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 ي شعر المتنب ِّيــــالالتفات ف

 د. عبد الل   ه أحمد سالم الميسري
بية عدن _ قسم اللغة العربية  جامعة عدن _ كلية التر

Misrey7777@gmail.com 

ص  :     الملخ َّ
في  سعيُت في هذه الدراسة إلى استجلاء الخصائص الأسلوبية للالتفات في شعر المتنبي. واخترتُ       

يقوم في تحديد الخواص الأسلوبية على التحليل الإحصائي  دراسته منهج الأسلوبية الإحصائية، و
متنبي، وقد صور، وردْت جميعها في شعر ال وله ست والالتفات من فنون البلاغة العربية، للنصوص.

وقفُت عليها، وأطلُت الوقوف على اثنتين منها، ل كثرة ورودهما في شعره، وهما: الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب، والالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وزودُت الدراسة بجدولين جمعُت فيهما الأبيات التي 

 وردْت فيها هتان الصورتان.
م.المتنب ِّي، الالتف الكلمات المفاتيح:  ات، الخطاب، الغيبة، التكل ُّ

 
Drawing attention to the Al-Mutanabi poem 
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Abstract: 

      This study endeavored to elucidate the stylistic properties, which draw 

attention to Al-Mutanabi poet. In this study, I selected the method of statistical 

stylistic method, that based on the determination of stylistic properties on the 

statistical analysis of texts. 

      As well as paying attention to the arts of Arabic rhetoric. It has six images, 

all contained in Al-Mutanabi poet. These images have been examined, 

particularly two of them. Because of their frequent presence in his poetry, 

namely: paying attention from backbiting to speech, and speech to backbiting. 

      In addition, the study was provided with two tables in which I collected the 

verses that presented these two images. 
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 لمقدمـــةا
لدارسين قديمًا وحديثًا، فهو شاعر العربية الأكبر، ه ( باهتمام ا354حظي شعر أبي الطي ِّب المتنب ِّي )ت

وقد أردُت أن أسهم في دراسة شعره، فاخترُت )الالتفات( فيه، وهو موضوع لم يحَض بدراسة وافية، 
يقوم في تحديد الخواص الأسلوبية على  بحسب علمي. واخترُت في دراسته منهج الأسلوبية الإحصائية، و

 .(1)الإحصائي( للنصوصالقياس الكم ِّي )أو التحليل 
ُت الدراسة بجدولين جمعُت فيهما الأبيات التي  ضُت له جميعاً في شعره، وزو َّ وللالتفات ست صور تعر َّ
ورد فيها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ ل كثرتها، وذكرُت فيهما 

القارئ على هذين الجدولين، ليسهل عليه الاطلاع بداية البيت، ورقم الصفحة التي جاء فيها، وأحلُت 
 على الأبيات في مظانها في الديوان.

م، وهي طبعة 1970واعتمدُت في شعره على الطبعة الصادرة من دار بيروت للطباعة والنشر، في عام 
 جيدة، وأدين بشيء من الفضل لنسختها الإل كترونية ضمن موسوعة الشعر العربي. كما اعتمدُت على ما

 جاء فيها من شرح لمعاني الألفاظ، فأوردتُها، كما هي، في هوامش البحث.
 التمهيد:

ِّ فنون البلاغة، وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل   الالتفات من أجل 
ى صيغة، بوجهه تارةً كذا، وتارةً كذا. وكذلك يكون هذا النوع من الكلام، لأنه يُنتقل فيه من صيغة إل

كانتقال من خطاب إلى غيبة. ويسمى أيضاً )شجاعة  العربية(، لأن اللغة العربية تختص ُّ به دون غيره 
 .(2)من اللغات

ه كما ذكره الطِّيْبِّي:" الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث، أعني الحكاية والخطاب والغيبة، إلى     وحد ُّ
يفه ما ذهب إليه ابن الأثير، من أن . وقد (3)الأخرى لمفهوم واحد، رعاية لنكتة " راعى الطِّيْبِّي في تعر

الالتفات لا يكون إلا  لفائدة اقتضته. وكان ابن الأثير قد أخذ على الزمخشري قوله أن فائدة الالتفات 
يَةُ نشاط السامع . غير أن الزمخشري قد ذكر أنه قد تختص ُّ مواقعه بفوائد، وقد جرى على ذلك في (4)تَْطرِّ

. وقد تبعه في هذا جل ُّ المفسرين، وهو مذهب ابن (5)اف( فهو لا يذكر موضعاً إلا  ويذكر فائدته)ال كش َّ 
جن ِّي قبله، إْذ يرى أن الالتفات يأتي لفائدة، إلا َّ أنه لم يشترط ذلك فيه، قال:" وليس ينبغي أن يقتصر 

طِّ أهلِّ النظر أن في ذكر عل َّة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، ب ما عادةُ توُس 
يفعلوه، وهو قولهم: إن فيه ضرباً من الاتساع في اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ. هذا ينبغي أن يقال 
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. ولعل َّ الذي جعلهم لا يشترطون (6)إذا عَرَِّي الموضُع من غرض معتمد، وسر ٍّ على مثله تنعقد اليد"
 ال كريم، فيكون هذا الشرط باعثاً على تكل ُّف ذكرها. هذه الفائدة فيه كثرة وروده في القرآن 

 وللالتفات ست ُّ صور وردت جميعها في شعر المتنب ِّي، وهي:      
 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 
داً في شعر المتنب ِّي، فالمتنب ِّي يبدأ كثيراً من مدائحه بذكر الممدوح بالغيبة، ثم   وهو أكثر صور الالتفات ترد ُّ

ً من يلتفت  إلى الخطاب، وكذلك يفعل في مقدماته الغزلية. وقد جاء في مائة وثمانية وعشرين موضعا
، (8)، وفي ثمانية عشر موضعاً إلى خطاب المحبوب(7)شعره، التفت في مائة موضع إلى خطاب الممدوح

ِّي ِّ (9)وفي ثلاثة مواضع إلى خطاب المُعَز َّى ً إلى ، وفي مثله(10)، وفي مثلها إلى خطاب المَرْث ا أيضا
. وهذا التفاوت في عدد (12)، وفي موضع واحد التفت في الفخر إلى خطاب سيفه(11)خطاب المَْهُجو ِّ 

ية في ديوانه.  المواضع يعود إلى تفاوت حضور الأغراض الشعر
يادة      ة التي تدل على ز ة الطلبي َّ في وكثيرًا ما يقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بالأساليب الإنشائي َّ

