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لما كان ابن مقبل من الشعراء العرب الذينن نتششذ ب بكهم ذت صش فذل وذه قذصعد اصارذب العربنذ    
اغاشد الشذعرن   صستذنما الشذه لذت ششصاوذا مع ذا شص ن ذات بات من األهمن  الكبرى أن نقذ  رنذب فذن

 رلماء العربن  رلى مخشل  اخشفافاش ت اللغصن  
ليلك كانذت النشذاعا الشذه شصفذل الن ذا البثذب بمشابذ  اشذارات الذى ثنصنذ  الشذراب العربذه   صستذنما 

اب صبذنن اللغذصي اللغصي مند   والخه  بنن الشارر صهص راٍص معشمب للغ   لكصند وه رفذر استششذ 
صهص فاعغ م شمن لقصارب العربن    ن كب شلك الثنصن  الشذه شتذمل للبذاثشنن أن نذبلصا بذبلصهت أنقذا   

 صمن أهت شلك النشاعا الشه شصفل الن ا البثب:
ص بشد وه المتشصى الفروه نتشعمل اتشعماست مرة شكذصن ممنصرذ  وذه استذشعمال الفذروه   - 1

ذل  رلذى ْأوعذال    اي  مذ  ْثبذل  رلى صوا شص ن ات رلماء الع ربنذ  مشذل  معذد فذنغ  ْو(عع
رلى ْأثبال    صهيا مروصض رنب أغلب العلماء شبعا  س ش ابهت المبنه رلى استشقراء   صلذص 

 اُتشعمل و ص متمصع س نقاس رلند .
نتشعمل اتشعماست شاية وه العربن  مشل  معد ْكمه  رلى ْكماة  صْكمه  صفذ  رلذى غنذر  - 2

ل(ذذ   كذذ( ْاذذاض صاقذذاة  صمذذرة أخذذرى نتذذشعمل مذذاهص النذذل وذذه وا رذذل    لذذيا س نفذذرب وذذه ْوُع(
استشعمال العربه   اي ن م  ْارنن  رلى ْأاران    صاالصا وذه فذنغ  ْوعنذل  ص مع ذا رلذى 
ْأوعال  من القلنل اليي صرب وه ألفذا  شتذم  صس نقذاس رلن ذا صمذن القلنذل أنقذا   مذ  فذنغ  

  صهيا ما صرب وه شعر ابن مقبل أنقا و م  ْفاثب  رلذى ْأفذثاب  ْوارل  رلى ْأوعال
  صنببص أن الشارر صّرب هيه استشعماست من ممنذصع صشذاي صالنذل وذه شذعره   لنتذشغل  ذ ء 
التماح اليي نتصغ للشارر أن نخرج رلى اتت من شثبنبات اللغ  كصند فاثب لغ  اببارن    

نذبا  ص مالنذا    كمذا ثكمذت الشذارر بعذض قذرصرات اب شقن  لبنذى اللغذ  صألفا  ذا شذنعا   ب
 الص ن صالقاون  .

 
خر ت من المتشصى النثصي وذه شذعر ابذن مقبذل بنشذاعا أخذرى كذصن النثذص رذامه  رعنتذا  وذه  – 3

شثبنب البسست   صمتاربا  م ما  وه شمكنن المببع من الشعبنر رّما وه نفتد بفراعا مشنصر    
وه العربن     اره  ل ذا رمذه  غنذر العمذل الصقذعه ل ذا   و عذل اي اتشعمل ابن مقبل رصامل 

الفعل ْث ا  مما ننفب مفعصلنن   اي لت ن ّص  يلك من النثاة تصى ْابن مالك  اليي اتشش ب 
 بقصل ابن مقبل وه كشابد .

 
أنب ابن مقبل الفعل بتبب اتنابه الى ْوارل م نذب  وذه اصلذد ْابشذيلت صاذ  المثذا ن    صهذص   - 4

 ارب الى اإلنكار صالقل  رلى ركس شيكنر الم نب .أ
 
وّرا بنن كذهت صخخذر وذه األهمنذ    صالشقرنذر وص بشذد ن كذب وعذه  ْبنذصن الشصكنذب الشقنلذ   صخخذر  - 5

اي ان الشقنل  خكب من الخفنف   كما نتشعمل أبصات نفه مشفاصش   ْبالخفنف   شبعا  لثا شد للشصكنب  
بقذصة النفذذه الفذذابر باتذذشعمال ا للغانذذ  نفتذذ ا الشذه ابشغاهذذا وذذه الشصكنذذب   وقذذه  رذذن اتذذشعمالد 
فرنق  شغننذر مثذال األلفذا  باخذل الشعبنذرات   صيلذك وذه العمذب صالمكمذهت   لننذشا ربذارات 



صفرنقذ  ن مذد    وذ خر صاذبت لغانذات مشعذببة   من ذا : العنانذ    بنبة الشرشنب شمنن ا  لشعره  
 صاسهشمات    صالشركن  رلى أثب افرا  ال مل    صغنرها .

