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 هـ(89الغزل يف شعر عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة )ت
 عبداهلل فتحي الظاهرأ.م.د.   و  يونس هالل منديلد. م.

 4/1/0228تاريخ القبول:  47/7/0229تاريخ التقديم: 

 ةـــــــاملقدم

للتطوووالحضلريوووإللسحاض الوووإلادحضلوووصسح وووالم حالووولحلوووملحض لووو  حاضلمالووو ح
خو حالدومحأاضل علضءحاضلاإلثلينحبلوة ححةحضلمجتمعحامامإل حضألماي حضألثلحضلبعيمحفدحريإل

فدحميإلمينحضلريإلةحبإللماضزا حمعحاللحمإلحقبلحض لو  حالو ححكبيلض حح المحضلعللحتطالض ح
يكوونحصلوو حضضحبةيوولحدووصضحضلوومينحاريووإللتفحضلتوودحأثوولمحفوودحضلاةووا حاضلوويمإلحضألمبووإلءح

يوويفحضلعلوولحفتطووالمحمايووااإلمحضل ووعلحضلعلبوودحاأالضيووفحلمووإلحيدتح، ووعلضءحاكتإلبووإل ح
امإلحالثا ححبتطال حضلةكلسحاض الإلادحاضضقتلإلمسحفأممتال حضلريإللةحض ل مي حفي  ح

منحجزضل حضللةظحاقاةحضلمعاىحابلضا حضلتلايلحبتواخدحضلمثوإللحضللوإلمدحاضضاةكوإل حمونح
ضلاظوولةحضلمتأملوو حفوودحخلووجحضهحجوولحج لووفحامووإلحااووا حموونحإلووىححقيووامحضلمإلميوو حضليوويد 

أاححمموووإلحضبعووومحضالوووبال حاووونحضضاوووزضجحفووودحضل لوووا(ح)للوووالفحكتإلبوووفحضلكووولي حاأرإلميووو ح
ااوودحالوولحباوودحأضلوواد حالدوومحكووإلنحللتاجوفحضلعلبوودحضأللوويلحلالووصضحضلعلولحأاححض فولضط

أميووو حأثوووول حضلبوووإللةحفوووودحضلااليووو حضلثدإلفيوووو حاضألمبيووو حضلتوووودحأاجبووومحامإللدوووو حفووودحميووووإلمينح
ضلاوإل حالوىححمالحضلةدالوإلءحاالموإلءحضلومينحفودحرو حىضلريإللةحضلعلبي حاضألمبحاضحاالو

افودحخيو حصلو حكوإلنحيعوياحضل وإلالحابيومحضهحبونحابومحضهحح،ضلتمل حبإللعلاةحضلاثدى
رومحفدالوإلءحضلممياو حاضلمعومامينحفودحاليو حضلدوا حادواحضلالوإلب حاضل وإلالحأبنحاتب حادواح

..حالوو ح.ضلووصسحقووإللحفوودحضل ووزلحمووإلحأثووإللحلوومؤحضوخوولينحضلتلووإلولحالوومؤح خوولينحضلةيووال
قل حاإل الإلحمعحزاجفحضلتدحطلدالإلحفدحاةل حمنحضلزمنحفودحلللجلححن حأيكاااضحليملكاضح

ح..حلوصل حقوإللحكولحاةثوإلمحلومل حفيالوإلحلوإلمقإل ح.بمءحريإلتفحااوم حالو حيةومحبعومحصلو حاتبوف
ضحمإلحترثفحاليفح دإلمحظلمحربيل حلمل حلاضحإألافحل حيكنحليدالححالصل حكإلنحمد  ح

                                                 
ح.ضلمالل/حجإلمع حضومضبقل حضلل  حضلعلبي /حكلي حح
حلل  حضلعلبي /حكلي حضومضب/حجإلمع حضلمالل.قل حضح

 

ح
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إلح وووعل حضل زلووودحرلوووياأضلملضجوووعحاضلملوووإلملحابرثاوووإلحفإلوووىححدوووص حضألبيوووإلمحالدووومحلجعاوووإل
ح...امللاإل حفلملاإلحفدح عل حضلبلإلط حاام حضلتكلفحاضل لا

 :تعريف بالشاعر

حح وووإلالاإلحدووواحابيوووم ح حضلال وووصل دحضلموووماد  حملوووعام  حاتبووو  حبووونن حضهحبووونن ضهحبووونحابووومن
..ح.روومحفدالإلاالووإلحضللووبع أإمووإل حفديووفحتووالىحض فتووإلءحفوودحضلممياوو حضلماووالةحاكووإلنحح.ضليووليل ح

ضلعدمحضلالجلسحضلثإلادحفدحخ ف حأميلحضلمووماينحامولحبونححالمحفدحضلالفحضلثإلادحمن
كووإلنحموونحلووإلمضمحضلتووإلبعينحامموونحيلجووعحإلوويال حح.دووو(89(حاتووافدحلووا ح)ضلخطووإلبح)

الو ححجموإل ححاوفحأروبحزاجوفحربوإل حأض تاللحاافحح.فدحملإلالحضألمبحاضألالإلبحاأيإل حضلاإل 
ط قالوإلحإلوىححضختلفحمعالإلحفدحأملحمإلحأمؤحبوفحن حأضحبعمحإفدح عل حربفحأاححيبمحاليف

