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ي الكندي  معرة ولد في  .بابن الوردي المشهور زين الدين ابن الوردي المعرّ

كان من علماء  م 1292هـ /  691سنة  بالشام ( سوريا) غرب مدينة حلب  النعمان

دب والتاريخ كما دل على ذلك تلك المصنفات  اللغة العربية والنحو والفقه واالٔ

 ،تولى القضاء .المتنوعة له، اشتهر بالزهد والورع وحسن الخلق وطيب المعشر

ه ن ترك ذلك كله وعزل نفسه لمنام رآ في حلب في  بالطاعونوتوفي  .ثم ما لبث أ
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ـــبــالةُ ِهللا رَ َص وَ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ِ ل ــــّ ـَع الش  ما * * * ي كُ لَ ــمْ طَ ـــفَ ا هـاراً وَ ُس نَ ـــــ ـــ ـــــــ  لْ ــ

لى ِم ذي حازَ الْ ل لِ  ْح   هاشٍم * * * ْن عُ لْ سـادَ اال  ْن تاِر مَ خْ مُ دَ الْ مَ أ  وَ

ٍل وَ عَ وَ  ـــــٍب سحْ َص لى آ ــــــ ـ ال زٌ إِ ْم عاِج َس فيـِه يْ لَ  ٍة * * * ـادَ ـــ طَ ــبَ ــــ ـــــــ  لْ ـــ
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ر َسـن ادَ زَ  دْ البَ ــناهُ بِ ْن ِقْسـ ـــإِ ــــــ غُ  اً ــــــ اهُ بِ نَ ِدلْ ــــــــــ* * *  وَ عَ تَ اعْ ــْصٍن فَ ــــــ لْ ــــ  ـــدَ

كِ  تَ افْ هى ُحْسِن الذيوَ تَ نْ ـهْ رْ في مُ ـَت تَ ــ* * *  انْ ــــــ ـــ ِجدْ امْ لْ ـــــــواهُ تَ  ـراً َجلَ

ُجِر الْ  اهْ تــًى وَ َت فَ نْ ْن كُ ةَ إِ رَ مْ ؟خَ لْ قَ ْن عَ ْسعى في ُجنوٍن مَ َف يَ يْ  * * *  كَ

وى ــقْ تَ اـتِق َهللا فَ ــ وَ ــــهللا مَ ـــــــ َص ــــ ال وَ ِرٍئ إِ َب امْ لْ ْت قَ رَ ــــــا * * *  َجاوَ ـــــــــ  ـــلْ ــ

طـ رقاً بَ ُع طُ ــطَ قْ ـْن يَ َس مَ يْ ـــــــلَ ـنمــ * * *  إِ ـت ـــــــالً ـْن يَ ـــا مَ ــــــ ــــــ طَ  ـلْ ـــــــقي هللا البَ

ِق ال لـــىش َصدِّ ْن إِ ْركُ ال تَ َع وَ ُص  * رْ ـرْ ُجـٍل يَ ــــــ* *  رَ َح ـــ ِل زُ ــــــــدُ في الليْ  لْ ــــــــ

وْ  ُحبَك  لْ ــِل بَ هْ اال  ِن َق عَ لْ ْب تَ ِر تَ فـاغْ   * * * رٌ زٌ ظاِه ـــــجْ عَ  طاَن االٔ  دَ

كِث الماِء يَ ِب فَ  ــــقـبْ مُ ِس ـــ  لْ ــمَ تَ رُ اكـْ دْ ِه البَ ِر بِ دْ وَسـرى البَ  * * *   ـاً ـــنى آ

ـيها العائِ  ــــــــــُب قَ أ ـــثبَ لي عَ وْ ـــــ ــُجعَ لْ ٍذ لِ ؤْ ـِد مُ رْ طيـَب الـوَ  ن إِ   * * * اً ــ  لْ ـ

دِّ عَ  ِم قَ ْس ا  ْن عَ صيـبَ   * * *  ِترْ تَ اْس لي وَ وْ هُ ــــعَ ثُ  ـْن ـٌم ِم هْ نَك َس ال يُ  لْ ــــــ

ـــــرنَك ليـغُ يَ  الَ  ـعْ َح لْ ن لِ إِ   * * *  ًى ــــتفَ  ـْن ٌن ِم ــــــ ـــــتَ يـاِت لينـاً يُ ــــــ ـــــــ  لْ ـزَ ــــــ

