ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُٔخىّ

ٗؼـَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
حُـِء ح \ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢
طؤُ٤ق
حٓ َ٤حُز٤ــــــخٕ حُؼَر٢

حُيًظ ٍٞكخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ـش
حٌُ٢ٗ٬٤

1

2

الممدمة
بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم
الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن والصــــبلة والســــبلم على
محمــــد الحبٌب المصطفى وآله وصحبه اجمعٌن .
هذا هو المجلد السادس من موسوعتً الثانٌة ( شعراء العربٌــة
) بعد ان اتممت منها  :شعراء الجاهلٌة و شعراء صدر االسبلم
وشعراء العصر االموي وشعراء العصر العباسً بمسمٌه االول
والثانً و فً هذا المجلد اتحدث عن شعراء االندلس وعدد هم ٌربو
على ( ) 220شاعر بما فٌهم شعراء الموشحات والزجل االندلسً .
ٌحتوي هذا الجزء على ترجمة ذا تٌة وفنٌة لعدد من اشهر
شعراء الدولة العربٌة فً االندلس واكثرهم عطاءا واحسنهم نظما
واسماهم ا بداعا وأ سماهم ببلؼة واسناهم تجدٌدا .
ولد اعتمدت فً هذا الكتاب التسلسل الزمنً لسنة الوفاة لكل
شاعر فً تمدٌمه للدراسة .
اسال هللا تعالى السداد والتوفٌك فً انجاز هذه الموسوعة كً
الدمها للفكر العربً والثمافة العربٌة الرابدة كاملة شاملة ألكثر
شعراء العربٌة اهمٌة  .انه نعم المولى ونعم النصٌر
د .فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً
العراق  -دٌالى  -بلدروز
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حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
َٓ٤س ًحط٤ش
حٝ ْٓ٫حُِوذ \ كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
حْٓ حَُٜ٘س \ كخُق حُلـ٤ش
طخٍ٣ن حُ٫ٞىس \ رِيٍ1944 \7\1 \ ُٝ
حُزِي \ حُؼَحم  -ى٣خُ – ٠رِيٍُٝ
حُٜٔ٘ش\ ٓظوخػي
حُلخُش حُؼوخك٤ش \ ٗخػَ ٝرخكغ
كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ ٝحى٣ذ ػَحهٓ ٢ؼَٝف
ٖٓ ٓٞحُ٤ي \ -حُؼَحم – ى٣خُ -٠رِيٍ. 1944 ُٝ
 ٖٓ حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظُٜ ٢خ طخٍ٣ن ػَ٣ن  ٝطَؿغ ر٘ٔزٜخ حُ ٠حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ٝ ٢حُظ ٢حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ ّ٬ػِ َٓ ٠حُؼ:ٍٜٞ
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد

 2001م

* أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً"  ،وٌعتبر من امهات الكتب العربٌة فً األدب
والشعر عبر العصور واألزمنة ،ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر
العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتؽٌٌراتها بما
فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة
اجزاء فً مجلدٌن .
* منح شهادة الدكتوراه فً االداب من جامعة نابلس المرلمة \ 112فً عام \ 2013
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى لبلعبلم الفلسطٌنً المرلمة \
فً عام 2015
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق منذ 1985

 عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب العرب منذ 1994 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى فً 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسبلمٌة5
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 عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب عضو المنتدى العالمً لمكارم االخبلق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد االشراؾ الدولً عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب – اتحاد المنتجٌن العرب ( جامعةالدول العربٌة)
 المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرةوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها
 عضو البٌت الثمافً العربً والمستشار االدبً فٌه عضو اتحاد الشعراء العرب (الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد النمـــاد العرب ( الهٌبة المإسسة) عضو اتحاد النمــاد العرالٌٌن ( الهٌبة المإسسة ) عضو نمابة الشعراء والمبدعٌن العرب عضو اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرالٌٌن عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب عضو اتحاد االدباء والكتاب التونسٌٌن عضو اتحاد االدباء الدولً وممره فً امرٌكا نابب ربٌس رابطة المرفؤ االخٌر الثمافٌة عضو رابطة االدباء والكتاب العرب عضو رابطة الشعراء والمثمفٌن العرب عضو رابطة الشعراء العرب عضو التجمع العالمً للشعراء العرب رابطة شعراء المتنبً  -بؽداد عضو رابطة المرطاس والملم عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن عضو التجمع العالمً للشعراء العرب عضو رابطة شعراء النخبة  -العراقـ

ػٓ ٞ٠ئٓٔش ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝثُ ْ٤ـ٘ش ح٫ىد ٝحُلٖ \ ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
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 عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة - عضو مركز النور للثمافة واالعبلم ومركزه فً السوٌد عضو شبكة صدانا  -االماراتٌة عضو الملتمى الثمافً العربً ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ. ٢ٔٗٞ ٗخثذ ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُ٣َٜق حُلِٔط٤٘٤ش عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -بؽداد عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً ٍث ْ٤حُ٤ٜجش حُؼَر٤ش ُظلَٓ َ٣ـِش ٓ٘زَ حُٔظوخػي - ٖ٣حُويّحٟخكش حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ٘ٓٝ ٚخًٍخط ٚك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر ٢ػِ٠
حٗ٫ظَٗ٤ض حٝحُلٔ٤زي .
* مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب – روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور فً السوٌد
وؼٌرها كثٌر .
* و مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن العرب
وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة .
* له عبللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر
الفلسطٌنً محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً
والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة منهم
عماد عبد السبلم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجبلل الحنفً والكثٌرمن
االدباء والشعراء المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة .
* مولعه على النت كوكل ( اسبلم سٌفبلٌزٌشن – الحضارة االسبلمٌة )
* مدونته على كوكل باسم ( مإلفات فالح الحجٌة الكٌبلنً )
* مولعه على الفٌسبن (فالح الكٌبلنً ) وله عدة موالع اخرى منها:
(( امٌرالبٌان العربً \ الشعرالعربً -فالح الحجٌة \الموجز فً الشعرالعربً \ مإلفات فالح
نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً  -صفحات شعبة المبدعٌن العرب –فرع العراق وممثلٌاته فً بؽداد
ونٌنوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار واربٌل ))

*********************************
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍحص ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
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ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 - 5حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
ؿِءحٕ
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُٔخىّ

ٗؼـَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
حُـِء حٍٝ٫
طؤُ٤ق
حُ٘خػَ ٝحُزخكغ
11

ى  .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ـش
حٌُ٢ٗ٬٤

الشعر العربً فً ببلد االندلس

طوغ ؿَِ٣س ( حُزَ٤س ) ح ( ٝح٣ز٣َ٤خ ) ًٔخ ٜٗٞٔٔ٣خ حُؼَد ك٢
حه ٠ٜحُـ٘ٞد حُـَر ٖٓ ٢هخٍس حٍٝرخ ٣ .ليٛخ ٖٓ حُ٘ٔخٍ رلَحُ٘ٔخٍ
 ٝكَٗٔخ طليٛخ ٖٓ حُ٘ٔخٍ ٝحَُ٘م حٓخ ٖٓ حُـ٘ٞد ك٤ليٛخ حُزلَح٫رٞ٤
حُٔظ٣ٝ ٢ٓٞليٛخ ٖٓ ؿٜش حُـَد حُٔل ٢٤حٝ ٢ِٔ١٫طَ٘ٔ ك ٢حُٞهض
حُلخَٟػٌِِٔٓ ٠ش حٓزخٗ٤خ ٌِٔٓٝش حُزَطـخٍ .
لمد فتح العرب جزٌرة اسبانٌا ( االندلس ) فً زمن الخلٌفة االموي
الولٌد بن عبد الملن سنة \  93هجربة عندما وجه الٌها حملة لوٌة
بمٌادة المابد العربً ( طارق بن زٌاد ) ومن المفارلات النادرة ان هذا
المابد العظٌم بعد عبوره البحر من المؽرب الى اسبانٌا  -من المضٌك
الذي ٌمع فً فم البحر االبٌض المتوسط وكان ٌسمى مضٌك ( اعمدة
هرلل ) الن فٌه كهؾ تكثر فٌه االعمدة الحجرٌة الطبٌعٌة وتؽٌر اسمه
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الى مضٌك( جبل طارق ) بعد عبوره وحتى هذه الساعة  -احرق كافة
السفن التً اللته هو وجنوده المماتلٌن بحٌث اصبح الجٌش الؽازي امام
امرٌن اما الفتح والحٌاة واما الهزٌمة و الموت المحمك فكان الجٌش
العربً لاتل لتاال مرٌرا دفاعا عن النفس لبل كل شًء اذ ال امل له
بالرجوع و مستلهما من التضحٌة والجهاد فً سبٌل هللا نبراسا بحٌث
باعوا نفوسهم هلل تعالى :
( ان هللا اشترى من المإمنٌن انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ٌماتلون
فً سبٌل هللا فٌمتلون وٌمتلون ) سورة التوبة االٌة \ 111
فكان النصر العظٌم حلٌفهم .
وؼزت اللؽة العربٌة ببلد االندلس مع الفاتحٌن وانتشرت بمرور
الولت لكثرة من رحل من العرب او البربر الساكنٌن فً شمال افرٌمٌا
او العرب الذٌن هاجروا الٌها لتصبح بعد فترة لؽة سكان االندلس وما
جاورها فمد انتمل عدد كبٌر من العرب الى االندلس بعد فتحها وتمركز
الحكم العربً االموي فٌها وباالخص من الشام ومصر وببلد المؽرب.
متصبل فً نفوس العرب وعواطفهم كؽرٌزة فٌهم
ولما كان الشعر أ
فمد عبر معهم البحر الى البلد الجدٌد ولٌجد مناخا طبٌعٌا رابعا رابما لم
بجدوا مثله فً الببلد التً لدموا منها حٌث وجدوا الجمال و البهاء
والخضرة الدابمة سواءا فً الجبال او السهول او ضفاؾ االنهار الجارٌة
وكثرتها مما اولد جذوة الشعر والثمافة فً نفوسهم وافكارهم فشعروا
بالهجة والحٌاة الجدٌدة وانتشر فٌه ا الشعر اال انه طؽت علٌه الصفة
التملٌدٌة العربٌة فً البدء ثم بدء التاثر فً المجتمع االسبانً والطبٌعة
االندلسٌة الجمٌلة فتحولت اال ندلس الى جنة هللا فً االرض .
افتخر العرب فً ببلد االندلس بانسابهم واحسابهم كما كانوا فً
المشرق وهاجرت معهم كل امورهم حتى عصبٌتهم المبلٌة بٌن
العدنانٌة والمحطانٌة وانتشرت كما مدحوا الوامهم وخلفابهم وامراءهم
وهجوا اعداءهم والمنافسٌن لهم فكان الشاعر االندلسً اول ذي بدء
مملدا للشاعر العربً فً المشرق وٌحذوا حذوه وٌسٌرعلى نسمه فملد
ابن زٌدون فً شعره ا لبحتري و للد ابن هانىء االندلسً المتنبً على
سبٌل المثال وؼٌرهم كثٌر .
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ظ َٜحُ٘ؼَ ك ٢حٗ٧يُْ ك ٢ظَٝف صهظ ِِق ػٖٛخ ك ٢حَُ٘م ،ظَٝف
ٝط٘ٞػٜخ ٝحُؼ٘خ٣ش رٔٞح ٖ١ؿٔخُٜخ،
طظَّ َٜرطز٤ؼش ح ٍٝ٫حٗ٧يُْ٣ش
ُّ
كَٓ ٍٝ٨س ِ٣ظو٢
ٝأهَٓ ٟظَِّٜش رخُظٌ ٖ٣ٞحُؼوخكٝ ٢حُ٘لٌَُِّٔٔ ٢خَّٕ ،
حُؼَرٓ ٢غ أؿ٘خّ ٓوظِلش ه٤١ٞش ٫ ٝطَّ٤٘٤ش ٝرَرََّ٣ش ٜٞ٣ٝىَّ٣ش
٤ٔٓٝل٤ش ٝػِ ٠أٍٝ ٝحكيسٝ ،طؼخٖ٣ص حرظيحءح طلض ٓٔخثٜخ ح٧ىْ٣خٕ
حُٔٔخ٣ٝش حُؼ٬ػش :حٝ ّ٬ٓ٩حُٔٔل٤ش ٝحُٜٞ٤ى٣ش  ،كٌخٕ ك ٢حُزيء ٔٔ٣غ
ٞٛص حُٔئًٕ اُ ٠ؿخٗذ ٍٗ ٖ٤أؿَحّ حٌُ٘خثْ ٝحُ ِز َ ٤غٝ ،طظليَّع حُؼَر َّ٤ش
اُ ٠ؿخٗذ حٓ٧خُ٣ـ٤شٝ ،حٓ٩زخٗ٤ش ٝك ٍَٝٓ ٢حُِٖٓ طزٍِٞص ك ٢رٞطوش
ٝحكيس ُظٌ ٕٞحُؼَر٤ش  ٢ٛحُِـش حُؼخٓش ُ ٌٜٙحُز٬ى ٝطٌٝد ًَ حُِـخص كٜ٤خ
حٗ ٫خىٍح ٝك ٢حٛ٫وخع حُزؼ٤يس ح ٝك ٢حُزيحٕ حُٔـخٍٝس ح ٝػِ ٠كيٝىٛخ
ٝحَٗ٘ ح ّ٬ٓ٫ك ًَ ٢حٛوخػٜخ حٓ ٫خٗيٍ.
انتشر الشعر العربً فً ببلد االندلس بعد ان دخل فاتحا
مع الفاتحٌن العرب وسار معهم اٌنما توجهوا فبلػ اٌطالٌا وبحر
االدرٌاتٌن ووصل الى جزٌرة صملٌة وجزٌرة مالطة بل و فً كل بمعة
او جزٌرة فً البحر االبٌض المتوسط وحتى سواحل االطلسً الجمٌع
الببلد
تتكلم العربٌة وتكتب فٌها واعتبرت العربٌة اللؽة الرسمٌة لهذه
وثمافتها وعلومها وادابها وخاصة الشعر فازدهر فً كل مكان صار
الٌه ووجد فٌه لجزالته ورلة اسلوبه ووضوح معانٌه وخاصة انه نظم
فً هذه االصماع الجدٌدة الؽناء بٌن الخضرة الدابمة والجو اللطٌؾ
ولد اكثرالشعراء من وصؾ هذه الدٌارالجدٌدة ورٌاضها كٌٜح حُ٘خػَ
حرٖ ٓ َٜحٗ٧ئُ ٢ك ٢ه٤ٜي ط ٚحٍُٜٔ٘ٞس رخَُىحء ح٧ه٣ َ٠و: ٍٞ
ح ٍٝ٧هي ُزٔض ٍىحءحًأه٠ـَح
ٝحُطـَ ٘٣ؼَ كٍ ٢رخٛخ ؿـَٛٞح
ٛخؿض كوِضُ حًُِ َٛخكـٍٞح رٜخ
ٝكٔزضُ كٜ٤خ حُظَد ٌٓٔخ أًكَح
ًٝؤٕ ٓٓٞـٜ٘خ ٜ٣خكـق ٍٝىٛخ

ػـَ ٣وزـَ ٓ٘ ٚهـيح ً أكٔـَح
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ٝحُٜ٘ـَ ٓخ ر ٖ٤حَُ٣ـخ ٝطـوخُ.ٚ
ٓ٤لخ طؼِن كٗ ٢ــخى أهَ٠ح
٣ ٝو ٍٞحُ َ٣ُٞحرٖ حُلٔخٍس حٗ٧ئُ:٢
َ ٫كضْ هُ ََح َٛخ رَ ُْ َٖ ٤ه ْ
ِ ََ ٠س أ َ َْٜ ٌِ ٣خ

ٍِ َٓ ٌُْ٘ـٕٞ
ًَخُي ِ ٍُّّ رَ َُْ َٖ ٤رَ َْ َؿـي ِ

٣ٝو ٍٞحُ٘خػَ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذكٛٝ ٢ق ػَٗخ١ش :
َ٤
ِؿ ََْٗخ َ١ش ٌ َٓخ َُ َٜخ َٗ ِظ ٌ
 ّٝط ُ ْـَِ٠
َٓخ ِِ ٢َ ٛا َّ٫حُؼَ َُ ُ

م
َٓخ ِٓ ْ
َٓ َُ ٜخ حَُّ٘خ ُّ َٓخ حُ ِؼ ََح ُ
َحم
َٝطِ ِْ َي ِٓ ْٖ ُؿ ْٔ َِ ِش حُ َّ
ٜي ِ

٣ٝو ٍٞحُ٘خػَ حرٖ ٓلَ حَُٔٓ ٢٘٣ظـ ًِّ٘٤خ رخٗ٧يُْ ٞٓٝح ٖ١حُـٔخٍ كٜ٤خ:
 ٝأ َ ْٗ َيُُ ٍْ ط َ ِْظٌَُّ َٗ ْؼ َٔخ ُء
كِ ٢أ َ ٍْ ِ
ْ كَِ ٢
ؿ َْٛ َِ ٤خ رِخُؼَ ْْ٘ ُٓ ِٖ ٤ظَلَ ٌغ
ََ ٤ْ َُٝ
ِ ٞر َٜخ
 ٝط َ ُل ُّ
َٝأ َ ْْ ُ٣ َٖ ٣ؼ َي ٍُ ػ َْٖ أ َ ٍْ ٍ
خٍ ٍُ ْإَ٣ظ ُ َٜخ
ق ْ ُ٣ ٫ز ُِ ٜؾ حْ َ ٧ر َ
ََ ٤ْ ًَ ٝ
َ ٜ

ٓ ََّح ُء
َُ٣ ٫ٝلَ ِخٍ ُ
ذ َ
م كَِٜ ٤خ حُوَ ِْ َ
ْٜ ٛزَخ ُء
ن حِْ ْٗ ُ ٧
َ
َ ٫ٝطَوُِ ُّ ٞر َل ّ ِ
ػَِ٠
َ

حُ ُٔيَح َٓ ِش

أ َ ْٓ َٞح ٌٙ

َٝأ َ ْك َ٤خ ُء

حُْ ٞ
ْ٘ ٛؼَخ ُء
َٗ ِ ٢
ٍَ ْٝ ٍَ َُّ ًُ ٝ
ِ ٝر َٜخ كَِ ٢

خٍ َٛخ ِك َّ
ٔيُ ط ُ َْ َرظ ُ َٜخ
٠شٌ َِ ٝ
حُٔ ْ
أ َ ْٗ َُ ٜ
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َٝحُ َو ُِّ ٍَ َْ ٝ
ٜزَخ ُء
ٟظ ُ َٜخ َٝحُي ٍُُّّ َك ْ
َّ
ٜذ حُٔو٤ض،
إ حُٔٔخكش حُظ ٢ظَِِّض حُٔـظٔغ حٗ٧ئُُٝ ٢رؼي ٙػٖ حُظؼ ُّ
ًزَ٤ح ك ٢هِن حُظَّؼخٝ ُٖ٣حُظ َّـخُْٗ رٌَّٓ ٖ٤خٕ حٗ٧يًُْ ،خٕ أػَٙ
ىٍٝح
ً
ُ ِؼذ ً
.
٘ ْؼَ حٗ٧ئُ٢
حُٔزخَٗ ػِ ٠حُ ِ ّ
لمد انتشر الشعر العربً فً االندلس حتى وصل الى منتهاه فً
الرلً والتطور فً زمن ظهور دول الطو ابؾ حٌث ان كل امٌر جمع
حوله االدباء والشعراء وبذلن حصل الشعر العربً فً االندلس على
مكانة عظٌمة وثروة ادبٌة كبٌرة نتٌجة هذا التنافس بٌن اال مراء
والشعراء و الطبٌعة الخبلبة التً بهرت الفكر العربً وباالخص الشاعر
العربً فابدع فظهرت نتٌجة هذا االبداع معان جدٌدة واسالٌب جدٌدة
متطورة ومتمدنة وظهر الموشح فً الشعر والذي الٌزال ٌعد مفخرة
من مفاخر الشعر العربً فً االندلس .
مر الشعر األندلسً بؤطوار ثبلثة :فكان منذ الفتح حتى أوابل
المرن الخامس الهجري ٌمثل شعر التملٌد ألدب المشرق ،ولم ٌكن
التملٌد عجزا ً عن االبتكار ،وإنما شعور باالنتماء إلى األصل كشعر ابن
عبد ربه ،وابن هانا وابن شهٌد ،وابن دراج المسطلً.
٬ٗٝكع ك ٌٙٛ ٢حٞ١٫حٍ حٕ حٓ١ ٍٝ٫ظ ّي ِ٤١ش حُؼٜي ح١ٞٓ٧
 ٝطٔظـَم ٗلٞح ً ٖٓ ػ٬ػش هَٝ.ٕٝكٜ٤خ حُ٘ؼَحء  ٝحٌُظخد حٌُٖ٣
ظَٜٝح ك ٌٙٛ ٠حُلظَس ًخٗٞح ٗي٣ي ١حُِّٜش رؤٍ ٝحَُٔ٘م حُّظ ٢حٗطِوٞح
ٜٓ٘خ  ْٜ٘ٓٝحُؼَحهٝ ٢حُلـخُٝ, ١حُ٘خٓ ٝ ٢حُْٜ٘ٓ َّ ًٝ ٠٘ٔ٤
٣لٖ اُ ٠حَُرٞع حُّظ ٢كخٍهٜخ .كخًح حُ٘ؼَحء ح٣ ٕٞ ُّٝ٧ظّـ٘ ٕٞرخٍٗ ٝـي
 ٝر٬ى حُ٘خّ  ٝحُ٘٣ ٝ ٖٔ٤ظٔ ٕٞه٤ٜي ْٛػِٗ ٠لٓ ٞخ ًخٕ حَٛ
حَُ٘م ٘٣طُٔ ٝ .ٕٞوي ظ َٜحُظوِ٤ي ك٢ٗ َّ ً ٠ءٍ  ,ك ٠حُٔؼخٗٝ ٢
حٓ٧خُ٤ذ  ٝح٧هِ٤ش  ٝحٍُٜٞحُ٘ؼَ٣ش  ٝحُٟٔٞٞػخص ٓؼَ حُٔي٣ق ٝ
حُٜـخء  ٝحَُػخء  ٝحُـٍِ ...... ٝ
ح ٫حٗٚظ َٜؿ َ٤حهَ طَْٓ ٗؼَحء ٙهطِٓ ٖٓ ٢لّْٜٗ٧ ْٜ
ًخٗٞح ٗي٣ي ١حُظؤػَ ر ُْ ٝ ْٜطٌٖ حُلظَس حُِّٓ٘٤ش ًخكّ٤ش ّ
 ٕ٧طـؼٌِٝ٣ ْٜرٕٞ
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ك ٠حُز٤جش حُـي٣يس ,كوي ظِٞح ٣لٔ ٕٞحّٗ ْٜؿَرخء ٝ ,ظِّض ِٛظْٜ
رخُٔ٘خٍهش  ٝك٘ ْٜ٘٤حُْٓ ٠مٍ ١إ ّٝحرخث ْٜكخَٟس .فٗٔـٞح ػِ٠
ٓ٘ٞحُ ْٜك ٠حُٝ٫حٕ  ٝح٧ؿَح ٝ ٝحُٔؼخٗ ٝ ٢حٓ٧خُ٤ذ ٌُّ٘٣ ْٜوَٕٜٝ
ػ٘ ْٜطو َ٤ٜحُٔوِّي ػٖ حُٔزيعًٝ .خٕ ًُي ٝحٟلخ كٗ ٠ؼَحرٖ ٛخٗت
ىٍحؽ حُؤطِ ٠رل٤غ ًخٗض ػِٓ ٠طخُغ
حٗ٫يُْ  ٝحرٖ ػزي ٍر ٝ ٚحرٖ ّ
هٜخثي ْٛؿُِ ّ٤ش طوِ٤ي ّ٣ش ٝكٜ٤خ ٛٝق ُِطِ ٝ ٍٞحُٜلَحء  ٝه٤خّ
حُزيٝٝكظ ٠حُ٘خهش .
ٌُٖ ُ١ ْ٤ز٤ؼ ّ٤خ إٔ ٣ظ َّ طوِ٤ي ّ٣خ ػيس هَ ٕٝطوَ٣زخ ً ٫ُٞ ,إٔ ٗؼَحء
حٗ٧يُْ ًخٗٞح ٗي٣ي ١حُٔلخكظش ػِ ٠حُظوِ٤ي حُظويُ٘ ,ْ٣ؼ ٍْٛٞرخُ٠ؼق
كّ٤خٍ حُٔ٘خٍهش ٌُ ٝؼَس ٓخ حٛظي ١حُٗ ٚ٤ؼَحء حَُٔ٘م ٖٓ ٝؿ ٙٞح٩ؿخىس
 ٝح٩ريحع  .كٌخٕ ٫ٞٛء حٗ٧ئُ٣ ٕٝ٢لخ ُٕٞٝطوِ٤ي حرٞٗ ٢حّ  ِْٔٓ ٝرٖ
حُ٤ُٞي  ٝحر ٢طٔخّ  ٝحُزلظَ ٝ ١حُٔظ٘زّٞٓ ٝ ٢ح ٖٓ ْٛكطظلَ حُ٘ؼَحء ك٢
حَُٔ٘م حُؼَر ٢ك ٠طِي حُلظَس ٖٓ حُِٖٓ..
ٔٓ ٝخ حٓظخُص ر ٌٙٛ ٚحَُٔكِش أ٠٣خ حُ٘٘خ ١حُِـ ١ٞكوي رٌ ٍ حُؼَد
ح ُٕٞٝ٧حُوخىٓ ٖٓ ٕٞحَُٔ٘م رٌٍٛٝخ  ٝطؼٜيٛخ ػِٓ ٠ز َ٤حر ٞػِ٠
حُوخُ ٢رخُؼ٘خ٣ش كظظٌِٔ رؼ ٞحٗ٫يحٓ ٖ٤٤ػِ٣ ٢يٝ ٚ٣طوَؽ ػِ٣ ٠يٚ٣
ُل٤ق ٖٓ ح٧ىرخء  ٝحُِـ ٖ٤٣ٞحٓؼخٍ حرٖ حُو٤ّ ١ٞش ّٓئُق ًظخد ( ح٧كؼخٍ) ٝ
حرٖ حُّٔ٤ي حُزطِٛ ٟٞٔ٤خكذ ًظخد (ح٧هظ٠خد)  ٝأر ٢رٌَ حُِر٤ي١
ٛخكذ ًظخد ( أهزخٍ حُ٘لٝ )ٖ٤٣ٞؿً َْٛ٤ؼ.َ٤
حٓخ حُط ٍٞحُؼخٗ ٍٞ١ٞٛٝ ٢حُظـي٣ي ٝك ٚ٤حىٍى حٗ٧ئُٕٞ٤
هُٜ٬خ ٗو٤ٜظ ٝ ْٜطلون ُ ْٜحُظؤػَ حُلؼِ ٢رخُز٤جش حٗ٧ئُ٤ش ٝحْٗح١
حُل٤خس كٜ٤خ  ٝطؼ ّٔوض ؿٌٍٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش ك ٠أٍحٌٌٛ ٝ .ْٜ٤ٟح ظَٜص
ٓٓ٬ق حُظـي٣ي ك ٖٓ َّ ً ٠حُ٘ؼَ  ٝحُ٘ؼَػِ ٠كي ٓٞحء ٖٓ ؿَ٤حٕ ٍِٝ٣
حُظوِ٤ي ُٝحٜٗ ً٫خثّ٤خ ً حّ ٫
حٕ طوِ٤ي حُ٘ؼَحء حٗ٫ئُُِ٘ٔ ٖ٤٤خٍهش حُٔـيىٖ٣
ً ٞٛحط٣ ٫ ٚوِ ٖٓ ٞطـي٣ي ُٝؼَ أرَُ ٓظخ َٛحُظـي٣ي ك ٠حُ٘ؼَ
حٗ٧ئُّ ٢
رؤٕ طِي حُلظَس طظـِّ ٠ك ٠حُؼ٘خ٣ش رخٌَُ٘ٝ ,هي كٜٞٔح حٕ
حُ٘ؼَ عُّّ٤ش ؿ٘خثّ٤ش كّ٘٤ش كَٜكٞح حٛظٔخٓ ْٜحُ ٠حُٔٓٞوٝ ٢
ُٜٓٞشحُ٧لخظ ٍٗ ٝخهش حُظؼز ٝ َ٤هلّش حُ ُٕٞكظّ ٠رخص حُ٘ؼَ حٗ٧ئُ٢
ك ٌٙٛ ٠حَُٔكِش ٔ٣ظخُ ػٖ حُ٘ؼَحُؼَر ٢ك ٢حَُٔ٘م رُٜٔٞش حُِلع
ٝأَٗحم حُي٣زخؿش  ٝهَد حُٔظ٘خ ,ٍٝرل٤غ حٕ حٗ٧ئُ ٖ٤٤ر ٌٜٙحُلوزش
ٗٔٞح ح١ٝخٕ حرخث ٝ ْٜحؿيحىٍ ٝ ْٛحكٞح ٜ٣ل ٕٞر٤جظٓٝ ْٜخ كٜ٤خ ٖٓ
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هٜذ  ٝؿٔخٍ ٟٕٝخٍس هَ٠حء  ٝطؼِّوٞح رٜخ طؼِّوخ ُحى ٙكيّس ٓخ ًخٗٞح
ِ٣و ٖٓ ٚٗٞػ ٕٞ٤طظلظّق ػِ ٠طِي حُـ٘خٕ  ٝحٔ١خع طٔظ ّي حُٓ ٠ؼخهَ
حُؼَد ك ٠حٗ٧يُْ .كٌخٕ حُ٘خػَ ٘٣لؼَ حٗ ّي حٗ٧لخٍ َُٔأ ٟحٍٝ٧
ًًَ٣خص ح٣خّ حُٜزّخ  ٝحُ٘زخد ر ٖ٤ك٘خٜ٣خ
ٙ
طٌٗٞض
حُّظ ٢طَػَع ػِٜ٤خ ّ ٝ
ٓ ٍٜٞ٣لخطٖ حُز٬ى ٓٝلخٜٓ٘خ .
ك٤ـٜ٘٤خ ُٔخٗ ٚرـ٘خء ػٌد ٍه٤ن ف ّ
حٓخ حُط ٍٞح٫هَحٝحَُٔكِش حُؼخُؼش كَٓ ٢ٜكِش حُظـي٣ي ٝطؼ٘٢
حَُٔكِش ح٧هَ٤س ٖٓ ٗ٠ٜش حُ٘ؼَ حٗ٧ئُ ,٢ك٤غ رِؾ كٜ٤خ ًٍٝط.ٚ
ٝكٜ٤خ طلٍَحُ٘ؼَحٗ٫ئُ ٖٓ ٢طوِ٤ي حُ٘ؼَك ٢حَُٔ٘م حُؼَرًَ ٢
حُظلٍَٛٝ ,خٍص ُ ٚحٓخُ٤زٝ ٚك٘ ٚٗٞحُوخٛش رٝ ٚحُٔٔظٔيس ٖٓ حُل٤خس
حٗ٫ئُ٤ش حُوخٍٛشً٘ ,ؼَ حُٔٗٞلخ ص ٍٝػخء حُٔيٕ  ٝحُ٘ؼَ حُـ٘خث,٢
ٝحٓ٫ظ٘ـخى  ًَٝك٘ ٕٞحُ٘ؼَ ح٫هَ… ٟ
َّ
إٔ حًظٔخٍ حَُّ٘و٤َّ ٜش حُ٘ؼَ٣ش حٗ٧ئُ َّ٤ش ُْ ٣ئ ِى ِّ اُ ٠اػزخص
حُٞؿيحٕ حٗ٧ئُ ٢حُٔٔظوَ كلٔذ؛ رَ ٓخ ْٛر٘ ٌْ ٍَ ًز َ٤ك ٢ظٍٜٞ
ٜٗيط ٚحٗ٧يُْٓ ،ظٔؼِ ّ ٍَ ك ٢حَُّٔٗٞلخص َّ
ٝحُِؿَ،
اريحع أٗئُ ٢أَ٤ٛ
ِ
رخػظزخٍٔٛخ كَّ٘ ٖ٤ؿي٣ي ٖ٣ك ٢حُ٘ؼَ حٗ٫ئُ ٢ػْ حُؼَر ، ٢كٜٔخ ٣ؼيحٕ
ٖٓ ػٔخٍ حُظط ٍٞحٗ٧ئُ.٢
ولد صور الشعراء بٌبتهم الرابعة  ،وبرزت العوامل األندلسٌة
الذاتٌة كما فً شعر ابن عبدون ،وابن خفاجة ،وابن سهل ،وأبً البماء
الرندي ،وابن خاتمة األنصاري ،ولسان الدٌن بن الخطٌب ،وابن زمرن،
وٌوسؾ الثالث ملن ؼرناطة ،وابن فركون ،وعبد الكرٌم البسطً.
بسبب هذه محاكاة شعراء االندلس للشعراء العرب فً المشرق
وتتبعهم أسالٌبهم ومعانٌهم فمد تكنوا باسمابهم ؾلٌل للرصافً ابن
الرومً األندلس ي ،والبن دراج متنبً المؽرب ،والبن هانا االندلسً
متنبً األندلس ،والبن زٌدون بحتري األندلس.
وكانت ظاهرة االنتماء من التراث من خصابص األدب األندلسً،
فكانوا ٌضمنون لصابدهم ألوال الشعراء لبلهم وأشعارهم وأمثالهم
وكل ما صادؾ هوى فً نفوسهم .ولمًٌت حركة التجدٌد صدى واسعا
مستحبا ً فً نفوس األندلسٌٌن ،فلم ٌتمٌد أؼلب الشعراء باالسالٌب
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الجاهلٌة او المدٌمة ومعانٌه ا وأوصافه ا ولد نفروا من األلفاظ الوحشٌة
والؽرٌبة علٌهم إلى األلفاظ المؤنوسة الرلٌمة ،وكانت المافٌة الواحدة،
وأوزان العروض الستة عشر ومثلها أكثر المعانً واألسالٌب المتوارثة
فً الشعر التملٌدي فً األندلس.
االسالٌب الشعرٌة فً االندلس تتشابه مع االسالٌب الشعرٌة فً
ندلسٌة وتختلؾ عنها
المشرق العربً فً بداٌة تكوٌن الدولة اال
باختبلفات بسٌطة باختبلؾ شخصٌة الشاعر.
وعلى العموم كان هنان اسلوب رصٌن ومتٌن بنى علٌه الشعراء
لصابدهم دخلت علٌه بعض من كلمات ؼرٌبة اال انه بمً جزل العبارة
فخم اللفظ شدٌد سمٌن البناء
اال ان الشعراء تاثروا باالمم الؽربٌة بعد اطبلعهم على عاداتهم
وتمالٌدهم وتؽٌٌر البٌبة علٌهم والشعراء اول الناس ٌتؽٌرون وٌتاثرون
بمثل هذه االمور وٌهٌمون بمثل هذه االشٌاء فادى هذا التؽٌر الى تطور
باسالٌب الشعر فتطور االسلوب الشعري الؽنابً اوال وما ل الشعراء
الى التحرر من المٌود الشعرٌة واالنطبلق منها فكانت هنان لصابد
فً الشعر فً االسلوب السهل والتفعلٌة المصٌرة اة المشطورة او لل
لطعت تفاعٌل الخلٌل الى النصؾ فً بعض االحٌان او الى الربع وحسب
الحاجة وموازنة الموسٌمى الشعرٌة الؽنابٌة حٌث ظهر الموشح فً
الشعر العربً فً االندلس والتبسه الؽربٌون بعد عشرات السنٌن
والموشح موسٌماه من االوزان الشعرٌة المؤلوفة فً الشعر العر بً
توشحت اواخره اما بمواؾ ثنابٌة او ثبلثٌة واما بجمل متحدة المافٌة
ومتوازنة المعنى .
اما اسالٌب الشعر العربً فً االندلس على العموم سهلة رلٌمة
مفهومة المعنى جعلت الشعراء ٌنظرون الى التمدم والتحضر والرلً
وٌلمون بانفسهم فً مهاوي الحٌاة السعٌدة الم إطرة بالرفاهٌة وسبل
العٌٌش الهنً ٌنشدون للحٌاة المرفهة بٌن الروضة والجنة وبٌن
الؽنوة والرلصة واللحن الجدٌد او بمعنى اخر ٌنشدون ما ٌبهج النفس
وفك ما املته الطبٌعة االندلسٌة الخضراء فتركت هذه الطبٌعة ثروة
شعرٌة ما زالت تطوي االٌام وتمؾ كالجبل الشامخ فً وجه كل
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الصروؾ الدهرٌة واالحداث الجسٌمة بمصابدها العصماء التً هً من
عٌون الشعر العربً وال تستطٌع ان تطوٌها االٌام او تؽٌر من مكانتها
االدبٌة والثمافٌة رؼم مرورمبات السنٌن .
وعلى العموم فان الشعر االندلسً ٌتمٌز بمٌزات كثٌرة منها
سهولة االلفاظ وسبلسة التركٌب ووضوح المعانً كما ظهر فً شعر
الشعراء وفً حركة التجدٌد فً الشعرالعربً فً ببلد االندلس مثل
الموشح وذلن لجمال الطبٌعة االندلسٌة وسعة خٌال الشعراء بهذه
الطبٌعة وافتتانهم بها فمد رق الشعر وكثرت التشبٌهات البدٌعٌة
والتولٌدات الكبلمٌة العجٌبة فجاء ت لصابدهم رابكة التحلٌة فً فابك ة
التورٌة.
ومن المثٌر كثرة الشاعرات االندلسٌات بالمٌاس الى عددهن فً
المشرق العربً ومفاده ما تتمتع به المراة االندلسٌة من علم ومعرفة
وحرٌة شخصٌة فمنهن على سبٌل المثال  -عابشة المرطبٌة وووالدة
ابنة الخلٌفة المستكفً وحسان التمٌمٌة و حفصة الحجازٌة وحمدونة
بنت زٌاد وؼٌرهن كثٌر .
وستبمى هذه المصابد وذلكم الشعراء ٌذكروننا ان العرب فتحوا
ببلد االندلس وعمروها والاموا فًها حضارة عربٌة لم تكن موجودة فً
المجتمع االوربً كله و اصبحت هذه الحضارة رافدا من روافد النهضة
االوربٌة الحدٌثة وسببا من اسباب تمدم االنسانٌة فً الماضً والحاضر
والمستمبل .
ؾالشعر العربً فً االندلس ما هو اال امتداد للشعر العربً فً
لد تشابهت معانً الشعر االندلسً اول االمر و معانً الشعر
الشرق ؾ
العربً فً جمٌع مناحً الحٌاة واال مور التً لٌل فٌها فكانه هو فكان
هنان شعر عالى النشأة شرٌؾ المعانً نش أ بجانبه شًء من شعر
المجون واالبتذال والخبلعة اوجدته الطبٌعة اال ندلسٌة اال انه للٌل
وبمرور الولت دخلتحركة التجدٌد الى الشعر االندلسً كما دخلته فً
الشعر العربً الشرلً و ؼالى الشعراء فً المدح الى حد ان اتوا
بالمستحٌل وؼٌر الم أتً به فً وصؾ الممدوح فً المشرق ؼٌر انه
بعد االستمرار السٌاسً واالجتماعً فً الببلد وتمركز الحكم فٌها
واحساس الشعراء بتؽٌٌر البٌبة والمجتمع انعكس ذلن فً شعرهم فرق
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ولطؾ وابتعدوا عن البدوٌة التً كانوا علٌها الى شعر محدث جدٌد
وكان للطبٌعة ومشاهدها الجمٌلة الحضور العظٌم فً الشعر العربً
االندلسً فتبدلت الطبٌعة الصحراوٌة الجافة بطبٌعة خصبة خضراء لد
افاض علٌها هللا كل نعم الحٌاة و الجمال وحباها بماشاء من خٌر
ونعمة بٌن الخضرة وعطرالورد وظبلل وارفة وطبٌعة ؼناء تعسر
الجمال الخبلب لٌنشد
الناظرٌن وتفح المبلب وتبهج النفس ممرونة
الشاعر لصٌدته فٌها بل هً المصٌدة ذاتها .
وكان التصال العرب بالؽرب نتٌجة هذا الفتح المبارن وتطلعهم
على عاداتهم وتمالبدهم ان اثر هذا فً تمدمهم فكان الشعر االندلسً
رلٌك الحواشً رفٌع المعانً رلٌك الشعور الشعري عذب االلفاظ
جمٌلها واضحة البٌان فً تعبٌرها .
كل ذلن ظهر فً الشعر العربً فً االندلس حتى تطور فً
معانٌه وفً كل مالبسه من اثوا ب لشٌب ة وحلل ناعمة رلٌمة فكان
شعر الزجل
الشعر الموشح الجدٌد فً الشعر العربً وكذلن ظهور
اٌجاد فن الؽناء
تبعا لما التضته طبٌعة المجتمع هنان و حاجته الى
وموسٌمى تنسجم معه .
فترنم الشاعر االندلسً بكل ماٌحس به وما تفرضه علٌه
ظروؾ الحٌاة الحلوة الجمٌلة التً ٌعٌشها والطبٌعة الؽناء من ابتكار
فً المعانً ورلتها وانتماء الكلمات الخفٌفة الرلٌمة فً النفس والخٌال
الواسع والتاثٌر فً االخرٌن  .ونتج عن هذا التطور الكبٌر التجدٌد فً
د نوع جدٌد من
الشعر فً لصٌدته واسوبه ومعانٌة وفنونه واٌجا
الشعر اسموه ( الموشحات ) واخر ٌسمونه ( الزجل ) وسناتً علٌها
جمٌعا باٌجاز.
فالموشح فن من فنون الشعر العربً استحدثه االندلسٌون بدافع
الخروج على نظام المصٌدة و على النهج المدٌم وانسجاما ً مع روح
الطبٌعة الجدٌدة كونه الرب اندماجا ً فً تنوع الموسٌمى الشعرٌة فً
التلحٌن والؽناء.
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والموشح فن جمٌل من فنون الشعر العربً اتخذ لوالب بعٌنها
فً نطاق تعدد األوزان الشعري ولد اتسعت الموشحات وتطورت لتشمل
كل موضوعات الشعر وأؼراضه ولد عرؾ ابن سناء الملن الموشح
فمال :
( الموشح كبلم منظوم على وزن مخصوص وهو ٌتؤلؾ فً األكثر من
ستة ألفال وخمسة أبٌات وٌُمال له التام ،وفً األلل من خمسة ألفال
وخمسة أبٌات وٌُمال له األلرع ،فالتام ما ابتدئ فٌه باأللفال ،واأللرع ما
ابتدئ فٌه باألبٌات).
ولٌل سمً موشحا ً ألنالته وتنمٌمه تشبٌها ً له بوشاح المرأة فً
زركشته وتنسٌمه  .فالموشحا ت سمٌت بذلن ألن تعدد لوافٌها على نظام
خاص جعل لها جرسا ً موسٌمٌا ً لذٌذا ً ونؽما ً حلوا ً تتمبله األسماع ،وترتاح
له النفوس،ولد لامت الموافً فٌها ممام الترصٌع بالجواهر والآللا فً
الوشاح فلذلن أطلك علٌها (الموشحات) أي األشعار المزٌنة بالموافً
واألجزاء الخاصة ،ومفردها موشح ٌنظم وتعنً انها منظومة موشحة أي
مزٌنة ولهذا فبل ٌمال لصٌدة موشحة ألن لفظ المصٌدة خاص بالشعر
المنظوم فً البحور الستة عشر المعروفة .
و لد نشؤت الموشحات فً األندلس أواخر المرن الثالث الهجري
(التاسع المٌبلدي) وكانت نشؤتها فً الفترة التً ازدهرت فٌها الموسٌمى
وشاع الؽناء من جانب،ولوي احتكان العنصر العربً بالعنصر االسبانً
من جانب آخر،فكانت نشؤتها استجابة لحاجة فنٌة حٌث،أن األندلسٌٌن
كانوا لد أولعوا بالموسٌمى وكلفوا بالؽناء منذ أن لدم علٌهم زرٌاب
وأشاع فٌهم فنه والموسٌمى والؽناء إذا ازدهرا كان الزدهارهما تؤثٌر فً
الشعر أي تؤثٌر ،ولد اتخذ هذا التؤثٌر صورة خاصة فً الحجاز والعراق
حٌن ازدهر فٌهما الؽناء والموسٌمى فً العصر األموي ثم العصر
العباسً ،وكذلن اتخذ هذا التؤثٌر صورة مؽاٌرة فً األندلس حٌن ازدهر
فٌها الؽناء والموسٌمى فٌظهر أن األندلسٌٌن أحسوا بملة انسجام المصٌدة
الموحدة إزاء األلحان المنوعة ،وشعروا بجمود الشعر فً ماضٌه
التملٌدي الصارم أمام النؽم فً حاضره التجدٌدي المرن ،وأصبحت
الحاجة ماسة إلى لون من الشعر جدٌد ٌواكب الموسٌمى والؽناء فً
تنوعها واختبلؾ ألحانها ومن هنا ظهر هذا الفن الشعري الؽنابً الذي
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تتنوع فٌه األوزان وتتعدد الموافً ،والذي تعتبر الموسٌمى أساسا ً من
أسسه فهو ٌنظم ابتداء التلحٌن والؽناءونتٌجة لظاهرة اجتماعٌة .
و كذلن جاءت نتٌجة لظاهرة اجتماعٌة حٌث أن العرب امتزجوا
باألسبان ،وألفوا شعبا ً جدٌدا ً من العروب و االسبان وكان من مظاهر
االمتزاج أن عرؾ الشعب األندلسً العامٌة البلتٌنٌة كما عرؾ العامٌة
العربٌة ،أي أنه كان هنان تزاوج لؽوي نتٌجة لبلزدواج العنصري.
واول من اخترع فن التوشٌح األندلسً ممدم بن معافى المبري،ثم
ٌاتً بعده اسم أحمد بن عبدربه صاحب ( العمد الفرٌد)  ،أما المإلؾ
الفعلً لهذا الفن كما أجمع المإرخون فهو أبو بكر عبادة ثم األعمى
التطٌلً كبٌر شعراء الموشحات ،وابن باجه الفٌلسوؾ الشاعر  ،ولسان
الدٌن بن الخطٌب .
اما فً ببلد المشرق فكان الفضل البن سناء الملن المصري فً
ذٌوع فن الموشحات فً مصر والشام وهو صاحب الموشح المعروؾ :
كللً ٌا سحب تٌجان الربى بالحلى
و اجعلً سوارها منعطؾ الجدول
وٌتكون الموشح من أجزاء ولكل جزء من هذه األجزاء اسم ٌمٌزه
عن ؼٌره ولمعرفة هذه االجزاء نموم بتحلٌل هذه الموشح المصٌر البن
مهلهل فً وصؾ الطبٌعة ً:
على لدود الؽصون

( النهر س ّل حساما

وللنسٌم مجال
والروض فٌه اختٌال
مدّت علٌه ظبلل
وجدا ّ بتلن اللحون

شك كماما
والزهر ّ
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أما ترى الطٌر صاحا
والصبح فً األفك الحا
والزهر فً الروض فاحا
تبكً بدمع هتون )

والبرق ساق الؽماما
فنجد انه ٌتكون كما ٌلً :

 .1المطلع :اصطبلح ٌطلك على مطلع الموشح الذي ٌتكون عادة من
شطر أو شطرٌن أو أربعة أشطر وهو هنا فً موشح ابن مهلهل ٌتكون
من لسمٌن أو شطرٌن أو ؼصنٌن:
على لدود الؽصون

النهر س ّل حساما

ولد تختلؾ لافٌة الؽصنٌن كما هو الحال فً المثال السابك،ولد
تتفك كما هو الحال فً إحدى موشحات ابن زهر:
فتك المسن بكافور الصباح
و وشت بالروض أعراؾ الرٌاح
 .2الدور :وهو مجموعة األبٌات التً تلً المطلع ، ،وٌتكون الدور من
مجموعة من األلسمة التمل عن ثبلثة وربما تزٌد عن ثبلثة بشرط أن
ٌتكرر بنفس العدد فً بمٌة الموشح وأن ٌكون من وزن المطلع ولكن
بمافٌة مختلفة عن لافٌته وتلتزم فً أشطر الدور الواحد .والدور فً
الموشح موضع التمثٌل هو:
وللنسٌم مجال
والروض فٌه اختٌال
مدت علٌه ظبلل
 .3السمط :هو كل شطر من أشطر الدور،ولد ٌكون السمط مكونا ً من
فمرة واحدة كما فً هذا الموشح ،وربما ٌتؤلؾ من فمرتٌن.
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 .4المفل :هو ماٌلً الدور مباشرة وٌس ّمى أٌضا ً مركزاً ،وهو شبٌه
بالمطلع فً الموشح التام من جمٌع النواحً أي أنه شبٌهه فً الموافً
وعدد األؼصان ولٌس الموشح مشروط بعدد ثابت من األلفال .والمفل هنا
هو:
وجدا ً بتلن اللحون
والزهر شك كماما
 .5البٌت:وهو فً الموشحة ؼٌره فً المصٌدة  ،فالبٌت فً المصٌدة
معروؾ أما فً الموشحة فٌتكون البٌت من الدور مضافا ً إلٌه المفل الذي
ٌلٌه وعلى ذلن فالبٌت فً موشحنا هو:
وللنسٌم مجال
والروض فٌه اختٌال
ُمدّت علٌه ظبلل
وجدا ً بتلن اللحون
والزهر شك كماما
 .6الؽصن :هو كل شطر من أشطر المطلع أو المفل أو الخرجة وتتساوى
األؼصان عددا ً وترتٌبا ً ولافٌة فً كل الموشحة وللّما ٌشذ الوشاح عن
هذه الماعدة ،وألل عدد لؤلؼصان فً مطلع أٌة موشحة ـ وبالتالً فً
األلفال والخرجة ـ اثنان ،وكما سبك المول ٌجوز أن تتفك لافٌة الؽصنٌن
وٌجوز أن تختلؾ ،على أنه من المؤلوؾ أن تتكون ألفال الموشحة من
أربعة أؼصان مثل موشح لسان الدٌن:
جادن الؽٌث إذا الؽٌث همى
ٌـازمــان الـوصـــل باألنـدلــس
لم ٌـكـــن وصــلن إال حـــلـــما ً
فً الكرى أو خلسة المختلس
 .7الخرجة :هً آخر لفل فً الموشح لفل بكل شروطه ،تمع فً آخر
الموشح و تشكل مع ماٌسبمها من ألفال أجزاء أساسٌة فً بناء الموشح
و لوال األلفال والخرجة ال ٌمكن أن تسمى المنظومة موشحا ً.
والخرجة خرجتان :
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خرجة معربة وهً التً تكون فصٌحة اللفظ بعٌدة عن العامٌة.
األلفاظ وهً المفضلة او
و خرجة رجلٌة أي عامٌة أو أعجمٌة
المستحسنة.
استخدم الوشاحون كل موضوعات الشعر المؤلوفة مٌادٌن
لتواشٌحهم ولد وجدت موشحات فً جمٌع األنواع فاول هذه الموشحات
هً الموشحات الؽزلٌة ثم الخمرٌة ثم موشحات فً وصؾ الطبٌعة
وكثٌرا ً ما كانت تتشابن هذه الموضوعات وتشترن كلها فً موشحة
واحدة فمن أشهر الوشاحٌن الؽزلٌن (األعمى التطٌلً ) فوموشحته هذه
تعتبر مثبلً أعلى لفن الموشحات فً األندلس ٌمول :
سافر عن بدر
ضاق عنه الزمان

وحواه صدري

آه مــــــــما أجـــد
شفنً ما أجـد
لــــام بً ولـــــعـد
باطــش متبــــد
كــلمـــــا للت لد

لال لً أٌن لد

وانـثنى خوط بان ذا مهـز نضٌر
عـــابثــــتــــه ٌــــدان للـصبا والمطر
اما الموشح الخمري فبلتختلؾ مواضٌعه عن معانٌها فً المصٌدة
الشعرٌة فً الخمر واشهر شعراء الموشحات الخمرٌة ابن بمً
المرطبً االندلسً فٌمول :
أدر لـــنــا أكــــــــواب
ٌنسى به الوجـد
واستصحب الجبلس
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كما التضى العهد
دن بالهــــوى شرعا ً
ما عشت ٌاصــــاح
ّ
ونـــــزه الســــمـــعـــا
عن منطك البلحً
والحـــــكم أن ٌدعى
إلٌـــن بـــــالــــراح
أنامــــل العــــنـــــاب
ونملن الورد
حفا بصــدؼً آس
ٌلوٌهــــما الخد
وٌعجبنً هذا الموشح الرابع البن المعتز الشاعر العباسً فً المشرق
والذي كان المؽنون ٌتؽنون به الى ولت لرٌب .
ؼنى بن السمر
ٌاحلو ٌااسمر
رلوا ورق الهوى فً كل ما صورا
--------------------ما الشعر ماسحره
ٌندى على ثؽرن

ما الخمر ماالسكر
من انفاسن العنبر

-------------------------واللٌل ٌؽفو على
انت نعٌم الصبا
ما لهوانا الذي

شعرن او ٌممر
واالمل االخضر
الٌثمر
اورق
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لد كان من امرنا
نعصر من ر وحنا

ماكان هل ٌذكر
اطٌب ما ٌعصر

---------------------------نوحً الى اللٌل
نبنٌه عشا لنا

ما ٌبهج او ٌسكر
ٌاحلو ٌا ا سمر

-----------------------------------اما الموشح الخمري فبلتختلؾ مواضٌعه عن معانٌها فً
المصٌدة الشعرٌة فً الخمر واشهر شعراء الموشحات الخمرٌة ابن
بمً المرطبً االندلسً فٌمول :
أدر لـــنــا أكــــــــواب
ٌنسى به الوجـد
واستصحب الجبلس
كما التضى العهد
دن بالهــــوى شرعا ً
ما عشت ٌاصــــاح
ّ
ونـــــزه الســــمـــعـــا
عن منطك البلحً
والحـــــكم أن ٌدعى
إلٌـــن بـــــالــــراح
أنامــــل العــــنـــــاب
ونملن الورد
حفا بصــدؼً آس
ٌلوٌهــــما الخد
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اما موشحات وصؾ الطبٌعة االندلسٌة الرابعة الخبلبة فمن
افضلها موشح الوزٌر الشاعر ابً جعفر احمد بن سعٌد وفٌها
وصؾ الروض ووصؾ النهر الذي خلع علٌه الوزٌر الوشاح األلوان
البهٌجة حٌن سلّط شمس األصٌل على ماء النهر المفضفض وجعل منه
سٌفا ً مصموالً ٌضحن من الزهر األكمام ،وٌبكً الؽمام ،وٌنطك ورق
الحمام ،وٌصؾ أٌضا ً جمال الحور وفتنة الروض فتوحً الشراب فٌمد
الشاعر أو الوشاح األندلسً بالؽزل فٌمول فٌها :
ذهبت شمس األصٌل
فضة النهر
أي نهر كالمدامة
صٌّر الظل فدامه
نسجته الرٌح المه
وثنت للؽصن المه
فهو كالعضب الصمٌل
حؾ بالشـفـــر
مضحكا ً ثؽر الكمام
مبكــٌا ً جفن الؽمام
منطما ً ِورق الحمام
داعــــٌا ً إلى المدام
فلــــهذا بالـــمـــبــــول
خط كالسطـــر
وعد الحب فـــؤخــــلــــؾ
وسوؾ
واشتهى المطل
ّ
تعرؾ
ورســـــــولً لد ّ
منـــــــه بما أدري فحرؾ
باهلل لل ٌارسولً
لش ٌؽب بدري
كما ان هنان موشحات ظهرت فً المدٌح والفخر والهجاء
والرثاء والتصوؾ والحكمة كثٌر من االؼراض اتجاوز عن ذكرها
خشٌة االطالة .
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كخُٔٗٞق ٝحُِؿَ هي ظَٜح كٝ ٢هض ٝحكي َٗٝؿق إٔ ُٜٔخ أً٬ٛ
ح٤ُٝ٫ش َّ
حُِؿَ  ٞٛحَُّٔٗٞق
ٓ٘ظًَخ ً ك ٢حُز٤جش حٗ٧ئُ٤ش ٌٓ٘ ػٜٞىٛخ
ظ َٜك٢
حُٔ٘ظ ّٞرخُِـش حُؼخٓ َّ٤ش ٝحُِؿَ كٖ ٖٓ ك٘ ٕٞحُ٘ؼَ حُؼَر٢
حٗ٫يُْ ك٤ُٝ ٜٞي حُز٤جش حٗ٧ئُ٤ش ػْ طَٔد ح ٝهَؽ اُ ٠حُز٤جخص حُؼَر٤ش
ح٧هَ ٝ ٟحٗظَ٘ كٜ٤خ ٣ٝؼظزَ حُ٘خػَ أر ٞرٌَ رٖ هِٓخٕ حٌُ ١ػخٕ ك٢
ػ َٜحَُٔحرط ٖ٤رخٗ٧يُْ  ٞٛأ ٖٓ ٍٝأريع ك ٢كٖ حُِؿَ ح ٫حٌٖٗ٣ ُْ ٚ
أ ٖٓ ٍٝهخٍ ك ، ٚ٤رَ هِ٤ض حُ٧ؿخٍ هزِ ٚرخٗ٧يُْ كٜ٘خى ػيى ٖٓ
ٗؼَحء حٗ٧يُْ ٖٓ طويٓٞح أرخ رٌَ حرٖ هِٓخٕ ك ٢حُو ٍٞكٌُٖ ٝ ٚ٤
ٛئ٫ء حُ٘ؼَحء ُْ ٣زِـٞح ٓخ رِـ ٚحرٖ هِٓخٕ ك. ٚ٤
كخُِؿَ ٗ٘ؤ أ ٬ٛك ٢ر٤جش أٗئُ٤ش ػْ حٗطِن ٜٓ٘خ اُ ٠ر٤جخص
ػَر٤ش أهٌَُ ٟح كؤ٤ظ ٚحُلو٤و٤ش طٌٖٔ كٓ ٢خ حٓظٔيٝ ٖٓ ٙحهغ حُل٤خس
حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ٓظٔؼ ٬ك ٢حُـي٣ي ٖٓ ٓؼخٗ ٝ ْٜ٤كٌٔ ٝ ْٜأٓؼخُٝ ، ْٜ
ٓزظٌَ حطٝ ْٜط٘زٜ٤خط ٝ ْٜؿَٛ٤خ ٖٓ أٗٞحع ٓـخُ حٌُ ٝ ّ٬كٔ٤خ ٗخع ٖٓ
ٓؤُٞف أُلخظ٤ٛ ٝ ْٜـ ْٜحُؼخٓ٤ش ،كٔ٣ ٜٞؼَ طُ َ٣ٜٞل٤خط ْٜحُؼخٓش
رخكَحكٜخ ٝحطَحكٜخ ٝرـيّٛخ ُِٜٛ ٝخ ٜٓٞٔٛ ٝخ ٝػِ ٠حُؼٔ ّٞك٣ ٜٞؼي
كٖ ٖٓ ك٘ ٕٞح٫ىد حُ٘ؼز. ٢
ٝح َٛ٫ك ٢حُِؿَ حٗ ٚىٍؿش ٓؼ٘٤ش ٖٓ ىٍؿخص ٗيس حُٜٞص ٢ٛٝ
حُيٍؿش حُـ٣َٜش ًحص حُـِزش ٝحٛ٫يحء ٓؼَ ٞٛص حَُػي ك ٢حُٔلخد حٝ
ٞٛص ح٫كـخٍ ٝحُلي٣ي  ًَٝؿٔخى ًٞٛ ١ص ػْ طـَ٤ص كخٛزلض طؼ٘٢
حُِؼذ ٝحُـِزش ٝحُ٤ٜخف ػْ طٓٞغ ُ َٔ٘٤حٞٛحص حُٔـ٘ٝ ٖ٤حُٔطَرٖ٤
ٓٝ.ؼٖ ٟحُٜٞص حُؼخُ ٢حُ َُٔ٘ـَّْ ًِٔ ٝش ُ َّؿخُش ٓخ ُحُض طُطِن كً ٢ؼٖٓ َ٤
حُٔ٘خ١ن حُؼَر٤ش ػِ ٠ؿٔخػش حُ٘زخد حٌُ٣ ٖ٣ـظٔؼ ٕٞكٌٓ ٢خٕ رؼ٤ي
ُ٤ئىُّٝح حَُهٝ ٚحُـ٘خء حُٜخهذ رٜٔخكزش آ٫ط ْٜحُٔ٤ٓٞو٤ش ٝ .حٛزلض
ًِٔش ُؿَ ك ٢حُيٝحثَ ح٧ىر٤ش ٝحُـ٘خث٤ش ُٜٓطِ ًلخ ٣يٍ ػِ ٖٓ ٌَٗ ٠أٌٗخٍ
حُ٘ظْ حُؼَر. ٢
٘٣ٝؤْ حُِؿَ حُ ٠هٔٔ ٖ٤حُ ٍٝ٫ؿَ حُؼخٓش  ْٛٝػخٓش حُ٘خّ
ٔ٣ٝؼَ ح٫ؿ٘٤ش حُ٘ؼز٤ش حُٔلِ٤ش ٝط٘زغ طِوخث٤خ ُيٝ ٖٓ ْٜ٣كي ١كيع ٓـٖ٤
ح ٝكخُش ٣ظـ٘ ٠رٜخ حَُٔء ٝكظ٘٤غ َ٣ٝىىٛخ ح٫هَ ٕٝحكَحىح ح ٝؿٔخػخص
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ح ٝهي طليع ه ٍ٬طـَ٣ش ٗو٤ٜش ح ٖٓ ٝه ٍ٬كيع ػخّ ك ٜٞرٔؼخرش
ح٫ؿ٘٤ش حُ٘ؼز٤ش حَُحثؼش ٝحً٫ؼَ ٗٞ٤ػخ ٝؿ٘خث٤ش .
حٓخ حُِؿَ ح٫هَ كُ ٜٞؿَ حُ٘ؼَحء حُٔؼَر ٖ٤ك٤زي ٝأٗ ٚؿخء
رؼي ٗ٘ؤس ُؿَ حُؼخٓش ُ ٝ ،ؼَ حُ٘ؼَحء حٌُ ٖ٣كخُٞٝح حىحء ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ
حُِؿَ هزَ ػ َٜحرٖ هِٓخٕ ًخٗٞح ٓيكٞػ ٖ٤اُ ٚ٤رخَُؿزش ك ٢إٔ ط٘ظَ٘
أُؿخُ ْٜحُٜٔط٘ؼش ر ٖ٤حُطزوخص حُٔؼولش ً٘ٞع ٖٓ حُطَحكش أ ٝرخَُؿزش ك٢
إٔ ٣ؼَف ُي ٟحُؼخٓش ٓؼَكظُ ْٜي ٟحُوخٛش ًُ ٝ ،ي رٟٞغ أُؿخٍ ُْٜ
٣ظـ٘ ٕٞرٜخ ٛ ٌُٖ ٝئ٫ء حُ٘ؼَحء حُٔؼَر ٖٔٓ ٖ٤حٛط٘ؼٞح حُِؿَ
حٛط٘خػخ ُْ ٔ٣ظط٤ؼٞح كَٓ ٢حكِ ٚح ٠ُٝ٧إٔ ٣ظوِٜٞح ك ٖٓ ٚ٤ح٩ػَحد،
ٌٛ ٝح ٓخ ػخر ٚػِ ْٜ٤حرٖ هِٓخٕ ك ٖ٤هخٍ ،أٗ٣ ْٜؤط ٕٞرخ٩ػَحد ٞٛ ٝ ،
أهزق ٓخ  ٌٕٞ٣ك ٢حُِؿَ ٝهي ٜٗي حرٖ هِٓخٕ ُِ٘٤ن حهطَ رٖ ٗٔخٍٙ
ٝحػظزَ٤ٗ ٙن حُِؿخُ ٖ٤رٔزذ ُٜٓٞش ُؿِٓ٬ٓ ٚش ١زؼ ٝ ٚاَٗحم
ٓؼخٗٓٝ ٝ ،ٚ٤ويط ٚػِ ٠حُظَٜف رؤهٔخّ حُِؿَ  ٝهٞحك ٚ٤حكٖٓ َ٠
ؿ. َٙ٤
ٝحُِؿَ ك ٢ططٔ٣ ٍٙٞؼَ ح٧ؿ٘٤ش حُ٘ؼز٤ش حُظ ٢طؤػَص اُ ٠ك ّي ٓخ
رزؼ ٞأٌٗخٍ حُٔٗٞلخص ٝهي ٜٗي حُِؿَ ك ٢حُوَٕ حُٔخىّ أٜٗ ١خ٣ش
حَُٔحرط ٖ٤ك ٢حٗ٧يُْ ١لَس ٗٞػ٤ش ٝحٗظ٘خٍح ٝحٓؼخ ك٤غ ًخٕ رؼٞ
ِٓٞى حَُٔحرط٣ ٫ ٖ٤ظو٘ ٕٞحُِـش حُؼَر٤ش ٝحٗؼٌٔض  ٌٙٛحُلخُش ػِ٠
ٗؼَحء حُوٜخثي  ٝحُٔٗٞلخص ك٤غ ُْ ِ٣وٞح ط٘ـ٤ؼخ ٖٓ ٛئ٫ء حُِٔٞى
ٝحَٓ٫حء كخٗظ َٜحُِؿَ كٌٛ ٢ح حُوَٕ ح ٫حٗ٣٫ ٚـ٤ذ ػٖ رخُ٘خ حٕ حُ٠ؼق
ٝحُ ٖٛٞحهٌ ٘٣وَ كٌٛ ٢ح حُٔـظٔغ حُؼَرٝ ٢ريحص طظٔخهٓ ٢يٕ حٗ٫يُْ
رؼي ٌٛح حُوَٕ ر٤ي حٓ٫زخٕ ٝحكيس رؼي حهَ . ٟحٓخ ٟٓٞٞحص حُِؿَ ك٢ٜ
ٗلٜٔخ حؿَح ٝحٝك٘ ٕٞحُٔٗٞلخص حٗ٫ئُ٤ش ٓؼَ حُـٍِ ٝحُٔيف
ٝحُؤَس ٛٝٝق حُطز٤ؼش  ٝ ،حُٔـ ٝ ٕٞحُظٜٞف  ٝؿًُ َ٤ي ٖٓ كٕ٘ٞ
حُ٘ؼَ حُظوِ٤ي٣ش حُٔؼَٝكش
حَُحرغ ٜٓ٘خ ٍ٣ًّ ٝخ
ٝر٘٤ش حُِؿَ ٣خط ٢رؤٍرؼش ٜٓخٍ٣غِ٣ ،ظِّ َّ
ٝحكيًح ك ٢حُو٤ٜيسٝ ،أ َّٓخ حُؼَّ٬ػش كظٌ ٕٞػِ ٠هخك٤ش ٝحكيس،
ٝطٔ َّٔ ( ٠حُوَحى٣خص )  ٖٓٝحُِؿَ  ٌٙٛحُٔوطٞػش :
فبل بثمهم ٌنسد
خلو ا منا زلهم

وال نهرهم ٌجري
وساروا مع الفجر
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٫ٝطوظِق حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ح ٝحؿَحٜٟخ ك ٢ر٬ى حٗ٫يُْ ػٖ
ٓؼ٬٤طٜخ ك ٢حَُٔ٘م حُؼَر ٢حٓ ٝـَر ٚكٔٗ ٢خٍ حكَ٣و٤خ ح ٫هِٝ ٬٤كٔذ
ٓظطِزخص حُٔٞهغ ٝحُِٖٓ حُٔؼخٕ ٝك ًَ ٢حٗٞحع حُ٘ؼَ ًخُ٘ؼَ
حُظوِ٤ي ١ح ٝحُٔٗٞق ح ٝحُِؿَ  ٖٓٝحٗ َٜحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش حٗ٫ئُ٤ش ٞٛ
كٖ حُٔيف ك٤غ حٗظوَ ٓغ حُؼَد حُ ٠طِي حُز٬ى كوي طٔـي حُ٘ؼَحء
حُؼَد ك ٢حٗ٫يُْ رخٗلٔٝ ْٜحٗٔخرٝ ْٜرخ٫ه ٚػ٘يٓخ حٗظيص حُٔ٘خُػش
ر ٖ٤حُوزخثَ حُؼيٗخٗ٤ش ٝحُولطخٗ٤ش ك ٢حَُٔ٘م ٝحٗظوخٍ  ٌٙٛحُٔ٘خُػش حُ٠
حٗ٫يُْ ٝحٗ٘ـخٍ حُ٘خّ رٜخ كٌٛ ٢ح حُزِي ح٠٣خ  ٖٓٝ .حٗؼَ ٓخه َ٤ك٢
حُٔيْف ٓخ هخُ ٚحُ٘خػَ ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ كٓ ٢يف حُٔؼظٔي رٖ ػزخى
كٗٞٓ ٢ق ٗخىٍ ٓطِؼ: ٚ
غ اًَِح حُـَ ُْ ٤
َؿخى ََى حُـَ ُْ ٤
غ َ٠َٔ ٛ

َ٣خ َُ َٓ َ
ِ َِ ٛرخَ ْٗ َ ٧يُُ ِْ
خٕ
حُْ ٞ
َ

َ ُِٛي ِاُ َّ٫كُِ ًٔخ
َُ ْْ َْ َٝ ُْٖ ٌ٣
ٔشَ حُ ُٔ ْوظَ ِِ ِْ
كِ ٢حٌُ َََ ٟأ َ ِْ ٝه ِْ َ
ُ
ك٤غ
ًٌُٝي ٍحثَّ٤ش أر ٢رٌَ رٖ ػ َّٔخٍ كٓ ٢يف حُٔؼظٔي رٖ ػزخى
حٓظَِّٜٜخ رٔيهَ ٍحثغ ُٛٞق حُطز٤ؼش حٗ٫ئُ٤ش ٣و ٍٞك:ٚ٤
أَى ٍِِ ُّ
حُِ َؿخ َؿشَ كَخَُِّ٘ٔ ُْ ٤هَ ِي ح ْٗزَ ََٟ

ف حُ ِؼَ٘ َ
ٔ ََٟ
َٝحَُّ٘ ْـ ُْ هَ ْي َ
خٕ ػ َِٖ حُ ُّ
َ ََ ٛ

ُٙ ٍٞ
َٝحُ ُّ
ْ ٜز ُق هَ ْي أ َ ْٛيَََُ٘ ٟخ ًَخكُ َ
َُ َّٔخ

ٓظ َ ََ َّى
ح ْ

حَُِّ َُْ ٤

َِّٓ٘خ

حُ َؼ ْ٘زَ ََح

 ٛق حُطز٤ؼش آُ ٠يف ح َ٤ٓ٫حُٔؼظٔي هخث:ً٬
ػْ ٘٣ظوَ رؼي ْ ٝ
ُْْ ُٜ ًَ ُُِٞٓ ّٝ
أَػْ َٔ َْصَ ٍُ ْٓ َل َي ِٓ ْٖ ٍُإ ِ

ن ُٓؼْ ِٔ ََح
ْ ُ٣ َٖ ٜؼ َ
َُ َّٔخ ٍَأ َ ْ٣ضَ حُـُ ْ
٘ ُ
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خء ُُِْْٓ ِٜ ًِ ٞ
ََ ٝ
َ ٛز ْـضَ ى ٍِْػ ََي ِٓ ْٖ ِى َٓ ِ

ْ أ َ ْك َٔ ََح
َُ َّٔخ ٍَأ َ ْ٣ضَ حُ ُل ْ
ٔ َٖ ِْ ُ٣زَ ُ

ٜزَخ
حٍطْ ُٚحُ َّ
َخَُ ِْ ٝ
َ َُ ٝ
َِ ٝاَُ َْٜ ٌَ ٤خ ً َّ

ػَِ ْ ِٚ ٤حُ َّط َُّ
ََ ٝكَ٘خ َ

َكظ َّ٠

َٗ ٍََّ ٞح

حٓخ حُٜـخء كَِْ طٌُٖ ُٞٓ ٚم ٍحثـش ك ٢ر٬ى حٗ٧يُْ ٔ٤ٓ ٫ٝخ
حُٜـخء حُٔ٤خُِٓ ًٝ ٢ي ُوَِّش ح٧كِحد حُٔ٤خَّٓ٤ش ٝػيّ ٝؿٞى حُ٘ؼٞر٤ش ٝهي
ٔٞس،كٌٜح حرٖ كِٓٓ ٕٞؼً٬
ٗؼََحء حٗ٧يُْ
طٔ ِ٤ػ٘ي رؼُ ٞ
رخُظطَف ٝحُو ْ
ُّ
ٔٛ ٚـخٛخ رؤٞس ٓ٫ؼُٜ َ٤خ  ٢ًٌَٗ٣ٝرٜـخء حُلط٤جش ُ٘لٔٚ
كٛ ٖ٤ـخ ٗل َ
٣ٝو ٍٞكًُ ٢ي :
حُٔ َْآ ِس َْ ٝؿ ِ ٢ٜكَ ِو ِْظُُٚ
طَؤ َ َّٓ ِْضُ كِِ ٢
ً ََْ ٞؿ َِ ٚ
َخٍصْ اَُِ ٠حَُِّ ِْٞ ٜ
 ُٞهَ ْي أَٗ َ
ػ ُـ ٍ
ٗجْضَ أ َ ْٕ ط َ ُْ ٜـ ٞطَؤ َ َّٓ َْ َه ِِ٤وَ ِظ٢
اًَِح ِ
كَ ِب َّٕ رِ َٜخ َٓخ هَ ْي أ َ ٍَىْصَ ِٓ َٖ حُ َْ ٜـ ِٞ
ٝحُـٍِ ًخٕ ٖٓ ح ْٛحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش حُظ ٢طٓٞؼض ك ٢حٗ٫يُْ
ٝهخٍ ك ٚ٤حُٔ٘ؼَحء حٌُؼَ٤حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَ ًٝخٕ ٣ئػَ ػِ ٠حُ٘ؼَحء
حُطز٤ؼش حُـِٔ٤ش ٝحُل٤خس حُ٘خػٔش ٝؿخُزخ ٓخ ٣ظيحهَ حُـٍِ رٛٞق حُطز٤ؼش
ًل ٍٞحُ٘خػَ حر ٢حَُر٤غ حُٔٞكي:ٟ
ذ
ُِ ََ ًْ ٍ

أ َ ْىَُ ُـٞح

ٔ َل ٍْ ََ ٤س
رِ ُ
ًٍَِ ٍٝخرَ َٜخ
هِلُٞح َ
ٓخػَشً َكظ َّ ٠أ َ ُُ َ

ٓ ِٖ َْ ٝؿ َِٜ ٜخ
َٝأ َ َْٓ َ٨
ػ َْ َٓ ْٖ ِٓ ٢ِ٘٤لخ ِ
ٌُٗ ٞاَُِ َْٜ ٤خ اِ ْٕ أ َ َ١خَُضْ ِػظَخرَٚحَ
َٝأ َ ْ
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و ٌمتاز الؽزل االندلسً برلة االسلوب وجمال المعنى ولد انشد
او اشعر فٌه اؼلب بل كل الشعراء العرب فً االندلس وتفننوا فٌه
وًخٗض حَُٔأس ٍٞٛس ٖٓ ٓلخٖٓ حُطز٤ؼشٝ ،حُطز٤ؼش طـي ك ٢حَُٔأس ظِٜخ
ٝؿٔخُٜخٌُٝ ،ح ًخٗض حُلز٤زش ٍٟٝخ ً ٝؿ٘شً ٔٔٗٝخًٌٌٛٝ ،ح ًخٗض حُؼ٬هش
ٗي٣يس ر ٖ٤ؿٔخٍ حَُٔأس ٝر ٖ٤ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ك ٬طًٌَُ حَُٔأس اٝ ٫طًٌَُ
حُطز٤ؼش فً وصؾ الحبٌب ووصؾ لوعات الشعراء وهواهم الٌه
ومن شعر ابن زٌدون فً الؽزل مخاطبا حبٌبته والدة ابنة
الخلٌفةالمستكفً ٌمول :
انً ذكرتن بالزهراء مشتالا
واالفك طلك ووجه االرض لد را لا
ٌوم كاٌام لذات لنا انصرمت
بتنا لها حٌن نام

الد هر

سرالا

حٓخ حَُػخء فمد للد شعراء االندلس شعراء المشرق فٌه وتفجعوا
على المٌت ووصفوا المصٌبة الوالعة وعددوا منالب المرثً ومن
ذلن لول الشاعر ابن حزمون فً رثاء ( ابً الحمبلت ) لابد االعنة
فً مدٌنة( بلنسٌة ) ولد لتله نصارى ا السبان :
حُْ ٓ٬غ
ٔ ََِحؽْ حََٛ ُْ َ ٧ح  ...حَُّ٘ ََِ ّ٤ح
َ٣خ َ
ِ
ػ ْ ُٖ ٤رَ ِ ٌّ ٢حُ ّ
ََ ًٝ
يحٓ ْغ
ٔ ََِح  ٢َْ ً ...ط ُ ْ٘ؼ َ ََح َٓ ِ
حَُطَخؽْ ك ٌُ ّ
َخٕ ِٗ ْؼ َْ ِ ّ
ولد تمٌز الرثاء بشدة لوعته وصدق العاطفة فٌه ومنه لول الشاعر
الحصري فً رثاء ابٌه :
ارى نٌر االٌام بعد ما اظلما
وبنٌان مجدي ٌوم مت تهدما
وجسمً الذي اببله فمدن ان اكن
رحلت به فالملب عندن خٌما
34

سمى هللا ؼٌثا من تعمد ولفة
بمبرن ما استسمى له وترجما
ولال سبلم والثواب جزا ء من
أ لم على لبر الؽرٌب

فسلما

كما وجد نوع اخرمن الرثاء هو رثاء الممالن والمدن الذَّا ِهبة،
روعة من رثاء الشُّعراء فً المشرق فمد ها َل الشعراء ان
فكان أكثر ْ
دٌارهم تسمط بلدة بعد أ ُ ْخرى فً أٌدي األسبان فبك َْوها بكاء الثَّكالى
ٌَ َروا َ
وتفجعوا علٌها تفجع من فمد اوالده ومن احبهم ومن أشهر ما لٌل فً
هذا ال َّ
ضرب من الرثاء ( راجع ممالتً رثاء االندلس ) لصٌدةُ أبً البماء
ٌرثًِ فٌها األندلس بؤسرها ،ومطلعها:
الرندي التً ْ
ُ ٜ
خٕ
ُِ ٌُ ِ َّ ٗ َْ٢ءٍ اًَِح َٓخ ط َ َّْ ُٗ ْو َ
ٔ ُ
خٕ
ذ حُؼَ ْ ِٖ ٤اِ ْٗ َ
كَُ٣ ٬ـَ ََّ رِ ِطِ ٤
ٜ٘ٓٝخ  ٌٙٛح٫ر٤خص ٣و: ٍٞ
أَٓ  ٫ػِح َء ُٚ
ىٛـ ٠حُــَِ٣س ٌ
ُ
ػٕ٬ٜ
ٛـُ ٟٞـ ٚأُكـ ٌي ٝحٗـْ ٜي
ُ
حُؼ ٖ٤ك ٢ح ّ٬ٓ٩كخٍطِأصْ
أٛخرٜخ
أهطخٍ ٝرُ ُ
ِيحٕ
كـظَ ٠هـِض ٓـ٘ٚ
ٌ
ُ
ٗؤٕ( َُٓٓ٤شً)
كـخٓؤٍ(رِ٘ٔ٤شً) ٓخ
ٝأ٣ـٖ(ٗـخ١زشٌ) أ ّْ َ
َ
أ٣ـٖ ( َؿُ َّ٤
خٕ)
ىحٍ حُـؼِ ّٞكٌْ
ٝأ٣ـٖ (هُـَ١زش) ٌِ ُ
ُ
ٗخٕ
ػـخُْ هـي ٓٔخ كٜ٤خ ُٚ
ٓـٖ
ٍ
ٝأْ ( ٖ٣كُِٔٓٝ )ٚخ طلٍٙ ِٗ ٖٓ ٚ٣ٞ
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ُ
ٕ٦ٓٝ
كـ٤خٝ
ٌد
ٌ
ٗٝـُٛ َٜخ حُـؼَ ُ
َ
هـٞحػ ٌي َّ
أًٍـخٕ حُـز٬ى كٔخ
ًـٖ
ُ
أًٍخٕ
طزن
ػـٔ ٠حُـزوخ ُء اًح ُـْ َ
اما الوصؾ وما ادران ما الوصؾ فً ببلد االندلس فمد توسع
شعراء العربٌة فً االندلس فٌه وتاثروا بطبٌعة الببلد الخصبة الخضراء
الجمٌلة الموارد  ..ومناظرها الفاتنة الساحرة بٌن الجبال العالٌة والودٌان
الفارهة الؽناء الوارفة الظبلل روعة وجماال تلن التً تفتح النفوس لتتٌه
االرواح سادرة فً ظبللها و لتؽنً الملوب فتطرب االفبدة وتؽنً لتشنؾ
االذان بالحانها وتحدق العٌون بروعتها سناء ازاهٌرها فتطٌرالملوب
فٌها كالفراشات الملونة فتمتلىء بنور الحب واشراق الزهر وعبك
الشذى وخفة النسٌم وتفننوا فً الوصؾ  ٝطؼِّن حُ٘خػَ حٗ٧ئُ ٢رز٤جظٚ
حُطز٤ؼ٤ش ٤ٛٝخٓ ٚرٜخ ٤ٛخٓخ ً ٓزخُـخ ًِ رِؾ ك ّي حُلِ ،ٍٞاً إ حُطز٤ؼش
ٌِّٗض كٍٞ٠ح ً كٓ ٢ؼظْ اريحػخط ٚحُلّ٘٤ش كظ ٠ط٘ ّظٓ ٠ؼـٜٔخ كٓ ٢وظِق
حُل٘ٝ ٕٞرِؾ ٌٛح حُظٔخُف ر ٖ٤حُ٘خػَ ٝحُطز٤ؼش َٓطزش حُظ٘و ٚ٤وٌعد
وصؾ الطبٌع ة اال ندلسً من جٌد الوصوؾ الشعرٌة فً اللؽة العربٌة
وروعتها
من لول الشاعر ابن خفاجة ٌصؾ روضة - :
فً روضة جنح الدجى ظل بها
وتجسمت نو را بها االنوا ر
لام الؽناء بها ولد نضح الندى
وجه الثرى واسٌتٌمظ النوا ر
والماء فً حلً الحباب مملد
زرت علٌه جٌوبها
حٞٗ٧حٍ طِـِ ١ٞػطـلَٜخ
ٛٝوـِ٤ش
ِ

االشجا ر

طِق كَٝػـٜخ ٓؼـطخٍ
ٌٍ ٣ق
ّ
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أكٍٞ
ػخ١ـ ٠رٜخ حُٜٜزخ َء أكٟٞ
ٌ
ُ
ٓـٞحُق
ٝحُـٜـٕٞ
ِ ٍٞػو ٌي
ٌ
ٝحَُّ٘ ُ
رلي٣ـوش ٓؼـَ حَُِّٔـِ ٠ظِـخ َّ رـٜخ

ٔـَُّ ٓ ٟلخٍ
َ
خد أً٣خٍ حُ ّ
ٓ ّل ُ
ع َُٗ ٌي ٝحُوـِ٤ؾ ٓٞحٍ
ٝحُـٌ ُ
َٗ٘زخ رٜخ حٗ٧ـٞحٍ
ٝططـِؼض َ

د حُؼَٟ
ٍهٚ
َٗ َ
ُ
حُو٤٠ذ رٜخ ٝهي ِ

ٛلَّن حُظ٤خٍ
ٗٝـيح حُلٔخ ُّ َ ٝ

َ
م حُّ٘ي١
حُُ ٍَ ٞ
ؿّ٘خء أُ َل َ
ـق ِػطلَـٜخ َ
كَظطـِّؼض كَٓ ًَ ٢ـ ِٞهغ ُلـظ ٍش

حُ٘ـٞح ٍُ
ٝحُظـق كَ ٢ؿ٘زخطٜخ
ّ
ّ
ٖٓ ًَ ُ
ٌحٍ
ٜـٖ َ
ٛللشٌ ِ ٝػ ُ
ؿ ٍ

وهنان اؼراض اخرى ؼٌر هذه االؼراض اذ لال الشعراء فً
الخمرة كثٌرا و فً الزهد وفً نظم المبلحم واالحداث والمصص وفً
كل ما ولعت علٌه اعٌن الشعراء وهاموا به فً هذه االرض ذات الطبٌعة
الخصبة الرابعة التً لم ٌر العرب اجمل منها فً ببلدهم عامة

********************************************
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( ٍػخء حٗ٫يُْ)

حٗ٫يُْ  ٌٙٛحُز٬ى حَُحثؼش ٝح ٍٝ٫حُوٜزش ٝحُـظش حُل٘٤خٗش
ػَرٜخ حُؼَد رؼي ىهُٜ ُْٜٞخ كخطلَٝ٘ٗٝ ٖ٤ح حُؼِْ ٝح٫ىد ٝحُٔؼَكش
ٝحُؼَكخٕ كٜ٤خ كخٛزلض ؿ٘ش حُيٗ٤خ ٘ٓٝخٍس ح ٍٝ٫طٔطغ كٍٞٗ ٢
حُؼِْ ٝح٫ىد ٓجخص ٖٓ حُٔ٘ ٖ٤ح ٫حٗ ٚرؼي ٌٛح حُؼِ ٝحُل٤خس حُٔؼ٤يس
حُظ٤ٗ ٢يص ػِٜ٤خ طـٔغ حُ٤ِٜز ٖٓ ٕٞ٤ؿي٣ي حِٓ ْٜك ٢أ ػخىطٜخ
ُلخَٟطَ١ٝ ْٜى حُِٔٔٔ ٖ٤حُؼَد ٜٓ٘خ ًٝخٕ ٛئ٫ء هي ىد حُ٘وخم
ر ْٜ٘٤كخٛزلٞح ى٬٣ٝص ٞ١ٝحثق ري ٖٓ ٫ىُٝش ٝحكيس ه٣ٞش ٓٔظوَس
كظلَهٞح ُ٤وغ حُـٔ٤غ ك ٢هز٠ش حػيحث ْٜحً ٗـؼٞح ًَ ِٗحع رٝ ْٜ٘٤حًًٞح
حٝحٍ ٙكظ ٠حُظٜذ كخكَم حُ٤خرْ ٝح٫ه َ٠ك٤غ هٞ٠ح ػِ ْٜ٤رخ٣ـخى
حُِ٘حع كٔ٤خ ر٣ٝ ْٜ٘٤غ حُلَهش  ٝحُظطخكٖ ر ٌٙٛ ٖ٤حُي٬٣ٝص ٝحُٔٔخُي
حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ كخهظظَ ح٫هٞس كٔ٤خ رٗ ْٜ٘٤ي٣يح  ٬٣ٞ١ٝكظ ٠حًح
ٟؼق حُـٔ٤غ حكخٞ١ح ر ًَ ٖٓ ْٜكيد ٞٛ ٝد كوٞ٠ح ػِ. ْٜ٤
ٝحكٓ َ٠خ حٗظَ٘ ك ٌٙٛ ٢حُز٬ى ٝظَ طَحػخ هخُيح  ٞٛحُؼوخكش
حُؼَر٤ش ك ٢حُؼِْ ٝح٫ىد ٝهخٛش حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حً طط ٍٞكٜ٤خ ًؼَ٤ح
رل٤غ ًخٕ كٜ٤خ حًؼَ ٖٓ ٓخثظٗ ٢خػَ ٗٝخػَس ٝك ْٜ٤كل ٍٞحُ٘ؼَ
حُؼَرً ٢خرٖ ُ٣يٝ ٕٝحُٔؼظٔي رٖ ػزخى ٝحرٖ ػزيٝ ٕٝؿً َْٛ٤ؼ َ٤كٌَ

38

ٗ٢ء ًٛذ ٝط ٠ٗ٬ح ٫حُ٘ؼَ حٗ٫ئُ ٢كُ ٬حٍ ٤ٓٝزو ٠هخُيح ٗ ٝزَحٓخ
ُِ٘ؼَ حُؼَر. ٢
حٕ حُٔٔش  ٝحُلخُش حُ ٠ٔٓ٫ي ٟحُ٘ؼَحء حُؼَد هئ٣خ ٝكي٣ؼخ
حٗ٣ ْٜل٘ ٕٞحُٓ ٠خٓ ٢ٟـي حٓظ ْٜكوي ًٛزض حٗ٫يُْ ٝػخىص ُظ٘خّ
ك ٢ظِْ ٝؿ٤خٛذ حُـ َٜحٍٝ٫ر ٢ك ٢حُوَ ٕٝحُٓٞط ٠كَ٘ى حُؼَد
ٝهظِ ٞح َٗ هظَ ٓ٫ؼُٜ َ٤خ ك ٢حُظخٍ٣ن ح ٫حٗ ْٜحكظلظض ًحًَط ْٜرٔـي
 ٌٙٛحُز٬ى ٤ًٝق ػَٔٛٝخ حًؼَ ٖٓ حِٜٛخ ح٬ٛ٫ء  ًًَٝحُ٘ؼَحء ًَ
ٛـَ٤س ًٝزَ٤س ك ٢ىٝح ٝ ْٜ٘٣ٝهٜخثيٗٞٓٝ ْٛلخط ْٜحُظ ٢حٟلض ٖٓ
ٍٝحثغ ح٫ىد حُؼَر ٢رَ ٝحُؼخُٔ ٢ح٠٣خ .
رؼي ٤ٟخع حٗ٫يُْ ٝؿي ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ؿَ ٝؿي٣ي ح ٝهَ كٖ
ؿي٣ي ٖٓ ك٘ ٕٞحُ٘ؼَ حٍ ٞٛٝ ٫ػخء حُٔيٕ ح ٞٛ ٝرخ٫كٍَ ٟػخء حُٔٔخُي
ٝحُٔيٕ حُظًٛ ٢زض ٝػٌَ حُؼَد رٜخ ًٝخ ٕ ٌٛح حُلٖ ٖٓ ح ْٛح٫ؿَحٝ
حُ٘ؼَ٣ش ك٤غ ًخٕ ٓٞحًزًخ ُلًَش حٍِٗحع حُٔ٤خٍٓ ٢حٛيًح ٧كيحػٚ
ٓٔظزطً٘خ ىٝحهِٓٝ ٚوًٓ ٞخ ٫طـخٛخط.ٚ
ًٝخٕ هي ح ػزض ِٓز٤خص حُٔـظٔغ حٗ٧ئُ ٢رٔزذ ٓخ حٗـْٔ
ك ٚ٤حُ٘خّ ك ٢ك٤خس حُِٝ ٜٞحُظَف .كخُٜٞص حُ٘ؼََُ ١ػخء حٗ٧يُْ
٣وخُق حٞٛ٧حص حُ٘ؼَ٣ش حٗ٧ئُ٤ش ح٧هَ ٟحُظ ٢أُلٜخ أ َٛحٗ٧يُْ
ك ٢حُٔٗٞلخص ٝحُ٫ؿخٍ ٛٝٝق حُطز٤ؼش  ٝك ٢حُـٍِ ٝرو٤ش ح٧ؿَحٝ
ح٧هَ .ٟكوي ًخٕ ٓوٓ ١ٞي٘٣ش ( ٤ِ١طِش ) ك ٢أٝحهَ حُوَٕ حُوخْٓ
حُٜـَ ١ريح٣ش حُٔؤٓخس؛ ك ٢ٜأ ٍٝرِي آ٣ ٢ٓ٬يهِ ٚحُقًٍٗٔٝ ٕٞ٤خٕ ٌٛح
ٔ٣ؼَ ٜٓخرخ ػظٔ٤خ ّ
 ِٛحُ٘لً ّٞ
ِٛح ػٔ٤وًخ٣ .وٗ ٍٞخػَ ٓـَ٣ ٍٜٞػ٢
(٤ِ١طِش) ك ٢ه٤ٜيس ٓطِؼٜخ:
ٌِي ً٤ق طزظْٔ حُؼـٍٞ
ُؼ ُ ِ
ٍَٓٝح رؼيٓخ ٓز٤ض ػـٍٞ
ً
٤ِ١طِش أرخف حٌُلَ ٜٓ٘خ
كٔخٛخ ّ
إ ًح ٗزــؤ ًزـــَ٤
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ٝهي حٓظٞهلظ٘ ٢ػ٬ع هٜخثي ك ٢حُ٘ؼَ حٗ٫ئُ ٢طؼي ٖٓ ٍٝحثغ
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢كٍ ٢ػخء ر٬ى حٗ٫يُْ رؼي ٤ٟخػٜخ ِٓٝزٜخ ٖٓ ح٣ي١
حُؼَد حٌُ ٖ٣ػَٔٛٝخ َٝ٘ٗٝح حُؼوخكش ٝحُؼِْ ٝح٫ىد ك ًَ ٢حٍؿخثٜخ
ٜٓ٘خ ػزَ ص حُؼوخكش حُ ٠حٍٝرخ هخ١زش كٌخٗض ٍحكيح ٖٓ ٍٝحكي حُ٘٠ٜش
حٍٝ٫ر٤ش حُلي٣ؼش
حٓخ ح ٠ُٝ٫كُِ٘ ٢ٜخػَ حر ٢دمحم ػزي حُٔـ٤ي رٖ ػزي ٕٝحُل١َٜ
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش \ ًٝ 520خٕ أى٣زخ ٗخػَح ًخطزخ ٓظَٓ ٬ػخُٔخ رخُوزَ
ٝح٧ػَ ٓٝؼخٗ ٢حُلي٣غ ٝهي أهٌ حُ٘خّ ػٜ٘٘ٓ ُٚٝ ٚق ك ٢حٗ٫ظٜخٍ ٍ
(أر ٢ػز٤ي ػِ ٠حرٖ هظ٤زش ) ٗ ٖٓٝؼَ ٙه٤ٜيط ٚحَُحث٤ش حُظٍ ٢ػ ٠رٜخ
ِٓٞى (ر٘ ٢ح٧كطْ) حً ٣ل٘ي ( حرٖ ػزي ) ٕٝحٌُؼ ٖٓ َ٤أكيحع حُظخٍ٣ن
ٓآّ ٓٝلٖ ٓظوٌح ٖٓ ًُي
ٝطوِزخط٣ٝ ٚلٌٓ ٢خ أٛخد حُيٝ ٍٝحُٔٔخُي ٖٓ ٍ
ٓزُِ ٬٤ؼظش ٝحُظؤٓٝ .٢طٔظخُ حُو٤ٜيس ػُِٜٞ١ ٠خ رق ىٓ٤ش طخٍ٣و٤ش
ٗؼَ٣ش ه٣ٞش ٝػخ١لش ؿ٤خٗش ٣و ٍٞكٜ٤خ:
حُي٣ َٛلـغ رؼي حُؼ ٖ٤رخ٧ػَ
كٔخ حُزٌخء ػِ ٠حٗ٧زخف ٝحٍُٜٞ

أٜٗخى أٜٗخى  ٫آُٞى ٓٞػظش
ػٖ ٗٓٞش رٗ ٖ٤خد حُِ٤غ ٝحُظلَ

كخُي َٛكَد ٝإ أرئٓ ٟخُٔش
ٝحُزٝ ٞ٤حُٔٞى ٓؼَ حُزٝ ٞ٤حَُٔٔ

ٞٛ ٫ٝحىس ر ٖ٤حَُأّ طؤهٌٙ
٣ي حَُ٠حد ٝر ٖ٤حُٜخٍّ حًٌَُ
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ك ٬طـَٗي ٖٓ ىٗ٤خى ٗٓٞظٜخ
ٓخف٘ٛخػش ػٜ٤٘٤خ ٓ ٟٞحَُٜٔ

ٓخ ُِ٤خُ ٢أهخٍ هللا ػؼَط٘خ
ٖٓ حُِ٤خُٝ ٢هخٗظٜخ ٣ي حُـَ٤

ك ًَ ٢كُٜ ٖ٤خ ك ًَ ٢ؿخٍكش
ٓ٘خ ؿَحف ٝإ ُحؿض ػٖ حُ٘ظَ

طَٔ رخُ٘٢ء ٌُٖ ً ٢طـَ رٚ
ًخ ْ٣٧ػخٍ اُ ٠حُـخٗ ٖٓ ٢حَُِٛ

ًْ ىُٝش ٤ُٝض رخُ٘ َٜهيٓظٜخ
ُْ طزن ٜٓ٘خ ًًَ َٓٝحى ٖٓ هزَ

ٞٛص ريحٍح ٝكِض ؿَد هخطِٚ
ًٝخٕ ػ٠زخ ً ػِ ٠ح٬ٓ٧ى ًح أػَ

ٝحٓظَؿؼض ٖٓ ر٘ٓ ٢خٓخٕ ٓخ ٛٝزض
 ُْٝطيع ُز٘ٗٞ٣ ٢خٕ ٖٓ أػَ
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ٝأُلوض أهظٜخ ٔٔ١خ ً ٝػخى ػِ٠
ػخى ٝؿَٜ٘ٓ ْٛخ ٗخه ٞحٍَُٔ

ٓٝخ أهخُض ً ١ٝحُ٤ٜجخص ٖٓ ٖٔ٣
 ٫ٝأؿخٍص ً ١ٝحُـخ٣خص ٖٓ َٓ٠

ِٓٝهض ٓزؤ ك ًَ ٢هخ٤ٛش
كٔخ حُظوٍ ٠حثق ٓ٘ ْٜرٔزظٌَ

ٝأٗلٌص ك٤ًِ ٢ذ كٌٜٔخ ٍٓٝض
ٓ ً٬ِٜٜرٔٓ ٖ٤غ حٝ ٍٝ٧حُزَٜ

 ُْٝطَى ػِ ٠حُٛ َ٤ِ٠لظٚ
 ٫ٝػ٘ض أٓيح ً ػٖ ٍرٜخ كـَ

ٝىٝهض آٍ ًر٤خٕ ٝاهٞطْٜ
ػزٔخ ً ٝؿٜض ر٘ ٢ريٍ ػِ ٠حَُٜ٘

ٝأُلوض رؼي ١رخُؼَحم ػِ٠
٣ي حر٘ ٚأكَٔ حُؼٝ ٖ٤٘٤حُ٘ؼَ
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ٝأٌِٛض ارَِ٣ٝح ً رخرٍ٘ٓٝ ٚض
رِ٤ىؿَى اُ َٝٓ ٠كِْ ٣لَ

ٝرِـض ِ٣ىؿَى حُٝ ٖ٤ٜحهظُِض
ػ٘ ٟٞٓ ٚحُلَّ ؿٔغ حُظَى ٝحُوٍِ

 ُْٝطَى ٓٞحٍٓ ٢ٟظْ ٝه٘خ
ً ١كخؿذ ػ٘ٓ ٚؼيح ك ٢حر٘ ٚحُـَ٤

 ّٞ٣حُوِ٤ذ ر٘ ٞريٍك٘ٞح ٓٝؼ٠
هِ٤ذ

ريٍ رٖٔ ك ٚ٤آُ ٠وَ

ِٓٝهض ؿؼلَح ً رخُزٝ ٞ٤حهظِٔض
ٖٓ ؿ ِٚ٤كِٔس حُظّ٬

ُِـٍِ

ٝأَٗكض روز٤ض كٞم كخٍػش
ٝأُٜوض ِ١لش حُل٤خ ٝرخُؼلَ
ٝه٠زض ٗ٤ذ ػؼٔخٕ ىٓخ ً ٝهطض
اُ ٠حُِر ُْٝ َ٤طٔظق ٖٓ ػَٔ
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ٍ ٫ٝػض ٧ر ٢حُ٤وظخٕ ٛلزظٚ
 ُْٝطِٝى ٙا ٫حُ٤٠ق ك ٢حُـَٔ

ٝأؿٍِص ٓ٤ق أٗوخٛخ أرخ كٖٔ
ٝأٌٓ٘ض ٖٓ كٍٔ ٖ٤حكظَٔٗ ٢
٤ُٝظٜخ اً كيص ػَٔح ً روخٍؿش
كيص ػِ٤خ ً رٖٔ ٗخءص ٖٓ حُزَ٘

ٝك ٢حرٖ ٘ٛي ٝك ٢حرٖ حُٜٔطل ٠كٖٔ
أطض رٔؼِ٠ش

كزؼ٘٠خ

حُ٧زخد ٝحُلٌَ

هخثَ ٓخ حؿظخُ ٚأكي
ٝرؼ٘٠خ ٓخًض ُْ ٣ئص ٖٓ كَٜ

ٝأٍىص حرٖ ُ٣خى رخُلٔ ٖ٤كِْ
٣زئ ر٘ٔغ ُ ٚهي ١خف أ ٝظلَ

ٝػٔٔض رخُظز ٢كٞى ١أر ٢أْٗ
 ُْٝطَى حَُى ٟػ٘ ٚه٘خ ُكَ
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أُِٗض ٜٓؼزخ ً ٖٓ ٍأّ ٗخٛوش
ًخٗض رٜخ ٜٓـش حُٔوظخٍ كٍُٝ ٢

 ُْٝطَحهذ ٌٓخٕ حرٖ حُِر٫ٝ َ٤
ٍحػض ػ٤خًط ٚرخُز٤ض ٝحُلـَ

ٝأػِٔض كُ ٢ط ْ٤حُـٖ كِ٤ظٜخ
ٝحٓظٓٞوض ٧ر ٢حٌُرخٕ ً ١حُزوَ

 ُْٝطيع ٧ر ٢حٌُرخٕ هخٟزٚ
ُ ْ٤حُِطُٜ ْ٤خ ػَٔ ٝرٔ٘ظَٜ

ٝأكَهض ِٗ٣ُ ٞي رؼيٓخ حكظَهض
ػِٝ ٚ٤ؿيح ً هِٞد حٝ ١٥حٍُٔٞ

ٝأظلَص رخُ٤ُٞي رٖ حُ٣ِ٤ي ُْٝ
طزن حُو٬كش ر ٖ٤حٌُؤّ ٝحُٞطَ

كزخر ٚكذ ٍٓخٕ أط٤ق ُٜخ
ٝحكَٔ هطَطٗ ٚللش حُوطَ
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 ُْٝطؼي ه٠ذ حُٔلخف ٗخثزش
ػٖ ٍأّ َٓٝحٕ أ ٝأٗ٤خػ ٚحُلـَ

ٝأٓزِض ىٓؼش حَُٝف ح ٖ٤ٓ٧ػِ٠
ىّ رلن  ٍ٥حُٜٔطلٛ ٠يٍ
ٝأَٗهض ؿؼلَح ً ٝحُل٘٣ َ٠ظَٙ
ٝحُ٘٤ن ٣ل ٠٤رَ٣ن حُٜخٍّ حًٌَُ

ٝأهلَص ك ٢ح ٖ٤ٓ٧حُؼٜي ٝحٗظيرض
ُـؼلَ رخر٘ٚ

ٝح ٧ػزي حُـيٍ

ٓٝخ ٝكض رؼٜٞى حُٔٔظؼ٫ٝ ٖ٤
رٔخ طؤًي ُِٔؼظِ ٖٓ ٍَٓ

ٝأٝػوض ك ٢ػَحٛخ ًَ ٓؼظٔ ٍي
ٝأَٗهض

روٌحٛخ ًَ ٓوظيٍ

ٍٝٝػض ًَ ٓؤٓٓٝ ٕٞئطٖٔ
ٝأِٓٔض ًَ ٓ٘٘ٓٝ ٍٜٞظَٜ
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ٝأػَػض آٍ ػزّخى ُؼخ ً ُْٜ
رٌُ َ٣رخء ُْ ط٘لَ ٖٓ حٌُػَ

ر٘ ٢حُٔظلَ ٝح٣٧خّ ُِٗ ٫ض
َٓحكَ ٝحُٜ٘ٓ ٍٟٞخ ػِٓ ٠لَ
ٓلوخ ً ُٓٞ٣ ٌْٓٞ٤خ ً  ٫ٝكِٔض
رٔؼِِ٤ُ ٚش ك ٢ؿخرَ حُؼَٔ

ٖٓ َُٓ٨س أ٨ُ ٖٓ ٝػ٘ش أٝ
ٖٓ ُ٘ٓ٨ش ٜ٣يٜ٣خ اُ ٠حُؼـَ

ٖٓ ُِظزٝ ٢ػٞحُ ٢حُو ٢هي ػويص
أَ١حف أُٜٔ٘خ رخُؼٝ ٢حُلَٜ

ٞ١ٝهض رخُٔ٘خ٣خ

حُٔٞى رْٜ٠٤
كؤػـذ ٌُحى ٓٝخ ٜٓ٘خ ٓ ٟٞحًٌَُ

ٖٓ َُِ٤حػش

أٖٓ ٝ

ُِزَحػش
أُِٔٔ ٖٓ ٝخكش أُِ٘ ٝلغ ٝحٍَُ٠
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أ ٝىكغ ًخٍػش أٍ ٝىع آُكش
أ ٝهٔغ كخىػش طؼ٤خ ػِ ٠حُوُيٍ

٣ٝذ حُٔٔخف ٣ٝٝذ حُزؤّ ُِٔٓ ٞخ
ٝكَٔس حُيٝ ٖ٣حُيٗ٤خ ػِ ٠ػَٔ

ٓوض ػَ ٟحُلٝ َ٠حُؼزخّ ٛخٓ٤ش
طؼِ ٟأُٓ ْٜ٤خكخ ً  ٫اُ ٠حُٔطَ

ػ٬ػش ٓخ أٍ ٟحُٔؼيحٕ ٓؼِٝ ْٜأهزَ
 ُٞٝؿُِٝح ك ٢حُلٞص رخُؤَ

ػ٬ػش ٓخ حٍطو ٠حَُ٘ٔحٕ ك٤غ ٍهٞح
ٓ ًَٝخ ١خٍ ٖٓ َٗٔ ٣ ُْٝطَ

ػ٬ػش ًٌٝحص حُيٗ ٌ٘ٓ َٛؤٝح ػ٘٢
ٓ ٠٠حُيَ٣ ُْ َٛرغ ٣ ُْٝلَ

٢ٗ ًَ ٖٓ َٓٝء ك ٚ٤أ٤١زٚ
كظ ٠حُظٔظغ رخٛ٥خٍ ٝحُزٌَ
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أ ٖ٣حُـ ٍ٬حٌُ ١ؿ٠ض ٜٓخرظٚ
هِٞر٘خ ٝػ ٕٞ٤حٗ٧ـْ حَُِٛ

أ ٖ٣ح٩رخء حٌُ ١أٍٓٞح هٞحػيٙ
ػِ ٠ىػخثْ ٖٓ ػِ  ٖٓٝظلَ

أ ٖ٣حُٞكخء حٌُ ١أٛلٞح َٗحثؼٚ
كِْ َ٣ى أكي ٜٓ٘خ ػًِ ٠يٍ

ًخٗٞح ٍٝحٓ ٢أٍ ٝهللا ٌٓ٘ ٓٞ٠ح
ػٜ٘خ حٓظطخٍص رٖٔ كٜ٤خ  ُْٝطوَ

ًخٗٞح ٜٓخر٤لٜخ كٌٔ هزٞح ػؼَص
حُوِ٤وش ٣خ هلل كٓ ٢يٍ

١ٌٛ

ًخٗٞح ٗـ ٠حُي َٛكخٓظٜٞط ْٜهيع
ٓ٘ ٚرؤك ّ٬ػخى ك ٢هط ٠حُلَ٠

 َ٣ٝأِٓٞ١ ٖٓ ٚد حُؼؤٍ ٓيًٍٚ
ٓ٘ ْٜرؤٓي َٓحس ك ٢حُٞؿٛ ٠زَ
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ٖٓ ُ٫ٝ ٢

ٖٓ ر ْٜإ أظِٔض
ٗٞد ِٜ٤ُ ٌٖ٣ ُْٝخ ٣ل ٢٠آُ ٠لَ
ٌ

ٖٓ ُ ٖٓ ٫ٝ ٢ر ْٜإ ػطِض
ٖٓ٘ ٝأهل٤ض أُٖٔ ح٥ػخٍ ٝحَُٔ٤
ٌ
ٓلٖ
ٖٓ ُ ٖٓ ٫ٝ ٢ر ْٜإ أ١زوض
ٍٝ ٌٖ٣ ُْٝىٛخ ٣يػ ٞاُٛ ٠يٍ

ػِ ٠حُل٠خثَ ا ٫حُٜزَ رؼيْٛ
ّٓ٬

َٓطوذ ُ٨ؿَ ٓ٘ظظَ

َ٣ؿ ٞػٔ ُٚٝ ٠ك ٢أهظٜخ أَٓ
ٝحُي ًٝ َٛػوذ ٗظ ًٝٝ ٠ؿَ٤

هَ١ض آًحٕ ٖٓ كٜ٤خ رلخٟلش
ػِ ٠حُلٔخٕ ك ٠ٜحُ٤خهٞص ٝحُيٍٍ

ٓ٤خٍس ك ٢أهخ ٠ٛح ٍٝ٧هخ١ؼش
ٗوخٗوخ ً ٛيٍص ك ٢حُزيٝ ٝحُوَ٠
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ٓطخػش ح َٓ٧ك ٢حُ٧زخد هخ٤ٟش
ٖٓ حُٔٔخٓغ ٓخ ُْ ٣وَ١ٝ ٖٓ ٞ

ػْ

حُ٬ٜس

ػِ ٠حُٔوظخٍ ٓ٤يٗخ
حُٜٔطل ٠حُٔـظز ٠حُٔزؼٞع ٖٓ َٓ٠

ٝحٝ ٍ٥حُٜلذ ػْ حُظخرؼُٚ ٖ٤
ٓخ ٛذ ٍ٣ق  َٛٝحُٔلذ رخُٔطَ

حٓخ حُو٤ٜيس حُؼخٗ٤ش كُِ٘ ٢ٜخػَ( ػزي هللا دمحم دمحم ) رٖ ػزي هللا رٖ أر٢
رٌَ حُو٠خػ ٢حُٔؼَٝف رخرٖ ح٧رخٍ ٝحُٔظٞك٘ٓ ٢ش\ ٛ 658ـَ٣ش -
٬٣ّ 1260ى٣ش ٓ ٞٛٝئٍم ٗٝخػَ أٗئًُٝ ٢خٕ ػخُٔخ ًِ ك ٢حُلوٚ
ٝحُلي٣غ ,رَ٤ٜح ً رخَُؿخٍ ٝحُظخٍ٣نِِ ُّ ,ؿ٤يح ً ك ٢حُز٬ؿش ٝح٘ٗ٩خء ,ػَٔ
ك ٢ىٝٝح ٖ٣ٝحٌُظخرش ُزؼ٫ٝ ٞس حُٔٞكيُٝ ,ٖ٣ي د(رِ٘ٔ٤ش )رخٗ٧يُْ ىهَ
ك ٢هيٓش ر٘ ( ٢ػزي حُٔئٖٓ ) ٝ ،ك٘ٓ ٢ش \ ٛ 635ـؿَ٣ش أٝكي٣ُ (ٙخٕ رٖ
َٓىٗ ) ٖ٤اُ ( ٠أر٣ًَُ ٢خ حُللِٓ ) ٢ٜطخٕ (ط ) ْٗٞحٌُ ١ىهَ ك٢
هيٓظ ٚكٔ٤خ رؼي .
ٍكَ ػٖ ( رِ٘ٔ٤ش ) ػ٘يٓخ حكظِٜخ (ح٩كَٗؾ ) ٝحٓظوَ د (طٝ ) ْٗٞىهَ
ك ٢هيٓش ( أد٣ًَُ ١خ )  ٝػ٘يٓخ ٓخص ( أر٣ًَُ ٞخ ) هِل ٚحر٘( ٚ
حُٔٔظ٘ )َٜكَكغ ٌٓخٗظ ٚح ٫حٕ كٔخىً ٙؼَٝح ٝه َ٤حٗٗ ْٜظٔٞح ر٤خطخ ٖٓ
حُ٘ؼَ رخْٓ (حرٖ ح٫رخٍ) ٣ؼ٤ذ كٜ٤خ حُوِ٤لش( حُٔٔظٜ٘٣ٝ)َٜـ ٙٞكخَٓ
روظِٝ . ٚك ٌٙٛ ٢حُو٤ٜيس َ٣ػ ٢حٗ٫يُْ حُظٟ ٢خػض ر٘ؼَ طظلطَ كٚ٤
حً٫زخى ٣ٝظي ُٚ ٟحُـز: ٢ٛ ٌٙٛٝ ٖ٤
ْ
أىٍى رـوـ٤ــِــي هـــ٤ـــَ هللا أٗــيُــٔــخ
ٓــــخ
إ حُٔـزـ٤ـَ اُــــ٘ٓ ٠ـــخطـٜـخ ى ٍََ َ
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ٛٝذ ُٜخ ٖٓ ػِ ِ٣حُ٘ٓ َٜخ حُظٔٔض
كِـْ ٣ــٍِ ٓـ٘ـي ػــِ حُ٘ـٜـَ ِٓظ َٔـٔـخ
ٝكــــخٕ ٓــٔــخ طـؼـخٗـ٤ـُ ٚكـ٘ـخٗـظـٜـخ
ِ
كطخُـٔـخ ًحهــض حُزـِـٛ ٟٞـزـخف ٓـٔــخ

٣ــخ ُِــِ٣ـَس أٟـلــ ٠أٛـِـٜـخ ؿـــٍِح
ًِ

ُـِـلـخىػـخص ٝأٓــٔــ ٠ؿــيٛــخ طـؼـٔــخ

كــــً ٢ــــَ ٗــخٍهــش اُــٔــخّ رـخثــوــش
ُـَٓــخ
٣ـؼـٞى ٓؤطـٔـٜـخ ػـ٘ــي حُـؼــي ٟػ ُ
ًٝـــــَ ؿــخٍرـــش اؿـــلـــخف ٗــخثــزــش
طؼ٘ـ ٢حٓ٧ـخٕ ِكــٌحٍح ً ٝحُـٔـَ ٍٝأٓــ٠
ٓـ ُٔـٜـٔب
طـوـخٓـْ حُـــَٗ ٫ ّٝـخُــض ٓوـخ ِ
 ٫ػـوـخثـِـٜـخ حُـٔـلـــٞرـش حٗ٧ـــٔـــخ

ٝكـــــ ٢رـِـ٘ـٔـ٤ـ ٍش ٓـ٘ــٜــخ ٝهــَ١ــزــ ٍش
ٓخ ٔ٘٣ق حُ٘ ْلـْ أٓ ٝـخ ٘٣ـِف حَُّ٘لَٔـخ
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ٓــيحثــٖ كـِـٜــخ حٗ٩ــــَحى ٓزـظـٔـٔـخ ً
ٌ
ؿـــٌٝ ٕ٫حٍطـلــَ ح٣٩ــٔــخٕ ٓزـظـجـٔـخ

٤ّ ٛٝـَطـٜـخ حُـؼــٞحى ١حُؼـخرـؼـخص رـٜــخ
ٔ٣ظٞكٖ حُطَف ٜٓ٘خ ٟؼق ٓخ أٗٔـخ

كـٔـٖ ىٓـخًـَ ًـخٗــض ىٗٝـٜــخ كـَٓــخ
ٓٝـــٖ ًـ٘ـخثـْ ًـخٗــض هزـِـٜـخ ًـ٘ـٔـخ

٣ـــخ ُِٔـٔـخؿـي ػـــخىص ُـِـؼـي ٟرـ٤ـؼــخ
ًِ

ــَٓـــخ
ُٝـِـ٘ــيحء ؿـــــيح أػـ٘ــخءٛــخ َؿ َ

ُٜـلـ ٢ػِ٤ـٜـخ اُــ ٠حٓظـَؿـخع كخثظـٜـخ
ٓـيحٍٓــخ ً ُِٔـؼـخٗـ ٢أٛـزـلـض ى ٍُُٓــــخ
ــغ ٗٔـ٘ـٔـض ٣ـٔـ٘ـ ٠حُـَرـ٤ـغ ُـٜــخ
ٝأٍرُ ٍ
ٔـخ
ـغ َٓ ْٗٞـّ٤ـش ًُٝـ َ
ٓــخ ٗـجـض ٓــٖ ِهـَِ ٍ
ًــخٗــض كــيحثــن ُــ٨كــيحم ٓـٗٞــوــش
حُ٘٠ـَ ٓــٖ أىٝحكـٜـخ ٝػـٔـخ
ـَ ٞف
ك َ
َّ ٜ
ُ
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ٝكـخٍ ٓــخ كُٞـٜـخ ٓــٖ ٓ٘ـظـَ ػـــذ
ٔ٣ظـِـْ حًَُـذ أٔ٣ ٝظًَـذ حُ ُـُِٔـخ
َٓػخٕ ٓخ ػخع ؿ ٖ٤حٌُلـَ ٝح كَرـخ
ػ٤ـغ حُ َّي َرـ ٠كـٓ ٢ـخٜٗ٤ـخ حُـظـً ٢زـٔـخ
ٝحرـــظـــِ رــِطــٜــخ ٓـــٔـــخ طـلـَّ٤ـلــٜــخ
طلُّ٤ـق حٓ٧ــي حُـ٠ـخٍُ ١ـٔـخ حكظـَٓـخ
ػـ٤ـٖ ؿ٘ـ٤ـ٘ـخ ٙرـٜــخ هـ٠ــَحً؟!
كـؤ٣ـٖ
ٌ
ٝأ٣ــٖ ؿـٜـٖ ؿ٘٤ـ٘ـخ ٙرـٜــخ ٓـِـٔـخ؟!
ٓـلــخ ٓلخٓـَ٘ـٜـخ ١ــــخؽٍ أطــ٤ــق ُــٜــخ
ٓـخ ٗـخّ ػـٖ ٜٔ٠ٛـخ ٣ـٓٞـخ ً ٗ ٫ٝؼـٔـخ

ّ ٍٝؽ أٍؿــخءٛــخ ُــٔــخ أكـــــخ ١رــٜـــخ
كـــخىٍ حُـُّ٘ـْ ٓـــٖ أػـٓ٬ـٜـخ ُهـُ٘ـٔـخ

هــُ ٬ــ ٚحُــــ ٞكـخٓـظـيص ٣ـــيح ٙاُـــ٠
اىٍحى ٓــخ ُــْ طـطـؤ ٍؿـــٓ ٙ٬وظـِـٔـخ
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ٝأًــؼــَ حُــِػــْ رخُظـؼـِـ٤ـض ٓـ٘ـلــَىح ً
ُٝــٍ ٞأٍ ٟح٣ــش حُظـٞكـ٤ـي ٓـــخ ٗـزـٔـخ

ِٛـ َْ كزِٜـخ أٜ٣ـخ حُُٔٞـ ٠حَُك٤ـْ كـٔـخ
أروـ ٠حُـٔـَحّ ُـٜـخ كـزـٓ ٫ٝ ٬ـَٓـخ

ٝأكـــٓ ٢ـــخ ١ـٔـٔــض ٓــ٘ــ ٚحُــؼــيحس ًٔخ
أك٤٤ض ٖٓ ىػٞس حُٜٔيٓ ١خ ٔٔ١خ
ـــَصَ ُـ٘ـٜـَ حُـلــن ٓوظـزـٔـخ ً
حـــخ َّ ِ
ٓ ْ
ٝرــضَّ ٓــٖ ٗــً ٍٞحى حُـٜـيٓ ١وظـزـٔـخ

ٝهــٔــض كـ٤ـٜــخ رــؤٓــَ هللا ٓـ٘ـظـٜـَح
ًخُٜـخٍّ حٛظـِ أً ٝخُؼـخٍ ٝحٗزــٔـخ

ظـِـْ
طٔلـ ٞحُـًٌ ١ظـذ حُظـٔـ٤ـْ ٓــٖ
ٍ
ٝحُـٜـزـق ٓـخكـ٤ــش أٗــــٞحٍ ٙحُـــِـٔـخ

ٝطوـظـ٠ـ ٢حُـٔـِــي حُـــزــخٍ ٓـٜـــظـٚ
٣ـ ّٞحُٞؿـ ٠ؿـٜـَس  ٫طـَهـذ حُوِـٔـخ
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ٛــٌٓٝ ١خثِـٜـخ طـيػــٞى ٓـــٖ ًـؼــذ
ٓـَؿــُ ٞـٔــٖ ٣ـجـٔــخ
ٝأٗـــض أكـ٠ــَ
ّ
ــي ؿــخٍ٣ــشً رـخُـ٘ــــق ٍحؿــ٤ـــشً
ٝحكَ ــظْ َ
حٓ٧ـ٤ـَ حُـَٟـخ ٝحُٔـ٤ـ َي حَُّ٘ـيِٓـخ
ٓ٘ـي
َ
هـخٟـض هـ٠ـخٍس ٣ؼِـ٤ـٜـخ ٣ٝولـ٠ـٜـخ
ٝحُـ٘ـَٓــخ
ػـزـخرـ ٚكـظـؼـخٗـ ٢حُـِـ٤ــٖ
َ
ٍٝرــٔــخ ٓـزـلــض ٝحُــَ٣ـــق ػـخطــ٤ــش
ًـٔـخ ١ـِـزـضَ رـؤهـٜـٗ ٠ـــي ٙحُـلـَٓـخ

طـئّ ٣ل٤ـ ٠رـٖ ػزـي حُـٞحكـي رــٖ أرــ٢
كـلــٓ ٚوـزّـِـش ٓـــٖ طـَرــ ٚحُـوـيٓـخ
ٓــِـــي طـوــِــيص حٓ٧ـــــ٬ى ١ـخػــظــٚ
ى٣ـ٘ـخ ٝىٗـ٤ــخ كــ٘ـخٛـخ حُـَٟــخ ُـزـٔـخ

ٓــٖ ًــَ ؿــخ ٍى ػـِـٔ٣ ٠ـ٘ـخٔٓ ٙظـِـٔـخ
ًٝـــَ ٛـــخ ٍى اُــــٗ ٠ـؼـٔــخِٓ ٙـظـٔـٔـخ
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ٓــئ٣ــي ُــــٍٓ ٞــــٗ ٠ــــٔــخ ً ٧ػـزــظــٚ
ُٝــ ٞىػــخ أكـوـخ ُـزــٓٝ ٠ـــخ حكظـٔـزـخ
طخهلل إ حُـــٌ ١طُـَ َؿــ ٠حُـٔـؼـُ ٞى ُــــْٜ
ٓخ ؿخٍ١فهـِـي ٓٝ١ـخ ً ٛ ٫ٝؾٓـخ

آــــخٍس ٣ـلــٔــَ حُـٔــوــيحٍ ٍح٣ـظــٜــخ
ٝىُٝـــش ِػ ُّ
ـِٛــخ ٔ٣ظـٜـلـذ حُـوـؼـٔـخ
٣زـي ١حُ٘ـٜـخٍ رـٜـخ ٓــٖ ٟـٞثـ٘ٗ ٚـزـخ
٣ٝـطـِـغ حُـِـ٤ـَ ٓـــٖ ظِـٔـخثـَُ ٚـ َؼـٔـخ
ٓـخٟـ ٢حُؼِ٣ـٔـش ٝح٣٧ــخّ هـــي ٗـٌـِـض
ِ١ـن حُٔل٤ـخ ٝٝؿـ ٚحُيٛـَ هـي ػزـٔـخ

ًــؤٗـــ ٚحُــزـــيٍ ٝحُـؼـِـ٤ــخء ٛــخُــظــٚ
طلـق ٓـٖ كُٞـٗ ٚـٜـذ حُوـ٘ـخ كـَٓـخ

طيرـ٤ـَٓٝ ٙـــغ حُـيٗـ٤ـخ ٓٝـــخ ٓٝـؼــض
ٝػَف ٓؼَٝكـٝ ٚحٓـ ٠حُـٝ ٍٟٞأٓـخ
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هخٓـض ػِـ ٠حُؼـيٍ ٝح٩كٔـخٕ ىػـٞطـٚ
ٝأٗ٘ـَص ٓـٖ ٝؿـٞى حُــٞى ٓـخ ٍٓٔـخ
ٌ
ٓـــزـــخٍى ٛـــي٣ـــ ٚرــــــخ ٍى ٓـٌـ٤ـ٘ــظــٚ
ٓــخ هــخّ ا ٫اُـــ ٠كـٔـ٘ـ ٫ٝ ٠ؿـِـٔـخ

ٗــــ ٍٞهللا رـخُـظـوــ ٟٞرـٜـ٤ـَطــٚ
هــــي
َّ
كـٔـخ ٣زـخُـ١ ٢ــَٝم حُوـطـذ ِٓظـزـٔـخ
َِ َرــَ ٟحُؼـٜـخسَ ٍٝحٕ حُطخثؼـ٤ـٖ كـوـَ
كـ ٢حُِ٤ـغ ٓلظَٓـخ ٝحُــ٤ـغ َٓطــٔـخ

ُٝـــْ ٣ــــخىٍ ػـِــٓ ٠ـٜــَ  ٫ٝؿـزــَ
كــّ٤ـــخ ً ُـوــخكــخ ً اًح ٝكــ٤ــظَــ ٚرَــ َوــٔــخ
ٛــ َ٤ــيح ً
د أٛــ٤ــ َي  ٫طـِـلــ ٢رــــَ ٚ
كـــَ َّ
ُ
أٗـــ ٫ ّٞطـِـوـُ ٠ـــٗ ٚــٓٞــخ
د
ّ ٍٝ
َ
ُ
اُــ ٠حُٔـ٬ثـي ٘٣ـٔـٝ ٠حُـٔـِـٞى ٓـؼــخ ً
كـٗ ٢زـؼـش أػـٔـَص ُِٔـــي ٓــخ ؿـَٓـخ
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ٓـٖ ٓخ١ـغ حُ٘ـٛ ٍٞــخؽ هللا ؿـٛٞـَٙ
ٛٝـــخٕ ٤ٛـــظـ ٚإٔ طـوــَد حُـيٗـٔــخ

ُـــ ٚحُـؼــَٝ ٟحُـؼـَ٣ـخ هـطـظــخٕ كــــ٬
أػــِ ٓــٖ هطظـ٤ـٓ ٚــخ ٓـٔــخ ٍٓٝـــخ

كٔذ حُـٌ ١رـخع كـ ٢ح٧هطـخٍ ًَ٣زٚح
ـلـ٤ـخ ٙإٔ حُـزـ٤ـغ ٓـــخ ًٝــٔــخ
اُـ٤ــْ َٓ ٚ
إ حُٔـؼـ٤ـي حٓـــَإ أُـوــ ٠رـلـ٠ـَطـٚ
ػـٜــخٓ ٙلـظـِٓـخ ً رـخُـؼـيٍ ٓـلـظـَٓـخ

كـظــَ ٣ـ١ٞــٖ ٓـــٖ أٍؿـخثـٜـخ كـَٓــخ
ٝرـــخص ٣ـٞهــي ٓـــٖ أٟـٞحثـٜـخ هـزـٔـخ

ر٘ـَُ ٟؼزـي اُـ ٠حُـزـخد حٌُـَ٣ـْ كــيح
آٓـخُـٓٝ ٚــٖ حُـؼــٌد حُٔـؼـ٤ـٖ كـٔــخ

ًـؤٗـٔــخ ٣ـٔـظـطـٝ ٢حُـ٤ـٔــٖ ٣ـٜـلـزــٚ
ٓـــٖ حُـزـلـخٍ ١ـَ٣ـوـخ ٗــلــ٣ ٙٞـزـٔــخ
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أٓــَطــٚ
كخٓظـوـزـَ حُـٔـؼـي ٟٝــخكــخ
َّ
ٖٓ ٛللش ؿخٜ٘ٓ ٝخ حُ٘ ٍٞكخٗؼٌٔـخ
ٝهــ ّزـــَ حُــــــَ ٞى ١ـلــخكــخ ً ؿــٞحٍرـــٚ
ٖٓ ٍحكش ؿخ ٙكٜ٤ـخ حُزلـَ كخٗـٔٔـخ

٣ــخ أ٣ـٜـخ حُٔـِـي حُٔ٘ـٜـ ٍٞأٗــض ُـٜـخ
ػِـ٤ـخء طـٓٞـغ أػــيحء حُـٜـي ٟطؼـٔـخ
ٝهـــي طـٞحطــَص حٗ٧ــزــخء أٗــــي َٓ ْ
ــــٖ
ُ٣لـ٤ـ ٢روـظـَ ٓـِــٞى حُـٜـلـَ أٗـيُـٔـخ ً
١ـ ّٜــَ رـــ٬ىى ٓـ٘ـٜــْ اٗــٜــْ ٗـــــْ
١ ٫ٝـٜـخٍس ٓـــخ ُـــْ طـــٔـَ حُ٘ـــٔـخ

