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: بخصوصـه يحـيى بـن خلـدونـه قال الـذيكـل 
النبيـل أبي عـلي حسـن بـن إبراهيـم أنـه الطالـب ((

؛ أشـار إليـه في سيـاق ابـن مريـمولكـن . 1))سبـع
ترجمـة أبي عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد الشريـف 
الحسـني ـ دون أن يخصـص لـه ترجمـة ـ وكـل مـا 

رثـاه الفقيـه الصـدر : ((أنـه عنـد وفـاة الشريـف: قالـه
سـن بـن إبراهيـم بـن المفـتي المـدرس أبـو عـلي ح

وهنـا؛ يفهـم أنـه نمـا وتطـور؛ . 2))سبـع بقصيـدة طويلـة
بحيـث . يحـيى بـن خلـدونعمـا كـان عليـه في زمـن 

تجـاوز مستـوى الطالـب؛ الـذي وصفـه بـه هـذا األخيـر؛ 
ـ الفقيـه الصـدر  ابـن مريـموأضـحى ـ كمـا قـال عنـه 

ـارك في قـرض الشعـر؛ كمـا يفهـم أنـه مش. المـدرس
ومـع ذلـك؛ لـم تنجدنـا المصـادر بمـا . بقصائـد طويلـة

  .يسـد  الحاجـة في هـذا البـاب

                                                
  .502: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج 1
 .177: البستـان، ص 2
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ـ قصيـدة حسـن بـن إبراهيـم هـذه؛ أنشـدت بواسطـة 
ن يـدي أبي حمـو؛ بمناسبـة إحيـاء ذكـرى ـالمسمعيـن بي

  .م1373/هـ775المولـد النبـوي الشريـف؛ وذلـك في عـام 
هـو الحـب تهديـه العيـون الفواتـر  

ى  فتبديـه  البـوادي  البـوادرـفَخْوي  
  روضـةٌ  ـبلـه في روضة القرسغْوتَ

  واهـرى أو جوج  مرعاها من الحسـنِ
  ىوـنَ نإو  ـوٍلْبح  وصـالً يثمـرانِفَ

  مغايـر   فطعـم   عتبـاً  نإو  ـرمفَ
  ـهمراوصعـب م  عرفنـاه كـذا مـذْ

نيـُلي اً وطور ـوراًى طَـنَالم غـادري  
نَ ـنِولم أعـْلأقُ فـسي لم من أحـتيب  

مـرادي حـعن حماه تـنيمبائـركَ  م  
جنيـت ثالـغَ ماري من دوحة  ىالهـو  

  ـروقاس قـاسٍ ـوهقلـبي فَ وأطمعـتُ
بمـدحِ  ولكـن  الهاشـمي   محمــد  

  رائـرالس ى بـلَتُ الصي يومخـ رجوتُ
  لهـمكُ  الخلـق أكرم رسـوالً تُـدصقَ

  نابـرالم  ـني عليـهثْن تُـم ضـَلوأفْ
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سيهـمكلّ والكـونِ األرض  أهـِل ـد  

ـقُّشَنْمـن  تَ  ُلوأو   عنـه  قابـرالم  
  أحمـد  ـدحمم  المـاحي أبو القاسـم 

  حاشـر وهـو عاقـب أميـن رسـوٌل
  ـالَالع  هوفي حب  ىاألعلَ له المنـزُل

ومـن أجلـه نيـا الد وعنـه المـرفاخ  
تقـدـّلكُ  بـَلقَ   ضـالًفَ  م كَمنٍـو  

  جائـر  والكفـر  الحقّ نصـرِوجـاء ِل

اإلرسـاِل أيـا  خاتـم  هـاوهـو أمام  

وسيهـا والفَدباهـر ـّلفي  الكُ  ـُلض  
  هـاروسد  بعد الحـقّ ربـوع ىـيأحفَ

ملّهـافَلـة   بعـد   الع    وحـرواض  

وجلتَّد   ِلـدوشُ   حيـد    عقـدهـوده  
بكلّ   راهيـن   صـدقهـن   بـرواه  

  واطعـاًقَ    القلـوبِ  بآفـاق   تْـدبتَ
  ـرـهي  بواتفَ ـرِفْالكُ ت قميـصـدقَفَ

رِوما بحـتَّ ـتْحـتْى أزاح  لَالَضـه  
ـتَّوحـتْى أراح منه ـقُّوالح  ـرظاه  

وأعظـم   ـبِالنَّ    آيـاتهـالّوكُ    ي  
ظاِئعـم    واعٍآيـات     د   ـرواجِز  
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  منيـرةً  شمسـاً ـدشْالر ـقبأفْ تْبـدتَ
ـتْلَبِوقـد  أس  للـغي غدائـر  سـود  

  لمـاًظْم  يـد ما كـانبالتوح فأشـرقَ 
  الغدائـر   ـه تلـكتْبمـا القَ وشابـتْ

  وقد مضـتْ  المرسلين معجـزاتُ أتتْ
ريـقُالفَ  هـا  إالّقَلولـم  ي المـرعاص  

ومالشَّ  الهـادي   جـزةُعـدفيـع  محم  
  ساهـر  ـمجى النّى ما رعوترع ـدومتَ

وما الحمـاوإنّ د المادحيـنـقص ـرص  
  المفاخـر   خـارِالفَ   آذانِ   نيـفشْتَل
  بالـغُ  ـدحوال الم حدودم فال الفضـُل

  قاصـر ـدجوال الم محصور رخْوال الفَ
فـفي ليلـة فَ اإلسـراءفْورِ ـالًضـةًع  

  فيهـا  عليـه مفاخـر  ـتْعلفكـم  خُ
على السـعِب  ينحو ىقَر مجد  وسـؤدد  

  المكابـر  سـودالح قَىـيشْ   هدادـرتبِ
أتَ إلى أنى من قوسيـنِ قـاب  الًـزِنْم  

  شائـرالب  ى  عليـهـرتْبـه  تَ   ـهتْأتَ
  عـلى من  ما ناَل  األقـالم ـتُبِثْتُفما 

ولو ـه مـدذا البحـر سـع زواخـرب  
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  بـارقٌ  مـا الح   اهللا ى  عليـهفصـلّ
  سائـر  وما سـار  فلـك حـتْسبوماَ 

العزيـز   خليفــةً صـرِـد   بالنَّوأي  
لـه  المجإ  ـدثٌر  ى والمآثـرـلَوالع  

هو البجـوداً حـر رفعـةً  والكواكـب  
  فاخـرذا ي فمن فعـاًى نَحالض مـسوشَ

لْهو المـك ابِالـزي مى بن يوسـفوس  
  درـره  وهـو قـاصنَ   أبى   اهللا   إالّ

  ــاهليكم    ـابإي   سانـاًملت  ـنِهيِل
  الغوابـر  حـوسنهـا النُّع هبـتْقد ذَفَ

ويـنِه الـوـراًى طُر  إيابسالمـاً ـك  
وسعـدك موفـور  وأمـرظاهـر   ك  

  سعودكـم  شمس ـنِمبأفـق الي تْـدبتَ
فأجفـان   شانيهـا  سـوسواهـر   اه  

  سـن  حالـةتلمسـان  ألح   عـادتْو
يبعدمـا س فكـمبخَ ـتْمسيسامـر ـف  

وممأمـن ـّلفالكُ األمـنِ ظـالَل تْـد  
وسحغامـر  ـت عهاد الخير والجـود  

  هجـتيـرور  بمى  السه مـا ألـقَـفللّ
  مائـرالض قـا أو ما حوتـه اللّ  غـداةَ

   

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

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


9 
 

  القـةع  عـر لـوالَوما لي ونظـم الشّ

  والمآثـر  ىـلَالع ـوالَومـن لي بـه ل
  قربكـم في نيـِل لـتُتفأح بكم ـتُفْلُكَ

ـتُلْوأم   معاليكـم  المفاخـر  وتلـك  
  عليكـم  نـائيـدي من ثَأه فأصبحـتُ

كلُّ    نظـمٍ  جواهـرهجواهـر    ـن  
فقالـوا مبـاًح   قـاًوهـو  ح  يحبكـم  

وقالـوا  وزقَ  ورولهـم ـو  شاعـره  

  ىـنَلي بالم ـدوج نهمـفي مصنْم نـكُفَ
فال شـك ملَـووناصـر  حامٍ ى العبـد  

وداو منْاو قَبعـم اولَسـم وسـد وجـد  

  نابـرالم  ىهـزالعليـا وتَ بك يءـضتُ

***  
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1


  
هـو فقيـه، وأديـب وشاعـر؛ عمـل كاتبـاً لإلنشـاء 

ال ؛ ببـالط الدولـة الزيانيـة؛ أيـام أبي حمـو مـوسى الثـاني
: يعـرف الكثيـر عـن نشأتـه ومماتـه؛ وكـل مـا يقـال

ة وهـذه القصيـد .م1374/هـ776أنـه كـان حيـاً في عـام 
مقـام أبي  رفعهـا في رمضـان مـن السنـة المذكـورة؛ إلى

قـال  حمـو تهنئـة ببيعـة مدينـة تنـس للسلطـان الزيـاني ؛
  :ـاهفي

بىشـر  كملـج نب بـاح الص سفـرِالم  
  العنبـرِ  ـابري  جـاءتْ بـا كالص أو 

هـافكأنّ  ـا ــاك  عاطـر   نشرهحي  
  أذفـرِ  مسـك  طيـب داريـن أهـدتْ

   

                                                
اسـم صاحـب الترجمـة غیـر معـروف؛ إذ اكتـفى یحـیى بـن خلـدون بكنیتـھ  1

ھ الكاتـب أبـو الفضـل ابـن الشیـخ الفقیـھ العـدل الفقیـ: ((واسـم والـده؛ فقـال
وواضـح أن  .557: ، ص2: بغیـة الـرواد، ج)). أبي محمـد بـن عـلي العصـامي

لقـب أبي الفضل یلحق باسم العباس في معظم األحیان؛ حتى وإن أسند في بعض 
  .وعلیھ فقد اخترنا وضعھ ھنا .الحـاالت إلى اسـم أحمد

   

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

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


11 
 

جاءتـك  ريمـةك   بالفتـوحِ   تخبـر  
  ـرِـومبشّ  قـادمٍ  مـن  بهـا  مأكـرِ

  مالـكي  لـك  ـستدلّ  بفتـحِ  فـتْاو
  رِؤزـمـ   تـوحِبالفُ   ـكلْمبِ  فاهنـأ 

  بجايـة   حِــضي   بفتـقْـس   تَفتدلّ
فانهـض تظفـرِ  أو بسعـدك  كبعـز  

  ببديعهـا  ـْلوج   بواديهـا   ـرعكْاو
  بـذاك   المنظـرِ  اهيالـز وربيعهـا 

  بخاللهـا   وجـس معاقلهـا   فـرعاو
  أيســرِ   يمنحهــا   بأمــرٍ  فاهللا  

  ديـد   ترتـقيجال زلـت ذا  سعـد   
   عصـرِألا  عـلى تـوالي أوج الكمـاِل

  المكيـن   مؤيـداً  في العـز وبقيـت 
  مزهـرِ روضٍ نفحـاتُ مهمـا سـرتْ

     ***
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ء؛ لكثـرة بكائـه وزهـده، وسهولـة يعـرف بالبكـا

مـن أهـل الحديـث كـان . ذرفـه للدمـوع؛ خشوعـاً للـه
؛ حـتى أنـه ال يرفـع طرفـه نحـو والديـن والـورع

. ىالسمـاء؛ خشيـة ورهبـة مـن اللـه سبحانـه وتعـال
يقـال أنـه حـج . يحسـن الموعظـة، ويتقـن تدريـس العلـم

وتلـقى العلـم . بحمـار؛ ال يركبـه إالّ حينمـا يشعـر بالتعـب
الشريـف أبي عبـد اللـه : مـن تالميـذه. بتلـك الديـار

هـو . التلمسـاني، والمقـري الجـد، وابـن مـرزوق الجـد
ـره موجـود مـن رجـال القـرن السابـع الهجـري، وقب

بعيـن وانزوتـة في بـاب الجيـاد؛ وبالقـرب مـن العبـاد 
  :  وممـا كـان ينشـده باستمـرار. السفـلي

  هـم الرجـال وغبـن أن يقـال لمـن
  رجـل  لم يتصـف بمعـاني وصفهـم
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  :وقولـه
  تريديـن إدراك  المعـاني  رخيصــة
  إبـر النحـل  وال بـد دون الشهـد من

  
  :وقولـه

  ال  رجـال  لهـم ورد  يقومونــالـو
  يصومونــا سـرد   لهـم  وآخـرون

  لزلزلـت أرضكـم من تحتكـم سحـرا
  ألنكـم  قـوم  سـوء   ال   تبالونــا

  
  م1340/هـ741تـوفي بتلمسـان في سنـة 

  

***  
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أبـو محمـد ((مـرة : ورد اسمـه في زهـر البستـان
؛ بينمـا سـمي أبـوه ))عبـد المؤمـن بـن مـوسى المديـوني

ثـم ُأسقـطَ اسـم أبيـه في )). يوسـف((في المـرة الثانيـة 
وال )). وللفقيـه المديـوني((المـرة الثالثـة؛ واكْتُـفي بالقـول

. يعـرف إن كـان هـو الشخـص نفسـه؛ أم همـا اثنـان
 .فقيـه وأديـب وشاعـرـة هـذه؛ المهـم أن صاحـب الترجم

ورد ذكـره في كتـاب زهـر البستـان؛ إذ أورد صاحبـه 
قصيدتـه الـتي قالهـا في الحفـل المنعقـد بالبـالط الزيـاني 
بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي المبـارك؛ في عـام 

  :وجـاء فيهـا. م1390/هـ762
  جاءت سعاد بوصل بعدمـا  ذهبـا
  الشيب والتهبـا حوالعصى الشباب 

  واحدودب الظهر من سقم ومن  كبر
  منتصبا نواعوج عصبي الذي قد كا
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  وصرت أمشي الهونيا بعدما ضعفت
  واسترد الدهر ما  وهبـا القوىمنى 

  ال أستطيع نهوضـا قد وهى بـدني
  حسمي فصار هبـا من 1تمكن السقم

  تظن أني على العهد  القديـم  ولـم
 و  والطربـاهجرت اللهـ بأنيتعلم  
  فـال ميـموجانَبتْ نفسي العقـل الذ

  أرى نديما إلى من قد هفـا وصبـا
  يرضى  بمنقصـة الـذيوال أنا ثم 

  أصيـخ لقـول يحـدث اللعبـا وال
  الـتي سلفـت ميإذا تذكـرت أيـا

  تبـادر الدمع من عيـني  منسكبـا
  أفنيتهـا عاصيـا  للـه  مجترئـا[

  2]م والطربـاأرتدع صلفـاً باإلثـ لم
   

                                                
  .؛ وھو تحریف))القسم(( :كتب في األصل 1
فحدثت زیادة في صدره؛ ممثلة بسبب خفیف . ھذا البیت بكاملھ مختل الوزن 2

أما عجز البیت فقد سقط من تفعیلتھ . الثانیة والثالثة: ؛ بین التفعلیلتین)0(/
: باإلضافة إلى زیادة سبب خفیف بین التفعیلتین). 0(//األولى وتد مجموع 

  : البیت ھكذا فجاء.  الثالثة والرابعة
وللتصویب ). ولم أخفشاھدًا على من تعبا* مجترئا  لھمعاصي اإلفي أفنیتھا ((

  . نظمنا بیتًا بدال منھ؛ وجاء كما ورد أعاله بین حاصرتین
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  كم بت فيها على العصيان  معتكفـا
  وجبـا مااللـه  قمضيعا من حقـو
  وصدني عن سبيل الخير دون خفـا

  سـوء  إذا  غالبتـه  غلبـا يـنقر
  النار جيء بها ماا ذإ اصطباريكيف 

  في قنط والـرب قد غضبـا الخلقو
  أيها العاصي نسيـت  ولـم ياوقيل 

  وما كتبـاالرفيقان ما خاطـا  1ينس
  جنيت بـه ماإقـرأ كتابك وانظـر 

  بمـا كسبـا كالاليوم أجزى الورى 
  ما حيلتي ما جوابي عند ذاك  ومـا

  يكون عذري ومني العقل قد  سلبـا
  لكنـني برسـول  اللـه  معتصـم

  بالنور والبرهـان  منتخبـا جاء من
  السمـاء حـّل فـال فيتطلع  ربد[ 

  2]محتجبـاغَيـم  يغيبـه،  فصـار 
   

                                                
 .؛ وھو خطأ نحوي))تنـسى: ((في األصل 1
  :ھذا البیت مختل الوزن، ومضطرب الصیاغة؛ جـاء في األصل ھكذا 2

وحرصًا منا )). یواریھ أو تقص فیحتجبا* لسما فال غیم بدر تطلع في أفق ا((
  .على سیاق المعنى؛ وضعنا بیتًا بدًال منھ؛ ورد أعاله؛ بین حاصرتین

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

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


17 
 

  أسنى النبييـن، أعالهـم وأرفعهـم
  ار والشهبـانـوفنـوره يخجـل األ
  خير البرية من عـرب ومن عجـم

  ،  أزكاهـم  حسبـاذمـةأوفاهـم  
  خالقنـا نأجلـه كَـون األكـوا من

  أتى في صحيح النقـل  مكتتبـا كما
  معالمـه تفأظهـر الحـق إذ فـر

  ذهبـا  ماوسـاد بنيانـه من بعـد 
  وقام يدعـوا الـورى هللا  مجتهـدا

  من كان منهم على نأي ومن  قربـاً
  حر نار  لـظى منفمن أجاب نجى 

  وقد كفـاه اإللـه األمـر  والتعبـا
  1ومن عصـاه فمثـواه الجحيم غـدا

  يسقَى حميما فما يـروى إذا شربـا
  وأبعد النـاس من جهـل  أضلهـم

  والنصبا بعد ما اعتقدوا األصنام  من
  أسـرى به اهللا في الليل البهيـم إلى

  السبع الطباق فحاز الفخر  واقتربـا
   

                                                
  .المقصورة باأللف؛ ))غـدى: ((في األصل 1
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  صلى بموسى وعيسى والخليل بهـا
  وعاين العرش واألستـار والحجبـا

  أدنـاه،  كلمـه من غيـر  واسطـة
  ثم اجتبـاه وأعطـاه الـذي  طلبـا

  أتى ربيـع  بـه  أهـال  بواحـده
  وهبـا ماوأهـدى  ماومرحبـاً نعم 

  1]درر [ محمد خيـر من تُهـدى له 
  رض أو ركباألظهر ا قمن مشى فو

  فارتج إيـوان كسرى عنـد مولـده
  قصبـا هعنـد حقـاً 2سـاوة] ء[ماو

  رس أيضا عنـده خمـدتفـاونار 
  ا وال  لهبـاحـركأنهـا ما حـوت 

  األرض ذاهبـة تجوبوالجن ضلت 
  هربـا أمعنتإلى أقـاصي النواحي 

  مه لم تجد في الوضـع  من ألـموأ
  به وال كابـدت ضـراً وال وصبـا

   
                                                

ھذا الشطر مختل؛ إذ سقط منھ ما یماثل التفعیلة الرابعة؛ وعلیھ فقد أضفنا  1
  .؛ للتصویب))درٌر: ((كلمة

. ؛ وھو تحریف؛ یطمس المعنى، ویخل بالوزن))وما ساوة: ((في األصل كتب 2
والمقصود بذلك؛ بحیرة )). ماء((؛ بالھمزة في آخر كلمة ))ماء ساوة((: والصحیح ھو

  .ساوة التي جّف ماؤھا یوم مولد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
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  وخص بالمعجزات الباهـرات فمـا
  1]سـواه خص بسرهـا وال قربـا[ 

  على ظمـإ كانوا قدأروى الجيوش و
  2والقربـا  ناألشْنـا ملـؤا حينهممن 

  كـف  مباركـة مـنتفجـر الماء 
  بـال وهطـاال  ومنسكبـاوو سحـا

  نـدر الطعـام إذا مـنلقوم وأشبع ا
  األقالل  والسغبـا 3كبدوا مامن بعد 

  ع  السـم  معلنــةذراوكلمتـه   
  4ليجتهــدا  فيـهوأعلمتـه  بمـا  

  معـه   5]إن مشى مشت[الغمامة  ثم
  6أرخت فوقه  طنبـا األرضأو الزم 

                                                
 :ھكذا لوزن؛ـ مضطرب المعنى، مختل ا بزھر البستان ـ في األصلجاء ھذا الشطر  1
  .   ووضعھ بین حاصرتین أعاله، فقمنا بتصویب نظمھ)). سواه أعطیھا نفعا وال غربا((
؛ یستعمل لحفظ الضأنوعاء من جلد المعز أو : القربة جمعھا قرب وقربات 2

  .وھي القربة الصغیرة: أما الشنَّة؛ فجمعھا أشنان. الماء أو اللبن
إلى خلل  يؤديطلع الكلمة؛ وھذا تحریف ؛ باأللف في م))أكابدوا: ((في األصل 3

  .في الوزن واضطراب في المعنى
عما سبقھ؛ وإن كان ) د(أصیبت قافیة ھذا البیت بعلة اإلكفاء؛ باختالف رویھا  4

  .اللفظ متقاربًا
فوضعنا بدًال منھا ـ بین  وھذا یخل بالوزن؛؛ ))إن سار تسیر: ((كتب في األصل 5

 .؛ لتقویم الوزن، والحفاظ على المعنى نفسھ))تإن مشى مش: ((حاصرتین ـ عبارة
ِطَنَبة؛ وھو حبل : واألطناب مفردھا. شدھا باألطناب)): َطنَّـَب الَخْیَمـة: ((یقال 6

  . طویل؛ یشد بھ سرادق البیت
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  والبدر شُـقَّ له نصفيـن  فافترقـا
  أمره  عجبـا منوالناس قد شاهدوا 

  1لـه  ليـسمعجزات رسول اللـه ف
  حصر لمن رمها أو عـد  أو كتبـا

  2ومن يطق كيل ماء البحر  مجتهـداً
  أو الغمـام إذا ما انهـلَّ  وانسكبـا

  يا سيد الرسـل إن العبد في  قنـط
  مما جنى من قبيح الفعـل وارتكبـا

  أمـور كلهـا خطـل فيوما عسى 
  تهبـاان  وما 3وما تعدى وما أكْـدى

  أمـلي وياأرجوا بمدحك يا سـْؤلي 
  نصبـا  ىفوزاً لجنَّات عـدنٍ ال أر

  فأنـت أفضـل مأمـول  ومدخـر
  4فـع  لمـسيء  جـاء  مكتتبـاوشا

   

                                                
  .؛ وتغیرت في النسخ))لھا: ((ربما تكون 1
؛ ))األرض: ((مختال بسبب كلمة بزھر البستان ورد ھذا الشطر في األصل 2

وعلیھ فقد )). البحر مجتھدا) األرض(ومن یطق كیل ماء : ((التي زادت  ھكذا
 . حذفت ھذه الكلمة أعاله؛ من أجل التصویب

  بخل في العطاء: أْكَدى إكداء 3
  . ؛ وھو تحریف یتسبب في اختالل الوزن))مكیتبـا: ((في األصل 4
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  خالقنـا  شصلى عليك إلـه العـر
  الشرق أو غربـا بأفـقما الح نجم 

  بجودك يا من ال شبيـه لـه انصرو
  اخليفـة ساسنـا بالعـدل  محتسبـ

  من بني زيان قد كرمـت 1فرع نشا
  ؤه الخلفـاء السـادة  النجبــابـاآ

  خليفـة  ال يسـامى  في  أرومتـه
  رسبـا بالثرامن  2هل يسامى السماو
  صارمـه  كخليفـة قهـر األمـال

  بأسـه رهبـا منكـل له خاضـع 
  قـدرا  ومنزلـة نـاأسنى ملوك الد

  ما هـو انتسبـا 3وخيرهم نسبـا إذ
  لضعيف ومأوى المتعبين ومنا كهف

  أودى به الدهـر في أحكامه  ونبـا
   4]لهـا َألَـم [ خليفـة كفّـه  نـار 

  وهبـا نلمن عصاه وبحـر الجود إ

                                                
  .؛ وللضرورة خففت الھمزةنشأأي  1
  .للضرورة)) السماء((أسقطت ھمزة  2
 )).إن: ((في األصل 3
: الثالثة والرابعة؛ التي تمثلھما عبارة: ھذا الشطر مختل؛ بسبب التفعیلتین 4

وعلیھ فقد وضعنا أعاله ـ بین حاصرتین ـ بدًال منھا العبارة )). ما حجة((
  .بغرض التصویب)). لھا ألم: ((التالیة
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  متزجـافا ضدينعجب لكف حوتْ فا
  مقلتـاك مثلهـا عجبـا تهل شاهد

  موالنـا  وسيدنـا يوسفموسى بن 
  أبـا نليث الحروب إذا عـزم الجبا

  ام بالمولد األسـنى وشرفـهمن قـ
  كيما ينـال بـه ذاك الـذي رغبـا

  الجهـد في مرضات خالقـه واعمل
  الخيـر  محتسبـا  لفعـالمبـادراً 

  آملـه 1هـو  مـاسمى لـه ربـه 
  2]يسمـو به رتبـا[مبلغـاً مقصـداً 
  فاللـه يبقيـه في  أمـن  وعافيـة

  ما هزت الريح في إرسالها القُضبـا

***  
  :ـ ولـه قصيـدة قـال فيهـا

شهـر حبـذا  اـي  نـازار ربيـع  
  3]متفقــد[أهـال بـه مـن زائـر 

   
                                                

 .ن؛ للضرورة؛ حفاظًا على سالمة الوز))ھو((تشدد واو  1
؛ ))مقضیا أرتبا: ((الثالثة والرابعة خلل؛ وتمثلھما عبارة: انتاب التفعیلتان 2

. لذا فقد وضعنا عبارة أخرى تجلي المعنى وتصوب خلل الوزن. فانكسر الوزن
  .ووردت أعاله بین حاصرتین

  .؛ وھو خطأ نحوي؛ ویصیب الروي بعیب اإلقواء))منتقدا: ((في األصل 3
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  لنـا يام مـرة  يهـدـل عـفي ك
  دـبالمولـ   ـراًـومبشأزهـاره  

  1العـال رىأيا ربيع لك العال فأ]فـ[
  2]مفسـد[ لفضـال وال تسمـع لقـو

لـك المفاخـر كلهــا وأيا ربيـع  
  الشهـور أذلـة  كاألعبــد ولـك

  فيك استهل نبينـا خيـر الــورى
  ساعة طلعـت بسعـد مسعــد في

  لــةظالكشفـت ظلمـاء  كـل تف
  نجـاب غيهبهـا لكـل موجــداو

  بعـده ال ضاللـة   3والكفـر ولّى
  مـا قـد شـاده بمحمـد ـدد هـق

  ـهئـابهوره وـه  في  نــفكأنـ
  سـودر بـدا في جنـح ليـل أـقم

  ست أصنـام قيصـر  عنــدهفتنكّ
  ملحـد  كَميـت 4]قائدهم[واعتاض 

   
                                                

ختل ؛ فا))فارى العـال أیا ربیُع لك العـال: ((صل ھكذاجاء ھذا الشطر في األ 1
  . وزنھ؛ فصوب كما ورد أعاله بین حاصرتین

  .كلھ الشطر یفسد وزن كما أن وزن الكلمة .وھذا إقواء وعیب في الروي ؛))مفندا: ((في األصل 2
  )).وال: ((في األصل 3
  .؛ وھذا یخل بالوزن؛ فوجب التصویب))قایا: ((في األصل 4
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  بعدمـا فـارست نيـران ـثم انطف
يخمـد  وحموهـا لـمت سنون مر  

  كسرى تساقـط هيبـة عناج ـوالت
  محمـد  لظهـور خيـر العالميـن

  جنابتـه  مـن انوتضعضع اإليـو
  للكفـور  المخلـد  وبـدت أمـور

  آيـة  ظهـرت لـه مـنهذا وكم 
  أزيـد وأ  كالشمـس في إشراقهـا

  بهـا  يـأتي أنز ـمن معجزات ع
  يشهـد  لـمر سـواه ومثلهـا ـبش

  بعـده  والغزالـة ككـالم ضـب 
  والحصـا والجلمـد حقـاب ـوالذئ

  نشقـاق البـدر والمـاء الـذياثم 
ع واليـدـاألصاب منى الجيوش رو  

  مـشى 1اـفوقـه مهمثم الغمامـة 
  ـدـعقْن يإلـه    وتضـل واقفـة
  ويرى الذي من خلفه  مثـل الـذي
  المسنـد  في  كمـا  يـأتي قبالتـه

   

                                                
  )).مھمى: ((ي األصلف 1
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  المصطـفى علـم الهـدى شميالها
  الغـد فيفله اللوى  وله الشفاعـة  

  يوما يقـوم النـاس مـن أجداثهـم
  ذهل العقـول إلى المقـام األوحـد

  فوقهـمو  خائفيـن  عـراة ثـاًعشُ
  والجـوارح ترعـد بـرغَتُشمس 

  ح من عـصىـبها لتلف جيءوالنار 
  ـدهمج  والخلق في قلـق وكـرب

  تجـلى  للقضـا  قـد واللـه ربي
  اد فيـا لـه مـن مشهـدـبين العب

  رف الجرائـم في الدنـاـويود مقت
  يولـد  لـو كـان ينفـع أنـه لـم

  شافـع  ومشفـع  يشفـع  هنـاكف
  ـدـأو معت  في  ظالـم  ومقـرب

  ونبينـا محبوبنـا   ىخيـر الـور
  فهو الذي نرجـوا  ليـوم الموعـد

  ينـادي أمـتي  يـا سيـدي مـايو
  مقصـد فبلـغ   أوعدتـني وعـداً

  مـا تشـافيجيبه لـك يـا محمـد 
  ثـم أصعـد هـا فلـجبهذا الجنان 
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تبتـغي  مـا  واشفع تشفع  واطلبن  
  فأنـت محمـد  تعطى الذي ترضى

