
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 لالنتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل 
املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،املشار إليها

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين
ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
 ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في 
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 ن املنشور املشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرال ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات األجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 صورة املمدوح في شعر مسلم بن الوليد املعروف 

 ) بصريع الغواني (

  علي غانم سعدهللا. و م.د  غانم سعيد حسن الطائي..دأ  
24/1/2018 تأريخ القبول: 11/12/2017 تأريخ التقديم:  

 :المقدمة  
يىحح حيىد  كان المديح سبيل الشعراء الى الغنىى االييىاا الااسىعل الرا ,ىل و الىا   لى         

مىىن,  ان يعىىيك الىىش العىىيك المحىىر  بىىال ,ا و ال ىىا ح بىىاحلااء و   ضىىد كىىان ل ع مىىاء   ىىل 
 ع ىىىى الشىىىىعراء ابىىىالعكن حن كىىىىاآل من,مىىىا ي  ىىىىد اب ىىىر و ا ىىىىديما  ىىىال عمىىىىر بىىىن ال  ىىىىا 

) ر ي اهلل عنه( حبناء لر  بن سنان عن مديح زلير حبي,  : الى  مىا اع يحمىا  ابضىى  
المىىىىدايان مىىىىن الشىىىىعراء يحشىىىىاب,ان  ىىىىي لىىىىاا الم ىىىىال واا لىىىى  يكانىىىىاا  مىىىىا كع ىىىىاك    اكىىىىان

م  صىين  ىىي امىاديي,   ا    ىىيا مىن,  و حن,ىى  يمىديان ليصىىيباا المىال اال يىىر و يحىىى ان 
بع ,   يمدح  بل ان يرى الع ىي  كا ي بىر شىيما مىن ا ا ىه الى  ينىب مسى   بىن الاليىد عىن 

ضىادا اا ىراد الم حمى  مىن الىاين ل,ى  نصىي  مىن لا  اليال مى  الىاين مىدي,  مىن ال  وىاء اال
مازمل ال  واء االضىادا   امىن  ىال حمييصىنا لمىديح مسى   بىن الاليىد ركينىا صىار ممدايىه 
  ح رج عن لا  اليا ت  الثاثل   ا  ع ى  كن نىرى مىدييا  ىي ال  وىاء االضىادا اا مىراء 

 ىىىي العصىىىر ا مىىىاث عنىىىدما اثىىى  ؛ الىىىش حننىىىا ااا كمعنىىىا الن ىىىر ا ىىىدنا لىىىاا المىىىديح  ىىىد بىىىدك 
شعراؤ  س ا حاري يىا الا ىام  االيىرا  ثى  سىار مىديح ال  وىاء اا مىراء االضىادا الىى العصىر 
العباسي الىاث لى  يكحىت بحسى يل ل ا ىام   يسى  بىل امحىد الىى حم يىد ال  يوىل اسىما منزلحىه 

 ا اد  اكرمه اشك ه امنزلحه الع ميل اا اد  كانسان
ل رح سنعمد الى حناال صىارا الممىداح انىرى كيىت عال ,ىا الشىاعر من  ال لاا ا       

  الا يعبر عن من ز  الشعرث  ي ما ا  المدح 
 

                                                 

  لموصل ./ جامعة الية التربية للعلوم اإلنسانيةك /اللغة العربيةقسم 
  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 
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 : حياة مسلم
لا )) مس   بن الاليد و كبىا  الاليىد مىالى ا نصىار ثى  مىالى كبىي اسىعد بىن زرارا ال زر ىي 

ن ع ىى  اديىىن احضىىاى و ح ىىش المدينىىل الحىىي  معىىت النضي ىىين مىى (1) (1)منشىىؤ  امالىىد  الكا ىىل ((
 (2) (2)  ا عن  اعل ام ان اانيرات غير كن مس ما كان من بيت ع  

اما سنل مالىد   ضىد ا ح وىت الراايىات  ىي الىش و  مصى وى الشىكعل اكىر ان مالىد  كىان  ىي 
و بينمىىىا ر ىىىح  ميىىىل  (3) (3)لىىىى  150العضىىىد ال ىىىامن مىىىن الضىىىرن الثىىىاني و اث يىىىاالي سىىىنل 

  غيىر ان ايىدا لى  ي ح ىت  ىي سىنل ا احىه  (4) (4)لىى 160د  سىنل س  ان ان حكان سنل مالى
 لى  208الحي كانت  ي سنل 

ا د لض  بصري  الغااني عندما كان ينشد  صىيدحه الاميىل ال مريىل الغزليىل بي ىرا ال  يوىل 
 لاران الرشيد و   ما اصل الى البيت الاث  ال  يه :

 لل العيُك ا  كْن حراَح م  الصبا
 (5) (5)الكبِن اا عين النُّ لِ  احغدا صري 

سىىما  الرشىىيد بصىىري  الغىىااني ايىىدل لضبىىه ع ىىى يياحىىه الحىىي كىىان يييالىىا و   ضىىد ا ىىا مىىن     
ال ا  الماديىل بنصىي  كبيىر و اكانىت الييىاا بن ىر  نعىي  الىاى  ىااا صىيا مىن لىاا كا  ىر  

 (6)عااد  ساالما الكا دااليش 
ي رج من بيحه اكىا اشىربا العبىا ال,ىاا يحىى ااا  اكان ااا كس  ما   م  اصيابه        

، الكىىىاا نىىىرى ان ييىىىاا مسىىى   كانىىىت حغىىىا   ىىىي عىىىال  ال ىىىاات (7)نوىىىا المىىىال  ىىىرج مىىىن بيحىىىه
 االش,اات اما العيك لديه ا  ل ّااحه   

 

                                                 

     3/54ا غاني و كبا الورج ع ي بن اليسين ا صب,اني :  (1)
   229ين ر : الشعر االشعراء  ي العصر العباسي و مص وى الشكعل :  (2)
   229ين ر : نوسه : (3)