ٝأ ١ٝـــت حُلـ٤ـِـن حُـــــَحٍ أٍٟــٜــْ
ِ
٣طـخ١ـت ٍأٓــخ ً ًــَ ٓــٖ ٍأٓــخ
كـظـ٠
ِ
ٝحٜٗـَ ػز٤ـيح ً رؤهٜـَٗ ٠هٜـخ َٗهـض
ٔــخ
ػٗٞ٤ـٜـْ أىٓـؼـخ ً طٜـٔـًُ ٢ـــخ ً َ ٝه ـ َ
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كخٓـ٤٘ٛ ،٨ـجـخ ً ُــي حُظٌٔـ٤ـٖٓ ،خكظـٜـخ
ـــَىح ً ٓــٛ٬ــذ أَ ٝهـ ّطـّ٤ــش ُىػُــٔــخ
ُؿ ْ
ٝحٟــَد ُـٜـخ ٓـٞػـيح ً رخُلـظـق طَهـزـٚ
ُؼـَ ٣ــ ّٞح٧ػــخى ١هــي أطــٝ ٠ػـٔـ٠

حٓخ حُو٤ٜيس حُؼخُؼش ك٤ٗٞٗ ٢ٜش ( أد ١حُزوخء ٛخُق ) رٖ ٣ِ٣ي رٖ
ٛخُق رٖ ٓ ٠ٓٞرٖ أر ٢حُوخْٓ رٖ ػِ ٢رٖ َٗ٣ق حَُٗي ١حٗ٧ئُ٢
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش \ٛ 684ـ  ٖٓ ٞٛ ٝ )ّ 1285 -أر٘خء ٓي٘٣ش (ٍٗيس) هَد
حُـَِ٣س حُوَ٠حء رخٗ٧يُْ ٝاُٜ٤خ ٗٔزظٝ .ٚه َ٤حٗ ٖٓ ٚكلظش حُلي٣غ
حَُ٘٣ق  ٖٓ ٝحُلوٜخء ح٠٣خ ٝهي ًخٕ رخٍػخ كٗ ٢ظْ حٌُٗ ّ٬ؼَح ٗٝؼَح .
ًٌُٝي أؿخى ك ٢حُٔيف ٝحُـٍِ ٝحُٛٞق ٝحُِٛي .ا ٫إٔ َٜٗط ٚطؼٞى اُ٠
ه٤ٜيس ٗظٜٔخ رؼي ٓو ١ٞػيى ٖٓ حُٔيٕ حٗ٧ئُ٤شٝ .ك ٢ه٤ٜيط ٚحُظ٢
ٗظٜٔخ ُٔ٤ظ٘ َٜأ َٛحُؼيٝس ح٩كَ٣و٤ش ٖٓ (حَُٔ ) ٖ٤٤٘٣ػ٘يٓخ أهٌ (حرٖ
ح٧كَٔ دمحم رٖ ٓٞ٣ق ) أ( ٖ٤١٬ٓ ٍٝؿَٗخ١ش ) ك ٢حُظ٘خٍُ ُٓ٪زخٕ ػٖ
ػيى ٖٓ حُو٬ع ٝحُٔيٕ اٍٟخء ُُ ْٜؼِ٣ ْٜزو ٚٗٞك ٢كٌٔ ٚؿ َ٤حُٔٔظوَ
ك( ٢ؿَٗخ١ش ) ٝطؼَف ه٤ٜيط ٚد(َٓػ٤ش حٗ٧يُْ) ...
كٝ ٢ٜحٓطش حُؼوي كٗ ٢ؼَ ٍػخء حُٔيٕ ٝأًؼَ َٜٗٗ ٜٚٛٞس
ٝأٗيٛخ طؼزَ٤ح ػٖ حُٞحهغ .ك ٢ٜطَػ ٢حٗ٧يُْ ٝ .كٜ٤خ طٍٓ ٍ١ ٜٞخ ك َّ
طؤّ ىٜٗٝخ ٤ًٝق
رخٗ٧يُْ ٖٓ هطٞد ؿِِ٤ش  ٫ػِحء كٜ٤خ ٫ٝ
ٍ
ٟخػض ( هَ١زش ) ىحٍ حُؼِٝ ،ّٞح٫ىد ( ٝاٗز٤ِ٤خ ) ّعٛي حُلٖ(ٝ ،كٔ) ٚ
ٜٓز ٢حُـٔخٍ٤ًٝ،ق ٓوطض أًٍخٕ حٗ٧يُْ ٝحكيس طِ ٞح٧هَ٤ًٝ ،ٟق
أَهلَص حُي٣خٍ ٖٓ ح ّ٬ٓ٩كٜخٍص حُٔٔخؿي ً٘خثْ  ٝطـ َ٤كٜ٤خ ٞٛص
حً٧حٕ حُٞٛ ٠ص ٗخه ،!ّٞػْ ٤ٜ٣ذ (أر ٞحُزوخء حَُٗي ) ١رلَٓخٕ
حُِٔٔٔٝ ٖ٤هخىط ْٜػزَ ػيٝس حُزلَ اُ ٠حُٔٔخٍػش ُ٘ـيس حٗ٧يُْ
ٝحُِٔٔٔٝ .ٖ٤حُو٤ٜيس ٣ ٌٙٛو ٍٞكٜ٤خ:
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ُ
ٗوٜخٕ
ُـٌَ ٗـ٢ءٍ اًح ٓـخ طـْ
ُ
اٗٔخٕ
ــَ رـط٤ذ حُؼٖ٤
كـُّ ُ٣ ٬
حٓ٧ـً ٍٞـٔخ ٗخٛيطٜخ ىٌٍُ ٝ
ٛـ٢
ُ
ٓـٖ ٓخ َءطُٚ
ـَ ٌُ َُ ٙ
ُ
أُٓخٕ
َٓـٖ َ
ٓ َّ
ٛٝـٌ ٙحُـيحٍ  ٫طُـزو ٢ػِ ٠أكي
٣ ٫ٝـي ّٝػـِ ٠كـخ ٍٍ ُٜخ ٗخٕ
ُ٣ـِٔم حُـي َٛكـظ ًٔخ ًَ ٓخرـ ٍش
ُ
ـَٛخٕ
اًح ٗـزض ٓـَْ٘ك ّ٤خصٌ ُ ٝه
ُٞٝ
٣ٝـ٘ظً ٢٠ـ َّ ٓ٤ق ُِل٘خء ْ
ٝ ِٕ٣حُـٔ َي ُ
حرٖ ًَ ١
ًـخٕ َ
ؿٔيحٕ
ٖٔ٣
أ٣ـٖ حُِٔٞى ًَ ٝٝحُظ٤ـخٕ ٖٓ ٍ
ُ
ٝط٤ـخٕ ؟
ٝأ٣ـٖ ٓـ٘ ْٜأًـخٌَُ ٤
اٍّ
ٝأ٣ـٖ ٓـخ ٗـخىٗ ٙـيَّح ُى كٍ ٢
ُ
ٓخٓخٕ؟
ٝأٓ ٖ٣خ ٓخٓ ٚك ٢حُلَّ
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ٝأ٣ـٖ ٓـخ كخُ ٙهخًٍٛ ٖٓ ٕٝذ
ُ
ٝهلطخٕ ؟
ٝأ٣ـٖ ػـخ ٌى ٗٝـيح ٌى

أطـ ٠ػـِ ٠حُـٌَُ أَٓ ََٓ ٫ى ُٚ
كـظ ٠هَـ َ
ٞ٠ح كٌؤٕ حُوٓ ّٞخ ًخٗٞح

ٛٝـخٍ ٓخ ًخٕ ٖٓ ُِٓي ِِ َٓ ٖٓٝي
ٓ ُ
٘خٕ
٤ق ْ ٝ
ًٔخ كٌ ٠ػٖ ه٤خٍ حُ ّط ِ
ىحٍ ّ
حُـِ ُ
ٓخٕ ػـِ( ٠ىحٍح) ٝهخطِ ِِٚ
َ
ُ
ا٣ـٞحٕ
ٝأ َّّ ًـٔـَ ٟكـٔخ آٝحٙ
ٓزذ
ٔ ُُٚ َٜ
ًـؤٗٔخ حُ َّ
ٜؼذ ُْ ْ ٣
ُ
ُ
٣ـًٓ ٞخ َ َٓ ٫ٝ
ـِٔ٤خٕ
ٓ
ـِي حُـيُٗ٤خ ُ
ـ٘ٞػش
كــخث ُغ حُـي َٛأٗـٞح ٌ
ع ُٓ َّ
ُ
ٝأكـِحٕ
ٓـَٔحصٌ
ُٝـِـِٓخٕ
ّ
ٓـِـٞحٕ ٣ـِٜٜٔخ
ُٝـِـلٞحىع ُ
ٓ ُ
ِٞحٕ
ٓٝـخ ُـٔخ كـ َّ رخُ ّ٬ٓ٩
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أَٓ  ٫ػِح َء ُٚ
ىٛـ ٠حُــَِ٣س ٌ
ُ
ػٕ٬ٜ
ٛـُ ٟٞـ ٚأُكـ ٌي ٝحٗـْ ٜي
ُ
حُؼ ٖ٤ك ٢ح ّ٬ٓ٩كخٍطِأصْ
أٛخرٜخ
أهطخٍ ٝرُ ُ
ِيحٕ
كـظَ ٠هـِض ٓـ٘ٚ
ٌ
ُ
ٗؤٕ( َُٓٓ٤شً)
كـخٓؤٍ(رِ٘ٔ٤شً) ٓخ
ٝأ٣ـٖ(ٗـخ١زشٌ) أ ّْ َ
َ
أ٣ـٖ ( َؿُ َّ٤
خٕ)
ىحٍ حُـؼِ ّٞكٌْ
ٝأ٣ـٖ (هُـَ١زش) ٌِ ُ
ُ
ٗخٕ
ػـخُْ هـي ٓٔخ كٜ٤خ ُٚ
ٓـٖ
ٍ
ٝأْ ( ٖ٣كُِٔٓٝ )ٚخ طلٍٙ ِٗ ٖٓ ٚ٣ٞ
ُ
ٕ٦ٓٝ
كـ٤خٝ
ٌد
ٌ
ٗٝـُٛ َٜخ حُـؼَ ُ
َ
هـٞحػ ٌي َّ
أًٍـخٕ حُـز٬ى كٔخ
ًـٖ
ُ
أًٍخٕ
طزن
ػـٔ ٠حُـزوخ ُء اًح ُـْ َ
أٓق
طـزٌ ٢حُل٘٤ل٤شَ حُز٠٤خ ُء ٖٓ
ٍ
ُ
ٔ٤ٛخٕ
حُ٩ق
ًـٔخ رـٌُ ٠ـلَحم
ِ
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ػـِ ٠ى٣ـخٍ ٓـٖ ح ّ٬ٓ٩هخُ٤ش
هـي أهـلَص ُٝـٜخ رخٌُلَ ػ ُ
َُٔحٕ

ً٘خثْ
ك٤غ حُٔٔخؿي هي ٛخٍص
َ
َّ
ُ ٛ
ـِزخٕ
ٓخكـ٤ـ ٖٜا٫
ٗـٞحهُ ٝ ْ٤
ٌ
حُٔلخٍ٣ذ طزٌ ٢ٛٝ ٢ؿخٓيسٌ
كظ٠
ُ
ُ
ػ٤يحٕ
حُـٔ٘خرَ طَػ٢ٛٝ ٢
كـظ٠
ُ
حُيٞٓ َٛػظشٌ
٣ـخ ؿـخك ُٚٝ ً٬ك٢
ِ
ُ
٣وظخٕ
كخُيَٛ
َٓ٘ ٍش
إ ًـ٘ض كـِ ٢
ُ
ٓٝـخًٗ٤خ ٓـَ ًكخ ٣ـِٓ ٚ٤ٜـُٚ٘١ٞ
ُ
أ١ٝخٕ ؟
ـَ حَُٔ َء
أرـؼي
ٍ
كٔ ٚط َ ُّ
طـِي حُـٔ٤ٜزشُ أٗـٔضْ ٓخ طويٜٓخ
ُ
ٗٔ٤خٕ
حُيَٛ
ٓٝـخ ُـٜخ ٓغ ٍَ ٞ١
ِ
٣ـخ ٍحًـز ٖ٤ػظخم حُوٟ َِ ٤خَٓسً
ُ
ػوزخٕ
حُٔزن
ًـؤٜٗخ كـٓ ٢ــخٍ
ِ
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ٞف حُـِ ٜ٘ي َٓٛلشُ
ٝكـخِٓٓ ٖ٤ـَ ُ٤
ُ
َٗ٤حٕ
ًـؤٜٗخ كـ ٢ظـ ّ٬حُـ٘وغ

ٍٝحطـؼٍٝ ٖ٤حء حُـزلَ ك ٢ىػ ٍش
ُـ ْٜرـؤ١ٝخٌّٗ ْٜ
ُ
ٓٝـِطخٕ
ػـِ

أٗيُْ
أػـ٘يًْ ٗـزؤ ٓـٖ أٛـَ
ٍ
حُوُ ٍُ ّٞ
ًزخٕ ؟
غ
كـوي َٓ ٟرليِ ٣
ِ
ًْ ٔ٣ظـ٤غ ر٘خ حُٔٔظ٠ؼلْٛٝ ٕٞ
هـظِٝ ٠أٓـَ ٟكٔخ ٜ٣ظِ اٗٔخٕ؟
ُٔـخًح حُـظوخُ١غ ك ٢ح ّ٬ٓ٩رُْ ٌ٘٤
ُ
اهـٞحٕ ؟
ٝأٗـظ ْْ ٣ـخ ػـزخ َى هللا
ٗـلـ ّٞأرَّـ٤خصٌ ُـٜخ ٛـٔ ٌْ
أ٫
ٌ
ُ
ٝأػٞحٕ
أٜٗخٍ
حُوَ٤
أٓـخ ػـِ٠
ٌ
ِ
هـ ّٞرؼ َي ِ ّ
ػُِْ ٛ
٣ـخ ٓـٖ ُـٌُ ِش ٍ
ؿـُ ٝ ٍٞ
ُ
ــ٤خٕ
١
أكـخٍ كـخُْْ ٜ
ُ
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رـخً ْٓ٧ـخٗٞح ًًِٓٞخ ك٘ٓ ٢خُُْٜ
حٌُلَ ػ ُ
ُزيحٕ
ٝحُـٛ َّ ٞ٤ـْ ك ٢ر٬ى
ِّ
كـِ ٞطـَح ْٛك٤خٍ ٫ ٟىُْْ ُٜ َ٤
ُ
أُٞحٕ
د حُـٌ ٍِ
ػـِٓ ُْ ٜ٤ـٖ ػـ٤خ ِ
ُٝـٍ ٞأ٣ـضَ رـٌخ ُ ْٛػـ٘ َي ر٤ؼُْ ٜ
ُ
َ
َ
أكِحٕ
ٝحٓظٜٞطي
حٓ٧ـَ
ُـٜخُي
ُ
ٍد أ ّّ ١ٝـل ٍَ كـ ََ ٤رٜٔ٘٤خ
٣ـخ َّ
ُ
ٝأرـيحٕ
ف
ًـٔـخ
طـلـَم أٍٝح ٌ
َ
حُْ٘ٔ اً ِ١ؼض
كٖٔ
١ٝلِشً ٓؼَ
ِ
ِ
ُ
ٓٝـَؿـخٕ
ًـؤٗـٔخ ٣ ٢ٛـخهـٞصٌ
٣ـوٞىُٛخ حُـؼِ ُؾ ُـٌٌََِٔٛٓ ٙٝشً
ٝحُـؼ ٖ٤رـخً٤شُ
ُ
ُ
كَ٤حٕ
ٝحُـوِذ
ُ
حُوِذ ٖٓ ًٔ ٍي
ٌٝ٣د
ُـٔؼَ ٛـٌح
ُ
ُ
ُ
ٝأ٣خٕ
ذ آٌّ ٬
إ ًـخٕ كـ ٢حُوِ ِ
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الشـــــــــــعــرا ء
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عبد الرحمن الداخل
بن هشام ابن عبد الملن بن
هو عبد الرحمن بن معاوٌة
مروان بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ
االموي وهو الذي هاجر من الشام الى االندلس فدخلها واسس فٌها
الدولة االموٌة فً االندلس فسمً ( عبد الرحمن الداخل ) واسماه
ابو جعفر المنصور الخلٌفة العباسً ( صمر لرٌش) .
وٌعد احد عظماء العالم .
ولد فً دمشك سنة \ 113هجرٌة 722 -مٌبلدٌة  -ونشؤ
ٌتٌما ً ( مات أبوه وهو صؽٌر ) فتربى فً بٌت الخبلفة االموٌة  .ولما
انتهى حكم األموٌٌن فً الشام بمٌام الدولة العباسٌة فً العراق عام
\ 132هجرٌة –  741مٌبلدٌة  .ؾتعمب العباسٌون الرجال االموٌٌن
وابنابهم والفتن بهم بالمتل واألسر ،اال ان عبد الرحمن لد افلت منهم
العباسٌون فؤوى إلى بعض
 ،وألام فً لرٌة على الفرات .فتتبعه
األدؼال حتى أمن ،ثم هاجر نحو الؽرب فمطع فلسطٌن و مصر
إفرٌمً فلج عاملها (عبد الرحمن بن حبٌب
ا
لاصدا المؽرب ،فبلػ شمال
الفهري) بطلبه ،فانصرؾ إلى مدٌنة (مكناس ) المؽربٌة ولد لحك به
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مواله ( بدر ) بنفمة من اموال وجواهر كان لد طلبها من أخت ه (أم
األصبع) ثم تحول إلى منازل مدٌنة ( نفزاوة ) وهم جٌل من البربر كانت
أمه منهم فهم اخواله  .فؤلام مدة ٌكاتب ٌعرفهم فً األندلس من
األموٌٌن لٌمهدوا له طرٌك الوصول والعون  .وبعث إلٌهم ( بدرا ً )
مواله ،فؤجابوه وسٌروا له مركبا ً فٌه جماعة من كبرابهم ،وأبلؽوه
طاعتهم له ،ثم عادوا به إلى األندلس فؤرسى مركبهم سنة \
 138هـ جرٌة  755 -مٌبلدٌة فً ( المنكب ) ثم انتملوا به إلى (
إشبٌلٌة ) ومنها إلى ( لرطبة )  ،فماتلهم والً األندلس ( ٌوسؾ بن
عبد الرحمن الفهري ) فانتصر عبد الرحمن األموي وجماعته  ،ودخل (
لرطبة ) منتصرا واستمر بها امٌرا  .وبنى فٌها المصر وعد د من
المساجد .وجعل خطبته فً االندلس للخلٌفة المنصور العباسً فاطمؤن
إلٌه أهل األندلس ولمبه الخلٌفة العباسً المنصور ( صمر لرٌش )
لشجاعته وبسالته وتاسٌسه دولة فً االندلس  .ولما انتظم له األمر
واستو ثك بموته أعلن استمبلل امارته فً لرطبة ومنع الخطبة
للعباسٌٌن وجعلها له فً كل المساجد  .فلما استمر تالت نفسه الى
اهله فذكرهم وذكر ؼربته فٌمول:
تبدت لنا وسط الرصافة

نخلة
تناءت بؤرض الؽرب عن بلد

النخل

فملت شبٌهً فً التؽرب

والنوى
وطول التنابً عن بنً وعن

أهلً

نشؤت بؤرض أنت فٌها

ؼرٌبة
فمثلن فً اإللصاء والمنتؤى

مثلً

سمتن ؼوادي المزن من صوبها الذي
ٌسح وٌستمري السماكٌن

بالوٌل

كان صمر لرٌش ٌتسم بال حزم وسرع ة النهضة فً طلب
الخارجٌن علٌه ،و ال ٌخلد إلى راحة ،وال ٌكل األمور إلى ؼٌره وال ٌنفرد
برأٌه ،شجاعاً ،ممداما ً شدٌد الحذر سخٌا ً لسناً ،ادٌبا شاعراً ،عالماً،خطٌبا
فمٌل كان ٌماس بالمنصور فً حزمه وشدته وضبطه الملن .وبنى (
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الرصافة ) بجوار(لرطبة ) وهً جزء منها  .وكان عبد الرحمن الداخل
مفو ًها ٌرتمً المنابر وٌعظ الناس ،فمد نشؤ فً بٌت اإلمارة،
خطٌبًا
َّ
شاعرا مرهؾ
الحس ولد تذكر
وهكذا األمراء فً ذلن العصر و كان
ِّ
ً
اخته وهو ٌمؾ بجانب نخلة فً حدٌمة من حدابك ( لرطبة) فانشؤ ٌمول:
ت َ
ؼ ِرٌ َبةٌ ِمثْ ِلً
ٌَا نَ ْخ ُل أ َ ْن ِ
سةٌ
فَا ْب ِكً َو َه ْل ت َ ْب ِكً ُم َكٌَّ َ
لَ ْو أَنَّها ت َ ْب ِكً إذًا لَ َبكَتْ
لَ ِكنَّ َها ذَ ِهلَتْ َوأ َ ْذ َهلَنًِ

ص ِل
ب نَابٌَِةٌ ع َِن األ َ ْ
فًِ ا ْلؽَ ْر ِ
علَى َخ ٌْ ِل؟
عَجْ َما ُء لَ ْم ت ُ ْطبَ ْع َ
ت َو َم ْنبِتَ النَّ ْخ ِل
َما َء ا ْلفُ َرا ِ
اس ع َْن أ َ ْه ِلً
بُ ْؽ ِضً بَنًِ ا ْلعَبَّ ِ

شدٌد والدهاء ثابت
و كان عبد الرحمن بن معاوٌة وافر العزم
الحزم والصرامة شدٌد الحذر ،للٌل الطمؤنٌنة ،لذا تمكن بدهابه
وبحمبلته المتوالٌة على المتمردٌن على سلطته سواء من العرب أو
البربر بعد استخدم فٌها كل الوسابل المتاحة له فً إلرار األمر فً ٌده،
بما فً ذلن سبلح الشدة والموة وحتى الؽدر واالؼتٌال وإزهاق األرواح
دون تردد ،فؽٌّر بذلن فكرة االندفاع وراء العصبٌة والمبلٌة التً
كانت سابدة فً االندلس فً ذان الولت وؼٌّرها إلى الخضوع
واالنمٌاد لسلطة الدولة فً (لرطبة ) .
شاعرا مجٌدًا وكان ٌحن الى الشام وٌتشوق لها
كان عبد الرحمن
ً
ومن شعره هذه األبٌات التً تعبر عن شوله لربوع الشام التً نشؤ فٌها،
حٌث لال:
أٌها الركـب المٌــمم أرضً
ألر من بعضً السبلم لبعضً
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إن جسمـً كما علمت بؤرض
وفــإادي ومـالـكٌــه بؤرض
لـدّر البٌـــن بٌننـا فافترلنا
وطوى البٌن عن جفونً ؼمضً
لد لضى هللا بالفراق علٌنا
فعسى باجتمـاعنا سوؾ ٌمضً
بعد ان استمر له االمر من خبلل استخدام تلن الطباع الماسٌة
وٌنفذ ماٌرٌدون وٌنظر بنفسه فٌما
اخذ ٌمعد للعامة وٌستمع منهم
بٌنهم .وكان من عاداته ،أن ٌؤكل معه من أصحابه من أدرن ولت
طعامه - ،وتلن عادات العرب االصٌلة  -ومن وافك ذلن من طبلب
الحوابج أكل معه وكذلن حاول استمالة ؼٌر المسلمٌن الٌه ؾكان لٌن
الجانب مع النصارىٌ ،سٌر معهم بسٌاسة االعتدال والمهادنة ،وجعل
سا ٌسمى (المومس ) الامه إلى جواره فً لرطبة وٌستشٌره
لهم ربٌ ً
فً كثٌر من األمور التً تخص عمله ٌ .مول :
ال ٌلؾ ممتن علٌنا لاب ُل

لوالي ما ملن األنام الداخ ُل

سعدي وحزمً والمهند والمنا
وممادر بلؽت وحال حاب ُل
كواكب
إن الملون مع الزمان
ٌ

نجم ٌطالعن ونجم آف ُل

والحزم كل الحزم أن ال ٌؽفلوا
أٌردم تدبٌر البرٌة ؼاف ُل
وٌمول لوم سعده ال عمله
خٌر السعادة ما حماها العال ُل
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ت ُ ُوفًِّ عبد الرحمن الداخل (صمر لرٌش) بمُ ْر ُ
طبَة فً ُجمادى األولى من
سنة \  172هـجرٌة – الموافك لشهر تشرٌن أكتوبر  788مٌبلدٌة ودفن
فٌها وكانت عاصمة ملكه .
ٌتمٌز شعره بشعر المشرق فً العراق والشام ونسج على منواله و
كانت له مكانته المرمولة فً للوب األندلسٌٌن ألنه مهبط الوحً ومصدر
الحضارة ومهد الفكر العربً المبدع .ولد ظهرت آثار التملٌد والمحاكاة
جلٌة فً الشعر االندلسً فً ولته وبعده سنوات طوٌلة.
الحظه ٌمول :
دعنً وصٌد ولع

الؽرانك
فإن همً فً اصطٌاد

المارق

حالك
إذا التظت لوافح

الضوابك

فً نفك إن كان أو فً
كان لفاعً ظل بند
بالمفر

واإلٌطان

خافك
ؼنٌت عن روض ولصر شاهك
بالسرادق
فمل لمن نام على

إن العبل شدت بهم

طارق
فؤركب إلٌها ثبج

النمارق
المضابك

واختم بحثً بهذه االبٌات من احدى لصابده :
شتان من لام ذا

امتعاض

فجاب لفرا ً وشك

بحرا ً

منتضى الشفرتٌن
مسامٌا ً
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لجة

نصبل
ومحبل

فشاد مجدا ً وبز

ملكا ً

وجند الجند حٌن

أودى

ومنبرا ً للخطاب

فصبل

ومصر المصر حٌن أخلى
ثم دعا

أهله

جمٌعا ً
حٌث أنتؤوا أن هلم

فجاء هذا طرٌد

جوع

فنال أمنا ً ونال

شبعا ً

شرٌد سٌؾ أباد

ألم ٌكن حك ذا على

أهبل
لتبل

وحاز ماالً وضم شمبل

ذا
أعظم من منعم

**************************
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ومولى

الشاعرة حسانة التمٌمٌة

هً حسانة بنت عاصم ( ابو المخشً) بن زٌد بن ٌحً بن
حنظلة بن علممة بن عُدي بن زٌد بن ح ّماد بن أٌّوب العبّادي التمٌمً
 ،كان ابوها من أهل األندلس وكان والده ( جدها ) من جند الشام ،
إتّجه أبً المخشً إلى مجال الشعر ونبػ فٌه حتّى أصبح المعا ً .
أي بحدود سنة \ 140
األول
ولدت فً أواخر ُحكم عبد الرحمن ّ
هجرٌة  758 -مٌبلدٌة  ،وتعتبر من ألدم الشاعرات العربٌات فً
األندلس  ،كان أبوها أبو المخشً شاعرا ً ممٌّزا ً فً األندلس  ،ول ّما توفً
سانة إلى ال َحكَم تمدحه وتشكو ما آلت إلٌه حالها بعد فمدان
أبوها كتبت ُح ّ
أبٌها فً لصٌدة مٌمٌة منها لولها :
موج عةً
إنً إلٌن أبا
ِ
العاص ِ

الواكؾ الدٌّم
سمته
أبا الحسٌن َ
ُ

لد كنت أرتع فً نعماه عاكفة
فالٌوم آوي إلى نعمان ٌا حكم
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أنت اإلمام الذي انماد األنام له
وملكته ممالٌد النهى األمم
الشًء أخشى إذا ماكنت لً كنفا
آوي إلٌه وال ٌعرو لً العدم
الزلت بالعزة المعساء مرتدٌا ً
حتى تذل إلٌن العرب والعجم
فإستحسن الحكم شعرها وجعل لها راتبا ً وكتب إلى عامله على (البٌرة )
فجهزها بجهاز حسن .
ووفدت على عبد الرحمن بشكٌة من عامله جابر بن لبٌد والً
( البٌرة ) وكان الحكم لد ولع لها بخط ٌده تحرٌر أمبلكها فلم ٌفدها
فدخلت إلى اإلمام عبد الرحمن فؤلامت بفنابه وتلطفت مع بعض نسابه
حتى أوصلتها إلٌه وهو فً حال طرب وسرور فانتسبت إلٌه فعرفها
وعرؾ أباها ثم أنشدته:
إلى ذي الندى والمجد سارت ركاببً
على شحط تصلى بنار الهواجر
لٌجبر صدعً أنه خٌر جابر
وٌمنعنً من ذي الظبلمة جابر
فإنً وأٌتامً بمبضة كفه كذي
رٌش أضحى فً مخالب كاسر
جدٌر لمثلً أن ٌمال مروعة لموت
أبً العاصً الذي كان ناصري
سماه الحٌا لو كان حٌا ً لما اعتدى
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على زمان باطش بطش لادر
أٌمحو الذي خطته ٌمناه جابر
لمد سام باألمبلن إحدى الكبابر
ولما فرؼت رفعت الٌه خط والده وحكت جمٌع أمرها .فرق لها
وأخذ خط أبٌه فمبله ووضعه على عٌنٌه ولال:
 تعدى ابن لبٌد طوره حتى رام نمض رأي الحكم ،وحسبنا أن نسلنسبٌله بعده ونحفظ بعد موته عهده ،انصرفً ٌا حسانة فمد عزلته
لن.
وولع لها بمثل تولٌع أبٌه الحكم .فمبلت ٌده وأمر لها بجابزة،
فانصرفت ولما وصلت مسكنها بعثت إلٌه بمصٌدة منها :
ابن الهشامٌن خٌر الناس مؤثرة

وخٌر منتجع ٌوما ً
لرواد
ّ

إن هز ٌوم الوؼى أثناء صعدته
روى أنابٌبها من صرؾ فرصاد
ّ
لل لئلمام أٌا خٌر الورى نسبا
مماببل بٌن آباء

وأجداد

جودت طبعً ولم ترض الظبلمة لً
فهان فضل ثناء زودتنً زادي
فإن ألمت ففً نعمان عاطفة
وإن رحلت فمد زودتنً زادي
والمبلحظ فً شعرها انه مزٌج من الرثاء والشكوى والمدح
وطلب المعونة وهو على جانب كبٌر من النضج الفنً والتركٌز
العاطفً المتسم بالصدق والصراحة
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**********************

.

ٌحٌى الؽزال االندلسً

٣ ٞٛل ٠٤رٖ حُلٌْ حُزٌَ ١حُـ٤خُٗٝ ٢وذ ( ٣ل ٠٤حُـِحٍ)
٘٣ظٔذ حُ ٠أَٓس ػَر٤ش أِ٤ٛش .
ُٝي ك٘ٓ ٢ش\ ٛ 156ـَ٣ش – ٬٤ٓ772ى٣ش ك ٢رِي س ( َؿ ّ٤خٕ)
ًٝخٗض ًَِٓ ًٍُٞس ك ٢حٗ٧يُْ ٌُح ُوذ ( حُـ٤خٗ .) ٢ػْ حٗظوَ حُ ٠حُؼخٔٛش
ٝحكظ َلع ر٘ٔزظ ٚاُ ٠رِيطٚ
(هَ١زش ) ،ك٤غ ػخٕ كٜ٤خ ٓخثَ ك٤خطْ ،ٚ
ح٤ِّٛ٧ش ( َؿّ٤خٕ ) كو ( ُٚ َ٤حُـ٤خٗ.) ٢
ًخٕ ُ٤ل ٠٤حُـ٤خٗ ٢ػَٔ ٓي٣ي ،أطخف ُ ٚإٔ َْ ٣ز َُُ ك ٢أًؼَ ٖٓ
ٛؼ٤يٝ ،إٔ طظ٘ٞع ؿٞحٗذ ك٤خطٝ ،ٚإٔ طٌ ُٚ ٕٞػ٬هخص ُٓ ٝيحه٬ص ك٢
١زوخص حُٔـظٔغ حُٔوظِلش ٗخػَ أٗئُ ٢هخٍ حٍٕعٍك ٢حُـٍِ ٝحُلٌٔش.
ٌُُي ٓٔ ٢رخُـِحٍ ُـٔخٌُُ ٚؼَس ٓخهخٍ كٗ ٢ؼَ حُـٍِ ٝظَكٝ ٚطؤٗوٚ
ٝه َ٤طخػَ ر٘ؼَ حرٗ ٢ئحّ ٗٝؼَ حر ٢طٔخّ ٖٓ حَُٔ٘م.
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أىٍى ٣ل ٠٤حُـِحٍ ك ٢ك٤خط ٚآخٍس هٔٔش حَٓحء ٖٓ كٌخّ
حٗ٧يُْ ح:ّٖ٤٣ٞٓ٧
ػزي حَُكٖٔ حُيحهَ ( حُْصٝكٛ 172 \ ٢ـَ٣ش ٬٤ٓ788-ى٣ش )
٘ٛٝخّ حرٖ ػزي حَُكٖٔ (حُٔظٞكٛ 180 \ ٢ـَ٣ش – ٬٤ٓ796ى٣ش )
ٝحُلٌْ رٖ ٘ٛخّ (حُٔظٞكٛ 206\ ٢ـَ٣ش – ٬٤ٓ821ى٣ش )
ٝػزي حَُكٖٔ ح ٢َٓٝ٧حرٖ حُلٌْ ( حٌُظٞكٛ238\ ٢ـَ٣ش ٬٤ٓ852-ى٣ش )
ٝدمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ (حُٔظٞك٬٤ٓ886 – 273 \ ٢ى٣ش )
ٝهي هخُلًُ ٢ي ٗؼَح :
ًِٞٓ َٜخ ً أ َ ٍْرَ ِؼ ْٚ
أىًٍضُ ِ
رخُٔ ِ
ٝهخٓٔخ َ ٌٛح حٌُُّ َٗ ١
لٖ َٓ َؼ ْٚ
ٝه َ٤إ ح َ٤ٓ٧ح ١ٞٓ٧ػزي حَُكٖٔ ح ٢ٓٝ٧حٓظوزَِٓ ٚس ر٘طَ
ٖٓ حُ٘ؼَ ،كوخٍ ( :ؿخء حُـِحٍ رلٔ٘ٝ ٚؿٔخُ،) ٚ
ٝأؿخُ حُـِحٍ ٗطَ ح َ٤ٓ٧كوخٍ:
هـخٍ ح٤ٓ٧ـَ ٓيحػزـخ ً رٔوخُـٚ
ؿخء حُـِحٍ رلٔ٘ٝ ٚؿٔخُٚ
أ ٖ٣حُـٔخ ٍُ ٖٓ حَٓة أٍر ٠ػِ٠
ٓظؼيى حُٔزؼ ٖٓ ٖ٤أكٞحُٚ
هخٍ حٓ َ٤ٓ٧يحػزخ رٔوخُٚ
ؿخء حُـِحٍ رلٔ٘ٝ ٚؿٔخُٚ
أ ٖ٣حُـٔخٍ ٖٓ حَٓة أٍر ٠ػِ٠
ٓظؼيى حُٔزؼ ٖٓ ٖ٤أكٞحُٚ
أ ٖ٣حُـٔخٍ ُ ،ٚحُـٔخٍ ٖٓ حَٓة
أُوخ٣ٍ ٙذ حُي َٛك ٢أؿُٚ٬
ٝأػخٍ ٖٓ ٙرؼي ؿيط ٚرِ٠
ٝأكخٍ ٍٗٝن ٝؿ ٜٚػٖ كخُٚ
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ٝحُـِحٍ ٣يهَ كً ٢زخٍ حُ٘ؼَحء٣ٝ ،ؼي ك ٢أٝحثَ حَُ ّكخُٖ٤
ح١ٞٓ٧
حٗ٧ئُ،ٖ٤٤كوي هخّ حُـِحٍ رَكِظٓ ٖ٤لخٍ ١طٓ ٖ٤زؼٞػخ ً ٖٓ حَ٤ٓ٧
ّ
ػزي حَُكٖٔ (ح )٢ٓٝ٧اكيحٔٛخ اُ ٠حُؤط٘ط٤٘٤ش ٓ٘ش \ ٛ 225ـ ؿَ٣ش –
٬٤ٓ 840ى٣ش كٍٓ ٢خُش ؿٞحر٤ش اُ ٠حٓ٩زَح ( ٍٞ١طٞ٤ك ) َ٤حًٔ ٝخ حٓٔخٙ
أر ٞطٔخّ ك ٢رخث٢ط ( ٚطٞكِْ) ًٝخٗض ىُٝش ( رِٗ٤طش ) حٝىُٝش حَُ ّٝرؼي
ٔ٣ِٛظٜخ كٓ ٢ؼًَش (ػ ّٔ٣ٍٞش) ٓ٘ش \ ٛ 223ـؿَ٣ش ٬٤ٓ 838 -ى٣ش ٍؿزض
حُظوَد اُ ٠حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش رخٗ٧يُْ كٓ ٢لخُٝش ُظّول٤ق حُ ّ
٠ـ٢
ك٢
ُّ
ػٜ٘خٝ .م ٫هٛ ٠ؼٞرخص كٍ ٢كِظًًَٛ ٚخ ر٘ؼَ ٙكوخٍ:
هخٍ ُ٣ ٢لَٗٛٝ ٠٤خ رٞٓ ٖ٤ؽ ًخُـزخٍ
ٖٓ ىرٔٗٝ ٍٞخٍ

ٝطُٞظ٘خ ٍ٣خف
ٗوض حُوِؼٝ ٖ٤حٗزظض

ػَ ٟطِي حُـزخٍ

ٝطٔطِٓ ٠ي حُٔٞ

ص اُ٘٤خ ػٖ ك٤خٍ

كَأ٘٣خ حُٔٞص ٍأ ١حُؼٖ٤
ُْ ُِ ٌٖ٣و ّٞك٘٤خ

كخ ٫رؼي كخٍ

٣خ ٛي٣وٍ ٢أّ ٓخٍ

حَُكِش حُٔلخٍ٣ش حُؼخٗ٤ش ػِ ٠حٍ٧ؿق اُُ ( ٠ؿ َِْ٘٘ي) حٝحُيٗٔخٍى
ًٝخٗض ّ
ك ٢ر٬ى (حُٖ ٍُّٓٝخٕ) ٓ٘ش \  ٙ232ؿَ٣ش ـ ٬٤ٓ 846ى٣ش ًٝ .خٗض ٍكِظٚ
ٍكِش ؿٞحرّ٤ش ٍ ّىح ً ػٍِٓ ٠خُش ٓغ ٝكي (حٍىٗٔخٍى) حٌُ ١هيّ رَؿزش ٌِْٜٓ
ك ٢ػوي ػ٬هخص ِّٓٔ٤شٓٝ ،ؼخٛيس ٛيحهشًٝ ،خٕ حَُ٘ٓخٗي ٕٞ٣هي أؿخٍٝح
ػِ (٠اٗز٤ِ٤ش ) ٝؿَٛ٤خ ػْ  ِْٜٓٛحٗ٧ئُُِّٝ .ٕٞ٤ـِحٍ كٍ ٢كِظٝ ٚك٢
ٖٔ٣ .و ٍٞك ٢حٌُِٔش :
ُوخث ٚحُِٔي ٝحٌُِٔش ٗؼَ ك َ
ض ك ٢هِزٓ ٟٞٛ ٢ظؼزخ ً
ًِلّ ِ

٤٠ـ َْ حَ ٧
ؿخُ ْزضُ ٓ٘ـ ٚحُ ّ
ؿ ِْزَخ
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اّٗ٢

طؼَِّ ْوضُ

َٓ ُـٓٞـــَِّ٤ش

ٔ ِٖ إٔ طـَرخ
طؤر٠
ُْ٘ٔ حُ ُل ْ
ِ

ٔلخٍحص
ٓ ّـ َ حُٔزن رَ٣خىس حُ ّ
ٝهي ٗـلض ّٓٔ ٜش حُ َـِحٍَ ٝ ،
ٓ٤ش حٗ٧ئُ٤ش
حُي٣زِٓٞخ ّ

ًٝخٕ ُِـِحٍ ٓ٘خًٍش ه٣ٞش ك ٢حُؼِ ّٞحُؼوِ٤شٝ ،حٗظ َٜرِوذ
حُؼَحف ) ُوزَط ٚك ٢ػِْ حُُّ٘ـ( ّٞحُلِي) ،اٟخكشً اُ ٠هزَطٓٝ ٚؼَكظٚ
( ّ
رخُؼِ ّٞحُ٘وِّ٤ش.
ًخٕ حُـِحٍ ٓ ٍٞٛٞحُ٤ي رخُيُٝش حّ٣ٞ َٓ ُ ٧ش :ط ٠ُّٞح٧ػٔخٍ حُٔوظِلش،
ٔلخٍس ػٜ٘خ كٍ ٢كِظٍٜٞ٘ٓ ٖ٤طًٝ ،ٖ٤خٕ ٖٓ ؿِٔخء حَُٓ٧حء.
ٝط ٠ُّٞحُ ّ
ٝك ٢أهزخٍ حُـِحٍ أٍَّٗ ٚكَ اُ ٠حَُٔ٘مٝ ،إٔ ٍكِظً ٚخٗض ٞ١حػ٤شً ٖٓ
ػ٘ي ٗلٔٔ٤ُٝ ،ٚض ٗل٤خ ً ًٔخ ٝهغ ك ٢رؼ ٞحُيٍحٓخص حُٔؼخَٛس ك٤غ ًًَ
حٗٛ ٚـخ حُٔـ٘٣ٍُ ( ٢خد ) ر٘ؼَ ،كخٗظٌخ٣ٍُ ( ٙخد ) ُ َ٤ٓ٨ػزي
حَُكٖٔ ،كؤَٓ ر٘ل ٖٓ ٚ٤حٗ٧يُْ ،كَكَ اُ ٠حُؼَحمٝ ،طـ ٍٞك ٢حَُٔ٘م
ُلظَس ،كظٔٓ ٠ق ُ ٚح َ٤ٓ٧رخُؼٞىس.
ٝه ٙ٫ٝ َ٤ح َ٤ٓ٧ػزي حَُكٖٔ هز ٞح٧ػ٘خٍ رزَٝٓ ١٬حٕ ٝحهظِحُٜخ
ك ٢حَٛ٧حء حٓظـخرش َُؿزش ػزَ ػٜ٘خ ك ٢اكي ٟهٜخثيٝ . ٙكًُ ٢ي حُؼخّ
حٍطلؼض حٓ٧ؼخٍ كزخع حُـِحٍ ًَ ٓخ ُيٓ ٖٓ ٚ٣وِ ،ٕٝػْ ٍِٗ حُٔطَ
ٍٝه ٚحُطؼخّ ،كِٔخ ػِْ ح َ٤ٓ٧رٔخ كؼِ ٚحُـِحٍ أٌَٗٝ ٙهخٍ:
 ( اٗٔخ طؼي ح٧ػ٘خٍ ُ٘لوخص حُـ٘ي ٝحُلخؿش اُٜ٤خ ك ٢حُـٜي كٔخًح ٘ٛغحُوز٤غ؟ هٌ ٙٝرؤىحء ٓخ رخع ٖٓ أػٔخٜٗخ ٝحٗظَٝح ر١ ٚؼخٓخ )
ٝأر ٠حُـِحٍ حٕ ٣يكغ ػٖٔ ٓخ رخػٝ ٚهخٍ:
( اٗٔخ حٗظَ ٖٓ ٌُْ ١حُطؼخّ ػيى ٓخ رؼض ٖٓ حٓ٩يحى)
كؤَٓ ح َ٤ٓ٧رلِٔٓ ٚو٤يح ٓٝـ٘ ٚدٓي٘٣ش(هَ١زش )ُٔٝخ ١خٍ ر ٚحُٔـٖ ٍكغ
حُـِحٍ اُ ٠ح َ٤ٓ٧ه٤ٜيط ٚحُظٓ ٢طِؼٜخ:
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رؼ ٞطٜخر٤ي ػِ٘٣ُ ٠ذ
 ٫ه ٖٓ َ٤حُٜزٞس ُ٤ٗ٨ذ
ٝهي ٓيف كٜ٤خ ح َ٤ٓ٧رخُؼيحُش ٝحُ٤ٜزش كوخٍ:
ٖٓ ٓزِؾ ػ٘ ٢آخّ حُٜيٟ
حُٞحٍع حُٔـي أرخ ػٖ أد
اٗ ٢اًح أ٘١ذ ٓيحكٚ
هٜيص ك ٢حُو ٍٞكِْ أ٘١ذ
 ٫كي ػ٘ ٢هللا إ ُْ طٌٖ
أًًَط٘خ ٖٓ ػَٔ حُط٤ذ
ٝأٛزق حَُٔ٘م ٖٓ ٗٞهٚ
اُ٤ي هي كٖ اُ ٠حُٔـَد
ٓ٘زَٜ٣ ٙظق ٖٓ ٗٞهٚ
اُ٤ي رخُٔٝ َٜرخَُٔكذ
أَ١ر ٚحُٞهض حٌُ ١هي ىٗخ
ًٝخٕ ٖٓ هزِي ُْ ٣طَد
ٛلخ حُٞؿي كِ٘ٓ ٞزَ
١خٍ ُٞحك ٠هطلش حًٌُٞذ
اُ ٠ؿٔ َ٤حُٞؿ٤ٛ ١ً ٚزش
ُٔ٤ض ُلخٓ ٢حُـخرش حُٔـ٠ذ
 ٌٖٔ٣ ٫حُ٘خظَ ٖٓ ٍإ٣ش
ا ٫حُظٔخف حُوخثق حٌُٔٗذ
إ طَى حُٔخٍ كبٗ ٢حَٓإ .
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ُْ أؿٔغ حُٔخٍ  ُْٝأًٔذ
اًح أهٌص حُلن ٓ٘ ٢ك٬
طِظْٔ حَُرق  ٫ٝطَؿذ
هي أكٖٔ هللا اُ٘٤خ ٓؼخ
إٔ ًخٕ ٍأّ حُٔخٍ ُْ ٌٛ٣ذ

ٗ ٖٓٝؼَ ٙك ٢حُلٌٔش ،ه: ُٚٞ
ٝهَٛ٤خ أرٛٞخ ر٤ٗ ٖ٤ن

ٌ
كيع كوَ٤
ًؼ َ٤حُٔخٍ أٝ

كوخُض ًٔٛ٬خ هٔق ٓٝخ
إٔ أٍ ٟكظٞس ُِٔٔظوَ٤
 ٌُٖٝإ ػِٓض كٌَ ٗ٢ء
اُٝ ٖٓ ٢ؿ ٚحٌُزَ٤
أكذ ّ
 ٕ٧حَُٔء رؼي حُلوَ ٣ؼَٟ
ٌٛٝح ٣ ٫ؼٞى اُٛ ٠ـَٚٗ٤
ُٔٝخ ٗؼَ رٌزَ ػَٔ ٝ ٙرخٕ حُِٖٓ رخص ٣خًِ ٚحهٌَ٣ػٗ ٢لٔٚ
ٔ٣ٝظ٘ؼَ حُـَرش ر ٖ٤أؿ٤خٍ هي  ٫طؼَك ،ٚرَ ٍرٔخ كٔيط ٚػِ٠
 ٍٞ١ػَٔ ٙك٤و: ٍٞ
أٛزلض ٝهللا ٓلٔٞىح ػِ ٠أٓي
ٖٓ حُل٤خس ه َ٤ٜؿٔٓ َ٤ظي
كظ ٠رو٤ض رلٔي هللا ك ٢هِق
ًؤٗ٘ ٢ر ٖٓ ْٜ٘٤ه٘٤ش ٝكي١
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ٓٝخ أكخٍم ٓٞ٣خ ٖٓ أكخٍهٚ
ا ٫كٔزض كَحه ٢آهَ حُؼٜي
أٗظَ اُ ٢اًح أىٍؿض كً ٢لٖ
ٝحٗظَ اُ ٢اًح أىٍؿض ك ٢حُِلي
ٝحهؼي هِٝ ٬٤ػخ٣ ٖٓ ٖ٣وٓ ْ٤ؼ٢
ٖٓٔ ٤٘٣غ ٗؼ٘ٝ ١ًٝ ٖٓ ٢ى١
ٜ٤ٛخص ًِ ْٜكٗ ٢ؤُٗ ٚؼذ
 ٢َٓ٣حُظَحد ٣ٝلؼ ٙٞػِ ٠هي١
طٞك ٢حُـِحٍ حُ٘خػَ ٣ل ٠٤حُـ٤خٗ ٢ك( ٢هَ١زش) ٓ٘ش \ 250
ٛـؿَ٣ش ٬٣ّ 860 /ى٣ش .
حًٌُخء حٌَُْ َ٣ ١ه ٠اُ ٠ىٍؿش حُٔ٧ؼ ّ٤ش،
ًٝخٕ حُـِحٍ ٣ظٔ ِ٤د
ٝحُزٔخ١ش كٓ ٢يحٍٝس ُٗئ ٕٝحُ َل٤خس حُٔوظَِلشٝ ،طظٔؼَ كٗ ٢ؼٍَٝ ٙف
ٜؼزشٝ ،حُ ُـَأس ك ٢حُّ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢؛
حُيَّػخرش حُظ٫ ٢طلخٍه ٚك ٢حُٔٞحهق حُ َّ
كظ ٠اٗ١ ٚخٍ كٗ ٢وي ٙحًُّ٬ع ٛٝـخث ٚرؼً ٞزخٍ ٍؿخٍ حُيُّٝشًٝ ،خٕ
ٗؼَ حُـِحٍ َٓآسً ُ ٌٜٙحٛٝ٧خف ٖٓ ٗو٤ٜظٝ ،ٚكٌخ٣شً ٌُؼٖٓ َ٤
ٓـَ٣خص ك٤خطٝ ،ٚطؼزَ٤ح ً ػٖ ٓٞحهل ٚحًُّ٬ػشٝ ،طٔـُ ً٬٤ـٞحٗذ ٖٓ
أَكيحع ُٓخًُٗ ٖٓٝ ٚي ٣و:ٍٞ
٣و ٢ُ ٍٞحُوخٓ ٢ٟؼخً ٓ٘خٍٝح
 ٠ُٝٝحَٓءح ؟كٔ٤خ  ١ًٝ ٖٓ - َٟ٣حُلَ٠
كي٣ظي ٓخًح طلٔذ حَُٔء ٛخٗؼخ
كوِض ٓٝخًح ٜ٘٣غ حُيد رخُ٘لَ
٣يم ه٣٬خٛخ ٣ٝؤًَ ٜٗيٛخ
٣ٝظَى ٌُِرخٕ ٓخ ًخٕ ٖٓ كَ٠
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َٗ َظْ حُـَِح ٍُ ،ك ٢أؿَحَٗ ٝظ ٖٓ ٠حُّ٘ؼَ ٓؼَ حُـٍَِ ٌ٣ٝؼَ كٚ٤
كظ ٠هّ (ُٚ َ٤
حُـِحٍ)  ٖٓٝحُـٍِ ٣و:ٍٞ
هخُض :أكزي ،هِضً :خًرش
ؿَ ١رٌح ٖٓ ُ٘٣ ْ٤ظوي
ٌٛح ًُٔ ّ٬ض أهزِٚ
حُ٘٤ن

ُ ْ٤أكي

ٓ٤خٕ هُٞي ًح ٝهُٞي
إ حَُ٣ق ٗؼويٛخ كظ٘ؼوي
 ٛق ٝ ،حُلٌٔشٝ ،حُظؤ َّٓ
ٝحُْ ٞ
حَُ ٜـخء ٝحُظؼَٝ ،ٞ٣حُ َٔيْف َ ،
ٝهخٍ كِ ٢
كٗ ٢ئ ٕٝحُل٤خس ك٤و: ٍٞ
ُؼَٔٓ ١خ ٌِٓض ٓوٞى ١حُٜزخ
كؤٓطٌُِ ٞحص ك ٢حُٔٝ َٜحُٞػَ
ٝرخهلل ُ ٞػَٔص طٔؼ ٖ٤كـش
آُ ٠ؼِٜخ ٓخ حٗظوض كٜ٤خ اُ ٠هَٔ
َ١ ٫ٝرض ٗلٔ ٢اُ٫ٝ َِٛٓ ٠
.

طلٖ٘ هِزٗ ٢ل ٞػٞى َُٓ ٫ٝ

ٝهي كيػ ٢ٗٞإٔ كٜ٤خ َٓحٍس
ٓٝخ كخؿش حٔٗ٩خٕ ك ٢حَُ٘د َُِٔ
ح٫ؿظٔخػ ٢كٟٞٞٓ ٢ػخص
ٝرََُصْ ٓويٍط ٚػُِٓ ٠ؼخُـش حُ٘وي
ّ
ٓظؼيّىس ٖٓٝ ،أؿَح ٝحُ٘خػَ حُزخٍُس كٗ ٢ؼَ ٙحُزخه ٢حُٜـخء
حُو٢ٜ
َٜ
ٝحُظؼَ ّٖٔ ٓٝ ،ٞ٣أٛخرٛ ٚـخء حُـِحٍ :حُٔـّ٘٣ٍُ ٢خدْ َٗٝ ،
ّ
ً ٝحُ٘ل،ًٞ
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٣ٝزَُ كٗ ٢ؼَ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ ٢ه٠خ٣خ حُـ٘ٝ ٠حُلوَٝ ،ػ٬هش
ْ
حَُ ُؿ َ ٝحُ ََٔأسٝ ،حُ٧ؼخد حُ ُٔ ِِ٤ٜشٝ ،حٓظـ ٍ٬حُ٘لًّٝ ،ًٞخٕ ُِّ٘خػَ َٗلَ ٌ
ّ
ٓٔيٌ ٝى ك ٢حُظؼّز َ٤ػٖ ُ
ظ
َٝف حُل٤خس ٝكٗ ٢وي رؼ ٞحُلخ٫ص ح٫ؿظٔخػ٤ش
ِ
ر ٖ٤حَُؿَ حَُٔأس ٣و: ٍٞ
إ حُ٘ٔخء ٌُخَُٔٝؽ كو٤وش
كخَُٔؽ ٍ٣ؼٔخ  ٫طٍِ٘
كبًح ُِٗض كخٕ ؿَ٤ى ٗخٍُ
ًحى حٌُٔخٕ ٝكخػَ ٓخ طلؼَ
أ ٍِ٘ٓ ٝحُٔـظخُ أٛزق ؿخى٣خ
ػ٘ ٍِ٘٣ٝ ،ٚرؼيٍِ٘٣ ٖٓ ٙ
أً ٝخُؼٔخٍ ٓزخكش أؿٜخٜٗخ
طيٗ َٔ٣ ٖٓ ٍٝ٧ ٞك٤ؤًَ
ٗ ٖٓٝؼَ ٙحُٔخهَ ٣و:ٍٞ
اًح ٓخُظ ْٜعٕ ٍؿَ رَ١ءٍ
ٖٓ ح٥كخص ظخٛ َٙٛلُ ٤ق
آىٓ ٢؟
ٔ ِْ ُ ْٜػ٘ٞٛ َٛ :ٚ
كَ ً
ّ

!كبٕ هخُٞح ٗؼْ كخُوُ ٣ٍ ٍٞق

 ٌُٖٝرؼ٘٠خ أ َٛحٓظظخٍ
ٝػ٘ي هللا أؿٔؼ٘خ ؿَ٣ق
 ٖٓٝاٗؼخّ هخُو٘خ ػِ٘٤خ
رؤٕ ًٗٞر٘خ
كِ ٞكخكض ٛ٧زل٘خ َٝٛرخ
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ُٔ٤ض طلٞف

كَحى ٟرخُلٓ ٬خ ٗٔظَ٣ق
ٟٝخم رٌَ ٓ٘ظلَ ٬ٛكخ
ُ٘ظٖ ًٗٞر ٚحُزِي حُلٔ٤ق
 ٢ٛ ٌٙٛٝحُٜ٘خ٣ش حُظ ٢حٗظ ٠ٜاُٜ٤خ حُـِحٍ كٗ ٢ؼَ ٙك٤و: ٍٞ
ً ُٞٝخٗض حٔٓ٧خء ٣يهِٜخ حُزِ٠
ُوي رِ ٢حٓٔٓ٫ ٢ظيحى ُٓخٗ٢
ٓٝخ ُ ٫ ٢أرُِٔ ٠زؼ ٖ٤كـش
ٓٝزغ أطض ٖٓ رؼيٛخ ٓ٘ظخٕ
اًح ػٖ ُٗ ٢و ٚطو َ٤ىٚٗٝ
ٗزٟ ٚ٤زخد أٗ ٝز ٚ٤ىهخٕ

*******************************
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ابن عبد ربه االندلسً
صاحب ( العمد الفرٌد )

هو ابو عمر احمد بن عبد ربّه بن حبٌب بن حدٌر بن سالم
المرطبً وكان جده سالم كان مولى لؤلمٌر هشام الرضا .
ولد بمدٌنة (لرطبة ) فً  10رمضان \  246هـ جرٌة – 860
مٌبلدٌة  .وتلمى العلوم على ٌد شٌوخ عصره فدرس الفمه والتارٌخ واالد
ب والشعر ثم عنً بممارسة نظم الشعر كتابة االدب واهتم بدراسة
كتب المشارلة وٌعتمد بعض الباحثٌن ان ابن عبد ربه رحل الى المشرق
وانه افاد من ذلن فً توسٌع دراسته وتعمٌك العلم وتموٌة اواصر ثمافة
فتوت وشبابه ٌكثر فٌها اللهو والؽزل
ه
المشرق وأشعاره التً فً مرحلة
ؼٌر الماجن ٌ .مول:
ٌدٌن دوابً
ت دابً وفً
أن ِ
ِ

ٌا شفابً َ
من الجوى وببلبً
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َّ
س ِ ّمً
ب َم ْن ال أ ُ َ
إن للبً ٌُ ِح ُّ
أن ألذَّ
كٌؾ ْ
بعٌش ؟
ِ
كٌؾ ال َ ،
َ
أٌَُّها البلَّبِ َ
علَ ٌْك ْم
مون ماذا َ
لٌس ْ
ت
من ماتَ فاسترا َح ب َمٌ ٍ
َ

أعظم ب ِه ْ
عناء !
من
فً
ٍ
ِ
عناء ِ ،
ماتَ صبري ب ِه وماتَ عزابً !
أن تعٌشوا ْ
ْ
وأن أموتَ بدابً ؟
األحٌاء
إنما المٌتُ مٌتُ
ِ

اتصل ابن عبد ربه بؤمراء بنً امٌة ومدحهم ونال عطاءهم
كما انه ادرن حكم عبد الرحمن الناصر وكان ٌتكسب فً شعره بمدحه
لؤلمراء ،فعُ ّد بذلن أحد الذٌن أثروا بؤدبهم بعد الفمر وفً هذه المرحلة
تحول الحكم من نظام االمارة الى نظام الخبلفة ٌمول فً ذلن:
إن ال ُم َ
ؾ َّ
ع ِل َمتْ
زن لَ ْو َ
ٌَا ْب َن ال َخبلبِ ِ
صو ُل ِب ِه
ب لَ ْو َ
ع ِل َمتْ بؤسا ً ت َ ُ
َوال َح ْر ُ
النصر معمودا ً بؤلوٌة ٍ
وأصب َح
ُ
اإلسبلم مارلة َ
أدخلتَ فً لبة ِ
ِ
األرض الفضا ُء ب ِه
ق
بجحف ٍل تشر ُ
ُ

ندان ما َ
َ
كان منها الما ُء ثجاجا
ما َهٌَّ َجتْ ِم ْن ُح َمٌَّ َ
ان الَّذي ا ْهتاجا
تطوي المراح َل تهجٌرا ً وإدالجا
ش ْر ِن ْ
إخراجا
أ َ ْخ َرجْ ت َ ُه ْم ِم ْن ِدٌَ ِار ال ِ ّ
ِؾ باأل َ ْمواجِ أ َ ْم َوا َجا
كالبَحْ ِر ٌَ ْمذ ُ
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البدر ٌسري فً كواكب ِه
ٌمودهُ
ُ

سوا ِد اللَّ ٌْ ِل َرجْ راجا
ع ََر ْم َرما ً َك َ

ٌَ َر َ
المعَة ً
ق ال َم ْو ِ
ون فٌِ ِه بُ ُرو َ
ت ِ

َ
وٌسمعون به للرع ِد أهزاجا

المؤثور منصلتا ً
الخبر
وجدتَ فً
ِ
ِ
ع ْدالً َمثْ َل َما ُم ِلب َتْ
رض َ
تُمبل ِب َن األ َ ُ

ؾ َخ َّراجا َ َووالَّجا
ِم َن ال َخبلَبِ ِ
للمعروؾ منهاجا
جورا ً  ،وتوض ُح
ِ

صبحتِها
بدر ظلمتها ٌ ،ا
شمس ُ
َ
ٌا َ
َّ
إن ال َخبلَفَة َ لَ ْن ت َ ْرضى َ ،وال َر ِضٌَتْ

ٌَا لَ ٌْ َ
ث َح ْو َمتِ َها إِ ْن هابِ ٌج هاجا
س َن التَّاجا
َحت َّى عَمدْتَ لها فً َرأْ ِ

كان ابن عبد ربه ادٌبا ،بارعا ،متعدد الجوانب ،فهو شاعر،
وكاتب ،ومإلؾ بارز و كان من الرواد فً نشر فن الموشحات اال
ندلسٌة ولٌل أخذه عن مخترعه ( ممدم بن معافى المبري) ولٌل :
( ان ابن عبد ربه صاحب كتاب العمد الفرٌد اول من سبك الى هذا النوع
الموشحات )
وٌعد كتابه ( العمد الفرٌد ) كتابا رابعا فً اللؽة واالدب و معرضا
لكتاباته االدبٌة وذوله الرابع فكان موسوعة ثمافٌة تبٌن أحوال
الحضارة اإلسبلمٌة فً فمد انطوى على مماطع نثرٌة أسماها ( الفرش )
نظم كتابه هذا على
وكان ٌدلً باإلشعار التً ٌذكرها لآلخرٌن كما
أبواب وكل باب من هذه االبواب عرؾ باسم (جوهرة من الجواهر على
عادة االندلسٌٌن فً حب الزٌنة وإٌثار الترؾ).
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وفً اواخر اٌاه مال الى العزلة والعبادة بعد أن شاخ على ؼرار ما
جنح الٌه من لبل ٌحٌى الؽزال فً االندلس وأبو نإاس فً المشرق
ٌمول:
لالوا شبابُ َن لد ولَّ ى  ،فملتُ له ْم :
الجدٌدٌن ؟
كر
هل من جدٌ ٍد على ِ ّ
ِ
ِص ْل من ِهوٌتَ ْ
وإن أبدى ُمعاتَبة ً
ص ٌل َ
إلفٌن
بٌن
طٌب
العٌش و ْ
ِ
فؤ َ ُ
ِ
وال َط ْع حباب َل خ ٍّل ال تبلب ُمهُ

نٌن
فربَّما ضالَ ِ
ت الدُّنٌا على اثْ ِ

ٌعد أول شاعر كبٌر فً االندلس ولد اتسم اسلوبه الشعري بالعذوبة
والرلة ولرب المؤخذ  .وٌتمٌز فً شعره بعدم الؽلو فً المجاز وال
الؼوص على المعنى وهو ٌنظم برشالة وخفة ومن هنا كانت عبارته ترق
فً االسماع من دون أن ٌكون وراءها معنى عمٌك وٌتسم بهذا لوله :
ٌالإلإ ٌسبً العمـول أنٌمــا

ورشا ً بتمطٌع الملـوب رفٌمــا

ما إن رأٌت وال سمعت بمثله
درأ ٌعــود من الحـٌاء عمٌمـا
وإذا نظرت الى محاسن وجهه
أبصرت وجهـن فً سناه ؼرٌما
ٌامن تمطع خصره من رلـــة
ما بــال للبن ال ٌكـون رلٌما
وتمثل االبٌات الفاظ الزٌنة ومٌل األندلسٌٌن الى التجمل بالزٌنة
والحلً ولعلها تظهرجلٌا فً االشارة الفتاة االندلسٌة ببشرتها البٌضاء
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ولد شبهت باللإلإ ؾلم تلبث أن تؽدو متوردة الخدٌن كالعمٌك حٌاءا اال
ان أثرالصنعة ٌبدو واضحا ً من خبلل حرص الشاعر وذلن بٌّن فً
لافٌة المطلع و فً المجانسة بٌنهما وكذلن فً المطابمة بٌن الدر
والعمٌك ثم إٌراده لهذا الطباق لابما على التضاد بٌن رلة خصر
الحبٌب وعدم رلة للبه وربما تجلت فً شعره السهولة والٌسر فً اللفظ
والمافٌة كما ٌمول :
أعطٌته ما سؤال

حكمته لو عدال

وهبته روحً فما ادري به ما فعبل
للبً به فً شؽل

الم ّل ذان الشُؽبل

وهذه الظاهرة التً نلمحها فً شعر ابن عبد ربه لم تكن سابدة فً
الشعر االندلسً حٌن كانت سمات الؽرابة فً اللفظ والجزالة فً االشعار
السابمة من لصابد ابن عبد ربه الؽزلٌة المٌته التً ٌمول فٌها -:
اتمتلنً ظلما ً وتجحدنً فضلً
ولد لام من عٌنٌن لً شاهدا عدل
أطبلب ذحلً لٌس بً ؼٌر شادن
بعٌنٌة سحر فاطلبوا عنده ذحلً
أؼار على للبً فلما أتٌته
أطالبه فٌـه أؼــار على عملً
بنفسً التً ضنت بر ّد سبلمها
ولو سؤلت لتلً وهبت لها لتلـً
اذا جبتها صدت حٌاء بوجها

فتهجرنً هجـرا ً ألذ من الوصل

الول لملبً كلما ضامه األسى
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اذا ما اتٌت العز فاصبر على الذل
برأٌن ال رأًٌ تعرضت للهوى
وأمرن ال أمري وفعلن ال فعلً
وجدت الهوى نصبلً من الموت مؽمدا ً
فجردتــه ثم أتكات على النصل
فان كنت ممتوالً على ؼٌر رٌبة
فؤنت الذي عرضت نفسن للمتل
ولد عارض فٌها لصٌدة االشاعر العباسً مسلم ابن الولٌد التً
ٌمول فٌها -:
أدٌرا علً الراح ال تشربا لبلً
والتطلبا مــن عند لاتلتً ذخلً
فٌاحزنً أنً أمــوت صبابة
ولكن على من الٌحــل له لتلً
فدٌت التً صدت ولالت لتربها
دعٌه الثرٌا منه الرب من وصلً
اما المرحلة الثانٌة من حٌاة ابن عبد رب ه االندلسً هً المرحلة
التً تإذن فٌها الكهولة وتثمل علٌه وطؤة السنٌن ؾٌنكؾئ على نفسه
فٌمٌل للحكمة وٌنعطؾ الى الزهد شؤنه فً ذلن الشؤن اي انسان ٌنفتح
عن الحٌاة فً رٌعان شبابه ثم ال ٌلبث عندما ٌدركه الهرم ان ٌتوارى عن
مسرح المباهج ٌمول:
أال انما الدنٌـا ؼضــارة أٌكـــة
إذا اخضر منها جانب جؾ جانب
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هً الـــدار ما اآلمـال اال فجابع
علٌـها وال اللـذات إال المصابب
وكم سخنت باألمس عـٌن لرٌرة
ولرت عٌون دمعها الٌوم ساكـب
فـــبل تكتـحل عٌنان فٌها بعبرة
على

ذاهب منها فؤنــن ذاهـب

ذهب ابن عبد ربه مذهبا جدٌدا فً اخرٌات اٌامه ه و نظم لصابد
ٌعارض فٌها لصابده التً لالها فً حٌاته االولى ٌلتزم فٌها الوزن
والمافٌة نفسهما ولكنه ٌنالض نزعته المتساهلة فً باب الؽزل فً لوله:
ٌاعاجزا ً لٌس ٌعفو حٌن ٌمتدر

والٌم ّ
ضى له مـن عٌشــه وطر

عاٌن بملبن ان العٌن ؼافلــة
عن الحمٌمة واعلم أنهــا سمـر
سوداء تزفر من ؼٌظ اذا سعرت
للظالمـــٌن فبل تبمــً والتذر
إن الذٌن اشتروا دنٌا بآخــرة
وشمــوة بنعٌــم ساء ماتجروا
انت الممول لـه ما للت مبتدبا
هبل ابتكرت لبٌن ما كنت مبتكر
او فً لوله :
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ٌامن ٌضن بصوت الطابر الؽرد
ما كنت أحسب هذا الضـــن من أحد
لو ان أسماع أهل االرض لاطبة
أصؽت الى الصوت لم ٌنمص ولم ٌـــزد
لوال اتمابً شهابا منن ٌحرلنً
بنـــاره ألسترلـت السمـع من بعد
ولد اصٌب االدٌب الشاعر والكاتب االندلسً ابن عبد ربه
بالفالج لبل عدة اعوام من وفاته لزم بٌته فٌها الى ان وافاه االجل.
توفً فً مدٌنة ( لرطبة ) فً  18جمادى األولى \ 328هـجرٌة -
 939مٌبلدٌة ودُفن فًها .
واختم بحثً بهذه االبٌات :
لتُلنً ُ
ظلما ً وتجحدُنً لتلً

َ
ع ْد ِل
عٌنٌن لً شا ِهدا َ
ولد لا َم ِمن

أ ُ
شادن
ؼٌر
طبلَّ َ
ب ذحلً َ
لٌس بً ُ
ٍ

حر فا ْطلبوا عنده ذحلً
بعٌنٌ ِه ِ
س ٌ

أؼار على للبً فلما أَتٌتُهُ
َ

أؼار على عملً
أطالبُهُ فٌ ِه ،
َ

سبلمها
بنفسً التً ضنَّت بر ِ ّد
ِ

ولو سؤلتْ لتلً وهبْتُ لها لتلً

بوجهها
إذا جبتُها صدَّتْ َحٌا ًء
ِ

فتهجرنً هجرا ً أَلذَّ َ
من الوصْل
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ْ
ً ب ُحكمها
وإن حكمتْ َ
جارتْ عل َّ

الجور أشهى َ
َّ
من العَد ِل
ولكن ذان
َ

فجردهُ األسى
كتمتُ الهوى جهدي َّ

بماء البُكا ،هذا ٌ ُخ ُّط وذا ٌُملً
ِ

وأحببتُ فٌها ْ
لذكرها
العذ َل حبّا ً ِ

فبل شً َء فً فإادي َ
من العذ ِل

أَلو ُل لملبً كلَّما ضامهُ األسى :

َّ
فاصبر على ال ُّذ ِّل
العز
إذا ما أبٌتَ
ْ

َ
تعرضتُ للهوى
برأٌن ال رأًٌ َّ

َ
وأنرن ال أمري وفع ِل َن ال فِ ْعلً

ً ُمؽمدا ً
وج ْدتُ الهوى نَصبلً لموت َ

فجردتُهُ ث َّم اتَّكٌت على النَّص ِل
َّ

ؼٌر رٌبة ٍ
فإن كنتُ ممتوالً على ِ

َ
نفسن للمت ِل
عرضتَ
فؤنتَ الذي َّ

**************************
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ابن هانًء االندلسً

هو ابوالماسم دمحم بن هانا بن دمحم بن سعدون المهلبً األزدي
األندلسً وكنً المهلبً التصال نسبه بالمهلب بن أبً صفرة .كان أبوه
هانا من لرٌة من لرى ( المهدٌة ) بإفرٌمًا ثم تركها وانتمل إلى
األندلس .
ولد فً لرٌة (سكون) من لرى مدٌنة اشبٌلٌة سنة\  326هجرٌة –
 938مٌبلدٌة وكان ابوه شاعرا فجبل على لول الشعر وتوفرت له
اسباب دراسته على ٌد والده واالخرٌن كما هو الحال لكثٌر من ابناء
االندلس وتعلم باشبٌلٌة الشعر واألدب ،ثم رحل إلى لرطبة عاصمة
األموٌٌن ،وممر الجامعات والمدارس والمكتبات والعلماء ،وذات الشهرة
التارٌخٌة والحضارٌة الكبٌرة ..وكانت هذه الرحلة للتعلم والتثمٌؾ ولد
حدثت فً بدء حٌاة الشاعر ،وكانت الثمافة األندلسٌة فً هذا العهد تنال
من عناٌة الملن األموي الناصر ،ومن رعاٌة دولته وشعبه ،كل ما كان
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ٌطمح إلٌه محب للعلم والمعرفة ،واتصل بحاكم إشبٌلٌة وحظً عند
بمكانة جٌدة حٌث انه كان صدٌما له.
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كان هوى ابن هانًء مع الفاطمٌٌن وللبه متجها ً الٌهم ،وكان
ٌرى فً دولتهم ما ٌمكن ان ٌعٌد امجاد االسبلم ،و كان ال ٌتورع من
الجهر بآرابه والدعوة إلٌها ،مما لم ٌكن ٌخفى على الناس و الحاكمٌن،
وصؾ دلٌكا
ا
فدبروا له تهمة االخذ بالفلسفة،وفً لصٌدته الفابٌة نبلحظ
للنجوم وهٌؤتها وحركاتها فً إشرالها وؼروبها ،ولد ٌدل ذلن على إلمام
الشاعر ببعض فنون الفلسفة ،وهً تهمة كانت فً ذلن الولت كافٌة
لهدر الدماء المتل لمن اتهم بها  ،وكان فً شعره نزعة إسماعٌلٌة
بارزة ،كما لال الشعر الفلسفً ونبػ فٌه ؾ أتهم بها من لبل االموٌٌن
فً االندلس .
أساء االموٌون باشبٌلٌة المول بالحاكم بسبب تمرٌبه الشاعر
ابن هانا  ،فؤشار علٌه با لرحٌل فهاجر الى شمال افرٌمٌا والجزابر ثم
لٌلتحك بالدولة الفاطمٌة فً مصر و يمدح خلفاءها  .فترن إشبٌلٌة
وعمره  27عا ًما ،فرحل إلى المؽرب وفً هذه الرحلة ٌمول:
مستكبر لم ٌشعر الذل نفسه
أبً بإبكا ر المهاول فاتن
ولو علمته من أمٌة أحبل
لجب سنام من بنً الشعر تامن
ولما التمت أسٌافها ورماحها
شراعا ولد سدت على المسالن
أجرت علٌها عابرا ،وتركتها
كان المناٌا تحت جنبً آرابن
وما نمموا إال لدٌم تشٌع
ٌفنجً هزبرا شده المتدار ن
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ثم ارتحل متجها نحو الشرق الى الجزابر حٌث اتصل فً مدٌنة
(المسٌلة) بجعفر بن علً لابد جٌوش المعز .
وفً ظل جعفر وأسرته عاش الشاعر ابن هانا ،فمدحه واخاه
وفٌهم نظم أكثر شعره ،ومن كرمهم نهل السإدد والثراء ،ومن
لوله فٌه :
خلٌلً ابن الزاب عنا وجعفر
وجنة خلد بنت عنها وكوثر
فمٌلً ناي عن جنة الخلد آدم
فما راله فً ساحة األرض منظر
خلٌلً ما األٌام إال بجعفروما
للناس إال جعفر ،دام

جعفر

و لما وصل خبره إلى (المعز أبً تمٌم مع ّد بن منصور ) فطلبه
منهما ،فلما انتهى إلٌه وألام عنده فً ( المنصورٌة) باللرب من
عاصمة ببلده ( المٌروان ) فاصبح شاعر ( المعز ) الممرب و بالػ
ابن هانا فً مدحه بكثر من المصابد .
وفً احدى لصابده ٌمول :
هل كان َ
الر ٌْ َحا
ض ّم َخ بالعبٌر َ

مزن ّ
ٌ
ق فٌه صفٌحا
ٌهز البر ُ

ٌهدي تحٌات الملوب وإنما
ٌهدي ّ
بهن الوجد والتبرٌحا
شرلتْ بماء الورد بلّ َل حبٌبها
ب ِبتْ َن فً درعً ولد
أنفاس طٌ ٍ
ُ

فؤتت ترلرلهُ د ًما منضوحا
ّ
وراءهن طلٌحا
بات الخٌال
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اصبح الشاعر دمحم بن هانًء االندلسً شاعر المعز لدٌن هللا الفاطمً
الذي أطلك علٌه معاصروه لمب (متنبً المؽرب).
وربما كان ما ٌجعل ابن هانًء جدٌرا ً بهذا اللمب ان مواضٌع مدح
ابن هانًء للخلٌفة الفاطمً المعز لدٌن هللا فً اندفاعه لمماومة الخطر
الخارجً المهدد للببلد اإلسبلمٌة ٌومذان حٌث كانت مسإولٌة المعز
.فهو مسإول عن جبهة طوٌلة ممتدة على طول شواطا افرٌمٌا
الشمالٌة،بدءا كم مصرالى المؽرب ثم هو مسإول عن الجزر االسبلمٌة
فً البحر االبٌض المتوسط المهددة من لبل اعداء الدولة االسبلمٌة
وفً طلٌعتها جزٌرة ( صملٌة ) وكان الوضع االسبلمً مشتت الموى
ضعٌؾ اله ّمة ،تعصؾ به االختبلفات فبل هدؾ ٌجمعهم وال خطر ٌوحدهم
حالهم مثل حال العرب الٌوم واالخطر من ذلن معرفة االجنبً الطامع
بذلن كله ،وكانت نار االنتمام متؤججة فً نفوس البٌزنطٌٌن الروم الذٌن
لم ٌنسهم تطاول االٌام ،ذكرٌات هزابمهم الماضٌة ،وجبلءهم عن ببلد
الشام وؼٌرها ،وكانواٌ ..عملون بجد للعودة الٌها من جدٌد ،حتى ان
(فوكاس الثانً) كان ٌهدد باالستٌبلء على مكة والمدٌنة! ووصؾ ابن
هانا هذه الحالة و دعى الى التوحد فمال :
أسفً على االحرار لل حفاظهم
لو كان ٌجدي الحر أن ٌتؤسفا
ٌا وٌلكم أ فما لكم من صارخ
إال بثؽر ضاع او دٌن عفا
حتى لمد رجفت دٌار ربٌعة
وتزلزلت أرض العراق تخوفا
والشام لد أودى وأودى اهله
اال للٌبل والحجاز على شفا
لمد كان المعز لدٌن هللا جدٌرا ً بمواجهة الظرؾ الحرج الذي وضعته
فٌه االٌام ،فلم ٌدع الولت ٌذهب عبثا ً وادرن انه امام خطرٌن احدهما
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بري واآلخر بحري لد ٌكون هو االشد ،ولذلن صرؾ جهده الى إنشاء
اسطول ٌتناسب مع المهمة وهً حماٌة الشواطا االفرٌمٌة من اي ؼزو
متولع فؤثار هذا االسطول حماسة الشاعر ابن هانا ورأى فٌه
المخرج من االخطار والحماٌة من النوازل ،وهاج فٌه اعتزازه
وحمٌته العربٌة واالسبلمٌة فمدح المعز لدٌن هللا بمصٌدة تعد بحك
من فرابد الشعر العربً ٌمول :
لن البر والبحر العظٌم عبابه
فسٌان اؼمار تخاض وبٌد
مواخر فً طامً العباب كؤنه
لعزمن بؤس او لكفن جود
إذا زفرت ؼٌظا ً ترامت بمارج
كما شب من نار الجحٌم ولود
تعانك موج البحر حتى كؤنه
سلٌط لها فٌه الذبال عتٌد.
فبل ؼرو ان اعززت دٌن دمحم
فانت له دون االنام عمٌد
تناجٌن عنه الكتب وهً ضراعة
وٌؤتٌن عنه المول وهو سجود
لٌالً تمفو الرسل رسل خواضع
وٌؤتٌن من بعد الوفود وفود
ولال فً مدحه اٌضا ما لم ٌمله شاعر فً ؼٌره ٌمول:
ما شبت ال ماشاءت األلدار فاحكم فؤنت الواحد المهار
فـكؤنـمـا أنـت النبً محـمـد وكؤنـما أنصـارن األنـصـار
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أنت الذي كانت تبشرنا بــــه فً كتبها األحبار و األخبار
هذا إمام المتمٌن ومن بــــــه لد دوخ الطؽٌان و الكفـــار
هذا الذي ترجى النجاة بحبــه
هذا الذي تجدي شفاعته ؼدا

وبه ٌح ّط

اإلصر و اإلزار

حمًّا و تخمد إن تراه النار

اال ان الشاعر
ولما رحل المعز إلى مصر ،طلب منه مرافمته،
استبذنه بالعودة إلى المؽرب ألخذ اهله وعٌاله الذٌن تركهم هنان .
وفً الطرٌك إلى مصر لُتل ابن هانًء .
لتل الشاعر ابن هانا االندلسً فً مدٌنة ( برلة ) فً (لٌبٌا )
فً  23رجب من سنة \  362هـ جرٌة –  973مٌبلدٌة ولما وصل خبر
ممتله الى (ا ّ
لمعز) وهو بمصر تؤسؾ علٌه كثٌرا ولال:
(هذا الرجل ،كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق ،فلم ٌُمدّر
علٌنا ذلن )
جمٌل األلفاظٌ ،نتمٌها
ٌتمٌز شعر ابن هانا االندلسً كونه
انتماءا و معانًه فخمة رابعة تعبر عن حاالت نفس االنسان ،وظروفه
المعٌشٌة ،فكان فً شعره كؤنما ٌحاكً البشر والشجر والجبال
والجمال ،وإستطاع أن ٌخلك بنفسه حالة من حاالت التؤمل النفسً
وحاكً بشعره شعر االلدمٌن وتؽنى بالمرأة وجمالها فً اطار
االحتشام ،وعنً بروح المرأة وجمالها األ ّخ اذ الذي ٌسلب الملب
والفإاد وتحدث عن الطبٌعة ،وعن الفروسٌة ،وعن مجاالت الحٌاة
المختلفة ولال الشعر فً كل الفنون الشعرٌة من مدح وفخر وؼزل
رثاء وهجاء ووصؾ الطبٌعة االندلسٌة الرابعة ولال فً الخمرة
ومجالسها وكان التكلؾ ظاهرا فً شعره .
ولد الحظ أبو العبلء
المعري شؽؾ ابن هانا بالؽرٌب واأللفاظ ذات
ِّ
الصخب الشدٌد مع ضحالة المعنى ،وع ّد ذلن من عٌوب شعره حٌث لال:
برحى تطحن لرونًا)
(ما أشبهه إال
ً
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ومن جمٌل ؼزله ٌمول :
المشرلات نأنهن كواكب
والناعمات نأنهن

ؼصون

ادمى لها المرجان صفحة خده
وبكى علٌها اللإلإ المكنون
توهً من بعدها
اعدى الحما م أ
فنأنما فٌما سجعن رنٌن
وٌمول فً الؽزل اٌضا:
سٌوؾ أبٌن ِ
فتكاتُ طرفن أم
ُ
أجبل ُد مرهف ٍة وفتن محاجر
ِ
ٌابنت ذي البُ ْرد الطوٌل نجاده

وكإوس خمر أم مراشؾ فٌن
ما أنت راحمة وال أهلون
أكذا ٌكون الحكم فً نادٌن

لد كان ٌدعونً َخٌالن طارلًا
حتى دعانً بالمنا

داعٌن

عٌنان أم مؽنان موعدنا وفً
وادي الكرى ألمان أم وادٌن
واختم البحث بهذه االبٌات :
صٌ ِد
ابن
ل ْل
الملون ال ِ ّ
ِ
ِ
للملٌن ِ

ض البٌ ِد
س ُّد علٌه ع َْر َ
ْ
لوالً ٌَ ُ
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َ
ق على العُلى
ِلهفً
تر ُّ
علٌن أما ِ
حك َ
لمبضع
كفن أن تم َّد
ما ُّ
ٍ
ما كان ذان جزاإها بمجا ِل َها
شًء ؼٌرها
ناب عنها فص ُد
ٍ
لو َ

أم َ
َ
للب حدٌد
جناحتٌن
بٌن
ُ
من بعد زعزعة ِ المنا االملود
َ
بٌن النَّدى والطعنة ِ االخدود
لولٌتُ معصمها بحبل ورٌدي

أو فاسمنٌ ِه فإنّنً أولى به
ق على ثرى ً وصعٌد
من أن ٌرا َ
ول ِب ْن جرى من ف َّ
ضة ٍ فً عسج ٍد

فبؽٌر علم
ِ

الرعدٌد
الفاص ِد َّ

أجرى مباضعهُ على عاداتها
ف َج َرتْ على نهجٍ من التّسدٌد
لد للتُ آلسً حنانن عابدا ً
أو ما اتَّمَ ٌْتَ هللا فً الع ْ
ض ِو الذي
َ
وارم حوله
أوما خشٌتَ من ال ّ
ص ِ
سة ك ِفّه
و لما اجترأتَ على مج َّ

صفاة ك ِ ّل ودود
فلمَد لَ َرعْتَ َ
صندٌد؟
ٌَفدٌه أجم ُع ُمهجة ِ ال ِ ّ
ُّ
َ
علٌن شدٌد
حنك
تهتز من
ٍ
إال َّ وأنتَ من الكُماة الص ٌِّد
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وعبل َم ت ْف ِص ُد َ
من جرى َ من ك ِفّه
فبحسبه م ّما أرادوا بذلَهُ
دواء نبتؽً فؤجبته ْم
لالوا
ٍ
ل َم ال ٌداوي نفسه من جود ِه
السرؾ الذي
ما داإهُ شً ٌء سوى
ِ
َ
وذان سٌماه
سما َح
عش َ
ك ال َّ
إن السمٌ َم زمانُهُ ال جس ُمهُ
َّ

البحر عا َم ُمدود؟
فً الجود مث ُل
ِ
نفس المت َعب المجهود
فً المج ِد
ُ
سما ُم لمثِله ِِ بعَ ِمٌد
لٌس ال َّ
َ
َمن كان ٌمكنُه دوا ُء الجود؟
ومااإلسراؾ بالمحمو ِد
ٌمضً
ُ
وماٌخفى دلٌ ُل متٌَّ ٍم معمود
ا لمثله بندٌد
إذ ال ٌج ُ

***************************

105

ؿؼلَ رٖ ػؼٔخٕ حُٜٔلل٢

أر ٞحُلٖٔ ؿؼلَ رٖ ػؼٔخٕرٖ ٗ َٜرٖ ه ١ٞرٖ ػزي هللا
رٖ ًِٔ٤ش حُٜٔللٝ ٢ح ٖٓ ِٚٛحُزَرَٖٓ ٓي٘٣ش ( رِ٘ٔ٤ش ) ٞٛٝ
كخؿذ حُوِ٤لظ (ٖ٤حُلٌْ حُٔٔظ٘ َٜرخهلل) ٝحر٘٘ٛ( ٚخّ حُٔئ٣ي رخهلل ).
حهظخٍ ٙحُوِ٤لش ػزي حَُكٖٔ حُ٘خُ َٛي ٖ٣هللا ُٓئ ّىرًخ ُ ٢ُٞػٜيٙ
ٓوَ حد ُي( ٟحُلٌْ ) ٝهي حهظخًٍ ٌٕٞ٤ُ ٙخطزٚ
( حُلٌْ ) ٌُح ًخٕ ؿؼلَ ّ
حُوخ .ٙػْ حهظخٍ ٙحُ٘خٝ ٌٕٞ٤ُ َٛحًُ٤خ ُـَِ٣س ( ٍٓٞ٤هش )ُٔٝ .خ آُض
ٛخ ُ ْٟٝ ٚاُٜ٘ٓ ٚ٤ذ
حُو٬كش حُ ٠حُلٌْ ،ؿؼِٝ ،َٙ٣ُٝ ٚأروخً ٙخطزًخ هخ ً
ٛخكذ حَُ٘١ش رؼي كظَس ػْ ؿؼِ ٚكخؿز ٚرؼي ٝكخس حُلخؿذ ( ؿؼلَ رٖ
ػزي حَُكٖٔ حُٜوِز ) ٢ػْ أٛزق رؼي ًُي حُٔٔج ٍٞح ٍٝ٧ػٖ حىحٍس
أٓ ٍٞحُز٬ى ه ٍ٬حُؼخٓ ٖ٤ح٧ه ٖٓ ٖ٣َ٤ك٤خس (حُلٌْ) حُٔٔظ٘ َٜرخهلل ك٤غ
ه٠خٔٛخ كٞٗ ٢رخص ٓظظخرؼش ٖٓ حَُُٔٔٝ . ٝخ حُض حُو٬كش حُ ٠حُوِ٤لش
( ٘ٛخّ حُٔئ٣ي رخهلل ) ؿؼِ ٚكخؿز ٚك ٢أ ٍٝه٬كظٝ ،ٚػ ّٖ٤ػيىًح ٖٓ أر٘خء
ؿؼلَحُٜٔللٝ ٢أر٘خء أه ٚ٤ك٘ٓ ٢خٛذ ٍك٤ؼش.
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هخى ؿؼلَ حُٜٔلل ٢ػِٔ٤ش ٩رطخٍ ٓوط ٢كظ٤خٕ ه َٜحُو٬كش
حُٜوخُزش ك ٍٞط٤ُٞش (حُٔـَ٤س رٖ ػزي حَُكٖٔ) حُ٘خُ َٛي ٖ٣هللا حُو٬كش
هِلًخ ُِوِ٤لش (حُلٌْ )حُٔٔظ٘ َٜرخهلل ري٘ٛ ٖٓ ً ٫خّ حرٖ حُلٌْ ٢ُٝٝ
ػٜيٝ، ٙهي حٗظٜض  ٌٙٛحُؼِٔ٤ش رٔوظَ (حُٔـَ٤س) ٝط٤ُٞش (٘ٛخّ ) حُٔئ٣ي
رخهلل ًٝخٕ ػَٔ ٙحػ٘ظ ٢ػَ٘س ٓ٘ش هِ٤لش طلض ٛٝخ٣ش أٓٛ( ٚزق
حُزٌ٘٘ـ٤ش) ػْ طؼخ ٕٝؿؼلَ حُٜٔللٓ ٢غ ٍؿَ حُيُٝش حُوٛٝ ١ٞخكذ
حَُ٘١ش (دمحم رٖ أر ٢ػخَٓ) ػِ ٠حُظوِٗ ٖٓ ٚل ًٞحُلظ٤خٕ حُٜوخُزش
ىحهَ ه َٜحُو٬كش طيٍ٣ـً٤خُ ،ظ٘ل َٜحُِٔطش حُلؼِ٤ش ك٣ ٢ي حُٜٔلل٢
ٝحرٖ أر ٢ػخَٓ ٝأّ حُوِ٤لش .
حٓظـَ ( دمحم رٖ أر ٢ػخَٓ) ػ٬هظ ٚحُو٣ٞش ( رٜزق ) أّ حُوِ٤لش،
ٞٓٝء حُؼ٬هخص ر ( ٖ٤ؿؼلَ حُٜٔلل( ٝ ) ٢ؿخُذ رٖ ػزي حَُكٖٔ
حُ٘خٛ )١َٛخكذ ٓي٘٣ش ( ٓخُْ ) ٝهخثي ؿ ٖ٤حُؼـَ ٗظ٤ـش حطٜخّ ( ؿؼلَ
حُٜٔلل( ٍ ) ٢ؿخُذ ) رخُظو َ٤ٜك ٢حُيكخع ػٖ حُليٝى حُ٘ٔخُ٤ش أٓخّ
كِٔش حُٔٔخُي حُٔٔ٤ل٤ش ك ٢حُ٘ٔخٍ ػِ ٠كيٝى حُيُٝش رؼي ٝكخس حُوِ٤لش
(حُلٌْ )حُٔٔظ٘ َٜرخهلل .كِـؤ (دمحم رٖ أر ٢ػخَٓ ) ُِظلخُق ٓغ ( ؿخُذ رٖ
ػزي حَُكٖٔ ) ٜٓٝخَٛط ٚك٤غ طِٝؽ ( أٓٔخء ر٘ض ؿخُذ ) ًٝخٕ
ؿؼلَ حُٜٔلل ٢هي ٍحَٓ ٝحُيٛخ ( ؿخُذ ) ٣طِزٜخ ُِِٝحؽ حُ ٠حر٘ٚ
( دمحم رٖ ؿؼلَ) ،ػْ حٓظٜيٍ( دمحم رٖ أر ٢ػخَٓ) حَٓح ه٬كً٤خ ٖٓ هٍ٬
كِ٤لظ ٚأّ حُوِ٤لش رؼٍِ ( دمحم رٖ ؿؼلَ حُٜٔللً ) ٢لخًْ ٍٓي٘٣ش (
هَ١زش )ٝ ،ط٤ُٞش ( دمحم رٖ أر ٢ػخَٓ) كخً ًٔخ ػَٜ٣خ رخٟ٩خكش اُٜ٘ٓ ٠زٚ
ًوخثي ٍٍؿًٔ .ٖ٤خ حٓظٜيٍ حَٓح آهَ ٖٓ حُوِ٤لش رظ٤ُٞش ( َٜٙٛؿخُذ
ٛخ ٖٓ
حُ٘خ ) ١َٛحُلـخرش اُ ٠ؿخٗذ (ؿؼلَ حُٜٔللٔٓ ،) ٢خ ٣ؼي حٗظوخ ً
ِٓطش (ؿؼلَ حُٜٔللٌٓٝ )٢خٗظ. ٚ
0
و لما تم (للمنصور ) سجن ( جعفرالمصحفً ) ودَّع المصحفً
أهله وودَّعوه وداع الفراق االبدي ولال لهم:
( إنكم لن ترونى بعدها حٌا فمد أتى ولت إجابة الدعوة وما
كنت أرتمبه منذ أربعٌن سنة وذلن أنى شاركت ظلما فى سجن رجل
فى عهد الناصر وما أطلمته إال برإٌا رأٌتها بؤن لٌل لى أطلك فبلنا فمد
على فمال
أجٌبت فٌن دعوته فؤطلمته وأحضرته وسؤلته عن دعوته
ّ
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دعوت على من شارن فى أمرى أن ٌمٌته هللا فى أضٌك السجون
فملت إنها لد أجٌبت فإنى كنت ممن شارن فى أمره وندمت حٌن
ال ٌنفع الندم).
وكان ابن عثمان المصحفى لد كتب للمنصور ٌستعطفه أن ٌخرجه
من السجن فمال:
عفا هللا عنن أال رحمة
تجود بعفون إن أبعدا
لبن ج ّل ذنب ولم أعتمده
ألم تر عبدا ً عدا طوره

فؤنت أج ّل وأعلى ٌدا
ومولى عفا ورشٌدا ً هدى
ّ

أللنً ألالن من لم ٌزل
ٌمٌن وٌصرؾ عنن الردى
ولال اٌضا ٌستعطفه :
هبنـى أسؤت فؤٌن العفـو والكـرم
إذ لـادنى نحون اإلذعان والندم
ٌا خٌر من مدت األٌدى إلٌـه أمـا
ترثى لشـٌخ نعـاه عندن الملم
بالؽت فى السخط فاصفح صفح ممتدر
إن الملون إذا ما استرحموا رحموا
فؤجابه المنصور لاببل:
اآلن ٌا جاهبل زلت به المدم
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تبؽى التكرم لما فاتن الكرم
ندمت إذ لم تعد منى بطابلة
وللما ٌنفع اإلذعان والندم
نفسى إذا ؼضبت لٌست براضٌة
ولو تشفع فٌن العرب والعجم
ٝكٍٝ ٢ح٣ش حهَٟكان المنصور بن أبى عامر ٌعمل عند الحاجب
جعفر بن عثمان المصحفى الذي كان العمل المدبر لمملكة ( هشام
المإٌد باهلل ) وكان المنصور رجبل ذكٌا استطاع ان ٌكسب محبة الناس
بجوده وحسن خلمه بٌنما المصحفى ٌنفرها ببخله وسوء خلمه وظلمه
للناس إلى أن لضى هللا أمرا كان مفعوال فاستولى المنصورعلى الحجابة
بعد سجن المصحفى ولد طال أمد سجنه حتى ٌبس من عفو المنصور
فمال :
لـى مدة ال بد أبلـؽها

فإذا انمـضت أٌـامها مت

لو لابلتنى األسد ضارٌة

والموت لم ٌمرب لما خفت

فانظر إلى وكن على حذر

فى مثل حالن أمس لد كنت

ٝكٗ 13 ٢ؼزخٕ ٛ 367ـ حٛيٍ حُوِ٤لش ٘ٛخّ حَٓح رخهخُش ؿؼلَ
حُٜٔللٝ ٢حُظ ٢طؼظزَ ٌٗزش ًزَ ( ٍ ٟؿؼلَ حُٜٔللٝ ) ٢هي ٓـٖ
حُٜٔللٝ ٞٛ ٢أر٘خثٝ ٚأهخٍرٞٛٝ ٚىٍص أٓٞحُٝ ْٜط٘ي٣ي حُظٌ٘ َ٤رٚ
ٓٝـ٘ ٚكٓ ٢لزٔ ٚكٓ ٢ي٘٣ش ( حَُِٛحء ) كظٓ ٠خص كٓ ٢ـ٘ٚ
٣ٝو ٍٞكٌٗ ٢زظ: ٚ
ّ
طؤٖٓ٘ ٖٓ حُِٓخٕ طوُِّزخ
٫
إ حُِٓخٕ رؤِٚٛ
ُٝوي أٍحٗٝ ٢حُِٞ٤ع طٜخر٘٢
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٣ظوِذ
ُ

حُؼؼِذ
ٝأهخك٘ ٖٓ ٢رؼ ُي ًحى
ُ
كٔذ حٌٌَُُٓ ْ٣شً ٗٝوٜ٤شً
ُ

طِذ
ُجُ َ٣ ْ٤
إٔ ِ٣ ٫ح ٍَ اٍُ ٠

ٝاًح أطظي أُػـٞرشٌ كخٛزَ ُٜخ
أػـذ
كخُي٣ َٛؤط ٢رؼ ُي ٓخ ٞٛ
ُ
ُ
طٞك ٢حُ٘خػَ ؿؼلَ حُٜٔلل ٢كٓ ٢ـ٘ ٚرٔي٘٣ش (حَُِٛحء ) رخُوَد
ٖٓ هَ١زش ٓ٘ش \ٛ 372ـَ٣ش – ٬٤ٓ 982ى٣ش ٓٔٔٓٞخ ٝكٍٝ ٢ح٣ش
حهَٓ ٟخص ٓو٘ٞهخ .
أى٣ذ رخٍػخ ٖٓٝ
ًخٕ ؿؼلَ رٖ ػؼٔخٕ حُٜٔللَ٣ُٝ ٢ح  ٝح
ٗخػَح رِ٤ـًخ ُ ٚحٌُؼ ٖٓ َ٤حٗ٧ؼخٍ
ًزخٍ حٌُظخد ك ٢حٗ ٫يُْ ًٝ ،خٕ
ً
ٝحُوٜخثي حٍُٔ٘ٝ ٚس ٣ .ظٔٗ ِ٤ؼَ ٙرخُـ٤خىس ٝحُز٬ؿش ُٜٞٓٝش
حِٞٓ٫د ٍٝهش حُٔؼخٗ ٢هخٍ حُ٘ؼَ ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ٝهي
َٓ ر٘خ رؼٓ ٞخ هخٍ ٖٓ ٗؼَ. ٙ
ٓ ّٝخ هخُ ٚكٗ ٢ؼَ ٙحُـٍِ: ١
٣خ ًح حٌُ٣ ُْ ١يع ُُ ٢كزٍّٓ ٚوًخ
ًُ٘ ٞض طؼِْ ٓخ ٗٞه ٢اُ٤ي اًح
ُْ ُ٣ز َٜحُ ُلٖٔ ٓـٔٞػًخ ػِ ٠أك ٍي

ٌٛح ُٓلزي ّ ٌٞ٘٣
حُزغ ٝحٍ٧هخ
أ٣و٘ض إٔ ؿٔ٤غ حُ٘ٞم ُُ ٢ه ِِوخ
ٖٓ ُُ٣ ْ٤زً َٜحى حُو ّي ٝحُؼ٘وخ

٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
٣خ ٖٓ أٍحٗ ٢رخُلخظ

َٜ٣كّٜخ
ػ٘ ٢حُٜزخ ٝحٍُٗ ٟٜٞيٝ ١طٞك٤و٢
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ًٔخ
ؿٔؼض ٓخ ط٘ظَّ ً ٖٓ ٢ٜ

ؿٔؼض ك٤ي ؿِ َ٤حُؼخٗوٖ٤

ٓؼ٘ٞم

ٝكٛٝ ٢ق ٍٝىس حُٔ٣ ٖٓٞو:ٍٞ
ٍد ٓ٘ٓٞش هي رضّ أُؼٜٔخ
٣خ ّ

ٓٝخ ُٜخ ؿ١ َ٤ؼْ حُٔٔي ٖٓ ٍ٣ن

ٓز ٞ٤ؿٞحٗزٜخ
ٜٓلَس حُ٢ٓٞ
ّ
ّ

ًؤٜٗخ ػخٗن ك ٢كـَ ٓؼ٘ٞم

٣ٝو ٍٞك ٢حُؤَس :
ٛلَحء ططَم ك ٢حُِؿخؽ كخٕ َٓص
ك ٢حُـْٔ ىرّض ٓؼَ َّ ٛ
هل٤ض

ػِ٠

كٌؤٗٔخ
٣ـيٕٝ

َٗحرٜخ

ػزغ حُِٓخٕ رـٜٔٔخ

ٍّ٣خ

ك٢

حٗخء

ً٫ع
كخٍؽ

كظٔظَص
ػٖ ػٜ٘٤خ ك ٢ػٞد ٗٓ ٍٞخرؾ

ٝحهظْ حُزلغ ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ: ٙ
َٗؿْ

ٜٓٝلَس طوظخٍ ك ٢ػٞد

ًً٢
ٝطؼزن ػٖ ٓٔي
ّ
ُٜخ ٍ٣ق ٓلزٞد ٝهٔٞس

هِزٚ
ٓ ُٕٞٝلذ كِش حُٔوْ

كٜلَطٜخ ٖٓ ٛلَط٢

حُظ٘لْ
ٌٓظٔ٢

ٓٔظؼخٍس
ٝحٗلخٜٓخ ك ٢حُط٤ذ حٗلخّ
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ٓئٗٔ٢

ًٝخٕ ُٜخ ػٞد ٖٓ حُِؿذ

أؿزَ

كِٔخ حٓظظٔض ك ٢حُو٤٠ذ

ٗزخرٜخ

ػِ ٠ؿْٔ ٜٓلَسٌ ٖٓ حُظزَ

أِْٓ

ٝكخًض ُٜخ حٍٝ٧حم حػٞحد ٓ٘يٓ٢
ٓيىص ٣ي ١رخُِطق أرـ٢

حؿظ٘خءٛخ
٫ؿؼِٜخ ٍ٣لخٗظ٢ٓٝ ٢

ٓـِٔ٢

ّ
كزِص ٣ي ١ؿ٠زخ ُٜخ ػٞد ؿٜٔٔخ
ٝأػَ٣ظٜخ رخُِطق ٖٓ ً َّ
ُٔٝخ طؼَص ك٣ ٢يٖٓ ١

رَٝىٛخ

ًًَص رٜخ ٖٓ  ٫حرٞف

رًٌَٙ

 ُْٝطزن ح ٫ك ٢ؿُ٬ش
كَ
حٌُق
كخًرِٜخ ك٢
ّ
ّ

*********************
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ِٓزٔ٢
َٗؿٔ٢
حُظ٘لٔ٢

ح ٓ٩خّ حُولطخٗ٢

 ٞٛأر ٞػزي هللا دمحم رٖ ٛخُق رٖ دمحم رٖ ٓؼي رٖ ِٗحٍ رٖ
ػَٔ رٖ ػؼِزش حُٔؼخكَ ١حُولطخٗ.٢
٣و ٍٞك ٢طؼَ٣ق ٗلٔ: ٚ
أٗخ طَٔس ح٧كزخد ك٘ظِش حُؼيح
أٗخ ؿٜش ك ٢كِن ٖٓ ػخىحٗ٢
ٝأٗخ حُٔلذ ٘ٓ َٛ٧ش أكٔي
ٝأٗخ ح٧ى٣ذ حُ٘خػَ حُولطخٗ٢
ُٝي أر ٞػزي هللا دمحم رٖ ٛخُق حُٔؼخكَ ١حُولطخٗ ٢ك ٢هَ١زش ٘ٗٝؤ
كٜ٤خ ٝطؼِْ ُٔٝخ حًَٔ طؼِ ٚٔ٤حهٌ ٣ظ٘وَ ُٔٔغ ُ٣خىس ك ٢حُظؼِْ كٔٔغ
رخٗ٧يُْ ٖٓ حرٖ ٟٝخف ٝهخْٓ رٖ أٛزؾ ٝؿَٙ٤
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ػْ حٗظوَ حُ ٠حُٔـَد كٔٔغ ٖٓ رٌَ رٖ دمحم حُظخَٛط .٢ػْ حطْ ٍكِظٚ
اُ ٠حَُٔ٘م ٫ىحء كَ٠٣شحُلؾ ك٤غ ٓٔغ ٖٓ حرٓ ٢ؼ٤ي حرٖ ح٫ػَحر٢
ػْ ػَؽ حُ َٜٓ ٠كٔٔغ ٖٓ أٛلخد  ْٗٞ٣رٖ ػزي ح٧ػِٝ ٠أر ٢ارَحْ٤ٛ
حُِٔٗ ٢ػْ حطـ ٚرؼي ٓ َٜحُ ٠حُ٘خّ رخُ٘خّ كٔٔغ ٖٓ ه٤ؼٔش رٖ ِٓٔ٤خٕ
ػِ٢
حُطَحرِٔ ٢ػْ حطـٞٛ ٚد حَُ٘م حُ ٠حُـَِ٣س كٔٔغ ٖٓ أٛلخد ّ
رٖ كَد ػْ حٗظوَ حُ ٠رـيحى كٔٔغ ٖٓ آٔخػ َ٤رٖ دمحم حُٜلخٍ ػْ طٞؿٚ
اُ ٠أٛزٜخٕ ٍٝٝى ٗٔ٤خر ٍٞك ١ً ٢حُلـشٖٓ ٓ٘ش \ ٛ 341ــَ٣ش 962-
ٓ٬٤ى٣ش ػْ حطـ ٚاُ ٠روخٍ ٟكٌٜٔ٘خ ًٝخٗض  ٌٙٛحَُكِش حُطِ٣ٞش ُِيٍحٓش
ٝحُظيٍ. ْ٣
طٞك ٢ك ٢روخٍ ٟكٍ ٢ؿزؼخّ \ ٛ 383ـَ٣ش –٬٤ٓ992ى٣ش ٝهَ٤
ك ٢ػخّ ٛ 378ــَ٣ش – ٬٤ٓ 997ى٣ش
هخٍ ػ٘ ( ٚؿ٘ـخٍ )ٛخكذ ًظخد ( طخٍ٣ن روخٍ )ٟك: ٚ٤
( ًخٕ كوٜ٤خ ً كخكظخً ،ؿٔغ طخٍ٣وخ ً  َٛ٧حٗ٧يُْ)
ٝحٗظ َٜحُولطخٗ ٢ر٘ظُٔ ٚو٤ٜيط٤ٗٞٗ( ٚش حُولطخٗ٘ٓ ٢ٛٝ )٢ظٓٞش
ٗ٤ٗٞش ػيى حر٤خطٜخ  690ر٤ظخ ك ٢ر٤خٕ ػو٤يس أ َٛحُٔ٘ش ٝحُـٔخػش .طِٔ٤ص
ٗ٤ٗٞظ ٚرخُظ٘يّ٣ي ػِ ٠حٗ٧خػَس .
 ٝططَم كٜ٤خ اُٟٞٞٓ ٠ع هِن حُوَإٓ كوخٍ:
ٖٓ هخٍ إ هللا هخُـن هُٞـٚ
كوـي حٓظلـَ ػزـخىس حٝ٧ػـخٕ
ٖٓ هخٍ ك٤ـ ٚػزـخٍس ٝكٌخ٣ـش
كــيح ٣ــَع ٓـٖ كٔ٤ـْ إٓ
ٖٓ هخٍ إ كَٝكٓ ٚوِٞهـش
كخُؼ٘ـ ٚػـْ حٛــًَ ٙـَ أٝحٕ
 ٫طِـن ٓزظيػـخ ٓ ٫ٝظِٗيهـخ
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ا ٫رؼزٔـش ٓخُـي حُـ٠ـزـخٕ
ٝحُٞهق ك ٢حُوَإٓ هزغ رخَ١
ٝهيحع ًـَ ٌٓرـٌد ك٤ـَحٕ
هَ ؿٓ َ٤وِٞم ً ّ٬اُٜ٘خ
ٝحػـَ  ٫ٝطي ك ٢ح٩ؿخرـش ٝحٗـ٢
أٛـَ حَُ٘٣ؼـش أ٣و٘ـٞح رُِ٘ٝـٚ
ٝحُوخثِـٕٞ

روِوـٚ

ٌٗـٕ٬

حٓ ْٛئُلخط: ٚ
طخٍ٣ن ح َٛحٗ٫يُْ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ حٍٗ٤ٗٞش :

٣خ ٍِٓ٘ ح٣٥خص ٝحُلَهخٕ ِ
رٝ ٢٘٤ر٘٤ي كَٓش حُوَإٓ ِ
اَٗف رٛ ٚئٍُ ١ؼَكش حُٜيٟ
ٝحػ ْٜر ٚهِز ٖٓ ٢حُ٘٤طخٕ ِ
 َٔ٣ر ٚأَٓٝ ١أهٓ ٞآٍر٢
ٝأؿَ ر ٚؿٔي ٖٓ ١حَُ٘٤حٕ ِ
ٝحكط ٢رٝ ١ٍُٝ ٚأهِ٤ٗ ٚظ٢
ٝحٗيى ر ٚأٍُٝ ١أِٛق ٗخٗ٢
ٝحً٘ق رٝ ١َٟ ٚكون طٞرظ٢
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ٝحٍرق ر ٚر٤ؼ ٢ر ٬هَٔحٗ٢
 َٜ١ر ٚهِزٛٝ ٢ق ََٓ٣ط٢
أؿَٔ رٝ ١ًًَ ٚحػَ ٌٓخٗ٢
ٝحهطغ رٔ١ ٚؼَٗٝ ٢ف
ٔٛظً ٢ؼَ رٍٝ ٚػٝ ٢حك ٢ؿ٘خٗ٢
أٓ َٜرٝ ٢ِ٤ُ ٚأظْ ؿٞحٍك٢
أٓزَ رل ٞ٤ىٓٞػٜخ أؿلخٗ٢
أِٓؿ٣ ٚخ ٍد رِلٔٓ ٢غ ىٓ٢
ٝحؿَٔ ر ٚهِز ٖٓ ٢حٟ٧ـخٗ٢
أٗض حٌٍُٞٛ ١ط٘ٝ ٢هِوظ٘٢
ٛٝي٣ظَُ٘٘ ٢حثغ حٔ٣٩خٕ ِ
أٗض حٌُ ١ػِٔظٍ٘ٝ ٢كٔظ٘٢
ٝؿؼِض ٛيٍٝ ١حػ ٢حُوَإٓ ِ
أٗض حٌُ ١أ١ؼٔظ٘ٓٝ ٢و٤ظ٘٢
ٖٓ ؿًٔ َ٤ذ ٣ي  ٫ٝىًخٕ ِ
ٝؿزَط٘ٓٝ ٢ظَطَٜ٘ٗٝ ٢ط٘٢
ٝؿَٔط٘ ٢رخُلٝ َ٠ح٩كٔخٕ ِ
أٗض حٌُ ١آ٣ٝظ٘ٝ ٢كزٞط٘٢
ٛٝي٣ظ٘ ٖٓ ٢كَ٤س حُوٌِ ٕ٫
ٍُٝػض ُ ٢ر ٖ٤حُوِٞد ٓٞىس
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ٝحُؼطق ٓ٘ي رَكٔش ٝك٘خٕ ِ
َ٘ٗٝص ُ ٢ك ٢حُؼخُٔٓ ٖ٤لخٓ٘خ
ٓٝظَص ػٖ أرٜخٍ ْٛػ٤ٜخٗ٢
ٝؿؼِض ًًَ ١ك ٢حُزَ٣ش ٗخثؼخ
كظ ٠ؿؼِض ؿٔ٤ؼ ْٜاهٞحٗ٢
ٝهللا ُ ٞػِٔٞح هز٤ق ََٓ٣ط٢
٧ر ٠حُٔ ّ٬ػِِ٣ ٖٓ ٢وخٗ٢
٧ٝػَٟٞح ػِ٘ٞٓٝ ٢ح ٛلزظ٢
ُٝزئص رؼي ًَحّ س رٜٞحٕ ِ
ٌُٖ ٓظَص ٓؼخ٣زٓٝ ٢ؼخُز٢
ٝكِٔض ػٖ ٓوطٝ ٢ػٖ ١ـ٤خٗ٢
ُٝي حُٔلخٓي ٝحُٔيحثق ًِٜخ
روٞحٝ ١َ١ؿٞحٍكُٔٝ ٢خٗ٢
ُٝوي ٓ٘٘ض ػٍِ ٢د رؤٗؼْ
ٓخُ٢

رٌَ٘ أهِ٣ ٖٜيحٕ ِ

كٞكن كٌٔظي حُظ ٢آط٤ظ٘٢
كظٗ ٠يىص رٍ٘ٛٞخ رَٛخٗ٢
ُجٖ حؿظزظٍٟ٘ ٖٓ ٢خى ٓؼٗٞش
كظ ٠طو ١ٞأ٣يٛخ أ٣خٗ٢
ٓ٧زل٘ي رٌَس ٝػ٘٤ش
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ُٝظويٓ٘ي ك ٢حُيؿ ٠أًٍخٗ٢
ًًَٗ٧ٝي هخثٔخ أ ٝهخػيح
ٌَٗٗ٧ٝي ٓخثَ ح٧ك٤خٕ ِ
ً٧ٝظٖٔ ػٖ حُزَ٣ش هِظ٢
 ٌٕٞٗ٫ٝاُ٤ي ؿٜي ُٓخٗ٢
٧ٝهٜيٗي ك ٢ؿٔ٤غ كٞحثـ٢
ٖٓ ى ٕٝهٜي كٗ٬ش ٝكِ ٕ٬
٧ٝكٖٔٔ ػٖ حٗ٧خّ ٓطخٓؼ٢
رلٔخّ ٣ؤّ ُْ ط٘ز ٚر٘خٗ٢
٧ٝؿؼِٖ ٍٟخى أًزَ ٔٛظ٢
َٟ٫ٝرٖ ٖٓ حُ٤ٗ ٟٜٞطخٗ٢
 ًٕٞٔ٧ٝػٞ٤د

ٗلٔ٢
رخُظو٧ٝ ٠هز ٖ٠ػٖ حُلـ ٍٞػ٘خٗ٢

٘ٓ٧ٝؼٖ حُ٘لْ ػٖ ٜٗٞحطٚ
ح ٧ٝؿؼِٖ حُِٛي ٖٓ أػٞحٗ٢
٧ٝطِ ٕٞكَٝف ٝك٤ي ك ٢حُيؿ٠
٧ٝكَهٖ ر٘٤ٗ ٍٙٞطخٗ٢
أٗض حٌُ٣ ١خ ٍد هِض كَٝكٚ
ٛٝٝلظ ٚرخُٞػع ٝحُظز٤خٕ ِ
ٗٝظٔظٚ

رز٬ؿش

أُُ٤ش
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طٌ٤٤لٜخ ٣ول ٠ػِ ٠حًٛ٧خٕ ِ
ًٝظزض ك ٢حُِٞف حُلل٤ع
كَٝك ٖٓ ٚهزَ هِن حُوِن ك ٢أُٓخٕ ِ
كخهلل ٍرٓ ٍِ٣ ُْ ٢ظٌِٔخ
كوخ اًح ٓخ ٗخء ً ٝاكٔخٕ ِ
ٗخى ٟرٜٞص ك ًِْ ٖ٤ػزيٙ
ٓ ٠ٓٞكؤٓٔؼ ٚرً ٬ظٔخٕ ِ
ًٌٝح ٘٣خى ١ك ٢حُو٤خٓش ٍر٘خ
ؿَٜح كٔٔ٤غ ٞٛط ٚحُؼوِ ٕ٬
إٔ ٣خ ػزخى ١أٜٗظٞح ُٝ ٢حٓٔؼٞح
ه ٍٞح ُٚ٩حُٔخُي حُي٣خٕ ِ
ٌٛح كي٣غ ٗز٘٤خ ػٖ ٍرٚ
ٛيهخ رًٌ ٬د  ٫ٝرٜظخٕ ِ
ُٔ٘خ ٗ٘زٞٛ ٚط ٚرٌ٘ٓ٬خ
اً ُ٣ ْ٤يٍى ٛٝل ٚرؼ٤خٕ ِ
 ٫طل َٜحٛٝ٧خّ ٓزِؾ ًحطٚ
أريح ٣ ٫ٝل ٚ٣ٞهطَ ٌٓخٕ ِ
 ٞٛٝحُٔل ٢٤رٌَ ٗ٢ء ػِٔٚ
ٖٓ ؿ َ٤اؿلخٍ ٤ٔٗ ٫ٝخٕ ِ
ٖٓ ًح ٤ٌ٣ق ًحطٛٝ ٚلخطٚ
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 ٞٛٝحُوي ٌٕٞٓ ْ٣حًٞ٧حٕ ِ
ٓزلخٌِٗٓ ٚخ ػِ ٠حُؼَٕ حٓظٟٞ
ٝك ٟٞؿٔ٤غ حُِٔي ٝحُِٔطخٕ ِ
 ٚٓ٬ًٝحُوَإٓ أٍِٗ آٚ٣
ٝك٤خ ػِ ٠حُٔزؼٞع ٖٓ ػيٗخٕ ِ
 ٠ِٛػِ ٚ٤هللا ه٬ٛ َ٤طٚ
ٓخ ٫ف ك ٢كٌِٜٔ٤خ حُؤَحٕ ِ
 ٞٛؿخء رخُوَإٓ ٖٓ ػ٘ي حٌُ١
 ٫طؼظَٞٗ ٚ٣حثذ حُليػخٕ ِ
طٍِ٘ َ٣د حُؼخُٔٝٝ ٖ٤كٚ٤
رٜ٘خىس ح٧كزخٍ ٝحَُٛزخٕ ِ
ٍ ّ٬ًٝر٣ ٫ ٢ـ٢ء رٔؼِٚ
أكي  ُٞٝؿٔؼض ُ ٚحُؼوِ ٕ٬
 ٞٛٝحُٔ ٖٓ ٕٜٞح٧رخًِٜ َ١خ
 ٖٓٝحُِ٣خىس كٝ ٚ٤حُ٘وٜخٕ ِ
ٖٓ ًخٕ ِ٣ػْ إٔ ٣زخٍٗ ١ظٔٚ
َ٣ٝحٓ ٙؼَ حُ٘ؼَ ٝحُ٣ٌٜخٕ ِ
كِ٤ؤص ٓ٘ ٚرٍٔٞس أ ٝآ٣ش
كبًح ٍأ ٟحُ٘ظٔ٘٣ ٖ٤ظزٜخٕ ِ
كِ٘٤لَى رخْٓ ح٤ُٛٞ٧ش ٌٖ٤ُٝ
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ٍد حُزَ٣ش ٤ُٝوَ ٓزلخٗ٢
كبًح ط٘خهٗ ٞظٔ ٚكِِ٤زٖٔ
ػٞد حُ٘وٜ٤ش ٛخؿَح رٜٞحٕ ِ
أ ٝكِ٤وَ رؤٗ ٚطِٖ٘ٓ َ٣
ٓٔخ ٙك ٚٗ ٢حٌُظخد ٓؼخٗ٢
٣ٍ ٫ذ ك ٚ٤رؤٗ ٚطِِ٘ٚ٣
ٝريح٣ش حُظِ٘ َ٣ك٠ٍٓ ٢خٕ ِ
هللا كٝ ِٜٚأكٌْ آٚ٣
ٝط ٙ٬طِ٘ ٬٣ر ٬أُلخٕ ِ
 ٞٛهٝ ٚٓ٬ًٝ ُٚٞهطخرٚ
رلٜخكش ٝر٬ؿش ٝر٤خٕ ِ
 ٞٛكٌٔ ٞٛ ٚػٍِٔٙٞٗ ٞٛ ٚ
َٛٝح ٚ١حُٜخى ١اُ ٠حَُٟٞحٕ ِ
ؿٔغ حُؼِ ّٞىه٤وٜخ ٝؿِِٜ٤خ
ك ٍٜٞ٣ ٚ٤حُؼخُْ حَُرخٗ٢
ه ٜٚػِ ٠ه َ٤حُزَ٣ش هٜش
ٍر ٢كؤكٖٔ أٔ٣خ اكٔخٕ ِ
ٝأرخٕ ك ٚ٤كٝ ُٚ٬كَحٓٚ
 ٠ٜٗٝػٖ ح٥ػخّ ٝحُؼ٤ٜخٕ ِ
ٖٓ هخٍ إ هللا هخُن هُٚٞ
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كوي حٓظلَ ػزخىس حٝ٧ػخٕ ِ
ٖٓ هخٍ ك ٚ٤ػزخٍس ٝكٌخ٣ش
كـيح ٣ـَع ٖٓ كٔ ْ٤إٓ ِ
ٖٓ هخٍ إ كَٝكٓ ٚوِٞهش
كخُؼ٘ ٚػْ حٛـَ ًَ ٙأٝحٕ ِ
 ٫طِن ٓزظيػخ ٓ ٫ٝظِٗيهخ
ا ٫رؼزٔش ٓخُي حُـ٠زخٕ ِ
ٝحُٞهق ك ٢حُوَإٓ هزغ رخَ١
ٝهيحع ًَ ٌٓرٌد كَ٤حٕ ِ
هَ ؿٓ َ٤وِٞم ً ّ٬اُٜ٘خ
ٝحػـَ  ٫ٝطي ك ٢ح٩ؿخرش ٝحٗ٢
أ َٛحَُ٘٣ؼش أ٣و٘ٞح رُِ٘ٚٝ
ٝحُوخثِ ٕٞروِوِ ٕ٬ٌٗ ٚ
ٝطـ٘ذ حُِلظ ٖ٤إ ًِٜٔ٤خ
ٓٝوخٍ ؿ ْٜػ٘يٗخ ٓ٤خٕ ِ
٣ؤٜ٣خ حُٔ٘ ٢هٌ ر٤ٛٞظ٢
ٝحه ٜٚرٌُي ؿِٔش ح٩هٞحٕ ِ
ٝحهزَ ٤ٛٝش ٓ٘لن ٓظٞىى
ٝحٓٔغ رل ْٜكخ٣ َٟوظخٕ ِ
ًٖ ك ٢أٍٓٞى ًِٜخ ٓظٓٞطخ
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ػي ٫رٗ ٬وٍ ٫ٝ ٚؿلخٕ ِ
ٝحػِْ رؤٕ هللا ٍد ٝحكي
ٓظِ٘ ٙػٖ ػخُغ أ ٝػخٕ ِ
ح ٍٝ٧حُٔزي ١رـ َ٤ريح٣ش
ٝح٥هَ حُٔل٘ ْ٤ُٝ ٢رلخٕ ِ
ٛ ٚٓ٬ًٝلش ُٝ ٚؿُ٬ش
ٓ٘ ٚر ٬أٓي  ٫ٝكيػخٕ ِ
ًٍٖ حُي٣خٗش إٔ طٜيم رخُو٠خ
 ٫ه َ٤ك ٢ر٤ض ر ٬أًٍخٕ ِ
هللا هي ػِْ حُٔؼخىس ٝحُ٘وخ
ٔٛٝخ ُِ٘ٓٝظخٔٛخ ٟيحٕ ِ
ِٔ٣ ٫ي حُؼزي حُ٠ؼ٤ق ُ٘لٔٚ
ٍٗيح ٣ ٫ٝويٍ ػِ ٠هٌِ ٕ٫
ٓزلخٕ ٖٓ ٣ـَ ١ح ٍٞٓ٧رلٌٔش
ك ٢حُوِن رخٍُ٧حم ٝحُلَٓخٕ ِ

*************************************
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ٌحٌى بن هذٌل األندلسً

هو أبو بكر ٌحٌى بن ُهذٌَل بن عبد الملن بن ُهذٌَل بن
ً
ً األندلس ُّ
إسماعٌل بن نُوٌرة التَّمٌم ُّ
ُو ِلد شاعرنا بمدٌنة ( لرطبة ) سنة \ 305هجرٌة – 917
مٌبلدٌة وهً من عواصم االندلس وبها نشـؤ ،وسكن فٌها معظم حٌاته،
أول حٌاته و اهتم
ولد طال عمـره ،حتى ك َّ
ُؾ بصره ،درس الفمهُ فً َّ
ب ب(الفمٌه) وكذلن كان ٌروي الحدٌث وٌمول الشعر حتى
به حتى لُ ِمّ َ
برع فٌه ثم انتمل من ( لرطبة ) متجها إلى المشرق فً أواسط المرن
الرابع الهجري فانتمل الى (مصر) ثم تابع مسٌره الى( بؽداد َ) ومنها الى
( مكَّة َ) ولد سمع بهذه السفرة الثمافٌة من أحمد بن خالد ودمحم بن عبد
الملن بن أٌمن ولاسم بن أصبػ وذاع صٌته حتَى لٌل إنَه فمٌه عالم،فكان
الرأي ُممَدَّما ً فً االفتاء .
حافظا ً للمسـابل واأللضٌة ،نبٌل َّ
.
ّـعر فكان من
وكان كذلن أدٌبا شاعرا و لؽوٌا ،حتى
ؼلب علٌه ال ِ
َ
ش ُ
شّعر منذ
أبرز شعراء( لرطبة ) فً عصره جمع إلى ذلن اهتماما ً بال ِ
صؽره.
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ذكر الماضً عٌاض َّ
شّعر فً المكتب فً
أن ٌحٌى ابن هذٌل لال ال ِ
ب به ولٌل دخل علٌه ٌوما ً رج ٌل من الحكماء
صباه فكان مع ِلّ ُمه ٌَ ْع َج ُ
فؤخبره بخبره فمال له:
أ َ ِر ِنٌه،ْ
تفرسه فً صبٌانً ،
فمال :ال،
ولكن َّ
فمال الحكٌم ْ :
إن كان فهو ذلن …
صو ِؼ ِه
ّعر وال َ
ستَ ِم َن ال ِ
فمال الحكٌم لٌحٌى  :أ َ ِج ْز( ل ْ
ش ِ
فمال ابن ُهذٌَل سرٌعا ً  :فدع الشعر وال تبؽه
شّعر (ابن الموطٌة)وهو ابرز شٌوخه أخذ عنه
.ولٌل ش َّج َعهُ على لول ال ِ
ِع ْل َم الفمه واللُّ ؽة واالدب ،
أخبار طرٌفةٌ منها َّ
أن اشاعرنا تو َّجه ٌوما ً إلى ضٌع ٍة
وله معه
ٌ
له بسـفح جبل( لُ ْر ُ
فصادؾ ( َ
وطٌَّة ) كان عابدا منها،
طبَةَ)
ابن المُ ِ
َ
وكانت له هنان ضٌعةٌ أٌضاً ،فلما رآى (ابن الموطٌة ) شاعرنا ( ٌحٌى
عر َج علٌه واستبشر بلمابه فاستمبله ( ُ
ابن ُهذٌَل ) على البدٌهة
ابن هذٌل) َّ
فمال مداعبا ً :
أٌن ألب ْلتَ ٌا َم ْن ال شبٌهَ لهُ
ِم ْن َ

َّمس والدُّنٌا له فَلَنُ ؟
و َم ْن هو الش ُ

س َم (ابن الموطٌة) وأجابه:
فتب َّ
ان َخ ْل َوتُهُ
س َ
ب النُّ َّ
ِم ْن َم ْن ِز ٍل ٌُ ْع ِج ُ

ان ْ
إن فَتَكُوا
ستْ ٌر على الفُت َّ ِ
وفٌه ِ

لال ابن ُهذٌَل:
( فما تمال ْكتُ ْ
أن ل َّب ْلتُ ٌدَه إذ كان شٌخً ،وم َّج ْدتُه ،ودعوتُ له )
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ومما ٌُ ْذك َُر َّ
ب
أن الشاعر ابن الرمادي
َ
المشهور اكتسب صناعةَ األد ِ
من ابن ُهذٌَل حٌث كان شٌخه واستاذه فٌه .
وتوفً فً  13ذي المعدة \  389هجرٌة -ـ  999مٌبلدٌة .
نظ َم ُ
ابن ُهذٌَل الشعر فً الوصؾ والؽزل والمدٌح والهجاء اال
َّ
الوصؾ شؽل جزءا وافرا من شعره ،والسٌَّما وصؾ ال َّطبٌعة ،واكثر
أن
َ
بالرٌاض وتبرز فً روضٌاته
من وصؾ ال َّطبٌعة مما ٌنم عن افتتانه ِ ّ
صورالشعرٌة  ،والسٌَّما التَّشبٌهات فمد برع فً صناعتها ومن
عناٌتُه بال ُّ
بدٌع شعره فً وصؾ روضةً فٌمول :
ب َم َحلَّ ٍة خضرا َء أ َ ْف َر َ
غ ُح ْلٌَ هـا الـ
ؾ النَّدى فكؤنـَّـهُ
والر ُ
وض لد أ َ ِل َ
َّ
األلوان ٌجم ُع شَـــملَهُ
ؾ
ُمتخا ِل ُ
ِ