  رضىـيعطى الشفاعة والوسيلة وال
  أكـرم بـه مـن شافـع  وممجـد

  وينال إذ ذاك الـرضى مـن ربـه
ويقالسرمـد عينـا  بالنعيـم   ـر  

  ـاجد  لوالك ما كـان النهـار وال
  وال بـان الصـواب لمرشـد ليـٌل

  عـصى لوالك لم تكن الجحيم لمن 
  1مهتـدال الق ال الحـور الحسـان ل

  واله ضل النـاس في غشواتهـمـل
  ـدـفدفبـه  وـهممبيتيـه    كـل
  ملكوتـه فيصـلى عليـه  اللـه  

ما غردت ونَ  على غصـنٍ قٌرـد  
  إمامنـا وانصر بجودك يا مجيـب 

  2]لمقصـدواالثنـا بليغـا ب نصـراً[
   

                                                
  . ھكذا 1
  : لحق بھذا الشطر في رویھ عیب اإلقواء؛ فأتى في األصل ھكذا 2

 .؛ فصحح كما ورد أعاله بین حاصرتین))الثنا والمقَصَد یبلغھ نصرا((
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  ـهـأصولوقـه أخالملـك زكـت 
  سيـد  عـن رث الخالفـة سيـداًو

  ـدرهـق  عــفَّور ـهلَضفَ  اللـه
  ـدـيَأوتَ   ةـبمهابـ     هـدـموأ

  العدى الذي قهر 1 ]حمو بو[موالي 
  مهنـد  وأماتهـم حتفـاً  بِعضـب

  جيشـه  ويقـدم  مـهفالنصـر يقد
  2ـدـويفت  وحيـر والفتـح يتبعـه 

  لـه  ليلـة الغـراء جـاد بمالفي ا
  رمـدالس م ـليفـوز بالخيـر المقي

خَواللـه ربي ال يــيقَ بـصـده  
  المولـد  فضل هذامن  3ـافيما رج

  ـةببقُ  اهنرما في] يستوفه[ 4ـهفيتسي
  وزبرجـد  لؤلـؤ  حيطانهـا مـن

  ب نعيمهـاطـافي جنـة طابـت و
  خلـدا  ثمبهـا  ال طب نفسـاًـويق

   
                                                

؛ وھذا یؤدي إلى خلل في الوزن؛ وعلیھ؛ فقد ))أبو حمو: ((بزھر البستان في األصل 1
  .؛ كما ورد أعاله بین حاصرتین))بو حمو((؛ فأضحت ))أبو((وجب حذف ألف 

  .ھكذا 2
  .؛ باأللف المقصورة))رجى: ((بزھر البستان في األصل 3
  .؛ فوجب التصویب))یستیفھ: ((كتب في األصل 4
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  آل عبـد الـواد دام سروركـم يـا
  األسعـد  امنـا  اإلمـموال  ببقـاء

  األسنى الكريم المرتضى 1]المتصدر[ 
  األصعـد الزعيـم  األوفىالماجـد 

 شملكـم   بـراً  وألّـفَ أوالكـم  
  األبعـد نمن أرض فـاس والمكـا

  ـهقَّعليكـم أن توفـوا  ح ضـاًرفَ
  سـان  وباليـدباللِّ وفعـالً نصحـاً

  ـهـه ويبـقي  ملكـفاللـه  يبقيـ
  م في السمـاء بفرقـدمـا دار نجـ

  دائمـاً  دأبـاً  عليـهثـم السـالم 
  لقضيـب  األملـدباما مـر ريـح 

***  
  

   

                                                
؛ بطریقة غیر واضحة؛ فعوضت بما ))نصور: ((بزھر البستان كتب في األصل 1

 .ورد أعاله بین حاصرتین
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ـ وهـذه القصيـدة قالهـا صاحـب الترجمـة في سنـة 
م؛ في حفـل بمناسبـة فشـل المرينييـن في 1358/هـ760

استعـادة تلمسـان؛ وافتكاكهـا مـن يـد أبي حمـو؛ الـذي 
في السنـة نفسهـا؛ إثـر مـوت أبي سبـق أن دخلهـا 

  : ولـم تـرد هـذه القصيـدة إالّ في زهـر البستـان. عنـان
  والسعد أقبل يا موالي متصال   بحمد اهللا محتفال السرور ىواف

  1بدال  ]له[ يبغي وال ينفك عنهال    بجيشك مقرونمن اهللا  نصر
  األمالو واألمن مثال الرضىبه    يفارقـه  أن ماوالنصر يتبعه 

  فاشكر لربك ما أوال وما فعال   نضائرها ها جاءت بشائر تتلو
  الخطـال فارقفر منهزما إذ و   كتائبـه  ولـتهذا عدوك قد 

  المذعور إذ جفـال االظبكأنه    فتكممخا من  رجوعا يستطيعال 
  والغلال األعناق بهفبادر  ترهب   ال بكفك لفصارم الحزم مسلو

  الدار والطلال ودع مناويك تبكي   في دعة قرير العين وعش سعيدا
  عال بالمكرمات حاز الكمال ومن   من فمثلك تهوى كما األمانيواجن 

أتتـك خاضعة مكسوة حلـال   واأليام ضاحكـة أرى الليالي  
  قبال  تهدي لعاشقها من ثغرها   ت محاسنهااقر 2ـودةها خنأك

  ة خجـالمرحم وأتتبوصلها    سمحتإذ   موالي أيا عليها فاعطف
   

                                                
مختل؛ وال یستقیم إال إذا أضیف إلیھ  لبستانفي األصل بزھر اعجز البیت  1

  .؛ التي أضفناھا))َلُھ: ((متكون من حرفین متحركین؛ مثل(//) سبب ثقیل 
  .بتاء التأنیث)) خودة((في شعره  وقد كتبھا. الشابةالمرأة : الَخْود؛ جمع َخْودات 2
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  عسـال معتقة ممزوجة خمراً   مسمها ريقمن  وضمها وارتشف
  وال ملـال جرا هها قوال تفار   وصال غير منفصل وأنلها منك

  فيما مضى  وخال بهملتك عاثم اعتبر ما جئت من عشرتها   و
  يا موالي  مقتبالسعدك  فاكالميمون طائره   وا الملك يا أيها/و22/

  وزادك اهللا تدبيرا بـه كمـال   تعب مادون  ربك ملكا أعطاك
  أبدا الجفا وقال منأنف  رغما على   تملك الدنيا بأجمعهـا نبد أ ال

  والخحتى تصير لكم أعدائكم    وترتقي فوق ما قد كنت تأمله
  بأس وحلم وإيثار إذا وصـال   أربعة  يا سائلي عن مليك فيه
  ت والتوكيد والبدالكالعطف والنع   رابعها  وحسن رأي سديد هو

  يقتفي السبال ليقو من شاء مصداق   شاعت مكارمه في األرض وانتشرت
  فمي قد لذ لي وحال في ومدحه   ال زلت أنشر ما لواله من نعم

  إن قبال  ن جاء سائله يرجوهإ   ملكفي  األمداح ماذا عسى تبلغ
  بـا مبلغـا أمـالإريـا ضمق   يبقيه في أمن وفي دعـة فاهللا
  أبراجها الحمال من ما حلت الشمس   أبـدا دائمـا عليـهالسالم ثم 

***  
   

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

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


31 
 

؛ ألقاهـا وردت في زهـر البستـان أخـرىقصيـدة وهـذه ـ 
صاحـب الترجـة بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف 

ولكـن وقـع اختـالف في اسـم . ببـالط أبي حمـو الثـاني
؛ وهـذه ))يوسـف((األب؛ حيـث سـمي هنـا باسـم 

  .م1358/هـ760القصيـدة ألقيـت في عـام فتـح تلمسـان 
  1العدناني   هو عدتي لقيامتي  وكفـاني المصطفى النبي مدح

  2وجناني  بجوانحي وىث حتىوغاية مقصدي    شغليصيرته 
  من جثماني الروح مجاري وجرت   كتفىفامحبته بقلبي   وسعت

  4ببنان  الثرى طئمن ووأجل   3المرتضى العباد لم ال وهو خير
  5]والبرهان من جاءنا بالنور[المجتبى     يمالكر الهاشمي األوفى

  القيامة شافع ومشفـع   في مذنب أو معتد أو جـان يـنز
  الدليل لجنة الرضـوان كلهم   وهو الخالئق فهو الرسول إلى

  السموات العلى   رب العباد مكون  األكـوان خلق أجله من
  6ماء جامد   سبحانـه من ملـك  ديـان قودحى البسيطة فو

   
                                                

  .أي یكفیني، ویغنیني 1
والجنان ـ ھنا ـ ھو . لصدراألضالع التي تلي ا: الجوانح. أقام وسكن: ثوى 2

 .القلب؛ ألنھ مستور تحت األضلع
بسقوط حرف . األولى والثانیة: ھذا الشطر غیر موزون؛ والخلل في التفعیلتین 3

  .ساكن في آخر األولى، وزیادة حرف متحرك في الثانیة
 .أطراف األصابع: البنان 4
وھذا یخل )).رھانمن جاء بالنور وبالب: ((بزھر البستان ھكذا كتب في األصل 5

 .وعلیھ فقد صوب الشطر؛ كما ورد أعاله بین حاصرتین. بالوزن
  .ثمة خلل في التفعیلة الثانیة؛ بسقوط حرف متحرك في أولھا 6
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  أللـوانوا  األشكال متخالفيكلها     خلق الخالئق 1أجلهمن 
  خلقوا بال ريب وال  بهتـان   الكرام من اْجله النبيئون وكذا

  النسـوان  وضعه   ألماً كما يأتي إلى فيتجد  لم 2أم وضعته
  من عدنان خلقال بظهور خيرالمـنى    كل لنا أهدتفي ليلة 

  مكـان  أزهارها عبقت بكل  3محمـودة زيارةزرت  أربيع
  العينان ما ترى خضراء أجمل   حلة سندس األرض وجه وكسوت

  واإلحسان  بالحسن 4يتهازجأ   مزية على الشهور لك يا ربيع
    انعلى األكو وعلوت في العليا   والمحاسن كلها حزت المفاخر

  الذنب والعصيان وشفيع أهل وحبيبنـا    فيك استهل نبينـا
  حسنها القمران فيصورة قمريـة   بل دونها  لما بـدا في

  سالم واإليمـاناإلإلى  ودعا   ربه  وأتى بوحي صادق من
  5فأصابها شهب من النيـران   الجن في أفق السما تطارت عتا

  األذقان على حينها سقطت من   وتنكست أصنام قيصر  كلها
  من القرآن هـا آيـة   وجب السجود لهاعلي فكأنها قُرِئـتْ

   
                                                

التصحیح؛ ؛ وھذا یخل بالوزن؛ فوجب ))ومن أجلھ: ((بزھر البستان في األصل 1
 .حاصرتینفأضحى كما ورد أعاله بین )). ومن: ((بحذف حرف الواو في كلمة

وھـذا خطأ؛ فأٌم بالتنوین؛ )). ُأُمْن: ((حرفت ھذه الكلمة في األصل؛ فكتبت ھكذا 2
  .ال بحرف النون كما حدث

  .ربیع األول من عشر الثاني االثنین یومفي  وقع ألن مولد الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم 3
  .ویبدو أنھ تحریف )).أذجیتھا: ((ھكذا: بزھر البستان كتبت ھذه الكلمة في األصل 4

  .تحریف
ُمِنَعْت الشیاطیُن من استراق السمع، وحراسة السماء بالشھب الحارقة؛ وذلك  5

  وذلك في یوم والدتھ صلى اهللا علیھ وسلم؛
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  نصفـان  وتفرقـت أجزاؤه   تساقط هيبةعن كسرى  والتاج
  فال تسأل عن اإليـوان خوفاً  1أركانـه مناإليوان  وتهـدم
  زمـان في أقل نيران فارس  2انطفتو البحيرة من غاض والماء
الكهـان بنيك من أذى حذرا  3المعلوم قال لجـده اهبوالر  
  والرهبـان  وعداوة األحبار   ومكرهم من كيد اليهود فظهواح
  والعصيان  أهل الكفر ومعيد   ىالهد علم إلى الورى الرسول فهو

  زماني وطال عمري لي وامتد   ان ظهورهأوإلى  بقيت 4]فإذا[
  ٍ، أفضل األديانيند في نصر  5بـه وأبـذل  طاقـتي فأمن
  على إنسان يتخف ظهرت ومامن معجزات جملة    ذا لهكم 
  الشان ذايا أحمد المحمود يا   6بسمها قالت لـه عارالذ منها

  أهل الزيغ والعدوان من فعل   لـال تأكلن لحمي فسمي قات
   

                                                
  .بالط الحكم في فارس: اإلیوان 1
 .جف الماء من بحیرة طبریا؛ بوالدتھ علیھ السالم 2
یَرى؛ أوصى أبا طالب؛ والراھب ھنا یسمى َبِح. قال لعمھ أبا طالب ولیس لجّده 3

  .بأن ال یوغل بمحمد في بالد الشام؛ خوفًا علیھ من الیھود؛ ولیس من الكھان والرھبان
ومع ھذا؛ فقد . ؛ وھذا یخل بالوزن))فإن: ((بزھرالبستان كتب في األصل 4

وعلیھ؛ فقد صوبنا . حاول الناسخ استدراك األمر؛ ولكنھ سقط في خطأ آخر
  .بین حاصرتین؛ لكي یستقیم الوزن)) ذافإ: ((الخلل بوضع كلمة

  (/).وقع خلل بسیط في ضرب البیت؛ إذ سقط حرف متحرك في بدایتھ  5
یشیر إلى ذراع الشاة التي سممتھا زینب بنت الحارث، وقدمتھا ھدیة إلى  6

  )).إن ھذا العظم لیخبرني أنھ مسموم: ((رسول اهللا؛ لكي تقتلھ؛ فقال علیھ السالم
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  هتـان ساجـم مـعبد وبكى  1حن له لمحض محبة والجذع
  عينـان له  عليه لمن دلـت  2شقـه في  آيـة أكبرلبدر وا
  البرهـان  أعظمك ذا لعمره  3الغمامة فوقه مهما يسـر ثم
  بالفرقان  خُصيا من  5حييت  4معلنا  ونادى الضب خاطبهو

انأو كلاللـه  المجتبى   صلى عليـك  أنت النبي الهاشمي  
   

                                                
ب السیرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یخطب ورد في بعض كت 1

على جذع، ثم تركھ؛ فأخذ الجذع یئن أنینًا یسمعھ من كان بالمسجد؛ فنزل علیھ 
ھدأ جذع، ھدأ جذع؛ : صدره وقال السالم من حیث كان یخطب، وضّم الجذع إلى

فتكون  إن أردَت أن أغرسك فتعود أخضرًا، یؤكل منك إلى یوم القیامة؛ أو أدفنك
  ". بل ادفني؛ وأكون معك في اآلخرة: فقال الجذع. رفیقي في اآلخرة

انفلق القمر ونحن مع رسول اهللا صلى : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنـھ قال 2
فقال رسول اهللا . فلقة من وراء الجبل وفلقة دونھ: اهللا علیھ وسلم؛ فصار فلقتین

  "اشھدوا : صلى اهللا علیھ وسلم
الراھب ـ وھو في صومعتھ في بصرى الشام ـ رأى رسول اهللا صلى  ورد أن بحیرى 3

  .اهللا علیھ وسلم في ركب قریش ـ حین أقبلوا ـ وغمامة تظلھ من بین القوم
فرأى جماعة . كان قد صاد ضبًا لیأكلھ ورد في األثر أن أعرابي من بني سلیم 4

اء إلى النبي الجماعة، وج فشق األعرابي محتفین بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم؛
والالت والعزى ال آمنت بك إّال أن یؤمن بك ھذا : صلى اهللا علیھ وسلم؛ وقال

وطرحھ بین یدي رسول اهللا محمد  الضب المیت؛ ثم خلع الضب المیت من یده
فقال  .للضب المیت أضب :فقال صلى اهللا علیھ وسلم. علیھ الصالة والسالم

یا  ومن تعبد: الرسول قال لھف. لبیك وسعدیك یا رسول رب العالمین الضب
السماء عرشھ، وفي األرض سلطانھ، وفي البحر  فقال اهللا الذي في. ضب

قال . ومن أنا یا ضب :قال الرسول .عذابھ سبیلھ، وفي الجنة رحمتھ، وفي النار
أشھد أن ال  :فقال األعرابي. وخاتم المرسلین أنت رسول رب العالمین،: الضب

  . اهللا مدًا رسولمحإلھ إال اهللا وأشھد أن 
 .؛ وھو تحریف))حیت: ((بزھر البستان في األصل 5
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  1توان دون الجيش فروى جميعأصابعه جرى    من حتى والماء
  لسان  وغير جارحة غيرمن   2ثم الحجارة كلمته بال  امترا

  البلدان  آيـة   كالشمس ناشرة على  منله  ظهرتهذا وكم 
  غصاناأل في 3ما غرد القُمرِيعلمٍ هدى    مناهللا  عليك صلى
  وسيد الشجعـان الملوك مجيب إمامنا   خير يا بجاهك وانصر

  وسنان  هفغضنفر   مفني العداة بمر الحروب في همام ملك
  قحطان من األمالكعلى  وسمى   بمشرق وبمغرب الملوك قهر
  اللهفان ملجأالضعيف و كهف   الفدى سيف الدجىر بد العلى تاج

  للظمـآن لالسلسـا والموردزمانـه     سند لما أجنى عليه
  جـده زيـان شامخـاً   متـوارث من تأثـلملك له ملك 

  شيئان  ىغنال فيها هديت إلى   بيمينـه  المكارم كلهاحـاز 
  4]ي لفحة النيرانولمن يناو[    أمـه  إن الندىبحر  للمقتفي

   

                                                
ورد عن أنس بن مالك . ؛ وھو تحریف))ثوان: ((بزھر البستان في األصل 1

رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؛ وقد حانت صالة : رضي اهللا عنھ قولھ
اهللا  الناس ماء الوضوء؛ فلم یجدوه؛ فأتي رسول اهللا صلى العصر؛ فالتمس

علیھ وسلم بوضوء؛ فوضع صلى اهللا علیھ وسلم یده في ذلك اإلناء؛ وأمر 
 .ینبع من بین أصابعھ؛ فتوضأ الناس عن آخرھمالناس أن یتوضأوا منھ؛ فرأیت الماء 

إني ألعرف حجرًا : ((یشیر إلى ما جاء في السیرة؛ من أن رسول اهللا قال 2
  )).بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث

  .من الحمام؛ یتمیز بصوتھ الجمیل ضربوھو : ؛ جمعھ ُقْمر وَقماري، واألنثى قمریةالقمري 3
ولمن یناوي نفخة : ((ـ ھكذا بزھر البستان كتب ھذا الشطر ـ في األصل 4

  .وعلیھ فقد صوب؛ كما ورد أعاله بین حاصرتین. وھذا یخل بالوزن)). النیران
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  يجتمعـان  كيـف سمعت بمثلها   ماء ونار ما هذي وحقك
  األضعان حامي يوسف بن موسى   بكف سيمـدع قرتأعجوبة 
  وفصاحـة وبيـان  بمهابـة   بها واختصـه فضلـه اللـه

  دائم وأمـان في سرور عشضياؤه     طلعة البدر المنير يا
  الرحمـن  اإلله الواحد حفظ   فإنها شئت 1فكيف األمان واجن

  تـوان  يفعلْه يا موالي دون   شئته وأمر زمانك بالذي قد 

   ***  








  

                                                
ل بالوزن؛ فصوبت الكلمة كما ؛ بدون الفاء؛ وھذا یخ))كیف: ((كتب في األصل 1

 .جاء أعاله بین حاصرتین
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ال يعـرف عـن صاحـب هـذه الترجمـة مـا يسـد 
: وهـذا هـو كـل مـا جـاء في زهـر البستـان. الحاجـة

ـب الكاتـب أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن وقـال الخطي((
محمـد بـن عبـد القـادر؛ أحـد كتبـة أشغالـه وقـد كلفـه 

  :1))تكليفـا
  هو بغيتي هو مقصدي مذهبيهو    دح النبي الهاشمي محمـدـم

  به البشرى ألمة أحمـد توبد   فبفضل مولده ربيع قد سـمى
  سعـداف  سعد فلقد حبيت بكل   بأسرها على الشهور ربيع ياطل 
  لما أتيت بخيـر هـاد مهتـد   علوت جاللـة وكرامـة ولقد

  األرشـد  البرية للسبيل يهاد   خير الورى من رالمختابمحمد 
  ل هدايـة للمهتـدـجاءت بك   ذي المعجزات الباهرات داللة

  مبـرد للغليـل كنهـر اـدغف   عذب الماء بين بنانه فاض من
ال ـمِلَكم للنبي محمد عهلم يجحد  فضلها اتمن معجز   ىـد  

  والذئب كلمه وصخر الجلمـد   هفي كفّ منهن تسبيح الحصى 
   

                                                
 .و 86: ورقـة 1
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  كمدم بٍّوالجذع حن حنين ص   آيـة  ـةكبم لهلبدر شـق وا
  رددـت رـبغي كلمه ـبوالض  1]منطق[ وشكى البعير له بأفصح
آياته أربت على عسندالم ذلك في الصحيح صحقد     الحصى  د  

  مرشد وضحألهدي األنام به    بمحمد المحمود أكرم مرسـل
  لسؤددوا العلى ذي موسى بن يوسف    خليفتنا اإلمام المرتضى وعلى
  أحمد  بمولد ىمن لم يزل يعن   لمعالي والهدىواالبسيطة  ملك

  منجـد  عليـا وجـد ثـربمآ   زمانـه  أهـل ودملك تملك 
  الفرقد  السماك وحاز نجم فاق   مدىالعلياء قد حاز ال فعاله في

  ومسـدد ر ـهأكرم به من با  2مـهابحس  حـامي ديار قبيله
  بالعروة الوثقى وشرعة أحمد   ىـقَوالتُّ  تمسك بالمفاخر ملك

  3ـدهمابو ماجـدم به من نعـأ   شبههملك  األمالك ما في بني
بـدبِ   متهلـل  الكمال بوجهه رد4ط اليدوال تسح من وسالنّ ر  
ملك به حسن ماالزفلم  ن يدمعتد وال من ٍفي األرض من باغ   ع  
  عز أمجـد 5ذيللوغدت تجر    ــةًعفْرِ  زادتبنو زيان  هبِفَ

  ـدللحس ـتْمغركل البالد وُأ   عـلى  تاهت به تلمسانوكذا 

                                                
؛ األمر الذي أخل بالوزن؛ ))لغة: ((كتبت كلمة بزھر البستان؛ في األصل 1

  .لسالمة الوزن]. منطق[فوضعنا كلمة 
  )).بحسامھ((الكلمة األخیرة في األصل غیر واضحة؛ فاخترنا كلمة  2
؛ وھذا ))وبماید: ((یر واضحة؛ وربما  كانتالكلمة األخیرة في األصل غ 3

 ].وبماھد: [مستبعد؛ لذا فقد اخترنا كلمة
. ھو القمر المكتمل في اللیلة الرابعة عشر من كل شھر: الَبْدر؛ في بدایة البیت 4

  .؛ وھي الكمیة العظیمة من المال))َبْدَرة: ((؛ فمفردھا))ِبَدر: ((أما كلمة
 .؛ من أجل استقامة الوزن))ذیل((لكلمة )) الم: ((أضفنا حرف 5
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  لألسعـد   بـدارهونوالـه  و   قـارهوو رهملك سمـا بنجـا
   1 الموعد] يوم[عز فيه  عقب في   جاريـادأبا  كلْزال هذا المال 
  دـصعإ لمرقىالعليا  وةفي ذر   المعتـلي م الملك الهما أيهايا 

  األمجد يز العزمستمثل األمر    أتـاك مقصـراً وقدعبد أشاد 
احاًما كنت مد لمولد  قريضال تكال وال حك   غيركم يربشع  

  تبلـد  بغيـر فأتيـت مبتدراً   مـهبنظا عبدكـم أمرتمحتى 
  داجالم الشريفلكمالك السامي   2اـبحره  وتكاملت بكاملة من

  بعسجد  الكحمن  تْتجلَّ بكراً   ليك قصيدةفكري إ من وجلوت
  3]تشدو بمجدك في العال بتودد[   خذهـا إليك عقيلـة فكريـة

  رمدالس يزالعز والنصر بالعضد   ويمدكـم واهللا يبقي سعدكـم 
  فافخر بمدحك لإلمام األوسـد   فضيلـة  نلت الوهابيا عابد 

  عشية حسن وعيش أرغد 4يف   ملكه يبقي العرشفارغب إلى ذي 
  مكرمة تـروح وتغتـد أبـداً   تحيـة  امعلى صحابته الكرو

***  

                                                
؛ وھذا یخل بالوزن؛ فحذفنا الالم؛ فأصحت كما ))لیوم: ((كتب في األصل 1

  .وردت أعاله بین حاصرتین
 )).وتكملت كاملة العروض وأما: ((ھذا الشطر مضطرب الوزن؛ جاء ھكذا 2

  .وقد عوض بشطر آخر أسلم؛ ورد أعاله بین حاصرتین
  : لمعنى، ومختل الوزن؛ فجاء ھكذاعجز البیت ھذا؛ مضطرب ا 3

وعلیھ فقد نظمنا شطرًا آخر؛ ووضع أعاله بین )). أھال بھا بشده تبادي أمجد((
  .حاصرتین؛ لتسھیل موصلة القراءة

  .؛ وھو تحریف یخل بالوزن))فو: ((في األصل  4
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ورد ذكـره في كتـاب زهـر البستـان؛ ضمـن 

اركيـن في الحفـل الـذي عقـده السلطـان الشعـراء المش
أبـوز حمـو الثـاني؛ بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي 

 جـاءو. م1358/هـ760الشريـف بالبـالط الزيـاني سنـة 
وللطالـب أبي الحسـن : ((اسمـه في الكتـاب المذكـور هكـذا
  )):عـلي بـن العطـار عفـا اهللا عنـه

بالهـوى وصـب كلـف مىــنَّع  
أعـن مـن ــابابـة مـا تعنَّالص  

نـاراً  فمـن زفراتـه مـا شـب  
ـل  مزنــاومن عبراتـه مـا نه  

  ر عيشـه الماضي  فأضـحىـذكَّت
  يكفكـف دمعـه شوقـا وحزنــا

وشـب   ىرـه  وأجــقطلأأوار  
  1مدامعـه  وهـام وكــاد  يفـنى

   

                                                
  .ھكذا 1
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  2فتمـت  هبـت 1ذَيـةـبج  بىـح
  3وأنســاطربـا   هـا زفلع رقفـ

  نشـرا   كالمسـك  4ـةيمنُ   مـنُتَ
  5]اــيفدن  اـبم ـوحـتف  حـوري[

  أجـالال  وشوقــا  بـالقل فهـام
  وسدنــا  من نلنـا الفخـار بـهب

  اد  شفيـعـهـ فى صطـمبي  ـن
  سعدنــا  ده السعيـد  لقـدـبمول

  شفيـع المذنبيـن غـداة  حشــر
  اقترفنــا  رنـا  ممـامقيـل عثا

  ــاميمشرفـا  ص بـهد نلنـا ـلق
وحبـه  وفزنـا  ا المكرمـاتـنَز  
  ه  يقينـــاـذراع  الشـاة  كلمـ

  6ــانَّكُأ  وأظهـر  مـا  وأخبـره
   

                                                
 . أصلھا: الِجْذي؛ والِجْذَیة من الشجرة 1
  .ولعلھ تعرض للتحریف. بزھر البستان ھكذا ورد ھذا الشطر في األصل 2
  )).وأنَّا: ((ھكذا في األصل؛ وربما تكون 3
  .الطبیعة: والنَُّمیَّة. جلبت الرائحة أو الحركة: ونمت الریح. سطعت رائحتھ: َنمَّ الشيء 4
؛ ))فطیبھ ونشواھا ذكرتنا: ((ھكذا بزھر البستان ورد ھذا الشطر في األصل 5

  .تعویضھ بما ورد أعاله بین حاصرتین :وھو مختل الوزن؛ ومضطرب
  .ستره: أكن الشيء 6
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]ا  أنومـ  عـادت وعيـن قتـادة  
  1]عينـا  ون أحسـن منهؤالـرا أىر

  لـه  بليـل  ـقَّشُ  نعـم والبـدر
  ـانَّح  للمختـار  لجـذعا كـذاك 

  وان المجـوس  لـه ارتجـاجـوإي
  2ــانَيكذبـا  وم  وأصبـح دينهـم

  مـاء  ـوكـبتب   آيـة  وأعظـم
  نــازم ـلَّهـه وانْرى من كفِّـج

  نأ  الثقليـن  مـا سيـد   مدائـح
  3وأنـا  ن تحـصىإ  فـد وكيعـت

  قــدر  ك مدحـة وعلـوـوحسب
  ىنـأث  ظيـم عليـهالع برالـمن 

  أمـلي وسـؤلي يـااللـه ل وـرس
  وأسـنى  اًقـدرالورى مى ـأس ويا

   

                                                
وھذا یخل )). رأى وعین قتادة عادت وما: ((بزھر البستان كتب في األصل 1

إلى عجز البیت؛ ثم أضفنا إلى الصدر مقدار سبب )) رأى((بالوزن؛ فنقلنا كلمة 
 . ؛ كما جاء أعاله؛ للتصویب))أن((خفیف تمثلھ كلمة

  .الَكِذب: ُمُیونالَمْین؛ جمع  2
  . ھذا الشطر مضطرب المعنى 3
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  يـرِهجو يسـر فيسألـت اللـه 
]قُوأر1]اـجنّـ  الليـل  اـم  ه إذاـب  

