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 ليل الصب.. ومعارضاتها

 وعلى ذكر المعارضات فإن عادة الشعراء جرت بأنهم إذا استملحوا قصيدة،......         
واجتهدوا في تقليدها، والنسج على  –وربما موضوعها  –جاروا صاحبها في وزنها، ورويها 

 منوالها، لكن قلما كانت المعاِرضة قريبة من المعارضة!
  – 024ومن القصائد التي عورضت كثيًرا، قصيدة الشاعر البصير الحصري القيرواني )     

ورغم أن له أشعارًا كثيرة   اآلداب(، هـ( ابن أخت الحصري القيرواني صاحب )زهر 044
فلم تذع له قصيدة ذيوع )ليل الصب( التي عارضها كثيرون، منهم من القدماء ابن مليك 
الحموي، ومن المحدثين أمير الشعراء شوقي، وولي الدين يكن، وخير الدين الزركلي، وأبو 

 القاسم الشابي، وغيرهم.
 -وهي مقدمة القصيدة  –ناها عبد الوهاب ويذيع عند الناس، ويشتهر األبيات التي غ

بيًتا( وتحوي أغراًضا أخرى غير  99ظانين أنها القصيدة، وهي أطول من ذلك بكثير )
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الغزل، كاالعتذار، والمدح، وإدالل الشاعر بنفسه، وتميز قصيده، واالسترفاد )الشحاذة( 
ن جيد الشعر )وقليل حتى إنه جعلها نضيدة محبرة لو رواها جميل لذابت حبائبه، وأنها م

جيده( وقد لونت األبيات بحسب األغراض، لتحس بطولها، وتنوع أغراضها، وتتأكد أن 
 أهم ما فيها هو المساحة الغزلية وحدها، فاقرأ القصيدة كاملة، واستمتع معي:

 الساعة موعدهُ  أقيامُ  غده يا ليُل، الّصبُّ متى
  أسف للبين يرددهُ  وأرقه اررقد السمّ 

  مما يرعاه ويرصده له النجم ورقفبكاه 
 دهيشر   خوف الواشين فف بغزال ذي هي  كلِ 

  فعز تصّيده ..في النوم انصبت عيناي له شركً 
  أغيده للّسرب سباني صا أّني قن  وكفى عجبً 

  وال أتعّبده ..أهواه صنم للفتنة منتصب
  الّلحظ معربده سكرانُ  والخمر جنى فمه صاح  

  ا يغمدهوكأّن نعاسً  افً ينضو من مقلته سي
  والويل لمن يتقّلده العّشاق به فيريق دم  

  هولم تقتل يدُ .. عيناه كالّ ال ذنب لمن قتلت
  وعلى خّديه تورّده يا من جحدت عيناه دمي
  فعالم جفونك تجحده خّداك قد اعترفا بدمي
 تتعّمده وأظّنك ال إّني ألعيذك من قتلي

  سعدهك يُ فلعّل خيال   كرىً  باهلل هب المشتاق  
  يدنيك وتبعده صب   ما ضّرك لو داويت ضنى

 عّوده فليْبك عليه ابق هواك له رمقً لم يُ 
 يتزّوده هل من نظر   غد ا يقضي أو بعدوغدً 

 مورده بالّدمع يفيض لنا ش ر ق يا أهل الّشوق
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 تبّعده وظروف الّدهر لقاءكمُ  يهوى المشتاقُ 
 تنّكده ال األيّامُ لو  وأعذبه ما أحلى الوصل  

 تجّلده لفؤادي كيف فيا بالبين وبالهجران
  فسدهغيري بالباطل يُ  أنا الحّب أعّف ذويه

  عبد الّرحمن محّمده كالّدهر أجّل بنيه أبو
 مولده والحّر الطّّيب همئزرُ  العّف الطّاهرُ 

  سؤدده فتفّوق ..وزكا وزارته شفعت في األصل
  يشّيده فوق الجوزاء فغدا الّسامي   كسب الّشرف

 وأحمده إسحق المجد أورثه وكفاه غالم
  ويحل األمر ويعقده فمدىً  زال يجول مدىً  ما

 ومهّنده ه..وسياست حتى أعطته رئاسته
 وسّيده ..مولى من شاء األعلى فاليوم هو الملك

 مؤّيده ..منصور الملك همباركُ .. ميمون العمر
 تشّدده حربفي ال لكنْ  عّزته لين في ن  يْ ه  

  ويقعده ويقيم الّدهر وينشرها يطوي األيّام
  ّسدهوحُ  داهفأقّر عِ  فضائله هرت كالّشمسشُ 

  باألرغن معبده غّنى ولو ..الّتغريد ال يطربه
  الّشيطان و ال  د ُدهُ  لعبُ  فليست منه وال والخمر

  يرويه ويسنده لم  عِ  فهّمته ..ترك اللّذات
 زّهدهوبـًُقى في المال تُ  بهرغّ وُبًدى في الملك تُ 

  ظُل م الّشبهات توقُُّده وذكاء مثل الّنار جال
  قى في الملك يزّهدهوتُ  في الخير يرّغبه وهدىً 

  حتى فضحت من ينشده رّقت من أدب وحواش  



 4 

  يدفق بغريب ينقده إن لم ..ال عذر لمادحه
  بّردهمُ  ..رمّي الّنحوجِ  هدامتُ قُ  ..الّشعر يالنُ غِ 

  ويسرده (العين  )ي ف  ـ ـق  رب يُـ يل لغات العُ وخل
  لم يخف علّي تعّبده لّما خاطبت وخاطبني

  ق وقلت بكّفك مقوده فنزلت له عن ِطْرِف الّسب 
  أيقنت بأّنك توجده أو كرم لو يعدم علم  

  ملك الّدنيا فسيحمده من ذّم الّدهر وزارك يا
 أو ضّل فرأيك يرشده إن ذّل فجيشك ينصره

  مآن فحوضك يوردهظ أو راح إلى أمنيته
 وأوحده ..وكريم العصر أنت الّدنيا والّدين لنا

  كّفيك ألورق جلمده لو أّن الّصخر سقاه ندى
  البيّض بكّفك أسوده والرّكن لو اّنك المسه

  فيسهر أرمده ..بالّليل يطوي الّسّفار إليك مدىً 
  يُطوى بحديثك فدفده ويهون عليهم شحط نوى

  بالفضل عليك وُمْنِجده والمشرق أنبأ ُمْتِهُمه
  مطروف الجفن وأرمده يوالعين تراك فيستشف

  طلعت بك إالّ أسعده سعدت أيّام الّشرق وما
  دهلّما أورت بك أزنُ  وأضاء الحق لم ْرِسي ة

  وبحسن الّرأي تسّدده بالعدل قمعت مظالمها
  دهتترك علما تتزيّ  وجلبت لها العلماء فلم
  ما عند اهلل ستحصده وزرعت من المعروف لها

  فليدُع به من يصعده واهتّز إلسمك منبرها
  ينهّل على من يقصده قد كان الّشيخ أخا كرم
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  من كّل كريم نفقده افمضى وبقيت لنا خلفً 
  وبرحمته يتغّمده فاهلل يقيك الّسوء لنا

  وطريف المال ومتلده عمى عيشيولقد ذهبت نُ 
  ؟!فيقال أهذا مسجده حّبك يدخل مجلسهأم

  فعسى نعماك تمّهده ْسط به إال ُحُصر   ال بُ 
  في الّصّف ليحسن مقعده أبسطة فابعث لمصل  

  من صاحبه ال تفرده وعساك إذا أنعمت به
 يكسى بالفرد مجّرده  باثنين يغّطى البيت وال

  فثنائي عليك أخّلده بهما واغنم شكري صلني
  وطمى من بحرك مزبده ما زعموالِ  ضبت  أتراك غ

  وعال من صوتك مرعده وبدا من سيفك مبرقه
  وتصّعده ..فتقّويه هل تأتي الّريح على رضوى

  وعدهك تُ فبأّي وعيدِ  أنت المولى والعبد أنا
  هكذب الواشي تّبت يدُ  نيفتعاقب   ما لي ذنب  

  ألبى كرم تتعّوده معاقبة ولو استحققتُ 
  جمدهء تغيظ سواك وتُ  ضاي  جرت أشيامن غير ر 

  عليك أعّدده ت فلستُ  ـواهلل بذاك قضى ال أن
  هّهدُ لم يثبت عندك شُ  علّي بمجتـ ر م ال تغدُ 