لاً من جانب  يكون الانتقال إليها من الخ بر دائماً، وهذا يمث ِّل في عمومه تحو ُّ مشاعر المتكل ِّم وانفعاله، و
ً من الهدوء إلى الانفعال. وقد  لا ك، ويمث ِّل في مستوى العاطفة تحو ُّ القرار في اللغة إلى جانب التحر ُّ

الية بالقياس إلى استعمالها في الشعر، %، وهي نسبة ع45,3وردْت في ثمانية وخمسين موضعًا، بنسبة 
ة عند  ة عاطفة المتنب ِّي وتدانيه من مخاطبه، وقد غلَب عليه استعمال الأساليب الطلبي َّ وهذا يدل على قو َّ
الالتفات إلى خطاب الممدوح أو المحبوب، فقد وردت معهما في سبعة وخمسين موضعًا. ولعل هذا 

ُلقَى على يُفس ِّر استهلال المتنب ِّي المديح غا ً بالغيبة، مع أن الأصل أن يُستهل َّ بالخطاب، لأنه يُنْظم لي لبا
الممدوح، ولذا يمكن أن نقول: إن المتنب ِّي يبدأ المدح بالغيبة فيثني على الممدوح ويجري عليه الصفات 
تُه العظام، حتى إذا بلغ من ذلك مبلغاً يَظُن عنده أنه أحاط بصفة الممدوح، ونال رضاه، ودنْت منزل

ة.  منه، أقبل عليه وخاطبه بما يناسب المقام من أساليب الكلام، ومنها الأساليب الطلبي َّ
ة، فجاء في أربعين موضعًا،  وقد كان الالتفات إلى الخطاب بالنداء هو الغالب على الأساليب الطلبي َّ

، ونادى سيفه في (14)، ونادى المحبوب في ثلاثة مواضع(13)نادى المتنب ِّي الممدوَح في ستة وثلاثين منها
، وقد جاء نداء الممدوح في الثناء عليه إلا َّ في خمسة مواضع التَفََت بمناداة كافور (15)موضع واحد

 . (16)الإخشيدي عند انتقاله من الثناء عليه إلى استعطائه
 ، نحو قوله:(17)وكان المنادى مستعارًا للممدوح أو المحبوب في طائفة من هذه الالتفاتات

ض ي ْغددددددددددددددد           ددددددددددددددد د      أاي   ُ ددددددددددددد   كددددددددددددد      أسددددددددددددددد ُ  أ  ض     ددددددددددددد  كددددددددددددد  أ س 
(18) 



 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

4 

  
بًا منه، أو على لقبه، إذا  ذًا بذكره، وتقر ُّ لذ ُّ وقد يقتصر في النداء على ذكر اسم المخاطب الممدوح، ت

 ، نحو:(19)كان في لقبه ثناءٌ عليه
ُ   د ددددددددددددد      ب دددددددددددددب   ضأ م  اي ض  ددددددددددددد   أ   ددددددددددددد  ت ك 

 
دددددددددددد        دددددددددددد ل غدددددددددددد      د ددددددددددددب ضْ          

(20) 
 

 .(21)وأكثر النداء الملتفت به يكون بأوصاف فيها ثناء على الممدوح   
ة لتي وقع بها الالتفات إلى الخطاب صيغة الأمر، وقد جاءت في سبعة مواضع،  ومن الأساليب الطلبي َّ

 محبوبه متود ِّدًا إليه، كقوله:، خاطب فيها المتنب ِّي (22)وكان الأمر بمعنى الالتماس في خمسة منها
ك  ما داَزو     (23)َم َفُحسُن الُوجوه  َحاٌل تُحولُ )م(         ديَنا من ُحسن  َوْجه 

ة بمعنى التمن ِّي وجاء الأمر مر َّ
تين بمعنى الدعاء(24) ، ومر َّ

. وغلَب على الدعاء المجيء بلفظ الفعل (25)
الخ بر في موقع الإنشاء، والغرض منه إظهار الحرص ، وهو من وقوع (26)الماضي، فجاء في ثلاثة مواضع

 .(27)في وقوع الدعاء، أو الاحتراز عن صورة الأمر
، وقد تول َّد عن الاستفهام استعارة (28)وجاء الالتفات إلى الخطاب بالاستفهام في سبعة مواضع

 ، نحو قوله:(29)تشخيصية في ثلاثة منها
ُ  أ ص لك  أ ص ل      غب      ض  ضهلن    أن ك    ن    س أ     تد تد ب ه               أ ْت 

ة التي وقع بها الالتفات، بالعطف، كاشفةً عن فورةٍّ في مشاعر المتنب ِّي  وقد تتوالى الأساليب الطلبي َّ
 وانفعاله، منها ما توالى في بيت واحد، كالنداء في قوله:

ُ    اي َب     اي غ     ة  اي     )م(      ل      ضلش   ْ ل  اي      ى اي     م  اي   
(30) 

 ومنها ما توالى في أكثر من بيت، مسهمًا في َسبْك الأبيات، ونمو ِّ معانيها، كالدعاء في قوله:
ُ  ل      َس  ى     ح ى   ع   ُض ه             ع     ُ ُ  ضلذي  أن   ع    ند   ئ   لك  ضلع     ه 

ه      ُ د ض               ز ضل    ضأل ع    د  ل ب غ ك   د ع   ُ ت غ ل     َم            تد ع ط ى ُم  
(31) 

ية، فهو الأكثر في شعر المتنب ِّي، وقليلاً ما كان المتنب ِّي  أما الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بالجملة الخ بر
ِّي هذه الجمل من الفنون البلاغية، فمن هذه الجمل ما فيها تشبيه، أو مجاز، أو كناية، وقد وردتْ  على  ُيخْل

هًا في سبعةٍّ منها هًا به في موضعين،(32)هذا النحو في ثمانية عشر موضعًا، جاء المخاطب مشب َّ  (33)، ومشب َّ
ى عنه، أوعن النسبة إليه، في موضعين(34)ومستعارًا له في ثلاثة مواضع ، وقد لا يكون (35)، ومكن َّ
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ِّسُه في ا لمعنى والتركيب، وقد جاء على هذا المخاطب عنصرًا من عناصر التشبيه أو المجاز، ول كنه مُلاب
 .(36)النحو في أربعة مواضع

ية أو اللفظية، كالعكس والتبديل ية التي وقع بها الالتفات، ما بُني على المحسنات المعنو  ومن الجمل الخ بر
 في قوله:

ي  د ل ب      َي   ن     ِش  ل           ضجل  ش  ْ ش ك  غري  أن ك  ْ ش   
(37) 

 قوله:أو الطباق في 
نت    ظ    ضلف ؤضد  ضلبضل      (38)  نت   ع    ضلع ني  ضلق  حي ة  ف ك            س ك 

يادة (39)كما جاءت في أسلوب الشرط في عشرة مواضع      ِّمَا في الشرط من تقييد للمعنى، لز ، ل
ما ازدادت قيوده  ِّمَا هو معروف من أن الحُْكم كل َّ ازداد إيضاحاً الفائدة وتقويتها لدى السامع، ل

    .  (40)وتخصيصاً، فتكون فائدته أتم َّ وأكمل
والالتفات من الغيبة إلى الخطاب تعود فيه الغيبة والخطاب على غير الشاعر، مثله في ذلك مثل      

ة في شعر المتنب ِّي،  ً ما تعودانِّ على الشاعر، وقد ورد مر َّ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ونادرا
ث بصيغ  ة الغيبة، وهو يريد نفسه، في قوله:فتحد َّ

ت ف ي       ع ج  ضلش ب ق  ي ضحل ش     ُ            ىت ي ش   ُم  بٌّ هل    ي   د         ت ب ع 

 ثم التفت إلى الخطاب في قوله:    
ة   إذض كن    ُ          ختش ى ضلع    ي كل  خ ل ب   ْ ف ل    تد ت ص ب  م  ضحل غ ن  ضخل  ض

(41) 
ر، أي أن المتنب ِّي بعد الالتفات إلى الخطاب، التفت        ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ما تكر َّ

ة ثانية ً  ، وجاء(42)إلى الغيبة، ثم التفت إلى الخطاب مر َّ . واختص هذا النوع (43)في خمسة عشر موضعا
يَة ال ِّمَا تقتضي من تَْطرِّ يلة، ل كلام بالالتفات، وهي غالبًا في من الالتفات بالمجيء في النصوص الطو

 المدح.
ة في أربعة منها رة بالأساليب الطلبي َّ %، وهي أقل من نسبة 26,6، بنسبة (44)وجاءت الالتفاتات المكر َّ

 ً ، وتقل النسبة بصورة أكبر في الالتفات إلى (45)وجودها في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب عموما
، ولم يكر ِّر المتنب ِّي الالتفات بالنداء، (46)%13,3فقط، بنسب  الخطاب بالنداء، فقد جاء في التفاتين

ة الأولى، وقد التفت به في خمسة مواضع ، (47)ونعني بذلك أنه عندما التفت إلى الخطاب بالنداء في المر ًّ
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ة الثانية، وإن كان قد جمع بين الالتفات بالنداء والالتفات بالفعل الماضي الذي يفي د لم يلتفت به في المر َّ
ة واحدة الدعاء مر َّ
(48). 

ها المتنب ِّي بالخطاب، ثم التفت إلى  وإذا نظرنا في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في النصوص التي استهل َّ
 ً ة التي التفت بها إلى (49)الغيبة، وهي ثلاثة عشر التفاتا ت بقلة الأساليب الطلبي َّ ، نجدها قد اختص َّ

%، ولعل استهلال النص بالخطاب، واستعمال 23،7، بنسبة (50)الخطاب، فجاءت في ثلاثة مواضع
ً من انفعال المتنب ِّي، فقل َّْت الحاجة إليها، لاحقاً، في الالتفات إلى  ة فيه، استنفد جزءا الجمل الطلبي َّ

 الخطاب. 
 : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة

ت من الغيبة إلى الخطاب، وجاء في وهو أكثر أنواع الالتفات مجيئًا في شعر المتنب ِّي، من بعد الالتفا
، والتفت في ثلاثة عشر موضعاً (51)ستين موضعًا، التفت في أربعين منها من خطاب الممدوح إلى الغيبة

ِّي ِّ (52)من خطاب المحبوب ، والتفت في موضعين من (53)، والتفت في أربعة مواضع من خطاب المَرْث
 .(55)المُعَز َّى، والتفت في موضع من خطاب (54)خطاب المَْهُجو ِّ 

، وتعظيماً لهما،  ِّي ِّ يأتي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في المدح والرثاء لتفخيم شأن الممدوح والمَرْث و
أن العرب إذا أرادت إعظام الملوك عَدَلَْت عن خطابها إلى لفظ الغيبة، فقالوا: إْن  وقد ذكر ابن جن ِّي

ه، ونسألُه، حرس ُ علو َّ ُ مل كَه، ونحو ذلك. وتحامَوا القول في مخاطبتهم: إْن  رأى الملُك، أدام الل   ه الل   ه
 .(56)رأيَت، ونحن نسألكَ 

يقع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بالاسم الظاهر أو بضمير الغائب، وغلب عليه المجيء بالاسم  و
جاء الاسم ، وكثيرًا ما (57)الظاهر في شعر المتنب ِّي، فلم يرد بضمير الغائب إلا َّ في ثلاثة عشر موضعًا

الظاهر صفة مشبهة، فإذا كان الغرض مدحًا التفت إلى الغيبة بصفات فيها تعظيم للممدوح، نحو: 
بٌ  ً التفت بنحو: َخوْد، والحبيب، (58)ال كريم، وملك، والأمير، والفارس، ومهذ َّ . وإذا كان غزلا

 .(59)وغَْضبَى
اسم العلم في المدح دون غيره، تفخيماُ ، والتفت ب(60)في أربعة عشر موضعًا وجاء الاسم الظاهر عَلَمًا

ِّيْر، ومنه ما هو لقب، نحو: سيف الدولة،  للممدوح بذكر اسمه، ومنه ما هو اسم، نحو: طاهر، وعلي، ودل 
 والأستاذ، ومنه ما هو كنية، أو كنية يليها اسم، نحو: أبي شجاع، وأبي شجاع فاتك، وابن إسحاق الحسين.