ح  حا حت وحط قإلحضحلجع حفيفحفام حالىحفعلتفحامضم حضلكلعدحاظلحامل حيدالحفيالإلحأ عإللض ح
فحلوو حيكوونحيطيوولحضلوواة حبوولحا ووأاوونحلوومجحاإلطةوو حاتمكوونحفوودحضللوويإلا حاضلل وو حبيوومح

ثولحااوفحمونح وعل حلوجلاإل حمونحمظإلاوفحأ حفحصاحمدطااإلمحا المحبصل حمإلحا حأالفحاافح
ح.(1)ضملأةحلاؤحزاجفحاثم حاإل حمنح عل حصكلض حأفيمإلحقلححأ..حال حادلح.فدحبرثاإلحدصض

ض اووولضجحفيوووفحمووووعحأاححضتلووو ح وووعلحابيووومحضهحبإللاضقعيووو حابإللبعوووومحاووونحضلخيوووإلل
ح.ايوووابحلوووبع حفاوووانحضلب اووو حايووولحضلمتكلةووو حكإللت وووبيفحاضلجاوووإل حاضلطبوووإلجحالووواضدإل

ح:(2)امجحربحاثم حزاجفحفدحقلبفحيدالحاضلةإل ح
 ع الخافي يسيرــفباديه م         حب عثمة في فؤادي        تغلغل 

فيوفحروبحاثمو حفولضبحيابومحريوإلةححأاوزل ايلل حفودحأبيوإلمحلوالةحلدلبوفحضلوصسح
اظلوومحتاظوولحضل يوو ححفالوواحكووإلألل حضلموواضمحضلتوودحاإلملدووإلحضلدطوولحاموولض حح.ايوولحريإلتووف

فطالدوووإلحضلتووودح وووبفحجووولابحقلبوووفحبالوووإلححلتلتوووا رتوووىحأاووومقمحاليالوووإلحضللووومإلءحبموووإلءحقووولضبح
ح:..حيدال.عمحخليفحمض حطاي فتع بحفيكانحضللبيعحب

                                                 

احابيمحح8/363،حضضلبالإلاد:حضألاإلاداياظلحح4/474ضلصدبد:ححض مإل ضلاب ء،ححأا  ليلح(ح1)
ح مضبحضللضفمين،ح حابمضهحضلمالى، حم. حمرددإل، حمجمااإل حا عل  حريإلتف ضهحبنحابمضهحضلالصلد،

/ 43. 
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 واك فليم فالتام الفطورـشققت القلب ثم ذررت فيه          ه
ايعلنحفدحضلدليمةحاةلوالإلحضلتلو مفحلعثمو حبعومحأنحألوإلبتفحبلوالمينحضختلقوإلح و إلفح

ح:قلبفحليدعحبينحيميالإلحأليلحربالإلحايعلنحخياافح ملتالإل
 شنا أميروأنفذ جارحاك سواد قلبي               فأنت علي ما ع

 :(1)ضألبمحفيدالإلىححايبمسحفدحأبيإلمحلااتفحارللتفحالىحمربابتفحضلتدحفإللقالإل
 ولو كنت في غل فبحت بلوعتي             إليه لالنت لي ورقت سالسله

صلوو حلووبيلحاقوومحقيوودحضألموولحإلووىححايبووماحاليووفحضليووأ حموونحضلعووامحضألرموومحفلووي حلووف
 :(2)يدال

 عناها وال تحيا حياة لها طعم   أال من لنفس ال تموت فينقضي        
فحرووينحزضلحمضلدووإلحاجوومدإلحأقةوولمحفأار وومحفوولضبحا ووأفدوومحموولحالووىحضلةوولضجحاموولحرتووىح

ححح:(3)يدالح،كإلاإلحمعإلحفيالإلحأيإل يصكلح
 فأضحت وهي موحشة الرسوم       عثمة بالغميم           عفت أطالل

فلضبحي والمحفدالوإلءححضللجلحل حيبخلحالياإلحبصكلحبع حفدالإلءحضلعللحن حأصكلحأحن حأالدح
حح.ضلمميا حضللبع حالىحربفحاثم حللضر 

حفيالوووإلحموووعحضل وووزلحضض ح حفووودحقلوووإلامحامدطعوووإلم  ابعووومحفةووودح وووعلحضللجووولحلوووالحامعوووإلن 
كااووفحيووليلضحإلووىحح..حالوو حاجوومحلووالةحرلووي حاضيوور حلعوولحصلوو حيعووام.ارلوولضمحااووم 

ح...ضحبجاضلرفحضلمإلمي حفياطجحانحخيإللحيرلفحبعإلطةت

 حتى عصر الشاعر:  الغزل يف الشعر العربي

لل ووووزلحضلتبووووإلطحاثيووووجحبإللعإلطةوووو حض الووووإلاي حضلتوووودح وووو لمحض الووووإلنحماووووصحأقووووم ح
ضلعلالحامإلحجلمحبمجلؤحاضرمحاموإلحضادطعومحألوالالإلحاماإلبعالوإلحبوإلخت فحضألمزجو ح