  ومرّسله ومقّصده فوزير العصر وكاتبه
  ا ولسوف يفّندهأيضً  يبدي ما قلُت بمجلسه

  وكفرت برّب أعبده إن كنت سببتك فّض فمي
  من ذّم كريم أحمده ا حسبيحاشا أدبي وسن

  ويطرده ذيب الغيظ  يُ  ستجود لعبدك بالعفوِ 
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  وتؤّكده ..وتجّدده وقديم الود ستذكره
  وعالك يشّيده ..شيني ـنأو ليس قديم فخارك يُ 

  فرقده س فذاك بُنيُّك   ـيا بدر الّتّم نكحت الّشم
 تبّدده ولشمل الكفر تمّهده فاسلم للّدين
 منّضده ا كالّدرّ لفظً               محّبرةً  ..واقبل غيداء  
  ّردهخُ  في الحّي لذابت أنشدها لو أن جمياًل 

  مولده داك قريب  ون   شحط أهديت الّشعر على
  قليل جّيده والّشعر ما أجود شعري في خبب

 دهوعسجُ  في سوق الّصرف ههرجُ ى ب  ساو  لوالك ت  
 ينقده أو ينفقه من أدب   ولضاع الّشعر لذي
 دهمغر   غّنى باأليك متى فعليك سالم اهلل
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 معارضات دالية الحصري
يتفاوت الشعراء جزالة وخفة، شاعرية ومباشرة، صورًا وأخيلة، قدرة على قنص المعنى       

 المطربة!  الشرود، والتعبير المستملح، والكلمة
وإنك لتحس بهذا بشكل شديد الوضوح في معارضات )ليل الصب( الكثيرة مختلفة      

العصور والمقاصد؛ فمن الشعراء من استنسخها في فجاجة، ومنهم من جرى شوطًا ثم 
انقطع نفسه، وبان بها عجزه، ومنهم من استحدث لها غرًضا جديًدا ميزه عن سابقيه، 

ومنهم من نافس وقارب وكاد يجوز الحصري، وستحس بذلك ومنهم من تفلسف وادعى، 
ال بحسب اإلجادة واإلبداع  رتبتها بحسب التاريخجليًّا في هذه المعارضات التي 

 والموضوع، فتأمل معي:
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 جانيّ األر   معارضة  ناصح الدين
محمد بن الحسين،   قاضي تستر أبو بكر، أحمد بن ،شاعر زمانه ،اإلمام األوحد     

وقد ، قال عنه الحافظ الذهبي في السير: الشافعي األرجاني بتشديد الراء،، ناصح الدين
سنة،  نعاش أربًعا وثماني ،شعره ال يكون العشر بلغ في النظم الغاية، والذي دون من

 هـ. والقصيدة بال إضافة وال جديد فيما يبدو لي: 400ومات بتستر سنة 
 يا ليل فصبحك موعدهُ  لك مسعدهُ هل أنت بطوْ 

 ميعاد منيته غدهُ  ال كان قصير الليل فتىً 
 للشوق يجّندهُ  جند   في صدري من كلف  بُكمُ 

 !ا المتألم عو دهُ منه أعليل اللحظ وعلته
 جعدهُ فالصدغ عالم تُ  عيناك لسفك دمي جنتا
 في الناس فِلْم تتقلدهُ  ودمي ال يحسن محمله

 والشمل أظّل تبددهُ  موقفنا لم أنس برامة  
 والبين غدا يتصيدهُ  رشأُ قد أفلت من شركي
 وغدا بفؤادي أغيدهُ  سّرب  قد عن  بذي سلم  

 طال تبلدهُ  صبٌّ قد اوتطاول يتبعهم نظرً 
 حيران الطرف مسّهدهُ  هحّران القلب متيمُ 
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 القضاعي األبار بنامعارضة 
ي المتوّفى اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنس أبو عبدابن األبار هو      

 –فيما يبدو له  –ـ. أقرب الشعراء ألغراض وروح الحصري، وأشبهه به منهم ه 844سنة 
بيًتا( كما أن بها  68والقصيدة أقرب لقصيدة الحصري في تقسيمها وأغراضها وطولها )

 مالمح فنية أرقى كثيًرا من غيرها من المعارضات فاقرأ وتأمل:

 وِني السُّقم  ُمج ر ُدهُ ي ْكسُ  م ْرُقوم الخ د  ُمو رُّده
 بِأِبي ما أ ْود ع  ِمْجس ُدهُ  ش ّفاف الدُّر  ل ُه ج س د  
ِته  ج ْمر  ِبُفؤاِدي  م ْوِقُدهُ  ِفي و ْجن ِتِه مْن نِْعم 

 ي ْدنو ِلذ م اِئي  م ْورُِدهُ  وِبفيِه ِشف اُء ظ م اِئي  ل وْ 
 م ْقِصُدهُ  ِإْقصاُد الُمْهج ةِ  وي ديُن ِبصْدِق اللْهج ِة م نْ 

ُه فـ يـ ر ى  أن يـُْنج ز  م ْوِعُدهُ  اُخْلفً  أ ْستـ ْنِجُز م ْوِعد 
ِله  في خ ْوِن الع ْهِد فيـُْقِعُدهُ  و أُِقيُم الُعْذر  ِلُعذ 

 ص ِلف  بِالد ل  تـ ف رُُّدهُ  ك ْم ي فرُِدني بِالذُّّل ه وى
 ُدهُ شُّ إل ْيِه فـ ُيوجِ و ي ه ي ْجُفو الم ْعُمود  فـ ُيعِدُمه

 ل ِكْن بِاله ّد يـُه ّدُدهُ  ال ْم يـ ْرض  ِسوى قـ ْلبي و ط نً 
 إال و ُهن اِلك  يُغمُدهُ  ن اِظُرهُ  اما سّل ُحس امً 

 رُْمح  ِللن ْحِر ُيس ّدُدهُ  و لُه في الّنْحِر لِن اِهِدهِ 
 ف أبى األْنظ ار  تـ ع مُُّدهُ  ن ظ ر ْت ع ين اي  ل ُه خ ط أ

ِلهِ ريم  يـ ْرمي ع ْن أكْ   ُتْصِمي م ْن ي ْصِمُدهُ  ازُرقً  ح 
ِة ِمْن تـ ر ف    أ تـُر ى األ حجاُل تـُق ي ُدهُ  ُمت داِني الُخْطو 

ْلُي وُيْجِهُدهُ  ُيْدِميِه الو ْشُي بِآي ة ما  يُنِضيِه الح 
ّيُدهُ  وأّمر هُ  ..و الُه الُحْسنُ   وأت اُه الّسْحُر يـُؤ 
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ْون ِة م طل ُعهُ  ِة م ْوِلُدهُ  و و فاة ِبُغروب الج   الّسْلو 
ن اُه ك ما  أ ْود ى بِالُغْصِن ت أوُُّدهُ  ق م ر  األْقم ار س 
 ك أّني  أْحِقُدهُ .. في ُصدّ  أ ْصدى لِلو ْصِل و أ حف ُده
 وأن ا في الُحب  ُمص ف ُدهُ  اوالبـُْغُض يـُنـ ّولُِني ص ف دً 
 ُدهُ بِاْلع طِف يـُؤ ك   ب د اًل  ه ال أ ْولى ِمْن ق ْسو تِهِ 
 تـ ْلق ى المنجود  فتـُْنِجُدهُ  اوتـ ق ب ل ِمن ي ْحي ى ِشي م  
 ن ظ ًرا لِْلُملِك يُم ّهُدهُ  م ِلك  ل ْم ت أُل إي ال ُتهُ 

 والصْول ُيس لُّ ُمه ن ُدهُ  بِالط ْوِل ُيس أُل ُمه نُؤهُ 
نـْي ا لِن ْضر ِتها  و ع تيد الّنصر ُمع ّوُدهُ  و أ ع اد  الدُّ

  و ُملوِك العال ِم أ ْعُبُدهُ  تـ و اُضُعه ب اد  لّلهِ 
 و فـُو ْيق األْنُجِم م ْصع ُدهُ  في م ْهبط ُروِح الُقدِس يُرى

