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دراسة  - رثاء العماِد األصفهانً الناصَر صالح الدٌن األٌوبً
 توثٌمٌّة تحلٌلٌّة
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 رثاء العماِد األصفهانً الناصَر صالح الدٌن األٌوبً
 

 سكوت جل الشعراء الذٌن مدحوا صالح الدٌن األٌوبً عن رثائه . - أ
 صالَح الدٌن األٌوبً . ولفة عند المصٌدة التً رثى بها العماُد األصفهانً - ب

 - دراسة توثٌمٌّة تحلٌلٌّة -

 

 :ملخص البحث

 -فً هذه الورلة حاولت إجابة سإالٌن: 

األول : لماذا سكت جل الشعراء الذٌن مدحوا الناصر صالح الدٌن األٌوبً عن رثائه ؟ مع أن 
ضٌات الدافع الدٌنً كان األبرز وراء مدحهم له ! وفً محاولة لإلجابة وضعت أربع فر

نالشتها،  وأثناء ذلن بٌنت مؽالطة ولع فٌها بعض مإرخً األدب العربً ، فً شؤن كثرة من 
 رثى الناصر صالح الدٌن من الشعراء .

اآلخر : تولفت عند رثاء العماد األصفهانً صالح الدٌن وخاصة عند المصٌدة التً وصلنا منها 
جلً إبداع العماد فٌها وهل استطاع لدرا صالحا للدراسة وحاولت إخضاعها لدراسة فنٌة تست

الخروج من ثوبه البدٌعً ،واالنطالق إلى آفاق أرحب من التالعب اللفظً والرنٌن الموسٌمً ، 
 لٌواكب فداحة الحدث الذي حل باإلسالم والمسلمٌن بفمد هذا البطل الكبٌر. 
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توفً  ن رثائه :سكوت جل الشعراء الذٌن مدحوا الناصر صالح الدٌن األٌوبً ع - أ
، ولم ٌرثه من الشعراء (1)الناصر صالح الدٌن األٌوبً سنة خمسمائة وتسع وثمانٌن هـ 

 . (2)الذٌن مدحوه سوى العماد األصفهانً

الذٌن تناولوا الشعر الذي لٌل فً أبطال  (3)ٌمؾ بعض مإرخً األدب العربً المحدثٌن وهنا
على طرفً نمٌض مع  -ر صالح الدٌن األٌوبً ال سٌما ما ُرثً به الناص -الحروب الصلٌبٌة 

مإرخ سٌرة صالح الدٌن األٌوبً وذلن عند إشارتهم ، إلى كثرة الشعراء الذٌن (4)ابن شداد 
رثوه ، هذا البطل الذي ُمدح بعدد كبٌر من المصائد ربا عن مائة وثمان وثمانٌن لصٌدة، من لِبل 

، والمصري كابن سناء (6)الشاؼوري ، حٌث مدحه الشامً منهم كفتٌان(5)خمسٌن شاعرا  
، ولد (9)، والمؽربً كالحكٌم الجلٌانً(8)، وكذلن مدحه العرالً سبط ابن التعاوٌذي(7)الملن

ثم (11)مرورا  بمعركة حطٌن(10)رافمته هذه المصائد منذ بروز نجمه عندما تولى  وزارة مصر
 .(12)فتح بٌت الممدس

صائد أن ٌُرثى، ولو حتى بعُشر ما ُمِدح به، ولكن ال لمد كان جدٌرا  ببطل ُمدح بكل تلن الم
ٌُعثر بصدى لرثائه بٌن الشعراء الذٌن مدحوه  ، بله ؼٌرهم ممن عاصره، وكان هذا الزخم من 

إلى أن هذا البطل سوؾ ٌُرثى بمصائد ( 13)المدح بتلن الصفات الجلٌلة ٌعطً إشارة واضحة
ٌها حرلة للبه ، وٌشٌر إلى ذل المسلمٌن وبالدهم ٌتفجع فٌها الراثً علٌه وعلى زمانه، وٌبث ف

من بعده، ولكن كل هذا لم ٌحدث حٌث سكت ُجّل الشعراء الذٌن مدحوا الناصر صالح الدٌن 
 عن رثائه باستثناء ثالثة شعراء ألولها تجاوزا.

نا أّما األول فهو عماد الدٌن األصفهانً الذي ٌبدو أنه رثاه بؤكثر من لصٌدة إالّ أنه لم ٌصل
منها جمٌعا  إالّ ألل الملٌل، فهً فً دٌوانه وكتابه )البرق الشامً( وهما مفمودان ، فمد وصلنا 
من إحدى لصائده ما ٌزٌد على ربعها بملٌل، وانظر إلى لول أبً شامة الممدسً :" وختم 
ن العماد، كتابه البرق الشامً بمصٌدة رثى فٌها السلطان رحمه هللا، عّددها فً دٌوانه مائتا

ولد أورد منها أبو شامة سبعة وستٌن بٌتا .أّما المصٌدة الثانٌة فلم  (14")  واثنان وثالثون بٌتا  
ٌردعنها تحمٌك لعدد أبٌاتها ومكانها، ولكن أبا شامة أورد منها ممطوعة من سبعة أبٌات 

ن كتاب ، الثالثة  رباعٌة ، وصلتنا كما هً أٌضا فً كتاب  الروضتٌن نمال عن العماد م(15)فمط
 .(16)البرق الشامً

مما  –الذي رثاه  (17)والشاعر الثانً الذي وصلنا رثاإه الناصَر ، هو الماضً الفاضل
، ولكن نلتمس له العذر ،فلم ٌكن من الشعراء الذٌن مدحوه  (18)بثالثة أبٌات فمط –تٌمنت منه 

 فمد رافك الناصر ناثرا  ال شاعرا .

حٌث أورد له أبو شامة ممطوعة  (19)شمس الخالفةوأما الشاعر األخٌر فهو جعفر بن 
 وهو أٌضا لٌس من مادحٌه. (20)لصٌرة فً رثاء الناصر صالح الدٌن األٌوبً

هذا اإللالل فً الرثاء ال ٌتفك مع ما نجده عند مإرخً األدب فً هذا العصر، فالدكتور 
 589نت لوفاته سنة شولً ضٌؾ ٌمول متحدثا  عن رثاء الشعراء الناصَر صالح الدٌن : ) وكا

هـ ، رنة حزن عمٌمة فً جمٌع الملوب والدٌار لكثرة فتوحاته.....وبكاه الشعراء وفً ممدمتهم 
ومع ذلن فهو ال ٌورد دلٌال  على كالمه إالّ أبٌات العماد الموجودة فً  (21)عماد الدٌن األصبهانً

 كتاب الروضتٌن ، ولم ٌُسِم شاعرا  آخر ؼٌره.

أحمد أحمد بدوي الذي ٌمول متحدثا  عن أبطال الحروب الصلٌبٌة : "  وكذلن الحال مع د.
وإذا كان الشعراء لد التفوا حول أولئن الرجال، ٌمجدون بطولتهم فمد بكوا علٌهم عندما نزل بهم 

 .(22)الموت ..... وكان صالح الدٌن أوفر هإالء األبطال كذلن حظا  من الرثاء"
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 ثائه وال سّمى شاعرا .ولكنه لم ٌذكر بٌتا  واحدا  فً ر

وؼٌر بعٌد منهما د.دمحم علً الهرفً حٌث ٌمول : " إذ رثاه العدٌد من الشعراء بمصائد 
 .(23)تتفك ومكانته العظٌمة، ومن هإالء الشعراء العماد األصفهانً"

ومع أن عبارته تعطً داللة على كثرة من رثى الناصر صالح الدٌن إال أنه لم ٌَُسِم  
 ر العماد األصفهانً من الذٌن رثوه.شاعرا  آخر ؼٌ

وهنا ٌبرز التساإل عن مصدالٌة مدح الشعراء للناصر صالح الدٌن وؼٌاب رثائهم له، 
فهل ٌرجع هذا إلى للة الوفاء وأنهم ما مدحوه إالّ لٌتكسبوا بهذا الشعر، فلما مات الناصر مات 

 ّون فً الكتب التً أّرخت لوفاته.الدافع لمدحه، أم أن الشعر الذي ُرثً به الناصر ضاع ولم ٌُد

أم ٌرجع األمر إلى تلن المعاهدة التً عمدها الناصر صالح الدٌن مع ملن الصلٌبٌٌّن، 
لبٌل وفاته مما كان لها األثر السلبً على الشعراء خاصة وأنه لم ٌخض (24)رٌتشارد للب األسد

فتور هّمتهم عن رثائه عند  بعدها أي معركةضد الصلٌبٌٌّن، ولم ٌسّجل أي فتح مّما أّدى إلى
 .(25)وفاته 

أم ٌعود األمر إلى شدة ولع وفاته على الناس عامة والشعراء خاصة مما كمم أفواههم 
 وألجم ألسنتهم.

