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1
  

  
؛ األندلـسعبـر إلى . فقيـه ومحـدث ولغـوي وأديـب

: شيوخـهومـن . إشبيليـةحيـث سمـع مـن بعـض علمـاء 
 دـمحم ـولي وأبـم السهيـالقاس ـور وأبـخيبـن  رـبك ـوأب

د ـد عبـمحم ـويى وأبـيحبـن  ةـنجب ـود اهللا وأبـعبي ابـن
قي ـببـن  دـد يزيـالولي ـون وأبـد الرحمـعب بـن قـالح
 بـن رانـوسى عمـم ـون وأبـمؤم ـو الحسـن بـنوأب
  . آخـروندي وـوسى التليـم

وكـان جابـر هـذا؛ مـن الـرواة العارفيـن بتراجـم 
مجمـوع لشيـوخ : ومـن مصنفاتـه. الرجـال واألنسـاب

ومـن . مـوف المعجرـلى حابـن خيـر؛ وضعـه عـ
. آخـرونازازي وـالفعبـد الرحمـن د ـزيأبـو : تالميـذه

 ثـحديلـه إلمـام واسـع باللغـة واألدب؛ وراويـة ال
ورأيـت السمـاع منـه : ((ابـن األبـارقـال عنـه  .الشريـف

                                                
وذكـر في . ومعجـم أعـالم الجزائـر. لـھ ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة 11

  .نفـح الطیـب
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؛ الموافـق 1))]..578[في سنـة ثمـان وسبعيـن وخمسمائـة 
وهي السنـة الـتي ثبـت أنـه كـان حيـاً . م1182لعـام 
جابـر بـن : ((في معجـم مشيختـه التجيـبيوقـال . فيهـا

ي المسفّـر مـن أصحـابي شأحمـد بـن إبراهيـم القـر
اآلخذيـن عـني بتلمسـان عنـد قـدومي مـن البـالد 

ـالً، وكـان زكيـاً، جلي. المشرقيـة؛ كتـب عـني كثيـراً
نبيـالً؛ صاحـب أدب ولغـة؛ محبـاً في الحديـث وتحصيلـة؛ 
وكانـت لـه إجـازات مـن مشايـخ مـن أهـل الحديـث، 

في تاريـخ  بتلمسـانوتـوفي . 2))وعنايـة بفنِّـه وطرقـه
وذكـرت ترجمتـه هنـا؛ لتسهيـل البحـث عـن . مجهـول

  .عينـات مـن أعمالـه األدبيـة مستقبـالً
أبي الحسـن في نفـح الطيـب؛ اسـم  المقـريوذكـر 

؛ وثمـة مـن جابـر بـن أحمـد بـن عبـد اللـه الخـزرجي
سمـع . وهـو مـن أصـول قرطبيـة. يكنيـه بـأبي الفضـل

ثـم قـال . بموطنـه عـن أبي محمـد بـن عتـاب وآخريـن
كمـا أشـار . 3وهـو شاعـر وأديـب. أنـه رحـل إلى الحـج

في موضـع آخـر مـن نفـح الطيـب؛ حيـن  إليـه المقـري
سمـع مـن أبي : ((ترجـم ألبي زيـد الفـزازي؛ فقـال

                                                
 .249: ، ص1: التكملـة لكتـاب الصلـة، ج 1
 .249: نفسـھ، ص 2
  .506: ، ص2: أنظـر نفـح الطیـب، ج 3
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الوليـد اليزيـد بـن عبـد الرحمـن بـن بـقِّي القـاضي، 
ومـن أبي الحسـن جابـر بـن أحمـد القـرشي التاريـخي؛ 
وهـو آخـر مـن حـدث عنـه؛ ومـن أبي عبـد اللـه 

هـو أول مـن سمـع عنـه في حيـاة التجيـبي  كثيـراً؛ و
  .1))الحافـظ أبي الطاهـر السلـفي؛ إذ قـدم عليهـم تلمسـان

  

***  
  
  






  

                                                
  .468: ، ص4: نفـح الطیـب، ج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


8 
 




1
  

  
م 1091/هـ484في شعبـان مـن سنـة بتلمسـان  ولـد

أديـب . م1158/هـ553وتـوفي في ليلـة عيـد الفطـر سنـة 
؛ أيـن تـولى الكتابـة فـاسفـذ، وكاتـب بـارع؛ انتقـل إلى 

ثـم . 2ألبي مـوسى عيـسى بـن يوسـف الملجـوم الفـاسي
عـن أبي قرطبـة  ؛ حيـث سمـع فياألندلـسعبـر إلى 

عـن أبي عـلي بـن سكَّـرة،  رسيـةوبممحمـد بـن عتـاب؛ 
أنـه  ابـن األبـارقـال عنـه . وأبي محمـد بـن أبي جعفـر

لـم يعثَـر ـ لألسـف ـ عـلى . 3ألـف كتابـاً في الـرأي
نصـوص ممـا كتبـه؛ مـع أنـه مشهـود لـه بفـن الكتابـة 

والغـرض مـن إثباتـه هنـا؛ . والضلـوع في مياديـن األدب
ه منطلقـاً وعالمـة؛ تساعـد الباحثيـن عـلى هـو جعلـ

                                                
وفي جـذوة االقتبـاس في ذكـر مـن . لـھ ترجمـة في التكلملـة لكتـاب الصلـة 1

 .حـل مـن األعـالم مدینـة فـاس
ھـو أبـو مـوسى عیـسى بـن یوسـف بـن عیـسى بـن عـلي األزدي الفـاسي  2

 .م1148/ھـ 543تـوفى عام و م1083/ھـ476الملجـوم؛ ولـد في سنـة المعـروف بابـن 
  .270ـ  269: ، ص ص1: التكلملـة لكتـاب الصلـة، ج 3
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استكمـال هـذا العمـل؛ بالبحـث عـن عينـات ونصـوص 
  . خطَّهـا هـذا األديـب الكاتـب

  

***  
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1

  
  

فقيـه، وأديـب، وشاعـر، ولغـوي؛ لـه درايـة 
ترعـرع ونمـا فيهـا؛ أيـن  ؛تلمسـانولـد في . بالقـراءات

زاول تعليمـه األولي وأخـذ عـن األستـاذ أبي عـلي 
قبـل عـام  األندلـسثـم عبـر إلى . الخـراز

؛ كابـن المريـةفسمـع عـن علمـاء . م1145/هـ540
كـان مـن : ((ـه ابـن األبـارقـال عن. يسعـون وآخريـن

أهـل العلـم بالقـرآت، واللغـة، والغريـب؛ يغلـب عليـه 
تـوفي في سنـة . 2))وكـان ناظمـاً ناثـراً. األدب
مجمـوع في غريـب : ومـن مؤلفاتـه. م1174/هـ569

الموطـأ، ونظـم مختصـر في التاريـخ؛ ومـن شعـره؛ هـذه 
القصيـدة الـتي وصـف فيهـا معركـة حربيـة وقعـت في 
السبطـاط بيـن المسلميـن والنصـارى في سنـة 

  . م1174/هـ569
                                                

لـھ ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة، وباقـة السوسـان في التعریـف  1
وفي كتـاب المـن باإلمامـة عـلى . بحاضـرة تلمسـان، ومعجـم أعـالم الجزائـر

وكتـاب أخبـار المھـدي بـن تومـرت؛ . 524: المستضعفیـن؛ ھامـش الصفحـة
 .105: ھامـش صفحـة

  .270: ، ص1: التكملـة لكتـاب الصلـة، ج 2
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  دارت رحـا الهلكـات بالسبطـاط
  يـب الزمان  السـاطير بهاوسطا 

  وأهيـن فيهـا الشـرك أي إهانـة
  هياطهـا  بميـاط  كريـهشفعـت 

  بأن لم تقـم فيهـا قيامـة  ملكهـم
  فلقـد رأوا جمـال مـن األشـراط

  وأصارهـا وطء الجيـاد  هشيمـة
  سـوداء معتبـر العيـن  الـواطي

  خـروج الفصـل عن معتـاده لوال
  يمهلـوا مقـدار سـم  خيـاط لـم

  ولعاينـة مـن  أخذهـم  بذنوبهـم
  1مـا عايـن النعمـان  في سابـاط

  العرب الذين  إذا غـزو منجيـش 
  كـووا األعاجم في الطـال بمـالط

  شمـخ  العنـاد  بأنفهـم إذاقـوم  
  األسـواط  مواضعوضعوا السيوف 

  درعـه فيمن كـل ذمـر ينثـني 
  دميـاط  مـن فكأنـه في السـرب

                                                
؛ حیـن المدائـنیشیـر ـ ھنـا ـ إلى مـا حـدث للنعمـان بـن المنـذر في سابـاط  1

 .أمـر كسـرى الفـرس أبرویـز؛ بإعدامـھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12 
 

ومـن أوصافـه الملفتـة؛ ِلمـا كـان يجـري في بـالط 
الخليفـة عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ وصفـه لشبـل أسـد 

كمـا وصـف طائـراً ناطقـاً . ينـام عنـد رجـلي الخليفـة
  :بالكـالم؛ فقـال
ـسأن ـدهاجاً باألستـُل ابالشِّب  

  َأبِيـه  فَقَصـد   شبـهورَأى  
  لَكُـمودعا الطَّاِئـر بِالنَّصـرِ  

درـا  ولَم  قَّكُـمى   ح1فَقَـض  
ـهخْلوقاتأنْطَـقَ  الخَاِلـقُ   م  

شَهِـد فَكُـلٌّ قَـد ـاداتبِالشَّه  
  لَـهإنَّـك  القَاِئـم   بِاألمـرِ  

  األمـدبعد ما طَاَل علَى النَّاسِ 
  

***  


  

                                                
وجـاء ھـذا الشطـر في زاد المسافـر )). َلمَّـا َوَفـْد: ((في الحلـل الموشیـة  1

  .))قـْد َشِھـْدفُكـٌل  وبتأييـد: ((ھكـذا
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1
  

أورد خبـره . تلمسـانشاعـر ولغـوي وفقيـه مـن  
 بغـدادصاحـب معجـم البلـدان؛ وذكـر أنـه رحـل إلى 

كمـا قـال عنـه أبـو  2.م1126/هـ520ودخلهـا في سنـة 
أبـو الحسيـن : ((في كتابـه األنسـاب 3سعـد السمعـاني

خطـاب بـن أحمـد بـن خطـاب بـن خليفـة بـن عبـد 
اللـه بـن وليـد بـن أبي الوليـد التلمسـاني؛ كـان شاعـراً 
جيـد الشعـر؛ ورد بغـداد في حـدود سنـة عشريـن 

في كتـاب  العمـاد األصفهـانيكمـا ذكـره . 4))ئـةوخمسما
كـان : ((خريـدة القصـر وجريـدة العصـر؛ وقـال فيـه

                                                
لـھ ترجمـة في خریـدة القصـر وجریـدة العصـر، واألنسـاب للسمعـاني،  1

وباقـة السوسـان في التعریـف . ومعجـم أعـالم الجزائـر. ومعجـم البلـدان
  .بحاضـرة تلمسـان عاصمـة دولـة بـني زیـان

 .44: ،ص2: معجـم البلـدان، ج 2
أبـو سعـد عبـد الكریـم بـن محمـد  بـن منصـور ھـو اإلمـام الحافـظ المحـدث  3

م؛ 1112/ھـ506ولـد في مـرو عـام . التمیـمي السمعـاني المـروزي الشافـعي
  .م1166/ھـ562وتـوفي بھـا في سنـة 

  .475ـ  474: ، ص ص1: األنسـاب، ج 4
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إمامـاً فاضـالً؛ ولـه شعـر حسـن، ويـد باسطـة في 
  :1وأورد مـن شعـره هـذه المقطوعـة)). اللغـة

  حـرام عـلى نفـسي لَـذاذَة عيشهـا
  تَـدري إلى أن تقـر النَّفْـس عيناً بما

  بعلـمٍ يـزكي النَّفْـس عنْـد  مليكهـا
  وتُْؤنسهـا أنْـواره  في  دجى  القَبـرِ

  ويحشَـر إن أضـحى األنـام بِظلِّهـا
  ِلـواء علـوم يوم  يدعى إلى الحشْـرِ

  فـإن نلْـت مـا أملْتـه أبـتُ فاِئـزاً
  ها عـذْريوإالّ فَنَفْـسي قـد أقَمـت ب

  

***  
  


  

   

                                                
 .341: ، ص2: خریـدة القصـر وجریـدة العصـر، ج 1
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1

2
  

  
فقيـه ومحـدث صـوفي؛ يسـمى في عـرف الصوفيـة 
بالقطـب والغـوث وإمـام السالكيـن، وسيـد العارفيـن، 

وشيـخ مشائـخ اإلسـالم، وإمـام العبـاد وقـدوة السالكيـن، 
 يـق، والنجـم الساطـع مـن أرض المغـرب، التَّوالزهـاد

ـ أيضـاً ـ أديبـاً  أبـو مديـنوكـان . بـال منـازع ـقيالنَّ
ولـد في أحـد . رقيقـاً واسـع الخيـال اًفـذاً، وشاعـر

الحصـون الرابضـة ـ عـلى بعـد ثمانيـة أميـال ـ في 
؛ اسمـه باألندلـس إشبيليـةالشمـال الشـرقي مـن مدينـة 

                                                
: كثیـر مـن المصـادر والمراجـع؛ أھمھـا أبي مدیـن موجـودة في ةترجمـ 1

التكملـة لكتـاب الصلـة البـن األبـار، وصلـة الصلـة ألحمـد بـن الزبیـر، والذیـل 
لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن محمد األنصاري األوسي  والتكملـة
، وكتـاب التشـوف إلى رجـال التصـوف لیوسـف بـن یحـیى التـادلي، المراكشي

الفقیـر وعـز الحقیـر البـن قنفـذ القسنطیـني، ونفـح الطیـب مـن غصـن وأنـس 
لیحیى  األندلـس الرطیـب، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد

، البن مریم ، والبستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـانابن خلدون
ألبي العباس  السابعـة ببجایـة املائـةمـن العلمـاء في وعنـوان الدرایـة فیمـن عـرف 

وإلى آخـره مـن التصانیـف القدیمـة .. المعـارف اإلسالمیـة ودائـرة، أحمد الغبریني
 . والحدیثـة الـتي تتنـاول خبـر أبي مدیـن ومذھبـھ الصـوفي

 .مصـربن ودفـالماستمـد لقـب أبي مدیـن مـن اسـم ولـده مدیـن  2
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 حصـنوفي قـول مـن  1؛Cantalona" حصـن قَطْنيانَـة"
اختلفـت األقـوال حـول  .إشبيليـةالقريـب مـن  2"منتوحـب"

فمنهـا مـن تجعـل  أبي مديـن شعيـب؛تاريـخ ميـالد 
م؛ ومنهـا مـن تجعلـه في 116/هـ510ميـالده في سنـة 

ولـد في سنـة م، وثالثـة تقـول أنـه 1120/هـ514سنـة 
م  1197/هـ594أمـا وفاتـه فوقعـت في عـام . م115/هـ509

ولكـن صاحـب . بعـد أن جـاوز عمـره الثمانيـن سنـة
كتـاب المـواد الغوثيـة يقـول أنـه تـوفي في سنـة 

؛ أنـه لـم 4وتقـول بعـض الروايـات .3م1177/هـ573
ـه؛ إذ ؛ بسبـب فقـره ويتْم5يحـظ بفـرص التعلـم في صغـره

زج بـه في مشـاق العمـل، والسـعي وراء فـرص الـرزق 
منـذ نعومـة أظفـاره؛ حيـث أجبـره إخوتـه ـ في طفولتـه، 

                                                
بغیـة الـرواد في ذكـر . 319: ـال التصـوف، صكتـاب التشـوف إلى رج 1

المعـارف اإلسالمیـة،  دائـرة. 125: ، ص1: الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج
  .16: أبـو مدیـن شعیـب التلمسـاني، صوكتـاب العالـم الربـاني . 399: ، ص1: ج
 .22: ببجایـة، صالسابعـة  املائـةعنـوان الدرایـة فیمـن عـرف مـن العلمـاء في  2
  .17: ، ص1: المـواد الغوثیـة، ج 3
أورد ھـذا الخبـر صاحـب التشـوف؛ نقـَال عـن محمـد بـن إبراھیـم األنصـاري؛  4

وقـد نقلھـا عـن . 320: ص. الـذي یقـول أن أبـا مدیـن حـكى لـھ ھـذه القصـة
  .11: التـادلي ابـن قنفـذ في أنـس الفقیـر، ص

المعـارف اإلسالمیـة ـ أنـھ حفـظ القـرآن في  دائـرةال ـ في ذكـر ألفـرد بـ 5
  ).399: ، ص1: ج. (صغـره؛ كعـادة الصغـار آنـذاك
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فكـان . 1وبعـد مـوت والـده ـ عـلى رعي مواشيهـم
ولكنـه أخـذ يضيـق . يخـرج بهـا إلى مرعاهـا كـل يـوم

تعلـم ذرعـاً بعملـه هـذا؛ إذ انتابتـه رغبـة ملحـة لل
والعبـادة؛ حيـن لفـت نظـره مـا يجـري حولـه؛ عندمـا 
يـرى بعضهـم يصـلّي، وبعضهـم اآلخـر يقـرأ ويكتـب؛ 
فحـن إلى تعلـم القـراءة والكتابـة، كمـا تشـوق لمعرفـة 

ولكـن إخوتـه نَهـوه عـن  .مبـادئ الصـالة بقـراءة القـرآن
ملـه في رعي التفكيـر بذلـك؛ وأمـروه بمواصلـة ع

فلـم يرتـدع، ولـم ينْثَـن عـن سعيـه مـن أجـل . مواشيهـم
ولـم يجـد . تحقيـق أمنيتـه في تعلـم القـراءة والكتابـة

ب، والنجـاة بنفسـه، ومخرجـاً أمامـه سـوى الهـر
والخـالص مـن مهنـة الـرعي؛ فبـادر مـن فـوره إلى 

اده إلى عملـه الفـرار؛ ولكـن أحـد إخوتـه لحـق بـه وأعـ
أعـاد الكـرة مـرة ثانيـة؛ فلحـق  أبـا مديـنولكـن . عنـوة

بـه أخ آخـر؛ حامـالً سيفـه؛ فهـدده بـه؛ فلـم يستجـب؛ 
أبـو مديـن فصمـم نحـوه، وضربـه بذلـك السيـف؛ فتلقـاه 

بعصـاه؛ وهي عبـارة عـن عـود كـان يحملـه بيـده؛ 
فانكسـر السيـف أطرافـاً، وتناثـر قطعـاً أمامـه؛ فاندهـش 

                                                
ویخالـف ھـذا الـرأي ألفـرد بـال؛ إذ یـرى أنـھ تعلـم في حداثتـھ صناعـة  1

. ثـم تطلـع إلى المزیـد مـن العلـم؛ فھاجـر إلى فـاس لتحقیـق أمنیتـھ. النسیـج
  ).399: ، ص1: المعـارف اإلسالمیـة، ج ـرةدائ(
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يـا أخي إذهـب حيـث : "أخـوه، وخـاف العاقبـة؛ فقـال لـه
فسـرت حـتى : ((قولـهأبي مديـن ونُقـَل عـن  1".شئـت

وصلـت البحـر؛ ووجـدت خيمـة فيهـا نـاس؛ فخـرج 
منهـا شيـخ؛ فسألـني عـن أمـري؛ فأخبرتـه؛ فجلسـت 
عنـده؛ فـإذا جعـت رمى بخيـط في طرفـه مسمـار؛ فأخـذ 

انصـرف إلى : "حوتـاً؛ ويطعمـه لي مشويـاً ثـم قـال لي
الحاضـرة حـتى تتعلـم العلـم؛ فـإن اللـه تعـالى ال يعبـد 

أبي  فعلقـت نصيحـة الرجـل في ذهـن .2...))"إالّ بالعلـم
؛ ودخـل مدينـة 3؛ فعبـر إلى العـدوة المغربيـةمديـن
؛ أيـن اشتغـل بعـض سبتـة؛ ومنهـا انتقـل إلى طنجـة

وبعـد ذلـك توجـه . الوقـت لـدى بعـض الصياديـن
؛ الذيـن األندلسييـنمـع شُلَّـة مـن  مراكـشصـوب مدينـة 

كلـوا سجلـوه في سلـك الجنديـة معهـم؛ مستغليـن طيبتـه؛ فأ
مستحقاتـه الماديـة، وسرقـوا مـا خُصـص لـه مـن راتـب 

                                                
  .12: ، ص"أنـس الفقیـر"و. 320: ، ص"التشـوف 1
وورد بصیغـة أخـرى في . 12: كتـاب أنـس الفقیـر وزاد الحقیـر، ص 2

  .322ـ  321: التشـوف، ص ص
لـم یعـرف ـ حـتى اآلن ـ بالتحدیـد؛ التاریـخ الـذي عبـر فیـھ أبـو مدیـن إلى  3

وقـد استنتـج ألفـرد بـل تاریـخ الفتـرة الـتي وصـل فیھـا أبـو . الضفـة المغربیـة
مدیـن إلى فـاس؛ حیـث تكھـن أن تكـون في عھـد بدایـة الموحدیـن؛ ألن تلـك 

أبي مدیـن؛  مطلوبوھـو . ـم علـوم الحدیـثالفتـرة شھـدت ازدھـارًا في تعل
 ).400: ، ص1: المعـارف اإلسالمیـة، ج دائـرة. (فانصـب اھتمامـھ علیـھ
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؛ فـاسفتألـم لذلـك، وتركهـم؛ وتوجـه نحـو . 1وعطـاء
بعـد أن قيـل لـه أنَّهـا أصلـح مكـان لتلـقي العلـم في 

  . المغـرب
ضالتـه في تلـك المدينـة  أبـو مديـنوهكـذا؛ وجـد 

بمسجـد عليـم العريقـة؛ فواضـب عـلى حلقـات الت
الشهيـر؛ ذي الجـذور الممتـدة إلى عصـر  القروييـن

أبـو وفي جنبـات ذلـك المسجـد؛ تعلـم . إدريـس الثـاني
المبـادئ األولى في الوضـوء والصـالة؛ كمـا تعلـم  مديـن

. القـراءة والكتابـة؛ وشـرع في حفـظ القـرآن الكريـم
لـوم المختلفـة، فَفُتحـت ـ حينهـا ـ أمامـه مجـاالت الع

واكتسـب حظـوة الجلـوس في حلقـات العلـم المتنوعـة، 
وفي هـذا يقـول . والتـزود بمعينـه الـذي ال بنضـب

وكنـت أجلـس : ((أبي مديـن شعيـببعضهـم عـلى لسـان 
إلى حلـق الفقهـاء والمذكريـن؛ فـال أثبـت عـلى شـيء 

المـه في مـن كالمهـم؛ إلى أن جلسـت إلى شيـخ؛ ثبـت ك
أبـو الحسـن بـن : "مـن هـو؟ فقيـل لي: قلـبي؛ فسألـت

فأخبرتـه ]. ـ حـرازم عنـد العامـة 2"أو حرازهـم(حرزهـم 
                                                

 . 320: التشـوف، ص 1
ھـو الشیـخ الفقیـھ المحـدث أبـو الحسـن عـلي  إسماعیـل بـن محمـد بـن عبـد  2

ولـد بفـاس في تاریـخ غیـر معـروف، وتـوفي بھـا في أواخـر . اللـھ بـن حرزھـم
إمـام في الحدیـث، وعلـم التصـوف؛ ومـن . م1163/ھـ559شعبـان مـن عـام 
  .وأخـرى في أنـس الفقیـر. تشـوفلـھ ترجمـة في كتـاب ال. الرجـال الصالحیـن
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: فقـال لي. أني ال أحفـظ إالّ مـا سمعتـه منـه خاصـة
هـؤالء يتكلمـون بأطـراف ألسنتهـم؛ فـال يجـاوز كالمهـم "

فيخـرج مـن القلـب، اآلذان؛ وقصـدت اللـه بكـالمي؛ 
عـلى شيخـه  أبـو مديـنقـرأ . 1...))"ويدخـل إلى القلـب

الرعايـة لحقـوق اللـه لإلمـام : كتـابي ابـن حرزهـم
أبي حامـد ، وإحيـاء علـوم الديـن لإلمـام المحاسـبي
؛ كمـا تلـقى عنـه دروسـاً أخـرى في علـوم 2الغـازالي

ثـم . العلـوم وتفـوق فيهـاالشريعـة والحديـث؛ فأتقـن تلـك 
 ؛ فاستوعـبالترميـذياهتـم ـ بشكـل أوسـع ـ بسنـن 

الجامـع الصحيـح بسنـده؛ الـذي تلقـاه عـن الشيـخ 
. 3أبي الحسـن عـلي بـن غالـب القـرشيالحافـظ المحـدث 
قـد درس األدب،  شعيـب أبـو مديـن وال بـد أن يكـون

أنـه قـرأ كثيـراُ مـن واطلـع عـلى دواوينـه؛ كمـا يفهـم 
أشعـار العـرب الغزليـة الرقيقـة؛ ألن مـا صاغـه مـن 
أشعـار في الحـب اإللـهي يـوحي بذلـك؛ وال يمكنـه 

                                                
ورد ھـذا الخبـر أیضـًا ـ . 320: ، ص"التشـوف إلى رجـال التَّصـوف"كتـاب  1

  .12: بتصـرف ـ في زاد الفقیـر، ص
ھـو حجـة اإلسـالم الفقیـھ الصـوفي أبـو حامـد محمـد بـن محمـد بـن أحمـد  2

ولـد في سنـة . شعـري عقیـدةالغـزالي الطـوسي النیسبـوري الشـافي مذھبـًا، األ
 .م1111/ھـ505م، وتـوفي في عـام 1058/ھـ450

مـن  ىدى األخـراتـوفي في الرابـع مـن جمـ. فقیـھ وحافـظ للحدیـث الشریـف 3
 .ورد ذكـره في التشـوف. سنـة 83وكـان عمـره . م1172/ھـ568سنـة 
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صياغـة مـا جـادت بـه قريحتـه بتلـك البراعـة 
  . والسالسـة؛ دون زاد أو ذخيـرة مكتنـزة في صـدره

ان الطريقـة الـتي كـ شعيـب أبـو مديـنوشـرح 
وكنـت : ((يحفـظ بهـا كـل مـا يتلقـاه مـن علـوم؛ فقـال

إذا سمعـت تفسيـر آيـة مـن كتـاب اللـه تعـالي؛ ومعـه 
حديـث واحـد مـن أحاديـث رسـول اللـه صـلى اللـه 
عليـه وسلـم؛ قنعـت بهمـا وانصرفـت إلى خـارج فـاس؛ 

اتخذتـه مـأوى للعمـل بمـا  ل مـن النـاس؛الموضـع خـ
عـلي مـن اآليـة والحديـث؛ ثـم أعـود إلى فـاس  فتـحي

فكنـت إذا ... فآخـذ آيـة وحديثـاً وأخـرج إلى خلـوتي
 جلسـت بذلـك المكـان؛ تأتيـني غزالـة؛ تـأوي إلي

وذُكـر  1.))وتشمـني مـن قـرني إلى قـدمي؛ وتؤنسـني
أيضـاً سـرد ألول لقـاء لـه مـع  مديـنعـلى لسـان أبي 

ثـم سمعـت النـاس (( :أبي يعـزىشيخـه الصـوفي 
؛ فذهبـت إليـه في جماعـة 2يتحدثـون بكرامـات أبي يعـزى

                                                
 .322: أنظـر أیضـًا التشـوف، ص. 14: أنـس الفقیـر، ص 1
م؛ 1079/ھـ572إیروجـان في غـرة شـوال مـن عـام تـوفي ودفـن في جبـل  2

. أبـو یعـَزى یلنـور بـن میمـون: قیـل فیـھ؛ أنـھ .سنـة املائـةعـن عمـر ناھـز 
بـن عبـد اللـھ بـن میمـون بـن عبـد اللـھ بـن عبـد الرحمـن الدكـالي : وفي قـول
وكـان أمیـًا ال یقـرأ؛ ولكنـھ . وف للتـادليلـھ ترجمـة في كتـاب التشـ. الھزمیـري

یقـدم : ((حـتى أنـھ كـان ـ كمـا قـال أبـو مدیـن. بیـنییتمتـع بفطنـة وإدراك عج
)). أخـره حانـًالمجیـدًا؛ أقـّره؛ وإن كـان  قارئـاًالرجـل للصـالة؛ فـإن كـان 

  .323: التشـوف، ص
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توجهـت لزيارتـه؛ فلمـا وصلنـا جبـل إيروجـان، ودخلنـا 
فلمـا أحضـر . عـلى أبي يعـزى؛ أقبـل عـلى القـوم دوني

عـني مـن األكـل؛ فقعـدت في ركـن الـدار؛ الطعـام؛ من
فأقمـت . فكلمـا أحضـر الطعـام وقمـت إليـه؛ انتهـرني

عـلى تلـك الحالـة ثالثـة أيـام؛ وقـد أجهـدني الجـوع، 
فلمـا انقضـت ثالثـة أيـام؛ قـام أبـو . ونالـني الـذّل

يعـزى مـن مكانـه؛ فأتيـت إلى ذلـك المكـان، ومرغـت 
ي فيـه؛ فلمـا رفعـت رأسي؛ نظـرت؛ فلـم أر شيئـاً، وجـه

فلمـا . وصـرت أعـمى؛ فبقيـت أبـكي طـول ليلـتي
؛ "اقتـرب يـا أندلـسي: "أصبحـت؛ استدعـاني، وقـال لي

فدنـوت منـه؛ فمسـح بيـده عـلى عيـني؛ فأبصـرت؛ ثـم 
هـذا : "مسـح بيـده عـلى صـدري؛ وقـال للحاضريـن

؛ أو قـال كالمـاً هـذا "عظيـم يكـون لـه شـأن
  .1))...معنـاه

أبي وبـدو أن تلـك اللحظـات كانـت هي مبعـث تعلـق 
؛ فأضـحى كثيـر أبي يعـزىبشيخـه الصـوفي  مديـن

؛ أيـن شَغُـفَ بـه، إيروجـانالتـردد عليـه في جبـل 
وأبهرتـه كراماتـه الصارخـة؛ فاستسلـم لـه طوعـاً، 

بيـن يديـه؛ في سبيـل كسـب التربيـة ووضـع إرادتـه 
                                                

وكتـاب أنـس . 321ـ  320: ، ص ص"التشـوف إلى رجـال التَّصـوف"كتـاب  1
  . 138ـ  137: ، ص ص7: جأنظـر أیضـًا كتـاب نفـح الطیـب، . 15: الفقیـر، ص
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الطاهـرة منـه، وسعيـاً لمـا يرجـوه مـن تهذيـب ومجاهـدة 
فحـظي ـ نتيجـة لذلـك ـ بالفتـح القويـم، والسـر . للنفـس
: أبي يعـزىفنقـل عنـه أنـه قـال عـن شيخـه . العظيـم

إلى  1طالعـت أخبـار األوليـاء مـن عهـد أويـس القـرني((
وطالعـت . ننـا؛ فمـا رأيـت أعجـب مـن أبي يعـزىزم

  .2))كتـب التذكيـر؛ فمـا رأيـت كاإلحيـاء للغـزالي
وبعـد الوصـول إلى عتبـة التصـوف، واكتسـاب 

في  أبـا يعـزىأسـرار معرفـة الباطـن؛ استـأذن شيخـه 
الرحلـة نحـو الديـار المقدسـة، والحـج إلى بيـت اللـه 

ولمـا أذن لـه؛ خـرج في رحلـة التوفيـق . الحـرام
والبركـة؛ الرحلـة الـتي قيـل أنهـا فتحـت لـه الحجـب 

   .المانعـة واألبـواب السريـة نحـو دروب الخـالص
   

                                                
ومـن . ھـو أویـس بـن عامـر بـن جـزء بـن مالـك القـرني؛ مـن أھـل الیمـن 1

ـھ علیـھ وسلـم؛ ولكنـھ لـم كبـار التابعیـن؛ أدرك عھـد رسـول اللـھ صـلى الل
خیـر : ((سمعـت رسـول اللـھ یقـول: طـابخقـال عمـر بـن ال. برؤيتـهیحـظ 

؛ كـان بـھ بیـاض؛ فدعـا اللـھ؛ ))التابعیـن رجـل یقـال لـھ أویـس بـن عامـر
وقیـل أنـھ . حدیـث صحیـح. فأذھبـھ عنـھ؛ إّال موضـع الدرھـم في سرتـھ

 .م658/ھـ37یـن سنـة استشھـد في موقعـة صف
عنـوان الدرایـة : وفي معنـاه انظـر. 21: أنـس الفقیـر وعـز الحقیـر، ص 2

  .23: السابعـة ببجایـة، ص املائـةفیمـن عـرف مـن العلمـاء في 
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ـ كمـا قيـل ـ وبعرفـات  1مكـة المكرمـةوفي 
عبـد الشيـخ الغـوث  أبـو مديـن شعيـب؛ قابـل 2بالتحديـد
صاحـب الطريقـة الذائعـة الصيـت؛  3الجيـالنيالقـادر 

فكـان لهـذا الشيـخ تأثيـر كبيـر عليـه؛ إذ قيـل أنـه 
، وأخـذ عنـه 4تنـاول منـه خرقـة الزهـد والتصـوف

 أبـا مديـنوقيـل أن . المغـربطريقتـه، ونقلهـا إلى بـالد 
ـ في تلـك األثنـاء ـ كـان مالزمـاً لشيخـه طـوال 

في الديـار المباركـة؛ حيـث تَلَـقَّى عنـه الحديـث  مقامهمـا
 الشريـف بروايـات عديـدة؛ كمـا منحـه ثقتـه، وسـر

                                                
تبیـن أن معظـم المصـادر المغربیـة؛ لـم تشـر بتوسـع إلى رحلـة أبي مدیـن  1

ویبـدو أن المعلومـات عـن مقامـھ بتلـك الدیـار؛ صـادرة عـن . في المشـرق
بعـض تالمیـذه مـن الشارقـة؛ كـأبي العبـاس المـرسي، والشعـراني، وبعـض 

بـد القـادر الجیـالني وخلیفتـھ كمـا أن ولـد ع. المنتسبیـن للشاذلیـة، وغیرھـم
المتـوفي سنـة (في بغـداد أبـا بكـر عبـدالـرزاق بـن عبـد القـادر 

وقـد نقـل عنـھ ھـذا . للقـاء أبي مدیـن مـع والـده في مكـة أشار) م1206/ھـ603
  .5: قالئـد الجواھـر، ص"في كتابـھ  القول التـاودي؛

ـ  22: ، ص ص"مدیـن شعیـب التلمسـاني العالـم الربـاني أبـو"أنظـر كتـاب  2
المولـود في (وجـاء فیـھ أن الشیـخ محمـد أبـا بكـر المعصـوم التلمسـاني . 23

یـرى؛ أن لقـاء الشیـخ أبي مدیـن بالشیـخ عبـد القـادر ) م1927/ھـ1346سنـة 
مـع أن ھـذا . م1160/ھـ556م   و  1156/ھـ551: الجیـالني؛ حـدث بیـن سنـتي

  . ول غیـر ُمَوثَّـٍقالقـ
أو (ولـد بجیـالن . ھـو الشیـخ الصـوفي الفقیـھ الحنبـلي عبـد القـادر الكیـالني 3

اإلیرانیـة؛ وقیـل العراقیـة؛ بالقـرب مـن المدائـن في سنـة ) كیـالن
م واشتھـر باسـم 1165/ھـ561م وتـوفي ببغـداد في عـام 1077/ھـ470

  .قـة الصوفیـة المعروفـة بالقادریـةوتنسـب إلیـھ الطری. الجیـالني
والخرقـة عبـارة عـن وشـاح بسیـط، مرقـع یلبسـھ الزھـاد والمتصوفـة،  4

ویقـال أن الخرقـة األولى . تواضعـًا للـھ، وبعـدًا عـن بریـق الدنیـا ومباھجھـا
  .تلقاھـا أبـو مدیـن بفـاس مـن الرجـل الصالـح أبي عبـد اللـھ الدقـاق
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أعلـن عـن تبعيتـه للشيـخ  أبـا مديـنحـتى أن . أسـراره
، وافتخـر بصحبتـه لـه؛ واعتبـره عبـد القـادر الجيـالني

أفضـل مشائخـه؛ فنـال الدرجـة العليـا في الطريقـة 
شيـخ  أبـو مديـن شعيـبوبذلـك أضـحى . القادريـة

؛ هـذه عبـد القـادر الجيـالنيالطريقـة الثـاني بعـد 
عبـد السـالم الطريقـة الـتي تسلسـل شيوخهـا بعـده إلى 

والرجـل الثالـث في  أبي مديـن،ـ تلميـذ  1بـن مشيـشا
إلى  ابـن مشيـشتسلسلهـا ـ ثـم انتقلـت المشيخـة بعـد 

 2أبي العبـاس المـرسي؛ وبعـده إلى الحسـن الشـاذلي أبي
 .اإلسكندريـةنزيـل 

ـ إلى  الحجـازقـد توجـه ـ بعـد  أبـو مديـنوكـان 
وهنـا تختلـف األقـوال حـول . ؛ ثالـث الحرميـنالقـدس

أعمالـه في تلـك الديـار؛ فمـن قائـل أنـه شـارك في 
ي الجهـاد؛ ومـن حـرب الصليبييـن، وفقـد إحـدى يديـه ف

أمـا . أنكـر ذلـك الخبـر؛ إلى جانـب صمـت اآلخريـن
                                                

ھـو الشیـخ الصـوفي عبـد السـالم بـن سلیمـان بـن أبي بكـر بـن عـلي العلـمي  1
ولـد ببـني عـروس القریبـة مـن . اإلدریـسي؛ عـرف بلقـب ابـن مشیـش

وتـوفي خـارج خلوتـھ بشمـال المغـرب؛  ،م1162/ھـ559في سنـة  العرائـش
  .م1228/ھـ626في عـام . جـنمقتـوًال بأیـدي أتبـاع مـدعي النبـوة ابـن أبي الطوا

ھـو شھـاب الدیـن أبـو العبـاس أحمـد بـن حسـن بـن عـلي الخـزرجى  2
تلمیـذ . م1219/ھـ616في سنـة . ولـد بمرسیـة األندلسیـة. األنصـارى المـرسي

سنـة؛ قضاھـا في نشـر العلـم  43أقـام باألسكندریـة . أبي الحسـن الشـاذلي
  . م؛ ودفـن في مقبـرة بـاب البحـر1287/ھـ686ي بھـا في عـام وتھذیـب النفـوس؛ وتـوف
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في تلـك األثنـاء، أو في سنـة  القـدسفي  أبي مديـنوجـود 
تلـك  صـالح الديـنم بالتحديـد؛ بعـد فتـح 1187/هـ583

بعيـد؛ خاصـة وأن جـلَّ الحجـاج بالمدينـة؛ ليـس 
لمقـدس؛ بعـد المغاربـة؛ يتوجهـون إلى زيـارة بيـت ا

خروجهـم مـن المدينـة المنـورة؛ وأثنـاء عودتهـم إلى 
وعـلى هـذا؛ فقـد ثبـت أن وقفـاً .. الديـار المغربيـة

؛ أمـر المغـربباسمـه وجِـد بهـذه المدينـة؛ لفائـدة أهـل 
وهـو عبـارة . الفضـل بـن صـالح الديـن األيـوبيبـه 

لإليجـار؛ ثـم خصـص عـن مساكـن تًخَصـص لإلقامـة أو 
بعـض المـزارع المـدرة بالمـال الضـروري لسيـر 

داخـل  حائـط البـراقوجـاء في وثائـق الوقـف أن . الوقـف
ضمـن الحـد الشـرقي لهـذا الوقـف؛ المعـروف بوقـف 

وتقـول المصـادر أيضـاً أن . أبي مديـن، أو وقـف المغاربـة
م بإعـادة تقييـد 1320/هـ720قـام سنـة  أبي مديـنحفيـد 

وتوجـد وثيقـة تقييـد الوقـف . هـذا الوقـف شرعـاً
المذكـور في مكتبـة كليـة الدراسـات الشرقيـة بجامعـة 

، كمـا توجـد نسخـة منهـا أيضـاً في مكتبـة كليـة لنـدن
وتقـول الوثيقـة أن . إكسفـوردبجامعـة  سانـت أونطـوني
أبي أوقـاف "تحـت اسـم  للمغاربـةوقـف  حائـط البـراق
وأن هـذا الوقـف قُيـد في سنـة " مديـن الغـوث

. م1595/هـ1004م؛ ثـم ُأعيـد تقييـده سنـة 1268/هـ666
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؛ وفي حي المغاربـة بالـذات ـ سنـة بالقـدسثـم أنشئـت 
  1.زاويـة للشيـخ أبي مديـن شعيـبم ـ 1320/هـ730

في تاريـخ  المشـرقـن م أبـو مديـن شعيـبعـاد 
؛ الـتي اختارهـا سكنـاً ببجايـةغيـر معـروف؛ فاستقـر 

وأنسـاً لـه؛ فتـزوج فيهـا بجاريـة حبشيـة، وانجـب منهـا 
؛ فلقـب ـ منذئـذ ـ باسمـه؛ وراقـت لـه تلـك مديـنابنـه 

المدينـة الساحليـة الرائعـة؛ وارتـاح لإلقامـة فيهـا؛ إذ قـال 
فـالزم . 2))ا معينـة عـلى طلـب الحـاللإنهـ: ((فيهـا

ومدرستهـا؛ إلى أن جـاوز سنَّـه  بجايـةالتدريـس بجامـع 
كـان رحمـه اللـه وسطيـاً في مواقفـه . الثمانيـن سنـة

وأحكامـه؛ ال يغـوص في الغلـو، وال يليـن إلى درجـة 
التسامـح مـع الخارجيـن عـن الشـرع والسنـة النبويـة، 

. نـه ال يميـل إلى التعصـب والتصلـب واالنغـالقكمـا أ
ومـن بيـن مـا وقـع لـه مـن أحـداث، وعايشـه ومـن 
أحـوال مـع أصحابـه وتالميـذه؛ أن صاحبـه أبـا عـلي 
: الصبـاغ؛ الـذي تنسـب إليـه حـاالت مـن المكاشفـة؛ قـال

صليـت المغـرب مـع الشيـخ أبي مديـن؛ فرأيـت ـ وأنـا ((
. لصـالة ـ ثالثـاً وأربعـاً مـن الحـورِ العيـن يلعبـنفي ا

                                                
أنظـر تفاصیـل ذلـك، ونـص وثیقـة وقـف أبي مدیـن؛ المعـاد تقییدھـا في عـام  1

؛ "العالـم الرّبـاني أبـو مدیـن شعیـب التلمسـان"م في كتـاب 1320/ھـ720
  .لمحمـد الطاھـر عـالوي

  .141: ، ص7: نفـح الطیـب، ج 2
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فلمـا سلَّمنـا مـن الصـالة؛ قلـت للشيـخ أبي مديـن مـا 
: ؛ قـال لي"نعـم: قلـت" وهـل رأيتهـن؟: "رأيـت؛ فقـال

أعـد صالتَـك؛ فـإن المصـلِّي ينـاجي ربـه، وأنـت إنمـا "
ونقـل التـادلي عـن أبي  .1"...))ناجيـت الحـور العيـن
: سمعـت أبـا مديـن يقـول: ((عـلي الصـواف قولـه

الملتفـت للكرامـات؛ كعابـد األوثـان؛ فإنـه إنمـا يصـلي "
إن : ((وقـال يومـاً في أحـد مجالسـه .2))ليـرى كرامـة

فمـن . اللـه تعـالى يعـطي الدنيـا كمـا يعـطي اآلخـرة
ور الدنيـا؛ فليذكرهـا؛ لنسـأل كانـت لـه حاجـة مـن أمـ

وقـال التـادلي أيضـاً أن أبـا عـلي  .3))اللـه تعـالى فيهـا
لمـا احتضـر أبـو مديـن؛ استحييـت أن : ((الصـواف؛ قـال

هـذا : "أقـول لـه أوصيـني؛ فأتيـت بربيبـه؛ وقلـت لـه
سبحـان اللـه؛ وهـل كـان : "فقـال لي". فـالن؛ أوصـه

لـه إالّ وصيـة؟ وأي وصيـة أبلـغ مـن عمـري معكـم ك
ولمـا رأى ـ يومـاً ـ صاحبـه . 4))"...مشاهـدة الحـال

الشيـخَ الـورع الزاهـد أبـا زكريـاء يحـيى بـن أبي عـلي 

                                                
وھـذه الحكایـة أوردھـا التـادلي؛ نقـًال . 38: أنـس الفقیـر وعـز الحقیـر، ص 1

عن أبي علي حسـن بن محمـد الغافـقي؛ الـذي قـال أن أبـا مدیـن ھـو الـذي 
 .326: أنظـر التشـوف، ص. رواھـا لـھ

  .323: التشـوف إلى رجـال التصـوف، ص 2
  .22: أنـس الفقیـر وعـز الحقیـر، ص 3
  .324ـ  323: لتشـوف إلى رجـال التصـوف، ص صا 4
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الـزواوي يكثـر مـن تخويـف النـس بالنَّـار، وعقـاب 
عـمِ اللـه ال تُقْنـط النَّـاس؛ وذَكِّرهـم بأنْ: ((اللـه؛ قـال لـه

وثمـة روايـات ال تحـصى تؤكـد وسطيتـه . 1))تعـالى
  .وحكمتـه

قمـة عطائـه، وأفضـل  ببجايـةوقـد احتـل وجـوده 
فهنـاك . أوقـات عملـه، وأوفـر إنجازاتـه العلميـة واألدبيـة

ذاع صيتـه، وتكاثـف الخلـق حـول حلقاتـه العلميـة 
لبـة والمريديـن، والوعظيـة؛ فوفـدت إليـه وفـود الط

وتخـرج عـلى يديـه جمـع كبيـر مـن التالميـذ؛ قيـل أن 
؛ لذلـك لقـب بشيـخ 2عددهـم وصـل حـد األلـف تلميـذ

وعـلى هـذا؛ . مشائـخ اإلسـالم، وإمـام العبـاد والزهـاد
فقـد انتشـرت دعوتـه في األقطـار كلهـا، وعـم ذكـره في 

 3السلطـان الدنيـوي، فَوشَـوااآلفـاق؛ حـتى أخـاف أهـل 
؛ يعقـوب المنصـور أبي يوسـفبـه إلى الخليفـة الموحـدي 

إنّـا نخـاف منـه عـلى دولتكـم؛ فـإن لـه : ((وقالـوا لـه
. 4))شبهـاً باإلمـام المهـدي؛ وأتباعـه كثيـرون بكـل بلـد

فخـاف العاقبـة، وأمـر بجلبـه وأحضـاره أمامـه؛ بغـرض 
طالبـاً منـه نقلـه  بجايـةثـم كتـب إلى والي  امتحانـه؛

                                                
  .28: أنـس الفقیـر وعـز الحقیـر، ص 1
  .16: نفسـھ، ص 2
 .400: ، ص1: ج)). فبیتـوا النیـة عـلى اغتیالـھ((: في دائـرة المعـارف اإلسالمیـة 3
  .142: ، ص7: نفـح الطیـب، ج 4
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وأن يحمـل خيـر : ((إليـه، وأوصـاه باالعتنـاء بـه
ولمـا حـلَّ وقـت سفـره؛ تملمـل تالميـذه  .1))محمـل

إن : ((ورواده، وجاهـروا بسخطهـم واعتراضهـم؛ فقـال لهـم
ركـان قُـدـرِ هـذا المـتْ، وبِغَيبـتي قَرينلي م تْ، وال بـد

منـه، وأنـا شيـخ كبيـر ضعيـف؛ ال قـدرة لي عـلى 
الحركـة؛ فبعـث اللـه تعـالى مـن يحملـني إليـه برفـق، 
ويسوقـني  إليـه أحسـن سـوق؛ وأنـا ال أرى السلطـان وال 

فارتاحـوا لقولـه، واقتنعـوا بحكمـه؛ الـذي . 2))يـراني
  .اعتبـروه مـن الكرامـات

الركْـب ـ محفوفـاً بمريديـه ـ في أحسـن وارتحـل 
في رفـق  بـأبي مديـنالظـروف واألحـوال، وسـاروا 

؛ ووطئـت تلمسـانوسالسـة؛ حـتى بـدت لهـم معالـم 
 أبـو مديـن؛ فقـال العبـادقافلتهـم أطـراف قريـة 

؛ ثـم بـدت عليـه 3))مـا أصلحـه للرقـاد: ((لمرافقيـه
؛ وادي يسـرعـلى ضفـة  أعـراض المـرض؛ فنزلـوا

ثـم اشتـد المـرض . لتمريضـه، وأخْـذ قسـط مـن الراحـة
                                                

  .142: ، ص7: ونفـح الطیـب، ج. 102: التشـوف، ص 1
فقـال لھـم رضي اللـھ : ((جـاء في التشـوف. 142: ، ص7: نفـح الطیـب، ج 2

شعیـب رجـل كبیـر ضعیـف؛ ال قـوة لـھ للمـشي؛ ومنیتـھ قـدرت بغیـر : "عنـھ
فقیـض اللـھ لي مـن . ھـذا المكـان؛ وال بـد مـن الوصـول إلى موضـع المنیـة

. ـرام المقادیـر أحسـن سـوقیحملـني إلى مكـن الدفـن برفـق، ویسوقـني إلى م
  .102: ص)). والقـوم ال أراھـم، وال یـروني

 .142: ، ص7: نفـح الطیـب، ج 3
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فكـان . 1))اللـه الحـق: ((بـه؛ وكانـت آخـر كلمـة قالهـا
؛ العبـادفنقـل إلى . م1197/هـ594تاريـخ وفاتـه في سنـة 

أيـن دفـن في مشهـد عظيـم، ومحفـل جليـل؛ حضـره 
  . حولهـاومـا  تلمسـانمعظـم سكـان 

وبعـد موتـه؛ أضـحى مقامـه مـزاراً ومحجـاً لكثيـر 
مـن أهـل الصوفيـة، والعلمـاء، والحكـام عـلى مختلـف 

قـد  محمـد الناصـرويقـال أن الخليفـة الموحـدي . أوجههـم
؛ كمـا قـام أبي مديـنأمـر ببنـاء قبـة فـوق ضريـح 

بترميـم  تلمسـانالملـوك واألمـراء؛ الذيـن حكمـوا 
وزخرفـة مقامـه؛ ثـم شيـدوا منشـآت عديـدة حـول 

  .  المقـام؛ منهـا المسجـد الجامـع والمدرسـة

***  
  

                                                
مالنـا : "ثمـة أقـوال أخـرى ُذِكـرت عـن لحظـة وفاتـھ؛ مـن ذلـك؛ أنـھ قـال 1

ثـم نـزل وذھـب إلى المسجـد الجامـع، ". للسلطـان؛ اللیلـة نـزور اإلخـوان
ھـا قـد جئـت، ھـا قـد جئـت، وعجَّْلـت إلیـك : "لـة وتشھـد وقـالواستقبـل القب
؛ وبھـذه الكلمـة فاضـت روحـھ الطاھـرة، "اهللا الَحى: "ثـم قـال". ربِّ لتـرَضى

وانقلـت إلى رحـاب اللـھ سبحانـھ وتعـالى؛ قبـل أن یصـل إلى بـالط السلطـان 
وجـاء في كتـاب التشـوف أن أبـا  .أبي یوسـف یعقـوب المنصـور الموحـدي

حـتى  !اللـھ !اللـھ: "سمعتـھ عنـد النَّـزع وھـو یقـول: ((عـلي الصَّـوَّاف قـال
  .324: التشـوف، ص")). َرقَّ صوتـھ
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عـدد كبيـر مـن  أبي مديـن شعيـبلشيـخ الشيـوخ 
وقـال بعضهـم أنـه . تالميـذ العلـم ناهيـك عـن المريديـن

تخـرج عـلى يـده ألـف شيـخ مـن األوليـاء أولي 
د ـن أسعـد اهللا بـد عبـو محمـأبوقـد ذكـر . 1الكرامـات

ان ـرآة الجنـم": في كتابـه )هـ768 -  698(عي ـالياف
بعـض  ":انـوادث الزمـة حـان في معرفـرة اليقظـوعب

ن ـة مـه جماعـرج بـوتخ: ((تالميـذ أبي مديـن؛ فقـال
د ـد عبـخ أبي محمـالشي :لـمث ؛اءـخ األصفيـر المشايـأكاب

خ ـرشي، والشيـد اهللا القـخ أبي عبـادي، والشيـم القنـالرحي
د ـخ أبي محمـارسي، والشيـد اهللا الفـد عبـأبي محم

خ أبي ـم، والشيـسالم ـخ أبي غانـالي، والشيـب الدكـصاح
اسي، ـوب المكنـر أيـخ أبي الصبـح، والشيـلي واضـع

ع ـخ أبي الربيـد، والشيـد الواحـد عبـخ أبي محمـوالشي
ن ـم مـة اهللا وغيرهـن هبـخ أبي زيديـري، والشيـالمظف
  .2))اهـ".اءـالعلم

                                                
خـرَّج أبـو : "سمعـت محمـد بـن إبراھیـم األنصـاري یقـول: ((قـال التـادلي 1

كتـاب التشـوف، )). احـد منھـم كرامـةمدیـن ألـف تلمیـذ؛ ظھـرت عـلى یـد كـل و
والبستـان في . 136: ، ص7: أنظـر أیضـًا كتـاب نفـح الطیـب، ج. 324: ص

 .108: ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص
 .121: ، ص3: ج مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان 2
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وروى : ((وقـال محمـد بـن عبـد الملـك المراكـشي
التـازي، وأبـو جعفـر بـن السـراج، عنـه أبـو أحمـد 

وأبـو الصبـر أيـوب الفهـري، وأبـو عبـد اللـه بـن عبـد 
وقـال أبـو عبـد . الحـق التلمسـاني، وأبـو عـلي بـن زالل
خَـرج أبـو مديـن : اللـه محمـد بـن إبراهيـم األنصـاري

ألـف تلميـذ؛ ظهـرت عـلى يـد كـل واحـد منهـم 
أنـس الفقيـر "في كتابـه  ابـن القنفـذـا أورد كم . 1))كرامـة

عـددا كبيـراً مـن العلمـاء والصلحـاء؛ " وعـز الحقيـر
وهـم مـن . إخـوان، وأصحـاب: الذيـن صنفهـم إلى

  .مشاهيـر العلمـاء واألوليـاء في بـالد المغـرب
  

    ***
  

                                                
 .128: ، ص4: الذیـل والتكملـة، ج 1
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بقصيـدة  1بيمحـيي الديـن بـن عـررثـاه الشيـخ 
هـذه  محمـد الطاهـر عـالويطويلـة؛ اختـار منهـا 

العالـم الربـاني أبـو "األبيـات؛ الـتي نشرهـا في كتابـه 
نظمـت القصيـدة في البحـر ". مديـن شعيـب التلمسـاني

  :2الطويـل؛ وهي كالتـالي
                                                

األكبـر محـیي الدیـن محمـد بـن عـلي بـن محمـد ابـن عـربي  ھـو الشیـخ 1
ولـد بمرسیـة سنـة . مـن مشاھیـر الصوفیـة. الحاتـمي الطـائي األندلـسي

م؛ ودفـن بجبـل 1240/ھـ638م، وتـوفي بدمشـق في عـام 1164/ھـ558
  .قاسیـون المطـل عـلى المدینـة

إلى قصیـدة الشاعـر المخضـرم أبي ھـذه القصیـدة العینیـة؛ تنقـل القـارء  2
  :ذؤیـب الھـذلي الشھیـرة؛ في رثاء بنیـة؛ وجاء فیھا

  والدهر ليس بمعتبٍ من يجزع      ع ـه تتوجـأمن المنون وريب
  ع؟ـمنذ ابتذلت ومثل مالك ينف      قالت أميمة ما لجسمك شاحباً 
  عـذاك المضج إال أقض عليك      أم ما لجسمك ال يالئم مضجعاً 

  واـفودع الدـأودي بني من الب    ه ـمي إنـلجس  ا أماـفأجبته
  عـتقل بعد السرور وعبرةً ما      رةً ـحس  أودي نبي فأعقبوني

  عـت ال تدفـة أقبلـوإذا المني     عنهم  ولقد حرصت بأن أدافع 
  عـة ال تنفـل تميمـت كـألفي     ا ـأظفاره  وإذا المنية أنشبت
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  ضياؤك نور الشمس بل هو أرفع
  وكفك سيب  الغيث بل هو أنفـع

  الوجود خالفة وسرك سيري في
  فيحفظ قسط العدل فيـه ويرفـع

  أبا مدين دان الوجـود تواضعـا
  واألسرار خرس وخشـع لمجدك

  جواهـر المعـاني قـالدة نظمت
  فالح إلى  األبصار سلك مرصع

  الغرب فازدهى وأحييت رسم الدين في
  وقدما رأته أعيـن وهـو بلقـع

  وقمت بميزان الشريعـة حاكمـا
  يضـر وينفـع وبينت منها مـا

  دعوت الورى هللا دعوة عـارف
  به ال يرى  شيئا سوى اهللا يصنع

  النـبي األبطـحي تخلقـا ورثت
  فصحبك زهر  بالدجنـة تطلـع 

  أبا مدين واهللا  ما جـاء شامـخ
  لمجدك إال مقنع الرأس يخضـع
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  سقى جدثا ضم المكارم والعـلى
  ليس يقلع مسجمالغيث صوب من 

  وعيـن شجيـة فلي كبد حـرى
  وقلب على فقد الحبيـب يوجـع

  وإني إذا ما الليل أرخى سدولـه
  ناح الحمـام المفجـع  أنوح كما
  عليك سالم اللـه ما حن  تائـق

  إلى المإل األعلى لكـم ومـودع
  يحركه شـوق فيهـمي بمدمـعٍ

ـعقْلفال دمعة يرقى وال الشوق ي  
  

***  
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  :2في أبي مديـن أيضـاً 1كمـا قـال اإلمـام السنـوسي
  أبا مدين شيـخ المشايـخ  كلهـا

  أنت الذي  قطـب بغيـر تلعثـم
  خفير تلمسـان  وجيـران أهلهـا

  ونحن وكل الناس في ظل ضيعهم
  فمن يقرب األشبال والليث  حاضر

  يحق له خضب  األنامـل بالـدم
  

***  
  

   

                                                
ھـو اإلمـام أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن السیـد أبي یعقـوب یوسـف بـن عمـر بـن  1

إلى قبیلـة سنـوس  شعیـب السنـوسي المالـكي مذھبـًا األشعـري عقیـدة؛ نسبـة
م؛ وأرجـح األقـوال أنـھ ولـد 1426/ھـ830ولـد بعـد سنـة . بجھـات تلمسـان

 .م1428/ھـ832بتلمسـان في سنـة 
ة أیضـًا مـن كتـاب محمـد الطاھـر عـالوي العالـم الربـاني أبـو مدیـن منقولـ 2

  )).شعیـب التلمسـاني
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ـ وقـال فيـه الـولي الصالـح اإلمـام بحـر األنـوار أبـو 

  : محمـد عبـد العزيـز بـن أبي بكـر
بــادهع  ـرس  اللـه ولي  شعيـب  

غْـني األنـام  بفخـرهأبـو مديـنٍ م  
  فيا جنَّـةَ المـأوى ويا علـم  الهـدى

اإللـه  بأســره ويـا ناشـراً علـم  
  تحضر وغبتَ ولم تَغـبحضرتَ ولم 

ومـا كنـتَ في كٍل  بجانـبِ طـوره  
  فنـورك نـور اهللا يهـدي لـه وهـْل

نـوره  في النَّـاسِ إطفـاء إلى أحـد  


***  
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  .1في التنويـه بـأبي مديـن؛ قالهـا أحدهـم ةـ قصيـد
  تَبـدتْ لنا ذوقـاً أعـالم الهـدى صدقـاً

  الديـن مغْرِبنَـا شَرقَـافصـار بشمـسِ 
  وأشْـرقَ منْهـا كُـلُّ  مـا كـان  آفـالً

  وأصبـح نـور السعـد قد مـَأل  اُألفْقَـا
  سـقَى اللَّـه مـن مـاء المحبـة وابِـالً

  بِـه هامـتْ فَقُـْل كَيـفَ الَ تُسـقَى قُلوباً
  سـواه  فَأصبحـتلَقَـد زهـدوا فيمـا  

 ـمهقَـا طُـراًْنُفوسحـا  سينتُنـادي  الد  
  بحـرِ حـب  إالَههِـم فيلَقَـد غَرِقـوا  

  فَناهيـك من بحـرٍ وناهيـك من غَـرقَى
هِـمقشَو ـرارأس ـرتْ ِللسـرإذا مـا س  

  ــهتْؤيزادوا  ِلر  ــمهديقَــا ِلسشَو  
  قُلـوب سـرتْ نَحـو الهـدى بِمعسكَـرٍ

  فَعـادتْ سهـام الحـب ترشقُهـا رشْقَـا
   

                                                
 المـواد الغوثیـةوقـد نقلـت عن كتـاب . تعـذر معرفـة قائـل ھـذه القصیـدة 1

  .23: ، ص1: للشیـخ أحمـد بن مصطـفى العـالوي، ج
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مـرمرـشٌ  عيج حيـدالتَّو ـنم جـاءو  
  فََأفْـنَى الذي يفْـنَى وأبـقَى الذي  يبـقَى

ـمه هِـمليسـقِّ  جشْـقَى  بِحالَ ي مالقَـو  
  يحـظَى  بِقُربِهِـم   يشْـقَى  أحدوهـْل  

  مديـن  دانَـتْ  ِلدينـك   عصبـةٌ  أبـا
  فَوالَيتَهـم  حبــاً  وأدنَيتَهــم  رِفْقَــا

 اللَّـه بِنورِهـا يـالَـك  ـاءسـاً أضشَم  
  من الديـنِ ما قَـد كـان أظْلَـم  أغْسقَّـا

ـتَ سـا  قُلوبـاًقَيـا  الظَّمفَاهـا  عطَالَم  
  فَأمطَرتَهـا من مـاء علْـمِ الهدى  ودقَـا

  فَأحييـتَ منْهـا كُـلَّ مـا  كـان  ميتـاً
  كـان الَ يـرقَى ماورقَيـتَ منْهـا كُـلَّ 
ـةظُلْمـٍل  وهكُـلِّ  ج ـنتَهـا مجفَأخْر  

هقَـافَمرب  ـتْ  لَـهـٌل ألَحـا لَيجـا دم  
  وأدخَلَتْهـا  حصـن  التَّوكُّـِل  فَانْتَشَـتْ

  وأمسكَهـا ذو العـز  بِالْعـروة  الوثْـقَى
  شَفَيـتَ  بِعلْـمٍ  يـا  شُعيـب  قُلوبنَــا

 ـكمفَإسناشْتُقَّـا م ـبِ القُلـوبِ قَـدشُع  
  وقَـد كَان سلْطَـان الهـوى قـاد أنْفُسـاً

  فَأوسعهــا   ذُالً   وصيرهــا  رِقَّــا
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بِتَلَطُّــف  رِقَّــة  ـنـــا  مقَهتفَأع  
  جزِيتَ خَيراً حيثُ منَحـتَ الورى  عتْقَـا

ــمولُهخُي  يــنارِفقَــتْ  بِالْعتَبإذا اس  
  يلُـك بِالتَّوحيـد قَـد حـازت  السبقَـافَخَ

  وإن ركبـوا  نَحـو  المعـارِف  مركَبـاً
  ركَبـتَ إلَيها في بِحـارِ الهـوى  عشْقَـا

  سمـوتَ بِنُـورِ اللَّـه عـن كُـلِّ نَاظـرٍ
  فَصرتَ تَرى في الغَيبِ ما الَ تَرى  الزرقَا

ــمهنُورو  يــنارِفالع  ـامفَأنْـتَ  إم  
  بِهِـم  نُطْقَـا   أردتَومنْطقُهـم  مهمـا  

  اللَّـه ـالَمس ـكلَيمـاع  كَـبكَو  الَح  
  ومـا سبحـتْ شَجـواً  ِلسيدهـا  ورقَـا

  وصـلِّ عـلَى المخْتـارِ مـن آِل هاشـمٍ
  أظْهـر الحقَّـا الذيا جـاء في الحـقِّ كَم

 

***  
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  :1تذللـت في البلـدان: ـ قصيـدة
 نيـن سبيتَـدانِ حيـتُ في الْبلْـتَذَلَّلْ

 بـَأتَقَلَّ  وىـالْه اعِ ـبَِأوج  تُّـوبِ
ِلي قَلْب كَان شْـفَلَوتُ ـانِ ع احـبِود 

 ذََبـيع  واكـاً في هـقَلْب  ركـوَأتْ

لَكـولَّكَ  اًـِلي قَلْب  نـتَمه  وىـالْه 

 َأقْرب  وال الْموتُ  فَالَ العيشُ يهنَا لي

 ٍل يضمهاـفّ طفْـورة في كَـكَعصفُ

 بـيلْع  ذُوقُ سياقَ الْموت والطّفُْلـتّ
 بِها  ن ِلماـٍل يحـُل ذُو عقْـفَالَ الطّفْ

الَ الطَّيذُو رِيـو ـريرطشٍ ي  بذْهفَي 

يمنُـتَسجَألَـتُ بِالْم نوىـونِ ممِ الْه 

تْ بِيارصو بريِ تُضي الْحثَاُل فاَألم 

 ةًـوا صبابـاق موتُـفَيا معشَر الْعشَّ
  ذَّبـمع س ـقَي رانِـبِالْهِج ماتَكَما 

***  
                                                

ھـذه القصیـدة الرائعـة؛ تناولھـا العـوام بالبتـر والتحریـف؛ خاصـة عندمـا  1
  .َتَغـنَّى بھـا أھـل السمـاع
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  :1ـ قصيـدة إليـك مـددت الكـف
ةـدتُ الكَفَّ في كُـلِّ  شددم إليك  

  في كُلِّ نَاِئبِ اللُّطْفَومنْك وجدتُ 
  واألنَـام بِمعـزٍل 2وأنْتَ مـالَذي

  3مستَحيٌل في الرجاء كواجب وهْل
  بيا ر يكجاِئي فقْ رّقيفَحناكْفو  
  عدوٍّ أو إساءةَ  صاحـبِ 4شَماتَ

   5ومن أين أخْشَى من عـدوٍّ إصابةً
طَاف كتْرسب6ِوانوميعِ الجج نم  

مارِهـا  7فَكَمغ ـنتَني مية نَجبكُر  
  شَجى بين الحشَا والتَّراِئبِ  وكانَتْ

  ـي حيلَـةٌ فَالَ قُوةٌ عنْـدي  والَ ِل
   8سوى أن فَقْري ِللْجميِل الواهـبِ

                                                
ھـذه القصیـدة؛ نسبھـا لسـان الدیـن ابـن الخطیـب إلى الشیـخ الزاھـد أبي زیـد  1

أنظـر كتـاب  .عبـد الرحمـن بـن یخلفتـن بـن أحمـد بـن تفلیـت الفـازازي
 وسیأتي الحدیث عنھ الحقًا؛ .520: ، ص4: ـة في أخبـار غرناطـة، قسـماإلحاط

  .بما أنتجـھ أبـو مدیـن شعـب لقیدةا بینمـا یجمع غیره على إلحاق
 )).َمـَالٌذ: ((في اإلحاطـة 2
  )).َكـٌر آِیـب: ((في اإلحاطـة 3
  )).شماتـة؛ وھـذا یخـل بالـوزن: ((حرفـت في اإلحاطـة؛ فكتبـت 4
 )).إسـاءة: ((في اإلحاطـة 5
 )).ضـاٍف: ((نفسـھ 6
 )).وكـم: ((نفسـھ 7
 )).ِسـَوى ُحْسن َظـنِّي بالَجمیِل الواِھـِب(( :جاء ھذا الشطر في اإلحاطة ھكذا 8
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  دعاِئـهالمضطَـر عنْـد  1فَيا ملْجَأ
  أغثْني فَقَد سدتْ عـلَي مذاهـبِي

هحرِبي  ونْداِل عالم ْأسر اُؤكجر  
  2وزهدي في المخْلُوق أزكَى  مكاسبِي

 نوا عجِزإذا عهِمفي نُفُوس  هِمنَفْع  
  3فَتَأميلُهـم بعض الظُّنُونِ الكَواذبِ

  محسناً في ما مضى أنْتَ قادر  4ويا
   5والعواقبِ على اللُّطْف بِي في حالَتي

 لُـها أنْتَ أهم نْكـو مجوإنِّي َألر  
  وإن كُنْتُ خَطَّاء كَثير  المعايـبِ 

  المخْتارِ من آِل هاشمٍ  على 6وصلِّ
يعاِئبِ 7شَفالنَّو ادداشْت نْدى عرالو  

***  
   

                                                
 )).فیـا ُمْنـِجَي: ((اإلحاطـة 1
  : حـرف ھـذا الشطـر في اإلحاطـة؛ فكتـب ھكـذا 2

  .؛ وھـذا یخـل بالـوزن))َمكاِسـِبي  وُزْھـٌد في الَمْخُلـوِق أْسـَنى((
  .أضیـف ھـذا البیـت مـن اإلحاطـة 3
  )).فیـا: ((نفسـھ 4
  )).على اللطف في حالي وحسن العواقب(( :جاء ھذا الشطر في اإلحاطة ھكذا 5

  )).العواقب
  )).فصـل: (نفسـھ 6
  )).إمـام: ((نفسـھ 7
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  :بـيصنَ هـلَ دـاحلُّ وـكُ: ـ موشـح
  بـنصي   لي    واكــهو     تيْأـي يبصنَ هلَ دـاحوكُلُّ 
ذَ في تَـاتي وأنْـييا حيات     حــاضتَ   ال    رــيغب  

***  
  رابــالَّش    مِـديقَ  نـم     يرِـكَي على سنتَركَأس َتأنْ

  ابــطالخ      تُــمهِفَفَ     ريدـتَ اـكم نيـتَبثم خاطَ
ثُم شاهتُد وجهك  ـالبدري    ـنْعد  عِــفْر  ــجالحاب  

***  
  بــقيالر  تَـكُنْ   تَـوأنْ     ذاتي  بـقيني رـصيرتَ مثُ

في ذاتي تَـاتي وأنْـييا ح     ــحاضـــغيتَ   الَ  رب  
***  

أدواشْ خل الْحانكَ    نىـد المعهــاألم   اَلـــنتَ   يان  
  انــــللدي    اًــصشاخ    نىـفْنَ  انـالدي نيراني بوتَ
  انــمالز   نِوــكَ  َلـقب     نهحفْ قاني ساقي المدام س دقَ

***  
  بـــجيالم     عــميالس     اتياسي طَلمي نري مدتَ تَأنْ

ذاتي  في  تَوأنْ اتيـييا ح     ــحاض ـــغيتَ   الَ رب  
***  

  ونـــالمج  امــــوإم     ذاتي نع ةـعالَالخَ خُيأنا شَ
بي بِـبيوحسنـح اتيذَّـال ه     ــحاز  جـمــالفُنُ   عون  
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  ونــنُالم  في   يتــاحر     اتيـغاي اني ـعد  ذاـهوِل
***  

  بــقيالر  تَـنْكُ   تَـأنْو     ذاتي  بـقيني رتَريص تَأنْ
ـييا حاتيفي ذَ تَـأنْاتي و     حــاضـــغيتَ   الَ  رب  

***  
  بــالرتَ  ىلَـأع تُ ــنلْ     اداتيـس  ِلضفَ نِيع نا مأنَ
ـقَ ىلَوعلُ رِدـعو  هنَ     تيـمــهِتَجـــلَالطَّ  في  دب  
  برــوالطَّ  اءــنَالغ في      اتيـقأو  سائر تُيضى قَحتَّ

***  
وسمتُع ـطالخاب مذاتي ن     ـمن ـــريقَ  انٍــكَمب  

ـييا حفي ذاتي تَـأنْاتي و     ــحاض ـــغيتَ   ال رب  

***  
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  :1زارنـي حبيـبي: ـ زجـل
ارني حيـزا  3طابت 2بيـقوات  

وســـمــالحبي    لي   4عب  
  زالَّتي   عِــجمي  نـع  اـوعف

لَىـع  ــغيظ   ـــقيالرب  
***  

  اسـالب   اَلزو  تيـمنْي زارني 
مـــوساْلــــبالوِص    ح  

ي ودار الكـوحضرتحض ـراس  
  اْلـــاآلم     تُ ــــوبلغْ

  اســفاألنْ ت ــوطاب اـوشَرِبن
ــمن  دامٍـــم  الْلـــح  

***  
يـك  الَـإمـففي  اس ـم  هيز5ات  

  بـــلَبي    اـي    واــبرشْنَ

                                                
ظـر دیـوان أن. ثمـة مـن نسـب ھـذا الزجـل إلى الشاعـر الصـوفي الششتـري 1

غیـر أن معظمھـم ینسبونـھ إلى . 91ـ  89: أبي الحسـن الششتـري، ص ص
خاصـة وأن الششتـري عـاش في بجایـة؛ المدینـة الـتي . أبي مدیـن الغـوث

 .سكنھـا أبـومدیـن ودرس بھـا
  .وھـذا یخـل بالـوزن)).حبیـبي: ((وكتـب في بعـض النصـوص. حبیـبي: أي 2
 )).وطابـت: ((في نـص 3
  )).وسمـْح: ((في نـص 4
  )).مسـراتي: ((في نـص 5
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  اتيـومشْك   سيـأن   بيـوحبي
عيـم   ــحاضــريقَ   رب  

***  
أي مداموأي خَ همخَ وأي 1رهارم  

  اغنــ   أي   ربــط   2أي
  3ارـأزه  تـتفتَّح اضٍ ـفي رِي

  اــــلنَ      ارت ــــوأن
  ارـرِ األشجـور في منابِـوالْطُي

ــــتختْط نن      باـــبي  
***  

  اتيـوطاس الَ ـم 4اتيـوزجاج
وننَ  دــعب  دبي  ونــزب  

ـا نُـيدام5اراتيـوا إشـى افْهم  
ـــعجِي   6تيــوق     إنب  

***  
   

                                                
 )).أي مـدام أي ندیـم: ((في نـص 1
 .؛ بالـواو))وأي: ((في نـص 2
  )).تبّسمـت األزھـار: ((في نـص 3
  )).وزجـاجي: ((في نـص 4
  )).إشـارتي: ((في نـص 5
  )).إن حـالي: ((في نـص 6
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  2المشْروب  1رقَّ ذا الخمر راق ذَا
  دـــسعي     لٍّـــمح   في

  حبوبالم  عشَقنَو 3دعني نشْرب
  دـــجدي    ومٍــي   لَّــكُ

فيهقُـال 4السـذي يوبـتُ وْل لي  
  5دـــرشي   ا ــأن   اــإنم

***  
ِل   وْلـقُنَويـي 7إذْ  6ذوِلـلعأت  

ـــعجِي   8تيـــوق   ِإنب  
  أتيـمي في ما مضى وما يـعلْ

م9ضِرِــم  ـهبــالطَّبي  و  
***  

 وى ِإمامريـعص أنا في ذا الْه  
10بـــومح   ــــالمجون  

                                                
  .؛ في المرتیـن))َرقَّ لي: ((في نـص 1
  )).راق لي الخمر لـذ لي المشـروب: ((جاء ھذا الشطر في بعض النصوص 2
  )).دعـني نسكـر: ((في نـص 3
 .؛ بالـواو))والسفیـھ: ((في نـص 4
  )).برشیـد ھـولیـس (( :جـاء ھـذا الشطـر في أحـد النصـوص ھكـذا 5
 ).عامیـة. (؛ بالـدال المھملـة))للعـدول: ((في نـص 6
  )).حیـن: ((في نـص 7
  )).أنـا حـالي: ((في نـص 8
 .بالیـاء)). ممـرضي: ((في نـص 9

 )).ونحـب: ((في نـص 10
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  عمري 1فنيتُ  وفي عشْق الْمالح
ــــالفُن     2تُـــوفنَيون  

جى اللَّييـفي دريـب  ِل زارند  
  ونـــالْعي    3راهـــتَ  ال 

***  
ن  اـوأضيـوساح  زِليــمات  

  بــيغي    ليــعقْ   ادــك
  اتيـوحرك 4نـسكَ  في سكُوني

ـــحاضغي  الَ     ربـــي  
 ***  

  سيـفْنَ بـهِبي نَـا في مذْهـأن
  هـــفي   5تُــهم  ذيــللَّ

ر6وحض ررِتي حضسيـأنْ حض  
7هــبِي    تُــالوقْ  اــوأض  

   

                                                
 )).الملیـح أفنیـت: ((في نـص 1
  )).وفننـت: ((في نـص 2
 )).لـم تـراه: ((في نـص 3
 )).ساكـن: ((في نـص 4
 )).ھممـت: ((في نـص 5
  )).إن حضـر: ((في نـص 6
  .؛ بـدون الیـاء))بـھ: ((في نـص 7
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  1سيـشم دري ياـو يا بـوتقُْل لُ
  هـــــقيلْتَنَ      اـــعنْدم

***  
ني حيـزاري  3وطابت 2بأوقات  

وســم لي  ح    ـــبيالحب  
ـم4اـفَذْ ع عن يجالَّتي  عِـمز  

غَ    ىلَـعــيي   ظقــالرب  

***  
  :5احـب جنـلى المحـس عـاح ليـا صـي: ـ قصيـدة

  6جناح  المحب  يا صاحِ لَيس على
  صباح  ُأفق الوِصاِل 7ِإن الح في

   
                                                

   )).ونقول یا بدري ویا شمسي(( :جاء ھذا الشطر في بعض النصوص ھكذا 1
 )).حبیـبي: ((في نـص 2
 .؛ بـدون واو))طابـت: ((في نـص 3
  )).وعفـا: ((في نـص 4
یجعـل بعضھـم ھـذه القصیـدة ضمـن قصیـدة أخـرى لشھـاب الدیـن  5

  :    وقصیـدة السھـروردي تبـدأ بـ. معتقدیـن أنھـا لـھ. السھـروردي
  َوِوصاُلُكم َریحاُنھا َوالراُحَأبدًا َتحنُّ ِإَلیُكُم اَألرواُح       

  :فأضافـوا أبیـات أبي مدیـن الـتي تبـدأ بـ
  من ُأفُق الوصـال صباُح الحیا صاح لیس على المحب  ُجناُح      إن 

ویبـدو أن السھـروردي استھوتـھ قصیـدة أبي مدیـن؛ فعارضھـا بأخـرى؛ وھي 
 . الـتي أدمجـت بقصیـدة أبي مدیـن؛ واللـھ أعلـم

  )).مالمـة: ((في نـص 6
 )).مـن: ((في نـص 7
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ِإن غَلَب شّاقِللع ال ذَنب  وىـاله  
تمانَه1م فضـحك واـفَباح الغَرام  

  اـبِه وا ـبخلسمحوا بَِأنفُسهم وما 
مـلَمالس روا َأنب  احـا دـراح  

  مـحبيبِه ر ـذك 2ال يطربون بِغَيرِ
ه 3لُّـداً فَكُـَأبمانـَأف  مـزراح  

دعاهداعيـو ع 4ةـالمحب موةـد  
  وراحوا  5نـمستبشري فَغَدوا بِها

  اـدامِ فَهاتهـم ِإلى المـم يا نَديـقُ
  6داحـاَألق دارت دـفي كَأسها قَ  

أوا تَمرى الساقي القديـم يديراـه  
  احـبصالم  اـهأسا في كَـهأنَّكَفَ

هي كَأستْـر في الخُلْد آدم  ـمةًر  
  شـاحوِو  ةـا حلَّـهنْم هـتْسكَفَ

   

                                                
 )).كتمانھم فنمـا: ((في نـص 1
  )).لـم یطربـوا: ((ـصفي ن 2
  )).ولھـم بطـول: ((في نـص 3
 )).داعي الحقائـق: ((في نـص 4
  )).مستأنسیـن: ((في نـص 5
  :جـاء ھـذا البیـت في أحـد النصـوص ھكـذا 6

  )).ُقْم یا ندیمي الى الُمـدامة واسقنا    خمرًا ُتنیـر  بشربھـا  األرواُح((
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  رتـَأسكَ وكَذاك نوح في السفينة 
  1احـوني ةً ــرنَّ  كـبِذَِل ه ـولَ

  اًـممناد ُلـيلى الخَحا أضهبِرشُوبِ
  صحـاح هـلَإلا دـنْا عـهودهعفَ

  هـاماعسى تلَإى وسـى منَا دـملَ
  ـواحرت ألْـكُسو صاهى عقَـألْ

كَوذا ابم نرهاِئ اـواهيم في هـم  
  احــسي  اــبِشَرابِه ع ـلِّومتَ

  ىدـاله  فُرى شَر العلَخْومحمد فَ
  احــتَّالفَ ا ـِلشَرابِه   هارـتاخْ

***  
  :عيـدوا إلي الوصـال: ـ مقطوعـة

علَإوا يـدالوِ يـاَلص عوايد     إن  وـصـكُبِ  يلم  جديـد  
قَورـبوا الوَلـص ـالتَّودـقُالْفَ    يانرلِْل   بعاشـيقن  ـيعد  
  وايـدرِتُ   ــامكَ   وهـبلِّقَو     ـوهشُتِّفَو   يادَؤـفُ  واذُـخُ
  وادـيزِ  ادـعوا البِيدزِ يـلَع    ـماكُوس  هـيف  مـتُدجو إنفَ
ـلكُو  ومٍ ـي اكُأرـم  فـذَفَ     يـهاك ـنْعدـي يوس مـيعد  

***  

                                                
  )).نـواح: ((في نـص 1
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  :هـو اللـه: ـ مقطوعـة
  تَجِد  رتَ بِعينِ عقْلك لَمـفَِإذَا نَظَ

 اتلى الذَّوع اهوئاً سشَي صاـمرو  
ِإذَا طَلَبيقَـوقةًـتَ ح نم ـغَيرِه 

ـفَبِذَيلهالَ تَـِل ج ثَّـكعاُل ماـزر  

***  
  

  :1مـا لَـذَّةُ العيـشِ: ـ قصيـدة

 را ـصحبةُ الفُقش إالّ ـذّةُ العيـما ل

السو ينالطم الساُألم  اداتُـهاَـور 

هبحتَـفَاصهِـم واِلسجب في ممـَأد 
 ورا وك ـا قَدمـك مهمـوخَّل حظّ

 معهم  واستَغْنم الوقْت واحضر دائماً

 واعلَم بَِأن الرضا يخْتَص من حضرا
   

                                                
قـام الشیـخ الصـوفي محـیي الدیـن بـن عـربي؛ بتخمیـس ھـذه القصیـد؛ وھي  1

  :طویلـة؛ ومطعھـا ھكـذا
 إذا أردتَّ جمیع الَخیر فیَك ُیرى    یا طاِلبًا ِمن َلذاذاِت الدَُّنا َوَطرا 
 ماِلذَُّة الَعیِش إال ُصحبة  الُفَقرا (   الُمستشاُر أمیٌن فاسَمع الَخبرا 

   )السَّالِطیُن والسَّاداُت واألَمراُھم 
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 ْلـتَ فَقُـالصمتَ إال إن سِئلْوالزِم 
تَتسكُن بالجهِل مندي وع لْمراـال ع 

 داًـمعتَق  كـب إال فيـر الْعيـوالتَ

 راَـاستَتَ  هـاً لكنّـبين  داـاً بـعيب

حـوببال س رتَغْفاس و كأسبٍـطّ ر 
 ذراًـمعتَ دمِ اإلنصاف ـوقُم علَى قَ

يع نكدا مب إنـوأقفَاعتَرِف و مـب 
ج نْكم يكا فعم ذَارِكاعت جهىـور 

 مـبِصفْحكُ  َأولَى  مـعبيدكُ ل ـوقُ
 راـق يا فُقَـذُوا بِالرفْـفَسامحوا وخُ

م بِالتَّفَضـهولَى وهتُه  ِل أويممـش 
 راًرـاً منْهم وال ضـفال تَخَف درك

 داًـد أبـنّي على اإلخوان جـوبالتَّفَ

 وغُض الطَّرفَ إن عتَرا حساً ومعنى

 سىـفَع  هـوراقب الشّيخَ في أحواِل

ـيانحسن استم لَيكى عأثَـر راًـه 

 هـد وانْهض عند خدمتـدمِ الجِـوقَ
 عساه يرضى وحاذر أن تَكُن ضجِراً

 هـوطاعتُ  رِضاه رِضا الْبارِيففي 
ها حكن تَرفَكُن م لَيكى عرضاًـيرذ 
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 متَى واعلَم بأن طَرِيقَ القَومِ دارِسةٌ 

 رىـوحاُل من يدعيها اليوم كيف ت

 يزاحمهم  متى أراهم وأنَّى لمثلي أن

لَـعلى م ارِدألْـو بها ـم ـخَفابر 

 ـمهماحزي ثْـلي  أنِلي وأنَّى ِلم نم  
  1علَى موارِد لَم ألْفَ بِهـا كَـدرا

هبارِيهِ  مـُأحمــوُأد   هرمــوُأث 
 راـم نَقَـاً منْهـبِمهجتي وخُصوص

 واـجلَس اـوم كرام السجايا حيثُمـقَ

بمـيعلى آثارِه كانقَى الْم  طاـعر 

 اـطَرف يهدي التّصوفُ من أخْالقهِم 
 راـني نَظَـف منْهم راقَـحسن التّآلُ

بأحي ودُل وَأه مـهينابي الذ  مـه 
جن يمـمذُي ـرـول العفتَخم اـزر 

 اًـمجتَمع ال زاَل شملي بِهِم في اهللا 
 راًـومغْتَفَ وراً ـه مغْفُـا فيـو ذَنبنَ

الص خْتَـثُمنَـالةُ على المدياـارِ س 
 ذَراـومن نَ رِ من أوفَى ـمحمد خَي

***  
                                                

 .سقـط ھـذا البیـت في بعـض نسـخ الدیـوان 1
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  :بكـت السحـاب: ـ قصيـدة
  بكَت السحـاب فَأضحكَتْ ِلبكَاِئها

تْ األنْهـارفَاضاضِ  ويالر رهز  
1قَد لَّـةالنَّهارِ  بِح ـسلَتْ شَمأقْب  

اءرفي 2خَض ارـرـا أسرارِهأس  
  الربيـع  بِخَيلـه وجنُـوده وأتَى

صـاراألب ـهنسـتْ في حتَّعفَتَم  
  والورد نَادى  بِالورود إلَى الجنَى

ـاراألشْجو  ـارـقَ األطْيابفَتَس  
 الكَأستَوقُصتْ رشَعتَشَع قَارالعو  

ارـزي بِيـبالحو كحضي والجو  
 جـاوِبـانِ مسالح يدِللْغ ودالعو  

ـارمزالم تَـهوأخْفَى ص الطَّارو  
بس3الَ تَح  رمالزامرنَـا الحادرم  

  مزمارنَـا التَّسبِيـح  واألذْكَـارِ
  وشَرابنَا  مـن لُطْفـه وغنَاُؤنَـا

ـارالقَه ـداحالو بِيـبالح ـمعن  
   

                                                
  )).وقـد: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
 .؛ بـدون ھمـزة))خضـرا: ((نفسھمـا 2
 )).ال تحسبـوا: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 3
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ـودالعنَـا وكَأسيِل وماتُ الجادع  
قَـارو قَـارالعو ـةاسيالك كَأس 

