمكػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 
 (ـ1866 -1818( )ىػ1283-1233(  )78)إبراىيـ مرزوؽ -78

 المقاـ المنيع 
 

 الطويؿ
      المنيػػػػػػع مقامػػػػػػو      القػػػػػػدس وفػػػػػػي حضػػػػػػرة

 وطػػػػػػػػػػػػػورا يراقػػػػػػػػػػػػػب بإرشػػػػػػػػػػػػػادفطػػػػػػػػػػػػػورا  

 

 غػػػػػػػدا جانحػػػػػػػا يقفػػػػػػػو اليػػػػػػػدى ويصػػػػػػػاحب    وكػػػػػـ جػػػػػامح فػػػػػي  ػػػػػبط عشػػػػػوا معانػػػػػد        
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ـ  وتػوفي بيػا 1785/ىػػ1199إبراىيـ بف حسف بف عمي بف قفطاف عراقي مف شعراء النجؼ  ولػد بيػا عػاـ  - 

 .في التياني والمدائح والمراايمعظـ أشعاره . ـ1862/ ىػ1279عاـ 
78
عمؿ في ال رطػـو بالسػوداف وتػوفي فييػا عػاـ . ـ1818/ىػ1233شاعر مصري مف أىؿ القاىرة  مف مواليد  - 

 .لو ديواف شعر. ـ1866/ىػ1283
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 ر فػػػػػػػػتح اهلل يظفػػػػػػػػر عنػػػػػػػػده         وىػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػ

 

 بفػػػػػػػػػػػػتح رمػػػػػػػػػػػػوز لمفتوحػػػػػػػػػػػػات طالػػػػػػػػػػػػب 

 

 وىػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػده األوراد تتمػػػػػػػػػػى عشػػػػػػػػػػية         

 

 ومػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػده ىػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػتمر الرواتػػػػػػػػب 

 

          ومػػػف بعػػػده ىػػػؿ ترغػػػب النػػػاس فػػػي العػػػبل 

 كمػػػػػػػا راضػػػػػػػيـ أـ ىػػػػػػػؿ تفػػػػػػػوت الرغائػػػػػػػب 

 

 سباسػػػػػػػػبأمػػػػػػػػا اف طػػػػػػػػرؽ القػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػف     وىػػػػػػؿ مػػػػػػف دليػػػػػػؿ فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ تنوفػػػػػػة        

 

           تزدىػػػػػػيوىػػػػػػؿ بعػػػػػػده شػػػػػػمس المعػػػػػػارؼ 

 وىػػػػػػػؿ تتجمػػػػػػػى بػػػػػػػالقرب تمػػػػػػػؾ الغياىػػػػػػػب 

 

    وسػػػػػػػػره        إالنعػػػػػػػػـ مػػػػػػػػا تػػػػػػػػوارى الشػػػػػػػػيخ 

 سػػػػػػرى كمػػػػػػو فػػػػػػي النجػػػػػػؿ والنجػػػػػػؿ ناجػػػػػػب 

 

 كػػػػػػػػاف سػػػػػػػػر الشػػػػػػػػيخ عػػػػػػػػـ فنجمػػػػػػػػو          إذا

 

 األجانػػػػػػػػػػػػػبيفػػػػػػػػػػػػوز بمػػػػػػػػػػػػػا ال تقتنيػػػػػػػػػػػػو  

 

 تجارتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػـ رابحػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػا         

 

 فعػػػػػػػػؿ ال يػػػػػػػػر تعػػػػػػػػزى العجائػػػػػػػػبب إليػػػػػػػػو 

 

 فوالػػػػػػػػػػػػػػده بحػػػػػػػػػػػػػػر وذلػػػػػػػػػػػػػػؾ منيػػػػػػػػػػػػػػؿ         

 

 روتػػػػػػػػو السػػػػػػػػحائب ويصػػػػػػػػبح بحػػػػػػػػرا مػػػػػػػػا 

 

     فػػػػػػػبل عجػػػػػػػب أف يتبػػػػػػػع الفػػػػػػػرع أصػػػػػػػمو      

 ريػػػػػػب ناضػػػػػػب فػػػػػػيض فضػػػػػػؿ اهلل ال ومػػػػػػا 

 

 شػػػػػػػػدتو الركائػػػػػػػػب وأنشػػػػػػػػدت فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػا    فػػػػػػػػي معاىػػػػػػػػد درسػػػػػػػػو         ركػػػػػػػػابيأن ػػػػػػػػت 
 
 

      عمػػػػػػػػػػػػػى لربػػػػػػػػػػػػػع العامريػػػػػػػػػػػػػة وقفػػػػػػػػػػػػػة       

 

 فيممػػػػػػػى عمػػػػػػػى الشػػػػػػػوؽ والوجػػػػػػػد كاتػػػػػػػب 

 

 ولػػػػػػػػى مػػػػػػػػذىب حػػػػػػػػب الػػػػػػػػديار ألىميػػػػػػػػا         

 

 ولمنػػػػػػػػػػػاس فيمػػػػػػػػػػػا يعشػػػػػػػػػػػقوف مػػػػػػػػػػػذاىب 
 
 

         ضػػػػػػػػػريحو   إفَّ قيػػػػػػػػػؿ  إففػػػػػػػػػبل تعجبػػػػػػػػػوا 

 بػػػػػػػو صػػػػػػػيب الرضػػػػػػػواف كالغيػػػػػػػث سػػػػػػػاكب 

 

 
 (ـ1953-1898( )ىػ1372 -1316(  )79)إبراىيـ ناجي -79

 أىتؼ في ربا القدس
 

 بحر الوافر
 َؾ الصػػػػػػػػػػػػافي تػػػػػػػػػػػػدفؽ         أىػػػػػػػػػػػػب ببياِنػػػػػػػػػػػػ

 

 واىتػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػاهُ  بالقػػػػػػػػػدسوقػػػػػػػػػؼ  

 

    وقػػػػػػػػػػـ نقضػػػػػػػػػػي الحقػػػػػػػػػػوَؽ إذا دعينػػػػػػػػػػا       

 ألػػػػػػػػػػػػػيَس الشػػػػػػػػػػػػػرؽ يجمعنػػػػػػػػػػػػػا ِحَمػػػػػػػػػػػػػاهُ  

 

 سػػػػػػػػػػػػػبلـ اهلل مػػػػػػػػػػػػػف أبنػػػػػػػػػػػػػاِء مصػػػػػػػػػػػػػر         

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أرض البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة والفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّة 

 

 مػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػِد الػػػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػػػز البرايػػػػػػػػػػا         

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػػػػػػػِد القداسػػػػػػػػػػػػػػػة والنبػػػػػػػػػػػػػػػوَّة 

 

     وطِف الكػػػػػػػػريـِ عمػػػػػػػػى الميػػػػػػػػالي      مػػػػػػػػف الػػػػػػػػ

 إلػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػوطِف الكػػػػػػػػػريـِ عمػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػوارِ  
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جمعت قصػائده فػي عمػؿ مطبػوع . مف أشير قصائده األطبلؿ. ـ1953/ىػ1372ي عاـ ـ  وتوف1898/ىػ1316
 .قصيدة ليست مف نظمو 12باسـ ديواف ناجي  وقد ضـ ىذا الديواف 
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      مػػػػػػػػف الػػػػػػػػوادي ال صػػػػػػػػيِب بػػػػػػػػبل نظيػػػػػػػػر     

 إلػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػوادي المكمّػػػػػػػػػػػػػػِؿ بالوقػػػػػػػػػػػػػػارِ  

 

 

 :وقاؿ إبراىيـ ناجي في القصيدة نفسيا
 ُسرَّ قمبي

 

     التفػػػػػػػػت فسػػػػػػػػر قمبػػػػػػػػي       القػػػػػػػػدسبنػػػػػػػػي 

 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌد بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِئد ال تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 

        َح الحيػػػػػػػػػػػػػػاة تفػػػػػػػػػػػػػػيض فػػػػػػػػػػػػػػيكـ   أرى رو 

 وعزمكمػػػػػػػػػػػو يفػػػػػػػػػػػيض عمػػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػػالي 

 

         أرى أمػػػػػػػػػػػػبًل وقمبػػػػػػػػػػػػًا حيػػػػػػػػػػػػث أمشػػػػػػػػػػػػي  

 وأعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة إذا التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  

 

     إلػػػػػػػػػػػػػػى أف قػػػػػػػػػػػػػػاَؿ قػػػػػػػػػػػػػػائمكـ لػػػػػػػػػػػػػػديكـ      

 بأقصػػػػػػػػػػى األرض بحػػػػػػػػػػٌر وىػػػػػػػػػػو َميػػػػػػػػػػتُ  

 

         رجنػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي ركػػػػػػػػػٍب جميػػػػػػػػػٍؿ   

 نػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي لممنيػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػا عمينػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا     فممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف بم

 وقػػػػػػػػػػر الركػػػػػػػػػػب عنػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػط  عيَنػػػػػػػػػػا 

 

 
 (ـ1922-1846( )ىػ1341 -1262(  )80)ابف شياب العموي -81

 مف بطف مكة إلى القدس
 

 البحر الطويؿ
     فيػػػػػػػػا حبػػػػػػػػذا إزماعنػػػػػػػػا السػػػػػػػػير ترتمػػػػػػػػي      

 بنػػػػػػا الػػػػػػيعمبلت السػػػػػػيؿ والشػػػػػػقة الشػػػػػػجوا 

 

           ػبأرقاليػػػػػػػا نرمػػػػػػػي الفجػػػػػػػاج ونقطػػػػػػػع الػػػػػػػ

 ىضػػػػػاب ونطػػػػػوي فػػػػػي سػػػػػرانا بيػػػػػا الػػػػػدوا 

 

       ونيػػػػػػوى بيػػػػػػا والشػػػػػػوؽ يحػػػػػػدو قموبنػػػػػػا    

 مجػػػػػػػديف حتػػػػػػػى نبمػػػػػػػَ الغايػػػػػػػة القصػػػػػػػوى 

 

           ومػػا الغايػػة القصػػوى سػػوى المنػػزؿ الػػذي

 لحصػػػػػػػػػػػبائو العيػػػػػػػػػػػوؽ يغػػػػػػػػػػػبط والعػػػػػػػػػػػّوا 

 

        رحػػػػػػػاب بيػػػػػػػا القػػػػػػػرآف والػػػػػػػوحي نػػػػػػػازؿ   

 وجبريػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي أرجائيػػػػػػػػا ينشػػػػػػػػر األلػػػػػػػػوا 

 

 يػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػر البريػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػارب         بػػػػػػػػػبلد ب

 

 سػػػػػػػػػػرادقو وا تارىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدار والماػػػػػػػػػػوى 

 

           ػمدينػػػػػػػة  يػػػػػػػر المرسػػػػػػػميف و ػػػػػػػاتـ النػػػػػػػ

 بيػػػػػػػػيف واليػػػػػػػػادي إلػػػػػػػػى األقػػػػػػػػـو األقػػػػػػػػوى 

 

    حبيػػػػػػػب إلػػػػػػػو العػػػػػػػرش مأمونػػػػػػػو الػػػػػػػذي       

 بغرتػػػػػػػو فػػػػػػػي الجػػػػػػػدب تسػػػػػػػتمطر األنػػػػػػػػوا 

 

 نبػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػراه اهلل مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػور وجيػػػػػػػػػو         

 

 ف جػػػػػػؿ الػػػػػػذي سػػػػػػّوىوأوجػػػػػػد منػػػػػػو الكػػػػػػو 
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أبو بكػر بػف عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف شػياب الػديف  فقيػو لػو عمػـ بػالفنوف مػف العصػر الحػديث  ولػد فػي  - 

لػػو ابلاػوف كتابػػًا فػػي . ـ1922/ىػػ1341لينػػد وتػػوفي فييػا عػػاـ سػػكف بػبلد ا. ـ1846/ىػػ1262حضػرموت عػػاـ 
 .فنوف وعموـ م تمفة  ولو ديواف مطبوع
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 وأطيػػػػػػػػػػػػػػره ذاتػػػػػػػػػػػػػػًا وأشػػػػػػػػػػػػػػرفو عػػػػػػػػػػػػػػزوا    وأبػػػػػػػػػرزه مػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػت أرومػػػػػػػػػة        

 

 آلبػػػػػػػػػػػػػاء مجػػػػػػػػػػػػػد ينتمػػػػػػػػػػػػػي وألّميػػػػػػػػػػػػػا         

 

 نجيبػػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػػى أّمنػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػّوا ت عػػػػػػػػػػز 

 

 وبانػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػيبلده ورضػػػػػػػػػػػاعو         
 

 بػػػػػػػػػػػػراىيف آي ال تػػػػػػػػػػػػرد ليػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػوى 

 

      ومنػػػػػذ نشػػػػػأ لػػػػػـ يصػػػػػب قػػػػػط ولػػػػػـ يػػػػػزغ     

 رًا ولػػػػػـ يحضػػػػػر الميػػػػػواولػػػػػـ يػػػػػأت محظػػػػػو  

 

     إلػػػػػػػى أف أتػػػػػػػاه الػػػػػػػوحي بالبعاػػػػػػػة التػػػػػػػي      

 برحمتيػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػـ الحضػػػػػػػػػػػػارة والبػػػػػػػػػػػػدوا 

 

       فأضػػػػػحت بػػػػػػو األكػػػػػواف تزىػػػػػػو وتزدىػػػػػػي    

 وال بػػػػػػػػدع أف تاىػػػػػػػػت سػػػػػػػػرورًا وال غػػػػػػػػروا 

 

         وأسػػػػػرى بػػػػػو الػػػػػرحمف مػػػػػف بطػػػػػف مكػػػػػة  

 ي تػػػػػػاؿ البػػػػػػراؽ بػػػػػػو زىػػػػػػواالقػػػػػػدس  إلػػػػػػى 

 

 

 

 :عموي أيضاً وقاؿ ابف شياب ال
 القدس والحـر: القبمتاف

 

 البحر الطويؿ
    فمػػػػػػا سػػػػػػاميا فػػػػػػي نفسػػػػػػيا ذو مػػػػػػروءٌة       

 وال نفقػػػػػػػػت فػػػػػػػػي سػػػػػػػػوؽ بيػػػػػػػػع وال سػػػػػػػػمـ 

 

 أيرضػػػػػػػػػػػى أِبػػػػػػػػػػػي  أف يظػػػػػػػػػػػؿ مطالعػػػػػػػػػػػًا         

 

 لطمعػػػػػػػػػػػة زالَّ بنػػػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػػػدع ذي صػػػػػػػػػػػمـ 

 

ف تػػػػػػػػػؾ غػػػػػػػػػرت ذا      بصػػػػػػػػػقاليا        حجػػػػػػػػػاوا 

 قػػػػػػػػػديمًا فقػػػػػػػػػد يستسػػػػػػػػػمف المػػػػػػػػػرء ذا وـر 

 

 ومنشػػػػػػػػػئيا أعمػػػػػػػػػى البصػػػػػػػػػيرة واألصػػػػػػػػػـ    تحػػػػػػػػػاكي م ازييػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػمائؿ شػػػػػػػػػي يا        

 

 وال عجػػػػػػػػػػػػب بنػػػػػػػػػػػػت المئػػػػػػػػػػػػيـ لئيمػػػػػػػػػػػػٌة         

 

 إذ المػػػػػػـو  ػػػػػػاؿ وابػػػػػػف  ػػػػػػاؿ ليػػػػػػا وعػػػػػػـ 

 

          جػػػػػػػػػػػراءةتعػػػػػػػػػػػرَّ فييػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػا غبػػػػػػػػػػػي 

 

 بػػػػػػػػذكر أميػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمنيف ولػػػػػػػػي الػػػػػػػػنعـ 

 

        لقػػػػد رمػػػػت رمػػػػي البػػػػدر فػػػػي أفػػػػؽ السػػػػما   

 البػػػػػػدر ممػػػػػػف رمػػػػػػى وىػػػػػػـ وىييػػػػػػات أيػػػػػػف 

 

 عمػػػػػػػػى  بػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػّوث بػػػػػػػػالوىـ    أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي تمّنػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتحيؿ داللػػػػػػػػة        

 

     بفيػػػػػػػؾ الحصػػػػػػػى ممػػػػػػػف عنػػػػػػػت لجبللػػػػػػػو      

 وطاعتػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػرب البسػػػػػػػػػػيطة والعجػػػػػػػػػػـ 

 

  ميفػػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػػف اهلل مأمونػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى         

 

 والمػػػػػأمف الحػػػػػـر القػػػػػدسالقبمتػػػػػيف  ىحمػػػػػ 

 

       بػػػػػػػػػػػػذكراه تيتػػػػػػػػػػػػز المنػػػػػػػػػػػػابر عنػػػػػػػػػػػػدما   

 

 عمييػػػػػا اسػػػػػمو يتمػػػػػى وتقػػػػػوى بػػػػػو اليمػػػػػـ 

 

     تفػػػػػػػػرع مػػػػػػػػف جراومػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ راقيػػػػػػػػًا      

 معػػػػػػػارج مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ الممػػػػػػػوؾ ليػػػػػػػـ  ػػػػػػػدـ 

 

 ينػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػاني مػػػػػػػف بذروتػػػػػػػو اعتصػػػػػػػـ    ىػػػػػػػػػو الطػػػػػػػػػود لمػػػػػػػػػدنيا ولمػػػػػػػػػديف مػػػػػػػػػاع        

 

         إذا مػػػػػػػػا ممػػػػػػػػوؾ األرض ىّمػػػػػػػػوا لمف ػػػػػػػػر  

 تقػػػػػػػػػػػػػدميـ عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػو وأـ 

 



 -113- 

ف تكػػػػػػػف ا          لحػػػػػػػرب األ يػػػػػػػرة لػػػػػػػـ تػػػػػػػدر  وا 

 لػػػػػػػو فسػػػػػػػجاؿ الحػػػػػػػرب سػػػػػػػنة مػػػػػػػف قػػػػػػػدـ 

 

       ولػػػػػػػػو ىتفػػػػػػػػػت أنبػػػػػػػػاء دعوتػػػػػػػػػو بمػػػػػػػػػف    

 بمػػػػػػػػػػػػا داف دانػػػػػػػػػػػػوا لمػػػػػػػػػػػػذمار ولمػػػػػػػػػػػػذمـ 

 

 
 :وقاؿ ابف شياب العموي أيضاً 
 مميؾ صاف بيت المقدس

 

 الوافر
 مميػػػػػػػػػػػػػؾ تعجػػػػػػػػػػػػػز األيػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػف أف         

 

 تجػػػػػػػػػػػػػػيء بمامػػػػػػػػػػػػػػو بطػػػػػػػػػػػػػػبًل ىمامػػػػػػػػػػػػػػا 

 

    مسػػػػػػػػػػكوف عضػػػػػػػػػػبًا       بػػػػػػػػػػراه اهلل فػػػػػػػػػػي ال

 عمػػػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػػػاغي إذا بحمػػػػػػػػػػػػاه حامػػػػػػػػػػػػا 

 

           ػبيػػػػػػػػت الػػػػػػػػفصػػػػػػػػاف مشػػػػػػػػاعر األديػػػػػػػػاف 

 والمدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والحرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس 

 

     بسػػػػػػػػػػيط األرض فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػده فيحيػػػػػػػػػػي      

 ويػػػػػػػػػػورد مػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػو الحمامػػػػػػػػػػا 
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 حرمة بيت المقدس
 

 لبسيطمف البحر ا
ـُ بػػػػػػِو          لػػػػػػئف َتعػػػػػػودي ُتعيػػػػػػدي مػػػػػػا  نيػػػػػػي

 

 إيػػػػػػػػػػػػػػػػاِؾ نعبػػػػػػػػػػػػػػػػُد َبعػػػػػػػػػػػػػػػػَد اهلِل إيػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ 

 

 فعاىػػػػػػػػػػػػػػدينا نعاىػػػػػػػػػػػػػػد َربَّنػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػدًا         

 

 أف نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتميت لزلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه وزلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ 

 

ـَ نصػػػػػػػػبُر فػػػػػػػػي ذؿا وفػػػػػػػػي جػػػػػػػػزٍع            َحتّػػػػػػػػا

 وكيػػػػػػػػػػػػػػَؼ نحمػػػػػػػػػػػػػػُؿ َبموانػػػػػػػػػػػػػػا وبمػػػػػػػػػػػػػػواؾ 

 

        فػػػػػػػػػػاألرُض كػػػػػػػػػػادت بزلػػػػػػػػػػزاٍؿ ُتَزحِزُحنػػػػػػػػػػا   

 عػػػػػف ظيرِىػػػػػا يػػػػػوـَ جػػػػػيُش الػػػػػروـِ وافػػػػػاؾ 

 

     يػػػػػػػا حسػػػػػػػرتاه ويػػػػػػػا ويػػػػػػػبله مػػػػػػػف َزمػػػػػػػٍف      

 أضػػػػػػػػػػرى الاعالػػػػػػػػػػَب فانتاشػػػػػػػػػػت بقايػػػػػػػػػػاؾ 

 

      ىػػػػػػػؿ روُح أحمػػػػػػػَد ُتمظػػػػػػػي قمػػػػػػػَب أمتػػػػػػػِو     

َ  نػػػػػػػػػػػػػارًا دوَف ممجػػػػػػػػػػػػػاؾ   لكػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػؤج 

 

 ىّبػػػػػػػي إلػػػػػػػى سػػػػػػػيفِو فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ  نائبػػػػػػػٍة         
 

 فطالمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي اشػػػػػػػػتداد ال طػػػػػػػػِب نّجػػػػػػػػاؾ 

 

      ذراُع أرضػػػػػػػػػػِؾ ميػػػػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػواظرىـ     

 مػػػػػػػػػذ شػػػػػػػػػّرَفتيا بحػػػػػػػػػؽ  الفػػػػػػػػػتِح رجػػػػػػػػػبلؾ 

 

        مػػػػػػف الفػػػػػػرنِ  أرى اإلسػػػػػػبلـَ فػػػػػػي  طػػػػػػٍر   

 ولمييػػػػػػػػػػػػػود انتيػػػػػػػػػػػػػػاٌؾ بعػػػػػػػػػػػػػػد إنيػػػػػػػػػػػػػػاؾ 
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     فػػػػػػػػبل تنػػػػػػػػامي عمػػػػػػػػى ضػػػػػػػػيـٍ وال تقفػػػػػػػػي      

 حيػػػػػػػػرى فػػػػػػػػروُح صػػػػػػػػبلِح الػػػػػػػػديف ترعػػػػػػػػاؾ 

 

       َضػػػػػػّمت دمشػػػػػػُؽ عظامػػػػػػًا منػػػػػػو طػػػػػػاىرًة    

 قػػػػػػػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػػػػػػػارَؾ ماػػػػػػػػػػػػػػػواُه وَماػػػػػػػػػػػػػػػواؾو  

 

       فكيػػػػػػػػػَؼ يػػػػػػػػػدُ ميا الرومػػػػػػػػػيال مغتصػػػػػػػػػبًا    

 وال ي ػػػػػػػػاُؼ الػػػػػػػػذي فػػػػػػػػي الػػػػػػػػروِع فػػػػػػػػدَّاؾ 

 

    مػػػػػػػػػا لمييػػػػػػػػػوِد ولئلفػػػػػػػػػرنِ  قػػػػػػػػػد وابػػػػػػػػػوا       

 تمقػػػػػػػاؾ القػػػػػػػدُس عمػػػػػػػى فمسػػػػػػػطيَف حيػػػػػػػُث  

 

          لقػػػػػد بطمػػػػػت  المسػػػػػجِد األقصػػػػػىوُحرمػػػػػِة 

 دعػػػػػػوى ال مػػػػػػػيِط وصػػػػػػػّحت فيػػػػػػػِو دعػػػػػػػواؾ 

 

       فػػػػػػاحترمي     القػػػػػػدُس ُت مكػػػػػػة ِإال مػػػػػػا أ ػػػػػػ

 شػػػػػػػػػػػػرَع النبػػػػػػػػػػػػي  وصػػػػػػػػػػػػونييا لقربػػػػػػػػػػػػاؾ 

 

 كػػػػػػػػػـ زحفػػػػػػػػػٍة لعمػػػػػػػػػوِج الػػػػػػػػػروـِ أوقَفػػػػػػػػػو

 

 سػػػػػػػػػػػبلُح جيِشػػػػػػػػػػػِؾ أو أشػػػػػػػػػػػبلء َقػػػػػػػػػػػتبلؾ 

 

         وكػػػػػػـ عمييػػػػػػا دمػػػػػػاُء المسػػػػػػمميف َجػػػػػػَرت  

 وكػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػاقَط فييػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػراياؾ 
 

      ألجِميػػػػػػػػػػػا أىرقػػػػػػػػػػػوا أزكػػػػػػػػػػػى دـٍ فميػػػػػػػػػػػـ     

 ّمػػػػػػػػػػاٍع وأفّػػػػػػػػػػاؾتبقػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى رغػػػػػػػػػػـِ ط 
 

    يػػػػػػػا قػػػػػػػدُس مكػػػػػػػُة قػػػػػػػد آسػػػػػػػتِؾ باكيػػػػػػػًة       

 لمػػػػػػػػػػا أتاىػػػػػػػػػػا بنعػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديِف َمنعػػػػػػػػػػاؾ 
 

      وافػػػػػػػػاِؾ فػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػِة المعػػػػػػػػراِج سػػػػػػػػي ُدنا     

 محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد وكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُب اهلِل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّماؾ 
 

         فبالعروبػػػػػػػػػػػػِة واإلسػػػػػػػػػػػػبلـِ أنػػػػػػػػػػػػِت لنػػػػػػػػػػػػا  

 واهلُل يسػػػػػػػػػػػػػػػػػمُع شػػػػػػػػػػػػػػػػػكوانا وشػػػػػػػػػػػػػػػػػكواؾ 
 

        ذا   ىػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػتقرال جمػػػػػػػػػػاىيُر الييػػػػػػػػػػوِد إ

 دعػػػػػػػػػوِت يومػػػػػػػػػػًا أبػػػػػػػػػا حفػػػػػػػػػػٍص فمّبػػػػػػػػػػاؾ 
 

        وذو الوشػػػػػاح لػػػػػُو فػػػػػي الغمػػػػػِد َصمَصػػػػػمٌة   

 وفػػػػػػػػػي الرق ػػػػػػػػػاِب صػػػػػػػػػميٌؿ منػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػمواؾ 
 

 إذا بػػػػػػػػػػػػػدا ظمالػػػػػػػػػػػػػُو أو ظػػػػػػػػػػػػػؿال ناقتػػػػػػػػػػػػػِو        
 

ـَ رؤيػػػػػػػػاؾ   ولػػػػػػػػو برؤيػػػػػػػػا تيػػػػػػػػوُؿ ال صػػػػػػػػ
 

          إف السػػػػػػػػيوَؼ عمػػػػػػػػى األغمػػػػػػػػاِد حاقػػػػػػػػدٌة 

 يػػػػػػػػػػػػاؾألنيػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػػػػػرَّد فػػػػػػػػػػػػي رزا 
 

      مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاَف أجمػػػػػػػػػؿ إبسػػػػػػػػػااًل وتفديػػػػػػػػػًة     

 والشػػػػػػػػػػػػيـُ يقصػػػػػػػػػػػػد إنجػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػإىبلؾ 
 

 بػػػػػػػػػػاهلل أيُتيػػػػػػػػػػا األاـل العػػػػػػػػػػروُب  ػػػػػػػػػػػذي         
 

 بالاػػػػػػػػاِر شػػػػػػػػعبًا لنصػػػػػػػػِر البطػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػاداؾ 
 

           مػػػف رجػػػٍس ومػػػف َدنػػػسٍ  القػػػدَس  وطيَّػػػري

 وأصػػػػػػػػػػػػمتي سػػػػػػػػػػػػيَؼ سػػػػػػػػػػػػّفاٍؾ لسػػػػػػػػػػػػّفاؾ 
 

         مػػػػػػاذا تُػػػػػػرّجيَف ِمػػػػػػف قػػػػػػوـٍ بػػػػػػبل شػػػػػػرٍؼ  

 وال عيػػػػػػػػػػػػػػوٍد ومػػػػػػػػػػػػػػنيـ كػػػػػػػػػػػػػػؿال فتّػػػػػػػػػػػػػػاؾ 
 

           إف الرزيئػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػرى ال عػػػػػػػػػػزاَء ليػػػػػػػػػػا

 حتػػػػػػػػػػػػى الييػػػػػػػػػػػػوديال أ زانػػػػػػػػػػػػا وأ ػػػػػػػػػػػػزاؾ 
 

    عمػػػػػػى بنيػػػػػػِؾ غػػػػػػدا فػػػػػػي أرِضػػػػػػيـ أسػػػػػػدًا       

 ولػػػػػػػـ يكػػػػػػػف فػػػػػػػي حمػػػػػػػاىـ غيػػػػػػػَر ىتّػػػػػػػاؾ 
 

      فحّرضػػػػػػػػػييـ عمػػػػػػػػػى تقطيػػػػػػػػػِع سمسػػػػػػػػػمٍة     

 ىػػػػػػػـ راسػػػػػػػفوف بيػػػػػػػا مػػػػػػػا بػػػػػػػيف أشػػػػػػػراؾ 
 

 
 

 :و الفضؿ الوليد أيضاً وقاؿ أب
ـَ العربي في المسجد األقصى  ِضي
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 موشح
 زىػػػػػػػػػػػػَؽ الحػػػػػػػػػػػػؽال لبيتػػػػػػػػػػػػاِف الشػػػػػػػػػػػػيود         

 

 وليػػػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػػػوٌؿ كَسػػػػػػػػػػػػػػػيٍؼ َجَرحػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػد أذلالػػػػػػػػػػػػػػوا العربػػػػػػػػػػػػػػيَّ المسػػػػػػػػػػػػػػمما         

 

 لييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديا زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسِ  

 

    ضػػػػػػػاَمُو فػػػػػػػي المسػػػػػػػجِد األقصػػػػػػػى كمػػػػػػػا       

ـَ عيسػػػػػػػػى وسػػػػػػػػَط    بيػػػػػػػػِت المقػػػػػػػػدسضػػػػػػػػا

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديال الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادُر         الي

 

 بِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلِح اإلنكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  َقَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 َ مَفػػػػػػػػػػػُو الجػػػػػػػػػػػيُش الكايػػػػػػػػػػػُؼ القػػػػػػػػػػػادُر         

 

 يصػػػػػػػػػػرـُ الحبػػػػػػػػػػَؿ الػػػػػػػػػػذي منَّػػػػػػػػػػا انفَتػػػػػػػػػػؿ 

 

 َسػػػػػػػػػػػقَط الميػػػػػػػػػػػُث الَيُصػػػػػػػػػػػوُر ال ػػػػػػػػػػػادُر         

 

 فَعػػػػػػػػػػػػػػوى الاَّعمػػػػػػػػػػػػػػُب والػػػػػػػػػػػػػػذئُب َ تػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 َمػػػػػػػػػػف لشػػػػػػػػػػعٍب نفَسػػػػػػػػػػُو قػػػػػػػػػػد َظممػػػػػػػػػػا         

 

 الجيػػػػػػػػِؿ نحػػػػػػػػو المػػػػػػػػرمسِ فَمشػػػػػػػػى فػػػػػػػػي  

 

 إف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميَف األلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجوُه بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس 

 

 واسػػػػػػػػػػػػػأِؿ الجّنػػػػػػػػػػػػػاِت َعػػػػػػػػػػػػػف أزىارِىػػػػػػػػػػػػػا    ِعػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػوادي َبػػػػػػػػػػَرَدى ذاَؾ الوسػػػػػػػػػػيـ        

 

     ضػػػػػػػػاَقت الفيحػػػػػػػػاُء بالَ طػػػػػػػػِب الجسػػػػػػػػيـ      

 والفرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنيارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 دَنسػػػػػػػػػػػوا طيػػػػػػػػػػػَر البػػػػػػػػػػػوادي والنسػػػػػػػػػػػيـ         
 

ػػػػػػػػػػػػاُر مػػػػػػػػػػػػف أطيارِىػػػػػػػػػػػػا   واشػػػػػػػػػػػػتفى الفجَّ

 

 َجوالىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ظمِميػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػد أظممػػػػػػػػػػا         

 

 وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػى األرواِح اقػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ الحنػػػػػػػػػػػػػػػػػدسِ  

 

 سالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤو وتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطوا مترعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت     لَطمػػػػػػػػػػػػوا الحػػػػػػػػػػػػؽَّ وداسػػػػػػػػػػػػوا الحرمػػػػػػػػػػػػا        
 

ـُ الممػػػػػػػػػػػػػػػػِؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػذي ظمَّمنػػػػػػػػػػػػػػػػا    جنػػػػػػػػػػػُدنا اسُتشػػػػػػػػػػػيد َصػػػػػػػػػػػبرًا وىػػػػػػػػػػػػوى          َعمػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

         نحػػػػػػػػُف َصػػػػػػػػرعى بػػػػػػػػيف جػػػػػػػػوٍر وَجػػػػػػػػوى  

 نػػػػػػػػػػػػػػػػذكُر العيػػػػػػػػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػػػػػػػػذي عمَّمنػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 كػػػػػػػػؿال مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي َوَطػػػػػػػػٍف فيػػػػػػػػِو اليػػػػػػػػَوى         
 

 َحَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 رياض القدس
   

 

 الح لػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػرؽ بنجػػػػػػػػػػػػػػد فسػػػػػػػػػػػػػػبا         

 

 ميجػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػب وعقمػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػمبا 

 

 قمبػػػػػػػػػػػػػػي طربػػػػػػػػػػػػػػابريػػػػػػػػػػػػػػاض القػػػػػػػػػػػػػػدس         حبػػػػػػػػػي وصػػػػػػػػػبل     األنػػػػػػػػسفػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػالي 

 

 زارنػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػدري بميػػػػػػػػػػػػػػػؿ طالمػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 كنػػػػػػت مػػػػػػف حػػػػػػر اليػػػػػػوى أبغػػػػػػي الصػػػػػػبا 

 

                                                 
محمػػد بػػػف عبػػػد الكبيػػػر بػػػف محمػػػد أبػػػو الفػػػيض الكتػػػاني  وىػػػو فقيػػػو متصػػػوؼ مػػػف أىػػػؿ فػػػاس  ولػػػد عػػػاـ  - 82
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        كػػػػػـ رمػػػػػاني الػػػػػدىر عػػػػػف قػػػػػدس النػػػػػوى   

 بسػػػػػػػػػػػػػػػياـ السػػػػػػػػػػػػػػػيد والػػػػػػػػػػػػػػػنجـ أبػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 حػػػػػػػػػػػػػاكني الػػػػػػػػػػػػػنجـ بتػػػػػػػػػػػػػرؾ لمكػػػػػػػػػػػػػرى         

 

    انػػػػػػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غضػػػػػػػػػػػػػػػػبا 

 

 

 
 :الفيض الكتاني أيضاً  وقاؿ أبو

 القدسديمومة 
 

         وعممػػػػػت مرمػػػػػى الحػػػػػؽ منػػػػػؾ فمػػػػػـ تفػػػػػت  

 ؾ مسػػػػػػػػػػألة إذ كنػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػرزخ قػػػػػػػػػػػدوتي 

 

           ورقيػػػػػػػت مرقػػػػػػػى أوؿ الػػػػػػػنشء فانجمػػػػػػػت

 لػػػػػػػػػػػػديؾ عمػػػػػػػػػػػػـو فطػػػػػػػػػػػػرة دوف مػػػػػػػػػػػػادتي 

 

     وألبسػػػػػػػػػػػػت أاػػػػػػػػػػػػواب النبػػػػػػػػػػػػوة فاتحػػػػػػػػػػػػا      

 مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل لآلدميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

         عمػػػػػى فطػػػػػرة الػػػػػػرحمف فوجئػػػػػت باقتضػػػػػػا  

 ؼ ذواؽ الجيػػػػػػػػػالتيالنبػػػػػػػػػوات لػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػر  

 

           قػػػػػػد انصػػػػػػػبغت منػػػػػػؾ الحقػػػػػػػائؽ بالػػػػػػػذي

 اقتضػػػػػػػػػتو عنايػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػما بالرسػػػػػػػػػالتي 

 

           ػومػػػػػػا ذقػػػػػػت طعمػػػػػػا لمجيػػػػػػاالت أوؿ الػػػػػػ

 بػػػػػػػدايات فضػػػػػػػبل عػػػػػػػف مواقيػػػػػػػت بعاتػػػػػػػي 

 

           ػألنػػػػػػػػػؾ أقرئػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػـو بمكتػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػ

 إلػػػػػػػػػػو غيوبػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا دفعػػػػػػػػػػت لضػػػػػػػػػػنتي 

 

         ومػػػػػػػا انبعػػػػػػػػث العمػػػػػػػػـ المقيػػػػػػػػد بػػػػػػػػالظنو  

 ِف حتػػػػػػػى عممػػػػػػػت العمػػػػػػػـ عمػػػػػػػـ حقيقتػػػػػػػي 

 

      وىػػػػػػػػذا وأشػػػػػػػػتات الكػػػػػػػػوائف لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػزؿ     

 فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدميتي اإلعػػػػػػػػداـعمػػػػػػػػى بسػػػػػػػػط  

 

      وىػػػػػػػػذا وأصػػػػػػػػػؿ اآلدميػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػزؿ     

 ببينونػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف دوف ت مػػػػػػػػػيص جممتػػػػػػػػػي 

 

           وال أرأس األمػػػػػػػػػػػػبلؾ جبريػػػػػػػػػػػػؿ ميكػػػػػػػػػػػػاؿ

 وال لػػػػػػػػػوح محفػػػػػػػػػوظ الشػػػػػػػػػؤوف العميتػػػػػػػػػي 

 

    وار ممػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػو قضػػػػػػػػػػى       وال فمػػػػػػػػػػؾ األد

 إلػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػما واألرض سػػػػػػػػػػنة حكمتػػػػػػػػػػي 

 

       وال قمػػػػػػػـ العمػػػػػػػـ الػػػػػػػذي عنػػػػػػػو أصػػػػػػػدرت    

 شػػػػػػؤوف البرايػػػػػػا فػػػػػػي قضػػػػػػاء المشػػػػػػيئتي 

 

 لػػػػػػػو العػػػػػػػزة األحمػػػػػػػى ونعػػػػػػػت اإلحػػػػػػػاطتي    ولػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػؾ إال اهلل جػػػػػػػػػػػػػؿ جبللػػػػػػػػػػػػػو        

 

       واحػػػػػػػػدا     ديمومػػػػػػػة القػػػػػػػػدستفػػػػػػػرد فػػػػػػػػي 

 يتػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػديما عػػػػػػػػػبلـ الغيػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي أزل 

 

      لػػػػػػػػػو وحػػػػػػػػػدة ذاتػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػفاتا وأفعػػػػػػػػػاال     

 شػػػػػػػػػػػؤونا وأحكامػػػػػػػػػػػا وأمػػػػػػػػػػػواج قػػػػػػػػػػػدرتي 
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 نييتػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػانزؿ أرض نفػػػػػػػػس وشػػػػػػػػيوتي    إذ بالقضػػػػػػػػا نػػػػػػػػادى ألػػػػػػػػـ تػػػػػػػػدر أننػػػػػػػػي        

 

 حيػػػػػػث ال القػػػػػػدسفأ رجنػػػػػػا مػػػػػػف مرتػػػػػػع 

 

 مػػػػػػػػػدافع بػػػػػػػػػؿ تنزيمنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػيف رفعتػػػػػػػػػي 

 

         فينػػػػػا الشػػػػػؤوف وأ رجػػػػػت   قػػػػػد انبسػػػػػطت

 بإ راجنػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػؤوف بحػػػػػػػػػػػوبتي 

 

      وكػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػد عمتنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػاعبلت فواعػػػػػػػػػؿ     

 لترتػػػػاض منػػػػا الػػػػنفس فػػػػي كسػػػػر سػػػػورتي 

 

       وكػػػػػػػـ أججػػػػػػػت نػػػػػػػار القضػػػػػػػا بحروبنػػػػػػػا    

 فػػػػػػأظمـ منػػػػػػا الجػػػػػػو فػػػػػػي جمػػػػػػب شػػػػػػبيتي 

 

           ػوكػػػػػػػـ منعػػػػػػػت منػػػػػػػا البنػػػػػػػات مػػػػػػػا نانػػػػػػػ

 كػػػػؿ رتبتػػػػيي عنيػػػػا حػػػػروؼ الػػػػدىر فػػػػي  

 

       و ضػػػػػػػػػت مقامػػػػػػػػػات تحػػػػػػػػػار بوصػػػػػػػػػفيا    

 لػػػػػػػػػدييا قضػػػػػػػػػى العرفػػػػػػػػػاف دوف ىػػػػػػػػػويتي 

 

       ومػػػػػػػا برحػػػػػػػت تسػػػػػػػعى بظػػػػػػػؿ حضػػػػػػػائر    

 معػػػػػػػػػػػػػػػػاطؼ أرواح بنعػػػػػػػػػػػػػػػػت رزيتػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

     ت ػػػػػػػػػػػوض بحػػػػػػػػػػػارا ال تنػػػػػػػػػػػاؿ بحيمػػػػػػػػػػػة      

 عمػػػػػى رغػػػػػـ مػػػػػف بػػػػػاءوا ب بػػػػػث الطػػػػػويتي 

 

       وقػػػػػػػػد أبػػػػػػػػدت األقػػػػػػػػبلـ أسػػػػػػػػرار سػػػػػػػػالؾ    

 ره دوف  مػػػػػػػػوتيتبػػػػػػػػدت لػػػػػػػػو فػػػػػػػػي سػػػػػػػػي 

 

     واػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػور يػػػػػػػػػدرييا أىػػػػػػػػػؿ ذوقنػػػػػػػػػا      

 ومػػػػػػػػػػػف ال لػػػػػػػػػػػو ذوؽ فينكػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػولتي 

 

       عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػاؿ فييواىػػػػػػػػا مقصػػػػػػػػر    

 ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػـو جيػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ال أراع بنكبتػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

      فشػػػػػػػػػنؼ مسػػػػػػػػػامعي بػػػػػػػػػ داب وصػػػػػػػػػميا     

 فقػػػػػاؿ اسػػػػػتمع واابػػػػػت تنػػػػػؿ كػػػػػؿ وجيتػػػػػي 
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 حضرة القدس 
 

 البحر البسيط
       اله إذ لػػػػػػػواله مػػػػػػػا بنيػػػػػػػت    إمػػػػػػػا الكػػػػػػػوف 

 أركانػػػػػػػػػػو ولػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػادىا البػػػػػػػػػػاني 

 

 تػػػػػػػػػاح الشػػػػػػػػػريعة مبػػػػػػػػػدى كػػػػػػػػػؿ عرفػػػػػػػػػاف            ػسػػػػػػر الطريقػػػػػػة مصػػػػػػباح الحقيقػػػػػػة مفػػػػػػ

 

 معراجػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػذرى العميػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاـ دنػػػػػػػػػػا         

 

 حػػػػػػػػاز التػػػػػػػػدلى فػػػػػػػػنعـ األقػػػػػػػػرب الػػػػػػػػداني 

 

      حفػػػػػػػت لزورتػػػػػػػو     قػػػػػػػد  القػػػػػػػدسوحضػػػػػػػرة 

 بكػػػػػػػؿ معنػػػػػػػى عجيػػػػػػػب النسػػػػػػػؽ نػػػػػػػوراني 

 

      لقػػػػػػػاب قوسػػػػػػػيف أو أدنػػػػػػػى دنػػػػػػػا ولقػػػػػػػد     

 رأى جنابػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػف الجبػػػػػػػػػػػار رحمػػػػػػػػػػػاني 
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حمػد بػف حسػف وادي بػػف عمػي الصػيادي الرفػػاعي مػف أشػير عممػػاء الػديف   وىػو مػػف شػعراء الشػاـ  ولػػد م - 

سكف األستانة و دـ السمطاف عبػد الحميػد الاػاني زىػاء ابلاػيف عامػًا وبعػد  مػع . ـ1849/ىػ1266بالمعرة عاـ 
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           ػقػػػػد أسػػػػعفنو يػػػػد الحػػػػظ العظػػػػيـ مػػػػف الػػػػ

 عيػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػديـ بإحسػػػػػػػػػػػاف ووصػػػػػػػػػػػبلف 

 

    والَمػػػػػػػػػو يعصػػػػػػػػػمؾ احتاطػػػػػػػػػت بطمعتػػػػػػػػػو       

 لمحفػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػد ذرى زور وبيتػػػػػػػػػاف 

 

     وحفػػػػػػو العسػػػػػػكر الغيبػػػػػػي بنػػػػػػور ىػػػػػػدى      

يمػػػػػػػػػػػػاف   وجػػػػػػػػػػػػيش نصػػػػػػػػػػػػر وتوفيػػػػػػػػػػػػؽ وا 

 

 جمػػػػػػػػػت جبللتػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف وىػػػػػػػػػـ متقػػػػػػػػػد         

 

 ونزىػػػػػػػػت ذاتػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػناء عػػػػػػػػف اػػػػػػػػاني 

 

        مػػػولى مدينػػػػة حسػػػػف فػػػي العمػػػػى عمػػػػرت   

تقػػػػػػػػػػػػػافبحسػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػرز وعنػػػػػػػػػػػػػواف    وا 

 

        سػػػػػمطاف حضػػػػػرة قػػػػػدس ضػػػػػمف حضػػػػػرتو   

 فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ زاويػػػػػػػػػػٍة ممػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػميماني 

 

       باىػػػػت بػػػػو النػػػػاس أمػػػػبلؾ السػػػػما شػػػػرفًا    

 واألرض سػػػػػػػػػػػامت ذرى العميػػػػػػػػػػػا بعمػػػػػػػػػػػواف 

 

 بكػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػط إليػػػػػػػػػػػػػػػي مدائحػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 أتػػػػػػػػػػت وقػػػػػػػػػػد نقشػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػدمًا بقػػػػػػػػػػرآف 

 

         وفػػػػػي لغػػػػػات جميػػػػػع ال مػػػػػؽ قػػػػػد ذكػػػػػرت  

 أوصػػػػػػػافو فعمػػػػػػػت عػػػػػػػف وصػػػػػػػؼ نقصػػػػػػػاف 

 

        مػػػػػػا لممسػػػػػػاكيف حمػػػػػػاؿ الػػػػػػذنوب حمػػػػػػى   

 نيػػػػػػػػػػػرافسػػػػػػػػػػػواه مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػـ ميػػػػػػػػػػػزاف و  

 

        نعػػػـ ىػػػو الغيػػػث إف حبػػػؿ الرجػػػا فصػػػمت   

 عػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػوث أنصػػػػػػػػػار وأعػػػػػػػػػواف 

 

 

 :وقاؿ أبو اليدى الصيادي أيضاً 
 يا آؿ الرسوؿ 

 

 مجزوء الكامؿ
     يػػػػػػػػػػػػػػػا آؿ الرسػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ويػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػو      

 عطفػػػػػػػػػػػػػًا فكػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػد تناىػػػػػػػػػػػػػا 

 

     وتحننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكـ      

 فاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حممػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػد تواىػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ـ         وتفضػػػػػػػػػػػػػػػػػموا يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػػػػورى قػػػػػػػػػػػػػػػػدمًا تباىػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

          ػأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػد لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػب المغيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اة مػػػػػػػػػػػػػػػػا لمميػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػواىاػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

          ػوالنعمػػػػػػػػػػػػػػة العظمػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػ

 

 جبػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػي الغيػػػػػػػػػػػػػػب اصػػػػػػػػػػػػػػطفاىا 

 

 ولعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 ارتضػػػػػػػػػػػػػاىا حضػػػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػػػدسفػػػػػػػػػػػػػي  

 

      وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو     

 أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عبلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واجتباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 د الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ         وبمقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ظػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف مزاحميػػػػػػػػػػػػػػػا حماىػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

         يػػػػػػػػػػػػػػػا طينػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الجمػػػػػػػػػػػػػػػي  

 لػػػػػػػػػػػػػػػة والمصػػػػػػػػػػػػػػػونة فػػػػػػػػػػػػػػػي حماىػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزت     

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 والَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عظميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنص         

 

 ص كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت ذراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

           ػوبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ الممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممػػػػػػػػػػػػػػؾ الوسػػػػػػػػػػػػػػيع سػػػػػػػػػػػػػػرى ضػػػػػػػػػػػػػػباىا 
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          تـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس التػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أ ػػػػػػػػػػػػػػذت تشعشػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػماىا 

 

     وجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورى      

 طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لييبتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 
  :وقاؿ أبو اليدى الصيادي أيضاً 

 صحاؼ القدس
 
        حجػػػػػػػػػت لمنعػػػػػػػػػرج الحػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػاليت   

 تػػػػػػػـؤ واسػػػػػػػط حيػػػػػػػػث الفضػػػػػػػؿ والصػػػػػػػػيت 

 

       وحيػػػػػػػػث مرقػػػػػػػػد غػػػػػػػػوث ضػػػػػػػػاء فرقػػػػػػػػده    

 مابػػػػػػػوت دسالقػػػػػػػ و طػػػػػػػو فػػػػػػػي صػػػػػػػحاؼ 

 

          ىػػػػػػو الرفػػػػػػاعي سػػػػػػمطاف الرجػػػػػػاؿ ومػػػػػػف 

 بػػػػػػػػػو يابػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػد ال طػػػػػػػػػب مبغػػػػػػػػػوت 

 

    ذو ىمػػػػػػػة فمقػػػػػػػت ىػػػػػػػاـ الكػػػػػػػروب وكػػػػػػػـ       

 نجابيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػاؿ اليػػػػػػػػػـ مكبػػػػػػػػػوت 

 
 

       مسػػػػػتودع المػػػػػدد الغيبػػػػػي سػػػػػيؼ حمػػػػػى    

 براحػػػػػػػػػػة الياشػػػػػػػػػػمي الطيػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػموت 

 

     جػػػػػػػو حػػػػػػػاؿ معمعػػػػػػػػة       أشػػػػػػػيبيػػػػػػػنقض 

 واء والفوا يػػػػػػػػػػػتبيػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػقور سػػػػػػػػػػػ 

 

     رعبػػػػػػػا صػػػػػػػوت صػػػػػػػولتو       األفػػػػػػػؽويرعػػػػػػػد 

 وصػػػػػػوت القػػػػػػـو م فػػػػػػوت تفػػػػػػي الطارقػػػػػػا 

 

     ت لنػػػػػا عنػػػػػو آيػػػػػات اليػػػػػدى حكمػػػػػا      اءجػػػػػ

 تػػػػػػػػػػػػػػنظـ الػػػػػػػػػػػػػػدر فييػػػػػػػػػػػػػػا واليواقيػػػػػػػػػػػػػػت 

 

     لكػػػػػػؿ قطػػػػػػب قضػػػػػػى وقػػػػػػت ينػػػػػػوب بػػػػػػو      

 وتحػػػػػػػػػػػػت نوبػػػػػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػػػػػاه المواقيػػػػػػػػػػػػػت 

 

    قػػػػػػػػد عاىػػػػػػػػد اهلل ال يبغػػػػػػػػي بػػػػػػػػو بػػػػػػػػدال       

 نعػػػػػػػػـ ذاؾ وحبػػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػػر مباػػػػػػػػوت يػػػػػػػػا 

 

          مطيػػػػر الػػػػنفس مػػػػف حػػػػب السػػػػوى وعمػػػػى 

 طػػػػػػػػػور المبلئػػػػػػػػػؾ منػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػاـ ناسػػػػػػػػػوت 

 

      كػػػػػـ راعػػػػػو  ػػػػػوؼ باريػػػػػو فقيػػػػػؿ قضػػػػػى     

 مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػواله تابيػػػػػػػػػػت وأحيػػػػػػػػػػاهنحبػػػػػػػػػا  

 

    الميػػػػػػػؿ والركبػػػػػػػاف ىاجعػػػػػػػة        دجػػػػػػػىوكػػػػػػػـ 

 وتصػػػػػػػػػويت إرعػػػػػػػػػادالقصػػػػػػػػػد  إلػػػػػػػػػىلػػػػػػػػػو  

 

