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 بن خلوف من خالل شعره األخضر

 حشالف بحممد احلبي

ذبدمذاهللذاظرغبانذاظرحقمذوذصؾىذاهللذسؾىذدقدغاذربؿدذوذآظه
ذزاظتذؼبذ ذواظيتذال ذاظعفد ذاظؼدمية ذاظشعبقة ذاظؼصائد ذو ذاألشاغي ذضؿن عن

بشفرةذوادعةذوتالعسذرشمذضدعفاذربقعةذاظشعبذوذسؼؾقتهذ سصرغاذػذاذتتؿتع
ذ: ذاطد وغػدقته ذو ذبنذاظؼصائد ذاألخضر ذدقدي ذظؾشاسر ذاطـدوبة ذاظـبوؼة ائح
ذخؾوف.ذ

إنذػذهذاجملؿوسةذعنذاطـظوعات،ذاظيتذضقؾتذعاذبنيذاظؼرنذاظثاعنذواظؼرنذ
ذاالدتؿاعذ ذوتدتحدن ذاشؿاػري ذهلا ذتصػق ذزاظت ذعا ذواظيت ذػجري اظعاذر
ذعاذ ذأو ذدوىذامسه ذاظؾفم ذأيذذيء ذوغازؿفا ذصاحبفا ذغعرفذسن ذمل إظقفا،

ذظؽثرةذاختالصفا.ذبهذاظرواؼاتذذتجاد اظشػفقةذاطختؾػةذاطشؽوكذؼبذصحتفا
وػذاذرشمذرواجذضصائدهذػذهذوذذؼوسفاذبنيذاظـاسذورشمذأنذصاحبفاذذطرذصقفاذ
إمسهذوذظؼبهذوذإدمذضبقؾتهذطؿاذزدثذصقفاذسنذعشائخهذوأتباسهذوذععارضقهذ
طؿاذأدظبذباغطباساتهذحولذاألحداثذاظدقادقةذواإلجتؿاسقةذاظيتذساذفاذرقؾةذ

ذنذوذربعذضرن...ضر
صباظرشمذعنذذظكذطؾه،ذملذغتؿؽنذحتىذاظقومذعنذوضعذتؼرؼرذؼدظـاذدالظةذ
ذاصؼقؼيذاظالئقذ ذؼبذاإلرار ذاظػحلذشعؾه ذاظشاسر ذػذا ذسؾىذذخصقة واضحة
مبؼاعه.ذوهلذاذاظغرضذسباولذؼبذعاذؼؾيذوبؼدرذاطدتطاعذوضعذتؼرؼرذغتعرفذ

اطعـوؼةذوذذظكذعنذخاللذعنذخالظهذسؾىذاظشاسرذوذسنذعراحلذحقاتهذاطادؼةذو
عـظوعةذواظيتذػيذذ014ؼػوقذذاعدائحهذاظـبوؼةذوضصائدهذاظيتذعبعـاذعـفاذسدد

ذػذاذ ذسن ذاظتعرف ذؼب ذاظـزؼفة ذاصؼقؼقة ذاطصادر ذو ذاظوثائق ذأصدق ذغظرغا ؼب
ذاظشاسرذاظػحل.ذ
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ذذظكذ ذعن ذضصائده ذطل ذؼب ذظؼبه ذو ذخؾوفذإمسه ذبن ذاألخضر ذاظشاسر ذطر
ذضوظه:

 ضى * ٝ أُالئٌح ٝهٞفعٝد٢ ك٢ اُج٘ح اذشاٛ

ذٝاُذٞعاخ اذوٍٞ شاػغى * االًذَ ٝ جضٙ اُشِٞف
ذ

ذوذضوظه:
 تاُطغجٔإ ٝ اُواػ٢ ػ٘ا شاٛضج * ٗٞع٣ي ٓا صعى االًذَ ُٝض اُشِٞف

ذ

ذؼشريذإظقهذاألطحلذبنذخؾوفذو ذطؿا ظعلذاظدببذؼبذزوؼلذإمسهذ صفو
ذ ذإظب ذؼرجع ذباألخضر ذاظذاالستؼاداتوتعوؼضذاألطحل ذذاكذو ذآن يتذاظدائدة

ذاظتػاؤلذوذاظتباذرذبؽلذطؾؿةذأوذسالع تشريذإظبذذيءذؼبشرذذةطانذعنذضؿـفا
أنذذظكذإذارةذإظبذحدثذعاذدوفذؼؼعذؼبذوضتذالحقذؼدؿونذذاستباراباضريذ

ذسؾىذصحتهذاصدؼ ذودـدػم ذاظتػاؤلذ)اظػال( اطعروفذاظؼائل:)ادبذواذذثػذا
اظيتذتشريذإظبذذاظػالذوذظوذسؿدا(.ذعنذذظكذسؿدذاظـاسذسؾىذتغقريذطلذاظؽؾؿات

ذاطبشرةذ ذو ذاظدارة ذاطػرحة ذاظؽؾؿات ذعن ذبغريػا ذسوضوػا ذو ذاظؽرؼفة األذقاء
ذطؾؿةذعؾحذبؽؾؿةذ ذادتبدظوا ذو ذاظعاصقة ذو ذاهلـاء ذو ذاظدعادة ذو ذاظربطة باضريذو
)ربح(ذوذطؾؿةذغارذبؽؾؿةذ)ساصقة(ذطؿاذظؼبواذاإلبرةذ)عػتاحة(ذوذاظػحمذ)بقاض(ذ

ذاألمساءذصلصبحذإدمذدودا ءذ)دعداء(ذوذضابرذمسوهذ)جابر(ذوذاألدودذوذشريوا
ذ)عربوطة(ذ ذإدم ذاغتشر ذػؽذا ذو ذأو)األمسر( ذ)األخضر( ذاألطحل ذو )ؼدعد(
و)عدعودة(ذوذ)خضرة(ذوذ)خرية(ذوذ)أمذاضري(ذوذ)دامل(ذوذ)شاظ(ذو)صرحات(ذ

ذوشريػاذعنذاألمساءذاطبشرةذباضري.
ذذذ ذإدم ذتغقري ذؼب ذاظدبب ذػو ذاألعر ذػذا ذؼؽون ذأن ذاحملتؿل اسرغاذصؿن

وزوؼؾهذعنذ)اظؽحوظة(ذوذاظدوادذإظبذاضضرةذوذاظبفجةذحتىذؼدتبشرذبهذطلذ
أعاذإمسهذاصؼقؼيذصفوذاألطحلذبنذسبدذاهللذبنذذ–عنذمسعهذعنذاطتػائؾنيذ

ذضررذذظكذؼبذأشؾبذضصائدهذحقثذؼؼولذ:طؿاذذ–خؾوفذ
ذ

 ٝات٠ ٖٓ ٝعاٛا الدن * ٛٞ اُـٔاح ػ٘ض طٗٞت٢

 ذٓؼغٝف ٓا سل٠ ػثض هللا
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ذ:ذوذضوظه
 ٖٓ اتذا٢ُ ؽِثي *ُٝض اُشِٞف اؿ٠ٔ االًذَ ٓشظٞص

ذ

ذوذضوظه:
 هللا ٣غدْ هائَ االت٤اخ * االًذَ ٝ اؿْ تٞٙ ػثض هللا

ذ

غشلذاألطحلذبنذخؾوفذبنذسبدذاهللذؼبذبواديذ)اظظفرة(ذأيذجبالذعؾقاغةذ
وذذرذالذوذعدؼـةذتـسذوذاهلضابذوذاظدفولذاظيتذمتتدذإظبذعصبذغفرذذؾفذ

ذذعنذذظكذضوظه:بضواحيذعدؼـةذعدتغاظ
ذ

 تؼض اُظ٤اّ عا٢ٗ ٝاعز * توؼاخ ك٢ اٛؼاب اُظٜغج

 ْٜٓ٘ اجضٝص ذْ ؿثود * ٝ ا٤ُّٞ ػػؼػٞا ٣ا دؼغج

ذاُثؼغ ٖٓ اؿالك٢ عدِد * ٝا٢ٓ ذٌٞٗد تاُؼشغج
ذ

ذاظظفرةذ ذػضاب ذعن ذػجرتفا ذو ذاظشاسر ذسائؾة ذرحقل ذاظدببذؼب ذظعل و
دذاظرتطيذعشاداتذؼرجعذإظبذأنذتؾكذاشفةذعنذاظبالدذسرصتذعـدذبداؼةذاظعف

ضبؾقةذسـقػةذطاغتذتدورذبنيذاظؼبائلذاطوارـةذػـاكذوذبنيذاظدؾطةذاصاطؿةذآنذ
ذاكذخصوصاذعدؼـةذ)تـس(ذوذضواحقفاذاظيتذطاغتذزتذ)غباؼة(ذاإلدبانذ

ذ ذسام ذذظك ذو ذاظزؼاغي ذضبقى ذاألعري ذصـقعفم ذادرتجعفاذ1315و ذحقث م
ذاطدؾؿونذبؼقادةذخريذاظدؼنذباذا.ذ

ذسائؾةذاظشاسرذاألخضرذبنذخؾوفذحقثذصرذذعنذضؿنذاظعائالت اطفاجرة
أبوهذسبدذاهللذبنذخؾوفذبلػؾهذوذسقاظهذوذطانذآنذذاكذذاسرغاذالذزالذرػالذ

ذصغريا.
ذ

ذػذهذاهلجرةذوذاظصعوباتذاظيتذساغىذعـفاذأبوهذصقؼولذ:ذؼتذطرذاظشاسر
ذ

 ٣ا عت٢ ٣اػظ٤ْ ٣ا ساُن * ٝك٢ اُذـإ ك٢ ٓطِٞت٢

 ظ ٢ُ ٓشغٝت٢أ٢ٓ هثَ تاتا ؿاتن * تٜا ٣ِ

 ٝ ات٠ ٖٓ ٝعاٛا الدن * ٛٞ اُـٔاح ػ٘ض طٗٞت٢
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 ٓؼغٝف ٓا سل٠ ػثض هللا * ٓـ٤ٌٖ ٓا طاصف ا٤ُِا٢ُ ؿٜاع

 ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣ص٠٘ اُغدِح * س٤لإ ػ٠ِ اُشِٞك٢ ُٝضٙ ٣ا دؼاع

