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عالء فؤاد عبد الفتاح



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمــة

 . (1)َعْن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي{  } َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي
}  َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا  

َفِإَذا  َغِليَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر
 . (2)َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي{ 

                                                           



  

 

دير أن ينال هذا البحث اإلعجاب وإني ألرجو من اهلل العلى الق 
والقبول كما أسأله التوفيق والسداد إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة 

 جدير .



 األول  املبحث

 من صور العتاب في الشعر العربي

 مفهوم العتاب والصداقة في اللغة :أوال: 
 مفهوم العتاب :  -  أ

      

 
 مفهوم الصداقة :  -ب 

                                                           



                                                           



اْلُمْلُك }   
(َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم 26اْلَحقُّ ِللرَّْحَماِن َوَكاَن َيْوًما َعَلى اْلَكاِفِريَن َعِسرًيا)َيْوَمِئٍذ 

(َياَوْيَلِتي َلْيَتِني َلْم 27َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل)
لذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّْيَطاُن (َلَقْد َأَضلَِّني َعْن ا28َأتَِّخْذ ُفالًنا َخِلياًل)
 . (2) ِلإِلنَساِن َخُذوال{ 

  (3)}  األِخالُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإاًل اْلُمتَِّقنَي{       
 

} َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم  

                                                           



ا ُتَراًبا َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّ (52) (َيُقوُل َأِئنََّك َلِمْن اْلُمَصدِِّقنَي51ِإنِّي َكاَن ِلي َقِريٌن)
 . (1){ (َقاَل َهْل َأْنُتْم ُمطَِّلُعوَن53َوِعَظاًما َأِئنَّا َلَمِديُنوَن)

َوَقيَّْضَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزيَُّنوا َلُهْم َما َبْيَن }  
 {(2)َوَما َخْلَفُهْمَأْيِديِهْم 
 
(َأْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر 23ِتيٌد)} َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَديَّ َع 

(الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َفَأْلِقَياُه 25(َمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب)24َعِنيٍد)
(َقاَل َقِريُنُه َربََّنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِفي َضالٍل 26ِفي اْلَعَذاِب الشَِّديِد)

 . (3)(َقاَل اَل َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإَلْيُكْم ِباْلَوِعيِد{  27يٍد)َبِع
 

                                                           



 : ثانيا :من صور العتاب في الشعر العربي
 

  (1)  
 ومنعك  مــــا  سألتك  كأن  تبيني    متعـــيني    بينك قبــل    أفاطـــم 

                                                           



 (1) يــاح الصيف دونـا ريـــر بهــــتمات ـــواعد كاذبــــدي مــــــفال تع
 (2)  يــا يمينــلت بهــا وصــــك مـــالفـخ      ي ــمالــي شــالفنـو تخــي لــفان
   ي ــوينـــن يجتــــم أجتـــــوي ذا ــــلقطعتهـــا ولقـــلــت  بيــنــي   ك إذا

 (3)    ونـــة القيــــــرقـــرة كمطـــــــذافع فســـل الهــم عنــك جـذات لــوث   
 (4)    نيـــذ بالوضــــــــا واخــــــــــيباريهرا  ــــــة الــوجيف كان هبصــادقــ

 (5)  نـزيـالح  ل ـــــالرج    آهـــــــة   تأوه    يل ـلــب أرحلهـــــات ــمــا قــــم إذا
 (6)   يـودين   أبدا   هـــــدين   أهــــــــــــــذا  ي  ـينــا وضــــدرأت له إذاول ـــــتق

 ا يقينيــوم  ىــــعل ى ـــــيبق   اــــال      أمــل وارتحــــــر حــــــــأكل الده
 لم الرصنيـــوالح  دات ـــــالنج أخي  رو أتتني ـــن عمــرو  ومــــعم إلى
 (7)    مينيسي من ــــرف منك غثــــــفاع قــــــبح      أخـــي  ونـــتك أن فإما
 يـقينــوتت   أتقيـــك    دواـــــــــــــي     عـــذنـــواتخ     رحنيــــاطـف   وإال

                                                           



(1)

 ي ويبعدــعن  أه ينـــدن منأى ــــمت      اــي مالكــوابن عم ي ي أرانــفما ل
 دـكما المني في الحي قرط بن معب    ومني ــيل  المــــع  أدري  اــوميلوم 

                                                           



 (1)    ى رمس ملحدــــناه علــكانا وضع   ه  ـطلبت  ريـــخ ل ـن كــــم  وأيأسني
 (2) دت فلم أغفل حمولة  معبد  ــــنش     أنني  ريــــغ  قلته  ى غري ذنبـــعل

 (3)    دــــــأشه للنكيشة رـــأميك   متى      نى  ان    وجدك     بالقربى   وقربت 
 (4)     دـهج ا بالجهد  األعداء  يأتك وان    حماتها      من   أكن  للجلى  دعأ  ناو

 (5)   ددـالته  قبل  حياض املوت كأس ب     اسقهم    بالقذع عرضك  ايقذفو وان 
 (6)   رديـومط  بالشكاة  قذفيو   دث   هجائي ــوكمح     أحدثته     حدث    بال 
 (7)    ديـغ   يألنظر نأو كربي ،  لفرج غريه      امرؤ هو  موالى    كان   فلو 

 (8)   ديـمفت  أنا   أو  ل اوالتس على الشكر     خانقي      هو  امرؤ  ولكن موالى
 (9)    دـاملهن الحسام  وقع    من  املرء  على   أشد مضاضة    القربى  ذوي وظلم 
  دــــضرغ  عند  نائيا بيتي    طل    ولو شاكر      لك    إنني  يـوخلق   فدرني

(1) 

                                                           



 

 ـداـتكسبهم حمـــ   أشياءديونى  في       وإنما    قومي  الدين   في   يعاتبني  
 داـــــس  لها أطاقوا  ما  ثغور حقوق   وضيعوا       وا ــأخل    قد    ما   به   أسد 
 (2)  رداـــــــــث   ةــقـمدف   ا ـــلحم  مكللة    دونها   الباب  لقيغ   اـــم جفنة   وفي