ً صا َ
ب
طرها المسكُو ِ
ؼةُ لَ ِ
ذهب َّ
ٌ
ب
عٌـــن تولَّ َ
ؾ دمعُها ِل َر ِلٌ ِ
ِر ُ
ب
ٌحان؛ رٌ ُح َ
صبا ً ورٌ ُح َجنو ِ

صفرا ُء ِإذ تُومً إلى الـ
فكؤنَّما ال َّ
ب
بٌضــاء َ
ِ
ص ٌّ
ب جان ٌح لحبٌ ِ
وفً ؼزله كان ٌكثر من وصؾ الطبٌعة حتى تحسبه متؽزال
فًها فٌمول :
صبا فَتَعانَمَـتْ
َه َّبتْ لنا رٌ ُح ال َّ
ؾ فً أعالٌهــا النَّدى
وإذا تَآلَ َ

وج ٌْدي
ناق ِ
فَذَك َْرتُ ِجٌدَن فً ال ِع ِ
مالَتْ
ؾ لُدو ِد
بؤعنـــاق ولُ ْط ِ
ٍ
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بالرٌح لم ت ُ ْب ِص ْر بها
وإذا ا ْلتَمَتْ ِ ّ

إالَّ ُخــدودا ً تلتمً بِ ُخــدو ِد

تٌِجانُها َط ٌّل وفً أعنـــالِها

منــهُ ِنظــا ُم لَبلب ٍد وعُمو ِد

وت َ َج ْلبَبَتْ َز َهـرا ً فَ ِخ ْلـتُ بؤنَّها

فولً

وٌمول اٌضا:
ل ّما وضعت على للبً ٌدي

ِؾ َمجْ هود
نَثــابِ ُر نـاد ٍ

بٌدي
الظلماء واكبدي
وصحتُ فً اللٌل ِة
ِ

كواكب لٌلً فً
ض َجت
ُ

مطالعها

ب
ولٌس لً ُجلَ ُد فً ال ُح ّ ِ

ص ُرنً
ٌن ُ

ذاب ال َجما ُد
ح ما
وكٌؾ أشر ُ
َ

له

بلم
ل ّما رآنً ُمشٌرا ً لل ّ
س ِ

بها

صما ُء من كمدي
وذابت الصخرةُ ال َ
فكٌؾ أبمى ببل للب ببل
َ
لمن ؼدا خابفا ً إشارتً

جلد
بٌدي

ضاعؾ
ألمى على خدّه ُم
ُ

ّ
الز َر ِد

واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره :
راء إذا
أرى أه َل الث ّ ِ
أبَوا

إالّ

ُمباهاةً

تُوفُوا

بَنَوا تلن المراصد

وفخرا ً

ص ُخور
بال ُّ

ور
على الفُ ِ
مراء حتّى فً المُبُ ِ
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فإن ٌك ُِن التّسامحِ فً

ذُراها

عجبتُ لمن تؤنّك فً

بناء
ٍ

خربتهُ
ألَم ٌَب ُ
صر بما لد َ
وألوام َمضوا لَوما ً
ٍ
مر أبٌه ُم لو
لَعَ ُ
وال ع ََرفوا العبٌ َد ِم َن

ّ
فإن العَد َل فٌها فً
أمٌنا ً ِمن تَصارٌفش

ال
دُهوز من المدابن
ُممَوما

ور
ال ُّد ُه ِ
ور
والمُ ُ
ص ِ

إثر
وصار َ
صؽٌر ُهم َ
َ

أبصرو ُهم
ُ

ً َ
من
لما عرفُوا الؽن َّ

الكبٌر
ِ
الفمٌر
ِ

الموالً
وال عَرفوا اإلناث من

وال َمن َ
صوؾ
ثوب
ٌلبس
كان
ٍ
َ
ُ
إذا أك َل الثّرى هذا

ور
المُعُ ِ

باشر
دن ال ُم ِ
ِم َن البَ ِ

وهذا

فما فَض ُل الجلٌ ِل على

*********************
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الذكور
ِ
للحرٌر
ِ
الحمٌر

عابشة المرطبٌة

ىي عائذة بشت أحسج بغ دمحم بغ قادم القخشبية
أديبة شاعخة كاتبة فشانة ،ولجت في قخشبة ولع تغادرىا ولع
تعخف سشة والدتيا .
عاشت في القخن الخابع اليجخي الحي ِ
شي َج فيو األنجلذ نيزة
أعالم مغ
أدبياً عطيسا وثقافياً عاماً ،و بخز فيو
عمسية واسع ًة ونذاشاً َ
ٌ

كبار الكّتاب والذعخاء والسؤلفيغ ،وكان ىحا القخن ميجاً لمقخن الخامذ
اليجخي الحي بمغت االداب والعمػم والفشػن مغ الحروة قستيا .
فكانت شاعرة تمول الشعر ارتجاال ولد عنٌت عابشة المرطبٌة بجمع
الكتب وخاصة كتب الشعر واالدب  ،فكانت لها خزانة كبٌرة .
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ولٌل انها ماتت عذراء لم تتزوج ورؼم أنوثتها وجمالها
الرابع اال أنها ذات إباء وهمة وترفع  .فرؼبت عن الزواج .ولٌل
تمدم لخطبتها كثٌر اال انها رفضت ذلن اذ كانت ذات همة واباء
وترفع ولٌل انها خطبها بعض الشعراء فلم تره كفؤ لها ولما
أ لح فً رؼبته بالزواج منها كتبت إلٌه تمول :
أنــا لبــوة لكنـنـً ال أرتضــً
نفسً ُمناخا طول دهري من أحد
ــب
ولو أننً أختـــار ذلن لم أُجـ ِ ْ

كلبا ً وكم َ
ؼـلَّ ْمتُ سمعً عن أسد

لمد توفٌت عابشة المرطبٌة بمرطبة سنة \  400هجرٌة –
 1009مٌبلدٌة .
ولد وصؾ ابن َحٌّان فً كتابه الشهٌر ( ال ُممتبس) عابشة بنت
أحمد بن دمحم بن لادم المرطبٌة بموله:
( لم ٌكن فً زمانها من حرابر األندلس َم ْن ٌَ ْع ِدلُها علما ً وفهما ً وأدبا ً
ح ملون األندلس وتخاطبهم بما فٌهم .
وشعرا ً وفصاحةً ،تمد ُ
ومن شعرها تمول:
لوال الدموع لَما خشٌتُ عذوال

ً الّتً جعلت إلٌن
فه َ

سبٌبل

دخلت على ( المظفر بن المنصور أبً عامر ) وبٌن ٌدٌه ولد
له فمالت ارتجاال تنشده :
أران هللا فٌه ما ترٌد
وال برحت معالٌه تزٌ ُد
فمد دلت مخاٌله على ما
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تإمله وطالعه السعٌ ُد
تشولت الجٌاد له وه ز
الحسام هوى وأشرلت البنو ُد
فسوؾ تراه بدرا ً فً سماء
من العلٌا كواكبه الجنو ُد
وكٌؾ ٌخٌب شبل لد نمته
إلى العلٌا ضراؼمه أسو ُد
فؤنتم آل عامر خٌر آل
زكا األبناء منكم والجدو ُد
ولٌدكم له رأي كشٌخ
وشٌخكم لدى حرب ولٌ ُد

***********************
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مروان بن عبد الرحمن االموي
( الشاعر الطلٌك )

 ٞٛحر ٞػزي حُِٔي َٓٝحٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ َٓٝحٕ رٖ
ػزي حَُكٖٔ حُ٘خ َٛحُوِ٤لش حُؼظ ْ٤ك ( ٢هَ١زش ) ٝأٗ َٜحُلٌخّ ك٢
طخٍ٣ن حٗ٧يُْ ح. ٢ٓ٬ٓ٩
ُٝي ػخّ رٔي٘٣ش ( هَ١زش ) ٓ٘ش \  ٙ352ؿَ٣ش ٬٣ّ 963 -ى٣ش
ًٝخٗض هَ١زش ػخٔٛش حُو٬كش ك ٢حُز٬ى حٗ٫ئُ٤ش ٝك ٢أٝؽ ٍكؼظٜخ
ٝػظٔظٜخ حً ًخٗض ط٘خكْ رـيحى ٝط٠خٜ٤ٛخ .
ٓـٖ  ٞٛٝحُٔخىٓش ػَ٘س ٖٓ ػَٔ ِ١١ ُْٝ ٙن َٓحك ٚح٫
 ٞٛٝحرٖ حػ٘ٝ ٖ٤ػ٬ػ ٖ٤ػخٓخ ً ٝطٞكٝ ٢ػَٔ ٙػٔخٗ٤ش ٝأٍرؼ ٕٞػخٓخ ً.
أٓخ ىه ُٚٞحُٔـٖ كٌُِي هٜش ٜ٣َٝ٣خ ( حُ٠زّٝ ) ٢هٛ٬ظٜخ :
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حٕ ٓزذ ٓـ٘ ٚحًٕ ٙخٕ ٣ؼ٘ن ؿخٍ٣ش ٗ٘ؤص ٓؼٍٝ .ٚآ ٙح ٓٞ٣خ ً ٓغ
أر ٚ٤كؼخٍص ؿَ٤طٝ ٚحٓظَ ٓ٤ل ٚك ٢كخُش ؿ٠ذ كوظَ أرخ ٙأ٣خّ حُلخؿذ
حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ كٔـ٘ٝ . ٚكٓ ٢ـ٘ ٚاهزَ ػِ ٠ه ٍٞحُ٘ؼَ رـِحٍس
ٝػخ١لش ٛخىهشٝ .هي طؼَف كٓ ٢ـ٘ ٚػِ ٠حُ٘خػَ( حُـٔخٗ ٢حُزـخٗ)٢
 ٞٛٝحٌُٝ ١كي ػِ ٠حُلخؿذ حُٔ٘ ٍٜٞك ٢اكي ٟحُٔلخٍحص كخط ٜٚٔحُلوٜخء
ّٓخ ؿؼَ حُِٔ٘٣ ٍٜٞو ٚ٤ك ٢حُٔـٖ ك٤غ ح ُظنح٘ٛ ٙخى  .كؤٛزلخ ٛي٣و،ٖ٤
ٝأػـذ حُزـخٗ ٢رخ َ٤ٓ٧حُ٘خد حُ٘خػَٔٓٝ ،خ هخُ ٚحُزـخٗ ٢كٓ ٢ـ٘ ٚك٢
حَٝٓ َ٤ٓ٧حٕ :
ؿيٝص ك ٢حُـذ هيٗخ ً ٫رٖ ٣ؼوٞد
ً٘ٝض أكٔذ ٌٛح ك ٢حُظٌخً٣ذ
ٍحٓٞح رؼخى ١ػٖ حُيٗ٤خ ُٝهَكٜخ
كٌخٕ ًُي اىٗخثٝ ٢طوَ٣ز٢
ٍحٓض ػيحط ٢طؼٌ٣زٓٝ ٢خ ٗؼَص
إٔ حٌُ ١كؼِٟ ٙٞي طؼٌ٣ز٢
ُْ ٣ؼِٔٞح إٔ ٓـ٘ ٫ ٢أرخُْٜ
هي ًخٕ ؿخ٣ش ٓؤَٓٓٝ ٢ُٞؿٞر٢
ٝه ( ُٚٞحرٖ ٣ؼوٞد ) حٗخٍس اُ ٠حَ٤ٓ٧حُ٘خػَ حٍٓٝ ١ٞٓ٧خٓظٚ
ٗذ  ٙدٓٝخٓش حُ٘زٓٞ٣ (٢ق ) ػِ ٚ٤حُٔ. ّ٬
ٙ
ٌٓ ٝغ حَٝٓ َ٤ٓ٧حٕ كٓ ٢ـ٘ٓ ٚظش ػَ٘ ػخٓخ ً هخٍ هُٜ٬خ
ًؼَ٤ح ً ٖٓ حُ٘ؼَٝ ،هي ٛ ٝق ٓـ٘ ٚكوخٍ :
كً ٍِ٘ٓ ٢خُِ َ٤أٓٞى كخكْ
ىحؿ ٢حُ٘ٞحكٓ ٢ظِْ ح٧ػزخؽ
ّ ٞٔ٣ى ٝحَُِٛحء طَ٘م كُٚٞ
ًخُلزَ أٝىع ك ٢ىٝحس حُؼخؽ
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٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
أ ٫إ ىَٛح ً ٛخىٓخ ً ًَ ٓخ ر٘٠
ٓ٤زًِٔ ٠خ ُ٣زِ٣ٝ ٠لً٘ٔ ٠خ ُ٣ل٘٢
ٓٝخ حُل ُٞك ٢حُيٗ٤خ  ٞٛحُل ُٞاٗٔخ
٣ل ُٞحُلظ ٠رخَُرق كٜ٤خ ٓغ حُـزٖ
ٗ ٫ٝي إٔ حُلِٕ ٣ـَُ ١ـخ٣ش
ٗ ٌُٖٝلْ حَُٔء ٓ٤جش حُظٖ
ٜ٣ ٝق كخُ ٚك ٢حُٔـٖ ك٤و: ٍٞ
أٛزلض ك ٢حُيً َٛخُٔؼوٓ ٍٞوظل٤خ ً
ػٖ حُؼٓٝ ٕٞ٤خ طولٓ ٠لخٚٔٛ
ًؤٗٔخ حُٔلَ ٛيٍ ١ك ٢طٚ٘ٔ٠
ٗوٗٝ ،٢ٜو ١َٓ ٢ٜكً ٜٞخطٔٚ
ًؤٗٔخ حُي٣ َٛو٘ ٢ُ ٚ٘ٓ ٠كَؿخ ً
كٖٔ هٞ٤ى ١ػِ ٠حُزِ ٟٞطٔخثٔٚ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ ك: ٚ٤
طلَؽ ُ ٢ى ١َٛكٗ ٢َٗ٤ٜـ٬
ٝػ ٖٓ ٢ٟ٘ٞهٜذ ٍٟٝظ ٢حُٔل٬
٣طخُذ رخُؼؤٍ حُ٘زً َ٤ؤٗٔخ

 َٟ٣حُُ٘زََ ٓ٘ ٚر ٖ٤أك٘خثَٗ ٚز٬

 َٔ٣ ٝػِ ٚ٤حُؼ٤ي  ٞٛٝكٓ ٢ـ٘ ٚك٘٤ؼَ دٝكيطٝ ٚػُِظ ٚك٤و:ًٍ ٞ
أٓ٠
ُوي ٤ٛؾ حٟ٧لُ٘ ٠لٔ ٢ؿٟٞ
ً
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ًؤٕ رؼ ٢٘٤كِن ًَ ًر٤لش ر،ٚ

ف
ًَ ُٚ٣حُٔ٘خ٣خ ُِٓ٘٘ ٚلْ أٍُ ٝ
ٝرٜيٍ ١هِزٜخ ك ٖ٤طٌرق

ك٤خُ٤ض ٗؼَ ١٫ُٞٔ َٛ ١ػطلش
٣يح ٟٝرٜخ ٓ٘ ٢كئحى ٣ـَف
ٝك ٢حُٔـٖ حك٤خٗخ ٣ظـِي ٝٝحهَٔ٣ ٟظؼطق ٣ ٝؼزَ ػٖ ٛزَٙ
ٝػ٘لٞحٗ ٚك٤و: ٍٞ
ك ٬ط٘ٔض حُلٔخى ٗيس كخُظ٢
كبٗ ٢ؿٞحى ٘٣ ٫ي ػ٘خٗٚ
ٓٝخ أُٜوضْ رخ ٍٝ٧هي١

اىحُش ً ٢ٌُ٘٘ٝخَُٓق ّ
ٖٓ ٓ٘خٗٚ

 ٝك ٢ا٬١م َٓحف حُ٘خػَ.طَ ٟٝكٌخ٣ظخٕ:
حٜ٣َٝ٣ : ٠ُٝ٧خ (حُٔوَٝ ) ١هٛ٬ظٜخ إٔ حُ َ٣ُٞحُلخؿذ حٍُٔ٘ ٍٜٞأٟ
حُ٘ز ٢دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك٘ٓ ٢خٓ٣ ٚؤَٓ ٙرب٬١م َٓحف َٓٝحٕ كؤِ١و.ٚ
 ٝحُؼخٗ٤ش ٜ٣َٝ٣خ ( ػزي حُٞحكي حَُٔحً٘ ) ٢كً ٢ظخر ( ٚحُٔؼـذ ) :
ٓٝلخى ٙإٔ ح َ٤ٓ٧حُٔـَٝٓ ٖ٤حٕ ًظذ ٍٓخُش ٖٓ ٓـ٘ٝ ٚأٍِٜٓخ
حُ ( ٠حُٔ٘ ٍٜٞحرٖ حر ٢ػخَٓ ) ٜ٣ق ٓٞء كخُ٣ٝ ٚطِذ حُؼل ٞػ٘،ٚ
كلِٜٔخ ٓغ ٓـٔٞػش ٍهخع اُ ٠ىحٍٝ ،ٙدٕٓ١خ ًخٕ ؿخُٔخ ً ك ٢كي٣وش حُيحٍ
ؿخءص ٗؼخٓش كـؼَ حُِٔ٘٣ ٍٜٞو ٢اُٜ٤خ رؼ ٞحَُهخع حُظ ٢ر٣ ٖ٤ي،ٚ٣
كظزظِغ رؼٜ٠خ ٝطِو ٢رؼٜ٠خٝ ،كٔ٘٤خ أُو ٠اُٜ٤خ رَٓخُش ( َٓٝحٕ )
٣ ُْ ٞٛٝوَأٛخ رؼي أهٌطٜخ ٝىحٍص رٜخ ػْ أُوض رٜخ ك ٢كـَ،ٙ
كَٓخٛخ اُٜ٤خ ػخٗ٤ش ٝػخُؼش  ٝكَٓ ًَ ٢س ًخٗض طؼ٤يٛخ أُٓ ،ٚ٤خ ُلض
حٗظزخ ٚٛكؤهٌ حَُهؼش ٝهَأٛخ ،فأَٓ رب٬١م َٓحكٝ .ٚدٌٛح ً٘ ٢حَ٤ٓ٧
حُ٘خػَ (٤ِ١ن حُ٘ؼخٓش)ًٔ .خ ٣يػ ( ٠حُٖحػَ حُطِ٤ن ).
ٝحٓظؤٗق حُ٘خػَ ك٤خط ٚحُؼخى٣ش ًٞحكي ٖٓ حَٓ٧س ح٣ٞٓ٧ش حُلخًٔش
ك ٢حٗ٫يُْ ك٤ؼ ٖ٤ك ( ٢هَ١زش ) ك٤خس ١ز٤ؼ٤ش كظٝ ٠كخطٌٖ٣ ُْٝ ٚ
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ُ ٚى ٍٝك ٢حُلٌْ ًٝ .خٕ حكي أكلخىٗ ٙخػَح ً ػخَٛح حُوِ٤لش حُٔٞكي١
( ػزي حُٔئٖٓ ) ٣ٝيػ ( ٠ح ْٛ٧حَُٔٝحٗٝ .) ٢هي ٗخٍى كُ ٢وخء حُوِ٤لش
حُٔٞكي ١ك ٢ؿزَ ١خٍم كٔ٘٤خ ػزَ اُ ٠حٗ٧يُْ فأٗ٘ي ٙه٤ٜيس ػخٍٝ
كٜ٤خ رخث٤ش أر ٢طٔخّ ك ٢كظق ػٔ٣ٍٞش ٣و:ٍٞ
ٓخ ُِؼيح ُؿ٘ش أٝه ٖٓ ٠حَُٜد
أ ٖ٣حُٔلَ ٝه َ٤هللا ك ٢حُطِذ
ٝأٌٛ٣ ٖ٣ذ ٖٓ كٍ ٢أّ ٗخٛوش
اًح ٍٓظٔٓ ٚخء هللا رخُٜ٘ذ
كيّع ػٖ حَُ ّٝك ٢أٍ ٝرؤٗيُْ
ٝحُزلَ هي ٓ ٨حُؼزَ ٖ٣رخُؼَد
٣ٝلوَ حَُٔٝحٗ ٢حُطِ٤ن ر٘لٔٝ ٚح ِٚٛك٤و: ٍٞ
ٖٓ كظٓ ٠ؼُِ ٢زؤّ ٗٝيٟ
ٓٝوخ ٍٍ ٝكؼخٍ ٝطو٠
َٗكٗ ٢لٔٝ ٢كِ ٢٤أىر٢
ٝكٔخٓٓ ٢و ٢ُٞػ٘ي حُِوخ
ؿي ١حُ٘خُِ َٛي ٖ٣حٌُ١
كَهض ًلخ ٙػ٘ ٚحُلَهخ
ّ
أَٗف حَٗ٧حف ٗلٔخ ً ٝارخ ً
ك٣ ٖ٤ؼِٝ ٙٞأػَِٓ ٠طو٠
أٗخ كوَ حُؼز٘ٔٝ ٖ٤٤رَ ٢ؿ َّي

ٖٓ كوَٓ ُْ ٛخ أَهِوخ

أٗخ أًٔٓ ٞخ ػلخ ٖٓ ّؿيْٛ
رلٍِٗٝ ٠ن ٗؼٍَٗٝ ١وخ
136

ًٝخٕ ( حرٖ كِّ ) ٓؼخَٛح ً ُِ٘خػَ حُطِ٤ن ٝػِِٛ ٠ش ٗو٤ٜش
رٝ ٚهي هخٍ ك: ٚ٤
(أر ٞػزي حُِٔي ٌٛح ك ٢ر٘ ٢أٓ٤شً ،خرٖ حُٔؼظِ ك ٢ر٘ ٢حُؼزخّ ٓ٬كش
ٗؼَٝ ،كٖٔ ط٘ز) ٚ٤
طٞك ٢حُ٘خػَحُطِ٤ن د ( هَ١زش ) ٓ٘ش \ٛ 400ـَ٣ش – 1011
ٓ٬٤ى٣ش .
ٗخػَ حٗئُٗ ِْٓ ٢ؼَ ٙرِ٤ؾ حِٓٞرٍ ٚه٤وش ٓؼخٗ . ٚ٤هخٍ
حُ٘ؼَ ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ػيح حُٔيف ٝحُٜـخء كِْ ٔ٣يف حكيح ُْٝ
ُ ٜ٣ؾ حكيح ٝحؿِذ ٗؼَ - ٙحٌُٟ ١خع حًؼَٓٝ ٙخ رو ٖٙٓ ٢ح ٫حٍهَِ٤
ٓظ٘خػَ كً ٢ظذ حُظخٍ٣ن ٝح٧ىد -ك ٢حُـٍِ ٝحُٛٞق ٝحُؤَس ٝحُظؤ َٓ
ٝكٗ ٢ؼَ ٙحُـُِ٣ ٢ظز ٖ٤حًٗ ٚخٕ ٣ئػَ حُ٘ٔخء حُ٘وَحٝحص ػِ٠
ؿ َٖٛ٤ك٤و: ٍٞ
ؿٜ٣ ٖٜظِ ك ٢ىػٗ ٚوخ

٣ـظ٘ظ ٚ٘ٓ ٢كئحى ١كَهخ

أِ١غ حُلٖٔ ُ٘خ ٖٓ ٝؿٜٚ

هَٔح ًِ َُّٔ ُٓ َُٟ٣ ْ٤لوخ

ٍٗٝخ ػٖ َ١ف ٍ ْ٣أكٍٞ

ُلظُ ْٜٓ ُٚوِز ٢كَ ّٞهخ

ىٍ
رخْٓ ػٖ ػوي ٍ ّ

هِظِٓ ٚزظُ ٚؼظخ ٙحُؼ٘وخ

٣ٝو ٍٞحُ٘خػَ حُطِ٤ن ٜ٣ق ٓلزٞرظ: ٚ
هَٔ ١حُٞؿ ٚأري ٟر٠ل٠

ٝؿ ٜٚه ّ ٢حُـٞحُ ٢ؿز٘خ

كؤٍحٗٓ ٢زلخ ً كًٛ ٢ذ ٖٓ
ػٌحًٍٔ ٚ٣خ حٛلَ حُؼ٘خ
ٝكٞص ػ٘٤خ ٙهَٔح ً ُْ َ٣ف ٛخك٤خ ً
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ٖٓ ٌَٓٛ ٙخك ٢حُل٘خ
كٌؤٕ حُٜزق كٝ ٢ؿ٘ظٚ
هي ٓوخَ١ ٙك ٚكظ ٠حٗظ٘٠
ؿ ّي ك ٢هظِ ٢كظ ٠هِظٚ
أٗ ٚك ٖٓ ٚ٤حُي َٛحٍط٘خ
ػوَ

حُوَٜ

رَىف
ٍحؿق ٓؼِٔخ أػوِض رخُيُ ٞحَُٗخ

هٔ٘ض أُلخظ ػ ٢٘٤هيٙ
ٓؼِٔخ رخُِلع هِز ٢هٔ٘خ
أٗض ًخُزيٍ  َٟ٣حُِ َ٤رٚ

ٓئٗٔخ ً ٍٞ١ح ً ٍٞ١ٝح ً ٓٞك٘خ

ًٖ ًٔخ ٗجض كوي ٗخء حُٟٜٞ
اٗ٘٣ ٚلٌ

ك٘٤خ ٓخ ٘٣خ

٣و ٍٞحُ٘خػَ حُطِ٤ن  ٝكِٔ٣ ٚ٤ؽ حُـٍِ رخُطز٤ؼش حٗ٫ئُ٤ش
حَُحثؼش ٓٝخ ُٜخ ٖٓ طخػ َ٤ػِٗ ٠لٔ٤ش حُ٘ؼَحء :
ٝىػض ٖٓ أ ٟٞٛأ٤ُ ً٬٤ٛظ٘٢
حُلٔخّ  ٫ٝأًٝم ٗٞحٙ
ًهض ِ
كٞؿيص كظ ٠حُْ٘ٔ طٌ٘ٝ ٞؿيٙ
ٝحٍُٞم ط٘يد ٗـٛٞخ رٜٞحٙ
ْ
ٝؿيح حُ٘ٔٓ ْ٤زِّـخ ً ٓخ ر٘٘٤خ
كٌِحى ٍم ١ٝ ٟٞٛخد ٌٗحٙ
ٓخ حَُ ٝٝهي ِٓؿض ر ٚأٗيحإٙ
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ٓلَح ً رؤ٤١ذ ٖٓ ٌٗح ًًَحٙ
ٜزخ
ٝحُِٓ َٛزٌٜٔٔٗٝ ٚظ ٚحُ َّ
كٌِحى أُٝغ رخَُ٣خٜٗ٧ ٝخ

ٝحٍُٞى أه ِٚ٠حُ٘ي ٟهيحٙ
أريح ً طًٌَٗ ٢رٖٔ أٞٛحٙ

٣ٝو ٍٞكٛٝ ٢ق حَُ٣خ١ٝ ٝز٤ؼظ ٚحُـِٔ٤ش:
ًٝؤٕ حَُ٣خ ٝكٔ٘خ ً
كز٤ذ
ٌ

ػخٓ َ١خٓ ٚحُٔلذ ُوخ َء

َٟرض ٓلزٍٝ ٚحهخ ً ػِٚ٤

ٝحٍطي٘٣خ ٖٓ حُـٔخّ ٍىحء

هي طلِ ٠رِٝ َٙٛطزيٟ

ٓخػ ً٬ك ٢ؿُ٬ش هَ٠ح َء

كؤٍط٘خ حَُ٣خٜ٘ٓ ٝخ ٗـٓٞخ ً

ٝأٍحٗخ ٓ٘خ حُؼوخٍ ًًخ َء

٣ٝو ٍٞكٛٝ ٢ق حُؤَس ٓٝـخُٔظٜخ :
ٗو ٚحُ ُّي َؿ ٠
ًؤّ هي ًَٔض
َ
ٍد ٍ
َظ ِْضُ أٓوٜ٤خ ٍٗخ ً كَ١َ ٢كٚ
رَ َُص كٗ ٢خٛغ ٖٓ ًلّٚ
َ
ٓـَرخ ً
أٛزلضْ ٗٔٔخ ً ٝكُِ ٙٞ

َ٘ٓ ٖٓ ٍٞخٛخ َ٣وَوَخ
َ
ػٞد ُٗ ٍ
ُ ٍٞ
أٍهَخ
ِ
ع ػَ ٢ِ٘٤
ٓ٘شٌ ط ُ ِ
ًُ٘ؼخع حُْ٘ٔ ٝحكَ ٢حُلَِوَخ
ٔخه ٢حُٔ ِ ّلَِْ َ٘ٓ ٢٤هخ
ُ ٣ٝي حُ ّ

كبًح ٓخ َ
ؿَرض ك ٢كَ ِٔٚ
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ٗلَوخ
١حَِؼض ك ٢حُو ّي َٓ٘ ٚ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ُِ٘خػَ َٓٝحٕ حَُٔٝحٗ ٢حُطِ٤ن
كٛٝ ٢ق ُِ٤ش ٓخَ١س ك٤و: ٍٞ
ٝؿٔخّ ٛطَ

ٗئرٞرُُٚ

م ػِ ٠أٍؿخثٚ
هِغ حُزَ ُ

ٗخى َّ
حَُ ٝٝكـ٘ٓٝ ٠و٠
َ
ػٞد ُٔ ٚ٘ٓ ٢ٗٝخ أرَهخ

كٌؤٕ حٓ ٚ٘ٓ ٍٝ٧طزن
ؿخٕ أ١زوخ
ًٝؤٕ حُ٠ٜذ
ٍ
ك٤ُ ٢خ ٍٍ ٓ َٟخٍٗ ١ـٜٔخ

كخثَ ٔ٣ ٫ظز ٖ٤ح ُطَهخ

أٝه َي حُزَم ُٜخ ٜٓزخكٚ
كخٗؼ٘ ٠ؿ٘ق ىؿخٛخ َٓ٘هخ
ٗٝيح حَُػي ك٘٘٤خ ً كـَص
أًئّ حُِٕٔ ػِ ٚ٤ؿيهخ
ٝؿيص طل٘ ُٚ ٞحُْ٘ٔ
ٝهي أُلوظ٘ٓ ٖٓ ٚخٛخ َٗٔهخ
كٌؤٕ حٍُٞى ٣ؼِ ٙٞحُ٘يٟ
ٝؿ٘ش حُٔلزٞد ط٘ي ١ػَهخ
ًٝؤٕ حُوطَ ُٔخ ؿخىٛخ
ٛخٍ ك ٢حٍٝ٧حم ٜٓ٘خ ُثزوخ
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***********************

ٌوسؾ بن هارون الرمادي

هو ابو عمر ٌوسؾ بن هارون الكندي الرمادي،
ولمب (الرمادي ) نسبة إلى (رمادة ) موضع فً المؽرب وكان
لد سكنها اجداده .ولٌل اصله من كندة من الٌمن .
ولد لال فً ذلن:
أمن إلى البرق الٌمانً صبابةً
ألنً ٌمانً الدار وهو ٌمانً
كؤنً من فرط الصبابة الم ٌح

السبلم لوافً
أنامل من مهدي
ِ

ولد بمرطبة سنة \  305هجرٌة  917-مٌبلدٌة وكان ٌكنى لبلها
بؤبً حنٌش . ،تتلمذ صناعة األدب على ٌد ٌحٌى بن هذٌل وروى عن
أبً علً المالً  .وٌعد اكبرشعراء عصره وكان ٌمارن بالمتنبً فً
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المشرق وكان خبٌرا بالشعر المدٌم ونظمه كخبرته فً بالفن الشعبً
فً بلده االندلس.
من اخباره  :لٌل أن كان مجتازا ً عند باب العطارٌن بمرطبة ،وهذا
الموضع كان مجتمع النساء ،فرأى جارٌة أخذت بمجامع للبه وتخلل
حبها جمٌع أعضابه ،فانصرؾ عن طرٌك الجامع وجعل ٌتبعها وهً
ناهضة نحو المنطرة ،فجازتها إلى الموضع المعروؾ (الربض) .فلما
صارت بٌن رٌاض بنً مروان المبنٌة على لبورهم فً ممبرة
( الربض ) خلؾ النهر نظرت منه منفردا ً عن الناس ال همة له ؼٌرها
فانصرفت إلٌه فمالت له :مالن تمشً ورابً؟
فؤخبرها بعظٌم بلٌته بها.
فمالت له :دع عنن هذا وال تطلب فضٌحتً فبل مطمع لن فً النٌة وال إلى
ما ترؼبه سبٌل  .فمال :إنً ألنع بالنظر.
فمالت :ذلن مباح لن.
فمال لهاٌ :ا سٌدتً :أحرة أم مملوكة؟
لالت :مملوكة.
فمال لها :ما اسمن؟
لالت :خلوة.
لال :ولمن أنت؟
فمالت له :علمن وهللا بما فً السماء السابعة ألرب إلٌن مما سؤلت عنه،
فدع المحال.
فمال لهاٌ :ا سٌدتً ،وأٌن أران بعد هذا؟ لالت :حٌث رأٌتنً الٌوم فً
مثل تلن الساعة من كل جمعة.
فمالت له :إما أن تنهض أنت وإما أن أمض أنا فمال لها :ا مضً فً حفظ
هللا.
فنهضت نحو المنطرة ولم ٌمكنه أتباعها ألنها كانت تلتفت نحوه لترى
أٌساٌرها أم ال .فلما تجاوزت باب المنطرة أتى ٌمفوها فلم ٌمع لها على
مسؤلة.
ولال ٌوسؾ بن هارون :فوهللا لمد الزمت باب العطارٌن والربض من ذلن
الولت إلى اآلن فما ولعت لها على خبر وال أدري أسماء لحستها أم
أرض بلعتها ،وإن فً للبً منها ألحر من الجمر .وهذه هً (خلوة) التً
ٌتؽزل بها فً أشعاره.
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ثم ولع بعد ذلن على خبرها بعد رحٌله فً سببها إلى( سر لسطة)
.وفً ذلن ٌمول:
عٌنً جنت فً فإادي لوعة الفكر

فؤرسل الدمع ممتصا ً من البصر

فكٌؾ تبصر فعل الدمع منتصفا ً
منها بإؼرالها فً دمعها الدرر
لم ألمها لبل إبصاري فؤعرفها
وآخر العهد منها ساعة النظر
لضى من حٌاته الطوٌلة هذه ،التً لاربت الخامسة والتسعٌن عاما
فً السجون ،بسبب ؼضب الحاكم علٌه وعمابا ً له على شعر نسب إلٌه
فسجنه الخلٌفة بسجن ( الزهراء) فً لرطبة ومما لٌل فً سبب
سجنه:
عندما تولى هشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر الخبلفة كان
عمره ال ٌزٌد على عشر سنوات بعد وفاة الحكم الثانً المستنصر فً
عام \  366هجرٌة الموافك عام \  977مٌبلدٌة .انمسم رجال الدولة
إلى لسمٌن ،فالعسكر ٌرون أن المؽٌرة بن عبدالرحمن الناصر عم الطفل
هشام هو األصلح لئلمارة ،والوزٌر المصحفً ودمحم بن أبً عامر ورجال
الحكم المدنٌون ٌرون أن استمرار الطفل فً الحكم ٌزٌدمن نفوذهم
وٌجعلهم ٌستؤثرون بالسلطة.
تمكن دمحم بن أبً عامر من لتل المؽٌرة عم هشام الطفل ثم انملب
على صدٌمه جعفر بن عثمان وأصبح ربٌسا ً للوزراء ،ثم حجز على
الطفل هشام واستولى على الدولة وعٌّن ولده عبدالملن ربٌسا ً للوزراء
وفً سنة\  386هجرٌة اتخذ لنفسه لمب المنصور وسمى نفسه الملن
المنصور دمحم بن أبً عامر ولد عالب الخلٌفة المنصور الشاعر كونه
لال بٌتا من الشعر ظن انه فً الهجاء له بٌنما الشاعر ٌمول انه انه لم
ٌهجوه به .
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وكان لد طلب المنصور من جمٌع اهل لرطبة أال ٌكلمونه ،وأن
ٌماطعونه مماطعة تامة وألن الناس كانت تخاؾ الحاكم فمد نتج عن
لراره هذا ان الشاعر ٌوسؾ شعر وكؤنه مٌت وانعدمت الحٌاة وفرغ
الكون من سكانه ..فالجمٌع كان ٌنظر إلٌّه وكانهم ال ٌرونه فكان ٌتمنى
أن ٌعالب بالسجن فهو ٌراه أرحم من وبعد ذلن اصدر امره بسجنه .
ولم ٌخرج من سجنه اال فً نهاٌة حٌاة المنصور ..حٌث
عوضه عن تلن األٌام الماسٌة التً
أخرجه ابن المنصور ولدّم له ما َّ
لضاها فً سجنه فً الحٌاة او سجنه فً السجن .
ولم ٌستطع كل شعر االعتذار الذي نظمه ٌوسؾ بن هارون هذا أن
ٌعٌد له مكانته أو ٌفتح له أبواب الرضى لدى الحاكم ( ابن عامر ) ،وفً
السجن تفرغ الشاعر لٌإلؾ كتابا ً مهما ً اسماه ( الطٌر ) من عدة اجزاء
استخدم فٌه موهبته الشعرٌة فنظمه كله شعرا ً .وكان ذلن الكتاب آخر
محاولة له للتمرب إلى الملن ،ولكن ضاعت تلن المحاولة كما ضاع ذلن
الكتاب الذي لم ٌصل إلٌنا لضى من حٌاته الطوٌلة هذه ،زمنا ً طوٌبلً فً
السجون ،بسبب ؼضب الحاكم علٌه وعمابا ً له على شعر نسب إلٌه مما
أؼضب الخلٌفة (الحكم المستنصر) علٌه ،لوله فٌه:
فبل ذا ٌت ّم وال ذا ٌتم

ٌولى وٌعزل من ٌومه

ولٌل كتب الى زوجته هذه االبٌات من سجنه ٌمول:
وأنً عدانً أن أزورن مطبك
وباب منٌع بالحدٌد مضبب
فان تعجبً ٌا عاج مما أصابنً
ففً رٌب هذا الدهر ما ٌتعجب
وفً النفس أشٌاء أبٌت بؽمها
كؤنً على جمر الؽضا أتملب
تركت رشاد األمر إذ كنت لادرا
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علٌه فبللٌت الذي كنت أرهب
وكم لابل لال انج وٌحن سالما
ففً األرض عنهم مستراد ومذهب
فملت له :إن الفرار مذلة
ونفسً على األسواء أحلى وأطٌب
سؤرضى بحكم هللا فٌما ٌنوبنً
وما من لضاء هللا للمرء مهرب
ولم ٌخرج من السجن اال بعد شفاعة المنصور له بعد سنوات
طوٌلة لضاها فً السجن ثم انتمل بعد خروجه من السجن الى مدٌنة
(سرسمطة ) سكنها فترة لصٌرة ثم عاد الى ( لرطبة ) بعد وفاة
الخلٌفة ( الحكم المستنصر ) وسكنها .
لال الفتح بن خالان:
(كان الرمادى معاصرا ً ألبً الطٌب ،وكبلهما من كندة ،لحمته فالة وشدة،
وشاعت عنه أشعار فى دولة الخلٌفة وأهلها أوؼرت علٌه الصدور،
فسجنه الخلٌفة دهرا ً فاستعطفه فما أصؽى إلٌه ،وله فً السجن أشعار
رابمة .ومما أؼضب الخلٌفة (الحكم المستنصر) علٌه ،لوله فٌه:
ٌولى وٌعزل من ٌومه

فبل ذا ٌت ّم وال ذا ٌتم )

ابن هارون شاعر أندلسً ،عالً الطبمة ،من مدّاحً المنصور بن
أبى عامر،فٌمول فٌه :
روض تعاهده السحاب كؤنه
ٌ
متعاهد من عهد إسماعٌ ِل
لسه إلى األعراب تعل ْم أنه
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ْأولى من األعراب بالتفضٌ ِل
حازت لبابلهم لؽات ُج ِ ّم عت
فالشرق خا ٍل بعده فكؤنما
جمعوا بؽٌبته وموت شٌوخ ِه
ٌا سٌدي هذا ثنابً لم ألل

ت كل لبٌ ِل
فٌهم وحاز لؽا ِ
الخراب بربعه المؤهو ِل
نزل
ُ
عنهم ول ّما ٌظفروا ببدٌ ِل
عرضت بالتنوٌ ِل
زورا ً وال ّ

ومدح بعض الملون الرإساء بعد موت (المستنصر) وخروجه من
السجن .وعاش إلى أٌام الفتنة.
توفً ٌوسؾ بن هارون الرمادي عام \  403هجرٌة –
 1012مٌبلدٌة فً الٌوم الموافك لٌوم العنصرة .ولد عاش خمس
وتسعٌن سنة .
ٌتمٌز شعره بالجٌادة ولوة السبن والؽوص فً اعماق فً
صنَاعَة المؽلك وومض لَهُ
المعانً فهو شَا ِعر مفلك انفرج لَهُ من ال ِ ّ
اء المتدفك فؤجمع على تفضٌله
برلها المإتلك وسال بِ ِه طبعه كَا ْل َم ِ
ارة ٌحزن َوأ ُ ْخ َرى ٌسهل َوفًِ كلتٌهما بالبدٌع
ا ْل ُم ْختَلؾ والتنك فَت َ َ
ٌعل وٌنهل فاشتهر ِع ْند ا ْلعَا َّمة والخاصة بانطباعه فًِ ا ْلفَ ِرٌمَ ٌْ ِن وإبداعه
فكان ٌكنى متنبً االندلس لمرب شعره من شعرالمتنبً فً المشرق
لال الشعر فً المدح كما سبك بنا وفً الؽزل وفً الوصؾ والهجاء
والرثاء وفً الرجاء والتوسل االعتذار وفً اؼلب الفنون الشعرٌة
فٌمول فً وصؾ االشٌب الذي الم به فً شبابه فٌمول:
ت نزلن بمفرلً
وثبلث شٌبا ٍ
فعلمت أن نزولهن رحٌلً
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من حاك ٌم بٌنً وبٌن عذولً

الشجو شجوي والعوٌل عوٌلً

كفر وال
ألصر فمادٌن الهوى ٌ
لموم لم تكن أذهانهم
عجبا ً ٍ
دلّت معانً الحب عن أفهامهم

أعتم ُّد لومن لً من التنزٌ ِل
لهوى وال أجسادهم لنحو ِل
ً
فتؤولوه ألبح

فً أي جارح ٍة أصون معذبً
إن للت فً عٌنً فث َ َّم مدامعً

التؤوٌ ِل

سلمت من التعذٌب والتنكٌل
أو للت فً للبً فث َّم ؼلٌلً

لكن جعلت له المسامع مسكنا ً
وحجبته عن عذل كل عذو ِل
ٌمول فً وصؾ الة موسٌمٌة :
الربٌع فَ ِإنَّها
َو َخرسا َء إِال فً َّ
وق ُ
ؼصونِها
ح
النوار فَ َ
أَتَت تَمد ُ
َ
تُب ِ ّد ُل أَلحانا ً إِذا لٌ َل ب ّدِلً

ظٌرةُ لُ ٍ ّ
نَ َ
س فً العُصور الذَّوا ِهبِ
ق ُح َ
ب
كَما ٌَم َد ُ
ح العُشا ُ
سن ال َحبا ِب ِ
كَما بَ َّدلَت َ
ب
كؾ
ضربا ً أ َ ُّ
الضوار ِ
ِ

شعرها
علٌَنا فً عروضٌن
تُؽَنًّ َ
َ
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واؾ َ
َولَ َّ
ب
كن شعرا ً فً لَ ٍ
ؼرابِ ِ
َ
تنشدن رجزا ً َو ِإن تَمل
ِإذا اِبتدأت

ش َ
ب
دن فً
لَها بَ ّدِلً تُن ِ
المتمار ِ
ِ

صوتها
راء ِب َ
ٌس لَها تٌه ال ُّط ِ
َولَ َ

ب
شار ِ
َولَكن تُؽَ ِنًّ ُك َّل صاحٍ َو ِ

ومن جمٌل شعره هذه االبٌات:
وتار ِمنها بنانا ً
تلث ُم األ َ ُ

ٌَع ِد ُل األَفواه ِإال الرضابا

ك األ َ
ت
صو ٍ
بصار ِمن َوحً َ
تسب ُ
َ

تَ
حسب التَّرجٌ َع ِمنهُ اِنتهابا
ُ

فون اِخ ِتبلجا ً
تطرؾ ال ُج ُ
مثلما
ُ

سحابا
اَو كَما َ
شمَّت بُرو ٌ
ق َ

ومن شعره الرابع لوله :
ال الرا ُء تَطم ُع فً الوصا ِل َوال أَنا
ـــجــــر ٌَــجــ َمــعُــنــا فَ
ُ
سـوا ُء
الـــ َه
ـنـحـن َ
ُ
فَــ ِإذا َخــلَـوتُ كَـتَـبـتُـهـا فً راحتـً
َوبَــــكـــٌـتُ ُمــنـــتَـــحـبـا ً أَنا َوالرا ُء
واختم بهذه االبٌات فً الحب والؽزل:
بحتُ بحبً ولو ؼرامً
ٌكون فً صخر ٍة لباحا
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ب
ضٌعتم الرشد من مح ٍ

لٌس ٌرى فً الهوى ُجناحا

لم ٌستطع حمل ما ٌبللً
فشك أثوابه وصاحا
محٌَّر المملتٌن لل لً

هل شربت مملتان راحا

نفسً فدى ل َّم ٍة وخ ٍد

لد جمعا اللٌل والصباحا

ب سلطت علٌنا
وعمر ٍ

تمؤل

أكبادنا جراحا

لد طار من شوله فإادي
فصا ر شولً له جناحا

***********************
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ابن دراج المسطلً
هو أبو عمر أحمد بن دمحم بن العاصً بن أحمد بن سلٌمان بن
دراج المسطلً
عٌسى بن ّ

ولد فً( لرطبة ) ك ٢حُٔلَّ ٖٓ ٓ٘ش \ ٙ 347ؿَ٣ش ٬٤ٓ 958ى٣ش
َٓ٧س ٖٓ ح َٓ٫حُ٘زِ٤ش ًحص حٌُٔخٗش حَُٔٓٞهش ك ٢هَ٣ش هٔطِش حُيٍحؽ
أُٜٞٛخ ٖٓ البربر من سكنة مدٌنة صنهاجة بالمؽرب كانت تسكن
لرٌة ( لسطلة دراج ) ؼرب االندلس ثم انتملت الى لرطبة فكانت
والدته فٌها ٝهً َ٤خٕ ؿي حُ٘خػَ ح٧ػٍِ ٠ثٔ٤خ كٜ٤خ ٝر٘ ٚ٤طيحُٞٝح
ػِ٣ٍ ٠خٓظٜخ.
ٝدٌٛح كخرٖ ىٍحؽ ُٝي ٘ٗٝؤ أٗئُ٤خ اً ُْ ٘٣ؼَ ر٘ٔزٚ
حُٜٜ٘خؿ ٢حُزَرَٝ ، ١هي هخّ رٜـخء حُِػ ْ٤حُزَرَ ١َ٣ُ ١رٖ ػط٤ش
حُٔـَح ١ٝػ٘يٓخ أػِٖ حُؼٍٞس ػِ ٠حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ ٝرٌٜح ىَُ٤

150

ػِ ٠طـَى حُ٘خػَ ٖٓ  ٌٙٛحُؼٜز٤ش  ،ػْ إٔ ؿَ ٗؼَ ٙرؼي حٗ٤ٜخٍ
حُيُٝش حُؼخَٓ٣ش كٓ ٢يف أُٝجي حُِٔٞى حٌُٗ ٖ٣خٛزٞح حُزَرَ حُؼيحء.
حرٖ ىٍحؽ ٗ٫ؼَف ػٖ ك٤خط١ٝ ٚلُٞظً ٚؼَ٤ح ٝهي ريأ ك٤خط ٚطٌِٔ٤ح
٣ظَىى ػِٓ ٠ـخُْ حُ٘ٞ٤م ٝكِوخط ْٜك ( ٢ؿ٤خٕ )ُٝ ،ؼَ ىٍحٓظ ٚك٢
طِي حُلظَس حُٔزٌَس ٖٓ ك٤خط ُْ ٚطٌٖ طوظِق ػٔخ ٣ظِوخ ٙأٓؼخُٖٓ ٚ
حُٜز٤خٕ ٖٓ كلع ُِوَحٕ ٝأُخّ رٔخىة حُ٘ل ٝ ٞحُِـش ٝح٧ىد  ٝح٧هزخٍ
ٝحٔٗ٧خد ٝحُلو ٚػْ ٛخٍ كل ٖٓ ٬كل ٍٞحُ٘ؼَ كُٓ ٢خٜٗٗ ٝ ، ٚي ُٚ
حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘وخى رظلٞهٝ ٚػ٘يٓخ ٗ٠ـض ٓٛٞذط ٝ ٚكخٟض ٗخػَ٣ظ، ٚ
ططِغ اُ ٠حُؼخٔٛش حٗ٧ئُ٤ش ( هَ١زش ) ك٤غ حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ
٘ٛٝخى ٓطؼض ٗٔٔٗ ، ٚخع ًًَ .ٙكٌخٕ ٓؼيٝى ح ك ٢طخٍ٣ن حٗ٧يُْ ٖٓ
ؿِٔش حُ٘ؼَحء حُٔـ٤يٝ ٖ٣حُؼِٔخء حُٔظويٓ. ٖ٤
ٝرؼي إٔ ه ١ٞػٞى حُؤطِٝ ٢حٗظي ٓخػي ٙح٫ىر ٝ ٢أْٗ كٗ ٢لٔٚ
حٍّ هيٍس ح٧ىر٤ش حطـ ٚحُ ٠هَ١زش ػخٔٛش حُز٬ى ٗٝن ٣َ١و ٚاُ ٠ر١٬
حُلخؿذ حُؼخَٓ ١كٜ٤خ رؼيٓخ ػِْ ػ٘ ٖٓ ٚاًَحٓ٨ُ ٚىرخء ٝطويَٙ٣
ُِ٘ؼَحء ٝػٍِ ٠أٓٛ (ْٜخػي حُزـيحى )١فٗخٍ حُلظٞس ػ٘يٝ ٙهَر ٚاُٚ٤
،
 ٝك ٢حُؼخٔٛش حٗ٧ي ٍٓ٤ش ( هَ١زش ) حُظ ٢ططِّغ ُٜخ حُ٘خػَ
رؼي إٔ كخٟض ٗخػَ٣ظ ٚ؛ ٓطؼض ٗٔٔٗ ٝ ٚخع ًًَ. ٙكخرٖ ىٍحؽ ػخٕ
ك ٢ظَ حُيُٝش حُؼخَٓ٣ش ٓظش ػَ٘ ػخٓخ  ٢ٛ ٝ ،كظَس ُٔ٤ض رخُوَ٤ٜس
ٓيف هُٜ٬خ حُلخؿز ٖ٤حُؼخَٓ ٖ٤٣حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ ٝحر٘ ٚػزي
حُِٔي حُٔظلَ  ٌٖٔ٣ ٝحػظزخٍ  ٌٙٛحُلظَس أهٜذ كظَحص حُ٘خػَ ك٤غ ٗؼْ
رخٓظوَحٍ ٓخىٓ ٝ ١ؼ٘ ١ٞكلخٟض ٗخػَ٣ظ ، ٚكوي ٓيكٜٔخ رخًؼَ ٖٓ
هٔٔ ٖ٤ه٤ٜيس ٌٛٝ ،ح ٣يٍ ػًِ ٠ؼَس ٗؼَ، ٙكظ ٠ػي ٖٓ أؿٍِ ٗؼَحء
حُؼَر٤ش ٝ ،حُٔٔش حُزخٍُس كٗ ٢ؼَ ٢ٛ ٙؿِزش حُٔيف رٌَ٘ ِٓلض ُِ٘ظَ
ٝحٕ ًخٕ ٓيف ٙط٘ٞر ٚرؼ ٞح٫ك٤خٕ حؿَح ٝحهَٟ
ك٤و ٍٞك ٢حكيحٛخ :
َٛ ٍٝخ
ٓ ََّ ِ
َُ ِج ْٖ َ
ص حُ ُّي ْٗ٤خ كؤَٗض ُ
ٓ َُ ُ
ٓ َطؼَض ٍُٗٞح ً
كٞؿ َُ ٜي
ْ
ٝاِ ْٕ َ
ٗ ْٔضَ
َٓ ٌّ ٬
ػَِ ٠حِ ٣َّ َ ٧خّ َٓخ ِ

ُِِؼُ٬
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َٗٛ ٍٞخ
ُ

أ َ َِِّٛظ َ َٜخ
ض حُ ُْ َ ٧
َٗهَضْ
ِ ًَ ٍٞ
ٓخٕ َٓخ أ َ َ
ٝرُ ِ
ًًَ َى
كَ ٬أ َ َْ ٝكَ٘ضْ ٖٓ ِػ ِ ِّ
ِ

ََُ٘خ
رٞؿ َ
ٜي
ْ
ىََُٝشٌ
اِ َ
ُ٤ي

ٝحٓظوزِظْ َي
خٝحط ُ َٜخ
ََ ٤ْ ٛـ َ
حٗظ٠ٜ

َٛ ٍٞخ
ٓؤ ْ ُٓ ُ

َُٛ ٍٝخ
رُي ُ
َٛ ٍٞخ
ٝهُ ُ
ُ ٜ
َٛ َ٤خ
َٝأ َ ِٓ ُ

ٍحم اِ ّ ٫ك ٢ؿزِ٘٤ي
كَٔخ
َ

طخ ُؿ َٜخ
 ٫ٝهَ ََّ اِ ٫اً كٞحى

ََٓٛ٣خ
ُ

ذ ٤ٓٝلُ َي
كٍ ٬حػٜخ َه ْط ٌ

ٔ َٜخ
أ ُ ْٗ ُ
ٍ ٫ٝحٜٓخ ٝ ٌْ ٤ٟأَٗضَ

ـَٛ َ٤خ
ُٓ ُ

َٓٛ٤خ
أَ ُ
حٌَُْ٣
ٔ ِِ َي حُِحً٢
ْ ٗ ٖٓٝ
ِ

َٛ٣ُٝخ
ُ

ً ْٖ َٓ ٝح ُ٘٣خ َِٜ ٣ٝخ
كظ٠
ً

١خَُؼَظُْٚ

أًََ ٍَّ

َُُٚ

ػ ْز ُي
َ

ٝأَٗض

رخُٔؼٞى
حُِٔ٤ي
ِ

ٗـُٜٓ ٞخ
ٍٛٞ٤١خ
١ٝخٍص َُ ُٚرخُ ِٖ ْٔ ُ٤ك٘٤خ
ُ
َِٜٓ ًَ ٞخ
َٝأ َ ْٗ َـزَُٚ
حٍُٜٔ٘ٞ
ُ

كَ َْٞ ٜ

َٗٛ٤ٜخ
ُ

ػْ هخّ حرٖ ىٍحؽ حُؤطِ٢دٗظْ ه٤ٜيس ػخٍ ٝرٜخ ه٤ٜيس
ٛخػي حُزـيحىٓ ١ظٔ٘٤خ حٕ طٌِٔٛ ٕٞس  َٛٝرٝ ٚ٘٤ر ( ٖ٤حُٔ٘)ٍٜٞ
كخًْ حُز٬ى ٝ ،ػٔ ٠إٔ ٣ؼزظ ٚك ٢ىٞ٣حٕ ٗؼَحث٣ٝ ، ٚـيم ػِٖٓ ٚ٤
ٛزخط ٚهخٛش ٝأٗ ٚهِ َ٤حُٔخٍ ًؼ َ٤حُؼ٤خٍ ٓغ ٍهش كخُُٝ ٝ ٚحٍ ِٓطخٕ
أؿيحى ٙكٖٔ حٍٓؼَٝف إٔ أؿيحىً ٙخٗٞح ٓخىس رِيس هٔطِش ٝكٌخٜٓخ ًٔخ
 ٝ ١حُل٤خس حُ٘خػٔش  ٝحُ٘خػَ ظَ ػِ٠
حِٓل٘خ  ،أ ١أٗ ٚأُق حُؼ ٖ٤حَُؽ ى
طؼِو ٚرل٤خس حُوٝ ٍٜٞح٫طٜخٍ رخَُإٓخء ٝ .طؼظزَ  ٌٙٛحُو٤ٜيس حُظ٢
طؼظزَ أٓ ٍٝخ أٗ٘ي ٙحرٖ ىٍحؽ ك ٢كَ٠س حُٔ٘ٝ ،ٍٜٞهي ريح حُ٘خػَ
ه٤ٜيط ٚروطخد حُ ٠حَٓحط ٚهخث ( ٬ىػ ٢٘٤حٞ١ف ك ٢حُز٬ى ِٓز٤خ ػِٓخط٢
ُؼِ٘ ٢حًٔذ ٓخ٣ ٫ؼِ حٌُُ٣ٝ َ٤طِن حُؼخٗ . ٢حػِٔ ٢حٕ ح٫هخٓش ٌِٜٓش ٝحٕ
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حُؼـِ ٓوزَس  .حٕ حُٔلَ ِ٤ٓٝ ٞٛظُ ٢ظوزً َ٤ق حُٔ٘ ٍٜٞكيػ ٢٘٤حٍطلَ
ٝحهطغ حُٔلخٝ ُٝحُٔٔخكخص ٫رِؾ حُوِ٤لش ٛخكذ حٌَُٔٓخص حٌُؼَ٤س ).
ٝرؼيٛخ ٜ٣ق ُٞػش كَحمُٜ ٙخ  ًٌَ٣ٝآُٔ ٚكٝ ٢ىحع حُِٝؿش ٝحُُٞي.
ٝحهَ٤ح ٜ٣ق ٍكِظٛٝ ٚؼٞرظٜخ حُظ ٢ط ٕٜٞحٓخّ ٗٞه٣ُِ ٚخٍس هِ٤لش
ححُز٬ى (حُؼخَٓ ٌٙٛٝ . )١حُو٤ٜيس :
ىػ ٢ػِٓخص حُٔٔظ٠خّ

طَٔ٤

ُؼَ رٔخ حٗـخى ٖٓ ُٞػش

حُٟ٘ٞ

حُْ طؼِٔ ٢حٕ حُؼٞحء ٞٛ

حُظٟٞ

كظ٘ـي ك ٢ػَ ٝحُل٬
٣ؼِ
ٝحٕ
 ُْٝطـٍِ َ٤١ ١حَُٟٔ

رلَٝكٜخ

حُٔلخٍ

ٝحٗٚ

ًَُ٤
رٞ٤ص

حٝ

حُؼخؿِٖ٣

كظ٘ز٤ي حٕ ٖٔ٣
طوٞك٘٢

ٍٞ١

ُظوزَ٤
ىػ ٢٘٤حٍى ٓخء حُٔلخُٝ

٣لي

ًق

ك٢ٜ
حُؼخَٓ١

ٝحهظِْ

هِٔش

كخطي

حُٜٔخُي

ٖٟٔ

حُ ٠ك٤غ ُ ٖٓ ٢ؿيٍٖٛ
كخٕ هطَ٤حص

َُحًزٜخ
ُٔٝخ طيحٗض ُِٞىحع

ٝهي

حَٓ٤
هزٍٞ
ٍَٓٝ
ٓلَ٤

حؿ٘خ
حُ ٠ك٤غ ٓخء حٌَُٔٓخص

ح٣٫خّ

ٝطـٍٞ

حٕ

حُـِحء

َٗٔ٤
هلَ٤
هطَ٤

ٛلخ
رٜزَ١
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ٜٓ٘خ

حٗش

ُٝكَ٤

ط٘خٗيٗ ٢ػٜي

حُٔٞىس

ٝحُٟٜٞ
ٝك ٢حُٜٔي ٓزـ ّٞحُ٘يحء

ػ ٢رَٔؿٞع حُوطخد

ُٝلظٚ

حُوِٞد

ٜٓٝيص

رٔٞهغ
طزٞح

ٓٔ٘ٞع

كٌَ

ٓليحس

ُٚ
حُظَحثذ

حٞٛحء
حًٍع

حُ٘لّٞ
ٓللٞكش

هزَ٤
ٗٝلٍٞ

َٟٓغ
ًَٝ

ػ٤ٜض ٗل٤غ حُ٘لْ كٚ٤

ٓل٤خس

حُٔلخٖٓ

ظَ٤

ٝهخىٗ٢
ٍٝحف

١ٝخٍ ؿ٘خف حُ٘ٞم رٛٝ ٢لض

ُظيحد

حَُٟٔ

ٝرٌٍٞ

رٜخ
ؿٞحٗق ٖٓ ًػَ حُلَحم

ُجٖ ٝىػض ٓ٘ ٢ؿٍٞ٤ح

كخٗ٘٢

ٗ ُٞٝخٛيط٘ٝ ٢حُٜٞحهي

طِظظ٢

حِٓ ٢كَ حُٜخؿَحص حًح

ٓطخ

ٝحٓظ٘٘ن حٌُ٘زخء ٢ٛٝ

رٞحٍف

ػِ ٠ػِٓظٗ ٖٓ ٢ـٛٞخ
ػٍِٝ ٢هَحم

حَُٔحد

ػِ ٠كَ ٝؿٝ ٢ٜحَ٤ٛ٫
ٝحٓظ١ٞت حَُٓ٠خء ٢ٛٝ
ُِٞٔٝص ك ٢ػ ٖ٤حُـزخٕ

ٛـَ٤

ططَ٤
ُـٍٞ٤
ٍٞٔ٣
ٛـَ٤
طلٍٞ

طِٕٞ
ٌُِٝػَ كٔٓ ٢غ حُـَة
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ٛلَ٤

ُزخٕ ُٜخ حٗ ٢ك ٢حُ ْ٤٠ؿخُع
ٝحٗ ٢ػِ ٞٓ ٠حُوطٞد
حٓ َ٤ػِ ٠ؿ ٍٞحُظ٘خثق

ٛزٍٞ

ٓخُٚ
حًح ٍ٣غ حُ ٠حَُٔ٘ك٢

َ٣ُٝ

 ُٞٝرَٜص رٝ ٢حَُٔ ٟؿَ ػِٓظ٢
ٝؿَٓ٢
ٝحػظٔق حُٔٓٞخس ك ٢ؿٔن

ُـ٘خٕ

حُل٬س

حُيؿ٠
ٓ٬ُٝي ك ٢ؿ َ٤حُـ٤خٝ

َٓٔ٤
ُثَ٤

ٝهي كٓٞض ُ َٛحُ٘ـً ّٞخٜٗخ
ًٞحػذ ك ٢ه َ٠حُليحثن
ٝىحٍص رل ّٞحُوطذ كظ٠

ًخٜٗخ

ٝهي هِ٤ض َ١م حُٔـَس

حٜٗخ

ًئٜٓ ّٝخ ٝحُ ٠رٖٜ
ػِٓ ٠لَم حُِ َ٤حُزْ٤ٜ
ٝػخهذ ػِٓٝ ٢حُظّ٬

ٓيٍ١
هظَ٤

َٓٝع
ٝهي ؿ ٞحؿلخٕ حُ٘ـّٞ

ُوي ح٣و٘ض حٕ حُٔ٘ٞ١ ٠ع

كٍٞ

كظٍٞ

ٔٛظ٢
ٝحٗ٢

رؼطق

حُؼخَٓ١

ؿيَ٣

كٌخٕ ُٓ ٚخ حٍحى ٝطٔ٘ ٠كوي هيٓ ٚحُوِ٤لش حٍُٜٔ٘ٞػِ ٠ؿَٙ٤
ٖٓ حُ٘ؼَحء ًٝخٕ ٗ ٞٛخػَح ٞٔ١فح طـ٘ ٠رؤٗٞحم كٌٍَٝٝ ٙكٚ
حُٜخثٔش رخُٔـي رخَُؿْ ٖٓ حُوٞ٤ى حُؼخثِ٤ش حُظً ٢زِظٓ ،ٚخ ؿؼِ ٚرلن
ٗخػَ حُلَ٤ٓٝش ٝحُٞؿيحٕ ك ٢إٓ ٓؼخ ًٝ .حٓظلخى ٖٓ ػوخكظ ٚحَُٔ٘ه٤ش ك٢
حُٔلخًخس ٝحُٔؼخٍٟش ،ك٤غ ك٤غ حػظٔي ػٍِٝٞٓ ٠ػ ٚحَُٔ٘هً ٢خٕ حطٌخء
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طـي٣ي ٝطط ٫ َ٣ٞحطٌخء طويٝ ْ٣طؼظ ، ْ٤اً أًيص ٗخػَ٣ظ ٚحٍكٌس ؿِزضٙ
ػِ ٠حُٔئػَحص حَُٔ٘ه٤ش أِٓٞرخ ً ٟٞٞٓٝػخ ً.
هخٍ ػ٘ ٚحُؼؼخُز: ٢
( ًخٕ رخٗ٧يُْ ًخُٔظ٘ز ٢رخُ٘خّ )
ٝهخٍ ػ٘ ٚحرٖ ك٤خٕ حٗ٧ئُ:٢
(  ٝأر ٞػَٔ حُؤطِٓ ٢زخم كِزش حُ٘ؼَحء حُؼخَٓٝ ٖ٤٣هخطٔش ٓلٔ٘٢
أ َٛحٗ٧يُْ أؿٔؼ) ٖ٤
ٝهخٍ ػ٘ ٚحُلٔ٤ي ١حٗ٧ئُ: ٢
(ٓ ٞٛٝؼيٝى ك ٢ؿِٔش حُؼِٔخء  ٝحُٔويٓ ٖٓ ٖ٤حُ٘ؼَحء  ٝحًٌُٖٔٓ ٖ٣ٍٞ
حُزِـخء ٗ ٝ ،ؼًَ ٙؼ٣ َ٤يٍ ػِ ٠ػِٔ٣َ١ ُٚٝ ٚوش هخٛش ك ٢حُز٬ؿش
ٝحَُٓخثَ طيٍ ػِ ٠حطٔخػ ٝ ٚهٞط) ٚ
ح ٫حٕ  ٌٙٛحُل٤خس  ٫طٜل٘ٓ ٞخٍرٜخ ٫كي كوي طظوٜوَص ٟٝؼ٤ش
حرٖ حُيٍحؽ ٖٓ ٗخػَ ر ( ١٬هَ١زش ) كخَٟس حُو٬كش ح٣ٞٓ٧ش رخٗ٧يُْ
رؼيٓخ ًحم ٝ ٞٛأَٓط ٚك٤خس حُ٘ؼ ْ٤ر ٖ٤حُو ٍٜٞحُ٘خٓوش ٝحُي ٍٝحُٔ٘٤ش
ٝحَُ٣خ ٝحُٞحٍكشٜ٤ُ ،زق ػِ ٠كي طؼزٓ َٙ٤ـَى( ٗخُف ٓظٞىى) ُٜخكذ
ٓزظش ػِ ٢رٖ كٔٞى حٌُ ١رو ٢كً٘ ٢ل ٚكٞحُ ٢ػ٬ع ٓ٘ٞحص ( ؿَ٣زخ
ًًُٔ ) ٬٤خ ٣ ٞٛو٣ ٍٞجٖ رخٌُ٘ ٖٓ ٟٞحُي َٛحُظِ ٖٓٝ ّٞحٌَُد
ٝحُ٤ؤّ  ٖٓٝحُلخهش ٝحُلخؿش  ،ف٣لظ ٖ٠أَٓطٛٝ ٚـخٍ أر٘خث ٚحٌُٖ٣
ظِٞح ك ٢كـًَٔ ٙخ ٣و ٍٞكٔزٔخ ٗ ٖٓ ٟٚ٘ٔؼَ حُلط٤جش ك ٢ه٤ٜيطٚ
حَُحث٤ش حَُ٘٤ٜس حُظٗ ٢ظٜٔخ هٓ ٍ٬خ حػظزَ ٙحؿظَحرخ رلٓ (ٖٜزظش)
حُٔ٘٤غ ك٤غ حٗظوَ حُٜ٤خ رؼي ٓو ١ٞهَ١زش  ،ػْ ػخى ُ٤ـظَد د(أَُٔ٣ش )
َٗٝم حٗ٧يُْ ٝروٓ ٢ظ٘و ٬ك٤غ حٗظ ٠ٜر ٚحُٔطخف آَُ ( ٠هٔطش )
كٌٜٔ٘خ  ٝطلٔ٘ض رٜخ ٟٝؼ٤ظً ٚؼَ٤ح ك٤غ ٛخىف كٜ٤خ ك٤خس حُيػش
ٝحٌُٔ ٕٞكخطوٌ كٜ٤خ ٤ٟخعح ٝحٗظَ ٟػوخٍحص كزو ٢كٜ٤خ اػ٘ظ ٢ػَ٘س
ٓ٘ش حُظ ٢أٓ٠خٛخ رَٔهٔطشً ٌُٚ٘ ،ؼَ٤ح ٓخ ًخٕ ٘٣ظخر ٚحُل٘ ٖ٤اُ٠
ٓٔوٍ ٢حٓ ٚك ٢ؿَد حٗ٧يُْ ،ك٤غ ػخٕ أكِٞ٘ٓ ٠حص ١لُٞظٚ
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ٗٝزخرًٔ ،ٚخ ظَ حُلَ٘٣ ٖ٤حٝى ٙاُ ٠أ٣خّ حُؼِ ٝحُٔـي حُظ ٢حَٜٗٓض اُ٠
ؿٍ َ٤ؿؼش ٘٣ظخر ٖٓ ٚك ٖ٤اُ ٠ك٤ٜ٣ٝ ٖ٤ؾ ر ٚحُ٘ٞم ٝحُلٖ٘٤
ُوَ١زش ك٤ؼخٗن طَرظٜخ ٖٓٝ ،ػْ ًُي حُ٘ؼ ٍٞحٌُ ١ظَ ٗ ُّ٬٣لٔ٤ظٚ
حٌَُٔ٘ٔس حُٔ٠٤ٜش حُـ٘خف ٗٝؼ ٍٙٞحُل٤خ ٝرخُـَرش ٝحَُ٘ٝى ػٖ
ٓ ٞٛٝ ٚ٘١ٞك٣ ٚ٤و: ٍٞ
م اَُِ٠
كٔخ ٍحع حُُٔ٘ ٞ

ذ
ؿٍَ ٣

ذ اَُِ٠
 ٫ٝأَٛـ٠
ِ
حُٔل ُّ

د ِ ُ٣ز ْل َٖ ٓظَ١
ك٤خ َ
ػ َـ َ
ذ حُوطِ ٞ
َ ٝكظ َّخ َّ حُ٘ ٟٞط١ٜٞ
كٔخ كٌََّضْ ُكيَح ًء ػٖ
كُِ٘ ْ٤خ اٍَُِٖ ١َ َٝ ٠

رَكِ٢

ٓوخَٓ ٝخ ُِٔ ُِ ٞي ِٙ
ٌ

ع
ٍَٟخ ٌ

ػخ ٌّ

ًّٞ٤
ٍ

حػظٜخٓ٢

رٌ َّٓظِ ِٚ

ً ٫ٝلَّضْ ٘٤ٔ٣خ ً ٖٓ

َٓ ََ ٌّى

ىحٍ
َ ٫ٝكَِّضْ ر٘خ
ٌ

ٝػخ ُّ

ػوَيَصْ
َٝهَ ْي َ

ًٍِخ ِر٢

كِحىَصْ

وخٓ٘خ
ُٓ ِ

َٝهَ ْي أ َ ْ٣وَ َّٖ أ َ َّٕ ِر ِٚ

هٖٓ ّٞ
ىحٍ
ٍ
 ٫ٝكِِ ٢
ص حُلٞح ِك َِ
َ
ػًَِ ٠ح ِ
ٝط َ َْ َكخ ٌٍ أ َ َٓ َُّ
ُّ ٞ٣ٝ

ٍَكِِ٘ ٤خ

ّ٬
َٓ ِ

ٖٓ
ٌّ ٞ٣

ِٓخٓ٢
ً ِ
ُِٓخٓ٢
وخّ
ُٓ ِ
َٔ٘ ِخّ
ٝحُ َّ
حُ ِل َط ِخّ
ًؼخّ
ِ

ٝحُ٘خػَ حٓ٧خُ٣ـ ٢ح َٛ٫حرٖ ىٍحؽ حُؤطِٖٓ ْ٤ُ ٢
ٗؼَحء ػ َٜحُو٬كش ٗ ٖٓ ٫ٝؼَحء ػ َٜحُطٞحثق  ،رَ ٖٓ ٗؼَحء
حُلظَس حُلخِٛش ر ٖ٣ٌٛ ٖ٤حُؼٝ ،ٖ٣َٜهي ه ٠٠روَ١زش كٞحُ ٢حػ٘ظٖ٤
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ٝػَ٘٘ٓ ٖ٣ش طؼي ٖٓ أُ ٠ٛأ٣خّ ػَٔٝ ،ٙرؼي ٛخ كخم ر ٚحُيٓخٍ حً
حكظي ّ ص ٗخٍ حُلظ٘ش ىحهِٜخ ٝحٗظي ٞ١م حُلٜخٍ ك ٍٞؿ٘زخطٜخ ،هٍَ حرٖ
حُيٍحؽ ٓـخىٍطٜخ ٓ ،وِلخ ٍٝحء ٙآٗٔخص حُي٣خٍ طٖٛذٛخ حُلٔٝ ٠
ٓٞك٘خص حُطِ٤ٜ٣ ٍٞؾ كٜ٤خ ُك َ٤حَُ٣خف :
حُو٬ثن ٍَ ُْٖ ٛ
َروخ ُء
ِ

٘خء
حُلَ ِ

 َِ ٛحُ ُِٔيُ ِِ َٔ٣يُ
ٍ٣ذ
َ

ٕ٘ٞ
حُ َٔ ِ

 َُ ٜحُظَّيحِٗ٤َٗٝ ٢يُ حُظَّ٘خث٢
ٝهَ ْ
حُو٠خء
ف
أ َ ِّ حُ ِؼ ُِّ ْ َ٣
ف َ
ِ
َ َْ ٛ
ُ َِ ٜ

ٗ ْٔ ََ حُـٔ٤غ
ع َ
ُ َٞ ٛح ُْ َٔ ْٞصُ َ ٜ٣ي ُ
كٔخ كِ ٢حُؼٖٓ َُُٚ َ٣ٞ

ً ِل٢ءٍ

كَٜ٤ٜخصَ كَِ ِٚ ٤
ؿ٘خ ُء

حُِكَ٤
ِ

ٓو ٌْ
ُ

وْ
ر ُ
ٔ ٍ

لٕٞ
ُؿ ٍ

ٍِٝحءٍ

ٝأََّٗ ٠

ُ٣يحكَ ُغ

كَ َ
ظِي ٓآه٢

ن
ك٬
ٛيٍ ِا ّ ٫كٌَ ٣
َ

ػ٤خد
ع
حَُرَ ٞ
َ
َُّ ٌَٞٔ٣ٝ

حُؼلخء
ِ

لخء
ٗ ِ
َ ٫ٝكِ ٢حُيُّٓٞع َُِ ٖٓ ُٚ
خٍ
َٜ٤ٛٝخصَ ِٓ٘ ُٚحٗظ َ
ُ ٜ
ق
ََ ٤ْ ًَ ٝ

ُ٣ؼخَُ ُؾ

ُٓلَ َّـ ََ ٍس ٖٓ

ر٘خٍ
ٍ

ىح ٌء
د
هٍِ ٞ

لٖ ِا َّ ٫
َ ٫ٝؿ َ
ن
ؿٌَ ٣

ٌخء
حُزُ ِ
ريحء
ِ
ٔخء
ِظ ِ
رٔخء
ِ

طٞك ٢حُ٘خػَ حرٖ ىٍحؽ حُؤطِ ٢كَٓٓ ٢وطش ٓ٘ش \ 421هـجرٌة
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حرٖ ىٍحؽ ٗخػَ كٌ ًٝخطذ ٓـ٤ي ٝكًٍٝ ٢س اريحػ ٚحُ٘ؼَ١
ػ٘يٓخ حػظٔي كٖ حُٔؼخٍٟش حُ٘ؼَ٣شًٝ ،خٕ ٌٛح حُلٖ ِ٤ٓٝظ ٚح٧رَُ
ُظؤً٤ي ٣ٞٛظ ٚحُ٘ؼَ٣ش حُلٌس حُوخىٍس ػِ ٠حُِلخم رًَذ كل ٍٞحُ٘ؼَحء
حُٔ٘خٍهش ٖٓ حٓؼخٍ حر ٢طٔخّ ٝحُٔظ٘زًٝ . ٢خٕ حَٓح ٛخٓخ ك ٢طٌٖ٣ٞ
اريحػ ٚحُ٘ؼًََِٓ ،١ح ً ٜٓخٍط ٚك ٢حُِٔحٝؿش ر ٖ٤حِٞٓ٫د حُويْ٣
ٝحُـي٣ي ػِٛ ٠ؼ٤ي حُز٘خء حٌُِ٘ٝ ٢حُظٝ ١َ٣ٜٞكن ٓوظ٤٠خص ٜٓ٘ؾٙ
حُ٘ؼَ ١حُـي٣ي ٖٓٝ .ح ْٛحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش حُظ ٢حٗظ َٜكٜ٤خ حُٔيف
ٝػ٘ي ٙهٜخثي حُٔيف طلَٔ ك٤١ ٢خطٜخ حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش كلٜخ حُـٍِ
ٝكٜ٤خ حُٛٞق حٓخ حِٓٞر ٚك٠٤خ ٢ٛحِٓٞد حُٔظ٘ز ٢ك ٢حَُٔ٘م .
ٝك ٢ؿَٔس ك٤خس حرٖ ىٍحؽ حُٔظَكش حَٓ حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ
حُ٘خػَ حرٖ ىٍحؽ إٔ ٣ؼخٍ ٝه٤ٜيس ( أرٞٗ ٢حّ حرٖ ٛخٗت حُلٌٔ) ٢
حُظٓ ٢يف رٜخ حُوط٤ذ رٖ ػزي حُلٔ٤ي ٛخكذ حُوَحؽ رٔ ٝ َٜحُظ٢
ٓطِؼٜخ :
أؿخٍس ر٤ظـ٘٤ـخ أرـٞى ؿـٍٞ٤
ٓ ٍٞٔ٤ٓٝخ َ٣ؿُ ٠ي٣ي ػَٔ٤
كؼخٍٜٟخ رو٤ٜيس ِ٣ٞ١ش رِ٤ـش ٗوظطغ ٜٓ٘خ  ٌٙٛح٫ر٤خص ُظٌٕٞ
هخطٔش حُزلغ :
أُْ طؼِٔ ٢إٔ حُؼٞحء  ٞٛحُظٟٞ
ٝإٔ رٞ٤ص حُؼخؿِ ٖ٣هـزـٍٞ
طوٞك٘ ٍٞ١ ٢حُٔلـخٍٝ ،اٗـٚ
ُظوزً َ٤ق حُؼخَٓٓ ١ـلـَ٤
ىػ ٢٘٤أٍى ٓخء حُٔلخ ُٝآؿ٘ـخ ً
اُ ٠ك٤غ ٓخء حٌَُٔٓخص َٗٔ٤
كبٕ هطَ٤حص حُٜٔخُي ٟٔـٖ
َُحًزٜخ إٔ حُـِحء هـطـَ٤
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ُٔٝخ طيحٗض ُـِـٞىحع ٝهـي ٛـلـخ
رٜـزـَٓ ١ـ٘ـٜـخ أٗش ُٝكـَ٤
ط٘خٗيٗ ٢ػٜي حُـٔـٞىس ٝحُـٜـٟٞ
ٝك ٢حُٜٔي ٓزـ ّٞحُ٘يحء ٛـــَ٤
ػ ٢٤رَٔؿٞع حُوطخد ُٝـلـظـٚ
رٔٞهغ أٞٛحء حُ٘ـلـ ّٞهـزـَ٤
طزٞأ ٓٔ٘ٞع حُـوـِـٞد ٓٝـٜـيص
ُ ٚأًٍع ٓـلـلـٞكش ٗٝـلـٍٞ
كٌَ ٓلـيحس حُـظـَحثذ ٓـَٟـغ
ٓ ًَٝل٤خس حُـٔـلـخٓـٖ ظـَ٤
ػ٤ٜض ٗل٤غ حُ٘لْ كٝ ٚ٤هـخىٗـ٢
ٍٝحف ُظيآد حُـٔـَٝ ٟرـٌـٍٞ
١ٝخٍ ؿ٘خف حُز ٖ٤رٛٝ ٢لض رـٜـخ
ؿٞحٗق ٖٓ ًػَ حُلـَحم طـطـَ٤
ُجٖ ٝىػض ٓ٘ ٢ؿـٍٞ٤ح ً كـبٗـ٘ـ٢
حُ ٠ػِٓظٗ ٖٓ ٢ـٛٞخ ُـــٍٞ٤
ٗ ُٞٝخٛيط٘ٝ ٢حُٜٞحؿَ طِـظـظـ٢
ػٍِٝ ٢هَحم حُـٔـَحد ٔ٣ـٍٞ
أِٓ ٢كَ حُٜـخؿـَحص اًح ٓـطـخ
ػِ ٠كَ ٝؿٝ ٢ٜحٛ َ٤ٛ٧ــَ٤
ٝأٓظ٘٘ن حٌُ٘زـخء ٛٝـُ ٢ـٞحكـق
ٝأٓظ٠١ٞء حَُٓ٠خء  ٢ٛٝطلـٍٞ
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ُِٞٔٝص ك ٢ػ ٖ٤حُــزـخٕ طـِـٕٞ
ٌُِٝػَ كٔٓ ٢غ حُـَ١ء ٛلـَ٤
ُزخٕ ُٜخ أٗٓ ٢ـٖ حُـزـ ٖ٤ؿـخُع
ٝأٗ ٢ػِ ٠٠ٓ ٠حُوطٞد ٛزـٍٞ
أٓ َ٤ػِ ٠ؿ ٍٞحُظـ٘ـخثق ٓـخُـٚ
اًح ٍ٣غ ا ٫حُـٔـ٘ـَكـَ٣ُٝ ٢
 ُٞٝرَٜص رٝ ٢حَُٔ ٟؿَ ػِٓظ٢
ٝؿَُٓ ٢ـ٘خٕ حُـلـ٬س ٓـٔـَ٤
ٝأػظٔق حُٔٓٞخس ك ٢ؿٔن حُيؿـ٠
ٓ٨ُٝي ك ٢ؿـ َ٤حُـــ٤خُ ٝثَ٤
ٝهي كٓٞض ُ َٛحُ٘ـً ّٞـؤٗـٜـخ
ًٞحًذ ك ٢ه َ٠حُلـيحثن كـٍٞ
ٝىحٍص ٗـ ّٞحُوطذ كظً ٠ؤٗـٜـخ
ىإٜٓ ّٝخ ٝحُـ ٠رـٜـٖ ٓـيَ٣
ٝهي هِ٤ض َ١م حُٔـــَس حٗـٜـخ
ػِٓ ٠لَم حُِ َ٤حُزـٜـ ْ٤هـظـَ٤
ٝػخهذ ػِٓٝ ٢حُـظـٓ ّ٬ـَٝع
ٝهي ؿ ٖ٠أؿلخٕ حُ٘ــ ّٞكـظـٍٞ
ُوي أ٣و٘ض إٔ حُٔ٘ٞ١ ٠ع ٔٛظ٢
ٝأٗ ٢رؼطق حُؼخَٓ ١ؿـيَ٣

161

**********************************************

ابن شهٌد االندلسً

 ٞٛأر ٞػخَٓ أكٔي رٖ ػزي حُِٔي رٖ حكٔي رٖ ػزيحُِٔي رٖ ػَٔ
رٖ دمحم رٖ ػ ٠ٔ٤رٖ ُٗ٤ٜي حٗ٫ـؼ. ٢
ًخٕ حر ٙٞػزي حُِٔي َ٣ُٝح ُِوِ٤لش ٘ٛخّ حُٔئ٣ي رخهلل ٗ ٖٓٝيٓخء
حُلخؿذ حُٔ٘ٝ ٍٜٞؿي ٙحكٔي رٖ ػزي حُِٔي ٖٓ هخثيح ُي ٟحُوِ٤لش ػزي
حَُكٖٔ حُ٘خٝ َٛح ٢ً٘ ٖٓ ٍٝرٌ ١حُُٞحٍط ٖ٤ك ٢حٗ٫يُْ ٝؿي ٙػ٠ٔ٤
رٖ ٗ٤ٜي ًخٕ كخؿزخ ُ َ٤ٓ٬ػزي حَُكٖٔ رٖ حُلٌْ ًٝخٕ ؿي٤ُٜٗ ٙي رٖ
ػ ٠ٔ٤أ ٍٝحُيحهِ ٖٓ ٖ٤أَٓط ٚاُ ٠حٗ٧يُْ ك ٢ػٜي ػزي حَُكٖٔ حُيحهَ
ُٝي أر ٞػخَٓ أكٔي رٖ ػزي حُِٔي د ( هَ١زش ) ػخّ \382
 ٙؿَ٣ش٬٤ٓ 992 -ى٣ش ٖٓ أَٓس هَ١ز٤ش َٓٓٞهش ًخٕ أكَحىٛخ ٣ظُٕٞٞ
حُٔ٘خٛذ حٍّٔٛش ك ٢حُيُٝش ح٣ٞٓ٧ش ك ٢حٗ٫يُْٝ .ك ٢هَ١زش
طَػَع ك ٢ك٤خس ٓ٘ؼٔش َٓكٜش ٗظَح ً ٌُٔخٗش ٝحُي ،ٙرخٟ٩خكش َُػخ٣ش
حُٔ٘ٝ ٍٜٞطيُ. ُٚ ِٚ٤
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 ٖٓ ٞٛر٤ض أىد ٓٝـي ً ،خٕ ؿي َ٣ُٝ ٙػزيحَُكٖٔ حُ٘خَٛ
ف
ٝأى٣زخ ً ٖٓ أًزَ أىرخء ػٍٝٝ َٜٙع ػ٘ ٚكل٤ي ٙأىرًٔ ٚخ ٍٝع ػ٘ٚ
ِٛظ ٚحُلٔ٘ش رخًٝ ٖ٤٣ٞٓ٧خٕ ُِظيُ َ٤حٌُؼٝ َ٤حُظَف حُزخُؾ ٝحُ٘ؼٔش
حُٔٞكٍٞس أػَ ًز َ٤ك٘ٗ ٢ؤط ٚك٣ ُْ ٜٞؤهٌ رـي اُ ٠حُظؼِ٣ ُْٝ ، ْ٤لَٔ
رَٜحٓش ػِ ٠حُيٍّ ٣ ُْٝوزَ ًؼَ٤ح ً ػِٓ ٠خ ًخٕ ٣وزَ ػِٓ ٚ٤ؼخَٙٝٛ
ٖٓ ػِٝ ّٞىٍحٓخص ٖٓ ،حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش ٝحُِـ٣ٞش ٝ ،اٗٔخ أهزَ ػِٓ ٠خ
٬٣ثْ طَكٝ ٚك٤خط ٚحَُٔكؼش ٘٣ٝ ،خٓذ ١زؼٞٓٝ ٚحٛزٌُ، ٚح أهزَ ك٢
١لُٞظٛٝ ٚزخ ٙػِ ٠ح٧ىد ٣ ،ظِٝى ٖٓ هيٝ ٚٔ٣كي٣ؼٗ ٖٓٝ ، ٚؼَٗٝ ٙؼَٙ
٣ٝ ،ط َ٤حُ٘ظَكٗ ٢ؼَ ٗٝؼَ حُـخٝ ٕ١٢ِٛحٝ ٕ١٢ٓ٬ٓ٩حُٔ٘خٍهش ٝحُٔـخٍرش
ٝكلع ٖٓ ًُي حٌُؼٝ َ٤حهظِٕ ٖٓ حُٔؼخٗٝ ٢ح٧كٌخٍ ٝحُٝ ٍٜٞحٓ٧خُ٤ذ
ٓخ ٗلٌ ٌِٓظٝ ، ٚأٗطن ُٔخٗٝ ، ٚأؿَ ٟهِٔ ٌ٘ٓ ٚكيحػظٚ
 ٝظَ حرٖ ٗ٤ٜي كٗ ٢زخر ٚح٠٣خ ٘٣ؼْ رخُل٤خس حَُٔكٜش ك ٢ظَ ٍػخ٣ش
ِٓٞى ٝأَٓحء حُيُٝش حُؼخَٓ٣ش ،كظ ٠رؼي إٔ هخّ ٝحُي ٙرخُِٛي ك ٢حُيٗ٤خ
ٝىػخ أ٫ٝى ٙحُ ٠ك٤خس حُظو٘ق ،ػْ حٗظوَ حرٖ ٗ٤ٜي ٖٓ ٍػخ٣ش حٍُٜٔ٘ٞ
ُ٤لظ ٠رَػخ٣ش حُٔظلَ  ٢ُٝحُؼٜي حٌُ ١أُزٔ ٚحُلَٝ َ٣حٗؼْ ػِ ٚ٤رخُٔخٍ
ٝحُـخٝ ، ٙك ٢ػٜي حُٔظلَ حٍطو ٠حرٖ حُ٘٤ٜي ك ٢حُٔ٘خٛذ كظٛ ٠خٍح
َ٣ُٝح ك ٢ػٜي حُٔظلَ  ٖٓٝرؼي حُٔظلَ حط َٜرؤه ٚ٤ػزي حَُكٖٔ حُ٘خ.َٛ
٣و ٍٞك ٢ػ٬هظٓ ٚغ حُ َ٣ُٞحر ٢حُوخْٓ :
ؿ َ٤أٗٓ ٢غ حُ َ٣ُٞأر ٢حُوخْٓ
كِد ٓلٖٓ ٞ
حُظو ٢حُ٘و٢

ً٬ٜ

ح٧كِحد

١ٝل٬
كخٍّ حُـٍ ٖ٤حٛذ حُٔلَحد

ريأ ٣و ٍٞحُ٘ؼَ كَٓ ٢كِش ّرٌَس َ٣ٝ ،حَٓ حُٔظويٓ ٖ٤ػِ٘ٓ ٚ٤خ ً ٝك٘خ ً
ر٘ؼَٔٓ ٙظـُِ٘ٓ ٬ش ٝحُيٌٓٝ ٙخٗش أَٓطَٓٝ . ٚػخٕ ٓخ أٗظ َٜأَٓٙ
ًؤى٣ذ ٗٝخػَ كٌخٕ ٣ ٫وظ َٜػِ ٠ه ٍٞحُ٘ؼَ ٝاٗٔخ ِ٣حً ٍٝظخرش حُ٘ؼَ
٣ٝظؼَُ ٝزؼ ٞه٠خ٣خ حُ٘وي أ٠٣خ ً ٣ٝوٝ ٍٞحٛلخ ىٝ ُٚ٫ك٤خط ٚحُٔظَكش :
٘ٓٝلَ

ُِّ٘ٞ

ٌٓٔ٘ٚ

اًح
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ٗخّ حُِٔٔي ر ٖ٤أػ٘خء
 ١َٔ٣اُ ٠ح٧ؿٔخّ ٜ٣ظي

ػيٝس

٣ٝؼ ٞأٍىحف حُلٔخٕ

ٓٝخُٚ

ٓظلٌْ ك ًَ ٢ؿْٔ

ٗخػْ

حُؼ٤خد

ػٖ ًَ ؿْٔ ٤ٛؾ رخُ٘ؼٔ ٠كـخد
ًق  ٌُٖٝك ٖٓ ٙٞأػيٟ

حُلَحد

ٓظيَُ ٓخ ر ٖ٤أُلخظ حٌُؼخد
كبًح ٔٔٛض رِؿَ٠ُٝ ٙ

٫ٝ
٣ؼ٘ ٚ٤ػٔخ هي طؼٞىٙ

ٝطَٞٓ ٟحٟغ ػٚ٠

٬١د

ٓوٞ٠رش
ريّ حُوِٞد ٓٝخ طؼخٍٙٝ

ه٠خد

ٗظَح ً ٌُٔخٕط ٚح٧ىر٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ ٢كظ ٢رٜخ حرٖ ٗ٤ٜي ػ٘ي
حُِٔٞى ٝحَٓ٧حء ًؼَ كخٓيٝ ٙٝحُلخهي ٕٝػِٝ ٚ٤حٌُ ٖ٣طٌَ٘ٝح ُ ٚكزٌُٞح
ٝأىدٓٝ ٙؼٞح ُِٞه٤ؼش رٝ ٚ٘٤رٖ٤
ـ
ًَ ؿٜٞىٗ٬ُ ْٛظوخٗ ٖٓ ٝ ٙؼَٙ
أَٓحء حُيُٝش كظ ٠طٌٔ٘ٞح ٖٓ ح٣٫وخع رُٝ ،ٚؽ ر ٚك ٢حُٔـٖ ك ٢كظَس
كٌْ حُلٔٞىٝ ٖ٤٣ػخٗ ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُظِْ ٝأكَؽ ػ٘ ٚرؼي حٕ حٓظؼطق
حُٔؼظِ ٢رٖ كٔيٝى هخث:٬
اُ ٠حُ ُٔؼظِ ٢ػخَُ٤ضُ َ١َ ٢َّٔ ٛخ ُِزخ ً

َــَطِـَّ ٚ
إ حُــٌَــَ٣ـ َْ ١ػــُ ٞى
ُِــٌ َّ

ٓـزَُ حُـؼُ٬
ُٛـٔـخ ٌّ أٍَحُ ٙؿــٞىُُ ٙ
َ
َـ٤ق َ٣ـُٔ ٞى
ح٩
كـٔخٕ ً َ
َٝػَـَِّ َِٔ ُٚ
رـَٝىٙ
َٗـلَ ٠حُـٌَ ّّ ػَـ٘ ُٚإٔ ١ـُ ٢

ٖٓ حَُّ٘زخد ٝؿُ ٞى
َلخف َ
ػَِِ ٠
ػ ٌ
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٣ٝيٍ ٓخ ٍ ١ٝػ٘ ٖٓ ٚآػخٍ إٔ ٗؼًَ ٙخٕ حًؼَٖٓ ٗؼَ٣ٝ ٙو ٍٞكٍ ٢ػخء
كٔخٕ رٖ ٓخُي  ٞٛٝأكي أثٔش حُِـش ٝح٧ىد:
أَكــــًُ ٢ـــ ِ َّ
ـظـْ٤
ـَ ٌ
ػـــخّ َٓــ ْ
ع ُـؼَ ِ
ٍ
َ ٜ
أَ
ٛـــخد حُـ َٔـَ٘ـخ٣خ كــخ ِىػِـٝ ٢هَـيِ٣ـٔـ٢
َ
 ٕ٬آِٗـلخ ً
ــ ٟٞهَـ َٔـَح هَـ ْْ ِْ ٤رـٖ ػَـ َْ ٤
ََ ٛ
ـ٤ـْ
ـــٖ ِٓــٖ ًَـ ِْـ ٍ
ٝأ َ َْ ٝك َ
ذ َٓـٌَـخٕ َُ ِػ ِ
ٓـ َطـضْ
ق ُِـوَـخثِ ٢حُـلـخ ِىػَخ ِ
ص اًِح َ
كَـٌَـ َْ ٤
ٓـ ْ٤ـ ِلٓ ٢ـ٘ـ ُُْ ٜ
ٝهـــي كُـــ ََّ َ
ق ح ْٛظِيحث ٢ك ٢حُ ُو ُ
د ِاًح َى َؿض
َ ٤ْ ًَ ٝ
طِ ٞ
ف اِ ٫رَـ ِوـّ٤شً
حُـَّ ٞ
َٓــ َ
ٟـخ ُ
٠ـ ٠حُـ َّ
ق َ
ٔـَِ ُ

٣ـٔ٢
ٝػ َِـِ ِ

خَ ١
٢ٓٞ
ــَ ٞء ُٗـ ُـ ِ
ْ ٟ
ٝهــي كَـوَـيَصْ ػَـ ْ٤ـَ٘ َ
ــٜـ٤ـْ
ـ٤ـ ٚرَ
ــَ ِس ُٓــ ْ
ــّ ِ ٞى حُـوَ ِـٔ ِ
ٔ َ
ًــــُ ّ
ِ

أ٤ٛذ حرٖ ٗ٤ٜي رخُلخُؾ ٝه َ٤رخُ٘وَّ ٝظَ ٣ؼخٗ ٚ٘ٓ ٢ك٘٤خ ً كظ٠
ٝحكخ ٙح٫ؿَ.
طٞك ٢روَ١زش ٓ٘ش \ ٛ 426ـَ٣ش ٬٣ّ 1035 -ى٣ش
كلـغ حُ٘خّ رٔٞط ٚكظ ٠ه َ٤حٜٗ٘٣ ُْ ٚي ػِ ٠هزَ أكي ٓخ ٜٗي ػِ٠
هزَ حرٖ ٗ٤ٜي ٖٓ حُزٌخء ٝحُؼٍٝ . َ٣ٞػخ ٙػيى ٖٓ حُ٘ؼَحء
ًخٕ ٓؼولخ ً ػوخكش ٝحٓؼش رٔؼخٍف ػ ، َٜٙكوي ًًَ ك ٢اكيٟ
ٍٓخثِ ٚأٗ ٚىٍّ َٟٝد حُؼِْ حُٔوظِلش ٖٓ أىد ٝهزَ ٝكو١ٝ ٚذ
٘ٛٝؼش ٝكٌٔش ٝ .ػَُف رز٬ؿظٗ ُٚٝ ٚؼَ ؿ٤ي ٣ـ ّي كٝ ٍِٜ٣ٝ ٚ٤إ
ًخٕ ٣ـِذ ػِٗ ٠ؼَ ٙحُ ٍِٜػِ ٠إٔ حُـخٗذ حٌُ ١طٔ ِ٤ر ٞٛ ٚح٧ىد كوي
ًخٕ ٗخػَح ً ًزَ٤ح ً ًٔخ ًخٕ ًخطزخ ً ٓظٌٔ٘خ ،كوي هخٍ حُ٘ؼَ ك ٢ؿَ ك٘ ٚٗٞك٢
حُٔيف ٝحُٛٞق ٝحَُػخء ٝحُـٍِ ٝك٣ ٚ٤و: ٍٞ
َِٓ ْٝ ٠ٔ٤أَىْإ ٍُ
خٕ ِٖٓ ُ
َٗـظْٓ ُٚـَ ٍ
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ٝأ ُ ْه َ ٟح ْػظََِ ْوَ٘خ ىَُّٖ ُٜ َٗٝ
ُٜ٘٣ِّ َِ ُ٣خ

ٓخ ُء

ٝىُٜ َٗٝخ
ٝكلَّ ٜخ

ؼْ٤
حَُّ٘ ِ

اًِح ٍحٓ َٜخ ًُ ٝكخؿش َّ ٛي

ٝؿ َُٜٚ
ْ

ط َ ِِ ٍُّ رٜخ ٍُِ ٣ق

ٞٛرضْ
َّ

ؿخٕ
ط َ ٌََِّ ْلظ ُ َٜخ ٝحَُِّ ْ َُ ٤هي
َ

ٜزخ
حُ َّ

ُّ٣ٞٛخ ػِ ٠رُ ْؼ ِي حُٔي٢ْٛ ٝ ٟ

رل َُ ُٙ
ْ

ض ِك ْ
ن
 ٖٓٝط َ ْل ِ
 ٢٘٠أ َ ْر ٌ
ٓلَخ ِ
ِ
َ ًُٝ ٞ٤
ٓ ٍ

ِٖٓ حُؼ ْ ِٖ ٤كَ ُْ َ٘٤
خٕ حٍَ٧ح ًَ ِش
ُ
ُٗ ٤ؾ
ظزخ حُزخطَِح ِ
ص ٝحُِ ٞ

ف ٍأَٜٓخ
ِ
 ٖٓٝهُ ّز ٍش ُ٣ ٫ي ٍِْىُ حُ َّط َْ ُ
اًِح ُحكٔضْ ٜٓ٘خ حُٔ َو ِخٍّ

ُ ٝ ٍٞك ّـ خد ٝٝح ٍٍ
هُ ُ
ٌ ٜ

ٝهي

ؿؼَِضْ

أ َ ْٓٞح ُؿُٚ

ٔخُ ِش حُ َو ِ ّ٢
َق ِٖٓ ػ ّ
ٝك ٢حٌُ ّ ِ

ُٔٛخ
ٛخكزخَُ ِٖٓ ١يُٕ ًُ ْ٘ضُ
ِ

٣خكِؼخ ً

ٔوَ ٠رٚ
كٌح َؿي َْ ٌٍ ٝك ٢حُ ِـ ْٔ ِي ط ُ ْ

حُ َُٔ٘٠
ًٝح ُ
َق ْ ُ٣ـَ٘٠
ؿ ُ
 ٌٖ ٜك ٢حٌُ ّ ِ

ض َُ ْ ٞٛٝ ٠ِ٤كَ َْى رٌ١
اُِ ٠رَ ِْ ٤
كزظَْ٘خ ػُِ ّْ ٍ ٟ ٠لَ َْ ِ١

حُـَ٠خ

٘ َُ
ْ ٓٝؼ َ
أ َ ْه َ
َُ ٠
ٔ َُ
حُ ُٔ ٌَ َّ
كَظَلي ٍَُّ
ط َ ْـؤ َ ٍُ
ٔ َُ
طَظ َ ٌَ َّ
َٔ
أَ ْ
ٓ ُ

 ِٖٓ ٕ٬٤ؿ ِ ّي حُلَظَ ٠كْ َ٣ ٖ٤ؼؼ ُ َُ
ُٓ ِو ِ

ٔظ َ َِ ٜخّ
ُ ٢٠٣ء ُؼَ ْ ِٖ ٤حُ ُٔ ْ
ِ

ح ْ
ٗظِ٤خهَِ٘خ
طٌخ ُى
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ُٚ

أ َ ًْ َزخ ُىَٗخ

كُ٤ؼْ ِٔ َُ
ْ
َُ ِٛ٣ٝ
طَظَلَ َّط َُ

ٝى ّ َِّ٣ٝشٌ

ِٖٓ

كِظَْ٘ ٍش

ُٓ ْيَُ ٍِ ّٔ ٜش

ْ َٓ َٟٞ ٜؼ َُٝكُ َٜخ
 ْ٣حُ َّ
ى ٍَِ ِ

ُٓظََ٘ ِ ٌّ َُ

هخٍ ( أر ٞك٤خٕ )ػ٘: ٚ
ٓلََ حٌُٝ ، ّ٬اًح طؤِٓظٚ
(ًخٕ أر ٞػخَٓ رٖ ُٗ٤ٜي ٣زِؾ حُٔؼ٘٣ ٫ٝ ٠طَ َ٤
ٔ٘٤ًٝ ، ٚق ٣ـَ ك ٢حُز٬ؿش ٍٓ٘ ، ٚهِض  :ػزيحُلٔ٤ي ك ٢أٝحٗ، ٚ
َ َُٝ
ٝحُـخكع كُٓ ٢خًٗٝ .... ٚخٕ ك ٢ط٘ٔ٤ن حُٝ ٍِٜحُ٘خىٍس حُلخٍس أهيٍ ٓ٘ٚ
ػِٓ ٠خثَ ًُي ٍٓ ُٚٝ ...خثَ ًؼَ٤س ك ٢أٗٞحع حُظؼَٝ ٞ٣حِٛ٧حٍ  ،هٜخٍ
ٞ١ٝحٍ  ،رَُ كٜ٤خ ٗؤٝ ، ٙٝروَّخٛخ ك ٢حُ٘خّ رخه٤ش رؼي) ٙ
٣ٝوٛ ٍٞخكذ حُٔطٔق ك: ٚ٤
( ػخُْ رؤهٔخّ حُِـش ٓٝؼخٜٗ٤خ  ،كخثِ هٜذ حُٔزن كٜ٤خ ٘٣ ٫ ،ز ٜٚأكي
ٖٓ أُٓ َٛخٗٔ٘٣ ٫ٝ ، ٚن ٓخ ٗٔن ٖٓ ىٍ حُز٤خٕ ٝؿٔخٗ ٚطٞؿَ ك٢
ٗؼخد حُز٬ؿش َ١ٝهٜخ ٝ ،أهٌ ػِٓ ٠ظؼخٜ٤١خ ٓخ رٓ ٖ٤ـَرٜخ َ٘ٓٝهٜخ ،
٣ ٫وخ ٚٓٝػَٔ ٝرٖ رلَ  ٫ٝ ،طَح٣ ٙـظَف ا ٖٓ ٫رلَ ).
حٓخ ٓئُلخط :ٚكوي طلَم ٗؼَ حرٖ ٗ٤ٜي ِٜ٘٣ ُْٝخ ٓ٘ ٟٞٓ ٚحُوَِ٤
ٝحٌُ ١طلَم ك ٢رؼً ٞظذ ح٧ىد ٓؼَ ٣ظٔ٤ش حُيُِ َٛؼؼخُزٝٝ ،٢ك٤خص
ح٧ػ٤خٕ ٧رٖ هٌِخٕ حٓخ ًظز ٚح٫هَ ٟكٜٔ٘خ :
ٍٓ - 1خُش حُظٞحرغ ٝحُِٝحرغ ٝ :حُضٝحرغ هٜي ر ْٜحُـٖ ٝحُِٝحرغ ْٛ
حُ٘ٔٓٝ ٕ١١٢خٛخ رٌٜح ح ٚٗ٧ ْٓ٫ر٘خٛخ ػِ٤ٗ ٠طخٕ طَحء ُٚ ٟكٝ ٢هض
ح
أٍُطؾ ػِ٘٣ ٞٛٝ ٚ٤ظْ ٗؼَ كؤؿخُُٔٝ ٙخ طؼخٍكخ ِ١ذ اُ ٚ٤حرٖ ُٗ٤ٜي إٔ
ِ٣و ٢ر٤ٗ ٚخ ٖ٤١حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد ك ٢حُِٖٓ حُـخرَ كؤؿخد ِ١ز( ٚ؟) .
ٝحَُٓخُش طل ٞ٤رَٝف حُلٌخٛش ٗ ٫ٝي إٔ ٌٛح حُـخٗذ ٌٔ٣زٜخ هلش
ٍٗٝخهش ٝ .هي ٝؿٍٓ ٚخُظُ٘ ٚو ٚحٓٔخ ٙرؤر ٢رٌَ
ً٘ - 2ق حُيى ٝأػخٍ حُ٘ي،
 - 3كخٗٞص حٍػطخٍ،
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ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش:
أرَم ريح أّ ُٔغ أر ٞ٤هخَٛ
ٍٝؿغ ٗيح أّ ٍؿغ حٗوَ ٛخَٛ
ح ٫اٜٗخ كَد ؿ٘٤ض رِلظش
اُ ٠ػَد  ّٞ٣حٌُؼ٤ذ ػوخثَ
 ٟٞٛطـِز ٢ؿخُذ حُوِذ كخٗطٟٞ
ػًِٔ ٠ي ٖٓ ُٞػش حُوِذ ىحهَ
ٍى ١طؼِٔ ٢رخُوٓ َ٤خ هَد حُٟ٘ٞ
ؿ٤خىى رخُؼَػخٍ ٣خ حر٘ش ٝحثَ
ؿِ٘٣خ ر ّٞ٤حَُٔؽ آهَ ٓؼِٚ
ٝؿٜ٘خ ٓو٘٤خ ٗخد أَٓٔ ػخَٓ
طَىى كٜ٤خ حُزَم كظ ٠كٔزظٚ
 َ٤٘٣اُٗ ٠ـْ حَُر ٠رخٗ٧خَٓ
ٍرٔٗ ٠ـض أ٣ي ١حُـٔخّ ُِزٜٔخ
ؿ٬ثَ ٛلَح كٞم ر ٞ٤ؿ٬ثَ
َٜٓص رٜخ أٍػ ٠حُ٘ـٝ ّٞأٗـٔخ
ٞ١حُغ َُِحػ ٖ٤ؿ َ٤أٝحكَ
ٝهي كـَص كخٛخ رٜخ ًَ َُٛس
اَُٟ ًَ ٠ع ُِـٔخٓش كخكَ
َٓٝص ؿ ٕٞ٤حُِٕٔ ٍٞٛح ًؤٜٗخ
ػٔخًَ ُٗؾ ٌٓٛزخص حُٔ٘خَٛ
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ٝكِوض حُوَ٠حء ك ٢ؿَ ٜٗزٜخ
ًِـش رلَ ًِِض رخُ٤ؼخَُ
طوخٍ رٜخ ُ َٛحٌُٞحًذ َٗؿٔخ
ػِٝ ٢ٗ ٠حى ُِٔـَس ٓخثَ
ٝطِٔق ٖٓ ؿُٞحثٜخ ك ٢ؿَٝرٜخ
طٔخه ٢ػَٕ ٝح ٖٛحُيػْ ٓخثَ
ٝطلٔذ ٛوَح ٝحهؼخ ىرَحٜٗخ
رؼٖ حُؼَ٣خ كٞم كَٔ حُلٞحَٛ
ٝريٍ حُيؿ ٠كٜ٤خ ؿيَ٣ح ٝكُٚٞ
ٗـً ّٞطِؼخص حُلٔخّ حُ٘ٞحَٛ
ًؤٕ حُيؿٝ ٢ٔٛ ٠ىٓؼٗ ٢ـٚٓٞ
طليٍ اٗلخهخ ُي َٛحٍ٧حًٍ
ٞٛص أٗـْ حُؼِ٤خء ا ٫أهِٜخ
ٝؿزٖ رٔخ ٣لظ ٠ر ًَ ٚػخهَ
ٝأٛزلض ك ٢هِق اًح ٓخ ُٔلظْٜ
طز٘٤ض إٔ حُـ َٜاكي ٟحُل٠خثَ
ٓٝخ ١خد ك ١ٌٛ ٢حُزَ٣ش آهَ
اًح ٘٣ ُْ ٞٛـي رط٤ذ حٝ٧حثَ
أٍ ٟكَٔح كٞم حُٜٞح َٛؿٔش
كؤرٌ ٢رؼ ًٍ ٢٘٤طِي حُٜٞحَٛ
ٍٝرض ًظخد اًح هٍُٝٝ َ٤ح
رٌض ٖٓ طؤٗٛ ْٜ٤ي ٍٝحَُٓخثَ
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ٗٝخهَ كو َ٣ ُْ ٚهللا هِزٚ
٣ظٖ رؤٕ حُي ٖ٣كلع حُٔٔخثَ
ٝكخَٓ ٍٓق ٍحف كٞم ٓ٠خثٚ
رً ٚخػزخ ك ٢حُلً ٢حص ٓـخٍُ
كزٞح رخُٔ٘ ٠ىٝ ٢ٗٝؿٞىٍص ىْٜٗٝ
أٍٝى حٓ٧خٗ ٢ك٣ٍ ٢خ ٝح٧رخَ١
ٓٝخ  ٢ٛأٛ ٫ش أٗـؼ٤ش
ٗٝلْ أرض ُ٬١ ٖٓ ٢د حًَُحثَ
ٝك ُٞ ْٜحُزَؿ ْ٤ؿجض رـيٙ
اًح ُظِوخٗ ٢ر٘لْ حُٔوخطَ
٤ًٝق حٍط٠خث ٢ىحٍس حُـ٫ِ٘ٓ َٜ
اًح ًخٗض حُـُٞحء رؼ٘ٓ ٞخُُ٢
ٛٝزَ ١ػِٓ ٠ل ٞح ٖٓ ًٟ٧أٓخكَ
ٓٝـي ١كٔخٓٝ ٢حُٔ٤خىس ًحرِ٢
ُٔٝخ ٔ١خ رلَ حُز٤خٕ رلٌَط٢
ٝأؿَم هَٕ حُْ٘ٔ رؼ ٞؿيح٢ُٝ
ُكلض اُ ٠ه َ٤حُ ًَ ٍٟٞكَس
ٖٓ حُٔيف ُْ طؤَ رَػ ٢حُؤخثَ
ٓٝخ ٍٓظٜخ كظ ٠كططض ٍكخُٜخ
ػِِٓ ٠ي ٓ٘ ْٜأؿَ ك٬كَ
ًٝيص ُل َ٠حُو ٍٞأرِؾ ٓخًظخ
ٝإ ٓخء كٔخىٓ ١ي ًَ ٟهخثَ
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****************************

الجدار الدخقدصي
أبػ بكخ يحيى بغ دمحم بغ الجدار الدخقدصي.
كان أبػه فالحاً مغسػ اًر فقيخ الحال كسا في األخبار التي أوردىا عشو

وعغ ابيو ( ابغ بدام ) مقتخنة بذعخ الجدار.

لقب بالجدار تارة وأخخى بابغ الجدار وال خاجح أن المقب لو وليذ
ألبيو حيث كانت ميشتو الجدارة كان يبيع المحع في دكان لو فانتدب
لسيشتو  .ويقػل عغ ميشتو :
مي َمألػف
َتعيب َع َّ

القرابة
َ
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َو َمغ َلع َي ِ
الذيء
جر َ
جر َق َ
حكست ِمشيا َبعس
َوَل ػ أَ َ

َف ٍغ
َلسا استبجلت ِمشيا

لي
لعسخك َلػ َن َ
طخت ِإ َّ

عرابو

َو َوججي
حتسل
َعمست َعالم َت ُ

َل َقج شيجت َلشا كمب

بالحجابة

فييا
مب
َو َح ػلي ِمغ َبشي َك ٍ

َوَل ػ َتجري ِبيا َكمفى

عابو
َ

الربابة
َ

وىخ
ٌ
السجج َقج حدنا لبابو
ِبأَن
َ

الػليج َلشا
ِإذا شمع َ

َرضيعاً
َأرَيت ِب َػ ِ
جي ِو سيسا

الشجابو
َ

ِ
حاك َليث
صام َف َ
َوإِن َبَم َغ الف َ
دبخ كاسخ لمحخب
َى ٌ

نابو

و تعمقت نفدو في قػل الذعخ فبخع فيو وقال في مجح ممػك بشي

ىػد في االنجلذ ووزرائيع فاجاد ومغ ىشا نحجد انو عاش في القخن

الخامذ اليجخي الن بشي ىػد حكسػا بيغ  450 – 41ىجخية
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فقال في السجح:
أَبا ال َفزل ال تختب ِبفزمظ

أَنشي

صخ ُيعحر في
الس ز َ
َح َفدتظ َو ُ
ِإذا

كان
َ

لمسخء

الت َقجم
َ

ُر َتب ًة
التأ ُخُخ
شو َف َ
ُب َج ِم ُ

َوال
َوال

ُبَج ِمغ َىد

الحفد
َ

َعغ

َعجد

ِأل ََّنشي

الكخيع
َ

اليد
العزب أَمزى َلجى َ
َأرَيت الحدام َ
الكخيع
دتغشي
َوَل ػ
َ
كان َي َ
َ

صبعو
ِب َ

الج ػاد َعغ
َعغ اليد َ
الستغشى َ

اليسد
َ

ويرػر الذاعخ الجنيا وقج قمبت لو ضيخ السجغ فيخاىا خجاعة متمػنو
لحلظ يجارييا ويحتال عميو ا فيقػل:
السشى َ
ش َس عاً
يا مجيج َ
الشفذ في نيل ُ
يذ السال يا َر ُج ل
َ
الجُّج َيججيظ َل َ
َتمػنيا
لمجنيا
َتمػنت
ِإني
ُ
اختمت َدىخي َفسا أَججتشي الحيل
َو ُ
ِ
ذتخي أََبجاً
الس َ
َوَل َ
يذ َيحطى ب َدعج ُ

َوال

ُتشال

ِب َغيخ

الجج
َ

َمأرب ٌة

شت ِقالً َعغ ُب ِ
خج ِو
يذ ُم َ
َمغ َل َ
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زحل

دب ُُ
ال َيق َ
الديف ما ال َي ُ
صع َ
سسع ِإلي َفسا
قرتي َع َج ٌب َفِا
في َ
َ
ّ
أََتت ِبسثل َحجيثي األَعرخ
َأرَيت َقػماً ِبَشطع الذعخ َقج َو َصمػا

ِ
ق ما
السشى َوأُنيمػا َفػ َ
إلى ُ
َسبيميع

َفُقمت مالي َلع أَسمظ
َلػ أَن َنطع َغخيب الذعخ

عخَك ٌة
َم َ

القرابة ال أَنفظ في
َكع ِب َ
سػلت لي َنفدي أَن أَقػ
َو ّ
السجيح
َحّت ى ِإذا
ُ
حكت أَث ػاب َ
مدتػل َعمى
الي أس
ٍ
َفُق ُ
مت َو َ
َلسا َبجا لي أَن الذعخ

غب
َس ٍ

األَول
سأَلػا
السَثل
َ

ِ
صل
الب َ
ما َ
كان َغيخَي فيو الفارس َ

السجائح َعشيا لِم َفتى
َوفي َ
ِبيا

ير َمقخو ٌن ِب ِو
شذت َوال َ
ص ُ
َو ُ
ِإذا

ِ
ػل َوال
ِب ُ
جػد ال ِبديا َق ٌ
أَممي

ما ُك ُل ذي أَ َم ٍل َيرفػ َل ُو
مدغب ٌة

يدخ َمغ
َعجلت َع ُ
السػت أَ َ
شو َوُقمت َ
القرابة ال أَبغي ِبيا
َحدبي َ

زخب
يذ بي في ال َق ػافي ُي َ
أََل َ

َج ل
األ َ

و َح ُّ
ظ
َ

ناضسو الحخمان

ست ِ
سشحػا
ػم ِإذا ما ِا ُ
َتدآل َق ٍ
َب َجالً
الذيء َعيشاً عدُه
ِمغ قخ ِب َ
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ِح ػل
الدلل
َ
َع َسل
األَمل
الب خل
َو ُ
بخمػا
البجل
َ

واشتيخ في فغ التػشيح وكانت لو فيو شيخة واسعة اذ انيا

مغ الشسط العالي الحي يجسع بيغ ثخاء السػسيقى وبداشة التعبيخ
وسالسة الدبظ وحيػية الرػرالذعخية حتى تبجو وكانيا اغان
فمكمػرية مفعسة البحيػية والدحاجة
يقػل في احجى مػشحاتو :
اما واليػى اني مجنف
بحب رشأ فال يشرف
اشاوعو وىػ أي مخمف
وواعجني الدقع حتى امشيظ

فؤادي فيا ويحشا قج ىمظ

يقػل لدان الجيغ بغ الخصيبي فيو :
( أفرح عغ الدحخ في مقالو ،واجتمى كالديف غب صقالو ،ولج
واختخع ،وفي كمتا الحالتيغ بخع ،ولو شعخ أعخب عغ شبعو ،بجػدة
صشعو ،وربسا ندل ،عغ الجج فيدل ،وتخك الخامح أعدل ،مع شبع في كل
ذلظ فائق ،بالسعشى السختخع والمفظ الخائق ،حجاه إلى ذلظ ،وعخفو بسا
ىشالظ ،شبع مشقاد ،وذكاء وقاد ،عذا عغ العمع بصبعو ،وقخع غخب نطخائو
بشبعو ،فداد عمييع وشف ،واستقرى الحقائق واستذف).