  ن أحـل حمـاك  يومــاإلي ـلع
  تمنـا  مـا  ـبٍّصغ قلـب ـويبل

  ـانيحب  حمـو  ولى أبـوـإذا الم
  ــابـه   ومنَّ د وجـا  بإحسـان

  رحبـا 2]يجـده[فمن يقصد حمـاه 
  ـاـوأمن  فرحـا  ويبـدل خوفـه

  ـر  للبريــاـتخي  قـد  ـامـإم
  وأسنــا   هـمعاليـ  أرقى  فمـا

  ـتـعم  آلفـاقا  بدائـع مجـده
ـنَّوكم من سة ــانَّفي الجـود  س  

  لمــا  الغـراء  ملكـه ة  وغـر
  سنـاه  حـكست نت وجه الزماـعل

  ن والمعـاليـع المحاسـى جمتًـف
  ــاففنَّ  ـاًـفنّ  ـاـفنونه وحـاز

   

                                                
؛ ))وأْرقبھ إذا ما أتا اللیل جّنا: ((ھكذا بزھر البستان ورد ھذا العجز في األصل 1

. ؛ وھي زائدة؛ فاقتضى الحال حذفھا للتصویب))أتا((فاختل الوزن؛ بسبب كلمة 
  .ھي ظلمتھ: وِجنُّ اللَّْیل

  .فوجب التصویب. وھذا یخل بالوزن والمعنىر؛ ؛ بدون ھاء الضمی))یجد: ((في األصل 2
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يـت  ليثــاًأرت رـن نظإ مهاب  
ووهمـا تمـنى 1]يالقيـ[   ـاب  

  2]تالحامـ بــحايسال  ـاهـوكفَّ[
  يفيـض نوالـه  يسـرى  ويمـنَى

  أهل البـغي  قهـراً فَّـأكُ فَّـوكَ
  ىنـأث   العالميـن  عليـه  وكـل

  راًــط  قفـااآل خالفـة  دعتـه 
  3تأنَّـا  اــعـن  إجابته  إن  بمـا

  يٍّـوِالخالفـة مـن غَ  رام  كـمو
  ئــاب وفي تطلبهــا  تَعــنَّىف

  ولكـن  تجارتـه  ربحـت  ومـا
  وغبنــا رى صفقاتـه نحسـاًـش

  ـاـحمـو  هنيئ  ا أبـوـأموالنـ
  بأن تبـقى  وتهنــاك البشرى ـل

  4يعلى رغـم األعـاد اًـطب نفسف
ـوسغْـوابل ر ـنمعينـا اك وقـر  

   
                                                

 .بزھر البستان عوض كلمة غیر مفھومة في األصل)) یالقي: ((تم وضع كلمة 1
؛ ویبدو أن ))وكفاه الصحایب حامدات: ((ورد ھذا الشطر في األصل ھكذا 2

  .الناسخ حرف كلماتھ؛ لذا فقد رأیناه كما جاء أعاله
  .في ھذا الشطر غموض 3
  .؛ بدون یاء))األعاد: ((في األصل 4
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  1]دتــتب ر ـبك  هـذه  كـودون[
  لى لفـظ ومعـنىـحك في ـبمدح

  2]وـسم  في  كـزمان  ذاويبـقى  [
  مضنــا  دوك المدمـوعـودام ع

***  
  
  





  

                                                
؛ ))ودونك بكر قد تبدت: ((ھكذا في األصل بزھر البستان ورد ھذا الصدر 1

  .فاختل الوزن؛ فوجب التصویب كما ورد أعاله بین حاصرتین
؛ ؛ وھو مختل الوزن))ودونك بكر قد تبدت: ((جاء في األصل صدر البیت ھكذا 2

  .ینفلزم الحال؛ تصویبھ كما ورد أعاله بین حاصرت
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 ينتـمي ـ في أصولـه األولى إلى أسـرة أندلسيـة

تمتـع . نبيلـة؛ اتصفـت بالرئاسـة والعلـم ووظائـف القضـاء
ولـد صاحـب . والـده في بـالط تلمسـان بحظـوة وسمـو

ونشـأ كمـا . م1310/هـ710في عـام  بتلمسـانالترجمـة 
ـاً للحصـول عليـه وجهـه والـده؛ محبـاً للعلـم؛ ساعي
فقـرأ في مـدارس . بمختلـف الطـرق، وشـتى الوسائـل

، وتلـقى العلـم عـلى ابـن مـرزوق الخطيـب؛ تلمسـان
الفقـه، واألدب، والتاريـخ، : فتفـوق في تحصيـل علـوم

كتـب في بـالط بـني زيـان؛ ثـم التحـق . والحسـاب
؛ كمـا يبـدو بخدمـة المرينييـن ـ عنـد احتاللهـم لتلمسـان

كتابـة "إذ تـولى خطـة . ـ  فلـقي لديهـم حظـوة، وإكبـاراً
للسلطـان المريـني أبي سالـم إبراهيـم بـن أبي " العالمـة
ثـم تـولى في البـالط المريـني خطـة كتابـة . الحسـن

    . األشغـال، ورئاسـة قلـم الدولـة
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ومـن مؤلفاتـه المبتكـرة في الجـودة، والسبـق؛ 
تخريـج الـدالالت السمعيـة عـلى مـا كـان في : "ابكتـ

عهـد رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ مـن 
قـال عنـه ". الحـرف، والصنائـع، والعمـاالت الشرعيـة

وهـو ـ لعمـري ـ : ((الشيـخ عبـد الرحمـن الجيـاللي
كتـاب نفيـس؛ فريـد في بابـه؛ مستوعـب لموضوعـه؛ لـم 

طـة، أو وظيفـة، أو رتبـة، أو صناعـة، أو يتـرك فيـه خ
حرفـة، أو أي عمـل مـن أعمـال المجتمـع اإلسـالمي؛ في 
ميـدان المصالـح اإلداريـة ـ عسكريـة كانـت أو مدنيـة، أو 

إلـخ ـ إالّ وأثبـت أصلهـا في ...شرعيـة، أو علميـة
اإلسـالم، ودليلهـا  مـن السنـة، وعمـل الخلفـاء الراشديـن 

هـا؛ مـع التعـرض إلى ذكـر أول مـن باشـر تلـك في
األعمـال ـ بنفسـه ـ مـن الصحابـة؛ أو كـان ممـن واله 

فكـان الخـزاعي ـ بذلـك ـ أسبـق . رسـول اللـه عليهـا
العلمـاء إلى تدويـن تاريـخ المدينـة اإلسالميـة، وتفصيـل 
ر الحيـاة االجتماعيـة، والسياسيـة، واالقتصاديـة في صـد

  .1))اإلسـالم
   

                                                
  .131: ، ص2: تاریـخ الجزائـر العـام، ج 1
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الـتي قالهـا في أحـد  ـ مـن شعـره هـذه المقطوعـة
  :أبنـاء أبي عنـان المريـني؛ حيـن كبـا بـه فرسـه

ـَرتْ   موالي ال ذَنْـب للشَّقْـراء إن عثَ
  يلُمهـا لَعمـري فَهـو ظَاِلمهـا ـنمَو

  ـمقَـد هالَهـا ما اعتَراهـا من مهابتكُ
 ـنمـا ـِلأجهاِئمـتْ  قَوتَثْب لَم ذَِلـك  

  ولَم تَـزْل عـادةُ الفُرسانِ  مذْ ركبـوا
  تَكْبـو الجِيـاد ولَـم تَنْـب عزاِئمهـا

  وفي النَّـبِي  رسـوِل  اللَّـه  أسوتُنَـا
مخَاتاراً   وقْـدم  يـنـالَ  النَّبِيـاأعه  

ـهقْطَتـقَى  بِسأب  سفَـر  ـا  بِـهكَب  
  في جنْبِـه خدشَـةً  تَبـدو  مراسمهـا

تَـتْ ىـتَّحاِلسـاً ثَبـالَةً جـلَّى صلَص  
  لَنَـا  بِهـا  سنَّـةٌ  الَحـتْ معاِلمهـا

  صـلَّى  علَيـه  اإللَـه  داِئمـاً  أبـداً
  ة  تُحييهـا  نَواسمهــاأزكَى  صـالَ

***  
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قـال صاحـب الترجمـة هـذه القصيـدة بيـن يـدي ـ 

م؛ 1361/هـ763السلطـان أبي حمـو الثـاني في سنـة 
بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي المبـارك خـالل حفـل 

ووردت هـذه  .عقـد ببـالط الدولـة الزيانيـة بتلمسـان
القصيـدة في كتـاب زهـر البستـان؛ الـذي أشـار مؤلفـه 

للطالـب األديـب أبى و: ((إلى صاحـب هـذه القصيـدة بقولـه
  :1))عفـا اللـه عنـه عبـد اللـه محمـد البطيـوي

  لك يا ربيـع قـدوم أشرف  مولـد
  تزهـوا مطالعـه بسعـد  األسعـد

  يـةمزلك يا ربيع عـلى الشهـور 
  عرِفَـتْ بميـالد الرسـول محمـد

  يا شهر جئـت لنا بأكـرم مرسـل
  للعالميـن هـدى وأفضـل مرشـد

  للـوىواخُص قدمـاً بالشفاعة   من
  لحوض الشريف المـوردباخْتَص وا

   
                                                

 .ظ 64: ورقة 1
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  بظهـوره األصنام واألوثـان  قـد
  سجدت إلى الصمد العـلي األوحـد

  النـار قـدويسـل  ولموالنهر جف 
  ـدت وكانـت قبلـه لم  تخمـدخم
  شرفاتها مـتوقصـور قيصـر هد
  تأسيـس وحسـن  تشيـد بعـدمن 
  عندمـا  ىوارتـج إيـوان لكسـر

  ظهـرت براهيـن ليـوم  المولـد
  فبيمنـه  فزنـا  بأفضـل  ملــة

  تهـدي لنهـج الحـق كل  موحـد
  إلى سبـل الهدايـة بعدمـا وهـدى

  1ربـدكنـا بجهـل في ضـالل  األ
  فالشرك أضحى وهو في ضيق بـه

  والديـن في صعـد ببعثـة أحمـد
  ه  ودالئـلـرت لـم آيـة ظهـك

  جاءت بصـدق هدايـة  للمهتـدى
  منها انشقاق البـدر والجذع  الـذي

  حنيـن  توجــد  قتـهأبـدى  لفر
   

                                                
  .المنكرة: والربداء. أي مقحط: عام أربد: یقولون 1
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  وسـالم أشجـار إليـه قد  أقبلـت
  وكـالم أحجـار  بغيـر  تــردد

  ناطقـا بسالمـه والذئـب أفصـح
  أدى الشهادة حين قـال لـه اشهـد

  1وشكى البعيـر لـه بضـرٍ ومشقة
  من معتـد فأزال ضـر  المعتـدي

  محمـد  إن  لي  نـادتوغزالـة  
  ضعه وخفـت  تصيـديأرخشفـاً 

  فأجازها من صائـد قـد  صادهـا
  السـني المقصـد 2األمـنلهـا وأنا

  الـذيالشـاة  أخبـر باع ولـه ذر
  3]دس له من أبشـع السـم الـردي[

  سبحـت  الحـصى  للـهوبكفِّـه  
  4بتواضـع  كالعابــد  المتجهــد

   

                                                
وواضح أنھا محرفة؛ )). مثفة: ((رسمت ھكذا بزھر البستان الكلمة في األصل 1

ویشیر الشاعر ھنا إلى جمل ألحد . فعوضناھا بالكلمة الواردة بین حاصرتین
إلى رسول اهللا ظلم صاحبھ؛ الذي یجیعھ ویواصل العمل علیھ  األنصار؛ شكا
  .وأورد ھذه الروایة مسلم في صحیحھ. دون انقطاع

 .؛ لتصویب الوزن))الباء((؛ فحذفنا حرف ))باألمن: ((بزھر البستان في األصل 2
وواضح أنھ )). قد أودعنھ عداه من سم رد: ((جاء الشطر في األصل ھكذا 3

  .ا فقد عوضناه بآخر وضع بین حاصرتیننسخ بشكل رديء؛ لذ
  .؛ وھذا تحریف یخل بالوزن))المجتھد: ((في األصل 4
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  ومـن  بركاتـه لهدر  1والضـرع
  جـاءت أناملـه بأغـرب  مـورد

  عيـني عـلي  تفلـه  عـنوأزال 
  يشكـوا  بجفـن  أرمـد فلـمرمداً 

  عيـن قتـادة قـد  ردهـا 2وكذاك
  الذهـاب كأنهـا  لـم  تفقـدبعـد 

  وحذيفـة أعطـاه عـود أراكــة
  كفـه سيفـاً  لحـرب  الملحـد في

  ولكم له مـن معجـزات أعجـزت
  قبلـه  لـم  تعهـد  مـنبدالئـل  

  الهدايـة في الدنـا لـه لنعم الرسو
  للمهتـدي ولـه الشفاعـة في غـد

  للـه مولـده  السعيـد  وحسنــه
  3متـردد  ـمأكـرم بـه مـن موس

فليهـن  مدـالنـا  بليلـة  مولـو  
  طلعـت بطالعهـا نجـوم األسعـد

  أسنى الملوك أجلهـا المـولى أبـو
  ددؤحمو المؤيـد ذو العـلى والسـ

                                                
  .؛ وھو تحریف))والدرع: ((بزھر البستان في األصل 1
  .؛ وھو تحریف یخل بالوزن))وكذلك: ((في األصل 2
  )).متجدد((؛ وأفضل منھا كلمة ))متردد(لم یوفق الشاعر بكلمة  3
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  ليث الردى 1]جرى عبر السنين[غيث 
    ـور الغـدنالنـدى  بحـرللمعتدي 

  ة بأسـهبالحرب هييكفي العدى في 
  2]زاد المرشـد السلـمويراعـه في [

  بحالـه  الملـوك  بيـن  اوإذا بـد
موالهـم  وهألكا  لـه  ـمعـدـب  

  ت ويـوم  خـالدهيـامنصـور را
  يحـمي بقائـم سيفـه  المتجــود

  مليكنـا  عنـاد 3رام أن يبـغ مـن
  تبت يـداه ومـا لـه مـن مسعـد

  هـت بـزابي الذي نطقـهذا هو ال
  معتـد بـاغالحدثـان يقهـر كـل 

  ى قسـراً مبيد قصورهـملعدمفني ا
  4]ـديالما[   قهـراً فمنصور اللـواء

   

                                                
ة بین حاصرتین؛ وضعناھا عوض عبارة أخرى؛ تعذر فك ھذه العبارة الوارد 1

  )).الجرى للمجتزي: ((ھكذا في زھر البستان وقد رسمت. كلماتھا، وفھم معناھا
. وھذا الكالم غیر مفھوم)). عرض ططي وسل فھند: ((رسم ھذا الشطر في األصل ھذا 2

  .ابعة القصیدةلتمكین القارئ من متوعلیھ؛ فقد عوضناه بشطر آخر وضع بین حاصرتین؛ 
  .  ؛ بالیاء؛ وھو خطأ نحوي؛ ویخل بالوزن))یبغي: ((في األصل 3
  .؛ وھو مخل بالوزن؛ فأضفنا األلف ولالم؛ للتصویب))مائد: ((كتبت الكلمة ھنا ھكذا 4

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

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


54 
 

  سمـا  ومنر الملوك ـخي ياموالي 
  والفرقـد  بمجـده كفـوق السمـا

  فقـد تاهـت عـلى ا تلمسـانـأم
  ددالمتجـ  سعـدك  فـاس بطالـع

  في  وعبد الـواد كـلمن م لتال ز
  ؤددسـ  ورفعـةَ  بدولتكـم  عـزٍّ

  مـن  انـهدك عابد الرحمع وولي
  في نعيـم  سرمـد د أمـرك ـتأيي

  كمـا  ر عينك فيـه مـن ولدـوتق
  المولـد وم ـالمراد بفضل ي تعطى

  فىـبي المصطـثم الصالة على الن
  محمـد  الهاشـمي ر األنـام ـخي

  ضىـوي المرتـوعلى المقام المول
  يتـدغوت  تـروح  اتـأزكى تحي

***  
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الـتي أوردهـا صاحـب  ؛أيضـاً هـذه القصيـدةولـه ـ 
ي تكتـاب زهـر البستـان؛ دون ذكـر التاريـخ والمناسبـة الـ

  :ألقيـت فيهـا
  والفتـح  ي نصر اللـه جاءكالأمو

  ألنك فيك الجود للخلـق  والنصـح
  مؤيــدبتأييـد  وملـك     هنيئـاً

  فتـح  وفتـح مبين ال يقـاس بـه
  كـل حالـة وأنت بحمـد اللـه في

  يـك النجـحرايات وفي رأ 1]مؤيد[
  لـواؤك منصـور  وأنـت  مؤيـد

  ـك والرمـحئوسيفك ماض في عدا
  فضائـل  أيا من له بيـن الملـوك

قَيـصعن إثبات أوصافها الشرح ر  
  لك الملك يا موالي  إرثا  ومكسبـا

  واإلحسان والحلم والصفح الحسنلك 
  نـافمن وجهك األقمار يدركهـا الس

  ومن طيبك األزهار طاب بها  النفح
   

                                                
؛ وھذا مخل بالمعنى والوزن معًا؛ فاخترنا ))ماید: ((في األصل بزھر البستان 1

 .؛ للتصویب))مؤید: ((كلمة
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  جال بمحياه الخطوب عـن الـورى
  لنا  الصبـح البهيمكما قد جال الليل 

  من البـدر إن بـدى هىـأب رـه منظـل
  مـحح الغمـام لهـا  ـوكف إذا م

  موسى بن يوسف المنصورهو الملك 
  والمنح الفضل 1]من دأبه[ إمام الرضى

  وصفه بِتْهو الملك المذكور في الكُ
  سجيتـه العليـا عالمتـه  السمـح

  وحين بدا من جانب الزاب وانتضى
  مهند حـزم  في هجير  لـه  لفـح

  مجـدداً أعـاد لعبـد الـواد ملكـاً
  فخدمتـه فـوز وطاعتـه ربــح

  وشيـد بنيـان الخالفـة عزمــه
  ونظم عقد الملـك واتصـل الفتـح

  فدم يا أمير المؤمنين لك  الـرضى
  طول الدهر يهدي لك المـدحبئا هني

    ***  

                                                
؛ وھذا تحریف یخل بالوزن؛ ))من آدابھ: ((بزھر البستان في األصلكتب  1

  .؛ وضعت بین حاصرتین؛ لكي یستقیم الوزن))من دأبھ: ((فاخترنا عبارة

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

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


57 
 

ـ ولـه هـذه القصيـدة أيضـاً؛ الـتي قالهـا بمناسبـة 
احتفـال إقيـم ببـالط أبي حمـو الثـاني بمناسبـة انتصـاره 
عـلى بـني مريـن؛ خـالل زحفهـم السترداد تلمسـان في 

وقـد وردت في كتـاب زهـر البستـان؛  .م1358/هـ760عـام 
  :ـا صاحـب بغيـة الـروادولـم يذكره

  شمس الخالفة حلت منزل  الحمـِل
  فمـا تحيـد عن العليـا وال تحـل

  وأنجم السعد من عليـاك  مشرقـة
  نجـم السـرور بمرأهـا ولم تفـل

  1دىـب موالي طالع السعد من حين 
  باليمـن أقبـل واإلقبـال والجـدل

  فاألمر طوعـك إن تأمـره موعـدا
  2سيت من  أمـليقضي ألمرك ما  ن

  نظمت للملـك عقـدا ال نثـار لـه
  مجيد علياك حـاٌل ليـس بالعطـل

  كما أقمت من التقـوى عماد  تـقي
  شيـدت بنيانـه بالعـدل  والعمـل

   

                                                
  .ھذا الشطر؛ مختل الوزن 1
. ))ا قد نسیت من أملم یقضي ألمرك((: ھكذا بزھر البستان ورد ھذا الشطر في األصل 2

  )).قد((: وھذا یخل بالوزن؛ فحذفت كلمة
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  تبني تلمسـان لما أن حللـت  بهـا
  موالي موسى حلول الشمس بالحمل

  1قد أشرقـت بسنائكـم هي سافـرة
  مـلعن منظر ببهاء الحسـن  مشت

  وقُلِّـدتْ بوشـاح نَظْـم  جوهـره
  مفصـال  بحالكـم غير  منفصـل

  2قد  فتحت) و(تأرجت منكم األرجاء 
  أكمام أزهارها أجرى الجبا الهطـل

  هرة في الحسـن زاهيـةامن كل ز
  مفترة عن ثغـور الخـرد  الرتـل

  3والقَضب ترقص من مـر النسيم بها
  لـرع في أفنائها  الميضواألرض ت

  يرى 4]الصقيل[ كالسيف ينسابوالنهر 
  لفي األص الضحى ويرى كالزرعمع 

   

                                                
  .ویمكن قراءتھ كما ھو ظاھر أعاله. بزھر البستان واضح في األصلھذا الشطر غیر  1
  : ؛ فأضحى الشطر ھكذا))قد((لكي یستقیم الوزن أسقطنا الواو قبل  2

  )).تأرجت منكم األرجاء قد فتحت((
)). والقطب ترقص من مر النسیب بھا: ((حرف ھذا الشطر؛ فكتب ھكذا 3

 .أعالهفاخترنا ما جاء 
: ؛ فكتبت بالسین المھملةبزھر البستان حرفت ھذه الكلمة في األصل 4

  . ھو المصقول ـ الحاد األملس) بالصاد(والسیف الصقیل )). سقیل((
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  فرقـت  ـت منظرااقأما تلمسان ر
  سنـا  المقـلرت قعلى البالد وقد 

  ال وملك بـني زيـان عاد  لهـا مِل
  عيـدا فعـادت إلى أيامهـا  األول

  بشراكـم أهلهـا إذ حـل ساحتهـا
  منـه  مقتبـل ملك حماهـا سيعـد

  بـه  بـد الـواد الفخارالكم بني ع
  فإن دولتـه مـن أشـرف الـدول

  هذا اإلمام أبو حمـوا أعـاد  لهـم
  ملكا جديدا وعـزا غيـر منفصـل

  فتى إذا هاجت الهيجاء يصول بهـا
  د  البيض واألسـلبحعن األعادي 

  تكفي محاربه في الحـرب  هيبتـه
  الذبـلنـا سل فيها والقم رعن صا

  قاطبـة  جميع العـرب قد بايعتـه
  من كل ندب همـام فـارس بطـل

  جاءت بنو عامـر طوعـا لبيعتـه
  ى ذكره في السهل والجبـلروقد ج

  فإنه الملك الـزابي الـذي ذكـرت
  في الكتب أخباره قدما ولـم  تـزل
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  مـوال األئمـة أسناهـم وأرفعهـم
...................................1  

  بدرهـم  ووه  وك نجـومـإن المل
  أربى عليهم بحسـن فيـه  مكتمـل

  دـالملك فيه وق رـر اهللا سـقد أظه
  أعطاه نيل بلـوغ القصـد واألمـل

  بشـراك بالملـك موالنـا فرايتـه
  والفتح عن  عجل تْرشبالنصر قد نُ
  ـهبسللت للمجد سيفـا صارمـا  ف

  والوصل 2والرهن قلوب العدى يتدم
  إذ  خضعـتذلت لسلطانه األمالك 

  لعزكم  وعراها  روعـة  الرجـل
  بك الخالفة يا موالي قـد  سعـدت

  ونزهت عن جميع النقص  والخلـل
  مـن  ملـك أكرم بنجل أبي يعقوبِ

  األول  حاز المكـارم عن أسالفـه
  لـةسأشيته من غيـر م  يعطيك ما

كأن كفيه صوطـلهب الوابـل  الم  
   

                                                
 .بزھر البستان ھذا الشطر غیر مفھوم بالكامل 1
  )).والرھب: ((ولعلھا. ھكذا 2
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  حماه وبادر نحـو  ساحتـه دفاقص
  1جده بحرا وليس البحـر كالوشـلت

  ـب راج  مـن مكارمـهيخفمـا ي
  لذتلقـاه مبتسمـا بالبشـر  والجـ

  موالي منك على نظمي القبول  وان
  قصرت في المدح فالتقصير من قبل

ىدـغف مدحكـم إال ما زان شعري  
  به جيد المـهى العطـل كالدر زين

  لكن رجوت الـهي أن أنـال بكـم 
  فـسي غايـة األمـلن  عـزا يبلغ

  ضحى فينا وظل شمس ضحى زلتال 
  والنَّهـل  2ترجى وورد ظما بالمال

  دم بملـك سعيـد غيـر منفصـلف
  منتقـل غير  رسعد جديـب أنـهوأ

***  
   

                                                
  .الماء القلیل: الوشل 1
  .ھكذا 2
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1  

  
في كـل  " ابـن عـلي"ـ بـدون  سـمي هكـذا

غيـر أن صاحـب نفـح الطيـب أشـار إلى . المصـادر
؛ سمـاه طبيـب جـراح؛ أيـام الحصـار الكبيـر لتلمسـان

ويفهـم مـن سيـاق . أبـا جمعـة بـن عـلي التـالسي
. الحديـث؛ أنـه جـد صاحـب الترجمـة؛ واللـه أعلـم

ي يعقـوب كـان في سجـن أب(( : وجـاء في قـول المقـري
د الحـق؛ فيمـن كـان فيـه وب بـن عبـيوسـف بـن يعقـ

مـن أهـل تلمسـان؛ أيـام محاصرتـه لهـا؛ فـرأى أبـو 
منهـم؛ كأنـه قائـم  2جمعـة بـن عـلي التـالسي الجرائـحي

عـلى سانيـة دائـرة؛ وجميـع قواديسهـا يصـب في نقيـر 
في وسطهـا؛ فجـاء ليشـرب؛ فلمـا اغتـرف المـاء؛ إذا 

ثٌ ودم؛ فأرسلـه، ثـم اغتـرف؛ فـإذا هـو كذلـك؛ فيـه فَـر
وشـرب  ،3خصـة ىثالثـاً أو أكثـر؛ فعـدل عنـه؛ فـرأ

                                                
  .و 33: ـر البستـان؛ ورقـةھكـذا سمـاه صاحـب زھ 1
 .أي طبیـب جـراح 2
  .أي حـوض مـاء 3
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إن : فقـال ؛1ثـم استيقـظ؛ وهـو النهـار؛ فأخبـره. منهـا
  .))...صدقـت رؤيـاك؛ فنحـن عمـا قليـل خارجـون

جمـع صاحـب هـذه الترجمـة؛ بيـن مهنـة    
ـه أشعـار في غايـة الروعـة إذ ل. الطـب، وقـرض الشعـر

وكـان طبيبـاً خاصـاً بالسلطـان أبي حمـو . والجمـال
قصائـده ـ في إحيـاء معظـم بوشاركـه ـ  ؛مـوسى الثـاني

احتفـاء  ؛االحتفـاالت الـتي أقيمـت في البـالط الزيـاني
لـم تشـر المصـادر إلى مـا . بالمولـد النبـوي الشريـف

اة محمـد بـن أبي جمعـة التـالسي؛ يفيـد كثيـراً عـن حيـ
كمـا بـقي . غيـر أن أشعـاره منشـورة في كثيـر منهـا

التـالسي عـلى مـا طبـع عليـه؛ مـن مباشـرة مهنـة 
الطـب، والمشاركـة بالشعـر؛ في المناسبـات الدينيـة ببـالط 

وال يعـرف التاريـخ الـذي تـوفي فيـه بالتدقيـق؛ . تلمسـان
: ـن قولـه؛ أنـه كـان عائشـاً بيـن سنـتيوكـل مـا يمك

  . م1366/هـ767و ،م 1359/هـ760

***  
  

                                                
  .أي أخبـر محمـد بـن محمـد الغزمـوني؛ الـذي یحسـن تعبیـر الرؤیـا 1
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ـ هـذه القصيـدة؛ قالهـا التـالسي في سنـة 
م؛ بمناسبـة إحيـاء ذكـرى الميـالد النبـوي 1359/هـ761

  .الكريـم؛ وذلـك في بـالط السلطـان أبي حمـو بتلمسـان
أصبرأسي ـح مواِئالشَّ  نو   ـبهـو ـمن الجانبِئاشَ ـنِيـب  
ا لَيعلَ ـسيفْنَ ـفَهثَِل تُنْكُ   مـانٍى زبابِالشَّ بِـو  ساحـب  
في  ـُلفُأر  لَّحصـابيالتَّ  ـة   بيـن و بيـبٍحبين  صاحـب  

  ـبـخاض ادوــه بالستُرباد  1ـذاليقَفي  ـبيحتى بـدا الشَّ
  ـبجان  لَّكُ أسِالـر نم ـمع  2ىـتَّح  ـنـحي كـل هـرتُسأ
أقْوـتْلَب نْمـه لي  جوشٌــي   سهـا ِلهاملص3ـاب ـاِئوصـب  
  بـارِحم  ةـدجنَ يذ ـةَلَوص   ـابيبشَ  ىلَـبي عيشَ َلـاصفَ
وفي ـلَّس ارِالعضـنِي  سفـاًي   أضى بِحلشَِّل هـابِب ـارِضب  
ام اَلز يطُسلَـو عيـه  ِل ـلَّظَ   ىـتَّحقَا مـد دـاهه  رِـاهب  
قَود مـضى معهالتَّ ـديـابِص   أقْوالشَّ ـَلبـياِئتَكَ  في  بـب  
اوحدودالظَّ بـهر وتَاعانيـر   ا ذَماد عن  وصلالكَ  يواع4ـب  

                                                
 . ما بین األذنیـن من مؤخـرة الـرأس: الَقـذَاُل جمعـھ ُقـُذل وأْقِذَلـة 1
ویمكـن أن یكـون . سقطـت ھنـا؛ فاختـل الـوزن)) في: ((یبـدو أن كلمـة مثـل 2