  فَتَألَّفُـوا  وتَطَيبـوا واستَغْنمـوا
كُـمرهفَد اتمـَل الم1قَب غَـدار  

  واللَّـه أرحـم بِالفَقيـرِ إذا  أتَى
غَفَّــار فَإنَّــه ـهياِلدو ـنم  

  ثُم الصالَةُ علَى الشَّفيعِ المصطَفَى
  بِلُغَاتهـا األطْيـار  2ما غَـردتْ

***  
  :3تحيـا بكـم كـل أرض: ـ مقطوعـة

 ضٍ تَنْزِلونكُلُّ أر ـا بِكُميبِهاتَح  
  األرضِ أمطَـار بِقَـاعِكَأنَّكُم في 
  وتَشْتَهي العين  فيكُم منْظَراً حسناً

ـارهيـونِ النَّاسِ أزكَأنَّكُم في ع  
   

                                                
  )).دھرھـم: ((في نـص 1
  )).مـا َرنََّمـْت: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 2
ذاع صیـت ھـذ القصیـدة، وشاعـت بیـن المتصوفـة وغیرھـم؛ حـتى أضـحى  3

تحیـا بكـم : ((بیـن النـاس؛ تضـرب بـھ األمثـال؛ فیقولـون سائـراًمطلعھـا مثـًال 
؛ ونسبـت إلى كمـا انتحـل ھـذه القصیـدة آخـرون)). كـل أرض تنزلـون بھـا

بعضھـم؛ مـن ذلـك أن ثمـة مـن یزعـم أنھـا لشاعـر یسـمى أبـا عبـد اللـھ قـاضي 
 .غیـر أنھـا ـ في الحقیقـة ـ لقطـب العارفیـن أبي مدیـن شعیـب. زبیـد
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 كُمنُوريوتَدهي هتْؤيـارِي  ِلرالس  
ـارـِل أقْمفي ظَـالَمِ اللَّي كَأنَّكُم  

 نعاً مبشَ اُهللا رحالَ أوكُـمتارزِي  
ملَه نا مي ذْكَارت القَلْبشَا وفي الح  

***  
  

  :أيا مـن تعـالى مجـده: ـ قصيـدة
تَع نا مـَأيجـالَى مهد  اـفَتَكَبر   

جالَالً قَـوـلَّ جهرقَ  دي اـَأنرد  
 نموهكْماضٍ  حلَىمذٌ  عنَاف الْخَلْق  

  راـخَطَّ في ُأم الْكتَابِ وسطَّ 1بِما
  مانع  َأنْتَِلما  2معطيلَك الْحمد الَ 

 راـموفَّ  والَ مانع ما َأنْتَ تُعطي

كْمحو يقْضم اُؤكـقَضنَاف 3ذٌـك  
 كلْمعيوعِ فبى السي الثَّرفو اقالطِّب  

 كرَأمونيب  النُّونِ كَاِئالْكَافـو ن  
سَأيونِ ويالْع ظلَح نم عراـبَِأسر  

   
                                                

  )).كمـا: ((في نـص 1
 )).ال معـٍط: ((في نـص 2
 )).وحكمـك جـازم: ((في نـص 3
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  ٌل ـقَاِئ َأنْتَِإذَا قُلْتَ كُن كَان الَّذي 
 لَموكي يُل فالْقَو نْكـمكَ هاـمرر  
لَمكُنْتَ وقْ وبتُس لَمقْتَ وبس   كُني  

  يهلك ذَا الْورى حينسواك وتَبقَى 
  1خَلْقه  ودبرتَ َأمر الْخَلْق من قَبِل

  2راـميس أمـرا فَكَان الَّذي دبرتَ
  السماوات قَاهرا  علَوتَ علَى السبعِ

  وَأنْتَ تَرى ما قَد خَلَقْتَ والَ تُرى
ـتُق لَك ربـاَألرـَأنَّ اب كهبا ـر  

  3راـمنَكَّ  ولَو َأنْكَرتْ ذَاقَتْ عذَاباً
كُـلَبِسي لَمو اءرِيبالْك اءـتَ رِد ن  

جا ذَا الْمي رِكـِلغَي دَأن  تَكَباـير  
  ر ـقَاه  تَ نَفْسكـكَما سمي وَأنْتَ

تا بِالَ امقشِ حرالْع َأنْتَ ِإلَهاـور  
وعبتَ السفَعلَى  َأنْتَ رالْع ةوي ذُرف  

 رالَ تَخ ا كَيكْتَهسَأملَىوى عالثَّر  
   

                                                
 )).خلقھـم: ((في نـص 1
  )).عـدًال میسـرا: ((في نـص 2
  )).ذاقـت عـذاب مـن أنكـرا: ((في نـص 3
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  فيها الشَّمس والْبدر زِينَةً  وسخَّرتَ
   1زواهـرا  اً طَاِلعاتـلَها ونُجوم

 ضطْتَ اَألرسَأنْتَ بوا   ثُمتَهوحد  
تَ َأنْهيرَأجـوحَأبا وهلَيا عاـارر  

اتياسا الريهتَ فيسَأرخًا   وامشَو  
فَجـوهاءا منْهتَ مـراـا فَتَفَجر  

  درة ـْأتَ منْها بِقُـالَّذي َأنْشَ وَأنْتَ
  مصورا من الْحمِإ الْمسنُونِ خَلْقًا 

  2راـظونَا جعلْتَ لَه سمعا وعقْالً 
تَهيوساـخَلْق ويعماً س  صبماـور  

تَهجوزنِ وا مجواْ ز هلُوعى ضدح  
منْهالً ملْتَ نَسَأنْسا ـو تَكَاثاـمر  

الْعو دجذَا الْم ماللَّه انَكحبلَى ـفَس  
ـتَبا َأجي مبر كَأقْ لَّـاراـور3د  

 لَىلَكى عظْمنَّةُ الْعتَنَا   الْميدا هم  
  راـاً مطَهـاً حنيفـا دينـودينْتَنَ

   

                                                
 )).وأْنـُؤَرا: ((في نـص 1
 )).عقـال وسمعـا: ((في نـص 2
  )).وأكبـرا: ((في نـص 3
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  ةً ـحكْم ة ـبعد الْجهالَ 1وَأورثْتَنَا
  وراـوبِ منَـاً ِللْقُلُـمبِين وراـونُ

  ة ـا جليلَـة َألْبستَنَاهـمنَّ 2مـوكَ
  3راـرتَ علْمها فَتَستَّـد ستَـبِها قَ

 ةبكُر كَم4 فرجتهـاو يمظعـو ة  
ستَع ا قَدتَ مرسي كَمتَ وفَعاـد5ر  

  زْل ـا كَثيرا ولَم تَـوَأذْنَبنَ اـَأسْأنَ
  6راـوميس  اـاً محسنًـِإلَهاً رُؤوف

لَو7و  يءسنَّا مم كُني لَمذْنمـو ب  
  8راـتَغْفل نـوذْنبيومٍ ـتَ بِقَـلَجِْئ

  فَيا رب هـيْئ  تَوبـةً ِلجميعنَـا 
  وحـطَّ خَطَايانَـا بِعفْـوٍ تَقَـررا

  وصلِّ علَى اُألمي ثُم سلِّم علَى  الذي
  أتَانَا رسـوالً  داعيـاً ومبشِّـرا

   

                                                
 )).وأوزعتنـا: ((في نـص 1
  )).فكـم: ((في نـص 2
  )).سترت بھـا ذا عـورة فتستـرا(( :اجاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذ 3
 )).كشفتھـا: ((في نـص 4
  )).دفعت عن العبد الذي زل وافترا: ((جاء ھذا الشطر في أحد انصوص ھكذا 5
  )).رحیما بنا منا قریبـا ومبصـرا(( :جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 6
 )).فلـو: ((في نـص 7
  )).مذنبین فتغفـرا: ((في نـص 8
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 كَبكَو ا الَحشِ مرالْع لَّى ِإلَهصو  
اتجِزعَأتَى بِالْم نلَى ما  عشِّربم   

الْه دمحـمي ِإلَى خَيلِّـادـرِ م ة  
  راـوَأزه  وَأفْضِل خَلْق اِهللا طُرا

ةيكَى  تَحابِ أزحاألصع اآلِل وم  
  1وعنْبـرا تَفُوح مدى األيامِ مسكاً 

***  
  

  :2ـ مقطوعـة فـال أطلبـن
 فَالَ َأطْلُبن غَيرِي دِليالً علَى ربي

 كَان نم نْدِليٌل عيـلُ  ذَاألنِّي دب  
اِئبِ قَدجي كُلُّ الْعلْقَتي ختْ  فَفدب 

ةيرصالْب نيا عهدالْقَلْ  تُشَاهبِـو 
   ادراـقَ  كَوني فَلَيس علَى تَكْوِينِ

 ربي  ربي فَالَ غَيره ماِلكيسوى 

   

                                                
ثمـة مـن یكتـفي بھـذه األبیـات؛ وال یستمـر في األبیـات الموالیـة؛ معتقدیـن  1

أیـا مـن : ((بینمـا بجمعھـا أخـرون ضمـن قصیـدة واحـدة بعنـوان. أنھـا مستقلـة
  )).تعـالى مجـده

ولك  ـني ". ی  ـا م  ـن تع  ـالى مج  ـده "ھ  ـذه المقطوع  ـة وردت ف  ي ذی  ـل قصی  ـدة   2
 .ألسبـاب فنیـة. فضلـت الفصـل بینھمـا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


64 
 

 ا ـكَاِئنً  وكَوني بِالتَّكْوِينِ قَد كُنْتُ

شَاهم نِليٍل ملُّ دـَأج هبِـشُ در  

  ***  
  

  :1ـ مقطوعـة يـا مـن يـرى مـد البعـوضِ جناحـه
دى مري نا مي نَاحوضِ جعـالْب2ه  

  ِلـمِ اَأللْيـِل الْبهِيـظُلْمة اللَّي في
اِئهمد ى خَرِيرريـولْستَسالـا م   

 مفْصٍل في مفْصِل منفي جِسمها 

   
                                                

واألھـم أنھـا نسبـت إلى . یجـري عـلى ھـذه المقطوعـة مـا جـرى لسابقتھـا 1
بینمـا یجعلھـا القـوم؛ مـن المقطوعـات . آخریـن؛ مثـل الزمخشـري، والمعـري

ونثبتھـا ھنـا لـكي یتسـنى للباحثیـن ـ مستقبـًال ـ . لھـا أبـو مدیـن شعیـبالـتي قا
أمـا المقطوعـة المنسوبـة إلى المعـري؛ وھي غیـر موجـودة . التأكـد مـن ذلـك

   :في دیوانـھ؛ فـھي ھكـذا
نَاحوضِ جعالْب دى مري نا مي  هـا     يفةظُلْم هِيـاللَّيا  مِـِل الْبِلـَأللْي  

  نحرهـا      والمـخ من تلك العظـام النحـل  عروقها في مناطويرى 
  مفصـل  في مفصـل منويرى خرير الـدم  في أوداجهـا     متنقـال 

  ويرى وصول غذى الجنين ببطنها     في ظلمـة األحشا بغيـر  تمقـل
  سيرها وحثيثهـا  المستعجـل فيويرى مكان الـوطء في أقدامهـا     

  دونهـا     في قـاع بحـر مظلـم  متهـول هوويرى ويسمع حس ما 
  أمنـن علي بتوبـة تمحـو بهـا     ما كان مـني في الزمـان  األول 

  )).جناحھـا: ((في نـص 2
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 اـفي لَحمه  ويرى نياطَ عروقها
 الْمـوظَامِ النُّحالْع لْكي تِلـخَّ ف  

 نـكَاِئ  ويسمع كُلَّ ما هوويرى 
  ِلـك متَفَضـِن مالـه مـسبحانَ

ببِتَو لَيع نُنـأمحَأم وـة  اـبِه  
مي الزنِّي فم ا كَانِل انِ ـماَألو  

*** 
 

  :ليـلي ليـلي: ـ موشـح   
ـليـليِ لير ليِ قدجنَ ـعيـارِه  
  يارِمأقْي وسمشَ ..يسمي شَسمشَ
عرشي عري قَشد حى قَـويارِر  

***  
يأخ دـعغَ ،ينـريام  جـمدد  

ةُ عقُريين..... مالَـوي  محـمد  
***  

أيار صضاديــوا على الهلُّا ح  
إمام زِنْكَ ـرارِاألباي وعاديـمت  
  ادـبالع  عـفيشَ  ارـتخْالم ـهطَ

***  
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  ورِدـن  ـهضوح نمي ونـاجيينَ
  دـمحبيـبي مح ....نييرةُ عـقُ

***  
الساكلْفي قَ نبـبي حه يا كـرام  

يا م كبححمأ ..دحرمني المنـام  
***  

حرمـنني مامي ودعيم  لـسيي  
شَووقي دعجِـاني ومي نَسلـيح  
يألنِّ   بيـلْقَ   ،اوِد   لــليع  

كبح يا محمـد أحرمنَني المـام  

***  
  

  :1أنـت بمـا قـد سقيـت شـارب: ـ موشـح
ـتَ شـاربأنْــتَ بِمـا  سقَي  

ـقراح ـن2م رأو كَـد  كـان  
 كمهفيس  صاِئـب رِ فيـكالغَي  

فَـرم  ـهلنَص ـنع مـا لَـك  

                                                
نسـب عبـد الصمـد بـن محمـد التھـامي المستـاري الطنـجي المعـروف بكنـون  1
قصیـدة أبي مدیـن ھـذه إلى صـفي الدیـن الحـلي؛ وھـو ) ھـ 1352ھـ 1290(

 . وقـد صحـح بعـض النقـاد خطـأه ھـذا. خطـأ َبیِّـن
  )).مـن رائـق: ((في نـص 2
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***  
  قَـد غَرسـتَ تجـني  مـاثمار 

مــانــذه  عــادةُ  الزوه  
ـنِّي خُـذم حيـحديـثَ الصالْح  

ــدانالفَـتَى ي  ديـنكَمــا ي  
  من باتَ منْه  الورى فـي أمـنِ 

 ـرِ  في أمـانهالد ـنبـاتَ م  
***  

جاِئـبع لَـه  ـرحب ــرهالد  
خَطيـب ــوه1و نَظَـر ـنِلم  

حِ الْغيـر2فَأطْر  ـبجانو  نْكع  
ـذَرالْح  ـكخُـذْ عـلَى  نَفْسو  

***  
  3يصيـب  أنذا الـذي ظَـن  يا

صــابالَ ي ـوهو  ــهمهبِس  
   

                                                
 )).خطـوب: ((في نـص 1
  ).)الـَغيَّ: ((في نـص 2
  )).یصیبـا: ((في نـص 3
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القَريـب  ـكنَفْس  ـنتَ عدع1أب  
  في موضعِ  الصـواب 2أخْطَأتَ

  3قَـوالً فَكُـن  لَبيـبإن قُلْـتَ  
ـوابج  ٍل لَــهكُــلُّ قَـوو  

***  
طَاِلـب  لَـهـقٌ وح ـاعا ض4م  

ـرالقَمو  ـسالشَّم زـاوج لَـو  
ـنم 5ذَكَـر اِئـبعبِالم النَّـاس  

ــا  ذَكَــربِم يـهف ذْكَــري  
***  

  يـا باِليـاً  وهـو الَ  يبــاِلي 
  وهـو في  ميدانـه   يجــوْل

  يـا ساكنـاً وهـو في اْرتحـاِل
  وكُـلُّ مـا قَـد حـوى يـزوْل

  تَسـرِقُ مـن عمـرِك اللَّيـاِلي
  كَسرقَــة الــراحِ ِللْعقُــوْل

                                                
  )).القریبـا: ((في نـص 1
 )).وأخطـأت: ((في نـص 2
  )).لبیبـا: ((في نـص 3
  : جـاء ھـذا الشطـر في أحـد النصـوص ھكـذا 4

  )).مـا ضـاع حـق وراء طالـب((
 )).یـا ذاِكـَر: ((في نـص 5
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***  
  ت  الركَاِئـبقَد سـار 1بِالْقَـومِ

  3تجهـــزت  للسفــر  2ومـا
ـباقالَ تُرــتَ تَخْـشَى ولَسو  

ـربالع ـلَى فيـهمِ تُبـوي ـنم  

***  
  

  :4طابـت أوقـاتي بمحبـوب لنـا: ـ زجـل
  بِمحبـوبٍ لَنَـا  أوقَـاتيطَابـتْ 

  حبــــه    ذُخْـــــرِي
   

                                                
 )).فالقـوم: ((في نـص 1
  )).وال: ((في نـص 2
  )). وال تجھـزت یومـًا للسفـر: ((النصـوص ھكـذا ضـجاء ھذا الشطر في بع 3
یعتبـر ھـذا الزجـل مـن بیـن األزجـال الـواردة في دیـوان أبي مدیـن؛ ولكـن  4

بعضھـم نسبـھ إلى أبي الحسـن الششتـري؛ بـل ُسجِّـل في دیوانـھ؛ غیـر أن 
ي دیـوان فجـاء ف. بعـض االختـالف ظھـر في أبیـات الزجـل؛ خاصـة في مطلعـھ

  : الششتـري ھكـذا
  طـاب وقـتي في حبيـب هـ   لنـا       ذكـري  دخـري
  فاسألـوا مـن ال لنـا عنـه  غـنى       في صالح امـري
  أنا هـ  شيـخ الشراب وفي المـالح       لـذَّ لي التمزيـق

        ....إلى آخـره
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غَب1نَر نـنَى الَ مالغ  نْـهلَنَا ع  
  صــالَحِ    أمــرِي    فـي

***  
  المالَح 2ساقي، الشَّرابشًَيخُ  هو أنا

  لَـــذَّ  ِلـي  التَّمزِيــــقْ 
احاحـاً  بـري رتادسطُوا سجاب  

  قَربــــوا    اإلبريــــقْ
  تَغْرِيدي  في االصطالَح 3احملُوا

  ذَوِي   التَّحقيــــقْيـــا  
***  

نْـها أنَـا مـتَّى  أنـا 4يأنَـا ح  
  همــتُ   فــي   سكَــرِي

  سمعوني طَيـب  ألْحـانِ الغنَـا
  فَعـــسى     نَـــــدرِي 

***  
   

                                                
  )).نرغبـوا: ((في نـص 1
 )).وفي: ((في نـص 2
  )).اكتمـوا: ((في نـص 3
  .یـا أنـا مـن ُھـَو: أي)). َمـْن ُھـْو: ((ُتْقـَرأ 4
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ا  1كَييقْ، يانَفي فُقَـرتكْرس  نم  
ـــودـي  العوا   فنَقِّـــر  

  كَرمـتي 2واحملُوني فَوقَ  عرشِ
فْقُـــــودـــقٌ     ماشع  

  واجعلُوا من  ماِئهـا في قبلَـتي
نْقُــــودوا  العـــرصاعو  

***  
  كَفَنـاً  ليواجعلُـوا  أوراقَهـا  

  ماُؤهـــــا    طُهـــرِي
 ت أوتَح نم قَ أونفَونـا  عميم  

  قَبـــرِي   3إحفـــــروا
***  

اراإلزي ولْـقدي ونْفَـاستُ  د4بِع  
ــــانيرقيــــتُ    عبو  

   

                                                
  )).حیـن: ((في نـص 1
  )).نعـش: ((في نـص 2
  .؛ بالـواو))واحفـروا: ((في نـص 3
كلمـة فارسیـة؛ : الدلـق.  ؛ یستـر الجسـممئـزرستـرة وملحفـة، أو : اإلزار 4

العلمـاء والمتصوفـة؛ یفتـح في الغالـب مـن وھي عبـارة عـن وشـاح یلبسـھ 
؛ فیبـدو ))َدْنفـاسي((أمـا . جھـة الكتـف؛ وھـو سھـل عنـد خـروج اإلنسـان منـھ

أنھـا كلمـة عامیـة؛ لبعـض المالبـس المستعملـة لدى الصوفیة؛ وقیل أنھا من 
  .المرقعات
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يـارالد حـاتود شيـتُ بينم1و  
انأنَـــــا    نَشْــــوو  

  وأكْـواسٍ  تُــدار 2بين خـالَّنٍ
 األذْهـــــان   ـــرحتَس  

***  
  الشُّربِ غنًى 3أصالً علَى لَيس لي

  والهـــوى    سكْــــرِي
  ـاوأنْتُـمـا  أمنـا  يا  يفُقَـر  

  أكْتمــــوا   ســـــري
***  

شَقُـهي  نَع4كَـان  ظَـنِّي  أنَّـن  
  وهـــو   ِلـي   يعشَـــقْ

  أنَا نَبعـد، وهـو يقْـرب  ِلـي
  أرفَـــقْصــــار بـي  

   

                                                
  )).الثمـار: ((في نـص 1
 )).خـالني: ((في نـص 2
 )).عـِن(: (في نـص 3
  )).قلـت أني أبـدًا أعشقـھ(( :جاء ھذا الشطر في بعض النصوص ھكذا 4
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  1أنَا  مغْرِب  وهـو في مشْـرِقي
   هـــوشْـــرِقْ   2لـيو3ي  

***  
  تَجـلَّى الحـب  تَـدلَّى  فَـدنَى

  ساعــــــةَ    الذِّكْـــرِ
  4فَمحــتْ   أحداثُنَـا  أحزانَنَـا

  واخْتَـــــفَى    ســـري
***  

  دع،  ترشقُـنيفَسهـام البيـنِ  
  سلَّمــــوا    مـــــاِلي

  نهـواه  وهـو  يعشقـني  أنَـا
  سلّمـــوا    حــــــالي

  ساقَـني لَمـا بـدى أنْشَقَــني
  نَشْـــــده    الغَــــاِلي

***  
   

                                                
 )).وأنـا مغربـھ مشرقـھ: ((جاء ھذا الشطر في بعض النصوص ھكذا 1
  )).بي: ((في نـص 2
كمـا أن . المھـم؛ أن ھـذه القطعـة متباینـة)). وھـو لیـس یشـرق: ((في نـص 3

  .بعـض أبیاتھـا منسـوب للششتـري
  )).أزماننـا: ((في نـص 4
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  أقَـام   البدنَـا  روحهـو  ِلي  
  هــــو فــي  ســـري

  غْـرقْ  فـي بحـرِنَـاالَ تَعم، تَ
  ذَاك  هــــو  بحــــرِي

***  
  

  :ك القبـولـدا منـلمـا ب: ـ قصيـدة
  ـوْلبالقَ كـنْا مدــا بملَ

  ـااألس  نِجس نم تَجرُِأخْ
جوز بي عين  الوـوْلص  

وصـبِ  تُـرك  نَْؤمـاس  
لَوـتَس متَ  يبِلْقَ نوْلـز  

بـي1ن الصـاحِب والمـاس  
***  

ة2بِنَظْـر فيـك يا جْلـيم  
  دـغَشـاً ريا عهبِأعـشْ 

  ْلـيِلالدو  ةُـبحالم تَـأنْ
مذَ نا ييقْط نْعك  عـالباد  

                                                
  )).ُكـلَّ: ((في نـص 1
 )).النظـرة: ((في نـص 2
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يا ربِـلْالقَ ـةَاح العيـْلل  
فا يكتَجمكُلُّ ـع  المـراد  

***  
قَأوبيلْقَفي   تَـد هـواك  

لي تَـلْقُو تَ  ـاكإيبـوح  
كَ أملي  ـفَيىأر سـواك  

لي جِ تَـأنْوسـم  ور1وح  
الَو فَـخْيس نَى نُـورـاك  

قَود ـاسِلنَّدا ِلـب  ـلُيوح  

*** 
  

  :أتـاني زمـاني: ـ قصيـدة
  أتَـاني زمـاني بِمـا أرتَـضي 

  فَبِاللَّـه يـا  دهـر الَ تَنْقَـضي 
  أيـا لَيلَـةَ الوصِل عـودي لَنَـا

ي  ألنضنَـا  رلَيع  بيــبالح  
   

                                                
تعـرض ھـذا البیـت، والـذي یلیـھ إلى التصحیـف؛ فأضحیـا في بعـض  1

  :النصـوص ھكـذا
ـَدا وقَـد    سنَـاك نُـور يخْـفَى وكَيـفَ   يلُـوح  ِللنَّـاسِ ب
  وروح ِلي  جِسـم  وأنْـتَ     سـواك أعشَـقْ  ِلي وكَيـفَ 
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  بِكَـأسِ الهـوى شُربـةً  1سقاني
  2فَشَاهدتُ في الكَأسِ نُوراً يـضِي

  نَرعى الذِّمـام  العهدونَحن علَى 
 يـنبحالم ــدهعي  الَونْقَـضي  

ودـدالص  ليحتَ فَكُنْـتَ مددص  
  من معـرِضِ  أفْديـكوأعرضتَ 

  حالَة  السخْط الَ في الرضا  3فَفي
ـاني4ب  ـبحالمنـضِ   مغبالْم  

  ومن كَان  في سخْطـه محسنـاً 
كـونـفَ يـي  فَكَيضا  رإذَا م  

  فَيا رب صلِّ عـلَى المصطَـفَى 
  صـالَةً  تَـدوم والَ تَنْقَــضي

   ***  
   

                                                
 )).سقانـا: ((في نـص 1
  : جـاء ھـذا البیـت في أحـد النصـوص ھكـذا 2

  )).فالح من الكأس نـور يـضي       سقانا بكأس الهنـا شربـة((
 )).وفي: ((في نـص 3
 )).یبیـن: ((في نـص 4
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  : 1غيـاث الـورى: قصيـدة
   قَنطُوايا من يغيثُ الورى من بعد ما 

  ارحم عبِيداً أكُفَّ الفَقْرِ قَد بسطُوا 
 هِمقفَاس ودهعالم كودتَنْزلُوا جاسو  

  رياً يرِيهم رضى لَم يثْنه سخْـطُ
  وعامِل الكُلَّ بالفَضِل الذي أِلفُـوا 

  يا عادالً الَ يرى في حكْمه شَطَطُ 
  إن البهاِئم  أضحى التُّرب مرتَعها 

بصالح نو متَغْد رالطَّيطُ وتَلْتَق اء  
 نم ضاألرولَّةةً  حارِيارِ عهاألز  

  كَأنَّها ما تَحلَّـتْ بِالنَّبـات  قَـطُ
 لَـه ـدـاٍل تُمفْضم مأنْتَ أكْرو  

  أيدي العصاة وإن جاروا وإن قَسطُوا 
   

                                                
ویبـدو أن أبـا جعفـر ابـن خاتمـة األنصـاري . قالھـا طلبـًا لإلستسقـاء 1
  : قـد اقتبـس مطلـع ھـذه القصیـدة؛ حینمـا كتـب؛ )م1369/ھـ771م ـ 1303/ھـ707(
ثم ؛ ))ارحم عبِاداً أكُفَّ الفَقْرِ قَد بسطُوا   قَنطُوايا من يغيثُ الورى من بعد ما ((
  )).عودتهم بسط أرزاق بال سبب   سوى جميل رجاء نحوه انبسطوا(( :قال
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  نَاجوك واللَّيُل حالَّه بهـاء سنَـا 
  يحلِّى  سواد اللَّمـة الشَّمـطُكَما 

 بِـه  بِ الذَّنْبِ غُصبِذَو فَشارِب  
  وآخَرون كَما  أخْبرتَنَـا خَلَطُـوا

منَعوم يذشِ  1في لَذيالعهوى  وري  
  2ينْخَرِطُ العرشِفي سلْك من هو حوَل 

لَـه اكـوبـاً سي رعدد يلْحمو  
  حيران في شَرك اإلشْراك يخْتَبِطُ 

تَـهمسورِ  ققْـدالم نناُل مكٌُل ي  
  سقَطُوا الهوىقَوم تَرقَوا وقَوم في 

 ـهترِيٌل في  بـداِهللا ع نم كْمح  
  3فَـرض علَينَا لَه التَّسليـم  مشْتَـرطُ

  ومـن تصدى لحكم اهللا معترضا
  تصدى له الخذالن  والغلـطفقد 

 هتمحنْبِ  رى في جرا ذُنُوب  الومو  
  وهْل يقَاس بِفَيضِ األبحرِ النُّقَـطُ 

   

                                                
  )).لفیـف: ((في نـص 1
 )). في ِسْلِك َمْن ًحاَم َحْوَل الَعْرِش َیْنَخِرُط(( :في أحد النصوص ھكذاجاء ھذا الشطر  2
  )).َفْرٌض َعَلْیَنا َلُھ الُخْذَالُن والَغَلُط: ((جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 3
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ـنمالكَرِيـمِ و رأ غَيلْجا لَنَا مفَم  
  الفَرطُيلْفَى علَى الحوضِ فَهو السابِقُ 

 وُل الذي كُلُّ األنَامِ بِـهسالر ذَاك  
  يوم القيامـة مسرور  ومغْتَبِـطُ

  نَفَـاد لَهـا  الَصلَّى علَيه  صالَةً 
  من اسمه بِاسمه في الذِّكْرِ مرتَبِطُ 

***  
  

  :1أحـب لقـا األحبـاب: ـ مقطوعـة
  ة ـب ِلقَاء اَألحباب في كُِل ساعـحأ

  عـاَلْمنَافه ـاب فيـاء اََألحبـألن ِلقَ
َـنِ تاللـه  رةـا قـييـإنَّ  2العى ن  

اقكُم بهِدلي عع عصِل طَامفي اَلْوو 

   ـةٌمحب  كـبِ منَـفي القلْ لَقد نَبتَتْ
 عـابِاألص  نِـياحتَفي الر كَما نَبتَتْ

   

                                                
  :وھمـا. ثمـة بیتـان وردا في بعـض النصـوص بالمطلـع 1

 فَما خَاب عبد ِللمهيمنِ يخضع    شِ علك تُرفع رالع برِل عاضوتَ

 عـفي دواء لَلقُلُوبِ وَأنفَـَألش    هـك ِأنَـرِ اَِهللا قَلبـوداوى بِذك
 )).األعیـن باللـھ: ((في نـص 2
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لي قَلـحع امـةُبي ـربحم ـغَيك1ر  
را حكَمتْـم وسماً ِلموى يعاضر2اَلم  

***  
  

  :يـا مـن يـرى مـا في الضميـر: ـ قصيـدة
 ويسمع الضميرِيرى ما في  منيا 

 عـيتَوقَّ  لِّ ماـد ِلكُـتَ الْمعـَأنْ
ا مـيي اِئـنى ِللشَّدجـرهّكُل اـد 

 زعـكَى والْمفْـيا من ِإلَيه الْمشْتَ

 كُن  يا من خَزاِئن رِزقه في قَوِل

نُنام  الْخَي ـفَِإنمَأج كنْدع ـرع 
 ةٌـرِي ِإلَيك وسيلَـماِلي سوى فَقْ

 عـَأدفَ رِي ـارِ ِإلَيك فَقْـوبِاِإلفْتقَ
 ةٌـحيلَ  ِلبابِك ماِلي سوى قَرعي

 رعـَأقْ بابٍَأي ـفَ 3فَلَِئن طُرِدتُ

مفُ بِاستَأهو وعي َأدنِ الَّذمـوه 
 عـيمنَ ِإن كَان فَضلُك عن فَقيرٍ 

   
                                                

  )).غیركـم: ((في نـص 1
  )).َكَما ُحرَِّمْت َعن ُموَسى ِتْلَك الَمَراِضُع((: جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 2
  )).ُرِدْدُت: ((في نـص 3
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كدجاشَا ِلم1ح ّتُقَن ياً طَ ـَأناصع 

باهوالْمُل وزُل َأج2اَلْفَض  عسَأو 

 اًـعاِلم  كـتُ بابـوافَي قَدبِالذُلِّ 
 نْـالتَّذَلَُّأنابِـَل عب ـد نْفَ كـيع 

 الًـتُ معتَمدي علَيك تَوكُّـوجعلْ
 رعـَأتَض  الًـوبسطْتُ كَفّي ساِئ

بِحـوم ّتَـقببَأح ـنثْتَ  هعبـوه 
بَأجـوعتَشَفَّـتَ دي بِه نةَ مـوع 
 قيكُلِّ ض نْل لَنَا معجِإجخْراًـم 

 هِإلي نا مالْطُفْ بِنَا يجِ ورـالْمع 
 هـوءاِل  بِيِّـثُم الصالَةُ علَى النَّ

  3عـع ومشَفَّـق شَافـخَيرِ الْخَالَِئ

***  
  :مـن الحـب: ـ قصيـدة

 عيـليِ وطَرفي ومسمـتَملَّكْتُموا عقْ

 عيـبَِأجم  وروحي وَأحشَاِئي وكُلّي

   

                                                
 )).لجـودك: ((في نـص 1
 .واألخـرى أسلـم)). والواھـب: ((في نـص 2
  )).َمْن َجاَء ِبالُقـْرآِن ُنورًا َیْسَطُع(( :جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 3
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تُمهتَييـوني  وي  فداِلكُ عِ ـبمـجم 
 موضعيالْهوى َأين  1بحرِ ولَم َأدرِ في

تُميصَأوي الَ َأبـوـونرِّكُ  وحـبِسم 
ا ُأخْـفَببِم ـاحي تَفَيـفمَأد يـضع 

 ديـتَجلُّ  لَّـصبرِي وقَ ـنَىولَما فَ

 عيـضجِم  وفَارقَني نَومي وحرِّمتُ

بِّ قُلْـَأتَيي الْحـتُ ِلقَاضبيـتُ َأحت 

 مدعي جفَوني وقَالُوا َأنْتَ في الحبِّ 

ي شُهنْدعـواببِللص ـود ة اَألساـو 
 تُ َأدعيـواي ِإذَا جِْئـون دعـيزكُ

 تيـواكْتَئآبي ولَوعسهادي ووجدي 

 وشَوقي وسقْمي واصفرارِي وَأدمعي

مـوجع بٍـن  ي َأحّـَأنهِ  نـِإلَيم 
 عيـم مـم وهـاً عنْهـوَأسَأُل شَوق

يع ميهكتَبـوهي وهـنادوي سف اـم 
لُعَأض نيب مهى قَلْبِي وشْكُوا النَّوييو 

طَلَب قُـفَِإني حي فـونوق  اهوـهم 
 عيـوالَ م لَي ـر الَ عـِإني فَقيـفَ

   

                                                
  )).في َمْجـَر الَھـَوى: ((في نـص 1
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جي سي فنُونجس ِإنونِـو  فَاهـجم 
  عِـعِ الْمشَفَّـم بِالشَّفيـتُ علَيهِـدخَلْ

 ***  

  :جـد بالوصـال: ـ قصيـدة
ـَرامِ   تَلَهـفىِ  قَـد زاد فيـك من الغ

ـَإلى مـتَى هـذا الجفَـا يا ـِفى ف   متل
  َأشعلَـتْ  قَد 1انِ الهوى نير ولَهِيـب

  تى بوصلـك نـار قلبى تنطـفىـفم
   2تَى هـذا التَباعـد والجفَـاـإلى مـف

ى المسفَعنَّـع اِلكن وِصشتَ ى مىـيف  
  3رقَّ  بِحسـنِ  جمالـه  مالكـاً  يـا

  مدنـف  لمستَهـامٍ 4تَـرِق  هـل ال
ـزـزِّ فَبِعىعـوى الهف ى  كـٌل    5بِتَذَل

  فـس لى من مسعـجد بالوصال فلي
   

                                                
  )).في القلـب نیـران الجفـا: ((في نـص 1
  )).ي والِقـَلىوإلى متى ھذا التََّجـنِّ: ((ھكذا وصصالنجاء ھذا الشطر في أحد  2
  )).ِرِقي ِبَعْقـِد َوالِئـِھ: ((في نـص 3
 )).ھـالَّ تـراق: ((في نـص 4
  )).وَتَذلُّـِلي: ((في نـص 5
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فَالصنى قَـد غَـداـبع ـالً  رتَرحم  
ـَاق   فىـيختَ الَ 1الحشا فى  والوجد ب

  هجرتَـنىِ  نى بِالوصـِل ثم ـووعدتَ
ـَفى توعِـد بِالوِصالِِ والَحاشَـاك    2ت

  عىـمن أدم قَد جـرى  ولقد كَفَى ما
  رفيـوم الفـراقَ من الدمـوعِ الـذُّ

  ال  : لـتُقُ 3وعَواذِلى رامـوا سلـواً
ـو والَلُأس أصقَِل يـغِلـو  مّن4يـفع  

  5المقيم علَى العهـود ولَـن َأحـْل فأنا
  فىـاقَ الجَماَل اليوسـمن فعن حبِ 

  وهـو الـذى   محمـد يفَهـو النـب
  شَفَاعتـه غَـداً فى الموقـف  رجىتُ

اـي عبم ـعٍِ ـخَيـرشَاف موَأكـر وث  
ـومٍ مرجِـفـوِل يذى من هكُن منق  

  الـورى   خَيـر صلَّى علَيـك اُهللا يا
  يفـالسماء ومـا خَ برقٌ فى الَح  ما

***  
                                                

 .واألخـرى أفضـل)). في الھـوى: ((في نـص 1
 )).حاشاَك ُتْخِلـُف َما َوَعـْدَت َوَال َتـِفي: ((جاء ھذا الشطر في أحد النصوص 2
  )).َراُمـوا ُسُلـوِّي: ((في نـص 3
 )).ُمَعنِّـِف: ((في نـص 4
  )).عـلى الَھـَوى إذ لـم أُحـْل: ((في نـص 5
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  :1اللـه قـل: ـ قصيـدة
 وىـْل وذَرِ الْوجود وما حـَهللا قُ

 اِلـوغَ كَمـاداً بلُـِإن كُنْتَ مرت

   

                                                
ھ  ـذه القصی  ـدة؛ نسبھ  ـا یح  ـیى ب  ـن خل  ـدون إل  ى محم  ـد ب  ـن أب  ي زی  ـد عب  ـد       1

بغی ـة بكاملھ ـا؛   الوقد أثبتھـا في . الرحیـم بـن محمـد بـن أبي العیـش الخـزرجي
  : جـاء فیھـا. أبیاتھـا عمـا ھي علیـھ ھنـا بخمسـة أبیـات في األخیـر حیـث زادت
 اِلـوغَ كَمـاداً بلُـِإن كُنْتَ مرت    حوى ْل وذَرِ الْوجود وما ـَهللا قُ
 اِلـواِإلجم دم علَى التَّفْصيِلـع   هـحقَّقْتَ  ِإن اِهللا  دون   لُّـفَالْكُ

 لَماعاِلـبَِأنَّووالْعو ـك م وٍ    اـكُلَّهحي مف الَهلَو حمي اضفالَِلـو 

 اِلـالْمتَع  وى الْمتَكَبِّرـشَيئاً س    دواـيشْه وا ولَماـفَالْعارِفُون فَنُ
يقَةقلى الْحع اهوا سَأوراِلكاً  وي    هاضالْماِل وي الْحف  تالْإساِلوقْب 

جالَ و نـم نم هِلذَات ود ـذَاته    جـفَويع الَهلَو هـود ن حاِلـم 
 اِلـمن الَْأفْع  ٍلـشَيئاً سوى فع    فَالْمح بِعقْلك َأو بِطَرفك هْل تَرى

ودجلْوِ الْوِإلى ع انْظُرو فْلسـوراً ـنَظَ   ه ّـتَُؤيهد   تالَِلــبِالِْإسد 
ونَح يرشي يعمالْج الَِل  تَجِدـجه    سـبِلِلس اٍل َأوقَ  انِـانِ حاِلـم 
نم اءالَْأشْي كسمم ولْوٍ إلى  هفْ   عـسهعدبمـٍل وثَـا بِغَياِلـرِ م  

  األكْفـاء  واألمثـاِلوجـب الوجود ِلذاته وصفاتـه    فَـرداً عنِ 
  فَاسكُـن إلَيـه بِهِمـة علْوِيـة    متَنَزهاً عمـا سـوى  الفَعـاِل
  يبـقَى وكٌُل يضمحـلُّ وجـوده    مـا واجِـب  كَمقَيـد  بِـزواِل

  حـاٍل من األحواِلوهو الذي يرجى ويخْشَى  الَ تَلُذْ    بِسـواه في 
  فَالشَّرع جاء بِذَا وأنْوار الهـدى    قَد أيدتْه فَعـشْ خَـلي  البـاِل
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 هـحقَّقْتَ  ِإن اِهللا  دون    لُّـفَالْكُ
يِلـعلَى التَّفْصع مد ماِإلجاِلـو 

 اـم كُلَّهـوالْعواِلك ـم بَِأنَّـواعلَ
 الَِلـوفي اضمح  لَوالَه في محوٍ

جالَ و نـمِلذَات ـودذَات نم ـهه 
جلَـفَو هـوديع الَهـوحم اِلـن 

 دوا ـيشْه وا ولَما ـفَالْعارِفُون فَنُ

ئاً ستَكَبِّـشَيـوى الْمتَعاِلـر الْم 

 اًـهاِلك  سواه على الْحقيقَةورَأوا 
قْبتالْإسي واضالْماِل وي الْحاِلـف 

 فَالْمح بِعقْلك َأو بِطَرفك هْل تَرى

 اِلـٍل من الَْأفْعـاً سوى فعـشَيئ

ودجلْوِ الْوِإلى ع انْظُرو  فْلسـوه 
 ِلدالَــبِالِْإست   دهـتَُؤيّ راً ـنَظَ

نَح يرشي يعمالْج الَِلـتَجِدج ـوه 
سـبِلـانِ حِلس قَـاٍل َأواِلـانِ م 

 وٍ إلىـهو ممسك الَْأشْياء من علْ

  اِلـرِ مثَـا بِغَيـٍل ومبدعهـسفْ

***  
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  :1مناجـاة: ـ مقطوعـة
يا من فَ الَعَأروما 2في الوجودا ى م  

  ُلدـسنْم  ِلياللَّ مالَظَى ورـالثَّ تَـحتَ
 نغيثُ ِلمأنْتَ المـهبذاهضاقَتْ  م  

  أنْتَ الدليُل ِلمن حارتْ به  الحيُل
  إنَّا قََصدنَـاك واآلمـال  واثقَـةٌ

  والكُلُّ يدعوك، ملْهوفٌ ومبتَهِـُل
  فَإن  عفَوتَ، فَذُو فَضٍل وذُو كَرمٍ

  وإن  سطَوتَ، فَأنْتَ الحاكم العدُل

***  
  :إليـك مـددت يـد الـرجى: ـ قصيـدة

  يد الرجا ألَِلْطَافك الحسنَى مددتُ 
  المَؤمُل وحاِلي كَما تَدرِي، وَأنْتَ 

ي ِلموفًا فَُؤادلهم دتُكاـقَصا طَر  
حسُؤوفُُ مَأنْتَ رـو ُـُِّلن   متَفَض

   

                                                
  :خمسھـا عبـد الغـني النابلـسي ھكـذا 1

 ْوَالَي َصاَر َدَمـاـَك َیا َمـَدْمِعي ِلَخْوِف
 اَرَف  الَعَدَمـاـُب ِممَّا ِبِھ َقْد َشـَوالَقْل

  َفاْغِفْر ُذُنوَب اْمِرٍئ َیْرُجوَك ُمْكَتِتمًا
 )َیا َمْن َعَال َفَرَأى َما في الُغُیوِب َوَما      َتْحَت الثََّرى َوَظَالُم اللَّْیِل ُمْنَسِدُل(

  )).الغیـوب: ((في نـص 2
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  رحيم مشَتَّـتٌ يالَجأتُ، وشَملي  
  وصبري مغْلوب وداِئي معضـُل

ـهـَل تَالقتَالفي  الحاَل قَب أروم  
  وغَوثاً أيا  أملي، ومنَّـك أسـأُل

  فَجد بأمانٍ، واألمـالي جميعهـا 
  فَأنْتَ الذي تَحمي وتُعطي وتُجزُِل

نْكى  ولي مدعلى  الم سانعاداتٌ ح  
  جوار من النُّعمى بها لَستُ أجهُل

  ثَناء وكَيفَ لي؟ أحصيأبوء، والَ 
  بِشُكْرٍ يوازي ما  منَحتَ ويعـدُل 

  وإنِّي، وإن كُنْتُ المسيء جهالَـةً
  فَصدقُ الوالَ والحـب ال يتَبـدُل 

  الوالَ قَبَل نَشْأتيجبِلْتُ على دينِ  
  ومذْ كُنْتُ طفْالً لي علَيك تَطَفُّـُل

  ولي أمٌل في جودك الحلْم لم يزْل
  يسامرني فَضالً بِما منْك  يحصُل

ـعطامنِ األغْيارِ ألوت مع كإلَي  
  ُ أناجي، والمدامـع تَهطـُل فَقُمت
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نْكأُل من، وال فَأسونَّـةالعثُ مغَو  
  بِجود عنايات إلى القَصد  تُوصُل

  وإن رحمتْ حمتْ شَملَتْ أولَتْ إذا
  وإن أتْحفَتْ حفَّتْ وعم التَّفْضـُل 

  فَإنِّي قَليُل العلْمِ والفَهـمِ والذَّكَـا 
  كَثير الخَطَايا بالذُّنـوبِ  معلـُل 

  الحةٌ فيها صمحى رسِلحالَتي ع  
  عسى نظرةٌ منْكـم بِهـا أتَأهـُل 

ةقْـدعـتَ ونَحٍل مفَض كَم إلَهِي  
  حلَلْتَ، وكَم بِالفَتْحِ قَد زاَل مقْفَـُل

  وكَم محنَة في طَيها منْك منْحـةٌ
  يشاهدها من لَيس يلْهـو ويغْفـُل

  ربالس بـةًفَيا رمحبِ رجحالم  
  بِقُدسِ صفـات  نُورِهـا يتَهلَّـُل

  بِسر تَجلَّى السر في كُلِّ مظْهـرٍ
  بِسر فعاٍل في  الورى ال يتَعلَّـُل

  بِسابِق ذاك العهد، بالحضرة التي
  بها ُألهيـِل الـود وِرد ومنْهـُل

ج ننٍ مثْنا بأمأغ فخـاوميـعِ م  
  ومـن بِغَـوث بالمـنَى يتَكَفَّـُل
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  ومد بِفَيضِ الفَضِل قَلْبي وجملَتي 
  وعافية تَغْشَى، فَالَ يخْلُو مفْصـُل

مالُـهى جـاهضالَ ي نَـبِي اهبِج  
  ويحظَى بِنَجحٍ  من بِـه يتَوسـُل

  صالَةً صالَتُهـا علَيه من المولَى
  على عدد األنْفاسِ بالسْؤِل تُقْبـُل 

  رهـعبِي  وَأزكَى سـالَمٍ الَ يزاُل
يالذَّك كسلَى المفُوقُ عُل يفْضيو  

ـُدورُ وآٌل   ادةُُـوس  وَأصحابُ، ب
ـالَّهي حلُّوا فَكُـلُُّ فـُل  تَحكَمم  

***  
  

  :لَـوالَك مـا كـان ودي: ـ قصيـدة
 ــالَلَي    ازُِلـمنَ  والَ      ان ودّيـا كـوالَك مـلَ

 الَـار الركْب ميـوالَ س      ادـح  طُّـقَ دا ـح  والَ
الْع يادا حـيهالَ      الَـيسِ م يِّ َأمي الْحتَ فزْل جه 

قْتَهشــعم  بيــفَسنشْقَ     وبِ الْعسالَ تَح  هالَـس 
ـفَأيجِْئ تُ ـكُنْ  نبي      تُـوِلي قَـح ـبتَج لَّىـد 

 الَـَأه ده ـرتُ عنْـفَص       نيــفَسلَب   هــعشقْتُ
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منَس ـفَلَم ع صلم نُبـور      ـإالَ هاكِلي  و  هالَـس 
تَـظَهِلي  ر   مبِيـفَشُ      اٍلـبِجر  ادز   عالَّـو 

 وِإالَّ  ك ـعنْ رقَ ـف  الَ      ميـوجِس  فََأنْتَ روحي

ـحاـتَّى ِإذَا م  لَّىـتَج      ي قَلْـهف بيـواك  الَّـح  

***  
  

  : أهـل المحبـة: ـ قصيـدة
  المحبة بالمحبوبِ قد شُغلـوا أهُل

  محبتـه  أرواحهـم بذَلُـواوفي 
  وخَربوا كُلَّ ما  يفْنَى وقد عمروا
  فَيا حسن الذي عملًوا ما كان يبقَى
  لم تُلْهِهِم زِينَةُ الدنْيـا وزخْرفهـا

 لْيناهـا وال حلَـُل   والوال جح  
  من وجد ومن طَربٍ الكَونِ هاموا على

  لَّ بِهِم ربـع والَ طَلَـُلوما استَقَ
ـموأقْلَقَه ـماهنَاد في التَّشَواعد  

  فَكَيفَ يهنَوا ونار الشَّوق  تَشْتَعُل 
مهزاِئمتْ عارس ِل قَدِل اللَّيأو نم  
  قد نَزلُوا المحبوبِ حمىوفي خيامِ 
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حي التَّشْريف لَعخ مـاوافَتْ لَهلُهم  
  الذي من نَشْرِه ثَملُوا النَّسيمِعرفُ 

  هـم األحبـةُ  أدناهـم  ألنَّهـم
  عن خدمة الصمد المحبوب ما غَفلُوا

مهخَص من حانبا  سوقَض بِ حينبالقُر  
  في حبه وعلَى مقْصودهم حصلُوا

***  
  

  :ركبـت بحـراً: ـ موشـح
  ركبـتُ  بحـراً مـن الدمـوعِ
فنُــهيــْل 1وسالنَّح  ـميجِس  
  فَمزقَــتْ ريحــه قُلُــوعي

  عصفَـتْ ساعـةُ الرحيـْل 2مذْ
***  

  4خَلَّفُـوا  عيـوني 3يـا  جِيـرةً
يـونكالْع ري عـلى  الخَـدتَج  

   

                                                
  )).سفینـھ: ((في نـص 1
 )).قـد: ((في نـص 2
  )).یـا جیـرتي: ((في نـص 3
 )). یا جیـرة خلفـت عیـوني(( :أحدالنصوص ھكذا جاء ھذا الشطر في 4
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  خَيبتُموا فـي  الهـوى ظُنُـوني
الظُّنُـون كَـذا  كانَـتــا هم  

  منُّــوا وال تَطْلُبـوا منُــوني
فَـإن  نُـــونم  انَكُــمرجه  

***  
  وجملُــوا الـدار بِالرجــوعِ

   1وبــردوا  لَوعــةَ العليــْل
  وسامحـوا الطَّـرفَ بالهجـوعِ

 يـلوا  لَيــرالطَّوِيــْلوقَص  
***  

  واللَّـه  واللَّـه  مـا سقَــاني
رِكُـمجه ـرى غَيدالــر كَأس  

  أفْنَيـتُ في حبكُـم زمـاني 
  بِوعدكُــم  2وفَيـــتُ  ومـا

  عنْدي مـن الشَّـوق ما كَفَـاني 
  تَزِيـــدوا   بِصدكُــم  فَـالَ

***  
   

                                                
 )).الغلیـل: ((في نـص 1
  )).ومـا وفیتـم: ((في نـص 2
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قْتُمي فيـوا فَرـوعمى جـواله  
  وسْؤتُمــوا صحبـةَ الدِليــْل

  تُـمـا نَظَرمي  إلَىوـوعخُض  
  ووقْفَـتي  وقْفَــةَ   الذَِّليــْل 

***  
  ساِئـقَ  العيـسِ بِالمحافـْل يـا

ـة1فـي طَلْع فَــارالقو البِيـد  
  األواِئـْلعـرج عـنِ األربـعِ 

ـاريفَ الدـا أشْـربِه ـداقْص2و  
  والمـاء إن قَـلَّ فـي المناهـْل

وِل نَـارالنُّـز نْـدـتَ عمر أو  
***  

  اءـسِ الْمفَالْتَمـني   مـوعمد  
  فَكَـم لَهـا فـي  الفَـالَ سبيـْل

  واقْتَبِسِ النَّـار  مـن ضلُـوعي
  الحشَـا حشْوهـا شَعيـْل فَـفي

***  
   

                                                
  )).في تلعـة: (( في نـص 1
  )).أشـرق الدیـار: ((في نـص 2
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ــاببالْق ـتالَح  إن بِاللَّــه  
  1سلِّـم  عـلَى  ساكـني  قُبــا

كُـمبح  ـمقُـْل لَه2و  ـابصم  
  وقَلْبــه  نَحوكُــم   صبــا

ونَــهد ـرـا قَم3ي ــابجح  
  حجِبـاعـنِّي  سنَـا  البـدرِ   

***  
ـَــدر إذا الَح  بالرجــوعِ   4ب

  أو  بـان  بالبـانِ  والنَّخيــْل
  وعِفي الطُّلُ  سما الشَّـنَى سفَأخْ

  جمالُــه الباهــر الْجميــْل

***  
 
  

  :ـ قصيـدة زجـل دارت علينـا كـؤوس
نـا  كــُؤوسلَيدارتْ ع  

  مــن خَمـرِه البــالي 
   

                                                
  .؛ بـدون ألـف))ُقـَب: ((في نـص 1
  )).صبكـم: ((في نـص 2
 )).دونھـم: ((في نـص 3
  )).بالربـوع: ((في نـص 4
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النُّفــوس والَ تَطيــب  
  بأمثَــــــــالي  إالَّ

***  
دارتْ علينـا  كُــؤوس  

بـوبحالم فـي حضـرة  
لـوسعـاني  جل المواه  

شْـربخَـْل  يد ــنوم  
النُّفــوس وال تَطيــب  

بقْــــري ــنإالَّ  ِلم  
***  

  المعـاني  نَغُـوص   بحر
ـذَاكــالي   هح  ــوه  

النُّفــوس والَ تَطيــب  
  إالَّ بأمثَــــــــالي

***  
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  يا ســاداتي  اسقُــوني
  ألْــوان  لَهـاخَمــراً 

  حاجـاتي 1كَي  تَنْقَـضي
  اإلخْــوان   2وحاجـاتْ

نتي  ومـرضح  ـرضح  
 ـــرظْهيلَـه  ـانهر3ب  

***  
  علَينَـا شْمـوسشَرقَـتْ 

  فــي الوقْـت  والحـاِل
النُّفُــوس الَ تَطيــبو  

  بِأمثَــــــــالي  إالَّ
***  

نـِل التُّـقَى  مـرِ أهخَم  
 قُــوني يـا  نَــاساس  

  محفُوفَــةٌ    بِالبقَـــا
ـةٌ فـي  الكَـاسوجزمم  

  منْهـا شَـرِب  وارتَـقَى
ــاسبـو العـخْ  أبالشَّي   

                                                
 )).لتنقـضي: ((في نـص 1
  )). واحوائـج: ((في نـص 2
 .؛ باأللـف والـالم))البرھـان: ((في نـص 3
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***  
الفُلُـوس ـني بِثمـا هم  

  1وقَدرهـــا  غَـــالي
النُّفُــوس والَ تَطيــب  

  إالَّ بِأمثَــــــــالي
***  
  غَرسـتْ في  حضـرتي 
ـره2شَج  يـدحالتَّو  ـنم  
  األصــُل في  قَبضـتي

ـار ِإيزِيـدص  عالفَـرو  
  ثَمـــرتي  3والَ جـنَى

ريــــدإالَّ  ذَوي  التَّج  
  الـرُؤوس  فَوقَ 4وعـالَتْ

  عــــزاً وإجـــالَِل
النُّفُــوس والَ تَطيــب  

  إالَّ بِأمثَــــــــالي
***  

   
                                                

  )).عـالي: ((في نـص 1
  )).شجـرًا: ((في نـص 2
 )).یجـني: ((في نـص 3
  )).واعلـت: ((في نـص 4
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يكِصا  1انْويـنم  ـرضح  
  الشَّجـــرا 2الَ تَقْربـوا

  بِلَمــحِ  البصـــر  إالَّ
  وصحبــة الفُقــــرا

  جنَيــتْ الثَّمـــر 3إذَا
  مــن علَّتــك تَبــرا

***  
  بين الغُـروس 4وانْجـوْل

  عـــزاً  وإجـــالَِل
 النُّفُــوس والَ تَطيــب  

  إالَّ  بِأمثَـــــــالي 

***  
  :5السهـريـا عيـني الزمي : ـ رجـز

ـرهـي السمني الَزييا ع  
  طُــــوَل اللَّيـــاِلي

   
                                                

  )).ُنوصیـَك: ((في نـص 1
  )).ال تقـرب: ((في نـص 2
  .بالدارجـة)). ِوَذا: ((في نـص 3
  )).َتُجـوُل: ((في نـص 4
وھـذا الزجـل . ثمـة مـن ینسـب ھـذا الزجـل أیضـًا ألبي الحسـن الششتـري 5

 .منشـور في دیوانـھ؛ كمـا نشـر في دیـوان أبي مدیـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100 
 

ربوبي اشْتَهحشْقي في مع  
  رِقُــــوا  ِلحـــاِلي

***  
شَقْهنَع ن1م اهـوـالي سم  

لَـــــــــهالَ نْم2و  
  نَتْبـع  رِضـاه 3ولَم نَزْل

ــــر كُلُّــــههالد  
 نموـواهي  فـي هنيلُوم  

ا نْقُـــوْل لُــهــد4نَب  
***  
ـرتَبـا تَعي  ميا الَِئــم  

  مــن ضعـف  حـالي
روبي اشْتَهبحشْقي في  مع  

  رِقُّــــوا  ِلحـــالي
***  
ـالَمي  فَـالَ ميـا الَِئـم  

  حـــبي  مواصـــْل
   

                                                
  )).مـن نعشقـو: ((في نـص 1
  )).وال نملـو: في نـص 2
  )).ال نـزل: ((في نـص 3
  )).نقـول لـو: ((في نـص 4
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امـداقي  المي يا سـنقاس  
  صـــافي الْمناهـــْل

الغَـرام هِيـجــراً يخَم  
  ِلمــن  هــو عاقــْل

***  
هر1أد ـرحنـا في  السلَيع  

  والجــو   خَــــالي
ربوبي  اشْتَهحشْقي في مع  

  رِقُّــــوا  ِلحـــالي
***  
  سكْروا جميع أهل  الهـوى

 يـاقـــا سياحالــر  
  هذَا انْعكَفْ هـذا الْتَـوى

ــذا  فـي األفْــراحه  
  ِلكُـلِّ امـرٍِئ مـا نَـوى

ــاحب قَــد  ــرالسو  
***  

   

                                                
  )).ِدْرھـا: ((في نـص 1
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ـرظَه  أنا غَـرامي قَـد  
  بيـــن  الرجــــاْل

روبي  اشْتَهبحي في مشْقع  
  رِقُّـــوا  ِلحــــالي 

*** 
 

  :استغفـارة أبـي مديـن: ـ قصيـدة
تَغْفي الظُّلَـَأسف رِ الفُلْكجاَهللا م مِـر 

بلَى عـعـابٍ مالتِّي ـنلْتَطمِـارِ م 
 هـبِ  رِـَأستَغْفر اَهللا منْجِي المستَجِي
 مِـاَأللَ ن ـم  راًـه ضـم بِـِإذَا َألَ

 نـِلم بِوـار الذُّنُـَأستَغْفر اَهللا غَفَّ 
سنْكال  َأتَى ارِ ـبِاالالنَّ ذُّلِّ ـومِـود 

تَغْفتَّـَأساَهللا س يـرالع لَىـاروبِ ع 

يِل العنْجِيهِـَأهمالنَّقَـوبِ و نمِـم م 
 قيـقي ومنِ خُلُـَأستَغْفر اَهللا من نُطْ

  شيمي  وشينِ شَْأني ومن شَكْلي ومن
رتَغْفَأس س نـاَهللا ملَ يرع نميـون 

 ميـامِ فَـبِي وابتسـبِ قَلْـومن تَقَلُّ
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  استَغْفـر اَهللا من قَولي ومن عمـلي 
  جهدي ومن سأمي  مجاهدتيومن 
نمي وعمس ناَهللا م رتَغْفرِي  َأسصب 

 نميرِيومي ضكَلَم نمفَكْرِي و نمو 

 ليـومن زلَ 1َأستَغْفر اَهللا من جرمي

ماِئـوكَب لَلَآثـامي  رِـن نميـوم 

تَغْفا قَـَأسماَهللا م نَتْـرج ـدي يـهد 

الخَطَاي نمـمـا وممٍـتُ بِالقَـا قَدد 

ماَهللا م رتَغْفتَكُـَأس ـا لَمن  بتْـكَس 
 مِـغِ الحلُـسبتُ في مبلَكَفِّي وما اكْتَ

 سيـسي ومنِ نَفَـَأستَغْفر اَهللا من نَفْ

خَاطخُطُـومِ ـرِ وهورِ الو مِـبِالتُه 
نمي وعطَب ناَهللا م رتَغْفـطََ  َأسيمع 

تَح نمـوِل حالَ يالـوقَ ـةَحمِـالس 
  عيـا ومـوِلي َأنَـَأستَغْفر اَهللا من قَ

نمظَنِّي و نمي ونْدعِلي وو  2مِـقَس 

تَغْفـَأسماَهللا م ـرتُ ـا لَس لَمـَأعه 
لْما عمـومفْـتُ ورمِـتُ بِالقَلَـا ح 

   
                                                

 )).مـن فعـلي: ((في نـص 1
  )).زعـمي: ((في نـص 2
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  استغفر من يومي ومـن ليلـتي 
  ومن غدي قبل أن يبدوا من عدم

تَغْفـَأسماَهللا م ـرتُ ـا لَس لَمـَأعه 
لْما عمـومفْـتُ ورمِـتُ بِالقَلَـا ح 

 تيـسنَ ومن وميـَأستَغْفر اَهللا من نَ

 مِـتُ معتَصـتي وبِه ما عشْـويقْظَ
ماَهللا م رتَغْفغَـَأسي صف رِيـا كَان 

 رمِـبِ والهـمن الخالَف ِلعمرِ الشِّي

تَغْفـَأس ربا هم نـاَهللا ميانمةٌـتْ ي 
 مِـواألكَ وسحت السحب في اَألطَام 

ا ساَهللا م رتَغْفجِيـَأسالح ـار ِإلَى ج 

 رمِـوالح لِّ ـتْ بِالحـم شُرفَـمعاِل

بالص ا الَحاَهللا م رتَغْفـَأساح  ماـو 
الطَّي ـتَغَنَّتانِ 1ري اَألغْصبِالنَّغَمِ  ف 

عاَهللا ت رتَغْفـَأسالح ادـدمو وفاـر 
 مِـلَى ومنِ حكَـفي الذِّكْرِ من آية تُتْ

تَغْفـَأسعاَهللا ت ـراله ادـدمامِ واـو 
 في اُألفُق من عالَمٍ واَألرضِ من علمِ

   

                                                
  )).الـُوْرُق: ((في نـص 1
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تَغْفـَأسعاَهللا ت ـرالنَّب ادـدمو اـات 
نم رالبو ةمنِّع نرِ محي البف  عمِـن 

تَغْفـَأسعاَهللا ت ـريالر ادـداح ماـو 
 1مِـوالنَّس  واتـتَجرِي علَيه من اَألقْ

تَغْفـَأسعاَهللا ت ـراكالكو اديـدف ب 

 2مـومكْتَت  اكـب  اجِ الغَياهبِ منـتَ

تَغْفـَأسعاَهللا ت ـرمالر ادـدماـاِل و 
نْهـينْيالَمِ الدي عاـلُّ ف  يالد نمِـم 

عاَهللا ت رتَغْفالخَالَِئـَأس ادـد ق ـمن 
 نمبٍ ورع نمو جِنِإنْسٍ و جمِـع 

تَغْفـَأسعاَهللا ت ـراطالخَو اديرِ ـدف 

 3مِـوالحكَ مِ ـبذورِ ُأوِلي النُّهى والعلْ

  استَغْفـر اَهللا جـلَّ اللَّـه  قَابِضنَـا 
  مفْني القُرون  ومفني ساِئر األممِ

  استَغْفـر اللَّـه  موالَنَـا  وخَاِلقُنَـا 
  تَقْصيرِنا بالشُّكْـرِ ِللِّنعـمِ من كُلِّ

   

                                                
  )).مـن األوقـات والقسـم: ((في نـص 1
  : جـاء ھـذا البیـت في أحـد النصـوص ھكـذا 2

  استغفر اهللا  تعداد النجزم وما     في غیھب اللیل من باد ومكتتم  
  )).لي التـقى والعلـم والحكـمصـدور أو: ((في نـص 3
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تَغْفـَأساَهللا   ر اـخَاِلقُنَ  اُهللا   لَّـج  
  1مِـالرم مِ ـمن البرايا ومحيِ اَألعظُ

تَغْفـَأساَهللا  ر  ازِقُنَ اُهللا   لَّـجاـر 
 2رمِـبِالكَ  المنْعم المفضُل الموصوفُ

تَغْفـَأساَهللا   ر ثُنَ  اُهللا   لَّـجاعاـب 
 مِـواُألم  الَكـمزدحمِ اَألم 3من يومٍ

تَغْفاَهللاـَأس اف  رعفَ اً ـَأضاعضةًـم 
 مِـوالقَس اسِ ـمما ذَكَرتُ من اَألجنَ
ـمعن ى لَـهـصاَهللا الَ تُح ـرتَغْفاس  

  المنْعم المفَضُل الموصوفُ بالكَرمِ
  يـه  ثَـنًىاستَغْفر اَهللا الَ أحصي علَ

  أثْنَى علَى نَفْسه  من قَبُل في القدمِ
ضم نخْتَارِ ملَى المالَةُ عالص 4رٍـثُم 

رِيرِ البـخَيم ـةب ـن اك تَسبممِـو 

     ***  
  

   

                                                
 )).ُمْبِدي الَبراَیا وُمْنشؤنا من الَعـَدِم: ((في نـص 1
  )).قبل الوجود وقبل سائـر القسـم: ((في نـص 2
 )).لیـوم: ((في نـص 3
  )).عـلى المختـار سیدنـا: ((في نـص 4
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  :مـتى يا عريـب الـحي عيـني تَراكُـم: ـ قصيـدة
زعـم بعضهـم ـ خطـأ ـ أن هـذه القصيـدة لبـدر 

؛ وقالـوا أنـه كتبهـا )الشهيـر بالجيـوشي(الديـن الجمـالي 
والجيـوشي هـذا؛ مملـوك مـن . في حـق سيدنـا الحسيـن

أصـل أرمـني؛ وكـان وزيـراً للخليفـة الفاطـمي 
المستنصـر؛ بـرع في قيـادة الجيـوش والتنظيـم اإلداري؛ 

اللهـم إالّ إذا . لـم يؤثـر عنـه أي ولـوع بالشعـرولكـن؛ 
كـان المقصـود هـو شريـف الديـن سليمـان بـن بليمـان 

؛ وكـان )م1287/هـ686المتـوفي سنـة (ابـن أبي الجيـش؛ 
ومـع هـذا فالقصيـدة المنسوبـة إليـه أو . يقـرض الشعـر

إلى غيـره ـ كمـا تبـدو ـ ال عالقـة لهـا بسيدنـا 
وربمـا قـام بعـض المنتحليـن بإدمـاج أبيـات أبي . حسيـنال

.. مديـن مـع أبيـات أخـرى؛ ونسبوهـا لهـذا الوزيـر
المهـم؛ أن جـلَّ مـن كتـب عـن هـذه . واللـه أعلـم

. القصيـدة؛ نسبوهـا لقطـب الصالحيـن أبي مديـن شعيـب
ن أمـا القصيـدة المنتحلـة؛ فقـد اشتملـت عـلى أبيـات مـ

أمـا . وهي كمـا تـرى في الهامـش. قصيـدة أبي مديـن
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قصيـدة أبي مديـن هـذه؛ فقـد شـاع ذكرهـا، وتناقلهـا 
  1:النـاس شرقـاً وغربـاً، ولحنـت بألحـان مختلفـة

  ني تَراكـمـعي الحيعريب  يا متَى
  نداكُـم وَأسمع من تلك الديـار 

  اَل بينَنـار الذي حــويجمعنا الده
ي تَراكُـمينعحظَى بِكُم قَلبِي ويو  

   

                                                
  مـارِ نداكُـك الديـواسمع من تل      تراكم متى يا كرام الحيِّ عينيِ  1

 ةاجن غَيرِ حابِ مولى األبع راكُ    َأمي أرلن ـلعى مأر أو اكُ مرـيم 

 ن مغْـرم بِهواكُـمـبِي حزِيـوقَلْ     اَسلُو هواكُـم لَفْتُ يمينَاً لَستُ ح
  مـسقَاكُ  انيـلما سـقَليته  اـفَي     سقَاني الهوى كَأساً من الحبِ صافياً

  مـنداكُ  راعيـفَسمعي لَه صاغٍ ي    بِذكرِكُم   وِإن صاح صيّاح ونَادى
  مـوداعي الهوى لمّا دعاني دعاكُ     اـوياليتَ قَاضي الحبِ يحكُم بينَنَ

  مـرِضاكُ قَصديوِإن تَصلُوني كَان     ِلعبدكُم   فَِإن تَطْردوني كُنتُ عبداً
 مـدي ِلقَاكُـجد بِالوِصاِل فِإنّ قَص     المنَى  ةَـيا غَاي  أيا قُرّتَ العينِ

 مـثُمّ رِضاكُ  لقُلْتُ رِضى الرّحمنِ     ماذَا على اِلله تَشْتَهِي وِإن قيَل ِلي

 مـتَراكُ  ويحظَى بِكُم قَلْبِي وعيني     الَّتي فَرّقَتْ بينَنَامتَى تَجمعِ الُّدنْيا 
 مـأراكُ  وتيـوجلَّ مرادي بعد م    عشتُ بِالرّجا  المدى فَِإني وِإن طَاَل

 مـيسل ريِ علَيّـلَى قَبـر عـيم     لَعلَّ فَتَى مثْليِ َأبـرّ بِه الَّهـوى 
 أراكُـم لّيِ ـاٍَل لَعـٍل عـعلَى جب    وني تَحتَ قَـرنٍ وِإنَّما ـولَا تَدفنُ

  مـمتَيّ ذَاـعلى لَوحِ قَـبرِيِ ِإنّ ه    وا ـفَاكْتُب  أسَألُكُم بِالله ِإن مـتُّ
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  حاجـة َأمر علَى اَألبواب من غَير 

  1يراكُـم لَعلِّي َأراكُم َأو َأرى من 
  سقاني الهوى كأساً من الحب صافياً

  اني سقاكُـمـفَيا لَيتـه لَمـا سق
  بينَنـا م ـيحك الحبفَيا لَيتَ قَاضي 

  دعاكُـم دعانيوداعي الهوى لَما 
  ِلعبدكُـم   د عبـدـَأنا عبدكُم بل عب

 ملُوكُكُم من بيعكـم وشَراكُـممو  
  ديـي ملَكَت  وماسي ـكَتبتُ لَكُم نَف

 داكُـمي فوحِإن قَلَّت اَألمواُل رو  
ي بِمجدكُـِلسقَلـانبِي بِحبكُـم ـم و  

و واكُـميحاً سلي مينت عما نَظَر  
   

                                                
الشھیـر (ملـوح المعـنى العـام لھـذا البیـت؛ مستمـد مـن بیـت قیـس بـن ال 1

  :؛ وفیـھ یقـول)بمجنـون لیـلى
  دارِـالج وذا   دارـل ذا الجـأقب    ليـار ليـار ديـر على الديـأم

  ارـن الديـمن سك بـح نكولَ     بىـن قلـب الديار شغفـوما ح
ومـن ھنـا؛ یفھـم أن أبـا مدیـن شعیـب؛ یكـون قـد اطلـع عـلى دیـوان مجنـون 

 .العاشـق الولھـان؛ الـذي فقـد وعیـھ، بفقـد حبیبتـھلیـلى؛ ذلـك 
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  وان إالَّ جمالكُـم ـرفَ اَألكـوما شَ
  سنَاكُـم   وما يقصد العشَّـاقُ إالَّ

  هِي ـتَشتَ وِإن قيل ِلي ماذا علَى اهللا 
  رِضاكُم  رِضي الرحمنِ ثُم :َأقُوُل
  صبِيبـةً   وِلي مقلةٌ بِالدمع تَجـري

 تَّى تَراكُـمح لَيها النَّـومع رامح  
حمظاماً مي عـخُذُون سرتـم الً َأين  

  حذاكُـم   وحيثُ حلَلتمم فادفنوني
  ودوروا علَى قَبري بِطَرف نعالكُـم 

  نداكُم  يغصفَتَحيا عظامي حيثُ ُأ
  ميـتَ الهـوى  يا وقُولوا رعاك اهللا

 ماكُـمح قُرب وَأسكنَك الفردوس  

***  
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  :1راحـر الـا مديـيأنـا : ـ مقطوعـة
  رامـاني الغَـنأفْ         احرـال  رـديا مـي 2أنا
وـيوـن م ـرتنَ راك يا        اح  ـبدـمالتَّ رام  

مصباح غني عني ـالظ   ةـليل         وجهك3الم  
  ديقْيا ص 4برصنَ         قْـيطنْ  فَـيكَ لي ْلـقُ
فَبيا نُلَض ـكور عكُتْ        ني ـيلي  5ون فيقْر  
مليح ـالحـى قَمد  زار         أنْوع صاْلبالوِ  م  
وـق   وحير ـعطَّتَ د ر        يـا بداْلـمالكَ ر  
بد الغَـعيب  يضـا حـلَطْ         ارْلالَـالهِ  ع  
  مجلى كُلَّ ضيقْ         قْ ــريشَ     هــجوبِ
  قْـفير ون ليكُتْ         نييور عـا نُي كـلضفَبِ
اـي  مـشَعــقَالفُ  ريبِـيبِطَ         ار  حـيكم  

   

                                                
. ھـذه المقطوعـة الزجلیـة؛ نسبھـا بعضھـم إلى أبي الحسـن الششتـري 1

بـل؛ وضعھـا . وضّمھـا جامـع دیوانـھ ومحققـھ إلى قصائـده؛ ولكنـھ شكـك فیھـا
في آخـر الدیـوان ضمـن بعـض القصائـد المبتـورة الملحقـة بالدیـوان األصـلي؛ 

ومـن . ـن أعضـاء السـادة الشاذلیـةمعتقـدًا أنھـا مـن المقطوعـات المتداولـة بی
ھنـا تكـون أقـرب لمـا أنتجـھ أبي مدیـن شعیـب؛ حیـث أن معظـم قصائـده 

كمـا أن مـا نسـب إلى الششتـري . متداولـة بیـن مریـدي الطریقـة الشاذلیـة
  .  ناقـص ومبتـور؛ وال یضـاھي مـا ورد في مقطوعـة أبي مدیـن

  )).أَال: ((في نـص 2
  )).لیلـة الظـالم: ((نـصفي  3
  )).أصبـر: ((في نـص 4
  )).َتُكـْن: ((في نـص 5
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  مـديي نَِل  انـكَه         رضى الحلَع  نيـعلَأطْ
ـقَسـيزِاني مخَ درِـمه          مخَ نقَ  رٍمـيدم  
انيــقس     رأ         قْــيحبـيالشَّكَ ضيقْق  
  فيقْر  لي ونكُتَ          ينـيع ورـا نُي كلضفَبِ

***  
  

 ):الشهيـرة بخمريـة أبي مديـن(ـ قصيـدة أدرهـا 

  َأدرها لَنَا صرفًا ودع مزجها عنَّا
  الْمزج مذْ كُنَّا فَنَحن ُأنَاس الَ نَعرِفُ

طَاب قْتُ قَدلَنَا فَالْو غَنا  وهمبِاس  
ـْنَا  ـَد رح   اـعنَّ بِهاِألنَـا ِإلَيها ق

  ولم نَـزْل  الوجودعرفْنَا بِها كُلَّ 
  إلى أن بِها كُلَّ المعارِف أنْكَرنَـا 

  بِكَرمٍ  يخُصها  تُعرفْهي الخَمر لَمِْ 
  ولم يجلها راح ولم تَعرف الدنَّـا 

  لَها كُلُّ روحٍ تَعرِفُ العهد عهدها 
  ِللسوى مغْنَى  جاهٍلوفي كُلِّ قَلْبٍ 

  مشَعشَعةٌ يكْسو الوجوه  جمالُهـا 
  وفي كُلِّ شَيء من لُطَافَتها معنَى 
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 نْدنا عبغنا ورضرِحوها  دكُُؤوس  
  وعدنا كَأنَّا الَ حضرنَا والَ غبنَـا 

  وأبدتْ لَنا في كُلِّ شَيء  إشَـارةٌ
  وما احتَجبتْ إالَّ بِأنْفُسنـا  عنَّـا 

  تَعبيـر  كُنْهِهـا  اَْألفْهامفَلَم تُطقِ 
  الحسـنَى  ـابِألْطَافهولَكنَّها الَذَتْ 

تُكحنَص  دىالَ تَقْصوا  سهانابِ حب  
  فَالَ يطْلُب األدنَى  فَمن وجد األعلَى

  موانعها منَّـا حظُـوظُ نُفوسنَـا 
  فإن قُطعتْ عنَّا إلَيهـا تَواصلْنَـا 

  تَجلَّتْ دنُـواً واخْتَفَتْ  بِمظَاهـرٍ 
  ا أغْنَى ودقَّتْ فَما أسنَى وجلَتْ فَم

  وما الكَون إالَّ مظْهـر ِلجماِلهـا 
  أرتْنا به في كُلِّ شَيء بدا حسنَـا

تْ بهالذي شفَع ضحالم مدلَها الق  
  بقاء غَدا يفْني الزمان والَ يفْـنَى 

ثـدحـا كّلَّ  ملُهعدي فبوي عيدي  
  فَهي قد حازت  الْمعنَى  قَديمٍوكُلَّ 

 نم اآلباء دجفَما وها   لُطْفنْعص  
  على قدمِ األحيانِ ما أنْكَر اإلبنَـا
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  ُأذَاكرها قفْ عنْد حـدك  واقفـاً 
  بِعقْلك عما حير العقْـَل والذِّهنَـا

 معاأتَزيمـارِفٌ فع قُلْـتَ أنَّـك  
  رويدك ما  العرفان قَالُوا والَ قُلْنَا 

 تَلَقَدمر  ـهامرم  يعتَطما الَ تَس  
  وأنَّى لَهـا حـد يكَيفُهـا  أنَّـى 

  كَفاك بأعيـانِ الوجـود مفَكِّـرا 
  بِكُلِّ مليحٍ يمأل العيـنِ  واُألذْنَـا

  فَذَِلك عين العز إن رمتَ عزهـا 
 امر نفَما بِها  أنيحاِئماًيفْـنَى  دي  

  إلَيها جميـع الكَاِئنَـات مشُوقَـةٌ
  ما  أغْنَى  عنْهنوهي  تُرِيد افْتخَاراً

هجطْلَقُ الوا مسينِ الذي نََأتْ  لهالح  
  أبـداً تُجـنَىجِنَايتُــه لَكنَّهـا 

  من مواهب  جودها  الْعقُْل إالَّوما 
 ـنرِها طَاِئعاً  علَها في أمغداً و  

  يقُوُل ُأنَاس قَـد تَملَّكَـه الهـوى
  في لَيلَى بِأوِل من جن لَستَُأجْل، 

  جننْتُ بِها عن كُلِّ ما علم الورى 
  وأظْهر لُبنَى والمراد سوى  لُبنَى 
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 ـدحوم  امالغَـر ا شَاءإنِّي كَمو  
  الروضة الغَنَّا وإن ملْتُ تَمويهاً إلى

  يذَكِّرني مـر النَّسيـمِ  بِعرفهـا 
  الحادي إذَا بِاسمها غَنَّى  ويطْرِبني

  الحنين، وذُو الهوى والَ عجباً منِّي
  ساقَـه شَوقٌ إلَى قَصده حـن إذا

لَّهفَل ـا بـهى فَُؤادي  ِلمما أرِض  
  أحلَى وذَا العيشُ ما أهنَا  وذا الحاُل ما
  ُأوافقُ قَوماً ضمهم مقْعد الهـوى

  وإن كَان كُلٌّ منْهمو قاصداً  فَنَّـا
  يـواري بِالغَزالَـة غَيرهـا  فَهذا

  وهذا بِعينِ السكْرِ يستَلْمح الغُصنَا 
  وهذَا بِلينِ العطْف يبدي صبابـةً 
  الوسنَى  المقْلَةإلَى  ميالًوهذَا يرى 
ذَاِلـهو نُـوورٍ بِالدـرذَا في سو  

  ر  الحزنَا غَرام وهذَا بِالنَّوى يظْهِ
  وذَا بِاسم إذْ نَاَل ما كَـان طَاِلبـاً 

  وهذَا يسيُل الدمع قَد قَرح  الجفْنَا 
 لَةصو  دعب ةقَطْع نذا خاِئفٌ مو  

 حاله ى منضوذا بالردجنَا  واألم  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


116 
 

ـمنَعم ودـدبالص ـبحوهذا  م  
دذٌ  بالصنَى وذا آخضم بِهقُر من  

  الوصُل والهجر عنْده وهذا تَساوى
  يقْطَع السهَل والحزنَـا إلَيهافَأنْحا 

  يرى  بالسيف منْها إشَـارةً  وهذا
  فَيشْتَاقُ سعياً نَحوها الضرب والطَّعنَا 

  وهذا يرى كُلَّ الجِهات مقاصـداً
  مهداً علَى متْنه يبـنَىوهذا يرى 

  واحد والقَصدوما ضر هذا الخَلْقُ 
  إذا نَحن أخْلَصنَـا إلَيه  تَوجهنَـا

  الحادي ونَحن على الغَضا باسمها دعا
نَـا: "فَقُلْتُ لَها زِدكْرِهذ  نبِاِهللا م "  
  وةً فَجاد إلَى أن  أهدت الركْب نَشْ
  األكْوارِ من طَربٍ ملْنَا ونَحن علَى

رِكمى  لَعرلَذَّ لَها الس يستَّى الْعح  
قتُ ِلشَوجِبنَا  عدالبو كْبُل الرشْمي  

  تَرنُّما  وحتَى غُصون الْبانِ مالَتْ
 ةحادـُلُّ ص   شَجنَا وغَنَّتْ علَيه ك

 ِلي اِئدْل عقْتٌَأهو ى بِهَأر اـكَي  
  وهْنَا  خَياَل سوى زاِئرِ مضجعي
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شِّـربنْها  مبِ مني بالقُراءج فَإن  
  سروراً وما أغْنَى  وهبتُ لَه روحي

  حيينَا بِها دهراً وقَد حكَمتْ  لَنَـا 
  ونَحن بِها نَحيا يقينـاً  إذَا متْنَـا 

  عنْدي ِلحاِلي تَغَيـراً   أرىفَلَستُ 
  والَ مطْرِقاً فكْراً والَ قَارِعاً سنَّـا 

  وإنِّي علَى  ما أكَّد العهـد بينَنَـا 
  حلْنَا  والَالَ خُنَّا العهود  مدى الدهرِ

***  
  

  :أشـواق: ـ قصيـدة
  اـعنَّ م ـتَضيقُ بِنَا الدنْيا ِإذَا غبتُ

 اـواق َأرواحنَا منَّـوتَذْهب بِاَألشْ
  اـم حيـوتٌ وقُربكُـمُِ مـفَبعدكُ

تُمبغ تْنَـفَِإننَفَساً م لَونَّا واـوا ع 
 مـا بِقُربِكُـم ونَحيـنَموتُ بِبعدكُ

 ِإنقَاوّالل يرشب نْكمنَا عاءشْنَا  جع 

ينَحكْرِكُـوـا بِذِإذَا لَم اكُ  مـنَرم 
 اـينْعشْنَ  ةـاَألحبار ـَأالَ ِإن تذْكَ
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 اـقُلوبنَ اـتَراهم ـوالَ معانيكُـفَلَ
مِ ِإني النَّوفقَاظٌ وَأي ننَا ِإذَا نَحبغ 

 كُمدعب نم تُنْنَا َأسىلم اببصةًـو 
يكُمانعنى معي المف نلكنَ  وعاـم 

 مـعنْكُ ث ـيحرِّكُنَا ذكْر اَألحادي
 تَحركْنَا ولَوالَ هواكُم في الْحشَا ما

دجنِ الْوى عنْهلَ فَقُْل ِللَّذي يـَأهه 
 دعنَا  معنى شَرابِ الْهوىِإذَا لَم تَذُقْ 

 احواَألر تقاًِإذَا اهتَزقَا شَوِّإلى الل 

 احاَألشْب تقَّصاتَرَل ياهنى جعالْم  

 تىـفَ َأما تَنْظُر الطَّير الْمقَفَّص يا

 ِإذَا ذَكَر اَألوطَان حن ِإلى الْمغْنى

  ؤاده ـبِفُ  اـم  بِالتَّغْرِيد  رِّجـيفَ
اءضاَألع طَرِبي  فَتَضسِّفنى  الْحالْمعو  

 1ِإلى اللّقَا ويرقًُص في اَألقْفاصِ شَوقاً

 نّىـز َأرباب الْعقُوِل ِإذَا غَـفَتَهتَ

 تىـيا فَ ن ـكَذِلك َأرواح الْمحبِّي

 نىـاَألس  مِـِللْعالَتُهزِّزها اّألشْواقُ 
   

                                                
  )).ویرقص في األقفاص من فرط وجده: ((جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 1
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 ةٌـمشُوقَ  بِالصبرِ وهي 1َأنُلْزِمها
 شَاهد الْمعنى منالصبر  يستَطيع 2وهْل

 الْهوى ِإذَا لَم تَذُقْ ما ذَاقَت النَّاس في

 اـا الَ تُعنّفْنَـفَبِاِهللا يا خَاِلي الْحشَ
 اـا َألنَّنَـا ادعينَـا فيمـوسلّم لَنَ

 اـا ربما صحنَـغَلَبتْ َأشْواقُنَِإذَا 
 اـد اِإلستماعِ قُلُوبنَـز عنْـوتَهتَ

 داجِيوالْم كَتْم نَجِد نَا ِإذَا لَمحرص 

  ةٌـاقٌ لَطيفَـوفي السّرِّ َأسرار دقَ
هانَا جماقُ دنَـتُرحا ببِه ةً ِإناـر 

 يادا حقَاِئمفَي داحو قُم شَّاقاًـالْع 
 وروِّحنَا وزمزِم لَنَا بِاسمِ الْحبِيبِ 

 عن حسودنَا وصن سرنَا في سكْرِنَا

 فَسامحنا  وِإن َأنْكَرتْ عينَاك شَيئاً

 3نفوسنـا تْـا وطَابـفَِإنَّا ِإذَا طبنَ

نَا خَمرخَامامِـوالْغَر تَّكْنَ  راـتَه  
   

                                                
 )).أتلزمھـا: ((في نـص 1
  .؛ بـدون واو))ھـل: ((في نـص 2
  )).عقولنـا: ((في نـص 3
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 رِهـفَالَ تَلُمِ السكْران في حاِل سكْ