ً كما جاء موصولاً في أحد عشر م ةٌ (61)وضعا ، وذكرَ في صلته من الصفات ما فيه تعظيمٌ للممدوح، أو محب َّ
 للمحبوب، أو وصٌف لجماله، نحو قوله في المدح:
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دددددددددددد      ددددددددددددل    دددددددددددد  ز ق     ُ ي ضلددددددددددددذي ك   أ ف دددددددددددد
 

ددددددددددددددددددددددددد ن    ْت    ددددددددددددددددددددددددد ه    ددددددددددددددددددددددددد   فد   س  أ ع بد 
(62) 

 
 المستعار له الممدوح، نحو قوله:، وكان (63)والتفت المتنب ِّي إلى الغيبة باسمٍّ مستعارٍّ في ثلاثة مواضع

ه  َيغَرُق الَبحرُ  ُم الَليَث َسيُفُه       َوَبحر  َندًى في َموج   إ لى َليث  َحرٍب ُيلح 
ه في خمسة مواضع، وكان الحبيب هو المشبه في أربعة منها ِّي ُّ (64)والتفَت إلى الغيبة بمشب َّ ، وجاء المَرْث

هًا في موضع  ، من ذلك قوله:(65)مشب َّ
ب  ضل يت ي ضلب ُ     ن     ش              أ شكب إ ىل       ي ص    ل    ش كل    أ   

 ، وكان الممدوُح والمَرْثي ُّ المشبهَ به فيهما.(66)والتفَت بمشبه به في موضعين
يه بة بالضمير، فغلَب على الضمير أن يرد مضافًا إل ، وكان (67)أما الالتفات من الخطاب إلى الغي

َه(، المضاف إ مدوحًا، كان المضاف )َخيْل فإذا كان م يه بالضمير،  مدلول عل به ال ا اختص َّ  لى الضمير مم َّ
ةً، كان المضاف  ِّي َّ َها(، وإذا كان مَْرث ُْم(، أو )فاها(، أو )فَرْع وإذا كان محبوبًا، كان المضاف )رَحْلَه

 )يَوْمَها(. 
ر الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في خمسة مواض ، ونقصد بتكراره، أن المتنب ِّي بعد (68)عوقد تكر َّ

ة ثانية، وجاء الالتفات  الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، التفت إلى الخطاب، ثم التفت إلى الغيبة مر َّ
ة الثانية بضمير الغائب في أربعة مواضع، وجاء في موضع واحد بالاسم الظاهر، وكان  إلى الغيبة في المر َّ

ة الأولىقد التفت إلى الغيبة في ال في المواضع الخمسة، بالاسم الظاهر، فالمتنب ِّي عند تكرار الالتفات  (69)مر َّ
ِّر في الاسم الملتفت به، فأتى به في ة الثانية ضمير  من الخطاب إلى الغيبة، غالبًا ما حرص على أن يغي  المر َّ

ة الأولى اسمًا ظاهرًا النسبة العالية للالتفات بالضمير في ، وهذا يفس ِّر (70)الغائب، بعد أن جاء به في المر َّ
ية، وهي  لى 80الم َّرة الثان طاب إ من الخ فات  عدد الكلي للالت لى ال به إ فات  سبة الالت نت بن %، إذا قُوْر

 %.6,21الغيبة، وهي 
ر الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في أربعة مواضع مقترنًا بتكرار الالتفات من الغيبة إلى  وقد تكر َّ

ِّل (71)لمتنب ِّي بالالتفات إلى الغيبة في موضعين منهاالخطاب؛ بدأ ا ، وختم بالالتفات إلى الخطاب، ونمث 
 لهذه الحال بالشكل الآتي:
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 التفات إلى الخطاب ←التفات إلى الغيبة  ←التفات إلى الخطاب   ←التفات إلى الغيبة 
ما بالالتفات إلى الغيبة، استَهَل َّ بالالتفات إلى الخطاب، وختم في أحده (72)وفي الموضعين الآخرين

ة الثالثة، ونمث ِّل لهتين الحالين بالآتي:  وفي الآخر بالالتفات إلى الخطاب للمر َّ
لأولى:  حال ا طاب ال لى الخ فات إ بة  ←الت لى الغي فات إ طاب ←الت لى الخ فات إ لى  ← الت فات إ الت

 الغيبة
يادة التفات إلى الخطاب في الحال الثانية:   الأخير.نفس الحال الأولى بز

ر فيها، وهي خمسون  وإذا نظرنا في اقترانه بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في غير المواضع التي تكر َّ
شر  سة ع في خم به،  بوع  ير مت به، وغ سبوقًا  جاء م قد  ردة، ف ما مط َّ لاقتران بينه لة ا جد أن حا ضعًا، ن مو

، وجاء مسبوقًا به، ومتبوعًا، في (74)، وجاء متبوعًا به، وغير مسبوق، في أحد عشر موضعًا(73)موضعًا
. ونلحظ في هذه الإحصائية (76)، وجاء غير مقترنٍّ به، في اثني عشر موضعًا أيًضا(75)اثني عشر موضعًا

تقارب عدد المواضع التي جاءت فيها الأحوال المتعارضة للالتفات من الخطاب إلى الغيبة، أو تساويها، 
لأولى لأحوال المتعارضة، الحال ا حال  ونعني با في معارضة ال ثة  ية، والحال الثال في معارضة الحال الثان

  الرابعة، وهذا يدل على تعادل هذه الأحوال في الالتفات في شعر المتنب ِّي.
لى  فات إ ترن بالالت ير مق ضع غ في موا جاء  بة  لى الغي طاب إ من الخ فات  نا أن الالت قد ذكر و

فردًا،  فات ورد من هذا الالت ني أن  هذا يع طاب، و لا الخ صيرة  صوص ق في ن جاء  ما  يراً  وكث
ِّمات  قد  في الم ضع  سة موا في خم جاء  لاً  ة، فمث مر َّ من  ثر  فات أك لامِّ بالالت َةَ الك ي ضي تَْطرِّ تقت

صيرة عات ق هي مقطو مدائح، و ة لل َّ ثة (77)الغزلي  من ثلا ثاء  في الر حداهما  صيدتين، إ في ق جاء  ، و
 .(79)، والأخرى في الهجاء من سبعة أبيات(78)عشر بيتًا

من  فات  ما الالت بي، وه شعر المتن في  فات  صور الالت من  سابقتين  صورتين ال في ال نا  وإذا نظر
بة، لى الغي طاب إ من الخ فات  طاب، والالت لى الخ بة إ مع الغي ما اجت نادراً  جد أن  بة  ن الغي

ما، حد فيه يت وا في ب طاب  طاب  والخ لى الخ بة إ من الغي فات  في الالت حو  هذا الن لى  جاءا ع قد  ف
ضعين  في في مو جزه،  في ع طاب  لى الخ فت إ يت، والت صدر الب في  بة  جاءت الغي ما  قط، وفيه ف