 ))أْسُتـْرُه في ُكـلِّ ِحیـِن َحـتَّى: ((الشطـر ھكـذا
  .الصِّغـر: الصَِّبـا ھنـا 3
  .الجـواري: كواعـب مفردھـا كاعـب. دفـع وطـرد: َذاَد  َذْودًا 4
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ولَّمي ـناالصـحب المصيـاف   والعـرس وُلاأله ـارِاألقَوب  
ا ـذَهــفْنَوشَ  ـلِّكُي  ِلسي   ءممـا يتُ ىـتَالفَ يـقُشراقـب  
مقُ نقَ ـحِبٍلو وسـوء  فـٍلع   تَوـرك حـق ـلَعي اجِوـب  
  ـباقوالع في  ي اآلنرِظُنْتَ أن   إالَّ  ـسيي لَـسفْـا نَي ـتُلْقُفَ
تَلْوتَسعي ِلـدهِلــو  يتَ   مٍــوشيـب من بعضـه الداِئوـب  
يمـاًو ـوكُيلَاإل  نـه  فعلَ   يــهى جيعِم العصغَ ـاةاضـب  
فْـا نَير ـس بـادفَ   ينِّأـالتَّ  عِدعشُيـك عذَ  يـبِرِقَ ناهـب  
جِارِل ـعمك  بانْالَـوســارٍك    تُلْوراأل ـِلسدمـع السواكـب  
ـْلقُو أياِلا مـكي وـاي  مإلَ   ـنيآِئ  ـامِنَألا  ـلُّكُ  ـه1ــب  
يـا رينِّإ ب  ـأتُأس  جـالًه   ي أتَنِّإـا رب يتاِئ  ـتُيــب  
  ـــباِئخَ درُأ أني اكـاشَح   ـاايطَوالخَ  ـبنْالذَّ  ـرافغَ يا

يـا  رب يسـر تُ   الَوعسربيـا    ـر سامتُ  وال  ـحعاقـب  
  بـارِاألعو   ـمِجالع  ـديسبِ   ــهييـا  إلَ  ــتُلْسوتَي نِّإ
بِاألنْ ــمِخاتَو2ــراًطُ يــاء  خَوـرِي شٍام خَوـرِي  راكـب  
الهاشـمي ي بِالـذقَ  ـهــد   سقُـا مـصي واِلغَ  دـاسـب  
  ـبـاهرو  نــهاكَ  هـالَقَو   ـهنْع  ـاءـبياألنْ تـرـبأخْ
  باذـوالكَ  ـهلَاقَ  ـام ـَلطَأب   ىـتَّح  اإللـه نِـيـدبِ  امـقَ
ديلَإ اع شْالرد والهى ـد مـن   أمتشَ ـهـاهـد  اِئغَوـــب  

   
                                                

  .راجـع وتائـب: آِئـب  1
  .أي جمیعـًا: طـرًا 2
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  ــباِلج  يـرِخَلِْل  يـعٍبِر لُّكُ   يـــراًشب  ـهبِ  يـعبِر  ىأتَ
ـسى إلَ ىرعشِر يذ المـاليع   اللَّوـُلي  ملَحلَـوالغَ  كياهـب  
  1ـباترفي الم نِـيسوقَ بـاقَكَ   انيـدالتَّو  بِـرالقُ في ـانكَفَ
  ـباجِح  ـرِيغَ نم هيى إِلحأو   ىلَــوم  ـاهضتَارو  ـهفَرشَ
ومـجِعـبِالنَّ  اتُزي  نْمــاه   ما صح ـرِاِئفي س  ذَالماهـب  
  ـباِئجالع ـنا مـذَه ـريغَو   رٍـدب  ـاقُقَشانْو ىصح ـقُطْنُ

 ـرقْصينينـاً   كُـلُّ ِلبيـبٍ  عقـا  يرِهصحوــباسكُـلُّ ح  
  ـبكاسالم ـمِظَأع ـنم اكذَو   يــرِخْذُي  وـتنَّج ـهاحدمأ
ـا لَيتَيـناِئي  زإلَ ـريي لَـوِأطْ   ـــهه البيـد والسباسـب  
  ـباكاألس  ـعماألد ـُلسأرو   اهـــرفي ثَ ــدالخَ ـرفِّعأ
أواَهللا ُلأـس  حسـن علِْل   نٍــوملـك المـليتَع  نَالماصـب  
ملَ نم يْلـز كَ 2ـذْمان اذَ   ـالًفْط همتُ  ـةرِـدالكَ   كواكـب  
  ـباضوقَالو  رِمالس نِني عغْتُ   يـادفي األع ـهينَيع اتُـركَ
إن اشَبـر الحـرب ـاٍلتَفي ق   هيتُبتَ ـهــهم  المواكـــب  
وجـشُيالَ ـه   يــمكَ   إالَّ  ـرـان ىلَع ارِالمقاِلغَ  يـنـب  
  بــارِقَـا  يهلَ وـدع ـالَفَ   ــااهمح  ىـمح ـدقَ هدـالَبِ
  ــباقرتُ   هـوحـا نَنَارصأب   ـتْـنَاكَو  ـهـا بِنَعمـا سنَّكُ

   
                                                

 .9: اآلیـةسـورة النجـم؛ . )(: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 1
؛ وھـو تحریـف یـؤدي إلى خلـل في الـوزن؛ لـذا فقـد ))منـذ: ((في األصـل 2

  .حذفنـا النـون؛ للتصویـب
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  ـباِئغَ اعِفَالشِّ تَحتَ ـريالغَو   ـودعص  في  ـدعالسو ـاءجفَ
او1يرِـتَشَلم قٌـرِشْم منيــر    وز2ـٌلح سطٌـاق ـارِـغَوب  
عبِ ـادـه لْالمفي قَ   ـكارٍـر    اوتَبـزه من يالغَ  ـدواصـب  
  ـبناصم   الَو ـاصنَم ـالَفَ   ــراًطُ  دـالَالب  يـندتَ  ـهلُ
الغَوـرلَ بو أمـه  ألضىـح   فيمبِ ـننْتَ ـهـدالنَّ  بـويباد  
  ـبِئانَ  ـهنْع يـهف نم لُّكُ إذْ   ًمــاًلْح   ـهنْع  ـافَع  ـهنَّكلَ
متَعُلـد القَ  في ـمِكْالحضلَ   ـااييـس يحيـاش  الَو  يجانـب  
  ـبانوالج حفاصى رالذُّ بعص   ـمٍلْع  ـرحبو ـارٍقَو  دـوطَ
من يوِـر نْعه الحيثَد  طَقْيـلَّكُ   ـع بيـغٍل  ـاِلطَ  ـلَّكُوـب  
وحلَوـه مـن بنيـه  جمشَ   ــعاوـه3ن صيـد  صاِئوــب  
ـُلِئالَد لْالمقَ ـكتَ  ـدبتْــد   فيـه رآهـو التَّلُـا أوـارِجب  
نْمهـم اشَـو تَأبفشَ   يـنهلِل   ـمضبِر الطَّوغَ نِعري  اِئهـب  

في الحمِز والعالَ مِـز يبيـار   اولِْل ـاَللممتَجد4يـن  واهـب  
   

                                                
سـمي بالمشتـري ألنـھ یستشـري . ھـو أضخـم كواكـب المجموعـة الشمسیـة 1

وھـو ثالـث . انكسـار في سیـره؛ أي یمـضي ویجـُد في سیـره بـال فتـور وال
  .وسمـاه الرومـان جوبیتـر. األجـرام تألقـًا في اللیـل؛ بعد القمـر، والزھـرة

وربمـا سـمي ھكـذا؛ . أي َتَنـحَّى وتباعـد" َزَحـَل"اشتـق اسمـھ مـن الجـذر  2
وسمـاه . بسبـب بعـده في السمـاء؛ إذ یعتبـر سـادس كوكـب یبعـد عـن الشمـس

  )).اتـورنس: ((الرومـان
طائـر مـن فصیلـة الصقـور؛ لـھ : مفردھـا شاھیـن: َشواھیـن وشیاھیـن 3

 .جناحـان طویـالن
 . العطیـة: الجـدوى. أعطـاه الجـدوى: اجتـداه. أعطـاه الَجـْدَوى: َجـَدا؛ جـدوًا علیـھ 4

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

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


68 
 

لُّكُوهـم   ضـغَي1م  مهــاب   اي ويحـه ملَ نهـم  يـارِحب  
  ــباكوكَ ـهلَوح ىجد رـدب   ىــوسم  ـامـاإلمو ـمهنَّأكَ
افَوى تلمسـان وهي  مفَ  2ــٌلحجادهـا صيـب السِئاحــب  
  ـــباِلس ـوِلقُعلِْلـا َهرظَنْم   ــنٍسح اتُذَ اآلن ـهبِ يـهفَ
عبِ تْـادـه ـةٌنَّج وصفي الغَ   تْـارتَ بِرحلَ ودهاِئكَا الرـب  
  ـباغر  امِاإلم 3ِلوفي طَ نمِل   ـايهف  اءـواله يرِمعلَ ـابطَ
  ــباقثَّوال  ـمِجاألنْبِ  ـقُحلْتُ   ــتْحضَأا  فَـهانَينْب ــديشَ
  بـارِغَالمو  ضِاألر قُـارِشَم   يـهدي   يفو  وـمسي  َلاز  الَ

***  
  

ـ ولـه أيضـاً هـذه القصيـدة الـتي قالهـا خـالل حفـل 
بمناسبـة المولـد النبـوي في بـالط أبي حمـو الثـاني سنـة 

  :م1358/هـ760
  قلـبي  عـأنت ربي عِـر ربيـأشه

  ـادح  ـكيلإلقـد كـان  الفـؤاد  
  راًــط الثقليـن   دـبسي   تـأتي

  وغـاد  مـن آت  وخيـر الخلـق
   

                                                
  . األسـد: الضَّْیَغـُم 1
  .اع المطـرالشـدة والجـدب والجـوع الشدیـد وانقطـ: الَمْحـُل 2
 .القـدرة والغـنى والفضـل والعطـاء: الطَّـْوُل 3
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  1يحـبطـأـمي   ـهاش   بيـنـ
  هــاد  يـللوال لمليكـه   ىسـر

  انيــاه اللـه  بالسبـع  المثـبح
ـادـالعب  كـلـه عـلى  ـلوفض  

بقلـبي  ـت لقـد  علقـ  تـهمحب  
  المعـاد نجـاتي في  ا أرجـواـبه

  تعـالى   خالقنـا  صـالة  عليـه
  ـادـا  المنـينادينـ   ـومـي  إلى

  عليـه  ـا  تتـرىـدائم صـالة 
  نفــاد مـنوحقـك وليـس لهـا 

  عباد اللـه مـن عـرب وعجــم
ـادـلرشـالح   ولـوا  للصـهلم  

  ـوهـايعام   فبــوا   لإلمــهلم
فـإن الحـق خيـر مـن  ]2]نـادع  

   

                                                
لكلمة أبطحي معان عدیدة؛ غیر أن الشاعر یقصد بھا ھنا؛ نسبة الرسول  1

وقد أشار إلیھا شعراء كثیرون؛ مثل قول . صلى اهللا علیھ وسلم إلى بطحاء مكة
  : ؛ وقول الفرزدق))إني إلى بطحاء مكة سائر: ((الزمخشري

التي )) األبطحي((ومع ھذا فصیغة )). لذي تعرف البطحاء وطأتھھذا ا((
  .استعملھا التالسي؛ لیست الئقة في ھذا المقام؛ ألن لھا معان أخرى سلبیة

؛ وھذا یخل بالوزن؛ فوجب ))خیـر مـن العنـاد: ((بزھر البستان في األصل 2
  )).العنـاد((التصحیـح بحذف األلف والالم في كلمة
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  ابي الـذي كنـا سمعنـاو الـزـه
  والبـواد  الحوضـر لـه   تديـن

  يفـني  هو المذكـور في الحدثـان
  الفسـاد  لمن في األرض من أهـل

  و المـولى أبـو حمـو وقدمـاـه
  ن عليـه بــادكـاسنـاء الملـك 

  حـرب دون  أتـاه الملـك عفـواً
  القيـاد   صعـب  لغيـره ن كـاو

وراقـت حسنـت   بـه  تلمسـان  
  البـالد  وصار لها الفخـار عـلى

  ـوادــم  جـإمـام  عـادل  شه
  ـدادـلسلـالح   وــا  للصـفهي

  ـاــا  فاستجبنــه  دعانـلطاعت
  ملـك  وهـاد  اه اللـه مـنـرع

  ـاـمطيع  لبيعتـه  يـأتي  فمـن
  ـادـليـه  عع  م اــفالحس  وإالّ

  يليـن  عـلى  الضعيـف إذا  رآه
  ـدادــة  الشـويسطـوا بالفراعن

لقـد ماـاإللـه  بـه  علينـ  ـن  
  ـادـكـل  ع  ونجانـا بـه مـن
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  راهــمتلـه مـن عامـر جمـع 
  روب على األعـادـود في الحـأس

  ـوهـوه  وآزروه   وناصحـحمـ
  ـالدـالج وهـم أنصـاره  يـوم 

  ينـادي  وإذا  وفـوا دوا وعـ  إذا
  رادـبلغـت إلى المـ 1]بذكراهـم[

  انيـاألمـ  هـم  نلـتمتلاس  إنو
  ـادـيع  ـمـلمـن له ـا ووا أسف

  رامـكـ  تاسـاد  د الـوادـوعب
  جـواد  ـت مـن بطـلئبهم ما ش

وأقسلَ ـميجميعـاً  نيـاـس في الد  
  ادـوللجيـ   وجـم  للسـرـسواه

  جلـتتَ  ـمبهِ  ةفكـم مـن كربـ
  شـاد  شـدا بمديحهـم في النـاس

  فيكـم  بـني زيـان عـاد الملـك
  ادـالعبـ  ارـبحـول  اللـه   قه

  للـه  داع ـا ـدع  مـافعيشـوا  
  ى بالركـب  حـادحـد ا م رٍـبخي

   

                                                
  .؛ وھذا یخل بالوزن؛ فوجب التصویب))بذكرھـم: ((بزھر البستان كتب في األصل 1
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  ـاـفإنَّ  ـا ـعمالنُّ  ـنم  نـالونيأ
  ودادــا  حفـظ  الـنَشأنُ  نـاسُأ

  ـانعلي  ـملكُ  نعمـة  فكـم مـن
كُلَ وكـمـم  ادـلينـا  مـن أيـع  

  ـمـفـال  زلنـا  رعيتكـم   وأنت
  وم  التنـــادـيـ  إلىـا  ـأئمتن

***  
  

قالهـا التـالسي؛ في جنـازة والـد  ـ وهـذه قصيـدة رثـاء؛
  ":أبي يعقـوب يوسـف بـن عبـد الرحمـن: "أبي حمـو

  ديـرم  اءـالقض الّإلها  نأما    ردوـت مام على األنامالح سأك
  تجور  فسوفَ يوماً سطتْأقْ إن   اـهدهلع  ذا  الليالي ال وفاءوكَ

1تشتّ كم من جشَ عِملَ ٍلمذا  وكّل  تاتَالشَّ ىشَيخْ   م يكن مشهور  
إن في حكتْأض يومداًغَ كتْها أب   فالخيـر مأتَ نها إنغُ اكـرور  

  تغـور  فونِق الجماآ معِفي الد   فـتْوخلّ  ميرألا الناوبمفجعت 
  صيـرقَ الحيـاة ـه ثـوبنَّكلَ   ـهحياتُ  دومتَ أن ـُلمَؤنُ ـاكنّ

ألَ رزءمـا لهفَ ـم دافـعٍ  من   أيـرد ساقـه  رزء  المقـدور  
   

                                                
؛ ألن انشـت ))كـم انشـت: ((األفضـل للـوزن ـ مـع حفـظ المعـنى ـ لـو كانـت 1

  .تفـرق: تعـني
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وميوسفُ الي الذي  االخلفَ والد   نْمعاه خطب في الوجود كبيـر  
ضتْج لمصرالخالئقُ عه ضدتْكا   ةًج نَّبها متَ  ا القلـوبطيـر  

  مورتَ  والسماء فُسكْتُ والشمس   ـدهلفقْ اسياتُالر تـزوُل كادتْ
  ريـروج ونهاد ئـةُطيحال يقفُ   دائحـاًم فيه ظمتُنَ الممات قبَل

ُأ واآلنرثيـه ـكيوأببمـا  ـه   يبنْخَلْو وِلـدسـاء قُ فيهصـور  
يا حامليـه بَلى بها قَفَشْتُ   ـةًفَعلينا وقْ فـواق الممات صـدور  

ردوا الذي حاز المكارم ىلَوالع   بحالنَّ ردى يحىي به  المعمـور  
اَأل بكـتواليتا امُلرىم إذْ   بعـده ما له امِالكـر بيـن نظيـر  

لقدومه اتُنَّج عنٍـد وتَ   ـتْفَرِخْزهـادانُلْوِ فـتْشو  اولحـور  
موالي الذي بِ ىيا موسسعـودقَ   ههغاة الطُّ ـروجشُيـه مـفوور  
  ـوركُشْم ـهيعس ـربصالتَّ نإ   بحـادث مانالز إذا جاء ربِصا
هون لَعيطوبِى الخُذَأ ك  أنتَ   ماإنَّف األمير ودهـرك المأمـور  

  يـربخَ باألمـورِ كإنَّفَ حفَصاو   ـهلعفبِيء  سالم نمالز ذال تأخُ
إن كان صفُر الدرِه فيه  ذْمفَ   باًنبقـاء  ثْملـك بعـدكْتَ  هفيـر  
مـه فَلفُخْتَ تَأنْ نحي لم يـتْم   قـاًح أ  قينـاًيلنَّا هـا يحريـر  
  وربــرلَ ــهبحقِّ القيـام إن   ـهوفات بعد أبيـك قَّح ـتَيوفَ
  صـورنْم  هُؤـواِلو ـتْلَبأقْ دقَ   ـهامالـذي أي ـكلالم هـاأييا 
نَّهاك رب خُ ما ـرشِالعوفي   لتـه المغربنِي األمـر والتأميـر  
  فقيـــرلَ إليكـم مـانالز إن   بكـم الّإ  ـةضيلَفَ مـانِلزِل ما

خشَوال تََ ىنَتفْ ال قيتَوبى رىد   وجبقاِئنـا بِميعكـم  مسـرور  
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أبقـاك تَ   فينا دائمـاً شِالعر ربحمي البالد وسعدك الموفـور  
ـثم السالم عيا  ليكمن كْذـره   بين لـوالمك مظَّعـم شْمهـور  

   ***   
  

ـ وفي المولـد النبـوي الشريـف؛ الـذي حـّل في عـام 
م؛ شـارك التـالسي في إحيـاء هـذه الذكـرى 1365/هـ767

  :المباركـة بهـذا الموشـح
 ررالـد  ـَلثْم   ـّلهنْي*  ــانتَّه  ـعمدي  مِل

  ـرأثَ ـنـا مهلَ نإـا م*  ـانفَاألج ـريص ـدقَ
***** 

ـلَ قٌـحه ييرِـج* وِلى طُعلَ ماًد الدومذْ *ام جد في السرِي 

 امقَالم اكذَ نع احِا صي *1عافني وزري *اماألنَ رِيى خَإلَ اسنَ

***** 

وسـارظْاْأل تعـان   *يحبِ ىـدـاه في السحـر 

  ـرطَالو   ـِلينَ  بِـرقُبِ*  ـانبكْالر   ـرشَبتَاسفَ
***** 

يا سـعه دمن زقَ * ارببِالنَّ ري المىفَطَص  * محمد ـتَخْالمار 

   

                                                
 )).وعاقـني وزري: ((في أزھـار الریـاض 1
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 ىفَكَو راًطُ قُلْالخَ * ارـح دقَ هحدفي م *افَالوي واِلعالم بِطْقُ

***** 

 ـريالسو ـهحرشَو  * آنـرـالقُ  ـمِـكَحم  في

  ـرشَالب ميعِعلى ج *   انــمحالر   هــلَضفَ
***** 

ـيا حادي  بِ * بِـكْالرتَْئجِ اهللا إن البـيقتَ  *عحةَي  الصب 

إلَ غْلِّبى الهي الشَّادـيفغَ* عبالغَ  1ريببِر *عِلذَ نك ىنَغْالم  الرفيع 

***** 

لَويلي  ـس   كَإمـان  *   نهِيضِل  يـنـفَلسـر 

  ـرـفَّظَالم    كــلالم  * ـانطَلْالس   ـنم   الَّإ
***** 

ملَ نم ـيْلز يسإلَ  *وـملَّعالي كُى الم حذَ *يناك  أبو حوم 

2نيأع أمير المسلـيمن*  غُنْـم تُـهلْنَا بها *   طَاع3ن نْديا ودين 

***** 

 ـرهتَشْالم ـهِلدع ـنم   *   انـدلْفي الب ـرهأظْ

وعبِ  ـماإلحسوِ   *    ـانـدثُ ِللْبـم  الحضـر  
***** 

   

                                                
  )).ُغرِّْبـُت: ((في أزھـار الریـاض 1
 )).المـولى: ((نفسـھ 2
 )).بـھ: ((الـروادفي بغیـھ  3
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 ادوـال دبع ُلـبيقَ *ه نساأللْ  هنْع لُّـكتَ  *  ادـعإس  هـلَابقَ

  هنَس  يألفَ هاتَيلَ ا ي * ادـيأع   هـامأي  *نَهطَلْفي س تْدغَ هبِ
***** 

لْمـك بـني زيبِ *    ـانشْالمـرفكَالذَّ  يـــر 

أحيقَ إذْ ـاهكَ  ـدلَ   * ـانيلَ ـسـه مخَ ـنبـر  
***** 

 انـشَ هـلَ ارـص *دـالَى البِلَع هكلْمبِ * انـسملت تْـاهتَ

وسعده في ازدقَ * 1يادد ـسنْإ لَّـضبِ اَلقَ *انهكُشْا يو السهاد  
***** 

 ـرهالس 2ـوبري ـبالحو*  ـانظَقْي  ىـواله ُللي

والصبخَي ِل ـرـووالنَّ*  انـوم من عيبـريء ين  

*** 
  

م؛  1360/هـ762في سنـة  وشـح؛مـ قـال التـالسي هـذا ال
  :كالعـادة بمناسبـة إحيـاء المولـد النبـوي الشريـف

يا ويح صب بان عنه الشباب *وأودل*  عهيب  وجد عندما وعواد  
أوىد  بـه الوجـد طُوفـر الجى ـو  
  ىوـالق  كـلَّ ـبيالشَّ منـه  ـدهو

   

                                                
  )).وسعدھـا حلـف ازدیـاد: ((في أزھـار الریـاض 1
  )).ِتـْرب: ((نفسـھ 2

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

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


77 
 

  اود    ـراهتَـممـا   اع    ـهلَ والَ
مقَفَ ند الَّالخن لي وشَثْماب  *مفَنْا يلَ الَّإ * عيالي الولَ ِلصو يجِرع  

أليـامِ   آه   الصـا   لَبتَ   ـوعـود  
  ـودعالس رـدب  حالَ ـدهـا قَبِ ـأنكَ
  ـودعي  ـانِمالز  ـبيـا رهى بِـرتَ

  ـعجهتَ الَ فانل واألجهنْتَ*  عمألداف*  ابإي نها ما ما لَهليي عفهلَ
ي  ـرِكْذ ـامِألي   الصـا  الَب  يفيـد  
  عيـدالس  ـامِـا   اإلمالنَوم   حـدمفَ
ىلَأو  وأحى فَـرهـو القَ يـتُبصيـد  

له ماأل لوكطُ ضِرا تَرهخْوتَ*  ابضع  *من ملها تَ قٌّثله حـجزع  
ذُ  إنكـر   األجفَ  ـوادالغَ هـومـام  

أو  عـدد  فهـو  طـاُلاألب الهمـام  
ـتُلْألـوني قُأو س مـوسى اإلمـام  

اجِالمد األسمى المنيع الجناب  *نَاألمع * عن لْمكابِالثَّ هالَ ت يـفَدع  
ـُلأه     تلمبِ   سـانـه   آمنيـن  
  عيـنم   ـراروقَ   بـروشُ   ـٌلأكْ
  بيـناِئالتَّ ـنم ـصخْهـا شَبِ ـاَلقَ

  عطَقْنَ أو  يقشْع كرتْنَى كَأنِّ*  عمطْي شْإ*  ابي تَِل وْلقُيدوني وِسحي شْالَ

***  
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م؛ في حفـل بالمشـور؛ 1358/هـ760ة سنـ ـ فممـا قالـه
حضـره السلطـان أبـو حمـو مـوسى الثـاني؛ إحيـاء 

   :لذكـرى الميـالد النبـوي الشريـف
  وسائـْل  هامٍ بان ـذْم يدمعفَ   سائلا بالوبالص دـري ى هْلرتُ

  ـْلفاع رهى الدرأتُ هدي بهعكَ   ةـعجر مـضى مانٍزِل وهـْل
با  الشَّديب ـرِفْفي مقاَلفَ   مـاًقي قاد لُالسأنا و  عنـك احـْلر  
  ـْلواكالثَّ كاءصابي بالتَّ رِصعو   بـابالشَّ  كي لفقـدأب أنا هـافَ
  ـْلباط  يرِمع ييعِضتَِل  نكولَ   هـدقْعـلى  فَ اءـكالب يـسولَ
معاًى ضاِئض في عى ولَسلَّـع   تَّوحى وسفَو اعذارت المْلماط  
  ـْلوغاف اله دشْالر عنِ يسوأم   هــايـسي في  غَفْنَ عاوِـأط

فيا وينَ ـحكَ فـسيتُ ذا مواة وتَالغُ طيعِتُ   ىـرصي العـوادْلع  
  ـْلطاِئ رِمالع نم ـقَّبتَي  ولم   ـاقَالب ِلبطو ـرارتذا اغْ مـوك
  ـْلقاتم  باًرح يِلدا ري غَهود   ـكيتَأشْ نـمِل أوفي صنْم نمفَ

ْلوه من دواء وهل من شولَ   فـاءِل تُسمن النُّ شيءـْلقابِ حِص  
  عاجـْل  بالتوبِ وتسمـح تمن   ىـسع هيـلَإ ليـكإ تُـوكَشَ
  سائـْل   بابـك الًذليـ يـتُأتَ   ـنينَّإـتي عـن زلَّ حـصفتَو

وأنـتَ فما لي سـواك ال تَ الذي   اإللـهـلدي خيبالوسائـْل ه  
لْـتُ   تَوسائـْلباسى الرالـذي   بعثتَ رسوالً فـأد  يلهاشـم  

نـبي الهىـد خاتـم األنبيـاء   شفيع العو صاةزيـن حافـْلالم  
الجالِل عظيـم كر   ـواِلالنَّ كثيـرـْلئقا  لحـقِّوبا الفعاِل يـم  
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  عاقـْل كلِّعلى  بيـعٍر حـقّفَ   بـه  بشيـراً  عــا ربيـأتانَ
  شامـْل للخلق مكقدو رسـرو   ن قـادمٍـهـر ميا شَ يـتَيحفَ

  ـْلالِئوالد  ىأتَ  تجـزاعوبالم   ىـدءنـا بالهجا بمـن أتيـتَ
  ْلباط  واهعدى فَصحقال تُ نوم   ىصحتُ تي ليسال له المعجزاتُ

  القبائـْل  جميـعِ منرهـا تخي   ةــأم   ـنم هـالل  هـريخَتَ
  ونـازْل  ثاوٍ الخلق ـديبها س   أرضاً ئتَجِ نإ كبِالر يداحفيا 
وأبنَ رتَصداًج عاوتَنْي  1عـاًلْس  وتلك ـْلماِئوالخَ بها نيغـاالم  
  ـْلحاِئ ونى دداله يبِنَ ريحض   ىـرتَ 2المباب الس ندع ـفْقفَ

  ـْلشاغ ذاك عن ـكغلنَّشْوال ي   ـميباس ـمثَ حوب سالمي ـغْلِّبفَ
   ـْلقابِ ـامِعالْ أوِ ـذاه يـامعبِ   ـــراًزاِئ لـه ني أكـوـلِّعلَ
  ـْلواماله موعالد ري هناكوأذْ   برِـــثْي في يـدخَ ـرفِّعُأ

غْتَوأسفاَهللا ـر نَ   ذنـبٍ كـلِّ مندلَ تُمه وعضتُض  ـْلاألنام  
نَبِ عـووأدـرِص إمـام الهىـد   حمى المضائْلب الفَطْوقُ جيرِتَس  
ـغالطُّبيـد ماة فْوميـن العوكَ   ـداةفاة وكَنـز العفه ـْلاألرام  

مـو فذلـكاإلى سالـذي مـام   محـا عن رعتـه كلَّي ـْلباط  
  ـْلفاع رِيخَلِْل كان ـذْمومازال    فيسـاًنَ ا ًرد ـكلْى به المـلَّحتَ
   ـْلماثمن م له ـوكلُالمما في فَ   ـواهى على مـن سبوأر افَأنَ

   
                                                

ھي الھضبـة الممتـدة شمـال شـرق المدینـة المنـورة؛ وھي بعیـدة : نجـد 1
  .فھـو جبـل بالمدینـة: أمـا َسلـع. عنھـا

ینـة المنـورة؛ أحـد األبـواب األمامیـة للمسجـد النبـوي بالمد: بـاب السـالم 2
 .وقبـر الرسـول صـلى اللـھ علیـھ وسلـموھـو یـؤدي مباشـرة للروضـة الشریفـة، 
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  وابـْل ـدواهكان ج ايحوا فكان   ــواإذا  جمع  رامـالكـ نإو
من بديعِ وفي طبعه  الصفـات   فـافٌع لْوحـم وبـْلوناِئ ـأس  