 ٚاعدْ اػظاّ ا٢ٓ ًِ  
ذ

ذوذؼمطدذأنذجدهذاألولذعنذضبقؾةذػـاكذتدسىذ)اظعزاصرؼة(ذصقؼولذ:
ذ

 ا٣شثغ٢ٗ * ت٘جغ اُؼؼاكغ٣ح ٝ عؿْٜٔ ٠ً عاٙ اٝاٙ ػ٠ِ ٖٓ ٣ج٢

ذاشاهجض اُجضٝص ْٜٓ٘ اٌَُ ذشض٢٘ٓ * عت٢ ٣ض٣غْٛ ك٢ دٔا ػظ٤ْ 
ذ

ادتورنذسبدذاهللذبنذخؾوفذضرؼةذ)عازشران(ذحقثذضضىذذاسرغاذرػوظتهذ
ذؼشريذاظبذذظكذاظشاسرذبؼوظهذ:ذ–وذذبابهذ

ذ

 ٣ٕد شثٞب طـغ١ ك٢ ٓاػؿغا٢ ٓا ًاٗد * ػض  دـغاٙ ٣اُض٤ٗا ًاُِ  
ذ

ذطقؾوعرتاتذ ذاضؿدة ذبـحو ذعدتغاظ ذعدؼـة ذسن ذاظيتذتبعد ذ)عازشران( و
ذألسـفذ ذعدرحا ذطاغت ذحقث ذاجملاػدة ذاشزائر ذأؼام ذعن ذؼوم ذأطرب سرصت
ععرطةذوضعتذبنيذاظصؾقبقةذاألدباغقةذوذاطدؾؿنيذاظذؼنذطانذعنذبقـفمذذاسرغاذ

ذ10مذاطواصقذظـذ1335أوتذذ04اظذيذخصصذهلذهذاطعرطة،ذاظيتذوضعتذؼبذ
ذ ذاظؼعدة ذاألحداثذاظيتذوضعتذذ743ذي ذدضة ذبؽل ذؼصفذصقفا ذضصقدة ػـ،

ذاظصؾقبقة)اظؽوغتذ ذاصؿؾة ذضائد ذضتل ذإظب ذؼشري ذطؿا ذاطعرطة ذػذه خالل
ذاألدباغي.ذشداظؽودؼت(ذوػزميةذاشق

ذرحذػذهذاظؼصقدةذوذسؾقذسؾقفاذاألدتاذذاصاجذعواليذابنذاصؿقديذؼبذ
ذاطؾحو ذباظشعر ذاضاص ذاظعدد ذ)آعال( ذوزارةذذبؾة ذتؼرؼر ذإظقفا ذأذار ذطؿا ن

اظتعؾقمذاألصؾيذوذاظشمونذاظدؼـقةذؼبذ)عداػؿةذاشزائرذؼبذاصضارةذاظعاطقة(.ذ
ذوذاظؼصقدةذؼدتفؾفاذاظشاسرذبؼوظهذ:ذ

ذ

 ح ٓاػؿغإ ٓؼِٞٓح٣ا كاعؽ ٖٓ شْ ج٤د ا٤ُّٞ * هظ  

 غ أُِجّٞ * ع٣د اج٘اح اُشِٞ ٓؼضٝٓح٣ا ػجالٗح ع٣  
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ذإظبذأنذؼؼولذ:
ذ

 ظٞع طاى ا٤ُّٞ * ذـؼح آالف اتود ٓـ٘ٞٓحدؼٗاْٛ ُِ

 ٖٓ د٤ؾ اُضشغج ُذٞف اُثّٞ * ػشغ آالف آشاخ ٓذطٞٓح

 طٞػحڨٓ ڨ٘ؼٖٓ اُ ثحڨاُغاًث٤غ ا٤ُ٘ق اٌُِة عاؿٚ ؽاع * ٝ 

ذػغتٚ شاؽغ دؾ تأُط٤اع * ٣ِـ٠ ُٚ تاطٞاخ ٓ٘ؼٝػح
ذ

ودجلذذاسرغاذػذهذاطعرطةذاظيتذذاركذصقفاذطجـديذوذزدثذسـفاذؼبذ
ذاجملاالتذعـفاذضوظهذ:طثريذعنذ

ذ

 ُٞ شلد ٓا ؽغٟ ك٢ ط٣ي ا٤ُِِح جٜاص * ٓا ٣شض ك٤ٜا ؿ٤َ ػ٠ِ اتٞ اُذـ٤ٖ٘

 تٞػـغ٣ح اُشٞع اُثالص * در٠ ٖٓ ج٤ٜح اُوثِح ٓطغٝد٤ٖثح ڨٖٓ ػ٘ض 

 ٝ اُ٘اؽ ٛاعتح ٖٓ شًٞح طاى اُطغاص * ٣ِـٞا اُـ٤س ٝ ال طاتٞا طضع اد٤ٖ٘

 اؽ ك٢ اُـٔاء ؽا٣غ تٞػُٞفٛظاى ا٤ُّٞ اُؼ٣غ اُجٜض ٛظا ُظا * ٝ اُغ

ذهظح ٓرٞعسح جث٘اٛا شاٝ اُوضا * ٖٓ ج٤ِ٘ا ُٜظا االسغ ٓظغٝف
ذ

ذوذؼتحدثذاظشاسرذسنذعشارطتهذؼبذػذهذاطعرطةذصقؼول:
ذ

 ؿ٤ل٢ ٓجغصٙ ٝاٗا ٗؼغب كاالػضاء * ٝ اُ٘اؽ ػاجح ٖٓ ػجغ١ تاُشٞف

 سِل٢ ٝ ػٖ آا٢ٓ اُجٔاجْ عاًضج * ٝ اُشِن ؽائذح ذذـة تاالُٞف
ذ

ذ ذوذوسؾى ذاظطػوظة ذأؼام ذععـاػا ذإظقه ذباظـدبة ذ)عازشران( ذضرؼة ذصنن اظعؿوم
اظشبابذاظيتذضضاػاذبنيذأػؾهذوذرصؼائه.ذظذظكذردهذؼؼولذسـدعاذؼتذطرذتؾكذ

ذاألؼامذ:
ذ

 ٓاطا ُؼثد ك٢ صاع اُض٤ٗا * شاٝ اُؼٓإ ً٘د آٞاٗؾ االػغاب
ذ

ذ ذعطربا ذو ذضصائذ-ؼشريذإظبذأغهذطانذعمغدا ذو دهذؼدؾىذاجملاظسذبلشاغقه
شريذأغـاذملذغعثرذحتىذاآلنذسؾىذػذاذاظـوعذعنذأشاغقهذوذرشمذذظكذذ-وأذعارهذ

ذردهذؼمطدذظـاذأغهذضضىذأربعنيذساعاذؼبذغظمذاظشعرذاطدؾيذحقثذؼؼولذ:
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 جٞػخ ٓائح ٝ سٔـح ٝ ػشغ٣ٖ ؿ٘ح ادـاب * ٝػصخ ٖٓ ٝعاء ؿ٢٘ ؿرح اشٜٞع

 ض٣خ اُغؿٍٞآش٠ ك٢ آ عتؼ٤ٖ ؿ٘ح ٓصَ اُظغاب * ٝ أُرثو٢ْٜٓ٘ آشاخ 
ذ

ذوذؼؼولذ:ذ
 اشثٞت٢ ػاع عاح اسـاعج * ٝ اُؼثاص ٖٓ ػٔاٛا جِٜد

ذ

وذبعدذاألربعنيذدـةذتدخلذاظؼدرذصقدرذظؾشاسرذاألخضرذبنذخؾوفذزؼارةذ
عدؼـةذتؾؿدانذصادتبشرذبلضطابفاذوذبزؼارةذصاحبفاذأبوذربؿدذسبدذاصقذبنذ

ذ372وذعدؼن)األزدريذاالذبقؾيذاطعروفذبدقديذأبذسبدذاظرغبنذبنذسبدذاهلل
ػـ(ذصتلثرذذاسرغاذباصرطةذاظدؼـقةذػـاكذوذتعؾؼتذغػدهذباظروحاغقاتذوعاظتذ

ذإظبذاظعبادةذوذاظذطر:
ذتعرضذاظشاسرذإظبذػذاذاطوضوعذوذاغػردذظهذبؼصقدةذؼدتفؾفاذبؼوظهذ:

ذ

 ٣ا ؿؼض١ ٝكغدر٢ * ٖٓ تٞٓض٣ٖ أُـ٤س جثد االٓاٗح

 جر٢اتٜا ٝك٤د د 

ذوذؼؼولذ:
ذ

 ا ٗـر٠٘ * اؿؼ٤د تغٝح عادر٢ٖٓ تؼض سٔـ٤ٖ ػاّ ٝاٗ

 ٓذٔض اُلؼ٤َ ٓلراح اُج٘ح * ا٣ا ؿؼض١ ٝ كغدر٢

 ا٣ا ؿؼض١ ٝ كغدر٢ تٜظا أُِوٚ * ك٤ٜا شال اٗظ٤ق ٖٓ ٗؼا٣ْ االؿغاع

 ً٘د ػ٠ِ ًَ ٣ّٞ ذاسض٢ٗ ػ٤وٚ * ٣ٌٞٓح آ٘ٞعج ت٘ٞع االؿغاع

 در٠ جاص االُٚ ٖٓ ٤ُٚ اُثواء * اٗؼْ ػ٤ِا تؼٝعخ آاّ اُجضاع

 ٢ٔآرشض٣د ػ٠ِ ػ
ذ

وذبعدذرجوسهذعنذتؾؿدانذارزلذاظشاسرذبلدرته،ذتارطاذ)عازشران(ذوذعرذ
اظتدؾقةذعتوجفاذسبوذضرؼةذأسؿاعهذعنذأوالدذإبراػقمذحقثذغزلذبؼرؼةذػـاكذ
تبعدذبـحوذػبدةذوذسشرؼنذطقؾوعرتاذمشالذعدؼـةذعدتغاظذوذادتؼرذبؼربذ

ضىذذاسرغاذحقاتهذاطؽانذاطدؿىذ)سنيذابراػقم(ذاوذ)سنيذاوالدذإبراػقم(ذوذض
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ذاظتوجقفقةذبنيذ ذاظؼصائد ذو ذاطدائحذاظـبوؼة ذاظتزم ذو ذاظزػد ذو ػـاكذؼبذاظعبادة
ذأصرادذسائؾتهذوذأحبابه.ذ