 قوله:
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ِّْي فُؤَادِّْي وأعْذَبُ  ِّْسكِّ أو هُمُ          فَإن ََّك َأحْلَى ف  (80)فإْن لم يَكُْن إلا َّ أبو الم
 وقوله:     

َلْبََس  َيْدَكَ حتى ي عَرَ الخَد ُّ أرَى القمرَ ابَن الش مسِّ قد لبَس العُلى       رُو  (81)الش 
ما جاءا  ك ضاً، و ضعين أي في مو بة  لى الغي طاب إ من الخ فات  في الالت حدٍّ  يتٍّ وا في ب عا  اجتم

طاب، لى الخ بة إ من الغي فات  في الالت مذكور  حو ال لى الن يت، أي  ع صدر الب في  طاب  جاء الخ
 والتفت إلى الغيبة في عجزه، في قوله:

    ُ َيَش كانَ بَهَاؤه  (82)على الفَارِّسِّ المُرخى الذؤابةِّ منهُمُ            وَلم ا عَرَْضَت الج
 وقوله:     

 (83)وَمَا عَدِّمَ اللاقُوكَ بَأساً وَشِّد ةً         وَل َكِّن  مَْن لاقَوْا أَشد ُّ وَأنجَبُ 
يد       فات، ونر صور الالت من  صورتان  تان ال بي ه شعر المتن في  بْت  ما تعاق ضاً  نادراً أي و

ا  َّ شعره، أم  في  لأولى  حال ا ترد ال لم  تواليين، و تين م في بي حد، أو  يت وا في ب يردا  ما، أن  بتعاقبه
 الحال الثانية فجاءت في موضعين، في قوله، وفيه التفاٌت إلى الخطاب:

 مِّْن حَدِّيْدٍّ         لَهُ في البَر  خَلْفَهُمُ عُبَابُ  رَمَيْتَهُمُ ببَحْرٍّ
 ثم التفت إلى الغيبة، فقال:      

َحهُْم وبُْسطُهُمُ تُرابُ  ِّيْرٌ         وَصب َّ اهُْم وَبُْسطُهُمُ حَر  (84)فمس َّ
 وفي قوله، وفيه التفاٌت إلى الخطاب:      

َِّحتني رَوَضةٌ وَقَبولُِإذا كانَ شَم ُّ الروحِّ َأدنى ِإلَيكُمُ       فَل  ا بَر
 ثم التفت إلى الغيبة في قوله:      

َبيبِّ نُزولُ ِّهِّ َأهُل الح ِّماءٍّ ب راً       ل ِّالماءِّ ِإل ا تَذَك ُّ  (85)وَما شَرَقي ب
م إلى الغيبة:  الالتفات من التكل ُّ

م إلى الغيبة، وهو يريد بها نفسه. ووردَ في       شعر المتنب ِّي في ثلاثة عشر  وفيه ينتقل المتكل ِّم من التكل ُّ
، ستة منها في الفخر، وخمسة في الغزل، وجاء اثنان منها في الشكوى والحنين إلى الوطن، (86)موضعًا

ر، فهي التفاتات مفردة.  وليس فيها ما تكر َّ
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م إلى الغيبة بالاسم الظاهر، فلم يلتفت بضمير الغائب إلا َّ في موضع يقع التفات المتنب ِّي من التكل ُّ  و
يأتي الاسم الظاهر صفة تعود على الغائب، وتكون وثيقة الصلة بالسياق الذي ترد فيه، (87)واحد ، و

ً التفت بمُحب ٍّ  تين(، وإذا كان غزلا ، وغلام )مر َّ ٍّ يمة، وفتى، وسَرِّي  فإذا كان فخرًا التفت بابن كر
ِّف تين(، ودَن )مر َّ
 بغريب، ومشتاق.، ومُمْرِّض، وساهر، وإذا كان حنينًا إلى الأهل التفت (88)

م والغيبة، في بيت واحد، وتقاسما معناه، فيستهل ُّ المتنب ِّي المعنى  ومن هذه الالتفات ما اجتمع فيه التكل ُّ
ير للمعنى بالكناية أو بالاستعارة، وقد ورد على  يكون في الغيبة تصو ه بالالتفات إلى الغيبة، و يتم ُّ م، و بالتكل ُّ

 :هذا النحو في ثلاثة مواضع، في قوله
دددددددددددد  ة   ددددددددددددل       ددددددددددددل  ضجل ددددددددددددب    ك   علددددددددددددي  أل ه 

 
ددددددد     ددددددد   غ    دددددددل أ     د        عل  ددددددد  غ ددددددد  م    

(89) 
 

مْرُ(، وهو كناية عن قتاله أهل الجور.  التفت إلى الغيبة في قوله: )عليها غُلاَمٌ مِّْلءُ حَيْزُْومِّهِّ غِّ
 وقوله:

ن   ددددددددددددددددددة   ل ددددددددددددددددددة  ضل  دددددددددددددددددد  ضأ        ُ د ة  ضل    ع ددددددددددددددددددب 
 

ددددددددل ب      دددددددد ه   ه  س   (90)ع ن ددددددددك   يم  ضلل   ددددددددل  س 
 

م، في قوله: )َسلَوُْت      ح به في التكل ُّ ا صر َّ يَْل َساهِّرُهُ(، وهو كناية عم َّ التفت إلى الغيبة في قوله: )ونامَ الل َّ
 عَنَْك(، وفائدة الكناية عن المعنى بعد التصريح به، إثبات المعنى بإثبات الدليل عليه.

 وقوله:
ددددددددددددد   إىل  دددددددددددددب ى ل ق ددددددددددددد أ ه     ي  ل ددددددددددددده  أ  أ      أ ه 

 
ق ددددد أ      ددددد       دددددت ق  ع ند  َ ش  ددددد  ض   أ ي ددددد     

(91) 
 

ة شوقه إليهم، صورة المشتاق  التفت إلى الغيبة في الاستفهام، وفيه استعار ليأسه من لقاء أحبته مع شد َّ
لُ به للشيء الذي  ُمَث َّ ي  يُْسمَع به ولا يُرى.إلى )عَنْقَاء مُغْرِّب(، والعنقاء طائر لا وجود له، و

م:  الالتفات من الغيبة إلى التكل ُّ
م. وجاء في شعر المتنب ِّي في اثني عشر  ِّلم من الغيبة، وهو يريد بها نفسه، إلى التكل ُّ وفيه ينتقل المتك 