وسب2باقــْل  1بالفهاهـة يعيـره    ثـنينال  هرآ  لـو  حـان  
  ـْلماِئ  رها كلَّأم من لـدوع   هــاراطَأشْ  الفـةَالخَ ىفَّـوفَ
  ـْلـباِئوالقَ لـه الدـالبِيـن دتَ   ىحـتَّ ـحِتْوالفَ رِصبالنَّ شراهبفَ
ـتَلْلَح من لْالمك ىنَأس مـلٍّح   رحنَوأغْ يتيمـاً تَمـْلعاِئ  تَي  
  3ـْلآف ربِلغَابِ انيـوكى وـدبتَ   يـرِتَشْالمو انـسملت ـتَْئوجِ
  4ـْلبِناوالقَى ـنَـا بالقهتَنْصحو    ـاهتَكْلَّم يـنح تْـرخَتَافْ ـدقَ
الْ عِدمدتَعفمـا ظَ يـنـفتْـر   يداهبما قَ ـمد حتْوـْلطاِئبِ ـه  
  ـْلزاِئ  يـرغَ تـاًبِثا ـمكُكُلْوم   ــداًناف  مــكُرأم  زاَل ـالَفَ

      ***  
   

                                                
 :الـعّي: الفھاھـة 1
  .ھـذا البیـت مختـل الـوزن والمعـنى 2
 (Jupiter)باإلغریقیـة وجوبیتیـر  (Zeus)ھـو زیـوس : كوكـب المشتـري 3

یمكـن مشاھدتـھ في الجھـة . اوھـو أكبـر الكواكـب وألمعھـ. عنـد الرومـان
وكیـوان تسمیـة . فھـو كوكـب زحـل: أمـا كوكـب كیـوان. الجنوبیـة الشرقیـة

: فرونـس؛ بینمـا یسـمى لـد الھنـود: فارسیـة؛ أمـا اإلغریـق والرومـان فسمـوه
وفي علـم البـروج یتـم صالحـھ بالمشتـري؛ إذ یحـول طبیعتـھ إلى . شنشـر

  .ولھـاذا ربـط الشاعـر بیـن الكوكبیـن. مـا یعقـد من الشرالخیـر، ویحـل 
  .وھي الطائفة من الناس أو الخیل: ھنا مفردھا الَقْنَبل والَقْنَبَلة: القنابـل 4
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ـ وهـذا الموشـح؛ قالـه التـالسي ـ أيضـاً ـ في سنـة 
بـالط السلطـان أبي حمـو في تلمسـان؛ م؛ ب1361/هـ763

  :  وذلـك بمناسبـة إحيـاء يـوم الميـالد الكريـم
  ـِلهالمنْ فالواك  عكمبد *    ـليهوأنْ قلتي م سخي أيا 

  ى لَّو بـابي الـذي قـدشَ ى لَع
لَ   آهقـد   بـان  واضمـالَّح  
  ىـلَّسي أن يـجِبي الشَّلْقَِل  ْلهفَ

  ـِلاأله دـقْوفَ بابِالشَّ دقْفَ *  ئُلسي ني ما ما في الذي نالَ
بـان الحى الشَّووافَ  بيـبـب ي  

  ـب لْهـذا   القَو بِـلسي  ـفَيكَفَ
  ـب هـاني طد ـدمـا قَى ِلـرتُ

ما لي وقِّح الهوى من في انْ الَ*  ِلثْمِلكْفي شَ حابي والَت  
  لي  ىلَأو بـا الص رِـكْذكي ِلرتَ

ومدح موسأ ىضى الـرما لي س  
مـخُ نبالفَ صضـاِلواألفْ ِلض   

  ِلحى في المروال صامتاع هبِ*   ِلذْـالب ثيركَ وادـج مهشَ
   ـنِسالح  ذاتُ  سـانملت  ـهبِ

   ـنِأمى ونَم نم  تْهتَفيمـا اشْ
غْبشَ ـدادي ــنِّغَهـا تُلَ   قـاًو  

أجنا لَ تْز من رِ*  لِّـالخِّ يارِديح الصالذَّ راتُبا عافـِلي  
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يـا أيهـا  الملـك  نْالمصـور  
يـا ملَ نـه األموالتَّ ـرأميـر   

   ـدورقْى المـرج دقَ ـمكُرِصنَبِ
في مدكُحم  يا زكي ِلاألص  *لْوقَ  طُّـخُدي تَيبي  يـلي م  

***  
ـ هـذه قصيـدة في مـدح تلمسـان؛ وردت في الجـزء األول 

  . 7: مـن بغيـة الـرواد؛ وفي نفـح الطيـب ج
  ـالَوب  يا هاطالًالح وبِمن ص اُهللا ىقَـس

ربـوع تلمالتي قَ سـاندهـار  تَاسىـلَع  
ربهـا كـان الشَّ بـوعبـاب مـبيصاح  

ـرِجـذَّإلى اللَّ تُريـالَالذِّ في دارهـا ات  
  قصيـة  ـانٍفيهـا مـن  أم ـتُلْن ـمكَفَ

وكم نَمـح الدهـر الضالنَّ هابِ 1يـنِنـالَي 
    

وكـم  تْلَغازـني الغ2تالعبـاً فيهـا  يـد  
  ال أطيـع لـه قـوالَ عـذوٍلمن  3موكـ

لَ وكـملَيتْبِ ـةمِـغْنـا عـلى ر  حاسـد  
  ـالَمتُ ـا فَبالص إذْ ِلصالو ؤوسكُ ديـرنُ

   
                                                

  )).المنیـف(( :نـصفي  1
 )).َتَدلُّـًال: ((في بغیـة الـرواد 2
 )).وكـل عـذول: ((نفسـھ 3
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لَ  وكـملَيـا بِنَتْبِ  ـةفْصصيفهيـا  الـذ  
  ـالَثْالم  مـدع إذْ هـارِى على األنْسـامتَ

كُودـةُي شَّعهـالَ ـاق  الحسنْتَـهي  ـن1ي
  

يعود المسالشَّ ـنخُي من حسهـان  ـالَفْط  
  ىـجالح ـباِلالس ةـوزالج ديـرغَو ،معنَ

  ـالَهكَ  هـب 2ـتُبطو ـالًفْبه ط ـتُمعنَ
نْومـه ومـن عـنِي أم يـحشَ  ىيـانَراب  

  ىـلَأح  ْلب يـِلالنِّكَ يـبِمـا في الطِّهألنَّ
وعبلْهـا مـا القَادنـاسٍ  ـب   ذـمامه  

  ـالَّح  ـتْلَعج دقَ ـرِيخَلِْل ـةٌضور ـهبِ
  هـركْذ في األرضِ 4هورشْنـا المخُيشَ 3به

أبـو  مدـنٍي ـالًأه  5ـداًبـه  أب ـالَأه  
  ةـدلْب ري عـلى كـلِّـزتُ ـةٌجهـا  بهلَ

  ىـلَجإذا  تُ   وسِـرعالْكَ هـايلَع  تـاجٍبِ
  ـاهنُسح  اقَـا الـتي  رينْالد ـةَنَّيـا جفَ

  ـالَضالفَ  بـه دـالَالبِ على كلِّ تْـازحفَ
   

                                                
 )).ُمْنَتـَھى: ((في بغیـة الـرواد 1
  )).ھمـت: ((في نفـح الطیـب 2
  )).بھـا: ((في بغیـة الـرواد 3
 )).المذكـور: ((في نفـح الطیـب 4
 )).دائمـًا: ((نفسـھ 5
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الَو عجأ ـبنْكُ نت في الحـنِس  اـذَكَه  
وموسى اإلمام المتَرضى فقَ  يـكد الَّـح  

الَولَ ـتْحدـا نَي فيـك  نْمـه  محاسـن  
   1إذ جـلَّى  مـسِلشَّا ـبناهـا حاجِس أنكَ

طَمشُ ـاعجـاع ى ذُغَفي الـوو  مهابـة  
حسـام على الباغين قَ ضِفي األرد ـالَّس  

  ــهوالُنَ    يــمحاتَ   ليـمح   ريـمكَ
سعيـد حميـد يصالقَ قُـدَلـو والفـالَع  

  ـاهقُدو  ـُلهنْي  ـثيالغَكَ   ـةٌراح  ـهلَ
وارِصنَ مـرٍص مرهف الحـدـالَّفُ 2الَ، و  

ـهو الملـك قَاألرى هو الملى ـكض3األر  
هو الملـك ـنَاألسى هو الملـك ىـلَاألع  

ومـن هـذه األوـافُص فتَ يـهجم؟ـتْع  
ـلِّعلى كُ قيقـاًح قَ يعـاِلالمد  تَاسىلَـو  

  راًزـَؤـم  كـاًلْم   هـاللَّ  ـاهبح  ـاممإ
  الَّذُ   ـــهتزعِل   إالَّ   ــكلم    ـالَفَ

   

                                                
 )).أو أجـلى: ((في بغیـة الـرواد 1
  .؛ بـدون الـواو))ال: ((في نفـح الطیـب 2
  )).الـَرِضي: ((نفسھ 3
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مـن ابِالـز انَافَويـزاًزِـا  ع  ـراًفَّظَم  
يجـر مالنَّ ـنـرِص نُالمبِ ـوطذَ ـهـالَي  

بِل  تْـدمالغَ ليـكبِـر شةُـد  ْأبـسـه  
إنْوـعاملِْل   ـهمتَعفيـن   وَأ   ــامىلَو  

  ــهاتوفَ   فَـوخَ   ـحِلْالصبِ  هرـادبفَ
والَسمــكَ   إذْ  ـهذَ  انبِ  اكَأ  ـهىلَو  

  ــًأنَّهم   حـاًلْص   اِهللا   ـدمحبِ ـانكَفَ
  ـالَبلسا  هـا بِنَزجـا وينْالد ـتابطَ ـهبِ

  ــاهالُنَي  الَ  ـةٌبتْـالي   رعفي الم ـهلَ
سـواه  تْكُوفي  فَ  ـباِئضىـلَتْتُ  لــه  

1رواــادبتَ    ـامِاألنَ   ـلُّكُ   ـهتاعطَِل
  

  ىلَّو نم  حيـا ويى وافَو نم ـدعـا سيفَ
أحسـاده   ـوا   فَوتُملُقُ    ـإنكُوبــم   

  ىـلَصتُ  ـداًـا أبها بِمـا مضالغَ ـرِمجبِ
  ــهكلْمبِ   دــالَالبِ  اُهللا  ـربج   ـدقَلَ

  الَـدع ـتَْئلم  ـهبِ  ،نـاًأم ـتَْئلم ـهبِ
  ــداًلَّخَم  يـهف  ـكلْا المـذَه اَلز ـالَفَ

وارِصمـه األمـضخَى وادما ـهىـلَألع  

  ***  

                                                
 )).تبـادرت: ((في نفـح الطیـب 1
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شـارك التـالسي في إحيـاء  م؛1363/هـ765ـ وفي سنـة 
المولـد النبـوي الكريـم؛ في بـالط السلطـان أبي حمـو 

  :1بتلمسـان؛ فقـال هـذه القصيـدة
يبدا حاِل وحال لذاك الشيب لما   حال غدالمشيبِ با بو ورأسيأأص  

  ييمر على باِلأن  صابيللتّوهل    بالتصابي وبالهوى لمثليوكيف 
  سـالي  والَيء نه الَ منه يفقلبِ   ىى وقد مضتولَّ قد شبابي يوعنِّ

  بـالي  به ملََأ ابي مذْـشب جديد   فها أنا المشيب جيشعال مفرقي 
  من بعد الشبيبة من ماِل يِل وما   ضتقان قدلشباب ا سس أنفائنفا

الحال ى لسانوناد تُ   ر إلى متىشمقالي وال للتصابي اسن  ى غيرر  
ترحالي عنكقد دنا  وقلت لنفسي    هتأبح  وحزني نيمت سلوافحر  
ألحـوالي الصالح فيه بعزم لما   نظريابحزم في نجاتك و يفجد  

  أعمالي أقضى وترفع أنبها قبل    نزلياة وبفارحلي قصدا لطي أال
  عناء وتضاللفي  تسعىوأصبحت    تربهـا  وام لتقبيـلأقـتقـدم 

  أفعالييء حي لسيبلست يا وأف   بجوارها  أمن بعد أنس كان لي
  ويبكي لي ن أبكي عليهأجدير ب   فقدتـه  نسـاإ ترفق خليلي إن

غَ  ويقعدني    لطيبـة  كبر بعدـع ركبا أشيآمـالي وكثرة  يي  
  حالي  رهوأضحى لها جيد بأنوا   طاب ترابهـا رسول اهللا بقرب

  ل والبعد والحالبفي الق وفضله   قـدره رف اهللاكريم شـ بيـنَ
   

                                                
 ..رواد وزھر البستانبشكل مغایر في بغیة ال نظمت ھذه القصیدة 1

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

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


87 
 

  اللذإلنـا تحـت  إالفال أمـة    أمـة ا على كلـنَدبه س ـبينَ
  اليـالعى رتقَإلى الم المسجد األقصىمن     ـليلْأ ـُليواللَّالعرش  لهإلسما 
  إكمال دون الدجى بدر دونهغدا    داـب قد األرضنور على  لمولده

  وجـالوأوأنقذنا من كل خوف    يروعنا من كل خطب نجونا به
  عالي بهت طقوق نلكل مخ على   وقدره هو المصطفى ساد األنام

  مانح دون تسئال  عطوفرؤف    متفضـل  مؤثـر رحيـم حليم
  عـالل إراحـة  فيهفكل ربيع    بـه أنى  لألنام بشيـرا ربيـع

  عذاب وأهوال نمسكر  الناس عرى   إذا وهل من شفيع غيره يرتجى
  وإباللي الذنوب وعك من شفائي   فإنهـا  ذيوـنفس ل يامداحه أب

  بـالي فذلك شئ ال يمـر على   أحمد يحصي فضائل أنفمن رام 
  خفف أثقـاليتبها وزري  يحط   ض والسمااألرعليه صالة تمأل 

  واآلل الفضائل هلوأصحابـه أ   عنه وعن آل بيته ىضالربعد و
  عال  شرف في ذرى إمام لخير   إنـه  خليفـةلل عـووأد أقـوم

  حال منـل التوكّ وما إن له إالّ   متوكـل  على اهللا في أحوالـه
جنَّ وإن   نهـاره ـد أمر الملك طوليشيه الليل البهيم يتـال ىر  

  إقـالل  يعـود غنيا مثريا بعد   يطلـب نائـالً يأتيهفكل امرئ 
  ـالقتّ به كـل لـاهو قتّ فهـا   ـهتخاف  الكفاح دـأس هموصارِ
  هـاللإللورى بعد  ى تبد كبدر   فضلـه وأشرق هـمعاليأنارت 

  إمحال رسما دارسا بعد  وأظهر   دثورهـا  وأوجد عبد الواد بعد
  اليـوالب الجديدةتتيه على فاس    وبيمنـه  تلمساننا أضحـت به
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  آمـال  ةوفسحـ أفراحوتجديد    عيش وغبطة طيبفنحن به في 
  إلى أشرف الحال عادت ودولتكم   الـواد سعدكـم بـدا عبد ئلقبا

وإفضـال تزالون فيها في نعيم   وال  ولست أراها تنقضي عنكم  
  بنصر وتمكيـن ويمن وإقبـال   ـدمؤي  وموسى أمير المؤمنين

  يـاليأذعلى أهل البسيطة  رأج   ـهتُمدوخَ  بايعتـه ذـفها أنا م
  لي الّإـك قوح فما هذه الدنيـا   قليـل عنايـة  هـمن ين نالنفإ

***  
  

شـح؛ قالـه التـالسي ـ أيضـاً ـ بمنابـة وـ وهـذا الم
  .م1364/هـ766في عـام  االحتفـال بالملـد النبـوي؛

 السقام به  أودى والجسم    *  أوار   لهالمبلّى    قلبي

  امواستشعرت نفسي الحم  *    لما تولى الشباب عني 
***** 

 إذ عهده بان و اضمحال  * أذريت دمعي على الشباب*  لما رأيت الشباب ولى

  إن تسألي الفوز والمتاب  *  الإس ـت يا نفس ليـفقل*   وليس يرجى له إياب
***** 

 ا بدا األثـامـح مهمـتقب  * وقـار  تىـفإن شيب الف

  امـمن  اــعيشن ا ـفإنم *  س بادر دع التأنيـيا نف
***** 
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 قد كنت فيه وكان شملي* هيهات ال يرجع الصبا* من لي برد الصبا ومن لي

  والصبر عن طاعتي أبا *فكيف لي عنه بالتسلي *اـا وطيبـاح غضـيا ص
***** 

 على الدوام  سكبا ل ـتنه  *  غزار أدمـعي ألجلـه 

  المنام  رفـيع ال   دبالسه *   جفني  وإن الحـال هذا
***** 

 واجتهدي وأتركي المعاذر *يا نفس للحج وأقلعي * با وبادردع عنك ذكر الص

  عيـواسم  رـبخي ك ـل *لعل أن تسعد المقدار * رعيـساوجددي السير و
***** 

 قاصـدا أمـام وركبهـم   * أما ترى العشقين ساروا 

   ة الحـرامهبـوا إلى الكعب* يغـني    حاديهم دائمـا 
***** 

 أعدل إلى كعبة المكارم* دـالبعي اعه دربه و ر* يا من على الحج كان عازم

   تنسى به دولة الرشيد* موسى الذي شاع باألقالم*  كف اإلمام الرضى السعيد
***** 

 بـاد على سائـر األنـام  *  ارـفخ  هـا بسلطانـلن

   مـامإه مـن ـشرفـه الل  *  كل لسـان عليه يثـنى
***** 
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 إحسانه دائم علينـا* من مثالفيهم لعلياه * ملوك ذا العصر ما رأينا

  وقال لما بكى أهله * اـعبادة لو أتى إلين* الـوح  ماض ومستقبل
***** 

 رار وال منـامـفـال ق  * ار ـشطت بأحبابنا الدي

  ر المـالمـال تكث باهللا  * يا الئمي في البكاء دعني

*** 
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وواضـح؛ أنـه شخـص آخـر؛ غيـر الفقيـه العالـم 
محمـد بـن أحمـد بـن عـلي الشريـف الحسـني صهـر أبي 
حمـو؛ والمـدرس بالمدرسـة الـتي بناهـا مـن أجلـه 
السلطـان أبـو حمـو؛ بالقـرب مـن ضريـح والـده أبي 

وعليـه؛ . وكمـا هـو واضـح في زهـر البستـان. يعقـوب
ـن أحمـد الحسـني ـ ابـن يعـلى ـ قـد يكـون محمـد ب

عاصـر عهـد السلطـان أبي حمـو؛ بدليـل قصيدتـه هـذه 
الـتي ألقاهـا ببالطـه؛ خـالل الحفـل المنعقـد بمناسبـة 

ولـم يـرد . م1358/هـ760المولـد النبـوي الشريـف في عـام 
فيمـا توفـر مـن مراجـع؛ مـا يفيـد ويضيـف شيئـاً 

وكـل مـا عـرف . الترجمـة هـذهبخصـوص صاحـب 
حـتى اآلن؛ هـي الترجمـة المقتضبـة الـواردة في كتـاب 

: ؛ كمـا يـلي615: درة الحجـال؛ ضمـن الترجمـة رقـم
. محمـد بـن يعـلَى الشـريف الحسـني أبـو عبـد اهللا((

 ]مؤلـف األجروميـة[أخـذ عـن منديـل بـن أبي آجـروم 
لمقدمـة الجروميـة لـه شـرح عـلى ا. وغيـره
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الـدرة النحـوية في شـرح معـاني "سمـاه  ؛]األجروميـة[
  )):"الجروميـة

  ظَهرتْ فَأظْهرت السرور  األبكَـرا
  وسمت فأخفضت الهالل  األزهـرا

  علويـة  1ورقـت معـالي سيمـة
  ما كان أعال مـا علتـه  وأشهـرا

  للـه صبـح صبيحـة  ميمونــة
  هللا  نـورا  نيـراأبـدت بفضـل ا

  صبيحـة وخيـريا خيـر ذا صبح 
  جـاءت بمولـده ظهيـراً  أظهـر

  سفـرت لنا عن ثغرهـا فتبسمـت
  أزهار روض قد أثـارت عنبــرا

  وجلـت قالئـد جيدهـا  عطريـة
  ما كان أسمى ريح ذاك وأعطــرا

  للـه  منهـا  ساعـة  مسعــودة
  عادت لمنشئهـا  بعيـشٍ أخضـرا

   

                                                
  .العالمة والھیئة: السِّیَمة 1
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  1وممهـدا] هاديـاً[حمـد جـاءت بأ
  ومبشـراً   ومحـرراً   ومطهـرا

  خضعت ركاب المشركيـن  لبعثـه
  وتضعضع اإليـوان منـه وكسـرا

  وكذاك نيـران المجـوس بفـارس
  خمدت لمولـده كمـا  قـد سطـرا

  2سبحـت]  رمل[وبكفِّـه حصبـاء 
  وكذلـك المـاء الـزالل تفجــرا

  وٍلفصـح  مقْــبألضبي كلّمـه وا
  والظّـب رد لـه جوابـا  مخبـرا

  البعيـر إليـه ظلمـاً  نالـه وشكى
  فحبـاه نصـراً  بالعـدو  وظفّـرا

  وبـكى الجذَيـع  تشوقـا  لفراقـه
  فحنـا عليـه  مسكتـاً  ومصبـرا

  هذا وكم من معجـزات قد  سمـت
  تحصـراا أن ـوتعاظمت في قدره

   

                                                
؛ ))جاءت بأحمد ھاد وأمھدا: ((؛ فكتب ھكذازھر البستانحرف ھذا الشطر في  1

 .فوجب التصویب. وھذا یخل بالوزن
وھو تحریف؛  ؛))وبكفِّھ حصباء رمال سّبحت: ((بزھر البستان في األصل 2

  .فوجب التصویب
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  ك اهللا يا خيـر الـورىـصلى علي
  اـرـفوأو لإللـه   صـالة  زكىأ

  ـاًفوالي إني قـد وجدتـك كاشـم
  وتحسـرا  أوبقـتوى ذنـوب ـبل

ي سـواك وسيلــةمـالي إلى رب  
  يمـن بالعفـو الجميـل ويغفــرال

   ويبلِّـغ  العـاني  زيـارة  طيبـة[
  1]راـاتي أقبـأتي ممـل أن يـمن قب

  كلمـا  عدتـني الة رلي الزيـاـأم
  أوعـرا  حاال رمت صعباارت رمت
  بابكـم عنا ـوأرى الذنوب صوارف

  أسفـرا يلينَوأرى الرجى عن وجه 
  حضني والي حظي من رجائكـم

  العـرا  فوثقت منـه بكـل موثقـة
  نيـدك يـا مليـك ميمجـووبباب [

  2]أوقفت أرجـو منك عفـوا مؤثـرا

                                                
  :وورد في األصل ھكذا. غیر سلیم بالمرة بزھر البستان ذا البیتھ 1

؛ فوضعناه ))ویبلغـني طیبـة في طیبـة    من قبل أن یلحقني الممات وأقبـرا((
  .كما جاء أعاله بین حاصرتین

  :ـ ھكذا بزھر البستان جاء ھذا البیت ـ في األصل 2
؛ وھو مضطرب، ))أوقفت أرجوا منك موثـراوباب جودك یا ملیك میمیني  ((

  . وغیر موزون؛ فصوب كما ورد بین حاصرتین كما ورد أعاله
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  لتمـدني بالعـون منـك إذا دنــا
]ـكْر1]مشمـرا عوتلك الربـ إلى ب  

  مليـك  وعطـرت يات بذكرك باط
  راـمخب تـان وطابـتلمس 2أرجى

  رتبـة  سماأ 3]ءالعليـا[ بكوسمت 
  تـأزراوبجاهـك المجـد الرفيـع 

  ـرتظفّ  قـدللـه منـك  مكانـة 
  4ـؤزراظافـراً ومبعزيز نصـرك 

  ورةـة  مأثــللـه  منـك جاللـ
  ـرايالعـدو  تح فيهـا    ونهايـة

  مفاخـر حمدت إن ما 5دعاي اللك ف
  6راـا منظـني األسـود إذا بلونـتغ

  وابـل غيث ) ببحـر( وإذا مننـت
  7أزهـرا]و[تـم فبدر   ثنيـتان ذاوإ

   
                                                

؛ ))َرْكٌب إلى نزلك الربوع مشمرا: ((جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ ھكذا 1
 .واختل الوزن؛ وعلیھ فقد صوب؛ كما ورد أعاله بین حاصرتینفاضطرب المعنى، 

  .ھكذا 2
؛ بدون ھمزة؛ وھذا یخل بالوزن؛ ))العلیا((ـ في األصل ـ كتبت )) العلیاء(( 3

 .فوجب التصویب
  .  ؛ بالھمزة على األلف؛ وھو خطأ))ُمأزرا: ((كتبت في األصل 4
 .؛ باأللف المقصورة))الدعى: ((رسمت في األصل ھكذا 5
 .وفي الشطر غموض.  ھكذا 6
  .فأضفناھا. في األصل؛ بـدون واو العطف؛ وھذا یخل بالوزن 7
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  واثقـا  أهنفاي موال موسى الرضى
  ـراـتيس فالفتـح المبيـن   باللـه

  بالـذي ودانت  تْلَـد هذي السعود
  األيسـرا والمطلـوب عـاد  تهواه

  أمـرك  أقبلـت طوعي ناالما يهذ
  أمـرا  وزمام عزمك في األمـاني

  م بما تهـوى فأمـرك نافـذـفاحك
  لـورىل اً ـرجباألقدار   بهحكمت 

  أمركـم  ويـولي  يبقيكـم  فاللـه
  ـراظفالزمـان م رـعلى م نصراَ

كـممدتحـب  ي  وبمـا  ويريكـم  
  وفـراألا  النـوال  ـانع وينيلكـم

  محمـد  عـلى النـبي ثم الصـالة
  1]وأطيب عنصـراذا د ارسنى الموأ[

***  
  

   

                                                
  : معنى، مختل الوزن؛ وورد في األصل ھكذاھذا الشطر مضطرب ال  1

  .؛ فوجـب التصویـب))وأطیب عنصـرا أسنى الموراد أتا((
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وممـا قالـه أيضـاً؛ خـالل الحفـل المقـام ببـالط أبي ـ 
حمـو الثـاني بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف؛ 
المنعقـد بعـد عـودة السلطـان مـن فتـح تنـس؛ وذلـك في 

  :1م1360/هـ762عـام 
حثْد نِع عمـل 2عـالإالَّ  مِـلَالع  

وا على قـدمِـه العليـبذروت فْـق  
  جانبـه  من أرجـاء بالحمداد ـون

  رمِها الضرمن حى نض ى نفوسوج
ثْحد بال حرج المصطفى الهادي نِع  

  ـمعلنَّا بستانـك  في ـديول ـدثح
3]إذا [  األبطحي ث عن الهاشميحد  

  ـمِياآلثـار  والشِّا عن ـل نفسـتك
   

                                                
ھذه عبارة عن منظومة نسخت بقلم رديء؛ بحیث تخللھا غموض كثیف؛ منع  1

وخاصة حینما یتضح بأن صاحبھا مولع بالغریب . من قراءة كلمات كثیرة بھا
؛ ویجوز )مفاعلتن مفاعلتن فعولن(فر ونظم قصیدتھ في بحر الوا. في صیاغتھ

ولكن ظھر على بعض أبیاتھا ). فعول= مفاعیلن، وفي فعولن = مفاعلتن (في 
 . خلل في الوزن، بسبب الزحاف والعلل

  .وھكذا انطلق في مطلع المنظومة. ھكذا رسم 2
صدر البیت ھذا في األصل مختل الوزن؛ إذ تنقص التفعیلة الرابعة حروف  3

 . ؛ لكي یستقیم الوزن))إذا: ((؛ فأضفنا كلمة)0(//موع بقدر وتد مج

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

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


98 
 

  وضحـت الغرة الغراء قد  ىيه علإ
2بهـا فهـم 1اًـيهإ ماًلَنور الهدى ع  

  معجـزة  ه وما لرسـول اللـهـيإ
  في الظلـم لنجـموقد بهـرت كاإالَّ 

  3الرسول وجـا اق لموالنـدر شـالب
ـشَّبالبعث بواإلرسال في الحـرم ر  

  نصفيـن يسألـه 4نٍـيكَ وانشق في
  لنـدموم الحشـر واـنيل الشفاعة ي

  مطلعهـا  لَّح والشمس بعد غروبٍ
  مـن بـارئ النسـم هـبسير مطلبِ

  بدعوتـه حبسـت أيضـاً ك قداكذ
  يـوم مطلـع النعـم وزيد ساعـةَ

كـذا الـذراع فيـه أعلمـه ـمٍّبس  
وأعلم ـمِالمصطفى من كان عنه ع  

   

                                                
  : مثل قول حاتم الطائي. تأتي ھكذا في حاالت نادرة 1

 )).إیھًا، ِفدًى لُكُم أمِّي وما ولدت    حاموا على مجدكم، واكفوا َمِن اتََّكال((
  .ھكذا 2
 بالھمزة؛ وھذا یخل بالوزن؛ فوجب حذفھا للضرورة؛)) وجاء: ((في األصل 3

  .لكي یستقیم الوزن
 .خضع: كین ـ كان ـ یكین كینًا لفالن 4
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  نـان ذي حـرقحله تَ نح عوالجذ
  1جـميبكيـه بمنس  وأعلـن النـوح

  له سجدت المرعىوالضأن إذا وطئ 
  مستلـم  ـت عمال في نبـلعرموأ

  كذا البعير شكى ظلم اليهـود وقـد
  ى حكـم  محتكـمفوى إليـه فألـآ

  شهـدت  وناقة اآلية الكبرى الـتي
  وال  لمتهـمـلربهـا  ونفـت  قـ

  شهـدت  كذا الجبال كذا اآلكام قـد
  بفـم  كذلك الضب لـبى مفصحـا

  بـاء أتتـه وهي شاهــدةالظ كذا
  2م صاد وكـم حطـمـوكم حماد وك

  وكم أتته وحوش األرض  مسرعـة
  ار على سـاق بـال قـدمـكذا الثم

  تنحـط خاضعـة 3جنـاالوإن أراد 
  4حـم  مـن موفي يديه ترى الحـا

   

