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 ال7ُقّ<مةُ 
الN:6 � رّب العال:=>، والnـــــالة وال"ـــــالم على أشـــــ(ف خلقه مNّ:6 رســـــgل هللا،  

 َF*~:ُه الINهار وصvاألخ#ار.وعلى آله األ <=} 
 :أّما Lع6ُ 

Fلُّ  ومفاخ(ه/، والfـــــــــاع( ع~6ه/ في م�انٍة  مآث(ه/    فالfـــــــــع( دیgان الع(ِب، وســـــــــِ
ع> أع(اضــــــــه/، وeهgF أع6اءه/، هjه حاُله م~jُ �هgره،    م*:ّ=@ٍة یDjُ( ف�ــــــــائله/، وjeبُّ 

  <=D)ــــــf:ن ســــــ#فًا م"ــــــل2ًا على رقاب الg�#ــــــع( لfاإلســــــالم، ان*قل ال )Fح*ى إذا ب@َغ ف
ــ~ام، لق 6 آم~� فuة م>  وال�ّفار، ُیله1ُ ح:اس ج~6 هللا وeُ@رL iأهل الIاvل وع{6ة األصــــــــ

وا ال�ف( فلّ:ا وج6وا عل#ه أعgانًا أ�ه(وه، وناصـــــــ{gا أهل ب=�  ال:"ـــــــل:=> Lأفgاهه/، وأســـــــ(ّ 
 ّg}~ــالم) ةال ع> م�ان*ه/ وم~@ل*ه/، وهّ:gا به/ اله:gم وفعلgا   Lع6وه/أالع6اوة، و  (عل=ه/ ال"ــ

األفاع=ل، وDان لfــــــــع(اء آل ال{=� دور واضــــــــح في ال6عgة إلى األخj بهi6 أصــــــــNاب 
 �"اء، وال*ع(b:L �eل:*ه/، وذD( رذائل خgnمه/.ال

ــع( Zُعاُب ح=~ًا Lأنّ  ــفه/، فالfـ ــع( ZعلL g:6حه/، وe(قى بgصـ ــ�َّ أب6ًا أّن الfـ   وال شـ
ــ(اَف دأLه وو6Dُه، غ=( أّن واصـــف أهل ال{=� ال�(ام  مه:ا Lالغ وأســـ(ف   -ال:Iالغة واإلسـ

 لIع=6 ِج6ًّا ع> إدراك D~هه/ و)لgغ نهای*ه/. -
وفي اآلونة األخ=(ة ُحّقق� دواوe> شــــــع(eة لfــــــع(اء مgال=> ألهل ال{=�، Dادت ی6  

ه:ال وال~"ــ#ان أن تE:2 معال:ها وُتف~ي وجgدها، وم~ها دیgان شــ#�~ا األر1e ح"ــ>  اإل
ـل6یgان وال*عل=� علـ#ه ، وجـاء دیgاـنه ال:Nقَّ� في ج@ئ=>، إذ ـقام ب*Nق=� اُمnــــــــــــــIّح الNلِّي

 الg*D6ر ُم�( سل#:ان الNّلي.
ــة، ِل:ا حgاه   وُوِج6 أنّ  ــة لغة شــــع(ه، و)#ان م@اZا لفbه وم~هFه ج6ی(ة Lال6راســ دراســ
ــاـئkD 6َ=(ٍة جـادت بهـا ق(Neـ*ه، وخ2ّـ� Dل:ـاِتهـا ة لغgـeٍة ثّ(ٍة ت:kّ دیgاـنه م> مـادّ    ـل� في قnــــــــــــ



 

 ب  

 

ع~gان الNI| وهg (دیgان الfـ#خ ح"ـ>    اخ*#ارو)ع6 اسـ*fـارة ال:fـ(ف الفاضـل تّ/   أناملهُ 
 Iّnح الNلّي، دراسة لغeّgة).مُ 