فالودحضأل حاضألخومحاضلباومحح،فدحاة حضلعلبودحمازلو حلفيعو حضلملأةاضألاة حفدمح"حازلمح
إلحااإليوو حكبيوولةحفالوودحملووملحإلالووإلمال حبووصكلدإلحتا ووطحاقوومحااوودحضل ووعلضءحبالووح،احضلربيبوو 

ضلدووولضاتحاتالوووياحضلعاضطوووفحاتالتوووزحضلاةوووا ح"حالل وووزلحخلالوووي حفووودحضل وووعلحضلعلبووودح
                                                 

 .1/337اأمإللدحضلدإللد:حح3/444ضلملتيى:حأمإللداياظلحح8/376حضألاإلادح(1)

 .8/374حضألاإلاد(ح2)

  .حن.(ح3)
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ميزتوووفحاووونحضألاووولض حضألخووولؤحفالووواحقلموووإلحيابعووو حاووونحتكلوووفحلوووصل حضتلووو حبإلللووومجح
حأموولابإلللوومجحضلةاوودحممووإلحيجعوولحضلمتلدوودحيروو حلوومجحضلعإلطةوو حاي ووإللكفحفيالووإلحادووصضح

لإلمجحفالاحضحيخ حضل إلالحلاروم حإاموإلحتعبيولحم وتل حللعإلطةو ححاإل حفدحكلح عل
كإلاوووومحدووووص حضلعإلطةوووو حض الووووإلاي حاضروووومةحام ووووتلك حااجامدووووإلححن حض حض الووووإلاي حضلخإللوووومةحاح

م لا حفدحضلاة حض الإلاي حفمنحض جرإلفحضلتاكلحللتطالحضلريوإللسحضلوصسحألوإلبح
ح،علوولحض لوو مداضلح،ريووإلةحض الووإلنحبإلاتدإللووفحفوودحضلعلووالحضلعلبيوو "حمووإلحقبوولحض لوو  

اضألموواسح"حفإلل ووإلالحضلجووإلدلدحكووإلنحيلوولطحضالووبحض يووإلءةحفوودح ووعل حالووىح"حلووةإلمح
ضل ووإلالححن حإادووالححالبالووإلحاب ووكلحأكثوولحلوولضر حاايووارإل حأرلووي حبلوولي حبإللووصضمحفوودح

حفحليعمووما ووأمانحكوولحلووة حتبتعوومحاوونحضلمظالوولحضلخووإللجدحللموولأةحرتووىححييوولبحلووةرإل ح
أاححفحليلوالدإلحمميو ا وأفودحضللوالةحرتوىحتثبيمحدصضحضلمظاللحاتلكينحكولحرلكو حإلىح

تلوايلحأايوإلاالإلححأيداا حفودحمرولضبحايميودحفودحاد والإلحمةلو  حأاححلالةحمادا  
ابومانحلبوطحدوصضحضلمواالاحح،رتىحضلخلخإللحضللوإلممحماروملض ححمنحضل علحضلةإلر حلإلامض ح

فوودحضلتلوووايلحب طووإلل حضلطبيعووودحمووونحضلعديوومةحضلميايووو حضلدميمووو حتظوولحضلتةلووويلضمحاإلامووو ح
ح(1)"إلىح دءحفدحاالإلي حضألمولحسبإلرثانحفدحمتإلدإلمحضلرم حضلصسحضحيوماييلبحضل

فودحضل وعلحضلجوإلدلدحمالواف حبلوةإلمحرلوي حفالودحبييوإلءححضلملأةحألصل حاإللبإلحمإلحادلح
صضم لب حبإلللةلةحاليلمحلامضءحاددحبإلصا حضلدمحاليلمحاريل ح ادلمحضللالةححمإلحاض 

ماعمووو حمووونحلووولاضمحمعاايووو حفالووودحاووووا حضليووورىحلضقووومةحضللووويفححاضرتإلجووومحخلوووإلض ح
فدحضلردحاددححضألللضلتةراحفيفحاضحتاثلححضلالإلءحارميثالإلحلصيصحالاتالإلحخةي حض

ح...ح(2)ايلحمدطاب
مووولحأضلكثيووولحمموووإلحضحيليوووإل حمووونحفوووإلراحضلدوووالحاضلعمووولحاححض لووو  الدووومحرووومح

اقوومحرموولحالوولحضلخ فوو حح،ب وو حضلاظوولحاضضبتعووإلمحامووإلحيثيوولحضلةتاوو حفوودحكوولح وودء
نحأفدحدصضحضلميمإللحاضلدالحضلرجحح.()االمحللالحضهححضلمةإلدي حضلتدحكإلامحالى

فالووواحلووو حيالوووم حالووو حيرووول حدوووص ححض الوووإلادفعووولحبإلل وووعلحفعلوووفحباجوووا حضلا وووإلطححض لووو  

                                                 