                                                
  .طرأ خلل على التفعیلة الثالثة في ھذا الشطر 1
  .ھكذا 2
  .؛ باأللف المقصورة في آخر الكلمة؛ وتعني قطف الثمار))الجنى: ((لعلھا 3
  .وھو غیر موزون؛ وال مفھوم. ولم یفھم الشطر. ھكذا رسمت 4
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  تتلـوه  طائعـة  وفي الغمامـة إذ
  كـمحال  تظله حكمة أربـت عـلى

  1بأجنحـة الحمـام  أظلتـه  كـذا 
  3مـمالشّ 2في فتح مكة مثل األحمـل

  ـاًـختفيمأواه    وآيـة  الغـار إذ
  ه ظـل  في خيـمـوالعنكبوت علي

  4على الباب التي سكنـت الحماموفي 
  5لعرب والعجم]  ا في عشها؛ ففشت في[

  6منـذ رؤيتـهوا ـوأرقم الغار يشك
  الفهـم الصادق  7بي وصدـوجه الن
                                                

 .الثالثة في ھذا الشطرطرأ خلل على التفعیلة  1
 )).األحمل((جمعھا الناظم بـ. ھو السحاب الكثیر الماء: الَحَمل 2
ذكر بعض كتاب السیرة الشریفة؛ أن حمام مكة أظل رسول اهللا صلى اهللا علیھ  3

  .وسلم یوم فتحھ لمكة؛ فدعا لھ بالبركة
  .ثمة من یرى أن ساللة حمام مكة اآلن؛ تعود إلى حمامتي غار ثور 4
فأضفنا إلیھ ما ورد بین . في زھر البستان ھذا الشطر غیر واضح في األصل 5

  .حاصرتین أعاله؛  حفاظا على سیاق الفكرة
وأوردت بعض كتب السیرة النبویة؛ . حّیة خبیثة؛ لونھا أسود وأبیض: األرقم 6

ولما انتھیا إلى الغار ((. أن حیة من ھذه الحیات؛ لدغت أبا بكر في غار ثور
با بكر دخل الغار وسد جحوره بإزاره حتى بقي منھا اثنان فألقمھما روي أن أ

وبینما . ونام في حجر أبي بكر  صلى اهللا علیھ وسلم  ثم دخل رسول اهللا. رجلیھ
ھو نائم إذ ُلدغت رجل أبي بكر من الجحر؛ فتصّبر ولم یتحرك؛ مخافة أن ینتبھ 

غلبتھ؛ فسقطت على  من نومھ؛ لكن دموعھ  صلى اهللا علیھ وسلم  رسول اهللا
یا أبا : صلى اهللا علیھ وسلم؛ فیستیقظ لیرى صاحبھ قد لدغ قال   وجھ رسول اهللا

على رجلھ  صلى اهللا علیھ وسلم لدغت فداك أبي وأمي؛ فتفل: قال. بكر مالك
  . ))فبرأت في الحال

  ھكذا 7
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  هـاهللا أنطقول ـرس رضيـعم ـوك
  ريء له من أكمـه وعـمـم بـوك

   2]مقلته [  الكـف 1بحفنذا أتى وـك
  3مِل  اللـه  حيـن  رسـولر قتـادةٌ

في عينـه عجـال 4]مقلتـه[ فـرد  
في ساعـة  األلـم  5خلتـه وسـد  

  بصـرهي  يطعن في الكفار 6]ناوك[
  7لملتـزم ى في سعي مجتهـد يـرق

   

                                                
 .أخذك الشيء براحة كفك واألصابع مضمومة: الَحْفُن 1
  .وھو تحریف؛ فوجب التصویب)) مقتلھ: ((لبستانبزھر ا كتب في األصل 2
ھو الصحابي قتادة بن النعمان؛ رمي في عینة؛ فسقطت على وجنتھ؛ فردھا  3

  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بیده إلى مكانھا؛ فقال ابن إسحاق
  )).فكانت أحسن عینیھ وأحدَّھا((

 .فصّوب .؛ وھو تحریف أیضًا))مقتلھ: ((بزھر البستان في األصل 4
الفجوة التي تسكن فیھا شحمة العین؛ : والمقصود بھا ھنا)). الثقبة: ((الخلة 5

  .وھي المقلة
 ؛ فصوب))وكن: ((بزھر البستان في األصل 6
  .في معناه وصیاغتھ مضطربةكلھ غامض  في األصل بزھر البستان؛ ھذا البیت 7
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  1.................كـذا ذراع معـاذ
  3بفيض  دم 2..............عليه في 

  4 ورجل إبـن معـاذ عندما قطعـت
  بالسيـف أبرأهـا راق بريـق فـم

  وأرغـده ش من صاعـوأشبع الجي
  ـمماء األنامل يجـري جـري ملتئ

  ال بالمـاء أوعيـةـحتى روى وم
  خـدم ذوي العشيرة من عدن ومن 

  وفي تبوك دعا للعيـن  فانفجـرت
  وبعد فض  شراك فاض فيض هـم

  اء فانسكبـتـكذا السحاب دعا بالم
  ف جيش العسـرة العـزمحووبلها 

   

                                                
بقدر  وذلك ز؛ضمن ھذا الحی بزھر البستان؛ تعذر معرفة ما كتب في األصل 1

  )). فعلن: ((تفعیلة+ وتد مجموع + سبب خفیف 
  : معرفة ما كتب في ھذا الحیز الذي یقدر بتفعیلتین أیضًا تعذر 2

  :فیفترض أن البیت كلھ ھكذا)). فاعلن مستفعلن((
  بفیض دم] ُجْرِحھ الدَّامي[علیھ في ]  *  حینما نزفت[كذا ذراع معاذ ((

بن معاذ األنصاري؛ كبیر األوس؛ الذي أصیب في سعد : لعلھ یقصد بمعاذ ھنا 3
  .أكحل ذراعھ؛ فأمر الرسول بنقلھ إلى مسجده لیعالج جرِحھ بنفسھ

ففي . الذي قطعت رجلھ؛ فشفاھا رسول اهللا بأن تفل علیھا .ھو عمرو بن معاذ 4
بن أن َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ وسلم َتَفَل في رجل عمر : ((حدیث جاء فیھ

  )).معاذ حین قطعت رجلھ؛ فبرأ
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  يبـس  دم اليمنى علىـق القـوأطب
  1القدم ذيب األرض فانفجرت عين في

  دنـا حســنج نكذا ارتوى وحسي
  افي من السقـمـه الشِلومقْ نيزمن 

  وقـد يبسـت 2]دودةج[وضرع شاة 
  3عـلى  األدم لبنـا مسحـاًأدرهـا 

  فـرس  تحته] تراخى [  4كذا جعيٌل
  للمصطفى فيهـا فلـم يقـم 5فـزك

  ـاـفي مسابقه  نشاطـاً  وأوقدتـه
  6فما استطاع قيـاد الـراس باللجـم

                                                
؛ ))بتلك القدم: ((والمقصود ھو)). عین بت القدم: ((بزھر البستان في األصل 1

فحذف الكاف؛ العتقاده أنھا ضرورة شعریة؛ بینما كان علیھ تجنب ذلك؛ 
  .كما ورد أعاله مثال. بتعویضھا بما یتوافق مع المعنى والوزن

. لمة في ذلك الحیز؛ غیر مفھومة في الشطربدال من ك] َجدودة[وضعنا كلمة  2
  )).جدودة: ((ویقال للشاة قلیلة الّدر للبن

ثمة روایات عدیدة؛ تفید بمسح الرسول علیھ السالم على ضرع شاة أو   3
رضي اهللا عنھ  –عن ابن مسعود : ((وھذه روایھ منھا. معزة؛ فتدر اللبن ببركتھ

یا : " ط، فمر بي رسول اهللا وقال ليكنت أرعى غنمًا لعقبة ابن أبي معی: قال –
فھل من شاة حائل لم : " نعم، ولكني مؤتمن، قال: فقلت" غالم، ھل من لبن؟ 

فأتیتھ بشاة حائل فمسح ضرعھا فنزل لبن، فحلبھ في : قال" ینز علیھا الفحل؟ 
ثم أتیتھ بعد : فقلص قال" اقلص : " إناء وشرب، وسقى أبا بكر ثم قال للضرع

یرحمك اهللا : " فمسح رأسي وقال: قالل اهللا علمني من ھذا القول، یا رسو: فقلت
  .)ھذا الحدیث أخرجھ احمد وابن سعد في الطبقات(فإنك علیم معلم 

 .ھو جعیل األشجعي رضي اهللا عنھ 4
 . ھرول، أو مّر یقارب خطوه ضعفًا: َزكَّ َزّكًا 5
: م؛ وجاء فیھاأوردت المصادر خبر جعیل مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل 6

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عن جعیل األشجعي رضي اهللا عنھ قال((
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  1ـاأيا عجب ]قل[  وفي قتـال حنيـن
  الهـزمالموقف  في 2الجل مرتظإذ 

  3 ]وشتـت الكفـر طـراً دونمـا مـدد[
  اد بالنصر لألجنـاد  والحشـمـوع

  ك من بطـل للـه  نصرتـهـناهي
  لمغتنـم  دعـواه  ودعـوة الحـق

  يحل في الوغي بطـال 4كذا عسيب
  5سـم  طى فعاد حسا في يديـهـأع

   

                                                                                                 
فكنت في : وسلم في بعض غزواتھ، وأنا على فرس لي عجفاء ضعیفة، قال

سر یا صاحب : ُأخریات الناس، فلحقني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال
فرفع رسول اهللا صلى اهللا  :قال. یا رسول اهللا، عجفاء ضعیفة: فقلت. الفرس

فلقد رأیتني : قال. اللھم بارك لھ: علیھ وسلم مخفقة معھ فضربھا بھا وقال
رواه . أمسك برأسھا أن تقدم الناس، ولقد بعت من بطنھا باثني عشر ألًفا
  .البخاري في التاریخ، والنسائي في السنن الكبرى، والبیھقي في الدالئل

وعلیھ ). 0: (/نقص التفعیلة الثالثة سبب خفیفھذا الشطر مختل الوزن؛ إذ ی 1
  .؛ للتصویب))قل((فقد أضفنا كلمة 

  .ھكذا 2
؛ وھو ))وبعد الكفر فـردًا دون مـا  عـده((: ھكذا زھر البستانورد ھذا الصدر في  3

  .  وعلیھ فقد وضعنا شطرًا بدیًال؛ جاء أعاله بین حاصرتین. غیر مفھوم، ومختل الوزن
من  وقضیب. ریش القدم. وعظم الذنب. منبت الشَّْعر: عسبةعسیب؛ جمعھا؛ أ 4

وشق في الجبل؛ وثمة جبل أضحى یدعى بذلك؛ وبھ دفن الشاعر . النخل بدون أوراق
  .وثمة صحابي یدعى أبا عسیب؛ ومولى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم. إمرؤ القیس

ینقصھ ھذا الشطر مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ إذ رد في األصل و. ھكذا 5
  .؛ في بدابة التفعیلة الثالثة)0: (/سبب خفیف
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  1رويـت للمصطفىواألرض أجمعها 
  2ت رفقـا بـه  وكـمـوكم له طوي

  بهـا   رأوه  لمـا أمتـه   وملـك
  عظم  يات ذيآفي طرفة العين من 

  اه رب العرش مكرمـةـعطأكذاك 
  رعبهـم رـر نصـمسيرة شه على

  ل من يده لما بهـا غرسـتنخـوال
   3ها السلـمنت سلماـمن عامها أطعم

  تـإذ طعم وافتك من أسره سلمان 
  الظلــم  عيـه مـنبجبر منقـذه 

   

                                                
انھ لما شكا إلیھ شاك قحوط المطر ـ : ((استسقى رسول اهللا؛ فاستجاب لھ اهللا  1

أي حبسھ وانقطاعھ وھو فوق المنبر في خطبة الجمعة ـ فرفع یدیھ إلى اهللا 
 تعالى ودعا ـ وما في السماء قطعة من السحاب ـ فطلعت سحابة حتى توسطت

  .متفق علیھ. اللھم حوالینا وال علینا؛ فاقلعت وانقطعت: السماء فاتسعت فأمطرت فقال
ما رأیت أحدا أسرع في مشیتھ من : ((عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، قال 2

وإنھ   رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، كأنما األرض تطوى لھ، إنا لنجھد أنفسنا
بن سعد وصححھ أحمد شاكر في أخرجھ أحمد والترمذي وا)). لغیر مكترث

  .  تعلیقھ على المسند
جاء في خبر سلمان الفارسي رضي اهللا عنھ؛ أن رسول اهللا أعانة في غرس  3

 .نخلة لسیده 300نخل؛ بغرض عتق نفسھ بشراء حریتھ؛ مقابل القیام بغرس 
؛ ویضعھ ]صغار فسیل النخل[الَوِديِّ ] أي رسول اهللا[وكنا نحمل إلیھ : ((فقال
  )).ه ویسوى علیھا فو الذي بعثھ بالحق ما ماتت منھا ودیة واحدةبید
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  تحفظـه  واألقـدار  تنـام  عينـه
  ينـم  ساهـر يقضان لم 1وله]بقـ[ 
  بعـد  ف علىـوكان يبصر من خل

  ه مـن أمـمـا عينيـبسن ىكما ير
  على ع تسبيح الطعـام ـوكان يسم

  عهـد الرسـول لدى كفيـه واألدم
  حضـروا  عشرمكذا الحصاة رآها 

  ال بفــم ـه في كفيـه للاتسبـح 
  عجاز به اتضحـتإأعظم  والوحي

  والهمـم  فهامألى لذوي اهدشمس ال
  ى مآثـر مـنصحم تُوك دـعوكم تُ

  وان في القـدمـن األكـلواله لم تك
  واتفقـوا  عنه راًـل طسر الربِخُْأو

  األمـم  ه في أشـرفـعلى رسالت
  الرحمـن  يدخلـه م سـأل ـوكله

  لفضلهـم  اًـفي أمة المصطفى سبق
   

                                                
ویبدو أن الناسخ بتر الكلمة؛ فحذف منھا حرفین )). ولھ: ((كتب في األصل 1

). 0//0: (؛ ولم یترك سوى الجزء األخیر من التفعیلة(//)بقدر سبب ثقیل 
 .فأضفنا ما سقط؛ فأضحت الكلمة كما وردت أعاله
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   من شـرفهللاول ـا رأو لرسـلم
  كـرم د اإلله وما يلقـاه مـن ـنع

  لهـادي  لرحمتـها  األول  وأنـه
  والحاشر العاقب الماحي ردي الرمم

  1ـهـالعـاف  لرحمت  وأنـه األول
...................................  

  كمـا  لق العرش العظيمخمن نوره 
  وظ والقلـمـة المحفَأـشْمن نوره نَ

  والشمس منه ومنه الشهب مشرقـة
  الكلـم  ومنه يسطع نور الصدق في

  ر النـبي بـداوـور فمن نـوكل ن
  ق والحكـمـور الحـومنه يشرق ن

   

                                                
؛ دون العجز؛ مع أنھ مختل الوزن؛ في زھر البستان ھذا تكرر صدر البیت 1

  )). الھادي((وغیر سلیم كالصدر الذي سبقھ؛ بسبب تغییر كلمة 
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  هأوأخبـ  ن المصطفى نـوراًوـتك
  1واله في خرز علييـن في علـمـم

  اء من أجـلـم له ما شـحتى استت
  وصار ينقل من صلب  إلى  رحـم

  ربعفي الطاهرين من السادات في 
  غيرهـم  في األنبياء وفي األشراف

  سيـتك ذِْإ ارم من عدنانِـإلى األك
  وره الشيـمـمن ن رراًـوجوههم غ

  أضحى بها وجه عبد اللـه مبتسمـاً
  رة الزهراء في شمـمـكزهره للزه

   

                                                
ُرِوَي عن كعب األحبار رضي اهللا : ((لعل الشاعر یشیر إلى الروایة التالیة 1

أول ما خلق اهللا جوھرة، وخلق من الجوھرة ظلمة، وخلق من : عنھ؛ قال
وخلق من النور نور محمد صلى اهللا علیھ وسلم؛ قبل أن یخلق  الظلمة نورًا،

الخلق بتسعة آالف عام؛ فكان ذلك النور یطوف بقدرة اهللا تعالى؛ فإذا انتھى إلى 
الظلمة؛ خّر ساجدًا هللا تعالى؛ ویقعد في السجدة الواحدة ألف عام، ویقول في 

سبحان الحلیم سبحان الذي لم یزل، سبحان الجواد الذي ال یبخل، "سجوده 
فلما أراد اهللا تبارك وتعالى أن یخلق . الذي ال یعجل؛ ثم یرفع رأسھ من السجود

 األشیاء خلقھا من نور سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم؛ ماء عذب؛ وجعل فیھ
فخلق من الجزء األول العرش، وأمره أن : البركة؛ ثم قسمھ عشرة أجزاء

ني القلم؛ وأمره أن یطوف بالعرش ألف وخلق من الجزء الثا .یستقر على الماء
وخلق من الجزء الثالث اللوح المحفوظ، والجزء الرابع الشمس، ومن  ..…عام

الجزء الخامس القمر، وخلق من الجزء السادس الجنة، وخلق من الجزء 
السابع النار، وخلق من الجزء الثامن المالئكة، وخلق من الجزء التاسع 

 اشر النبیین صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعینالكرسي، وخلق من الجزء الع
  ))....وخلق األنوار كلھا من نور سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
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  بطـن األم  آمنـة رـفاستودع الس
  ا كالبدر في  تمـمـفالح في وجهه

ـشْجاءت به ليلة اثنا عواضعـه ر  
  البسـم  ع األولـر ربيـبوسط شه

  ينصرهـا أمرى ـه ولبشـا لـرعي
  1الكمم فياألزهار ]  شذا[ر الربيع نشْ

  2راـمنكس إيوان فارس كسرى ارتج 
   3]عـزا مـن قدم  فيإيوانُه شامخ [ 

  ونار فارس من نور الهدى خمـدت
  لمع  سما على 4]إ [ ى عدولم تدع لل

  5]وجاءه  قدر األقـدار مكتسحـاً [  
  والهظـم  ذلـدين الظالل حليف ال

   

                                                
ویظھر ذلك في . ـ ھذا الشطر بوزن مختلبزھر البستان ورد ـ في األصل  1

وعلیھ فقد  ؛))نْشر الرَّبیع نشرا األزھار في الكمم: ((التفعیلة الثانیة؛ فجاء ھكذا
  .كما ورد أعاله صوبناه

؛ ))فللعجارف كسرى ارتج منكسرا: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 2
  .فأصلحناه كما ورد أعاله

؛ الذي نسخ بشكل بزھر البستان وھذا الشطر وضعناه؛ بدل الشطر األصلي 3
  )).إیواُن شامُخ ملك حسالم بھم: ((تعذر فھمھ؛ وجاء كما یلي

  .لوزنلكي یستقیم ا  )ألف قطع(أضفنا  4
  : ؛ وقد نسخ ھكذابزھر البستان ھذا الشطر غیر مفھوم في األصل  5

ولكي نسھل على القارئ متابعة الفكرة؛ وضعنا )). وجاءت في سرد تحسیسا((
  . الشطر الوارد أعاله
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  صعد في حاسم للنصر  1والدين سل
  مرثره الهـإر يقفوا ـمستأصل الظفْ

  األرض باألزهار  ضاحكـة توباتَ
  2الرقـم تختال ترفـل في أثوابهـا 

  3لفـتتاخ  كما اًواألفق يسطع أنوار
  والنعـم  دـحور الجنان ذوات الخل

  ل ما ملك قـد جـاء مستلمـاـوك
  4د الوحش والرخـمجوو ،وجه النبي

  أمتـه  ربـالع ظوالطير تدعوا بلف
  واستلـم  أتيـهو  الحبيب لنـا  دعِ

  ن حسـود إن تـراه ومـاـتقيه عي
  ضـرم  خشى عليه بنار الكفر منت

  ع من أحـدـه أوان الوضـولن يلي
  رام من األمالك كلهـمـوى الكـس

  بملبسـه  ن حفيـظ ومـن آتـفم
  للحكـم  5عـد بريـق الفـممومن 

   
                                                

  .ھكذا 1
  .المخططة والمرقومة: أي 2
  .أي تألقت وسطعت. ائتلقت: ھكذا؛ ولعلھا 3
  .الرغم: ولعلھا. ھكذا 4
  ).الفم(فعیلة الثالثة تقتضي إضافة حرف ساكن زائد؛ فلزم تشدید میم الت 5
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  1هـولُطْـه يللااول حـرز ـومن من
  ال ختـمـة في لوح بـالنميم يبدع

  مـن  ومن مطَهرِ مخفـاة الضغائن
  ؤاد بماء الكوثـر  الركـمـطي الف

نَومـن مينشرهـال  أعـالم  لـز  
  2منجاة وبالحرم] صارت بـ[لشرق با

  ن ـوم  الدـار البـومن مبشر أقط
  3دمـبرغـم أنـف العدو الحاسد الس

  م رأتـه أوان الوضـع آمنـةـوك
  ض ذو قلـمـن الغرائب ما لم يحم

  للرحمـن  خائفـة  البيـتكسجدة 
  عجـم وة بلسـان غيـر ما ـوشك

  ومـا الصليـب الدأصورج غلظة 
  4صنم منتساقط فوق األرض ] تـال[

   

                                                
  .یتلوه: لعلھا. ھكذا 1
ـ تنقصھ سبب خفیف في التفعیلة األولى  بزھر البستان ھذا الشطر ـ في األصل 2

؛ في التفعیلة الثانیة؛ لذا فقد أضفنا ما ورد ضمن /)0: (/وتد مفروق) + 0(/
  .الحاصرتین

أما . ؛ فتم حذفھا))شاء: ((وفي صدره زیادة كلمة ھي. الوزن ھذا البیت مختل 3
  .؛ للتصویب))العدو: ((فأضفنا كلمةعجزه؛ فاختل أیضًا؛ بسقوط كلمة منھ؛ 

). 0(//ھذا الشطر مختل الوزن؛ وینقصھ في التفعیلة األولى وتد مجموع  4
  . ؛ لتصویب الوزن))تال((فأضفنا كلمة 
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  1هتفــالـم يـدع  بمولد سادأكرم 
  2العمـم المرنـق  ـدرللشرك بعد ب

  ق بالتمهيد عن  خلـقـباللين بالرف
  ق في الفرقان بالعظـمالخل موصوفة

  فيكظمـه ظغيـ ال ودي فيبصرـي
  م حـدود اللـه في سـدمـولن يقي

  ال  حجهـمـيحاول األمر في قوم ت
  طـم ر للطـاللـفي الحق لجة بح

  وب الوحي  يخبرهـمـفلم يزل بغي
  أرم وينبئ عـن عـاد وعن  صدقاً

  ات به نزلـتـآيوور ـن زبـوع
  بدينهـم   تـوراة  كـمهت  وعـن

  ل بمـا احتكمـتـوأي محكم إنجي
  3]ر إعجاز لقولهـمـرى ذكـهال ت[

  ر ساعتـهـفمن حسود رمى بالسح
  مدر والعــول رمى بالشعزومن ع

   

                                                
  .صوتًا عالیًا أو مدحًا: ھتفًا 1
  .ھكذا 2
  : ھذا الشطر مضطرب المعنى، ومختل الوزن؛ وورد في األصل ھكذا 3

  .؛ فصوب كما جاء أعاله))فیھم یخبر إعجازا لقولھم((
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  أضغـاث ذي  سمــةوقائل سفها 
  ك وصى جـاء بالعصـمـرد ذلـف

  دا جهـال فموبقهـمـحاشاه إن حس
  ويلهــم وإن تمـرد كفـر ويـُل 

  
  :إلى أن قـال

  بما إن ظفرت 1]ديحي وشكريأتلو م[
  أرجوا من الملك العدل الرضى العلم

  قطب المكارم مأوى كل ذي طلـب
  السيادة حامي الحل والحـرم 2سمك

  إبن الكرام أبو حموا الشهير  سـنًى
  3برا بحق؛ ذو الكرم موسى بن يوسف

  4]هـذا المليـك الذي جاءت بدعوته[ 
  مسطـورة ببراهيـنٍ عـلى القـدم

   

                                                
؛ ونظرًا ))من ال تھاني اال: ((كتب في ھذا الحیز ـ في األصل ـ العبارة التالیة 1

 .لغموضھا؛ فقد وضعنا عبارة أخرى بین حاصرتین لتصویب الفكرة
 .رفعھا: ؛ أي))سمك اهللا السماء((یقال . رفعھ: سمك سمكًا الشيء 2
  .ھكذا 3
  : ھذا الشطر مختل الوزن؛ وجاء في األصل ھكذا 4

 .وعلیھ فقد صوب كما ورد أعاله)). ھذا الملیك الذي جاء وبدعوتھ((
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  اإلمـام الذي شـدوا بـه أزراًهذا 
  شادوا بها علما ناهيـك مـن علـم

  هذا اإلمام الذي خفت بـه شهــب
  1انسـاب عن دمـم فيهاكأنه البـدر 

  عن آباء له  سلفـوا 2الوارث المجد
  شادوا له منه ركنـا غيـر منهـدم

  فلـم يـزل ساميـا يعـلي أعاليـه
  بحـد حـزمٍ  ورأيِ  أي  محتكـم

  حتين متى غاب الغمـام همـتورا
  بسكب فيض عوادي سيلـه العـرم

  قالت يعلق باب الحـرب من كسـل
  3البهـم  مـنوال الهجيـرة نخلهـا 

  يلقى الصوادم في راحات  عسكـره
  ما بين ذي فلـل منهـا  ومنحطـم

  كذا الدوامـل في أعقـاب منهـزم
  مـن العـداة وفي لبـات  مقتحـم

   

                                                
  . كل شيء طلي بھ: الدمم والدمام 1
 .اختلت التفعیلة الثانیة بسقوط حرف ساكن في أخرھا 2
  .ھكذا 3
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  جائهـا كمـنكأنما المـوت في أر
  1]في األمم  ضمن المفاصل واألعضاء[

  2يسطوا اقتدار فيثنى الجود محتشمـا
  ومن نعم 3)ا(فحسبك الدهر من ضرٍ

  4]مازال مذ شـب في أيـام شيبتـه[
  يمال بفطنتـه األحكام مـن  حكـم

  ناهيـك من ملك أشـهى مقاصـده
  5عن حزمـل )زي(بالتنـ إبرامه الحكَم

...................................6  
  حاشى وكـال وال تعريـض متهـم

  منبسط رحب المحاسن طلق الوجه 
  األخالق فاق العلى والدهر في  وهم

   

                                                
)). لمصرق الغصب في أعظاء مندم: ((ھذا الشطر غیر مفھوم؛ ورسم ھكذا 1

 .وعلیھ فقد وضعنا الشطر الوارد أعاله بدال منھ
  .ھكذا 2
 . ھذه األلف زائدة؛ وكسرت الشطر 3
؛ ))مذ شب في ربق شبیبتھ مازال: ((ومختل الوزن؛ فجاء ھكذا، ھذا الشطر یكتنفھ الغموض 4

  .لذا فقد عوضناه بشطر؛ كما ورد أعاله )).شیبتھ((أو 
في التفعیلة الثالثة؛ ) 0: (/ھذا الشطر مختل الوزن؛ بزیادة سبب خفیف 5

  )).  التنزیل((في كلمة )) الزاي والیاء: ((ویقابلھ حرفا
  : وھذا الشطر أیضًا غامض المعنى ومختل الوزن؛ وجاء ھكذا 6

 )).ال ربیع ألصل ال إعراض یمنعھ((
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  يـا من تسربـل بالعليـاء متـزرا
  ثوب العفاف وأعفى مربـع  التهـم

  ال زلت تقمع من عـاداك  متـزرا
  1بعاجـل الظفـر مستأصـل النعـم

  2ـه  هـدمملك ما ل] في عز[ودمت 
  كل ما تهوى بال  عـدم 3)أ(وواحد 

***  
  

   

                                                
  .ساكن في التفعیلة الثانیة سقط حرف 1
؛ ))خالد: ((ھذا الشطر مختل؛ والعلة في التفعیلة الثانیة؛ لذا فقد أسقطنا كلمة 2

  . سبب العلة؛ ووضعنا بدًال منھا ما ورد بین حاصرتین
 .فأسقطناھا حفاظا على الوزن والمعنى. ھذه األلف زائدة 3
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 :1ولـه قصيـدة أيضـا يقـول فيهـا

  انيـاألم ذويأنال العالمين    انيـواألم  باألمالي 2أشهر
  والتهـاني  ئربأنـوار البشا  3]انجلى الحق المعال[بمقدمك 
  والتـدان قيوأهـال بالتـال   محيـاه وسهـال هـالأال  أ
  4]مدى الزمان[بالحبيب  وأهال   ى والرشد أهـالبالهدهال وأ

  الهوان شفيع الخلق في يوم    النـبي  الهاشـمي  محمـد
  والحنـان  بالتلطف 5دانـاو   أنـال العـز والعليا مكانـا

  نعـم، وأحلَّنا  دار الجنـان  6لظى وحمى ونعمى وأنقذ من
  8يانللع  ردت الشمس 7]ككذا[   طوعـا نشقله بدر السماء ا

   
                                                

. واضعة شكًال ومضمومناھذه القصیدة إّال في زھر البستان؛ وھي مت لم ترد 1
كما أنھا نسخت بشكل یصعب استخراج معانیھا، وال تفكیك كلماتھا؛ باإلضافة 
إلى األخطاء اإلمالئیة؛ حیث ُبِتَرْت بعض الحروف، وسقطت كلمات بكاملھا؛ 