الدقام
ويح السدتيام  ...صار الجدع فيا بأيجي
ْ
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لع يبق اليػى  ...مغ جدسي سػى ىباء ىػا
بصيف السشام  ...فأعحر الذجيا

وخل السالم
ّ

وىع بافتزاح  ...في الغيج السالح وقع الصصباح
بكأس السجام  ...ثع أشخب ىشيا واسق الشجام
لشفدي التي  . ..قمبي صّمت فعغ ضمتي
ال أسمػ الغخام  ...ما الح الثخيا وغّش ى الحسام
فتاة كعاب  ...نعيع الذباب عمييا محاب
واختع البحث في ىحه القريجة الخائعة مغ شعخه:

حت َت َرخف
السخء َت َ
َ

األَقجار
شػل
السححور
ُ
ال َيج َفع َ

َوالشاس أَش ػار َو َشتى
يغ ُمجارئ
َو ُ
الك ل َب َ
الدمان
َوال َغ جر ِمغ شيع َ
ُيخجى َوفاء الخائغ
حل ِإال
َلع َي ُ

أَعقبت

عي ُيع
َس َ
َومجاري
ُ
َوَقمسا
ال َغجار
أَيامو
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ِححار

ِمغ

لحة

االحالء

َف َرفاؤه

جر
َك ٌ

َو ُح مػ

ِباالمخار
َمحاقو

ُمٌخ َوجخح َيجيو َغيخ
ِ
ام نقل
َومغ السحال َمخ ُ
فػ
حيل
ال َي َ
القصخ َص َ
ُ
دت ُ
الػفاء
شو
الس َ
بتغي ِم ُ
َ
َو ُ
ماءاً قخاحاً في َسخاب
القزاء
يا َمغ َيفخ ِمغ َ
َىييات

ِمغ

َجبار
شباعو
ُنزار
َكصالِ ٍب
َقفار
ِبَشفدو
ِبغخار

لسقيج
ٍ

الجنيا
َتبغى َ
الشجاة َليا ِمغ ُ
شيز ِمغ مخالب
َيشجػ َق ٌ

َو َى ل
ضاري

يف شئت َفِإَّنسا
سخ َحيث شئت َوَك َ
َتصػي
احل في َيج األَقجار
السخ َ
َ
أنفخ

َمحعػ اًر

َنظ
َكأ َ

العسخ َغ ُيخ
َوَكأن َثػب ُ
البعيج َكأن
اصل األَمخ َ
َوُت ػ ُ

خالٌِج
ُمعار
عع
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األَعسال

قاشع
شو
نام َع ُ
ُ
رك َ
ِ
يذ
َمغ َفَخ مغ َق َج ٍر َفَم َ
ِإّال

ِفخاره

عمى َقجر عَم ِ
يو
َ
َ

دون ُو ُل َج ٌج
أََزمعت حجاً َ

جاري
شست

شج باب
حجظ ِع َ
َوَتَخكت ّ

الجار

ِ
َو َج َع مت َسعيظ
ضاى اًخ ِّلِل َكي
َيخفى َو َى ل َيخفى ِضياء
َوَيئدت ِمغ َفَخ ٍح َو َخ يخ

عاجل

َكالسستخي في ُقجرة

الجبار
َ
الم ٍة
َس َ

جت فالبتغاء
َفَمئغ َح َج َ
شجيظ
ُت َ

ال

لمػاحج

شج َمغ ال
َىييات سخك ِع َ

القيار
َ
ختفي
َي َ

َعغ عمسو َشيء ِمغ
الس ػاشغ
ال أَبتغي َبعج ُ
الس ػاشغ محشة
ُ
تخك ُ
صع ُب ميت ًة
َو َ
الب حخ أَ َ

َنيار

األَسخار
عيذ ًة
َ
األَح خار

لغخيقو
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ِمغ

ميتو

ِب َعػامل

َوشفار

الذيادة
نال َ
َوأَحق َمغ َ
بالسذخفية

َمقرج

الق شا
َو َ

فز َل أَن أَمػت
يذ أَ َ
أَو َل َ

الخصار
م ِ
جاىجاً
ُ

خيق
مغ أَن أَمػت
لقى َغ َ
ً

بحار

السشى
ال َتيأسغ َوإِن َترعبت
ُ
ِنفار

عج
عب َقج َي ُ
ختاض َب َ
فالر ُ
َ
َقج ترغخ األَشياء َو ِىي َكبيخة
َ
َوَتيػن َو ِىي
َ

َعطيس ُة

ما ُكل ما ُيخذى َوُيخجى

السقجار
و ِاق ٌع

يغ الدخي َوالداري
حال َ
القزا َب َ
َ
َقج ُيفمت السقجام ِمغ شخك

َكع

َوَتفيظ

ِ
فيو

ُميجة

آمل
ٍ

أَمالً

َقخيباً

َقصع ِ
الحسام ِب ِو َعغ
َ
ما ُك ُل ذي أَمل َيشال

الػغى
َ
ال َفخار
نيمو
األَوشار
ُمخاده
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زاء ِإرادة
مب َ
َغ َ
الق ُ

السختار
ُ
ِ
كائ ٌغ

صت األَقالم ما ُى َػ
َقج َخ َ

زاء الجاري
َو َج خى ِبسا َسَبق َ
الق ُ
َللا
َو َ

لِ ُحكسو

حكع ال مخد
َي ُ

ِ
ِ
فاع ُح كع
السحال د ُ
َومغ َ
الشعيع َوال
يذ َ
َل َ
ال ُبَج

جائع
ِب ٍ

الذقاء
َ

لِالقبال

الباري

ِمغ

ادبار

َعػ ِاقباً

جس ل في األمػر
َ
الربخ أَ َ

خػار
ال َخ َيخ في ُمتخػف
ّ
سّمِع ِإلى األَقجار أَمخك

َتدتخح

ما ُك ُل َمصمػب ُيشال
َوأرج األُمػر ِإذا َتشاىى
ِإن

التشاىي
َ

بثار

ضيقيا

أَول

االقرار

مخػف ال َقخَار َوراءه
َكع ِمغ
ٍ
مغ َو ُح دغ
أَفزى ِإلى أَ ٍ

َقخار
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*******************

حرٖ كِّ حٗ٫ئُ٢

 ٞٛأر ٞدمحم ػِ ٢رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ رٖ ؿخُذ رٖ ٛخُق رٖ
هِق رٖ ٓؼيحٕ رٖ ٓل٤خٕ رٖ ٣ِ٣ي حٗ٧ئُ ٢حُوَ١ز ٢حُ٣ِ٤ي٠ُٞٓ ١
٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ أرٓ ٢ل٤خٕ رٖ كَد ح ١ٞٓ٧حُؼيٗخٗ ٢حُؼَر ٢ح.َ٤ٛ٫
ُٝي د(هَ١زش )ك ٢حُ ّٞ٤حُؼ٬ػ٠ٍٓ ٖٓ ٖ٤خٕ ٓ٘ش\ ٛ 384ـَ٣ش –
حُٔخرغ ٖٓ ٗٞكٔزَ (طَ٘ ٖ٣حُؼخٗ٘ٓ ) ٢ش\ ٬٤ٓ 994ى٣ش .
ػخٕ ك٤خط ٚح ٠ُٝ٧كً٘ ٢ق حرٛ ٝ ٚ٤لزش أه ٚ٤أر ٠رٌَ ،حٌُ١
ٌ٣زَ ٙرؤْ ٓ٘ٞحص ،ك ٢ه َٜأر ٚ٤أكي ٍُٝحء حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ
ٝحر٘ ٚحُٔظلَ ٖٓ رؼيًٝ .ٙخٗض طَر٤ظ ٚك ٢طِي حُلظَس ػِ ٠أ٣ي ١ؿٞحٍ١
حُو َٜحًٌُ ١خٕ ٓوخٓخ ك ٢حُ٘خٍع رـٞحٍ حُ٘ َٜحُٜـ َ٤ػِ ٠حُيٍد
حُٔظ َٜرو َٜحُِحَٛسٝ ،حُٔٛ٬ن ُيحٍ حُوِ٤لش حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ
ً ٝخٕ ٝحُي ٣ ٙل ٠٠رٌٔخٗش ػخُ٤ش ُي ٟحُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر ٢ػخَٓ كظ ٠ؿخٍٙٝ
ك ٢حٌُٖٔ.
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ُٔٝخ هَؽ ػزي حَُكٖٔ اُ ٠حٗ٧يُْ هَؽ ٓؼ ٚهِق رٖ ٓؼيحٕ ٝهي ريأص
 ٌٙٛحَٓ٧س طلظَ ٌٓخٜٗخ حَُك٤غ ًٞحكيس ٖٓ حكخ َٟحُؼخث٬ص رخٗ٧يُْ ك٢
ػٜي حُلٌْ حُٔٔظ٘ٗٝ ،َٜـلض ك ٢حٓظ٬ى هَ٣ش رؤَٓٛخ (ٓ٘ض ُ) ْ٘٤
ُٝؼَ ٓيًً ٟخء  ٌٙٛحَٓ٫س حٌُ ١حٗؼٌْ ري ٍٙٝػِ ٠أكٔي رٖ ٓؼ٤ي ُٝٝيٙ
حرٖ كِّ ٖٓ رؼي ٙحػَ ًز. َ٤
٣ؼظزَ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي أكي ٓ٘خ ٌٙٛ َ٤ٛحَٓ٧س ٓٝئْٓ ٌِٜٓخ
رؼوِ ٚحَُحؿق ٝه ُٚ٬حُلخِٟش ٝىٛخث ٚحُٞحٓغ ٓٝؼَكظ ٚحٌُؼَ٤س
ٍٝؿُٞظ ٚحُلخُٓش ٝػٔن ٫ٝثَٓ٫ ٚحثٝ ٚهِلخث ٖٓ ٚحُز٤ض ح ١ٞٓ٫كِٔخ
حٛزق حُٔ٘ ٍٜٞرٖ حر ٢ػخَٓ هِ٤لش حٓظٝ ٍُٙٞحػظٔي ػِٝ ٚ٤رِؾ ٖٓ
ٗيس ػوظ ٚر ٚأًٗ ٚخٕ ٔ٣ظوِل ٚػِ ٠حٌُِٔٔش أٝهخص ؿ٤خر ٚػٜ٘خَ٤ٛٝ ،
هخطٔ ٚك٣ ٢ي. ٙ
ًٝخٕ ٧كٔي رٖ ٓؼ٤ي ٓـِْ ٣ل َٙ٠حُؼِٔخء ٝحُ٘ؼَحءٓ ،ؼَ أر٠
ػَٔ رٖ كزَٝ ،ٕٝهِق رٖ ٍٟخ ًٝخٕ ُ ٚرخع  َ٣ٞ١ك ٢حُ٘ؼَ
٘ٓٝخًٍش ه٣ٞش ك ٢حُز٬ؿش ٝح٧ىد كظ ٠اٗ٤ُ ٚظؼـذ ٖٓٔ ِ٣لٖ ك٢
ٓوخ١زش أٌ٣ ٝظذ ُلظش هِوش كٌٓ ٢خطزش كٌخٕ ٌُٜح أػَ ٙحُزخُؾ ػُِٝ ٠يٙ
حرٖ كِّ ك ٢طٌٔ٘ ٖٓ ٚحُِـش ٝحُ٘ؼَ ٝحٛظٔخٓ ٝ ٚكظ ٠إٔ ر٬ؿظً ٚخٕ
ُٜخ ٖٓ حُظؤػ َ٤ححُزخُؾ ػِٓ ٠ـخٓغ حُوِٞد ٝط٘لٌ اُ ٠أػٔخم حُ٘ل ّٞك٢
أِٓٞد ٓٔٓ َٜظ٘غ ٍه٤ن ٣وِ ٖٓ ٞحٓ٫ظطَحىحص ٣ٝظْٔ رط ٍٞحُ٘لْ
ٝؿٔخٍ حٌُ٘ظٝ ٚهلش حَُٝف .
ٌٖٓ حرٖ كِّ ٝأر ( ٙٞهَ١زش ) ٗٝخ ٫كَِٜ ٤خ كظخ ٝحٓؼخ ٝؿخٛخ ً
ػَ٠٣خ ً كٌخٕ أر ٙٞأكٔي رٖ كِّ ٖٓ ٍُٝحء حُلخؿذ حُٔ٘ ٍٜٞرٖ أر٢
ػخَٓ ٖٓ أػظْ كٌخّ حٗ٧يُْ ،كخٍطخف رخًُ ٖٓ ٚي حُؼٝ ٖ٤حُٔؼٍٝ ٢حء
حَُُمٝ ،طلَؽ ُِيٍحٓش ٝطل َ٤ٜحُؼِٝ ّٞحُل٘ ،ٕٞكٌظذ ٞ١م حُلٔخٓش ك٢
حُوخٓٔش ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣ػَٔٝ .ٙهي ٍُم ًًخ ًء ٓلَ ً١خ ًً٘ٛٝخ ٓ٤خٝ .ً ٫هي
ٍٝع ػٖ أرٌٓ ٚ٤ظزش ُحهَس رخُ٘لخثْ ٝحٌُظذ حُؼٔ٘٤ش  ٝحٗظـَ  ٞٛك٢
ٗزخر ٚرخُُٞحٍس ك ٢ػٜي (حُٔظلَ رٖ حُٔ٘ ٍٜٞحُؼخَٓ )١ػْ ٓخ ُزغ إٔ
أػَ ٝػٖ حَُ٣خٓش ٝطلَؽ ُِؼِْ ٝطل.ِٚ٤ٜ
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ػْ حٓظ ٍُٙٞحَُٔط ٠٠ك( ٢رِ٘ٔ٤ش) ُٔٝ ،خ  ِّٛحَُٔط٘ٓ ٠٠ش \
ٛ 409ـَ٣ش ٝهغ حرٖ كِّ ك ٢ح َٓ٧ػْ أِ١ن َٓحك ٖٓ ٚح ،َٓ٧كؼخى
اُ ٠هَ١زش ػْ  ٢ُٝحُُٞحٍس ُٜي٣و ( ٚػزي حَُكٖٔ ) حُٔٔظظ َٜك٢
ٍٓ٠خٕ ٓ٘ش \ٛ 412ـَ ،ٚ٣ح ٫حٗ٣ ُْ ٚزن كُٝ ٢حٍط ٌٙٛ ٚحَٜٗ ٫ح
ٜٗٝق ،كوي هظَ حُٔٔظظ َٜك ١ً ٢حُلـش ٖٓ حُٔ٘ش ٗلٜٔخ ٓٝـٖ حرٖ
كِّ ٝػْ ػل ٢ػ٘.ٚ
ػْ ط ٠ُٞحُُٞحٍس أ٣خّ ٘ٛخّ حُٔؼظي ٌٓ٘ ٓ٘ش \ ٛ 418ـَ٣ش ٝكظ٘ٓ ٠ش
ٛـَ. ١
س
\422
حرٖ كِّ حكي حٓخ ٖ٤١حُؼَر٤ش ٝحٓخطٌٛ٤ظخ ٓـظٜي ٓطِنٝ ،آخّ
كخكعٝ ،حى٣ذ رخٍع ًٝخطذ ٓـ٤ي ٗٝخػَ ِٓٓٝ . ْٜئٍم كخًم  .حػظٔي
حرٖ كِّ ٓخ ٣ؼَف ػخىس رخٌُٔٛذ حُظخٌٛٓ ٞٛٝ ١َٛذ َ٣ك ٞحُو٤خّ
حُلو ٢ٜحٌُ٣ ١ؼظٔي ٙحُلو ٚح ٢ٓ٬ٓ٩حُظوِ٤ي٘٣ٝ ١خى ١رٞؿٞد ٝؿٞى ىَُ٤
َٗػٝ ٢حٟق ٖٓ حُوَإٓ أ ٖٓ ٝحُٔ٘ش ُظؼز٤ض كٌْ ٓخ ٌٙٛ ٌُٖ ،حُ٘ظَس
ح٫هظِحُ٤ش  ٫طٞك ٢حرٖ كِّ كو ٚكخٌُؼ ٖٓ َ٤حُزخكؼ َٕٝ٤٘٣ ٖ٤اُ ٠أًٗ ٚخٕ
ٛخكذ َٓ٘ٝع ًخَٓ ٩ػخىس طؤٓ ْ٤حُلٌَ ح ٖٓ ٢ٓ٬ٓ٩كوٝ ٚأ ٍٞٛكوٚ
ًٝ .خٕ ٣يػ ٞحُ ٠حُظٔٔي رخٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٝاؿٔخع حُٜلخرش ٍٝكٓ ٞخ ػيح
ًُي ك ٢ى ٖ٣هللا ،ك٣ ٬وزَ حُو٤خّ ٝحٓ٫ظلٔخٕ ٝحُٜٔخُق حَُِٔٓش حُظ٢
٣ؼظزَٛخ ٓل ٞحُظٖ ٌٖٔ٣ .إٔ ٗوِّ ٖٓ ٚكيّس حُو٬ف رٝ ٚ٘٤رٖ٤
ًؼَ٤ح ٖٓ حُو٬ف هي
حُـٔ ٍٜٞكٓ ٍٞل ّٜٞحُؼِش ٝكـ٤ظٜخ ،اًح ػِٔ٘خ إٔ ً
ٍ ٌٕٞ٣حؿؼخ اُ ٠أٓزخد ُلظ٤ش أ ٝحٛط٬ك٤ش ٓ ٞٛٝخ أٗخٍ اُ ٚ٤حرٖ كِّ
رو:ُٚٞ
٣و ٍٞحرٖ كِّ :
(ٝح َٛ٧ك ًَ ٢ر٬ء ٝػٔخء ٝطوِٝ ٢٤كٔخى ،حهظ ١٬حٔٓ٧خء،
ٝٝهٞع حْٓ ٝحكي ػِٓ ٠ؼخًٗ ٢ؼَ٤س ،ك٤وزَ حُٔوزَ رٌُي ح٣َ٣ ٞٛٝ ،ْٓ٫ي
أكي حُٔؼخٗ ٢حُظ ٢طلظ ٚك٤لِٔ ٚحُٔخٓغ ػِ ٠ؿًُ َ٤ي حُٔؼ٘ ٠حٌُ ١أٍحى
حُٔوزَ ،ك٤وغ حُز٬ء ٝحٌٗ٩خٍ )
.
ٝهي طؼَ ٝك ُٖٓ ٢حُٔؼظ٠ي رٖ ػزخى أٓ ( َ٤حٗز٤ِ٤ش ) ُِؼوٞرش
ؿَحء ٛيهٝ ٚؿِ َ٣ػِٔ ٚحُٞحٓغ ٘ٓٝخظَحطُِ ٚؼِٔخء كخؿَٝح ٛئ٫ء
حُٔؼظ٠ي كخًْ حٗز٤ِ٤ش كخٛيٍ هَحٍح ً رٜيّ ىٜٓٝ ٍٙٝخىٍس أٓٞحُٝ ٚكَم
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ًظزٝ ،ٚكَ ٝػِ ٚ٤أ٣ ّ٫ـخىٍ رِيس أؿيحى٘ٓ( ٙض ُٗ ٖٓ) ْ٘٤خك٤ش ُزِش كزو٢
ك ٢ح٫هخٓش حُـزَ٣ش كظٝ ٠كخط . ٚكظخُْ ًؼَ٤ح ٝحػًَُي كٕ ٢فٓ٤ظ ٚحُؼخُ٤ش
حُطٔٞكش ٝهخٛش كَم ًظزٍٓٝ ٚخثِ ٚحٌُؼَ٤س ك ًَ ٢ػِْ .
ٝكًُ ٢ي ٣و:ٍٞ
إ طلَهٞح حُوَ١خّ  ٫طلَهٞح حٌُ١
ط ٚ٘ٔ٠حُوَ١خّ رَ  ٞٛكٛ ٢يٍ١
٣وٓ ْ٤ؼ ٢ك٤غ حٓظوِض ًٍخثز٢
 ٍِ٘٣ٝإ أٍِٗ ٣ٝيكٖ ك ٢هزَ١
ىػ ٖٓ ٢ٗٞاكَحم ٍم ًٝخؿي
ٝهُٞٞح رؼِْ ً َٟ٣ ٢حُ٘خّ ٖٓ ٣يٍ١
ٝا ّ ٫كؼي ٝح رخٌُظخط٤ذ

ريءس
كٌْ ىٓ ٕٝخ طزـ ٕٞهلل ٖٓ ٓظَ

ًٌحى حُٜ٘خٍ٣ ٟلَه ٕٞاًح ػِض
أًل ْٜحُوَإٓ كٓ ٢يٕ حُؼـَ
ًٝخٗض  ٌٙٛحً ٍٞٓ٫وخٍػش طوغ كٞم ٍحّ ٌٛح حُؼخُْ حُـَِ٤
ٝح٫ى٣ذ حُزِ٤ؾ ٝحُ٘خػَ حُٔـ٤ي ُظوَرُٞ ٚكخطٝ .ٚهي ٍػ ٠حرٖ كِّ ٗلٔٚ
هزَ ٝكخط ٚرخ٣خّ ه٬ثَ ًٝؤٗ َٟ٣ ٚحٕ حؿِ ٚهي هَد كوخٍ :
ًؤٗي رخُِٝحٍ ُ ٠هي طزخىٍٝح
ٝه ُْٜ َ٤أٝى ٟػِ ٠رٖ أكٔي
ك٤خٍد ٓلِ٘ٛ ٕٝخى ٟٝخكي
 ًْٝأىٓغ طٍِٝ ٟهي ٓليى
ػلخ هللا ػ٘ ّٞ٣ ٠أٍكَ ظخػ٘خ
ػٖ حٓ َٛ٧لٔ ٫ٞاُ٤ٟ ٠ن ِٓلي
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ٝأطَى ٓخ هي ً٘ض ٓـظزطخ رٚ
ٝأُو ٠حٌُ ١آٗٔض ٓ٘ ٚرَٔٛي
كٞحٍحكظ ٠إ ًخٕ ُحىٓ ٟويٓخ
٣ٝخٜٗز ٠إ ً٘ض ُْ أطِٝى
طٞك ٢حرٖ كِّ رٔٔوٍ ٢حٓ ٚك ٢حٍ ٝح ِٚٛك ٢هَ٣ش ( ُزِش )
ٖٓ ٗٞحكٓ ٢ي٘٣ش (ُٝزش ) حُٞحهؼش ؿَر ٢حٗ٫يُْ ك ٢كٗ 28 ٢ؼزخٕ
ٓ٘ش \ ٛ 456ــَ٣ش – حُوخْٓ ػَ٘ ٖٓ آد ( حٝؿٔطْ ٓ٘ش \ 1064
ٓ٬٤ى٣ش
حرٖ كِّ حُ٘خػَ ٗخػَ رِ٤ؾ ٓظٌٖٔ هخٍ حُ٘ؼَ كخؿخى ٝحريع .
هخٍ حُ٘ؼَ ك ٢حؿِذ ك٘ٝ ٚٗٞحهٜ٘ٓ ٚخ حُٔيف ٝحُلوَ  ٝحُـٍِ ٝحُٛٞق
ٝحُلٌٔش ٝحَُػخء ٗٝوي حُل٤خس ٓ ًَٝخ ٫كظٝ ٚهخٍ ٍح ٚ٣ك. ٚ٤
٣و ٍٞك ٢حُلٌٔش :
أٍحى اًح كخُٝض ىٗ٤خى ٓخػ٤ــــخ
ػِ ٠أٜٗخ رخى اُ٤ي حٍُٝحٍٛــــــــخ
ٝك١ ٢خػش حَُكٖٔ ٣وؼيى حُٗٞـــ٠
ٝطزي ١أٗخس ٜ٣ ٫ق حػظٌحٍٛـــــــخ
طلخًٍ اهٞحٗخ ٓ٘ل٘ٝ ٠ط٘و٠ـــــ٢
ٝط٘ٔ ٠حُظ ٢كَ ٝػِ٤ي كٌحٍٛـخ
ًؤٗ ٢أٍ٘ٓ ٟي حُظزَّ ظخٛـــــــَح
ٓز٘٤خ! اًح ح٧هيح ٍ كَ حٟطَحٍٛـخ
٘ٛخى ٣و ٍٞحَُٔء ٖٓ ُ ٢رؤػٜـــــَ
ٓ٠ض ًخٕ ٌِٓخ ك٣ ٢ي ١ه٤خٍٛــخ
ٗ ٖٓٝ .ؼَ ٙحُـُِ ٞٛٝ ٢حهَد ُِلٌٔش :
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ًٌد حُٔيػ ٟٞٛ ٢حػ٘ ٖ٤كظٔــــخ
ٓؼَ ٓخ ك ٢ح ٍٞٛ٧أًٌد ٓــخٗ٢
ُ ْ٤ك ٢حُوِذ ٟٓٞغ ُلز٤ـز٢
 ٫ٝأكيع

ح ٍٞٓ٧رؼخٗـــــــ٢

كٌٔخ حُؼوَ ٝحكي ُ٣ ْ٤ــــــيٍ١
هخُوخ ؿٝ َ٤حكي ٍكٔـــــــــــخٕ
كٌٌح حُوِذ ُٜ٣ ْ٤ـــ ـٟٞ
ؿ َ٤كَ٣ي ٓزخػي أٓ ٝــــــــــيحٕ
 ٞٛكَٗ ٢ػش حُٔٞىس ًٗ ٝـي
رؼ٤ي ٖٓ ٛلش حٔ٣٩ــــــــــــخٕ
ًٌٝح حُيٝ ٖ٣حكي ٓٔظو٤ــــــــــْ
 ٖٓ ًُٞ٘ٝػ٘ي ٙى٘٣ـــــــــــــخٕ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ:
٣ؼ٤زٜٗٞخ ػ٘ي ١ر٘وَس ٗؼَٛخ
كوِض ٌُٛ :ْٜح حٌُُ ١حٜٗخ ػ٘ي١
٣ؼ٤ز ُٕٞ ٕٞحُ٘ٝ ٍٞحُظزَِّٟ ،ش
َُأ ١ؿ ٍٜٞك ٢حُـٞح٣ش ٓٔظ ّي!
ػخثذ
حُـٞ
 َٛٝػخد ُ ٕٞحَُ٘ؿْ
ّ
ٌ
 ُٕٞٝحُ٘ـ ّٞحُِحَٛحص ػِ ٠حُزؼي؟
ٝأرؼ ُي هِن هللا ٖٓ ًَ كٌٔش

ٓل ّ
ؿَّ
َُ ٠
كخكْ حُِّ ُٞٔٓ ٕٞى
ٍ
ِ
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رٛٝ ٚلض أُٞحٕ أ َٛؿْٜ٘
ُٝزٔش رخىٍ ٓؼٌَ حٓ َٛ٧لظ ّي
٫ ٌٓٝكض حَُح٣خص ٓٞىح ً ط٤وّ٘ض
ٗل ّٞحُ ٍٟٞإٔ ٓ ٫ز َ٤اُ ٠حَُٗي
ٝهخٍ حُلٔ٤ي ١ػ٘: ٚ
(ٓخ ٍأ٘٣خ ٓؼِٔٓ ٚخ حؿظٔغ ُٓ ٚغ حًٌُخء َٓٝػش حُللع  ًَّٝحُ٘لْ
ٝحُظيٓٝ ٖ٣خ ٍأ٣ض ٖٓ ٣و ٍٞحُ٘ؼَ ػِ ٠حُزيٜ٣ش أَٓع ٓ٘ ٚهخٍ أٗ٘يٗ٢
ُ٘لٔ:ٚ
ُجٖ أٛزلض ٓظل ٬رـٔٔ٢
كَٝك ٢ػ٘يًْ أريح ٓوْ٤
ُِ ٌُٖٝؼ٤خٕ ُط٤ق ٓؼ٘٠
ُٓ ٚؤٍ حُؼخ٘٣ش حٌُِ) ْ٤
٣ٝو ٍٞك ٚ٤ح٠٣خ :
(ٓٝخ ٍأ٣ض ٖٓ ٣و ٍٞحُ٘ؼَ ػِ ٠حُزيٜ٣ش أَٓع ٓ٘ٗٝ ٚؼًَ ٙؼٜ٘ٓٝ ،َ٤خ
ك ٢ح٫ػظٌحٍ ػٖ حُٔيف ُ٘لٔ: ٚ
 ٢ُ ٌُٖٝكٓٞ٣ ٢ق ه َ٤أٓٞس
 ْ٤ُٝػِ ٖٓ ٠حطٔ ٠رخُ٘زًٗ ٢ذ
٣وـٝ ٍٞهـخٍ حُلـن ٝحُٜيم اٗ٘ـ٢
كل٤ع ػِٓ ْ٤خ ػِٛ ٠خىم ػظـذ
ٝهخٍ ح٠٣خ :
أهٔ٘خ ٓخػش ػْ حٍطلِ٘خ
ٓٝخ ٣ـ٘ ٢حُٔ٘ٞم ٝهٞف ٓخػٚ
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ًؤٕ حَُ٘ٔ ُْ ٣ي ًح حؿظٔخع
اًح ٓخ ٗظض حُز ٖ٤حؿظٔخػٚ
ٝهخٍ حرٖ حُؼٔخى حُل٘زِ ٢ك: ٚ٤
( ًخٕ اُ ٚ٤حُٔ٘ظ ٠ٜك ٢حًٌُخء ٝكيس حٌُٓٝ ٖٛؼش حُؼِْ رخٌُظخد
ٝحُٔ٘ش ٝحٌُٔحٛذ ٝحَُِٔ ٝحُ٘لَ ٝحُؼَر٤ش ٝح٥ىحد ٝحُٔ٘طن ٝحُ٘ؼَ
ٓغ حُٜيم ٝحُي٣خٗش ٝحُل٘ٔش ٝحُٔئىى ٝحَُ٣خٓش ٝحُؼَٝس ًٝؼَس حٌُظذ )
 ٖٓٝحهٞحٍ حرٖ كِّ :
كَ ٍٞ٠ى ا ٫كُٔٓ ٍٞ٠ظِ٣ي ػِ ًٔخ
ػِْ كٌٖ٣ ٬
(اًح كَ٠صَ
ٓـِْ ٍ
َ
ُ
َ
ػ٘يى١ ،خُزًخ ػؼَس طّ٘٤ؼٜخ أ ٝؿَ٣زش
ٔظـٖ رٔخ
ٝأؿَح ٫ ،كُٓ ٍٞ٠
ً
ٍ
أريح
حُؼِْ .
طِّ٘٘ؼٜخ؛ ك ٌٜٙأكؼخٍ حًٍ٧حٍ حٌُ٣ ٫ ٖ٣لِل ٕٞك٢
ِ
ٝحَُحكش؛ ّ ِ ٞٛٝ
ف حُٔزخ٫س رٌّ٬
حَ١ح ُ
ٌ
رخد ػظ ٖٓ ٌْ ٤أرٞحد حُؼوَ َّ
حَُّ٘خّٝ ،حٓظؼٔخٍ حُٔزخ٫س رٌ ّ٬حُوخُن َّ
رخد حُؼوَ ً ِ ِّٚ
ػِ ٝؿ ََّ رَ ٌٛح ُ
ٝحَُحكش ً ِِّٜخ.
َّ
ٖٓ هيٍّ أٗ١ ٖٓ ِْٔ٣ ٚؼٖ حُ٘خّٝ ،ػ٤ز ْٜكٓ ٜٞـ٘. ٕٞ
أ ٖٓ َٟحُيُّه٬ء كٜ٤خ  ِٖٓ ْٛٝؿ َ٤أِٜٛخ
 ٫آكش ػِ ٠حُؼِٝ ّٞأِٜٛخ
ُّ
كبّٗ٣ ْٜـ٣ٝ ِٕٜٞظُّ٘ ٕٞأٗ٣ ْٜؼُِٔ٣ٝ ،ٕٞلٔي٣ٝ ٕٝويٍ ٕٝأِٜٗ٣ ْٜلٕٞ
 ٫طلوَ ًٗ ٢ءح ِٖٓ ػ ََٔ ؿ ٍي إٔ طلوّوْ ٚ
رؤٕ طؼـِ ٚحُٝ ّٞ٤إ هَ َّ؛ ّ
كبٕ ٖٓ
هِ َ٤ح٧ػٔخٍ ٣ـظٔغ ًؼَٛ٤خ ٍٝرٔخ أػـِ أَٓٛخ ػ٘ي ًُي ك٤زطَ حٌَُ٫ٝ ،
َ
ِٓ٤حٗي  ّٞ٣حُزؼغ إٔ طؼـِ ٚحٝ ٕ٥إ هَ َّ؛
طلوَ ًٗ ٢ءح ٓٔخ طَؿ ٞر ٚطؼوَ٤
ًؼَ٤ح ُ ٞحؿظٔغ ُوٌف َ
كبٗ٣ ٚل َُّ ٢
ري ك ٢حُ٘خٍ.
ػ٘ي ً
ٖٓ ٓخ ٟٝر ٖ٤ػيٛٝ ٙٝي٣و ٚك ٢حُظوَ٣ذ ٝحَُكؼش ُْ ِ٣ى ػِ٠
إٔ ُٛي حُ٘خّ كٞٓ ٢ىط َٜٓٝ ،ٚػِ ْٜ٤ػيحٝطِ٣ ُْٝ ،ٚى ػِ ٠حٓظولخف
ػيٝ ،ُٚ ٙٝطٌٔٓ ٖٓ ٚ٘٤وخطِٝ ،ٚاكٔخى ٛي٣و ٚػِٗ ٠لٔٝ ،ٚاُلخهٚ
رـِٔ ٚأػيحث.ٚ
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حٓخ ٓئُلخطًٝ ٚظز ٚكٌؼَ٤س ٝك ًَ ٢ػِْ ك ٢حُيٝ ٖ٣حُلِٔلش ٝحُِـش
ٝح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٜ٘ٓٝخ :
 حُل َٜك ٢حَُِٔ ٝحُ٘لَ . حُٔلِ. ٠ ٞ١م حُلٔخٓش . ح٩كٌخّ ك ٢أ ٍٞٛح٧كٌخّ . ٓيحٝحس حُ٘ل. ّٞحُظِوُٞ ٚ٤ؿ ٙٞحُظوِ. ٚ٤حَُٓخُش حُزخَٛس . ِٓو ٚارطخٍ حُو٤خّ ٝحَُأٝ ١حٓ٫ظلٔخٕ ٝحُظوِ٤ي ٝحُظؼِ. َ٤ حٜ٣٩خٍ اُ ٠كً ْٜظخد حُوٜخٍ.حُوٜخٍ حُلخكع ُـَٔ َٗحثغ ح.ّ٬ٓ٩ ٓخ حٗلَى رٓ ٚخُي ٝأر ٞك٘٤لش ٝحُ٘خكؼ.٢ حهظ٬ف حُلوٜخء حُؤٔش ٓخُي ٝأر ٢ك٘٤لش ٝحُ٘خكؼٝ ، ٢أكٔي ٝ ،ىحٝى. حُظٜلق ك ٢حُلو.ٚح٬ٓ٩ء كَٗ ٢ف حُٔ١ٞؤ. ىٍ حُوٞحػي ك ٢كو ٚحُظخ٣َٛش. ح٩ؿٔخع. حَُٓخُش حُزِوخء ك ٢حَُى ػِ ٠ػزي حُلن رٖ دمحم حُٜوِ.٢ حَُى ػِ ٖٓ ٠حػظَ ٝػِ ٠حُل.َٜ حُ٤و ٖ٤كٗ ٢و ٞطٔ ٚ٣ٞحُٔؼظٌٍ ٖ٣ػٖ ارِٓٝ ْ٤خثَ حًَُٔ٘.ٖ٤ حَُى ػِ ٠حرٖ ًَُ٣خ حَُحُ.١ حَُى ػًِ ٖٓ ٠لَ حُٔظؤ ٖٓ ٖ٤ُٝحُِٔٔٔ.ٖ٤ ٓوظ َٜك ٢ػَِ حُلي٣غ حُظوَ٣ذ ُلي حُٔ٘طن رخُ٧لخظ حُؼخٓ٤ش. حٓ٫ظـ٬د. ٗٔذ حُزَرَ. ٗو ٢حُؼَ.ّٝٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ: ٙ
ٛيَّح َ َُْٝأًػََ
َُْ أٗيُ َ

ـَحٕ
ِر َُ ٜ
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ٗؼَُصُ َٓيَ ٟىَ١َٛ
ََ َ٫ٝ

حٕ
رِ ُ
ٔ َ
ِِ ٞ

أٓ َٔخ ُء َُْ أىٍ َٓؼَ٘خ َٛخ َ٫ٝ

َه َط ََص
ػَِ ََّ َ٫َٝ ٢ؿخَُض
َٓٞ٣خ ً َ

ِر َٔ٤يحِٗ٢

ح٧ى ٟٝحٌُ١
َُ ٌَِّ٘ َٔخ ىَح ِث َ٢
َ

َ
ؿَ ٠زض
ػَِ َّ٠
َ

كَؤػَ٤خِٗ٢

م َُْ ط َ ٍَِ طََٔ١
طَلَ ََّ َ

ََٞ ١حٍهُُٚ

ا َُ َّ٢

هِيٓخ ً

أٍٝح ُكُٚ
َ

أكزَخ ِر٢

َِ ٝه٢َِّٗ٬

ِ ٖ٤ر٣َ ٢ؤط َ ُّْ َك ُ
ًَؤَّٗ َٔخ حُ َز ُ
٤غ

ٍَأٟ
َ٣ ٜٞزُِ٢ِٗٞ
َُِٛ ٌَٓ ٢زخ ً كَ َ

ََ٣ٝـَ٘خِٗ٢

َ ١حَُّ٘ َٟٞ
هَي ًُ٘ضُ أكٔ ُ
ِذ ِػ٘ي َ

َؿ ِِيح ً
ػَ٘ ٠كِ ٢رَ َٞحىَٗ ١ـَٛ ٞخ
اًَح َ

حُؼَخِٗ٢

رِ َٜخ
ُٓوَخرًَ٬

ٛزَخرَخطِ٢
َ

حٕ
ِر َ
ؤُِ ٞ

ِرٚ
ْ٤
َٗلِٔ ٢ط ُ َل ّيػُِ٘ ٢إٔ َُ َ

ٔخِٗ٢
َ َ٘٣

كَوَخرََِظِ٘٢

حٕ
رِ َ
ؤٍُ ٞ

َ
ؿيَٝصُ

ٔ ٠أهخ ً ُِ ٢هَي َُ ِٜـضُ
ِرخهلل أٗ َ
ٛخىهخ ً
كَبٕ  ٌَُٖ٣كَِ ٚ٤ظ ِّ٘٢
َ

كََِوَي

ػَِ٠
َ ْ٤
ٌََٛح َ
ػَِ ٠هِٔ َٔش حَّ٣٧خّ َُ َ
هَي ًُ٘ضُ أُوََٓ َُ ٠خُِِٗٚ٘ٓ ٢
حَُىَ ِٖٓ ٟأؿ ِِ َٜخ
ىٍػخ ً َ٣وَُّ ٍُ ٞ

خٓغ
ِر َـ ِ

ِٖٓ

ػ َِٜيصُّ َظ ِّ٘ ٢هَئ٣خ ً َ
َ٤
ؿ َ
ػَِٚ٤
خف َ
أ ِّٗ ٢أ َه ُ

ُٓي ٍَّػخ ً

ػَِ٠
َ

َكٌٍَح ً
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طَـَ ٍُّٞ

َ١ز َغ

خٓ٢
أِ َّ٣

َه َّٞح ِٕ
خٕ
ِٗٔ َِ ٤
َٝأُ َٓخِٗ٢

ٓخ ٗؤُٗ َي حُ٣ َّ َٞ٤خ ٌََٛح ََٓ ٝخ
كَ َ
خٕ٥

أظَِ َٔض

حُيَُّٗ٤خ

ن َُِ ًَ ٢
حى اً ِكَّ ًُ ٢
َُ ٝك َّ
كَ َ
خٕ٥

أػ َي َِٓ٘٢

َُ ٌَِّ٘٘٢

هَخ ِث ٌَ

أٟٞح َُٔ ٛخ
َ
هًَ٫ٞ

ُِـَ٤زَظِٚ

كَؤَُِِّ َُ ٤ػ٘يَ َٝ ١
خٕ
 َ٤حَُِِّ َ٤
ؿ ُ
ٓ َِ ٤

َٗخٍ َه ٍش
ف ُِؼَُِٚ٘ٓ ٢ِ٘٤
ًَخَٗض طَُُِ ٞ
هَي ٌٍَ
ـَ١
طَ ِ
َ ُ٣ل ِوّوُُٚ

َٗخِٗ٢

َخٓ ِٚ
ِرؤكٌ ِ

ًُ َُّ حُزَ َِِ َّ٣ش ػَٖ

كَِ٘٤خ
ٍٞ
ُٗ ٍ

خٕ
َٗٔ َ
ٔ ِ
حُ َـيِ٣يَح ِٕ
خٕ
َٝرَُ َِ ٛ

ػ َِـزضُ ِِّٓ٘ ٢اًَح أٌُٗٞ

ُ٘ٚ
ط َ َُّ ٞك َ
ٓ َّلخ َ
َ٤
َٝأَٓلَ َق حُيَّٓ ُغ َ
ؿ َ

خٕ
ِِ َٟ٘

ٜذ ػََٓ ٢ِ٘٤خ
ََ َٝ ٝؿ َُ ُٗ ُٜٚ

ُ٣لَ ِخٍهُ ِ٘٢
َ٤١َ ٝلُُٓ ُٚئِِٗٔ ٢كِِ ِٜٗ ٢ل ِٚ

حُؼَّخِٗ٢

ِذ
َٝحُوَ ُ

َٓٔ ٌَُُ٘ٚ
ٌََٛح ََ ٝؿي َّى ػ ُ
خَٟ
َ ٖ٤حُ َل ِ

حُيَّحِٗ٢

أرَيح ً
 ١َ٤اًَح َٓخ ِٗ َ
َٝكَِ ٢
ٖٔ
ِ ِٔ ٟ

أؿلَخِٗ٢

ُِ َُإِ َ٣ظ ِٚ
خك َُُٚ ٢اً ً َ
َخٕ
ٔذ حٍ ِط َِ ٤
َك َ

َِ٣وَخ ِٗ٢

ََ ُٜٓ ٝـظِ٢

ِػ٘ َيُٙ

خظ َِ١
َٓ ُٜٚخػِ ٌَ كِِ َٗ ٢
ََٗٝو ُ
أىػُُٙٞ

َػٞسَ
ى َ

َُٓطَخفٍ

خ٢ٟ
ِ َٓ ِٖٓ ١
َ٣خ ػ َ
ٌٍُ ى ِ
ََ َٛ
ٓ ٌي ُِ٢
ًَِٔ ُٛ َ٬خ َكخ ِ

ِٖٓ

ٓخ َء ِط ِٚ
ا َ
ٔخ ِ ٢ّ٤ِ ُِ َٝ ١ٝكِِٚ ٤
َ ِٖٓ ٝط َ َ
أ ُه َِّ ٞط ِٚ
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َٝحَُّ٘خِٗ٢

ػََِ ٠
ً ٫ٞ ٛ
َ
َُّ َٞٓ َٛ
ؿ َ٬حُي ِ
ٓيح ً
هَي ً َ
َخٕ ِٓ َ
٘ي كُ َئحىَِ ١كخ ِ
َِ ١َٛك َ
٤ي
َكظ ََُّ ٠وَي َ
َ ٛ
خٍ ى ِ

١َِ ٜ
رَ َ
ََ ٝ
ٔ ُي كِ َ
ِذ
٤ي حُوَ َ
حَ٣ ٕ٥ل ُ
ٔ ُي ِٗ٢
َ٣ل ُ
كَزَ َ
خٕ

ػٌٍِصُ كِ َ
َٔ١ًِ ََّ ًُ ١
َ
٤ي َُؼَ ِ

ٔ ٍي
َك َ
ٔ ُي كِ ٢ىَُٗ٤خ
ُ٣ ْ٤ل َ
َٖٓ َُ َ

ف ِٓن
َُ ٝك َّ
أػَ ُ
ن ُ ٢ػ ُ
ٌٍُ ُ ْٛاً َِٛصُ ِ

٘ي ً َ
َحٍ حٌَُِ ِٓ ١
ى َ
َخٕ هللاُ

َُوَي َكزَخِٗ ََ ٢ك َّظخ ِٖٓ ا َهخثِ َي

َ٫

ح ٢ُِ ٍٝ٧كخَٗخَٓ ُٙخ
ًَُ ٞخٗض
ُ

َ
ؿَِ٘٤ض

َ َُٞ َ٤ريَُضُ
ٗ ٌ
َ ْ٤ه ِط ٌ
َوِ َٗ ٚل ٌ
ًَ َ
أىٍَٓ ١خ
حى حٌَُُِٔ ١ضُ ِ
َٝحَِْٓ َٝىُّ ُِ َ ٢كِِ ٢ػ ِّ َٝكِ٢

ػ ِّ٘ َ٢
َ

َٓـُِٞرخ ً

َ ُ٣
ِظَ َُِ٣ َ٫ٝوَ٠
ـِِ ٟرٔ ٍ

حٕ
رِ َُ َ
ِ ٟٞ
خٕ
ػَِ َ٘ ٤
َٝأٗآِِٗ ٢
ٔ٤خٕ
ُ
ٓ َِ ِ
أ٢ َِٗ٫ٝ
حٕ
ِرٌ َ
ُلَ ِ

ٝك َٝ ٢ا ِِّٗ ٢ر ِ ٚػَٖ َ
 ِٙ َ٤ؿخِٗ٢
ٍُ ِ
ؿ ِ

ِر ِٚ
َٗلِٔ ٢أ َهٌصُ حٌُِ٣َ ١زوَ ٠ػَِ٠
أهَخرُُِِٚ
ٓ َّ١
ِر ِ َٖ ِٓ ٚحُ٘ َّي كِِ ٢
ػ ٍش
َى َ
حء
ِ َ٠
َٓخَ َ٫ف ِك ٢حُُِّ َّـ ِش حُ َو َ
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حُلَخِٗ٢
َٝاػ٢ِٗ َ٬
خٕ
َٗـ َٔ ِ

******************************

حرٖ هِٓخٕ حٗ٫ئُ٢

حُِ١َٛ
 ٞٛأر ٞرٌَ دمحم رٖ ػزي حُِٔي رٖ ػ ٠ٔ٤رٖ هِٓخٕ
حُوَ١زٝ . ٢أَٓطً ٚخٗض ٖٓ أًخرَ ح َٓ٧حُؼَ٣وش ك ٢هَ١زش  ٝك٢
حٗ٧يُْ .
ُٝي رٔي٘٣ش ( هَ١زش ) ٓ٘ش\ٛ 460ـؿَ٣ش ٬٣ّ 1068 -ى٣ش ٝه َ٤ك٢
ٍٝح٣ش حهَ٫ٝ ٟىط ٚك٘ٓ ٢ش\ ٛ 470ـَ٣ش ٬٤ٓ -ى٣ش ًٝ1078خٗض
هَ١زش كٌٛ ٢ح حُٞهض طلض كٌْ ِٓٞى حُطٞحثق ،حٌُ ٖ٣ؿؼِٞح ٖٓ حٗ٧يُْ
أًؼَ ٖٓ ػَ٘ ٖ٣ىِ٣ٝش ٖٓ أرَُٛخ ىُٝش ر٘ ٢ؿ ٍٜٞك ٢هَ١زش ٝىُٝش
ر٘ ٢ػزخى ك ٢اٗز٤ِ٤ش.
ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ إٔ هَ١زش كويص كًُ ٢ي حُل ٖ٤حٍٍِٓ٘س حُٔ٤خٓ٤ش
ٝحُ٘ٔ٤ٜش حُؼٌَٔ٣ش ،ا ٫أٜٗخ رو٤ض ًَِٓح ٍٗ٩ؼخع حُلٌَٝ ١ح٧ىرٝ ٢حُل٘٢
ٝحُؼَٔحٗٗ ، .٢خػَ ُٝؿخٍ  ٖٓ ٝأٗ َٜحُِ َّؿخُ ٖ٤رخٗ٧يُْ٘ٗ ،ؤ ك ٢ر٤ض
ٓ٤خىس ٝػِ ًٝخٕ ح ِٚٛر ٖ٤ػخُْ  .َ٣ُٝٝكوي ػخٕ حرٖ هِٓخٕ ك ٢حُوَٕ
حُوخْٓ حُٜـَ ١ك ٢أَٓس ًخٕ ُٜخ ك ٍٞ٠ػوخكٝ ٢أىر٤ٓٝ ٢خٓ ٢ك٢
حٗ٧يًُْٝ .خٕ ٓزيػخ ،ػخٕ ك٤خط ٚكِ١ ٢ذ حٌُِس ٝحُٔظؼش ٝحهظ٘خٌُ ٙحص
حُل٤خس كظ ٠ك٠ٍٓ َٜٗ ٢خٕ حُٔزخٍىٓٝ .خ ح ٗز ٙ ٚح ٫دأدٞٗ ١حّ ك٢
ٛٝق حُؤَس  ًًَٝحٌُِحص ٝحُٜ٘ٞحص حُيٗ٣ٞ٤ش.
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ٗظ ُ َِّ ََ ٜ
ح ْ
رخُِؿَ كظُ ١ٍُٝ ٠ؿِ ٚرزـيحىٝ ،أكٖٔ ،كٜخٍ ٗ٤ن
حُٜ٘خػش ك ٢حُِؿَ حُٔ٘ظ ّٞرٌ ّ٬حُؼخ َّٓش ك ٢حٗ٧يُْ.
ِّ
هخٍ حُٔوََّ ١ػ٘ ٚكً ٢ظخر( ٚأُٛخٍ حَُ٣خ:) ٝ
(ُ ّٔخ ٗخع كٖ حُظَّ٤ٗٞق ك ٢أ َٛحٗ٧يُْٝ ،أهٌ ر ٚحُـٍٜٔٞ
ُٔٓ٬ظٝ ٚط٘ٔ٤ن ًٝ ٚٓ٬ط٣َٜغ أؿِحثٚ؛ ٗٔـض حُؼخٓش ٖٓ أ َٛحٜٓ٧خٍ
ػِٞ٘ٓ ٠حُٗٝ ،ٚظٔٞح ػِ٣َ١ ٠وظ ٚرِـظ ْٜحُل٣َّ َ٠ش ٖٓ ،ؿ َ٤إٔ ِ٣ظِٓٞح
ك ٚ٤اػَحرخًٝ ،حٓظليػٞح كّ٘خ ً ٓ َّّٔ ٙٞ
رخُِؿَٝ ،حُظِٓٞح حُ٘ظْ ك ٚ٤ػِ٠
ٓ٘خك ْٜ٤اٌُٛ ٠ح حُؼٜي ،كـخإٝح ك ٚ٤رخُـَحثذٝ ،حطٔغ كُِ ٚ٤ز٬ؽ ٓـخٍ …
ٝأ ٖٓ ٍُ ٝأريع ك ٌٙٛ ٢حُطَ٣وش َّ
حُِؿِ٤ش أر ٞرٌَ رٖ هُِٓخٕٝ ،إ ًخٗض
َّ
هِ٤ض هزِ ٚرخٗ٧يُْ ُْ ٌُٖ ،طظُ َٜكٛ٬خ ٫ٝ ،حٗٔزٌض ٓؼخٜٗ٤خ٫ٝ ،
حٗظَٜص ٍٗخهظٜخ ا ٫كُٓ ٢خٗ.) ٚ
( اٗز٤ِ٤ش ) ،
هَ١ز ٢حُيحٍ؛ ؿ َ٤أَّٗ ٚطَىى ًؼَ٤حً اُ٠
حرٖ هِٓخٕ
َّ
َٓس آُ ٠ظِ٘ٓ ٙغ رؼ ٞأٛلخر ٚر٠لخف َٜٗٛخ حُوخُي ؛ كـِٔٞح
هَؽ َّ
طلض ػََٝ ٖ٣أٓخٓ ْٜطٔؼخٍ أٓي ٖٓ ٍهخّ ٜ٣ذ حُٔخء ٖٓ ك ٚ٤ػِ٠
ٛلخثق ٖٓ حُلـَ ،كوخٍ :
ٝػَ ٖ٣هي هخّ ػِ ٠ىًَّـخٕ
ْ
رلــخٍ ٍُٝحمْ
ٝأٓــي هي حرظِ َغ حُؼُّؼزـخٕ
كِ ٢ؿَِ ِع ٓـخمْ
ْ
اٗٔـــخٕ
ٝكظق ك َٔ ْ ٚرلخ ٍْ
رـ ٚحُلَــٞحمْ
ٖٓ أُؿخُ ٚحُظٓ ٢خٍص ك ٢حُ٘خّ ه:ُٚٞ
أُكُ٘ٓ ٢خٗ ٢ػِ ٠حهظ٤ـخٍ١
ٝأهطغ حُؼٔـَ رخؿظٜخ ْى
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ُْ ْ
َد ريحٍ١
كْ حُ َّط ْ
٣و َُ ّ
ٍحّ ُِ ِٓٞخ ْى
كظِ َْ ٤ٔ٣ ٠
ْ
ٓـٌٖ ِؿ ٞحٍ١
ٝحك ْي ٓئًّ ْٕ
ْ
ٗـ٤ن ِْٓ ٤ق أُٛي حُ ِؼزخ ْى
ٔ َل َْ ِ َ٣ؼ ْظِ٘٢
اًح ْ
ِ١غ ك ٢حُ َّ
ك ٢ػِ ٠حُل٬فْ
٣وـَّ ٍْ ٞ
ٝهي هَؽ رخُِؿَ اُ ٠ؿ َ٤حُـٍِ ٝحُٔـ ،ٕٞكـؼِ ٚك ٢حُٛٞق
ٝحُٔي٣ق ٝحٌُ٘ ،ٟٞكٖٔ ًُي هٗ ُٚٞخً٤خ ً ى َٙٛرخُؼ٤ي:
ِ ٢َٗٔ٣ؿ٤ضْ
هُِّ٣ ٢خ ػْ ٤ي كٔ٤خ ُّ
ػِٓ ٢خ هي ٗٔ٤ضْ
أ ٝطـ ِ ّي ْى
ّ
حٗوطغ ُٓــخٗ ٢حٍْ ٞ١٧
اًح
ْ
ٝػِ ٚ٤حُؼَّ٘خ ٓ ٌٕٞ٣خ رو٤ضْ
ًٝخٕ حرٖ هِٓخٕ أى٣زخ ً ٗخػَح ً ٖٓ ٝؿ ٙٞأىرخء ػًٝ ،َٜٙخٕ
٣ل َ٠حُٔـخُْ ك٤٘٤غ كٜ٤خ ؿٞح ً ٖٓ حَُٔف ٝحُلز ٍٞرؤٗؼخٍٝ ٙكٌخ٣خطٚ
ٝأُؿخُٝ ،ٚهي ٝؿي إٔ حُٔٗٞلش حٌُٔظٞرش رخُلٜل ٫ ٠ط َٜاُ ٠حُ٘خّ
ؿٔ٤ؼخ ً ر٘ظ ٠كجخط١ٝ ْٜزوخطٝٝ .ْٜؿي رؼ ٞحُِؿخُ٣ ٖ٤ـخُ ٢رؼ ْٜ٠ك٢
حٓظؼٔخٍ حُ٫لخظ حُٔلِ٤ش ٌ٣ٝ ،ظز ٕٞرٜخ أُؿخ ً ٫ط٘ز ٞأك٤خٗخ ً ػٖ حٌُٝم
حُؼخّٔ٣ ٫ٝ ،ظٔ٤ـٜخ حُٔٔغ٣ ٫ٝ ،وزِٜخ ح٧ىد.
ظَ حرٖ هِٓخٕ ُػ٘ٛ ْ٤خػش حُِؿَ ٝآخّ حُِؿخُ ٖ٤رخٗ٧يُْ ٓطِوخً،
ٝهي ُ ُٝغ حٗ٧يُْٝ ٕٞ٣حُٔـخٍرش دحُِؿَ ك٘ظٔٞح ػِ٣َ١ ٠وظٝ ،ٚهَؿٞح
ػٖ حُٝ٫حٕ حُٔؼَٝكش ٝهي ٗ ٠ٜػٖ طوٜي ح٩ػَحد ٝطظزؼٝ ٚحٓ٫ظٌؼخٍ
ُٓ٘ ٚج٣ ٬ـِذ ػِٓ ٠ؼظْ أُؿخُ.ْٜ
ق ك ٢حُِلع أٓخ ٓخثَ ؿُِ ٚكَه٤ن ػٌد،
ًٝخٕ ٗؼَ ٙك ٚ٤طٌُِّ ٍ
ِٜ٣ق ُِـ٘خء ُلٝ٬س ُلعٝ٬١ٝ ٙط٣ ٚو: ٍٞ
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د
ُ ّٞ٣حٍٗ ٢كَٖٓ ٚ٤
٣خ ٍُ َّ
ٍ
ؿَطًًٞ ِِ ٚزخ
أِ١ــ َغ ٖٓ َّ
ًٗ ٝــل ٍش ُٔ٤خ َء ٓؼٍٔ ُٞش
ُّ ٘٘٣غ ٖٓ هيَّٓ ٚ٣خ ُء حُٜزَخ
طَىى حرٖ هِٓخٕ اُ( ٠ؿَٗخ١ش) َٓحص ػي٣يس ٝحٓظيف ؿٔخػش ٖٓ
أِٜٛخ د (هَ١زش ) ،ح ٫حٗ ٚك ٢حهَ ح٣خٓ ٚؿَص ػِٓ ٚ٤ل٘ش ًزَ٤س ،رٔزذ
نًٝ ٙخٗض ٝكخط ٚروَ١زش ٝح َ٤ٓ٧أر ٞػزي هللا دمحم رٖ ٓؼي رٖ
ٗـَحٓش ُهُِ ٍ
َٓىٗ ٖ٤اً ًحى ٣لخَٛٛخ.
ٔخَٓٓ ٢حىهُُٚ
٣خ أً ََ ٛح حُٔـِْ حُ َّ
ر٢
ف
حَُح ُ
َّ
ٓخ ِِٓضُ ٌَُّ٘٘ٓ ٢خُضْ َ
ْ
ْ
أًٖ ُٓطلجخ ً ٜٓزــخ َف ر٤ظِ ٌُ ُْ
كبٕ
ف
كٌ َّ َٖٓ ك ُْ ٌ٤ك ٢حُز٤ض ٜٓزخ ُ
ُ ّٞ٣حٍٗ ٢كَٖٓ ٚ٤
٣خ ٍُ َّ
د ٍ
ؿَط ًًِٞ ٚزخ
أِ١ــ َغ ٖٓ َّ
ًٗ ٝــل ٍش ُٔ٤خ َء ٓؼٍٔ ُٞش
ُّ ٘٘٣غ ٖٓ هيَّٓ ٚ٣خ ُء حُٜزَخ
طٞك ٢حرٖ هِٓخٕ حٗ٫ئُ ٢ك ٢هَ١زش ٓ٘ش \
٬٤ٓ1160ى٣ش

ٛ 562يٍ٣ش –

ِ٤ٔٓ ٖٓٝحص ٗؼَ حرٖ هِٓخٕ إٔ ُؿِ٣ ٚؼزَ ػٖ طٔخُؽ حُل٠خٍس
ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخُل٠خٍس ح٣٧ز٣َ٤شًٔ ،خ طل َ٠حُِـش حَُٓٝخّٕ٣ش رٌَ٘ ِٓلٞظ
كٓ ٢لَىحطٝ ٚػزخٍحط ٚحُ٘ؼَ٣شٌٛٝ ،ح ىُ َ٤ػِ ٠ك ٍٞ٠حُ٬ط٤٘٤ش كٗ ٢ؼَ
حرٖ هِٓخًٕٔ .خ ٣ظ َٜكُ ٢ؿِ ٚحُ٘ؼَ ١ط٘خر ٚحُ٘ؼَ حٗ٧ئُٝ ٢حُ٘ؼَ
196

حٍٝ٧ر ٢ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُز٘خء ٝحُظول٤ش ٝحُ ُٕٞفأػَ حُٔٗٞلش ٝحُِؿَ
ك ٢ح٧ىد حٓ٧زخٗ ٢كٗ ٢ؼَُٝ ٙؿِٝ ، ٚرخُظخُ ٢ك ٢ح٥ىحد حٍٝ٧ر٤ش
ح٧هَ ٟح٠٣خ .
٣ـخ أٓــــ ،٢طؼخُ ٢أٗـي٘٣ـــ٢
كؤٗخ كِ ٖ٣ك٘٤خًٓ ،ظؤُــْ ك٘٤ــــخ ً
كً ٢ــَ حُ٤ــــُٞ١ٝ ّٞـــٚ
ُْ أًم ك٤ــــ ٚؿ٤ـــَ ُؤ٤ـش
أٓخ أػَ حُٔٗٞلش ٝحُِؿَ ك ٢ح٧ىد حٓ٧زخٗٝ ،٢رخُظخُ ٢ك ٢ح٥ىحد
حٍٝ٧ر٤ش ح٧هَ ،ٟك ٜٞأَٓ ٣لظخؽ اُ ٠رلغ ٓٔظوَ.
ػخٕ حرٖ هِٓخٕ ك ٢حُوَٕ ٖ٣حُوخْٓ ٝحُٔخىّ حُٜـَ ٖ٣١ك٢
أَٓس ًخٕ ُٜخ ك ٍٞ٠ػوخكٝ ٢أىر٤ٓٝ ٢خٓ ٢ك ٢حُز٤جش حٗ٧ئُ٤شًٝ .خٕ
ٓزيػخ ،ػخٕ ك٤خط ٚك ٢حٌُِس ٝحُٔظؼش ٝحهظ٘خٌُ ٙحص حُل٤خس كظ ٠كَٜٗ ٢
ٍٓ٠خٕ حُٔزخٍى٘٣ ٞٛٝ .ز ٚأرخ ٗٞحّ كٛٝ ٢ق حُؤَس  ًًَٝحٌُِحص
ٝحُٜ٘ٞحص حُيٗ٣ٞ٤ش.
٣و ٍٞحرٖ هِٓخٕ كٗ ٢ظَطُِ ٚل٤خس :
(ٛخ  ٠ٛحُيٗ٤خ ًٔخ طؼَكٜخ٣ ٫ ،يٛ ّٝلخإٛخ ،كخؿظٜي ٝحؿظْ٘ ك٤خطي ك٠
حُ٘ؼ ،ْ٤ا٣خى إٔ طوِٓ ٠ـخُْ حُٔظؼش ُ ً٬٤أٜٗ ٝخٍحً ،هٌ كوي ٖٓ ٌٛح حُؼَٔ
هزَ إٔ ٣ؤط ٠حُٔٞص كـؤس ،اٜٗخ ٓ٤ٜزش كوخ – أًٌُُ ْ٤ي – إٔ طٔٞص
ٝحُل٤خس ٖٓ كُٞي ٛخهزش )..
ٝحهظْ رلؼ ٢ك ٌٙٛ ٢حُٔوطٞػش ٖٓ ُؿِ: ٚ
ىهِض ػوِش حُٔٞم كخ ٫ري ػٖ أٓخٍ
ٝحُزَ ّٞ٣ ٍٝح٫ػ٘ ٖ٤كخػط٘ ٢حُز٘خٍ
ػوِش حُؼ٤ي ك ٢كٔ ٕ٬حٌُزخٕ حُوَح٣ذ
ٝحُويٝ ٍٝحُٜل٤لخص ٝحُوَِ ٝحُٔلخُذ
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ٝؿِ ًَ ّٞػطخٍ رخُؼطَف حُٔ٘خٛذ
ٝكٗ ٢خٕ ط٘ ٢٣ٞحَُ ّٝكلَ ك ًَ ٢كخٍ
***********

ًزٖ رخْٓ حُ٠ل٤ش ٘٣ظََٓٓ ًَ ٚ٣خى
ك ٚظخ َٛهلل ٝحُوٜي كَف ح٫ٝ٫ى
٣ ٕٝوخٓ ٢حٔٗ٫خٕ ٖٓ كَحٍس ف ح٧ػ٤خى
رخُوَٝؽ ُِٔ ٠ِٜط٘طل ًٟ ٠حُلَحٍ
ًَ ٝؿ ّٞ٣ ٖ٣ِٓ ٚحُؼ٤ي ٛـ رَح
َٓح
ٝحُزٌخ رخُٔوخرَ ػِ ٠ح٫كزخد ً ٌ
حَُٔٔ
حكظلخٍ حُلـخ٣غ ف حكظلخٍ
ٌ
ٝىٓٞع حُظَف ك ٢ػ٤خد حُ٘طخٍ

******************
ٗوظ َٜك٣ ٫ٝ ٢ٓ٬ً ٠ؼـزٍ٘ٞ١ ٢
إٓ َٗٔ ػٖ كَٝع اًح حٗل٘ض حٍٞٛ
حٌُ ١ؿ٤ض ف ٗخٕ ٘٣زـ ٢إٔ ٗوٍٞ
ؿِٔش حُوٜشٔٗ:ؼ,٠هي كٜٔض حٗ٩خٍ
حػطً٘ ٢زٖ ُِؼ٤ي ٓخ ٍِٗىم ٗٝزِغ
ٌٗٝرق ٗٝلٗٝ َٜويى َٗٝكغ
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ٜٗٝلق ٗٝخًَ ٖٓ ٗ ٟٞكظ٘ٗ ٠زغ
ػْ ِٗزْ ػ٤خرٗٝ ٢ـ٤ي ُِِ٣خٍ

٣ٝو ٍٞح٠٣خ كُ ٢ؿِ: ٚ
ٝػَ ٖ٣هِز ٢هي هخّ ػِ ٠ىًخٕ
رلخٍ ٍٝحم
ٝأٓي هي حرظِغ ػؼزخٕ
ك ٢ؿِع ٓخم
ٝكظق كٔ ٚرلخٍ اٗٔخٕ
ك ٚ٤حُلٞحم
ٝحٗطِن ٣ـَ ١ػِ ٠حُٜلخف
ُٝو ٠حُٜزخف

******************
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أبو إسحاق اإللبٌري

أبو إسحاق إبراهٌم بن مسعود بن سعد التُجٌبً المعروؾ باسم
أبو إسحاق األلبٌري
ولد ب( بؽرناطة ) عام \  375هـجرٌة  985 -مٌبلدٌة واصله
من اهل حصن( العماب) وعاش طفولته وصباه فٌها احب الشعر واالدب
ؾكان أدٌبا معروفا وشاعرا مشهورا فً أهل (ؼرناطة) باألندلس،
ولما استوزر الملن ( بادٌس بن حبوس ) ملن ؼرناطة الٌهودي
( اسماعٌل بن نؽزلة ) اختلؾ ابو اسحاق معه فاصدرالملن حكمه بنفٌه
إلى ( البٌرة )  .فما ان وصل إبراهٌم أبو إسحاق الى ( البٌرة) واستمر
بها اال ونظم فً منفاه لصٌدة اثارت اهل ( صنهاجة ) و أدت
الى ثورة أهلها على الوزٌر الٌهودي ( اسماعٌل بن نؽزلة ) فمتلوه
سنة \ 459هجرٌة ومنها هذه االبٌات:
أال لل لصنهاجة أجمعٌن بدور الندي وأسد العرٌن
لمد زل سٌدكم زلة
تخٌر

كاتبه

كافرا

تمر بها أعٌن الشامتٌن
ولو شاء كان من المسلمٌن
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فعز الٌهود به وانتخوا

وتاهوا وكانوا من األرذلٌن

ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهبلن وما ٌشعرون
فكم مسلم فاضل لانت

ألرذل لرد من المشركٌن

فهبل التدى فٌهم باأللى من المادة
وأنزلهم حٌث ٌستاهلون
وطافوا لدٌنا بؤخراجهم
ولموا المزابل عن خرلة
وما كان ذلن من سعٌهم

الخٌرة المتمٌن

وردهم أسفل السافلٌن
صؽار وذل وهون

علٌهم
ملونة

لدثار

الدفٌن

ولكن منا ٌموم المعٌن

أبادٌس أنت امرإ حاذق
تصٌب بظنن نفس الٌمٌن
فكٌؾ اختفت عنن أعٌانهم
وفً األرض تضرب منها المرون
وهم بؽضون إلى العالمٌن

وكٌؾ تحب فراخ الزنا
وكٌؾ ٌتم لن المرتمى

اذا كنت تبنً وهم ٌهدمون
وكٌؾ استنمت إلى فاسك
ولارنته وهو بٌس المرٌن
ولد أنزل هللا فً وحٌه
ٌحذر عن صحبة
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الفاسمٌن

فبل تتخذ منهم خادما
وذرهم

إلى لعنة البلعنٌن

فمد ضجت األرض من فسمهم
وكادت تمٌد بنا

اجمعٌن

توفً أبو إسحاق فً عام  460ه جرٌةـ  1068مٌبلدٌة
وكان شعره ٌتناول الحكم والمواعظ ،ومن مواعظه وحكمه هذه
االبٌات ٌمول:
بالذنب أتٌتن راجٌـا ٌا ذا الجبلل
ففرج ما ترى من سـوء حالً
عصٌتن سٌـــدي وٌلً بجهلً
وعٌب الذنب لم ٌخطر ببالً
إلـى من ٌشتكً المملون إال
إلى مواله ٌامولى الـموالً
لعمري لــٌت أمً لم تلدنً
ولم أؼضبن فً ظلم اللٌالً
فها أنا عبدن العاصً فمٌر
إلى رحمان فؤلبل لً سإالً
فإن عالبت ٌـــاربً تعالب
محمـــا بالعذاب وبالنكال
وإن تعفو فعفـون لد أرانً
ألفعالً وأوزاري الثمـــال
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ولٌل له أكثر من أربعٌن لصٌدة،
ومن شعره لصٌدته الفرٌدة و التً تسمى بـ (منظومة األلبٌري )
أو( تابٌة األلبٌري) فً ذكر العلم وفضله والحث علٌه والعناٌة به ،ولد
شاب كان هجاهٌ ،مال له( أبو بكر) فؤؼضى عن
لالها فً نصح شاعر
ّ
ع َظه ُِ موعظة بلٌؽة ،ولد حوت بدابع
سبابه وشتمه بل عفى عنه وو َ
الحكَم والوصاٌا التً ٌحتاجها طالب العلم من التزود والنهل من العلم
ِ
والتخلّك بطٌّب األخبلق وال ِف عال ولد اشتُهرت هذه المصٌدة عند طبلب
العلم واالدب بسبب ورع صاحبه وعفوه عن المسًء وتنازله عن
حمه ،وتتكون المصٌدة من  115بٌت هذه هً االبٌات :
تفت فإادن األٌام فتا

وتنحت جسمن الساعات نحتا

وتدعون المنون دعاء صدق

أال ٌا صاح أنت أرٌد أنتا

أران تحب عرسا ذات خدر

أبتَّ طبللها األكٌاس بتا

تنام الدهر وٌحن فً ؼطٌط

بها حتى إذا مت انتبهتا

فكم ذا أنت مخدوع وحت

متى ال ترعوي عنها وحتى

أبا بكر دعوتن لو أجبتا

إلى ما فٌه حظن لو عملتا

إلى علم تكون به إماما

مطاعا ً إن نهٌت وإن أمرتا

وٌجلو ما بعٌنن من ؼشاه

ا وٌهدٌن الطرق إذا ضللتا

وتحمل منه فً نادٌن تاجا

وٌكسون الجمال إذا عرٌتا

ٌنالن نفعه ما دمت حٌا

وٌبمى ذكره لن إن ذهبتا

هو العضب المهند لٌس ٌنبو

تصٌب به مماتل من أردتا
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وكنز ال تخاؾ علٌه لصا

خفٌؾ الحمل ٌوجد حٌث كنتا

ٌزٌد بكثرة اإلنفاق منه

وٌنمص إن به كفا شددتا

فلو لد ذلت من حلواه طعما

آلثرت التعلم واجتهدتا

ع
ولم ٌشؽلن عنه هوى مطا ٌ

وال دنٌا بزخرفها فُتنتا

روض
وال ألهان عنه أنٌك
ٍ
فموت الروح أرواح المعانً

وال دنٌا

بزٌنتها كلفتا

ولٌس بؤن طعمت وال شربتا
فإن أعطاكه هللا

فواظبه وخذ بالجد فٌه
وإن أعطٌت فٌه طوٌل باعٍ

انتفعتا

ولال الناس إنن لد علمتا
بتوبٌخ  :علمتَ فما عملتا

فبل تؤمن سإال هللا عنه
فرأس العلم تموى هللا حما

ولٌس بؤن ٌمال لمد رأستا

وأفضل ثوبن اإلحسان لكن

نرى ثوب اإلساءة لد لبستا

إذا ما لم ٌفدن العلم خٌرا

فخٌر منه أن لو لد جهلتا

وإن ألمان فهمن فً مها ٍو

فلٌتن ثم لٌتن ما فهمتا
وتصؽر فً العٌون إذا كبرتا

ستجنً من ثمار العجز جهبل
وتُفمد إن جهلت وأنت باق

وتوجد إن علمت ولو فُمدتا

وتذكر لولتً لن بعد حٌن

إذا حما بها ٌوما عملتا

وإن أهملتها ونبذت نصحا

وملت إلى حطام لد جمعتا
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فسوؾ تعض من ندم علٌها

وما تؽنً الندامة إن ندمتا

إذا أبصرت صحبن فً سماء

لد ارتفعوا علٌن ولد سفلتا

فراجعها ودع عنن الهوٌنى

فما بالبطء تدرن ما طلبتا
ولو ُملن العراق له تؤتا

ولٌس لجاهل فً الناس مؽن
مبلء
سٌنطك عنن علمن فً
ٍ

وٌكتب عنن ٌوما إن كتمتا

وما ٌؽنٌن تشٌٌد المبانً

إذا بالجهل نفسن لد هدمتا
لعمرن فً المضٌة ما عدلتا

جعلت المال فوق العلم جهبل

ستعلمه إذا طه لرأتا

وبٌنهما بنص الوحً بون

ألنت لواء علمن لد رفعتا

لبن رفع الؽنً لواء مال

ألنت على الكواكب لد جلستا

لبن جلس الؽنً على الحشاٌا
وإن ركب الجٌاد مسومات

ألنت مناهج التموى ركبتا

ومهما افتض أبكار الؽوانً

الحكم افتضضتا
فكم بكر من ِ

ولٌس ٌضرن اإللتار شٌبا

إذا ما أنت ربن لد عرفتا

فماذا عنده لن من جمٌل

إذا بفناء طاعته أنختا
فإن أعرضت عنه فمد خسرتا

فمابل بالمبول لنصح لولً

وتاجرت اإلله به ربحتا

وإن راعٌته لوال وفعبل
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بشًء
فلٌست هذه الدنٌا
ٍ

تسوإن حمبة وتسر ولتا

وؼاٌتها إذا فكرت فٌها

كفٌبن أو كحلمن إذ حلُمتا

سجنتَ بها وأنت لها محب

فكٌؾ تحب ما فٌه سجنتا

وتطعمن الطعام وعن لرٌب

ستطعم منن ما فٌها طعمتا

وتعرى إن لبست بها ثٌابا

وتكسى إن مبلبسها خلعتا

وتشهد كل ٌوم دفن خل

كؤنن ال تراد لما شهدتا

ولم تخلك لتعمرها ولكن

لتعبرها فجد لم ا خلمتا

وإن هدمت فزدها أنت هدما

وحصن أمر دٌنن ما استطعتا

وال تحزن على ما فات منها

إذا ما أنت فً أخران فزتا

فلٌس بنافع ما نلت منها

من الفانً إذا البالً حرمتا

وال تضحن مع السفهاء ٌوما

فإنن سوؾ تبكً إن ضحكتا

ومن لن بالسرور وأنت رهن

وما تدري أتُفدى أم ؼللتا

وسل من ربن التوفٌك فٌها

وأخلص فً السإال إذا سؤلتا

وناد إذا سجدت له اعترافا

بما نادا ذو النون ابن متى
سٌفتح بابه لن إن لرعتا

والزم بابه لرعا عساه

لتُذكر فً السماء إذا ذكرتا

وأكثر ذكره فً األرض دأبا

ونكر كم صؽٌر لد دفنتا

وال تمل الصبا فٌه امتهال
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بنصحن لو لفعلن لد نظرتا

ولل ٌا ناصحً بل أنت أولى

وبالتفرٌط دهرن لد لطعتا

تمطعنً على التفرٌط لوما
وفً صؽري تخوفنً المناٌا

وما تدري بحالن حٌث شختا

وكنت مع الصبا أهدى سبٌبل

فما لن بعد شٌبن لد نكثتا

وها أنا لم أخض بحر الخطاٌا

كما لد خضته حتى ؼرلتا

دفر
ولم أشرب ُحمٌا أم ٍ

وأنت شربتها حتى سكرتا

ولم أنشؤ بعصر فٌه نفع

وأنت نشؤت فٌه وما انتفعتا

ولم أحلل بواد فٌه ظلم

وأنت حللت فٌه وانتهكتا

لمد صاحبتَ أعبلما كبارا

ولم أرن التدٌت بمن صحبتا

ونادان الكتاب فلم تجبه

ونبهن المشٌب فما انتبهتا
وألبح منه شٌخ لد تفتا

وٌمبح بالفتى فعل التصابً

لعٌب فهً أجدر من ذممتا

ونفسن ذم ال تذمم سواها
وأنت أحك بالتفنٌد من

ولو كنت اللبٌب لما نطمتا

ولو بكت الدما عٌنان خوفا

لذنبن لم ألل لن لد أمنتا
أ ُِمرت فما ابتمرت وال

ومن لن باألمان وأنت عبد
أطعتا

لجهلن أن تخؾ إذا وزنتا

ثملت من الذنوب ولست تخشى
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وترحمه ونفسن ما رحمتا

وتشفك للمصر على المعاصً
رجعت المهمرى وخبطت عشوى

لعمرن لو وصلت لما رجعتا

ولو وافٌت ربن دون ذنب

ونولشت الحساب إذا ً هلكتا

ولم ٌظلمن فً عمل ولكن

عسٌر أن تموم بما حملتا

ولو لد جبت ٌوم الحشر فردا

وأبصرت المنازل فٌه شتى

ألعظمت الندامة فٌه لهفا

على ما فً حٌتن لد أضعتا

تفر من الهجٌر وتتمٌه

فهبل من جهنم لد فررتا
ولو كنت الحدٌد به لذبتا

ولست تطٌك أهونها عذابا

ولٌس كما حسبت وال ظننتا

وال تنكر فإن األمر جد
أبا بكر كشفت ألل عٌبً

وأكثره ومعظمه سترتا

فمل ما شبت فً من المخازي

وضاعفها فإنن لد صدلتا

ومهما عبتنً فلفرط علمً

بباطنه كؤنن لد مدحتا

فبل ترض المعاٌب فهو عار

عظٌم ٌورث المحبوب ممتا

وتهوي بالوجٌه من الثرٌا

وٌبدله مكان الفوق تحتا

كما الطاعات تبلن الدراري

وتجعلن المرٌب وإن بعدتا
وتلمى البر فٌها حٌث شبتا

وتنشر عنن فً الدنٌا جمٌبل
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وتمشً فً مناكبها عزٌزا

وتجنً الحمد فٌما لد ؼرستا

ب
وأنت ان لم تُعرؾ بعٌ ٍ

وال دنست ثوبن مذ نشؤتا

وال سابمت فً مٌدان زور

ٍِ وال أوضعتَ فٌه وال خببتا

فإن لم تنؤ عنه نشبت فٌه

ومن لن بالخبلص إذا نشبتا
كؤنن لبل ذلن ما طهرتا

تدنس ما تطهر منن حتى

وكٌؾ لن الفكان ولد أُسرتا

وصرت أسٌر ذنبن فً وثاق

كما تخشى الضراؼم والسبنتا

فخؾ أبناء جنسن واخش منهم

وكن كالسامري إذ ا لُمستا

وخالطهم وزاٌلهم ِحذارا
وإن جهلوا علٌن فمل سبلم

لعلن سوؾ تسلم إن فعلتا

ومن لن بالسبلمة فً زمان

تنال العصم إال إن عصمتا

وال تلبث بحً فٌه ضٌ ٌم

ٌمٌت الملب إال إن كُبلتا
وشرق إن برٌمن لد شرلتا

وؼرب فالتؽرب فٌه خٌر
فلٌس الزهد فً الدنٌا خموال

ألنت بها األمٌر إذا زهدتا

ولو فوق األمٌر تكون فٌها

سموا وارتفاع ا كنت أنتا

فإن فارلتها وخرجت منها

إلى دار السبلم فمد سلمتا

وإن أكرمتها ونظرت فٌها

إلكرام فنفسن لد أهنتا

209

جمعتُ لن النصابح فامتثله

حٌاتن فهً أفضل ما امتثلتا

وطولتُ العتاب وزدت فٌه

ألنن فً البطالة لد أطلتا
وخذ بوصٌتً لن إن رشدتا

وال ٌؽررن تمصٌري وسهوي

وكانت لبل ذا مابة وستا

ولد أردفتها تسعا حسانا

وعترته الكرٌمة ما ذكرتا

وصلى على تمام الرسل ربً
ولل ٌا ناصحً بل أنت أولى

بنصحن لو لفعلن لد نظرتا

تمطعنً على التفرٌط لوما

وبالتفرٌط دهرن لد لطعتا

وفً صؽري تخوفنً المناٌا

وما تدري بحالن حٌث شختا

وكنت مع الصبا أهدى سبٌبل

فما لن بعد شٌبن لد نكثتا

وها أنا لم أخض بحر الخطاٌا

كما لد خضته حتى ؼرلتا

دفر
ولم أشرب ُحمٌا أم ٍ

وأنت شربتها حتى سكرتا

ولم أنشؤ بعصر فٌه نفع

وأنت نشؤت فٌه وما انتفعتا
وأنت حللت فٌه وانتهكتا

ولم أحلل بواد فٌه ظلم

ولم أرن التدٌت بمن صحبتا

لمد صاحبتَ أعبلما كبارا

ونبهن المشٌب فما انتبهتا

ونادان الكتاب فلم تجبه

وألبح منه شٌخ لد تفتا

وٌمبح بالفتى فعل التصابً

لعٌب فهً أجدر من ذممتا

ونفسن ذم ال تذمم سواها
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ولو كنت اللبٌب لما نطمتا

وأنت أحك بالتفنٌد منً
ولو بكت الدما عٌنان خوفا

لذنبن لم ألل لن لد أمنتا

ومن لن باألمان وأنت عبد

أُمرت فما ابتمرت وال أطعتا

ثملت من الذنوب ولست تخشى

لجهلن أن تخؾ إذا وزنتا

وتشفك للمصر على المعاصً

وترحمه ونفسن ما رحمتا
لعمرن لو وصلت لما رجعتا

رجعت المهمرى وخبطت عشوى

ونولشت الحساب إذا ً هلكتا

ولو وافٌت ربن دون ذنب

عسٌر أن تموم بما حملتا

ولم ٌظلمن فً عمل ولكن
ولو لد جبت ٌوم الحشر فردا

وأبصرت المنازل فٌه شتى

ألعظمت الندامة فٌه لهفا

على ما فً حٌتن لد أضعتا

تفر من الهجٌر وتتمٌه

فهبل من جهنم لد فررتا

ولست تطٌك أهونها عذابا

ولو كنت الحدٌد به لذبتا
ولٌس كما حسبت وال ظننتا

وال تنكر فإن األمر جد

وأكثره ومعظمه سترتا

أبا بكر كشفت ألل عٌبً
فمل ما شبت فً من المخازي

وضاعفها فإنن لد صدلتا

ومهما عبتنً فلفرط علمً

بباطنه كؤنن لد مدحتا
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********************************

ا بن زٌدون المخزومً

هو ابو الولٌد احمد بن عبد هللا بن احمد بن ؼالب بن زٌدون
المخزومً .
ولد فً جانب الرصافة من مدٌنة لرطبة بتارٌخ االول من رجب
سنة\  394هجرٌة \ الخامس من ابرٌل (نٌسان) سنة  1003مٌبلدٌة
وكانت لرطبة انذان عاصمة الببلد ومنارة ا لعلم واالدب والثمافة هَ١زش
ٗ٘ؤ كٓ ٢ي٘٣ش حَُٛخكش  ٢ٛٝؿِء ٖٓ هَ١زش ٓٝـخٍٝس ُٜخ ٝهي ر٘خٛخ ػزي
حَُكٖٔ حُيحهَ ػ٘يٓخ ىهَ حٗ٫يُْ ٝكٌٜٔخ ٝطؼِْ ػِ ٚٓٞح ٠ُٝ٧رٜخ
ٓٝخص ٝحُي ٞٛٝ ٙكظٛ ٠ـ َ٤كٌلِ ٚؿيٝ ٙط ٠ُٞطَر٤ظٝ ٚأًَٔ طؼِ ٚٔ٤ك٢
هَ١ذ فدرس الشعر واالدب العربً حتى برع فٌه وتمرس علٌه وهو
س
من أسرة من فمهاء لرطبة من بنً مخزوم  ،أبوه فمٌه من بنً مخزوم
المرشٌة  ،وجده ألمه صاحب األحكام الوزٌر أبو بكر دمحم ،وهو من بٌت
حسب ونسب كان والده ذا جاه عرٌض ومال وضٌاع  ..وله المشورة
المحترمة العالٌة فً لرطبة ٝط ٠ُٞؿي ٚٓ٧ ٙحُو٠خء رٔي٘٣ش( ٓخُْ) ػْ
أكٌخّ حَُ٘١ش ٝحُٔٞم ك ٢هَ١زش  .طؼَِّْ حرٖ ُ٣ي ٕٝك ٢ؿخٓؼش هَ١زش
حُظً ٢خٗض أ ْٛؿخٓؼخص حٗ٧يُْ َِ ٣ل ُي اُٜ٤خ ٬١د حُؼِْ ٖٓ حُٔٔخُي
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحَُٜ٘حٗ٤ش ػِ ٠حُٔٞحءُٔٝ ..غ ر ٖ٤أهَحًٗ٘ ٚخػَ ًٝخطذ ..
طؼَك ٚد٫ٝىس ر٘ض حُٔٔظٌل ٢حُوِ٤لش ح ١ٞٓ٧حُ٠ؼ٤ق
ًٝخٕ حُ٘ؼَ ريح٣ش ُّ
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( ًخٕ حُٔؼَٝف رخُظوِق ٝحًَُخًش حٌُ٣ ١وخ ٍٝك ٚ٤حر ٞك٤خٕ حُظٞك٤ي١
ٓ٘ظَٜح رخَُ٘د ٝحُزطخُشٓ ،و ْ٤حَُٔ ٝحُؼ٤ٗ٬ش ،أٓ َ٤حُٜ٘ٞس ،ػخَٛ
ً
 .حُوِٞس)
احب ابن زٌدون الشاعر ة واالدٌبة والدة ابنة الخلٌفة المستكفً
التً كانت شاعرة ادٌبة تعمد الندوات والمجالس االدبٌة والشعرٌة فً
بٌتها وبادلته حبا بحب ولد انشد فً حبها الشعر الكثٌر شعرا فٌاضا
عاطفة وحنانا وشولا ولوعة وولها  .االمرالذي جعلنا نتؽنى فً
شعره الى ولتنا هذا وسٌبمى خالدا لبلجٌال بعدنا حبا صادلا
فراح ٌتمرب منها حتى نال منزلة فً للبها فبادلته الحب
وكتبت له تمول -:
ترلب إذا جـــــن الظـــبلم زٌارتً
فإنً رأٌت اللٌــل أكتــم للســر
وبً منن ما لو كان للبدر ما بدا
وباللٌل ما أدجى وبالنجم لم يسر.
وتواصلت لما آتهما حتى دخل الوشاة بٌنهما و فرلت بٌنهما األٌام
ففاض الوجد والحنٌن بعشٌمته فكتبت إلٌه تمول:
أال هــل لنا من بعـد هذا الــتــفرق
سبـــٌل فٌشكو كل صب بما لمً
ولد كنت أولاتالتزاور فً الشتا
أبـٌـت على جمر من الشوق المحرق
تـمـر الـلــٌالً الأرى البٌن ٌنمضً
وال الـصبـــر من رق التشوق معتمً
سمـا الــلـه أرضا لد ؼدت لن منزال
بـكل سـكـون هاطــل الـوبـل مـعدق
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ولما علمت والدة بإن حبيبها لد تولع بؽٌرها او هكذاصوره
لها الوشاة والحالدٌن علٌهما فمالت عنه كل المٌل فؤحبت الوزٌر ابً
عامر ابن عبدوس فندم ابن زٌدون وراح ٌتوسل بؽٌر جدوى وٌنظم
الشعر مهددا الوزٌر ابا عامر شاكٌا إلى والدة تبارٌح الهوى  ،وكتب
إلى الوزٌر ابن زٌدون رسالته المعروفة بالرسالة الهزلٌة سخر فٌها
منه على لسان حبٌبته ،فلم ٌلبث الوزٌر أن عمل على سجن الشاعر ،فتم
سجنه  .فراح ابن زٌدون فً سجنه ٌكتب الشعر مسترحما  ،و كتب إلى
أبً حزم رسالته المعروفه بالرسالة الجدٌة مستعطفا ولكن لم ٌجد اذنا
تصؽً وال للبا ٌرحم للبه فصمم على الهرب  ،ففر من السجن فً لٌلة
عٌد األضحى وظل متخفٌا عن االنظار حتى عفا عنه ابو حزم فبعث إلى
والدة بمصٌدته المشهورة بالنونٌة والتً تعتبر من روابع الشعر العربً
وعٌونه فً االدب و التً من أجلها كتبت عنه وجمعت مااستطعت
جمعه من عدة مإلفات والتً ٌمول فً مطلعها-:
أضحى التنابً بدٌبل من تدانٌنا
وناب عن طٌب لمٌانا تجافٌنا
الؽزل عند ابن زٌدون حاجة فً النفس ٌلبً الملب نداءها  ،وشوق
جامح ٌسٌر فً ركابه ،وثورة فً الفإاد ٌندفع فً تٌارها ،فهو رجل
المرأة الؽاوٌة ٌهواها إلى حد الجنون والوله وٌرٌدها ابدا طوع هواه ،
وٌوجه نحوها جمٌع ذاته ولواه  ،فً ترؾ أندلسً  ،وجماح نواسً ،
ولد عانى من لوعة الحب الوانا من األلم والشوق العظٌم  ،ولاسى فً
أمر العذاب  ،فعرؾها رفٌمة حٌاة ،ولمً فً أس هواها الؾ
سبٌل حبها ّ
حرارة ومرارة  ،فراح ٌسكب نفسه حسرات  ،وٌعصر لباب للبه وٌرسله
تؤوهات وزفرات  ،وإذا لصابد ه مزٌج من شوق  ،وذكرى  ,وألم ،
ّ
الحرى
وأمل وإذا ؼزله حافل باالستعطاؾ واالسترحام ،حافل بالمناجٌات
ّ
 ،والنداءات السكرى  ،وإذا األلوال منثورة مع كل نسٌم  ،مرددة مع كل
حب وؼرام  ،وكل لفظة لوعة
صدى  ،وإذا كل كلمة فٌها رسالة ّ
واطبللة سهام الحظ لوله :
اُ٤ي َ
حٗ٧ـــــــــخّ ؿيح حٍط٤خكـــــ٢
ٖٓ
ِ
ِ
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ض ػِّ ٠
ٓخٕ ٓي ٟحهظَحكـــــــ٢
ٝأٗ ِ
حُِ ِ
ٓٝخ حػظَٟضْ ٔٛــــ ُّ ٞحُّ٘
لــــــْ اّ ٫
ِ
كي ْ٣ظ ُ ِي ّ
ٛزـــــــَ١
ػ٘ـــي
ٛزَ١
إ
ِ
ِ
ِ
َ
ُــــــًَ ٕٞلُّــــــــــٞح
حُٞحٗ
َ ٢ُٝأٓ ٌَ َُ َِ ٞ
ػيٝ
ٝأػـذ
َ
ً٤ــــــــق ٣ـِزُ٘ــــــــٌّ ٢
ُ
ُـــْ ٢
حهظِٓ٬ــــــــــــخ ً
ََّٔ ُٝخ ْ
إٔ َؿَِظْ ِي
َ
ّْٔ ططِ ُغ ْ
د
ٖٓ ٗوــــــــــخ ٍ
ٍأ ْ٣ضُ حُ٘ َ
ؿ َ٤هـــــــــخ ٍٍ
كُئحى ِٖٓ ١أِٓ ً ٠
ري ُ
اُـــ ٢ؿزّـــــــــــــخ ً
ْ
َّٔ ٬
ٝإٔ طٜيِ ١حُ ّ
َ

حى ٍَ ْ٣لخٗــــــٍَ َٝ ٢حكـــــــ٢
َِ ََ ًْ ًُ ْٖ ِٓ ٝ
ُي ٟػطِ٘ ٢ػِ ٠حُٔـــــخء حُوـــــَحفِ
َ َِ١ْ ٧غ َ
ؿ َْ ُ
ٓـــــــ ُٚػ َ َٔ ََ حُّ٘ َـــــــــــخفِ
خى ػِْ ِٚ ٤
ٖٓ أٓ َ
!ٍ َ
ِ ٟ
٠ــــــــ٬ٓ ٠فِ
أً
ُّ
ُــــــق حُ ّي َْ ُِ َِ ٛل ِْ ٤
ــــٖ حُ ُٔظـــــــَخفِ
َ
ٝؿٖٜ
ِ
حُزخٕ َ٣كُ َُ كٗٝ ٢ـــــــــخفِ
ٝهِز ٢ػٖ ِ ً ٟٞٛ
ُي ُ
ؿٛ َ٤ـــــــخفِ
رؼٞ
 ْٞ َُٝك٢
ِ
ِ
أٗلــــخّ ّ
حَُ٣ـــــــــخفِ

هكذا كان ؼزل ابن زٌدون روحا متملمبل  ،وكٌانا تتماذفه ا
االمواج  ،و كان شعره بحر من العاطفة والوجدان ٌ ،ترلرق ترلرق
الماء الزالل  ،فً صفاء البلور  ،ولٌن األعشاب على ضفاؾ الؽدران و
االنهار ،وفً عذوبة تتماوج على اعطافها كل معانً الموسٌمى
الساحرة التً هً السحر الحبلل  ،موسٌمى تنام على أوتارها الدهور
وٌؽفو بٌن حناٌاها النور والجم ال  ,و كانت الفاظه سهولة تنمو فً
أجواء الطبٌعة الزاهٌة  ،ؾتمتزج بها امتزاج االرواح باالرواح  ،وإذا كل
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شًء فً المصٌدة حً نابض ،وإذا كل شًء رونك وجمال ،وكل شًء
حلمة نورانٌة بٌن الذكرى واآلمال .وفٌها ٌمول:
ذكرت ُ ِن ّ
بالزهراء مشتــــــالــــــــا
إنًّ ْ
ومرأى األرض لد رالَـــا
ك طل ٌ
واألف ُ
ك ْ
سٌم ا ْعتِبل ٌل فً أصـــــــــــــــــابِ ِل ِه
َوللنّ ِ
ق لً فا ْعت َ ّل إ ْ
شفَـــــــــالَـــــــــــا
كؤنهُ َر ّ
وض عن مابِه الف ّ
ً مبتســــــ ٌم
والر ُ
ّ
ض ّ

ت أطوالَــــــــا
عن اللَّ ّبـــــا ِ
كما شمَمتَ ِ

انصرمــتْ
ت لَنَـــــــــــا
ـــو ٌم كؤٌّ ِام لَذّا ٍ
ٌَ ْ
َ
بتْنَا لها َ
سرالَـــــــــا
ّهر ّ
حٌن نـــــا َم الد ُ
َ
زهـــــر
العـــٌن من
نل ُهو بما ٌستمٌــــ ُل
ٍ
جا َل النّدَى فٌ ِه حتى ما َل أعنـالَـــــــــا
َـــــؤن أ ْعٌُنَهُ ْ
ّ
أرلـــــــــى
ك
إذ عاٌَنَــــتْ َ

بَكَتْ ِلما بً فجــا َل الدّم ُع َرلَ َرالَــــــــا

ك فـــً ضــــاحً منـــــــابتِــ ِه
ور ٌد تؤلّ َ
سرى ٌناف ُحهُ
ك
نٌـــــــــلوفر عـــــــــب ٌ
ٌ
تشـــــــــو ِلنـــــــَا
ذكرى
ّ
ك ٌّل ٌهٌ ُج لنَا َ

ْ
فازدا َد منهُ ال ّ
العٌن إشرالَـا
ضحى فً
ِ
سنَ ُ
صـــ ْب ُح أحْ ـــدَالَـــــا
ان نَبّهَ ِم ْنهُ ال ّ
َو ْ

در أن ضالَــــــا
إلٌن لم ٌع ُد عنها ال ّ
ِ
ص ُ

ؼرٌد كان شاعر العبمرٌة التً
فهو شاعر االندلس وبلبلها ال ّ
تعطً النفس من خبلل الطبٌعة التى تصؾ سناءها وشذاها ،وتعصر
ترتشؾ خالصا  ،وتص ّعد الزفرات واآلمال
ه
الملب فً كإوس الحب التً
216

أنؽام سحر وروعة ،وتعتصر اللؽة لتستخرج منها كل ممكناتها الشعرٌة
والموسٌمٌة لتشدو الحانها الشجٌة ولد ملكت على العرب ألبابهم فً
عصورهم المدٌمة والحدٌثة .
اما فً حٌاته العامة ومناصبه :
كان ابن زٌدون من الصفوة المرمولة من شباب لرطبة ؛ ومن ثم
ً أن ٌشارن فً مسٌر ة األحداث التً تمر بها .ولد ساهم
كان من الطبٌع ّ
بدور ربٌسً فً إلؽاء الخبلفة األموٌة بمرطبة  ،و شارن فً تؤسٌس
حكومة جمهورٌة بزعامة ( ابن جهور) وإن كان لم ٌشارن فً ذلن
بالسٌؾ والمتال فمد كان دور ه ربٌسًا فً توجٌه السٌاسة وتحرٌن
الجماهٌر وذلن باعتباره شاعرا ً معروفا ً ذابع الصٌت وأحد أعبلم مدٌنة
(لرطبة ) ومن أبرز أدبابها المعروفٌن  ،فسخر جاهه وثراءه وبٌانه فً
توجٌه الرأي العام وتحرٌن الناس نحو الوجهة التً ٌرٌد.
حظً ابن زٌدون بمنصب الوزارة فً عند ( ابن جهور ) واعتمد
علٌه الحاكم الجدٌد فً سفارته بٌنه وبٌن الملون المجاورٌن  ،إال أن هذا
لم ٌشؾ طموح ( ابن زٌدون ) بحٌث ٌكون ظبلً للحاكم اذ كان طموحا.
فاستؽل اعداإه هذا الطموح فؤوؼروا علٌه صدر صدٌمه المدٌم ونجحوا
فً الولٌعة بٌنهما حتى انتهت العبللة بٌن الشاعر واألمٌر إلى مصٌرها
المحتوم ٌ .مول فً لصٌدته :
ٛـزـخرَـشً
ؽ هَ
ــٜــَ
ََ٣ٝــٜـظـخ ُ
ٓـ َِّ ٢
حُـلـخٍ ِ
ُ
ِ
ُِـوَـِـزِ َ٫ ٢طَــؤُـُِٗ ٞـــخ َى حَٓ٧ـــ ٠هَــيكـخ
ََُٝ
ــ٤ـْ ًَٓـ٤ـٔخ ً ػَـٜـ ُي َٓـــ ِِ ِْ ِ
َ
ٗـخٛـقٍ
حُـُٞـٞعِ ِرــ ُِٗ ٚـٜلخ
كَـؤَهـزَ ََ كــ ٢كَ ِ
ــََ ١
َـ٤ـٖ َٗـٜـ َي ٍس
ـَُ ٢ــْ أَٗـ َٜـي َُــي ٟػ ِ
ًَــؤ َ ِّٗ َ
َ
ـــَ ُٙحُـلَـظـلخ
د
ًـــخٕ ِ
ِٗــــِح ٍَ ِػــظــخ ٍ
آه ُ
َٝهــخثِـ ُغ ؿـخٗـ٤ـٜخ حُـظَـ َـّ٘ ٢كَــ ِبٕ َٓـ٘ـ٠
ٜـِلخ
ٓ
ـلـ٤ـَ ُهــ٠ـٞعٍ رَـ٤ـَ٘ـ٘خ أًََّــ َي حُـ ُ
َ
ُ
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فمد ترلى ابن زٌدون فً االدارة الى ان تمكن من ادارة الدولة
سٌاسٌا و اصبح مشرفا على الدٌوان فٌها فمد تولى ابن زٌدون الوزارة
ألبً الولٌد بن جهور صاحب لرطبة ،وكان سفٌره إلى أمراء الطوابؾ
فً األندلس ثم اتهمه ابن جهور بالمٌل إلى المعتضد بن عباد صاحب
فلم
إشبٌلٌة ،فحبسه حاول ابن زٌدون استعطاؾ ابن جهور برسابله
ٌعطؾ علٌه .وفً عام \ 441هـ جرٌة \  1050مٌبلدٌة  ،تمكن ابن
زٌدون من الهرب من سجنه ولحك بببلط المعتضد باهلل .
انتمل الى مدٌنة بلنسٌة ثم الى الزهراء ثم استمر به الممام
فً مدٌنة اشبٌلٌة فتلماه امٌرها المعتضد باهلل بلماء حسن فاكرمه
ونعمه واستوزه كُٝ ّٙ٫ٞحٍطٝ ،ٚك ٝٞاُ ٚ٤أَٓ ٌِٓٔظ ٚكؤهخّ ٓز ّـً٬
ٓوَرخ ً ولمب بذي الوزارتٌن والر بماءه فً منصبه ثم اثبته المعتمد بن
عباد فً حكمه اٌضا ػْ ُحىص ٌٓخٗظٝ ٚحٍطلؼض ك ٢ػٜي حُٔؼظٔي رٖ
حُٔؼظ٠يٝ ،ىحٕ ُ ٚحَُٔٝ ٍٝأٛزلض ك٤خطًِٜ ٚخ أكَح ًكخ ٞ٘٣ ٫رٜخ ٟٓٞ
كٔخى ٙك ٢ر ١٬حُٔؼظٔي ٓغٍ (حرٖ ػٔخٍ) ( ٝحرٖ َٓط )ٖ٤حًٌُِ ٖ٣خٗخ ٓززًخ
ك ًٚ٬ٛ ٢اً ػخٍص حُؼخٓش ك ٢أٗز٤ِ٤ش ػِ ٠حُٜٞ٤ى كخهظَكخ ػِ ٠حُٔؼظٔي رٖ
ػزخى آٍخٍ حرٖ ُ٣يُ ٕٝظٜيثش حُٔٞهقٝ ،حٟطَ حرٖ ُ٣يُ ٕٝظ٘ل ٌ٤أَٓ
حُٔؼظٔي ٍؿْ ًَٓٝ ٟٚزَ ٓ٘ ،ٚفأؿٜيًُ ٙي ُٝحى حَُٔ ٝػِ ٚ٤كيٚٔٛ
حُٔٞص وبمً فً اشبٌلٌة حتى وافاه االجل.
توفً الشاعر ابن زٌدون فً الخامس عشر من رجب سنة
 463هجرٌة \1078مٌبلدٌة عن عمر ٌناهز الخامسة والسبعٌن عاما
.
ٌمتاز شعره بسبلسة النظم وعذوب ته وسهولة اللفظ ورلة
وٌعتبر متنبً ببلد
المعانً وحسن الصناعة الشعرٌة وبراعتها
نظم فً اؼلب
االندلس لتماثل شعره بشعرالمتنبً وتملٌده اٌاه ولد
االؼراض الشعرٌة وخاصة فً الؽزل .
ومن لوله فً حب والده بعد ان هجرته واحبت ؼٌره لكنه
بمى محبا لها ذاكرا شوله حبه ولوعته الٌها هذه االبٌات من لصٌدة تعد
من روابع وعٌون الشعر العربً ٌمول فٌها -:
أَ ْ
ض َحى التَّنَا ِبً َب ِد ٌْبلً ِم ْن تَدا ِن ٌْنا
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ب لُ ْمٌَانَا ت َ َجافِ ٌْنَا
َونَ َ
اب ع َْن ِط ٌْ ِ
أال ولد َ
صبَّحنا
صبح البَ ٌْ ِن َ
حان ُ
ِح ٌ
للحٌن نا ِعٌنا
ٌن فمام بنا ِ
بانتزاح هم
َمن ُمبلػ ال ُم ْب ِلسٌنا
ِ
ُحزنًا مع الدهر ال ٌَبلى وٌُبلٌنا
أن الزمان الذي ما زال ٌُضحكنا
سا بمربهم لد عاد ٌُبكٌنا
أن ً
ِؼٌ َظ ال ِعدى من تسالٌنا الهوى فدعوا
ص فمال الدهر آمٌنا
بؤن نَؽُ َّ
فانح َّل ما كان معمودًا بؤنفسنا
وانبتَّ ما كان موصوالً بؤٌدٌنا
لم نعتمد بعدكم إال الوفا َء لكم
ؼٌره دٌنا
رأًٌا ولم نتملد
َ
َ
عٌن ذي حسد بنا،
ما حمنا أن تُمروا
وال أن تسروا كاش ًحا فٌنا
كنا نرى الٌؤس تُسلٌنا عوار ُ
ضه
ولد ٌبسنا فما للٌؤس ٌُؽرٌنا
بِنتم وبنا فما ابتلت جوان ُحنا
شولًا إلٌكم وال جفت مآلٌنا
ضمابرنا
نكاد حٌن تُناجٌكم
ُ
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سٌنا
ٌَمضً علٌنا األسى لوال تؤ ِ ّ
حالت لفمدكم أٌامنا فَؽَدَتْ
سودًا وكانت بكم بٌضًا لٌالٌنا
ُ
ك من تؤلُّفنا
إذ جانب العٌش َط ْل ٌ
صاؾ من تصافٌنا
ومور ُد اللهو
ٍ
ص ْرنا ُ
ؼصون الوصل دانٌة
وإذ َه َ
شٌنا
لطوفُها فجنٌنا منه ما ِ
لٌسك عهدكم عهد السرور فما
ِ
كنتم ألرواحنا إال رٌاحٌنا
ا تحسبوا نَؤٌْكم عنا ٌُؽ ٌِّرنا
أن طالما ؼٌَّر النؤي المحبٌنا
وهللا ما طلبت أهواإنا بدال ً
منكم وال انصرفت عنكم أمانٌنا
المصر فاسك به
البرق ؼا ِد
ساري
ٌا
َ
َ
ِ
رؾ الهوى والود ٌَسمٌنا
من كان ِص َ
واسؤل هنان هل عنًَّ تذكرنا
إلفًا ،تذكره

أمسى

ٌُع ِّنٌنا

الصبا بلػ تحٌتنا
وٌا نسٌ َم ِ ّ
من لو على البعد حًٌّا كان ٌُحٌٌنا
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فهل أرى الدهر ٌَمصٌنا ُمساعَفةً
منه ولم ٌكن ِؼبًّا تماضٌنا
ربٌب ملن كؤن هللا أنشؤه
مسكًا ولدَّر إنشاء الورى طٌنا
ورلًا محضًا وت َ َّو َجه
أو صاؼه ِ
ِمن ناصع التبر إبداعًا وتحسٌنا
إذا تَؤ َ َّود آدته رفاهٌَة تُو ُم
العُمُود وأ َ ْد َمته البُرى ِلٌنا
الشمس ِظبْ ًرا فً أ َ ِكلَّتِه
كانت له
ُ
بل ما ت َ َجلَّى لها إال أحاٌٌنا
كؤنما أثبتت فً صحن وجنته
ُز ْه ُر الكواكب تعوٌذًا وتزٌٌنا
ما َ
ض َّر أن لم نكن أكفا َءه شرفًا
كاؾ من تَكَافٌنا
وفً المودة ٍ
اح َظنا
ٌا روضةً طالما أجْ نَتْ لَ َو ِ
وردًا أجبله الصبا َ
ؼ ًّ
سرٌنا
ضا ونَ ْ
وٌا حٌاةً ت َ َملَّ ٌْنا بزهرتها
ُمنًى ُ
ت أفانٌِنا
ض ُروبًا ولذَّا ٍ
وٌا نعٌ ًما َخ َط ْرنا من َ
ؼ َ
ضارته
س َح ْبنا ذَ ٌْلَه ِحٌنا
فً َوشًْ نُعمى َ
س ِ ّمٌن إجبلالً وت َ ْك ِر َمة
لسنا نُ َ
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ؾلدرن المعتلى عن ذان ٌُؽنٌنا
ت فً صف ٍة
ُور ْك ِ
إذا انفرد ِ
ت وما ش ِ
فحسبنا الوصؾ إٌضا ًحا وتَبٌٌنا
سلها
س ْل ِ
ٌا جنةَ الخلد أُبدلنا ب َ
والكوثر العذب َزلُّو ًما و ِؼسلٌنا
كؤننا لم نَ ِبت والوصل ثالثنا
والسعد لد َ
ض من أجفان واشٌنا
ؼ َّ
خاطر ال َّظ ْلماء ٌَكت ُ ُمنا
ان فً
ِ
ِ
س َّر ِ
حتى ٌكاد لسان الصبح ٌُفشٌنا
ال َ
ؼ ْرو فًِ أن ذكرنا الحزن ِح َ
ٌن نَ َهتْ
سٌنا
عنه النُّ َهى وتَر ْكنا الصبر نا ِ
س َو ًرا
إذا لرأنا األسى ٌو َم النَّوى ُ
مكتوبة وأخذنا الصبر ت َ ْل ِمٌنا
هوان فلم نعدل بمنهله
أ َّما
ِ
ش ْربًا وإن كان ٌروٌنا فٌُظمٌنا
ِ
ؾ أفك جمال أنت كوكبه
لم نَجْ ُ
سالٌن عنه ولم نهجره لالٌنا
ب
وال
اختٌارا تجنبناه عن َكث َ ٍ
ً
لكن عدتنا على كره عوادٌنا
ش ْعشَعةً
نؤسى علٌن إذا ُحثَّت ُم َ
فينا ال َّ
ش ُمول وغنَّانا ُم َغنِّينا
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ُس الراحِ تُبدى من شمابلنا
ال أ َ ْكإ ُ
األوتار تُلهٌنا
سٌ َما ارتٌاحٍ وال
ِ
ُ
ُومً على العهد ،ما د ُْمناُ ،م َحافِظةً
د ِ
فال ُح ُّر َم ْن دان إنصافًا كما دٌِنَا
ست َ َع ْ
ضنا خلٌبلً ِمنن ٌَحْبسنا
فما ا ْ
وال استفدنا حبٌ ًبا عنن ٌُثْنٌنا
ع ْل ِو َم ْطلَ ِعه
صبَا نَحْ َونا من ُ
ولو َ
صبٌِنا
بدر ال ُّد َج ى لم ٌكن
حاشان ٌُ ْ
ِ
ُ
أ َ ْو ِلً وفا ًء وإن لم ت َ ْبذُ ِلً ِصلَةً
فالطٌؾ ٌُ ْمنِعُنا وال ِذّ ْك ُر ٌَ ْك ِفٌنا
ُ
ت به
ب متا ٌ
ع لو شفع ِ
وفً الجوا ِ
ت تُو ِلٌنا
ض األٌادي التً ما ز ْل ِ
ِب ٌْ َ
هللا ما بَ ِمٌَتْ
علٌن ِمنً سبل ُم ِ
ِ
منن
َ
صبَابةٌ ِ

-------------------------
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نُ ْخ ِفٌها فَتُخفٌنا

دمحم رٖ ػٔخٍ حُٔ١َٜ

ٞٛحر ٞرٌَ دمحم رٖ ػٔخٍ رٖ حُلٔ ٖ٤رٖ ػٔخٍ حُٔ ١َٜحُو٠خػ٢
حٗ٧ئُ ٢حُِ٘ز ٢حُ٘خػَ حُٔ٘.ٍٜٞ
ُٝي ك ٢هَ٣ش ( ٘٣ظز ٖٓ )ّٞأػٔخٍ( ِٗذ) ك ٢ؿيٗٞد ؿَد
حٗ٫يُْ ػخّ\ ٛ 422ـؿَ٣ش٬٤ٓ1031 -ى٣ش ٖٓ أَٓس ٓظٞحٟؼش طَؿغ
ر٘ٔزٜخ حُ ٠حُ . ٖٔ٤ػْ ٍكَ كٛ ٢ـَُِ ٙيٍحٓش كٓ ٢ي٘٣ش ( ِٗذ) ػْ (
هَ١زش) ،كزَع ك ٢ح٧ىد ٝحُ٘ؼَٝ ،حطوٌ ٖٓ حُ٘ؼَ ِ٤ٓٝش ٌُٔذ هٞطٚ
ػِ ٠أرٞحد حَٓ٧حء ٣ظ٘وَ ر ْٜ٘٤اُ ٠إٔ حٓظوَ رز ( ١٬حُٔؼظ٠ي رٖ ػزخى
) ٘ٛٝخى كخُ ػِ ٠اػـخد ح (َ٤ٓ٫حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ) ٗ ٞٛٝخػَ ٓؼَٝف
ٖٓ ٗؼَحء حٗ٫ئُُْٝ .خ ٗيد( حُٔؼظ٠ي) ُٝي( ٙحُٔؼظٔي) ُلٌْ (ِٗذ )
ؿؼَ( حُٔؼظٔي) ٖٓ حُ٘خػَ (حرٖ ػٔخٍ) ٓؼً٘٤خ ُٝ ،ٚطٞػوض رٜٔ٘٤خ حُ٬ٜص
ٝك ٢ػخّ\ ٛ 461ـؿَ٣ش  ،ػ ( ٚ٘٤حُٔؼظٔي) ك ٢ريح٣ش كٌٔٝ ٚحًُ٤خ ػِ(٠
ِٗذ) ُلظَس ٝؿِ٤س ػْ حٓظيػخ (ٙحُٔؼظٔي) اُ( ٠اٗز٤ِ٤ش) ٝحٓظ، ٍُٙٞ
ًٝخٕ ٣ؼٜي اُ ٚ٤رٜٔخّ حُٔلخٍحصٝ ،ط٘ل٘ٓ ٌ٤خٍ٣ؼ ٚكٌخٕ ٣ئػَ ٙػِ٠
هخٛظ٣ٝ ٚزٞف ُ ٚرؤَٓحٍٝ ٙه َ٤حٕ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ػَ٣ُٝ ٚ٘٤ح ُٚ
٫ػـخر ٚرو ُٚٞه٤ٜيط ٚحَُحث٤ش ٜ٘ٓٝخ :
أىٍ حُِؿخؿش كخُ٘ٔ ْ٤هي حٗزَٟ
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ٝحُ٘ـْ هي َٛف حُؼ٘خٕ ػٖ حَُٟٔ
ٝحُٜزق هي أٛيُ٘ ٟخ ًخكٍٙٞ
ُٔخ
ٝحًَُ ٝٝخُلٔ٘خ ًٔخٍٙٞٗ ٙ
أً ٝخُـُٛ ّ٬خ رٍٞى ٍ٣خٟٚ

٤ٗٝخ ً

حٓظَى حُِ٘ٓ َ٤خ حُؼ٘زَح
ٝهِيٙ

ٗيحٙ

هـٝ ً٬طخ ٙرآٖٜٓ

ؿَٛٞح
ٓؼٌٍح ...

ًٍ ٝٝؤٕ حُ٘ َٜكٓ ٚ٤ؼْٜ
ٛخف

أ َ١ػٍِ ٠ىحء

أهَ٠ح

ٓلَ٤ح اُ ٠ر( ١٬أُلٞٔٗٞ
ٝك ٢ػخّ\ ٛ 467ـؿَ٣ش ،أٍِٓ ٚحُٔؼظٔي
ً
حُٔخىّ) ِٓي ( ه٘ظخُش) ُ ،ؼوي كِق ٣يكغ حُٔؼظٔي رٔٞؿز ٚهٔٔ ٖ٤أُق
ى٘٣خٍ (ُ٧ل )ٞٔٗٞػِ ٠إٔ ٣ؼخ ٚٗٝأُل ٞٔٗٞك ٢حٗظِحع (ؿَٗخ١ش) ٖٓ ٣ي
ٛخكزٜخ ( ػزي هللا رٖ رِو ،) ٖ٤ػِ ٠طٌ ٕٞأٓٞحٍ( ؿَٗخ١ش) ُ٧لٝ .ٞٔٗٞ
ريأ حُظ٘ل ٌ٤رز٘خء ك ٖٜرخُوَد ٖٓ( ؿَٗخ١ش ) ٗل٘ ٚحرٖ ػٔخٍ رخُـ٘ي
ُ ٌٕٞ٤هخػيس ُظٜي٣ي (ؿَٗخ١ش) .ح ٫إٔ ٓؼخٍى حُٔؼظٔي ك ( ٢هَ١زش) ٓغ
ر٘ ١ً ٢حُ٘ ،ٕٞحٟطَطُٔ ٚلذ ؿ٘ٞى ٖٓ ٙحُل ٖٜكخكظِ ٚؿ٘ٞى
(ؿَٗخ١ش ).
أٗخٍ حرٖ ػٔخٍ ػِ ٠حُٔؼظٔي رؼيثٌ رٍَٝ٠س حٓ٫ظ٬٤ء ػِ٠
(َٓٓ٤ش)  ،كؼٜي اُ ٚ٤حُٔؼظٔي رٟٞغ هطش ٗ٫ظِحػٜخ ٖٓ ٣ي ٛخكزٜخ حرٖ
١خ ،َٛكؼوي حرٖ ػٔخٍ ٛلوش ٓغ ٍٗٞٔ٣ي رَحٗـ ٚ٤حُؼخًٗٗٞ ٢ض( رَِٗٗٞش)،
٘٣خٍى كٜ٤خ ٍٗٞٔ٣ي رلَٓخٗ ٚك ٢كِٔش ٤َٓٓ (ْٟش ) ٓوخرَ ٓزِؾ ٖٓ
حُٔخٍٝ ،هيّّ حُطَكخٕ حَُٛخثٖ ُِٞكخء رخُٜلوش ،كويّ حُٔؼظٔي حر٘ ٚحَُٗ٤ي
رٖ حُٔؼظٔيٝ ،هيّ حٌُٗٞض حرٖ أهٝ .ٚ٤كخَٛص حُوٞطخٕ (َٓٓ٤ش)  ،ا ٫إٔ
حُٔؼظٔي طٌِؤ ك ٢أىحء حُٔخٍ اُ ٠كِ٤ل ،ٚكظٖ أٗ ٚهي ؿٍَ ر ،ٚكوز ٞػِ٠
حرٖ ػٔخٍ ٝحَُٗ٤يٝ ،حٗٔلذ روٞحط .ٚكؤى ٟحُٔؼظٔي حُٔخٍٝ ،رؼغ ٓؼ ٚحرٖ
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أم حٌُٗٞض حُ ، ٚ٤كؤكَؽ حٌُٗٞض ػٖ حَُٗ٤ي ٝحرٖ ػٔخٍٝ ،أهلوض طِي
حُلِٔشٌ٣ ُْٝظذ ُٜخ حُ٘ـخف .
ٝك ٢ػخّ ٛ 471ـؿَ٣ش  ،أٗخٍ حرٖ ػٔخٍ ػِ ٠حُٔؼظٔي رظـ ِ٤ٜكِٔش
أهَ ٟرو٤خىس حرٖ ػٔخٍ ٗلٔ ٚػِ٤َٓٓ ( ٠ش)  ،كَٔ حرٖ ػٔخٍ رٜخكذ
ك ( ٖٜرِؾ ) ح َ٤ٓ٫ػزي حَُكٖٔ رٖ ٍٗ٤ن ِٚٔٓٝ ،ه٤خىس حُلِٔش ٝ
كخ َٛحرٖ ٍٗ٤ن( َٓٓ٤ش) ،كظ ٠طْ كظق حُٔي٘٣ش فحٗظ ِٜحرٖ ػٔخٍ
حُلَٛشٝ ،حٓظوَ رلٌْ ( َٓٓ٤ش) ٛٝـخ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ٝحرخ ٙكوخٍ:
ٓٔخ ِٛ٣يٗ ٢ك ٢أٍ ٝأٗيُـْ
أٓـٔـخء ٓؼظ٠ـي كٜ٤خ ٓٝؼظـٔـي
أُوخد ٌِٓٔش ك ٢ؿٟٞٓ َ٤ؼٜخ
ًخُ٣ َٜلٌ ٢حٗظلخهخ ُٞٛش حٓ٧ي
طَٜف
ًٝخٗٔخ ًخٕ ٣وطٌُٜ ٢ح ح ٌ٘ٓ َٓ٫حُزيح٣ش ٝطَٜف كٜ٤خ
ّ
حُِٔٞى ،كخٓظؼَٔ ػز٤ي ٙػِ ٠حُلٝ ،ٕٜٞحٜٗٔي ك ٢حَُ٘حد ٝحٌُِٔحص
٣و ٍٞكًُ ٢ي :
ًْ ٖٓ ٗـخع هيط ٚطلض حَُىٟ
ريّ ٖٓ حٝ٧ىحؽ
ٍٟٝ

َُ٠٤د

ًخٍٓ٫خٕ

رطؼ٘ش
إ حَُٓخف ريح٣ش

حُلَٓخٕ

ٝط٘خٓٓ ٠خ حٓيح ٙحُ ٚ٤حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ًٝلَ رل َ٠حُٔؼظٔي ػِ،ٚ٤
كٌظذ ه٤ٜيس ٛـخ كٜ٤خ حُٔؼظٔي ُٝٝؿظ ٚحػظٔخى حَُٓ٤ٌ٤شُٔٝ .خ
ٝهؼض طِي حُو٤ٜيس ك٣ ٢ي أر ٢رٌَ رٖ ػزي حُؼِٛ ِ٣خكذ( رِ٘ٔ٤ش) ُْٝ
 ٌٖ٣ػِٝ ٠كخم ٓغ حرٖ ػٔخٍ ػٖ ٣َ١ن رؼ ٞػٔ٬ث ٚك٤َٓٓ ( ٢ش) ،
كؤٍِٜٓخ اُ ٠حُٔؼظٔي ُ٤ئُز ٚػِ ٠حرٖ ػٔخٍ ٝ .طِحٖٓ ًُي حُٞهض ٓغ طٌّٖٔ
ً
ٓ٘ظِٜح هَٝؿٚ
حرٖ ٍٗ٤ن ٖٓ هِغ أر ٢رٌَ رٖ ػٔخٍ ٖٓ كٌْ ( َٓٓ٤ش) ،
ًٓ ٞ٣خ ُظلوي رؼ ٞحُل .ٕٜٞفكَ حرٖ ػٔخٍ اُ ٠ر ١٬أُل ٞٔٗٞحُٔخىّ
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حٌُ٣ ُْ ١ويّ ُ٣ ٚي حُؼ ،ٕٞكوٜي حرٖ ػٔخٍ (َٓهٔطش) ػ٘ي كخًٜٔخ
حُٔوظيٍ رٖ ٞٛى ،كؤًَٓٝ ٚحٓظويٓ.ٚح ٫حٕ طٞك ٢حُٔوظيٍ ػخّ\ 475
 ٙؿَ٣ش فطوخْٓ أ٫ٝىٌِٔٓ ٙظ ،ٚكٌخٗض ( َٓهٔطش ) ٖٓ ٗ٤ٜذ ُٝيٙ
حُٔئطٖٔ ،كظَ حرٖ ػٔخٍ ػ٘ي .ٙػْ أٝػِ حرٖ ػٔخٍ ُِٔئطٖٔ رلظق كٖٜ
(ٗوٍٞس ) حٌُ٣ ١وغ ك ٢أٍح ( ٢ٟىحٗ٤ش ) ،كزؼغ حُٔئطٖٔ حرٖ ػٔخٍ ك٢
ٍر٤غ ح٘ٓ ٖٓ ٍٝ٧ش \ ٛ 477ـؿَ٣ش ػٍِ ٠حّ هٞس ُلظق حُل ،ٖٜا ٫إٔ
كخًٔ ٚحرٖ ٓزخٍى ىػخ حرٖ ػٔخٍ ٍٝؿخُُ ٚيه ٍٞحُلٝ ٖٜأظَُْٜٜ
حُظَف٣ذ ر ، ْٜكخٗويع حرٖ ػٔخٍٝ ،ػ٘يٓخ ىهَ حُل ٖٜهز ٞػِ،ٚ٤
ٝأٝىع ٙحُٔـُٖٔٝ .خ ػِْ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى رخُليع ،أٍَٓ حر٘ٚ
حَُح ٢ٟرخٞٓ٧حٍ اُ ٠حرٖ ٓزخٍى ُ ِٚٔٔ٤حرٖ ػٔخٍ ،كِْٔ حرٖ ٓزخٍى
حرٖ ػٔخٍ َُِح ٢ٟحًٌُٛ ١ذ ر ٚاُ( ٠هَ١زش ) ك٤غ ًخٕ ٣وْ٤
حُٔؼظٔي  ،ػْ أهٌ ٙرؼي أ٣خّ اُ ( ٠اٗز٤ِ٤ش ) ٓٝـ٘ٗ.ٚظ٤ـش ُو٤خٗظُٚ ٚ
ٝطَ٠ع حرٖ ػٔخٍ ُِٔؼظٔي رؤٗؼخٍُ ٙؼِٔ٣ ٚخٓل٣ٝ ٚظـخ ُٝكِْ ط٘لؼٚ
ٔٓٝخ هخٍ كًُ ٢ي:
سجاٌان إن عافٌت أندى

وأسمح

وإن كان بٌن الخطتٌن

مزٌة

حنانٌن فً أخذي برأٌن ال

تطع

وماذا عسى األعداء ان

ٌتزٌدوا

وعذرن إن عالبت أجلً

وأوضح

َللا أجنح
فؤنت إلى األدنى من َ
عداتً وأن أثنوا علً
سوى أن ذنبً واضح

وافصحوا
متصحح

نعم لً ذنب ؼٌر أن لحلمه
صفات ٌزل الذنب عنها فٌسفح
وهبنً ولد أعمبت أعمال

مفسد
أما تفسد األعمال ثمة
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تصلح

أللنً بما بٌنً وبٌنن من

رضى
َللا باب
له نحو روح َ

مفتح

ٝه َ٤إ حُٔؼظٔي هي  َّْ ٛرخُؼل ٞػ٘ ٚح ٫أٗ ٚػِْ حٕ حرٖ ػٔخٍٍحَٓ
أػيحء ٖٓ ٙحُٔـٖ ٣وزَ ْٛرؼل ٞحُٔؼظٔي ػ٘ٝ، ٚحٗٓ٢ٓ ٚخػيط ْٜك٢
فٓخ ػِْ حُٔؼظٔي رٌُي
حُو٠خء ػِ ٠ر٘ ٢ػزخى ػ٘ي هَٝؿ ٖٓ ٚحُٔـٖ ٍ
رلؤّ كؤٍىح ٙهظٌٌٛٝ، ً٬٤ح هظِ ٚحَ٤ٓ٫
ؿخء ٙكٓ ٢ـ٘ ٟٞٛٝ ٚػِٚ٤
ٍ
حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ر٤يًُٝ ٙي ٓ٘ش\  ٙ 477ؿَ٣ش  .ىكٖ رٖ ػٔخٍ ؿ َ٤رؼ٤ي
ٖٓ حُوَٜكظ ٠هخٍ رؼٍ ْٜ٠أ٣ظ ٚرؼي ٓ٘ش ٝهي ٗزٖ هزَٓٝ ٙخ ُحُض
ح٧ؿ ٍ٬كٍ ٢ؿِ.ٚ٤
هظَ حُ٘خػَ دمحم رٖ ػٔخٍ حٗ٫ئُ ٢ك ٢أٝحهَ ػخّ  477هجرٌة –
 1085مٌبلدٌة .
ًخٕ حرٖ ػٔخٍ َ٣ُٝح ً ٝهخثيح ً ٤ٓٝخٓ٤خ ً ٝىرِٓٞخٓ ً٤خ رخٍػًخ ٓخ ْٛك٢
طؼخظْ ِٓي ر٘ ٢ػزخى ٓٞحء رخٍُٔ٘ٞس أ ٝحُظ٘ل ، ٌ٤كٌحع ٤ٛظ ٚك ٢ر٬ى
حٗ٧يُْ ٝحُزِيحٕ حُٔـخٍٝس ،كظٔٗ ٠ـض ك ُٚٞحٓ٧خُٝ َ٤١ؼَ حٜٔٛخ
ٗـخك ٚكٍ ٢ى كِٔش ُ٧ل ٞٔٗٞحُٔخىّ ػِ (٠اٗز٤ِ٤ش) حً حٓظـَ ٓلزظٚ
ٍُؼزش حُ٘طَٗؾ ،كخؿَح ٙحً أَٓ رٜ٘غ ُٞف ٗطَٗؾ ٓظوٖ ٓٝلِّ ٠رخٌُٛذ،
٫ٝػز ٚػِ ٠إ ٘٣لٌ ُ ٚأُلٓ ٞٔٗٞخ ٣طِز ٚإ  ٞٛؿِز ٚكظٌٖٔ ٖٓ ؿِزظٚ
ك٘لٌ ُٓ ٚخ حٍحى كَى كِٔظ ٚرؼي ؿِذط ٚك ٢حُِؼذٝ .هي ًخٕ حرٖ ٓؼـذ
ر٘لٔ ٚك٤و:ٍٞ
إنً ابن عمار ال أخفً على أحد
إال على جاهل بالشمس والممر
وبٌن طبعً وذهنً كل

سابمة
كالسهم ٌبعد بٌن الفوس والوتر

إن كان أخرنً دهري فبل حرج
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فوابد

الكتب

فً

الطرر

يتمٌّز ابن عمار انه من الشعراء المعدودٌن شعراء األندلس فً
زمانه وأجاد فً كل فنون الشعر باألخص شعر الهجاء حتى كان أمراء
األندلس ٌخشونه لبذاءة لسانه  .وكذلن اجاد فً المدح والؽزل والرثاء
والوص والخمرة وفً كل الفنون الشعرٌة ٌمول فً الؽزل:
نفسً

وإن

تهوان

عذبتها

وبهزها
عجبا ً لهذا الوصل أصبح

بٌننا

ما بال للبً حٌن رامن لم

ٌنل

لٌت الرلٌب إذ التمٌنا لم

ٌكن

متعذرا ً

طرب
ومناي

ولمد ترومن

متنزها ً فً روض خدن

ألنال رٌا ً من

الى
فٌه
مملتً
لذٌذ

لمٌان
منان
فتران
لمان

شاربا ً
كؤس الفتور تدٌرها

عٌنان

حكت الؽصون جمال لدن فانثنت
والفضل للمحكً ال

للحاكً

لال عنه صاحب الذخٌرة :
( كان شاعرا ً ال ٌجارى ،وساحرا ً ال ٌبارى ،إذا مدح استنزل العصم ،وإن
هجا أسمع الصم ،وإن تؽزل ،وال سٌما فً المعذرٌن من الؽلمان ،أسمع
سحرا ً ال ٌعرفه البٌان ،وكٌؾ ال ٌرؼب فً شعره ،وٌتنافس فٌما ٌنفث به
من سحره ،وهو ٌضرب فً انواع اإلبداع بؤعلى السهام ،وٌؤخذ من
التولٌد واالختراع بؤوفر األلسام)
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واختم بهذه المصٌدة الرابعة :
أال للمعالً ما تعٌد وما

تبدي
َللا ما تخفٌه عنا وما
وفً َ

تبدي

نوال كما اخضر العذار

وفتكة
كما خجلت من دونه صفحة

الخد

جنٌت ثمار النصر طٌبة الجنً
وال شجر

المثمفة

الملد

وللدت أجٌاد الربى رابك

الحلى
وال درر ؼٌر المطهمة

الجرد

بكل فتى عاري األشاجع

البس
الً ؼمرات الموت محكمة

السرد

الفرا
ٌضاؾ إلى ضرب كحاشٌة

البرد

ٌكر فكم طعن

كسامعة

نجوم سماء الحرب إن ٌدج

ؼٌر

لٌلها
ٌدور بهم أفواجها

فلن

خمٌس تردى من بنٌن

بمرهؾ
حكان كما لد الشران من

ببدر ولكن من مطالعه

الوؼى
ولٌث ولكن من براثنه

فتى ثمؾ

بٌن

السعد
الجلد
الهندي

الحمابل ممدم
جنى المو ت من كفٌه أحلى من الشهد

سمٌت به دٌنا ً عفاتن

مخصبا ً
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فؤجنان من روض الندى زهر
وجندته

نحو

الملون

ورب ظبلم سار فٌه إلى
اطل
فؤرملها

على

محاربا ً
فوافان ٌمتاد الملون من

الحمد
الجند

العدى
وال نجم اال ما تطلع من

ؼمد

لرمونة

متبلجا ً
مع الصبح حتى لٌل كانا على

وعد

ثم

أعارها
من النار أثواب الحداد على

الفمد

بالسٌؾ

فٌا حسن ذان السٌؾ فً راحة الندى
وٌا برد تلن النار فً كبد
َللا إن كانت عداتن
لن َ
ٌهودا ً وكانت بربرا ً فانتض

بعضها
لبعض فكل منهم جمٌعا ً إلى
الظبً
وأنببهم

منها

بالسنة

المجد
فرد
لسد

الول ولد نادى ابن اسحاق لومه
ألرضن ٌرتاد المنٌة من

بعد

الردى
ظباء دنت من ؼابة االسد

الورد

لمد سلكت نهج السبٌل إلى
كؤنً تبادٌس ولد

حط

إلى الفرس الجاري به طلك

رحله
إلى الفرس الطاوي عن الفرس المهند
الردى
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سرٌعا ً ؼنٌا ً عن لجام وعن
ٌحن إلى ؼرناطة

فوق

لبد

متنه
كما حن ممصوص الجاح إلى

الورد

ظفرت بهم فارنح وأومض كإسها
برولا ً لها من عودها ضجة الرعد
معتمة أهدت إلى

الورد

لونها
وجادت برٌاها على العنبر

فاكثر ما ٌلهٌن عن كؤسها

الورد

الوؼى
وعن ؼمات العود نؽمة مستجدي

وما الملن اال حلٌة بن

حسنها
واال فما فضل السوار ببل

وال عجب ان لم ٌدن بن

زند

مارق
فلٌس جمال الشمس فً االعٌن الرمد

هنٌبا ً ببكر فً الفتوح

نكحتها
وما لبضت ؼٌر المنٌة فً

تحلت من السٌؾ الخضٌب

النمد

بصفحة
ولامت من الرمح الطوٌل على

ودونكها من نسج فكري

حلة
مطرزة العطفٌن بالشكر

ألذ من الماء المراح على

لد

الصدى
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والحمد

واطٌب من وصل الهوى عمب
وما

هذه

االشعار

الصد

االمجامر
تضوع فٌها

للندى

لطع

الند

وكنت نشرت الفضل فً وانما
نشرت سمٌط الطل فً ورق
وها أنا باغ من ندان بمدر

ما
ٌضاؾ لتؤمٌلً وٌعزى إلى

فؤلسم لو لسمت جودن فً

لنعت بما عندي من النعم

الورد

ودي

الورى
على لدر التؤمٌل فزت به

وحدي

التً
ٌفسرها لولً لنعت بما

عندي

***********************************************************
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٫ٝىس ر٘ض حُٔٔظٌل٢

هً والّدة بنت االمٌر( المستكفً باهلل دمحم ) بن عبد الرحمن
بن عبد هللا بن الناصر بن عبد الرحمن بن دمحم المروانً شاعرة أندلسٌة،
من بٌت الخبلفة االموٌة  .كانت أمها جارٌة إسبانٌة اسمها ( سكرى
) و لد ورثت منها بشرتها الناعمة البٌضاء وشعرها االصهب
وعٌنٌها الزرلاوتٌن .وكانت تخالط الشعراء وتجالسهم بل وتنافسهم فً
لول الشعر ونمده .
ولدت بمدٌنة ( لرطبة ) سنة \  385هجرٌة –  994مٌبلدٌة
وتربت فً بٌت ابٌها امٌر االندلس من بٌت الخبلفة االموٌة فً
المشرق  .وتعلمت ودرست على اٌدي افاضل العلماء فً الفمه واالدب
والشعر فنبؽت فٌه  .فهً امٌرة اندلسٌة شاعرة تربت فً بٌت الخبلفة
وتدل أوصاؾ ابن زٌدون لها فً شعره على أنها كانت بٌضاء البشرة ،
ذات شعر أشمر وجمال فتان.وكانت تجمع إلى جمالها الفتان وثمافتها
الواسعة ذكا ًء ولادا ً وروحا ً مرحة فنٌةً موهوبة وسرعة بدٌهة ورلة
وعذوبة فً الحدٌث تمتلن سامعيها اذا تحدثت الٌهم .
وكانت من األدب والظرؾ وتنعٌم السمع والطرؾ بحٌث تختلس
عواطؾ الملوب واأللباب ولد اعتنى بها أبوها فؤحضر لها المعلمٌن
والمثمفٌن وبعد وفاة أبٌها صار بٌتها لبلة األدباء والمثمفٌن فمد حولت
مجلسها ب( لرطبة ) الى منتدى لؤلحرار وفناإه لجٌاد النظم والنثر ولد
حار المإرخون فً أمرها فبدت لهم حٌنا ً ممتنعة بجبلل نسبها وعزة
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جمالها وطهرها وحٌنا ً آخر مبتذلة مستهترة سهلة الحجاب مجاهرة
باللذات ولٌل فٌها انها :
(كانت فً نساء أهل زمانها واحدة ألرانها حضور شاهد وحرارة أوابد
وحسن منظر ومخبر وحبلوة مورد ومصدر وكان مجلسها بمرطبة منتدى
ألحرار المصر وفناإها ملعبا ً لجٌاد النظم والنثر ٌ ،عشو أهل األدب إلى
ضوء ؼرتها وٌتهالن الشعراء والكتاب إلى حبلوة عشرتها إلى سهولة
حجابها وكثرة منتابها ولم تكن تصنع ذلن بولار بل كانت تخلطه بدل
وعبث واستهتار).
ًًٌَُ٣ٝي حرٖ رٔخّ ك٤و: ٍٞ
( ػِ ٠أٜٗخ ٓٔق هللا ُٜخ ٝطـٔي ُُِٜخ أَ١كض حُظلٝ َ٤ٜأٝؿيص اُ٠
حُو ٍٞكٜ٤خ حُٔز َ٤روِش ٓزخ٫طٜخ ٓٝـخَٛطٜخ رٌِحطٜخ ) ...
كؤؿِذ حُٜٔخىٍ ًًَص أٜٗخ ًخٗض ٓٔظٜظَس ًؤرٜ٤خ ًٌُٝي طًٌَرؼٞ
حُٜٔخىٍ حٕ كًِٜٞٓ ٢خ ط٘خه٠خ ر ٖ٤ػلظٜخ ٓٝـخَٛطٜخ رٌِحطٜخ.
رؼي ٓوظَ حرٜ٤خ ( حُٔٔظٌل ٢رخهلل ) ؿؼِض ّ٫ٝىس ٖٓ ىحٍٛخ ٓ٘ظيٟ
َُؿخٍ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٣ل َٙ٠ح٫ػ٤خٕ ٝحَٓ٫حء  ٝح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ُْ ٝ
٣ل َٙ٠أى٣ذ أٗ ٝخػَ اٛ ٫خّ رٜخ َُٝػش ؿٔخُٜخ ٝهٜخُٜخ ٍٝٝكٜخ
حُول٤لش حَُحثؼش  ٝػخٗض رٔؼخىس َٓٝف ٝاػخٍس كوي ًخٗض حر٘ش كخًْ
هَ١زش ٛٝ ،خّ رٜخ ًؼ ٝ َٕٝ٤حَٜٗكض اُ ٠حُِٝ ٜٞحُـ٘خء ٝ .طؼَف ػِٜ٤خ
حُ٘خػَ حرٖ ُ٣ي ٕٝأكزٜخ رٌَ ؿٞحٍك .ٚحٗظَٜح روٜش كذ ٍحثؼش هِيٛخ
ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٗ ًَٝظْ ك ٢كز٤ز ٚهٜخثي ٝحٗؼخٍح ًؼَ٤س كٖٔ ٗؼَٛخ كٚ٤
ًظزض حُ ٚ٤رؼي  ٍٞ١طٔ٘غ طو: ٍٞ
طَهذ اًح ؿٖ حُظ٣ُ ّ٬خٍط٢
َُِٔ
كبٍٗ ٢أ٣ض حُِ َ٤أًظْ
ِّ
ٝر٘ٓ ٢ي ٓخ ًُ ٞخٕ رخُْ٘ٔ ُْ طِق
َٔ٣
ٝرخُزيٍ ُْ ٣طِغٝ ،رخُ٘ـْ ُْ ِ
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ٝٝكض ُ ٚرٔخ ٝػيصُٔٝ ،خ أٍحىص حَٜٗ٫حف ٝىػٜخ ر ٌٜٙح٧ر٤خص:
ٝىع حُٜزَ ٓلذ ٝىػي
ًحثغٖٓ َٓٓ ٙخ حٓظٞىػي
٣وَع حُٖٔ ػِ ٠إٔ ُْ ٌٖ٣
ُحى ك ٢طِي حُوطخ اًح ٗ٤ؼي
٣خ أهخ حُزيٍ ٓ٘خء ٘ٓٝخ ً

كلع هللا ُٓخٗخ ً أِ١ؼي

إ ٣طَ رؼيى ُ ٢ِ٤كٌِْ
رضأٌٗ ٞه َٜحُِٓ َ٤ؼي
ٝهي حٛيحٛخ حٍٝع هٜخثي ٙكوخٍ كٓ ٢طِغ حكيحٛخ :
اًًَٗ ٢طي رخَُِٛحء ٓ٘ظخهخ ً
ٝح٧كن ِ١ن ٝٝؿ ٚح ٍٝ٧هي ٍحهخ
ح ٫حٕ ٌٛح حُلذ ُْ ٌ٣ظذ ر ٚحُزوخء كو َ٤حٕ حرٖ ُ٣ي ٕٝحػـزظٚ
حكي٤ٛٝ ٟلخطٜخ ِ١ٝذ ٜٓ٘خ حٕ حٕ طؼ٤يح ٓوطؼخ ؿ٘ظ ٚى ٕٝحهٌ ٓٞحكوش
٫ٝىس كِػِض ػًِٝ ٚ٤ظزض حُ ٚ٤طو: ٍٞ
ًُ٘ ٞض طٜ٘ق ك ٢حُٓ ٟٜٞخ ر٘٘٤خ
طظوَ٤
ُْ ط ٜٞؿخٍ٣ظُْٝ ٢
ِّ
ٝطًَض ؿٜ٘خ ً ٓؼَٔح ً رـٔخُٚ
ٝؿ٘لض ُِـ ٖٜحٌُ٣ ُْ ١ؼَٔ
ُِِٝوي ػِٔض رؤٗ٘ ٢ريٍ حُٔٔخ

ٌُٖ ُٝؼض ُ٘وٞط ٢رخُٔ٘ظَ١

كٌظذ ُٜخ ه٤ٜيط: ٚ
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ٓلذ ٝىّػي
ٝىّع حُٜزَ
ٌ

َٓٓ ٙخٓظٞىػي
ًحثغ ٖٓ ِ ّ

ٔ٘خ
أَٓ٤س َ حُو ْ
ٓ َٛ ِ َٜخ ُحٍ َ َٓـ ِِ ُ
ٛي ِْى؟
.
َُ ٣لق ّ ُ رخُُّ٘وزش ِ حُٞحَٗ ٍَ ِٖٓ َ ٖ٤
ََٞٗٝح اُ٤ـي ِ رؤٗ ٢ؿََُٝ ١ً ُ َ٤ـٍ ٚ

ٝأَّٗ ـ٘ٓ ٢خىٍ ٌ ٓخع ٍ اُـًَ ٠ـ َٔي ِْى

َؿ ََّ حٌُُ ١ػٔٞح ك ٢حُلذ ٝحٗظويٝح
ُ٤ضَ حُ ُ٤ٜـخّ َ َ١ـَ  ٠ك ٢هِذ ِ ُٓ٘ـظوي ِْى
..
٣ٝؼَِّٔ َ ٕٞ
رؤٕ حُوِذ َ ً ٝأ َ َك ـي ٍ

كٜخٍ ً َّ ٌ  ٢ُِّ٘ٔ٣حُ٘لْ َ ك ٢أ َك ـي ِْى
َ

ً٘ض ِ حرظيػض ِ ؿٔخٍ َ حَُٝف ِ رخٍػش ً
ٔي ِْى
ػـ َّْ حهظَٜص ِ ؿٔخ ٍَ حٌُ ِ ٕٞكَ ٢ؿ َ
حُ٘خَٗ ِٖٓ ١ـٞحى ِ رُ َّلـظَُٚ
طَؼََِّْ َ
ُ

ٗ َـٖ ِ حُ٧لخٕ ِ ِٓ ْٖ ََُٝي ِْى
كَـظخ َ ٙكَ ٢

كخؿخرظ ٚرو٤ٜيطٜخ هخثِش:
أُ٘ َٛ ٫خ ٖٓ رؼي ٌٛح حُظلَم
ٓزَ٤؛ كٛ ًَ ٌٞ٘٤ذ رٔخ ُو٢
ٝهي ً٘ض أٝهخص حُظِح ٍٝك ٢حُ٘ظخ
ٓلَم
أر٤ض ػِ ٠ؿَٔ ٖٓ حُ٘ٞم
ِ
كٌ٤ق ٝهي أٓٔ٤ض ك ٢كخٍ هطؼش
ُويػـَ حُٔويحٍ ٓخ ً٘ض أطو٢
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طَٔ حُِ٤خُ ٫ ٢أٍ ٟحُز٘٣ ٖ٤و٢٠
 ٫ٝحُٜزَ ٖٓ ٍم حُظ٘ٞم ٓؼظو٢
ٓو ٠هللا أٍٟخ ً هي ؿيص ُي ًِٓ٘٫
رٌَ ٌٓٞد ٛخ َ١حُٞرَ ٓـيم
ح ٫حٕ ٓ َ٤حرٖ ُ٣ي ٕٝحُ ٠ؿخٍ٣ظٜخ ٝىهٗ ٍٞو ٚحهَ ك ٢هِزٜخ
كخٍحىص حٕ طـخُ ١حرٖ ُ٣ي ٕٝؿ٤ظخ ً كؤُوض ٗزخًٜخ ػٍِ ٠ؿَ هِ َ٤حًٌُخء
ٝٝحٓغ حُؼَحء  ٞٛحُ َ٣ُٞأر ٞػخَٓ( رٖ ػزئُٝ )ّٝخ حػَٔ كزٜخ ُٚ
هطؼض ػ٬هظٜخ رخرٖ ُ٣ي٘ٗٝ ٕٝؤص رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حرٖ ػزي ّٝػيحٝس ًزَ٤س
ىكؼض حرٖ ُ٣ي٘ٗ٩ ٕٝخء ٍٓخُظ ٚحُ٤ُِٜش حَُ٘٤ٜس ٠ًٍٝض ٫ٝىس ٍٝحء
ٞٛحٛخ كٌظزض حُٓ ٚ٤خ ُ ْ٤كٔٓٝ ٚ٤خ ًظزض حُ ٝ ٚ٤هي حٓٔظ ( ٚحُٔٔيّ)
كوخُض ك: ٚ٤
ُٝوزض حُٔٔيّ ٗ ٞٛٝؼض
طلخٍهي حُل٤خس ٣ ٫ٝلخٍم
كِٓٝ ، ٢١ٞؤرُٝ ، ٕٞحٕ
ٝىٞ٣عٝ ،هٞحىٓٝ ،خٍم
ح ٫حٕ حرٖ ُ٣ي ٕٝرو ٢ػِ ٢كزٝٝ ٚكخثُٜ ٚخ كلزَ ُٜخ ه٤ٜيطٚ
حُ٘٤ٗٞش حَُحثؼش ك ًًَٟ ٢كزٞٗٝ ٚهُٜ ٚخ ٝحُظ ٢طؼظزَ ٖٓ ٍٝحثغ
حُ٘ؼَحُؼَر: ٢
حٟل ٠حُظ٘خث ٢ري ٬٣ػٖ طيحٗ٘٤خ
ٗٝخد ػٖ ٤١ذ ُو٤خٗخ طلخك٘٤خ
ٝه َ٤حٜٗخ ًظزض رخٌُٛذ ػَِ١ ٠حُٛخ ح: ٖٔ٣٧
ٝأٓ٘٤٘ٓ ٢ظٝ ٢أط ٚ٤طٜ٤خ ً

أٗخ ٝهللا أِٛق ُِٔؼخُ٢
ًٝظزض ػِ ٠حُطَحُ ح:َٔ٣٧
أٌٖٓ ػخٗوٛ ٖٓ ٢لٖ هي١

ٝأػط ٠هزِش ٖٓ ٘٣ظٜ٤ٜخ
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ًٝخٗض ٓغ ًُي ٍٜٓ٘ٞس رخُ٤ٜخٗش ٝحُؼلخف ٝحؿِذ ظ٘ ٢حٕ ٖ٣ٌٛ
حُز٤ظ٘ٓ ٖ٤ل ٕ٫ٞػِٜ٤خ .
توفٌت بمدٌنة ( لرطبة) فً الثانً من صفر من سنة \ 480
هجرٌة\ السادس والعشرٌن من مارس اذار سنة \ 1091مٌبلدٌة عن
عمرٌناهز السابعة والتسعٌن ولٌل فً رواٌة اخرى انها توفٌت فً سنة
 484هجرٌة .
وكانت مشهود لها بالصٌانة والعفاؾ ،فهً ادٌبة شاعرة وأدٌبة
من شواعر األندلس وكان فً شعرها حسن المول وجزل األلفاظ ،وأنها
كانت تناضل الشعراء ،وتساجل األدباء وتفوق البراعة  ،فكان مجلسها
فً ( لرطبة ) عامرا بالنظم والنثر ٌعشو أهل األدب إلى ضوء ؼرتها
وٌتهالن الشعراء والكتاب على حبلوة عشرتها وعلى سهولة حجابها
وكثرة منتا بها ،كانت تخلط ذلن بعلو همة و نصاب وكرم نسب وطهارة
ثوب على أنها اوجدت للمول المتهالن فٌها السبٌل لللة مباالتها
ومجاهدتها .اعجب الشعراء واألدباء فً شعرها حٌث كانت لها مكانة
متمٌزة فً الشعر ،ولد ترن موتها فراؼا كبٌرا فً نفوس محبٌه ا ولد
عمرت عمرا طوٌبل ،ولم تتزوج.