   داـــــعب   هـــدمتـأخ    م ـــث    وفي   فــــرس   نهــد   عتيق   جعلتـه    لبيتي 
(3) 
  ملختلف    يــعم   ي ـبن    أبــي   وبني   ن    الذي    بيني   وبني   بنياو
 داــــج
 (4)   دا ـــلهم مج بنيت  لحومهم   وان هدموا مجدي    تروف   لحمي    أكلوا    إذا

   دا ـــان هم هووا غيى  هويت لهم رشو   غيوبهم       حفظت  وان ضيعوا غيبي 
 داــــبهم   سع  تمر    طريا  زجرت لهم    بي   تمر  بنحس   طريي    زجروا  وان 
   داــرف   أكلفهم  لم    مالي   قل    وان  لي غنى   تتابع   إن  مالي    جل  لهم 

(5) 
 داــغريها تشبه العب  لي   وما شيمة   نازال    دام    ما  الضيف    لعبد   واني 

                                                                                                                                        



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)

 حتى  تسألي   موـــــبالل   تعجلي   ال  ــف    تــمل  إن  األقوام ة ـــناب يا 
 ي واعذليــــوم فلومــــيوجب الل  ذي   ــــــال      تــتبين    تــــأن   فإذا
 فافعــلي    هـــعلي    اــــمنه   جزع    على     متـلي  امرئ ت ــأخ  تكن إن
 لـــــــمعض   برزء  الدهر    خصني     د  ــــق   ومــالي دونكن  ي ــنسائ  يا 

                                                           



 لــــــمستقب   ولظى      ورائي  ن ـــم  ى   ـبلظ   بـكلي    دـــــــفق    يـــمسن
 يـــتنجل   ليست     رــــــللده  ة ــغم   ا ـفي  جساس  ل ــــفع   عندي     جل 

 يــجلأ ومدن     ريـــــظه      عــــقاط  به       وجدي     على     جساس  ل ــفع
 لــــــاملثك   ل ـــثك    أريــــث    يمدرك ي  ـــوف  هــــشافي     الثائر     درك 

 لــع    نــم    اــجميع    تيــبي  سقف    ه     ـــب رـــالده   دمـــه    قتيال يا
 ي األولــبيت   مدـــــه    في  ى ــوانثن   استحدثته   الذي    البيت    هدم 
 ينجلي  ى ــحت ر ــــــالده  مثل باكي   واحدا      اــيوم   يبكيه   نــم  ليس
 لي  ف ــــيلط   أن   هــــــــالل   لـــفلع ولة    ـــــــقــــاتلـــة    مقتــ    يـــــإنن



 (1)   رقــمع والفحل فحل قومها في  ري ضنء كريمة   ــــــخ يا   مد حأم
 قــــاملحن   ظ ــغيوهو امل من الفتى    ا  ـوربم  لو مننت  ضرك    كان  ما 

                                                           



  ما  به   يغلو  ا ـــــم  ز ـــبأع  فلينفقن      ة ــفدي  ابل ــق كنت   أو 
 قـينف

 قـــــيعت ق ـــعتكان   إنهم ــوأحق    ة  ــــقراب رتأسفالنضر اقرب من 

     (1)

 الثانياملبحث 
 الصديق يف الشعر العباسي بمظاهر عتا

                                                           



 ذا  إربــة  متجمـــــــــــال  امرأوكنت   أتعجب مني أن صربت  علـى  األذى ؟
 رأيت ،وال أخطأت للحق َمْفصــــــــال             فإني بحمد اهلل ال  رأى عاجـــــــــز
 سوى الحلم واإلغضاء خريًا وأفضــال             ولكن تدبرت  األمور ،  فلم أجــــــد

 تزيَّــــــــال د أبت أركانــــــه  أن ــوعه           ــاـم لوال سالف  الود  بيننـــــوأقس
 متطــــــــــوال ُمنعمــــــا   وأوليتنيها           تـتقدمـــــ  اللواتيوأياُمك  الغر  

 الـــــا      إلى البعد  ما  ألفيت في األرض  َمْعمـرحلت  قلوص  الهجر   ثم أقتعدته
 ذلـالــمتــ  وىـــــــالهحظُّهـــا       ولم   ترني   لوال    والكرامة    وأكرمت  نفسي

 يعني  إذا ما الهمُّ باملـــــــــــرء  أعضــال    أخـا  وعارضت أطراف الصبا أبتغي 
 (2)إذا   الحر   باملجد  ارتــدي وتسربـال        هـبمثلــــــ   عمر ،   وأنى  أخا  كأبي

 

                                                           



 (1)جزى صاحبا جزل املواهب ُمْفِضـال     اـجزى  اهلل  عثمان  الخريمي خري مـ
 وأقبـــال  ّ حن صفاًء ، وإن أدبرُت           زادنــــــي  ــُت  بالودأقبلـ  كان إن ًاَخأ

 التنقـــــال  منه   يخوفني األعداُء        أبــت  ولم   أخا لم  َيُخنِّي  في الحياة
 تتخلخــال    تأبي   بــأن  به  هضبة     ــواــإذا حاولوه   بالسعايـــة  حاولـــــ

 (2)عبــّى  املؤّلـــال  االز  دوني   ب ويرك      ـهــولسانــــــــــيحكمني في مالــــه  
 وأورث   مما  كان  أعطـــــى  وأجزال   هـــكفى  جفوة  اإلخــوان  طول  حيات
  (3)قـال     وما   ولم أْقِله  طوَل   الحيــــاة     هـــوبات حميدا لم  يكدر  صنيعــــــــ

 وَهــــْروال   نصورا   إذا  ما الشر  َخّب    الـــدك واصــــوكنت  أخا  لو  دام عهـ
 (4)مقبـال     بني   عينيك تراني  شجاعــًا      اــفغريك الواشون  حتــى كأنمــــــــــ

                                                           



 

 ـُب ؟ـمنقضـ اء ــــــالصف  حبل فيم   أم  يا : فضل " فيم الصدود والغضــب ؟
 رب ؟ــويقتــــــــــ    ا  ـــدائب      تقصونه ـــمــــــــــأم فيم هجران هائم  بكـ