ـعيـدُ هللا كُ َس   ــــــهُ نـْ ِم  ـال يُ ـــــــ ــــــ ــــــ ـجْ َس ُم * * * وَ ـ عَ  دْ الً ما قَ زي فـاِع يَ ــــفَ ـــــ  لْ ــــ

نَ ا  صْت بِ عَ صايا َجمَ ْع وَ مَ ي اْس ْي بُ  لْ ِملَ رُ الْ يْ هـا خَ ْت * * * ِحكمـاً خُ

دَ ا * * * ــمـَسلْ فَ كْ ال تَ وَ الِعلَم  ِب لِ طْ اُ  عَ َس ـِل الْ هْ لى ا رَ عَ يْ خَ الْ  ابْ ــكَ  لْ ـ

يِن ِه ِف قْ ِف لْ ـلْ لِ ِف تَ اْح وَ  ــــــِغ تَ ـْش * * * تَ  الَ وَ  ي الدِّ ـــخَ ماٍل وَ ـهُ بِـ نْ لْ عَ ــــ ــــــ لْ ــ  ـوَ

لهُ فم لْ ــــــــواهـجِر النومَ وحّصِ ذَ  ْن * * * يعرِف المطلوَب يـحقرْ ما بَ

ــــــبابُ رْ ْت ا بَ هَ ذَ  ـدْ لْ قَ ـقُ تَ  الَ  ــــــ ـــــــ  لْ َص وَ  ِب سارَ على الدرْ  ْن مَ  ل هُ * * * كُ ـ

ــــْش َح فـي الْ  ِه ـْ يف ِكال كـَ * * * وَ  ِه ــذاتِ لَ  ْن ـَ بوِس عحْ مَ كالْ  َفْھوَ  لْ  ِر ـ غَ  تُ

عْ ِة الْ ظَ فْ لَ  اِل فـي * * *ــقثْ تِ ْس اِال ِص وَ قْ لن ن لِ إِ  وَ لْ  وْ ا ا ظً قاضي لَ ثَ  مَ

واز  الَ  هُ الش ـــِم بِ كْ ـــُح ةُ الْ ذ لَ  ي تُ  لْ زَ عَ ُص انْ خْ ذا الش ُص إِ خْ ما * * * ذاقَ

ـها فَ ـــمَ ْت لِ طابَ  ْن إِ اُت وَ يالِو الْ فَ  َس ي ذاَك الْ ـــالسم فـْن * * * ذاقَ  لْ ـــعَ

َصُب الْ  ديهَ وْ ِصِب ا نْ مَ نَ  لْ ــــداراِة السفَ ـــــــمُ  ْن ـي ِم ـِــ نائعَ * * * وَ  ى َجلَ

ِنْ  ها ا ُت في* * * ِر رْ ديحي ِص مَ  ْن ني عَ تْ َجزَ  إ ِ ـَج فيني الْ كـْ يَ ال فَ  وْ قّ  لْ ــخَ

ٔ ـذَ عْ ا  وْ لْ ُب االَ ــَك خُ لي لَ فاِظ قَ ـــــ ـــــــ ـر الل ا ذْ * * * وَ ـــ طْ فْ مَ ـِظ نُ عَ لَ ـــــقي بِ ــــ ْ ــ  لّ

لْ  غْ نْ رى عَ ْس ُك كِ مُ ــــْس ني كِ هُ تُ ـــــــ َش الْ زاءٌ بِ تِ ِر اْج حْ بَ ـِن الْ عَ ةٌ * * * وَ رَ ـــــ  لْ وَ

ــــعْ اِ  ــــــــهُ نَ يْ نا بَ مْ َس قَ  ُن حْ (نَ  رْ ِب تَ ــــــ ــــــ  )لْ ـزَ نَ ـ ّقِ َح الْ بِ (وَ  قاً هُ َح قَ ـلْ ) * * * تَ ْم ـــ

 لْ َس كَ الْ ومـاً بِ ما فاَت يَ  الَ وَ  * * * الَ  ِه ــــــــِم زْ عَ  ْن تى ِم فَ ي الْ ِو حْ ما يَ  َس يْ لَ 

ـــِـ ْن عاداتِم يا فَ نْ ِح الد ـرَ طْ اِ  ــــــ عْ وَ  عاليِفُض الْ خْ ها* * * تَ ـــــ لْ تُ ْن َسفَ  لي مَ

ــِج  وَ ادِرْع  ـــــــ لْ الْ  باَب رْ ا قى وَ مْ َح ةَ الْ بَ ُصحْ  * * * ْب نِ تَ اْج داً وَ ـــكَ اً وَ دّ ــــ لَ  خَ