 قصػػػػػػػػػػرتيا وحػػػػػػػػػػار الجػػػػػػػػػػدي والحػػػػػػػػػػوتأف           ىمتػػػػػػػػػو  األفػػػػػػػػػبلؾقػػػػػػػػػد زاحمػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػة 

 

        الحظػػػػػػػػو    األعقػػػػػػػػابرد الجمػػػػػػػػوع عمػػػػػػػػى 

 والنقػػػػػػػػػػػع يمفػػػػػػػػػػػح والضػػػػػػػػػػػرغاـ مبيػػػػػػػػػػػوت 

 

      وا مػػػػػػػػد النػػػػػػػػار جيػػػػػػػػرا صػػػػػػػػوت نادبػػػػػػػػو     

 فنػػػػػػػػػػػػاطؽ الميػػػػػػػػػػػػب المكاػػػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػػػكيت 

 

        وكػػػػػػـ دعػػػػػػي والصػػػػػػقاؿ البػػػػػػيض عاريػػػػػػة   

 فػػػػػػػػػػرد منيػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػد اصػػػػػػػػػػميت 

 

     عػػػػػػػـز مػػػػػػػف يػػػػػػػده      ييتػػػػػػػز منػػػػػػػدوب ذاؾ ال

 بصػػػػػػػػػائؿ فيػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػرب مفمػػػػػػػػػوت 

 

           ػغػػػػوث بػػػػو اهلل احػػػػى الػػػػديف فيػػػػو بمحػػػػ

 ي الػػػػػديف فػػػػػي القػػػػػـو معػػػػػروؼ ومنعػػػػػوت 
 

 ماريػػػػػػػتضػػػػػػػجت بػػػػػػػو المػػػػػػػدف عممػػػػػػػا واأل    واف مػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػد الطيػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػريـ لػػػػػػػػػو        

 

    قػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػو        بعمػػػػػػػػػػـو القػػػػػػػػػػدسمطعػػػػػػػػػػـ 

 بيػػػػػػػػت بسػػػػػػػػينا فيػػػػػػػػـو الغيػػػػػػػػب منحػػػػػػػػوت 
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           ػف الزيانػػػػػػػػػب يػػػػػػػػدلي لمفػػػػػػػػػواطـ حػػػػػػػػػمػػػػػػػػ

 شػػػػػػػي ا لػػػػػػػو مػػػػػػػنيف تنبيػػػػػػػت رى صػػػػػػػاػػػػػػػػت 

 

        ببيػػػػػت المجػػػػػد منػػػػػو ومػػػػػا    األلػػػػػوؼبػػػػػات 

 طمػػػػػػاره بيػػػػػػتإلػػػػػػو سػػػػػػوى البػػػػػػيض مػػػػػػف  

 

       الزمػػػػػاف عمػػػػػى     إفىػػػػػذي المعػػػػػالي فيػػػػػب 

 مػػػػػػػػا راـ ممفػػػػػػػػوت إلػػػػػػػػىصػػػػػػػػرؼ وعنيػػػػػػػػا  
 
 

         حسػػػػف   أبػػػػومػػػػا كػػػػؿ مػػػػف صػػػػادـ الييجػػػػا 

 يػػػػػػػػػاقوت األقػػػػػػػػػبلـحػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  أو 

 

 محجػػػػػػػػػػػػػب ىمػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػاهلل اشػػػػػػػػػػػػػغمو         

 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػاغؿ اله ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػػػػػوت أذا 

 

    ورد عػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػدنيا شػػػػػػػػػػػكيمتو       

 طػػػػػػػػػػػاغوت اإلغػػػػػػػػػػػراضلبنػػػػػػػػػػػي  ألنيػػػػػػػػػػػا 
 

       بسػػػػػػػحر يميػػػػػػػؿ النػػػػػػػاظريف ليػػػػػػػا     تػػػػػػػأتي

 يػػػػػػػػنحط ىػػػػػػػػاروت عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا ومػػػػػػػػاروت 

 

 فكفيػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػو توحيػػػػػػػػػػػػدا ل القيػػػػػػػػػػػػا         

 

 مػػػػػػػػػا لمغيػػػػػػػػػر الىػػػػػػػػػوتفػػػػػػػػػازداد فقيػػػػػػػػػا و  
 

     ومػػػػاس بالسػػػػعد مػػػػف بعػػػػد الشػػػػقاء ربػػػػو      

 ا ػػػػػػو انقطػػػػػػاع وقػػػػػػد ضػػػػػػاقت بػػػػػػو ىيػػػػػػت 

 

 وفػػػػػػػػي النفػػػػػػػػوس كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػدري عفاريػػػػػػػػت    كػػػػػـ صػػػػػد عفريػػػػػت نفػػػػػس عػػػػػف تيجمػػػػػو        
 
 

      بجمػػػػػع الحػػػػػاؿ حػػػػػاؿ فتػػػػػى      أغػػػػػاثوكػػػػػـ 

 تشػػػػػػػػػػتيت األيػػػػػػػػػػاـعػػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػوب  

 

    ضػػػػػػعة         ػػػػػػوأوكػػػػػػـ بػػػػػػو عػػػػػػز منصػػػػػػورا 

 سػػػػػػػػػػػػفو وجيػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػال زي منكػػػػػػػػػػػػوتم 
 

    وكػػػػػػػـ بنفحتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي السػػػػػػػػالكيف اػػػػػػػػوى       

 بالقمػػػػػػػػػػب والنطػػػػػػػػػػؽ عرفػػػػػػػػػػاف وتشػػػػػػػػػػميت 
 

 وكػػػػػػػػػـ بجذبتػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػاؿ العنايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف         
 

 رب البريػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػد القطػػػػػػػػػػػع ممقػػػػػػػػػػػوت 
 

     فػػػػػػي العػػػػػػالميف انجمػػػػػػت شمسػػػػػػا مناقبػػػػػػو      

 فػػػػػػػالحوت يعرفيػػػػػػػا فػػػػػػػي األفػػػػػػػؽ والحػػػػػػػوت 
 

          وردنػػػػػػػػػػاه عػػػػػػػػػػذبا طيبػػػػػػػػػػا ولنػػػػػػػػػػا إنَّػػػػػػػػػػا
 

 ضػػػػػػػػػػػػف اليراميػػػػػػػػػػػػت إفبػػػػػػػػػػػػو الكفايػػػػػػػػػػػػة  
 

 مػػػػػػػػػػس ف نػػػػػػػػػػازالت الػػػػػػػػػػدىر تعنيػػػػػػػػػػت إف    وحصػػػػػػػػػػػػف ىمتػػػػػػػػػػػػو العميػػػػػػػػػػػػا وقايتنػػػػػػػػػػػػا        
 

 ولػػػػػػػػو          ءمػػػػػػػػاتلنػػػػػػػػا عميػػػػػػػػو حقػػػػػػػػوؽ االن
 

 كتػػػػػػػػاب عيػػػػػػػػد عمينػػػػػػػػا العمػػػػػػػػر موقػػػػػػػػوت 
 

      دنػػػػػػػؼ      إننػػػػػػػي أسػػػػػػػعفانييػػػػػػػا صػػػػػػػاحبي 

 كمفػػػػػػػػػػػػػت نوجيػػػػػػػػػػػػػت أفبحبػػػػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػػػػؿ  
 

       مػػػػػػى    وقػػػػػػد فنيػػػػػػت بػػػػػػو عنػػػػػػي ورحػػػػػػت ع

 طػػػػػػػػػوري ولػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػالني لػػػػػػػػػـو وتبكيػػػػػػػػػت 
 

         وؿ ال بػػػػؿ فػػػػي وليػػػػي  ذمػػػػا ذا يقػػػػوؿ العػػػػ

 بػػػػػػػػػػػو ومحػػػػػػػػػػػرـو حػػػػػػػػػػػب اآلؿ مسػػػػػػػػػػػفوت 
 

      العبػػػػػػػػػػاس معتقػػػػػػػػػػدي      أبػػػػػػػػػػيواف حػػػػػػػػػػب 

 عميػػػػػػػو صػػػػػػػافيت فػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا وصػػػػػػػوفيت 
 

         ي لػػػػػػو  نوالظػػػػػف تنعشػػػػػػني روحػػػػػػي ينعشػػػػػػ

 عمػػػػػػى اسػػػػػػمو الطيػػػػػػب المبػػػػػػرور نوديػػػػػػت 
 

           أعطػػػػػػػػرهمػػػػػػػػف الوسػػػػػػػػمي سػػػػػػػػقى اػػػػػػػػراه 

 مفتػػػػػػػػػوت القػػػػػػػػػدسوعمػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػؾ روح  
 

 
  :وقاؿ أبو اليدى الصيادي أيضاً 

 حمى القدس
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 كسػػػػػػػػػػراىـ كسػػػػػػػػػػيرا بسػػػػػػػػػػيفو          وأصػػػػػػػػػػبح

 

 وفػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػره الميػػػػػػػػػاب  زيػػػػػػػػػة  امػػػػػػػػػد 

 

          أفاضػػػػػػػػػياال تعػػػػػػػػػد  إيػػػػػػػػػادوكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف 

 

 فشػػػػػػادت بقػػػػػػاع الكفػػػػػػر بػػػػػػيض المسػػػػػػاجد 

 

          وقػػػػػػػد شػػػػػػػرب السػػػػػػػـ النقيػػػػػػػع مبسػػػػػػػمبل 

 فكػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػاء طيػػػػػػػػػػب الطعػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػارد 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػديف اهلل عػػػػػػػػػػػػػػزا مؤبػػػػػػػػػػػػػػدا          أقػػػػػػػػػػػػػػاـ

 

 كػػػػػػػػػػؿ حاسػػػػػػػػػػد إنكػػػػػػػػػػارهفمػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػتطع  

 

       وقػػػػػػد جػػػػػػاء نعػػػػػػـ العبػػػػػػد بػػػػػػالنص  الػػػػػػد    

 فيػػػػػػػا حسػػػػػػػنيا مػػػػػػػف نعمػػػػػػػة عنػػػػػػػد ناقػػػػػػػد 

 

 واصػػػػػػػػػػػػمتو الجبػػػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػػػيفا مينػػػػػػػػػػػػدا         

 

 عمػػػػػػى كػػػػػػؿ عمػػػػػػ  سػػػػػػيء القمػػػػػػب فاسػػػػػػد 

 

      فػػػػػػػؿ     الصػػػػػػػديؽ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مح وأعظمػػػػػػػو

 وكػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف رأفػػػػػػػػػة ماػػػػػػػػػؿ والػػػػػػػػػد 

 

    ووقػػػػػػػػره الفػػػػػػػػاروؽ وىػػػػػػػػو ابػػػػػػػػف  الػػػػػػػػو       

  يػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػاىد وجبللػػػػػػػػػإوقػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػى  

 

 ضػػػػػػػػػػػجة فاقػػػػػػػػػػػد األرضبكػػػػػػػػػػػؿ فجػػػػػػػػػػػاج     وشػػػػػػػػػػجت بػػػػػػػػػػبلد المسػػػػػػػػػػمميف لموتػػػػػػػػػػو        

 

      حصػػػػػػػنا ومػػػػػػػوئبل      لئلسػػػػػػػبلـوقػػػػػػػد كػػػػػػػاف 

 كػػػػػػػػػػػؿ معانػػػػػػػػػػػد أرغػػػػػػػػػػػاـوعضػػػػػػػػػػػبا بػػػػػػػػػػػو  

 

     تػػػػػزؿ       لػػػػػو غػػػػػرر فػػػػػي جبيػػػػػة الػػػػػديف لػػػػػـ

 المجاىػػػػػػػػػػػد األميػػػػػػػػػػػرتنػػػػػػػػػػػوه عػػػػػػػػػػػف ذاؾ  

 

    بحمػػػػػػػػػص كوكبػػػػػػػػػا الح نػػػػػػػػػػوره        أضػػػػػػػػػاء

 وافػػػػػػد حمػػػػػػى القػػػػػػدسوسػػػػػػح بغيػػػػػػث مػػػػػػف  

 

          أنفسػػػػػػػػػػػػػػافنػػػػػػػػػػػػػػور البابػػػػػػػػػػػػػػا وطيػػػػػػػػػػػػػػب 

 

 عمػػػػػػى كػػػػػػؿ وارد يالطػػػػػػام النػػػػػػدى وأجػػػػػػرى 

 

 مجػػػػػػػػاال لصػػػػػػػػاعد أبقػػػػػػػػتتسػػػػػػػػامت فمػػػػػػػػا     مناقػػػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػالنجوـ ورفعػػػػػػػػػػػة        

 

 ماجػػػػػػػػػػػػدوفػػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػػريش الطيبػػػػػػػػػػػػيف األ    الياشػػػػػػػمي وسػػػػػػػيفو        يػػػػػػػا ابػػػػػػػف عػػػػػػػـ  إال

 

 ىززتػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػيؼ النبػػػػػػػػػي وربػػػػػػػػػو         

 

 لتفػػػػػػػػػري  كربػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػؿ لنيػػػػػػػػػؿ مقاصػػػػػػػػػد 

 

 
 :وقاؿ أبو اليدى الصيادي أيضاً 

 زوايا القدس
 
     وفػػػػػػػي فػػػػػػػراش رسػػػػػػػوؿ اهلل بػػػػػػػات وقػػػػػػػد      

 طػػػػػػػػاؼ العػػػػػػػػدا حولػػػػػػػػو بػػػػػػػػالمكر والحيػػػػػػػػؿ 

 

         وبػػػػػػػػاب  يبػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػا اف دحػػػػػػػػػاه وىػػػػػػػػػا  

 لعزمػػػػػو الحصػػػػػف حتػػػػػى صػػػػػار فػػػػػي  مػػػػػؿ 

 

 واسػػػػػػػتعرض القػػػػػػػـو فػػػػػػػي بػػػػػػػد فقػػػػػػػنعيـ         

 

 بمػػػػػػػرط حنػػػػػػػؽ ب ػػػػػػػيط الػػػػػػػدىش منجػػػػػػػدؿ 

 

           أولػػػيمػػػف نحػػػور  أجػػػرىوفػػػي النيػػػر واف 

 نيػػػػػػػػػر دـ لػػػػػػػػػواله لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػؿ اإللحػػػػػػػػػاد 

 

      بصػػػػػػفيف فػػػػػػي الصػػػػػػفيف غارتػػػػػػو      أبػػػػػػدت

 فعػػػػػػػػػؿ اليزبػػػػػػػػػر روتػػػػػػػػػو وقعػػػػػػػػػة الجمػػػػػػػػػؿ 

 

       سػػػػػوى مػػػػػواله وجيتػػػػػو    وقػػػػػد لػػػػػوى عػػػػػف 

 بعػػػػػػػػػػػـز قمػػػػػػػػػػػب لغيػػػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػػػؿ 
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           ػعمػػػػػػـ يقػػػػػػؿ لػػػػػػو البحػػػػػػر المحػػػػػػيط وتمػػػػػػ

 كػػػػػػػػػػيف ت ػػػػػػػػػػؼ لديػػػػػػػػػػو مكنػػػػػػػػػػة الجبػػػػػػػػػػؿ 

 

 وطمعػػػػػػػػة بيػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف قػػػػػػػػد مسػػػػػػػػحت         

 

 فػػػػػػػػراح مظيرىػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمو عػػػػػػػػف الماػػػػػػػػؿ 

 

       ومنطػػػػؽ فيػػػػو طػػػػور المصػػػػطفى انتسػػػػقت    

 الجػػػػػػػػػػدؿ أولػػػػػػػػػػفآياتػػػػػػػػػػو ولػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػرس  

 

 دائمػػػػػػػػة          زوايػػػػػػػػا القػػػػػػػػدسة فػػػػػػػػي ودولػػػػػػػػ

 

 طػػػػػػػػوت بنشػػػػػػػػر عبلىػػػػػػػػا جممػػػػػػػػة الػػػػػػػػدوؿ 

 

 وبيػػػػػػػػت مجػػػػػػػػد آليػػػػػػػػي الطػػػػػػػػراز سػػػػػػػػما         

 

 حتػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػماؾ بعػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػالتقى حفػػػػػػػػػؿ 

 

    حضػػػػػػػرتو        اإلنجػػػػػػػابوقػػػػػػػد نحػػػػػػػت ىمػػػػػػػـ 

 فكػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػا ليػػػػػػػػا بػػػػػػػػاهلل  يػػػػػػػػر ولػػػػػػػػي 

 

 تتمػػػػػػػػػػػػى مناقبػػػػػػػػػػػػو والقػػػػػػػػػػػػوـ يشػػػػػػػػػػػػمميا         

 

 لامػػػػؿمػػػػف  مرىػػػػا العػػػػذب حػػػػاؿ الشػػػػارب ا 

 

           ػنقطػػػػػػة بػػػػػػؾ حػػػػػػوؿ دائػػػػػػرة التػػػػػػ أطػػػػػػاش

 صػػػػػػػػريؼ منيػػػػػػػػا رجػػػػػػػػاؿ اهلل فػػػػػػػػي ذىػػػػػػػػؿ 

 

    وغابػػػػػػػة الغيػػػػػػػب مػػػػػػػف بطحػػػػػػػاء دولتػػػػػػػو       

 بطػػػػػػػػػػؿ أومنػػػػػػػػػػو  إمػػػػػػػػػػاـحفػػػػػػػػػػت بكػػػػػػػػػػؿ  

 

           ػزوج البتػػػػػوؿ ومحبػػػػػوب الرسػػػػػوؿ ومصػػػػػ

 مػػػػف فػػػػي الوجػػػػؿ إالبػػػػاح القبػػػػوؿ وحصػػػػف  

 

 

 : أيضاً أبو اليدى الصيادي وقاؿ 
 هلل ما القيتا إلى أشكو

 

 وكػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػرز وعنػػػػػػػػػػػواف            ألػػػػػػػػوافكػػػػػػػػر الجديػػػػػػػػديف تبػػػػػػػػدو منػػػػػػػػو 

 

      عجائػػػػػػػب مػػػػػػػف  ػػػػػػػدور الغيػػػػػػػب بػػػػػػػارزة     

 إذعػػػػػػػػػافتمػػػػػػػػػوح ييشػػػػػػػػػدىا مػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػو  

 

        اهلل مػػػػػا القيػػػػػت مػػػػػف زمػػػػػف    إلػػػػػى أشػػػػػكو

 وأزمػػػػػػػػػػػػاف أوقػػػػػػػػػػػػاتصػػػػػػػػػػػػعب ولم يػػػػػػػػػػػػر  

 

        الميػػػػػػؿ يػػػػػػدجو وتبػػػػػػدو الشػػػػػػمس طالعػػػػػػة   

 وا عمػػػػى معكػػػػوس مػػػػا كػػػػانواوالنػػػػاس صػػػػار  

 

           ألػػػػػػػؼبػػػػػػػبل  إ ػػػػػػػوافكػػػػػػػـ مػػػػػػػنيـ قػػػػػػػاـ 

 عػػػػػػف طػػػػػػور بيػػػػػػـ  ػػػػػػانوا ولؤللػػػػػػؼطبعػػػػػػا  

 

       ورح بػػػػػػػػػػاهلل مشػػػػػػػػػػتغبل     أ ػػػػػػػػػػيدعيػػػػػػػػػػـ 

 فيػػػػػو المعػػػػػيف ومػػػػػا فػػػػػي النػػػػػاس اعػػػػػواف 

 

        وصػػػػػػر كشػػػػػػأني عمػػػػػػى الػػػػػػرحمف مػػػػػػتكبل   

 فكػػػػػػػؿ شػػػػػػػ ص لػػػػػػػو فػػػػػػػي طػػػػػػػوره شػػػػػػػاف 

 

           أدبوقػػػػػػػػػؼ ببػػػػػػػػػاب رسػػػػػػػػػوؿ اهلل عػػػػػػػػػف 

حسػػػػػػػػػػػػػػافبػػػػػػػػػػػػػػر  أعتابػػػػػػػػػػػػػػوفتػػػػػػػػػػػػػػرب    وا 

 

 بػػػػػػػػو          ألػػػػػػػػوذسػػػػػػػػامني ضػػػػػػػػيـ  إذا إنػػػػػػػػي
 

 إيمػػػػػػػػػػػػافولػػػػػػػػػػػػي بنجدتػػػػػػػػػػػػو البيضػػػػػػػػػػػػاء  

 

    ولمجنػػػػػػػػػاب الرفيػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػدر واسػػػػػػػػػطتي       

 فيػػػػػػػػو قػػػػػػػػرآف أتانػػػػػػػػانػػػػػػػػوريف مػػػػػػػػف قػػػػػػػػد  

 

          صػػػػػػير النبػػػػػػي ولػػػػػػي البضػػػػػػعتيف ومػػػػػػف 

 ركػػػػػػػافأ زوايػػػػػػػا القػػػػػػػدسعمػػػػػػػت لػػػػػػػو فػػػػػػػي  

 

     وىػػػػػػػػػػذه يػػػػػػػػػػد عامػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػتقر لػػػػػػػػػػو     

 

 بيػػػػػػػػػا الف ػػػػػػػػػار وعنػػػػػػػػػو انحػػػػػػػػػط كيػػػػػػػػػواف 

 

          كنػػػػػػز الحيػػػػػػاء وفيػػػػػػاض العطػػػػػػاء ونبػػػػػػر 

 اس الوفػػػػػػػػػػػػاء ومػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػاهلل وليػػػػػػػػػػػػاف 
 
 

    سػػػػػػػػػما بمػػػػػػػػػنح قػػػػػػػػػريش مػػػػػػػػػف اوائمػػػػػػػػػو       

 بيػػػػػػػػت لػػػػػػػػو فػػػػػػػػي مػػػػػػػػدر المجػػػػػػػػد ديػػػػػػػػواف 

 

     وشػػػػػػػػػػػرفتو مػػػػػػػػػػػف الم تػػػػػػػػػػػار جامعػػػػػػػػػػػة      

 فػػػػػي ذا الجمػػػػػع يػػػػػزداف فاألصػػػػػؿ باألصػػػػػؿ 
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 مديح لمممؾ
 

 البسيط
 جنايػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـ مفتػػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػدؿال بػػػػػػػػػػو

 
 

 ولمتنػػػػػػػػػػػػازع والطغيػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػػا 
 نأيػػػػت يػػػػا صػػػػمح حتػػػػى بػػػػت ت طػػػػر لػػػػي 

 
   طيفػػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػػدَّكٍر رؤيػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػف وىمػػػػػػػػػا 

 وطمػػػت يػػػا حػػػرب حتػػػى  فػػػت مػػػف شػػػرر 
 

 حػػػػػػػوؿ الفػػػػػػػريقيف أف يصػػػػػػػبلؾ غيرىمػػػػػػػا 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائـٌ وانتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات مداولػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 فمسػػػػػػػػػت أعػػػػػػػػػرؼ منصػػػػػػػػػورًا ومنيزمػػػػػػػػػا 

 لكػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػرش أعاصػػػػػػػػػػػػير تيػػػػػػػػػػػػدده 
 

 ؟ولػػيس ينجػػو سػػػوى مػػف عػػؼ واعتصػػػما 
 
 

 إف فػػػػػػػػػػػارؽ الممػػػػػػػػػػػؾ واليػػػػػػػػػػػِو وواراُػػػػػػػػػػػوُ 
 

ػػػػػػػػو مػػػػػػػػف تػػػػػػػػولى الممػػػػػػػػؾ واسػػػػػػػػتمما   فعمال
 مسػػػػػػػػتبقيًا لمحمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاد يفقػػػػػػػػده 

 
 مجػػػػػػػػػددًا لػػػػػػػػػرواء البيػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدما 

ّـَ عبػػػػػػػػػاٍس وتالَيػػػػػػػػػوُ    حسػػػػػػػػػيُف يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ
 

 التيمػػػػػػػا عمػػػػػػػى الرعيػػػػػػػة تنفػػػػػػػي عػػػػػػػنيـ 
 أرانػػػػػػػػػَي اليػػػػػػػػػـو فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػزٍؿ وتوليػػػػػػػػػةٍ  

 
 مػػػػػػػػػػوزَع القمػػػػػػػػػػب والوجػػػػػػػػػػداف بينكمػػػػػػػػػػا 

 نصػػػػػػػػػػػػػػحتو فتحاشػػػػػػػػػػػػػػاني وجػػػػػػػػػػػػػػاوزني 
 

 إلػػػػػى أراجيػػػػػؼ مػػػػػػف أغػػػػػرى ومػػػػػف أامػػػػػػا 
 لعمػػػػػػػػػػػو ولػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػره عظػػػػػػػػػػػة 

 
 مػػػػػػف الممػػػػػػوؾ يؤاسػػػػػػى بعػػػػػػد مػػػػػػا نػػػػػػدما 

 لػػػػػػػػؾ الرضػػػػػػػػى بػػػػػػػػؾ والتسػػػػػػػػميـ أعمنػػػػػػػػو 
 

 صػػػنع البصػػػير بمػػػا اسػػػت فى ومػػػا انبيمػػػا 
 الحػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػوفي لمػػػػػػػػػفمبايعػػػػػػػػًا بيعػػػػػػػػػة  

 
 سػػػػػػػػػػّرت واليتػػػػػػػػػػو األعػػػػػػػػػػراب والعجمػػػػػػػػػػا 

 ومػػػػػػػػػػػػف تناقمػػػػػػػػػػػػت اآلفػػػػػػػػػػػػاؽ دعوتػػػػػػػػػػػػو 
 

 والبطحػػػػػػػػاء والحرمػػػػػػػػا القػػػػػػػػدسفيػػػػػػػػزت  
 أمانػػػػػػػػػػة كنػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػد المّػػػػػػػػػػو غاليػػػػػػػػػػة 

 
 

 لممشػػػػػػػػػػػػػػػػػرقيف فأداىػػػػػػػػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػػػػػػػػّرىما 
 الجاىميػػػػػػػػػػػة واإلسػػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػيدا 

 
 فػػػػػػي مصػػػػػػر غيػػػػػػرؾ سػػػػػػمطانًا  بلليمػػػػػػا 

  
 :وقاؿ أحمد الكاشؼ أيضاً 

 قدس مغتصبالبيت منتيب وال

                                                 
ـ  وتوفي بيػا 1878/ىػ1295أحمد بف ذي الفقار بف عمر الكاشؼ  شاعر مصري ولد بالغربية بمصر عاـ  - 84

 .ف شعر مطبوع في جزأيفوالو دي. ـ1948/ىػ1367عاـ 
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 البسيط
   ممالػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػرؽ واإلسػػػػػػػػػػبلـ تػػػػػػػػػػذكرة        

 

 فالشػػػػػػػػػرؽ أسػػػػػػػػػواف واإلسػػػػػػػػػبلـ ينتحػػػػػػػػػب 

 

 مغتصػػػػػػػػػب والقػػػػػػػػػدسوالبيػػػػػػػػػت منتيػػػػػػػػػب       ـُ       ػاؽ بينكػػػػػػػػػػػػػأيػػػػػػػػػػػػف األمانػػػػػػػػػػػػة والمياػػػػػػػػػػػػ

 

       وا   ػمجػػػػػد الرجػػػػػػاؿ عمػػػػػػى مقػػػػػػدار مػػػػػػا بذلػػػػػػ

 مػػػػف الػػػػدـ الحػػػػر ال الػػػػدمع الػػػػذي سػػػػكبوا 

 

        وصػػػػػػػػمكـ   إف حػػػػػػػػاربوكـ جميعػػػػػػػػًا حػػػػػػػػوؿ م

 تنػػػػػػػػػػازعوا دونيػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاغيف واحتربػػػػػػػػػػوا 

 

      زيتيػػػػػػا الفػػػػػػائض الموفػػػػػػور غػػػػػػايتكـ      مػػػػػػا

 لكنيػػػػػػػػػػا األىػػػػػػػػػػؿ والجيػػػػػػػػػػراف والصػػػػػػػػػػحب 

 

    لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػألفوا أف ناسػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػاومة       

 مػػػػف بػػػػيف مػػػػا يأ ػػػػذ البػػػػاغي ومػػػػا ييػػػػب 

 

        ىػػػػؿ يرغػػػػب الكػػػػرد فػػػػي اسػػػػتقبلليـ زمنػػػػًا   

 ليا العػػػػػػربمػػػػػػف بعػػػػػػدما ابتمػػػػػػت اسػػػػػػتقبل  

 

    لػػػػػػػػػيس النبػػػػػػػػػيال بجػػػػػػػػػدا لؤللػػػػػػػػػى انقمبػػػػػػػػػوا       

 إلػػػػػػػى المغيػػػػػػػر عمػػػػػػػى ماػػػػػػػواه وانتسػػػػػػػبوا 

 

       وىػػػػػػـ سػػػػػػبيؿ إلػػػػػػى البيػػػػػػت الحػػػػػػراـ لػػػػػػػو    

 لػػػػػو سػػػػػبب المسػػػػػجد األقصػػػػػىوىػػػػػـ إلػػػػػى  

 

      و ػػػػػػػػػارٍج عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدنيا كمػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػدت     

 تمػػػػػػػػػؾ التماايػػػػػػػػػؿ واألصػػػػػػػػػناـ والنصػػػػػػػػػب 

 

        فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ واد لػػػػػػػو عػػػػػػػرٌش بنتػػػػػػػو يػػػػػػػٌد   

 رضػػػػػػػػػػواُنيا غضػػػػػػػػػػٌب إحسػػػػػػػػػػانيا تعػػػػػػػػػػب 

 

    يكػػػػػػػػػػػاد بالجػػػػػػػػػػػالس المرتػػػػػػػػػػػاب يقذفػػػػػػػػػػػو       

 تنكالػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػـو والتعػػػػػػػػػػريض والشػػػػػػػػػػغب 
 

 

        ىػػػػػػؿ ي مػػػػػػع الطاعػػػػػػة العظمػػػػػػى ليممكػػػػػػو   

 مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ السػػػػػػػمب الػػػػػػػديباج والػػػػػػػذىب 

 

       ويتػػػػػػػػػرؾ المػػػػػػػػػؤل األعمػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػؤل    

 كالصػػػػػػػػؿ  ينسػػػػػػػػاب أو كالػػػػػػػػذئب ينسػػػػػػػػرب 

 

      رة نجػػػػػػوى الضػػػػػػمير ولػػػػػػي     عنػػػػػػدي ألنقػػػػػػ

 فػػػػػػػي مكػػػػػػػَة الشػػػػػػػبيات اليػػػػػػػـو والريػػػػػػػب 

 

        َتْيػػػػػػِوي القمػػػػػػوب إلػػػػػػى البيػػػػػػت الحػػػػػػراـ وال   

 َتْيػػػػػػػػَوى قبػػػػػػػػيبًل عمػػػػػػػػى حراسػػػػػػػػو وابػػػػػػػػوا 

 

 لػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػػدبًا وال فقػػػػػػػػػرًا فتعػػػػػػػػػوزه         
 

 مػػػػػػػف غيػػػػػػػر  القػػػػػػػو األنػػػػػػػواء والسػػػػػػػحب 

 

    بػػػػػػػػػػػدت سػػػػػػػػػػػرائُر  ػػػػػػػػػػػّوانيف واشػػػػػػػػػػػتيرت       

ف تن   كَّػػػػػػػػػػػػػػػػر  ّوانػػػػػػػػػػػػػػػػوف واحتجبػػػػػػػػػػػػػػػػواوا 

 

        الطفػػػػػؿ فػػػػػي الميػػػػػد أزكػػػػػى فػػػػػي عشػػػػػيرتو   

ـ  بػػػػػػػػػػػػو وأب   مػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػالَ شػػػػػػػػػػػػقيت أ
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 حجاج القدس

 

 مجزوء الرمؿ
          ػبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ وعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

          ػفػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا األكػػػػػػػػػػػػػػػػػواف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تيػػػػػػػػػػػػػػػدي النػػػػػػػػػػػػػػػور لمغػػػػػػػػػػػػػػػدأضػػػػػػػػػػػػػػػواء  

 

          ػبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما زلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أرض وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما أظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا         

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 

 فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس أو بعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد 

 

          ػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رمػػػػػػػػػػػػػػػػػوز الػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  م ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ميدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 واجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األرض أزا         

 

 ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر آلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؿ ُتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

          ػعابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر الموسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػئِت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا         

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل ممجَّ

 

           ػعّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 آداب منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّود 

 

           ػىػػػػػػػػػػػػػػػػذه الحمػػػػػػػػػػػػػػػػوى وىػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعار تقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

          ػوالحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي الموكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب يتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

           ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػاج فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أييػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح

 ُزرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأود قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس 
 
 

    أنػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ رغػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدي       

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة ال تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 

      عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتي الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز     

 كعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

 

           ػوكػػػػػػػػػػػػػػأني قػػػػػػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػػػػػػرت الصػػػػػػػػػػػػػػ

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَب والبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 

 
 

                                                 
في لنػدف  لػو عػدة ـ وتعمـ فييا  وتعمـ أيضًا 1892/ ىػ1319طبيب وأديب وشاعر مصري ولد بالقاىرة عاـ  - 85

ضػاقت بػو مصػر فيػاجر إلػى نيويػورؾ . الػخ... الشػفؽ البػاكي  وفػوؽ العبػاب  والشػعمة: دواويف مطبوعة منيا
 .ـ1955/ ىػ 1374توفي في نيويورؾ عاـ . ـ وعمؿ في إذاعة صوت أميركا1946عاـ 
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  يا فاِتَح الُقدسِ 

 

 البحر البسيط
 َأبػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػذي َجػػػػػػػػرَّ َيػػػػػػػػوـَ الِسػػػػػػػػمـِ ُمتَِّشػػػػػػػػحاً 

 
 أـَ ِبالَّػػػػػػػػذي َىػػػػػػػػزَّ َيػػػػػػػػوـَ الَحػػػػػػػػرِب ُم َتِضػػػػػػػػبا 

 أـَ ِبالَتكػػػػػػػػػاُتِؼ َحػػػػػػػػػوَؿ الَحػػػػػػػػػؽ  فػػػػػػػػػي َبَمػػػػػػػػػدٍ  
 

 ِمػػػػػػػػػف َأرَبعػػػػػػػػػيَف ُينػػػػػػػػػادي الَويػػػػػػػػػَؿ َوالَحَربػػػػػػػػػا 
 َ ػػػػػػؿ  الَسػػػػػػيَؼ ناِحَيػػػػػػةً  يػػػػػػا فػػػػػػاِتَح القُػػػػػػدسِ  

 
 َف َبػػػػػػؿ َ َشػػػػػػباَلػػػػػػيَس الَصػػػػػػميُب َحديػػػػػػدًا كػػػػػػا 

 ِإذا َنَظػػػػػػػػػػرَت ِإلػػػػػػػػػػى َأيػػػػػػػػػػَف ِانَتَيػػػػػػػػػػت َيػػػػػػػػػػُدهُ  
 

 َوَكيػػػػػػػػػَؼ جػػػػػػػػػاَوَز فػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػمطاِنِو الُقُطبػػػػػػػػػا 
 َعِممػػػػػػػػػػػػػػػَت َأفَّ َوراَء الَضػػػػػػػػػػػػػػػػعِؼ َمقػػػػػػػػػػػػػػػػِدَرةً  

 
 َوَأفَّ ِلمَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ال ِلمقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَِّة الَغَمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

  
 :وقاؿ أحمد شوقي أيضاً 

 يا راِكَب الريحِ 
 

 البسيط
     َوالَيَرمػػػػػا       يػػػػػا راِكػػػػػَب الػػػػػريِح َحػػػػػي  النيػػػػػؿَ 

 َوَعظ ػػػػػػػـِ الَسػػػػػػػفَح ِمػػػػػػػف سػػػػػػػيناَء َوالَحَرمػػػػػػػا 

 

 َوِقػػػػػػػؼ َعمػػػػػػػى َأاَػػػػػػػٍر َمػػػػػػػرَّ الَزمػػػػػػػاُف ِبػػػػػػػِو         

 

 َفكػػػػػػػػػػاَف َأاَبػػػػػػػػػػَت ِمػػػػػػػػػػف َأطػػػػػػػػػػواِدِه ِقَممػػػػػػػػػػا 
 
 

           َوِا ِفػػض َجناَحػػَؾ فػػي اأَلرِض الَّتػػي َحَمَمػػت

 موسػػػػى َرضػػػػيعًا َوعيسػػػػى الُطيػػػػَر ُمنَفِطمػػػػػا 

 

 َوَبيََّنػػػػػػػػػػػػت ِلمِعبػػػػػػػػػػػػاِد الَسػػػػػػػػػػػػيَؼ َوالَقَممػػػػػػػػػػػػا    َجػػػػػػػػػػت ِحكَمػػػػػػػػػػَة اأَلجيػػػػػػػػػػاِؿ  اِلػػػػػػػػػػَدًة        َوَأ رَ 

 

 َوُشػػػػػػػػػػػر َفت ِبُممػػػػػػػػػػػوٍؾ طاَلمػػػػػػػػػػػا ِاتََّ ػػػػػػػػػػػذوا         

 

 َمِطػػػػػػػػيَُّيـ ِمػػػػػػػػف ُممػػػػػػػػوِؾ اأَلرِض َوالَ ػػػػػػػػَدما 

 

اـل الػػػػػػػػػريُح  اِشػػػػػػػػػَعًة            َىػػػػػػػػذا َفضػػػػػػػػػاٌء ُتِمػػػػػػػػ

 ِشػػػػػػػماِبػػػػػػػِو َوَيمشػػػػػػػي َعَميػػػػػػػِو الػػػػػػػَدىُر ُمحتَ  

 

    َفَمرَحبػػػػػػػػػًا ِبُكمػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػاِلعيَف ِبػػػػػػػػػِو       

 َعمػػػػػى ِسػػػػػوى الطػػػػػاِئِر الَميمػػػػػوِف مػػػػػا َقػػػػػِدما 
 
 

        عػػػػػػػاَد الَزمػػػػػػػاُف َفػػػػػػػَأعطى َبعػػػػػػػَدما َحَرمػػػػػػػا   

 َوتػػػػػػػػػاَب فػػػػػػػػػي ُأُذِف الَمحػػػػػػػػػزوِف َفِابَتَسػػػػػػػػػما 

 

       َفيػػػػػػػا َرعػػػػػػػى الَمػػػػػػػُو َوفػػػػػػػدًا َبػػػػػػػيَف َأعُيِننػػػػػػػا    

ـُ الَمػػػػػػػػػُو ذا   َؾ الَوفػػػػػػػػػُد مػػػػػػػػػا َرِحمػػػػػػػػػاَوَيػػػػػػػػػرَح

 

 َوالَيػػػػػػوـَ َقػػػػػػد َصػػػػػػدَّقوا فػػػػػػي َقبػػػػػػرِِىـ َقَسػػػػػػما    ُىػػػػػػػـ َأقَسػػػػػػػموا ِلتَػػػػػػػديَنفَّ الَسػػػػػػػماُء َلُيػػػػػػػـ        

 

                                                 
شػعراء  ولػد بالقػاىرة أحمد شوقي بف عمي بف أحمد بف شوقي أشػير شػعراء العصػر الحػديث ويمقػب أميػر ال - 86

يعػود بأصػمو إلػى األكػراد  نشػأ فػي ظػؿ البيػت المالػؾ . ـ1932/ىػػ1351ـ وتوفي بيا عاـ 1868/ىػ1285عاـ 
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 .الخ.. وقنمبز   ميوبترا  وقصة مجنوف ليميمصرع ك: اولو أيضًا مسرحيات شعرية مني. العرب
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ُمػػػػػػػػػػػُو           َوالنػػػػػػػػػػػاُس بػػػػػػػػػػػاني ِبنػػػػػػػػػػػاٍء َأو ُمَتم 

 

 نَيػػػػػػػػػػَدمااَوااِلػػػػػػػػػػٌث َيَتبلفػػػػػػػػػػى ِمنػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػا  

 

    َتعػػػػػػػػػػاُوٌف ال ُيِحػػػػػػػػػػؿال الَمػػػػػػػػػػوُت ُعرَوتَػػػػػػػػػػُو       

  ُيػػػػػػػػػػػػػػػػرى ِبَيػػػػػػػػػػػػػػػػِد اأَلرزاِء ُمنَفِصػػػػػػػػػػػػػػػػماَوال 
 
 

      يػػػػػػػا صػػػػػػػاِحبي َأدَرميػػػػػػػٍد َحسػػػػػػػُبيا َشػػػػػػػَرفًا     

 َأفَّ الِريػػػػػػػػػػػػاَح ِإَلييػػػػػػػػػػػػا أَلَقػػػػػػػػػػػػِت الُمُجمػػػػػػػػػػػػا 

 

     ِمنَطَقػػػػػػػًة       القُػػػػػػػدسِ َوَأنَّيػػػػػػػا جػػػػػػػاَوَزت فػػػػػػػي 

 َجػػػػػػرى الِبسػػػػػػاُط َفَمػػػػػػـ َيجتَػػػػػػز َليػػػػػػا َحَرمػػػػػػا 

 

 

 :وقاؿ أحمد شوقي أيضاً 
 اأر القدس

 

 عالسري
 َأُيعَبػػػػػػػػػػػػػػػُد الَمػػػػػػػػػػػػػػػُو ِبَسػػػػػػػػػػػػػػػوـِ الػػػػػػػػػػػػػػػَورى         

 

ـُ الَعيػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػي الِمقػػػػػػػػػػَودِ    مػػػػػػػػػػا ال ُيسػػػػػػػػػػا

 

 َكنيَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َكالَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدِف الُمعَتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         
 

 َوَمسػػػػػػػػػػػػػِجٌد َكالَقصػػػػػػػػػػػػػِر ِمػػػػػػػػػػػػػف َأصػػػػػػػػػػػػػَيدِ  
 

        َوالَمػػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػػف َىػػػػػػػػػذا َوذا فػػػػػػػػػي ِغنػػػػػػػػػًى   

 َلػػػػػػػػػػػػو َيعِقػػػػػػػػػػػػُؿ اإِلنسػػػػػػػػػػػػاُف َأو َييتَػػػػػػػػػػػػدي 

 

      ي ُعصػػػػػػػػػَبٍة     َقػػػػػػػػػد جاَءىػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػاِتُح فػػػػػػػػػ

دِ    ِمػػػػػػػػػػػػػػػَف اأُلسػػػػػػػػػػػػػػػوِد الُركَّػػػػػػػػػػػػػػػِع الُسػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

 

ـُ الَجمَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ِبالَجمَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ     َرمػػػػػػػػػػػػػػػى ِبِيػػػػػػػػػػػػػػػـ ُبنياَنيػػػػػػػػػػػػػػػا ِماَممػػػػػػػػػػػػػػػا          َيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَطِد

 

        َفَكبَّػػػػػػػػػػػػػروا فييػػػػػػػػػػػػػػا َوَصػػػػػػػػػػػػػّمى الِعػػػػػػػػػػػػػػدا   

 َوِا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَمَط الَمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيُد ِبالَمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيدِ  

 

 َومػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػوانى الػػػػػػػػػػػػػروـُ َيفػػػػػػػػػػػػػدوَنيا         

 

 ُؼ فػػػػػػػػػػػي الُمفػػػػػػػػػػػِدي  َوالُمفتَػػػػػػػػػػػديَوالَسػػػػػػػػػػػي 

 

 َف اَنيػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػف َقيَصػػػػػػػػػػػػػػٍر َسػػػػػػػػػػػػػػعُدُه         

 

 َوُأي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدت ِبالَقيَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر اأَلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعدِ  

 

      ِبفػػػػػػػػػػػػػػاِتٍح غػػػػػػػػػػػػػػاٍز َعفيػػػػػػػػػػػػػػِؼ الَقنػػػػػػػػػػػػػػا     

 ال َيحِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ الِحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َوال َيعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 

 َأجػػػػػػػػػػػػػػػاَر َمػػػػػػػػػػػػػػػف أَلقػػػػػػػػػػػػػػػى َمقاليػػػػػػػػػػػػػػػَدُه         

 

 ِمػػػػػػػػػػػػنُيـ َوَأصػػػػػػػػػػػػفى اأَلمػػػػػػػػػػػػَف ِلمُمرتَػػػػػػػػػػػػدي 

 

      نػػػػػػػػػػاَب َعّمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاَف ِمػػػػػػػػػػف ُز ػػػػػػػػػػُرٍؼ     وَ 

 َجبلَلػػػػػػػػػػػػػػُة الَمعبػػػػػػػػػػػػػػوِد فػػػػػػػػػػػػػػي الَمعَبػػػػػػػػػػػػػػدِ  

 

 َفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلاَػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍر َبيَننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُه         

 

ـَ َلػػػػػػػػػػػػػـ َيقػػػػػػػػػػػػػُرب َوَلػػػػػػػػػػػػػـ َيبُعػػػػػػػػػػػػػدِ    َأقػػػػػػػػػػػػػا

 

     ِمػػػػػػػػػػف َقبِمػػػػػػػػػػِو       القُػػػػػػػػػػدسِ بػػػػػػػػػػاٍؽ َكاَػػػػػػػػػػأِر 

 ال َننَتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َوال َيبتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 

       َفػػػػػػػػػػػػػػػبل َيُغرَّنػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ُسػػػػػػػػػػػػػػػكوُف الَمػػػػػػػػػػػػػػػبل    

 َفػػػػػػػػػػػػػػػػبل َيُغرَّنػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػكوُف الَمػػػػػػػػػػػػػػػػبل          

 

      َلػػػػػػػػػػػػػف َيتػػػػػػػػػػػػػػُرَؾ الػػػػػػػػػػػػػروـُ ِعبػػػػػػػػػػػػػػاداِتِيـ     

 َأو َينػػػػػػػػػػػػػِزَؿ التُػػػػػػػػػػػػػرُؾ َعػػػػػػػػػػػػػِف الُسػػػػػػػػػػػػػؤَددِ  

 

       َىػػػػػػػػػػػذا َلُيػػػػػػػػػػػـ َبيػػػػػػػػػػػٌت َعمػػػػػػػػػػػى َبيػػػػػػػػػػػِتِيـ    

 مػػػػػػػػػػػػػا َأشػػػػػػػػػػػػػَبَو الَمسػػػػػػػػػػػػػِجَد ِبالَمسػػػػػػػػػػػػػِجدِ  
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 :وقاؿ أحمد شوقي أيضاً 
 َ ِادُفنوُه في الُقدسِ 

 

 لبحر ال فيؼا
      َحبَّػػػػػػػػػػػػػػذا َموِقػػػػػػػػػػػػػػٌؼ ُغِمبػػػػػػػػػػػػػػَت َعَميػػػػػػػػػػػػػػِو     

 َلػػػػػػػػػػػـ َيِقفػػػػػػػػػػػُو ِلمُعػػػػػػػػػػػرِب َقبَمػػػػػػػػػػػَؾ  ػػػػػػػػػػػاِدـ 

 

 ُنِقَمػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي األُكػػػػػػػػػػؼ  َنقػػػػػػػػػػَؿ الػػػػػػػػػػَدراِىـ    ذاِئػػػػػػػػػػػػػدًا َعػػػػػػػػػػػػػف َمماِلػػػػػػػػػػػػػٍؾ َوُشػػػػػػػػػػػػػعوٍب        

 

 ُكػػػػػػػػػػػؿال مػػػػػػػػػػػاٍء َلُيػػػػػػػػػػػـ َوُكػػػػػػػػػػػؿال َسػػػػػػػػػػػماٍء         

 

 َمػػػػػػػػػػوِطُئ الَ يػػػػػػػػػػِؿ َأو َمطػػػػػػػػػػاُر الَقشػػػػػػػػػػاِعـ 

 

ـَ  ػػػػػػػِة الَشػػػػػػػـ        ِلػػػػػػػ     َلػػػػػػػـ تَػػػػػػػدُعُيـ ِإلػػػػػػػى الِيمَّ

 مػػػػػػػػػػػػاِء َوالِعمػػػػػػػػػػػػـِ َوالِطمػػػػػػػػػػػػاِح الُمػػػػػػػػػػػػزاِحـ 

 

     َوُركػػػػػػػػػػػػوِب الِمجػػػػػػػػػػػػاِج َوىػػػػػػػػػػػػَي َطػػػػػػػػػػػػواٍغ      

 َوالَسػػػػػػػػػػػَمواِت َوىػػػػػػػػػػػَي ىػػػػػػػػػػػوُج الَشػػػػػػػػػػػكاِئـ 

 

لػػػػػػػػػػػػػى الُقطػػػػػػػػػػػػػِب َوالَجميػػػػػػػػػػػػػُد َعَميػػػػػػػػػػػػػِو          َوالَصػػػػػػػػػحاري َومػػػػػػػػػا ِبيػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػف َحمػػػػػػػػػاِئـ    َواِ 

 

           ػي ػػػػػػػػػٍب ِمػػػػػػػػػف َوضػػػػػػػػػوِء الػػػػػػػػػِاغُسػػػػػػػػػموُه ِبطَ 

 ُرسػػػػػػػػػِؿ َكػػػػػػػػػالَورِد فػػػػػػػػػي ُربػػػػػػػػػاُه الَبواِسػػػػػػػػػـ 

 

       َوُ ػػػػػػػذوا ِمػػػػػػػف ِوسػػػػػػػاِدِىـ فػػػػػػػي الُمَصػػػػػػػّمى    

 ُرقَعػػػػػػػػػػػًة َكف نػػػػػػػػػػػوا ِبيػػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػػرَع ىاِشػػػػػػػػػػػـ 

 

           ػَوِاسػػػػػػػػػَتعيروا ِلَنعِشػػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػػف ُذرى الِمنػػػػػػػػػ

 َبػػػػػػػػػِر عػػػػػػػػػودًا َوِمػػػػػػػػػف َشػػػػػػػػػريِؼ الَقػػػػػػػػػواِئـ 

 

       الُبػػػػػػػػػراِؽ ِإِف ِاسػػػػػػػػػَطع    َوِاحُممػػػػػػػػػوُه َعمػػػػػػػػػى 

 تُػػػػػػػـ َفَقػػػػػػػد َجػػػػػػػؿَّ َعػػػػػػػف ُظيػػػػػػػوِر الَرواِسػػػػػػػـ 

 

     َوَأديػػػػػػػػػػػػروا ِإلػػػػػػػػػػػػى الَعتيػػػػػػػػػػػػِؽ ُحَسػػػػػػػػػػػػينًا      

 َيبَتِيػػػػػػػػػػػػػؿ ُركُنػػػػػػػػػػػػػُو َوتَػػػػػػػػػػػػػدعو الػػػػػػػػػػػػػَدعاِئـ 

 

           ػَوِاذُكػػػػػػػػػػػػروا ِلؤَلميػػػػػػػػػػػػِر َمكَّػػػػػػػػػػػػَة َوالَقصػػػػػػػػػػػػ

 َر َوَعيػػػػػػػػػػَد الَصػػػػػػػػػػفا َوطيػػػػػػػػػػَب الَمواِسػػػػػػػػػػـ 

 

ف كػػػػػػػػػػػػػا         َظِمػػػػػػػػػػػػػَئ الُحػػػػػػػػػػػػػرال ِلمػػػػػػػػػػػػػ  ِدياِر َواِ 

 

 َف َعمػػػػػػػػػى َمنَيػػػػػػػػػٍؿ ِمػػػػػػػػػَف الُ مػػػػػػػػػِد داِئػػػػػػػػػـ 

 

           ػَنق مػػػػػػوا الػػػػػػَنعَش سػػػػػػاَعًة فػػػػػػي ُربػػػػػػا الَفتػػػػػػ

 ِح َوطوفػػػػػػػػػػػػػوا ِبَرب ػػػػػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػػػػػي الَمعػػػػػػػػػػػػػاِلـ 

 

           ػَوِقفػػػػػػػوا سػػػػػػػاَعًة ِبػػػػػػػِو فػػػػػػػي اَػػػػػػػرى اأَلقػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػاِر ِمػػػػػػػػػػف َقوِمػػػػػػػػػػِو َوتُػػػػػػػػػػرَب الَغمػػػػػػػػػػاِئـ 

 

 َبػػػػػػػػيَف ُسػػػػػػػػَميما          القُػػػػػػػػدسِ َوِادُفنػػػػػػػػوُه فػػػػػػػػي 

 

 َف َوداُوَد َوالُممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؾ اأَلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرـ 