    17ين ر : مس   بن الاليد ) صريح الغااني ( و  ميل س  ان : (4)  
 دياان شرح صري  الغااني و سامي الرلان    (5)
   19ين ر : مس   بن الاليد )صريح الغااني( :   (6)
   15ين ر : شرح داان صريح الغااني و سامي الدلان :   (7)
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 : عصر مسلم
عاك مس    ي عصر ا ح وت كلاانه اامحدت آ ا ه اح  ىت  يىه اليريىل بىاي ى معاني,ىا      

ت الور  االماال  ا ساميل و اانحشرت ال اعىل االم ىان نحي ىل ا ليىاد االزند ىل و ضد كثر 
و  كىىىىان الشىىىىاعر ااا اصىىىىا  مىىىىا   ع ىىىىه مشىىىىاعا بىىىىين احرابىىىىه مىىىىن الشىىىىعراء الم ىىىىان  كىىىىاناا 

ان مع ىى  شىىعراء الضىىرن الثىىاني ا سىىيما الم ىىان كىىاناا يىىدينان  (1)يضصىىدان م ىىالن الضيىىان 
 ل و اا كانىىت ا صىىى امىىاني,  ال ىىاا  ىىي الىىدنيا االحمحىى  بنعيم,ىىا بمىىال  الغايىىل المبىىررا ل ااسىى

 باث اسي ل كانت 
اب,ىىاا نىىرى ان مسىى ما لىى  يكىىن مىىرآا ل ناييىىل الع ميىىل االو سىىويل اا اليزبيىىل  ىىي عصىىر        

اانمىىا كىىان مىىرآا اصىىدى لشىى,ااحه ام ااحىىه الحىىي كىىان يغىىاي,ا مىىن  ىىال ح ىىش الحيىىارات الحىىي 
 . ا حايت عصر 

 صورة في شعر مسلم :طبيعة ال
 بىىل الالىىاج الىىى  بيعىىل الصىىارا  ىىي شىىعر مسىى     بىىد مىىن اع ىىاء نبىىا  يسىىير  عىىن         

مو,ا  الصارا بشكل عا  و الش  ن لكل  ن ااس ل اااس ل الشعرلي الصارا الحىي حشىكل 
عا ىىىات دا  يىىىل محرحبىىىل ع ىىىى نسىىى   ىىىا  اا اسىىى ا  محميىىىز و الىىىي اسىىىي ل الشىىىاعر  ىىىي 

ما بض به اعض ه اايصاله الى غير  و ابالصارا ححيضى   اصىيل الشىعر و  ,ىي  مياالحه ا راج
   (2)كما  يل  الر العال  ا    ريى الا اد

إن الضيمىىىل الحىىىي ح  ض,ىىىا الصىىىارا كا الصىىىار لىىىي حن ىىىي  الح ربىىىل ا نسىىىانيل عامىىىل 
شىىت و ان,ىىا بىىالش حك(3) احيضيىى  ايىىدا الا ىىاد اا ادراش لي ىىل )) الح ىىانن الكىىاني العىىا  ((

لىا   (4)عن المعنى ا عم  ل يياا و احضاد الى بعى  ال يىر اال مىال  ي,ىا ب ريضىل م صىبل 
 لي  بيعل الصارا الحي حعالج اياسين الشعراء  ين  ضان نيا ا   ريي   

                                                 

   149اسن اا  داد و ابا عثمان بن عمرا اليا   :ين ر : المي  (1)
   ميمد غنيمي لال87ين ر  ي لاا الشبن : نعي  اليا ي ) الصارا الونيل  ي ا د  اليدي  (،   (2)
     129) النضد ا دبي اليدي  (،  

     82 – 81الشعر االح ربل و مك يك ارشيبالد   حر مل: س مى ال  راء   (3)
     52الكاح  اعالمه و حشارلن مار ان و حر مل شكرث عياد : ين ر :   (4)
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مىىن لىىاا المن  ىى  العىىا  ل صىىارا نسىىحنحج ان الصىىارا عنىىد مسىى   بىىن الاليىىد   حعنىىي 
احشبي,,ا ، الكن,ا حعني ح ش الصارا الما ىاعيل الحىي  الصارا الباغيل بكنايح,ا ااسحعارح,ا

مىىن ا ىىراد  بىىين المىىداح ك  يوىىل اكضامىىد اكوىىردميىىزت انمىىا  الممىىدايين  كانىىت الصىىارا حنحضىىل 
   الم حم  ،  الصارا المضصادا  ي لاا البي  لي صارا ما اعيل

 : مديح الخلفاء -اوال :
   بىن الاليىد نىرا  يحىبر ح  ىي  صىامد  ااا اردنا كن نمّيى  ما ىا  المىديح لىدى مسى       

ال ىىىاال عمامىىىا بىىىين  المضىىىدمات ال   يىىىل  االغزليىىىل الحىىىي حشىىىغل ييىىىزا  بىىىان بىىىه مىىىن  ىىىال 
الضصىىيدا   امىىن ثىى  يىىبحي الشىىاعر بببيىىات المىىديح ح ىىش ا بيىىات الحىىي حبىىدا  ي,ىىا ااحىىه  ىىالرا 

ا ليىىىبحي الىىىا يحيىىىد  عىىىن ممداييىىىه و  نىىىرا  يحاعىىى   ىىىي الوا ىىىه ايحميىىىار  ىىىي ح ىىىاعيو,
بمعاني يكحنو,ا ال يال  الاثا  من  ,ل االغرابل من  ,ل ا رى و  يحالد يالل مىن الغبشىيل 
اات الحىىىبثير الا ىىىاء  ىىىي نوىىىان السىىىامعين و انيىىىن ازاء لىىىاا الما ىىىت المحىىىداال با بىىىدا  
ياالنىا كن ن ىاب بمعحىرش ح ىش الصىار المديّيىىل ع ىى اسىان الحا يىت ال يىالي كمىا اكرنىىا 

مىىن لىىاا البيىى  و مبحىىدمين بصىىار مىىديح ال  وىىاء   لشىىيء سىىاى كنىىه يىىبحي   ىىي ما ىى  سىىاب 
 بالمركز ا ال من ال,ر  ال بضي ل مديح   