َن  يْ ــــــخْ ـــبُ ـذيٍر وَ ـــــبْ تَ  بَ ــــــ تْ ـــ ـــــــــــَ بٍل رُ ـــال هَ ـــــِكـوَ  * * *   ةٌ ـــــ ـلْ ِن إِ يـْ ذَ ـــ تَ  ْن زادَ قَ

ْض في َح تَ  الَ  َضواْ  ساداٍت ـ ّقِ خُ ـــوا بـــــــُس يْ لَ  ْم ـهُ ن * * * إِ  مَ ـــــ ـِ لْ لِ  ٍل هْ ـا ـ  لزلَ

غاضى ـــمُ ا  ـْن عَ  وَ تَ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــن وٍر إِ ـــ زْ بِ يَ  ْم ـــلَ   * * *  هُ ــ فَ  ْن مَ  ال ِد إِ مْ َح الْ فُ  لْ ـغَ

َس  يْ ودٍّ وَ ـــــءُ ِمْن ِض رْ مَ و الْ لُ خْ يَ  لَ زْ لَ الْ * * *حاوَ  لَ اِس ي ةَ ِف لَ عُ  لْ ــــبَ َج الْ  رَ
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ـــــِخ ـى اْس ــــــتمَ وَ   * * *   غٌ ــِـ لٌ سائهْ ماِء َس ـلُ الْ ثْ نا ِم ا  ذى وَ ــــــ تَ ـَن آ ـــــــقَ ــــ  لْ ـ

لْ فَ َت انْ ئْ ا ِش ـــــَف ميْ ٌن كَ دْ لَ  وَ هْ وَ  * * *  هُ رُ ــْس ٌب كَ عْ َص  زوِر يْ خَ الْ نا كَ ا   تَ

يرَ يْ غَ  ْن يَ في زَ  انِّ ــمَ الْ  وَ ذا ماٍل هُ  فيِه  * * *  ْن كُ ماٍن مَ ى االْ وْ ــــــ  لّ ـــَج لَ

ـــــــمـيـلُ الْ لقَ وَ  * * *    هُ ــــرامُ كْ رى إِ وَ الْ  دَ نْ ٌب ِع واِج  ْس اِل فيِه ـــــ ـــــــقَ تَ ْم يُ  لْ ـ

ل  لْ ـــــــُجمَ فاصيلَ الْ تَ  ْك رُ ـُم، فاتْ هُ نْ ِم   * * *  ا ــنا رٌ وَ مْ ِر غُ ْص عَ ِل الْ هْ ا  كُ
       

ــــاني والغَ ــغرَ اال ِذكْ  لْ ِز تَ عْ اِ   لْ ــ ْصلَ وجانِ  * * *  زَ ِل الفَ لْ وقُ زَ ـْن هَ  ْب مَ

ِع الـ كــودَ ــــذِّ ـــــــ بي ـرَ ال ــــــ بـي فـال  * * *  اـــــــــاِم الّصِ ــــاِم الّصِ ـــــــ ــــــجْ ــا نَ فَ ــ ــــــــــٌم أ  لْ ــ

ـــنـهْ ا  إن  ـــــــ هيْ ض ـــٍة قَ ا عيـَش ــــ ـــــتُ هـْت لَ ـبَ هَ ذَ  * * *  ـا ــ ــــــــذاتُ ـــــــــُم َحــا واإلثْ  لّ ـ

ِك الغواتْ  ةَ ال تَ ــرُ ِس في ِع     * * *  ا ـــــــهلْ بِ فَ حْ ادَ ـمْ ـــــتُ ٍ رَ ــ َج ـفزّ  لّ ـــــــــــيٍع وتُ

ـــــبَ رَ طْ ا  ٍو ـهَ لَ  ِة لَ آ ن ـعَ  َه ـو الْ  ـــفَ كـَ ـــال ّجِ تَ رْ مُ  ِد رَ ـــــمْ اال  ِن عَ  وَ  * * *     ْت ـــــ  لْ ــــــــ

لْ ــَس اال ري بِ زْ يُ  ذا ما ماَس إِ  حى* * * وَ الض  ُس مْ َش  ْف ِس كَ نْ ى تَ د بَ تَ  ْن إِ 
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ٓ  ِر ّصِ قَ  ــــــفُ يا تَ نْ ي الد ـالَ فــــــــماالْ ــــــ ـــصيقْ ِل تَ قْ عَ لُ الْ ــليـدَ زْ * * * فَ ــ  لْ ــــَ مرُ االْ ـــــ