كل هذه فرضٌات ، ولبل الخوض فٌها تجدر اإلشارة إلى أمر هامهو أن هنان عددا  
، و (26)ى ما تٌمّنت منه، أسامة بن منمدؼٌر للٌل من الشعراء الذٌن مدحوه لد توفوا لبله، وهم عل

، و مهذّب الدٌن (29)، وعرللة الكلبً(28)، وعبد هللا بن رواحة (27)و وسبط ابن التعاوٌذي
، (33)، وفخر الُكتّاب الجوٌنًٌ(32)، ووجٌه الدٌن ابن الذروي(31)،و الشرٌؾ النسابة(30)الموصلً

 .(34)وكذلن عمارة الٌمنً

، (35)ود شاعر اختُِلؾ فً تارٌخ وفاته ، هو علم الدٌن الشاتانًوتجدر اإلشارة إلى وج
 .(36)وآخَرٌن لم ٌعرؾ لهما تارٌخ وفاة

 وفً محاولة لمنالشة هذه الفرضٌات نتولؾ عند األولى منها وهً :

للة وفاء الشعراء الذٌن مدحوه، وهذا ٌمودنا إلى أن مدحهم له كان لؽرض التكسب بالشعر ،  -
 .(37)عند الشعراء العرب لدٌما   وهو مذهب ُعِرؾ

ولكن هل ٌنطبك هذا على شعرائنا موضوع الورلة؟ هنا ٌتجاذبنً أمران ، األول : 
استبعاد هذه الفرضٌة ألنها تصدق على شعراء كانوا ٌمدحون ملوكا  وخلفاء ووالة، ٌمكث 

دق على الشعراء فً لصورهم وٌنعمون برؼد العٌش عندهم،و العطاٌا الجزٌلة، ولكن ال تص
شعراء مدحوا بطال  أمضى حٌاته فً ساحة المتال بٌن رمح وسٌؾ ومنجنٌك ونار، بطال  لم 
ٌستمر فً مكان منذ أن شب ، فمد بعد عن التمتع بملذات الحٌاة، ألن من اضطلع بؤمور 
المسلمٌن وحمل عبء الجهاد والذب عن الدٌار والعباد لم  ٌنعم برؼد العٌش كؽٌره من الملون 

، كما ال تصدق هذه الفرضٌة على ممدوح أعطى الشعراء الذٌن لم ٌمدحوه وال  (38)طٌنوالسال
.وهنا أطمئن للمول :إن مدحهم له كان ألجل شعور نبٌل مأل جنبات (39)ببٌت منمن الشعر

نفوسهم، فهم عندما ٌمدحونه ٌتمثلون الشجاعة فً المتالواألمانة على األمة، وحماٌة الدٌن 
تحرٌض على دحض الصلٌبٌٌّن، هذه المعانً الجلٌلة نجدها فً معظم لصائدهم، والممدَّسات، وال

وبذلن ٌمكن المول إن معظم المصائد التً ُمِدح بها الناصر كانت صدى لمعاركه وبطوالته 
 الكثٌرة، وهذا من الدالئل على ارتباط مدحهم له بالجانب الدٌنً والعمائدي.
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فمن الشعراء من استجدى عطاٌاه وولؾ ببابه،  واآلخر: أجد أنها لد تصدق على بعضهم،
واستنجزه وعدا  وعده إٌاه كعرللة الكلبً الذي كان الناصر لد وعده بمبلػ من المال إذا فتح 

.وكله ثمة بؤنه سٌعطٌه ما وعده به، وهذا ما (40)مصر، فلما تم له الفتح استنجزه العرللة ما وعده
 .(41)لى تحمٌك وعدهكان فمدحه بعد ذلن بؤبٌات ٌشكره فٌها ع

وفً هذا المضمار ٌمول ابن العدٌم متحدثا عن الناصر صالح الدٌن: " وكانت الوفود 
تزدحم ببابه كل عام من الشعراء والمّراء والفمراء..... ولم ٌجتمع بباب أحد بعد سٌؾ الدولة 

 .(42)الحمدانً ما اجتمع ببابه، مع زٌادته فً اإلعطاء عن سٌؾ الدولة"

ارلات الؽرٌبة أن ٌبعث العماد األصفهانً إلى صالح الدٌن بؤبٌات محّملة ومن المف
، ومع ذلن (43)بالعتاب؛ ألنه خلع على جماعة خلعا  جدٌدة، وخلع على العماد خلعة ملبـوسة

 فالعماد هـو الشاعر الوحٌدالذي رثاه من بٌن الشعراء الذٌن مدحوه.

بها والصفات التً كانت مدار المدح  ٌمكننا وبنظرة أكثر عمما  لتلن المصائد التً ُمِدح 
المول : إن مصدالٌتها كانت األدّل على استبعاد للة وفاء الشعراء الذٌن مدحوه كما ٌدعو إلى 

 االبتعاد عن َوْسِم مادحٌه بالتكسب بالشعر.

وهذا ٌمودنا إلى الفرضٌة الثانٌة وهً أن الشعراء عزفوا عن رثائه بسبب الصلح الذي 
رٌتشارد للب األسد و فٌه تنازل عن بعض ما استنمذه المسلمون من الصلٌبٌٌن، وكان عمده مع 

عمده نتٌجة للتعب والعناء الذي حّل بالفرٌمٌن، وجاء بعد سموط عكا فً أٌدي الصلٌبٌٌّن وبعد 
جوالت وصوالت امتدت إلى ما ٌمارب العامٌن، لم ٌَؤُل فٌهما الناصر جهدا  فً لتالهم والدفاع 

،ولد أرؼم على عمد هدنة مع ملكهم نظرا  للظروؾ الماسٌة التً كان ٌمّر (44)رالمسلمٌنعن دٌا
، فالفترة التً تلت الهدنة لم تجر فٌها أي معركة ولم (45‘) بها الجٌش اإلسالمً فً ذلن الولت

 ٌُحَرز فٌها أي نصر من جانب المسلمٌن بمٌادة الناصر صالح الدٌن، وربما كان هذا سببا  كافٌا  
لفتور هّمة الشعراء فً رثائه عند وفاته، فمد كانوا ٌستمدون معانً أشعارهم من انتصاراته 
وفتوحاته، ولصائدهم لم تكن فً وصؾ ثرائه وال لصوره، بل دارت كلُّها حول لتال 

 الصلٌبٌٌّن، ذلن الهم الذي كان ٌشؽل بال المسلمٌن فً ذلن الولت.

األولى، فالناصر خرج من لصائدهم بنهاٌة  وهذا مما ٌعزز الفرضٌة الثانٌة وٌنفً
حروبه وانتصاراته، ثم جاء موته فلم ٌجد صدى عندهم . وأؼلب الظن أنه لو مات فً إحدى 
الحروب التً خاضها لكان ذلن دافعا  لوٌا  إلى رثائه، أما ولد تولؾ عن لتال الصلٌبٌٌن وعمد 

 ن ٌرفد لصائد مادحٌه.الهدنة معهم فهذا ٌعنً انمطاع الرافد الرئٌس الذي كا

أما الفـرضٌـة الثـالـثـة وهً فرضٌـة لها أهمٌتها ، وتتمثـل فً ضٌاع الشعر الذي رثً 
، باإلضافة (46)به الناصر فكثٌر من الشعراء الذٌن مدحوه لٌست لهم دواوٌن تجمع لصائدهم 

 .(47)اصر : )دمشك(إلى تعدد األلطار التً ٌنتمون إلٌها وبُعِدها عن المكان الذي توفً فٌه الن

ومن البدٌهً أن ٌكونوا ؼٌر مالزمٌن له فً ِحلّه وتَرحاِله، لذلن ٌمكن أن نفترض أنهم 
رثوه وضاع هذا الشعر لألسباب السابمة، ولكن لد ٌُثار تساإل فً هذا الموضع..وهو أن مدحهم 

لم ٌصل إلٌنا  وصل مع أن كثٌرا  منهم كان ٌمطن بعٌدا  عن مكان الناصر صالح الدٌن، فلماذا 
 الرثاء؟

وتتلخص اإلجابة فً أنهم كثٌرا  ما لصدوه عند إحرازه نصرا  أو فتحه مكانا  وكان 
الؽرض من لصدهم إٌاه ، المدح، لذلن فمدحهم له مرتبط بفتوحاته وهذا ما جعل كثٌرا  من تلن 

رأسهم  األشعار ٌصل إلٌنا فً كتب التارٌخ التً أّرخت لدولته، حٌث حرص المإرخون وعلى
أبو شامة الممدسً فً كتابه : )الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة والصالحٌة(، وابن واصل 
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فً كتابه : )مفرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب( ، حرصوا على ذكر الشعر الذي ٌتعلك 
خ لها ، وؼالبا  ما كان الشاعر ٌلمٌه على مسامع الناصر بُعٌد انتصاره.  بالمناسبة الُمإرَّ

ما الرثاء فمن المستبعد أن ٌمصد الشاعر دمشك بعد وفاة الناصر لٌرثٌه، خاصة أن أ
دولته  توّزعت فً أبنائه بعد وفاته، هذا من جانب. ومن جانب آخر فالشاعرإن رثاه من مكانه 

 لم ٌجد من ٌسّجل هذا الرثاء خاصة  إن لم ٌكن للشاعر دٌوان.

ّدة الفاجعة بموته، ٌمول ابن شداد : " وتبمى الفرضٌة الرابعة ، التً تشٌر إلى ش
وارتفعت األصوات عند مشاهدته، وعُظـَم الضجٌـج، حتى إن العالـل ٌتخٌل أن الّدنٌا كلُّها 
تصٌح صوتـا  واحـدا ، وؼـشً الناس من البكاء والعوٌل ما شؽلهم عن الصالة، وصلّى علٌه 

وعّزى الناس فٌه، وسّكن للوب (48)الناس أرساال .... ثم نزل فً أثناء النهار ولده الظافر
الناس.وكان الناس لد شؽلهم الحزن والبكاء عن االشتؽال بالنهب والفساد فال ٌوجد للب إالّ 

بكتب (49)حزٌن وال عٌن إالّ باكٌة إالّ من شاء هللا .........واشتؽل ذلن الٌوم الملن األفضل
نً جلس للعزاء جلوسا  عاما ، وأطلك الكتب إلى إخوته وعّمه ٌخبرهم الحادث، وفً الٌوم الثا

 .(50)باب الملعة للفمهاء والعلماء، وتكلَّم المتكلّمون، ولم ٌنشد شاعٌر"

فهذا إذا كالم من حضر الوفاة، وفٌه إشارات ،إلى أن الفاجعة بفمد الناصر أذهلت الناس 
هب إذ ؼاب عن الصالة المفروضة فً أولاتها فضال عما ألفوه فً ذلن الولت من السلب والن

 الرلٌب عنهم ! كما ٌفهم منه أنه لم تمل لصٌدة فً ذلن الولت حتى المصٌدة التً وصلت إلٌنا .
 

