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  ملّخـص
وآي          ذين ذاع صيتهم في العصر الممل اب الحرف ال نصير الدين الحمامي من الشعراء أرب

اره، وأوردت أشعاره     د أخب راجم والنق ه  ، األول، فقد تناقلت آتب األدب والتاريخ والت ، وأثنت علي
ن الشعر  ، افتهوظر، ووصفته بصفات تدل على شاعريته ار    ، وتفوقه في ف اره بأخب وارتبطت أخب

وراق   ، الشعراء الحرفيين في عصره دين ال ي الحسين الجزار   ، أمثال سراج ال رغم   . وأب ى ال وعل
احثون      ه الب م يلتفت إلي ه ل ردوا ، من ذلك آّل ه  فيف تقلة تجمع شعره وتدرسه      ل م  ، دراسة مس أو تلمل

ه  ك دراسات تناولت     . أطراف حيات ا هنال اول ظواهر شعرية         وآل م بعض أشعاره في سياق تن
وآي األول  ي العصر الممل لوبية ف اعي ، وأس عر االجتم ل الش ة، مث ذهب التوري ان ، أو م ذي آ ال

ـ     . الحمامي أحد رواده ذا البحث ل ا جاء ه ا        ) ١: ومن هن ه بجوانبه ار حيات اثر من أخب ا تن يجمع م
ة ن ) ٢ .المختلف عاره م تقرئ أش ي تنايس عربطون المصادر الت ت ش وآي األول  ول العصر الممل
وان البحث يحمل إشارة      .يقّدم ما بقي منها محفوظًا في بطون تلك المصادرول، وأدبه وقد جاء عن

دفين  ذين اله ى ه عره "إل ن ش ي م ا بق ه وم امي حيات دين الحم نهج البحث. "نصير ال ا م و ، أم فه
ا الم  ، وصفي، استقرائي ة فقد استقرأ أخبار الشاعر وشعره من مظانه ر  ، ختلف م أّط ذه األ  ث ار ه  خب

مين ي قس عار ف ه: األول :واألش اول حيات ت، تن ة  فكان اوين اآلتي ى العن ة عل ه: موزع مه ولقب ، اس
ه ، وشعره ومكانته الشعرية، وعالقاته، وثقافته، وعمله، وصفاته، ومولده اني . ووفات ا   : الث أثبت م

ي    ، بقي من شعره ك اآلت ع في ذل ى الحرو    برتّ  -أ: واّتب ة شعره عل وافي   وعرض  ،ف الهجائّي الق
ّرواة    بّين -ب. فالّسكون، فالفتحة، فالضّمة، الكسرة: حرآتها األقوى فاألضعفحسب  ات ال اختالف

الّرواية التي  واعتمد. وهكذا ،والبيت ،ّشطروال ،والعبارة ،على مستوى المفردة في شعر الحّمامي
ذوا     أصحابها الشع  نقل أو تلك التي ، آتب التاريخ قريبة العهد بالشاعر هاتذآر واه من تلم ر من أف

اعر عره، للش فدي  ، ورووا ش ب الص ة آت ات : وبخاص وافي بالوفي وان   وأ، ال ر وأع ان العص عي
امي     مّهد غير راو بذآر الحادثة أو المناسبة التي ق -ج. النصر ا قسم من شعر الحم ر  ، يل فيه وعّب

ك الشعر      ه في ذل ا حرص  م . بعضهم عن رأي ات    البحث  ن هن ى إثب الوه  عل ا ق ًا لألشعار   رب، م ط
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بتها ا ومناس وآّي األّول ، بوقائعه عر العصر الممل ي ش احثين ف ى الب هيًال عل رد البحث  -د. وتس أف
ه      ، والموشحات، الدوبيت: الفنون المستحدثة اني من ا في القسم الث . واألزجال في عنوان خاص به

ا   للشخصيات المغمورة التي ارت ترجم البحثأخيرًا و اة الحم عن   وأعرض ، مي وشعره بطت بحي
  . تلك التي يعرفها آل باحث في شعر العصر المملوآي األول

 
Abstract 

Nasir al-Din Al-Hamamy was one of the poets who was prominentt 
in the first Mamluk era. His name and poetry appear in books of 
literature, history, biography and criticism. He was known for his poetic 
nature, good nature and his ability in composing poetry. He was 
compared to other prominent poets in his time such as Siraj al din al 
Warraq, Abu al Hussein al jazar. Despite that, he was not given the 
appropriate attention by scholars. There were no attempts to gather his 
works or discuss his biography; only some studies that dealt with some of 
his poems and his style in the first Mamluk period in general, such as 
social poetry or puns, which Al-Hamamy was one of its pioneers. Hence 
came this research to: 1 - recollect the scattering news of his life in its 
various aspects. 2 – Survey his poetry in the reference books that dealt 
with poetry and literature in the Mamluk era.  The research Title was a 
reference to these two objectives, "Nasir al-Din Al-Hamamy: his life 
and what remains of his poetry". The research adopts the inductive, 
descriptive method, where the researcher seeks to learn the poet's life 
from his poetry. This came in two parts: The first dealt with his life, was 
distributed to the following headings: his name, surname, birth, 
attributes, work, culture, relations, his status in poetry and finally his 
death. The second documented what remains of his poetry, as following: 
A – It arranged his poetry according to the alphabetical order and 
presented his rhymes following the use of vowel markers from the most 
powerful (kasra) to the least powerful (isokon). B – It showed the 
differences between the narrators of Al-Hamamy's poetry at different 
levels (word, phrase, lines etc.). It also adopted the narratives mentioned 
in history books or transferred by the disciples of the poet. C – Many 
narrators mentioned the occasions where Al-Hammamy wrote his poetry, 
and some of them gave their attitudes in that poetry. The researcher was 
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very keen to prove what they said referring to the poems in an attempt to 
facilitate the job of any future researchers. H – The research includes new 
novel arts such as Aldobat, Alozjal in the second part of it. Finally, the 
research mentioned the biography of other covered and unknowable 
literary figures associated with the live of Al-Hamamy and his poetry, 
and introduced those that are known to every scholar of poetry of the first 
Mamluk era. 

  
  القســم األّول

  حيـاة نصـير الدين الحّمـامي

  اسمه ولقبه
ي      "المصادر األدبية والتاريخية التي ترجمت للشاعر أن اسمه   تتفق ن عل د ب ن أحم َنصير ب
دل النصير  . )١("المناوي ى  ، )٢(إّال أن بعضها أسماه النصر ب ل ، مصر  ونسب إل  )٣(المصري : فقي

بته   . نسبة إلى مكان ميالده ونشأته وإقامته مصر امي : واشتهر الشاعر بنس ان يعمل   ، الحم ه آ  ألن
  . ليعتاش منها، الحماماتاآتراء في 

الة   ، )٤("األمير نصير الدين الحمامي"ومنحه ابن حجة الحموي لقب  راده رس في معرض إي
وراق دين ال ي صديقه الشاعر سراج ال ا إل ه بعثه ن حجة. شعرية ل أ من اب و خط م تثبت ، وه فل

ذا اللقب  ، ولم يشر أحد من المترجمين إلى ذلك، اإلمارة للشاعر ا  ، أو إلى ه ى أن   أوإنم وا عل جمع
اب المهن   الشاع ي   ، ر من أرب ة تل راء في بؤسها     وهي طبق ة الفق زي    ، طبق حسب تصنيف المقري

وآي  ة السادسة عقب      و، لطبقات العصر الممل ا في الطبق ذا جعله ة الخامسة   له ة   ، الطبق وهي طبق
اب الصنائع واألجراء أصحاب المهن       ": فقال، الفقراء ن حج   . )٥("والقسم السادس أرب ّل اب ة ولع

ى الشاعر واإلطراء       ذا اللقب التحبب إل اده         ، يقصد به ه مؤرخو العصر ونق د علي م يعت ا ل وهو م
  . ومترجموه

  مولــده
امي   ؤرخين والدة الحم رجمين والم ر من المت ذآر آثي م ي د ، ل ي تحدي دثوا ف واختلف من تح

ه ن والدت أورد بعضهم، زم ا، ف ي أّن  وهم نة "الصفدي والعين ي خصيب س ة بن ده بمني ع مول تس

                                                 
، العيني، عقد ٤/٢٠٥، الكتبي، فوات الوفيات، ٥/٥٠٣، أعيان العصر، ٢٧/١٠٣الصفدي، الوافي بالوفيات،   )١(

 . ٤/٢٤١، ابن حجر، الدرر الكامنة، ٢/٧٦٠، ابن تغري بردي، الدليل الشافي، ٤/٣٣٣ن، الجما
 . ١/٢٧، الغزولي، مطالع البدور، ص ٢١٠البدري، نزهة األنام في محاسن الشام، ص (٢)
 . ٤/٢٤١انظر الدرر الكامنة،  (٣)

 . ٢/٥٠ابن حجة الحموي، خزانة األدب،   )٤(
  . ١٤٧كشف الغمة، صالمقريزي، إغاثة األمة ب  )٥(
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د سنة   "وذآر ابن حجر العسقالني أنه ، )١("وستمائة ي  . )٢("هـ ٦٦٩ول ا الغزول ى أّن   ، أّم ذهب إل ف
ان يأخذ   ، ولعّل الصفدي أآثرهم تدقيقًا. )٣("مولده سنة خمس وعشرة وستمائة" وما ذلك إّال ألنه آ

  . وسمعوا أشعاره ورووها، لسان من عاصروه معلوماته عن الحمامي من

  صفاتـه
ان ، النصير الحّمامي بصفات تدل على دماثة أخالقهاّتصف  هو  و، قال فيه أثير الدين أبو حي
صاحب فضائل   "السيوطي   دوهو عن  ، )٤("أديبًا في مصر آّيس األخالق   "آان : من رواة شعره

رة اني  ، )٥("آثي ّده الكوآب ام   "وع ادمي الحّم اء خ ن ظرف ع     . )٦("م ا م ي تبادله عاره الت دّل أش وت
ره  يات عص نهم  وش، شخص ًا م ان محبوب اعر آ ودهم ، عرائه أن الش ه وي ة  ، يودون ن المعامل حس
  . )٧(والمعاشرة معهم

  عمــله
وآي األول      ، نصير الدين المناوي هو أحد الشعراء أرباب الحرف والمهن في العصر الممل

ه من شعراء العصر      ، )٨("في مصر يرتزق بضمان الحمامات  "فقد آان  أنه شأن أقران ذين  ، ش ال
و  دت أب وههم  أوص ي وج ك ف ي    ، اب الممالي نائعهم الت ى ص ّدوا إل ائهم  فارت ن آب ا ع أو ، ورثوه

ا ا ، تعّلموه ترزقوا منه ألة  ، ليس ن ذّل المس هم ع ونوا أنفس وه   . ويص اد العصر ومؤرخ ير نق ويش
ادة ألشعاره  ان م ذا آ ه ه وه أّن عمل ذين اتخذوا من ، ومترجم ع شعراء عصره ،ال ومراسالته م

اعي والسياسي    ، شكواهم مهنهم وحرفهم وسيلة لبث   م االجتم د واقعه وا صنائعهم في    ، ونق ووظف
ك القمامات      ": يقول الصفدي ، صنع التورية يم بالغة من فضالة تل ى     ، ويق دهر عل ادة جرى ال ع

وناصر  ، وأبا الحسين الجزار، عاصر السراج الوراق": ويقول ابن إياس. )٩("قاعدتها مع األدباء
ة  وآانت تساعده، وناصر الدين ابن النقيب ال في    . )١٠("م صنائعهم وألقابهم في نظم التوري د ق وق

عارًا ه أش حات : حمام ال وموش ات وأزج اء عصره  ، مقطوع ين أبن ة الصيت ب ي ، ذائع ي الت وه
  : )١١(ومنها قوله. وأجمع مؤلفوها على أنها أجود أشعاره، تناقلتها معظم المصادر التي ترجمت له

 
                                                 

 . ٤/٣٣٣، عقد الجمان، ٥/٥٠٤أعيان العصر،   )١(
 . ٤/٢٤١الدرر الكامنة،   )٢(
 . ١/٢٧مطالع البدور،   )٣(
 . ٤/٣٣٣، عقد الجمان،  ٤/٢٤١، الدرر الكامنة، ٥/٥٠٤، أعيان العصر، ٢٧/١٠٣الوافي بالوفيات،   )٤(
 . ١/٤٦٤السيوطي، حسن المحاضرة،   )٥(
 . ٩٧حدائق النمام في الكالم على ما يتعّلق بالحمام، صص: الكوآباني  )٦(
 . ما بقي من شعره: أشعاره مثبتة في القسم الثاني من البحث  )٧(
، ٤/٢٤١، الدرر الكامنة، ٤/٢٠٥، فوات الوفيات، ٢٧/١٠٣، الوافي بالوفيات، ٥/٥٠٤أعيان العصر،   )٨(

 . ٩٧حدائق النمام، ص
 . ٥/٥٠٤أعيان العصر،   )٩(
 . ١/٤٤٣ق١ن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، جاب  )١٠(
 . ٢٧/١٠٥الوافي بالوفيات،   )١١(
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ُه زٌل معروُف ي من ل
  

حبْ   ًا آالّس لُّ غيث ينه
 

ه   ذَر في ُل ذا الع أقب
  

ب  اَر الُجُن رُم الج وأآ
 

 : )١(وقوله
ُت الحمّ  ْذ َلزْم ـوُم ـاَم صـــــ ـرُت فتـــــ ىـــــ

  
هِ    ْن ال يداري داري َم ّال ي خ

 
ـا وبارَده  رَّ األشي رُف ح ـاــــــــــــــــــأع

  
ـهِ  ن مجاري ـاَء م ُذ المــــــــــــــــ وآخ

 
  ثقافتـه

ه ، عند ثقافة الحمامي فصيلبت لم تقف المصادر دل      وآّل ما أوردت دو إشارات سريعة ت ال يع
ة       ، أنه آان عاميًا على ة القليل ى صاحب الثقاف دل عل وآي ت ، وهي إشارة في مصادر العصر الممل

ادوا ب  نهم أش ي األدب ولك ه ف ول ، تمكن فدي يق ذا الص أتي    ": فه ذي ي ي األدب ال ًا إال ف ان عامي آ
ان حجة في األدب   "أّنه  ويذآر السيوطي ،)٢("بسحره رد   )٣("آ دة تكشف عن     ويتف بمعلومات مفي

دة  ": فقال، ثقافة الحمامي ومؤلفاته ن اآلداب المفي رة   ، له تصانيف عديدة في ف ة آبي ه معرف . )٤("ول
ه ال توجد    ، فتظّل ناقصة ، لكن لم يؤيدها أحد من مترجمي العصر، وهي إشارة مهمة وبخاصة أّن

ال    ات في ع امي م ابين أيدينا مؤلف ه   ، ألدب للحم ى ثقافت دل عل ا و. ت ى     هن دل عل ك إشارات أخرى ت
ة       ، وتمّيزه في هذا المجال، ثقافته األدبية ه الكتاب ان يطلب إلي وهي أن بعض األدباء في عصره آ