ــــمَ هُ الْ بُ ـلُ طْ ْن يَ مَ  ن إِ  ـــــــ ــلُت عَ ـوْ ــــــ ــــــديَج  ـهُ نْ * * * ِغـرٍة ِم   ىـــ َجـالْ رٌ بِ ـــــــــ ــــــوَ  لْ ـــــــ

رْ ِغبّ  ــــــــــمَ اً فَ ِزدْ ُحبّ ـــــــَ ت اً ِغْب وزُ ــــــ ــــصقْ دادَ ا رَ الترْ ثَ كـْ * * * ا  ْن ـ ــــــ لَ اهُ الْ ــــــ  لْ مَ

ذْ بِ      لْ ُحلَ الْ  تى دوَن فَ لَ الْ ْض رْ فَ ِب تَ * * *واعْ  هُ دَ ْك ِغمْ رُ اتْ ِف وَ ِل السيْ ْص نَ خُ

ـــــــاللٌ كَ قْ لَ إِ ْض فَ ـر الْ ــــــــــُض يَ  الَ   لْ ــــالطفَ  باُق طْ َس إِ مْ ر الش ُض يَ  ا * * * الَ ــمــــ

لَ ا ُس ـــدانـهَ  ـدْ قَ  * * *   ْن ـــــــِة مَ مَ كْ كارُ في ِح فْ ِت اال ارَ َح  ـــــــــز وَج ا عَ ــنبْ  لْ ـــــــــ

تِ  لْ  ُت وْ َب المَ كـُ ل ِم  * * *  ْم ـكَ ِق فَ على الخَ لْ  ْن نى ِم فْ ا  ٍش وَ يْ َج  ْن فَ وَ  دُ

مْ يْ ا  ـــــــمَ  اُن وَ ـــــــــعنْ ـرودُ وكَ ــَن نُ َك اال  * * *   ْن ـ لَ ـــــلوَ  َض وَ رْ مَ ـــــــ لْ ـــعَ  ى وَ ـــ  ؟زَ

ــعَ رْ َن ِف يْ ـَن عادٌ ا يْ ا  ــــــمَ ُن وَ وْ ــــ خَ مَ ْس يَ  ـْن رامَ مَ هْ ـَع اال فَ رَ   * * *   ْن ـــــ  ؟لْ ــــْع يَ

وْ وَ  واادُ َش  وا وَ ادُ َس  ْن َن مَ يْ ا  نَ َك الكُ   * * * ابَ ـلَ ـغْ  ـْم لَ وَ  ل هَ ــــــــِن القُ ــتُ لْ ـ  ؟لَ

لْ مُ اال وْ ـالقَ ِم وَ لْ ـلُ الِع هْ ـَن ا يْ ا   * * *   لُ النهىهْ باُب الِحَجى ا رْ َن ا يْ ا  ؟وَ

 

ماِم وازْ  ِن عَ  ِملْ  ــمهُ فَ ُجرْ النَ ــــــ ــــــ ــــــــمَ  ال روهَ إِ ـكْ مَ غَ الْ ل ا * * * بَ ـــــ قَ  ـْن ــــــ  لْ ــــــنَ

لْ ْح ما ا راً فَ بْ دْ َص ِج ـْم تَ ْن * * * لَ إِ ِر وَ ــــوِء بالصبْ ارَ الس ـــــــداِر ج  لى النقَ

ْن إِ طْ رْ بَ ذَ اْح طاَن وَ السلْ  َجاِنِب  ـعـاِندْ مَ عَ َشهُ * * * ال تُ  لْ ــــــــــــذا قـالَ فَ

ِل االْ ال  ْم َس كـامَ إِ ْح تَ ــــــــلا ْن هُ ْن خالِ ةً فيَك وَ ـبَ غْ وا* * * رَ ـــــــ لْ ـــعَ  ْف مَ  ذَ

ن  ــــــمَ داءٌ لِ عْ اِس ا َف الن ْص نِ  إِ ــــــ ـــــعَ  ْن ذا إِ كامَ هَ ْح ـَي االْ لِ ْن * * * وَ ــــ لْ ــــ دَ

ــــغامُ الِع رْ ِم إِ لْ ِع ياِد الْ ِد في ازْ   ـلْ ـــــمَ عَ ـالُح الْ ْص ِم إِ لْ ِع مالُ الْ َج وَ   * * * دىـــــ