االمحبمل  ي صار مديح ال  واء عند مس   يرالا صدى ليياحه الحي كىان يييالىا  ىي       
ا ىىات و  ىىل الح ىىار الم حمعىىي ال ديىىد الىىاث شىى,د  العصىىر العباسىىي نحي ىىل ا لحضىىاء بىىين الثض

اشىىيا   ىىالرا الم ىىان  ىىي ايىىدى مكحسىىبات العصىىر و   سىىيما ااا   نىىا ان مسىى ما كىىان مىىن 
الىىاين ان ر ىىاا بشىىدا  ىىي لىىاا الاا ىى  مىى  مىىا ان ىىر  مىىن كغ ىى  شىىعراء عصىىر  و ابىىازاء لىىاا 
الما ت ان    المنحج ا بداعي لدى مس   بن الاليد الا يمدح ال  واء اغيرل  مىن ا مىراء 

ليالىىىل النوسىىىيل العميضىىىل الحىىىي اكحسىىىب,ا مسىىى    ىىىراء ا دمىىىان ع ىىىى لىىىاا الاا ىىى  االىىىازراء و  ا
الما ن لي  ي ركيي من شكل عند  الدا   ا بداعي ع ى حاصيل منح ه الشعرث ا  سىيما 

  ي ما ا  المديح الاث كب,ر العضال ب مال صيغحه احاعبه ببلوا ه  
الرشىىىيد نىىىرى الىىىش الحا ىىىه اليا ىىىل ا ىىىي ايىىىدى  صىىىامد  الحىىىي يمىىىدح  ي,ىىىا لىىىاران           

بالنون اليريصل ع ى م ااح,ا الي حضت امىا  ال  يوىل احيىاال بكىل  ىدارا كن حنىال ع ايىا  
 ، اا يضال :

دِ               إليَش اميَن اهلِل ثارْت بنا الض ا  بناُت الوا  ي كل ميٍ  مسرَّ
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 (1)اُل عا ين ا َِّد رمحش ب,ا ام              انا ت بَش ا سواُر االبيُد كينضا
سىب  لىاين البيحىين مضدمىل غزليىىل اسىحغر ت  مسىل عشىر بيحىىا و الىاا يعنىي ان,مىا لىى         

يبحيا مباشرا  ي مديح ال  يول و ا د  ,ر  ىي المضدمىل الغزليىل اثىام  حع ى  الىنون ا نسىانيل 
ه كن حىبحي عند الشاعر بميباب,ا الحي سعت اراء    اكبنه ي حمن بمضدمحىل الغزليىل مىن نوسى

بالمزيىىد مىىن ا بىىدا  لكىىي حصىىل الىىى مبحغالىىا  ىىي نيىىل ع ايىىا ال  يوىىل ، انعىىاد الىىى البيحىىين 
الماكارين  ي مديح ال  يوىل ييى  نىرى حصىاعد نبىرا الشىاعر الىا ي ىح  ىي ما ىا  المىديح 
عنىىدما يضىىال: ) اليىىش امىىين اهلل ثىىارت بنىىا الض ىىا ( و اا نىىرى إعىىاء شىىبن ال  يوىىل مىىن  ىىال 

صىىوات الحىىي ح يىى  بىىه ك  يوىىل احع ىىي  ىىي  ىىدر  و  ,ىىا كمىىين اهلل ع ىىى   ضىىه ارعيحىىه إلزامىىه ال
 : غبار  ي الش و الكن المحبمل  ي عم  البيت 

ِد               إليش امين اهلل ثارت بنا الض ا  (2)بناُت الوا  ي كل ميٍ  مسرَّ
ا  النىىا  حعىىد اسىىي ل اا نىىرى ان الشىىاعر  ىىد شىىّبه النىىا  السىىريعل ب ىىامر الض ىىا ،  ,ىى        

من اسامل الاصال السري  الى ال  يول لكي ييصل ع ى مبحغا  من  ال ما سىيضدمه مىن 
 مديح ل,اا ال  يول  

الىىىا  الري ىىىل  ىىىي لىىىاا البيىىىت عمامىىىاآل  ىىىاءت كنايىىىلآل عىىىن اليالىىىل النوسىىىيل الحىىىي كىىىان         
ليىىه ا ىىاد الزامىىرين الشىاعر مصىىا  ب,ىىا الىىا يىىرا  الاصىىال الىى ال  يوىىل اا آل  بىىل ان حصىىل ا
 من اصضا  المعمارا ،  ,ا يريد ان يسب  الى ايصال المدح انيل الع ايا 

ال  يضحصر اا   مس   بىن الاليىد مى  ممداييىه ع ىى ال  وىاء بىل حعىدال  الىى الىازراء        
 كي ا امن الش ن د  اله  ي ازير لاران الرشيد  عور بن يييى بن برمش* اا يضال :

 اامسَش انواسى الرَّغامِ  ساِمُ هْ         الدلِر عن  ار  عور حداعت ُ  ا ُ 
(3)احىىدرُش ا ىىرات الىىباد سىىاايُ ْه           لىىا البيىىر يغشىىى ُسىىرََّا ا رب َسىىْيُبُه 

      

                                                 

   73شرح دياان صريح الغااني و سامي الدلان :   (1)
   73شرح دياان صريح الغااني و سامي الدلان :   (2)

 *  عور بن يييى بن  الد البرمكي و ازير لاران الرشيد مضدما عند  و انضادت له امار الدالل و ايصل له المال
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يسىىير لىىاا احنمىىااج ع ىىى   ىىى احنمىىااج السىىاب   ىىي إعىىاء شىىبن الممىىداح ا ع ىىه        
   ا  الدلر    مل  ي الع اء و اغيثا ل اين يشكان

انه كنمااج يغىا   ىي المبالغىل المور ىل  ىي  عىل الممىداح كبيىر  ىي الع ىاء يعىا        
 ع ى ا رات الباد  يغد  انوان الع ايا  

انعىىرت لنىىا ان اسىىحعمال صىىول البيىىر ا ىىاد معنىىى  الىىل الممىىداح و اارحوىىا  امىىر  و        
ا الممىىداح لنىىا لزمىىت ن,ىىج الشىىاعر   ضىىد ا ىىد الشىىاعر  ىىالحه عنىىد لىىاا الىىازير   اان  صىىار 