رأي   داء ال يوإب ي  ف ه األدب ي الفرضي   ، نتاج ن عل د ب ب محم ذا األدي ائل  " )٥(فه احب الرس ص
وة و    ين الفت ة بع روة  المشهورة المعروف رآة الم ا جماعة    .. م ه عليه امي  ، )٦("، آتب ل نهم الحم . وم

ار    وآي الكب عراء العصر الممل ه بعض ش ذ ل امي تلم ّين بعض المصادر أّن الحم اعر ، وتب فالش
ة  ى الصفدي       ، المشهور جمال الدين ابن نبات لها إل ي أرس ه الت وخه في  يأن من ش  ، ذآر في إجازت

او    "األدب  دين المن امي األديب الفاضل نصير ال د       ، )٧("ي الحم ا بع د صار فيم ذ ق دو أّن التلمي ويب
وهو أّن األديب نصير   ، اّتفق لي بالديار المصرية": يروي ابن نباتة نفسه قائال، مستشارًا ألستاذه

امي   اً   ..... الدين المناوي المعروف بالحم ّي يوم ي  ، ، حضر إل ال ل اً   : وق ُت بيت ي نظم بعض  ، إّن ول
    : نظمتهت الذي والبي ، يتك الحكم بينهماوقد ول، الشعراء بيت في معناه

  
                                                 

 . ٢/٧٦٠، الدليل الشافي، ٤/٣٣٥، عقد الجمان، ٤/٢٠٧، فوات الوفيات، ٢٧/١٠٥الوافي بالوفيات،   )١(
 . ٥/٥٠٣أعيان العصر،   )٢(
 . ١/٤٦٤حسن المحاضرة،   )٣(
  . ١/٤٦٤المصدر نفسه،   )٤(
 . ٣/١٨٢الدرر الكامنة، ". وآان أديبًا ماهرًا عارفًا بالكتب"هـ ٦٣٢بالوطواط، ولد سنة يعرف   )٥(
 . ٣/١٨٢المصدر نفسه،   )٦(
 . ٣١٩- ٣١٨/ ٢٧الوافي بالوفيات،   )٧(



 "......حياته و  –الشاعر نصير الدين الحّمامي "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م أزْل فاه فل ّر الش ان محم د آ ق
  

سُ    و ألع دا وه ى غ ُه حت أقّبُل
 

  : والبيت اآلخر
يانًة اجبيِن ص ين الح ُت ب وقّبل

  
ا     بح أبلج ًا فأص ان مقرون د آ وق

 
ف؟ قلت  : فقال، قد حكمُت بأّن بيتَك أحسن: فقلُت له ناً   : آي ّددَت حس سن  واللعس أح ، ألنك ج
ج ، وذاك أزال حسنًا، من الحمرة اً      ، والمقرون أحسن من األبل ا نجد في وصف الشعراء غالب ، آم
    . )١("ومدحني بأبيات يذآُر فيها هذا الحكم، فأعجبه ذلك

  عالقــاته
بهم  : بأبناء عصرهآانت للنصير الحمامي عالقات واسعة  المهم وأدي امتهم وخاصتهم  ، ع ، ع

ه    ، يعة عمله في ضمان الحماماتوطب، فرضتها مكانته األدبية اس مجتمع ه المستمر بأن ، واحتكاآ
  . الذين آانوا يأتونه إلى حمامه

ره ي عص ع ف عراء المجتم ة بش ة حميم ه عالق د جمعت ون، لق ده المترجم ا يؤآ ذا م ، وه
ه  ، جاراه فحول عصره وجاراهم": يقول الصفدي، ومراسالته الشعرية معهم وا إلي ابهم  ، وآتب فأج

ا  اراهم وم اراهموب ؤالء  ، )٢("م ين ه ي آانت تجري ب عرية الت ة الش ى المنافس ا إل ير هن و يش وه
وراق     ": ويقول ابن حجر . الشعراء في القول في حرفهم وصنائعهم ين السراج ال ه وب ، وآانت بين

ن النقيب  ا  ، واب داعبات يطول ذآره رهم من المصريين م ال وغي ن داني ة . )٣("واب ه عالق وجمعت
  . )٥(وأحمد الموصلي الزّجال، )٤(جزاربالشاعر أبي الحسين ال

ن  اوفتح الدين ، وفي مقدمتهم أثير الدين أبو حيان، وآانت له عالقة بعدد من علماء عصره ب
ود الحلبي   ، سيد الناس دين محم م   ، وجمال الدين بن إبراهيم بن شهاب ال ان يجتمع به وينشدهم  ، آ

ا  استفاد المترجمون منهم و، حتى صاروا من رواتها، ارهأشع ول الصفدي نقال عن     ، في جمعه يق
ان ي حي دين أب ر ال ديثًا": أثي ديمًا وح ه ق ُت عن ال، وآتب دين من لفظه ق ر ال أنشدني : وأنشدني أثي

دين   : "إذ قالهذا ذآر عن ابن سيد الناس  ومثل، )٦("ير المذآور لنفسهالنص تح ال أنشدني الحافظ ف
ال      اس ق يد الن ن س د ب امي   أنشدني الن : الدين محمد بن محمد بن محم ول  . )٧("لنفسه صير الحم ويق

راهيم    دين إب ال ال ة           ": عن جم ن سيخنا العالم راهيم اب دين إب ال ال وأنشدني من لفظه القاضي جم
                                                 

  . ١٣٠- ١٢٩ابن نباتة، مطلع الفوائد ومجمع الفرائد، ص  )١(
 . ٥/٥٠٣أعيان العصر،   )٢(
  . ٤/٢٤١الدرر الكامنة ،  )٣(
، ٢/٥٨، خزانة األدب، ٤/٢٠٧، فوات الوفيات، ٥/٥١٧، أعيان العصر، ٢٧/١٠٦ر الوافي بالوفيات، انظ  )٤(

 . ٢/٢٤٤العاملي، الكشكول، 
  . ٤/٢١٣، فوات الوفيات، ٥/٥١٥، أعيان العصر، ٢٧/١١٥انظر الوافي بالوفيات،   )٥(
، ٤/٢٠٥ر فوات الوفيات، ، وانظ٥٠٦- ٥/٥٠٤،  أعيان العصر، ١٠٩، ١٠٤- ٢٧/١٠٣الوافي بالوفيات،   )٦(

 . ٤/٣٣٣عقد الجمان، 
 . ٤/٣٣٥، وانظر عقد الجمان، ٤/٥٥٣، أعيان العصر، ٢٧/١٠٦الوافي بالوفيات،   )٧(
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ل        : قال، شهاب الدين أبي الثناء محمود ة الجب امي بقلع ، )١("أنشدني من لفظه لنفسه النصير الحم
ل للتكسب    ويبدو من خالل هذا النص أن الحمامي آان يتردد إلى هذا الكا ة الجب ل  ، تب في قلع وني

  . )٢(العطايا والهبات

ز  وراق   ويبدو أّن العالقة الممي ه بالسراج ال ا       ، ة جمعت رة المراسالت بينهم ده آث ا يؤي ذا م وه
ين الشاعرين     ، التي أثبتها المترجمون ط ب ق رب وآانت موضوعات   ، وهي تنم عن وّد وحب عمي
و االستدعاء أو طلب   ، ءوالمديح واإلطرا ، أللغازوا، والتهادي، والعتاب، مراسالتهما في الشوق

  : )٣(فتأخر عنه، وقد آان السراج وعده" الحمامي يستدعي الوراق إلى حمامهومنها قول ، الزيارة

  : )٣(عنه
ـتي ـَك ال ـي بغيبِت ـدَّرَت حّمـّامـ وآ

  
ربي     فُو َمش ّذاِتها ص ن ل دََّر م َتَك

 
ا رحًا به وِض ُمنش دُر الح اَن ص ا آ فم

  
ُب   اَن قل بِ وال آ ا بطيِّ اِء فيه الم

 
  : )٤(يسكن الروضة"وقد آان ، ومنها ما أرسله إلى السراج الوراق

ي ريِم لك اِب الك ـد أردُِّد للب م ق آ
  

عاري   ت أش ي مي وقي وأحي لَّ ش أب
 

ه    ا أؤمل ًا فيم ي خائب وانثن
  

اِر ي ن ُب ف ٍة والقل ي روض َت ف وأن
 
ة     ول، إّن العالقة التي جمعته بمن ذآروا آنفًا إيجابية اك عالق كن تذآر بعض المصادر أّن هن

ان            ن حجر الكن ن صخر ب ن حازم ب راهيم ب ن إب د ب ي الحموي البيساني   سلبية آانت تربطه بمحم
  . )٦("وأحسن إليه، فحلم عنه، بمقطوعة"وأّنه هجاه ، )٥(الشافعي

  شعره ومكانته الشعرية
ذي   رزين ال وآ     نالحمامي من الشعراء المب وارتبطت  ، ي األولذاع صيتهم في العصر الممل

ي عصر اب الحرف ف اد بشاعريته ه،شهرته بشهرة الشعراء أرب د أش اء عصره فق اده، أبن ، ونق

                                                 
 . ٢٧/١٠٥الوافي بالوفيات،   )١(
 ". شعره ومكانته الشعرية : " سيأتي الحديث عن ذلك تحت عنوان  )٢(
، فض الختام، ٤٠٦، الصفدي، الكشف والتنييه، ص٥/٥٠٨، أعيان العصر، ٢٧/١٠٧الوافي بالوفيات،   )٣(

، ٢/٣١٩، مطالع البدور، ٤/٢٠٨، ٢٥، آشف اللثام، ص٢/٥٩، فوات الوفيات، خزانة األدب، ١٣٠ص
  . ٩٩-٩٨، حدائق النمام، ص١/٤٤٣ق١بدائع الزهور، ج

بالوفيات، لمزيد من مراسالتهما انظر الوافي . ١/٤٤٣ق١، بدائع الزهور، ج١/٢٧مطالع البدور،    )٤(
، ٣٣٦- ٤/٣٣٥، عقد الجمان، ٢١٥-٤/٢٠٨، فوات الوفيات، ٥١٩-٥/٥١٠، أعيان العصر، ١١٨- ٢٧/١٠٩

  . ١/٢٢٧، مطالع البدور، ٤، آشف اللثام، ص٢/٦٠خزانة األدب، 
، آان فقيهًا ومحدثًا، صنف في عدة فنون، وقاضيًا، تولى القضاء في غير منطقة، ٦٣٩ولد بحماة سنة  )٥(

 . ١٧٢-٣/١٧١انظر الدرر الكامنة، . هـ٧٣٣س في غير مدرسة ، توفي سنةومدّرسا، دّر
  . ٣/١٧٢الدرر الكامنة،   )٦(
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اريخ راجم والت ب األدب والت ه، وأصحاب آت ة حيات ي معرض ترجم اداتهم ف اءت إش ذه ، وج وه
  : أقوال بعضهم

  . )١("األديب المشهور": قال العيني

  . )٢("لمشهوراألديب الشاعر ا": قال ابن تغري بردي

  . )٣("ماهرًا في الشعر، آان حجة في األدب": وقال السيوطي

  . )٤("ففاق فيه، وتعانى نظم الشعر": وقال ابن حجر

  . )٥("وآان من فحول الشعراء": وقال ابن إياس

ه   وور، نصير الدين الحمامي وأشاد المترجمون والنقاد بشعر رجمتهم ل دو   د ذلك في ت ا يب آم
ة  ": في قول الصفدي ه بليغ م تخش فضيحة      ، وألفاظه فصيحة  ، معاني رزت حاسرة ول اره ب ، وأبك

ا    ، وتراآيب آلماته في آّل ما يأتي به في غاية االنسجام ى النفوس منه ومقاصده مليحة تطوف عل
ّدم "، "باألنس جام ى األسماع آأس       ، آم ألغز فألغى ذآَر من تق ذي أداره عل َز فأوجَب أّن ال وأوج

رّدم من  فقالوا ما غادر هذا الشاعر بعده ، جَز َمْن أعجب السامعينوأع، السالف المقّدم إّن . )٦("مت
تدل على رأي أهل ، وإن آان من المبالغات التي اعتاد عليها الباحثون من الصفدي، إّن هذا الكالم

ه          ، وتمّيزه في عصره  ، العصر بشعر الحمامي ى تقديم ع الصفدي في موضع آخر إل ا دف وهو م
ذين    عراء ال ى الش ال عل بقوه إذ ق امي فإّن   ": س ير الحم ل النص اهلّي    ومث ّل ج طله آ زم بقس ه ه

  . )٧("وإسالمي

ه        ادلون الرسائل الشعرية مع انوا يتب ذين آ ذا سراج   ، وأثنى على شعره شعراء عصره ال فه
ل ال وراق جع دين ال عارهحال ي أش امي ف ه، م اء ، وأزجال ن بلغ بقوه م ن س ى م ّوق عل ه يتف وبالغت

وابن قزمان ، ولبيد بن ربيعة، وعبيد بن األبرص، قس بن ساعدة اإليادي: الأمث، العرب وأدبائهم
ا  التي، وأشاد بموشحاته، األندلسي اء السماء     ، خسر آتاب دار الطراز دّره ن م ادة ب ، وجعلت عب

 :)٨(يقول، يعترف بتميزها، مخترع الموشحات
ـ  ِه تنس ى بالغِت اٍن أدن ذو بي

  
اَده  َرُه وإي ًا وعص يَك ُقّس ـ

 
وه ـ ج د األج م قّل ـاظ آ الِده    ريُّ األلفـ ِه وق ن نظِم ـدًا م ـاَد عق ـي

                                                 
  . ٩٨، حدائق النمام، ص٤/٣٣٣عقد الجمان،   )١(
  . ٢/٧٦٠الدليل الشافي،   )٢(
  . ١/٤٦٤حسن المحاضرة،  )٣(
  . ٢/٢٤١الدرر الكامنة،   )٤(
  . ١/٤٤٣ق١بدائع الزهور، ج  )٥(
  . ٥٠٤-٥/٥٠٣عصر، أعيان ال  )٦(
  . ١٣٠فض الختام، ص  )٧(
 . ٥/٢١١، فوات الوفيات، ٥/٥١٣،  أعيان العصر، ٢٧/١١٢الوافي بالوفيات،   )٨(
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ـه    ـِد لـديـ ـى العبي ٌد أدن فعبي

  
الدهِ   ـِِه ذو ب ن نظـمـ ٌد ع ولبي

 
و ان يعن ُن قزم ِه اب وألزجاِل

  
اده   ـرُّ ُعب يِحِه ُيقـ ولتوش

 
الٌل ُه خ راِز من اَت داَر الط ف

  
ـُد ـا السعي ـو به عاده  )١(ل ْت س تّم

 
يد ا امي  ويش عار صديقه الحم ة أخرى بأش ي مقطوع وراق ف رًاوإذ صّورها عر‘ ل ًا بك ، س

 : )٢(في قولهومدامًا تنشي شاربيها 
ـذرا ـِرَك ع اِت فْك ن بن ذا م حّب

  
امُ    ٍك خت ِق مس ن فتي ا م ُء له

 
اَق د ض ا وق رويِّ فاه يَم ال ُت م خل

  
دامُ  ه ُم ال في ْن ذاَق ق وَم

 
ـَك وِد لفِظــت ن عق ـا م وله

  
ٌي ل َل درِِّه النّظ حل ْز مث اُمم يج

 
دها وتفضيلها  ، جاءت اإلشادة بأشعاره إبان إيرادها والتعليق عليهاو د    ، أو نق رة عن وهي آثي