 

 ُكػػػػػػػػػػػؿ  َحبػػػػػػػػػػػٍر ِمػػػػػػػػػػػَف اأَلواِئػػػػػػػػػػػِؿ عػػػػػػػػػػػػاِلـ    َمنػػػػػػػِزُؿ الػػػػػػػَوحِي َمغنػػػػػػػى         القُػػػػػػػدُس ِ نَّمػػػػػػػا 

 

 ٌر َمػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػَدىِر َوالَسػػػػػػػػػػماُء َطبلِسػػػػػػػػػػـ    ُكن َفػػػػػػػػػػػت ِبػػػػػػػػػػػالُغيوِب َفػػػػػػػػػػػاأَلرُض َأسػػػػػػػػػػػرا        

 

 َغػػػػػػػػػػػػػػرا         َوَتَحمَّػػػػػػػػػػػػػػت ِمػػػػػػػػػػػػػػَف الُبػػػػػػػػػػػػػػراِؽ ِبطُ 

 

 َء َوِمػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػاِفِر الُبػػػػػػػػػػػػػراِؽ ِب ػػػػػػػػػػػػػاِتـ 

 

 

 :وقاؿ أحمد شوقي أيضاً 
 َعَبَست ِإَلينا الحاِدااتُ 

 

 الكامؿ
 َعَبَسػػػػػػػػػػت ِإَلينػػػػػػػػػػا الحاِداػػػػػػػػػػاُت َوطاَلمػػػػػػػػػػا         

 

 َنَزَلػػػػػػػػػػت َفَمػػػػػػػػػػـ ُتغَمػػػػػػػػػػب َعمػػػػػػػػػػى اأَلحػػػػػػػػػػبلـِ  
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      َوَاَبػػػػػػػػػػت ِبَقػػػػػػػػػػوـٍ َيضػػػػػػػػػػِمدوَف ِجػػػػػػػػػػراَحُيـ     

 َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِزَي اآلالـِ َوُيَرق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوَف  

 

    الَحػػػػػػػػػػػؽال ُكػػػػػػػػػػػؿال ِسػػػػػػػػػػػبلِحِيـ َوِكفػػػػػػػػػػػاِحِيـ       

ـَ ُمَاب ػػػػػػػػػػػػػػػُت اأَلقػػػػػػػػػػػػػػػداـِ    َوالَحػػػػػػػػػػػػػػػؽال ِنعػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 َيبنػػػػػػػػوَف حػػػػػػػػاِئَط ُممِكِيػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي ُىدَنػػػػػػػػٍة         

 

 َوَعمػػػػػػػػػػػػى َعواِقػػػػػػػػػػػػِب ِشػػػػػػػػػػػػحَنٍة َوِ صػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

    ُقػػػػػػػػػؿ ِلمَحػػػػػػػػػواِدِث َأقػػػػػػػػػِدمي َأو َأحِجمػػػػػػػػػي       

 إِلحجػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ِإّنػػػػػػػػػػػػػػػا َبنػػػػػػػػػػػػػػػو اإِلقػػػػػػػػػػػػػػػداـِ َوا 

 

ـُ ِإذا الَميػػػػػػػػػػالي سػػػػػػػػػػاَلَمت            َنحػػػػػػػػػػُف الِنيػػػػػػػػػػا

 َفػػػػػػػػػػػِإذا َواَػػػػػػػػػػػبَف َفػػػػػػػػػػػَنحُف َغيػػػػػػػػػػػُر ِنيػػػػػػػػػػػاـِ  

 

     فينػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػَف الَصػػػػػػػػػبِر الَجميػػػػػػػػػِؿ َبِقيَّػػػػػػػػػٌة      

 ِلَحػػػػػػػػػػػػواِدٍث َ مػػػػػػػػػػػػَؼ الُعيػػػػػػػػػػػػوِب ِجسػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

       َأيػػػػػػػَف الُوفػػػػػػػوُد الُممَتقػػػػػػػوَف َعمػػػػػػػى الِقػػػػػػػرى    

 راـِ الُمنَزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزَؿ اأَلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

          َعػػػػػػػػػػػف َأحبػػػػػػػػػػػارِِه  القُػػػػػػػػػػػدَس الواِراػػػػػػػػػػػوَف 

 َوال ػػػػػػػػػػػػػػاِلفوَف ُأَميَّػػػػػػػػػػػػػػًة فػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػاـِ  

 

 الحػػػػػػػػػػاِممو الُفصػػػػػػػػػػحى َونػػػػػػػػػػوِر َبياِنيػػػػػػػػػػا         

 

 َيبنػػػػػػػػػػػػػوَف فيػػػػػػػػػػػػػِو َحضػػػػػػػػػػػػػاَرَة اإِلسػػػػػػػػػػػػػبلـِ  

 

    َوُيَؤل فػػػػػػػػػػػوَف الَشػػػػػػػػػػػرَؽ فػػػػػػػػػػػي ُبرىاِنيػػػػػػػػػػػا       

ّـَ الِضػػػػػػػػػػػػػياُء َحواِشػػػػػػػػػػػػػَي اإِلظػػػػػػػػػػػػػبلـِ    َلػػػػػػػػػػػػػ

 

      َأوطػػػػػػػػػػػػاِنِيـ َفَتَحمَّمػػػػػػػػػػػػوا      تػػػػػػػػػػػػاقوا ِإلػػػػػػػػػػػػى

 َوَىػػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػػِدياِر َوراَء ُكػػػػػػػػػػػػػؿ  َغػػػػػػػػػػػػػراـِ  

 

        مػػػػػا َضػػػػػرَّ َلػػػػػو َحَبسػػػػػوا الَركاِئػػػػػَب سػػػػػاَعًة   

 َوَانػػػػػػػػػوا ِإلػػػػػػػػػى الُفسػػػػػػػػػطاِط َفضػػػػػػػػػَؿ ِزمػػػػػػػػػاـِ  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػَح اأَلعػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ     ِلُيضػػػػػػػػػػػيَؼ شػػػػػػػػػػػاِىُدُىـ ِإلػػػػػػػػػػػى َأّياِمػػػػػػػػػػػِو          َيومػػػػػػػػػػػػػػػًا َأَغػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ُمَممَّ

 

         َمُع َكيػػػػػػػَؼ عػػػػػػػاَد َحقيَقػػػػػػػًة  َوَيػػػػػػػرى َوَيسػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاَف ُممَتِنعػػػػػػػػػػًا َعمػػػػػػػػػػى اأَلوىػػػػػػػػػػاـِ  

 

ػػػػػػػػِة الَمحكػػػػػػػػوـِ َوىػػػػػػػػَو ُمَكبَّػػػػػػػػؿٌ             ِمػػػػػػػػف ِىمَّ

ػػػػػػػػػػػػػػِة الُحّكػػػػػػػػػػػػػػاـِ    ِبالَقيػػػػػػػػػػػػػػِد ال ِمػػػػػػػػػػػػػػف ِىمَّ

 

 

 :أيضاً أحمد شوقي وقاؿ 
 باب القدس

 

 البسيط
 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػـ أـ دار مباركػػػػػػػػػػػػػػػػة         

 

 ـ أـ حػػػػػػػػـرأـ معبػػػػػػػػد مػػػػػػػػف جػػػػػػػػبلؿ العمػػػػػػػػ 

 

       أـ أدركػػػػػػػػػت أِمِريكػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػي محسػػػػػػػػػػنة    

 أف المعػػػػػػػػارؼ فػػػػػػػػي أىػػػػػػػػؿ النيػػػػػػػػى ذمػػػػػػػػـ 

 

     َبَنػػػػػػػػػػت ببيػػػػػػػػػػروت دار العمػػػػػػػػػػـ جامعػػػػػػػػػػة      

 نعػػػػػػػػـ البنػػػػػػػػاء ونعػػػػػػػػـ الحصػػػػػػػػف واليػػػػػػػػـر 

 

     فييػػػػػػػا الضػػػػػػػيوؼ لػػػػػػػواء العمػػػػػػػـ ظمميػػػػػػػا      

 يػػػػػا حبػػػػػذا الجػػػػػيش بػػػػػؿ يػػػػػا حبػػػػػذا العمػػػػػـَ  

 

 لممكػػػػػػػػػػػػو اآليتػػػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػػػيؼ والقمػػػػػػػػػػػػـ       جنػػػػػػػد ال ميفػػػػػػػة تمػػػػػػػت مػػػػػػػف نجػػػػػػػابتيـ     

 

    الحميػػػػػػد يػػػػػػد        وكػػػػػػـ لػػػػػػرب النػػػػػػدى عبػػػػػػد

 فػػػػػػػػػوؽ الانػػػػػػػػػاء ولػػػػػػػػػو أف الزمػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػـ 

 

  ميفػػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل أبقػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل دولتػػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 يحفيػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػز واإلكبػػػػػػػػػػػػػار والعظػػػػػػػػػػػػػـ 

 

     كميػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػرؽ إف الشػػػػػػػػػرؽ مفت ػػػػػػػػػر      

 يعمػػػػػػػػى مكانػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػو العػػػػػػػػػرب والعجػػػػػػػػػـِ  
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     مسػػػػػػػػَتَبؽ       دسكبػػػػػػػػاب القػػػػػػػػفكػػػػػػػؿ بػػػػػػػػاب 

 وكػػػػػػػػػؿ ركػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػركف البيػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػتَمـ 

 

 أقػػػػػػػػػػػػؿال حِقػػػػػػػػػػػػؾ أف ُتطػػػػػػػػػػػػوى زوا ػػػػػػػػػػػػره         

 

 إليػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػبحا إذا لػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػعؼ القػػػػػػػػدـ 

 

    ال زلػػػػػػػػػػِت نػػػػػػػػػػورا ألىميػػػػػػػػػػو وال عػػػػػػػػػػدمت       

 وئاميػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػدؾ األديػػػػػػػػػػػػاف واألمػػػػػػػػػػػػـ 

 

    أتيػػػػػػػتيـ مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ العمػػػػػػػـ فػػػػػػػانتبيوا       

 واوالنػػػػػػػػاس أيقػػػػػػػػظ مػػػػػػػػا كػػػػػػػػانوا إذا عممػػػػػػػػ 
 

     شػػػػػػبيبة الشػػػػػػرؽ فػػػػػػي دار العمػػػػػػـو بػػػػػػو      

 الشػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػف جػػػػػػػػّدكـ جػػػػػػػػذالف يبتسػػػػػػػػـ 

 

 وأبػػػػػػػػػػػػػػوؤس تتػػػػػػػػػػػػػػوالى إارىػػػػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػػػػـ    حػػػػػػػػػػػػػػاَؿ تحػػػػػػػػػػػػػػوؿ وأيػػػػػػػػػػػػػػاـ مداولػػػػػػػػػػػػػػة        

 
 

 
 :في قصيدتو المشيور أيضاً  أحمد شوقي وقاؿ

 "نيػ  البػردة"
 

 البسيط
 

َرٌة            َواأَلرُض َمممػػػػػػػػػػػػػوَءٌة َجػػػػػػػػػػػػػورًا ُمَسػػػػػػػػػػػػػ َّ

 طاِغَيػػػػػػػػػٍة فػػػػػػػػػي الَ مػػػػػػػػػِؽ ُمحػػػػػػػػػَتِكـِ  ِلُكػػػػػػػػػؿ   

 

        ُمَسػػػػػػػيِطُر الفُػػػػػػػرِس َيبغػػػػػػػي فػػػػػػػي َرِعيَِّتػػػػػػػِو   

اـل َعػػػػػػػـِ    َوَقيَصػػػػػػػُر الػػػػػػػروـِ ِمػػػػػػػف ِكبػػػػػػػٍر َأَصػػػػػػػ
 
 

 ُيَعػػػػػػػػػػذ باِف ِعبػػػػػػػػػػاَد الَمػػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػػي ُشػػػػػػػػػػَبٍو         
 

يَت ِبػػػػػػػػػػػػالَغَنـِ    َوَيػػػػػػػػػػػػذَبحاِف َكمػػػػػػػػػػػػا َضػػػػػػػػػػػػحَّ

 

       َوالَ مػػػػػػػػػػُؽ َيفِتػػػػػػػػػػُؾ َأقػػػػػػػػػػواُىـ ِبَأضػػػػػػػػػػَعِفِيـ    

 َكالَميػػػػػػػػػِث ِبػػػػػػػػػػالَبيـِ َأو َكػػػػػػػػػالحوِت ِبػػػػػػػػػػالَبَمـِ  

 

      َأسػػػػػػػػرى ِبػػػػػػػػَؾ الَمػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػيبًل ِإذ َمبلِئُكػػػػػػػػُو     

 َعمػػػػى َقػػػػَدـِ  الَمسػػػػِجِد اأَلقصػػػػىَوالُرسػػػػُؿ فػػػػي  

 

    َلّمػػػػػػػػا َ َطػػػػػػػػرَت ِبػػػػػػػػِو ِالَتفّػػػػػػػػوا ِبَسػػػػػػػػػي ِدِىـ       

 َكالُشػػػػػػػػػيِب ِبالَبػػػػػػػػػدِر َأو َكالُجنػػػػػػػػػِد ِبػػػػػػػػػالَعَمـِ  

 

        َوراَءَؾ ِمػػػػػػػػنُيـ ُكػػػػػػػػؿال ذي َ َطػػػػػػػػٍر   َصػػػػػػػػّمى 

 َوَمػػػػػػػػػػف َيفُػػػػػػػػػػز ِبَحبيػػػػػػػػػػِب الَمػػػػػػػػػػِو َيػػػػػػػػػػأَتِمـِ  

 

         ُجبػػػػػػَت الَسػػػػػػماواِت َأو مػػػػػػا َفػػػػػػوَقُيفَّ ِبِيػػػػػػـ  

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػِة الُمُجػػػػػػػػػػػػػػػػـِ   َرٍة ُدر   َعمػػػػػػػػػػػػػػػػى ُمَنػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ

 

      َركوَبػػػػػػػًة َلػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػف ِعػػػػػػػزا َوِمػػػػػػػف َشػػػػػػػَرٍؼ     

 لُرُسػػػػػػػـِ ال فػػػػػػػي الِجيػػػػػػػاِد َوال فػػػػػػػي اأَليُنػػػػػػػِؽ ا 

 

        َمشػػػػػػػػػيَئُة ال ػػػػػػػػػاِلِؽ البػػػػػػػػػاري َوَصػػػػػػػػػنَعُتُو  

 َوقُػػػػػػػػػدَرُة الَمػػػػػػػػػِو َفػػػػػػػػػوَؽ الَشػػػػػػػػػؾ  َوالػػػػػػػػػُتَيـِ  

 

     َحتّػػػػػػػػى َبَمغػػػػػػػػَت َسػػػػػػػػماًء ال ُيطػػػػػػػػاُر َليػػػػػػػػا      

 َعمػػػػػػػػى َجنػػػػػػػػاٍح َوال ُيسػػػػػػػػعى َعمػػػػػػػػى َقػػػػػػػػَدـِ  

 

    َوقيػػػػػػػػػػػَؿ ُكػػػػػػػػػػػؿال َنِبػػػػػػػػػػػيا ِعنػػػػػػػػػػػَد ُرتَبِتػػػػػػػػػػػِو       

ػػػػػػػػػُد َىػػػػػػػػػذا الَعػػػػػػػػػ  ـِ َويػػػػػػػػػا ُمَحمَّ  رُش َفِاسػػػػػػػػػَتِم

 

        َ َططػػػػػػػػػَت ِلمػػػػػػػػػديِف َوالػػػػػػػػػُدنيا ُعموَمُيمػػػػػػػػػا   

 يػػػػػػا قػػػػػػاِرَئ الَمػػػػػػوِح َبػػػػػػؿ يػػػػػػا الِمػػػػػػَس الَقَمػػػػػػـِ  

 

      َأَحطػػػػػػػػػَت َبيَنُيمػػػػػػػػػا ِبالِسػػػػػػػػػر  َوِانَكَشػػػػػػػػػَفت     

 َلػػػػػػػَؾ الَ ػػػػػػػزاِئُف ِمػػػػػػػف ِعمػػػػػػػـٍ َوِمػػػػػػػف ِحَكػػػػػػػـِ  

 

    َوضػػػػػاَعَؼ القُػػػػػرُب مػػػػػا ُقم ػػػػػدَت ِمػػػػػف ِمػػػػػَنٍف       

ـِ ِبػػػػػػػػ  قػػػػػػػػَت ِمػػػػػػػػف ِنَعػػػػػػػػ  بل ِعػػػػػػػػداٍد َومػػػػػػػػا ُطو 

 

        َسػػػؿ ُعصػػػَبَة الِشػػػرِؾ َحػػػوَؿ الغػػػاِر سػػػاِئَمًة   

 َلػػػػػػػػػػوال ُمطػػػػػػػػػػاَرَدُة الُم تػػػػػػػػػػاِر َلػػػػػػػػػػـ ُتَسػػػػػػػػػػـَ  
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 :أيضاً  أحمد شوقي وقاؿ

 يا ُقدُس 
 

 الكامؿ
       َبيػػػػػػػػػٌت َعمػػػػػػػػػى َأرِض الُيػػػػػػػػػدى َوَسػػػػػػػػػماِئِو    

 الَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽال حاِئُطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َوُأسال ِبناِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  

 

    تُح ِمػػػػػػػػف َأعبلِمػػػػػػػػِو َوالُطيػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػف       الَفػػػػػػػػ

 ِمػػػػػػػػػػػػف َأسػػػػػػػػػػػػماِئوِ َوالقُػػػػػػػػػػػػدُس َأوصػػػػػػػػػػػػاِفِو  

 

     َتحنػػػػػػػو َمناِكُبػػػػػػػُو َعمػػػػػػػى ُشػػػػػػػَعِب الُيػػػػػػػدى      

 َوُتِطػػػػػػػػػػػػػػؿال ُسػػػػػػػػػػػػػػدَُّتُو َعمػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػيناِئوِ  

 

 َمػػػػػػػػػػػػػف ذا ُينازُِعنػػػػػػػػػػػػػا َمقاِلػػػػػػػػػػػػػَد باِبػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 َوَجػػػػػػػػػػػػػػبلَؿ ُسػػػػػػػػػػػػػػدَِّتِو َوُطيػػػػػػػػػػػػػػَر ِفناِئػػػػػػػػػػػػػػوِ  

 

ػػػػػػػػػػػػدٌ   َصػػػػػػػػػػػػّمى َعمػػػػػػػػػػػػى َجَنباِتػػػػػػػػػػػػِو          َوُمَحمَّ

 

 َوِاسػػػػػػػػػػػَتقَبَؿ الَسػػػػػػػػػػػَمحاِت فػػػػػػػػػػػي َأرجاِئػػػػػػػػػػػوِ  

 

ـُ َأرِضػػػػػػػػِو       ّـَ النػػػػػػػػاَس َمػػػػػػػػأَت      َوالَيػػػػػػػػوـَ َضػػػػػػػػ

 َوَحػػػػػػػػػػوى الَمبلِئػػػػػػػػػػَؾ ِميَرجػػػػػػػػػػاُف َسػػػػػػػػػػماِئوِ  

 

      َىي ػػػػػػئ ِمػػػػػػف ِرياِضػػػػػػَؾ َربػػػػػػَوًة      يػػػػػػا قُػػػػػػدُس 

 ِلَنزيػػػػػػػػػػػػػػِؿ ُترِبػػػػػػػػػػػػػػَؾ َوِاحَتِفػػػػػػػػػػػػػػؿ ِبِمقاِئػػػػػػػػػػػػػػوِ  

 

     ِمػػػػػػف ُسػػػػػػيوِؼ الَمػػػػػػِو َجػػػػػػؿَّ َجبللُػػػػػػُو      ُىػػػػػػَو 

 َأو ِمػػػػػػػف ُسػػػػػػػيوِؼ الِينػػػػػػػِد ِعنػػػػػػػَد َقضػػػػػػػاِئوِ  

 

 َفػػػػػػػػػػػَتَح الَنِبػػػػػػػػػػػيال َلػػػػػػػػػػػُو َمنػػػػػػػػػػػاَخ ُبراِقػػػػػػػػػػػِو         

 

 َوَمعػػػػػػػػػػػػاِرَج الَتشػػػػػػػػػػػػريِؼ ِمػػػػػػػػػػػػف ِإسػػػػػػػػػػػػراِئوِ  

 

       َبَطػػػػػػػٌؿ ُحقػػػػػػػوُؽ الَشػػػػػػػرِؽ ِمػػػػػػػف َأحماِلػػػػػػػِو    

 َوَقِضػػػػػػػػػػػػػيَُّة اإِلسػػػػػػػػػػػػػبلـِ ِمػػػػػػػػػػػػػف َأعباِئػػػػػػػػػػػػػوِ  

 

     ـ ُتنِسػػػػػػػػػػِو الِينػػػػػػػػػػُد الَعزيػػػػػػػػػػَزُة ِرقَّػػػػػػػػػػًة      َلػػػػػػػػػػ

 ِلمَشػػػػػػػػػػػرِؽ َأو َسػػػػػػػػػػػَيرًا َعمػػػػػػػػػػػى َأشػػػػػػػػػػػياِئوِ  

 

         َوِقبػػػػػػػػاُؤُه َنسػػػػػػػػُ  الُينػػػػػػػػوِد َفَيػػػػػػػػؿ تُػػػػػػػػرى  

ـَ ُمَكفَّنػػػػػػػػػػػػػػًا ِبَقباِئػػػػػػػػػػػػػػوِ    َدَفنػػػػػػػػػػػػػػوا الػػػػػػػػػػػػػػَزعي

 

        النيػػػػػػػُؿ َيػػػػػػػذُكُر فػػػػػػػي الَحػػػػػػػواِدِث َصػػػػػػػوَتُو   

 وِ َوالتُػػػػػػػػػػػرُؾ ال َينسػػػػػػػػػػػوَف ِصػػػػػػػػػػػدَؽ َببلِئػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػٍد َنػػػػػػػػػَزَؿ اأَلسػػػػػػػػػى            ُقػػػػػػػػػؿ ِلمػػػػػػػػػَزعيـِ ُمَحمَّ

 ِبالنيػػػػػػػػػػػِؿ َوِاسػػػػػػػػػػػَتولى َعمػػػػػػػػػػػى َبطحاِئػػػػػػػػػػػػوِ  

 

 

 :أيضاً أحمد شوقي وقاؿ 
 ياز رفُ  األغرارَ  ي دعُ  حضارةٌ 

 

 البسيط
     وأنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف فوقيػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػا وتجربػػػػػػػػػة      

 بالصػػػػػػبر فػػػػػػي الصػػػػػػدمة األولػػػػػػى تبلقييػػػػػػا 

 

     عطفػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػؤاد فيػػػػػػػػػو مرحمػػػػػػػػػة      

 وكػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػس مصػػػػػػػػير الػػػػػػػػديف يعنييػػػػػػػػا 

 

       لػػػػػػػـ يبػػػػػػػؽ لمػػػػػػػديف ال جػػػػػػػيش وال عمػػػػػػػـ    

 سػػػػػػػػػػواؾ يػػػػػػػػػػـو تميػػػػػػػػػػد األرض يرسػػػػػػػػػػييا 

 

        ال بػػػػػػارؾ اهلل فػػػػػػػي البمغػػػػػػػار يػػػػػػػـو بغػػػػػػػت   

 ويػػػػػػػػـو ت ػػػػػػػػزى وال فػػػػػػػػي ممػػػػػػػػؾ مغرييػػػػػػػػا 

 

     شػػػػػػعب يجيػػػػػػر النصػػػػػػارى فػػػػػػي م ربػػػػػػو       ر

 وسػػػػػػػػػػيفو فػػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػػود األرض يفنييػػػػػػػػػػا 
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     رىتػػػػػػػػػػػػو      كػػػػػػػػػػػػأف صػػػػػػػػػػػػاحبو فرعػػػػػػػػػػػػوف ب

 يؤذييػػػػػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػػػػػرائيؿ بنػػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػػوكبل  

 

     تفػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػيعة موسػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف رعيتػػػػػػػػػو      

 مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػبلـ اإلسػػػػػػػػػبلـ تؤوييػػػػػػػػػا وأنػػػػػػػػػت 

 

           حضػػػػػػػػػػارة ي ػػػػػػػػػػدع األغػػػػػػػػػػرار ز رفيػػػػػػػػػػا

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ز ارفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال م ازييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

         عيػػػػػػػد ال ميفػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا وسػػػػػػػاكنيا  

 مسػػػػػػػػارييا عػػػػػػػػاليعيػػػػػػػػد المبلئػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي  

 

          إدريػػػػػػس زينتػػػػػػو  تطػػػػػػوى السػػػػػػماء إلػػػػػػى

 بركػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػي ليالييػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػعة 

 

          الػػػػػػػركف والبيػػػػػػػت الحػػػػػػػراـ بػػػػػػػو  ويزدىػػػػػػػي

 والينػػػػػػػػػػد قاصػػػػػػػػػػييا ودانييػػػػػػػػػػا والقػػػػػػػػػػدس 

 

       مواسػػػػػػػػمو     ماضػػػػػػػيكأنػػػػػػػو النيػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي 

 تعميػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػر وتطريػػػػػػػػػػػػو أىالييػػػػػػػػػػػػا 

 

      يحييػػػػػػػػػو فييػػػػػػػػػا ويحميػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػـر     

 فػػػػػػػي المسػػػػػػػمميف أبػػػػػػػّى الػػػػػػػنفس عالييػػػػػػػا 

 

       ال ميفػػػػػػػػة ال يبغػػػػػػػػى بػػػػػػػػو بػػػػػػػػدال     جػػػػػػػػار

 إذا الرجػػػػػػػػػػػاؿ ت مػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػف موالييػػػػػػػػػػػا 

 

          يػػػػػػا أمػػػػػػػة المصػػػػػػطفى جمػػػػػػػت حػػػػػػػوائجكـ 

 فقػػػػػػػػػػػدموا ال يػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػّؿ اهلل يقضػػػػػػػػػػػييا 

 

      ال تسػػػػػػػػػػمعوا لمريػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي  بلفػػػػػػػػػػتكـ     

 أعادييػػػػػػػػػاكفػػػػػػػػػى ال بلفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػأتي  

 

 
 :أيضاً  أحمد شوقي وقاؿ

 َىؿ َدرى َأنَدُلٌس 
 

 رمؿال
اـل ِجراحػػػػػػػػػػػػػاِت الاَػػػػػػػػػػػػػرى   َغَسػػػػػػػػػػػػػؿَ           الػػػػػػػػػػػػػَي

 َوَمحػػػػػػػػػا الِشػػػػػػػػػدََّة َمػػػػػػػػػف َيمحػػػػػػػػػو الَر ػػػػػػػػػاء 

 

       َىػػػػػػػػػػػػػؿ َدرى َأنػػػػػػػػػػػػػَدُلٌس َمػػػػػػػػػػػػػف َقػػػػػػػػػػػػػِدما    

 َبيػػػػػػػػػػػػػِت الَمقػػػػػػػػػػػػػِدسِ داَرُه ِمػػػػػػػػػػػػػف َنحػػػػػػػػػػػػػِو  

 

    ِبَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميِؿ اأَلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِوّييَف َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما       

 َفػػػػػػػػػػػػػتُح موسػػػػػػػػػػػػػى ُمسػػػػػػػػػػػػػَتِقرَّ اأُلُسػػػػػػػػػػػػػسِ  
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 الُقدُس  فَزعَ 
 

 الرمؿبحر 
        فػػػػػي ِحَمػػػػػى الحػػػػػؽ  ومػػػػػف حػػػػػوؿ الَحػػػػػَرـْ   

 ُأّمػػػػػػػػػػػػػػٌة تُػػػػػػػػػػػػػػؤَذى وشػػػػػػػػػػػػػػعٌب ُييَتَضػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

      وضػػػػػػػػػػػػػّجْت مكػػػػػػػػػػػػػٌة     القُػػػػػػػػػػػػػدُس فػػػػػػػػػػػػػَزع 

 وبكػػػػػػػػػػػت ياػػػػػػػػػػػرُب مػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػرط اأَللػػػػػػػػػػػـْ  
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ـُ  ميَّػػػػػػػػػػػػػًا ناعمػػػػػػػػػػػػػًا           ومضػػػػػػػػػػػػػى الظالمػػػػػػػػػػػػػ

 

 يسػػػػػػػػػػػػحُب الُبػػػػػػػػػػػػْرَدْيِف مػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػاٍر وَدـْ  

 

 يأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األرواَح مػػػػػػػػػػػػػػػػػا َيعِصػػػػػػػػػػػػػػػػػُميا         

 

 َمعقػػػػػػػػػػػػػػُؿ الحػػػػػػػػػػػػػػؽ  إذا مػػػػػػػػػػػػػػا َتعتِصػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 أف َيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطيِع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَيـْ     ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَس إذا أعجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        

 

 َبَعاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوٌة وحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيٌة         

 

 تتمظَّػػػػػػػػػػػػػػى ماػػػػػػػػػػػػػػُؿ أجػػػػػػػػػػػػػػواِؼ اأُلُطػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

     مػػػػػػػػػػػا ُتبػػػػػػػػػػػالي إف َمَضػػػػػػػػػػػْت ويبلُتيػػػػػػػػػػػا      

 وٍب وُأَمػػػػػػػػػػـْ مػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػابت مػػػػػػػػػػف ُشػػػػػػػػػػع 

 

    َأْىػػػػػػػػػػػػوُف األشػػػػػػػػػػػػياِء فػػػػػػػػػػػػي ِشػػػػػػػػػػػػرعِتيا       

 ُأّمػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُتمحػػػػػػػػػػػػػػػى وشػػػػػػػػػػػػػػػعٌب ُيمػػػػػػػػػػػػػػػَتيـْ  

 

       ىػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف ُروِح الػػػػػػػػػػػّدىاقيَف اأُللػػػػػػػػػػػى    

 نشػػػػػػػػػػػػروا النالػػػػػػػػػػػػوَر وطػػػػػػػػػػػػاحوا بػػػػػػػػػػػػػالُظَمـْ  

 

ـَ مػػػػػػػػػػػػػػف أرزائػػػػػػػػػػػػػػػو           أنقػػػػػػػػػػػػػػذوا العػػػػػػػػػػػػػػػال

 

 وَأذاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاويَؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّعـْ  

 

       وأزالػػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػػَوْت أرجػػػػػػػػػػػػػػػاُؤه    

 لؤلوالػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف ُقبػػػػػػػػػػػػػػػوٍر وِرَمػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

      فػػػػػػػػػػػػػػإذا الػػػػػػػػػػػػػػدنيا جمػػػػػػػػػػػػػػاٌؿ ُيْجَتَنػػػػػػػػػػػػػػى     

ذا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُش سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـٌ ُيْغتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنـْ    وا 

 

       َزيَّنوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ناعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة   

ػػػػػػػػػػػػػَمـْ    َزيَّنػػػػػػػػػػػػػْت لمّنػػػػػػػػػػػػػاِس مكػػػػػػػػػػػػػروَه الصَّ

 

           ِتياآكشػػػػػػػػػػػَؼ الّتجريػػػػػػػػػػػُب عػػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػػوْ 

      ومَضػػػػػػػػػػػػػػْت عاريػػػػػػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػػػػػػا َتحتِشػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 

 
 :ـ أيضاً وقاؿ أحمد محر 

 حماَة الُقدسِ جودوا 
 

 مف بحر الكامؿ
 وتفػػػػػػػػػػػػػّزَع اآلبػػػػػػػػػػػػػاُء فػػػػػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػػػػػداِايـ         

 

 وتطمَّعػػػػػػػػػػػػػْت ِمػػػػػػػػػػػػػف ُذعرىػػػػػػػػػػػػػا اأَلجػػػػػػػػػػػػػدادُ  

 

 ُصػػػػػػػػػػػَوُر المنايػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػفَّ ِعػػػػػػػػػػػدادُ     واْىتاجػػػػػػػػػػِت الُجػػػػػػػػػػْرُد الِعتػػػػػػػػػػاُؽ وَأْقبمػػػػػػػػػػْت        

 

ـُ المسػػػػػػػفوُح َيْشػػػػػػػَيُد أنَّيػػػػػػػـ            وَجػػػػػػػَرى الػػػػػػػّد

 الجزيػػػػػػػػَؿ ِمػػػػػػػػف الِفػػػػػػػػداِء فجػػػػػػػػادواُسػػػػػػػػِئموا  

 

ـْ      القُػػػػػػػدسِ ُجػػػػػػػودوا حمػػػػػػػاَة        مػػػػػػػا ِبِكػػػػػػػرَاِمُك

 ُب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ وال لمَمْكُرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت َنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادُ  

 

        ُذودوا الَعػػػػػػػػػُدوَّ عػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػببلِد وناِضػػػػػػػػػموا   

 إّف العػػػػػػػػػػػػػػػدوَّ عػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػببلِد ُيػػػػػػػػػػػػػػػذادُ  

 

 دُ أَتضػػػػػػػػػػػػػػػيُع أوطػػػػػػػػػػػػػػػاٌف لكػػػػػػػػػػػػػػػـ وبػػػػػػػػػػػػػػػبل    اهلُل أكبػػػػػػػػػػػػػُر يػػػػػػػػػػػػػا  بلئػػػػػػػػػػػػػَؼ َيْعػػػػػػػػػػػػػُرٍب        
 

ـْ            ُصػػػػػػػػػْنتـُ ودائػػػػػػػػػَع رّبكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػا رَاَعُكػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػؽ  ُطغيػػػػػػػػػػػػاٌف وال اْسػػػػػػػػػػػػتبدادُ  

 

       تمػػػػػػػؾ الػػػػػػػّذ ائُر مػػػػػػػا لكػػػػػػػـ مػػػػػػػف َبْعػػػػػػػِدىا    

 فػػػػػػػػػػػي الُمػػػػػػػػػػػؤِمنيَف الّصػػػػػػػػػػػادقيَف َعتػػػػػػػػػػػادُ  

 

        تمػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػّذ ائر َيػػػػػػػػػػْأَنُؼ اإلسػػػػػػػػػػبلـُ أف   

ػػػػػػػػػػػػػادُ    تُػػػػػػػػػػػػػؤَذى كراِئُميػػػػػػػػػػػػػا وتػػػػػػػػػػػػػأبى الضَّ

 

 َفَتِبيػػػػػػػػػػػػػُت َتْجُفػػػػػػػػػػػػػُؿ َحْوَليػػػػػػػػػػػػػا األكبػػػػػػػػػػػػػادُ     رىا َجػػػػػػػػػػػػػػواِزَع ُجفَّػػػػػػػػػػػػػػبًل        إّنػػػػػػػػػػػػػػا َلَنػػػػػػػػػػػػػػْذكُ 

 

ـْ َوْحػػػػػػػَدكـ            َأَبِنػػػػػػػي الُعمومػػػػػػػِة مػػػػػػػا َسػػػػػػػِيْرُت

 مصػػػػػػػػػػػػُر الّشػػػػػػػػػػػػقيقُة لوعػػػػػػػػػػػػٌة وُسػػػػػػػػػػػػيادُ  
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ـْ أال تَػػػػػػػػػػػػػػػزاَؿ ُىمػػػػػػػػػػػػػػػوُمكـ            إف َسػػػػػػػػػػػػػػػاَءُك

 َتْتػػػػػػػػػػػػػػػَرى فتمػػػػػػػػػػػػػػػؾ ىموُمنػػػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػػػزدادُ  

 

ػػػػػػػًة   َلْيػػػػػػػَت اأُللػػػػػػػَى َنَصػػػػػػػُبوا ال         َمصػػػػػػػاِئَد جمَّ

 َسػػػػػػػػػألوا عػػػػػػػػػِف الَعْنقػػػػػػػػػاِء كيػػػػػػػػػَؼ ُتصػػػػػػػػػادُ  

 

دُ     يػػػػػػػػا قػػػػػػػػوـُ تمػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػريعٌة مػػػػػػػػا َسػػػػػػػػنَّيا          مػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ ذّبػػػػػػػػػػػػػػػػاٌح وال َجػػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ

 

 بمفػػػػػػػػػػػػػوُر أنزليػػػػػػػػػػػػػا َوبػػػػػػػػػػػػػاَء بإْاِميػػػػػػػػػػػػػا         

 

ـٌ كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػو وفسػػػػػػػػػػػػػػػػػادُ   ـُ إاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  والظالمػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

          ىػػػػػػػػػػبّل تبػػػػػػػػػػيََّف وىػػػػػػػػػػو يقِضػػػػػػػػػػي َأمػػػػػػػػػػَره 

 عٌب أـ ُيبػػػػػػػػػػػػػػاُع َجمػػػػػػػػػػػػػػادُ َأُيبػػػػػػػػػػػػػػاُع شػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 

 :أيضاً  أحمد محـر وقاؿ
 مصارع وم تـ القدس

 

 الكامؿ
      تمػػػػػػػؾ العروبػػػػػػػػُة ُجرُحيػػػػػػػػا يجػػػػػػػػِري َدمػػػػػػػػا     

 َمػػػػػػػػػػػػػف َيْمَنػػػػػػػػػػػػػُع اإلسػػػػػػػػػػػػػبلـَ أف َيتأّلمػػػػػػػػػػػػػا 

 

ػػػػػػػػػػٍد فػػػػػػػػػػي قوِمػػػػػػػػػػو           ىػػػػػػػػػػذا تُػػػػػػػػػػراُث ُمحمَّ
 

 َأْمَسػػػػػػػػػػػى بأيػػػػػػػػػػػِدي الّنػػػػػػػػػػػاِىبيَف ُمَقسَّػػػػػػػػػػػما 

 

     ـُ حولػػػػػػػػو      أاَػػػػػػػػُر السالػػػػػػػػيوِؼ عميػػػػػػػػو والػػػػػػػػدَّ 

 حػػػػػػػػرّاَف يصػػػػػػػػرُخ أيػػػػػػػػف َأبطػػػػػػػػاُؿ الِحَمػػػػػػػػى 

 

     أيػػػػػػػػف اأُللػػػػػػػػَى َوِراُػػػػػػػػوا الَمماِلػػػػػػػػَؾ ُحػػػػػػػػرًَّة      

 تقِضػػػػػػي القضػػػػػػاَء عمػػػػػػى القياصػػػػػػِر ُمْبَرمػػػػػػا 

 

ـُ ُكػػػػػػػػؿَّ َأْرَعػػػػػػػػَف شػػػػػػػػاِىٍؽ            َتْرِمػػػػػػػػي فتيػػػػػػػػد

 وي اُفيػػػػػػػػػػػا َرْيػػػػػػػػػػػُب الّزمػػػػػػػػػػػاِف إذا َرَمػػػػػػػػػػػى 

 

 وَتطيػػػػػػػػػُر مػػػػػػػػػف َفػػػػػػػػػَزٍع إذا َفَتحػػػػػػػػػْت فمػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػػػدًا         تتمفّػػػػػػػػػػػػػُت الػػػػػػػػػػػػػدالنيا إذا َرَفعػػػػػػػػػػػػػتْ 

 

        دار الّزمػػػػػػػػػػاُف فعػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػي أرجائيػػػػػػػػػػا   

 َمػػػػػػػػػْف كػػػػػػػػػاف َيْنِزُليػػػػػػػػػا فيمِشػػػػػػػػػي ُمحِرمػػػػػػػػػا 

 

          إيػػػػػػػػٍو فمسػػػػػػػػطيُف اْصػػػػػػػػِبري أو فػػػػػػػػاْجَزعي 

 وَكَفػػػػػػػى بصػػػػػػػبرِؾ فػػػػػػػي الحػػػػػػػوادِث مغنمػػػػػػػا 

 

ـَ الييػػػػػػػػوُد َبنيػػػػػػػػِؾ حػػػػػػػػيف تحّكمػػػػػػػػوا            َظَمػػػػػػػػ

 رى اأُللػػػػػػػػػػػَى بػػػػػػػػػػػاعوِؾ كػػػػػػػػػػػانوا أظممػػػػػػػػػػػاوأ 

 

ـْ أفمػػػػػػػػا رََأْوا مػػػػػػػػف حػػػػػػػػوِليـ            يػػػػػػػػا َوْيَحُيػػػػػػػػ

 شػػػػػػػػػػعبًا أعػػػػػػػػػػزَّ مػػػػػػػػػػف الييػػػػػػػػػػوِد وأكَرمػػػػػػػػػػا 

 

          َشػػػػػػػْوُؾ الشالػػػػػػػعوِب َرَمػػػػػػػْت بػػػػػػػو أقػػػػػػػداُميا 

مػػػػػػػػػػا   َوَرَمػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػو مّنػػػػػػػػػػا الُعيػػػػػػػػػػوَف النالوَّ

 

         َطػػػػػػػَرَد الَكػػػػػػػَرى عنيػػػػػػػا وَشػػػػػػػؾَّ َسػػػػػػػواَدىا  

ػػػػػػػػػػػرتْ    بالػػػػػػػػػػػدَّمِع واْنَبَجَسػػػػػػػػػػػْت دَمػػػػػػػػػػػا َفَتفجَّ

 
 

        َنَظػػػػػػرْت فمػػػػػػـ تَػػػػػػَر فػػػػػػي منػػػػػػازِؿ قوِمنػػػػػػا   

 إال مصػػػػػػػػػػػػػػػػرعًا أو مأتمػػػػػػػػػػػػػػػػابالقُػػػػػػػػػػػػػػػػدِس  

 

     أاَػػػػػػػُر الُبػػػػػػػراِؽ جػػػػػػػرت عميػػػػػػػو صػػػػػػػواعٌؽ      

 لمَبْغػػػػػػػػػػػػػِي مػػػػػػػػػػػػػف ُحمفائنػػػػػػػػػػػػػا فتضػػػػػػػػػػػػػّرما 

 

 

 :أيضاً  أحمد محـر وقاؿ
 سموا المسجد األقصى

 

 الطويؿ
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 المنػػػػػػػػػػػابرا         أِعػػػػػػػػػػػدالوا ألعػػػػػػػػػػػبلـ البيػػػػػػػػػػػاِف 

 

 وال تعػػػػػػػػػػدلوا بالّشػػػػػػػػػػاعِر الفػػػػػػػػػػرِد شػػػػػػػػػػاعرا 

 

    دعػػػػػػػػػػػوني ويػػػػػػػػػػػوـَ العبقريػػػػػػػػػػػِة واحػػػػػػػػػػػدًا       

 فػػػػػػػإّني َلمػػػػػػػف يقضػػػػػػػي لػػػػػػػو الحػػػػػػػؽَّ وافػػػػػػػرا 

 

    ُ ػػػػػػػػذوه ِراػػػػػػػػاًء مػػػػػػػػا َذوى ِذكػػػػػػػػُر مّيػػػػػػػػٍت       

 فناجػػػػػػػػػػػػػاه إال ارتػػػػػػػػػػػػػدَّ رّيػػػػػػػػػػػػػاَف ناضػػػػػػػػػػػػػرا 

 

      سػػػػموا الشػػػػّرَؽ واإلسػػػػبلـَ مػػػػا بػػػػاُؿ العػػػػٍ      

 ف الوجػػػػػػػػِد مػػػػػػػػا ينفػػػػػػػػؾال حػػػػػػػػرَّاَف اػػػػػػػػائرامػػػػػػػػ 

 

        سػػػموا ياػػػرَب الػػػَوْلَيى بمػػػف شػػػفَّيا األسػػػى   

 سػػػػػػػموا البيػػػػػػػَت مػػػػػػػاذا ىاجػػػػػػػو والمشػػػػػػػاعرا 

 

          أمػػػا بػػػات واجػػػدًا  المسػػػجد األقصػػػىسػػػموا 

 ُيكابػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػيبًل فػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيَف سػػػػػػػػػاىرا 

 

       سػػػػػػموا الَمِمػػػػػػَؾ الُممَقػػػػػػى ِبُمعتَػػػػػػرِؾ الِبمػػػػػػَى    

 ـ يمقػػػػػػػػػػػى الكتائػػػػػػػػػػػَب صػػػػػػػػػػػابراأيجػػػػػػػػػػػزُع أ 

 

         ىػػػػػي الحػػػػػرُب تجتػػػػػاح الجنػػػػػوَد وتحتػػػػػوي  

 ِرقػػػػػػػػػاؽ المواضػػػػػػػػػي والعتػػػػػػػػػاَؽ الّضػػػػػػػػػوامرا 

 

 َتُسػػػػػػػػدال عمػػػػػػػػى الرالسػػػػػػػػِؿ الكػػػػػػػػراـِ الحفػػػػػػػػائرا    ألّحػػػػػػػػػػػْت تيػػػػػػػػػػػدال الفػػػػػػػػػػػاتحيف وَشػػػػػػػػػػػمَّرْت        

 

ـ  راحػػػػػػػػػٌة            أال ىدنػػػػػػػػػٌة فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػإفَّ بنػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػو َلػػػػػػػػػػػػداًء ُم ػػػػػػػػػػػػاِمرا 

 

       كػػػػػػأّف تفػػػػػػاريَؽ النالفػػػػػػوِس التػػػػػػي مضػػػػػػت    

 ُشػػػػػػػػػعاٌع مَضػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي َىْبػػػػػػػػػوٍة ُمتطػػػػػػػػػايرا 

 

       أمػػػػػا فػػػػػي كتػػػػػاِب المػػػػػوِت معنػػػػػًى لباحػػػػػٍث    

 َشػػػػػػػػػػَكا  افيػػػػػػػػػػًا منػػػػػػػػػػو وأنكػػػػػػػػػػر ظػػػػػػػػػػاىرا 

 

       ُن ػػػػػػػػػػاِدُع أحػػػػػػػػػػزاَف الّنفػػػػػػػػػػوِس وَنػػػػػػػػػػّدعي    

 مػػػػف الصػػػػبِر مػػػػا ُيفنػػػػي القُػػػػوى والعناصػػػػرا 

 

         لُحَسػػػػْيِف وطّوحػػػػت  َتنػػػػاَءى المػػػػدى بػػػػابف ا

 بػػػػػػػػو َسػػػػػػػػْفرٌة ىوجػػػػػػػػاُء تطػػػػػػػػِوي الُمسػػػػػػػػافرا 

 

 

 :أيضاً  أحمد محـر وقاؿ
 لساف المسجُد األقصى 

 

 الكامؿ
        لػػػػػػػػػػػػػوال صػػػػػػػػػػػػػرامُتو وِحكمػػػػػػػػػػػػػُة رأيػػػػػػػػػػػػػِو   

ـَ الِجػػػػػػػػػّد شػػػػػػػػػعُب العػػػػػػػػػبُ    مػػػػػػػػا ذاؽ طعػػػػػػػػػ

 

       والّشػػػػػػػعُب لػػػػػػػيس ِبُميتَػػػػػػػٍد فػػػػػػػي سػػػػػػػعيِو    

 بُ حػػػػػػػػػبلحتّػػػػػػػػػى يبػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػو الّسػػػػػػػػػبيُؿ ال 
 

      َمػػػػػػػػػػػػف ال يػػػػػػػػػػػػرى أّف الػػػػػػػػػػػػببلد تجػػػػػػػػػػػػارٌة     

 وىػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػببلِد مغػػػػػػػػػػػػانـٌ ومناصػػػػػػػػػػػػبُ  
 

ـُ يطمُبػػػػػػػػػػػػػُو إذا            مػػػػػػػػػػػػػا ذنُبػػػػػػػػػػػػػو والحكػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػنيُف بػػػػػػػػو و ػػػػػػػػاب الّطالػػػػػػػػبُ    ُحػػػػػػػػِرـَ الضَّ

 

     فػػػػػػػػػػػتف الُغػػػػػػػػػػػواَة فممعقػػػػػػػػػػػوؿ مصػػػػػػػػػػػارٌع      

 عػػػػػػػػػػػف جانبيػػػػػػػػػػػو ولموجػػػػػػػػػػػوه َمسػػػػػػػػػػػػاحبُ  

 

       َصػػػػػػػػػَفِت الحيػػػػػػػػػاُة فػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػبلٌء شػػػػػػػػػامٌؿ    

 ُيػػػػػػػػػػؤِذي النالفػػػػػػػػػػوَس وال عػػػػػػػػػػذاب واصػػػػػػػػػػبُ  

 

     لػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػا محمػػػػػػػػُد عنػػػػػػػػد كػػػػػػػػؿ  موفّػػػػػػػػٍؽ      

 عيػػػػػػػػػػػػػػػٌد ُيعظ مػػػػػػػػػػػػػػػو وحػػػػػػػػػػػػػػػؽ  واجػػػػػػػػػػػػػػػبُ  

 

ـُ الحػػػػػػػؽال مػػػػػػػا بػػػػػػػؾ ِريبػػػػػػػٌة            أنػػػػػػػت الػػػػػػػزعي

 والحػػػػػػػػػػػؽال لمَ صػػػػػػػػػػػـِ الُمنػػػػػػػػػػػاِجِز غالػػػػػػػػػػػبُ  

 

ػػػػػػػػػػػػَر آ ػػػػػػػػػػػػٌذ            ُتعطػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػببلَد إذا تنمَّ

 وُتفيػػػػػػػػػػػػػُدىا مػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػتفيُد السَّػػػػػػػػػػػػػالبُ  
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ـُ نفَسػػػػػػػػَؾ َوْىػػػػػػػػَي ِجػػػػػػػػدال عزيػػػػػػػػَزٍة            وُتضػػػػػػػػي

 تحمػػػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػػػة إف تَحفَّػػػػػػػػػػػز وااػػػػػػػػػػػبُ  

 

      نفػػػػػػػػػػػٌس سػػػػػػػػػػػمت أعراُقيػػػػػػػػػػػا و بلُليػػػػػػػػػػػا     

 ومػػػػػػػػػػػف النالفػػػػػػػػػػػوِس ذ ػػػػػػػػػػػائٌر ومواىػػػػػػػػػػػبُ  

 

         ومػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػاؿ الّصػػػػػػػػػالحيف لقػػػػػػػػػوميـ  

 عنػػػػػػػػػػػػػد الجيػػػػػػػػػػػػػاِد أسػػػػػػػػػػػػػنٌَّة وقواضػػػػػػػػػػػػػبُ  

 

        لسػػػػػػػػػػاٌف صػػػػػػػػػػارٌخ    المسػػػػػػػػػػجُد األقصػػػػػػػػػػى

 ُييػػػػػػػػػػػػػػِدي تحّيتَػػػػػػػػػػػػػػُو وقمػػػػػػػػػػػػػػٌب واجػػػػػػػػػػػػػػبُ  

 

 ُتطػػػػػػػػػػػِري صػػػػػػػػػػػنيَعؾ والػػػػػػػػػػػدالموُع سػػػػػػػػػػػواكبُ     أّمػػػػػػػػػػػػػا فمسػػػػػػػػػػػػػطيُف الاكػػػػػػػػػػػػػوُؿ فِإنَّيػػػػػػػػػػػػػا        

 

ـُ ُمنتِصػػػػػػػػػٌر بيػػػػػػػػػا           لػػػػػػػػػـ َتْنَسػػػػػػػػػيا والظمػػػػػػػػػ
 

 والعػػػػػػػػػػػدؿ ُمنيػػػػػػػػػػػزـُ الفيػػػػػػػػػػػالِؽِ  ىػػػػػػػػػػػاربُ  

 

          والّنػػػػػػػػػػػػػاُر تأ ػػػػػػػػػػػػػُذ أىَميػػػػػػػػػػػػػا فُمعػػػػػػػػػػػػػذٌَّب 

 بُ ُيشػػػػػػػػَوى عمػػػػػػػػى أيػػػػػػػػدي الُطغػػػػػػػػاِة وذائػػػػػػػػ 
 

 

 :وقاؿ أحمد محـر أيضاً 
 حماة الظمـ

 

 الطويؿ
 بػػػػػػػػػػػػبلٌد أَعزَّْتيػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػيوُؼ ُمحّمػػػػػػػػػػػػٍد         

 

ػػػػػػػػػػػػػػدا   فمػػػػػػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػػػػػػذُرىا أال ُتِعػػػػػػػػػػػػػػزَّ ُمحمَّ

 

          َيعيػػػُث اأُللػػػَى َأَبػػػْوا  المسػػػجِد األقَصػػػىأفػػػي 

 سػػػػوى المػػػػاِؿ ُطػػػػوَؿ الػػػػّدىِر رّبػػػػًا ومسػػػػجدا 

 