  اـفَقَد رفع التَّكْليفُ ف سكْرِنَا عنَّ

***  
  :1جئـت مستخفيـا: ـ مقطوعـة

  جِْئتُ مستَخْفيـاً وقَد  عرفُـوني
  تَاِئـب تُـرى  يقْبلُـوني 2ها أنَا

   3اًـزمان  مذْ وقفتُ لي على البابِ
هِـملصـتُ وم4أبعـدوني كُلَّما ر  

ـنلَكـالً وِللْوِصـاِل أه أكُن لم  
  أنْتُـم بِالْوِصـاِل  أطْمعتُمـوني

   ماكُتَأنبٍ قد مذْ رـسروا كَـباجفَ
تريفْجي عكُوكُبِ مفَ  مارحونيـم   

  في بِحارِ الهوى غَرِقْتُ بِوجـدي
  شَوقي لَهم وقَـد تَركُـونيطَاَل 

    دـاً بعبـوب رفقـا والة القلُـي
ـضاع نْمـفُ هؤاده ذُـفاعونير  

   
                                                

الشـاذلي؛ مـع أنھـا للشیـخ  ثمـة مـن ینسـب ھـذه المقطوعـة ألبي حسـن 1
  .القطـب أبي مدیـن شعیـب؛ في رأي كثیـر مـن المھتمیـن بالشعـر الصـوفي

  )).فأنـا: ((في نـص 2
  )).أَنا ِبالَبـاِب َواِقـٌف لي دھـر: ((جاء ھذا الشطر في أحد النصوص ھكذا 3
 )).منعـوني: ((في نـص 4
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  1أيها النَّفْـس ساعديني  ونُـوحي
  ويح قَلْبِي ومهجـتي هجـروني

***  
  :طـال اشتيـاقي: ـ مقطوعـة
  يـنسانخٌل يَؤ الَي واقـيتشْا طاَل

الَو الزمبِ انا نَمـهىو  ويـيافين  
هبِذا الحبِلْالذي في القَ يب  منُكَسه  

لَعيُؤكُ تُذُقْ ـهلِّالذُّ وس والمنِـح  
لَعيـكَأنْ هرني مكَ نان  يـفُرِعين  

تَّحى بالَبِ تُـيق ـٍلأه الَو ـنِطَو  
  مـهلَ  تُلْقُى فَوهتَ نمبِ تَنْوا جنالُقَ

الْ ةُذَّـا لَـمعلِْل  إالَّ شِـيمجنِـيان  

***  
  :اللـه ربـي: ـ مقطوعـة

س بِّي الَ ُأرِيدـاُهللا راهيِّ ِإالَّ اُهللا     والْح ودجْل في الْوه 

 والَهـلَ  هْل كَان يوجد غَيره   ذَواتن  ه قوامـذَاتُ اِإلل

***  
   

                                                
 )).وِجـدِّي: ((في نـص 1
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  ):اهللا اهللا مـالي سواه(إني إذا ما ذكـرت ربي أو : ـ قصيـدة
اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  

ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  
  بِر  تُرـكَذَ ا ـم اإذَ  يإنِّ

يـتَهـشَ  زوـقَِل  ىإلَ  يقاه  
اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  

  سـواه اللـه اللـه  مـاِلي 
***  

  يبِـلْقَ اءـضي واتيح تْابطَ
  اهــنَثَ  لَّـج  يبر  رِـكْذبِ

اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  
ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  

***  
طَ اقَذَ اـمـعـالغَ مإالَّ  امِر  

من عفَر الوَلـص أو  دراه  
ـا فَيومٍـقَ زـفَ اِهللاـبِ ووااز  

  اهوـس  ىرالو  في اوري  ملَفَ
اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  

ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  
***  

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


123 
 

  مــاهبتَجافَ  هـنْم  مـهربقَ
  هالَـع  في رـكْوا الفـزهنَفَ

  اتٌـفَتالْ  ىوـلسِل مـهلَ سيلَ
  اهـنَس وا دـاهشَ دقَو فَـيكَ

اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  
ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  

***  
اَلأز جحب ـطَالغاء  نْعـهم  

  اهوــه  َةـحفْنَ واـقُشَنْتَاسفَ
  اءـهالبو ورِــالنُّبِ  ىلَّـجتَ

  1وـا هيقالوا  هوا وا يالُقَفَ  مهلَ
  بـمح   مـكُلَ   يإنِّ  اَلـقَفَ

كَر ـيرِب م نـعــلَإلا  مه  
اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  

ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  
***  

  يرِـمر َأـمي واَألكك ملْالملْ
  اهـج  اهـجالْي ودـيبِع متُنَْأ

   

                                                
  .في ھـذا الشطـر خلـل 1
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الجود ودجالفَي وفَ ُل ضضيل  
  اهـطَع ىجـتَي يرذـالَّ اـأنَ

اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  
ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  

***  
  يادـبع نم  ابتَ نُل مـبأقْ

الَو  بِ  ياِلـُأباـم  ــنَجاه  
الحب بحـالقُي وقُر ـبيبِر  

والعز ـعي فَزْلخُاد  حـماه  
   اللـه   اللـه  اللـهاللـه  

ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  
***  

  يربِـشُ أسِـكَبِ عستَّم كـبلْقَ
  اهرـتَ  اـمبِ  هزـك نـفُرطَ

ـظُانْوبِ  رـظْنَ هاةَ رتَعـبار  
في أرـضِ مالَوأو ك مـساه 

اللـه   اللـه   اللـه  اللـه  
ـواهـاِلي  سم  اللـه اللـه  

***  
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  :زاد الغـرام: قصيـدة ـ
  زرتَ وما انْطوى ذاك الجوى قلبيا 

  عجباً لقلبٍ بالنَّعيـمِ قد  اْكْتَـوى
  زاد الغـرام وزاَل كلُّ  تَصبـرٍ

  عالَجتُه قَبَل الزيـارة  فَانْطَـوى
  ولَهيب وجـد هيجتْـه روضـةٌ

نلَّتْ مها حلأج نى مرِ القُوبالص  
ـةرامبيـبِ وقي ِللْحشَو ْل زادب  

  واألبرقَينِ وما  ِلمنْعرِجِ  اللِّـوى
  تَاِهللا ما شَـوقي  ِلطَيبـةَ بعدمـا 

  زرتُ الحبيب وقَبلَـه إالَّ سـوى
  أرض أحب  إلَى العلي من العلَى

  قَد ثَـوى نَزَل الرسوُل بِها وفيها
ـةبتُر  ـنـا مثْلُها مةً مبيا تُر  

  فيها الشِّفاء ِلكُلِّ عـاصٍ والـدوا 
ـةضور نثْلُها مةً ما مضويا ر  

  يا سعد من في جنَّة المأوى  أوى
  الوصوِل وعنْدما كم لي أنُوح على

 أوصلْتَني أصلَيتني نار  الجـوى
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  فَكَأنَّني الظَّمآن صـادفَ قَطْـرةً

  الشَّديد وما ارتَوى  فَتَضاعفَ الظَّمُأ
  قَسماً بِطَه وهـو ياسيـن الـذي

  1قَد جاء في النَّجمِ العظيمِ إذا هوى
  2وبِقَاب قَوسينِ الذي هو قَد  دنَـا

 ثُـم ةـرذُو م هبر نىمتَـو3اس  
  ُألجـددن  نياحـتي  بِسياحـتي

  أسفاً على ذاك المقامِ وما حـوى
  حتَّى أمـوتَ وإن أمـتْ متَيـراً 

  مسلمٍ مـا قَـد نَـوى  عبدفَلكُلِّ 
 نع فْوالعى وضالر ألُكأس بيا ر  
  وىالعرشِ استَ يا من علَى ما قَد مضى

   

                                                
  )).(( :إحالـة إلى أول آیـة مـن سـورة النجـم؛ وھي 1
  .7: سـورة النجـم، اآلیـة)). (( :إحالـة إلى قولـھ تعـالى 2
(( :إشـارة إلى قولـھ تعـالى 3      .((

 .مـن سـورة النجـم 6ـ  5: اآلیتـان
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  أعتقْ عبيدك  من لَظَى نَارِ غَـدا
ـةاعى نَزِللشَّـو ـةيامالق مـو1ي  
ـهلسـمِ رخْتَـارِ خَاتالْم دمحبِم  

  طَه على فَضِل الجميعِ قَد احتَوى
اتُـهلَوـلَى صالع بر نم هلَيفَع  

  اللِّـوىوسالَمه ما غَردتْ ورقُ 

***  
  

  :2لسـت أنـسى األحبـاب: قصيـدة
تُ َأنْـلَسسيتُ حمادم ابباًـى اَألح  

  اـقَصي  اًـّأوا ِللنَّوى مكانَـمذْ نَ
  رواــفَخَ  وداعِـال  ةَـآي وا ـوتَلَ

  اـوبكي داً ـسج  نِـةَ البيـخيف
اهكْرِلذـوي  مــتَس ح مي ــدوع  

  كُلَّمـا اشْتَقْـتُ بكْـرةً وعشيـا
   

                                                
 15: اآلیتـان)).   *(( :إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1
 .مـن سـورة المعـارج 16ـ 
استمـد أبـو مدیـن موسیـقى ھـذه القصیـدة مـن فیـض مـا جـادت بـھ موسیـقى  2

فقـد تأثـر بمـا استوعبـھ مـن سـورة مریـم؛ الـتي تسیـل عذوبـة . القـرآن الكریـم
لـذا فقـد التـزم . في موسیقاھـا، وتفیـض طـالوة وسالسـة في لغتھـا ومعناھـا

  . تلـك السـورة الكریمـة في قافیـة القصیـدة بنھایـات أیـات
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  ديـرط وجـي اإللَه من فَجاـوُأنَ
نَاجــكَم اة بــعهد   كَرِياـز  

هظْـوالْع ـنعبالْب ـمفَه ِليـاد ب 

  ا ـوِلي كـف من لَدنْـربِّ بِاللطْ
عوى دي الْهف تَجِباسيـفَ اِئيـوِّإن  
  ا ـاء ربِّ شَقيـَن بِالدعـم َأكُـلَ

  اًـراقُ وحقّـبِي الْفـى قَلرـد فَـقَ
الْف موي ئـكَانشَي اقاً ـر اـفَرِي  

  ربِي  تُـفَنَادي م ـفى نُورهـواخْتَ
 اـخَفي داء ـدجى نـفي ظَالَمِ ال

ي ـلَمعالْب ـكد يارِيـبِاخْت  لكـون  
 اـمقْضي داراً ـراً مقَـان َأمـكَ

ي  اـيـخَللَي  يّيـخَلان  جويـود 

 اـصلي  ديـارِ وجـَأنَا َأولى بِنَ
  اًـمطيع  اًـرامِ دمعـِإن ِلي في الْغَ

باً صفُؤادـوبصراًـا و صياـع 
ع نـَأنَا مبصِلي وقَلْـاذبِيـرِي و 

 اــعتي  دـَأشَ  مـَأيه  رـحاِئ
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 نيـن يتَّبِعـرامِ مـخُ الْغَـا شَيـَأنَ

 اـاً سوِيـَأهده في الْهوى صراط
يـَأنَا مـتُ الْهيـوى و مو اهـَأرم 

الْي ـذِلكي مـوعُأب مثُـو  ياـح  

   ***
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ومـن األعمـال الشعريـة الـتي تنسـب ـ كذلـك ـ 
بغوثيـة أبي "؛ المنظومـة المسمـاة شعيـب أبي مديـنإلى 

وتوجـد نسخـة مـن ) غيثيـة أبي مديـن(أو " مديـن
مخطوطهـا في معهـد الثقافـة والدراسـات الشرقيـة بجامعـة 

. نسخـت بخـط مغـربي متوسـط الجـودة. طوكيـو باليابـان
وتتخللهـا بعـض الكلمـات المستمـدة مـن اللهجـة الدارجـة؛ 
ـا كمـا تعتريهـا بعـض الهنّـات الفنيـة، واإلمالئيـة؛ مم

عـلى . الشعريـة أبي مديـنيجعلهـا بعيـدة عـن روح 
وقـد . الرغـم مـن إمكـان إلصـاق الخلـل بالناسـخ

حرصـت شخصيـاً عـلى إثباتهـا هنـا بكاملهـا ـ بعـد أن 
  :  وهي كالتـالي. قمـت بنسخهـا مـن جديـد، والتعليـق عليهـا

  نَبتَـدي  الغَوثيـه اإللَـهباسـمِ 
  مسلِّمــاً    بِالنِّيـــه  ياًمصلِّ

  على النَّـبِي الطَّاهـرِ المقْبـوِل
  محمـد عونـاً عـلى المْأمـوِل
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  ضاق  واتضـح الحال 1لما رأت
انْفَتَـحو ـهجِلو برَل الحاشْتَعو  

  واقْتَـرح  2وافْتَرس العـدو قَلْبِ
 الغُلْـب ـرظَهولَيع  ـحاتَّضو  

  إذْ  ذَاك   بِالْقَرِيحـة  نَطَقْــتْ
  بِحـر نَـارِ الوجـد ثُـم قُلْـتْ

  فَلَمـا بان العجـز منِّي والْملَـْل
  الحيـْل 3وبعـد الصبـرِ وقلـة

  غَوثـاً يا ِلحزبِ  اللَّـه 4نَديـتُ
  والْجـاهالغَاِلبيـن  في العـلَى  

ليـنسرـا ِللْميو ،يـنـا  ِللنَّبِيي  
  السايلين 5غَوِثاً  ويا ِلبدرٍ يا حماةَ

  فـوـا  ِللتَّصذَايو  ـانهرالب  
  الرضـوان  6غَوثـاً ويا ِلبيعـةَ

   

                                                
  )).َلمَّـا َرَأْیـُت: ((ولـكي یستقیـم الـوزن؛ یستحسـن جعلھـا. ھكـذا 1
  للضـرورة. ھكـذا 2
  .فھذا الشطر غیر موزونوجملة القول . ؛ بالكاف))وكلة الحیل: ((كتبھا الناسخ 3
 .للضـرورة. ھكـذا 4
  .بالتـاء المفتوحـة)). حمـات: ((في األصـل 5
 .بالتـاء المفتوحـة)). بیعـت: ((في األصـل 6
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  ويا  تَمـام  العشْـره خُلَفَـايـا 
  1الخَلْـقِ  يا ِللصفْـرهيا ِلعيـونِ 
يــنطـا ِللتَّبيو  ـا ِلإلغَاثَـةي  

عيـنانا ِللْمي  ـاِل اللَّـها ِلرِجيو  
  2يا غَوثُ يا أستَاذُ يا عين الـوالَةْ

  غثْني إنَّني معي عين المهلكَـاتْ
  إبليـس الرجِيـم ثُمنَفْسي وذَنْبي 

 عمياجٍاحنِتومر 3، قَد حيمفي الج  
 َألْتَكُمسبِاللَّه  زِيـنوا  الْحرفَانْص  

 ونحفَروا  4ومزاهونْدج يـناللَّع  
  يـا أوتَـاد 5يا قُطُبـا يا نُجبـا 

  يـا  زهـاد  6 نُقَبـا يا بـدالَ يا
  7ُأمـرايـا فُقَهـا يـا خُطَبـا يا 

  يا تَابِعيـن شَرع سيـد الـورى
   

                                                
 .ولعلھـا الصفـوة. ھكـذا رسمھـا الناسـخ 1
  )).الـُوالت: ((في األصـل 2
 .للضـرورة. ھكـذا 3
 .اضطـر لكتابتھـا بـدون یـاء. وفرحـوني: أي 4
 .یـا قطبـاء؛ ، یا نجبـاء؛ ألغیـت الھمـزة للضـرورة: أي 5
  .َدَال؛ بالھمـزةیـا ُنَقَبـاء یـا ُبـ: أي 6
  .ھكـذا بـدون ھمـزة للضـرورة 7
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  يـا فُـراد 1يا عـدالَ بهـالَيـا 
  يزداد  2في الكَونِ شَان من لَهميا 

 نا ميمنِ لَهالكَـو  وجى فُجتُطْو  
  بِاللَّـه كُونُـوا عـوني سادتييا 
  3الـدوال يا ُأمنَـاء اللَّـه في كُلِّ

  قَيد من كَسـْل  منغَوثـاً ِلمذْنبٍ 
قيقَـهالحعِ  وعينِ الشَّـرا في مي  

الطَّريقَـه لَـكسم اِلكيـنـا سي  
  بِحقِّكُـم  دالَّني  يـا  مــواِلي

  عـلى التَّـواِلي 4نَدهتُكُـم كُـل
تَاِلـف  ي  على  طَريـقألنَّـن  
  المعارِف 6هَل ياخَديمكُم  5غيـثُ

  نْقـذُوني واصلحـوا  فَسـاديفَا
  7بِبـابِ  فَضلكُـم  نُنَــادي إنِّي

   

                                                
  .َیـا ُفَقَھـاء َیـا ُخَطَبـاء َیا ُأَمـَرا؛ وحذفـت الھمـزة للضـرورة: أي 1
 .شـأن: أي 2
 .ھكـذا 3
 .ھكـذا 4
 .ولكـن الضـرورة سمحـت بمـا ورد). أغیثـوا(غیثـوا : أي 5
 .یـا أھـل المعـارف: أي. رسمـت ھكـذا 6
 .ھكـذا 7
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  اللَّـه طُـراً بـدروا 1أوِليـاء يا
  ِلنُصرتي في كُلِّ وقْت واحضروا

  كَأنِّي مغْلُـوب وضـاقَ حـاِلي
  ذي  الجـالَِل عنْدكُونُوا شَفيعـاً 

  عـسى يمن بِالرضى  والقُـربِ
  وتَوبـةً تَمحـو جميـع الذَّنْـبِ

اإلغَاثَـهو  ثـاِل الغَـوا ِلرِجي  
فَافَـهالعـرِ  وبـاِل الصا ِلرِجي  

ـاةما ِلح2ي رهشْـوا ِللْميـنِ يالد  
  لغَمـرهفي ا إنَّنيغَوثـاً ِللْقَلْـبِ 

  نَدهتُـم من تَحت أطْباق الثَّـرى
  جرى كَيفَحالي وانْظُروا  شُفُوِلي

دَل العـدا أهي رالـدا ِللتُّـقَى وي  
دـدَل  الما أهرِ يالنَّصى وا ِللنُّهي  

  يـا ِللتَّجهـد  ويـا  ِلألذْكَــارِ
  3ِلألسهـارِ  يـا  ِللتَّبتُّــل ويـا

   

                                                
 ))یاولیـاء: ((رسمـت ھكـذا 1
  ؛ بالتـاء المفتوحـة))حمـات: ((رسمـت ھكـذا 2
 .؛ بالصـاد))ألصھـار: ((رسمـت ھكـذا 3
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ـونعالخَاش ونحالفَات وناِئمالص  
لُـوناصالو  تُونالقَان ونارِع1اله  

ونالتَّاِئب  ونـدامالح  ونابِـدالع  
وناجِـدالس  ونكَعالر ونحايالس  

 ونـراآلمالنَّاس  وفــرعبِالْم  
  نُصـرة الملْهـوف فيتَعاونُـوا 
ـبكَاي  كُـمديبتي  عـادـا س2ي  

طَبيــب  واكُـمس  ـا لَـهمو  
  قُوموا معي ِلربي يجلي  كَـربِي
  قَلْبِي من عيوبِ الذَّنْـبِ ويشْـفي
قزـالَِل الـرـاِلي بِحح حلصي  

  الصـدقويكْتُب اسمي في محلِّ 
  ِللَّـه غَوثـاً يا رِجـاَل  الحـقِّ

الخَلْـق  ـنيـا بـبٍ ذُلَّ مذْنِلم  
بالْكَـر تاشْتَدو بذاهاقَتْ مض  

لْتَهِـبالْقَلْبِ  م انـريح جِْئتُكُمو  
  في ساعة الحوجِ وضاقَتْ  حملي

  ِلحنُّـوا علَي بِالْغـنَى  والفَضـ
   

                                                
  .؛ بـدون الـف المـد))الوصلـون: ((كتبـت 1
  .كئیـب: أي 2
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رِثُونا و1ي كَـمَل الحا أهلْمِ  يالع  
  والحلْمِ  يا أهَل الكَـرم 2يا ِللسخَا
يـرسع  كُـمديبتي عـادـا سي  

ي  فَقيــرإنَّـن  ـلَيع ــدج  
  العـرجإنِّي سقيم القَلْبِ من ذَوِي 

  بِـدواء   وفَـرج العليَلغيثُـوا 
ي  طَرِيـدـاِلي  إنَّـنرِقُّـوا ِلح  

فَرِيـد  ـةبـشٌ  في غُرحتَوسم  
ـابحا ِلألصي  وِل اللَّـهسا ِلري  

 زينيثُوا الحفاًغاقو  ـابعلَى الب  
تُكُـمدا    قَصنَابِيــالي  ِللْجالع  

  فُكُّـوا وثَاقي وانْظُـروا ِلحـالي
  ،كُـملَيع قُّكُـمفَحقُـوم  3 كُلُّكُـم   

  بينكُـم 4واكْتُبون  كَسرِي  بِجبـرِ
  واجذبــونِ  جذْبـةً  ِلــربي

  بِتَوبــة  ونَفْحــة  ِلقَلْــبِي 
   

                                                
  . ھكـذا كتبـت للضـرورة 1
 .حذفـت الھمـزة للضـرورة 2
وكلمـة . بالقـراءة الدارجـة العامیـة ّالھـذا الشطـر مختـل الـوزن؛ وال یقـرأ إ 3

  .؛ الـتي حـذف منھـا الـواو واأللـف؛ كتبـت ھكـذا لـكي تسایـر الـوزن))ُقـوُم((
 .تقـرأ كأنھـا دارجـة. ھكـذا كتبـت 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


137 
 

ةَ  العاليــهون النَّظْـر1واشْهـد  
 عم  تَرِيحنَس ذَوِيكَي ـهيوفالص  

  يا كاتبـاً في الديـوانِ الربـاني
  تَنْسـاني  والَبِاللَّـه  فَاكْتُبـني  

  عنْدكُم خَديماً  يا كـرام 2خُوذْني
  العظَــام تُحِلشُربةً  3ونَولُـونِ

    النَّجوة 5الركْب يا أهَل 4يا للِّي خْذَاتَ
  6في الحالتخَلَّفْتُموني مستَغيثـاً  

  البـارِي رِجـاَلعـار علَيكُم يا 
  7تَركْتُمـوني تَاِلـفَ  القفَــارِي

فَ  الغَاِلبيالس امتي اإلمرا نُصي  
نِ  أبي طَالـبب يلى عتَضرالم  

   

                                                
، بالتـاء المربوطـة؛ ))العالیـْھ((ولـو كانـت كلمـة . ھـذا الشطـر مختـل الـوزن 1

غیـر أن ذلـك ال ینسجـم مـع . ؛ ألضـحى صـدر البیـت أسلـم))الَعاِلَیـَة: ((وُقـِرأْت
  .قافیـة عجـز البیـت

  .ھكـذا 2
 .ھكـذا 3
 )).یـالخـذات: ((كتبـت 4
 ))یـاھـل: ((كتبـت 5
وھـذا البیـت استدركـھ الناسـخ؛ فكتبـھ في الھامـش؛ موضحـًا . ھكـذا 6

 .موضعـھ
 .كتبـت الیـاء في الھامـش استدراكـًا مـن الناسـخ 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


138 
 

يـكف  ـبحم  ـكنَديه  قَلْـب  
تجِيـكزٍ إنَّـني أرثْـني بِفَـوغ  

ـاماإلم  معا نثـاً ينِ غَونَيسبِالح  
  نَاصراً علَى  الدوام 1واحمِ جانبِ
  ِللَّـه غَوثـاً يا رِجـاَل النَّصـرِ

  إنِّي عميـم  في قُيـود  العسـرِ
  ِلملُـوك األرضِ والسمـاواتْ يا

  ِلرُؤوسِ الخَلْـق والْمـروءاتْ يا
قَــارِنَادافْتبِالــذُّلِّ  و  تُكُـمه  

  غيثُـوا عبيدكُـم بِأخْـذ ثَـارِي 
ـهكُـلِّ ظَاِلمكُـلِّ ظَاِلـمٍ و نم  

لَـهمسالبوِ وـري في الملُونمزو  
  ثُـم أوالَد الصغَـار 2أنَا وأهـِل

فْظبِح خَـارافْتو ـزع مِ اللَّـهبِاس  
ـاَل  اللَّـهـا رِجثـاً يغَو ِللَّـه  

اهطَـفَى  اَألوصبِالم  ألْتُكُــمس  
   

                                                
  .جانــبي: أي 1
  .أھـلي: أي 2
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  با ري  با ريـاهآنِ  بِجالقُـر  
اءعد لْطَـانِ 1أجِبالس  يمظا عي  

نولَى  هـاِلعى ِلي 2حـرا جمو  
  عمري مضى وقَبحـتْ  فعـاِلي

  ويا مغيثَ اغثْـني 3....ضـاو 
  أرِثْـني 4وِمنْـك فَضـالً كمـال

ـورورِثُ  الفُجفَقْرٍ ي ني منأجِر  
وردالص  سطْميطْغَى وناً يغ ـنمو  

 نيا بـْل معاجنِوالَتَيالَـتْي الحح  
  5إنَّـني منْـك نَرتَـجِي  قضـتي

  ـكي  بِذَاتـديـا  سي ـهيلالع  
ـهيـِل الشَّكاقْبو ـاءعد أجِـب  

***  


  

                                                
 .ھكـذا للضـرورة 1
  .ھكـذا 2
 .كلمـة تعـذر استجالؤھـا 3
 .ھكـذا 4
 .ھكـذا كتبـت 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


140 
 




  
أبي يدخـل ـ في هـذا اإلطـار ـ كـل مـا نسـب إلى 

إذ كـان . مـن رسائـل خطيـة، وأقـوال شفهيـة مديـن
مريـدوه يسجلـون مـا يقولـه مـن مأثـور القـول، وجوامـع 
الكلـم؛ يستفتـاد بهـا في مجـاالت عديـدة تخصهـم؛ منهـا 
. أقـوال في الحكمـة والوصايـا والدعـوة والوعـظ واإلرشـاد

والـذي يهمنـا هنـا؛ ال يخـرج عـن الجانـب األدبي 
 أبي مديـنلـذا فأهـم مـا يستخلـص مـن أقـوال . المحـض

في هـذا المجـال؛ هـي مجمـوع الكتـب والرسائـل الـتي 
  : وكـل مـا اكتشـف ـ حـتى اآلن ـ هي. ألفهـا

ضمـن  وتدخـل. ـ الرسالـة المسمـاة بعقيـدة أبي مديـن
تـراث أهـل السنـة مـن األشعريـة؛ قـام بشرحهـا شمـس 

تـوفي سنـة (حمـد بـن أبي اللطـف الديـن م
عقـد : "؛ ونشرهـا ضمـن كتـاب سمـاه)م1584/هـ992
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المتقـن والعقـد المثمـن بشـرح عقيـدة العـارف أبي 
  .1"مديـن

أنـس الوحيـد ونزهـة : ثـم الرسالـة المسمـاةـ 
" ويسـمى أيضـاً بـ. المريـد؛ في علـم التوحيـد والحكـم

بدايـة ـ شهـاب الديـن أحمـد بـن شرحـه ـ في ال؛ "الحكـم
عبـد القـادر الشهيـر باسـم باعشـن؛ ونشرهـا ضمـن 

البيـان والمزيـد المشتمـل عـلى معـاني : "كتـاب عنونـه بـ
؛ قـام بطبـع المتـن مـع الشـرح "التنزيـه وحقائـق التوحيـد

ثـم شرحـه كذلـك شمـس . م1882/هـ1300في سنـة 
تـوفي سنـة (مشـقي الديـن بـن هـالل الد

فتـح : "؛ وأدمجـه في كتـاب لـه سمـاه)م1595/هـ1004
وقـام . 2"الملـك المجيـد في شـرح رسالـة أنـس التوحيـد

أيضـاً أحمـد المشـن ـ في القاهـرة ـ بشـرح هـذه 
ـ  1297: 3الرسالـة وطبعهـا مـرات عديـدة في سنـوات

وشرحهـا أيضـاً شهـاب الديـن . هجريـة 1306ـ  1300
تـوفي (أحمـد بـن إبراهيـم الصديـقي الشهيـر بابـن عـالن 

شـرح " ؛ ونشرهـا تحـت عنـوان )م1634/هـ1044سنـة 
                                                

؛ مـن كتـاب العالـم الربـاني  أبـو مدیـن شعیـب 31جـاء في ھامـش الصفحـة  1
التلمسـاني؛ أن نسخـة مـن مخطـوط ھـذه الرسالـة موجـودة في دار الكتـب 

 .20تصـوف  1346: الظاھریـة تحـت رقـم
 .30: ، ص"العالـم الربـاني أبـو مدیـن شعیـب التلمسـاني 2
  .346: لشمـال اإلفریـقي، صالفـرق اإلسالمیـة في ا 3
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وتوجـد نسخـة منهـا في المكتبـة . حكـم أبي مديـن
ـ  كمـا تـولى ـ حديثـاً . 10045: الظاهريـة؛ تحـت رقـم

أبي خالـد زهـري؛ مـن المغـرب األقـصى بتحقيـق رسالـة 
المذكـورة، ونشرهـا في بيـروت؛ بواسطـة دار  مديـن

م؛ ملحقـة برسالـة عنوانهـا 2004الكتـب العلميـة؛ سنـة 
؛ "التوفيـق في آداب الطريـق البـن عطـاء اللـه السكنـدري"

ي يقـول وهي عبـارة عـن شـرح لرائيـة أبي مديـن الـت
  :فيهـا

  مـا لـذة العيـش إال صحبـة الفقـرا
  هم السالطيـن والسـادات  واألمـراء

  
فى العـالوي ـوقـد اختـار الشيـخ أحمـد بـن مصط

معظـم الحكـم الـواردة في رسالـة أبي مديـن هـذه؛ فذكـر 
حكمـة؛ قـام بنظمهـا وشرحهـا بشكـل موسـع؛  170أنهـا 

ثـم نشرهـا . ومقتـضى الحـال ومبوبـة حسـب دالالتهـا
وهكـذا؛ فكتـاب ". المـواد الغيثيـة"ضمـن كتـاب سمـاه 

أنـس الوحيـد ونزهـة المريـد؛ عبـارة عـن تحقيـق، 
لمجموعـة مـن الحكـم الـتي قالهـا أبـو مديـن شعيـب؛ 
فاصطلـح عـلى تسميتهـا فيمـا بعـد؛ باألقـوال الغوثيـة أو 

  .فاشتملهـا هـذا الكتـاب. لغيثيـةالغيثيـة أو المـواد ا
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قـال محمـد . رسالـة مفاتيـح الغيـب إلزالـة الريـب ـ ثـم
أن الزركـلي في كتـاب األعـالم ذكـر  1الطاهـر عـالوي

هـذا الكتـاب؛ غيـر أن النسخـة الـتي اطلعـت عليهـا ال 
كمـا أشـار أيضـاً إلى وجـود نسخـة أصليـة . تشيـر إليـه
  . صفحـة 92لرسالـة في شستربـتي؛ وهي في مـن هـذه ا

ذكـره ألفـرد بـال؛  .تحفـة األريـب ونزهـة اللبيـبـ 
حيـث أورد عنـوان ترجمـة . ضمـن مراجعـه األوربيـة

؛ LES MARABOUTSلهـذه الرسالـة؛ ضمـن كتـاب 
   E. Douttéم؛ مـن قبـل؛ 1900المنشـور بباريـس سنـة 

عبـارة عـن توجيهـات تخـص وهي . ـ رسالـة أبي مديـن
أشـار محمـد الطاهـر  .آداب المريـد؛ مـع بعـض الحكـم

أن نسخـة مـن مخطوطهـا موجـودة في دار  2عـالوي
  .123: الكتـب الظاهريـة؛ تحـت رقـم

ألحـد  أبـو مديـنمبتـور كتبـه خطـاب ـ وفي الختـام؛ 
. أصدقائـه مـن األوليـاء الصالحيـن بمنستيـر إفريقيـة

نشـرت فقرتـان منـه في كتـاب أنـس الفقيـر وعـز 
  . الحقيـر البـن القنفـذ

***  
                                                

 .؛ الھامـش31: العالـم الربـاني أبـو مدیـن شعیـب التلمسـاني، ص 1
 .؛ الھامـش31: ، صنفسھ 2
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*** 




 



 فالكَينِ واَأليو نِ احلَدع هزني تِهللا الَّذ داحلَم

يلميٍ أَزكَلِّمِ بِكَالَمٍ قَداملُت ،املَكَانو انمالزفَةٌ .و1ص  نم
هفَاتص، مقَائ هلٌ .بِذَاتفَصنالَ م هن2ع دائالَ عالَ و ،هإِلَي حلُّ ي

 فوصالَ يو ،لُوقَاتاملَخ انِسجالَ يو ،ثَاتدي املُحف

                                                
ِمـْن ِصَفاِتـِھ، َقاِئـٍم ) بالكسـر مـع التنویـن(ِصَفـٍة : ((في بعـض النصـوص 1

ِمـْن ) بالّرفـع مـع التنویـن(ُھـَو ِصَفـٌة : وتقدیـر مـا جـاء أعـاله ھكـذا)). ِبَذاِتـھ
 .البتـداء الجملـة بذلـك. ِصفاِتـِھ، َقاِئـٌم ِبذاِتـِھ

بینمـا التـزم صاحـب الجملـة )). َوَال َعاِئـٍد إَلْیـِھ ال ُمْنَفِصـٍل َعْنـُھ،: ((في نـص 2
  . ھـو ال ُمْنَفِصـٌل وال َعاِئـٌد إَلْیـِھ: أعـاله بالرفـع البتـداء الجملـة؛ فاعتبـرت أنھـا
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 وفضِ بِاحلُرنِ اَألرا عنبر فَاتص تهزنت ،اتواَألصو
اتومالسو.  

حالَ نو كدحوا نإِن ماللَّهكالَ 1دو بِك نمؤنو ،
 كهبش نأَنَّ م دقتعنو ،كهبشالَ نو كدبعنو ،فُككَين

لَم كلْقمِ بِخلع2ي لُوقِاخلَالاملَخ نم ق :﴿دأَح اللَّه وقُلْ ه 
* دمالص اللَّه  *ولَدي لَمو دلي ا  * لَمكُفُو لَه كُني لَمو

د؛3﴾أَح يمظاُهللا الع قد؛ص  ةمنِ سع تسقَدي تالَّذ
بِيهشنِ التع تهزنتو ،هذَات وثاحلُد فَاتاجلُ 4بِص ثَث

،هفَاتص ]هثَاتدحم هودجلَى وع لَّتد5،]و  تهِدشو
هاتآي هتانِيدحبِو.  

 اَألولُ الَّذي الَ بِدايةَ لأَوليته، اآلخر الَّذي الَ نِهايةَ
هتيدمرسي 6لالَّذ ناطالب ،يهف كي الَ شالَّذ رالظَّاه ، سلَي

 لَه شبِيه، احلَي الَّذي الَ يموت والَ يفْنى، القَادر الَّذي الَ
                                                

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في بعـض النصـوص 1
  )).لـم یعـرف: ((في بعـض النصـوص 2
  .4ـ  3ـ  2ـ  1: سـورة اإلخــالص؛ اآلیـات 3
  )).بصفـة: ((في نـص 4
  .سقطـت ھـذه الحملـة في بعـض النصـوص 5
  )).ألبدیتـھ: ((في نـص 6
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، املُرِيد الَّذي أَضلَّ وهدى وأَفْقَر وأَغْنى، 1يعيى يعجز والَ
رالس عمسي يالَّذ يعمفَى السأَخي2والَّذ ريصالب ، رصب3ي 

الن بِيبلَىدلِ عفْـلَى مالَ 4السلُّ وضي الَ يالَّذ مالالع ،
علَيه [ ينسى، املُتكَلِّم الَّذي الَ يشبِه كَالَمه كَالَم موسى

الَمميِ .5]السالقَد هى بِكَالَموسم نِ؛ كَلَّمع هزريِ املُنأْخ6الت  
رع، والَ نِداٍء يسمع، والَ قْي والتقْدميِ، الَ بِصوت  6التأْخريِ

والَ حروف ترجع، كُلُّ احلُروف واَألصوات والنداِء 
  .محدثَةٌ بِالنهاية واالبتداِء، جلَّ ربنا وعالَ وتبارك وتعالَى

لسناُء، والقُدرةُ وا 7]ولَه املُلْك[لَه العظَمةُ والكبرِياُء، 
، حياته 8العلَى لسناُء، ولَه اَألسماُء احلُسنى والصفَاتوا

قُدرته لَيس لَها  .لَيس لَها بِدايةٌ؛ فَالبِدايةُ بِالعدمِ مسبوقَةٌ

                                                
  )).وال َیْعـَنى: ((في نـص 1
  )).واألخـفى: ((في نـص 2
  )).یـدرك: ((في نـص 3
 )).الصفـا: ((في نـص 4
 .سقطـت ھـذه العبـارة في بعـض النصـوص 5
عـن ) بالرفـع(ھـو الُمَنـزَُّه : ((جـاءت العبـارة في بعـض النصـوص ھكـذا 6

  )). التَّأخُّـِر والتَّْقدیـِم
 .سقطـت ھـذه العبـارة في بعـض النصـوص 7
 )).العلیـا: ((في بعـض النصـوص 8
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إِرادته لَيست بِحادثَة؛ . نِهايةٌ؛ فَالنهايةُ بِالتخصيصِ ملْحوقَةٌ
ة؛ حسمعه لَيس بِجارِ. دثُ بِاَألضداد مطْروقَةٌفَاحلَوا

 .بصره لَيس بِحدقَة؛ فَاحلَدقَةُ مشقُوقَةٌ. فَاجلَارِحةُ مخروقَةٌ
ب؛ فَالكَسبِيبِكَس سلَي هلْم1ع لَمعالَلِ يدتاالسلِ وأَمبِالت .

ورر؛ فَالضورِيرالَ بِض2ةُو ةادلَى اِإلرع اهاِإلكْرو ملْز3ت .
مدعتو دوجت اتو؛ فَاَألصتوبِص سلَي هالَ. كَالَمو 

وفر4بِحمقَدتو رخؤت وف؛ فَاحلُر.  بِيهشنِ التا عنبلَّ رج
،هلْقبِخ  عنلِّكُ و لْقخو 5ه هامِ بِكُنينِ القعقِّهح.  ولْ هب

 قَد هذَاتل سي لَيالَّذ ،يداَألب مائالد يلاَألز ميالَ [القَدو
دنز هديوال  6]لهِهجول د7خ،  الَ لَهالَ  قبلٌووبعد.  

 سرٍلَيهوالَ 8بِجو ،وفرعزِ ميحبِالت ره؛ فَاجلَو
رضرضٍ؛ فَالعبِع وفصوقَاِء مالب الَةحتمٍ . بِاسالَ بِجِسو

                                                
  )).فالكسـبيُّ: ((في نـص 1
 )).فالضـروريُّ: ((في نـص 2
  )).اَدِة واالنحراف َواِإلْكَراِه یلِزمَعَلى اِإلَر: ((جـاء في نـص 3
  )).وال بحـرف: ((في نـص 4
  )).عـن التشبیـھ بخلقـھ، وكـل خلقـھ: ((في نـص 5
 .اآلتیـة؛ في بعـض النصـوص" َخـدٍّ"وردت ھـذه العبـارة بعـد كلمـة  6
  )).َخَلـٌل: ((في نـص 7
 )).ال بجوھـر: ((في نـص 8
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مسفَاجل اته1بِاجل فُوفحامِ . مساَألج قالخ ولْ هب
 ودعالس رقَدمسِ، وؤالبو لِ اجلُودأَه ازِقرفُوسِ، والنو

الَ  2]لَّذيا[والنحوسِ، ومدبر اَألفْالَك والشموسِ، هو اُهللا 
وسالقُد كاملَل وإِالَّ ه رِ  الَ إِلَهغَي نى موتشِ اسرلَى العع

نم لَه شرلُوسٍ، الَ العالَ جكُّنٍ ومالَ 3قَبِيلِ تارِ، والقَر 
نم هلَياَء عوتاالس ةارِ  جِهقْرت4االس . دح لَه شرالع

بالرو ،ارقْدمو ارصاَألب رِكُهدالَ ت. ] نم لُوقخم
هاتورقْدم ضعب يهف رأَظْه هلُوقَاتخ5]م فُهكَيت شرالع ،

 كذَل عم وهالطُّولِ، وضِ وربِالع فُهصتقُولِ والع راطوخ
والَ الَ يحولُ  6]القَدمي[و  وهو الذي ال يحولُ محمولٌ،

 انِبوج لَهاملَكَانُ، و وه فِْسهبِن شرالعو فولُ، كَيزي
مكَانٌ والَ عرش  7]ال[ وأَركَانُ، وكَانَ اُهللا قَبلَ أَنْ يكُونَ

                                                
  )).بالجھـة: ((في نـص 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في بعـض النصـوص 2
  )).مـ،ن قبلـھ: ((في نـص 3
  ِجَھِةَوَال التََّمُكُن َلُھ ِمْن جھٍة : ((جـاءت العبـارة في بعـض النصـوص ھكـذا 4

  )).وال االْسِتْقَراِر
 .سقطـت ھـذه العبـارة في بعـض النصـوص 5
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في بعـض النصـوص 6
 .في بعـض النصـوص)) ال((سقطـت  7
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خلَق املَكَانَ والعرش والزمانَ، وهو اآلنَ علَى ! والَ زمانٌ؟
  .ما علَيه كَانَ

 لْفالَ خو ،لُّهظفَي قالَ فَوو ،لُّهقفَي تحت لَه سلَي
فَيسنده، والَ جوانِب فَتعدلُه، والَ أَمام فَيحده، لَو كَانَ 
علَى شيٍء لَكَانَ محموالً، ولَو كَانَ في شيٍء لَكَانَ 

كَانَ مخلُوقًا، جلَّ ربنا عنِ محصورا، ولَو كَانَ من شيٍء لَ
التحديد والتقْديرِ والتغيِريِ والتكْيِيف والتأْليف والتصوِيرِ 

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع ﴿والشبِيه والنظريِ، 
ريص1﴾الْب  . 

***  
  

  

                                                
  . ، مـن سـورة الشـورى11مـن اآلیـة  1
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القطـب الغـوث أبي مديـن كانـت معظـم أقـوال 
عبـارة عـن جوامـع للكلـم، وأمثـال سائـرة، شعيـب 

وكـان مريـدوه . وحكـم ذات دالالت وعبـر مؤثـرة
يجمعـون ويسجلـون مـا أمكـن مـن أقوالـه؛ فوصـل منهـا 

وقـد اعتـنى بهـا كثيـر مـن . ـ إلى اآلن ـ عـدد يسيـر
ويبـدو أن مـا . الباحثيـن في التصـوف المتصوفـة، وبعـض

عـرف ـ حـتى يومنـا هـذا ـ ال يتعـدى مـا اشتملـه 
 177كتـاب أنـس الوحيـد ونزهـة المريـد؛ الـذي ضـم 

  . قـول
وفي هـذا الكتـاب؛ المخصـص والمحصـور في 
النصـوص األدبيـة والشعريـة؛ سيتـم عرضهـا؛ بغـرض 

كمـا . ن زاويـة أدبيـة ال غيـرقراءتهـا، والتأمـل فيهـا؛ مـ
تـم تحريرهـا وعزلهـا عـن التصنيفـات الداخلـة عليهـا؛ 

ثـم عرضـت عـلى . أبي مديـنالـتي لـم تذكـر أيـام 
القـراء الكـرام بطريقـة سهلـة؛ تعتمـد في األسـاس عـلى 

  .مـن األلـف إلى اليـاء. ترتيـب يلتـزم بحـروف المعجـم
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اإلشـارة هنـا؛ أن بعـض هـذه الحكـم وال بـد مـن 
أنـس الفقيـر وعـز "موجـودة في كتـاب ابـن القنفـذ 

 أنـس الوحيـد"كتـاب : ؛ فقورنـت بمـا ورد في1الحقيـر
العالـم الربـاني أبـو شعيـب "ألبي مديـن شعيـب، وكتـاب 

باإلضافـة إلى . لمحمـد الطاهـر عـالوي" التلمسـان
ا مواقـع ومنتدايـات في نصـوص أخـرى اشتملهـ

  .األنترنـات

   ***
  

                                                
؛ جملـة مـن "أنـس الفقیـر وعـّز الحقیـر"سجـل ابـن القنفـذ في كتابـھ  1

عـن الشیـخ أبي مدیـن شعیـب؛ ووصـل عـدد مـن ذكـره مـن  املأثـورةاألقـوال 
وقـد ذكرھـا ابـن القنفـذ بـدون ترتیـب أو . أقـوال إلى أربعـة أربعیـن حكمـة

لعلویـة بمستغانـم تصفیـف كمـا عمـل بـھ ـ في ھـذا الزمـن ـ شیـخ الطریقـة ا
؛ املأثـورةمدیـن  بـن مصطـفى العـالوي؛ الـذي جمـع أقـوال أبيالشیـخ أحمـد 

. قـوًال؛ ثـم صنفھـا طبقـًا للمواضیـع المعبـرة عنھـا 170الـتي وصـل تعدادھـا 
  .19ـ  17: أنظـر أنـس الفقیـر ،  ص ص
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1
  
  

 
  .وآفـة الصوفية اتباع الهوى. آفُـةُ الخَلْـق، سـوء الظَّـن ـ

ـمهمخْدنْيـا يالد 2ـ أبنـاء  ةـرنـاء اآلخوأب ،ـاءاإلمو بيـدالع
  . 4األحـرار والكُرمـاء 3يخدمهـم

ـ إحـذَر صحبـةَ المبتَدعـة اتِّقـاء عـلى دينـك، واحـذر 
  . صحبـة النسـاء اتقـاء عـلى قلبـك

أحـرص أن تصبـح وتمـسي مفوضـاً مستسلمـاً لعلـه  ـ
  .5ينظـر إليـك فيرحمـك

  .لـك شـيء، تعـرف به كل شيء 6أحـرص أن ال يكـون ـ
، 7فـهي تصرفهـم األحـوال مالكـة ألهـل البدايـات ـ

  .ومملوكـة ألهـل النهايـات فهـم يصرفونهـا
  .ـ األجسـام أقـالم، واألرواح ألـواح، والنفـوس كـؤوس

                                                
 .ألـف والم التعریـف خـارج االعتبـار. مرتبـة حسـب ترتیـب حـروف الھجـاء 1
 )).تخدمھـم: ((في نـص 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في بعـض النصـوص 3
  )).وأبنـاء اآلخـرة تخدمھـم األحـرار والكرمـاء: ((في نـص 4
 )).ویرحمـك: ((في نـص 5
 )).أن یكـون: ((في بعـض النصـوص 6
  )).ألھـل البدایـة في تصرفاتھـم: ((في نـص 7
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ـ إجعـل الصبـر زادك والـرضى مطيتـك، والحـق 
  . ووجهتـك 1مقصـدك

اإلخـالص مـا خـفي عـن النفـس درايتـه، وعـلى  ـ
  .ن الهوى إمالتهالملـك كتابتـه، وعـلى الشيطـان غوايته وع

  .إذا أراد اللـه بعبـد خيـرا آنسـه بذكـره ووفقـه لشكـره ـ
إذا رأيتـم الرجـل تظهـر لـه الكرامـات، وتنخـرق لـه  ـ

العـادات؛ فـال تلتفتـوا إليـه؛ ولكـن انظـروا كيـف هـو؛ 
  . عنـد امتثـال األمـر والنـهي

  .ـ إذا سـال القلـب عـن الشهـوات؛ فهـو معـافى
  .إذا ظهـر الحـق لـم يبـق معـه غيـره ـ

  .ـابالبـالء تحقيـق الرض 2ـ استلـذاذك
أسيـر نفـس، وأسيـر : 4المقيـدون ثالثـة 3األسـرى ـ

  .شهـوة، وأسيـر هـوى
ـ أسـس هـذا الشـأن عـلى الجـد واالجتهـاد، وقطـع 

  .5المألـوف واالعتيـاد

                                                
 .وھـو ال یستقیـم)). مقصـودي: ((في نـص 1
 .))إلتـذاذك: ((في نـص 2
 )).األسـارى: ((في نـص 3
 .في بعـض النصـوص)) المقیـدون ثالثـة((سقطـت عبـارة  4
  )).أسـس ھـذا الشـأن عـلى الزھـد واالجتھـاد: ((في نـص 5
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. ـ أسمـاء اللـه تعـالى بهـا تعلـق وتخلـق وتحقـق
والتخلـق أن يقـوم بـك . فالتعلـق الشعـور بمعـنى االسـم

  . والتحقـق أن تفـنى في معـنى االسـم. معـنى االسـم
أضـر األشيـاء عـلى العبـد مخالطـة مـن ال يـرى  ـ

  . حـب ربـه فـي أفعالـه، وأقوالـه، وعقائـده
اء صحبـة عالـم غافـل، أو صـوفي ـ أضـر األشيـ

  .1جاهـل، أو واعـظ مداهـن
؛ لتحقيـق العلـوم؛ 2اضمحـالل الرسـوم، وفنـاء العلـوم ـ

  ..منَّتـه عـز وجـل
  .وأقبل على موالك 4مـن أقبل عليها 3اطـرح الدنيـا عـلى ـ
أغـنى األغنيـاء مـن أبـدى لـه الحـق حقيقـة مـن  ـ

  .اء مـن ستـر الحـق حقـه عنـهحقَّـه، وأفقـر الفقـر
  .بالموافقـات 5أفضـل الطاعـات عمـارة األوقـات ـ
  .أفقـر الفقـراء مـن ستـر الحـق عنـه ـ

   

                                                
مـن أضـر األشیـاء عـلى المریـد صحبـة عالـم غافـل : ((وردت في نـص ھكـذا 1

عـن مراعـاة ربـھ بقلبـھ، أو صـوفي جاھـل بأحكـام الشریعـة، أو واعـظ یداھـن 
 )).النـاس ویرخـص لھـم طلبـا لمیلھـم إلیـھ

  )).األعمـال: ((في نـص 2
  )).إلى: ((في نـص 3
 )).إالیھـا: ((في نـص 4
 )).الوقـت: ((ي نـصف 5
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  .، وإن أقمـت بنفسـك سقطـت2ثَبـتَ 1إن أقامـك الحـق ـ
  .الثقلين 3انزعـاج القلـب لروعـة االنتباه، أرجح من أعمال ـ
مـن نفسـك، وأقبـل النصيحـة ممـن  4أنصـف للنـاس ـ

  . المنـازل 6، تـدرك أشـرف5هـو دونـك
  .9التوحيد 8، وأرفع علم7أنفـع العلـوم العلـم بأحكام العبيد ـ
أنفـع الكـالم مـا كـان إشـارة عـن مشاهـدة، أو نبـأ  ـ

  .عـن حضـور
  .انكسـار العـاصي خيـر مـن صولـة المطيـع ـ
اإلقتـداء بالدليـل،  10ل بتـركإنمـا حرمـوا الوصـو ـ

  .11وسلوكهـم إلـى الهـوى
   

                                                
 . في عـدد مـن النصـوص)) الحـق((سقطـت كلمـة  1
 )).ثبتـت: ((، وآخـر))ثبََّتـَك: ((في نـص 2
 )).عمـل: ((في نـص 3
 )).النـاس: ((في نـص 4
  )).واقبـل في النصیحـة ممـن دونـك: ((في بعـض النصـوص 5
 )).شـرف: ((في نـص 6
  )).العبودیـة: ((في نـص 7
 )).معرفـة: ((صفي نـ 8
 )).وأرفـع العلـوم علـم التوحیـد: ((في نـص 9

 )).لتـرك: ((في نـص 10
 )).بالھـوى: ((في نـص 11
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أهـل الرياضـة فـي المعاملـة مـع االلتفـات إلـى  ـ
حجِبـوا باألعمـال عـن المعمـول لـه،  1األعمـال إنمـا
  .               الشتغلـوا به عن رؤية أعمالهم. المعمـول لـه 2ولـو حصـل

  .لصـالحأهـل الصـدق قليـل فـي أهـل ا ـ
أهـل الغفلـة والنفـوس الدنسـة، هـم أقـل أن يذكـروا  ـ

  . بأمـر ونـهى
  .اإليـاس راحـة، والقناعـة غـنى ـ

  . لـذة مناجاتـه 3ـ إيـاك أن تميـل إلى غيـر اللـه؛ فيسلبـك
  .إياكـم وصحبـة األحـداث ـ

إياكـم والمحاكـاة قبـل إحكـام الطريـق، وتمكـن ـ 
  . 4تقطـع بكـم عـن درجـات الكمـال األحـوال، فإنهـا

 
ـ بأعمالكـم وأحوالكـم؛ فالشهيـد يشاهـد حالـه؛ فيظـن بـه، 
والميـت يشاهـد أعمالـه؛ فتقلقـه وتكربـه؛ فهـذا بالقبـول 
والـرد مخَـوف؛ وهـذا بالرحمـة والغفـران مبشَّـر 

﴿و: وقـال تعـال. ومشـرف ﴾5 .

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في أحـد النصـوص 1
 )).ولـوال حصـول: ((في بعـض النصـوص 2
  )).فیسلبـك اللـھ: ((في نـص 3
 .ساقطـة في بعـض النصـوص)) عـن درجـات الكمـال(( 4
  .مـن سـورة الفتـح 2: مـن اآلیـة 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


157 
 

االستمـاع منـه، والتبليـغ عنـه؛ : فقـال رضي اللـه عنـه
﴿: وقـال تعـالى أيضـاً ﴾1 .ه، ـالداللـة علي

  . 2والتبـري مـن الحـول والقـوة إليـه
  .البصيـرة تحقيـق االنتفـاع ـ
  .بالغفلـة تنـال الشهـوات ـ
ـور، وبفسـاد الخاصـة تظهـر والة الج 3بفسـاد العامـة ـ

  .تظهـر الدجاجلـة الفتانـون فـي الديـن
  .فـي فنائـك عنـك 4بقـاء األبـد ـ

  . ـ بالمحاسبـة يصـل العبـد إلى درجـة المراقبـة

 
  .تـرك الدنيـا للدنيـا؛ شـر مـن أخذهـا ـ
التسليـم إرسـال النفـس فـي مياديـن األحكـام، وتـرك  ـ

  . الشفقـة عليهـا مـن الطـوارق واآلالم
  . ـ التعظيـم امتـالء القلـب بإجـالل الـرب

   

                                                
  .مـن سـورة الشـورى 53مـن األیـة  1
﴿ :قـال كـل ھـذا رّدًا عـلى سـؤال طـرح علیـھ؛ لتفسیـر قولـھ تعالى 2

﴾ . 158آل عمران اآلیة.  
  )).العـارف: ((في نـص 3
 )).األبـدي بقـاؤك: ((في نـص 4
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  .الحركة بالسكون 2بالمضمـون واستبـدال 1التوكـل وثـوق ـ
 3ـ توكـل عـلى اللـه حـتى يكـون الغالـب عليـك ذكـره

  . الخلـق لـن يغنـوا عنك من اهللا شيئاً ؛ فـإن4عـلى ذكـرك

 
ثبـات اإلقـدام سلـوك طريـق اإلتبـاع، واالئتمـام  ـ

  .بالرسـل الكـرام
  . التصـوف تسليـم كلـك 5ـ ثمـرة

 
ـ جعـل اللـه قلـوب أهـل الدنيـا محـالً للغفلـة 

  . للذكر واالستئناس 7العارفيـن محـالً 6والوسـواس؛ وقلـوب
  .ى إشارتـكـح، وم9تَفْرِقَتـك 8الجمـع مـا أسقـط ـ

  .عوتـكن، وتـالشي 10ـ الجمـع استغـراق أوصافـك

                                                
 )).توكـل: ((في نـص 1
 )).استبـدل: ((في نـص 2
  .صوسقطـت في بعـض النصـ)) علیـك ذكـره((عبـارة  3
  )).سـرك: ((في نـص 4
 )).ثمـن: ((في نـص 5
  ...)).وجعـل قلـوب: ((في نـص 6
  )).مكانـًا: ((في نـص 7
 ))سقـط: ((في نـص 8
 )).َتَفرُّقاتـك: ((في نـص 9

 )).صفاتـك: ((في نـص 10
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الحـب أولـه دوام الذكـر، ووسطـه األنـس بالمذكـور،  ـ

  .وأعـاله أن ال تـرى شيئـا سـواه
  .حـب العلـو عـلى النـاس، سبـب االنتكـاس ـ

المبتـدئ في الطريـق؛  هـو المستقبـل لألمـر، 1ـ الحـدث
الـذي لـم يجـب األمـور، ولـم يثبـت لـه فيهـا قـدم؛ وإن 

رحمـه اللـه ونفـع  2قـال سهـل. كـان ابـن سبعيـن سنـة
ار قبـل األحـداث عـلى األسـرأمـر أن ال يطلـع : ((بـه

قـل أتمكينهـم؛ أمـا أهـل الغفلـة، والنفـوس الدنسـة فهـم 
اإلشـارة  باألحـداث : ((وقيـل)). نـهي أن يذكـروا بأمـر أو

  )).مـا سـوى اللـه تعـألى مـن المحدثـات
الحديـث مـا استدعيـت مـن الجـواب، والكـالم مـا  ـ

  .مـن الخطـاب 3صدقـت
  .4ـ حسـن الخلـق معاملـة كل شخص بما يؤنسه وال يوحشه

، ومـن لـم 5الحـق تعـالى ال يـراه أحـد إال إذا مـات ـ
  .لـم يـر الحـقيمـت 

                                                
  .بعضھـم بخصـوص النـھي عـن صحبـة األحـداثسألـھ  أن بعـدقـال ھـذا القـول؛  1
  ).ھـ283ھـ أو 273تـوفي في (ھـو أبـو محمـد سھـل بـن عبـد اللـھ التستـري  2

  ).ھـ283
 )).صدمـك: ((في بعـض النصـوص 3
  .....))آثـار نـوره مـع الفقـراء باألمـس: ((بعـد القـول النصـوصالقـول في بعـض ورد ھـذا  4
  )).إّال مـات((، وفي آخـر ))إال مـن مـات: ((في نـص 5
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في  2مطلـع عـلى السرائـر والضمائـر 1ـ الحـق تعـالى
مؤثـراً لـه؛ حفظـه  3كـل نفـس وحـال؛ فـأي قلـب رآه

  . ومضـالَّت الفتـن 4مـن الطـوارئ والمحـن،
الحـق سبحانـه ممـد، والوجـود مستمـد، والمـادة مـن  ـ

مـادة المعـنى ) أي(عيـن الجـود، فـإذا انقطعـت المـادة 
   5.انْهـد الوجـود

الحـق سبحانـه وتعـالى يجـري عـلى ألسنـة علمـاء  ـ
    .كـل زمـان مـا يليـق بأهلـه

، 6ـ الحـق سـوط يسـوق ويعـوق؛ يسـوق إلى الطاعـة
  .7ويعـوق عـن المعصيـة

  .حليـة العـارف الخشيـة والهيبـة ـ
   

                                                
 )).الحـق سبحانـھ: ((في نـص 1
 )).والظَّواھـر: ((في النـص 2
 )).قلـب یـراه فأيمـا: ((في نـص 3
 )).المحسـن طـوارئمـن : ((في نـص 4
الحـق تعـالى : ((ورد ھـذا القـول في رسالـة أنـس الوحیـد ـ مبتـورة ـ ھكـذا 5

.... فلـو انقطعـت المـادة..... مستبـد، والوجـود مستمـد، والمـادة عیـن الوجـود
  .71: ص)). الوجـود

 )).إلى الجنـة: ((في نـص 6
  )).النـار: ((في نـص 7
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ة بالجـوارح، فـي األبـدان تـرك المخالفـ 1الحميـة ـ
فـي القلـوب تـرك الركـون إلـى األغيـار،  2والحميـة
  .فـي النفـوس تـرك الـدعوى 3والحميـة

 
  .الخـالي مـن األنـس والشـوق فاقـد للمحبـة ـ
  .4الخمـول نعمـة عـلى العبـد لـو عـرف شكـره ـ
  .الخـوف إذا سكـن القلـب أورثـه المراقبـة ـ
ويعـوق، يسـوق إلـى الطاعـة،  الخـوف سـوط يسـوق ـ

  .ويعـوق عـن المعصيـة

 
  . النفـس 5ـ الدعـوى مـن رعونـة

، وكونـك للبطايـن 6دليـل تخليطـك صحبتـك للمخلطيـن ـ
  . دليـل قربـك للمبطليـن

  .الدنيـا جـرادة ورأسها حلها فإذا قطع رأس الجرادة حلـت ـ
  

                                                
  )).الحجـة: ((في نـص 1
  )).ةالحجـ: ((في نـص 2
 )).الحجـة: ((في نـص 3
  )).شكرھـا: ((في نـص 4
  )).رعونـات: ((في نـص 5
  )).حبـك للمخلطیـن: ((في نـص 6
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  .ود الخليقـةالذكـر شهـود الحقيقـة وخمـ ـ
  .الذكـر شهـود المذكـور ودوام الحضـور ـ
  .منك بشهوده 2، وأخذك1الذكـر مـا غيبـك عنـك بوجوده ـ

 
  .الزاهـد فـي راحـة ـ
الزهـد أعـم مـن الـورع اتقـاء، والزهـذ إبقـاء قطـع  ـ

  .الكـل
فالفضـل في . الزهـد فضيلـة، وفريضـة، وقربـة ـ

  .في الحـرام، والقربـة في الحـاللالمتشابـه، والفـرض 
الزهـد العـزوف عـن الدنيـا، واإلعـراض عنهـا  ـ

  .لحقارتهـا، وتركهـا الستصغارهـا، ورؤيـة هوانهـا
ـ الزهـد فريضـة وفضيلـة وقربـة؛ فالفـرض في الحـرام، 

   3.والفضـل في المتشابـه، والقربـة في الحـالل

 
  .عـارف ذاهـب فيـهالسالـك ذاهـب إليـه، وال ـ

                                                
  )).بوجـده: ((في نـص 1
 )).وأخـذ: ((في نـص 2
الزھـد فضیلـة وفریضـة : ((جـاء في نـص آخـر؛ بترتیـب مغایـر؛ كالتـالي 3

  )).وقربـة؛ ففضیلـة في المتشابـھ، وفریضـة في الحـرام، وقربـة في الحـالل
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عـز وجـل؛ استدعـاء العبـاد لعبادتـه بسعـة  1ـ سنتـه
األرزاق، ودوام المعافـاة؛ ليرجعـوا إليـه بنعمتـه؛ فـإن لـم 
يفعلـوا؛ ابتالهـم بالسـراء والضـراء؛ لعلهـم يرجعـون؛ ألن 

  .إليـه طوعـاً أو كرهـاً 2مـراده عـز وجـل؛ رجـوع العبـد

 
  .بمشاهدتـك لـه 5وال تشاهـده 4لـك 3مشاهدتـهشاهـده ب ـ
مـن همتـه الحـور والقصـور، وبيـن  6شتـان مـا بيـن ـ

  .مـن همتـه رفـع الستـور ودوام الحضـور
  .الشيـخ مـن جمعـك بحضـوره، وحفظـك فـي مغْيبِـه ـ
الشيـخ مـن شهـدت لـه ذاتـك بالتقديـم، وسـرك  ـ

  .باالحتـرام  والتعظيـم
الشيـخ مـن هذَّبـك بأخالقـه، وأدبـك بإطراقـه، وأنـار  ـ

  .باطنـك بإشراقـه
  

                                                
 )).لُسنَّتـھ: ((في نـص 1
  )).الخلـق: ((في نـص 2
  )).شاھـد مشاھدتـھ: ((في بعـض النصـوص 3
 .النصـوصسقطـت في أحـد )) لـك((كلمـة  4
 )).وال تشھـد: ((في أحـد النصـوص 5
 )).شتـان بیـن: ((في بعـض النصـوص 6
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ـ صحبتـك ِللْمخْلطيـن، وركونـك للمبطليـن؛ دليـل وحشتـك 

  .بالمستوحشيـن
  .الصحـو والمـروءة موافقـة األخـوة إال ما يحذره العلـم ـ
ـري مـن صـراط اللـه المستقيـم الداللـة عليـه، والتب ـ

  .الحـول والقـوة
  .الصمـت نجـاة ـ

 
  .طلبـك اإلرادة قبـل تصحيـح التوبـة غفلـة ـ
الطالـب المريـد الصـادق مشغـول عـن محادثـة إخوانـه  ـ

  مـن أهـل الطريـق، فكيـف بأبنـاء الدنيـا؟
  .الطمـع فـي الخلـق شـك فـي الخالـق ـ

 
  .العلـم والزهـادةالعبـادة تنجيـك مـن طغيـان  ـ
  .انقطعـت آمالـه إال مـن عنـد مـواله العبـد مـن ـ
  .1العبـد ييـأس مـن الفـرج إال مـن عنـد مـواله ـ

  . عنك الخلق في مشاهدة الحق 2ـ عالمـة اإلخـالص أن يغيـب

                                                
 : سقطـت كلمـة عنـده في بعـض النصـوص 1
  )).ُتَغیَّـب: ((في نـص 2
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  .العلـم غنـم ـ
  .ـ عمـرك نفـس واحـد؛ فاحـرص أن يكون لك؛ ال عليك

لدنيـا عيـش أهـل الجنـة؛ أبدانهـم عيـش األوليـاء فـي ا ـ
  .، وأرواحهـم تتنعـم بشهـوده ونظـره1تتنعـم بآثـاره

 
  . ـ الغيبـة عـن الحـق خيبـة

  .الغيـرة أن ال تَعـرِف وال تُعـرف ـ

 
  . تْـرةُ االشتغـال بالخلـق عـن الخالـقـ الف

  .ومألوفه 3بمعتادهالعـارف بمعروفـه، وفتـوة الغني  2ـ فتـوة
  .الفتـون أن ال تشتغـل بالخلـق عـن الحـق ـ
  .محاسـن العبيـد، والغيبة عن مساويهم 4الفتـون رؤيـة ـ
فقـد األسـف والبكـاء فـي مقـام السلـوك، علَـم مـن  ـ

  .أعـالم الخـذالن
  . عـلى التوحيـد، وداللـة عـلى التفريـد 5ـ الفقـر أمـارة

  .تشهـد عيـن سـواه الفقـر أالّـ 
                                                

  )).تتمتـع بآثـاره: ((في نـص 1
  )).علیـك قـّوة: ((في نـص 2
 )).وقـوة الغـر بمعنـاه: ((وفي آخـر)). وقـوة الغـر بمعتـاده: ((في نـص 3
  .في أحـد النصـوص)) رؤیـة((سقطـت كلمـة  4
  )).الفقـر أمـان: ((في نـص 5
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نجـاة، واإليـاس  1ـ الفقـر فَخْـر، والعلـم غُنْـم، والصمـت
واإليمـان غـنى، والزهـد عافيـة،  2راحـة، والقـرآن

  .والغيبـة عـن الحـق خيبـة
  . .الفقـر فقـر مـا دمـت تستـره؛ فـإذا أظهرته ذهب نوره ـ

 
مـضى، والتنزيـل القـرآن نـزول وتنزيـل، فالنـزول قـد  ـ

  .بـاق إلـى يـوم القيامـة
القـرب منـه لـذة، والبعـد عنـه حسـرة، واألنـس بـه  ـ

  .حيـاة، وااليحـاش منـه مـوت
  .القريـب مسـرور بقربـه، والمحـب معـذب بحبـه ـ

  . ومألوفه 4العـارف بمعروفـه وقـوة الغيـر بمعتاده 3ـ قـوة
  . ق غيرك في ميدان العلمقيـد نفسـك بقيـود الـورع، وأطل ـ

 
  .كثـرة الطعـام، المنـام، الكـالم تقـسي القلـب ـ

  . بحقيقة 2فليست 1العبد ورسمه 5ـ كـل حقيقـة ال تمحـو أثـر
  . بحقيقة

                                                
 )).الصحـة: ((في بعـض النصـوص 1
 )).العلـم: ((في بعـض النصـوص 2
  )).قـوت: ((في نـص 3
  ...)).وقـوت الغـني بمغنـاه: ((في نـص 4
 )).كـل حقیقـة ال تواثـر: ((في نـص 5
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  .كـل فقيـر األخذ إليه أحب من العطاء لم يشم للفقر رائحة ـ
  .لـم يصلحـوا لمعرفتـه؛ شغلهـم برؤيـة األعمال 3ـ كمـا

 
تصـح للمريـد حقيقـة اإلرادة إال بغـض البصـر، ال  ـ

وحفـظ الفـرج، وتـرك الحـرام، والخـروج مـن الريـاء 
والسمعـة والشهـوات، والـدوام عـلى الصلـوات فـي 
الجماعـة، وتـرك مـا ال يعـني، ولـزوم الخلـوة عـن 

  .النـاس، والزهـد فـي الدنيـا
  .غىعـن نقصـان نفسـك، فتطـ 4ال تَعـم ـ
  .5ال تكـون لـه عبـداً ولغيـره فيـك شائبـة رق  ـ
ال طريـق أوصـل إلـى الحـق إال متابعـة الرسـول  ـ

  .صـلى اللـه عليـه وسلـم فـي أحكامـه
  .ال نفهـم عنـك إال بـك 6اللهـم فهمنـا عنـك، فإنَّـا ـ
ال يجلـس عـلى رتبـة البيعـة إال مـن تمسـك باثـني  ـ

مـن عيـسى عليـه السـالم بإيـدام الحـزن : عشـر وصفـا
والسياحـة، ومـن يوسـف عليـه السـالم بالعفـو واألمانـة، 
                                                                                                 

  )).ورسومـھ: ((في نـص 1
 )).فلیـس: ((في نـص 2
  )).لمـا: ((في بعـض النصـوص 3
  )).ال َتْعـَم بالدنیـا: ((في نـص 4
 )).ال تكـن عبـدًا ولغیـره فیـك بقیـة رق: ((في نـص آخـر 5
 )).افإننـ: ((في نـص 6
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ومـن يعقـوب عليـه السـالم بالشـوق والصبابـة، ومـن 
أيـوب عليـه السـالم بالتفكـر والصبـر، ومـن مـوسى 

يـه السـالم باإلخـالص والمناجـاة، ومـن محمـد صـلى عل
فمـتى عجـز . اللـه عليـه وسلـم بالعلـم والخلـق الحسـنى

  .الشيـخ عـن هـذه األوصـاف فبيعتـه حـرام محـض
صلحـت لـه  1ـ ال يصلـح سمـاع هـذا العلـم إال لمـن

  . الزهـد، والعلـم، والتوكـل، واليقيـن: أربعـة
  .لعمـل إال باإلخـالص والمراقبـةـ ال يكمـل ا

العمـل : ال ينـال الفقيـر مـراده إال بثالثـة أشيـاء ـ
  .بالقـرآن، والسنـة، واتخـاذ األستـاذ

  . ـ ال ينفـع مـع الكبـرِ عمـل، وال يضر مع التَّواضع بطالة
لسـان الـورع يدعـو إلـى تـرك اآلفـات، ولسـان  ـ

جتهـاد، ولسـان المحبـة يدعـو التعبـد يدعـو الـدوام باال
إلـى الذوبـان والهيمـان، ولسـان المعرفـة يدعـو إلـى 

  .  الفنـاء والمحـو واإلثبـات، والصحـو
  .  لكـل شـيء آفـة، وآفـة الصوفيـة متابعـة الهـوى ـ
  .الوقايـة 3الرعايـة، ولألشبـاح 2لـألرواح ـ

                                                
 )).بمـن: ((في نـص 1
  )).ولـألرواح: ((في بعـض النصـوص 2
  )).ولألشیـاخ: ((في بعـض النصـوص 3
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ـه إليهـا ليـس للقلـب إال وجهـة واحـدة، فمهمـا توج ـ 
  .حجـب عـن غيرهـا

  .1ليـس مـن ُألْبِـس ذُلَّ العجـزِ كمـن ُألْبِـس عز االفْتقَارِ ـ

 
  مـا بـان عنـه أحـد، وال اتصـل بـه أحـد،  ـ

  .2ـ مـا بـان عنه من حيث العلم، وال اتصل به من حيث الذات
  .مـا رأيـت شيئـا إال ورأيـت البـاء مكتوبـة عليهـا ـ

  . ـ مـا عـرف الحـق من لم يؤثره، وما أطاعه من لم يشكره
  .مـا فـات ال يستَـدرك، ألن الوقـت الثـاني غيـر األول ـ
  . 3مـا وصل إلى صريح الحرية، من عليه من نفسه بقية رقّ ـ
  .األنـس باللـه والشـوق إليـه: المحبـة ـ
عـن الكفـر   4محفـوظ: المحفوظـون عـلى الطبقـات ـ

؛ ومحفـوظ عـن الكبائـر والصغائـر 6بالهدايـة 5والشـرك
  .    2الخطرات والغفالت بالرعاية 1عـن 8، ومحفـوظ7بالعنايـة

                                                
  )).االقتـدار: ((في نـص 1
مـا بـان عنـھ مـن حیـث العلـم والقـدرة، وال : ((في أحـد النصـوص ھكـذا 2

  )).اتصـل بـھ مـن حیـث الـذات والصفـات
 .مـن النصـوصسقطـت في عـدد )) رق((كلمـة  3
  .محفوظـون: في بعـض النصـوص 4
  )).مـن الشكـر والكفـر: ((في نـص 5
 )).بالھـدى: ((في نـص 6
 )).بالعیـان: ((في نـص 7
 )).محفوظـون: ((في نـص 8
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  مخالطـة أهـل البـدع تميـت القلـب،  ـ
  .ـ المـدعي منـازع للربوبيـة

  .المـدعي مـن أشـار إلـى نفسـه ـ
   .عـن تقصيـر غيـرك 3ـ مروءتـك إغضـاؤك

   5.عليك 4ـ المـروءة موافقـة اإلخـوان فيما ال يحضره الشرع
آثـار نـوره مـع الفقـراء باألنـس واالنبسـاط، : المريـد ـ

ويكـون مـع الصوفيـة بـاألدب واالرتبـاط، ويكـون مـع 
المشايـخ بالخدمـة واالتعـاظ، ويكـون مـع العارفيـن 

ن االستمـاع بالتواضـع واالنخفـاض، ومـع العلمـاء بحسـ
واالفتقـار، ومـع أهـل المعرفـة بالسكـون واالنتظـار، 

  .ومـع أهـل المقامـات بالتوحيـد واالنكسـار
  .المريـد مـن يجـد فـي القـرآن مـا يريـد ـ
  .، تخلص من الدعوى الكاذبة6مـن أخلـص هللا في معاملته ـ

فالمقَـرب مسـرور . 7ـ مـن أراد الصفـاء فلْيلْـزم الوفـاء
  . بقربـه، والمحـب معـذب بحبـه

                                                                                                 
 )).مـن: ((في بعـض النصـوص 1
  )).بالعنایـة: في نـص 2
  )).إعطـاؤك : (( في نـص 3
 )).فیمـا ال یحـذه العلـم: ((في نـص 4
الصحـوة والمـروءة؛ ُمواَفَقـُة اإلخـوة إّال مـا : ((جـاء في أحـد النصـوص  5

  )).ُیَحـذُِّرُه العلـم
 )).معاملـة: ((في نـص 6
  )).مـن أراد الصـفي فلیـن مـن الوفـاء: ((في نـص 7
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  . لغيـر اهللا تعالى نزع اهللا الرحمة من قلبه 1ـ مـن استكـن
   

                                                
  . ))مـن َسكَّـَن ِسـرَُّه إلى غیـر اللـھ: ((في نـص 1
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  . 2ابتـلي بالـذُّلِّ فيهـا 1ـ مـن اشتغـل بطلـب الدنيـا
  .مـن أعـرض عـن األعـراض أدبـاً فهو الحكيم المتأدب ـ
يجـب عليـه  النظـر؛ لـم 3مـن أعـرض عـن تحقيـق ـ

  .4تغييـر المنكـر؛ ألنـه لـم يتحققـه
مـن اكتـفى بالكـالم فـي العلـم دون االتصـاف بحقيقتـه؛  ـ

ومـن اكتـفى بالتعبـد دون فقـه؛ . تزنـدق، وانقطـع 5فقـد
ومـن اكتـفى بالفقـه دون ورع؛ اغتـر، . خـرج وابتـدع

  .وارتفع ومـن قام بما يجب عليه من األحكام؛ تخلص. وانخـدع
  .مـن أنـس بالخلـق استوحـش مـن الحـق ـ

  . الفرائـض فقـد ضيـع نفسـه 6ـ مـن أهمـل
مـن تحقـق بالعبوديـة، نظـر أفعالـه بعيـن الريـاء،  ـ

  . وأحوالـه بعيـن الدعـوى وأقوالـه بعيـن االفتـراء
  . ـ مـن تـرك التدبيـر واالختيـار طـاب عيشـه

  .مغـرور مـن تزيـن بزائـل فهـو ـ
  .مـن اشغـال الدنيـا أقامه الحق في خدمته 7ـ مـن تفـرغ

   
                                                

  ...))مـن اشتغـل بالدنیـا: ((في نـص 1
 )).ابتـلي فیھـا بالـذل: ((في نـص 2
 )).تحقـق: ((في نـص 3
 )).لـم یتیقنـھ: ((في نـص 4
  .ببعـض النصـوص)) فقـد((سقطـت  5
 )).ضیـع: في نـص 6
 )).ومـن یتفـرغ: ((في بعـض النصـوص 7
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  . األمـاني ال يفـارق التـواني 1ـ مـن تعلـق بدعـوى
  .ـ مـن جالـس الذاكريـن انتبـه مـن غفلتـه

  . ـ مـن حـرم احتـرام األوليـاء ابتـاله اهللا بالمقْت من خلقه
  . 2ـ مـن خـدم الصالحيـن انتفـع بخدمتـه

  .مـن خـرج إلى الخلق قبل حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو مفتون ـ
قطـع العالئـق، : مـن خصـال الفقيـر أربعـة أشيـاء ـ

  .وهجـر عن الخالئق، واألخذ في الحقائق، والكالم في الرقائق
مـن دامـت أذكـاره صفـت أسـراره، ومـن صفـت  ـ

  .أسـراره كـان في حضـرة اللـه تعـالى قـراره
حـاالً؛ ال يكـون  3أيتـه يـدعي مـع اللـه تعـالىـ مـن ر

  . شاهـد؛ فاحـذره 4عـلى ظاهـره منـه
  . ـ مـن رزق حـالوة المناجـاة؛ زال عنـه النـوم

مـن سكـن إلى غيـر اهللا بسـره، نـزع اهللا الرحمـة مـن ـ 
  .قلـوب العبـاد عليـه، وألبسـه لبـاس الطمـع فيهـم

  .هبلـغ عنـ 5مـن سمـع عنـه ـ
   

                                                
 )).بوعـد: ((في نـص 1
  )).ارتفـع: ((جـاء في أحـد النصـوص 2
 .سقطـت في أحـد النصـوص)) تعـالى(( 3
 .سقطـت في أحـد النصـوص)) منـھ(( 4
 )).منـھ: ((في نـص 5
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العلـم ليعلـم بـه النـاس أعطـاه اللـه  1مـن سمـع ـ
ومـن تعلـم العلـم . يعـرف بـه النـاس 2تعـالى فهمـا

  .يعرفه به 4بـه الحـق أعطـاه اللـه تعـالى فهما 3ليعامـل
  .بلـغ عنـه 5مـن سمـع عنـه ـ
مـن شـرط المريـد أن يعـرف زيادتـه ونقصـه، وذلـك  ـ

  .مـا طرقـه الكسـلليجـد في العمـل كل
  .مـن ضيـع حقـوق إخوانه، ابتلي بتضييع حقوق اهللا تعالى ـ
مـن ضيـع حكمـة وقتـه فهـو جاهـل، ومـن قصـر  ـ

  .6عنهـا فهـو عاجـز
  .مـن طلـب الحـق مـن جهـة الفضـل وصـل إليـه ـ
  .مـن ظهـر لـه نقـص في شيخـه لـم ينتفـع بـه ـ
  .األحـد سبحانـهمـن عـرف أحـداً لـم يعـرف  ـ

  . في اليقظـة والنـوم 7ـ مـن عـرف اللـه استعـان بـه
  . ـ مـن عـرف نفسـه لـم يغتـر بثنـاء النـاس عليـه

                                                
 )).تعلـم: ((في نـص 1
  )).فیمـا: ((في نـص 2
 )).لیعـرف: ((في نـص 3
  )).فیمـا: ((في نـص 4
 )).منـھ: ((في نـص 5
تـھ فھـو عاجـز، ومـن مـن ضیـع حكـم وق: ((جـاء ھـذا القـول في نـص ھكـذا 6

 )).قصـر عنـھ فھـو جاھـل
 )).استفـاد منـھ: ((في نـص 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


175 
 

مـن عالمـات الفقيـر الصـادق محبتـه للعلمـاء،  ـ
وخدمتـه للفقهـاء، وصحبتـه للفقـراء، وتقلبـه فـي صيامـه 

خشـن، إن نظـر وقيامـه، لباسـه مـا خـرق، وطعامـه مـا 
  .اعتبـر، وإن تكلـم ذكـر، وإن سكـت تفكـر

ـ مـن عالمـة صـدق المريـد فـي إرادتـه فـراره عـن 
الخلـق، ومـن عالمـة صـدق فـراره عنهـم وجـوده 
للحـق، ومـن عالمـة صـدق وجـوده للحـق رجوعـه إلـى 
الخلـق، فهـذا هـو حـال الـوارث للنـبي صـلى اللـه 

م فإنـه كـان يخلـو بغـار حـراء، وينقطـع عليـه وسلـ
إلـى اللـه فيـه، ويتـرك بيتـه وأهلـه، ويفـر إلـى ربـه 

ـَأحـتى فجالحـق فبعثـه اللـه رسـوال مرشـدا لعبـاده،  ه
فهـذه حـاالت ثـالث وفيهـا مـن اعتـنى اللـه بـه  هـثَر

و مـن أمتـه، ومثلـه يسـمى وارثـا، فالـوارث الكامـل هـ
  .مـن ورثـه علمـا وعمـال وحـاال

 1ومـن شغـل. ـ مـن قطـع موصـوالً بربـه قطـع بـه
  . مشغـوال بربـه أدركـه المقـت مـن حينـه

  .ـ مـن كـان األخـذ أحـب إليـه من اإلخراج؛ فليس بفقير
ـ مـن كـان فيـه أدنى بدعـة، فاحـذر مجالستـه، لئـال 

  .حيـنيعـود عليـك شؤمهـا ولـو بعـد 

                                                
 )).أشغـل: ((في نـص 1
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  .3أفسـد من يتبعه 2يأخـذ األدب من المأدبيـن 1مـن لـم ـ
  . زاجـراً فهـو خـراب 4ـ مـن لـم يجـد في قلبـه

  .5مـن لـم يخلـع العـذار لـم ترفـع عنـه األستـار ـ
  .مـن لـم يستعـن باللـه عـلى نفسـه صرعتـه ـ
  .مـن لم يصبـر على صحبة مواله، ابتاله اهللا بصحبة العبيد ـ

ـ مـن لـم يصلـح لخدمتـه شغلـه بالدنيـا، ومـن لـم 
  يصلـح لمعرفتـه شغلـه باآلخـرة

  .مـن لـم يصلـح للمعرفـة شغـل برؤيـة األعمـال ـ
  مـن لـم يغفـل عـن ذكـرك فـال تغفـل عـن ذكـره،  ـ

  .ـ مـن لـم يغفـل عـن شكـرك فـال تغفـل عـن شكـره
كيـف تستقيـم لـه  ،7البدايـة 6مـن لـم يقـم بـآداب ـ

  .دعـوى مقامـات أهـل النهايـة؟
  .مـن لـم يكـن باألحـد لـم يكـن بأحـد ـ

   

                                                
  )). ال: ((في بعـض النصـوص 1
 )).المتأدبیـن: ((في بعـض النصـوص 2
  )). مـن اتبعـھ: ((في بعـض النصـوص 3
  )).نفسـھ: ((في نـص 4
 )).لـم یرفـع األستـار: ((في بعـض النصـوص 5
 )).بـأدب: ((في نـص 6
 )).البدایـات: ((في نـص 7
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، فهـو بعيـد عـن 2لنفسـه حـاالً أو مقامـاً 1مـن نسـب ـ
  . المعـارف 3طرقـات

مـن نظـر إلـى المكونـات نظـر إرادة وشهـوة، حجـب  ـ
  .عـن العبـرة فيهـا واالنتفـاع بهـا

يمـه أثـر النظـر، وأقلقـه سمـاع الخبـر، تقطـع مـن ه ـ
فـي مفـاوز المخاطـرات ولـم يلتفـت إلـى اآلفـات يقـول 

  ؟"يحيـف السبيـل إلـى وصـل أعيـش بـه: "فـي هيمانـه
  . ـ المهمـل في األحـوال واألعمـال؛ ال يصلح لبساط الحق

  المـوت كرامـة، والفـوت حسـرة وندامـة،  ـ
ت انقطـاع عـن الخلـق، واتصـال بالحـق، ـ المـو

  .والفـوت انقطـاع عـن الحـق

 
. نافـخ الكيـر إن لـم يحرقـك بنـاره آذاك بشـرره ـ

  .إن لـم يحـذك عطـره متعـك بنشـره 4وحامـل المسـك
نسيـان الحـق خيانـة، واالشتغـال عنـه دنـاءة،  ـ

  .الحضـور معـه جنـة، والغيبـة عنـه نـار
  

                                                
 )).طلـب: ((في نـص 1
  )).مقـاًال: ((في نـص 2
 )).طریقـات: ((في نـص 3
  )).العطـر: ((في بعـض النصـوص 4
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  .همـم العارفيـن ال تسمـو لغيـر معروفهـم ـ
  .عاكفـة على موالهـا 1همـم العارفيـن لـم تـزل ـ

  . 2ـ الهـوى قليـل في أهـل الصـالح

 
  .، ثـم نظـرة تسلـب4حضـرة تلهـب: 3الوجـد ـ

 6عنـد اصطـالم العبـد بشاهـد 5ـ الوقـوف محادثـة السـر
  .لغلبة شهود المذكور 7الحضـور؛ واستغـراق القلـب بالذكـر

  .الوصـول استغـراق أوصافـك وتـالشى نعوتـك ـ

 
  . ـ يـا نفـس هـذه موعظـة لـك إن اتعظـت

***  
  

                                                
  )).ال تـزال: ((في نـص 1
  )). أھـل الصـدق قلیـل في أھـل الصـالح: ((جـاء في أحـد النصـوص 2
 )).الوحـدة: ((في بعـض النصـوص 3
 )).تلھـف: ((في تنـص 4
 )).النفـس: ((في نـص 5
 )).بشھـادة: في نـص 6
  )).في الذكـر: ((في نـص 7
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فَقَرتَـانِ مـن خطـاب أبي مديـن للشيـخ  الـولي ـ هـذه 

أبي بكـر بمنستيـر  الصالـح أبي محمـد عبـد العزيـز بـن
أمـا بعـد؛ فإنَّـه مـنِ اتَّـقَى اللَّـه سبحانَـه : ((إفريقيـة

 ـن؛ ومكُّـِل كَفَـاهـقَّ التَّوح ـهلَيكَّـَل عتَو ـن؛ وموقَـاه
 ـهضأقْر ـنم؛ واالَهو هشَكَـر ـن؛ ومـاهنَج تَعـاذَ بِـهاس