� ال6راسـة  :   ، سـIقها ت:ه=6 وأعق{*ها خات:ة حgت ال~*ائج   على فnـgٍل ومIاح|ُق"ـّ
|NIــ*ع=َ> بها في ال ــادر ال*ي ُاســــــــــ   ، لق6 جاء ال*:ه=6 مgج@ًا م(Dّ@اً   ،وأخ=(ًا قائ:ة Lال:nــــــــــ

دیgانه ح6یkًا، فل/ ت:6ّ أیi6 الIاحk=> إلى شع(ه أّن الfاع( م:> ُحّق� والIاع| على ذل� 
 درسًا وتNل=ًال ونق6ًا ول/ ی(د ع> ح#اته إّال أس2( قل=لة ت�(رت في أغل1 ال*(اج/ له.

أّول فnـــــــــٍل م~ها وقفًا إذ Dان    ،وeأتي الL )Djع6 ذل� على الفnـــــــــgل وال:Iاح| 
ل  وDان م6ار ال:NI| األوّ ،  �#ه دراســــة اإلعالل الnــــgتيّ وتّ/  ،  على ال:"ــــ*�g الnــــgتيّ 

ــة اإلعالل   ــع الفاء م> ال�ل:ة، وُخّ� ثان=ها ب6راســـ ــIًّا على اإلعالل في مgضـــ م~ه م~nـــ
ــع الالم م> ال�ل:ة،  ــة اإلعالل في مgضــــ ّ=( ثالkها ل6راســــ ــُ ــع الع=> م~ها، وصــــ في مgضــــ

 وDان ال:NI| ال(اLع مهّ*:ًا ب6راسة اإلعالل Lقل1 األلف ال@ائ6ة.
آراء العل:ـاء في  Dـانـ� e)vقـة الNIـ| في هـjا الفnـــــــــــــــل ت*:gNر حgل ذD(  لقـ6  

Lأمkلٍة م> ال6یgان على FZُاء  م"ائل اإلعالل وم~اقf*ها وت(ج#ح أق()ها إلى الgnاب، ثّ/ 
6راسـة تل� ال:"ـائل ال:6روسـة، وقZُ 6ع*(ض على هjا الفnـل Lأّن الNI| ل/ Zُ�> مع~ّ#ًا ب 

ع~ای*ه ب6راســـة أراء العل:اء في مgضـــgعات اإلعالل،  اإلعالل الnـــgتّي في ال6یgان ق6ر 
fــــــــــاع( في ت(ج#ح هjا ال(أi أو ذاك، و�ّن:ا اســــــــــ*ع:ل  للشــــــــــأن  أنَّ ال  والgFاب ع> هjا 

األلفـا� على حـال*هـا األخ=(ة ال*ي ان*هـ� إل=هـا، واخ*الف أراء العل:ـاء Dـان في تف"ــــــــــــــ=(  
ال*ي Dـانـ� عل=هـا ق{ـل    ىك#�#ـة ان*قـال اللفbـة ال*ي أصـــــــــــــــابهـا اإلعالل م> حـال*هـا األول

ة مه(ب م> االك*فـاء  لإلى حـال*هـا األخ=(ة، ف  اإلعالل ـLاإلتـ#ان ـLأمkـلة م> دیgان / Zُ�> ث:ـّ
 الfاع( على ال:"ائل ال:6روسة ال غ=(.

ــ*�g الnــــ(فيُّ ع~gانه، ل=*j�ِ م> ب~#ة ال�ل:ة  ثّ/ FZيء الفnــــل الkاني وDان ال:"ــ
:  :اهُ   =>هjا الفnــــل على مkNI أن g�Zن    ُارُتuيَ 2Zل{ها، و ة م"ــــ(حًا ی6رســــه وُ) #ًة  ال6اخل#ّ 



 

 ت  

 

ــ*قاتل:  ال:NI| األوّ  ــ/ ال:فعgل،  ال:fـــــ #غ ال:Iالغة، واســـــ ــِ ــ/ الفاعل، وصـــــ ــِ:ل� اســـــ ، وشـــــ
  ، والkاني: اله#أة وال:ّ(ة  يال@مان وال:�ان، واسـ:  يوالnـفة ال:fـّ{هة، واسـ/ ال*ف�ـ=ل، واسـ:

 ال*�"=(.  عأب~#ة ج:ن| ال"ال/ و الg:Fع وت~اول�: ج:ع ال:Dّj( ال"ال/، وج:ع ال:� 
م=6انًا ل6راســـــــ*ه، وDان� مIاحkه  ال~igN  ال:"ـــــــ*�g   اّت�j م>أّما الفnـــــــل الkال| فَ 

 .، والkال|: الf(�ال~في  تي: ال:NI| األول: االس*فهام، والkاني:آلاك
6Fر اإلشـــــارة إلى أّن الNI| نأ� ب~ف"ـــــه ع> اإلحnـــــاء واالســـــ*قnـــــاء واك*فى  وت 

ع6ی6 أب#اته ما ی@6e ع> خ:"ـة  "ـعة ال6یgان الij بلغ وذل� لLالgصـف ودراسـة ال~:اذج،  
  :"ـائل اللغeّgة ال:(اد دراسـ*ها ألصـاLه الFه6 والع~� الفلg رام الNI| إحnـاء عfـ( ألفًا، 

<=:kال � .واس*هل� الgق
الg*D6ر ح"ــــ>  األســــ*اذ تgّجه Lالfــــ�( واالم*~ان ألســــ*اذi ال:fــــ(ف أوفي ال�*ام 

وق{ل    ،N"ــــــ> ل:ا بjله م> جه6ٍ صــــــادٍق وهادف في تقeg/ هjا الNI| و�ن�ــــــاجهمح:=6  
 kNLي.س(ت على ه6یها في  ق6 ال*ي   له  اخ*#ار ع~gانه ووضع خارvة ال�e)2في هjا 

هللا ت�g#قًا م> ل6نه و�صاLة للق6n.  ن"أل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >K7هNال 

ح-اة ال.اع6 



 ال*:ه=6

٢ 

 

m*ال.اع6  ن 

 ُ:L )=ــهfــ#خ ح"ــ=> الfــ> ب> ال"Nــ#خ ُمfــ#خ ح"ــ> ب> الfال gّليهNح الIّــn)ة   ،)١Iن"ــ
Iّح، ی(جع الfـــاع( إلى ق{=لة ال#"ـــار ال*ي ت"ـــ�> شـــ:ال الNّلةإلى ج6ّه    ،)٢(األك{( الfـــ#خ ُمnـــَ
 gع6ُّ أبeُع�   هوL ّلي فيNـــــــاع( ح=6ر الfّلة، وق6 رثاه الNـــــــ> م> أفاضـــــــل أهل ال"Nـــــــ#خ ُمfال

في رثاء الgرع ال*قي وال~اس� ال~قي ش#�~ا، الf#خ ُمN"> ب> الf#خ  (( قnائ6ه، وق6ّم لها Lقgله: 
 ، وم~ها قgله:)٣()) ال:لقIّn:L 1َّح الNليّ ح"=>  

ّ#ُع ُرْوَحَها  ــَ � َخْلَفَ� ال*َّْق�gَ ُتfـــْ ــَ  َوِمْ> َغْ=ِ( ُرْوٍح َمْ> َرَأ� َمّ=*ًا fِ:ْZَي   َمfـــ
ا ــَ َقْلَ{هـ 6ُُش  ــْ �Zَ 6ِـ ــِ اْلgَجـ َ� َوُ�ْفِ(  ــْ 6شِ   Lََ�*ـ ا اْلُ:Nَْ:(ُّ ِمْ> َذلِـَ� اْل�ـْ 6َْمُعهـَ  َف:ـَ

  <ْuِاً َلeَالَعْ=ُ> َثاو )ُ � ِ�ْ#َ:ا َتnIْــــــــَِ~ْDُ   ِ¢ْحgَ6َِث اْلFَِب6َاِر الِ{َلى ِفي َذِلَ� اْل 
 ٌ/ ــَّ عــ ــَ ~ــ ــُ مــ يٌّ  ــَ حــ  ِ¤ّ  6َ ــْ ~ـــــ ــِ عــ  �َ ــَّ إنـــــ ــَ اِرقِ   فـــــ َ� ال~َّ:ــَ ِه َعَلى ِتلــْ Z6َــْ  )٤(َواْلُفْ(شِ   لــَ