 ـُبــُنُكــــ    شمأٍل     حـري   أعقبت    ما      ــهـــــــهذا لذنب ،  فلن   أعود  لـــــ
 ـبـتلتهـــــ    ً باإلفك   اراــن     عندك       ــــــيــكاشح فأضرم  لـــ ليأم دبَّ 

 ــواــطلب   ا  م     وقــــف    فّي  أعطيتهم     ــد ــالعداة  ، وق   يافضل أشمتَّ  بي
 العطــــُب     ُودَُّه    ٍ   الــغ  صاحب   من    تــصدُّك  عني  وجفــوة  حدثــــــــ

 ــُبـتنقلــــــ وب ـــالقل     كذاك    ُد ، ــَبْع       ـةـــــكان صديقًا ،  فصار معرفـــــــ
 السَّــــــــــرُب  ا ــت        عني ،   وما فاض  دمعهـــلباٍك  عليك  ما طرقــــــــ إنى 

 والحـــــــدب اق  ـــاإلشف  ا ــلم يغن  عنه    دـــبكاء  محزونة   على   ولـــــــــــــ
 ــــــــبه أنتحــــــــورا عليـــورًا ،  وطــــه    طــــأندب  حيا  ماتت   مودتــــــــــــ

 ن  لـــه  أدُبـــفعــــــــــــــل   م ذا ـــما هك      رهـــيا صاحبا لم أخف تغيــــــــــــ
 (1)وأنتخـــــــــــب     أصطفى    ذيــــــم      كنت  الـــإن  ُحصل   الناس  في فعالهــــــ

 

                                                           



                                                           



 والخطوب صــروف  تبعث  الهم             يا أبا الفضل  واألمــــور  فنـــــون
 املعـــــــروف    وديأنكر    الغـدر              ـــنــت  ولكوحفاظي  كما  علمــــ

 ألــــــــوف   والوفاء إن  تأملـــت              إنما  الغــــدر  في الرجـــــال  أذب
 موقــــــــــوف   ه تريــد  ما   على             محبــوس صرح االقتضاء والقول 

 املألـوف ؟ التكرم   ـــماك  فأين       ــــعـن ومرادي   يقل في جنـــــــب  
 عنيـــف  أو   تمنعت  فامللــــــــول            كريـــــم إن  تكرمت   فالخليــــل 

 عــروف   منك   قلب   فإن   قلبـــى            قديمـــــــا   أو  يكن  أنكر  اإلخاء
 وإن  الذى  طلبـــــــــــت  طفيــف             تقصيــــت  ما  أحمد   اللــه  إننى

 إنما  الرب  منــــزل  مألــــــــــــوف            بـــرا    سألتــــك  ما  فاجعل  اآلن 
 التثقيــف    متنه    ا  َمدَّـالنبع   م            فخيــر     العتاب   واحتمل  سطوة

 (1)وقــوف      تهزهن    لمما    ان صـ        واألغـــــ   لعطفك  زا ــــوعتابي ه
 

                                                           



 عليك من األقـــــــارب  ال يــود     يته  للــــوداد  وُربَّ  بــاكبك
 (1)لدون   بكـــاء  من  تبكيــه   ود       ربـىوإن   بكاء من تبكيــه ق

 
 ـــةـمجتمع  القلوب فإن يومًا األصول  تجمعنـا ذيإن  ال تكن  

  (2)غري منقطعـــــة   الود ورحم   م رحم  بالعقوق  نقطعهـــــــــاك
 

 وقصيدي   بك  يقتدي الذينثرى    بيني  وبينك   حرمتان تالقتــــا
 (3)باتصال  قبائل  وجـــــــــــــدود   ال تصل الفتـى  التيووصائل األدب  

 

 (4)على مضض لم  تبق  لحما وال دمـا     م  يؤملك  إال قطعتـــهـــإذ العضو ل

                                                           



  (1)

 وفـي  راحتيـــه  أكملهــــا   إال   يا سيـدا  مـــا  تعـــــد  مكرمــــة   
 أجبلهـــــاأنت  بالد   ونحـــــن    أنت سمــــاء ونحــن أنجمـــــها     

 ن  وابلــــه     أنــت  يمـني  ونحـــن   أنملهــاأنت سحــــاب   ونحـــ
 معولهـــا  دون الـــورى كبأي   عـــــذر   رددت   والـهــــــة ؟    عليـــ

 أبذلهــــا فلم ازل في رضــاك      كنت لم تبذل الفــــداء لـهــا    إن
 تغفلها؟  كيف     املواعيد تلك املـــودات كيــف تهـمـلهــا  ؟     تلك  

 تحللها؟   أحكمت   وقد   كيف    تلك العقــــود التي عقــدت لنا     
 وتفعلهــا؟   دائمــــا   اــبهــا ؟      تقوله  أين املعــالي التي عرفــت
 األمــري   يشملها  ــلـوفض  إالت       ـعرف  لم يبق فــي النـاس أمة

                                                           



  

 (1)فأشكو   إليك  نمومـــــا  سعــى      أليس   من العدل أن تسمعــــا
 
 

 (2)رعــــــى   حتى  وأمكنه الرعي      أطاع  له   املاء  حتى استقــــى
 (3)رحيبًا  وأرعيتــــــــه  مسمعـــا    شيتــه  منـــــــــزالأتاك  فأغ

 (4)وادَّعـى    صنعهــــــا  في  تأنق  فأبدع  ما شاء  في  فريــــــــــة   
  (1)ا   ـضحكــــه  أدمعــ يخلق  من ن  ـــا ـصناع  اللســان  خلوب  البي

                                                           



 (2)ــا  ـيجد منزعــلم   ما عن القصد   ــــيـحريص على الشر ال  ينثن
 (3)ــى  إذا تمكن من فرصـــــة أو ضعــــــــا  ـيسري مع الرفـــــــق  حت
 (4)أو  يطمعا     القول   في لريغب  الظنـــون وما   كان  لوال خالج ُ 

 

 ىــَعَو  ن  ــَم   ىــــعل ولكن مالمـى     وشــى  نــَم  ىــعل  مالمى  وليس
 

 ؟ قطعــــــــاُي    أْن   د  وللُو   ، لواٍش    حستبـــاُي    جمل   بالعهد   أْنأُي
د  ،   خل أضاع   وخل  رعــــى       فشتان   ما  بيننـا   فــي   الـــودا