***********************************
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ابن الحداد األندلسً

هوأبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان المٌسً ،المعروؾ ب
(ابن الحداد ) هو شاعر أندلسً.
أصله من وادي ( آش ) وولد فٌه ثم انتمل الى( المرٌة ) ولم
تعرؾ سنة والدته وأصبح من شعراء ببلط المعتصم بن صمادح،
وأكثر فً مدحه فٌمول فٌه :
اإن َم ْ
َم َ
ض َ
ض ُم ْو ٌن له النَّص ُْر والفَتْ ُح
س ْعٌُ َن َم ْم ُر ْو ٌن به الٌُ ْم ُن
و َ
المرء هلل
ً
ِ
َوحْ َدهُ
إذا كان َ
س ْع ُ
تَدَانَتْ
ألاصً ما نَ َحاهُ وما
ِ
َ
اإلسبل ُم َز ْن َد
بن الت َ َد َح ِ
و َجلَّ ى ظبل َم

ال ُك ْف ِر

ِم ْن َن

فَ ُه ْم ذَ َهلُوا عن ش َْر ِع ِه ْم

انتصار ِه
ِ
وبِ ٌْ ُ
نار
ض َن
ٌ

شبِّ َها
ُ

ذلن

ح
والنُّجْ ُ
ٌَ ْن ُحو
ح
المَ ْد ُ

ِبؽُ َّر ٍة
ص ْب ُح
س
ِي ٌَ ْم ُد ُمها ال ُّ
هً الش َّْم ُ
ِ
واله ْند ُّ
وحدو ِد ِه
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ع ِ ّط َل اإل ْنجٌ ُل وا ُّط ِر َح
فمد ُ
ً
س َرلُ ْ
ٌَ َّم ْمتُها َ
س َطةً َو ْه َ
َح ٌْ ُ
ث العُبلَ تُجْ لَى

وآثار
ُ

ال َمدَى
وال َّد ْه ُر

ٌَ ْكبَ ُح

ال ُمنَى
تُجْ نَى وسا ِعٌَةُ

واعتزامً
ِ
ب
ال َم َطا ِل ِ

س ت ُ ْولِ ُن َّ
ع ْهد ََن فً النَّدَى
أن َ
والنَّ ْف ُ
وؾ بما َط َم َحتْ إلٌه
ُم ٍ
فَ َح ٌَا ال ُمنَى ِم ْن َبحْ ِر ُج ْود َِن

ٌُ ْمت َ َرى
سنَا ال ُّ
ض َحى ِم ْن َز ْن ِد َمجْ د َِن
َو َ

ش ْع ُر ْ
وال ِ ّ
إن لم أ َ ْعت َ ِم ْدهُ

شرٌعةً
سً إلٌها
أ ُ ْم ِ

سحْ ِر ِه
فَبِ ِ
فا ْذ َخ ْر ِم َن

َم ْه َما
ال َك ِل ِم

إ َجابةٌ
َدعَوتُ
َم ْه َما
و ِل ِف ْك ِر ِه
آل ِلبا ً
العَل ّ
ًِ
ي بها
ٌَ ْبؤ َ َ

س َوالِ ِط
واربَؤ ْ بِ َمجْ د َِن عن َ
ْ

ِجٌ ُد

اظ
بالح َف ِ
ِ
اجْ تَلٌَْتُ
العبل

سمَّ ٍط
ُ
ح ال
هً فً الحمٌم ِة َم ْم َد ُ

ص ُح
ال ِف ْ
ٌَجْ َم ُح
ت ُ ْن َج ُح
وتَ ْط َم ُح
ح
ٌُ ْم َد ُ
ح
وأ ُ ْ
ص ِب ُ
تَ َو ُّ
ض ُح
وٌَجْ بَ ُح
ح
َم ْم َد ُ

 ،ثم حصلت بٌنه وبٌنهم جفوة اضطرته إلى الفرار الى (سرلسطة )
سنة\ 461هـجرٌة فؤكرمه الممتدر بن هود وابنه المإتمن بن هود
بعده .اال انه عاد إلى المعتصم بن صمادح فً (المرٌة )مرة اخرى
وٌمول عن نفسه فً المتال .
.
الرماةُ
ً
َح ِم ٌْ ٌ
ك أ َ ْن ت َ ُ
ُّ
صو َل ِب َ
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ْ
ص ْولَ ِتً
وأن ت َ ْعنُ ْو ِل َ
سهْما ً
إذا فَ َّو ْلتُ فً األبطال َ

ع
فما ت ُ ْؽنًِ الد ُُّر ْو ُ

اعتبلء
وإ ِنًّ كال َم َج َّرة فً
ٍ

الكُماةُ
سا ِبؽَاتُ
ال َّ

والج ُّن العُداة ُ
ْب
َونَ ْب ِلً ال ُّ
شه ُ
ِ

احب ابن الحداد فً صباه فتاة اسبانٌة هذه الفتاة النصران ٌّة
حب نوٌرة فً
س ّماها فً شعره (نوٌرة) .واخلص لها الحب وأولعه ّ
حب الشاعر( نوٌرةَ
حب ك ّل رموز الن ّ
صران ٌّة ورجالها وأماكنها واتّسع ّ
ّ
)لك ّل ما هو مسٌحً كعٌسى واالنجٌل ,والمساوسة وصلبانهم,
والرهبان وكنابسهم ,والنّصارى وأعٌادهم ورموزه م وطموسهم
ّ
وأناشٌده م ٌمول فً ذلن :
ان ُم ِرٌ َحةً
َ
ً الشَّا ِكً
س ِ
س ِ
ع َ
ك ِعٌ َ
لَ ْل ِب َ
ان ِب َح ّ ِ
س َن لـ َ ْد َوالَّ
َوإِ ْهبل ِكً
ِن إِحْ ٌَابًِ
فَ ِإ ّن ال ُح ْ
ان
ان
ان َو نُسـَّ ِ
َوأ َ ْولَ عـَنًِ بِ ُ
َو ُر ْهبـ َ ٍ
ص ْلبـَ ٍ
ٌه َّ
الن
س ع َْن
َولَ ْم آ ِ
ـن لَ ْو ِ
ت ال َكنَابِ َ
َه ًوى فِ ِ
وهذا الحب والشوق ؼذى الشعر عند ابن الحداد جعل لصتهما
من أشهر لصص الحب فً األندلس فً ذلن الولت اذ انه كان صادلا
فً حبه ولد عبر عن معاناته فً كل لصٌدة نظمها فً حب هذه الفتاة
وإذا كان ذلن الحب الكبٌر لد بدأ بنظرة للشاعر لذلن الوجه الجمٌل..
أو ذلن الخد الوردي ،فإن تلن النظرة لادته إلى العذاب الذي ربما
ٌنتهً بالموت ،وأجمل ما لاله فً هذا المعنى:
عٌناي صفحة خده
جرحت
ولد َّ
َ
على خطؤ فاختار لتلً على عم ِد
حتى لال فٌها اٌضا :
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حٌن فإن أمت
إلى الموت ُرجعى بعد ٍ
فمد خلدت خلد الزمان منالبً
وذكري فً اآلفاق طار كؤنهُ
ب
بكل
لسان طٌب عذرا َء كاع ِ
ٍ
تبرز سوابمً
علم لم ّ
ففً أي ٍ

تبر ْز كتاببً
فن لم ِ ّ
وفً أي ٍ

اال انه بالرؼم من االنفتاح الفكري والدٌنً الذي كان لدى العرب
المسلمٌن فً األندلس ،إال أن ابن الحداد عمد إلى إخفاء ذلن الحب
وتكتم على اسم تلن الفتاة التً عشكها ومنحها اسما ً اخر رمزٌا ً
ألرب إلى الشعر منه إلى الحمٌمة ..سماها (نوٌرة ) .و من خبلل
إحدى لصابده نتعرؾ على كٌفٌة لمابه بتلن الفتاة الول مرة ،و كان
اللماء االول لهما فً الكنٌسة،فمد رآها بٌن لومها تصلً فؤذهله
حسنها وجمالها ووداعتها وذهب بعمله ذلن الوجه الجمٌل..فمال:
للبً فً ذات األثٌبلت

ت
رهٌن لوعا ٍ
ت وروعا ِ

فو ِ ّج ها نحوهم إنهم

وإن بؽوا لبلة بؽٌاتً

عامر
وعرجا ٌا فتى
ّ
ٍ

بالفتٌات العٌسوٌات

فإن بً للروم رومٌ ٍة

تكنس ما بٌن الكنٌسات

ولد تلوا صحؾ أناجٌلهم

ت
بحسن
ألحان وأصوا ِ
ٍ

مختلس لمحها
وناظري
ٌ

ولمحها ٌضرم لوعاتً

نار (نوٌرٌة)
وفً الحشى ٌ

ت
لمتها منذ ستٌا ِ
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ال تنطفا ولتا ً وكم رمتها

بل تلتظً فً كل أولاتً

إذن ولع هذا الشاعر األندلسً فً ؼرام تلن اإلسبانٌة ،ولم ٌستطع أن
ٌتخلى عنه ،أو ٌتجاهله ..أحب ابن الحداد المٌسً نوٌرة بكل للبه،
ولكنه على ما ٌبدو لم ٌستطع أن ٌمنعها أو ٌمنع أهلها بالزواج منه،
بسبب اختبلؾ الدٌن ..وهذه معاناة اخرى انعكست فً شعره وأثارت
اهتماما ً به كثيرا الن شوله جعله ٌمول فٌها أصدق الشعر وناتج عن
معاناة وعن تجربة حمٌمٌة .فٌمول :
حدٌثن ما أحلى فزٌدي وحدثً
عن الرشؤ الفرد الجمال المثلث
وال تسؤمً ذكراه فالذكر مإنسً
ث
وإن بعث األشواق من كل مبع ِ
ٌ
لمابن
س َم باإلنجٌل إنً
وأَل َ
ث
وناهٌن دمعً من
محك ُمح ّن ِ
ٍ
والبد من لصً على المس لصتً
عساه مؽٌث المدنؾ المتؽوث
فلم ٌؤتهم عٌسى بدٌن لساو ٍة
ث
فٌمسو على مؽنى وٌلهو بمكر ِ
سري كالصباح مشهرا ً
سٌصبح ّ
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ث
وٌمسً حدٌثً عرضة المتحد ِ
وٌمول فً حبهاٌشكو هواها وٌشبهها :
والنفس َ
فٌن ثبار الحب طالبة
إن كانت العٌن تجنً منن أنوارا
أخفً هوان وأكنً عنه نورٌة
وهل ٌبلم عمٌ ُد الملب إن وارى
ٌا مشبه الملن الجعدي تسمٌة
ومخجل الممر البدري أنوارا
ولعل المعاناة التً مرر بها وعاشها بسبب االختبلؾ فً الدٌن.
حٌث كان ذلن الخبلؾ من أهم أسباب ذلن العذاب الذي شعر به ولكنه
لم ٌكن كل شًء.لربما كانت هً نفسها صعبة وؼٌر متاحة ..وهذا
ما أجج نار الحب فً للبه وشعره معا ً.فٌمول:
استودع الرحمن مستودعً

شولا ً كمثل النار فً أضلعً

أترن من أهوي وأمضً كذا؟
وهللا ما أمضً وللبً معً
وال نؤى شخصن عن ناظري

حٌنا ً وال نطمن عن لمعً

او لوله :
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إن المدامع والزفٌر

الضمٌر
لد أعلنا ما فً
ْ

فعبلم أخفً ظاهرا ً

ظهٌر
ً به
ْ
سممً عل َّ

ساخط
هب لً الرضى من
ٍ

أسٌر
للبً بساحته
ْ

توفً فً عام \  480هـجرٌة 1087 -مٌبلدٌة فً مدٌنة (
المرٌة) ودفن فٌها .
ومن المفٌد ان الول ان شعره فٌها كان سهبل سلسا من
شعرالسهل الممتنع الٌحتاج الى لاموس او معجم وكانما لاله االن
ؾشعر جٌد ورلٌك ولد كان من شعراء الببلط ورافك المعتصم فً
عصره وكان له اتساع فً العلم
واخٌرا ٌمول فً نوٌرة:
عٌسان
عسان بحك
ِ

مرٌحة للبً الشاكً

والن
فإن الحسن لد
ِ

وإهبلكً

وأولعنً

بصلبان
ٍ

رحٌابً
ورهبان
ٍ

ان
س ِ
ون ّ

ولم آت الكنابس عن

لوالن
هوى فٌهن
ِ

وها أنا فٌن فً بلوى

ج لبلوان
وال فر ٌ

وال أستطٌع سلوانا

ًِفمد أوثمت أشراكً

فكم أبكً علٌن دما ً

وال ترثٌن للباكً

فهل تدرٌن ما تمضً

ً عٌنان
على عٌن َّ

246

نار
وما ٌذكٌه من ٍ
حجبت سنان عن بصري
وعند الروض فدّان
نوٌرج إن
وعٌنان

ت
للٌ ِ
بتان
المن ِبّ ِ

بملبً نورن الذاكً
سٌمان
وفوق الشمس
ِ
ان
وم ن ر ٌّاه ر ٌّ ِ
أهوان
فإننً أهوان،
ِ
لتبلن
بعض
ِ
ُ

اني

**************************

انتهى الجزء االول وٌلٌه -باذن هللا – الجزء الثانً من المجلد
السادس ( شعراء االندلس ) من موسوعتً (شعراء العربٌة )
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فهرس الجزء االول
3
الممدمة
5
المإلؾ فً سطور
9
الجزء االول
الشعر العربً فً االندلس 10
36
رثاء االندلس
67
عبد الرحمن الداخل
72
حسان التمٌمٌة
75
ٌحٌى الؽزال
85
ابن عبد ربه
94
ابن هانا
103
جعفر بن المصحفً
110
االمام المحطانً
121
ٌحٌى ابن هذٌل
126
عابشة المرطبٌة
129
مروان بن عبد الرحمن
ٌوسؾ بن هارون الرمادي 137
147
ابن دراج المسطلً
159
ابن شهٌد االندلسً
168
الجزار السرلسطً
178
ابن حزم االندلسً
190
ابن لزمان االندلسً
197
ابن اسحاق االلبٌري
209
ابن زٌدزن المخزومً
221
دمحم بن عمار المهري
231
والدة بنت المستكفً
236
ابن الحداد االندلسً
245
الفهرس
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ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُٔخىّ

ٗؼـَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
حُـِء حُؼخٗ٢
طؤُ٤ق
حُ٘خػَ ٝحُزخكغ

ى  .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ـش
حٌُ٢ٗ٬٤
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نزهون بنت المبلعً الؽرناطٌة

نزهون شاعرة مرحة خفٌفة الروح حلوة الحدٌث ،مطٌبة
المحاضرة -ولدت فً ؼرناطة وال ٌعرؾ تارٌخ والدتها او سنة
والدتها اال انها عاشت فً المرن الخامس الهجري -الحادي عشر
المٌبلدي ونبؽت فً لول الشعر فكانت ذات طبع ندي معطاء ونفس
شفافة مضواع عرفت بسرعة الجواب وحضور البدٌهة سعت إلى
مجالس الوزراء واألمراء فشاركت الشعراء مجالسهم فتعبك جوها
وكانت تثٌر نشوة مسكرة  .رلباء حٌث الجو الناعم واللحظة المجنحة
واإلحساس المدؼدغ ،فهً تمول:
هلل در اللٌالً ما أحٌنها
وما أحٌن منها لٌلة األحد
لو كنت حاضرتا فٌها ولد ؼفلت
عٌن الرلٌب فلم تنظر إلى أحد
أبصرت شمس الضحى فً ساعدي لمر
بل رٌم خازمة فً ساعدي أسد
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ولرلة طبع هذه الشاعرة وخفة ظلها كلؾ بها أصدلاإها
ومعارفها واحبوا محادثتها ومراسلتها فكان (أبو بكر بن سعٌد) الوزٌر
من الذٌن شؽفوا بها ،ولد كتب لها ٌوما ٌمول:
ٌا من له ألؾ خل
من عاشك وصدٌك
أران خلٌت

للنـا
س منزال فً الطرٌك

فؤجابته :
حللت أبا بكر محبل منعته
سوان وهل ؼٌر الحبٌب له صدري
وإن كان لً كم حبٌب فإنما
ٌمدم أهل الحك حب أبً بكر
وروى أنها كانت تمرأ ذات ٌوم على ( أبً بكر المخزومً )األعمى
فدخل علٌهما ( أبو بكر الكتندي) فمال صدر بٌت شعر مخاطبا المخزومً
طا لبا منه اجازته :
( لو كنت تبصر من تجالسه )
ؾصمت المخزومً برهة ٌفكر للٌبل ،لم ٌحر جوابا ،فصدحت نزهون
مجٌبة فمالت :
لؽدوت أخرس من خبلخله
البدر

ٌطلع من

أزرته
والؽصن ٌمرح فً ؼبلبله

ولٌل فً أحد مجالس ( أبً بكر بن سعٌد ) الوزٌر التً كان ٌعمدها
و تدار فٌها منالشات أدبٌة وعلمٌة تصدى الشاعر ( أبو بكر المخزومً
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) الهجاء لشاعرتنا نزهون فؤشبعها لذفا من ؼٌر تحفظ والوزٌر
ٌنصت الٌه فمال فٌها:
على وجه نزهون من الحسن مسحة
وإن كان لد أمسى من الضوء عارٌا
لواصد نزهون توارن ؼٌرها
ومن لصد البحر استمل السوالٌا
وكانت نزهون حاضرة فً المجلس فما كانت لترضى بالهوان
والخضوع فؤنشؤت ردا علٌه وثؤرا لكرامتها الجرٌحة المهانة فمالت :
لل

للوضٌع

مماال
ٌتلى إلى حٌن ٌحشر

اال أن الشاعر المخزومً لم ٌكن بالشاعر اللٌن العرٌكة لٌستسلم لها
وٌرضى بهزٌمته وفشله فً مجلس الوزٌر فرد علٌها ردا لاطعا
ممزلا عرضها:
أال لل لنزهونة ما لها
تجر من التٌه أذٌالها
ولما رأى الوزٌر أن األمر تفالم وازدادت حدته امر لاسما علٌهما
أن ٌكفا عن السباب والمدح والتجرٌح .
ولد ردت نزهون على هجاء البً بكر المخزومً هجاها به فمالت :
إن ما للت

حما
من بعض عهد كرٌم

فصار ذكري ذمٌما
ٌعزى إلى كل لوم
وصرت ألبح شًء
فً صورة المخزومً
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ومن النوادر التارٌخٌة لنزهون التً احتفظ بها التارٌخ أن( ابن
لزمان )الشاعر الزجال جاء لٌناظرها وكان ٌرتدي ؼفارة صفراء وكانت
هذه زي الفمهاء وعند ما لمحته لالت له بصوت تتخلله نؽمة من
الدعابة والظرؾ.
 إنن الٌوم كبمرة بنً إسرابٌل صفراء فالع لونها ولكنن ال تسرالناظرٌن.
فاضحكت من حضر فً المجلس وثار( ابن لزمان) واستشاط ؼضبا
فؤخذ ٌسب وٌشتم فاندفع الحاضرون إلٌه وطرحوه ارضا فً بركة
أمام البستان.
ولٌل سؤلها بعض ثمبلء الظل:
 ما على من أكل معن خمسمابة سوطفمالت:
وذي شموة لما رآنً رأى له
تمنٌه ٌصلً معً حاجم الضرب
فملت له كلها هنٌبا فإنما
خلمت إلى لبس المطارؾ والشرب
وخطب رجل لبٌح بشع المنظر الشاعرة نزهون فمالت تسفه
آماله وأحبلمه وتعدد معاٌبه:
عذٌري من عاشك أنون
سفٌه اإلشارة والمنزع
ٌروم الوصال بما لو أتى
ٌروم به الصفع لم ٌصفع
برأس فمٌر إلى كبة
ووجه فمٌر إلى برلع
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ولد وصفها الحجاري فً كتابه ( المسهب ) فمال عنها:
(موصوفة بخفة الروح واالنطباع الزابد والحبلوة وحفظ الشعر
والمعرفة بضرب االمثال مع جمال رابك وحسن رابع )
ومن موشحاتها هذا الموشح:
طرفه االحور
بابً من هد من جسمً الموى
مر بً فً ربرب من سربه
وهو ٌتلو اٌة من حزبه
بعد ما ذكرنً من حبه
والذي لو شاء ما ذكرنً
للب الملب على جمر الؽضا
لم تزل تظهر فٌه الكلفا
ؼادة لو رام منها النصفا
فهو ٌهواها وٌبدي الصلفا
ٌتمنانً اذا لم ٌرنً
فاذا رانً تولى معرضا

ٌمطؾ الزهرا
ٌبتؽً االجرا
آٌة اخرى
بعد نسٌانً
فهو فً شان
عندما ؼنت
ؼٌرة ضنت
فلذا ؼنت
ٌتمنانً
كؤن ما رانً

************************************
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المعتمد بن عباد االندلسً

 ٞٛحُٔؼظٔي ػِ ٠هللا حر ٞحُوخْٓدمحم رٖ ػزخى رٖ حكٔي رٖ
آٔخػ َ٤حُِؤٝ ٢حر ( ٙٞحُٔؼظ٠ي رخهلل ) كخًْ ( اٗز٤ِ٤ش )  (ٝهَ١زش )
ٓٝخ كٓ ٍٙٞخ .
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش ( رخؿش) حٗ٧يُْ٣ش ٓ٘ش \ٛ 431ـَ٣ش – 1040
ٓ٬٤ى٣ش ٝرؼي حٕ ٗذ ٝحًظَٔ  ٙ٫ٝحر ٙٞحُٔؼظ٠ي رٖ ػزخى ٓي٘٣ش (
ِٗذ ) ٝكٜ٤خ ٣و:ٍٞ
ذ أَرخ
أَ٫
ك ٢أَ١ٝخٗ ٢رِِِ٘ ٍ
ّ

ٌَ
رَ ٍ

ظ٠
ََ ٝ
ٓ ِِّْ ػَِ ٠هَ َٜحََُ٘حؿ٤ذ ػَٖ كَ ً
٘خُ ٍُ
َٓ ِ

آٓخ ٍى

ٞ٤
َٝرِ ِ

َٗٞح ِػ ٍْ

ِٓ ُ ََٛ ّٖ ٜػَُ ٜي حُ ِٛٞخٍ ًَٔخ
ََ ٝ
م ِاَُ ُِ ًَ ٠ي
َُ ُٚأ َ َريح ً ٌَٗ ٞ

أَىٍ١
َٜ
حُوَ ِ

كَ
َ
يٍ
٘خ٤ٛي ٖٓ ؿَٗٝ َ٤خ٤ٛي ِٖٓ حُزَ ِ

كذ ٍ٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝ ،ؿٔ٤غ حُؼِٝ ّٞحُؼوخكش ٣ٝـٔغ
ٗخػَح ّ ح
ٗ٘ؤ
ً
ك ٢رً ٚ١٬زخٍ حُ٘ؼَحء ٝح٧ىرخء أٓؼخٍ؛ حرٖ ُ٣يٝ ،ٕٝحرٖ حُِزخٗشٝ ،حرٖ
كٔي ْ٣حُٜوِٝ ٢ؿً َْٛ٤ؼٗ ٖٓٝ َ٤ؼَ ٙك ٢حُـٍِ كٗ ٢زخر٣ ٚو: ٍٞ
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َللاُ َٖٓ  ٠َِٜ٣كُئحى١
ٍَػَ ٠

رِ ُلزِّ ِٚ

٤َّ َٔٔٗ ٖ٤شُ
َ
ؿِحُ َّ٤شُ حُ َؼِ َ٘٤

ٔ٘خ
حُ َ

ٗ ٌَٞصُ اَُِٜ٤خ
َ

ُكزَّ ٜخ

يحٓؼ٢
ِر َٔ ِ

ٞٛ
كَٜخى َ
َف هَِز ٢هَِ َزٜخ ََ ٝ

ٓخ ُِ ٌْ

َِ٢
كَـخىَص َٓٝخ ًخىَص ػ َّ

ِر َو ّيِٛخ

٘خ٣خى
كَوُِضُ َُٜخ ٛخط ٢ػ َ ِ

ِاَّٗ٘٢

ٔٔ ِي كخِٗؼََ٘ض
َ ٢ِ٤ٓٝػَِِ ٠ؿِٔٔ ٢ر ِـ ِ
َٞم
ِػ٘خهخ ً ََُٝؼٔخ ً أٍَ٣ٝخ حُ٘ َ
َ
ََ ٜ
كَ٤خ ٓخػَشً ٓخ
ًخٕ أَه َ

رََ٘٘٤خ
َٝهظٜخ

ٓؼَ٤ح ً َٝػَ ُِٚ٘ٓ ٢٘٤كَ ٢ؿَّ٘ ِش حُ ُوِ ِي
َ
ٖ٤
ًَؼ٤ز َّ٤شُ ِ
حَُى َك ِ

ؿ٤َّ ٜ٘شُ
ُ

َٝأَػَِٔظُٜخ ٓخ هَي َُو٤ضُ ِٓ َٖ

حُ َو ِ ّي
حُٞؿ ِي
َ

زَفِ هَي ُ٣ؼي١
َٞم حُ ُٔ ِ ّ
كَؤَػي ًَٝٝ ٟحُ٘ ِ
َٖٔ ِٓ َ٤
َٝهَي َ٘٣زَ ُغ حُٔخ ُء حُ َ٘ ُ
أُكَ ِ ّ
حٍ حَ٧هخك ٢ػَِ٠
َ ّٞ ُٗ َُ ٠
طُؼُ ٤ي حٌَُّ ١أ َ َِّٓضُ ِٜٓ٘خ ًَٔخ
ََحٍ ِٓ َٖ
كَُحىَٓ َٝ ٟؼً٘ ٠خُ٘ ِ
٠ض َ
َ ١طَوَ َّ
َ٘ٓ َ٤يِ َٓ ٝش
ؿ َ
َُي َّ

ِ ِٜي
حُ َ
حُِ ٍٞى
َ
طُزي١
َ
حُِٗ ِي
حُ َؼِ ٜي

ٝه َ٤حًٗ ٚخٕ ك ٖٓ ّٞ٣ ٢ح٣٫خّ َ٤ٔ٣ػِٟ ٠لش ٗ ( َٜحُٞحى١
حٌُزٔ٣ ) َ٤ظط ٢ؿٞحىٓ ٙغ ٛٝ َٙ٣ُٝي٣و ٚحُ٘خػَ دمحم حرٖ ػٔخٍ حُل١َٜ
ًٝخٕ حُ٘ٔ َْٓ٣ ْ٤حٓٞحؿخ ٛـَ٤س ػِٓ ٠طق ٓخء حُ٘ َٜكخٓظٜٞحٙ
ٝحٗ٘ي :
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( ٘ٛغ حَُ٣ق ػِ ٠حُٔخء ٍُى )
ِ١ٝذ ٖٓ  َٙ٣ُٝحُ٘خػَ حٕ ٣ـ ِٙ٤كِْ ٔ٣ظطغ ًٝخٗض كظخس طَى
حُٔخء ػِ ٠ؿخٗذ حُ٘ َٜح٫هَ كخؿخرظ ٫ ٢ٛٝ ٚطؼَك ٚروُٜٞخ :
( أ ١ىٍع ُوظخٍ ُ ٞؿٔي )
ك٘ظَ حُٜ٤خ كخًح  ٢ٛكظخس ك ٢ؿخ٣ش حُـٔخٍ ٝحَُهش كوطزٜخ حُ٠
حِٜٛخ ٝطِٝؿٜخ ُٝ ٢ٛٝؿظ ( ٚحػظٔخىحَُٓ٤ٌ٤ش ) ًٝخٗض ٗخػَس
كخكزٜخ ٝحهِٜض كزٜخ ُ ٚكٌخٕ ٣ئػَٛخ ػِ ٠ؿَٛ٤خ ٖٓ حُ٘ٔخء ٣ٝلون
ُٜخ ًَ ٓخ طَ٣ي ٝط ٟٜٞكظ ٠ه َ٤حٜٗخ حٍحىص َٓس حٕ طي ّٝرويٜٓ٤خ
حُط ٖ٤كٜ٘غ ُٜخ ٘٤١خ ٓؼـٗٞخ رخٌُخكٝ ٍٞحُؼ٘زَ كٟٞؼض حٍؿِٜخ كٚ٤
ٝحٜٗخ حهِٜض ُ ٚكٝ َٙٔ٣ ٢ػَٔ ٝ ٙكظ ٠ك ٢حَٓ ٙرٌٛخرٜخ ٓؼ ٚحُ٠
( حؿٔخص) ٗ ّٞ٣لخ ٙحرٖ طخٗل ٖ٤حُٜ٤خ رؼي حٓظ٬٤ث ٚػٌِِٔٓ ٠ظٔٓٝ ٚخٌُٚ
ك ٢حٓ َٓ٫غ ر٘خطٜخ كٌخٗض طـٍِ حُٜٞف ُظؼٓ ٖ٤غ ُٝؿٜخ حَ٤ٓ٫
ح َ٤ٓ٫حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ى ٕٝكخؿش حُ ٠حكي .
ػْ ص ( ٍٟٝاٗز٤ِ٤ش ) رؼي ٝكخس أر٘ٓ ٚ٤ش ٛ 461ـؿَ٣ش 1070-
ٓ٬٤ى٣ش ٝحٓظِي ( هَ١زش ) ح٠٣خ ًٝؼَ٤حً ٖٓ حُٔيٕ حٗ٧ئُ٤شٝ ،حطٔغ
ِٓطخٗ ٚاُ ٠إٔ رِؾ ٓي٘٣ش ( َٓٓ٤ش) ٝحُظً ٢خٗض طؼَف د ( طيٓ) َ٤
ٝأٛزق ٓل ٢حَُكخٍّٝ ،هٜي حَُؿخٍ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُ٘ؼَحء ٝحَٓ٧حء،
كظ ٠هٓ َ٤خ حؿظٔغ ك ٢رخد أكي ٖٓ ِٓٞى ػٓ َٜٙخ ًخٕ ٣ـظٔغ ك ٢رخرٚ
ٖٓ أػ٤خٕ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝحُؼوخكش  .ك٤غ ًخٕ ك٤ٜلخ ً ٗخػَح ً ًٝخطزخ ً
ٓظَٓ ،ً٬ري٣غ حُظٞه٤غ ٝػخٕ ك ٢ىػش ٛٝلخء ٝحكٖٔ كخٍ ..ك٤و: ٍٞ
ٔؼخ َىسُ هَي هخ َٓض ػَِ ٠هَي َِّ
حُ َ
خٍُٟٞ
كَ ِبٕ أ َ ٍَىصَ ِاَُِ ٢ٜر َ

َٝهَي َهَِؼضُ َُٜخ كَٓ ٢ـ ِِ ِْ حٌُ َََ ِّ

ُكٔ٘خ ً

ََٛ
َٓ
ف ٌََُِِّ٘ٓ ٢خ َّ حُي ِ

ٔ ٍٖ
َ َٛػَٖ َك َ
كَ ِب َّٗ٘ َ٤حػيَُضُ حُي َ

ًَ ِّ
ََ ٫ٝ
ػيَُضُ ِر ِ ْٜػَٖ أ َ َ

ذ
هخٍ ُ
َ َٛػَ٘ ٍُ َِ ١َ ١ً ََّ ًُ ْٜ
ع حُي َ
أُ ِ
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َٝحِْ َٓ ُ ٧
ِْ٘ َ٤
حُ ِ

ػيّ
ُ َ١ى حُي َ
َ َٛػَ٘ ُِ ١ً ََّ ًُ ْٜ
َٝأ ُ ِ
ٝك٘ٓ ٢ش \ ٛ 478ـؿَ٣ش٬٤ٓ 1085 -ى٣ش  -حٓظِٓ ٠ُٞي حَُّٝ
أُل ْٗٞحُٔخىّ ػِٓ ٠ي٘٣ش (٤ِ١طِش) ًٝخٕ ِٓٞى حُطٞحثقٝ ،حػظْْٛ
حُٔؼظٔي رٖ ػزخى٣ ،ئىً٨ُ ٕٝك٣َٟ ٖٗٞزش ٓ٘٣ٞش ،كِٔخ ِٓي (٤ِ١طِش) ٍى
٣َٟزش حُٔؼظٔيٝ ،أٍَٓ اُٜ٣ ٚ٤يى٣ٝ ٙيػ ٙٞاُ ٠حٍط٘خٍُ ُ ٚػٔخ ك٣ ٢يٖٓ ٙ
حُل .ٕٜٞكخٓظؼخٕ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى دٓٞ٣ق رٖ طخٗلٛ ٖ٤خكذ (
َٓحًٖ) كٌظذ حُٔ٣ ٚ٤ظ٘ـيًٝ ،ٙظذ اُِٞٓ ٠ى حُطٞحثق ك ٢حٗ٧يُْ
ٔ٣ظؼ َ٤ػِحثٔٓٝ .ْٜخ حٕ ىهِض ٓ٘ش\ ٛ 479ـؿَ٣ش –٬٤ٓ1086ى٣ش ح٫
٘ٗٝزض ٓؼخٍى رٜٔ٘٤خ ٝحٜٔٛخ حُٔؼًَش حُٔؼَٝكش رٞهؼش (حُِ٫هش) كخِّٜٗ
(أُل ْٗٞحُٔخىّ ) رؼي إٔ طْ حرخىس حًؼَ ؿٝ ٚٗٞ٤ػٔخًَ ٙػِ ٠ح٣ي١
حُـ ٕٞ٤حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ .
 ًًَٝحرٖ هٌِخٕ ٌٛح حُ ّٞ٤كوخٍ:
(ٝػزض حُٔؼظٔي كًُ ٢ي حُ ّٞ٤ػزخطخ ً ػظٔ٤خ ً ٝأٛخر ٚػيس ؿَحكخص ك٢
ٝؿٝ ٜٚريٜٗٗٝ ٚي ُ ٚرخُ٘ـخػشٝ .ػخى حرٖ طخٗل ٖ٤رؼي ًُي آَُ ٠حًٖ،
ٝهي أػـذ رٔخ ٍأ ٟك ٢ر٬ى حٗ٧يُْ ٖٓ ك٠خٍس ٝػَٔحُٕٝ .حٍٛخ رؼي
ػخّ ،كؤكٖٔ حُٔؼظٔي حٓظوزخُ.)ٚ
ٝك٘ٓ ٢ش \ٛ 483ـَ٣ش ٬٤ٓ 1090-ى٣ش كيػض كظ٘ش كٓ ٢ي٘٣ش (
هَ١زش) هظَ كٜ٤خ حرٖ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ٝ ،كظ٘ش ػخٗ٤ش ك ٢اٗز٤ِ٤زش أ١لؤ
حُٔؼظٔي ٗخٍٛخ ،كؤيص .ػْ حطويص َٓس حهَٝ ، ٟظٍٝ ٖٓ َٜحثٜخ ؿٖ٤
٣وٞى َ٤ٓ( ٙرٖ أر ٢رٌَ حٗ٧ئُ ٖٓ ) ٢هٞحى ؿ ( ٖ٤حرٖ طخٗل) ٖ٤
ٝك َٛٞحُٔؼظٔي ك ( ٢اٗز٤ِ٤ش) ح ٫حٕ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى حظ َٜهٞس ٝؿَحس
ٗٝيس رخّ ٝطَحٓ ٚ٤ػِ ٠حُٔٞص ر٘لٔٓ ٚخ ُْ ٔٔ٣غ رٔؼِٝ ٚهي حٓظ٠ُٞ
حُلِع ػِ ٠أ( َٛاٗز٤ِ٤ش) ٝطلَهض ؿٔٞع حُٔؼظٔيٝ ،هظَ ُٝيح( ٙحُٔؤٓ)ٕٞ
( ٝحَُح )٢ٟفكض ك ٢ػ٠ي ٙكؤىًٍظ ٚحُـ ٕٞ٤حُـخُ٣ش ٝهَٔ حُٔؼًَش
كيهَ هٔٓ ،َٜٙظِٔٔخ ً ًُُٝ َٓ٨ي ٓ٘ش \ٛ 484ـَ٣ش ٬٤ٓ1091 -ى٣ش
ٝكَٔ ٓو٤يح ً ٓغ أ ِٚٛػِٓ ٠ل٘٤ش .حُ ٠حُٔـَد ٝأىهَ ػِ ٠حرٖ طخٗل،ٖ٤
كَٓ(٢حًٖ ) كؤَٓ ربٍٓخُٓ ٖٓٝ ٚؼ ٚاُ ٠هَ٣ش ( أؿٔخص )  ٢ٛٝرِيس
ٛـَ٤س طوغ هِق َٓحًٖ ٝػخٕ ٓغ ػخثِظُٝ ٚؿظٝ ٚر٘خط ٚكٜ٤خ ٓيس ِ٣ٞ١ش
ٗ ٖٓٝؼَ ٙك ٢ح: َٓ٫
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ُٔخ طٔخٓـــٌض حُيٓـٞع

ٝط٘ ٜٚ٘حُوِذ حُ٣َٜغ

هخُٞح  :حُوٞ٠ع ٓ٤خٓـــش

كِ٤ــزي ٓ٘ي ُ ْٜهٞ٠ع
ح ٫طل ٢ٜ٘٘حُـــيٍٝع

كوي ٍٓض ٣ـــِٗ ّٞحُـْٜ

ٝرَُص  ٟٞٓ ْ٤ُٝحُؤ ٢ـ  ٙػٖ حُل٘خ ٗ ٢ء ىكٞع
ــ٤ـ ٍ حً  َ٤ٔ٣رٜخ حُ٘ـــ٤غ

ٝرٌُض ٗلْٔ٣ ٢ً ٢

رٜٞحٝ ٢ًُ ١حُو٘ــٞع

أؿِ ٢طؤهَ ُْ ٌ٣ـــــٖ

ُِ٘ٝؼَحء ك ٢حػظوخُُٝٝ ٚحٍ ٌِٓ ٚهٜخثي ًؼَ٤سٝ .رو ٢ك ٢أؿٔخص
اُ ٠إٔ ٓخص ٞٛٝ .آهَ ِٓٞى حُيُٝش حُؼزخى٣ش.
٣ٝو ٍٞك٘ٓ ٢لخ: ٙ
ؿَ٣ذ رؤٍ ٝحُٔـَرٖ٤

أَٓ٤

ٝط٘ير ٚحُز ٞ٤حُٜٞحٍّ

ٝحُو٘خ

ٓ٤زٌ ٚ٤كُ ٢حٝ ٚ٤ٛحُِحَٛ

حُ٘يٟ

ٓ٤زٌ٢
َٜ٘٣ٝ

ػِٚ٤
ىٓغ

ٓ٘زَ
رٖٜ٘٤

٬١ٝرٝ , ٚحُؼَف ػْ
اًح ه َ٤ك (٢أؿٔخص) هي ٓخص

َ٣َٓٝ
ؿَِ٣
ٌَٗ٤

ؿٞىٙ
كٔخ َ٣طـُِ ٠ـٞى رؼي ٍٗ٘ٞ
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رٚ

ٓٝ ُٖٓ ٠٠حُِٔي ٓٔظؤْٗ

ٝأٛزق ػ٘ ٚحُٗ ٞٛٝ ّٞ٤لٍٞ
رَأ ٖٓ ١حُي َٛحَُِٔ٠

كخٓي
ٓظِٛ ٠لض ُِٜخُلٖ٤

أًٍ ر٘ٓ ٢خء حُٔٔخء

ُٓخْٜٗ

رٌخء

ػِْٜ٤

 ًٍٝر٘ٓ ٢خء حُٔٔخء
كٔخ ٓخإٛخ ا٫

٣ل ٞ٤ػِ ٠حً٧زخى ٓ٘ٚ
ك٤خ ُ٤ض ٗؼَ َٛ ١أر٤ظٖ

ىٍٞٛ؟
ًؼَ٤
رلٍٞ

ُِ٤ش
أٓخٓٝ ٢هِلٍٟٝ ٢ش

ٝؿيَ٣

ٝحٝى حٕ حًًَ حٕ ر٘ ٢ػزخى ًخٗٞح أػظْ ِٓٞى حُطٞحثق ك٢
ًًَ ح ك ٢حُظخٍ٣ن
حٗ٫يُْٝ ،أكٔلًٌِٓ ْٜخٝ ،أرؼي٤ٛ ْٛظًخٝ ،أًؼًَ ْٛ
ٝح٧ىدٝ .هي هخٓض ىُٝظ ْٜك ٢اٗز٤ِ٤ش ٌٓ٘ ٓ٘ش\ ٛ ٤١٤ـؿَ٣ش  ،ػْ حطٔؼض
كٔ٤خ رؼي ِٔٗٝض ِٓي (ر٘ ٢كٔٞى) ك ( ٢حُـَِ٣س )ِٓٝ ،ي ( ر٘ ٢ؿ) ٍٜٞ
ك (٢هَ١زش)ٝ ،حٓظي ك ٢حَُ٘م كظ٤َٓٓ ( ٠ش) ٝ .هي ىحّ كٌْٓ ْٛزؼٖ٤
ػخٓخ ًٝ ،خٕ ( حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ) ٖٓ أٗ ٖٓ َٜط ٠ُٞك ٚ٤حُلٌْ
طٞك ٢حُٔؼظٔي رٖ ػزخى كٓ ٢ي٘٣ش (حؿٔخص) رخُٔـَد ٓ٘ش \ 488
ٛـَ٣ش – ٬٤ٓ 1095ى٣ش  ٝىكٖ ٓغ ُٝؿظ( ٚحػظٔخى حَُٓ٤ٌ٤ش) ك٢
حؿٔخص حُٞحهؼش ..ؿ٘ٞد حُٔـَد ُ١ ٫ ٝحٍ ٣َٟقٔٛ١خ ٘ٛخى هخثٔ ٝ ٖ٤هي
ًظذ ػِ٘ٛ ( ٚ٤خ ىكٖ حُٔؼظٔي رٖ ػزخىُٝ ٝ ..ؿظ ٚحػظٔخى حَُٓ٤ٌ٤ش ) ٢ٛٝ
حُظٗ ٢خًٍظ ٚحكَحك ٝ ٚحطَحك. ٚ
ٝهي ح ٠ٛٝحٕ ٌ٣ظذ ػِ ٠هزَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ: ٙ
هزَ حُـَ٣ذ ٓوخى حَُحثق حُـخى١
كوخ ظلَص رخٗ٬ء حرٖ ػزخى
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ٗؼْ  ٞٛحُلن ٝحكخٗ ٢ر ٚهيٍ
ٖٓ حُٔٔخء كٞحكخٗ ٢رٔ٤ؼخى
 ُْٝحًٖ ٖٓ ًحى حُ ّٞ٤حػِْ
حٕ حُـزخٍ طٜخى ٟكٞم حػٞحى
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙححُو٤ٜيس حَُحثؼش حُظ ٢هخُٜخ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى
ك ٢حَٓ ٙرخُٔـَد روَ٣ش ( حؿٔخص) ٝهي َٓ ػِ ٚ٤حُؼ٤ي ٓغ ر٘خطُٝٝ ٚؿظٚ
حُ٘خػَس (حػظٔخى حَُٓ٤ٌ٤ش) َ٣ ٞٛٝحِ٣ ٖٛزٖٔ حٔ١٫خٍ ٝهَم حُٔ٬رْ
رؼي حُؼِ ٝحُي ٍ٫ك (٢ؿَٗخ١ش ) ػخٔٛش ٌِٓ ٚك٤و: ٍٞ
فٌما مضى كنت باألعٌاد مسرورا
وكان عٌدن باللذات
وكنت تحسب أن العٌد

مسعدةٌ

ترى بناتن فً األطمار

جابعةً

فساءن العٌد فً أؼمات
ّ
لبسهن رأٌت الفمر
فً
ّ
معاشهن بعٌد

ّ
العز

معمورا
مؤسورا
مسطورا

ٌ
ممتهن
ٌؽزلن للناس ال ٌملكن لطمٌرا

برزن نحون للتسلٌم

خاشعةً

لد أُؼمضت بعد أن كانت

مفتّرةً

ٌطؤن فً الطٌن واأللدام

حافٌةً

ّ
عٌونهن فعاد الملب
ّ
ت
أبصارهن حسٌرا ٍ
حذاء كان
تشكو فراق
ٍ
لوثت بٌد األلذاء
لد ّ

واتسخت
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موتورا
مكاسٌرا
موفورا

كؤنها لم تطؤ مسكا ً وكافورا
ظاهره

ال خ ّد إال وٌشكو الجدب

ولبل كان بماء الورد
لكنه بسٌول الحزن

ق
ُمختر ٌ

مؽمورا

ولٌس إال مع األنفاس ممطورا

أفطرت فً العٌد ال عادت إساءتُه
ولست ٌا عٌ ُد منً الٌوم
وكنت تحسب أن الفطر ُمبت َ َه ٌج
لد كان دهرن إن تؤمره

فعاد فطرن لؤلكباد

معذورا
تفطٌرا

ممتثبلً
لما أمرت وكان الفع ُل

صلؾ
األلوام فً
وكم حكمت على
ٍ
ِ
ٌسر
ملن
من بات بعدن فً
ٍ
ّ

به

ولم تعظه عوادي الدهر إذ

ولعت

فردّن الدهر منهٌا ً
أو بات ٌهنؤ باللذات
فإنما بات فً األحبلم

*******************************
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مبرورا
ومؤمورا
مسرورا
مؽرورا

بثٌنة بنت المعتمد بن عباد

هً بثٌنة بنت المعتمد على هللا ابو الماسم دمحم بن عباد بن احمد
بن إسماعٌل اللخمً حاكم ( إشبٌلٌة ) و( لرطبة ) وما حولهما .
الشاعر المعروؾ فنشؤت فً بٌبة ادبٌة فكانت شاعرة ظرٌفة فبل
عجب إن أُشربت ُحب الشـعر فً نفسها منذ طفولتها .
شاعرة درجت فً بٌبة تبرعمت فً رحابهما الكلمة المجنحة
والحرؾ الرابع و النؽم الجمٌل  ،فكان ابوها شاعرا وامها شاعرة فهً
شاعرة بنت ملن وشاعر مطبوع ،وبنت شاعرة ظرٌفة ،فبل محالة إذا
أشرلت شمس الشعر فً نفسها فاحبت الشعر مذ كانت برعما ٌتفتح
للحٌاة ،وؼذى ملكتها األدبٌة المحٌط الشاعري الرؼٌد لذلن لذا اكتست
شاعرٌتها و تعبٌرها بالرلة والجودة ،وتكومت فً ثناٌاه عاطفة ندٌة.
لبثت بثٌنة الشاعرة الرلٌمة تعب من الحٌاة حبلوتها إلى أن دق
نالوس الخطر معلنا النهاٌة المحتومة إذ حلت بؤبٌها النكبة المعروفة
بازالة ملكه ونفٌه اسٌرا الى المؽرب وذلن سنة \  484هجرٌة -
1091مٌبلدٌة .
فؤصبحت شاعرتنا من جملة العبٌد والسباٌا تباع فً األسواق،
ولم تعلن عن نفسها واشتراها رجل من إشبٌلٌة ؾوهبها البنه ،ولكنه لما
أراد البناء بها امتنعت وأعلنت عن نفسها ولالت له :ال ٌكون ذلن إال
بموافمة أبً وبعد هذا كتبت له أبٌاتا تحكً فٌها لصتها فً أسى:
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اسمع كبلمً واستمع لممالتً
فهً السلون بدت من األجٌاد
ال تنكروا أنً سبٌت وأننً
بنت لملن من بنً عباد
ملن عظٌم لد تولى عصره
وكذا الزمان ٌإول لئلفساد
لما أراد هللا فرلة شملنا
وأذالنا طعم األسى من زاد
لام النفاق على أبً فً ملكه
فدنا الفراق ولم ٌكن بمراد
فخرجت هاربة فحازنً امرإ
لم ٌؤت فً إعجاله بسداد
إذ باعنً بٌع العبٌد فضمنً
من صاننً إال من األنكاد
وأرادنً لنكاح نجل طاهر
حسن الخبلبك من بنً األنجاد
ومضى إلٌن ٌسوم رأٌن فً الرضى
وألنت تنظر فً طرٌك رشادي
فعسان ٌا أبتً تعرفنً به
إن كان ممن ٌرتجى لوداد
وعسى رمٌكٌة الملون بفضلها
تدعو لنا بالٌمن واإلسعاد
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وعندما وصلت األبٌات إلى أبٌها وهو فً ؼٌاهب المنفى اذ نفاه
ٌوسؾ بن تاشفٌن من االندلس بعد االستبلء على مملكته الى المؽرب
ممٌما فً مدٌنة (اؼمات) حٌث ثملت علٌه أحزانه ب(أؼمات ) فلما
لرأها سر هو وأمها سرورا كثٌرا وفرحا فرحا عظٌما إذ علما أنها ما
زالت على لٌد الحٌاة فكتب إلٌها هذا البٌت ٌبارن لها فٌه زواجها:
بنٌتً كونً به برة
فمد لضى الدهر بإسعافه
علٌن بؤهل البٌوتات..
فعاشت فً كنؾ زوجها وماتت فً اوابل المرن السادس الهجري

***************************
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ابن اللبانة االندلسً

هو ابو بكر دمحم بن عٌسى بن دمحم اللخمً األندلسً المشهور
ب(ابن اللبانة ) ولٌل كنً بذلن لكون أمه كانت تبٌع اللبن .
ولد فً مدٌنة ( دانة ) األندلسٌة ،وكانت تسمى ( جزٌرة البلٌار) ونشؤ
فٌها وتعلم وإلٌها ٌنتسب فمٌل ( الدانً ) .وهو أحد شعراء األندلس
المشهورٌن وأحد وجهاء دولة ( دمحم بن معن بن صمادح ) ،اتخذ من
الشعر صنعة ،فمدح ملون الطوابؾ واألمراء ،ونال جوابزهم ،وحظً
بالرتب العالٌة عنده م ٝمحٙس ػِٛ ٠خكذ ( ٍٓٞ٤هش) ٗخ َٛحُيُٝش
( ٓزَ٘ رٖ ِٓٔ٤خٕ) وكان المعتمد بن ع ّباد أحد أشهر ممدوحٌه وكان لد
اتخذه صدٌما حمٌما وكان المعتمد ٌعجب لجمال شعره وما ٌؤتً به
من الؽرٌب والنادر.
ولما دخل ( ٌوسؾ بن تاشفٌن )  -مدٌنة ( إشبٌلٌة ) اسر امٌرها -
وهو صاحبه -المعتمد ابن عباد  -و ُح ِم له ممٌدا ً مع أهله إلى ( مراكش)
ومنها إلى أؼمات اسٌرا فبمً ابن اللبانة وفٌا ً لممدوحه بعد األسر،
وذكره فً شعره بعدة لصابد  .و ٌصؾ رحٌل المعتمد عن ( إشبٌلٌة )
بعد أن التاده المرابطون أسٌرا ً فٌمول :
ع فض ّجت كل صارخ ٍة
حان الودا ُ
وصارخٍ
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من

ُمفداة ومن فادِي

ح ٌتبعها
سارت سفابنُهم
والنو ُ
ْ

كؤنها إبل

ٌحدو بها الحادي

انتمل ابن الل ّبانة الى جزٌرة ( مٌورلة ) ،وكان أَميرها ( مبشّر
العامري) الملمّب ( الناصر) ،فحظً عنده بمكانة عالٌة ،وعلت منزلته،
ومدحه بمصابد أجاد فٌها ،ومن أشهر لصابده فٌه لصٌد ته المشهورة
ح فٌمول :
صد ُْر ابًاتها ؼز ٌل و َ
ع ُجز ُِابٌاتها مد ٌ
التً تفنن فً نظمها َ
وتبسمت عن جوهر

فحسبته

طٌب

حدٌثها

ما للدته محامدي من جوهر
وتكلمت فكؤن

متعت منه بطٌب مسن
هزت بنؽمة لفظها نفسً

كما

اذ نبتُ واستؽفرتها فجرت

على

هزت بذكراه

أعالً

عاداته فً المذنب
فاعتمدتُ

باننً

ولثمت فاها

سمحت بتعنٌمً فملت

صنٌعة

نه ٌد كمسوة للبه فً

معرن

من كفّه سوؼت لثم
سمحت عبله بها فلم
َو َحشا ً كلٌن طباعه فً

اذفر
المنبر

المستؽفر
نصر
ِ
الخ ِ
تتعذر
محضر

ومعاطؾ تحت الذوابب خلتها
تحت الخوافك ماله من
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سمهري

عادٌت فٌها ّ
عز لومً

فاؼتدوا

طافت علً بجمر ٍة من

خمر ٍة

ال أرضهم أرضى وال هم معشري

فكؤن

أنملها

سٌوؾ

ُ
ٌ
ض ّمت
ملن أزرة بُرده

مبشر
ٍ

مرٌخا ً براحة
فراٌت ِ ّ
ولد اكتست علك النجٌع

مشتري
األحمر

على
باس الوصً وعزمة االسكندر

ولٌل ّ
أن ابن اللبانة رأى أحد أبناء المعتمد بن عباد بعد زوال ملن ابٌه
صٌاؼة لٌعتاش فٌها فمال:
ولد جلس فً السوق ٌتعلم ال ّ
صٌّاغ أنملة
صرفت فً آلة ال ّ
ّ

لم تدر إال الندى والسٌؾ والملما

ٌد عهدتن للتّمبٌل تبسطها

فتستم ّل الثّرٌّا أن تكون فما

صور هول ما حكاه سوى
للنّفخ فً ال ّ
هول رأٌتن فٌه تنفخ الفحما
وددت إذ نظرت عٌنً إلٌن به
لو أن عٌنً تشكو لبل ذان عمى
ما ح ّطن الدهر ل ّما ح ّط عن شرؾ

وال تحٌّؾ من أخبللن الكرما

لُحْ فً العبل كوكبا ً إن لم تلح لمرا
ولم بها ربوة إن لم تمم علما
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توفً الشاعر ابن اللبانة بمدٌنة ( مٌورلة) االندلسٌة سنة \507
هـجرٌة –  1113مٌبلدٌة .
طَى ٖٓ حٌُظذ حٍُٜٔ٘ٞس ػ٬ػش :
(ٓ٘خهَ حُلظ٘ش)،
(ٗظْ حُِٔٞى كٝ ٢ػع حُِٔٞى) كٍ ٢ػخء ر٘ ٢ػزخى،
(ٓو ٢٤حُيٍٍ ُٝو ٢٤حُِ )َٛوٌتضمن ما جمعه من شعر اللمعتمد بن عباد
ٌتمٌز شعر ابن اللبانة بسه ولة األلفاظ  ،جٌد المعانًٌ ،عتمد
فٌه على الطبع و المرٌحة ،بعٌدا عن كل تصنع أو تكلؾ نبٌل المؤخذ،
مرصوص المبانً ممتزج األلفاظ والمعانً كثٌر اإلبداع ،ج َمع بٌن
سهولة األلفاظ ورشالتها ،وجود ِة المعانً ولطافتها و كان ٌعتمد فً
أكثره على جودة طبعه ولوة لرٌحته ولد لال فً كل الفنون الشعرٌة
واجاد ٌمول :
ٌا روضة أضحى النسٌم لسانها
ٌصؾ الذي تُخفٌه من
ومن اعتدى ثم اهتدى

لطرٌم ٍة

طافت بكعبتن المعالً

اذرأت

آراجها

ما ضل َمن ٌسعى على منهاجها
ان النجوم الزهر من

حجاجها

شؽلت لضٌتُن النفوس فاصبحت
مرضى وفً كفٌن سر
انت السماء فما بها لن

رفعة

ق كل فضل
وضحت مفار ُ

عنده

اطلع علٌنا الشهب من
فاجعل لرٌضن درة فً
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عبلجها
ابراجها
تاجه ا

وله العدٌد من الموشحات الشعرٌة االندلسٌة و منها هذه
الموشحة التً عارضها الكثٌر من الوشاحٌن بعده :
فً نرجس االحفاد

وسوسن االجٌاد

نبت الهوى مؽروس

بٌن المنا المٌاد

ٌستهلها بالوصؾ والؽزل وٌختمها بالمدٌح لبلل عباد .
و (ٌستولؾ المرء فً أثناء مطالعاته موالؾ تجذبه إلٌها ،بما حوتْه
معان إنسان ٌَّة نبٌلة ،ومروءة فذَّة تَمضً األزمان وتبمَى هً متؤللبة
من
ٍ
الرمال ،ال تحٌل األٌام بها َءها ،وال ٌنال الزمن ِمن
ك ِمطعة األ ْلماس ب ٌْن ِ ّ
سمى من ُخلُك الوفاء ،وتحمل المشمَّات فً سبٌله
نفاستها ،وأٌَّة عظمة أ ْ
الناس فٌه ورا َء
ت الحال فً زمن ٌجري
بعد أن تؽٌَّر الزمن ،وتبدَّل ِ
ُ
ع الدنٌا باألمس
سلطان ،وٌنسون َمن كان ٌمؤل أسما َ
أصحاب الجاه وال ُّ
ٌجد فٌه الكفاؾ ،وهو
حٌنما ٌذ َهب سلطانه ،وٌُصبح
َ
أسٌر بٌت ال ٌكاد ِ
الذي كانتْ تؽمر عطاٌاه ك َّل َمن حوله ،وٌمصده المادحون ِمن ألصى
األرض؟!
تجد رجبلً ٌؤسره الوفاء ،وتشدُّه المروءة ،فٌعرؾ
فً هذا
الجو ِ
ِّ
ب الف ْ
ضل السابك أٌادٌَه ،وٌذكر مجدَه بع َد األفول وٌَطوي األرض
لصاح ِ
سر
سمع الدنٌا
وبصرها بع َد أن صار نزٌ َل األ ْ
ورا َء َمن كان باألمس مل َء ْ
ِ
والف ْمر والحاجة ،فتستولفنا عظمةُ ن ْفسه ونُبل وفابه،
وتستحك منَّا
ُّ
التسجٌل واإلشادة) وكان هذا الرجل هو ابن اللبانة فً وفابه للمعتمد
بن عباد بعد اسره .
وفً خاتمة البحث الول رثَى ابن اللبانة دولة بنً عباد بمرثٌة ِمن
شعر العربً ومنها هذه االبٌات ٌمول :
عٌون المراثً فً ال ِ ّ
تبكً السماء
ٍ
بمزن رابحٍ

ؼادي
على البهالٌل من
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أبناء

عباد

على الجبال التً هدت

لواعدها
وكانت االرض منهم ذات

أوتاد

ذوت
فض
أنوارها فؽدت فً َخ ِ

أوهاد

على
أساود

وآساد

والرابٌات علٌها الٌانعات
ِع ِ ّرٌسةٌ
وكعبة

دخلتها
كانت

الناببات
االمال

والبٌض بٌض الظبى فلت

معتاد

مضاربها
أٌدي الردى وثنتها دون

اؼماد

كم من درارى سع ٍد لد هوت
نور
ٌ

بعد

ٌا ضٌؾ ألفر بٌت المكرمات
وٌا

مإمل

وادٌهم

باد

ثمفها
خطب الزمان ثمافا ً ؼٌر

لما دنا الولت لم تخلؾ له

ونور

لهمو

تعمرها
فالٌوم ال عاكؾ فٌها وال

تلن الرماح رماح الخط

فهذا

فٌها

عدةٌ
وكل

شًء

ووهت
هنان من

لمٌمات
در ِر
ِ

ومٌعاد

للمجد

أفراد

نعمته
ذوي وذا خبا من بعد

اٌماد

فخذ
فً ضم رحلن واجمع فضله
لٌسكنه
خؾ الفطٌن وجؾ الزرع
ّ
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الزاد
بالوادي

ضلت سبٌل الندى بابن السبٌل
وأنت ٌا فارس الخٌل التً

جعلت
تختال فً عدد

ألك السبلح وخ ّل المشرفً
من ٌإت من مؤمن لم ٌجده
سد علٌه ال ّ
ضر
ومن ٌ ّ

هادي
وأعداد

منهم

فمد
أصبحت فً لهوات الضٌؽم
حذر
ولاتل نفسه ما

أن

العادي
راد

له

ناظره
فلٌس ٌنفعه

ال عطر بعد عروس فً
خانت أكفهم االعضاد

فسر
لؽٌر لصد فما ٌهدٌن من

الضحى

باد

أن

حدٌثهم
لد ألفر الحً من هند ومن

عاد

فانمطعوا
وكٌؾ تموى أكؾ دون

أعضاد

ؼابت عن الفلن األرضً أنجمهم
نور

فلٌس للسعد فٌهم

اسعاد

وٌدلوا ؼٌرنا لوما ً فنحن نرى
تركٌب أرواحنا فً ؼٌر أجساد
هً الممادٌر ال تبمً على
وأسوة لهم فً ؼٌرهم

أحد
وكل
حسنت
فما
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ذي
شماتة

نفس

فٌها

أعداء

آلماد
ساد
وح ّ

ان ٌخلعوا فبنو العباس لد
نمول فٌهم وهم أعلى
كانت أسرتها من فضلها
َللا فً
انا الى َ

أٌامهم

هم الشواهك فٌها كهؾ
تبا ً

لدنٌا

أذالتهم

أضحت مكسرة أرعاط
ّ
العز
ذلوا وكانت لهم فً

خلعوا
ولد خلت لبل حمص أرض بؽداد
برامكة
فالحال ذا الحال إفساد
بهم
مثل

المنابر

أعوادا ً

كافساد
بؤعواد

فلمد
كانت لنا مثل أعراس

وأعٌاد

معتصم
مثل األباطح فٌها خصب

مرتاد

حوادثها
برح العذاب وما دانوا

بالحاد

أسهمهم
واسهم الدهر فٌهم ذات

الصاد

مرتبةٌ
تحط

كانوا ملوكا ً ملون األرض فانصرفوا
ومالهم

مرتبتً
حومة

عا ٍد
فٌها

وشداد
وال

ناد

حموا حرٌمهم حتى اذا

ُ
ؼلبوا
نسك فً حبل
سٌموا على
ٍ

ممتاد

سجن بعد المصر
تبدلوا ال َ

منزلةٌ
وأحدلوا بلصوص عوض

أجناد
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وأنزلوا عن متون الشهب
وعٌث فً كل طوق من
و ُ
ؼٌرت

نشوات

البلبذٌن

تُرى نرى بعد أن لامت
وهل ٌكون لهم زن ٌد ٌُرى
نسٌتُ

االؼداة

النهر

والناس لد مؤلوا العبرٌن
ع فلم
ُح ّط المنا ُ

تستر

تفرلوا جٌرة من بعدما

واحتملوا
فوٌك دهم
دروعهم
فصٌػ

لتلن

منهن

الخٌل
أؼبلل

بهم
بمثل ما لصفوا من كل
لٌامتهم
من ٌوم بعث لهم فٌنا
فٌرى
ُ
لنارهم
كونهم
فً

هبة

المنشآت

بعد

من

كؤموات

واعتبروا
من لإلإ طافٌات
مخدرة
ومزلت
نشؤوا
أهبلً

أوجه
بؤهل

فوق
تمزٌك

وأوالدا

حان الوداع فضجت كل

صارخة
وصارخ من مفداة

سارت سفابنهم والنوح

ٌصحبها
كؤنها ابل ٌحدو
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أنداد
ألجٌاد
مناد
ومٌبلد
إخماد
بؤلحاد
أزباد
أبراد
بؤوالد

ومن
بها

فاد
الحادي

كم سال فً الماء من دمع وكم حملت
تلن الفظابع من لطعات
من لً بكم ٌا بنً ماء السماء اذا
ماء السماء أبى سمٌا حشا
وأٌن ألماكم فً الروع من
كؤنما سكبت فً جوؾ

فبة
مدربٌن

واٌن

معتم ٌد

ٌمسمها
مرعى

ضحى
واٌن ٌوضح لً هدي الرشٌد
ً
واٌن لً كنؾ
مكارم

ومعال

لماكم

هللا

نور

من

وماء

ولّاد

المرٌخ
لزوار

المعتد
كنت

بٌنهما

إن كان بعدكم فً العٌش من

أنجاد

ورواد
ّ

أجلو به فً ظبلم الؽً ارشادي

كؤننً
خٌرا ً

الهٌجاء

منزلةً
على احتفال من النعمى

انكم

الصادي

بارل ٍة
بنار

نعمى

على

أكباد

بٌن

روضات

واعداد
وأطواد

نفر
لم تعرفوا ؼٌر فعل الخٌر من
آرب
ؼصص عٌشً
فإن فً
ٍ

*****************************
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عاد
وأنكاد

ابن سارة البكري

هو أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن سارة البكري نسبة الى لبٌلة
( بكر ) العربٌة (الشنترٌنً ) نسبة الى بلدة ( شنترٌن ) وفً رواٌة
اخرى هو ( ابو العباس)  .ولٌل (ابن صارة ) ولٌل ( ابن جارة ) كما
ورد ببعض المصادر .
ولد فً العمد الرابع من المرن الخامس الهجري فً بلدة ( شنترٌن )
االندلسٌة  .وفً رواٌة اخرى فً العمد الخامس من المرن الخامس ولم
تذكر سنة والدته انما اثبته مإرخوا االدب اعتمادا على ما جا ء
بشعره اذ ٌمول :
و لً عصا عن طرٌك الذم أحمدها
بها ألدم فً تؤخٌرها لدمً
كؤنها و هً فً كفً أهش بها
على ثمانٌن عاما ال على ؼنمً
او لوله :
أي عذر ٌكون لً ،أي عذر
البن سبعٌن مولع بالصبابة
وهو ماء لم تبـــك منه اللٌالـــــً
فً إنــــــاء الحٌــــــاة إال صبابة
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تعلم فً مدٌنته (شنترٌن) تعلٌمه االولً ثم انتمل الى ( اشبٌلٌة )
فاخذ حظا وافرا فً االدب والثمافة الشعرٌة وكانت الثمافة االندلسٌة
بما فٌها مدٌنة ( اشبٌلٌة ) فً أوج عظمتها وازدهارها وفً شتى
فروعها المختلفة وفً كل عواصم االندلس ومدنه الكبٌرة .
عاش ابن سارة فً ظل فترتً الطوابؾ و المرابطٌن وظهر فً
شعره تؤثره بالظروؾ و األوضاع السٌاسٌة و االجتماعٌة التً سادت
الببلد فً الفترتٌن اعبله .
ولم تذكر المصادر شٌبا عن اسرته اوتلمً أي ضوء عنها ،وأؼلب
الظن أنها كانت أسرة فمٌرة مؽمورة فلم يكن ألفراد اسرته مساهمة فً
مجال العلم و األدب او مشاركة فً مٌدان الساسة و الحكم وكل ما
ته عن أسرته مجرد إشارات خاطفة تضمنها شعره من مثل
استطعنا م عرؾ
لوله ٌهجو زوجته بعد ان ساءت عبللتهما فاضطر الى طبللها فٌمول :
أما الزمان فرق لً من طلة
كانت تطل دمً بسٌؾ نفالها
الذببة الطلساء عند نفالها
و الحٌة الرلشاء عند عنالها
و شعره ٌكشؾ لنا عن جانب من حٌاة الضنن والتعاسة التً كان
الشاعر ٌنوء تحتهماٌ .تمثل فٌما كان ٌحاصر الشاعر أسرته من شظؾ،
و فمر و حرمان .و ال نعرؾ كٌؾ نشا ا و درج ،كما الذت المصادر
بالصمت المطبك فٌما ٌتصل بصباه و طفولته ،و أمسكت أشعاره التً
انتهت إلٌنا عن الحدٌث تصرٌحا كان أو تلمٌحا عن النشؤة و الطفولة و
الصبا  .اال اننا ومن خبلل شعره ان نتصور ان ابن سارة أمضى أعوام
الطفولة و الصبا فً ( شنترٌن ) ولد اختلؾ فٌها على نحو ما كان
ٌختلؾ ألرانه إلى مجالس المإدبٌن و المعلمٌن حٌث تلمى مبادئ المراءة
و الكتابة و استطاع حفظ المرآن الكرٌم و لواعد العربٌة و تجوٌد الخط
ونظم الشعر والترسل  .ثم مال إلى التوسع فً االستزادة من أداة
التحصٌل ،فسعى إلى حلمات الدرس على الشٌوخ لٌسمع منهم أمهات
األصول فً األدب والنحو والحدٌث و األخبار و ٌروي عنهم حتى حصل
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على حظ وفٌر من المعرفة بهذه المعارؾ ولد أستفاد منها عندما اشتؽل
بالورالة و حٌن تصدر للتدرٌس ،و فً لرضه الشعر.
عاش الشاعر ابن سارة ٌعانً مرارة العٌش والفالة و بإس العوز،
شانه فً ذلن فً ذلن شؤن عدد ؼٌر للٌل من شعراء ذلن العصر ممن لم
ٌتح لهم على الرؼم من جودة ما كان ٌنشا من شعر و نثر فلم يظفر
بحٌاة رؼٌدةٌ ،نعم فً ظلها باالستمرار و الطمؤنٌنة فاضطر إلى الضرب
فً األرض والتطواؾ باآلفاق لٌعتاش بما عنده من الشعر و األدب فً
ؼمرة ما ٌسود المجتمع من اهتزاز لٌم وانحبلل او تحلل من الولار،
فؽرق فً اآلثام ،و جاهر بالمعاصً حتى حتى وصؾ حاله فمال:
كــــل شـا ؼٌــر شـا مــا
خبل لــذة الهـوى و السبلفـة
وهذه حال بعض الشعراء واالدباء فً عصرالطوابؾ ممن لم ٌكن من
طبمة السٌاسٌن اوالمنتمٌن الى زمرهم او السابرٌن فً ركابهم – كما
كان ٌكابد فً سبٌل الرزق الصعاب
هو الحال فً الولت الحاضر  -ؾ
والجهد فً الكسب فً شعره فً المدح والكدٌة السافرة ولد سدت فً
وجهه أبواب الرزق وٌصؾ حاله فٌمول:
أرى الدنٌــــا و للدنٌـا نسٌبـــــا
ٌحٌــد عن الكرام كما تحٌــد
هما سٌــان إن صفحت حرفــــا
وجـدت الــراء تنمص أو تزٌــد
رأٌت هواهمــا استولى علٌنــــا
فنحــن بحكمـه أبــدا عبٌــد
ٌــــإمل أن ٌصٌدهما فـــإادي
فٌــرجـع عنهما و هو المصٌــد

279

لمد كان ٌخٌل لشاعرنا أحٌانا ،بؤن فشله فً الظفر بالمال مرجعه
إلى سوء حظه و لٌس إلى شا آخر فٌمول :
فمـا حســن التناول فــات سمعـً
ولكــن فاتــه الجــــد السعٌـــد
ٌفـــــوز بــــه الخلـً فٌحتـوٌـه
و ٌحرم وصله الصـب العمٌــــد
إلى كم ٌنفـــر الدٌنـار منـــــً
و ٌطلـب كــؾ مـن عنـــه ٌحٌد ؟
ألـم أنشــده فـً واد هٌامـــــً
بــه لو كـــان ٌعطفـه النشــٌد ؟
حبٌبــــً أنت تعلـم ما أرٌــد
و لكن ال تـــرق و ال تجـــٌد
وماذا كان ٌتولع أن ٌموله شاعر بابس ،محروم فٌمن طرق
أبوابهم ممن أبطرتهم النعمة فمتروا علٌه و بخلوا و هو المابل :
و إنً أللمى كل وجه بمثله
و ال عجب و الماء لون إنابه
لمد تظافرت عوامل شتى على نسج حٌاة ابن سارة بخٌوط البإس
و الضنن و الحرمان ،فٌها ما كان ٌنبع من خارج ذاته و نعنً به ظروؾ
المجتمع األندلسً وما فٌه من اختبلل سٌاسً .و اضطراب التصادي ،و
تحلل أخبللً ،و فٌها ما كان ٌنبجس من ذاته و ما كان ٌتنازع فً نفسه
من طموح للمال و الثراء ،و نزوع للهوى و المجون و هو لم ٌكن فً
ذان الطموح و هذا النزوح إال ابن بٌبته و عصره .
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وفً حدود ا لسنوات األولى من العمد التاسع من المرن الخامس
الهجري شهد ت الببلد دخول المرابطٌن و المضاء على ملون الطوابؾ
وكان اهم حدث لشاعرنا هو  -سموط مدٌنته ( شنترٌن ) فً لبضة
نصارى ( لشتالة ) فاضطر الى مؽادرتها الى ( ؼرناطة ) وكانت هذه
نمطة التحول فً حٌاته .
فما ان حل عصر المرابطٌن حتى تراجعت منزلة الشاعر أكثر
من ذي لبل وأصبح التصرٌح بكساد الشعر أشد وأوضح  ..وفً هذه
الفترة ظهر ما ٌسمى (الشاعر المكدي ) الذي ٌذكر نا بشعراء الكدٌة
ببعض شعراء المشرق فً تحدٌد ما ٌطلبه من لمح أو شعٌر أو حبة
أو ؼفارة أو خروؾ للعٌد .
فشاعرنا ( ابن سارة ) كان من هإالء الشعراء الذٌن سدت فً
وجوههم أبواب الرزق ؾكان ما ٌحز فً نفسه أن ٌرى -و هو البابس
الفمٌر -ؼٌره من ا لناس وخاصة الحكام والفمهاء والمحظوظٌن من
الكتاب و الشعراء ٌنعمون كما شاءوا برؼد العٌش ،ورفاهٌة الحٌاة
واعلنها ( ابن سارة ) صراحة معاداة الزمن له وجوره علٌه وٌصؾ
ذلن فً شعره فٌمول :
للنـــاس عٌــش درت الدنٌــا لهـم
مــن دوننا بنعٌمــه و لــــذاذه
أخـــذوه مـــوفورا كما شاءوا و لم
ٌــــــإدن لنا فنكون من أخـاذه
حضــروا ؼبنا شذذا و لربمــــا
حرم الؽنى من كان من شـــــذاذه
و أراهم هذوا و أبطـــــانا و لــد
ٌــــدنو بعٌد الخطو من هـذاذه
إنً منٌت من الزمــــــان بصاحب
لاســــً الفـــــإاد خبٌثه لـــواذه
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صر الشاعر بجدوى
و أؼلب الظن أن هذا اإلحساس نفسه هو الذي ب ّ
التنمل والتطواؾ بحثا عن مفاتٌح النجاح ولم تحمك به ما النفس آمالها
فٌمول :
سافر فإن الفتى من بات مفتتحـا
لفل النجاح بمفتاح من السفـــر
إن شبت خضرتها ٌا ابن الرجاء فكن
فً طً ؼمر الفٌافً نابً الحضر
ولٌس مهما عنده أال ٌجد المرء فً تطوافه من الناس من ٌؤوي
إلى ظله فمن لم ٌجد الكرام فاللبام كثٌر فما اإللامة على الهوان فً
تصور األحرار إال ضربا من العجز :
سافـــــــــر فإن لم تجد كرٌما
فمــن لبٌــــم إلى لبٌــــم
ممــــام حـــر بــؤرض هــون
عجــز لعمـري مـن الممٌـم
وكان ال بد لنفس تحس بمثل هذه الخواطر فً األسفار أن تنتهً
بصاحبها إلى أن ٌعلن فً عزم و إصرار :
ال أم لــــــً إن لـــم أٌمم مسلكا
ٌهـدي الحٌاة إلى فٌه حمامً
و لم ٌكن ابن سارة ولد تعلمت نفسه باألسفار بعد طول إلام ته
بمدٌنته ( شنترٌن ) لكنه هجرها مضطرا بعد احتبللها من لبل االعداء
فانتمل كما اشرنا سابما الى ( ؼرناطة ) ثم تركها لٌضرب فً االرض
وال ٌمر له لرار فً بلدة معٌنة فنراه ٌسكن مدٌنة ( المرٌة ) ثم
ٌتركها لٌسكن فً ( اشبٌلٌة ) وفٌها اشتؽل بالورالة وكان ( له منها
جانب و بها بصر ثالب ) لكن ما عساه ان ٌكون و لد أصاب األوساط
األدبٌة والعلمٌة فً عاصمة الوادي الكبٌر فتور على إثر سموط دولة
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(بنً عباد ) ونفً اخر ملوكهم ( المعتمد بن عباد ) الى المؽرب و لٌام
دولة المرابطًن بمٌادة ( ٌوسؾ بن تاشفٌن) فكسدت سوق الورالة
والفر طرٌمها مما حدا بشاعرنا ترن االشتؽال بها بعد ان خاب أمله
أن ٌستدر منها رزلا و لد عبر عن ذلن فً بٌتٌن من شعره :
أما الورالة فهً أٌنة حرفة
أورالها و ثمارها الحرمــان
شبهت صاحبها بصاحب إبررة
تكسو العراة و جسمها عرٌان
و لد أخفك ابن سارة فً الحصول على الرزق الموفور بواسطة ما
كان ٌتمن من فن وٌجٌد من علم حتى و ّـ
قر فً نفسه أن الذنب فٌما
ٌعانٌه من الشظؾ و ا لحرمان ان مرجعه إلى أدبه فٌمول :
لاضً الشرق أشرلنً برٌمً
ناببات
ال لذنب

ٌطلبن عندي ثارا

إال ألنً أدٌب
طاب عود منه فكان نضار

وكان ٌعتمد ان ( لٌمة كل أحد ماله و أسوة كل بلد جهاله ) و هو
ٌرى ؼٌره من الناس ممن لم ٌتعب فكره بعلم و لم ٌشؽل نفسه بؤدب،
ٌرفل فً الثراء والمال و ٌنعم بالملذات فصور ذلن بسخرٌة و حسرة
فمال :
عابوا الجهالة و ازدروا بحمولها
و تهافتوا بحدٌثها فً المجلً
و هً التً ٌنماد فً ٌدها الؽنى
و تجٌبها الدنٌا برؼم المعطس
إن الجهالــة للؽنى جذابـة
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جدب الحدٌد حجارة الحدٌد
ثم نراه ٌهجر ( اشبٌلٌة ) الى (لرطبة ) ثم ٌهجر ( لرطبة)
وٌنتمل الى عدة مدن اخرى من مدن االندلس و حواضرها وٌحمل فً
رزق وكان
تجواله ما ٌجٌد ه من العلم واالدب والشعر للحصول على ه
ٌمنً نفسه بوظابؾ الدولة ،ؼٌر أنه رؼم كل تفننه فً اآلداب و طول
باعه فً اإلنشاء وعلى ما عرؾ به من حسن الخط ،و جودة النمب
وشدة الضبط ؾلم ٌحصل على وظٌفة الكتابة اال بعد جهد جهٌد  .و ٌؽلب
الظن أن شعوره بالملك و االضطراب و محبته للسفر والتطواؾ و شؽفه
باللهو و المجون هو ما جعله ٌترن وظٌفة الكتابة .
و فً رحلة البحث عن المال و الرزق الطوٌلة تصدر ابن سارة
للتدرٌس بعض الولت فكان ٌدرس ما كان عنده من علم العربٌة و
معرفته بالشعر اال انه لم ٌتفرغ لذلن كلٌا كما ٌتفرغ المدرسون
للتدرٌس ،و انمطاع شٌوخ العلم لئللراء .وربما ترن االشتؽال بالتعلٌم
لملة ما ٌدر علٌه من مال الٌسد احتٌاجاته او ضٌك الشاعر باإللامة
فً هذا البلد او ذان من البلدان التً كان ٌحل بها فً أسفاره ورحبلته
إخبلده لحٌاة اللهو والراحة و الفراغ كانت من األسباب التً تحمله
على ترن كل وظٌفة حصل علٌها.
و أٌما كانت الحال ،فمما ال شن فٌه أن ابن سارة لم ٌشؽل وظٌفة
الكتابة مدة طوٌلة ،و نحن ال نعرؾ سبب انصرافه عمن كان ٌكتب لهم
من الوالة و الرإساء ،و ٌؽلب الظن أن شعوره بالملك ،و االضطراب
و تعلمه بالسفر ،و التطواؾ و شؽفه باللهو و المجون هو ما جعله
ٌترن هذه الوظٌفة اوتلن .
ومع ذلن لم تكن البن سارة مندوحة من اتخاذ أدبه وسٌلة للسعً
وراء الرزق فكان خبلل تنمله فً المدن ٌمدح فلما دخل ( اشبٌلٌة ) لد
ا وصل نفسه برجاله ا البارزٌن لٌظفر بؤعطٌاتهم  .وكان ممن مدحهم
ا لماضً الفمٌه ( أبوبكر دمحم بن عبد هللا بن العربً المعافري ) .
و لما دخل (ؼرناطة ) مدح والٌها ( أبا بكر بن إبراهٌم اللمتونً ) ولما
أب الماسم أحمد بن دمحم بن حمدٌن
دخل ( لرطبة ) و اطمؤن بها مدح ( ا
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التؽلبً ) أحد المضاة من بنً حمدٌن الذٌن عرفوا بانهم لضاة ( لرطبة )
واشتهروا بتذولهم للشعر و نمده فٌمول فٌه :
وأنا الذي أخفٌت جهد خصاصتً
من بعد ما ارتشفت ببللة
حتى بدا ماء الندى

روح

مترلرلا ً
فً صفحتً طلك الٌدٌن

وأجلت منه نواظري فً

صفوح

ؼرة
تستنطك

األفواه

بالتسبٌح

لاضً المضاة المجتبى من معشر
كسبً المدٌح بهم حلى
أنا ٌا بن حمدٌن وتلن

مدٌح

ممالة
بربت شهادتها من

ممن ترؾ له علٌن

جوانح

كم للت إذ لالوا زمان

لابض

حدثانه

بً

فٌها صحٌح

التجرٌح

مودة

منه الكرٌم على عنان
إن طاؾ من

فمكارم الماضً سفٌنة

وجنوح
جموح
نوح

أب أمٌة
و ٌؽادر ( لرطبة ) لٌحل فً (مرسٌة ) فٌمدح فٌها لاضًها ( ا
إبراهٌم بن عصام ) لاضً لضاة الشرق المعروؾ بحبه للشعر واألدب .
واخٌرا الول طلب ابن سارة المال والجاه و سعى إلٌهما لكنه أخفك
فً مطلبه وتعثر فً مسعاه ولم ٌسعفه حظه ولم ٌمتلن شٌبا إال أن ٌمر
بفلسفة المناعة فٌمول:
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و أرى المناعــة للفتى كنـــزا لـــه
و البــر أفضــل ما بــه ٌتمسن
و حٌنا أخر ٌهاجم ا لدنٌا على ظلمها له فٌمول :
بنوا لدنٌا بجهل عظموها
فعزت عندهم و هً الحمٌرة
ٌهارش بعضهم بعضا علٌها
مهارشة الكــبلب على العمٌرة
توفً الشاعر فً مدٌنة ( المرٌة ) سنة سبع عشرة وخمسمابة
\  517هجرٌة  1112 -مٌبلدٌة .
كان ابن سارة أدٌبا ً شاعرا ً مفلما لابما ً على جمهرة واسعة من
اللؽة العربٌة والنحو والببلؼة والبٌان ورواٌة الشعر وحسن الخط
والضبط وكان جٌد النمل مما ٌدلل انه كان ملما ً بالتراث العربً. .
ويمتاز شعره بالمتانة وعمك اإلشارات اللؽوٌة والتارٌخٌة و كثر ة
االلتباس من المرآن الكرٌم والحدٌث والفمه ولال الشعر فً اؼلب
الفنون الشعرٌة ولد اوردنا لبعض فنونه الشعرٌة فٌما تطلبه البحث
فمد نظم فً المدح والؽزل والرثاء والهجاء والوصؾ والخمرة
والمجون ونمد المجتمع .
فمن ؼزله هذه االبٌات :
ٌا ظبٌة كنست فً أضلعً ورعت
سواد للبً ورعً الظبٌة

الشٌح

أبت جفونن إال أن ٌكون لها
هوى صحٌح وأكباد مجا
كم ذا ٌكدر بً منن

رٌح

الصفاء
وكم تهدى إلى كبدي فٌن
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التبارٌح

لم ٌخل وجهن لً من وجه مرتمب
أنت الزالل الذي فٌه التماسٌح
ومن مجنونه ٌتؽزل فً مذكر فٌمول:
أكرم

بجعفر

فإنه

اللبٌب

ما زال ٌوضح مشكل
ماء الجمال بخده

اإلٌضاح

مترلرق
فالشمس منه تعوم فً ضحضاح

ذو طرة سبجٌة ذو

ؼرة

مازحته ولم أدر ما جد

الهوى

عاجٌة

كاللٌل

حتى لدحت

واإلصباح

زناده

بمزاح

لوال العٌون لكان من دون الهوى
وللوبنا
لامت علً شواهد من

لفل

ببل

مفتاح

حبه
فؤرى الكناٌة فٌه

كاإلفصاح

وٌمول فً وصؾ بستان :
وبستان ورد فً مطارؾ سندس
ترؾ على ؼٌد السوالؾ مٌد
نظرت إلٌه فً الكمام

فخلته
ذوابب تبر عممت

ولما ماتت ابنته رثاها بموله:
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بزبرجد

أال ٌا مو ت كنت بنا رإوفا
فجددت

لنا

الحٌاة

بزوره

حماه لفعلن المشكور لما
كفٌت
فانكحنا

الضرٌح

مبونة و سترت

عوره

ببل صداق
و جهزنا

بؽٌر

الفتاة

شورة

وهو رثاء – لعمري – ماسمعت بمثله ٌنم من رثاثة فً الحال
وفمر مدلع .
واختم بحثً من شعره بهذه المصٌدة :
الٌوم

أخمدت

نارها

الضبللة

واسترجعت دار الهدى
واستمبلت حدق الورى
وكان تشرٌنا ً بها

ؼرناطة
وهً الحدٌمة

نٌسان

فولت

أزهارها

إذ
ٌكسو رباها

فً ؼب سارٌة ترلرق

أدمعا ً

ما شبت من نهر كصدر

عمٌلة
شمت

وردها

ٌحكً الجمان صؽارها

أو جدول كالنصل فً ٌد

عمارها

أناملها

علٌه

وبهارها
وكبارها
صدارها

ثابر
أنهى صحٌفته
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وهز

ؼرارها

ما

بٌن

أشجار

كؤنها

تمٌد

شراب
مترنحون

إذا

لحاها

عاذل

هلل أروع

من

ذوابب

حمٌر

جلاير

ٌدٌر

تركت سكون حلومها
راع العداة فما

ٌمر

عمارها
وولارها
لرارها

وافت به أرض الجزٌرة عزمة
خلعت على حب الجهاد
ما

هاله

بٌد

تعسفها

عذارها

وال
لجج كجنح اللٌل خاض

ؼمارها

فً فتٌة تسري إلى نصر

الهدى
فتظنهم سدؾ

خضبوا السواعد بالرلاق

تفاإالً
أن سوؾ تخضب بالنجٌع

شفارها

أوجه
على السماح شعارها

ودثارها

شتوا
والنالضٌن على العدا

أوتارها

وتلثموا

صونا ً

لرلة

المنعمٌن على العفاة إذا
ؼرسوا األٌادي فً ثرى

معروفهم
فجنوا

لم ال تراح شرٌعة التموى

الدجى

بؤلسنة

الثناء

بهم
وجفونها منهم

ترى
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ألمارها

ثمارها
أنصارها

دونها
ولد اشرأب الكفر ٌهدم

ضربوا سرادق بؤسهم من
فولوا بخرصان الرماح
ومسومات شرب إن

جنابها
حموا بمضبان الصفاح

دارها
ذمارها

أحضرت
نفضت على ثوب السماء

ؼبارها

شهب إذا أوفت على أفك الوؼى
جعلت أبا ٌحٌى األمٌر
بالصبح

متلثم

فوق

أسرة
تهدي إلى شمس الضحى

أورت زناد المسلمٌن
حاشى ألزند شرعنا من

مدارها

له

ٌد
بالنجح تمدح مرخها

أنوارها
وعفارها

كبوة
وٌد ابن إبراهٌم توري نارها

أضفى مواردها

أزاح

سمامها
أحٌى خواطرها

أو

لً

أمة

أحمد

ألال

عثارها

أبهجتها
مذ صرت من جور الحوادث جارها

حلبت لن األنعام ضرعا ً

حافبلً

وأرى زناد الرأي منذ

لدحتها

وأرت

على

أفنانها

أورٌت فً ممل النجوم
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أطٌارها
شرارها

فحط الرعٌة فً مرٌع

جنابها

ورد األكابر من بنٌها

خطة

والذؾ نحو المشركٌن

بجحفل

وأرأب ثآها واصطنع
واردد كبارا ً بالحٌاء
ٌمحو معالم
أضا ً

لجب تظن السابؽات به
واحلل عرى تلن الجماجم

زرلا ً ونمع السابحات

إنها
عمدت على بؽض الهدى

وكؤننً بن لد ثللت

عروشهم

نجادها

أنجادها

وسلبت
ولتلت

بٌن

أرضها

بٌضة

ملكه

وصرعت فً أؼوارها
ال ترضى منهم بالنفوس

تحوزها
سمر المناص حتى تحوز

وترى بها عٌنان لٌل

ضبللها
وٌد الهدى فٌها تشك

أحرارها
صؽارها
ومنارها
بحارها
زنارها
جبارها
أؼوارها
دٌارها
زرارها

صمتت سٌوفن فً الؽمود وجردت
ٌوم
لما احتست خمر الهٌاج

النزال

فحدثت

أخبارها

نصالها
أهدت إلى هام الطؽاة
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خمارها

كاعب

زارتن فً لصر اإلمارة

زانت محاسن جٌدها
وضعت من اآلداب محصن
تثنً

اللٌالً

لبانها
وتجنبت

هابمات

ممذولها

وسمارها

كلما
نفثت على أسحارها

فؤجل جفون رضان فً

تمصارها

أعطافها

أسحارها

كرما ً وشرؾ بالمبول

مزارها

المنعمٌن على العفاة إذا

شتوا
والنالضٌن على العدا

أوتارها

واحلل عرى تلن الجماجم

إنها
عمدت على بعض الهدى

زنارها

صمتت سٌوفن فً الؽمود وجردت
ٌوم

النزال

**************************
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فحدثت

أخبارها

أبو بكر الطرطوشً

هو أبو بكر دمحم بن الولٌد بن خلؾ بن المرشى الفهرى األندلسً
المالكً المعروؾ بؤبً بكر الطرطوشً أو (ابن أبً رندلة)  .وسمى
بالطرطوشً نسبة إلى المدٌنة األندلسٌة (طرطوشة )
ولد سنة\  451هجرٌة –  1059مٌبلدٌة بمدٌنة ( طرتوشة )
وهً مدٌنة كبٌرة من مدن األندلس كان ٌحٌط بها سور منٌع تمع علً
سفح جبل إلى الشرق من مدٌنة (بلنسٌة) و ( لرطبة) و بٌنها و بٌن
البحر عشرون مٌبل على ساحل البحر المتوسط االندلسٌة وتعلم فٌها
المراءة والكتابة وحفظ المران الكرٌم ثم ثم انتمل الى مدٌنة ( سرسمطة )
فصحب الماضً أبا الولٌد الباجً ثم سافر الى( اشبٌلٌة) فمرأ فٌها األدب
على أبً دمحم بن حزم.
ذهب عام  476هجرٌة  -فً رحلة للمشرق اإلسبلمً ،فاتجه إلى
مكة الداء فرٌضة الحج ثم لصد بؽداد ثم انتمل الى البصرة ومكث فٌهما
مدة من الزمن ٌتفمه على اٌدي علماء العراق وؼٌرهم اذكر منهم :
ابوبكر الشاشً وأبو العباس أحمد الجـــرجانً ،وأبو عـــلً التستري،
وأبو عبد هللا الدامؽانً ،وأبو دمحم رزق هللا التمٌمً الحنبلً ،وأبو عبد هللا
الحمٌدي وؼٌرهم .
وفً بؽداد ٌحدثنا عن عاصفة المت بهم فٌها فمال :
(رأٌت بها آٌة فً سنة ثمان وسبعٌن بعد العصر  ،فسمعنا دوٌا عظٌما ،
وألبل ظبلم  ،فإذا رٌح لم أر مثلها  ،سوداء ثخٌنة ٌ ،بٌن لن جسمها ،
فاسود النهار  ،وذهبت آثاره  ،وذهب أثر الشمس  ،وبمٌنا كؤننا فً أشد
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ظلمة  ،ال ٌبصر أحد ٌده  ،وماج الناس  ،ولم نشن أنها المٌامة  ،أو
خسؾ  ،أو عذاب لد نزل  ،وبمً األمر كذلن لدر ما ٌنضج الخبز  ،ورجع
السواد حمرة كلهب النار  ،أو جمرا ٌتولد  ،فلم نشن حٌنبذ أنها نار
أرسلها هللا على العباد  ،وأٌسنا من النجاة  ،ثم مكثت ألل من مكث الظبلم
 ،وتجلت بحمد هللا عن سبلمة  ،ونهب الناس بعضهم بعضا فً األسواق
 ،وخطفوا العمابم والمتاع  ،ثم طلعت الشمس  ،وبمٌت ساعة إلى
الؽروب ).
ثم توجه بعدها إلى الشام فزار مدٌنتً (حلب )و (إنطاكٌة ) و
(لبنان ) ونزل بمدٌنة ( المدس ) فزار (بٌت الممدس) وصلى به فترة
مكوثه فٌها  .ثم سافر الى مصر فمصد مدٌنة (اإلسكندرٌة) ومكث فٌها
عدة سنوات اشتؽل فٌها معلما للفمه والحدٌث .وتزوج بسٌدة من
(اإلسكندرٌة ) أهدته بٌتها فجعل من الدور العلوي دارا وسكنا له ومن
الطابك األسفل مكانا لتدرٌس العلوم والفمه .
ثم اتجه ابو بكر الطرطوشً نحو الماهرة لٌنصح حاكم الببلد
الفاطمً الوزٌر األفضل( بن بدر الجمالً) حٌث كان (الجمالً) حاكما
ظالما مستبدا بشعبه.
و مما لاله ابو بكر للوزٌر الجمالً :
(اعلم أن هذا الملن الذي أصبحت فٌه إنما صار إلٌن بموت من كان
لبلن ،وهو خارج عن ٌدٌن مثل ما صار إلٌن؛ فاتك هللا فٌما حولن من
هذه األمة ،فإن هللا سابلن عن النمٌر والمطمٌر والفتٌل ) وذكره بماجاء
به المرآن الكرٌم (فوربن لنسؤلنهم أجمعٌن عما كانوا ٌعملون).
وعندما لُتل األفضل وولً بعده الوزارة ( المؤمون بن البطابحً ) أكرم
الشٌخ الطرطوشً كثٌرا ً وكان لد الّؾ كتاب (سراج الملون) فؤهداه
للمؤمون ولد كتب علٌه هذٌن البٌتٌن :
الناس ٌهدون على لدرهم
لكننً أهدي على لدري
ٌهدون ما ٌفنى وأهدي الذي
ٌبمى على األٌام والدهر
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ووعظ ابو بكر الطرطوشً المامون الفاطمً فمال:
ٌا ذا الذي طاعته لربة
إن الذي شرفت من أجله

وحمه مفترض واجب
ٌزعم هذا أنه كاذب

اشتهر الطرطوشً من بٌن علماء األندلس بالعلم والرد على
المبتدعات فً الدٌن ،فؤصبح من علماء أهل السنة الذٌن ٌُشار إلٌهم
وٌإخذ من علمهم ،وحصل له المبول والثناء من العلماء  .وحكى بعض
العلماء بؤن الطرطوشً كان ٌؤتً إلى الفمهاء .وهم نٌام ،فٌضع فً
أفواههم الدنانٌر فٌهبّون فٌرونها فً أفواههم .هذا دلٌل على أنه كان من
عابلة مٌسورة ،وٌإمن بدور المال فً تحصٌل العلم.
وهو المابل:
إذا كنت فً حاجة مرسبلً
وأنت
ودع عنن كل رسو ٍل سوى

بانجازها

مؽرم

رسول ٌمال له الدرهم

لال الماضً عٌاض عنه:
(وسكن الشام مدة وتمدم فً الفمه مذهبا ً وخبلفا ً وفً األصول وعلم
التوحٌد  ،وحصلت له اإلمامة  ،ودرس والزم الزهد واالنمباض والمناعة
مع بعد صٌته وعظم رٌاسته)
ولال عنه ابن بشكوال فً كتابه ( الصلة ):
(كان إماما ً عالما ً  ،عامبلً زاهدا ً  ،ورعا ً دٌنا ً متواضعا ً  ،متمشفا ً  ،متملبلً
من الدنٌا  ،راضٌا ً منها بالٌسـٌر)
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فهو اذن أحد األبمة الكبار عالم و فمٌه مالكً من اصحاب اال
سر وعالم صوفً فٌلسوؾ اسبلمً وادٌب شاعر
صول ومحدّث و مف ّ
وكاتب مترسل متمكن فً كل اموره  .وٌسمى بالطرطوشً نسبة إلى
المدٌنة األندلسٌة (طرطوشة) التً ولد فٌها (فً شمال شرلً األندلس
على ساحل البحر المتوسط).
توفً الطرطوشً سنة \  520هجرٌة 1126-مٌبلدٌة بمدٌنة
اإلسكندرٌة بمصر ،وصلى علٌه ولده دمحم و ٌوجد ضرٌح الطرطوشً
اآلن بحً الباب األخضر  ,و هو باب اإلسكندرٌة الؽربً(باب الكراستة
بمنطمة الجمرن) ٌتكون المسجد من بناء مستطٌل الشكل به ثبلث صفوؾ
من األعمدة كل صؾ مكون من عمودٌن تعلوها عمود مدببة .
و تمسم صفوؾ األعمدة المسجد إلً أربعة أرولة موازٌة لحابط المبلة و
للمسجد دور ثان ٌشؽل ثلث مساحته تمرٌبا و ٌعرؾ باسم (الصندرة) و
ٌمع الضرٌح خلؾ لبلة المسجد مباشرة و ٌحتوي علً ممبرة الطرطوشً
و ممبرة تلمٌذ دمحم األسعد ,و بالضرٌح عمودان تٌجانهما من طراز لدٌم
مما ٌدل علً أنهما من ألدم أجزاء الضرٌح.
مإلفاته
سراج الهدى
سراج الملون
التعلٌمة فً خمسة اجزاء
مختصر تفسٌر الثعالبً
شرح لرسالة الشٌخ ابن أبً زٌد المٌروانً
الكتاب الكبٌر فً مسابل الخبلؾ
كتاب الفتن
كتاب الحوادث والبدع.
كان أبو بكر الطرطوشً ورعاً ،دٌناً ،متواضعاً ،متمشفاً ،متملّبلً من
الدنٌا راضٌا ً بالٌسٌر ،حٌث لال:
( إذا عرض لن أمران ،أمر الدنٌا وأمر اآلخرة ،فبادر بؤمر اآلخرة،
ٌحصل لن أمر الدنٌا واآلخرة) .
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كان الطرطوشً ّ
ٌحن للوطن واألهل واألحبة معبّرا ً عن ذلن بشعره ٌمول
:
ٌمولون ثكلى ومن لم ٌذق
فراق األحبة لم ٌثكل
لمد جرعتنً لٌالً الفراق

أمر من الحنظل
كإوسا ً ّ

ومن شعره اٌضا :
إن هلل عبادًافطنا طلّموا

الدنٌا وخافوا  الفتنا

فلماعلموا أنها لٌست لحًوطنا
فكروا فٌها ،
سفنا
جعلوها ل ّج ةواتخذوا صالح األعمال 
فٌهاُ 

****************************
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ٜٓـؿش حُظ٤خٗ ٢حُوَ١ز٤ش

ٜٓ ٢ٛـش ر٘ض حُظ٤خٗ ٢حُوَ١ز٤ش ٗخػَس حٗئُ٤ش
ُٝيص ٜٓـش ر٘ض حُظ٤خٗ ٢كٓ ٢ي٘٣ش ( هَ١زش )  ُْٝطؼَف ٓ٘ش
٫ٝىطٜخ ٗخػَس هَ١ز٤ش ٗ ٖٓ ٝخػَحص حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـَٝ ١ك٢
حٝحهَ ٙك ٢حٗ٧يُْ حُلخى ١ػَ٘ حُٔ٬٤ى. ١
ًخٕ ٝحُيٛخ ٣ز٤غ حُظ ٖ٤ك( ٢هَ١زش) ،كٌ٘٤ض ( ٜٓـش ر٘ض حُظ٤خٗ) ٢
ٗٔزش حُ ٠حُظًٝ ٖ٤خٗض ٫ٝىس ر٘ض حُوِ٤لش حُٔٔظٌلٓ ٢ؼـزش رٜخ ُِٓٝض
طؤى٣زٜخ ٝط١ٞيص حُؼ٬هخص رٜٔ٘٤خ ح ٫حٜٗخ ُٔ٤ض ٖٓ ١زوظٜخ ك٫ٞىس ر٘ض
حُوِ٤لش حُٔٔظٌل ٢ك ( ٢هَ١زش) كًُ ٢ي حُٞهض  ٌٙٛٝر٘ض ٍؿَ ٖٓ ػٞحّ
حُ٘خّ ًخٕ ٣ز٤غ حُظ ٖ٤ك ٢حُٔي٘٣ش ٝه َ٤حٜٗخ ًخٗض ٖٓ حؿَٔ ٗٔخء ُٓخٜٗخ
ٝحكٛ٬خ ًٝخٗض ٗخػَط٘خ طظَىى ػِ ٠ر٤ض ٫ٝىس ر٘ض حُٔٔظٌل ٢كخُٜخ
كخٍ حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء حٌُ٣ ٖ٣ظٞحكي ٕٝحُٜ٤خ ً ٝخٗض ٫ٝىس ٓؼـزش رظَف
ٜٓـش ٝهلش ٍٝكٜخ ٍٝهش ٗؼَٛخ ٝؿٔخٍ ٓل٤خٛخ كؼِوض رٜخ ُِٓٝض
طؤى٣زٜخ ٝطؼِوض رٜخ  ٌٙٛ ٌُٖٝحُؼ٬هش ٓخ ُزؼض إٔ ٓخءص ٝحهظِلظخ كخػخٍ
ٌٛح حُو٬ف كل٤ظش ٜٓـش كٜـض حَ٤ٓ٫س ٫ٝىس حُظ ٢حٗؼٔض ػِٜ٤خ
ٛـخءح ٓوٌػخ ٝكخك٘خ طو: ٍٞ
ؿ َ٤رؼَ ك٠ق حٌُخط ُْ
٫ٝىس هي ِ َٛ
ص ٫ٝىس ِٖٓ ِ
َك ٌض

ُ٘خ َٓٗ ٌُّٚ٘ ْ٣وِش  ًًَ ١ٌٛهخث ُْ
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 ٖٓٝأؿَٔ ٓخ هخُض ٜٓـش  ٌٙٛح٫ر٤خص :
ُجٖ ك٨ص ػٖ ػـَٛخ ًــَ هخثْ
كٔخ ُحٍ ٣لٔ ٢ػٖ ٓطخُز ٚحُؼـَ
كٌُي طلٔ ٚ٤حُوٞحٟذ ٝحُو٘ـــخ
ٌٛٝح ِكٔخُٞ ٖٓ ٙحكظٜخ حُٔلَ
ٝهخٍ رؼ ٞحً٧خرَٔٓ ُٞ :غ حرٖ حٌَُٛ ٢ٓٝح ٧هَ ُٜخ رخُظويْ٣
ٝه َ٤أٛي ٟاُٜ٤خ ٍؿَ هٞهخ ،كٌظزض اُ:ٚ٤
٣خ ٓظللخ رخُوٞم أكزخرٚ

أ ٬ٛرٓ ٖٓ ٚؼِؾ ُِٜيٍٝ

كٌ ٠ػي ١حُـ٤ي طلٌِٚ٤

ٌُ٘ ٚأهٍِ ٟإ ّٝحٍٞ٣٧

 ُْٝحؿي ؿٌٛ َ٤ح ك ًَ ٢حُٜٔخىٍ حُظ ٢طٞكَص ُي١

*********************
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ِ٢
ح٧ػٔ ٠حُظ ُّ ِط ّْ ٤

ٞٛأر ٞؿؼلَ أكٔي رٖ ػزي هللا رٖ َ٣َٛس حُوٗ ٢ٔ٤خػَ ٗٝٝخف
أٗئُ ٢ػَُف رخ٧ػٔٝ ٠رخُ٧ػَُ ٠ٔ٤ؼخٛظٝ ٚه( ٞٛ َ٤حر ٞحُؼزخّ)
ِٔٗ ٢زش أُٓ ٠وٍ ٢أٓ ( ٚط ُ ِطِ٤ش) ٓ ٢ٛٝي٘٣ش رخٗ٧يُْ طوغ اُ٠
ٝرخُظ ُّ ِط ّْ ٤
حَُ٘م ٖٓ( هَ١زش).
ُٝي رٔي٘٣ش (ططِ٤ش ) رخُوَد ٖٓ ( حٗز٤ِ٤ش) ٓ٘ش \ ٛ 485ـَ٣ش –
٬٤ٓ 1092ى٣ش ٝأهخّ ك ( ٢اٗز٤ِ٤ش) ٓٞ٣ ٢ٛٝجٌ ػخَٓس رٔـخُْ ح٧ىرخء
ٝحُؼِٔخء ك٘ ٖٓ َٜػِ ّٞػُ ٖٓ َٜٙـش ٝأىدٝ ،طخٍ٣نٝ ،كوٝ ،ٚأ،ٍٞٛ
ٝكي٣غٝ ،حٗظٗ َٜخػَح ً ٗٝخكخ ًًٝ .خٕ ٓ ( ٠ٌ٘٣ظ٘ز ٢حٗ٫يُْ) ٣ٝزي ٝإٔ
أٍٓٞح ً ؿَص ُ ٚك ٢اٗز٤ِ٤ش ،ك٠خم رخُٔوخّ رٜخ ٝهخٍ:
َِّٓٝ ٚظ٘ ٢كِٗ ٞطوضْ
َٓ ِِ ِْضُ ِك ْٔ َ
ًٔخ ٗطوضُ طََ ٬ك ْ٘٤خ ػِ ٠هَي ٍَِ
ُٞٓٝض ُٗ ِ ٢لٔ ٢إٔ أُكخٍهٜخ
َّ
ٝحُٔخء ك ٢حُ ُِٕٔ أٛل ٚ٘ٓ ٠ك ٢حُـُي ٍُِ
ًخٕ  ُٚٓ٬٣كٍٝ ٢كخطٝ ٚؿيٝحطٗ ٚخػَ ٓؼخُُ ُٚ َٛوذ (رؼٜخ
ح٧ػٔ ٞٛ )٠أر ٞحُوخْٓ رٖ أر١ ٢خُذ حُل ٢َٓ٠حُ َٔ٘ٔٗ ٢٘٤زش اُ ٠هَ٣ش
( َٓ٘ ٖٓ )ٖ٤هَ ٟاٗز٤ِ٤ش َ٣ٝؿق إٔ حُظط ٢ِ٤أهخّ ك( ٢هَ١زش ) كوزش
هَ٤ٜسٓٝ ،يف هخٜ٤ٟخ أرخ حُوخْٓ حرٖ كٔي. ٖ٣
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طَى حُظط ٢ِ٤ىٞ٣حٕ ٗؼَ ٗٞٓٝلخصٝ ،ط٘خٓ ٍٝؼظْ ح٧ؿَحٝ
حُٔؼَٝكش ٖٓ ٓيف ٍٝػخء ٔٛٝخ حُـَٟخٕ حَُثٔ٤خٕ كٗ ٢ؼَ ٙفحَُػخء
ٝحف  ٚٗ٧أ٤ٛذ ك ٢أٓٝ ِٚٛؼخٍكٝ ،ٚرؼ ٞأٛيهخثَٓ ُٚٝ ،ٚح ٍ
ع ك٢
ٍ
ُٝؿظ ٚأ ٝك ٢رؼ ٞحُ٘ٔخء
ٝحٍٛٝق ًٝخٕ هِ ٕ٧ ٫٢ػخٛظ ٚكخُض ى ٕٝاًؼخًٌٍُٝٝ )ٚ٘ٓ ٙي حٍؿٍِ
ٝحٌٍٗٝٝ ٟٞحٍٛـخءٝ .هي ُوذ رز٘خٍ حٗ٫يُْ رٔزذ ٛـخث ٚحًُ٬ع ُٚٝ
ه٤ٜيس ٍٜٓ٘ٞس ك ٢حُٜـخء ٣و ٍٞكٜ٤خ:
أ ٫كـيػـخٗـ ٢ػــٖ ك ٍَ ٝكٕ٬

رـخم ػـِـ ٠حُـلـيػـخٕ
ُؼِـ ٠أٍٟ
ٍ

ًخٕ ٖٓ أرَُحُ٘و٤ٜخص حٌُٓ ٖ٣يك ْٜحُظطٓ ٢ِ٤ؼَ دمحم رٖ ػ٠ٔ٤
حُل ٢َٓ٠ـ أكي أػ٤خٕ حُوٞحى ك ٢حٗ٧يُْ ـ ٝحرٖ ُُ َٛحٗ٩ز ٢ِ٤حُ٘خػَ
ٝحُطز٤ذ ٝحٗ٫ئًُٔ ٢خ ٓيف ٖٓ حُ٘ٔخء حَ٤ٓ٧س كٞحء ر٘ض طخٗل.ٖ٤
ًٝخٕ هي رَع حُظط ٢ِ٤كٗ ٢ظْ حُٔٗٞلخص ك ٢ػ َٜحَُٔحرط ٖ٤كظ٠
ً٘(٢هطذ حُظ٤ٗٞق ح٫ػظْ)
ٝه َ٤إٔ ؿٔخػش ٖٓ حُٗٞخك ٖ٤حؿظٔؼٞح ك ٢أكي حُٔـخُْ ك( ٢اٗز٤ِ٤ش)
ٝهي حٓظلٝ ًَ َ٠حكي ٓ٘ٗٞٓ ْٜلش أُّلٜخ ٝطؤٗن كٜ٤خ كظويّ ح٧ػٔ٠
حُظط٘ٗ٩ ٢ِ٤خى ٓٗٞلظٓٝ ٚخ ًخى ٘٣ظٜ٘ٓ ٢ٜخ كظِٓ ٠م ًَ ٗٝخف
ٓٗٞلظ ٚاؿُِ ً٫٬ظطٝ ٢ِ٤اػـخرخ ً رٔٗٞلظ.ٚ
حٓخ ح٫ػٔ ٠حُظط ٢ِ٤كوي هخٍ :
ريٍ
ٓخكَ ػٖ ِ
ٝكٞحٛ ٙيٍ١
ٗلّ٘ٓ ٢خ أؿي
هخّ رٝ ٢هؼي

ٟخكي ػٖ ؿٔخٕ
ٟخم ػ٘ ٚحُِٓخٕ
آ ِّٔ ٓ ٙخ أؿي
حٓ ٖ١ظّجي
د ٌ

طٞك ٢ح٫ػٔ ٠حُظط ٢ِ٤ك ٢حٗز٤ِ٤ش ٓ٘ش\ ٛ 525ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1130ى٣ش
هخٍ ػ٘ ٚحرٖ رٔخّ كً ٢ظخر( ٚحٌُهَ٤س ):
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( ُ ٚأىد رخٍعٗٝ ،ظَ ك ٢ؿخٓٝ ٚ٠حٓغٝ ،كُ٣ ٫ ْٜـخٍ٫ ًٖٛٝ ،ٟ
ُ٣زخٍٗٝ ،ٟظْ ًخُٔلَ حُلٗٝ ٍ٬ؼَ ًخُٔخء حٍُِ٫
ًٔخ هخٍ ػ٘ ٚحرٖ هِي ٕٝكٓ ٢ويٓظٚ
( حُظُّطٓ ٢ِ٤خرن كَٓخٕ كِزش حُٗٞخك ٖ٤ك ٢ىُٝش حُ َُِٔؼَّٔ)ٖ٤
ٝهي ٛٝل ٚحُؼَٔ ١كٔٓ ٢خُي ح٫رٜخٍ ٣و ٍٞك:ٚ٤
( ٗلْ ؿُ٬ش ًُخ ٜٗٔخ ً-خٕ ُٗ ٞخى ٟحُُِٔ َ٤خ حٓلَ حٗ ٝظَ حُٜزخف ك٢حَُٔ٘م ُٔخ كَ -ح ١رلَ ُحهَ ٝ-ح ١ريٍ ُحٝ َٛح٘ٓ َ٤ٓ ١ليٍ َ٣٫ىٙ
ُحؿَ ٝ-ح٤١ ١ق َٓ- ٍٝك ٢كِْ حُٔ٘خّ ُحثَ ٝ-ح ١ؿٞحى ٓخرن ػِ٠
٣َ١ -ن حُٔـَس ٓخثَ ٝ-حٗ ١ـْ ٖٓ حُلَهيٓ ٖ٣خَٓ).ٗٞٓٝلخط ٚطِٔ٤ص رخُظط َ٣ٞك ٢حُزَحػش ٝح٣٫ـخُ ٝرخُ٫لخظ
حَُه٤وش حُظً ٢خٗض حٍم ٖٓ حُٜٞحء ٓٝؤْ حُزي٣غ ػِ ٠ححُٔٞحء ٝحُٔزي
حُزي٣غ ٝحُٔؼ٘ ٢حَُه٤ن ٝحهظَحع حك َ٠حُطَحثن طظيكن كٓ٬ٓ ٢ش
ُٜٞٓٝش ٝحُلخظ ػٌرش ٝرٔخ١ش ٣ ٫ويٍ ػِٜ٤خ ح ٫حُوِش حُوِِ٤ش ٜ٘ٓٝخ
ٌٛح حُٔوطغ ك ٢حُـٍِ :
ٗل٘ٓ ٢خ حؿي
رخٓ ٖ١ظجي
هخٍ ُ ٢ح ٖ٣هي؟
ًح كٖ٘ َٗ٠
ُِٜزخ ٝحُلظَ

حٔٓ ٙخ حؿي
هخّ رٝ ٢هؼي
ًِٔخ هِض هي
ٝحٗؼ٘ ٠ؿ ٖٜرخٕ
٫ػزظ٣ ٚيحٕ
ٝحهظْ رلؼ ُٚ ٢س رٌٜح حُٔٗٞق حُـٔ:َ٤
ذ رٔظخٗ٢
كُٛ ٢ـَس ١ٝــِ ٤
ٖٓ أٝؿـــٓ ٚـ٬فْ
ذ ٍ٣لخٗ٢
أؿِ ٞػِ ٠حُـوـ٠ـِ ٤
ٝحُــٍٞى ٝح٧هــخفْ
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حُـَرــ٤غ كُ ٢كـِش حُـٌـٔـخ ٍْ
ٓخ ٍٟٝـش
ِ
ٍرـ٤غ َٓص ر ٚحُـ٘ـَّٔـخ ٍْ
طِٛـ ٞػـِـ٠
ِ
ًـخُـزـي٣غ رخُلٖٔ ٝحُـــٔـخ ٍْ
ك ٢حُلٖٔ
ِ
ذ
ٗ٘ٞحٕ رخُـيٍ ٛ ْٞٛ ٝــخفْ
ٗخٛـ٤ي ٓـٖ كـزـِ ٤
ِ
إ هِـض ٝح ُـٜـ٤زـ ٢كّ٤خٗٓ ٢ـٖ ػــَ ٙرـَـَحفْ
ٝحُـٌــئّٝ
ًْ رـض
ُ