عاج؛ واهـاز؛ جـرِكصب ـالَءجو قَلْبِـك مـادى عـِل التَّقْـو
فَإنَّـه الَ عمـَل ِلمـن الَ نيـةَ لَـه، والَ أجـر ِلمـن الَ خَشْيـةَ 

أتَـتْ : ((وقـال أيضـاً))... لَـه يـنرِي حـدـاقَ صض
يتُـك في النَّـومِ المراكـب؛ ولَـم نَـر فيهـا لَـك كتَابـاً؛ فَرأ

إن كُنْـتَ تُرِيـد بِسالَمـك عـلَى الدنْيـا؛ : "وأنْـتَ تَقُـوُل ِلي
 كُنْـتَ تُرِيـد إن؛ وـكلَيع لِّـمالَ نُسو ،ـلَيع لِّـمفَـالَ تُس
اآلخـرةَ؛ فَسالَمـك يبلُغُـني؛ وإن كُنْـتَ لَـم تُكَاتبـني؛ 

سوـكبأكَات لَـم إنو لُغُـكبي يـا . ـالَمقَلْـبِي م ـناَل عفَـز
فَاللَّـه سبحانُـه الَ يقْطَعـك عـنِّي . كُنْـتُ أجِـده مـن القَبـضِ
   .1))يقَظَـةً، والَ نَومـاً والسـالُم

    ***   
   

                                                
  .99: أنـس الفقیـر وعـز الحقیـر، ص 1
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أميـر المؤمنيـن والخليفـة . فقيـه وأديـب وشاعـر

األول للموحديـن، والمؤسـس الفعـلي لدولتهـم ببـالد 
م بضيعـة تابعـة 1094/هـ487ولـد في سنـة . المغـرب
ـ الـتي تبعـد عـن ) أو تاجـرة( تاجـراتـدعى  لتلمسـان

بثالثـة أميـال ـ نشـأ فيهـا وترعـرع بيـن  مـرسى هنيـن
 .فخـارال ـةعاوالـده صنامتهـن ؛ ة الحـالبسيطـأسـرة 

  . وينتـمي إلى قبيلـة كوميـة األمازيغيـة الزناتيـة
تعليمـه األولي في كتاتيـب عبـد المؤمـن وقـد زاول 
خـرج مـن بلدتـه  ولمـا شَـب؛. تاجـراالقـرآن ببلدتـه 

؛ أيـن تلمسـانفانتقـل إلى  العلـم؛ المزيـد مـن ءورا سعيـاً
                                                

. 196: ص)). عبـد المؤمـن بـن عـلي بـن َعَلـِويِّ الكـوميِّ: ((في المعجـب 1
عبـد : ((یـة في ذكـر األخبـار المراكشیـة ھـذاوتخیـل صاحـب الحلـل الموش

المؤمـن بـن عـلي بـن علـوي بـن یعـلي بـن مـروان بـن نصـر بـن عـلي بـن 
عامـر ابـن األمیـر أبـي مـوسى بـن عبـد اهللا بـن یحـیى بـن ورزایـغ بـن 

)). صطفـور بـن ینـور بـن ممطمـاط بـن خـزرج بـن قیـس بـن عیـالن بـن مضـر
المعجـب في : أمـا ترجمتـھ؛ فمتوفـرة في مصـادر كثیـرة؛ مـن بینھـا. 175: ص

تلخیـص أخبـار المغـرب للمراكـشي، وأخبـار المھـدي للبیـذق، والحلـل 
 .الموشیـة في ذكـر األخبـار المراكشیـة، وغیرھـا مـن كتـب التراجـم
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بابـن عبـد السـالم واظـب عـلى حلقـات العلـم الخاصـة 
ولـم يقتنـع  .ابـن صاحـب الصـالة والقـاضيالتونـسي، 

؛ تلمسـانبمـا تحصـل عليـه مـن العلـم في رحـاب 
فرغـب في المزيـد؛ إذ تطلـع إلى تحقيـق ذلـك في ببلـدان 

وعليـه فقـد قـرر الرحيـل نحـو مقصـده؛ . 1رقالمشـ
بابـن التـقى في رحلتـه؛ حيـث  2يعلـوفرافقـه عمـه 

وسألـه عـن (( :3بجايـة في نـواحيالمهـدي  تومـرت
وسألـه ". عبـد المؤمـن بـن عـلي: "اسمـه فقـال لـه

: ؛ فقـال لـه"مـن قطـر تلمسـان: "عـن بـالده؛ فقـال لـه

                                                
؛ املؤمـنت بعبـد ثمـة روایـات متضاربـة بخصـوص موضـع لقـاء ابـن تومـر 1

مـن ذلـك روایـة ابـن القطـان في نظـم الجمـان الـتي . وظـروف ذلـك اللقـاء
كـان یـزاول تعلیمـھ بتلمسـان؛  املؤمنتخالـف مـا جـاء أعـاله؛ إذ یقـول أن عبـد 

في مسجـد العبـاد؛ فتأثـر بحـّب شیخـھ أبي محمـد التونـسي البـن تومـرت؛ 
 املؤمـنولّمـا مـات أبـو محمـد التونـسي؛ قـّرر عبـد . إلیـھ الـذي وصلـت أخبـاره

اللحـاق بابـن تومـرت ـ حیـث كـان بماللـة في نـواحي بجایـة ـ فرحـل إلیـھ 
وھـذه الروایـة مخالفـة لمـا ورد في كتـاب . طالبـًا المزیـد مـن العلـم عـلى یدیـھ

كـان  املؤمـنیقـول أن عبـد ؛ الـذي "أخبـار المھـدي بـن تومـرت: "البیـذق
متجھـًا إلى بـالد المشـرق رفقـة عمـھ؛ لیتـزود بالعلـم؛ ولمـا وصـل إلى بجایـة؛ 
سمـع النـاس یذكـرون ابـن تومـرت، وینوِّھـون بوفـرة زاده مـن العلـم؛ فاتجـھ 

وقـد تـم االعتمـاد عـلى مـا قالـھ البیـذق؛ ألنـھ عایـش األحـداث . إلیـھ، والزمـھ
 .وشھدھـا بنفسـھ

 .38: كتـاب أخبـار المھـدي بـن تومـرت، ص 2
ثمـة روایـة؛ تقـول أنـھ التـقى بابـن تومـرت بموضـع في متیجـة یسـمى  3
أنظـر المعجـب في تلخیـص . یعلـم الصبیـان املؤمن؛ أیـن كـان عبـد "فنـزارة"

 .182: أخبـار المغـرب، ص
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نعـم؛ وأنـا أريـد الرحلـة ـ : "قـال" أتكـون مـن تاجـرا؟"
: فقـال لـه المهـدي". في طلـب العلـم ـ لبـالد المشـرق

. 1"))ذي تطلبـه بالمشـرق قـد وجدتـه بالمغـربـالعلـم ال"
وبعـد حـوار بينهمـا؛ أقنعـه بمالزمتـه، والبقـاء معـه؛ 

ـا عـلى اإلطاحـة تحالفف؛ ركَـن إليـه، وأبهـره بعلمـهف
مـع العـودة  عبـد المؤمـن قـرر ثـم .اللمتونيـةبالدولـة 

؛ أيـن أشعـال الثـورة عـلى المغـربنحـو  ابـن تومـرت
وكـان . ، وأنهكـا دولتهـم بالصبـر والمطاولـةالمرابطيـن
ثقـة تامـة، ويـرى  عبـد المؤمـنرت يثـق في ابـن تومـ

فيـه ابنـه البـار، وسيفـه البتـار، ولسانـه اللـوذعي 
ولمـا شـرع المهـدي في تنظيـم أتباعـه؛ أسنـد . الحـار

؛ وقـال عبـد المؤمـن بـن عـليقيـادة الجيـش إلى 
وبعـد . 2))أنتـم المؤمنـون، وهـذا أميركـم: ((ألنصـاره
. المرابطيـنهـم أمـام في إحـدى معارك الموحديـنانهـزام 
ألبي بكـر بـن عـلي ؛ وقـال ابـن تومـرتتأسـف 

فأسرعـت : ((؛ حسبمـا ذكـر في كتابـه)البيـذق(الصنهـاجي 
عبـد " :فقـال لي. حـتى وصلـت المعصـوم؛ فأعلمتـه

الحمـد للـه : "قـال لي. نعـم: "قلـت" المؤمـن في الحيـاة؟

                                                
  .130ـ 129 :الحلـل الموشیـة في ذكـر األخبار المراكشیة، ص ص 1
   .192: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 2
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 ابـن تومـرتوكـان . 1)")رب العالميـن؛ قـد بـقي أمركـم
  :2كلمـا رآه عبـد المؤمـنيـردد بيتيـن في 

  3تكاملـت فيـك أخالق خصصت بهـا
  فكلنـا  بـك  مسـرور   ومغتبــط

   مانحـةفالسـن  ضاحكـة  والكـف  
  والوجه منبسـط 4والصـدر منشـرح

  
بقـرب أجلـه؛ استـدعى  ابـن تومـرتولمـا شعـر 

؛ المشكليـن مـن الجماعـة، الموحديـنالطبقـة األولى مـن 
: وأهـل الخمسيـن؛ وقـال لهـم في بعـد كلمـة وموعظـة

وقـد اخترنـا لكـم رجـالً منكـم، وجعلنـاه أميـراً عليكـم؛ ((
هـذا بعـد أن بلَونـاه في جميـع أحوالـه؛ مـن ليلـه 
ونهـاره، ومدخلـه ومخرجـه؛ واختبرنـا سريرتـه 

نـا في ذلـك كلـه ثَبتـاً في دينـه؛ متبصـراً وعالنيتـه؛ فرأي
في أمـره؛ وإني ألرجـوا أالّ يخْلـف الظَّـن فيـه؛ وهـذا 

                                                
ورد ھـذا الخبـر في مصـادر . 74: كتـاب أخبـار المھـدي بـن تومـرت، ص 1

غیـر أن مـا . كثیـرة؛ كالمـن باإلمامـة، والمعجـب، والحلـل الموشیـة، وغیـره
المھـدي كـان جـاء في كتـاب أخبـار المھـدي بـن تومـرت؛ أوثـق؛ آلن حدیـث 

  . موجھـًا لصاحـب ھـذا الكتـاب؛ المدعـو البیـذق
والحلـل الموشیـة في ذكـر . 197: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 2

     .145: األخبـار المراكشیـة، ص
  )).تَجمََّعـْت فیك أشیاء خصصت بھا(( :الموشیة ھكذا جاء ھذا الشطر في الحلل 3
  )).متسـع: ((في الحلـل الموشیـة 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


184 
 

المشـار إليـه هـو عبـد المؤمـن؛ فاسمعـوا لـه وأطيعـوا؛ 
مـا دام سامعـاً مطيعـاً لربـه؛ فـإن بـدَل أو نكـص عـلى 

ـن ـ أعزهـم عقبـه أو ارتـاب في أمـره؛ فـفي الموحدي
اللـه ـ بركـة وخيـر كثيـر؛ واألمـر أمـر اللـه يقلـده 

  .1))مـن يشـاء مـن عبـاده
مهـام  وندالموحـأسنـد  ؛2ابـن تومـرتوبمـوت 

 ؛عبـد المؤمـن بـن عـليـ مـن بعـده ـ إلى  الخالفـة
فأظهـر قـدرة فائقـة، وشـدة كافيـة، وحزمـاً واف، وعزمـاً 
شـاف؛ فواصـل الكفـاح ضـد المرابطيـن، وتمكـن 
بالمطاولـة مـن إسقـاط دولتهـم؛ بعـد تآكـل أطرافهـا، 

دخـول  مراكـشوتمـزق رقعتهـا؛ إذ دخـل حاضرتهـم 
الفاتحيـن الغالبيـن، وتربـع عـلى العـرش فيهـا تربـع 

، ورتـب الموحديـةلفـاء المتمكنيـن؛ فنظـم سلـك الدولـة الخ
خططهـا ومناصبهـا، وشكـل مؤسساتهـا ودواوينهـا، وعيـن 
وزراءهـا وقضاتهـا وكتابهـا، ونصـب قـادة جيشهـا 

ـ إلى  عبـد المؤمـن بـن عـليوكـان  .وأمـراء أعمالهـا
                                                

    .196: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 1
تضاربـت الروایـات حـول یـوم وفـاة المھـدي؛ فمـن قائـل أنھـا حدثـت في یـوم  2

م؛ إلى قائـل 1129/ھـ524األربعـاء أو یـوم الخمیـس شھـر رمضـان مـن عـام 
مـن شھـر رمضـان؛ بینمـا یقـول آخـرون أنھـا  25أنھـا تمـت في یـوم الخمیـس 

رمضـان وكلھـا تجمـع عـلى  17رمضـان أو  14رمضـان أو  13وقعـت في 
ھـ؛ مـا عـدا عبـد الرحمـن بـن خلـدون الـذي زعـم أن مـوت المھـدي 524سنـة 

 .م1128/ھـ522وقعـت في سنـة 
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جانـب كفاءتـه الحربيـة، وصفاتـه العسكريـة ـ يتحـلى 
بمزايـا أخـرى؛ تضعـه في مراتـب العلمـاء واألدبـاء 

وكـان : ((والشعـراء؛ كمـا كـان محبـاً للعلمـاء واألدبـاء
عبـد المؤمـن مْؤثـراً ألهـل العلـم، محبـاً لهـم، محسنـاً 
إليهـم؛ يستدعيهـم مـن البـالد إلى الكَـونِ عنـده، والجـوار 

الواسعـة، ويظهـر بحضرتـه؛ ويجـري عليهـم األرزاق 
: وقسـم الطلبـة طائفتيـن. التنويـه بهـم، واإلعظـام لهـم

عبـد وقـد تمكـن  .1))طلبـة الموحديـن، وطلبـة الحضـر
مـن تشييـد إمبراطويـة واسعـة األطـراف؛ تحدهـا  المؤمـن

؛ وفي الغـرب المحيـط األطلـسي؛ كمـا مصـرشرقـاً ديـار 
إلى ؛ األندلـسالشماليـة لبـالد تمتـد شمـاالً مـن الثغـور 
عبـد المؤمـن وبعـد وفـاة  .المفـازة الصحراويـة جنوبـاً

أثنـاء  م ـ1162/هـ558سنـة  بربـاط سـال بـن عـليا
زحفـه نحـو األندلـس للجهـاد ـ تـولى الخالفـة بعـده 

. أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد المؤمـنابنـه 
لـة الموحديـة في بنيـه وانحصـرت مرتبـة الخالفـة بالدو

الذيـن تداولـوا عـلى الحكـم إلى أن سقطـت دولتهـم 
  .م1269/هـ668سنـة  المرينييـنبواسطـة 
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عـلى براعتـه  عبـد المؤمـن بـولـم تقتصـر مناق
الجيـوش فحسـب؛ بـل  في الحكـم وإدارة الدولـة، وقيـادة

 ضليعـاًكـان والشريعـة، و الفقـه يعتبـر مـن العلمـاء في
ت المصـادر قصيـدة لـه وقـد أورد. في فنـون األدب

. ، ويرغبهـم في الجهـادأعـراب بـني هـالليستحـث فيهـا 
ـ وآخـرون ـ أنهـا مـن  المراكـشيعبـد الواحـد قـال 

ابـن صاحـب ؛ بينمـا ينسبهـا عبـد المؤمـننظـم الخليفـة 
م أن إثباتهـا المهـ .ابـن عيـاش إلى كاتـب الخليفـةالصـالة 

هنـا مفيـد وضـروري؛ خاصـة إذا علـم أن ال شـك في 
وقـد تجـلى ذلـك في عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ شاعريـة 

  .1مواقـف أخـرى
وجه اءلْيوا إلى العيمـِل  1أقاحوالر  

درج اءجيوا إلى الهقودِل  واهوالص  
  قَومـة ثَاِئـرٍوقُوموا ِلنَصـرِ الدينِ 
  صاِئـِل دوا على األعداء شَدة ـوشُ

ـةِل  غَايسٍ إلَى نَيني قَيوا بـروأس  
  2من المجد تُجنَى عنْد برد األصاِئـِل

   

                                                
  .415: تاریـخ المـن باإلمامـة، ص. 225: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 1
  )).ُعـوَج: ((المـن باإلمامـة في 1
 .سقـط ھـذا البیـت في المعجـب 2
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دـرأج رإالَّ ظَه ـزا العابـحٍ  فَمس  
  الصبـا في شَدة المتَواصـِل 1يفُوتُ

يأبأثـور  ـضوـكَ  مأن  هرِنْـدف  
وجنْسم ـاءالم لى2ع سلياِئـِل وبس  

  بنِ عامـرِ  بني العم من علْيا هالَِل
نتْ معما جمٍل   واسـِل باسنِ بابو  

  نيـةٌ الغَـزوِ دتْ إلىـتعالَوا فَقَد شُ
  باألواِئــِل 3منْصـورةٌ  عواقبهـا
دعوالمو اءة الغَروالغَز يي  هالَّـذ  

دعب نم ـزى 4تَنَجدتَطَـاوِِل  المالم  
  بلَغُ المـنَىفْتَح الدنْيـا، بِهـا تُبِها تُ

  باطـِل  بِها ينْصفُ التَّحقيقُ من كُلِّ
ـعاقو  َـداِهللا الَ ب ـرأمنَـا ومزع  

  على وقْعة تُودي بديـن  الفَواصـِل
ـهراتجفي  ح رـلُّ الطَّيضشٍ ييبِج  

  وتحجب عنه الشَّمس سحب القَساطِل
   

                                                
  )).تمـوت: ((في المـن باإلمامـة 1
  )).َمْحُبـوٌك: ((نفسھ 2
 )).َمْقصـوَرٌة: ((نفسھ 3
  )).َتَنجَّـَز في أُفـِق: ((نفسھ 4
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  وتَحسر فيه الطَّرفَ من كُلِّ جانـبٍ
  بحور دالَص عادمـاتُ  السواحـِل

  ويطْلـع لَيـُل النَّقْـع فيه  كَواكبـاً
  من البِيضِ أو من مرهفات المناصِل

  ويضحي به بحـر الدمـاء مفَجـراً
  بِأسمـر عسـاٍل وأبيـض ناصـِل

ـمههودا  بعفَـوو ودي رِجاٍل قَدبِأي  
  وخاضوا ِلنَصرِ الدينِ أمواج هايـِل

ـمهمزماً والَ فـلَّ عونُـوا يهفَما و  
  الَ حيرتْهـم معضـالَتُ النَّـوازِِلو

  عامـرٍ بنِهـالََل  يافَطيـروا إلَيها 
  ثقـاالً خفافـاً بين حـاف وناعـِل

ـةإجاب  نم ظِّكُمح نوا ععوالَ تخْد  
  تُبوِئكُم في المجد أسـنَى  المنـازِِل

 كُـمعتُقْطوردـَتْ ص   النَّـدى  إذا نَب
  بِمن لَم يكُن منْكُم  صدور المحافـِل

  حسبنَـا  ا بكُم ِللْخَيـرِ واللَّـهـأهبنَ
  عـادِل واللَّـه أعـدُل   مـوحسبكُ
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  جميعكُـم الَح ـهمنَـا إالَّ ص فَمـا
 رلِّ أخْضي ظف كُمرِيحتَسو اطـِله  

  1نُعمى تَـرِفُّ ظالَلُهـا م ـوتَسوِيغُكُ
ـٍِل غَيـر آجـِل   علَيكُم  بخَيرٍ عاج

  غَنيمــة  تَتَوانَـوا فَالبِـدار  فَـالَ
فَـاءارِي صِلجِ السدِللْمـِل    ونَاهالم  

  
للعلـم والعلمـاء،  عبـد المؤمـن ومـع حـب

ومشاركاتـه الشعريـة، واألدبيـة؛ إالَّ أن عشقـه للحـرب، 
ـَك عليـه مشاعـره عبـد  وفي هـذا أورد. وفنونهـا مل

أبي جعفـر أحمـد بـن عـن  خبـراً المراكـشي الواحـد
دخلـت عـلى عبـد : ((؛ قـالعبـد المؤمـن وزيـرعطيـة؛ 

قـد أينعـت ثمـاره،  ؛المؤمـن؛ وهـو في بستـان لـه
وتفتحـت أزهـاره، وتجاوبـت عـلى أغصانهـا أطيـاره، 

جهـة حسنـه؛ وهـو قاعـد في قبـة  وتكامـل في كـّل
مشرفـة عـلى البستـان؛ فسلمـت، وجلسـت، وجعلـت 

ى مـن حسـن ذلـك ـا أرمم أنظـر يمنـة، وشمـأة؛ متعجبـاً
ـر إلى ظَكثيـر النَّيـا أبـا جعفـر؛ أراك : البستـان؛ فقـال لي

طيـل اللـه بقـاء أميـر المؤمنيـن؛ ي: هـذا البستـان؛ قلـت

                                                
  )).َیـرفُّ َنضیُرھـا: ((في المـن باإلمامـة 1
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فسكـت عـني؛ فلمـا كـان ... هـذا لمنظـر حسـن واللـه إن
بعـد يوميـن أو ثالثـة؛ أمـر بعـرض العسكـر؛ آخـذي 
أسلحتهـم؛ وجلـس في مكـان مطـل؛ وجعلـت العسكـر 

ة، وكتيبـة إثـر كتيبـةعليـه؛ قبيلـة بعـد قبيلـ تمـر ...
يـا أبـا جعفـر؛ هـذا : وقـال فلمـا رأى ذلـك التفـت إلي

  . 1))اركـوأشج هـو المنظـر الحسـن؛ ال ثمـارك،
ويقـال أنهـم وجـدوا عـلى ظهـر كتـاب الحماسـة؛ 

  :بخـط يـده جـاء فيهـا الـذي كـان يطالعـه؛ أبياتـاً
  الَ تَعبـأ بِعاقبـة  مِ السيـفَـوحكِّ

قىة تَبيـرا سخَلِّهو  لىـَبِ  ع   الحق
ـفيـرِ السا تُنَـاُل بِغَينْزِلَـة  فَمم  

  والَ تُرد صـدور الخَيـِل بِالكُتُـبِ
  

ومـن شعـره قصيـدة بعـث بهـا ـ ضمـن رسالـة ـ 
؛ للمهديـةابنـه بانتصـاره عـلى النصـارى، وفتحـه  مبشـراً

  :قـال فيهـا
لَمـوشَـارِقنَـا بالمينَـا  ا قَضرأم  

  مطْلَـبِ م مـراد اللَّـه في كلِّـوتَ
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ـَا   وأشْرقَت الشَّمـس المنيـرة فَوقَن
  محجـبِ  غَيروأصبح وجـه الحقِّ 

ذَا الصر هطُهكُلِّو نـْع م   كَافـرٍ  ق
ـدعب ـالَما اإلسبه ـادعـبِ  وتَغَي  

كُسيـوف ـانلْبالص تكلِّ ر ـةعيب  
  مرقَـبِ  كُلِّونَادى منَادي الحقِّ في 

  إلَيكـم  بأعنَـاق المـطي أشَرنَـا 
ا شَ فَطَارورِـبِهـرالس غْـرِبِ أوبِم   

  رٍ مـَؤزرٍـبِنَصفَابشـر أبا حفْصٍ 
  مذْهـبِ  ٍل بما تَبغيـه في كُلِّـكَفي

ي يف ـدالَ بمٍ  ـووـٍل  أغَـرجحم  
  مذْهـبِ  كُلِّرِ في ـيسيُل دماء الكُفْ

وردص تُشْـفىو يننْؤمالم  ةوـَز   بِغ
  المـدربِ مِ الحسامِـتَكُون على حكْ
مـرمرـشٌ عيومِ جالر و بِالَدغْزيو  
  يعـربِ  وأبنَـاء  تُخُيـر من قَيسٍ

  معشَـر تَصوُل بِه من عصبة الحقِّ
ـَة ما يلْقَ   مجـربِ  خَيـر اهـبِجمل

  مجاهـرٍ  كُلَّ بِالصمصـامِ فَيدمـغُ
  مشَغِّـبِ  لَّـكُويقْطَـع بِالبرهـانِ 
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ونَـهراذَا يبِ مِل الغَـرى ألهفَطُوب  
النَّص نالفَتْحِ رِـمقَ وبِينِ المبِ        ـالمر  

  
تـه الشعريـة عـلى أغـراض اولـم يقتصـر في معان

؛ مـع الحماسـة فحسـب؛ بـل يقـال أنـه خـرج يومـاً
في نزهـة؛ وشاهـد أثنـاء  عفـر بـن عطيـةأبي جوزيـره 

ـاك مـن عودتهمـا جاريـة في منتـهى الجمـال؛ خلـف شب
  :تنظـر إليـه؛ فقـال مرتجـالً ؛الخشـب

 ـاكالشُّب ـني مـَُؤاد ـَدتْ ف   إذْ نَظَـرتْ ق
  

  :أبـو جعفـر بقولـهفأجـاز 
 اءرـوح نُـو إلىـَـِل تَر   العشَّـاق بِالمق

  
  :عبـد المؤمـنفقـال 

ـا  كَـأنظَهي قَلْــبِ   لَحــا فهقاشع  
  

  :أبـو جعفـرفقـال 
ـَّد عبـد المْؤمـنِ    بنِ علي سيـفُ المَؤي
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كمـا أورد صاحـب الحلـل الموشيـة أبياتـاً؛ نسبهـا 
إلى عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ قالهـا في جوابـه عـلى 

 ؛عبـد اهللا الجيـاني محمد أبـوتهنئـة شعريـه أتحفـه بهـا 
  :جـاء في مطلعهـا

أضنَلَ تْاءا األيام اتَّوالنَّ َلصجـح  
  ـحة  كلْدـوسم رِهالد وهجو نأكَ

  
  :ن بقولـهـمؤد المـة عبـالخليفه ـفأجاب

هتْالفَ والَ ح يـو غَلُجاِئربالشَّ هرح  
أصاب بي التَّنجرحت سهاب من 1يمِس  

  ـةلَفْغَ  ينِى حى علَرشْالب هبِ انَتْأتَ
  ـحبالص 2مهدعوم انكَ مٍوقَ كلهمبِ

  
عبـد وثمـة حكايـات لهـا عبـر حسنـة؛ مـن مآثـر 

مـن ذلـك أنـه حيـن عـاد بجيشـه مـن . الجليلـةالمؤمـن 
؛ نـزل مراكـش؛ قاصـداً حاضـرة ملكـه جبـل الفتـح

بجيشـه عـلى أحـدى ضفـاف النهـر الـذي يصـب في 
فنُصبـت القبـاب، . سـالبحـر المحيـط؛ عنـد مدينـة 

وضرِبـت الْخيـام عـلى شـاطئ ذلـك النهـر؛ ثـم أخـذ 
                                                

 .وھـذه التسمیـة ینبـز بـھ الموحـدون المرابطیـن 1
 موعدھـا: في نـص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


194 
 

يتأمـل في عبـور جيشـه الجـرار لذلـك النهـر، ويشاهـد 
دة بعـد أخـرى؛ فتأثـر؛ واستقبـل القبائـل تتـرى واحـ

القبلـة ثـم خـر ساجـداً هللا، حامـداً فضلـه وإنعامـه؛ ولمـا 
رفـع رأسـه؛ شاهـد أصحابـه دموعـه تهـمي عـلى 

أعـرف ثالثـة : ((ولـكي يبـدد تعجبهـم؛ قـال لهـم. لحيتـه
أشخـاص؛ وردو هـذه المدينـة؛ ال شيء لهـم إالّ رغيـف 

عبـور هـذا النهـر؛ فأتـوا صاحـب  واحـد؛ فرامـوا
ن يعبـروا ثالثتهـم؛ أالقـارب؛ وبذلـوا لـه الرغيـف؛ عـلى 

؛ فقـال لهـم "ال آخـذه إالّ عـلى اثنيـن خاصـة: "فقـال
خـذا ثيـابي معكمـا، وأعبـر : "أحدهـم؛ وكـان شابـاً جلـداً

أنـا سباحـة؛ فأخـذا ثيابـه معهمـا، وصعـدا القـارب؛ 
الشّـاب يسبـح؛ فكلمـا أعيـا، دنـا مـن القـارب، فجعـل 

ووضـع يديـه عليـه ليستريـح؛ فضربـه صاحبـه 
بالمجـداف الـذي معـه حـتى يؤلمـه؛ فمـا بلـغ البـر إالّ 

وعـرف السامعـون أن المقصـود  .1))بعـد جهـد شديـد
عبـد بذلـك الشـاب الـذي قطـع النّهـر سابحـاً هـو 

ابـن تومـرت، وعبـد : نفسـه، وأن رفيقـاه همـا المؤمـن
ه دوأراد بذلـك بـذل الشكـر هللا وحمـ. الواحـد الشـرقي

وثمـة قصـة مؤثـرة أخـرى جـرت أحداثهـا  .عـلى نعمـه
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؛ أثنـاء عودتـه مـن فتـح البطحـاء وتلمسـانبيـن 
فـفي طريـق عودتـه مـع جيشـه العرمـرم؛ . إفريقيـة

ـع كثيـر األشجـار؛ فاختـار دوحـة توقـف عنـد موض
عظيمـة في وسـط األشجـار؛ فأمـر أن يضـرب خبـاؤه 

فنزلـت العساكـر لنزولـه، وضربـوا خيامهـم . بجوارهـا
ثـم التفـت إلى خاصتـه؛ وقـال . لإلقامـة بعـض الوقـت

" أتـدرون ِلـم آثـرت النـزول بهـذا المكـان؟": ((لهـم
ذلـك ألني بِـتُّ بهـذا الموضـع في : "؛ قـال"ال: "قالـوا

بعـض الليـالي جائعـاً مقـروراً؛ وكانـت ليلـة ممطـرة؛ 
فمـا زال هـذا الـدوح وقـائي حـتى أصبحـت؛ فـأردت 
النـزول هنـا عـلى هـذه الحالـة ألشكـر اهللا سبحانـه 
عـلى الفـرق مـا بيـن المنزليـن، والفصـل مـا بيـن 

لـك؛ ثـم نهـض فتوضـأ وصـلى قـال ذ. 1"))المبيتيـن
ولمـا مـر أثنـاء . ركعتيـن شكـراً هللا سبحانـه وتعـالى

؛ القريـة الـتي وِلـد فيهـا تاجـراعودتـه بالقـرب مـن 
ونشـأ بهـا؛ قـرر الدخـول إليهـا كي يـزور قبـر والدتـه؛ 

فأطـّل عـلى . ويصـل الموجوديـن مـن أهلـه وذوي رحمـه
شـه الجـرار الـذي سـد اآلفـاق، ورفرفـت البلـدة بجي

س وراياتـه الـتي يناهـز عددهـا ثالثمائـة رايـة عـلى رؤ

                                                
  .232: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 1
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عساكـره، وفيالقـه، ودوت طبولـه كالرعـد في سمـاء 
القريـة؛ واستقبـل أهـل القريـة قدومـه بحفـاوة واندهـاش؛ 
فقالـت امـرأة عجـوز بصـوت مرتـع ـ كانـت واقفـة 

هكـذا : ((عبـد المؤمـنع؛ وهي صديقـة لوالـدة بيـن الجمـو
  .1))يعـود الغريـب إلى بلـده

***  
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قـال فيـه ابـن . إشبيليـة ومراكـشولي قضـاء 
مـن حـوز ربـاط تـازى،؛ وبهـا قبيلـه؛ يكـنى : ((الزبيـر

نشـأ بتلمسـان، وبهـا تفقـه، وبمدينـة . أبـا مـوسى
بي أفـاس؛ رحـل إلى األندلـس؛ فـروى بالمريـة عـن 

كـان حافظـاً متصرفـاً في . القاسـم بـن ورد، وغيـره
علـوم جامعـاً لهـا؛ خطيبـاً مصقًعـاً، أديبـاً لوذعيـاً؛ ولي 

اء إشبيليـة مـدة؛ ثـم قضـاء الخالفـة إلى أن قضـ
واختـاره أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد . 1))تـوفي

؛ فقيـه متبحـر، وخطيـب مصقـع، 2المؤمـن قاضيـاً لـه
واسـع الدرايـة بـاألدب وفنونـه؛ ونظـم قصيـدة ذائعـة 

مـا زالـت تحـت الركـام، . الصيـت في الوصايـا والحكـم
. م1182/هـ578تـوفي في سنـة . ع الزمـنأو تبخـرت مـ

كـان عيـسى هـذا : ((قـال عنـه عبـد الواحـد المراكـشي
مـن فضـالء أهـل المغـرب ونبهائهـم؛ وكـان خطيبـاً 

                                                
  .94: ، رقـم الترجمـة53: صلـة الصلـة، ص 1
  .254: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص 2
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مصقعـاً، وبليغـاً، ولسنـاً، وشاعـراً مفلقـاً؛ مشاركـاً في 
كثيـر مـن العلـوم؛ ونـال في أيـام أبي يعقـوب حظـوة 

؛ كـان يتكلـم عـن الوفـود، ويخطـب في النـوازل؛ ومكانـة
ولـه أوالد؛ قـال فيهـم عبـد . 1))فيـأتي بكـل عجيـب
مـا منهـم إالّ مـن ولي القضـاء؛ : ((الواحـد المراكـشي

هـذا رجـالً صالحـاً؛ ولي في . وهـم عـلي وكـان عـلي
حيـاة أبيـه قضـاء مدينـة بجايـة؛ ثـم عـزل عنهـا، وولي 
مدينـة تلمسـان؛ وهـو عندنـا مـن المشهوريـن بالتصميـم 
. والتبتـل في دينـه، وممـن ال تأخـذه هـوادة في الحـق

ويوسـف؛ . طلحـة؛ ولي قضـاء تلمسـان: ومـن أوالده
تركتـه قاضيـاً بمدينـة فـاس؛ بلغتـني وفاتـه؛ وأنـا بمكـة 

وأبـو عمـران مـوسى؛ قـاضي الجماعـة . هـ620سنـة 
وذكـره هنـا واجـب؛ كي يبـقى عالمـة . 2))في وقتنـا هـذا

  .تسهـل للباحثيـن اكتشـاف المزيـد مـن إنتاجـه

***  
  

                                                
  .246ـ  245: المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، ص ص 1
 .246: نفسـھ، ص 2
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1

  
  

في الغصـون اليانعـة؛ نقـالً عـن  ابـن سعيـدقـال 
 ألمريـةأنـه مـن : ابـن حمويـه الدمشـقيرحلـة 

وأجمعـت المصـادر أنـه ولـد . باألندلـس في أصولـه األولى
وكـان والـده قـد . ؛ في تاريـخ غيـر معـروفبوهـران

أمـا نشأتـه . امتهـن الجنديـة؛ فـولي مدينـة وهـران
 ؛ مرتـع صبـاه وشبابـه؛ أيـنبتلمسـانوترعرعـه؛ فتمـت 

                                                
السابعـة، ومعجـم  املائـةلـھ ترجمـة في الغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء  1

وثمـة أیضـًا . أعـالم الجزائـر، وباقـة السوسـان في التعریـف بحاضـرة تلمسـان
ویبـدو . إشـارة إلیـھ في المعجـب؛ ضمـن فتـرتي حكـم المنصـور وابنـھ الناصـر

عبـد اللـھ محمـد  بـأيبمـا وقـع فیـھ یحـیى بـن خلـدون؛ حیـن سّمـاه  خطـأأن 
القریـب مـن (مـروان بـن جبـل؛ ونسبـھ إلى حصـن شلوبیـن بـن عـلي بـن ا

ثـم سـرد المعلومـات نفسھـا الـتي تنطبـق عـلى صاحـب ھـذه ). غرناطـة
ولي قضـاء تلمسـان، ثـم استقدمـھ المنصـور لقضـاء ((أنـھ  قائـالً. الترجمـة

ر، عـادًال فكـان بھـا حمیـد السیـ. الجماعـة بمراكـش؛ عنـد حركتـھ إلى قفصـة
؛ مـع كونـھ شدیـد الھیبـة، قضائـهلـم یجلـد أحـدًا بسـوط أیـام : قیـل. في األحكـام

تـوفي لیلـة األحـد تاسـع جمـادى . بصیـرًا باألحكـام، حظیـًا عنـد المنصـور
وثمـة ترجمـة أخـرى أوردھـا یحـیى بـن )). وستمائـةاألولى سنـة إحـدى 

مـروان بـن محمـد بـن عـلي : محمـد ھـذا؛ وسّمـاه خلـدون أیضـًا؛ تخـص ابـن
. ولي بـدوره قضـاء تلمسـان؛ ثـم سبتـة، وغرناطـة، ومرسیـة. بـن مـروانا

  .وتـوفي في ھـذه المدینـة األخیـرة؛ دون معرفـة تاریـخ وفاتـھ
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المدينـة الـتي نمـت معارفـه ومداركـه في رحـاب هـذه 
زاول تعليمـه بهـا؛ فتحصـل في حلقاتهـا العلميـة عـلى 

. 1يـه واألدبيـةهذخيـرة جيـدة مـن العلـوم الشرعيـة، والفق
وقـد انصـب اهتمامـه ـ فيمـا بعـد ـ عـلى المذهـب 

عـلي بـن أحمـد بـن الظاهـري؛ حيـث شغـف بكتـب 
ذ توافقـت مـع وكانـت هـذه هي فرصتـه الذهبيـة؛ إ. حـزم

اللحظـة الـتي تحـول ـ خاللهـا ـ الخليفـة الموحـدي أبـو 
يعقـوب يوسـف عـن كتـب الفـروع، وأبـدى ميلـه إلى 
أهـل الحديـث؛ فقربـه إليـه، وواله خطـة قـاضي الجماعـة 

ثـم عزلـه في . م1187/هـ583في سنـة ) قـاضي القضـاء(
  . م1195/هـ592سنـة 

الكيفيـة الـتي وصـل بهـا  ابـن سعيـدوسـرد 
: صاحـب هـذه الترجمـة إلى مرتبـة قـاضي القضـاة؛ فقـال

ومـن نـادر الحكايـات أنـه كـان قـد لـزم أبـا جعفـر ((
؛ قـاضي القضـاة مـدة؛ وكـان يثقـل عليـه 2ابـن مضـاء

                                                
في الترجمـة الـتي أعدھـا یحـیى بـن خلـدون ـ حـتى وإن حصـل اختـالف في  1

اسـم األب ـ ذكـر أنـھ أخـذ العلـم عـن عیـسى بـن عمـران؛ بینمـا قـال أن مـن 
  . أبـو جعفـر بـن ثعبـان: تالمیـذه

أبـو العبـاس (أبـو جعفـر أحمـد : واسمـھ بالكامـل. آنئـذقـاضي الجماعـة  2
ابـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن سعـد بـن حریـث بـن عاصـم بـن ) أیضـاًُ

 .مضـاء؛ یعـد بیـن أعـالم القـرن السـادس
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بالطبـع، ويخـف عليـه بالتصنيـع؛ فسألـه في بعـض 
  :جـل هـذه األبيـاتاألوقـات عـن حالـه؛ فارت

  يا من مضى وتَسـمى
  ولَـم يخُنْـه  زمانُـه

  سألْتَني كَيـفَ حـالي
  وقَـد كَفـاك  عيانُـه

ـرخَي كنْدع كـان إن  
  يـرجى فَهـذَا أوانُـه

  
فيـه  يكـون خيـراً إن شـاء اللـه، وألسعيـن: فقـال

. ويرشحـه لمـا هـو أهلـه ثـم جعـل يستنيبـه،. هـديج
أراك تقـدم هـذا الرجـل، : "فقـال لـه بعـض أصدقائـه

: فضحـك ابـن مضـاء، وقـال". وتعينـه عـلى نفسـك
هـذا رجـل الحـت . الـرأي مـا ظننتـه؛ إنـه غيـر رأيي"

فيـه بـوارق السعـادة؛ وال بـد ان يتقـدم؛ رضيـت أم 
ه بترشيـحي، وسعـيي واألولى أن أظهـر أن تقديمـ. سخطـت

؛ ى اشتركنـا في حمـد النـاس؛ وإن لـم يـفلـه؛ فـإن وفَ
ثـم أن ابـن مضـاء مـرض في سفـرة ". انفـرد بالالئمـة

المنصـور إلى إفريقيـة سنـة ثـالث وثمانيـن وخمسمائـة؛ 
فاشتغـل ابـن مـروان بالحكـم بيـن النـاس؛ فظهـر منـه 
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ـا اشتهـر بـه اسمـه، مـن حسـن الخلـق والسياسـة م
فمـا استقـل ابـن مضـاء مـن . ونـسي معـه ابـن مضـاء

مرضـه؛ إالّ وقـد حـاك في قلـب المنصـور أن يجعلـه 
وصـار ابـن مضـاء إذا رآه . قـاضي الجماعـة؛ فكـان ذلـك
  :1والنـاس مقبلـون عليـه؛ أنشـد

  ثَوب به البِـلَى: وما يستَـوي الثَّوبانِ
يـددج  ـدي  الباِئعيـنبِأي  بثَـوو  

  
أمـا حكايـة عزلـه؛ فقـد حدثـت جـراء خـالف  

أبي القاسـم أحمـد بـن وخصومـة نشبـت بينـه وبيـن 
؛ وتقـول الروايـة أن كالمـاً جـرى محمـد بـن بـقِّي

؛ فقـال هـذا ابـن بـقِّيعـلَى  ابـن مـروانبينهمـا؛ فتفـوق 
  :األخيـر
الدبِــردي  قْبِــُل  أوي  نَّـهلَك    ـقَى على حاِلـهبال ي ـره  

بِـرصال ي رهالد فَإن بِـرفاص   ــهكْروهبم   تَلَقَّـاك  فَـإن  
  

في رصـد المناسبـة  ابـن بـقِّيومنذئـذ؛ أخـذ 
المواتيـة لتسديـد ضربتـه؛ وجـاء يـوم التشهيـر بـه في 

إخـراج الصدقـات؛ حيـث نسـب إليـه التقصيـر في قضيـة 

                                                
  .32ـ  31: الغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء المائـة السابعـة، ص ص 1
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عندهـا؛ عزلـه المنصـور في سنـة . توزيعهـا
فلقيـه ابـن : ((بـدالً منـه ابـن بـقِّيم؛ وولَّى 1195/هـ592

مـروان في إثـر ذلـك ـ وكـان مفاكهـاً، حسـن الخلـق، 
أفَتَـرى؟ لقـد أقبـل وأدبـر؛ : طيـب النفـس؛ فقـال لـه

فبـدا الحيـاء عـلى وجـه . 1))نصبـر كمـا صبـرتونحـن 
ومـن عجائـب األحـداث أن . ، ولـم يجبـهابـن بـقِّي

الحـال لـم يطـل بـه كثيـراً؛ إذ عـاد إلى منصبـه بعـد 
، المنصـورصبـره ـ كمـا تكهـن ـ وذلـك بعـد وفـاة 

ابـن ؛ الـذي بـادر إلى عـزل الناصـروانتصـاب خلفـه 
في مرتبـة قـاضي القضـاة؛  ابـن مـروانتعييـن ، وبـقِّي

حيـث ظـلَّ في منصبـه إلى أن وافتـه المنيـة سنـة 
  .م1204/هـ601

ومـن الروايـات الـتي نشرهـا خصومـه ضـده 
ضيافـة يهـودي في  ـَلبِللتشنيـع بـه؛ أنهـم زعمـوا أنـه قَ

تلمسـان؛ فنـزل بـداره؛ فأكرمـه ذلـك اليهـودي أيمـا 
فزعمـوا أنـه . كـرام، ووفّـر لـه كـل مـا استطـاعإ

اختـلى بـه؛ وحـاوره في أمـور دينـه؛ ثـم ادعـوا أنـه 
يـا إسرائيـلي؛ دياركـم نظيفـة، وطعامكـم : ((قـال لـه

  . 2))طيـب، وشرابكـم رائـق؛ مـا أظنكـم إالّ عـلى الحـق
                                                

  .33: الغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء المائـة السابعـة، ص 1
 .33: ، صنفسھ 2
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ومـن شعـره قولـه واصفـاً دعـوة صنعهـا بعـض 
  :أصدقائـه؛ كـان هـو المتصـرف بيـن أيديهـم

يممٍل  عكُلِّ فَض نها مميعى     جتَـضرالم عوتُكذَا دبا حي  
نَـا كَالنَّسيـمنيا بيمكْراً  بِهـا     وأنْتَ  فس كَأنَّنَا األغْصان  

  وجوه  النَّعيموجاءنَا  خُبـز رأينَـا بِـه     في هالَة الخَيرِ 
  

: وعلَّـقَ ابـن سعيـد عـلى هـذ البيـت األخيـر فقـال
وقولـه؛ وهـو في غايـة الحسـن؛ ولـم أسمـع في معنـاه ((

وأشـار أيضـاً إلى أحـد أوالد صاحـب الترحمـة؛  . 1))مثلـه
نـه كاتـب وحافـظ لـألدب إ؛ وقـال بأبي زكريـاءولقبـه 
. ولكنـه وصفـه بالبخـل. مريـةألوتـولى قضـاء . وشاعـر

وهـو شاعـر تقـف عـلى ترجمتـه في : ((ضـافأثـم 
ولعـلَّ هـذا الشخـص . 2))سنـة اثنيـن وخمسيـن وستمائـة

هـو ابنـه الـذي ذكـره يحـيى بـن خلـدون في بغيـة 
أبـا عـلي : الـرواد؛ مـع تغييـر في اسـم األب؛ وسمـاه

. مـروان بـن جبـل مـروان بـن محمـد بـن عـلي بـن
  .وقـد يكـون أحـد أبنائـه اآلخريـن

  ***

                                                
 .34: الغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء المائـة السابعـة، ص 1
 .34: ، صنفسھ 2
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1

  
فقيـه مجتهـد، وداعيـة مؤثـر، وأديـب لبيـب 

ـ في  ببسكـرةـ وفي قـول  بتـوزرولـد . وشاعـر مفلـق
نشـأ وتلـقى تعليمـه في . م1041/هـ433حـدود سنـة 

؛ أيـن استقـر بهـا، تلمسـانمسقـط رأسـه؛ ثـم رحـل إلى 
وشـب في أحضانهـا؛ وفي رحابهـا انشغـل بالتدريـس 

، ثـم فـاسونشـر العلـم؛ ثـم انتقـل ـ بعدهـا ـ إلى 
ر ؛ ولكنـه قـرمصـر؛ الـتي رحـل منهـا إلى سجلماسـة

قلعـة بـني ؛ حيـث استوطـن بـالد المغـربالعـودة إلى 
قـال . م1119/هـ513؛ أيـن تـوفي ودفـن سنـة حمـاد

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي بـن عنـه القـاضي 
في هـو في بالدنـا بمنزلـة الغـزالي؛ ((: 2حمـاد الصنهـاجي

                                                
والبستـان في ذكـر األولیـاء . التشـوف إلى رجـال  التصـوف: لـھ ترجمـة في 1

. ونیـل االبتھـاج عـلى ھامـش الدیبـاج. جـذوة االقتبـاسو. والعلمـاء بتلمسـان
عریـف بحاضـرة تلمسـان عاصمـة دولـة بـني وباقـة السوسـان في الت. واإلعـالم

ووردت . ولـھ بعـض المقطوعـات في خریـدة القصـر وجریـدة العصـر. زیـان
  . 16: مقطوعـة عـن فـاس في األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس؛ مـع نبـذة عنـھ؛ ص

النبـذة المحتاجـة في أخبـار صنھاجـة بإفریقیـة وبجایـة، : صاحـب كتـاَبْي 2
م، 1105/ھـ548وكتـاب أخبـار ملـوك بـني عبیـد وسیرتھـم ولـد في حـدود عـام 

 . م1231/ھـ628وتـوفي في سنـة 
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أخـذ : ((عيـاضوقـال فيـه القـاضي . 1))العلـم والعمـل
هـو والمـازري عـن اللخـمي؛ وكـان مـن أهـل العلـم 
والفضـل؛ شديـد الخـوف مـن اللـه تعـالى في غالـب 
أحوالـه؛ كثيـر الحضـور مـن اللـه تعـالى؛ ال يقبـل مـن 

أخـذ . 2))أحـد شيئـاً؛ إنمـا يأكـل مـا يأتيـه مـن تـوزر
العلـم عـن أبي عبـد اللـه المـازري، وأبي زكريـاء 

أبـو : ومـن تالميـذه. لشقرطيـسي، وعبـد الجليـل الربـعيا
عبـد اللـه محمـد بـن عـلي الشهيـر بابـن الرمامـة، 

وذكـر مـن . وأبـو عمـران مـوسى بـن حمـاد الصنهـاجي
  . أصحـاب أبـو الفضـل؛ أبـو مـوسى اللخـمي

   

                                                
   .300: البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص 1
   .301ـ  300: ، ص صنفسھ 2
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ولمـا أفـتى فقهـاء أهـل المغـرب : ((التـادليوقـال 
كتـب الغـزالي، وأمـر السلطـان بإحراقهـا؛ بإحـراق 

انتصـر ألبي حامـد رحمـه اللـه تعـالى؛ وكتـب إلى 
  .1))السلطـان في ذلـك

وكـان أبـو الفضـل : ((قـال أحمـد بـن القـاضي
مـن أهـل العلـم والعمـل؛ وكـان ممـن انتصـر لعـدم 
إحـراق اإلحيـاء للغـزالي؛ وكتـب عـلي بـن يوسـف إلى 

ينـة فـاس بالتحـرج عـلى النـاس في كتـاب اإلحيـاء؛ مد
وأن يحلـف النـاس باأليمـان المغلظـة؛ أن اإلحيـاء ليـس 

لمـا وقـع : "عندهـم؛ فقـال أبـو الحسـن بـن حرزهـم
هـذا؛ ذهبـت إلى أبي الفضـل أستفتيـه في تلـك األيمـان؛ 

ار؛ وكانـت عـل محملـه أسفـ. فأفتـاني بأنهـا ال تلـزم
فقـال لي هي مـن اإلحيـاء؛ ووددت أني ال أنظـر في عمـري 

  .2"))سواهـا

  

                                                
  .96: التشـوف، ص 1
 .552: جـذوة االقتبـاس في ذكـر من حـل من األعـالم فـاس، ص 2
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ومـن شعـر أبي الفضـل؛ القصيـدة الشهيـرة باسـم 
  :2؛ وجـاء فيهـا1))المنفرجـة((

  رِجيـتَنفَ ةُ ـدي أزمـاشتَ
  جِـبِالبلَ  ك ـلَيلُ آذَن   دـقَ

  رج ـس ه ـِل لَـوظَالم اللَّي
  رجِـو السـاه أبـيغشَ حتّي

  ر ـرِ لَها مطَـوسحاب الخَي
  جيـان تَـاِإلب اءـجِإذَا ـفَ

  ٌل ـجم ا ـموالن   دـوفَواِئ
  جِـوالمه سِ ـِلسروحِ اَألنفُ

  دا ـَأب  حيـم  َأرج  اـولَه
ـفَاقصحيا ـد ماَألرجِ  ذاك  

   

                                                
نظمھـا جـراء مـا وقـع لـھ؛ حیـن أخـذ واحـد مـن أھـل السلطـان مالـھ؛ ولكـن  1

إن لـم : ذلـك المتسلـط رأى في منامـھ رجـًال؛ ھـدَّده بحربـة في یـده؛ وقـال لـھ
  .مذعـورًا؛ وردھـاتـرد أمـوال مـن اغتصبتـھ قتلتـك؛ فاستیقـظ 

الشیـخ الفقیـھ أبـو : قـام بعـض العلمـاء واألدبـاء بشرحھـا وتخمسھـا؛ منھـم 2
؛ الـذي )م1236/ھـ636: ت(محمـد عبـد اللـھ بـن نعیـم الحضـرمي القرطـبي 

عنـوان الدرایـة فیمـن "خمـس قصیـدة المنفرجـة؛ وتخمیسـھ منشـور في 
  .332ـ   326: ؛ ص"السابعـة ببجایـة عـرف مـن العلمـاء في المائـة
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مبـف  اـفَلَر اض  ا ـالمحي  
ـبِبِحاللُّج نوجِ مجِـورِ الم  

  ده ـي اً فيـقُ جميعـوالخَل
  رجـح وذَووة ـذَوو سعـفَ

ولهنزــوم  هطُلُوعــو م  
ـفَععو كرجِ  لَىـلى درد  

عاِئشُهممــو هبواقعم ــو  
  عوجِ  علىالمشيِ  فيلَيست 

 كَمحت بِيجـنُس د كَمت ـح  
  جِـبِالمنتَس  تُـانتَسج  مـثُ
  ت ـانعرج  ثُمفَِإذا اقتَصدت 

ــفَبِمقتَصد  نعرِجِــوبِم  
  ج ـا حجـدتَ بِعجاِئبهـشَهِ

  جِـبِاَألمرِ على الحج  قامت
  جى ـاء اللَه حـبِقَض ورِضاً

لَى مـفَعتـر كُوز ه جِـفَع  
ِإذا انفَتَحت ـوابَأبو دى ـه  

  جِـوِل  اـل ِلخَزاِئنهـفاعجِ
  ا ــنهايتَه  تَــحاول وِإذا

  رجِـالع منذاك  ِإذذَر ـفاح
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  ِإذا   اقـن السبـون مـِلتَكُ
  رجِـالفُ تَ ِإلى تلك ـجِئ ما

  ه ـوبهجتُ  شُـاك العيـفَهنَ
  جِـــوِلمنتَهِ   جٍــفَلمبتَهِ

كَ  ِإذااَل ـفَهِجِ اَألعمت ـرد  
  جِـتَهِ  تَ ِإذاًـِإذا ما هجـفَ

  ا ـسماجتُه اصي اللَه ـومع
 انيتَزدـالخُلُ ِلذمالس جِـق  

تِلطَاعهــوتباحصو ا ــه  
  جِـمنبل  احٍ ـصب  وارـأن

  ا ـمن يخطب حور الخُلد بِه
  جِـور وبالغُنـبِالحر ـيضفَ
لَه يرضـبِتُ  اـفَكُنِ الم قى  

  يجِـون نَـتَرضاه غَداً وتَكُ
  بٍ ذي ـرآن بِقَلـُل القُـوات

 فيه وتبِصنٍ وزجِيـشَ ح  
صسافَتُه ِل ـالةُ اللَّيـوا ـم  

يهب فجِي  مِـا بِالفَهـفاذهو  
  ا ــومعانيه  اـــوتََأمله

  رجِـردوس وتَنفَـأت الفَـت
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  ا ـمفُجرِه م ـواشرب تَسني
  زِجِــوبممت  اًـممتزِج ال 

حدق ميـالعـُل اآلته ـه دى  
  جىـه  هـوهوى متَولٍّ عن

  ه ـرِياضتُ ه ـاللَ  ابـوكتَ
  درِجِـبِمن  قـالخل  ولـِليقُ

  م ـهداتُه ق ـالخَل ارـوخي
من هم ماهوسـومجِـجِ اله  

  ال ـفَ   دامـتَ المقـكُن واذا
  في الحربِ من الرهج تجزع
  دى ـه ارـوِإذا َأبصرت منَ

ـفَ فَرداًر ـفاظهجِـوقَ الثَب  
   دتـوجت نَفس ـوِإذا اشتاقَ

  جِـالمعتَل  وقـبالشَّ اً ـألَم
  ةٌ ـضاحكَ ا ـالحسن اـوثَناي

  جِـالفَلَ  وتَمام الضحك على
  وعياب اَألسرارِ قَد اجتَمعت 

  رجِـالشَّ  تَـتح  اـبَأمانَته
  ه ـِلصاحبِ  دومـيقُ ـوالرف

ِإلى اله صيرالخَرقُ يجِـور  
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  دي ـالمه  على اللَهصلواتُ 
  جِـالنَّه ِإلي اسِ ـالهادي الن

  ه ـسيرت   في  رٍـبك  وَأبي
ِلسانِـو قَالَتـمه  جِــاللَه  

  ه ـوكَرامت  صٍ ـحف  وَأبي
  جِـة الخُلُـة سارِيـفي قص

  نِ ـالنُّوري وذيرٍ ـوَأبي عم
تَحيي المستَحيهِ اـالسجِـالب  

  إذا   مِـنٍ في العلـحس وَأبي
   جِــالخُلُ  هـبِسحاِئبِ  وافى

  
  : ـ ولـه أيضـاً

ـملَه ـنـتُ فيمحببٍ 1أصبِـالَ أد ديـن  
  ومـن  لُـه أدب  عـارٍ  مـن  الديـنِ

   

                                                
  )).لـھ: ((االقتبـاس ةفي جـذو 1
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ـتُ فيهِمِ غَريـبحبنْفَـرِداً 1أص2الشَّكِْل م  
  3كَبيـت حسـانٍ  في ديـوانِ  سحنُـونِ

  
  : ـ وقولـه كذلـك في مدينـة فـاس

  منْك جميع الحسـنِ مستَـرِقُيا فَـاس 
  4والساكنـوك  أهنيهـم  لقـد  رزقـوا

  
  لراحتنــا  5هـذا  نسيمـك  أم   راح

  7الصـافي أم  ورق 6مـاؤك السلسبيـل
  األنهـار  داخلهــا  8أرض  تخللتهـا

  9حتى المجالـس واألسـواق والطـرق
   

                                                
  )).فقیـد: ((في التشـوف 1
  ))وقـد غـدوت لفقـد الشكـل منفـردًا(( :جاء ھذا الشطر في جذوة االقتباس ھكذا 2
والتشـوف إلى . 301: البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص 3

بـن  وقـد أشـار ابـن النحـوي ھنـا؛ إلى بیـت حسـان. 97: رجـال التصـوف، ص
نعمـان في حـرق نخیـل بـني نضیـر؛ إذ اقتبـس في بـاب الجھـاد بمدونـة اإلمـام 

   : وجـاء بیـت حسـان ھكـذا. سحنـون
  " وھـان على سـراه بني لؤي     حـریق بالبویـرة مستطیـر"

  )).وساكنـوك أھنیھـم بمـا رزقـوا: ((جاء ھذا الشطر في جذوة االقتباس ھكذا 4
  )).روح: ((في جـذوة االقتبـاس 5
  )).السلـس: ((نفسـھ 6
 )).وماؤك السلس الصافي أم الورق(( :جاء ھذا الشطر في جذوة االقتباس ھكذا 7
  .وھـذا أفضـل)). نخللھـا: ((نفسـھ 8
  .16: األنیـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص 9
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  :1ـ وقـال في مـدح مصـر
 ـرصم ـنأيـرصم  ـانكس ـنأيو  

  بيننـا  شُقَّـةُ   النَّــوى  والبعــاد
  حدثـاني عـن نيـِل  مصـر  فَـإنِّي
  قْتُـهنْـذُ  فارــاد  إلَىمص  ـاءالم  

  يـاضالـتيوالر  ــهيبعـلى  جان  
  واجعـالَه  مـن  األحاديــث  زادي

  ـتَّى  لَقَـد  خلْـتُ  أنِّيقَلْـبِي ح  رقَّ
ـنياد  بــوالعارِ  ووـدي  الــزأي  

  مـا تَـراني أبـكي على كُـلِّ  ربـعٍ
  وادي  كُـلِّمـا  تَـراني َأهيـم  في  

ـرـنِ النِّيـِل خَياشور ـنم شَـنور  
  بعـد مـن  دجلَـة  ومـن  بغْــداد

  ومن القَصـرِ قَصـر شَـداد ذاك الـ
  ـمشْـرِفُ  المرتَـقي عـلَى  سنْـداد

  ـرصم  ـري  لَهـاإنمعـانٍ   لَعم  
  قَـد  تََأبـتْ  عـلَى  جميـعِ  البِـالَد

   

                                                
 .325: ، ص1: خریـدة القصـر في جریـدة العصـر، ج  1
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  نَــاد   هيهـذه  اَألرض  إنَّمــا  
 ـرصمـنالنَّـادي م  اجـرـا سهنيب  

  أسعدتْـني يـا صاحـبي عـلَى هــ
  ـذا  البكَـا  حاجـتي  إلَى  اإلسعـاد

  
  :1ـ وقـال في حجـة اإلسـالم اإلمـام أبي حامـد الغـزالي

ـهلْميـنِ عالد نـا ميأح ـدامو حأب  
 ما تَقَـادم نْـهم دـدجوـدهع ـنم  

 ـا َأتَى  بِـهيمف  ـنمحالر فَّقَـهوو  
شْـدإلَى  الر  ادـا أرفي م ـهمألْهو  

  بِهــا  فَـأتَىفَفَصلَهـا  تَفْصيلَهـا  
  تَهـدي  التيفَجاءتْ كَأمثَاِل النُّجـومِ 

  
وطلـب منـه بعـض أقاربـه أن يتشفـع لـه عنـد ظالـم  ـ

مـن أهـل السلطـان؛ كي يسمـح لـه بالعـودة إلى ديـاره 
سأفعـل، : فأجابـه أبـو الفضـل. بعـد فـراره منهـا

  :وأتضـرع إلى اللـه تعـالى؛ ثـم قـال في تجهـده

                                                
 .326: ، ص1: خریـدة القصـر في جریـدة العصـر، ج 1
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  دواـرق  لبست ثوب الرجا والناس وقد
  دـأج والي ماـو إلى مـت أشكـوقم

  ليـوقلـت يـا سيـدي يـا منتهى أم
  دـر أعتمـيـا مـن عليه بكشف الض

  اـتعلمه  ك أمـورا أنـتـو إليـأشك
  دـر وال جلـمـالي عـلى حملها صب

  اـر مشتكيـوقـد مـددت يـدي للض
  دـي  هـإليـك يا خير مـن مـدت إلي

***  
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  هـ 700ـ   600من 
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1
  

في  بتلمسـانوهـو فقيـه وأديـب وشاعـر؛ ولـد 
عهـد الموحديـن ـ ليلـة غـرة رجـب مـن سنـة 

م ـ ثـم عبـر بـه والـده؛ وهـو ابـن تسـع 1213/هـ609
مـدة  غرناطـة؛ حيـث سكـن معـه في األندلـسسنيـن إلى 

أيـن استقـر بهـا  مالقـةثـالث سنيـن؛ ثـم تحـول إلى 
وتلـقى فيهـا دروس العلـم، واتسعـت في حضنهـا معارفـه؛ 

ثـم عـاد إلى الضفـة . وتنوعـت مداركـه في علـوم شـتَّى
 مالـك ؛ فتـزوج بهـا أخـت سبتـةالمغربيـة؛ فعبـر إلى 

؛ وكانـت وفاتـه بهـذه المدينـة العريقـة بعـد 2ابـن المرحـل
  . 3م1291/هـ690عـام 

                                                
لـھ ترجمـة في اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، وفي بغیـة الـرواد في ذكـر  1

. ني عبـد الـواد، والبستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـانالملـوك مـن بـ
  .وكتـاب الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة

م وتـوفي في سنـة 1207/ھـ604ولـد بمالقـة سنـة ، ھـو أدیـب وشاعـر بـارز 2
 تمّیـز في نظمـھ في. وتلـقى تعلیمـھ في إشبیلـة وسبتـة وفـاس. م1299/ھـ699

  .زن الدوبیـتو
 .وستمائـةجـاء في اإلحاطـة؛ أنـھ تـوفي بسبتـة سنـة تسعیـن  3
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وهـذا : ((أيضـاً فيقـول ابـن الخطيـبويعـرف بـه 
اني ـن التلمسـالحسيالشيـخ جـد صاحبنـا وشيخنـا أبي 

ه ـار إليـف، ويشـه التأليـرز بـن يطـو ممـه، وهـألبي
لسـان الديـن كمـا نسـب إليـه  .1))هـون لشهرتـي فنـف
حسـن المعرفـة بعقـد الشـروط؛ والتفـوق في  بـن الخطيـبا

كـان : ((وقـال. العـدد والحسـاب والفرائـض: علـمي
 دـدفقيهـاً ماهـراً، عارفـاً بعقـد الشـروط، مبـرزاً في الع
والفرائـض، شاعـراً محسنـاً، ماهـراً في كـلِّ مـا 

الفرائـض أيـام شبابـه؛  ـم أرجـوزة فيظوقـد ن. 2))يحـاول
تلـك  ابـن الخطيـبوصـف  .بالتحديـد 3سنـة 28وفي سـن 

أرجـوزة محكمـة بعلمهـا، ضابطـة، : ((المنظومـة بقولـه
األرجـوزة : ((وقـال عنهـا أيضـاً. 4))عجيبـة الوضـع

الشهيـرة في الفرائـض لـم يصنَّـف في فنّهـا أحسـن 
رجـوزة في الفرائـض؛ أنجـز وإلى جانـب تلـك األ. 5))منهـا

ـ كذلـك ـ منظومـات  أبـو إسحـاق إبراهيـم التلمسـاني
السيـرٍ وأمـداح النـبي صـلى اللـه عليـه : أخـرى في

                                                
 .666: ؛ ص1: اإلحاطـة، قسـم 1
    .663: نفسـھ، ص 2
جـاء في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، والبستـان في  3

ـ  الفرائـضأن عمـره ـ حینمـا نظـم أرجـوزة : ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان
  .56: ص. كـان عشریـن سنـة

  .663: ، ص1: اإلحاطـة، قسـم 4
 . 664: نفسـھ، ص 5
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ومـن ذلـك المعشّـرات عـلى أوزان العـرب،  كمـا  .وسلـم
نظـم قصيـدة في التنويـه بالمولـد النبـوي الشريـف 

لـف بعـض الرسائـل في العـروض؛ وتمجيـد ذكـراه؛ ثـم أ
ومـن مؤلفاتـه أيضـاً . 1مـن بينهـا عـروض الدوبيـتي
د اهللا ـو عبـأبوذكـره  .نتيحـة الخيـر ومزيلـة الضيـر

اري األوسي ـك األنصـد الملـن عبـد بـن محمـد بـمحم
الذيـل والتكملـة لكتـابي الموصـول في كتـاب  شيـالمراك

وخبـرت منـه في تكـراري عليـه؛ (( :فقـال والصلـة؛
تيقُّظـاً، وحضـور ذهـن، وتواضعـاً، حسـن إقبـال وبـرٍّ، 
وجميـل ولقـاء ومعاشـرة، وتوسطـاً صلحـاً فيمـا يناظـر 
فيـه مـن التواليـف، واشتغـاالً بمـا يعنيـه مـن أمـر 
معاشـه، وتخامـالً في هيئتـه ولباسـه؛ يكـاد ينحـطُّ عـن 

أمـا . 2))د؛ حسـب المألـوف والمعـروف بسبتـةاالقتصـا
اً، ـاً لغويـان أديبـك: ((فقـال عنـه أحمـد بـن الزبيـر

  .3))ضـي الفرائـاً فـال، إمامـفاض

                                                
 القالـب الشعـري الفـارسي األصـل؛ اقتبسـھ :الدوبیـتیقصـد بعلـم العـروض  1

واصطلـح علیـھ ). بیتیـن(تعـني والدوبیـت بالفارسیـة . العـرب مـن فـارس
 :یقـول الصـوفي الشھیـر عفیـف الدیـن التلمسـاني وكمثـال عـلى ذلـك؛. بالرباعیـة

رهفيها الز نحن ،رياض رهفيها ا    الد نحن ،غصون نوالكَوـلثمر  
 ر؟ـننتظ الذي  والعيشُ صفا، فما      رجـح  والْملْك لنا، وما علينا

  .663: ، ص1: اإلحاطـة، قسـم 2
 .664: نفسـھ، ص 3
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شعـره وافـر وغزيـر؛ غيـر أن مـا وصـل إلينـا 
ابـن الخطيـب ووصـف . منـه ال يشكـل إالّ الفتـات

مبـرز الطبقـة؛ بيـن العـالي ((: ممكانتـه الشِّعريـة بقولـه
والوسـط؛ منحـازاً أكثـر إلى اإلجـادة؛ وتقـع لـه األمـور 

  .1:))العجيبـة فيـه؛ كقولـه
  تـسلف  ةـاس شيمـدر في النـالغ

  اـتصرفه  ورىـن الـد طال بيـق
  مـعه نـل  تْبـرن سـل مـا كـم

  اــا ويعرفهــرى قدرهـك يـمن
  اـبه  زاءـب الجـا أعقـل ربمـب

  اــمصرفه  زـك عـرةٌ عنـمض
  ـبالنُّ  فـتعط سـرى الشمـأما ت

  اـيكسفه وـدر وهـلى البـع ورِـ
  

                                                
  .665: ، ص1: اإلحاطـة، قسـم 1
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دة، ـمجي((بـ ابـن الخطيـبوصفهـا والت ـمط هولـ
ه ـن قولـفم .1))دةـان معيـي اإلحسـة فـادح مبديـوأم
  :ةـسبتر ـأمي زفيـم العـا القاسـأبه ـدح الفقيـيم

  2اـوا العيسـوا وزمـأرأيت من رحل
  اًـحسيس  ولـوا على الطلـوال نزل
  اـترابه  فـأحسبت سوف يعود نس

  اًـنسيس كـلدي يفـبما يش 3]اًـيوم[
  اـطوره  بـسٍ ناراً بجانـهل مؤن

  اًـس حسيسـتح  لـا أم هـألنيسه

***  



  

                                                
 .666: ، ص1: اإلحاطـة، قسـم 1 1
ربطـوا بالخطـام؛ وھـو الحبـل الـذي یربـط بـھ عنـق البعیـر ویشـد إلى : زمـوا 2

 . ربطـوا خطـام اإلبـل بغـرض الرحیـل: ویقصـد ھنـا. أنفـھ لیقـاد
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 3
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1
  
  

أنـه مـن : ((قـال ابـن سعيـد؛ نقـالً عـن والـده
" ـانڤيو"كتـب بـن أبي زيـد بـن يوجـان . صـدور الكُتَّـاب
  2ولـه رسالـة يخاطـب بهـا ابـن عيـاش. ملـك تلمسـان

يـا سيـدي؛ وال ينَـادى غيـر الكـرام، وعمـادي ": المذكـور
صـروفَ األيـام؛ نـداء وال يعتَمـد إالّ عـلى مـن يصـرف 

مـن يمـتُّ بالجـوار القديـم، ويشْفَـع بِنَسـبِ األدب الـذي ال 
يرعـاه إالّ كريـم؛ مـع والء لـو والَى بـه الصبـاح مـا 
غَـرب عـن ناظـره، وصفـاء لـو صـافَى بـه الدهـر؛ مـا 

د هـذي كمـا أورد ابـن سعيـ .3))"كَـدر مـن خاطـره
  :المقطوعـة الشعريـة الـتي نظمهـا أبـو العبـاس البرشـاني

   
                                                

خبـره في كتـاب المغـرب في حـلى المغـرب، وكتـاب باقـة السوسـان في  1
 .رة تلمسـانالتعریـف بحاضـ

كتـب عـن المنصـور یعقـوب . ھـو أحـد كتـاب الدولـة الموحدیـة المخضرمیـن 2
بـن یوسـف بـن عبـد المؤمـن، وكتـب أیضـًا لولـده محمـد الناصـر، ثـم لیوسـف ا

  . م1222/ھـ619وتـوفي في عـام . المستنصـر
 .82: ، ص2: الُمْغـرب، في ُحـَلى الَمْغـرب، ج 3
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  قُـم  هاتهـا  ذَهبِيــةَ
هِيـمِل  البى اللَّيجلُو دتَج  

  تُجلَى كَما  تُجلَى العـرو
يـمنَظ قْـدقَها عفَوو س  

  حلَب الكُـرومِ وما يخَـ
بِها إالّ كَرِيـمبِشُر ـص  

  زِلْـتُ فيهـا  بـاذالً ما
  مع القَديـم الحديثَنَشَبي 

  وأعدهـا  ذُخْـراً  ِلمـا
 ناأللَـمَِألْـقَى م األليـم  
  عجباً لَها تَشْـفي السقَـا

يـمقالس  نا لَـونُهلَوو م  
   

هـذا كـل مـا ذكـر بخصوصـه مـن معلومـات؛ 
غيـر . إلى تاريـخ ميـالده أو وفاتـه ابـن سعيـدولـم يشـر 

) ـانڤيو( ألبي زيـد بـن يوجـانأن عملـه ككاتـب 
؛ يفيـد أن صاحـب هـذه الترجمـة مـن أعـالم الهنتـاتي

 ِليالقـرن السابـع الهجـري؛ ألن ابـن يوجـان المذكـور؛ و
ـت واليتـه هم؛ وانت1208/هـ605في سنـة  تلمسـانعـلى 

وهـذه الفتـرة؛ هي الـتي كتـب . م1216/هـ613في عـام 
باإلضافـة أن . فيهـا أحمـد البرشـاني عـن ابـن يوجـان
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كمـا أن . م1228/هـ626هـذا األخيـر قتـل في عـام 
رسالـة البرشـاني المذكـورة سابقـاً؛ والـتي وجههـا إلى 

وابـن عيـاش ـ كمـا . ابـن عيـاش تـدل أنـه عاصـره
   1.م1222/هـ619سنـة  هـو معلـوم ـ تـوفي في

  

***  



  

                                                
 .81: ، ص2: أنظـر المغـرب في حـلى المغـنرب، ج 1
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ـ1
  

  
أجمعـت المصـادر التاريخيـة؛ أن هـذا األميـر؛ 
يتميـز بالشهامـة والحـزم، والشجاعـة، والجـرأة، واإلقـدام، 

العزيمـة، وشـدة الشكيمـة،  والنباهـة، وبعـد الهمـة، ونفـاذ 
والجـود، واإلبـاء، وسعـة المعرفـة، والفصاحـة، والبالغـة، 
. والشاعريـة؛ والتمكـن مـن العلـوم الشرعيـة واألدبيـة

ولـه إلمـام ومعرفـة بالقـراءات، وضبـط الروايـات؛ 
وحسـن التـالوة، ولـه أيضـاً قـدرة متميـزة عـلى الحفـظ، 

ضافـة إلى حسـن استيعابـه لكتـب الحديـث النبـوي باإل
الشريـف؛ إذ كـان خـالل أيـام حكمـه؛ يقْـرِئ كتبهـا؛ 

كمـا . الموطـأ، وصحيـح البخـاري، وسنـن أبي داود: مثـل
أشـاد المختصـون ببالغتـه، وجـودة إنشائـه، وامتالكـه 

  .مفاتيـح علـوم اللغـة العربيـة وآدابهـا
                                                

قسـم (لـھ ترجمـة في اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، والبیـان المغـرب  1
، والحلـل الموشیـة، واألنیـس المطـب بـروض القرطـاس، وتاریـخ )الموحدیـن

 وعـدد. العبـر، ورایـات المبرزیـن، واألعـالم، واالستقصـا وكتـأبالدولتیـن، 
  .كبیـر مـن كتـب التاریـخ والتراجـم
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ابـن ونقـل لسـان الديـن بـن الخطيـب عـن 
؛ حيـن وصـف إدريـس بـن يعقـوب في كتابـه عسكـر

دخـل مالقـة ـ مـن قبـل : ((؛ قولـهمالقـةعـن تاريـخ 
أخيـه ـ فوصـل إليهـا في الحـادي عشـر مـن محـرم؛ 
وهـو شـاب حـدث؛ فكـان منـه مـن نباهـة القـدر، 

لـك؛ مـا يعجـز عنـه كثيـر وجاللـة النفـس، وأبهـة الم
ولحيـن وصولـه؛ عقـد مجلـس مذاكـرة؛ . مـن الملـوك

وكـان الشيـخ عـلي بـن . استظهـر لـه نبهـاء الطلبـة
عبـد المجيـد يحضـره؛ وكـان يبـدو منـه ـ مـع حداثـة 
سنـه ـ مـن الذكـاء، والنبـل، والتفطـن؛ مـا كـان يبهـت 

  . 1))الحاضريـن
ومقابـل هـذه الصفـات الحميـدة الـتي يتحـلى بهـا؛ 
فثمـة صفـات أخـرى تعكـس لـه صـورة مغايـرة 

إذ عـرف عنـه ـ فيمـا بعـد ـ . ومتناقضـة مـع األولى
. الميـل إلى الشـدة والجبـروت، والتعطـش لسفـك الدمـاء

كمـا تميـز ـ مـن بيـن أسالفـه ـ بأنـه أول مـن أدخـل 
قـام بذلـك تحـت شـدة . إلى البـالد المغربيـة الفرنجـة

الحاجـة إليهـم؛ مـن أجـل قمـع شيـوخ الموحديـن؛ الذيـن 
حـدث هـذا؛ . نقضـوا عهـده، ورجعـوا عـن بيعتهـم لـه

                                                
  .823ـ  822: ، ص ص1: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم 1
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نتيجـة لمـا كانـت تعانيـه الدولـة الموحديـة مـن الضعـف 
حيـث غـاب االستقـرار واالطمئنـان في . واالضطـراب

الدولـة؛ حـتى أنهـم ثـاروا عـلى أخيـه العـادل  قمـة
 أبـو العـالءوفي هـذه األثنـاء؛ كـان األميـر . وخلعـوه
لمـا وصلـه خبـر خلـع ؛ فإشبيليـةواليـاً عـلى  إدريـس

ولمـا . األندلـسلنفسـه؛ فأجابـه أكثـر أهـل  أخيـه؛ دعـا
وقـوف أهـل األندلـس خلـف  بمراكـشعلـم الموحـدون 

ولكنهـم تراجعـوا . ؛ بعثـوا ببيعتهـم إليـهإدريـساألميـر 
وخلعـوا البيعـة؛ نتيجـة لتخبطهـم واضطـراب أحوالهـم؛ 
ثـم أسنـدوا مقاليـد الحكـم إلى عمـه أبي زكريـاء ابـن 

فلمـا تبينـت لـه خيانتهـم؛ صمـم عـلى  .الخليفـة الناصـر
ره عـلى وعمـل مـن فـو. كسـر شوكتهـم، وتأديبهـم

ولكنـه أدرك تفـاوت القـوة . العبـور إليهـم، والتنكيـل بهـم
بينـه وبيـن أعدائـه؛ لـذا فقـد شكـل قـوة عسكريـة مـن 
أبنـاء إمارتـه في إشبيليـة باألندلـس؛ جعـل عمودهـا 
الفقـري فرقـة مـن فرسـان الفرنجـة؛ الذيـن اشتهـروا 

ونـوا بمثابـة القـوة باسـم الـروم؛ استعـان بهـم؛ لـكي يك
ولكنـه ـ في المقابـل ـ تنـازل . الفعالـة لوحداتـه األندلسيـة

لهـم عـن قضايـا جليلـة، ومواقـع ثمينـة؛ إذ خضـع 
تنازلـه عـن : تلـك الشـروط نـموثقيلـة؛ لشروطهـم ال

عـدلهـم السمـاح ثـم ،باألندلـسمـن الحصـون والقـالع  د 
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وهكـذا؛ فقـد رضي . بمراكـشى ببنـاء كنيسـة للنصـار
بمطالبهـم؛ ثـم عبـر بهـم بحـر الزقـق، أيـن اشتبـك 
بجيـش أعدائـه؛ فشتـت شملـه، وقتـل أبطالـه؛ ثـم زحـف 

حاضـرة الدولـة؛ أيـن دخلهـا عنـوة؛ فنكـل  مراكـشإلى 
ثـم أمـر بالقبـض عـلى شيـوخ . بأعدائـه شـر تنكيـل

سريعـة لهـم؛ انتهـت بقتلهـم  الموحديـن؛ وعقـد محاكمـة
قـال ابـن الخطيـب أن عـدد مـن أعدمهـم . شـر قتلـة

بينمـا تـرى مصـادر أخـرى أن مـن أعدمـوا  1مائـة
  . 2تجـاوز عشـرة ألفـاً

                                                
 .824: ، ص1: اإلحاطـة، قسـم 1
. یقـول ابـن عـذاري في كتـاب البیـان المغـرب؛ أن الذیـن قتلـوا أمـم ال تحـصى 2

بینمـا یقـدر صاحـب الحلـل الموشیـة عددھـم فیـرى أنھـم تجـاوزوا أربعـة 
فأمـر بقتـل جمیـع : ((أمـا صاحـب األنیـس المطـرب فیقـول. عشـر ألـف فـارس

عـن آخرھـم، ولـم یبـق منھـم أحـد، ولـم أشیـاخ الموحدیـن، وأشرافھـم؛ فقتلـوا 
یـراع والـدًا وال ولـدًا؛ حـتى أنـھ أوتي بولـد أختـھ وھـو صـبي صغیـر ابـن 
ثـالث عشـرة سنـة، وكـان قـد حفـظ القـرآن؛ فلمـا قـدم لیقتـل قـال لـھ یـا أمیـر 

رحـمي صغـر سـني، وقـرب : أعـف عـني لثـالث؛ قـال مـا ھي؟ فقـال املؤمنني
منـك، وحفـظي لكتـاب اللـھ العزیـز؛ فنظـر إلى القـاضي المكیـدي كالمستشیـر 

ھـذا الغـالم، وإقدامـھ عـلى الكـالم في  جـأشكیـف رأیـت قـوة : لـھ؛ ثـم قـال لـھ
إنـك إن تذرھـم یضلـوا عبـادك،  املؤمننيیـا أمیـر : ھـذا المقـام؟ فقـال لـھ القـاضي

عـلى  رؤوسالثـم أمـر بتعلیـق . اجـرًا كفـارًا؛ فأمـر بـھ فقتـلوال یلـدوا إال ف
 وسـتمائة؛ فكانـت ِحْسَبُتھـا أربعـة آالف رأس بدائرهاأسـوار المدینـة؛ فعلقـت 

؛ روائحهاالنـاس مـن  وتأذَّىرأس؛ كـان زمـان الصیـف؛ فنتنـت منھـا المدینـة؛ 
ھنـا مجانیـن، وتلـك رؤس لھـم : َفُرِفـَع إلیـھ ذلـك؛ فكـان مـن جوابـھ أْن قـال

أحـراز؛ ال یصلـح حالھـم إالَّ بھـا؛ وإنھـا لَعِطـَرة عنـد الُمِحبِّیـن، وَنِتَنـة عنـد 
  . 168: ص)). المبغضیـن
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ولـم يقـف عنـد ذلـك الحـد؛ بـل غيـر مذهـب 
الدولـة الموحديـة، وعطـل مراسيمهـا الممجـدة للمهـدي؛ 

: ـوز الدولـة المنوهـة باإلمـام المهـدي؛ مـنغيـر رمكمـا 
وأذان؛ إذ حـذف منـه العبـارات المضافـة  ـة، وخطبـةسكَّ

، ))منسـوب رب((، و))تاصليـت اإلسـالم: ((لهـا؛ مثـل
  )). بـادري((و

ازدادت محـن الدولـة  إدريـس المأمـون؛ وفي عهـد
أمـراض عـلى الموحديـة نمـواً تعقيـداً، وأضيفـت إليهـا 

أمراضهـا الـتي أصابتهـا مـن قبـل؛ فدبـت في أوصالهـا 
واالنحـالل؛ حيـث تتهلهـل  تتفكـكعاهـة االنشقـاق وال

وعليـه؛ . حالهـا في الداخـل، وسقطـت أطرافهـا في الخـارج
فقـد سمحـت هـذه الفتنـة المشتعلـة بيـن إدريـس المأمـون 

بظهـور انشقاقـات والموحديـن في بـالد المغـرب؛ 
وتصدعـات في رحـاب الدولـة الموحديـة باألندلـس 
وإفريقيـة؛ إذ تغـول في األولى ابـن هـود الثائـر ضـد 
الدولـة؛ باإلضافـة إلى ازديـاد تحرشـات النصـارى في تلـك 

ومـن جهـة أخـرى تصدعـت الدولـة الموحديـة . الديـار
ن؛ األولى في مراكـش؛ ببـالد المغـرب؛ فانقسمـت إلى دولتيـ

وعـلى رأسهـا بـني عبـد المؤمـن، والثانيـة في تونـس 
  .    بقيـادة أبي زكريـاء الحفـصي
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عينـات مـن  لسـان الديـن بـن الخطيـبأورد 
مثـل ذلـك الخطـاب الـذي وجهـه إدريـس . نثريـه

هـم ببيعتـه، صادعـاً المأمـون إلى أهـل األندلـس آخـذاً إيا
باألمـر بالمعـروف والنـهي عـن المنكـر؛ حضـًأ النـاس 
عـلى االلتـزام بالصلـوات، وإيتـاء الزكـاة، وإعطـاء 
الصدقـات؛ باإلضافـة إلى النـهي عـن شـرب الخمـر وكـل 

وممـا قالـه في خطابـه؛ وهـو طويـل؛ وقـد . المسكـرات
 :1ـه؛ هي كالتـالياختـار ابـن الخطيـب فقـرات من

ن ـهي عـروف والنـر بالمعـل األمـذي جعـه الـد للـالحم((
ن، ـا والديـح الدنيـا مصالـرع منهمـن يتفـر أصليـالمنك
ن، ـق المبيـى الحـاداً إلـان، إرشـدل واإلحسـر بالعـوأم

م، ـبي الكريـد النـا محمـلى سيدنـالم عـالة والسـوالص
ن األدران، ـوب مـرت الجيـطهتي ـة الـوث بالشريعـالمبع

وراً ـدان، طـر األبـوب وظواهـن القلـت بواطـواستخدم
: هـن قولـدول عـل، وال عـن، القائـارة بالليـدة، وتـبالش

اً ـتنبيه" هـه وعرضـرأ لدينـات استبـقى الشبهـن اتـوم"
الم، ـالم اإلسـه أعـلى آلـن، وعـك لليقيـرك الشـلى تـع

                                                
 .829ـ  826: ، ص ص1: أنظر اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسم 1
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ي ـه فـم اللـن مكنهـن، الذيـالم باليميـاإلسة ـن رايـالملقي
روا ـاة، وأمـوا الزكـالة، وآتـوا الصـاألرض، فأقام

ك ـب لذلـاء بالواجـ، وف1رـن المنكـوا عـروف ونهـبالمع
د ـة تمهيـوفي األمـا نـوإذا كن((: ثـم أضـاف .))نـالتمكي
م ـن أهـا، فالديـا وأدناهـة أقصاهـبحماي ىنـا، ونعـدنياه
ا، ـاء شعائرهـة وإحيـة الشريعـم، بإقامـمهى، والتَّـوأول
ا ـب مـذ بحسـا أن نأخـرى، وعلينـدم وأحـق أن يقـأح
ة ـن المشروعـع السنـدع، ونتبـرع ونـه الشـر بـيأم
ة، وال ـا نصيحـر عنهـا أن ال ندخـولن. دعـذر البـون

ع ـتطيا أن ـا عليهـة، ولنـن األدوات مريحـا أداة مـنغبنه
ر ـه األمـاول بـا يتنـوأول م(( :وأضـاف أيضـاً .))عـوتسم
ل ـلى أكمـا عـا، واألداء لهـالة ألوقاتهـذ، الصـالناف

ي ـان فـع اإليمـاراً لشرائـا إظهـا، وشهودهـصفاته
ب ـأح": المـالة والسـه الصـال عليـد قـفق. اـجماعته
ر ـا ينظـأول م": الـوق. "اـالة ألوقاتهـالص ـيال إلـاألعم

م ـإن أه: رـال عمـوق. "الةـد الصيـال العـن أعمـه مـفي
ا ـظ عليهـا وحافـن حفظهـفم؛ الةـدي الصـم عنـأمورك