(5) 

                                                                                                                                        



 دعته  الضــرورة أن يخدعــا ومن أشرك   الناس    في   أمـــره
 

 (1)ترد   عصىَّ  املنى  طيِّعــا          ـــــةــفخذها   إليك  عتابيـ
 ( 2ملا  قلت   البن   عثار  لعـا  )ي    ولوال مكانـــك  في  مهجتـ         

                                                           



 بالدون  ت ــــأرضي   ملا     وجدت    ولو  وزرا    أجد   لم   ملا   بالدون  ت ــــرضي
   ر ـــغي   بصديق     ابتلى  أو   ا   ـحنق   اــكاشح    إما   أعالج  ذا   من 

 مأمون
 ىـر يعصينـــطول الده  وهو   أطيعه   تجمعنا        األحوال  على   ما زلت بقيا 
    ودا   م ــــعنده     زتــكن   م     ـــله   حفاظ   ال  لقوم   بعدا وسحقا 

 يـــفملون
 يـيربين  كان   من   مـعنده   ورائشا    يقاطعني    من   وصوال   فيهم    زلت  ما

 مأمون  غري   لفضل   ا ــورعي   سقيا  نسبي       يسلبوا   مــل   بان  علي    منوا
 مفتون    شــالعي    اءــــبرخ   مخدع  بشهوته      ورـــــــأسم رق ــاخ  كل    من
 السالطني   أيدي   ي ــف  التقدم    إن يقدمهم       ل ـفض   لهم  وليس   وا ـــظن
 ومن دين  عقل    نــم   الفضائل    أم  حبتك به   ما  إال  الفضل  ما   ات ـهيه
 ونـــبمغب    إال    مــــــبائعه    دم    وليس ـــــن  ا ــأخ   إال  مبتاعهم  كان  ما 



 ي ـــــيغرين األعراضوبالذي يدنس       يأمرني بالغي   الذي  صحبت    وقد
 يــى ويشرينـل أن يلقـي قبـب      يبيعنـعج   ذو    وهو منه     ألعجب   إني
  ميني مر الدهر يرـهو ع الوغىيوم    ه     ــري من رام فريستــــنح   هـــيقي

 ذاة  له    مـن جفنه  بات يشجيني  ويقذينـيـوكلمـا   أخرجــت   كفي   الق
 هــا     ولم   يكن   يــوم   ســـــراء    يلبينيـوكم  البيه   في   ضــــراء   يركب

 عش مفردا غري  مقرون   فال   جذل    اال   باني   فــرد    غري   مقــــرون

                                                           



 غــاٍد  ورائــــــــح  عفاء مدى األيام    على كل  ما قد كان في الود  بيننـــــا
 بأنك  ناصــــــح   وتزعم من جهـــل   تشنع ما لوالك  لم َيْبُد  للعــــــــدى
 لفضائـحبمثلي ، وقد شانتك  تلك ا   أفق أيها  املغرور  لست بالئـــــــــــــق

 إلخوان  هم  رفعــوا منــــارك   إذا  كنت  ال ترعـــى  حقوقـــــــــــــًا
 مــــــزارك  وال ينسى  أخو  ُوٍد وتلزم  كل  حني   أن  ُتراعـــــــــــــى

 وتأبى  دائمــا   إال  اختيــارك ونقطع  دهرنا تيها وعجبــــــــــــــًا
 وال أدنى   على حــاٍل  ديـــارك ـــدًاـاهلل  بعــــ   -مابقيت   -فزادك 

 

 (2)فلما نبا صرت  حربــا  عوانـــا    وكنت أخي   بإخاء الزمــــــــــــــان
 فأصبحت   فيــك  أذم الزمانــا   وكنت  أذم  إليك  الزمــــــــــــــــان
 (3) األمانــــا   أطلب   منك  أنا فها     وكنت  أعــدك  للنائبـــــــــــــــــات

 

                                                           

      



 فاقصد  بسوء ظنك  اإلخوانــــــا أما   العـــداة   فقد   أروك  نفوسهـــم
 عتابـــــــا  ألني  أن  شغبيويزيد        ـــــــادةـــأن  أذل مق   نفسيتنحاش  

 (1)راضيـــــــــًا         فكذاك فاحش  خشونتي غضبانـا    مسيوكما َيسرُّك   لني  
 

 

 فأصبحت  ذا يسر  وقد كنت ذا عسـر ثـــروة  أنالتك   الدنيا   ت لئن   كان
 من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقـر        ـاــفقد كشف  اإلثراء   منك  خالئقـ

 

                                                           



 ن ،  وال هكذا عهدنا اإلخـــــــــــــــاء    ـداــما على  ذلك   افرتقنا  بسنـــــ
 د   بها  ذو  الصفاء إال صفــــــــــــــــاء    لم أكن  أحسب الخالفة يـــــــــزدا
 لوفــــــــــاءــر  على غدرهم وتنسى ا      تضرب الناس باملثقفة السُّــــــْمــ

             

 د   بها   ذو   الصفاء إال صفـــاء      لم أكن  أحسب  الخالفـة  يـزد
 

 يبغي علّى ظهيـــرىوعلى الذى             قد كنت أرجو أن تكون  نصيـــــري
 بغـــرور  تعلقـــــي    حتى رأيت      وطفقت  آمل  ما ُيرجي  سيُبــــــــُه           

 املقبـور   ثرى   ونفضت   كفي  من            فحفرت   قربك ثم  قلت  دفنتـــــه
                                                           



 (1)عليك  بــزور     قد كان  يشهد   لي    جعت مفرتيا على   األمل  الـــذيور
 

 عتاب بني الغلظة والرقة : -ج

 يغضــــــــب    وال املسيء ويرضى       ـــــباملذنـــــــ ب ــــُيعت  أن  آن  أما
 تلعــــــــــــــــب   وتحسبها    تجد         رارةــــــغـــــــ   ةــاللجاجــ   ول ـــوغ
 يخطـــــب ؟  بنا      الجفاء     يقيم          ــــاءـــاإلخ  ض ــومح  اء ــد الصفــأبع
 براملشــــــــ    كدر    فقد   زمانا  ،          ـــــاــصافيــــ    اــمشرب  كان   دــوق
 املذهــــــــب       بنا      فضاق    فسيح         مذهـــــــــــب  ىـإل ناـــنزع  اـوكن