        يػػػػػػا   َأَحمالػػػػػػوا الّربػػػػػػا فػػػػػػاألرُض ُغْبػػػػػػٌر ُوجوىُ 

ـَ َأْرَبػػػػػػػػدا   ُترينػػػػػػػػا الّصػػػػػػػػباَح الّطمػػػػػػػػَؽ َأْقػػػػػػػػَت

 

 وُيوِشػػػػػػػػػُؾ فييػػػػػػػػػا الَ سػػػػػػػػػُؼ أف يتجػػػػػػػػػدَّدا    َتُنػػػػػػػػػػػوُء بأعبػػػػػػػػػػػاٍء ِاقػػػػػػػػػػػاٍؿ مػػػػػػػػػػػف اأَلَذى        

 

        رموىػػػػػا ب طػػػػػٍب ىػػػػػدَّ ِمػػػػػف أىِميػػػػػا القُػػػػػَوى   

ػػػػػػػػػػػدا  ـْ ِمػػػػػػػػػػػؿَء الَمصػػػػػػػػػػػارِع ُىمَّ  وَغػػػػػػػػػػػاَدَرُى

 

    سػػػػػػادًة       َأُيْمِسػػػػػػي عبيػػػػػػُد العجػػػػػػِؿ لمّنػػػػػػاِس 

 ومػػػػػػا عرفػػػػػػوا مػػػػػػنيـ عمػػػػػػى الػػػػػػّدىر سػػػػػػّيدا 

 

       ليػػػػػـ مػػػػػف ِفمسػػػػػطيَف الُقبػػػػػوُر ولػػػػػـ يكػػػػػف    

 اراىػػػػػػػا أِلىػػػػػػػِؿ الػػػػػػػر جِس َماػػػػػػػوًى ومرقػػػػػػػدا 

 

ـَ ُكمَّمػػػػػػػػػػا           أقمنػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػـ فييػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػ ِت

 

 َمَضػػػػػػى َمشػػػػػػيٌد ِمػػػػػػنُيفَّ َأْحػػػػػػَدْاَف َمشػػػػػػيدا 

 

        َفُقػػػػػػػػؿ ِلُحمػػػػػػػػاِة الظالمػػػػػػػػـِ مػػػػػػػػف ُحمفػػػػػػػػائيـ   

 لنػػػػا العيػػػػػد نحميػػػػِو ونمِضػػػػػي عمػػػػى ُىػػػػػَدى 

 

 َقواضػػػػػػػػػػػُبيـ ال َنتَِّقػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػارَة الِعػػػػػػػػػػػَدى    َنػػػػػػػػػػُردال عمػػػػػػػػػػى آبائنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا َتَواَراَػػػػػػػػػػْت        

 

          َنِضػػػػػفال بيػػػػػػـ أف ُيفَضػػػػػػحوا فػػػػػػي ُقبػػػػػػورِىـ 

 ونحِمػػػػػػػي ليػػػػػػػـ مجػػػػػػػدًا قػػػػػػػديما وُسػػػػػػػْؤُددا 

 

 

 :وقاؿ أحمد محـر أيضاً 
 في رااء عبد الحميد

 

 امؿالك
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         َعْضػػػػػػُب المضػػػػػػارِب ُمشػػػػػػِرٌؽ ُذو َرْوَنػػػػػػٍؽ  

 تيفػػػػػػػػػػػػو الُحمػػػػػػػػػػػػوـُ إليػػػػػػػػػػػػِو َوْىػػػػػػػػػػػػَي ِرزافُ  

 

 هلِل فيػػػػػػػػػػػػػو َيػػػػػػػػػػػػػٌد ُيضػػػػػػػػػػػػػُئ ُشػػػػػػػػػػػػػعاُعيا         

 

 ُسػػػػػػػػػػػػػػُبَؿ الحيػػػػػػػػػػػػػػاِة ولمنبػػػػػػػػػػػػػػي  ِلسػػػػػػػػػػػػػػافُ  

 

 لمحػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ُنػػػػػػػػػػػػػػػوٌر َسػػػػػػػػػػػػػػػاِطٌع وَبيػػػػػػػػػػػػػػػافُ     أَو مػػػػػػػػػا رََأْيػػػػػػػػػتـُ كيػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػاف َيِزيُنػػػػػػػػػو        

 

      يػػػػػػػػػػػزالَؾ َصػػػػػػػػػػػْيَحٌة     عبػػػػػػػػػػػَد الحميػػػػػػػػػػػِد أال تَ 

 َفزعػػػػػػػػػػػػػْت ليػػػػػػػػػػػػػا األقطػػػػػػػػػػػػػاُر والُبمػػػػػػػػػػػػػدافُ  

 

     أَلَقػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػا اإِلسػػػػػػػػػبلـُ نػػػػػػػػػارًا َتْرَتمػػػػػػػػػي      

 َفػػػػػػػػػػػػػإذا الجػػػػػػػػػػػػػوانُح والُقمػػػػػػػػػػػػػوُب ُد ػػػػػػػػػػػػػافُ  
 

     َجاَشػػػػػػْت ِلفقػػػػػػِدَؾ َنْفُسػػػػػػو وطَغػػػػػػى اأَلَسػػػػػػى      

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػػػػػػػػِو َفكأّنػػػػػػػػػػػػػػػػو الُبْركػػػػػػػػػػػػػػػػافُ  

 

      َأَو لػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػف ِلمُمسػػػػػػػػػػػػمميَف ماابػػػػػػػػػػػػًة     

ػػػػػػػػػػػػػيُب والشالػػػػػػػػػػػػػبَّافُ    َيػػػػػػػػػػػػػأِوي إلييػػػػػػػػػػػػػا الش 

 

         َلػػػػػػػَؾ فػػػػػػػي ُمقارعػػػػػػػِة الُ طػػػػػػػوِب َمواِقػػػػػػػٌؼ  

 فييػػػػػػػػػػػػػا لقوِمػػػػػػػػػػػػػَؾ ِعصػػػػػػػػػػػػػمٌة وأمػػػػػػػػػػػػػافُ  

 

         ُيؤذيػػػػػػػػَؾ أف ُيْرَمػػػػػػػػػى الّضػػػػػػػػعيُؼ ِبظػػػػػػػػػالـٍ  

 َشػػػػػػػػػػػِرِس ال بلئػػػػػػػػػػػػِؽ َدأُبػػػػػػػػػػػُو الطالغيػػػػػػػػػػػػافُ  

 

        وُيايػػػػػػػػػُر ُسػػػػػػػػػْ َطَؾ أف يضػػػػػػػػػيَع ِلُمسػػػػػػػػػمـٍ   

 َيغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه أذًى وَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافُ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  و  

 

      مػػػػػػػػا ُكنػػػػػػػػَت كالجػػػػػػػػافي َيبيػػػػػػػػُت ُمنعَّمػػػػػػػػًا     

 وَتبيػػػػػػػػػػػػػُت ُتعػػػػػػػػػػػػػِوُؿ حْوَلػػػػػػػػػػػػػُو الجيػػػػػػػػػػػػػرافُ  

 

        ِلموِتػػػػػػػػػَؾ َ اِشػػػػػػػػػٌع    المسػػػػػػػػػجُد األقَصػػػػػػػػػى

 والبيػػػػػػػػػػػػػػُت َبعػػػػػػػػػػػػػػَدؾ َجػػػػػػػػػػػػػػازٌع َأْسػػػػػػػػػػػػػػَوافُ  

 

      وعمػػػػػػػى المدينػػػػػػػػِة ِمػػػػػػػػف ُمصػػػػػػػػاِبَؾ آيػػػػػػػػٌة     

 ِىػػػػػػػػػػػػػػَي ِلؤلَسػػػػػػػػػػػػػػى وكتابػػػػػػػػػػػػػػِو ُعنػػػػػػػػػػػػػػوافُ  

 

 ّمػػػػػػػػػا َ َمػػػػػػػػػْت ِمنػػػػػػػػػَؾ المنػػػػػػػػػابُر بْغتػػػػػػػػػًة         ل

 

 لػػػػػػػـ َيْ ػػػػػػػُؿ ِمػػػػػػػف َأَسػػػػػػػٍؼ َعميػػػػػػػَؾ مكػػػػػػػافُ  

 

 َلػػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػػف َزماِنػػػػػػػػَؾ بالبقػػػػػػػػاِء وُطولػػػػػػػػِو         

 

 َوِمػػػػػػػػػػػػػَف الَحػػػػػػػػػػػػػواِدِث ِذّمػػػػػػػػػػػػػٌة وَضػػػػػػػػػػػػػمافُ  

 

    َتتنػػػػػػػػػػػػػازُع األجيػػػػػػػػػػػػػاُؿ ِذكػػػػػػػػػػػػػرَؾ َطي بػػػػػػػػػػػػػًا       

 َعِبقػػػػػػػػػػػػًا وَتيتػػػػػػػػػػػػُؼ باسػػػػػػػػػػػػمَؾ األزمػػػػػػػػػػػػافُ  

 

 
 (ـ1945-1895( )ىػ1364-1313( )88)د التقي البغدادي أديب بف محم -88

 في الُقدس فاِجَعةٌ 
 

 البسيط
       َبَكػػػػػػػػت ِنػػػػػػػػزاٌر َوفػػػػػػػػي َأحشػػػػػػػػاِئيا َضػػػػػػػػَرـُ    

 َوَحقاليػػػػػػػػػا َأف َتصػػػػػػػػػوب الػػػػػػػػػَدمَع َوُىػػػػػػػػػَو َدـ 

 

        َمضػػػػػػػى حسػػػػػػػيف َفعػػػػػػػيف الَمجػػػػػػػد باكيػػػػػػػة   

 ُحزنػػػػػػػػػػًا َعَميػػػػػػػػػػِو َوُركػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػّز ُمنػػػػػػػػػػامـِ  

 

        ـ َليػػػػػا   اٌة َيبكػػػػػي الشػػػػػفاِجَعػػػػػ القُػػػػػدسفػػػػػي 

 َوَميػػػػػػػػػػػبط النيػػػػػػػػػػػؿ َوالػػػػػػػػػػػَزوراُء َوالَحػػػػػػػػػػػَرـِ  

 

           َمضػػى الَصػػميب َعمػػى َغمػػز الُ طػػوب َوَمػػف

 َقناتػػػػػػػػػو َلػػػػػػػػػـ َتِمػػػػػػػػػف ِلمَقػػػػػػػػػـو ِإذ َعجمػػػػػػػػػوا 

 

      الُربػػػػػػى َعَبػػػػػػٌؽ      الحػػػػػػافظ الَعيػػػػػػد َوالػػػػػػوافي

 َقػػػػػػػػػد راَح ُينبػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػاال ُتنبػػػػػػػػػت الِقَمػػػػػػػػػـُ  

 

                                                 
ولػػػػد بدمشػػػػؽ عػػػػاـ . ي العربػػػػي بدمشػػػػؽمػػػػف أعضػػػػاء المجمػػػػع العممػػػػعضػػػػو مػػػػدرس سػػػػوري  و شػػػػاعر و  - 88

 .   لو مؤلفات عديدة وديواف مطبوع. ـ1945/ىػ1364ـ  وتوفي بيا عاـ 1895/ىػ1313



 -138- 

      ة مػػػػػػا فػػػػػػي َصػػػػػػفوه َكػػػػػػدٌر     َعػػػػػػؼال الَمَجسَّػػػػػػ

 ِعنػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػَورود َوال فػػػػػػػػػي َ يػػػػػػػػػرِِه َلَمػػػػػػػػػـ 

 

          َرحػػػػُب الَ ميقػػػػة فػػػػي الػػػػؤلواء ِإف َعَرضػػػػت 

ػػػػػػػػػِت اإِلَزـ   ماضػػػػػػػػػي الَعزيمػػػػػػػػػة ِإّمػػػػػػػػػا عضَّ

 

          َسػػػيمى الُتقػػػى َوالُيػػػدى فػػػي َوجيػػػو َوعمػػػى 

 َجبينػػػػػػػػػػػػػػو ِلمُعمػػػػػػػػػػػػػػى َوالُنبػػػػػػػػػػػػػػؿ ُمتََّسػػػػػػػػػػػػػػـُ  

 

       ِإذ َييػػػػػوى َلػػػػػُو َصػػػػػَنمًا    مػػػػػا َغػػػػػرَُّه الُممػػػػػؾ 

 َوَشػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػا ُعبػػػػػػػػَد الطػػػػػػػػاغوت َوالَصػػػػػػػػَنـ 

 

      َوالنػػػػاس َشػػػػّتى الَمنػػػػاحي فػػػػي َمقاصػػػػدىـ     

ـُ الػػػػػػػػػػػِذئب ِإف َفتَّشػػػػػػػػػػػت َوالَغػػػػػػػػػػػَنـ   َفِمػػػػػػػػػػػنُي

 

     َوالَمػػػػػػػػرء َرىػػػػػػػػٌف ِبمػػػػػػػػا َيأتيػػػػػػػػو ُمكَتِسػػػػػػػػبًا      

اـل ُمغتَػػػػػػػػػػػػػػَنـ  ـٌ َوالػػػػػػػػػػػػػػَذ  َفالَحمػػػػػػػػػػػػػػُد ُمغتَػػػػػػػػػػػػػػَن

 

    مامػػػػػػػػػػة ُتزىػػػػػػػػػػى َفػػػػػػػػػػوَؽ لمتَّػػػػػػػػػػو       الَث العَ 

 مػػػػػػػػػا َدنَّسػػػػػػػػػت ُطيرىػػػػػػػػػا اآلاػػػػػػػػػاـ َوالػػػػػػػػػُتَيـ 

 

ـَ تيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف َوآوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة           ِإفَّ الَعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ

 

 ِعػػػػػػػػػبء َتنػػػػػػػػػوُء ِبػػػػػػػػػِو اليامػػػػػػػػػات َوالِممػػػػػػػػػـِ  

 

      َشػػػػػػػػيخ َوعػػػػػػػػت سػػػػػػػػيرَة اأَلّيػػػػػػػػاـ ىاَمتػػػػػػػػو     

       َكمػػػػػػػا َوعػػػػػػػى ِمصػػػػػػػَر َأو تاريَ يػػػػػػػا الَيػػػػػػػـر 

 

 (ـ1935 -1861( )ىػ1353-1277(  )89)رأسعد  ميؿ داغ -89
 ضجت القدس واشتكت حمبُ 

 

 حقيـ ىضموا فْ ال يصبروف عمى مَ 
 

          فػػػػػي السػػػػػمـ مػػػػػا عػػػػػدلوا فينػػػػػا وال رفقػػػػػوا 

 وفػػػػػي الػػػػػوغى جنػػػػػدىـ عػػػػػف جنػػػػػدنا فرقػػػػػوا 

 

       والػػػػػؼ عػػػػػذٍر ليػػػػػـ فػػػػػي ضػػػػػيمنا ا تمقػػػػػوا    

 وكػػػػػػػـ عمػػػػػػػى يػػػػػػػدىـ منػػػػػػػا نفػػػػػػػوا فشػػػػػػػقوا 

 

 لسجوف رُمواوكـ كـ في غيابات ا
 

      وعػػػػػػػـ سػػػػػػػوريَة الجػػػػػػػوُر الػػػػػػػذي ارتكبػػػػػػػوا     

 فضػػػػػػجت القػػػػػػدُس منػػػػػػو واشػػػػػػتكت حمػػػػػػبُ  

 

 وأرضػػػػػػػػػػػيا بػػػػػػػػػػػدما أبنائيػػػػػػػػػػػا  ضػػػػػػػػػػػبوا         

 

 حتػػػػػػى المشػػػػػػانؽ فػػػػػػي سػػػػػػاحاتيا نصػػػػػػبوا 

 

 وكـ شييد عمييا عنقُو قصموا
 

 

 :وقاؿ أسعد داغر أيضاً 
 جيش النبي

 
       وجػػػػػػػػػػػػيش النبػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػرى  مفيػػػػػػػػػػػػـ    

 أاػػػػػػػػػػػػػػػأى بيػػػػػػػػػػػػػػػـ وأسػػػػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػأردى و  

 

 وأمعػػػػػػػػػػػػػػػَف فػػػػػػػػػػػػػػػي فتحػػػػػػػػػػػػػػػِو مُنقػػػػػػػػػػػػػػػذًا         

 

 فمسػػػػػػػػػػػػػطيف مػػػػػػػػػػػػػف ظالمييػػػػػػػػػػػػػا التتػػػػػػػػػػػػػر 

 

                                                 
تػػػوفي بالقػػػاىرة عػػػاـ . تعمػػػـ فػػػي الجامعػػػة األمريكيػػػة. ـ1861/ىػػػػ1277أديػػػب لبنػػػاني ولػػػد فػػػي لبنػػػاف عػػػاـ  - 89

 .يواف شعرترجـ عف اإلنجميزية قصصًا وروايات كايرة  ولو د. ـ1935/ىػ1353
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    ومنػػػػػػػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػكانيا فػػػػػػػػػػػػػيُض أمػػػػػػػػػػػػػٍف       

 شػػػػػػػػػػػػػػمااًل وشػػػػػػػػػػػػػػرقًا وغربػػػػػػػػػػػػػػًا صػػػػػػػػػػػػػػدر 

 

       وفػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػده سػػػػػػػػػيَؼ بطػػػػػػػػػٍش وفتػػػػػػػػػٍؾ    

 عمػػػػػػػػػػػػػى ال انػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػادريف شػػػػػػػػػػػػػير 

 

        فاحتميػػػػػػػػػػػا    القػػػػػػػػػػػدس أتػػػػػػػػػػػىأف  إلػػػػػػػػػػػى

ـَ يافػػػػػػػػػػػػا ع   بػػػػػػػػػػػػرومػػػػػػػػػػػػف قبميػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػ

 

      وباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف آمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة     

 عػػػػػػػػػػػػػػػػدو ا طغػػػػػػػػػػػػػػػػى وبغػػػػػػػػػػػػػػػػى وفجػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

       الػػػػػػػػػػػػػػذيف نفػػػػػػػػػػػػػػاىـ     إلييػػػػػػػػػػػػػػاوعػػػػػػػػػػػػػػاد 

 جمػػػػػػػػػػػػػػاٌؿ وواصػػػػػػػػػػػػػػميا مػػػػػػػػػػػػػػف ىجػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 
 (ـ1929 -؟( )ىػ1348 -؟ (  )90)البمغياي -91

 في الُقدِس  َنزلتُ 
 

 بحر الرجز
ـّ َنَيضػػػػػػػػػػػػػنا قاِصػػػػػػػػػػػػػديَف َحيفػػػػػػػػػػػػػا           اُػػػػػػػػػػػػػ

 

 الزَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف َأف َيحيفػػػػػػػػػػػػػػػػػا يال َن َتشػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

      فػػػػػػػػػي تومبيػػػػػػػػػَؿ فػػػػػػػػػاَؽ فػػػػػػػػػي اإِلسػػػػػػػػػراع     

 ِلمػػػػػػػػػػػػػػا َعسػػػػػػػػػػػػػػى َيحػػػػػػػػػػػػػػدُث ال ُيراعػػػػػػػػػػػػػػى 

 

 َولطػػػػػػػػػػػػػػػػؼ َرب نػػػػػػػػػػػػػػػػا َلنػػػػػػػػػػػػػػػػا َمرجػػػػػػػػػػػػػػػػّو         

 

 َوَفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو َوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوده َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوال  

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػاَف ُوصػػػػػػػػػػػػػػػوُلنا ِإَلييػػػػػػػػػػػػػػػا َبعػػػػػػػػػػػػػػػد         

 

 َأرَبػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػاعات َوِنصػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػّدا 

 

 َوفػػػػػػػػػػػػػػػي َطريقػػػػػػػػػػػػػػػا رََأينػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػيدا         
 

 ا حيػػػػػػػػػػػػداَوَعكَّػػػػػػػػػػػة َلػػػػػػػػػػػـ نمػػػػػػػػػػػػَؼ َعنيػػػػػػػػػػػ 

 

      َوَلػػػػػػػػػـ َيُكػػػػػػػػػف َقصػػػػػػػػػدي ِبَاغػػػػػػػػػر حيفػػػػػػػػػػا     

ـَ الَحنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ِإال أللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِل
 
 

      َأبػػػػػػػػػػػػا الَكمػػػػػػػػػػػػاؿ يوسػػػػػػػػػػػػؼ الّنبيػػػػػػػػػػػػاني     

 الطػػػػػػػػػػػػػػاِئر الّصػػػػػػػػػػػػػػيت ِبػػػػػػػػػػػػػػذا الَزمػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

 َقَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتُو ِبَقرَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ِبقرِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 تُػػػػػػػػػػدعى ِبػػػػػػػػػػَأجـز َقػػػػػػػػػػد َعنػػػػػػػػػػى ِبُحب يػػػػػػػػػػا 

 

     ِبػػػػػػػػػػػػػػػّت َلَديػػػػػػػػػػػػػػػِو ُمكػػػػػػػػػػػػػػػـر الَجنػػػػػػػػػػػػػػػاب     

 

 َوَكػػػػػػػػػػـ َجػػػػػػػػػػرى ِمػػػػػػػػػػف طيػػػػػػػػػػب الِ طػػػػػػػػػػابِ  

 

ػػػػػػػباح ُقمػػػػػػػت َأبغػػػػػػػي            القدسػػػػػػػا َوفػػػػػػػي الصَّ

 ِإذ َفضػػػػػػػػمو فػػػػػػػػي الػػػػػػػػّديِف َلػػػػػػػػيَس ُينسػػػػػػػػى 

 

          ِإذ كػػػػػاَف فيػػػػػػِو الَمسػػػػػػجد اأَلقصػػػػػػى الَّػػػػػػذي 

 َكػػػػػػػػـ َمػػػػػػػػف نبػػػػػػػػّي كػػػػػػػػاَف فيػػػػػػػػِو ُيحتَػػػػػػػػذى 
 
 

    َقػػػػػػػػػػػد َأنػػػػػػػػػػػَزؿ اإِللػػػػػػػػػػػػُو فيػػػػػػػػػػػِو َقوَلػػػػػػػػػػػػو       

 عػػػػػػػػػػػػػػػػالى َحوَلػػػػػػػػػػػػػػػػوُ َوبػػػػػػػػػػػػػػػػاَرؾ الَمػػػػػػػػػػػػػػػػُو تَ  

 

       َوَصػػػػػػػػػػػػػمتُو فػػػػػػػػػػػػػي َمركػػػػػػػػػػػػػب الِقطػػػػػػػػػػػػػار    

 ِإذ ىػػػػػػػػػػَو فػػػػػػػػػػي َأمػػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػػَف اأَل طػػػػػػػػػػارِ  

 

 َوكػػػػػػػػػػػػػػػاَف فيػػػػػػػػػػػػػػػِو َأمػػػػػػػػػػػػػػػُد الَمسػػػػػػػػػػػػػػػير         
 

 َأرَبػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػاعات َعمػػػػػػػػػػػػػػى َتيسػػػػػػػػػػػػػػيرِ  

 

     َقػػػػػػػػد مػػػػػػػػّر فػػػػػػػػي الَسػػػػػػػػير ِبطػػػػػػػػوؿ َكػػػػػػػػـر      

 فالمػػػػػػػػػػػػػػػّد َفالّرممػػػػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػػػػُث يرمػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

                                                 
. أحمد بف مأموف البمغياي العموي  قاٍض مف أدباء المالكية مف فػاس بػالمغرب وزار المشػرؽ أكاػر مػف مػرة - 90

 .ـ1929/ىػ1348توفي عاـ . لو مجموعة شعرية في مجمديف  ولو مصنفات أ رى



 -141- 

       َعمػػػػػػػػى مفضػػػػػػػػاؿ     فػػػػػػػػي القُػػػػػػػػدسِ َنزلػػػػػػػػت 

 ِمػػػػػػػػػػػف ُعَممػػػػػػػػػػػاء الغػػػػػػػػػػػرب ذي َأفضػػػػػػػػػػػػاؿِ  

 

 

 :ويقوؿ البمغياي أيضًا في القصيدة نفسيا
 جنبات القدس

 
 

          باإلجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحاَنُو َوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 إجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِلمُم ِمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف ِإذ رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  

 

           القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّيما ِبجنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

ّـَ    القُػػػػػػػػػػػػػدسِ َكالَبيػػػػػػػػػػػػػت َفالَروَضػػػػػػػػػػػػػة اُػػػػػػػػػػػػػ

 

           العافيػػػػػػػػػػػػػػةَأسػػػػػػػػػػػػػػبَ َرّبنػػػػػػػػػػػػػػا ِلبػػػػػػػػػػػػػػاَس 

 الوافيػػػػػػػػػػةَعمػػػػػػػػػػى األميػػػػػػػػػػِر ذي الِيبػػػػػػػػػػاِت  

 

ّـَ َأداَميػػػػػػػػػػا َعمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػّر الَمػػػػػػػػػػدى            اُػػػػػػػػػػ

 َحتّػػػػػػػػػػػػػػػى َيكػػػػػػػػػػػػػػػوَف ِلعداتػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػدى 

 

 كيمػػػػػػػػػػػػػػا َيطيػػػػػػػػػػػػػػػب ِبػػػػػػػػػػػػػػالَبنيف َنفسػػػػػػػػػػػػػػػا    َوال َأرانػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػِو َبعػػػػػػػػػػػػػػػد باسػػػػػػػػػػػػػػػػا        

 

 

 (ـ1841-1766( )ىػ1275-1181(  )91)أميف الجندي -91
 عظـ الَمقاـ َعف الَمقاؿ

 

 الكامؿ
    َوَعػػػػػػػػػػػػػبل َوالَيِتػػػػػػػػػػػػػِو الُمعظػػػػػػػػػػػػػـ َقػػػػػػػػػػػػػدرىا       

ـَ الػػػػػػػػػػػػػَدليؿ ِبَأوَضػػػػػػػػػػػػػح الُبرىػػػػػػػػػػػػػاف   قػػػػػػػػػػػػػا

 

 ُقمػػػػػػػت الَفضػػػػػػػؿ فػػػػػػػي جػػػػػػػيبلف َوالقُػػػػػػػدس    َلػػػػػػػػػػوال الَمدينػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػـ َمكػػػػػػػػػػة َبعػػػػػػػػػػَدىا        

 

     عظػػػػػػػػـ الَمقػػػػػػػػاـ َعػػػػػػػػف الَمقػػػػػػػػاؿ َفماَلنػػػػػػػػا      

 َغيػػػػػػػػػػػر الُ ضػػػػػػػػػػػوع َلَديػػػػػػػػػػػِو َواإِلذعػػػػػػػػػػػاف 

 

       ِو    َسػػػػػػػيؼ َتيػػػػػػػاب اأُلسػػػػػػػد َسػػػػػػػطوة باِسػػػػػػػػ

 َوَيُكػػػػػػػػػػػػػػؼ قاِئُمػػػػػػػػػػػػػػُو َيػػػػػػػػػػػػػػد الُعػػػػػػػػػػػػػػدواف 

 

           وِبَعزيمػػػػػػػة َأمضػػػػػػػى َوَأسػػػػػػػَبؽ فػػػػػػػي الِعػػػػػػػد

 ي َوُكػػػػػػػػػػػؿ َيمػػػػػػػػػػػانيِمػػػػػػػػػػػف ُكػػػػػػػػػػػؿ َ طَّػػػػػػػػػػػ 
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 في القدِس مؤَتَمرُ 
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ـَ الحيػػػػػػػػػػػاُة بتقػػػػػػػػػػػوى اهلِل تنفقيػػػػػػػػػػػا            فػػػػػػػػػػػي

 عػػػػػػػػػيـِ الُ ْمػػػػػػػػػِد ُيػػػػػػػػػدَِّ رُ إف كػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػُر ن 

 

      بيػػػػػػػػػػػوُت َعػػػػػػػػػػػزّاِؾ أّف الػػػػػػػػػػػديف مف ػػػػػػػػػػػرٌة     

 وَعْيػػػػػػػػُد ُمفتيػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػوـَ الػػػػػػػػديِف مفَتَ ػػػػػػػػرُ  

 

 لطػػػػػػػػػػػاَب لممػػػػػػػػػػػؤمنيف الػػػػػػػػػػػِورُد والصػػػػػػػػػػػَدرٌ     لػػػػػػػػػػػػػوال مرائػػػػػػػػػػػػػُر باإلسػػػػػػػػػػػػػبلـ عاباَػػػػػػػػػػػػػٌة        

 

         ِإف الػػػػػرؤوَس التػػػػػي طػػػػػاَؿ الغػػػػػروُر بيػػػػػا  

 لػػػػػػَذَكرُ بػػػػػػاألمِس أْقَصػػػػػػَر عنيػػػػػػا الصػػػػػػاِرـُ ا 

 

ـَ الوفػػػوُد عمػػػى             الشػػػريؼ طمػػػت القُػػػْدسِ فػػػي

ـْ فػػػػػػػي   ـَ قػػػػػػػاـ ليػػػػػػػ  مػػػػػػػؤَتَمرُ  القػػػػػػػدسِ وفػػػػػػي

 

     َىْبَيػػػػػػػػا مغػػػػػػػػػامرًة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػػرأي حػػػػػػػػػاذرًة      

ػػػػػػػػػػِة الحػػػػػػػػػػَذرُ    فكػػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػػاَؿ ِعاػػػػػػػػػػار األمَّ

 

ـُ          فػػػػػػي كػػػػػػّؿ يػػػػػػوـِ ليػػػػػػـ فػػػػػػي مجػػػػػػِدِه َأاَػػػػػػرُ     إفَّ اأُللػػػػػػػػػػػى َجَمػػػػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػػػػبلـُ رأَيُيػػػػػػػػػػػ
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 زوايا الُقْدسِ ُمَعتٌَّؽ مف 
 

 البحر البسيط
 َطػػػػػػػػػػػػَوْت  واِرِقػػػػػػػػػػػػُو آيػػػػػػػػػػػػاِت معرفػػػػػػػػػػػػػٍة         

 

 مػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػرِىا لقبػػػػػػػػػاِب الغيػػػػػػػػػِب إسػػػػػػػػػراءُ  

 

 ضػػػػػػػػوءًا بػػػػػػػػو ُمقمػػػػػػػػُة الَمْبعػػػػػػػػوِد َعْميػػػػػػػػػاءُ     جمػػػػػػػػػْت ُفنونػػػػػػػػػًا فأدلػػػػػػػػػْت مػػػػػػػػػف َتَنزالِليػػػػػػػػػا        

 

           بػػػػػػيف أحُرِفػػػػػػِو فػػػػػػي نظػػػػػػـِ سػػػػػػبَكِتيامػػػػػػا 

ـُ َفػػػػػػػػػرَّاءُ   ْمصػػػػػػػػػا  ووصػػػػػػػػػِميا األْشػػػػػػػػػَطُب الصَّ

 

ـَ تْفضػػػػػػػػػػػيبًل وأجمَمػػػػػػػػػػػُو            تضػػػػػػػػػػػمََّف العمػػػػػػػػػػػ

 كمػػػػػػػػػا تضػػػػػػػػػمََّف عػػػػػػػػػيَف النالْقطػػػػػػػػػِة البػػػػػػػػػاءُ  

 

    وغػػػػػػػػػػاَص َطْمطاَمػػػػػػػػػػُو ِعممػػػػػػػػػػًا وفسَّػػػػػػػػػػَرُه       

ػػػػػػػػػػػػػػػػٌد وأتانػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػو إْنبػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ    محمَّ

 

       عواُميػػػػػػػػا َسػػػػػػػػَنٌة    كػػػػػػػػأفَّ دنيػػػػػػػػا الػػػػػػػػَورى أ

 وكماليػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػا قػػػػػػػػْد جػػػػػػػػاَء شػػػػػػػػيباءُ  

 

       أْفنػػػػػى ُجُموعػػػػػًا بسػػػػػيِؼ العػػػػػدِؿ وىػػػػػو إذًا    

 ِإفنػػػػػػػػػػػاُء ُظمػػػػػػػػػػػـٍ بػػػػػػػػػػػو لمعػػػػػػػػػػػدِؿ ِإبقػػػػػػػػػػػاءُ  

 

       أداَر مػػػػػػػف كػػػػػػػأِس حػػػػػػػـ الُغيػػػػػػػوِب عمػػػػػػػى    

ـُ والحػػػػػػاءُ    أىػػػػػػِؿ الر ضػػػػػػا مػػػػػػا َحَمػػػػػػاُه المػػػػػػي

 

       ُه    تعُصػػػػػػػػرُ  زوايػػػػػػػا القُػػػػػػػْدسِ ُمَعتَّػػػػػػػٌؽ مػػػػػػػف 

 يػػػػػػػػػُد الر سػػػػػػػػػالِة مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاَبْتُو َصػػػػػػػػػْيباءُ  

 

ػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػو طاِلعػػػػػػػػػػػػٌة            بػػػػػػػػػػػػوْرِدِه والتَّنح 

شػػػػػػػػػقاءُ    فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػِر ِإسػػػػػػػػػعاٌد واِ 

 

 

 :وقاؿ بياء الديف الصيادي أيضاً 
 وادي الُقدسِ 
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 مف البحر الكامؿ
 

ػػػػػػػػػػػػٍد وُشػػػػػػػػػػػػروُقُو       ػػػػػػػػػػػػرال ِسػػػػػػػػػػػػرال محمَّ      فالس 

 ال فػػػػػػي األجُبػػػػػػؿِ  دسِ وادي القُػػػػػػفػػػػػػي ِسػػػػػػر   

 

        واٍد بػػػػػػػػػػػػػػِذكِر اهلِل ضػػػػػػػػػػػػػػاَء ُمَشْعَشػػػػػػػػػػػػػػعًا   

 بَطريَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاِر الُمزَِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 

        تمػػػػػػػػػَؾ الَ ػػػػػػػػػواِرُؽ عػػػػػػػػػف َأبيػػػػػػػػػِو وجػػػػػػػػػد ِه   

 وارَفػػػػػػػػْع إلػػػػػػػػى الزَّىػػػػػػػػراِء والمػػػػػػػػولى عمػػػػػػػػي 

 

      ال تنَحِجػػػػػػػػػػػْب عنػػػػػػػػػػػُو بظػػػػػػػػػػػاِىِر َطػػػػػػػػػػػْورِِه     

ػػػػػػػػػ   ْيَقؿِ ُيْبػػػػػػػػديَؾ فػػػػػػػػي المػػػػػػػػرآِة نسػػػػػػػػُ  الصَّ

 

 
 :وقاؿ بياء الديف الصيادي أيضاً 

 دولة القدس
 

 الوافر
        أبعػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػوكالمي وصػػػػػػػػػػػحيح عيػػػػػػػػػػػدي   

يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني وا   وا 

 

       لقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػذبت ظنػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػـو إنػػػػػػػػػػي    

 مػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػبلـ لػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػبلـ 

 

        فػػػػػػػػػدرعي حػػػػػػػػػبال أحمػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػاٍد   

 ولػػػػػػػػػػػػػػي بمتػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػنَّتو اعتصػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 

    دنيا  يػػػػػػػػػػػػػػاٌؿ       وعنػػػػػػػػػػػػػػدي ىػػػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػبل رمػػػػػػػػػػػػػػػٌح يػػػػػػػػػػػػػػػدـو وال حسػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 

    ويفنػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػؿال والجػػػػػػػػػػػػػابُر بػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ       

 الػػػػػػػػػػػدواـ دولػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػدسلػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي  
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ـَ الُقدسِ أل   ُورشمي
 

 البسيط
        مػػػػػا طػػػػػالٌع بػػػػػاَف فػػػػػي ُلبنػػػػػاَف ِمػػػػػف بػػػػػاِف   

 دالُه البػػػػػػػػػانيَومػػػػػػػػػا َرشػػػػػػػػػيٌؽ َسػػػػػػػػػباني قػػػػػػػػػ 

 

      َومػػػػػػػػا َرشػػػػػػػػيٌد َىػػػػػػػػداني رشػػػػػػػػدُه الػػػػػػػػداني     

 ِإلػػػػػػػى ِريػػػػػػػاٍض َزَىػػػػػػػت فػػػػػػػي َأرض ِكنعػػػػػػػافِ  

 

 ِمف ُكؿ  نوع بشيا االطياُر َزوجافِ 
 

          َغّنػػػى اليػػػزاُر َعمػػػى اأَلغصػػػاِف فػػػي السػػػحِر 

 مغػػػػػػػػػػػّردًا ِبصػػػػػػػػػػػػفات ال ػػػػػػػػػػػػازني الػػػػػػػػػػػػدررِ  

 

         ىاجػػػػت َوراقػػػػى الحمػػػػى َواسػػػػتيقَظ الُقُمػػػػري  

 َوالبػػػػػاُز ِمػػػػػف نغمػػػػػِة الَشػػػػػحروِر فػػػػػي سػػػػػيرِ  

 

 الٍه َعف الَصيد َمشغوٌؿ ِبُغزالفِ 
 

                                                 
تػولى رئاسػة أسػقفية حمػب  مػف أدبػاء . ـ1828/ىػػ1244شاعر مف سييؿ كسرواف بمبنػاف  وولػد بيػا عػاـ  - 94
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       َ زّانػػػػػة الَمجػػػػػد فػػػػػي اأَلحجػػػػػاِء ِمػػػػػف ِقػػػػػَدـِ    

 َتجػػػػػػػػػػػوُد ِبالمػػػػػػػػػػػاِؿ َواأَلجسػػػػػػػػػػػاـِ َوالنسػػػػػػػػػػػـِ  

 

         َفػػػػػذاَؾ اشػػػػػتيى فػػػػػي سػػػػػبي بابػػػػػؿ عػػػػػودًة  

ـَ القُػػػػػػػػػػػدسِ أل    ِتمػػػػػػػػػػػَؾ الَمدينػػػػػػػػػػػةِ  ُورشػػػػػػػػػػػمي

 

اـل َبػػػػػػػيَف العػػػػػػػرِب َوالَعَجػػػػػػػـِ  َوفضػػػػػػػُمي          ا الجػػػػػػػ

 َقػػػػػد صػػػػػاَر َأشػػػػػير ِمػػػػػف نػػػػػاٍر َعمػػػػػى عمػػػػػـِ  

 

 في ُحكِميا َتقتدي َأقياُؿ غّسافِ 
 

         َرشػػػػػيدىا فػػػػػاَؽ فػػػػػي اآلفػػػػػاؽ َمػػػػػف َسػػػػػَمفوا  

 ُرشػػػػػدًا َوُعرفػػػػػًا َتسػػػػػامى َفػػػػػوَؽ مػػػػػا َعَرفػػػػػوا 

 

     َىػػػػػػػذا الَّػػػػػػػذي َقمبنػػػػػػػا فػػػػػػػي حِبػػػػػػػِو كمػػػػػػػؼ     

 َوالشػػػػػػػػرؼُ  االعتػػػػػػػػزازَلنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مرتقػػػػػػػػاُه  

 

 ِمف َقبِؿ ُلبناف َبؿ ِمف آؿ ُعامافِ 
 

        يػػػػا كسػػػػرواُف َأبشػػػػري َبػػػػدر الَقضػػػػا َوَمضػػػػا   

 َحقػػػػػػػػػًا َوُكػػػػػػػػػؿ  ِإلػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتقباِلِو َنَيضػػػػػػػػػا 
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 َبيُت الُقدسِ 
 

 الطويؿ
ُؽ َفػػػػػػػِاذ  ُكري         َأيػػػػػػػا صػػػػػػػوِفيا حػػػػػػػاَف الَتَفػػػػػػػرال

 

 ُعيػػػػػػػػػوَد ِكػػػػػػػػػراـٍ فيػػػػػػػػػِؾ َصػػػػػػػػػّموا َوَسػػػػػػػػػمَّموا 

 

      ِإذا ُعػػػػػػػػػػدِت َيومػػػػػػػػػػًا ِلمَصػػػػػػػػػػميِب َوَأىِمػػػػػػػػػػِو     

 َوَحمّػػػػػػػػػػػى َنواحيػػػػػػػػػػػِؾ الَمسػػػػػػػػػػػيُح َوَمػػػػػػػػػػػرَيـُ  

 

ػػػػػػػػػػػػػٌر          ـَ ُمَزم   َوُدقَّػػػػػػػػػػػػػت َنػػػػػػػػػػػػػواقيٌس َوقػػػػػػػػػػػػػا

 

 ِمػػػػػػػػػػَف الػػػػػػػػػػروـِ فػػػػػػػػػػي ِمحراِبػػػػػػػػػػِو َيتَػػػػػػػػػػَرنَّـُ  

 

       ِإنَّػػػػػػػػػػُو      َفػػػػػػػػػبل ُتنِكػػػػػػػػػري َعيػػػػػػػػػػَد الَمػػػػػػػػػ ِذِف 

 َعمػػػػػػى الَمػػػػػػِو ِمػػػػػػف َعيػػػػػػِد الَنػػػػػػواقيِس َأكػػػػػػَرـُ  

 

        َجػػػػػػػذالُف آِمػػػػػػػٌف    َبيػػػػػػػُت القُػػػػػػػدسِ َتباَركػػػػػػػَت 

ـُ    َوال َيػػػػػػػػػػػأَمُف الَبيػػػػػػػػػػػُت الَعتيػػػػػػػػػػػُؽ الُمَحػػػػػػػػػػػرَّ

 

         َأُيرضػػػػػػػػيَؾ َأف َتغشػػػػػػػػى َسػػػػػػػػناِبُؾ َ ػػػػػػػػيِمِيـ  

ـُ َوَزمػػػػػػػػػػَزـُ    ِحمػػػػػػػػػػاَؾ َوَأف ُيمنػػػػػػػػػػى الَحطػػػػػػػػػػي

 

       ِذؿال الُمسػػػػػػػػػػِمموَف َوَبيػػػػػػػػػػَنُيـ    َوَكيػػػػػػػػػػَؼ َيػػػػػػػػػػ

 ِكتاُبػػػػػػػػػػػَؾ ُيتمػػػػػػػػػػػى ُكػػػػػػػػػػػؿَّ َيػػػػػػػػػػػوـٍ َوُيكػػػػػػػػػػػَرـُ  

 

         َنِبيالػػػػػػػػػػػَؾ َمحػػػػػػػػػػػزوٌف َوَبيتُػػػػػػػػػػػَؾ ُمطػػػػػػػػػػػِرٌؽ  

ـُ    َحيػػػػػػػػػػػػػاًء َوَأنصػػػػػػػػػػػػػاُر الَحقيَقػػػػػػػػػػػػػِة ُنػػػػػػػػػػػػػوَّ

 

         َصػػػػػػػػػػينا َو اَلفنػػػػػػػػػػا َفعاَقبػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػاِداًل  عَ 

 َوَحكَّمػػػػػػَت فينػػػػػػا الَيػػػػػػوـَ َمػػػػػػف َلػػػػػػيَس َيػػػػػػرَحـُ  

 

 

 :أيضاً  حافظ إبراىيـ وقاؿ
 َ الَبيُت َوالُقدُس َأشباهُ 

                                                 
محمد حافظ بف إبراىيـ فيمي الميندس  المشيور بشاعر النيؿ  مف أشير شعراء العصر الحديث  ولد فػي  - 95

لػو أشػعار كايػرة طبػع بعضػيا فػي ديػواف . ـ1871/ىػػ 1288ذىبية كانت راسػية فػي النيػؿ أمػاـ دريػوط عػاـ 
 .ـ1932/ىػ1351توفي في القاىرة عاـ . حافظ
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 الطويؿ
      تَػػػػػػػراءى َلػػػػػػػَؾ اإِلقبػػػػػػػاُؿ َحتّػػػػػػػى َشػػػػػػػِيدناُه     

 َوداَف َلػػػػػػػػػػػػَؾ الِمقػػػػػػػػػػػػداُر َحتّػػػػػػػػػػػػى َأِمّنػػػػػػػػػػػػاهُ  

 

قبػػػػػػػػػػػػػػاِؿ ُدنيػػػػػػػػػػػػػػاهُ     ُسػػػػػػػػػػػَميماُف َذكَّػػػػػػػػػػػرَت الَزمػػػػػػػػػػػاَف َوَأىَمػػػػػػػػػػػُو          ِبِعػػػػػػػػػػػػػػز  ُسػػػػػػػػػػػػػػَميماٍف َواِ 

 

     ذََّر الَنمػػػػػػُؿ َبعَضػػػػػػُو      ِإذا ِسػػػػػػرَت َيومػػػػػػًا َحػػػػػػ

 َم اَفػػػػػػػػَة َجػػػػػػػػيٍش ِمػػػػػػػػف َمواليػػػػػػػػَؾ َيغشػػػػػػػػاهُ  

 

ف ُكنػػػػػػػػَت فػػػػػػػػي َروٍض َتَغنَّػػػػػػػػت ُطيػػػػػػػػوُرُه            َواِ 

 َوصػػػػػػاَحت َعمػػػػػػى اأَلفنػػػػػػاِف َيحُرُسػػػػػػَؾ الَمػػػػػػوُ  

 

ـٌ            َوكػػػػػػػػاَف ِابػػػػػػػػُف داُوٍد َلػػػػػػػػُو الػػػػػػػػريُح  ػػػػػػػػاِد

ـُ َوالَسػػػػػػػػػػػعُد َوالجػػػػػػػػػػػاهُ    َوَت ػػػػػػػػػػػُدُمَؾ اأَلّيػػػػػػػػػػػا

 

      َتُحػػػػػػػػؿال ِبَحيػػػػػػػػُث الَمجػػػػػػػػُد أَلقػػػػػػػػى ِرحاَلػػػػػػػػُو     

 َأشػػػػػػػػػػػباهُ  َوالقُػػػػػػػػػػػدُس َفطػػػػػػػػػػػاِىَرٌة َوالَبيػػػػػػػػػػػُت  
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 إلى المسجد األقصى سرى 
  
        وىػػػػػاؾ عروسػػػػػًا فػػػػػي مػػػػػديحؾ قػػػػػد حمػػػػػت   

 بحمػػػػػػػػي انػػػػػػػػػاكـ جيػػػػػػػػدىا قػػػػػػػػػد تمنطقػػػػػػػػػا 

 

     فػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػـؤ رحػػػػػػػػػابكـ      عمػػػػػػػػػى  جػػػػػػػػػؿ وا

 فمػػػػػػػػػػػػف عمييػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالقبوؿ تصػػػػػػػػػػػػدقا 

 

       وصػػػػػػػػػػؿ وسػػػػػػػػػػمـ يػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػي تكرمػػػػػػػػػػًا    

 عمػػػػػى المصػػػػػطفى  يػػػػػر ال ميقػػػػػة مطمقػػػػػا 

 

         وآؿ كػػػػػػػػػػػػػراـ اػػػػػػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػػػػػػحاب ىديػػػػػػػػػػػػػو  

 مػػػػدى الػػػػدىر مػػػػػا غصػػػػف المسػػػػرة أورقػػػػػا 

 

         ومػػػػػػا حسػػػػػػف نجػػػػػػؿ الػػػػػػدجاني قػػػػػػد شػػػػػػدا  

 رقػػػػػػى اوقػػػػػػاؿ يينػػػػػػى مػػػػػػف كػػػػػػنجـ السػػػػػػي 

 

        ى بػػػػػػػػػػػيمف بالقػػػػػػػػػػػدـو مؤر ػػػػػػػػػػػًا   وأضػػػػػػػػػػػح

 سػػػرى يطمػػػب التقػػػى المسػػػجد األقصػػػىإلػػػى  
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 الفاروؽ والقدس
 

 البحر الكامؿ
     وتيػػػػػػػػػػاوت األصػػػػػػػػػػناـ مػػػػػػػػػػف عميائيػػػػػػػػػػا      

 واجُتاَّػػػػػػػػػػػػػت الُعػػػػػػػػػػػػػزَّى مػػػػػػػػػػػػػف َاألوشػػػػػػػػػػػػػاج 

 

    والنػػػػػػػػػػػػػاس كميػػػػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػػػػـز صػػػػػػػػػػػػػادؽ       

 ف اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألفواجد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 

      ومشػػػػػػػػػػت كتػػػػػػػػػػائبيـ مشػػػػػػػػػػاعَؿ لمعمػػػػػػػػػػى     

 مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ أزىػػػػػػػػػػر بالشػػػػػػػػػػيادة نػػػػػػػػػػاجي 
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ـ  وىػو شػقيؽ مفتػي يافػا 1873/ ىػػ1291ـ  وتػوفي فييػا عػاـ 1815/ ىػ1231ولد في يافا بفمسطيف عاـ  - 

 .وشاعرىا شفيؽ الدجاني
 1316ولػػػد عػػػاـ . شػػػاعر وأديػػػب مػػػؤرخ عػػػاش فػػػي ال مػػػي   تػػػردد بػػػيف قطػػػر ومسػػػقط والكويػػػت والبحػػػريف - 97

 .اف شعر مطبوعلو كتب وديو . ـ1954/ىػ1374وتوفي ببيروت عاـ . ـ1898/ىػ
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         ىػػػػػػػوت العػػػػػػػروش أمػػػػػػػاميـ وعنػػػػػػػا ليػػػػػػػـ  

 ذو الصػػػػػػػػػػػػػػػػولجاف وأّبيػػػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػػػاج 

 

        وعمػػػػػػػػػى البسػػػػػػػػػيطة رفرفػػػػػػػػػت أعبلميػػػػػػػػػـ   

ّـَ األفػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػاإلببلج   كالصػػػػػػػػػػػػػبح عػػػػػػػػػػػػػ

 

    لمفػػػػػػػػػػػػاروؽ يفػػػػػػػػػػػػتح بابػػػػػػػػػػػػو        القػػػػػػػػػػػػدس

 عنػػػػػػػػػػػػػػو محكػػػػػػػػػػػػػػـ اإلرتػػػػػػػػػػػػػػاجويزيػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 

َنػػػػػػػػػػػػا            ويظػػػػػػػػػػػػؿ مفتػػػػػػػػػػػػوح الرتػػػػػػػػػػػػاج ُمَؤمَّ

 حػػػػػػػػػػػػػػػرا لمقػػػػػػػػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػػػػػػػػائر الّحجػػػػػػػػػػػػػػػاج 

 

ـُ جيَشػػػػػػػػو            وأتػػػػػػػػى صػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػديف َيقػػػػػػػػُد

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلفراجليبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  

 

         واليػػػػػػػػػػػوـ روعػػػػػػػػػػػت المحػػػػػػػػػػػاـر جيػػػػػػػػػػػرة  

 فيػػػػػػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػػػػػػتت أىمػػػػػػػػػػػػػػو بمبلجػػػػػػػػػػػػػػي 

 

        وغػػػػػػػػػدت فمسػػػػػػػػػطيف الشػػػػػػػػػييدة مػػػػػػػػػذبحًا   

 ء جػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػف األوداجفيػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػدما 

 
 

 

 :ويقوؿ  الد الفرج أيضاً 
 بمفوُر إف اليوـَ عيد      

 

 مجزوء الكامؿ
        بمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُر إف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد      

 

 َفػػػػػػػػػػػػػػػألبس لػػػػػػػػػػػػػػػو الاػػػػػػػػػػػػػػػوَب الجديػػػػػػػػػػػػػػػدْ  

 

            وعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادة  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أكاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورود 

 

           مػػػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػػػُد عيػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػاذجيف  

 إذا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٌ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 

 ػ     يْغتَػػػػػػػػػػػػػػرال فيػػػػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػػػػائس المسكػػػػػػػػػػػػػػ
 

 يف والطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ الوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

    وَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبشال فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا       

 ِد ودمُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود 

 

 واياُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأَلمس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود    َفِرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُد اَوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو        

 

    لكنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا       

 سػػػػػػػػػػػػػػػػة َأْف تفػػػػػػػػػػػػػػػػوز بمػػػػػػػػػػػػػػػػا تريػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

        سػػػػػػػػػػػػػػػػياِف عنػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػا ابنيػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌس َأو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرٌ  

 

         ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيُف الوديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائبيا تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

       مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زلزاُلَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُتَزلػػػػػػػػػػػػػػػػػَزَؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 ذا يغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وذا يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود    آالُميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ الكواكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب        

 

       مػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وعػػػػػػػػػػػػػػػػِدَؾ بالينػػػػػػػػػػػػػػػػا    

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش المسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 

     بابػػػػػػػػػػػػػػؿ       القػػػػػػػػػػػػػػدسحتػػػػػػػػػػػػػػى جعمػػػػػػػػػػػػػػت 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تكاارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

      وعجمػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػؿ الحشػػػػػػػػػػػر تجمعيػػػػػػػػػػػـ     

 جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد 
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َدُه اْلَجاُه َسادْ   َوَمْف َسوَّ

 

 بحر السريع
       َفػػػػػػػػاْنُظْر ِإلػػػػػػػػى اْلَجػػػػػػػػاِه الَّػػػػػػػػِذي َأْحػػػػػػػػَرَزْت   

َدُه اْلَجػػػػػػػػػػاُه َسػػػػػػػػػػا  ـْ َوَمػػػػػػػػػػْف َسػػػػػػػػػػوَّ  دْ ِبِيػػػػػػػػػػ
 

ـْ َتِجػػػػػػػْد ِفػػػػػػػي الشَّػػػػػػػاـِ َمػػػػػػػا َأْحػػػػػػػَدَاْت            أََلػػػػػػػ

 آاَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر َذاَؾ الَماَػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ الُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَفادْ  

 

          ِفػػػػػػػي ُلْبَنػػػػػػػاَف ِفػػػػػػػي ُجمَّػػػػػػػٍؽ  اْلقُػػػػػػػْدسِ ِفػػػػػػػي 

 َقػػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ُيِكنالػػػػػػػػػػػػػػوَف ِلِمْصػػػػػػػػػػػػػػَر اْلػػػػػػػػػػػػػػِوَدادْ  

 

     َتَناَفُسػػػػػػػػػػػػػػػوا َحْوَلػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ِفػػػػػػػػػػػػػػػي َبا ػػػػػػػػػػػػػػػػِو      

 َوَبػػػػػػػػػػػػادْ  ِبُكػػػػػػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػػػػػػا ُيْحِسػػػػػػػػػػػػُف َقػػػػػػػػػػػػارٍ  

 

       َفػػػػػػػػػػػػبَل َمِميػػػػػػػػػػػػٌؾ َنػػػػػػػػػػػػاَؿ ِمْنػػػػػػػػػػػػُو الَّػػػػػػػػػػػػِذي    

 ِنْمػػػػػػػػػَت َواَل َغػػػػػػػػػاٍز َكَمػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػْدَت َعػػػػػػػػػػادْ  

 

      َذِلػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ َفػػػػػػػػػػػػػػػػْوٌز َبػػػػػػػػػػػػػػػػاِىٌر اَل َيِفػػػػػػػػػػػػػػػػي     

 ِبَحق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِطيُرُه ِبالِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدادْ  

 

 ِإَذا َذَكْرَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه َأَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَنا ِبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         
 

 َكػػػػػػػػػػػاف ِلِحْمَفْيػػػػػػػػػػػػَؾ ِبػػػػػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػػػػػْف َأَيػػػػػػػػػػػػادْ  

 

 

 
 : ويقوؿ  ميؿ مطراف أيضاً 
ـُ الاَّْبُت  ـَ اْلُيَما  ِنْع

 

 البحر الكامؿ
ـُ الَّػػػػػػػػػػػِذي       ـُ اْلَعَمػػػػػػػػػػػ      ِديِمْتِرُيػػػػػػػػػػػوُس اْلَعػػػػػػػػػػػاِل

 ُتْصػػػػػػػػػػِبي النالَيػػػػػػػػػػى َأْ بَلقُػػػػػػػػػػُو اأَلْطَيػػػػػػػػػػػارُ  

 

ـُ الاَّْبػػػػػػػػُت ِإْف َمػػػػػػػػرَّْت ِبػػػػػػػػِو     ـَ اْلُيَمػػػػػػػػا        ِنْعػػػػػػػػ

ـَ اْلَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزـُ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّارُ ُأَزـٌ َوِنْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الصَّ

 

     أَلُمْرَتِجػػػػػػػػػػػي َعْفػػػػػػػػػػػَو الَكػػػػػػػػػػػِريـ الُمتَِّقػػػػػػػػػػػي      

 َغَضػػػػػػػػػَب اْلَحِمػػػػػػػػػيـِ َوالُمْحِسػػػػػػػػػُف اْلَغفَّػػػػػػػػػارُ  

 

     أَلُمْقتِفػػػػػػػػػػػي ِبالسػػػػػػػػػػػْيِر َأْعػػػػػػػػػػػَدَؿ َمػػػػػػػػػػػْنَيٍ       

 َنَيَجْتػػػػػػػػػػػػػػُو َأْسػػػػػػػػػػػػػػبَلؼ َلػػػػػػػػػػػػػػُو َأْ َبػػػػػػػػػػػػػػارُ  

 

 تَػػػػػػػػػػػػاٌج َوالنالُجػػػػػػػػػػػػوـُ ِداَػػػػػػػػػػػػارُ والشَّػػػػػػػػػػػػْمُس     َأْنَظرُتُمػػػػػػػػػػػػػػوُه ِحػػػػػػػػػػػػػػْيَف َيػػػػػػػػػػػػػػْدُعو َربػػػػػػػػػػػػػػُو        

 

ػػػػػػِب َجْيػػػػػػَرة    َسػػػػػػَنى القُػػػػػػْدسِ َيْجمُػػػػػػو          الُمَحجَّ

 َوَعَمػػػػػػػػػػػػػػى َيَدْيػػػػػػػػػػػػػػِو َتْكُمػػػػػػػػػػػػػػُؿ اأَلْسػػػػػػػػػػػػػػرَارُ  

 

 َوَكػػػػػػػػػػػػػػػػَأفَّ أَلاَلِء الَمِسػػػػػػػػػػػػػػػػيِح ِبَوْجِيػػػػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 ِإْذ َتْنَجمػػػػػػػػػػػي َعػػػػػػػػػػػْف َوْجِيػػػػػػػػػػػِو اأَلْسػػػػػػػػػػػتَارُ  

 

 

 
                                                 

98
 .الغربػي األدب س فييػادر   تمقى تعميمو في لبناف  اـ انتقػؿ إلػى بػاريس  و بمبناف بعمبؾ في ـ1871عاـ ولد  - 

ومػف " المجمػة المصػرية" وىػو الػذي أنشػأ  عػدة لسػنوات بجريدة األىراـ اً محرر فييا  عمؿاـ انتقؿ إلى القاىرة  و 
تػرجـ و   1918فػي أربعػة أجػزاء عػاـ  در لػو ديػواف شػعر مطبػوعصػ. اليوميػة" الجوانػب المصػرية"بعدىا جريػدة 

 .كما كاف لو دور فعاؿ فػي النيػوض بالمسػرح القػومي بمصػر وغيرىا مف األعماؿ األجنبية  شكسبير مسرحيات
 .ـ1949توفي عاـ 
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 : ويقوؿ  ميؿ مطراف أيضاً 
 ِفي الُقْدِس آَياتٌ َحتَّى َبدْت 

 
 الكامؿ
ػػػػػػػػَياَمِة ُأْسػػػػػػػػُقفًا           َيػػػػػػػػا َمػػػػػػػػْف ُنَين ػػػػػػػػيُء ِبالس 

 

 َشػػػػػػػػػػَرفًا َفَأْنػػػػػػػػػػَت ِبَمػػػػػػػػػػا َبَمْغػػػػػػػػػػَت َحِقيػػػػػػػػػػؽُ  

 

ـْ َتْقػػػػػػػػػِف ُجْيػػػػػػػػػِدَؾ َناِشػػػػػػػػػئًا َوُمْنِشػػػػػػػػػئًا           َلػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػبلُح َطريػػػػػػػػػػػؽُ   ػػػػػػػػػػػاِلِحيَِّة َوالصَّ  فػػػػػػػػػػػي الصَّ

 

      ْت     آَيػػػػػاٌت َمَحػػػػػ ِفػػػػػي القُػػػػػْدسِ َحتَّػػػػػى َبػػػػػدْت 

 ِكَسػػػػػػػَؼ الػػػػػػػدالَجى َفػػػػػػػِإَذا الُغػػػػػػػُروب ُشػػػػػػػُروؽُ  

 

     َوَزَكػػػػػػػػػػْت ِغػػػػػػػػػػرَاُس َمَعػػػػػػػػػػاِرٍؼ َوَفَضػػػػػػػػػػاِئٍؿ      

 المرمػػػػػػػػػػػوؽِبالَحْمػػػػػػػػػػػِد ُيػػػػػػػػػػػْذَكُر َعْيػػػػػػػػػػػُدَىا  

 

    َعْيػػػػػػٌد ِبَمػػػػػػا َأْنَجْحػػػػػػَت ِفيػػػػػػِو ِمػػػػػػَف الُمَنػػػػػػى       

 اَل الَفْضػػػػػػػػػػػػػػُؿ َمْنقػػػػػػػػػػػػػػوٌص َواَل َمْسػػػػػػػػػػػػػػُبوؽُ  

 

 
 :اف أيضاً ويقوؿ  ميؿ مطر 

 َيا َأياليا الَوَطْف الدَّاِعي ِلَنْجَدِتِو        
 

 البسيط
 أَلَحْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد هلِل ال َتْفَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َكتَاِئُبَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 ِبَقػػػػػػػػػػْوِؿ َقػػػػػػػػػػاٍؿ َوال اأُلْسػػػػػػػػػػُطوُؿ َيػػػػػػػػػػْنَحِطـُ  

 

 الَحػػػػػػػَرـُ وَ  القُػػػػػػػْدُس َلبَّْتػػػػػػػَؾ ِمْصػػػػػػػُر َوَلبَّػػػػػػػى     َيػػػػػػػػا َأياليػػػػػػػػا الػػػػػػػػَوَطْف الػػػػػػػػدَّاِعي ِلَنْجَدِتػػػػػػػػِو        

 

 َكَمػػػػػػػػػا َدَىاَنػػػػػػػػػا َوَأْبَكػػػػػػػػػى َ ْطُبػػػػػػػػػَؾ الَعػػػػػػػػػِرـُ     َمػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػاَف َ ْطػػػػػػػػػٌب ِلَيػػػػػػػػػْدَىاَنا َوُيْبِكيَنػػػػػػػػػا        

 

ػػػػػػػػْت جَياَلُتَنػػػػػػػػا         ََ ِفػػػػػػػػػػي تَْأِديِبَنػػػػػػػػػػا الّنػػػػػػػػػػَدـُ     َلَقػػػػػػػػْد َشػػػػػػػػَعْرَنا ِبَمػػػػػػػػا َغضَّ  ِمنَّػػػػػػػػػػا َوَبػػػػػػػػػػاَل

 

       َأِشػػػػػػػػػػْر ِبَمػػػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػػػْئَت َتْكِفيػػػػػػػػػػرًا ِلَزلَِّتَنػػػػػػػػػػا   

 

 َيْشػػػػػػػَفْع َلَنػػػػػػػا ِعْنػػػػػػػَدَؾ اإِلْ ػػػػػػػبلُص َوالَكػػػػػػػَرـُ  

 

 َأْمَواُلَنػػػػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػػػػَؾ َوْقػػػػػػػػػػػػػٌؼ َوالنفُػػػػػػػػػػػػػوُس         

 

 َوِعػػػػػػػْش َوال َعػػػػػػػاَش ِفػػػػػػػي ُنْعَمػػػػػػػاَؾ ُمػػػػػػػتَيـُ  

 

 

 :أيضاً   ميؿ مطراف وقاؿ
 " تحية لمقدس الشريؼ"

 

 الطويؿ
 َوَمػػػػػػػػْف ِبػػػػػػػػػِو          الػػػػػػػػػْؽُ ْدسِ َسػػػػػػػػبلـٌ َعَمػػػػػػػػى 

 

 ِع اأَلْضػػػػػػَداِد ِفػػػػػػي ِإْرِث ُحب ػػػػػػوِ َعَمػػػػػػى َجػػػػػػامِ  

 

       َعَمػػػػػى الَبَمػػػػػِد الطالْيػػػػػِر الَّػػػػػِذي َتْحػػػػػَت ُتْرِبػػػػػِو    

 ُقمُػػػػػػػػوٌب َغػػػػػػػػَدْت َحبَّاُتَيػػػػػػػػا َبْعػػػػػػػػَض ُتْرِبػػػػػػػػوِ  

 

      َحَجْجػػػػػػػَت ِإَلْيػػػػػػػِو َوالَيػػػػػػػَوى َيْشػػػػػػػَغُؿ الَّػػػػػػػِذي     

 َيُحػػػػػػػػػ ال ِإَلْيػػػػػػػػػِو َعػػػػػػػػػْف َمَشػػػػػػػػػقَّاِت َدْرِبػػػػػػػػػوِ  
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       ؤَلْرِض ُيْيػػػػػػػِدي َرَواِئعػػػػػػػًا   َعَمػػػػػػػى َناِىػػػػػػػٍب ِلػػػػػػػ

 ِإَلػػػػػػػى ُكػػػػػػػؿ  َعػػػػػػػْيٍف ِمػػػػػػػْف َغَنػػػػػػػاِئـِ َنْيِبػػػػػػػوِ  

 

    َفُسػػػػػػػػػْبَحاَف َمػػػػػػػػػْف آتَػػػػػػػػػاُه ُحْسػػػػػػػػػنًا َكَأنَّػػػػػػػػػُو       

 ِبػػػػػػِو ُأوِتػػػػػػَي التَّْنِزيػػػػػػَو َعػػػػػػْف ُكػػػػػػؿ  ُمْشػػػػػػِبوِ  

 

 َتمُػػػػػػػػػػػػػػػػوُح ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػْف َيْرُنػػػػػػػػػػػػػػػػو ِجَباِلػػػػػػػػػػػػػػػػِو         

 

 َوَرب ػػػػػػػػػػػػػوِ  َأَشػػػػػػػػػػػػػدَّ ات صػػػػػػػػػػػػػااًل ِبػػػػػػػػػػػػػالُ ُمودِ  

 

     َوَأيال َجَمػػػػػػػػػػػػاٍؿ َبػػػػػػػػػػػػْيَف ُسػػػػػػػػػػػػْمَرِة َطػػػػػػػػػػػػْوِدِه      

 َواِديػػػػػػػػػػػػِو َوُحْمػػػػػػػػػػػػَرِة ِشػػػػػػػػػػػػْعِبوِ  و ضػػػػػػػػػػػػرة 

 

         َوَأْيػػػػػػَف ُيػػػػػػَرى َمػػػػػػْرٌج َكَمػػػػػػْرِج اْبػػػػػػِف َعػػػػػػاِمٍر  

 ِبِطيػػػػػػػػػػِب َمَجاِنيػػػػػػػػػػِو َوِزيَنػػػػػػػػػػاِت ِ ْصػػػػػػػػػػِبوِ  

 

ػػػػػػُو            ُىػػػػػػَو الَبْيػػػػػػُت ُيػػػػػػْؤِتي ُسػػػػػػْؤَلُو َمػػػػػػْف َيُؤمال

ـْ ِبػػػػػػػػػِو َبْيتػػػػػػػػػًا َوَأْكػػػػػػػػػِرـْ ِبَشػػػػػػػػػْعِبوِ    َفػػػػػػػػػَأْعِظ

 

           مػػػػػػػوطئِبػػػػػػػِو َمْبَعػػػػػػػٌث ِلْمُحػػػػػػػب  ِفػػػػػػػي ُكػػػػػػػؿ  

 أَلْقػػػػػػَداـِ َفػػػػػػاِدي النَّػػػػػػاِس ِمػػػػػػْف َفػػػػػػْرِط ُحب ػػػػػػوِ  

 

        ولػػػػػػػػػػيس غريًبػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو إالَّ بش صػػػػػػػػػػو 

 

 فتًػػػػػػػػػػػػػػى زارُه َقػػػػػػػػػػػػػػْببًل ِمػػػػػػػػػػػػػػرارًا بقمبػػػػػػػػػػػػػػو 

 

ػػػػػػػػػػػؿ أىمػػػػػػػػػػػوُه ومػػػػػػػػػػػا زاؿ ضػػػػػػػػػػػيُفيـ  نػػػػػػػزيبًل عمػػػػػػػى سػػػػػػػيؿ المكػػػػػػػاف ورحِبػػػػػػػو          تفضَّ

 
 
 

             بػػػػػػػػػػػػػإكراـ إنسػػػػػػػػػػػػػاٍف قميػػػػػػػػػػػػػٍؿ بنفسػػػػػػػػػػػػػو 

 ولكنَّػػػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػػػييـ كايػػػػػػػػػػػػػٌر بصػػػػػػػػػػػػػحِبو 

 

           سػػػػػػػػأذكُر مػػػػػػػػا أحيػػػػػػػػا نعيمػػػػػػػػي بُأنسػػػػػػػػيـ 

 وِوردَي مػػػػػػػػػػف ُحمػػػػػػػػػػو الم قػػػػػػػػػػاء وعذبػػػػػػػػػػو 

 

 
 ً:وقاؿ  ميؿ مطراف أيضا
 َصَبْرَت َصْبَر َكِريـٍ 

 

 البسيط
        ـٍ َغْيػػػػػػػِر ُمْبتَػػػػػػػِئٍس   َصػػػػػػػَبْرَت َصػػػػػػػْبَر َكػػػػػػػِري

 َواَل َممُػػػػػػػػػػػوٍؿ َواَل َشػػػػػػػػػػػاٍؾ َعَمػػػػػػػػػػػى َوَصػػػػػػػػػػػبِ  

 

ّـَ الَقَضػػػػػاُء ِإلػػػػػى            َحتػػػػػى ُحِمْمػػػػػَت َوَقػػػػػْد ُحػػػػػ

 عمػػػػػػى َكاَػػػػػػبِ  الَمْسػػػػػػِجِد اأَلْقَصػػػػػػىَداٍر ِمػػػػػػَف  

 

 القُػػػػػػػَربِ َحتّػػػػػػػى َتَقػػػػػػػرَّ ِبػػػػػػػِو ِفػػػػػػػي ُمْزَدَجػػػػػػػى     َكػػػػػػػػػػػػَأفَّ َربَّػػػػػػػػػػػػَؾ َأْوَحػػػػػػػػػػػػى َأْف ُتَجػػػػػػػػػػػػاِوَرُه        

 

وِح اأَلِمػػػػػػػػػيِف َواَل            َيْرَعػػػػػػػػػى َمػػػػػػػػػزَاَرَؾ ِبػػػػػػػػػالرال

 َتْنػػػػػَأى ِبػػػػػِو السالػػػػػْبُؿ َعػػػػػْف َأْعَقاِبػػػػػَؾ النالُجػػػػػبِ  

 

     َوَيْجَمػػػػػػػػُع الِبػػػػػػػػرال ُحفَّػػػػػػػػاَظ الَمػػػػػػػػ ِاِر ِمػػػػػػػػْف      

 َشػػػػػػػتَّى الَعَشػػػػػػػاِئِر َحػػػػػػػْوَؿ الَواِلػػػػػػػِد الَحػػػػػػػِدبِ  

 

          َجػػػػاُء ِبػػػػِو َمػػػػْف َكػػػػاَف َيػػػػْدِري َوَقػػػػْد َنػػػػاَط الرَّ 

ـْ َيِ ػػػػػػػػػبِ    ِصػػػػػػػػػَياَنَة الَحػػػػػػػػػَرـِ الاَّػػػػػػػػػاِني َفَمػػػػػػػػػ

 

    ِإفَّ الَمػػػػػػػػػػػػ َب ِإَلْيػػػػػػػػػػػػِو َوالاَّػػػػػػػػػػػػَواَب ِبػػػػػػػػػػػػِو       

ـْ ُياَػػػػػػػبِ   ـَ الَ ْيػػػػػػػَر َمْ مُػػػػػػػوٌؽ َوَلػػػػػػػ  َىػػػػػػػْؿ َقػػػػػػػدَّ

 

        َأْبَنػػػػػػػػاَء َيْعػػػػػػػػُرَب َىػػػػػػػػِذي ِسػػػػػػػػيَرٌة َبػػػػػػػػَرَزْت   

ـْ َحَقاِئُقَيػػػػػػػػا الُكْبػػػػػػػػَرى ِمػػػػػػػػَف    الُحُجػػػػػػػػبِ َلُكػػػػػػػػ

 

      ِكتَػػػػػػػػػػػاُب َتْفِدَيػػػػػػػػػػػٍة َأْوَعػػػػػػػػػػػْت َصػػػػػػػػػػػَحاِئُفُو     

 َأْدَعػػػػػى الُفُصػػػػػوِؿ ِإلػػػػػى اإِلْعَجػػػػػاِب َوالَعَجػػػػػبِ  
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 (ـ1943 -1885( )ىػ1363-1312(  )99)رشيد الياشمي -99
 بغداد باكية والقدس مرتيب

 
 

 البسيط
 نػػػػػػػؾ الرىػػػػػػػبترىػػػػػػػب سػػػػػػػواد العػػػػػػػدا ال  ا    يػػػػػػػػا ابػػػػػػػػف السػػػػػػػػعود تقػػػػػػػػدـ لمقتػػػػػػػػاؿ وال        

 

      جػػػػػرد مػػػػػف العػػػػػـز سػػػػػيفا قػػػػػد رقشػػػػػت بػػػػػو     

 ي العمػػػػػػى فازدىػػػػػػت مػػػػػػف فعمػػػػػػو الكتػػػػػػب 

 

         والػػػػبس مػػػػف الصػػػػبر درعػػػػا ال يمػػػػّض بػػػػو  

 رمػػػػػػػػػٌح فكػػػػػػػػػؿ حصػػػػػػػػػيف دونػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػرب 

 

         انصػػػػػر أ ػػػػػا ىاشػػػػػـ عػػػػػؿ الصػػػػػدوع التػػػػػي  

 فػػػػػػػي جسػػػػػػػـ يعػػػػػػػرب واإلسػػػػػػػبلـ تنشػػػػػػػعب 

 

 بغػػػػػػػػػػػػػداد باكيػػػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػػػػػاكية         

 

 مرتيػػػػػػػػػػػب لمشػػػػػػػػػػػر مرتقػػػػػػػػػػػب لقػػػػػػػػػػػدسوا 
 
 

 ال تػػػػػػػػػػػػب مّف بػػػػػػػػػػػػروِح أنػػػػػػػػػػػػت حامميػػػػػػػػػػػػا         

 

 فػػػالموت يػػػا شػػػيـ فػػػي نيػػػؿ العمػػػى ضػػػرب 

 

    بنػػػػػػػا        االنتظػػػػػػػاررحمػػػػػػػاؾ رحمػػػػػػػاؾ طػػػػػػػاؿ 

 واألدبوكػػػػػػػػػػػاد ينفػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػبر  

 

 
 (ـ1873-1811( )ىػ1291-1216(  )100)رفاعة الطيطاوي -111

 سؿ البراؽ
 

 :البسيط
         ُمقتػػػػػػػديا   يػػػػػػػا صػػػػػػػاح كػػػػػػػْف برسػػػػػػػوؿ اهلل

 فػػػػػػػػػي فعمػػػػػػػػػو وبنػػػػػػػػػوِر الحػػػػػػػػػؽ ُميتػػػػػػػػػدياً  

 

         فكػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػاَد مػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػاغيف ُمعتػػػػػػػػػديا  

ػػػػػػػػػرِؾ ُمْنتِييػػػػػػػػػا   وكممػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػاؿ ركػػػػػػػػػُف الش 

 

ـَ رسوُؿ اهلل َييدمو يَ قا  في الرَّ
 

    بسػػػػػػػػػػػػعِد طالعػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػُمو كواكُبػػػػػػػػػػػػو       

 وطالمػػػػػػػػػػػػا ابتيجػػػػػػػػػػػػْت زىػػػػػػػػػػػػوًا مواكُبػػػػػػػػػػػػو 

 

      اكبػػػػػػػػػػو     َسػػػػػػػػػػْؿ البػػػػػػػػػػراَؽ بمػػػػػػػػػػاذا فػػػػػػػػػػاز ر 

 َركائبػػػػػػو المسػػػػػػجد األقصػػػػػػىسػػػػػػارْت إلػػػػػػى  

 

 يزفالو ُمسرُج اإلسرا وممجمو
 

      َسػػػػػػرى بػػػػػػو وىػػػػػػو فػػػػػػي أقصػػػػػػى تعجِبػػػػػػو     

 وفػػػػػػػػػاز طػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػأعمى المجػػػػػػػػػد أعجبػػػػػػػػػوِ  
 
 

                                                 
ـ  توفي بيا عاـ 1885/ىػ1312شاعر عراقي سار عمى ني  معروؼ الرصافي  ولد في بغداد عاـ  - 99

 .  وترؾ ديواف شعر.ـ1943/ىػ1363
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رفاعة بف رافع الطيطاوي  عالـ مف أركاف نيضػة مصػر العمميػة فػي العصػر الحػديث  ولػد فػي طيطػا عػاـ  - 

 .ـ1873/ىػ1291توفي عاـ . ـ وعاش في القاىرة  ترؾ أعمااًل أدبية وشعرية كايرة1811/ىػ1216
 



 -151- 

    لػػػػػػو انجمػػػػػػى مػػػػػػا تػػػػػػوارى فػػػػػػي َتحجبػػػػػػو       

 والشػػػػػػػػوُؽ ييتػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػا جبريػػػػػػػػُؿ ُزجَّ بػػػػػػػػو 

 

 

 
 :وقاؿ رفاعة الطيطاوي أيضاً 

 لى المسجد األقصى ركائبو  سارت إ
   

 البسيط
    إف ابػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد منػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػف جبللتػػػػػػػػو       

 شػػػػػػمس ألفػػػػػػؽ اليػػػػػػدى والرسػػػػػػؿ أنجمػػػػػػو 

 

 العػػػػػػػػػػػدؿ سػػػػػػػػػػػيرتو والفضػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػيمتو         

 

 والرعػػػػػػػػػػب يقدمػػػػػػػػػػو والنصػػػػػػػػػػر ي دمػػػػػػػػػػو 

 

 أقػػػػػػػاـ بالسػػػػػػػيؼ نيػػػػػػػ  الحػػػػػػػؽ معتػػػػػػػدال         
 

 سػػػػػػػيؿ المقاصػػػػػػػد ييػػػػػػػدي مػػػػػػػف تيممػػػػػػػو 

 

 فػػػػػػػي الزيػػػػػػػَ قػػػػػػػاـ رسػػػػػػػوؿ اهلل ييدمػػػػػػػو    تييػػػػػػػػا        وكممػػػػػػػػا طػػػػػػػػاؿ ركػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرؾ من

 

       ركائبػػػػػػو     المسػػػػػػجد األقصػػػػػىسػػػػػارت إلػػػػػى 

 يزفػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػرج اإلسػػػػػػػػػػػػرا وممجمػػػػػػػػػػػػو 

 

     والشػػػػػػػوؽ ييتػػػػػػػؼ يػػػػػػػا جبريػػػػػػػؿ زجال بػػػػػػػو      

 فػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػور ذلػػػػػػػػػؾ مرقػػػػػػػػػاه وسػػػػػػػػػممو 

 

     والعػػػػػػػرش ييتػػػػػػػز مػػػػػػػف تعظيمػػػػػػػو طربػػػػػػػا      

 إذ شػػػػػػػػرَّؼ العػػػػػػػػرش والكرسػػػػػػػػيال مقدمػػػػػػػػو 

 

 ؽ سػػػػػػػػػبحانو فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػز عزتػػػػػػػػػو         والحػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػف قػػػػػػػاب قوسػػػػػػػيف أو أدنػػػػػػػي يكممػػػػػػػو 

 

      فكػػػػػػـ ىنالػػػػػػؾ مػػػػػػف ف ػػػػػػر ومػػػػػػف شػػػػػػرؼ     

 لمػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػديد القػػػػػػػػػوى وحيػػػػػػػػػا يعممػػػػػػػػػو 

 

     حتػػػػػػػػػػػى إذا جػػػػػػػػػػػاء بالتنزيػػػػػػػػػػػؿ معجػػػػػػػػػػػزة      

 يمحػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػرائع واألحكػػػػػػػػػػاـ تحكمػػػػػػػػػػو 

 

 

 

 (ـ1952-1916( )ىػ1372-1335(  )101)رفعت الصميبي -111
 أبناَء صييوف

 

 البسيط
 واجمعػػػػػػػػػػوا أمػػػػػػػػػػَرُىـ لمغػػػػػػػػػػدر وائتمػػػػػػػػػػروا    أبنػػػػػػػػاَء صػػػػػػػػييوف كػػػػػػػػادوا كػػػػػػػػّؿ داىيػػػػػػػػة        

 

      وفػػػػػػػّت فػػػػػػػي عضػػػػػػػد األوطػػػػػػػاف مرتػػػػػػػزؽ     

 رّث الضػػػػػػػػػػػػػمير وسمسػػػػػػػػػػػػػاٌر ومػػػػػػػػػػػػػؤتجر 

 

       مػػػػػػػػف فجػػػػػػػػاج األرض شػػػػػػػػرذَمة     وأقبمػػػػػػػػت

 ىػػػػػػػي الشػػػػػػػقاء بيػػػػػػػذا الكػػػػػػػوف والَوَضػػػػػػػر 

 

    جػػػػػػػػاؤوا فِمػػػػػػػػف حػػػػػػػػالـ ييػػػػػػػػذي بمممكػػػػػػػػٍة       

 ومػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػراب شػػػػػػػػػحيح ىّمػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػدرُ  

 

 ومػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػاٍة وأفػػػػػػػػػػػػاقيف أطَمَعُيػػػػػػػػػػػػـ         

 

 فينػػػػػػػػػػا الت ػػػػػػػػػػاُذُؿ والتقصػػػػػػػػػػيُر وال ػػػػػػػػػػور 
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ـ  وكاف أبوه أوؿ نائب ألوؿ 1916/ىػ1335عاـ رفعت بف سعد الصميبي  ولد في مدينة السمط في األردف  - 
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 وىػػػػػػػػػػػػػـ حاػػػػػػػػػػػػػاالت أقػػػػػػػػػػػػػواـ تقػػػػػػػػػػػػػاَذَفيـ         

 

 رَيػػػػػُب الزمػػػػػاف فكػػػػػـ ضػػػػػّموا وكػػػػػـ فجػػػػػروا 

 

 ال ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعّنؾ أوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػّميـ         

 

 وال يغرنػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا شػػػػػػػػادوا ومػػػػػػػػا عمػػػػػػػػروا 

 

 البيػػػػػػػػد أربعيػػػػػػػػـ         تفنػػػػػػػػى فنػػػػػػػػاء سػػػػػػػػراب 

 

 وال يغّرَنػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا شػػػػػػػػادوا ومػػػػػػػػا عمػػػػػػػػروا 

 

          بػػػاألمس جػػػاءت جمػػػوع الغػػػرب واحتشػػػدت 

 لػػػػػػـ يبػػػػػػؽ فػػػػػػي أرضػػػػػػيـ نػػػػػػاٌب وال ظفػػػػػػرُ  

 

        مػػػػف كػػػػؿ فػػػػ  أتػػػػوا باسػػػػـ الصػػػػميب وىػػػػـ   

 بػػػػػػػػػو وبالَمػػػػػػػػػو واألديػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػد كفػػػػػػػػػروا 
 
 

 يسػػػػػػػػػػػوُقيـ جَشػػػػػػػػػػػٌع طػػػػػػػػػػػاٍغ ويحفػػػػػػػػػػػُزىـ         

 

 ى كالنػػػػػػػػار تسػػػػػػػػتعرإلػػػػػػػػى الغػػػػػػػػبلب ىػػػػػػػػو  

 

 كػػػػػػػػػػػؿ ذئػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػائع قػػػػػػػػػػػرـٍ          فػػػػػػػػػػػألبوا

 

 وأقبمػػػػػػػػػػوا زمػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػف  مفيػػػػػػػػػػا زَمػػػػػػػػػػر 

 

        مػػػػػا كػػػػػاف عيسػػػػػى أ ػػػػػو حػػػػػرب بػػػػػو ظمػػػػػأ   

 إلػػػػػػػى الػػػػػػػدماء ومػػػػػػػا فييػػػػػػػا لػػػػػػػو وطػػػػػػػر 

 

     فػػػػػػػادي الػػػػػػػورى نزَلػػػػػػػت لمحػػػػػػػب شػػػػػػػرعُتو      

 وتمػػػػػػػػػػػػؾ آيتػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػطورة الغػػػػػػػػػػػػرر 

 

 أّمتَػػػػػػػػػو          واإلياػػػػػػػػػاردعػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى الرفػػػػػػػػػؽ 

 

 ولموئػػػػػػػػػػػػػاـ ولكػػػػػػػػػػػػػف َعقَّػػػػػػػػػػػػػُو الَبَشػػػػػػػػػػػػػر 

 

        غطاِرَفػػػػػػًة    المسػػػػػػجد األقصػػػػػػىفاستصػػػػػػرَخ 

 مػػػػف كػػػػؿ أشػػػػوَس فػػػػي الييجػػػػا لػػػػو  طػػػػر 

 

 
 (ـ1955-1897( )ىػ1375-1315(  )102)شاعر الحمراء -112

 َعيِدي ِبَبيِت الُقدسِ 
 

      وىػػػػػػَو ُمَقػػػػػػدَُّس      ِبَبيػػػػػػِت القُػػػػػػدسِ َعيػػػػػػِدي 

 ُبػػػػػػػػػػػػػػػرَاؽ َوالػػػػػػػػػػػػػػػد يُف ِديػػػػػػػػػػػػػػػٌف والُبػػػػػػػػػػػػػػػراؽُ  

 

          اِئٌر ػيَف َشَعػػػػػػػػػػػِ ا ِلمُمسممػػػػػػػػػػػاـل َمػػػػػػػػػػػوأىػػػػػػػػػػ  

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػف ُدوِنيػػػػػػػػػػػػػػػػا األرَواُح واألعَنػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 

 

        َعَجِبػػػػػي مػػػػػِف ابػػػػػػِف َيُيػػػػػوٍد َيعػػػػػِرُؼ َقػػػػػػدَره   

 َوُيػػػػػػػػػػُؤـ بػػػػػػػػػػيَض الينػػػػػػػػػػِد وىػػػػػػػػػػَي ِرَقػػػػػػػػػػاؽ 

 

      مػػػػػػػا َكػػػػػػػاَف ِبػػػػػػػاألمِر ال ِفيػػػػػػػِؼ سػػػػػػػَماُعُو     

 فَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماُعو َواهلِل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس ُيَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 

 

ـُ َفَدَعوُىػػػػػػػػػػػػػ         ـ    ػَحنالػػػػػػػػػػػػوا إَلػػػػػػػػػػػػػى َمبَكػػػػػػػػػػػػػاُى

ـُ آَفػػػػػػػػػػػاؽُ    لػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػُؿ ِمػػػػػػػػػػػف مبَكػػػػػػػػػػػاُى

 

        كػػػػػػػػػػػَذَب اليُيػػػػػػػػػػػوُد ِبَوعػػػػػػػػػػػِدَىا بمُفورىػػػػػػػػػػػَا   

ـُ الُمسػػػػػػػػػػػػمِميَف ُزَعػػػػػػػػػػػػأؽ   َبمفػػػػػػػػػػػػوُر طعػػػػػػػػػػػػ

 

 َىػػػػػػػػػػػػػػػذا الِوَفػػػػػػػػػػػػػػػاُؽ َوَىػػػػػػػػػػػػػػػِذه آَياتػػػػػػػػػػػػػػػو         

 

 َفػػػػػػػػػػػػػػإَذا َتَ يَّػػػػػػػػػػػػػػَب َفالِوَفػػػػػػػػػػػػػػاُؽ ِنفػػػػػػػػػػػػػػاؽُ  
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 الببلد ممؾ ألىميا
 

 

 الكامؿ
 َمِمكػػػػػػػػػػًا َصػػػػػػػػػػريحًا مػػػػػػػػػػا َعَميػػػػػػػػػػِو ُغبػػػػػػػػػػارُ     ىِميػػػػػػػػػا        ألَحػػػػػػػػػؽال الػػػػػػػػػِببلِد ِبػػػػػػػػػَأف َتكػػػػػػػػػوَف 

 

       َأوطاُننػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي اأَلرِض  اِلَصػػػػػػػػػًة َلنػػػػػػػػػا    

 َنحػػػػػػػػػػػػػُف الُطيػػػػػػػػػػػػػوُر َوَىػػػػػػػػػػػػػِذِه اأَلوكػػػػػػػػػػػػػارُ  

 

 حَمػػػػػػػػػػػػػٍد َأنصػػػػػػػػػػػػػارُ فؤلَتحػػػػػػػػػػػػػَت الاَػػػػػػػػػػػػػرى     ِغػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػا َأحَمػػػػػػػػػَد        ال َتبِعػػػػػػػػػَدف َفػػػػػػػػػِإف تَ 

 

نَّمػػػػػػػػػػػا            الَحػػػػػػػػػػت َتباشػػػػػػػػػػػيُر الَ ػػػػػػػػػػبلِص َواِ 

 َيبػػػػػػػػػػػػدو الَصػػػػػػػػػػػػباُح َوَقبَمػػػػػػػػػػػػُو اإِلسػػػػػػػػػػػػفارُ  

 

       َضػػػػػػػؿَّ اأَللػػػػػػػى َحِسػػػػػػػبوا الػػػػػػػِببلَد َغناِئمػػػػػػػًا    

 ِتمػػػػػػػػػػَؾ الِجنػػػػػػػػػػاِف ِجنػػػػػػػػػػاُف َجمَّػػػػػػػػػػُؽ نػػػػػػػػػػارُ  

 

       ِدجَمػػػػػػػػػػَة    َوالطػػػػػػػػػػاِمحوَف ِإلػػػػػػػػػػى الفُػػػػػػػػػػراِت وَ 

 َمجػػػػػػػػػػػػػػرى الفُػػػػػػػػػػػػػػراِت َوِدجَمػػػػػػػػػػػػػػَة َتّيػػػػػػػػػػػػػػارُ  

 

         َرىػػػػػػػػػُط َصػػػػػػػػػياِرٍؼ   القُػػػػػػػػػدَس َوالبػػػػػػػػػاِئعوَف 

 مػػػػػػػػػػػػػػا ِلمَصػػػػػػػػػػػػػػياِرِؼ ِعنػػػػػػػػػػػػػػَدنا دينػػػػػػػػػػػػػػارُ  

 

ّـَ ِببلِدنػػػػػػػػػػػػػػا            أبػػػػػػػػػػػػػػاؤىـَقػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػاَف ُأ
 

 ُأَممػػػػػػػػػػػػػًا َفبلقػػػػػػػػػػػػػى ريُحُيػػػػػػػػػػػػػـ ِإعصػػػػػػػػػػػػػارُ  

 

          َلػػػػػػػو َيػػػػػػػذُكروَف ِمػػػػػػػَف الَحػػػػػػػواِدِث ماِضػػػػػػػيًا 

 مػػػػػػػػػػػػػػا َغػػػػػػػػػػػػػػرَُّىـ ِلَمقاِمنػػػػػػػػػػػػػػا ِاسػػػػػػػػػػػػػػِتحقارُ  

 

 َبػػػػػػػػػػػػػػيَف الَزمػػػػػػػػػػػػػػاِف َوَبيػػػػػػػػػػػػػػَنُيـ آصػػػػػػػػػػػػػػارُ     َلِكػػػػػػػػػػػػػنَُّيـ َأِمنػػػػػػػػػػػػػوا الَزمػػػػػػػػػػػػػاَف َكَأنَّمػػػػػػػػػػػػػا        

 

          َوَتَوىَّمػػػػػػػوا ِتمػػػػػػػَؾ الُعصػػػػػػػوُر َوَقػػػػػػػد َ َمػػػػػػػت 

 َليَسػػػػػػػػػػػت ُتعػػػػػػػػػػػاُد َومػػػػػػػػػػػا َليػػػػػػػػػػػا ِتكػػػػػػػػػػػرارُ  

 

      َكػػػػػػػػبّل َوَربالػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػا َأصػػػػػػػػػاَب ِحسػػػػػػػػػاَبُيـ     

 ُكػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َقػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ َنيَضػػػػػػػػػػػػػػػًة َوِعاػػػػػػػػػػػػػػػارُ َولِ  

 

       ِإفَّ الَزمػػػػػػػػػػػػاَف ُىػػػػػػػػػػػػَو الَزمػػػػػػػػػػػػاُف َتَقمالبػػػػػػػػػػػػًا    

ـَ ِإاّل الواِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد الَقّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دا

 

  
 :وقاؿ شكيب أرسبلف أيضاً 

 ِاسَتفَتحوا الُقدَس 
 

 البحر المنسرح 
        َوفػػػػػػػػي ُحػػػػػػػػروِب الَصػػػػػػػػميِب َقػػػػػػػػد ُرِفَعػػػػػػػػت   

 َأعػػػػػػػػػػبلـُ ديػػػػػػػػػػِف الَّػػػػػػػػػػذي ِنمػػػػػػػػػػَت ُمَضػػػػػػػػػػرُ  

 

          يػػػػػا َيػػػػػوـَ ِحطػػػػػيَف َكػػػػػـ َحَطَطػػػػػت ِمػػػػػَف اإِل 

 فػػػػػػػػػػػِرنِ  َشػػػػػػػػػػػَأنًا مػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاَف َينَكِسػػػػػػػػػػػر 

 

        َىّبػػػػػػػػػوا ِمػػػػػػػػػَف الَغػػػػػػػػػرِب َكػػػػػػػػػالَجراِد َفَمػػػػػػػػػـ   

 َيُكػػػػػػػػػػػػػػػػف ِلَشػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؽ َبػػػػػػػػػػػػػػػػرَدُىـ قُػػػػػػػػػػػػػػػػَدرُ  
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      َوالػػػػػػػػػػِببلِد َوَلػػػػػػػػػػـ      القُػػػػػػػػػػدَس َوِاسػػػػػػػػػػَتفَتحوا 

 َيعػػػػػػػػػػػػِص َعَمػػػػػػػػػػػػيِيـ َبػػػػػػػػػػػػدٌو َوال َحَضػػػػػػػػػػػػػرُ  

 

     دوا الَمسػػػػػػػػػػػػِجَد الَحػػػػػػػػػػػػراـِ َوَكػػػػػػػػػػػػـ      َوَىػػػػػػػػػػػػدَّ 

 َدعػػػػػػػػػػػػػػػػا َمَمػػػػػػػػػػػػػػػػٍب فيػػػػػػػػػػػػػػػػِو َوُمعَتِمػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  

 

  
 :وقاؿ في شكيب أرسبلف القصيدة نفسيا

 َأصَبُح الُقدُس دافٍ 
 
ـَ ِإذ َتِعبػػػػػػػػػػػػػوا            َقػػػػػػػػػػػػػوـٌ َأراحػػػػػػػػػػػػػوا اأَلقػػػػػػػػػػػػػوا

ـَ ِإذ َسػػػػػػػػػػػػِيروا   َوَقػػػػػػػػػػػػد َأنػػػػػػػػػػػػاموا اأَلنػػػػػػػػػػػػا

 

       ِبِيػػػػػػػػـ ُجػػػػػػػػدوَد اإِلسػػػػػػػػبلـِ َقػػػػػػػػد َصػػػػػػػػػِعَدت    

 ِمػػػػػػػػف َبعػػػػػػػػِد مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاَف َأىمُػػػػػػػػُو َعاَػػػػػػػػروا 

 

         َواِلِبػػػػػػػػػِف شػػػػػػػػػاذي ِذكػػػػػػػػػُر َشػػػػػػػػػذاُه َسػػػػػػػػػرى  

 فػػػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػؿ  َقطػػػػػػػػػػػػٍر َكَأنَّػػػػػػػػػػػُو الَقطػػػػػػػػػػػػرُ  

 

ـَ ِبَوجػػػػػػػػػػػػػػِو الِفػػػػػػػػػػػػػػِرنِ  ُمنَفػػػػػػػػػػػػػػِردًا            قػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػٍة َجَمػػػػػػػػػػػروا   َوالَقػػػػػػػػػػػوـُ ِمػػػػػػػػػػػف ُكػػػػػػػػػػػؿ  ُأمَّ

 

        َحتّػػػػػػػػػػػػػػى ِاسػػػػػػػػػػػػػػَتَردَّ الػػػػػػػػػػػػػػِببلَد َأكَاَرىػػػػػػػػػػػػػػا   

 داٍف َوالَصػػػػػػػػػػػػػػػ رُ  القُػػػػػػػػػػػػػػػدُس  َبحُ َوَأصػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

          ُت الُحصػػػػػػػػػوِف َتعِصػػػػػػػػػُمُيـ اكاَنػػػػػػػػػت ِمئػػػػػػػػػ

 َمنيَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِإذ ُاغوَرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 

       ِمػػػػػػػػػػف ُكػػػػػػػػػػؿ  ِحصػػػػػػػػػػٍف َأمػػػػػػػػػػاَط َعػػػػػػػػػػرَُّتُيـ    

 ِبالَسػػػػػػػػيِؼ َلػػػػػػػػـ َيمػػػػػػػػِش َنحػػػػػػػػَوُىـ َ مػػػػػػػػرُ  

 

          َوِاسَتعَصػػػػػػػػػػَمت صػػػػػػػػػػوٌر فػػػػػػػػػػي َمعاِقِميػػػػػػػػػػا 

 َورُ َوُكػػػػػػػػػػػؿال َطػػػػػػػػػػػرٍؼ ِبػػػػػػػػػػػِو َليػػػػػػػػػػػا ُصػػػػػػػػػػػ 

 

ُيػػػػػػػػػػػـ ِبرَأَفِتػػػػػػػػػػػِو            َمػػػػػػػػػػػف َفػػػػػػػػػػػَرَط مػػػػػػػػػػػا َعمَّ

 َوَفمِتػػػػػػػػػػػػػػػػِو َفَمُيػػػػػػػػػػػػػػػػـ َوَقػػػػػػػػػػػػػػػػد َكاَػػػػػػػػػػػػػػػػروا 

 

 

 :أيضاً  شكيب أرسبلف وقاؿ
 في ساَحِة الَمسِجِد اأَلقصى

 

 البسيط
        ِقػػػػػؼ َبػػػػػيَف ُمشػػػػػَتِبِؾ اأَلغصػػػػػاِف َوالَعػػػػػذِب  

 ِبػػػػػػػَأرِض َجيػػػػػػػروَف ذاَت الَسمَسػػػػػػػِؿ الَعػػػػػػػذبِ  

 

      فييػػػػػػػا الُمعػػػػػػػيِف َجػػػػػػػرى     ِبَربػػػػػػػَوٍة فػػػػػػػي َحفا

 ِبُجؤُجػػػػػِؤ البػػػػػاِز َحيػػػػػُث الَصػػػػػيُد َعػػػػػف َكاَػػػػػبِ  

 

       َوِاىتَػػػػػػػػػَؼ ِبسػػػػػػػػػاِكنيا َأف َينَانػػػػػػػػػوا َطَربػػػػػػػػػًا    

ـَ َعَميػػػػػػػػػػػػػِو َىػػػػػػػػػػػػػزََّة الَطػػػػػػػػػػػػػَربِ    ِإفَّ الَكػػػػػػػػػػػػػري

 

         ُيقػػػاُؿ َلُيػػػـ   الَمسػػػِجِد اأَلقصػػػىفػػػي سػػػاَحِة 

 بػػػػػػيَأىػػػػػػبًل َوفػػػػػػي َعَتبػػػػػػاِت الُمصػػػػػػَطفى الَعرَ  

 

 َلػػػػػػػو َأنَصػػػػػػػَفتُيـ ِديػػػػػػػاُر الشػػػػػػػاـِ قاِطَبػػػػػػػًة         

 

 صػػػػػَفقَف ِبػػػػػالَكؼ  ِمػػػػػف ِمصػػػػػَر ِإلػػػػػى َحَمػػػػػػبِ  

 

       َأَحػػػػػػػػػبَُّكـ َحػػػػػػػػػبَّ َمػػػػػػػػػف َيسػػػػػػػػػعى ِلَطيَِّتػػػػػػػػػِو    

 فػػػػي طاَعػػػػِة الَعقػػػػِؿ ال فػػػػي طاَعػػػػِة الَغَضػػػػبِ  

 

         َأَحػػػػػػػػبَُّكـ ُحػػػػػػػػبَّ َمػػػػػػػػف َيػػػػػػػػدري َمػػػػػػػػواِقَفُكـ  

 َواإِلسػػػػػبلـِ ِمػػػػػف ِحَقػػػػػبِ  فػػػػػي ِ دَمػػػػػِة الػػػػػديفِ  

 

         َوُمػػػػػػػػػذ َتَقمَّػػػػػػػػػدُتمو َأمػػػػػػػػػَر الِ بلَفػػػػػػػػػِة َقػػػػػػػػػد  

 آَويُتمػػػػػػػػػػو ِمػػػػػػػػػػف َبيِنيػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػؿَّ ُمغتَػػػػػػػػػػِربِ  
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          َلَقػػػػػػػد َضػػػػػػػَربتـُ َلَعمػػػػػػػري فػػػػػػػي َحياَطِتيػػػػػػػا 

 ِبُكػػػػػػػؿ  َسػػػػػػػيٍؼ َرىيػػػػػػػِب الَحػػػػػػػد  ذي َشػػػػػػػطبِ  

 

         َفُكػػػػػػػػػؿال َغػػػػػػػػػرا ُيمػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػي َفضػػػػػػػػػاِئُمُكـ  

 عػػػػػػِرُؼ الَحشػػػػػػَؼ البػػػػػػالي ِمػػػػػػَف الَرطػػػػػػبِ ال يَ  

 

        َميمػػػػػػػا َيُكػػػػػػػف ِمػػػػػػػف َىنػػػػػػػاِت َبيتػػػػػػػًا َفَمنػػػػػػػا   

 َمَعُكػػػػـ َعمػػػػى الػػػػَدىِر َعيػػػػٌد َغيػػػػَر ُمنَقِضػػػػبِ  

 

     َكفػػػػػػػػى الَشػػػػػػػػياَدَة فيمػػػػػػػػا َبيَننػػػػػػػػا َنَسػػػػػػػػبًا      

 ِإف َلػػػػػػػػـ َتُكػػػػػػػػف َجَمَعتنػػػػػػػػا َوحػػػػػػػػَدًة الِنَسػػػػػػػػبِ  

 

          َمجػػػػػػػدي ِبُعامػػػػػػػاَف حػػػػػػػامي ِممَّتػػػػػػػي َوَأنػػػػػػػا 

 َلػػػـ َأنػػػَس َقحطػػػاَف َأصػػػمي فػػػي الػػػَورى َوَأبػػػي 

 

 

 

 :وقاؿ شكيب أرسبلف أيضاً 
  وترى أبا حفص يقيـ المسجد األقصى

 

 الكامؿ
 مػػػػػػػػػػػػػا الَح ِماػػػػػػػػػػػػػُؿ َسػػػػػػػػػػػػػناُه ِلؤَلعيػػػػػػػػػػػػػػافِ     َعػػػػػػػيُف الُوجػػػػػػػوِد البّلِمػػػػػػػِع النػػػػػػػوِر الَّػػػػػػػذي        

 

     العاِقػػػػػػػػػُب اإِلكميػػػػػػػػػُؿ ِمصػػػػػػػػػباُح الُيػػػػػػػػػدى      

 ِدُؽ الَمبعػػػػػػػػػػػػػػػػػوِث ِبالُفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ َوالصػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      ُىػػػػػػَو َأحَمػػػػػػُد الَمحمػػػػػػوِد َمػػػػػػف فػػػػػػي ِحم ػػػػػػِو     

 َكَنػػػػػػػػػػػػُؼ الُوجػػػػػػػػػػػػوِد ُتشػػػػػػػػػػػػِرُؼ الػػػػػػػػػػػػَاَقبلفِ  

 

 َفالَمػػػػػػػػػػػُو َيشػػػػػػػػػػػَيُد َأفَّ َطػػػػػػػػػػػَو الُمجَتبػػػػػػػػػػػي         
 

 ُىػػػػػػػَو َ يػػػػػػػػٌر َمػػػػػػػػف سػػػػػػػػاَرت ِبػػػػػػػػِو َقػػػػػػػػدمافِ  

 

           مػػػػػف ذُكػػػػػر َصػػػػػحاَبَة صػػػػػاِحِب الِمعػػػػػراجِ اِ وَ 

ِؿ الَميػػػػػػػػػػػػدافِ حػػػػػػػػػػػػازوا ا   لِسػػػػػػػػػػػػباَؽ ِبػػػػػػػػػػػػَأوَّ

 

      الراِشػػػػػػػػػػديَف العػػػػػػػػػػاِمميَف ِإلػػػػػػػػػػى الُيػػػػػػػػػػدى     

 َوالناِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَف َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَعَة القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآفِ  