 .344/348،حادبحلامي :حضألماسياظلحباي حضلدليمةحضلعلبي حرتىحاالإلي حضلعللح(ح1)
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الووو حيالمووولحح(1)اضألخووو جضلاجوووا حبووولحاجالالوووإلحفووودحملوووإللمحجميووومةحفارووومحالووو حضلجموووإللح
تدبلوفححاحموإلضلجإلابحضلمإلمسحفدحريإلةحضلملل حفدمح"حجمعحبينحضللابحاضلمإلمةحادحض ل  
ح مإلتتالووووإل ووووالاضتفحاقوووواض حضلطبيعيوووو حابثووووإلححلإلالووووإلنفووووإلهحلوووو حيخلووووجححض الووووإلاي ضلةطوووولةح

الووىحدووص حضللووالةحموونحتاووا حضل لضاووزحليووتمكنححض الووإلنبإللليإليوو حضلاةلووي حالكاووفحخلووجح
ضلمثوووولحضلعليووووإلحفإللرإللوووو حضلالووووطىحبووووينحضللاريوووو حإلووووىححموووونحضللوووويطلةحاليالووووإلحاتاجيالالووووإل

حمنحضلتعإللي حمإلحأيمياإلايفحريإلةحضلمجتمعحالي حفيمإلحبينحتلتمحأملضلمتطلف حاضلم إللي ح
حأرمثوفضلتطوالحضلوصسححإاةوإللاضحيمكونحح(2)"ض لو  داحرإللولحالوىحدوص حضلميوزةحايولح

حن حأقيوووإل حضللوووإلا حابموووإلحإلوووىححض لالووودبريوووإللتفحضللضقيووو حكااوووفحجوووإلءحبإللملوووتالححض لووو  
إلايووو حاضلثدإلفيووو حمووو حخإليوووعحللتطوووالحفووودحضلاووواضردحضلليإللوووي حاضضجتمأ حضل وووعلحفووودحكووولح

اضضقتلإلمي حاددحضلتدحتروممحمجولض حام وإللبفحاضتجإلدإلتوفحادودحضلتودحتةول حاليوفحموإلح
ححاألةإلظوفطوالحاتتبوملحمايوااإلتفحالوال حإلوىحح إلءمحمنحضلت يلضمحفياتدلحمنحطال

يجإلبدحقإلملةحالىحطلبحضلماضقفحابصضحتظلحمليلةحضل علحفدحصل حضضتجإل حض حاألإلليبف
بوووإللماطجححاضألخوووصمووونحل ووو حضلتدليووولححض كثوووإللإلوووىحح وووعلضءبإللحأمؤبيلووولحالوووالال حمموووإلح

حليدامد ح.بفحانحماطد حضليعفحضلةادحضلمزاا حاأؤحضلايابحابلإلط حضلل  حاداحمإل
ح.لاضقعحضلريإلةحضلجميمةحضألميا قاضمالإلحضلمقيجحتل حضضلتجإلب حضلاضاي ححأخلؤماطد حإلىح

ضضكتوووولض حموووونححاووووم إلووووىححمفووووعحضل ووووعلضءحمفعووووإل ححأموووولادوووواحح،ضلمتميووووزحإيدإلاالووووإلاك ووووفح
تكثيةوووفحضضحفيموووإلحالمحمووونحقلوووإلامحإلوووىححضلعمووومأاحح،فيوووفحض ي وووإللقلووومحأاحح،ضلتلوووايل

امإلحظاالوإلحح.مرمامةحضا مادإلحفدحفتلضمحضضلتلخإلءحمنحدالحضلرلابحازرإل حضل زاضم
ح.(3)ض ل مدلرلك حضلجالإلمححضألالضضحكإلامحقليل حالىحضلعللحماصحضلعللح

ضابثجححن حأي حتعل حلالزضمحااية حقاي حماصحضلمجتمعحضلعلبدحضلدمحن حأاضلرديد ح
فادلووفحموونحطووالحضلبوومضاةحاضلاثايوو حضلتوودحكإلاوومحتركوو ححض لوو  فوودحظوو  حجإلدليتووفحاووالح

طوووالحإلوووىححضلعإلطةووو حات لوووبحضلالووواؤحاضحتلوووخلحمووونحريإلتالوووإلحايووولحقووواةحضلبووومنحاضللووويف
اموعحمجودءحمالو حح(4)اضوخولةحضلومايإلضلاجمضاي حاضلاظلةحفودحضلكوانحاضلتةكيولحفودح ووانح

                                                 

 .34لدليمةحضلعلبي ،حابمضهحضلتطإلاس:حضلللض حفدحضحأ كإلل(ح1)

 .31ضتجإلدإلمحضل علحفدحضلدلنحضلثإلادحضلالجلس،حم.حملطةىحدمضلة:ح(ح2)

 .434للكي :ححإرلإلن،حض ل  فدحلملححضألمبي ضلظإلدلةح(ح3)

  .ن.(ح4)
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ضلريإلةحضلعلبي حالاحفودحملوتاضدإلحضلظوإلدلحالوىححأاجفكثيلةحمنححأبعإلمت يلمححأمي بادح
ضلطإللاوو حفدوومحالبوومحاليالووإلحضلمدطااووإلمححضألروومض اليوومةححضأل ووعإللاريامووإلحكإلاوومححضألقوول

ضلتدإلليوومحضلةايوو حضلملايوو حكإللمدمموو ححأكثوولحأدووملمحن حأاوونحصلوو ححأا ووح،اقلوومحضلمطوواضم
ح.االفحضلاإلق حاضللرلضءحاماإلظلحضلليم