ًما  ح ك مْت أْن ُيخدم ُسْؤد ُدهُ  م ْن أْوس ع  ُسّدت ه خ د 
 و يـُق ل ُدهُ .. يـ تـ ق ل ُدهُ  قام ت بِالح ّق ِخالفـ ُتهُ 
 الّدين  ُيج ّدُدهُ فـ ت الف ى  و أت ى والّدين إلى تـ ل ف  
ا ُه الُعْدواُن غ د   يُْطفيِه الع ْدُل وُيْخِمُدهُ  م ا أْوف د 
اُه و ص ارم ه  ل ْيل  والصُّْبُح يـُب ّدُدهُ  و ك أن  ِعد 

 ل ّما ُبِسط ْت فيِهْم ي ُدهُ  قُِبض ْت أْيدي الُكّفار بهِ 
ِتهِ   ع ل م  ي ْحِميِه ويـ ْعُضُدهُ  ع ل م  لِْله ْدِي ِبر اح 

 وط ويُل السْمر ُمقّصُدهُ  فـ ق صيُر البيِض ُمف ّلُلهُ 
 يـ ْعُسوُب الج ْيش وأْصي ُدهُ  ص ْيد  ِلج واِنِح أْنُصِلهِ 

ْيِه ِإذا اْغبـ ّرت س ن ة    ُمْخض رُّ الع ْيِش و أ ْرغ ُدهُ  و ل د 
 أ ْن يـ ْرِفد  م ْن ي ست رِفُدهُ  ِمْن ُعْرف ع وارِفه أب ًدا

 ص وم  ال يـ ْفت أ ي ْسُرُدهُ  ِتهسرد  التقريظ  ِلسير  
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 لُِيخ ّصص  بالزُّلف ى غ ُدهُ  يـ ْوم اُه يـ ُعّمُهما زُل ًفا
 و ِمن التّـْقوى ُمتز ّوُدهُ  ن ْحو  الُحْسن ى ُمت ش ّوُفه
 يـ ْقظاُن الّطرف ُمس ه ُدهُ  ش ْيح اُن الق ْلِب مشيّـُعه
 هُ ه ج ع  الساِهي يـ تـ و ّسدُ  ُيْحيي بالو حي الليل  إذا
 بالُعْرِف يـ ُهبُّ فـ يـ ْلح ُدهُ  ويُميُت النُّْكر  و ُحّق له
ُحُه أو أْحم ُدهُ  أْرض ى أ ْعماِلي  ع اِقب ةً   ِإذ أْمد 
 ل ِكْن م ْجهوِدي  أْنفُدهُ  و م ِن الواِفي ِبم حاِمِده

 ُمعتاد الج هل و يـ ْرُصُدهُ  زال  يـُز لُّ الِحْلُم ِإل ى ما
 ِلم د ى خ ْير  يـ تـ ز ّيُدهُ  ست بًقاو الِعْلم  ت خ ّير مُ 

اِولُُه ُمتـ و ر ُدهُ  ف خ مائُِله ُمت نز ُههُ   وج د 
 فـ ي غيُب ِسو اه و ي ْشه ُدهُ  ق د عاد  أخ ّص ِبطان ِتهِ 
ت هُ   وت وّخاه يـ تـ ع ّهُدهُ  آخ اُه ف أ ْحمد  ُعْهد 

ْته خ ص اِئُصه  واألنـْف ُس ي ْكُثر ُحس ُدهُ  ح ّتى ح س د 
 ِمّما يـ ْهديِه ويـُْرِشُدهُ  و هادي الخلِق وُمْرِشُدهمهُ 

 ا وأل ْقوى م ْعه ُدهُ ح قًّ  ل ْوالُه ألْخو ى ك وك ُبه
ا  وُيك س ُدهُ .. فـ ُينف ُقهُ  ف م آل األْمر إلْيِه غ د 
 أ ْلو ْت باألنُحِس أْسُعُدهُ  ال ُحْرف ة  لآلداِب وق دْ 
ّبُدهُ  الع ْصرفي  يـُْفِني أْبد ْت ز ْهًوا ِبم حاِسِنه  ُمؤ 
بـ ُرهُ  ُر ُيح   و ي ِتيه الّنْظُم ُيج و ُدهُ  ي ختاُل الّنثـْ

 م ا نـُْنِشُئُه أْو نـُْنِشُدهُ  و ب ديه ِته.. ِلر ّويِتهِ 
 ما نـ ْعِرُضه إْذ نـ ْقصُدهُ  وق ص اِئُده.. و ر س ائُِله

 ت ْسري في الع ال م ُشّرُدهُ  كالن ثر ِة والش عر ى ك ِلم  
 كالطّْيِر ي ُشوُق تـ غ رُُّدهُ  ْحلو في األنـُْفِس م ْسم ُعهي  
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 ما الدُّرُّ ي ِشفُّ ُمن ض ُدهُ                              ما الّزْهُر ي رفُّ ُمُفّوفُه 
 في ماضي ز ْهر ة  م ْوِلُدهُ  س ل ب  األْعر اب  ف ص اح ت ها

 ُدهُ ولُه من ذلك  ع ْسج   ش ب ُه الم ْنطوق بِه ل ُهمُ 
ر  ِبِهمْ   يُنم ى ُصُعًدا وت م ْعدُدهُ  وت م ضُّره.. ال ض يـْ

 فيها يـ ت ب ْحب ُح م ْحِتُدهُ  ص لواُت الّلِه عل ى ِفئ ة
 فـ ْوق  األْمالِك ُمم ّدُدهُ  ع د ِويُّ الب يت ُمط ن ُبه

 و يـُع ّدُدهُ .. يـ ْعت دُّ بهِ  و ِرث  الُعْمر ْيِن س ن اء ُهما
 ف ذُّ التوحيد و أ ْوح ُدهُ  ِد أْحر زهُ ع ْن عبِد الواحِ 

 ي ْحياُه ح ر ى وُمح ّمُدهُ  و و ِليُّ الع ْهِد بذاك  أبو
 لِْلب ْدء األْول ُمْسن ُدهُ  ش ر ف  يـُْرو ى في بـ ْيِتِهمُ 
 م ْن يـُْنِكره أ و ي ْجح ُدهُ  ف إذا فـ ل ُق اإلْصباح ب دا
 ر دُُّدهُ و تـ  .. لِبـُُنودهمُ  ال زال الّنْصر تـ و دُُّدهُ 
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 نجم الدين القمراوي:معارضة 
 

من  موسى بن محمد بن موسى الكناني القمراوي )نسبة إلى قمراءأبو عمران هو      
، قال عنه الذهبي شاعرو  قيه وأديبفهجرية،  846( ت:سورية –أعمال صرخد بحوران 

من المعارضة غير  في تاريخ اإلسالم: كان شاعًرا محسًنا، توفي وله ستون سنة! ولم أجد
 يقول القمراوي فيها:ستة أبيات 

 دهُ سّ ألسيرك حُ  ورثى هدُ و  ك عُ قد مل مريض  
 زفرات الشوق تّصعدهُ  س  لم يبِق جفاك سوى نف  

 سندهُ ِر إلى عينيك ويُ  ـالسح يعنعن فنّ  هاروتُ 
 تجردهُ  فكيف وأنت ..ت ـفتك وإذا أغمدت اللحظ  

 دهُ منك يعقّ  والحاجب اك وجه رضً كم سه ل خدُّ 
 في نار الهجر ُتخل دهُ  ف ِلمْ  ما أشرك فيك القلب

 

 
 



 14 

 الموصلي دانيال ابنمعارضة 
ال كحّ  بن يوسف بن معتوق الخزاعي الموصلي شمس الدين محمد بن دانيال      

خيال تمثليات  وبرع في تأليف (م 6166 م6209) العصر المملوكيوشاعر وفنان عاش في 
وتصوير حياة الصناع والعمال واللهجات الخاصة بهم وحاكى بطريقة مضحكة  الظل

بأنه كان   المقريزىلهجات الجاليات التي كانت تعيش في مصر في زمنه وصفه المؤرخ 
  .كثير المجون والشعر البديع، وأن كتابه طيف الخيال لم يصنف مثله في معناه

 تـ ْرُقدهُ  لياًل  ي ْسه رْ  لم ُتسِعُدهُ  أّنك   لو بٌّ ص  
 ُمس ّهدهُ   ِلذاك   فالّطرفُ  أسىً  الهجرانُ  أ نح ل هُ  ق د

 غ ُدهُ  متى الّصبُّ  ليلُ  يا بهِ  طال لياًل  أنش د   كم
 يُفِسُدهُ   بل ُيصِلحهُ  ال ف عاِذله العذلُ  يُغريهِ 
 بعُدهُ وتُ   إليك    الحب   في يدنو كم ُمِحبُّك   موالي  