طُـِـٓ ٠ـٖ حُـ ّي ْ
ِٗـخٕ

ػـــَّٝ
ًؤٗـٜـخ
ُ

ْ
حُـــ٘ـخٕ
ُُكَّضْ ٖٓ

ْ
حُـزـ٘ـخٕ
حُـ٘ـٔـٜ٘ٓ ّٞخ ػِـ٠
طزيُ٘ ٝـخ
ُ
ذ ٜ٘٣خٗ ٢أُٜـ ٞاُـ ٠حُٜـزخفْ
ُْ أهـٖ ٓـٖ ٍهـِ ٤
ذ
كظخٕ ُٗيُ ١ـٗٝ ٚـــخفْ
ٖٓ ٗـخىٕ ٍرـــِ ٤
ِ
ه َ٤حُٜزخ رًَـ٠ـ ٢طـَٓ ١ـغ حُـــٞح ْٙ
ّٓ٘ظـٝ ٢كـَٟـ ٫ ٢أرـظـــٓ ٢ــٞح ْٙ
كُ ٢
ٝكـظـُ ٢ـؼـََٟـٓ ٢خ طـ٘ـوــَ حُـَٝحْٙ
ذ أكظخٗ ٢إٔ حُٜــٓ ٟٞزــخفْ
ػٖ ػـخهـَ ُـزــِ ٤
خٕ ٓـخ كٓ ٚ٤ـٖ ؿ٘ـخفْ
َ
ٝحَُٗـــق ٖٓ ٗ٘٤ذ ٍِ ّ٣
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حرٖ حُِهخم حُزِ٘ٔ٢
 ٞٛحر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ػط٤ش هللا رٖ ٓطَف رٖ ِٓٔش حُِؤ٢
ٌُ٘٣ ُْ ٚؼَف ا ٫رِوذ أر( ٚ٤حرٖ حُِهخم) ٗٔزش حُ ٠ػَٔ ٝحُي ٙك ٢ر٤غ
حُِهخم ٝه ( َ٤حُزِ٘ٔٔٗ )٢زش آُ ٠ي٘٣ش (رِ٘ٔ٤ش )حُظُٝ ٢ي كٜ٤خ ك٢
حٗ٧يُْ .
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش ( رِ٘ٔ٤ش ) ك ٢ػخّ \ٛ 490ـَ٣ش ٬٤ٓ 1096 -ى٣ش
ً ٝخٕ ٝحُي٣ ٙؼَٔ ك ٢ر٤غ حُِهخم ٝحكيٛخ (ُم ) ٝحُِم ٣ؼَٔ ٖٓ ؿِي
ح٫ؿ٘خّ ٝرو٤ش حُلٞ٤حٗخص ُللع حُٔٞحى حُٔخثِش ًٌُ ٝي ًخٕ ٓئًٗخ ك٢
ٓٔـي ك ( ٢رِ٘ٔ٤ش) ُْ  ٌٖ٣هخىٍح ً ػِ ٠طٞكٓ َ٤ظطِزخص ٓؼ٘٤ش ح٫ٝى.. ٙ
حطـ ٚحرٖ حُِهخم ٌٓ٘ ١لُٞظ ٚاُ ٠حُؼِْ ٝح٧ىد ٝحكزٜٔخ ٣ ُْٝـي
ٖٓ ٣ؼ ٚ٘٤كٓ ٢وظزَ ١لُٞظٛٝ ٚزخ ٙػِ ٠حُظؼِْ حٗ ٫لٔ ٚكوي ًخٕ حرٙٞ
٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚحُٔ١ ٫ ٚٗ٫ َٜخهش ػ٘ي ٙػَِٗ ٠حء ُ٣ض حٗ٫خٍس حُظَٜٔ٣ ٢
ػِٜ٤خ ُٝي ٙػِ ٌُٚ٘ . ٢حٓظطخع حٕ ٘٣ن ٣َ١و ٚرٜؼٞرش ٝطظٌِٔ ػِ٠
٣ي (أر ٢دمحم رٖ حُٔ٤ي حُزطِ )٢ٓٞ٤حُؼخُْ حُِـ ١ٞحُ٘ٝ َ٤ٜهخُ ٚحُ٘خػَ
حُٔؼَٝف حرٖ هلخؿش حٗ٫ئُ ٢كظٗ ٠ظْ حُ٘ؼَ  .ك٘ظْ ح ٍٝه٤ٜيس ُٚ
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كٓ ٢يف ( حر ٢رٌَ رٖ ػزي حُؼِٛ ) ِ٣خكذ( رِ٘ٔ٤ش ) كخًَٓٝ ٚحٗؼْ ػِٚ٤
رـخثِس ٓويحٍٛخ \ 300ى٘٣خٍ ..
ًٝخٕ ك ٢كو٤وش ٗلٔ٘٣ ٚؤ ٟػٖ حُٔيف ًٌُ٘ ٚخٕ ٓـزَح ػِٚ٤
ُِظٌٔذ ٝحُؼ ٖ٤ك َٟ٣ ٚٗ٫ ٚ٤رؼٔٓ ٞيٝكٔ٣ ٫ ٚ٤ظلو ٕٞحُٔيف حٗٔخ
ًخٗض حُلخؿش طـزَ ٙػِٓ ٠يكٔٓ . ْٜخ حٟطَ ٙحُٛ ٠ـخء رؼ: ْٜ٠
ًٝخٕ هي حكذ ٓي٘٣ظ ( ٚرِ٘ٔ٤ش )كوخٍ كٜ٤خ :
رِ٘ٔ٤ش اًح كٌََّصَ كٜ٤خ
ٝحػظْ ٗخٛيٜ٘ٓ ١خ ػِٜ٤خ
ًٔخٛخ ٍرّ٘خ ى٣زخؽ كٖٔ

َٓ٘ ٠حُز٬ى
ٝك ٢آ٣خطٜخ أ ْ
َّ
ُِؼ ٖ٤رخى
رؤٕ ؿٔخَُٜخ
ِ
ُ ٚػِٔخٕ ٖٓ رلَ ٝٝحى

ػخٝ َٛحُي ٙحُِٔي حُ٘خػَ حُٔؼَٝف (حُٔؼظٔي رٖ ػزخى حُِؤ )٢كٜٔخ
ٖٓ هزِ٤ش ٝحكيس ًٝخٗض طَرطٜٔخ ػ٬هش هَحرش ً ًٚٗٞٝخٕ ٖٓ ر٘ ٢ػزخى ح٫
حٗٔ٣ ُْ ٚظلي ُٓ٘ٔٝ ٚخ ه ٢٠ػِ( ٠حُٔؼظٔي رٖ ػزخى ) ٖٓ هزَ حَُٔحرطٖ٤
كوخف ٝحُي ٙػِٗ ٠لٔٝ ٚػ٤خُ ٚكظَى ( حٗز٤ِ٤ش ) ٝحٗظوَ ٝحُي ٙحُ( ٠
رِ٘ٔ٤ش) ٘ٛخى ُٝي ٗخػَٗخ .
ُٔٝخ ٓخص ح٫م حُ٘و٤ن ٝحٓٔ ( ٚكٖٔ ) ُ٘خػَٗخ حرٖ حُِهخم ًٝخٕ
٣لز ٚكزخ ٓلَ١خ كَػخ ٙروٜخثي ػي٣يس ٍػخءح ٛخىهخ ٗخرؼخ ٖٓ حػٔخم
هِزٜ٘ٓٝ ٚخ  ٙ ٌٛح٫ر٤خص ٣و: ٍٞ
ىٓٞػ ٢كَسً
كٖٔ أٗض
ػِ٠
ٍ
َ

 ٖٓٝرؼٓ ٞخ أُك٘ ٢حُؼِح ٝحُظـِّ ُي

ٓؤرٌٓ ٚ٤خ كؾ حُلـ٤ؾ ٓٝخ ىػخ
حُٔـَ ُى
ٞٛى ً٬٣ػِ ٠ح٣٧ي حُلٔخّ
ّ
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ٝك ٢ك٤خط ٚطٞك٤ض ُٝؿظٝ ٚحٜٓٔخ ( ىٍس ) كَػخٛخ ٍػخءح ٗي٣يح
رؼي حٕ كـغ رٜخ كوخٍ كٜ٤خ :
ُ
رخى
ُٔـ٘خى ٓ َّق
حُِٕٔ أى َٓغ ِ
ِ
ٗٝن  ٞ٤ٓٝحُزَم ػٞرخ ً ٖٓ حُيؿ٠
َّ
رظخػٖ
أظخػ٘شٌ ٝحُلِٕ ُْ٤
ٍ
ٔ ْل َُ ٍحكِشً ُٜخ
ُّٗ ُ٘٣ ٫ ١ٞي حُ َ
َ
ٝحُٝ ٕٜٞحُ٘٠ٜ
حُـٞ
حُ٘زخد
ٝإٔ
َّ
َ

ض
َّ ٍٝؿ َؼ ِ

حٍُٞهخ ُء أَّٗشَ

ٗخى
ِ

ٓ٘خى
ًؤٕ ُْ ُ٣ ٌٖ٣ـِ ٠رٞ٠ء
ِ
ُوي أٝكٖ ح٣٧خ َّ ُّ ٞ٣

ٗٞحى
ِ

َحى
٘٣ ٫ٝظٌٜ٤خ
ٓ ِ
حُؼُ ََ ٤ُ ْ٤
ُ
ٞ١حى
 ٟٞ١حٌُ ََّ ٜٓ٘خ حُل ٖ٤كٖ٤
ِ

َٓ حُلٞحىع ًخُلخ ً
ؿيح حُيّ ٖٓ َٛ

يحى
حُيَٛ
أىٍ إٔ
رؼِ ٞػ ِ
ُ
َ
ِ ُْٝ

ػـزض ُ ٚأٍّٗٓ ٠خى رَٜكِ ِٚ
ٓ٘خى
ع
٣ ُْٝـٖ ػٗ ٚ٤٘٤ؼخ ُ
ِ
ىٍ إ أٓٔ٤ض ػط ً٬كطخُٔخ
ك٤خ ُّ

٬ى
حُيٍ ٝحُ٤خهٞصُ رؼُ ٞك ِ
ؿيح ُّ

ًَٔ ُٙ
ىٍ ٓخ ُِز٤ض أظِْ
٣ٝخ ُّ
ُ

ض
َحى طِ َّٔ ٔ٤
طُ ِ

حُلٔخ ُّ ٍ٣خٜٟخ
٣ٝخ َُٛس أًِ ٟٝ

ُوي
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َحى
حُظَحد ط ُ ِ
َ

كَ َـؼَضْ
رخى
ًق ِ
ٔخّ ٍُ ِ
ُّ
حُل ِ

هخٍ ػ٘ٛ ٚخكذ ًظخد( حُٜٔٔذ) :
( ٖٓ كظ٤خٕ ػَٜٗخ حٌُ ٖ٣حٗظ١ٝ ًًَْٛ َٜخٍ ٗؼَ ٞٛٝ ْٛؿيَ٣
رٌُي كِ٘ؼَ ٙطؼ٘ن رخُوِٞد ٝطؼِن رخُٔٔغ ٝحػخٗ ٚػًُِ ٠ي ٓغ حُطزغ
حُوخرَ ً ٚٗٞحٓظٔي ٖٓ هخُ ٚحر ٞحٓلخم رٖ هلخؿش ِٗٝع ِٓ٘ػ) ٚ
طٞك ٢حرٖ حُِهخم ك ( ٢رِ٘ٔ٤ش ) ٓ٘ش ٛ 528ـَ٣ش – 1134
ٓ٬٤ى٣ش ٝهٛ 530 َ٤ـَ٣ش حٓخ ٛخكذ حُوَ٣يس كًٌَ ٝكخط ٚك٘ٓ ٢ش 540
ٛـَ٣ش ك ٌٕٞ٤ػَٔ ٙػٔخٕ ٝػ٬ػ٘ٓ ٕٞش ح ٝحٍرؼ٘ٓ ٕٞش ح ٝهٔٔ. ٕٞ
ٗخػَ٣ش هٜزش أِ٤ٛش طؼزَ ٍٝف حُؼَٜ
٣ظٔ ِ٤حرٖ حُِهخم د
ٗلْ حُل٤خٟش ًٝخٕ ه ١ٞحُلْ َٓٛق حُ٘ؼ٣َٓ ٍٞغ
 ٝػٖ هٞحُؾ ٙ
حٗ٫لؼخٍ  ُٚٝحُوخرِ٤ش ػِ ٠حُظٞك٤ن ر ٖ٤حُِلع ٝحُٔؼ٘ٝ ٠ر ٖ٤حٍُٜٞس
حُ٘ؼَ٣ش ٝهخٍ ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ٗؼَ ٙحُـُِ: ٢
ٓ ٝلظخٕ هظ ٍٞحُي ٍّ ٠٘ٓٝ

ْف ٍَىَحف
٣ـخًد َه ْ
ََٛ ٜخ ٍِى ٌ
ُ

حَُهَزخ ُء ٗل١ٞ
َٓصْ اً ٗخٓ ِ
ض ُّ

ٔٓٝيُ حُِ َ٤طُٜي ٚ٣حَُ٣خف

ٛ٬١خ

رٞٓٞحّ كـخٝرٚ

حُٗٞخف

طلخً ٍُِ ٖٓ ػِٔ ٞى حُٜزق ٍٗٞح ً

ٓوخكش إٔ  ّْ ِ٣ر٘خ

حكظ٠خف

حُلِ ٢ػِ٠
ٝهي ؿَّ٘٠
ُّ

كِْ أٍ هزِٜخ ٝحَُِ٤

ىحؽ

ٛزخكخ ً رخص ٌَ٣ػ ََُُٙ

ٛزخف

٣ٝو ٍٞك ٢حُؤَس :
حَُٝٝ
ٍم حٍُ٘ٔٝ ُْ ٤حم
َّ
ُ

َّ
رخُِ ََِ ٛ
ك٘زّ ِٚ

حٌُخّ
َ

ن
ٝح٩رََ ٣

ذ
ف حَُحفِ أَ ٝ
ٓخ
حُؼ ٖ٤ا ٫حٛطزخ ُ
ٗ ِ٘ ٌ
ُ
ٔخٍ ً١
ٓ ِْ َ
ُ٣ـ٘ ٢ػٖ حَُحفِ ٖٓ َ
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رخُٞطَ
أَُُٗ

ذ ُ
ُٓ ٌَُِٟ ٢٠وًَ٬
ؿ ِّ
ه َْ ٌُِٞحً ِ

كؤ ْػَّ ُٖ ُ٤
حُِ ْ َِ ٛأ٘ٓ ٠ُٝي

َٜٔ
رخُ َّ

ُِٜٝزخفِ أ ٫كخ ْٗ٘ َُْ ٍىح َء

ٓ٘خ ً
ٌٛح حُيُّؿ ٠هي ََٞ ١طٍْ ُٚحكشُ

ٔ َلَ
حُ َّ

حُٜٜزخء ًٝ
ٝهخ َّ رخُوِ ٜٞس
ِ

ق
ٍَ َ٤ٛ

٘٣و ُّي

رخَُّ٘ َظَ

٣طل ٞػِٜ٤خ اًح ٓخ ٗ َّـٜخ

ى ٍَُ ٌٍ
طوخُُٜخ ْ
ٔضْ ٖٓ ػـَٙ
حهظ ُ ِِ َ

حُ َو َِٜ

ّ كِ ً ٢لّ ٚرخَُحف ُٓظْ ََػَشٌ
كخٌُؤ َ ُ
ِ

ٌ٣خى

ِٓ ْؼ َطلُُٚ

ًٜخُ ٍش أ َ ْك َيهَضْ ك ٢حْ ُ ٧كن

رخُؤَ

حٓخ ك ٢حُٔٗٞلخص كٌخٗض ٓٗٞلخطٍ ٚك٤ؼش حُٔٔظ ٟٞحُلخظٜخ ؿخ٣ش ك٢
حَُهش ٓٝؼخٜٗ٤خ طِلٜخ ؿُ٬ش ٖٓ حُزٔخ١ش ٝحُ ٍٜٞحُل٤ش ٝحُو٬رش ٖٓٝ
ٓٗٞلخط ٌٙٛ ٚح٫ر٤خص :
ٝػٖ حُيٓغ حٌُٔٛ ١ؼخ
هٌ كي٣غ حُ٘ٞم ػٖ ٗلٔ٢
ٓخطَٞٗ ٟه ٢هي حطويح
 ٠ٔٛٝرخُيٓغ ٝح َّ ١ىح
ٝحؿظي ٟهِز ٢ػِ٤ي ٓيٟ
َ١ ٖٓٝك ٝ ٢حُل٘خ ؿٔؼخ
حٓ ٖٓ ٙخء  ٖٓٝهزْ
رخر ْ٣ٍ ٢حًح ٓــلَح
حِ١ؼض حٍُحٍ ٙهـَٔح
كخكًٌٍِٔ ٙٝخ ٗظَح
حٗخ ٜٓ٘خ رؼَٛ ٖٓ ٞػخ
كزخُلخظ حُـل ٕٞهٔ٢
حٍط ٚ٤٠ؿخٍ ح ٝػي٫
هي هِؼض حُؼٌٍ ٝحُؼٌ٫
حٗٔخ ٗٞه ٢حُ ٚ٤ك٬
ظٔج ُٞ ٢حٗٗ ٚلؼخ
ًْ  ًْٝحٌٗ ٞحُ ٠حُِؼْ
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 َٟػزي هللا رخُلٍٞ
ٝرطَف كخطَ حُ٘ظَ
كٌٔ ٚك ٢حٗلْ حُزَ٘
ٓؼَ كٌْ حُٜزق ك ٢حُـِْ حٕ طـِٛ ٍٙٞٗ ٠يػخ
ٗزٜظ ٚرخَُٗخ حْٓ٫
كِؼَٔ ١حٗ ْٜظِٔٞح
كظـ٘ ٖٓ ٠ر ٚحُٔوْ
ح ٖ٣ظز ٢حُولَ ٝحٌُْ٘ ٖٓ ؿِحٍ ك ٢حُل٘خ ٍطؼخ
واختم البحث بهذه المصٌدة من شعره :
الركابب

لفا نمتبس من نور تلن
ً ِ لُحْ َن
وإال بؤ َ ٍ
لمار من الح ّ

فما ظعنتْ

اال ُ
ب
هر الكواك ِ
بز ِ

فً
مشارق من أحداجها

سرت وعباب اللٌل ٌزخر

موجه

فما زلتُ أُذري أبحرا ً من

مدامعً

ب
ومؽار ِ

ب
ة ال نمنشآت ؼٌر هوج لواؼ ِ

سلب الكرى
عارض
ً إال
ٌ
َ
وما ب َ

على خابضات أبحرا ً من
آخر اللٌ ِل
برق
بخفة ِ
َ
ٍ

ب
ؼٌاه ِ
ب
واص ِ

أضاء بذات األثل واألثل

دونه
وجٌؾ المطاٌا والعتاق

ب
الشواز ِ

فٌا دٌن للبً من تؤلك

بارق
سرى

ب
بسحاب ِ
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لاتَّمَته

ُمملَتً

وٌا

لحمامات

بكٌن

وإنما

ألطراؾ
ِ

الرماحِ

فإننا

الشوق وهً نوادبً
ؼدوتُ لتٌ َل
ِ
ِكلُ ْونَا

ْ
لوم
لمن
وإنَّا
ٍ

نكلنا جمٌعا ً عن لحاظ

ب
الحباب ِ

تهاب
ُ

س ُه ْم
نفو ُ
ُ
عٌون المها دون المنا

ب
والمواض ِ

تمر بنا األنوا ُء وهً
ُّ

هواط ٌل
فترؼب عنها بالدوموع

ب
السواك ِ

لدهر كان مستشفعا ً
وفا ًء
ٍ
فكم لٌلة

لٌبلء

بكل فتاة إن

خلٌّت
رمتن

سها أ َ َر َج
تنسمتُ من أنفا ِ

لنا
بٌض
بسو ِد اللٌالً عند
ِ
مثلها
من اله ّم فً ؼربٌبها

بسهمها
فعن حاجب تشبٌهه لوس

ب
الكواع ِ
ب
المتراك ِ
ب
حاج ِ

صبا
ال َّ
علوي الصبا
وجنبت
ّ

ب
والجناب ِ

وما جنّت الظلماء إال

لبسٌتها
دثارا ً على ضافً شعور

الذواببِ

نجوم
ولد أَذهلتنً عن
ِ

سما ِبها
سماء
ً ٍ فً
ِ
نجو ُم ُحل ّ

ب
تراب ِ

أَ َ
وان هصرتُ الوص َل تندى

عهُ
فرو ُ
ب
جنى ّ ووردت األنس المشار ِ
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فمد أ َ ْفلتتْ تلن المها من
تؽٌرت

األٌام

حتى

تؽٌرت

وعلمنً صرؾ الزمان
وكنت إذا فارلت

حبابلً
ونكّب إسعاؾ المنى عن

إلفا ً

ورٌبه

بها أَلربابً ؼدرة ً
شر
بؤ ّن التناء الناس ّ

بكٌته
بكا َء

فها أنا ْ
إن أُش ِعرتُ رحلة َ

ظاعن
ٍ

تلمٌته

عدي ٍ
ّ
منها

صنو ُه
َ
بفرحة

مطالبً
وأجانبً
ب
المكاس ِ
ب
بالذَّنا ِب ِ
ب
آٌ ِ

أنجب من فتى ً
تحمل الؽبرا ُء
فلم ِ
َ
رمى ؼٌر أعبلم العبل

ب
بالنجاب ِ

وال صحبتْ كفًّ على دلجِ

سرى
ال ُ
أبر وأَوفى ْ
رلٌك
من
َّ
ِ

ب
المضار ِ

وال کنت ُدبتْ
فوق البَنان
َ

ٌراعة
ألوجب من تحسٌن ذكر کبن واجب
ٌِ
َ

شهاب لو ّ
لبس
ٌ
کن اللٌل أ ُ َ
وروضة علم

ورهُ
نُ َ

أؼدلت

جنباتها

نماه إلى العلٌاء ك ّل

مرجب

ب
نضا ِمعطفٌ ِه من ثٌاب الؽٌاه ِ

ب و ْب ٍل
بشإبو ِ

للببلؼة

عظٌم رماد النار سبط
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ب
صاب ِ
الرواجبِ

الموم شادوا مجده ْم
من
ِ
ؼطارفة

ش ُّم

نوؾ
األ ُ ِ

َو َه ٌْنُ َ
ون

إال

أنهم

هم أدبوا األٌام حتى

ب
بموا ِه ٍ
الوطؾ أدنى
تُرٌن الؽما َم ُ

ب
المواه ِ

تسنَّ ُموا
اء أعلى
من الدولة ِ الؽَ َّر ِ

ب
المرات ِ

دو ِه ْم
ِلعَ ّ ِ

أبٌُّ َ
المروم
ون أمثا َل
ِ

تحصنت
سن
ُ
ذنوب عوادٌها بحْ ِ

وهم أكملوا العلٌاء من بعد

كونها
خداجا ً

لها من نجوم السعد أٌمن

طالب

وحلوها

بؽر

ب
المصاع ِ
ب
العوال ِ
ب
المنال ِ

ب
ومن صاحب األحكام أفضل صاح ِ
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أر ٞحُِٜض حٗ٫ئُ٢

 ٞٛأٓ٤ش رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ أر ٢حُِٜض ٤ً٘ٝظ ( ٚحر ٞحُِٜض
حُيحٗ ٢حٗ٫ئُ. ٢
ُٝي ك٘ٓ ٢ش \ ٛ 460ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1067ى٣ش ك ٢هَ٣ش (ىحٗ٤ش)
حُظخرؼش ُٔي٘٣ش (حُولض ) حُٞحهؼش كٔٗ ٢خٍ َٗه ٢حٗ٧يُْ٘ٗٝ .ؤ كٜ٤خ
ٝحهٌ ػِ ٚٓٞػِ٣ ٠ي ػخُٜٔخ حٌُز ( َ٤حر ٞحُ٤ُٞي حُٞه٘ ) ٢ػْ حٗظوَ حُ٠
ٓي٘٣ش ( حٗز٤ِ٤ش ) ك٘ٔذ حُٜ٤خ كو ( َ٤حر ٞحُِٜض حٗ٫زٝ ) ٢ِ٤حٓظوَ رٜخ
حُ ٠حٕ ٓوطض ٓي٘٣ش ( ٤ِ١طِش ) ر٤ي حُل ْٗٞحُٔخىّ ِٓي (ه٘ظخُش )
ًُٝي ٓ٘ش \ ٛ 478ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1078ى٣ش ك٘ي ٍكخُٜٓ ٚخؿَح حُ٠
حُٔـَد حُؼَرٓ ٢ظٞؿٜخ حُٓ ٠ي٘٣ش ( حُٜٔي٣ش ) ؿَر ٢ط ْٗٞكيهِٜخ ٓ٘ش \
ٛ 489ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1096ى٣ش ك٤غ ىهَ ك ٢هيٓش كخًٜٔخ (طٔ ْ٤رٖ
.
ٍُؼوخكش ٝح٫ىد ٝحُ٘ؼَ
حُٔؼِ رٖ رخى ْ٣حُٜٜ٘خؿ ) ٢حُٔلذ
.
كوخٍ ٔ٣يك:ٚ
َ
َٓ ٌ
ىٖ٣
ِٔ ٤ل ِٚ
ِي أَػ ََِّ رِ َ

حُ ُٜيٟ
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َ
ُلَ
َٝأًََ ٍَّ
ى ٖ٣حٌُ ِ
ٗخٍ كُ ٢
ظ ِِْ حُ َلٞحىع
َٝأ َ َ

ٍَأٚ٣

ؿخٓق
 َٜحُ َزٔ٤ط ِش
َُْ ََ ٣
ِ
زن كَ ٢ظ ِ
٣خ ٗخ ًِ٤خ ً ػَ٘ضَ َّ
حُِٓخٕ

ََ ٝؿ ٍٙٞ

كِٔ ِٚ
٣خ أٍَ٫َُٞ ٝ
ِ

ٝهخٍ ِٙ
َِ ٝ

ض ُ
ؿِٚ ٜ
َْٔ َُٝ ٞح َؿ ِ ٜ
٣خ ٗ ُ
ؿ َّسَ َِ ٝ
ٓلذ َُٗ ٞخ َٛيطَّ َٞ٣ ٚ
٣خ ُ
خٕ رَ َ
ٗظ ّ َ
ٌَٛ ٖ٤ح
َ
 ٖ٤حِػَ٘ ِ

حَُّ٘يٟ
ٌ
ٟخكي

َٗحى
ح٩
ِ
َِ ٝ

كَؤ َ َ
ك٬ى
َّْٔ ك ٢حِ َ ٧
ٍحى كِؼَ حُ٘ ِ
اِ ّ٫

حِٓظَوخ َى

ِٔ ٤ل ِٚ
ُِ َ

أَُْٔ ِر ِ ٚطَِْٔ ِر ٌَٔ٘٠
َ٤
ٓخ ىُٓ ِ
ض ٓخ ًِ٘ش رِـَ ِ
ِٗ ٍٞى ىَُٜٗٝخ
ص
ٔظََ ِ
َُ َ
َ

خى
حُزَظ ّ ِ
حُ٘خً٢
َحى
ِك ِ
٘خى
ٓ ِ
ََ ٝ

يحى
ُ َلوَص ؿٞىَى ِػ٘ َيِ ََٗٝ ُٙ
أ َ َريح

ِٚ ِِ ٓ٥

ٌََٛ ٝح

رخً٢

حٍ ِٓ ( ٚطٔ ْ٤رٖ حُٔؼِ كٓ ٢لخٍس ٣لَٔ ٍٓخُش ٓ٘ ٚحُ ٠حُِٔي
( ح٫ك َ٠رٖ ريٍ حُـٔخُ )٢حٓ َ٤حُـ ٕٞ٤ك ُٖٓ ٢حُٔٔظؼِ ٢رخهلل (أكٔي
) .
رٖ ٓؼي حُلخ٢ٔ١
).
ػخٕ حرٖ أر ٢حُِٜض ك َٜٓ ٢هَحرش حُؼَ٘ ٖ٣ػخٓخٓ ،وَرخ ً ػ٘ي
ح٧ك َ٠رٖ ريٍ حُي ٖ٣حُـٔخُُ ٢لٖٔ ٓؼَ٘ٝ ٙكٜخكش ُٔخٗ ٌُٖ .ٚح٧كَ٠
ٓـ٘ ٚرلَ٣ش حكظَحٛخ ػِ ٚ٤رؼ ٖٓ ٞكخٗ٤ش ح٧كٟٝٝ ،َ٠ؼ ٚكٌٓ ٢ظزش
كو ٠٠كٓ ٢ـٌ٘ٛ ٚح ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٤ٗٝلخ ً ك ٢حهخٓش ؿزَ٣ش ك ٢حٌُٔظزش
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ٓٝؼ ٚهخىٓ ٌُٖٝ ٚاهخٓظ ٚك ٢حٌُٔظزش ػخىص ػِ ٚ٤رلٞحثي رخَٛس كوي َٜٗ
ك ٢أػ٘خثٜخ ٖٓ ٓوظِق حُؼِٝ ّٞحُل٘ٓ ٖٓ ٕٞوط١ٞخطٜخ ٝأُق ًظخرٚ
)
(حُلي٣وش
ػْ هَؽ ٖٓ ٓـٌ٘ٛ ٚح ر٘لخػش رؼ ٞحُٞؿٜخء ٓٝظ ً٬ٓٞرو٤ٜيس
)ٓيف رٜخ ح٧ك .) َ٠حكخِ١ن َٓحكٗ ٌُٚ٘ ٚلخ ٙآُ ٠ي٘٣ش ( حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش) .
ٝػ٘يٓخ ٍكَ اُ( ٠حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش )ٝحٓظوَ كٜ٤خ ُزؼ ٞحُٞهض ٓـٖ َٓس
ػخٗ٤ش ًٝخٕ ٓزذ كزٔ ٚك( ٢حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش) إٔ ًَٓزخ ٓٞهَح رخُ٘لخّ َٛٝ
حُٜ٤خ كـَم هَ٣زخ ٜٓ٘خ  ُْٝطٌٖ ُٓ ْٜؼَكش ك ٢حٗوخً ٖٓ ٙحُـَم ُطٍٞ
حُٔٔخكش ك ٢ػٔن حُزلَ كلٌَ أر ٞحُِٜض ك ٢أَٓٝ ٙأؿخٍ حُ٘ظَ كٌٛ ٢ح
حُٔؼ٘ ٠كظ ٠طِو ٚحٍُ ٠ح ١كٝ ٚ٤حؿظٔغ د (ح٧ك َ٠رٖ أٓ َ٤حُـٕٞ٤
ِٓي (حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش ) ٝحػِٔ ٚأٗ ٚهخىٍ ػِ ٠حٗوخً ٙإٔ ط٤ٜؤص ُ ٚؿٔ٤غ ٓخ
٣لظخؽ اُ ٖٓ ٚ٤ح٫٥ص َُكغ حًَُٔذ ٖٓ هؼَ حُزلَ٣ٝ ،ـؼِ ٚػِٝ ٠ؿٚ
حُٔخء ٓغ ٓخ ك ٖٓ ٚ٤حُؼوَ كظؼـذ ٖٓ هٝ ،ُٚٞكَف رٓٝ ،ٚؤُ ٚإٔ ٣لؼَ
ًُي ،ػْ آطخ ٙرـٔ٤غ ٓخ ٣طِز ٖٓ ٚح٫٥ص ٝحٞٓ٫حٍ ٓ ًَٝخ ٣لظخؿ ٚكٌٙٛ ٢
حُؼِٔ٤ش ُٔٝخ ط٤ٜؤص ٟٝؼٜخ كًَٓ ٢ذ ػظ ْ٤ػِٞٓ ٠حُحس حًَُٔذ حٌُ ١هي
ؿَم ٝأٍٓ ٠اُ ٠حًَُٔذ حُـخٍم كزخٓ ٫زَٓٝش ٖٓ ح٩رَٝ ْٔ٣أَٓ هٓٞخ
ُ ْٜهزَس ك ٢حُزلَ رخُـ٤ُ ٙٞؤٞح رٜٔٔش طٞػ٤ن ٍٝر ٢حُلزخٍ رخًَُٔذ
حُـخٍم ًٝخٕ هي ٘ٛغ آ٫ص رؤٌٗخٍ ٘ٛيٓ٤ش َُكغ ح٧ػوخٍ ك ٢حًَُٔذ حٌُ١
 ْٛكٝ ،ٚ٤أَٓ حُـٔخػش رٔخ ٣لؼِ ٚٗٞك ٢طِي ح٫٥صٗ ٍِ٣ ُْٝ ،ؤًُٗ ْٜي
ٝحُلزخٍ ح٩رَ ْٔ٣طَطلغ اُ ْٜ٤أ ٫ٝكؤٝ ٫ٝط٘ط ١ٞػِ ٠ىٝحُ٤ذ ر ٖ٤أ٣يْٜ٣
كظ ٠حٍطلغ حًَُٔذ حُـخٍم حُٓ ٠طق حُٔخء ٝرخٕ ُٝ ْٜػ٘ي ًُي طوطؼض
حُلزخٍ ح٩رَٛٝ ،ْٔ٣ز ٢حًَُٔذ ٍحؿؼخ اُ ٠هؼَ حُزلَٔ٣ ُْٝ ،ظطغ ٖٓ
حٍٟخثؼش ،كؤَٓ
حٗوخً ٙكل٘ن ػِ ٚ٤حُِٔي ُٔخ ؿَٓ ٖٓ ٚح٫٥ص ٝحٞٓ٫حٍ
رلزٔٝ ٚرو ٢ك ٢حُلزْ ٓيس اُ ٠إٔ ٗلغ ك ٚ٤رؼ ٞح٫ػ٤خٕ كخِ١ن
.
َٓحك ٖٓ ٚحُلزْ .
ػْ كخٍم أر ٞحُِٜض حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش هخٛيح ٓي٘٣ش ( حُٜٔي٣ش) ًٝخٕ
كخًٜٔخ حَُٔط٣ ( ٠٠ل ٠٤رٖ طٔ ْ٤رٖ رخى ْ٣حُٜٜ٘خؿ )٢كخًَٓٝ ٚحٗؼْ
ك٤غ ًخٕ
ػِ ٚ٤ػْ حَٜٗف اُ ٠حُظؤُ٤ق ٝطِل ٖ٤ح٧ؿخٗ( ٢حُظ٤ٔٗٞش)
.
ػخُكخ ً ػِ ٠حُؼٞىًٔ .خ َٗ٘ كٜ٤خ حُ٧لخٕ حٗ٧ئُ٤ش .
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طٞك ٢حر ٞحُِٜض رٔي٘٣ش (حُٜٔي٣ش ) ػخّ ٛ 529ـَ٣ش -
٬٤ٓ1134ى٣ش
طَى ؿِٔش ٖٓ حُٔئُلخص ٝح٫ػخٍ حُؼوخك٤ش ٜٓ٘خ :
حَُٓخُش حُٔ٣َٜش (ك ٢حُطذ) :أُلٜخ ٧ر١ ٢خ َٛرٖ ٣ل ٠٤رٖ طٔ ْ٤رٖ
حُٔؼِ رٖ رخى. ْ٣
ٍٓ.خُش ك ٢حُٔ٤ٓٞو٠
ً.ظخد ك ٢حُٜ٘يٓش
ً.ظخد حٗ٫ظٜخٍ ُل٘ ٖ٤رٖ حٓلخم ػِ ٢حرٖ ٍٟٞحٕ
ً.ظخد كي٣وش ح٧ىد
ً.ظخد طو٘ٓ ْ٣ٞطن حٌُٖٛ
ً.ظخد ك ٢ح٧ى٣ٝش حُٔلَىس ك ٢طَط٤ذ ح٧ػ٠خء حُٔظ٘خرٜش ح٧ؿِحء ٝح٤ُ٥ش
ًظخد ك ٢حُلِي ٝحٓ٫طَ٫د :ر ٖ٤ك ٚ٤ػيّ حػظوخى ٙرخُظ٘ـٍٝ .ْ٤كٚ٠
٧ .هٞحٍ حُٔ٘ـٔ.ٖ٤
.حُٞؿ ِ٤ك ٢ػِْ حُ٤ٜجش :هيٓ٨ُ ٚك َ٠رٖ ريٍ حُـٔخُ٢
ٍٓ.خُش ك ٢حُؼَٔ رخٓ٫طَ٫دً :ظزٜخ  ٞٛٝكٓ ٢ـ٘ٚ
ٗظْ حُ٘ؼَ ك ٢حؿِذ ك٘ ٚٗٞكٖٔ ٗؼَ ٙك ٢حُٛٞق
كٛٝ ٢ق حُطخ٣ ّٝٝو: ٍٞ
خ ّٝٝػَٖ
أَريَُ٘ ٟخ حُ ّط
ُ

٘ظَ
َٓ ٍ

اِ ّ٫

ٌَُٖ٣

ٛذ
ك َّ ِ ًُ ٢ػٌ ًَ ٍٞ ٠

لَ ٌ
ؽ
ُٓ َ

 َٜك٢
ِٗٛش َٖٓ أَر َ

َٜ ّ٤١خ

ُٓظ َ ّٞؽ

حُٔلَم
ِ

َُْ ط َ ََ ػَِٓ ٢٘٤ؼَُِٚ

َٓ٘ َظَح

َ
َٜح
ًَِِٔ ٟرٖ
ٓخٓخٕ  ٌَُٖ٣هََ ٤
٘يّ ِٖٓ ٍِٚ ٘٣
ٓ ٍ
كُ ٢
ػزَس َٖٓ كٌَ ََّ
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أَه َ
َ٠ح
َٜح
َٝحِٓظَز َ

ن كَّ ِ ًُ ٢
زخٍ َى حُوخ ُِ ُ
طَ َ

ٓخ

ػُٚ
أَر َي َ

ِٓ٘ٚ

ٍَّٞ ٛح
َ

َٓٝخ

ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ:.ٙ
ٓ َّ
َٔٛخ ٢٘٠ُ٣
ذ أََ ٣
َُ ٌّ ٞٔٛ
ٌٖ حُوَِ ِ
د رَؼ ُ
ٜ٠خ حُ ٌُٔ ِِ ٜي
َٝٝهي ُهطٍ ٞ
ََٛ
ػ
ٌَ ِٖٓ ١َ٣ى ٍ
َ

ًَؤ َ ّٗ٢

ذ
ِرخَُِّ٘ ٤

هَز ََ

طَؼ َّـَِ٘٢

٬ثن
َ َُْ َُٞٝأًَُٖ ُك َّ حُ َو ِ

َٝطَطُُٚ
ِرزخ ِ َِ ٛكَ ٢ِ٠كَخِٓظَوخ َى

حُ ُٔ٢٘٠
ِر ِٚ

أَٝح ِٗ ِٚ
ٍّى ِٖٓ ١أ َ ٍّٝ
كَ ّ
ـَػ٘ ٢حُي َّ

ِّٓ٘٢
حُي َِّٕ

ٓخؿيح ً
ِ
َ
َُٔخ َ
ٟـٖ
ًخٕ ىََ٘٣ ١َٛط ٢ُ ١ٞػَِ٠
ِ

َِٓ ّٔش
ِـٖ كِٚ ٤
َٓٝخ َٓ َّ رًّ ٢خُ ّ
ٔ ِ
ـٖ
ٔـٖ حُ ُٜٔخكذ ك ٢حُ ِ ّ
َ َٖ ِٓ ََّ ٗٝحُ ِ ّ
ٔ ِ
أ َ ُّ
ظٖ

حَُِّ٤خُ٢

ُٓز ِو٤خط٢

َٝاِ ّ ٫كَٔخ ًخٗض ُِظَزو٠

ُِلخ َُ ٍش
طزيٍّ كٜ٤خ

كخَُظ٢

َِٙ ٌٛ

ػّ٘٢
َ

َك٘خَٗظ٢
ػَُِ ٠
ٓ ٍِ ٞ ١خ أَُو َٖ ِٓ ٠حٌُُ ِ ٍّ

زٖ
َٝحُـُ ِ

ٔ ِّ
ِٖ ِ َٞٔٔ٣اُ ٠حُؼُ٬
َٝهخُٞح َكي٣غ حُ ّ
ًزَ
هق ػَِ٠
ًَؤ َ َّٕ حُؼٌُ َٝ ٬
ِ

ٔ ِّٖ
حُ ّ

َٓٝخ َ
ٓ َّ حُ َليحػ َ ِش
ِ ٢ََّٗ ٟ
أِ ١ر٬
كَ ِؼِ ٌْ ِر ٬ىَػٌ ٍَ َٝ ٟٞ

ٜزخ
َٝحُ ِ ّ
وٚ
اًِح َُْ ٠٣ق َهِو ٢اُِ ٠حَُّ٘ ِ
َٟٞٛ
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ٝحَ٧ك ِٖ

َٓ ِّٖ

هِق َ ٌّٖ َٓ ٝرَ٬
ََٝ ٝػ ٌي رِ٬
ٍ
ٗخٓض ر ٢إَٔ ُكزٔضُ َٓٝخ ىٍَٟ
َِ ًَْٝ
ِرؤَُّٗ ٢كٔخ ٌّ هَي أَهَ ٙٝك٢

حُـلٖ
ِ

ؿٞ
َٖ٤
ّ
َِ ٝ
ٗخظَ ػ ٍ

ُِٓ٘ٚ

حُِ ِظلخطٚ
٘ظَ ٓوٌ كَـٔ ٞك٢
اٍُِ َٓ ٠

حُـلٖ
ِ

ض حُيُّٗ٤خ
َٓظ٠
ٛلَ ِ
َ

لَ
ُِ ّ

كَؤَرظـ٢
هَِٖ ِٓ ١ٞ
ِرٜخ َ
ل ٞػ ٍ
َ ٖ٤أَّ ٝ
َ ٛ

ِٕ
حُ ُل ِ

َِ ٢َ ِٛ ََٛ ٝا ّ٫

ىحٍ

ً ِ َّ

َِ ٝإ َِٗ٫ ٢َ ٛض َٓ َّس َُ َي

ُِٓ َّٔ ٍش
أََٓ٧ِ ٞ
َحّ ِٓ َٖ
ِ
ك٘خء حُ ٌِ ِ

ؼٖ
حُ َّط ِ

كَخِهَٜ٘خ
ؼٖ َُ ١
ؼٖ حُوَ٘خ
كَ ِب ّٕ أ َ َ
ٗ َّي حُ َّط ِ

حُِيٕ
ِ

***********************************
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ابن عبدون الفهري

هو أبو مح ّمد عبد المجٌد ولٌل عبد الحمٌد بن عبدون الفهري
الٌابري االندلسً وعرؾ (ابن عبدون ) .و نسب إلى جده ألمه عبد
المجٌد بن عبد هللا بن عبدون الفهري األندلسً الٌابري النحوي الشاعر
المفلك .
ولد بمدٌنة (يابرة ) من أعمال بطلٌوس بؽرب األندلس وهً
الٌوم من مدن البرتؽال سنة\430ه جرٌة  -أو لبل ذلن بملٌل
كانت ( ٌابرة ) تزخر بالعلماء واألدباء فولد إبن عبدون ونشؤ فً
جو أدبً علمً ٌحٌط به ولد كان لهذا الجو أثره فً تكوٌنه الثمافً .فمد
درس على اٌدي علمابها مثل أبً الحجاج األعلم عاصم بن أٌوب وأبً
مروان بن سراج ولد كانت( ٌابرة) على عهد أبن عبدون موطنا لكثٌر
من العلماء واألدباء من بٌنهم أبو بكر عبد هللا بن طلحة الٌابري النحوي
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الذي ارتحل إلى أشبٌلٌة فروى عن أبً الولٌد الباجً ،كما روى عن
جماعة من علماء (بطلٌوس) من بٌنهم أبو بكر بن أٌوب وأبو الحزم بن
علٌه وأبو عبد هللا بن مزاحم ،ومن علماء ( ٌابرة) كذلن خلؾ بن فتح
بن نادر األدٌب اللؽوي الٌابري الذي كان لد ارتحل إلى لرطبة وروى عن
أبً دمحم عبد هللا بن سعٌد ومنهم كذلن شعٌب بن عٌسى بن علً بن
جابر األدٌب الممرئ الذي روى عن خاله خلؾ بن شعٌب وعن أبً بكر
دمحم بن الفرج البطلٌوسً وعن أبً بكر بن عباس وعبد هللا بن طلحة
حتى اصبح بحرا فً االداب والثمافة .
عمل كاتبا لدٌوان االنشاء لبلمٌر ( عمر ) المتوكل بن االفطس
صاحب (لشبونة ) و(بطلٌوس) ثم طٜيٍ ُُِٞحٍس ٝىحطذ حَُٔ َ٤ٓ٧
( ٣خرَس ) ٓ٘ش\ ٙ 473ؿَ٣ش .
ولٌل لما استوحش ( ابن عبدون) من (المنصور بن اال ؾطس)
لحك ب(اشبٌلٌة ) و كتب إلى ( احمد بن زٌدون ) هذه األبٌات:
لن الخٌر من مثري الٌدٌن من العلى
إذا تربت أٌدي الندى والتطول
بما كان بٌن الماضٌٌن من الذي
إلٌه اجتهادي أو إلٌه معولً
فلم تتمسن بالمإٌد لً ٌد
ولد زلمت رجلً عن المتوكل
وعاش فً ببلط ( المعتمد بن عباد ) فً ( اشبٌلٌة ) فترة لم تكن
طوٌلة و مدحه فٌها بكثٌر من المصابد ومن احداها هذه االبٌات ٌمول :
ٌوؾ
ِإ َّن ال َمما ِل َن َوال ُ
س ُ

شُهو ُد

ت
كرما ِ
شا َمت ُك ُم فً ال َم ُ

عَزابِ ٌم

لَكُم
جار
ٍ
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إِما ٌء
عَلى

َوال ُملونُ
حكامها
أَ ِ

عَبٌ ُد
التَؤٌٌ ُد

ٌا َرو َ
ضةً َوصؾ النَسٌ ُم

أَرٌ َجها

ضاحٌا ً
َوح َن
ِ
ؾ َح و َل د ِ
فر ُ
ما لً أ ُ َر ِ
ال

نب
ذَ َ

ِلآلما ِل

أَنَّها

إِ ّال

َر ِك َبت ِإلٌَن َجنا َح ُك ِ ّل

عَزٌ َم ٍة

ِرفًّ

ً
َ
علَ َّ

فَ ِإنَّنً

األوار َوماإُها
ؾ
أ َ ِص ُ
َ
ب لَها ِمن أَن تَران
ُ
ش ُه ٌ
الردى ِمن َخل ِفها
َ
لرب َ

ِؼ ّرٌ ُد
َمورو ُد
سعو ُد
َمزإودُ

ُٔ ٝخ هظَ حُٝٝ َ٤ٓ٫يحٙر٤ي ( حرٖ طخٗل )ٖ٤حُٔظِٔ ٢ػِِٞٓ ٠ى
حُطٞحثق ٍػخ ٙرو٤ٜيس ِ٣ٞ١ش  ٌٙٛٝح٫ر٤خص ٜٓ٘خ ك٤و: ٍٞ
حُي٣ َٛلـغ رؼي حُؼ ٖ٤رخ٧ػَ
ٝحٍُٜٞ
كٔخ حُزٌخء ػِ ٠حٗ٧زخف
ِ
حٜٗخى حٜٗخى  ٫آُٞى ٓؼٌٍ

ٝحُظلَ
ػٖ ٗٞرش رٗ ٖ٤خد حُِّ٤غ
ِ

ك٣ ٬ـَٗي ٖٓ ىٗ٤خى ٗٓٞظٜخ
كٔخ ٘ٛخػش ػٜ٤٘٤خ ٓ ٟٞحَُٜٔ
ٝأؿٍِص ٓ٤ق أٗوخٛخ أرخ كٖٔ
َٗٔ
ٝأٌٓ٘ض ٖٓ كٍٔ ٖ٤حكظِ ٢
٤ُٝظٜخ حً كيص ػَٔح ً روخٍؿش

حُزَ٘
كيص ػِ٤خ ً رٖٔ ٗخءص ٖٓ
ِ

ٝك ٢حرٖ ٘ٛي ٝك ٢حرٖ حُٜٔطل ٠كٖٔ
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ٝحُلٌَ
أطض رٔؼِ٠ش حُ٧زخد
ِ
كزؼ٘٠خ هخثَ ٓخ حؿظخُ ٚأكي
ٝرؼ٘٠خ ٓخًض ُْ ٣ؤص ٖٓ كَٜ
ٝأٍىص حرٖ ُ٣خى رخُلُْٔٝ ٖ٤
٣زئ ر٘ٔغ ُ ٚهي ١خف أ ٝظلَ
ُٔٝخ ٓوطض ىُٝش ر٘ ٢ح٧كطْ ٓ٘ش\ ٛ 485ـَ٣ش ٓخءص كخُظٚ
حُٔخُ٤ش ٝػ ٚ٠حُلوَ ر٘خر ٚكوخٍ كًُ ٢ي :
ََٛ
ٍُ َ٣ٝي ََى أَُّٜ٣خ حُي ُ
طؼِِّ٘خ حَٓ٧خٗ٢

حُ َو ُ
ئٕٝ

٢ٛ
ََ ٝ

ٍُٝ
ٌ

ََ ًَْٝ
ِرَؿ ٜخ
ؿ ََّص ِر ِ

هَُٗٝخ

حِ ّ٣َ٧خّ

كََىح ً

َ٣ ََٛ ٝزو ٠ػَِِ ٠ؿَِ َ٤

حَُِ٤خُ٢

َٝأَروَظ٘٢

ُ َ٣ي

ٓظَؤ ًُُِ٘خ
َ

َٝاَِ ّ٣
خى

حُ َٔ ُ
ٕ٘ٞ

٢ٛ
َٝطَو َيػُ٘خ حَُِ٤خَُ َٝ ٢
ض
كَٔخ أَروَض َ ٫ٝرَوَ ِ

ُ
هٕٞ
حُوَُُٕ ٝ

ًَٔخ َ
ؿي ٍََص رَُِٔ٤حٛخ حُُ َ٤
ٖٔ٤
ن أَٝ
ن أََٗ ٝوٌ ٤
َٗلٌ ٤

ثم التحك بخدمة ( سٌر ابن أبً بكر ) أمٌر جٌوش المرابطٌن
وفً سنة \  500ه جرٌة صار كاتب سر ببلط (علً بن ٌوسؾ )
المرابطً .
توفً الشاعر ابن عبدون فً ( ٌابرة ) مسمط راسه سنة \ 529
ه جرٌة  ،ولٌل فً رواٌة اخرى توفً سنة \ 520ه جرٌة .
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هَ ُ
َٖ٣

أبو دمحم بن عبدون من الشخصٌات الفذة النادرة فً األندلس
بل من العبمرٌات الفرٌدة التً ٌزده ي بها األندلس فمد اجتمعت البن
عبدون مواهب متعددة وتوافرت عنده إمكانٌات علمٌة وثمافٌة فمد
كان لؽوٌا فمٌها أدٌبا شاعرا كاتبا ،أو بعبارة أخرى ملما بكثٌر من
العلوم المعروفة فً عصره ،وكان واسع االطبلع كثٌر الحفظ صافً
المرٌحة متولد الذكاء صابب الرأي لوي الحجة نالدا متبصرا ذا دراٌة
واسعة بؤٌام العرب وأخبارها ،وعالما بلدٌم الشعر العربً وحدٌثه بولته
ولد ترن وراءه من شعر ونثر.
ابن عبدون لال فً اؼلب الفنون الشعرٌة وخاصة المدح والرثاء
والوصؾ والحكمة والؽزل ومن شعره فً الؽزل ٌمول :
تظلُّهُ
بلم
ِ
لَ َم ٌر َوأ َ ُ
ثواب ال َظ ِ
ق حاجبه
صب ُح أَح َد َ
ٌَخفى إِذا ما ال ُ
ولال متؽزال اٌضا :
ِسمها
روؾ الزابِدات ع َِن ا ِ
َ
سؤَلتُ ال ُح َ

فَمالَت َولَم تَكذِب أ َ ٌ
مان

َوتَسهٌ ُل

واختم بهذه االبٌات الرابع7ة من شعر ابن عبدون :
ساروا َو ِمسنُ الدٌاجً َ
ب
ٌر َمنهو ِ
ؼ ُ
َو ُ
َرق ُ
َ
دون
ؼف ٌل
ط َّرةُ الش ِ
ب ِبها
بى لَم ٌَ َزل شادي الذُبا ِ
عَلى ُر ً
ٌُلهً
زهار
كَالؽٌ ِد فً لُبَ ِ
ب األ َ ِ

ك
بِآنَ ِ

عهُ
ذر ُ
أَ ُ
لا َمت لَهُ
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لفوظ
َم ٍ
ِبال َمثانً

تَ
ذهٌب
ُ
ب
َو َمضرو ِ

ب
َوال َمضارٌ ِ

َوالؽٌَ ُم تَنث ُ ُر ِمنهُ را َحةً

ُخ ِضبَت
درا ً َ
ٌر
ؼ َ
ً ّ
رق فَولِ َ
بِالبَ ِ

ب
َمثمو ِ

فَ ُرحتُ أَستَخ ِب ُر األ َ
نفاس ال ال ُ
س َم ال
ط ُ
َ
أَ
َ
دراس عَن َمو ِع ٍد فً ال َح ّ
ًِ

ب
َمكذو ِ

َوأَشتَفً

سإا ِل
بِ ُ

الرٌحِ

ُمخبِ َرة
عَن ُهم

َولَو

أَنَّها

تَهفو

بِتَؤنٌبً

وى ِب َهوى
َهٌهاتَ ال أَبتَؽً ِمنكُم َه ً
كون ُم ِح ّبا ً َ
َحسبً أ َ ُ
ب
ؼ َ
ٌر َمحبو ِ
فَما أراح ِلذكرى

َ
ٌر
ؼ ِ

َوال أُصا ِل ُح أ َ ٌّامً

عَلى

عا ِلٌَ ٍة

َوال

أَلَذَّ

ب
بِ ُح ّ ٍ

َ
دون

ب
تَعذٌ ِ

َد َخ ٍن
ب
ٌس ال ِنفا ُ
لَ َ
ق ِإلى ُخلمً ِب َمنسو ِ

حرار
َهر إِن تو ِ
سع األ َ َ
ٌا د ُ

َمظلَ َمةً
فَاِستَثننً ِإن ؼٌلً َ
ٌر
ؼ ُ

ب
َممرو ِ

ع ُح َوٌلً َ
ٌر
َمهبلً فَدر ُ
ؼ ُ

ُمحت َ َن ٍة
ٌؾ عَزٌمً َ
ٌر
َ
ع َجبا ً َو َ
س ُ
ؼ ُ

ب
َممرو ِ

ُمنفَ ِردا ً
ٌش َ
ٌر
ِإ َّن المَناعَةَ َج ٌ
ؼ ُ

ؽلوب
َم
ُ

ما ُك ُّل من سٌ َم َخسفا ً
عاؾ
َ

ور َد ُه
َم ِ
هر َ
ٌر
اإلبا َء لَ َظ ٌ
ؼ ُ
إِ َّن ِ

ب
َمركو ِ

ُ
الؽٌطان لً
ت
َوكَم تَؤ َ َّز َر ِ

ك ََرما ً
ً
َواِستَن َ
شمَتنِ َ

َوال

ت َ َخل

أَنَّنً

أَ َ
لمان
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أَ
نفاس
ُ

ب
الشَناخٌ ِ

أَثري
ب
ب ُر ُ
َح ُ
كوب الماعِ ذي اللّو ِ
سب ال ُمرٌ ِ

َ
البراز َوال أَعفً بِ ِه
أَمشً
ب عا ٍو عَلى ِإثري بُلٌتُ
َو ُر َّ

ِب ِه
ث الشَرى فً اللٌَ ِل
َببل َء لٌَ ِ
َ
ؼ َ
ضبً
صار َم
شمتُ
َو ِ
ِ

أسكنتُ عَنهُ َولو لَم ٌَزد َِجر

ب
ِبالذٌ ِ

تَؤنٌبً

َوتَثرٌبً

َّس أَر
َ
س َّوٌتُ أَشبا َح أَلفاظً َولَد َ
وا َح ال َمعانً لَها نَمدي

َوتَهذٌبً

أوانِ س أ َ ِذنَت لً َوالنَ وى

ؾ
لَذَ ٌ
ذن
عَلى عُبل ُك ِ ّل َ
صع ِ
ب ِ
اإل ِ

حجوب
َم
ُ

سما ِبذِكري ِإلى أَسما ِع ِهم
َ

أَدَبً
اآلناؾ
سٌم ِإلى
ِ
َمسرى النَ ِ

ب
ِبالطٌ ِ

ك
َو ِ
طاربً أُذنه فً أَفُ ِ

رصه ُم
ِح ِ
عَلى

لَواد ِِم

َوتَرحٌبً

تَؤهٌلً

ال ٌَن ُ
ظ َ
رون ِإلى شَخصً كَما نَ َظ َرت
دور ِإلى المَترا ِم َن
ُ
بٌض ال ُخ ِ
ب عَن
ك لٌَ ِد ال َحر ِ
ِمن ُك ِ ّل ُمط ِل ِ
الجون ٌتب ُع
مام
ٌَ ُم ُّر َم َّر الؽَ ِ
ِ

ب
لَ َج ٍ
ٌر
لٌَ ِد األسو ِد عَلى َط ِ
ِمن
خم
لَ ٍ
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أَ
بارٌك
َ

ب
تَرؼٌ ٍ

ب
الشٌ ِ

ب
ال َ
سراحٌ ِ
ب
َوتَرهٌ ِ

**************

ام العبلء الحجارٌة

هً ام العبلء بنت ٌوسؾ شاعرة اندلسٌة عاشت فً المرن
الخامس الهجري تكنى(الحجارٌة ) نسبة إلى بلدها ( وادي الحجارة ).
ولٌل انها شاعرة أندلسٌة طرلت باب الؽزل فً شعرها و من
طرٌؾ ما أنشؤت فً ممام الؽزل و إظهار شخصٌتها كؤنثى وإبداء
الدالل بؽنج وتٌه الى من ٌدل علٌها شعرها أو ٌتٌه مستمسكة كل
اإلستمسان بكبرٌاء المرأة ذات الجمال االخاذ .
من شعرها لولها:
كل ما ٌصدر عنكم حسن
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وبعلٌاكم تحلى الزمن
تعطؾ العٌن على منظركم
وبذكراكم تلذ األذن
من ٌعش دونكم فً عمره
فهو فً عٌن األمانً ٌؽبن
و لٌل احبها رجل كبٌر السن وهام بها فطلب ٌدها ،وعند ذان
كتبت إلٌه تمول:
الشٌب ال ٌخدع فٌه الصبً
بحٌلة فاسمع الى نصحً
فبل تكن أجهل من فً الورى
ٌبٌت فً الجهل كما ٌضحى
ولالت معتذرة:
افهم مطارح ألوالً وما حكمت
به الشواهد واعذرنً وال تلم
وال تكلنً إلى عذر أبٌنه
شر المعاذٌر ما ٌحتاج للكلم
وكل ما خلته من زلة فما
أصبحت فً ثمة من ذلن الكرم

**********************************
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ابن خفاجة االندلسً

هو ابو اسحاق ابراهٌم بن ابً الفتح بن خفاجه الشمري االندلسً
وتذكر المصادرالتارٌخٌة انه لٌس من لبٌلة خفاجة وانما تشابه االسماء .
ولمب ابن خفاجة بجنان االندلس ولمبه المإرخ االندلسي المؽرىبـ
(صنوبرى االندلس ) وأطلك علٌه لمب شاعرالطبٌعة اٌضا لجودة
شعره فً الطبٌعة ووصؾ جمالها ورٌاضها والورود و إلى ما ٌتمتّع
والحس المرهؾ والمعرفة بمواطن الجمال.
به من دلّة المبلحظة
ّ
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ولد سنة \  450هجرٌة  1058 -مٌبلدٌة فً بلدة (شمر) بالمرب
من ( بلنسٌة) فً شرق االندلس وفً رواٌة اخرى لٌل ولد سنة \ 451
هجرٌة -وهً بلدة جمٌلة ٌحٌط بها نهر ( شمر) مما جعلها افضل
المناطك واجملها وأكثرها ماء وروضا ً وشجرا ً وكان لبٌبته اثر بارز
شعره ووصؾ الطبٌعة :
ٌا أ هل األندلس هلل دركم
ماء و ظل و أنهار و أشجار
ما جنة إال فً دٌاركم
و لو تخٌرت هذي كنت أختار
ولال اٌضا:
ٌا رب لٌل فٌه معانمً
طٌؾ ألم لظبٌة الوعساء
فجمعت بٌن رضابه و شرابه
و شربت من رٌك و من صهباء
عاش ابن خفاجة فً زمن الطوابؾ ثم عهد المرابطٌن اى فً
عصر كان نضج اللؽة بلػ فٌه منتهاه ركز ابن خفاجة فً شعره على
وصؾ الطبٌعة و جمالها و راح ٌبرز الجمال المعنوي فً صورمختلفة
من الجمال الطبٌعً .ولؾ عند المناظر الحسٌة فً استٌحاءولد نظم أٌام
الشباب لصابد ه الضاحكة عن الطبٌعة وهً ممطوعات ولصابد لصٌرة
جمٌلة ورابعة ٌمول :
العب تلن الرٌح ذان اللهب
فعاد عٌن الجد ذان اللعب
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و بات فً مسرى الصبا ٌتبعه
فهو لها مضطرم مضطرب
لم ٌكن ابن خفاجة وهو الشاعر الملهم راؼبا فً حٌاة التنمل
واالتصال ؾلل اتصاله بؤمراء عصره ولم ٌمدحهم  .لذا فلم نجد للمدح
حٌزا كبٌر ا فً شعره فابن خفاجة على ما ٌبدو كؤنه كان ٌنظم شعره
هواٌة ال حرفة فكان ال ٌبؽً فً لول الشعر التكسب  .ولد حباه هللا
عن الشهرة
من الٌسر ما اؼناه ومثل هذا الترفع وإٌثار البعد
وأضواءها للما نجده عند الشعراء العاصرٌن له وال الذٌن تمدموه
واؼلب الظن ان تعلٌل ذلن ٌكمن فً شخصٌة ابن خفاجة نفسه حٌث كان
ؼنٌا ؼٌر محتاج عاش حٌاته فً بداٌتها لرٌبا من المجون وملذات
الحٌاة ورحٌك الطبٌعة حتى انه لم ٌتزوج ابدا .
ولما اكتهل و بدت علٌه عبلبم الشٌخوخة و مال الى الزهد والتوبة
لول فً الزهد :
ال العطاٌا والالرزاٌا بواق
كل شٌا الى بلى ودثور
لاله عن حالتً سرور وحزن
فالً ؼاٌة مجارى االمور
واذا ما انمضت حروؾ اللٌالً
فسواء لٌل االسى والسرور
و فً مرحلته االخٌرة التً احتل االسبان مدٌنته عزؾ عن لرض
الشعر وهجره هجرا ً لاطعا ً  .اال ان االحداث التً كان شهدها عصره
وكانت من الموة بحٌث اخذت تعصؾ بعزلته وبسلبٌته تجاه الحٌاة العامة
وفً زمنه اجتاح االسبانٌون مناطك شرق االندلس مما جعل الشاعر
ٌنجو بنفسه وٌنتمل الى عدوة المؽرب وكان الحدث له تاثٌر كبٌر على
الشاعر فهز كٌانه هزا عنٌفا فكتب لصابده من جدٌد فٌمول:
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فٌالٌت شعري هل لدهري عطفة
فتجمع اوطارى علً واوطانً
مٌادٌن اوطاري ومعهد لذتً
ومنشؤة تهٌامً وملعب ؼزالنً
ولد استطاع المرابط ون بمٌادة ابراهٌم ابن ٌوسؾ بن تاشفٌن
ان ٌطرد وا االسبان من المدٌنة بعد تحرٌرها فرجع ابن خفاجة الٌها
وعاد الى نظم الشعر فاذا به ٌصدح بمصٌدة ٌمدح فٌها ابراهٌم بن
تاشفٌن وتعد هذه المصٌدة بمثابة نمطة تحول فً شخصٌته وفً
شعره ومنها هذه االبٌات :
سجعت ولد ؼنى الحمام فرجـها
وماكنـت لوال أن تؽنى ألشجعـا
و أندب عهدا ً بالمشمر سالفــــا ً
وظـل ؼـام للصـبا لد تمشعـا
و لم أدر ما أبكً أرسم شبـــٌبة
عفا أم مصٌفا ً من سلٌمـى ومربعا؟
وكنت جلٌد الملب والشمل جامع
فما انفض حتى خارفا رفض أدمعا
كؤنً لم أذهب مع اللـــهو لٌــلة
ولم أتعاطـــى البابلً المشعشعا
ولم أتخاٌل بٌن ظل لســـرحــة
وسجـــع لؽرٌد وماء بؤجـــ ــرها
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وأبلك

خوار العنــــان مطهـم
طوٌل الشوى والشؤو ألود أتلعــا

كؤن على عطفٌه من خلع السرى
لمٌـص ظـبلم بالصـباح مرلعـــ ـا
ولما انتحى ذكر األمٌر أستخفه
فخفض من لحــن الصهـٌل ورفعا
حنٌنا ً الى الملن األؼـــر مرددا ً
وشجوى على المسرى المصٌر مرحبا
ولما انتمل الى المؽرب تذكر االحبة والدٌار ؾتشوق الى
وطنه االندلس فمال :
اجبت ولد نادى الؽرام فاسمعا
عشٌة ؼنانً الحمام فرجعا
فملت ولً دمع ترلرق فانهمً
ٌسٌل وصبر لد وهى فتضعضعا
االهل الى ارض الجزٌرة اوبة
فاسكن انفاسا واهدا مضجعا
واؼدو بوادها ولد نضح الندى
معاطؾ هانٌن الربى ثم الشعا
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اؼازل فٌها للؽزالة سنة
تحط الصبا عنها من الؽٌم برلعا
وعندما تمدم بالسن وتجاوز عمره الثمانٌن ؼادر االندلس
مما أدى به الى تؽٌر واجهة شعره ,فكانت لصابده تتجلى بها مسحة
رومانسٌة حزٌنة :
المطار حجارة ً
أال نس َخ هللا
َ
تصوب علٌنا والؽما َم ؼموما
ُ
صى
مط رال َح َ
سما ُء هللا ال ت ُ ِ
وكانَتْ َ
ً
لٌَال َ

طٌش ُحلوما
كنّا ال نَ ُ

فلما تحولنا عفارٌتَ شرة ٍ
السماء رجوما
شإبوب
تحو َل
ِ
ُ
و جاء الحزن نتٌجة الؽربة وشعوره باحساس شدٌد بدنو االجل
بحٌث اصبح هذا الهاجس شؽله الشاؼل ٌفكر فٌه دابما ,وهذا واضح فً
ابٌاته التً اعدها لتكتب على لبره .
توفً ابن خفاجة سنة\  533هـجرٌة ـ 1138 -مٌبلدٌة
ولد أورد الضبً لاببل:
( أخبرنً بعض أشٌاخً عنه أنه كان ٌخرج من جزٌرة شمرة وهً
كانت وطنه فً اكثر االولات الى بعض تلن الجبال التً تمرب من الجزٌرة
وحده فكان اذا صار بٌن جبلٌن نادى باعلى صوته ٌاابرهٌم تموت ! ٌعنً
نفسه ,فٌجٌبه صوت ,والٌزال كذلن حتى ٌخر مؽشٌا علٌه ).
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ٌمتاز أسلوب ابن خفاجة الشعري بالجودة والتمكن من اللؽة .
وأن تعدد الصور فً البٌت الواحد دلٌل على أبداعه وجودة نظمه .ؾكان
رلٌك الشعر أنٌك االلفاظ ولد تناول فً شعره معظم األؼراض الشعرٌة
المؤلوفة كالمدح والوصؾ السٌما وصؾ الطبٌعة والفخر والرثاء
والؽزل والبطوالت والوطنٌة والعتاب واالعتبار والشوق والحنٌن  ,ولد
انفرد ابن خفاجة فً شعره بالوصؾ والتصرؾ به  ,فشغؾ بالطبٌعة
,وكان ملتزما فً معظم أبٌاته الشعرٌة باستعمال األلفاظ الدالّة على
خاص من شعر الوصؾ باسم
األلوان .م ّما جعل تسمٌته مبدعا لنوع
ّ
(اللونٌّات)،
ومن شعره فً المدح لملون المرابطٌن لما لاموا به من أعمال رد
ت األندلس الى حاضرة العرب و األسبلم فمدح أحدهم بخمس لصابد
منها المصٌدة التً ٌمول فٌها:
ولٌالٌنا

لل لمسرى الرٌح من أضم
طال لٌلً فً هوى لمر

بذى سلم

نؤم عن لٌلً ولم أنم

ومن الشعر الحماسً ٌمول :
هجرت لبٌض الشٌب بٌض العمابم
والٌت ال

اؼنم اال

بفاحم

فلو كنت استسمى الؽمام لؽلة
لما لمت فاستسمٌت ؼر الؽمابم
فما ارتدى االباحمر فانً
سمته الطلى من نصل ابٌض صارم
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ومن مدحه لالمٌر ابي اسحك وٌذكر شجاعته فً محاصرته
الحد الحصون فٌمول :
اراٌن امضى ام حسامن الطع
ومرآن ابهى ام حدٌثن اسمع
وكل له فً جانب الملن مسلن
كرٌم ومن نفس االمارة مولع
لن الخٌر مااهدان والسهم صابب
ٌطٌش وما اعدان والخٌل تمزع
والؼٌر اطراؾ االسنة ممول
ٌبٌن وال ؼٌر الفرابض مسمع
وما الوشى حسنا ؼٌر بٌض محاسن
تسن على عطفً عبلن وتخلع
فمن مثل ابراهٌم والصبح ابلج
وهل مثل ابراهٌم والحك اصدع
امام تدانً رافة وسحابة
الى المجد بٌت طاول النجم اروع
جلً ومن بطحاء مكة حنة
الٌه وللبٌت الحرام تطلع
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ترى لمرٌش فٌه برق مخٌلة
ٌلوح وعرفا للخبلفة ٌنزع
اما واٌاد انطمتنً

بحمده
ولد طولتنً والحمامة تسجع

لبن هز من ارجاء حمص مرة
حدي بملماها الٌه ٌرجع
اما فً من شعره االجتماعً فمد عاتب احد اصدلابه فمال:
خذها ٌرن بها الجواد صهٌبل
وتسٌل ماء فً الحسام ممٌبل
بسامة تصبً االرٌب وسامة
لوال المشٌب لمستها تمبٌبل
حملتها شولا الٌن تحٌة
حملتها عتبا علٌن ثمٌبل
من كل بٌت لو تدفك طبعه
ماء نؽص به الفضاء مسٌبل
اٌه وما بٌن الجوانح ؼلة
لو كنت انمع بالعتاب ؼلٌبل
ماللصدٌك ولٌت تؤكل لحمه
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حٌا وتجعل عرضه مندٌبل
ولما مات صدٌمه ابو دمحم عبد هللا بن ربٌعه رثاه بمصٌدة
انمل منها هذه االبٌات :
فً كل ناد منن روض ثناء
وبكل خد فٌن جدول ماء
ولكل شخص هزة الؽصن الندى
تحت البكاء ورنه المكاء
وكفى اسى االسفٌر بٌننا
ٌمشً واال موعد للماء
فٌم التجمل فً زمان بزنً
ثوب الشباب وحٌلة النببلء
جالت بطرفً للصبابة عبرة
كالؽٌم رق فجال دن سماء
ونبلحظ فً شعره الصناعة الفنٌة طاؼٌة فٌه .
واختم بحثً بهذه االبٌات للشاعر فً وصؾ الطبٌعة االندلسٌة
الرابعة:
َ
نجوان ِمن لَـ َم ِر
صـختُ إلى
لَمَد أ َ

َوبتُّ أُدل ُج بَ َ
الوعـً ِ والنَّ ـ َظ ِر
ٌن َ
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ال أجت َ ِلً لُ َمـحا ً َحت َّى أ ِعً ُملـَحا ً
سوا َد
َولد َمؤلتَ َ
ِ
العٌن ِمن َوضحٍ
ــحاو َرةً
سن ُم َ
فَلَو َج َمعتَ إلى ُح ِ
ص َمتَّ فَفً َمرآن لً ِعـظةٌ
وإن َ
ص َح ورا ً و ُمكـتم ِل
ـر ِمن نالِ ٍ
ت َ ُم ُّ
ت
عرض ٌَل َهى و ُملتِف ٍ
اس ِمن ُم ٍ
والنَّ ُ
ألـوام تُـح ِ ّدثُنا
ت
تَل ُهو بسـاحا ِ
ٍ
فَإن بَ َكٌتُ َولَد ٌَبكً ال َجلٌ ُد فَـ َعن

كم بَ َ
ص ِر
مع والبَ َ
ٌن ال َّ
عَدالً ِم َن ال ُح ِ
س ِ
س َمر
نس ِمن َ
فَمَ ِ ّر ِط ال َّ
سم َع لُر َط األ ُ ِ
بر َو ِمن َخبَ ِر
ُحزتَ ال َج
مالٌن ِمن ُخ ٍ
ِ
س ُ
ـن ال ِع َب ِر
لَد أف َ
ً عَنها أل ُ
صحت ِل َ
رتك َطـورا ً و ُمن َحد ِِر
كَورا ً َو ِمن ُم ٍ
ومن ذا ِه ِل ٌَنسـَى َو ُم َّد ِك ِر
ٌَرعَـى ِ
َولد َم َ
األثـر
ضوا فَمَضـَوا أنَّا عَلى
ِ
شَـج ٍو ٌُفَ ِ ّج ُر ع َ
الماء فً ال َحجـ َ ِر
ٌَن
ِ

****************************************
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عبد الحك المحرابً

هو أبو دمحم عبد الحك بن أبً بكر ؼالب بن عبد الرحمن بن ؼالب
بن عبد الرإوؾ بن تمام بن عبد هللا بن تمام بن عطٌة بن خالد بن
عطٌة المٌسً المحاربً من أهل ؼرناطة.
ولد فً مدٌنة ( ؼرناطة ) سنة \  481هجرٌة108 8 -مٌبلدٌة
فً بداٌة عهد المرابطٌن ودولتهم التً تعرؾ بدولة الفمهاء .من اسرة
مشرلٌة االصول ذات علم ومكانة بحٌث تهٌؤت له أسباب طلب العلم،
و كان أبوه (ؼالب) حرٌصا ً على طلب اإلجازة له من الكثٌر من العلماء
فتتلمذ على كبار علماء األندلس ،وكان ابن عطٌة نابؽة بمماٌٌس النبوغ
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فً عصره ألنه أحاط بكل العلوم المعروفة فً زمانه ،وكان على جانب
كبٌر من الثمافة ،والتنوع المعرفً والعلمً.
نشؤ فً بٌت علم وفضل ،وتلمى العلم عن والده ،وعن علماء
صل منه العظٌم والجلٌل؛ وتولى المضاء
زمانه ،ثم رحل طالبا ً للعلم ،فح َّ
لفترة ،وكان صاحب جهاد بالسٌؾ كما كان صاحب جهاد بالملم ،فجمع
بٌن كبل الفضٌلتٌن جها العلم وجهاد الحرب.
تعلم المرآن الكرٌم وحفظه والخط وتلمً مبادئ العلوم اإلسبلمٌة
واألحكام الدٌنٌة ثم أخذ فً مجالسة الشٌوخ واالتصال بهم ومبللاتهم
أٌنما وجدوا فً أعظم مدن األندلس فدرس على ٌد ابً جعفر أحمد
بن خلؾ بن عبد الملن المعروؾ ب(ابن الملٌعً ) فً ؼرناطة .ولمً
بمدٌنة( ؼرناطة) اٌضا دمحم بن علً بن حمٌدن التؽلبً وأبا بحر سفٌان
بن العاصً ،ولمً بمرطبة أبا الماسم خلؾ بن إبراهٌم بن خلؾ
بن سعٌد بن الحصار المعروؾ بابن النحاس ودمحم بن عبد الرحمن بن
عتاب ،ولمً بمدٌنة اشبٌلٌة الحسن بن عمر الهوزنً ولمً بمدٌنة
(جٌـان) دمحم بن عمر أبً العصافٌر الجٌانً .
كان حرٌصا ً على طلب اإلجازة من العلماء فراسل عددا منهم
الجازته .فكتب إلى أبً الم ّطرؾ عبد الرحمن بن لاسم الشعبً الذي
بعث له باإلجازة من مدٌنة ( مالمة) وكتب إلى أبً علً الحسٌن بن دمحم
فٌره الصدفً السرلسطً فؤجازه  .ولد وردت علٌه إجازات علماء
بن ّ
آخرٌن كؤبً عبد هللا دمحم بن منصور الحضرمً من (اإلسكندرٌة) واإلمام
المازري من مدٌنة (منستٌر) التونسٌة.
لم ٌكن اهتمامه بالعلم والدرس ٌحول بٌنه وبٌن تحمل بعض
مسإولٌاته اإلدارٌة أو ٌجعله عزوفا عن المشاركة العلمٌة بإبداء
آرابه بكل وصراحة ونزاهة حٌث عرؾ بنزاهته وأدى إلى انصراؾ
المرابطٌن عنه فً أٌام شبابه ،إال أنهم لما تٌمنوا فٌما بعد من حسن
طوٌته وسداد رأٌه ولوه لضاء ( المرٌة) حٌث تولى لضاء مدٌنة المرٌة
فً محرم الحرام من سنة \  529هجرٌة فكان ملتزما بالحك ال ٌداري
فٌه أحدا ،فؤدى ذلن إلى وجود معارضٌن لسٌرته ،فنسبوه أحٌانا إلى
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الشدة ووصموه احٌانا اخرى بالزندلة ،فعانى منهم آالما نفسٌة حزت
فً نفسه فمال :
داء الزمان وأهله
داء ٌعز له العبلج
اطلعت فً ظلمابه
ودا كما سطع السراج
لصحابة أعٌا ثما
فً من لناتهم اعوجاج
أخبللهم ماء صفا
مرأى ومطعمه أجاج
كالدر ما لم تختبر
فإذا اختبرت فهم زجاج
كان فمٌها ً عالما ً بالتفسٌر واألحكام والحدٌث .وكانت له الٌد
الطولى فً اللؽة واألدب والشعر.
ولد اعتبرعبد الحك بن عطٌة من العلماء المجاهدٌن اشترن فً ؼزو
مدٌنة ( طلبٌزة ) سنة 503هجرٌة  .وكان كثٌر الؽزوات فً جٌوش
(الملثمٌن ) .وكان ابوه ٌشجعه على الجها د ولد كتب إلٌه أبوه ؼالب
فً احد المرات أبٌاتا ً ٌتشوله فٌها ٌمول :
ٌا نازح الدار لم ٌجعل من نزحت
دموعه طارلات الهم والفكر
ؼٌبت شخصن عن عٌنً فما ألفٌت
من بعد مرآن ؼٌر الدمع والسهر
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لد كان أولى جهاد فً مواصلتً
السٌما عند ضعؾ الجسم والكبر
الضر فً بصري
اعتل سمعً وجل
ّ
باهلل كن أنت لً وسمعً وكن بصري
و كان عبد الحك بن عطٌة من األدباء والشعراء المجٌدٌن .وله
النظم الرابك والترسل البدٌع.
ٌمول ابن بشكوال فً كتابه ( الصلة ) فً حمه:
(...وكان واسع المعرفة ،لوي األدب ،متفننا ً فً العلوم).

وصاحب لبلبد العمٌان ٌمول عنه :
( نبعة دوح العبلء ،ومحرز مبلبس الثناء ،فذ الجبللة ،وواحد العصر
واألصالة ،ولار كما رسا الهضب ،وأدب كما أ َّطر َد السلس ُل العذب...آثاره
علَم فً رأسه نار ،وطوالعه فً آفالها صبح أو نهار.)...
فً كل معرفة ،و َ
ومما اورده فٌه اٌضا ولد عاصره :
(مررنا فً إحدى نزهنا بمكان ممفر ،وعن المحاسن مسفر ،وفٌه برن
نرجس ،كؤنه عٌون مراضٌ ،سٌل وسطه ماء َر ْ
اض ،بحٌث ال حسن
ض َر ٍ
إال للهام وال أنس إال ما تعرض لؤلوهام فمال فٌه ):
نـرجس باكـرتُ منـه روضـةَ.
لذّ لط ُع الدهر فٌها وعذُ ْب
خمر حٌـا ً
حثّت الرٌح بها
َ
فؽدا ٌسفر عن وجنته

رلص النبتُ لها ثم شَرب
َ
الؽض وٌهتز َط َرب
ّ
نَ ْو ُرهُ
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الشمس فً مشرله
خلت لَمع
ِ

لهبا ً

وبٌاض الط ِ ّل فً صفرته
َ

ٌحمله منه

لهب

ضة فً خ ّ
نم َط الف ّ
ط الذهب

توفً فً مدٌنة (ؼرناطة)  25رمضان  541هجرٌة 1146 -
مٌبلدٌة وفً رواٌة اخرى توفً سنة \ توفً سنة  546هجرٌة -
1151مٌبلدٌة
ترن من اثاره كتابٌن :
- 1فهرس ابن عطٌة
- 2المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز
وعرؾ انه عبد الحك بن عطٌة من األدباء والشعراء المجٌدٌن.
و له فً النظم الرابك والترسل البدٌع ٌتمٌز شعره بلطافته وروعة
انشاده ونظم فب اؼلب الفنون الشعرٌة وفً احدى لصابده االخوانٌة
ٌودع صاحبه فٌمول:
أستودع هللا من ودعته وٌدي
َ
حـازتْهُ مـؽاربه
بـدر من الـو ِ ّد
ٌ
أتبعتُهُ بـعـد تـودٌعـً له نظرا ً

فإادي خوفا ً من تص ّد ِع ِه
على
َ
فالنفس لد أ ْ
صتْ طرفا ً لمطلعه
ش َخ َ
ُ
إنسانُهُ َ
ق فً بحر أدمعه
ؼ ِر ٌ

َ
البٌن فً للب الكرٌم ؼدا
ما أوج َع
ُ
ً تعذٌبا ً وٌمنعه
ٌذٌبه
البٌن ف ّ

ق الملب فً ث َ ْوبَ ًْ مودعه
ٌفار ُ

من أن ٌط ٌَر شَعاعا ً أسر أضلعه
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ُ
البٌن مؽلوبا ً فلٌس سوى
ٌسطو به
فراش من تو ّج عه
تملم ٍل فً
ٍ
وفً الختام الول كتب إلى األمٌر (عبد هللا بن مزدلً) ولد خرج
فً إحدى ؼزواته ٌمول :
ضاءت بنور ؼٌابـن األٌــا ُم
س َّر ٍة
اما الجمٌ ُع ففـً أعـ ّم َم َ
أجر َن فً الصٌام مجاهدا ً
بادرتَ َ
منهض
وصمدتَ معتزما ً وسعد َُن
ٌ
كم صدم ٍة لن فٌهم مشهور ٍة
مؤزق فٌه األسنة وال ُّظبى
فً
ٍ
والضرب لد صبػ النصو َل كؤنما
ُ
ُ
والطعن ٌبتعث النجٌ َع كؤنما
فا ْهنَـؤ مزٌـةَ
ظـافـر متـؤ ٌِّـ ٍد
ٍ

واعتز تحت لوابن اإلسبل ُم
ل ّما انجلى بظهورن الظبلم
ما ضاع عندن للثؽور ذمام
اإللدام
نحو العدى ودلٌلُ َن ِ
ق بذكرها والشام
ؼص العرا ُ
َّ
ت ؼمام
ق ونم ُع العادٌا ِ
َب ْر ٌ
ٌجري على ماء الحدٌ ِد ضرام
الشمٌك كمام
ك عن زهر
ٌنش ُّ
ِ
جفَّتْ برفعة شؤنه األلبلم
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ك
وإلٌن ّودي واختصاصً ساب ٌ
إنً وإن ُخ ِلّ ْفتُ عنن فلم ت َ َز ْل

در الكبلم نظام
وجلوه من ّ
َ
إلٌن تحٌة
منًّ

وسبلم

****************************

ً االندلسً
ابو بكر ابن بَم ّ

أندلسً.

ً ،وشّاح وشاعر
هو أبو بكر ٌحٌى بن عبد الرحمن بن بَم ّ

ولد فً مدٌنة ( ُ
طلٌطلة ) ولٌل فً ( لرطبة ) سنة \465
هجرٌة –  1073مٌبلدٌة كما نسب الى (سرلوسٌة ) ونسب الى
( وادي آش ) .
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اختلؾ مإرخو األدب فً اسم أبٌه كما اختلفوا فً المدٌنة التً ولد
فٌها ،وال ٌُعرؾ شًء عن بمٌة أفراد أسرته .وكذلن عن طفولته وصباه
ٌمر له لرار فً مكان او
لٌل أنَّه كان ّ
جوابا ً متنمبل التماسا للرزق وال ّ
بلد ولم ٌتخذ لهُ مسكنا ً أو موطنا ً ٌلجؤ إلٌه إال أن ابن بسام ذكر إنه
اتخذ من ( إشبٌلٌة ) لاعدة لهُ ،ومن اشبٌلٌة انتشر شعره شَرلا وؼربا
فً الببلد االندلسٌة  .ولد سطع نجمه  ،وبدأت مواهبه تظهر للعٌان.
وكان أول ظهور ابن بمً فً دولة (المعتمد بن عباد ) الذي اتخذه شاعرا
ومدحه فً شعره حتى شهد سموط دولته ونفً ملكها المعتمد بن عباد
الى المؽرب .
ومن مدحه هذه االبٌات :
نوران لٌسا ٌحجبان عن الورى
كرم الطباع وال جمال
وكبلهما جمعا ً لٌحٌى

فلٌدع

فً كل أفك من جمٌل

ثنابه

رد فً شمابله ورد فً

جوده

كتمان نور عبلبه
عرؾ ٌزٌد على دخان
بٌن الحدٌمة والؽمام
بدر علٌه من الولار

المنظر
المتشهر
المجمر
الممطر

سكٌنة
فٌها حفٌظة ك ّل لٌث

مخدر

مثل الحسام إذا انطوى فً ؼمده
ألمى المهابة فً نفوس
أربى على المزن الملث

ألنه

أزرى على البحر الخضم

ألنه

أعطى كما أعطى ولم
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ال ُحضر
ٌستعبر

فً كل كؾ منه خمسة
ألبلت مرتادا ً

لجودن

أبحر

أنه
صوب الؽمامة بل زالل

الكوثر

وكذلن شهد سموط دول الطوابؾ تعالبا ً على ٌد ( ٌوسؾ بن
تاشفٌن ) وهٌمنة (المرابطٌن) فً المؽرب على ببلد األندلس .
ٌمول فٌه صاحب المبلبد :
( ضفى علٌه حرمانه وما صفا له زمانه فصار لعٌد صهوات ولاطع
فلوات مع توهم ال ٌظفره بامان وتملب دهر كواهً الجمان )
ولال عنه السان الدٌن بن الخطٌب :
( رب الصنعة ومالكها واهج الطرٌمة المثلى وسالكها اكثر فاجاد
وتملد ذلن الصارم المحلى والنجاد بما اخترع فٌه من الشعر وابتدع
وكثرة توشٌحه واحسانه فً تنمٌك الكبلم وتوشٌحه )
توفً ابن بمً سنة \  545هجرٌة  1150 -مٌبلدٌة وفً
بعض الرواٌات ستة \ 540هجرٌة  1145مٌبلدٌة
ابن بمً كان شاعرا ووشاحا رابعا اال ان شعره اؼلبه فً
الموشحات لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة المدح والفخر
والوصؾ والؽزل والخمرة وؼٌرها ٌتمٌز اسلوبه بسبلسته وببلؼته
ومعانٌه بالؽنى والرجاحة ومن وصفه ٌصؾ بستانا فٌمول :
َللا بستان الزبٌر ودام فً
سمى َ
مجارٌه سٌل النهر ما ؼنت
فكانت لنا من نعمة فً

الورق

جنابه
كبزته الخضراء
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طالعها

طلك

هو الموضع الزاهً على كل موضع
أما ظله ضاؾ أما ماإه دفك
أهٌم به فً حالة المرب والنوى
وحك له منً التذكر
ومن ذلن النهر الخفوق

والعشك

فإاده
بملبً ما ؼٌبت عن وجهه خفك

وٌمول فً الؽزل :
من لم ٌعانك ؼزاالً فً

مؽازله
ما بٌن ممتنع طورا

ومنفعل

فما لضى من لبانات الصبا وطرا
وال تنزه فً روض من الجذل
ما زال ٌحجبها الؽٌران مذ نشؤت
لو ؼٌرها حجب الؽٌران لم
سٌراء تتمً
فً كلة ُ

نظري

من لً به حٌث ال تخشى

مرالبة

فً لٌلة ال ٌلً المرٌخ

مدتها

أما اللٌالً فمد أمهرتها

لدحا

أبل

ٌا أٌها الناس حتى الظلم فً الكلل
وال نبٌت من الواشً على
وال ٌمٌم بها اال على
من المدام نكاحا لٌس فٌه
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وجل
زحل
ولً

عمٌمة فً ٌدي سالت

وأشربها
لو شعشعت بسجاٌا الدهر لم تسل

ومن خمرٌاته لوله :
ومشمولة فً الكؤس تحسب انها أنها
سماء عمٌك

زٌنت

بالكواكب

بنت كعبة اللذات فً حرم الصبا
فحج الٌها اللهو من كل

جانب

وله فً الموشحات باع طوٌل حتى لٌل انه نظم اكثر من ثبلثة االؾ
موشحة ومن اشهرموشحاته هذه الموشحة الرابعة :
ق فاشتكى
عبث الشو ُ
أل َم الوج ِد فلبّتْ أدمعً
**********
ؾ
اس فإادي ش ِؽ ُ
أٌ ُّها النَّ ُ
نصؾ
وهو من بَ ْؽً الهوى ال ٌُ
ُ
ؾ
كم أدارٌه ودمعً ٌَ ِك ُ
ُ
الشادن من علّمكا
أٌها
سبُ ِع؟
بسهام اللحظ لتل ال ّ
************
أؼطش
بدر ت َّم تحت لٌل
ِ
ُ
بن فشش
طالع فً ؼصن ٍ
أهٌؾ المد بخد أرلش
ساحر ال َّطرؾ وكم ذا فتكا
ُ
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بملوب األسد بٌن األضلع
****************
أي رٌم ُرمتُه فاجتنبا
ُّ
صبا
وانثنى
سكر ال ّ
ٌهتز من ُ
كمضٌب ّ
صبا
هزه رٌ ُح ال َّ
للت :هب لً ٌا حبٌبً وصلكما
وا َّط ِر ْح أسباب هجري ودَعِ
*****************
فوفا
لال :خدّي زهرةّ ُمذ َّ
جردت عٌناي سٌفا مرهفا
ّ
َ
حذرا ً منه بؤن ال ٌُ ْمطفا
إن من رام جناهُ هلكا
فؤزل عنن عبلل ال ّطمع
****************
ؼرٌر
ْ
ذاب للبً فً هوى ظبً ٍ
مستنٌر
وج ُهه فً الدّجْ ن صبح
ْ
أسٌر
وفإادي بٌن كفٌّ ِه
ْ
صبر عنه مسلكا
لم أج ْد لل ّ
األدمع
فانتصاري بانسكاب
ِ
************
واختم البحث بهذه المصٌدة من شعره :
ألبلت بالجٌش ملموما ً

كتاببه
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كؤنن البدر تحت العارض الهطل
فً فتٌة كسٌوؾ الهند

خلتهم
حب الصوارم والخطٌة
ّ

وت ٌّموا

بعٌون

ؼٌر

الذبل

فاترة
من األسنة لم تهجع مع

اال تكن أعٌنا ً نجبل فان

لها

ترى السماء دخانا مثل ما

خلمت

تمشً بها الخٌل ال جرد

مطهمة

الممل

فً أضلع الموم مثل األعٌن النجل
واألرض لد شرلت بالخٌل واالبل
مشً الكواعب فً حلً وفً حلل
من كل مضطمر الكشحٌن حافره
أحك من مبسم الحسناء
ٌا معشر الروم لد شالت

بالمبل

نعامتكم
إما من الجبن أو من شدة

الفشل

لم ٌكسكم من ثٌاب الخزي أسبؽها
اال التماإكم
ٌا وٌلكم معشرا بل وٌل

للصدر

بالكفل

أمكم
فؤنها

ولدت

*************************
351

للثكل

والهبل

أبو جعفر بن سعٌد األندلسً
أبو جعفر أحمد بن عبد الملن بن سعٌد بن خلؾ بن سعٌد ٌنتهً
نسبه الى الصحابً الجلٌل عمار بن ٌاسر ..
ولد فً مٌبلدٌة للعة (بنً سعٌد) بالمرب من( ؼرناطة) و نشؤ
فٌها وانتمل الى ؼرناطة وكان محبا ً لؤلدب والشعر وله حظ بارع فً
كتابة األدب ونظم الشعر  .وكان شاعرا ووزٌرا عند الخلٌفة عبد
المإمن .
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وكان لد عشك الشاعرة حفصة الركونٌة وتوله بها وكان بٌنهما
شعر جمٌل وفٌها
ٌمول :
أي شؽل عن المحب ٌعوق
ٌا صباحا ً لد آن منه الشروق
صل وواصل فؤنت أشهى إلٌنا
من لذٌذ المنى فكم ذا
ال وحبٌن ال ٌطٌب

صبوح

ال ونل الجفا وعز

التبللً

ؼنت عنه وال ٌطٌب
واجتماع إلٌه عز

نشوق
ؼبوق
الطرٌك

وبادلته الحب والشوق وكانت تمول فٌه :
زابرا لد اتً بجٌد الؽزال
مطلع تحت جنحه للهبلل
بلحاظ من سحر باٌل صٌؽت
ورضاب ٌفوق بنت الدوالً
ٌفضح الورد ما حوى منه خبر
وكذا الثؽر فاضح لبللا
ما نرى فً دخوله بعد اذن
او تراه لعارض فً انفصال
وٌمول فٌها:
أتانً
كتاب منن ٌحسدهُ
ُ

الدهر
ُ

أما حبره لٌل أما طرسه فجر
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َللا األمانً لناظري
به جمع َ

وسمعً وفكري فهو سحر وال سحر

وال ؼزو إن أبدى العجابب

ربه
وفً ثوبه بر وفً كفه

وال عجب إن أٌنع الزهر

طٌه

بحر

الزهر
صوب المطر ٌبدو به
فما زال
ُ
ُ
وٌبدو ان هذا الحب سبب هبلكه اذ حدى ب (ابً سعٌد
عثمان بن الخلٌفة الموحدي عبد المإمن ) ان ٌحسده علٌه او ٌعذله
فٌه وحا ول كسب و د للب الشاعرة (حفصة) الٌه لعله ٌستؤثر به
لكنها ردعته ولما لم ٌتمكن من ذلن وشعر شاعرنا باالمر فادى االمر
الى كراهٌة بٌنهما وٌتحدث عن نفسه فٌمول :
من ٌشتري منً الحٌاة

وطٌبها

بمحل راع فً ذرى

ملمومة

ووزارتً

وتؤدبً

زوٌت عن الدنٌا بؤلصى
ال حكم ٌؤخذه بها إال لمن

ٌعفو وٌروؾ دابما ً

وتهذبً
مرتب
بالمذنب

فلمد سبمت من الحٌاة مع امرىء
متؽضب

متؽلب

الموت ٌلح ُ
ظنً إذا الحظته
وٌموم فً فكري أوان
ال اهتدي مع طول ما

حاولته
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مترتب
تجنّبً

لرضاه فً الدنٌا وال

للمهرب

اضطر الى لتل حبٌبها الشاعر ابً جعفر بن سعٌد لٌخلو له
الجو اال ان هذا المتل خلّؾ فً للب الشاعرة الكراهٌة له والحمد علٌه .
لتل الشاعر ابو جعفر فً سنة \  559هجرٌة  1164 -مٌبلدٌة
من لبل السٌد (أبو سعٌد عثمان بن الخلٌفة عبد المإمن) فً صراع على
حب الشاعرة (حفصة الركونٌة ).
اؼلب شعره فً الؽزل وكذلن ابدع فً نظم الموشحات االندلسٌة
ومنها هذا الموشح:
شمس
ذ َهبت
ُ

األصٌل

فضة

النهر

كالمدامه
نهر
أي
ٍ
فدامه
صٌّر الظل
نسجته الرٌ ُح المه
وثنت للؽصن المه
خؾ
فهو كالعضب الصمٌل
الكمام
مضحكا ً ثؽر
ِ
مبكٌا ً
َ
الؽمام
جفن
منطما ورق الحمام
المدام
داعٌا إلى

بالشفر

خط
بالمبول
حبّذا بالخور مؽنى
هً لفظ وهو معنى
مذهب األشجان عنّا
سرنا
كم درٌنا كٌؾ
ِ

كالسطر

فلهذا

لم نكن
ثم فً ولت األصٌل
ج استدارا
للتُ والمز ُ
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ندري

بذرى الكاس سوارا
الولارا
سالبا ً منّا
الولارا
دابرا ً منّا
شبنُ
صاد اطٌار العمول
الحب فاخلؾ
وعد
ّ
واشتهى المطل فسوؾ
تعرؾ
ورسولً لد
ّ
فحرؾ
منه بما أدري
ّ
باَلل لل ٌا
َ

رسولً

لش

ِبؽب

الخر

بدري

ومن شعره فٌها هذه االبٌات :
إلى الملعة الؽراء ٌهفو بً

الجوى
كان فإادي طابر زم عن

وكر

هً الدار ال أرض سواها وإن نؤت
وحجبها عنً صروؾ من

الدهر

ألٌست بؤعلى ما رأٌت منصة
تجلت بحلً كالعروس على

الخدر

لها البدر تاج والثرٌا شنوفها
وما وشمها إال من األنجم

الزهر

أطلت على الفحص النضٌر فكل من
رأى وجهة منها تسلى عن
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الفكر

******************************

الرصافً البَلَنسً
َ

هو ابو عبد هللا دمحم بن ؼالب الرفاء البلنسً.
شاعر ولته فً األندلس ،وأصله من مدٌنة (بلنسٌة ) ومن رصافتها
وإلٌها انتسب فمٌل (الرصافً البلنسً ).
ولد فً بلنسٌة وترعرع ودرس فٌها وعاش فً المرن السادس
الهجري فكان من علمابه وشعرابه و كان ٌرفؤ الثٌاب ترفعا ً عن
التكسب بشعره .واتخذ من رفا الثٌاب مهنة لكسب الرزق ثم انتمل
من ( بلنسٌة ) الى مدٌنة ( ؼرناطة ) حٌث سكنها مدة من الزمن
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ولال فٌها :
ْ
ولكن فً الفضاب ِل ك ِلّها
سبمتَ
سطور ولو لد شبتُ للتُ  :لطاب ٌم
ٌ
وسرب عذارى ْ
معان جلٌَّة
من
ُ
ٍ

ب من ك ِ ّل
الرؼم
النفوس أو
ِ
على الطٌ ِ
ِ
اللون والش ِ ّم
كالمسن فً
هً المسنُ أو
ِ
ِ
تشك على الفه ِْم
لها سٌمٌا ٌء ال
ُّ

َ
راحتٌن تصرفتْ
على أنَّها فً
وسمً
ً ٍ إِلى
فلم
ِ
ِ
تمش إِال من ول ّ
كٌؾ َ
كان ورودُها
ومستفهم لً َ
ٍ
ص َّدلَتْ
رإٌاي ُر ْلعَت ُ َن التً
فمد َ
َ
ب
س َه َرنً فَ ْو َ
وأ َ ْ
ق المتا ِد تَمَ ُّل ٌ
رجا ٌل شجتنً بالسماعِ على النَّوى
سل ٌِّا ً
تهاو ْن بما ت َ ْخشى َو ِبتْ ُمت َ َ
َ
َ
ك العُبل
مكانن ما تدرٌه من أفُ ِ

الشفاء على الس ْم ِم
فملتُ له  :ور ُد
ِ
ضخم
كستْ عمب ًْ ما شبتَ من سإد ٍد
ِ
رار بالَ َػ فً الهضم
ِم َن ال َّد ْه ِر باألَحْ ِ
الموس من لِبَ ِل السه ِْم
ضر
وٌبل ُػ
ِ
ُّ
س َّرا ُء فً لٌلة ِ اله ِ ّم
فمد ت َ ْط ُر ُ
ق ال َّ
ْ
فخذ مؤخذَ
النمص والت ِ ّم
األلمار فً
ِ
ِ
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ثم انتمل الى جزٌرة ( مالمة ) فً البحر المتوسط وسكنها حتى وفاته .
توفً بجزٌرة ( مالمة ) سنة\  572هحرٌة 1177 -مٌبلدٌة
وعرفه صاحب كتاب (المعجب) بالوزٌر الكاتب وشعره جٌد الممام
وصوره تنبض بما ٌمول لال فً اؼلب فنونه فمن ؼزله :
ؾ كالؽُص ِْن ِإال أَنَّهُ
َو ُم َه ْف َه ٍ

ب التثنًِّ النو ُم ع َْن أَثْنابِ ِه
َ
سلَ َ

ب خ ُّد ُه
أَض َحى ٌنا ُم ول ْد تح َّب َ
ش بمابِ ِه
ع ََرلاً ،فملتُ  :الور ُد ُر َّ
وٌمول اٌضا :
ب أَنَّهُ
َو ُم َه َّد ِل الش َّط ٌْ ِن تَحْ َ
س ُ
س ْر َحة ٌ
فا َءتْ علٌه مع الهجٌرة َ
س ْم َرة ٍ
فتراهُ أ َ ْز َر َ
ق فً ؼبللة ِ ُ

صفَابِ ِه
سٌِّ ٌل ِم ْن د َُّرة ٍ ِل َ
ُمت َ َ
صدبتْ لفٌبتِها صفٌحة ُ ماب ِه
كالدَّارعِ استلمَى بظ ّل ِ لوابِ ِه

وكتب الى صدٌك عزٌز هو عمرو بن عمٌر فمال :
ً من َ
س َجاٌا بنفحة ٍ
تلن ال َّ
أَتَتْن َ
ذان ِإالَّ َّ
َ
ؾ تَحٌَّة ٍ
وما
أن ع َْر َ

ً من عُجْ بً
ً ِ ِع ْطفَ َّ
َه َز ْزتُ لها فً الح ّ
نَفَ ْ
الشرق والؽَ ْرب
ضتَ بها مسكا ً على
ِ
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ب ؼدوة ً
الركب
تصدَّى بها
المؽر ُ
ُ
ِّ

َ
ب
دارٌن ُم َّدلَ ُج
فملتُ  :أ َ ِم ْن
َّ
الر ْك ِ

نور الودا ِد بها فمً
ُّ
سٌنشك عن ِ

فمد أنبتتْ ما أنبتتْ َ
لن فً للبً

ك
ً لشٌِّ ٌ
وإنً وإن كنتُ الخل َّ
عمرو َ
ع َم ٌْ ٌر من ُكدَى ٌَ َم ٍن
ٌا
أٌن ُ
ُ

َ
إلٌن على بُ ْع ِد المناز ِل والمُ ْرب
لمد َه َوتْ َ
ح وبً
بن ٌا
عمرو الرٌا ُ
ُ

ؼٌر طابلة ٍ
طو ُل ارتحا ٍل وأ َ ٍ
حظ ُ
ُ
جر أطٌبهُ
عا َد
الحدٌث ِإلى ما َّ

َو َ
ب
ؼ ٌْبَة ٌ نا َه َزتْ َ
عشْرا ً ِم َن ِ
الحمَ ِ
ُ
س َبب
والشً ُء
ٌبعث ِذ ْك َر الشًء ع َْن َ

إٌ ٍه عن ال ُك ْدٌَة ِ البٌضاء َّ
إن لها

َ
ب
ب
أخٌن الوال ِه الوص ِ
هوى ً بمل ِ

س ْه َل من أ َ ْكنافِ َها َوأ َ ِر ْح
را ِوحْ بنا ال َّ
َوا ْن َ
َ
س ْل
ضحْ جوانِبَها من
مملٌتن َو َ
ول ْل لسرحت ِه ٌا سرحة ً كرمتْ

ركابَنَا لٌل َها هذا ِم َن التَّعَب
الكرٌم العه ِد فً الكثُب
ب
ِ
عن الكثٌ ِ
ِ
على أبً عامر ّ ِ :
ب
عزي على الس ُح ِ

الماء والظ ِ ّل أنعمً طفبلً
ٌا عذبة َ
ِ

سٌَة ً َمٌَّادَة َ المُ ُ
ضب
ُح ٌٌِّ ِ
ت ُم ْم ِ
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صتْ
ماذا على ِظ ِلّ َن األ ْلمى ولد لَلَ َ

ب
أفٌا ُإهُ لو ضفَا شٌبا ً لمؽتر ِ

أهكذا ٌنمضً نفسً لدٌن ظما ً
ب
رمك من
هللا فً
ِ
جارن الجن ِ
َ
ٍ
ولم نَ ِبتْ نَتَما َ
مدام ِعنا
ضى ِم ْن
ِ

بن ْ
السرب
من رلرالِها
لتر ِ
دٌنا ً ْ
ِ

صدَّى ِم ْن َه َوى َطلَ ٍل
أخا ً إذا ما ت َ َ

ب
عُجْ نا علٌه فح ٌَّ ٌْنا ُه ِم ْن َكث َ ِ

َ
الشإون له
ت
مستعطفٌن سخٌَّا ِ
ِ

َ
ب
حتى
تحان علٌه نمر ُ
ق العش ِ

سلً َخمٌلَت َ ِن الرٌَّا ألٌَّة ِ ما

كانتْ
ترؾ بها رٌحانة ُ األدَب
ُّ

عن فتٌة ٍ نزلوا علٌا سرارتِها

عفتْ محاسنه ْم ِإالَّ َ
من الكتب

َ
محافظٌن على العلٌا وربتما

هزوا السجاٌا للٌبلً بابنة ِ العنب

سها وطرا ً
حتى إذا ما
لضوا من كؤ ِ
ْ
راحوا َرواحا ً ولد ِزٌدَتْ عماب ُم ُه ْم
س ْك ُر حاالً من ذَوابِ ِب ِه ْم
الٌُ ْظ ِه ُر ال ُّ

الطرب
وضاحكوها ِإلى ح ٍد من
َ
دارتْ على أَبهى من الشُّهب
ِح ْلما ً َو َ
ب
ِإال
التفاؾ ال َّ
صبا فً أ َ ْل ُ
َ
س ِن العَذَ ِ
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َ
المنزلٌن الموافً ِم ْن معاللها

والخاضد َ
ب
ِ
ٌِن لدٌها ش َْوكَة َ العَ َر ِ

سة ً فَؽَدَتْ
ؼاد َْوا بجلبته ْم ِم ْكنا َ
الزٌتون من َو َط ٍن
وال كمكناسة ِ
ِ

ب
بؽر تلن ال ُحلَى َم ْع ُ
ِّ
سولة َ ال َح َل ِ
ْ
أحسن بمنظرها المربً على الع َجب

لو شبتَ لمتَ معً ٌا صاحِ ملتفتا ً
ح مع اآلصا ِل ماسحة
هل الرٌا ُ

س َو ٌْمَة َ من َ
ؼ ْر ِب ٌِّها ال َخ ِرب
إلى ُ
الممطور ذي وه ب
َؾ
معاطؾ ال َهد ِ
َ
ِ

ِبؽُ ِ ّر اللٌالً ِم ْن ُمعَ َّر َجة ٍ

ب
على ال َم ِ
س ٌْلَة ِ من لَ ٌْبل ِتها النُّ َخ ِ

َ
سلفن بها
أٌام
وهل صبٌحاتُ ٍ

ٌبدو َمساها ولو لم َّحا ِل ُمرت ِمب

من المماري التً سالتْ لمبصرها
األسداؾ عاطرة ٌ
بٌض مولعة ُ
ٌ
ِ

ِم ْن فِ َّ
ضة ٍ َوعشاٌا ُه َّن من ذَ َهب
أَ ْ
شنَب
ش َهى من اللَّعَ ِس المنضوخِ بال َّ

ٌا صاحبً وٌ ُد األٌام مثبتة

سهْما ً من النُّ َوب
فً ك ِ ّل صالحة ٍ َ

عبرتٌن وال َ
َ
تجز ْ
ع لفادِحة
ؼض
ْ

تعرو فك ُّل سبٌ ٍل ْ
ب
من سبٌ ِل أ َ ِ
ُ
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***********************************

حمدة بنت المإدد
 ٢ٛكٔيس ح ٝكٔيٗٝش ر٘ض ُ٣خى رٖ طو )) ٖٓ ٢رخى( ١
هَ٣ش من وادي (آشً) فً المؽرب كان أبوها مإدباً ،لذا لمبت بنت
المإدب .
شاعرة اندلسٌة نشؤت وتربت فً االندلس فهً من شاعرات
ؼرناطة فً عصر ملون الطوابؾ،ومن أشهر لرٌة اسمها (آشى ) تمع
على مسافة أربعٌن مٌبلً تؽطٌها الخضرة واألشجار وتتخللها
السوالً والجداول واألن هار .فعاشت حمدونة فً وادي ( آش ) وهً
مدٌنة جمٌلة ساحرة تعرؾ أٌضا ً بوادي (األشات) فً بٌت علم وآد ب،
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فمد كان أبوها ( زٌاد الوادي آشً) ٌعرؾ بزٌاد المإدب ،ولد ربى ابنتٌه
حمدونة وأختها زٌنب على األدب والعلم.
فهً أدٌبة نبٌلة شاعرة ذات دل وجمال ومال ،مع عفاؾ مصون
وشاعرة مجٌدة بلؽت شهرتها االفاق وكذلن اختها زٌنب كانت شاعرة
اٌضا ..ولد لٌل لها (خنساء المؽرب) وكنٌت شاعرة االندلس اٌضا .

وكانت لد خرجت إلى نهر كثٌر الجداول بٌن الرٌاض مع نسابه ا
فً بعض هوى – فسبحن فً الماء وتبلعبن .
فا نشدت تمول :
أباح الدمع أسراري بواد
له فً الحسن آثار بوا ِد
فمن نهر ٌطوؾ بكل روض
ومن روض ٌطوؾ بكل وا ِد
ومن بٌن الظباء مهاة أنس
لها لبً ولد سلبت فإادي
لها لحظ ترلده ألمر
وذان األمر ٌمنعنً رلادي
إذا سدلت ذواببها علٌها
رأٌت البدر فً أفك السواد
كؤن الصبح مات له شمٌك
فمن حزن تسربل بالحداد
وتمول اٌضا:
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ولما أبى الواشون إال فرالنا
وما لهم عندي وعندن من ثار
وشنوا على آذاننا كل ؼارة
وللت حماتً عند ذان وأنصاري
ؼزوتهم من مملتٌن وأدمعً
ومن نفسً بالسٌؾ والسٌل والنار
٣ ٝؤُ ٍٞخٕ حُي ٖ٣حرٖ حُوط٤ذ كٜ٤خ ٝحهظٜخ :
( ٗخػَطخٕ أى٣زظخٕ ٖٓ ،أ َٛحُـٔخٍ ٝحُٔخٍ ٝحُٔؼخٍف ٝحُ ،ٕٜٞاّ٫
ّ
كذ ح٧ىد ًخٕ ٣لِٜٔٔخ ػِٓ ٠وخُطش أٓ ِٚٛغ ٤ٛخٗش ٍٜٓ٘ٞس ِٗٝحٛش
إٔ ّ
ٓٞػٞم ِرٜخ .كٌخٗظخ ٗخػَطَ٤ٜٗ ٖٓ ٖ٤حص ٗخػَحص حٗ٧يُْ ،اّ ّ٫
إٔ كع
ُ٘٣ذ ك ٢حُظخٍ٣ن ُْ ً ٌٖ٣لع أهظٜخ كٔيٗٝش ،كل ٢حُٞهض حٌُ ١كلِض كٚ٤
ًظذ ح٧ىد ر٘ٔخًؽ ٖٓ ٗؼَ كٔيٗٝش ٝاٗخىس رخٜٓٔخ كظُ ٠وزض رؤخء
حُٔـَد ٗٝخػَس حٗ٧يًُْ ،خٕ ٗ٤ٜذ ُ٘٣ذ ٖٓ حَُٜ٘س ٣ِ٣ ٫ي ػٖ
ًًَ حٜٓٔخ َٓطزطخ ً رخْٓ أهظٜخ ك٤وخٍ :كٔيٗٝش ر٘ض ُ٣خى ٝأهظٜخ ُ٘٣ذ
حُ٘خػَطخٕٝ ،ك ٢رؼ ٞح٧ك٤خٕ ًخٕ ٣وخٍ ُ٘٣ذ ر٘ض حُٞحى ١آٗٝ ٢أهظٜخ
كٔيسٗ ٖٓ ْ٤ُٝ ،ي ّ
إٔ أىر٘خ حٗ٧ئُ ٢هي هَٔ ًؼَ٤ح ً ر٤٠خع ٗؼَ ُ٘٣ذ
ًِ ٚهٔخٍط ٚر٤٠خع ٗؼَ كٔيٗٝش حٌُ َٜ٣ ُْ ١اُ٘٤خ ٓ٘ ٚا ّ٫طِي حُ٘ٔخًؽ
حُوِِ٤ش حُظًًَٛ ٢خ ُ٘خ ٛخكذ ٗلق حُط٤ذّ .
إ كٔيٗٝش ٗخػَس حُطز٤ؼش رٖ٤
ٗٔخء حٗ٧يُْ ُٞٝ ،أُكٖٔ حهظزخّ ٛلش َٓ٘ه٤ش ُٜخ ُو َ٤اّٜٗخ:
«ٞ٘ٛرَ٣ش» حٗ٧يُْ ٗٔزش اٍُ ٠أّ ٗؼَ حُطز٤ؼش ك ٢حَُٔ٘م أر ٢رٌَ
حُٜٞ٘رٌَٛ .١ح ٣ ُْٝؼَف ػٖ كٔيٗٝش أ ٖٓ ُٕٞ ١أُٞحٕ حٗ٫لَحف أٝ
حُٔ َ٤ػٖ حُـخىس رَ ًخٗض ػلش ٍؿْ ؿُِٜخٓ ،ظٜٞكش ٍؿْ آٜخٜٓخ ك٢
ه ٍٞحُظ٘ز٤ذً.خٗض كٔيس أٗٗ َٜخػَحص ُٓخٜٗخًٝ ،خٕ ُٜخ ٗ٤ٜذ ًزَ٤
ٖٓ حُؼًِٝ ،ّٞخٗض أٗ َٜػخُٔخص ػَٜٛخٍٝ .ص ػٖ حُؼِٔخءٍٝٝٝ ،ح
ػٜ٘خ ْٜ٘ٓٝ ،أر ٞحُوخْٓ رٖ حُزَحم).
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ولد توفٌت ٌسنة \  600للهجرة 1204 -مٌبلدٌة
مما ٌنسب اليها هذه االبٌات :

ولانا لفحة الرمضاء وا ٍد
العمٌم
ث
سماه
مضاعؾ الؽٌ ِ
ُ
ِ
نزلنا دوحه فحنا علٌنا
الفطٌم
ت على
ُحنو المرضعا ِ
ِ
وأرشفنـــــــا ظمــ ِإ زال ال ً
للندٌم
ألــــــــــذ من المدامة
ِ
أنى واجهتنا
ٌص ُّد الشمس ِ
فٌحجبها وٌسمح للنسٌم
ع حصاهُ حالٌةَ العذارى
ٌرو ُ
النظٌم
فتلمس جانب العم ِد
ِ
ُ

**************************
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حُ٘خػَس كلٜش ر٘ض حُلخؽ حًَُ٤ٗٞش

ٗخػَس أٗئُ٤ش ،ػخٗض ك٤خس حٗ٧يُْ رٔخ كٜ٤خ ٖٓ كذ ُِٔظخَٛ
ٝك٤خس حُظَف ٝحَُؿيًٝ ،خٗض – ًز٘خص ؿِٜ٤خ ٓٝـظٔؼٜخ آٌٗحى – طلخهَ
رلزٜخ ٝػ٘وٜخ َُِؿَ حٌُ ١حهظخٍ ٙهِزٜخ ،ى ٕٝهٞف أٓ ٝزخ٫س رٔخ هي
٣ظ٘خهِ ٚحُ٘خّ ػٜ٘خ..
ًخٗض ػِ ٠ػ٬هش ػ٘ن ٓغ حُ٘خػَ أر ٢ؿؼلَ حرٖ ٓؼ٤ي ،كوي
ط٘خهِض ُٜخ حُٜٔخىٍ ح٧ىر٤ش ًؼَ٤ح ٖٓ ٗؼَٛخ حُـُِ ٢حَُه٤ن ك ،ٚ٤كٖٔ ًُي
هُٜٞخ:
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أؿخٍ ػِ٤ي ٖٓ ػٍ ٢٘٤ه٤ز٢
٘ٓٝي ُٓ ٖٓٝخٗي ٝحٌُٔخٕ
 ُٞٝأٗ ٢هزؤطي ك ٢ػ٢ٗٞ٤
اُّٞ٣ ٠

حُو٤خٓش ٓخ ًلخٗ٢

ٝهُٜٞخ:
ػ٘خث ٢ػِ ٠طِي حُؼ٘خ٣خ ٢٘ٗ٧
أه ٍٞػِ ٠ػِْ ٝأٗطن ػٖ هزَ
ٝحٜٗلٜخ  ٫حًٌد هللا اٗ٘٢
ٍٗلض رٜخ ٍ٣وخ ً أٌُ ٖٓ حُؤَ
ُٔٝخ حٍحىص حُيه ٍٞػِ ٖٓ ٚ٤حكي ٟحَُٔحص هخُض:
زابرا لد اتً بجٌد الؽزال
مطلع تحت جنحه للهبلل
بلحاظ من سحر باٌل صٌؽت
ورضاب ٌفوق بنت الدوالً
ٌفضح الورد ما حوى منه خبر
وكذا الثؽر فاضح لبللا
ما نرى فً دخوله بعد اذن
او تراه لعارض فً انفصال
ًٝظزض ًُ ٚحص َٓس:
أٍُٝى أّ طِ ٍٝكبٕ هِز٢
آُ ٠خ ِٓظْ أريح َ٤ٔ٣
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كؼـٍَٞٓ ١ى ػٌد ٍُ٫
ٝكَع ًإحرظ ٢ظَ ظَِ٤
ٝهي أِٓض إٔ طظٔؤ ٝط٠ل٠
اًح ٝحك ٠اُ٤ي ر ٢حُٔوَ٤
كؼـَ رخُـٞحد كٔخ ؿَٔ٤
أٗخطي ػٖ رؼ٘٤ش ٣خ ؿَٔ٤
ح ٫حٕ أٓ َ٤ؿَٗخ١ش حُٔٞكي ١أرٓ ٞؼ٤ي ػؼٔخٕ رٖ
ػزي حُٔئٖٓ هي ٔ١غ ك ٢كزٜخ ٝكخ ٍٝحُظوَد ٜٓ٘خ كِْ ٣لِق حٟطَ
حُ ٠هظَ كز٤زٜخ أرخ ؿؼلَ ُؼِ٣ ٚوِ ُٚ ٞهِزٜخ ػخّ \ ٛ 559ـؿَ٣ش –
٬٤ٓ 1198ى٣ش.
ٝه ٞٛ َ٤ح َ٤ٓ٫ػزي حَُكٖٔ رٖ ػِ ٢حٓ َ٤ىُٝش حُٔٞكي ٖٓٝ ٖ٣أؿَ
ًُي كِٗض ػِ ٚ٤كلٜش كِٗخ ًؼَ٤ح ٝؿخَٛص رَػخثٝ ٚحُزٌخء ػِٚ٤
ُٝزٔض حُليحى كٜيىٛخ حٓ َ٤ؿَٗخ١ش حرٓ ٞؼ٤ي رٔزذ ُزٜٔخ حُليحى
فهخُض:
ٛيى ٖٓ ٢ٗٝأؿَ ُزْ حُليحى
ُلز٤ذ حٍى ٢ُ ٙٝرخُليحى
ٍكْ هللا ٖٓ ٣ـٞى ريٓغ
أٞ٘٣ ٝف ػِ ٠هظ َ٤ح٧ػخى١
ٓٝوظ ٚرٔؼَ ؿٞى ٣يٚ٣
حك٤غ أٟل ٖٓ ٠حُز٬ى ،حُـٞحى١
َٓ ٖٓٝحػٜ٤خ ك:ٚ٤
ٗ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝـٔخ ُٔخ ًخٕ ٗخظَ١
ٝهي ؿزض ػ٘ٓ ٚظِٔخ رؼي ٍٗٙٞ
ٓ ّ٬ػِ ٠طِي حُٔلخٖٓ ٖٓ ٗؾ
ط٘خءص ر٘ؼٔخ٤١ٝ ٙذ ٍَٓٙٝ
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ًُ ٖٓٝي أ٠٣خ:
ِٓٞح حُزخٍم حُولخم ٝحُِٓ َ٤خًٖ
أظَ رؤكزخث٘ٛٝ ٢ًٌَٗ٣ ٢خ
ُؼَُٔ ١وي أٛيُ ٟوِز ٢هلوش
ٝأٓطَٗ َٜ٘ٓ ٢ػخٍ ٟٚحُـل٘خ

********************************

أبو الحسن بن حرٌك االندلسً

هو ابو الحسن علً بن احمد بن دمحم بن سلمة بن حرٌك
المخزومً البلنسً .شاعر وادٌب  .كان عالما ً باألدب ،من أهل بلنسٌة .
ولد بمدٌنة ( بلنسٌة ) سنة  557هجرٌة  1156 -مٌبلدٌة و نشؤ
فٌها ودرس واكتمل علٌمه فٌها حتى اصبح شاعرا مجٌدا لٌل له
(شاعربلنسٌة ) وادٌبا متبحرا فً اللؽة واالدب  .وهب لسانه لساحة
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وزٌرا وال لابدًا حربًٌا إال وألام عبللات ود معهم؛
الحرب لم ٌترن ملكًا وال
ً
ألنه صار شاعر دولة ذا مكانة ونفوذ ٌستحث كل من بٌده أمر ببلده أن
ٌحمٌها،وٌصونها من بطش أي عدو ،حٌث أصبح الحث على إعداد العدة
فرب
لمبللاة العدو  ،والفرح والبشر بالظفر علٌه مهمة الزمة لكل شاعر
َّ
كلم ٍة ألوى من من أسلحة كثٌرة  ،وشاعرنا ابن حرٌك من هإالء
الشعراء الذٌن وهبوا سبلح الكلمة مدافعٌن عن ببلدهم ولد عاش فً
مدٌنة بلنسٌة ،وعبًر فً أشعاره عن حبه لها وإخبلصه فً الدفاع عنها .
فٌفصل أحداث معركة ( األرن) سنة 591هجرٌة التً نال بها
األندلسٌون الظفر العظٌم بفضل الموحدٌن وبسالة إمامهم أبً ٌوسؾ،
فمد أعد لهم جٌشًا فات ًحا ٌملإه الهمة والعزٌمة إلحراز النصر ،ونصرة
الدٌن ،وجهزه بكل وسابل المتال التً تفتن باألعداء ،فكان ٌو ًما عظٌ ًما
اجتمعت فٌه كل أسباب النصر.
ٌمول ماد ًحاابن تاشفٌن :
س ّد َد َر ٍام سهمها
ُكلَّ َما َ
عاد فً لبَّته ُمنتكسا
ورماح خالطت أحشاءهم
ِق
فا ْنثَنَ ْوا بَ ْع َد ِمصاعٍ َ
صاد ٍ
َ
ؼاد َُروا بِاأل َ ْر ِن ِم ْن لَتْبلَ ُه ُم
صنِ َها ُم ْمتَنَعًا
َولَمَ ْوا فً ِح ْ
َم ْعم ٌل لَا َل لَهُ النَّص ُْر أَالَ

عَانَمُوا ِم ْن َها لُدُودًا ُمٌَّسا
سا
س َر الد َّْر َ
ع َوفَ َّ
ض ا ْلمَ ْونَ َ
َك َّ
سى
َم ْو ِعظا ٍ
ت ِل ِ
س َوا ُه ْم َوأ ُ َ
ست َ ْر ِج ْع َ
سا
َر ٌْث َ َما ٌَ ْ
ون النَّفَ َ
سا
ك ُْن ِعمَاالً لَ ُه ُم أ َ ْو َمحْ بِ َ
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و مدح ابن حرٌك الموحدٌن فً دفاعهم عن معالل المسلمٌن وص ِ ّد
العدوان عنها ،حٌث لبست األندلس ثوب االنتصار فً معركة( األرن)
التً خسر األعداء الكثٌر من الجند بعد ان انتابهم الهلع فلم ٌجدوا
مفرا من الهرب.فمدح ابن حرٌك الملن الموحدي (أبا ٌحٌى الموحدي)
ً
الذي حمى الثؽور من فتن أعدابه بموله:
سٌِّ ِد َها الذي
ِلتَتِ ْه بَلَ ْن ِ
سٌَةٌ بِ َ
ش ِفى الث َّ ْؽ َر ْ
ٌَ ْرلى فٌََ ْ
من لَ َم ِم ا ْل ِعدا

عهُ َو َ
ور ِدفَا ُ
ؼنَا ُإهُ
َحا َط الثُّؽُ َ
وار ُه َو ِندا ُإ ُه
إِ ْل َما ُمهُ فَ ِج ُ

وكذلن مدح ابن حرٌك المابد (أبا الربٌع بن سلٌمان) فٌصفه بالمابد
الشجاع الذي ٌخرج كاألسد من عرٌنه ٌحمً وٌدافع عن الثؽور،ولد
أضحت للمادة مكانة عظٌمة فهم حماة الببلد الذٌن ٌسعون لحماٌة اال
ندلس من السموط باٌدي االعداء لاببل :
اض ُع ع َْن بَنٌِ َها "
" َوأ ُ ْذهلَ ِ
ت ا ْل َم َر ِ
وب
ؽور فَبلَ لُلُ ٌ
َرعَى أ َ ْم َر الث ُّ ِ
ع َّمتْ
َلل َ
َولَكن ِمنّة ِ ّ ِ
ْطنَاعًا
َو َم ْن ٌَجْ َح ْد فَ َما ُح ِر َم اص ِ
س َطا ٌ
صور
لٌث َه
ِإذ ا ْ
ستشرى َ
ٌ

س َى أ َ َّمهُ ال َّ
ع الت َّ ِبٌ ُع
ض ْر َ
َوأ ُ ْن ِ
تُخا ِلفُهُ َوالَ َما ٌل

ٌَ ِضٌ ُع

َوأ َ ْعلَ َن ش ْك َر َها ا ْل َمؤل ُ ا ْل َج ِمٌ ُع
َولَ ِك ْن

صنٌِ ُع
اب ال َّ
ُربَّ َما َخ َ

إن أ َ ْع َطى َه َمى َ
ؼ ٌْ ٌ
َو ْ
ع
ث َه ُمو ُ
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صا
س ْربَ َل ِم ْن َم َهابِت ِه ِدالَ ً
تَ َ

صنٌ ُع
س َر ٌْ ِج ُّى ال َّ
ٌُفَ ّل بِ َها ال ُّ

توفً الشاعر ابن حرٌك البلنسً سنة\  626هجرٌة \
مٌبلدٌة فً مدٌنة بلنسٌة مسمط راسه .