 لصٌدة العماد األصفهانً فً رثاء النصر صالح الدٌن. -ب

وفً ولفة عند المصٌدة التً رثى بها العماد األصفهانً الناصر صالح الدٌن، وهً 
..أماّ ما وصلنا منها فٌبلػ سبعة وستٌن (51)ثنان وثالثون بٌتا "لصٌدة "عددها فً دٌوانه مائتان وا

 .(52)بٌتا  فمط

وهً كما ٌبدو لصٌدة طوٌلة، وهنا أجد نفسً أمٌل إلى رأي د.إبراهٌم أنٌس الذي ٌمول:     
" أما تلن المراثً الطوٌلة، فؤؼلب الظن أنها نظمت، بعد أن هدأت ثورة الفزع واستكانت 

. وهذا الكالم ٌكاد ٌنطبك على المصٌدة موضوع الدرس، فإذا (53)لهم المستمر"النفوس بالٌؤس وا
بعد وفاة الناصر مباشرة، فال بُدَّ أنه نظمها بعد أن هدأت نفسه، (54)علمنا : " أنه لم ٌنشد شاعٌر" 

ب من الناصر المرافك له فً ِحلّه وترحاله، وال شن فً تؤثره بفمده  واستكان للبه، وهو الممرَّ
 .(55)لػ التؤثربا

نلمس ذلن فً مطلع المصٌدة الذي أجاد فٌه العماد وبرع، فمطلع المصٌدة ٌدل على 
 :(56)مرثٌة بكائٌة حزٌنة

 شمل الهدى والملن عّم شتاته ***والدهر ساء وأللعت حسناته

فهو ٌحمل من المعانً ما ٌدل على مجمل ما فً المصٌدة، ٌمول لنا : الفمٌد هو فمٌد 
ٌا، وأن فمده فرلة للهدى وشتات للملن والدولة ، وسوء للدهر وذهاب للفضائل. وال للدٌن والدن

 أدّل من هذا المطلع على أبٌات المصٌدة.

ّ البحر الذي نظمت فٌه المصٌدة فهو بحر "الكامل" بتفعٌالته الطوٌلة، وهو من  أما
، وكانت موفورة الحظ البحور التً احتلت المرتبة الثانٌة فً النظم علٌها عند الشعراء لدٌما  

 .(57)عندهم
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كما أنه من أكثر بحور الشعر جلجلة، وحركات، وفٌه لون خاص من الموسٌما ٌجعله 
إن أرٌد به الجد فخما  جلٌال  مع عنصر ترنمً ظاهر........ومن عجٌب خصائصه انه من 
أصلح البحور إلبراز العواطؾ البسٌطة ؼٌر المعمّدة، كالؽضب والفرح، والفخر 

 .(58)محض........وما إلى ذلنال

ولد جعل لها التاء روٌا ، مع أنها ُختمت بحرؾ الهاء، إالّ أن الهاء ال ٌمكن أن تكون 
وهذا ما ال نجده فً المصٌدة، إذا حرؾ (59)روٌا  إالّ إذا كانت من أصل الكلمة وسبمها حرؾ مد

وع فً الشعر العربً، من الروي هو التاء، وهً من الحروؾ المصنّفة على أنها للٌـلة الشٌـ
مسبولة (60)حٌث ولوعها روٌا  إالّ أنها من حروؾ الّروي السهلة إذا جاءت فً لافٌة المتواتر

، وٌبدو أن الشاعر ألزم نفسه بهذه المافٌة (61)بؤلؾ مد لذا فمد استساغ الشعراء ولوعها روٌا  
نة من األحرؾ ) ا ت ه ( وفٌها حرفان لهما داللتهما فـ  نالمكوَّ ،  (62))آه( تعنً التوجع أو التَّحزُّ

 مما ٌوحً لنا باأللم  و التّفجع والحزن الشدٌد، فهً لصٌدة تفٌض حزنا وأسى.

ولد عّزز العماد األصفهانً هذه المافٌة بموسٌما داخلٌة برع فٌها عندما حشد من ألوان 
ثر من ألوان البدٌع، البدٌع الشًء الكثٌر فً كل أبٌات المصٌدة، فال ٌخلو بٌت من لون أو أك

نجده فً معظم أبٌات المصٌدة، ال ٌكاد ٌخلو منه بٌت كما فً (63)فالجناس بؤنواعه المختلفة
 األبٌات :

 أٌن الذي شرف الزمان بفضله *** وسمت على الفضالء تشرٌفاته

 لم ٌجد تدبٌر الطبٌب وكم وكم *** أجدت لطب الدهر تدبٌراته

 * بالنصر حتى أغمدت صفحاتهمن فً الجهاد صفاحه ما أغمدت **

 من فً صدور الكفر صدر لناته *** حتى توارت بالصٌاح لناته

 لذ المتاعب فً الجهاد ولم تكن *** ُمذ عاش لّط لذاته لذّاته

 كما فً لوله: (64)ونرى من ألوان البدٌع أٌضا  رد اإلعجاز على الصدور

 اتهمن فً صدور الكفر صدر لناته *** حتى توارت بالصٌاح لن

 كما فً:(65)والتردٌد

 جبل تضعضع من تضعضع ركنه *** أركاننا وتهّدنا هّداته

 ما كنت أعلم أن طوداً شامخاً *** ٌهوي وال تهوي بنا مهواته

 كما فً:(66)وكذلن التجزئة

 مسعودة غدواته محمودة *** روحاته مٌمونة صحواته

 كما فً: (67)والترصٌع

 اق أجٌاد الورى منّاتهأغالل أعناق العدا أسٌافه *** أطو

وؼٌر ذلن من ألوان البدٌع، وهً كلها لائمة على تكرار الحروؾ مما ٌعّززموسٌما 
المصٌدة. "ولد عّد المدماء كثرة األصوات المكّررة براعة فً المول، لوال ما دخل هذه الكثرة فً 

لعماد من ألوان . وبالرؼم من إكثار ا(68)العصور المتؤخرة من تكلُّؾ أخرجها عن حسن المول"
، إال أنه أكسبه بُعدا  إبداعٌا  جدٌدا  (69)الذي ُعِرؾ عنه ولعه الشدٌد به -البدٌعفً هذه المصٌدة

عندما عمد إلى تكرار أحرؾ وأسالٌب بعٌنها، وإذا علمنا أن البدٌع لوامه التكرار ولكن بؤشكال 
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نؽم أو لتموٌة الصورة أو مختلفة ومماٌٌس محددة فً مواضع ملتزمة، وهو لد ٌكون لتموٌة ال
 وجدنا أنه تحمك فً أبٌات المصٌدة التً بٌن أٌدٌنا. فمد (70)المعنى 

فعلى مستوى النؽم ألزم الشاعر نفسه بتكرار أحرؾ محددة فً األبٌات، هذه األحرؾ 
مطابمة لما التزمه فً المافٌة ) ا ت ه ( فكررها داخل األبٌات وكرر أٌضا  أحرفا  مماربة للتاء 

،وأخرى مطابمة لها أو مماربة لها (71)لهاء فً صفة الهمسهً: ) ث،ح ،س،ش،ص،ؾ، ن (وا
فً المخرج أو مناظرة لها مع اختالؾ الصفة بٌن الجهر والهمس والتفخٌم  وهً )د، ط، 

وهذا ما أشاع نؽما  خافتا  حزٌنا  سٌطر على أجواء المصٌدة ولننظر إلى األبٌات التالٌة  (72)ح(
 دارت فٌها : والحروؾ التً

 لم ٌُجــِد تدبٌُر الّطبٌِب وَكم وَكم ***   أَج̊ــَدت ِلطّب الــدَّهــِر تدبٌـراتـه.

حٌث كرر التاء والدال والطاء المتماربات مخرجا ثالث عشرة مرةإذا وضعنا الشّدة فً 
 الحسبان.

 .َمن فً الجهاد صفاحه ما اُغِمدت ***  بالنصِر حتّى أُغِمدت صفحاتُـه

كرر الهاء والحاء المتماربتان فً المخرج والصفة ست مرات ،وكذلن كرر الصاد والتاء وهنا 
 المتماربتان فً الصفة  سبع مرات والدال المطابمة للتاء فً المخرج كررها ثالث مرات.

 .لد أظلمت ُمذ غاب عنها َدوُره***لَّما خلت ِمن بَدِرِه داراته

 ث مرات ،أما الهاء فمد كررها أربع مرات .وهنا كرر الدال أربع مرات  والتاء  ثال

 .جبل تضعضع من تضعضع ركنه ***أركاننا وتهدنا هداته 

 .وفٌه كرر الضادمع الدال والتاء المتفمات مخرجا عشر مرات ،وكرر الهاء أربع مرات

 .مألت̊ مهابَــتُــــه البـــالَد فإنــهُ   ***  أسـٌد وإن باِلَدهُ غاباتُه

 كرر الهاء خمس مرات ،أما التاء والدال فمد كرر كل واحدة ثالث مرات وفً هذا البٌت 

 هل للملون مضــاؤه فً مولـف *** شّدت على أعدائه شّداته                

أما هذا البٌت فمد كرر فٌه الدال خمس مرات إذا أخذنا فً الحسبان التشدٌد والهاء 
 ً بٌن أٌدٌنا .أربعمرات.وهكذا الحال فً كل أبٌات المصٌدة الت

وعلى مستوى المعنى كان لتكرار أسلوب االستفهام الفضل فً تعمٌك الشعور بفمد الناصر، ولد 
 وصلنا هذا اإلحساس عندما أتبع المطلع بهذه األبٌات الست :

 أٌن الذي مذ لم ٌزل مخشٌة *** مرجّوة رهباته وهباته؟

 أٌن الذي كانت له طاعاتنا *** مبذولة واربه طاعاته؟

 باهلل أٌن الناصر الملن الذي *** هلل خالصة صفت نٌّاته؟

 أٌن الذي ما زال سلطاناً لنا *** ٌرجى نداه وتُتَّمى سطواته؟

 أٌن الذي شُرف الزمان بفضله *** وسمت على الفُضالء تشرٌفاته؟

 أٌن الذي َعنِت الفرنج لبأسه *** ذُالَّ ومنها أُدِركت ثاراته؟

باالستفهام عن المكان الذي ذهب له هذا البطل فمد أصبح تحت حٌث نجد أنه بدأها كلها 
التراب، وفً كل استفهام كان ٌبحث عن مؤثرة من مآثر الناصر صالح الدٌن فالناس الٌزالون 
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ٌرهبونه وٌنتظرون عطاءه وٌبذلون له الطاعة كما كان هو ٌبذلها هلل سبحان وتعالى والشاعر 
نً من كل جوانبه الظاهرة والباطنة عندما ٌصؾ صالح فً هذه الممدمة ٌستمصً المعنى الدٌ

 الدٌن بصفاء النٌة وخلوصها هلل تعالى فهو ال ٌكتفً بذكر الطاعة الظاهرة فمط  .