 وت ْجح ُدهُ   ِبه واك   و جداُ  مداِمُعهُ  تبوحُ  و عالم  
 ت طُرُدهُ   ي وما  باِبك   عن س ك ن   لهُ  وليس   حاشاك

 يـُف ندهُ   فيك    ِبمالم   أبًدا الِئم هُ  ت حسبْ  ال
 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1249
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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 ابن مليك الحمويمعارضة 
الدين علي بن  عالء ، واسمهشعراء العهد المملوكيمن  ،شاعر ساخروابن مليك        

ة، ولها شاعر، أديب ولد في حما (6466/ـه669) محمد بن علي بن مليك الحموي
 .ديوان النفحات األدبية من الزهرات الحموية، له ومات بدمشقينسب، 

 م سيف شاقك مغمدهأ لحظ يسبيك مقلده
 ملدهأم أيهتز به  معتدل وقوام زاه  

 يجلو بالشعر تجعده نسبته رشأ لهالل  
 تركي اللحظ منهده زوجي الشعر غزال خطا

 في الحال مجرده ماض فرد يتثنى عامله

 سودهأواحذر يرنو لك  سمر قامتهأياك و إ
 يتجلى جل مسوده ذو فرع ساد كتون دجا

 ما صح عنه مبرده وتعن فيه صحاح الدر ر 
 منه يتألم مقعده يمشي فيريك له كفاًل 
 عجل ليقوم فيقعده ويكاد اذا ما رام على

 فيريك اللين تشدده ذا ما شد مناطقهإو 

 بدنيه الصب فيبعده به ملل.. قاس بالوصل
 الليل ويرقده سهران   بيت بهأمن االنصاف أ

 والصبر عصاه تجلده سىأفالقلب يذوب عليه 
 مما بالهجر يهدده هام به جبل لهوىو أ
 يا للغزالن تشرده بافديه غزال خِ أبي أب

 سد تصيدهغنج واأل عجبا في الحسن له رشأ
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 سدهأعجب منه تأبل             وعجيب كيف بصول رشا 
 وغزال السرب وأغيده هو بدر الحي وغصن نقا

 من عني راح يفنده فعالم عليه يعنفني
 وزاد تمرده.. بالعذل غىا لعذول فيه طتبًّ 

 فق شهاب يرصدهفي األ خشاه وليأن أيظن بأ
 في التم يغار ويحسده مولى لعاله البدر غدا

 ا كالنمل وتقصدهزمرً  كهف تسعى الشعراء له
 لعطا ترويه وتسنده فحديث نداه يداه غدت

 وصفا للشارب مورده ن حالأال إهو بحر  
 جحدهأنا معترف ال أ نا مغترف من نائلهأ

 رقص الياقوت منضده ليك قواف مذ نظمتإف
 جودهأولها من جودك  حسنهاأوصافي ألك من 

 رغدهأوصفا من عيشك  ال زال سرورك مكتمال
 وحال في الروض تغرده اما صاح هزار ربا طربً 

 

 
 



 17 

 معارضة ولي الدين يكن
 - 6461ولي الدين بن حسن سري بن إبراهيم باشا يكن         

ويتكلم اإلنجليزية  ،م وكان يجيد التركية والفرنسية 6926
واليونانية لولي الدين يكن اآلثار المطبوعة التالية: المعلوم 

ها ، وهي جميعوغيرهاوالمجهول، الصحائف السود، التجاريب، 
ا بمقاييس مجيدً  اكان ولي الدين شاعرً   .مقاالت أو قصائد

 وكتب معارضته لقصيدة ليل الصب، وفيها:، عصره
 مغمده  يواللحظ فؤاد الحسن مكانك معبده

 لم يعرف قبلك سيده  حر هذا تيسيد يا
 إن كان فؤادك يجحده الليل وطيفك يعرفه

 شعرى أنشده  يوأنا ف غزال يطرفك ل يكم يوح
 الدوح أبيت أردده يف األطيار هوى يساجلنوت

 عذب ومقيده يعند أحببت قالك فمطلقه
 رشدهأ يفأنا بولوع يإن ضل حنانك عن قلب
 وجمالك كان يؤيده قد بات داللك يخذله

 إن قل أجدده يشوق كلًفاا أزدد  زيدنى تيهً 
  صبري إن جرت يؤكده شوقي إن بنت يضاعفه

 ع طرفك يرصده م يطرف فلك  شمسا  هماخالن 
 مضناك جفاه مرقده  احلمً  فصلي باهلل ولو

 الصب يماطله غده الو كذبً و اليوم  يوعدين
 

 



 18 

 أرسالن معارضة األمير نسيب
م( من أسرة سنية ال 6926 -6486رسـالن )أنسـيب األمير    

درزية على األصوب، وهو شقيق أمير البيان شكيب أرسالن، 
تتلمذ مدة على الشيخ و رنسية، تعلم العربية والتركية والف

والزم مجلسه، كما أولع بشعر الجاهليين  ،محمد عبده
  – شاعر قومي إنسانيوهو والمخضرمين وحفظ كثيًرا منه، 

ارتبطت تجربته الشعرية بقضايا  -كما في معجم البابطين 
أمته العربية وقاربت رجالها وأحداثها، تأثر بمحمود سامي 

  .شعراء العباسيين كأبي تمام، والمتنبي، والشريف الرضيالبارودي، واحتذى حذو ال

 " كتب معارًضا دالية الحصري:له ديوان شعري بعنوان: "روض الّشقيق في الجزل الّرقيق    

 هل أنت بعطفك منجده مضناك عصاه تجّلده
 أحناء األضلع مرقده منهوك الجسم به كمد

 ووميض البرق يسّهده رق يهّيحهترجيع الوُ 
 أحشاء العّز ترّدده خفقت نفس لو ما وله

 يتهامس عّوده ف  دنِ  أن تهجره فعزاؤك في
 ك فرقدهقد زّور نور   ال يسري طيفك في غلس
 يستبكي الّصخر توّجده ما حال فؤادي في شغف
 ويروح الخّد يخّدده إذ يغدو الّصدغ يصّدعه

 فيقوم الفرع يصّفده ويكّر الّطرف فيأسره
 لوال اآلمال تكّمده لوالّصد له جرح جل

 يشقيه الحّب ويسعده أفدي موالي فكّل فتى
 ا يتقّطع حّسدهفوزً  كم فزت بمرأى طلعته
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 ا ما فاه معربدهسكرً  وسكرت براح شمائله
 أترى شكواي تؤّوده غصن أغرتني رقّته

 يهوى األغصان مغّرده داح في وله  والّشعر صُ 
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 شوقي أحمدمعارضة 
( أمير شعراء العربية، 6912-6484أحمد بك شوقي )     

الوطني الغيور، صاحب اإلسالميات الباذخة، والوطنيات 
الُملهبة، والغزليات الرائقة، واألشعار الشائقة، وأكثر من  

ة شعًرا، وأول من طور في الشعر كتب من شعراء العربي
العربي المعاصر وكتب في آفاق لم تكن قبله مطروقة، 

 عارض ليل الصب وأحسن فقال:
 وبكاه ورحم  عوُده مضناك جفاُه مرقده
بُهُ   مقروح الجفِن مسهده حيراُن القلِب ُمع ذ 

 يُبقيه عليك وتـُْنِفده اإال رمقً  اأودى حرفً 
 الصخر  تنهدهويذيب  وههأيستهوي الورق ت

 ويُقيم الليل  ويـُْقِعده ويناجي النجم  ويتعبه
 في الد وِح ترددها شجنً  ويعلم كل  مطوقة   

 دب ال يتصيدهأوت ك  من شرك  يفكم مد لط

 ولعّل خيالك مسعده فعساك بُغْمض  ُمسِعفهُ 
 والسورةِ  إنك مفرده الحسُن ح ل ْفُت بُيوُسِفهِ 
 حوراُء الُخْلِد وأ ْمر ُده اقد و د  جمالك أو قبسً 

 يدها لو تبعث تشهده مقطعة    ت كلُّ وتمن  
ن اك ز ِكي  د ِمي  أكذلك خد ك يحجده؟ ج ح د ْت ع يـْ
 فأشرت لخد ك أشهده قد عز  ُشهودي إذ رم تا
 فأبى، واستكبر أصيده وهممُت بجيِدك أشركه
 ُدهفـ ن با، وتمن ع أ ْمل   وهز ْزُت قـ و ام ك أ ْعِطفهُ 
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 ما باُل الخْصِر يـُع ق ُده؟ سبب  لرضاك أمهده
 ال يـ ْقِدُر واش  يـُْفِسُده ما بيني في الحب  وبينك