ذ) ذزوجته ذو ذ)طؾة( ذأعه ذعن ذتتؽون ذاظشاسر ذأدرة ذطاغت ذأرػاظهذـوضو ذو )
)ربؿد(ذوذ)بؾؼادم(ذوذ)اصبقب(ذوذابـتهذ)حػصة(.ذزدثذدقديذاألخضرذ

ذائدهذؼدسيذهلاذباظرغبةذوذاظغػران.ذعنذذظكذضوظهذ:بنذخؾوفذسنذأعهذؼبذضص
ذ

 اعد٢٘ٔ ٝ اعدْ اُؼجٞػ ا٢ٓ ًِح * ٝ اعدْ االجضاص ًاكح ٝ أُـ٤ِٖٔ
ذ

ذطؿاذؼذطرذأحقاغاذععذأعهذزوجتهذ)ضـو(ذضائالذ:ذ
ذ

 ( ٓظثاح أُ٘اؿ٤ح٘ٞڨًٕٞ تا٢ٓ ك٢ ؿاػح اُٞؿاص * ٝ ػٝجر٢ )
ذ

ذوذضوظهذ:
 ؼ٤ْٝاُؼجٞػ ًِح * اجؼِْٜ ك٢ ج٘ح اُ٘ ڨ٘ٞ

ذ

ذوؼؼولذعػتخراذبلعهذذاطراذهلاذحدنذاظعـاؼةذذ:ذ
 عتاخ ُٝض تٚ اعذذٔد * ٓضاح ؿ٤ض ٗٞح ٝ دٔؼج

ذ

ذوصاتفاذ ذبعد ذو ذرػالذؼبذطػاظتفا ذترطه ذو ذحقثذتوؼبذأبوه ذؼتقؿا ذأعه ربته
ذرثاػاذاظشاسرذبؼصقدةذروؼؾةذؼؼولذعنذضؿـفاذ:

ذ

 اعػؼد شض٣ٜا ٝ شل٤د تاالتظاع * ٝ سضٓرٜا تٌَ آـاُح

 حصػٞذٜا ًلا٢ٗ اُوٜاع * اعدْ اػظاّ ا٢ٓ ًِ  تادـإ 
ذ

ػذاذوتؽرمياذظردولذاظشػاسةذربؿدذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذمسىذاألخضرذ
ذبنذخؾوفذأبـائهذاألربعةذطؿاذؼشريذؼبذذظكذإظبذضوظهذ:

ذ

 اُِواح ؿظٖ ػ٠ِ شجغج ٖٓاُذث٤ة ٝ تِواؿْ طٝى ادلا٣ؼي * ًاْٜٗ 

 ْٜٔ ذ٘طل٠ االجغاحؿ٤ٔد ٓذٔض ٝ ادٔض ػ٠ِ اؿٔي * ٤ٖ٘ٓ ِٗـ٠ تاؿ

ذ
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ذطؿاذؼذطرذأمساءذأبـائهذؼبذوصقةذؼوصقفمذبفاذضائالذ:
ذ

 اٗد ٣ا ادٔض ٗر٠ِٜ ك٢ س٤ٔر٢ * اٗد ًث٤غ صاع١ ٝاٗد ٓٞالٛا

 ٝ اٗد ٣ا ٓذٔض سض اص١ ؿثذر٢ * تٜا ذلرٌغ٢ٗ ٝهد إ ذوغاٛا

 ٝ اٗد ٣ا تِواؿْ ػْٔ تؼٔآر٢ * اذٌٕٞ ٤ُي ٤ٛثح ٢ُِ ٣غاٛا

 ٠ ٖٓ اٌُثاص * سض شِٔر٢ ٝتغاٗؾ اُظٞفٝ اٗد اُذث٤ة ُٝض١ ٗطل
ذ

ذوؼوصيذابـائهذباختفمذحػصةذضائالذ:
ذ

 اح اُثش٤غاُح * دلظح ت٘د االًذَ ٓض  ٝا ٣ا اٝالص١ تشرٌْ ٛج  تغ  
ذ

ذوذؼمطدذضائالذ:
ذ

 ط٤ٖ اُش٤غثاُث٘د ٣اى ذ٘ظٍ تال عجاال * اٗرٔا عجاُٜا ٣ا ؿ

 ؿ٤غاطا تٌاذ٢٘ سِٞٛا ك٢ داُٜا * ذث٢ٌ ػ٠ِ اُشِٞك٢ تٞٛا ال 
ذ

ذوذؼؼول:ذ
ذ

 ؿاػح اٗٔٞخ ت٘ر٢ ذؼَٔ تٌا٣ح * ٝاٗا ك٢ س٤ٔر٢ ٓرٌلٖ ٓطغٝح

 ت٣ٞا ػ٢٘٤٘ ٝ ًلا٣ا * ٓضاح اُ٘ث٢ االٓجض ػٛٞ اُغٝحٍٞ ڨذذث٢ٌ ٝ 
ذ

ذوذؼتلدفذضائالذ:ذ
 ك٢ ػٓإ اُؼغب ٗث٢ٌ ؿ٤غ ات٤٘ر٢ * جاذ٢٘ ػ٠ِ اٌُثغ ٓا ػ٘ض١ صالٍ

ذ

ذطان ذ)جرادة( ذؼدسى ذرجل ذاظعائؾة ذػذه ذضؿن ذعن ذطان ذظؾشاسرذذو رصقؼا
ذذطرهذاالخضرذبنذخؾوفذؼبذضصائدهذوذضالذسـه:ذ—ساذرهذعدةذعنذاظزعنذ

ذ

 اعكؼٞا سض٢ٔ٣ تاُؼؼ اُظاٛغ * أطِٚ ػؼاكغ١ ٖٓ جثَ اُظغطاع

 ؿثؼ٤ٖ ػاّ ػضاٛا ٤ُا شاًغ * ٜٓض١ ُطاػر٢ ًَ ٤ُِح ٝ ٜٗاع

ذ
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ذوذؼؼولذ:ذ
ذ

 ٣ا عت٢ ال ذش٤ة ٓـ٤ٌٖ اجغاصٙ * طٗثٚ ؿؼ٣غ عاجَ ٛآَ ٓوظٝف

ذاٙ ٓا ػِٔد ُٚ طعػ٤ا ٝؿاصج * ٖٓ ا٤َُِ ُِظثاح ػ٢٘٤ ك٤ٚ اذشٞفتج
ذ

طاغتذأدرتهذصؼريةذجداذتدؽنذبقتذعنذذاألدرةوذرشمذذفرةذصاحبذػذهذ
ذوبرذاشؿالذؼصػفاذصاحبفاذبؼوظهذ:

 (ؼٞعجڨٓ)س٤ٔح ٖٓ اُشؼغ 
ذ

ذوذبؼوظهذ:ذ
 غ(ـح تجِض آشؼ  )آذِ  

ذ

ذػوذوذسقاظهذوذؼتلدفذاظشاسرذسؾىذاصاظةذاطادؼةذاظيتذطانذؼعا غيذعـفا
ذصقؼول:

ذ

  ً  ض٢ٗ ٓا ت٤ٖ طا ٝ طاىسا٢٘ٗ ْٛ اُؼاص ٝ ػاص٢ٗ اُش٤ة * ٝ اُلوغ ع

 

ذوذؼؼولذ:ذ
 اُلوغ ػْ ٝجض١ ٓا طثد اؽغ٣ن

ذوذؼؼولذ:ذ
ذ

 ٖٓ ٝعش٢٘ ٣ٞعز اُضّٝ ٝ اُشؼ٤غ * ٝاطا ػ٘ا ٣ض١ تغٗٞؿ٢ ٝ ؿثذر٢

 ٓا طثد ٢ً اٗض٣غ * تاف ٗٞطَ ٓذٔض عٝح عادر٢ ٢ڨاسالاُلوغ ػ٤غ 

 اُرغاب اكغاش٢ ٝ اٝؿاص١ اُطٞب * ٝ اُشؼ٤غ اُظاتخ ال ػاٍ هٞذ٘ا

 ػُٞر٢ ك٢ اُش٤ٔح شال ٖٓ اُؼشٞب * ادِٔد طا اُش٠ء ٖٓ اُلوغ ٝؽاُة اُٜ٘اء
ذ

ذاظذيذ ذؼؾتػتذإظبذاظبمسذاظشدؼد ذطؾؿا ذحصرة ذو ذأدػا ذتزؼده ذاصاظة وػذه
ذطاغتذتعقشذصقهذبـتهذحػصة.

ذ
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 ض٣د اُذلظح ال ػاص ٝ ال ٓاٍاطا اٗٔٞخ ٝا٣ٖ ا٤ُِؼح ٢ً ٤ُؼر٢ * ٓا ٛ

 اُطٞب ٝ اُذجغ ج٤ٔغ ذثاخ ٓٞؿضج * ٝ ٗاؽ ٗائٔح ك٢ س٤غٛا ٝ صكٞف
ذذ

وذسؾىذاظعؿومذصننذحاظةذذاسرغاذاطادؼةذتتؾخصذؼبذأغهذطانذالذميؾكذعنذ
ذ ذؼشريذذإالعتاعذاظدغقا ذطؿا ذإظببعضذاصبوبذعنذاظشعريذاظذيذطانذؼدخرػا
ذذظكذؼبذضوظهذ:

ذ

 * ٣ظ٤ثٞا اُش٤ٔح تال عًا٣ؼ ٣ضسِٞا اُش٤ٔر٢ اٝالص١

 اٗظ٤ة ٖٓ اُشؼ٤غ ػ٘ض١ * س٤ِرٚ ُـاػح اُذؼا٣ؼ

 ًٔا س٠ِ اُشِٞف جض١ * س٤ِرٚ ُالٝالص دا٣ؼ
ذ

ذعرصوعذاظرأسذؼػتخرذؼبذ ذطانذؼعقشذاظشاسرذدائؿا ذصؼرهذػذا شريذأغهذرشم
عدائحهذوذضصائدهذبـدبهذاظذيذطانذحدبذضوظهذعؼروغاذبكلذبقتذردولذاهللذ