 . فاختل بذلك وزن أبیاتھا، واضطربت معانیھا
  .؛ وھذا خطأ یؤدي إلى خلل في الوزن))أشھرا: ((في األصل 2
  : ھذا الشطر مضطرب ومعظم كلماتھ غیر مفھومة؛ فجاء ھكذا 3

وعلیھ فقد وضعنا ما ورد أعاله . ھكذا بالضبط)). ھال المحـلىقمك األا~بمقد((
  .بین حاصرتین؛ لكي یتمكن القارئ من متابعة بقیة األبیات

وعلیھ فقد . ؛ فتعذر استنتاج المقصود))اللـذ تـران: ((...كتب في األصل 4
 .أعاله عبارة بدیلة؛ بین حاصرتینوضعت 

  .قارب بینھما: دانى بین أمرین 5
  .ھكذا 6
 .فوجب التصویب. ؛ وھذا یخل بالوزن))كذلك: ((في األصل 7
منھا انشقاق القمر، : یشیر ھنا إلى معجزات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 8

 حدث ھذا في یوم. وارتداد الشمس بعض الوقت؛ بعد أن شارفت على الغروب
بعد . فردت الشمس؛ لكي یصلي العصر في وقتھ) ص(الخندق؛ إذ دعا الرسول 

  .أن نام علي ركبة علي كرم اهللا وجھھ
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  1الظبي وافى للضمان كـذاك   كذاك الضب كلمـه مجيبـاً
  2]وأن بِلَوعة وحنانه، كواني[   له اشتياقـاً حنكذاك الجذع 

  األرض طائعة العنان 4تخد   3ها فتـأتييدعوشجار ألكذا ا
  وآيات على مـر  الزمـان   للمصطفى من معجزات وكم

  انـع  طايع بالغرب عمطي   أموالنا رسول اهللا  شكـوى
  رواحلها وساروا في أمـان   والركاب إليك جرت 5تَخَلَّفْ

  األمـان  من نيلجوه لما ير   وما إن للعبيد سواك ذخـراً
  هـوان بذيمطاع ال يضيع    ملك برحب قد حططت ورحلي

  المكـان  سامي سيـدسمي    مليك حـازم عـدل همـام
  كل  األوان  في  وثـق باهللا   استعن بالنصر طوالًنا أموال

    وأنت مع السعادة في قـران   اـوا فهيـأال فاهنأ بما ترج
   

                                                
أما معجزة الظبي؛ فتتعلق بالظبیة . معجزة الّضب سیأتي الحدیث عنھا فیما بعد 1

التي اصطادھا بعضھم، وشّدوھا على عمود فسطاط؛ فمّر الرسول علیھ الصالة 
. فكلمتھ متوسلة أن یأمرھم بإطالقھا حتى ترضع صغارھا ثم تعود والسالم بھم؛

فأوفت الظبیة بوعدھا إذ . فطلب منھم ذلك وضمنھا؛ فاستجابوا لھ وأطلقوھا
  .عادت إلیھم بعد االطمئنان على صغارھا

وھذا كالم غیر )). ودرع الشتات أإلیھم الرھان: ((نسخ ھذا الشطر ھكذا 2
ظمنا شطرًا بدًال منھ؛ ووضعناه بین حاصرتین؛ وعلیھ فقد ن. مفھوم بالمرة

  .  لمساعدة القارئ على مواصلة القراءة دون بتر أو انقطاع
أما معجزة األشجار؛ فمفادھا أن األشجار تجمعت حول رسول اهللا صلى اهللا  3

وبعد انتھائھ عادت كما . علیھ وسلم؛ لكي تستره؛ عند قضاء حاجتھ في الخالء
  .متفرقةكانت إلى مواضعھا ال

  .شق األرض وجعل فیھا أخدودًا: َخدَّ األرض 4
)) تخلف: ((وقع الناظم ھنا في عیب التضمین؛ بسبب بدء ھذا البیت بكلمة 5

  .المتعلقة بقافیة البیت السابق
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  1كانامت أعلى في الحمل محل   تجلـت  همة عليا بكسمت 
  مكـان في يمكنا ليس علـو   ا الليـاليـوتطلب أن تبلغه

  ناولم تحفل بش واًلُمضت ع   وقد كثرت عن األشياء حتى
  ملوك األرض من باق وفان   ارتضتهما  فما ترضى بأعظم

  يا عنـه ثـانـما ثناه بعيد   إلى محل الجموع جرت جري
  عنفوان من الصبا في  وأنت   سليل المجد قد أعطيت علماً
  تجلت  من أمـان قـدكنار    مليك تحت بهجتـه  وقـار

  في ضمان سعودك من وكروا   يفي األعاد جنودك لقد نُصرتْ
  2]صونا للعيـان[بثبت القلب    منـه الناس فكقد اعتلقت أ
غز  3]هـنتع[الزيغ  ةإذا ما غـرا بالقلب واليواللسـان  د  

  األمان ل في كنفالعدظالل    أبـو حمو علينـا ىلقد أظف
  ياألمـان  لنـا ابه تلمسان   يوسف خير ملك بن حمو أبو
  4رانيتــ  ثـارآلديـن اهللا    فاستقامـت بها الشريعة أقام

  في الجزيل بال امتنان ويسهم   بال افتخار عومالج يصمم في
   

                                                
؛ ثم تراجع لكي ال ))مكان: ((واضح من آثار التصحیح؛ أنھ كتبھا في البدیة 1

وردت )) مكان: ((؛ خاصة وأن كلمة))نامتكا: ((یقع في عیب اإلیطاء؛ فجعلھا
  .في البیت الموالي مباشرة

؛ وھو غیر سلیم؛ ))بثبت القلب حفلھا العیان: ((رسم الناسخ ھذا الشطر ھكذا 2
  .فعدلت العبارة األخیرة؛ ووضعت أعاله بین حاصرتین

وذلك ). الكّف(كما أصیبت التفعیلة الثانیة بزحاف )). عنت: ((في أألصل 3
  .  ساكن في آخر التفعیلة الثانیة بسقوط حرف

 .ھكذا 4
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  1آن البشر ويكشف في سناه    الثريـاه يـد ندىمن فتحفل 
  2]رحيم في ملمات  خشـان[   ـرجىى ويشَخْي لين دـشدي
  البنان  3لَك وجود الجود في   لك السجاياتفي  الحسن وجوه

  المجـان  ر النصر يانعةثما   نواوا وأجنمن القوم الذين ج
  العوان الحرب ليوث الغاب في   أصال زيان زين الملك 4بني

  يبالمعان  كذا األلفاظ تحسن   نشراً وطاب لهم حسن الزمان
  الدنانِ  خمر البخمر الذعر    حتى  الربع أهللقد أسكرت 

  القيد عان فيوكم من موبق    صريع  فكم لك فيه من بطل
  المنية هو ثـاني 5ام   إذا ذكرواـانتق  بت عليهم سيفصب

  لجمـانا بهم نثـر  هاينثرو   مـاًانتظا خطيب ينْظم البيت
  وتكسوه بـرود األرجـوان   القمـر المحـلى عنتجرده 

  يالتهـان  بمجد ال تحيط به   هنيئـاً  نـاأموالنا ابن موال
  6تـانمال  لسمعأعندك منه با   إليك بال انتهـاء ـرظَفكم ن

   

                                                
 .ھكذا 1
  : جاء ھذا الشطر في األصل مضطرب المعنى، ومختل الوزن ھكذا 2

وعلیھ؛ فقد نظمنا شطرًا أخر وضعناه بین )). كذا المجد استزاد في التیان((
  .حاصرتین؛ لتمكین القارئ من مواصلة قراءة المنظومة دون انقطاع

  .ضغطھ: لكھ 3
 )).بنو: ((والصحیح. ھكذا 4
بحیث سقطت ألف؛ سواء كانت ألف )). لمنیة ذكروا: ((كتب في األصل 5

  .   وھذا خطأ؛ وجب تصویبھ. الجماعة، أم األلف المشتركة مع الم التعریف
 )).المثاني: ((ولعلھا. ھكذا 6
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  1بسـم  اُألفْعـوان ج فممزو   المصفى جنى النحل إذا أعطى
  غير امتحـان يدنيليس يرو   اصطباري غير  أريدهفليس 

  دان  وأنت  منهفكيف أخاف    قاص وأنتخفت منه  إن وما
  وقلـدان  يهما قـادا هـوا   وبشرى  وقد عاينت إحساناً

  العيـان  معاليقين   ولكـن   فخـر عنك بكل  أثنيتوكم 
  3فسـني عليه الشعريـانتنا   شعراً  فعت إليكر 2]وهأنذا[ 

  األمـان  سلك ماًظِّنَودمت م   المعـالي ثوب بقيت مجرراً

***  





  

                                                
  .ذكر األفعى: األفعوان 1
في )) ذا: ((وردت؛ بینما ))وھا أنا: ((كتب في األصل، وضمن النص األساس 2

وعلیھ فرسم ھذه العبارة بالطریقة المذكورة؛ یخل بالوزن؛ وعلیھ فقد . الھامش
 .صوبت العبارة ووضعت بین حاصرتین

  .الكلمة زجًا ھناویبدو أن الشاعر زج بھذه . ھي العبور التي في الجوزاء: الشعریان 3
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1ـ


  
بـني عنـد الحديـث عـن أحـد أعضـاء أسـرة 

في اسـم العالـم  ةدقـب ، والتحـري؛ وجـب الحـذرمـرزوق
فجـّل أعيـان هـذه األسـرة يحتلـون . المـراد الترجمـة لـه

جلـب المواألمـر . تلمسـانمواقـع هامـة بيـن علمـاء 
؛ هـو تشابـه األسمـاء، وتطابـق هنـا لتذبـذب واإللتبـاسل

وعليـه فقـد لجـأ المحققـون . هتمامـات بيـن أصحابهـااال
: السابقـون إلى فرزهـم وتمييزهـم بألقـاب وصفـات؛ مثـل

وعندمـا استهلـك لقـب الحفيـد . الجـد، والحفيـد، والكفيـف
. أضافـوا إليـه مفـردة أخـرى؛ فأضـحى حفيـد الحفيـد

د اخترنـا وعليـه فقـ. ومـع هـذا بـقي احتمـال الخطـأ وارد
في هـذا المجـال طريقـة أخـرى؛ اعتمـدت في مقدمـة 

                                                
: سـاني أیضـًا فيتوجـد ترجمـة محمـد بـن أحمـد بـن مـرزوق العجیـسي التلم 1

اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، والتعریـف بابـن خلـدون، وكتـاب العبـر، وبغیـة 
الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـدالـواد، ونیـل االبتھـاج، والـدرر الكامنـة، 
والدیبـاج المذھـب، ونفـح الطیـب، والبستـان في ذكـر األولیـاء والعملـاء 

  .وة االقتبـاس، وفي كثیـر مـن المصـادربتلمسـان، وجـذ
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ن؛ وتتمثـل في تمييـز كتـاب المسنـد الصحيـح الحسـ
وبذلـك؛ يعتبـر . ضافـة رقـم معيـن لهـااألسمـاء بإ

الرابعـة؛ ووالـده  صاحـب هـذه الترجمـة؛ في المرتبـة
حمـد بهـذا االعتبـار ـ هـو أحمـد األول، ووالـد والـده م
الـذي (الثـاني، وجـد والـده محمـد األول، ابـن أبي بكـر 

عـاش أيـام يغمراسـن بـن زيـان؛ ودفـن بجـواره تبركـاً 
 مـرزوق العجيـسي، وهـو اآلخـر ولـد رجـل اسمـه )بـه

؛ قادمـاً مـن )في عهـد المرابطيـن تلمسـانالـذي دخـل (
فيهـا أعـراب  ؛ أيـام االضطرابـات الـتي تسبـبالقيـروان

أحمـد بـن بـن ا هـذا؛) الرابـع(ومحمـد . بـني هـالل
مـن العلمـاء الفطاحـل، واألعيـان األصائـل،  مـرزوق

ولـد بتلمسـان في . خلـط بيـن الخطـط. والـوزراء األفـذاذ
؛ ونشـأ في أحضانهـا، ودرس في 1م1311/هـ711عـام 

ولمـا حـّل  . كتاتيبهـا، وأخـذ أول دروسـه عـلى علمائهـا
إلى ) أحمـد األول(م؛ رحـل رفقـة والـده 1318/هـ718عـام 

الحجـاز؛ وفي طرقـه سمـع في بجايـة عـلى ناصـر الديـن 
حريصـاً في رحلتـه  محمـد بـن مـرزوقوكـان . المشـدالي

المشرقيـة هـذه؛ عـلى التـزود بأكثـر مـا يمكـن مـن 
                                                

ووافقـھ . 671: ھـذا مـا قالـھ ابـن الخطیـب في اإلحاطـة، القسـم الثالـث، ص 1
بینمـا ذكـر عبـد . 115: ، ص1علیـھ یحـیى بـن خلـدون؛ في البغیـة، ج، 

الرحمـن بـن خلـدون أن صاحبـھ محمـد بـن مـرزوق قـال لـھ أنـھ ولـد في سنـة 
  .49: أنظـر التعریـف بابـن خلـدون، ص. ھـ710
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لـذا؛ . مـن العلمـاءالعلـوم، واألخـذ عـلى مـن يقابلـه 
؛ بعـد أن قـرر والـده مجـاورة مصـرفقـد رجـع إلى 

؛ درس عـلى برهـان الديـن القاهـرةوفي . الحرميـن
إبراهيـم بـن محمـد القيـسي الصفاقـسي المالـكي، وأخيـه 

في سنـة  ناتلمسـشمـس الديـن محمـد؛ ثـم عـاد إلى 
محاصـراً  نأبي الحسـ؛ أيـن وجـد جيـش 1م1334/هـ735

الثالـث بيـن ( محمـد بـن مـرزوقوكـان عمـه . لتلمسـان
يتـولى خطابـة مسجـد العبـاد ) المحمديـن، والخطيـب األول

أيـام  أبـو الحسـنالكبيـر ـ الـذي بنـاه السلطـان 
الحصـار ـ فتـوفي في تلـك األثنـاء؛ األمـر الـذي سهـل 

عـلى منبـر الخطابـة عـلى  صاحـب الترجمـة؛ االنتصـاب 
يشيـد بـه، وينـوه  الحسـن أبـوولمـا سمعـه . في مكانـه

بفضلـه، ويصـرح بجاللـة قـدره؛ استحسـن قولـه؛ وقربـه 
إليـه، واختصـه، وأدنـاه؛ فالتحـق بمجلسـه، وانخـرط 
ضمـن أعوانـه؛ بـل رافقـه في غزواتـه؛ إذ شـارك في 

في  أبـو الحسـنن ؛ واستعملـه السلطـاموقعـة طريـف
؛ فقـام بالمهمـة قشتالـةسفارتـه؛ نحـو األندلـس، ومملكـة 

                                                
أنـھ  مبینمـا ذكـر ابـن مریـ. 50: ھـذا مـا قالـھ ابـن خلـدون في التعریـف، ص 1

ویبـدو أن خبـر ابـن . 184: م؛ أنظـر البستـان، ص1332/ھـ733عـاد في
  .خلـدون أقـرب للواقـع
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أحسـن قيـام؛ حيـن أنقـذ ولـده أبـا عمـر تاشفيـن مـن 
  . أسـر النصـارى

ولمـا زحـف السلطـان المريـني نحـو إفريقيـة؛ كـان 
؛ فلـم يحضـر موقعـة قشتالـةفي  محمـد بـن مـرزوق

ـم بخبـر الهزيمـة إالّ حيـن وصـل إلى ولـم يعل. القيـروان
؛ مرفوقـاً ببعـض زعمـاء النصـارى؛ الذيـن قسنطينـة

وفـدوا معـه لعقـد الصلـح؛ فقـرر ـ بعـد النكبـة، وبعـد 
؛ فرجـع فـاسبثـورة أهـل قسنطينـة عليهـم ـ االتحـاق 

ضمـن موكـب حظيـة السلطـان أبي الحسـن، وأم أبي 
ت في طريقهـا إلى زوجهـا؛ فاضطـرت عنـان؛ الـتي كانـ

وعنـد . إلى العـودة؛ بعـد سمـاع مـا جـرى للسلطـان
وصولـه إلى حاضـرة بـني مريـن؛ استـأذن في العـودة إلى 

 تلمسـانوكانـت . ؛ فـأذن لـه؛ حيـث أقـام بالعبـادتلمسـان
أبي سعيـد ـ في تلـك الفتـرة ـ تحـت سلطـة األخويـن 

؛ ولـدي عبـد الرحمـن بـن بـت الزعيـمعثمـان، وأبي ثا
ابـن  أبـو سعيـدفكلـف السلطـان . يحـيى بـن يغمراسـن

مـرزوق صاحـب الترجمـة باالتصـال سـراً بـأبي الحسـن؛ 
أبـا ؛ لإلتفـاق معـه؛ ولكـن الجزائـرالمتواجـد في نـواحي 

استنكـر ذلـك التصـرف مـن أخيـه؛ دون أن  ثابـت
 بابـن مـرزوقـر؛ ثـم بعـث مـن يلحـق يستشيـره في األم

ولمـا وصـل زج بـه في السجـن؛ ثـم نُـفي إلى . ويـرده
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وفي تلـك الديـار وجـد كـل ترحـاب وحفـاوة . األندلـس
استقبـال مـن قبـل سلطـان غرناطـة أبي الحجـاج يوسـف 
ووزيـره وكاتبـه ابـن الخطيـب؛ وأسنـدت إليـه الخطابـة 

الحمـراء؛ إلى أن استدعـاه أبـو عنـان ـ في  في جامـع
، أبي الحسـنم؛ بعـد مـوت والـده 1353/هـ754سنـة 

واستيالئـه عـلى تلمسـان ـ فعـاد دون تـردد؛ فقربـه، 
ونظمـه في مجلسـه، وأحلـه الرتبـة الـتي وضعـه فيهـا 

ورعى لـه وسائلـه، ونظمـه في أكابـر أهـل : ((والـده
يقـرأ الكتـاب بيـن يديـه في مجلسـه مجلسـه؛ وكـان 

العلـمي؛ يـدرس في نوبتـه مـع مـن يـدس في مجلسـه ر
إلى  أبـو عنـانم؛ بعثـه 1356/هـ758وفي سنـة . 1))منهـم

. ألبي عنـان أبي يحـيىتونـس؛ خاطبـاً بنـت سلطانهـا 
ويقـال أنهـا رفضـت؛ بـل اختفـت عـن األعيـن؛ األمـر 

ضـب أبي عنـان؛ وحمـل فشـل المهمـة إلى ابـن الـذي أغ
؛ فـزج بـه في السجـن؛ ثـم أطلـق سراحـه قبـل 2مـرزوق

 أبـو سالـمولمـا اعتـلى السلطـان المريـني . مهلكـه بفتـرة
، وفوضـه ابـن مـرزوقسـدة الحكـم؛ قـرب إليـه 

بمباشـرة القضايـا الهامـة في دولتـه؛ بحكـم معرفتـه بـه 

                                                
  .52: التعریـف بابـن خلـدون، ص 1
َوُوِشَي إلى السلطـان أبي عنـان؛ . ة، واختفـت بتونـسفـردت تلـك الخطبـ(( 2

 .52: ص. التعریـف)). أنـھ كـان ُمطَّلعـًا عـلى مكانھـا؛ فسخطـھ لذلـك؛ 
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وكـان السلطـان ((: ؛ مقـر منفاهمـا جميعـاًندلـساألفي 
أبـو سالـم باألندلـس؛ غربـه إليهـا أخـوه السلطـان أبـو 

فلمـا تـوفي؛ أراد أبـو سالـم ... عنـان؛ مـع بـني عمهـم
فنـزل بجبـل الصفيحـة مـن ... النهـوض لملكـه بالمغـرب

 وكـان ابـن مـرزوق يداخلـه؛ وهـو... بـالد غمـارة
باألندلـس، ويستخـدم لـه، ويفاوضـه في أمـوره؛ وربمـا 
كـان يكاتبـه وهـو بجبـل الصفيحـة، ويداخـل زعمـاء 

فلمـا ملـك السلطـان أبـو . قومـه في األخـذ بدعوتـه
سالـم؛ رعى لـه تلـك الوسائـل أجمـع؛ ورفعـه عـلى 
 النـاس، وألـقى عليـه محبتـه، وجعـل زمـام األمـور

فـوطئ النـاس عقبـه، وغـشي أشـراف الدولـة ؛ بيـده
فمرضـت لذلـك قلـوب . بابـه، وصرفـوا الوجـوه إليـه

صـوا بـه؛ أهـل الدولـة، ونقمـوا عـلى السلطـان، وترب
حـتى توثـب عمـر بـن عبـد اللـه بالبلـد الجديـد، 
وافتـرق النـاس عـن السلطـان؛ وقتلـه عمـر بـن عبـد 

؛ ]وسبعمائـة[آخـر اثنيـن ووستيـن  ؛]ديالفـودو[ اللـه
وحبـس ابـن مـرزوق؛ وأغـرى بـه سلطانـه الـذي 
نصبـه؛ محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن أبي الحسيـن؛ 

صفـاه؛ ثـم أطلقـه؛ بعـد أن رام كثيـر مـن تفامتحنـه، واس
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 1)).ولحـق بتونـس. هـل الدولـة قتلـه؛ فمنعـه منهـمأ
؛ أيـن واله السلطـان 2م1362/هـ764فالتحـق بتونـس سنـة 
. الخطابـة في جامـع الموحديـن أبـو إسحـاق الحفـصي

وبـقي حالـه هكـذا؛ إلى أن استـولى عـلى سـدة الحكـم في 
م؛ 1368/هـ772سنـة  أبـو العبـاسالسلطـان  تونـس

؛ ألمـر قديـم؛ حـدث في ابـن مـرزوقوكـان يبغـض 
مـن خطـة  أبـو العبـاسه فأقالـ. 3فـاس أيـام أبي سالـم

الخطابـة؛ فاستـاء لذلـك، وتأثـر نفسيـاً؛ إلى الحـد الـذي 
قـرر فيـه الرحلـة إلى المشـرق؛ فسرحـه السلطـان؛ 

؛ ومنهـا انتقـل اإلسكندريـةفرحـل عـن طريـق البحـر إلى 
؛ أيـن اجتمـع بالعلمـاء واألمـراء؛ فأوصلـوه القاهـرةإلى 

بـن حسيـن بـن محمـد  األشـرف شعبـانن إلى السلطـا
بعـض الوظائـف العلميـة؛  الـذي واله في؛ ابـن قـالوون

. يـةقمحيـة، والشمتخنيـة، والصرغبالشفتـولى التدريـس 
في ربيـع األول  بالقاهـرةوبـقي عـلى ذلـك إلى أن هلـك 

ولـم يـزل مقيمـاً بالقاهـرة؛ : ((م1379/هـ781مـن سنـة 

                                                
 . 53ـ  52: التعریـف بابـن خلـدون، ص ص 1
ھـ؛ وھـو مـا ذكـره ابـن خلـدون 764واألصـوب . ھـ766في البستـان سنـة  2

  ..53: في التعالیـف، ص
؛ لمـا كـان یمیـلـ  ]أي مـن أبي العبـاس[وكـان ابـن مـرزوق یستریـب منـھ (( 3

وھـو بفـاس ـ مـع ابـن َعمِّـِھ أبي عبـد اللـھ محمـد؛ صاحـب بجایـة؛ ویؤثـره 
  .54: التعریـف بابـن خلـدون، ص)). عنـد السلطـان أبي سالـم علیـھ
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الرتْبـة، معـروف الفضيلـة، مرشحـاً لقضـاء  موقَّـر
المالكيـة، مالزمـاً للتدريـس في وظائفـه؛ إلى أن هلـك 

  .1]))وسبعمائـة[ سنـة إحـدى مثمانيـن
وقـد خصـص ابـن الخطيـب لمحمـد بـن أحمـد بـن 
مـرزوق ترجمـة واسعـة شافيـة وافيـة؛ نثبتهـا هنـا 

اً ـه ظرفرِـهد فرـن طُـل مـجذا الرـه: ((لقيمتهـا األدبيـة
اء، ـن اللقـحس 2لـح التوسـة، مليـة ولطافـوخصوصي

ف ـزة، لطيـف البـد، نظيودـر التـر، كثيـذول البشـمب
ان، ـوب اللسـه، خلـق الوجـت، طلـالبي رـي، خ3َيتِّأـَّالت
واب، درب ـارف باألبـاظ، عـدر األلفـث، مقـب الحديـطي
ار ـاض إليثـراف، متقـوك واألشـة الملـلى صحبـع

 4مـه، ويفتلهـة لفظـم بخالبـيسحره؛ راءـن واألمـالسالطي
م ـى أغراضهـدي إلـه، ويهتـارب بتنزلـذروة والغـي الـف

زوج ـه، ممـم بتلطفـغاشيته 5عـه، ويصنـة بحذقـالكمين
ط، ـة بالبسـك، والحشمـة بالنسـار، والفكاهـة بالوقـالدعاب
ف ـلأه، ـب إلخوانـه، والتعصل ودـأله ةـم المشاركـعظي

                                                
  .55: التعریـف بابـن خلـدون، ص 1
  )).الترسـل: ((في ذكـر من حـل من اإلعـالم مدینـة فـاس قتبـاسفي جـذوة اال 2
 )).التَّـأنِّي: ((في النفـح 3
 .أي یداورھـم 4
  )).ویصطنـع: ((في النفـح 5
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ي ـاع فـر الرقـ، مسخ1قـلَاع والعـر األتبـوف، كثيـمأل
ة، ـزل بالطلبـاص المنـاه، غـدي الجـة، مجـل الوساطـسبي
الوة، ـذب التـه، عـط، أنيقـارع الخـوة، بـاد الدعـمنق
ول ـن أصـون، مـي فنـارك فـة، مشـع الروايـمتس
ال ـف، فـد ويؤلـر ويقيـب ويشعـيكتر، ـروع وتفسيـوف
زوع وال ـر جـر غيـارس منبـك، فـي ذلـداد فـدو السـيع
م ـة نـف حشمـي كنـرق فـى المشـل إلـرح. 2ةـهياب
ة، ـقي الجلـاور، ولـج وجـه، فحـه اللـده رحمـاب والـجن
ه ـرف وجهـه، وصـرق حقـرف بالمشـد عـة، وقـم فارقـث
ن ـو الحسـان أبـه السلطـيل علـرب، فاشتمـى المغـإل
ه، رـس ىضـه مفـه، وجعلـه بنفسـاالً خلطـره، اشتمـأمي
دم ـه، فقـن رسالتـره، وأميـب منبـه وخطيـام جمعتـوإم
ة ـام ثمانيـر عـي أواخـس فـلى األندلـا عـي غرضهـف

ه، ـه اللـا رحمـسلطانه 4هـ، واجذب3ةـن وسبعمايـوأربعي
ده ـة بمسجـده الخطبـفقل رة،ـك الوتيـلى تلـراه عـوأج
، 5ةـن وسبعمايـة وخمسيـام ثالثـر عـادس لصفـي السـف

ات ـي أخريـوف. هـن حضرتـة مـراء بالمدرسـده لإلقـوأقع
                                                

 .أي الذیـن یتعلقـون ویلتصقـون بـھ 1
 )).ھّیـاب: ((في النفـح 2
  م1347الموافـق لـ   3
 )).فاجتذبـھ: ((في النفـح 4
  م1352الموافـق لـ   5
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، 1رهـن بـه حفـرف عنـده أطـن بعـة وخمسيـام أربعـع
ة، ـوى وقحـل هـة، وسبيـودالَّ احـطم وبـي أسلـف

ل ـي الرحيـذ فـوأنفة، ـز الفرصـ، وانته2رةـم العبـفاغتن
ي ـب، فـوط المنقلـة، مغبـز الرحلـرف عزيـة، وانصـالعزم
، 3ةـن وسبعمايـة وخمسيـام أربعـان عـل شعبدئـأوا

ي ـن أبـر المؤمنيـرب، أميـك المغـاب ملـر ببـفاستق
رك ـرب، مشتـق اطـة، وبسـل تجلـي محـارس فـان فـعن
واله ـه يتـاللة، وـع الشفاعـط، ناجـدي التوسـاه، مجـالج
  .4))هـن فضلـده مـويزي

أمـا شيـوخ محمـد بـن مـرزوق؛ فقـد ذكرهـم في 
عجالـة المستفـز المستجـاز في ذكـر "كتابـه المعنـون بـ

دون مـن أجـاز مـن أئمـة  ؛مـن سمـع مـن المشايـخ
فيمـا يـلي بعـض أسمائهـم ". المغـرب والشـام والحجـاز
اج المذهـب، ونفـح الطيـب، حسـب مـا ورد في الديبـ

  : وهـم. ومقدمـة تحقيـق كتـاب المسنـد الصحيـح الحسـن
لي ـن عـن بـد الحسـمحمأبـو ن ـز الديـة عـالعالمـ  1
ال ـام جمـخ اإلمـالشيـ  2 .طيـل الواسـعيان إسمـبا

ن ـف بـن خلـد بـن أحمـد بـه محمـد اللـو عبـن أبـالدي
                                                

  )).وخمسیـن صـرف عنـھ ِجْفـَن ِبـرِِّه: ((في النفـح 1
  )). الفتـرة: ((نفسـھ 2
  .م1353الموافـق لـ   3
 .624ـ  622: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، القسـم الثالث، ص ص 4
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ـ محـيي الديـن أبـو  3. المطـريزرجي ـسى الخـعي
ـ  4 .زكريـاء يحـيى بـن محمـد المغـراوي التونـسي

نـور الديـن أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد الحجـار 
  .ـ شهـاب الديـن أحمـد بـن محمـد الصنعـاني 5. الفـراس

ـ شـرف الديـن بـن محـرز األخميـمي بـن  6
ـ عـز الديـن خالـد بـن عبـد اللـه  7. األسيـوطي

ـ شهـاب الديـن أحمـد بـن عبـد اللـه  8. لطـواشيا
ـ بهـاء الديـن مـوسى بـن سالمـة المدلـجي  9. المعيـشي