1225

ابدع الشاعر فً فنون الشعر المختلفة كالمدح والفخرا كما مربنا
وكذلن برع بالؽزل والوصؾ وفنون الشعر االخرى فنجده ٌشكو من
صدود محبوبه ،ولوة تمكنه وصبلبته على الرؼم من حرلة االشتٌاق لدى
الشاعر بموله:
ٌا لرٌب ال ِنّفار ؼٌر لرٌب
ما رأٌنا من لبل جسمن ِجسما
أت َّ ِمى أن ٌذوب من جانبٌه
أتُرى إن لضٌت فٌن اشتٌالا

وبعٌد الوصال ؼٌر بعٌد
جٌن وللبه من حدٌد
من لُ ٍ
حٌن ٌمشى تثالبل بالبرود
أتُص ِلّى على ؼرٌب شهٌد

وٌناجً مدٌنته الحبٌبة إلى للبه ( بلنسٌة ) مستحثًا لها على
عناٌتها به بموله:
وما كنت لوال أنت إال ُمزمما
و ُمستبدال أهبل سواها ومنزال

سٌة رحْ لً
ركابً ُمثٌرا بَلَ ْن ِ
وإن كان فٌها منزلً وبها أهلً
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ونبلحظ فً شعره المحسنات البدٌعٌة بالتشبٌه و الترصٌع كانما ٌعزؾ
على وتر او جرس نؽمً اللفاظ الحروؾ والكلمات فٌكسبها جماال
وبداعة وروعة فهو شاعر متمكن و مجٌد .
واختم بحثً بهذه المصٌدة الرابعة له فٌمول :

ع
بَهاإُه ٌَرتَا ُ

ِمنهُ

سٌره
َم ُ

اط َر
ب ال َخ َو ِ
َوٌَكَا ُد ٌَست َ ِل ُ
َوإذَا األ َ ِهلّةُ

عٌّ َرت
ُ

ُحسنُهُ
ِل ُمحالِها

ؽر ِمن لَ َم ِم
ٌَرلً فٌََش ِفً الث َّ َ
ٌُز َهى

ب ِه

بَلَ ٌد

فَت َ ُ
بٌن

فً

لطار ِه
أَ ِ

َح َواهُ

صر فٌِ ِه
َوٌُطٌ ُل ُ
س َ
ور النَّ ِ
ع ٌُعطً
ُمت َ ِّب ِ ّر ٌ

و ُمما ُمهُ
ك عنه
َوٌَضٌ ُ

ار
ِ
الخٌَ َ

ال ِعدا
ألنَّهُ

ؾ العٌُُ َ
ون
َوٌَكَا ُد ٌَخت َ ِط ُ
َ
أَر َ
وزا َد
ضى
إل َما ُمهُ
تَجلُو

عفَاتَهُ
ُ

فَكَؤنَّ ُهم
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عن
ِفً

أَرجا ِب ِه
أسو ِار ِه
َ
َما ِل ِه

ِضٌَا ُإهُ
َونَما ُإهُ
َو ِندا ُإهُ

لٌَ ِل ِه

ب
ؼٌا ِه َ

فٌض فً
َوت َ ُ
تُؽنٌِ ِه

كَمالُه

وار ُه
فَ ِج ُ

أَوصافُه
ُم َإ ٌَّ ٌد

أما ُمهُ

َو َورا ُإه ُ

ألأل ُ ُإه ُ
نَعماإهُ
آرا ُإهُ
ش َُركَا ُإهُ

ٌا َ
ٌن
ابن ِ
ٌن اللّذَ ِ
اإل َما َم ِ

اص َب َ
علَى ال ُهدَى
ٌن َ
النّ ِ

ٌه َما
إِلَ ِ

أعبل َمهُ

هللا
مام َخ ِلٌفَ ِة
ِ
اإل ِ
وأخا ِ
س َع ال َب ِر ٌَّةَ عَدلُهُ
َو ِ

الَّذِي

سمَت
َواستَو َ

ك ُهم
كُفبل ُء نَ ِ
صر ال َح ّ ِ

أحبلفُهُ

ٌهم
ِف ِ

عَه ُد ُه

أبنَا ُء

إس َما ِعٌ َل

أدر َ
ان
ِمن لَ ِ
ٌَبلن َو َما َ
ٌس ع ٍ
َربّوه

منتشبا ً

ٌه ُم َحت َّى
َو َ
علَ ِ
َو ُهم

الَّ َ
ذٌن

َما

فَ ُهم

آبا ُإهُ

ال ِمٌَا َم ِة

نصرهُ
ُ

ٌُمَاتِلُ َ
ون

و ُه ُم است َ َردّوا ُرو َحه ِمن

عُداتَهُ
بَع ِد َما

نُ ِ
ارهُ
س َ
خار نِ َج ُ
ب الفَ ُ

َحت ّى

لَصدُه

تَب ٌّ َن

س َواإُه
َو َ

أدَّى إلٌَ ِه َما َرعَت
ٌهم
ِلؽَ ِّن ِ
و ُح َم اةُ

ٌر ِهم
َوفَ ِم ِ
َح َ
وزتِ ِه

ق
صا ِد ُ
باق َو َ
ٍ

َوع ِد ِه

سنَا دٌِن ال ُهدَى
ٌس َ
لَ ٌ
َو َرعَوهُ
ٌَهم
َولَد ِ
َحت َّى
أشفَى
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فَ ُهم

َراٌَاتُهُ
ت َ ِذ ّل
علَى
َ

ُخلَفا ُإهُ
آلال ُإهُ

َو ُهم

ُمكت َ ِهبلً

َو َوال ُإه ُ

ِل ِع ِ ّزه
ال َح ٌَا ِة

أ ُ َمنَا ُإهُ
َو َوفَا ُإهُ
سنَا ُإهُ
َو َ
أبنَا ُإهُ
َو ِل َوا ُإه ُ
َارهُ
أعد ُ
ذَما ُإهُ

فَالد ُ
عصوب
ٌّن َم
ٌ

علٌَ ِه
َ

وحٌ ِد
َو َدعَا ِب ُم الت َّ ِ

ام ٌَةُ
س ِ
َ

فس العَ ُد ّ ِو َوأر َ
ضهُ أَو
نَ َ
فَ ِإذَا
َولَدٌَ ُك ُم

ع ُك ُم
أ َطا َ

فَؤنتُم

ال ِبنا
َهز َمهُ
سع ُد ُه
َ
د ََوا ُإهُ

ً
بِال َم َ
شر ِف ّ

َثرةُ لَ َ
ض ِة
تُؽ ِوٌ ِه ك َ

تَا ُجهُ

ٌض ِه
ولَ ِض ِ

َهٌ َهاتَ ال ٌَثنًِ ِبذَ ِل َن
هللا عَنكُم فًِ
ص ّد أمر ِ
أٌَ ُ
أر َخ ى لَه طو َل ال ُمنَى

عَز َمكُم
الّذي
ِإم َهالُكُم

فَ ًر َمت لَجا َجتُه بِ ِه فً

لُ ّج ٍة

هللا عَنكُم فًِ
ص ّد أمر ِ
أٌَ ُ

الّذي

س ِد ٌل
ش ََرفا ً َو ُمن َ

علٌَ ِه
َ

خر
شّرنُ لَد
َوال ِ
َ
أهوى َو ّ
تَبؽُ َ
ون ال نَعَ ُم العَ ُد ّ ِو
َو ِإذَا

تؤ َ ّبى

اإل َبا ُء
فَ ِ

ِردَا ُإهُ
ِبنَا ُإهُ
وشا ُإهُ
َ
شمَا ُإهُ

َمه َما تَتَابَ َع فً الضبل َل ِة دَا ُإهُ
وتم ّدهُ

فًِ

ؼٌّ ِه

ؼو َ
َ
ؼاإُه

علٌَهش ُ
أهو ُن َما َ
سٌ ُل
ؼثَا ُإهُ
فَال َّ
َ
صركُم
ٌَ ُ
ختارهُ ِمن نَ ِ
كٌَما

ٌَ ِفً َء

ؽمر ِه
ِب ِ

ك
َو َه َوت بِ ِه ِمن حا ِل ٍ
صركُم
ٌَ ُ
ختار ُه ِمن نَ ِ
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َوٌَشَا ُإهُ
ِإر َخا ُإهُ
أهوا ُإه ُ
َ
َو ٌَشَا ُإهُ

أر َخ ى لَه طو َل ال ُمنَى

إِم َهالُكُم

فَ ًر َمت لَجا َجتُه ِب ِه فً
أم َهلت ُ ُموهُ

وم ِه
ِلٌَ ِ

لُ ّج ٍة
لَكُم

َوؼدا

صرفَ َها
َولَمَد نَرو ُ
ب َو َ
ع أذَى ال ُخطو ِ
َونَمُو ُل

ِللدُّنٌَا

ت
صو ٍ
بِ َ

صو ِنً أ َبا ٌَح ٌَى لَنَا
ُ

بَا ِل ٍػ
َوتَش َّر ِفً

نان ِعٌ ٌد َز َ
فَ َه َ
صر َن
ان لَ َ

َجا ِلبا ً

َوإلٌَ َك َها ِمن عَب ٍد لِ ٍّن

شَا ِك ٍر

ٌض َو َو ّد
أهدَى ال ّ
صحٌفَةَ بالمَ ِر ِ

لَو

كٌَما

ؽمر ِه
ِب ِ

ٌَ ِفً َء

ك
َو َه َوت ِب ِه ِمن حا ِل ٍ
علٌَه
عٌَنا ً َ

صبَا ُحهُ
َ

ي ِ ُح ّد
ِب َن َروعَةَ ِ
الهن ِد ّ
ع َمجد َِن لَف ُ
ظهُ
أَس َما َ
بِ ِلمَابِ ِه
َوف َد

مادَا َم
البَشَا ِب ِر

ما إِن ٌ ِؽبُّ َن

ٌن
فِ ِ
َوف ُدهُ
َحم ُدهُ

طورها
كانَت مكان ُ
س ِ

************
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ِإر َخا ُإهُ
أهوا ُإه ُ
َ
سا ُإهُ
َو َم َ
َم َ
ضا ُإهُ
َو ُدعَا ُإهُ
بَمَا ُإهُ
ولماإهُ
َوثَنَا ُإهُ
َح وبَا ُإهُ

محًٌ الدٌن ابن عربً

هو محً الدٌن دمحم بن علً بن دمحم بن عربً الحاتمً الطابً
األندلسً  ،أحد أشهر المتصوفٌن لمبه أتباعه وؼٌرهم من الصوفٌة (
بالشٌخ األكبر) وتنسب إلٌه الطرٌمة ( األكبرٌة )الصوفٌة .وٌكنى (
سلطان العارفٌن ) و ( امام المحممٌن ) و( البحر الزاخر )
ولد فً مدٌنة (مرسٌة ) فً األندلس فً شهر رمضان سنة
\ 558ه جرٌة  -من أب مارسً و أم أمازٌؽٌة و ٌعرؾ عند الصوفٌة
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بالشٌخ األكبر والكبرٌت األحمر .وكان احد كبار علماء المتصوفة
والفبلسفة المسلمٌن على مر العصور وشاعر وادٌب ومتكلم .وكان
أبوه علً بن دمحم من أبمة الفمه والحدٌث ،ومن أعبلم الزهد والتموى
والتصوؾ .وكان جده أحد لضاة األندلس وعلمابها ،فنشؤ نشؤة تمٌة
ورعة نمٌة خالٌة من كل شاببة وعاش فً جو عامر بنور التموى
واالٌمان والصبلح .
انتمل والده إلى (إشبٌلٌة) وكان يحكمها السلطان (دمحم بن سعد )
وهً عاصمة ملكه وحاضرة من حواضرالعلم واالدب والفن فً األندلس.
وما كاد لسانه ٌبٌن حتى دفع به والده إلى ( أبً بكر بن خلؾ ) عمٌد
الفمهاء فً اشبٌلٌة  ،فمرأ علٌه المرآن الكرٌم وعمره سبع سنوات فما
أتم العاشرة من عمره حتى كان مبرزا ً فً المراءات ملهما فً المعانً
واإلشارات .ثم أسلمه والده إلى طابفة من رجال الحدٌث والفمه واللؽة
لٌزداد علما وثمافة .
ولٌل انه مرض فً شبابه مرضا شدٌدا وفً أثناء شدة المرض
والحمى رأى فً المنام أنه محا ط بعدد كثٌر من لوى الشر مسلحٌن
ٌحاولون الفتن به فؤلتفت ؾرأى شخصا جمٌبل لوٌا مشرق الوجه
حمل على هذه األرواح الشرٌرة ففرلها ومزلها أي ممزق ولم ٌبك لها
أي أثر .فسؤله محًٌ الدٌن من أنت ؟ فمال له أنا سورة ( ٌس ) .ؾأستٌمظ
فزعا من نومه فرأى والده جالسا إلى وسادته ٌتلو عند رأسه سورة
(ٌس ) .ؾلم لبث أن برئ من مرضه ،وألمً فً روعه أنه معد للحٌاة
الروحٌة وآمن بوجوب سٌره فٌها إلى نهاٌتها ففعل .
تزوج بفتاة تعتبر مثاال فً الكمال الروحً والجمال الجسدي
الظاهري وحسن الخلك ،فساهمت معه فً تصفٌة حٌاته الروحٌة،
بل كانت أحد دوافعه الً اإلمعان فٌها.
وفً صباه وشبابه ٌمول فٌها :
أَال ٌا بانَةَ
شَجانً

فٌن
ِ

الوادي

ِبشاطً

هر
نَ ِ

بَؽدا ِد

َم ٌّا ٌد

روب
َط ٌ

وق
فَ َ

َم ٌّا ِد
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ٌُذَ ِ ّك ُرنً

ت َ َرنُّ ُمهُ

ِإذا

اِست َ َوت

َو ِإن

جادَت

َمثا ِلثُها
ِبنَؽ َم ِتها

ت َ َرنُّ َم

لَمَد أَصبَحتُ
َ
ؼ ِلطنا

ِإنَّما

لَمَد تا َه ال َجما ُل

ش ِة
نج َ
أَ ِ

فَ ِمن

ٌَمٌنا ً
ِب َمن

س َكنَت
َ
بِها

َربَّ ِة

فَبل تَذكُر أَخا الهادي

سلمى
صما ِ
بِذي ال َخ َ
ت ِمن َ
َمشؽوفا ً

النادي

الحادي

ث ُ َّم

سندا ِد
ِ
ِبؤَجٌا ِد

س َكنَت
َ

س َوٌدا
ُ
المسنُ
َوفا َح ِ

ب
ِخل ِ

أَكبا ِد

َوالحادي

وخبلل هذه الفترة كان ٌتردد على إحدى مدارس األندلس الخاصة
ولد تعلم فٌها سرا مذهب األمبٌذوللٌة المحدثة المفعمة بالرموز
والتؤوٌبلت والموروثة عن العملٌة الفٌثاؼورٌة والفطرٌة الهندٌة
واالورفٌوسٌة  .وكان من أشهر أساتذة تلن المدرسة العالم المعروؾ
( ابن العرٌؾ) .
وذكر انه رأى او تخٌل وهو فً حالة الٌمظة أنه أمام العرش
االلهً واالعرش محمول على أعمدة من لهب متفجر و رأى طابرا
بدٌع الصنع ٌحلك حول العرش و ٌصدر الٌه األمر بؤن ٌرتحل إلى
الشرق و ٌنببه بؤن سٌكون هذا الطابر هو مرشده السماوي و بؤن
رفٌما ً من البشر ٌنتظره فً مدٌنة ( فاس) المؽربٌة وذلن فً عام \
 594ه جرٌة  .وفً ذلن ٌمول :
عٌن الوجو ِد فلم أر
نظرتُ إلى ِ
ّ
أظن الذي لد كان بٌنً

لدٌما ً ولكنً رأٌتُ

وبٌنه

ب
بٌانا ً ٌسمى للحجا ِ
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حدٌثا
كلوثا

فشبهتُ نفسً فً طبلب حمٌمتً
النهار
بلٌ ٍل أتى ٌبؽً
َ
لٌؤخذ

منه

تارة

فٌردُّه
ب حتى ال ٌرى
إلى الؽٌ ِ

ت إال
وهل ٌعد ُم العبل ِ

لدٌمها

العلو
فم َّد بنا حببلً من
ِّ

نازالً

النعاس
لوةٌ تؽشى
له ّ
َ

عٌوننا

حثٌثا
مبثوثا ً

العٌان حدوثا
ولكن نراه فً
ِ
ت الحبا ِل
ولم ٌن فً نع ِ
ٌ
ألسن فٌنا وكم
لها

رثٌثا
وكمٌثا

وٌعطى للٌبلً من وجودي ألننً
للٌ ٌل وٌعطٌنا الوجو َد أثٌثا
وفً سنة \ 595ه جرٌة – 1198مٌبلدٌة كان فً ( ؼرناطة )
مع شٌخه ( أبً دمحم عبد هللا الشكاز ) و فً سنة \  597هـجرٌة –
 1200مٌبلدٌة بدأ رحلته الطوٌلة متجها نحو ببلد الم شرق وفً
ؾستمبله
سنة \ 599هجرٌة –  1201مٌبلدٌة اتجه نحو مكة المكرمة ا
فٌها شٌخ إٌرانً ولور جلٌل عرٌك المحتد متفتح فً العمل و العلم
و الخلك و الصبلح  .وفى هذه األسرة التمٌة التكى بفتاة تدعً ( نظام )
وهً ابنة ذلن الشٌخ الجلٌل و لد حبتها السماء بنصٌب و افر من
الجمال و المحاسن الجسمٌة والروحٌة الفابمة  ،ؾاتخذ منه ا محًٌ
الدٌن رمزا ظاهرٌا للحكمة الخالدة و أنشؤ فً تصوٌر هذا الرموز
بلصابد سجلها فً دٌوانه ( ترجمان األشواق ) ٌ .مول:
أَال َهل إِلى ُ
سان
هر ِ
الز ِ
الح ِ

سبٌ ُل
َ

آثار ِه َّن
َو َهل لً عَلى
ِ

ت ال ِلوى ِمن َم َع َّر ٍس
َو َهل لً ِب َخٌما ِ
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دَلٌ ُل

ران
ً فً ِظ ِ ّل األ َ ِ
َو َهل ِل َ
فَما َل ِل ُ
سان الحا ِل ٌُخ ِب ُر

أَنَّها

فٌن ٌا ؼا ٌَةَ
َودادي َ
صحٌ ٌح ِ

ال ُمنى

فَدٌت ُ َن ٌا َمن ع ََّز ُحسنا ً

خوةً
َونَ َ

فَ َرو ُ
ض َن َمطلو ٌل َو َورد َُن

ٌانِ ٌع

سا ٌم َو ُ
ؼصنُ َن
هر َن بَ ّ
َو َز ُ

نا ِع ٌم

َو َظرفُ َن فَت ّ ٌ
صار ٌم
ان َو َطرفُ َن
ِ

تَمو ُل ت َ َم َّن

ما

ِإلٌَ ِه

َ
الودا ِد
ذان
ً ِمن
َ
َولَلبِ َ

ٌس لَهُ َب َ
سان
ٌن
ِ
فَ َل َ
الح ِ
علٌَ ِه
ق َ
َو ُحسنُ َن َمعشو ٌ
ح َح ُ
ٌث
تَمٌ ُل لَهُ األَروا ُ
ً
س البَلوى َ
فار ُ
ِب ِه ِ
علَ َّ

َممٌ ُل
سبٌ ُل
َ
عَلٌ ُل

عَدٌ ُل
لُبو ُل
ٌَمٌ ُل
ٌَصو ُل

وفً ذلن الحٌن فً احدي تؤمبلته رأي مرشده السماوي مرة أخر ى
ٌؤمره اٌضا بتؤلٌؾ كتابه الخالد ( الفتوحات المكٌة ) ففتح هللا تعالى
علٌه فٌه فثبت معظم أرابه الصوفٌة و العملٌة و مبادبه الروحٌة.
و فً اثناء زٌارته لبٌت ( عبد هللا بن عباس ) ابن عم النبً دمحم صلى هللا
علٌه وسلم استخار بهللا و كتب رسالة ( حلٌة األبدال ) لصاحبٌه أبً
دمحم عبد هللا بن بدر بن عبد هللا الحبشً و أبً عبد هللا دمحم بن خالد
الصدفً التلمسانً .
وفً سنة\ 601ه جرٌة  1204 -مٌبلدٌة انتمل الً الموصل
استهوته تعالٌم الصوفً الكبٌر (علً بن عبد هللا بن جامع ) الذي تلمً
لبس الخرلة عن الخضر مباشرة فلما وصل ألبسها الى محًٌ الدٌن
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بدوره فاصبح صاحب طرٌمة صوفٌة ( الطرٌمة االكبرٌة ) وفً ذلن
ٌمول :
أُلبستُ من هوى ذاتً ِخرلة ال َخ َ
ضر
ما بٌن زمزم والركنٌن
ً ِ من صف ٍة
على التزٌُّن بالمرض ّ
األنفاس
وال تزال مع
ِ
وما تحللها

من

محمود ٍة بٌن أهل الشَّرعِ

والحجر
ِ
والنظر

لابمةً

سًء
ٍ

ت
به إلى منتهى األولا ِ

مر
والعُ ِ

فلنا
علٌه شرط صحٌح جاء فً

الخبر

ثم شالت نفسه وهو بالموصل لزٌارة لبر الحبٌب المصطفى
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولد لال بعد زٌارته ( ولد ظلمت نفسً وجبت إلى لبره ملسو هيلع هللا ىلص فرأٌت
األمر على ما ذكرته ولضى هللا حاجتً وانصرفت ولم ٌكن لصدي فً
ذلن المجًء إلى الرسول إال هذا الهجٌر ) ٌ .مول :
سنِ ِه
ِإنًّ ع َِجبتُ ِل َ
ب ِمن َمحا ِ
ص ٍّ
عجبً ِم َّمن ت َ َر َ
ٌن فَمَد
فَمُلتُ ال ت َ ِ

تَختا ُل ما بَ َ
زهار
ٌن أ َ ٍ

ستان
َوبُ
ِ

نسان
س َن فً ِمرآ ِة ِإ
أَب َ
صرت نَف َ
ِ

و فً سنة\  603هجرٌة  1206 -مٌبلدٌة توجه فً طرٌمه شطر
الماهرة لًلتمً فرٌك الصوفٌة فٌها وبمً فٌها بٌنهم سنة كاملة ثم
فً سنة \  604هجرٌة  1207 -مٌبلدٌة عاد الً مكة المكرمة لٌحل
ضٌفا على اصدلابه المد امى األوفٌاء فالام فً مكة المكرمة ثبلثة
ث
أعوام وكا ن ضوعه لد ضاع واتنتشر وذكره وصل الى كل مكان م
ارتحل إلى مدٌنة ( لونٌة ) التركًة حٌث ٌتلماه أمٌرها السلجولً
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باحتفال بهٌج .و تزوج هنان بوالدة ( صدر الدٌن المونوي ) ومن تركٌا
ارتحل الً أرمٌنٌا .
و فً سنة \  610هجرٌة  1211 -مٌبلدٌة ا رتحل الً بؽداد
و لمً فٌها الرجل الصوفً المعروؾ ( عمر السهروردي ) وفً سنة \
613هجرٌة  1214 -مٌبلدٌة عاد الى مكة المكرمة لتشوله الى بٌت هللا
الحرام و استمر فٌه ا حتى ظهر عدد من الفمهاء فٌها فاخذوا ٌدسون
علٌه وجعلوا ٌشوهون سمعته بسبب المصابد الشعرٌة التً نشرها فً
صباه وشبابه فً دٌوانه الرمزي فآثر الرحٌل منها مككرها فانتمل الً
حلب وا لام فٌها ردحا من الزمن معززا مكرما من أمٌرها اال انه
لم ٌمم فٌها كثٌرا فتركها متجها الى دمشك وذلن سنة \  622هجرٌة -
 1223مٌبلدٌة حٌث لمً فٌها احد تبلمٌذه أمٌرها لها ومن المإمنٌن
بعلمه و نمابه فاستمر بها وعاش بمٌة حٌاته فً دمشك ٌإلؾ و ٌعلم
وكان واحدا من كبار العلماء الكبار بٌن اهل العلم والفمه فً دمشك ،
فدون فٌها ماشاء له من مإلفات ومراجع وكذلن عمل على مراجعة
مإلفاته وكان له مجلس علم وتصوؾ فً دمشك اضافة لرحاب مجالس
الفمه والعلم بدمشك .
و خبلصة الواله وفلسفته وما توصل الٌه ٌمولفٌه :
(أن هللا إله واحد ،ال ثانً له وألوهٌته منزهة عن الصاحبة والولد،
مالن ال شرٌن له فً الملن وال وزٌر له ،صانع ال مدبر معه ،موجود
بذاته من ؼٌر افتمار إلى موجد ٌوجده ,بل كل موجود سواء مفتمر إلٌه
هللا فً وجوده فالعالم كله موجود به ،وهو وحده متصؾ بالوجود لنفسه،
لٌس بجوهر متحٌز فٌمدر له مكان وال بعرض فٌستحٌل الٌه البماء وال
بجسم فتكون له الجهة والتلماء ،ممدس عن الجهات واأللطار ,مربً
بالملوب واألبصار) وٌمول:
ناظر
تعالى وجود الذات عن نٌل
ٍ
اختصاص باإلله وال تمل
وذان
ٌ

َّ
ت هلل
فإن وجو َد الذا ِ
ّ
كالحك
الخلك
بؤن ذوات
ِ
ِ
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عٌنها
كونها

ت األحكام لما
تؽٌر ِ

تؽاٌرت
ُ
فالبٌن
بؤلفاظه األنساب

بٌنها

فمن شاء فلٌمطع ومن شاء فلٌص ْل
ت
فذلن ستر فٌه للذا ِ

صونها

توفً الشٌخ االكبر محًٌ الدٌن دمحم بن علً بن عربً بدمشك
فً  28ربٌع الثانً من سنة \  638هـجرٌة الموافك  16نوفمبر من سنة
\  1240مٌبلدٌة ودفن فً سفح جبل لاسٌون فً دمشك .
ابن عربً علم ومتصوؾ وشاعر وادٌب وشاعر مجٌد له
شعر رابك وعلم واسع وذهن ولاد وشعره ٌمٌل الى الفلسفة الدٌنٌة
ولد درست له كتاب فصوص الحكم وكتابه الخالد ( الفتوحات المكٌة )
ووجدته بحرا ؼزٌرا ال ٌنضب وشعره جمٌل وراق .
ومن اهم اثار ابن عربً الكتب والمإلفات التالٌة :
الفتوحات المكٌة  :وهو كتاب واسع جامع
فصوص الحكم
ترجمان األشواق دٌوان شعر
فهرس كامل لكتب ابن عربً
ألوال ابن عربً
واختم بحثً هذا بهذه االبٌات من شعره :
عن العدل ال تعدل فؤنت
فلو عامل هللا

المعدل

العبا َد

بعدله

ٌجو ُد وٌثري بالجمٌل

علٌه ُم

َّ
بالحر أجم ُل
وإن لٌا َم الفض ِل
ّ
ألهلكهم وهللا من ذان

ولٌس له عما التضى الجو ُد
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أفضل
َمع ِد ُل

َ
تبارن ج َّل هللاُ

ملكوته

فً

كماالً وإن هللا فً الملن

أكمل

فإن الذي فً الملن صورة عٌنه
وفً ملكوت هللا جزإ
اللفظ عند
ولٌس لهذا
ِ

مفصل

اصطبلحنا
أعول
مبالؽة فانظر على ما
ِّ

لوم تعرؾ
إذا كنتَ فً
ٍ

بلحنهم

لوم تكلم
إذا كنتَ فً
ٍ

بلحنهم

وحٌنبذ

ٌجم ُل

به

الشخص
لتفهمهم ال تلجىء
َ

لو َّ
أن الذي بالعجز ٌُعرؾ

لدره
ُ

وكانت لن العلٌا وكنت لن

المدى

ت ٌسدي
لكنت كرٌم الول ِ
وأنتَ بها العالً وما ثم

ففرعوا
ومن أٌن جاءتْ لٌت شعري ِ ّ
علمتُ به للت أودعتُه فً

كبلمً الذي لد للت فٌه

ٌسؤل
وٌفضل
أسف ُل
صلوا
وف ِ ّ

ممالتً
وجملة أمري أننً لستُ

ألنً به للت الذي جبتكم

وٌفصل

أجهل

به
ومن كان لول الحك لل كٌؾ ٌجهل

أنا كلماتُ هللا فالمو ُل

لولنا
ع وؼٌري
ألنً مجمو ٌ
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صل
مف ّ

كعٌسى الذي ٌحٌى وٌنشىء

طابرا ً

فمن كان مثلً فلٌم ْل مث َل

لولنا

ك
فٌحٌى
بإذن هللا والح ُّ
ِ
وإال فإن الصمتَ بالعبد

فٌصل
اجمل

******************************

حرٖ حُـ٘خٕ حٜٗ٫خٍ١

 ٞٛأر ٞػزيهللا دمحم رٖ أكٔي حٜٗ٧خٍ ١حُِٔوذ (حرٖ حُـ٘خٕ )
حٗ٫ئُٝ ٢هي طِوذ رٌٜح حُِوذ ػيى ٖٓ أػ ّ٬حٗ٧يُْ .ػخٕ ك ٢حُوَٕ
حُٔخرغ حُٜـَ ،١ػ َٜحُٔٞكي. ٖ٣
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش ( َٓٓ٤ش ) ٓ٘ش\ ٛ 615ـَ٣ش –٬٤ٓ 1218ى٣ش
ٗ٘ؤ ٗ٘ؤس حهَحٗ ٚحٓ ٝؼَ أر٘خء ػٝ َٜٙطؼِْ كٝ ٢هض ٓزٌَ ٖٓ ك٤خطٚ
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ٝ

ٝػخٕ ك ٢حُوَٕ حُٔخرغ حُٜـَ ١ك ُٖٓ ٢ػٜي حُٔٞكي ٖ٣كٜ٘ي ٓـي ٌٙٛ
حُيُٝش ٜٗٝي ٟؼلٜخ ٝحٗلٔخٍٛخ .
ًٝخٕ ٓظؼِوخ رؤرٗ ٚ٤ي٣يح ٝرخٍح ً رؤًٓٝ ،ٚخٕ ُ ٚأه ٖ٣ٞهخ١زٜٔخ ر٘ؼَ
ٝرَ ٙا٣خً ٙؼَ٤ح ك٤غ ًُ ًٌَ٣ي ك ٢أٍٞ١
كٔ٘٤خ ٍػٝ ٠حُي ٙرو٤ٜيس ِ ّ
ه٤ٜيس ُ ٚك ٢ىٞ٣حٗٝ ًٌَ٣ٝ ٚكخط ٚحُظً ٢خٗض أ٣خّ ٓو٤َٓٓ ( ١ٞش)
ٓ٘ش ٛ 640ـَ٣ش  ّٞ٣ -حٗظيص ًٗٞش حٓ٩زخٕ ٝطِٔطٞح ػِ ٠حٗ٧ئُٖ٤٤
كخٟطَ حُ٘خػَ اُ ٠حَُك َ٤ػٜ٘خ اُ( ٠أُٞ٣ٍٝش) ك ٢ك ٖ٤طَى أرخ ٙحٌُ١
طؼِن ر ٚ٘١ٞكظ ٠حٗظي َٓ ٟٚرؼي ػخّ ٖٓ ٍك ِٜٚٔ٣ ُْٝ ِٚ٤حُويٍ رؼيٛخ
كوخٍ كًُ ٢ي :
حُِٔ ،ٞك٤خ
أرٜٓ ٠خد أر٢٘ٓ ٢
َّ

ٗ٢ٔ٤
َ ٛـَصُ ىحٍٝ ١أكزخرِ ٖٓٝ ٢

 ٍٜٞ٣ٝكَ٤س أر ٚ٤ر ٖ٤اؿخرش ىحػ ٢كذ حُٝ ،ٖ١ٞحٓ٫ظـخرش ُ٘يحء
حُوِذ ك ٢كذ حُُٞي كؼخى حَُ٤ُ ٚ٤ح ٙكٔخص ٝحُي ٙرؼي ػيس ح٣خّ ٖٓ
 ٚ٤ُٞٛٝحُ ٚ٤ك٤و:ٍٞ
ٗزي حُلز٤ذ هِلَخ
هِزٝ ٢ؿل٘ ،٢هلخ ِ
 َٛٝحُٜٔخؿَ آخ هخٗ٘ٝ ٢ؿلخ
ٓخ ُ ُْضُ أؿٌرٝ ٚحُيحٍ طـٌرٚ

كآط٤خ ً ٓزوخ ٗلَٜ٘ٓٝ ١ٞكخ

كـخء أُٞ٣ٍٝشً ٔ٣خ ً ًؼخىطٚ
ُ٣طُ ٤غ هِزخ ً رلزً ٢خٕ هي ُٗـلخ
أهخّ طٔغ ُ٤خٍ ٓخ ٝؿيص ُٚ
كٜ٤خ ٗلخء ٛ ٫ٝيٍ حُٔ٘ٞم ٗلخ
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٣خ حر٘ ٢أر ٫ ٢طٌٗٞخ كُٜٓ ٢خرٌٔخ

ٓؼيح رخهلل ًٔٞ٘ٛخ
٣خ حر٘ ٢أر ٢أ ْ

َ
ح٧هٞحٕ أٌٗ ٝلخ
ًٔؼَ ِٖٓ ٌَٗ

رؼزَ ٍس طلُ ٠ق حُٜطخُش حًُٞلخ

ػخٍكَ ٍش
ؿٌٍَّٝ ٟرَّ ٝ ٠أِ ََّ ًُ ٠ُٝ

حُـلٖ  ٫طَٖٓ ٓيحٓؼٚ
َٔ ٜي
ٓ َّ
ِ
أّ٣خ َّ ػَِّٔ٘ ٢حُظِ٘٘ٔ٣ ََ ٣ل٘٢

هي َ
ًخٕ ِػَِّش ً ٢ٗٞػْ ٍَّٗل٘٢

ٝرخُل٘خٕ ُ٘خ ك ٢ظًَِّ٘ ٚلخ
ِ

ًؤَّٗٔخ ََْ ١كُ ٖٓ ٚى٘ٗٝخ ََِ ١كخ
ٓ٘ ٚحُٜيٝ ٟػِ ٠أهٌ ُٚ ٟحُِّطلخ

اُ ٠حُل٤خس حُظ ٢أٍؿ ٞرٜخ ّ
حُُِلخ

ًخٕ ُط٤ق حُ٘ٔخثَ ٝهٍٞحً ،أٓخ ػٖ ٛلخط ٚحُ َو ِْوّ٤ش ،كوي ًخٕ ٓلَ١خ ً
ك ٢حُؤخءس ،كظ٣ ٠ظٖ ٖٓ ٗخٛي ٙاًح حٓظيرَ ٙأٗ١ ٚلَ حرٖ ػٔخٗ٤ش أػٞحّ
ىٍ ٙاً حٓظزيُ ٚهللا ٓلخٖٓ حُ ُوِن رؤخءس َهِو ٚكوي ًخٕ
أٗ ٝلٛٞخٝ ،هلل ّ
ًًًَ ٙخُؼطَ ك ٢ك٤خطٝ ٚأٛزق ٖٓ ػِٔخء ػ َٜٙحُٔ٘ ٖٓ ،ٖ٣ٍٜٞأَٛ
حَُٝح٣ش ٝحُيٍح٣ش كٌخٕ ٓليػخًً ،خطزخ ً رِ٤ـخًٗ ٝ،خػَح ً رخٍػخًٛٝ ،ق رـٞىس
حُوٝ ،٢كٖٔ حُ٠زٝ ،٢حُللع ٝح٫طلخمٝ .هي أكَُ حرٖ حُـ٘خٕ ٌٓخٗش
َٜٗٝس ٝحٓؼش ك ٢ػً ،َٜٙخٕ ٗخػَح ً ٗٝخػَحً.،
ٛ 640ـَ٣ش 1242 -
حٗظوَ ٖٓ رِيط ٚك ٖ٤طٌٖٔ حٓ٫زخٕ ٓ٘ش \
ٓ٬٤ى٣ش ٖٓ حكظُٜ٬خ ٝحٓظوَ رٔي٘٣ش (أٍ ) ِٚ٣ٝػْ حٓظيػخ ٙحَُث ْ٤أرٞ
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ػِ ٢رٖ ه ٙ٬كٓ ٢ي٘٣ش ( ٓزش ) رخُـَد حُؼَر . ٢كٞكي ػِٝ ٚ٤كظ٢
ػ٘ي ٙكظٞس طخٓش ػْ طٞؿ ٚاُ ٠حُ ٠حَُ٘م كخٓظوَ رٔي٘٣ش ( ر٤ـخ٣ش )
ك( ٢ط. )ْٗٞ
ٍ ٟٝػٖ ػِٔخء ػ َٜٙأٓؼخٍ :أر ٢حَُر٤غ رٖ ٓخُْٝ ،أر ٢حُلٖٔ
رٖ ٓ َٜرٖ ٓخُيٝ ،أر ٢ػِ ٢حُِ٘ٞر ٍٟٝ ٖٓٝ .ٖ٤ػ٘ ٚهِ:ْٜ٘ٓ ،َ٤
 َٜٙٛأر ٞحُوخْٓ رٖ ٗز ،َ٤أر ٞحُلٖٔ دمحم رٖ ٍُ٣ن.
أكَُ حرٖ حُـ٘خٕ ٌٓخٗش َٜٗٝس ك ٢ػ َٜٙكٌخٕ ٖٓ ً ١ٝحُٔٞحٛذ
ٝؿَص رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُؼِٔخء ٝح٧ىرخء ك ٢ػٓ َٜٙوخ١زخص ٌٓٝخطزخص ظَٜص
كٜ٤خ رَحػظٛ ٖٓ ٝ ٚئ٫ء حُؼِٔخء  :أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ دمحم رٖ ػِ٢
حَُػٝ ،٢٘٤أر ٞحُٔطَف رٖ ػَٔ٤س حُٔوِٝ ،٢ٓٝحرٖ حَُٔحرٝ ،٢ؿ.َْٛ٤
ًًَُٔ ٙخٕ حُي ٖ٣حرٖ حُوط٤ذ كوخٍ:
(ٓٝلخٓ٘ ٚػي٣يسٝ ،آٓخى ٙرؼ٤يًٝ ..ٙظخرظَ٤ٜٗ ٚس ،طَ٠د رًٌَ ٙكٜ٤خ
حٓ٧ؼخٍٝ ،طط ٟٞػِ ٚ٤حُو٘خ.) َٛ
أٓخ حُٔوَ ،١كوي أػَد ػٖ اًزخٍٝ ،ُٚ ٙأٗخٍ آُ ٠ؼش أهزخٍٝ ،ٙؿٞىس
أىر ٚكوخٍ ك: ٚ٤
(ٝطَؿٔش حرٖ حُـ٘خٕ ٝحٓؼش ؿيحً ٚٓ٬ًٝ ،ك ٢حَُّ٘ز٣ٞخص ٗظٔخ ً ٗٝؼَح ً ؿَِ٤
ٌُٜ ًْٝح حٌُخطذ ٖٓ ٓلخٖٓٓ ،خإٛخ ؿ َ٤آٖٓ).
طٞك ٢كٓ ٢ي٘٣ش ( ر٤ـخ٣ش ) حُظ٤ٔٗٞش ) ٓ٘ش\
٬٤ٓ1248ى٣ش .

ٛ 646ـَ٣ش -

أر ٞػزيهللا حرٖ حُـ٘خٕ ٔ٣ظخُ رـِحٍس ٗؼَ ٙكوي ٗظْ ك ٢حؿِذ
ى٤٘٣ش كخرظؼي ػٖ
ٟٓٞٞػخص حُ٘ؼَ ٝك٘ ٚٗٞح ٫حًٗ ٚخٕ ًح ٗظَس
حُٟٔٞٞػخص حُظٓ ٢وظٜخ حٓ ّ٬ٓ٫ؼَ حُـٍِ حُٔخؿٖ ٝحُو ٍٞك ٢حُؤَس
ح ٝحُٜـخء  ٝػِف ػٖ حُ٘ظْ رٜخ ٘٣ٝزغ ٌٛح ح٘ٗ ٖٓ َٓ٫خطَ٤ٓٝ ٚطٚ
390

٤ًِٞٓٝظ ٚحُي٤٘٣ش حً ٗـي كٗ ٢ؼَٗ ٙظَط ٚحُي٤٘٣ش ك ٢طٞك٤ي هللا طؼخُ٠
ٓٝيف حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٓ ٍٞظ٘ٞهخ هلل طؼخُٝ ٠كؾ ر٤ظٚ
حُلَحّ :
ُ ٚهللا ٖٓ ًًَ ١ر ٍش َُ٣ ْ٤طـ٠
َُٔطلَ
رلخٍ حٌُٗذ ُٜ٣ ْ٤خرٜخ
٣وٝٞ
َ
٣ظ ً٫٬ٟ ٚ٤ك ٢ؿ٤خرش َّٚٔ ِ ٛ

ٓ ٟٞهللا كخٍؿخ

ٜ٣ٝؼن ًػَح ً إٔ  َٟ٣حُزلَ ٛخثـخ ً
كِ ٬ك ْـ ََ ٜ٣يٍ َُٗ ٚ٣ي  ٫ٝفِؿخ

ُؼَ ٗل٤ؼ ٢إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼخؿً٬
ُيحء ًٗٞد رخُّ٘لخء

ُٓؼخُـخ ً

كٔخ ُٓ٥ ٢خُ ٟٞٓ ٢كذ أكٔ ٍي
ِٛٝض ُ ٖٓ ٚهَد هِزٗٝ ٢خثـخ
ٝك ٢ىٝحػ ٢كؾ ر٤ض هللا حُلَحّ ط٤ٜؾ ُٞحػؾ حُ٘ٞمَ٤ٗٝ ،حٕ حُٜزخرش
ك٤و: ٍٞ
ق رخهلل ٣خ كخ١ٝ
٣خ كخ ١ٝحًَُذ ،هِ ْ
ٓخ ٘٣زـ ٢ػ٘ي ا ٫إٔ طُ٤ٜن ُٚ

ٛزخرش ًٗ ١ؤٝ ١حرؼَخ ِى
ٝحٍكْ َ
ٓٔؼخ ً ُٔ٤ؤٍ ػ ّٖٔ َك ََّ رخُٞحى١

ر ٖ٤حُـٞحٗؾ ٗخٍ ُِـ ٝ ٟٞهيصْ
كبٕ هيٍص كخهٔ ْي رؼ ٞحهٔخ ِى
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ٜ٤ٛخص طٔط٤غ حهٔخىح ً ًًَْٛٝ
ٗخٍ ِٟٞػٗ ٢خٍ ا٣وخ ِى
ُ ٣ِ٣ي َ
حُْ٠ء ِك ََ ٤رٜخ
ٝؿي ١رٝ ْٜؿي ًحص ِ

َٛف ٍُ ّٝحى ٍٝٝحى
ػٖ ٍِٝىِٛخ
َ

ٝحهَأْ ٓ ٢ٓ٬ػِ ٠طِي حُو٤خّ ًٔخ
 ٠َٟ٣حُٞكخ ُء رظٌَٝ َ٣طَىح ِى
د ٗخ َء رٚ
ٝه َْ ؿَ٣زٌْ ك ٢حُـََ ِ

هق رخهلل ٣خ كخى١
٣خ
حًَُذ ْ
كخّ ١ٝ
َ

ٌ٣ٝظذ ُٞ٤ىع ٗ٠ٍٓ َٜخٕ ك ٢ه٤ٜيس ٟخى٣ش ك٤و: ٍٞ
ٓ٠ٍٓ ٠٠خٕ ًٝؤٕ ري هي ٓ٠٠
ٝؿخد ٓ٘خ ٙرؼيٓخ ًخٕ أ٠ٓٝخ
كل ٢ر ٚ٘٤رٗ ْٖ ِّ٤ـَٗٞي ُٓؼِٔخ ً

ٝك ٢اػَ ٙأٍٓ َْ ؿلٗٞي كُ َّ٠٤خ

 َ٤ؿِحثٚ
ؿِح ُ ٙاُ ُٚحُؼَٕ َه َ

ٝأًَٓ٘خ رخُؼلٚ٘ٓ ٞ
ٝرخَُٟخ؟
ِّ

 ٠ِٛٝػَِٗ ٖٓ ٚ٤زُٓ ٢زخٍى
ّ

َُِٓخُش َُٓط٠٠
ٍ
ٍإٝف ٍَكّ ْ٤

ٝه َ٤ك( َ٠أر ٞحُؼ٬ء رٖ حَُٔحر) ٢ػ٘يٓٞ٣ ٙخ ً كوخٍ ُ: ٚ
أأرخ حُؼ٬ء ٝأٗض طيٍٓ ١خ

حٌُ١
طط ٟٞػِ ٖٓ ٚ٤حُ ِٞىحى
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ِٟٞػ٢

طوظ٢٘ٓ ٌْٜ

طل٤شَ

ِّٗ٤ن

ٍحػ٤ض كٜ٤خ

ُِٞكخء

أًٓشً

حهظٜخٍٓ٫ ١ظَلض ريٓٞػ٢
ُ٫ٞ
ِ
ّ
إ حُٞكخء أكن ٗ٢ء

ٍٝػ٢

كٔؤُ ٚحُ٘خػَ إٔ ٌ٣ظذ ُ٤ٗ ٚجخ ً كٌظذ أر ٞحُؼ٬ء (هللا) ِ١ٝذ ٓ٘ٚ
حٕ ٣ـؼِٜخ حكظظخك٤ش ُو٤ٜيس كوخٍ ٓ٘٘يح :
هلل ك َ٠ك ٢حُٞؿٞى أكخٟٚ
ًْ ٗؼٔش
ٝأٝكَ َّٓ٘شً
هلل ٓخ أٝك٠
َ

ٝطل ّ
ٍَ ٠

ك٢ٗ ًَ ٢ء ٓ٘شٌ

هللا
هللا

هلل ك٘٤خ ٍكٔشً ٓزؼٞػشً
طل٠٤

رٜخٝ ،رَأك ٍش هللا

ِ١ ٝذ ٓ٘ ٚحٕ ٣ؼخٍ ٝه٤ٜيس ِْٓٔ رٖ حُ٤ُٞي ( ٣َٛغ حُـٞحٗ) ٢
ك ٢حُـٍِ كخريع كٓ ٢ؼخٍٟظٜخ ك ٢كذ حُلز٤ذ كوخٍ :
كٜٔض رٔلزٞد كَٜٔضُ ًٔخُٚ
ٓ ِ َّ١
َ٠طِ ٚ
كِْ ِ٣ظلض اَ ُ ٫ل َ
كز٤ذ طؼخُ ٠إٔ ٣ل٢٤
ٌ

رٛٞلٚ
ٓلخٓيَ١ٌَٗ ٙ
ٓوخُٝ ،٢إٔ ُ٣ل٢ٜ
ِ

كٌَ كـخد ك ٜٞػ٘يٝ ١ػ٘يٙ

طَـ ٍَ ،اًح أَؿِ :ٞرؤًًخٍ ٙكٌَ١

ُ ٚحٌُ َّ ّٓ٘ ٢رَ  ٞٛحٌُ َّ ٝكيٙ
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كٖٔ أٗخ؟  ٫أىٍَ ،١كَٔ ٫ٝ ٟأىٍ١
ٓ ٌَِص
ك٘٤ض رّٔ ُ ٚخ َ

رل ّزٚ
ل ١ٞك١ٌَٓ ٢
ٛ
كٔل ٟٞاػزخطَ ٝ ،٢
َ
َ

ٓوخٗ ٢رؤًٞحّ حُٔلز ِش َٛكٜخ
هَٔ حُٔلز ِش ٖٓ هَٔ١
ك٤خ كزٌّح
ُ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص حَُحثؼش ٖٓ ه٤ٜيط ٚكٓ ٢يف حُلز٤ذ
حُٜٔطل ٠دمحم  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كوخٍ :
ٓ ّ٬ػِ ٖٓ ٠ؿخء رخُلن
ٓ ّ٬ػِ ٠هَ٤

حُزَ٣ش

ٝحُٜيٟ
 ٍِ٣ ُْ ٖٓٝرخُٔؼـِحص
ٗٔ٤ش
ٝأًَٜٓخ

ٛخْٗ
ٓ ّ٬ػِ ٠حُٔوظخٍ ٖٓ آٍ
ٍ
ٓ ّ٬ػِ ٖ٣ُ ٠حَُّ٘ي ٟاًح
ٓ ّ٬ػِِِّٔ ٓ ٖٓ ٠ض ُـُٚ٬

ٗلٔخ ً

ٝر٤ظخ ً

اًح حٗظوزٞح ُِلوَ

أكٔ َي

حٗظيٟ
ٝأؿَٔ ً ١كِْ طؼْٔ
حٍ
أٓخٗشُ ٌٓ ٗي حُ٩حٍ ٌٓٝ

ٓئ٣يح ً
ٓٝلظيح
أٓـيح
ٝحٍطيٟ
ٗيح

ٓ ٌّ ٬ػِ َٜ١ ٖٓ ٠هللا

هِزٚ
ف حُٜيٍ ٓ٘ٚ
كؤٛيٍ َٗ ُ

ٝأٍٝىح

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُٔلز ٖٓ ٞكذ

ٍرٚ
كزخ َء حٌُ ٠ُٔٔ٣ ١حُـ٤ذ

حُٔٔـيح

ٓ ٌّ ٬ػِ ٙٞٗ ٖٓ ٠هللا

رخٓٔٚ
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كؤػزظ ٚك ٢حُؼَٕ ٓطَح ً

ٓو٤يح ً

ٓ ٌّ ٬ػِٓ ٖٓ ٠خم ؿزَٗ َ٣ل ٞحٍ
حًٍذ ًَٓض
رَحم ٝهخٍ
ْ

ٓٞكّيح ً

ٓ ٌّ ٬ػِ ٖٓ ٠ه ٜٚهللا
ٓ ٌّ ٬ػِٓ ٖٓ ٠خٍ ك ٢حَُِ٤
ٓ ٌّ ٬ػِٖٓ ٠

ٍكزض

رخُؼ٬
ٝأٓٔ ُٚ ٠كٞم حُٔٔٞحص

ُٜٓؼيح ً

ٓ٤يح ً
كِحٍ ٖٓ حُز٤ض حُٔويّ

ٓٔـيح ً

رويٚٓٝ
ٓ٬ثٌش هخُض ُٚ

حٛؼي

ٓ ٌّ ٬ػَِ ٖٓ ٠ك ََّ رخُٔيٍس حُظ٢
 ٢ٛحُٔ٘ظ ٠ٜكخهظَ ُِٜيم

ُظٔؼيح
ٓوؼيح

ٓ ّ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ ٖٓ هَد ٍرٚ
ًوخد  ٫ٝأ٘ٛ ٖ٣خى ٫ٝ
ٓ ّ٬ػِ ٖٓ ٠أٓ٘ي هللا

ٝكٚ٤
اُ ٚ٤كؼٖ

ٓ ّ٬ػِ ٖٓ ٠إٔ رخََُٓ

ٓٔٔ٤خ ً
كؤٟل٠

ٓ ّ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ كخطق

كِْٜ٠
 ٌُٖٝرل َ٠حُوظْ هي ًخٕ

ٓ ّ٬ػِ ٠حُ٘ ٍٞحًٌُ ١خٕ

ًخٓ٘خ ً
رآىّ

ٓ ّ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ أَٗف

ىػٍ ٞس
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حٓ٘خىٙ
آخٓخ ً

اً

هَ

حُيٖ٣
ُِ٘زٖ٤٤

حُٔ٬ثي

ُيٟ
أٓ٘يح
ٓ٤يح ً
ٓلَىح
ٓـيح

رٜخ َٗف هللا
ٓ ّ٬ػِّ ٝ ٖٓ ٠ى ٓ٠ٓٞ
ٓ ٌّ ٬ػِ ٠رَ٘ ٟحُٔٔ٤ق رٖ
ٓ ٌّ ٬ػِٗ ٠ـَ

حٌُر٤لٖ٤

أطزخػٚ
ٝىحٕ

ربٔ٣خٕ

حُوََِ ٤
رٚ

َْٓ٣
كوي ٛيهض ُِٜخىم حُٞػي
أٗٚ
ُظٌَٚٔ٣

هٚ
ّ

ٝدمحمح
ٝطؼزيح
ٓٞػيح
رخُليح

حٌُر٤لخٕ

ٓ ٌّ ٬ػِٗ ٖٓ ٠خٍ آرخإٙ

رٚ
حُلَّ حُٔلـٞؽ ػِح ً
ُيٟ
ِ

ٓ ّ٬ػِ ٖٓ ٠أرَٜص أٓٚ

ُٚ
ٖٓ حُ٘ٓ ٍٞخ أريُٜ ٟخ حُ٘خّ اً

ٓ ّ٬ػِ٫ ٖٓ ٠ف رَٛخٕ

رؼؼٚ
كؤط ْٜك ٢أه٠ٜ

ٓٝئىىح
ريح

حُز٬ى

ٝأٗـيح

ٓ ّ٬ػِّ ٍُ ٖٓ ٠ؽ ػ٘ي أٝحٗٚ
ٌَُٔ ٖٓ ٟحٞ٣٩حٕ ٓخ ًخٕ

ٗ٤يح

ٓ ّ٬ػِ ٖٓ ٠أُهٔيص ٗخٍ كخٍّ
حُِ ُ٬٠ش

أهٔيَح

رُ٘ٚ ٍٞ
ٍ
ريٍ حُ٘زٞس ً١
ٓ ّ٬ػِِ ٠

حُٔ٘خ
كٔخ ًخٕ أٓ٘ ٠ك ٢حُزيٍٝ

ٝأٓؼيح

حَُٓخُش
ٓ ّ٬ػِْٔٗ ٠
ّ

أكٔ ٍي
كؤ١
ّ

ٓ ٌّ ٬ػِ ٖٓ ٠أهٔ َْ هللا

رخٓٔٚ
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ٓؼخٍ

ٗخٍ
َ

ُْ

طُ ّ
ٌٖ

٧كٔيح

ػَِٗ ٠ف حُؼٜي حًٌُ ١خٕ
ٓ ّ٬ػُِ ٖٓ ٠ه ُِّٜ ٢يم

هخطٔخ ً
ط٢ٓٞ

ًظلٚ٤

ٓ ّ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ إ ٗخّ

َ١كٚ
ًَّ ِ ٞ٣

رخًٌَُٟ

ٓ ّ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ ٣زَٜ

هِلٚ
ًبرٜخٍٓ ٙخ ٗل ٙٞحَُِّلع

رٍّ٘ٞ

ٓ ٌّ ٬ػِٗ ٖٓ ٠خٛي حُـ٤ذ ظخَٛح ً
طـَِّٓ ٚ٤آس طـ َّ

كئحىح ً

ػٖ

ذ
ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُٔؼَٝف ك ٢حٌُظ ِ

ٗؼظٚ
 ٌُٖٝأ َٛحٌُلَ

أهلٙٞ

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حَُٔكٞع ك ٢حًٌَُ

ًًَٙ
ُظظِ ُٚ ٠حٓ٧يحف

كٚ٤

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُٔٞٛٞف رخُوِن

حٌُ١
رظؼظٚٔ٤

ُِٖ٣

حُؼ٘خء

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُ ُٔزيُٜ ٟلل ِش ٝؿٜٚ
هٜخ ً٫اًح حهطخ حَٓإ أٝ
ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُٔـ ٢٠ك٤خ ًء
ٓ ٌّ ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ رخَُكن
ٓ ٌّ ٬ػًِ ٖٓ ٠خٕ ُِوَ٤

هُِيح
طـٔيح ً
ٓٔ ّٜيح ً
ٓيىح
حُٜيٟ
ُكٔيح
ٝطَُٔىح
ٓٝـيح
طؼٔيح

ٝؿَ٤سً
أؿ٠خء حُٜٔخر ِش حٍٓيح
٣وخٍ ٖٓ
ِ
َٓكوخ ً
ٝرخَُكي ك ًَ ٢حُو٤٠خص
رخٓطخ ً
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َٓكيح

حَُىٟ
َّ

ًٔخ رٔظطض ٘ٔ٣خٌُِ ٙخكَ
ٓ ٌّ ٬ػِ ٖٓ ٠ه٤ي حُوِن

كزٚ
ٝ ٖٓٝؿ َي ح٩كٔخٕ

ه٤يح ً

طو٤يح

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠حُٔزؼٞع ُِ٘خّ

ٍكٔشً
ُ٘٤وٌَ ٖٓ ٓ ٟٜٞحَُىٖٓ ٟ

طٍٞىح
َّ

ٓ ٌّ ٬ػِ٠

حٌَُْ٣
ِ

ٌٛح

حَُكْ٤
ٓ ٌّ ٬ػٌِٛ ٠ح
َّ
هزَ
ٍ

َ٣ى

ٌّٓ ٬

ػِ٠

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

ٝحُٔ٬ثيُ

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

ٝحُُٚ٩

ٓ ٌّ ٬ػِ ًْ ٚ٤ػٖٓ ٟٞ

كٔخُ٘خ
ٌ ٣ي إٔ طُٞحٌُٓ ٖٓ ٟخَٗظٚ
ٍٝكٔشٌ
رخ٩كٔخٕ
طلٚ٤٤
ِ

ٓـَّ٘٠

٣يح

ُ٘ٓ ٝظَيٟ

ٓ٘ٓ٬خ
حُ٘ٓ ٍٞـٔيح
ُزْ
َ
ر ٚؿٔ ٌي هي أ ُ َ
كَُٚٞ
طلق
ُّ

ُظِْٔ٤
ٍ

ػِٚ٤

َٓحؿ ٌغ
ٛلوشً ُٖ
ػٖ حُٜٔطل٣ ٠خ َ
ًَحٓش
رِٔ َليٙ

طللُّيح
طٌَّٔيح

كوُ ّيِّ

ِٓ َليح

ٓ ٌّ ٬ػِٚ٤

إ

ًًَحُٙ

َؿيَّىص
ؿَحٓٓٝ ٢خ ُح ٍَ حُـَح ُّ

حُٔـيَّىح

ٓ ٌّ ٬ػِٚ٤

إ

ٗلٔ٢

ٓ٘ٞهشٌ
اُ ٚ٤كَٜ

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

َٛ

ف
طظخ ُ

ُ٣خٍس
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ح٠٘ٓ٧

٣يٗ٢

حٗظ٤خه٢
َ

أرؼيح

طِ ٞكّ ٠حُٞكخء حُلن ػٜيح ً
ٓ ٌّ ٬ػِٖٓ ٚ٤

ُؼ٢٘٤

ٓ ٌّ ٬ػِٖٓ ٚ٤

ُٞؿ٢ٜ

ٓ ٌّ ٬ػِٚ٤

ً٤ق

ُ٢

ٓ ّ٬ػِٚ٤

ٖٓ

َٓؽٍ

ٓ ّ٬ػِٖٓ ٢ُ ْ٤ُ ٚ٤
ّٓ٬

ػِٚ٤

ًِٔخ

ٓخم

رَٓٔٚ
كٔ٤ل ُق ٓخ  ١َٝ٣حُٜلُ ٤ق
رظَرٚ
كؤ١ٝجٚ

هيح ً

حُٔ٘ ّ
٠يح
ُٓ َويَّىح

ريَٓؼ٢

رـٞحٍٙ
ِ
ُٓ ٠ِٜي ٟحُٔل٤خ ٝك ٢حُٔٞص
ً
ُلِٚ٠
ؿيح ٍحؿ٤خ ً

ٓ٘ٚ

ٗلخػَظٚ

ِ٤ٓٝش
إٔ ُ ٢كزخ ً
َّٓ ٟٞ

ُٚ

ن
ٓخث ٌ
د ٓٝخ
اٍُ ٠رؼ ِٚ
َ
هّ ِ ٝٞ
حًَُخ ِ

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

ٓخ

طٞهي

ًًٞذ
ٌ
كوِ٘خً ٖٓ ٙحى

حَُٔحؽِ

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

ٓخ

طٜ٘ي

رخٓٔٚ
ٓ٘خى

حُٚ٩

ٌّٓ ٬

ػِٚ٤

ٝحُ٬ٜس

ٓ ٌّ ٬ػِ ٠آٍ
ٓ ٌّ ٬ػِٓ ْٜ٤ؼ َُ

حُ٘ز٢
ذ
ِ ٤١

ٓٝؼٜيح

رظٞك٤ي

ط َ ُئ ُّٓٚ
ُظِو ٠ؿ٘خرخ ً ك٢

ؿَهيح
ؿيح
ٝطٞىىح
كيح
طٞهيح
ط٘ َّٜيح

حُـ٘خٕ

ُٓٔ ّٜيح

ٛٝلزٚ
ًٓٔ ٌّ ٬خ  ٢َُٟ٣حُ٘ز٢

ٓل ّٔيح

ػ٘خ ِثْٜ
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 ٞٛحُٔٔيُ أُِٔٔ ٝي ٖٓ ػَكٚ
ٓ ٌّ ٬ػِ ْٜ٤إ

ذ
ُك َّ

ؿٔ٤ؼْٜ
ُظُِل ٚ٤كَٟٓ ٢خس أكٔي

ؿيح
أكٔيح

***********************8

ابراهٌم بن سهل االندلسً
هو إبراهٌم بن سهل االسرابٌلً وٌكنى بؤبي إسحاق اإلشبٌلً .
ولد بمدٌنة ( اشبٌلٌة ) عام  605ه جرٌة  1208 -مٌبلدٌة.
ونشؤ فٌها وكان من أبرز سكانها  .تتلمذ على ٌد أساتذة النحو واللؽة
فٌها وكان من بٌنهم النحوي الذابع الصٌت (أبو علً الشلوبٌنً) والعالم
(أبو الحسن الدباج) .وكانت أسر ته من أصول ٌهودٌة وهذه الصفة
.
جرت علٌه اتعابا و آ آلما نفسٌة لاسٌة فً حٌاته وبعد مماته
واختلؾ إلى مجالس العلم واألدب فٌها فكان كاتبا وشاعرا مجٌدا لد
انصرؾ إلى حٌاة اللهو والمتعة وما ٌتصل بهما من شعر الؽزل
وشعر الخمرة والموشحات االندلسٌة  ،حتى لٌل انه ( شاعر إشبٌلٌة
ووشاحها)
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نظم ابن سهل الشعر والموشحات فً سن مبكرة ،وبرز فٌهما حتى
عد (شاعر األندلس والمؽرب )فً المرن السابع الهجري ببل منازع .وكان
ابراهٌم بن سهل ٌرتاد مجالس الطرب واللهو مع اصحابه ومنهم (أبو
الحسن علً بن سعٌد) على ضفة نهر (أشبٌلٌة ) ومنتزهاتها مثل ( مرج
الفضة )ومرج ( العروس )و(السلطانٌة) و (فم الخلٌج ) ومرج ( شنتبوس
ولواها هذه المناظر االندلسٌة الخبلبة التً
) ،مما أذكى شاعرٌته وشدها ّ
البدي ة ما جعله ٌرتجل الشعر فً كل
ه
تؤخذ األلباب .وكان ٌمتاز بسرعة
مناسبة مداعبا ً أو واصفا ً أو هاجٌا ً .وبرز فً الؽزل ،وكان أؼلب نتاجه
الؽزلً شعرا ً وموشحات فً معشولِـه (موسى) وهو فتى ٌهودي كان
لشعراء أشبٌلٌة به ولع وشؽؾ .وفٌه ٌمول :
َ
لدٌن ومبعدي
أموسى متى أحظى
ودادي وأعذاري َ
إلٌن ذنوبً
رفضتُ لصبري َ
عدّة ٍ
فٌن أكر َم ُ

و لاطعتُ من لومً َّ
ب
أعز حبٌ ِ

ب مهجتً
و َهبتُ وال َم ٌّن على ال ُح ّ ِ

ب
و لبً وسلوانً لؽٌر ِِ مثٌ ِ

فضاعت وال ر ٌّد علٌه وسابلً
عتب علٌه نصٌبً
و خاب وال
ٌ
لبٌب لو أراد عصى الهزى
و لالوا :
ٌ
بره
فارق
الحب َ
َّ
وما باختٌاري َ
ص ُ

تنالض وصفا
ب
َ
عاشك ولبٌ ِ
ٍ

ب
ولكن ِف َ
س ِ
راق ال ّ
ٌؾ َّ
كؾ شبٌ ِ

كما برز فً المدح اذ ٌمول فٌه :
الهدي فِ َ
ٌن سجٌّة ٌ مفطورة ٌ
ُ

والنور طبعا ً فً الضحى موجو ُد
ُ
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الملنُ
س ِه
رأس أ ْنتَ ِم ْؽفَ ُر َرأ ِ
ٌ
ك على الهدى أنتَ الذي
أنتَ الشفٌ ُ

فٌِما ٌُباهً تا ُجهُ المعمو ُد
ب َو ْه َو َو ِلٌ ُد
َر ّب ٌْتَهُ فً الؽر ِ

فإذا استد َّل على الكما ِل بؤهل ِه
ق الحمامة ِ منعما ً
طولتنً طو َ

ٌ
برهان وه ْم تملٌ ُد
فؤلنتَ
َ
مدحن فً فمً تؽرٌ ُد
فنظا ُم

فلو َّ
الكواكب خٌرتْ
أن
فاهنؤ ْ
َ

ألتَتْ َن ِم ْنها

واسلم ِلك ًْ تبمى ال َمكار ُم والعُبل

للثناء وفو ُد

وإذا س ِل ْمتَ فك ُّل ٌَ ْو ٍم ِعٌ ُد

اما الوصؾ فمد اجاد فٌه وافلح فمال :
َ
تضاحن نور ُه الوضا ُء
ٌو ٌم

س ٌَرا ُء
للدهر ِم ْنهُ ُحلّة ٌِ ِ
ِ

س ُن الرضا
والبحر والمٌثا ُء ،والح َ
ُ

اظ ِر َ
ٌن
للنّ ِ

فإذا اعتبرنا جود ُه وعبل ُه لم

ثَبلثَة ٌ أكفاء

البحر والمٌثاء
ٌؽرب علٌنا
ْ
ُ

رهو إذا رآن كؤنّهُ
والٌ ُّم ٌ

لد لٌّدتْهُ دهشَة ٌ وحٌاء
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ولد أرجع بعض النماد رلة شعره الى بٌبته التً حكمت علٌه
بالذل فكان لد اجتمع فٌه ذالن  :ذل عشكه وذل ٌهوديته فً مجتمع
ٌكره الٌهودٌة وٌممت الٌهود  .ولد سبل مرة عن صحة اسبلمه ونبذه
لدٌن الٌهودٌة فاجاب :
( للناس ما ظهر وهلل ما ستتر )
أنه بالرؼم من موهبته الشعرٌة كبٌرة و أهمٌتها ةعظٌمة اال انه
لم ٌلك العناٌة بتحمٌك شعره تحمٌما ً علمٌا ً أسوةً بؽٌره من شعراء
األندلس المشهورٌن وهذا ما جرته علٌه ٌهودٌته بعد موته .
وكان الشاعر لد مدح كثٌر من االعبلم فً حٌاته و هج ا بعضا
و رثى ما استطاع إلى ذلن سبٌبلً.
لما ساء ت األحوال السٌاسٌة حوله اضطر إلى مؽادرة (إشبٌلٌة
)مع بداٌة العمد الخامس من المرن السابع إلى جزٌرة ( منورلة ) حٌث
لضى ابو الحسن حازم بن دمحم بن حازم المرطاجنً
ثم انتمل الى المؽرب وسكن مدٌنة ( سبتة ) بالمؽرب األلصى.
وكان لد خرج مع ابن خبلص والً ( سبتة )فً رحلة فً البحر
فانملب بهم الزوق فماتا كبلهما ؼرلا .
توفً الشاعر ابراهٌم بن سهل عام \  649ه جرٌة  1251 -مٌبلدٌة
فً مدٌنة ( سبتة ) بالمؽرب االلصى
برز ابراهٌم بن سهل فً المدح والوصؾ والرثاء والؽزل وؼٌرها
ومعان لرآنٌة فً
من االفنون الشعرٌة مرصعا ً شعره بالتباسات نحوٌة
ٍ
لؽة رلٌمة واسلوبٌة شٌمة تتخللها بعض المحسنات البدٌعٌة ؼٌر المتكلفة
ٌمول :
كٌؾ خبلص الملب من شاعر
رلت

معانٌه عن النمد

ٌصؽر نثر الدر من نثره
ونظمه جل عن العمد
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وشعره الطابل فً حسنه
طال على النابؽة الجعدي
ومن شعره الؽزلً وهو كثٌر ٌطفح به دٌوانه ٌمول :
كٌؾ شاء حبٌبهُ
صب تحك َم َ
ٌّ

فَؽَدا وطو ُل الهجر منه نَصٌبُهُ

مصفً الهوى مهجوره  ،وحرٌصه
ممنوعُه ،و َبرٌب ُه َمعتوبُه
دق الهوى
ِب ال ُمنى َو ْل ٌ
َكذ ُ
ؾ على ِص ِ
حسن فً جفونً نوءه
ٌا نج َم
ٍ
رهٌن ببلب ٍل
ترق على
أوما ُّ
ِ

ُ
العٌش ث َّم خطوبه
بحٌث ٌصفو
و
ُ
وبؤضلُ ِعً َخفَمانُه

َ
رلتْ
علٌن دموعه ونسٌبه

و ِلهٌ ُّ
سمعُه
ٌحن إلى ِ
كبلم َن َ
وٌَ َو ُّد ْ
فرط ال َّ
ضنى
ذاب من ِ
أن لو َ

ولهٌبُه
ِ

َب ُحروبُه
ولو أنّه َ
ب تُش ُّ
عتْ ٌ
َ
َ
العابدٌن  ،مذٌبه
لٌعوده  ،فً

ومن شعره فً الحكمة :
َ
َشر
األٌام ال
من
ألمان ع ٌ
ِ

الزمن العتابا
أطلتُ بها على
ِ

ع ُّد هذا الٌو َم منها
ولستُ أ ُ
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َللا ٌَفت َ ُح منه بابا
لع َّل َّ َ
فان تنُ لم تَعُ َّد ولم ت ُ َح ِمّكْ

الحسابا
فلً شو ٌ
ق ٌُعلّمنً ِ

اما موشحتاته فان براعته ال تمل روعة عن شعره الؽزلً وكان
ٌتففن فً توزٌع نؽماتها فموشحاته مظهر من مظاهرالتفاوت الكثٌر
فً اظهار لدرته على اتمان نؽمات متباعدة رلٌمة فالصنعة الدلٌمة
بسهولتها التعبٌرٌة فً موشحاته جعلته من اعبلم هذا الفن الجدٌد
ومن شعره التوشٌحً ٌمول :
رحب ٌضٌؾ االنس لد الببل
وال تسؤل دهرن عما جناه

واجل دجى الهم بشمس العمار
فما لٌالً العمر اال لصار

عندي الحداث اللٌالً رحٌك

ترد فً الشٌخ ارتٌاح الشباب

كؤنما فً الكؤس منها رحٌك

وفً ٌد الشباب منها خضاب

وحمها ما هً اال

عمٌك

اجرٌت انفاسً فٌه فذاب

فاجن المنى بٌن الطلى والطبل

الد على االلداح منها شرار

ولل لناه ضل عنه نهاه

كفى الصبا عذرا لخلع العذار

واختم بحثً بهذه المصٌدة الرابعة من شعره :
لَوال لَضاإ َُن َب َ
كم
ٌن ال ُح ِ

َوال َحك َِم
ٌؾ فً شَؤ ٍو َم َع
لَما َجرى ال َ
س ُ

المَلَ ِم

لَ َن النَدى َوال ُهدى نَجلو

نور ِهما
ِب ِ
لٌَبلً ِم َن ال َجه ِل أَو لٌَبلً ِم َن

ال َعد َِم
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صب َح ال ُهدى َوالعَد ِل
أَطلَعتَ ُ

فاِمت َ ِحما
ُد ُجنَّةَ
ٌن
ِ
الفاح َم ِ

سم ال َ
ضبل ِل
فاِن َهض ِب ِج ّد َِن فً َح ِ

ع الضا ِل
بع فَر ُ
ٌُ ِخ ُّل ِبالنَ ِ

ِل ُمص ِل ِحها

سبلحا ً ال ٌُفَ ُّل
أَلبَستَ ِح َ
مص ِ

ال ُ
ظ ِلم

كَما
سنا فً الدُجى َوال َبر ُء فً
َب ال َ
د َّ

حر فً َ
ب َوال
ؽر ُ
مر ال َ
ال ٌَ َ
سرا ِ
ق البَ ُ
ؼ ِ
س َعت شَولا ً
لَو أ َ َّن أَرضا ً َ

َوال ُ
ظلَ ِم
سمَ ِم
َ
سلَ ِم
َوال َ

جا َء َ
س تَمشً عَلى لَد َِم
تن أَن َدلُ ٌ

َولَد
ٌؾ
ق َ
س َّل النِفا ُ
علٌَها َ
َ
س َ

ُمنت َ ِم ِم

ٌس
َو َخ ِ ّل لَوما ً تَلوا ما َل َ

ٌَنفَعُ ُهم

َماوةَ فٌما فٌ ِه
َظنّ وا الش َ

فَ ُ
وز ُه ُم

َ
ؼ َّرت ُه ُم بَه َجةُ اآلما ِل إِذ

س َمت
بَ َ
ب فً
َو َهل ٌَ ُ
س ُّر اِبتِسا ُم الشٌَ ِ

اللَ َم ِم

َمر ا َ
ِبن ال َج ِ ّد
أَضحى أَبو ع ٍ

ُمنفَ ِردا ً
ٌضاء فً
فً
ِ
الناس كَالؽُ َّر ِة البَ
ِ

ال ُد َه ِم

عكَفوا فٌ ِه عَلى
كَؤَنَّما َ

صنَ ِم
َ

ع ِإ ّال ِعن َد ُمن َه ِز ِم
ال تَثمُ ُل الدِر ُ

فس ذي
َالصبا فً نَ ِ
ُم َحبَبا ً ك ِ

َه َر ٍم

ٌَن ذي
ُمعَ َّظما ً كَال ِؽنى فً ع ِ

عد َِم
َ

سه َم فً
سع ِد َر َّد ال َ
لَو شا َء ِبال َ

لُ ُ
ؾ
ط ٍ
روق َونا َل النَج َم ِمن
َبع َد ال ُم ِ

أ َ َم ِم
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ؼ ُّر ٌَن ُ
أَ َ
رؾ الفَض ِل عَن
ظ ُر َط ُ
در
لَو أ َ َّن ِلل َب ِ

َح َو ٍر
َكؽُ َّر ِت ِه

ِإشرالا ً

ُم َو َّك ٌل

موق
ِب ُح ِ

نا َمت بِ ِه ُمملَةُ

التَوحٌ ِد

ٌاض َهشٌما ً ِإذ
الر ُ
تُضحً ِ

خر فً
ضر َمت ِمنهُ ُ
نار الفَ ِ
َوأ ُ ِ

ٌَحفَ ُ
ظها
آمنَةً
ِ

ُكر
الج ِ ّد ِحف َظ الش ِ
ِبال َمج ِد َو ِ
َوعٌَنُهُ لَم تَذُق َ
ؼمضا ً َولَم

حاربُهُ
تُ ِ

الرف َد
َحمى ال ُهدى َوأَبا َح ِ
ي بِبل
فَجو ُد را َحتِ ِه َر ٌّ

علٌَ ِه َ
َ
ٌر
ُسوؾ َ
كان الك
ُ
ؼ َ

علَ ٍم
َ

دارت نُجو ُم العُبل ِمنهُ عَلى
َ
لن
ال ُم ِ

نؾ ال َمج ِد عَن
ِمنهُ َوٌَش َم ُخ أ َ ُ

ُمت َّ َه ِم
علَ ِم
َ
ِلل ِن َع ِم
تَنَ ِم

سلَ ِم
ق ال َ
ٌور ُ
خر إِن أَلمى ٌَ َد ال َ
ص ُ
َو ِ

سابِلَهُ
ق
ش ََر ٍ

ش َم ِم
َ

ب َوالد ُ
ٌَن فً َح َر ِم
الرف ُد فً َح َر ٍ
فَ ِ

َو َ
نور بِبل
سٌرتِ ِه
ضو ُء
ٌ
َ

ُ
ظلَ ِم

ٌا َمن عَلى ال َمدحِ ش ٌ
سواهُ كَما
ٌَن فً ِ
ج َمعمودا ً عَلى
ٌُستَمبَ ُح التا ُ

صنَ ِم
َ

ؽاص
َو َمن َجرى نٌَلُهُ بَحرا ً فَ َ

بِ ِه

إون فَما
لَبِن َه َززت ُ َن ِللد ِ
َهر ال َخ ِ

ناء عَلى د ٍ ُّر ِم َن
أَه ُل الث َ ِ
ب َ
الصار ِم
ٌر
ؼ َ
َه َززتُ ِلل َحر ِ
ِ
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ال َك ِل ِم
ال َخذ ِِم

َوإِن َجنٌَتُ ِب َن التَرفٌ ِه ِمن

ؾ
َ
ش َظ ٍ

ب َمؽ ِف َر ٍة تُنجً ِم َن
فَ ُر َّ

النَد َِم

**********************************************

ابن األبار المضاعً

هو أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أبً بكر بن عبد هللا بن
عبد الرحمن المضاعً البلنسً المعروؾ بابن األبار .
ولد ابن األبّار بثؽر (بلنسٌة ) فً سنة \ 595هـجرٌة -
 1199مٌبلدٌة فً بٌت علم وادب وجاه ونبل و أصله من لرٌة ( أندة
) المرٌبة من ( بلنسٌة ) .
درس ابن األبّار الحدٌث والفمه على علماء عصره وفً ممدمتهم
المحدث (أبو الربٌع بن سالم ) ولد انمطع إلٌه ابن األبّار والزمه أكثر
من عشرٌن سنة ،ولما لتل سنة \ 634هـجرٌة 1237 -م مٌبلدٌة رثاه
ابن األ ّبار بمصٌدة تعتبر من روابع المراثً األندلسٌة.
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ومنها هذه االبٌات :
ألِ َّـما بـأشــالء ال ُـعـال وال َـمــكا ِرم
وعـوجا عليه ــا َمأ ِراب وحفـاوة مصارع
ُ
ُُنَيـي وجـ ــوها يف اجلنان َوجيهةً
وأجـساد إيـمــان كساها جنيعها

ـصوارم
تُـ َق ُّـد بـأطـراف الـ َقنــا وال َّ
صت ابلطُّ ـ ــلى واجلماجم
ُخ َّ
بـمــا لـقـيت ُُحرا وجــوه املالحم
جمــاسد من نسج الظىب واللهاذم()

سٌر ورحل
وكذلن برع ابن األبّار فً اللؽة واألدب ،وشؽؾ باألخبار وال ّ
فً مطلع شبابه إلى ؼربً األندلس ،فزار ( لرطبة ) ثم زار ( إشبٌلٌة )
وكان ٌكتسب علما وادبا أٌنما حل عن أساتذة العصر ،وتوفً أبوه فً
سنة \ 619ه جرٌة  1221 -مٌبلدٌة ) كان هو ما ٌزال بؽربً األندلس
فً مدٌنة بطلٌوس ،عاكفا ً على دراساته ،فلما وصله الخبر عاد إلى(
بلنسٌة ) عاصمة شرلً األندلس موطنه ومثوى أسرته.
ولد تولى ابن األبّار فً شبابه لضاء مدٌنة ( دانٌة ) ثم استلم
الكتابة لوالً ( بلنسٌة ) الموحدي (أبو زٌد ) ؾلامت حركة شعبٌة
كبٌرة ضده  ،فسار فً لواته لمماتلة ( ابن هود ) فكانت نتٌجة معركة
(نٌشة ) سنة \  634هجرٌة فً انتصار ( ابن هود ) علٌه ؾرجع خاببا
إلى( بلنسٌة ) اال أن الشعب فً ( بلنسٌة ) اشتد هٌاجه فاختار(زٌان )
حاكما فخشً ( زٌد ) على نفسه فؽادر ( بلنسٌة ) فً أهله وأحواله،
ومعه كاتبه ابن األ ّبا ر م لتجؤ إلى بعض الحصون .وكان ابن األ ّبار حٌث
ؼادر ( بلنسٌة ) وحٌدا ً ال أهل له وال ولد ثم ألدم على مشاركة ( زٌد )
فً مؽامراته و لم ٌكن ٌمدر مدى خطورتها وكان ابن االبار شابا ً فً
عنفوانه فً الحادٌة والثبلثٌن من عمره  ،وفً هذا ٌمول:
الحمد هلل ال أهل وال ولد
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وال لرار وال صبر وال جلد
كان الزمان لنا سلما ً إلى أمد

فعاد حربا ً لما انمضى األمد

ولما تم حصار ( بلنسٌة ) من لبل ( ابن هود ) أرسل ( زٌان )
(ابن االبار) الى ( تونس ) فً شمال افرٌمٌا الى مملكة (بنً حفص )
الموٌة ٌحمل بٌعته وبٌعة أهل (بلنسٌة ) إلى االمٌر ( أبي زكرٌا بن
السٌد أبً دمحم عبد الواحد ) الموحدي الذي استمبله بالترحاب و المودة
ولد أبلػ ( ابن االبار ) مضمون سفارته الى ابً زكرٌا وألمى لصٌدته
الرابعة المشهورة:
أدرن بخٌـلن خٌـل هللا أندلســا
إن السبٌـل إلى منجاتها درسـا
وهب لها من عزٌز النصر والتمست
فلم ٌزل عز النصر فٌن ملتمسا
ٌا للجزٌـرة أضحى أهلهـا جـزرا ً

للنائ بـات وأحسن جـدها تعسا ً

لها من عزٌز النصر ما التمست
فلم ٌزل منن عز النصر ملتمسا
عاش ما تعانٌه حشاشتها فطال
ما ذالت البلوى صباح مسا
وفً بلنــسٌ ٍة منــها ولرطــب ٍة
النفس أو ٌنزؾ النفسا
ما ٌنــسؾ
َ
ٌ
مدابــن حلّها اإلشــران مبتـسما

َ
ُ
اإلٌمان مبتبسا
جــذالن وارتحل
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ٌـا للمساجـد عـادت للعـدا بٌعـا ً
وللنـداء ؼـدا أثنـاءهـا جـرسـا
لهفً علٌها إلـى استرجـاع فابتهـا
خضـرا
فؤٌن عٌـش جنٌنـاه بهـا ِ

مدارسا ً للمثانـً ،أصبحـت دُرسـا
وأٌن عصر جلٌنـاه  ،بهـا سلسـا

ص ْل حبلها أٌها المولى الرحٌم ،فمـا
أبمى المراس لهـا حبـبلً وال مرسـا
طهـر بـبلدن منهـم إنهـم نجـس
وال طهارة مـا لـم نؽسـل النجسـا
وانصر عبٌدا ً بؤلصى شرلها  ،شرلتْ
عٌونهم أدمعـا تهمـى زكـا وحسـا
ولد حمك الشاعر ابن االبار ؼاٌته فً هذه المصٌدة فكان
شعره لؼاٌة السٌاسة اذكانت لصٌدته هذه العصماء أمضى سبلح اؼنى
عن المفاوضة واإللناع اذ بادر األمٌر (أبو زكرٌا ) بتجهٌز أسطول
لنجدة الثؽر األندلسً المحاصر ووجهها نحو االندلس ومعها ( ابن
األبّار) ورفاله .اال ان هذه الحملة لم توفك فً تؤدٌة مهمتها و لم تحمك
هدفها ،ولم تستطع الوصول إلى مٌاه الثؽر االندلسً المحاصر فاضطرت
أن تفرغ شحن السفن فً ثؽر ( دانٌة ) و تعود أدراجها إلى تونس ومعها
الشاعر ابن االبار .
ؼادر ابن األبّار بلنسٌة مع جمٌع أفراد أسرته ،وتوجه إلى تونس
سنة  636هـ حٌث لمً عند السلطان الحفصً أبً زكرٌا ٌحٌى المجد
والثروة والنجاح ،وأسندت إلٌه الكتابة فً دٌوان السلطان وكلّ ؾ وضع
العبلمة السلطانٌة فً أعلى الرسابل والمنشورات الصادرة عن المصر.
ومدحه بكثٌر من المصابد وٌمول فً احداها :
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ٌر ال ُم ْإ ِم ِن َ
ٌن لَنا
أ َ ِم ُ

ٌ
ؼٌاث

ع َوٌُ ْمنا ُه
فَبل ُج و ٌ

الؽَوادِي

سمَى الؽُ ُ
ٌوث
ست َ ْ
فَ ِع ْن َد ال َمحْ ِل ت ُ ْ
ؾ َولَتْبل ُه
َوال َخ ْو ٌ

ُ
اللٌوث

اال ان السلطان ما لبث أن أصؽى إلى ألوال الوشاة والحاسدٌن
وطلب من ابن األبّار أن ٌمتصر على إنشاء الرسابل وأن ٌدع مكان
العبلمة للخ ّطاط الجدٌد ،لكن ابن األبّار لم ٌطع ما أمر به ،فعوتب فً ذلن
وروجع ،وؼضب السلطان علٌه فصرفه عن العمل ،وحاول ابن األ ّبار أن
كتاب ( إعتاب الكتّاب ) وأهداه إلى السلطان واتصل
ٌتبلفى خطؤه فؤلؾ ه
بنجله وولً عهده أبً ٌحٌى زكرٌا الذي تشفع له عند أبٌه فرضً
السلطان عنه وؼفر زلّته.
ولد توفً ولً العهد زكرٌا لبل وفاة أبٌه بسنة وصار األمر بعده
إلى أخٌه أبً عبد هللا الذي لُ ِمّب بالمستنصر ،فؤبعد ابن األ ّبار إلى مدٌنة
(بجاٌة ) سنة \655هجرٌة  ،ثم رضً عنه وأعاده إلى خدمته واستمع
لنصحه ولكن ابن األبّار ما لبث أن أؼضب المستنصر وحاشٌته بسلوكه
فمد كان ٌزري به فً مجالسه ،وعُزٌت إلٌه أبٌات فً هجابه ،فؤمر به
فمتل ،ثم أحرق جثمانه كما احرلت مصنفاته وأشعاره وإجازاته العلمٌة
فً محرلة واحدة.
توفً الشاعر دمحم ابن االبار المضاعً االندلسً ممتوال ب
تونس ) سنة \  658هجرٌة –  1260مٌبلدٌة بامر من االمٌر
المستنصر فً تونس .

(

ابن االبار االندلسً ترن للتراث العربً جملة من الكتب الشعرٌة
والنثرٌة االدبٌة والعلمٌة والثمافٌة وخاصة ما كتبه اٌام المحنة اٌام
انهٌار الحكم العربً فً االندلس وسموط مدٌنة ( بلنسٌة ) وتعد ( ) 45
مإلفا اال ان اؼلبها ضاع ولم تصل الٌنا اال هذه الكتب المذكورة ادناه :
 -1دٌوان شعر مخطوط ومحفوظ فً خزانة الملكٌة المؽربٌة بمدٌنة
الرباط .
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 -2التكملة لكتاب الصلة وهو تكملة لكتاب الصلة البن بشكوال المرطبً.
 -3مظاهرة المسعى الجمٌل ومحاذرة المرعى الوبٌل  -كتاب فً االدب
عارض فٌه الشاعر ابً العبلء المعري.
 - 4الحلة السٌراء :مجموعة نفٌسة من تراجم رجال األندلس والمؽرب
 -5المعجم فً اصحاب الماضً البً علً الصدفً السرلسطً
 -6أعتاب الكتاب  :ويشتمل على تراجم كتاب األندلس وبعض الكتاب
المشارلة
 -7الؽصون الٌانعة فً محاسن شعراء المابة السابعة
عرؾ ابن األ ّبار بطموحه واالعتداد بنفسه وأنؾته وسرعة الؽضب
وكان حا ّد اللسان تصدر عنه اإلساءة والٌشعر بها .
ٌتمٌز شعره بالرلة والسبلسة واسلوبه عصامً رابع وشعره اؼلبه
فً الوطنٌة والجد ومعانٌه عالٌة الهمة والتنسٌك وٌعمل على تزٌٌن
أسلوب وشعره واإلكثار من المحسنات البدٌعٌة .ولال فً كل الفنون
ه
الشعرٌة من فخر ومدح وؼزل ورثاء وهجاء ووصؾ و...
ومن شعره فً الؽزل:
و َح َم ا َم ٍة نا َحتْ فَنُحْتُ ِإزا َءها

ست َ َم ْعتَ لَمُ ْلتَ َهذا المؤْت َ ُم
فَلَ ِو ا ْ

أ َ ْب ِكً وت َ ْب ِكً َ
ب
ٌر أ ِنًّ ُم ْع ِر ٌ
ؼ َ
وأر ِ ّد ُد َّ
ت أثْنَا َء
الزفَ َرا ِ
َ
ش ْد ِوها
صا َخ ِل َ
فَ ِإذا أ َ

ع َّما أ ُ ِك ُّن ِم َن الؽَ َرام
َ

البُكَا

ق أَرا ِك ها
َوت َ َظ ُّل فَ ْو َ

وتَؤ َ ُّوهً

َواع ٌَمُو ُل َخ ِلٌَّةٌ
ٍ

وت ُ ْع ِج ُم
تَت َ َرنَّ ُم
و ُمتٌََّ ُم

ومن شعره فً المدح وٌصؾ معركة بثبات ابطالها ولادتها فٌمول :
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فَتُشَاق

الردَى
ق إلَى
ُم َه ٌج تُسا ُ
َّ
ْ
ق
َلل
َّ ِ
من فَ َر ٍ

أَبا َد

ذَماء ُه ْم

سؤ َ َرتْ ِم ْنها ال َم َها
َما أ َ ْ

عٌُونُها
َو ُ

ض
أَبَدا ً لَ ُهم شَر ٌ
ق ِبفَ ٌْ ِ

ُد ُمو ِعه ْم

تَجْ ِري َوال َم ٌْد َ
َان إِال

ص ْف َحةٌ
َ

ْ
ق
ق أ َ ْو ت َ َرنَّ َم أ َ ْو َر ٌ
إن ال َح بَ ْر ٌ
جو ِار
ً فً
َ
لَم تَد ِْر أ َ ِنّ َ
ال ٌُ ْ
عص ِْر ِه
شتَكَى فً َ
س َختْ َمنَابُتُهُ الك َِرٌ َمةُ فً
َر َ

َخلٌفَ ٍة
ِب ِإ َ
ضافَ ٍة
النَّدَى

صؽَا ال ّدٌِا َن ِة وال ُّدنَ ى
َم ِل ٌن ألا َم
َ
تَالَتْ

إل ٌْ ِه

وإنَّهُ

لٌََلُ ُّم َها

ؾ
َما ال ٌُ َطا ُ
ق ٌُ َكلَّ ُ
َهجْ ٌر
ارتْ
َ
س َ
سوا ٌء
َو َ
َخ ٌْبلً

أَبا َح
إلَ ٌْ ِه

ِد َما َء ُه ْم
تُرٌمُهُ

اإلظبل ُم
ولَ ِك ْن

ش ْم ُرها
ُ

ت ال ُّ
ت
ضلوع َوصا َب ِ
ص َب ِ
َ
ِبٌَمٌنِ ِه

اآلجا ُل

َوتَبَحْ بَ َحتْ فً الذُّ ْر َو ِة
صؽَتْ
فَ َ
ص ِد
بال ِ ّ
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ِم ْن

ق
َو ِف َرا ُ
ق
األَشْوا ُ
ق
واإلش َْرا ُ
ق
سبَّا ُ
ال ّ
ق
األَحْ دا ُ
ق
واألرزا ُ
ْ

س ُع ال ُمنَى
َو َلهُ ِب َما ٌَ َ

إلَى

ق
العُشَّا ُ

س ْل َطانِ ِه
ُ
أ َ ْمبلبِ ِه

ق
ِإ ْطبل ُ
ق
األَعْرا ُ
ق
اآلفَا ُ
ق
ت َ َّوا ُ

َهذِي ال َم َما ِلنُ وال ُملُ ون

أل َ ْم ِر ِه

ب
ستُجٌبُهُ َ
َ
ع ِم َ
ب ال َمؽَ ِار ِ

شَا ُمها

أن تَفُ َ
واص ِم ْ
ص َم ٍة
وز ب ِع ْ
َم ْن ِللعَ ِ
ْ
َكفَلَتْ فٌََا ِلمُهُ
ع
بؤن ت َ َد َ

ال ِعدَى

أٌوب ا ْ
ضعَنُوا ع َْن ِمص ِْر ِه
ٌا آ َل
َ
ع ْن َها َم ْن َرأَى
ك ٌَثْنٌِ ِه َ
ال عَابِ ٌ
وب لَ ْد ْأودَى بِ ِه ْم
أَما بَنُو ٌَ ْعمُ َ
اجبا ً
َ
ع ِد ُموا الو ُج و َد فَ َو ِ

ت َ ْنمَا ُد
ست َ ْمتَدِي
َو َ
َوبِما
ٌَ ْو َم

ٌَ َم ٌن

دٌر
ٌُ ُ
اله ٌَاجِ

ِب ِه
تفَت َّ ُح
و َها ُمها

أ َ ْو أ َ ْذعنُوا فَلَهُ

ب َها

اق
لون َ
ِر ُّ
ق ال ُم ِ
علَى ِعت َ ِ
الوجو َد
ُ

وإنَّ َما

ض ٌَحْ ٌَى ال ُم ْرت َ َ
ضى
أَحْ ٌا َم َواتَ األ َ ْر ِ

ق
و ِع َرا ُ
ق
األ َ ْؼبل ُ
ق
ْأفبل ُ
ق
إحْ َرا ُ

لَ ٌْ َ
ق
ٌن ٌُ َعا ُ
ث ال َع ِرٌن ع َِن ال َع ِر ِ
اب
س ِه
ِم ْن بَؤ ْ ِ
اإلر َه ُ
ْ

واج عا ً
وفَ ِ
الح َمام
َو َجدوا بِها َط ْع َم
ِ
جٌَا ِد ِه

س َعا َدتُهُ
ع َّمتْ
َ
َ

طٌِّعَةً

َك َما

ق
سا ُ
ت َ ْن َ

علَى
َو َ
ٌَ ْ
شمَى
َحت َّى
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َجدَاهُ
بِها
احْ تَذاهُ

َو َم ّنِ ِه
ال ُم َّرا ُد
الوا ِب ُل
َ

ق
واإلر َها ُ
ْ
َوذَالُوا
ق
اإل ْعتَا ُ
ق
وال ُم َّرا ُ
ق
الؽَ َّرا ُ

الهدَاٌَ ِة
بَد ُْر
ِ
ق
فَ ْو َ

أ َ َّن

بَ ٌْ َد

َك َمالَهُ

ُ
طنِّبَتْ

أ ْبٌاتُهُ

ْ
ان ٌَ ْعنُو
إن باتَ ِل َّ
لرحْ َم ِ

َوجْ ُههُ

ب
الكَوا ِك ِ

الَ
فَلَهُ

ٌَ ْعتَرٌ ِه
ُه َ
نان

ف ِإلَ ٌْ ِه َظلَّتْ

اق
ِل ْلم َح ِ

ق
ِل َحا ُ

ق
سرا ِد ٌ
ُ
ت َ ْخ َ
ض ُع

ق
َو ِر َوا ُ
ق
األ َ ْعنَا ُ

وٌصؾ وردا فٌمول :
ض
َللاُ َو ْردا ً شَالَ ِنً َز ْه ُر ُه الؽَ ُّ
َ
سمى َّ
ت َ َحلَّى لُ َج ٌْنِ ّ
ًِ

الؽَبلبِ ِل

بَعدَما

ان فً كَؤ ْ ِس فِ َّ
ع النَّ ْد َم ُ
ض ٍة
كَما ك ََر َ
صبَابةً
سؤ َ َر ِم ْن َ
ؾ ُ
فَؤ َ ْ
ص ْف َرا َء ِص ْر ٍ

َولَ ْد ال َح فًِ أ َ ْفنَانِ ِه ال ُخ ْ
ض
ض ِر ٌَ ْبٌَ ُّ
س َج ُد
تؤنَّ َ
ٌز ِه العَ ْ
ك فً ت َ ْط ِر ِ

ض
ال َمحْ ُ

بِنا ٍد ِل َخ ٌْ ِل األ ُ ْن ِس أثْنَا َءهُ
سى
إذَا احْ ت ُ ِ
سٌَتْ ُكبلً فَما ِلؤل َ َ

ض
َر ْك ُ
ض
بَ ْع ُ

واشتهر ببراعته فً الخط العربً المشرلً وكان ماما فً الفمه
والحدٌث ,بصٌرا ً بالرجال والتارٌخُ ,م ِِجٌدا ً فً الببلؼة واإلنشاء فهو
كاتب وشاعر ..
ٝحهظْ رلؼ ٢رخكيٍٝ ٟحثغ حرٖ ح٫رخٍ ك٤غ ٣و: ٍٞ

ٖٔ اْ ٫
إٔ ط َ ِؼ ِّ
أر ٠حُ َل َ

َٝط َ ْـ ِِزخ
ٓ ِ َّ
ػَوَِ٤شُ ٌٛح
حُلِ ٖٓ ٢
ّ
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ط َ ْـِزخ

ْ
ٖٓ ٍَر٤زَش
كٌ٤ق رِلَ ٍُْ ٞ
َ

َ
كخُس
َٓٔخ ِر ُلٜخ َر ْ ٖ٤ح٧رخ١قِ

ط ُ َظِِّٜخ

ُه ْ
َ٠

حُوَ٘خ ِرَ

َٝحَُر٠

ٝحُو٘خ
ّٓ٘ش
ٝط َ ٌِْئُٛخ ُُ ٍْ ُ
م حِ ٧

َٝحُ ُّظز٠

طخٍف ٝحُ ُلِ٠
كَٔح ُء حُ َٔ
ِٖٓ
ِ
ِ
حُزْ ٞ٤
اًح ََِ١ؼضْ ُكِّضْ ُطِؼَظٜخ
يٍٝ
ٜخىٍِ ػَٔخ ك ٢حُ ُّ
طُ َ
ِ ٜ

ِػٜخرَش
ٜزخ َرش
َ ُْ ٛ
ٜزٞح هظِْ ٠حُ َّ
ػ َ

حُٛٞق ُٓ ْؼـذ
كظخس َ٣لٞص
ُ
ع
أٍُح ُ

ُِ ٌِ ًَْحٛخ

ٝط ُ ْؼ َـزخ

ه٤لَشً
ًَٔخ َُػ َِْػَضْ ُ
ٜ٘خ ً ر َٜزَّظِٜخ
ؿ ْ

َ
ٗٝخ٤ٛي
ع ِرخ ُْ َٔل ْ٤خ
َٝأ ْرظخ ُ

ٛلوَشً
َ

د ٍ َ٣ي رَ َْ ٤
٠خ َء ِػ٘يِ١
ّ ٍٝ
ُ

َُِِ ٍْ َِ ٤ش

ُٓ َٞكّوَشً

ًحى

حُ ُٔل ّ٤خ

كً٫ٞ
ط َ َل ِّٔضُ كٜ٤خ
ْ
حُٜـَ ْ
طََح َءص َُ٘خ َْ٘ٛ ٝخ ً ِاُحء

ٜزخ
ٝحُ ِ ّ

ُكِٜٔ٘خ
كََ ٬
ؿ َْ ٝإٔ ط ُ ِْ ٠ٛىًَ٫٫

ػ ُي
كؤ ُ ٍْ َ

حُ ُلز٠

ٜزخ
حُ ّ

حُ ُٔ َل ّـزخ

ٔزخ
ُٓ َل ّ

َهََ ٣ي ٍس
طُٔخ َُِٛ ٣خ ًخ ُْزَي ٍِْ

هخٍ َٕ
َ

ً ًََْٞزخ

َ ٝؿ َ
ؼخٍٗخ
خُصْ ِر٘خ ٓ ٌْػٍٞسً ٖٓ ِ
ٗ ِ
ً َـخُ٣ش
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رخَُ ْٓ َِ
ّ

طَظْ َز ُغ

ٍَ ْر ََرخ

َُ ْل ِظٜخ

ٚ
ٓٝخ ػ ِِ َٔضْ أّٗخ ه٘خثِ ُ

أ ْؿَِزخ

 ٚحُِّ٤غ
د َٜٓخ ٍس ط ْو ِ٘ ُ
ّ ٍٝ
ُ
ٜلزٝ ٢حػِوخ ً
كوُِضُ ُِ َ

لخظ ْٜ
رل ِ
ِ
َٓ َْهَزخ

روُ َْرِ ٢حُظَٜخر ٫ ٢طََُُٙٞٔ ٣
ٓظَوَُ ١هطخٛخ
َٝأ ْهزَ ِْضُ أ ْ

ٓوَ ِزّ٬

ٗلٞ
ٝهَي َؿؼََِضْ طَ٘ظ ُّي
َ

ِهزخثٜخ

ًَٔخ ْأٓٝؤَصْ
ُق
رخٌُق إٔ ً َّ
ّ

ٝحٌَٗلؤ

كَؤ ْرضُ ٝهي هَ ّ
ٞ
٤٠ضُ ر ْؼ َ

َٓآٍر٢

حُؼ ٫ َ٤رَ
َللاِ أٌٗٞ
َ
اُّ ٠

َكيحطَٜخ

ٗ ّ ِ ٢حُزَُِ ٝى
َٓ َـ َّح ً ُِ َٔ ِْ ٞ

ٔ َلزخ
ْ َٓ ٝ

ُِظ َ ْو َزؤ ٍٗٞح ً ٓ ٌْ طٓ َ ٧٨خ
ٔ ْٔ َُ َٗزخد حُ َل ّٓ ِ ٢خ ِ٤ٟشُ
كَ ُ

ه َزخ

حُّ٘زخ

َٓ ٞؤ ْ ٍَرخ
ٝإ ً٘ضُ ٖٓ
ٗـٞح ُْ ١أ ْه ِ
َ
م
أٓظ٢
ُِْ ُْ ُٛ ٫ٞ
حَُ٘ ٞ
ِ
ْ
كَ ْ
د
 ٫ٝحٓظَؼٌد
حُوِذ حُ ُٔؼٌَّ ُ
ُ

ًَََٓزخ

َكظْلَٚ
ٝكٔزُي طَؼٌ٣زخ ً  ََٟ٣حُ َلظْق

ذ
َر ٌَ ْ٤ضُ ػَِ ٠طِي حُ َلوخث ِ

ِكو َزشً

حُوِذ
د
ِِٗحػخ ً ُِ َو ٍْ ٞى
أَٗ َ
ُ
ِ

ُكزّ ٜخ

أػٌَرخ

ٌُٔزخ
ُ ٝك َّ
ٔ ّق ٝطَ ْ
ن ُِؼَ ٢٘٤إٔ ط َ ُ
كَزخصَ ػََِ ٠ؿ ْٔ َِ حُـَ٠خ
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ٓظوِّزخ

ن
ٓٞحرِ َ
َ

ػ ْز ََط٢
َ

ؤٍىحٗ٢
أٍ ُّى رِ ْ
ُ

َِِٕ ٞ
ٝأى ٍَْإُٛخ ُكَٔح ً ً ْ

ِه٠خ ِرٜخ

ٓٝخ ِر َ ٢ا ٫إٔ  ََٟ٣حُ َل ُّ٢

ِٟٓ ٞؼ٢
ْ

ًذ
ِ ٞ َُٝ
حَُ ُ
ٗجْض ُْ ٣لوي رٜخ ّ
رِلَ ْ
َِ ٠

ٍِىحث٢

هخثِلخ ً

أؿِٓ٬َٓ ٢خ ً
ٔ َٔ َغ ْ
ٖٓ ْ
كَظ َ ْ
حُٔ ّ٬ك ٌَ ْْ
َ
ٓ ٌّ ٬ػِْ ٠
ِ
ىٝفِ

ّٝللِ
ّ

ٜٓ٘خ

ْ ٓٝؼظزخ
َٝأ َ ْ٤ ١زخ

ََ ٝؿ ْيطُ٘٢
٘ٛخ ُِي أٛزَ ٖٓ ٠ؿٍَٔ ٤

ٜذ
ِرخُ ُٔل ّ

ظَهّزخ
ُٓ َ

ُ٘خ
َ
ًخٕ أ َ ْٗيَٟ
َٓوِ ً٬٤رٜخ ٓخ

د
ؼخٕ حُّ٘زخ ِ
َؿِٔ ٣ْ َََ ً َ٤

ََٓ٘رخ

ٔزخ
َٝأ ْٗ َ

َْ ٝهلَشً
ْ كٜ٤خ ٓخ َك٤٤ضُ
أٗخكِ ُ

أٍهذ
َ
ػَِ ْٞصُ حٌُ َ
َؼ٤ذ حُلَ َْى ْ

٘ٛؼٜخ
ُ

كََح َكضْ اَُْ ُٗ ٠ؼ َ
ٔخٕ ط ْ٘ؼَْ

ِرخُ ُٔ٘٠

ِذ
ظَسٌ ط ُ ْلٔ ُ
ََ ٫ٝك ّع اَ َٗ ٫

حُ َٟٜٞ

ؿخ ُٝحُ َل ُّ٢
طَؼَِّ ِْضُ َُٔخ
َ

ْ ٣ؼَِٔخ

ٝهَي َ
د
إٓ
ُ
طو ٞ٣ٞحُ ِوزخ ِ

ٜزخ
حُ ُٔل ّ
ٝأًَؼ َزخ

ُد ُ
َ ٝهِّض ُ
ؿ ََّرخ
ؿ َ
َحد حُزَْ٘ َ٣ ٖ٤ي ُ

َ
َ
ًحى
ًخٕ
ٜلٞح ٓخ
َ ُٞٝأ ْٗ َ
َ
ًذ
ٝػ َ ََّ ْرضُ ُ ّٔخ
حَُ ُ
ؿخّ ُٝ
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ٔزخ
ُٓ َل ّ
َ٣ؼْ َِرخ

ٝهَي َ
ن ْٖ َٓ ٝ
ٓ ْٔظ ٢حُؼَوُ ٤
ًخٕ ٖٓ َ

رٚ
كَ َؼوّ ِ٘ َ٢

ذ
َه ِِ ٢َّ َِ٤أ ّٓخ ٍَرّشُ حُو ِْ ِ

كخٍ ُٓوخ
ْ

ٗ ْؼزَشً اػْ ََ
َِ ٝإ َٓ ِّهَظُْ٘ ٢

ٗ ْؼزَ ٍش
ُ

َُوَ ْي أ ُ ْك ََِ ٠ص َٓ ْٞطَِٓٝ ٢خ ِ٢َ ٛ

رِخُظ٢

حُلخى١

ٌَّٗٝزخ

ٝكخى

ٌٝد
رٜخ حُوَ ِْ َ
ذ أػْ٘خٍح ً ُ َ٣
كَٔخ أ ْهظَل ٢ا ٫حُؼَ٬هَش

طََِ ُّٜزخ

َٓ ْ
٘ؼَزخ

ٓ ْٜٞح ً َك ْ
ْٞ َٓ ََ ٠ص ُٜخ
طَؼُيّحٕ َ
كبٕ ِٓضُّ ٗ َْٞهخ ً أ ٝكَ٘٤ضُ

أرخ

ٛزَخرَشً
َ
ُهٌح رِيًَٓ ٢حى حُزَ٘خٕ

*************************************

حازم بغ دمحم القخشاجشي
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حُ ُٔو َّ
٠ذ

هو أبػ الحدغ حازم بغ دمحم بغ حازم القخشاجشي
ولج ابػ الحدغ في مجيشة (قخشاجشة ) شخقي األنجلذ سشة \
 608ىجخية  1211-ميالدية وندب الييا فقيل( حازم القخشاجشي)
عالسا ،تػلى قزاء
ونذأ في أسخة ذات عمع وديغ فكان أبػه
ً
فقييا ً
( قخشاجشة) أكثخ مغ أربعيغ عاما ،وقج عشي بتثقيف ولجه فػجيو الػجية
مبكخا ،فبعج حفطو القخآن الكخيع ،وتعمسو
الرحيحة إلى شمب العمع ً
مبادئ القخاءة والكتابة تخدد عمى حمقات الجراسة في مجيشتو والسجن
العػاصع في الثقافة واالدب في االنجلذ مخسية وغخناشة ،وإشبيمية،

وغيخىا مغ السجن التي نجت مغ غدو الشرارى انحاك .

وتتمسح عمى عجد كبيخ مغ العمساء لجراسة العمػم الذخعية والمغػية
في الشحػ والبالغة والبيان مشيع ( العخوضي ) و( الصخسػني)ولدم
مجمذ شيخ عمساء العخبية في وقتو (أبي عمي الذمػبيشي) الحي تػسع
فيو الحكاء والشبػغ كانت فيو ندعة فمدفية فأوصاه بقخاءة كتب ( ابغ
رشج ) ووجيو الى دراسة السشصق والذعخ والخصابة فبخع فييا وفاق
اقخانو .
عاش حازم في فتخة شيجت سقػط عجد مغ كبخيات السجن األنجلدية

في أيجي الشرارى ،فقج سقصت قخشبة في سشة\ 633ىجخية –

1237ميالدية ثع تبعتيا بعج ذلظ بقميل مجن أخخى مثل قخشاجشة
ومخسية عام  640ىجخية  1243-فيحكخالذاعخ مأساة األنجلذ التي
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انفخط عقجىا ،وسقصت مجنيا في أيجي االعجاء مجيشة بعج أخخى،
واسترخخ الشاس لشججة األنجلذ واستعادتيا فيبكييا ويقػل:
ولػ سسا خميفة هللا ليا
الفتّميا

بالديف مشيع وافتجى

ففي ضسان سعجه مغ فتحيا
ديغ عمى شخف العػالي يقتزى
فقج أشادت ألدغ الحال بو
حي عمى استفتاحيا حي عمى
بسشدل
نريف مغ ُمْخسية
ٍ
ضفا بو َّ
ماء صفا
وح عمى ٍ
الج ُ
نقصع دنيانا بػصل األنذ في
مغتبق في روضو ومقتجى
ٍ
وتتشاجى

بالسشى أنفدشا
حيث تجاعى الصيخ مشيا وانتجى

وسيصخ الخػف عمى السدمسيغ بعج سقػط السجن اعاله فأخحوا

يياجخون إلى السغخب وكان حازم مغ بيغ مغ تخك األنجلذ .فانتقل
حازم القخط اجشي الى السغخب واستقخ في مجيشة (مخاكر)والتحق بخكب
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(الخشيج) دمحم بغ عبج ال ػاحج الخميفة السػحجي حيث كان بالشو عام اخ
بالعمساء واالدباء فبقي في مخاكر .
فمع يدتقخ بو السقام شػيال وذلظ بدبب االضصخابات الدياسية التي
كانت تعرف بيا فانتقل الى ( تػنذ) حيث اترل بدمصانيا( ابي زكخيا
الحفري) وكان (الحفري) محبا لمعمع ومقج ار لسكانة العمساء واالدباء
فكان يجعػىع الى التػجو الى دولتو لإلقامة فييا وفي كشفو فيحيصيع
بخعايتو  .فقجم إليو كثيخ مغ العمساء والذعخاء  .وبمغ مغ حب (أبي زكخيا

بيتا يقيسػن بو مػف اخ ليع فيو كل
الحفري) لألدباء والذعخاء أن جعل ليع ً
كاتبا
وسائل الخاحة  .فعخف لو فزمو ومكانتو وعمسو ،فقخبو مشو وعيشو ً

في ديػانو .

ولسا تػِّفي (أبػ زكخيا الحفري) وخمفو ابشو (أبػ عبج هللا دمحم

السدتشرخ) وكان عمى شاكمة أبيو في احتخام العمساء واألدباء فػجج حازم
القخشاجشي في ضل حكسو كل عشاية وتقجيخ  .وكان( السدتشرخ ) يثق بو
وبحوقو األدبي معتسجا عمى أريو فكان يجفع إليو ببعس السؤلفات لتقجيخ
مدتػاىا الثقافي فيقخه  .وقج مجحو في مقرػرتو السذيػرة فقال فيو :
أجخيت مغ عيغ ومغ عيغ بيا
نيخيغ قج عسا البخايا والبخى
وكفخت شاعتو لسؤمغ
شاعتو
وانداب في قرخ أبي فيخ الحي
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لكافخ فيسا

مزى

بكل قرخ في الجسال قج زرى
قرخ تخاءى بيغ بحخ سمدل
وسجدج
بحيخة

أعمى

اإللو

مغ الطالم قج ضفا

قجرىا
عحب الساء بيا وقج رىا

قج
ومجحو ايزا فقال فيو :
ِ
بذخى
ببيعة مػالنا ابغ

مػالنا
أياد بيا
ٍ
فكع

صارت مغ إمامِ
خالف ُة هللا
ْ

الخحسغ

ُى َج ًى
إلى إمام

الدعيج
الػقت
وعشجما ُقِّجَر
ُ
ُ

ىجى بالعجل
ً

قج
وقج أقام

تمقاه
ُ

لقيانا

َّ
تقمجىا

لسا أن

عي الخمق
ار ِ

أحيانا

ليا
جاءت عمى َق َج ٍر
ْ

قائل قال
كع
ٍ

أوالنا

َقَّمج

مظ
الس َ
ُ

داود
ٌ

سميسانا

خال ُق ُي ْع
خميف ًة قج
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أقام
َ

العجل
َ

ميدانا

كأنسا

هللا

قج

خميفتو
َ

أحيا

ِ
بخيخ

لشا
فخخ إذ َغ َج ْت
َفُقّمِ َج ْت ِع ْق َج
ٍ

إمام

قج

لكع
ُ
ِ
األفالك
ق مغ
تاجاً يفػ ُ

أنجد هللا وعجاً مغ
و َ

تػالنا

تيجانا

خالفتو
ليع كسا قج أتى في الحكخ

حباه ربظ أوصافاً حباه
ُ

إتيانا

بيا
خالف ًة

َّ
ردت

األمالك
َ

عبجانا

شا بكل عشاية
استقخ حازم القخشاجشي في (تػنذ ) ولع يغادرىا محا ً

وتقجيخ مغ حكام (الجولة الحفرية) مػز ًعا وقتو بيغ العسل في الجيػان
وعقج حمقات العمع واالدب والذعخ لتالميحه مغ شمبة عمسو حتى وفاتو
.
ُتػِّفي الذاعخ حازم القخشاجشي في ليمة الدبت ( 24مغ رمزان
 684ىجخية  23 -مغ نػفسبخ 1285ميالدية .
مجيج  ،وصف بأنو خاتسة
حازم القخشاجشي عالع واديب وشاعخ
ً
فحػل شعخاء األنجلذ مع تقجمو في معخفة لدان العخب ،وتعجدت
أغخاض شعخه فذسمت السجيح والغدل والػصف ،والدىج والحشيغ إلى

األوشان وبكاء الجيار والجعػة إلى تخميريا مغ ايجي االعجاء ،واحتل
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مكانا واسعا في شعخه وقج خز أبا زكخيا الحفري وابشو
السجيح ً
السدتشرخ بسجائح كثيخة .ومغ الحكسة والدىج ىحه االبيات :
م ن قال حدبي مغ الػرى

َب َذٌخ
فحدبي
َ

عديد في ممكو
ربي
ٌ

هللا

هللا

حدبي

َص َسٌج
ال

إالَّ

َّ
عد

لسغ

تػاله

األرض
الدساء وال
لػاله لع تػجج َّ
ُ
العالسػن

وال
كع

آي ٍة

لإللو

لػاله

شاىج ٍة
بأنو

ال

إلو

إالّه

وأىع قرائجه مقرػرتو وىي قريجة شػيمة عمى روي األلف
وقجم ليا بسقجمة نثخية أثشى
السقرػرة ،بمغت ابياتيا ألف بيت وستةّ ،
فييا عمى الخميفة السدتشرخ ،ثع حجد ما اشتسمت عميو مقرػرتو مغ

فشػن شعخية مشيا السجيح والغدل والحكسة والػصف ،وقج استيميا بالغدل

فقال :
الش ػى
هلل ما قج ىجت يا يػم َّ
عمى فؤادي مغ تباريح الجػى
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لقج

جسعت
َ

ِ
الم
واإل َ

الطمع
َ

إذ

دغ في و ِ
الح ِ
قت ُّ
الزحى
َو َار َ
سذ ُ
َ
يت َش َ
مت َيػمي إذ
َف ِخ ُ

تػارى

ػرىا
ُن ُ
ِ
انتياء

َقبل
َّ
تقزى
وما

عجبي

ِ
وقت ِو

َقج

كػِنيا

مغ

باق ما
سخ اليػمِ ٍ
َ
غابت َو ُع ُ
قيس ما
وكع أرَت عيشي َن َ

فيا

َليا

اعتػرتو
و
ُ

آي ٍة

زل
َف َّ

ض َّغ
وَ

ِ
الخقيب

فامتخى

َعغ

ِ
تحقيق ما
أن
َّ

ُّ
الججى

م ِ
برَخٍة
ُ
شخف
أبرخىا
ُ
َ

بي ٌة
ُش َ

انقزى

َأرَت

اشالع ُن ِ
تحت
ػرىا
ِمغ
ِ
َ
مغ

انتيى

َّ
عادت
سذ قج
َ
الذ َ

أبرخُه
َ

وما

اىتجى

َل ُو

شح َّ
الم ِ
يل َعشيا وانجَمى
انجاب ُج ُ
و َ
تخك لشا اثا ار ميسة مشيا:
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 - 1مشياج البمغاء وسخاج األدباء :وىػ كتاب في الشقج والبالغة
تشاول فيو صشاعة الذعخ ،وشخيقة نطسو ،وتعسق في بحث السعاني
والسباني واألسمػب والبالغة
-2

كتاب قػاعج الشقج األدبي والبالغة عشج العخب،

 - 3كتاب التجشيذ و القػافي .
 - 4مشطػمة نحػية تعميسية
 - 5مقرػرتو الذعخية في الف بيت وستة ابيات .
واختع بحثي مغ شعخه بيحه االبيات الخائعة :
أَِدر

الدجاجة

فالشديع
ُ

مؤرج
والخوض

واألَرض

بخود
البدة
َ

محاسغ
ٍ
َّ
فكأنسا

لسا ارتاح معصفو
والّش يى َّ

ىي

كاعب

تتبخج
َّ

إلى
لقيا

عدججي
َصيل ِب
يسدي األ ُ
ِّ

مخقػم

البخود

مجبج
َّ

الخياح

باب ُو
ُع ُ

ِّ
متسػج

ِ
شعاعو
أَبجاً
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ُي َػِّشي

صفح ًة

وي ِّ
جبج
ُ

اكتدى

وتخوم أيجي الخيح تدمب ما

فتديج ُه حدشاً ِبسا
ُ
اح
فارَت ْح لذخبظ كأس ر ٍ
ْ

ىي
َ

َن ْػُرىا
بل بجرىا

اسكخ َبشذػِة َل ْح ِظ مغ
و ْ

في

ِ
مائيا

الخمي إلى اليػى
قمب
َ
ِّ
ِ
دعجان
ُي

لع ُي ِّ
ييج
َم ْغ ْ

ىحا

قاتيا
َ
شَب ُ

َجب فقج نادى بأَْلدغ
فأ ْ

مشو

محخك
ّ

ومييج
ّ

حالو
لأل َْم ِغ

بت
َ
ش ِخ ْ

تتجرج
َّ

فسا

ِ
لمقمب

فرح
ٌ
جسادات وأَ َ

وت َيِّيج
ُ

مثانياً
ومثالثاً

قمبو
َ

ُت ْسَدج

َّ
تصبي

ػد
اسسع إلى نغسات ُع ٍ
و ْ

بع
ٌّ

يتػىَّج

حبْبتو
أَ َ
خسخ مغ لساه
أو كأس
ٍ

وزيخ
ٌ

تشدج
ُ

دىخ
ٌ

لميسػم

ِّ
مفخج

جع
أَ ْع ٌ
سخور
مغ
ٍ
صبح ْ
فخحاً وأَ َ
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َي ْيدج

فيفزل
أَ ُ

الحي
ّ

مدخًة
َّ

الجساد
ُ

لمدخ ِاء
َّ

الحي
و ُّ
العير إالّ ما ِ
ست بيا
ما
ُ
نع َ

مشو

وما

عاشاك فيو الكأس ضبي
ٌ
دف
َّ
مس ْغ يخوُقظ مشو ِر ٌ

فإذا

صَّخٍة
لُ

أيقشت
َ

أن

وما

بجر
صبح عمى
ليل عمى
ٍ
ٍ
ٌ

كأس

مشو

تحتيا

آد
َيْش ُ

أو

يتسػج
َّ

عمى
غرغ
ٍ

يطل
ّ

بجت
ْ

َج ج
تتأ ّ

ُغجا

مغ

ومحبػب

ُم ْج َمج

ول ُغَّخٍة
ولرفح ٍة

الثي َّغ
َث ُ

أدعج

ف
ُمْخَد ٌ
اخترار
وخرخ ذو
بل
ٍ
ٌ
َع ٌ

نطخت
َ

أَحػج

تحسمو
ّ

كثيب
ٌ

َر ْجَخج

بمحطو
فمب الخمِ ِي إلى اليػى
ّ

براح عغ
صاح ما قمبي
يا
ِ
ٍ

ُي ْدَت ْجَرج

ىػى

شيئيغ
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بيشيسا

السشى

ُت ْدَتْش َت ُج

وبسيجتي الطبي الحي في
ُ

أَ ِ
ضمعي
ضل وىػ
قج
ّ

حادي عيدو يػم
ناديت
َ

يذ ُّجيا
ُ

الشػى
العيذ ُتحجى والسصايا
و ُ

قف ُّأييا الحادي أُ ِّ
ود ْع
ْ

لسا

تػاقفشا

ناديتيع

قػلػا

انح
الجػ ِ

مشيخ
ٌ

باليالل

يتأج ج
َّ

العجاً
فأجبتيع

وبكيت واستبكيت َّ
ضل
حتى َّ
ُ

وت ْجلج
ُ

لفطة
ُتصفي غميالً في الحذا

قمبظ
قالػا نخاف يديج
َ

متػج
َّ

الحي
بزيائو تدخي الخكاب

العميل بمحطة أو
ُي ْحيي
َ

َى ْػَد ُج

أحجاجيا
قسخ
ٌ

لبجرك ُع
ُ

ُت ْح َجج

ميج ًة
َق ْج حازىا دو َن

وفي

وي َؤ ِّج ُج
ُ

ُّ
خم ػا

اعج
الّم ػ َ

َتْم َع ُج

مغ
عبخاتشا
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بحخ
ٌ

ببحخ
ٍ

ُي ْسَخ ُج

باب
أفتح بعجىع
وبقيت
ُ
ُ
َ

السشى
ُ
ما بيششا شػ اًر وشػ اًر

أَْرِت ُج

وأَقػل يا نفدي اصبخي فعدى الشػى
برباح
ِ
َّ ِ
دىخ
اء مغ
ٍ
فتخقب الدخ َ

قخبيا
َ

ليل
ٍ

دجا
لزج
ضج
ٍّ
فالجىخ مغ
ّ
ُ

وتخج ُفخجة ِ
كل
ّ

ىع
ٍّ

يتبَّم ُج
َ

يخخج

شار ٍق
ِ
ىع
فمكل
ٍّ
ّ

في

***************************
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الدمان

تفخ ُج
ُّ

أبو البماء الرندي
هو أبو البماء ولٌل ابو الطٌب – صالح بن ٌزٌد بن صالح بن
موسى بن أبً الماسم بن علً بن شرٌؾ الرندي األندلسً .
ولد فً مدٌنة ( رندة ) سنة \  601هجرٌة –  1204مٌبلدٌة
فهو من ابناء مدٌنة ( رندة ) التً تمع لرب الجزٌرة الخضراء
باالندلس ونسب الٌها فمٌل ( الرندي) . .
لضى معظم أٌامه فً مدٌنة ( رندة) واتصل بببلط بنً نصر( ابن
األحمر) فً (ؼرناطة)  .وكان ٌفد علٌهم وٌمدحهم وٌنال جوابزهم
وكان ٌفٌد من مجالس علما ء ؼرناطة ومن االختبلط بؤدبابها وشعرابها
كما كان ٌنشدهم من شعره أٌضا ً.
ومما لال فً المدح ووصؾ معركة :
وكتٌبة

بالدارعٌن

كثٌفة
جرت ذٌول

فٌها الكماة بنو الكماة

الجحفل

الجرار

كؤنهم
أسد الشرى بٌن المنا الخطار

متهللٌن

لدى

الهٌاج

كؤنما
خلمت

وجوههم

لبسوا الملوب على الدروع وأشرعوا
بؤكفهم
وتمدموا

ولهم

على

أعدابهم
حنك

فارتاع

نالوس

لخلع

لسانه

نارا
العدا
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من
ألهل

وحمٌة

األلمار
النار
األنصار

وبكى
ثم انثنوا عنه

وعن

لذلة

الكفار

الصلٌب

عباده
ولد أصبحوا خبرا من

األخبار

اش فً النصؾ الثانً من المرن السابع الهجري ،وعاصر الفتن
ع َ
واالضطرابات التً حدثت فً ببلد األندلس وشهد سموط معظم المواعد
والمدن األندلسٌة بٌد األسبان ،اما تفاصٌل حٌاتُه التفصٌلٌة ؾتكاد
تكون مجهولة ،و كانت شهرته بلصٌدته التً نظمها فً رثاء المدن
االندلسٌة وتناللها بٌن الناس فٌم ا ذكرته كتب األدب ،وكان له ؼٌرها
من المصٌد مما لم ٌشتهر  .وكان من حفظة الحدٌث الشرٌؾ ومن
فمهاء االندلس المشهورٌن  .ولد كان بارعا فً نظم الكبلم ونثره.
ولال عنه عبد الملن المراكشً فً كتابه ( الذ ٌل والتكملة ) :
(كان خاتمة األدباء فً األندلس بارع التصرؾ فً منظوم الكبلم
ونثره فمٌها حافظا ً  .له ممامات بدٌعة فً أؼراض شتى وكبلمه نظما
ونثرا مدون ) .
توفً الشاعر الفمٌه ابو البماء الرندي فً
 1285 -مٌبلدٌة

سنة \  684هجرٌة

أجاد فً المدح والؽزل والوصؾ والزهد .ومن شعره فً الؽزل
هذه االبٌات ٌمول :
ٌا سالب الملب منً عندمـا رممـا
لم ٌبك حبن لً صبـرا وال رممـا
ال تسؤل الٌوم عما كابـدت كبـدي
لٌت الفراق ولٌت الحب مـا خلمـا
ما باختٌاري ذلـت الحـب ثانٌة
وإنما جارت األلدار فاتفما
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وكنت فً كلفً الداعً إلى تلفـً
مثل الفراش أحب النار فاحترلا
ٌا من تجلى إلى سري فصٌرنً دكا
وهز فإادي عندما صعما
انظر إلً فإن النفـس لد تلفت
رفما علً الروح إن الروح لد زهما
وٌمول اٌضا :
َـؾ عـن ورد ٍ
أ لثا ٌم ش َّ
أم على األزرار من ُحلَّتها

ند
ـر ِد
أم ؼمام ضحكت عـن بَ َ
بدر تـ َّم فً لضٌب أَملَـد
ُ

بؤبً لٌن له لو أنه
نملت عطفتـه

للخلد

ال وألحاظ لها ساحرة
نفثت فً الملب ال فً العمد
ال طلبت الثؤر منها ظالما
وأنا الماتل نفسً

بٌدي

نظـرت عٌنً لحٌنً نظرة
أخذت روحً وخلـت جسـدي
هاتها باهلل فً مرضاتها
لهوة فٌها شـفاء الكمد
عصرت باللطؾ فً عصر الصبا
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فرمـت بالمسن ال بالزبد
ما درى مدٌرها فً كؤسها
وهً مثل البارق المتمد
درة ضمت على ٌالوتة
أم لجٌن فٌه ثوب عسجدي
إال أن شهرته تعود إلى لصٌدة نظمها بعد سموط عدد من
المدن األندلسٌة .والتً نظمها لٌستنصر أهل العدوة اإلفرٌمٌة من
( المرٌنٌٌن ) عندما تنازل ابن األحمر ( دمحم بن ٌوسؾ ) أول سبلطٌن (
ؼرناطة ) لئلسبان عن عدد من المبلع والمدن إرضاء ا ً لهم وأمبل فً
بمابه على حكمه ؼٌر المستمر فً (ؼرناطة ) وتعرؾ لصٌدته ب (مرثٌة
األندلس )  .ولد تؤثر الرندي فً كتابة لصٌد ته هذه بمصٌدة البستً
المسماة (نونٌة البستً) التً تشبهها فً كثٌر من ابٌاتها و التى مطلعها:
َـًء إِذا مـا ت َ ّم نُ
ُ
ُ
نسان
ِلـ ُك ِ ّل ش ٍ
ب العَ ِ
مصان فَـبل ٌُـؽَ َّر بِـطٌ ِ
ٌش إِ
ولد مرت بنا كاملة فً موضوع ( مراثً االندلس) من هذا الكتاب
فبل حاجة لتكرارها.
واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره:
علبلنً بذكر تلن

اللٌالً

لست أنسى للحب لٌلة

أنس

ؼفل الدهر والرلٌب

وبتنا

ضمنا ضمة الوشاح عناق
فبردت الحشى بلثم

ورود

وعهود

عهدتها

كالؤللً

صال فٌها على النوى بالوصال
فعجبنا من اتفاق
بٌمٌن

معمودة

لم ٌزل بً حتى خبالً
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المحال
بشمال
خبالً

وكإوس المدام تجلو عروسا
وٌجر الدجى ذوابل

اضحن المزج ثؽرها عن

الل

شمع

عكست فً الزجاج نور الذبال

خضٌبا

أعجمت بالسمان نون

الهبلل

وكؤن الصباح إذ الح

سٌؾ

ٌنتضى من ؼٌن ومٌم

ودال

ومسحنا الكرى إلى

ؼانٌات

بكل سحر

حبلل

دموع

الل

والثرٌا تمد

كفا

فٌها

فً رٌاض تبسم الزهر

علٌبل

وجرى عاطر النسٌم
فاكتسى النهر المة منه
ٌا لٌالً منً سبلم

لما
علٌها

ؼانٌات
لؽمام

بكت

فتهادى بٌن الصبا

والشمال

ان رمى المطر نحره

بالنبال

أتراها تعود تلن

اللٌالً

****************************

ابن جزي الكلبً
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بن

هو ابو الماسم دمحم بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا بن ٌحٌى
ٌوسؾ بن عبد الرحمن بن جزي الكلبً الؽرناطً .واصله من حصن
(ولمة ) وٌمت بصلة المرابة الى ابً الخطار حسام بن ضرار الكلبً .