ومع أن كل بٌت من هذه األبٌات فٌه من البدٌع ما ال ٌخفى إالّ أن أسلوب االستفهام 
ع، الذي وّظفه الشاعر للتفجُّ
دٌع فً األبٌات التً حملت هذا طؽى ، فال نكاد نحس بالب(73)

األسلوب. وهً ال تمتصر على األبٌات الستة التً ولعت بعد المطلع وإنما نجدها فً ثناٌا 
 المصٌدة أٌضا .

كما ُوفّك فً استخدام أسلوب الندبةفً ثالثة أبٌات متوالٌة بمنتصؾ األبٌات التً بٌن 
 أٌدٌنا عندما لال:

 تمتضٌها للوغى َعَزماته ٌا وحشتا للبٌض فً أغمادها *** ال

 ٌا وحشة اإلسالم ٌوم تمّكنت *** فً كّل للٍب مؤمٍن روعاته

 ٌا حسرتا من ٌأِس راحته الذي *** ٌمضى الزمان وما انمضت حسراته

، (74)وال ٌخفى علٌنا ما لهذا األسلوب من ممدرة على استدعاء الحزن وتؤجٌج العاطفة
التً فنٌت وزالت بموته، وذلن من خالل هذا خاصة أن الشاعر أخذ ٌذكر محاسن الناصر 

األسلوب، فالسٌوؾ لن تجد من ٌحملها، واإلسالم فمَد من ٌُدافع عنه ، فٌا وحشة اإلسالم من فمده 
الذي ترن الملوب هلعة مروعة ، وٌا حسرة على ذلن الكرٌم الذي ٌنتهً الزمان وما ٌنتهً 

 الحزن على ؼٌابه...... 

فإن العماد األصفهانً لم ٌدَِّخر جهدا  فً تصوٌر عاطفته وأماعلى مستوى الصورة  
تجاه فمد الناصر صالح الدٌن ، حٌث زاوج بٌن البدٌع والصورة الفنٌة التملٌدٌة فً البٌت الواحد 
وفً معظم أبٌات المصٌدة، مما خرج بالبدٌع من كونه زٌنة لفظٌة ورنٌنا  موسٌمٌا  إلى مستوى 

 فً لوله : (75)وي، وذلن لّما ربط البدٌع بالتشبٌهإبداعً آخرهو اإلبداع المعن

 أغالل أعناق العدا أسٌافه *** أطواق أجٌاد الورى منّاته

فهذا البٌت لوامه الترصٌع ، حٌث التوازن بٌن صٌػ صرفٌة متطابمة أدت إلى إثراء 
موسٌماه الداخلٌة بما فٌها من حروؾ متكررة فً كل شطر وبمساحات متوازنة مع الشطر 

خر، وهنان عاللة أخرى تربط بٌن هذه الصٌػ الصرفٌة هً عاللة الُمشابَهة :ؾ )أسٌافه هً اآل
أؼالل أعنالالعدا( فً سٌطرتها علٌهم وتحكمها بمصائرهم، )ومناته هً أطواق أجٌاد الورى( 
وهذا البٌت من النوادر التً أحسن فٌها الشاعر من حٌث لم ٌمصد ،فباإلضافة إلى التوازن 

اخل هذا البٌت فً الشطر األول ربطت عاللة المشابهة فً الفعل بٌن األسٌاؾ الصرفً د
 واألؼالل .

وعندما نتتبع الصورة الفنٌة التملٌدٌة فً هذه المصٌدة ،تلمانا االستعارة التً كان لها 
 النصٌب الوافر من االستخدام ومن ذلن  لوله:

 م عـلٌــه بل عــرفـاتــهوكعــادة البٌـت الممــّدس ٌحــزن الـــبٌـت الحــرا

 بكت الّصوارم والّصواهل إذ خلت *** من سلّها وركوبها غزواته            ولوله:

 والمدس طامحة إلٌن عٌونه       ***     عجل فمد طمحت إلٌن عداته  وأٌضا :     
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فالبٌت الممّدس الذي حّرره صالح الدٌن حزن علٌه عندما مات، ولم ٌمؾ األمر عند 
ّ السٌوؾ فمد ذرفت هذا  الحد، بل واساه فً الحزن البٌت الحرام، وجبل عرفات كذلن ،أما

َّ افتمدت َمن ٌحملها وٌماتل بها، وٌعود فٌُبِرز حزن المدس فً عٌنٌه اللتٌن تنظران  الدموع لَما
إلى الناصر بؤمِل اإلنماذ ودحر األعداء الذٌن ٌترلبون ذهاب الناصر، وهنا نرى أنه جعل 

 .(76)ت تؤخذ بعض صفات اإلنسان، وهذا ٌُعَّد من التوسُّع المحمود فٌالشعرالجامدا

 وإذا نظرنا إلى االستعارة  فً لوله : 

 والغرب منتظر طلوعن نحوه ***حتى تفًء إلى هدان بغاته

سنرى تلن المزاوجة البدٌعة بٌن االستعارة والبدٌع المتمثل فً الطباق بٌن )الؽرب و 
تفًء(وبٌن)هدان وبؽاته (، حٌث تجاوز الطباق وظٌفته اللفظٌة طلوعن(وبٌن)منتظر و 

والمعنوٌة ، لٌدخل فً إطار عاللة االستعارة وٌمدم عمما جدٌدا نجم عن طلب المعنى،فالؽرب 
)بالد اإلفرج( ٌنتظر أن تطلع علٌه فؤنت كالشمس التً تبدد الظالم وتعٌد الظالمٌن إلى جادة 

 الصواب .

 نه إجادة ٌمول فٌه : وٌتبعه بآخر ال ٌمل ع

 والشرق ٌرجو غرب عزمن ماضٌا***فً ملكه حتى  تطٌع عصاته

ففً البٌت طباق بٌن )الشرق والؽرب( و)ٌرجو وعزمن( وكذلن بٌن)تطٌع وعصاته(       
وتؤتً االستعارة فً الشطر األول لتحون نسٌجها فتجعل بالد الشرق تتؤمل أن ٌعّمها ؼٌث عزم 

 ون فً ملكه وتحت حكمه الذي ٌمٌم العدل وٌطوع العصاة وٌمومهم .الناصر)ؼرب عزمن( فتك

 حضورها فً المصٌدة وإن كان حضورا محدودا ،ولكنه مإثرذلن فً لوله :(77)وللكناٌة 

 ولف الملون على انتظار ركوبه *** لهم فَِفٌم تأّخرت ركباته ؟

 اتهكانوا ولوفاً أمس تحت ِركابه *** والٌوَم هم حوَل السَّرٌر ُمش

فهو ٌكنً عن موت الناصر، وفمده، لمن تعّود على وجوده ، وتؽٌُّر الحال فمد اعتاد الملون  
باألمس انتظاره واالصطفاؾ حول موكبه فً سكون،وهو ٌعلو علٌهم ، والٌوم هم ٌحٌطون به 
 وٌمشونحول نعشه وهوال ٌملن من أمره شٌئا  ، وال ٌخفى علٌنا البدٌع بؤنواعه فً هذٌن البٌتٌن

 و)أمس والٌوم( والطباق بٌن )انتظار وتؤخر( ) ركوبه وركباته و ركابه ( ،حٌث الجناس بٌن
والشاعر فً سعٌه الحثٌث إلبراز وتصوٌر حزنه نجده ٌشتط  وٌبالػ تلن  )وولوفا ومشاة (.

 المبالؽة ؼٌر المحمودة عندما ٌمول:

 تُهال تحسبوه مات شخٌص واحٌد *** فمماُت ُكّلِ العالَمٌَن َمما

 ثم ٌمول:

 لو كان فً عصر النّبً ألنِزلت *** فً ِذكِره ِمن ذكِره آٌاتُه

، وٌبدو أن حزن الشاعر على سلطانه (78)وهذا من الشطط والمبالؽة فً إظهار الحزن
 دعاه إلى هذا.