  : ومنها، النقاد والمترجمين

  . )٣("ومن هذه القالئد في جيد الوالئد": قول الصفدي

  . )٤("ومن نظمه الذي صار دوًال وصار مثًال": وقوله

  . )٥("ومما شرح الصدور والقول من قول الحمامي": مويوقول ابن حجة الح

ه ة  ": وقول ه اللطيف ن نكت ه   "، )٦("وم ي تغزالت ه ف ن لطائف ي   " ،)٧("وم ه ف ن لطائف وم
  . )٩("ومن لطائف مجونه"، )٨("مداعباته

  . )١٠("وما أحكم قول النصير الحمامي": وقال ابن أبي حجلة التلمساني

                                                 
  . يقصد ابن سناء الملك  )١(
 . ٢٧/١١٥الوافي بالوفيات،   )٢(
 . ١٣٠فض الختام، ص  )٣(
  . ١٣٠المصدر نفسه، ص  )٤(
  . ٢/٥٩خزانة األدب،   )٥(
 . ٢٥، آشف اللثام عن وجه التورية واالستخدام ، ص٢/٦٠خزانة األدب،   )٦(
  . ٢/٦٠خزانة األدب،   )٧(
 . ٢/٦٠خزانة األدب،   )٨(
  . ٤آشف اللثام، ص  )٩(
  . ٩٨ابن أبي حجلة، سلوة الحزين في موت البنين، ص  )١٠(
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  . )١("لحماميومن لطائف النصير ا": وقال البدري

امي في شعراء عصره      ر الحم ه  ، وتحدث النقاد والمترجمون عن أث أثرهم ب زة   ، وت وهي مي
ن حجة الحموي    تحسب للشاعر،  د أورد اب ع أخذ شعراء العصر         ، وق رين من تتب وهو من المكث

ان     ، المملوآي بعضهم من بعض ة آ ن نبات دين ب أثر مّ مأن الشاعر جمال ال امي  وان ت ال  ، بالحم فق
 : أنشد غزًال للحمامي بعد أن

 ِهـــــــــي زالَل رضاِبـــــــــا زاَل يسقينـــــــــم
  

دا  ُت توّق نى وذب ُت ض ا خفي لم
 

ـِقهِ   ُت بري ـًا روي ي حّي ويظنن
  

دى ه الص و ب ي يجل ا قلب إذا دع ف
 

  : فقال،  ليه بالسيفعأخذ الشيخ جمال الدين بن نباتة وتقّول "
ن لحِظــ قيلًة م يوَف ص و الس ـِهأدع  ـــــ

  
دى  اوبني الص اُه ج وُت لم  )٢(وإذا دع

 
امي  وآي بموشحات الحم اء العصر الممل اعر ، فعارضوها، وأعجب بعض أدب نهم الش وم

  . )٣(محمد بن أحمد ابن القليوبي

امي   دين الحم عر نصير ال راء بش ذا اإلط ن ه رغم م ى ال ع  ، وعل ة م اد وقف ان للنق ه آ إال أن
دين     ، وذلك إّبان إيرادهم أشعاره، سقطاتأو التي عّدوها ، سقطاته الشعرية ومن هؤالء صالح ال

دين      ، الذي انتقده غير مرة، الصفدي فهو يعّلق على قول الحمامي في مراسالته للشاعر ناصر ال
  : ابن النقيب

ـ  ُرَك والعب وُز فك  تم
  

وْب ك ط رُه في ـُد فك  ـ
 

روم ، ما آان يليق ذآر تموز: قلُت" ه ، وهو من شهور ال بط  وهو م  ، وطوب ، )٤("ن شهور الق
  . فهو يرفض أن يستخدم الشاعر أسماء األشهر غير العربية، وواضح أّن النقد يحمل بعدًا فكريًا

  : وحين أورد الصفدي قول النصير
ـٍر ـطِّ مص وُل بش ى يق ُت فت  رأي

  
ـارقْ  بعُض غ ى درٍج وال  عل

 
تقمنا دَّرَج اس ا ال ى لن ى غّط ُت مت دقائقْ : فقل لُح ال م وتنص  نع

                                                 
  . ٣٣٤، وانظر ٢١٠الدري، نزهة األنام في محاسن الشام، ص  )١(
  . ٢/٦٠خزانة األدب،   )٢(
مد بن أحمد بن عيسى، فتح الدين أبو عبد اهللا ابن أبي العباس الكناني العسقالني، المعروف بابن القليوبي، مح  )٣(

هـ، واشتغل بالفقه، وبرع في األدب، وولي القضاء في غير مكن في مصر، ثم قضاء صفد، ٦٦٢ولد سنة 
  . ٤/٢١٠، والدرر الكامنة،  ٥/١٨٠١انظر المقفى الكبير ،. هـ٧٢٥توفي سنة

  . ٥١٠-٥/٥٠٩أعيان العصر،   )٤(
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دقائق جمع    ": وقال معّلقًا، هذا من باب الوهم في االشتراك جعل ه أراد بال الظاهر من هذا أن

دقائق  ، دقيقة درج وال ق       ، ليناسب بين ال ي هي جمع دقي ة الت ذلك عن األدّق َل إذا  ، ووّرى ب ألّن الني
عر  ى رخص الس ّزرع، وف اً ، وصُلح ال وَن دقيق ره ألن يك ي أم ذي ينته ى  ، ال ع عل دقيق ال ُيجم ف

ة  ، ائقدق ى أدق ة   ، إنما ُيجمع عل ل وأجّل ل جلي ّزة  ، مث ز وأع ّرة  ، وعزي وفي آتب   . )١("وسرير وأس
  . )٢(أخرى له جعل الصفدي ذلك من فساد التورية

ة الشعر   ه  ، أّما طريقته في آتاب ه في اد والمترجمون    ، ومذهب دها النق ه    ، فوقف عن وا أّن د بّين فق
، حين لم يعد قادرًا على العمل، خريات حياتهوبخاصة في أ، آتب بعض أشعاره استجداء وتكسبًا

وآان يستجدي "، عن العمل في الحمامات" أسّن وضعف"إّن الحمامي : يقول أثير الدين أبو حيان
ل   ، )٣("بالشعر ة الجب ى قلع أنه شأن شعراء عصره    ، وقد جعله هذا األمر يتردد إل انوا   ، ش ذين آ ال

ب األ  حاب المناص اء وأص اب اإلنش رب آت دحون الع ةيم ة المملوآي ي الدول رى ف الوا ، خ لين
ن شهاب               ، عطاياهم راهيم اب دين إب ال ال ه بالقاضي جم ّين عالقت ًا حين ب ه البحث آنف ا أثبت ذا م وه

ة    . )٤(الدين محمود الحلبي ة الطيب ويؤآد نهجه في التكّسب أنه آان يطلب إلى الشعراء ذوي العالق
وّراق   "فقد قال ، مبأرباب المناصب بالدولة المملوآية أن يزآوه عنده ًا للسراج ال د ق : النصير يوم

دي    اج ال ي الصاحب ت يدة ف ُت قص ا  ، )٥(نعمل زه له ك تزه تهي أّن كرها، وأش ى  ، وتش ّيرها إل وس
  : قال السراج بعدما ُفرَغ منها، فلّما أنشدْت بحضرة السراج، الصاحب

ـٌع  شاقنــــــــي للنصيــــــــِر شعــــــــٌر بديـــــــ
  

ـرُ  ولمثلــــ ٌد بصيـــــــ ـر نق ي الشع ـي ف  ــــ
 

ـه   ثّم لّمــــــــا سمعــــــــُت باسمــــــــَك فيــــــــ
  

ـُت ـُر: قلـــــــ م النصيـــــــ ولى ونع م الم  نع
 

الة   ، هذه مائتا درهم صنجة: قل له: وقال، فأمر له الصاحب بدراهم ا أّدى الرسول الرس ، فلّم
ين  : قال النصير  ل األرض ب ا الصاحب    قّب دي موالن ل ، ي ادة    : وق انَك أن تكون ع ا  ، يسأل إحس فلّم

  . )٦("يكون ذلك عادة: وقال، سمع ذلك الصاحب أعجبه

ي  تهروا ف ن اش امي مم ان النصير الحم م المقطوعات الشعريةوآ ي ، نظ ي ازدهرت ف الت
وآي األول ى الشعب، العصر الممل عراء إل ه الش ين توج عارهم بالسخرية وا، ح زت أش د فتمّي لنق

                                                 
 . ١٢٧فض الختام، ص  )١(
 . ٥/٥٠٧، أعيان العصر، ٢٧/١٠٥انظر الوافي بالوفيات،   )٢(
 . ٤/٣٣٣، عقد الجمان، ٤/٢٠٥، فوات الوفيات، ٥/٥٠٤، أعيان العصر، ٢٧/١٠٣الوافي بالوفيات،   )٣(
  ". عالقاته"انظر ذلت تحت عنوان   )٤(
هـ، حّدث، وولي الوزارة ٦٤٠بن سليم بن جنا الصاحب تاج الدين المصرّي، ولد سنةمحمد بن محمد بن علي   )٥(

. هـ٧٠٧هـ، وآان جوادًا يمدحه الشعراء، وأديبًا، ومحبًا للفقراء، وآثير الصدقة والتواضع، توفي سنة٦٩٣سنة
 . ١٢٦- ٤/١٢٥انظر الدرر الكامنة، 

، خزانة األدب، ٢٠٨- ٤/٢٠٧، فوات الوفيات، ٥٠٨-  ٥/٥٠٧، أعيان العصر، ٢٧/١٠٦الوافي بالوفيات،   )٦(
  . ٢٠، آشف اللثام، ص٥١-٢/٥٠
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ة ة والفكاه عرية ، وروح الدعاب ات الش ازدهرت المقطوع ا ، ف ا وحفظه هل تلقيه ا  ، ليس م ذيوعه ث
ول       ، وقد أدرك النقاد طريقته هذه في قول الشعر . وانتشارها دو في ق ا يب ه، آم ادوا بمقطوعات فأش

  . )٢("مقاطيعه رائعة"وبّين الصفدي أّن ، )١("صاحب المقاطيع المشهورة": ابن نباتة عنه

  . جّل أشعاره التي أثبتها البحث مقطوعات شعرية قصيرة إال موشحاته وأزجالهو

امي أحد   ة والحم ة التوري اه عدد من شعراء    ، في عصره  رّواد حلب ديعّي تبن ذهب ب وهو م
 . )٣(السحر الحالل   وأطلق عليه نقاد العصر ، ذاكموازدهر يو، وبخاصة أرباب الصنائع، العصر

ورأست  ، قعدت معه التورية وجادْت": فيقول، وتمّيزه فيها، امييتحدث الصفدي عن مذهب الحم
ة في عصره      . )٤("على آالم غيره وسادْت رواد التوري نهم  ، ويشيد الصفدي في موضع آخر ب وم

فأضحى بذلك ، واستوعب محاسن هذا الفّن، آّل منهم جّل إّال أن يكون قد جّلى": النصير الحمامي
المقطوع  ....في اإلحسان عن قوس واحدةفكّلهم يرمون ، االستيعاب مجّلى ، ، ويصلون المقطوع ب

ى  ، وغالب شعرهم من هذا النمط، فال تخلو فيه آلمة فائتة من فائدة وأآثر نظمهم درر األسماع مت
تقط ى تل ى  و. )٥("ُتلتق وي عل ة الحم ن حج ي اب ذهبيثن ذا الم اب ه داد  ، أرب انوا امت م آ ّين أنه ويب

ّين أنّ ، لشاعر ابن سناء الملكثم ا، )٦(مدرسة القاضي الفاضل ا       و يب ز فيه ى التمّي انهم عل ذي أع ال
ه      ": يقول، حرفهم ومهنهم ة باختراعات ك يتالعب في التوري ناء المل وُيسكنها في   ، ولم يزل ابن س

وراق    ده السراج ال ور مشكاته    ، عامِر أبياته إلى أن ظهر بع ا بن و    ، فجال غياهبه وتعاصر هو وأب
ير   زار والنص ين الج اميالحس رًا، الحم ارحوا آثي م   ، وتط ي نظ ابهم ف نائعهم وألق اعدتهم ص وس

ذا           . )٧("التورية ه في ه ه يكشف عن موهبت ى قّلت امي عل وفي الحقيقة إن ما وصل من شعر الحم
وبخاصة في مقطوعاته التي يصّور فيها حرفته في  ، وقدرته على التالعب باأللفاظ، الفن البديعي

  . ضمان الحمامات

وا مع   ، ولم يذآروا ديوانه الشعرّي، فلم يشر إليه النقاد والمترجمون، أما حجم شعره آما فعل
ه غيره من شعراء عصر  ن النقيب       ، ه ورفاق دين اب وراق وناصر ال ال الجزار وال ك   ، أمث ّل ذل ولع

ة   ة أشعاره بصورة عام ى قّل ده مصادر العصر   ، راجع إل ا يؤآ ة  وهو م عارًا قليل ي أثبتت أش الت
اد     . مكرور فيها وآثير منها، للرجل رجمين والنق واعتاد الباحث في شعر هذا العصر أن يجد المت

ة     ، يشيرون إلى أشعار ضائعة لمن يترجمون لهم وردون قصائد مختزل ك حين ي ذآرون  ، وذل أو ي
الن    الن أو ف ي ف ول ف ن الق روا م م أآث ير     ، أنه ة النص ي ترجم ه البحث ف ر علي م يعث ا ل ذا م وه

ودة ره الباحث إشارات تفيد أن بعض أشع  ا ممع ذلك ال يعدو، الحمامي ة     ، مفق ن نبات ول اب ا ق ومنه
د أن  بقوه   بع ن س ى م امي عل عار الحم ز بعض أش م بتمي ذا   ": حك ا ه ذآر فيه ات ي دحني بأبي وم

                                                 
 . ١٢٩مطلع الفوائد، ص  )١(
  . ٥/٥٠٤أعيان العصر،   )٢(
 . ١٥، آشف اللثام، ص٢/٢١٠انظر خزانة األدب،   )٣(
 . ٥/٥٠٣أعيان العصر،   )٤(
  . ١٢٧فض الختام، ص  )٥(
 . ٥٨انظر آشف اللثام، ص  )٦(
  . ١٧، آشف اللثام، ص٢/٤٨ خزانة األدب،  )٧(
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ا مصادر العصر   ، وهي أشعار لم تصل، )١("الحكم ان      . ولم تثبته ه آ اد والمترجمون أّن وذآر النق
  . ما يدل على ضياع الكثير منها، ها في هذا الشأن قليلة جدًاولكّن األشعار التي أوردو، متكسبًا

امي  دين الحم عر نصير ال ن ش ا وصل م غ م ًا ١٣٤ وبل عرية، بيت ا مقطوعات ش ا . وآله أّم
  . وزجل واحد، وموشحتان، فورد فيها دوبيتان، الفنون المستحدثة

ددت وتنّوعت   ، أما أغراضه الشعرية   د تع ا    ، فق ا غرض اإلخواني ان أبرزه از  ، توآ واأللغ
  . والحنين، والهجاء، والغزل، والحكمة، والشكوى، والوصف