                                                
﴿ : إلى قولـھ سبحانـھ وتعـالى إشـارة 1

 ﴾ .
  .41: سـورة الحـج؛ اآلیـة
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. ))عـا أضيـا سواهـو لمـا فهـن ضيعهـه، ومـظ دينـحف
الة ـرك الصـن تـالم لمـي اإلسـف ظّـح ال((: أيضـاً الـوق
ور ـان، والسـاإليمان ـن أركـم مـن األعظـي الركـوه

ا ـلى حضورهـة عـان، والمواظبـال اإلنسـق ألعمـاألوث
ة ـن المزيـة مـالة الجماعـا لصـار مـد، وإيثـي المساجـف
ون، وال ـه المفلحـر ال يضيعـد، أمـالة الواحـلى صـع

ي ـود رضـن مسعـال ابـق. ونـا إال المؤمنـظ عليهـيحاف
ق، ـا إال المنافـف عنهـيتخلا ـا، ومـد رأينـلق: هـه عنـالل
ن ـادى بيـيته ىؤتـل يـان الرجـد كـاق، ولقـوم النفـمعل

ح، ـود الصبـوشه. فـي الصـام فـتى يقـن، حـالرجلي
: اءـد جـولق. انـر اإليمـد بمحضـرة شاهـاء اآلخـوعش
م ـة، وحسبكـام ليلـدل قيـة يعـي جماعـح فـور الصبـحض
دة ـذه القاعـبه ىنـأن يعت بـن الواجـوم. انـذا الرجحـبه
ع ـي جميـا فـذ بهـن، ويأخـد الديـن قواعـرى مـالكب

ي ـط فـن، ونيـن المسلميـم رـوالكبي رـار الصغيـاألمص
م ـوا أبناءكرـم: "المـالة والسـه الصـه عليـا قولـإلزامه
  . ))"نـر سنيـا لعشـم عليهـع واضربوهـالة لسبـبالص
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باألندلـس  1أندوجـروكتـب بخـط يـده كاتبـاً ألهـل 
ة، ـل فالنـن أهـة مـة والكافـى الجماعـإل: ((2قـال فيـه

و ـى محـم إلـة، وأرشدهـرات األلسنـه عثـم اللـوقاه
م ـن قبلكـل مـد وصـه قـفإن ؛دـا بعـة، أمـة بالحسنـالسيئ
ن ـمم ـاد، ورماكـم االنتقـم أسهـدد لكـذي جـم الـكتابك
ف ـال بضعـن المحـذرون مـاد، أتعتـة السـاد، بالداهيـالسه
ا ـال، كأنّـات الحجـم بربـإذاً نلحقك؛ الـة الرجـال، وقلـالح

م، ال ـم وأحوالكـوء منقلبكـم، وسـاحي أقوالكـرف منـال نع
ى ـده إلـه، وقصـه اللـدو قصمـم بالعـم سمتعـرم أنكـج
وراً، ـم خـت قلوبكـه، فطاشـه اللـع عصمـك الموضـذل
وت ورداً ـح المـم ريـدراً، وشممتـم كـاد صفوكـوع
ب، وأن ـل جانـن كـم مـط بكـم أحيـم أنكـدراً، وظننتـوص
ب، ـاف المناكـا واصطفـاف القنـص بالتفـد غـاء قـالفض
اً ـب، تبـع الكتائـوه طالئـيء فتخيلتمـر شـم غيـورأيت
ة، ـن خطودَأـة، بِـم الراضيـة، وشيمتكـم المنحطـلهمتك
ة ـن كلمـذب عـم، والـة إخوانكـى حمايـم إلـن ندبتـأحي

ذار ـم األعـة، ولفقتـي مكذوبـوال وهـم األقـم نسقتـإيمانك
                                                

؛ تتواجـد شمـال Andujarبلـدة في األندلـس تسـمى باإلسبانیـة : اندوجـر 1
والرسالـة المذكـورة موجـودة . شـرقي قرطبـة؛ عـلى ضفـاف النھـر الكبیـر

 ).قسـم الموحدیـن(أیضـًا في البیـان المغـرب 
: ، ص ص1: أنظـر مقتطفـات منھـا في اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم 2

  .832ـ  830
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 لَّـوا جِـم أن تتبدلـد آن لكـلق. ةـل مشوبـي بالباطـوه
وات ـم ولصهـا لكـوان، ومـازل النسمغـى ـ، إل1انـصرالخُ
رون ـأتظه. ولـر الذيـات جـلى الغانيـا عـوإنم ؛ولـالخي
ن أن ال ـاً، ونظـاً وتلويحـل تصريحـاً، بـتخريص ادـالعن
ر ـن المفـأي. اًـم نزوحـدني منكـا، وال يـم شتـع لكـيجم
 واـم، فأزيلـث ال يترككـا الحثيـم، وطلبنـه يدرككـر اللـوأم
و ـل أن نمحـم، قبـن خواطركـة مـة النفاقيـذه النزعـه

م ال ـث مـاً غيركـدل قومـم، ونستبـم وأفعالكـف أقوالكـبالسي
ل ـم كـو اعتسفتـه لـم باللـن نقسـونح. 2مـوا أمثالكـيكون
ق، ـل فيلـل، وأحفـع معقـم بأمنـ، واعتصمت3قـداء سملـبي
زم ـال العـن استيصـا عـاً، وال ثنينـم زمانـا عنكـا ونينـم

  . ))الـا الجهـال، أيهـم اإلمهـال يغرنكـاً فـم عنانـمنك

                                                
 .ھي الرمـاح الدقیقـة والقصیـرة السنـان: الخرصـان 1
أ﴿ :إشـارة إلى قولـھ تعـالى 2      

 
﴾ْ . سـورة محمـد، مـن

﴿: وقـال سبحانـه وتعـالى في سـورة التوبـة أيضـاً. 38: اآليـة 


﴾ .39: اآلیـة.  
  .القـاع الصفصـف، واألرض المستویـة: السملـق 3
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ابـن ومـن توقيعاتـه الموجـزة الشهيـرة؛ مـا أورده 
ات ـه توقيعـدر منـت تصـوكان: ((؛ حيـن قـالعسكـر

ن ـد مـا بأحـت رقعتهـرأة رفعـماا أن ـفمنه. ةـنبيل
 ؛رـكنْر يـا أمـدر لهـا، وصـزل دارهـن نـاد ممـاألجن
وض ـازل، وال يعـذا النـرج هـخْي": اـلى رقعتهـع عـفوق
وتوقيـع آخـر ورد ذكـره في  .1))"ازلـن المنـشيء مـب

 أبـوالعـالء المأمـون؛ رد فيـه المغْـرِب في حـلَى المغْـرِب
؛ كـان قـد تركـه ثـم عـاد إليـه؛ 2عـلى أحـد كتابـه

وجـاء في نـص . ولكنـه أكثـر عليـه في الطلـب والشكـوى
المأمـون؛ وأنشـده قصيـدة؛  وتسبـب إلى: ((المغْـرِب

  :منهـا
  مـوالَي إن بليـتْي  مـع  خدمـتي

مأقْـد يي هِللَّـت كُـمـانِ فَاحمخَص  
: فوقـه لـه المأمـون. ثـم اكثـر عليـه في الرقـاعِ في ذلـك

الرقـاع؛ وقـد أمضينـا  مـن يـا هـذا؛ قـد أكثـرت علينـا" 
  . 3))"ن الرقـاعلـك حكـم ابـ

طـرب بـروض القرطـاس؛ أنـه وجـاء في األنيـس الم
؛ بعـد إخمـاده مراكـشمنبـر جامـع المنصـور في  اعتـلى

                                                
 .834: ، ص1: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم 1
 .اسمـھ أبـو یحـیى أبـو بكـر بـن ھشـام 2
 .74: ، ص1: المغـرب في حـلى المغـرب، ج 3
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لفتنـة الموحديـن، والقضـاء عـلى خصومـه؛ فقـال بعـد أن 
أيهـا النـاس ال تدعـوه بالمعصـوم ((: لعـن المهـدي

عيـسى؛  دي إالَّوادعـوه بالغـوي المذمـوم؛ أنـه ال مهـ
ثـم أمـر ـ مـن  .1))سـا قـد نبذنـا أمـره النحيـوأن

يومهـا ـ أن يسقـط اسـم المهـدي مـن الخطبـة؛ كمـا 
قـرر تغييـر هيئـة الدرهـم مـن الشكـل المربـع المعمـول 

  .بـه في الدولـة الموحديـة األولى؛ إلى الشكـل الدائـري
ارتجلهـا في ختـام  ـ ومـن شعـره هـذه المقطوعـة الـتي

  :خطبتـه
  أهُل الحرابة والفَساد من الـورى

 نوـزعي  ي التَّشْبِيـهارِـِللذُّكَ ف  
 ـالَحالص يهف هـادففَس ـرِهِلغَي  
  بِاألشْجـار  والتَّعليـق  بِالقَطْـعِ

  مرآهـم  ذكْرى إذَا ما أبصـروا
  وفي ذُرى األسـوارِ الجذُوعِفَوقَ 

  النُّهى وكَذَا القصاص حياة أربابِ
  والعدُل  مألـوفٌ بِكـلِّ جِـوارِ

ـهكَافَّة خَلْق ـَّه   لَو عـم حلْم الل
  ما كَان أكْثَرهـم من أهِل النـارِ

                                                
  . 167: ص 1
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س ـة الخامـليلفي  المأمـون أبـو العـالءوتـوفي 

في وادي أم الربيـع  1م؛1232/هـ630سنـة  رمـر لمحـعش
أثـاء عودتـه مـن نـواحي سبتـة إلى مراكـش؛ فكتمـت 
زوجـه حبابـة الروميـة ـ أم ابنـه وخليفتـه الرشيـد ـ 

ولمـا دخلـو حاضـرة . خبـر وفاتـه؛ وادعـت مرضـه
الدولـة، واستقـروا في بـالط الحكـم؛ أظهـرت وفاتـه؛ 

  . وقـدم ابنـه الرشيـد لخالفتـه

***  
  

                                                
تـوفي یـوم السبـت منسلـخ ذي ): ((قسـم الموحدیـن(ورد في البیـان المغـرب  1

؛ فكانـت دولتـھ خمسـة أعـوام وستمائـةالحجـة مـن سنـة تسـع وعشریـن 
 .ویتفـق صاحـب الحلـل الموشیـة مـع ھـذا القـول)). وثالثـة أشھـر
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1

  
  

أبـو الربيـع األديـب الشاعـر  األميـر هـو
عبـد المؤمـن بـن ؛ حفيـد الخليفـة الموحـدي الموحـدي

، تلمسـانويعـود في أصولـه األولى إلى أحـواز . عـلي
يكـون  وربمـا. كوميـة األمازيغيـةوينتـمي إلى قبيلـة 
؛ 2هـو أكبـر أبنـاء عبـد المؤمـن، والـده عبـد اللـه

وتقـول المصـادر أنـه قـام بمحاصـرة مدينـة تونـس سنـة 
ولمـا . فعـاد مـن حيـث أتى. م دون جـدوى1158/هـ553

أبـو حفـص وأبـو : تـوفي عبـد المؤمـن؛ اتفـق أخـواه
ونقـل يعقـوب ـ وهمـا مـن أم واحـدة ـ عـلى تجـاوزه، 

وتقـول بعـض الروايـات أنهمـا . الخالفـة إلى أبي يعقـوب
  . 3دسـا لـه السـم بواسطـة جاريـة لـه

                                                
لـھ ترجمـة في نفـح الطیـب، وفي المعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب،  1
السابعـة، وباقـة السوسـان في  املائـةالغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء و

 .التعریـف بحاضـرة تلمسـان، واألعـالم، ومعجـم أعـالم الجزائـر، والقبائـل األمازیغیـة
بینمـا قـال عبـد الواحـد . قـال ھـذا ابـن سعیـد في كتـاب الغصـون الیانعـة 2

 .ھـو محمـد املؤمـنأن أكبـر أوالد عبـد : المراكـشي في المعجـب
 .131: السابعـة، ص املائـةالغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء  3
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عـلى  واليـاًـ في البدايـة ـ  أبـو الربيـع كـانو
مواجهـة الفتنـة الـتي أشعلهـا  فيانشغـل  ؛ أيـنبجايـة

؛ فانتـهى األمـر المسـوفي بـن غانيـة عـلي بـن إسحـاق
 أبي الربيـعبتغلـب ذلـك الثائـر عـلى المدينـة، وخـروج 

استعادهـا بعـد فتـرة  أبـا يعقـوبولكـن الخليفـة . منهـا
إلى واليـات  أبـو الربيـعوبعـد ذلـك؛ تنقـل  .قصيـرة

في جنـوب  كبلنسيـة باألندلـس، وسجلماسـةأخـرى؛ 
، قـراع الطُّـطَّاردة قُـسهـر عـلى مط المغـرب؛ أيـن
 ؛ حيـثالتجاريـة، ولصـوص الصحـراء وناهـبي القوافـل

اعتـنى بتمهيـد الساإفريقيـ ، وتأميـن التجـارة مـن وإلىـلب 
ابـن حمويـه عـن كتـاب رحلـة  المقـريونقـل  .السـوداء

ء صاحـب الرحلـة اـ؛ خَبـر ِلقَالدمشـقي السرخـسي
ـ في تلـك  وكـان: ((؛ جـاء فيـهأبي الربيـعاألميـر ب

المـدة ـ يـلي مدينـة سجلماسـة وأعمالهـا؛ اجتمعـت بـه 
حيـن قـدم إلى مراكـش؛ بعـد وفـاة المنصـور يعقـوب؛ 

ـهي المنظـر، ب فرأيتـه شيخـاً. لمبايعـة ولـده محمـد
العربيـة، : حسـن المخبـر، فصيـح العبـارة باللغتيـن

   .1))والبربريـة

                                                
  .105: ، ص3: نفـح الطیـب، ج 1
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نصـاً لخطـاب بعـث بـه األميـر  المقـريثـم نقـل 
؛ يستنكـر فيهـا غانـةإلى أحـد ملـوك  أبـو الربيـع

المضايقـات الـتي يتعـرض لهـا التجـار الوافديـن إلى 
تـم نقـل ذلـك الخطـاب . ديـاره مـن بـالد المغـرب

نحـن ((: ؛ وجـاء فيـهالسرخـسيأيضـاً مـن رحلـة 
في األديـان، ونتفـق عـلى  نتجـاور باإلحسـان؛ وإن تخالفنـا

السيـرة المرضيـة، ونتألـف عـلى الرفـق بالرعيـة؛ 
ومعلـوم أن العـدل مـن لـوازم الملـك في حكـم السياسـة 

النفـوس الشريـرة  الفاضلـة؛ والجـور ال تعانيـه إالَّ
الجاهلـة؛ وقـد بلغنـا احتبـاس مساكيـن التجـار، ومنعهـم 

بصـدده؛ وتـردد الجالَّبـة إلى مـن التصـرف فيمـا هـم 
بلـد مفيـد لسكانهـا، ومعيـن عـلى التمكـن مـن 
استيطانهـا؛ ولـو شئنـا الحتبسنـا مـن في جهاتنـا مـن 
أهـل تلـك الناحيـة؛ لكنـا ال نستصـوب فعلـه، وال ينبـغي 

  . 1))لنـا أن ننـهى عـن خلـق ونـأتي مثلـه؛ والسـالم
األغـاني، وديـوان  كتـاب مختصـر وألبي الربيـع

؛ في معجبـه؛ أن بعـض شعـره المراكـشيويزعـم . شعـر
ونسـب ذلـك العمـل إلى كاتبـه أبي . قـد يكـون منحـوالً

وهـو حفيـد أبي عمـر . عبـد اللـه محمـد بـن عبـد ربـه

                                                
  .105: نفـح الطیـب ، ص 1
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 الشُّقَنـديولكـن مـا شهـد بـه . ابـن عبـد ربـه األندلـسي
وقـال فيـه أبـو . هـذا المزعـم ـ في معجمـه ـ يخالـف

): ابـن سعيـد(الحسـن عـلي بـن مـوسى األندلـسي 
وذكـره الشَّقُنْـدي في معجمـه؛ فأطنـب في الثَّنـاء عليـه؛ ((

هـو مـن مفاخـرِ بـني عبـد المؤمـن؛ وأحلَّـه : وقـال
منهـم محـلَّ ابـن المعتَـز مـن بـني العبـاس، وابـن 

دييـنالميبمـن الع ـزكـان قديـراً عـلى النظـم، : وقـال. ع
 حافظـاً لـآلداب، جـواداً لمـن يتعلَّـق بـأدنَى سبـبٍ يجـب

وخَبِرتُـه؛ فوجدتُـه يجـود في أكثـر األوقـات بمـا . رعيـه
: ولقـد قلـت لـه يومـاً: "قـال. ال يساعـد عليـه الزمـان

أنفسكـم مـا ال يساعـد عليـه  يـا سيدنـا؛ تكلفـون
إنـا نغالـب الزمـان فيمـا : "فضكـك، وقـال". الوقـت

  .1))"يغلبنـا أالَّنتكلـف، ونرجـو مـن فضـل اللـه 
 هـذه المقطوعـة الـتى؛ أبي الربيـع ومـن شعـر

؛ بعـد يعقـوب المنصـورالبـن عمـه؛ الخليفـة  ـاأرسله
بـة قـدوم وفـد مـن جفـوة حدثـت بينهمـا؛ فانتهـز مناس

ـام؛ فاستأذنـوا المثـول ؛ مـن بـالد الشّـزالعـرب، والغُ
هـذه  أبي الربيـعالخليفـة؛ فكتـب إليـه  يِبيـن يـد
  :األبيـات

                                                
  .132: الغصـون الیانعـة في محاسـن شعـراء المائـة السابعـة، ص 1
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  لَهـا يا كَعبـة الجود التي حجـتْ 
  والديلَـم  وغُزهـا عـرب الشَّـآمِ

ـَداً  هاطُوبى ِلمن أمسى يطُوفُ ب   غ
  ويحـرِم  ويحـلُّ بالبيـت الحـرامِ

ـُوز   بِنَظْـرة ومن العجاِئـبِ أن يف
  يحـرم  من بالشَّـآمِ ومـن بمكَـة

  
وطلـب . فاستحسـن المنصـور قولـه، وعفـا عنـه

منـه أن يتـولى أمـر استقبالهـم، والدخـول بهـم عليـه؛ وأن 
  .مـن يرافقهـم أثنـاء الخـروج مـن عنـدهيكـون هـو 

  
  :وفي مناسبـة أخـرى قـال يخاطـب المنصـورـ 

 ـألنـنِ فَألميَالخَاف  كْرِكُـمبِذ  
   ومرسـالَ  ما دمتُ حيا نَاظمـاً

  لَكُم جهدي وذا وأل بذلَن نُصحي
ى أنسا عمقلِّ والم دهج  الَـأفْع  

  خْلصن لَك الدعاء، وما أنَـاوأل
  يقْبـالَ  لَـه، ولَعلَّـه أن  أهـٌل

  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


244 
 

ولمـا فتحـت قفصـة؛ قـال هـذه القصيـدة؛ مهنئـا بهـا ـ 
  :الخليفـة المنصـور

ـعباألر ـَاح   هبـتْ بِنَصرِكُـم الري
  الطُّلَّـع  النُّجـوم بِسعدكُـم  وجـرتْ

الفُلْـك شَـرتَباسو  يـرقُنـاً  األثتَي  
  كادـرم  إلى  ـوراألم  إن جـعتَر  

كـدأمـْحِ  الَّـذي و   الرحمـن بِالفَت
  المتَشَعـشـع  ورهـة نُـمـأل البسيطَ

ـهاتضري مذلْـتَ فأنْـتَ بِلم الَ و  
  أجمـع  قُـالخَالِئـ  نَفْسـاً تُفَديهـا

ـَه مصممـاً   ومضيتَ في نَصرِ اإلل
ـةزِيمبِع  ـفيكَالس  ـبـَع   ْل هي أقْط

شُكيج ـَه   تُنْتَـضى  والصـوارِم ِلل
  تَلْمـع  واألسنَّـة  تَجـرِي   والخَيـُل

ـهالَحس ى اإللَـهتَقْـو نكُلِّ م نم  
  إن  لَـه  غَيـر التَّوكُّـِل مفْـزع مـا

ـمهإلى النَّـوازِِل جار ـونملسالَ ي  
ـعيضي  ى الجِـوارـحمـاً إذا أضوي  
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  :إلى أن يقـول في وصـف انهـزام األعـداءـ 
نْـجٍ لَـهم هارـرف أن ظَـن إن  
    ينْفَـع د ظَـن ما الَـفبِجهلـه قَ
  أين المفَـر والَ فـرار ِلهـارِبٍ

كيدي يف تُنْشَر ضاألرو  عمتُجو  
تَـهنِّيى هضالـر يفَـة اللَّـهأخَل  
مي ـفَتْـحيو اهـوا سبِم دشْفَـع  

ع ينتَ الدوكَس خـاًـفَلَقَدزاً شَام  
لَبسأنْ تَـو نْهتَ ـمخْلَـعا الَ يم  

اتَ سهيـه عأود اللَّـه ر يكُـمف  
 شَاءي ني مطعي اللَّـهو نَـعميو  

اله ـلَكُميـهعدى الَ يد  اكُـموس  
  يسمـع  ومنِ ادعـاه يقُوُل ما الَ

  ق كُلِّهـاـإن قيَل من خَير الخَالِئ
  اإلصبـع  يعقُوب تُوميفَإلَيك يا 

  فَإنَّمـا و السابِقيـنـإن كُنْتَ تَتْلُ
ــعالخَالِئـقُ تُبو مقَـدأنْتَ الم  

يـننْؤمالم يـرا أمـة خُذْهيحدم  
نْهشي لَم قدقَلْبِ ص نم  نُّـعتَص  
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ـةألم  ؤمنيـنالم أمير لَـمواس  
  ذُ لَها  وأنْتَ المفْـزعأنْتَ المـال

  فَالْمدح مني في عـالَك طَبيعـةٌ
ـعتَطَب ـْك   والمدح من غَيرِي إلَي

  وعلَيـك يـا علَـم الهـداة تَحيـةٌ
عـوتَضفُهـا يرعو انمفْنَى الزي  

        
  :ـرةيالشه الغزليـة ولـه أيضـا هـذه األبيـاتـ 

  بٍ أدلَجـوا بِسحيـرةـأقُوُل ِلركْ
  قفُوا ساعـة حتى أزور رِكَابهـا

  وأمُأل عيني من محاسنِ وجهِهـا
  عتَابهـا تْـوأشْكُو إلَيها أن أطَالَ

  فَإن هي جادتْ بِالْوِصاِل وأنْعمتْ
  قبابهـا       وإالَّ فَحسبِي أن رأيـتُ

  قبلتهـا فـوق اللثـام فقـال لي
  هي الخَمر ُأرشفْتَ الغَداةَ  حبابها
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ـ ومـن ألغـازه الشعريـة؛ قولـه في جاريـة اسمهـا 
  :ألـوف

بِـه نقَلْبي  وم نقُـوالَ أي خَليـلَي  
قَلْبِـه دعب نم ءرالم قَـاءـفَ بكَيو  

 ولَوتُـهيوه  الـذي قَـد ـمـا إسْئتُمش  
قَلْبِـه دعب ـرِي لَكُـمـا أمفْتُمح1 لَص  

  
ويشيـر صاحـب الغصـون اليانعـة إلى ولـوع أبي 
الربيـع بنظـم األلغـاز الشعريـة؛ ومـن تلـك األلغـاز؛ 

  :قولـه في الـدواة والقلـم
 نْدع همسٍ طُعمبِر تيمورهأس  

  فَإن ذَاقَ من ذَاك الطَّعامِ تَكَلَّما
هادغُ زفْـري ـا ثُميحوتُ فَيمي  

  فَيرجِع ِللْقَبـرِ الذي فيه يتِّمـا
   

                                                
  :جـاء ھـذا البیـت في الغصـون الیانعـة ھكـذا 1

 )).َفإْن ِشْئُتَما إْظَھاَر ِسرٍّ َكَتْمُتُھ    َفَقْد َباَن في أْمري َلُكْم َبْعَد َقْلِبِھ((
ألنـھ یفسـر منطـق  وواضـح أن مـا ورد أعـاله ـ في نفـح الطیـب ـ ھـو األصـح؛

؛ بعـد قلـب حروفھـا؛ ))قـوال((الـذي یقصـد منـھ أن تصحـف كلمـة األمـر . اللغـز
فالتصحیـف ھنـا مـس حـرف القـاف؛ )). ألـوف: ((فتكـون بعـد ذلـك ھي كلمـة

  .بعـد قلـب حـروف كلمـة األمـر كلھـا. الـذي أضـحى فـاء
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  فَالَ هو حي يستَحقُّ  كَرامـةً
  والَ هو ميتٌ يستَحقُّ تَرحمـا

  
  :نوالصابــ وقـال في مقطوعـة أخـرى عـن 
  وأسمر يصرِفُ السودان بِيضاً

هلَيو عدتَع أن سخَشى الشَّميَو  
يـحلم ـرس ـهنْعفي ص  لَه  

ـهإلَي  تَـاجحكُلُّ النَّـاسِ مو  
  

  :ـ وقـال ملغـزاً في موضـوع العيـن
  وطَاِئـرة تَطيـر بِالَ جنَـاحٍ
  الطَّاِئرِين وما تَطيـرتَفُـوتُ 
  إذَا ما مسها الحجر اطْمأنَّـتْ

رِيـرا  الحهسالَمي أن تَألَـمو  
  

  :ـ وقـال أيضـاً في القمـر والنجـوم
  وما سابِقٌ الَ يـرى صاعداً

رـدانْح  تَقَاما سإذَا م اهتُـر  
 نْهمو ـعبر نْكم ـاةُلَهيالح  

شَـريـعِ البمـظُّ جح ذِلكو  
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  إذَاَ مـا جلَسـتَ لَـه لَيلَـةً
ـرالقَمـا  وهمأنْج كَى لَكح  

  
ـ وشفـع لـه في أحـد األشخـاص؛ ممـن يجيـدون الكـالم؛ 

ولكنـه أظهـر . فأحسـن إليـه، وواله في إحـدى الخطـط
ا ـلشُّقَنْـدي في معجمـه مفنقـل ا. رداءة وقبحـاً في األفعـال
فَذُكـر أمـره وأنـا حاضـر؛ ثـم : ((شاهـده بنفسـه؛ فقـال

  :قـال
ـنوفَ إالَّ ِلمرعنَعِ  الْمالَ تَص  

  رأيتَه أهالً  ِلشُكْـرِ الصنيـعِ
 نم كَمي شَرِيفنغَر ِل قَدالقَو  

يـعضو  نْهـُل معالفو ِلهبِقَو  
ـهثْلـطُ  في مأغْل أكُـن لَمو  

  لَكن رمتْني ثقَـتي  بِالشَّفيـعِ
  

إلى عامـٍل لديـه؛ كثـرت  توقيعـاً أبـو الربيـعوكتـب 
قـد كثـرت فيـك األقـوال، : ((شكـاوى النـاس منـه

وإغضـائي عنـك رجـاء أن تتيقـض؛ فتنصلـح الحـال؛ وفي 
 عليـك؛ نسبـة إلى شـر مبـادرتي إلى ظهـور اإلنكـار

ار؛ فاحـذر فإنـك عـلى شفـا ـوعـدم االختب ار،ـاالختي
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وكانـت وفاتـه ـ كمـا جـاء في الغصـون  .1))جـرف هـار
أمـا كتـاب جـذوة . م1207/هـ604اليانعـة ـ في سنـة 

  .هـ610االقتبـاس؛ فجـاء فيـه أنـه تـوفي في سنـة 


***  








  

                                                
  .105: ، ص3: نفـح الطیـب، ج 1
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هـو مـن كبـار المتصوفـة؛ ومـن أبنـاء قبيلـة 
كوميـة الزناتيـة ـ الـتي ينتـمي إليهـا خليفـة الموحديـن 
عبـد المؤمـن بـن عـلي ـ وديـار هـذه القبيلـة في أحـواز 

سليمـان بـن ولـد . ملكتهـا آنئـذملل؛ وتابعـة تلمسـان
م؛ وفي قـول 1213/هـ610ـ سنـة  العبـادهـذا في  عـلي
أبي م ـ أيـن يتواجـد ضريـح ولي اللـه 1216/هـ613سنـة 

عفيـف الديـن وعـلى هـذا لقـب . مديـن شعيـب
وتقـول المصـادر أن صاحـب . العبـاد؛ نسبـة إلى بالعابـدي

. ـة ثـم القاهـرة فدمشـق الشـامالترجمـة رحـل إلى بجاي
قـال الجـزري : ((وكـان قـد أقـام مـدة بآسيـا الصغـرى

إنـه عمـل ببـالد الـروم أربعيـن خلـوة؛ : في تاريخـه
ولـه في كـل . يخـرج مـن واحـدة ويدخـل في أخـرى

، وشـرح "األسمـاء الحسـنى"علـم تصنيـف؛ وشـرح 
وحـكى ". ـف النفـزيمواق"، وشـرح "منـازل السائريـن"

كيـف : طلعـت يـوم قبـض؛ فقلـت لـه: بعضهـم؛ قـال
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بخيـر؛ مـن عـرف اللـه كيـف يخافـه؟ : حالـك؟ قـال
. 1))واللـه منـذ عرفتـه مـا خفتـه؛ وأنـا فرحـان بلقائـه

في . نـزل في بخانقـاه سعيـد السعـداء بالقاهـرةولمـا حـّل 
أمـا طرقتـه . األيـكيشمـس الديـن ضيافـة صديقـه 

محمـد بـن  الصوفيـة؛ فـهي الطريقـة الـتي اتبعهـا سلفـه
ومـن هنـا؛ وجهـت إليـه بعـض . ؛عـلي بـن عـربي

االنتقـادات والمآخـذ؛ حيـث اتهمـوه أحيانـاً بالزندقـة، 
وكـان قـد التـقى في آسيـا . وأحيانـاً أخـرى برقـة الديـن

ومي؛ محمـد بـن إسحـاق الصغـرى بصـدر الديـن الـر
؛ )م1274/هـ673في سنـة : ت(ابـن يوسـف بـن عـلي 

وهـو الـذي قربـه مـن فكـر ابـن عـربي؛ الـذي تـزوج 
  . أمـه وربـاه

) عفيـف الديـن( سليمـان بـن عـلي الكـوميويعتبـر 
إذ تأثـر . مـن أبـرز الكتـاب والشعـراء المتصوفيـن

وقـد تجـلَّى ذلـك في . يثـةبالفلسفـة األفالطونيـة الحد
شعـره؛ األمـر الـذي فتـح عليـه بـاب االعتـراض 

كمـا حفـز شيـوخ السلفيـة وأئمتهـم إلى . واالستنكـار
وكـان مـن أشدهـم . اتهامـه بالزندقـة؛ بـل بالكفـر أحيانـاً

  .اإلمـام ابـن تيميـة: نقـداً ألقوالـه وأفعالـه

                                                
  .72: ، ص2: فـوات الوفیـات، ج 1
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شـرح  :دة؛ منهـاولعفيـف الديـن مؤلفـات عديـ
مواقـف النفـزي، وشـرح الفصـوص البـن عـربي، 

  . كبيـر وكتـاب في العـروض، وديـوان شعـر
  . م1291/هـ690سنـة  عفيـف بدمشـق في تـوفي

  

***  
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واحـدةٌ شَهِـدتَ نَفْسـك فينَـا وهي: ـ مقطوعـة
واحـدةٌ وهيشَهِدتَ نَفْسك فينَا 

افصيـرةٌ ذَاتُ َأوكَث ـاءمَأسو
  بعـد كَثْرتنَـا ونَحن فيك شَهِدنَا

دا اتَّحينْاً بِهائي عوالـر ئيرالم  
الظُّهورِ لَنَـا فَأًَوٌل َأنْتَ من قَبِل

النَّازِحِ  النَّـاِئي عنْد وَأخر َأنْتَ
واحده  شُهود العينِوباطن في 

اتازتَيمال ـرظَاهو  مـبَأساء
َأفُـوه بِـه َأنْتَ الملَقِّن سراً الَ

  ِلنَجوائي وَأنْتَ نُطْقي والمصغى


  : بِـالَ سبـومى بِـتْ نَـاك إن سلَبـعينَ: ـ قصيـدة

  بِـسب  عينَاك إن سلَبتْ نَومى بِالَ
  العربِ فَالنَّهب يا ُأخْتَ سعد شيمةُ 

  ذَاكـوقَد سلَبت رقَاد النَّاسِ كُلِّهم ِل
  بِـالتّع ن ـم  النـكَس ك ـجفْنُ
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  مِـهْل ذاك الَمع برق الَح من ِإض
فَه تمتَساب ـَأمبِـارِقُ الشَّنَـذَأ ب  

 كنَار لكتوعاطس اءعرةٌـبِالج  َأم  
  بِـن اللَّهـاج مـدك وهـذَاك خَ

  الَ َأنْقَذَ اُهللا من نَارِ الجوى َأبداً قَلْبى
  بِـمنْقَل  رـم غَيـالَّذى عن هواكُ

  اـمحبته  نـارٍ مـه بِنَـِإن عذَبتْ
  بِـجمحتَ ر ـم غَيـنُعم فَذَاك نَعي

سلْتَما ياهوس كْرذ رام من  داًـَأح  
 نم سا لَياهوس كْررِى فَذبى غَيَأر  

  واـِإن حدثَتْه اَألمانى َأنَّنى َأبداً َأسلُ
    ذبِـغَى ِإلى الكَـد َأصـهواها فَقَ

  
:الحبِيـب يـا حبـذَا الكـاَس بِكَـفِّ: ـ مقطوعـة
بـالحبِي  حبذَا الكاَس بِكَـفِّيا 

اللَّهِيـب َأذَابت اَألنَـوار وسـطَ
ي لَمالَّـت احذَا الـربْل  وحتَـز

  َأغيـب تَصرِفُني بِالسكْرِ حـتَّى
رـانِ  َأدالب ـنـا غُصي  هدرو

عجِيب  والورد في البانِ لَعمرِي
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 ـبشُه ارنَاوِِل اَألقْمى وجالـد
غَرِيـب  يا شمس واَألمر َأيضاً

  ريبـةٌ َأفْديـك ما في صبـوتي
تَصيـب  والَ ِلسلْـواني بِقَلْـبِ

  جفْـوتي  فَاحكُم بِما شْئتَ سوى
بـحبِي فعُل حبِيـبي كُلُّـه  لي

  
:تَعتـب ولَـهِي بِاسـمِ المليحـةَأفي : ـ قصيـدة

بـة تَعتـالمليح َأفي ولَهِي بِاسمِ
  بـثُم تَغْض وتُعرِض ِإن وحدتُها

ذَاك نتَ مفُز لَوو ةاِل بِنَظْرمالج
ويسلَب  يسبى َألصبح منْك العقُْل

كالَهما  وهبتُك سلْواني وصبري
  يوهب  لَيس وَأما غَرامي فَهو ما

وةـصب  بإطْالق وقَيدتُ َأشْواقي
  بـتُنْس نـإليها صباباتُ المحبي

اـكأسه اوُِل ـينَ فَها َأنَا والساقي
فاً َأورص بفََأطْ فََأشْر غَنيـيبر

طفَْل غَرامها  فَإن الَم فيها الشَّيخُ
يلْعب  كالطِّفِْل علَى سكْرِه فالشَّيخُ
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الَّجي الحنتَ تُذَكِّرتُج الكَْأسلَىـو
نَّهلَكـوتُص نْهـا عان جتُحـوب

هـا كَصليبـراووقَه ولَو لَم يروا
بـحين يصلَ لَما عذَروا حالَّجها


  :يصبـو ِلمعنَـاي قَلْـبِي نَحوكُـم َأبـداً: ـ مقطوعـة

كُموقَلْبِي نَح نَايعداً ِلمَأب  بصوـي
دجو ي لَكُمنْدعو  ي لَهيعمج بنَه  

لْبِ فَيكُماَل سا زماجِب وـاً لَكُـوم
يجِب السلْب وفي حبكُم يا سادتي

 فُكُمصا ونِغَدسذَاتاً ِللْحكُمسفَشَم
والغَربالشَّرقُ بكُم منْكُم فيكُم لَها

مـو جماِلكُـنَح تُحركُها اَألشْواقُ
لْكا تهنَعفَتَم ابهـالمجـةُ والحب

والَ تَرى  هى يغْشَاها سكُون فَالَ
وـتَنْبفَداَرتْ فَالَ  سبِيالً ِلذَاحاَرتْ

 دعلَى بع ورتَد ني مكَزِ الَّذرالم
ِإذْ كَان َأنْتُم القُطْ بِه كُمـشَخْصب

ادعتْ اَألبسيق كُلِّ فَلَو نبٍ  مانج
امري دعتْ فَالَ باوالَ تَسـقُ  وبر
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  :مذْهـب ِلي في هواكُـم مذْهـب: ـ مقطوعـة

بـمطْلَ ه ـمثْلُ ب ماـومطْلَبـمذْه هواكُم مذْهب ِلي في
َأرهب  تَرضون الَ َأرجو والَذيـبالَّ أًَصبحتُ عبداً راضياً

ـكَ  لَّىـِإذَا تَجيكُ  اساقـسمَـكُنْتُ لَل مَأو ـهشْ نـيبر
ربـيطْ  نـم ني َأوُل ـفَِإنَّدـِمنْش مـنَّى بِاسمكُـوِإن تَغَ

ي لَمتجهراً في ما قَمي  ْلـيشْ   زالم هطْلَعغْ رقُـمالمـورِب
مشْرب مرعى ومن دمعي لَههـلَ ؤاديـزاالً في فُـويا غَ

اكوشُ إالَّ في هيا العي  مالَّذُي لُّ ـكـفَلَ  مٍـنَعه  نْسـيب
  

:يثْـربِ عيـون الحيـا جـودي ِلتُربـة: ـ قصيـدة
ِلتُربـة يثْـربِ عيون الحيا جودي

قَـهدتُـونٍ وـعٍ همبِ  بدـوتَصم
نيبٍ مي بِطودعو يالَمس  ـهيبط

يدا النَّجبالص يمنَس را خَيـبِ يطَي
  مربـاً  ومربـع بِالَد بِها ِللْـوحيِ

نانِ عالغُفْر عنْتَجمـبِ وذْنكُـلِّ م
والمركَز الذَّي وحيثُ الكَماُل الطَّلْقُ

روى دانْتَه هكَـبِ ِإليكَوالم طحيالم
َأنْوِار تُهى َأفَاضرلى الووبِ  عالغُي  

تَكَسـبِ وهبٍ خَارِجٍ عـنإفَاضةَ 
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ا غَابمع رالـذَّي فََأخْب  ـدبِالشَّاه  
كُـلِّ مطْلَـبِ يبرهن بِاِإلعجازِ في

  بصيرتـه إلى إذَا نَظَـرتْ عينـا
فَأحسـن وَأطْيـبِ حقيقته المثْـلَى

مكَونـاًكَوناً   يرى برزخَ البحرينِ
هـدي  حف  ـهطْلَعمتِّـبِ  وتَرالم  

بِحقِّـه  فَيْأخُـذُ مـن هـذَا ِلهـذَا
اُألم واَألبِ ةـعلَى نسبـة محفُوظَ

ـرمي نَـاهعم ـدلَى يع  ـهوبجو
وبِـالمص  ِإلمكَانه مر السحـابِ

  حكْـم  فَاعـٍل منْه قَابِـٌلفَيقْبـُل 
المهـذَّبِ بِمضمونِ ميراث الكَماِل

التَّوسـط مثْبِتـاً ولَم يك في هـذَا
قّاً َأولَى النَّاسِ حـبِ عنْصم  زيتَم

  وقُـوةٌ وما ذَاك َأن لَيـس حـوٌل
طْلَقالم ادورِ الجبِغَي  ودبِالججفَاع

ى ِإالَّ َأنري ـنلَكو قَلْبِـه  نُكْتَـه  
  والتَّحـوبِ  ُأزِيَل بِها داعي الهوى

بـمغَي  فَهذَا لَـه معـنَى المقَـامِ
لُـهـا َأهنْهع ـكي لَـمو غَيبِـبِم
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اماَألقْـد فَّـتنَـا ِإذَا صَأمنَّـا  وم
تَحجـبِ شُهـود الَ صـالَةَ صالَةَ

من شُهـوده  مضى لَم يعقِّب دانياً
نَـا خَلْفَـهيضمقِّـبِ بِنَا ونُع  لَـم

شَهـادةً  النَّـبِي  ُأولئـك  وراثُ
رالب سلَيباً وغَيبِ وقَـرثْـَل  المم

عد بِيـٌل قَـدس لْكتاـو بِبةيـرص
 قنَا كُلَّ شَـروعا ودغْـرِبِ لَهمو

بِالمنْهـجِ الَّـذي فَذَِلـك داعي اِهللا
كُلِّ مذْهـبِ بِه صورةُ التَّكْميِل في

  شَرِيعـة  شَرِيعةُ حقٍّ حـقُّ كُـلِّ
مرتَّـبِ  مقام خُصوصٍ عن عمومٍ

ـنةً مورص هشَاراً إليم  هاتاـجِه
نم نىعمميعاً وـبِ جغُي قَاِئـقح

  
:شَحـب َأينْكـر الوجـد َأنِّي في الهـوى: ـ قصيـدة

بـشَح  الهوى َأينْكر الوجد َأنِّي في
بـلَهِ عٍـانٍ ساطـلِّ دخَـودون كُ

  والَ  اةُـالوِشَ نـوما سلَوتُ كَما ظَ
بـاذُل التَّعـالع رجىـَأسلُو كَما يتَ
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  وىـهذُوُلـع فَِإن بكَى ِلصباباتي
  ربـطَ  اذليـع فَلى بِما منْه يبكى

اًـكَلَف  اذْهبى نَاشَدتُك الَّله يا روحي
واـد ذَهبـالجرعاء قَ بِحب قَومٍ عنِ

هَأِليـالَ تَسام  ممه  اًـذتبحي مـفم
ربـالع  ةـبِالذِّم اـد وفَـفَطَالَما قَ

هي ودُل وَأه ماجِ ذَاـهـوب  ـلَهم  
ِإنَّمـودهـا ولي فَه ـمجِ  الَ وـيب

سَألْب مقَامـهي سهِ اًـونفُونج نـمم  
يهفُُل فتُ َأرحبَأص هـو و حنْسـيب  

معي حمتْ َأدريصه  راًـوودـخُدم
واـوهب وما  واـفَكَيفَ َأجحد ما منُّ

الَمِل السـهةُ ِإالَّ َأن ـبِهِ  وتَـَأمم
جـوقْيِإالَّ فبـداً واى طَـهالع ـوب

ضعوا البلُبسي ِإن ميعنِّي فَالجم  ملَه
 ِإناِئيوزي ـالَّ َأشْرفَ َأجذ لَبواـس

ذَبالع لَمتَع اتُـلَو ايسـالمـاتُ بِمن
اخْضرت العذَب قَد بان عنْها ِإذَن ما

وردوا  الذَّي ولَو درى منْهُل الوادي
اِئهوا مارِدو نتَ مـالَه هـالطَ زبر
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  رواـذُك  ِإذَا  اسيـَأنْفَ  مـِإنِّي َألكْتُ
نم مقَهحرالَ يفْ كَليتيـزر  ـاللَّهب

يع عمُل الدستُرنَازِِلهِ  نيـوي مـفم
ابِقَهالَ تُسيـكَيا ف هحـسحـا السب

مـلَه  رةٌـغَي ب ـلِّ محـذَا ِلكُـكَ
بـعجةٌ ـفطْنَ ورٍـلِّ غَيـوعنْد كُ

مـبِهِمِـالنَّسي ُأساِئُل البان عن ميِل
  السببما فيه  سَؤاَل من لَيس يدرى

مـقُدوده نـنٍ مـار ِليـك آثَـوتلْ
يحا الرتْ بِهرم با القُضتْ لَهتَزفَاه

  
  :صافَيـةً قـم فاسقـني مـن يديـك: ـ مقطوعـة

كيدي ني منقفاس افَيـةً  قمصـاهاعـو شُعكْسي كب خَداـلَه
كَـأن فـاءالص ـاءـا ملَهقَابثْـَلفَم ابتسـام نْكبـا  مبالح
الرقَبـا  النَّفْسِ غَيبـةَ منْيةَيا زـمنْتَه َأنَا في الخُضـورِ فَها

 نـدكمي َأزيبِ أنَّنجع ـنمكْرِي على  قدسبِي وشُر غَلَب


  :مـا هـب مـن نحوكُـم نَسيـم صبـا: قصيـدةـ 
اـَهب  تيـِإالَّ وَأذْكَى بمهج   صبا وكُم نَسيمحما هب من ن
واطربا  إالَّ ونَادى المشُوقُ    مـبذكْرِكُ ربـوالَ شَدا مطْ
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اـواحرب وقلْتُ  بالخيف إالَّ تْـسلفَ ةَـوالَ تَذكُرتُ عيشَ
صبا ِإن كان يوماً إلى سواكهـبغْيتَ  ال نَاَل منْك المشُوقُ
ليتي ععذا لَوبا حـيك ياـويكتُّ فم إن اىشْركْتَِئب باـم  

نا هابببِكُْل ـأحـبقُرم ُلـَأمىَأر كُملصْل بوه ب  َأمباـس
اـذهب وطيبِ عيشٍ بِوصلكُم   مــبقُربكُ  اـَأليامنَ  اًـآه

ويسِ نَحائقَ العا سي  ةمكاظْلـغَأب ي ِلنَازِليالمـساـقَب ن  
َأربا  قضى من وصاِلكُم ومابِكُم وقْل قضى ذِلك المشُوقُ

  
  :نَحـوه بـدا علَـم ِللحـب يممـتُ: ـ قصيـدة

ِللح لَما عدـبب ممتُـي  ـنَحهو  
  قَلْبِي  احتَسبتُ بِه فَلَم َأنْقَلب حتَّى

  فَوجدتُه  الهوى بلَوتُ الهوى قَبَل
 اراً بِالَ فَكقَاماًِإسالَـبِ س  ـطب  

حرالَ ُأص بِيبي حوحبِر مـبِاسه  
  بـعنِ الح وكُل محب فَهو يكْنِ

  نٍـد باطـبع براني هواه ظَاهراً
  بـلُ وقَلْبِي بِالَ روحٍفَجِسمي بِالَ 

  عـمطْم  ِلقَاِئك بِحبك هْل ِلي في
 نم فَِإنِّيكلَيبٍ عبِـإلى كَ كَرر  
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  ةٌـمني كـق لي ِإلَيـلِّ طَرِيـبِكُ
  ربِـبعدك في ح كََأنِّي مع اَأليامِ

  حـب باِئـبِالح بكَيتُ فَقَالُوا َأنْتَ
  الحب خُلْو من  فَقَالُوا َأنْتَ صمتُّ

تْ ِللْوِصارِقُ الَحواِلـب  هاـفَثَّم  
  ربِـالقُ  زمن فَيا بعد بعد قَد دنَا

بقَى صبْل يهيتُ وقب علَو ةٌـبه  
  بِـِإلى جنْ اًـتُقَلِّبه اَألشواقُ جنْب

نمنَى ملَغْتُ المب ـُأح ب بـبِحه
نوبِ مبرِللم دوالَ ب بالر ةمحر


  :جِيـرةَ الشِّعـبِتُـرى يـا : ـ قصيـدة

بِيـقَلْ م ـبِوصلكُ  يسربِـالشِّع  جِيرةَتُرى يا 
متَجـونَنَ  عياـب   اردلىامِ عاِإلكْر  حالربِـو
يَل ـُأهيا الحي وطَشع    ِلذَاك نْهِل ـالم ذْبِـالع

الرحبِ  ظلِّه فيمضى  شٍـعي  ويا شَوقي إلى
َأيتْ   الَـبِ امٍ ـوى    بٍـعوي هتْ فتْبِ  تَقَضع
بـج الصـتَهِيج لَواعهـلَياِلي   رتْـذُك  ِإذَا

بِـحديث نَسيمه الرطْ     هـعاشق بـويحيي قَلْ
بِـةَ الحجـظُلْم يمزقُ     هــتَبسم  بٍـومحتَجِ
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اهمح انصي جالَِلـبِاالمـالَ بِالسالقُضبِـرِ و
اَألقْم ننْزِلَتَ ارِـمـماهيي  ففي قُلْ طَرفبِيـو  
ربِـبالْس سـيْأنَس لَيرارِـوبِاألس  وظَبي نَقاً

  
  :رِضـاب َأم نَـدى في اَألقْحوانَـة: ـ قصيـدة

َأم وانَةي اَألقْحف ىنَد  ابرِض    يقَةي الشَّقطَلُّ فو َأم ـسابر  
  رابـشَ ذَىـبِذَا ظَلْم وفي ه   ْأسـوكَ رـذه ثَغْـك وهـفَتلْ

  الخطَاب  قَد انْتُقشَتْ ورقَّ بِها   دـغي وخُضر خَمائٍل كَسجومِ
  ابـالْته  اـوجنَة فيه وحمرةَ   دبٍـسواد ه الشَّقيقُيريك بِها 

  وابـص نـلَها لَح نَطَقَتِْإذَا    نٍـفَ  لِّـوورقُ حمائمٍ في كُ
ـا بِالظِّـلَهاررلِّ َأز سـحَأطْ   انـورِقو نماقٌ وو  يـثاب  

النَّه ـكََأن ريشْ فٌـسـمرِفي   هقَليي كَفِّ صف لَه  ابرطاض  
 هدرتُجميني راًـطَ سِـالشَّمراً بِالظِّالَِل لَ   وطَوـوه  ـقابر  
 ابعـفُييي السِإذْ ف انبِيـجه   هـفُلُوٌل ونْهم ا الَـو عـياب  

اببقُلْتَ الح فَِإن  ابراًانْسذُع   قَكدقْشَ صتَ الرمرو اببالح  
نَميانِ هِلَألغْصةٌـو  يـتُحاك   بايبقَّ حر  نَهيـبتَ  مـالعاب  

مالحـتَثَنَّتْ وام  غَ اـلَهوا   نِّيـيشَرِب ةامدبِ مكَشَر طَابواـو  


:عـذْبُأحكُـم فَفيـك العـذَاب : ـ قصيـدة
ذَابالع يكفَف كُمُأح ـعذْبِطَابلْوِ الخح دعا بم خَطْب
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ي هف لَهـِلي واكـفَ  واركلَيع بص عمدو  ـصب
وـَأصب تُ حينـفيك نُزهتَّىـح  كـوما تَنَزهتُ في

اكلَم ني مكَنَنَأمو  قٌـبكَ   را الَ ييالح نـماد خْبوـي
بـرطْ  قَميصه بِالوِصاِلمٍـنَسي ذَاـيا ساِئلي عن شَ
ربـقُ  امِـده ِللِّثَـفي عه   وافَى  بِـذَاك سالَم الحبِي

لَىلَّى ـِإذَا تَجامىـالنَّ  عدٌةرخُض ملَه وشُ  فَهـوبر  
بـا تَهِـاد منْه الصبـتَكَ   فـبِلُطْ اد ِليـع وعاذِلي

ادراً فَعغَد رمَأض  ذْراًـعحتْ للمعفـإذْ رب جـحب


:صبـا َأماِلـك رقِّي الَ تَلُـم عاشقـاً: ـ قصيـدة
رقِّي الَ تَلُـم  اِلـكـا َأمبقـاً صاشع

 نُـكسافَحـابِ يـا ِلَأللْببي  سـتنْيم
عشْقي  فَطَاعـتي وِإن يك ذَنْبِي فَرطَ

مـتُّ  مذْنبـا هـواك شَفيـع ِلي ِإذَا
 ذاك َأن بهوـنسالح ـبجحنِّي مع

نَسمـةُ الصبـا َألَيس بريـاه سـرتْ
نَّـحبِيبـاً ريتُ حفَد السطْفَـهع كْـر

مثْلَـه الربـا فَماس بِغُصـنٍ ما رَأتْ
ـهفَانَأج نم دـرجـاً ييضَأب ـودالس

شَّـاقـا العماقَ دانَبـا َأرماً  وطُـر
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وِإنَّمـا جـالَ خَـده لي كَـاس راحٍ 
تَحببـاحسنـاً   بِدر اللَّمى المعسـوِل

  فيـه فَمـذْ بـداَ تَستَّـرتُ بِاَألسقَـامِ
قد يظْهر الهبا ظَهرتُ كَما في الشَّمسِ

غَـرو  ِإنَّمـا وَأكْسبـني حسنـاً والَ
ـا قَـدم نْـهليـحٍ مبـا ِلكُـلِّ متَكَس  

مغْـرالم ِإنِّي لَذَاكـقُ   واشيالعالَّـذ  
طْلَقالم رِ ذَاكبا ِإلَى غَيا  صنِ مسالح  

 قـربِاألب  ـهنِّحرـارِقٌ يب  دالفَـر  
  من علْـوة  نَبـا نَعمانويصبِيـه في 

  مصونَـات  سـره َأن تُبدي ِإذَا رمتَ
ـنع يالح ثْ بِذْاكـدبـا فَحالخ ذَِلك  

  
  :الشِّعـبِ َأيـا عـرب الجرعـاء مـن َأيمـنِ: ـ قصيـدة

نم اءعرالج برا عَأي مـَأيبِـنِ الشِّع  
رِكُمغَي الَ بِشَيء فُ ـشَغَ بِكُم ـالصب  

ونَ َألَمدـتَعاكُ ا َأنبـنَر يـِمذ  اـالفَض  
  بِيـقَلْ ا ـالغَض  َأن  ونـم تَعنَـَأظُنُّكُ

  اـالصب  اـيضرمه ارـوالنَّ بِكُمغَراماً 
  بيـه ِللصبـا مـارِي بِكُـَأقَوُل على نَ
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جولْتُـواً إذا مـدإلي ـم  م ع ىـالهو  

  بِـللقُض ُلـالمي نـيحسأقوُل اعتذاراً 
ِإنو وا نَاردرِي تُوقفَكَـالح ـقم  اـَأض  

 نَارشَاوي حي فاِل فُؤادـالْوه  ـالصب  
  ةًـولُج الً ـسي بِـدوا بِالشِّعـوِإن تَجِ

  بِيـقَلْ ساكـنييا  م بِمجرى الدمعِـفََأنْتُ

  مـمنْكُ   اتُـالبابِلي  ونـالجفُ ا ـسبتْنَ
ِإنانَ  وـلُبـالُّلَب   اتةي    اءف ـالحب  

يـنُصي  الَّـفَه  صقـِللرب  عٍلـواذ  

  بِـوفي نَص  ذَابٍـا في عـِلكَيما يبِيتَ
  هــوصلُ  عــالممنَّ ذَاك   مـغَزالُكُ

ح احىمى ـَأبـعمالَ دبغَـو بىـفي نَه  

 وهىْل الظَّبالظَّ الَ ب اِئديِـصظُ بـلَحه  
  دبِـاله في شَرك  الصيدويا ما ُأحيالَ 

يـحف رالمو ظُهالَ لَح ـالحب لُـهصو  

لَمُل وتَح تَّى ميـحف ر ـرِيقالع ذْبِـه  

نتَّى مح هطْفلَى عـال عقرو يـغَيتر  
  بِـالرطْ  الغُصنِ َألَم تَرها هاجتْ علَى

  سـنَرجِ  وهي اـَأجفَانُهتْ ـِإن ذَبلَـفَ
  ربِـن من شُـفيهِ َأدمنْتُفَمن طُوِل ما 
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ىهبٍ وجع نمـالكُ وفَم سـُؤواـا لَه  
  ودارتْ على الشَّربِ ِإذَا كُسرتْ صحتْ

ـفَهلَـْل عي لَيةٌ فدـوة ـمن  ابـذَوة  
  تُنْـبىاً ـا داِئمـظَلْماِئه درِ منـالب عنِ

  دهـوقْ ر ـس بِي إلىـا قَلْـرقَّى بِهـتَ

  بِـالرطْ  سبـح هـسالَم على من تَحتَ
  دهـعنْ  دـوالعقْ  لَّـالح  ولَّىـَأراد تَ

ننِ موجلَى المسع ارى فَجقْتَضذْبِ مالج  

  ةـِلضم هـمنْ نِـار الجفْـانْكس دعانيِ
  بِـوى الهضـس فَجاوبني ما ِللغُصونِ

  الًـتَوص  الحمـامِ  دـردتُ تَغْرِيـوغَ
ـإليِلم ـهيـا باِئ نمـالحالقُضو بِـم  
  اـاَل مـاً فَقَـفَرض وقُلْتُ زكَاةُ الحسنِ

  دبِـالنُّ  إالَّ على تَميُل الغُصون الورقُ

  

  :يصبـو ِلمعنَـاي قَلْـبِي نَحوكُـم َأبـداً: ـ مقطوعـة

كُموقَلْبِي نَح نَايعداً ِلمَأب  بصوـي
دجو ي لَكُمنْدعو  ي لَهيعمج بنَه  
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لْبِ فَيكُماَل سا زماجِب وـاً لَكُـوم
السلْبيجِب  وفي حبكُم يا سادتي

فَشَمسكُمذَاتاً غَدا وصفُكُم ِللْحسنِ
والغَربالشَّرقُ بكُم منْكُم فيكُم لَها

مـو جماِلكُـنَح تُحركُها اَألشْواقُ
لْكا تهنَعفَتَم ابهـالمجـةُ والحب

كُونا سغْشَاهى يالَ تَ فَالَهـورى
وـفَداَرتْ فَالَ تَنْب ِلذَاحاَرتْسبِيالً 

 دعلَى بع ورتَد ني مكَزِ الَّذرالم
ِإذْ كَان َأنْتُم القُطْ بِه كُمـشَخْصب

ادعتْ اَألبسيق كُلِّ فَلَو نبٍ  مانج
امري دعتْ فَالَ باوالَ تَسـقُ  وبر

  

  :تَعتـب بِاسـمِ المليحـةَأفي ولَـهِي : ـ قصيـدة

  بـة تَعتـالمليح َأفي ولَهِي بِاسمِ
  بـثُم تَغْض وتُعرِض ِإن وحدتُها

ذَاك نتَ مفُز لَوو ةاِل بِنَظْرمالج  
  ويسلَب  يسبى َألصبح منْك العقُْل
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  كالَهما  وهبتُك سلْواني وصبري
  يوهب  لَيس وَأما غَرامي فَهو ما

  وةـصب بإطْالق  وقَيدتُ َأشْواقي
  بـتُنْس نـإليها صباباتُ المحبي

  اـكأسه  اوُِلـينَ فَها َأنَا والساقي
فاً َأورص بفََأطْ فََأشْر غَنيـيبر  

  غَرامها طفَْل  فَإن الَم فيها الشَّيخُ
  يلْعب كالطِّفِْل  علَى سكْرِه فالشَّيخُ

الَّجي الحنتَ تُذَكِّرتُج الكَْأسلَىـو  
  بـوتُحج انـه تُصـولَكنَّها عنْ

 لَووا لَموري قَهاووبـريلـا كَصه  
  بـحين يصلَ عذَروا حالَّجها لَما

  
  :عـرب لَـوالَ الحـمى وصبايـا بِالْحـمى: ـ قصيـدة

  عرب  بِالْحمى لَوالَ الحمى وصبايا
ارِقي البف ا كَانم بلي َأر يدالنَّج  

  دونَه حلٌَل حلَّتْ عقُود اصطبارِي
  بـا تَجِـلَه حاتي كَارتيا حقُوقها

 تاضِ بِيوي رِيفويمٍ الحِإض نم  
  بـَأكْمامها القُض ورد جني وفي
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  ِإذَاـف  قُرقُفٌ يسقي اَألقَاحي منْها
 الَحاببا الحهلَيالشَّنَ ع همـفَاسب  

  ن علَىـالنَّاظري ِلعيونِ بِها يقْضي
  بـَه سبـلَ كُلِّ القُلُوبِ قَضاء ما

  تْـسلَب  ِإذَا انٍـتَمارض َأجفَِإالَّ 
  السلَبالمسلُوب الَ  فَمقْتَضى همها

لَّةى الحِلي لَدنَقَا و نغُص اءحالفَي  
بذجفُو فَيهخَفْـي قٌـه  نْجـفَيبذ  

أن بالح رقْدي الَ يخْفي  نَهاسحم  
  بـتَحتَجِ  الْحجب سنَاه فيوِإنَّما 

اهالـُأع َأنَّى الَـد احر اـُأفَارِقُه  
نِل  مَأجا َأنالثَّنَاي با الحههبـشب  

  اه من َأربىـالَسقْي وَأرقُب البرقَ
  بـه لَهـلَ هـُل خَديـه مثْـلَكنَّ
مى موي الهاِلماً فا ساـي هُأكَابِـد  

  الوصب  شَفَّها صب بَِأحشَاءرِفْقَاً 
لي ِإنا َأمي ركُنْتَ فَاَألج  بـتَكْسه  

 ي كَبِدكُلِّ ذ نماءـرح ـتَكْتَسب  

  هـزِيادت في محـاقيم ـيا بدر تَ
ني علتَنْج ما َأن كُأفْق  حـالسب  
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  دام ومافيك  صحا السكَارى وسكْرِي
  نَسب  والَ من سبب يروى ِللسكْرِ

ربالص سَأي قَد سَأي انلْوالسـوهر  
نع بالص اقَبعو بصالو اِلهآم  

  سنى  وميض وكُلَّما الَح يا دمعي
  قَلْبِي صباً تَجِب وِإن هب يا تَهمي

  
  :الشَّبـابِ وع مـاءـسقَينَـا الربلَـو : ـ مقطوعـة

 نَالَوقَيس وعبالر الشَّب اءابِـم   اءفَ منَا فَكَيفَيا وم ابِيـالتَّص  

  ابِـوع السحـوع دمـيا رب   الحي وجداً فَاسقني من منَازِِل

  الرضابِ ذَاتَُأشْهى األقَاحِ  إن   رِضاباً  يا ثُغُور اَألقَاحِ كُوني

  الشَّرابِ  َأنْت في حمرة كَلَونِ   اًـشَراب وبِكَأسِ الشَّقيق كُوني

  ابِـاَألحب نِـن الَ كََأعيـَأعي   اـمنْه الغَض َأوثَقَتْنَا بِالنَّرجِسِ

ةفَتْر نا ميهف لْكنِ تسالح عمارِقٌ ـفَ   جسومِـِللج  ابِـواَأللْب  
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  :الصبـا روتْ نَفَحـاتُ الطِّيـبِ عـن نَسمـة: ـ مقطوعـة

  نَسمة الصبا الطِّيبِ عن نَفَحاتُروتْ 
امٍ عيثَ غَردـحنَ نكيوـسبالخ اـة  

يمى النَّسدَأهاجِ وـالحري  هالَماـس  
  اـوما حب النَّسيم  َأهدىفَيا لُطْفَ ما 

  رهـاح نَشْـفَ َأيا صاحبي ما ِللْحمى
  اـالرب ذيوالً علَى  فَهْل سحبتْ لَيلَى

  اـطَيفُه زار  دـوق إالَّذا ـفماذا الشَ
الً بطَيـفأهنْهم زار ب اـفحرماـو  

يع يبـفَيا طـشٍ م ِلي ر نَاِئهاـبِف  
  اـدي َأطْيبـعنْ أنـولَو عاد يوماً كَ

ُأنْـلَي ـاليكُلُّه اـس حـساـبه  ر  
امَأيو صـواـٍل كُلُّه مـزب ناـالص  

  اـوضوءه  ابِـالحج رفْـعممنْعةٌ 
ـكَفَاهـنْحتَ  اـا فَماج  اـنَتَنَقَّب  َأن  

الشَم ينُـه إالَّ أن ـسور اِلهماـج  
  اـتَتَحجب  أن  نِـفي الحس ينَزههـا

يمسَأخْلَفَ الو لَِئن ا حـمبِهاـَل تُر  
  اـيخْصب المحبين  فقَد راح من دمعِ
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  :الطَّـروب تَذَكَّـر بِالحـمى قَـلْبي: ـ قصيـدة

  بـالرقي  لَيالي غَاب عنْهن   الطَّروب  قَلْبيتَذَكَّر بِالحمى 
  والحبيب  ومن َأهوى نَديمى   ابيـالتَّص عيشُ صفَاوَأياماً 

  بـغَرِي م ـدياركُ نَزِيٌل في   حماكُم غَرِيب الحي قَلْبي في
  بـجني  وسرتُم وهو خَلْفَكُم   سحيراً رحلتُم عن حمى الوادي

 تُ ِلنَارِكُمجِباعبلَّى  بِرصالم   دي نَجف با الصنْهمو ذُوبي  
 نَشْرِكُملىوع عـبقُ دبٍـور   لُهمتَح شْتَاقإلى الم  نُوبالج  

يبَأخو وكُمجَأر إنـكُ  واجِيه   الر دقَص اكُموي  سخـيب  
  بـالرقي فَهوبِحكْمِ حضورِه    اءـحي  هـُأسمِيوبِي من ال 

  بـيطي  يطير من اللَّذَاذَة ِإذْ   بيـقَلْ  ادـيميس قَوامه فَيكَ
  

  :الشِّعـبِ َأيـا عـرب الجرعـاء مـن َأيمـنِ: ـ قصيـدة

نم اءعرالج برا عَأي منِ ـَأيبِـالشِّع  
رِكُمغَي الَ بِشَيء فُ ـشَغَ بِكُم ـالصب  

ونَ َألَمدـتَعاكُ ا َأنبـنَر يـِمذ  اـالفَض  
  بِيـقَلْ ا ـالغَض  َأن  ونـم تَعنَـَأظُنُّكُ

  اـالصب  اـيضرمه ارـوالنَّ بِكُمغَراماً 
  بيـه ِللصبـا مـارِي بِكُـَأقَوُل على نَ
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جولْتُـواً إذا مـدإلي ـم  م ع ىـالهو  

  بِـللقُض ُلـالمي نـيحسأقوُل اعتذاراً 
ِإنو وا نَاردرِي تُوقفَكَـالح ـقم  اـَأض  

  بـالص  هـالْواِل ونَار فُؤادي في حشَا
  ةًـولُج الً ـسي بِـدوا بِالشِّعـوِإن تَجِ

  بِيـقَلْ ساكـنييا  م بِمجرى الدمعِـفََأنْتُ

  مـمنْكُ   اتُـالبابِلي  ونـالجفُ ا ـسبتْنَ
ِإنانَ  وـلُبـالُّلَب   اتةي    اءف ـالحب  

يـنُصي  الَّـفَه  صقـِللرب  عٍلـواذ  

  بِـوفي نَص  ذَابٍـا في عـِلكَيما يبِيتَ
  هــوصلُ  عــالممنَّ ذَاك   مـغَزالُكُ

ح احىمى ـَأبـعمالَ دبغَـو بىـفي نَه  

 وهىْل الظَّبالظَّ الَ ب اِئديِـصظُ بـلَحه  
ديالَ الصيا ُأحا ميو  كفي شَر بِـالهد  

يـحف رالمو ظُهالَ لَح ـالحب لُـهصو  

لَمُل وتَح تَّى ميـحف ر ـرِيقالع ذْبِـه  

نتَّى مح هطْفلَى عـال عقرو يـغَيتر  
  بِـالرطْ  الغُصنِ َألَم تَرها هاجتْ علَى

  سـنَرجِ  وهي اـتْ َأجفَانُهـِإن ذَبلَـفَ
  ربِـن من شُـفيهِ َأدمنْتُفَمن طُوِل ما 
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ىهبٍ وجع نمـالكُ وفَم سـُؤواـا لَه  
  ودارتْ على الشَّربِ ِإذَا كُسرتْ صحتْ

ـفَهلَـْل عي لَيةٌ فدـوة ـمن  ابـذَوة  
  تُنْـبىاً ـا داِئمـظَلْماِئه درِ منـالب عنِ

  دهـوقْ ر ـس بِي إلىـا قَلْـرقَّى بِهـتَ

  بِـالرطْ  سبـح هـسالَم على من تَحتَ
  دهـعنْ  دـوالعقْ  لَّـالح  ولَّىـَأراد تَ

ننِ موجلَى المسع ارى فَجقْتَضذْبِ مالج  

  ةـِلضم هـمنْ نِـار الجفْـانْكس دعانيِ
  بِـوى الهضـس فَجاوبني ما ِللغُصونِ

  الًـتَوص  الحمـامِ  دـردتُ تَغْرِيـوغَ
ـإليِلم ـهيـا باِئ نمـالحالقُضو بِـم  
  اـاَل مـاً فَقَـفَرض وقُلْتُ زكَاةُ الحسنِ

  دبِـالنُّ  إالَّ على تَميُل الغُصون الورقُ

  

  :هـذا المصـلَّى وهـذه الكُثُـب: ـ قصيـدة

ـهصـذا المهـلَّى وهـالكُثُ ذب  
  ربـالطَّ  زكـيهذَا ـِل هـبِمثْ
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  هـمضرِب  تْـد شُرِعـفَالْحي قَ
  بـالحج  تـه زالـوحسنُه عنْ

  هـِلساكن  اـصب  بـص وكُـلُّ
جسقـيشَو ـلَ  اًـدقْت  هيـورِب  

ـَأنطَاينْـخْ مع ـاكد مهعبـرو  
حالر الَ تَطَاك اُلـكَي ـوالنُجب  

  فَعسى  واسعِ على الجفنِ خَاضعاً
  واَألدب وعـالخُض فيـكع ـيشْفَ

اهرجِ قارـو لْ ِإذَامـبِهِ  تَـنَزم  
فٌ لَهيـفََأنْتَ ض مـمهو ـعبر  

  مـفَعاشقُه  رِبـواسجد لَهم واْقَتَ
جسقـيشَو ـدـاً لهقْتَ  ميـورِب  

  ةـكَاظم َلـُأهي يا لَكُـمدي ـعنْ
ارـرَأس ـوجديثُهح اـد جـعب  

  نيِـيالحظُ ريـخَاط بِكُـمَأرى 
َأي نذَا اِإلخَـمه ـناء النَّسـوب  

 إنقْتَكُ وـتَشَوثْ  معـلَكُ   تُـبم  
  بـالكُتُ  مـرامي ومنْكُـكُتْب غَ

  اـَأشْربه نـراح حيـوَأشْرب ال
  بـالسب فَما  صرفاً وَأصحو بِها
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ا متُهرميـخَمد ن  هراصعاـو  
ي لَهعمن َأدماـذَاتي و  بـالحب  

بِهو بِشُرحكُنْتُ َأص ـفَلَقَ  اـإند  
  واـشَرِب اـا ومـوم بِهـعربد قَ

يي هيـالنَّعقالم ـم يـخَلَ في مد  
  بـتَلْتَهِ  وِإن غَدتْ في الكُؤوسِ

  ليـَأم  تَ ياـن لي ِإن سقَيـفَغَ
ـمِ الـبِاسليتَجِ تَّي بي عـتَحب  

  سببِ  بِالَ عينَاك إن سلَبتْ نَومي
  شيمةُ العربِ سعدفَالنَّهب يا ُأخْتَ 

 قَدقَور تلَبـسـالنَّ ادـاسِ كُلِّهم  
م النكَس فْنُكج ـِلذَاكن بِـالتّع  

الَح قرب عالَم ْل ذاكِإضمِ ه نم  
  بِـارِقُ الشَّنَـب َأم ابتَسمت فَهذَأ

لكتـنَ وعربِالج كـاراء عاطةٌـس  
هو كخَد ذَاك ـَأماج ـنم بِـاللَّه  

  داًـَأب  وىـالج الَ َأنْقَذَ اُهللا من نَارِ
اكُموه نقَلْبي الَّذي ع نْقَلم ربِـغَي  

  اـمحبته  نـارٍ مـه بِنَـِإن عذَبتْ
  بِـمحتَج  رـم غَيـنُعم فَذَاك نَعي
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  داًـَأح  يلْتَمس من رام ذكْر سواها
 كْررِي فَذاغَياهوس نم سبي  لَيَأر  

  داًـني َأبـَأنَّ انيـه اَألمـِإن حدثَتْ
ا فَقَداهولُوا هبِ َأسغَى ِإلى الكَذَأص  

  
  :الجنُـوبِ بعثَـتْ في طَي َأنْفَـاسِ: ـ مقطوعـة

  وبِـالجنُ اسِـَأنْفَ طَيتْ في ـبعثَ
هطْفَيع ـِليني  انِـا ِإلَى ببِـالكَث  

  ربىـال  ارِـام َأزهـدتْ َأكْمـفَغَ
  وبِـالجي  َأزرار  قُـاً تَفْتُـطَرب

  اـحسنَه وىـونِ يهـوم الكَـفَعم
  الطَّروبِ وخُصوصاً صاحب القَلْبِ

  اـالنَّقَ  اوزتَـج د ـسع يـاوِإذَا 
 بِسفَاحيسالع بى نَهوبِـالقُلُ  تَر  

 فَبِذاكيـكَ الـحيم ـمت  ىـهو  
نع قْمالس راهب قَد يبِـنِ الطَّبِيـع  

  اًـشَادن ديـَأفْ ـاروحي َأنَـبِ يـا
  بيـوحبِي  ميـسى نَديـاً َأمـفَاتن
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  :يصبـو الَ تَلُـم صبـوتي فَمـن حـب: ـ قصيـدة

 الَ تَلُمني فَمتوبص ـحبصي وـب  
ـِإنَّمحرـا يحالم ـمب  حـالمب  

وقفَ ال ييـكَيالنَّس ـديـغَ  مامر  
  بـمه  لَىـلَي امِ ـفي خي  هـولَ

تا اعـمنَ تْـذَارِي ِإذَا خَب ـِليار  
  وـتَخْب  سـواره لَيـبي َأنْـوحبِي

ـه هلَّذـةُ الـالحه  لَّـتَّي حياـف  
بص قْدـعلَّهحاـرِي و  ِلي ـحب  

ـالكَ َأل ـمننُ   وسـحه   هذَاـفَل  
  وـيصب هـبٍ إلى معانيـقَلْ  لُّـكُ

  سىـفََأم  وبـه القُلُـعاينَتْ حسنَ
  بـونَه  بـوبِ سلْـولَه في القُلُ

بـنَصـوا حبح ثُـان ـهاـنَ مواد  
يا نالقُلُـي احِـِلل وبِـامر  بواـه  

  مٍـكَري ِلكُـلِّتْ ـرمٍ زفَّـتُ كَـبِنْ
لَى نَفْسا عـمه يسـالنَّفة  عـصب  

  
  :يـا نَسمـةَ البـانِ هـبي: ـ قصيـدة

ما نَسـيي  انِـةَ البـبه    ـعسومِـلَى ر حـالمب  
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ماـو  لَيـع ِإذَا ك  قَّ    اـمـوين تـدانبيـقَلْ  ر  
  يبـني  اـعنْه ا ـفطيبه    لَىـلَي رـمي سـإن تَكْتُ
الَ  َأو   اـفَم   اـلَشَذَاه     سقُـيـبِي العصيبِيـوَل و  
تْ ـأهد يث   ِإليدتَ    اًــحـفَهِمه  وند  حبِيـص  

ي الحلَّ فلْ اِلـفَحبِيـس     وني  دمعِ ـالج نَهبِيـو  
  بِي  فْـفَطُ اـذَاتي حماه    لَىـلَي  حي  اًـطَاِلب يـا

نَـادو اسيـبم  هاـتَجِد    لَىـع  يـِلسـتُلَ   انبِي  
  

  :يـا ساكنيـن بِقَلْـبِي: ـ قصيـدة

  ربِـبِقُ وزـَأفُ متَى      بِيـبِقَلْ نـساكنييا 
تُملَبيـسون لَكـوي َأنَا     نعلْـالسبِس بِيـد  

  ربِـر عـَألنْتُم خَي    المصالَّ وادي عربيا 
  بيـمس مولَّه القَلْبِ     امـمستَه   مـنَزِيلُكُ

  حاشَا غَرامي وحبي     هواكُم  ولَستُ َأسلُو
يتُمضيـتَ  إذا رالَف     قَلْ فَذَاك طْلُوببِيـم  

ِإن ي لَكُموحر  قَبِلْتُم    بحالم دهج وحالرو  
  وحسبِي  يوم المعاد     بِيـقَلْ رةُـَأنْتُم ذَخي
  عجبيفَرط  من تهتُ ِإن     قِّيـوبِح  مـعشقْتُكُ

ِلمكْراً ولْتُ سمشُ     الَ  و كَان نْكُممبيـور  
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  وخَصني دون صحبِي      بيـحبِي وقَد سقَاني
دعتُ بلَسو  ييـعي    انبر هجنَا وراً سهج  
  بِـغَارٍ وكُثْ  وذكْرِ    انٍـوب دـَأصبو ِلرنْ

  

  :تَطْلُـب نَعـم هـذه الـدار الَّـتي َأنْـتَ: ـ مقطوعـة

  بـتَطْلُ  َأنْتَ نَعم هذه الدار الَّتي
الَكا ينْهع نِإلَى َأي تَذْه رـالخَيب  

دعلَى بارِ لَيد نَأع انا بم  انُهاـب  
  بـتَتَحج اـَأنْفَاسه شَـذَااح ـوفَ

 قْربِلَقَدي بوحتْ رحما سارِهزم  
  بـتَرغَ فيه  بفُرقَة جِسمٍ لَم تَزْل

ساَألج ْل كَانَتهـونَ اديطاـِإالَّ م  
  ربـتَقْ  نـحي تُقَربها معنى لَها

  بِه  الَّذي َأشْرقَتْ نَعم ذَِلك المعنَى
  رِبـتَغْ  عنْك بدور سنَاها بعدما

  اـتَوارتْ وِإنَّم يوماً وهْلوالَحتْ 
ذَاك نا عكَ بِتَنْزِيهِهي يفـطَرذِّب  
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  :َأدمـعي عـلَى حبكُـم َأنْفَقْـتُ حاصـَل: ـ قصيـدة

  عيـَأدم  حاصَل علَى حبكُم َأنْفَقْتُ
  اـتَكَسبا ـم مـوغَير والَكُم عبدكُ

عتُب َأن اشَكُمواـوحد ننَابِكُ  عـجم  
  اـم تَقَربـفيكُ حليفَ هوى بالروحِ

 َأنرواوجَل تَهاصو نم فْنَهج دهالس  
هكُـويف ـذْبشْقَ  مـعذَّب  هاـفَتَه  

  مـبِصدودكُ   تَْأديبـه   مـوَأحسنْتُ
  اـد تََأدبـقَ اـد مـتَهجروه بعفَالَ 

  اـة دينُهـالصباب ديـنوِلي مهجةٌ 
  الدهر مذْهبا فَكَيفَ تَرى عنْكُم مدى

  زٌلـنِ تَنَـالسرحتَي وِلي في ظالَِل
نداً مرب نَا بِهِل لَبِسصب  الوذْهاـم  

 َأن وقُكروِييري يادـَأحقرـثَ وه  
  شَجواً فَتْطْربا وتَصبوا ِإلى اَأللْحانِ

تَنْشتَسـقَ اَألنْفَـواس نم اتمـنَسه  
مرِ فَتَفْههنَى الزعبا   مالص نْطَقم نم  
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  :ولـه هـذان البيتـانـ 
  وفي الحي هيفاء المعاطف لو بدت

  مع البان كان الورق فيها تغنت
  عجبت لها في حسنها إذ تفردت

  تـتثن  ذاكد ـة معنًى بعـألي
  

َأيـا طَلْعـةَ القَمـرِ المبهِـجِ: ـ مقطوعـة
ا طَلْعـَأيهِ رِـةَ القَمبجِـالم

تَهستْنَةَ الما فيالشَّجِي  امِـو
ودهع ننَنَا ميا ببِم  ىـالهو  

  عرجِ ِإذَا جزت جيروتَ بِي
غَيدص جنَفْسـبقَد ك ليِ الَح

جِيـذي َأرتَـرني بالَّـفَبشَّ
  رهـتَفْسي   جـالبنَفْس ِإن ـفَ

َأجيِ  سيـقَد علمتُ بِنَفْ كَما
ديـي وِيـفَكَم لَيلَة بِتُّ َأطْ

ىوج ني ملَى كَبِدجِ عنْضم
زِجـفالَ تَم ينمبِد بيـعتر

زِجِـام ورِيقُك لي بِالكُُؤوسِ
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  :حـيصبِ كـاِلي بِوجهِـُل آمـسى لَيـع: دةــ قصي

  حـك يصبِـبِوجهِ عسى لَيُل آماِلي
رهي الدفُنسعيي وخمـالبسيـَُل وح  

  هـادى خُفُوقُـتَم دـويسكُن قَلْب قَ
  حـِللدمعِ يسفَ راحويخْلُص طَرفٌ 

بي َل َأنوـُأَؤمد ييـِلعالُه  نماـج  
ةضوا في رظُهى لَحسع حسرنِ يسالح  

  ةٌـالحينِ هيب فَلَما بدتْ َأطَرقْتُ في
  حـبالعينِ يلْم ومن ذا ِلعينِ الشَّمسِ

رِيـتَعآلرامِ الص ضمِـر  لَّهاـلَع  
  رحـوتَج اكـبَِألْحاظها تَرمي حشَ

ا عـفَميتٌ فيـاشَ ِإالَّ م اهمـحم  
  حـيصلُ  هـَألهلي وما ماتَ ِإالَّ من

  هـُِأهيل  ونـبِي عيـِإذَا َأسرتْ قَلْ
 شْتُ إنلْـتُفَالَ عَأنَّي َأم  ـُأسحر  

  داـغَ  وقَد وَأين جميٌل من غَرامي
  حـالحب يقْب لَديه جميُل الصبرِ في
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  :أما تَـرى واه المحيـاـمحيـاك يه: ـ مقطوعـة
  محيـاك يهواه المحيـا أما تَـرى

ـَد  حشَـا الكَأسِ فيه جمـرة   تَتَوقّ
  خَدهـا  ولَوالَ بكَاها ما بـدا فَوقَ

دتَفَـرـا اللُّْؤلُـُؤ المكَاهح ـوعمد  
  وما كُنْتُ أدرِي فتْنَة الفسق فعلهـا

  يبعـد  إلى أن رأتْ عينَاي حسنُك
  إنَّما ارتَشَفْتُ الراح من ثغْرِ كَأسها

  ك تَسجـدـألَستَ تَراها نَحو وجهِ
 لَم لَونِوي الكَوف نَاكعم كُنطْلقاً يم  

لَيلَّ  عـلَدـدقَيم  ـنسح نْـكم ه  
 الَكمي جنيتْ عرصا أبة لَمـرهج  

كَي نُهيع دتُشَاه لَم نمـوـدشْهفَ ي  
  عجِبتُ ِلكَأسٍ قَد صحوتُ بِشُربِهـا

ـواً عحأ   صـرـأبرعلي  يبـد     
  

وقـال في رثـاء ولـده شمـس الديـن؛ الـذي تـوفي ـ 
  :وأثـاء ذلـك أشـار إلى أخيـه الميـت أيضـاً. قبلـه

  يـد مـاِلي بِفَقْـد المحمديـنِ 
لَـدالو  هدعب  ي  ثُمى أخـضم  
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أو قَلْـبِي نأيـْبِي و ـَار قَل   يا ن
  ي  لوا  كَبديِلي كَبـد  كُوني  

ـَا ـِع الموت مشْتَرِيـه أن   يا بائ
ابصا الَ يم ربفَالص  ـَد   والجل

  أيـن البنَـان الَّتي إذَا  كَتَبـتْ
  وعايـن النَّاس خَطَّها سجـدوا

  إذَا ابتَسمتْ  أيـن الثنَايـا التي
  نَضـدأو  نَطقَـتْ الَح لُؤلُـؤ 

 اناإلخْـو تْكا فَقَدي مـَد   يا ول
ـسا  شَمإنَّموا  وفَقَـد  همأنْس  

 ـدمحـا  مي  ـدمحداً مـدع  
دـدنْتَـهِي عي ـسـا لَيما لمو  

  
  :إلى أن يقـول

 بإذَ قَر ينللَى الغَاساذَا عاألمْـ م  
  ـَو   أنَّهـم بعـدواـالَك  منْـه ل

لُومالع هلَتْ نَفْسمح إلَى الـ  قَد  
قَـهـشُ فَوالنَّعسِ وودرف ـدسالج   

 كاحوالض تَ خَاالَتككَيأب ـنم  
فَاتـكص  ـنا  ممُل وقَب  النَّكَـد  
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قَـد ـكأمي وـنسم ـرببِي ك  
  ولَـد  يـرى  شَاخَتْ فَمن أين ِلي

ـَان ِلي فَمثْلُـك الَ   وهبـه قَد ك
ـداألمـان  ومالز ـنأيى وجـري  

  
  :زرود بِذمـامِ الحـب يـا َأهـَل: ـ مقطوعـة

امِ الحمـبِذا َأهي َلـب ودرز
كُملَّمى عتُر نم  نَقْض ودهالع

مـعبدكُ مـملَلَّتُد ـم قَـَأتُراكُ
ودـالحس َأم سمعتُم فيه َأقْواَل

مـلَكُ  بـمح  لُّـكُ ذَا ـهكَ
دودـبِالص  َأم َأنَا المخَصوص وحدي

ادتيـس ما شْئتُ فَكُونُوا كَيفَ
ضعب ى لَكُمبَأنا في ح  بِيدالْع

لَكُـمو هةُـعرِقًى  د  بتْـكُت
دودـالخُ في رقً  بِمداد الدمعِ

مـوصلكُ  كُلَّما رمتُ تَقَاضي
ونالَُل بِي دقَفَ اِإلجو  ودرو
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  :لَـوالَك يـا غَايـتي وقَصـدي: ـ مقطوعـة

ديـوقَص لَوالَك يا غَايتي
دـنَج ما همتُ وجداً بربعِ

وىي في الهتَنقَييث َأسداًـح
ركسي  يقاشـِللْعن  عيـبد

ذْكملُـووِـرِى للس هداًـع
عهدي  بِذكْرِ غَيرِي نَسيتَ

سحيراً  الصباورب مهدي 
نَشْرِه نع اـَأغْنَتْه ـبِبدر

  رِيـسكْ  ِللنَّسيمِالَ تَذْكُروا 
 فَقَدشبراًـَأتَى م جيـبِود

  
:بِالـوادي نَسيـم الصبـا َأذْكَرتَـني العهـد: ـ قصيـدة

َأذْكَرتَني العهد بِالوادي نَسيم الصبا
َؤاديـفُ  نـشَقَقْ اًـوهيجتَ َأشْواق

الهجرِ والجوى ميتَتُحيي  فَِإن كُنْتَ
راديـني بِمـَأحيييتَ وىـاله بِقَتِْل

قْتُ فَِإنَّيذْ فَارم بـَأحاب  جهيـمت
ادـبِبع مـربٍ لَهـقُ منوعوضتُ 
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الدجى ِلمضاجِعي نَوم جفَتْجفُوني 
  اديـبِسه  اـللسه وصرتُ جليسا

ـِك  الح الداني إلى ذَِلكفَيا    مىـذَل
  ذَِلك الوادي ما َأنَخْتَ العيس في ِإذَا