والمصٌدة على ما فٌها من ألوان البدٌع والتالعب اللفظً إالّ أن العاطفة الّصادلة ظلّت 
من ثناٌاها بٌن الفٌنة واألخرى على الرؼم من خاتمتها التً ما تعّدت أن تكون سردا   تطلُّ علٌنا

وِذكرا  ألبنائه ونصحا  وإرشادا  لهم،وعودة من العماد إلى أسلوبه الذي ٌطؽى فٌه البدٌع على 
 المعنى والعاطفة الصادلة .
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ضٌاع الجزء وختاما  ، فالمصٌدة لم تصلنا كاملة فمد ضاعت بضٌاع دٌوانه وكذلن 
األخٌر من كتابه :)البرق الشامً (، ولكن حسبنا ما وصلنا منها فهً لصٌدة الرثاء الوحٌدة التً 
صورت لنا الحزن على فراق الناصر صالح الدٌن األٌوبً ففٌها من األسى والشعور بالفمد ماال 

الممطوعة   ٌنكر ، من ناحٌة ، ومن ناحٌة أخرى ال ٌنسحب ما لٌل عنها فً هذه الورلة على
األخرى والرباعٌة اللتٌن وصلتا إلٌنا ، والشن أن ما وصل إلٌنا من الممطوعة هو أفضلها ، 
ومع ذلن فال ٌعدو أن ٌكون نظما طؽى فٌه البدٌع المتكلؾ  على العاطفة وشعور الفمد ،ولد 

ما وصل إلٌنا من رثاء العماد األصفهانً للناصر  جعلت فً نهاٌة الورلة ملحما  أثبتُّ فٌه كل 
 صالح الدٌن وتٌسر لً الحصول علٌه .
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 الملحــك

 ما وصلنا من رثاء العماد األصفهانً للناصر صالح الدٌن األٌوبً :

 والّدهر ساء وأللعْت حسناتُه *** شمُل الهدى والملِن عّم شتاتُه 1

ة  رهباته وهباته؟ *** لم ٌزل مخشٌةَ أٌَن الذي ُمذ  2  َمرجوَّ

 مبذولة  ولربه طاعاتُه؟ *** أٌن الذي كانت له طاعاتُنا 3

 هلل خالصةٌ َصفَت نٌاتُه؟ *** باهلل أٌن الناصُر الَمِلُن الذي 4

 ٌُرجى نداهُ وتُتَّمى سطواتُه؟ *** أٌن الذي ما زال سلطانا  لنا 5

 وَسَمت على الفَُضالِء تشرٌفاتُه؟ *** فضلهأٌن الذي َشُرَؾ الزماُن ب 6

 ذاُلًّ ومنها أُدِرَكت ثاراته؟ *** أٌن الذي َعنَْت الفرنُج لبؤسه 7

 أطــواُق أجٌاِد الــَورى ِمنّـاتُه *** أؼـالُل أعنـاِق الِعـدا أسٌافُـه 8

 تدبٌـراتـهأَج̊ــَدت ِلطّب الــدَّهــِر  *** لم ٌُجــِد تدبٌُر الطبٌِب وَكم وَكم 9

 بالنّصِر حتّى أُؼِمدت صفحاتُـه *** َمن فً الجهاد صفاُحه ما أُؼِمدت 10

 حتّى توارت بالّصٌاحِ لناته *** َمن فً صدوِر الُكفـِر َصـدُر لناته 11

 ُمذ عاش لطٌّ لذاتِه لَذَّاتُه *** لذّ المتاعب فً الجهاد ولم تُكن 12

 روحاته مٌمونةٌ صحواته *** مسعودةٌ َؼَدواتُـــه محمودةٌ  13

 ِلٌَطوَل فً روِض الِجناِن ِسناتُه *** فً نُصرةِ اإلسـالم ٌسهُر دائما   14

 فمماُت كّلِ العالمٌَن مماته *** ال تحسبوه مات شخٌص واحدٌ  15

 أبدا  إذا ما أسلَمتْه ُحماته *** َملٌن عن اإلسالِم كان محامٌا   16

 لَّما خلت ِمن بَدِرِه داراته *** هلد أظلمت ُمذ ؼاب عنها َدورُ  17

 أودى إلى ٌوم النّشور ُرفاته *** ُدفن السماُح فلٌس بنبش بعدما 18

 ألَ̊وت لُواهُ وألفَرت ساحاته  *** الِّدٌن بعد أبً الُمَظفَِّر ٌوسؾ   19

 أركانُنا وتَُهـــــدُّنا َهدَّاتُـــه *** جبٌل تََضعضَع من تضْعُضعِ ُرْكنِهِ  20

 ٌَهوي وال تَهوي بنا َمهواتُه *** ما كنُت أعلَُم أّن َطودا  شامخا   21
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 فٌنا ٌَُطمُّ وتنتهً َزَخراتُه *** ما كنت أعلُم أن بحرا  طامٌا   22

 محفوفة  بوفوِده َحفاته *** بحٌر خال من واردٌه ولم تَزل̊  23

ٌؾ َمفضوَضةٌ صَ  *** َمن̊ للٌتامى واألرامِل راِحمٌ  24  َدلاته؟ُمتِعّطِ

 فً ِذكِره ِمن ذكره آٌاتُه *** لو كان فً عصر النّبً ألُْنِزلَت 25

 ِرضواُن َرّبِ العرِش بَل صلواته *** فعلى صالحِ الدٌِن ٌوسَؾ دائما   26

 تَحُضرلرحمِة ربِّه ُسمٌ̊اتُـه *** لَضرٌِحه ُسمٌا السحاِب فإن ٌِؽب 27

 الحراُم علـٌــِه بَل عرفـاتُهوكعادة البٌت الُممدَِّس ٌحزُن البٌُت  28

 من للجهاد ولم تعد عاداته؟ *** من للثؽور ولد عداها حفظه 29

 ِمن سلِّها وُركوبِها َؼَزواته *** بكت الّصوارُم والّصواهُل إذ خلت 30

 إذ لٌس ٌشفى بـعــده صدٌاته *** وبسٌفه صدأ لحزِن ُمصابِه 31

 تنتضٌها للوؼى َعَزماتهال  *** ٌا وحشتا للبٌض فً أؼمادها 32

 فً كل للب  مإمن  َرو̊عاته *** ٌا وحشة اإلسالم ٌوَم تمّكنت 33

 ٌُْمضى الزماُن وما انمضت حَسراته *** ٌا حسرتا من ٌؤِس راحتِه الذي 34

 أَسـٌد وإن باِلَدهُ ؼاباتُه *** مألت̊ مهابَتُه البالَد فإنهُ  35

 فكؤنّما سنواتُه ساعاتُه *** ما كان أسرع عصِره لَّما انمضى 36

 ٌُب̊دي الّسباَت ولد بدت َؼَشٌاته *** لم أنَس ٌوم السبت وهولما به 37

 والوجه منه تألألت سبحاته *** والبشر منه تبلّجت أنواره 38

 فً مرضة حصلت بها مرضاتُه *** وٌمول هلل المهٌمـــن حكمة 39

 ِفٌم تؤّخرت ركباتهلهم فَ  *** ولؾ الملوُن على انتظاِر ركوبه 40

 والٌوَم هم حوِل الّسرٌِر ُمشاته *** كانوا ولوفا  أمس تحت ِركابه 41

 فمتى تجًء بفتحهن ُسعاته *** وممالُن اآلفـــاِق ساعٌةٌ له 42

 تولٌعَه فٌها فؤٌن دواته؟ *** هذي مناشٌُر الممالن تمتضً 43

 ولد دنا مٌماتههذا الربٌع  *** لد كان وعُدن فً الربٌع بجمعها 44
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 وإذا أََمرَت تجّددت خفماته *** والجند فً الدٌوان جّدد عرضه 45

ل فمد طمَحت إلٌه عداته *** والمدُس طامحةٌ إلٌن ُعٌونُه 46  عّجِ

 حتى تفًَء إلى ُهداَن بُؽاته *** والؽرب منتظٌر طلوَعن نحوه 47

 ُعصاته فً ُملكه حتى تطٌع *** والشرق ٌرجو ؼرب عزمن ماضٌا   48

 فُِرَضت علٌه كالّصالة صالته *** مؽري بإسداء الجمٌل كؤنّما 49

 شّدت على أعدائه شّداته *** هل للملون مضاإه فً مولؾ؟ 50

 رجحت ولد نجمت به مسعاته *** وإذا الملون سعوا ولّصر سعٌهم 51

 من كان بالتوفٌك تولٌعاته *** كم جاءه التوفٌُك فً ولعاته 52

 منه الذّئاُب وأسلمته رعاتُه *** عٌا  للدٌن حٌن تمّكنتٌا را 53

 دٌنا  تولى مذ رحلت والته؟ *** ما كان ضّرن لو ألمت مراعٌا   54

 ممن تصاب لشدة ضجراته؟ *** أََضِجرَ̊ت منّا أم̊ؤَنِفَ̊ت فلم نُكن  55

 فوق السماء َعِلٌَّــة  درجاته *** أََرلَدَ̊ت تحت األرض ٌا من لم ٌزل 56

 ووصل̊تَُمل̊كا  بالٌا  راحاته *** فارلت ُمل̊كا  ؼٌر باق  متعبا   57

ًّ برإٌة بهجة الــــدنٌا ووجُهن ال تُرى بَهجاته 58  اعززعلى عٌن

 ما زال ٌؤبى ما الكراُم أباته *** أَبَنًِ صالح الدٌن إّن أباكم 59

 لتطٌب فً مهد النعٌم صفاته *** ال تمتدوا إال بسنّة فضله 60

 ِلتَُردَّ عن نهجِ الشَّماِت ِشماتُه *** وردوا موارَد عْدِله وَسماِحه 61

 ببنٌــه من هضباته ذرواته *** ولئن هوى جبل لمد بَنٌَ̊ت لنا 62

 وظهور ظاهره لنا سرواته *** وبفَضأِ̊لفَ̊ضِلِه وِعّزِ َعِزٌِزه 63

 لواتهاألفضل الَملُن الذي ظهرت على الـــــدنٌا بزهر جالله ج 64

 عثمان حالٌــــة لنا حاالته *** والّدٌن بالملن العزٌز عماده 65

 صَحت̊ إلظهاِر العلى مؽزاتُه *** والَملُن ؼازي الظَّاِهر العالً الذي 66

ر ذاتُه *** ولنا بسٌؾ الّدٌن أظهر نصرة   67 بالعادل الملن المطّهِ
(79) 
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 وله أٌضا لصٌدة أخرى وصلنا منها  سبعة أبٌات: 