حضألفكوووإللالوووانحالبووومحالوووىحمعوووإلادحضل وووعلحضلمقووو حاضلعموووجحاضللووودلحاتلتيوووبح
اكثلةحضلرك حاضألمثإللحاضلتمث محضللاري حاضلةكلي حاتاااومحضلت وبيالإلمحابوممحلوي  ح

فدوومحاضكبالووإلحضل ووكلحاقوومححاضألاوولض ضلجوومةحاضيوور حضلمعووإلل حفوودحضلعميوومحموونحضلماووإلردح
طوووالحاضلتجميووومحاريثموووإلحكإلاووومحضلتإلوووىححطليدوووفحيأخوووصضزمتوووفحدوووزةحضلجميووومحف ووول حبووومال ح

حأكثولحأازضنكإللوتعمإللححضلموأثالفدحمرإلالو حضلتخطودححأسضلصضمحفدحماضجال حضلريإللةح
حإرلووإل اضلووتعمإللحمةوولمضمحبلوويط حامبإل وولةحممووإلحيتوويتحضلتعبيوولحاوونححملااوو حاتاااووإل ح

بل وو حتلووتم حضلبلووإلط حضلمجوولمةحموونحكوولحتكلووفحلةظوودحملووب ينححيكووانحروولض ححن حأيتوواخىح
ح.(1)بعيمةحانحضل لاحاضلت مجالىحضلعبإللةحاضقعي ح

 :الغزل بالزوجة

الوو حيكوونحلووفحصكوولحفوودحح،ض لوو  مووإلحقبوولحح ووعإللألوو حي ووعحضل ووزلحبإللزاجوو حفوودح
فوودحمدطعووإلمحلوومنحبعوو حضل ووعلضءحتوكوومححإ ووإللضمايوولحح.ض لوو   ووعلحالوولحلووملح

صكلدنحيأتدحانحطليوجححن حأصكلحضلزاجإلمحالكنحضالبالإلحضحيصكلحضلزاج حللضر حأسح
اضحاعووم حح،صلوو حضلعلوولح ووعإللأموونحرلإللووي حلضفدوومححضألموولإلحلالووصضحملووتعإللةحلمووحألوومإلء

أاححموونحضل ووعلضءحبووماإل ححالوو حيكوونح ووإلالاإلح.الووىحقلوو حأ ووعإللد صكوولحضلزاجوو حملثيوو حفوودح
حثولحااوفحمونح وعلحفودحاثمو حطليدتوفحمةعموإل حأ حخلاضحمنحضلم إلالحضللإلمق حبلحكإلنحمإلح

فودحضلةدوفححعوإل حبر حملدفحام وإلالحلوإلمق حادوصضحضحيتدوإلطعحموعحكااوفحفديالوإلحبولحملج
انحكاافحمومبحاملحبنحابمحضلعزيزحضلصسحقإللحفيفحمإلحي المحلوفححاالا حضلمينحفي  ح

حبوألفبعلاحمازلتفحمنحصل ح))اضهحضادحض تلسحليلو حمونحليوإللدحابيومحضهحبونحابومحضهح
تدوووالحدوووصضحموووعحترليووو حا وووعلةحح،ضلمووووماينحأميوووليوووإلحح:فدوووإللاضح،مياوووإللحمووونحبيووومحضلموووإلل

حبوألافبلضي حابالويرتفحابالمضيتوفحالوىحبيومحضلموإللححألمااادحاضهحضح:ارةظ ح؟حفدإلل
                                                 

 .7/1:حاضألم ضلماتظ حفدحتإلليخحضلملا ح(ح1)
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مووونحضلمرإلمثووو حتلديروووإلحللعدووولحاتلايروووإلحللدلوووبحاتلوووليرإلحللالووو حاتاديروووإلححن حإ..ح.األووواف
ح.(1)((...لألمب

  :غزل عبيد اهلل

صض  ووعلححللعلوولحضلجوإلدلدحاكوإلنحض حيمثولحضمتومضمحض لوو  كوإلنحالولحلوملححاض 
حضألموايينالولححن ح مإلحقبلفحفدحميمضنحضلباإلءحضلةاودحخإللو حفوحأل عإللضلعللحضمتمضمضح

حقومح ووالمحبعوو حضضخت فوإلمحضلظووإلدلةحاتيجوو حضخووت فحضلريوإلةحضلتوودحتعكلووالإلحضلللووا 
الو حيول حضلعلولحح(2)ضل وعلضءحاضلاوإلثلينحإبمض اتدم حلالتالإلحضلري حمنحخ لححضألمبي 
موونحريووإلةحا ووعلحبوولححأللووفضللووإلبد حاروومدإلحالوو حيكتووفحبمووإلححض لوو مي ضلةتوولةححضألموواس
دصينحضلتيإللينحإلىححضلعللحضلجإلدلدحضلعليجحبريإلتفحافافحاي حأاضالبمإلححأييإلال ح
فكوإلنحللريوإللةحح(3)ضلتمم حمنح عابحضلبلمضنحضلتودحفترالوإلحضلملولمانحثإللثإل ححجابيإل حأحتيإللض ح