 وح-اته:  تهوالد

م، و)6أ  ١٨٣٠ه، ال:gاف� ١٢٤٦كان� والدة الfـــــــــاع( في م6ی~ة الNّلة ال�#Nاء ســـــــــ~ة  
ــ#ات ال~gN والnــــ(ف وال{الغة وغ=( ذل� م> علgمها،   ــاســ تعل#:ه على ی6 وال6ه الij عّل:ه أســ
 حّ¥ رحاله ع~6ما بلغ العe)f> م> الع:( في ال~Fف vالIًا للعل/ وال:ع(فة، وأخj ص~عة الfع(

iوح:اد iصـــالح وح:اد <eازgخ ال�g=ـــfار رّ)ه قفل عائ6ًا   ع> الgح، ولّ:ا ان*قل وال6ه إلى جgن
إلى الNّلة، وح=~ها ل:ع نF:ه وان*fـــــــ( صـــــــ=*ه وشـــــــع(ه حّ*ى صـــــــار م> ال:ع6ودی> في الI2قة 
األولى م> شـــع(اء الNّلة، ت*ل:j على ی6 ال"ـــّ=6 مهi6 ب> داوود ب> ســـل#:ان ال�{=( أح6 شـــع(اء  

 

)١(  :)b~ابل#ات، علي ال�اقانيّ ُیIّلة أو الNــع(اء ال ــا NDالة، ومعF/ ال:�لف=>١/٢٨٨:  شــــــ ، والjرeعة إلى  ٥٨٠:  ، ع:( رضــــــ
ب6ء ، ومعF/ الfـع(اء م~j ٢٣/٢٣٦: ال"ـّ=6 مN"ـ> األم=>  ،، أ§#ان الfـ#عة١٢٥:  ، آغا ب@رك ال2ه(انيتnـان#� الfـ#عة
ــة ــ~ة  ١/٣٣٣:  ، الg*D6ر أم=ل بZ6ع Zعقgبعnـــــ( ال~ه�ـــ ، Dامل م٢٠٠٢، معF/ األدLاء م> العnـــــ( الFاهلي ح*ى ســـ
 iرg}Fف٢/١٧٣: سل:ان الF~رجال الف�( واألدب في ال /Fاألم=~ي، مع i6 هاد:N٤١٥: ، م. 

)٢<="Nُأدب ال2ّف أو شع(اء ال :)b~اد شّ{() ُیg٨/١٣١: ، ج. 
 .٢/٤٨٧العق6 ال:فnّل في ق{=لة ال:6F ال:�ّثل، ال"ّ=6 ح=6ر الNلي:  )٣(

 .٢/١٧٤دیgان ال"ّ=6 ح=6ر الNّلي:  )٤(
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٣ 

 

 <eز أبg  (( #/ درســــــه في م"ــــــ6F مFاور ل6اره ُعِ(ف Lاســــــ/ Dان األخ=( Zُ¨ إذالNّلة وأدLائها ال:{(َّ
ل�gنه ig*NZ على أحgاض �#ه، وشـِ:ل� حلقة ال6رس ال*ي Dان Z¨#:ها ال"ـّ=6 مهi6    )) أحgاض

ل�#فًا م> أدLاء الNّلة م~ه/ الfـ#خ ال:*(َجِ/ له والfـ#خ ح:ادi ال�gاز والfـ#خ ح"ـgن ب> ع{6 هللا 
#خ ح:ادi نgح وغ=(ه/، ُعِ(ف شـــــاع(نا k�L(ة  والfـــــ#خ علي العgض والfـــــ#خ مN:6 ال:ال والfـــــ 