 من للعال من للذرى من للهدى             ٌحمٌه من  للبؤس من للنائل؟        1

 طــلـب البـمــاَء لملكـه فً آجـل  إذ لم ٌثك ببماء ملن العاجل  2

ه          وبسٌفه فُتِحت بـالد الساحل  3  بـحــٌر أعـــاَد البـَـَّر بحــرا  بــرُّ

 وبعـزه ٌُْردون أهـل الباطـل       من كان أهـل الحــك فً أٌامــه     4

 وفـتـوحـه والمـدس من أبكارهـا    أبمت له فضال بؽٌر ُمساِجل5

 ما كنت أستسمً بؽٌرن وابال            ورأٌت جودن مخجال  للوابلِ  6

 ( 80)فَـَسمـان ِرضــوان هللا ألنـنـً     ال أرتضً ُسْمٌا الؽماِم الهاِطل 7

 وله رباعٌة فً رثائه :

 لال الملن الناصر َمن كلّفنً                 فً الجوِد بؽٌر شٌمتً فما أنصفنً 

 (81) ما ٌعلم أن ذلـن الُملن فـنـً                 لـم ٌـبــك مــن الجـــود إال كـفـنً     

 

 :الهوامش

ثالثٌن وخمسمائة ( هو ٌوسؾ بن أٌوب بن شاذي ،الملمب الملن الناصر صالح الدٌن  ولد سنة اثنتٌن و1)
ً فً الفتح  للهجرة فً تكرٌت .ٌنظر فً ترجمته و خبر وفاته :  العماد األصفهانً )دمحم بن دمحم( الفٌح المُّسِ

/ ابن شداد،الماضً بهاء الدٌن،النوادر السلطانٌة والمحاسن  326المدسً , دار المنار ، الم ، الت ، ص 
الممدسً )عبد الرحمن بن إسماعٌل ( ،الروضتٌن فً أخبار  / أبو شامة156الٌوسفٌة ، نسخة الكترونٌة، ص

/ ابن خلكان  213-211،ص  2جـ   -ه 1287الدولتٌن النورٌة والصالحٌة ، مطبعة وادي النٌل ،الماهرة ، 
م 1994-م1968)أحمد ابن دمحم( وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ، ت : إحسان عباس،دار صادر ، بٌروت ،

 ما بعدها .و139، ص  7،ج

( العماد األصفهانً : أبو عبد هللا دمحم بن صفً الدٌن أبً الفرج دمحم بن نفٌس الدٌن أبً الرجا حامد بن دمحم 2)
الكاتب األصبهانً المعروؾ ، كان فمٌها  شافعً المذهب ، تفمّه بالمدرسة النظامٌة زمانا ، أتمن الخالؾ وفنون 

 .153-147،ص 5، سبك ذكره جبدمشك. ابن خلكان  597األدب توفً سنة 

دار المعارؾ ،الماهرة ، ( وهم: شولً ضٌؾ ، تارٌخ األدب العربً، عصر الدول واإلمارات ،الشام ، 3)
أحمد أحمد بدوي ، الحٌاة األدبٌة فً عصر الحروب الصلٌبٌة ، دار نهضة مصر ،الفّجالة، الماهرة ،   /1990

 م.1980الصلٌبٌة فً بالد الشام ، مإسسة الرسالة ، بٌروت ، دمحم علً الهرفً،شعر الجهاد فً الحروب./الت

( بهاء الدٌن أبو المحاسن ٌوسؾ بن رافع بن تمٌم بن عتبة بن دمحم بن عتاب األسدي ،لاضً حلب 4)
،المعروؾ بابن شداد الفمٌه الشافعً ،حفظ المرآن الكرٌم صؽٌرا،وأتمن فن المراءات ،اتصل بخدمة صالح الدٌن 

مانٌن وخمسمائة ،فواله لضاء العسكر والحكم بالمدس الشرٌؾ توفى سنة اثنتٌن وثالثٌن وستمائة سنة أربع وث
-84،ص  7ج -،من مإلفاته )الموجز الباهر( فً الفمه، و)سٌرة صالح الدٌن بن أٌوب( .ابن خلكان ، سبك

100 

 .73( أحمد أحمدبدوي،الحٌاة األدبٌة فً عصر الحروب الصلٌبٌة، ص 5)

حثة،صالح الدٌن األٌوبً فً شعر عصره، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مودعة بمسم لٌبٌا ، المكتبة وٌنظر للبا
 .237م ، ص 2001المركزٌة ، جامعة بنؽازي ،بنؽازي ، لٌبٌا ،

( الشهاب فتٌان بن علً بن فتٌان بن ثمال األسدي الحرٌمً، المعروؾ بالشاؼوري المعلٌّم كان فاضال  6)
هـ. . ٌنظر : العماد 615ه دٌوان شعر، وهنان اختالؾ فً سنة وفاته والراجح أنها وشاعرا  ماهرا ، ل
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األصفهانً  ،خرٌدة المصر وجرٌدة العصر،لسم شعراء الشام ، تحمٌك:د.شكري فٌصل ،المطبعة الهاشمٌة ، 
 . 26 - 24،ص  4./ ابن خلكان، سبك ذكره جـ  259 -247،ص 1م ،ج1968-1955دمشك ،

ٌد أبو الماسم هبة هللا بن الماضً الرشٌد أبً الفضل جعفر بن المعتمد، سناء الملن أبو عبد هللا ( الماضً السع7)
هـ ./ ٌنظر: العماد  608بن دمحم الشاعر المصري، له كتاب " دار الطراز فً عمل الموشحات " توفً سنة 
ً ضٌؾ ،إحسان عباس األصفهانً ، خرٌدة المصر وجرٌدة العصر، لسم شعراء مصر،ت: أحمد أمٌن ،  شول

./ ٌالوت الحموي )ٌالوت بن عبد هللا(  100 – 64،ص 1،لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر ، الماهرة ،د ت ،ج
، 19م ،ج 1938 -م 1936،معجم األدباء ، الناشر : د.أحمد فرٌد رفاعً بن ،مطبعة دار المؤمون ،مصر ،

 .271 - 265ص 

د هللا، الكاتب المعروؾ بابن التعاوٌذي الشاعر المشهور، كان شاعر ولته، ( أبو الفتح دمحم بن عبٌد هللا بن عب8)
هـ. ٌنظر: أبو شامة   584جمع شعره بٌن جزالة األلفاظ وعذوبتها، ورلة المعانً ودلتها. توفً ببؽداد عام 

 .472 - 466، ص  4/ ابن خلكان ،وفٌّات األعٌان ، جـ  123، ص   2،سبك ذكره ،جـ 

أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد هللا بن حسان الؽسانً األندلسً الجلٌانً، كان بارعا   (حكٌم الزمان9)
هـ . ٌنظر: ابن أبً أصٌبعة )موفك الدٌن  602هـ بدمشك ولٌل  601فً األدب ، وصناعة الشعر، توفً سنة 

./ الكتبً )دمحم 259،ص 3م ،ج 1957أحمد بن الماسم( ،عٌون األنباء فً طبمات األطباء،دار الفكر، بٌروت ،
 م،1974 -1973بن شاكر( ،فوات الوفٌات والذٌل علٌها  ، تحمٌك : د.إحسان عباس ،دار الثمافة ،بٌروت ،

 . 408،  407ص  ،2ج

( ٌنظر :ابن تؽرى بردى )جمال الدٌن ٌوسؾ( ، النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة، لدم له وعلك 10)
 .17 -16، ص   6م ، ج 1992دار الكتب العلمٌّة ، بٌروت ، لبنان ، علٌه : دمحم حسٌن شمس الدٌن ،

 / ابن األثٌر )علً بن دمحم( ،الكامل فً التارٌخ، 79 - 75( ٌنظر : ابن شداد ،النوادر السلطانٌة ، ص11)
/ أبو شامة ، سبك،  178 - 170، ص 9م ،ج 1967تحمٌك : نخبة من العلماء ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ، 

 وما بعدها. 75ص  ،2 جـ

ً ، ص 12) ابن األثٌر ،سبك ،  \ 41وما بعدها. / ابنشداد،سبك، ص 36( ٌنظر : العماد األصفهانً،الفٌح المُّسِ
 .186 -182، ص  9جـ 

 ٌنظر الفصل األول " صورة الناصر صالح الدٌن األٌوبً فً شعر المدح الذي لٌل فٌه"   -( للباحثة ، سبك13)

 .215، ص  2ـ ( الروضتٌن ، ج14)

 .217، ص  2( أبو شامة ، سبك ذكره جـ 15)

 .214، ص  2( نفسه، جـ 16)

( الماضً الفاضل : أبو علً عبد الرحٌم ابن الماضً األشرؾ بهاء الدٌن أبً المجد علً بن الماضً 17)
ري الدار ، السعٌد أبً دمحم الحسن بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمً العسمالنً المولد ، المص

هـ،  529ولد  -وربٌب السلطان الملن الناصر صالح الدٌن رحمه هللا. برز فً صناعة اإلنشاء وفاق المتمدمٌن 
 .142، ص  6. / ابن تؽرى بردى ،سبك،جـ 158، ص  3هـ./ ابن خلكان ،سبك، جـ 596ت 

 تحمٌك: أحمد أحمد بدوي،،  2( ٌنظر : الماضً الفاضل )عبد الرحٌم بن علً البٌسانً( ،الدٌوان جـ 18)
 .411م ، ص  1961مراجعة: إبراهٌم األبٌاري، مطابع دار الكتاب العربً، دار المعرفة ،مصر ، 

( جعفر بن شمس الخالفة: هو أبو عبد هللا دمحم بن شمس الخالفة مختار األفضلً الملمّب  مجد الملن، 19)
 هـ.. ٌنظر فً تمام ترجمته :  ابن خلكان، 622سنة هـ ، وتوفً  543الشاعر المشهور كان فاضال  ، ولد سنة 

 .362، ص  1سبك ذكره جـ 

 .224ص  ، 2( الروضتٌن ، جـ 20)

 .242الشام، ص  ( تارٌخ األدب العربً، عصر الدول واإلمارات،21)

 .563( الحٌاة األدبٌة فً عصر الحروب الصلٌبٌّة، ص 22)

 .181الشام، ص ( شعر الجهاد فً الحروب الصلٌبٌّة فً بالد 23)
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هـ . عن رانسٌمان  596( رٌتشارد للب األسد : ملن إنجلترا وأحد لادة الحملة الصلٌبٌّة الثالثة، لتل سنة 24)
ص  3م ، ج 1969ستٌفن ،تارٌخ الحروب الصلٌبٌّة ، ترجمة،  السٌِّد الباز العرٌنً ، دار الثمافة ، بٌروت ، 

26- 102  ،141- 143. 