 721هجرٌة 1321 --
ولد ب (ؼرناطة ) فً شوال من سنة \
مٌبلدٌة ولٌل فً رواٌة اخرى انه ولد فً سنة \  693هجرٌة – 1294
مٌبلدٌة نشؤ فٌها وتعلم .نشؤ فً كنؾ والده ،وكان ٌعٌره العناٌة التامة
من حٌث التربٌة والتعلٌم  .وكان ادٌبا  :كاتب شاعر و عالم بالتارٌخ
والحساب واللؽة والنحو والبٌان  .ولد نشؤ نشؤة دٌنٌة فاثرت فٌه
وفً شعره فٌمول :
لك ِ ّل بنً الدنٌا

ُم َرا ٌد َو َممص ٌد

ألبل َػ فً ِع ْل ِم الش َِّرٌع ِة

َمبلؽا ً

س أولو النُّ َهً
ففً مث ِل هذا فلٌنافِ ْ
فَ َما الفَ ُ
ٌم ُمإبَّ ٍد
وز إال فً نَ ِع ٍ

وإن مرادي صحة

وفراغ

ٌكون به لً فً الجنان ببلغ
وحسبً من الدنٌا الؽرور ببلغ
به العٌش رؼد والشراب ٌساغ

أخذ العلم عن كبار علماء عصره منهم :أبو جعفر الؽرناطً وأبو
الحسن الحفار وأبو المجد الحضرمً وؼٌرهم .كان خطٌبًا فً الجامع
كثٌرا لحسن أسلوبه وبراعة منطمه .
الكبٌر فً بلده ولد أثر فً الناس ً
درس على ٌدٌه من ذرٌته أبناإه دمحم وأحمد وعبد هللا فكانوا علماء
كؤبٌهم وعندما الؾ ابن جزي كتابه (تمرٌب الوصول) كتب فً ممدمته
:
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( لذا أحببت أن ٌضرب ابنً دمحم -أسعده هللا -فً هذا العلم بسهمه،
فصنفت هذا الكتاب برسمه ،ووسمته باسمه ،لٌنشط لدرسه وفهمه،
وعولت فٌه على االختصار والتمرٌب ،مع حسن الترتٌب والتهذٌب)
تخرج علٌه الشاعر االدٌب لسان الدٌن بن الخطٌب.
وكذلن َّ
انتمل الى مدٌنة ( فاس) بالمؽرب واشتؽل كاتبا البً الحجاج بن
االحمد النصري وفً مدٌنة ( فاس ) املى علٌه الرحالة ابن بطوطة
رحبلته فاسماها (تحفة النظار فً ؼرابب األمصار وعجابب األسفار )
وذلن سنة \ 756هجرٌة
لال فٌه تلمٌذه الحضرمً فً( الفهرسة):
(كان ً
أخبلق فاضل ٍة ،ودٌان ٍة،
رجبل ذا مروءة كاملة ،حاف ًظا متمنًا ،ذا
ٍ
و ِعفَّة ،وطهارة ،وشهرته دٌنًا وعل ًما أؼنت عن التعرٌؾ به)
توفً فً مدٌنة( فاس ) المؽربٌة سنة \ 757هجرٌة—1356مٌبلدٌة
شعره ٌتمٌز بالبساطة والسهولة وبعضه الى حد ال سذ اجة
وأؼراضه عادٌة فمال فً الفخر والمدٌح والرثاء والوصؾ والنسٌب
وٌكثر فً شعره الضراعة الى ربه تعالى وهذا دلٌل تدٌنه وتمشفه
حٌث ٌمول:
ب إِ َّن ذُنُوبًِ الٌَ ْو َم لَ ْد َكث ُ َرتْ
ٌَا َر ّ ِ
ب النَّ ِار ِم ْن لِبَ ٍل
َولَ ٌْ َ
س ِلً ِب َعذَا ِ
فَا ْن ُ
ظ ْر إِلَ ِهً إِلَى َ
س َكنَ ِتً
ض ْع ِفً َو َم ْ

ع َددَا
ك لَ َها َحص ًْرا وال َ
فَ َما أ ُ ِطٌ ُ
ص ْب ًرا َوال َجلَدَا
َوال أ ُ ِطٌ ُ
ك لَ َها َ
ٌم َ
ؼدَا
وال تُذٌِمَنَّنًِ َح َّر ال َج ِح ِ

وٌمول اٌضا بنفس المعنى :
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س َر ِاري
لَ ْ
صدِي ال ُم َإ َّم ُل فًِ َجه ِْري َوإِ ْ
َ
س ِبٌ ِل هللاِ
ش َها َدةٌ ِفً َ

صةً
َخا ِل َ

َّ
س َال ٌُ َط ِ ّه ُر َها
ً ِرجْ ٌ
إن ال َمعَ ِ
اص َ

اح ِد البَ ِاري
الو ِ
َو َم ْطلَ ِبً ِم ْن ِإلَ ِهً َ
ت َ ْم ُحو ذُنُو ِبً َوت ُ ْن ِجٌ ِنً ِم َن النَّ ِار
ان ُكفَّ ِار
إِال ال َّ
ص َو ِار ُم ِم ْن أ َ ٌْ َم ِ

وٌمول فً الفخر وهو ٌفخر بعفته:
ص ْف َح ٍة كَالش َّْم ِس ت َ ْبدُو
َو َك ْم ِم ْن َ
َ
ض ْ
ؼ َ
ؾ ع َْن نَ َظ ِري ِإلَ ٌْ َها
ضتُ ال َّط ْر َ

ٌن
س ِلً ُح ْ
فٌَُ ْ
سنُ َها لَ ْل َ
ب ال َح ِز ِ
علَى ِع ْر ِضً َودٌِ ِنً
ُم َحافَ َظةً َ

وٌمول فً الؽزل :
ؼرٌر
شادن
ِ
ٍ

وأهٌؾ من ٌهود ٌرنو

بمملتً

كالؽصن فً ٍّ
تثن
ألبل
ِ

بالنفور
ممتزج األنس
ِ

ُ
ؼصن اٌن تُنمً
فملتُ ٌا

النضٌر
فمال لً فً بنً
ِ

له مإلفات كثٌرة منها:
 -1التسهٌل لعلوم التنزٌل وهو تفسٌر كبٌر
 -2تمرٌب الوصول إلى علم األصول
 -3والموانٌن الفمهٌة فً تلخٌص مذهب المالكٌة
 -4التنبٌه على مذهب الشافعٌة والحنفٌة والحنبلٌة
 -5النور المبٌن فً لواعد عمابد الدٌن
- 6المختصر البارع فً لراءة نافع
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 -7أصول المراء الستة ؼٌر نافع
 -8الفوابد العامة فً لحن العامة.
واختم بحثً بهذه االبٌات فً مدح الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌمول
:
اروم امتداح المصطفى وٌردنً
لصوري عن ادران تلن المنالب
ومن لً بحصر البحر والبحر زاخر
ومن لً باحصاء الحصى والكواكب
ولو ان اعضابً ؼدت السنا اذا
لما بلؽت فً المدح بعض مارب
ولو ان كل العالمٌن تسابموا
الى مدحه لم ٌبلؽوا بعض واجب
فامسكت عنه هٌبة وتادبا
وعجزا

واعظاما الرفع

جانبً

ورب سكوت كان فٌه ببلؼة
ورب

كبلم فٌه عتب

********************************
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لعاتب

ابن خاتمة األنصاري

هو أبو جعفر أحمد بن علً بن دمحم بن علً بن دمحم بن خاتمة
األنصاري المرٌنً.
ولد بمدٌنة ( المرٌة ) الوالعة جنوب شرلً االندلس عام\ 734
ه جرٌة  1333-مٌبلدٌة وفًها حفظ المرآن الكرٌم ،ولرأ علوم العربٌة
والدٌن على أساتذة عصر ه المشهورٌن ببلده وتردد منذ صباه على
بعض المدن األندلسٌة وخاصة (ؼرناطة ) العاصمة حٌث أدرن بها ٌومبذ
نخبة من علمابها األجبلء منهم الشٌخ الخطٌب ،األستاذ مولى النعمة،
على أهل طبمته أبً الحسن علً بن دمحم بن أبً العٌش المري لرأ علٌه
والزمه وبه جل انتفاعه ،والشٌخ الخطٌب األستاذ الصالح أبو إسحاق
إبراهٌم بن العاص التنوخً .وروي عن المحدث دمحم بن جابر بن دمحم بن
حسان الوادي آشً ،وعن الشٌخ أبً البركات ابن الحاج ،سمع علٌه
الكثٌر ،وأجازه إجازة عامة ،والشٌخ الخطٌب أبو الماسم عبد الرحمن بن
دمحم بن شعٌب المٌسً من أهل بلده ،والماضً أبو جعفر المرشً بن
فركون .وأخذ عن الوزٌر الزاهد ،أبً الماسم دمحم ابن دمحم بن سهل بن
مالن فؤخذ عنهم وتمدم بالعلم والمعرفة واالدب حتى اصبح ابن خاتمة
احد أدباء عصره المعروفٌن ،وشعرابها المعدودٌن .
لمد أولؾ ابن خاتمة جزءا من حٌاته على التدرٌس ببلده أوال ،ثم
بالمدرسة الٌوسفٌة التً أنشؤها السلطان ٌوسؾ األول ابن األحمر فً
العاصمة لرطبة للفترة (  733ـ  755ه جرٌة  1333 /ـ1354
مٌبلدٌة ) والتً تخرج فٌها جمهرة من العلماء واألدباء ،بحٌث أعادت
هذه المدرسة الى األذهان ما كانت علٌه جامعة ( لرطبة ) إبان الحكم
االموي.
حل باألندلس على زمن ابن خاتمة خطب عظٌم ،ونكبة مروعة،
هو وباء الطاعون الخطٌر (الطاعون الجارؾ) الذي اجتاح المشرق
والمؽرب على السواء ،وتفشى فً منطمة البحر األبٌض المتوسط بٌن
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عامي  749ـ  750ه جرٌة  1347-ـ  1348مٌبلدٌة هلن فٌه جمهرة
عظٌمة من اهل االندلس بسببه ،فً ممدمتهم مشاهٌر من رجال السٌاسة
والعلم واألدب ،منهم الربٌس أبو الحسن علً بن الجٌاب ،والماضً
أحمد بن دمحم ابن برطال ،الذي توفى فً جزٌرة ( مالمة )  .واستمر ذلن
الوباء مدة طوٌلة .ولد تحدث ابن خاتمة عن هذا الوباء ـ ضمن من
تحدثوا ـ حٌث وصؾ عصؾ الطاعون بثؽرمدٌنة ( المرٌة) وٌصؾ
حال الناس فً وسط هذه الحال فٌلجا الى هللا تعالى مناشدا اٌاه . :
ٌامن ٌُ ُ
الورى ِم ْن بع ِد ما
ؽٌث َ

لَنِ ُ
طوا
ار َح ْم ِعبادا ً
أكؾ الف ْم ِر لد
َّ
فاعتَرفَتْ
بِ َج ِ ّم

روؾ
عرؾ بال َم ْع ِ
ٌامن ت َ َّ

أنعام ِه

األطراؾ
ُ

سطوا
بَ َ
س ُ
ط
والو َ

ٌا واسعا ً
ك عن نِعَ ٍم
َ
ضاق َخ ُ
طو ال َخ ْل ِ
ص ِفها
منهُ إذا َخطبوا فً َو ْ

َخبَ ُ
ط وا

َرحْ َمتَهُ
سرفا ً
فلٌس ٌَلح ُ
ك منهُ ُم ْ
َ

لَنَ ُ
ط

لَنِعُوا
َ
الورى
بٌن
سمَطوا
فؤ ٌْنَما َ
َ

لَمَطوا

شرا ً
ونا ِ

بٌ ِد

اإلجْ ما ِل

ار َح ْم عبادا ً ب َ
ض ْن ِن العَ ٌْش لد
فَما

لَ ُه ُم
حؾ والثَّرى
ؼٌر ال ُّد ُجنَّ ِة لُ ٌ
َ

س ُ
ط
بُ ُ

لكنَّ ُهم ِم ْن ذَرا ع َ
َلٌان فً

نَ َم ٍط
رفٌع الذُّرى ما فَولَهُ
سام
ٍ
ِ

نَم ُ
ط

إذا

ت ُ ُو ِ ّزعت

الدُّنٌا

و َم ْن ٌَك ُْن بالَّذي ٌَهواهُ

ُمجتْ ِمعا ً
ً أم
فما ٌُبالً ألا َم ال َح ُّ

ُ
نحن ال َعبٌ ُد وأنتَ ال َم ْلنُ
سوى
لٌس ِ
َ
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ش َحطوا
َ

ش َط ُ
ط
ًَء ٌُ َر َّجى بَ ْع َد ذا َ
وك ُّل ش ٍ
أشار لسان الدٌن ابن الخطٌب – وكان صدٌمه ومعاصرا له فً
كتابه ( االحاطة) واصفا اٌاه بؤنه:
( صدر ٌشار إلٌه ،متفنن مشارن ،لوي اإلدران ،سدٌد النظر ،لوي
الذهن ،جٌد المرٌحة ).
ولال عنه األمٌر اسماعٌل ابن األحمر فً كتابه ( نثٌر فرابد الجمان،
فً نظم فحول الزمان):
( فارس الكتٌبة الشعرٌة ،وعالم الملة األشعرٌة .ورب المدح المبرأ من
المدح ،وزند اإلدران لما ورى المدح .والمرسل لنحو العى من االفصاح
بالسرٌة ،المتكلم فً فنون العموم بتحمٌك النفس السرٌة .وبه افتخرت
المرٌة؛ اذ ذاته ـ بحسن الثناء ـ هً الحرٌة .وكتب عن اهل بلده
للسلطان ،فبرز فً الكتب بتلن األوطان .
توفً الشاعر ابن خاتمة فً مسمط راسه بمدٌنة ( المرٌة) فً
الٌوم التاسع من شعبان عام \  770ه جرٌة  1269 -مٌبلدٌة حٌث دفن
بمسمط رأسه (المرٌة) .
ابن خارجة طبٌب وادٌب مشهور فً جل االوجه الثمافٌة فً
االندلس فهو شاعر وكاتب مترسل وفمٌه وزاهد ومصنؾ .
ٌتمٌز شعره بانه انعكاس لنفسٌة مضطربة ؼٌر مستمرة وأفكار
متضاربة متنالضة ،تعمد الى انعكاس صراع عمٌك فً داخله بٌن
مطالب مادٌة تلحها علٌه اهواء نفسه وحاجة هذه النفس الى اللذة
والنشوة واخرى روحٌة تفرضها علٌه عمٌدته فٌمول :
تروم رضاهم وتؤتً المناهٌا
أحب وعصٌان؟ لمد ظلت الهٌا
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تكنٌت عبد ثم أكـننت إمرة
أعبد وأمر؟ ما أخالن صـاحٌا
َ
أعـن َِ َِ َِتً
فتنـت بدنٌا جاذبتنً
فـما لً ال أبكـً لذلن مـالٌا؟
فمد فتح الرحمن أبواب عفوه
لمن راجع الذكرى وألبل خاشٌا
لعل الـذي الوجـود بجـوده
ٌعٌن بحسن اللطؾ حالً حالٌا
وكانه ٌشعر بالتراب النهاٌة نهاٌة الملذات ونهاٌة الوجود والرحٌل
عن تلن األرض-الجنة .يصورها بصور شعرٌة ناضجة وٌلبسها أثوابا
متممص اٌاها فً تجربة صوفٌة
ا
لشٌبة من ؼزل ولهو و خمرة واخرى
فٌتٌه فً حبه وشوله للمرأة الحبٌبة وجمالٌتها فً ؼزل رابع وجمٌل
فٌمول:
فٌن الحدٌث ومورد االنشاد
ولن الخطاب اذا أراد الشادي
ٌا سالكا بالحسن مسلن آمن
طرح اللحاظ خبلل ذان الوادي
أٌان ،وأحذر من عٌون ظبابه
فلمد سطت عدوا على اآلساد
أن العٌون به لواض ،والطى
بٌض مراض ،والظباء عواد
ومن النواظر أسعد لكنها
بمدودها محروسة بصعاد
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انً أمرإ ما زلت أحذر بؤسها
لكن على حذر سلبت فإادي
ٌا سرحة الوادي وظلن وارق
من لً بجعلً أفودٌن وسادي
وحنٌنه الى االرض الممدسة  ,مكة والمدٌنة فٌصؾ نفسه فً
هذه الحال على نهج ( النجدٌات ) كنوع من أنواع الشعر الدٌنً ،فٌتمنى
لو ٌزور نجدا والحجاز لبلنتمال إلى عالم روحً ال تساوي فٌه المادة
شٌبا ،كرد فعل على االستؽراق فً الحٌاة البلهٌة وملذاتها فٌمول:
أحن إلى نجد إذا ذكـرت نجد
وٌعـتاد للبً من تذكـر وجد
وٌمول :
هل أكحل الجفن من ترب به عبك
وأرشؾ الثؽر من إظبلله اللعس
وأبـلػ الخـد من تعـفٌره وطرا
شولا لموطا نعل طاهر لدسً
انشد او نظم فً اؼلب الفنون الشعرٌة وخاصة فً المدح
والثناء وفً الؽزل والنسٌب والوصؾ والحكمة  .وٌتمٌز شعره
وموشحاته بروعتها وبسبلستها وموسٌماها العذبة والكلمة المنتماة
باسلوبٌة فاخرة ومعانٌها رابعة وما ٌعتمل فً نفسٌته المضطربة من
احاسٌس ومشاعر  .ومن شعره بالحكمة ٌمول :
هو الدهر ال ٌبمى على عابد به
فمن شاء عٌشا ٌصطبر لنواببه
فمن لم ٌصب فً نفسه فمصابه
بفوت أمانٌه وفمد حباببه
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وٌمول واصفا عاصمة مملكته (ؼرناطة ) مناجٌا النسٌم المادم
من ربوعها ؾٌسابله عن أخبارها وأحوال من فٌها لمحبته لها
وفرط شوله :
ٌا نسٌما سـرى أللرب عـهد
بحماهم حدثـنً األخـبارا
كـٌؾ ؼرناطة ومن حـل فٌها
حبذا الساكنون تلن الدٌـارا
كٌؾ أحباب مهجتً روح روحً
نور عٌنً الجآذر األلمارا
اما موشحاته فهً لمة فً االبداع والرلً تمتاز برفعة المستوى
والحٌوٌة والبساطة والروح الشعبٌة االسرة التً تسري بها وهذه
موشحة من موشحاته الرابعة :
َح ٌّا
نس
عَلى
ً
األ ُ ِ
ح َّ
ار
دار العُمَ ْ
وا ْبتِ ْ

ِم ْن

را َحت َ ًْ

ش ْفها
و ْلت َ ْرت َ ِ

ُح َمٌّا

هاب ِع ْطر ٌَّة
كال ِ ّ
هاب فً ال ِت ْ
ش ْ
أما

تَرى

لد

تا َه

بَد ِْر

اللَّ ٌْ َل

شر
النَّ ِ
حابِ ْر

خوؾ
َ

ْافتِضاحِ

وطا ِل ُع

ب
الشُّه ِ

ؼابِ ْر

س ُر
والنَّ ْ

ك
َخ ْف ُ

ال َجناحِ

ع ْن َب ُر
و َ

الدَّجْ ِن

عاط ْر
ِ
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ت ُ ْذ ِكٌ ِه

نار
ُ

وما َل
ْ
إذ

ال َّ
صباحِ
الث ُّ َرٌّا

ب
ِ
س ْر ُ
طلٌ َعةَ

هار
للنَّ ْ

أنار
ْ

ك
تعبَ ُ

واألرض
ُ

الفَجْ ِر
َرٌّا

كاب عَلى ُربا َّ
هر
حاب فً ا ْن ِ
س ْ
س ْ
وال َّ
الز ِ
َز ُ
مان

هذا
لَ ْد

َمؤل َ

بٌع
َّ
الر ِ
نورهُ
ُ

األفك
َ

تَرنَّمتْ
عَلى
ونَ َّم

بالبَ ِد ٌْ ِع
ُ
ٌورهُ
ط ُ

الؽُ
صون
ِ
ِع ْن َد

اله ُجوعِ

للنَّ
َ
اشمٌن

َبٌر ْه
ع ُ
ك
َط ْل ُ

وض
والر ُ
َّ
ضار
هار كال ُّن ْ
والبَ ْ
والو ْر ُد
َ

ل ْد

ال ُم َحٌّا
ؾ
ُح َّ

كال َخ ْو ِد

ماب بُرو ِد ِه
ال ِ ّ
حاب ع َْن نِ ْ
ص ْ
ْ
وافت َ َّر

ث َ ْؽ ُر

بالد ِ ُّّر
َح ٌَّا
ال ُخ ْ
ض ِر
األزا ِه ْر
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لل َّط ِ ّل

ؾ
ِص ْر ِ

عن

النَّ ْو ِر

وناظ ُر
ِ
إلى

ناظ ْر
ِ

تسام
ا ْب ِ

األلاحِ

المُ ْ
ب
ض ِ

ؾ
و َم ْع ِط ُ
تَثْنِ ٌْ ِه

أ ٌْدِي

فاجْ ُل

ال ُمدا َم

ناض ْر
ِ
ِّ
الرٌاحِ
علَ ٌّا
َ

ْك
بار ال ت ُ ْ
بال ِك ْ
دار فً ال ِعش ِ
َه ٌْهاتَ

ٌا

هاتِها

كالؽُص ِْن

فً

صب ُح
وال ُّ

والبَد ُْر
ٌا

س َّر
ِ
لٌن
ِ

ل ِ ّد ْه

فً

َو ْر ِد

ك
ت َ ْع َ
ش ُ

س
الش َّْم ُ

مرآ ْه
َخ ِ ّد ْه
لُمٌا ْه
بِ ُو ِ ّد ْه

ب
َ
ص ٌّ
البِمً

العُ ْم ِر
تٌّا ْه

ور
نُ ِ

فً

والر ْوض
َّ

مر
وال َخ ِ
عاذِلٌَّا

سكري مع
تاب فال َّ
ص ْ
ال َم ْ
واب ُ
لُ ْم

راحِ

فٌِ ِه

ذار لَ ْد لا َم
ذار فال ِع ْ
ال ا ْع ِت ْ
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ِؼٌّا
بالعُ ْذ ِر

لَ ْد

ش ٌْبا ً
َ

جبْتَ

باب ُمتٌََّ ٍم
تاب ذِي ا ْكتِ ْ
فً ِع ْ
هذي
لد

بالوج ْد
َ

ب
فالمَ ْل ُ
ما
ٌا

و َهجْ ِر
لَ َن

حابِ ْر

لٌس
َ

تَدْري

ما
ِل َم ْن

تَه َْوى

طا ِب ْر

َب ٌْ ٍن

ب
لَ ْل ُ

ِب
ذ ْ

بري
َ
ص ِ

َه ٌْ ُ
مان
َب ٌْ َن

نَد ِْر

َم ْن

صال

ِحورار ُجفُ ُ
ِب
فار ا
ِب ِ
ون ذ ْ
ْ
ش ْ
حْب
َ
ص َ
ٌاب
وال ِث ّ ْ

صفاتَ
ال ِ ّ
جاب
ال ِع ْ

ُذري
ع ِ
وام ْر
َه ِ

ُد ُموعً
ِعٌ َل

فَ ِرٌّا

الك َْوكب

عَلٌّا
نَد ِْري
البَ ِهٌّا
الد ِ ُّّري

واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :
الرضا نارا ً عَلى
أد ِْر
كإوس ِ ّ
َ
و ْلتَجْ لُها بنتَ د ٍَّن ع ُْم ُرها

علَ ِم
َ
ال َخ ٌْ َر فً

لَذَّ ٍة

بتّا ً

ع ُمري
ُ
ب
ستَدر ُ
تَ ْ
ج العَم َل فِع َل الشٌَّ ِ
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تم
ِل ُمكت َ ِ
باللَّ َم ِم

َم ْ
ش ُمولَةً نَس َجتْها

ٌَ ٌد

للشَّما ِل

طؾ فً
ُؾ اللُّ ِ
وال َط فتها أك ُّ

ال ِمد َِم

فَما لَها
ؼٌر ُروحِ ُّ
َ
الروحِ من لَدَحٍ
وال لَها َ
سر ِم ْن فَد َِم
ؼ ٌْ ُر ِ
س ِ ّر ال ِ ّ
د
َّاربٌن ِطبلً
َ
ُؾ الش
بَ ٌْنا تُرى فً أك ّ ِ
ْ
ِهم
ستحٌ ُل شُعاعا ً فً
إذ ت َ ْ
ُخدود ِ
س ّرا ً
ك َ
َذان من َكتَمتْ ِ

َ
ضمابِ ُر ُه
كَسا ُه

منه

ردا ٌء

ؼٌر
ُ

ُم ْن َك ِت ِم

الكون لد
فرٌاض
لُم هاتِها
ُ
ِ

ُجلٌت
ترتٌب على
ولا َم ل ْل ُحسن
ٌ

دم
لَ ِ

كاألكواس
ُّهب
وال َح ِ
ِ
ت الش ُ

دابِرةً
ت ُ ْؽ َ
هباء
سكر ِم ْن
َ
ص ِ
رٌن بال ُّ

هم
ُح ِّب ِ

سحب الحما َم
وسا َجلَتْ أدْم ُع ال ُّ

بُكا ً
ٌاض فؤ ْ
ض َحى ج َّد
الر ِ
عَلى ِ ّ

س ِم
ُم ْبت ِ

ندى
ب
س ْل
فَ َ
وض ال ُحسن ِؼ َّ
أزاهٌر َر ِ
َ
ً
َ
َه ْل نَ َّبهت َولعاتُ ال َّط ِ ّل
عٌن
عنى
فً ُك ِ ّل ُح ٍ
سن لهُ َم ً

تشاهدُه

ق بل بالناظرٌن
ٌا الم َع البَ ْر ِ
أ َ ِع ْد على ُمملتً لَ ْمحا ً

ع َِم

ُ
الحاضر
وللب
عٌن ال َّ
ُ
ِ
ص ِف ّ
ًِ

الفَ ِه ِم

َشى
ع ً
فرى عن دُجا
صبا ُ
وهو ال َّ
ح ت َ َّ

ال ُّظلَ ِم

ٌإنِّمُها

س َ
سى ٌَ َ
نان
ب عن َ
ع َ
ران ُم ِح ٌّ
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ع َِم

ٌاوادي
َ

ال َح ّ
ًِ

ثا ِعبةٌ
واحر لَ ْلبً ِل َ
ذان ال َمور ِد
َّ

واألم واهُ
ْ

بل َه ْل ٌُ َب ِلّؽُنً َو ْخد ال َم ِط ّ
ًِ
ِل َم ْعه ٍد طالَما
ِلعُمد ِة

ٌِن
ال ّد ِ

َح َّل

عَلى
المزار إلى َر ْب ٍع بذي
شَحْ ِط
ِ

لوب
المُ ُ

وال ُّد ْنٌا

ألحم ٍد

ب ِه
ُم َخ ٌِّ َ
مٌن

وبانُوا

ع َْن

سلَ ِم
َ

هم
ُج ِ
سوم ِ

ولُطبهما
و ُم ْنتهى الش ََّر ِ
ؾ األصل ّ
ًِ

َرم
والك ِ

ل ُم ْنت َ ِع ٍل
الرس ِل من با ٍد
وأكرم
ُّ
ِ

ِل ُم ْختَتِ ِم

حاؾ
اس من
ٍ
ألَفض ِل النَّ ِ
س ٌِّ ِد
َ

َّبم
الش ِ

األرسال

الموم
حادي العٌس نَحْ َو
ٌا
ِ
َ
رفما ً بنا فً بماٌا أنفُ ٍس
س ْم ِم
أل ُ ِ
وب ال ُّ
ؾ الجس َم ث َ َ
لح َ

لاطبةً
ِ

ُم َح َّم ٍد

خٌر
ِ

ك
َخ ْل ِ

هللا
ِ

ُمرتَهنا ً
ق من َ
ؼ ْو ٍر إلى
ٌرمً ب ِه الشَّو ُ
َخ ِفٌَتْ

هم
ُك ِلّ ِ
هم
تَ ِ

دم
ع َِن ال َمناٌا فلم ت َ ْمتز من العَ ِ

ُم ْمتَهنا ً
صوب األ ْد ُمع
وأذرؾ ال َع ٌْ َن
َ
َ

وأ ُ
شرب الوج َد لَلبً والجوى
َ

كَبدي

أبر
إن لم أ َ ُح ّط ركابً فً ِ ّ

رى
ثَ ً
عفر فٌ ِه َوجْ نَتً
حتَّى أ ُ ِ ّ

جم
ال ُّ
س ِ

ع الشجون دَمً
س ه َد َج ْفنً وأنوا َ
وال ُّ
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وفَمً

ذُ ّالً

و َخ وفا ً

وإشْفالا ً

هللا
ٌا َط ٌْ َبةَ ال َّط ٌِّبٌن
َ
عَسا ُك ُم
ْ
وإن

ْ
أن

تُوالُوها

تَعُ ْدكُم

فَح ٌُّوها

و َم ْند َمةً
مساوئ لد زلَّتْ بها
عَلى
َ
أنشُدكم

س َرتْ نسمةٌ من جانب
أما َ

لَدمً
ال َعلَم

سبل َم ُك ُم
َ
حتَّى ٌَ َ
الرضا ِم ْنها
بٌن ِ ّ

س ِم
ِل ُم ْنت َ ِ

فَ َع ْو َدتُها
ِم ِنًّ

ص ِر ِم
ُم ْن َ

بر ِ ّد

سبلم
ٍ

******************
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َ
ؼ ٌْ ِر

ُٔخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ

ُٔ ٞٛخٕ حُي ٖ٣أر ٞػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي رٖ ػِ ٢رٖ
أكٔي حُِٔٔخٗ ٢حُوط٤ذ ،والسلمانً نسبة إلى (سلمان) موضع بالٌمن،
ومنه لدم أهله إلى األندلس عمب الفتح اإلسبلمً واستمروا فً
لرطبة ثم انتملوا إلى ( طلٌطلة ) بعد ثورة ( أهل الربض ) بمرطبة
النصارى على (طلٌطلة ) فً سنة \ 202ه جرٌة  .ولما اشتد خطر
منتصؾ المرن الخامس للهجرة حٗظوِض أَٓط ( ٖٓ ٚهَ١زش) اُ٤ِ١( ٠طِش)
رؼي ٝهؼش( حَُر )ٞأ٣خّ حُلٌْ ح ٍٝ٧أٌام جده سعٌد الى مدٌنة ( لوشه )
ؼرب (ؼرناطة ) وكان جده ( سعٌد ) عالما ورعا فجعل ٌلمى بعض
بالخطٌب وعرفت األسرة باسم آل دروسه ومواعظه فً (لوشة) فعرؾ
.
بالخطٌب
ُٝي حُ٘خػَ كٓ ٢ي٘٣شُٗٞ ( -ش )– حٗ٫ئُ٤ش كٍ ٢ؿذ ٖٓ ٓ٘ش
\ٛ 713ـَ٣ش – ٬٤ٓ1313ى٣ش  ٝىٍّ ح٫ىد ٝحُطذ ٝحُلِٔلش ك٢
ؿخٓؼش حُوَ ٖ٤٣ٝرٔي٘٣ش (كخّ ) ػْ ٍؿؼض آُ ٠ي٘٣ش ( ُٗٞش ) ٝحٓظوَص
رٜخٝ .رؼي ٫ٝىس ُٔخٕ حُي ٖ٣حٗظوِض حُؼخثِش اُ( ٠ؿَٗخ١ش )ك٤غ ىهَ ٝحُيٙ
ك ٢هيٓش حُِٔطخٕ أر ٢حُلـخؽ ٓٞ٣قٝ ،ك( ٢ؿَٗخ١ش ) ىٍّ ُٔخٕ حُيٖ٣
.
حُطذ ٝحُلِٔلش ٝحَُ٘٣ؼش ٝح٧ىد

هظَ ٝحُي٘ٓ ٙش\ ٛ 741ــَ٣ش ك ٢حُٔؼًَش حٍُٜٔ٘ٞس رٔؼًَش
٣َ١ق ) ً ٝخٕ ( ُٔخٕ حُي ) ٖ٣ك ٢حُؼخٓ٘ش ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣ػَٔ ٙكلَ
ٌٓخٕ أر ٚ٤ك ٢أٓخٗش حَُٔ ُِ ( َ٣ُٞأر ٢حُلٖٔ رٖ حُـّ٤خد )ٝ .رؼي حٕ
طٞك ٢حُ ( َ٣ُٞحر ٞحُلٖٔ )رٞرخء حُطخػ ٕٞحٌُ ١كَ رخُز٬ى طُٔ ٠ُٞخٕ
حُيٜ٘ٓ ٖ٣ذ حُُٞحٍسُٔٝ .خ هظَ (أر ٞحُلـخؽ ٓٞ٣ق) ٓ٘ش\ ٛ 755ــَ٣ش
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(

ٝحٗظوَ حُِٔي اُُٝ ٠ي (ٙحُـ٘ ٢رخهلل دمحم) حٓظَٔ حُلخؿذ( ٍٟٞحٕ ) ك٢
ٍثخٓش حُُٞحٍس ٝرو ( ٢حرٖ حُوط٤ذ) َ٣ُٝح ً ح٠٣خ كخٛزق ًح حُُٞحٍطٖ٤
.
ُٝحٍس ح٫ىد ح ٝحُوِْ ُٝٝحٍس حُيُٝش.
ػْ رؼيٛخ رؤْ ٓ٘ٞحص طوَ٣زخ ٝهؼض حُلظ٘ش ك٠ٍٓ ٢خٕ ٖٓ ٓ٘ش\
ٛ 760ـ ،كوظَ حُلخؿذ ( ٍٟٞحٕ) ٝػْ أه ( ٢ٜحُـ٘ ٢رخهلل) حٌُ ١حٗظوَ
اُ ٠حُٔـَد كظزؼ (ٚحرٖ حُوط٤ذ) حُٜ٤خ ٝرؼي ػخٓ ٖ٤ح ١ك ٢ػخّ\
ٛ762ـَ٣ش حٓظؼخى ( حُـ٘ ٢رخهلل ) حُِٔي ٝأػخى ( حرٖ حُوط٤ذ) اُ٠
ٜٓ٘ز .ٚح ٫حٕ كٔي حُلخٓيٝ ٖ٣ك٤ِ١ ٢ؼظ ( ْٜحرٖ َُٓى)  ،أٝهؼٞح رٖ٤
حُِٔي (حُـ٘ ٢رخهلل ) ٝحرٖ حُوط٤ذ ٗٝ .ؼَ رٔؼ ٢كخٓي ٚ٣ك ٢حُٗٞخ٣ش ر،ٚ
كٌخطذ حُِٔطخٕ ك ٢حُٔـَد ( ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ػِ ٢حُْ ٍ ، ) ٢٘٣رَؿزظ ٚك٢
:
حَُكِش آُٝ .ٚ٤يك ٚكوخٍ كٚ٤
وفٌنا سلٌل النصر ٌحفظ منن ما
أضٌع وٌلمى فٌن بال ِبد َِر الوفدا
ِ
إما ٌم أفاض هللا فً األرض عدله
فؤوشن فٌه الضد أن ٌؤلؾ الضدا
ألام على حب النبً وآله
وأشرب تموى ربه الحل والعمدا
س ّدِدت
نما سٌد األنصار س ْع ٌد و ُ
ٌ ٌد لـه فً أؼراضه النصر والسعدا
حك النصر ال عن كَبللة
وأورث َّ
وللسبط فً المشروع أن ٌرث الجدا
أٌوسؾ ٌا حامً الجزٌرة حٌث ال
ُ
سها الض َّمر ال ُج ْردا
نصٌر ،ومصلً بؤ َ
ٌ
أفاض علٌها هللا ملكن دٌمةً
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وروى ثراها منن منسكبا ً عهدا
ّ
فملكن فٌها ما أهلالج لج
وسٌفن ما أسطى وكفن ما أندى
صدعت بؤمر هللا فً جنباتها
فؤلبسن التموى وللدن الع ْ
ضدا
ٝطَى حٗ٧يُْ هِٔش اُ ( ٠ؿزَ ١خٍم)  ٚ٘ٓٝ ،آُ ٠ي٘٣ش ( ٓزظش) ػْ
حُ ٠طِٔٔخٕ ًُٝي كٖٓ ٢س \ ٛ 773ـَ٣ش ًٝخٕ حُِٔطخٕ ػزي حُؼِ ِ٣رٜخ،
كزخُؾ ك ٢اًَحٓٝ ،ٚأٍَٓ ٓلَ٤ح ً ٖٓ ُيٗ ٚاُ ٠ؿَٗخ١ش رطِذ أُٝٝ ِٚٛي، ٙ
كـخإٝ .ٖ٤ٌَٓٓ ٙٝحٓظوَ رلخّ حُوئ٣شٝ .حٗظَ٤ٟ ٟخػخ ً ٝكلظض ػِٚ٤
ٍٓ ٚٓٞحُِٔطخٗ٤شُٔ ٝ .خ ٓخص (ػزيحُؼِٝ )ِ٣هِل ٚحر٘ ( ٚحُٔؼ٤ي رخهلل )،
ح ٫حٗٓ ٚخُزغ حٕ هِغ ٖٓ كٌٔ ٚكظ ٠ُٞحُٔـَد حُِٔطخٕ (حُٔٔظ٘ َٜأكٔي
رٖ ارَح ) ْ٤ٛكوٍَ حُِٔي ٗل ٚ٤حُ ٠هخٍؽ حُز٬ى ك٘ل ٢اُ ٠ر٬ى حُٔـَد.
ط ٠ُٞحُٔـَد حُِٔطخٕ حُٔٔظ٘( َٜحكٔي رٖ حرَحٝ )ْ٤ٛهي ٓخػي( ٙحُـ٘٢
رخهلل ) ٛخكذ (ؿَٗخ١ش) ٓ٘ظَ١خ ػِ١َٝٗ ٚ٤خ ٜٓ٘خ حٕ  ِٚٔٔ٣حُ( َ٣ُٞ
حرٖ حُوط٤ذ ) كوز ٞػِ( ٚ٤حُٔٔظً٘ٝ )َٜظذ رٌُي اُ ٠حُـ٘ ٢رخهلل كؤٍَٓ
حُِٔي حُـَٗخ (َٙ٣ُٝ ٢١حرٖ َُٓى ) ًٝ -خٕ ٖٓ حػيحء حُ٘خػَ ُٔخٕ
حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ  -آُ ٠ي٘٣ش( كخّ) ك٤غ طْ ػوي ٓـِْ ُِوخٛش
ُٔلخًٔش ( حرٖ حُوط٤ذ) حٌُ ١حكٝٝ َ٠ؿٜض ُ ٚطٜٔش حُِٗيهِٞٓٝ ٚى
ٌٓحٛذ حُلٓ٬لش ًٝخٕ حُٔـظٔؼ ٕٞهي حٓظلِٜٞح ػِ ٠كظ ٟٞرؼٞ
حُلوٜخء روظِٝ ٚحػ٤ي اُ ٠حُٔـٖ ح ٫حٕ (حرٖ َُٓى ) كَى ٍؿخَٓ ٫ح
كيهِٞح ػِ ٚ٤كٓ ٢ـ٘ٝ ٬٤ُ ٚهظِ ٙٞه٘وخ  .كوي ُؿ ٞرٓ ٚـخرٜش ٗي٣يس
أكٌخٍٓٝ ٙؼظويحط ٖٓ ,ٚهزَ هٝ ٜٚٓٞكخٓي ٚ٣كٌخىٝح ًُٝ ,ٚلََّ ٙٝػِ٠
ٝأٝهؼٞح رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤كٌخّ ُٓخٗٗٝ ,ٚـلٞح رخٓ٩خءس اُ ٚ٤كلٝ ًْٞكٌْ
ػِ ٚ٤رخ٩ػيحّ ٝحكَهض ًَ ًظزٓٝ ٚئُلخط ٚآ ٫خ ٗيٍ ٌٛٝح حٌَُٛٝ ١
ًخٕ هزَ حُلَم  .حُ ٠حٌُٔظزخص حُؼَر٤ش ٝح٫ؿ٘ز٤ش.
ٝه َ٤ىّ ُٔ٤ِٓ ( ٚخٕ رٖ ىحٝى) ٍث ْ٤حُ٘ ٍٟٞرؼ ٞحٝ٧ؿخى ٖٓ
كخٗ٤ظ ،ٚكيهِٞح ػِ ٚ٤حُٔـٖ ُٝ ،ً٬٤ه٘و ٙٞكٓ ٢ـ٘ ٚكٔخص ًٝ ..خٕ ِ٣وذ
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رٌ ١حُُٞحط:ٖ٤

حُٔ٤ق  ٝحُوِْ ؛ ٣ٝوخٍ ُ ًٝ( ٚحُؼَٔٗ٫ )ٖ٣ظـخُٚ
.رخُظ٤ٜ٘ق ك ٢حُِٝ َ٤رظير َ٤حٓ ٍٞحُيُٝش ك ٢حٍٜٗخٍ .

هظَ ٓ٘ش \ ٛ 776ـَ٣ش ٬٤ٓ1374 -ى٣ش ػْ ىكٖ كٓ ٢وزَس (رخد
حُٔلَٝم) رٔي٘٣ش (كخّ ) رخُٔـَد .
ٖٓ حػخٍ ٙحُٔطزٞػش :
 - 1ح٩كخ١ش ك ٢طخٍ٣ن ؿَٗخ١ش
 - 2ح٩ػ ّ٬ك ٖٔ٤ر٣ٞغ هزَ ح٫كظِٞٓ ٖٓ ّ٬ى ح ّ٬ٓ٩كٓ ٢ـِيٖ٣
 - 3حُِٔلش حُزيٍ٣ش ك ٢حُيُٝش حُ٘٣َٜش .
 - 4حُلَِ حُٔ٤ٗٞش ك ًًَ ٢ح٧هزخٍ حَُٔحً٘٤ش
ٍٟٝ - 5ش حُظؼَ٣ق رخُلذ حَُ٘٣ق
 - 6حُظخؽ حُٔلِ ٠كٔٓ ٢خؿِش حُويف حُٔؼِ٠
ٝهي ًًَ حٕ ٓئُلخط ٚحًؼَ ٖٓ ٓظٓ ٖ٤ئُلخ كٗ ٢ظ ٠حُٔـخ٫ص حُؼِٔ٤ش
ٝح٫ىر٤ش.
حرٖ حُوط٤ذٗ ,خػَ ًٝخطذ ٓٝئٍم ٝكِٞٔ٤ف ١ٝز٤ذ
٤ٓٝخٓ ٖٓ ٢ر٬ى حٗ٧يُْٝ .هي ٗـ ُ ِو٘ض أٗؼخٍ ٙػِ ٠كٞحث( ٢هَٜ
ٝرلَ ؿِ ٖٓ َ٣رل ٍٞحُؼِْ  ,حُلَٔحء ) رٔي٘٣ش (ؿَٗخ١ش ) ك ٜٞػّٓ٬ش
ٝحُٔؼَكش ٖٓٝ ,أٓخ ٖ٤١حُؼِْ ك ٢حُطذ ٝحُلوٝ ٚحُلِٔلش ٝػِْ ح٩ؿظٔخع
ٝك ٢حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَُٔ,غ ٗـ ًُٔٝ ٚحع ٤ٛظُ ٚح ٫حٗ٣ ُْ ٚـي كظخ ً ًخك٤خ ً رخُؼٖ٤
ٝحٓ٫ظوَحٍ  .حُ٢ٜ٘ء
ٓ ٝخ ٖٓ حكي ٣وَأ َٓ٤طٝ ٚك٤خط ٚح٣ٝ ٫وق ًح ٬ٛكٔ٤خ َ٣حٖٓ ٙ
حَُحثؼش ٝحُٔظ٘ٞػش رخُطذ ٓؼش ػِٔ٣َ١ٝ ٚوش طلٌٝ َٙ٤كـْ ٓئُلخطٚ
ٝ.حُلِٔلش ٝحُلوًٝ ٚؼَطٜخ ٝرخُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ .
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ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص :
ضً ْ
أرـخ ػخرـ ٍ
ُـٖ كــ ٢حُ٘ـيحثـ ِي ػخرـظـخ
ٗـخٓـظـخ
ػـــيَ ٝى
أػـ٤ـٌُ َى إٔ ِْ ُ٣ـلـ٠
ِ
ُّ
ػِحإ َُى ػٖ ػزي حُؼِٛ ِ٣ـ ٞحُـٌ١
ـِ ٓـ٘ــي أػـ َـ َ
ن رـ ِؼ ًّ
ــِ ٗـخػـظـخ
ِ٣ـ٤ـ ُ
كي َْٝكـظ ُ َ
ـي حُـــَّ٘ـخ ُء ١ـخُــض ًَٝحثِـزــخ
ٓ َْ َكظ ُ َ
ـي حُّ٘ـ ّٔـخ ُء ١ـخرَـضْ ٓ٘خ ِرـظـخ
َ ٝ
حُـٞؿـِ ٞى ُٜٓـخرُـُٚ
َ
ُوـ ْي ٛــ َّي
أًٍــخٕ ُ
ٛخٓظخ
ن ٓ٘ ٚحُ٘ ّْـ ًُ ٖٓ ٞخٕ
ٝأ ْٗ َط َ
ِ
ن حُ ُل ُ
ِٕ ًَ ْظ َٜٔخ
كٖٔ ٗ ْل ِْ ُك ٍ َّ ْأٝػ َ َ
رخُٞؿـ ِي أٛزـق هخ ِكـظـخ
ٗلـْ
ٓٝـٖ
ْ
ٍ
ٜـ ٌَ ُِ َلـ ِ ّي ِٙ
ٝحُٔٞصُ كـ٢
حٔٗ٩ـخٕ ك ْ
ِ
ـَ ِ ّؿـ ٢إٔ ُٗ
ـذ ٓخثـظـخ
ِ
ٜـخك َ
كِ٤ـق ُٗ َ
ُ
ٌ٣ـٍُ ٕٞؿٞػُ٘ـخ
زـَ أُٝـ ٠إٔ
ّ ُِٝ
ِ ٜ
اًح ُـْ ٌٗ ْ
ُـٖ رخُ ُل ْـِٕ ُٗـَؿـغ كخثِـظـخ
وكذلن اشتهر ابن الخطٌب فً شعره بالموشحات وفً شعره
وموشحاته بداعة ورلة  .وصناعته الشعرٌة ظاهرة فً شعره و اختم هذا
البحث من موشحاته بهذا الموشح اللطٌؾ :
ث إذا الؽ ٌْ ُ
جـاد ََن الـؽ ٌْ ُ
ث َهمى

ٌـا َز َ
ص ِل بـاألن َدلُ ِس
مـان الـو ْ
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صـلُ َن إالّ ُحـلُما
لـ ْم ٌـك ُْن و ْ
ْ
إذ ٌـمو ُد الـ ّد ْه ُر أشْـتاتَ ال ُمنَى
ُزفَــرا ً بـ ٌْ َن فُـرادَى وثُـنَى
سنا
الر َ
وض َ
والـ َحٌا لـ ْد جـلّ َل ّ
مان ْ
ور َوى الـنّ ْع ُ
سما
عـن ِ
ماء ال ّ
َ
ثـوبا ً ُمـ ْعلَما
فـكَساهُ الـ ُح ْ
س ُن ْ
فـً لَـٌا ٍل كـت َ َمتْ
سـر ال َهوى
َّ
الـكؤس فٌها و َهوى
مـا َل نـجْ ُم
ِ

سةَ ال ُم ْخت َ ِل ِس
فـً الـك ََرى أو ِخل َ
س ُم
تـ ْنمُ ُل الـ َخ ْط َو عـلَى مـا ٌُ ْر َ
س ُم
مـثْلَما ٌـدْعو الـوفو َد
الـمو ِ
ْ
ـؽور ّ
س ُم
الـز ْه ِر فـٌ ِه تـ ْب ِ
فـث ُ ُ
ٌـروي مـا ِل ٌن ْ
أنس
عن ِ
كـ ٌْ َ
ؾ ْ
ْ
ٌـزدَهـً مـ ْنهُ بـؤ ْب َهى مـ ْل َب ِس
ُـموس الؽُ َر ِر
لـوال ش
بـال ُّد َج ى ْ
ُ
س ٌْ ِر سـ ْع َد األث َ ِـر
ُمـ ْ
ستَمٌ َم الـ ّ

ـر مـا فـٌ ِه ْ
س َوى
ب َ
من ع ٌْ ٍ
و َط ٌ
َ
س َمع ُح ْل ِو اللّ َمى
حـٌن لـذّ األ ْن ُ
ْب ِبـنا أو ربّما
ت الـ ُّ
ؼـار ِ
شه ُ
َ

ص ِر
أنّــهُ مــر ِّ كـلَ ْمحِ الـب َ
الحر ِس
ص ْب ُح ُهـجو َم
هـ َج َم الـ ُّ
َ
ـرتْ فـٌها ع ُ
س
ُـٌون الـنّ ْر ِج ِ
أث ّ َ
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ب ْ
هـار فـٌ ِه الـفُ َرصا
تـ ْن َه ُ
األز ُ
صى
فـإذا الـما ُء تَـنا َج ى والـ َح َ
الـور َد َ
بـرما
ـص ُر
ْ
تـ ْب ِ
ؼـٌورا ً ِ
فـهما
وتَــرى
َ
اآلس لَـبـٌبا ً ِ

أمـنَتْ ْ
مـن َمـ ْك ِر ِه مـا تـتّمٌه
ِ
و َخ ــبل كُـ ُّل َخـلٌ ٍل بـؤخٌ ْه
ٌـ ْكتَسً ْ
مـن ؼـ ٌْ ِظ ِه ما ٌ ْكتَسً
س ْم َع ْ
فـر ِس
س ِر ُ
ٌـ ْ
ق الـ ّ
بـؤذنَ ًْ َ

ً ْ
من وادِي الؽضا
ٌـا أ ُ َهـ ٌْ َل الح ّ
رحْب الفَضا
ضاق ع ْْن وجْ دي ب ُك ْم
َ
ُ

سك ٌَن أ ْنـت ُ ْم بـ ِه
وبـمـ ْلبً مـ ْ
مـن َ
شـرلُهُ ْ
ؼ ْـر ِب ِه
ال أبـا ِلـً ْ

ـس ل ْد م َ
ضى
فـؤ ِعٌدوا عـ ْه َد أ ْن ٍ
هللا وأحْ ـٌُوا ُمـ ْؽ َرما
واتّـمـوا َ
ب
وبـمَـ ْلبً مـ ْنـ ُك ُم مـ ْمـت َ ِر ٌ
ب
ـر أطـلَـ َع مـ ْنهُ الـ َم ْؽ ِر ُ
لـ َم ٌ
ب
لـد
تـساوى ُمح ِ
س ٌن أو ُم ْذ ِن ُ
َ

تُـ ْعـتِموا عـانٌِ ُك ُم ْ
كـر ِب ِه
مـن ْ
ٌـتَـبلشَى نـفَسا ً فـً نـفَ ِس
وهـو بَـعٌ ْد
ث الـ ُمنَى
بـؤحادٌ ِ
َ
سعٌ ْد
بـ ِ
شمو ِة الـ ُم ْؽ َرى بـ ِه و ْه َو َ
فـً َهـواهُ ْ
ووعٌ ْد
مـن وعْـ ٍد َ
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سـاح ُر الـ ُم ْملَ ِة مـ ْعسو ُل اللّمى
ِ
ورمـى
سـ َّد َد الـ ّ
س ْه َم وسـ ّمى َ
ْ
وخـاب األ َم ُل
جـار
إن ٌـك ُْن
َ
َ
أو ُل
ْـو لـلـنّ ْف ِس َح ٌ
ـبٌب ّ
فـه َ
مـمـتَثِ ُل
ـــرهُ مـ ْعـت َ َم ٌد ْ
ْ
أم ُ
حـ َك َم الـلّحْ ُ
ظ ِبـها فـاحْ تَكَما
لوم مـ ّم ْن َظـلَما
ُمـ ْن ِص ُ
ؾ الـم ْظ ِ
صبا
مـا لـمَ ْلبً كـلّما هـبّتْ َ
َ
كـان فـً الـلّ ْوحِ لـهُ م ْكتَتَبا
ـب الـه َّم لـهُ
صبا
والـو َ
جـلَ َ
َ
ضـلُعً ل ْد أ ُ ْ
ال ِعـ ٌج فـً أ ْ
ض ِرما

فس َمجا َل النّفَ ِس
جـا َل فـً الـنّ ِ
فـفـإادي نُـهْـ َبةُ الـ ُمـ ْفت َ ِر ِس
ذوب
وفـإا ُد الـ ّ
ق ٌَ ْ
ص ِّ
ب بالش ّْو ِ
نوب
ب ذُ ْ
ب ل َمحْ بو ٍ
لـ ٌْ َ
س فـً ال ُح ّ ِ
فـً ُ
لوب
ضـلوعٍ لـ ْد بَراها ولُ ْ
عاؾ األ ْنفُ ِس
لـ ْم ٌُـرا ِل ْب فـً ِض ِ
ريء م ْنها وال ُمسً
و ُمـجازي الـبَ ِ
عـا َدهُ عـٌ ٌد َ
ق َجدٌ ْد
مـن الش ّْو ِ
لـولُـهُ ّ
إن عَـذابـً لَـشدٌ ْد
ْ
ْجان فً ُج ْه ٍد َج هٌ ْد
فـه َْو لـؤلش ِ
ـشٌم الٌَبَ ِس
ً ٌ
نـار فـً َه ِ
فـ ْه َ
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لـ ْم ٌـ َد ْ
ع فـً ُمـ ْه َجتً إال ذَما
س فً ُح ْك ِم المَضا
سـ ِلّمً ٌـا ن ْف ُ
ْـن ْ
دع َ
مان لد مضى
من ِذ ْكرى َز ٍ
الرضى
وا ْ
ؾ ْ
ص ِـر ِ
المو َل الى ال َم ْولَى ِ ّ
الـكَـرٌ ُم الـ ُمـ ْنت َ َهى والـ ُم ْنت َ َمى
ٌـ ْن ِـز ُل الـنّص ُْر عـل ٌْ ِه مـثْ َلما

ص ْبحِ بـ ْع َد الـؽلَ ِس
ماء الـ ُّ
كـبَ ِ
واعْـ ُمري ْ
تاب
برجْ َع ى و َم ْ
الولتَ ُ
تاب
بـ ٌْ َن عُـتْبَى لـ ْد تمضّتْ و ِع ْ
تاب
فـلَ ُهم الـتّوفٌ ُ
ك فـً أ ِ ّم ال ِك ْ
س ْرحِ وبـد ُْر الـمجْ ِل ِس
سـ ُد الـ ّ
أ َ
ُس
ً بـروحِ الـمُد ِ
ٌـ ْن ِز ُل الـوحْ ُ

ص َطفَى
ً الـ ُم ْ
ُمـ ْ
ص َطفَى ِ
هللا َ
سـم ُّ

بـاَلل ْ
عـن كُـ ِّل أ َح ـ ِد
ً ِّ
الـؽَن ُّ

َم ْ
ـن إذا مـا عـمَ َد الـعهْد َوفَى
ِم ْ
ـن بَـنً لـ ٌْ ِس ْب ِن س ْع ٍد وكَفى
الح َمى
ً ِ
حـٌث بـٌْتُ النّص ِْر محْم ُّ
والـ َهـوى ِظـ ٌّل َظـلٌ ٌل خـٌَّما

ب عـمَ ْد
وإذا مـا فـتَ َح الـخ ْط َ
حـ ٌْ ُ
ع العَ َم ْد
مرفو ُ
ث بٌْتُ النّص ِْر ْ
و َج ـنى الـفَ ْ
ً ال َم ْؽ ِر ِس
ض َل زكـ ُّ
هـب الـى الـ ُم ْؽت َ َر ِس
والـنّدَى ّ
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صار العُلَى
هـاكَها ٌـا ِ
سـ ْب َط أ ْن ِ
س ُن ُمـبل
سها الـ ُح ْ
عــا َدةٌ أ ْلـبَ َ

والـذي ْ
إن عـث َ َر الـنّص ُْر ألا ْل
وصـما ْل
تُـ ْب ِه ُر الـع ٌْ َن َجـبل ًء ِ

نى
َ
عـارضَتْ لـ ْفظا ً ومـ ْع ً
الح َمى ْ
أن لد َح َم ى
ً ِ
ه ْل د ََرى ظ ْب ُ

ب
و ُح بل الـ ُح ُّ

فَما ْل

صـب حـلّهُ ْ
ب
عن َم ْك ِن ِس
لـ ْل َ
ٍّ

ـر مـثلَما
ك و َح ٍ ّ
فـه َْو فـً َخـ ْف ِ

صـبا بـالـمَبَ ِس
رٌـــ ُح الـ َّ

---------------------------------
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َٓى حُـَٗخ٢١
حرٖ َُ َ
 ٞٛحر ٞػزي هللا دمحم رٖ ٓٞ٣ق رٖ دمحم رٖ أكٔي حُ٣َٜل٢
حٗ٫ئُٝ ٢حُٔؼَٝف (حرٖ َُٓى).
ُٝي د (ٍ ٝٝحُز٤خُ )ٖ٣حُوَ٣زش ٖٓ ؿَٗخ١ش ٓ٘ش\ٛ 733ـَ٣ش –
٬٤ٓ1333ى٣ش ػْ حًَٔ طؼِ ٚٔ٤كٜ٤خًٝ .خٕ ٖٓ حٓخطٌط ٚحٌُُٔ ُٚٓ٫ ٖ٣خٕ
حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ .
ػَٔ حرٖ َُٓى ك ٢ؿَٗخ١ش ك ٢ىٝحثَ حُيُٝش ٝطَه ٠كٜ٤خ كظ٠
ؿؼِ ( ٚحُـ٘ ٢رخهلل ) ٛخكذ ؿَٗخ١ش ًخطذ َٓ ٙػْ حٓ٘ي حُ ٚ٤حُلـخرش
ٝىٞ٣حٕ ٍٓخثِ ٚكٔيك ٚكوخٍ:
ػِٝ ٢طلٌ ُْ
٣ض رٔخ طوَّ ٢٠
أُ ُ
ًَ ُّ
ٛخٕ كؤه ٠ٜأّ أُػ َُِّ كؤ ُ َ
اًح ًخٕ هِز ٢ك٣ ٢ي٣ي ه٤خىٙ
كٔخُ ٢ػِ ٚ٤ك ٢حُ ٟٜٞأطل ٌّ ُْ
ػِ ٠إٔ ٍٝك ٢ك٣ ٢ي٣ي روخإٛخ
رِٛٞي طل٤خ أ ٝرٜـَى طؼي ُّ
ٗخٍ ٝؿّ٘ش ٌ
ٝأٗض اُ ٠حُٔ٘ظخم ٌ
رزؼيى ٘٣و ٠أ ٝروَري ٘٣ؼ ُْ
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ً ٢ُٝز ٌي ط٘ي ٟاًح ٓخ ً ًِ َْط ُْ
٣ظُّ َ٠
ٝهِذ رَ٘٤حٕ حُٟٜٞ
ٌ
َّ
ً ُٞٝخٕ ٓخ ر٘ٓ ٢ي رخُزَم ٓخ َٟٓ
 ٫ٝحٓظٜلذ حٞٗ٧حء طزٌٝ ٢طزٔ ُْ
ًٔخٗ ٢حُ ٟٜٞػٞد حُٔوخّ ٝاٗٚ
ٓظٛ ٠ق كذ حَُٔء ٢ٗ ٫ء ٔ٣و ُْ
اًح أٗض ُْ طَكْ هٞ٠ػ ٢ك ٢حُٟٜٞ
ػَِ٣ٝ ٢ك ُْ
كٖٔ ًح حٌُ٣ ١لَّ٘ ٞ
ُوي ِٓؽ حرٖ َُٓى ػٞح١ل ٚحُ٘و٤ٜش ٓغ حُو ْ٤حُظٓ ٢يكٜخ ك٢
ِٓطخٗ( ٚحُـ٘ ٢رخهلل دمحمٝ )،حُِٔوذ د(دمحم حُوخْٓ)  ،كـخءص هٚحثيٙ
ّكؼٔش رؼخ١لش ٛخىهش ٓٝل ّزش هخُٜش ٣و: ٍٞ
أطؼطٖ أ٫ٝىٝ ١أٗض ؿٔخٓش
طؼْ ؿٔ٤غ حُوِن رخُ٘لغ ٝحُٔو٤خ
َٗ٤
ٝطُظ ِِ ُْ أٝهخطٝٝ ٢ؿٜي ٌ
طل ٞ٤ر ٚحٞٗ٧حٍ ُِيٝ ٖ٣حُيٗ٤خ
ٝؿيى هي ٓ َّٔخى ٍري رخٓٔٚ
ٝأٍٝػي حَُكٖٔ ٍطزظ ٚحُؼِ٤خ
ٝهي ًخٕ أػطخٗ ٢حٌُ ١أٗخ ٓخث ٌَ
ؿ ٫ٝ ٍ١َٗ َ٤ػ٘٤خ
ٞٓٝؿِ٘ ٖٓ ٢
ٗٝؼَ ١ك ٢ؿَ حُٜٔخٗغ هخُ ٌي
َ
٣ل ِّ ٚ٤٤ػ٘ ٢ك ٢حُٔٔخص ٝك ٢حُٔل٤خ
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ٓٝخ ُُض أٛي ١حُٔيف ٌٓٔخ ً ٓلظوخ ً
ف ػخَ١س حَُ ّ٣خ
كظلِٔ ٚحٍٝ٧ح ُ
ٝهي أًؼَ حُؼزي حُظٌ٘ٝ ٢اٗٚ
ٝكوي ٣خ كوَ حُِٔٞى هي حٓظل٤خ
ٓٝخ حُـٞى ا٤ِّ ٓ ٫ضٌ ؿ َ٤أَُّٗٚ
اًح ٗللض ٘ٔ٣خى كٍٝ ٢ك٣ ٚل٤خ
ٍهي رِؾ كٖ ٗوٖ ح٫ر٤خص حُ٘ؼَ٣ش حُٔظُٔ٘ ِ٤وٖ حُ٘ؼَ ك٢
حُو ٍٜٞحٗ٧ئُ٤ش ًو َٜحُلَٔحء ك٤غ ٗوٖ حرٖ َُٓى حُ٘خػَ حُ٘وخٕ
ػِ ٠ؿيٍحٕ ٌٛح حُوٝ َٜحُظ٫ ٢طِحٍ هخثٔش ُلي ح ٕ٫رٌَ٘ ُهَك٢
ٍحثغ حُـٔخٍ ك ٢حٗ٫يُْ ُؼَ ٖٓ ح ٗ ْٛؼَحء ٌٛح حُلٖ حُي١ٌٍٞ٣
حٍّ ُهَف  ٞٛحُ٘خػَ حٗ٧ئُ ٢حرٖ َُٓى حٌُ٣ ١و ٍٞكٛٝ ٢ق حُوزش
حُلَٔحء ك ٢هَٜحُلَٔحء :
لمن لبة حمراء مد نضارها
تطابك منها أرضها وسماإها
وما أرضها إال خزابن رحمة
وما لد سما من فوق ذان ؼطاإها
ولد شبه الرحمن خلمتنا به
وحسبن فخرا بان منه اعتبلإها
ومعروشة األرجاء مفروشة بها
صنوؾ من النعماء منها وطاإها
ترى الطٌر فً أجوافها لد تصففت
على نعم عند اإلله كفاإها
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ونسبتها صنهاجة ؼٌر أنها
تمصر عما لد حوى خلفاإها
حبتنً بها دون العبٌد خبلفة
على هللا فً ٌوم الجزاء جزاإها
 ُٚٝهٜخثي ًؼَ٤س ٓ٘وٗٞش ػِ ٠ؿيٍحٕ هَٜحُلَٔحء ٝهخػخط ٚؿخ٣ش ك٢
حُـٞىس ٝحُلٖ حُِهَك ٢حَُحثغ.
ٌٗذ َٓطخٕ  :حَ١ ٠ُٝ٫ىّ ّ ٙٝح ك٣ ٢ي ٖٓ ٙحُٞظخثق حُؼخٓش
كظَس ٖٓ حُِٖٓ ػْ حػ٤ي حُٜ٤خ ح ٫حٗ ٚحٓخء حُ ٠رؼٍ ٞؿخٍ حُيُٝش
ٝحُلٌْ ٝهي ٓؼ ٠رخُٗٞخرش ػِ ٠حٓظخًُٔ ٙخٕ حُي ٖ٣رٖ حُوط٤ذ ٓؼِٔٚ
ٝحٓظخً ٙكظ ٠هظَ رٔزز ٚه٘وخ  .كٌخٕ ؿِحإ ٙحٕ رؼغ حُ ٢ُٝ ٚ٤حَٓٙ
رٖٔ ٣وظِ ٚك ٢ىحٍ ٙكوظَ ك ٢ىحًٍٝ ٙخٕ ٍحكؼخ حُٜٔلق حَُ٘٣ق ٝهي
هظَ ًَ ٖٓ ٝؿي ٓؼ ٚك ٢ىحٍ ٖٓ ٙح٫ٝىٝ ٙهيٓ ٢ٛ ٌٙٛٝ ٚحٌُ٘زش
حُؼخٗ٤ش حٗظٜض ك٤خطٝ ٚك٤خس ٖٓ ٓؼ ٚك ٢ىحٍ ٙرٜخ  .كِو ٢ؿِحء ػِٔ ٚك٢
ٓوظَ حٓظخً.ٙ
ٝهظَ حرٖ َُٓى ٓ٘ش \ٛ 795ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1392ى٣ش
ٝهي ؿٔغ حُِٔطخٕ حرٖ ح٧كَٔ ٗؼَ حرٖ َُٓى ٗٞٓٝلخط ٚكٓ ٢ـِي
ٟوْ حٓٔخ:ٙ
)حُزو٤ش ٝحُٔيٍى ٖٓ ً ّ٬حرٖ َُٓى(
حرٖ َُٓى ًخطذ ٗٝخػَ ٗٝٝخف ٖٓ حٗ٫يُْ ٗظْ ك ٢ؿَ
حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ٝهي َٓ ر٘خ ٗٔخًؽ ٖٓ حُٔيف كٓ ٢يكٗ ٢ُُٞ ٚؼٔظٚ
( حُـ٘ ٢رخهلل دمحم حُوخْٓ ) ٝحُٛٞق كٛٝ ٢ل ٚحُوزش حُلَٔحء كوي حؿخى
ك ٢حُـٍِ ٝحُٛٞق ٝحَُػخء ٝحُٜـخء ٝؿَٛ٤خ كٖٔ ٗؼَ ٙك٢
حُـٍِ ٣و:ٍٞ
كوي ٓخ حٓظطؼٔض رؼيى ؿٔ٠ش
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ٖٓ حُ٘ ّٞكظ ٠إًٓ حُ٘ـْ رخُـَٝد
ٝػخٍٟض َٓٔ ٟحَُ٣ق هِض ُؼِٜخ
طْ٘ رَ٣خ ٓ٘ي ػخَ١س ُٜزٞد
اُ ٠إٔ ريح ٝؿ ٚحُٜزخف ًؤٗٚ
ٓل٤خى اً ٣ـِ ٞرـَط ٚحُوطٞد
كوِض ُوِز ٢حٓظ٘ؼَ حٝ ْٗ٧حرظٜؾ
كبٕ طزؼي ح٧ؿٔخّ ُْ طزؼي حُوِٞد
 َٓٝكٟٔ ٢خٕ هللا ك٤غ طٞؿٜض
ًٍخري  ٫طوٖ حُلٞحىع إٔ ط٘ٞد
٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
٘ٓٝظَٔ رخُلٖٔ أكٜٓ ٟٞلٜق
هٍ ٠٠ؿغ َ١كٓ ٖٓ ٢لخٓ٘ ٚحَُ١ٞ
كؤرَٜص حٗزخ ٙحَُ٣خٓ ٝلخٓ٘خ
ٝك ٢هي ٙؿَف ريح ٓ٘ ٢ُ ٚأػَ
كوِض ُـ ٢ٓ٬هٌٝح حُلٌٍ اٗٔخ
رٛٝ ٚذ ٖٓ أٓ ْٜحُـ٘ؾ ٝحُلٍٞ
٣ٝخ ٝؿ٘ش هي ؿخٍٝص ٓ٤ق ُلظٚ
ٗ ٖٓٝؤٜٗخ طيٓ ٖٓ ٠حُِٔق رخُزَٜ
طوُِ َ٤ؼ ٖ٤٘٤ؿَكخ ٝاٗٔخ
ريح ًِق ٓ٘ ٚػِٛ ٠للش حُؤَ
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طؼي ٓؼخٝ ٫حٟلخ ُِ٘ٔخًؽ حُظ ُْ ٢طِظِّ روٞحػي كض
حٓخ ٓٗٞلخط ٚف
حُٔٗٞلخص حٗ٫ئُ٤ش ح ٝطؼظزَ ٓٗٞلخطٗ ٚوطش طل ٍٞكٗ ٢ظخّ حَُٔٗق
حُٔؤُٞف
.
حٗ٫ئُٝ ٢هخٛش ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُٔظخهَٝ ٖ٣هَٝؿ ْٜػِ٠
٣ :و ٍٞحرٖ َُٓى كٗٞٓ ٢لش ٗز٣ٞش
ُ ٞطَؿغ ح٣٫خّ رؼي حٌُٛخد
ٗ ٖٓ ًَٝخّ رِ َ٤حُ٘زخد

ُْ طويف ح٣٫خّ ًًَ ٟكز٤ذ
ٞ٣هظ ٚحُي َٛرٜزق حُٔ٘٤ذ

٣خٍحًذ حُؼـِ ح٠ٜٗ ٫ش

هي ٤ٟن حُي َٛػِ٤ي حُٔـخٍ

٫طلٔزٖ حٕ حُٜزخ ٍٟٝش

ط٘خّ كٜ٤خ طلض ك٤ت حُظٍ٬

كخُؼٝ ّٞٗ ٖ٤حَُى٣ ٟوظش

ٝحَُِٔ ٓخ رٜٔ٘٤خ ًخُو٤خٍ

ٝحُؼَٔ هي َٓ ًَٔ حُٔلخد

ٝحُِٔظو ٠رخهلل ػٔخ هَ٣ذ

ٝحٗض ٓويٝع رِٔغ حَُٔحد

ٍ٣ذ
طلٔزٓ ٚخءح  ٫ٝطٔض

ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ:ٙ
ًٍ ٢ٗٝكبٗ ٢رخُؼ٬ء هزَ٤
حٓ َ٤كبٕ حَُ٘٤حص طَٔ٤
كٌْ رض أ ١ٞ١حُِ َ٤كِ١ ٢ذ حُؼ٬
ًؤٗ ٢اُٗ ٠ـْ حُٔٔخء ٓلَ٤
رؼِّ اًح ٓخ حُِٓ َ٤ي ٍٝحهٚ
 ٌَ٣ػِ٠
أهًِ ٞق رخُٔـي ٔ٣ ٫ظلِٙ
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ظِٔخث ٚكَ٤٘٤

ٜٓخى اًح ؿٖ حُظٝ ّ٬ػَ٤
اًح ٓخ ٓٞ٣ ٟٞ١خ ػِ ٠حَُٔ ً٘لٚ
كِ ُٚ ْ٤كظ ٠حُٔٔخص ٍٗ٘ٞ
ٝاٗٝ ٢إ ً٘ض حُٔٔ٘غ ؿخٍٙ
ُظٔز ٢كئحى ١أػٝ ٖ٤ػـٍٞ
ٓٝخ طؼظَ ٢٘٣كظَس كٓ ٢ي ٟحُؼ٬
اُ ٠إٔ أٍُ ٟلظخ ػِ ٚ٤كظٍٞ
ٝك ٢حَُٔد ٖٓ ٗـي طؼِوض
ظز٤شط ٍٜٞػِ ٠أُزخر٘خ ٝطـَ٤
ٝطٔ٘غ ٓ ٍٞٔ٤حٌُ ّ٬أهخ حُٜيٟ
ٝطزوَ كظ ٠رخُو٤خٍ ٍِٝ٣
أٌٓخٕ ٗـي ؿخىٛخ ٝحًق حُل٤خ
ٞٛحًْ روِز٘ٓ ٢ـي ٓٝـَ٤
٣ٝخ ٓخً٘خ رخ٧ؿَع حُلَى ٖٓ ٓ٘٠
ٝأ َٔ٣كع ٖٓ ٍٟخى ًؼَ٤
ًًَطي كٞم حُزلَ ٝحُزؼي ر٘٘٤خ
كٔيط ٖٓ ٚك ٞ٤حُيٓٞع رلٍٞ
ٝأ ٞٓٝهلخم حٌُإحرش رخٍم
كطخٍص روِز ٢أٗش ُٝكَ٤
ٜ٣ٝل ٞكئحىًِٔ ١خ ٛزض حُٜزخ
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أٓخ ُلئحى ١كٞٛ ٢حى َٗ٤ٜ
ٝٝهللا ٓخ أىٍ ١أًًَى ٢ِٗٛ
أّ حٌُؤّ ٓخ ر ٖ٤حُو٤خّ طيٍٝ
كٖٔ ٓزِؾ ػ٘ ٢حُ٘ٓ ٟٞخ ٞٔ٣ءٛخ
ُِٝز ٖ٤كٌْ ٣ؼظي٣ٝ ٟـٍٞ
رؤٗخ ؿيح أ ٝرؼيٞٓ ٙف ِٗظو٢
٘ٓٝ ٢ٔٔٗٝخ ُحثَ ٍِٝٓٝ
اُ ًْ ٠أٍ ٟأً٘ٝٝ ٢ؿيَٜٓ ١ف
ٝأهل ٢حْٓ ٖٓ أٞٛحَ٤ٜٗ ٞٛٝ ٙ
ٝأ ٞٓٝهلخم حٌُإحرش رخٍم
كطخٍص روِز ٢أٗش ُٝكَ٤
ٜ٣ٝل ٞكئحىًِٔ ١خ ٛزض حُٜزخ
أٓخ ُلئحى ١كٞٛ ٢حى َٗ٤ٜ
ٝٝهللا ٓخ أىٍ ١أًًَى ٢ِٗٛ
أّ حٌُؤّ ٓخ ر ٖ٤حُو٤خّ طيٍٝ
كٖٔ ٓزِؾ ػ٘ ٢حُ٘ٓ ٟٞخ ٞٔ٣ءٛخ
ُِٝز ٖ٤كٌْ ٣ؼظي٣ٝ ٟـٍٞ
رؤٗخ ؿيح أ ٝرؼيٞٓ ٙف ِٗظو٢
٘ٓٝ ٢ٔٔٗٝخ ُحثَ ٍِٝٓٝ
اُ ًْ ٠أٍ ٟأً٘ٝٝ ٢ؿيَٜٓ ١ف
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ٝحهل٢حْٓ ٖٓ أٞٛحَ٤ٜٗ ٞٛٝ ٙ
أٓ٘ـي آٓخُٓٝ ٢ـًِ ٢خٓي١
ٜٓٝيٍ ؿخٝ ٢ٛحُلي٣غ ًؼَ٤
أأٗٔ ٫ٝ ٠أٗٔٓ ٠ـخُٔي حُظ٢
رٜخ طِظوَ٠ٗ ٢٘٤س ٍَٝٓٝ
ٍِٗٝى ك ٢ؿ٘ق حُظ٘ٗٝ ّ٬ؼ٘٢
ٝر٣ ٖ٤ي٘٣خ ٖٓ كي٣ؼي ٍٗٞ
ػِ ٠أٗ٘ ٢إ ؿزض ػ٘ي كِْ طـذ
ُطخثق ُْ ٣لـذ ُٓ ٖٜلٍٞ
َٗٝف ٗٝـيٝ ّٞ٣ ًَ ٝػ٘يٛخ
ٍٝحف

ػِ٘٤خ ىحثْ ٝرٌٍٞ

كظِي كٞه ٢ك٤ؼٔخ ً٘ض ٝحٍف
ٍٞٓٝى آٓخُُ ٢ي٣ي َٗٔ٤
ٝػٌٍح كبٗ ٢إ أِ١ض كبٗٔخ
هٜخٍح ٖٓ ١رؼي حُز٤خٕ هٍٜٞ

*************************
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ٌوسؾ الثالث ملن ؼرناطة

هو ابو الحجاج الناصر ٌوسؾ الثالث ابن ٌوسؾ بن دمحم
الؽنً باهلل وهو ثانً عشر ملون بنً نصر مإسسً مملكة ( ؼرناطة )
آخر معمل إسبلمً فً األندلس وحاملً لواء اإلسبلم فً ربوعها .
و (بنو نصر ) ٌنتهً نسبهم إلى ( سعد بن عبادة ) زعٌم
الخزرج و سٌد األنصار فً زمن النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا ٌعتدّون بهذه
النسبة الكرٌمة وٌفتخرون بها .

لم تذكر المصادر التارٌخٌة واالدبٌة سنة مٌبلده ولكننا نمدره
بسنة \  773هجرٌة  1376 -مٌبلدٌة باالعتماد على سنة تولً
والده السلطان ( ٌوسؾ الثا نً )الذي تولى الحكم سنة \  793هجرٌة
 1396مٌبلدٌة وجعله ولٌا لعهده وهو فً سن العشرٌن وهو السنالذي ٌإهله لتحمل المهام وٌإكد ذ لن ان اخاه االمٌر دمحم عندما اختٌار
ٌوسؾ ةلٌا للعهد حاول اعبلن الثورة اال انه بعد ذلن تراجع عن ذلن
ومعنى هذا انه كان فً عمر االثامنة عشرة فً االلل لكنه لما توفً
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أبوه استطاع دمحم أن ٌدبر إبعاد أخٌه ( ٌوسؾ الثالث ) شاعرنا
وٌتولى الملن .

نشؤ االمٌر ٌوسؾ نشؤة ابناء الملون وتفتحت عٌناه على
نور الحٌاة فً دار الملن بمدٌنة ( الحمراء) وكان المتربع على
العرش ٌومبذ جده الؽنً باهلل ،وكانت الحٌاة التً تدور فً لصر الحمراء
آنذان والتً أحاطت بنشؤته وتكوٌن انطباعاته الحسٌة والذهنٌة حٌاة
مرحلة الهٌة وصاخبة عنٌفة نبلحظ فٌها وجهٌن او حالتٌن ٌمكن
اعتبارهما نوعٌن متمٌزٌن من المإثرات ولكل منهما أثره البلٌػ فً
توجٌه شاعرٌة األمٌر ٌوسؾ وتحدٌد مجاالتها الفنٌة والثمافٌة :
فاالولى كانت لهذه الحٌاة بوجه مرح ٌتخبط باللهو والمجون
فاألمراء ٌحبون اللهو وٌلذ لهم االنؽماس فٌه ،فٌعمدون المجالس لؤلنس
والطرب وٌمٌمون النزهات فً عرصات وحدابك لصورهم ٌتعاطون
الخمر بٌن حاشٌتهم وجوارٌهم وؼلمانهم وٌستمعون إلى الموسٌمى
والؽناء الجمٌل،و تمرض لهم األشعار وٌمرضونها هم بأنفسهم إذا تٌسر
لهم ذلن معبرٌن عن رؼباتهم وعواطؾهم .وخلجات نفوسهم ٌثٌرها
محٌطهم الحافل بضروب اللهو والمتعة والمرح .
من شعره فٌها ٌمول :
ومختطؾ الخصرٌن ذي كفل رؼد
ٌُعاملنً بالهجر فً الهزل والجد

وما بً إلى ظلم ٌتاح

بحاجة

خو ْن ُد
فَرفما ً بملبً ٌا
َ

تف ّ
ضبل

ولكن لظلم كالمدامة
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والشهد

باَلل ٌا لمر السعد
و ُجد بالرضا ّ

ت
اما الوجه االخر فهو وجه عابس وجاد فٌه صخب وعنؾ امل ه
السٌاسة فً الداخل والخارج واثرت فٌه  ،فرحاب المصر وبهاإه تشهد
سلسلة من الخٌانات والمإامرات واالؼتٌاالت ،وتتجاوب فٌها أصداء
االنتصارات أو االندحارات فً المعارن الحربٌة المستمرة مع العدو،
وهذه وتلن تمؤل نفوس ساكنً المصر بمشاعر ال تمل عمما عن المشاعر
التً ٌثٌرها المرح واللهو وتضرم فً الملوب نار الحماسة والشجاعة
التً من شؤنها أن تلهب شاعرٌة الشعراء وتلهمهم المول فً الحماسة
والشجاعة .

لذا كان لهذه الفترة أثر بلٌػ فً نفس األمٌر ٌوسؾ ،و نلمسه
بوضوح فً أشعاره ،فدٌوانه ٌضم ؼزال كثٌرا،ومنه :

كم ذا تُطٌل تولّهً وعنابً
لو أجبتَ
ضرن ْ
ما ذا ٌَ ُّ
ناظرا ً فَتكتْ بنا
ٌا ِ

ألحا ُ
ظه
حتى تشحط خدُّه

َللا فً نفس العلٌل
َّ

ندابً

بدماء

فربما
َ
ؼلب الصدو ُد فصار فً األعداء
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كم مملة أسهرتُها بن

ظالما ً
حك الوفاء فلم تَجد

بوفاء

َ
زان المجا َل تجم ٌل
ضر لو
ما َّ
ٌُبرى الذي هٌجت من برحاء

وٌضم إلى جانب ؼزله الكثٌر شعرا حماسٌا وسٌاسٌا كثٌرا أٌضا .

وكم آثروها فً الوؼى

ُمدلهمة
وس العبٌد
ولد اطلعت ُر ُ

نفس الجبان
تطٌر لها
ُ

لرانسا ً

توهما ً
ولرت بها آسا ُد ؼٌل
َّ

عوابسا ً

جعلتُ لهم صبري َمبلذا ً وملجؤ ً
وجردتُ من عزمً ُحساما ً وفارسا ً
ُّ
فكانت فكانت لصور ابٌه وهً لصور رباسٌة توفر له كاألمراء
الناشبٌن أسباب التربٌة وتعدهم لمهام المٌادة والرٌاسة التً ستناط بهم
فً المستمبل ،فٌسعى إلى تنشبتهم على الفروسٌة وحمل السبلح وٌوظؾ
لهم المعلمٌن والمربٌن الذٌن ٌسهرون على تربٌتهم تؤدٌبهم وتثمٌفهم
وٌمول فً نفسه وعابلته :
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َمعاذَ من كتب الحسنى

ألندلس
ِمن أن ٌجوس عدو الدٌن

ُمستعصم الدٌن ما كانت

أندُلسا ً

سه
فوار ُ
ٌوما ً لٌترن حزب الكفر

ُمفترسا
ًِ

كم أثبتوا لدما ً كم جدَّلوا

صنما ً
َ
كم شٌدوا للمعالً أربعا ً

ما أحْ وجتهم إلى من دونهم

هم ٌم
للنمد ال لؽد كبلَّ

ً
فالؽالب ُّ

أبو

األمبلن

د ُُرسا ً

وال

لعسى

لاطبةً
ما زال للنور نور

َللا
ّ

ُممتبسا
ًِ

لكن دعا بولً

الشعر

مذهبه
الزخرؾ المذموم
أن ٌجعل
َ

الٌوسفً

على

آثارهم

أبدا ً
477

ُملتمسا ً

ق إذا الظن ُّ
ظن األفن لد هجسا
صد ٌ

لضت

علً

هواجسه

بالبلوى

لما جنى من خطوب الدهر ما اؼترسا

ال

ٌؽترر
ْ

باألمانً

أنها

ع
ُخد ٌ
إن ل ْم ٌكن رهن صبح فهو رهن

مسا

وكان ٌوسؾ ٌحظى برعاٌة خاصة من والده الذي كان ٌإثره
بالمحبة والثمة وٌعهد الٌه لما فٌه من رجاحة العمل والشجاعة وٌرى
فٌه اإلنسان الجدٌر بوراثة العرش من بعده ،ولم ٌنس ٌوسؾ صنٌع أبٌه
الجمٌل إزاءه فنراه لد رثاه بعد وفاته رثاء محب ملتاع ٌمول فٌه :
على ظبلل من عناٌة ٌوسؾ
ودونً حسام للخبلفة مرهؾ
تباركنً تترى عوارفه ضحى
وٌنتابنً تسآله والتعرؾ
فبل همة للملب فٌها تهمهم
وال كلفة للنفس فٌها تكـلؾ
وحاجات نفس لم أرالب مكانها
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فكان له منه الرضا والتعطؾ

لمد انصرؾ األمٌر ٌوسؾ إلى الدرس والتحصٌل و تخرج على
جماعة من العلماء ؾجمع فٌه أشعار الوزٌر الشاعر ( ابن زمرن ) وأخذ
عن الماضً( أبً دمحم عبد هللا بن جزي ) وهو أدٌب حافظ لابم على فن
العربٌة مشارن فً فنون لسانٌة جٌد النظم مطواع المرٌحة وشعره نبٌل
األؼراض حسن المماصـد .واخذ عن ( أبً عبد هللا الشرٌسً )  .وأخذ
عن لاضً ؼرناطة الخطٌب (أبً عبد هللا دمحم بن على بن عبلق ) و عن (
أبً المهدي) أخً أبً جعفر بن الزٌات شٌخ الفرلة الصوفٌة .لذا سار
فً تحصٌله وتعلمه على الطرٌمة األندلسٌة فً التعلٌم التً كانت تعلم
المرآن والسنة و تعلم العربٌة والشعر وتجوٌد الخط وفً ذلن ٌمول عن
نفسه :
(ولمد ولفنا من النثر والنظم للعرب ومن جاء بعدهم على موضوعات
ال تكاد تحصى ،واستوعبنا على اإلجمال والتفصٌل من ذلن تؤوٌبل ونصا،
وصدرت عنا ناشبات فً حجور العناٌة )

وٌفخربنفسه فٌمول:
ذا شبت أن تعطى الممادةَ

أهلها
كؾ ضارب
وتلمى ُحسام النصر فً ّ

الهول لم
ً ِممداما ً على ْ
تجدْن َ
ٌخون
ٌصاحبنً حزم
ِ
ِّ

أبل
بما جمعوا أو عدَّدوا من

هاجسً
ِ
سلَّت ِرلاق
وعزم كما ُ
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منالب
المضارب

لمد تم اختٌاره لوالٌة العهد من طرؾ والده السلطان ٌوسؾ
الثانً ،ولد أثار هذا االختٌار حفٌظة أخٌه األصؽر منه األمٌر (دمحم ) الذي
حاول الثورة ضد أبٌه لكنه تراجع وأسرها فً نفسه ،فلما توفى الوالد
حزم امره و دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة إللصاء أخًه ٌوسؾ
عن العرش فمبض علٌه وزج به فً للعة ( شلوبانٌة)الحصٌنة التً كانت
سجن الدولة الرسمً على عهد بنً نصــــــــــر .ؾظل األمٌر ٌوسؾ
سجٌنا طٌلة حكم أخٌه الذي دام نحو أربع عشرة سنة ٌعانً من شدة
الحجر الذي فرضه علٌه حتى ٌؤمن منازعته إٌاه فً الملن وهذه حالة
طبٌعٌة فهو ولً العهد والوارث الشرعً للعرش بعد ابٌه وكان
ٌوسؾ ٌشعر ان اخاه لد سلب حمه و ٌعً ذلن تمام الوعً فً لرارة
نفسه وٌشكو من إبعاده عن الملن وسلب كل حموله واالبتمار علٌه بعد
الٌمٌن التً أداها جهارا بالوفاء والطاعة له  ،ولد ذكر ذلن فً شعره
ممطوعة نظمها بعد خروجه من السجن ،عارض بها ممطوعة ألبً
العباس المرٌنً التً لالها فً ظرؾ مشابه لظرفه ٌمول :
أبعدونا – تؽلبا  -أبعدونا
طردونا من ملكهم طردونا
تركونا لما ركنا إلٌهم
ضحوة الركن جهرة تركونا
سلبونا بعض الذي لد منحنا
من عطاٌا جزٌلة سلبونا
خلفونا بعد الٌمٌن جهارا
وٌحهم ما لهم لما خلفونا
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حٌث عدنا والعود أحمد لكن
إن أساإوا فإننا محسوننا

ومن سجنه كان ٌخاطب اخاه فٌمول:

سؤشكوه لومً حٌن راموا تنمصً
فمد لطعوا الحبل الذي كان ٌمرر
سلوه فإن الدمع أعدل شاهد
وإن خفوق الملب ما لٌس ٌنكر
أٌصبر عن نجد فإاد متٌم
وتنسى لٌالً بالمصلى وتكفر
فإن ؼبت عن نجد فلٌس بؽابب
ضمٌر ٌناجً أو فإاد ٌفكر

أأضمرتم ؼدرا إلظهاري الوفا
وأظهرتم ضدا لما أنا أضمر
ألستم بنا الثكلى إذا حان حٌننا
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وركنكم المهدوم حٌن ٌمدر
أبوكم صرٌح األصل لكن إخاإكم
لعبلت سوء لٌس فٌهن اخٌر

وفً هذه الفترة من السجن لد استٌمظت شاعرٌة األمٌر ٌوسؾ ؾفً
هذه المرحلة من حٌاته لد بدأ ٌمرض الشعر وكان ٌنظمه لبل سجنه اال
أنه كان فً أولٌات نظمه ٌؽلب على مضمونها عدم وضوح داللته التام و
االضطراب فً الصٌاؼة الذي ٌرافك عادة بداٌة ممارسة الشعر .

ولد بمً األمٌرالشاعر فً سجنه حتى سنة  811ه جرٌة1398 -
مٌبلدٌة وهً السنة التً توفى فٌها اخوه دمحم اال انه لم ٌعد للحكم وانما
كثرت رحبلته وسفراته فنراه ٌؽادر ( اشبٌلٌة ) الى جزٌرة ( مالمة )
فً نفس السنة التً خرج من السجن ثم ٌنتمل الى ( مكلٌن ) وفٌها ٌنظم
هابٌته الطوٌلة فٌمول فٌها :
جاس ِخبللـَهُ
ٌّن
َ
إذا ما عد ُُّو الد ِ
الرٌاحِ فـتـَـنـْثـَنً
ت َ ُم ُّر ِب ِه هـُو ُ
ج ِّ
ً دونــَهُ
تَرو ُم ُ
سمـ ُ ًّوا فَ ْولـَهُ و ْه َ
الجهاد فؤ ْه َطعُوا
دع َْوتَ لَهُ أ ْه َل ِ

َورا َم
َ
َؾ َم ِرٌ ُدهُ
استراق ال ّ
س ْم ِع ك َّ
س َّد َم ْ
الرفٌ َع صــُعو ُدهُ
لَ ْد َ
سراها ّ
فتم ُ
ص ُر عمــــّا تشتهً َوتــُرٌ ُدهُ
كَما زار ِ
ت البَ ٌْتَ ال َعتٌ َ
ك ُوفـو ُدهُ

ودارتْ حوالـــ َ ٌْ ِه الجنو ُد كـَؤنَّها
َ
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ح َ
ِوشا ٌ
علَى َخص ٍْر ٌَرو ُ
ق فَرٌ ُدهُ
ثم ٌتجه عام \ ٖٔ ٨هجرٌة –  1400مٌبلدٌة نحو الجنوب
لٌصل ( جبل طارق ) وفً هذه االثناء احتل المرٌنٌون ( جبل طارق )
ؾاتجه إلى (مالمة ) مرة أخرى ولما شعر بالتعب والمرض انتمل الى
لرٌة لرب (ؼرناطة ) اسمها ( الحمة ) وذلن عام\  819هجرٌة –
 1417مٌبلدٌة وكان فٌها محطته االخٌرة .
توفى الشاعر الملن ٌوسؾ الثالث بسبب سكتة دماؼٌة فً ٕ٩
رمضان من سنة \ ٕٓ ٨هجرٌة  ٖ -اكتوبرٔٗٔ٧مٌبلدٌة إثر رحلة
إلى( شلوبانٌا ) وكان لد بلػ من العمراحدى واربعٌن سنة .
االمٌر ٌوسؾ شاعر مجٌد لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة فمد
لال فً شعر الؽزل ،والطبٌعة ،والخمر ،والمعارن ،والرثاء والفخر ومن
شعره فً الؽزل ٌمول :
اٌهجرنً ظلما النً احبه

وٌمتلنً عمدا ً على ؼٌر ما ذنب

وٌسخط منً أن توسلت بالرضا
وٌبع ُد عنً إن ج ْنحتُ إلى المرب
وٌؤنؾ أن أحظى برإٌة وجهه
وأبسط خدي فً هواه على الترب
وإنً وان أبدي صدودا ً وإن جفا
ألرعى له حك المودة والحب
فهذا فإادي فً هواه أذبته
وهذي دموعً فً ترضٌه فً سكب
ولو أن ما بً بالعذول رأٌته
حلٌؾ األسى مثلً نحٌفا ً من الكرب
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وٌصؾ حدٌمة فٌمول :
وحدٌمة باكرتُ
كمتٌّم

جحد

نعٌمها

صفو
َ

والفجر ٌُبصر من ِخبلل
وإنما

الؽرا َم

دلتْ

والط ُّل ٌنظم فً الؽصون

آلأل

والؽصن رٌَّ ُ
ان المعاطؾ

نتش
ُم ٍ

علٌه

دالب ُل

سحاب
األوصاب

ع الحسن واإلعجاب
ف ٌَ ِملن طو َ

تحكً بطابحه نمارق
أنامل
مرتْ تُصافحنا
ِ
َّ

سندس
ُ
س ْوسن
َ

تسحب ذٌَل كل خمٌلة
والرٌح
ُ
صدْغ
واآلس
ُ
ُ

للحبٌب

ً
إل َّ

ٌُومً

وتِبلعُه
ورنتْ
َ

لد

تؽازلنا
ِ

تهدي األنوؾ

ُمع َّطفا ً

والخ ُّد

ورد

بزهره

ألحفت
مع
روابح
ُمشرلا ً

وٌُحابً

بمبلب
اإلعجاب
األحباب
كشهاب

ٌندى به ماء الشبٌبة والحٌا
و ٌْبله من كلفً وعهد
واختم بحثً بهذه االبٌات الرابعة :
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شبابً

أُؼصن

بهبات

النسٌم

هً البانةُ المرتاحةُ العطؾ
تمادى هجٌر الهجر بٌن
هً الؽادة الحسناء أما
ولكننً

من

لً

بها

ومن ذا الذي تُبمً ذَماء

ٌمٌ ُل
أم الم ُّد

تثنٌه

طالما
أهاجت

ؼرامً

صبا ً
َ

ولبول

والنسٌم

بلٌل

جوانحً
فهل لً إلى ِظ ّل الوصول

سبٌل

التما ُح ها
فكاؾ
ٍ

وصلها

وأما

ولركبها
َ
صباح على حكم السرى
َمشولها
وللركب

وخ ٌد

صبرتُ على ما بً من الوجد واألسى
وما ك ُّل صبر

ع
ُمسر ٌ

فكفٌل
وأصٌل
وذمٌل

العاشمٌن

جمٌل

ألصر عن هوى من تحبه
ٌمولون
ْ
واي
َوشر ُ
ح حدٌثً فً َه َ

ٌطول

أما عرفوا

سلمى
َ

وأن

أما سلموا فً ُحسن سلمى
أنا

ٌوسؾ
ٌ

ً
والٌوسف ُّ

َخٌالها
حبٌب على
ٌ

بُعد

المزار

وإنه
إذا ح َّل فً للب فلٌس
صفاتُه
َّ
عز
إذا
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نٌ ٌل

ب
فالموا ِه ُ

َوصول
ٌَحول
نٌِ ُل

ٌوسؾ والصدق ٌشهد
أنا
ٌ

أننً
على الخلك ِظ ل فً الهجٌر

الوفاء

سجٌةً
ندي
و ِع َ

منه

وأعبل ُم من أعطى المعالم

َحمها
خابلً
َم
ُ

با ٍد

ِبعزم ٍة
تروع إذا

ما

فكٌؾ

تَر ُّد

أرى

ُجنو َد

ؼٌر

المارلٌن

***********************
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معشر
حسنها
استُطلعت

ظلٌ ُل
ولبٌل
وخٌول
وتهول

عبد الكرٌم البَسطً االندلسً

هو عبد الكرٌم بن دمحم بن عبد الكرٌم البسطً المٌسً شاعر
من شعراء االندلس .
ولد بمدٌنة (بسطة ) فً اوابل التاسع الهجري فعاش فً المرن
األخٌر من حٌاة العرب المسلمٌن فً تلن الربوع وربما ولد فً
( ؼرناطة ) الن مإرخً االدب ومإرخً التارٌخ االسبلمً لم ٌثبتوا
سنة ومكان والدته وال الذٌن جاإوا من بعدهم .
وكان الشاعر لد تثمؾ ثمافة شرعٌة شاملة تلمى تعلٌمه على ما
درج على تلمٌه الطلبة فً ذلن الحٌن من علوم دٌنٌة ولؽوٌة ،وفً شعره
إشارة إلى أستاذه (عبد هللا دمحم البٌانً ) الذي ٌعده نموذجا ً للشٌخ
المربً ،وٌذكر من زمبلء دراسته (أبا عبد هللا بن األزرق الوادي آشً)،
و(أبا ٌحٌى بن عاصم) ،و(أبا عبد هللا دمحم بن مالن األ َ ْلٌُ ِري) ،و( أبا عبد
هللا بن رجاء) فهإالء عاٌشوه وكانوا زمبلء له فً دراسته  .واهلته
دراسته الن ٌكون اما ما ومفتٌا حٌث عٌن فً االمامة والخطابة
وتصدر للفتوى والتوثٌك فعٌن وتثمؾ ثمافة لؽوٌة عربٌة أدبٌة
مكٌنة فكان شاعرا ملهما ومجٌدا وٌمثل شعره صورة مشرلة من
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صور الشعر االندلسً وٌمثل االحداث الماسٌة المرٌرة التً عاناها
العرب المسلمون فً اٌام االخٌرة لحكمهم فً االندلس .
تعرض شاعرنا البسطً إلى االسر حٌث اسره النصارى فً
و ّ
معاركهم مع العرب المسلمٌن فً ؼرناطة اخر معالل العرب المسلمٌن
فً االندلس ولاسا ما لاساه على اٌدٌهم خبلل اسره من آآلم جسدٌة
وتعذٌب ونفسٌة انعكست علٌه فذكرها فً شعره أنهم نملوه إلى مدٌنة
( آبرة ) ولعلها (ٌابرة ) ـ وأمضى فٌها مدة لٌست بالملٌلة نتٌجة كثرة
شعره الذي لاله فً األسر ٌمول فً مطلع المصٌدة التً ابتدأ بها دٌوانه،
ولالها فً أسره:
لو كنتُ للمحبوب ٌوما ً َج ِلدا ً
مـا كنت أشكو الٌوم منه َج هارا
سها َد ُه
ولَ َما شكا جفنً المرٌ ُح ُ
ق نارا
ولمـا شكا لـلبً
المـشو ُ
َّ
لكننً أُبعـدت عن أوطانِـِه

ال طـابِعًا  ،كبلَّ ،وال ُمـختارا

وٌمول اٌضا :
س الذي
ٌا سٌّدي ال ُحبُ ُ

خاطبتكم

وأنا على ما كنته من

رؼبتً

فً شؤنه أمد الكرا فٌه
فً أخذه لم أنتمل عما

فعساكم أن تبرموا فٌه

انمضى
مضى

معً
عمد المراء على الذي الحب التضى

ولمدة

شبتم

بما

لد

شبتم
َ
َ
ذان
إلٌن
إنً جعلتُ
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مفوضا

وبذان خطكم اكتبوا لً

سٌّدي
فٌه ٌتم المصد عندي

بلؽتم
وبمٌت ُم

المؤمول

من

للمسلمٌن

دنٌاكم

وأرتكم متهلبلً

المرتضى

وجهَ

الرضى

ببسط ٍة
بسنا علومكم الكرٌم ِة

ٌستضا

حتى لٌل انه فتح حانوتا للبٌع والشراء ولٌرتزق من خبلله وموردا
لرزله فاحرله بعض منافسٌه واعدابه
وٌمول فً مدٌنته( بَسطة) بعد أن دفعته المحن إلى التشنٌع بها:
ً مـا ِمثلً ٌُمٌم ذلٌبل
خـلٌلَ َّ
وٌَحم ُل من َ
ضٌم الزمان ثَمٌبل
وٌرضى بِعَ ٌْ ٍش ال ٌزال بِبَسط ٍة
الهموم َجلٌبل
ب
ِ
ٌُج ّدِد من خط ِ
ً عنكما
فبل تعذُالنً فً رحٌ ِل َ
فإنً ِلما أَلمى عـزمتُ َرحٌبل
ولد أشار الى بعض معاصرٌه فً لصابده التً تم مدح بعضهم فٌها
ومنهم السلطان و الوزراء ولادة الجند او المضاة او رجال الفمه او
بعض اصدلابه من الشعراء او رثاء من مات منهم اضافة الى
لصابده اإلخوانٌّة والعتابٌّة أو الهجابٌّة وهم ٌختلفون فً الرتبة
والمركز .
ومن شعر المدح ٌمول :
َ
ب
ستبل ُػ فً
دنٌان أعلى المرات ِ

وتسمو َ
ب
بن العلٌا ُء فوق الكواك ِ
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أبواب السٌادة
ع
وتمر ُ
َ
َ

مفردا ً
َ

وتستمبل السع َد المساعد

خادما ً

َ
وٌلمان ُر ْ
مور َن
ش ٌد فً أ ُ ِ

كلَّها

ب
وتُج ِلً بما تولً ظبل َم الؽٌاه ِ
ٌُل ّب َ
باإلسعاؾ من ك ّل
ٌن
ِ

وعٌن أ ِب َ
ُ
ٌن الف ِذّ أضحتْ

لرٌرةً
َ

بدء كذا فً
ٌحفُّ َن فً ٍ
شن ِخلوا ً من جمٌع
بعٌ ِ

ب
جان ِ
ب
العوالِ ِ
ب
النواب ِ

ومن لصابده االخوانٌة لوله :
خوان ٌا َ
اء
اإل
ابن ر َج ِ
ٌا أ َ ْفض َل ِ
ِ
وٌشوبُه

بنمابص
ٍ

مذموم ٍة

وأنا الذي أرعى جمٌ َع

حمولِه

هذا على ما أَنتَ تعل ُم

أننً

اإلخاء
فَ َهل أ َ ْنتَ مثلً فً ِ

َو ْر ِعٌ ِه

َ
خاء
لؽٌرن
ؼٌري
باإل ِ
ِ
صى على
تُربً إذا تُح َ
كرعاٌ ِة
فٌه

و َ
ؼفَ ْلتَ عن عهد التؤنُّ ِس

دابما ً

س ِج ُم
فً منز ٍل ح ٌّا ُه ُم ْن َ

الحٌا

من

ب
اإلعرا ِ
ِ
البؤساء
ِ

ٌُرابًِ
ْباء
ال َحص ِ
لؤلسماء
ِ
اء
والضر ِ
ّ

ً ِإخا ِبً
أم لل ِبعا ِد نَ ِ
سٌتَ َر ْع َ
مساء
واإل
اإلصباح
ِ
ِ
حتّى لدى ِ
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صوب الدٌم ِة
وسماه
َ
لم تَت ّ ِخ ْذ فٌه
فلَ َك ْم فواب َد

جلٌسا ً

مإنسا ً
ؼٌر
َ

عند

ذلن

ِن ْلتُها

العلوم
ِ

سٌرةَ
و ِ

جلّت لكثرتِها عن

فاء
الو ْط ِ
َ
العلماء
ِ
حصاء
اإل
ِ
ِ

وٌعتبردٌوانه الشعري آخر دٌوان للشعر العربً فً اال ندلس
ولد تاكد من شاهده ولرأه انه لد سلم من التلؾ والضٌاع ووصل الٌنا
كامبل ولٌل انه الٌزال محفوظا فً نسخة فرٌدة بالخزانة العا ّمة بمدٌنة
(الرباط ) المؽربٌة  .ولهذا األثر الشعري المٌم لٌمة أدبٌّة ته ّم مإرخ
األدب ونالد الشعر ودارسه إذ ٌتبٌّن فٌه وضع الشعر العربً باالندلس
فً المرن التاسع الهجري  .وٌعتبر وثٌمة مهمة ووثابمٌة تبٌن حٌاة
العرب والمسلمٌن فً ذلن الولت بمختلؾ مظاهرها السٌاسٌّة
واالجتماع ٌّة والعلم ٌّة ،كما ته ّم مظاهر كثٌرة من حٌاة األندلس الٌوم ٌّة.
حٌث أشار الشاعر البسطً إلى عدّة أحداث ومعارن عسكرٌّة ّ
هزت
المجتمع األندلسً فً إمارة ؼرناطة فً المرن التاسع الهجري أؼفلت
بعضها المصادر التارٌخٌة .وفٌه صورة رابعة عن المجتمع العربً فً
االندلس فً تمالٌده وعاداته ولٌمه وأخبلله وفً مشاؼله الفكرٌة
وبعض خصابصه اللؽوٌة.
ولهذا الدٌوان لٌمة ذاتٌّة ته ّم حٌاة الرجل وسٌرته وعبللاته بعدٌد
علماء عصره وكبار رجال الدولة .وأ ّما فً خصوص معاصرٌه ،فمد
أشار إلٌهم فً لصابده المدحٌّة والرثابٌّة واإلخوانٌّة والعتابٌّة أو
الهجابٌّة ولصابد الؽزل والوصؾ وؼٌرها من الفنون الشعرٌة ومن
الؽزل ٌمول متؽزال بفتاة نصرانٌة :
ُ
ش ْه ِد فً الفَ ِم
حدٌث الهوى أحْ لَ ى ِم َن ال َّ
إذا
فكر ْر على أ ُ ْذ ِنً
ِّ

لذٌذَ

ما

حدٌ ِث ِه
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َوعاهُ

س ْم ُع
َ

ُمتٌَّ ِم

ؼٌر
الحك
وصرحْ بمو ِل
َ
ِّ
ِّ
كرار ألسم ُع
لع َّل َم َع الت َّ ِ

لَ ْفظةً
تَ ُ
داء الفإا ِد
كون على
ِ

ب دا ٌء ِم ْن َه َوى ال ِؽٌ ِد
فبالمل ِ

ٌ
كامن
ٌَ ُ
بٌن

نُحو ٌل ودم ٌع

فرار
وا ْ
ص ٌ

وز ْف َرةٌ
َ

ع ّبا ِد
ب ُ
وأع َج ُ

ب
ال ّ
صلٌ ِ

صب ٌَّةٌ

فر ِط
ف ِبتُّ
َ
حلٌؾ اله ِ ّم ِم ْن ْ
و َك ْم نَعَّ َمتْنً ِم ْن لذٌ ِذ
فَمّبَّ ْلتُ منها الخ َّد

وهو

بجسمً
ِ

شَوا ِه ُد

ْق
ِصد ٍ

سبَتْ ِنً بوجْ ٍه
َ

َك ُم ْر َه ِم
للمتو ّه ِم

الٌو َم

تَ ْنت َ ِمً

للعدال ِة
مثْ َل

ُمذَ َّم ِم

بدر
ٍ

ُمت َّم ِم

ح ِبّها
فراش
وباتَتْ بهجْ ري فً
ِ

تنعُّ ِم

وصا ِلها
بما لَ ْم ت َ ِص ْل نفسً له
مو َّر ٌد
َ
َ
وثنٌَّْتُ

فوق كنٌس ٍة
نطك النالوس
ولد
َ
َ
بكؾ
ِّ

ؽر
بالث َّ ِ
ُمؽَ ٍّن

الملٌحِ
ُمولَ ٍع

األعاج ِم
سٌس
وأفص َح ل ّ
ِ

جاهرا ً
بإنجٌل روح هللا عٌسى بن

و َم َّد ُ
رٌش
راب اللٌ ِل
ؼ ُ
َ

ناح ِه
َج ِ
ٌش
فطار َحما ُم
ْ
الضو ِء ِر َ
َ

ب
وأتْرابُها َخ ْو َ
ؾ الرلٌ ِ

لواط ٌع
ِ
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بِت َ َو ُّه ِم
س ِم
التَّبَ ُّ
بالتَّ َرنُّ ِم
ٌم
ْ
مر ِ
س ُه ِم
بؤ ْ

وق
ٌُحاذ ِْر َن ِم ْن إتٌْانِ ِه فَ َ
و َمالتْ
س ْك ِر وهً
ِ
بفرط ال ّ
ولوال

عفَا ِفً
َ

مرٌضةٌ

وا ِت ّمَا ُء

أ ْد َه ِم

صبحا ً بؽُص ٍْن ُمنَعَّ ِم
كم ٌْل ال َّ
صبا ُ

عتا ِبها
تمتّعتُ

منها

بال َمح ِ ّل

ال ُم َح َّر ِم

وكذلن لم نجد ما ٌشٌر الى سنة وفاته بالتحدٌد لكن دٌوانه
ٌشٌر انه من رجال المرن التاسع الهجري وانه توفً لبل سموط
مدٌنته ( ؼرناطة ) االندلسٌة عام \  897هجرٌة –  1492مٌبلدٌة.
واخٌرا نمول انه اخر شاعر عربً فً االندلس وصل الٌنا دٌوانه
الشعري.
واختم البحث بهذه المصٌدة من شعره
أتهجرنً لصدا ً وتسؤل لم أبكً
كؤنن من هجري وحبً فً شن
وأشكون ما ألمى من الهجر والهوى
فتؤبى سوى اإلعراض عنً وما تشكً
ومهما أطل من أجل هجرانن البكا
تصل ضحن ذان السن منً بالضحن
تعطؾ على مضنان بالعفو والرضى
فبالعطؾ من ٌبؽً الشمات به تنكً
إلى كم إلى كم ذا المطٌعة والجفا
أما آن من كؾ أما آن من ترن
فؤلسم إن لم تترن الهجر سٌدي
هلكت ومن لً بالنجاة من الهلن
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وبحر الهوى من خاضه ٌورد الردى
وإن كان فً الحصن الحصٌن من الفلن
سفكت دمً جرما ً بؽٌر جناٌ ٍة

ووجنتن الحمراء تشهد بالسبن

وجبت لفتن اللحظ أمضى من الظبا
ولم تخش عمبى ما به جبت من فتن
وصٌرتنً بٌن الورى مثبلً به
ٌحاضر فً اإلسبلم والروم والترن
كؤنً بما أبدٌت من فرط حبكم
خرجت عن الدٌن الحنٌفً للشرن
نعم إن عملً فً عما ٍل من الهوى

وللبً فً خفك وعٌشً فً ضنكد

وأوصاؾ ذاتً لد فمدت جمٌعها
فمن لً بدٌنً أو رشادي أو نسكً
متعجب
عجبت وفً أمر الهوى
ٌ

لستر ؼرامً فٌن عومل بالهتن

أسٌر فً هوان معذب
وإنً
ٌ

ولست معاذ هللا أرؼب فً الفن

ولد دن طور الصبر منً على النوى
هوان وكم عاٌنته ؼٌر مندن
وكنت على سمن السبلمة سالٌا ً
فإذ لحت لً حولت عن ذلن السمن
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وكٌؾ وما فً الفضل والمجد والعلى
نظٌر مسا ٍو ال وال لن من شرن
ٌ
وفً الروض من تلن الشمابل مشبةٌ
ٌماثلها فً الحسن وهً له تحكً
وبشركم من دونه الزهر ٌجتلى

ونشركم من دونه نفحةُ المسن

على أن ذان الملب إن كان لاسٌا ً
ٌلن من نظامً للبراعة فً السبن
ولد زعموا أن الملون لهم حلى
وأن علٌكم تستبٌن حلى الملن
فؤي لبٌم جاء ٌزعم ؼٌر ذا
فمد جاء بالبهتان والزور واإلفن
ودونن من نظمً عمٌلةَ خاطري
هً التبر فً المعنى الصحٌح وفً السبن
فخذ حسنا ً منها هوان وإننً

ِّ
منفن
مدى عمري عن رعٌه ؼٌر

*************************
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ٛلٞحٕ رٖ اىٍ ْ٣حٗ٫ئُ٢

 ٞٛحر ٞرلَ ٛلٞحٕ رٖ اىٍ ْ٣رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ
ػ ٠ٔ٤رٖ اىٍ ْ٣حُظُّـ٤ز ٢حَُٔٓ.٢
ُٝي رٔي٘٣ش ( َٓٓ٤ش ) ٓ٘ش \ ٛ 561ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1165ى٣ش ٝك٢
ٍٝح٣ش حهَُٝ ٟي ٓ٘ش \ٛ 560ـَ٣ش – ٬٤ٓ 1164ى٣ش
ٝىٍّ كٜ٤خ ٝطظٌِٔ ػِ ٠ح٣يٞ٤ٗ ١م ػوخص ٓ٘ ْٜحرٖ ٓـخ ٍٝػزي
حَُكٖٔ رٖ دمحم ٝحرٖ ٓ٠خء حكٔي حُوَ١زٝ ٢حرٖ ك ١ٞهللا ٝحرٖ رٌ٘ٞحٍ
هِق رٖ ػزي حُِٔي  ٝحرٖ ٍٗي دمحم رٖ حكٔي حٗ٫ئُ ٢حُؼخُْ حُٔؼَٝف
ك٘٘ؤ حى٣زخ ٗخػَح ًٝخطزخ ؿٔغ ر ٖ٤حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ٝحؿخى كٜ٤خ ػْ ٍكَ حُ٠
َٓحًٖ كوٜي ىحٍ حُو٬كش ٓخىكخ ً كٔخ ط٢ٗ ُٚ َٔ٤ء .ك ْٜرخَُؿٞع حُ٠
حٗ٫يُْ ٝرٔ٘٤خ  ٞٛػخُّ ػِ ٠حَُؿٞع ِ١ز ٚحُوِ٤لش ُٗ ٌٕٞ٤خػَح ك٢
ر ٚ١٬ك٤و ٍٞكٓ ٚ٤خىكخ :

كٌٔظْ ُٓ٘خ ًِ ُ٫ٞ

حػظيحٌُْ
ك ٢كٌٌْٔ ُْ ُِ ٌٖ٣لٌْ ٣ؼظيٍ

كبٗٔخ أٗظْ ك ٢أٗلْٔٗ ٚ
ٝاٗٔخ أٗظْ كَ١ ٢كً ٚلَ

496

 َٟ٣حػظ٘خم حُؼٞحُ ٢ك ٢حُٞؿ ٠ؿِ٫
ّ
 ٕ٫هَٛخٜٗخ ٖٓ كٞهٜخ ٓوَ
ػْ رؼي ٓيس ٖٓ حُِٖٓ هلَ ٍحؿؼخ حُ ٠حٗ٫يُْ ُ٤ؼٞى حُ٤َٓٓ (٠ش )ٖٓ
ؿي٣ي ٌٜ٘ٔ٣ٝخ كوي حكزٜخ ٝهخٍ حُ٘ؼَ ك٣ٍ ٢خٜٟخ حُـِٔ٤ش :
ًٝؤٗٔخ أؿٜخٜٗخ

أؿ٤خىٛخ
هي هِّيص ر٠ُ٦ء حٞٗ٧حٍ

ٓخ ؿخءٛخ ٗلْ حُٜزخ ٓٔظـي٣خ ً
آٍ ٫ض ريٍح ْٛحُٛ٧خٍ
تػفي في سقط راسو بسجيشة ( مخسية سشة\  596ىجخية – 1201
ميالدية ودفغ في مقابخىا .
كان كاتباً بميغاً وشاع اًخ بارعاً ومغ أعيان أىل السغخب ًخٕ ٖٓ ؿِٚ
ح٫ىرخء ٝحكخٝ ، ِْٜٟأػ٤خٕ حَُإٓخء ،ك٤ٜلخ ً ؿِ َ٤حُويٍٍٓ ُٚ ،خثَ رِ٤ـش،
ًٝخٕ ٖٓ حٛلخد حُلٝ َ٠حُيٍٓ ُٚ. ٖ٣خثَ ري٣ؼشٝ ،هٜخثي ؿِِ٤ش ك٢
حُـٍِ ٝحُٛٞق ٍ ُٚٝػخء .حٓظخُ رلٖٔ حٍ٫طـخٍَٓٝ ،ػش حُزيٜ٣ش.
ٓ٘ٞد رخُ َّطَحكشً ،ؼَ٤
٣ٝظْٔ ٗؼَ ٙرُٜٔٞش حَُِّلعٓ٬ٓٝ ،ش حُظَّؼزَ٤حص،
ٌ
ع ك ٢ح٧هٌ ٜٓ٘خ ٣وٓ ٍٞظـِ: ٫
حِ ٫ط ٌّخء ػِ ٠حُ َّطز٤ؼش ،رخٍ ٌ

أٍحى
أَٓٗش ٓـؼض رؼٞى
ِ
هُّٜٞٓ ٢ُٞش ػ ّ٬رٌخى
أؿلخى اُلي أّ رِ٤ض رلَهش
ِ
أّ ٫ف رَم رخُلٔ ٠ك٘ـخى
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ًُ ٞخٕ كوخ ً ٓخ حىَّػ٤ض ٖٓ حُـٟٞ
ٓٞ٣خ ً ُٔخ َ١م حُـلًَ ٕٞحى
ٍٝػي حُلَحم حًح ً ُٔخ
أً ٝخٕ ّ
ّ٘ٛض رٔخء ؿلٜٗٞخ ػ٘٤خى
ُٔٝخ أُلض حَُ٣ ٝٝؤٍؽ ػَكٚ
ٝؿؼِض ر ٖ٤كَٝػٓ ٚـ٘خى
ُٔٝخ حطوٌص ٖٓ حُـٜ٘ٓ ٕٜٞش
ُٔٝخ ريص ٓوٞ٠رش ًلخى
ُٔٝخ حٍطي٣ض حَُ ٖ٣رَىح ً ٓؼِٔخ ً
ٗٝظٔض ٖٓ هِف ِٓٞى ٬١ى
ًُ٘ ٞض ٓؼِٓ ٢خ أٗلض ٖٓ حُزٌخ
 ٫طلٔزٌٞٗ ٢حٌٞٗ ٖٓ ١حى
 ُٚٝ:ك ٢حُٛٞق :
ٝحَُٔكشُ حُـَّ٘خء هي هز٠ض
ًق حَُّ٘ٔ ْ٤ػُِٞ ٠حءٍ أهَ٠
ُّ
ًٝؤٕ ٌَٗ حُـَ ْ٘ ِٓ ْ٤ـ َُ ك َّ
َّ
ٍ ٠ش
 ٢َٓ٣ػِىخ٥كخم ٍ١ذ حُـَٛٞ
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ٗ ٖٓٝؼََّ٣ِٔٛ ٙظ ٚحٍُٜٔ٘ٞس ر ٖ٤ح٧ىرخءٜ٘ٓ ،خ:

حَُرخ ٖٓ رخٗش حُـَػخء
ؿخى ُّ
ٓٔخء
َٗ ْٞءحٕ ٖٓ ىٓؼٝ ٢ؿْ٤
ِ
كن حُٟٜٞ
كخُيَّٓغ ٣و ٢٠ػ٘يٛخ َّ
خء
ٝحُـ ْ٤ك َّ
ن حُزخٗش حُـَّ٘ ِ
ػ ْزَط٢
٘ َطضْ اَُ ٚ٤
٣خ ِِٓ٘ َٗ ً٫
ُُ َٙٛزٌخث٢
ْٔ
كظَّ ٠طز َّ
ُ
ِٗ َٛظوٍ ٍٟٝ ٖٓ ٢ش ٍٓ َّ٤ٗٞش
ٝح٧ك٤خء
هلَّخهش ح٧ؿٜخٕ
ِ
ٝ :هخٍ كٓ ٢يف حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠دمحم  ٢ِٛهللا ػِِْٓٝ ٚ٤
طل٤ش هللا ٤١ٝذ حُّٔ٬
ػِ ٍٍٞٓ ٠هللا ه َ٤حٗ٧خّ
ػِ ٠حٌُ ١كظق رخد حُٜيٟ
ٝهخٍ ُِ٘خّ حىهِٛٞخ رّٔ٬
ريٍ حُٜيٓ ٟلذ حُ٘ي ٝحُـيح
ٓٝخ ػٔ ٠إٔ ٣ظ٘خ ٠ٛحٌُّ٬
أٗلخٜٓخ

طل٤ش

طِٜأ

ٜٚ
طو َّ

ٓ٘ ٫ٝ ٢ط٘ؼ٘٢

رخُٔٔي  ٫أٍ ٠ٟرٔٔي حُوظخّ
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٤ٜي حَُٔحس حٌَُحّ
ػٖ آُ ٚحُ ِ ّ
ٝهيٍْٛ

أٍكغ

ٌُ٘٘٢
ُْ أُق أػُِ ٠لظش ٖٓ ًَحّ

ًظذ ػُ٘ٔ ٚخٕ حُ ّيِ ٖ٣رٖ حُوط٤ذ كوخٍ :
ٔزيٝ ،ه َٜحُـَٔ ؿخُزخً٘٣ٝ ،ؤ ٟػٖ حُـَ٣ذ،
( أ َّٓخ ٗؼَ ٙكٔ٤ظخُ رـٞىس حُ َّ
ٔـغ٣ ٫ٝ ،وِ٘ٓ ٞطَحكش حُلٌَس)
رَ ٤ي أَّٗ٣ ٫ ٚـخك ٢حُظٌِق ك ٢حُ َّ
٣ ًًَٙٝخهٞص حُلٔ ،١ٞكوخٍ:

( ًخٕ ٗخػَحً َٓ٣غ حُوخ ٞٛٝ ...َ١أكي أكخ َٟح٧ىرخء رخٗ٧يُْ) ٝ
ًًَ ُ ٚىٞ٣حٕ ٗؼَ،
 ُٚٝطآُ٤ق ًٝظذ أىر٤ش ٓؼظزَس ٜٓ٘خ:
-1

(ُحى حُٔٔخكَ ُ ٝ
ٔخكَ)  ٞٛٝطظ َّٔش ُو٬ثي
ؿ َّس ٓل َّ٤خ ح٧ىد حُ َّ
حُؼو٤خٕ ٫رٖ هخهخٕ

-2

(ػـخُش حُٔظللِ  ٝريحٛش حُٔٔظٞكِ) ُ٣ٝؼَف حهظٜخٍحً
رخُؼـخُش٣ٝ ،وغ كٓ ٢ـِي٣ ٖ٣ظَّ٘ٔ ٠خٕ َ١كخ ً ٖٓ ٗؼَٗ ٝ ٙؼَٙ

-3

حَُكِش) ٝط ْ٠رؼٗ ٞؼَ.ٙ
( ِّ

ٝحهظْ حُزلغ ر ٌٜٙح٫ر٤خص حَُحثؼش ٖٓ ٗؼَ: ٙ
٣خ كٔ٘ٝ ٚحُلٖٔ رؼٛ ٞلخطٚ
ٝحُٔلَ ٓو ٍٜٞػِ ٠كًَخطٚ
ريٍ ُ ٞإٔ حُزيٍ ه ُٚ َ٤حهظَف
أُٓ ً٬وخٍ أًٛ ٖٓ ٕٞخ٫طٚ
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ٝحُوخٍ ٘٣و ٢كٛ ٢ل٤لش هيّٙ
ٓخ ه ٢كزَ حُٜيؽ ٖٓ ٗٗٞخطٚ
ٝاًح  ٍ٬ٛح٫كن هخرَ ٝؿٜٚ
أرَٜطً ٚخٌَُ٘ كَٓ ٢آطٚ
ػزؼض روِذ ٓلزُّ ٚلظخطٚ
٣خٍد  ٫طؼزغ ػُِ ٠لظخطٚ
ًٍذ حُٔآػْ ك ٢حٗظٜخد ٗل٘ٓٞخ
َّ
٣ـؼِ ٖٓ ٖٜكٔ٘خطٚ
هللا
ٓخ ُُض أهطذ ُِِٓخٕ ٛٝخُٚ
كظ ٠ىٗخ ٝحُزؼي ٖٓ ػخىحطٚ
كـلَص ًٗذ حُي ٚ٘ٓ َٛرِِ٤ش
ؿطض ػِٓ ٠خ ًخٕ ٖٓ ُ٫طٚ
ؿلَ حَُه٤ذ كِ٘ض ٓ٘ٗ ٚظَس
٣خ ُ٤ظ ُٞ ٚىحّ ك ٢ؿل٬طٚ
ٟخؿؼظٝ ٚحُِ ٠ًٌ٣ َ٤طلظٚ
ٗخٍٗ ٖٓ ٖ٣لٔ ٖٓٝ ٢ؿ٘خطٚ
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رظ٘خ ٗ٘ؼ٘غ ٝحُؼلخف ٗي٘ٔ٣خ
هَٔ ٖٓ : ٖ٣ؿًُِِٔ ٖٓٝ ٢خطٚ
كظ ٠اًح ُٝغ حٌَُ٣ ٟـلٚٗٞ
ُ٠يٞ١ ١ع ٓ٘خطٚ
ٝحٓظ ّي ك ٢ػ
ّ
أٝػوظ ٚكٓ ٢خػيٚٗ٧ ٟ
ظز ٢ه٘٤ض ػِ ٖٓ ٚ٤كِظخطٚ
كٔٔ٠ظ َّْ ٟ ٚحُزؤُ َ٤خُٚ
٣ل٘ ٞػِ ٖٓ ٚ٤ؿٔ٤غ ؿٜخطٚ
ػِ ٢ك ٢طوزِٚ٤
ػِّ حُـَحّ
َّ
ك٘و٠ض أ٣ي ١حُطٞع ٖٓ ػِٓخطٚ
ٝأر ٠ػلخك ٢إٔ أهزَ ػـَٙ
 ١ػِ ٠ؿَٔحطٚ
ٝحُوِذ
ّ
ٓطٌ ٞ
كخػـذ ُِٔظٜذ حُـٞحٗق ؿِش
 ٌٞ٘٣حُظٔخ ٝحُٔخء كُٜٞ ٢حطٚ

************************
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حٗظ ٠ٜحُٔـِي حُٔخىّ ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ ) ٖٓ
ٓٞٓٞػظٗ (٢ؼَحء حُؼَر٤ش )  ٚ٤ِ٣ٝحُٔـِي حُٔخرغ ( ٗؼَحء
حُلظَس حَُحًيس ) حٕ ٗخء هللا .
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فهرس الجزء االول
3
الممدمة
5
المإلؾ فً سطور
9
الجزء االول
الشعر العربً فً االندلس 10
36
رثاء االندلس
67
عبد الرحمن الداخل
72
حسان التمٌمٌة
75
ٌحٌى الؽزال
85
ابن عبد ربه
94
ابن هانا
103
جعفر بن المصحفً
110
االمام المحطانً
121
ٌحٌى ابن هذٌل
126
عابشة المرطبٌة
129
مروان بن عبد الرحمن
ٌوسؾ بن هارون الرمادي 137
147
ابن دراج المسطلً
159
ابن شهٌد االندلسً
168
الجزار السرلسطً
178
ابن حزم االندلسً
190
ابن لزمان االندلسً
197
ابن اسحاق االلبٌري
209
ابن زٌدزن المخزومً
221
دمحم بن عمار المهري
231
والدة بنت المستكفً
236
ابن الحداد االندلسً
245
الفهرس
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الجزء الثانً

نزهون بنت المبلعً
المعتمد بن عباد
بثٌنة بنت المعتمد
ابن اللبانة
ابن سارة البكري
ابو بكر الطرطوشً
مهجة التٌانً
االعمى التطٌلً
ابن الزلاق البلنسً
ابو الصلت البلنسً
ابن عبدون الفهري
ام العبلء الحجارٌة
ابن خفاجة االندلسً
عبد الحك المحرابً
ابو جعفر بن سعٌد
الرصافً البلنسً
حمدة بنت المإدب
حفصة الركونٌة
ابو الحسن بن حرٌك
محً الدٌن بن عربً
ابن الجنان االنصاري
ابراهٌم بن سهل
ابن االبار المضاعً
حازم بن دمحم المرطاجنً
ابو البماء الرندي
ابن جري الكلبً
ابن خاتمة االنصاري
لسان الدٌن بن الخطٌب
ابن زمرن الؽرناطً
ٌوسؾ الثالث ملن ؼرناطة
عبد الكرٌم البسطً
صفوان بن ادرٌس
الفهرس
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253
261
264
274
290
295
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301
310
316
323
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384
397
405
417
429
434
438
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460
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487
496
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*******************************

ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
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َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍ ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 - 5حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
ؿِءحٕ
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ
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ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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