عت على الفخر، والشكوى، والرثاء، والوصف، (92)موضعًا ، خمسة منها في الغزل، والأخرى توز َّ
 والمدح.
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م إلى الغيبة، في ثمانية مواضعوجاء هذا  تعاقبا في بيتين في  ،(93)الالتفات من بعد الالتفات من التكل ُّ
م، (94)ثلاثة منها ا المواضع الأربعة الأخرى، استهل َّ فيها المتنب ِّي القصائد بالغيبة، ثم التفت إلى التكل ُّ ، أم َّ

 منه الاستهلال بالغيبة في قوله: 
قيَْب  ُ حَاشَى الر َّ ِّرُه َانَتْهُ َضمَائ ُ          فَخ ْمَع فاْنهَل َّْت بَوَادِّرُه َض الد َّ  وَغَي َّ
م في قوله:  ثم التفَت إلى التكل ُّ

            ُ ِّْم لَوْلا جَآذِّرُه َبِّه َبْر ِّر ِّْفُت بِّهْم          وَلا ب ٍّ ما ُشغ  (95)لَوْلا ظِّباءُ عَدِّي 
ر هذا الالتفات في موضع واحد ها بالغيبة. ، في القصائد(96)وتكر َّ  التي استهل َّ

م إلى الخطاب:  الالتفات من التكل ُّ
يد به نفسه. وجاء في شعر المتنب ِّي في خمسة مواضع  م إلى الخطاب، وهو ير وفيه ينتقل المتكل ِّم من التكل ُّ

 ، أربعة منها في الغزل، وواحد في التخل ُّص من الشكوى إلى الغزل. (97)فقط
ٍّ لََك في الَأْعرَ  ِّ الذِّيْبِّ كَْم زَْورَة ٍّ            َأْدهى وَقد رَقَدوا من زَْورَة ِّيَة  (98)ابِّ خاف

ية، كما في قوله: وتدل ُّ         ية، جاءت ثلاثة منها بعد )كَْم( الخ بر والتفَت إلى الخطاب بجمل خبر
ية على العدد ال كثير على جهة الإخبار، وقد وردْت في حديث المتنب ِّي عن نفسه، فناسَب  )كم( الخ بر

التفاتُه إلى الخطاب؛ لإجراء الوصفِّ بال كثرةِّ على نفسه، لأنه موج ِّهٌ الخطاَب إلى غيره، فيكون  ذلك
ِّر فيه.  أ عْذَرَ وَأبْرََأ من العُْهدة فيما يُكث 

وجاء الالتفات إلى الخطاب في الموضعين الآخرين في وعظِّ المتنب ِّي نفسَه، أو في عتابِّها، فكان الخطاب 
 في النفس، في قوله:أبلغ فيهما، وأوقع 

 
 
 

م:الالتفات   من الخطاب إلى التكل ُّ
م. وجاء في شعر المتنب ِّي في عشرة  وفيه ينتقل المتكل ِّم من الخطاب، يد به نفسه، إلى التكل ُّ وهو ير

ةً في ُشكْره الإحسانَ.(101)مواضع ةً في عتابه قلبَه، ومر َّ  ، سبعة منها في الغزل، وجاء مر َّ
م إلى الخطاب في خمسة مواضع ، تعاقَبَا في بيتين (102)وجاء هذا الالتفات من بعد الالتفات من التكل ُّ

 ، وتعاقَبَا في بيت واحد في موضع، في قوله:(103)في موضعين منها

دددددددب ى ز اي  ددددددد  م    ددددددد   تد     _   ددددددىت تد ددددددد      د دددددددب 
دددددددددد أ  لف دددددددددد ضق  ُم   ن ددددددددددة    _  ددددددددددُ كندددددددددد   تد   

 

دددددددل    ف دددددددب م     دددددددري   ضلب ددددددد  ض   ضأل س    يد ت ح 
(99) 
ددددددددددددددد  ة    ع ددددددددددددددد  ضم     َت  ددددددددددددددد   ذ يد ل دددددددددددددددي  ش 
(100) 
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قيُب بنا ولج َّ العَادِّلُ                ٍّ َسجَرَتَْك َشوْقًا بَعْد ما           غَرَِّي الر َّ  (104)كَْم وَقْفَة

ةً من بعد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب      وجاء مر َّ
، العائدين على المتنب ِّي، وبذا توالت ثلاث (105)

م من بعد صيغ مختلفة تعود على ا ا المواضع الأخرى، وهي أربعة، فوقع فيها الالتفات إلى التكل ُّ لمتنب ِّي. أم َّ
 ، نحو قوله مخاطباً نفسه:(107)، وهو ما يُدعى بالتجريد(106)أن خاطب المتنب ِّي نفسَه في مطالع القصائد

ِّها           فمَْن بَلاكَ                   اً فْي مَعارِّف ِّيْدٍّ وتَعْذِّيْبِّ إْن كنَت تَْسأُل َشك َّ  بتَسْه
م في قوله:  ثم التفَت إلى التكل ُّ

باً بمَْسكُوبِّ                 يَ مَْسكو  (108)لا َتجْزِّني بَضنىً بي بَعْدَها بَقَرٌ          َتجْزِّي دُمُوعِّ
ِّل َّْت بالتجريد  ة واحدة في القصائد التي استُه ر هذا الالتفات مر َّ  .(109)وقد تكر َّ

م، والخطاب، والغيبة، على ومن تعر ِّضنا لصور  الالتفات الأربع الأخيرة، وهي التي يعود فيها التكل ُّ
ية التي موضوعها عواطف المتنب ِّي، وهي  ُ في الأغراض الشعر المتكل ِّم، نلحظ أنه قد غَلََب عليها المجيء
م إل ى الغزل، والشكوى، وعتاب النفس، والحنين إلى الأهل. كما نلحظ أن الالتفات من التكل ُّ

ا، للتعارض بين المتكل ِّم، وهو الذي ينتج النص،  ياح فيه حاد ًّ الخطاب، أو الغيبة، يكون الانز
يؤدي الالتفات في هتَيْنِّ الصورتين إلى تداخل هذه  يان النص، و والمخاَطب، أو الغائب، وهما اللذان يتلق َّ

ية الدال َّة عليها، ولعل َّ هذا يفس ِّر  ر العلامات اللغو قل َّة مجيء الالتفات على هتين الصورتين، الذوات، وتغي ُّ
م إلى الخطاب، أو الغيبة  ياح الحاد ُّ بالانتقال من التكل ُّ كما أنه السبب في حسن الالتفات فيهما؛ فالانز
م، فله طبيعة مزدوجة، فهو من جهة  ا الالتفات من الخطاب، أو الغيبة، إلى التكل ُّ ة اللغة. أم َّ ي َّ ِّر شِّعر يفج 