  وفاتـــه
يالده سنة  مثلما اختلفوا في ، اختلف من ترجموا للحمامي في سنة وفاته ه  ، م وا أّن ّن س أ" وبّين

ذآر الصفدي  و، )٢("وبكته معانيه، أصبح لألعداء رحمة"و، "وضعف وفي    والكتبي  ي ه ت سنة  "أن
بعمائة  وفي سنة      ، )٣("أربع وس ه ت ره أن د غي ات سنة      ، )٤(هـ ٧١٢وورد عن ي في وفي ه العين وجعل

ـ٧٠٣ ا أورده الصفدي. )٥(ه و م راجح ه ل ال ي الحديث عن ، ولع ا ف ي ذآرته ا الت باب ذاته لألس
   . فهو من الشعراء الُمعمَّرين، عامًا ٩٥ بذلك يكون الحمامي قد عاشو. ميالده

  
  القســم الثـاني

  رهن شعـــمـا بـقي م

  قافية األلف
  )٦(: قال نصير الدين الحمامي

ـربَّ ثقي ـٍل ضّمنــــــ ـي مجلــــــ  ٌســـــ
  

ـ ي حضـــــرِب فـــــللشُّ ـ رِتِه فــــ ـ ي مـــــ  الـــــ
 

ةً    ي خدم رَّاِح ل أِس ال اَم بك  ق
  

ي ال ل ُت: وق رََّك ذا؟ قل  ال: س
 

  

                                                 
  . ١٣٠مطلع الفوائد، ص  )١(
  . ٤/٣٣٣، عقد الجمان، ٤/٢٠٥، فوات الوفيات، ٥/٥٠٤، أعيان العصر، ٢٧/١٠٣الوافي بالوفيات،   )٢(
 ، فوات الوفيات، ٥/٥٠٤أعيان العصر،   )٣(
 . ١،٤٤٣ق١، بدائع الزهور، ج٢/١٠٨، خزانة األدب، ٢/٧٦٠انظر الدليل الشافي،   )٤(
  . ٤/٣٣٣انظر عقد الجمان،   )٥(
 . ١٢٥النواجي، آتاب الشفاء في بديع اإلآتفاء، ص: التخريج  )٦(



 "......حياته و  –الشاعر نصير الدين الحّمامي "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  : )١(وآتب النصير إلى الوراق ملِغزًا في آنافة"
ا و ِرِهي ي ِمص ِرِه ف ي عص دًا ف  )٢(اح

  
ـا   وَمْن لـُه ُحســــــــــــــُن السَّنـاِء والسَّنــــــــــــ

 
رُف ا)٣(تع ِه ذوٌق وذآ مًا في َي اس  ِل

  
ـُو الُمحّي ـى  ـــحلـــ اِن والَجن ـا والَجن  ـ

 
ـهِ   ي َدسِتــــــ ـه ف ُد لـــــــــــــــ ـلُّ والَعق  والحــــ

  
دَر ُس الص ىوف )٤(ويجل دِر الُمن  ي الص

 
ًا َل يوم ـٌة؟:إْن قي ذاَك ُآني ل ل  ه

  
ـم  ْل له ن    : فُق ُل ذاَك م ـم َيخ ـا "ل  "ُآنــــــــــــــ

 
ـا ّل م معَي ح ي ال لَس َن لعين  أي

  
ـا   ـوَر الثنـ ـَت مشكــــ ـزته ال زلــ  ألغ

 
  قافية الباء

  : )٥(عنه خروقد آان السراج وعده فتأ، وآتب النصير إلى السراج الوّراق"
َك ـي بغيبِت ـدَّرَت حّمـّامــ ـي)٦(وآــ  الـتــــــ

  
ّذاِتها ن ل دََّر م ربي)٧(َتَك فُو َمش  )٨(ص

 
ا رحًا به وِض ُمنش دُر الح اَن ص ا آ  فم

  
بِ  ا بطيِّ اِء فيه ُب الم اَن قل  )٩(وال آ

 
  )١٠(: قال النصير في َمْن أهدى له جّمارة

  
                                                 

ورد أن هذه األبيات آتب بها إلى قاضي القضاة تقي الدين القشيري يطلب إليه آنافة، فأرسل إليه عشرين   )١(
: والتخريج". ملغزًا في ذلك أنشدنا محمد بن علي الفرضي لنصير المناوي: "وفي معجم شيوخ الذهبي. درهمًا

، أعيان ١١٦-٢٧/١١٥الوافي بالوفيات، : ، ووردت األبيات األربعة األولى في٥٣٣معجم شيوخ الذهبي، ص
منهل اللطايف في الكنافة ، والثالثة األولى في السيوطي، ٤/٢١٤، فوات الوفيات، ٥/٥١٧العصر، 

  . ٤٣والقطايف، ص
  . بمصره :في فوات الوفيات ومنهل اللطايف  )٢(
  . عّرف: في منهل اللطايف  )٣(
  . ومجلس الصدر: في فوات الوفيات  )٤(
، فض الختام، ٤٠٦، الكشف والتنييه، ص٥/٥٠٨، أعيان العصر، ٢٧/١٠٧الوافي بالوفيات، : التخريج  )٥(

، ٢/٣١٩، مطالع البدور،  ٢٥، آشف اللثام، ص٢/٥٩، خزانة األدب، ٤/٢١٤، فوات الوفيات، ١٣٠ص
  . ٩٩-٩٨، حدائق النمام، ص١/٤٤٣ق١زهور، جبدائع ال

  . لغيبتك: في حدائق النمام  )٦(
 . لذتها: في مطالع البدور  )٧(
وفي خزانة األدب وآشف اللثام وبدائع . تكدر منها صفو عيشي ومشربي: ورد الشطر الثاني في فض الختام  )٨(

  .  تكدر فيها العيش من آّل مشرب: الزهور
  . فما آان صدُر الحوش  منشرحًا به وال آان قلُب الماء فيه بطّيِب: ر، وحدائق النمامورد في مطالع البدو  )٩(
 . ٣٢٨-٣٢٧نزهة األنام، ص: التخريج  )١٠(
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ـارة ا جّمـــــــــ ـدى لن  أهــ
  

و م ُت أخل ْن لس ْهَم  ن عذاِب
 

ُمهُ  ي جس ا ه  فكأّنم
  

ـهْ  ـن ثياِبـــ ـّرَد مــــ ا تجــــــــ  لّم
 

  :)٢() ١(آتب النصير ملغزًا إلى الوراق في آل"
اهرًا مًا ظ رُف اس  تع

  
ُب ورًا ُيحج ورًا وط  ط

 
ـما حاِب إّن ل الس  مث

  
ـُب ـذا ُخلَّــــــ ـارُق هـــــــــــــ  ب

 
ـَو إذا َقَلبَتــــــــ ـُهوهـــــــــ  ـــــــ

  
ـُب ـُه ال ُيـــــقَلــــــــــــ  فــــــــإّنـــــــــ

 
  )٣(: ومن لطائف النصر الحمامي قوله"

ُفها ا نص ي لن ٍة يحك  وخوخ
  

بُ    ـا الكئي وٍق رآه َة معش  جن
 

ّبهُتهُ  ـُر ش ـُه اآلخ  ونصُف
  

بُ     ُه الحبي اَب عن بٍّ غ وِن ص  بل
 

  : )٤(إلى الوّراق ملّغزًا في سيل"وآتب الحمامي 
و ِر ال يخب دى الِفك ٌن ل ُه ِذه ْن ل ا َم  أي

  
و    زْل يحب م ي ْن ل و وَم زْل يحن م ي ْن ل  وَم

 
ـِرٍة ِل ِفكــــــ ي لي دِّيِن ف راَج ال ْدُت س  َقص

  
ـها     ي َسْيِلـ ِل ف واُد العق اُد ج ـو )٥(يك  يكب

 
ه يئًا ب دني ش ـى)٦(وأرش ـدرُك الُمن ِه ُي  ب

  
بُّ     ـه ص ـؤاٍد ب ـم ف ـبٍّ آـ ـُب ص ُه قل  ل

 
ـىإذ ـى وُيتَّق ـداَء ُيخش ـَِب البيــــ  ا َرآ
  

ـربُ   ِه ضــ ـم َيثِن ـٌن ول ِه َطع ـم َيثِن  ول
 

ـهِ    وَم لقاِئــ ـَر ي ـدُّ الصَّخـ ـٍب َيُه  بقل
  

ـبُ  ـُه قل يَس ل ياِء ل ـِب األش ْن أعج  وم
 

  : )٧(وآتب النصير إلى السراج الوّراق من أبيات"

                                                 
  . سراب  )١(
  . ٢/٤٥٤: الغيث المسجم: التخريج  )٢(
 . ٢١٠نزهة األنام، ص  )٣(
  . ٥/٥١١، أعيان العصر، ٢٧/١١٠الوافي بالوفيات، : التخريج  )٤(
  . ُسُبلها، وبها ينكسر الوزن: وافيفي ال  )٥(
 . ليرشد في شيئًا به: في أعيان العصر  )٦(
  ٤/٢٠٩، فوات الوفيات،٥/٥١٠، أعيان العصر، ٢٧/١٠٩الوافي بالوفيات، : التخريج  )٧(
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ـي زاِل واُهللا يكفـ َل الغ ُت مث  آن
  

ي و رُت ف اص ُت آلب ِه إذا جئ  جِه
 

ي َر أّن ي غي َب ل ري ال ذن  وَلعم
  

ـا    ـَك َذنبــ ـنَّ ذلـ ُت هللا َظ  ُتب
 

ى ُت حت د ُتب اءني وق و ج َو ل  وْه
  

ـى  ـن أَتـأبَّ ـًة فل ـي حاجـ  يبتغـ
 

ال الصفدي ة شهاب ": ق يخنا العالم ن ش راهيم اب دين إب ال ال أنشدني من لفظه القاضي جم
  :)١( أنشدني من لفظه لنفسه النصير الحمامي بقلعة الجبل :قال، الدين أبي الثناء محمود

ُه زٌل معروُف ي من  ل
  

اً  لُّ غيث حْب )٢(ينه  آالسُّ
 

ـهِ   ذِر ب ُل ذا الع  أقب
  

ْب ـاَر الُجُن رُم الجــــــــــــــ  وُأآ
 

  قافية الحاء
  : )٣(وما أحسن قول النصير الحمامي": يقول الصفدي

ورى ى ال ن أغن بحُت م  أص
  

رًا الفرِح)٤(مستبش  ب
 

ـٌب ـٌر ذه ـدي خمـــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــــــ
  

ـْدِح ـُه بالقــــــــــــــ  أآتاُل
 

  : )٥(وآتب النصير الحّمامي إلى سراج الدين الوّراق
ـديثًا ـيِّ ح ـن النب  ُربَّ راٍو ع

  
ـيًا ـدًا شاف يحًا)٦(مسن ـالمًا فص  آ

 
ال حيحًا: ق وًال ص يُّ ق ال النب  ق

  
ُت ـحاً   :قل وًال صحي يُّ ق ـال النب  ق

 
ـِه ـاَر إلي ذي أش ـُت ال  )٧(وفهم

  
ـاً  ذي رواُه صريح معُت ال  وس

 
َي ال ِل ـهٌ  :ق َت فقي ُب أن ا أدي ُت ي ال: قل اً  : ال، ق ًا مليح زَت ذهن  ُح

                                                 
، فض الختام، ٤٠٦، الكشف والتنبيه، ص٥/٥٠٦، أعيان العصر، ٢٧/١٠٥الوافي بالوفيات، : التخريج  )١(

، ٢٥، آشف اللثام، ٢/٥٩، ١/٨١،  خزانة األدب، ٤/٢٤١، الدرر الكامنة، ٤/٢٠٧فيات، ، فوات الو١٣٠ص
، الكوآباني، حدائق النّمام في ١/٤٤٣ق١، بدائع الزهور، ج٢/٣١٩والبيت األول ورد في مطالع البدور، 

 . ٩٧الكالم على ما يتعلق بالحمام، ص
  . جودًا: في حدائق النمام  )٢(
، ٢/٦٠، خزانة األدب، ٤/٢٤٢، الدرر الكامنة، ٥/٣٥٨، أعيان العصر، ١/٤٤١سجم، الغيث الم: التخريج  )٣(

 . ١/١٤٨، األزهري، مستوفى الدواوين، ٢٥آشف اللثام، ص
  . طائرًا: في خزانة األدب ،وآشف اللثام  )٤(
 . ٢٣٣- ٢٣٢، فض الختام، ص٥/٥١٨، أعيان العصر، ٢٧/١١٧الوافي بالوفيات، : التخريج  )٥(
 . ثابتًا: رر الكامنةفي الد  )٦(
 . ففهمت: في الدرر الكامنة  )٧(
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  قافية الدال

ال       ": قال الصفدي ان ق و حّي دين أب ر ال ة أثي امي    : أنشدني إجازة العّالم أنشدني النصير الحّم
  : )١(سهلنف
 ًةــــــــاِم ثالثـــــــــي األنـــــرُه فـــــي ألآـــــإّن
  

ا  ا إن له دِ     )٢(م ن زائ دِّها م ي ع  ف
 

اقًال اهًال متع ِل وج رَب البخي  ُق
  

 ِدـــــــــــن حاســــــودُّدًا مــــــي وتــــــال َيستح
 

ِة ِة والرَّزّي ن البلّي رى)٣(وم  أن َت
  

تْ   َة ُجمَِّع ذي الثالث دِ   ه ي واح  ف
 

  : )٤(وآتب النصير إلى الوّراق
ّدًا يَّ ج ِف عل ُل الخري ى فص  أت

  
ـدادُ  ـها شـــــ أمراٍض لواِعُج  ب

 
ـي م َيُعـْدنــــ دي إن ل ُذُر عائ  وأع

  
ادُ   وٍم ال ُيع ريِض ق  وربَّ م

 
  :)٥(وقال

اِبِه قيني ُزالَل ِرض ا زاَل يس  م
  

دا  ُت َتَوقُّ نى وُذب ُت ض ا َخفي  لّم
 

ي ـِه)٦(ويظّنن ُت بريِق ـّيًا َروي  ح
  

هُ  ي يجاِوْب ا قلب إذا دع دا )٧(ف  الّص
 

  

                                                 
، عقد ٤/٣٣٥، ٤/٢٠٩، فوات الوفيات، ٥/٥٠٦، أعيان العصر، ٢٧/١٠٩الوافي بالوفيات، : التخريج  )١(

  . ١/١٥٦، مطالع البدور، ٤/٣٣٥الجمان، 
 ". لها"في أعيان العصر   )٢(
  . ومن الرزية والبلية: في فوات الوفيات  )٣(
، عقد الجمان، ٤/٢١٠، فوات الوفيات، ٥/٥١٢، أعيان العصر، ٢٧/١١١الوافي بالوفيات، : يجالتخر  )٤(

٤/٣٣٥ .  
، عقد الجمان، ٤/٢٠٦، فوات الوفيات، ٥/٥٠٦، أعيان العصر، ١٠٥- ٢٧/١٠٤الوافي بالوفيات، : التخريج  )٥(

 . ٢/٦٠، خزانة األدب، ٤/٣٣٤
 . ويطيني: في عقد الجمان  )٦(
  . يجلو به: دبفي خزانة األ  )٧(
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  قافية الراء
  : )١(وقال