 ي ممارسل ا راءاحه الااحيىل  ىي حاصىيل المى  صىار المىدح الحىي ح عىل اب ىر مح ضيىا يضىدر 
 ان يميز ايعرت م    الشاعر  ي اال ابياحه  

الىىش ان الىىن  ا دبىىي   يعىىدا كانىىه رسىىالل يبث,ىىا مرسىىل الىىى مح ىىٍ  ااٍ  و مسىىحندا         
شحرش بين,ما و اا يضا  لىاا المح ضىي ع ىى اسىان منىه بوىش شىورا  ي الش الى ن ا  حرميزث م

الرسىىالل ااسىىحيعاب,ا حبعىىا لدر ىىل حمكنىىه مىىن الن ىىا  الحرميىىزث امسىىحاياحه الم ح وىىل و امىىن ثىى  
الىىاا مىىا رى مىى  مسىى   بىىن الاليىىد الىىا يضىىد  اسىىمى  (1)ا سىىح ابل ل,ىىا حبعىىا ل,ىىاا ا سىىحيعا  

 من الازراء اا مراء  صار المديح م   بضل ال  واء اا ران,  
انم ىي مىى  مسىى    ىىي مىديح ازيىىد لىىاران الرشىىيد انىىرا   ىي نمىىااج ك ىىر مىىن اات الضصىىيدا 

 الا يع ي من نبرا المديح اا يضال :
 ااْن  ر ْت بالمْو عاِت باِبُ هْ             اما  رعْت ل دلر منش س يَّلُ 
 (2)يى اانَت مضاِحُ هْ م اِرُبُه يي             اهلل سيت ما ع ى ا رب مثُ هُ 

 ,ا ي عل منه  اادا كريمىا يحىى  ىي كعحىى ال ىرات  البيىت ا ال سىار  يىه الشىاعر ا ضىد 
ااحيحه الحي يسعى اراءلىا  ىي حىبمين ع ىاء الممىداح االيىاز ع ىى ثضحىه ، ا  انىه  ىي البيىت 

د الىىى الثىاني مىن لىاا احنمىىااج يغّيىر  يىه الشىاعر اليىىل المىدح  ينحضىل مىن صىىول الكىر  اال ىا 
صىىول الب ىىل  ىىي سىىاح الضحىىال اا ي عىىل منىىه سىىيت اهلل  ىىي ا رب الىىا  صىىوه ياصىىت ب,ىىا 
ا ب ىىال  ىىي المعىىارش ال ىىاريل و الكىىن المحبمىىل لنىىا يىىرى كن الشىىعر يعمىى  ب الىىل الممىىداح 
بمسايل مكانيل كبيرا ححمثل باحرب ب مي  ار ام,ا و  الممداح لنىا سىيت مىا ع ىى ا رب 

يب ا مسحاى رمزيا بعيىدا  ,ىا كا  مىديا يضيضيىا ل,ىاا الممىداح لكثىرا  مث ه و العل السيت لنا
                                                 

   3 و1986و 39با  ا دبي والعدد و عبد النبي اص يتو م  ل ا سين ر : البي  عن دار الضارئ  (1)
    146ااني : شرح دياان صريح الغ  (2)
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معاركىه ال ىران الحىي  ا ى,ا  ىد ا عىداء و اثانيىىا ي ىرج رمىز السىيت لنىا الىى الحواعىىل 
الىىااحي ل شىىاعر  ىىي حبصىىيل م  بىىه الىىرمين الىىا اليصىىال ع ىىى الع ايىىا و  الحىىدرج المىىديي 

مىن  ىال اع ىاء صىوات الممىداح بالححىاب    ي لاا النمااج اصل الى در ل الكمىال بركيىي
و ح ىىش الصىىوات الحىىي  ع ىىت نوىىن الممىىداح حسىىح ي  ل شىىاعر امىىن ثىى  حعمىىل ع ىىى حيضيىى  

 مآربه  ي اليصال ع ى ككبر  در من نوامن الع ايا
لىىا  مبىىادئ مسىى    ىىي مديىىه مىى  ال  وىىاء االىىازراء اابنىىاء ال  وىىاء حسىىير  ىىي   ىىى ااحيحىىه 

  ع ي,ىىا الىىي حشىىكل مامىىح ابداعاحىىه الونيىىل  ىىي م ىىال الشىىعر ام البىىه النوسىىْيل الحىىي ييىىر 
 الاث ي نح نيا  يال مع اء  ران  ي ححب  اد  ح  عات اب ر 

اعماما نسحمر م  شىاعرنا مسى    ىي مديىه ااسحكشىات صىارا الم ,مىل و انىرا   ىي كنمىااج 
 اا يضال  يه : (1)آ ر الا يمدح ابن لاران الرشيد ميمد بن لاران ا مين 

 نباُت ل,اث ااا عنَّْت غااشىىىىىىىىىي,ا         ا ميُن الاث  ي ا رب ما ا ح ستْ لا 
 صْعُر ال داد برْغٍ  من مرا يىىىىىى,ا                يوُل اهلِل  د الَّت ب اعحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهِ 

 ا  ي ناايي,ا ي ا رب ُ رَّاآل اا            اييت يدا  الندى اال اَد  انحشىىىىىىىىىىىرا
 ح,دث نداُ  الى ا رى ا اصيىىىىىىى,ا             عمت مكارمُه الدنيا  ااُل,ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ااا احالا مريُد الماِل يبغيىىىىىىىىىىىىى,ا             حآلى ح,يُن ر اَ  الماِل رايحُىىىىىىىىىىىىىىىهُ 
 (2)لاا السيا  ببع ى ا  ِ  ييكي,ا            ُيمنى يدْيَش لنا  داى ُم ّبضىىىىىىىىىىىىىىىىلٍ 

 ي لاا احنمااج الاث يالد  ي  صيدا  مريل  اي ىل نسحشىت عمى  رؤيىل الشىاعر         
الرمزيىل النابعىىل مىىن نوسىيحه المام ىىل نيىىا الماديىىل المور ىل الحىىي ييسىى  ل,ىا الىىت يسىىا   ىىي 