ياحَ  ِّح الانز ياحاً عنها.  يصح  ُمث ِّل انز  في المتوالية الكلامية السابقة له، ومن جهة أخرى ي
 

 الخاتمة:
جمُل فيها أهم نتائج الدراسة في الآتي:         وأُّ
يادة في  -1 ة التي تدل ُّ على ز كثيرًا ما يقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بالأساليب الإنشائية الطلبي َّ

يكون  لاً من جانب القرار في اللغة إلى مشاعر المتكل ِّم، و الانتقال إليها من الخ بر دائماً، وهذا يمث ِّل تحو ُّ
لاً من الهدوء إلى الانفعال. ك، ويمث ِّل في مستوى العاطفة تحو ُّ  جانب التحر ُّ

ة التي وقع بها الالتفات، بالعطف، كاشفةً عن فورةٍّ في مشاعر المتنب ِّي  -2 قد تتوالى الأساليب الطلبي َّ
ومنها ما توالى في أكثر من بيت مسهمًا في سبك الأبيات، ونمو  عاله، منها ما توالى في بيت واحد،وانف

 معانيها.
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ِّر في الاسم الملتفت به،  -3 عند تكرار الالتفات من الخطاب إلى الغيبة غالبًا ما حرَص المتنب ِّي على أن يغي 
بعها  ة الأولى اسمًا ظاهرًا.فأتى به عند تكراره ضمير الغائب بعد أن جاء به في المر َّ  وهي القاعدة التي ات َّ

عند تكرار الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، فلم يكر ِّر فيه الالتفات بالنداء، وهو عنده من أهم أساليب 
 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

الخطاب، وورد غير  كثيراً ما ورد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة مقترناً بالالتفات من الغيبة إلى -4
ة. يَة الكلام بالالتفات أكثر من مر َّ  مقترن به في عدة مواضع، في نصوص قصيرة لا تقتضي تَْطرِّ

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أو الالتفات  نادراً ما اجتمع الغيبة والخطاب في بيت واحد في -5
 الصورتان من صور الالتفات.ونادراً أيضاً ما تعاقبْت هتان  من الخطاب إلى الغيبة.

م إلى الغيبة في شعر المتنبي، غالبًا بالاسم الظاهر. ومن هذا الالتفات ما  -6 يقع الالتفات من التكل ُّ
ه بالالتفات  يتم ُّ لم، و م، والغيبة، في بيت الواحد، وتقاسما معناه، فيستهل ُّ المتنب ِّي المعنى بالتك ُّ اجتمع فيه التكل ُّ

يكون ف  ي الغيبة تصوير للمعنى بالكناية أو بالاستعارة.إلى الغيبة، و
م، والخطاب، والغيبة، على  غلَب على -7 صور الالتفات الأربع الأخيرة، وهي التي يعود فيها التكل ُّ

ية التي موضوعها عواطف المتنب ِّي، وهي الغزل، والشكوى، وعتاب  المتكل ِّم، المجيءُ في الأغراض الشعر
 .النفس، والحنين إلى الأهل
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 :امللحقات
 الغيبة إلى الخطاب. : الأبيات التي التفت فيها المتنب ِّي منالجدول ) أ (

 الصفحة بداية البيت الترتيب الصفحة بداية البيت الترتيب الصفحة بداية البيت الترتيب
 452 وََكيَف َأكفُر 3 559 يا عَُضدَ الدَولَةِّ  2 480 َأيا َأَسدا 1
ُجدى 4 ها الم ِّبَن ال َّذي 6 187 تَكبو وَراءَكَ  5 128 يا َأي ُّ  68 يا ا
َِّك رِّق ي 7 ها المَنصورُ  8 54 َأمال  10 قَد َأجمَعَتْ  9 455 فَيا َأي ُّ

ُ يا عَُضداً  10 ه َب ُّ ها الواسِِّعُ  12 524 يا مَْن إذا وَرَدَ  11 552 ر  204 َأي ُّ
ها القَيلُ  15 243 فَيا َبحرَ البُحور 14 59 يا مَن نَلوذُ  13  32 َألا َأي ُّ
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ِّياً َأمَلَ  17 91 َأمُنسِّي َّ السُكونَ 16 ما 18 119 يا مُغن ِّبَن مَن كُل َّ  238 يا ا
19  ُ ِّرَ اللَيثِّ  20 137 يا بَدرُ يا َبحر ِّسكِّ  21 145 َأمُعَف   461 َأبا الم
َحفَل 22 ِّدَ الج ِّسكِّ  23 184 يا صائ  82 أَطعْناكَ طوْعَ  24 443 َأبا الم
َِّن ال كُرَماءِّ  26 86 نَلُومَُك يا عَلي   25  180 يا افخَر 27 111 أمُهَج 
28  ً ِّي ا ِّْسكِّ  30 431 لَيَس إلا كَ  29 227 نَصَرَْت عَل  468 أبا الم
َلَكُ  32 536 أأحزَمَ ذي لُب ٍّ  31 هَا الم  141 فيا ابَن الط اعِّنينَ  33 16 يا أي 
34  ً ب ِّكَ  35 252 يا راحِّلا  447 يا رجاءَ العيونِّ  36 439 أيا سيَف ر
َ  38 99 مَكارِّمٌ لَكَ  37 َِّأبي ريحُكَ  39 207 َأرَى القَمَر  143 ب
َيَت ِإلى 41 133 كََأن َّ نَوالَكَ  40  200 فَِإن يَُك َسي ارُ  42 371 سَر
 18 فَقَد تَرَكتَ  45 346 لَقَد جُدَت َحت ى 44 42 ِإذا خَلَت مِّنكَ  43
 386 َطريدَةُ دَهرٍّ  48 339 ِإن ُكنَت تَرضى 47 275 لَقَد رََأت 46
 151 لَم ا قَفَلتَ  51 468 فإن لم يكنْ  50 390 تَنامُ لَدَيكَ  49
ً َكفى  53 545 وَُكنَت الشَمَس  52 َل غَتْكُمُ  54 46 ثُعَلا  166 هِّمَمٌ ب
َيُش جيشُكَ  55 يقٍّ  56 287 الج ِّْطرِّ  410 يَجْمَُع الر ومَ  57 420 كَتَل  ب
 107 قَصْدتُكَ  60 104 قَبيٌل أنتَ  59 95 لوْلاكَ  58
ِّْد بكَ  62 123 لَسُت مم نْ  61 ا 63 173 لم نَْفتَق  191 إليك طعن َّ
ِّياحَِّك   65 207 وسيفْي لأنتَ  64  304 ألم يَسألِّ  66 291 وَحاشا لاْرت
ِّي ال كِّرامُ  67 َمْش  331 فَوُْت العَدُو   69 319 وَأشقَى بلادِّ  68 314 ت
كَ  71 359 فَدَتَْك مُلُوك 70 يُق بشَْخصِّ  396 فَذَك رْتَهُمْ  72 306 تَضِّ
73  ُ ُ  75 438 وَمَا لاقَني 74 416 فتَرَْكتَه  489 وََكيَْف أْستُر
ٌِّج مُذ 77 519 عَدِّمَتْ  فَلا 76  166 طاَل غْشيانُكَ  78 49 ما مَنْب
 427 فتَرَكتَهُم 81 378 ِإذا العَرَبُ  80 196 ألسَت ابن 79
ِّكَ  82 ب ُ  83 447 إن  في ثَوْ  64 بمَْن أضرِّبُ  84 531 عَدَدٌ عِّْشتَه
ِّرْتَُك حتى 85  403 لَهُْم َحق    87 384 رَمَيْتَهُمُ ببَحْرٍّ  86 77 نَك
 43 مْن قالَ  90 372 هنيئاً لكَ  89 569 وَمَْن أعتَاُض  88
 245 فسِّرُْت إليكَ  93 205 كل ُّ شِّعْرٍّ 92 526 نَسَقُوا لنا 91
َ  95 461 قد أخترتُكَ  94 ُي ِّيَْت خيْر ِّيُْض  96 228 فح  305 َأتحسُب ب
 418 رفَعْت بكَ  99 384 بَنُوْ قَتْلَى 98 320 ومِّْن شَرفِّ  97