/  ابن واصل )جمال الدٌن دمحم بن سالم(، 147-142عاهدة : ابن شداد ، سبك ،  ص ( ٌنظر فً تلن الم25)
 1957الماهرة ، مصر ،  المطبعة األمٌرٌة ، جمال الدٌن الشٌَّال ، مفّرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب ، ت :

 .391،  ص 2ج م،

 .500 – 498، ص 1هـ ،ٌنظر العماد األصفهانً ،الخرٌدة، لسم الشام جـ  584( ت 26)

 .472 – 466، ص 4هـ ،ٌنظر ابن خلكان ، سبك ذكره، جـ  579( ت 27)

 .482 – 481، ص 1هـ، ٌنظر العماد األصفهانً  ، سبك ، لسم الشام  ، جـ  585( ت 28)

 .180– 178، ص 1هـ ـ ٌنظر العماد األصفهانً السابك،جـ  567( ت 29)

 .279، ص 2جـ هـ ،ٌنظر العماد األصفهانً ،السابك ، 581( ت 30)

 .119 – 117، ص 1هـ ، ٌنظر العماد األصفهانً , سبك, لسم مصر ,  جـ   588( ت31)

 .187، ص 1هـ , ٌنظر العماد األصفهانً  , السابك, جـ  577( ت 32)

 .46 – 43, ص  9هـ ., ٌنظر: ٌالوت الحموي ,  سبك ,  جـ  586( ت 33)

 .436 – 431, ص  3ـ ٌنظر : ابن خلكان , سبك , ج -هـ  569( ت 34)

  ،سبك، هـ؟ وبٌنهما فرق كبٌر، ٌنظر : ٌالوت الحموي 599هـ أم  579( مختلؾ فً سنة وفاته ، هل هً 35)
 .304، ص 3جـ 

 ،( هما : أ( سعادة األعمى ، لم أهتد إلى سنة وفاته أو إلى أي ترجمة له فً مصدر آخر ؼٌر خرٌدة المصر36)
 .406ص ، 1جـ ، الشام

حسان نعمة بن حسان ، لم أهتد إلى سنة وفاته أو إلى أي ترجمة أخرىله فً مصدر آخر ؼٌر خرٌدة ب( أبو 
 .232، ص 2جـ ، الشام، المصر

ت : دمحم محًٌ  ،العمدةفً نمد الشعر وآدابه الحسن بن رشٌك المٌروانً( ،( ٌنظر فً ذلن: )ابن رشٌك37)
 . 69ص ، 1ج، مصر، دار الطالئع، الدٌن عبد الحمٌد

ابن  \1،2أبو شامة ,سبك , ج \( ٌنظر فً حروبه وفتوحاته,كتاب ابن شداد فً سٌرة الناصر, سبك 38)
 1،2سبك , ج  ،واصل

( ٌشٌر العماد األصفهانً إلى إكرام الناصر جماعة من الشعراء لم ٌَِرد لهم شعر فً مدحه ومنهم: ضٌاء 39)
، ص  343, ص  2عٌسى.ٌنظر فً ذلن , الخرٌدة , الشام جـ الدٌن أبو الفضائل ، وأبو الفتح عثمان بن 

385. 

( ٌنظر: عرللة الكلبً )حّسان بن نمٌر( , الدٌوان , تحمٌك : أحمد الجندي, مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة , 40)
 .49م ، ص  1970دار الحٌاة , دمشك , 

 .84( عرللة الكلبً , الدٌوان ، ص 41)

ن عمر بن أحمد( , زبدة الحلب من تارٌخ حلب , تحمٌك : د. سامً الدَّهان ,  ( ابن العدٌم )كمال الد42ٌ)
 .125, ص 3م , ج 1967المعهد الفرنسً للدراسات العربٌة , دمشك , 

 .244،245,  ص  1( ٌنظر فً المصة واألبٌات : الروضتٌن  , جـ43)

العماد األصفهانً , الفٌح المسً,  وما بعدها |185( فً خبر سموط عكا كامال  ٌنظر: ابن شداد ,  سبك 44)
وما بعدها. / وفً خبر الصلح ٌنظر: ابن شداد , سبك ,  142، ص 2|أبو شامة , سبك , جـ  270-269ص 
 .391ابن واصل ,  سبك, جـ  \ 147 -142ص 

 وما بعدها. 391وما بعدها. / ابن واصل,  سبك,  ص  219( ٌنظر فً ذلن: ابن شداد , سبك , ص 45)
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الذٌن لٌس لهم دٌوان : سعادة بن عبد هللا ، ترجم له العماد األصفهانً فً خرٌدة المصر, لسم الشام  ( من46)
وهً خالٌة من ذكرسنة الوفاة. / سعٌد الحلبً ، لم أعثر له على ترجمة فٌما اطلعت علٌه من  406، ص 1جـ 

 مصادر.

لحٌاة عند وفاة الناصر صالح الدٌن ( لمت بإحصاء من مدحه وكان له دٌوان وهو ال ٌزال على لٌد ا47)
ووجدتهم  )أربعة شعراء( أَستَثنً منهم الماضً الفاضل الذي رافمه ناثرا  ال شاعرا ، وله نثر فً وفاته أشار له 

 . وكذ لن دٌوانه النثري والشعراء هم :215، ص 2أبوشامة . / ٌنظر : أبو شامة ، الروضتٌن جـ 

، ص 3هـ بدمشك ، ٌنظر : ابن أبً أصٌبعة، عٌون األنباء جـ  602، ولٌل هـ  601أ( الحكٌم الُجلٌانً، ت  
259. 

هـ ، ٌنظر فً ترجمته : العماد األصفهانً ، خرٌدة المصر ، لسم شعراء مصر  608ب( ابن سناء الملن ، ت 
 .100 – 64، ص 1جـ 

 ٌنظر فً ترجمته :هـ ،.  619ج( ابن النبٌه ، المصري : كمال الدٌن أبو الحسن علً بن دمحم ، ت 

 .70-69، ص 3الكتبً ، فوات الوفٌات جـ 

 هـ ، ٌنظر فً ترجمته : 615د( فتٌان الشاؼوري، ٌُرجح أنه توفً سنة 

 . وكذلن :259-247، ص 1العماد األصفهانً ، خرٌدة المصر ، لسم شعراء الشام جـ 

 .26-24، ص 4ابن خلكان ، وفٌات األعٌان ، جـ 

فّر الدٌن الخضر، المعروؾ بالمشّمر ، ابن صالح الدٌن وكنٌته: أبو الدوام، كان مولده ( الملن الظافر: مظ48)
،  7هـ بحّران.ٌنظر: ابن خلكان ، وفٌات األعٌان ،ج 627بالماهرة وهو شمٌك الملن األفضل. ت سنة 

 .205ص

لسلطان صالح الدٌن ( الملن األفضل : نور الدٌن علً بن صالح الدٌن أبو الحسن علً ، هو أكبر أوالد ا49)
األٌوبً، وإلٌه كانت والٌة عهده، كانت فٌه فضٌلة ومعرفة ونباهة، وكان ٌحب العلماء وٌُعّظم حرمتهم. ت 

 .422-419، ص 3وفٌات األعٌان جـ  –هـ بالشام.    ٌنظر : ابن خلكان  622

 .157( النوادر السلطانٌة ،ص50)

ٌوان العماد األصفهانً ، وهو مفمود ٌنظر : الروضتٌن ، ( الكالم ألبً شامة ،وٌمصد بدٌوانه ، أي د51)
 . 215،ص2ج

 .215، ص 2( المرجع نفسه ، جـ 52)

 .178م ، ص  1972( إبراهٌم أنٌس ، موسٌما الشعر، دار الملم ، بٌروت ، لبنان ، 53)

 . وفٌه ٌنمل عن العماد من كتاب البرق الشامً. 214، ص2( أبو شامة ، الروضتٌن جـ 54)

 .212، ص 2المصدر نفسه ، جـ  (55)

، شرح : عصام  1( ٌنظر فً: براعة االستهالل ، ابن حجة الحموي، خزانة األدب وؼاٌة األرب جـ 56)
 .19م ، ص  1987شعٌتو، دار مكتبة الهالل ، بٌروت ، 

 .192، ص  63( ٌنظر: إبراهٌم أنٌس ، موسٌما الشعر، ص 57)

، مطبعة حكومة الكوٌت ،  1د إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، جـ ( عبد هللا الطٌب المجذوب ، المرش58)
 .316، ص  302م ، ص  1989الكوٌت ، 

 .254-253( ٌنظر : إبراهٌم أنٌس ، موسٌما الشعر ، ص 59)

 .145، ص 1( ما توالى فٌه متحرن بٌن ساكنٌن. ابن رشٌك ، العمدة جـ 60)