هِ  حَت بحبِّ ـوا ُافُتض  قال
  

ُت ذارُ  : فأجب ي ذا اعت ي ف  ل
 

وى اِن اله ي بكتم ْن ل  َم
  

ـذاُر ـمَّ الِعـــ ـدِِّه نــــ  وبخ
 

  : )٢(الروضةوآان السراج يسكن ، إلى السراج الوراق"وآتب نصير الدين الحمامي 
ي ريِم لك اِب الك د أردُِّد للب م ق  )٣(آ

  
عاري   ت أش ي مي وقي وأحي لَّ ش  أب

 
ـه    ا أؤمل ًا فيم ـى خائب  وانثن

  
ارِ   ي ن ُب ف ـٍة والقل ي روضــ َت ف  وأن

 
  : )٤(ُملغزُا في النار"وآتب إلى السراج الوّراق 

َرْر ُع والّض ه النف يٌّ ب ٌم ثالث ا اس  وم
  

مِس و ن الّش ي ع ٌة ُتغن ُه طلع ـْرل  القمـــــ
 

 ـًاـــــــــه قفـيَس لـــــٌه ولـــــه وجـــــَس لــــولي
  

 وليـــَس لــــُه سمـتــــٌع ولـــيَس لـــُه بصـــــــْر
 

رُّمُح ي ال انًا يختش دُّ لس ـُه)٥(يُم  بأَســـ
  

ْرِب وَم الّض خُر ي ذَّآْر )٦(ويس ارِم ال  بالّص
 

دًا قيِه قاص َت تس ا ُقم وُت إذا م  يم
  

 ـْرــــــن الشَّجـن ذا أّن ذاَك مـــــــــُب مـــأعجو
 

رُحها َك ش اِت دوَن امَع األبي ا س  )٧(أي

  
ـر     ـها ُعمـ ه ل ـا ونبِّ ـْم عنه  )٨(وإّال َفَن

 
  : )٩(وقال

  

                                                 
 ،د الجمان، عق٤/٢٠٦، فوات الوفيات، ٥/٥٠٥، أعيان العصر، ٢٧/١٠٤الوافي بالوفيات، : التخريج  )١(

٤/٣٣٤ .  
  . ١/٤٤٣ق١، بدائع الزهور، ج١/٢٧مطالع البدور،   )٢(
  . وآم ترددت للباب الكريم لكي: ورد هذا الشطر في بدائع الزهور  )٣(
، مطالع البدور، ٤/٢١٢، فوات الوفيات،  ٥/٥١٤، أعيان العصر، ٢٧/١١٣الوافي بالوفيات، : التخريج  )٤(

٢/٣٢٩ . 
  . تختشي الريح: في فوات الوفيات  )٥(
 . الحرب: في مطالع البدور  )٦(
  . حّلها: في مطالع البدور ٧)(
  . يقصد سراج الدين عمر الوراق  )٨(
 ،، الدرر الكامنة٤/٢٠٦ت الوفيات، فوا، ٥/٥٠٥، أعيان العصر، ٢٧/١٠٤الوافي بالوفيات، : التخريج  )٩(

  . ٤/٣٣٤، عقد الجمان، ٤/٢٤١
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ه ـؤاُد ب اَم الف ذي ه زاَل ال إّن الغ
  

ـرا     دما نفــــــــــــ دي بع وَم عن تأنَس الي  اس
 

د َرَبَض   اٍت وق ا ظاهري  ْتأظهرُته
  

را  ُي فانكس ا الظب وُد رآه ا األس  فيه
 

  : )١(قال
ـدَّْت ـأِس إْذ تبـ ـوُل للك  )٢(أق

  
ورْ   نَّ أح وى أَغ فِّ أح ي آ  ف

 
َت ري)٣(خرَّب َت غي ي وبي  بيت

  
دوَّْر َك الم ـُل ذا آعُب  وأص

 
  قافية السين

  : )٤(وقال الحمامي
م أزْل فاِه فل رَّ الش اَن محم د آ  وق

  
و ألع    دا وه ى غ ُه حت  ُسأقبُِّل

 
  قافية القاف
  : )٥(وقال

َزْورٍة محَت ب و س رَُّك ل اذا يض  م
  

الِق ارِم األخ فْعَتها بمك  وش
 

ا َك اللق يَن تمَنُع َك ح َت نفَس  وَرَدع
  

وُل اِق: وتق ُر العّش ذا آخ  ه
 

  :)٦( وقال
وْت ا ح يَّ وم دنيا إل ن ال بُّ م  َأح

  
ـقِ    أٍس رحيـ ي بك ّدى ل زاٌل تب  غ

 
ِو أنّ     ّنُة الله ـي س هدْت ل د ش يوق  ن

  
قِ   لَّ عتي هباِء آ ن الّص بُّ م  أح

 

                                                 
، فوات الوفيات، ٢/٢٢٦، الغيث المسجم،  ٥/٥٠٥، أعيان العصر، ٢٧/١٠٤الوافي بالوفيات، : التخريج  )١(

، األزهري، مستوفى الدواوين، ٢٥، آشف اللثام، ص٢/٦٠، خزانة األدب، ٤/٣٣٤، عقد الجمان ،٤/٢٠٦
  . ٢٨٢الكميت،  ، حلبة١/٢٨٢

: أقول والكأُس قد تبّدْت،  وفي الغيث المسجم وخزانة األدب  وآشف اللثام: ورد هذا الشطر في فوات الوفيات  )٢(
 . مذ تبّدى: تبّدى، وفي مستوفى الدواوين

 . أخربَت: في مستوفى الدواوين  )٣(
  . ١٢٩ابن نباتة، مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ،ص  )٤(
، يعلق الصفدي ٢٠٧ - ٤/٢٠٦، فوات الوفيات، ٥/٥٠٦، أعيان العصر، ٢٧/١٠٥وافي بالوفيات، ال: التخريج  )٥(

في : "يعرض بشخص ُيعرف  منسوبًا إلى الرقة، ووّرى بالرّق الذي ُيكتب فيه، قال اهللا تعالى"على البيتين 
  . ٤/٣٣٤، عقد الجمان، ٢١١فض الختام، ص...". رقٍّ منشور

 . ٧٨، آشف اللثام، ص٢/١٣٤، خزانة األدب، ٣١٩-١/٣١٨فيات، الوافي بالو: التخريج  )٦(
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  :)١( وقال
ًا ي حاآم َرتني زوجت ْذ أحَض  م

  
ي   ن حّق ان م ْد آ ا ق رُت م  أْنك

 
ا ـداٍق له ـُت رقَّ صـــــــــــــــــــ  فأخرج

  
ـي   ي حلق ـلِّ ف ـالَم الكــــــــ  ردَّ آــــــــــــــ

 
بال ـَل ال ّرقُّ أصـــــ اَن ذاَك ال  وآ

  
ـرِّقِّفلعـــــــــــــن ـى الــــــــــــ  ـُة اِهللا علـــــــــــ

 
  : )٢(وقال

ٍر طِّ مص وُل بش ى يق ُت فت  رأي
  

ارقْ    بعُض غ دْت وال ى َدَرٍج ب  عل
 

تقمنا دََّرَج اس ا ال ى لن ى غّط  مت
  

ُت ـْق : فقل لُح الدقائ م وتنَص  )٣(نع
 

  قافية الفاء
  : )٤(ملغِّزًا في نعامة"امي إلى السراج الوراق وآتب الحّم

رى ًا ُي رٍد جْمع  وُمف
  

رِف ِض األح ذِف بع  بح
 

ٌم ا"اس ـُرُه"نع  أآـــــــــــث
  

ـفِ   ـِه اآُفـــــــــــــــــــ ـاَل باقيــــــــــــ  فق
 

رعًا دو ُمس راُه يع  ت
  

ـوَّفِ  ـُرِدِه الُمفـــــــــــــــــ ي بــــــــــــــــــ  ف
 

  : )٥(وآتب النصير إلى الوراق ملغزًا في ديك"
ُفأي عِر ُيكَش امُض الشِّ ِه غ ْن لدي  ا َم
  

ـفُ   يَس ُيكَس نا ل ادي السَّ دُرُه ب ْن ب  وَم
 

ـٌل وَم ذاهـــــ ي الي ي إّنن ًدى ل اَك ه  عس
  

ـفُ    د أرى ُمتــوقِّ ا ق ـِد فيم ن الرُّْش  ع
 

ـٌع افقيِن ترفُّــ ي الخ ُه ف مًا ل  أرى اس
  

ـفُ   ـرًا وال يتعفَّــ ـٍة ِذآ ـا يقظــــ  أخـ
 

                                                 
 . ٢١١، فض الختام، ص٤/٣٥٣أعيان العصر، : التخريج  )١(
، فوات الوفيات، ٢٠٨، فض الختام، ص٥/٥٠٧، أعيان العصر، ٢٧/١٠٥الوافي بالوفيات، : التخريج  )٢(

  . ٤/٣٣٥، عقد الجمان ،٤/٢٠٧
 ٥/٥٠٧انظر أعيان العصر، . ي العصر المملوآي لقياس منسوب النيلالدرج والدقائق وحدات استعملت ف  )٣(

  . ١حاشية رقم 
  . ٤/٢١٣، فوات الوفيات، ٥/٥١٦، أعيان العصر، ٢٧/١١٤الوافي بالوفيات، : التخريج  )٤(
  . ٤/٢١٢، فوات الوفيات، ٥/٥١٥، أعيان العصر، ١١٤- ٢٧/١١٣: الوافي بالوفيات: التخريج  )٥(
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ا ُت به دُّها)١(رأي ـدو وض ياَء تب  األش

  
اَد ـفُ  )٢(فك ـِر ال يتكيَّـ ـذا األم  لهــ

 
ـٌر ـو ُمنكَّـ ـِع وهــ ـُه ذو السَّم  فعرَّف

  
رَُّف و ُمع ـبِّ وه َرُه ذو اللُّـ  ونكَّ

 
ُه ـواِب فإّن ـى بالج اِوْب ألْحظ  فج

  
رُِّف َد ُيش ولى العبي ـاوَب الم  إذا جـ

 
  قافية الكاف
   :)٣( قال

ـا ح ـْه م ـيٍرال تف ـَت إّال بخ  يي
  

ديَكا رًا ل واُب خي ون الج  ليك
 

اٌد دى وذاَك جم معَت الّص د س  ق
  

ا   وُل ُردَّ عليك ـيٍء تق ّل ش  آ
 

  قافية الالم
  : )٤(وآتب جوابًا على رسالة بعث بها إليه الشاعر ناصر الدين حسن ابن النقيب

ـبِّ ـه بالط ْن ل ـا َم ٍر)٥(أي ـُم مباش  علـ
  

ه ال  ـوٍل ل لُّ ذي ق ا آ ـُلوم وُل والفع  ق
 

رى َع والشِّ وى البي د ح بٍّ ق َت بط  أتي
  

يُِّن ّدخلُ   )٦(يب ـرُج وال َك الَخــــــ ي ذل ي ف  ل
 

ـهُ    ـَك إّن ـًال بطبِّ ـتاَن ذا سه  )٧(وإْن آـــــــ

  
ـلُ    ه َسه ذا ب يَس ه عٌب ل ـي ص  ِبُسقمـ

 
ـداويًا ـَك م ـوُك من ـِدَم الممل ال َع  ف

  
ُل ـِده الفض ى عب ولى عل ا زاَل للم  وم

 
  : )٨(ما آتب به إلى السراج الوراق على يد مليح ولسانه، ومن لطائفه"

  

  
                                                 

 . به: وفوات الوفيات في أعيان العصر  )١(
  . فكان: في أعيان العصر  )٢(
، سلوة حزين في ٤/٢٠٥، فوات الوفيات، ٥/٥٠٤، أعيان العصر، ٢٧/١٠٣الوافي بالوفيات، : التخريج  )٣(

 . ٤/٣٣٤، عقد الجمان، ٩٨موت البنين، ص
 . ٤/٢٠٩، فوات الوفيات، ٥/٥٠٩، أعيان العصر، ١٠٨- ٢٧/١٠٧الوافي بالوفيات، : التخريج  )٤(
  . في الطبِّ: في فوات الوفيات  )٥(
 . تبّين: في أعيان العصر وفوات الوفيات  )٦(
  . وإن آان لي بطبِّك إّنه:  ورد هذا الشطر في أعيان العصر  )٧(
 . ١/٣٧، مطالع البدور، ٢٥، آشف اللثام، ص٢/٦٠خزانة األدب،   )٨(
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ا ى به والَي واف ا م دَك ي  عب
  

ي لُ    )١(ول ن يعق ى لم ا معن  )٢(به

 
وده اِب ومقص ى الب و عل  وه

  
ـلُ    ـه يدخ ـم أّن َك فه  وفي

 
  قافية الميم

  : )٣(الزّجال الموصلّي وآتب النصير إلى الوّراق وعنده أحمد"
ـ  دنا َم رىعن َك ُمغ دا ُبحبِّ  ْن غ

  
قةٌ   ـَك عش ـُه فيـت ـراُم )٤(ول  وغ

 
ا الَح إذا م ـوى الِم ليٌّ يه  موص

  
المُ  ى الظَّ ى ووّل بُح اللِّح اَء ُص  ج

 
ـ يِب بالشي ن الشَّ ي ع و ال ينته  فه

  
المُ  دي الم ـوُل ُيج اذا َتقـــ ِب فم  ـ

 
ـى ـِداٌم)٥(ال ُيسّل ـؤاُد ن ـُه الف  )٦(منـ

  
ى ا  و تغّن ٍب ول ن حبي ـاُمع  لحم

 
ـ     ـُن ثمـاني ِه اب ـّدى لعيِن و تبتـ  ل

  
ـامُ    ٌق ُمسته و عاش دا وه ن غ  ـ

 
ـاٌض ـوِن بيـ ن العــي تبيِه م  يس

  
امُ  فاِه ابتس ـِس الّش ـن األلَع  وم

 
ـًا ديُتَك نفس ـْب ف ًا وِط ـرَّ عين  ِق

  
امُ   ـدٌر تم ـَت ب ـَت أن ـدُه أن  عن

 
  قافية النون

  :)٧( مهإلى حّما صديقًا يستدعي"وآتب الحمامي 

  

                                                 
 . وفى: في خزانة األدب  )١(
نصير الحمامي بيتان آتبهما إلى السراج الوراق على يد غالم يدعى إبراهيم ولل: "ورد في مطالع البدور  )٢(

  :وهما
 .عبُدَك إبراهيُم وافـى بها     وَفى بها معنى لمن يعقُل         والبيت الثاني يتفق ورواية ابن حجة الحموي

غير  ٦، ٤، والبيتان ٤/٢١٣، فوات الوفيات، ٥/٥١٦، أعيان العصر، ٢٧/١١٥الوافي بالوفيات، : التخريج  )٣(
  . موجودين فيه

  . لوعة: فوات الوفيات  )٤(
 . تسّلي: في أعيان العصر  )٥(
تراعي نجومًا فيَك من نار قلبها       وتبكي بدمع : وورد البيت في حدائق النمام. مدام: في أعيان العصر  )٦(

 فائض آحزين
، فوات الوفيات، ٤٠٦، الكشف والتنبيه، ص٥/٥٠٨أعيان العصر، ‘  ٢٧/١٠٧الوافي بالوفيات، : التخريج  )٧(