ي يىىى  لىىىه العىىىيك مىىى  م ااحىىىه م ريىىىات يياحىىىه الما نىىىل و  بىىىدان المىىىادا   ححىىىزن يياحىىىه ا  
 الضابعل  ي كعما  نوسه  

 ,ا ي عل مىن ا مىين صىما  كمىان لىه  ىي يوا ىه ع ىى م ااحىه  ىي ا ىحان بنىات         
ل,ا  الحي يحداعى ل,ا  ىؤاد  الىاث مىا انوىش ييىر  ع ىى م ااحىه و  البيىت ا ال االثىاني مىن 

نح الى ح سىي   صىاله بصىارا لاا الن  يشيران الى  زميل من  زيمات صارا الممداح ح 
                                                 

االمين محمد أبو عبداهلل ابن الرشيد , كان ولي عهد ابيه , قولى الخالفة بعده , قتل في المحرم   (1)
  . 202سنة ثمان وتسعين ومائة , وله سبع وعشرون سنة . ينظر : تاريخ الخلفاء , السيوطي :

    216شرح دياان صريح الغااني :   (2)
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معنايىىل اان كىىان مغزالىىا المىىادا   ثىى  حححىىاب  ا بيىىات  ىىي بىىا ي النمىىااج لح ىىنح الىىى إع امىىه 
  صال ماديل صر ل حعمل ع ى اكحمال صارا الممداح 

ا  ان,ا حب ا  اب  المبالغل  ي ح سي   اد الممداح الا  بركينا س بّيل حنض  من          
بم نالا بشكل  يد حن,ا حبحعد عن الوكر الشعرث الرصين ال اد و ع ى  يمل الممداح ااا ح

 الرغ  من صياغح,ا الشعريل ال يدا    وي البيت الاث يضال  يه :
 هذا السحاب بأعلى االفق يحكيها        ُيمنى يديك لنا جدوى مطّبقة  

داح عىن صىارحه   ححيدد  ي لاا البيت ب ا ل ا نسان ال بيعي بل ي ىرج الممى           
ا نسانيل و  احمر مبالغ  يه الكن الشاعر اراد كن ي س  صارا الممداح ك ااد اكىري  امىن 
 ث  ينال ع ايا و ابمعنى آ ر يس ر الشاعر كل امكاناحه ا بداعيل لكي يصل الى غايحه 

 ثانيا : مديح القادة :
مىديح ال  وىاء  ىا  ىر   ىي يسير مديح الضادا لدى مس   بن الاليىد ع ىى غىرار              

ثاابحه ا  اننا ادر نا   ىي  انىل  ديىدا   لشىيء سىاى لحضىد  صىوات الشى اعل االبىبن ع ىى 
صىوات الكىىر  اال ىىاد،  ,ىا يع ىى  كيىىت يحعامىىل مى  نوىىان السىىامعين امىن اث بىىا  ي ىىج الىىى 
مبحغىىا      سىىيما انيىىن نع ىى  مىىدى ا بىىدا  الىىاث يم كىىه الشىىاعر الىىا يغىىا   ىىي اعمىىا  

ر  ا نوعاليىىىل اات ال غىىىل ا نوعاليىىىل الحىىىي حشىىىكل كيانىىىه الىىىااحي و  صىىىار  ع ىىىى ا ىىىحات صىىىا 
 كبعادلا الم مانيل حمثل منيى  ديدا بركيي  ي الون الشعرث ابان الضرن الثاني  

امىىن  ىىال بيثنىىا  عىىن النمىىااج الحىىي ح ىى  مىىديح الضىىادا ا ىىدنالا ححركىىز ع ىىى           
زيىد بىن مسىى   الاشى  ابىن عى  يزيىىد امنصىار بىن يزيىىد ا  اشى ا  معينىين كيزيىد بىىن يزيىد ا 

نع   شيما ب صىا  حركىز المىديح يىال لىؤ ء ا شى ا  سىاى كن,ى   ىادا  ىي سىاح الضحىال 
عمىىىل الشىىىاعر ع ىىىى مىىىدي,  ب ريضىىىل حوىىىا  ال يىىىال و امىىىن الىىىش  الىىىه  ىىىي يزيىىىد مىىىن مزيىىىد 

 :الشيباني
 حي اَن الضنا الاُّبىىلِ  اي عل ال,ا َ            يكسا السياَت دماء الناكثيَن به
 شاارعاآل ححيدى الناَن با  ىىلِ            ايغدا  حغدا المنايا  ي اسسنَّحه
 مسالش الماِت  ي ا بدان االُض لِ             ااا انح ى سوَيُه كانت مساِلُكه



 
 م2018هـ/1439                                (                      72العدد ) –                        

 

 
77 

 (1) يسحريح الى ا يَّاِ  االىىىىدُّالِ             كال يِ  ان لْ حُه  الماُت رايحهُ 
 ىىي لىىاا الىىن  ححااكىى  صىىوات الشىى اعل الحىىي ح عىىل مىىن الممىىداح ع ىى   ىىي سىىاح          

المعارش   يضحر  منه ا عداء  ا ىا مىن ب شىه ااياحىه و احىحاء  صىارا الممىداح لنىا مى  
 الصىارا  صوات الش اعل انرى شبن,ا يرحو  شيما  شيما ابحداءآل مىن معام ىل النا  ىين ل ع,ىد

اا النمىىااج حع ىىي  يمىىل الممىىداح مىىن  ىىال اعىىاء شىىبنه  ىىي سىىاح  ىىي البيىىت ا ال مىىن لىى
الاغى الا ي  ي السيات كد لىل ع ىى كثىرا معاركىه بىدماء النىاكثين بىه مىن  ىال ا ىحا  
دمىىاء ا عىىداء ببع ىى,ا بع ىىاآل ممىىا يالىىد ا حا ىىاآل ل ىىدماء بشىىكل مكثىىت  حعمىىل ع ىىى  ىىاء 