 

         الػػديِف الَحنيػػػِؼ َوشػػيَعُة الَشػػػر   عصػػػبةُىػػـ 

 ِع الَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريِؼ َوِفتَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

      َبكػػػػػػػػػَر ِبَصػػػػػػػػػدرِِىـ ِانَبػػػػػػػػػرى      َتمقػػػػػػػػػى َأبػػػػػػػػػا

 عػػػػػػػػوا ِإلػػػػػػػػى الُكفػػػػػػػػرافِ َييػػػػػػػػدي األولػػػػػػػػى َرجِ  

 

ـُ             ػالَمسػػػػػِجَد الػػػػػَوتَػػػػػرى َأبػػػػػا َحفػػػػػٍص ُيقػػػػػي

ِتػػػػػػػػػػػػػػِو َعمػػػػػػػػػػػػػػى َأركػػػػػػػػػػػػػػافِ  َأقصػػػػػػػػػػػػػػى   ِبِيمَّ

 

         َيرمػػػػػي الَمماِلػػػػػَؾ ِبػػػػػالُجيوِش َوَقػػػػػد َغػػػػػَدت  

 فػػػػػػػػػػػػي َقبَضػػػػػػػػػػػػَتيِو َشواِسػػػػػػػػػػػػَع الُبمػػػػػػػػػػػػدافِ  

 

ـُ ِبصػػػػػػػػػػاِرـِ            َضػػػػػػػػػػَرَب الَقياِصػػػػػػػػػػَرُة الِعظػػػػػػػػػػا

 َسػػػػػػػػيٌؼ فػػػػػػػػي َغمػػػػػػػػػدافِ  َأنسػػػػػػػػى الَبِريَّػػػػػػػػةَ  

 

ّـَ ُأنػػػػػػػػػوَفُيـ            َفَعِنػػػػػػػػػتال َلػػػػػػػػػُو ِبػػػػػػػػػالَرغـِ َشػػػػػػػػػ

 َوَ بلَلػػػػػػػػػػػػػػُو ِكسػػػػػػػػػػػػػػرى ِمػػػػػػػػػػػػػػَف اإليػػػػػػػػػػػػػػوافِ  

 

          وأذعنػػػػػػػتوَأبػػػػػػػاَد فػػػػػػػاِرٌس َسػػػػػػػيَؼ َسػػػػػػػعَد 

 إذعػػػػػػػػػػػػػػػافِمصػػػػػػػػػػػػػػػَر َلَعمػػػػػػػػػػػػػػػُرو َأيمػػػػػػػػػػػػػػػا  

 

َلػػػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػػػبلَء ذاَدِة ديِنػػػػػػػػػػِو            َوَقضػػػػػػػػػػى اإِل

 افِ ِبالَنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر َوالَجيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َيمَتِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

    َفالَيػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػيِيـ ضػػػػػػػػػػػاِرٌب َأطناَبػػػػػػػػػػػُو       

 َوالَحػػػػػػػػػؽال َمِمػػػػػػػػػٌؽ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػَورى ِبِجػػػػػػػػػرافِ  

 

     الػػػػػػػػػػديُف َتعِصػػػػػػػػػػُؼ ِبالَمماِلػػػػػػػػػػِؾ ريُحػػػػػػػػػػُو      

 َمواِقػػػػػػػػػػػػػػػَؼ الُبيتػػػػػػػػػػػػػػػافِ  زَّ َبػػػػػػػػػػػػػػػَعّمػػػػػػػػػػػػػػػا  
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 سؿ المسجد األقصى

              

 الطويؿ
 فيػػػػػػػػػػػػذي فمسػػػػػػػػػػػػطيف وآاػػػػػػػػػػػػار ديػػػػػػػػػػػػنكـ         

 

 عمػػػػػػػي الػػػػػػػرغـ منػػػػػػػؾ تسػػػػػػػتباح اغورىػػػػػػػا 

 

 وقػػػػػػػػد ىتكػػػػػػػػت منيػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدورىا    لقػػػػػػػد صػػػػػػػؾ سػػػػػػػمع المشػػػػػػػرقيف نػػػػػػػداؤىا        

 

 وقػػػػػػػػد أطمقػػػػػػػػوا فييػػػػػػػػا قنابػػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػدىـ         

 

 ولػػػػػػػػػػػـ ينييػػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػػدانيا وضػػػػػػػػػػػميرىا 

 

         وسػػػػاحات قدسػػػػو   المسػػػػجد األقصػػػػىسػػػػؿ 

 قػػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػيرىا ومحرابػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػؿ 

 

      وىػػػػػػػؿ مػػػػػػػف أذاف فػػػػػػػوؽ منبػػػػػػػر سػػػػػػػاحة     

 مػػػػػػػػف النػػػػػػػػذر المسػػػػػػػػف اليػػػػػػػػداة نػػػػػػػػذيرىا 

 

         وسػػػػػػػػػؿ أنبيػػػػػػػػػاء الَمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي حجراتػػػػػػػػػو  

 بمػػػػػػػف حػػػػػػػّف فييػػػػػػػا ىػػػػػػػؿ تػػػػػػػزار قبورىػػػػػػػا 

 

 

 

 (ـ1957-1884( )ىػ1377-1311(  )105)عبد الحسيف الحمي -115
 أرض القدس

 
         يػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػريـ توقيػػػػػػػػػػا          

 نػػػػػػػػػػػػػػػػارًا يجمميػػػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػػػداة رمػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 

        منيػػػػػػا ضػػػػػػرمًة    القػػػػػػدسنف ػػػػػػوا بػػػػػػأرض 

 فغػػػػػػػػػػػػػدا ليػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػػػػة إيقػػػػػػػػػػػػػاد 

 

        وسػػػػػػرت إلػػػػػػػى مصػػػػػػر فسػػػػػػػاء مصػػػػػػػيرىا   

 ولسػػػػػػػػػػػػػػوؼ تمقػػػػػػػػػػػػػػى غبيػػػػػػػػػػػػػػا بغػػػػػػػػػػػػػػداد 

 

     نػػػػػػػػػار إذا مػػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػوى      

 أتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا واألكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ إال المؤذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػادبال    زرعػػػػػػػوا الييػػػػػػػود بأرضػػػػػػػنا شػػػػػػػوكًا ومػػػػػػػا        

 

 زرعػػػػػػػػػػػوىـ وىػػػػػػػػػػػـ الفسػػػػػػػػػػػاد ليجتنػػػػػػػػػػػوا         

 

 مػػػػػػػػنيـ وىػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػؤتي الصػػػػػػػػبلح فسػػػػػػػػاد 

 

 يػػػػػػػػػا زارعػػػػػػػػػيف اقػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػأف زروعكػػػػػػػػػـ         

 

 منيػػػػػػػػػػػػػا دنػػػػػػػػػػػػػا بالمرىفػػػػػػػػػػػػػات حصػػػػػػػػػػػػػاد 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادوىـ لحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفيـ فانقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادوا    قػػػػػػػػػػػػػػادوىـ طمعػػػػػػػػػػػػػػًا بيػػػػػػػػػػػػػػـ وأراىػػػػػػػػػػػػػػـ        
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 :وقاؿ عبد الحسيف الحمي أيضاً 
 مفيا مجمس األ

 
        يػػػػػػػا مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف ال حيتػػػػػػػؾ إيمػػػػػػػاف   

 وال رسػػػػػػػػت لػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي األنػػػػػػػػداء أركػػػػػػػػػاف 

 

        مػػػػػا فيػػػػػؾ مػػػػػأوى لػػػػػذي  ػػػػػوٍؼ فتؤمنػػػػػو   

 وكممػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػـ وعنػػػػػػػػػػواف 

 

        مػػػػػػا لمضػػػػػػعيؼ الػػػػػػذي يأتيػػػػػػؾ ميتضػػػػػػما   

 إال اعػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلؿ فإرىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ فحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

       تعطػػػػػػػػػػي وتمنػػػػػػػػػػع ال ب ػػػػػػػػػػبل وال كرمػػػػػػػػػػا    

 ى ظمػػػػػػػػػـ وكفػػػػػػػػػرافلكػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػوى واليػػػػػػػػػو  

 

     كأنمػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػوؽ يستسػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػو      

 مػػػػػػا فيػػػػػػو واألمػػػػػػف فػػػػػػوؽ البػػػػػػاب إعػػػػػػبلف 

 

     تجمعػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػؾ أقػػػػػػػػػػػػػواـ مفرقػػػػػػػػػػػػػة      

 أىواؤىػػػػػػػػػػػػػػا ولكػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػنيـ شػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

    يػػػػػػػزينيـ حسػػػػػػػف سػػػػػػػمت فػػػػػػػي مػػػػػػػراتبيـ       

حسػػػػػػػاف   عػػػػػػػداه لطػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى العػػػػػػػاني وا 

 

 لمحػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػكؿ ولػػػػػػػػوف واحػػػػػػػػػد وليػػػػػػػػػـ         

 

 ؿ وألػػػػػػػػػػػػوافحػػػػػػػػػػػػوؿ المطػػػػػػػػػػػػامع أشػػػػػػػػػػػػكا 

 

    وا       ػمػػػػػػػاػتنكبػػػػػػػوا الماػػػػػػػؿ العميػػػػػػػا ومػػػػػػػا امت

 غيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذي سػػػػػػػػػنو فػػػػػػػػػييـ ترومػػػػػػػػػاف 

 

 كأنػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػيف ينيػػػػػػػػػػػػاىـ ويػػػػػػػػػػػػأمرىـ         

 

 مسػػػػػػػػػػػ روف ليػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػوحي سػػػػػػػػػػػميماف 

 

 إذا الضػػػػػػػػػػػػػعيؼ اشػػػػػػػػػػػػػتكى قمػػػػػػػػػػػػػب وآذاف    ليػػػػػػػػػـ عيػػػػػػػػػوف ولكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػااًل كػػػػػػػػػرميـ        

 

     ال الحػػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػػػؽ وال البرىػػػػػػػػػاف متبػػػػػػػػػػع      

نمػػػػػػػػػػػػػػا ال   قػػػػػػػػػػػػػػوة الورىػػػػػػػػػػػػػػاء برىػػػػػػػػػػػػػػافوا 

 

         أيػػػػػف العروبػػػػػة ليػػػػػت العػػػػػرب قػػػػػد عػػػػػدموا  

 حيػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػي إذالؿ و سػػػػػػػػػػػػػػػػراف 

 

      لقػػػػػػػد عجبػػػػػػػت ليػػػػػػػـ أف يسػػػػػػػتياف بيػػػػػػػـ     

 وأف يػػػػػػػػػػػػػدينوا ألقػػػػػػػػػػػػػواـ ليػػػػػػػػػػػػػـ دانػػػػػػػػػػػػػوا 
 
 

         ىػػػػػػػذي الييػػػػػػػود تنػػػػػػػزي فػػػػػػػي مػػػػػػػواطنيـ  

 شػػػػػػػػيطاف القػػػػػػػػدسوكيػػػػػػػػؼ يسػػػػػػػػكف أرض  

 

 
 :أيضاً  عبد الحسيف الحمي وقاؿ

 حمتا لفمسطيفوار 
 

 وارحمتػػػػػػػػػػػا لفمسػػػػػػػػػػػطيف ومػػػػػػػػػػػا لقيػػػػػػػػػػػت         
 

 قػػػػػػومي ومػػػػػػا ىػػػػػػي تمقػػػػػػى فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف 

 

        لقػػػػػػػد رمتيػػػػػػػا رجػػػػػػػاؿ الغػػػػػػػرب ال سػػػػػػػممت   

 مػػػػػػػػػػػػف النوائػػػػػػػػػػػػب باألبكػػػػػػػػػػػػار والعػػػػػػػػػػػػوف 

 

       توزعوىػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػووف فػػػػػػػػػػامتمكوا    

 شػػػػػػػطرًا وشػػػػػػػطر غػػػػػػػػدا ممكػػػػػػػًا لصػػػػػػػػييوف 

 

     وأنزلػػػػػػػػػػوا أىميػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ قاحمػػػػػػػػػػٍة      

 ر فبػػػػػػػػػئس منػػػػػػػػػاخ الػػػػػػػػػذؿ واليػػػػػػػػػوفقفػػػػػػػػػ 

 

    مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ أبمػػػػػػػػػ  ميمػػػػػػػػػوف نقيبتػػػػػػػػػو       

 ينمػػػػػػػػػي ألبمػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػـو الف ػػػػػػػػػر ميمػػػػػػػػػوف 
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         سػػػػيموا عمػػػػى الضػػػػيـ نومػػػػًا فػػػػي ديػػػػارىـ  

 والضػػػػػػػػػػػػػػيـ تأنفػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػػػرانيف 

 

         إف طػػػػػػاعنوا دوف أقصػػػػػػى أرضػػػػػػيـ فيػػػػػػـ  

 بقيػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف مطػػػػػػػػػػػػػاعيـ مطػػػػػػػػػػػػػاعيف 

 

      فػػػػػػي كػػػػػػؿ مطػػػػػػرح جنػػػػػػب مػػػػػػف ببلدىػػػػػػـ     

 دـ لمنتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ ومطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 

        أضػػػػػػػحوا قرابينيػػػػػػػا والػػػػػػػنفس إف كرمػػػػػػػت   

 مػػػػػػػػػػف دوف أوطانيػػػػػػػػػػا أدنػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػرابيف 

 

        عتػػػػوا عمػػػػى وعػػػػد بمفػػػػور وىػػػػؿ  ضػػػػعت   

 فيمػػػػػػػػا مضػػػػػػػػى يعػػػػػػػػرب طوعػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػأفوف 

 

           سػػؿ عػػنيـ الػػرـو فػػي اليرمػػوؾ مػػا صػػنعوا

 األعمػػػػػػػى وجيػػػػػػػروف القػػػػػػػدسفيػػػػػػػو وفػػػػػػػي  

 

     نطيف مػػػػػػػػنكمش      وسػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػروؽ وقسػػػػػػػػط

 فييػػػػػػا بجػػػػػػيٍش عمػػػػػػى األسػػػػػػوار مرصػػػػػػوف 

 

       داسػػػػػػػػوا بػػػػػػػػأرجميـ رأس الرجػػػػػػػػا فغػػػػػػػػدت    

 ت طػػػػػوا وتسػػػػػحؽ فػػػػػي األسػػػػػباف والصػػػػػيف 

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوه منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوف    ضػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ وقػػػػػػػد ماتػػػػػػػػت شػػػػػػػػقيقتة        

 

           شػػػعب العػػػراؽ اسػػػتفد مػػػف عصػػػبٍة حكمػػػت

 عمػػػػػػى األعاريػػػػػػب حكمػػػػػػًا غيػػػػػػر مسػػػػػػنوف 
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 ليمة المعراج
 

 الطويؿ
           ػمحمػػػػػػد اليػػػػػػادي التيػػػػػػامي أشػػػػػػرؼ النػػػػػػ

 نبيػػػػػػيف نػػػػػػور الَمػػػػػػو  يػػػػػػر الػػػػػػورى طػػػػػػرا 

 

       نبػػػػػػي ىػػػػػػدًى فػػػػػػي كفػػػػػػو سػػػػػػبح الحصػػػػػػى    

 ومػػػػف قربػػػػو الجػػػػذع اليبػػػػيس قػػػػد إ ضػػػػرا 

 

       لقػػػػػػػػد  مػػػػػػػػدت نػػػػػػػػار المجػػػػػػػػوس بنػػػػػػػػوره    

يػػػػػػواف كسػػػػػػرى قػػػػػػد أصػػػػػػاب بػػػػػػو كسػػػػػػرا   وا 

 

        سػػػػػػرى ليمػػػػػػة المعػػػػػػراج مػػػػػػف بيػػػػػػت ربػػػػػػو   

 فسػػبحاف مػػف أسػػرى المسػػجد األقصػػىإلػػى  

 

 لديػػػػػػو وفػػػػػػي األ ػػػػػػرى لػػػػػػو رتبػػػػػػًة أ ػػػػػػرى    لقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػص بػػػػػػػػاألولى بأشػػػػػػػػرؼ رتبػػػػػػػػٍة        
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 أرض ميعادكـ

 

    يعػػػػػػػػػػػػػػػػادكـ قػػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػػبحت       أرض م

 مػػػػػػػػػػػػػػػنكـ بػػػػػػػػػػػػػػػالبغي نػػػػػػػػػػػػػػػارا ووعيػػػػػػػػػػػػػػػدا 
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 أي فعػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػػػدتـ         

 

 لكػػػػػػػػػـ ذكػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػودا؟ بحمػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػدس 

 

 مػػػػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػنكـ فػػػػػػػػػػػي موقػػػػػػػػػػػؼ         

 

 معضػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إال  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدودا 

 

      ال وال أحببػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ     

 فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدنى إال نقػػػػػػػػػػػػػودا ونقػػػػػػػػػػػػػػودا 

 

       أنػػػػػػػػػػػػػػػتـ غػػػػػػػػػػػػػػػادرتـ البػػػػػػػػػػػػػػػيف ونػػػػػػػػػػػػػػػى   

 

 وصػػػػػػػػػػػػمدنا نحػػػػػػػػػػػػرس البيػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػودا 

 

 وحفظنػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػود فيػػػػػػػػػػػػػػػو ماممػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 حفػػػػػػػػػػػػظ اهلل مػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػودودا 

 

 قػػػػػػػػػػد أقمنػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػدؿ فػػػػػػػػػػي أرجائػػػػػػػػػػو

 

 ورعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى وييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا 

 

 وبقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرييف لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 حجػػػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػيكـ لػػػػػػػػػػػف تبيػػػػػػػػػػػدا 

 

       رغػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػيش لكػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي ظمنػػػػػػػػػػػا    

 الرغيػػػػػػػػػػػػداوحػػػػػػػػػػػػرمتـ جمنػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػيش  

 

     يشػػػػػػػػيد المبكػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الغػػػػػػػػدر بمػػػػػػػػف      

 مػػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػاىر الػػػػػػػػػػذيؿ شػػػػػػػػػػييدا 

 

 !مػػػػػػػػػػػػامكـ أف نعبػػػػػػػػػػػػد العجػػػػػػػػػػػػؿ وبػػػػػػػػػػػػودا    عجبػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ نعبػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػو       
 

           باسػػػػػػػػػػػػػػػموحػػػػػػػػػػػػػػػائط فػػػػػػػػػػػػػػػرد قتمػػػػػػػػػػػػػػػتـ 

 عػػػػػػػػػػددا مػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػـر ال مػػػػػػػػػػؽ عديػػػػػػػػػػدا 

 

      وتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممنا أورشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد     

 أميػػػػػػػػػػػػػػا فاروقنػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػدؿ وحيػػػػػػػػػػػػػػدا 

 

       رد فػػػػػػػػػػي حماىػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػارما    لػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػ

 وفككنػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف أولػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػد القيػػػػػػػػػودا 
 

    يػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػػػدة       

 وصػػػػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػػػػديف زكاىػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػودا 

 

       يػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػافية مػػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػػػرب    

 أعقبػػػػػػػػػػػػػػت  مقػػػػػػػػػػػػػػا بعميػػػػػػػػػػػػػػاه حميػػػػػػػػػػػػػػدا 

 

 

 :ويقوؿ عبد الرحيـ قميبلت أيضاً 
 عرب القدس

 

      "      قضػػػػػػػيتيا"" جػػػػػػػري ""اػػػػػػػبلث ليػػػػػػػاؿ يػػػػػػػا 

 أعػػػػػػد نجػػػػػػـو الميػػػػػػؿ مػػػػػػف وجػػػػػػع الضػػػػػػرس 

 

    ولػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػرؼ نيػػػػػػػػػػاري مػػػػػػػػػػف أمسػػػػػػػػػػي             وأيػػػػػػػػػاـ آالـ حسػػػػػػػػػبت دقائقػػػػػػػػػا حوتيػػػػػػػػػا

 

       أغػػػػالط نفسػػػػي فػػػػي مػػػػداىا  ولػػػػيس فػػػػي    

 مػػػدى العػػػيش أشػػػقى مػػػف مغالطػػػة الػػػنفس 

 

       ولػػػػػـ يكفنػػػػػي يأسػػػػػي مػػػػػف العػػػػػدؿ والوفػػػػػا    

 بمبنػػػػػاف  حتػػػػػى ازددت يأسػػػػػا عمػػػػػى يػػػػػأس 

 

 كػػػػػػػػػػػػػأف اهلل  جػػػػػػػػػػػػػؿ جبللػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػبلد 

 

 أقػػػػػػاـ بيػػػػػػا كػػػػػػؿ األمػػػػػػور عمػػػػػػى العكػػػػػػس 

 

 فضػػػػػػػػػيمة          باسػػػػػػػػػميفماجػػػػػػػػػدىا يشػػػػػػػػػقى 
 

 وفاجرىػػػػػػػػػػا يينػػػػػػػػػػا بمسػػػػػػػػػػترذؿ الػػػػػػػػػػرجس 

 

 وفاضػػػػػػػػػػميا أودى بػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػور زمػػػػػػػػػػرة         
 

 تػػرى الفضػػؿ كػػؿ الفضػػؿ فػػي المكػػر والػػدس 

 

 حسوتػػػػػؤمف مػػػػػف دبػػػػػس المسػػػػػاكيف بػػػػػالم    تػػػػػديف بتػػػػػػيف البمػػػػػػع فػػػػػػي معبػػػػػػد النيػػػػػػى        

 

    شػػػػػقائي شػػػػػقا المظمػػػػػوـ فػػػػػي عقػػػػػر داره       

 عػػػػػػػػرب القػػػػػػػػدسقريبػػػػػػػػا غريبػػػػػػػػا  ماممػػػػػػػػا  
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       أغػػػػار عمػػػػى قػػػػومي وجنسػػػػي مػػػػف األذى    

 فيحرجنػػػػػػػػي قػػػػػػػػومي  وي رجنػػػػػػػػي جنسػػػػػػػػي 

 

        وألػػػػػوي عػػػػػف الػػػػػدنيا إلػػػػػى سػػػػػحؽ معػػػػػزؿ   

 فتنتػػػػػػػابني البمػػػػػػػوى مػػػػػػػف الرجػػػػػػػؿ لمػػػػػػػرأس 
 
 

       فػػػػػػبل الطػػػػػػرس أنسػػػػػػاني تبػػػػػػاريح عمتػػػػػػي    

 وال الػػػػدرس واسػػػػاني  وكػػػػـ شػػػػاقني درسػػػػي 

 

    فرحػػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػػوت الشػػػػػػػػػػاب ات تألمػػػػػػػػػػا       

 وشػػػاركت عيػػػر الربػػػع فػػػي النيػػػؽ والػػػرفس 

 

 ورقعػػػػػػػػػت أاػػػػػػػػػوابي بنفسػػػػػػػػػي  تشػػػػػػػػػاغبل

 

 وسػػػاعدت أىػػػؿ البيػػػت فػػػي الجمػػػي والكػػػنس 

 

          وطفػػػػػػت عمػػػػػػى الجيػػػػػػراف أبغػػػػػػي مسػػػػػػامرا 

 "بالسػػػػيؼ والتػػػػرس"وال عبػػػػت شػػػػيخ الحػػػػي  
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 زيارة المسجد األقصى
 

 الكامؿ
ـُ الُسػػػػػػػعوِد َوفػػػػػػػي َجبيِنػػػػػػػَؾ َمطَمُعػػػػػػػْو            َنجػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػَو َركػػػػػػػػػػُب ِعػػػػػػػػػػز َؾ َيتَبُعػػػػػػػػػػوْ    َأّنػػػػػػػػػػى َتَوجَّ

 

      َسػػػػػػػػيبًل َوِطئػػػػػػػػَت َوَلػػػػػػػػو َنَزلػػػػػػػػَت ِبَمحَمػػػػػػػػٍؿ     

 وْ َيومػػػػػػػػػًا أِلَمػػػػػػػػػَرَع ِمػػػػػػػػػف ُنزوِلػػػػػػػػػَؾ َبمَقُعػػػػػػػػػ 
 

     َوالَقػػػػػػػػوـُ َقوُمػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػا َأميػػػػػػػػُر ِإذا الَنػػػػػػػػوى      

 َفَرَقتػػػػػػػػػػػػُو آمػػػػػػػػػػػػاُؿ الُعروَبػػػػػػػػػػػػِة َتجَمُعػػػػػػػػػػػػوْ  

 

 مػػػػػػػػػػػالوا ِإَليػػػػػػػػػػػَؾ َوُكػػػػػػػػػػػؿال َقمػػػػػػػػػػػٍب َحبَّػػػػػػػػػػػًة         

 

 َيحػػػػػػػػػدو ِبػػػػػػػػػِو َشػػػػػػػػػوقًا ِإَليػػػػػػػػػَؾ َوَيدَفُعػػػػػػػػػوْ  

 

ـَ َعيِنػػػػػػػػَؾ شػػػػػػػػاِعٌر          يػػػػػَرِة َأضػػػػػُمُعوْ ُضػػػػػمَّت َعمػػػػػى الَشػػػػػكوى الَمر     يػػػػػػػػا ذا اأَلميػػػػػػػػِر َأمػػػػػػػػا

 

 أجئػػػػػػػػػػَت تَػػػػػػػػػػزوُرُه          الَمسػػػػػػػػػػِجُد اأَلقصػػػػػػػػػػى
 

 أـَ ِجئػػػػػػػَت ِمػػػػػػػف َقبػػػػػػػِؿ الَضػػػػػػػياِع ُتَود ُعػػػػػػػوْ  

 

 َحػػػػػػػػػػػرـٌ ُتبػػػػػػػػػػػاُح ِلُكػػػػػػػػػػػؿ  َأوكػػػػػػػػػػػَع آِبػػػػػػػػػػػٍؽ         

 

 َوِلُكػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َأفّػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ َشػػػػػػػػػػػػػػػريٍد أرُبُعػػػػػػػػػػػػػػػوْ  

 

    َوالطػػػػػػػػػػػػػػػػاِعنوَف َوبوِرَكػػػػػػػػػػػػػػػػت َجنباتُػػػػػػػػػػػػػػػػُو       

 يوِجُعػػػػػػػػػػػػػوْ َأبنػػػػػػػػػػػػػاُؤُه الِظػػػػػػػػػػػػػَيـ ِبَطعػػػػػػػػػػػػػٍف  

 

     َوَغػػػػػػػػدًا َومػػػػػػػػػا َأدنػػػػػػػػػاُه ال َيبقػػػػػػػػػى ِسػػػػػػػػػوى      

 َدمػػػػػػػػػػٍع َلنػػػػػػػػػػا َييمػػػػػػػػػػي َوِسػػػػػػػػػػف  َنقَرُعػػػػػػػػػػوْ  

 

      َوُيقػػػػػػػػػػػر ُب اأَلمػػػػػػػػػػػَر الَعصػػػػػػػػػػػيَب أسػػػػػػػػػػػافٌؿ     

 َعِجمػػػػػػػػػػػػوا َعَمينػػػػػػػػػػػػا ِبالَّػػػػػػػػػػػػذي َنَتَوقَُّعػػػػػػػػػػػػوْ  

 

      َقػػػػػػػػوـٌ َتِضػػػػػػػػؿال َلػػػػػػػػدى الَسػػػػػػػػداِد َحصػػػػػػػػاتُو     

 ُي ِضػػػػػػػػػُعوْ َوُيَسػػػػػػػػػيِطُر العػػػػػػػػػادي َعَميػػػػػػػػػِو وَ  

 

       َشػػػػػػػػػػكوى َوَتحمػػػػػػػػػػػو ِلمُمضػػػػػػػػػػػيـِ َشػػػػػػػػػػػكاُتُو    

 ِعنػػػػػػػػػػَد اأَلميػػػػػػػػػػِر َوَأف َتَرقػػػػػػػػػػَرَؽ َأدُمُعػػػػػػػػػػوْ  
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ـ ونشػأ فييػا  تعمػـ بكميػة النجػاح بنػابمس  1913/ىػػ1331بفمسػطيف عػاـ " عنبتا"شاعر اائر شييد ولد في   -

والتحػػؽ بجػػيش اإلنقػػاذ بفمسػػطيف وأصػػيب بشػػظية مػػدفع فحممػػو أصػػحابو إلػػى المستشػػفي . وعمػػؿ فييػػا مدرسػػاً 
 .ـ1948/ىػ1367نيا ىوت في واد سحيؽ ففاضت روحو  وكاف ذلؾ عاـ بسيارة  ولك
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        ِسػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػا َأميػػػػػػػػػػُر َوراَفَقتػػػػػػػػػػَؾ ِعناَيػػػػػػػػػػٌة   

ـُ الُسػػػػػػػعوِد َوفػػػػػػػي جَبيِنػػػػػػػَؾ َمطَمُعػػػػػػػوْ    َنجػػػػػػػ

 

 

 :أيضاً  عبد الرحيـ محمود وقاؿ
        رَدنََّس الُقدَس الَطّيو 

 

 الكامؿمجزوء 
 َجفَّػػػػػػػػػػػػػت َعمػػػػػػػػػػػػػى َشػػػػػػػػػػػػػَفِتي اأَلمػػػػػػػػػػػػػاني    َدع َعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ راِئَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة اأَلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني        

 

          ػَأرَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُس َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس ِبُمسَتطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ٍع َأف ُيَيدِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

 َأِدر الُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوَس َمميَئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة  

 

 َوَذِر الَمااِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَث َوالَماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 

 َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ِبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ناِف َفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِطني         

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدنافِ ال َأرتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ِبِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى  

 

 َسػػػػػػػػػػى َفػػػػػػػػػػوَؽ َأرِضػػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػػا َكيػػػػػػػػػػاني            ػنػػػػػػػػػػػػػػػًا ألَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِاسػػػػػػػػػػػػػػػِقني كاس

 

    ىػػػػػػػػػػػػػػػاِت ِاسػػػػػػػػػػػػػػػِقني َحتّػػػػػػػػػػػػػػػى ُأَحػػػػػػػػػػػػػػػؿ       

 ِلػػػػػػػػػػَؽ ِمػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػمائي فػػػػػػػػػػي الِعنػػػػػػػػػػافِ  

 

 َوَأف ػػػػػػػػػػػػػػػػػرال ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف َشػػػػػػػػػػػػػػػػػَرِؾ الَزمػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 ِف َوِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف َأحابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ الَمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

 َأَتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَُّؽ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَر الُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا         

 

 لػػػػػػػػػػػػػػى َكواِكػػػػػػػػػػػػػػَب لػػػػػػػػػػػػػػي َروانػػػػػػػػػػػػػػيَع إِ  

 

 ِء َفَمػػػػػػػػػػػػػف َعمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػُدنيا َرمػػػػػػػػػػػػػاني    َأنػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػف ُىنػػػػػػػػػػػػاَؾ ِمػػػػػػػػػػػػَف الَسػػػػػػػػػػػػما        

 

    الَطّيػػػػػػػػػػػػػػو        القُػػػػػػػػػػػػػػدَس َمػػػػػػػػػػػػػػف َدنَّػػػػػػػػػػػػػػَس 

 َر َوَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطَّ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَعؼ  الَحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  

 

 َأو َفِاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِقني ِبالِقبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَزر         
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء َكأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا َروانػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

           يػػػػػػػػػػػلَ سُىػػػػػػػػػػَو َمػػػػػػػػػػف اَػػػػػػػػػػرى التُػػػػػػػػػػرَب ا

 ِس َفمػػػػػػػػػػػػػػا َأفػػػػػػػػػػػػػػاَد َومػػػػػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػػػػػفاني 

 

 َوَأراُه َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ َيبَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ِبَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ         

 

 بػػػػػػػػػػػػػػي َبعػػػػػػػػػػػػػػَض آمػػػػػػػػػػػػػػالي الَفػػػػػػػػػػػػػػواني 

 

َلػػػػػػػػػػػػػػػـِ الَقِصػػػػػػػػػػػػػػػي            َأدنػػػػػػػػػػػػػػػى ِمػػػػػػػػػػػػػػػَف اأَل

    ي َوَأضػػػػػػػػػػػػػػػػاَع َأحبلمػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػَدواني 
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 القدس دامية
 

 البسيط
       صػػػػػػرح األمػػػػػػاني وانػػػػػػزوى األمػػػػػػُؿ     نيػػػػػػدَّ إ

 ويػػػػػػػػػح العروبػػػػػػػػػة ال يبقػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػؿُ  

 

 حتػػػػػػػاـ يػػػػػػػا نحػػػػػػػس عنيػػػػػػػا أنػػػػػػػت تنتقػػػػػػػؿُ     نحػػػػػػػػػػٌس تقصػػػػػػػػػػدىا مػػػػػػػػػػا أف يفارقيػػػػػػػػػػا        
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     أكػػػػػػؿ مػػػػػػا نيضػػػػػػت فػػػػػػي األفػػػػػػؽ بارقػػػػػػٌة      

 تقشػػػػػػػػػػػػػػعت فػػػػػػػػػػػػػػإذا أقطارنػػػػػػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػػػػػػؿُ  

 

           ػويػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػراؽ وويػػػػػػػػػؿ لمشػػػػػػػػػ ـ وَويػػػػػػػػػ

 جػػػػػػػػػػػػرٌح لػػػػػػػػػػػػيس ينػػػػػػػػػػػػدمؿُ ٌؿ لمجزيػػػػػػػػػػػػرة  

 

        عمػػػػػػى غػػػػػػازي بالػػػػػػدـ إف نضػػػػػػبت    ابكػػػػػػو ا

 لكػػػػػػػـ شػػػػػػػؤوف فمػػػػػػػف تشػػػػػػػفى لكػػػػػػػـ ِغمػػػػػػػؿُ  

 

       أمػػػػػػػا أصػػػػػػػ تـ لغػػػػػػػازي حػػػػػػػيف أسػػػػػػػمعكـ    

 تمػػػػػػػػػػؾ األمػػػػػػػػػػانيال يحػػػػػػػػػػدوىا لػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػؿُ  

 

      نػػػػػػػػار وفػػػػػػػػي محرابيػػػػػػػػا وقػػػػػػػػُد      بالقػػػػػػػػدس

 مػػػػػػػا بعػػػػػػػد غػػػػػػػازي يػػػػػػػأتي حػػػػػػػادُث جمػػػػػػػؿُ  

 

     داميػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػاـ غارقػػػػػػػػػػػة       القػػػػػػػػػػػدس

 وفيػػػػػػػػػػؾ بغػػػػػػػػػػداد جػػػػػػػػػػرح جػػػػػػػػػػد منيمػػػػػػػػػػؿُ  

 

         مػػػػػاذا دىػػػػػى الكػػػػػوُف ىػػػػػؿ شػػػػػعواء آتيػػػػػة  

 وىػػػػػػػػؿ تحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف أطماعيػػػػػػػػا الػػػػػػػػدوؿُ  

 

      ال يػػػػػػػػػػػد لمظػػػػػػػػػػػالـ المغػػػػػػػػػػػرور منقمػػػػػػػػػػػب     

      إلػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػرداة وحبػػػػػػػػػؿ المكػػػػػػػػػر ينفتػػػػػػػػػؿُ  
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 مراكز القدس
 

 ف أجػػػػػػػػػػػؿ البرايػػػػػػػػػػػا         فػػػػػػػػػػػإذا قيػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػ

 

 بيمػػػػػػػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػػػػػػػى أتتيػػػػػػػػػػػػػػا اإلشػػػػػػػػػػػػػػاره 

 

 دارا          مراكػػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػػدسشػػػػػػػػػػػيدت فػػػػػػػػػػػي 

 

 فغػػػػػػػػػػػػػػػػػدت لمكواكػػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػيب داره 

 

 حػػػػػػػػػيف جبريػػػػػػػػػؿ  ادمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاـ فييػػػػػػػػػا         

 

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زاد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدره واعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره 

 

  ػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي بيتيػػػػػػػػػػا الف ػػػػػػػػػػار حبػػػػػػػػػػاه         

 

 والنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أزراره 

 

           عصػػػػػػػػػػػمت نفسػػػػػػػػػػػيا فكانػػػػػػػػػػػت لبػػػػػػػػػػػاري

 ال مػػػػػػػػػػػػػؽ بالعػػػػػػػػػػػػػدؿ والتقػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػاره 

 

 واضػػػػػػػػػػػػػػػػح نػػػػػػػػػػػػػػػػوره وألػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أمػػػػػػػػػػػػػػػػاره    فضػػػػػػػػػمت فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػورى بػػػػػػػػػألؼ دليػػػػػػػػػؿ        

 

 لاػػػػػػػػػػػػػػراه تيػػػػػػػػػػػػػػوى وتحسػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػاره    سػػػػػػػػػػػػػػػكنت منػػػػػػػػػػػػػػػزال تػػػػػػػػػػػػػػػود الاريػػػػػػػػػػػػػػػا        
 
 

    زينػػػػػػػػػػػػػب بنػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػاطـ يغفػػػػػػػػػػػػػر اهلل       

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أـ قبرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره 

 

      بعػػػػػػػػػػػد ذاؾ ال بػػػػػػػػػػػاء والعػػػػػػػػػػػز تسػػػػػػػػػػػبى     

 عػػػػػػػػػػيس لمبػػػػػػػػػػر جابػػػػػػػػػػت قفػػػػػػػػػػارهفػػػػػػػػػػوؽ  

 

         كػػػػػػػورت مػػػػػػػف جبلليػػػػػػػا شػػػػػػػمس قػػػػػػػدس  

 أكػػػػػػػػػػػػػػواره أركبػػػػػػػػػػػػػػتحػػػػػػػػػػػػػػيف لؤلسػػػػػػػػػػػػػػر  

 

           ال تحػػػػػػػػػػس النيػػػػػػػػػػػاؽ بالسػػػػػػػػػػير منيػػػػػػػػػػػا

 ىمػػػػػػػػس نطػػػػػػػػػؽ يبػػػػػػػػدو لفػػػػػػػػػرط ال فػػػػػػػػػاره 

 

           بحيػػػػػػػػا مػػػػػػػػاء وجييػػػػػػػػا أ ضػػػػػػػػر عػػػػػػػػودا

 غػػػػػػػػػػػرس دوح العمػػػػػػػػػػػى فأبػػػػػػػػػػػدى امػػػػػػػػػػػاره 
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         ييتػػػػػػػدي الػػػػػػػنجـ فػػػػػػػي الػػػػػػػدجى بسػػػػػػػناىا  

 جػػػػػػػػػػػػػػػو مرشػػػػػػػػػػػػػػػدا سػػػػػػػػػػػػػػػيارهبػػػػػػػػػػػػػػػذرى ال 

 

    قػػػػػػػد تمقػػػػػػػت مػػػػػػػف أميػػػػػػػا المجػػػػػػػد إراػػػػػػػا       

 يػػػػػػػػػػـو ماتػػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػػف أبييػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػاره 

 

     أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت درة النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى      

 نشػػػػػػػػػػػػػأت لميػػػػػػػػػػػػػدى فحػػػػػػػػػػػػػازت وقػػػػػػػػػػػػػاره 

 

         كيػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػف الػػػػػػػػدعي زينػػػػػػػػب تيػػػػػػػػدى  

 ويػػػػػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػػػػػأنيا الرفيػػػػػػػػػػػػػع احتقػػػػػػػػػػػػػاره 

 

 

 

 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 
 ا فرا يا    وريعت بوكر القدس مني

 

         إذا كنػػػت لػػػـ تعمػػػـ عمػػػى الطيػػػر مػػػا جػػػرى  

 بػػػػػػػػدار الحمػػػػػػػػى سػػػػػػػػؿ بابيػػػػػػػػا وجػػػػػػػػدارىا 

 

 لقػػػػػػػد أسػػػػػػػقطت منيػػػػػػػا الجنػػػػػػػيف بجنػػػػػػػة         

 

 مػػػػػػػف اليػػػػػػػـ تشػػػػػػػجي  مسػػػػػػػيا وعشػػػػػػػارىا 

 

       منيػػػػػػا فرا يػػػػػػا     القػػػػػػدسوريعػػػػػػت بػػػػػػوكر 

 وأعينيػػػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػػػب الوجػػػػػػػػػػػػاؿ أطارىػػػػػػػػػػػػا 

 

    فمػػػػػػػا ىجعػػػػػػػت عػػػػػػػيف ليػػػػػػػا ذات عبػػػػػػػرة       

 أطالػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػجاىا ليميػػػػػػػػػػػػا ونيارىػػػػػػػػػػػػا 

 

 

 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 
 جماف القدس

 

 يػػػػػػػػػػػدًا لطػػػػػػػػػػػوع بنػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػواف    لػػػػػػػوال المقػػػػػػػادير لػػػػػػػـ يبسػػػػػػػط لػػػػػػػو أبػػػػػػػدًا        

 

 ولػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػزة عنيػػػػػػػػػػا حميتػػػػػػػػػػو         

 

 حػػػػػػزب اليػػػػػػدى بمغػػػػػػاوير الضػػػػػػبلؿ فنػػػػػػي 

 

 ولػػػػػػػػػػػو رأى أسػػػػػػػػػػػرة لمػػػػػػػػػػػديف منعتيػػػػػػػػػػػا         

 

 سػػػػػػؼ لػػػػػػـ يسػػػػػػمس ولػػػػػػـ يمػػػػػػفل طػػػػػػة ال  

 

     غاليػػػػػػػة       القػػػػػػػدسكػػػػػػػـ درة مػػػػػػػف جمػػػػػػػاف 

 بػػػػػػػػػػنقض بيعتػػػػػػػػػػو بيعػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػبل امػػػػػػػػػػف 

 

       قسػػػػػػرًا شػػػػػػرتيا األعػػػػػػادي وىػػػػػػو مالكيػػػػػػا    

 لػػػػػػػو أنصػػػػػػػفتو ادعػػػػػػػى اإلسػػػػػػػبلـ بػػػػػػػالغبف 

 

 

 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 
 نور القدس 

 
      غػػػػػداة عػػػػػدت فاسػػػػػتنزعت بيعػػػػػة اليػػػػػدى     

 ال ميقػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػزعل يػػػػػػػػػر بطػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي  

 

 قػػػػػد الحػػػػػت بنػػػػػور مشعشػػػػػع القػػػػػدسمػػػػػف     أبػػػػػػػي حسػػػػػػػف مػػػػػػػف زاف لمػػػػػػػديف طمعػػػػػػػة        

 

 بحجػػػػػػػر اليػػػػػػػدى فػػػػػػػي  طػػػػػػػوه المترعػػػػػػػرع    تولػػػػػػد فػػػػػػي البيػػػػػػت العتيػػػػػػؽ وقػػػػػػد نشػػػػػػا        
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         ىػػػػػو األجػػػػػدؿ الغطريػػػػػؼ حصػػػػػت جناحػػػػػو  

 عز عػػػػػػػػػز منػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػرب لمضػػػػػػػػػبلؿ م 
 

 

 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 
 القدس رُ جْ حِ 

 

    ىػػػػػذا الفتػػػػػى ىاشػػػػػمي يػػػػػا ىشػػػػػاـ ففػػػػػي       

 قبػػػػػػػػػاؿ نعميػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػؾ األنػػػػػػػػػؼ منيشػػػػػػػػػـ 

 

         ىػػػػػذا ابػػػػػف فاطمػػػػػة الزىػػػػػراء مػػػػػف كشػػػػػفت  

 مػػػػػػف ضػػػػػػوء غرتػػػػػػو فػػػػػػي العػػػػػػالـ الغمػػػػػػػـ 

 

      ىػػػػػػػذا بصػػػػػػػفو لبػػػػػػػاف الػػػػػػػوحي مرتضػػػػػػػع     

 مػػػػػػػػنفطـ بحجػػػػػػػػر القػػػػػػػػدسوشػػػػػػػب وىػػػػػػػػو  

 

 محمػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػده والسػػػػػػػػػػػػػبط والػػػػػػػػػػػػػده         

 

 وانقػػػػػػادت لػػػػػػو العجػػػػػػـذلػػػػػػت لػػػػػػو العػػػػػػرب  

 

 لػػػػػػػػػػػوال وجػػػػػػػػػػػود عمػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػده لغػػػػػػػػػػػدا         

 

 كالجاىميػػػػػػػػػػػػة طوعػػػػػػػػػػػػا يعبػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػنـ 

 

     بسػػػػػػػػػيفو قػػػػػػػػػػوي اإلسػػػػػػػػػبلـ وانبسػػػػػػػػػػطت      

 يػػػػػػػػد لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ديػػػػػػػػار الشػػػػػػػػرؾ تغتػػػػػػػػنـ 

 

 

 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 
 طور القدس

 
 لػػػػػػو لػػػػػػـ تكػػػػػػف لمػػػػػػديف ركنػػػػػػا مػػػػػػا انػػػػػػى         

 

 عطفيػػػػػػػػو مفت ػػػػػػػػرا بكػػػػػػػػـ صػػػػػػػػدر النػػػػػػػػدى 

 

     أدعػػػػػػػو متػػػػػػػى عينػػػػػػػي رأت لػػػػػػػؾ منظػػػػػػػرا      

 عنػػػػػػػػو توقػػػػػػػػد طػػػػػػػػور القػػػػػػػػدسيػػػػػػػػا نػػػػػػػػار  

 

    صػػػػػػػػػػػرفت طرفػػػػػػػػػػػؾ فاتقػػػػػػػػػػػدت حقيقػػػػػػػػػػػة       

 بطريػػػػػػػػػػؼ مجػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػببلد وأتمػػػػػػػػػػد 

 

 
 :وقاؿ عبد المحسف الحويزي أيضاً 

 دوحة القدس
 

       قػػػد ابتػػػا     القػػػدسمػػػف دوحػػػة أصػػػميا فػػػي 

 بفرعيػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػدؿ والتوحيػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػد نبتػػػػػػػػػا 

 

     عتيػػػػػػا فػػػػػي العػػػػػالميف أتػػػػػػى      بيػػػػػؿ أتػػػػػى ن

 واهلل فػػػػػػػػػي حقيػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػذكر قػػػػػػػػػد نعتػػػػػػػػػا 

 

 مف المفا ر حازت أحسف الامر
 

          فػػػي الػػػدىر يسػػػعى حميػػػؼ السػػػيؼ والكػػػـر 

 ويسػػػػػػػػػػػتطيؿ عمػػػػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػػػدار بػػػػػػػػػػػاليمـ 

 

       وعدلػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػائر فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػائر األمػػػػػػػػػـ    

 لػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػدـ ؿوجبرائيػػػػػػػػػ 

 

 وحكمو نافذ بالجف والبشر
 



 -164- 

     ى بػػػػػف مػػػػػريـ فػػػػػي تفضػػػػػيمو عممػػػػػا      عيسػػػػػ

 وال ضػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػيف يديػػػػػػػػػو ناشػػػػػػػػػر عممػػػػػػػػػا 

 

    ومنػػػػػػو اغػػػػػػر اليػػػػػػدى قػػػػػػد الح مبتسػػػػػػما       

 والغػػػػػػي يبكػػػػػػي بفػػػػػػرط الوجػػػػػػد فيػػػػػػو دمػػػػػػا 

 

 والرعب بالسمع يجري منو والبصر
 

        صػػػػػػػػػمى وسػػػػػػػػػمـ رب العػػػػػػػػػالميف عمػػػػػػػػػى  

 مػػػػػػػولى بػػػػػػػو دينػػػػػػػو فػػػػػػػي سػػػػػػػيفو اعتػػػػػػػدال 

 

    الجمػػػػػػبل       لمفضػػػػػػؿ قػػػػػػد أحػػػػػػرز التفصػػػػػػيؿ و 

 والػػػػديف فػػػػػي حبػػػػو فػػػػػي ال مػػػػؽ قػػػػػد كمػػػػػبل 

 

 وقد صفا الدىر مف رنؽ ومف كدر
 

 
 
 

 (ـ1919-1861( )ىػ1337-1277(  )111)عمى الريماوي -111
 أطمت جباؿ القدس

 

 الطويؿ
          جبػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػوريس ىػػػػػػػػؿ مطػػػػػػػػار لمػػػػػػػػر

 تقػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػواؾ ألَعَمػػػػػػػػػى قمػػػػػػػػػة ومقػػػػػػػػػاـ 

 

    منػػػػػػػػؾ بعيػػػػػػػػدة        القػػػػػػػػدسأطمػػػػػػػػت جبػػػػػػػػاؿ 

 فمػػػػػػػػف مبمػػػػػػػػَ عنػػػػػػػػي الحبيػػػػػػػػب سػػػػػػػػبلمي 

 

 
 (؟ ـ -1881( )؟ ىػ -1299)  (112)عمر الرافعي /فضيمة الشيخ -112

 القدس في ألـٍ وليؿ داج
 

 الكامؿ
             القػػػػػػػػػػػػػػدُس فػػػػػػػػػػػػػػي ألػػػػػػػػػػػػػػـ وليػػػػػػػػػػػػػػٍؿ داجِ 

 

 يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػاحَب اإلسػػػػػػػػػػػػراء والمعػػػػػػػػػػػػراجِ  

 

 االقػػػػػػػػػػػػدس آلميػػػػػػػػػػػػا وأاقػػػػػػػػػػػػؿ ظيرىػػػػػػػػػػػػ
 

 الػػػػػػػػػػػػدال بلُء إذ نزلػػػػػػػػػػػػوا بكػػػػػػػػػػػػؿ فجػػػػػػػػػػػػاجِ  

 

 ُد بيػػػػػا عمػػػػػػى حكػػػػػـ اليػػػػػػوىنػػػػػزَؿ الييػػػػػػو 
         

   واسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدرجوىا أيَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدراجِ  

 

 مكػػػػػػػػػَر الييػػػػػػػػػوُد بيػػػػػػػػػا وأاّػػػػػػػػػرَّ مكػػػػػػػػػرُىـ
  

 
           

 وتسْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػَمْت باألصػػػػػػػػػػػػػػػػفر الوىَّػػػػػػػػػػػػػػػػاجِ  

 

 َلعبػػػػػػػػػوا بيػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػت فوا شػػػػػػػػػأنيا
            

 

 لعػػػػػػػػػػَب الفتػػػػػػػػػػاة بُدميػػػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػاجِ 

 

                                                 
  وتػػػوفي بيػػػا عػػػاـ 1861/ىػػػػ1277عمػػػي بػػػف محمػػػود الريمػػػاوي  شػػػاعر فمسػػػطيني  ولػػػد بالقػػػدس عػػػاـ  - 111

 .أصؿ أسرتو مف حمب بسوريا ىاجرت إلى فمسطيف وسكنت فييا. ـ1919/ىػ1337
ليػو تنسػب   عمر تقي الديف بف عبد الغني الرافعي  أوؿ مف لقب بيذا المقػب - 112 الرافعيػة فػي مصػر والشػاـ  وا 

مفتيػػًا  1948  انت ػػب عػػاـ فييػػانشػػأ ـ و 1881/ىػػػ1299عػػاـ  فػػي طػػرابمس الشػػاـولػػد . قاضػػي أديػػب وشػػاعر
 .كاف يمقب بمجدد األدب الروحي في دنيا العربو . لطرابمس



 -165- 

 مػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػأُف فػػػػػػػػػي تعزيزىػػػػػػػػػا إذ انيػػػػػػػػػا
       

 

ـُ اهلل لؤلذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت و   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجِ َأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ونجاتيػػػػػػػػا إنقاذىػػػػػػػػامػػػػػػػػا الشػػػػػػػػأف فػػػػػػػػي 
        

 

 ودـ الشػػػػػػػػػػػػػػييدة سػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػف أوداجِ 

 

 اضػػػػػػػػػاقت بيػػػػػػػػػـ َذرعػػػػػػػػػًا فناجػػػػػػػػػت ربيػػػػػػػػػ
  

       

 

 رب لسػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى الييػػػػػػػػود بحػػػػػػػػاجِ  يػػػػػػػػا

 

 أرضػػػػػػػػي بيػػػػػػػػـ بركػػػػػػػػاُف يْقػػػػػػػػذؼ دائمػػػػػػػػاً 
            

 

 حممػػػػػػػػػػًا فكيػػػػػػػػػػَؼ إذا فتحػػػػػػػػػػُت رتػػػػػػػػػػاجي

 