                                                           



 ُينكــــب   ال  الذى عاش ذا  ومن        دهـــره   له  ي  ــاملوات   ذا     ن  ــوم
 أعجــــــــــــب       سرتى   بعده فما    ـرىتــ   مما  ب  ـــتعج     تــكن    فإن
 مخصــــب     من علل وواديك      مـــــــورق   دعــــــًخ   نـــم  ودك ــفع

 تحســــــب   بما     األحمق فأنت     ــــــالـــــجاهـ  تحسبنى      تـكن   فإن
 أهيـــــــب     له  وأنت  ُيهاب  ،     كي    عـــــللسبـ   كالراكب      تك     فال 
 (1)أغلــــــــــب     ع  دفعت  ،  ولكنى  ـاـالدفـــــ  عنك     أملك  كنت       و ــول

 

 (2)

 في   معاملتي       فيك الخصام وأنت الخصم والحكم     إاليا أعدل   الناس   
 تحسب  الشحم  فيمن  شحمه  ورم أعيذها   نظرات   منك   صادقـــــة         أن

 والظلـــــم   األنواراستوت   عنده       إذاوما انتفاع  أخي  الدنيا   بناظــره        

                                                           



 دمـــه قــى بــن تسعــبأنني خري م   مجلسنا    ضم  سيعلم الجمع ممن
 صمم  هــب  نـ ــم  اتيـكلم  أدبي   وأسمعت  إلىأنا  الذي  نظر  األعمى  

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم         تعرفني  والبيداء   الخيل والليل

 عدم   بعدكم  شيءكل   وجداننا    م   ــمن يعز  علينا  أن  نفارقه يا
 أمــم    أمرنا ن ـم  مــأمرك  لو أن  ة         ـــنكم بتكرمما كان أخلقنا م

 أرضاكــــم  ألــــم   إذافما لجرح      دنا  ــكان سركم ما قال حاس إن



 كم تطلبون لنا عيب فيعجزكم          ويكره اهلل ما تأتون والكــــــــرم

 مـه كلــنأ إالدر  ـــن الــد ضمـــق     ةـــمق  ه  ــــنأ  إال   عتابك   هذا

 وخدشت  وجه  رضاك  بالتوبيــخ  بالتوسيـــخ عاجلت   ثوب  عالك  
 والحر للواشني  غري  مصيـــــــــــخ اشتهى  فزوق ما  وأصخت  للواشي 
 ـخوالصارخ  امللهوف  غري صريـــــــ صحبتي  ركائب      وأنخت  في حزن

 (1)اك    أن  تنقـــاد  للمريخ   ــــحاش        يا من  تولى  املشرتى   ،  تدبيــره

 

  

                                                           



 الثالثاملبحث 

 ديق الشعراء والنقاد يف عتاب الص آراء

 يف الشعر العباسي

المؤيدون

(1ولكنتـم  عندي كبعـض النـاس )لوال محبتكــــــــــم ملا عاتبتكــــم

يعاتـب   أال إنما القالي الذى ال  يعاتبكــم  يا أم عمر محبكــــــــم
(2) 

 

 إذا ما رابنــي  منــه اجتنـــــابأعاتب  ذا   املــودة من صديـــــــــق

                                                           



 (1)ويبقى   الود  ما بقى العتـــــابإذا ذهب العتــــــــــــــــــــاب  فليس  ود

 (2) معاتبـــــة      وفي العتاب حياة بني أقــــــوام  عنى   أبلغ  أبا جعفــر

 

حبك 
يعمي ويصم الشيء

                                                           



 (1)ولكن عني السُّخط تبدى املساويـا  عن كل عيب كليلــــــةوعني الرضــا 
 

 معاتبة  امللـــول على الوصـــــــال أقول  لهمـــــتي ملا أبــت  لـــــــــــي
 بكســـــف بالــي وإن كان الزعيم  أعاتبه لعـــل  العتـــــب  يشفـــــــي

 (2)لعاتبنـــاه   بالبيض  الصقـــال  ولم لم  يبلغ  العتبـــى  بقــــــــــول
 

                                                           



 تقصيــــــــر آرائه   في  َعنَّ      أ و       أخاك  إذا تناســى  واجبــــًا ر ذِك
 (1)يطرا عليه وصقله التذكيــر      فالرأى  يصدأ كالحسام لعــــارض

أما العتاب  فباألحبة أخلــــُق                         والحب يصلح 
 (2)ــدق بالعتاب ويصـــ

 

 (1)إنك تستبقي الــذى تعاتبـــــــــه            ال ترتك العتب ملن تصاحبـــه
                                                           



 

 (2)ــــــاب كحاجة األرض  إلى السح   وحاجــة  اإلخــاء للعتــــــــــــــــب
 

 (1)يفهـم   عن جهله  وخطاب من ال     ومن البلية عذل من ال يرعـــــــــوى

 (2) يعرف  اللوم أفسـدا  ومن الم من ال فمن عاتـــب  الجهال  أتعب  نفســـه

                                                                                                                                        
   



 فتوقَّ  مـــن  عنـــف  العتــــــاب  عنـــف  العتــــاب  ملجــــــــــــــــة
 م فذاك  أدنى لإليــــــــــــــــاب  واستبــق   خلـــــــــــة  من يلــــــــو
 (عالتــــــه   هتـــك  الحجـــاب  ) واصفح  عن األمـــــــــر الــــــــــذي

 

 عتابـــًا  رقيقـــًا  وقواًل  أصيــاًل  فعاتبتـــــــه  ثــم راجعتــــــــــــه
 ()وال ذاكرًا اللـــه إال قليــــــــاًل     فألفيتــه  غري مستعتــــــــــــــــب

 

 حلو العتاب  ،  ومر العتب تمزيجًا    دم مـنـــــقل  للفقيــه  ليس يعــ
 فاجعل له يا عقيد الفضل تدريجـًا     تممرأ من عادة قداإذا فطمت 