 ان,ىىا ل يضيضىىل ا ىىر  و الىى  يحا ىىت السىىيت الىىا  اليالىىل اان كانىىت حيمىىل بعىىب المبالغىىل ا 
ا مىىىر عنىىىد لىىىاا اليىىىد  يسىىى  بىىىل حعىىىدا  الىىىى انىىىه اث الممىىىداح ي عىىىل مىىىن رؤان ا عىىىداء 
حي انىىىا  ىىىي اسىىىنَّل الرمىىىاح   ثىىى  ححصىىىاعد صىىىار الممىىىداح عنىىىدما ي ع ىىىه الشىىىاعر ك ىىىا ت 

 ي  ت كرااح النان  ي الير  و 
 

ل يالىل يىر  حىدار ريالىا  ىي سىاح الضحىال سىاى ا  ندرث لمااا اكر النىان االيالى         
كننىىا نىىدرش مىىن لىىا  اليضيضىىل ان النىىان  ىىي زمىىن اليىىر  االسىى   كانىىت ح,ىىا  لىىاا الممىىداح 
احرحع  منه  ي كل ال رات  اصل ااا سلَّ سىيوه اسى كه  ىي ا بىدان اسىار نيىا ا عىداء 

 كال ي    يسحريح من مضارعل ال    ع ى مدى ا يا  االدال  
 ل الى كنمااج آ ر  ي مديح اات الضامد اا يضال :الننحض

 يم ي  ي حرُ  ا  ساَد اال,اما          سلَّ ال  يوُل سيوا من بني م رٍ 
رغاما           كالدلِر   ينثني عمَّن ي, ُّ به   د ااسَ  النان إنعاما اا 
 كال ي  ييمي م  ا شبال آ اما          يمى ال ا ل اا سا   امحعنا

 (2) ابضاا من الم د اياما ااياما                 كر  به ابآباٍء له س وااا
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نىىرى ا بيىىات لنىىا  حسىىير ع ىىى    ىىى الىىن  السىىاب   ىىي إعىىاء شىىبن لىىاا الضامىىد          
المغاار الاث يدا   بكل  احه عن يمى ا سا  اال ا ل ال  ينثِن ياما الا يضاحىل ا عىداء 

 ,,   اسيوه البحار شام ا با 
 الشاعر  ي لاا الن  يعمل ع ى ح ىاير صىارا الممىداح و  يىد ع,ا الىى الحكامىل          

مىن  ىال اصىرار  ع ىى  عىل الممىداح  يمىل ع يىا  ىي ن ىر ابنىاء الشىع  اكىالش ا عىىداء و 
مدا عاآل يربياآل  يس  بل  امداآل مدنياآل يعمل ع ى ا لحيىا  بييىاا النىان  ,ىا انسىان   ,ا لين
 بل االدرايل  ي الس   االير  يمح ش الدر 
االماي   ي النصيين السابضين ان الشاعر يسير ع ى م ىمار الشىعراء السىابضين          

لىىه  ىىي الىىزمن، اع ىىى نسىى  مىىا لىىا ما ىىاد  ىىي اغ ىى  نصىىا  الشىىعر العربىىي  ىىي ح سىىيد 
ن معاني الضاا من  ال رمىز ا سىد ، االيىا  لىاا الرمىز بالضامىد الىاث ييىار   ىي الىااد عى

 يمى ا رب االعرب 
:  انسير م  مس   بن الاليد  ي مديح الضادا اا يضال  ي زيد بن مس   الينويَّ

 َسِل الحرب عن زيد  اذا هي ُأوقدت         ودبَّ لها ِشرُب من الموت ُمفـعمُ 
 وصافح حدَّ البيِض بيُض ُكماتهــــا          وكاَن عناَء الخيِل فيها التَّحمــُحمُ 

مُ  يخبركَ   عن زيد  بُحسِن بالئـــــــــِه             ظباُت سيوف  والوشيُج المــــقوَّ
 اذا القرُم زيُد لم يْقفَك عن النـــــدى           فمت فالنَّدى من غيِر زيد  ُمـحرَّمُ 

 (1)عطاُؤك موفور وُعرُفك واِســــــُع              وِعرُفَك ممنوع ومالك ُمســـَلُم 
ا المض ىى  مىىىن  ِصىىيدا ابحىىدكت بمضدمىىىل غزليىىل ثىىى  حىىدّرج الشىىاعر  ي,ىىىا نيىىا كلدا ىىىه لىىا      

المرسامل  ي نيل مكار  لاا الضامد ،  بعدما انح,ى من المضدمل عىرج نيىا مىديح الضامىد الىا 
  ي ساح الضحال اا يضال :

 ودبَّ لها ِشرُب من الموت ُمفعمُ           َسِل الحرب عن زيد اذا هي َأو قدت      
اا  عل من الير  ش صاآل عا اآل يمكن ان ُيسبَل ، االمايى  لنىا كن الشىاعر  ىي         

لاا البيت مال كثيراآل الىى المبالغىل المور ىل عنىدما  عىل اليىر  انسىاناآل يمكىن ان ُيسىبَل عىن 
 زيد بن مس   الا  ي     اليرا  ال اينل 
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الحىي حا الىا الشىاعر الىا يىرا  ا ي ركيي ان لاا البيت عّبر بشىكل ك ىي عىن  كىرا المىديح 
ع ايا الضامد زيد بن مس   ،  وي لاا البيت ا حصار لوكىرا المىديح الحىي مىن شىبن,ا ان حنيىر 
عضىىىل اب ىىىر احاصىىى ه الىىىى نشىىىاٍا راييىىىل حشىىىعر  باعمالىىىه ا  سىىىيما انىىىه مىىىدا   عىىىن ا رب 

 االعرب 
دا عىن لىاا احنمىااج ، ا ي اليضيضل ل  ح رج النمىااج الشىعريل الحىي ااردنالىا  ىي مىديح الضىا

 احمر سيان كما  مديح الضادا مىن اكىر ك عىال الضامىد الىا  ىي اليىر  ثى  ا نحضىال عىن  ىاد 
اكىىر  الضامىىد الىىا ي ىىاد بالع ايىىا بالن,ايىىل ل,ىىاا الشىىاعر احيضيىى  امنيحىىه  ىىي اليصىىال ع ىىى 