ِل الْ  ِ نَجمّ ـــــمَ فَ  ِو النحْ ِطَق بِ ـــْ مَ ــــــ ـحْ  * * *   ْن ـــــ ِ يُ ِم اإلْ  لْ بَ تَ ِق اخْ ـالنطْ راَب بِ عْ رَ

ـــــــــظُ نْ اُ  عْ ــ ــــــــِم الّشِ راِح فـي  * * *   بيهَ ذْ مْ مَ الِز رَ وَ ـــــ  ِغ النَحلْ بْ تَ  الَ  ِد الرفْ  اطِّ

ـــْض لى الفَ واٌن عَ نْ وَ عُ هْ فَ  ــــــمِل وَ ـــ ـبْ  ـْم ذا لَ رَ إِ عْ َن الّشِ َس ْح ا  * * *   اــــــ  لْ ذَ ــــتَ يُ

 لْ اتكَ  ِل ْص لى االْ عَ  ْن مَ  وْ ا  ٍف ِر قْ مُ  وى* * * َق ِس بْ يَ  ْم ِل لَ ْض فَ لُ الْ هْ ماَت ا 

ـــــتخْ ا  نـا الَ ا  ــــــ ــــــَ ـــبيلَ يـقْ ارُ تَ ــــــ ـــــــ ها ا  * * *  ٍد ــــــ عُ ـطْ بلْ ـن تِ لُ ِم مَ ْج قَ لْ ــــَ َك القُ

 

دْ  ُح * * * وَ ٍب دوِن ا  ْن ءُ ِم رْ مَ سودُ الْ يَ  قَ نْ ْس بِ ِك قدْ يُ لْ ــــــالدغّ  يقِن السبْ  

ـــــــمِك وَ َن الشوْ دُ ِم رْ وَ الْ  مان إِ  نْ ــــــ ُت النرْ ا * * * يَ َص  ْن ِم  ال ُس إِ ِج ـبُ ــــــبَ ـــــــــ ــ لْ ــ  

ــــــمَ ْح ي ا نّ رَ ا ـيْ غَ  ـــــدُ َهللا عَ ــــــ ـــــــ ـــــــبِ  ذْ بـي إِ َس لى* * * نَ ـ ـــــــْ كبي بَ ـا ـــ ــــــ لْ ِر اتَص ـــــ  

ةُ  ــساِن منْ اإلْ  قيمَ حْ ــــــــــ هُ * * * ا ِس ـا يُ ـــسنْ ـرَ اإلْ ثَ كـْ نُ ــــــ ــنْ ـاُن ِم ــــــ ــــــ لْ مْ ا ـهُ ا ــــــ قَ  

ً نِغ راً وَ ــــــقْ ِن فَ يْ رَ مْ ِم االْ ـتُ كْ اُ  ــ َس وَ الْ  َسِب اكْ * * * وَ ىـــــ لْ لْ  ْن مَ  ْب حاِس فَ طَ  بَ
      

ــــــصيِلهحْ ِب في تَ الراِغ  عيَشـــــةُ   لْ ـــــــقَ ا  وْ ـِل فيهـا ا اِه ـــجـةُ الْ يَش ِع  * * *ا ـ

ـْم َجهوٍل ب كـْ ـــــكَ ــــــِــ ثاَت فيها مُ ـــــــهـا فـي ِعلَ نْ اَت ِم ــــــــليـٍم بعَ وَ  * * * راً ـ  لْ ـــ

ــنمُ لْ فيها الْ نَ يَ  ْم جاٍع لَ كْم شُ  ٔ ـــــــــبـاٍن نـالَ غايَج وَ   ى * * *ــ  لْ ـــــــمَ اِت االْ

ــــكِ ات ةَ فيها وَ حيلَ ِك الْ رُ ـــــفاتْ  ـــــــ ـــــــِحيَ ِك الْ رْ ةُ فـي تَ حيلَ ما الْ نـ إِ  لْ * * * ـ  لْ ـــ

نها الْ نْ لْ ِم نَ ْم تَ ّفٍ لَ كـَ  اي  ــــمرَ فَ   * * *  ىــــــمُ ـــــنْ ـاهـا ُهللا ِم ـــــــ ــــــ لْ هُ بِـ ــ  الشلَ

ْص لي وَ ْص لْ ا قُ تَ  الَ  ـــبَ لي ا فَ ــــــ تى لُ الْ ـــْص ا  مان إِ  * * *   داً ـــ َحَصلْ  ـدْ ـــا قَ مفَ

 

mailto:taguergouste.atika@gmail.com