 باب  السُّْلواِن وُأوِصُده؟ ما باُل العاِذِل ي فتح لي
 فأ قول: وُأوِشُك أ ْعُبده ويقول: تكاد تجنُّ به
 ُدهس ِلمْت ي  .. قد ض ي عها م ْوالي  ورُوِحي في ي ِده
 وحنايا األ ْضُلِع م ْعب ُده ناقوُس القلِب يدقُّ لهُ 

 قسم الياقوت منضده بثنايا لؤلُِئها اقسمً 
 م قتوُل الِعشِق وُمْشه ُده ورضاب  يوعُد كوثرهُ 

 لو كان يقب ل أسوده وبخال  كاد يحجُّ له
 ، والرُّْمُح يـُف ن ُدهان س بً  وق وام  يـ ْروي الُغْصُن له

 وع و اِدي الهجر تُبد ُده ه ن  ِمْن ج ل ِديوبخصر  أو 
 سلوى بالقلب تبرده وال خطرتْ  ،ما خنت هواك
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 القاسم الشابيمعارضة أبي 
وليد ( 6910-6949شاعر الخضراء، وفقيد الشعر )     

بلدة الشابة في تونس، ولها ينسب، مات بمرض في 
القلب وهو في الخامسة والعشرين من عمره بعد تخرجه 

ديوانًا كبيًرا، وقصائد سائرة،  من جامعة الزيتونة، وخلف
إرادة الحياة، كما ترك معارضة لدالية من أشهرها قصيدته، 

الحصرية، فيها بعض الكسور العروضية، والخلل الفني، 
 أنقلها كما هي:

 غُدُه؟ وشجاه اليوُم، فما وأ ْطر ب هُ  غ ن اْه األ ْمُس،
، ْدِهُدهُ  يُد األحالمِ  كالط ْفلِ  ق ْد كان له قلب   تـُه 

 يعبُده ،جميُل الط لع ة الكون ُمْذ كان له م ل ُك في
 يُم ج ُدهُ  و أ م ام  الف ْجرِ  يـُن اجيهِ  في ج ْوِف الل يلِ 

 ويُنشُدهُ  آيات الحّب، يغن يه وعلى الهضباتِ 
، فـ ت ْتبعه ت ْمشي في الغابِ   و تـ ْنُشُدهُ  أ ف راُح الُحب 

 تُراصدهُ  زُمًرا في الن ور فيبصرها فاق  ويرى اآل
 تغر دهُ  ب  أحالم الحُ  فيحسُبها ويرى األطيار  
 تواِدُدهُ  بس ماِت الُحبّ  فيحسبها ويرى األزهار  

 !ُيسعُده وجمال  العا لمِ  يناجيهِ  فـ ي خ اُل الكون  
 !يطارُدهُ  ونسيم  الغاب   تضاحُكهُ  ونجوم  الليل

 يُدهُ  فتعابثه ..فرًِحا يداعبهُ  ويخال الورد  
 يجع دهُ  ونسيُم الصُّبح ون ضرت ه ويرى الينبوع  

 ترّددهُ  نسماُت الغاب نغ م   يُر الماء لهوخر 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=160&start=0
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 تشاهدهُ  بين  األشجارِ  سمق ت ويرى األعشاب  وقد
 ويحمدهُ  فيجل الحب   تـُن م ُقها ونطاُف الطل  

هُ  قْلًبا في الّناسِ  س ر ت لأليام! فكم يا  لُِتْكِمد 
 !وتطرُدهُ  تسقيه الخمر عاشقها :هي مثل العاهر
 !غ ُدهُ  كالش ْهِد، ل ي ْسلُبـ ه ا حالوت ها يعطيك  اليومُ 

 فُتوس ُدهُ  ..ويضاجُعها فرًحا باألمِس يعانُقها
 ونك ُدهُ  أضناه الُحزنُ  ش ب ًحا واليوم  ُيسايُرها
 تسانُدهُ  وجذوُع الس روِ  م ر اثِي ه يتلو في الغ ابِ 

 تفرُُّدهُ  منهم ُيشجيه أحد   ويماشي الّناِس، وما
ة ِ  ْسراهُ م في ليل الو ْحش ة ِ   مرق ُدهُ  و ِبك ْهِف الو ْحد 
به أصواُت األمسِ  ُدهُ  وخياُل الموتِ  تـُع ذ   يـُه د 

 تورُُّدُه     األفق   يءيض الكونِ  باألمِس، له شف ق  في
 فما في العالم يسعده واليوم  لقد غش اه الليلُ 

 وشجاه اليوُم، فما غدُه؟ و أ ْطر ب هُ  غن اه األمسُ 
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 الزهاوي معارضة جميل صدقي
الشاعر العراقي الكردي الكبير، نسبة لبلدة زهاو/       

، شاعر مكثر متفلسف 6918 – 6481كرمنشاه، 
 مغتر، ومثيًرا للجدل..

وديوان  ،لم المنظومالك: عدة دواوين منهاله       
 ..اللباب، وديوان األوشال، والثمالة، ورباعيات الزهاوي

 العربية شاعرلم يكن الزهاوي قال عنه طه حسين:       
 ،العقل شاعرلقد كان  .وغيرها من األقطار مصربل شاعر ؛ العراق شاعروال  ،فحسب

 .وتسلح بالعلم بأوروباالذي اتصل  المعريولكنه  ،هذا العصر معريوكان 
وقد حاول أن يتفلسف ويستكثر من أبيات الحكمة في قصيدته؛ لوال أنها مباشرة أحيانًا 

 لحد المباشرة والركاكة:
 ؟تجحده تقّر به أمأ أنشده لي عندك حقّ 
 ينجده ح منجده الـ ـأصب قد اهلل لمكروب  

 أنشده إبّان النكبة شعرا النكبة تنطقني
 يرّدده والليل ..أدجى إذا هو إرناني في الليل

 مغّرده كالروض يموت شاعرها البلدة يهلك
 أحشده جيش في العسرة مسارعة لدموعي وهي

 ؟!صدهتو  هل تفتحه أم باب   لم يبق إليك سوى
 ؟تبعده أتقّربه أم منتظر حّبكبالباب مُ 

 تطرده ما ظّني أّنك مسأله قد جاءك يحمل
 يتعّوده والمرء وما الشكوى ن عادته بثّ مِ 

 تتفّقده ما بالك ال شغف لك في بغداد أخو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 يسعده إال وخيالك يشقى صّب بفراقك ما
 موعده والّليلة طيف   أغفى يأتيه منك إذا
 !يترّصده ُت فمن بعدي ـأودي أترّصده فإذا
 يتقّلده سيف ماض   ناظره لمعّنيني من
 تعبده وتكاد األنفس لطلعته تقف األنفاس

 مقصده ال أدري ماذا وينظرني يمشي المحبوب
 يسّدده ى الّلحظما أمض   نحوي الّلحظ يسّدده

 أسوده مذ فارق رأسي حزن ابيّضت عيني من
 أحمده إنفبياض ما  استولى أّما شيبي وقد

 أنكدهو ت ألّذ العيش  ّمرْ عُ  قد صادفني في ما     
 ترّدده بالحّق لزال امنتحرً  لو كان البائس

 فيجّدده أمل يبلى سوى لم تحو حياة المرء
 تجّرده وإذا األيّام ستكسوه لت األيّامُ قُ 

 ينقده غيري من بعدي عمال ولقد آتى فيها
 سدهأف هل أصلحه أم به ما أدري حين أجيء

 وأعقده فأحّل الخيط أملي ألهو بضعيف من
 أحسده فعليه أنا ال مال أّما من كان له
 وزبرجده ..بلطافته لؤلؤه ال يستهويني
 مرقده قد طال الّليلة فأخي إّني وجل جّدا
 يتغّمده ا رّبينحبً  حسرته العدل قضى في
 يسنده يهوي لوال ما استعلى إّن اإلنسان إذا
 مشهده أهريق فراعك دم افهلل على األحق
 مدهضْ ي   هل في بلدي من يؤلمني في قلبي جرح
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 يجّرده سيف للّذب له قد هان الماجد ليس
 ومولده أيّام صباه بموطنه تغري اإلنسان