 . ١٩٣، حدائق النمام، ص٢/٣١٩، مطالع البدور، ٤/٣٣٦، عقد الجمان، ٤/٢٤٢، الدرر الكامنة، ٤/٢٠٨
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َوًة َل َخْل دي أن ُتواِص ّرأِي عن ن ال  م

  
ونِ   ـُض عي ّرى وفيـ ـٌِد ح ـا َآب  له

 
ـا ّر قلبه ن ح َك م ًا في ي نجوم  ُتراع

  
ـارحٍ  ـْي ق ي بدمع ـزيِن )١(وتبك  )٢(وح

 
َك ـّبًا علي ـها َص دا قلُب َت إْن)٣(غ  وأن

  
ونِ    اِض َمن ي حي حى ف أّخرَت أض  )٤(ت

 
ال  امي ق دين الحم زا  ردا عل نصير ال ب ملغ ن النقي دين ب ه ناصر ال له إلي عر أرس ي  ى ش ف
  : )٥(الياسمين

هِ    ا وأنفاِس رِض موالن  لع
  

ـينِ   ًا بالم ـي حّق ْزَت لـــــ  َأْلَغ
 

ه   ٌف ب يٌّ لطي ٌم سداس  اس
  

ـينِ   ـُر للع ـٌة تظه  نحـافـ
 

مينا إذا ـدو س ُه يغــــــ  لكّن
  

رفيِن ن ُأوالُه ح َقْطَت م  اْس
 

  : )٦(قال الحمامي
ًا وىواعجب ي اله اذلي ف ن ع  م

  
ـاني   ـاُظ أجف ُه وّع ـم تنه  ل

 
ـّما رأى اُء م ـي البّك  وطـرف

  
اني   ّدمُع مرج وى وال وم الّن  ي

 
  : )٧(وقال في الزالبية

ُعها دِر موض ي الص ي ف بُّ الت  أح
  

ي  دْت عّن ّدي وإْن بُع ى ص ّدت إل  تص
 

ـهُ   ا لحملُت ـلْتني ُخفَّه ـو حمَّ  ول
  

ـى ذق ُه عل ـو قّطعْت ُقها ل يوأْعش  ن
 
  :)٨( ومن لطائف النصير الحمامي قوله في الليمون

                                                 
  . فارح: وفي أعيان العصر والكشف والتنبيه.  بدمع: في أعيان العصر وفوات الوفيات وعقد الجمان  )١(
 عي نجومًا فيَك من نار قلبها     وتبكي بدمٍع فائٍض آحزيِنترا: ورد البيت في مطالع البدور  )٢(
  . إليك: في فوات الوفيات  )٣(
  . تأخرَت عنها في حياِض منوِن: ورد هذا الشطر في الكشف والتنبيه  )٤(
  . ٢/٣٥٤حسن المحاضرة، : التخريج  )٥(
  . ١٢٩الصفدي، تشنيف السمع بانسكاب الدمع، ص  )٦(
  . ٣٩٧الكشف والتنبيه، ص  )٧(
، خير ٢/٣٣٠، ابن آّنان، المواآب اإلسالمية في الممالك والمحاسن الشامية، ٣٣٤نزهة األنام، ص: التخريج  )٨(

 . ٣/١٤١الدين شمسي، ديوان الرياض واألزهار ،
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ـةً   ـُي ليمون يَّ الظب دى إل  أه
  

اِنهِ  كٍر إلحس ُت ذا ُش  ال زل
 

ه فراري ب ي اص فرُتها تحك  ُص
  

ِه ِم هجراِن ن َطْع ا م  وطعُمه
 

اس          ": قال الصفدي ّيد الن ن س د ب ن محم د ب ن محم د ب دين محم وأنشدني الحافظ الشيخ فتح ال
  :)١( النصير الحمامي لنفسه أنشدني: قال

ٌل ًا آآ ُت شخص ًة)٢(رأي  ِآْرش
  

نْ  ـِه ِفَط ـو ذوٍق وفي َو أخـ  وه
 

اَل ا:وق ًا له ُت محّب ا زل  )٣(م

  
ُت وَطنْ  : )٤(قل بُّ ال اِن ح ن اإليم  م

 
  :)٥( وقال في الليمون

دا د ب ذي ق ذا ال ا ه  ليموُنن
  

ان  رافِه بالعي ن أش ُذ م  يأخ
 

د اٍج وق يُض دج ُه ب  آأّن
  

ُه الزعفرانْ  لّطخ ُث ب  العاب
 

  : )٦(ومن شعر النصير دوبيت"
وْن ِن فن اِل والحس َك للجم ي وجِه  ف

  
ـونْ   وٌر وُفت حِر فت َك للسِّ ي َطرِف  ف

 
لو ي أس ْت)٧(إنِّ ْن بات ا َم ـواَك ي  ه

  
وى وُل لله اُه تق ـوْن: عين ْن فيك  ُآ

 
  

                                                 
، ٤/٢٠٧، ١/١٢٩،  فوات الوفيات، ٤/٥٥٣، ١/٣٣٩، أعيان العصر، ٢٧/١٠٦الوافي بالوفيات، : التخريج  )١(

 . ٢٦-٢٥، آشف اللثام، ص٢/٦٠، خزانة األدب، ٤/٣٣٥عقد الجمان، 
 . آآًال: في أعيان العصر، وفوات الوفيات، وعقد الجمان، وخزانة األدب، وآشف اللثام  )٢(
 . بها: ١/٣٣٩في أعيان العصر   )٣(
  . فقلت: ٤/٥٥٣في أعيان العصر،   )٤(
ير الدين شمسي، ديوان الربيع ، خ٣٣١- ٢/٣٣٠، المواآب اإلسالمية، ٣٣٤نزهة األنام، ص: التخريج  )٥(

 ٣/١٤١واألزهار، 
، السيوطي، آتاب تحفة ٤/٣٣٦، عقد الجمان، ٤/٢٠٩، فوات الوفيات، ٢٧/١٠٨الوافي بالوفيات ،: التخريج  )٦(

  . ٢٣٢المجالس ونزهة الجالس، ص
 . أّنى يسلو: في عقد الجمان  )٧(
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   قافية الهاء
  :)١(قال نصير الدين 

ذي اني ال ى اهللا زم كو إل  أش
  

ْد ادُهخ َق ِل أهي  ّص بالُبْخ
 

محموا م يس اِطُس ل َد الع و َحِم  ل
  

َك اُهللا ولهم َيْرَحُم  بق
 

  : )٢(ُملغِّزا في نون"ق  وآتب إلى السراج الورا
دًا ـرى واح يٌّ ُيـت ٌم ُثالث ا اس  م

  
ْه ـن مكتوُب ـدُّ اثني د ُيع  وق

 
ـه  ه آّل ن َبعِض ـي م ـُر ل  يظه

  
هْ  ُه مقلوُب رٍف من لُّ ح  إْذ آ

 
ْف ثم ـٍةأض ـى سّت ـَن إل  اني

  
دوكَ   ئَت ال يع وُبهْ  )٣(إْن ِش  محس

 
ِر ال ي البح رِّ وف ي الب ُه ف  اطُلْب

  
هْ   والَي مطلوُب ى م ـاَت حج  ف

 
  : )٤(وآتب الحمامي إلى سراج الدين الوّراق
 ــــأيُّهــــا الُمحســــُن الــــــذي َوَهـــــــــَب اللـــ

  
 ــــه وزيــــــــاَدْهـــــُه تعالــــى الُحسنــــى لـــــ

 
لي والِت وص ْن ُوص اَن ِم ا آ اَع م  ض

  
 فتصـــــــــّدْق ِبَكتِبهــــــــا لــــــــي ُمعــــــــادْه

 
 أيــــَن تلــــَك الطُّــــروُس نظمـــــًا ونثــــــــرًا

  
 منــــَك تأتـــــي علــــى سبيــــــــِل اإلفــــــــادْه

 
 ـــرٍس ُيجلــــى عروســــًا بــــدرِّ الـآــــلُّ ِطــــ

  
الدهْ      ن ق ْم م ٍد وآ ن عق ْم م قوِل آ  ـ

 
 ــي رســـــــــوٌلــإذا أتانـــ)٥(آــــان َعيشـــــي

  رســـــــــوٌل
  

 ــي ِخـــــــــال أَمــــــــــتَّ وداَدْهـــمنـــــَك ُيحيــ
  

 راَشِهــــَد اللــــُه ليــــَس لـــــي غــيـــــُر ذآـــــ
  

ـادهْ   ـد الّشه ُت عن  َك وإّال َخِرس
 

  : )٦(وآتب إلى السراج الوراق

                                                 
 .١٤٢الدمياطي، نزهة األدباء وتحفة الظرفاء، ص   )١(
  ٤/٢١٠، فوات الوفيات، ٥/٥١٠، أعيان العصر، ١١٠- ٢٧/١٠٩الوافي بالوفيات، : تخريجال  )٢(
  . أضعف بدل أضف، يعدوك بدل يعددك: في فوات الوفيات  )٣(
  . ٤/٢١١، فوات الوفيات ،٥/٥١٢، أعيان العصر، ٢٧/١١١الوافي بالوفيات، : التخريج  )٤(
  . عيسى: في فوات الوفيات  )٥(
  . ٥/٥١٣، أعيان العصر، ٢٧/١١٢بالوفيات،  الوافي: التخريج  )٦(
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ـرا ـى الس ـا المــول ـا أيُّه  ي

  
ـاَرهْ   ـى من ـدًا أعل  ُج وماج

 
ـهُ    ـاَوَز فضُلـ ـْن تجــ ـا َم  يـ

  
ـاَرهْ  ـع العـب ـاِس م دَّ القي  ح

 
ـِه ـوُح بوجِهـ ـْن يل ـا َم  يـ

  
ـاَرهْ  ـِرِه نض ـٌن لناِظـ  حس

 
ـد ا بـ ـ ي ـم علــيـ ـمٍّ آ  َر ت

  
الِء داَرهْ    ن الُفض دْت م ِه غ  ـ

 
ـ  ـى ُتثي ـورى معن ي ال ـم ف  )١(آ

  
ـارهْ  ـورًا وتـ ْل ط ْم أُق يُر ول  ـ

 
ـا ـاُه فمــــ  وإذا مـدحـنــ

  
ـارهْ   ـاٌت ُمستعــ ـِه صفـ  في

 
ي ـري إْن ُزرَتن  ِلُمبـشِّـــــــ

  
ـاَرْه ـى بالبش ـرى وَيحظ  ُبش

 
ـِت ي السَّب دي ف ا واع ـي  هـ

  
ارهْ  نَّ غ اَء وش بُت ج ذا الس  ـ

 
ـذا ـي فــ ـًا ُزْرن  ُمتصــدِّق

  
ـارْه ـدُِّق والـزِّي وُم الّتص  ي

 
  : )٢(وآتب النصير الحّمامي جوابًا على رسالة بعث بها إليه ناصر الدين حسن ابن النقيب

وًلى ـَر م ا خي اَك ي  ُرحم
  

ـهْ  اِب عقـــــــــوَبـ ي العت  فف
 

ـَت إن ِزْدَت ـبًاوأن  عتـــ
  

ـبهْ   ـَُك قـــــــو دو ُغالم  )٣(يغ

 
ـوى ا زال يهـــ ُد م  والعب

  
هْ    بُّ الرُّطوب ل ُيح  ال ب

 
ـُد ـُرَك والعــــــــب وُز ِفْك  تّم

  
ْه َك طوب ـُرُه في  )٤(فكـــــ

 
اميُّ ودخل  د الحم دين محم در ال ى القاضي ب ن جماعة عل ى " )٥(اب ه عل يسأل صرف مرتب
  :فخرج عنه وأتاه بَدرج ورق فيه مائة َوصل وبأوله، هفامتنع من صرف، األوقاف

                                                 
 . تنير: في أعيان العصر  )١(
  . ٥/٥٠٩، أعيان العصر، ٢٧/١٠٨الوافي بالوفيات، : التخريج  )٢(
  . تقلع الجلد من الجرب، وانحالق الشعر، ومالزمة الدار: القوبة  )٣(
  . ٥/٥١٠انظر أعيان العصر، . أحد شهور القبط: طوبة  )٤(
هـ، درس بالقيمرية بدمشق، وتولى قضاء القدس، وخطابتها، ٧٣٣هـ، وتوفي سنة ٦٣٩ة  سنة ولد في حما  )٥(

وتدريس المدرسة الصالحية، وخطابة األزهر، وقضاء دمشق، وخطابة الجامع األموي، وتولى غير مرة 
فًا عن وآان رئيسًا متوّددًا لّين األخالق، عفي"قضاء القضاة في القاهرة، ثم خطابة الجامع الناصري، 

 .   ٩٤- ٥/٨٩المقفى الكبير، ". األموال
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ـ  اة المقدس ي القض  قاض

  
ْه وَر المطاع حَب األم ّي ص  ـ

 
ـِه ـن أبيـت ـألُتُه ع  س

  
ـهْ   ـُن جّمـاع ـا اب ـاَل أنـ  فق

 
  )١("وتغاضى عنه، ووصله بمال وثياب، فنظر إليه ثم أطرق

    )٣(:)٢(وآتب النصير إلى الوّراق مع ظروف يقطين في َفرٍد"
هْ   دا ُجّن رَّدى غ َدفِع ال ْن ِل ا َم  ي

  
هْ    ا الِمّن ي قبوِله ه ف ْن ل  وَم

 
ا اِء يتَبُعه ـي اإلن ٌة ف  هديَّ

  
ّنهْ   ـذا السُّ يٍّ وهك ُر نب  )٤(خي

 
ـِه ا ِبغْلَظت ـدا ظرُفه  إذا ب

  
هْ   و أّن ِب ل تُح األدي ودُّ ف  ي

 
  قافية الياء

  :)٥( شدني النصير الحمامي لنفسهأن: قال ..وأنشدني القاضي جمال الدين"قال الصفدي 
ى رُت فت اَم ص ُت الحّم ْذ َلزْم  )٦(وُم

  
ّال ِه )٧(خ ْن ال يداري داري َم  ي

 
ـا رَّ األشي رُف ح ـا)٨(أع  وبارَده

  
ـه  ن مجاري اَء م ُذ الم  وآخ

 
  

                                                 
  . ٥/٩٣، المقفى الكبير، ٣/١٧٢الدرر الكامنة، : التخريج  )١(
" وأظنها تعني الجوالق الضخم، وفي عامية بعض القرى الفلسطينية: "يقول إحسان عباس في شرح لفظة فرد  )٢(

، حاشية ٤/٢١٥فوات الوفيات، ". غيرهولعلها سميت آذلك ألنها أحد شقي الحمل على الجمل أو "فردة ، 
"٢ ."  

، وفي فوات الوفيات ورد البيتان األول والثاني، ٥/٥١٨، أعيان العصر، ٢٧/١١٦الوافي بالوفيات، : التخريج  )٣(
٤/٢١٥ .  