ذدؾم.ذاألعرذاظذيذجعؾهذؼؼولذ:صؾىذاهللذسؾقهذوذ
ذ

 ٛظ٣ي ٛٔح اُٜاش٢ٔ أٌُا١ٝ * ٖٓ كؼِٚ اٗـثد ٖٓ كؼَ اُؼغاب
ذ

وذطانذعتمطدذعنذغدبهذاظشرؼفذحقثذؼؼولذأنذظدؼهذوثقؼةذتشفدذسؾىذ
ذذظك:

ذ

 * ػوض١ ٓـجِح ٓذلٞع ك٢ االٓإ اػوثد تؼضْٛ د٤س اٗا٣ا ٝاعز
ذ

ذوذؼؼولذعمطداذ:
ذ

 ٢ُ ٣ا تٖ سِٞف ٢ًٗٞ اٗظثد اج٘اح ٢ٔٛ الدٔض اُثا١ * هاٍ

 ٖٓ ًٞٗي ك٢ اُذاؿة ذٔش٢ ذذد اؿٔا١ * ٓضاد٢ تاُظٞاب ٝ ات٠٘
ذ

ذوذؼؼولذأؼضاذ:
ذ

 ٝ تٞٙ ُٝض اسِٞف ا٢ٌ٘ٓ ٝ جاع * ٣اى ُٝض١ ٓ٘ـٞب ُظع٣ري ادل٤غ
ذ
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ذأغهذ ذسؾى ذ)عازشران( ذظغزوة ذخصصفا ذاظيت ذاظؼصقدة ذؼب ذؼشري ذأغه شري
ذعغراويذاألصلذحقثذؼؼولذ:

 

 خ * االًذَ ٝ اؿْ تٞٙ ػثض هللا هللا ٣غدْ هائَ االت٤ا

ذأُشٜٞع اطِٚ ٖٓ اُل٤اخ * ٓـغا١ٝ جضٙ عؿٍٞ هللا
 

ذظقسذ ذاظرببر ذضبائل ذأذفر ذعن ذاظيتذػي ذعغراوة ذإظب ذػذا ذاغتدابه ذأن شري
ذردهذ ذألغـا ذذظك ذاهلل. ذردول ذبقت ذإظب ذاغتدابه ذسدم ذسؾى ذاظؼارع باظدظقل

ذ ذؼب ذاظيتذضاهلا ذاظؼصقدة ذػذه ذؼب ذإال ذعغراوة ذإظب ذأنذؼـتدب ذضبل ذأي ذبابه
غدبه.ذوذالذذكذأنذعدتواهذاظثؼاؼبذآنذذاكذجعؾهذؼعتؼدذأنذؼتحؼقذعنذصحةذ

عغراوةذعنذآلذبقتذاظردولذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذوذظعؾهذتلثرذمباذجاءذبهذ
ععاصرهذوذزعقؾهذاظشقخذسبدذاظعزؼزذاطغراويذاظذيذطانذؼدسىذػوذاآلخرذوذأنذ

ذاظذيذجعل ذاألعر ذبقتذاظردول ذآل ذعن ذعغراويذوذذعغراوة ذأغه ذؼؼول ذاسرغا
ذوذ ذثؼاصته ذغوسقة ذاظتحدثذسؾى ذإظب ذصبرغا ذاطوضوع ذػذا ذو ذاهلل. ذردول جده
ذبلنذعدتواػاذالذؼدؿحذظصاحبفاذمبثلذػذهذ ذاألدبيذوذاظيتذتربزذظـا عدتواػا

ذاهلػوات.ذ
ذعدؼـةذ ذإظب ذزؼارته ذبعد ذاظثؼاصقة ذخؾوف ذبن ذاألخضر ذدقدي ذحقاة تتلطد

ذع ذسؾى ذػـاك ذتعرف ذحقث ذزؼتونذتؾؿدان ذبن ذاظزاػد ذاإلعام ذأتباع شائخفا
ذعنذ ذطثري ذؼب ذاظشاسر ذؼذطره ذاظذي ذو ذاطتصوصة ذأئؿة ذأحد ذػو ذاظذي اظؼاضي

ذضصائدهذطؼوظهذ:
 

 ٗٞع٣ي سظِر٢ ٤ًق إ صائغ داُٜا * اٗا ا٢ُِ اشغدد ك٢ اُـغ٣إ اًرٞب

 اع ٣وغاٙ اطذٞفػ٘ض اُضع   ٘ضٝػڨ١ ٢٘ٓ كا٣ضج * اٗذضشي اص   غاؿٔ

 ٢ ػ٘ا شاٛضج * ٗٞع٣ي ٓا صعى االًذَ ُٝض اسِٞفتاُطغجٔإ ٝ اُواػ
 

ذبنذ ذاظيتذخصصتذظإلعام ذأرؾعذسؾىذاظرتاجم ذسؾىذأغه ذاظذيذؼدظـا األعر
ذزؼتونذاظؼاضيذاطذطورذ

طؿاذؼذطرذاظشاسرذؼبذضصائدهذذبؿوسةذعنذاظػؼفاءذاطتصوصةذاظذؼنذوذالذذكذ
ذتؼارؼ ذسن ذو ذسـفم ذباألحرىذمسع ذأو ذتواظقػفم ذو ذطتبفم ذسؾى ذأرؾع رػمذأغه

ذاظػؼفقة.ذؼؼولذؼبذإحدىذضصائدهذعتودال:
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 تذن أُٜاجغ٣ٖ ٝ االٗظاع * ٝ تِواؿْ اُوش٤غ١

 ٝتثٖ اُلشغٙ ٝ تذ٤ِٖٔ األ٤ُٝاء * ٝ اُؼ٣ر٢ٗٞ ٝ ًَ هاع١

 ٝ اُج٤ال٢ُ دل٤غ ذاض االٗث٤اء * اعدْ ٣ّٞ ٗؼٝع هثغ١
 

 ٗرٞؿَ ٤ُي تاُـ٘ٞؿ٢ ٝ اُشٞاص * ٝ تـضاذ٘ا اُثشاع١

 األذو٤اء * ٝ تٖ اُوظاع ٝ اُرٞاع١ ٝ ٓـِْ ٝ اُج٤٘ض١ ذاض
 

 ٝ اُذاك٢ ٝ اُغش٤ض ٝ اُؼض٣ٝح * اعدْ ٣ّٞ اٗؼٝع هثغ١

 ٗرٞؿَ ٤ُي تاُغؿٍٞ اُٜاش٢ٔ * ٝ تٖ اُضهام ٝ ػ٢ِ ٝ اُشؼغ٢ٓ

 ٝتٖ اُغطاع ٝ اُذث٤ة اُؼجا٢ٓ * ٝ تٖ كغدٕٞ ٝ أُؼاع١

 ٝ تٖ اُؼثض ٝ ج٤ٔغ اُظٞك٤ا * ٝ تٖ تٞػ٣ض ٝ أُواع١

 اُي ٝ ُؤإ * ٝ اُؼٛضاء ٝ ًَ ؿاُي ٓاُؼظ٤إٗرٞؿَ تاإلٓاّ ٓ

 ٝ أُوث٤ُٖٞ ٖٓ ػثاصى ٣ا عدٔإ * ٝ تٖ د٘ثَ ٝ األشؼاع١

ذٝ د٘اك٢ ٝ شاكؼ٢ ٝ اَٛ ا٤ُ٘ح * ٝ اُثا٣د ٤ُِح ؿاع١
 

وذؼتضحذظـاذعنذخاللذػذهذاطؼطوسةذأنذاظشاسرذطانذعطؾعاذسؾىذأئؿةذاظػؼهذ
ذا ذألبي ذطذطره ذعـفم ذاألشؾبقة ذحقثذؼذطر ذأصوظه ذاظؼشرييذصاحبذو ظؼادم

)اظرداظةذاظصوصقة(ذوذابنذاظؼصارذاظذيذػوذعنذذقوخذاطاظؽقةذصاحبذطتابذ
ذ-وذإمسهذأبوذاظؼصارذاظؼاضيذأبوذاصدنذذ-)سقونذاألدظة(ذؼبذأصولذاظػؼهذ

وسبدذاطاظكذبنذاصبقبذاظذيذبثذعذػبذعاظكذؼبذاألغدظسذوذعدونذطتابذ
ذ)تع ذصاحب ذاصضرعاغي ذأو ذاصضرعي ذو ذتؾؿقذذ)اظوضقحة( ذو ذاظروؼا( ذ بري

ذ-اطدؿىذؼبذضصقدةذاظشاسرذبابنذاظدضاق-اظؽرعاغيذتؼيذاظدؼنذابنذدضققذاظعبدذ
وذأبوذاظتواريذربؿدذبنذادرؼسذاططؾيبذاظشاصعيذوذاظزاػدةذوظقةذاهللذاظعدوؼةذ

ذوذاطؼريذصاحبذاظـػح.
طؿاذؼذطرذاظشاسرذؼبذػذهذاظؼصقدةذوذؼبذشريػاذعنذاظؼصائدذاإلعامذعاظكذابنذ

ذاشـقدي،ذأغ ذابيذحـقػة،ذو ذابنذحـبل،ذو ذأغبد قسذصاحبذاطذػب،ذو
ذأبفؾولذ ذدقديذسؾي ذأعثال ذاألسالم ذعن ذشريػم ذو ذعدؾم ذو ذاظبخاري، واإلعام
اجملاجيذصاحبذرباطذتـسذوذذرذالذوذاظشقخذاظدـوديذربؿدذبنذسؾي،ذ
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دصنيذتؾؿدان،ذصاحبذاظطرؼؼةذاظدـودقةذاظشاذظقةذاظيتذطانذاظشاسرذؼـتدبذ
ذإظقفا.
ذ ذسؾىذطتابذاصضرعيذؼبذو ذطانذعطؾعا ذصننذذاسرغا ذؼؽنذعنذذيء عفؿا

ؼا(ذوذسنذطتابذآخرذمساهذ)وداوسذاألخبار(ذطؿاذؼشريذاظبذذظكذؼبذو)تعبريذاظر
ذضوظهذ:

 