  اـم الحشَـَأسكَنْتُ اد بِه السكَانـفَنَ
ارص رمفَالج لَظى قُودو  هيـماد  

  ميالً ِلمضجعي فَلَم َأستَطع في اللَّيِل
  اديـوِس وـران حشْـَأَأهجع والنِّي

  وىـاللَّ بِمنْعـرِجِ اًـرعى اُهللا َأيام
يهالً نَفَى فلَيو قَ اُل ـالوِصيـراد  

  
  :تُسعـد قمرِيـةُ اَألسحـارِ ِلي: ـ مقطوعـة

حةُ اَألسرِيمارِ ِليـق عـتُسد  
  د ـتُنْش ُأنْشد في غُصني كَما

  هـبِ  قيـبِي شَادن قَلْبي شَ
  دـيسع  نَظَراًوجداً وطَرفي 

  هـنَالَ  رمـداً من ـوا عجب
الب لْتُ َأنخالَـو رد مرـيد  

  رةًـحم مقْلَتُـهكَيفَ اكْتَستْ 
 جِسالنَّرورمالَ  اَألح هعـيد  
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  اـوماروتُه هاروتُها َأضحى
حا بِالسمهلْمرِ الَـع حجـيد  


  :الحـمى يـا ُأهيـَل الـحي مـن ذَاك: مقطوعـةـ 

 يَل الحيا ُأهينم ى  ذَاكمالح
نم ودقْصالم كُلِّ َأنْتُم  ودجالو

  ذيـالَّ  ذَاك  مـبي َأبياتكُـظَ
نْهلَّ ما حْل مالَ تَس  ـودباُألس

هـلَ حـد صـوسقيم الجفْنِ قَ
ودـالوع اُلـسنَّةُ المنْعِ وِإبطَ

  
  :لَـو كْنْـتُ فيـه هاِئمـاً وحـدي: ـ قصيـدة

  ديـوح اًـفيه هاِئم لَو كْنْتُ

  ديـوج عذَّاِلي على لَعذَرتُ

  هـيعشقُ ونِـلُّ الكَـَأما وكُ
  ديـعنْ  فَعالَم ُأخْفي فيه ما

 اميهـالنَّسبِلُطْف ـمه  ذَاـفَل  

  دـنَج ظَهر اْعتالٌَل في صبا

 لَهوونيع هقَ  رِـالزامةُـر  
  دـالسه  نـملَئتْ م بِنَواظرٍ
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  قَامتـه نـوالَ ِليـك لَـوَأبِي

فاطعم ا اشْتَقْتُ ِلينم نْدالر  

ا قَاتـيانوجيـلي وح داًـَأب  

  دـوالبع ربِـتَشْتَاقُه في القُ
  ليـَأم لَك َأن تَجور علي يا

  ديـتُب بِماوعلَي َأن َأرضى 

  اـفَي  هواك دميولَِئن َأراقَ 
  سعدي  ويا حظِّيشَرفي ويا 

  اًـضن َأخْفَيتُ حبك ِإذْ خَفيتَ
  دـوع لىـعا ـا كُنَّـفَكََأنَّنَ

نَاظ ـلَكَأب اجِبِ  داًـرـلَحه  

  دـالغَ و ظُالَمةَ عامِلـيشْكُ
  َأعتَرضتُ رَأي لَك عارض لَما

  نَقْدي فيالدمعِ  ِإطْالَقَ جارِي
  

   :ون السـود رمـدـالجفُ اـك مـوحقِّ: ـ قصيـدة
       رمـد الجفُون السـود ك ماـوحقِّ

  هنْـد  الهِنْـدي  بِهـا والَ سلَّـتْ

ـنولَك  ـا  الفُتُـورـفُتُـ  بِهون        
  سهـد  الَّـذي تُبديـه وفي الوسنِ
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      يذُوِلـسمعـي يا ع لَقَد َأطْربـتَ
كْراَهاـبذ و  كُنْـتَ  كََأنَّـكتَشْـد  

       عيـودمي واقـَأشْ ابـوسقْتَ رِكَ
ِلـيـفَع و ذٌْل ذَاكـدَأنْـتَ تَح َأم  

        المنَاطـق منْـه غَـور وَأغْيد في
  نَجـد اَألعطَـاف ه وفيـبِ مـَأهي

       وَأدنَـى  بِوجهِـه بـدراً شَهِـدتُ
  وُأحـد   بـدر   لَحظـه  وقَاِئـعِ

       ـرـوخَم  مـاء  خَـده  وقالُـوا
  ـدـض َألخيـه  اـمنْهـ  وكُـلُّ

       خَـاٌل ومقْصـدي بِالقَـوِل  فَقُلْتُ
  نَـد وفَـوقَ الضـد اك نَعـمـهنَ

ـبجَأعو   منْهاــم  درو  وآس       
ـسلَيـي وبِكَـائـنٍ ف دراآلسِ و  

لْـمِ  قَىـسع هاِئـرغَد  ميـدوع         
  فَـوقَ اآلسِ يعـدو فَحسن الطَّـلِّ

       ِإالَّ  اَألبـرقَيـنِ ولَيـس وحـيـا
ـاهجِيـ  ثَنَايـود   يـهقْ فـعـد  
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        الَ وثَغْـر  ِلـم  َألْفَاظُـه  حلَـتْ
ـةيحليـقُ الموالر كَّـرس  ـدشَه  

  
  :دـظُ هنْـاة ولَحـب في الحيـَأتَرغَ: ـ قصيـدة

  دـهنْ  َأتَرغَب في الحياة ولَحظُ
  ديـتْ َأي هنْـه سلَّـعلَينَا منْ

  َأن  ِإلى  اــا ِلمقْلَتهـتَعرضنَ
 نَا كُُؤوسعاضتَروىه  جوـود  

  أنَّىـفَهات على اسمها كاسي فَ
 ى الكَْأسدتُععم ـظَمآن  عـبد  

هاِل كُُؤوسوـويـتَتَّى ـا حانر  
  ديـعنْ وعيني الَ تَراك وَأنْتَ 

بِه اببا الحاماً مداه  اـمواـس  
ـلَهنْهـا مهلَيـا عقْ  ا َأيـعد  

يا ـُأنَاوِلُهـنَدفَه ثْـميم يـول  
  ديـبِعه ووفَىده ـتُ بِعهـوفي

الس الَ ألْقَـكَتُوم ـرغَي رِيـاه  
حكُنْتُ و ينْدع ا كَانيـإذَا مد  

  وِيـر حلْـوى فَأمـا نَـتَفَرقَنَ
ركَدفْـبِالتَّفَ وص قـري  وودو  

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


296 
 

 َأر ثْ ذَافَلَمورٍ ميـطَ َل ـتَهفر  
  عصرتُ الدمع منْه فَجاء وِردي

  ارـه نَـدح فيـوالَ كَحشَاي تُقْ
  دـزنْ  رِـبِغَي ه ـر ماِلكيـتُذَكَّ

  وـَأشْكُ  دـمسعد يا سع منَأما 
  ديـوج رطَ ـصباباتي ِإلْيه وفَ

نُع دامتُ مـشَرِبنى مي  ممٍـقَد  
  دردي  تْ ذَاتُـةً ولَيسـمروقَ
رِهسأًَي عضب زجنَـفََأعيـا بان  

  ديـجه  ما فَوقَ لَهاعلَى بذِْلي 
  هـفيِل ـاً للْفَضـك جامعـفَديتُ

ؤذِّناِئم ياًـد ـممحي وحيـدد  
  لَىـم لَيـومشْتَاق ذَكَرتُ لَه اس

الح كْرذا وبِه امـفَه ب عيـيد  
ي موعنْد لـه لَيـعىـا يجر  

  ديـوعنْ هـمن علي لَ وبشْرى
  ليـقَب اءـجد ـَألنِّي قَبُل من قَ

اءج قَد نم دعبو نَاكه  عيـبد  
  رـالَم حـاُل كَـوِلي في ما يق

   دـون عبـاُل سكُـيق ماالَوفي 
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  :لَمـاه وحمـرة الخَـد: ـ قصيـدة

يـبلَم ـنمحو ـاهةر  الخَـد  
  دـشَه ةً علىـخَاٌل حكَى نَحلَ

  هـتُشْبِه ركـعجِبتُ منْه والتٌُّ
ظُهى لَحتَزفَ اعإلى  كَي الهِنْد  

  هـمحبت في رتُ ـص نَابِغَـةً
  الجعد بِصدغهمن فَرط وجدي 

وِص ونمِـاِلي ِللَثْـد نَتجـوه  
عرد قَ  ذَارٍـعرِـمد ـالسدر  
ارِهرخْضا الَأنَّه به  نَعتْـم  

  وردـِلل عِـكَم جهد منْعِ الربِي
يوالر َألْتُهـسبِ حعقُـي  ـمن  

نَتجتَـو ـهمةً وـارنْ  نـرد  
  َأتَى  ِللشَّقيق الطِّيب من َأين ذَا

  دـالنَّ اِليـدا خَـنَ مناَل ـفَقَ
  تْـسكب عٍـمدام فييا الَِئميِ 

هرتْ دنَثَر لى ا ـقَدقْ عـالعد  
  تْـبذلَ ةٌـمالَم شَيء ُـَأضيع

 رِ الغَياضشْ  غَاِئبِِلحـالرد  
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نقْ فََأيـعا قَاتي يًأـخَطَ ليـل  
يد قَتلْـَأو تَـتي ِإن مـبِالعد  

  اـاد لَهـالقي ةُـمقْلَةٌ سمح ِلي
امدـمهرقَص لىا ـعع ـالمد  

عةُ النِّيِل بادـزيض هصاـنَاق  
  السعدي  فَهْل ُأمدتْ من النَّدى

  
  :يـا سعـد لَـك الخَيـر داعي الخَيـرِ َأسعـد: ـ قصيـدة

رِ لَكي الخَياعد رالخَي دعَأس  عا سـيد  
  دـا الوجـودع ِإذَا ما نَهى عنْه النُّهى

  وىـالس ِإلى  وـيدع فَِإن عقَاَل العقِْل
  دـفَقْ ووِجدانُه ٌلـقَص السوىووصُل 

جِعوى ِإلى الذِّكْرِ فارفي الس كُرالف اْتُركو  
  ردـالفَ م ـالعلَ دهـممن قَص كُنْتَِإذَا 

  اـر ُأسمهـذُك  اً ِإذَاـك غَيرانـت والَ
  دوـيح  اـحبه ِإلى  ادـا حـفَذَاكره

اهيحلَّى مـتَجرِـا ِلغَي ـبي الهىـنو  
سالشَّم وا كَذَاكدفَص مالر ينـواَألعد  

  كَىـِإن بـف بـحظها لَحظُ المح والَ
  دوـه تَبـَأدمع سروراً فَراِئي الشَّمسِ
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ثَم عالنَّفْـفَد ـالنفيس سِـنهنْدع اـة  
ـفَلَيلَه الَـا ِإالَّ بِـس  نٍـثَم  بـعد  

ةُ ـقَرِيب صٍلـو  حـِللْمب   ِإنَّماـو  
بي لَتْ لَمصـقُ قَـِإذَا وعالَ بو بـرد    

  ةٌــثَنَوِي   َأنَّهـا  واـفَظَنُّ  تْ ـتَثَنَّ 
  ردـالفْ و ـوه  اـنَّى قَدهـد يتَثَـوقَ

  اـخَصرِه قُ ـمنَاط وقَد نَطَقتْ حسناً
  دوـيشْ ه ـبانَت وقَـاً فَـحمامفَظَنُّوا 

  نـد فَاتـالنَّ نـاٌل مـخَ لهاوا ـوقَال
  دـن  اـمالَه لىـاٌل بـصدقْتُم لَها خَ

عكُنْتَ ذَا و ـفَِإند صـبواِلهماـِل ج  
عـفَبهبيحم ـضيـا لَدـلَ  كع ـهد  

  اـِإنَّم  هـاستَمالتْ  اـالدنْي تَقُـِلالَ ـفَ
  دـهنْ  هـِلمقَلَت  اـالدنْي مـنتْ ـتَجلَّ

دنِ الوِرع ذَاديبِ يذالع ـسى امـوءر  

  وِرد  منْهلَـة  لِّـه في كُـبٍ لَـغَرِي
  

  :وتَجلُّـدي سلَبتُـم رقَـادي في الهـوى: ـ قصيـدة
  وتَجلُّدي  الهوى فيسلَبتُم رقَادي 

  الصدي قَلْبِي  وزِدتُم بِدمعي في ظَما
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ني مونتُمسَألْبكُ وفُوننـجض اًـم  
  ردـمتَج سٍـوا عجباً من الَبِـفَ

  هـلَ ذيـالَّ ا الَ والْغَرامِـَأَأحباَبنَ
ردصاِلي ممي وودي وررِدوم دعب  

  ذيـالَّ  ميـرس لَِئن كُنْتُم َأنْبتُّمو

  يتَجسد لم  من السقْمِ لَوالَ الوصل
  مـالرسوم بِغَيرِكُ تَ تلْكـفما نَبتَ

  دـبِمرص اءـم كَان الفَنَـولَوالَكُ
  معاهد َأرضكُم دعوا َأدمعي تَسقي

  كُلِّ معهد الهامي رِضافَفي غَيثها 

  َأشْبه الضنَا والَ تَسَأموا من نَاحٍل

  رددـتَ وفَـرطَاً ـاً وَأنْفَاسـسقَام
  اـتَملَّه  َأن فَما حقُّ َأنْفَاسِ الصبا

هِلين عالنَّقَا م ونالتَّ اـغُصـودَأو  

 نوا مَأمال تَسٍلونَاح هنَا  َأشْبالض  

  رددـتَ  رطَـاً وفَـسقَاماً وَأنْفَاس

  اـتَملَّه  َأن فَما حقُّ َأنْفَاسِ الصبا
ِلينه عالنَّقَا م ونالتَّ اـغُصـودَأو  

  وقـكُلَّ مطَ والَ تَعتبوا في النَّوحِ

  مغَرد الغُصونِ هيف َأعطَاف علَى
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  قـعاش  لَّـكُ  مـم طَوقْتُـَألنَّكُ
نيوا باحعٍ فَرمبِد ـبنْشمو ـاكد  

  خَمرك عاطني فَيا ساقي اَألجفَانِ

  الصحوِ عربِدي منْها على سكْرتي ويا

  
  :أسكـرت بـان الحـمى يـا نسمـة السحـر: ـ مقطوعـة

  السحر نسمةيا  الحمى بانأسكرت 
  رـبالخب  فهل أتيت عن األحباب

  تـفالتبس مررت بذاك الحي نعم
  رـالعط  رهـنش رياذيول بردك 
  وقفي  يا نوق روحي بروحي للحمى

  رـوالسم  ك بين الضالـفديت به
  قد حجبتففي بيوت الحمى سمراء 

  رـالبت  ةـا وبالهنديـبالسمر عن
  اـومغربه  شمس ومطلعها ذاتي

  بصري قلبي ومنبين السوادين من 
  اـا محسنهـم مغناهـتبدي معال

  الروض بالغدران والزهر فيكتسي
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  :وقـال في مـدح بعـض بـني الزبيـر الـوزراءـ 
ـميثُهدت حملا عرِ كَميبنُو الزبو  

 مهيمقَدو طَالُـواـسو  األنَـام اد  
مع الدىـأوـا  تَـرأم النَّبِي ات  

  ـمـا   الأخْالقهتَرِيهعـاُل يالح  
  أقْعدهم شُغلُـوا بِنيـران القـرى
  أشْغَـاُل  الـوغَى  ولَهم بِنيـران

  
  :ريـاض بكاهـا المـزن فـهي بواسـم: ـ مقطوعـة

  ريـاض بكاها المزن فهي بواسم
  وناحت لغير الحزن  فيها الحمائم

  اـسره  نـوأودعت األنواء فيه
  مـالنواس اح ـفنمت عليهن الري

  رـناث  يبيت الندى في أفقها وهو
  ويضحي على أجيادها وهو ناظم

  الـتقاب  قـكأن األقاحي والشقي
  مـومباس  اـخدود جالهن الصب

  اـض أعينـبها للنرجس الغ كأن
  مـنائ  تنبه منها البعض والبعض
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  كأن ظالل القضب  فوق غديرها
  أراقم إذا اضطربت تحت الرياح 

  معبـد  انـغناء الورق ألح كأن
  مـإذل رقصت تلك القدود النواع

  غصونها  كأن نثار الشمس تحت
  مـت دارهـدنانير في وقت ووق

  توسوست  ثماراً في غصون كأن
  مـم تمائـاق النسيـلعارض خف

  بـمواه  كأن القطوف الدانيات
  حاتم في الدوح ففي كل غصن ماس

  
  :نى قديمـا فمـا أغـنىـوقفنـا عـلى المع: ـ قصيـدة

  وقفنا على المعنى قديما فما أغنى
  نىـمنه على مع األلفاظوال دلت 

  هـا بربعـا وبتنـوكم فيه أمسين
  حيارى وأصبحنا حيارى كما بتنا

  اـمدامن وع ـا والدمـثملنا وملن
  اـولوال التصابي ما ثملنا وال ملن

  اـسن م ـالحسان بهفلم نر للغيد 
  حسنها أسنى وهم من بدور التَّم في
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  قدودهم نسائل بانات الحمى عن 
  اـة الغنّـوال سيما في لينها البان

  مشت بها ونلثم ترب األرض أن قد
  سليمى ولبنى؛ ال سليمى وال لبنى

  الحمى  فوا أسفا فيه على يوسف
  اـحزن هـض أعينـويعقوبه تبي

  الخلي ألجل ذاوليس الشجي مثل 
  نَّىـام به عـبه نحن نحنا والحم

  الصدى ينادي مناديهم ويصغي إلى
  اـقلن ذيـل الـفيسألنا عنهم بمث

  
  :ةـا  بكاظمـت وهنـتي ابتسمـدي الـأف: ـ مقطوعـة

  بكاظمة  أفدي التي ابتسمت وهنا
  انـفكان منها هدى الساري بنعم

  تـوواجهتها ظباء الرمل فاكتسب
  انـوأجف  ادـأجين ـمنها محاس
  هـيسري النسيم بعطفيها فيصحب

  انـلطفا يميل غصون الزند والب
  به وليسجانب الوادي  علىمرت 

  الثاني  ماء ففاض بدمعي الجانب
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  واستعرت لها بسلمىموهت عنها 
  من وصفها فاهتدى الشاني إلى شاني

  وىـتجنى علي وما أحلى أليم ه
  الجاني  في حبها حين أجاني إلى

  
  :ان قتْـلي في الهـوى يتعيـنـإن كَ: ـ قصيـدة

ـنتعيى يـوي في الهقتْـل كَان إن  
يـيا قاتلي فَبسفـكطر ف نـوأه  

  حسبي وحسبك أن تكون مدامـعي
  ُأكفَّـن وبِ السقـامِـغُسلي وفي ثَ

  في بانــة  عجبـاً ِلخَـدك وردة
  ال يمكـن  والورد فَوقَ البانِ مـا

تُـهى فلثمنَـةُ الكَـرلي س نَتْـهأد  
َل بِالشَّقيـقـدتَب تىح  ـنسوالس  

ـَر ثغْـرِه فَحسبتُـني   ووردتُ كَوث
نَتَيـهوج ـنم نـةفي ج  كُـنأس  

ي إالَّ بـالُل الخَـاِل فَـوـناعا رم  
         ـَؤذنبينِ يح الجبفي ص ق الخَـد  

  ذؤابـة فَنَشَرتُ من خَوف الصباحِ 
  أكَمـن فيها   هي كَالدجى وظَلَلْتُ
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  يا نظرة كم رمت أسرق أختها
  دنـمعي  اسـة هي للنعـمن مقل

  
  :أشتـاق مـن ساكـني ذاك الحـمى سكنـا: ـ مقطوعـة

  سكنا الحمىذاك  ساكنيأشتاق من 
  اـطُّ ما سكنـعليه خفق فؤادي ق

  محبتـه  ر فيـغرام وصب ولي
  اـائي وذا ظعنـام بأحشـهذا أق

  راًـنى قمـأهيَل المنح أطلعتم يا
  اـوسن على الكون منه بهجةٌ  بدا

  ذاـرى فلـعيون محبيه الك سبى
  اـوءة وسنـزل مملـأجفانه لم ت
  قمرا  إن قلت غصن تجلَّى وجهه

  غُصنـا  دهـقلت بدرا تثنَّى قأو 
  نادى ضنى خصره من يشتري سقما

  اـمنّي ليفنى به في الحب قلت أن
  راًـمفتق  اتـني جمال بـفيا غَ

  عن هواك غنى لحسنه البدر ما لي
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  :والهـوى هلُمـوا فَعنْـدي ِللمحبـة: ـ قصيـدة
  وىـة والهـِللمحب هلُموا فَعنْدي

  هـطب ن ـُأحس سقَام غَرامٍ لَستُ
كلمفْناً يج وا ِليبقُْل هالع عمـده  

  هـلُب  رـالصب مـوِإالَّ فقَلْباً يحكُ
نع بي الحمي فتْ قَدوه ةربرِ خغَي  

  هـرعِ عذْبـالتَّج وـه حلْـفََألْفَيتَ
 دالشَّه ووجاًهزمم  ملْقَ بِسعمٍـو  

ـُأَؤمتْبـُل عَأحو ـاهذَر  تْبـعه  
  هـِلحب  الًـَأه هويتُ حبِيباً لَستُ

  هـون محبـيكُ لي َأنـوَأنَّي ِلمثْ
  وةًـغَفْ  تُـذُق هالَُل فَُؤادي كُلَّما

بصـويع ـحي كُلَّماـان  ـَأتَنَبه  
اكرتُ بِِإدممه بـفَقَصيةًـرتُ ه  

  َأولَى وَأشْبه اِإلدراك عنِ وعجزِي

  دهـزنْ  َأوريتَ هفَا بِك قَلْب َأنْتَ

  هـَأهملْتَ سحب ونَالك طَرفٌ َأنْتَ
  اـحبه كُنْتَِإن  هنيئاً ِلهذي النَّفْسِ

  حبه  كُنْتَ ِإنوطُوبى ِلهذا القَلْبِ 
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  :خَـده الَ تُخْدعـن بِرِقَّـة في: ـ قصيـدة

  دهـخَ في ة ـن بِرِقَّـتُخْدع  الَ
يـبِرِقْ  اٌلـفُ قَتَّـفَالسة  ـحهد  

  اـوسنَانُه  اـون فَِإنَّمـودعِ الجفُ
  دهـقَ فـاً في مثَقَّـَأضحى سنَان

  ارِهـنَفَ  ومي دوامـظَبي حكَى نَ
م هدَل ضنِّى فَواصـعع  ـصهد  

  من خَصرِه الضنَا جِسميوسرى ِإلى 
  دهـعنْ  نـه مـفَهوِيتُ ذَاك ِإلنَّ

ودسالح جِبَأى عر قَدكْرِي وبِالَ س  
وقَلْـح ـدقُوبي عـبِي فة ـحهد  
سَألَي كلَيع خَفِّض ـخَفْقُ وِشَاحه  

  دهـب خَـتَلَه َؤادي َأوـيحكي فُ
  اـنَالَه بِي ـقَلْ و َأنـهي نسبةٌ لَ

  دهـوقْ  في   هـلَعذَرتُ  داًـمتَوقِّ
  هو خَانَني ِلصبرِي عنْه ِإذْ شُكْرِي

  دهـبِعه  اءـكَالْوفَ ورَأى الخيانَةَ
مدـولَمعي بقـعحسـِإنَّ اًـداً وه  

  دهـعقْ في  نـم يكُـدر لَدي ولَ
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بِهقُر ني مفنْصم نـفَلَقَ م ى دَأب  
  دهـبع  من قُربِي ومن ذَا منْقذي

  اءهـورقَ  اـوادي ويـيا بانَةَ ال
 كي ِلغُصنـُِإذْ َأننُوحـِلفَقْ  وحهد  

زِينزِينَةُ والحالح الَنَ َأنْتاـَأنَا ك  
ـاليعم منُـوي ـذُوروح جـبِوهد  

  هـكَفُّ اوِرـك والمجـِحاِلي كَحال
رِفُ حعي اءـِللمم هـرن ـبهدر  

  
  :َأحبابِهـا لَمـا انْتَهـتْ عيـني ِإلى: ـ قصيـدة
َأحبابِهـا ِإلىانْتَهـتْ عيـني  لَما

حبابِها عين شَاهدتُ صرفَ الراحِ
حكَم  الجفَـا ِإذَاَأَأرى سوى لَيلَى 

هدعبِب لَيـا عنْهـا  اـمابِهجحو
ويفُوتُـنُي  والَكَون من عشَّاقهـا
بَأد  اهريـنم ـبالح  ابِهاـآد  

  زنـوالح الَ والَّذي جعل الضنَا 
نسالحا وابِي بِهـا جِلْبابِهجِلْب نم  

ورَأى السوى ونَعمتُ من َأكْوانها
هقَلْب حبريِ فََأصـا غَيى بِهكْـوي
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يقْتُ الحطَر لَقَدو ـهاميخ ـنيب
َأطْنَابِهـا  مـنفَكََأنَّـني ِللسقْـمِ 

تَصفُّحـاً وقَرْأت هاتيك البِيـوتَ
ِإعرابِهـا  عنفَكََأنَّني المسُئـوُل 

 ـاحبالص ذَبتَّى ِإذَا جح ـهِلثَام
ـهسحـةُ شَميلتْ ممرـا وابِهنَقب  

  بعضهـا من رَأتْ الدجينَةُ َأنَّـني
عنْـد ذهابِهـا فَذَهبتُ بِاَألنْـوارِ

يراهـا غَيرهـا وشَهِدتُ لَيلَى الَ
جِلْبابِهـا مـنشَـفَّ  قَدوجمالُها 

َأسباب المـنَى وطَلَبتُها فَوجـدتُ
نـْأسِ  مولَةً بالْيصوـا مابِهبَأس

  الصبابـةَ  حقَّهـا ِلمن َأعطَى إالَّ
  يتَ الحَأتَى بيـوونـا مابِهوَأب

َأمـرِه ووفَى بِعهـد رسوِلها في
بابِهـا عنْهـا فَقَـام مقَامـه في


  :هـاك قَلْـبِ فَسـر بِـه: ـ مقطوعـة

رقَلْبِ فَس اكه  بِـه      ىمِللحونب درـسه  
  هـِلقَلْبِ  دـن فَقيـم     هـخَيام في  مـفَلَكَ
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 ضتَعراـالنَّقَ بِذَىو     بفيِ  اـِللص بهـمه  
  هـرِ عربِـبِشَذَا نَشْ     رـمعطَّ رـفَهو نَشْ
  هـفَلَب  داعي هواهم     اكـدع  اـم  وِإذَا

  
:وشعبـه بالمطَايـا بيـن نَجـدقفَـا : ـ مقطوعـة

نَج نيطَايا بفَا بالمـقب دعشـوه
هـِلصب  رامِـنُودي تَحيات الغ

بالر لْكا تبر نيازٌلـمنَ وعـفب  
هـر شربِـأكْثَ ِلعلْوة ماء الدمع

ةًـرِ تُربـبِالنَواظ إذَا ما التَثَمنَا
هـبِتُربِ اـمنَّان ـتَمسكَت اَألجفَ

  وهْل تَرى َأحن ِإليها وهى قَلْبي
حي دجَأخُو و اىوـسـِلقَلْبِ  نه

هو نَاظرِي ويحجب طَرفي عنْه ِإذْ
  هـقُربِ  راطـِإلفْ إالَّ بعـدهفَما 

  
  :قَـده الغُصـنِ َأخْبـار خُـذُوا عـن تَثَـنِّي: ـ قصيـدة

َأخْبار قَده خُذُوا عن تَثَنِّي الغُصنِ
دهـد ورنْـنَج والَ سيما عن بانِ
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نَألُوا عالَ تَسكَ وـفَات اتـهاظلَح
هافيَأسشَاشَ ِإالَّ ا ـوةَ ـح هـدبع

هـِلجفْن  امِـالسقَ قَـتَعشَّقْتُه عشْ
ورده  منْهَل وعشْقَ الصدي الظَّمآنِ

جفْنه وسنَانِ  َأدرِي قَبَل وما كُنْتُ
فيكَالََل الس ى بَِأنضَأم  ـِلحهد

نكْرِ مالَ لَذَّةً ِللسو ـقَبشْقـِل عه  
خَده  كَْأس ِإلى َأن سقَاني نَاظرِي

رِيـنَومي ونَاظ ولَكن بينودانٍ 
نيا بم دعالب نم فَاءالو  عوـوهد

كَييـوانـفَ تَديبو يـهن نَـهيبو  
عهده  نَقْض واصلَتْمسافَةُ هجرٍ 

و َأنجكُنْتَ َأر قَدي وفي  طَرنيعطي
تُ القَلْبأير ِإلى َأن  نمهنْدضِ جعب

رِهـراية شَع فَالَ طَرفَ ِإالَّ تَحتَ
دهـود بنْـمعقُ والَ قَلْب ِإالَّ تَحتَ

***  
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1

  
  

يعتبـر مـن كبـار الصوفيـة، ومـن أعـالم العارفيـن 
اشتهـر باسـم . ، ودفـن بهـاتلمسـاناستوطـن . العابديـن
؛ ألنـه كـان يصنـع الحلـوى، ويبيعهـا؛ ثـم الحلـوي

؛ في ةـبإشبيليالقضـاء كـان قـد ولي . يتصـدق بثمنهـا
؛ غيـر أنـه تـرك منصبـه، الموحديـةأواخـر الدولـة 

؛ تلمسـانبنفسـه عـن وظائـف الدولـة، وفـر إلى  ونـأى
أيـن سلـك طريقـاً آخـر؛ مغايـراً لمـا نشـأ عليـه؛ حيـث 

 بتلمسـانوكانـت وفاتـه . اتخـذ زي الدراويـش ستـاراً لـه
في تاريـخ غيـر معـروف؛ إالَّ أنـه يدخـل في عـداد رجـال 
المائـة السابعـة هجريـة؛ ألنـه عـاش في أواخـر الدولـة 

  . الموحديـة
   

                                                
لـھ ترجمـة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، والبستـان  1

وباقـة السوسـان في التعریـف بحاضـرة . في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان
 .تلمسـان
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وثمـة مـن يـرى أنـه مـات بعـد سنـة 
غيـر أن هـذا التاريـخ . 1م؛ دون توثيـق1337/هـ737

إبراهيـم أبي إسحـاق يتعـارض مـع تاريـخ وفـاة تلميـذه 
سنـة ( بـن دهـاق ابـن يوسـف بـن محمـد

يحـيى بـن ؛ خاصـة وأن عبـارة كتبهـا )م1314/هـ611
؛ إذ ابـن دهـاق؛ تفيـد أن موتـه سبقـت وفـاة خلـدون
تبتـالً ] الحلـوي وابـن دهـاق أي[فكانـا يأويـان  ((: قـال

إلى كهـف؛ خـارج بـاب كشـوط؛ إلى أن مـات الشيـخ؛ 
ـارج بـاب عـلي؛ وقبـره اآلن هنـاك مـزاراً ودفـن خ
مـا تعلمـه مـن  ابـن دهـاقكمـا وصـف . 2))مقصـوداً

كـل مـا تسمعونـه مـن أدبي؛ فمنـه : ((الحلـوي؛ فقـال
استفدتـه، وعنـه أخذتـه في مـدة حوليـن كامليـن؛ لـم 

كـل هـذا يـوحي بـأن . 3))ينتقـل فيهـا عمـا عهدتـه
أبـو عبـد اللـه وكـان . ـوت تلميـذهموتـه سبقـت م

يـدرك جيـداً ـ حسبمـا يبـدو ـ مـا ) الحلـوي(الشـوذي 
ولـم يكـن يضيـره جـري األطفـال خلفـه، . يقـوم بـه

والتطبيـل لـه؛ بـل كـان يرقـص عـلى إقاعاتهـم؛ لبعـث 
ويعتبـر ذلـك مـن األهميـة بمكـان؛ . السعـادة في نفوسهـم

                                                
  .486: ـان، صباقـة السوسـان في التعریـف بحاضـرة تلمسـان عاصمـة دولـة بـني زی 1
  .128: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك من بني عبد الـواد، ج 2
  .128: ، ص1: ، جنفسھ 3
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؛ ابـن دهـاققـد في أحـد المـرات تلميـذه حـتى أنـه انت
ولمـا اقتنـع . حيـن رآه يـدرس في المسجـد بـاب الطَّهـارة

التلميـذ بمكانـة الحلـوي، ورضي بالتتلمـذ عليـه واتبـاع 
نهجـه؛ طلـب منـه تقليـده في حركاتـه الغريبـة؛ كـأن 

مزراقـه،  ابـن دهـاقركـب قصبـة وجـرى بهـا؛ فكسـر 
وقـد استطـاع  1.عـلى مـا بـقي منـه، ولحـق بـه وركـب

ـ مـن خـالل تالميـذه ـ أن ينشـر  الحلـوي الشـوذي
فكـره؛ بحيـث أضـحى منهجـه في الحيـاة؛ طريقـة 

أبـو صوفيـة؛ اتبعهـا جملـة مـن تالميـذه؛ وأولهـم 
بابـن ؛ الشهيـر إسحـاق إبراهيـم بـن دهـاق األوسي

وأبي عبـد ، )م1314/هـ611سنـة  الـذي تـوفي( المـرأة
كمـا أن  اللـه بـن محمـد بـن عـلي بـن أحـلى اللـورقي؛

؛ )م1270/هـ669المتـوفي سنـة ( عبـد الحـق بـن سبعيـن
قـد التحـق بالطريقـة الشوذيـة الـتي جاهـر بهـا ابـن 

وقـال المحققـون؛ أن الطريقـة الشوذيـة؛ عبـارة . دهـاق
ابـن مسـرة؛ القائـل أصحابهـا بوحـدة  عـن امتـداد لفكـر

  . الوجـود

                                                
  .128: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك من بني عبد الـواد، ج 1
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وإدراج ترجمـة الحلـوي هنـا؛ ال عالقـة لهـا بمذهبـه 
الصـوفي؛ وإنمـا أخـذ باإلعتبـار؛ كونـه مـن األدبـاء 

  :ومـن شعـره هـذه األبيـات. والشعـراء
  مـوقَ  أصـاخَ ـودجالو ـقَطَإذا نَ

  ـودـجالو   ـقـطْنُ  ىإلَ  ذانٍـآبِ
ذَولَ ـقُطْالنُّ اكيبِ ـسنْا  ـهعجـام  

لَوكـن قَّد   عفَ   ـنـمِه  البليـد  
   يـبٍرِقَ ـنى مـادنَتُ اًـنطفَ ـنكُفَ

تَ الَوـك مـن نَيـادى مـن بـيعد   
  

***  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


317 
 




1
  
  

؛ ثـم هاجـر إلى قرطبـةوهـو مـن مواليـد مدينـة 
ويعتبـر مـن علمـاء الحديـث . أيـن استقـر بهـا تلمسـان

المتمكنيـن بمسائلـه؛ ولـه مشاركـة في أصـول الفقـه؛ إلى 
جانـب سعـة اطـالع بعلـم الكـالم؛ كمـا يتسـم بالكفـاءة 

وكـان لـه . العاليـة في ميـدان األدب، ولـه شعـر بديـع
قـام بالتجـوال . التفـوق في شعـر التصـوف والزهـد

ذكـره ابـن . والسياحـة عبـر البلـدان األندلسيـة والمغربيـة
أنـه ولـد ونشـأ : األبـار في التكملـة لكتـاب الصلـة؛ فقـال

ثـم أشـار إلى أساتدتـه؛ . تلمسـانبقرطبـة؛ ثـم سكـن 
د اهللا ـعب ـووأب ،ليـوالسهي ،يقّـن بـد بـالولي ـوأب: وهـم

أمـا  .مـبي وغيرهـتجيد اهللا الـعب ـووأب ،ارـن الفخـبا
  .م1229/هـ627ـت بمراكـش سنـة عوفاتـه فوق

                                                
لـھ ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة، واإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، ونفـح  1

الطیـب مـن غصـن األندلـس الرطیـب، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، 
؛ ))الفـزاریي((وبغیـة الوعـاة، واختصـار الفتـح المعـلى؛ أیـن حـرف عـلى أنـھ 

  .ألعـالمونیـل االبتھـاج، وا. بالـراء المھملـة
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أنـه األخ األصغـر : أيضـاً؛ فقـال المقـريوذكـره 
ثـم . زازي؛ ستـأتي ترحمتـهالمحمـد بـن يخلفتـن الفـ

صاحـب القلـم : وهـو؛ كمـا قـال فيـه بعضهـم. ((أضـاف
نَّـف، األعـلى، والقـدح المعـلى، أبـرع مـن ألَّـف وص

وأبـدع مـن قَـرط وشَنَّـف؛ فقـد طـاع القلـم لبنانـه، 
والنظـم والنثـر لبيانـه؛ كـان نسيـج وحـده روايـة 
وأخبـاراً؛ وصـدر عصـره إيـراداً وإصـداراً؛ صاحـب 
فهـوم، ورافـه ألويـة علـوم؛ أمـا األدب فـال يسبـق فيـه 

أنـشى مضمـاره، وال يشـق غبـاره؛ إن شـاء إنشـاء 
 ووشى؛ سائـل الطبـع، عـذب النبـع؛ لـه في مـدح النـبي
صـلى اللـه عليـه وسلـم بدائـع قـد خضـع لهـا البيـان 
وسلـم؛ أعجـاز بتلـك المعجـزات نظمـاً ونثـراً، وأوجـز في 
تحبيـر تلـك اآليـات البينـات فجـال سحـراً؛ ورفـع 

شفـع، للقـوافي رايـة استظهـار؛ فعجـم، وعشـر، و
وأمـا األصـول فـهي مـن فروعـه في متفـق . وأوتـر

منظومـه ومنثـور مجموعـه؛ وأمـا النسـب؛ فـإلى حفظـه 
انتسـب، وأمـا األيـام والـدول؛ فـفي تاريخـه األواخـر 
واألول؛ وقـد سبـك مـن هـذه العلـوم في منثـوره 
وموزونـه؛ مـا يشهـد بإضافتهـا إلى فنونـه؛ ولـه سمـاع 
في الحديـث وروايـة، وفهـم بقوانينـه ودرايـة؛ سمـع مـن 
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أبي الوليـد اليزيـد بـن عبـد الرحمـن بـن بـقِّي القـاضي، 
ومـن أبي الحسـن جابـر بـن أحمـد القـرشي التاريـخي؛ 
وهـو آخـر مـن حـدث عنـه، ومـن أبي عبـد اللـه 

اة التجيـبي كثيـراً؛ وهـو أول مـن سمـع عنـه في حيـ
الحافـظ أبي الطاهـر السلـفي؛ إذ قـدم عليهـم تلمسـان؛ 
وأجـازه الحافـظ السهيـلي، وابـن خلـف الحافـظ، 

وولـد بعـد الخمسيـن والخمسمائـة، وتـوفي . وغيرهمـا
  . 1))هـ رحمـه اللـه627بمراكـش سنـة 

ترجمـة  لسـان الديـن بـن الخطيـبوخصـص لـه 
اراً ـاً نظـان حافظـك: ((في كتـاب اإلحاطـة؛ فقـال عنـه

م ـه وعلـول الفقـة أصـن معرفـر مـظ وافـاً ذا حـذكي
ه ـي هيئتـذالً فـة، متبـأن الروايـة بشايـالم، وعنـالك

ررة، ـلض ر إالّـي حضـاً فـرى راكبـا يـه، قلمـولباس
ل ـلى أهـع اءـار واإلنحـد اإلنكـاً، شديـالً، سنيـفاض
ب ـاء، يطلـاإلت رـم، عامـر منهـي التحذيـاً فـدع، مبالغـالب
اً ـه، وحرصـاً فيـه، وحبـاً إليـه، وانطباعـاً بـم شغفـالعل
ة، ـة البديهـي سرعـه فـات اللـن آيـة مـه، آيـعلي

ال، ـواالة استعمـاده، ومـور مـر وفـم والنثـال النظـوارتج
ة ـمطالع خ أوـنس ه، إالّـه عنـد، وال يصرفـاد يقيـال يك

                                                
  . 469ـ  468: ، ص ص4: نفـح الطیـب، ج 1
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ف ـة، ال يتكلـه ملكـار لـص ـتىه، حـرة فيـم، أو مذاكـعل
ان ـوك. ةـن البراعـادة، وتمكـع اإلجـاء، مـا اإلنشـمعه

ك، ـاً بذلـراء، ملتزمـوالة واألمـن الـة عـاً بالكتابـمتلبس
ص ـه، واختـاع عنـلى االنقطـاً عـه، حريصـاً لـكاره
ي ـه أبـور، وبأخيـن المنصـق بـاإسحي ـد أبـبالسي
   .1))اـالء، وبمالزمتهمـالع

وصـف ابـن الخطيـب مؤلفـات عبـد الرحمـن 
تي ـال ؛"ةـرات الزهديـالمعش" :هـل: ((زازي؛ فقـالاالفـ

ة ـرات الحقيقيـة والمذكـرات الزهديـالمعش: هـا بقولـترجمه
ى ـة إلـشايقن، ـن المشفقيـة الوجليـة بألسنـة، ناطقـالجدي
م ـاً بعبادتهـا متبركـنظمه. نيـن المستبقـج السالكيـمناه
 وىـان الدعـاً عنـم، قابضـم وإشاراتهـبأغراضه ـاًمتيمن

ن ـداء السنـاً إهـم، مهتديـم ومجاراتهـن مداناتهـع
داً دون ـم، مخلـن إشاراتهـة مـة الواضحـس، باألشعـالخم
ه، ـن أقوالـاً لحسـه، جامعـضيى حضـالي، إلـم العـأفقه
رات ـه المعشـول. ..هـشيء ونقضيـن الـه، بيـح أفعالـوقب

ة، ـات الشوقيـة، واللفحـات القلبيـا النفحـة، وترجمتهـالحبي
داً ـن كمـداً، الذايبيـن وجـة الذاهبيـلى ألسنـة عـمومنظ
وا ـم، واحتجبـت أنوارهـوا، وبقيـن غربـداً، الذيـوجه

                                                
  .514ـ  513: ، ص ص4: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم 1
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وا ـم، ووفـت أخبارهـوا وصمتـم، ونطقـرت آثارهـوظه
ن ـم مـا، نظـة مستحقهـوا المحبـا، ومحضـة حقهـالعبودي

م ـي أقوالهـف م إالّـم يشاركهـم، ولـلى منوالهـج عـنس
ه ـه عليـلى اللـبي صـدح النـي مـد، فـوالقصاي. النـف

اً، ـرون بيتـا عشـدة منهـل قصيـتي كـم، الـوسل
ة، ـة المقبلـار المسلمـواآلث ة،ـل المتقبلـا الوسايـوترجمته

ة ـق اللفظيـة، والحقايـة النبيويـي العشرنيـة فـمودع
ال، ـى األعمـن أزكـا مـن اعتقدهـم مـة، نظـوالمعنوي
رع ـوال، وفـش األهـن مدهـه ملـا يستقبـا لمـوأعده
ال، ـع األشغـع، وتتابـوالي القواطـلى تـا، عـره لهـخاط
ة، ـؤدد والجاللـة السـة، وغايـم الرسالـة خاتـبرك لاـورج
ي ـل فـل، وزلـي الفعـأ فـن خطـه مـا لسلفـو مـمح
ان ـة، والمنـول للتوبـي القبـه ولـه سبحانـال، واللـالمق

ب ـي جنـر فـك يسيـة، فذلـة المطلوبـذه المنـغ هـبتسوي
  .1))هـة ومغفرتـه الواسعـود رحمتـه، ومعهـقدرت

  

                                                
  .516ـ  515: ، ص ص4: اإلحاطـة، قسـم  1
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1
  

  :أملْـتَ في موالك قُربـاإذا : ـ قصيـدة
تَلْإذا أم من مالَوقُ كباًر   

  اءـيبِاألنْ رِيخَ ركْذ ددجفَ
ولِّص لَعيه قَ لِّكُ َلأوٍلو   

ورِآخبِ هصحٍب والمـساء  
  ا ايرى البلَأع  داًمحم إنفَ

الًمح في السيادوالعالَ ةء  
   هيدى ينَمفي ي دمالح اءولُ

اسِالنَّ لُّكُو من اللِّ ونِدواء  
  ا ـيهففَ هلِئالَد نع ثْدحفَ

ـفَشلنُِّل اءهى ملِّكُ ن داء  
لَونَبِ تُسرِعشْلِْل ٍلاق  ها نْم  

ونَفْتَ ْلهى الزواخبِ رالَالدء  
  ا ذَهوا فَـفُقْ عيناملسِل ْلقُفَ

لَ حاٌلميس يحصانْبِ رتهاء  
   

                                                
ونفـح . 523ـ  517: ، ص ص4: توجـد ھـذه األشعـاره في اإلحاطـة؛ قسـم 1

  .512ـ  507: ، ص ص7: الطیـب، ج
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براهين سيطَالبلَ ةيتُ سحى ص  
  اءـمالس  راهينب مكُونَدفَ
  

  :دـمحم   نـميي   اـأم: ـ قصيـدة

اـأم   ـميين   محـمد   
ويـسارفَ  ههاـم سـماء  

لْكتاهما إن ـصوـال ح   
مرنا طَى لَعـعم ـمواء  

وـإذا أضـنبِ را ـقا الس  
م غَوـيرفَ هما ه ـفشاء  

  ى رفي الو  فّكَِل بجاعفَ
فنِيها ع الماكْ  نِزـفَتاء  

   داًـمحم أنـبِ  عـطَاقْفَ
  اءـفكَ هلَ سيلَ قـلْفي الخَ

   ةـآلي  تَـخْصَأ  إذاـفَ
  اءـيالضو  اـفيه ورالنُّفَ

ذاـه ـبالصاح الهاشـم   
  اءـفَخَ  هبِ سيلَا فَدب يـ

   ـبمبِ  تْحتفُد قَ ضاألرفَ
  اءـمالس تحتِّفُو هـثعـ
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سالقَ قَـبـضبِ اءسبـقه   
اُهللاو فْيُلـع  اـم ـشَياء  
  

  :اًـبانج  ةَـيقَقالح كرتَ نماً ِلـبجع: ـ قصيـدة
عاً ِلـبجمتَ نرك الحةَـيقَق  جاًـبان  

ـغَودا ألرابِب الصابِو  مجاناـب  
وـتاببالْ اعقِّح المصحِح  راًـحاض   

  اـبايع ِلـلّعالم ورِلزِل  اءـش  ما
من  بعقَ  ما دـص دذَفَأنْ ار أساًـمه   

ـأشَود عادـية وأمقَ  ىضاضاـب  
   قـابِس نم  قٌـابِوس  كـنْعدخْتَ الَ

ى تَتَّحرى اإلحـضار نْمه  عواقاب  
   هـعاقَو اُلـيالخَ دــتَا اشْـمبرلَفَ

دون وابِالص هىو وأصباِلغَ  حاب  
ـكَلَوم ـام قَـإمد ـأضفَبِ رهـمته  

  اـبِئاتَكَ  ِلالَالض نم  بـعتَ بتْكُ
  اـطَسأرِو  ونـطُالَأفْبِ  رفْـحانْفَ

  1ابحالَ ريقاًطَ كلُسا تَمهونَدو يساِلطَ
   

                                                
 .وھـذا البیـت مختـل الـوزن. تسلـك طریقـًا واضحـًا: أي 1
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والَالفَ عِدالذَّ  ةَـفَسم ـيم ـميعهِجم   
وقالَمـهي أتتَ م قَّـاألح اجِالواـب  

اِلا طَيب  البانِـهر في أوضـهِاعم   
زِـأعز لَعـبِ يتُ أنعـمر جاناـب  

أعرتَـض عالنَّ طِّشَ نجاة لَماً ـجج  
في برِح لْهلَ كيس  جينْي  عاطاـب  

وافَص فَ ُلـيِلالدفَنَ  امبِ  تْعوِـفْصه  
تَّحى جلَ  تَـلْعلْأ هـحبياشَ  راـب  

   اًـفسلْفَتَم ى رتَ ْله  كلقْعبِ رـظُفانْ
فـيمـتَ نإالَّ  ىر دعكَ  اًـياذاـب  

أعـتْيه  أعـبرِالشَّ اءـيعة  ـشةًد   
  اـباِلس  بسحيو اًـوبلُسم دـتَارفَ

ه ـاللو ؤع  ُلـأأسصةًـم  وفَكةًـاي   
من ـأكُ أنون نِع المحجنَ ةاكاـب  
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؛ فقـد نسبهـا بعضـم "إلَيـك مـددتُ الكَـفَّ"أمـا قصيـدة ـ 
إلى أبي مديـن شعيـب؛ بينمـا جعلهـا ابـن الخطيـب ضمـن 
قصائـد عبـد الرحمـن الفـازازي وسيكْتَـفَى هنـا بمطلعهـا؛ 
وسيجدهـا القـارئ كاملـة فيمـا سبـق؛ ضمـن شعـر أبي 

  :مديـن
  كُـلِّ  شـدةإليك مددتُ الكَفَّ في 

  في كُلِّ نَاِئبِ اللُّطْفَومنْك وجدتُ 
  واألنَـام بِمعـزٍل 1وأنْتَ مـالَذٌ

  2مستَحيٌل في الرجاء كر آيب وهْل
  فَحقّقْ رجاِئي فيك يا رب واكْفني

  شَماتَ عدوٍّ  أو إساءةَ  صاحـبِ
 نأخْشَى م نأي نموٍّ إساءةوـد3ع   

طَاف كتْرسب4ِوانوميعِ الجج نم  
................................  

  إلــخ........................ 
   

                                                
 )).وأنـت مـالذي: (( في نـص 1
  )).كواجب: ((في نـص 2
 )).إصابة: ((في نـص 3
 )).ضـاٍف: ((في اإلحاطـة 4
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   :1دـيقَتَتَ  هرِكْـشُبِ  هـاإللَ مـعن: ـ قصيـدة
نـعـاإللَ  مرِكْـشُبِ  هقَتَتَ  هـيد   

  دـمحيو  واِلفي النَّ رـكَشْي اُهللافَ
ـمإلَ تْديا ـنَفَّأكُ  ه محةًـتاج   

  دـهعا نَم هودـج نم ا ـهالَأنَفَ
غَبِ  اــنَاثَأغَومٍـايم  ة ـافَكَّو  

  دـعرتَ ايرِشَالبو قُرشْتَ رِشْبِالْبِ
حظَى إلَ تْلَمإم سيطَالبة  رـةًي   

  دـحجتُ الَ ةـنَّم  هـيلَا عـهلَفَ
   ضضفَم  اععالشُّو اقٌرب والجفَ

والمفَ اءياألثيرِ  اض  معسـجد  
واألرض في حأنَّكَ  األتيي لا م  

  دجربزو ٌؤلُْؤلُو امِـمالغَ فُـطَنُ
والروض الخَ وُللُطْمِلماي  باسم   

  دـمِّ ُلـمايالح هـلينُ بـضالقُ
   

                                                
  :قـال شاكـرًا اللـھ سبحانـھ وتعـالى، بعـد غیـث ھطـل؛ فـأزال القحـط 1
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  ا هاتكَرح في اسِالنَّ وُلقُع 1تْاهتَ
  2دأوـتَا تَـهرِكْس أم  اـهرِكْشُأِل

  ي نثَنْتَ ةالَالبطَ ابـبأر وُلـقُيفَ
ووُلقُي  أرباب الحيقَقتَ  ةسـج3د  

وتَإذا اهدإلى  تَيالصإنَّفَ  ابِوا ه  
  دـعقْتَو ومقُا تَـهقاِلخَ رِكْفي شُ

هذا هالفَ والَ الذي ُلض قَنْيي ض  
هذا هو ـالجالَ  الذي ود ـفَنْيد  

   هرِـكْشُبِ امِيقلِْل كادَؤفُ رـضحا
تَ تَـنْكُ إنـلَعقَ مدر لَّـقَتَا تَمد  

فُنْاوض يديك من العبلُّكُفَ ادـهم   
جِعز لِّالح تَأنْو جتَ  الًهعـقد  

قَتَافْإذا وىإلَ تَر سوإنَّفَ اهالـ ام   
  دـعاألب اُلجالم كرِاطخَبِ يذـ

   
                                                

 )).َتاَھـْت: ((في الدیـوان 1
. ھـذا البیـت، والبیـت الـذي یلیـھ مباشـرة؛ انتحلھمـا أبـو العبـاس بـن مكنـون 2

وتصـدَّى لذلـك ابـن ُرَشْیـد؛ ُمَكذِّبـًا إیَّـاُه؛ وقـال؛ أنھمـا مـن نظـم أبي زیـد 
  .122: ، ص4: أنظـر نفـح الطیـب، ج. زازي؛ وھمـا في دیوانـھاالفـ

، 4: نفـح الطیـب، ج(دة؛ یقـول المقـري ثمـة بیـت سقـط مـن ھـذه القصیـ 3
  :أن ابـن الخطیـب اثبتـھ في  كتـاب روضـة التعریـف؛ وھـو.): 122: ص

  وإذا أردت الجمـع بینھمـا فقـْل    في شكـر خالقھا تقـوم وتقعـد
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نعـاإللَ مكَ هشَتُ  اماهد  حةًـج   
اِئالغَواتُـب لُّـأج ماـم  شْيـهد  

  ي تالَّ هـتمحر ى آثارِإلَ  رظُانْفَ
  ددرـتَي الَو اـيهف ى رـتَمي الَ

ا لَيتَي شرِعي وُلـيِلالد مغٌـلّب   
من أي وجه  يرِتَسيب لْالمـحد  

مالَّا ذَ نيذ يـتَرأ ابإلَ  نهـه   
  دـحوتُ ادـمالج ةُـنَسألْو  دحَأ

   هـالَقَمو  هـالَح حرـصي ٌلكُ
لَ أنـيـاللَّ إالَّ سه رب يعـبد  
  

  :ىفَـطَصالم رـكا ذُإذَ بأدـتَ: ـ قصيـدة
  ى فَطَصالم ركا ذُإذَ بأدتَ

  رصالب ضغَو انِساللِّ تمصبِ
   اعِمالس  دنْع بأدالتَّ إنفَ

فْيهطْفي النُّ مق ظَالنَّ في أور  
وردد  أحيثَادإنَّ  اـها ـه  

يٌلِلد ى لَعصدخَ قرِي شَالبر  
ولِّص لَعيه مىد رِـكْذه   

  رـخَدا يم ُلـضأفْ كِلذَفَ
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


330 
 

تَ الَورِتَسفي ب  براهينه   
  رـأخَ  مٍوقَ كلَسم كلُستَفَ

   يبِـلنَِّل تْرهظَ ةآي مـكَفَ
رٍم أثَكَو نْعدقَ هظَ  درـْه  

ومشَ نورِفي نُ ك برهانه   
لَعى أن برانَهقَ هد بـهر  

   اًـعبأر هـلقْى علَع ربكَفَ
فَ ْلقُوطورِ قَوك ا الخَذَهبر  

  
  :بـاقنَم نـيمالَالع رِـيخَلفَ خِـأص: ـ قصيـدة
فَ خِأصخَلرِي الَالعمين نَمـاقب   

  ىراألس فرالشَّو ينِكمالتَّ ىلَع لُّدتَ
   مهاثُيغَ انكَفَ ىرى أسرالوى وأتَ

  ارساِإل  نِع وهلُقُنْي اءمس ورِنُبِ

وفَعى رسالكَ ومرِافين  ولَأها ه  
  ىرسك الَو اكذَ دعب نم رصيقَ الَفَ

  ى دـى مإلَ  ينمالَالع لُّكُ مدقَتَ
  ىرسح ةًعاِلظَ امهاألو هبِ لُّظتَ

خُورِشْتَبِ صيف هِلِّكُ اسِى النَّلَعم   
وملَ نم ْلقُي ولُقُا تَذَهقَ هـسار  
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   ياًقِّرتَ  اقبالطِّ عِبالس ىإلَى قَرتَ
حيقاًق ْملَو يعبر سيناًف جِ الَوسار   

جِالْبِوَأ مِسسى اُهللار وهو ةٌلَالَد   
يملُحها مالَ ن ييسلِْل ريـسىر  

   1هدبعبِ  هيى إلَرأس نم انحبسفَ
وورِبك يارِفي الس وورِبك في المسىر  

كَوم عجب أوى إلَحى عبدبِ هه   
  ارسالفَ بِلُطْتَ الَو يالًمجتَ كونَدفَ

  
  :نـيدحلْالم هـاإللَ حـبقَ: ـ قصيـدة

   نـيدحلْالم  هـاإللَ حبقَ
  هورروا الضدحج مهإنَّفَ

والمجِعتَ  اتُزـاتَوتْر   
عن أحملِّفي كُ د صوره  

ـاللوه ى كَلَـأععـبه   
  هورـنُ أمو  هـقلْفي خَ

   

                                                
﴿: إحالـھ إلى قولـھ تعـال 1     

         
﴾ .1: سـورة اإلسـراء، اآلیـة.  
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  ا رـالشَّ عم امعالطَّ رثُكَ
  هوررالض دنْع هفِّكَبِ بِ

ــتْفَنَّكَتَوه  نَعةٌــاي   
من ربه تْلَأع ـأموره  

  و ـلُقُالْفَ  ةَـيرِى البادنَ
ىإلَ ب إجابته  مصوره  

وحرِى الشَّمبِ ةَيعـيِلالد   
  هورزو اهدانعم عدفَ ِلـ

   ـبي ينح كـكِّشَملِْل ْلقُ
  هورصقُ هككُّشَتَ ي فيدـ

بـيني وبـكُنَيم ا ـتَالك  
فَ بكُونَدوا بِأتُفَ مسور1ه  

  
  :ـ وقـال في  مـن ادعى قـراءة الخـط دون نظـر

  وأدور ميـاس العواطف أصبحـتْ
  في الجِنْسِ كَالنَّوعِمحاسنُه في النَّاسِ 

   
                                                

﴿ : إحالـة إلى قولـھ تعـال 1
﴾ . سـورة

  .23: البقـرة، اآلیـة
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ـَل كَفِّـهعلَى القرطـاس ُأنْم ردبي  
  فَيدرِك أخْفَى الخَطِّ في أيسرِ  اللَّمسِ

هنْـدابِـل  عب ـرحفَقَاَل فَرِيـقٌ س  
  وقَاَل فَرِيقٌ لَيس هـذَا مـن  اإلنْسِ

 ـمفَقُلْتُ لَهوا لَممتَفْه ـهكرد  ـرس  
  علَى أنَّه ِللْعقْـِل أجلَى من الشَّمـسِ

ـهتَكْفس ـبـتْ ححبالقُلُـوبِ فَأص  
ـسالخَم ـهلفَـان أنْمـا أجارِكُهدم  

  
  :هـعمستَ رِـكْالذِّ ا ذَـهى بِنَّـعا الما ذَـي: ـ مقطوعـة
ا ذَيا المى بِنَّعتَ رِكْالذِّ ا ذَهسمعه   

في المأثُّتَ حِدره في سياسِالنَّ  د  
بِا النَّذَهي ومن ـآيأثْ  اترـته   

يبِالطِّ يف تَ الَ وِلالطُّوبِي رِجقْماسِي  
   ةًيافو بِيالغَ اتُزجِعم تْضقَنَاْ دقَ

صحبِ ةًيحاسفَتاضات  وإحاسِس  
وهنَ اكعاًو من اإلعازِج زهاًتَنْم   

عقْنَ ند تَنْمقد أو حِفْص قاسِطَر  
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  ا ـنَديس  ارِآثَ نع َلقْالنَّ مِدعنَ الَ
  اسِرـأع نـيا بيهف نحا نَمإنَّفَ

   هـقُشنْي رِوـفي النَّ فاألنْ َلقُّنَتَ
من ياسإلَ نٍـيمى ورى آسِإلَ د  

لُالقُ إناا إذَ وبخَ تْلَّتَعواطرا ه  
  ياآلس ىءرِبا الميهف دمأح ركْذفَ
  

  :ىفَـطَصالم يبِـا النَّذَـه نـع اكـه: ـ مقطوعـة
هاك عن بِا النَّذَهي المى فَطَص  

   هـعمس نم هـلُبقْي راًـبخَ

سبتْح صم الحىص فِّي كَفه   
   هعباألر  اةداله فِّفي كَ مثُ

إذَوـا أببِـى نَدي عرةًـب   
   هـعبِتَ نيمف رـكينْ الَ وهفَ

طْنُ أيقَ قد رى و إعجازه   
عن سلَّكُ اعٍم مكَ نان معه  

حجج الرالتي قَ ِلسد تْفَلَس   
أصبتْح في أحمد متَجمعه   

  ا هبِ ْلماعا وهتَحص دقتَاعفَ
   هـعطقَنْم ا هدى ضاوعدفَ
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مماتُنَك الَ ِلقْالع  يجحدا ه  
  هعدتَبالمو عِبالطَّ ِلأه ريغَ
  

  : ةـيفخَ رـيغَ اِهللا ِلـسر اتُـكَرب: ـ مقطوعـة
باتُكَر رغَ اِهللا ِلسيخَ رفـية   

ومحمخَ دير رِالبـية  ـأبرك  
بِا النَّذَهي الهاشمي ـهو ي الذ  

هداألنَ يبِ امه وبان المـلَسك  
   ةـجح  مـكَ دـمحمِل آية مكَ

عز ِلالوبِ يهلَّذُا و رِـشْالمك  
دعاتُوه مسمةٌـوع مفُرةٌـوع   

الْوحلَ سيس يصح فكُّشَتَ  يهك  
   حٍاضو  يٍلِلد نم بجأع ءيشَ الَ

يحا بِيه بعض وبعض يـلَهك  
أمسبِ كحِلب محمخَ  دير الوى ر  

  كسمتَسالم  اهأي كدصقَبِ رفَظْتَ
إذَوجِا عغَِل تَبايفْفي رِ ةـعة   

  كردـتُ الَ ة ايغَ دمأح لُّحمفَ
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  :ةٌـلَدالَ  يمـاشهلِْل تْرـها بإذَ: ـ مقطوعـة
   ةٌـلَدالَ  يماشهلِْل تْرـها بإذَ

  ِلـِئالَدو  اهيفي طَ ججح مكَفَ
   ٍلاِئس فَّى كَنَى الغآتَ ةرم مكَفَ

كَوم مرة طَأعىنَى الم كْفر ِلاِئس  
   ةٌادهشَ  وبِيالغُ ارِتَأس تَحتَ هلَ

معلَ ةٌلَدتُ مـبـقَ قِلـاِئقَِل الًو  
يحثُد عا كَمان أو هـاِئكَ ون   

  ِلاِئاألوبِ هقدص نم راًآخ سقفَ
   هاتودفي غَ كزوِعي ملَ قُدا الصإذَ

  ِلاِئاألصبِ هيقدصفي تَ كشَ الَفَ
وحسبفي األنْ كبغَالْبِ اءأنَّ بِيه   

تَسسمعِلقْالنَّا بِه مقَ نِلاِئقَ  ِلو  
  

  :هـبِ  اُهللا فَـشَكَ ورٍـنُ أي: ـ قصيـدة
ـبِ  اُهللا فَـشَكَ ورٍـنُ أيه   

سفَد البِلاط انَّع  أجمـيعن   

   هاروـأنْ  هـبِ هـاللَّ مـتَخَ
نْعدا أكْمَلم سن  األربـيعن   
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بِ  اــانَأتَوٍلــيِلد   بنٍـي   
جِعتْز نْعضد هواعي المدعين  

   دـشرم  اًـيعمج اسِلنَِّل وهفَ
وهتَ اِهللابِ وىالَـع  متَسـيعن   

  ى ضالر  وهو هتُوعد تْكَرتَ
اِئسلْالخَ رإلَ قيها مهطـيعن   

  ى نَـم وـهفَ هاءـبأنْ دـأعفَ
  نـيعمتَسالمو ِلاِئالقَ سِـفُأنْ

الذيو يـهى إلَدى شرعـته   
  ينعالم بِذْالع نم اججم هوفَ

والذي يـغَرب عن نَّسـته   
  ينعاللَّ يس لإب ةيعش نم هوفَ

  
   :يبِـالنَّ ارِـآثَبِ ْلـماع: ـ قصيـدة

اعـبِـالنَّ ارِـآثَبِ ْلـم   
  نـيبِالم ورا النُّهإنَّفَ يـ

نَ ْلبِاقْوصتَيحـفَ  اهي ف  
اه العز الشَّوفُر المـيكن  

اشْودد يينَمـيرِالشَّبِ  ك   
  ينتالم ببا السهإنَّ ةعـ
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  د ـُمأح ةـيرِالب رـيخَ
وقُّالح يصحبه اليـيقن  

   ـاإللَ  دـنْع ةوـو قُذُ
  نـيكم  هنْم برقَم هـ

زبِالنَّ انـيـال ونوى ر  
ومحـملَ دـهم ـيزِمن  

ـهى طُإلَ ادرالنَّ قا ـج  
ة َؤمـيد فـيهـيا أمن  

الْوـهبِ جمحِد الهاشـم   
  ينصالح نصالح هإنَّفَ يـ

ِئلَوفَ نـلَفَ تَلْعو ـفُتَ ن  
تك بعذَ دنْا داي  وـيدن  
  

  :ىروـال رِـيخَ  دـحمم تـعبن ْتـلمكَ: ـ  مقطوعـة
  ى رالو رِيخَ  حمدم تعبن ْلتمكَ

   اـهجوِلوح ها لِّكُ دصاِئالقَ ررغُ

 تَاخْوص دبِاألنْ ونيبِ اءدـعوة   
وسع العباد عمومشُها ووِلماـه   

   ةٌعأش  هنْم نِيلَقَى الثَّلَع تْاضفَ 
   اولهأفُ وعلُالطُّ قبا عمو تْعلَطَ
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  ا ـهودصقْم  هأنَّ مـلَعتَ ساإلنْفَ
ـالجِوتُ نـوقأنَّ نه  مولُأماـه   

  ا ـورههظُ انكَ قدالصبِ ةآي مكَ
   اـزولهنُ  كان قـبالسبِ ةيآ مكَ

كَوفاك هذا الوحفَ يهشَ وـهةٌاد   
   اـولهبقَ ادـبالع مزِـلَ دـمحمِل

جمـاإللَ عه كْالمراتُم  ـألمة   
بِـالنَّ ذاهي الهاشمي  رولُساـه   

  
؛ فكانـت أبي زيـد عبـد الرحمـن الفـازازيأمـا وفـاة 

إثـر . م1229/هـ627؛ في ذي القعـدة مـن سنـة بمراكـش
؛ المأمـونقدومـه إليهـا؛ تلبيـة لطلـب الخليفـة الموحـدي 

وبموتـه دفـن بجبانـة الشيـوخ . الـذي كـان مستـاء منـه
  .  بجـوار أخيـه

***  
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1
2

3
  

  
يعتبـر مـن أعـالم المائـة السابعـة؛ بحكـم أنـه درس 

، الـذي تـوفي سنـة )نـونڤ( أبي الحسـن بـن قنـونعـلى 
م؛ وأبي عبـد اللـه التجيـبي المتـوفي سنـة 1161/هـ557
وكـان . مراكـش وإشبيليـةتنقـل بيـن . م1213/هـ610

بجامـع  فقيهـاً متمكنـاً، وشيخـاً في اإلقـراء؛ تـولى اإلقـراء
سـف لـه؛ أن مـا عـرف عنـه ال وممـا يؤ. مـدة قرطبـة

ولعـل مـا . يعـدو مـا قـدم للقـراء في هـذا المجـال
سيـأتي مـن أقـالم شابـة، صابـرة، ومواضبـة؛ يوصـل إلى 

: ومـن مؤلفاتـه. البقيـة مـن تـراث هـذا األديـب الشاعـر
ـام باألدب ولـه إلم". مختصـر الشـراف ابـن المنـذر"

  :ومـن شعـره. ودرايـة بنظـم الشعـر
   

                                                
  )).سعیـد: ((في نسخـة 1
  )).القلـعي: ((في نسخـة 2
 . الـواد لـھ ترجمـة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد 3
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  ورائعـة  للشيـب راع  طلوعهـا
  فأنزلتها بالقص في المنزل  األقصى

  فنـادى لسان الحال مهـال  فإنهـا
  بريـد لجمع  خلفها جـاء ال يحصى

  

***  
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1

  
  

كـان معاصـراً لألميـر . هـو أميـر وشاعـر أيضـاً
؛ وهـو ـ كذلـك ـ حفيـد لخليفـة أبي الربيـعالسيـد 

 هـو اآلخـرـ ولي . الموحديـن؛ عبـد المؤمـن بـن عـلي
؛ ولكنـه عـزل عنهـا؛ بسبـب مـا اتهـم بـه مـن بجايـة ـ

وات، ومجالـس ـشهوال المـالذ إهمـال، وغفلـة، وميلـه إلى
 .تلمسـانفنقـل إلى واليـات أخـرى؛ منهـا  .ـربلطّا

قـال  .، وشاعـراًأديبـاً هـذا أبـو الحسـنالسيـد  وكـان
: صاحـب كتـاب الغصـون اليانعـة ابـن سعيـدفيـه 

السيـد أبـو الحسـن عـلي بـن أبي حفـص عمـر بـن ((
عبـد المؤمـن؛ وقفـت عـلى ترجمتـه في معجـم الشَّقُنْـدي، 

. ـم والـدي، ورحلـة ابـن حمويـه الدمشْـقيومعج
وتلخيـص أمـره؛ أنـه كـان مـن أجـلِّ بيتـه قـدراً، 

وكـان . وأطيبهـم ذكـراً، وأسفحهـم يـداً، وأمنعهـم سنـداً
  .2))مؤلفـاً للشهـر واألدبـاء

                                                
 .لـھ ترجمـة في نفـح الطیـب، والقبائـل األمازیغیـة 1
 .150: ص: الغصـون الیانعـة 2
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؛ طـال بقـاؤه بهـا؛ إلى أن بجايـةولمـا ولي إمـارة 
أبـو العبـاس أحمـد حصـل خـالف بينـه وبيـن قاضيهـا 

؛ فَخُلـع ابـن عبـد الرحمـن بـن عثمـان التميـمي الخطيـب
القـاضي جـراء تلـك الخصومـة؛ األمـر الـذي شحنـه 

  . ؛ شاكيـاً ومتظلمـاًمراكـشضـد األميـر؛ فنهـض إلى 
مـع القـاضي جميـع مالـه فج: ((ويقـول ابـن سعيـد

ـ اثـني عشـر ألـف دينـار ـ فأخـذه معـه وطلـع إلى 
مراكـش؛ فنـزل في جـوار ابـن مثَـنَّى؛ فـأراه أنـه لـم 

فقـال لـه . يقصـد سـواه؛ وهـو حينئـذ يجـر الدنيـا جـراً
ال؛ : فبمـا جئـت؟ أتطلـب أن ترجـع إلى واليتـك؟ قـل

الـذي عزلـني، وأغلـب مـن ولكـن جئـت في أن أعـزل 
بـك، : وبـأي شـيء تفعـل ذلـك؟ قـال: قـال. غلبـني

اآلن : قـال. وبإثـني عشـر ألـف دينـر جئـت بهـا مـعي
فسـعى ابـن مثـنى في عـزل السيـد . حصحـص الحـق

واستعـان بالمـال في الحاشيـة؛ إلى أن كتـب للسيـد 
كتـاب  لحسـنأبي اولمـا وصـل إلى السيـد  )).بالعـزل

  :عزلـه عـن بجايـة؛ قـال شعـراً
  1وتُهملـن  غَموضه    الَ تَحقـرن حقيـراً

   

                                                
 .خامـل ذلیـل: غموضـة 1
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  بِسعيِ بعوضه َأودى    فَـرب سيـد قَـومٍ
ـنلَكو ـرخَم  إنِّي    هوضما  حتْهقَبأع قَد  

  
 الناصـرولـم تـدم فتـرة عزلـه طويـالً؛ ألن الخليفـة 

وهي ـ كمـا هـو . تلمسـانواله مـن جديـد عـلى 
. بجايـةمعـروف ـ ال تقـل مـن حيـث األهميـة عـن 

جهـداً معتبـراً في نشـر العمـران  أبـو الحسـنوقـد بـذل 
، وبنـاء الـدور، وغـرس البساتيـن، وري بتلمسـان
كـان لهـذا األميـر ولـوع بالبنـاء وشئـون و. الـزروع
. وقـد تـرك بصماتـه في هـذا المجـال أينمـا حـّل. الـري

لذلـك اختـاره الخليفـة المنصـور ـ بعـد رجوعـه مـن 
  .؛ أثنـاء سفـرهمراكـشـ لتدبيـر مبانيـه في  بجايـة

: وذكـر ابـن سعيـد بعـض مزايـا أبي الحسـن؛ فقـال
د مـن محسنـه؛ حمايتـه ألصحابـه، وخدامـه، وممـا يعـ((

وكـان ال يسمـع فيهـم قـول سـاع؛ . ومـن انقطـع إليـه
إن الواحـد منهـم يخدمنـا في الرخـاء، ويصحبنـا : "ويقـول

 ـنعفي الشـدة؛ حيـن ال نـرى أحـداً، وال نجـده ألمـر ي
وا، لنـا؛ فـإذا عـاد اللـه بالخيـر، وأسهمناهـم فيـه؛ حـدس

ى بِهِـمـعس1))وي .  

                                                
  .152: ص: الغصـون الیانعـة 1
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وقـد . كمـا اشتهـر أبـو الحسـن بالكـرم والحلـم
أبي  بجايـةأشـار ابـن سعيـد إلى عفـوه عـن شاعـر 

طاهـر عمـارة بـن يحـيى بـن عمـارة الشريـف الحسـني 
أبـو عبـد اللـه وقـد اعتـرف قـاضي بجايـة . لمـا هجـاه

؛ بسخـاء النهـري الشهيـر باألصـوليمحمـد بـن إبراهيـم 
؛ وقـدر مـا وصلـه منـه ـ أيـام خدمتـه معـه أبي الحسـن

  . ـ بأربعيـن ألفـاً
يعقـوب المنصـور يمدحـه،  الخليفـةإلى  كتـب يومـاً

  :ويطلـب عونـه؛ لتسديـد ديونـه؛  فقـال
هـرفسم ي بِكُـمـاناألم ـوهجو  
  ستَبشـــرهم ِلـي   وضاحكَـةٌ

  وِلي أمـٌل   فيكُـم صـــادقٌ
ى اللَّـهـسع قرِيـب  هـرسي قَد  

  ون وتَصحيفُهــاـعــلَي ديـ
كُـمنْدعـ  وـالجود هــرغْفالمو  

  
: عـن السرخـسي 2ونقـل صاحـب نفـح الطيـب

كـان هـذا السيـد أبـو الحسـن قـد ولي مملكـة ((
تلمسـان، وبجايـة؛ ولـه حكايـات في الجـود برمكيـة، 

                                                
  .154: أنظـر أیضـًا الغصـون الیانعـة، ص. 109: ، ص3: نفـح الطیـب، ج 2
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ونفـس عاليـة زكيـة؛ كتـب إليـه السـد أبـو الربيـع ي
  :يومـاً

ي موـالي ـهعمالج مو    ورـرس موي  ـهعدو  
  تَرى أن نَجمعـهفَهْل     مفْتـرقٌ     اـوشَملُن

  
  :فأجابـه بقولـه

 ـهعمالج  موي  مونَ    اليبرـا قَـود  ـهفَعر  
يهف بالشُّرو  عةٌـبد     ى أنْل تَرفَه  عـنَده  

  
ـ وممـا قالـه أيضـاً في فـتى أرسلـة لقضـاء بعـض 

  :الحاجـات؛ ولكنـه فشـل في مهمتـه
 ـماحـاًأنْعبص نَـا    اللـهإلَي  ـادى عِللنَّـد  

يـهف   اللَّـه  أقَـرنَـا    ويع اهـوهِللَّـذي ي  
  مجمع اآلمـاِل  بينَـا    الَ رأينََـا بينَنَـا  يـا

  
أبي الحسـن إلى نهايـة السيـد  ابـن سعيـدوأشـار 

لنَّاصـر بعـد ذلـك ثـم واله ا: ((بقولـه عـلي بـن عمـر
ثـم اشتـد . تلمسـان؛ وبـنى بهـا المبـاني المشهـورة

مرضـه؛ فاستغفـر؛ ورغـب في أن يصـل إلى الحضـرة؛ 
فوصـل إليهـا؛ ونـزل بهـا داره المشهـورة . فأسعـف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


347 
 

بعظـم النباهـة، وعلـو الهمـم في التدبيـر؛ إلى أن مـات 
  .1))هنالـك في سنـة خمـس وستمائـة

    ***







  

                                                
 .151: الغصـون الیانعـة، ص 1
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1
  

  
تـولى خطـة . كاتـب وأديـب وشاعـر وراويـة

ـان الهنتـاتي، ڤأبي زيـد بـن يوالكتابـة لـدى األميـر 
؛ أيـن األندلـس؛ ثـم انتقـل إلى ـانڤمحمـد بـن يو وابنـه

محمـد بـن  النَّصـريتـولى الكتابـة لـدى السلطـان 
؛ أيـن مراكـشولكنـه عـاد إلى . 2يوسـف بـن نصـر

مـن . م1244/هـ641كانـت وفاتـه ومدفنـه في عـام 
أبـو عبـد اللـه التجيـبي، وأبـو عبـد اللـه بـن : أساتذتـه

كـان ذا : ((قـال عنـه يحـيى بـن خلـدون. عبـد الحـق
الروايـة، واألدب، والكتابـة، وقـرض : حـظ نبيـه في

                                                
  .لـھ ترجمـة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد 1
الغالـب : واسمـھ بالكامـل. ھـو أول ملـوك بـني األحمـر؛ ومؤسـس دولتھـم 2

باللـھ أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن یوسـف بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن 
انتصـب ملكـًا عـلى مدینـة . خمیـس  بـن نصـر بـن قیـس الخـزرجي األنصـاري

افتـھ المنیـة في سنـة م؛ وو1237/ھـ635غرناطـة في رمضـان مـن عـام 
لـم یشـر ابـن الخطیـب إلى أبي مـوسى عیـسى بـن یوسـف بـن . م1272/ھـ671

تامحجلـت؛ عندمـا سـرد أسمـاء كتـاب ھـذا السلطـان في كتـاب اللمحـة البدریـة 
وربمـا یكـون قـد . في الدولـة النصریـة، وال في اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة

  .كتـاب منھـماھتـم بمشاھیـر ال
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واألمـر المؤسـف؛ هـو . 1))الشعـر؛ جيـد الخـط ضابطـاً
وإثباتـه هنـا؛ ربمـا . نثـراً أم شعـراً: غيـاب نصـوص لـه

ساعـد عـلى تذكـره مـن قبـل الباحثيـن؛ وحفزهـم عـلى 
اد النبـش في المكتبـات ومخـازن الكتـب في سبيـل إيجـ

شـيء مـن إنتـاج هـذا األديـب الشاعـر التلمسـاني 
  .المغمـور

  

***  


  

                                                
  .102: ، ص1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1
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1


  
في تاريـخ مجهـول؛ وتعلـم بهـا، ثـم  بتلمسـانولـد 

أبـو عبـد : مـن شيوخـه في تلمسـان. بسبتـة وإشبيليـة
أمـا شيخـه . وآخـروناللـه التجيـبي، وابـن عبـد الحـق، 

أبـو العبـاس أحمـد العـزفي، وفي : في سبتـة؛ فهـو
. لحـة، وأبـو عـلي الشلوبيـنأبـو بكـر بـن ط: إشبيليـة

آسـفي بالمغـرب ـه اختـار في اآلخيـر االستقـرار في ولكن
لـه اهتمـام . أيـن تعـاطى مهنـة التجـارة. األقـصى

فقـه والحديـث واللغـة ال: ومشاركـة في علـوم شـتى؛ مثـل
ولـه أيضـاً حـظ وافـر في . واألدب والتاريـخ واألنسـاب

ويتصـف بمتانـة الديـن؛ كمـا اشتهـر . قـرض الشعـر
  .باالنقبـاض عـن أهـل الحكـم السلطـان
كـان ذا خـط : ((قـال فيـه يحـيى بـن خلـدون

 حسـن، عـدالً في روايـة الحديـث، ضابطـاً للغـة، ذاكـراً
باألدب والتاريـخ، عالمـاً باألنسـاب، مشاركـاً في الفقـه، 

ومـع هـذا لـم . 2))ضاربـاً في قـرض الشعـر بخـط وافـر
                                                

لـھ ترجمـة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، وتعریـف  1
  .الخلـف برجـال السلـف

  .103: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 2
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؛ الـذ. يصـل إلينـا شـيء مـن إنتاجـه األدبي أو الديـني
فقـد أثبتـت ترجمتـه هنـا؛ بغـرض التذكيـر بـه، وتحفيـز 

أعمالـه النثريـة الباحثيـن عـلى السبـر والتنقيـب عـن 
تـوفي محمـد بـن إبراهيـم الغسـاني رحمـه . والشعريـة

  .م1264/هـ663اللـه في عـام 
  

***  
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سنـة  بتلمسـانولـد . أديـب وشاعـر وواعـظ
اشتهـر بالزهـد والصـالح؛ ولـه حـظ . م1162/هـ558

يعقـوب استدعـاه الخليفـة الموحـدي . وافـر في فنـون األدب
؛ بمراكـشإلى بالطـه  ابـن يوسـف بـن عبـد المؤمـن

الناصـر ثـم فقـدم إليـه؛ أيـن حـظي عنـده وعنـد ابنـه 
. لوعـظلـه مكانـة عاليـة في ا. بمقـام رفيـع المستنصـر

قـال يحـيى بـن خلـدون . ولـه تأثيـر عظيـم عـلى النـاس
في منتصـف  2في يـوم الجمعـة بمراكـشأنـه تـوفي 

  . م1217/هـ614شعبـان مـن سنـة 
كـان حسـن الوعـظ، طيـب : ((التـادليقـال فيـه 

النغمـة، دائـم العبـرة؛ وكـان مجلسـه كهفـاً للمريديـن؛ 
وكـان إذا أنشـد بحسـن . إليـهوأهـل الخيـر يـأوون 

صوتـه بديـع الشعـر؛ شـاق وراق، وأثـار كامـن 
. إذا نـص صحيـح الخبـر؛ لـم يبـق ولـم يـذر. األشـواق

                                                
 .التشـوف، وبغیـة الـرواد: لـھ ترجمـة في 1
 .یـوم السبـت: في التشـوف 2
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وكـان وعظـه بجامـع القصـر في أيـام الجمـع؛ فتـاب 
. عـلى يديـه مـن أراد اللـه بـه خيـراً، وانتفـع بـه

مـن شهـر شعبـان ومـات يـوم السبـت السـادس عشـر 
فَطُـوِي بموتـه بسـاط . مـن عـام أربعـة عشـر وستمائـة

  .1))التذكيـر، وأوحشـت عرصـات التخويـف والتحذيـر
: ألـف ابـن الحجـام كتابـاً في الوعـظ عنونـه بـ

اختصـره فيمـا بعـد . حجـة الحافظيـن ومحبـة الواعظيـن
ضمـن سفـر  ؛أبـو زكريـاء يحـيى بـن محمـد بـن طفيـل

مجالـس األذكـار وأبكـار عرائـس : واحـد عنوانـه
هـذا مـا أمكـن الوصـول إليـه مـن أخبـاره؛ . األفكـار

وقـد أرد صاحـب التشـوف، ويحـيى بـن خلـدون هـذه 
  : المقطوعـة مـن شعـر صاحـب الترجمـة؛ قـال فيهـا

  غَريـب الوصف ذو علْمٍ غَريـبٍ
  القَلْـبِ من حب  الحبيـبِعليـُل 

  إذا ما اللَّيـُل أظْلَـم قـام  يبـكي
  ويشْكـو مـا يكـن من الوجيـبِ

  يقْطَـع   لَيلَـه  فكْـراً   وذكْـراً 
  وينْطـقُ في بِالعجـبِ  العجيـبِ

   

                                                
 .440ـ  439: التشـوف إلى رجـال التصـوف، ص ص 1
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غَـرام  هـديس  ـببـه مـن ح  
ـنِ التَّطَبجِـلُّ عـبِ والطَّبيـبِي  
  ومـن يـك هكَـذَا عبـداً محبـاً

  يطيـب تُرابـه من غَيـرِ طيـبِ
  

***  
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فقيـه، أصـولي، ضليـع في فنـون األدب؛ وشاعـر 

إشبيليـة؛ ثـم استوطـن يعـود في أصولـه األولى إلى . جيـد
روى في إشبيليـة . تلمسـان، وأنجـب فيهـا ذريـة نجبـاء

عـن أبي بكـر محمـد بـن يوسـف بـن مفـرج بـن 
سعـادة، وأبي عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن التجيـبي، وأبي 
. عبـد اللـه بـن عبـد الحـق، وأبي محمـد بـن حـوط اللـه

وكـان رحمـه اللـه (( :وصفـه يحـيى بـن خلـدون فقـال
أديبـاً بـارع الكتابـة، شاعـراً مجيـداً، رائـق الخـط، ذا 
مشاركـات في فنـون العلـم، مؤلفـاً متقنـاً، فسـر الكتـاب 
العزيـز، وشـرح األسمـاء الحسـنى، وصنـف عقائـد 
أصوليـة في الديـن، وكتبـاً في أصـول الفقـه؛ ولـه في 

في الزهـد وسبـل الخيـر  التصـوف نظـم حسـن كثيـر؛
  .1))والوعـظ

                                                
 .103: ، ص1: بغیـة الـرواد ، ج 1
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ومـن شعـره في الزهـد الـذي أورده يحـيى بـن خلـدون 
  :1في بغيـة الـرواد

      حوى ْل وذَرِ الْوجود وما ـَهللا قُ
 اِلـوغَ كَمـاداً بلُـِإن كُنْتَ مرت

     هـحقَّقْتَ  ِإن اِهللا  دون   لُّـفَالْكُ
لَى ـعع ميِلدالتَّفْص ماِإلجاِلـو 

      اـكُلَّه م ـك والْعواِلـواعلَم بَِأنَّ
 الَِلـوفي اضمح لَوالَه في محوٍ

      دواـيشْه وا ولَماـفَالْعارِفُون فَنُ
ئاً ستَكَبِّرـشَيوى الْم  تَعاِلـالْم 

يقَةقلى الْحع اهوا سَأوراِلكاً  وه      
 والْإستقْباِل  في الْحاِل والْماضي

جالَ و نـم نم هِلذَات ود ـذَاته      
جـفَويع الَهلَو هـود ن حاِلـم 

      فَالْمح بِعقْلك َأو بِطَرفك هْل تَرى
عوى فئاً سٍلـشَي  الَْأفْع ناِلـم 

   
                                                

وردت ھـذه القصیـدة مبتـورة في دیـوان أبي مدیـن شعیـب إذ سقـط منھـا  1
نھـا وجـدت كاملـة ضمـن مـا ُنِسـب إلى أبي أوبمـا . خمسـة أبیـات في آخرھـا

خاصـة وأن . فھـذا یرجـح ویعـزز احتمـال نسبتھـا إلى ھـذا األخیـرالعیـش؛ 
المقطوعـات الشعریـة؛ نسبھـا مریـدوا أبي مدیـن وبعـض الشاذلیـة إلیـھ؛  كثیـَر

  .دون سنـد
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     هـوسفْل الْوجودوانْظُر ِإلى علْوِ 
 دالَِلــبِالِْإست   دهـتَُؤيّ راً ـنَظَ