حFّه إلى ب=� هللا الN(ام، فق6 قnـــ6ه خ:"ـــًا وعfـــ(e> مّ(ة ما ب=> تg2ٍع ح=~ًا ون#اLًة ح=~ًا آخ(  
:ًا آونًة ثالkًة، وDان� ن#اب*ه في الNّج مnـ6ر §#fـه، وام*ه> jDل� ن"ـخ ال�*1 وتغل#فها،  ومعلّ 

ــالة الF:اعة في بل العائ6ة للNّلة، Dان م> عل:اء الNّلة    )) ال*©#E(( 6ة وDان ی�مُّ ال~اس في صــــــــ
 �gقة أج6اده م> ال*قe)v ــــــــــــع(، م�ــــــــــــى علىfقة في األدب والgَأ م�انة م(مgّ}ــلها ت وأفاضــــــــــ
  gّعلL اضـ(ة، وق6 ام*ازN:اورة وُل2ف الN:ـ> ال"NُL ان مع(وفًاDًا، و)=kD )ـعfال /bـالح، نnوال

ــ=6 نb=( م6حه له/الهّ:ة وع@ة ال~فE، إذ ُی(و� أّنه ت(ّفع ع>    ،)١(ق{gل ع2اZا أم(اء آل ال(شـــــــــــ
وDان واح6ًا م> ج:اعة    وال6Fی( LالDj( أنَّ الfاع( ل/ ی~b/ الfع( في صIاه بل نb:ه ش#�ًا،

األدLاء الjی> ق(ضـــgا ســـف(ة الNاج مN:6 ح"ـــ> IDة الIغ6ادi إلى بالد الFNاز ال:~gbمة ال*ي 
� Lال(حلة ال:"ــ�#ة،  =:ّ م> األدLاء خ:"ــة عfــ( أدیIًا Dان الfــ#خ ح"ــ>  بلغ ع6ی6 أول�u  إذســُ

 .)٢(ه/ض:~ 
 دی/انه:

 آل ب=� ال~{gّة بلغ ع6ی6 أب#ات دیgانه ما ی~اه@ ال�:"ــة عfــ( ألفًا، جاء أغلIه في رثاء
� ون"ــ�ه �Lّ¥ ی6ه، وق6 ُأvلِ   همهّ:ة ج:ع دیgان الfــاع( نف"ــه ، تgّلى  ومNZ6ه/(عل=ه/ ال"ــالم)  

ات: وهي تل� القgافي ال*ي أنfـــــــــ6ها ات، فالFNازeّ : م~ها الع(اª#ّ ت"ـــــــــ:#اتٌ على أق"ـــــــــام دیgانه  

 

)١( <=2LاIال /Fّلة في معNاء ال)شـع :)b~ُی <e)ـfـ( والعfـع(اء الع()ّ#ة في الق(ن=> ال*اسـع عfوأدب ال2ّف أو شـع(اء ٦٨:  ل ،
، الfـ#خ یgسـف ، وتأرeخ الNّلة٤٣٠-١٣/٤٢٩: آغا ب@رك ال2ه(اني،  الfـ#عة، وIvقات أعالم  ١٣٢  -٨/١٣١الN"ـ=>:  

، ومعF/ األدLاء م> العnـ( الFاهلي ح*ى ١/٣٣٣:  ، ومعF/ الfـع(اء م~j ب6ء عnـ( ال~ه�ـة٢/١٤٠:  ك(gDش الNلي
 .٢/١٧٣م: ٢٠٠٢س~ة 

 .٢٣/٢٣٦ُی~b(: أ§#ان الf#عة:  )٢(
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ــائ6 على مNاوراته   ــ*:ل� تل� القnـــ ــ6ًا الFNاز وعائ6ًا م~ها، وق6 اشـــ ــفاره قاصـــ ــاع( في أســـ الfـــ
ــ(ه ومفاكهاته مع عل:اء ــائ6ه  ئه/وأدLا عnـــــــــ ــ:#ات ال*ي ُأvلق� على Lع� قnـــــــــ ، وم> ال*"ـــــــــ