 ذاع٣ز اػظ٤ْ اجثغذٚ ٣ا اَٛ اٌُغاّ * ػ٘ض ؿاصاخ اُؼِْ ش٤ٞس٘ا اُذثاع

 ٤َِ ٝ اُٜ٘اعؽاح ك٢ ٣ض١ ٖٓ هثَ إ ٗثِؾ اُظ٤اّ * داكظٚ ك٢ اُش٤ٔح ك٢ اُ

 ك٢ اُـلغ ؿجِرٚ ٓغؿّٞ كاُؼٓإ * ت٤ٚ ٗٞع١ ُِ٘اؽ ٝؿٞاؽ االسثاع
 

ذاصؼقؼةذ ذؼب ذػو ذاألخبار( ذ)وداوس ذاظشاسر ذمساه ذاظذي ذاظؽتاب ذػذا إن
اظؽتابذاطعروفذاطدؿىذ)دضائقذاألخبارذذؼبذذطرذاشـةذوذاظـار(ذظإلعامذسبدذ
ذذروطذ ذحول ذطثرية ذرواؼات ذاظشاسر ذسـه ذأخد ذاظؼاضي ذأغبد ذبن اظرغبان

وزذوذاظداسةذوذاظدجالذوذؼومذاظبعثذوذاصشرذوذسددذاظزباغقةذوذاظؾوحذاحملػ
عصريذاألرواحذبعدذاطوتذوذشريذذظكذعنذاطوضوساتذاظيتذتعرضذهلاذاظشاسرذ

ؼشريذاظشاسرذإظبذاطصادرذاظيتذأخدذعـفاذرواؼاتفاذوذاظيتذاضتبسذذ-ؼبذضصائدهذ
ذعـفاذضائال:

 

 ٓا٣ظغٟ ك٢ اُوغٕ ا٢ُِ جا١ ٣ا ذغٟ * هغٕ اُغاتؼح ٝ اُؼشغج ذْ ك٤ٚ ًَ ه٤َ

 اء * ذثرٞٛا ؿضاخ ٖٓ ج٤َ تؼض ج٤َاٗظ٤ثٜا ك٢ األؿلاع كاُـلغ ذ٘وغ
 

وذسبدذاظرحقمذبنذاغبدذاظؼاضيذعنذػمالءذاظداداتذاظذؼنذزدثواذؼبذػذهذ
ذاظدقوريذ ذػمالء ذأذفر ذعن ذو ذاظردائل ذاظؽتبذو ذصقفا ذصـػوا اطوضوساتذو
اإلعامذجاللذاظدؼنذوذطتابهذ)اظدررذاصدانذؼبذاظبعثذوذغعقمذاشـان(ذوذابيذ

دذبنذسؾيذاألغصاريذاطعروفذباظشعراغيذوذطتابهذاطواػبذسبدذاظوػابذبنذاغب
)تـبقهذاطغرتؼن(ذوشريػمذعنذأخدذسـفمذذاسرغاذوذغظمذأضواهلمذذعراذعؾحوغاذ

ذضصدذتعؿقمذ
ذؼبذ ذاطؾحونذاظذؼنذزدثوا ذذعراء ذصعلذذظكذجلذطبار ذطؿا ذآرائفم ذغشر و
ذاظرغبانذ ذدقديذسبد ذو ذاطغراوي ذاظعزؼز ذسبد ذاإلعام غػسذاطوضوساتذأعثال
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ذوذاجمل ذسبقد ذبن ذدقديذاععؿر ذو ذظطباق ذابو ذو ذاظـجار ذاظشقخذربؿد ذوبذو
ذاعباركذبوذظطباقذؼبذضصقدذؼدؿوغهذ)اظدرابه(ذؼؼولذ:ذشريػمذذطرػمذاظشقخ

 

 ؿالّ هللا ػ٠ِ أُشا٣ز االدثاع * ْٜٓ٘ ِٗد أُؼ٠٘ ًٔا ٗاٍ اُواع١

 اُشِٞك٢ ًإ اؿثن ك٢ ٛظا االٓظاع * ٓضاح أُظطل٠ اُوغش٢ أُشراعٟ

 ُٔـغا١ٝ س٤ِلرٚ عا٣ؾ االشؼاع * ك٤ال٢ُ طادة اُـجا٣ح ػواع١ٝ ا

 أُجرث٠ اُش٤ز اُ٘جاع * ػِْ أُٞٛٞب ٤ُٚ اٛضاٙ اُثاع١  ٘ضٝػٙڨٝ 

 ٝ االؿٞاؽ٢ ٓغ أُجظٝب اُثشاع * ك٢ صاض ا٤َُِ ٛا٣ْ اُولغج ؿاع١

 ٝ اُؼغٝؿ٢ ٖٓ اٝالص ؽٚ اتٞ االٗٞاع * ٓجظٝب اُضاض ٓغ اُثا٣غ ٝ اُشاع١

 ػثض ٛظٝا ٣ا دؼاع * ػثض اُـٞصإ ٤ُْٜ ٗشضّ ٝ اٗضاع١اٗا ِٓٔٞى 

 اُـالّ ػ٤ِْٜ ٓا طثد االٓطاع * ٝٓا كاح اُٞعص ت٤ٖ عٝػٚ ٝ اػٛاع١

 آثاعى ٣ا اَٛ اُٜٟٞ ١ٌٞٓ تاُ٘اع * ٛا٣ْ ؽٍٞ اُضجا ٝؿآخ ك٢ اًٝاع١

 اُذو٤غ ٖٓ ػاعٙ ٣ؼاع * طاتغ ُٔا اػطاٙ ؿثذإ اُثاع١ ڨتٞ االؽثا

 كاُطغ٣ن ٣ّٞ أُذشاع١ ظٔرٚ ك٢ االؿطاع * ٝ أُرِو٠ٓا اٖٗٓ ػاف ا٣شٞف 

ذٗطِة عت٢ ا٣ٌٕٞ ٓذٔض جاع١
 

وذسؾىذطلذحالذصننذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذأطدذشريذعنذعرةذأغهذأخدذ
ذػذهذاظرواؼاتذعنذاظؽتب.ذعنذذظكذضوظهذ:

 

 طث٘اٛا ٓرٞعسح ػ٘ض ش٤ٞر اسغ٣ٖ * هثَ اُثِٞؽ ٝ اُظ٤اّ

ذ* ػ٤ِٚ اُظالج ٝ اُـالّٝ ؿ٘ٔرٜا ٢ً ٤ُٝد ك٢ شإ اُغتؼ٤ٖ 
 

صبغضذاظـظرذسؾىذإرالسهذاظوادعذطانذاظشاسرذميقلذإظبذاظؾغاتذاألجـبقةذ
حقثذادتعؿلذطؾؿاتذعـفاذؼبذبعضذضصائدهذإلظػاتذاظـظرذوذاظتلثريذبفاذسؾىذ

ذاظؼارىء.ذادتعؿلذطؾؿاتذعنذاظؾغةذاظعربؼةذؼبذإحدىذضصائده.ذؼؼولذ:
 

 جٞص ػ٢٘ٗـاُي ٣ا دث٤ة عت٢ تاصٝٗا١ * ٝ تشٔغ٣ز 
 

ذ ذاهلل ذاظعربؼة ذاظؾغة ذؼب ذععـاػا ذ)أدوغاي( ذطؾؿة ذاظؾغةذذ—و ذادتعؿل طؿا
ذاإلدباغقةذؼبذضصقدةذشزوةذعازشرانذحقثذضالذ:
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 اُث٤٘شٞ ٓا صعٟ ٤ٓا اٍڨ ا٤ُّٞ ؽاع اُث٤٘شٞ ت٤ٗٞغ *
 

ذ"اظرجلذاظؼصريذاظؼاعة"ذوذطؾؿةذ)عادريذعقا(ذععـاػاذ وذ)اظبقـشو(ذععـاػا
ذ"ؼاذأعاه".

صننذثؼاصةذاالخضرذبنذخؾوفذثؼاصةذوادعةذعتقـةذداػؿتذوذسؾىذاظعؿومذ
والذذكذبؼدطذواصرذؼبذرواجذإغتاجهذاظذيذذاعذوذاغتشرذؼبذطلذأرجاءذاظبالدذ
ذباألشاغيذ ذأنذذظكذاظعفدذطانذزاخرا ذأغهذإغتاجذسؼائديذربض،ذوذرشم رشم
ذدقؿاذ ذاطؾحون ذاظشعر ذؼؼرضون ذصحول ذػـاك ذطاغوا ذحقث ذاظعارػقة واألذعار

ذاطدؾ ذ)اظـوع ذاطغراوي ذاظعزؼز ذسبد ذصارس ذأبو ذاظشقخ ذأعثال ذعـه. ػـ(ذ764ي
ذإظبذعـداس() ذسثؿانذدعقدذبنذسبدذاهللذاطـدادي)غدبة ػـ(ذ1266واظشقخذأبو

ذػـ(ذوذشريػم.ذ1253واظشقخذربؿدذبنذسؾيذاورزؼنذاظعؿراغيذ)
ذبشفرةذ ذخؾوفذؼتؿتع ذبن ذدقديذاالخضر ذطان ذاظؼوؼة ذاطـاصدة ذػذه رشم

ذ ذعن ذؼعد ذطان ذو ذؼزوروغهذوادعة ذاظزوار ذطان ذحقث ذزعاغه ذذعراء عشاػر
ذؼشريذإظبذذظكذ ذاظـبوؼة. ذعدائحه ذو ذظؾتؿتعذبؼصائده وؼزدغبونذحولذخقؿته

ذاظشاسرذبؼوظهذ:
 

 تا٢ٗ ص٣ٞا٢ٗ ت٤ٚ ك٢ االعع ٝ اُـٔاء * اٗلٌغ ًَ ٖٓ ؿٔؼ٢٘

 ٛظا ؿاص١ ُش٤ٔر٢ عادَ طا جا١ * ٣ا ُٝض اسِٞف هّٞ ٝا٢ُ٘
 

اذاظروحقةذجعلذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذبػضلذوسقهذوذاظتزاعهذظؾؼضاؼ
عنذعدائحهذوذضصائدهذععؾؿقاتذسذبذاظداععذوذتبعثذؼبذاظـػوسذاضشوعذ

ذواظرغبةذوذاظدالم.
 