 يستعبده ما أظلم من احرًّ  خلق اإلنسان به
 أورده من حذري ال م   كال لي في أمر األحكام

 أصعده ال وهنا جبل أهبطه ال وهنا واد  
 أقصده ه وقد تدري ما أرجو ما جاء األمر كما

 يوّحده ولعّل الّرزء مختلف منظور األّمة
 وأنشده حّق قد ضاع ونهضتها لي في بغداد

 ويقعده ويقيم الّشعب قوم سيشّق الّشعر عصا
 أجوده قد قيل فذلك شعر اختر ما هّزك من
 غده ماذا سيجيء به اظنًّ  هل من يدري إال

 يلّبده ا جاء الّنوءبً  سحا ي ألرى في الجوّ إنّ 
 تجّدده إالّ واألرض ايومً  ما من نبت يبلى

 وأؤّكده ..هذا رأيي لمبدئها الّشمس تعود
 أبعده م فأصغره هو الّنج ا فيال تستحقر صغرً 

 يخّلده يفنى والذّكر مساعيه العاِلم بعد
 وسؤدده اإلنسان شرفُ       وكفايته في منطقه

 تمّهده إالّ ما كنت عمل   غفل ريثك فيال ت
 يحصده أعمال فذلك ال يزرعه اإلنسان من ما

 يزّوده من ليس المرء بأخبار قد يأتي المرء
 أتأّكده ّنيإحّتى  خبر ال أبني األمر على
 يعبده ا من جهلهوغدً  اصنمً  نحت اإلنسان له
 لكّن العجز يحّدده حدّ  العالم ليس له
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 هذا الّدهر وسرمده ما عتههذا الكون ووس ما
 يتعّمده ا فيماحرًّ  ليس اإلنسان وإن مارى

 وتؤّوده.. وتثّقفه تحرّكه وهي األيّام
 فألحده وأخي سيموت إّني سأزور اليوم أخي

 إالّ والموت يهّدده موكبه ما من ملك في
 يفقده والمرء كذلك ال يفني المرء سوى نفس

 موجد يوجدهال كان ال أن ولقد يّتمني البائس
 وما أتكّبده ..بغداد هلل غنائي في بلدي
 ِيؤّيده ما جاء العقل انقلوا عن نشأتنا أمرً 

 أملي واليأس يبّعده أسأله يدني مّني ما
 تبّدده وتكاد الّريح اجمعته الّريح لنا مزنً 

 إالّ والعلم يسّوده اعلمً  ما من أحد يحوي
 ههدهد ّنيافوددت لو  إّن الطّيار سليمان

 بيت للعّز يشّيده سوى ال يؤوي نفس الحرّ 
 عقل اإلنسان ومحتده يتباين عند مزاحمة

 ينشده شعر في المشجر تغريد الطّير على فنن
 وظالم الّليل يشّدده نفسي دائي قد أعضل يا

 يا ليل الصّب متى غده قد طال الّليل فغّنيني
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 الغالييني: مصطفىمعارضة 
ي الدين بن يبن محمد بن سليم بن مح مصطفىهو الشيخ      

وتعلم  (6900-6444)مصطفى الغالييني، ولد في بيروت 
 أسور  ، وقاضًيا،ا للعربيةأستاذً  وكانبيروت والقاهرة،  الصحافة في

وجامع  ديوان الغالبيني المجلس اإلسالمي في بيروت، ومن مؤلفاته
 ،تلفةنظم الشعر في أغراض مخ وعظة الناشئين. الدروس العربية

 ومنها هذه القصيدة.

 ُمس ه ُدهُ   الل ْيلِ   س ْهرانُ  ت ج لُُّدهُ  ْضناهُ أ ص بٌّ 
 يـُْعب ُدهُ  زال   ما و ْجد   فأ ر ق هُ  الُقْمِريُّ  ه د ل  

 أ ْسو ُدهُ  ت طاو ل   والل ْيلُ  أ ْسِفُكها ُدُموع   هلل
 يـ ْرُصُدهُ  وط ْرفي ..أْرعاهُ  ناأو  يُراِعيني والن ْجمُ 

 ي ْكِبُدهُ  اغ رامً  فـ ي ُبثُّ  ِلصاِحِبهِ  يـ ْرتاحُ  كلٌّ 
 أ تـ ز و ُدهُ   خ ب ر   ِمنْ  ه لْ  يـُْؤِنُسِني ِبط ْرِفك   ن ْجمُ  يا

 م ْرق ُدهُ  ُشو ك    م نْ  ناأو  م ْرق ُدها ُسل ْيم ى أ ي ُضمُّ 
 ت ْسه ُدهُ  ول يـ ل ك   تـ ْرعاك   واِله ةً  ِمْثلي ت ْسه رُ  أ مْ 

 ي ْجح ُدهُ   ُصُدوُدكِ  فـ ع ال م   ج س ِدي بـ ر ي ك  ه وا س ْلم   يا
 تـ و قُُّدهُ   يـ ْزدادُ  ش ْوق   قـ ر ح ها ق دْ  ك ِبدي هذي

 ت ْشه ُدهُ   فالُحْرق ةُ  قلبي يـ ْلق ى ما قـ ْلُبكِ  يـُْنِكرْ  ال
رُ اأ  س ْرم ُدهُ  ي راني والص دُّ  ج ل ِدي و و هى ق ض ى لص بـْ

 يـُبـ ع ُدهُ  الِهْجرانُ  قام   هُ أ ْنُشدُ  م رام   ي ْدنُ  ِإنْ 
ُدهُ  الن ْأيِ  ف ظ المُ  أ م ل   منْ  ب رِيًقا أ رْجُ  أ وْ   يـُب د 

 ُتْسِعُدهُ   ِبر ب ك    لِْلق ْلبِ  س ْلو ى أ ال   الُحب   آسي يا
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 تـ ه جُُّدهُ  طال   م ْعُمود   ُمْضنىً  ع ل ى الل ْيلُ  طال   ق دْ 
هُ  ي ْدِري فما ض ل   ق دْ   غ ُدهُ   متى الص ب   ْيلُ ل   يا غ د 
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 بن الحسين معارضة الملك عبد اهلل األول
الملك عبد اهلل األول جد الملك حسن وعبد اهلل         

دن، وهو الذي شق إمارة شرق األردن من الثاني ملكي األر 
جسد األمة، وحامت حوله شبهات بمواطأة إسرائيل، واغتيل 

وهو خارج من المسجد األقصى،      6946 يوليو 24يوم الجمعة 
 خوفًا من انفراده بتوقيع اتفاقية سالم مع الصهاينة! 

والقصيدة استنساخ لمفردات وصور الُحصري، ودوران        
في فلكها؛ فال جديد فيها، بل كثيًرا ما ينقل منها مصاريع حتى 

 لتخاله ينسخها:
 تعّدده يغريك وهوىً  تجّدده يعنيك حبٌّ 

 أملده وقوام يخطر تدلّله ومثير الحبّ 
 وأرصده يـ ْومي أرعاه تمايله رشأ كالغصن
 أفقده لتوّهم أّني أفقدها وحياتي أوشك

 توّقده نار للحسن وجنته في وله لهب  
 تسّدده سهم للقلب لها وحواجبه كالقوس
 وتقعده وتقيم الّصبّ  عبث ترميك وتضحك من

 وترعده غوفتسبي المش ج  دع   وله عين فيها
 فيقصده يرمي الملهوف أسودها قد فاق األبيض

 أغيده والجيد يروقك تأللؤه كالبدر  ثغر  
 أصلده والقلب يصّدك فتنته والحسن تجّرك
 مورده ورضاب يعذب س  لع   وله شفة فيها
 محّدده وأشّم األنف طلعته وجبين تشرق

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
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 يده أتراه ُتم ّد لنا اشغفُ  وإليه بسطت يدي
 دهنفِ ونُ  ونعيش الّدهر معا دى األيّامفنكون م

 ننكّده ونمّر عليه نكبته ونغيظ الحاسد
 تجّلده ويخون قواه هوىً  ونهيم فيموت أسىً 

 مفّنده فليخسأ عنك وأظهره أجلى الحبّ  ما
 أكابده أنا ال أسطيع وأنكده الهجر   وأمر  

 أرقده ال يمضي ليلي لي وإذا المحبوب تنّكر
 سّيده ظّن بأّنىويُ  دمتهخ أوثر أنا عبد  

 أرّدده وأظّل الّليل به غّنيت سمُ إ ولهُ 
 تورّده وعلى خّديه شاهده تبديه وتظهر

 تتقّصده هل من حكم بدمي عترفااخّداك قد 
 تجحده فعالم جفونك عالمته لون الياقوت

 أبعده عن طبعك ذلك قتلي إّني ألعيذك من
 دهتتعمّ  ال وأظّنك وبال والهجر أرى قتاًل 
 توّقده في نار الشوق كرى باهلل هب المشتاق