   فمتػػػػػػػػػػػى قضػػػػػػػػػػػاُء اهلل يْقِضػػػػػػػػػػػي بيننػػػػػػػػػػػا
          

 

 بػػػػػػػػػػالحؽ إْذ لػػػػػػػػػػيس الَقَضػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػداجي

 

 وَأرى صػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػديف قػػػػػػػػػاـ بناصػػػػػػػػػري
             

 

  يػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػبلجِ  لئلصػػػػػػػػػػػبلحفالسَّػػػػػػػػػػيؼ 

 

 مػػػػػػػف لػػػػػػػي بػػػػػػػو فيػػػػػػػرّد أعػػػػػػػدائي عمػػػػػػػى
  

 
      

 

 !أعقػػػػػػػػػػػػػػػابيـ بػػػػػػػػػػػػػػػالِ زي دوف نتػػػػػػػػػػػػػػػاجِ 
 

ـّ ال ضػػػػػػػػػـ إليػػػػػػػػػَؾ َمػػػػػػػػػفْ   ويقػػػػػػػػػوؿ لمػػػػػػػػػي
   
  

      

 

 اإلزعػػػػػػػػػػػػاجقػػػػػػػػػػػػد أزَعجػػػػػػػػػػػػوني غايػػػػػػػػػػػػَة 

 

* * 
 

  ا لسػػػػػػػػػاف القُػػػػػػػػػدس نػػػػػػػػػاجى ربػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػذ
               

 :وبػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػاجي اهلل حيػػػػػػػػػػػُث ُأنػػػػػػػػػػػاجي 
 

 َمػػػػػػف لػػػػػػي بجػػػػػػدي فػػػػػػاتح القُػػػػػػدس التػػػػػػي
           

 َأبراجيػػػػػػػػػػػػػا طالػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػى األبػػػػػػػػػػػػػراجِ  

 

 َمػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػو واهلل َجػػػػػػػػػػؿَّ جبللػػػػػػػػػػو
               

 بػػػػػػػػػػػػػالصبِح يجمػػػػػػػػػػػػو ُكػػػػػػػػػػػػؿَّ ليػػػػػػػػػػػػػٍؿ داجِ  

 

 

* * 
 

 يػػػػػػػػا سػػػػػػػػّيد السػػػػػػػػادات َمػػػػػػػػف لشػػػػػػػػكايتي
              

 مػػػػػػػػػػػػػف حالنػػػػػػػػػػػػػا وشػػػػػػػػػػػػػكايتي بمجػػػػػػػػػػػػػاجِ  

 

 ِبَرفيػػػػػػػِع جاىػػػػػػػَؾ كػػػػػػػف لنػػػػػػػا واشػػػػػػػفْع بنػػػػػػػا
             

 فػػػػػػػػػػػػذنوبنا كػػػػػػػػػػػػالبحر فػػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػػواجِ  

 

 َلػػػػػػػػػـ َتنقطػػػػػػػػػع ِفػػػػػػػػػَتُف الزمػػػػػػػػػاِف وكماليػػػػػػػػػاَ 
                 

 تمقػػػػػػػػػػػػػػى اتصػػػػػػػػػػػػػػااًل بيننػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػرواجِ  

 

ـُ اهلل أف تجػػػػػػػػػػري دمػػػػػػػػػػاً   أ شػػػػػػػػػػى وأيػػػػػػػػػػ
                  

ػػػػػػػػػػػػػاجِ ىػػػػػػػػػػػػذي الػػػػػػػػػػػػببلُد كم   ائيػػػػػػػػػػػػا الاػجَّ

 

 فتػػػػػػػػػػػػػػدارؾ األمػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػذي  فتػػػػػػػػػػػػػػو
              

 

 ِبَرفيػػػػػػػػػػِع جاىػػػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػػػا رفيػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػاجِ 

 

 

** 
 

 يػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػِؽ اهلل أكػػػػػػػػػـر شػػػػػػػػػافع
     

           
 

 ومَشػػػػػػػػػػػػػفَّع أنػػػػػػػػػػػػػت الرجػػػػػػػػػػػػػا لمراجػػػػػػػػػػػػػي 

 

 َأيػػػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػػػبا المسػػػػػػػػػػػػمموف تفرقػػػػػػػػػػػػوا
   

 
           

 وُىػػػػػػػػػـ ُحمػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػديف  يػػػػػػػػػَر سػػػػػػػػػياجِ  

 

 قائمػػػػػػػػػػػػاً وحػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػفوفيـ وىػػػػػػػػػػػػبيـ 
              

 !مػػػػػػػػػػػػنيـ بػػػػػػػػػػػػأمر اهلل غيػػػػػػػػػػػػَر ُمػػػػػػػػػػػػداجِ  
 

 ىػػػػػػػػػػػػبيـ إمامػػػػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػػػػاداًل ذا شػػػػػػػػػػػػوكةٍ 
   

 
          

 فالكػػػػػػػػػػػػػػؿال مػػػػػػػػػػػػػػنيـ لئلمػػػػػػػػػػػػػػاـِ بحػػػػػػػػػػػػػػاجِ  

 

 عػػػػػػػؿَّ اإلمامػػػػػػػَة تجمػػػػػػػُع الشػػػػػػػمؿ الػػػػػػػذي
         

 

 قػػػػػػػػػػػػػد فّرقتػػػػػػػػػػػػػػُو سياسػػػػػػػػػػػػػػُة اإلحػػػػػػػػػػػػػػراجِ 

 

 ىػػػػػػػػػػػذي مناجػػػػػػػػػػػاتي وىػػػػػػػػػػػذي حػػػػػػػػػػػاجتي
           

 

 يػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػز جػػػػػػػػػػػػػػوِد اهلِل لممحتػػػػػػػػػػػػػػاجِ 

 

 َدّبجػػػػػػُت مػػػػػػا قػػػػػػد عػػػػػػفَّ لػػػػػػي فػػػػػػي شػػػػػػقو
          

 

 مرفوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقائِؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػديباجِ 

 



 -166- 

 فعسػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل تقبميػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى
               

 

 (إفراجػػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبّلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقبوليػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إنػػػػػػػػي سػػػػػػػػئمُت مػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػاة ضػػػػػػػػئيمةً 
    

      

 

 سػػػػػػػػراجي يضػػػػػػػػيءأف  الميػػػػػػػػيمففَسػػػػػػػػْؿ 

 

 صػػػػػػػػػػػػمى عميػػػػػػػػػػػػَؾ اهلل َجػػػػػػػػػػػػّؿ جبللػػػػػػػػػػػػو
           

 

 حاِب واألزواجِ واآلِؿ واألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 :قػػػػػػػػػػاـ مميػػػػػػػػػػوٌؼ ُيػػػػػػػػػػرد د قػػػػػػػػػػائبل مػػػػػػػػػػا
 

 

 

 يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػاحَب اإلسػػػػػػػػػػػػراء والمعػػػػػػػػػػػػراجِ 

 

 

 

 
 :أيضاً  عمر الرافعي وقاؿ

 يا َحبيب اإللوِ 
 ال فيؼ
 

 َوَشػػػػػػػػػػػػػػػػػفيٍع ِإذا ِاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتجار اأَلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ     يػػػػػػػػػػا َحبيػػػػػػػػػػب اإللػػػػػػػػػػِو  يػػػػػػػػػػَر َحبيػػػػػػػػػػٍب        

 

 ىػػػػػػػػػػػِذِه حاُلنػػػػػػػػػػػا َوَكػػػػػػػػػػػـ ِبػػػػػػػػػػػتال َأشػػػػػػػػػػػكو         

 

 مػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػكا اأَلقػػػػػػػػػػواـُ َلػػػػػػػػػػَؾ َقػػػػػػػػػػومي كَ  

 

       َأغِفمػػػػػػػػػوا الَحػػػػػػػػػؽَّ وىػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػؽ  ُصػػػػػػػػػراٌح    

 فػػػػػػػػػي ِفِمسػػػػػػػػػطيف يػػػػػػػػػوـَ َحػػػػػػػػػؽَّ القيػػػػػػػػػاـُ  

 

ـَ مػػػػػػػػػرًَّة َبعػػػػػػػػػد ُأ ػػػػػػػػػرى            ىػػػػػػػػػاَدنوا الَ صػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػي ِفِمسػػػػػػػػطيف َيػػػػػػػػوـَ ِلمَحػػػػػػػػرِب قػػػػػػػػاموا 

 

ـُ الَمػػػػػػػػػػػدوُد لحػػػػػػػػػػػرٍب            َفِاسػػػػػػػػػػػَتَعدَّ الَ صػػػػػػػػػػػ

 َفَتحوىػػػػػػػػػػػػػػػا َوالَقػػػػػػػػػػػػػػػوـُ َقػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ ِنيػػػػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

     َفَجبلُىػػػػػػػػػػػػػـ عنيػػػػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػػػػَأقَرِب وقػػػػػػػػػػػػػٍت      

 َفِاسػػػػػَتحاؿ الُضػػػػػحى دجػػػػػًى َوُمػػػػػدَّ الَظػػػػػبلـُ  

 

           القُػػػػػػدِس قُػػػػػػدٌس يػػػػػػَؼ ال َكيػػػػػػَؼ ال َوفػػػػػػي 

 اـُ ػا َوَمقػػػػػػػػػػػأف َليػػػػػػػػػػػى َشػػػػػػػػػػػَقػػػػػػػػػػد َتعالػػػػػػػػػػ 

 

 َوالَنِبّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف َحوَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا         

 

ـُ الُمصػػػػػػػػػػػػِمحوف َأّنػػػػػػػػػػػػى َأقػػػػػػػػػػػػاموا   َوُىػػػػػػػػػػػػ

 

 يتاُر َقػػػػػػػػػػػوـٍ َأضػػػػػػػػػػػاعو         َأَيسػػػػػػػػػػػوُغ ِاسػػػػػػػػػػػتِ 

 

 ىػػػػػػػػػا َومػػػػػػػػػف َبعػػػػػػػػػِدىا َتضػػػػػػػػػيع الشػػػػػػػػػاـُ  

 

 َأَيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُغ ِاسِتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلُمنا ِلمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ         

 

 َذؿَّ َوالَمػػػػػػػػػػػػػػِو َمػػػػػػػػػػػػػػف َوَلتػػػػػػػػػػػػػػُو الِمئػػػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

           ػَأَيسػػػػػػػػػوُغ الَمػػػػػػػػػوُت الػػػػػػػػػُزؤاـ ِبَغيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػ

 حػػػػػػػػػػػؽ  طبعػػػػػػػػػػػًا َوالَمػػػػػػػػػػػوُت مػػػػػػػػػػػوٌت ُزؤاـُ  

 

           َأاَقمتنػػػػػػػػػػػػػػػػا اأَلوزاُر ُعربػػػػػػػػػػػػػػػػًا َوعجمػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 َفَتسػػػػػػػػػػػػػػػػػاوى اأَلعػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب َواأَلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

    يػػػػػػػػػػا َحبيػػػػػػػػػػب اإللػػػػػػػػػػِو ِاشػػػػػػػػػػَفع ُتَشػػػػػػػػػػفَّع       

 َوُمِحػػػػػػػػػػػػبال الَحبيػػػػػػػػػػػػِب َلػػػػػػػػػػػػيَس ُيضػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

        َوسػػػػػػػػػِؿ الَمػػػػػػػػػو َيكِشػػػػػػػػػؼ الكػػػػػػػػػرَب َعّنػػػػػػػػػا   

 عػػػػػػػػػػػػػؿَّ ُيجمػػػػػػػػػػػػػى َوَتنَمحػػػػػػػػػػػػػي اآلاػػػػػػػػػػػػػاـُ  
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 د األقصىوىمؿ المسج
 

       فيػػػػػا حمػػػػػاة بنػػػػػي صػػػػػييوف أيػػػػػف مضػػػػػت    

 صػػػػػييوف عػػػػػنكـ وفػػػػػيـ الشػػػػػمؿ منصػػػػػدع 

 

       أيػػػػػػػػف العيػػػػػػػػود التػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت مؤكػػػػػػػػدًة    

 وكيػػػػػػؼ صػػػػػػييوف منيػػػػػػا اليػػػػػػـو تن مػػػػػػع 

 

        تبيػػػػػػػػت تسػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػنكـ وىػػػػػػػػي شػػػػػػػػامتٌة   

 التبػػػػػػػػػػع متبوعػػػػػػػػػػةوقػػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػػرأ مػػػػػػػػػػف  

 

      فػػػػػػػػػإف تكػػػػػػػػػف وراػػػػػػػػػتكـ فػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػايتكـ     

 عػػػػػػػػف رجػػػػػػػػٍس وال تػػػػػػػػدع فمػػػػػػػػا تقصػػػػػػػػر 

 

           بنػػػػػػػػتـ فمػػػػػػػػا شػػػػػػػػيعتكـ دمعػػػػػػػػٌة ىطمػػػػػػػػت

 وال تعطمػػػػػػػػػػػػػػػػػت اآلحػػػػػػػػػػػػػػػػػاد والجمػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 

        وال تزعػػػػػػػزع مػػػػػػػف ميػػػػػػػد المسػػػػػػػيح لكػػػػػػػـ   

 ركػػػػػػػػػػف وال نكسػػػػػػػػػػت أعبلميػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػع 

 

    فػػػػػػػػبل نػػػػػػػػذر        المسػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػىوىمػػػػػػػػؿ 

 تتػػػػػػػػػرى وال وجيػػػػػػػػػو الوضػػػػػػػػػاح يمتقػػػػػػػػػػع 

 

      وصػػػػػػػرحت عػػػػػػػف دفػػػػػػػيف الغػػػػػػػيظ ىميػػػػػػػة     

 ف الصػػػػػػػػواعؽ منيػػػػػػػػا حيامػػػػػػػػا تقػػػػػػػػعأيػػػػػػػػ 

 

     وكػػػػػػؼ كػػػػػػػؿ لسػػػػػػاٍف بعػػػػػػػد مػػػػػػا انطمقػػػػػػػت      

 مػػػػػػػػف  مفكػػػػػػػػـ ألسػػػػػػػػف النيػػػػػػػػراف تنػػػػػػػػدلع 

 

      ىػػػػػػي الشػػػػػػيود عمػػػػػػيكـ بالػػػػػػذي اقترفػػػػػػت     

 تمػػػػػػػؾ السياسػػػػػػػة قبػػػػػػػؿ اليػػػػػػػـو وال ػػػػػػػدع 

 

 وقػػػػػػػػػد رحمػػػػػػػػػتـ فكنػػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػػًة ذىبػػػػػػػػػت         
 

 ومػػػػػػػػػا تزحػػػػػػػػػزح مػػػػػػػػػف آفاتيػػػػػػػػػا الوجػػػػػػػػػع 

 

     كػػػػػـ      ىػػػػػو المحػػػػػذر مػػػػػف شػػػػػـؤ الواػػػػػوؽ ب

 وفػػػػػػي الحفػػػػػػائر مػػػػػػف صػػػػػػرعاه مػػػػػػا يػػػػػػزع 

 

 والتػػػػػػػػوراة تنبػػػػػػػػئكـ ريػػػػػػػػا جيػػػػػػػػرة المنشػػػػػػػػ

 

 عػػػػػػػػف الييػػػػػػػػود فيػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػالوحي منتفػػػػػػػػع 

 

        ىػػػػؿ ضػػػػ  بالشػػػػكر عنػػػػد الصػػػػ ر واردىػػػػـ   

 أو كػػػػاف فػػػػي المػػػػف والسػػػػموى ليػػػػـ شػػػػبع 

 

     أو تػػػػػػاب عنػػػػػػد انفػػػػػػبلؽ البحػػػػػػر عػػػػػػابرىـ      

 أو اػػػػػػاب بعػػػػػػد الوصػػػػػػايا العشػػػػػػر مرتػػػػػػدع 

 

 ـ يحمػػػػػػػػػػدوا اهلل واآليػػػػػػػػػػات تبيػػػػػػػػػػرىـ         لػػػػػػػػػػ

 

 فيػػػػػػؿ يكػػػػػػوف لكػػػػػػـ فػػػػػػي حمػػػػػػدىـ طمػػػػػػع 

 

 وكيػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػح لػػػػػػػػػػديكـ أف يفػػػػػػػػػػارقيـ         

 

 مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ الطبػػػػػػػع لػػػػػػػؤـٌ فيػػػػػػػو منطبػػػػػػػع 

 

 فضػػػػػػػػػيمًة رقعػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو أغنػػػػػػػػػت الرقػػػػػػػػػع    إف الرذيمػػػػػػػػػػػػة إف أصػػػػػػػػػػػػمحتيا انقمبػػػػػػػػػػػػت        

 

    فيػػػػػػؿ ذكػػػػػػرتـ وفػػػػػػاء العػػػػػػرب مػػػػػػف قػػػػػػدـٍ       

 اـ الكيػػػػػػػؿ واليفػػػػػػػعوكيػػػػػػػؼ يرعػػػػػػػى الػػػػػػػذم 

 

           مػػف عيػػد رتشػػرد قمػػب الميػػث مػػا انتقضػػت

 تمػػػػػػؾ األواصػػػػػػر حتػػػػػػى اجتايػػػػػػا الجشػػػػػػع 

 

ف م ترعػػػػػػػػػػػػػات العصػػػػػػػػػػػػػر تحسػػػػػػػػػػػػػدكـ            وا 

     فوعػػػػػػػػػد بمفػػػػػػػػػور لػػػػػػػػػـ يبرعػػػػػػػػػو م تػػػػػػػػػرع 
 

 
                                                 

شػػػػػاعر وعضػػػػػو مػػػػػف أعضػػػػػاء المجمػػػػػع العممػػػػػي العربػػػػػي بدمشػػػػػؽ  ولػػػػػد بقريػػػػػة قػػػػػرب بيػػػػػروت عػػػػػاـ  - 113
تػوفي . لػو ديػواف شػعري. لمعاىػؿ السػعودي عبػد العزيػز آؿ سػعود فسػفيرًا فػي أفغانسػتاعمؿ .ـ1879/ىػ1296

 .ـ  ونقؿ جامانو إلى قريتو ودفف بيا1957/ىػ1376بأفغانستاف عاـ 
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 مكانة القدس

      
 

          ةفػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػدف البييػػػػػػػػػػػػ ورشػػػػػػػػػػػػميـأل 
 

 رفيػػػػػػػػػػػػػػػع مكانػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف البريػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

     يصػػػػػػػػػػػاغ ليػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػريض يفػػػػػػػػػػػوؽ درا      

 جديوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أو قبلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ع 

 

     مػػػػػػػػػديحي ماػػػػػػػػػؿ طمػػػػػػػػػر وىػػػػػػػػػي أولػػػػػػػػػى      

 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح كالايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب السندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو 

 

    إلييػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػواؿ       

 إلػػػػػػػػػػػػى أف فرصػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػنحت سػػػػػػػػػػػػنيو 

 

 ى حججػػػػػػػػا جميػػػػػػػػوشػػػػػػػػريؼ مػػػػػػػػا اقتضػػػػػػػػ    فػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػؿ         القػػػػػػػػػدسمقػػػػػػػػػاـ 

 

      حػػػػػػػػػػػداني الشػػػػػػػػػػػوؽ اف أنحػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػزارا     

 تبجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوب العيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػويو 

 

     طػػػػػػػػػراح حيػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػعى       األنػػػػػػػػػاـبػػػػػػػػػؿ 

 زرافػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػدف القصػػػػػػػػػػػػػيو 

 

 القصػػػػػػػػػػػػػيةزرافػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػدف 

 

 وجمميػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اليندسػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 

    يزيػػػػػػػػػػػػػد بياءىػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدـ فماضػػػػػػػػػػػػػي       

 أوجيػػػػػػػػػػو وضػػػػػػػػػػيو القػػػػػػػػػػدسعصػػػػػػػػػػور  

 

    لنػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػي        ومػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػػػػػد 

 قدميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ زاف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ األ 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ إف طػػػػػػػػػػػػػػػػػالعتموه         

 

 حقػػػػػػػػػػػػػػائؽ ماػػػػػػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػػػػػػوار مضػػػػػػػػػػػػػػيو 
 
 

 مباركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ففييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف

 

 أتػػػػػػػػى عيسػػػػػػػػى بػػػػػػػػف مػػػػػػػػريـ الزكيػػػػػػػػو   

 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات أو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارى

 

 الػػػػػػػػػػػػػػدنيا الدنيػػػػػػػػػػػػػػو ألجمػػػػػػػػػػػػػػوتػػػػػػػػػػػػػػركف  

 

    فػػػػػػػػػػبل شػػػػػػػػػػغؿ ليػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػوى صػػػػػػػػػػبلة       

 وات شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيووتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيح بأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 فترنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيف لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعييا

 

       مبلئكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنيفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف  

 

    ورىبػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػد انقطعػػػػػػػػػػػػػػوا نيػػػػػػػػػػػػػػارا       

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات الوفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

       لقػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػحوا بمػػػػػػػػػا امتمكػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػداىـ    

 الضػػػػػػػػػػػحيو أسػػػػػػػػػػػمىوراحػػػػػػػػػػػتيـ فمػػػػػػػػػػػا  

 

 طػػػػػػػػػػػػػواد طابػػػػػػػػػػػػػتبػػػػػػػػػػػػػأديرة عمػػػػػػػػػػػػػى األ

 

 معيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوىا ىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

    فطػػػػػػػػػػػػػػوبى لؤللػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػد آاروىػػػػػػػػػػػػػػا      

 

 عمػػػػػػػػػػػى نعػػػػػػػػػػػـ القصػػػػػػػػػػػور القيصػػػػػػػػػػػريو 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػدييـ لػػػػػػػػػػػػػػػذة الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا جحػػػػػػػػػػػػػػػيـ         

 

 تظػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حياتنػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػقيو 
 
 

 إذا مػػػػػػػا أنصػػػػػػػبوا فػػػػػػػي الشػػػػػػػغؿ جسػػػػػػػما

 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػـ قموبيمػػػػػػػػػػػػػػػو  ميػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
  

 فقػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػبعوا ىبػػػػػػػػػػػػػػات مولويػػػػػػػػػػػػػػو    واف كػػػػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػػػػذاء ليػػػػػػػػػػػػػـ بقػػػػػػػػػػػػػوال        

 

                                                 
ـ  عػػاش فػػي مصػػر وفمسػػطيف 1946/ىػػػ1366ـ  وتػػوفي بيػػا عػػاـ 1881/ ىػػػ1299ولػػد فػػي القػػاىرة عػػاـ  - 114

 .سييف كاألمير سعود بف عبد العزيزولبناف  مدح رجاؿ عصره والقادة السيا
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      ومػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد فضػػػػػػػػػؿ اهلل فضػػػػػػػػػؿ     

 يػػػػػػػػػػػػػػووال مػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػد نعمتػػػػػػػػػػػػػػو عط 

 

    ومػػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػػبل ىمػػػػػػػػػػـو       

 تسػػػػػػػػػػػاور صػػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػػنفس األبيػػػػػػػػػػػو 

 

       أحبػػػػػػػػوا فػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػر ا تيػػػػػػػػػارا    

 ولػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػانوا مػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػر الغنيػػػػػػػػػػو 

 

     فكػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػي ناسػػػػػػػػػػػػػكيف وناسػػػػػػػػػػػػػكات      

 رأينػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػري أو سػػػػػػػػػػػػػػريو 

 

 وقػػػػػػػػػػػػػػالوا العػػػػػػػػػػػػػػالـ الفػػػػػػػػػػػػػػاني ريػػػػػػػػػػػػػػاء         

 

  مػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػدورىـ النقيػػػػػػػػػػػػػو 

 

       اػػػػػػػػػوب العفػػػػػػػػػاؼ كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػردوا     كسػػػػػػػػػوا

 وقػػػػػػػػػػػػػػػار زانيػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػيف الرعيػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمديو    تحققػػػػػػػػػػػػػت الطيػػػػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػػػػاؿ        

 

       فكػػػػػػػػػػػػانوا فػػػػػػػػػػػػي الجبػػػػػػػػػػػػاؿ أو البػػػػػػػػػػػػراري    

 ماػػػػػػػػػػاال يرشػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػنفس الغويػػػػػػػػػػو     

 

      بيػػػػػػػػػػػػـ ممئػػػػػػػػػػػػت فصػػػػػػػػػػػػارت     فمسػػػػػػػػػػػػطيف 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػراديس العفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 يػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػنيـ         وسػػػػػػػػػػػػػػكاف الػػػػػػػػػػػػػػببلد رأ
 

 صػػػػػػػػػػبلحا قػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػييـ سػػػػػػػػػػجيو 

 

     بػػػػػػػػػػيف أىمػػػػػػػػػػي       أنػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػعرت ىنػػػػػػػػػػاؾ 

 وفػػػػػػػػى وطنػػػػػػػػي وفػػػػػػػػي مصػػػػػػػػر السػػػػػػػػ يو 
 
 

     لمضػػػػػػػػػػػػيؼ كػػػػػػػػػػػػانوا       إكػػػػػػػػػػػػراميـففػػػػػػػػػػػػي 

 ريحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ واأل  

 

          ضػػػػػػػػػػػرارا  إمقدسػػػػػػػػػػػنا  أطػػػػػػػػػػػوارعمػػػػػػػػػػػى 

 جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإجبلؿوآاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 

 عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجارولمزيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 

 زمػػػػػػػػػػػػػػػرد كانػػػػػػػػػػػػػػػت حميػػػػػػػػػػػػػػػوعقػػػػػػػػػػػػػػػود  
 
 

 كمبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف روائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الذكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ صػػػػػػػػػػػػػػنوبر نمػػػػػػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػػػػػػو        

 

        وشػػػػػػػػػػاىدت الميػػػػػػػػػػاه صػػػػػػػػػػفت والحػػػػػػػػػػت   

 لؤلؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظره  

 

     فػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػروى سػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػراح      

 تػػػػػػػػػػػػػػػدفؽ مػػػػػػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػػػػػػابيع رويػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

        قػػػػػػػػػد انفجػػػػػػػػػرت ولكػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػ ور   

 وقػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػردت كبئػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػامريو 

 

 وفػػػػػػػػي مصػػػػػػػػر لنػػػػػػػػا عكػػػػػػػػس القضػػػػػػػػيو    ام  حػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػيظ        فػػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػ

 

        وكػػػػػػػػػػػـ روض سػػػػػػػػػػػقاه الغيػػػػػػػػػػػث وافػػػػػػػػػػػى   

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػذ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػييو بأامػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 
 

 أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىا          وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات يافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 حػػػػػػػػوت مػػػػػػػػا المػػػػػػػػرء ال يحصػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػو 

 

 قػػػػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػػػيت ضػػػػػػػػػػػػػفاؼ          ولػػػػػػػػػػػػػؤلردف

 

 ايػػػػػػػػػػػػػػػػاب نضػػػػػػػػػػػػػػػػارة أبػػػػػػػػػػػػػػػػدا زىيػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 بحػػػػػػػػػػػػػػػر ولكػػػػػػػػػػػػػػػف         طبريػػػػػػػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 الظميػػػػػػػػػػػػػػو لؤلمػػػػػػػػػػػػػػـسػػػػػػػػػػػػػػاغ  فػػػػػػػػػػػػػػرات 

 

 نػػػػػػػػػػػػػػاحـو عظػػػػػػػػػػػػػػيـ          وىيكػػػػػػػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػػػػػػػر

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػى مكانتػػػػػػػػػػػػػػػو البقيػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 عاجيبػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػغمت بيػػػػػػػػػػػػػا الرويػػػػػػػػػػػػػوأ    رأيػػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػػا         وناصػػػػػػػػػػػػػرة الجميػػػػػػػػػػػػػؿ

 

     وقانػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػاء  مػػػػػػػػػرا      

 بعػػػػػػػػػػرس قػػػػػػػػػػد ركبػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػا المطيػػػػػػػػػػو 

 

 فيػػػػػػػػػػػي تزىػػػػػػػػػػػو          بيػػػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػػػـ وأمػػػػػػػػػػػا

 

 وجمػػػػػػػػػاال فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػورى ماػػػػػػػػػؿ اليديػػػػػػػػػ 
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 إلػػػػػػػػػى األعمػػػػػػػػػى رقػػػػػػػػػى عيسػػػػػػػػػى رقيػػػػػػػػػو    وفػػػػػػػػي جبػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػعود صػػػػػػػػعدت منػػػػػػػػو        

 

 وجػػػػػػػػػػػػػدت عميػػػػػػػػػػػػػو أبنيػػػػػػػػػػػػػة أقيمػػػػػػػػػػػػػت         

 

 تحػػػػػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػػػػػا الجنػػػػػػػػػػػػػاف كائسػػػػػػػػػػػػػيو 
 

 

 وز رفيػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػوؽ الوصػػػػػػػػػػػؼ حتػػػػػػػػػػػى         

 

 ذىمػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػذي النقػػػػػػػػػػوش المقدسػػػػػػػػػػيو 

 

 أ ػػػػػػػػػػػص كنائسػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػذكر شػػػػػػػػػػػػيدت         

 

 بمػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػروس مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ الرزيػػػػػػػػػو 

 

 تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى          كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبإح فإبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع

 

 التقيػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػـيعظػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػأف ذي  

 

          أنفقوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراىـ 

 

 عمػػػػػػػػػى إنشػػػػػػػػػائيا عػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػو 

 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػع لقمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا          أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاولػػػػػػػػػػػػػػػػػوال 

 

 تفػػػػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػروح الكسػػػػػػػػػػرويو 

 

     لػػػػػػػػذا صػػػػػػػػارت ىػػػػػػػػي األولػػػػػػػػى وأضػػػػػػػػحت      

 سػػػػػػػػػػػػواىا فػػػػػػػػػػػػي الز ػػػػػػػػػػػػارؼ اانويػػػػػػػػػػػػو 

 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػي مراتبيػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػواء         

 

 معابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف طائفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 تعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت          بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبراجوأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراس 

 

 قويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواتإذا فرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

 

 فتسػػػػػػػػػػػػػمعيا عمػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػد عظػػػػػػػػػػػػػيـ         

 

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة األكاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 البعػػػػػػػػػؿ يعبػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي  شػػػػػػػػػوع          فيػػػػػػػػػأتي

 

 وتمحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػييوف تػػػػػػػػػػػػػذكار مجيػػػػػػػػػػػػػد         

 

 لعيػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػنو عيسػػػػػػػػػػػػػػى عشػػػػػػػػػػػػػػيو 

 

 النبػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػا مقػػػػػػػػػػػػػػػاـ          لػػػػػػػػػػػػػػػداوود

 

 سػػػػػػػػػػػػػميو أبػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػذكرني الكػػػػػػػػػػػػػريـ  

 

    فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل 

 لمعيػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػو الحجػػػػػػػػػػػػى واأل أبحػػػػػػػػػػػػار  

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؽ      ويعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ       وا 

 ضػػػػػػػػػػػػػريح غيػػػػػػػػػػػػػر زوجتػػػػػػػػػػػػػو الوفيػػػػػػػػػػػػػو 

 

     إلػػػػػػػػػػػػػػى بموطػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػرت سػػػػػػػػػػػػػػعينا      

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػو إلبػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػـ أىمػػػػػػػػػػػػػػػؿ نبيػػػػػػػػػػػػػػػا أو نبيػػػػػػػػػػػػػػػوو     فمػػػػػػػػػػػػـ أغفػػػػػػػػػػػػؿ مقامػػػػػػػػػػػػا او ضػػػػػػػػػػػػريحا        

 

 بػػػػػػػػػػػػديع الوضػػػػػػػػػػػػع يعيػػػػػػػػػػػػي العبقريػػػػػػػػػػػػو    فيػػػػػػػػػػػػذا         األقصػػػػػػػػػػػػىالمسػػػػػػػػػػػػجد وأمػػػػػػػػػػػػا 

 

    يسػػػػػػػػػػػػبي        الجػػػػػػػػػػػػامع العمػػػػػػػػػػػػريبيػػػػػػػػػػػػاء 

 وفيػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػ رة العظمػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػويو 

 

 جنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوألتعظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوب ا    مػػػػػػػػػػزار ال ضػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػد مييػػػػػػػػػػب        

 

    وفػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػػرقا وغربػػػػػػػػػػا       

  فيػػػػػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػػػػػدت غرائبػػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػت 

 

 فػػػػػػػػػػػػػرأت واذ رأتيػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػػػرت         

 

 وقػػػػػػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػػػػػػت بقمبػػػػػػػػػػػػػػي معنويػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 وىػػػػػػػػػػػؿ يحكػػػػػػػػػػػى قميػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػدر ريػػػػػػػػػػػو    شػػػػػػػػػػػػيا كسػػػػػػػػػػػػمع        وليسػػػػػػػػػػػػت رؤيػػػػػػػػػػػػة األ

 

       أطممػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػرح ظنػػػػػػػػػوا     أنػػػػػػػػػىولػػػػػػػػػو 

 ممفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادياي 

 

     ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػف راـ التحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس      

 الفتيػػػػػػػػػػػػػو فمسػػػػػػػػػػػػػطيف ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػػػػػػرى 

 

         لزنػػػػػػػػػػػديؽ أمسػػػػػػػػػػػى  إذا مػػػػػػػػػػػا جاءىػػػػػػػػػػػا ا

 ولػػػػػػػػػػػػػػـ ي طػػػػػػػػػػػػػػأ  طيػػػػػػػػػػػػػػو بإيمػػػػػػػػػػػػػػاف 
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     قػػػػػػػػػػػػد ارتفعػػػػػػػػػػػػت معابػػػػػػػػػػػػدىا ارتفاعػػػػػػػػػػػػا      

 كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ آاػػػػػػػػػػػػػػػػار عميػػػػػػػػػػػػػػػػو ييسػػػػػػػػػػػػػػػػام 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػػميـ شػػػػػػػػػػػػػػيدوىا         

 

 فكػػػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػػػائر الرشػػػػػػػػػػػػػػد البييػػػػػػػػػػػػػػو 

 

           أميػػػػػػػػػػػػرا أوغشػػػػػػػػػػػػاىا ال مػػػػػػػػػػػػؽ ممكػػػػػػػػػػػػا 

 سػػػػػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػػػػػالفقير بػػػػػػػػػػػػػػػبل مزيػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػازىـ أمػػػػػػػػػػػػػػػر وحيػػػػػػػػػػػػػػػد         
 

 أفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلصوذا  

 

         رأيػػػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػػػمميف مػػػػػػػػػػػع النصػػػػػػػػػػػارى  

 صػػػػػػػػػػػػػفت ليػػػػػػػػػػػػـ العمويػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػإ واف 

 

           ومامػػػػػػػػى عػػػػػػػػاجز عػػػػػػػػف وصػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػاؿ

 يميػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػراع األ يميػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

      سػػػػػػػػػػػػمت أ بلقيػػػػػػػػػػػػـ وذكػػػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػػاىـ     

 وقػػػػػػػػػػػػػػد فاضػػػػػػػػػػػػػػت اكفيػػػػػػػػػػػػػػـ النديػػػػػػػػػػػػػػو 

 

       أودعيػػػػػػػػػػػػػـ وبػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػػػػػديد    

 إلػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػود ليػػػػػػػػػػػـ قبػػػػػػػػػػػؿ المنيػػػػػػػػػػػو 

   
    عجػػػػػػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػػػػػػراـ        وال

 أدىػػػػػػػػػارا سػػػػػػػػػويو األلػػػػػػػػػؼقضػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػي  

 

 غمبيػػػػػػػػػػػػػوألسػػػػػػػػػػػػػبلما فػػػػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػػػػوب ا    اـ العنصػػػػػػػػػػػػػريف نمػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػأنمى        ئػػػػػػػػػػػػػو 

 

 الصػػػػػػػػػػػفيو فمسػػػػػػػػػػػطيفعيػػػػػػػػػػػوني فػػػػػػػػػػػي     جػػػػػػػػػػػذلت بكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػاىدتو        

 

        فيػػػػػػػػػا وطػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػيح عميػػػػػػػػػؾ منػػػػػػػػػى   

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زوارؾ الكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػر التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
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 ركائب المسجد األقصى
 

 البسيط    
      والرسػػػػػػػؿ تيػػػػػػػد بالفضػػػػػػػؿ المبػػػػػػػيف لػػػػػػػو     

 فمػػػػػػػػػػػػػف يدانيػػػػػػػػػػػػػو تماػػػػػػػػػػػػػيبل وتشػػػػػػػػػػػػػبييا 

 

 إذا كػػػػػػػػػاف مرشػػػػػػػػػدىا الػػػػػػػػػداعي وىادييػػػػػػػػػا    تػػػػػػػػػػود لػػػػػػػػػػو أدركػػػػػػػػػػت إبػػػػػػػػػػاف مبعاػػػػػػػػػػو        

 

 نػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػذي لػػػػػػػػـ ينمػػػػػػػػو قبمػػػػػػػػو أحػػػػػػػػٌد         

 

 اىػػػػػػػػت فػػػػػػػػي تعالييػػػػػػػػامػػػػػػػػف موىبػػػػػػػػاٍت تن 

 

       حتػػػػػػػػػػى رأى ربػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالعيف مبتيجػػػػػػػػػػًا    

 فػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػٍة طػػػػػػػػػاب مسػػػػػػػػػراىا لسػػػػػػػػػارييا 

 

       أمسػػػػػػػػػػى ي فػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف أوزار أمتػػػػػػػػػػو    

 حتػػػػػػػػػػى تبػػػػػػػػػػػدلف بالحسػػػػػػػػػػػنى مسػػػػػػػػػػػاوييا 
 
 

      يػػػػػزيح عنيػػػػػا شػػػػػؤونًا قػػػػػد عنػػػػػت أممػػػػػًا     

 اقػػػػػػػػػػػػػبًل ويشػػػػػػػػػػػػػفع إكرامػػػػػػػػػػػػػًا لقاصػػػػػػػػػػػػػييا 

 

        ركائبػػػػػػو    المسػػػػػػجد األقصػػػػػػىبانػػػػػػت عػػػػػػف 

 جبريػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي زمػػػػػػػػرة األمػػػػػػػػبلؾ حادييػػػػػػػػا 

 

     حتػػػػػػػػى عػػػػػػػػدت سػػػػػػػػدرًة لممنتيػػػػػػػػى وبػػػػػػػػو      

 تسػػػػػػري إلػػػػػػى العػػػػػػػرش ال ف ػػػػػػرًا وال تييػػػػػػػا 

 

                                                 
وكػاف مػف رجػاؿ األميػر عامػاف . ـ  وتعمـ في الحجاز1842/ىػ1258شاعر سوداني ولد في السوداف عاـ  - 115

 .ـ1929/ىػ1348كانت وفاتو عاـ . دقنة
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 والحػػػػػػػور تبػػػػػػػدي سػػػػػػػرورًا فػػػػػػػي مغانييػػػػػػػا    والنػػػػػػػػػور يقدمػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ ناحيػػػػػػػػػٍة        

 

      وكػػػػػػؿ مػػػػػػف فػػػػػػي المػػػػػػبل العمػػػػػػو مبػػػػػػتيٌ      

 والحجػػػػػػػػػػػب ترفعيػػػػػػػػػػػا أحكػػػػػػػػػػػاـ بارييػػػػػػػػػػػػا 

 

         يػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػرى وأدرؾ مػػػػػػػػػف  لمػػػػػػػػػا رأى اآل

 م بػػػػػػػػػػػػ ت مزايػػػػػػػػػػػػا الفضػػػػػػػػػػػػؿ عالييػػػػػػػػػػػػا 

 

 مكنػػػػػػػػوف سػػػػػػػػر غيػػػػػػػػوب الَمػػػػػػػػو  افييػػػػػػػػا    إذ قػػػػػػػػد رأى ربػػػػػػػػو حقّػػػػػػػػًا وأوتػػػػػػػػي مػػػػػػػػف        

 

    باتػػػػػػػت حظػػػػػػػائر قػػػػػػػدس الَمػػػػػػػو مشػػػػػػػرقًة       

 تبػػػػػػػدي عجائبيػػػػػػػا العظمػػػػػػػى ومػػػػػػػا فييػػػػػػػا 

 

 تجمػػػػػػػػػػػًة لرسػػػػػػػػػػػوٍؿ تستضػػػػػػػػػػػيُء سػػػػػػػػػػػنًا         

 

 ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره إذ تمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانيي 
 

          والحجػػػب والعػػػرش والكرسػػػي مػػػا افت ػػػرت 

 بمامػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي بياىػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي معالييػػػػػػػػػػا 

 

 ولػػػػػـ تكػػػػػف قػػػػػط تزىػػػػػو فػػػػػي العػػػػػبل طربػػػػػًا    
     

 إال بأحمػػػػػػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػاز عالييػػػػػػػػػػػػػػا 
  

 :وقاؿ محمد بف الطاىر المجذوب أيضاً 
 ترى مف قريٍش كؿ عاٍت مجنداًل   

  
 الطويؿ

       تػػػػػػرى مػػػػػػف قػػػػػػريٍش كػػػػػػؿ عػػػػػػاٍت مجنػػػػػػداًل    

 قتػػػػػػػػػػػػػيبًل وماػػػػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػػػػػالكيف أسػػػػػػػػػػػػػػير 

 

        ومػػػػػف عزمػػػػػو ت ريػػػػػب  يبػػػػػر ماػػػػػؿ مػػػػػا   

 ىػػػػػػػػػوازف شػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػي الجبػػػػػػػػػاؿ وبػػػػػػػػػور 

 

     وأحػػػػػػػػزاب سػػػػػػػػمٍع قػػػػػػػػد كفييػػػػػػػػا وتمكمػػػػػػػػو      

 قريظػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػرٌض والنضػػػػػػػػػػػػير نظيػػػػػػػػػػػػر 

 

ف رسػػػػػػػػوؿ الَمػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مكػػػػػػػػة سػػػػػػػػرى            وا 

 واألممػػػػػػػػػؾ معػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػير القػػػػػػػػدسإلػػػػػػػػى  

 

           واػػػػػػػـ اعتمػػػػػػػى فػػػػػػػوؽ السػػػػػػػموات راقيػػػػػػػاً 

 إلػػػػػػػى العػػػػػػػرش والػػػػػػػروح األمػػػػػػػيف سػػػػػػػمير 

 

         فجػػػػاز الطبػػػػاؽ السػػػػبع فػػػػي بعػػػػض ليمػػػػٍة  

 وشػػػػػػػػػػاىد سػػػػػػػػػػرًّا عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػواه سػػػػػػػػػػتير 

 

 وفكػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػبع أيػػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػػير    و مػػػػػػػػػػػػػػػؼ جبريػػػػػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػػػػػيف وراءه        

 

      فػػػػػػبلح لػػػػػػو مػػػػػػف رفػػػػػػرؼ النػػػػػػور الئػػػػػػٌح     

 إلػػػػػػػػى قػػػػػػػػاب قوسػػػػػػػػيف القصػػػػػػػػي سػػػػػػػػفير 

 

       فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػوطٍف    سػػػػػػما لمعػػػػػػبل فػػػػػػردًا و 

 مػػػػػػػػف النػػػػػػػػور لميػػػػػػػػادي البشػػػػػػػػير بشػػػػػػػػير 

 

         وشػػػػػػػاىد فػػػػػػػوؽ العػػػػػػػرش كػػػػػػػؿ عجيػػػػػػػٍب  

 عػػػػػػػػػػبل غيػػػػػػػػػػره عػػػػػػػػػػف دركيػػػػػػػػػػا لقصػػػػػػػػػػير 
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 (ـ1885-1844) (ىػ1313-1261( )116)محمد بف عمي الجزائري -116
 قدس الحمى

 

 الطويؿ
 ومػػػػػػػػػػػػا ذاؾ عرفػػػػػػػػػػػػاف ولكنػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػدس    عرفػػػػػػػػت بػػػػػػػػرغـ الػػػػػػػػدار وىػػػػػػػػي دريسػػػػػػػػة        

 

       الحمػػػػى أعنػػػػي بػػػػو الرمػػػػؿ كعبػػػػة     قػػػػدسب

 القػػػػػدستحػػػػػ  ليػػػػػا األشػػػػػواؽ مػػػػػف دونيػػػػػا  

 

 ميػػػػػػػاة ليػػػػػػػا تطػػػػػػػوي الميامػػػػػػػو قمػػػػػػػص         

 

 تقمػػػػػص عنيػػػػػا الظػػػػػؿ إذ قصػػػػػدىا الشػػػػػمس 

 

 
 (ـ1894 -1821( )ىػ1311 -1235) ( 117)محمد اليبللي -117

 سرى إلى المسجد األقصى
 

 البسيط
          وسػػػار عمػػػى  المسػػػجد األقصػػػىسػػػرى إلػػػى 

 بػػػػػػػػػػراؽ عػػػػػػػػػػـز سػػػػػػػػػػما باليمػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػرا 

 

 حتػػػػػػػػػى تباعػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي معارجػػػػػػػػػو         

 

 والشػػػػػػاـ شػػػػػػوقا لػػػػػػو لػػػػػػـ تسػػػػػػتطع صػػػػػػبرا 

 

 قػػػػػػػدرا اذاؾ الػػػػػػػوزير الػػػػػػػذي فػػػػػػػاؽ السػػػػػػػي    أعنػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػدنا الػػػػػػػػػػوالي وراشػػػػػػػػػػدنا        
 

    مػػػػػذ أنعػػػػػػـ الَمػػػػػػو لمقػػػػػدس الشػػػػػػريؼ بػػػػػػو       

     أر ػػػػػػػػػت أنعػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػبحاف الػػػػػػػػػذي أسػػػػػػػػػرا 

  
 
 

 

 (ـ1914 -1839( )ىػ1322-1255(  )118)محمود سامي البارودي -118
 َوَحبَّذا َليَمُة اإِلسراِء ِحيَف َسرى    

 

 البسيط
       َوَحبَّػػػػػػػػذا َليَمػػػػػػػػُة اإِلسػػػػػػػػراِء ِحػػػػػػػػيَف َسػػػػػػػػرى    

 ِبػػػػػػبل َأتَػػػػػػـِ  الَمسػػػػػػِجِد اأَلقصػػػػػػىَلػػػػػػيبًل ِإلػػػػػػى  

 

      رََأى ِبػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػف ِكػػػػػػػػراـِ الرالسػػػػػػػػِؿ طاِئَفػػػػػػػػًة     

ـِ َفػػػػػػػػػػَأمَّ   ّـَ َصػػػػػػػػػػمَّى  اِشػػػػػػػػػػعًا ِبِيػػػػػػػػػػ  ُيـ اُػػػػػػػػػػ

 

           َبػػػػػؿ َحبَّػػػػػذا َنيَضػػػػػُة الِمعػػػػػراِج حػػػػػيَف َسػػػػػما

 ِبػػػػػػِو ِإلػػػػػػى َمشػػػػػػَيٍد فػػػػػػي العػػػػػػز  َلػػػػػػـ ُيػػػػػػَرـِ  

 

                                                 
ـ  تػوفي  بيػا عػاـ 1844/ىػػ1261عالـ جميؿ  وشػاعر عراقػي مػف النجػؼ معػروؼ  ولػد فػي النجػؼ عػاـ  - 116

 .ترؾ ديواف شعر كبير. ـ1885/ ىػ1313
117
 .ـ1894/ىػ1311ـ  عاش وتوفي في دمشؽ  وكانت وفاتو عاـ 1821/ىػ1235شاعر ولد في حماة عاـ  - 
118
أوؿ نػػاىض بالشػػعر العربػػي مػػف كبوتػػو فػػي عصػػرنا  وقائػػد شػػجاع  جركسػػي األصػػؿ  ولػػد بالقػػاىرة عػػاـ  - 

ف اػوار الاػورة العرابيػة  قػبض عميػو اإلنجميػز كػاف اػائرًا مػ. ـ1914/ىػػ1322ـ وتوفي بيا عػاـ 1839/ىػ1255
وحكـ عميو باإلعداـ  واستبدؿ الحكػـ بػالنفي إلػى جزيػرة سػيبلف  وبعػد سػبعة عشػرة سػنة مػف المنفػى عػاد إلػى 

 .القاىرة كفيؼ البصر
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         َسػػػػػػما ِإلػػػػػػى الَفَمػػػػػػؾ اأَلعمػػػػػػى َفنػػػػػػاَؿ ِبػػػػػػِو  

 َقػػػػػػدرًا َيِجػػػػػػؿال َعػػػػػػف التَّشػػػػػػبيِو فػػػػػػي الِعَظػػػػػػـِ  

 

 

 ( ـ1945-1877( ) ىػ1364 -1294(  )119)معروؼ الرصافي -119
 فضؿ القدس  

 

 الوافر
       فضػػػػػػػػػؿ     القػػػػػػػػػدسلػػػػػػػػػدار ِشػػػػػػػػػِنمَّر فػػػػػػػػػي 

 بػػػػػػػػػػػػػو َتْنَسػػػػػػػػػػػػػى َتَيتالميػػػػػػػػػػػػػا اليتػػػػػػػػػػػػػامى ر 

 

      وبحمػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػػػػػراء طفػػػػػػػػػػػػػػؿ     

ـّ لفقػػػػػػػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػػػػػػػده الِحمامػػػػػػػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػػػػػػػُذ

 

     بيػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػد اليتػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػُو مقامػػػػػػػػػػػًا      

 إذا مػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػدىر أفقػػػػػػػػػػػػػده المقامػػػػػػػػػػػػػا 

 

        طوفػػػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػًا عَ 

 عميػػػػػػػػػػو وعػػػػػػػػػػػف أبيػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػًا ُىمامػػػػػػػػػػػا 

 

       ُتِميػػػػػػػػػػػػػػػت نيارىػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػو لَيْحيػػػػػػػػػػػػػػػا    

 وُتْحيػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػػي ينامػػػػػػػػػػا 

 

        فُتْشػػػػػػػػػػػػِرب نفَسػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػّب المعػػػػػػػػػػػػالي   

 وتطعػػػػػػػػػػػػـ جسػػػػػػػػػػػػمو منيػػػػػػػػػػػػا الطعامػػػػػػػػػػػػا 

 

    وتَػػػػػػػػػػػْرأـ كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ُفجعػػػػػػػػػػػوا بُيػػػػػػػػػػػتـ       

 صػػػػػػػػػػغارًا قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا بمغػػػػػػػػػػوا الِفطامػػػػػػػػػػا 

 

 القػػػػػػػػػػػػػػـو طفػػػػػػػػػػػػػػبًل          ويػػػػػػػػػػػػػػد ميا يتػػػػػػػػػػػػػػيـ

 

     ويػػػػػػػػػػػػػػد ميا يتػػػػػػػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػػػػػػػـو طفػػػػػػػػػػػػػػبًل       

 عميمػػػػػػػػػػػػػًا بالحيػػػػػػػػػػػػػاة يسػػػػػػػػػػػػػير فييػػػػػػػػػػػػػا         

 

 عمػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػـ فَيْ تػػػػػػػػػػػػػِرؽ الزحامػػػػػػػػػػػػػا 
 

 وقػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػِبس الفضػػػػػػػػػػػػيمة وارتػػػػػػػػػػػػداىا         
 

 وَشػػػػػػػػػػّد عميػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف َحػػػػػػػػػػػزـِ حزامػػػػػػػػػػػا 

 

 وقفػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػا أعاطييػػػػػػػػػػػػػا الَتحايػػػػػػػػػػػػػا         

 

 وأستسػػػػػػػػػػػػػػػػقي لسػػػػػػػػػػػػػػػػاكنيا الَغمامػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

      كر فضػػػػػػػػػػػميا والشػػػػػػػػػػػكر َعْجػػػػػػػػػػػز     وأشػػػػػػػػػػػ

 إذا ىػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػف إال كبلمػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 أدار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنّمر ال زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوًى         
 

 ألبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ واأليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى 

 

    أااَبػػػػػػػػػػػػِؾ مالػػػػػػػػػػػػػؾ الممكػػػػػػػػػػػػػوت عػػػػػػػػػػػػػنيـ       

 َمُاوبػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػّمى وصػػػػػػػػػاما 

 

       َضػػػػػػػػِمنِت ليػػػػػػػػـ رغيػػػػػػػػد العػػػػػػػػيش حتػػػػػػػػى    

 أ ػػػػػػػػذت عمػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػـِ ذمامػػػػػػػػا 

 

 الػػػػػػػػػػػػػّدىر ُمعتػػػػػػػػػػػػػِديًا عمػػػػػػػػػػػػػييـ         وجػػػػػػػػػػػػػار 

 

 فكنػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدىر انتقامػػػػػػػػػا 

 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػا أبكػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػدنَيا يتيمػػػػػػػػػػػػػػًا         
 

 أعػػػػػػػػػػػػػدِت بكػػػػػػػػػػػػػاءه منػػػػػػػػػػػػػو ابتسػػػػػػػػػػػػػاما 
 

نػػػػػػػػػػػػػت ُرزء اليػػػػػػػػػػػػػتـ حتػػػػػػػػػػػػػى           لقػػػػػػػػػػػػػد َىوَّ
 

 غفرنػػػػػػػػػػػػػػا لمزمػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػؾ األاامػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد إذا رأى مغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ راء         
 

 َيػػػػػػػػػػَوّد بػػػػػػػػػػأف يكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف اليتػػػػػػػػػػامى 
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ـ  وعاش بالرصافة عضو المجمع العممي العربػي 1877/ىػ1294شاعر العراؽ في عصره  ولد ببغداد عاـ  - 

وكانػػػػت وفاتػػػػو عػػػػاـ . بػػػػالرغـ مػػػػف كاػػػػرة مػػػػا تركػػػػو مػػػػف كتػػػػب وأشػػػػعر إال إنػػػػو عػػػػاش ومػػػػات فقيػػػػراً  بدمشػػػػؽ 
 .ـ1945/ىػ1364
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         ْمُكػػػػػػػػػػػػػث فيػػػػػػػػػػػػػؾ ُمغتبَطػػػػػػػػػػػػػًا سػػػػػػػػػػػػػعيدًا  ليَ 

 ويكسػػػػػػػػػب عنػػػػػػػػػدؾ الشػػػػػػػػػرؼ الُجسػػػػػػػػػاما 
   
 ويعمػػػػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػػػّدرع المعػػػػػػػػػػػػػالي         

 

 ويعػػػػػػػػػػػػػِرؼ كيػػػػػػػػػػػػػؼ َيْبِتػػػػػػػػػػػػػدر الَمرامػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ومػػػػػػػػػػا َفَقػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػيَح النػػػػػػػػػػاُس لّمػػػػػػػػػػا         

 

 أعػػػػػػػػػػػػػدِت ليػػػػػػػػػػػػػـ  بلئقػػػػػػػػػػػػػو الكرامػػػػػػػػػػػػػا 

 

      فُنْبػػػػػػػػت عػػػػػػػػف المسػػػػػػػػيح وقمػػػػػػػػت حتػػػػػػػػى     

 القيامػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػكر المسػػػػػػػػػيح لػػػػػػػػػؾ 

 

 وال عجػػػػػػػػػػػػػٌب فقػػػػػػػػػػػػػد َجػػػػػػػػػػػػػدَّدت منػػػػػػػػػػػػػو         

 

ـّ بيػػػػػػػػػا األنامػػػػػػػػػا   عواطػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػ

 

       اعػػػػػػػتبلًء     ُربػػػػػػػا القػػػػػػػدسَشػػػػػػػَمْ ت عمػػػػػػػى 

 فكنػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػّف مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػرؼ وسػػػػػػػػػاما 

 

 جػػػػػػػػػبل مػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػؿ أْبؤسػػػػػػػػػيا الظبلمػػػػػػػػػا    وُلْحػػػػػػػػػػػػػػػت بأْفقيػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػدرًا منيػػػػػػػػػػػػػػػرًا        

 

 أال أف النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَرَيَيْيا         

 

 د مػػػػػػػػػػػػػف َمرابعػػػػػػػػػػػػػؾ الرغامػػػػػػػػػػػػػالَتَحُسػػػػػػػػػػػػػ 

 

      ىػػػػػػػػَزْزت الُطػػػػػػػػور فيػػػػػػػػو يكػػػػػػػػاد يمشػػػػػػػػي     

 إليػػػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػػػػى َتَقدالسػػػػػػػػػػػػػو احترامػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 وجاَذْبػػػػػػػػػػػػػِت الكرامػػػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػػر قبػػػػػػػػػػػػػر         

 

 بػػػػػػػػػػو ُدِفػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػيِح ومنػػػػػػػػػػو قامػػػػػػػػػػا 

 

 مكػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػؾ حتػػػػػػػػػى        القػػػػػػػػػدستبػػػػػػػػػاىي 
                  

 تفػػػػػػػػػػػػا ر فيػػػػػػػػػػػػؾ مَشػػػػػػػػػػػػعَرَىا الحرامػػػػػػػػػػػػا 
                                                

 :وقاؿ معروؼ الرصافي أيضًا 
 أقفاؿ القدس

 
 الطويؿ
     فػػػػػػػبل تصػػػػػػػمف الحػػػػػػػرب بعػػػػػػػد انقضػػػػػػػائيا      

  جػػػػػػػػػاؿإبمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػدنيا ولمػػػػػػػػػديف  

 

         وال تػػػػنس فضػػػػػؿ الشػػػػرؽ إذ كػػػػػاف ناصػػػػػرًا  

 لقومػػػػػػػػػؾ فيمػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػرزوه ومػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػالوا 

 

 يػػػػػواًل ليػػػػػا فػػػػػي َحومػػػػػة الحػػػػػرب تجػػػػػواؿ ُ     فقػػػػػػػػد قػػػػػػػػادت األعػػػػػػػػراب نحػػػػػػػػو عػػػػػػػػدّوكـ        

 

 وقامػػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػنيـ بمكػػػػػػػػػػة رايػػػػػػػػػػة         
 

 أقفػػػػػاؿ القػػػػػدسلكػػػػػـ ُفتحػػػػػت فييػػػػػا مػػػػػف  

 

        لقػػػػػػػػد أغضػػػػػػػػبوا البيػػػػػػػػت الحػػػػػػػػراـ ورّبػػػػػػػػو   

 وىػػػػػػػػـ بمقػػػػػػػػاـ البيػػػػػػػػت ال شػػػػػػػػؾ ُجّيػػػػػػػػاؿ 

 

       ولػػػػػػػػػو أف عيػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػمميف كعيػػػػػػػػػدىـ    

 قػػػػػػػديمًا لحالػػػػػػػت دوف ذا النصػػػػػػػر أىػػػػػػػواؿ 

 

      وا الديانػػػػػػػػػػػة بالػػػػػػػػػػػػُدنى     ولكػػػػػػػػػػػنيـ بػػػػػػػػػػػػاع

 فحالػػػػػػػت لعمػػػػػػػري مػػػػػػػنيـ اليػػػػػػػـو أحػػػػػػػواؿ 

 

 

 
 
 

 : وقاؿ معروؼ الرصافي أيضاً 
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 محفؿ في القدس
 

 الطويؿ
       طػػػػػاب ييػػػػػػودا قػػػػػػد دعانػػػػػا إلػػػػػػى الفكػػػػػػر     

 وذكَّرَنػػػػػػػا مػػػػػػػا نحػػػػػػػف منػػػػػػػو عمػػػػػػػى ُذكػػػػػػػر 

 

ػػػػػد مػػػػػا لمُعػػػػػرب فػػػػػي الغػػػػػرب مػػػػػف يػػػػػٍد            ومجَّ

 مػػػف ف ػػػرومػػػا لبنػػػي العبػػػاس فػػػي الشػػػرؽ  

 

      بػػػػالقـو حافػػػػٍؿ      القػػػػدسلػػػػدى محِفػػػػؿ فػػػػي 

 تبَّػػػػػػػوأه ىريػػػػػػػر صػػػػػػػموئيؿ فػػػػػػػي الصػػػػػػػدر 

 

          ذو الفضػػػػؿ راغػػػػب  رئػػػػيس القػػػػدسدعػػػاىـ 

 إليػػػػػػػػو فَمبَّػػػػػػػػْوا دعػػػػػػػػوة مػػػػػػػػف فتػػػػػػػػًى حػػػػػػػػرّ  

 

        فأمَسػػػػػْوا وفػػػػػي ليػػػػػؿ المحػػػػػاؽ اجتمػػػػػاعيـ   

 يحفّػػػػػػوف مػػػػػػف ىريػػػػػػر صػػػػػػموئيؿ بالبػػػػػػدر 

 

 تكػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػى عبّلتيػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػة القػػػػػػػػدر    قػػػػػػػػدرىا         ليمػػػػػػػة كػػػػػػػادت وقػػػػػػػد َجػػػػػػػؿَّ  فيػػػػػػػا

 

    ولمػػػػػػػػا تنػػػػػػػػاىى مػػػػػػػػف ييػػػػػػػػودا  طابػػػػػػػػو       

 وقػػػػػد سػػػػػّرنا مػػػػػف حيػػػػػث نػػػػػدري وال نػػػػػدري 

 

       تّصػػػػػػػدى لػػػػػػػو ىريػػػػػػػر صػػػػػػػموئيؿ ناطقػػػػػػػًا    

 بسػػػػحر مقػػػػاؿ جػػػػّؿ عػػػػف وصػػػػمة السػػػػحر 

 

       فصػػػػػػّدؽ مػػػػػػا لمعػػػػػػرب مػػػػػػف تالػػػػػػد العػػػػػػبل    

 كرومػػػػػا ليػػػػػـ فػػػػػي العمػػػػػـ مػػػػػف  الػػػػػد الػػػػػذ 

 

      مػػػػػػػا إلػػػػػػػى مػػػػػػػا لصػػػػػػػنعيـ      وزاد بػػػػػػػأف أو

 مػػػػف أاػػػػػر البيػػػػت المقػػػػدسعمػػػػى صػػػػ رة  

 

      وقػػػػػػػاؿ وقػػػػػػػد أصػػػػػػػغى لػػػػػػػو القػػػػػػػـو إننػػػػػػػا     

 سػػػػػػػَنْرأب مػػػػػػػا أاأْتػػػػػػػو مػػػػػػػنكـ يػػػػػػػد الػػػػػػػدىر 

 

         وُنْنيضػػػػػػكـ فػػػػػػي مػػػػػػني  العمػػػػػػـ نيضػػػػػػًة  

 مَقّومػػػػػػًة َمػػػػػػا اْعػػػػػػَوّج فػػػػػػيكـ مػػػػػػف األمػػػػػػر 

 

         ٌة  فكانػػػػػػت ليػػػػػػذا القػػػػػػوؿ فػػػػػػي القػػػػػػـو ِىػػػػػػزّ 

 سػػػػػػػػرورّية مػػػػػػػػف دونيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػّزة السػػػػػػػػكر 

 

      حناَنْيػػػػػػؾ يػػػػػػا ىربػػػػػػر صػػػػػػموئيؿ كػػػػػػـ لنػػػػػػا     

 عمػػػى الػػػدىر مػػػف حػػػؽ مضػػػاع ومػػػف ِوْتػػػر 

 

 

 

 :وقاؿ معروؼ الرصافي أيضاً 
 بغداد والشاـ والقدس

 

 البسيط 
  ابػػػػػػػػػػػػػت ببغػػػػػػػػػػػػػداد آمػػػػػػػػػػػػػاؿ أؤّمميػػػػػػػػػػػػػا         

 

 فيػػػػػػػػػػؿ ت يػػػػػػػػػػب إذا اسػػػػػػػػػػتذرت بِصػػػػػػػػػػّنيف 

 

 عػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػراؽ وعػػػػػػػػػف واديػػػػػػػػػو ُتغنينػػػػػػػػػي    لَوطفػػػػػػػػػػاء ُمزنتيػػػػػػػػػػا        فميػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػوّرية ا
 
 

     قػػػػػد كػػػػػاف فػػػػػي الشػػػػػاـ لؤليػػػػػاـ مػػػػػذ زمػػػػػف      

 ذنػػػػػػػػب مَحتػػػػػػػػو الميػػػػػػػػالي فػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػطيف 

 

 إذ كػػػػػػػػاف فييػػػػػػػػا النشاشػػػػػػػػيبي يسػػػػػػػػعفني         
 

 وكنػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػيبًل لمسػػػػػػػػػػػػكاكيني 

 

     وكػػػػػاف فييػػػػػا ابػػػػػف جبػػػػػر ال ُيقصػػػػػر فػػػػػي      

 لػػػػػػػدار محػػػػػػػزوفجبػػػػػػػر انكسػػػػػػػار غريػػػػػػػب ا 
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          لػػػي صػػػحب غطارفػػػة  القػػػدسإف كػػػاف فػػػي 

 فكػػػػػػػػػػـ ببيػػػػػػػػػػروت مػػػػػػػػػػف ُغػػػػػػػػػػرا ميػػػػػػػػػػاميف 

 

 

 :وقاؿ معروؼ الرصافي أيضاً 
 وناح المسجد األقصى

 

 الوافر
     وأبػػػػػػػػػدوا فػػػػػػػػػي الر ػػػػػػػػػاء لنػػػػػػػػػا عبوسػػػػػػػػػًا      

 وىػػػػػػػػػػػذا عػػػػػػػػػػػّد مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػيـ الَيمػػػػػػػػػػػوؾ 

 

     ونحػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرَب نػػػػػػػػػػأبى غيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػٍز      

 ى السػػػػػػػموؾوتطمػػػػػػػح فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة إلػػػػػػػ 

 

    ويػػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػػَروع ننػػػػػػػػػػػػػػتظـ المنايػػػػػػػػػػػػػػا       

 ولػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف السػػػػػػػػيوؼ سػػػػػػػػوى سػػػػػػػػموؾ 
 
 

           ػونمضػػػػػع فػػػػػػي الييػػػػػػاج المػػػػػػوت دوف الػػػػػػ

 عػػػػػػػػػػػػبل مضػػػػػػػػػػػػَ األوانػػػػػػػػػػػػس لمعمػػػػػػػػػػػػوؾ 

 

ـٌ ىزيػػػػػػػػػػؿ           ومػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاب الفتػػػػػػػػػى جسػػػػػػػػػ

 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف ذا شػػػػػػػػػػػػػرٍؼ وديػػػػػػػػػػػػػؾ 

 

 ومػػػػػػػػا الشػػػػػػػػرؼ الحميػػػػػػػػد سػػػػػػػػوى َفعػػػػػػػػاؿ         

 

 سػػػػػػػػػػػػػػبيؾ حميػػػػػػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػػػػػػف معادننػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 قػػػػػػػػػػػػػريّف القبمتػػػػػػػػػػػػػيف عميػػػػػػػػػػػػػؾ نبكػػػػػػػػػػػػػي         

 

 ومػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػدمع مػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػرؼ مسػػػػػػػػػيؾ 

 

 فقػػػػػػػػػػػدنا منػػػػػػػػػػػؾ  يػػػػػػػػػػػر زعػػػػػػػػػػػيـ قػػػػػػػػػػػـو         

 

 و يػػػػػػػػػػػػػر نضػػػػػػػػػػػػػي  تجربػػػػػػػػػػػػػة حنيػػػػػػػػػػػػػؾ 

 

 لقػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػاح العػػػػػػػػػػراؽ عميػػػػػػػػػػؾ حزنػػػػػػػػػػًا         

 

 وضػػػػػػػػػّ  مػػػػػػػػػف ال مػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػى دىػػػػػػػػػوؾ 

 

 جميعػػػػػػػػػػػًا          المسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػىونػػػػػػػػػػػاح 

 

 ـ إلػػػػػػػػػػػػػى تبػػػػػػػػػػػػػوؾاإلػػػػػػػػػػػػػى أرض الشػػػػػػػػػػػػػ 

 

 َزىػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػػػز ولمػػػػػػػػػػػز         لقػػػػػػػػػػػد نُ 

 

 كمػػػػػػػػػػػا نّزىػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػعر ركيػػػػػػػػػػػؾ 

 

 
 (ـ1937-1919( )ىػ1356-1327(  )120)مطمؽ عبد ال الؽ -121

 يا مف فتحت القدس ميبل
 

 الكامؿ
        ميػػػبل مػػػا انتيػػػت    القػػػدسيػػػا مػػػف فتحػػػت 

 مػػػػػػػا زاؿ فػػػػػػػي الميػػػػػػػداف بعػػػػػػػض صػػػػػػػعاب 
 

 مػػػػػػػػػػػػػا زاؿ بيػػػػػػػػػػػػػنكـ المنبػػػػػػػػػػػػػي وبيننػػػػػػػػػػػػػا         

 

 يا رصػػػػػػػػػيد حسػػػػػػػػػابفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػدن 

 

    ىػػػػػػػػػػػذي عناصػػػػػػػػػػػر كرىنػػػػػػػػػػػا مورواػػػػػػػػػػػة       

 اإلعقػػػػػػػػػػػػػابلكػػػػػػػػػػػػػـ ونورايػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى  

 

          أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابياال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوا تبياننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 األحقػػػػػػػػػػػػػػابوراناىػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف  إنػػػػػػػػػػػػػػا 

 

    الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر دوالب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدور وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ       

 معنػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػدوروف مػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػدوالب 

 

                                                 
ـ قتػػؿ فػي حػادث سػيارة بحيفػا عػػاـ 1919/ىػػ1327شػاعر حػديث مػف الناصػرة بفمسػػطيف  مػف مواليػد عػاـ  - 120

 .لو ديواف شعر طبع بعد وفاتو. ـ1937/ىػ1356
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 :أيضاً  مطمؽ عبد ال الؽ وقاؿ
 يا فاتح القدس

 

 الكامؿ
 والرمػػػػػػػػػػػػؿ ال ظيػػػػػػػػػػػػر البعيػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػناـ    لفػػػػػػػاروؽ يمشػػػػػػػي  اشػػػػػػػعًا        مػػػػػػػا اعػػػػػػػدؿ ا

 

 والشػػػػػػػػػػمس تشػػػػػػػػػػرؽ فوقػػػػػػػػػػو ويزينػػػػػػػػػػو         

 

 نػػػػػػػػػػػػػور اليقػػػػػػػػػػػػػيف وىيبػػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػػبلـ 

 

 قػػػػػػػػػػػّدت البعيػػػػػػػػػػػر ل ػػػػػػػػػػػادـ          إذطوبػػػػػػػػػػػاؾ 

 

 فتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياد وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ 

 

 مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػػّروف كػػػػػػػػػػراـُ     العظػػػػػػػػيـ وسػػػػػػػػيدًا         يػػػػػػػػا فػػػػػػػػاتح القػػػػػػػػدس

 

 
 (ـ1911 -1861( )ىػ1329 -1277(  )121)البغدادي ميدي -121

 سؿ الصاـر اليندي
 

 سػػػػؿ الصػػػػاـر الينػػػػدي والصػػػػعدة السػػػػمرا  
        

 أحػػػػػػػػػرى بػػػػػػػػػالعبل إننػػػػػػػػػيت بػػػػػػػػػرؾ حقػػػػػػػػػا  
        فعزمػػػػي يزيػػػػؿ األرض لػػػػو لػػػػـ أكػػػػف بيػػػػا    

 وىمي رواسي اليضب ضعضعت الصدرا 
 

 

        فػػػػػبل بػػػػػد لػػػػػي مػػػػػف غػػػػػارة تمػػػػػؤل الفضػػػػػا   

 ارات أشػػػػػػػػػػػعرت النصػػػػػػػػػػػرامواكػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػر  

 

         عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ مفتػػػػػػػوؿ السػػػػػػػواعد أحجػػػػػػػؿ  

 بعزمتػػػػػػػو الجػػػػػػػوزا وفػػػػػػػي نعمػػػػػػػو الشػػػػػػػعرى 

 

         يايػػػػػػػػر عجػػػػػػػػاج األرض شػػػػػػػػرقا ومغربػػػػػػػػا  

 الكوفػػػػة الغػػػػرا إلػػػػى األقصػػػػىالمسػػػػجد مػػػػف  
 
 

          واف أنػػػػػا لػػػػػـ أممػػػػػؾ مػػػػػف الػػػػػدىر مقػػػػػودا 

 مػػػػػػػػرالمػػػػػػػػف أتػػػػػػػػرؾ االقػػػػػػػػداـ والنيػػػػػػػػي واأل 

 

 
 

 (ـ1871-1811( )ىػ1288-1215(  )122)يازجيناصيؼ ال -122
 َ َمِت الد يارُ 

 

 الكامؿ
 وَمَضػػػػػػػػػى الَنِزيػػػػػػػػػُؿ كأنَّػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػـ َينػػػػػػػػػِزؿِ     َ َمػػػػػػػػػػِت الػػػػػػػػػػد ياُر كأنَّيػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ ُتؤَىػػػػػػػػػػِؿ        

 

        والَمػػػػػػػػْرُء فػػػػػػػػي ُدنيػػػػػػػػاُه يعػػػػػػػػِرُؼ حاصػػػػػػػػبًل   

 فػػػػػػػػػػإذا َمَضػػػػػػػػػػى فكأنَّػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػـ َيحُصػػػػػػػػػػؿِ  

 

                                                 
 .ـ  تكسب بالشعر1911/ىػ1329ـ  وتوفي بالنجؼ عاـ 1861/ىػ1277شاعر ولد ببغداد عاـ  -121
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ـ  وىو 1871/ىػ1288ـ وتوفي فييا عاـ 1811/ىػ1215ولد في لبناف عاـ . العصر الحديث  مف أصؿ سوري
 .لو كتب ومؤلفات كايرة. اليازجيوالد األديب إبراىيـ ناصيؼ 
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     ِسػػػػػػػػػػػػِو      إفَّ الػػػػػػػػػػػػذي َمػػػػػػػػػػػػؤَل الُعُيػػػػػػػػػػػػوَف بُأن

 َمػػػػػػػػػػػؤَل الُقمػػػػػػػػػػػوَب كأنَّػػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػػـ َيرَحػػػػػػػػػػػؿِ  

 

    فػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػاٍد منػػػػػػػػُو ِذكػػػػػػػػٌر ُيجَتَمػػػػػػػػى       

 وِلُكػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػيٍف منػػػػػػػػُو َشػػػػػػػػ ٌص ينجمػػػػػػػػي 

 

        يػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػازاًل فػػػػػػػػػي األرِض أكػػػػػػػػػَرـَ ُبقعػػػػػػػػػٍة   

 إفَّ النزيػػػػػػػػػػَؿ َيكػػػػػػػػػػوُف َحْسػػػػػػػػػػَب الَمنػػػػػػػػػػِزؿ 

 

 الشػػػػػػريِؼ بَمعػػػػػػِزؿِ  القُػػػػػػدسِ فأَقْمػػػػػػَت فػػػػػػي     لػػػػػػػػػػـ َتمػػػػػػػػػػَؽ أىػػػػػػػػػػبًل لئلقامػػػػػػػػػػِة ِعنػػػػػػػػػػَدنا        

 

بػػػػػػػػت     ػػػػػػػػا َوْفػػػػػػػػدَت عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػد ياِر َتعجَّ        لمَّ

 مػػػػػػف بعػػػػػػِث ُبػػػػػػوُلَس قبػػػػػػَؿ يػػػػػػوـِ الَمحَفػػػػػػؿِ  

 

        أنػػػػػػػػَت الَ ميػػػػػػػػُؽ بػػػػػػػػأْف َيػػػػػػػػُزوَرَؾ ماشػػػػػػػػيًا   

ؿِ    َمػػػػػػػػػػػػػػػػػف زاَر آاػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر الزَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف األوَّ

 

 َتْشػػػػػػػػػػػػتاُؽ َطمَعتُػػػػػػػػػػػػَؾ المنػػػػػػػػػػػػابُر ُكماليػػػػػػػػػػػػا         

 

 َيػػػػػػػػِرؼال مػػػػػػػػف طػػػػػػػػَرٍب َجنػػػػػػػػاُح الَييَكػػػػػػػػؿِ و  

 

      وَتعػػػػػػػػػػػػػػػاُؼ أرواَح الِكبػػػػػػػػػػػػػػػاِء وَفوَقيػػػػػػػػػػػػػػػا     

 َلػػػػػػػػَؾ طيػػػػػػػػُب أنفػػػػػػػػاٍس َكعػػػػػػػػْرِؼ الَمْنػػػػػػػػَدؿِ  

 

      ُنيػػػػػػػػػػدي لصػػػػػػػػػػيُيوَف الَينػػػػػػػػػػاَء كُحسَّػػػػػػػػػػٍد     

 ولَاغػػػػػػػػػػػػػِر بيػػػػػػػػػػػػػروَت الَعػػػػػػػػػػػػػزاَء كُعػػػػػػػػػػػػػذَّؿِ  

 

َ  فػػػػػػػػػي الر كػػػػػػػػػاِب فعنػػػػػػػػػدما            َظمػػػػػػػػػٌأ تػػػػػػػػػأجَّ

 الػػػػػػػػػػػِريال قبػػػػػػػػػػػَؿ الَمنَيػػػػػػػػػػػؿِ َوَردْت أتاىػػػػػػػػػػػا  

 

      َقُصػػػػػػػػػػػػػَرْت ليالينػػػػػػػػػػػػػا فُكنػػػػػػػػػػػػػَت ِبػػػػػػػػػػػػػدارنا     

 كُمسػػػػػػػػػػػػػػػافٍر لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػػػػػػـ َيعَجػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 

        والػػػػػػػػَورُد لػػػػػػػػيَس يُطػػػػػػػػوُؿ عيػػػػػػػػُد ِلقائػػػػػػػػِو   

 والبػػػػػػػػػدُر لػػػػػػػػػيَس باابػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػي َمنػػػػػػػػػزؿِ  

 

 

 :أيضاً  ناصيؼ اليازجي وقاؿ
 يا عباُد اسَتبِشروا  

      

 الكامؿ
ـَ الػػػػػػػػوزيُر فيػػػػػػػػا      عبػػػػػػػػاُد اسَتبِشػػػػػػػػروا       َقػػػػػػػػِد

ػػػػػػػػػػػػػػػالحاِت وبالسَّػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ َتَمتَّعػػػػػػػػػػػػػػػوا   بالصَّ

 

    جػػػػػػػاَد الزَّمػػػػػػػاُف بػػػػػػػِو َفَكػػػػػػػذََّب َمػػػػػػػف شػػػػػػػَكا       

 ُب ػػػػػػػػػَؿ الزَّمػػػػػػػػػاِف مُعط ػػػػػػػػػبًل مػػػػػػػػػا َيصػػػػػػػػػَنعُ  

 

    فِإنَّػػػػػػػػُو        القُػػػػػػػػدِس الشَّػػػػػػػػِريؼِ يػػػػػػػػا َوحشػػػػػػػػَة 

 لػػػػػػػػػو َيسػػػػػػػػػتطيُع َلسػػػػػػػػػاَر َمْعػػػػػػػػػُو ُيشػػػػػػػػػي عُ  

 

     لت ػػػػػػػػػػػي أبراُجيػػػػػػػػػػػا      وُسػػػػػػػػػػػروَر بيػػػػػػػػػػػروَت ا

ـُ َتسػػػػػػػػػػَجعُ    كػػػػػػػػػػادْت ُتصػػػػػػػػػػف ُؽ والحمػػػػػػػػػػاِئ

 

 
 :أيضاً  ناصيؼ اليازجي وقاؿ

 سبلـ لمقدس الشريؼ
 

 الوافر
 لنػػػػػػػػا سػػػػػػػػبلـٌ          القػػػػػػػػدِس الشَّػػػػػػػػريؼِ عمػػػػػػػػى 

 

ػػػػػػػػباِح وفػػػػػػػػي األصػػػػػػػػيؿِ    ُيػػػػػػػػَردَُّد فػػػػػػػػي الصَّ

 

 لنَِّزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكِرـْ بالَمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزِؿ وا    لقػػػػػػػػد نػػػػػػػػزَؿ الشَّػػػػػػػػريُؼ عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػريٍؼ        

 

 رسػػػػػػػػػػػػػػوٌؿ لػػػػػػػػػػػػػػو َجِيمنػػػػػػػػػػػػػػا ُمرِسػػػػػػػػػػػػػػميِو         

 

 أرانػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػَميـ فضػػػػػػػػػػػػػُؿ الرَّسػػػػػػػػػػػػػوؿِ  
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ػػػػػػػباُح عمػػػػػػػى بصػػػػػػػيٍر          فيحتػػػػػػػػػػػػػػاَج النَّيػػػػػػػػػػػػػػاُر إلػػػػػػػػػػػػػػى دليػػػػػػػػػػػػػػؿِ     وىػػػػػػػؿ َي َفػػػػػػػى الصَّ

 

 لنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف َفػػػػػػػػػػػػػيِض َغيرتػػػػػػػػػػػػػِو ِرواٌؽ         

 

 َنِعمنػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػي ِظػػػػػػػػػػػؿا ظميػػػػػػػػػػػؿِ  

 

   َيفػػػػػػػػػػيُض بكػػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػػاـٍ نيػػػػػػػػػػُؿ ِمصػػػػػػػػػػٍر       

 

 ومنػػػػػػػػػػػُو ُكػػػػػػػػػػػػؿَّ يػػػػػػػػػػػوـٍ فػػػػػػػػػػػػيُض نيػػػػػػػػػػػػؿِ  

 

 ولػػػػػػػػػػػػيَس الجػػػػػػػػػػػػوُد بػػػػػػػػػػػػاألمواؿ جػػػػػػػػػػػػودًا         

 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بالَبشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة والَقُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿِ  

 

ـُ َعُبػػػػػػػػػػػػوَس وجػػػػػػػػػػػػٍو            إذا كػػػػػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػػػػػري

 فمػػػػػػػػا أحَمػػػػػػػػى الَبشاَشػػػػػػػػَة فػػػػػػػػي الب يػػػػػػػػؿِ  

 
 

 

 :أيضاً  ناصيؼ اليازجي وقاؿ
 ُقبَُّة بيِت القدسِ 

 

 البسيط
     قػػػػػػد ُرفَعػػػػػػْت       سِ ُقبَّػػػػػػُة بيػػػػػػِت القػػػػػػداليػػػػػػوـَ 

 نظيػػػػػػػػػَر ُقبَّػػػػػػػػػِة عيػػػػػػػػػِد اهلِل فػػػػػػػػػي الِقػػػػػػػػػَدـِ  

 

ػػػػػػػحايا تحَتيػػػػػػػا بػػػػػػػَدـٍ            ىاتيػػػػػػػَؾ ُتيػػػػػػػَدى الضَّ

 وىكػػػػػػػػػذا تحػػػػػػػػػَت ىػػػػػػػػػِذْه دوَف َسػػػػػػػػػْفِؾ َدـِ  

 

 ِمظمَّػػػػػػػػػػػػػٌة فوَقيػػػػػػػػػػػػػا قامػػػػػػػػػػػػػْت ُتظم ُميػػػػػػػػػػػػػا         
 

 رايػػػػػػػػػػػاُت أجنحػػػػػػػػػػػِة األمػػػػػػػػػػػبلِؾ كػػػػػػػػػػػالِ َيـِ  

 

      ُه     جماُليػػػػػػػػػػػا ُيػػػػػػػػػػػبيُ  األبصػػػػػػػػػػػاَر منَظػػػػػػػػػػػرُ 

 وَحوَليػػػػػػػػػػا َتطػػػػػػػػػػَرُب األسػػػػػػػػػػماُع بػػػػػػػػػػالنََّغـِ  

 

        أكػػػػػػػػػِرـْ براِفِعيػػػػػػػػػا أنطػػػػػػػػػوَف ِمػػػػػػػػػف َرُجػػػػػػػػػٍؿ   

 لمشػػػػػػػػػاـِ ُينَسػػػػػػػػػُب محمػػػػػػػػػودًا بكػػػػػػػػػؿ  َفػػػػػػػػػـِ  

 

ـَ كمػػػػػػػا            فػػػػػػػي بػػػػػػػاِب سػػػػػػػي دِة األبكػػػػػػػاِر قػػػػػػػا

 أرَّ ػػػػػػػُت يرجػػػػػػػو لػػػػػػػدييا ُحسػػػػػػػَف ُم تَػػػػػػػَتـِ  

 

 

 

 :أيضاً  ناصيؼ اليازجي وقاؿ
 الِعَمؿُ  ُشِغَفت بوِ 
 

 كامؿال
 َشػػػػػػػَغَؼ الُقمػػػػػػػوِب بػػػػػػػِو وُحػػػػػػػبَّ األنفُػػػػػػػسِ     ُشػػػػػػِغَفت بػػػػػػِو الِعَمػػػػػػُؿ التػػػػػػي قػػػػػػد شػػػػػػاىَدت        

 

 لػػػػػػػػو كػػػػػػػػاَف َيسْتشػػػػػػػػِفي العميػػػػػػػػُؿ بنفِسػػػػػػػػِو         

 

 أغنػػػػػػػاُه ُلطػػػػػػػُؼ ِصػػػػػػػػفاِتِو عػػػػػػػف ُروفُػػػػػػػػسِ  

 

    ىػػػػػذا ابػػػػػُف ُموَسػػػػػى ال اِلػػػػػِد الػػػػػذ كر الػػػػػذي       

 ُيَطمػػػػػػػػسِ  فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ  ِسػػػػػػػػفٍر ذكػػػػػػػػُرُه لػػػػػػػػـ 

 

نػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػِدِه           أاػػػػػػػػػػػػػٌر َتَيمَّ

 

 بيػػػػػػػِت الَمقػػػػػػػِدسِ كػػػػػػػالبعِض مػػػػػػػف آاػػػػػػػاِر  

 

ـُ فُػػػػػػػػػػَؤاُدُه           يػػػػػػػػػػا أياليػػػػػػػػػػا الرُجػػػػػػػػػػُؿ السػػػػػػػػػػمي

 

ـُ فمػػػػػػـ تَػػػػػػزْؿ فػػػػػػي َمْحػػػػػػَرسِ    أنػػػػػػَت السػػػػػػمي

 

 ال زلػػػػػػػػػػػػػَت ُمعجػػػػػػػػػػػػػزَة لكػػػػػػػػػػػػػؿ  كرييػػػػػػػػػػػػػٍة         

 

 ماػػػػػػػَؿ الكػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػى ِلسػػػػػػػاِف األ ػػػػػػػػَرسِ  
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 مف آااِر بيِت المقدِس الرمؿ

 
 فػػػػػػػػػػػػتَح القطػػػػػػػػػػػػُر عيػػػػػػػػػػػػوَف النػػػػػػػػػػػػرجِس         

 

 فأتاىػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػُحو بعػػػػػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػػػػػنَّعسِ  

 

 وشػػػػػػػػػػػػدا بالِبشػػػػػػػػػػػػِر قمػػػػػػػػػػػػريال الحمػػػػػػػػػػػػي         

 

 فأطػػػػػػػػػػػػاَب الػػػػػػػػػػػػنفَس طيػػػػػػػػػػػػُب الػػػػػػػػػػػػنََّفسِ  

 

          ىَبشَّػػػػػػػػػػػػػَر الشػػػػػػػػػػػػػعَب بمطػػػػػػػػػػػػػراٍف حكػػػػػػػػػػػػػ

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػوَؽ الَيػػػػػػػػػػػػػػػَبس مطػػػػػػػػػػػػػػػرًا ينيػػػػػػػػػػػػػػػؿال  

 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الحبػػػػػػػػػػػػػػػُر الػػػػػػػػػػػػػػػذي أَلَبَسػػػػػػػػػػػػػػػُو         

 

ـُ أبيػػػػػػػػػػػػػػى ممػػػػػػػػػػػػػػػبسِ    ربالػػػػػػػػػػػػػػو الُمػػػػػػػػػػػػػػػنِع

 

ـَ القػػػػػػػػػػػػػػوَس لبارييػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػد           َسػػػػػػػػػػػػػػمَّ

 

 وافػػػػػػػػػػػَؽ الجػػػػػػػػػػػالُس طيػػػػػػػػػػػَب المجمػػػػػػػػػػػسِ  

 

 ماػػػػػػػػػػػػػَؿ بػػػػػػػػػػػػػدٍر الح جػػػػػػػػػػػػػنح الَغَمػػػػػػػػػػػػػسِ     أَلَمِعػػػػػػػػػػػػي  فاضػػػػػػػػػػػػٌؿ يمحػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػدالَجى        

 

 لمرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قاِئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحرسِ        َوَىػػػػػػػػػػػػػو لمّػػػػػػػػػػػػػِو اإِلنػػػػػػػػػػػػػ ُء المصػػػػػػػػػػػػػطفى     

 

 َفُمػػػػػػػػػػػػػػػُو ينطػػػػػػػػػػػػػػػُؽ بػػػػػػػػػػػػػػػالحؽ  وفػػػػػػػػػػػػػػػي         

 

 قمبػػػػػػػػػػػػػػِو قػػػػػػػػػػػػػػد َحػػػػػػػػػػػػػػؿَّ روح القُػػػػػػػػػػػػػػُدسِ  

 

ـَ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِِه           فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فػػػػػػػػػػاَض ماػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػارض المنػػػػػػػػػػػبجسِ  

 

     وصػػػػػػػػػػػحاُح الجػػػػػػػػػػػوىري مػػػػػػػػػػػف لفظػػػػػػػػػػػِو      

 صػػػػػػػػػػػػػاغ منيػػػػػػػػػػػػػا حميػػػػػػػػػػػػػًة لؤَلنفُػػػػػػػػػػػػػسِ  

 

ـُ الػػػػػػػػػػػرأِي  ػػػػػػػػػػػبل مػػػػػػػػػػػف َ َمػػػػػػػػػػػٍؿ           ُمحَكػػػػػػػػػػػ
 

 طػػػػػػػػػػاىُر القمػػػػػػػػػػِب  ػػػػػػػػػػبل مػػػػػػػػػػف َدَنػػػػػػػػػػسِ  

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػَرؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا لزىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد فغػػػػػػػػػػػػػػػػػدا         

 

 غيػػػػػػػػػػػػػػَر وجػػػػػػػػػػػػػػِو اهلِل لػػػػػػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػػػػػػتمسِ  

 

 فمنينئػػػػػػػػػػػػػػػػػُو بمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نالػػػػػػػػػػػػػػػػػُو         

 

 صػػػػػػػػػػػػػػوَر رأَس اأَلرُؤسِ  نينػػػػػػػػػػػػػػئبػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 

       بركػػػػػػػػػػػػػػػاُت اهلِل قػػػػػػػػػػػػػػػد حمَّػػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػػا    

 بيػػػػػػػػػِت المقػػػػػػػػػدسِ َفيػػػػػػػػػَي مػػػػػػػػػف آاػػػػػػػػػاِر  

 

 

 (ـ1932 -1848( )ىػ1351-1265(  )124)يوسؼ النبياني -124
 في القدسِ 

 

 الكامؿ
 ِبحياتو صّموا عميو وسّمموا

 

        فػػػػػػػػي ِحجرِىػػػػػػػػا ُولػػػػػػػػَد النبػػػػػػػػيال المرسػػػػػػػػُؿ   

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر النبّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األّوؿُ  

 

       َرّبتػػػػػػػػػو طفػػػػػػػػػبًل وىػػػػػػػػػَي َتكفػػػػػػػػػي تكفػػػػػػػػػُؿ    

 َوبػػػػػػػػػػػػػػػدّرىا َقػػػػػػػػػػػػػػػد أرضػػػػػػػػػػػػػػػعتو زمػػػػػػػػػػػػػػػزـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو وسّمموا
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 .ـ1924/ىػ1342ـ  وتوفيت عاـ 1838/ىػ1253ولدت عاـ . أديبة ابنة األديب ناصيؼ اليازجي - 
124
ـ  عػػاش وتػػوفي فػػي قريػػة 1848/ىػػػ1265شػػاعر أديػػب مػػف رجػػاؿ القضػػاء  ولػػد بالباديػػة بفمسػػطيف عػػاـ  - 
 .باألزىر تعمـ. ـ1932/ىػ1351التابعة لحيفا وكاف ذلؾ عاـ ( إْجـز)
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      وجػػػػػػػػػػػػػؿال حياتػػػػػػػػػػػػػِو      فييػػػػػػػػػػػػػا َمعاىػػػػػػػػػػػػػدهُ 

 مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيَف أىميػػػػػػػػػػػِو وبػػػػػػػػػػػػيف لداتػػػػػػػػػػػػوِ  

 

    آياتػػػػػػػػػػػػػػِو        مبتػػػػػػػػػػػػػػدىوالمَّػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػزَؿ 

 فييػػػػػػػػػػػا َفقػػػػػػػػػػػاؿ ِاقػػػػػػػػػػػرأ ورّبػػػػػػػػػػػؾ أكػػػػػػػػػػػرـُ  

 

 ِبَحياتِو صّموا عميو وسّمموا
 

      فييػػػػػػػػػا الَصػػػػػػػػػفا والبيػػػػػػػػػت ذو األسػػػػػػػػػتاِر     

 فييػػػػػػػػػػػػػػا وفييػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػّيد األحجػػػػػػػػػػػػػػارِ  

 

      َومناسػػػػػػػػػػػػػػػػػُؾ الحّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاِج والعّمػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر     

 َكػػػػػػػػػػـ َقػػػػػػػػػػد أتاىػػػػػػػػػػا َوىػػػػػػػػػػو داٍع محػػػػػػػػػػرـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميو وسّمموا
 

      فييػػػػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػػػؿال َمسػػػػػػػػػػػػػاجِد الػػػػػػػػػػػػػرحمِف     

 االُايػػػػػػػػػا وطيبػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػانيالقػػػػػػػػػدِس فػػػػػػػػػي  

 

      طػػػػػػػػػػػَو لػػػػػػػػػػػُو قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف أّوؿ بػػػػػػػػػػػاني     

 فمػػػػػػػػػُو عمػػػػػػػػػى التقػػػػػػػػػوى أسػػػػػػػػػاٌس محكػػػػػػػػػـُ  

 

 بحياتِو صّموا عميو وسّمموا
 

 رِه         بمػػػػػػػػػػػػػػُد اإللػػػػػػػػػػػػػػِو وأىميػػػػػػػػػػػػػػا بجػػػػػػػػػػػػػػوا

 

 وىػػػػػػػػػَو الّػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػدعو الحجػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػدارهِ  

 

          حظػػػػػػػػَر الجػػػػػػػػداَؿ وَمػػػػػػػػف أسػػػػػػػػاَء فػػػػػػػػدارِه 

 َوَلكػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػػاؤوا الياشػػػػػػػػػػػػمّي فػػػػػػػػػػػػيحمـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو وسّمموا
 

           َوَليػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػائُؿ ال أرى إحصػػػػػػػػػػػػػاَءىا

 ِمنيػػػػػػػػػػػػػا النبػػػػػػػػػػػػػيال وحزبػػػػػػػػػػػػػُو المتقػػػػػػػػػػػػػّدـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو َوسّمموا
 

    ِمنيػػػػػػػا الّػػػػػػػذيَف ِإلػػػػػػػى المدينػػػػػػػِة ىػػػػػػػاجروا       

 َقػػػػػػػد جاَىػػػػػػػدوا َقػػػػػػػد رابطػػػػػػػوا قػػػػػػػد صػػػػػػػابروا 

 

    َىَجػػػػػػػػروا الجميػػػػػػػػَع وبالعػػػػػػػػداوِة جػػػػػػػػاىروا       

 فػػػػػػػي حػػػػػػػب  أحمػػػػػػػَد وىػػػػػػػو أيضػػػػػػػًا مػػػػػػػنيـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو وسّمموا
 

     ِمنيػػػػػػػػا الّػػػػػػػػذيف بيػػػػػػػػـ َسػػػػػػػػما اإليمػػػػػػػػاُف      

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّديقُو فاروقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافُ  

 

    وأبػػػػػػػػػػػػو بنيػػػػػػػػػػػػِو عمػػػػػػػػػػػػييـُ الرضػػػػػػػػػػػػواُف       

 فبػػػػػػػػػػػِو َليػػػػػػػػػػػـ قبػػػػػػػػػػػؿ الجميػػػػػػػػػػػع تقػػػػػػػػػػػّدـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو وسّمموا
 

        ِمنيػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػاُء الُمصػػػػػػػػػػطفى وبناتػػػػػػػػػػُو   

 َأعمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو أ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  

 

       َأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارُه أ تانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  تنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو    

ـٌ ىنالػػػػػػػػػػػؾ محػػػػػػػػػػػرـُ    َكػػػػػػػػػػػـ ذا لػػػػػػػػػػػو رحػػػػػػػػػػػ

 

 واِبحياتِو صّموا عميو وسّمم
 

           بيػػػػػػػت المقػػػػػػػدسِ ِمنيػػػػػػػا َنحػػػػػػػا الم تػػػػػػػاُر 

 َوَسػػػػػػػػرى َعمػػػػػػػػى مػػػػػػػػتِف البػػػػػػػػراؽ األنفػػػػػػػػسِ  

 

     َأسػػػػػػػرى بػػػػػػػِو الػػػػػػػرّب الجميػػػػػػػؿ بحنػػػػػػػدِس      

 جبريػػػػػػػػػػػػػُؿ صػػػػػػػػػػػػػاحبو رفيػػػػػػػػػػػػػٌؽ ي ػػػػػػػػػػػػػدـُ  

 

 ِبحياتِو صّموا عميِو َوسّمموا
 

ـَ ىنالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          ّـَ النبّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  َأ

 

ّـَ ِارتقػػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػػُو فشػػػػػػػػػػؽَّ حوالكػػػػػػػػػػا   اػػػػػػػػػػ

 

       ـ ِمػػػػػػف َنبػػػػػػيا فػػػػػػي السػػػػػػما ومبلئكػػػػػػا    َكػػػػػػ

 قػػػػػػػػػػػالوا لػػػػػػػػػػػُو أىػػػػػػػػػػػبًل فػػػػػػػػػػػنعـ المقػػػػػػػػػػػدـُ  
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 فيػرس القسػـ األوؿ مػف الموسوعػة
 

 الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػوع ـ.ر
 

 الصفحػػة
  

 1البسممة واآلية األولى مػف سػورة اإلسػراء                                      -*
 2                                                                         اإلىػػػػػػػداء -*
  3  الشكػر والعرفػػػاف                                                            -*
 7-4المقدمػػػػػػػػة                                                             -*
     8األوؿ مف الموسوعػة                                       صفحة عناويف القسـ  -* 
 13-9(                                    القػدس عبػر التاريػػخ)تميػػػػيد     -*
 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر ـ.ر
 

 القصػػيدة أو المقطوعػػة الشػػعرية 
 

 الصفحة
  

 (: ـ622-471( )ىػ 1-ىػ.ؽ151)العصر الجاىمي  -أواًل 
 

1 -
 

 الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ألعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا
 

 وقػػػػػػػػد طفّػػػػػػػػت لممػػػػػػػػاؿ آفاقػػػػػػػػو 
 

14 
 

 (:ـ751-661(  )ىػ132-41)العصػر األمػػوي  -اانياً 
 

 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزدؽ- 2
 

 راً ػو َأفَّ َطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  اءَ ػي إيِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
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 ذيػا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوِمّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
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 والقدس أعضؿ داؤه مف قبمكـ   
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػرواف بػػػػػػػػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػػػػػػػػـ- 3
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزدؽِ  
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 (:ـ1258 -662) (ىػ656-142)العصر العباسي  -االااً 
 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي- 4
 

 بيػػػُت القػػػدس والمقػػػِدس :بيتػػػاف 
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 ابػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػحاؾ البػػػػػػػػػػػػاىمي- 5

 
 يحايػػػػا دالػػػػٌؽ بالقػػػػدس محتنػػػػؾٌ  
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ـَ فػػػػػػػإف الكػػػػػػػأس   حػػػػػػػثَّ الُمػػػػػػػدا

 ُمترَعٌة  
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 -184- 

 ابػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػانئ األندلسػػػػػػػػػػػػػي- 6
 

   ىػػػػػَو اسػػػػػَتّف َتفضػػػػػيَميا لمُممػػػػػوِؾ    
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 ىػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػوارُث الػػػػػػػػػػػػػػػدالنيا   
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ـُ القُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَس      آتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُك
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس   

 
 

21 
ـْ إلػػػػػػػػػػػػػػػى الَمْجػػػػػػػػػػػػػػػدِ      سػػػػػػػػػػػػػػػبْقُت
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 ُأّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا بالقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدسِ  
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 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ- 7

 
 فَّ ِابػػػَف َطػػػوِؽ بػػػِف ماِلػػػٍؾ َمِمػػػؾٌ إ 
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 أبػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػبلء المعػػػػػػػػػػػػػػري  -8

 
 َمػػػزاُرهُ القُػػػدُس َلػػػـ ُيفػػػَرض َعَميػػػَؾ  
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 َيتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاَرُىـ    
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 َلػػػـ َأَر فػػػي ِجػػػبلِس النػػػاِس َ يػػػرًا    
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 لػػػػػػػوال تِحّيػػػػػػػُة بعػػػػػػػِض األرُبػػػػػػػعِ    

 الدالُرِس    
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 َىػػػػػػػػػػػؿ آَف ِلمَقيػػػػػػػػػػػِد َأف َتُفكَّػػػػػػػػػػػو   
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 التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي- 9

 
 َأَبػػػػت َلحظػػػػات َعزِمػػػػَؾ َأف َتنامػػػػا 
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 ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي- 11

 
 

 لػػػػٍب واحػػػػٍد يتمػػػػوه اانيػػػػوُ فػػػػي قا 
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 جنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسِ  
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 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -12

 
 َ كػػػػػػػاَف طػػػػػػػالوُت َلػػػػػػػُو َحسػػػػػػػودا  
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 مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديممي  -13

 
 ومنػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػُت المقػػػػػػػػػػػػػِدسِ  
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 :(ـ1172-969( ) ىػ567-358)العصر الفاطمي في مصر  -رابعاً 
 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس- 14
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدؾَ  
 
 

31 
 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراني  -15

 
 ِإذا شػػػػػمََّر البػػػػػْأس عػػػػػف سػػػػػاقو 
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 فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػدح نػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػديف   
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 -185- 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اليباريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -16
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػؾَوالتػػػػػػػػػػػػػػػاج تػػػػػػػػػػػػػػػاج الم 
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 ابػػػػػػػػػػػػف منيػػػػػػػػػػػػر الطرابمسػػػػػػػػػػػػي- 17

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػا َىْضػػػػػػػػػػػػػػػَبَة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ  
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 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادي  -18

 
 أقسػػػػػـ بػػػػػالنبي وآلػػػػػو والمسػػػػػجد 
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 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب- 19

 
 َغَمػػػػػػػػػػػْوُت وجػػػػػػػػػػػاوزُت الُغمُػػػػػػػػػػػوَّ  
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 (بػػػػف عيسػػػػي)الشػػػػاعر مرسػػػػي - 21
 

 َوِا ػػػػػػػػػػُتصَّ ِبػػػػػػػػػػالِمعراِج َبيػػػػػػػػػػتُ  
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 والقػػػػػػػػػدس قػػػػػػػػػد آذف إغبلقػػػػػػػػػو 
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 (:ـ1251-1172( )ىػ648 -567)العصر األيوبي  - امساً 
 

 ابػػػػػػػػػػػػػف ُجَبيػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػاطبي- 23
 

 ُبشػػػػػػراَي َأبَصػػػػػػرُتَؾ َ يػػػػػػَر إمػػػػػػاـِ  
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 حمى القػدَس مػف زرؽ األعػادي 

 
 

41 
 فميعمـ القدُس أف الفتح منتظٌر    

 
41 

وقػػد سػػاغ فػػتح القػػدس فػػي كػػؿ    
 منطؽٍ 

 

41 
 جمػػػػػت عزماتػػػػػؾ الفػػػػػتح المبينػػػػػا   
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 فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغوري- 41
 

 موسػػى َعمػػى الطػػوِر نػػاجى الَمػػوُ  
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 (:ـ1517-1258( )ىػ923-656)العصر الممموكي  -سادساً 

 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد- 43
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