حاأثوولؤريووإلتال حضثوولحبعيوومحضل ووالحفوودحاةوو حضل ووإلالحفووإللال حخيإللووفححض لوو  ضلتوودحضكلووبالإلح
موووونحضلرديدوووو حح ووووةإلفي حاضقتلضبووووإل ححأكثووووللووووال حفبووووممحألةإلظووووفححبألاضاالووووإلاوووومحمعياووووفحاتلاح
ح.ض الإلاي 

الووىحح-كمووإلحموولحباووإلحح-مووإلحااووم ححألموولضللجوولحزاجتووفح)اثموو (حاضفتلقووإلححأرووب
حمنحصل حقالفححخإلللإل ححتوكمحربإل ححأ عإللض حفدإللحفيالإلححإيإلدإلط قفح

 ريـفؤادي                 فبادية مع الخافي يس في تغلغل حب عثمة
 وال حزن ولم يبلغ سرور  ـراب               تغلغل حيث لم يبلغ ش

 الفطور هواك فليم والتام  ثم ذررت فيه                 صدعت القلب
 يطير  إنسانا    لو ان أطيرـها                 ذكرت العهد من إذا أكاد

 رـقيف صلة  إلى  ولكني                  ـا  زداد حبأ ن  أغني النفس 
 أميرما عشنا  علي  فأنت  ـي               جارحاك سواد قلب وأنفذ

لدمحلكنحربحاثم حفوضم حاجلؤحمجلؤحممإل حفدحجلم حلصل حظلحصكلدإلحيتلممحالوىح
للووإلافحابدووىحمتعلدووإلحبالووإلحام وومامضحبربالووإلحرتووىحمووعحكوولحمعإلاإلتووفحضلاةلووي حفالوودحاضروو ح

                                                 

 .344/ح4ضلطبدإلمحضلكبلؤ،حضبنحلعم:ح(ح1)

 .344 اضلب:ححأباملطةىحح  ض للملححأمب(ح2)

 فدحاللحضلاباةحاضللض مين.حضألمباياظلحح134باي حضلدليمةحضلعلبي :ح(ح3)
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صضااوووإلءحفووودحريإلتوووفح ضلخووواضلدحمعالوووإلحكإلاووومححفاأيإلمووواصكووولحاالوووم ححأمإلموووفموووإلحصكووولمححاض 
ح:كمإلحفدحقالفح.ضلرإلل حضللإلمي حاضلتخل حمنحقيمحضلمإلمةإلىححضضاتدإلل 

 يطير إنسانا  لو ان  أطير     ذكرت العهد منها          إذا أكاد
الوووووفحضل وووووإلالحلرإللتوووووفحضل وووووعالي حاضاط قوووووفحفووووودحضلخيوووووإللحضل وووووعلسحادووووواح

الإلحبوصكلدإلحفروينحيدوي حضلتودحيعوياحلوإلاإلتحاأيإلموفريإلةحكإلملو حفودحلاروفحإلىححضلخ  
لول حمعالوإلحإلوىححضلطبإلجحبينحضل اىحاضلةدلحيجمحاةلفحااي حبمإلحتملكفحمونحربالوإلحفديولة

ححإيإلدإلالدإلاالإلح
 صلة فقيرإلى  ولكني          نفس ان ازداد حبا          غني ال

حتلدوىحطعاوإلحمبلرووإل ححن حألوفحبعومححألويلض حايعلونحضلتلو مفحلوصل حضلروبحاضاوفحاقوعح
حاليفحمإلمض حريإل ححإمإللتالإلحفأالنفكإلنحضلخإلللحفدحتل حضلرلبححمنحايادحضلمرباب 

 أميرعلي ما عشنا  فأنت          جارحاك سواد قلبي          ذوأنف
بمعووينحموونحضلمظووإلدلحضلريووإللي ححفأمووم ضلعلوولح ووإلالي حضل ووإلالححأثوولؤاقوومح

ح:صل حضلعللحفي تكدحكثلةحضلبكإلءحبدالفحإبإلناضلتأثلححبإلل زلحضلعصلسحضلصسحظاللح
 تأكلهلهيج منها رحمة حين         من نبت دمعي بهيمة         أكلت فلو

لل ووإلالحضاتدإللوو حفوودحضلخيووإللحضل ووعلسحفمضلوو حالووىحكثوولةحضلبكووإلءحكثوولةحضلوومما حضلتوودحيجوومح
حأثلض حتمل ححمافحباليم حضحأكلملاححلتابمحابإلتإل ححأليإل حتلاسححن حأالإلحيمكنحا حأفيالإلحضل إلالح
ح.اضللرم حاليفحجاض  ةإلضلرزنححإليالإلفيالإلحاضاتدلح

حاضأللووولضلديوووامححن حأفحليجووومحا وووإرتوووىححألووول حااإلطةيوووإل ححاةلووويإل ححفكوووإلنحربالوووإلحقيووومض ح
ح.لرم حمنحدصضحضلاجمحأكثلضلرديددح

 لالنت لي ورقت سالسله إليه         كنت في غل فبحت بلوعتي          ولو
ضلةولضجحافودححاألو لحبوفحفدومضنحضلربيبو حث حأتلجحلفحفتلينحل مةحمإلححاضألا لرتىحضلرميمح