 يسعده فلعّل خيالك تحرمه ال هبه سنة
 يخمده قد كان بعادك ضنى ما ضّرك لو داويت

 وتبعده صّب بدنيك كلف ى بودادك ذومضنً 
 تخمده إالّ لهبا قد ارمقً  لم يبق هواك له
 عّوده فليبك عليه اغدً  وإذا لم تنجده

 يلّحده يأتيه أخوه غد ا يقضي أو بعدوغدً 
 يتزّوده هل من نظر هوى ويهيم فيموت أسىً 

 نكابده أّنى نسطيع قشر   أهل الّشوق لنا يا
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 يرقده ال يمضي ليل لقاءكمُ  يهوى المشتاق
 دهع  تبـ   وظروف الدهر قربكمُ  في وله أمل  

 مفّنده فليبعد عنك وأعذبه أحلى الوصل ما
 تنّكده ملوال األيّا وأملحه أحاله ما يا

                  فاقده إّني.. لجناني فيا بالبين وبالهجران
 تجّلده كيف..لفؤادي فيا بالّصّد وباإلبعاد  

 
 

 
 

 ن الشراديالفنان المغربي أحمد أمي
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   التونسي معارضة محمود بيرم
  م6910 فقالموا ه6141 ة المولد النبوي سنمناسبة بألقاها 

رائد الشعر العامي وسيد الزجالين وملهمهم دون منازعة،       
( وهو علم شهير من 6986 – 6491محمود بيرم التونسي،  )

 أعالم الفكر المصري، وكانت له أعمال بالفصحى قليلة منها
هذه المعارضة التي يمدح فيها سيدنا الحبيب المصطفى صلى 

 اهلل عليه وسلم، وفيها يقول:

 وسيده مصباح الّدهر مولده اليوم األسعد
 مورده والبحر السائغ مطلعه البدر الباهر

 يرّدده وعن التوراة بمبعثه شهد اإلنجيل
 سرمده وحال للعالم عجًبا واختال الّدهر به

 محّمده ويتيم الّسمط ته         نبوّ  وتألق سمط
 مسجده ال يرفع إال بأ وقضى أمر الرحمن

 توحّده صوب الّديان يوّحدها فدعا في الناس
 مقصده والحّق األبلج شريعته العقل أساس

 يشهده ووطيس الغمرة غمرتها والحرب يسّعر
 أرغده في حين تمّثل أخشنه والعيش تخّير

 يده تتعّهدها وحيت رحمت وبه الموؤودة قد
 فيرشده ويرى الحيران فيكرمه ويرى المسكين

 وأسعده وأتى أشقاه الّثقالن له حّتى خضع
 يؤّيده وبروح القدس رعايته وحباه الّله



 34 

 وفرقده وعال اإليمان وطغمته وانحّط الكفر
 وجلمده لّباك الّصخر اهلل لقد لّبيك رسول

 هتقصد ن وعّما كانت األوثا وصرفت العرب عن
 وأبنُده فأتاك الحقّ  بمعجزة ولكم طولبت
 توّطده وبشرع الّله ترتله بكتاب الّله
 منشده وعكاظ أفحم بسجعهمُ  فمضى الكّهان

 تعبده ومضت للخالق انتبهت والّناس من الجهل
 تمّجده إلله العرش سجدت فاهتّز العرش وقد

 
 

 
 
 

http://thawra.alwehda.gov.sy/images%5CNEWS2%5CM01%5CD03%5C11-7.jpg
http://thawra.alwehda.gov.sy/images%5CNEWS2%5CM01%5CD03%5C11-7.jpg
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 الخوري عارضة بشارةم
 

بشارة الخوري، أو األخطل الصغير شاعر لبناني غِزل رقيق      
في النصف األول من القرن العشرين،  ( ذاع صيته6984 –6444)

واشتهرت بعض أشعاره المغناة مثل: عش أنت، وسائل العلياء، 
وبلغوها إذا أتيتم حماها، وأسقنيها بأبي أنت وأمي، ويا عاقد 
الحاجبين، وغيرها، وله ديوان )الهوى والشباب( وجمع شعره فيما 

 ديد: بعد في )ديوان األخطل الصغير( قال في معارضته، وال ج
 أعبده والّليل بشعرك أرصده الّنجم بثغرك

 أتصّيده ولعينك ال لقهأعْ  والّضبي لجيدك
 يحسده ألخيك فمن ال شرف   يا أخت البدر وذا

 يده قد ضّيعه قطعت يده ووصلك في.. مضناك
 غده وينشره.. بهواك       ليلته دنف تطويه

 عّوده لواله لضّلت جسد س يترّدد فينف  
 تنّهده فعجيب منه رمق س بهوخيال لي

 أبرده جمر يتساقط فأدمعه قد بّكى الّليل
 أمرده وتطوّع منه له واستهوى الفجر فرقّ 

 وأسوده مبيّض الوجه هوى ضّدان على قدميك
 يؤّيده بدمي والّلحظ معترف موالي وخّدك

 مهّنده إن أدن اهتزّ  بدمي فعالم ولي حقّ 
 تورّده خّديك فزاد به ا ألبستشّرفت دمً 

 يبعده فلعّل حنانك أجلي ولقد أشرفت على
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 شكري مصطفىمعارضة 
 ىشكري أحمد مصطفهو المرحوم       

 6902سنة  أسيوطعبد العال من مواليد 
التي سماها  ،مؤسس جماعة المسلمين

التي  ()التكفير والهجرةعالم جماعة اإل
اغتالت الشيخ الذهبي رحمه اهلل تعالى، 
وخرجت بأفكار تنابذ فيها المجتمع، 

قد و وتحكم بكفره كله، ألسباب كثيرة، 
وانتهت بحكم  ،في محاكمة عسكرية 6966عام  رحمه اهلل دانة الجماعة باغتيالهت إتم
وهو شاعر معني في  ،هم شكري مصطفىوكان من ،ا لخمسة من المتهمينعدام شنقً اإل

 شعره باإلسالم، وهذه معارضته لليل الصب، استهلها استهالاًل غريًبا:
 ليل كالفحمة أسوده  هل غير الصبح يبدده؟!

 إن جاء النجم يهدهدني فالدمع بعيني يفقده
 إن جاء البدر ليؤنسني يحتال الليل فيرقده

 فأنا السهران بمفرده يقظان اللحظ مسهده
 قلبي المسكين غدا أثرً ا أفنى الدقات تنهده
 قد كنت تغار لعزلته فأتيت له تتهدده

 أرسلت السهم وكنت ترى أن التصويب سيقصده
 واللحظ رمى.. سلمت له فعالم يداك تعضده

 فالكون األحمر يشهده والكف رمى إن تنكره 
 أحبيب أنت أقربه؟! أم أنت عدو أبعده!؟
 لو كنت حبيبي ما عبثت كفاك بقلبي تفسده

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
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 أو كنت عدوي ما لمست كفاك الجرح تضمده
 أم أنت كال الضدين معً ا من لي بشهيد أشهده
 عجبً ا لغزال ذي هيف أعيا الصياد تصيده

 لما خاواه وطوقه إرتاع.. وضاع مهنده
 )تلك( العينان تثبته )تلك( الكفان تقيده

 صيد الصياد فوا عجبً ا ما أغنى السيف وال يده
 كم خضت حروبً ا فارسها قلبي والقتلى جسّ ده
 فعزول مات تربصه وحبيب زاد تودده

 والنصر هنالك أحرزه وطر يق الحب أمهده
 بحديث   أو بمالطفة أو نظرة عطف توقده
 فيظل بوصل يرفدني وأظل بوصل أرفده
 وحديث عذب أسمعه من فيه الحلو يردده

 لكن أسفاه لقد غرست في القلب سهام تجهده
 ال عهد له بـ..... عجالن الطعن مسدده

 استسلم قلبي وارتعشت كفاه ومات تجلده
 وهناك جمالك يأسره في حصن عز مشيده
 يبكي فلترحم دمعته فكذا ذا القن وسيده
 أو أطلقه ما لم ترحم يكفيه الدمع وعوده