 ّZ6F~ــــــــاع(الfــــــــ6ها الfــــــــائ6 أنnائل، ولعّل    ات: وهي قNا إم(ة الgّلgی> تjمادحًا آل ال(شــــــــ=6 ال
 ّ#ªالث (الع(اkــ#:اته ال ــاع( جار� في تق"ــــ ات) ما فعله األب=gردi*  ات وال~Z6Fّ ات والFNازeّ الfــــ

 .)١(في دیgانه
 لغة شع6ه

شــع(ه تقل=i6، وق6 ام*از الfــاع( �Lــ�امة ثقاف*ه اللغeّgة، وم=له إلى ال~b/ في القgافي  
ــ©IةالgْNُش م>   ــع(ًا، واخ*ار ال*(اك=1 الnــــ ــاغ ال�Nَِ/ شــــ ــاد وال2اء والهاء، صــــ ،                ) ٢(أمkال ال�ــــ

  �)eـــ#خ  وf6،  ال=Fُم )ٌkِـــع(اء، وأّنه ُم�fقة األولى م> الI2قع في الZ )ـــاعfعلي ال�اقاني أنَّ ال
#ه أنَّ الfــــاع( ق6 جاء في عnــــٍ( ضــــُعف� �  على ال(غ/ م>ق6 اق*فى أث( ال:*~{ي وال(ضــــي، و 

ه قــ6 ت:ّ�> م> اإلبــ6اع وال*Nل=� في دن#ــا الfــــــــــــــع(، والقــار¬ لــ6یgانــه على اللغــة الع()#ّــ  ة إّال أنــّ
ــع(اء   ــعة م> الfــــــ ــ*هF> أو رD �#D:ا هg حال vائفة واســــــ ــ�ام*ه ال bZف( م~ه Lقgٍل م"ــــــ ضــــــ

م> الfــــهادة gFLدة شــــع( الfــــ#خ ح"ــــ> ما ال  ال�اقانيالfــــ#خ  وفي Dالم . )٣(ال:عاصــــ(e> له
 �Zفى.

 

 

 

 

م،  ١١١٤هــــــــــــــــ،  ٥٠٧س Lعل/ األن"ــاب، ضــل#عًا في ف~gن kD=(ة، تgفي ســ~ة  * األب=gردi: شــاع( م> أب=gرد Dان م> أعل/ ال~ا
 .٥/١٢٧م: ٢٠٠٢ُی~b(: معF/ األدLاء م> العn( الFاهلي ح*ى س~ة 

)١( <=2LاIال /Fّلة في معNاء ال)شـع :)b~ُی <e)ـfـ( والعfـع(اء الع()ّ#ة في الق(ن=> ال*اسـع عfـ#عة:  ٦٨:  لfقات أعالم الIvو ،
 .٢/١٧٣م: ٢٠٠٢، ومعF/ األدLاء م> العn( الFاهلي ح*ى س~ة ٢٣/٢٣٦، وأ§#ان الf#عة: ١/٤٢٩

)٢( <=2LاIال /Fّلة في معNاء ال)شع :)b~ُی <e)fوالع )fع(اء الع()ّ#ة في الق(ن=> ال*اسع عf٦٨: ل. 

)٣( :)b~ابل#ات ُیIّلة أو الN١/٢٨٩: شع(اء ال. 
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 وفاته

ٍ( قّ�اه Lف�ٍ( واع*@از في خ6مة  :ُ Lع6 عُ   ) م١٨٩٩  /هـ ١٣١٧(كان� وفاة الfاع( س~ة  
وقD 6ان ع:(ه ح=>    ،مادحًا إZّاه/ ذاّمًا خgnمه/   (عل=ه/ ال"الم)  آل ال{=� األvهار األب(ار

وذل� في م6ی~ة الNّلة، وُنِقل جk:انه إلى ال~Fف ل=*/َّ    وفاته ق6 نّ#� على ال*"عة وال"*=> عاماً 
.)١( دفُ~ه ف=ها

 

 .١/٤٢٩، وIvقات أعالم الf#عة: ٥٨٠ُی~b(: معF/ ال:�لف=>:  )١(