 (2)فربما أعقب التقويم تعويجـــا     تعنف  إذا قومــت  ذا  عــوج وال
 

                                                           



 
 ـــدر  اإلخــــــــــــــاءـــفإنه يكــ     أسـاء    فيما  العتـاب  ال تكثر 

 (2)إن   الحيا  إن  زاد  عاد جدبـــا     أولى  فأولى  أن تقل  العتبـــا

  

                                                           



  (1)نافـع ..    غري  أنه  لعلمي   عتابـك  عن قلـى      ولكن تركيوحقك  ما 
 

 أخط بأقالمـــي على املاء أحرفا  ـــــــــــــاإذا عاتبـــت  امللول فإنمـــــ
 (2)تودده طبعًا ، فصار تكلفــــــا   رعوى بعد العتاب ،  ألم يكـنا فهبه

 

                                                           



 ظريفًا  عاقاًل ماجدًا حرًا  أديبــًا      إذا شئــت أن تدعى كريمًا  مكرمــــــا
 (1)فكن أنت محتااًل  لزلته  عـذرًا       إذا ما أتت من صاحب لك زلـــــــــــــة

 

 ذاكرًا إذا كان  بعض القول نسيانـا    إنى   ألغضي عن الزالت  مجتنبــــًا
 ملا يكون من الحسنــى وما كانـــا    أغضى الجفون عن السوأى مراقبــة
 إذا أساءوا ،  وباإلحسان إحسانـا   أجزى األخالء صفحًا  عن إساءتهــم

 إذا ذكرت ذنوب  القوم أحدانـــــا    ـــــــمأذكر النفس مثنى من محاسنه
 (2)لكن ألني  اتخذت العدل ميزانا             ك آلبائي  ومجدهـــــــــــــموليس ذل

                                                           



       

 ليست مؤآخذة الخالن من شانـى    خالنــــــــيطوع ما كنت مذ كنت إال 
 وإحسانـي عفويحتى أدل على             يجني الخليل  فاستحلى جنايتــــه

 عمدًا  ،  واتبع  غفرانا  بغفـران           ويتبع  الذنب ذنبــًا  حني يعرفنــــى
 (1)أحسن من حان على جان  شيءال          ى وأحنو صافحــًا  أبــــــــدًايجنو عل

 

 إحسان  اإلنسان  استعبد  فطاملا            أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهـــم
 (1)وغفـــــران    صفح   عروض  زلته فليكن  لك فـــــــــي مسيءوإن أساء 

 (2)على اإلحسان إمكان     يدوم فلن     ــــــــــدرةأحسن  إذا  كان إمكان ومقـ

 

                                                           



 أصافحه  إذا  طلع النهــــــــار  لـــى  ليــــــــــــــــــاًلورب  أخ  أساء  إ
 (1)االدكــار    ابن آدم  ؤذى ي  وقد       لم ينس  أو  يتناســــى  مضنـىومن  

 

 (2)يومًا  في مقاتله سهمي  وفوقت        خانني  خل  قديـــم  وعقنــــــيإذا  
 (3)فكسر سهمي فانثنيت ولم  أرم     وبينـــــه  بينيتعرض  طيف  الود   

                                                           



 

 

 (1)كريــم    قط  يستقص   فلم   وأبق ـهـــتسامح   وال  تستوف   حقــك  كلـ
 كال طرفي قصد   األمور  ذميــم دمن األمر واقتص شيءوال  تغل في 

 

 (1العيش اال املسامح) يستطيبعيشه     وما  يصف     ضاق صدر املرء  لم إذا

 وإن  عظمت  منه على الجرائــم سألزم نفسي  الصفح عن  كل مذنـب
 شريف  ومشروف  ومثل مقــاوم فما الناس  إال واحد من ثالثــــــــــة
 وأتبع  فيه  الحـق،  والحق  الزم فأما الذي  فوقي  فاعـــرف  قــــــدره

 إجابته نفسي ،   وإن الم  الئـــم ذى  دوني  فإن قال صنت  عـنوأما ال
 (2)تفضلت ، إن  الحر بالفضل حاكـم   وأما الذى مثلي  فإن  زل  أو هفــــــــا

                                                           



 

 األقربونـــــا  عقنى  خـــل  وخان لست    ممن يحمـــــل الحقــد   إذا
 عن أخي  وإن  صرم  الحبل املتينا أغفر  الذنـــب   وأغضي  ناظــــرى

 كالجاهلينـــــا   غيه    ومضى  في   إن أخي   لم   يدع   عهـــدي  سفهـًا
 بعد   طول   الصرب   والحلم  سنينا وقسى   قلبـــه    عليــه  حنقـــــــًا

 (1)وأغش   القلب   باألعذار  حينا    لم  أزل   ألتمس   الصفح  لـــــــــه

 

 أقمت  على نفسي  رقيبــًا  من النهـى      فلست بآتي  األمر  ينكره  لبـــــــــى
 تعمد أن يرمي  بأسهمه جنبــــــــــى     وأكرمت  نطقي  من  مالمة صاحـــــب   

 الــحـب  صورة   فيكفاني  علمي بالذى  ضم صـــــــــدره   من الكذب املعروض 

                                                           



 علىَّ من الصحـــب   معدود  الناس   من   ى إن خانني اليوم واحــــد  ففيم األس
 ــًا   إلى أن  يموت  الصرب في صدرى الرحبــتكرم  أذاهم  عن   طرفي  سأغمض

 (1)بدنيا   بناها الوحي في عالم الشهب       ًا  ـــوأترك  دنيا النــاس للناس ناعمـ
}  َوَلَمْن َصَبَر  

 . (2)َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُموِر{ 

 (1)ــــالل  وإن أزري  بخلتــــــه  املــــــــــ     وإنى للصبور  على  خليــــــــــــل
 (2)ويصبـــح   ماء  قــــوم   وهـــــــو   آل       وأرجع  حيــن  تختلف  الليالـــى

 (3)من  اآلمــال   وهو  له مـــــــــــــــــآل      أحــط    به  ثقـــــــــــاال  إلى   وزر

 

 خصمى   وأرحم كل غري مهـــــذب و  أنـــــــــــــهـــوأحب  كل   مهذب   ول

                                                           