ونَح يرشي يعمالْج الَِل  تَجِدـجه      
سـبِلِلس اٍل َأوقَ  انِـانِ حاِلـم 

نم اءالَْأشْي كسمم ولْوٍ إلى  هع     
  اِلـرِ مثَـا بِغَيـٍل ومبدعهـسفْ

  الوجود ِلذاته وصفاتـه     وجـب
  فَـرداً عنِ األكْفـاء  واألمثـاِل

    ـةلْوِيع ـةبِهِم ـهإلَي كُـنفَاس  
  متَنَزهاً عمـا سـوى  الفَعـاِل

    هـودجـلُّ وحمضكٌُل يـقَى وبي  
  مـا واجِـب  كَمقَيـد  بِـزواِل

  وهو الذي يرجى ويخْشَى  الَ تَلُذْ    
  بِسـواه في حـاٍل من األحواِل

  فَالشَّرع جاء بِذَا وأنْوار الهـدى    
  قَد أيدتْه فَعـشْ خَـلي  البـاِل
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ومـن شعـره أيضـاً هـذه المقطوعـة الـتي يصـف فيهـا 
  :إلى خالقـه سبحانـه وتعـالى اعتزالـه، واختيـاره االنقطـاع

  أسـعى فلستقنعت بما رزقـت 
  لـدار  أبي فـالن  أو فــالن

  وآثـرت المقـام بكسـر بيـتي
  وال  أحـد أراه  وال  يــراني

  وال ألفي خليال خليال غير حبـر
  معيـن في المعارف  أو معـان 

  وقتد ايقنـت أن  الـرزق   آت
  وإن لـم  أتـه  سعيـاً  أتـاني

  وقـد  حققتـه  فهمـا  وعلمـا
  وقـد  شاهدتـه  رأي  العيـان

  فـالزم  ذا  بإخـالص  تمكـن
  وهنـاك من أسـنى  مكـان هنا

  
أمـا وفـاة محمـد بـن عبـد الرحيـم أبي العيـش فقـد 

  .   اختلـف فيهـا؛ بينمـا صمـت عنهـا آخـرون

***  
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1





  
  

فقيـه . المائـة السابعـة هـو أحـد فحـول الشعـراء في
. ومتصـوف؛ عـارف بأسـرار اللغـة العربيـة وغريبهـا

ولِّي كتابـة . يقـال أنـه اشتغـل بالسيميـاء والتنجيـم
سنـة  ـن يغمراسـنأبي سعيـد عثمـان بالسلطـان 

ألسبـاب قـال  األندلـسم؛ ولكنـه فـر إلى 1282/هـ681
كتـب بتلمسـان عـن : ((لسـان الديـن ابـن الخطيـبعنهـا 

ملوكهـا مـن بـني زيـان؛ ثـم فـر عنهـم؛  وقـد أوجـس 
  . 2))منهـم خيفـة؛ لبعـض مـا يجـري بأبـواب الملـوك

                                                
وكتـب ھنـا ھكـذا؛ ...)). محمـد بـن عمـر بـن محمـد: ((في نصـوص كثیـرة 1

وقـد جعـل ـ في ھـذا المجـال ـ ) ن خمیـسابـ(اعتبـارًا لشھرتـھ الواسعـة باسـم 
نتجـھ یدخـل في ھـذا أمـن شعـراء المائـة السابعـة؛ ألن معظـم وأھـم مـا 

اإلحاطـة في : توجـد ترجمـة محمـد بـن خمیـس التلمسـاني في. االعتبـار زمنیـًا
وبغیـة . أخبـار غرناطـة، وبغیـة الوعـاة، وأزھـار الریـاض، ونفـح الطیـب

وكتـاب المنتخـب . ـرواد، والبستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـانال
النفیـس مـن شعـر أبي عبـد اللـھ بـن خمیـس؛ لعبـد الوھـاب بـن منصـور 

 ).م1965تلمسـان (
  .319ـ  318: ، ص ص3: اإلحاطـة، قسـم 2
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 غرناطـةأنـه استقبـل في  ابـن الخطيـبويقـول 
بحفـاوة عظيمـة، وإجـالل كبيـر، وترحيـب واضـح؛ مـن 

بـن  أبي عبـد اللـه محمـدقبـل ذي الوزارتيـن األديـب 
ثـم . اللخـمي الرنـدي) بـن الحكيـما( عبـد الرحمـن

 تَّـه، ومـلتلقي مـن الحكيـبا رـالوزيفاهتـز : ((أضـاف
ذ، ـة التلميـه بخطبـبذاجتة، وـة العلميـه بالوسيلـإلي

 .))وارهـراء بجـده لإلقـه، وأقعرـه وبـزه بتأنيسـواستف
ولمـا سمـع بنيتـه في الرحلـة مـن جديـد، واالنطـالق 
سائحـاً في أرض اللـه؛ شـق عليـه فراقـه؛ فـأوصى بعـض 
الـوزراء ببـدء اإلشـارة إلى ذلـك والتصريـح بـه في 

ابـن مجلسـه؛ كي يتدخـل ويثنيـه عـن السفـر؛ ولكـن 
ي ـرك فـعي، أتحـدم بطبـا كالـأن: ((أجابهـم بقولـه خميـس

ولكـن شـاءت األقـدار أن يمـوت قبـل  .1))عـل ربيـك
  .سفـره

 ابـن خميـسومـن خـالل مـا ثبـت عـن وصـول 
يجعـل الفتـرة الـتي  2م؛1303/هـ703سنـة  غرناطـةإلى 

أبي تنحصـر في بدايـة عهـد  تلمسـان؛هـرب خاللهـا مـن 
الـذي حكـم ( بـن عثمـان بـن يغمراسـن زيـان محمـد
؛ وبالتحديـد؛ أثنـاء )هـ707هـ إلى سنـة 703مـن سنـة 

                                                
 .529: ، ص2: اإلحاطـة؛ مج 1
 . 302: ، ص2: وأزھـار الریـاض، ج. 391: ، ص3: اإلحاطـة، قسـم 2
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؛ ذلـك لتلمسـان يوسـف بـن يعقـوب المريـنيحصـار 
وقـد قـام ـ بعـد . هـ706الحصـار الـذي انفـض سنـة 

؛ وأقـام سبتـةـ بزيـارة مدينـة  تلمسـانخروجـه مـن 
بـني بهـا بعـض الوقـت؛ أيـن مـدح رؤساءهـا مـن 

  .؛ بقصائـد تناقلهـا النـاسالعـزفي
ولـم يـرد ـ حـتى اآلن ـ مـا يشيـر إلى تاريـخ 

؛ إذ قتـل في الفتنـة بغرناطـةميـالده؛ أمـا وفاتـه فوقعـت 
في عيـد الفطـر  النصريـةالـتي حدثـت ببـالط الدولـة 

 قتـل ـ عـن عمـر يناهـز. م1308/هـ708مـن سنـة 
ه ذي الوزارتيـن األديـب الستيـن سنـة ـ مـع صديقـ

أمـا قاتلـه  .محمـد بـن الحكيـم أبي عبـد اللـهالشاعـر 
؛ قتلـه باألبكـمالمعـروف  عـلي بـن نصـرفهـو الرئيـس 

وقـد ورد في . ذي الوزارتيـنبسبـب حقـده عـلى صديقـه 
أنـا دخيـل رسـول : قـال لـهابـن خميـس المصـادر أن 

ذلـك؛ لـم يرتـدع؛ وطعنـه  اللـه عليـه السـالم؛ ومـع
لـم لـم تقبـل : ابـن خميـسفقـال لـه . برمـح في يـده

ابـن ؟ وآخـر مـا نطـق بـه ..الدخيـل بيـني وبينـك
: ((قولـه تعـالى خميـس    

((1ويقـال أن قاتلـه أصيـب ـ . ؛ ثـم فاضـت روحـه
                                                

 .مـن سـورة غافـر 28: مـن اآلیـة 1
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. حـتى مـات بعـد أيـام فقـطفيمـا بعـد ـ بعاهـة أرهقتـه 
برمحـه؛ شعـر ـ هـو  ابـن خميـسأنـه حيـن طعـن إذ 

ويقـول . اآلخـر ـ بطعنـة معاكسـة سـددت إليـه فجـأة
أصابتـه مـن يـد قـدرة اللـه (( :يحـيى بـن خلـدون

سبحانـه؛ بالمكـان الـذي طعـن فيـه ابـن خميـس؛ حـرم 
ابـن : "يـزل يتـأوه، ويقـولألجلهـا النـوم واألكـل؛ ولـم 

وذلـك مـن أكبـر البراهيـن . إلى أن مـات" خميـس طعنـني
  . 1))عـلى عظـم قـدر ابـن خميـس رحمـة اللـه عليـه

 ابـن خميـس؛ لسـان الديـن ابـن الخطيـبووصـف 
در، ـم الصـة، سليـل الهيئـة، جميـن الشيبـحس: ((بقولـه

لى ـالً عـعام 2وادةـا والهـين الرـد عـع، بعيـل التصنـقلي
مضطلعـاً  .ةـارف القديمـبالمع 3اًـة، عالمـة والعزلـالسياح

ن، ـة واألصليـة العربيـلى صناعـاً عـقايمبتفاريـق النّحـل، 
م ـي النظـل األوان فـر، وفحـي الشعـت فـة الوقـطبق
زج ـب، ومـالب الغريـلى اجتـاس عـدر النـول، أقـالمط

                                                
: ذكـر ھـذا أیضـًا ابـن الخطیـب حیـن قـال. 109: ، ص1: بغیـة الـرواد؛ ج 1

وسـاء بأثـر قتلـھ إیـاه حـال ذلـك الرجـل وفسـد فكـره، وشـرد نومـھ، ((
ابـن خمیـس : فكـان یثـب المـّرة بعـد األخـرى؛ یقـولوأصابتـھ علـة ردیـة، 

: ، ص3: اإلحاطـة؛ قسـم)). یقتلـني؛ حـتى مـات ألیـام مـن مقتـل المذكـور
ابـن : فكـان یصیـح ویستغیـث: ((وذكـر المقـري أنـھ أصیـب بفالـج شدیـد. 392

ل األمـر خمیـس یطلبـني، ابـن خمیـس یعذبـني، ابـن خمیـس یقتلـني؛ ومـا زا
  . 304: ، ص2" أزھـار الریـاض، ج)). یشتـد بـھ حـتى قـضى نحبـھ عـلى تلـك الحـال

  )).والھـوى: ((في أزھـار الریـاض 2
  )).عارفـًا: ((في النفـح وأزھـار الریـاض 3
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ة ـاظ البيانيـع األلفـة، ووضـبالسالسة ـالجزال
ابـن ( أحمـد بـن عـليوقـال فيـه  .1))اـمواضعه
إنـه نظـم في الوزيـر ابـن الحكيـم القصائـد : ((2)خاتمـة

الـتي حليـت بهـا لَبـات اآلفـاق، وتنفسـت عنهـا صـدور 
وكـان مـن فحـول الشعـراء، وأعـالم البلغـاء؛ . الرفـاق

العويـص، ويرتكـب مستعصيـات القـوافي، ويطيـر يصـرف 
في القريـض مطـار ذي القـوادم الباسقـة والخـوافي؛ 
حافظـاً ألشعـار العـرب وأخبارهـا؛ ولـه مشاركـة في 

  .3))العقليـات، واستشـراف عـلى الطلـب
شديـد  أبـو عنـان المريـنيوكـان السلطـان 

ه، ويحفظـه، ، ويعتـني بشعـربابـن خميـساإلعجـاب 
أبي عبـد اللـه ونقـل في مروياتـه؛ عـن العالمـة . ويرويـه

أبي خبـراً يخـص الشيـخ  محمـد بـن إبراهيـم اآلبـلي
ومفـاد الخبـر أن هـذا الشيـخ قابـل ـ . إسحـاق التنـسي

تـقي الديـن في رحلتـه إلى المشـرق ـ قـاضي القضـاة 
 ـال الشيـخ العالـمكيـف ح: ((؛ فسألـهابـن دقيـق العيـد

؟ ثـم واصـل حديثـه واصفـا ))أبي عبـد اللـه بـن خميـس
فبهـت الشيـخ . إيـاه بأوصـاف جليلـة، ورافعـاً مـن شأنـه

                                                
  .318: ، ص3: اإلحاطـة؛ قسـم 1
 مزیـة المریـة عـلى غیرھـا مـن البـالد"نقلھـا المقـري مـن كتـاب  2

  .البـن خاتمـة" األندلسیـة
  .360: ، ص5: نفـح الطیـب، ج 3
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مـن يكـون هـذا : ((وتعجـب؛ ثـم أجابـه أبـو إسحـاق
؛ !!؟الـذي حليتمـوه بهـذا الحـلْي؛ وال أعرفـه في بلـدي

  "عجباً لها أيذوق طعم وصالها" :ائلهو الق: تـقي الديفقـال لـه 
إن هـذا الرجـل؛ ليـس هـو عندنـا : ((أبـو إسحـاقفقـال 

بهـذه الحالـة الـتي وصفتـم؛ إنمـا هـو عندنـا شاعـر 
إنكـم لـم تنصفـوه؛ وإنـه : ((تـقي الديـنفقـال )). فقـط

  .1))لحقيـق بمـا وصفنـاه
أن قـاضي : أيضـاً اآلبـلي عـنأبـو عنـان ونقـل 

؛ عندمـا وصلتـه تـقي الديـن بـن دقيـق العيـدالقضـاة 
. المذكـورة، نهـض واقفـاً ليقرأهـا ابـن خميـسقصيـدة 

وكـان يحتفـظ بهـا في خزانـة قريبـة مـن موضـع 
  . جلوسـه للمطالعـة؛ فكـان يخرجهـا في كـل مـرة ويتأملهـا

  

***  


  

                                                
 .  322: ، ص2: أنظـر ھـذا الخبـر في أزھـار الریـاض، ج 1
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ة التاليـــة فــي مـــدح صديقـــه ذي دالقصيـــقـــال 
وقــد  . 1أبي عبـد اللـه حمــد بــن الحكيــم   الوزارتيـن 

مـن حصـار قاتـل  تلمسـانتعـرض فيهـا لمـا جـرى في 
أليـم؛ وبـث في قصيدتـه أمنياتـه بانجـالء الكـرب والفـرج 

  :السريـع، والخيـر العميـم؛ فجاء الفرج بعـد أشهـر أربعـة
   واءأنْ نالسفْ سعدتُ لم إن يحالر سِل

  اءـبان أنْـلمست من باهاص ندعفَ
  ٌارةـإش  اـمنه البرق خفقانوفي 

  اءـإيمو  2إليها يك بما تنمـإلي
  ةـليل دـة بعـر الليالي ليلـتم

  3الءـإكْ نـوللعي ولألذن إصغاء
  سرت  اـكلموإني ألصبو للصبا 

  4اءـأصب  مـللنج مهما كان وللنجم

                                                
. اإلحاطـة، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض: توجـد ھـذه القصیـدة في 1

 .واعتبرھـا ابـن الخطیـب؛ مـن مشاھیـر أمداحـھ
 )).إلیـك: ((في أزھـار الریـاض 2
  . ردده فیـھ مصوبـًا ومصعـدًا: وأكـأل إكـالء بصـره في الـشيء. أسھرھـا: أكـأل عینـھ 3
  )).إسـراء: ((في أزھـار الریـاض 4
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  ةًـتحي 1حين ا كّلـإليه ديهوُأ
داءـإه  حيةداء التّـإه وفي رد  

  عيـومضج وم الغرارواستجلب النَّ
اـنواه شاءتْ كما قتاد  الَّـوس2ء  

  بي يمر  3خياالً من لدنها لَّـلع
ففي مربي من  هجراءـإب قوى الشَّو  

  4اـوحوله الطيف منهاوكيف خلوص 
  اءر ةـطالع لها في كل ونـعي

  ٌئبِـنْا ومـإليه اقٌـلمشت  يوإنّ
  اءـبإنْ  نكَّمتَببعض اشتياقي لو 

  اـهبغراماً بح ىنَفْتَ ٍلـقاي  وكم
  الءـمأو  الءمنها م 5تفوقد أخل

  تْـمرجتَ  عليها أعوامٍ رةـلعش
  راءـإه اءـجبها  ظٌيقَ ىذا مضإ

   

                                                
 )).كـل یـوم: ((في النفـح، وأزھـار الریـاض 1
والسُّـالء؛ . نبـات عـلى شكـل أشجـار صلبـة؛ ذات أشـواك حـادة: القتـاد 2

  . خـلشـوك الن: مفردھـا ُسـالءة
 )).مـن لدیھـا: ((في أزھـار الریـاض 3
  )).ودونھـا: ((في النفـح، وأزھـار الریـاض 4
. ؛ بالفـاء الموحـدة الفوقیـة))وقـد أْخَلَفـْت: ((في اإلحاطـة ونفـح الطیـب 5

 .النبـالء واألشـراف: واألمـالء. تغیـرت: ومعـنى أخلفـت
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و  ونـثئب فيها عانِّطْيخُـر1ب   
  2اءـيوأح ونـعنها قاطن ويرحُل

  اـلملكه  3اهبيننال رماح أنـكَ
ـقَوالـوأم داح ازِلنـالم ـأبداء  

  ب ـراكِل  ناخاًفيها م نـغيبفال تَ
  اءـوأفي الٌلمنها ظ تْصلَّقَ دـفق

   اـهعزونَ ميقْس طاَلأن  4ومن عجبي
  5اءـنوإطْ اـعلين ناءضأ مـسوقُ

  اأوجأر غيظاً بها ثمجفوا روكم َأ
إرجافٌ فيكذب ويدقُص  ـجإراء  

  ا ـملَثْم رهالد 6اـبه اًـيرددها عي
يردد حفَر طْفي النُّ الفاءْأفَ  قفاء  

  ى هـاشت ما ى منهدالر فيا منزالً ناَل
  7اءـإنس بعدك سِـنْاُألمر علَ ْلى هرتُ

   

                                                
  )). عابثـون َوُحـزٌَّب: ((في اإلحاطـة 1
  )).وَتنَّّـاء: ((في أزھـار الریـاض 2
 )).الذَّاھبیـن: ((في اإلحاطـة 3
  )). ومـن َعَجـٍب: ((في اإلحاطـة ونفـح الطیـب 4
  .أي استحیـاء وانقباضـًا  5
 )).ُعیَّاُبھـا: ((في النفـح، واألزھـار 6
 .أي تأخیـرًا 7
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  ي تظلْتَ  فيك التيى الحرب ظَلَوهل ِل
  اءـإطف  سكؤب امأي انقضتْإذا ما 

   عودةً جي فيهتَأر لي زمان وهْل
  1اءضو  رهأز رِشْووجه البِك ـإلي

  ْلـولم أق هلكتُ إن 2فَيـا هي مالي
  ااُؤه  الَأ رامِالك رِّبها الغُ بيحصِل

  اً ـطارق الذي كنت 3ريالد قرأطْولم 
  5أسلَع مشْنـاء قاألفْر دوب 4كعادي

  ه ـالبك  رـهِى تَبه حتَّ فُـطيُأ
  اءـبس موـوه اسـسع د نامـوق

   مذَـهولَ  سامحالّ ا بـوال صاح
وطِل ٌفرالليل خد كان ذْم ـطَّواء  

   

                                                
  ذلـك عنـد ھنـا انتـھى االقتبـاس في نفـح الطیـب؛ حیـث تواصـل بعـد  1

 ...)).أحـّن لھـا مـا أطَّـِت النیـب حولھـا((
)). فواجـر بـالي: ((، وفي نسخـة أخـرى))فـواسيء حـالي: ((في اإلحاطـة  2

 )).فیـا ھيَّ مـالي: ((وفي أزھـار الریـاض
 .؛ العتقـاده في التحریـف))الـدَّرب: ((؛ فجعلـھ المحقـق))الدیـن: (( نفسھ 3
  )). بلیـل: ((كتـب في نـص أشـار إلیـھ عنـان)). ٍدِلعـا: ((نفسھ 4
أمـا . نعـت للمصـاب بالبـرص؛ األحمـر اللـون: واألسلـع بالعیـن المھملـة 5

)). مسناء  أْسَلـُع: ((وكتـب في اإلحاطـة. فھـو الـذي یبغضـھ النـاس: الِمْشَنـاء
  .المتباعـد: والمنسـاء
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وأسحم كشَ قاريرِـعي  ةًـكلْح   
  واءـأض  بحِالص ىنَألأل فيه من ستَ

  1رارةـم  واكسفي  يرابشَِل فما
  راءـإم 2مائك طعامي دونوال ِل

   3مغيلـة بدربٍ األولى داري ايو
 وقد جد عإو اـالهفي بِ ثٌيرداء  

أما آن أن يحمى حكَ  ماكعـهه د  
  4اءـوأحم كـعلي  ستاز أحماجوتَ

أما آن أن يارقٌـط  كلنارِ شوع   
ـنيجه ـل بـفْرـإلي عك 5داءْئود  

ـيرأو واالًنَ  يج َؤيلـم وةًـعد   
  اءرـوقُ  راكذُ في فما زال قارٍ 

   

                                                
 )).مـزازة: ((في األزھـار 1
  )).بابـك: ((في اإلحاطـة 2
  )).حـالوة: ((نفسھ 3
  : كتـب ھـذا الشطـر في أزھـار الریـاض ھكـذا 4

  )).ویجتـال أحمـاس علیـھ وأحمـاء((
  . ، وعـدو حثیـث شدیـدفائقـةأي لـھ سرعـة  5
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  حولها   1يبالنِّ تأحن لها ما أطَّ
  2اءـظأاء ـوما عاقها عن مورد الم

  ى وـعلى النَّ ي نزاعمنِّ فاتها فما
  3اءـإجش منها على القرب وال فاتني

كذلك جدحابي وأسرتي ي في ص  
  5اؤواـف إن يدأهل و 4من ومن لي به

   دـمحم  الحكيمِ ابنِ وارجِ ولوالَ
  اءـمإقْ رِهني الدسي من بفْنَ َلما فات

اني فَـمحتَنْتَ لم6ب مئنوا يلِّحب   
  زاءأر يؤادـفُ ْأزرـولم تَ سوءبِ

   هـجاه  ةكفالَ بيتي في 7وأكفـأ
بيداًفصاروا ع ِل لي وهمـفأكْ ياء  

   

                                                
  .أي مـا صوتـت اإلبـل 1
ھي المـدة : اإلظمـاء. اعتبـارا مـن ھـذا البیـت؛ عـاد االقتبـاس في نفـح الطیـب 2

  . الـتي تنقطـع فیھـا اإلبـل عـن ورود المـاء
 .أي شوقـًا 3
 )).في: ((في النفـح 4
  )).مـن أھـل ُودِّي إْرفـاء: ((في األزھـار 5
 )).َتْنُبـْت: ((نفسھ 6
 .ستـره بكاملـھ مـن أعـاله إلى أسفلـھ: البیـت وأكفـأ)). وأكفـاء: ((في اإلحاطـة 7
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ُؤيـمقَ وندصةًي طاع ومحةًـب   
تُفْفما ععافوا وما ه تُْئشـش ه1وااء  

دالًـآم  كنتُ الذي عاني إلى المجد  
فلم يك لي عن دعوة المجد  ـطإباء  

وبوأني من هضبة ـالعلْتَ زةًـع  
ناجيي 2اها منهالس ـطْأوطَ صعود3اء  

  ٌظـحاف  تُرإذا س 4يشَيعـني منْها
  5ءالّـكَ تُـمإذا ن منها نيلـؤويك

ثل نَوال مفالَفي كَمي وغَ  ةرِـيه  
  6اءـميإ لِّـلصوِل مامإلْ بِْئـلذِّوِل

  7بٍـخاِل  بِـقَرمأو بِ ثيلَ ةضيبغَ
  اءـسأكْ عطَقْوتُ فيه اًـسكُ 8تبـز

  ٌلكاف كلْالم بِِئنا لي من إذا كان
  اءـفوإد  نـك تُموه ماثُيح ففي

   

                                                
  .ومـا جـاء أعـاله أسلـم)). شـاُء((في اإلحاطـة  1
  )).منھ: ((نفسھ 2
 .المنخفـض مـن األرض: الطأطـأ 3
  )).یشایعـني فیھـا: ((في اإلحاطـة 4
  .أي الحافـظ 5
  )).إْلمـاء: ((في أزھـار الریـاض 6
 )).خـارب: ((نفسھ 7
 )).تنـدُّ: ((في اإلحاطـة 8
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  هـجاه عِِئناص من قدص خوانإو
ـبيادرنْني مـهم ـيقالَـوإي امء  

سراع لما يرـعنده  من الخيرِى جم   
  1راءـبأ رمن الشَّ ىشَخْي ما كل ومن

   اـهتُعنَص هـلإلا عبد ابـأ كـإلي
  اءـشإفْ  يدـجوِل اـفيه ًةـيزوملُ

مـباـة ممأر ـعييلُ با ـهزوم  
كْإ إذا عابفاء ـوإيط اـواهس2اء  

   اـقبله  الذي كان ربها الس تُعأذَ
ـنعليه ألحاء الجحِوان  ـنإضاء  

   ـالًآم تـوإن لم يكمن كل الذي كن
  3ماءاز إكْـفما ع ءالَإكْ زوـعأو

فْلَّكَتَومن ي فْمـكْشُ ماًحر ـنَّمة   
  اءـجإلْ فلُّكَالتَّ فما لي إلى ذاك 

نْإذا مـشد نِكْلم ي نْعك  نْومٌئش  
  اءـشإنْ انـوال ك إنشاد انـك فالَ

   
                                                

  .أي في حكـم البـراءة 1
  .عیبـان مـن عیـوب القافیـة في علـم العـروض: اإلكفـاء، واإلیطـاء 2
ضـرب مـن الفطـر؛ یكمـن  والكمـأة. كثـر بـھ الكـمء: إكمـاء المكـان أكمـأ 3

یسـمى بالعامیـة الجزائریـة . تحـت األرض؛ فیستخـرج في فصـل األمطـار
  )).الترفـاس((
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  :1ومـن شعـره أيضـاً
  2ابـعتـ     أي  بعـدأنبــت   ولكـن 

  شبـابي  فيـه  لجـاج ضـاع 3وطـول
  غريمهـا  يـنِّعتُ  زلـت والعليـاومـا 

  تــابِبم   دائمــاً  ـسيـنف   أعلـل
  ـهخروهيهـات مـن بعـد الشبـاب وشَ

  شـــرابي طعـامي أو يســوغُ ـذُّيلَ
  ــهالِئـت بهـذا العيـش قبــل بعدخُ

خْكمـا  يـدسـرابِ ـادي بلمـعِع الص  
شُتقـول هـو الشهـد المهالــةًـور ج  

  صـابِبِ  شيـب  ـمالس  ومـا هـو إالّ
ومـا صحـب نيـا  كَالدغْوتَ  ـرٍكْبـبٍل  

  ــرابِض  ـُلحفَ  يءرِ  ـبٍيلَكُكَ  والَ
  مـواعنهـا   تقد  طـاُلاألب  ـتعإذا  كَ

ـراًغُ أعاريـب  ــرابِفي  متـون ع  
   

                                                
ھـذه القصیـدة مـن نظـم ابـن خمیـس؛ رواھـا السلطـان أبـو عنـان المریـني؛  1

نقـال عـن الشیـخ القـاضي الخطیـب الراویـة أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن أبي 
وقـد وردت في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن . الحسـن بـن عبـد الـرزاق

. 5: فـح الطیـب مـن غصـن األندلـس الرطیـب، جون. 1: بـني عبـد الـواد، ج
  .2: وأزھـار الریـاض في أخبـار عیـاض، ج

 )).أنبـت ولكـن بعـد طـول عتـاب: ((في النفـح واألزھـار 2
  )).وَفـْرِط: ((في النفـح واألزھـار 3
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وإن طْخَ  نـابفاقَأو  تَ ـبـم  معـٌلض  
  ــابِنَ يــدأص  ـلُّنهـم   كُم  ـاهقَّلَتَ

ِل  تْتـراءجـاسٍس  مفُ  ـةُيلَخرصــة  
  وذهــابِ  ــةَئيلـه  في  ج   ـتْأتَّتَ
  ـذر  قومهــانْتُ 1عـاءنْفجـاء بهـا  شَ

  وهــدم  قبـــابِ  جـامٍـد   أريبتشي
وكان رال غـاءفي قـوم صالـح 2ـبقْس  

  ســراب  3فأنسـاه  حديــث  حديثـاً
في  عرصاتهــم  فمـا  تسمـع  اآلذان  

  4ى أو نعـاب غـرابـلَكْثَسـوى نـوح 
ـْلوس عرةَو الربأسـه عن صـدق اَلح  

وعـن  بيتـه  في جـرِفَع ـنِب  بِـالَك  
  وكانـت عـلى األمـالك  منـه  وفـادةٌ

إذا  آب  منهـا   آب   خيـر   ــآبِم  
يجيـر عـلى الحيقيـسٍ ـنِي  نْوخـدف  

  خطـابِ    أو   بفصـِل سـارٍي  بفضـِل
   

                                                
 .؛ وھي صفـة للطعنـة))َشْوھـاء: ((في النفـح، واألزھـار 1
)) الّصقـب((في بغیـة الـرواد كتـب . ولـد الناقـة :السقـب بالسیـن معنـاه 2

 .بمعـنى قـرب الـدار أو صـوت الطائـر. بالّصـاد
 )).رغـاء سـراب: ((في النفـح، واألزھـار 3
 )).أو نعیـب غـراب: ((في النفـح، واألزھـار 4
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  ــٍلمَؤم   ــواِلالنَّ ـوجرم  زعامـةُ
ودعمسمـوعِ 1ةُـو  الدعـاء  جــابِم  

  عــاًلَّض   ـرواسح 2يزجيهـا   فمـن  ذا
بمـا حمغـابِى   ورِـنًلوهـا  مـن  م  

  غايـةً 3بــرأقْ ــوتُوالم كـدإلى  فَ
   جـابِع  ى  يـأتي  بكـلِّـنَالم وهـذا 

  ـهفَّشَتَى اسـتَّح ـشِيالع ـوفْص ضـربتَ
  بـابِح  ـبشْقَ اضـرلـه  الب  افَـدفَ

فأصبـح  في  تلـك  المعاطنُ  ـفهةًـز  
  ئــابِذ  ـشِهنَِل وأ بــاعٍض   لنهـبِ
  عٍـزضـال بأهومـا سهمـه عنــد النِّ

وال  سيفـه عنـد  المبنــابي  4ـاعِص  
نيـا  تَولكنهـا الدمىــتَعـلى  الفَ 5ـر  

وإن كـان منهـا  في  أعـز صــابِن  
  عندهــا   ــطَسوتَ    وعادتهــا  أالَّ

فإمأو  تُ  ـا سمــاءــرابِتُ  خــوم  
   

                                                
 )).وَعْزَمـُة: ((في النفـح، واألزھـار 1
  )).فمـرَّ یَزجِّیھـا: ((في النفـح، واألزھـار 2
  )).أْغـَرُب: ((في النفـح 3
 )).الصـراع: ((وكتـب في النفـح. المجالـدة بالسیـوف: المصـاع 4
 )).َتِكـرُّ: ((في النفـح، واألزھـار 5
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فـال تـرج مـن دنيـاك داًو وإن كُيـن  
  حــابِس  ــلِّظ مثـُل فمـا هـو إالَّ

ومـا الحـزالحـزم إالّ ـلُّكُ م هـااجتناب  
  حـابيـفي وتُطَصى من تَرى الـوفأشـقَ

أبخْلهـا ما دام شَ ـتُيـصي تُ  أنىـر  
  نــابيج 2ـورطُتَ أو 1يببــابِ ــرمتَ

فكـم  ـتْلَطَّع مـن أرـعٍب  ومـبٍالع  
فَ  وكـمـتْقَر مـن أسـرة  حـابِوص  

وكـم فَّعتْـر ـرٍمـن  حاس  ومدـجٍج  
ـتْلَكَثْأ  وكـم مـن مععـابِوكَ  ـرٍص  

مثالـب ثـُلم  الرهـاأنَّ ـْلقُتَ   الَ  ـِلم  
  3ســابِح   ـروبصيهـا غُحتُفَ   ـدعتُ

إليكـم نيـا نَبـني الدـةَصيح  شْمفــق  
عليكـم  مــورِباُأل صيــرٍب  4قــابِن  

   

                                                
 )).تمـّر ببـالي: ((في بغیـة الـرواد 1
 .أي تقتـرب 2
 .اد، وساقـط في نفـح الطیـب وأزھـار الریـاضھـذا البیـت وارد في بغیـة الـرو 3
  .أي الَعالََّمـة 4
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  ـكماحم  1ٍلـذْج ـرِهالد ـراسِم طويِل
  كـابِرِ  ـسِلْح ـماله جـاِلم عريـضِ

  3ـاًقساب  ـمهأد  2لــوالـه األه ـتْتأتَّ
  بياكـ  ـبهـام أشْبـه األي  ـتْصوغَ

  ـبعات ـرِهي عـلى  الدوال تحسبـوا أنِّ
مـا بي فأعظـم  منـه  أيسمـا  بي ـر  

شَ  ـفي  إالَّومـا  أسلَخَ  بــابــهتُع  
  ضــابِخ  صـوَلنُ  ى  إالَّأب  ـبيوشَ

وعمـر مـضمنـه بطائـٍل  ـَلى لم أح  
مـن لَ 4ـالَى ما خَسـووعصـابِوتَ ـة  

شَ  ليـاليطـاني  عـلى الـغَيي  قـادر  
ـذَوأعب  ـدي أِلنْمـا  عيـم   ـذابيع  

كَععادنـا عـلى  حكـمِ ضايانـا نـا قَس  
كْومـا عسنْهـا عـالنُّ ـدـوابِ  ىهبِص  

   

                                                
  .بالـزاي)) جـزل: ((في أزھـار الریـاض 1
 )).األھـواء: ((في بغیـة الـرواد 2
  )).سابغـًا: ((تفسھ 3
 .بالحـاء المھملـة)) حـال: ((في أزھـار الریـاض 4
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على المـفَطَصتـارِخْى الم تَ   ىكَأزحي1ـة  
فتلـك تَالـتي  أعـد  2يحسـاب   يــوم  

  ــهأصوغُ  تـادي  أو  ثنـاءع  3فـذاك
  4ـابِـخَس  رـدـأو كَ  حـابٍس     رـدكَ

  
  :5وقـال في قصيـدة أخـرى مـدح بهـا ابـن الحكيـم

  ت ـالبغ كـى إنعامدالع تَـبكَ
  تُـالكب  ىدـوللع ءاـلي الهنـف

  ه ـأناملى  دوـإلى ج ن ـم يا 
يـلسفيا 6ىزج7تُخْن وتزجر الب  

  ة ـبناحي ل ـيوص م ـل  لوالك
  8تُـشْبها د عـم يقطـول دـوخ

   رـنش ا ـبه عـيطل والك لمـل
  تُـخب ا ـط بهـبِهه ولم يـمن

   
                                                

 )).أزكى تحیـتي: ((نفسھ 1
 .بـدون الیـاء)) حسـاب: ((لطیـبفي بغیـة الـرواد، ونفـح ا 2
  )).فتلـك: ((في النفـح واألزھـار 3
ومـا زالـت إلى اآلن ھـذه الكلمـة تطلـق في الجزائـر . ھي القـالدة: السخـاب 4

 .عـلى العقـد الـذي تتحـلى بـھ المـرأة
 . 3ھـذي القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة، قسـم  5
 )).یـرجي: ((في نـص 6
  .ھي اإلبـل الخراسانیـة: الُبْخـت 7
  .الدشـت ھنـا ھي الصحـراء 8
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م تَـا لـني مـلتخوسـعه ي يد  
   1تُـمغَ رهـكث نـني مـفأصاب

   تْـعظم  اـماد كلَّـأي  ىتّـش
ري الْـخاط  كألَتَ ديـنْع2تُّـه  

ينـع انيـلس ايـع  إذاعا ـهت  
كري لهاعن شُ ضيقُوي تُـقْالو  

   جوـع  الـف نياالد لي أتْـوط
  تُـأم  ا والـمنه ىأر  اـفيم

  دي ـيِل  اـفم اـني منهـأمكنت
  تُّـع  تيــلمقال  وال    ءدرِ

   بـسنَ  ي والرـي بـف بالغتْ
  3بـه وال  حسب  كـإلي  يـلدُأ

  لكـن حسـبي إن متَـتُّ  بـه 
  تُـالبح يدادوِيومـاً  إليـك  

  ه ـبرؤيت  ٍلـرج نـم بوركتَ
يوى ساـنالض ـعاِلوي4تُّـالغَ ج  

   

                                                
 .أي تخمـة 1
 .أي خاطـري المكسـور 2
  .ھـذا البیـت مختلـف في رویـھ عـن بقیـة أبیـات القصیـدة 3
  .أي یعالـج الحـزن والغـم 4
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   ةرـفَقْم اءـمبه يـو سار فـل
  تُـنب وال  ث ال ماءـي حيـف

  ا ـبه  ريـمالنَّ  اءـالم  رـجفْلتَ
  تُرـالم  1اـهأرجاُؤ  تْبشَعالو

ال تحسبن نَ تَـخْالبىنًغـ ُلـي   
  تُـخْالب هو ا منهـضالر ُلـينَ

  ا ــله  قَّوح ه ـجاللتُ  تْـآل
نَ اـههِنْكُبِ طُـيحي ال   أنتُـع  

  نٍــمفي ز اهللا  نـدي تَرهظْأ
  تُـالبه هـقَّح بـلغْي ا زاَلـم

  اً ـضعتَمم تَددـوه  هـتدـيشَ
  2تُـبالجِ  دـا شيـم  هـياعضِل

تَـنْأم أرض ال ــف  المسلمين  
ْئذب ا وال ِلـبه افُـخي3تُـص  

ِئنا  لِّـك  نـا مـهتَظْفَوحـبة   
  تُـالثب ها فيظُح تَـى فأنْشَخْتُ

   

                                                
وقـد نقـل عنـا كلمـة . في موضـع ھـذه الكلمـة؛ تـرك بیـاض في األصـول 1

  .؛ مـن المنتخـب النفیـس مـن شعـر أبي عبـد اللـھ بـن خمیـس))ـاأرجاؤھ((
  .أي مـن ال خیـر فیـھ 2
 .وال ِلـص: أي 3
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   اـفم  ماتركْالم َلـبس تَجهونَ
َؤلمـع  ٍلـم1تُـألْ هــن غاي  

  ا ـهعتاِلم  نـالً مـغفْ قـبتُلم 
  2تُرــب رٍِئــلحا هــوفي إالَّ

هادـم رِـفْالكُ اةَطُغـ نا هأتْد   
  3تُـحا المـههارنَ جيءي ىتَّـح

دــتُ  هاعودا ـمعاقله  في   ع  
  4تُـفْالع  اـفاتهج  دـم تعـما ل

  د هبرتْـا وقـا عنّـم ذدتهـك
  5تُرـا الهـأشداقه ا ـراشنـله

  هـتشد دـعن كـوف طرفـبوق
  6تُّرـال اـر ملكهـأى ويفخـيب

  رم ـك من  ظهرتأ ما 7شكرالو
  تُرـالم تفصح عجمها في ذاك

   

                                                
 . حبسـھ وصرفـھ: األْلـُت، وَأَلَتـھ 1
  .ھـو الدلیـل الماھـر: الُبـْرت 2
  .نھارھـا الحـاّر: أي 3
 .في حـال االلتـواء واالنكسـار: أي 4
  .أشداقھـا الواسعـة: أي 5
 .ملكھـا الرئیـس: أي 6
  )).والشكـر: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  تـرغموإن  ا ـممالكه لك من
  1تُّـالح  وادكـفيه ج الـما ج

  اـن بطارقهـم دـل أصيـولك
  تُـعد  هــل يأر لِّـك يـف

  ت ـأرق ما ضـاك البيـلوال لب
  تُــمالكُ اـأفراسن  اــهئللقا

   ةــقَّم هــينتاب  نـلم  يدـعن
  2تُــقْم رهـلغي  بـيني ولمن

لَواْ واـلم  لـك لم تسـبيض ن   
  تـلالس ا ـوف طغاتهـذلت أن

  رف ردىـص أمنت  يا ابن الحكيم
  3تُـحتي نَـفي أثل ه ـل داً ـأب

  أملي  نـم  تـأنس هــوبيمن
  4تُرـه عـاً لـيوم نـيكما لم 

  ه ـول ليـموئ وزارة ـالى مثنَ
  5تُـأقْ درتي ـت أملك قـما دم

   
                                                

  .الساقـط: أي 1
  ).المقـت: ((في نـص 2
 .أبـدًا لـھ في أصـلي طعـن: أي 3
 .شـدة واضطـراب: أي 4
 .الوقـت المعیـن: األقـت 5
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  من  رارة ـش يفـأط  هـوببأس
  ـوتُعي  نـم فَـيعثو وأقدح أن

عـنً  الورى جوداً وفضَل مى غ  
  1تُـلْوالغَ دـاوى العـستَ حتى 

ضـومنخف ال ـى علع ىوهم  
  تُـحتَوال  ال وقٌـق فـم يبـل

  دل ـعتم افـطصنَ إذا لَّــظ
  ـوتُشْنَ  إذا اًـذا وحيـالشّ رـعط

  إذا  رـنيالم حـبالص اءُلـيتض
  لتُالص  كـجبينَ اهـنى سـالقَ

   رمقَ  ىحالض شمس أنكـ حتى
  2تُـخْا فَـشعاعه  ضوء وكأن 

   اـصنعته فـفي لط  ةـيبروغ
تُأخْ اـوما له انـميمضي الز  

ـالنَّ أىـنْيبِلَ ا إذاـى بهدتْـس   
تُـخْالتَّ  ت بهاـإن طويه ـتيوي  

   

                                                
  .غلـط: أي 1
  .ضـوء القمـر في أول مبدئـھ: الَفْخـت 2
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  ا ــلمحتده ن ــلك   ةٌـجينْزِ
في الروم يع1تُـنْوالشّ  نو القس  

  ا ـهتصنَم  على روسِالع ُلـمث
شَ منا التَّـهأنـييزـوال  ن2تُّز  

أنْ ألكونَلـح ما أكون  ـهى د  
  تُـخْالشّ ميـسجِ ُلـبيعفَا ـفيه

  اـهتكَلْح  وقَـفَ بييشَ ِلـثْموبِ
يـالوق دو بار ظُفَويح  الستُـم  

   هــوب  اــهباسبل  نينَــرهِظْتُ
ار ماـاإليث دي لهاـنْع تُـشْع  

  داً ـا أبـني بهرـثْؤتُ تَـلْال زِ
  تُلْالس بذا 3ىقَشْي  من فـوال تَ

ـتُ تَـقيوبرِدـريما تُ  كوما د  
  تُّـفَ  هـا لـم  اءـقب ىوـهتَ

***  
  

   

                                                
. شنـت مریـة: ؛ ترمـز إلى القداسـة؛ مثـل))سنـت((أو )) شنـت((كلمـت  1

  .Santo: وباإلسبانیـة
 .تزیینھـا: َزتُّ العـروس 2
 )).یشـجى: ((في نـص 3
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مـن أمداحـه ـ كذلـك ـ هـذه القصيـدة الــتي افتخــر     و
  :1فيهـا بأصولـه اليمانيـة

  ت آل عالجِـأخْ ك وهناًـقترطَ
بين  بـكْوالر  وحراجِ  دكادك  

  ا ـبهْ بحنْيلم  الءـلي ةـي ليلـف
  اجِـجد نـأذي يصرخْ ولم لبك

  وا ـنلين توهلمضلِّ دتْـاهت ىأنّ
  اجِـودي  رـدياج  كـتهِل منها 

تَمسـ يلـبربرـهكأنَّ المِالظَّ دم   
  اجِـس ةـمايفي رِ داحـه قـفي

وثقوا بمحمود السى وتَرواـملَّس  
  اجِـجوف   ةـهولجم  ارمٍـلمخ

  عـبالق سومدرس الر ازلـومن
  اجِـهجه ومن  هيجٍين من وأخَ

تـمح مٍـمثل  رـغي معالمهن   
  عاجِ جِـأو كدمل اجٍـت وارِـكس

ل مثلـواثوم امِـمالح م ـواثج  
واجِـحم التشْـج دائـوأسم قر  

   

                                                
 .توجـد ھـذه القصیـدة في اإلحاطـة 1
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  ا ـالحي  زال منهل ج ماـومشج
  اجِـجالثَّ هـبدمع داهـص يبكي 

  ه ـأوراق  ودهـلع ادـتى أعـح
  اآلراجِ ةـكيذَ الِلـر الظِّـضخُ

راةَوكسا ع عـيه من وشْراصه  
تُ الًـلَحـبور نْصةَـع اجِـيبالد  

   ةـسريع  ضينم  التيلَ ال مثل
ـببيـقل حرارةُ تْرد الماجِـته  

أدتُكْر منها في صباي  بي طاِلم  
  يحاجِ  بابينها في شَم تُيضوقَ

لَ كمـلَية متْر ولم شْيعا ـبه  ر  
  يراجِـوس  مينادم ريري وغَيغَ

  ا ـهباحص الجِـبِانْ إلى ديرنا نُتْبِ
  زاجِـم رِيغَفاً بِرى صواله أسكَ

  اـنرامغَ ثَـديا حـننُيأع ديروتُ
  اجِـوأح 1اـهضمن ف زٍـراممبِ

  أو   نِـيمن دار حاتفَالنَّ 2جِبمآرِ
النَّ جِدارِـبمـمسنـم ات داجِر  

   
                                                

  )).فضـة: ((في نـص 1
  )).بمـؤرج: ((في نـص 2
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   ةريرس اءـقنَ في دّو وصِـلوخُ
  اجِـجز فاءص في راحٍ الفسكَ

أمحتُضه ظْحي من الزذيالَّ  نِم  
أعىي راسي مـلُأهه  يالجِـوع  

   هـلوصخُِل هوارِجِ ربقُ واخترتُ
  راجِـم 1قاذـمم لَّـكُ تُكْروتَ

ما في زغَ مانكيرخْافَ هلـلَ صه   
  وداجِ تَدأر نم نـاً وداهـبيغَ

  نـيفعتَواس هرِـيغَبِ نـفَلحتَ ال 
  اجِـم  رٍـمغَ لِّكُ عن هارِـقوبِ

   مـهنْع ضرِوأعيا نْالد نيب كرأتْ
  جِالـاإلثْ ةَذَّـلَ مـعطْتُ اكـسعفَ

   هـواِلنَبِ  مـهنْسي عـفْنَ تُهزنَ
وحـهتُظْفـا من ـجاهبِ هياجِس  

أصبتُـح مِئـآال نه  وِئـالَوه   
  داجِ زـعو اًـيحض  ةزـي عف

  اًـمميم كابالر تُي عجننَّاْ وولَ
ـأحداً سواه ما حتُمد ياجِـعم  

   

                                                
  .أي غیـر مخلـص 1
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  في  ارـأن مانالز كلَتَاح إذا قٌلْطَ
  اجِـهالو  بِكَوـكَكالْ  هـماِئلْظُ

  ا ـجوالح ةانَزالرو ةانَصالر دوطَ
بحـالنَّ رىد الَتَالممِط ـاألماجِو  

  هـآماِل  على  يالهام هـماموغَ
مغَ نرِـي ـعإراد اجِـعوال إر  

وهزبنَالقَ امِـآج رإذا اريى الض  
تْطَقَس عواتعلى  هام  جاجِاألز  

ضمن ـه عـل اإللهِئـدالى أعه   
ما شاء مرٍـفَظَ ن ومالجِـإفْ ن  

   1دـمحم هـاإللَ دـبو عـى أبأبقَ
  اجِـجالح وـأب هدـواِل ادـما ش

ىنَوب قَ قَاحأبو إسُلب  ووِـنْصه   
  تاجِحالم  2اومعدنَ عيفا الضركنَ

   

                                                
محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر النصـري؛ قـد یكـون ھـو محمـد بـن  1

حكـم مـن سنـة . وھـو ثالـث ملـوك بـني األحمـر؛ الـذي عاصـره ابـن خمیـس
وربمـا كـان المقصـود ھـو أحـد . م1308/ھـ708م إلى سنـة 1301/ھـ701

 منھـا ذكـر اسـم أبي. رؤسـاء بـني إشقیلولـة؛ ألن األبیـات الموالیـة تفیـد بذلـك
ثـم ورود مـا . الـذي یكـون ھـو أبـو إسحـاق إبراھیـم بـن إشقیلولـة. إسحـاق

  .جـرى في موقعـة العقـاب
  )).مـؤال: ((في نـص 2
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وجعلى آثارِ ىر أسـله  الفم   
دـهلّوا وكُـجرعلى م  اجِـهنْم  

نْما مـهإالَّ م ــأعز  ارِـبمك   
مصلَ باحأو ٍلي صباح  اجِـجع  

بتٌي نُبوه من  ـسراوة  حمرٍـي   
  اجِـهنْص  نم ياءلْالع ةورفي الذُّ

ـالماضي كان في كمن الَمن أسـهِفم   
من رٍلـليإكْ ب وصاحاجِـت ب  

ـأسرِ لِّكُ اسـياسكلـ  ورؤس ة  
  اجِـيه لَّكُ وثُـيولُ ةياسس لِّـ

أعوما   سهر من نجوم الليل تْي  
ـا أبـيأعىو موس من  جِالَاإلد  

   هـبر  ةـمحرِل هتْى أصارتَّـح
يوالعقابِ م  ةَـوقيع  جِالَـاألع  

نَ وأقيمـأخي ُلجـبع هد مه ـقام  
  واجِـه ويـمثل نـطاعي مـفيه

   بٍِئـبكتا اً ـبِئكتا فَّـيل رداًـفَ
  واجِـأفْ  على اًـأفواج  بـويك
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   ةـعجاج ّلكُ نـى دجلَّجحتى تَ
ـهنْعم وأمكّل سك رعد جاجِض  

من في ل يوسفثْم بٍِئكتا 1راعِق  
ـأع ولقاءـوخَ داءاجِـجلُ ضِو  

ـبغُ من األنامِ قُّـشُأو من ياره  
  جِاـجح  ضِـقْونَ آراء در  في

إن خاض يانِيوماً في ب ـقيقَحة   
  4جِالَّـوالح 3يرِوـالثَّ 2نِع ىهأنْ

   هـطبوض ريبِفي الغَ ملَّكَوإذا تَ
لم يعـببِـتْأ بالع5ي  والز6اجِـج  

   

                                                
  )).نـزال: ((في نـص 1
 )).أربى عـلى: ((في نـص 2
 ).م777/ھـ161تـوفي سنـة (ھـو اإلمـام المحـدث سفیـان بـن سعیـد الثـوري  3
والحـالج ھـو الزاھـد المتصـوف الحسیـن بـن )). الحجـاج: ((في نـص 4

  .م921/ھـ309المتـوفي سنـة . منصـور
. ھـو محمـد بـن عبـد اللـھ بـن عمـرو العتـبي؛ اشتھـر بفصحانـة اللسـان 5

  .م842/ھـ228تـوفي سنـة 
  .م922/ھـ310تـوفي سنـة . ھـو ابراھیـم بـن محمـد بـن السـري؛ نحـوي 6
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  أشْعاره  1أنْسـتْ قَصاِئد جروٍل
يـلجالع   ازِجأرـاجِ  وج2والع  

جمالفَ عصةَاح والصىقَوالتُّ ةَباح   
والجود في وـجد راجِـوفي إح  

  ا ـهاتمأج في  ابِالغَ دأس اهشَخْتَ
والريف وم وارِـاألس راجِـواألب  

  ِلغَيـ  قْلَخْنُ ملَ انطَحني قَا بـإنَّ
  الجِ ةـعومنْ وفهلْم اثيغ رِـ

  اللـوفي  جايالهفي  رابألعا 3ىلَري طُبنُ
  يراجاألع 5مارينُ فَوس 4أواءـ

  التي  ةـيمانالي يضِا البِـنيوفسبِ
  وداجِو مٍـصالَغَ زـحِل  تْعبِطُ

   

                                                
ھـو الحطیئـة؛ واسمـھ بالكامـل ھـو جـرول بـن أوس بـن مالـك؛ : جـرول 1

 . م650/ھـ30تـوفي سنـة . شاعـر الھجـاء الشھیـر
ھـو أبـو النجـم الفضـل بـن قدامـة العجـلي؛ مـن شعـراء العصـر : والعجـلي 2

لـھ بـن أمـا العجـاج فھـو عبـد ال. األمـوي؛ یقـال أنـھ أول مـن كتـب الرجـز
في حـدود توفي . مـن كتـاب الرجـز أیضـًا. بـن لبیـد بـن صخـر رؤبـة
    .م1193/ھـ590

 .وھي العنـق: الطُّـَلى مفردھـا؛ ُطلیـة 3
  .الشـدة والمحنـة: األواء 4
 .أي نجـادل 5
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   اـنِئداأع  عن جاما اإلحـى لنأبتَ
ـقاللِّ يومـهطَ اءةار  اجِـشاألم  

   هـبزوح  1مينالعالَ رِيخَ صارأنْ
ماتُوحه في الجِلفَح  الرراجِـج  

   مـهِفيسونَ  مـهِفوسنُبِ  هـداتُوفُ
مـغَ نرِد اٍلـتغْم وسباجِـه ة  

هم فْصلْالخَ ةُوالتي اخْ قله   تْتير  
وسـواهـهم مج اجِـممن األه  

   مـهِلضفَ رِباهوا بِـقبس ىلَاُأل إالّ
مرِِئـسا ن حابِاألص واجِواألز  

   ةـجح  ةإقاما ـنتمكْحى بِفَـوكَ
  2اجِـجالح  ةـبعكَ نما ـنَنكْروبِ

ولنا مـفاخـهيشَ ديمِفي القَ رةٌر   
كالصحِـب في ووفي حٍض جِالَإب  

بابِالتَّ اـنَّمـالذي ةُـعـهِبابِبِ  نم   
  راجِـخَ لِّكُ اةُـبجِ خُـنيتُ تْكانَ

رِوألمهتُ تْكانَ مدين ماِلمالـ  ك   
  راجِـإح والَ رٍـهقَ الَبِ اـينْدـ

   
                                                

  )).دیـن الھاشـمي: ((ورد في نـص 1
 .یقصـد بـھ الركـن الیمـاني في الكعبـة المشرفـة 2
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من ـتَقْيدح ـداً فَنْزنَزِ إنادـهم  
وارِ  في الجودراجِـال إخْـة بي  

   مـهِيوفضِل ةٌـتوحفْم  مـهواببأ
وال ٍلـفْال قُـداً بـأب  ـمالجِز  

  
أيضــاً هــذه القصيــدة الــتي ضمنهــا       رهـن شعـوم

معاناتـه، ومـا جـرى لـه مـن أحـداث؛ وتعــرض فيهــا   
لمـدح الشيـخ الفقيـه األديـب أبي عبـد اللـه محمـد بــن  

  : 1رشَيـد السبـتي
  ا ـأالح رقـب ؤادي ـار فُـأط

  اـجناح رـك لود ـبع ضم  قمر
  ىجدـال  يـف  هـقَتألُّ   أنـك

ـسام جبحاب ـهان ي الكاـفاح  
ــأضــفإغْ  نِـعيلْوِل  اءةٌاء   

  اـالح رجالفَ ىنَما س إذا   ذُّـلَتَ
   هـضعب  ادـب  يفـخَ  ىنًـكمع

  اـضاحاتِّ زادـفَ اًـيانب  دـيوزِ
   

                                                
 .ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة 1
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   تْـبرد غَـوق ومـجالنُّ  أنكـ
  1اـماحقُ نردـص اءـم ُلـواهنَ

  ىرـالس دـجِتَ تْـباتَ بـواغلَ
فأدركها الصيح روحب  ط2اـالح  

   هــمالَأس ُلـياللَّ سـبِلَ د ـوق
  3اـياحصوانْ الًـعليه ب تْـفمح

ظَـقَوأي رولا ضا ـبر زـهره   
  اـباحالص اهـبص مـسيا نَـيحفَ

  ا ــهالَغَ د ـوق ارـهالنَّ أنـكَ
مبالـم  تـي واهـح  اجاـتياح  

   اًـياحتام  موعيد تفيضسى يأتَ
ب نار ـهِلْوي لوعي اقْضتاـداح  

   اًـيحححابي شَتانْ نـدج فلم يلقَ
  اـحاحاقي شـيتاشْ دنْز ولم يلفَ

   ـاشَالح  ارـن د ـقُّوتَ وال ـولَ
  اياحتوني امـفج اءـم تُدـفَنْأل

   

                                                
  . إذا رفـع رأسـھ وامتنـع عـن الشـراب: قمـح البعیـر 1
  .أعیـا: طالحـا؛ كـل ذلـك بمعـنى. روحي. لواغـب 2
  .إذا انشـق: مـح الثـوب إذا بـلي؛ وانصـاح الثـوب 3
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ومـمـشَا يرد ـالكَ ينِّـعى ر  
ُلـديه امٍـمح إذا نتُم اـصاح  

ـنيوح لَـعي  ـوأبــلَ ي كه   
  اـاحياً أو نـكب ي لـيلَ عـطَأقْفَ

أعـين أرِـيلْأطَي حـت ىاألس   
لَعـيك زِ ا ومدانْ  إالَّ تتاـزاح  

ـعيدنـم ي أرداء دـفل  1عيمم   
أرد بِئـد ماعقُ  اءـم  كاـراح  

ـأحإلَ نـياًـت ريحـإذا سفْ ك   
تـقْذُ  كي عليك إذاوأب  اـراح  

   مـوك  كـإلي اًـياحالت ي نـوأفْ
  اشاحاتِّ  كنْع هيـوجبِ تُـحأشَ

  ا وــأب  مٍوـم قَـخايس الَوـولَ
ـإيابي رككـيإلَ تُب  الراـياح  

ـأباحـموا حـوكَ  ايم  ـمرة   
حمتُي حمى عرهِضم أن ياـباح  

دافَوتُع نْعهبِ مشانْ يرِعاراًـصت   
  اـتاحالم يالَـج زاءـالج كانفَ

   

                                                
 )).عیـني: ((كتـب في نـص  1
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   ْلـسفَ اًـسخْب يادود واــاعبَأ
  اــباحي رِبِ  مـهماحس انـكََأ

  ا ــهبالَّطُ  يسـفْنَبِ  اورـوأغْ
ـساراً فَرـجتْقَوا ِلاءلي صاراح  

  ا ــم  على أن  اًـميني  وـوآلَ
  اـاحزم إالَّ  كـي  لم تُـمهوتَ

  ا ـمفَ في ذا يسـفْنَ  تُراوـشَفَ
غَي بِِل أتْرالَـالفَ رِـيالَفَ ةاـح  

   ىجدـال  ومـجي نُاغنَُأ  تُّـبِفَ
  اـجاحنَ إالَّ  1قَـألْ مـلفَ اءـنج

ـأجوب ـياجيالدر وـحي والَد   
ماـطَالقَ إالَّ سِـؤان والس2اـراح  

  في   سـتَحتَ  بـاِلـعالثَّ  وإالَّ
ـبيمتَي فَتُألـم سميع ض3اـباح  

ـأجوز األفاحفَ 4يصياراًـفحاً ق   
ـوأعرو األداح5ي راًـغب  فاساح  

   
                                                

  )).ألـف: ((كتـب في نـص 1
  .وھـو الذئـب: مفردھـا سرحـان 2
  .ھـو صـوت الثعلـب: الضبـاح 3
 .وھو المكان الذي تبیـض فیھ القطـا: أفحـوص: األفاحیـص؛ مفردھـا 4
  .وھـو المكـان الـذي تبیـض فیـھ النعـام: األداحّي؛ مفردھـا أدحّي 5
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   اءدـع يذـه دوارِـشَ ييعُأـفَ
وو لَـلُأعواغي ـلْتك  صاـياح  

وـجواب  ـبوا ـإذا استنبح وٍد  
أجواـاب عواء والنُّ  واـأماـباح  

ـيرون تاِلقي رِفي الحج  الً ـح  
  اـباحم  هـيف  يسفْنَ ابـهوإذْ

   مهِطأخْ مـلَفَ 1مـناهه تُدـصقَ
  اـباحق يونِوس العـش مـأعاجِ

   نم يصالَـخَ كان فَيكَ ْلـسفَ
ارِأسـهـأس  مى ر أم ساـراح  

   هــتُمميتَ  تـبي  لـمث  والَ
 إالَّ فَـألْفَلْـم نَالغا والسماـاح  

   3اًـمانس  اًـونيب الءـم 2اًـعياب
ـيوغ4داالًـداً خ وداً وع اـأقاح  

   وفـاألنُ  مـشُ  بـأعاري وإالَّ
ـكرام الجدود صاحاًف  اـصباح  

   

                                                
  )).سناھـم: ((كتـب في نـص 1
 .ن وعـاء یوضـع فیھ الثیـابَعْیَبـة؛ عبـارة عـ: الِعیـاب؛ مفردھـا 2
 .أي نـوق مسنـة وسمینـة 3
  .ممتـآلت ضخـام: وغیـدًا خـداًال)). حسانـًا: ((كتـب أیضًا في نـص 4
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   ونِــيود العـس  رـيعافي وإالَّ
يريـسفَ ناد المـحب صاـالح  

ـيرددحاظاًا ِلـفين ن  اًـراضم   
يمرضن لُا القُنَّموب  الصاـحاح  

الوِ تَـوتح1ربـرب الًـطَ جِاـج  
  اـالوجاح نـعفَر انـيالق  ناْ وـلَ

   مــفل  هـنْم  نــحاسم  أراني
قْأط عن حيبِـلْقَبِ ماه  باـراح  

مـيحاً واً وفَـيمساًـعر  اًـيثأث   
  اـرداح اً ـفدرِو  اًـيموِقَ  اًدوقَ

ـوأبِل  ىدعـيين  بـل ع ِئـادم   
ـيدِل عي الً بِقْعاه حين  اـراح  

  ي ـمد  كفْس ريغَ درِـي مـلَ إذاً
  اـباحتَاس ام هـلَ 2ٌلـبِو ٌلـحفَ

تُـلْا زِوم سفْنَبِ اًـحما ذَـي كَس  
تَماى م رتُأي الوجوه  الَالماـح  

   

                                                
 .قطیـع من بقر الوحش: وّرْبـَرب. ولد الظبیة: الطَّـَلى؛ جمعھـا أطـالء 1
  .أي حـالل ومبـاح 2
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ـابِونِب شَرـيتَ 1دـعتُذْو  ـمن   
ـهوـقَفَ اهزِ دتُد فافْ  يهتاضاح  

اقَـض وقد ـصدري عتْكَ نمه   
وأودتُعه   ـفْجن عفَ  نيياـباح  

   نـم  تٌذْوـعتَ دـيشَر نِـابوبِ
  اـداحالق  يلَع نـلْأج وبٍـطُخُ

   هــداثأحبِ  انــمالز حــألَ
  اـالحالس  هـياً إلَـعوطَ تُيقَألْفَ

ـأعشَ  ادابِـبي مكَ  اًـيبشا ـم  
سمتَـع وصينُ رسطَ يك2اـالح  

  ِلـيهاُأل نـيي وبنـيب قَرـوفَ
لَو ـم ـيذا  ر لَعـجن  هي3اـاح  

أخي وسـمىي خْـأص  4داًـسعم  
  اـراحـتَاس كـيإلَ ينٍزِح وِجشَِل

   

                                                
ھـو الشیـخ الفقیـھ األدیـب أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن عمـر الفھـري السبـتي  1

وتـوفي بفـاس سنـة . م1258/ھـ657ولـد بسبتـة سنـة . المعـروف بابـن ُرَشْیـد
 .   م1321/ھـ721

  .الفسـاد؛ وھـو ضـد الّصـالح: والّطـالح)). صالحـا: ((في نـص 2
واألفضـل أن . سقـط)) ذا((ـدو أن حرفـًا بعـد ویب. ھـذا الشطـر غیـر مستقیـم 3

 )).َوَلـْم  َیـَر ذاك  علیـھ  جناَحـا: ((؛ فیغـدو الشطـر ھكـذا))ذاك((تكتـب 
 )).مسمعـًا: ((في نـص أیضـًا 4
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   هفلى ضعع  يرِهظَ 1بـج دقَفَ
  اـنطاح  واتيـش ىهوأد 2داماًكُ

  ما  انـسملت  نـبي ع حوـوطَ
  اـتاحي  ا أنـهلَ اقيرفُ تُـنْنَظَ

وأعَلـج سرِـيي ـنْعـولَ  هم   
يدـعُأ  ينودع ـلْتالبِ  كاـطاح  

   هـعبر  نـع كـيقدصأى بِـنَ
  3اـراحص اً ـتوم يْأالنَّ هلَ كانفَ

   هـموى قَلَـع  زاًـيزِع انـوكَ
  اـماحالر يهإِل وااضخَ اجـذا هإ

   تْفتَلْي  مـل اَلـق و إنـا هـهفَ
  اـراحه واطِّـل  اًـهانتام هـيإلَ

جِعِل  تُـبدرِـهي ـها ـذا وم  
  اـباحوص ه ـب  اءـسم ي قأالَ

لقد ـهد نِّـمي  اً شَـنكْرداً ـيد  
َلـلَّذَو  نِّـمـيي حـقلُ اءاـاح  

   

                                                
 .أي قطـع 1
 . نبـات في المـراعي یتكسـر عـلى األرض: أكـدام 2
  .أي موتـًا خالصـًا 3
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ويتُق الردـى مأخٍ ن خْمصٍـل  
  اـياحتارِ  هـإلي تُرط تُعطَاس ِولَ

  ا ـننَيب   اـم  حِـيفَ ي على وإنِّ
  اـاحفَ ثُيح اذَـالشَّ ذاك عـبألتْ

ـأحإلَ  نـيه حـينالفُ  ن1وِلـح   
  هـو  ناحـاإذا  امِـمالح حِوونَ

  وأسـأُل عنْه هبـوب  النَّسيـمِ
  وخَفْـقَ الوميضِ إذا  ما أالَحـا

إن تَْئـش عانـفر ا ـالي ومح  
ييه جِعانسمي ضى  نأو صاحاح  

   اًـياقتاشْ كـيإلَ وبذُـي بـلْقَفَ
ـوصدر يـيإلَ فاحانْ كشاـراح  

ـغَوروِ سداد ـضفَ  أصاباء   
  اـراحاً بـضأر فَادـوص ياًدنَ

  ه ــتلْأثَّتَ  دــجم  خِــراسكَ
  اـصاحتام عليه دعب شَخْتَ مـفل

اء ـليوع بوـا لَـهئتو  ى غَـب  
ساـواً إليهـم السلَ  ماكاـطاح  

   

                                                
 )).العجـول: ((في نـص 1
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ارِـكمم جما ــهاذَذَـأفْ  تْـع  
  اـشاحوِ الكع 1فطْعِل تْـفكان

ودسر  ـهيتَ ومٍــلعا ــهب م  
  اـواحه والرـب ودالغُ ت رـعم

   هـتَدتَواع رِـيالخَ نِع  أتَـشَنَ
  اـالحوالص ىقَالتُّ إالَّ رِدـتَ مـفل

قُوـهلَ  تَـما أيرِ ا ـمــلَحة   
  اتساحيها اكْف فَعارِالم تَـحسكَ

بهرِ تَراَلـج ـديالحاقْ  ثتداء   
الكَ اَلـجرِ تَّفُواقْ اِلـمتراـاح  

   اَلـق تَـلْإذا قُ سـيلج ما إنفَ
اْ أوالخَ نطإذا لُ يبالَ تَـحاـح  

  ةًـكَّم ا ـبه  جـحتَ مـلَ وـولَ
  اـراحص كـنْع كِئـالالم جحلَ

اـوأم  أنا بـد نَـعـالنُّ يِهى ه  
  اـاحمجِ إالَّ عـبني الطَّادما زفَ

   اًـباقتاغْ  ايوـه وسُؤكُ رـيدُأ
  اـباحطاص يوعمد اءم بروأشْ

   

                                                
 )).العضـب: ((ي نـص أیضـًاف 1
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   ابٍوـج درـبِ  ايوـج درـبفَ
  اـالوقاح  يشـم  هـيف خُـبوتُ

ـوهن نَباتُـي  ـوق  ريـكْفد   
  اـناحالج نهلَ ضـففاخْ كـنَيأتَ

  
وهـذه القصيـدة الشهيـرة؛ كتبهـا ابـن خميـس في بلـده 

  : 1تلمسـان؛ جـاء فيهـا
تلمسـان  تْجادـك    السحـاب    الدـاِلوح  

  2ـحاقواللَّ   يـاحالر   كـيـوادبِ  سـتْروَأ
ـوسـح ـلَعى ساحـات جِ  ـابِبيادـاـه  

مـثٌل   يي    تُصـافرـهبـا    ويصافـح  
يَؤــفُ  طيـرلَّي   كُادالَ  ـامالَ   حمــع  

نْويـُله  دملَّي  كُـعــا  نَمـاح  صـاد3ح  
   

                                                
: ، ونفـح الطیـب، ج1: ھـذه القصیـدة موجـودة بكاملھـا في بغیـة الـرواد، ج 1
. بینمـا اكتـفى المقـري ـ في كتابـھ أزھـار الریـاض ـ بالثـالث أبیـات األولى. 6

معلـًال ذلـك بأنـھ تـرك مخطوطھـا في تلمسـان؛ ولـم یعـد یذكـر منھـا سـوى تلـك 
  . ألبیـات الثـالث؛ الـتي رواھـا محرفـةا
  : جـاء ھـذا البیـت في أزھـار الریـاض ھكـذا 2

  تلمسان جادتك الغوادي الروائح       وأرست بوادیھا الریاح اللواقح
  : وفي نفح الطیب

  تلمسان جادتِك السحاب الروائح       وأرست بوادیك الریاح اللواقح
  :  الریـاض ھكـذاجـاء ھـذا البیـت في أزھـار  3

 َیطیُر ُفَؤاِدي ُكلََّما َالَح بارٌق    وَیزداُد َشْوقي ُكلََّما َمّر ساِنُح
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   ـحِئام  يفـونمـن  ج  ـرٍفْشَ  ـلِّي كُـففَ
  قـادح  يادـَؤفُ  مـن  ـرٍطْشَ  ـلِّوفي  كُ

  يـعدامم  ـحـسمـا  تَ إالَّ  ـاءـمـا المفَ
  ـحـوانالج  نــجِمـا  تَ إالَّ ارــالنَّ  والَ

  ـارقٌـط   ةَـوـلْعِل  ـفٌـيال  طَ يليـلَخَ
  ـحِئالَ   يـحبصِل   هــجو   والَ   ـٍليلَبِ

  ـراهظَ  ـحِبالص نم ءـوض ـالَفَ تُـرظَنَ
  ـحانج   بِـرالغَ ى إلَ  ـمجنَ  والَ  يـنيعِل

  ـاـحسامو   مـالَـا  المــفَّـا  كُـمكُقِّحبِ
  ـحسامالم  إالَّ  ـلِّالخ  ـلُّكُ  ـلُّالخ  مـافَ

  ـاـملَّقَي   فَانرـذُـاعو   ينالَذــعتَ   والَ
يـرد  ــنَعاني  عـن  لَعـةَي  ـناصـح  

  ىساَأل  بي   حـرب  ـا  ثـماهوه  ـتُمتَكَ
كَوُأ ـفَيتْالكَ  يـقُطـم  والدمفَ  ـعاضـح  

  ـةٌـيزِم  يـدـنْع يومرـالـ  ـةـياقسِل
وإن  غَرتْـم ـلْتـال  كرواسي  الرواشـح  

  ـةـحورو  وٍّـدغُ ـنهـا ميلَي  عِل  ـمكَفَ
  حــناِئالمى  ونَــالم  ي  فيهـاندــساعتُ
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  ـحابِس  ساتيـنِالب  لـكت  لىـع  فٌطـرفَ
إلى  فٌوطـر  تلـك  ياديـنِالم  ــجامح  

   بــواقثَ هيو  ـانـهـا  األذْهبِ  ارـحتَ
تَوهـابِ  ـوافُه ـالَاألحم  وهي  ـواجِر1ـح  

  ـفٌـواطع   اطوـــا   عغانيهم  ـاءبظُ
طَويـر  محانــا  شَـيهـواد  ــصوادح  

  رــواظنَ   ـونـيـا   عـيهف   مــلهتّتقَ
   حــضاونَ  ونــيع 2اــهنْم ـمـيهكبوتَ

  ةٌــيحي  تَـنِّم  ادــبالع  ـةـيرعـلى قَ
  ـحاِئفَ  ـةيمطاللَّ  ـكسم  نـم ـاحـا فَمكَ

وجثَ  ـادـاجِتَ  ىـر  المـارِعـةٌـديم  ف  
  حـاطواألب   ىبالـر  تلـك  بهـا  ـصغُتَ

  ـا ـنلوبقُ  ـنِيسالح نـب  ـبيعشُ  3ـكيإلَ
  حازِـوـنَ   ومــسالج  ـنكلَ   عازِوــنَ

سعفَ تَـيا قَـمصتَـر عنَ ـنـِلي  غايـة  
  حــابِر  كرــجتَ   كـورشْم  ـكـيعسفَ

   

                                                
  )).وھي َبـوارُح: ((في نفـح الطیـب 1
  )).منھـم: ((نفسھ 2
 )).إلیھـا: ((في بغیـة الـرواد 3
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   ـةًـووقف  ريـطَالو ىـسأنْ  اـوم  تُـسينَ
   حاوِـوأفـ ه ــضور ا ـفيهـ   ـحأنافـ

ملىـع ـالًط  ديـرِالغَ  ذاك  وقـد  ـبتْد  
  1ـحـفائص  فـاهص  ـنم  ـنييع سـانِإلنْ

  ـتْـقَدص  ـةَيشـعي  عمد  أم  كـاُؤـأم
علمـافينـا    ةُــي  ُلـوقـي   الم2كاشـح  

  ـاًـحافطَ  يـعمدبِ  آلنـاًم  ـتَنْكُ   ـنِئلَ
  حــطاف   ـكـبحبِ   ـرانـكْس  يـإنِّـفَ

كـان  وإن مفي  ـريه  ت3حـاًِئسا  العـك  
  حــسابِ  ـكـبابِعفي   زاليــغَ  ـذاكفَ

ـقأتَ راحنْى  يـصب ـمن شَ  أسِرـاهـق  
  ـحـاِئرالقَ  ـثُّـحتَستُ  4هالَــح ِلــثْمبِ

قُّأر مــالشَّ  ـنوالـذي ق ـأنـا  كاتـم  
ـفَوأصى مـن الداـالـذي أن ـعِم  سافـح  

   

                                                
 .بالطـاء)) طفائـح: (((في بغیـة الـرواد 1
 ))ُعِلیَّـُة مـا قـال الَعــذوُل الُمكاشـُح(( :جاء ھذا الشطر في بغیة الرواد ھكذا 2
 )).ساِبحـًا: ((نفسھ 3
 )).جـاله: ((نفسـھ 4
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ــأمـا وهمـن ال ى و  أسـيـمـنيإنَّ  ه  
  ـحاصنَلَ  صيـحالنَّ  قـال ضي كمـا عـرِل

أبعـد   يـاميص  واعــوخلْ  كـافيتويت  
فُ  قـاُليـالن  ضـقُي ـالصرِـد  ــاِئبح  

  ـةًـضلَّ  يـغَبالْ  يـهشـادي  فر تُ ـعبِلَ
ـحٍصاِل وكـم ـلي غَثْمطاِل  وـوه  اـدـح  

وأي  لَ امٍـقـمــيس  لي  فيـه  ـحاسـد  
وأي لَ  اٍلـقـمـيـس لي  فيـه  ـمـادح  

  ـواـجرِأس  ـةغَالَالب  سـانِرفُِل   ـْلقُ  أالَ
   ـحكافي  المـافكَي  المـنِّم  ـمكُاءج  ـدقَفَ

خْأيـُلم  كْذنْـري  عدهـم  وهــنابِ  ـوه  
غْويـوِي معندهـمـطُ  شَج  وـهِئشا  و1ـح  

ــبدور  إذا   جالظَّ  ـنكَ   ـالمـٌلـوام  
ُأوـسالَ إذا    ـدح   الصــواِلكَ   بـاحح  

  نٍهـاوتَ  نـع ال   ـزالب  ـوقَس ـكتُكْرتَ
كَووظَ  ـفَيبـي  سانـح  ـارِـب  فيـكح  

  عــامطَ   ـكـِئالَي  في  وـبِـلْي  وقَوإنِّ
وناظـر وفي  ـميه  سماطـك  ـطامـح  

   

                                                
 )).وُیْغَمٌض َشْبحي عندھم وھو  شاِبُح(( :بغیة الرواد ھكذا جاء ھذا الشطر في 1
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أيـَلــا أه وي  والدعـيش1ـر  َؤمـمـن  
  ـحـفاِل  يريـمغَ  أم  ونيـيـد  ىـضقْأتُ

ـْلوه  الظَّ  ذلـكـبالنَّ  يصـاحلَِّل  ييـذ  
طِّقَيـع  مي  بِـبِلْقَ  ـنعنَيــينَ  هـاصـح  

  ـةًـمشْحو  ـاءـيح  ـهنْع  هـابِ  يـتُنكُ
ووجـه اعالقَ  في  اريذَـتضيـة  واضـح  

  
وممـا قالـه أيضـاً ابـن خميـس في تلمسـان وأشواقـه 

  :2إليهـا وحنينـه لمعالمهـا ومغنيهـا؛ هـذه القصيـدة
  تلمسـان لـو أن الزمـان بهـا يسخُـو

  منَى النَّفـسِ ال دار السالم  وال الكَـرخُ
  وداري بهـا األولى التي حيـَل دونَهـا

  3مثـار األسى لـو أمكن الحنـقَ اللَّبـخُ
ـهنْفُوانفي ع  ـرمهـدي بهـا والعوع  

  4ومـاء شَبـابي الَ ُأجيـن وال مطْــخُ
ــةبابغْـنَى  صميـامٍ   وهةُ  تقَـرار  

  ومعهـد  ُأنْـسٍ  ال  يلَـذُّ بِـه  لَطْـخُ
   

                                                
 )).المشیـر: ((في بغیـة الـرواد 1
 .2: وأزھـار الریـاض، ج. 5: ھـذه القصیـدة موجـودة في نفـح الطیـب، ج 2
  .االحتیـال: اللَّْبـُخ 3
  .ھي الرواسـب الباقیـة في حـوض المـاء أو الغدیـر: المطـخ 4
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إذ  الدــهر  ـثْمني انِـنالع  نَمـنَهه   
وال ردع ـثْيوال   انيـنني من ع ر1خُد  

  ٍلاذـع  ِلذْـغي إلى عـصُأ ال  اليـيلَ
  2خُـمي صنذُل في ُأذْـالع وعـقو أنـكَ

مـعاهسٍــنُْأ  د  أنَّكَفَ  تْـلَطِّعاــه   
 خُـسالنَّ  اـهدمعتَ  اظــفألْ  رـاهوظَ

  وأربـع  ُأالَّف عفــا  بعـض  آيهـا
  3كَما كان يعـرو بعض ألْواحنَـا اللَّطْـخُ

  ةًرـم دـجالو نم اًـرانكْس كـي نـمفَ
  4خُّـتَلْملَ  ريـهد  وَلـط  هـنْم يإنِّـفَ

ـومن ـتَقْيدح ِل  داًـنْزموـقد  ذْـجوة  
  5خُرـم  وال ارـفع ي الَاقـيتاشْ دـنْزفَ

  اـهراصع في اًـيهوفي الَـقى وسـنَْأَأ
  6خُــبالسو  عدوـالتَّ  إالَّ  ٌلـاغشَ  والَ

   

                                                
  .ال یلـذ بـھ ردع: أي 1
  .خـراج األذن: الصمـخ 2
  .مـا یعلـوا األلـواح مـن األوسـاخ: أي 3
  . ي یختلـط عقلـھ، بحیث ال یفھم شیئًا كالسكیـر مثـالھو الذ: الملتـخُّ 4
  .وقد عرفا بسرعة اشتعالھما. ال شجـر العفـار وال شجـر المـرخ: أي 5
  .ھـو الفـراغ: السَّبـخ 6
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  اـهماطس  في  اًـياشم  ياِلـيتاخْ  وإالَّ
رخـكم اًـيا يشيـم  طُبرـتـال  ه1خُّر  

  الَـالطَّ  رـفنْي  اـملُثْم ي وِدـعفَ  وإالَّ
ليداًو وحـجـملُثْلي منْا يـهـالفَ ض2خُر 

  كـابِب  نـب  رـيشدأر  اـفيه  يأنِّـكَ
  3خُرـوالشَّ  ةُـبيبالشَّ  لي إالَّ كـلْم  والَ

  مـهأنَّداتي كَـن ِلـم قدـص وانـوإخْ
ـجآذر رٍلـم وال  افٌـجال ع  ـب4خُز 

ـمِل اةٌـعوى إلَقَـلْا يـهِيم من  ـالهىد  
ـوعفَ لِّـكُ نـشحاء وـكَنْمرة 5خُـلْص  

هـالقَ موـالقَ لُّكُ ممِو سـيان الَـفي الع  
  6خُـلْالس  ةُـيخَوالشِّ  انـعرالفُ مـهبابشَ

مـضوا ومضى ذاك ـمالزنْوُأ  انـسه   

وـمر الصباُلا والم ُلـواأله  7خُذْـوالب  
   

                                                
  .اسـم خـرافي ألحـد الطیـور الضخمـة 1
  .الحیـوانوكـل صغیـر مـن النبـات أو . وھـو ولـد الطائـر: الَفـْرُخ؛ جمعھـا ِفـراخ 2
  .أول الشبـاب وریعانـھ: الشـرخ 3
 .تشـوه في الجسـم؛ یكون فیھ الظھر غائرًا والصـدر خارجـًا: البـزخ 4
  .أي منتـھى البكـم والّطـرش: ُصلـخ؛ مفردھـا أصلـخ 5
  .شدیـد الصلـع والحمـرة: السلـخ 6
  .الشمـوخ والعلـو والتفاخـر والتكبـر: البـذخ 7
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  اـبه  مـهِالمألقْ اًـيوم نـلم يكُ أنـكَ
ـيرِصـولَ رم يسـمكَْأل عـهِبِعم ج1خُـب  

  مـهِناِئثَ نـا مـهواحفي أر كـي مـول
  2خُـلْم  مهِينِل نم بِضوال في القُ مـميشَ

وال في محا الشَّيسِم من هدـهِيم  اًـنس  
  3خُـمض مهِيبِط نم رِدالب نِـبيج وال في

سعـتُيم بني عـمشََ  تِّـفي شَ وراـلنم  
  4خُـبر ا ـنشُيوال ع حـبرِ مـكُرجفما تَ

ـعيتُدم إلى ما يـتَرى منج  صـكُالحم  
  5خُـموالج  فُرـجعالتَّ ه ـعن  مـكُدرفَ

  مــكُيلَع  مــطَفَ  اًــبجع  مـتُيعالَتَ
ـبعه في رأسِـل اب ـكُياِئلْعم  6خُـلْج  

وـتُلْغَأوم  في العـهلكتُ تى ـح بِـجم  
  7خُـفْقَ  مــههنهنَي  اـم  واةـغُ احـجم

   
                                                

  .عبھـم جولـة في المیسـرأي لـم یسمـع ألك 1
  . اللیـن والتثـني والتغنـج بانكسـار: الملـخ 2
 المبالغـة في تلطیـخ الجسـم بالطیـب؛ : الضمـخ 3
  .وقـع في الشدائـد: ربـخ 4
  .أي التعجـرف والتكبـر 5
وعنـد ھـذا البیـت انفقطـع . اكتسـح وكسـر حرفیـھ: َجَلـَخ جلخـًا السیـل 6

وھي طویلـة جـدًا؛ : ((االقتبـاس في أزھـار الریـاض؛ أیـن علـق المقـري قائـًال
 )).ألـمَّ فیھا بمدح سبتـة وملوكھا من بني العـزفي

  .ضـرب عـلى الـرأس: أي 7
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  نـكُي وإن  الًـطوي اًـنجبها س مـفاكُكَ
الَـهـكُلَ كـفَ  اـفيه مهـكُلَ ي1خُّـفَ  م  

  اــهلينَبِ  مـتُرفَظَ  اـنَّم  ةـَئف  مـكَفَ
  2رخُـب مـكُفارِأظْ نِـجا من حـهشارِأببِ

  اــهاموأم  اــهفلْخَ ن ـم  مــكُكأنَّ
ـأسود اضٍـيغ وهـم يا بـكُينم 3خُأر  

  تْـبرأغْ  يه إن دـيمنها القَ وقـلسلفَ
لِْلوامِـه إن تُ لمـعط ما رـع4خُـقْالنَّ ت  

  اـطَالقَ قـلَالقَ ةدـا من شِّـهتَحتَ أنـك
فَ ومنوـهقـا من شدة 5خُـتْالفُ  رِذْـالح  

ـأقْورما تَ بهـلْذي به الهـوالت  كىو  
6خُـنْوالفَ لُّذُّـه الـو بـشكر ما تَـسوأي  

  اـهثعشَ  ممن لَ وهـجرى نَسـاذا عـفم
ـوقد حـمنها الفَ زرتُواقْ عـل7خُـلْالشَّ ع  

   

                                                
  .أي كمیـن أو جھـاز للصیـد 1
  .قطـع اللحـم: البـرخ 2
  .فـِتيُّ البقـر: األرخ 3
  .الضـرب عـلى الھـام: النقـخ 4
  . وھي صفـة مـن صفـات العقـاب: الفتـخ؛ جمـع فتخـاء 5
  .شـج الـرأس بالعصـا: الفنـخ 6
 .أي األصـل 7
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طْوما يـمع ـاجالرون من حـفظ اـهآي  
  1خُـبالنَّ مـهياحا رِـفيه تْـفصد عـوق

زــكأنْ فُــعانئـِل  ادام  عٌلــناك  
ى قَتَمبرِـعلى إثْ اًـفوا كَـض2واـطخُّ  ه  

ـولمـلُّقَتَا اسـهوا من مـهالِلاوي ضم   
وأوـموالمِـا إلى أع شْردـهم  3واـخُّز  

دـعاهم أبو يـلشَِّل وبِـقُعرذيـال  ف  
ـل لُّذَـيـه رضوى ويو لهـنُع  4خُـدم  

  مـهالَوب  واــذاقُفَ  وهــيبجِتَسي  مـفل
وما الـع ٍئرِـمن رِـأم 5خُّـنَ ه ـخالق  

  مـهِيلَع روجِـخُلْو ِلـعأد تُـلْا زِـوم
  6واـخاء إذا أصـعالد مـالص يسمع دوقَ

ُلذُـوأب في اسـهِصاِلْئتم جـهـطاقَ ديت  
سابِ  نِـاب بِـينابِظَا ِلـومـح7ـخُقفْ  ة  

   