قلبوفحضللودي حبربالوإلحدواحضللوببحضلرديدودحفودحكولحمعإلاإلتوفحاصلو ححن حأيجومححأخولؤحأريإلن
يبملفحبدلبفحاصل حح خلحلمعليتفحلضم حضلعدلحفيظاللحضللاا حاي تكدحمافحايطلبحقلبإل ح

فحلونحيتول حا وأحصلو حاقإللومض حإلوىححضل وإلالحلضميوإل ححناقومحيكواحافدحصل حضلمامحح.ضحيكان
ح.ربالإلحالاحدل حمااف

 أبادلهلوعة                وقلت اال قلب بقلبي  أظهرتلما عصاني القلب و 
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..حلدومح.إليالوإلفحلويرنحا وأكوت حدواض حبعومحضنحفإللقالوإلحالو حيكونحيعلو ححألاوفكوإلنححأالاو كلح
يوةىحالوىحأضمفحضلعإلصلانحاضلكإل رانحاضمفحضلالاؤحكصل حازضم حبعومدإلحالومدإلحربوإلح

إلحالكاوفحاجومحفوودحاةلوفحالووىحاةلوفحالوو حالااوو حارلولضمحرتووىحدو حبزيإللتالووحألموإل حريإلتوفح
رووينححثموإل حأكوإلنفحا وأبوفحضلالجولححيول حأحن حأافودحقولضلةحاةلوفحكوإلنحيولؤحبعومححتأثموإليزلدوإلح

ح...دإلجلض ححبددحااالإلحبعيمض ح
ادكوووصضحابعووومحفلضقالوووإلحمووونحاجووومحضل وووإلالحاةلوووفحيعوووياحفووودحمكوووإلنحبوووينحضلريوووإلةح

ح:يدالاضحقيىحاليفحضلمامحفإللتلضبحفحضألريإلءاضلمامحف حداحاإلاحاي  ح
 اال من لنفس ال تموت فينقضي                  عناها وال تحيا حياة لها طعم

اضحيخةوىحموإلحلل وإلالحمونحمعلفو ح ولاي ححأروبفدمحفإللقتفحمللضمحضلريوإلةحبةدومضنحمونح
ح.بالجلضاالإلحض ث ثلحفلضجح)اثم (حجعلفحيلؤحإل حأامإلحضاتلض حمنححأرإلليلفحن حأايلح
 اإلثمان هجران الحبيب هو  اال                    تأثماالحبيب  إتيانتترك أ أ

حن حأاياجفحلاةلفحضللا حاضلعتبحضل وميمحالوىحفعلتوفحبتول حضلربيبو حفطعو حضلمولضلةحكةيولحبو
حل إلم حضلصسحكإلنحيظافحبتلكالإلحفكصبحزامفحإلىححيلجعف

 فذق هجرها قد كنت تزعم انه                  رشاد اال يا ربما كذب الزعم
فحل حيكنحبمدومال حضلمطإلالو حفودحا حأضحإالضءدإلحمإلحيكت ححأخةىلمازضحاقمحاظفحضل إلالح

اللبموإلحاجومحفودحح.أربضلتخةدحفإلاك فحلمز حاللبحامإلحفدحماضخلفحمعحتلمي حمنح
ح:دص حضللمازحاقلتالإلحرإلل حترإلكدحمإلحاإل فحامإلح علحبفحفيدال

 غراب وضبي اعضب القرن ناديا                 بصرم وغدران العشي تصيح
فيالووووإلحضليووووبدحاضل وووولضبحارملوووومحمعإلايووووفححأ وووول لحضل ووووإلالحدووووص حضللووووالةحضلتوووودحضختووووإل

رلإللوووإلتف تجلووويمدإلحفيالوووإلحفوووإلل لضبحيلموووزحلمعإلاإلتوووفحمووونحفوووولضجححألضمضل وووعالي حضلتووودححاض 
ضحيعولفحبعومححاو حضلدولنحلو يلض ححاضادطإل حلربلحضلالولحااجومحفودحمربابتوفحيوبيإل ح

ح،بددحلببحللبدوإلءحاجةمحميإلدالإلحفمإلحأليفم دإلمحضلريإلةحامتإلابالإلحلارمحاملضنح
ضاةجووولحبلكوووإلنحضلثوووالةححن حأضلتلوووليتحبعووومحإلوووىححضضلتةوووإلمحياتدووولحمووونحضلتلمووويتحابألووولاب

ح:(1)ضلاةلدحفدحماضخلفحفيدال
 لعمري ان شطت بعثمة دارها                  لقد كدت من وشك الفراق اليح
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حأا حبوإلللفحضألالوىاياتظلحجاضبحلدلم حمإلحليةعلفحامإلحليةعلفحياضزسحرإللحضلتةإلتتفح
حفحابعدلحللي حضلتطإل حض ملإل حبمإلحفلمحمنحفلطحم إلال حا حأضحإايل ح

ايلوووفحرإللوووفحاصدإلبوووفحبالووو حح،فحكوووإلمحيمووواما وووإقاضمالوووإلحضللوووريتحفيدوووالحإلوووىححاأاإلمدوووإل
ح:كثلةحضلالما حأثدلتفاداحالىحايلحصل حفدمححخلحامنحيلض حيلض حلليمإل حآااامتفحب