 طباع  العقـــــرب  من     األذية  حب  ل  إلـــــى  األذىــيأبى  فؤادي أن يمي
 بربق خلــــــــــب   أرضي    أنني لو   مساءة  بمســـــــــــــــاءة  أن أرد  لي

 لم   أذنـــــب   ليتني    يا    سره في    ــــــــــهوره  ومقالـشع  املسيءحسب  
 وبمخلبي    بناجذيدافعت   عنه     بصاحبــيالء  ـــــزل    البـــإنى إذا   ن

 بمنكبيري  ـــوسرتت   منكبــه  الع  بساعديف   ـوشددت ساعده  الضعي
 م تكتـــبــــن لوأرى   محاسنــه  وإ   ال  أرى  كأنـــيه  ــوأرى مساوئـــــــــ

 (1)ـب   ــم أتعتــوإن  أســـاء   إلىَّ   ل    قبله إن  أخطـــــأت  نفســـيوألوم  

 (1)وكم في التماس العذر للناس من رشد      اتئــــــــــــادة  في   ذرــع  والبد   من
 

(2)والسيما إن لم يكن  قد تعمــــــــدا            إذا اعتذر الجاني  إلىَّ عذرُتــــــــــه

                                                           



 (1)در بالعتــــــاب  ـــــيك   من أن  ــر  مـــــــــدةـوالعمــر   أقص
 

 وعن بعض  ما فيه  يمت وهو عاتـــب لم يغمض  عينه  عن صديقـه   ومن
 (2)يجدها  وال يسلم له  الدهر صاحـب          ومن يتتبع جاهــدًا  كل عثــــــــــرة

                                                           



 ـــــــعتــب   أو تحاسب متســــــــــــ         الحيـــــــاة  ألن  تعــــــــا   فيما   

 

 ـــــــلـــوالدهر  يعــدل  تارة  ويمي           لبقاء  قليــــــــــــلفا    أقلل  عتابك
 (2)ــــــزول  ـــإال بكيت  عليه  حني  يـــ صروفـــــه  ذممت   زمن   لم أبك  من  
 (3)ــول   ــيومًا   ستصدع  بيننــــا وتح والــــــردى      املنيــــــــة   ولعل أحداث 

 وليكثرن  علــى  منـــك  عويــــل  ــــرةـتبكيــن   بحســـسبقت   ل   ولئن
  (4)حبل   الوفــاء   بحبله  موصــــول   وامــــــــق    بمخلص    لك  ولتفجعن 

 من ال  يشاكلــه لدى  خليــــــــــل    ولئن   سبقت   )وال سبقت ( ليمضيـن   
 وليفقدن   جمالهـــا  املأهـــــــول    روءةـوليذهنب   بهاء  كــل  مـــــــــــــــ
 (5)صاف   عليه   من  الوفاء   دليـــــل        ــــــاـوأراك  تكلف   بالعتـــــاب  وودن

 وبدت  عليـــــه  بهجة وقبــــــول   جمالــــــــه  ود  بــدا   لـــذوي اإلخاء
 (1)يكثـــر  عتبنا ويطـــول  فعـالم     قصيــــــرة   الحيـــــاة    ولعل  أيــام

                                                           



 

 ِزلَّــــــــــــــــــــه  زل    ال تيأســن  مــن صاحـــــــــــــــــــــب   وتلومه   إن

                                                                                                                                        



 (1)عليه خلـه    -ولو حرصت  -ـب   ـ   ــــــــــــــيَما  ِمـــْن   أخ    لك  ال تعــــ
 

 (2)وأىُّ   الناِس  ليس له ُعيــــــــوب             ـًا  ال  عيَب  فيـهأتطلب   صاحبــ
 

 يزدك  مما   أفـــادك اللَّـــــــــــُه ارحم   ذوى   النقــص   في عقولــم
  (1)إلـــه إال  هـــــو    إال   ملــن  ال  تؤملـــــــــه    الذي    الكمال  ليس

 

 نعله  -ما عاش    -تزل   صاحبًا ال تصاحـــب   إال ولئـــن  كنت   ال 
 (2)بالذي ال يكون  يوجد  مثله  .. وأنـــى   -ولو جهدت    -تراه  ال

 
 واحفظ  مودته  بالغيب  ما وصـال من خلــق أخاك   على  ما كان   عاشر

 (3)خلة  ال  يرى  في  وده  خلـــــال   أخــــا فأطوُل  الناس  غمًا   من  يريد
 

                                                           



 وال  تك  في  كل  األمـــور  تعاتبـــــه خــذ   من أخيك  العفو  واغفر ذنوبـه
 (1)ينجو من العيب  صاحبه    امرئوأىُّ         فإنك  لن  تلقى  أخــاك  مهذبــــــــًا

      

 كفي املرء  ُنْباًل  أن تعدَّ معايبـــــــه                من   ذا   الذى  ترضي  سجاياه كلُّهـــا   
 

 صحة  الوفاء لقلــــة   وفي    س         اء   من  النـــــــــــــاإن  في  صحة   اإلخ
  (2)ـر  وإال    لم  تستقم  لك خلـة         فالبس  الناس ما استطعت  على الصبـ           

(2)  
  

 (1) يبتغـي منـك علـة  ، بعد علة               من   متجن     اإلخـــــــاءما  بقـــــــاء  

 (2)ـــــذ                      ر ، وان كنت  ال تجـــاوز   زلـةقبل العتكنت ال  إنعش وحيدا 

 منــه اإلصابــــــــــــــة  بالغلــط  سامح  أخــاك   إذا  خلـــــــــــــط
 إن   زاغ   يومًا   أو   سقـــــــــــــــط  وتجاف    عــــن  تعنيفــــــــــــــه
 هذبًا  رمت  الشطــــــــــــــطـــت  م        واعلم بأنه  إن  طلبــــــــــــــــــــ

  (3)ومن  له  الحسنـــى   فقـــــط ؟              من  ذا   الذي  ما   ســـــاء   قـــــط
                                                           



 

 (1)على عذب   سقــــوه أو  أجــاج                 إلخوان طــــــرًاجامــل ا   نصحتك