 الحق معي لكن ولعي يعطيك الحق وأجحده
 وكذاك الليل يماطلني كم ليل ال يأتي غده
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 :رشيد معارضة هارون هاشم
هارون  فأما الشاعر الغزاوي الفلسطيني الكبير 

( فاستفاد من الوزن .....- 6926 ) رشيد هاشم
والروي في معارضته، وجعلها في غرض مختلف 
تماًما عن أغراض المعارضات التي اطلعت عليها، 
فقد أخرجها فلسطينية وطنية، تشكو التنكر للقضية، 
وتعرض لحال المظالم من أبناء األرض المقدسة التي 

 بارك اهلل حولها، فيقول:
  فانساب الّدمع يهدهده وطني أعياه تنّهده

  تقّيده ..أغالل اإلثمِ  وطني القدسي تعّذبه
  ا وتهّددها غربً شرقً  أجناد الظّلم تجوب به

  وتجور عليه وتحصده تغتال ربيع مدائنه
  والّشعب تجّمد مورده يوطن فالّليل تطاول في

  قد تاه وال من يرشده قد جاع وال من يطعمه
  رقدهفي الّليل وال من يُ  سهران وال من يسمعه

  وطويل الّليل يسّهده الريح تظّل تناوحه
  ا ويهّدد مسجدهظلمً  هجتاح كنيستُ وطني تُ 
  ا للهول يعّبدهدربً  اا شعبي منتجعً ووحيدً 

  نجدهوتخّلى مُ  ..هُ عن والّنصرة ظّلت عاجزة
  هوجاء الخطو تبّدده عاصفة   تركته لريح  

 وخيام الّشؤم توّسده فكهوف الحزن تلّفعه
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 :وليد األعظميمعارضة 
الكريم  وليد عبدالشاعر اإلسالمي الخطاط الباحث    

هي    عدة دواوين شعرية له - 2440 /م6914 -األعظمي 
ديوان و ديوان أغاني المعركة، و ديوان الزوابع، و ديوان الشعاع، 

نفحات قلب، وقد ُجمعت كلها في حياته في مجلد كبير، 
الخط العربي على  وتلقى (تحت عنوان )ديوان وليد األعظمي

يد الخطاط التركي الشهير ماجد بك الزهدي، كما رافق 
وله  ،االخطاط النابغة هاشم محمد البغدادي عشرين عامً 

المعجزات المحمدية، و شاعر اإلسالم حسان بن ثابت، مؤلفات إسالمية كثيرة منها: 
ي قلوب أصحابه، ف صلى اهلل عليه وسلم الرسولو تراجم خطاطي بغداد المعاصرين، و 
صلى اهلل عليه  شعراء الرسولو هجرة الخطاطين البغداديين، و مدرسة اإلمام أبي حنيفة، و 

عباد بن بشر و كعب بن مالك األنصاري، و  اهلل بن رواحة األنصاري، عبدو ، وسلم
سعد بن معاذ األنصاري، و لبابة األنصاري،  أبوو قتادة بن النعمان األنصاري، و األنصاري، 

عقبة و حارثة بن النعمان األنصاري، و طلحة األنصاري،  أبوو حضير األنصاري،  أسيد بنو 
 ، وغيرها..ذكريات ومواقفو دجانة األنصاري،  أبوو بن عامر األنصاري، 

وقد جعل األعظمي معارضته مدًحا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واستكثر فيها من 
 التضمينات، واإلسقاطات ولغة الحكمة، فاقرأ معي:

 والفتح بك امتدت يده المجد بيومك مولده
 فالموقف أنت )محمده( أحوال الخلق إذا اضطربت

 عزًما يزداد توقده والهّمة أنت محركها
 راحت للشمل توّحده والنهضة منك بواعثها
 عّددهألي ونداك  ما يا خير الخلق وسّيدهم

 تضيق بما لك أشهدهل   وبحور الشعر وما وسعت

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1930
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1930
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2004%D9%85
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 صّخاب الموج ومزبده ا بحريتقاذفني منه
 )بّشار( الشعر و)أحمده( ويكاد يضيق به جزًعا

 بلطيف القول أقّصده )فداركني( شرف الذكرى
 للخلق بحبك أنشده شعًرا ألزّف به البشرى
 من )روح القدس( يؤّيده والشاعر يدفعه نفح
 للعهد الحق تجّدده فيهّز السمع بقافية

 أنت ممّهده للعّزة ويسير الناس على نهج
 نص القرآن يخلده عهد الرحمن وموثقه
 مورده يحلو للشارب )إنّا أعطيناك الكوثر(
 يهدي الضليل ويرشده وهداك السمح له نور
 عن الرحمن يبّعده ويبّصره كيف الشيطان

 بخيال الوهم تقّيده اويحّذره كيف الدني
 كاللؤلؤ أنت منّضده وحديثك عنوان التقوى

 فتثّنيه وتفّرده حى(          وحي يو )إن هو إالّ 
 ومن األخطاء يجّرده يزداد الصدر به حفًظا

 دهفكأّن حديثك يصع اوالفكر به يعلو شأنً 
 يمتّص الشهد مشّهده نمتّص الحكمة منه كما

 بالنصر إذا نتعّهده قرآن اهلل يبّشرنا
 للذكر( فأين مجّوده )ولقد يّسرنا القرآن

 ويبّث الخير ويوجده هي الوجدان وينعشييح
 آيات اهلل تجّدده رمز اإلصالح ومنهجه
 وسوى القرآن يشّدده ويفك القيد ويطلقنا
 ويحق الحّق ويحمده ويسوء السوء وينكره
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 لظالم الكفر يبّدده وشعاع الحق له وهج
 محسور الطرف وأرمده ال ينكره إالّ الغاوي
 من دون الخالق يعبده تخذ الدينار له ربًّا

 مسلوب العقل مشّرده متعوب القلب معّذبه
 فكأّن المال يخّلده محبوس بين خزائنه

 فيقّومه ويقّعده وخيال الموت يالحقه
 بربا للّدين يزّيده ضي الليل وخاطرهويقّ 

 )سكران اللفظ معربده( لرئيس المال به شغف
 وبقعر النار يمّدده فيراقبه ويحاسبه

 لمّر تصّفدهبالخزي ا أو يسلكه في سلسلة
 نارًا لّلحم تقّدده )ال يصالها إالّ األشقى(

 هاًل ال شيء يبّددهمُ  سقى من عين آنية()يُ 
 لحصيف الرأي تبّلده يرغير األيّام لها غِ 

 بالمرء يزيد ترّدده وكأّن الدنيا دوالب
 ويصّعده.. وينّزله ويؤّمله.. مهفيؤلّ 

 يغري المتهالك مشهده وحطام الدنيا بّراق
 تعلو بالمرء وتخمده ومناصبها )كمناصبها(
 وبها أجل يتوّعده دار ال يأمن ساكنها

 والناس عليها تحسده بيناك تراه بعافية
 )وبكاه ورّحم عّوده( أمسى ملحوًدا في جدث

 محروم الجاه ومسعده          يغدو للدود بها نهًبا
 يتساوى العبد وسّيده وببطن األرض إذا نمنا

 به غده ولما يأتيه من يحتاط لهافالكّيس 
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 وغناه الثّر تعّبده نسان فضائلهإلشرف ا
 مبيّض الوجه وأسوده يعرض مكشوفًا يومئذ  

 من كّل يعرف مقصده )ال تخفى منكم خافية(
 يلقاه بما كسبت يده )من يعمل سوًءا يجز به(

 ومع األبرار يقّيده )والعمل الصالح يرفعه(

 دافع عنه ويسندهوي ورسول اهلل يصافحه

 سابغ فضلك ال نجحده موالي إليك رفعت يدي

 ظلم الكّفار يشّدده موالي عبادك في ضنك

 يبكيه الصخر وجلمده قصى أمسى محزونًاواأل

 قّوام الليل وسّجده عرصات الطهر يحّن لها

 كيد األعداء وينجده يستصرخ من يدفع عنه

 دهو)ابن غوريون( يهوّ  طورًا )ريكارد( ينصره
 وجبال القدس ترّدده وتنادي القدس أبا حفص

 )موشى( بالحرب يهّدده  ما كان المسلم خّوارًا
وهناك معارضات أخرى ضربت عنها صفًحا، حتى ال أطيل، ولعلي أجد بعض       

 المعارضات الساخرة التي تنقص هذه المجموعة من المعارضات..
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