 اغرا ه الماديل 
د الىا يمىدح منصىار بىن ا ي سيا  محصل نىرى كنماا ىاآل شىعرياآل آ ىر لمسى   بىن الاليى     

 يزيد اا يضال:
 خوفًا فأُنفُسها إليك تطيــــــــرُ            َأشربَت أرواَح الِعدى ُوقلوَبهــــــــــا           
 شهدت عليك مالِحُم ونســـورُ            لوحا كمتَك وطالبتَك بذْحلهــــــــــــا           

 فالدهر منك وصرُفُه مذعــورُ نَته        وذعرَت صرَف الدهِر حين ضمِ          
 َجزِل النواِل عطاُؤه مشـــكور           كم من أب  لك ماجد  من حميـــــــــر          
ـــى         ــوا بالغنــــــــــ ــَك اُب ـــور               كــم رائحــين إلي       (1)وغــدوا عليــك وحظمهــم موف

مداح عن يداد ابدميىل الىا يحيىد  عىن لىاا الضامىد اا نرى عنصر المبالغل الحي ُح رج الم
 يثيىىر ال ىىات  ىي نواسىى,  ا  ىاب,  يحىىى كىىبن انوسى,  ح يىىر إليىه مىىن شىىدا  الىاث يىىرّا  الِعىدا

 ا ,  ا شيح,  من ماا ,ل لاا الضامد ، ال  يكحِت الشىاعر ب عىل ارااح النىان  اموىل مىن 
 لاا الضامد   بل الدلر اي اآل اصر ُه ماعار منه 

لضىىد شىىدَّ الشىىاعر نماا ىىه الشىىعرث لىىاا شىىداآل عنيوىىاآل ابصىىارا ح وىىت الن ىىر احىىدعا الىىى       
الحبمل االمرا عل، اكان مضصد الشاعر اا ياآل مىن النمىااج الشىعرث  ىي ارادا نيىل الع ايىا 

 االيصال ع ى المال 
ضامىد االماي   ي لاا احنمااج االنمااج الشعريل السابضل ان الشاعر ل  يىد ل  ىا  ال      

  ي اليرا  اكبنَّ الضامد كان لايد  الا ياا ه ا عداء 
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اا صىىار الشىىاعر لىىؤ ء الضىىادا كبب ىىال ا يمىىت  ىىي حكىىاين,  كىىل الو ىىامل ا نسىىانيل        
 الحي ا ر ح,  عن  ار النان العاديين اس كح,   ي عداد المع زين 

كىل ييىل حمثىل حواصىيل ييىاا ال  نَر اي اآل الماا ت االا ام  الحىي حبعى  مشىالد محير        
عصر  من النان الاين كس,ماا  ي حكاين لؤ ء الضىادا ،  ىاحمر كىان منيصىرناآل نيىا الضامىد 

 اا عاله  ي الير  لايدا دان غير  حنه لا من سينال ع اء  بالن,ايل 
 -ثالثًا: مديح أفراد المجتمع:

المىىديح سىىااءآل كىىان  ىىي ال  وىىاء يمح ىش الشىىاعر مسىى   بىىن الاليىىد دربىىل ادرايىىل  ىىي  ىىال        
اا مىىىراء ا  الضىىىادا ، ايحمىىىا ااا  صىىىد ايىىىد ابنىىىاء عصىىىر  ممىىىن لىىىدي,  ا مكانيىىىل الماديىىىل   ىىى  

 ينس,  شاعرنا  ي مديي,  
الكن الاث يد   ي مديح ا راد الم حم  لا كن آلىل المىديح لشىاعرنا كانىت محوااحىه        

 يل الحي كان يرا  مديي,ا  ي الصد  اا ال راج عن المبلات حبعاآل ل ش ص
 من النمااج الشعريل الحي حمث ت  ي,ا صارا الممداح لمس   بن الاليد  اله  ىي مىديح سى,ل 

 ابي يييى ، اا يضال  يه :
 ايضِصرَن عنه َليبَل المىىىىىىىىىىىىىىىُحاّللِ             ااُد حغاااُ  العااِاُل بيَنىىىىىىىىىىىىىىى,ا           
 ا  يحَّضي  اَبُه بالحَّيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُّلِ          ى كرٍ  ُيع ي اان  لَّ مالُىىىىىىىىىىىىهُ  ح           

ن كان  ي  دٍ  من ا رب ُممىِيل       حرى ال اَد ي رث  ي صوييِل ا ىى,هِ         اا 
ن         يضىىىاُل  يع ىىىا  الىىىُه الىىىا منِصىىىىىىىىىىىىىىىتُ                 (1)ُيعىىىِ  ُيىىىىىىىىىىىىىىى زِل ايمنىىىُ  ميمىىىاداآل اا 

ل  ي رج الشاعر  ي لاا الن  عن ن, ه  ىي النصىا  السىابضل  ىي مىديح ال  وىاء االضىادا 
،  الن,ج اايد االغايل اايىدا ،  المحبمىل ل,ىاا الىن  الشىعرث الىاث يعمىل الشىاعر  يىه ع ىى 

ل عىىن مىىديح ا امىىل الصىىوات ال ار ىىل ع ىىى المىىبلات يىىرى ن, ىىه الونىىي االما ىىاعي لىى  يضىى
ال  وىىاء االضىىادا مىىن ييىى  المبالغىىل المور ىىل ما ىىاعياآل، اال غىىل اا سىى ا  الباغىىي العىىالي 

  نياآل 
اكبنَّ شاعرنا   ي,مه  ي مديه ا  نيل ع ايىا الممىداح بعيىداآل عىن ش صىه اعا ىل        

لىىاا الشىى   الممىىداح ببزمىىات م حمعىىِل ،  كىىل الممىىدايين عىىن مسىى   بىىن الاليىىد ي  ىىعان 
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حاى شعرث اايد من يي  ال غل االما ا   إن لمس   بن الاليد آلىل شىعريل  ىي المىديح لمس
   حميز كث ش   عن غير  

انرى نماا اآل شعرياآل آ ر  ي مديح ك ىراد الم حمى  الىا يمىدح ش صىاآل كريمىاآل اا يضىال       
  يه:

 ندى يديَك ولو حاشاك لم يجدِ          حاشى لطالِب ُعرِف أن يخيب على
 االَّ يخيب فيها اخر اأَلبــــــــدِ             وُن راجى الذي يرجوك واثقــــةُ ُظن

 (1)كانَُّه والُد يحنو على ولــــــِد                َيبرم بالجوِد يحميِه ويكـــــــــــــــلُؤهُ 
كمىىا اكرنىىا  ىىي بدايىىل اليىىدي  عىىن مىىديح ا ىىراد الم حمىى  ان,ىىا كانىىت عنىىد مسىى   بىىن         

اليد محوااحل  ي الصد  اا ال راج عىن المىبلات ، اا  ي نىا  ىي لىاا احنمىااج الشىعرث ال
كن ال ىىراج عىىن المىىبلات  ىىد غىىا  عىىن السىىايل الشىىعريل اان كىىان لىىاا نىىادراآل عنىىد شىىاعرنا 
الىىىىاث عادنىىىىا ع ىىىىى ح سىىىىي  ا مىىىىار اايىىىىراد المبالغىىىىل اات العيىىىىار الثضيىىىىل  ىىىىي الحعامىىىىل مىىىى  

لاا العيار  ي الحعامل يغي   ىي مىديح ا ىراد الم حمى  ا  نىدرث  الممدايين ، ا  كننا ا دنا
مىىا لىىي نوسىىيل الشىىاعر  ىىي الحعامىىل مىى  لىىاا ا مىىر ، ا ىىي ركيىىي ان ا ىىراد الم حمىى  ي ح وىىان 
كا آل عن الضادا اال  واء، اثانياآل ك راد الم حم  ي ح وان  يما بين,  ، اربما كىان لىاا الشى   

ثىىىل لديىىىه شىىىيماآل مىىىا بضىىىدر مىىىا يىىىبحي شىىى   آ ىىىر ايعىىىرت الكىىىري  الىىىاث مديىىىه الشىىىاعر   يم
امكاناحىىىه ا  يوىىىّات شىىىيماآل  نيىىىاآل اما ىىىاعياآل ا   ىىىاء بىىىه  ىىىي آلحىىىه المدييىىىل ، الىىىاا ا مىىىر   
يحيك  به المزاج الشعرث  يس  بضدر ما يحع ى  ا مىر بىالعاز المىادث لشىاعرنا  الرغبىل  ىي 

حىىىه ع ىىىى سىىى يح,ا  ي ىىىرج من ىىىز  اليصىىىال ع ىىىى المىىىال ح عىىىل منىىىه مبىىىدعاآل اث ح  ىىى  ابداعا
 الشعرث عالي ال ادا من الناييل الما اعيل االونّيل 

ايسحي   ي لاا الواصل ان ححنضل الى كنمىااج شىعرث آ ىر لشىاعرنا نسىحدل  يىه           
ع ى حغّيىر نبىرا الشىاعر  ىي ايىراد صىارا الممىداح بالنسىبل الىى ا ىراد الم حمى  ، اا يضىال  ىي 

 اد:ميمد بن منصار بن زي
 وعلوت حتى ما يقال لك ازددِ       اعطيَت حتى َملَّ ساِئُلَك الغنى
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 ,ىىاا الىىن   ىىارى النصىىا  السىىابضل  ىىىي عىىد  ال ىىراج عىىن المىىبلات اايىىراد كىىىا         
مىىديي نسىىح ي  الضىىال عنىىه انىىه معحىىدل بالنسىىبل لشىىاعرنا مضارنىىل مىى    ابىىه المىىديي لومىىل 

 ال  واء االضادا 
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 الخاتمة
ا الممىىداح  ىىي شىىعر مسىى   بىىن الاليىىد غيىىر صىىارا ل عصىىر  ىىي البيىى  عىىىن لىى  يكىىن لصىىار 

الع ايىىا انيىىل المكاسىى  مىىن الممىىدايين سىىااءآل كىىاناا مىىن  مىىل ال  وىىاء اا مىىراء كا الضىىادا كا 
 ا راد الم حم ،  ا مر عند  سيان الا ُيعمل آلحه المدييل باح ا  الممداح 

ي ىرج عىن يىداد ا دميىين الىى ا عمىال اا  ر ت مداميه ح ىا  لىا  الومىات الىثا  بشىكل 
 ال ار ل لكي ي من ع ايا الممداح 

غير اننا  ي نا  ي مديح بعىب ا ىراد الم حمى   را ىاآل عىن لىاا ا  ىار ، ا ىد عزينىا لىاا 
ا مىىىر الىىىى ان ا ىىىراد الم حمىىى  ي ح وىىىان عىىىن ال  وىىىاء االضىىىادا ،   ىىىاآل ع ىىىى ا ىىىحات ا ىىىراد 

لشى   الممىداح الىاث مديىه الشىاعر   يمثىل لديىه شىيماآل الم حم   يما بين,  ،  ربمىا كىان ا
ما بضدر ما يبحي ش صاآل آ ر يم ش امكانيات ماديل عاليل  ا يوّات الشىاعر صىول  نيىل ا  

 احى ب,ا  ي م مل شعر  
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Abstract 

     The praises of Muslim bin al-Walid, known as the Ghawani, 

followed the footsteps of the poets of his time in praise, which 

serves to enlighten the minds of those who are inspired, 

whether they are caliphs, princes, leaders or members of 

society, in order to receive their gifts. 

Praise was the path of poets to wealth and life, but on the other 

hand, the glory of the Almdohim Almdohin, each of the other. 

The Almddohon listen to the poetry that brings them out of 

their humanities to put them in the form of the disabled in an 

age of different colors, and extended horizons, and reflected 

freedom in the fullest sense, there were many sects and sects, 

and spread pornography and madness as a result of atheism and 

heresy, was the poet if the money made it available among his 

peers. 

Thus were the poets of the second century, especially the free 

of them, as they were condemning the doctrine of the purpose 

justified by means, the maximum wishes of pleasure in this 

world by any means. 

 