 (2) فال   يخلو  السراج  من السناج     وال   ترج  الصفــاء بغري  مـــــــذق
 

 منافيــــــًا لك جافيًا وملا  تحب             ال   تحقرن   أخًا وإن أبصرتــــــــه
 (واملاء   يكــدر  ثم  يرجع صافيـًا  )          ن  يذبل   ثم  يصبح ناضـرافالغص

 
 (ال يخلو  من  العيــــث  )فالغيث   صــــًا  نفعــــــــهال ترج  شيئــًا  خال

 

                                                                                                                                        



 (فإنما فطرُة  األشيــاء  تأبـاه  ) محضًا  عزَّ  مطلبــه لب الخرَيمن   يط

 (1)  بال صديق أن  تعيش    مخافة     املساوي  عن   للصديــق    وأغمض
 

 تعاتبــــه  ال الــذي  صديقك  لم  تلق   معاتبـــــــــًا  إذا كنت  في كل   األمــور 
 ومجانبـــــــــــه   مـــرة  ذنب     مقارف فإنـــــــــه       فعش  واحدًا أو صل أخاك

 (2)مشاربـه   تصفو  ، وأىُّ الناس  ظمئَت لم  تشرب  مرارا  على القذى     إذا   أنت  

 

                                                           



:

                                                           



 يتقوما  أن  أبى بعد طول الغمــز وكم  صاحب  كالرمح زاغت كعوبــه
 وأدمج  دونــي  باطنــًا  متجهمـــا             تقبلت  منه ظاهـــــــرًا متبلجــــــًا

 ومن  حمل العضــو  األليـم  تأملــا ت   فيه الليالــي   بقـادحكعضو   رم
 ولعلَّمــــا  أقول عسى  ضنـــــًا به  إذا  أمر   الطــب   اللبيب  بقطعـــــه

 ومن الم  من ال يرعوى  كان ألومـا صربت  على إيالمــه   خوف نقصـــه
 انت  ذراعًا  ومعصماوإن ُقِطعت  ش هى الكف  َمضٌّ  تركها بعد داِئهـــــا
 أعز  من  القلـــب   املطيع  وأكرمـا أراك على  قلبي  وإن  كنت عاصيــًا

 (1)وال تبلغ العمى   فال   تنجلى  يومًا          حملتك   حمل العني لج بها القــذى 
 

                                                           



 وال تنشر الداء  العضال فتندمـــا   دع  العضو  مطويًا  على ما ذممتــــه
 على مضض  لم تبق  لحمًا وال دمـا   إذا العضو  لم يؤملك  إال قطعتـــــــه

 (1)يلقى  أجلَّ  وأعظما  تعرض أن           مــــن  األذىومن لم يوطن  للصغري  

 

 (2)املهذَّب     على َشعٍث ، أىُّ  الرجال  مستبق   أخــا  ال  تلمـــــــهولست    ب
 

                                                           



 (2)ملحاحًا بغارب     يعض   قتبًا تكــــــــن واستبق  ودك  للصديق وال 
 فتأنَّ  في  رفق  تنـــال نجاحـًا سعــــــــــادة   األنـــاُة فالرفُق   ُيمٌن و

 (3)ولرب  مطعمة تعود  ذباحــًا   راحـــــــة واليأُس   مما  فات  يعقــب 
 

 

 لتكن  كمــن   لــم تستفـده  تــــرده   من  لـــــم  يردك   فال
 وإذا  دنـــا   شبــــــرًا   فــزده  لبعــــــــــده   خــــاكباعـــد   أ

 ـــار   وأمـــك   لم  تلـــــــدهبشـ  بــــن كم   من   أخ   لــك   يا
 (4)ؤك   غيبـــه   لم تفتقـده   مناسبــــــــة   يســـــــو   وأخي

                                                           



 

 (2)ومللت  عنف قياده  وسياقـــــه        بعرفـــه ومذاقـــــــه وأخ  بشعت 
 (3)َشدَّْت  على الزفراِت ِعْقد  نطاِقـِه        الوصــال  قطيعًة  فمنحُتُه   بعد  

 

 جور   في حمالقـهعاينت  شخص  ال    فاذهب  فكم فارقت   قبلك صاحبـا
 (4)ُحلما  يخوفني   بيــوم فراِقـــِه       لو  ُمتَّ  لم َتْعِدل   وفاتك  بغتـــــًة

و                     

 إذ  مل   أو  سئم  اعتالقـى  يدي   أقول لصاحـــب  خليت  عنـــــه
                                                           



 وبينك  أم   فراق   من  فـــــراق      بيني   حال جفــاء    فراق  من 
 (1)عظم  ســـاق   واسرتاحةودادك        وإغباب  الزيــارة   فيه  بقيـــا

 

 (2)هجرانه   فيلج   في هجرانـــــــــــــه   أقلل   زيارتك  الصديق وال تطـل
 

 أستجز  ما عشت  قطعـــــــه    لم       صاحــــــــــب  جفانيوإذا  
 (3)  هكل جمعــــــــــــــــر أزورها في  لتـــه   مثل  القبـــــــــــووجع

 

 "  من لم  يردك   فال تـــــــــــرده  "  ـــه :غلط   الفتـــــى  في قولـــــ
 يبد   العتــــــاب   ولم   يعـــــــده      من يأنس  اإلخـــــوان  لـــــــــم

 واعطف  بفضلــك  واستعـــــــده          عاتب   أخـــــاك   إذا  هفــــــــا
 واش   فقــل  :  لم يعتمـــــــــــده          وإذا   أتـــــاك   بعيبـــــــــــــــه

 (1)يجــــــــــــده    عيبًا  لخــــل  لم           الفتــــــــــــــــىفلقلما   طلــب  

                                                           



   

 وطورًا  يــــــــذميعاتب  طورًا  ،      ـالء   من  لـــم   يــزلوشر  األخـ
 (2)ويربيك  في السر ،  برى  القلــــم      يريك   النصيحة عند  اللقـــــاء

 

َأْن  َس َوَتَولَّى} َعَب
،  (1)َجاَءُه األْعَمى{

} َعَفا اللَُّه َعْنَك ِلَم 
 (2) َأِذنَت َلُهْم{ 

                                                                                                                                        



ْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف } ُخ 
 (3)َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلنَي{  
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