 
نثي  ال مل    أص الكلم    أص الثر  من بعض أبناشد رصما  الى بسست مشنصر  من ا الشثقنر    - 6

  النذباء مذن المنذابى   وقذال : صاستشخفا    أص ربت الثا   الى اليكر   كما وذه ثذي  ثذر
ْخلنلذذه  صأراب ْنذذا خلنلذذه    اي ثذذيو ا ألن المنذذابى خلنلذذد   صس نخفذذى مذذا للخلنذذل مذذن اذذرب 

 رصثه صمعنصي رنب خلنلد   ليا س نثشاج صاتف  لنباعد وثي  ثر  النباء .
 
بسله  صْالمشذشر  اء شعر ابن مقبل وه متشصاه البسله ثاوه  بشقمنن ْالشراب   ص ْالشقابل ال – 7

 ك اللف ه  ص ْالمعّرب  .
 
اتشعمل الشارر  لف ا صمرابود وه البنت الصاثب وشمكن من شمشنن اتذت مذن أبناشذد لف نذا بابشعذابه  - 8

 رن شكرنر األلفا  نفت ا   كما أواب من كش  خ نند اللف ه . 
 
صهذص مذا أوذابه الشذارر وذه  وّعل ثقصرالشقابل البسله وه النص ثركنشد المصتنقن  صالمعنصنذ    - 9

فناغاشد الشعرن  الشه ثصت الشقابل   كما نت ت  الشقابل البسله وذه ش تذنب الشناعنذ  الشذه هذه 
شابش  ثناشن    لكن هيه الشابش  الشذه شقذّرب الذنص الثذاصي لذد مذن الصااعنذ  س شقشذل وننشذد   بذل 

 اراشد من ص د خخر.شقصي من اثشماست استش اب  لد لقرب ا من الصاا  من ص د صمف
 

لت ن تِ المششرك اللف ه وه شعره رلى أتلصب صاثب   بل شنصرت أتالنبد   صستنما استذمه  – 11
صالفعله   صهص أمر نت ت بشنصن  أتالنب الفناغ  صفراعا الشذبلنل   لذيا اتذشعملد الشذارر وذه 

ر غنذر المباشذر   صهذص رو  المتشصى الفنه ألبناشد بشرك الشعبنذر المباشذر   صالمنذل الذى الشعبنذ
 بنبن الفناغ  األببن  الخار   رلى الشقرنرن  .

 
أوذذاب الشذذارر مذذن المشذذشرك اللف ذذه   صمذذن الفااذذات الفذذصشن  الكامنذذ  وذذه الش نذذنس ل نذذابة  - 11

اإلنقارن    صلت نكن المششرك مب ما  للقصل   بل كان م مه  لد صراوعذا  لمتذشصاه األببذه   صهذص 
فناغ  الشعرن  رنب ابن مقبل شبعذا  إلتذ ات التذناا وذه روذ  أي اب ذات   أص ما أكبشد بسست ال

 غمصض نمكن أن شفر ه المماشل  اللف ن  وه المششرك . 
 

اتشعمل ابن مقبل ْالمعّرب  ص ْالبخنل  بصففد اتذشعماس    صصتذنل  لشنصنذ  أتذلصب الفذناغ   - 12
لذى اتذت مذن المفذربات الذصاربة وذه شذعر اللغصن    صشصتن  منذاب  بسسش ذا   اي أشذار البثذب ا

شارر مصقصع البرات  ك( ْكاوصر    ص ْبرهت    صتصاهما الشه انل بشعرنب ا   لكذن الشذبانا 
أشبذذت رذذبت الصشذذصا كذذل الصشذذصا ب ذذيا القذذصل  ألن هنذذاك بعذذض األبلذذ  الشذذه شذذصثه بعربنش ذذا س 

 شعرنب ا .