                                                
  .أي الغلیظـة 1
  .رمـاه بعیـدًا مـن یـده: طـخ الشـیيء 2
  .باندفـاع: أي 3
  .وكذلك رضـَوى المتواجد في الحجـاز. ل یتواجد بنجـداسم جب: دمـخ 4
  .السیـر العنیـف: النـخ 5
  .أي إذا صوتـوا بصـوت شدیـد 6
  .ھـو الكسـر والشـدخ: والقفـخ. وھـو عظـم السـاق: الظنابیـب؛ مفردھـا ظنبـوب 7
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  ةـعجنُ  لَّـكُ  ةـتَبس  اـمينَِل  تُـكْرتَ
  1خُـمشُّالا ـهباضأه زـعلِْل تْـكَرِما تُكَ

  اـهماِئ  رـيغَ وي ـتَأر الَ أن تُـوآلي
لَوو لي في غَ لَّحرِـيه ـالمن 2خُذْـوالم 

ال  وأن  طَّـأح  الدـهبِ  إالّ  ررِقْعاـه  
  3خُــلْب  اـهترإم  ارد  نيـأتْوب  وـول

  ا ـاألض  مـكُلْت ةـلَّمن غُ تْـعقَنَ مـفك
وكم ـأبـم أتْرـلَّن عة ـكُلْتاللَّ  م4خُـب  

وحبِـسي  اـهنْم  عاـهلُد   واعا ـهدالُت  
وأبحهار  ـظْالعىم  5خُـفْالنُّ ا ـهيافُوأر 

  ى لَاُأل  ةــلالمقاوِ  دـيالص  اـهوأمالكُ
  6خُــلْالب  ةُـمراخالطَّ  وـنُعتَ  مـهزعِل

  ةـاسئرِ  اءـمفي س  يٍدـه  بـواككَ
  7وـخُطْوال ي الٌلـض وـجدفما ي يءضتُ

                                                
وهنـا استمـر االقتبـاس في )). أهضامهـا شمـخ. ((في نفـح الطيـب 1

 .الريـاض بعـد االنقطـاعأزهـار 
  .ضـرب مـن العسـل یمتصـھ النـاس مـن جلنـار الرمـان البـري 2
  . وھي الیوم والیة. فغانستانأبلـخ مدینـة، بالقرب من مـزار شریـف ب 3
 .ضـرب مـن الشجـر ذي المنفعـة الطبیـة: واللبـخ. ھـم المتكبـرون: الطراخنـة 4

 .الطبیـة
  .بمعـنى خصبـھ وازدھـاره وإعشابـھ: نفخـة الربیـھ: یقـال. أریافھـا الخصبـة: أي 5
 .المتكبـرون والمتعجرفـون: أي 6
 .أي اشتـدت ظلمتـھ: طخـا الضـالل: یقولـون 7
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   ضٍـغام  لَّـكُ يرِـتُ وارٍـأنْ بـواقثَ
  1واـخُّتَالْ مـهِيغَ اءـيخْفي طَ اسـإذا النَّ

ورتَ  اـم  إذا  آدابٍ  اتُـضوأرتْـج   
 2خُـما الرـهنانأفْ  اءـيأفْ  في  َلاءـضتَ

مـجامـنَ  رفي   د نَ ق ـداِئحرسٍـج   
  3خُّد   وال   بـيصي  حـفْلَ   وال  مـنتَ

وأبـحر  ال   مٍـلْع ـيحرِ  اضـواية   
 4خُـضالنَّ مـظُعأو ي حـضمنها النَّ ربكْيفَ

   مـهدورِن صـى ملَاُأل نـييفزو العـبن
وأيـيهِدتُ مالقَ ـالَمـيراطـوالطُّ  س5خُر  

   ةـغايِل  ىدـصتَ مـى منهتًـا فَـإذا م
  6وـخُنْمن ي رـصو وأقْـحنْمن ي رـتأخَّ

   ٍلــأفاض   كـلْوم  ارٍـيأخْ  ةُـاسئرِ
لَ رامٍكـهصاِل لِّـفي كُ مـحة  ر7خُـض 

   

                                                
 أي في ظلمـة غّیھـم الشدیـدة اضطربوا 1
  .في ظـالل أفنانھـا الملتفـة: أي 2
  .الدخـان: الـدخ 3
  .الطیـب العالـق في الثـوب وغیـره أثـر: النضـخ 4
  .األحـواض: الطُّـرخ؛ مفردھـا طرخـة 5
  .مـن یتعاظـم ویفتخـر: أي 6
  .أي َعطَّـاُء َنـوَّال 7
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  وا ـفُطَّعتَ  اءـفج  اـنّم  ادـب  اـإذا م
لَعـنيا وإن ـا شِّـنبِ تْـلَّحةٌد  1واـخُر  

  ي نـثَنْنَفَ  اًــحافن 2اًذّــح  مـهزورنَ
وـنمالُأجــلْا د3ح اــندانُوأب  4خُــلْد  

يرمِـبالعل  اـنونَب  ـوالنُّ   مِـلْوالحى ه  
  5خُرـب ا ـندح  وال زـا بـنجرا خَـفم

وما الزـهد في أمى قَـوال التُّ مٍـخْلَ الك  
  6وـخُري نـبم وقٌزـلُ اـينْلدوِل  عٍدـبِبِ

  ةٌــينْغُ  7قـنَروالخَ  بر ي فـفَ  وإالَّ
  8خُـضر هـيتُوال ص رـس هـموا يـفم

   هــامأم   رـيدوالس   اًـموي  عـلَّطَتَ
اَلـن وقد منه العجـما ش باء 9خُـفْوالج  

   

                                                
  .أي النـوا 1
  .أي ضمـر 2
 .وھـو المتثاقـل بسبـب نقـل حملـھ: الدلـح؛ مفردھـا الدلـوح 3
  .أي سمیـن 4
  .القھـر: والبـرخ. ھـو االبتـزاز: البـز 5
 .یلیـن: یرخـو 6
  قصـر أسطـوري بـني للنعمـان بن امرئ القیس اللخمي: الخورنـق 7
  .خبـر غیـر مؤكـد: الرضـخ ھنـا 8
  .الفخـر والتكبـر: الجفـخ 9
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وـعـلَ نـم هن شـيعة ـقاِئ قِّـالحم   
  1خُـشْو وال   امـبال ع قدـص ةـجحبِ

   ةًادـهز  2وحـسالم ابـتجي  حـفأصب
وقد كان ْؤـيـطْذي بأخْ نمـص3خُّـالنَّ ه  

  ا ـنلَ  مٍـحات  أبي  اـينْالد دـواح وفي 
ـولك  دواءاـم  ن   4خُــتْنَ  اـنواِئألد  

   فارِـع يلِّـخَتَ  اـينْالد نِـى علَّـخَتَ
ـينخْ وبِـا في ثـهأنَّى روـت5خُـتْلَ  ه  

   6اـهرِدقَبِ  اًـهينتَسم  اـهنْع  ضرـعوَأ
فلم ثْيـنه نْع7اـه اجـتذاب ـوال م8خُص  

ـهبِلْه من قَـل فكانـا الحب  ـوالهى و  
ـفِّا من كَـله وكانـالطَّ هر9خُّـوالطَّ  ح  

   

                                                
  الـرديء الضعیـف. الوشـخ. العـّي الثقیـل: العبـام  1
  .ـاد الغلیظـة؛ تصنـع مـن الشعـرضـرب من ثیـاب الزھ: المسـوح 2
  .ضـرب مـن البسـط: النـخ 3
 .االنتـزاع: النتـخ 4
 .أي لطخـة أو بقعـة في ثوبـھ 5
 )).لقدرھـا: ((في نفـح الطیـب 6
 )).منھـا: ((في أزھـار الریـاض 7
  .شـد ونـزع أي شيء وجذبـھ مـن مـن داخـل أي شـيء: المصـخ 8
 .بعیـدًا قـذف الـشيء ورمیـھ: الطـخ 9
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وما مـعرض ـهنْعا وهفي ي  ـالبِطه   
  1خُـبنَ  اـهعاناتن مـم هـيدفي ي نـمكَ

ـوال مرِدـاء مـا شـم كشَ نها ـهوات  
  2خُـجوالنَّ عـجما التَّـمنه هـظُّح نـمكَ

  ى دـاله  نِـع راراًـى ممـعا نَـنولكنَّ
  3خُـمص  اـنا آلذانـى متَّـح جـلَصونَ

   ٌلـحزم ى اُهللاضـا قَـمع ٍئ رمال وما
  خُـسفَ وال   ضـقْنَ  اِهللا  اءـضقَِل  وال

   ددْؤـس ةُـيمش قَـبتَ مـل بٍـا طاِلـأب
ـسيا ـله  تَـوأنْ  إالَّ ا ـهبِ اد 4خُـنْس  

تَـغْلسو  ـنأباء  انِـمالز   اًــيأياد   
لدرلـفي ك ا ـهت  سامــع5خُّــشَ  ة  

وأجرـفيهِ  اـهتَيم  ـواِئعد   ْؤــسدد   
  6خُّـنَ وال  ا ـواهس  بـسكَ  مـله فما 

   

                                                
 .قـروح تصیـب الیـد جـراء العمـل: النبـخ 1
  . التخمـة والسأم: والنجـخ. االكتفاء بأكل خفیف كالتمر واللبن: التمجـع 2
  .نصـاب بالصمـم حـتى تفقـد آذاننـا صماخھـا: أي 3
  .أي أصـل 4
  .عنـد خروجـھ مـن الضـرع) الشخـب(صـوت اللبـن : الشـخ 5
  .وسـق اإلبـل وزجرھـا. یـفالسیـر العن: النـخ 6
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   مـهِروقفي ع يهِـا فَـواديهغَ مـهتْذَغَ
ـمداء  ـموفي أعاق  ظُأعـهِمم  1خُّـم  

وعتْمـهم حاًـنز  وسالًـه  فأصبوا ـح  
ومرـعاهم  وخٌز  ومرعيـهم  2خُــلْو  

نيـب  العزفـيين ـم  واـغُلُابا أرـتُدم   
  3 خُـلْز والَ ٌلـحو ونـغبما تَ ا دونـفم

   مـكُجالَس   أراد  نـمع  وادـعقْتَ  والَ
  4خُـضو  مـكُفَرغَ والَ فٌّـج مكُبرما غَفَ

   ةـغاي   بِـطاِل  لَّـكُ  وراء  وـلُّوخَ
ـوتيهوا على من شَ رامـكُأو5واـخُوانْ م  

   مـكُيلَع  واـلعتَ  زاءوـروا الجذَـوال تَ
  6خُدـشَ مـكُالفأس ءطْا من وـهأسفي رفَ

  دي ـسح   نِـيوأع  دائيـأع  واهـفَْأل
إذا جلاِئت خَـيـيتوالفَ  7ي الغض8خُـض  

   

                                                
  ). النخـاع: (المـخ 1
  .العشـب الطویـل: والولـخ. ضـرب مـن الشجـر: الوزخ 2
 ..المزلقـة بسبـب الوحـل والطیـن وغیـره: الزلـخ 3
  .قلیل: وضخ. انتشال الماء: والغـرف. الدلو العظیمة: الغـرب، والجـف 4
 .افتخـروا وتعاظمـوا: أي 5
  .كسـر: أي 6
  .؛ بالصـاد المھملـة))الَغـصُّ: ((في أزھـار الریـاض 7
  الكسـر والشـدخ: أي 8
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دعـها تَـوهى اد الَـفي مءة  حسا ـهن  
  1خُدـا مـهكالَأم حِدـم نا مـهسفْففي نَ

يمانةٌـي  تْزار  يــيمانتْــنَثَانْفَ  ن   
وقد جفيها  دالزـهو تَواسـكَحم الز2خُـم  

  
  :3وقـال في قصيـدة أخـرى

تَ  ـتَنْكُ إنأنَّ  هـُلجي ـن قُال  أرـد  
  4ـدقَروالفَ  ىـهالس  كـربخَي ـأْلاسفَ

  ــبٍناستَ   ـضِعبِل  مـاهتَمهاتَّ  وإن
بـنيي  وبنَيطَفَ   مـاهفُيـك  شْيهــد  

  ــهري  بِال أد ـَلياللَّ  يـتُأبِ قـدلو
  ـدماألر  ليـمالس  مـا بـاتَكَ مـاًونَ

أرى كَعواكبـه  قُوأرـب  صبحــه  
والصبـَأأنْ ـحى من هـواي  وأبعـد  

  هــمالَي  وظَـتعولَ  ـدأكابِ  داًـرفَ
ىـتَّح  قُيِل ـومــورده  تَالمهجــد  

                                                
 .عظمـة: أي 1
  .أي استحكـم الكبـر والشمـوخ 2
 .1: بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، جوردت ھـذه القصیـدة في  3
1. 
قریـب مـن القطـب نجـم : والفرقـد. كوكـب مـن بنـات نعـش الصغـرى: السُّـَھى 4

  .الفرقـدان: وثمـة نجـم آخـر بجانبـھ خـفي؛ فسمیـا. القطـب الشمـالي
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بالخَ ـانيـطُل وبثْي إـبِلْقَ   ـانـره  
كَ حـراًسمـا زعالغُ ـمراب األسـود  

  اـنـسومـا  وجـنراضأغْ  ـتْنَبايوتَ
  ـدجنْتُ   ـةُزيموالع  ـمهتْي  ـمسالجِفَ

  ـمهتُفْأِل  نـالذي ـبيحما ص ـذاكوكَ
  دــقَروالفَ  يـتمزعو   ايـرس  إالَّ

  ةًـوي قُـوضهى نُوافَ ـولَ  ـتُضهونَ
ـنِّمي  وساعني الشَّـدبـاب المسعـد  

  ي طــبثَتَي   وـتمزعِل  ـنبجعتَ   الَ
  ـدعقْتُ ـةُمانَالزو  ـضهِنْي   قُـوالشَّفَ

  ـهيمعنَ  مـاء ـاضغَو بايى صدوأَ
ذَوى  قَوضيـب  قـوامَأــتَي  المود  

أتَوى  المشيـب   يـزورين  ـداًقِّفَتَم  
الشَّويـب  غَأبـض  ـرٍاِئز  ـقَّفَتَيـد  

ى الشَّلَّوبـاب شَوخُرلَـه ،م ييِل  ـقَب  
بعالشَّ ـدـابِب  شْورخـه فَْأ  ـامقـد  
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  الـتي  1ـرِعالشَّ ةُـدبي راتـوشَ تْلَّخَ
يـداًبِى   لَـلَّخَ  مـاكَ  ـتْلَّو  أرب2ـد  

تَوكاءتْدي ـن رلَ ةٌــثَيـم  رِأدـاـه  
  ـدعوم  ءيشَ  ـلِّكُي،  وِلـتضهفي نَ

  
  :   3وقـال أيضـاً
  رِذَـْؤج  ينَيع مثـِلبِ إليـك نظـرتُ

  ـرِهوج  يطَمس ثـِلعن م ـتْمسبوتَ
عـن ـعٍناص كالـدر أو كالبـرق أو  

  ـرِشَِّؤم   انِـوحقْأو   كاُأل  ـعِلْكالطَّ
  ـةٌفَطْماهـا نُلَ ـنم 4هـايلَـري عجتَ

  ـرِصعتُ   ـمهـا  لَنَّكلَ  ةٌـرمخَ بـْل
لـو  لم كُيخَ ـنـراًم هـايقُرِ فـاًالَس  

  ـرِظَحتُ  ى لمـهبالنُّ ـبعلْري وتَـزتُ
   

                                                
  . غبرتـھ ومیلـھ إلى لـون الرمـاد: ربـدة الشعـر 1
أمـا أربـد فھـو . أحـد شعـراء المعلقـات؛ دخـل اإلسـالم في شیخوختـھ: لبیـد 2

طبـة الـتي ھاجـم أخـوه؛ ھلـك بصاعقـة؛ أحرقتـھ بعـد یـوم أو یومیـن مـن الخ
فاعتبـر ذلـك سخطـًا مـن اللـھ؛ فرحـل إلى رسـول اللـھ . فیھـا لبیـد اإلسـالم

  .صـلى اللـھ علیـھ وسلـم، ودخـل اإلسـالم
وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد،  3
وأزھـار الریـاض . 5 :ونفـح الطیـب مـن غصـن األندلـس الرطیـب، ج. 1: ج

  .2: في أخبـار عیـاض، ج
  )).علیـھ: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 4
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   ـنكُي  لم وـها لَنفْي جـاجِس ـذاكوكَ
فيـه  منَّهلَ  ـدحهـا  لَظـم   يرِـذَح  

  ـاهدخَ  ـةيقَدفي ح ـكفَرطَ تَجع ولَ
ـتَنْوأم طْسةَـو  صدهـاغ  نَتَالمـرِم  

  ـةنَّى في جـمالح ذاك ـنم ـتَعتَرلَ
كَورـتَع مذَ ناللَّ اكفي كَ  ىـمـرِثَو  

  هـاأنَّكَ   جـوموالنُّ  نـاًهو  ـكتْقَرطَ
حصبـاء  في  بِ  رٍّدأخْ   سـاطـرِض  

كْوالرـب بيـن  مصعـد  ومصبٍـو  
  رِــفِّنَوم  نٍــكِّسم  بيـن  مـووالنَّ

بضـاًي كَتَإذا اعواِئذَ تْرشَ ـبرِعـاه  
فَسفَ تْـرـأزتْر بـاحِبالص المسـرِف  

  ـةٌبيكَس  ـتُلْقُفُ  اـهلَِئالَغَ 1ـتْحرطَ
مـن فضـة أو   دمـةٌي مـن مرـرِم  

نَمتْحـك نَمـا  متْعـك  لَفَ انـاًظَقْيـم  
  رِــيغَتَتَ  ـمهـا  ولَدواعم   ـفْلخْتُ

  ـاـهاتشَو   ـاةَغَب  ـتْخافَ  مـاأنَّوكَ
  ـرِكَسـا  في عهافدأر  ـنم  ـكتْأتَفَ

   

                                                
 )).سرحـت: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
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جِبِوعِـز   ذاك   نْالمأ ى ـنَحـةٌمانَد  
  رـوسالقَ  ـرِبزهِالْـو بِطُستَفَ  ـوطُعتَ

تَوحـةٌي   تْجاءفي   طَ  ـكي الصـاب  
  ـرِبنْالع  يـمِمشَ ـنم ـرطَوأع 1ىكَأذْ

جتْـر لَعى وفَ اديـكداِئرِ ـَلضـاه  
  رِـخاإلذْ  اكذَ فَـرع يـهف ـتَفْرعفَ

هـتْاج  حٍـل  نـازِالبِب إلْ عـنفـه  
شَتَمـوذَ   قاكشَي   الحتَـا   مسـرِع  

  الـتي   ـدالعْ   ييـاِللَ  سيـتوإذا نَ
يـرِكُذْريهـا   تَكَّذَتَنـا   فَلَ  ـتْفَلَس  

رـاينَنِّغَـا  تُنَح  نَوغْضث ـفُشُررـاه  
الشَّومظُتنْ سـر َلثْم عخْاَأل نِـيرِـز  

والـروض بين فَمـضٍض  ومعسجـد  
الجـو  بيـن  ممسـك  ومعرِــفَص  

  
  :2هـاً قولـره أيضـن شعـوم

ستْح بساحك يا ملَّح  األدعِـم   
  عـلُاألض  كيلَفاً عس تْمرصوتَ

   
                                                

 .؛ بالـزاي))أزوكى: ((في أزھـار الریـاض 1
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة 2
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   نـم األماُل ىرثَ تْادما جطالَولَ
اوِجَؤي ملمالغَ كـيوث  الهـمع  

  1اـهقضيتُ ا ـهبِ  امــأي  هـلَِّل
تُـنْكُ قد لَأعتَ  ها الأنّ  مـجِرع  

  ةـدامم ضاببها ر تُفْشَر دقَلَفَ
  عـشعشَتُ عِـيدالب فاسِأنْ  سيمِنَبِ

في روضة يرا ـهأنَّ  منها ضيك  
مرالنِّ  كارِألفْى ع2امد ـشْومرع  

  ا ـرهانه 3تنْكَس ري بها فقرجتَ
ـأجدى بمالمِالكَ دانِـي  وأسرع  

  ا ـندهوع  بابِالشَّ ريعانِكَ رـفقُ
  عـنَاألم ابـنالج هوو  هانابِجبِ

  ى رـالثَّ  دفي عقْ واءة األنْـفاثَنُ
  عـنَميال  ىرد الثَّفي عقْ ثُفْوالنَّ

  ا ـهودرب عـيبِالر إذا حاك ىتَّح
ـسكَوا را وشْـباهـيه نَتَالموع  

   

                                                
 )).فقضیتھـا: ((لعلھـا 1
  )).النـدامى: ((في نـص 2
  )).كمیـت: ((في نـص 3
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بِئماكَ أتْدم زها تُرِها ـهدي بِـب  
  عـمجتُو ةًارـتَ قُرـفَتُ اً ـعدبِ

قد صم نْما ما تَـهجمع  ق ـلغْم  
  عـقصم  قَرـفَتَما  هانْم تَّب إذْ

وكاـماله مـمها أرتَد ـساِلمم   
وارِـحمب َؤومـمن  وـمروع  

  لـلِّحم  انِـيالب عرشَ هـلَ ٌلكُ
  عـفَدم  ذاـه في مثِل ـركَنْمال

   ةـديقَح  لِّكُ وارأنْ تْهداز حيثُ
ـبأدـنظِّاً يـتَ مةًار   ويسـجع  

  ٌلـلَّهوم ا ـمهقْر من ٌلـَّجرمفَ
ومسظْمن نَ طٌـماـهم ومصرع  

أبىد البديع ِئـدابها بع نْصـعه   
  عــصروم ٌلدـبوم سـنَّجمفَ

ومـشَّوح ومـشَّرح  ومـصدر  
ـكَومرر ــفَومرع ـتَومـبع  

  هِئـوار 1نسح بها  روقُبـ كلُّ
  رعـك تبـالمبه كَ  ينزِتُ وإذا 

   

                                                
 )).بحسـن: ((في طبعـة عنـان مـن اإلحاطـة 1
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غَ ولقددـت بهوكَا وفي وا ـهنات  
  عـجرتُ  ونِصالغُ قَولها فَ ريطَ

   هلَ ما إن الذي  رِـكْالف مِـهطَمبِ
  1عـتَرم  ةــلَّاألد نـتسمبِ  إالَّ

   هـبحنُ زاُلنال  بِـالمطاِل دـيقَ
بـيالجِ نِل يادتْعـقه ـوضأو يع  

أرـب يمـه األمد ـعيالبوإنَّ ده   
حبه يضلُّ ٌلم يلِلالد ـماألصع  

من بعد فَما عال تيوارِس  سلَبه  
ومتْح عاِلممه الرياح  األرـب2ع  

   هـمسر  رثـاد تُددـي جننَّكلَ
  3عـيهم كـذل دـبع من ريقهطَفَ

   
                                                

 )).مصـرع: ((في نـص 1
والریـاح األربـع الـتي ورد . الشمـال والجنـوب والصبـا والدبـور: ھي ریـاح 2

سـورة  ﴾﴿: ذكرھـا في القـرآن الكریـم ھي

سـورة . ﴾﴿: ثـم.  6: الحاقـة، اآلیـة

﴿: ثـم.  41: الذاریـات، اآلیـة    
﴾ .ثـم. 81: سـورة األنبیـاء اآلیـة :

﴿﴾ . سـورة
  . 94یوسـف؛ اآلیـة 

 .الطریـق الواسـع الواضـح: المھیـع؛ جمعـھ مھایـع 3
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أوضـت فهحم حدوده وضوبِره   
  عـفَنْي  كساِلالم في كلِّ لُّـوالكُ

  وارداً م  ماعِالس من تُدرى وحتّ
  رعـكْم  ثباحالم آنِـمظَفيها ِل

ملِّكُ ع مالذَّ ِلوقصفَ كاءحدـسه   
  عـلَطْم  عِِئباالطَّ رارِـكاء أسلذَ

يرمن نَ تادعِج العنَ  رِناصجـةع   
  عبـروم  وِلـقعلِْل صيفٌم فيها

  وما   هارِجاوتَ  ع مندأب ءيشَ الَ
يـبى دـجالتَّ بها ذاكراو  ـأبدع  

  اـبه  يأور هاجزم عشَعشَفإذا تَ
  عـشعشَتَالم هاجرم بِباحالحنار 

  ا ـهبابِحبِ   هياتح رـس نـيكمفَ
من بعقَ دزِ حِدـهنادا مـتَسودع  

ـفنا تُوهاض عليه صورتالتي  ه  
  عـضخْتَ عِِئـباالطَّ مـها شُهاِئبِل

من بواه خَ  ور التي قدالصاـهص   
  عدـبالم  كيمالح هـتمكْح ديعِببِ

رلَ بشَ لِّـفي كُ هيء  كْحةٌـم   
قْييض ـبها البدعي  ـشَتَوالمرع  
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تُلْلَوح من ضِأر الرياضة  أراً ـعب  
  عـباألر ي ذوه لها داءسي الففْنَ

تْـقام ما ا فَـهاوايز أوا ـهتاد  
  عـلُاألض  مـقيتُ اـم ومـِّقَتُ إالَّ

  ا ـهلَ  اًـبسن  هادارأقْ بـناسوتَ
  عرفُ روعـا فُـهرصبتُ تَنْكُ ولَ

ـم ّلـفأجا قد ستْمه  اـهوِللبح  
بارِ منق اـنلجب شْريد  لْيمع  

   هـلَ راًـطَم هراءو أن كـشَ الَ
  موقع  يياسق نم بٍرض لِّفي كُ

بـحر يٍّوِر  ـتْمرع  الَّمـحه  
فَ منيضه هوِذا الري  ـتْالمرع  

  عي دامم  ادـهبها ع أضيع لم الَ
  عــيضملَ اـهدوهعِل إذاً   يإنِّ

لَّخي لو  تُ  لمسداني فيع ا ـكَالب  
  عـطَقْي ما كما يلَبح من تُعطَقَلَ

أرجِ قُارِـفتُ اًـسفْما نَتُأيسا ـهم  
  عــجوتَتَ والَ  اـهمعنَتَ  هـوب

ظُعتْـم زِرـهتُيا وأي زِرـية   
  عدـصتَا تَـنبادا أكْـهلَ تْـلَّظَ
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هذي حماميا ك  علي  ـواجِسع   
  عـجستُ اـهيلَفاً عأس  اـهالُوأخَ

طَ إنارتْحين بِفَ  اـهقُورلُأضي ع  
  عـوجِم  ارـكَاد هحطارِي قٌوشَ

جِ  على آهسـي المي فَذه ـتُقْار  
  عـجِري الَ  همسجِ  نمم تُنْكُ الَ

ومن جابِالع ره ـب ما أودى جوع  
دـهشْتَبِ رت1ت األحـبة ـولَمع  

   ةٌـبيعطَ رمتَإذا اس منه ورجـال
والعُلد منه ـقتَإذا اسطَتَ  امـبع  

هذي عةُـقوب ـلَّزة ا ـبه تْفَلَس  
مطُ ِلأكْ نعمتشْتُ ال  التي هـبع  

  هالَبضقسي فْنَ خَسر عنَأم تُنْكُ دقَ
ـواليوم أوجـأنَّ بالَ  ه يـنَمع  

   ةـلَّحم دعب تُحبأص دـلم ال وقَ
  عمهتُ بِِئغابالر بِئاحالس اـفيه

ـي داردر الرأخْ  من قُزالقا ـه  
كَلَوم دعبها من اعٍا د  يـوضع  

   

                                                
  )).بتشّتـت: ((في نـص 1
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  ا ـهرِدصبِ  يهِالب اـهسلجم أنوكَ
مـلبِ كىلَأع  دسـت1ه تَمرـبع  

  ا ـهِئنافبِ  رٍبنْضع رـمجم أنوكَ
ذْيكي ما قد منه 2ضاع  ـطَيسع  

   ةًـجهب  3ةـيلكوتَالم   اـهأنَّوكَ
وعلي ـبن الجفيها مِـه يـبد4ع  

رٍفي حج بٍّض وارِـجِبِ  ضٍخافه   
من قَ كانُلب له العتُ ُلوامـفَرع  

  هالَبضق  كلَ مكَ ورِدصالم ةَثَفْيا نَ
من ـفْزرة بين الجتَ  حِوانـفَسع  

وعنْتَ ساكـقبِ ـةًلَّغُ عا ـهإنَّ  ك  
  عـقَنْال تُ هـتُلْبا أسـم مِـحيجبِ

  ا ـتهعدأو  ةًـمذاع تَـأنْ هـلَِّل
لِّكُ من بِ رٍّـسماِئالضـر يودع  

   

                                                
  )).دستھـا: ((في نـص 1
  )).سیـف: ((في نـص 2
 .نسبـة إلى الخلیفـة العبـاسي المتوكـل 3
ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن الجھـم بـن بـدر القـرشي السـامي؛ شاعـر مبـدع؛  4

م 803/ھـ188ولـد في سنـة . لـھ اختصـاص بالخلیفـة العبـاسي جعفـر المتوكـل
  .م863/ھـ249وتـوفي في سنـة 
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بوِدفْلَ  في  ةٌـياـهظ  وناـهظام   
حرِضهـا بـفيم ةٌـي  تَيرـجع  

  ا ـهبِ  وكُي أشْفي الذ عفَشْلم ال تَ
اـهالُـثَوم ثْفي مـله  ـفَّشَتَيع  

   ةدـريخَ  فأي تْترعوما افْ تْلَمكَ
  عوأر  امـمها هعرفْي كان وـلَ

ـبتْار لَعفَ يأصبِل تْحا ـهياِئح  
بِي نِّـمـضياف مرـفَّلَتَتَ اـهطع  

  
   :1ومـن بديـع مـا نظـم أيضـاً هـذه القصيـدة الرائعـة

   اركـت تَما أنْ ياكنْد من عراجِتُ
  2كفارِ  هيي وها ـبتْالع لهاأسوتَ

  اـوداده  عجر كرالتَّ دعمل بَؤتُ
  كـراِئالتَّ  دوـما تَ دادوِ رـوشَ

   

                                                
األبیـات األربعـة األولى وردت في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض؛ ثـم قفـز  1

أزھـار  :المقـري بعدھـا إلى األبیـات الستـة األخیـرة؛ معلـًال ذلـك بقولـھ
: ، ص2: ج)). (وھي مـن القصائـد الطنانـة؛ وتركتھـا لطولھـا: ((الریـاض

  .3: ثبتھـا بكاملھـا في اإلحاطـة، قسـمقـد أ أن ابـن الخطیـبومـن حسـن الحـظ ) 305
أي بغـض المـرأة : ؛ فمـن الفـرك))فـارك((أمـا كلمـة . االسترخـاء: الُعْتـَبى 2

  .وقـد فركتـھ تفركـھ فھـو فـارك. زوجھـا
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لَالَحك لَ 1حالَ ما هانْمفي ك  الصا ب  
  كـهاِلتَم هِئـوالْعلى ح  تَـأنْفَ

   الًـمجتَ اـهنْع لوانِبالس رظاهتَ
  كـضاح  ركغْثَو زونحم كبلْقَفَ

  ةًادـهز الَ وةًـخْضها ننْع تُهزنَتَ
شَوعر عذاري أسواللَّ د2كحاِل  نِو  

   تْـضرأع هي بي وإن ريغْتُليالي 
زب منـنان ضاتهاو  وعكـوات  

  فوادر  قاففي ح دودقُ صونغُ
  كِئـاألرا بين ٍلـقَث من ُلـمايتَ

   بٍـعلْم لِّكُ  في نـهنْم نينُطاعتُ
  كـواتفَ احِـمالر  نانِكأس  يدثُ

  ا ـهودونَ تُكْتَفيها ه  ةلَّك مـوكَ
صدور واليالع يوفُوالس  البكـوات  

   هـدينَر تدأع ما  إالَّ ندخ وال 
  كـهاِل  رـيحما تَ أوِ  اـهطالبِِل

   هدـشْر  دصقَ نع ءرالم ادؤفُ لُّضتُ
  كـواتالفَ ا بلظُِّل اظـحألْ رـواتفَ

   
                                                

  )).مـا َخـَال لـك: ((في اإلحاطـة 1
  .ریـاضعنـد ھـذا البیـت انقطـع اقتبـاس المقـري في نفـح الطیـب وأزھـار ال 2
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   ْلطُتَ  وإن مآد نِالب نٍّس لِّوفي كُ
ـنُسوه طباع ة ـجم كِئـواوع  

   يقرِفْم  ما شاب دعمالي بفَ وإالَّ
وأعجز رأيي عمن جز 1ككارِالر  

أجإلَ وبلَّكُ هاي بـيداء  سـلَمق   
  2كـواتحال اُلـجالر يهافي نقُرافتُ

تَواسشد الشُّروابِالشَّ هبارٍـج ك  
  كـساِلالم  يعلَ فيها تْهبِتُاشْإذا 

   ةًودـُؤتَ  ادـيالجِ ثاَلأم زازِـهنُ
  كوامتَ  ضابِالهِ ثاِلأم بوارِأغَ

  د رِوـم ةاومالس ريا غَما وـمظَ
ونْيى وما حدون الصكارِـمب واة  

  ورها هظُ اِلـجالر ضع عن 3ُلهاوذَ
  كوارِـالم روجِالس ضـع تْكَتَإذا ما اشْ

  ك ـبنْس ضِاألر كـبنْس ا عنبإذا ما نَ
لَهعتَ تْالنَفَ نتَحـهن كـنابِالس  

   
                                                

طویـل؛ . ھكـذا ورد النـص الـذي حققـھ عنـان في اإلحاطـة؛ بینمـا تصـرف د 1
  : في طبعتـھ؛ فصـوب ھـذا الشطـر؛ حیـث أضـحى ھكـذا

  .وذلـك بحجـة سالمـة الـوزن)). َوأْعَجـز رأیـي َعْجُزٌھـّن الرَّكـاٍرك((
  .أي الرجـال المسرعـون في السیـر 2
  )).ُذو   َأْھـل: ((حرفـت في نسخـة عنـان؛ فكتبـت 3
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   دـفَدفَو اعٍـقَ لِّا في كُـنبِ دـقُتَ
ـهكُِئوابنْا والمياتُغ  الدكـراه  

فأمامها ري ابِـحكالس ع ـواِلم  
وأمامكَ كاًها راحِـيالر بكـواش  

الَـقأطْبِ صواف ديِلالج  ع واِلب  
ـوجرد كيمِالشَّ ألوساط كـواِلع  

  مىتَرم ّلكُ  وقالنُّ ى بها ليدرامتَ
  كـواِله أو  ىدلرِل اح وـنُ نهفَ

ـكَوم لَّخَ لزِـنْمـتُيا ـهبِالَّطُِل ه  
  كـاهوالس اتيافي السدعتَ يهفِّعتُ

يـمه ـب  ر زواره  ـاتُـفَوعه   
وإا مبِ نصوقلُ  إالَّ ه 1كِئـباالح  

   مـهدهع م ادــقتُ  ا ـنوآثارتُ
وهـعلي  نجا هـيثكوارِـات ب  

ذاة ـح ىَؤـونُ راسٍـأفْ لوارب  
  كوادـس  مامِالحكَ أثاف الثُـثَ

  ا ـملَثْم  رِجالفَ مةُنس عليه رـمتَ
  كوِداـالم  وسِرالع يبِعلى ط رمتَ

   

                                                
 )).ومـا آن بـھ إال الّصـووق الحبایـك: ((في نسخـة عنـان 1
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وكالشَّب كأره ـدـفَنْيح  ـبرده   
  كبانم رِهلدِل هلَ ام يسح هولجمِل

لُطْيا ـهب غَ  ينِّمريم  مـماحك   
وينيلُطُم هانْم ـديعم  م1كـماع  

ُلاوِأح ِل هانْمتَ امذَّـعفي  ر الصا ب  
ومن دونه قْوالحمامِ ع  المكواش  

  يسلَى الفَتَى منْها وإن راقَ  حسنُهـا
  حساِئـفَ ال تُحصى  ومبـارِك 

  ه ـلَّمتَ  الَ مِئـاد ٌلالَـا مـهنْمفَ
  كـآف قِّـالح ىضرِ نع كإفْ ورروتُ

ـتهاون باإلفك جاُلالر  ةًـهالَج   
وما أهلك ـياألحكِئـاألفا إالَّ اء  

   يلـملْمتَى  روقد هاديتس وَلتزن طُ
يالي والنُّاللَّ واَلطكـوابِالنَّ  جوم  

   ٌلـحافج هـنْم رِهى الدلَغير عتَ
  كازِـينَ  فيها مِجالر مودم أنـكَ

   ضوـعميها ف تُدوالذي س تَيلَفَ
  كـواِلالح  جاهادي نِّم تْضيب بما

   

                                                
 .أي مطلـھ، ودافعـھ: اللجـاج؛ ومعـك: المماطـل؛ والمعـك: مماعـك 1
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   ىوـالهو سانملريني تكِّذَتُ الَ أالَ
وما دتْكَه ـطُالخُا نَّموب الدوكـاه  

فإن ادكار ما مىض من  زا ـهمان  
  كـناهلَ يِلمالج رِبلصمي وِلسجِِل

  ا ـهإنَّفَ لي اـهاهوأم نـفَصتَ  َوال
  كارِـمح ها يي إلَواقأشْ انِرـينِل

ومحاَل ن عن عهد فَأخْ أور ذةًم  
  كـامرلَ  هودالع  كلْى تلَي عإنِّفَ

قَسلي زِنْى مفيها وإن مح  رسمه  
عالغَ هادوادي والدموع  السكواف  

وثَ تْجادى قَربِ رٍبمجِسحٍصاِل  د   
رواعـهدا والمدماتُخ الحكواش  

   ةٌـنَزم سونُي دارِ نع تْعلَأقْ والَ
ريىو صهارِطْقَِل داه كدارِـتَالم  

  ا ـهاُؤور  ريناظالنَّ وقَري أنى إلَ
ويريض الرعنَ ىاوتُباـه تَالمكـالح  

صبِويح من حِلو في ياالح  عها راص  
زق تَاريكح بهاطَس  ود1كـران  

   

                                                
  .ضـرب مـن البسـط: الدرانـك1
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  ى ضرـال ةُكَِئالَم هنْم تْحرِب والَ
  كارِـبوتُ  ىدالص ذاك ىي علَلِّصتُ

  ا ـيالح هلَازِنَمى ور نمى ِلوبوطُ
وشْبى ِلرمن تْلَّص لَعـيه كِئـالَالم  

  تي ـبانَلُ  ىضقَتُ ْلري هعش تَيلَ أالَ
  كادـكد اـهيلَع رشْع تْضقَانْإذا ما 

وتَ ْلهكَمالطَّ نفُي المغزيارةً ب  
  كـوامالر هـيى إلَقَلْأو تُ يرقبفَ

  ا م رِدـقَها بِنْع اماألي ُلفَغْتَ وهْل
  كـالحاِل تابِا بالعـهيإلَي ودـتُ

  نيـلُّقتُ ضأر يارـعش تَيويا لَ
  ككاِلاللَّ الُللي الجحر نع لَّكَإذَا 

رارٍـغ وأي من فاها ص يني ثُّح  
  كادـكا والدـهسني مـتْفقد ا إذَ

ـالنَّ َلهِإذا جاس ـمالزني فإنَّ ان  
  كـحاتلَ  امِـاألن وند  مـهِدونبِ

   ةًوـطْخُ ُلـمعتَ تَمقُإذا ما  تْبثَتَ
بِ فإنقاع طُ ضِاألركـواِئشَ اً ر  

   ةـمعن بِصاحهاً ِلجو نلَذبتَ والَ
  كهات رِتْلسِل  هجالو ِلذْب ُلثْا ممفَ
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   ماهأذَ رذَواح تَعطَتَاس ما مشَّجتَ
  كـك شانرـهو إالَّ مـهقَلْتَ والَ

  دـحاس  اُهللا معى ما أنْعلَ لٌّـكُفَ
  كـحاس اُهللا مِـصعي مإذا لَ لٌّوكُ

   هـفإنَّ مانِالز ةَـيبرِ أسـتَ والَ
  كتـفا  ةَـحالَم ا الَنَّم فاتَ نمبِ

   هارـوأع رٍـبرب ابـصم ىنَّمتَ
  كادـوالهن ارسٍـف ىكامذَ ىضروتَ

  هالجاج ي وضالجون ح 1الليـلوبدرت 
  كهاِلالم اـهيلَعي دامإقْ فُرِعوتَ

   ارٍـشع ـيإلَ إالَّ تْـنَعا أذْـمفَ
الَو  عل إالَّ تْقَفَأص الشَّ يككاش  

  ها ودوقُِئي اـنفَ إالَّ دتـصقَ والَ
ىامـقت أملت إالَّ ولن كرارِالض  

  ا ـهوكَلُمو  اهُؤاوأذْ تْفَرشَ هـبِ
  كـراميهار البوبالنَّ  تْفَرما شَكَ

   

                                                
 ))  . وبـدرت اللیـالي: ((في نسخـة عنـان 1
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   ةـملم عِـفْدري ِليغَ نعودتَ الَفَ
  1كـاهد رِهالد ِثحاد نمى ها ما دإذَ

   عـسام يرِيغَ توالص ذاكِل ما إنفَ
ِل وما إنبيت المجد بعدي س2كام  

غَيص وشْينَ ىجٌلشَه ومـجاش3ع   
  4كـكاسالسو  ريمح نيتْثَرأو مابِ

  ا ـهريغَ تُسالتي لَ 5الروح ينقُفارِتُ
وطالَ يِئناثَ يببِ قٌصي  6كِئـاص  

وماذا عتَى سرو ِلجيدات  ي جِـتَوأر  
شَ وقدتْطَم حى7ينِّمواألفَ الل8كان  

   

                                                
ھـو الكاسـر الطاحـن؛ مـن دھـك : والداھـك)). داعـك: ((في نفـح الطیـب 1

وھنـا استمـر المقـري في االقتبـاس؛ وأثبـت ذلـك . الـشيء؛ أي طحنـھ وكسـره
  .نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض: ابیـھتكفي 

﴿  :مـن ذلـك؛ قولـھ تعـالى. ھـو الرافـع لقواعـد البنـاء: السَّاِمـك 2
  * ﴾. 28ـ  27: سـورة النازعـات؛ اآلیتـان.  

أمـا ُمجاشـع بـن . بطـن مـن قبیلـة ھمـدان القحطانیـة: نھشـل بـن ُمْرِھَبـة 3
  .فبطـن مـن قبیلـة حنظلـة العدنانیـة: دارم

  .فھم بطن من قبیلـة حمیـرأما السَّكاسك؛ . یة عظیمةقبیلة قحطان: ِحْمَیـر بن سبأ 4
 )).روحي: ((في اإلحاطـة 5
  .أي الحـق بي 6
 )).منـا: ((في اإلحاطـة 7
: وقد كتبت ھذه الكلمة في النفح. وھو مجمع اللحیین: األفانك؛ مفردھا إفنیك 8

  )). األفائك((

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


443 
 

يلنا شَ عودابِبالشَّ خُر ـالذي مى ض  
ِل إذا عادنْلدقيٌليا ع  كـاِلوم  
  

  :1هـقولالشهيـر ره ـشع ـنوم
  اْلـثََأ  نـم قٌارِـب ينيع قَّرَأ

  اْلـبذُ لي يلَ  حِـنْج  في هـأنَّكَ
  ـاشَالح 2رِـميفي ض اًـقوشَ ارأثَ

  اْلـسَأ يدخَ نِحتي في صربعو
واشْ  اًـقلَقَ يادَؤـفُ ىكَحتاْلـع   

وـفْجن عيي َأنهِوانْ  اًـقراْلـم  
 جوــانــفَلْتَ  حح  نانُيرا ـه  

وأدـمنْتَ علُّـه َلـثْم ـالع3اْلز  
   مـتُْئش  ما بـالح اةُـشَو واولُقُ

  اْلـقَي ى أنوـس بة الحذَّـما لَ
  يـِل رذْـع والَ 4يامولُذراً ِلـع

  اْلـقَتُ  ا إنـم مِـاِلالع  ةُـلَّزفَ
   

                                                
  .2: وأزھـار الریـاض ج. 5: الطیـب، جونفـح . 3: ھـذه القصیـدة توجـد في اإلحاطـة، قسـم 1
 )).مـن صمیـم: ((في أزھـار الریـاض 2
 . وھـو مصـب المـاء مـن الراویـة: ؛ الَعـزالي))العـزاْل((یقصـد بكلمـة  3
 )).أعـذر لـوامي: ((في أزھـار الریـاض 4
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   ةـولَمشْمبِ  مـاله درـطْنَ  مـقُ
  اْلـطَ ُلـياللَّ إذا  َلياللَّ رـصقَتُ

وعا ـهاط  ـفْصراء  ذمــية   
  اْلـنَتُ أن نـم ةُـما الذِّـهعنَمتَ

  اًمـعطْمى مـاللَّو يحاًرِ كسمالْكَ
  اْلدتاع في اوـالهاً وـنولَ رِبوالتِّ

قَتَّعـالـي ا فـهدخَ  نمارا ـه  
كْالبِوتَ الَ رغَ فُرِعير  الحاْلـج  

  ي نقاسال و 1احـبصمالْ بِـقثْتُ الَ
لَعىنَى س البرق وضْلالَالهِ  وء  

   ةٌـظَقْي ىدرـوال موـنَ  شُيعالْفَ
ـوالمرما ء بكالخَ  اـمينهاْلـي  

  2اـهطارِسم مِـغينْتَ ىا علَـهذْخُ
بـياـوابيهخَ ن وبـال نـيواْلد  

  3اـهيموس رـباك ةـضور يـف
  4اْلوَأ  ىسـأنْو نِـيدار َلـمأخْ

   

                                                
 .أي ال تجعـل ضـوء المصبـاح ساطعـًا 1
 .ربھـاأي خمرھـا المؤثـرة؛ الـتي تصـرع شا 2
 . ھي مطـر الربیـع األول: الوسـمّي 3
  .ھـو االسـم القدیـم للبحریـن: أوال 4
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   1ةٌـوقَبغْم  كـسالم ارـفَ نَأـكَ
فيها إذا هتْب أو شَ اً ـبصاْلـم  

م2كَفِّ ن الطَّ ياجِسرألْ فـاظُحه   
فَماتٌـقَو   لنِِّل  داً ــأباْلـض  

من ـعلُّوالكُ ي رِاذ ـلي عاذ3ر   
من حسن الوجـيبِقَ هح  الفاْلـع  

ـمـبِلَّخُ ني  الوــعـابِذَّكَ   ده  
  اْلـطَالم  ريغَ فُرِعي الَ انـيلَ

   رٍئـام  وأي رــهالد  هـأنَّكَ
ي4الدهر ىى علَقَب إذا الدهر اْلـح  

ـا تَـأمرانذاً ــي آخ اً ـضناق  
  اْلـحم نـم ينـغَوما س ِهـيعلَ

ـلوـأكُ مـلَ  طُّـقَ نه  اً ـباِئع  
  اْلجي رِلبقَ هـتْابا عـم ِلـثْمكَ

يى ثَأبراء اَلـالم لْعمي وْلـه   
يتَجـمع  ـالضانِد ـلْعم واْلم  

   

                                                
  )).مفتوقـة: ((في النفـح واألزھـار 1
  )).  ِمـْن ُكـلِّ: ((في اإلحاطـة 2
  )).عـاذل: ((نفسـھ 3
  )). حـالعـلى (( :في اإلحاطـة 4
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  اـهبِ  يامـقَم  ضاألر فُـنَْأوتَ
ـهى تَتَّحظُ يادانهور ـالراْلح  

  الـي ِل ذَّـا لَم انـيز و نُب الَولَ
  اْلـياللَّ  يلَع تْانَه الَو شُيعـ

هخَ مفُووا الدـهر وهوا ـفُفَّخَ  م  
لَعى بـا ينينطَخُ 1الداْلـقَالثِّ اه  

2تُـثْرِو من عرِامـهم  سداً ـي  
  اْلوـالنَّ 3جـم دمالح اءدرِ رمغَ

كَوعلِْل  ةًـبـجود  نْمصةًــوب   
يسى إلَعيا النَّه5حال  كل 4من اس  

   رٍـاعشَ نم انـيا زـا أبـهذْخُ
متَسالنَّ 6حِلَمزعة بِذْـع اْلـقَالم  

تَلْيـالنَّ  ظـفْلَ اظَـفَاأللْ ظُـف7ىو   
ونْيـظاآلالَ مــظْنَ  ءآلْلـال م  

   

                                                
 )). دهـرال: ((اإلحاطـةفي  1
  )).ألفیـت: ((، وفي األزھـار))لقیـت: ((في النفـح 2
 )).َعْمـر: ((في اإلحاطـة 3
 )).في: ((في األزھـار 4
  )).بـال: ((في النفـح 5
 )).ُمْسَتْعـَذِب: ((في األزھـار 6
  )).یلتِقـُط األلفـاظ َلْقـَط النَّـَوى(( :جـاء ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 7
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ـاريهارِيـاً  مج1م  ِلـهفي  قَو  
  2)ما كُنْتُ لَوالَ طَمعي في الخَياْل(

  
؛ هـذه القصيـدة؛ رـن عامـد بـسعي ألبيقـال في مدحـه 

تعـرض الـتي اعتبـرت مـن غـرر القصائـد؛ حيـث 
كاتـب  نـه وبيـة بينـالواقع ةـلوحشأيضـاً فيهـا إلى ا

 ـوأب الشاعـر األديـب يغمراسـن؛أيـام  الزيـانيالبـالط 
  :3ابـطَّن خَـر بـبك

وقٌـشُم زار ربـعاـيا إمام ك  
  4اـالتثام  اـهتَنَمد ارـآث ا ـمح

  اً ـارتشاف لِّـالطَّ ـةَريقَ  عـبتَتَ
  اـاموُأ  تْعقَوال نَ تْـعفَا نَـفم

   اراًـهجِ  اـتهدرو دـخَ َلـبوقَ
ى ِلـوما راعضراـهت  اـمامذ  

   

                                                
كاتـب وشاعـر فـارسي؛ كـان . مھیـار بـن مروزیـة الدیلـميھـو أبـو الحسـن  1

ولـد . م؛ عـلى یـد شیخـھ الشریـف الـرضي1100/ھـ494ـًا فأسلـم سنـة یماجوس
  .م وتـوفي ببغـداد1036/ھـ428بوطنـھ الدیلـم في حـدود 

  :مطلـع قصیـدة مھیـار الـتي عارضھـا ابـن خمیـس جـاء ھكـذا 2
 َطَمِعي ِفي الَخَیاْل    أْنُشـُد َلْیلى َبْیـَن طوِل اللََّیاْلَما ُكْنُت َلْوَال 

. األول والثـاني فقـط مـن ھـذه القصیـدة: ورد في أزھـار الریـاض البیتـان 3
 .بیمنـا وردت القصیـدة كلھـا في اإلحاطـة

  )).الشآمـا: ((في أزھـار الریـاض 4
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  ى يدانَ ك أن ـتيب مِـريحا ِلـوم
  اـسامي  أنرك دـقَ  1الَـلعوال 

  ى مغنًل اش في رسم ـن عـولك
  اًـواستالم اً ــه سالمـتجشم

  ا ـوهن  ولـنفس روضة المطت
  اــامـاه فهـري مـوشن ـفح

  اـحديث 2تـه....بـ  ى طيبتلقَّ
  اــعامه النّـداً عنـروت مسن

  ا ـساح  إن جيت فيا نفس الصبا
  اـا مقامـرف لساكنهـم تعـول

  ا ـق إلى حماهـالطري وأخطأت
  اـوالخزآم رادة ـالع  كـفردت

  اً ـقضيب  حتهارر بسـتبص  فال
  اـسوام اـبمسرحه رـوال تذع

  اً ـاراتباط  اـقربانته ق ـوعان
  التزاما  نهاسهف سوـك وصافح

  اً ـا كبـزهرته رفـع حـوناف
  اـا مدامـاء ريقتهـك مـتعاط

   
                                                

 .ـوزن؛ مـن أجـل ال))ِلَعـلّي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .كلمـة ممحـاة بعـض أحرفھـا في ااألصـول 2
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  اء على أوال ـأض اًـا برقـوي
  اـالشآم تـتى جيـاً مـيماني

  اًـابتسام ت ـأن ةـإمام رـأثغ
  اـانتظام  ىاألوام در ــال أم 

  واً ـل اـواديه نـببط ت ـخفق
  اـا حسامـثنيته  لىـولحت ع

  ا ـاحتدام ى قلبي المضن هـأمشب
اـذدت عن عيني المنام  على م  

  عني  ردت ـأسهرتني وط موِل
  اـلمام  نيـيأتي  انـاالً كـخي

  لجفني   اًـتأريق ه ـمن غ ـوأبل
  اـا كالمـن األحشـالم أثخـك

  القوافي  تـفأيقظ رض ليـتع
  اـا يوماً لنامـالقط ركـت  ولو

  أرى يومي كأمسي  ل وما ـوقي
  اـوقلبت هام ا ـجدعت رواطب

  اً ـاً زعافـدو سمـوجرعت الع
  اـزوام اً ـموت دـلحس ان ـفك

  دعوت زعيمهـم ذاك  ابتياسـا
  ورعت خميسهـم ذاك  اللمامـا
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  نطاحا  مـواه كبشهـت شـنزع
  اـسنام م ـلقرمه رك ـأت  مول

  اذا ـقلبي لم ديـام وفي يـأض
  اـعالم أو  دـسعي اـأبام ـأض

  ن لساني ـم قـا أذلـوبم ه ـب
  ب انهزاماـالعض الصارم لـأف

  د ـسعي  أبي  رـالوزي رامـوغ
  اـانتقام ت ـشي  إذا  هـأصرف

   يارـر انتصـوبنجله الب ه ـب
  اـوه من لحمي حرامـا أكلـلم

  أعثمـان بن عامـر ال تكلـني
  لدهـر علـم الشــح  الغمـام

  ا ـسراب  إال  أرد  مـفل وردت 
  جهاما  م إالـم أشـفل تـوشم

  عرضاً  طوالً ثم قطعت األرض
  اـالكرام اـني ممالكهـأزور ب

  م ـنداه  رمـجانبي على ك وجا
  داماـوالق  وافيـت الخـوأعجل

  ن إبايي ـع مـالمطام  تـوذلل
  اـوالسالم   مـالبراج  تـوقبل

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


451 
 

  االـحب لهم  ن أدبي نصبتـوم
  اـوال النعامام ـبها النع دـأصي

  س ـربعي دار أن لـمث م أرـفل
  اـإمام نـاعثم لـأر مث مـول

  ه ــأبي  نىـأو ك ه ـوال كأبي
  اـأو رهام اً ـي يحيى غيوثـأب

  شـكفاني بابن عامر خفض عي
  اـأضام  إال اتبي ـمك ع ـورف

  اع ـيف في  كـن واليـوإني م
  امـم التمـم بدرهـمنه  لـأقاب

   
؛ البـن خميـسفي تقديـم مقامـة  ابـن الخطيـبقـال و

ل ـذا الرجـهو: ((مستهلـة بالقصيـدة المواليـة؛ فعلـق قائـالً
  :1))رهـلى نثـه عـوف نظمـة، في شفـرب النزعمغـ

  ا ـوصاله عجباً لها أيذوق طعم 
  اـبباله رـيم 2 من ليس يطمأن

   ةـساع ةـر إلى تعلـالفقي وأنا 
  اـجماله اةـني زكـمنها وتمنع

   
                                                

  .ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة، والنفـح، واألزھـار 1
 )).یأمـل: ((في النفـح، واألزھـار 2
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  ف متأنِّ الكرى عيني 1ذا وعن كم
  اـمطاله دو ويخفى في خفيـيب
  الً ـمتضاي اـيسمو لها بدر الدج

  2اـأسماله  كتضاءل الحسناء في
  نارها   وابن السبيل يجيء يقبس
  3اـماله ةـه عقيلـفتمنح  الًـلي
  ا ـخياله يعتادني في النوم طيف

  اـبنباله اـاظهـني ألحـفتصيب
  ا ـفكأنم  هـب جادت   ةـكم ليل

عل تْفَّزاـزواله  وقت 4ءكاذُ ي  
  اـهبِهشُ  ُلطْعو اهرطْعفَ ىرسأ

ْأي5معطالها ار منـالمعط ى شذاب  
  ا ـظالمه  كجنح طرته وادـوس

  اـهالله  كضوء  وبياض غرته
   

                                                
 )).كـم ذاد عـن: ((كتبـت نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
  : اقتبـس ھـذا الشطـر بتصـرف عـن أبي تمـام؛ الـذي قـال 2

  )).كتضاؤل الحسنـاء في األطمـار   كسیت سبائب لؤمـھ فتضاءلـت ((
  .أكرمـھ: عقیلـة المـال 3
 .اسـم الشمـس: ذكـاء 4
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب وأزھـار الریـاض ھكـذا 5

  )).أْسَرى َفَعطََّلَھـا وَعطَّـَل ُشْھَبَھـا   بأبي شذا المعطار من معطالھـا((
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   1ةـلمح م بالوهم أدنىـدعني أش
  اـم مسكة خالهـغرها وأشثمن 
  ا ـخده  ما راد طرفي في حديقة
  اـدالله  نــبحس هـلفتنت إال 

  نسيمها   مثل أنسيب شعري رق
  شمالها  فشمول راحك مثل ريح

  غريـ  شرحأو الهوى أحاديث وانقل
  اـرجاله  اتـثق لغاتها وأذكر بـ

  ن ـم وقـبرامة فت وإذا مررت
  اـأطالله في شـوتم 2اـأطاليه
  انص ـق  وانصب لمغزلها حبالة

  غزالها  لصيدا لشرك ودع الكرى
  ا ـدموعه  بفيض وأسل جداولها

  سجالها  وانضح جوانحها بفضل
   مـهتْكَرع رـة معشـأنا من بقي

  3بثقالها  ىحالر كرى عوهذي النَّ
   

                                                
  )).لمعـة: ((واألزھـار في النفـح، 1
  .طـال؛ وھـو ولـد الظبیـة: األطـالء؛ مفردھـا 2
وھـو أصـح؛ ألنـھ اقتبـس ھـذا عـن زھیـر )). بثفالھـا: ((في النفـح واألزھـار 3

  : ابـن أبي سلـمي في قولـھ
  )).فتعرككـم عـرك الرحى بثفالھـا   وتلقـح كشافـًا ثم تنتـج فتتئـِم((
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  ا ـنجيعه قـة أريـأكرم بها فئ
  1اـجماله بغياً فراق العين حسن 

  م ـوصلها وحلت له حلت مدامة
  اـوحالله  وا فبحلوهاـفإن انتش

  ا ـناله  ماة ـبلغت بهرمس غاي
  اـد منالهـاء بها لبعـد ونـأح

وععلى  تْدـقْسكأسها  3صورة 2اطَر  
  اـمن جرياله ما في الدنفهريق 

وستْر ة ـنفح  منها إلى فاراب  
  4اـهآِل  ةـبنخب  اءتـة جـقدسي

  ا ـه في حانهـألحان ليصوغ من
  اـأرماله نـم ما سوغ القسيس

   
                                                

  )).مآلھـا: ((في النفـح، واألزھـار 1
؛ لـم یتـرك كتابـات تعـرف )399 -469(ھـو الفیلسـوف الیونـاني األول؛  2

  .بفلسفتـھ؛ وإنمـا نقـل تالمیـذه أفكـاره؛ ومـن أھـم تالمیـذه أفالطـون
 )).َسـْورة: ((في النفـح، واألزھـار 3
. ھـر؛ وتعـرف الیـوم بتركستـانمدینـة تتواجـد في بـالد مـا وراء الن: فـاراب 4

شـارح أریسطـو أبـو نصـر محمـد  ؛وینسـب إلیھـا الفیلسـوف المعلـم الثـاني
ویلمـح . م950/ھـ339م؛ وتـوفي سنـة 870/ھـ257الفـارابي؛ ولـد سنـة 

الشاعـر ھنـا إلى الفـارابي؛ كونـھ ألـف في الموسیـقى؛ بـل طـّور اآللـة المسمـاة 
، قـدم وصفـا آللـة الرَّبـاب ذات الوتـر الواحـد مـا أنـھ أول َمـنبالقانـون؛ ك

باإلضافـة إلى أنـھ أول َمـن عـرَّف  والوتریـن المتساوییـن في الغلظـة،
الموسیقیة؛  الموسیـقى ومصطلحھـا، إلى جانـب أنھ قد ابتكر بعض المصطلحات

  .وأسماء األصوات التي بقیـت مستعملـة إلى اآلن
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   تْرهفأس 2درورهفي س 1وتعلقت
َؤعيناً يقُراـخياله روقُـا طـه  

  ت ـأشرق  الدين لما فخبا شهاب
  اـجالله ور ـلن يثبت فلم 3وخبا

  وال  دـأح ن مثل جنونهـما ج
  اـنواله  بيضاء بمثل يدسمحت 

  5ةـنفح  منها 4يوذالشُّ وبدت على
  اـآله  ر لمعةـما الح منها غي

  هـت حالـه وحالـلت حقيقتبط
   اـحاله 6هـفيما يعبر عن حقيقت

   

                                                
 )).وتغلغلـت: ((في النفـح واألزھـار 1
ینسـب . شمـال غـرب إیـرانھي بلـدة تقـع في الجبـال القریبـة مـن زنجـان؛  2

شھـاب الدیـن أبـو الفتـوح یحـیى بـن َحَبـش بـن أِمیـَرك إلیھـا الشیـخ الصـوفي 
م أو 1150/ھـ554السھـروردي؛ یكـون قـد ولـد في حـدود سنـة 

م؛ بأمـر مـن الملـك الظاھـر بـن 1190/ھـ587وقتـل في عـام . م1155/ھـ550
وھـو مؤسـس حكمـة اإلشـراق؛ الـتي یتضمنھـا كتابـھ . السلطـان صـالح الدیـن

 .  وھـو الـذي یشیـر إلیـھ الشاعـر في البیـت المـوالي؛ "حكمـة اإلشـراق"الشھیـر 
  )).وخـوى: ((في النفـح واألزھـار 3
ھـو الشیـخ الـولي الصالـح الزاھـد أبـو عبـد اهللا الشـوذي اإلشبیـلي المعـروف  4

ویقـال أنـھ تـولى القضـاء في . بالحلـوي؛ ألنـھ كـان یبیـع الحلـوى للصبیـان
إشبیلیـة أیـام الدولـة الموحدیـة؛ فتـرك ذلـك وھاجـر إلى تلمسـان؛ الـتي 

  . ث عنـھسبـق الحدیـ .استوطنھـا، ودفـن بھـا
 )).نشـوة: ((في النفـح، واألزھـار 5
  .؛ وھـو أسلـم))حقیقـة: ((نفسھمـا 6
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  ة ـرق صبابـم تـهذي صبابته
  اـزالله روق شاربها صفاءـفي

  ني ـيحيى أن الفضل بن إعلم أبا
  1اـعلى آساله يرا أجـمن بعده

  ذ ـفخ ليـمث 2هاًلِّوم تـرأيفإذا 
  اـت من عذالهـفي عذله إن كن

  ا ـشأنه  من ترى ن لما بال تعج
  اـترحاله  أو كان ا إنـفي حله

  اـونعيمه بفسادها اـالحهـفص
  اـبضالله  اـا ورشادهـبعذابه

  دة ـببل  مـومن العجايب أن أقي
  اـجهاله  أذى م منـيوماً وأسل

  م ـشغلته  م أماـوا بدنياهـشغل
  اـأشغاله  من عني فكم ضيعت

  م ـله حجبوا بجهلهم فإن الحت 
  بضوء ذبالها 3عشوا الهدى شمس

   

                                                
ومـن ھنـا؛ وحـتى آخـر )). أحـرى عـلى آمالھـا: ((في أزھـار الریـاض 1

  .القصیـدة غیـر وارد في نفـح الطیـب؛ بینمـا ھـو موجـود في أزھـار الریـاض
  )).ُمَدلَّھـا: ((في األزھـار 2
  )).عبثـوا: ((ھـار الریـاضفي أز 3
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  ةـمن دوح فإنني   وإن انتسبت
  اـظالله  1ردـاألقيال ب لـتتقي

من حممن ذي  رٍيرمن ذُ ينع2ىر   
حاـأقياله اء منـمن العظم رٍج  

  فما  لطينتي معنى تـوإذا رجع
سالُلْسـهاـصلصاله من بأرق 3م  

  ة ــكريم لـأي نج ه دركـلل
  4اـد حبالهـبع كـولدته فاس من

   اـفخره والد  كتـعدم وألنت ال
  اـا وبدر كمالهـسؤدده وسماك

  ا ـأنذاله على من عاث من أغلظ
  اـأبداله  اه منـواخشع لمن تلق

   ةمن نعم اـأوليته بما  سـوالب
  اـأذياله ر منـاء وجـحلل الثن
  تحفة   خذها أبا الفضل بن يحيى

  منوالها على  ج ـجاءتك لم ينس
   

                                                
 )).اإلنسـان َبـْرَد ظاللھـا يتفيأ: ((ورد ھذا الشطر في أزھار الریاض ھكذا  1
  )).ذوي: ((في األزھـار 2
 )).سلسالـھ: ((نفسـھ 3
  )).حیالھـا: ((نفسـھ 4
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  وال   مضمارها شعر ما جال في
  اـبمثاله  رـشاع قريحة 1سمحت

  بركاتها   ل أبا البركات منـوات
  2اـه بمحالهـشكوكع محال ـوادف

***  







  

                                                
 )).سحـت: ((في األزھـار 1
  )).مـن آلھـا: ((نفسـھ 2
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ـ ـك، وأسعـه ببقايـع اللـذه أمتـه ـ . كـد بلقاي ا ـوأراه

ـ ـوه مـك، وترجـف اعتنايـن شريـه مـا تؤملـبم ل ـن جمي
ـ ـن احتذايمـه ـرف بـا تعـك، مـاحتفاي ـ ـك، وتعت ه ـرف ل
ـ ـاعتفاية ـببرك ـ ـك، كريم ـ ـة األحي ـ ـاء، وعقيل وات ـة األم
ـ ـت األذواء واألقيــاء، بنـواألحي ـ ـال، ومقص رة ـورة األس
ـ ـع. الـر واألحجـاألساوي ةرـل أسيـال؛ بـوالحج ا ـلى أنه
آالم وأوصـاب، وأليفـة أشجـان وأطـراب، صبابــة   ةـحليف

ـ ـف بـسياورت ـجأغـراب وصيابـة أعـراب،   زنـن ذي ي
ـ ـة بـمسلماوزت ـ، وجدانـمغُي رأس ـف ـ  دـن مخل وم ـي

ـ ـ، وذلقوالنـة الجـجابي ـ ـت لس ـ ـان اب ـ ه ـن أخت ، انـحس
ه ـ، وقربدانـد المـني عبـبوم ـده جسـة حـت لرقـفتضاءل

ـ د ـده قيـن غمـم مـماشيو ـ إلن اـاب ـ ـطناب ـ ـة بي دي ـن ي
ـ  ةـني جفنـببت ـ، قربانـالنعم ـ زار ـم ـ قـجل رت ـ، وسع

ـ ـرت عـق؛ ومـار محلـن مـني تميـلب ـ اد ـلى معت ، بـغال
ـ ـعبت ـت ببيـاره، وطافـت نـا أنسـفم ـ ـد الل ، ن دارمـه ب
ـ ـت بفنايـو حلـواره، ولـرض جـم تـفل ـ ـة، واستحل ا ـت م
ـ ـر لهـه، الغتفـذول حبائـن مبـا مـل لهـأح ـ ـا م ه ـا جنت
ت ـ، مزقع وزرارةـمجاشاً ـا حبوتـت لهـن أواره، ولحلـببط
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ـ ا ـلى مزيقيـع ـ ـحل ـ ت ـالً، وأذهب ـ ـي ـ  ةـوم حليم ال، ـمث
ـ ـر يومهـش زاًـعنت ـوأركب ـ  1دعـا يج ـ ـجم ت ـال، وناط

ـ ـقرطه ةـماريأذن ـب ـ ـا، وج ـ ـرت ع ـ الكنر ـلى أث  ديــ
ـ  لـول فحومـالدخن ـا بيـا، وقفهـمرطه ـ ـفوقف ا ـت، وأنفه

ـ ـا ألفـه ومنـت منـفأنف لـوم دارة جلجـي ـ ـت، عق ه ـر ناقت
ـ ـوأم زةـعنيدر ـل خـا، ودخـس عبيطهـوانته  ،اـال غبيطه
ـ  ديـللزبيت ـ، واسرجادـوس بزيـا قابـأبرت ـوأغ رس ـف
ـ ـكع م طيـبحاترت ـ، وناف2ي داودـأب ـ ادـب إي اورت ـ، وس

ـ . رـوده السايـل جـاور بمثـللمس ـ ـولئ ـ ت ـن بل ري ـالجعف
ـ ـت بـداً، وقطعـعبي ديـاألسدت ـد استعبـ، فلقداـلبي ي ـه ف
ـ ـة عـه المنيـداً، أرتـبي 3ةـاه األسديـسليمر ـأث ة ـلى حرب

ـ ـوب، ومـا الملحـهنده ـ ال ـا ح ـ  هـقريض ه، ـدون جريض
ـ ـه ملحـن أهلـر مـوأقف ـ ـوب، وم ـ ـا زال ـ ـت تخب ي ـط ف
  :دـد، وتنشد ضالتها اليمانية، فتنشـاب، فترشـاب األنسـشع

  زن ـف بن ذي يـت من سيـإن كن
  دنـع ر منـف البحـزل بسيـفان

   

                                                
  )).یحـدج: ((في نـص كمـا ذكـر عنـان دون تحدیـد 1
 )).أدو اد: ((في نـص أیضـًا 2
 )).األمھریـة: ((في نـص أیضـًا 3
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  ـرال  هـاه بـبنا ـآم ومـوذر الش
  دنـف نـر ومـن قصـرومي مـ

  
ـ انـغسرد ـ، وترمـل العـسيف ـتعل ـ ـ، وتمه ا ـد له
ـ 1)دانـعوال كالس ىعرـم(ول ـة، فتقـام تبالـأهض ل ـ، تساج
زام، ـوم خـر يـل بسميـ، وتناضرامـن خـة بابـسميحن ـع
ـ ـة آالف، وكـل ستـقات ىسـوتن ـ ـاسي بي ـ ـت الل رام ـه الح
ـ ربـا كـأبا ـت بنبعهـو ساجلـواف، فلـاألفة ـثالث ه ـ، وأرت

ي ـدة فـر الجلـه أخضـت بـرب، لساجلـا التـة خدهـضراع
ل ـرب، بـد الكـى عقـو إلـال الدلـداً يمـ، ماجربـالعت ـبي
ـ ـاء بيتهـت بفنـو حطـل ـ ـا الحج ـ 2اـري رحله ت ـ، وساجل
ـ ـك. اـت سجلهـ، الستوفنـذي رعيا ـاء حدهـبفن اذت ـم ع

ـ ـا، والذت بركنهـت ذحلهـزني، فأدركـا اليـبسيفه ني ـا اليم
. اـت محلهـا، ألذهبـت بأوديتهـو استسقـول. اـزل محلهـفأج
ـ ـن دينهـت عـكافح ـ ـا الحني ـ ـفي، فم ـ ـا كه ا، ـم حسامه
ـ ـنبيهن ـت عـونافح ـ يـا األم ـ ـ، فأي ـ ـدت ب دس ـروح الق
دت ـ، وشرـني األصفـبدرب دون ـاب الـدت بـس. اـسهامه

                                                
والسعـدان عشـب جیـد للـرعي؛ إذ یخثـر اللبـن، : َمـْرًعى وال كالسَّْعـدان 1

. وھـذا المثـل یضـرب للـشي الـذي یفضـل أقرانـھ وأشباھھـھ. ویكثـر دسمـھ
ھـذا مـرعى : والمـراد ھـو. مـن قـال ھـذا المثـل ھي الخنسـاء بنـت عمـرو وأول

 .جیـد؛ ولكنـھ لیـس كالسعـدان في جودتـھ
  )).رجلھـا: ((في نـص 2
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ـ ـر، ومـوت أحمـوب مـه ثـلموت ـ ـا شغله ـ ـا كس اج ـر ت
ـ ة ـرع هامـن قــع رىـكس ـ ـولق. رـقيص ـ ـد حل ن ـت م
ـ ـت مـك ذروة، وتعلقـربي باسمـا اليعـام نسبهـسن ام ـن ذم
ـ ـبأوث ربيـالعا ـنبيه ـ . روةـق ع ـ ـتف ـ ب ـرد صاح  اءـتيم
ان ـا كـلم دلـة الجنـدوم رد ربـز، وتمـرد فعـه الفـبأبلق
ـ ـزك اللـك، أعـا ظنـرز، فمـي حـارد فـن مـم ن ـه، بم
ـ ـار إليـدس، يطـل قـه، بمعقـدسي عقلـن قـل مـح ال ـه ف
ـ ـردوس أدبـن فـار، وراد مـيط ـ ـه، ف ـ ـي جن ام ـة ال يض

ـ . ارـا وال يضـرايده ـ ـزه ـ ـا بمج ـ ـاورة المل ازدهى ـك ف
ن ـل عـك، فاشتغـاورة الملـف بمجـك، وشغـاء الممالـرؤس
ـ ـلى جبيـاره، وعـق غبـك، أيشـة المسالـمطالع رزم ـن الم
ه ـه، ودار أخيـد بيتـب األسـاره، وقلـك ذمـاره، أو ينتهـمث

ة ـا العربيـــن أنديتهـــت مـــا قضـــولمــ. زاره ةـأسامــ
ـ  ىلـت عـا، واستوفـأوطاره ـ ـأش ـ ـرف منازعه ة ـا األدبي
ـ ـرت بنوافـا، وعطـأطواره ـ ـح أنفاسه ـ ـا الذكي ا، ـة آثاره
ـ ـا الدجوجيـأنفاسه مـي ظلـت فـوأطلع ـ ـة كواكبه رة ـا الني
ـ ـا، عطفـوأقماره ـ ـت ع ـ ـلى معقلته ـ ـا الشاذليل ت ـة فحل
ـ . نـراق الوطـا فـر لهـا، وأمـعقاله ـ ـفلم ـ ـا استم ا ـر له
ا ـت أهضامهـا، وتركـة آلهـان تبالـت بطنـا، استودعـحالله
ـ لى دارات ـت عـأطل. اـة وحاللهـالمخصب ـ  ربـالع ت ـفحي
ـ ا ـارة أختهـلزي تـا، ودعـأطالله ـ ، أذواء ةـاليوناني  رـحمي
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ـ ـة ألمعيتهـا بلمعيـأطمعته. اـوأقياله ـ ـا األعجمي ا ـة، ومثله
ـ ـاء الحكمـن قدمـا مـاء بهـع، وجـيطم ـ ـاء ك دي ـل أوح

ـ ـب إليـت تخـة، فباتـاألحوذي ـ ـه وتوض ـ ـع، باحث ن ـة ع
ـ ـي إصـذة فـة؛ آخـالفيثاغوري 1مـز دارتهـمرك م ـالح هيئته

ـ ـدل عليـا تـرة لمـ، مؤث2ةـاإلنكساغوري ـ ـه دقائ ق ـق حقائ
ـ ـم البراهانيـوم مقايسهـا علـبقاي ـ ـة، وتشي ـ ـر إلي وز ـه رم
ـ ةـالكلدانيم ـاء نواميسهـا علمـوز وصايـكن ـ ـ، م ور ـن مأث
ـ ـة، راغبـم السيماويـة قواهـر الهوتيـتأثي ـ ـة فيم اض ـا يف
ا ـعاقليتهــلى ـرأ عـــة، ويطـــا الجسمانيـــلى مادتهـــعــ

ة ـة، موافقـا الربانيـار مواهبهـات آثـن علويـة، مـالهيوالني
ن ـق مـا وافـة لمـة، موافقـل موافقـة أفضـم المفارقـلمثله
ـ ـة أحسـم الموفقـوارد آرايهـش ـ . ةـن موافق ـ ـوتح ذه ـت ه

ـ ـا اإلسـبه رـرار أضـذرات أسـار محـاألست ا ـرار، وطالم
ـ ـونقلار، ـا اإلنكـر معارفهـنك ـ ـت م ـ ـن ص ك ـدور أولئ
ـ ـي ظهـذه األوراق، فـون هـى بطـدور، إلـالص وق ـور ف
ـ ـات معـر فلسفيـدفات ـ ـاني علومه ـ  . اقـم الرق ك ـوفـي تل
دل ـدور، بـح والصـن الجوانـاني، سكـار معـاني، أبكـالمغ
ـ ـك والخـاألراي ـ  ـدور، ولح ـ ـن فـي دي ـ ـاجي ظل ذه ـم ه
ـ ـي أطمـار فـاجي، كأقمـاألح ـ  رنـار، به ـ ـوم رن، ـا ظه

                                                
 )).دائرتھـم: ((في نـص لـم یحـدده عنـان 1
  )).اإلنكساریـة: ((في نـص 2
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ـ ـن ومـن، فعشقـا لمعـن ومـوسطع ـ ـا رمق ن ـن، واستملح
ـ ـن عـور أجفانهـأدرن خم ؛نـا ملحـوم ـ ـلى م ات ـا خوري

ه ـل، واستفرغتـذه البالبـم هـل نغـت البالبـن، فهيجـألحانه
ـ . واسـك األكـات تلـاس، مترعـاألكي ـ ـم ـ ر ـا سح ، لـباب
ـ ـقى أغانيهـل، وال منتـر بابـكخم ـ ـن األواي م ـل، كحمايمك
ـ ـا بحفيـت هديلهـوادل، إن وصلــاله ـ ـف، وصل ن ـن ثقيله
ك ـن حديثـا مـل، دعنـري المشمعـا الشمـه أيهـإي. فـبخفي

ـ ـل، سـالمضمح ـ ـر بن ـ ـا أيه ـ ـا الف ـ 1سدـارس النَّ ن ـ، م
ـ ـرة القـى حضـس، إلـرة النفـحظي ـ ـدس، ص الق ـرح بإط
ـ ـل مـال، وجـالجم ـ ـن عالميت ـ ـك الملكوتي ـ ي أـة ف ح ـفس
ـ ـمج ـ ـال، تم ـ ـش بي ـ ـن مقاص ـ ـر قصوره ر ـا، ومعاص

ـ ـرخي السربـال، مـي البـا، رخـخموره ـ ـال، فم ج ـا ينس
ـ ف دن ـن شغـا مـادم عليهـوال، نـلى منـك عـل ، راطـسق

ـ  حـصالك، ـح لـا يصلـان، فمـا حسـت لهـإن استحسن ن ـب
ـ ـع محياهـت صريـب. الطـع ـ ـا، فق ـ ـد أوص ة ـت بمعالج
ـ ـعقي ـ رة ـر معاق ـ ـعقاره ـ ـا بق ـ ـراط، ال تخ ب ـش صاح

ـ ـرط لـال شـا، فـشرطته ـ ـه علي ـ ـك وال اشت ك ـراط، مال
ك ـا عليـر، ومـل األمـال امتثـن قـك األول، مـر مبديـغي
ـ ـذا العجـا هـك مـلى رسلـع ؛ر والـن أمـم أ ـل، ال خط

                                                
 .أي الفـارس السریـع في الطعـن 1
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ـ ـت فـره أنـل، أمكـه وال خطـتتوقع ـ ـي ه ة، أم ـذه الكريه
ـ ـة هـاريك ضبـم أنـو علـل. لـبط ـ ـذا الخمي ة ـس، وخبعث
ـ ـرسي مـالي ىانـا عـس، لمـك الخميـذل ـ ـس، شوق ك ـاً إلي

ـ ـ، عسـن خميـد بـمحم ـ ـلى أن ال غال ـ ـب الي ي ـوم ألن
ـ ـب، فقـذا الطالـأو هـدرك شـب يـب، وال طالـغال ال ـه ب
ـ ـأبم ـأقس. قـي تحذلـذق فـق، وحـتفهي ـ  لـا الفض ك ـبمال
ـ ـأبلى ـع ـ  اتـي البرك ـ ن ـم ـ ـالفض ـ ـل، ذل راقي ـك الع

ـ ـذا الفـة، ال هـاألروم ـ ـارس الجرثوم ـ ذ كـة، وإن ي ك، ـل
ـ ـاألص ليـإسراي ـ ذا ـل، وه ـ  ليـإسمعي ـ ـالجن وي ـس، عل
ـ . ك األدواتـرف تلـذات، شـك الـفلتل. لضـالف ـ ـق ي ـدم ل

ـ ـع، وأسـر ألرفـه الغـن بأسـور، مـا المذكـغالبن ن ـمى م
ـ ـم المشهـد، وقوطيهـمقع ـ ن ـور، م ـ  ةـإغرناط راء، ـالحم
ـ ـن متبـوم ـ ـوأ أب ـ ـي أميته ـ ـم المرح ـ ـوم، م ات ـن جن

ـ ـم لـا الفضـأبت ـا لنـ، فيمراءـم الخضـجزيرته ذه ـن ه
ـ ـت فـأرأي. 2وكـ، وأل1ةـالعربج ـ ـي عم ـ ـرك، مث ذا ـل ه
ـ ـذه الغبـر هـلى ظهـا عـه مـوك، ال واللـالصعل ن ـراء، م
ـ ـة فـذه المعرفـل هـر بمثـيتظاه ـ ـي ب ـ . راـني غب أي ـف
ش، ـك وال عيـا معـال لنـش، ال حـزع إيـذا المنـيء هـش
ـ ـلى هـك عـن يضحـم ـ . شـذا الطي ـ ـم ـ ـا ه ل، ـذا الخب

                                                
  )).العجرتـھ: ((في نـص 1
 )).والـدك: ((في نـص 2
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ـ ـع إلـل، إرجـك أم ثمـار بـأخم ـ ـى م ـ ـا كن دده، ـت بص
ـ ـا يليـد فمـي الجـذ فـل، خـت الزلـوقي ـ ـق ب . زلـك اله

ـ ـزل، مـه أرق غـا منـك لنـك فحـن ذلـرق ع ول، ـاذا أق
ه ـني واللـأفحمت. ولـذا المعقـلى هـني عـل يطاوعـوأي عق

م، ـب مسالمتكـن، ومنعتني من طلـذه المحـم هـن مكالمتكـع
ت ـإن تكلم. نـن اإلحـذه مـم هـي دنياكـلي فـع ـما لكـم
ـ ـا لهـأم. تـت عجمـت، وإذا استعجمـكلم ة آس، أم ـذه العل
ـ   ـة مـذه الفيلـلى هـع ـ ع ـواس؛ ما حيلتـي فـي طب م ـبلدك
ـ ـا يـفي أمـن لضعـا يليـمأ. اسيـالج ـ ـرق قل م ـب زمانك
ـ ـمما هذه الد. اسيـالق ـ ـن ي ـ خني ـا ب ـ روات الدـض ن، ـم

م ـر بكـإن م ؛1نـجر المـم ظهـب لكـن، فقلـم المحـأظهرت
ـ ـقتمولي حمـال ـ ـوه، وإن زجرك ـ ـم العال ـ ـم فجرت ه ـم علي

ـ ـوه، وإذا نجـففسقتم ـ ـم فيك ـ ـم الحكي ـ ـم، غصصت ه، ـم ب
ـ ـوضى، فمـوا فـوه، كونـوه وزندقتمـفكفرتم ـ ـا لك وم ـم الي

مـسـ ـن مراعيكـوا مـواه واذهبـراً س ـ ـم المستوبل ث ـة، حي
ـ ـضيعت. اةـم الرعـد أهملكـم، فقـشئت ـ ـم الن ع، ـص والشرائ

ـ . عـب والبدايـم العجايـم في بدعكـوأظهرت ـ ـنفقت اق، ـم النف
ـ . وق الفسوق علـى سـاق  ـم سـوأقمت ـ ـاستصغرت ر، ـم الكباي
ـ ـم الشاكـن غنيكـأي. رـم الصغايـوأبحت ـ ـر، يتفق م ـد فقيرك

                                                
مثـل یضـرب لمـن كـان مـع صاحبـھ عـلى حـال مـن : قلـب لـھ ظھـر المجـن 1

 .المـودة؛ ثـم تغیـر حالـھ، وانقلـب علیـھ
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ـ ـد متعلمكـر، يرشـم الماهـن عالمكـر، أيـالصاب . رـم الحاي
ـ ـل بقطـم الجهـاء، وحكـوت العلمـم بمـات العلـم ر ـع داب

م ـأت. نـل الشارعيـا أفضـك يـا شريعتـرد لنـج. اءـالحكم
ـ ـا موعظتـفيه ـ ـك ي ـ ح ـا أفص ـ . نـالتابعي ـ ـال والل ا ـه م

ـ ـظ الحسـن، وعـذا الوسـن هـم مــيوقظك م ـن، وال ينقذك
ـ ه ـف معلمـن، إال سيـذا الزمـن هـن فتـم ـ ـأب  نـي الحس

   .المـوالس
  

  :ـ مقتطفـات مـن روضـة ابـن خميـس
قيـل أنـه صنـع قدحـاً مـن الشمـع؛ بديـع الشكــل،  

ثــم كتــب عــلى    . جيـد الصنعـة، لـه رونـق ولطافـة
  : حافتـه؛ وفي الموضـع الذي تالمس شفتا الشارب ذلك القـدح

وإالَّ تُنْا كُم زهرة في حتَ    ديقةبسم عنمِماِئكات الكَي ضاح   
   مِـاظعاَأل وكلُالم اهوأفْ ُلبقَُأ    اها أنَفَ رٍوطَِل رٍوطَ نم تُبلِّقُفَ
  .ى ذلـك القـدح إلى صديقـه الوزيـر ابـن الحكيـمأهـدثـم 

كمـا كتـب عـلى ظهـر كتـاب البـن سبعيـن 
  ": الفقريـة"وعنوانـه 
  ناهع وي الغاياتذَ هامر نم   اهـنعم قَّد ظٌفْدي لَنْع رـقْالفَ
   اهـمعفَ  اهـمعم فَشْكَ أراد   هرِوصتَ نعيد عب يبِغَ نم مكَ
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وهـذان البيتـان اختلـف النـاس حولهمـا؛ فمـن قائـل 
  :أنهمـا البـن الـرومي؛ وقائـل أنهمـا البـن خميـس

   عرر صاروا بها غررا     رب قوم في منازلهم 

    زال ما ستراسترى لو      ستر اإلحسان ما بهم 
 

وهـذه أبيـات مـن القصائـد الطويلـة الـتي كتبهـا لـوالي 
  :ألمريـة أبي الحسـن ابـن كماشـة

   عن شكر أنعمك السوابغ  غ ـا والنوابـالعشي تعيب

  
  :ثـم قـال

  ازغـمع كل بازغة وب     ةـكماش ابن  عـودسائ

  غـاللغال  اتـشهي من      تأتي بما تهوى النغانغ 
   

  :ومنهـأ أيضـاً
  من ليس للحوشي ماضغ   ة ـبالغ  مـما ذاق طع

  
وقيـل أن الوزيـر ابـن الحكيـم طلـب منـه نظـم قصيـدة 
هائيـة؛ فبـدأ بطمطلعهـا؛ ولكنـه لـم يكملهـا؛ إذ مـات قـد 

  : ومطلعهـا هكـذا. إكمالهـا
   صداها محيت معالمها وصم    لمن المنازل ال يجيب صداها 

***  
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