 ًَ ٖٓ ٣ٔؼٖ كاُ٘اؽ ٓا ٗوٍٞ * ا٣ؼ٣ض٢ٗ تاُغدٔح ٝ ٣غؿة اٌُغ٣ْ
 

ذ:إظبذأنذأصبحذطؿاذؼؼولذ
 

 ات٤ٖ٘االًذَ تٖ سِٞف ٢ً ػـَ اُ٘ذِح * ٖٓ طاهٚ ؿ٤غ ٗظق ٓغج ا٣ج٤ٚ 
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ذػذهذ ذإظبذضرورة ذؼـتبفون ذاظشعراء ذعن ذزعالئه ذأن ذاظشاسر ذطاغتذأعـقة و
ععهذدبقلذػذهذاظطرؼؼةذظؾوسضذوذاإلرذادذاظيتذدخرذهلاذذصقتخذوناظدسوةذ

ذساعاذعنذحقاته.ذ63طلذصـهذوذصـوغهذرقؾةذ
 

 ُٞ جثغخ أُق ٓضاح ٖٓ االػغاب* ٗٔضدٞا تاُوِة ٝ ا٤ُ٘ح اُشاُظح
 

ذاسرغاذزؼؼتذصقؿاذبعدذحقثذدؾكذأشؾبذذوذسؾىذطلذحالذصننذأعـقة
ععاصرؼهذعنذاظشعراءذررؼؼتهذوذجاؤواذباطدائحذاظدؼـقةذوذاظؼصائدذاظتوجقفقةذ
ذسنذ ذطػروا ذاظػحول ذأشؾبذػمالء ذو ذظدؿاسفا ذتتشوق ذزاظتذاألجقال اظيتذال

ذاظؽثريذعنذأذعارػمذاطدؾقة.ذ
ذاإلغتاجذوذدؼوانذضصائدهذضبتويذسذاألخضرإنذ ؾىذبنذخؾوفذطانذعؽثر

ذاطدائحذاظدؼـقةذاططوظة.ذوطانذحدبذضوظهذؼؼولذؼبذ اظعشراتذعنذاظؼصائدذو
ذطلذحنيذضصقدة:

 

 ٗٔذ٢ ك٢ ًَ ٣ّٞ ُٞدٚ * ٝ ٌٗرثٜا ػ٠ِ أُظثاح

 ٝ ٗجضص ًَ د٤ٖ ٓضدٚ * تغػاٝج عت٘ا اُلراح
 

ذوؼرويذاظشاسرذأغهذضالذأظفذضصقدةذوذدوغفا:
 

 ح ٣ا ػ٤اء اُؼ٤ٖاشذاٍ ٖٓ دجغج ػ٘ض١ ٖٓ هظائضى * أُق سؼٗح ٓولُٞ
 

ذطانذؼوصيذبنصاحذسؾىذ بنغتاجهذبعدذوصاتهذطيذالذؼتبعثرذذاالحتػازطؿا
ذوؼتالذىذ:ذ

 

 ٛظٙ ٝطا٣ر٢ ال ٗاهض ال ػا٣ض *ال ذلٌغذٞا اٗظا٢ٓ ٣ثو٠ ٓرِٞف
 

ذوذؼؼولذ:
 

 ٝ ا٢ُِ اؿرذلظ تات٤اخ اهظا٣ض١ *ا٣ٌٕٞ ك٢ اج٘ا٢ٗ ؿاُْ ٓظٕٔٞ
 

ذفاذضائالذ:طؿاذطانذضبثذسؾىذحػظذأذعارهذوذاظتغينذب
 

 ٖٓ دلظ ًال٢ٓ ٝ ٖٓ ؿٔغ ٢٘ٓ * ٗثـ٤ي ٣اُوغش٢ اٗد اذٌٕٞ اؿطاٙ
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وذػذهذاظدفوظةذاظيتذميتازذبفاذذاسرغاذؼبذضرضذاظشعرذػيذمبثابةذورثذ
ذأخذهذسنذأدالصهذوذأجداده.ذؼؼولذؼبذػذاذاطوضوعذعاؼؾيذ:

 

 ٣ا عؿٍٞ هللا ط١ ٖٓ اجضٝصٗا اؿالُح * ٗٔضدٞى تاُوِة ٝ ا٤ُ٘ح ٣ا ٣ر٤ْ
 

ذؿاذأطدذأغهذأخدذصـاسةذاظشعرذسنذأجدادهذبؼوظهذ:ذذط
 

 إطا ذٞك٤د ال ٓذاُح * االٓجض توظا٣ض١ آضدرٚ

 ٛظٙ ٖٓ جضٝصٗا ؿالُح * ْٜٓ٘ ٛظا اُشـَ ٝعشرٚ
 

ذسؾىذ ذميؾقفا ذو ذضصائده ذأحقاغا ذخؾوفذؼرسل ذبن ذدقديذاالخضر وطان
ذاظـداخنيذعنذتالعذتهذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظهذ:

 

 غ اٌِٗق اُثغ٣خ * ا٣صثرٞا ًال٢ٓ ك٢ اُوغؽاؽ ٝ اُِٞاحٝ ؿاػح ا٢ُِ ٗوظ
 

وذطانذػذاذاألعرذدببذضقاعذاظؽثريذعنذضصائدذدقديذاالخضرذوذاظيتذملذ
ذ ذسؾى ذإال ذاظقوم ذاظبعضذعـفاذذ014سبصلذحتى ذتؼدؼم ذؼدعدغا ذعـفا ضصقدة

ذاطرحومذربؿدذخبوذةذؼبذسامذ ذأدتاذغا ذاظبعضذعـفا ذطانذضدذغشر ظؾـشر،ذو
ذـوانذ)دؼوانذدقديذاألخضر(.م(ذزتذسذ1736)

ذأعاذغوسقةذػذاذاإلغتاجذصفيذوذاصقذؼؼالذعثلذعاذوصػفاذاظشاسرذغػده:
 

 كؼِد ٖٓ ٓض٣ذح ػثاعم ٝ ًـا١ٝ * ًـٞج ٓؼ٣شح ٖٓ شـَ اُرؼ٤٣ٖ
 

إنذدقديذاالخضرذطانذظهذحضذواصرذؼبذصـاسةذاظشعر،ذؼتؿتعذباظـػسذ
اتذذاألبقات،ذذوذاظطوؼلذوذاظؼواؼبذاظدفؾة،ذصفوذربدنذاظتصرفذؼبذعؼطوس

عفارةذؼبذصـاسةذاشؿل،ذساطاذبفاذضائؿاذسؾقفا.ذإغهذساطاذباألخبارذوذععاغيذ
ذاالدوارةذذاآلثار ذو ذاظزؼرجقة ذسؾوم ذطانذضبدن ذطؿا ذاظؽالم ذسؾم ذاصدؼثذو و

ذواظػؼه،ذوشريذذظكذعنذاظعؾوم.ذ
ذ ذدقدي ذظغتهذذاألخضرو ذو ذاضاص ذأدؾوبه ذظه ذػذا ذطل ذؼب ذخؾوف بن

ذا ذاظعاعقة ذاظشعبقة ذصقفا ذرد ذال ذاظيت ذاظػفم ذعنذذإالظدفؾة ذاظـادر اظؼؾقل
ذاطػرداتذاحملؾقةذاوذاشفوؼة.ذ
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بنذخؾوفذػيذأدفلذضصائدذتؾكذذاألخضروذباشؿؾةذصننذضصائدذدقديذ
ذاظعفودذصفؿاذوذأبدطفاذسرضاذوذأسؿؼفاذعوضوساذوذأشزرػاذتعبريا.

ذ ذدقدي ذضصائد ذأصـاف:ذذاألخضرتـؼدم ذإظب ذعوضوساتفا ذؼب ذخؾوف بن
ذذرحذػـا ذو ذمبعجزاته ذاظتـوؼه ذو ذاظردول ذعدح ذػي ذاظيت ذاظـبوؼة ذاطدائح ك

أحادؼثهذوذأػدافذشزواتهذوذطؾفاذتشوقذاظبذزؼارةذاظبؼاعذاطؼددة.ذوذؼلتيذبفاذ
ذعنذ ذذظك ذشري ذاظغزواتذو ذو ذاطالحم ذو ذاظرواؼة ذو ذاظؼصة، ذسؾىذمنط اظشاسر

ذطقػقةذاظعرضذاطعروصة.ذ
ضذوذػيذتباػيذبػضائلذاألغبقاءذوذػـاكذضصائدذاألخالقذأوذضصائدذاظوس

ذواظردل،ذوذذمذاظؽػرذوذاظؽػارذوذاظطغاتذوذاضارجنيذسنذاظدؼن.ذ
ذاصؽاؼاتذوذاظرواؼاتذوذاظؼصصذاظيتذزثذسؾىذاظتؿدكذ وذصقفاذأؼضا
باألخالقذاظؽرميةذطلخذذاظعؾمذوذاظعؿلذبهذوذبرذاظواظدؼن،ذوذاظؽرمذوذاظصدقذ

ذواظثباتذوذزباصةذاهللذوذخشقته.
ذاظ ذسؾى ذطؾفاذو ذتلتي ذصنغفا ذاطختؾػة ذاظؼصائد ذأشراضذػذه ذرشم ذو عؿوم

وذذظكذعفؿاذذ—ربؿدذصؾىذاهللذسؾقهذوذدؾمذذ—ممزوجةذمبدحذخريذاظربؼةذ
ذطانذاطوضوعذاظذيذتتعرضذإظقه.
ذوعنذذعرهذؼبذاظوسضذضوظهذ:

 

 ٣ا اُطاػٖ تاالى ٝشٞف ُِؼَٔ * صاع اُض٤ٗا ٓٔـ٤ح ػ٠ِ اُـغٝع

 ـلَ * اسغذْٜ عاْٛ ؿْٜ اُضٝص ٝ اُوثٞعاشذاٍ ًِٜٓٞا هّٞ ٝ ػٔضٝا اُ

 ح تاف اُرثد اُؼَٔ * الؿ٘ا ذِٔي ش٢ ؿغكح ٖٓ اُوظٞع٣ص٣غ تا٥

 ال ذغ٣ة ٗلـي ٖٓ أٌُاتغج * ٝال ذـ٤ٜٔا الَٛ اُثشَ ٝ اُـضع

 ص٣غٛا ٗلؾ اجٞاص اذٌٕٞ طاتغج * ٝ تاُظالج ذوٜغٛا التض ذٌ٘ـغ
 

ذوذعـهذؼبذاظوسضذأؼضاذ:
 

