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 قصيدة غزلية يف ألقاب احلديث

 - 526) لإلمام شهاب الدين أمحَد بن فَ رٍْح اإلشبيليِّ الدمشقي الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  (ه 566

 ممن شرحها:

 .ه  916 عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة     اإلمام 

  .639ت  اإلمام حممد بن إبراهيم بن خليل التناين    

  .   اإلمام حيىي بن عبد الرمحن األصفهاين القرايف الزبيدي

 .ه  1232ت      اإلمام حممد بن حممد األمري الكبري

 .ه  996   اإلمام القاسم بن عبد اهلل بن ُقطلوبغا ت 

 . ه 1361ت     احملدث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين 

  

 ُمَسْلَسلُ  وَ  ُمْرَسل  **** َو ُحْزين َو َدْمِعي  ُمْعَضلُ َو الرََّضا ِفيَك  َصِحيح  َغرَاِمي 

 َو ُذِّلَِّ َأمْجَلُ  َمت ُْروك   وَ  َضِعيف  َو َصرْبَِي َعْنُكْم َيْشَهُد اْلَعْقُل أَنَُّه **** 

 ُُيَْلى َعَليَّ َفأَنْ ُقلُ  ُمَش افَ َهة   ِإَلَّ ََسَاُع َحِديِثُكْم **** َحَسن  َو ََل 

 َعَلْيَك َو لَْيَس ِّل **** َعَلى َأَح ٍد ِإَلَّ َعَلْي َك اْلُمَعوَّلُ  َمْوُقوف   َو أَْمرِيَ 

 إِلَْيَك َلُكْنَت ِّل **** َعَلى َرْغِم ُعذَّاِّل َترِقُّ َو تَ ْعِدلُ  َمْرُفوع اَو َلْو َكاَن 
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 يُ ْهَملُ  يُ َردُّ وَ  َتْدلِيس   ****** َو ُزور  وَ ََل ُأِسيُغُه  ُمْنَكر  و َعْذُل عُذوِّل 

َقِطع ااأَلَسى ***** وَ  ُمتَِّصلَ ضِّي َزَماين ِفيَك أُقَ  ا بِِه أتَ َوصَّل ُمن ْ  َعمَّ

 َفَأْح ُِمل**** ُتَكلُِّفيِن َما ََل أُِطيُق  ُمْدرَج   َو َها أَنَا يف َأْكَفاِن َهْجرِكَ 

 **** َو َما ِهَي ِإَلَّ ُمْهَجِِت تَ تَ َحلَّلُ  ُمَدَّبََّا َو َأْجَرْيَت َدْمِعي فَ ْوَق َخدِّي

 َصرْبِي َو قَ ْلِب اْلُمبَ ْلَبلُ  َو ُمْفََتِق  َجْفيِن َو ُسْهِدي َو َعب َْرِت ****  ُمتَِّفق  فَ 

 ظِّي َو َما فِ يَك آُملُ حَ  ُُمَْتِلف   َوْجِدي َو َشْجِوي َو َلْوَعِِت **** وَ  َو ُمْؤتَِلف  

اُخِذ اْلَوْجَد َعينِّ  َعن ا وَ  ُمْسَند   اْْلََوى يَ َتَحلَّلُ  ْوُضوعِ **** فَ َغرْيِي بَِ  ُمَعن ْ

َهِم َو ِذي نُ َبذ  ِمْن   ِإْن ُرْمَت َشْرح ا أَُطوِّلُ َغاِمَضُه  احلُْبِّ فَاْعَتربْ **** وَ ُمب ْ

 أَْوَصاِف اْلُمِحبِّ التََّذلُّلُ  َمْشُهورُ ْم **** َو ِبُكْم َصبٌّ َذلِيل  لِِعزِّكُ  َعزِيز  

 يُ َقاِسي اْلبُ ْعَد َعْنُكْم َو َما لَُه **** َو َحقَِّك َعْن َداِر اْلِقَلى ُمَتحََّولُ َغرِيب  

 اْلَوَساِئِل َما لَُه **** إِلَْيَك َسِبيل  ََل َو ََل َعْنَك َمْعِدلُ  ِبَْقطُوعِ  َفرِف ْق ا

 َفأَْنزِلُ بِالتََّجينِّ  تَ ْعُلويف ِعزٍّ َمِنيٍع َو رِفْ َعٍة **** َو ََل زِْلَت  َو ََل زِْلتَ 

 أَُورِّي ِبُسْعَدى َوالرَّبَاِب َوَزيْ َنٍب *** َوأْنَت الِذي تُ ْعََن َوأَْنَت اْلُمَؤمَّلُ 

 فَ ُهَو ِفيِه ُمَكمَّلُ َفُخْذ َأوََّل  ِمْن آِخٍر ُُثَّ َأوََّل  **** ِمَن النِّْصِف ِمْنُه 

 َو قَ ْلِب بِالصَّ َبابَِة ُمْشَعلُ أَِهيُم ِإَذا أَْقَسْم ُت َأينِّ ِِبُبِِّه ****  أَبَ رُّ 

 وقد نظم القصيدة ُماطبا شيخه إبراهيم، وقيل ابنه، وملا أجد ترمجة له بعد. 