 . هدية في اإلناء تتبعها    خير ثناء وهكذا السّنْه: ورد هذا البيت في فوات الوفيات  )٤(
انظر . وهذه األبيات أرسلها الحمامي إلى الشاعر أبي الحسين الجزار. ٢٧/١٠٥الوفيات، الوافي ب: التخريج  )٥(

، ٤/٢٠٧،  فوات الوفيات، ١٣٠، فض الختام، ص ٥/٥٠٧، أعيان العصر، ٢٧/١٠٦الوافي بالوفيات، 
م، ،آشف اللثا ٢/٥٨، خزانة األدب، ٤/٣٣٥،عقد الجمان،  ٢/٧٦٠، الدليل الشافي، ٤/٢٤١الدرر الكامنة ،

، ابن معصوم، أنوار الربيع في ٩٨، حدائق النّمام، ص٢/١٨٨، الكشكول،  ٢/٣١٩،  مطالع البدور، ٢٤ص
  . ٥٥٤أنواع البديع، ص

 في : بها، وفي الدرر الكامنة: في فض الختام وخزانة األدب وآشف اللثام وأنوار الربيع  )٦(
  . فتى لطف: في مطالع البدور، وحدائق النمام  )٧(
: األسى، وفي الدرر الكامنة، وعقد الجمان، وخزانة األدب، وآشف اللثام، وحدائق النمام: شكولفي الك  )٨(

 . األشياء



 "......حياته و  –الشاعر نصير الدين الحّمامي "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الفنون المستحدثة

  )١(الدوبيت
  : )٢(للنصير دوبيت

وروُز َل الن ا)٣(إْن عجَّ َل الوف  قب
  

ـاَلِم َل للع ـَع القفعجَّ  اـصف
 

رى ا ج ْم م ن دمِعه ى م د آف  فق
  

ى  ا آف يِلهْم م ن ن رى م ا ج  وم
 

  : )٤(ومن شعر النصير دوبيت"
وْن ِن فن اِل والحس َك للجم ي وجِه ف

  
ـونْ   وٌر وُفت حِر فت َك للسِّ ي َطرِف ف

 
لو ي أس ْت)٥(إنِّ ـْن بات ا َم ـواَك ي ه

  
وى وُل لله اُه تق ـوْن: عين ْن فيك ُآ

 
  األزجــــال
  : )٦(امهيصف حّم" أزجاله قوله من 

ارْف ِب الع اُم األدي حّم
  

ا  ْف به الو واق ري وح ا يج م
 

  )٩(أسطاْل )٨(وما بها )٧(بها أسطول
                                                 

فارسّي األصل، واالسم مرّآب من لفظتين دو الفارسية، ومعناها اثنان، وبيت العر بية، فيكون المعنى ذا   )١(
َفْعُلن ُمَتفاعلن فعولن َفِعُلن، وقد تكون : خاص البيتين، ويتأّلف من أربعة أشطر، مقفاة بقافية واحدة، وله وزن

محمد الشوابكة، أنور أبو سويلم، معجم مصطلحات العروض والقافية، ". قافية البيت الثالث مخالفة، وهو قليل
  .  ١١٤ص 

، حسن المحاضرة، ٤/٣٣٦، عقد الجمان، ٤/٢٠٩، فوات الوفيات، ٢٧/١٠٨الوافي بالوفيات، : التخريج  )٢(
" هـ توقف النيل عن الوفاء، ٧٠٩ومناسبة هذا الدوبيت أّنه في سنة . ١/٤٢٤ق١دائع الزهور، ج، ب٢/٣٠٥

بدائع الزهور، ". فضّج الناس، وتشحطت الغالل، وارتفع الخبز في األسواق، واضطربت األحوال جدًا 
  . ٨/١٩٢، وانظر النجوم الزاهرة، ١/٤٢٤ق١ج

 . النيروز: في حسن المحاضرة  )٣(
، السيوطي، آتاب تحفة ٤/٣٣٦، عقد الجمان، ٤/٢٠٩، فوات الوفيات، ٢٧/١٠٨الوافي بالوفيات ،: جالتخري  )٤(

  . ٢٣٢المجالس ونزهة الجالس، ص
 . أّنى يسلو: في عقد الجمان  )٥(
إحسان عباس، : ، فوات الوفيات، تحقيق٥/٥١٩، أعيان العصر، ١١٨- ٢٧/١١٧الوافي بالوفيات، : التخريج  )٦(

ما عدا الدور الرابع والخامس، أحمد عطا محمد، ديوان الموشحات  ٣/٢٦٣نهل الصافي، ، الم٢١٦- ٤/٢١٥
  . ٤٤- ٤٢المملوآية في مصر والشام، ص

 . يقصد جموع الناس  )٧(
 . فيه: في فوات الوفيات  )٨(
  . يقصد الدالء  )٩(
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  )١(والمـا يّتـِزْن بالَقسطـاْل
اْل و بّط ال رَأْيت  والُعّم

  
ـفْ  كندراني ناشـ  واإلس

 
  )٢(ومـا ريـْت فيها بـّالْن

  يسرِّح َلَحـْد باإلحسـاْن
ا اْنوالّزبَّ رِّ القوس  ل ُيع

  
ـفْ  ة َيصَّاِل ال والخاتم  )٣(ق

 
  دوَنْه وقّيمـها دوْن )٤(دي

  مبنّية على َميِّْه َمجُنوْن
زوْن اري مخ ي المج ا ف  والم

  
اِلفْ  وَّْج ت وب مع  واألنب

 
  وتابـوت علـى فسقّيْه

  ـْهــــــقلتــو ُمـّت بالكلّي

هْ    ير الدِّيَّ ن نص ذوا م  خ
  

ا ْف )٥(وإال انثنين  )٦(َنَتناص
  

  الموّشحــات
  :)٧( من موشحاته ما آتبه إلى سراج الدين الوّراق

هُ    ي مْرتُع ي مهجت ًأ ف وى رش  أه
  

ْب ـِه ربي  أفديـ
 

هُ    اظري مْطلُع ي ن رًا ف ل قم  ال ب
  

ْب ـدِر مغي م ي  ل
   

ـٌن ـزاٌل وُغص الٌل وغ ٌف وه  حق
 

ا وإن الح وإن  ام وإن رن  إن ق
 

ل فط  ا قي ـٌس آم ـؤمُن آيِّ  ـٌِنوالم

                                                 
  ". ٦"، حاشية ٤/٢١٥فوات الوفيات،". أنبوب من الخزف أو غيره يجري فيه الماء"  )١(
 ". ١"، حاشية ٤/٢١٦فوات الوفيات، ". الصبي الذي يخدم الحمام"  )٢(
  . يتصالف" في فوات الوفيات   )٣(
 . ذي: في أعيان العصر وفوات الوفيات  )٤(
  . اثنيّنا: في فوات الوفيات  )٥(
  . وال اثنينا متناسف: في أعيان العصر  )٦(
، ابن تغري بردي، المنهل ٢١٨- ٤/٢١٦ت، ، فوات الوفيا١١٩- ٢٧/١١٨الوافي بالوفيات، : التخريج  )٧(

 . ٤٤- ٤٢ما عدا الدور الرابع والخامس، أحمد عطا، ديوان الموشحات المملوآية، ص ٣/٢٦٣الصافي، 
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ـنّ  اُه يحـ ى محّي ـدًا إل ي أب  قلب

  
ـهُ     ا موضُع ي الحش دُه وف ا أبع  م

  
 ـْبــــــــــــــــــي وقريــــــــــــــــــــــــــــــــنائ
 

مُعهُ    ن يس عري لم ه ش د راق ب  ق
  

ـبْ  ان حبي  إْذ آ
  

را ا خط ـاِن لّم ـٍن الب ة غص ا خجل  ي
 
 راــــــا سفــــــــمِّ لّمــدِر التــــرة بـــــــا حيــــيـ
 

ـرا     ا نظ ـِل لّم ِي الّرم رة ظب ا غي  ي
 

ـص ا ُرخــ ـرا   )١(ي ا نث ِك لم ق المس  فتي
  

ـهُ  ن يْجمـُع ِرِه لم ِؤ نْث ن لؤل  م
  

 ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاٍه ورطي
 

نُّعهِ  ي تص ا ف ا أعي عد م ا أس  )٢(م

  
ـْب دًا لتري  )٣(عْق

  
ـِرا  ٌك وم ـِق إف ديُث الِعش ي فح  دعن

 
قَّ أرى   اِن والح ُك الّزم دي إف  )٤(عن

 
عرا  ـور الش ديِن ن راِج ال دحي لس  م

 
ـوزرا   را والــــــ د األم ب عن  والكات

  
دْت يلٌة غ ه فض م في هُ )٥(آ  ترفُع

  
ْب دِر أدي ن ق  ع

 
ـه  و ـازُه ينفُعــــــــــــــــ  اهللا بمـا قـــــد حـــــــــــ
  

ـْبوا  ُهللا مجيـــــــــــ
  

ـٍر ى ِشع ى )٦(معن ـاق مغًن ـُا )٧(وف  آرم
 

ـا    ي العلمـــــ ـوته ف ـاه إذا نحــــــــــــ  تلق
 

ـا  ـِه والعلــــــــــــــــم ـي زمـاِنــــ ـرد فــــــ  المف

                                                 
،  وبها ينكسر ..يا رخص غوالي: ، والمنهل الصافي...يا رخص عوالي فتيق المسك: في فوات الوفيات   )١(

 . الوزن
 . من يصنعه: في المنهل الصافي  )٢(
  . عقد الترتيب: وفي المنهل الصافي. ما أسعد ما أغنى فتى: في فوات الوفيات  )٣(
  . عندي أبد الزمان والحق أرى: في فوات الوفيات  )٤(
  . له: في فوات الوفيات  )٥(
  . لفظتان غير موجودتين في فوات الوفيات  )٦(
انظر ديوان الموشحات . هور بكرمهمعنًا، ويقصد به معن بن زائدة المش: في فوات والمنهل الصافي  )٧(

 . ٥، حاشية رقم ٤٣المملوآية، ص
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ـا   و ومُه إْن رسم ثًال مرس ْن ممت  ُآ
  

ـُه ِه آلُّـــــــــــــ ُل إلي ـُهفالفض  مْرِجُعــــــــــ
  

يبْ  ّرأُي ُمص  وال
 

ُر وال عم هْ )١(ل ْت أْربع ُل عف  الفض
  

ـْب ـان غري  أو آـــــ
دينِ     ـِق الخ ي شف دت ف الفرِع غ  ب

 
ـن   ـوره للعي ـوح نــ ـدِر يلـــــــــــــ  آالب

 
ـنِ    ـريٌّ بالبيـــــــ ـاها هاج اُء رم  )٢(لمي

 
ـُه ـها )٣(عنْت ـد فـارق ـيْنوق  يوم

  
ى اب وّل د غ ُعُه)٤(ق ا أقش ومين م  ي

  
ـْب ـوُه يغيـــــــ  خلُّـــــــــ

 
ـهُ     ـتا أتبُعـــــــــ ـٍد أنـــــ ـى نج  لــــو راح إلــــــــ

  
يبْ  ـو ُأص ى ل  حّت

 
  : )٥(ومن موشحاته

ـراِف ن اإلســـــــ ْم م  فك
  

ي  رى ف  أس
 

رْ   ن خط ِه م  آّفي
  

اني و الج ي وُحكم  عقل
  

ان  يألج
 

ـررْ  ـوبُه الغــــــــ  رُآـــــــــ
  

ين  أزرى الجب
  

الِ   الي  بالخ  الخ
 

دى   د اعت ـمن ق  مــــــ
  

ـاِل ـق بالكمــــ  إذ فـ
  

ي ا ل  آم
 

ـدا ـى وأنك  أشفـــ
  

ـي ـُه الدوالـــــــــ ن أتت  مم
  

ي  دوا ل
 

ّردى ن ال ي م  قلب
  

ـي ـُت مـالـــــــــــــ ْذ بذل  وم
  

ي أ ل  أوم
 

اللحِظ إذ  ـْرب  نظـــــ
  

ـوى ـال إذ لــــــــــ  وقـــــــــــــــــــــ
  

والي  لل
 

ْر ه الخب ـُع ل  ُيرفــــــــــــ
  

ـٍل اٍن مائ ن ب ا ُغص  ي
  

ْل ا مائ  ي
 

ـي  ـي ِلشقـــــوت  عّنـــــ
  

ـْل دمعي السائ  ارِث ل
  

ائلْ  ا س  ي
 

تي   اِل قص ن ح  ع
  

ـاذْل ـع العــــــــــ  ال ُتطــــــــ
  

اذْل ا ع  ي
 

ـي  ْق بمهجتــــ  وارُف
  

                                                 
 . يقصد السراج الوراق  )١(
 . لما ُرميُت من هاجري بالشين: في فوات الوفيات والمنهل الصافي  )٢(
  . غنته: في فوات الوفيات  )٣(
 . ولي: في فوات الوفيات  )٤(
  . ٦٠٦-٢/٦٠٥عبد الحميد، محمد محيي الدين : فوات الوفيات، تحقيق: التخريج  )٥(
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ـْل ـي قـائ  وإْن تِزْدنــــــــــــ
  

ْل ي قائ  ف
 

ـرْ  ـوُز بالظَّف  أفــــــــــــــــــــــــــ
  

ـي ـى آمالـــــ ا ُمنته  ي
  

ـي ا ل  أم
 

ر  ن مجي بِّ م ي الح  ف
  

الي مي الب  ارِث لجس
  

الي  ا ب  ي
 

يرْ   ى أس م فت  وارح
  

ـي ـُت الغــــــال ْد بذلــــــــــ  فق
  

ا غ   اليي
 

ْر ا أمي ْدِر ي ي الق  ف
  

ـي ى لــــــــــ ْد ألق ك ق  وفي
  

الي  ا ق  ي
 

ـرْر ـِرك الّض  لهجـــــــــ
  

ـي ُت أوصالـــــــ  وقطع
  

ـالي  ا صــ  ي
 

ـْر ـي سـق  تقُتُلنـــــــــــــــــــــ
  

رِب ين السِّ زت ب  إْن ُج
  

ي ر ب  فس
 

ـْل يِّهْم قليــــــ ن ح  ع
  

ــ  ـْج بــ ْم وُع ْل به ـيوِم  ـ
  

ي  فُعجب
 

لْ    م بخي ـي به  قلبــــــــ
  

احبي ا ص م ي ْف به  وق
  

ي ْح ب  وِص
 

ْل ى القتي وا عل  ابك
  

ـي ي نحب  وإْن تقض
  

ي ُنح ب  ف
 

وعرْ   هِل وال ي السَّ  ف
  

ي ْف ب ْم والُط زْل به  وان
  

ي ْف ب  وُط
 

رْ   دو والحض ي الب  ف
  

ـي س إْذ غّنانــــــــــــــ ْم أن  ل
  

اني  أغن
 

ـ ـوىوالليــــــــ ـد هـ  ُل قـــــــــ
  

ـي ـال إْذ حّيــــــــــــــان  وقـــــــــــــ
  

اني  أحي
 

ـِدا  ك الفـ ـي ل  روحـــــــــــــ
  

ـاألرداِن ـز ب  واهتــــــــــــــــــــــ
  

ـي  أردانــــــــــ
 

ـدا ـام منشـ  إذ قـــــــــــــــــــــــ
  

ـاِن ـر األفنـ  وطائــــــــــــــــــــ
  

ـي  أفنانــــــــــ
 

حر  ي الس ـاح ف  إذ نـ
  

ـف األذاِن  وهاتــــــــــــــــــــ
  

ـي   آذان
 

ـه البشإذ نبــــ  ـرـــــــــــــــــــ
  

ـي دائي الراقــ ـا ل  أمـ
  

ن راِق  م
 

ام  ى األن ـدرا عل  قــــــــــــــــــ
  

اِق ـِن الّس ـا بحس  زهـــــــــ
  

اقي  والسَّ
 

ـدام  ـه الُمـ ْن ريِقــــ  م
  

ـؤادي ب  ه فـــــــــ  ـاقـــــب
  

اقي  والب
 

ـرامْ   ـِة الغـــــــــــ ي لجَّ  ف
  

ـّالِق ـِة الخــــــــــــــــــــــ  وُسّن
  

ي  أخالق
 

ـرْ  بِر إْذ هجــــ  بالّص
  

ـذاِق ـذُة المــــــــــ  ولـــــــــــ
  

ـذاقي  م
 

ـهِ  ي حبِّــــــــــــ ـْر ف  والسَّهـ
  

ـي عى ف ْن يس ل م  ه
  

عافي  إس
 

ـا ؟  ن رش الُقرِب م  ب
  

األرداِف ـال ب  إن س
  

ي  أردا ف
 

ـا  ـع الحشـ ي مـ  قلب
  

ـاِل ُل األوصـ  ُمكمَّ
  

ي  ى ف  أوص
 

ـا  ـي وأدهشــــــ  قتلتـ
  

ـالِل ـة اله ا طلع ـي ي ال لـــــــــــ ـر  ه ب منتظ ي الح  ف
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ـاِل ة اآلمــــ ا غاي  ي