َبا مِّنكِّ  101 440 فقاتلَهُم نأيْتَ  100  41 يا مَْن َتحَك مَ  102 248 واحَر
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ِّرُنا 104 551 يا َطْفلَةَ ال كَف   103  20 هَذِّهِّ مُهَجتي 105 66 وَفَشَت سَرائ
َيدَ حُكمَكِّ  107 117 رُد ي الوِّصالَ  106  181 قَد ُكنتُ  108 37 رُو
ً  111 345 وََأجيادِّ غِّزلانٍّ  110 355 ِإذا كانَ شَم ُّ  109  44 كََأن َّ رَقيبا
ِّنتُم عَنِّ  112  206 سُهادٌ أتانا 114 236 أنْتِّ مِّن ا 113 284 ب
 355 ألم يرَ هذا  117 429 زَو ِّدينَا من 116 318 إذا كنتَ  115
118  ِّ ِّز  عَلَيْه  280 ومَْن كانَ 120 323 علينا لكَ  119 323 يَع
 492 وَالناُس َأنزَلُ  123 175 هَبيني َأخَذتُ  122 266 َأطاَب النَفَس  121
يْلةٌ لكَ  125 513 إذا ما عَدِّمتَ  124  572 أْرَسلْتَ  126 574 وحِّ
يَل الظ لام 128 289 َسلي عَن  127     202 يا مُز

 

 الجدول )ب(: الأبيات التي التفت فيها المتنب ِّي من الخطاب إلى الغيبة.

 الصفحة بداية البيت الترتيب الصفحة بداية البيت الترتيب الصفحة بداية البيت الترتيب
ِّمَْن ينصبُ  1 َل َّغَ  3 244 َأتى خَبَرُ الَأمير 2 412 مَا ل  445 مَدًى ب
 320 وَغَل َس في 6 304 وَلم ا عَرَضتَ  5 227 إذا عَلَوِّي    4
ٌب أمَرَ  8 397 ألمْ يحذَروا 7  520 وَقَادَ ل هَا 9 417 وَمُهَذ َّ

 201 ألُومُ بهِّ مَنْ  12 188 فاليَوْمَ صِّرْتُ  11 469 وَمَا عَدِّمَ اللاقُوكَ  10
ٌِّك مُنْشِّدُ  13  328 وَما الفَرْقُ  15 323 وَإن  الذي أْمسَتْ  14 205 مَل
َلَغُْت بسَيْفِّ  16  461 وَأبْلََج يَعصِّي 18 371 فَلَوْ كانَ يُْنجي 17 347 ب
ِغُ  19 ِِّ  295 لا يَنقُُص  21 252 َأفدي ال َّذي 20 525 مَْن مُبل
ٌِّك زُهَت 22  63 ِإلى لَيثِّ  24 527 عِّندَ مَن 23 426 مَل
25  ُ ِّسَيفِّ  27 278 ِإذنُ الَأميرِّ  26 465 يَزَحمُ الدَهر  377 لَعَل َّ ل
 401 أرادوا أنْ  30 424 نَفَْت رُقادَ  29 77 شدَْوا بابنِّ  28
ِّْستُ  33 569 أذَم ْت مَكْرُماتُ  32 65 مَلٌْك إذا 31  438 وَما ق
ُ  35 439 علمتْ وقد  34 ما يَفَخر ِّبيْضِّ  36 446 ِإن َّ  447 مَْن ل
اهُم 38 383 فإْن هَابُوا 37 اتِّ  39 384 فمس َّ  207 كأن  عطي َّ
 345 ولمْ أرَ  42 345 وَغَضبى 41 208 وغَاَل فضولَ  40
حِّب ُّ ال َّتي 44 355 وَما شَرَقي 43 ُِّض  45 44 أُّ بغ  284 ِإن ي لَأُّ
 248 لَو سارَ ذاكَ  48 552 حَكَيَْت يا لَيْلُ  47 66 وَجَلا الوَداعُ  46
ْفُت حر َّ  51 58 َخودٌ َجنَت 50 47 ِإن َّ ال َّتي َسفَكَت 49  80 ترش َّ
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َبيبٌ كأن   52 َ  53 257 ح َأْت وجه ِّثلُ  54 62 ر ٌ م ِّصان  267 ح
ِّن لَذ َّ يَومُ  55 َئ َمُوُت مثلُ  56 176 ل ِّ  57 493 َأي ُوا به َج  71 خر
َتى 58 َى الف ُ  60 502 َألَا فَتَى يُوْرِّدُ  59 419 آل ُون خ َ  280 ت
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