 * اُؼُح ٝ اُشّٞ ٝ اُشاٝف ٝ اُلـاصهللا ٣ؼظٔ٘ا ٖٓ اُثالء 

 هللا ا٣ٌـغ طاع اُـالء * ٝ ٣غسؾ االؿؼاع ك٢ اُذؼغ ٝ اُثٞاص١

 هللا ٣ٜض١ ذاعى اُظالج
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 ت٤٘إ االؿالّ سٔؾ ٝ اُٞهد ؿاؿٜا * ٝ اطا اٜٗضّ اُـاؽ ٓا ذغٟ اُـٞع ٝاهق

 ٝ س٤اع اُجصح اذٌٕٞ ذٔش٢ تغاؿٜا * ٝ اطا اٗوطغ اُغاؽ ٓا ذغٟ اُجـض ٝاهق
 

ػذاذعنذسؾمذاظؽالمذاذيذغدؿقهذسبنذسؾمذاطـطقذوذاظذيذطانذآنذذاكذذو
ذعنذاظعؾومذاظضرورؼةذسـدذاظػؼفاء.ذ

ذوذعنذذعرذاألخضرذبنذخؾوفذؼبذبرذاظواظدؼنذ:
 

 ػاط٢ اُٞاُضإ  * ػاط٢ ػٔغٙ ٓا ٣ـؼض

 هثَ أُٞخ ا٣ثإ * كاُض٤ٗا ٣ثو٠ ٣رٔغٓض

 ذٌصغ ُٚ االٓذإ * اُثالٝاخ ػ٤ِٚ اذٜٞص

 ُج٤غإ  * در٠ ك٢ ٓؼغب ٓا ٣ٜٔض٣ٌغٛٞٙ ا
 

ذوذميتازذذعرذاالخضرذبنذخؾوفذؼبذاظوصفذوذعـهذضوظهذ:
 

 تاُؼٛٞ ٝ األكغاح ٝ اُٜ٘اء ٝ اُلغجح * ك٢ ٓجاُؾ اُغٝاح اُلاػ٤ِٖ اػٛاخ

 ٝاَٛ اُذاٍ ٓص٢ِ صا٣غج ٓٔؼٝجح * ٝ تضٝع ػ٠ِ ٓض٣ذ٢ ٣٘شضٝا تاطٞاخ

 ك٢ االُواح ػثن ت٘ـٔاخٝ اُط٤ٞع ػ٠ِ االصٝاح ٣٘طوٞا ت٤ٜاجح * ٝ اُؼٛغ 

 ُٝض اُشِٞف ٣ـو٢ ٤ًٞؿٜا تاُضاُح * ك٢ ؿاؿن اُظالّ طا ُظاى اؿواٙ

 تإ اطذ٠ اُـ٤ْ ٝ اٗج٠ِ اُثضع اذالالء *ٝ اُذٞع ت٤ٖ ؽغك٢ اذؼ٣ض ٗٞع ؿٔاٙ
 

ذوذظهذؼبذاظوصفذأؼضا:
 

 ٣ا كغد٢ تاُذث٤ة دث٢ * كغح اؿغ٣ثح ت٘اؽ جاٝٛا

 ٝٛاسغجد تضٓٞػٜا اُضعت٠ * ساٝذٜا جاٝ سثغ

 طا ُظاى عدث٢ * ٝ ذـاٍ ػ٠ِ آٜا ٝ تٞٛا ڨاذؼ٘
 

ذوذعـهذضوظهذؼبذوصفذاضقلذ:
 

 ٢ُٝ ا٤ُٔد ك٢ االتطاح اكغاف * ذٔش٢ اُش٤َ ػ٠ِ ؿ٤ة اُش٤َ

 ُٕٞ شثٚ ا٤َُ٘ ڨٚ ٝ اػعڨت٤ؼا ٝات٤غ ُٕٞ ط٘ق اُشاف * ػع

 ظ٤َڨصٛٔٚ ٝ اصْٛ ُٕٞ ؿٞص ادثاف * سؼغج ٝ اسؼغ ُٕٞ شثٚ ا

 ٘ظّٞ * ك٢ ه٤طإ ادغ٣غ ٓثغٝٓحٝ اطلغ ٓا٣َ ذٞٗـ٢ ٓ

ذدٔغج ٝادٔغ ك٢ اُشظ٤ة اذؼّٞ
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ذاظؼصائدذ ذغظم ذؼب ذبنذخؾوفذأوضاتذحقاته ذضضىذدقديذاضضر ذػؽذا و
ذاظدؼـقة، ذاظدوءذذواطدائح ذبه ذأرادوا ذو ذعنذػاعبوه ذأسدائه ذػـاكذعن شريذأن

ذوأتفؿوهذباظبدسةذوذضولذاظزورذ:
 اُٞا آذ٤ٞ ٤ُٚ اُؼٝعجڨتٞص٢ٗ ؿٔؼد ٤ُؾ ًغاػ٢ * 

 ؼٞعجڨٛضٝا س٤اّ طاى اُثضػ٢ * س٤ٔح ٖٓ اُشؼغ ٓ

 اُ٘اع ك٢ ذٌض١ اُٞاڨٖٓ ال تـاٝ ا٣ؼِٔٞا تأُشراع * ٝ 

ذٓشغاع ڨاُٞاؿث٢ٗٞ ٝشر٢ٗٞٔ ٝ 
ذ

ذوضاؼؼهذععارضوهذوذػددوهذبفدمذخقؿتهذ:
ذ

 غ اُلجغ * ٣جغ٣ٞا ا٣ذٞؿٞا ػ٠ِ اُشٞٓحاُٜ٘اع تإ ٝ كج  

 اُٞا اٗد ا٢ُِ ذرٌثغ * اشذاٍ س٤ٔري ٓو٤ٞٓحڨ

 ٓذِـح تجِض آشؼغ * ؿضٝج اذظ٤ثٜا ٜٓضٝٓح
ذ

وادتؿرذػذاذاظـزاعذوذتعؽرذجوذذاسرغاذإظبذأنذصارذؼتؿـىذاظػرارذعنذػمالءذ
ذاظـاسذ:

 ُٞ طثد ْٜٓ٘ تؼاص١ * ٗغدَ تش٤ٔر٢ ٗـٌٖ ك٢ ُولاع
ذ

ذوعؼتذاظشاسرذػذهذاصاظةذوذضاقذصدرهذصاغطؾقذضائالذ:
ذ

 ٣اعت٢ ؿ٤َ تؼض ؿٞه٢ * ٖٓ ؿٞم دغكح اُثاص٣ح

 ٞ ًإ ٣ؼِٔٞا تاشٞه٢ * هلل ا٣ط٤ؼٞا ا٤ٌُِحُ

 اُـش٤ْ ٓا ٢ُٞ٣ عاه٢ * ٛظاى ؿغذٚ اُض٤ٗا
ذ

ذوذؼؼولذ:
ذ

 ٖٓ طا اُ٘جٞع ٗجلغ حڨاُطا ػام ٖٓ اُلاذ٘ح اػغاع * ُٞ اٗظ٤ة ِث٢ڨعاٙ 
ذ

ذوذأثرتذػذهذاألحوالذؼبذغػسذذاسرغاذوذردذأثرػاذؼبذطثريذعنذضصائدهذ:
ذ

 اُلوغ عًض٢ٗ ٓا ت٤ٖ طا ٝ طاى سا٢٘ٗ ْٛ اُؼاص ٝ ػاص٢ٗ اُش٤ة * ٝ

ذ



 بن خلوف من خالل شعره األخضر

 45 

ذوذضوظهذ:
 

 ػُٞر٢ ك٢ اُش٤ٔح شال ٖٓ اُؼشٞب * ادِٔد طا اُش٠ء ٖٓ اُلوغ ٝ ؽاب اُٜ٘اء
 

ذوذضوظهذ:
 

 ػاعف عٝد٢ ؿغ٣ة ٓا٢ُ ؽاهح * ٝدض١ ػ٤إ ك٢ ذغاب اجضاص١
 

شريذأنذرشمذػذهذاظعؾلذاظيتذضدذؼصابذبفاذاإلغدانذعنذجراءذاظتلثرياتذ
ذغاذطانذعدارباذرؤوصاذباظضعػاءذوذاألؼتامذ:االجتؿاسقةذصننذذاسر

 

 ٣ٖٝ ْٛ ًغا٤ٖٓ اُؼ٤ق ٝ اُجٞاص * ٣ٖٝ ْٛ ٖٓ ػثضٝا ك٢ اُظ٤ق تاُشٜٞع

 ٣ٖٝ ْٛ ٖٓ ػؼٝا اال٣راّ ٝاالٝالص * تاُٜ٘اء ٝ أُٜح ٝ اُؼؼ ٝ اُـغٝع

ذ٣ٖٝ ْٛ ٖٓ ػؼٝا االعِٓح اُواطغج * تاُظلاء ٝ ا٤ُ٘ح اال تال كشغ
 

ذراردوهذوذجاػروهذباظدوءذوذػاعبوهذؼبذبقتهذ:ذطؿاذطانذؼشػقذسؾىذاظذؼن
 

 ٣ا عت٢ ال ذذاك٢ ا٢ِٛ * أؿلغ اطٗٞتْٜ جٔؼ٤ا

 ٣ّٞ اُوظاص ٝ االٛٞاٍ * ِٗراّ تظٗثْٜ اٗا٣ا
 

ذتفذؼبذ ذسن ذو ذاظؼوم ذػمالء ذسؾى ذعدموال ذغػده ذؼعترب ذطان ذألغه ذظك
ذػوذ ذظعلذػذا ذو ذؼبذاظطرؼقذاطدتؼقم ذاظدريذبفم ذو ذتـوؼرذضؿائرػم ذو أخالضفم

عنذذظدببذاظذيذجعؾهذؼذطرذػمالءذاظـاسذاظذؼنذػمذصخذذعنذضبقؾةذأبـاءذسؿه.ا
ذذظكذضوظهذ:

 ذذذ

 ا٢ِٛ ٝ س٤ٔر٢ ٝ هث٤ِح ٖٓ االػٔاّ * اجؼَ آوآْٜ ك٢ صاع اُ٘ؼ٤ْ
 

ذشريذأغهذطانذطبصذباظذطرذأتباسهذوذعمؼدؼهذ:
 

 ًٔا اُؼؼاكغ٣ح ج٤َ ػ٠ِ تؼض ج٤َ
 

ذؼزودػ ذطانذاظشاسر ذاظذؼن ذاألتباع ذػمالء ذاألػاظيذاظؼارـنيذو ذػم ذباظدساء م
ذباشبلذاألخضرذوذعاذبعدهذإظبذأضصىذدوسذوذضواحقفاذ:

 

 ػؼُر٢ ٗثـ٤ٜا هـٔح ٖٓ اُشالص * ٖٓ اُجثَ االسؼغ اُـٞؽ أُـأُح
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األعرذاظذيذصبعؾـاذغضؿرذأغهذسولذسربذػذهذاألضطارذطؿاذصعلذضبؾهذاظؽثريذ
اطؽـادي،ذوذدقديذعنذدبؼهذعنذاظشعراءذأعثالذ:ذدقديذأغبدذاظشوذطاريذ

ذبنذؼعؼوبذاطعروفذ ذاظرغبانذبنذسقاد ذدقديذسبد ذععاصره زؼانذاظتؾقغيذو
ذم(ذوذشريػم.ذذ1374-1321بدقديذسبدذاظرغبانذاجملذوبذ)

وذاظدببذاظثاغيذاظذيذؼدصعذبـاذإظبذػذاذاظؼولذػوذاظؼببذاظؽثريةذاطـدوبةذ
ذاظشع ذ)اظؼصص ذطتابه ذؼب ذؼؼول ذ)الؤودت( ذاطدتشرق ذرد ذحقث بقةذإظقه

ذضببذ ذاظبالد ذعن ذاظغربقة ذاشفة ذؼب ذؼوجد ذأغه ذاطغربذاألضصى( ذؼب اظرببرؼة
ذاظدخولذ ذعن ذاظـداء ذميـعون ذأغفم ذو ذخؾوف" ذبن ذظدقديذ" ذؼـدبوغفا طثرية
ذزوجتهذ ذألن ذذظك ذو ذحقاته ذؼب ذاظـداء ذؼؽره ذطان ذصاحبفا ذأن ذحبجة إظقفا

ذشضبتذذاتذؼومذصجؿعتذدؼوانذأذعارهذوذرعتذبهذؼبذاظـار.
دذؼبذطتابذ)الؤودت(ذوذعنذجفةذأخرىذوذؼبذاضرائطذاظػرغدقةذػذاذعاذور

ذبؼربذاطؽانذ ذتوجدذبضواحيذساصؿةذاشزائر ذإظقفا اظؼدميةذػـاكذضبةذؼشار
ذاظذيذضتلذصقهذاظؼائدذاظـصراغيذ)ديذبورعان(.ذ

وذػذهذاظؼبةذعدجؾةذزتذإدمذ)دقديذخؾوف(ذوذذطرػاذذ1612ؼبذسامذ
ذزدثذسـفا ذو ذ)طوؼب( ذاظـصراغي ذظؼببذذاظؽاتب ذاظذيذخصصه ذاظؽتاب ؼب

ذاألوظقاءذؼبذاظشؿالذاإلصرؼؼي.ذ
وذػـاكذرواؼاتذطثريةذحولذسوالتذدقديذاالخضرذبنذخؾوفذوذاظشائعذ
ذ)دقؾقسذ ذظؾؿدتشرضة ذدوف ذظواد ذاظشعبقة ذاظؼصص ذطتاب ذؼب ذورد ذعا عـفا
عقؾي(ذتؼولذ"إنذأػاظيذوذدؽانذصحاريذدوفذعتلطدونذعنذأنذدقديذبنذ

ذؼب ذروؼؾة ذؼذصحارخؾوفذساشذعدة ذاظقوم ذحتى ذالزاظوا ذأغفم ذو مذ1741فم
ذ ذضبرتعون ذاظؽتابذاطذطور( ذ)صدور ذظهذو ذضبتػضون ذأغفم ذطؿا ذإمسه صبؾون

مبجؿوسةذعنذعدائحهذؼتغـونذبفاذؼبذعـادباتفمذوذأسقادػمذاظدؼـقةذوذسؾىذطلذ
ذعنذ ذضصقدة ذاظثـقة ذو ذذرذال ذسربذجبال ذخصصذشوالته ذذاسرغا ذصنن حال

ذضؿـفاذضوظهذ:
 

 ذٔاّ ٝ ٗا٣ا جاَٛ * ٓاٗلْٜ ٓا ٗجض دغٝف اُوغإ عتؼ٤ٖ ؿ٘ح

 ٖٓ جثَ شغشاٍ ُِص٤٘ح ٗـروثَ * ٓغػٞػ ٝ ػ٣ض هغا٣ٚ اُؼثض شإ
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 ٖٓ اُـٞش٢ تٞشؼ٤ة تٞٓض٣ٖ ُلذَ * االٓاٗح ٓ٘رٜا ٓ٘ٚ دـ٠٘

 اعًثد اُلغؽ تاُِجاّ

 ٝ عجؼد ت٘لـ٢ ؿاع١ ُِظٜغج * اُـؼض اػ٣إ ٝ اؿرواّ

 * ٓذٔض طادة اُـٔاّٝ دط٤د ػ٠ِ جثاٍ صاػٞا تاُوٜغج 

 ػ٤ِٚ اُظالج ٝ اُـالّ

 شْ اُؼشح ت٤٘رٜا ٝ اتو٤د اٗـاٍ * ػ٠ِ ٗؼْ اُلذٍٞ ٖٓ ت٣ٞٚ ال٢ٓ

 ٘ٞ ُٔٞٗـر٢٘ ك٢ عؿ٢ٔڨٗٞجض عٝد٢ ؿغ٣ة ٓا ػ٘ض١ صالٍ * ؿٟٞ 

 ٓصَ أُجضٝب أػذ٤د ٖٓ داٍ ا٠ُ داٍ * ؿغ١ ت٤ٖ اُؼِٞع ك٢ ًثاص١ ٠ٌٔٓ

ذم٤د أُِؼّ ك٢ اُش٤اڨص
 

ذ ذعن ذؼؽن ذعفؿا ذاظشؽلذو ذشرؼبة ذبؼربذشبؾة ذطان ذدؽـاه ذعؼر ذصنن أعر
ذضفراءذأوالدذإبراػقمذحقثذضرضبهذرغبهذاهللذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظهذ:

 

 ٗرٜالٝ ك٢ س٤ٔر٢ ٝ شٜضٝا ٢ُ تاُجِٞؽ * ًٔا ك٢ ا٤ُوؼح شاٛضٗا جثغ٣ٖ

 ٗشِح ٓصثرح ذِوخ ٖٓ تؼض ا٤ُثٞؽ * ادضاٛا ا٣ٌٕٞ ع٢ً٘ ٣ا ٓـ٤ِٖٔ
 

ديذاالخضرذبنذخؾوفذطؿاذؼذطرذؼبذبعضذضصائدهذوذسؾىذاظعؿومذصننذدق
ذطانذؼتؿتعذؼبذحقاتهذبشفرةذوادعةذؼشريذإظقفاذؼبذػذاذاظبقت:

 

 اُرغاى ٝ اُؼجْ ٝ اُظ٤اُْ سضا٢ٓ * ٝ شال االػغاب ْٜٓ٘ سِح ٝ اػّٔٞ
 

ذزالذ ذال ذاإلدالم ذظؼضقة ذاظتزاعه ذبػضل ذاظشاسر ذغاهلا ذاظيت ذاظشفرة وػذه
ذذاءذاهلل.ذؼتؿتعذبفاذحتىذاظقومذوذإظبذعاذ

ذذاكذأغهذطانذزبؾصاذعؾتزعاذظـصرةذطؾؿةذاهللذوذاتباعذدـةذردوظهذاألسظم.
 

 ٖٓ ٣شضّ اُرٜا٢ٓ التض ٣٘اٍ * ٝ سضٓد ك٢ ٓض٣ذٚ كٌغ١

 ك٢ ػ٤ٖ ش٤ٖ ٝ اُؼ٣ٖ ٝ ًاف ٝ صاٍ * ٣ّٞ اُذـاب عت٢ ٣ضع١

 ٛـ( 0020=2+02+7+0222+72)

ذذذ
بنذخؾوفذػوذذاسرذذوذخالصةذاظؼولذصانذأباذاظؼادمذاألخضرذبنذسبدذاهلل

ذؼبذ ذؼػوقذمثاغنيذساعا ذعا ذربعذضرنذضضىذعـفا ذعنذضرنذو ذعيبذساشذأطثر
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اظوسضذوذاإلرذادذوذاظدسوةذإظبذاتباعذدؼنذاهللذوذدـةذردوظهذربؿدذصؾىذاهللذ
ذسؾقهذودؾم،ذطؿاذؼشريذإظبذذظكذؼبذضوظه:

 

 جٞػخ ٓائح ٝ سٔـح ٝ ػشغ٣ٖ ؿ٘ح دـاب * ٝ ػصخ ٖٓ ٝعاء ؿ٢٘ ؿرح اشٜغ

 آشاخ عتؼ٤ٖ ؿ٘ح ٓصَ اُـغاب *  ٝ أُرثو٠ آش٠ ك٢ ٓض٣خ أُثغٝعْٜٓ٘ 
 

ػذهذحملةذوجقزةذسنذحقاةذاظشاسرذاظشعيبذاالخضرذبنذخؾوفذاظذيذوظدذ
ؼبذأواخرذاظؼرنذاظثاعنذوذساشذاظؼرنذاظتادعذوذاطتوؼبذؼبذاظربعذاألولذعنذاظؼرنذ

ذاظعاذرذ:
  

 ٝ اُذاؿة ٓذـٞب هغٕ اشٔا٤ٗح أٛض٣د اؿ٤ٖ٘ اٝػا٣غ * ٝ اال٣اّ ٓاػ٤ح

 ذ٤ٔد تٜٔح اُوغش٢ اُوغٕ اُراؿغ * ٝ اُلِي ٣٘ص٠٘ ٝ اُجاُة ٓجِٞب
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