  
ـيأم  ـا ل
 

ـر   ـوى مفـ ن الهـــــــــــــــ  م
  

  خاتمة
امي دين الحّم ي الشاعر نصير ال اة ف ي حي ة ف ذه الجول د ه ن شعره، بع ع م ا جم ن ، وم يمك

  : تسجيل المالحظات اآلتية
دامى         .١ رب الق اد الع ؤرخين والنق ة الم امي عناي دين الحّم ير ال اعر نص ية الش ت شخص ، نال

 . فخّصصوا له ترجمات مستفيضة
اوي        تب .٢ دين المن وبعضهم ذآر   ، ّين من البحث أن أغلب المصادر أجمعت أن اسمه نصير ال

الو المصريّ  ، ونسبوه إلى مصر، اسمه النصر امي ، فق راء      ، أو الحّم ه في اآت ى عمل نسبة إل
يالده  . الحّمامات اريخ م ل سنة      ، واختلفوا في ت ين قائ ا ب وا م ل ، هـ ٦٠٩فتفّرق ، هـ ٦٦٩: وقائ
ل ـ٦١٥: وقائ اد. ه ه وفضائله وأش ه وظرافت ترزق . المؤرخون بأخالق ان يس ه آ روا أّن وذآ
ات بعمل ي ضمان الحمام أن أ، ه ف أنه ش عراء  ش ن الش ي عصره م رف ف اب الح ذين ، رب ال

دل    ، وأشاروا إلى أّنه آان عامّيًا. أوصدت أبواب السلطة المملوآية في وجوههم وهي لفظة ت
وآي  ي العصر الممل ة ف ة القليل ى صاحب الثقاف ال ، عل ي ع زًا ف ان متمّي ه آ وا ّأّن ّنهم بّين م ولك

اء عصره بشرائحهم           . األدب ات متنّوعة مع أبن ه عالق وتبّين من البحث أن الشاعر آانت ل
اء ، فرضتها شاعريته وطبيعة عمله في الحمامات، المختلفة ، آانت له عالقة بالشعراء واألدب

نهم مراسالت شعرية     ه وبي ود وعمق     ، وآانت بين ر عن ال ة تعّب ّين أن المؤرخين   . العالق وتب
 . هـ٧١٢و، هـ،٧٠٤و ، هـ٧٠٣: فقيل، اختلفوا في تاريخ وفاته

عرية    .٣ امي الش ة الحم ث مكان ّين البح ره   ، ب اد عص ه نق اد ب د أش عراؤه، فق ى  ، وش وا عل وأثن
ر أشعاره      ، فكثرت العبارات التي تدّل على هذه المكانة، شاعريته وآشف البحث عن أّن أآث
دوبيت        وأّنه، مقّطعات ح والزجل وال ى جانب الشعر في الموّش وان     ، نظم إل ه دي يس ل ه ل وأّن

ا وصل من شعره        ، معروف مشهور بين أبناء عصره غ حجم م د بل اً  ١٣٢وق ا  ، بيت وجميعه
ّين من أ  ، وزجل واحد  ، وموشحين، فضًال عن دوبيتين، مقطعات وّّع أغراضه   ش وتب عاره تن
عرية اعّي، الش ا االجتم اء، فمنه ينوا، والهج ات، لحن ف، واإلخوانّي زل، والوص ، والغ
از ، والحكمة ة في عصره        . واأللغ ان أحد رّواد التوري امي آ ان  ، وآشف البحث أّن الحّم وآ

ه     ، لحرفته في الحمام نصيب آبير فيها ات حيات ّد البحث   . وأّنه استجدى بشعره في أخري وأآ
ه الذين تلمذو، أّن للشاعر تأثيرًا في بعض آبار الشعراء في عصره ه  ، ا ل نهم  ، وأخذوا عن وم

 . الشاعر جمال الدين بن نباتة المصري
  

  المصادر والمراجع
  المصادر

دين   - هاب ال اني القاضي ش د الكوآب ن محم د ب ـ١٤٠٦( .أحم ي  . )م١٩٨٦-ه ام ف دائق النّم ح
ام   ق بالحّم ا يتعّل ى م الم عل ق، الك ي : تحقي د الحبش د اهللا محم ر   .٢ط .عب ة للنش دار اليمني ال

   .وزيع دار المناهل ببيروتت .والتوزيع
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ري - د اهللا  ، األزه ن عب د ب ـ١٤٢٤( .محم دواوين  ). م٢٠٠٣-ه توفى ال ق .مس ب : تحقي زين
ي ر  .القوص اء األعس ة  .وف راف ومراجع ار : إش ين نص ائق    .حس ب والوث ة دار الكت مطبع
   .القاهرة .القومية

اس الحنفي    ،ابن إياس - ن إي دائع الزهو  ). م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢( .محمد بن أحمد ب ائع   ب ر في وق
   .القاهرة .الهيئة المصرية العامة للكتاب .٢ط .محمد بن أحمد الحنفي: حققها .الدهور

د    ،البدري - ن محم د اهللا ب ة األ . )هـ ١٣٤١( .أبو البقاء عب ام    نزه ام في محاسن الش ة   .ن المطبع
   .القاهرة .السلفية

  .لدين أبو المحاسن يوسف األتابكّيجمال ا ،بن تغري برديا -
  . م١٩٩٨ .القاهرة .دار الكتب المصرية .٢ط .الشافيالدليل   *
وافي   * د ال توفى بع ل الصافي والمس ق .٣ج .المنه ين: تحقي د أم د محم ة  .محم ة العام الهيئ

  . م١٩٨٦ .القاهرة .المصرية للكتاب
ّدين : قّدم له وعّلق عليه .النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة  *  .محمد حسين شمس ال

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ .لبنان. بيروت .العلميةدار الكتب  .١ط
  : تقي الدين أبو بكر علي .ابن حجة الحموي -

روت  .منشورات دار ومكتبة الهالل .عصام شعيتو: شرح .خزانة األدب وغاية األرب  *  .بي
  . لبنان

  . هـ١٣١٢ .لبنان .بيروت .المطبعة األنسية .آشف اللثام عن وجه التورية واالستخدام  *
ي     ، عسقالني ابن حجر ال - ن عل د ب دين أحم ة       .شعاب ال ة الثامن ان المئ ة في أعي درر الكامن  .ال

ي    : ضبطه وصححه د عل وارث محم د ال ة   .١ط .الشيخ عب روت  .دار الكتب العلمي ان  .بي  .لبن
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨

ة  - ين      .ابن أبي حجل ديم   .سلوة الحزين في موت البن ق وتق  .دار الفيحاء  .مخيمر صالح  : تحقي
  . األردن .عمان

ا    - دين شمسي باش ار    ). م١٩٩٩( .خير ال ار واألثم وان الرياض واألزه منشورات وزارة   .دي
   .دمشق .سوريا  .الثقافة

ؤاد   : حققه وعلّق عليه. نزهة األدباء وتحفة الظرفاء). ٢٠١١. (الدمياطي، بدر الدين - د ف محم
 .دار الكتب العلمية، بيروت. ١ط. أبو شهدة، عبد الستار فوزي الغنيمي

ذهبي - ان ،ال ن عثم د ب دين محم ذهبي .شمس ال م شيوخ ال ق .معج ق وتعلي د : تحقي ة عب روحي
  . بيروت .دار الكتب العلمية .١ط .الرحمن السيوفي

دين السبكي   ،السبكي - ة  .٢ط .تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي ال روت  .دار المعرف  .بي
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ .يروتب .مؤسسة الكتب الثقافية .١ط .معيد النعم ومبيد النقم .لبنان
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  .جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  ، السيوطّي -
  . م٢٠٠٦ .مكتبة اإليمان .١ط .تحفة المجالس ونزهة الجالس  *
ـ  ١٣٢١ .القاهرة, مصطفى فهمي الكتبّي ,  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة  *  -ه

  .  م١٩٠٣
ق  .في الكنافة والقطايف  منهل اللطايف  * ود نصار  : تحقي واب عوض      .محم د الت د عب وأحم

 . م١٩٩٤ .القاهرة .دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير .١ط.
  : صالح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي -

د موعد   .نبيل أبو عمشة .علي أبو زيد: حققه .أعيان العصر وأعوان النصر  * ود   .محم محم
ارك  : قدم له .سالم محمد ادر المب روت  .الفكر المعاصر   دار .١ط .مازن عبد الق ان  .بي  .لبن
  . م١٩٩٨-١٤١٨ .سوريا .دمشق .دار الفكر

دمع   * كاب ال مع بانس نيف الس ق .تش ق وتعلي ايش: تحقي د ع لاأل .١ط .محم ـ١٤٢٥ .وائ -ه
  . م٢٠٠٤

ين  * ق .صرف الع ة وتحقي ين . د: دراس د الش د المجي د عب ة .١ط .محم اق العربّي ، دار اآلف
  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ .القاهرة ،مدينة نصر

  . م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ .بيروت .دار الكتب العلمية .١ط .الغيث المسجم شرح المية العجم  *
بيه   * ى الوصف والتش ه عل ه .الكشف والتنبي ق علي ه وعل اجي. د: حّقق الل ن د  .ه د أحم ولي

ا          .١ط .الحسين ة الصادرة في بريطاني ة الحكم ذه السلسلة عن مجل -هـ ١٤٢٠ .تصدر ه
  .م١٩٩٩

ق  .ن التورية واالستخدامفض الختام ع  * اوي    : دراسة وتحقي ز الحن د العزي دار  .الحمدي عب
  . م١٩٧٩ .القاهرة .الطباعة المحمدية

ات   * ر    .٢ط .الجزء األول  .الوافي بالوفي اء هلموت ريت ز      .باعتن يطلب من دار النشر فران
  . ١٩٩٢-هـ١٣٨١ .شتاينر بفيسبادن

بادن    دا .باعتناء س ديدرنغ .٤ج .الوافي بالوفيات  * تاينر بفيس ز ش -هـ ١٣٩٤ .ر النشر فران
  . م١٩٧٤

ات  * وافي بالوفي ايْنتِرت .٢٧ج .ال د ف اء ُأوتفري ع .باعتن دة للتوزي ن الشرآة المتح ب م  .يطل
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨ .بيروت

اب   .١ط .الكشكول . )م١٩٨٣( .محمد بن حسين بن عبد الصمد بهاء الدين ،العاملي - دار الكت
   .بيروت .اللبناني

ان      .)م١٩٩٢-هـ١٤١٢( .بدر الدين محمود ،العيني - اريخ أهل الزم ان في ت ه   .عقد الجم حقق
   .الهيئة المصرية العامة للكتاب .محمد محمد أمين: ووضع حواشيه
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ازل السرور  . )هـ١٣٠٠( .عالء الدين علي بن عبد اهللا البهائي ،الغزولي -  .مطالع البدور ومن
   .القاهرة .مطبعة غدارة الوطن .١ط

  .محمد بن شاآر، الكتبي -
  . مكتبة النهضة المصرية .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق .فوات الوفيات  *
  . م ١٩٧٤ – ١٩٧٣ .بيروت .دار صادر .إحسان عباس: تحقيق .فوات الوفيات  *

ن عيسى الّدمشقيّ    ،حّيلابن آّنان الصا - ك والمحاسن       .محمد ب المواآب اإلسالمّية في الممال
ة  .حكمت إسماعيل  . د: دراسةتحقيق و .الشامّية د المصريّ  : مراجع منشورات وزارة   .محم
   .م١٩٩٣.دمشق  .سوريا .الثقافة

  .أحمد بن علي تقي الدين ،المقريزي -
ة   * ة بكشف الغم ة األم ة .إغاث ق دراس ات : وتحقي ي فرح رم حلم ات  .١ط .آ ين للدراس ع

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧ .مصر .اإلنسانية واالجتماعية
ى الكب  * اب المقف رآت ق .ي يعالوي: تحقي د ال المي .١ط .محم رب اإلس روت .دار الغ  .بي

  . م١٩٩١-هـ١٤١١
دني  - ن معصوم الم د   ،اب ن محم د ب ن أحم ي ب ديع . )م١٩٦٨( .عل واع الب ي أن ع ف وار الربي  .أن

   .آربالء .مكتبة العرفان .شاآر هادي شكر: تحقيق
د   جمال الدين ،ابن نباتة - ارقي  أبو بكر محمد بن محم د   . )م١٩٧٢( .المصري الف ع الفوائ مطل

   .مجمع اللغة العربية بدمشق .عمر موسى باشا: تحقيق .ومجمع الفرائد
  .محمد بن الحسن شمس الدين ،النواجي -

ات    * ة بالخمري ات المتعلق وادر والفكاه ي األدب والن ت ف ة الكمي ة  .١ط .حلب ة العام الهيئ
  . م١٩٩٨ .القاهرة .لقصور الثقافة

ا  * ديع اإل آت ي ب فاء ف اءب الش ةتحقي .آتف ادي : ق ودراس د اله د عب ن محم دار  .١ط .حس
  .م٢٠٠٤ .الينابيع للنشر والتوزيع

  المراجع
ة  . )م١٩٩٩-هـ١٤١٩( .أحمد محمد ،عطا - ى  (ديوان الموشحات المملوآي ة األول  .١ط .)الدول

   .مكتبة اآلداب
ي في العصر المم    . )هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣( .رائد ،عبد الرحيم - وآي  فن الرثاء في الشعر العرب ل

   .عمان األردن .دار الرازي .١ط .األول
وابكة - د ،الش ويلم و .محم و س ور، أب ـ١٤١١( .أن روض  . )م١٩٩١-ه م مصطلحات الع معج

   .دنراأل .عمان .دار البشير .١ط .والقافية