 .249-248( إبراهٌم أنٌس ، موسٌما الشعر، ص 61)
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( فً هذا المعنى ٌنظر :إبراهٌم أنٌس ،عبد الحلٌم منتصر ، عطٌة الصوالحً ، دمحم خلؾ هللا ، المعجم 62)
 ،دت. 2الوسٌط ، مادة )أوه( ، دار الفكر ، طـ 

 .54، ص 1( ابن حجة الحموي ،خزانة األدب  ، جـ 63)

 .355،ص 1( المصدر نفسه ،جـ 64)

 .359،ص 1( المصدر نفسه ،جـ 65)

 .437، ص 1المصدر نفسه ،جـ  (66)

 .409، ص 2( المصدر نفسه ،جـ 67)

 .246( إبراهٌم أنٌس ، موسٌما الشعر، ص 68)

 .302. / : شولً ضٌؾ ، المرجع نفسه، ص 151، ص 5( ٌنظر : ابن خلكان ، وفٌات األعٌان جـ 69)

 .   137 -90 -74، ص  2( عبد هللا الطٌب المجذوب ، سبك ذكره ، ج70)

ن الجزري ، دمحم بن دمحم، جامع شروح الممدمة الجزرٌة فً علم التجوٌد ،شرح :خالد األزهري ، ( اب71)
 .40-39م ،ص2008زكرٌا األنصاري ، دار ابن الجوزي ، الماهرة ، 

( سوٌد ،عبد هلل عبد الحمٌد سوٌد ،أحكام تجوٌد المرآن الكرٌم فً ضوء علم األصوات الحدٌث ، مطابع 72)
.                                                  58، 42-40،الزاوٌة ، الطبعة الثانٌة ،ال ت ، ص الوحدة العربٌة

(  عن االستفهام البالؼً ٌنظر : السٌد أحمد الهاشمً ،جواهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع، ضبط 73)
وما بعدها  / عبد العزٌز  78،ص  1999وتدلٌك وتوثٌك: د. ٌوسؾ الصمٌلً، المكتبة العصرٌة ،لبنان ، 

 .105،106م ،ص 2009عتٌك ، علم المعانً ، دار النهضة العربٌة ،لبنان ، 

 .  90( فً هذا المعنى  ٌنظر: السٌد أحمد الهاشمً ، سبك ذكره ، ص74)

 وما بعدها . 237، ص 1( وفً التشبٌه ٌنظر :ابن رشٌك  ،العمدة ،ج75)

./ وكذلن: ابن األثٌر 237-222، ص 1وّسع فٌها: ابن رشٌك ، العمدة  ، جـ ( ٌنظر فً االستعارة و الت76)
،لّدمه وعلّك علٌه : د. أحمد الحوفً ،  2)ضٌاء الدٌن ابن األثٌر(، المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر، جـ 

 .115-70م ، ص  1973د. بدوي طبانة، المسم الثانً ،دار نهضة مصر ، الماهرة ،

 . 250، ص 1الكناٌة وأنواعها : ابن رشٌك ، سبك ذكره ، ج( ٌنظر فً 77)

 . 16، ص 2( ابن حجة الحموي ، سبك ذكره ، ج78)

 .217 -215، ص 2( أبو شامة،  الروضتٌن ، ج79)

 .217، ص 2(  نفسه، ج80)

 . 214،  2( نفسه ، ج81) 
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 المصادر والمراجع

 

، لَدمه وعلّك علٌه: السائر فً أدب الكاتب والشاعر ضٌاء الدٌن بن األثٌر، المثل ابن األثٌر، -1
 م.1973بدوي طبانة، دار نهضة مصر ، الماهرة ،  أحمدالحوفً و

، نخبة من العلماء ، دار الكتاب العربً الكامل فً التارٌخ، تحمٌك ، علً بن دمحم ،ابن األثٌر -2
 م.1967بٌروت ، 

،  دار الفكر، ، عٌون األنباء فً طبمات األطباءالماسم موفك الدٌن أحمد بن ابن أبً أصٌبعة، -3
 .م1957بٌروت ، 

دمحم خلؾ هللا ، المعجم  عطٌة الصوالحً ، أنٌس ، إبراهٌم أنٌس ، عبد الحلٌم منتصر ، -4
 ، ال ت . 2ال م ، ط الوسٌط ، دار الفكر ،

 م.1972،  دار الملم ، بٌروت ،  لبنان أنٌس ، إبراهٌم أنٌس ، موسٌما  الشعر، -5

 ،بدوي ، أحمد أحمد بدوي ،  الحٌاة األدبٌة فً عصر الحروب الصلٌبٌة ، دار نهضة مصر -6
 الماهرة ، ال ت .

جمال الدٌن ٌوسؾ، النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة ، دار الكتب  ابن تؽري بردي، -7
 .م1992بٌروت ،  العلمٌة ،

شرح :خالد  ممدمة الجزرٌة فً علم التجوٌد ،جامع شروح ال دمحم بن دمحم ، ابن الجزري ، -8
 م .2008دار ابن الجوزي ، الماهرة،  األزهري وزكرٌا األنصاري ،

، تمً الدٌن أبو بكر علً ، خزانة األدب وؼاٌة األرب، شرح: عصام ابن حجة الحموي -9
 م .1987بٌروت ،  شعٌتو، دار مكتبة الهالل ،

 إحسان عباس ،األعٌان وأنباء أبناء الزمان ، تحمٌك ، أحمد بن دمحم ، وفٌات ابن خلكان -10
 م.1994 -م1968دار صادر ، بٌروت ، 

أبو علً الحسن بن رشٌك، العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمده ،  ابن رشٌك المٌروانً ، -11
 م .2009 دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، دار الطالئع ،الماهرة ، تحمٌك :

السٌد الباز العرٌنً ، دار  ترجمة ، تارٌخ الحروب الصلٌبٌة ،ستٌفن، رانسٌمان ستٌفن  -12
 م.1969بٌروت،  الثمافة ،

أحكام تجوٌد المرآن الكرٌم فً ضوء علم األصوات  عبد هللا عبد الحمٌد سوٌد، سوٌد ، -13
 الزاوٌة ، الطبعة الثانٌة ، ال ت . الحدٌث ، مطابع الوحدة العربٌة ،

بن إسماعٌل ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة  عبد الرحمن أبو شامة الممدسً ، -14
 .ـه1287والصالحٌة، مطبعة وادي النٌل ، الماهرة ، 

الماضً بهاء الدٌن أبو المحاسن ٌوسؾ بن رافع ، النوادر السلطانٌة والمحاسن  ابن شداد ، -15
 .الٌوسفٌة ، نسخة الكترونٌة

  .م2009نهضة العربٌة ، لبنان، عبد العزٌز عتٌك ، علم المعانً ، دار ال عتٌك ، -16

سامً  كمال الدٌن عمر بن أحمد ، زبدة الحلب من تارٌخ حلب ، تحمٌك ، ابن العدٌم ، -17
 م.1967الدهان، المعهد الفرنسً للدراسات العربٌة ، دمشك ، 
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مطبوعات مجمع اللؽة  أحمد الجندي ، حّسان بن نمٌر ، الدٌوان ، تحمٌك ، عرللة الكلبً ، -18
 م .1970 -ة ، دار الحٌاة ، دمشكالعربٌ

 دمحم بن دمحم العماد األصفهانً ، -19

المطبعة  –شكري فٌصل  خرٌدة المصر وجرٌدة العصر ،لسم شعراء الشام ،تحمٌك ، -
 م.1968 -م1955 -دمشك  - الهاشمٌة

لجنة ( اخروونو) أحمد أمٌن، لسم شعراء مصر ، تحمٌك خرٌدة المصر وجرٌدة العصر -
 الت. الماهرة، التؤلٌؾ والترجمة والنشر،

 دار المنار ،الم ، الت. الفٌح المُسً فً الفتح المدسً ، -

عبد الرحٌم بن علً البٌسانً، الدٌوان، تحمٌك ، أحمد أحمد بدوي ،  الماضً الفاضل ، -20
 م1961الماهرة ، مراجعة : إبراهٌم األبٌاري ، مطابع دار الكتاب العربً ،

إحسان عباس ، دار الثمافة ، ، فوات الوفٌات والذٌل علٌها ، تحمٌك، دمحم بن شاكر، الكتبً -21
 م.1974 -م1973بٌروت، 

عبدهللا الطٌب المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، مطبعة  المجذوب ، -22
 .م1989 حكومة الكوٌت ، الكوٌت ،

اهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع، ضبط وتدلٌك السٌد أحمد الهاشمً، جو الهاشمً، -23
 م.1999الصمٌلً، المكتبة العصرٌة ، لبنان،  ٌوسؾ وتوثٌك،

الهرفً ،دمحم علً الهرفً، شعر الجهاد فً الحروب الصلٌبٌة فً بالد الشام ، مإسسة  -24
 م.1980الرسالة ،  بٌروت، 

مسالن إلى ألفٌة ابن مالن ،مطبعة مصطفى دمحم بن عبدهللا، أوضح ال ابن هشام األنصاري، -25
 .م1950البابً الحلبً ، مصر، 

جمال الدٌن دمحم بن سالم ، مفرج الكروب ، فً أخبار بنً أٌوب ، تحمٌك ،د:  ابن واصل ، -26
 م.1975جمال الدٌن الشٌال ، المطبعة األمٌرٌة ، الماهرة ، 

لناشر:أحمد فرٌد رفاعً بٌن ،مطبعة ٌالوت بن عبدهللا، معجم األدباء ، ا ٌالوت الحموي، -27
 .م1938-م1936دار المؤمون ، مصر ، 

 

 الرسائل الجامعٌة :

صالح الدٌن األٌوبً فً شعر عصره ، مودعة بمسم لٌبٌا ،  ثابت ، فدوى إبراهٌم ، -28
 م .2001جامعة بنؽازي ، بنؽازي ، لٌبٌا ،  المكتبة المركزٌة ،

 