 حسب اني بالثياب صحيحبمثله                       وت أغدوبهم ثم  أروح
ح:الكافحيعامحفيوكمحبط نحزامال حضافحلريتحمعإلفىحفيدال

 فقلبي من تحت الثياب جريح            في الثياب تجمال     أغدوفإن كنت 
صض لحاليووفحربووفحلعثموو حث ووأكووإلنحضل ووإلالحالووىحفدووفحامعلفتووفحبعلووا حضلوومينحاضل وول حقوومححاض 
بوملححإيإلدوإلالإلءحضلمميا حضللبع حالىحربوفحيرإلالحفيفحض الإلمحفدحالمعفحيدالح علض ححف ااإل

ح:(1)ضلتخةدحاضضبتعإلمحبإللتلليتحانحمثلال حفيدال
 بكر فنعم شهيد أبوشهيدي  بي مد لهي                  الص أميا   كــوحب

 وسعيد  وعروة ما ألقى بكم                   ويعرف وجدي القاسم بن محمد
 ا ويعيدــوخارجة يبدي لن          ان علمه         سليم ى ـويعلم ما أخف

 يدــوتل فلله عندي طارف      وتخبري                أقولمتى تسالي عما 
 الثياب جريح تحت فقلبي من        في الثياب تجمال            غدوأفان كنت 

ح:يدالحلعيمحبنحضلمليب
المحلوو حبووزال"حادوواحا ووحن حأحلووألتاإلحن حإامووإلحطمعوومححتلووألاإلحن حأح ماووماضهحقوومححأاوومحأمووإل"

ادوووص حضلم وووإلالحح،رووومحبمثلوووفحضحقليوووبحاضحبعيووومأضحيمإلثلوووفححاوووإلملض ححيجووومحفووودحربوووفحروووإلض ح
حبالإلحلجإلممحبإللاللحال حيلعبحاليالإل.لاح إللكتفحمربابتفححاضألرإللي 

ح
 العاشقين بعيد قريب وال في          بمثله          يــاحبك حبا ال يج

 لجدت ولم يصعب عليك شديد             احبك حبا لو شعرت ببعضه    
اضلتاقفحاامدإلحضللرإلبحفدحصكلؤحضلربيب حضللضرل ححضألط لبكىحضل إلالحضلجإلدلدح

موونحصلوو حمووإلحقإللووفح ووإلالاإلححضألموواسثوو ححض لوو  الوولحلووملحإلووىححاضاتدوولحدووصضحضلتدليووم
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ضلووميإللححأار وومربيبتووفحاثمو حضلتوودحمووإلحفتوودحضلومالإلحيتوولممحفوودح وعل حفدوومححأطوو لالوىح
ح:كإلامحضال حبالإلحيدالحبعمحلريلالإلحاقم

 وهي موحشة الرسوم فأضحت      عثمة بالغميم             طاللأعفت 
 ه البريمـــهظيم الكشح جائل  وفيها                  وقد كنا نحيل بها

بعوومحلريوولحضلمربابووو حااالووإلحفكووإلنحاإلموولحضللريوولحدوواحلوووببححاأار وومفإللووميإللحاةوومح
فكإلاوومححضألطوو لإلووىححلعثموو حالوو حيالووبالإلحابدإليووإلحضلووميإللحضألطوو لاةووإلءحضلووميإللحفالووبح

اثموو حدوودحلوويمةحضلطلوولحادوودحمرووالحضللووكنحاضضطمااووإلنحارديدتووفحابةلضقالووإلحاضادطووإل ح
ثوووو حيلوووولطحضليوووواءحالووووىحدووووص ححاأار وووومحضألطوووو لضلللووووا حاخلوووومححأار وووومالوووولالإلح
الدوإلاال حححضألربو ضلمار  حايلتلجعحصكلؤحضلمإليدحااممإلحكإلنحيلعمحبلويو ححضألط ل

ريووإلةححأيوو فبعامتووفحلوو حيعوومحفوودحضلطلوولحبريووال حح.جووفحضلخلووا باجووامحاثموو حالووىحاح
ح..ح.ار  حكإللتدحفدحأامإلجحضل إلالحمنحأثلحضلةلضجحلألط لحاأيرملةدم حمربابتفح

باممووفحابمووإلححاثموو حالوو حيلووإللرالإلحجالووإللض ححإليووفاتاتالوودحريووإلةحضللجوولحالوو حتعوومح
حح...حلر حضهحابيمحضهحبنحابمحضهحاليدحااف.خإللجفحبعمحفلضقالإل

ح
ح
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Abstract 

 No notable change occurred on love poetry at the 

Ommiad era. Spouses feelings remained hidden to great 

extent. The poet remained unable to declare his wife’s name 

even in elegy. Our poet, i.e. Ubaidullah bin Abdullah loved his 

wife Uthma and poetized a poem in her name. He then 

divorced her to regret that later on and long for her. She, 

however, refused remarrying him till her death. Mostly, all the 

poems he poetized about her were sections. Some of 

Ubaydullah contemporaries denounce his love poetry. For he 

was a jurist at the same time. He, however, did not care for 

that. 
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