ـ أبـو طلحـة الزبيـر بـن أبي  10. الشافـعي المصـري
ـ عفيـف الديـن عبـد  11. صعصعـة بـن عـلي األسـواني

ـ أبـو البركـات أيمـن بـن محمـد  12. اللـه المطـري
ـ أبـو محمـد عبـد  13. حمـد بـن أيمـن التونـسيابـن م

ـ  14. اللـه بـن محمـد بـن فرحـون اليعمـري التونـسي
أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن عبـد الواحـد بـن أبي 

شـرف الديـن أبـو عبـد اللـه عيـسى بـن ـ  15. زكنـون
زيـن الديـن أحمـد ـ  16. عبـد اللـه الحجـبي المـكي

أحمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن أبي  محمـد بـن
ـ شـرف الديـن خضـر بـن  17. بكـر الطبـري المـكي

ـ حيـدر بـن عبـد اللـه  18. عبـد الرحمـن العجـمي
ـ برهـان الديـن إبراهيـم بـن مسعـود بـن  19. المقـريء

ـ مصلـح الديـن الحسـن بـن عبـد  20. إبراهيـم األربـلي
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ـ أبـو الصفـا خليـل بـن عبـد اللـه  21. اللـه العجـمي
ـ عفيـف الديـن أبـو محمـد  22. القسطـالني التـوزري

ـ فخـر الديـن عثمـان  23. عبـد اللـه بـن أسعـد اليافـعي
ـ شهـاب الديـن  24. ابـن أبي بكـر النويـري المالـكي

ـ نجـم الديـن محمـد  25. أحمـد بـن الحـرازي اليمـني
. الديـن بـن عبـد اللـه بـن المحـب الطبـريابـن جمـال 

ـ جـالل الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد  26
ـ شـرف الديـن  27. ابـن براجيـن القشيـري التلمسـاني

ـ  28. عيـسى بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب
فاطمـة بنـت محمـد بـن محمـد  بـن أبي بكـر بـن 

ـ  29). المذكـور قبلهـا وهي أخـت عيـسى. (أيـوب
فاطمـة بنـت محمـد بـن محمـد بـن ابي بكـر بـن محمـد 

ـ أبـو الربيـع سليمـان  30. ابـن إبراهيـم الطبـري المـكي
ـ عـز  31. ابـن يحـيى بـن سليمـان المراكـشي السفـاح

الديـن أبـو عمـر عبـد العزيـز بـن محمـد بـن جماعـة 
ـ تـقي الديـن  33. ديـن القونـونيـ عـالء ال 32. الكنـاني

ـ  35. ـ جـالل الديـن القزويـني 34. محمـد األخنـائي
ـ محمـد بـن محمـد بـن نباتـة  36. البرهـان الحنبـلي

ـ أحمـد  38. ـ أبـو محمـد بـن المنيـر 37. الفـارقي
 40. ـ يحـيى المقـدسي المصـري 39. الجوهـري الحلـبي
ـ فتـح  42. الشهـابي الحنبـلي ـ 41. ـ محسـن القـرشي
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الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن 
ـ  43. محمـد بـن يحـيى بـن سيـد النـاس اليعمـري

شمـس الديـن أبـو بكـر بـن محمـد بـن محمـد بـن 
محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن يحـيى بـن سيـد 

ـ شهـاب الديـن  45. نـ أبـو حيـا 44. النـاس اليعمـري
 46. أبـو العبـاس أحمـد بـن أبي بكـر الزبيـري المصـري

. ـ الشهـاب البـوشي المالـكي 47. ـ الشمـس بـن عـدالن
ـ تـاج الديـن أبـو عبـد اللـه بـن أحمـد بـن ثعلـب  48

. ـ تـقي الديـن السبـكي 49). ابـن الكشتغـري(المصـري 
 52. ـ أحمـد الفـاربي 51. يـ شمـس الديـن األسـوان 50

ـ البرهـان  53. ـ أحمـد بـن عبـد الرحيـم السمرنـائي
ـ شمـس الديـن محمـد بـن جابـر الـوادي  54. الحكـري

ـ  56 ـ أبـو محمـد عبـد الكريـم التونـسي 55. آشي
ـ شمـس الديـن  57. صالـح بـن عبـد العظيـم العسقـالني

. الديـن عـلي التبريـزي ـ تـاج 58. محمـد بـن القمـاح
ـ برهـان  60. ـ شمـس الديـن محمـود األصبهـاني 59

ـ فاطمـة بنـت محمـد  61. الديـن إبراهيـم الصفاقـسي
 63. ـ أسـد الديـن يوسـف بـن داود األيـوبي 62. البكـري

ـ نـور الديـن محمـد  64. ـ عـالء الديـن عـلي األيـوبي
ـ  66. ن عـلي األندلـسيـ محمـد بـ 65. ابـن الصائـغ

ـ برهـان الديـن ثـم  67. برهـان الديـن الجعبـري
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ـ أحمـد  69. ـ شمـس الديـن بـن مسلـم 68. الفركـاح
ـ أبـو القاسـم بـن عـلي بـن  70. المـرادي بـن العشـاب

ـ أبـو  72. ـ ناصـر الديـن بـن المنيـر 71. البـراء
محمـد بـن حسـن  ـ 73. محمـد جابـر بـن عبـد الغفـار

ـ عمـر بـن عبـد العزيـز بـن  74. القـرشي الزبيـدي
. ـ محمـد بـن عبـد السـالم الهـواري 75. عبـد الرفيـع

ـ أبـو مـوسى  77. ـ محمـد بـن راشـد القفـسي 76
تعتقـد (ـ أبـو عبـد اللـه التلمسـاني  78. هـارون

ـن عبـد محمـد ب: مارياخيسوس محققـة المسنـد أنـه يكـون
 80. ـ محمـد بـن هـارون الكنـاني 79). النـور التلمسـاني

ـ أبـو محمـد  81. ـ يحـيى بـن عصفـور التلمسـاني
ـ أبـو عبـد  82. سعـد اللـه بـن أبي القاسـم ابـن البـراء

ـ  84. ـ أبـو محمـد بـن راشـد 83. اللـه بـن حيـون
مـد بـن ـ مح 85. أبـو عـلي ناصـر الديـن المشـدالي

. ـ محمـد المسفـر 86. عبـد اللـه بـن يللبخـت الـزواوي
ـ عبـد اللـه بـن عبـد  88. ـ محمـد بـن هديـة 87

ـ محمـد بـن عـلي  89). البكـاء(الواحـد المجـاصي 
أبـو (ـ سعيـد بـن إبراهيـم بـن عـلي  90. اآلبـلي

ـ أبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن  91). إسحـاق الخيـاط
ـ  93. ـ أبـو مـوسى عيـسى بـن اإلمـام 92. مـاماإل

ـ . حسـن بـن يوسـف بـن يحـيى بـن محمـد الحسيـني
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ـ  95ـ . ـ محمـد بـن عـلي بـن سليمـان السـطي 94
وثمـة مجموعـة . محمـد بـن عبـد الـرزاق الجـزولي

" أخـرى مـن شيوخـه وردت في كتـاب ابـن فرحـون 
اً لإلطالـة نكتـفي بهـذا؛ خاصـة ؛ ومنعـ"الديبـاج المذهـب

وأن الروايـات تقـول أن عـدد شيوخـه يصلـون إلى ألـفي 
؛ بيـن مـن الزمـه، ومـن سمـع عنـه، 1شيـخ تقريبـاً

غيـر أنـه صـرح بنفسـه في . ومـن جالسـه لوقـت مـا
خطـاب كتبـه بخـطّ يـده؛ أن عـدد مـن قـرأ عنهـم 

ا تالميـذه فهـم عديـدون؛ أمـ. 2مائتيـن وخمسيـن شيخـاً
ـ أحمـد  2.  ـ لسـان الديـن بـن الخطيـب 1: وأهمهـم

ـ  3). ابـن الخطيـب القسنطيـني(ابـن قنفـذ القسنطيـني 
ـ عبـد اللـه بـن محمـد  4. أبـو القاسـم البـرزالي

ـ محمـد بـن أحمـد بـن علـوان  5. الشريـف التلمسـاني
بـن يوسـف الصريـحي ـ محمـد  6. المصـري التونـسي

ـ إبراهيـم بـن محمـد بـن عـلي  7). ابـن زمـرك(
أمـا مؤلفـات ابـن مـرزوق الخطيـب؛ فقـد . التـازي

ـ  1: أشـارت إليهـا بعـض المصـادر؛ كالبستـان، أهمهـا
؛ في خمسـة تيسيـر المـرام في شـرح عمـدة األحكـام

ديـن تـقي ال: جمـع فيـه مضمـون مـا شرحـه. أسفـار
                                                

  .293: ، ص2: والدیباج المذھب، ج. 394: ، ص5: أنظر نفح الطیب، ج 1
  .453: تھـاج، صنیـل االب. 187: البستـان، ص 2
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؛ ثـم أضـاف مـا .ابـن دقيـق، وتـاج الديـن الفاكهـاني
بـرح الخفـاء في شـرح ـ  2. عنـده مـن فوائـد عديـدة

وهـو . ؛ وجـد حـتى اآلن منـه خمسـة مجلـداتالشفـاء
الشفـا في "شـرح لكتـاب أبي الفضـل عيـاض المعنـون بـ

شـرح األحكـام ـ  3". التعريـف بحقـوق المصطـفى
إزالـة ـ  4. ؛ لعبـد الحـق بـن عـربي اإلشبيـليـرىالصغ

ـ  5. ابـن الحاجـب] أو لفـروع[ الحاجـب عـن فـروع
المسنـد الصحيـح الحسـن في مآثـر ومحاسـن موالنـا أبي 

المستجـاز ] أو المستـوفى[ عجالـة المستوفـرـ  6 .الحسـن
في ذكـر مـن سمـع؛ دون مـن أجـاز مـن أئمـة المغـرب 

  .جـني الجنتيـن في فضـل الليلتيـنـ  7 .شـام والحجـازوال

   ***
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ـ وهـذه قصيـدة استهلهـا بمطلـع قصيـدة البـن الخطيـب؛ 
استقبلـه بهـا ـ ضمـن خطـاب ترحيـب ـ حيـن قدومـه 

 :فقـال لسـان الديـن. رسـوالً عـن سلطانـه إلى فـاس
ة، ـرض الرسالـي غـاس فـة فـلى مدينـت عـا قدمـولم((

ا ـا بمـة منهـلى مرحلـبي عـزل الشاطـني بمنـخاطب
  :1))هـنص

  اج ـل نجـبك ـىاً وافـا قادمـي
  راحـن أفـم اه ـتلق  ر بماـأبش

  ا ـفلذ به الملوك ذي ذرى ملكـه
  احـسم  بكل زـنى وتفـالم تنل 

  ان يممن ـام أبي عنـاإلمى نمعـ
  احـطف 2لىـر ببحر في العـتظف

   3د أبي عنان ذي الندىجو من قاس
  4احـبالضحض  البحر قاس  بسواه

   

                                                
 . 630ـ  628: اإلحاطـة، القسـم الثالـث، ص ص 1
 )). بالنـدا: ((في االستقصـا 2
 )).في النـدى: ((في النفـح 3
  .المـاء القلیـل: الضحضـاح 4
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  ه ـاة نوالـالعف ض علىـملك يفي
  ة راحـل بسطـال وقبـؤقبل الس

  في الندى  1ىفلجود كعب وابن سعد
  احـداه مـن نـم  اهـر محـذك

  2هـبمثل  تـسمع ما أن رأيت وال
  احـرتـم  للندى حيـأري  نـم

   فأصبحوا األنامط األمان على ـبس
  احـجن ل ـبظ  وا منهـد ألحفـق

  ه ـنوال بـسي على العافين ىوهم
  احـام السـكى سح الغمـحتى ح

  هــوفعال ه ــه وجاللــفنوال
  داحـالم ن ـت ألسـوأعيفاقـت 

  ت ـوأصبح  روقـوبه الدنا أضحت ت
        احـجم  دـاد بعـنى تنقـكل الم

  ه ـوجه  فرؤية ان ذا ترحـمن ك
  راحـن واألتزاـاألح  ةـالفـمت

   

                                                
كعـب بـن مامـة بـن عمـرو اإلیـادي الـذي یضـرب المثـل : یقصـد بكعـب 1

. ـد ابـن حارثـة بـن الم الطـائيأوس بـن خال: بجـوده؛ أمـا ابـن سعـدى؛ فھـو
 . یضرب بھ المثل في الجود والفضـل

 )).ما إن سمعـت وال رأیـت  بمثلـھ: ((في النفـح 2
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  ا ـز بمـتف هـفانهض أبا عبد اإلل
  احـنج  لـل ونيـمن أم هـتبغي

  ف األماني راحة ـت ترتشـال زل
  احـصب  المولى بكل ةـراح  من

  
تي ال ـه الـلى نعمـي عـدي وأخـا سيـه يـد للـوالحم

غ ـنى، فيبلـد األسـا المقصـه جميعنـؤم بـداً يـصى حمـتح
ي ـألسى فـدي لـم سيـان معظـا كـصى، فطالمـد األقـاألم
، 1الـال بلبـال، واشتغـال بـن اشتغـف بيـال، ولألسـخب

اب، ـي ارتقـلي فـالع 2امـذا المقـلى هـم عـولقدومك
ك ـر شـن غيـه مـق وقوعـي تحقـك فـبذل 3مـولمواعدك
لي، ـام العـذا المقـن هـلي، مـت تجتـا أنـاب، فهـوال ارتي

ث ـقى أحاديـاً، وتتلـسرات صباحـالم وهـوج 4كـعيشَتُِل
دي ـولسي. هـول اللـاً بحـدة صحاحـه مسنـه ومواهبـمكارم
ه ـه بسرجـل إليـه الواصـول مركوبـي قبـل فـالفض
ن ـم 5بـالمح ىدـا لـض مـن بعـو مـه، فهـولجام

                                                
 .الوسـواس: البلبـال 1
 )).ھـذا المحـل المولـوي: ((في النفـح 2
  )). ولمواعیدكـم: ((نفسھ 3
  )).ِبَتَشّیعـك: ((نفسـھ 4
 )).المعظـم: ((نفسـھ 5
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داً ـان وافـد كـري لقـولعم. هـوإنعام 1واليـان مـإحس
ه ـد للـفالحم. رهـغيع ـره مـي مستقـدي فـلى سيـع
  .هـل أحوالضـلى أفـه عـي إيصالـر فـذي يسـال
  

  :بقصيـدة مطلعهـا جابـه ابـن الخطيـبأفـ 
  للجنوح جناح ضـوالقرب يخف   راحـال راحت تذكرني كؤوس
  احـصب  انبالجعلى  دل النسيم   ول كأنماـوسرت تدل على القب

***  
  

س بمناسبـة ـ هـذه قصيـدة قالهـا ابـن مـرزوق في فـا
حفـل عقـد إلحيـاء ليلـة الميـالد المبـارك مـن سنـة 

  :م1361/هـ763
  رــخب  غــبل 3هـبالل   رــالسح  2]مـنسي اـأي[

  زرئـالم لـررت فضـج   مىـبالح اًـيوم تـإن أن
  رـب األعفـالكثي  وقـف   نـم وـالخط تـثم حثث
  رــالمط   ءوط  4يفـخ   هــعشب  في  اًـمستقري
  رــالزه ثـحدي  وضِ  في الر  الضحاكعن  يترو

                                                
  )).مـواله: ((فـحفي الن 1
 )).قـل لنسیـم: ((نفسھ 2
  )).للـھ: ((نفسـھ 3
  )).مخـفيَّ وطء: ((نفسـھ 4
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  رــبالعنب  أو رــعبيـ  بالـ   الـاألذي قــمخل
  ريـم وسهـبه ديـوج   مىـران الحـلجي وصف
  رــروف الغيـص ودي   رتــغي ا ـم مـوحقه

  رــاألث  دـحمي تـيـقَضـ     هـفي  دـعه هـلل
  ريـعم  نـا مـأحسبه   تيــال  يـه  هــأيام
  رــالقص رـبغي  بـعي   اـم   هــفي  لــاليبو

  ررـلغا طلق رـالدهـه   ــ ووج  انـر فينـالعم
  دررـال مـكنظ  ومـظـ   ـمن ابـل باألحبـوالشم
  درــك ن ـم  ةــشائب   الـب شـالعين و مـصف
  رــالثمي نجـس ـأنـ  الـ ف ـتقط أهل نـبيما 
  1درـلغا صافي  القربـح   ــ تبي ال ــآم  نـوبي
  رـشج نـم اـالحي اكـ  حيـ  حيـال راتـشج يا
  ريـفك انيــالمغ كـتل   يـوق فـالش الـأج  إذا

  ررـالط  ث الدمع فوقـ  ـ حدي ديـخرجت من خ
  ريـالجوه صحاح دمعي   نـم وِراْ دـت يا خَـوقل

  رـالسح دـعن اءـورقـ   كالـ 2الركب بحادي عهدي
   

                                                
  .وھو النھـر، أو بقیـة من المـاء یتركھـا السیـل: مفردھـا غدیـر 1
  .في سیرھـا اإلبلأي الـذي یتغـنى بالحـداء لتنشیـط حرطـة  2
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  2يرــبنْتَ   1التُـمعوالي   الـالف ابـتجت سـوالعي
  4يرِـب وهو 3ىرالبـلوم   ـ اف مظـباألخف طـتخب
  ورــح نـع 5تـوالتفَّ   دـيم نـت عـد عطفـق
قسي سرـوت نـا مـزم لهـعـ  الـ   سوى ما رٍـي  

  رــالبش  فيـلح تلَــ    حـلْـ المـإذا األع حتى
  رـالوط  لـوني ربـقـ   بالـ  ازحـالن رـواسبتش
  رــالسف احـنج 6رِـفْـ  ـ للس   اتـالميق نـوعي
  رــمعتم  أو  جــبالح   رمـمح  نـبي 7اسـوالن
  ورـالص باري قـه الخلـ  ــ إل ك ــلبي  كــلبي

  رــذات األث  هـالل تـ  ـ بي  ةـت الكعبــوالح
   

                                                
  .ـة عـلى العمـلوھي الناقـة النجیبـة المطبوع: مفردھـا َیْعملـة 1
  .في السرعـة اإلبلأي تبـاري بقیـة  2
 .التـراب: الَبـَرى ھنـا 3
  .أي بـريء؛ وقـد خففـت الھمـزة واكتـفي بالیـاء 4
  .؛ وھـو أسلـم))والتفتـْت: ((في النفـح 5
 .أي للمسافریـن 6
 )).فالنـاس: ((في النفـح 7
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  رــالذع  ـدعن نـأمـ   ـوالم   1مـإبراهي امـمق
  2درــالمبت  ادمــالق  ف   واــط  ومـم القـواغتن
  3رــالم الحجـاست عيـ  ـ الس  تيـركع واـوأعقب
  4رـأذف رفـع  لـك   ت   اــعرف  يـف واـوعرف

  5رــللمشع  دــفي غ  اًـ  ـ سعي  اسـاض النـم أفـث
  رـالمسف  احـالصب لـقب   رواـــوكب واـــفوقف

   

                                                
. یدنـا إبراھیـم علیـھ السـالمھـو الحجـر الـذي وقـف علیـھ س: مقـام إبراھیـم 1

وضعـھ لـھ ابنـھ إسماعیـل؛ لیقـف علیـھ؛ وھـو یرفـع الحجـارة عـلى الكعبـة؛ 
وبـقي ھـذا الحجـر ملتصقـًا بحائـط . غائـرفأنطبـع أثـر قدمیـھ علیـھ بشكـل 

الكعبـة؛ إلى عھـد الخلیفـة عمـر بـن عبـد العزیـز؛ الـذي فصلـھ عـن البیـت، 
ومـا تـزال أثـر قـدمي . والطائفيـنیشغـل المصلیـن  لئـالبضعـة أمتـار؛  وأخـره

وقـد أحیـط بغطـاء زجـاجي . إبراھیـم الخلیـل ظاھـرة عـلى الحجـر إلى اآلن
  .المناخیـھ التأثيـراتمذھبـة لحمایتـھ مـن  بدعائـم طـرؤم
  .أي المبـادرة بسرعـة والشـروع  في طـواف القـدوم 2
 .الم الحجـر األسـود؛ سـواء بالمسـح علیـھ أو بتقبیلـھأي استـ 3
  .كـل ذي رائحـة طیبـة: أي 4
وفیـھ قـال . ھـو المشعـر الحـرام؛ بیـن عرفـات ومـنى؛ یسـمى مزدلفـة 5

(: سبحانـھ وتعـالى
        

    ( .وقـد اْخُتِلـَف في . 198: سـورة البقـرة؛ اآلیـة
قـزح الرابـض في آخـر  تحدیـد مكـان المشعـر بالضبـط؛ فمـن قائـل في جبـل

. عـوا عـلى المزدلفـة كلھـامولكنھـم أج. مزدلفـة؛ وقائـل مـا بیـن، الجبلیـن
صـلى الفجـر ((األثـر عـن جابـر أن النـبي صـلى اللـھ علیـھ وسلـم  وجـاء في

بالمزدلفـة، ركـب ناقتـھ حـتى أتى المشعـر الحـرام؛ فـدعى وكبـر وھلـل؛ ولـم 
  )).حـتى أسفـریـزل واقفـًا 
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  رـــلظفبا   واــوأيقن   نىـالم  واـمنى نال وفي
  رـالشع  قـحل انـك  ت   راــالجمـي رم دـوبع
  2رــفَالنَّ  وذاك  هــلـوالـ    1بذاك الصحب أكرم
  رـمتج نـه مـا ربحـي  ف ـموق  نـم  وزهـف يا

  3درـالص وافــوط  ع    وداــال انـك  إذا  حتى
  درــيغ م ـل دــأو جل   نـيخ مـر لـأي صبـف

  رــتهج  مـل وةــوسل   لـم يصـد لــوج وأي
  4رـالمستغف  هـالوال  بـ   لقلـ  نـالبي عـأفج اـم
  رـالضم رـسي هـاللِل     وـرس  وـنح واـم ثنـث

  رـــني ور ــن  ألالء  5ةــطيب ي ـف  واـفعاين
  درـالج مـبلث واـتشفعـ   واسـ  اهللا ولـرس زاروا

  رــاألث وا فيــوعرج  وا ـأمل  اـم  هـوا بـنال
  رـوعم اــلرضا رـبك   ىـن أبـيعيلى الضجـع
  رـفي المحش 6ةـنَّج  ـع  ـ الشفي اديـاله ارة ـزي

  زرــي مـل دــقاص  ء   زاــع هــالل  نـفأحس
   

                                                
 )). السَّْفـر: ((في النفـح 1
 )). السَّْفـِر: (( نفسـھ 2
؛ ومنـھ یتجھـز )الطـواف األخیـر(ھـو طـواف الـوداع؛ : طـواف الصـدر 3

  .النـاس للعـودة إلى بلدانھـم
 )). الُمْسَتْعِبـر: ((في النفـح 4
  .أحـد أسمـاء المدینـة المنـورة: طیبـة 5
  .أي وقایـة 6
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  ورــوالس  هــب  آيِـ  الـ  زلـمستن ترىع ـرب
  رـالعنص كيالز اديـهـ  بالـ   لـجبري  قىـوملت

  1رـومنب  ةـروض نـيـ   ـب  ةــالجن  ةـوروض
  2رـمض  من الورى تارـ   ـومخ   هـب اللــختمن

  يرـع  قـالخل سـبمال   نـم ونـوالك قىـوالمنت
  3مشْتَـرِ أو   لـن زحـم  ق ـأف  في  نـيك  مـل إذ

  رـالزه  ومـال النجـثـ  ـ أم  الغر 4ذو المعجزات
  رــالقم  اقـانشق اـمنه   هــل  دقـبالص دـيشه

  رـوالشج ق الحصىـنط  إلى   بيـوالظ  بـوالض
  رـالخب  حـصحي  في ع    اـبص  فـاألل من أطعم

  رــة المنهمــالراح  ء   اــبم  رواه شــوالجي
  رــكَالف الــمن تـفات   يـتون الـالك ةـنكتا ـي

  رـــوالمبتك حــرائـ  ـ ال  على هـالل ةـيا حج
  رــالبش رـوخي  هـلـ  الـ على  لـيا أكرم الرس

   
                                                

تقـع وسـط، وفي مقدمـة المسجـد النبـوي؛ ومالصقـة : لروضـة الشریفـةا 1
قـال فیھـا علیـھ . لبیـت رسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم وموضـع قبـره

مـا بیـن منبـري وبیـتي روضـة مـن ریـاض الجنـة؛ : ((الصـالة والسـالم
  )).  ـة مـن تـرع الجنـةومنبـري عـلى ترع: ((وفي روایـة؛ ))ومنبـري عـلى حـوضي

  .أبـو عـرب الشمـال .مضـر بـن نـزار بـن معـّد بـن عدنـان 2
 )).ومشتـري: ((في النفـح 3
. سیذكـر ـ فیمـا یـلي ـ بعـض معجـزات رسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم 4

الضـب والظـبي والحـصى والشجـر، وإطعـام : انشقـاق القمـر، وكـالم: ومنھـا
  .إلـخ...تجـاج إیـوان كسـرى، وانطفـاء نـار المجـوسرـش بصـاع، واالجی
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  التأخــرـحـق عـلى    الـ   لـه التقـدم يا مـن
  رـــالمطه دســـالمق  ى  مولـده دـن لـم اـي
  رـقيص قصور 1تـضاق  إذ   جـارت وان كسرىـإي

  2رــم تسعــل اــكأنه   اــطف ارــالن دـوموق
  وزري اـزعي يـا مفـي   ئيـملج  اـدتي يـيا عم

  رـالكوث وورد وضـحـ   والـ   واءـالل هـل من يا
  رـاألكب ذابـالع  نـره   مـوه  ىرقـالغـذ يا منق
  رسـالمخ عيـبس تُْؤـب   ليـأم  قــتحق مـل إن
  رــالمعتك اـالدج ورـن   اـي هـك اللـلى عليـص
  3رـغم تي في ـغفل نـم   ىأر  مـسي كـنف ويح يا

  رــالسف دـوبع  ادزــ  الـ  ـتي قل من 4وواحسر
  رـالمنب ظـان وعـبرهـ  ـ بال   هــني واللـيحج

  5رِـظَنَ  نـم تـلو حرك   بـن خطـا مـيا حسنه
  رـثم ن ـم  تـلو أورق   رـشج  نـا مـيا حسنه

  درـالق ف ـبك رــأمـ  ـ ة والــاألوب لــأوم
   

                                                
 )).ضـاءت: ((في النفـح 1
  )).كأنـھ لـم یسعـر *وموقد النار طفى : ((جاء ھذا البیت في نفح الطیب ھكذا 2
 )). في غفلـة مـن ُعُمـري: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 3
  .صـوب؛ وھـو أ))واحسـرتي: ((في النفـح 4
 )).نظـري: ((نفسـھ 5
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ـأسرــلشه رــشه  نـم  1اــبه زم ـالع  فُو  
  رــلصف  بـرج  نـم    بــر لرجـصف  نـم

  أعددتــه في  صغـري   ضيعت في الكبـرة  مـا
ـوليس مـا مرــبالمنتظ    امــأيـ   الـ  من ر  

  ررـــي غـة فـسالم   دتـحم أن اـم ّلــوق
  رـالمنكس  بـطل 2نـع   نيــي  ال مـي غريـول

  ريـفاعتب  ح أالـصبـ   ـ دا الـيا نفس جدي قد ب
  يرـوازدج  يدعـوارت    ضىـن مـبم ظيـواتع
  ريــفشم   بــمرتق   نـم  دالفو بـشي بعدما 
  4رــسف  أو 3ةــقلع في   دىـالم الـوإن ط تـأن
  ذرـالمعت ةــحج م ــ   يقيـ   ذرـمن ع سـولي

  رــالعم  بـرق طيـتس  نى ـوالم ريـيا ليت شع
  درــص أو ةــأو رجع   ودةـع من ي جـهل ارت

  5ذاك الــزالل  الخَصـر  فأبـرد الغلــة  مــن 
  رـشـومع  فـسل نـم   ضىــم  نـمب اًـمقتدي
  رــللمفتخ رـالفخ وــ  وهـ    اهللا وارـج واـنال

   
                                                

 )).بـھ: ((في النفـح 1
 )).في: ((نفسـھ 2
  .أي في انتقـال 3
  )).وسفـر: ((في النفـح 4
  .أي العـذب البـارد 5
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  رــالوط  وغـبل  اـالن   وــم مـبإبراهي وـأرج
  1رـمنه الممت دقـفي الص   يــريمت   ال   دهـفوع
  رــالخي نـاب رـوالخي    ضىـالمرت اإلمام 2وـفه
  رــالبت   اتــبالمرهف  3نىـالم  الـن رم منـأك

  ريـالج الحق والليث فـ  ـ وسي  ك ــالمل دـممه
  رــالسي  نـاق بحسـف  ذي ــال  هـالل ةــخليف
  رـالخب قـوف اءـيـعلـ  الـ في   رـبالخُ منه وكان
  ورـــللتص   رآه ــم   نـم قـدق التصديـفص

  درــوص  هـــل ورد   يـف  هــالل نـومستعي
  رـالخط عـفيالر دـمجـ  بالـ  4دـالصيك الملو فاق

  رــتذك   مـل ةــمنسي   مــألقابه   تــفأصبح
  رـاألكث دـالعدي فـوص   دــوحأ 5مـمنه ازـوح
  6رـــالمظف  رهــعسك   أو  ونــالمأم هــبرأي
  درـــالمقت هـــبعزم   اح أوـــه السفــبسيف
  7رــل المستنصــبالذاب   ور أوــالمنص مــبالعل

   
                                                

  .ھو الذي یشـك في شيء مـا: والممتـري)). ممتـري: ((في النفـح 1
  )).وھـو: ((نفسـھ 2
  )).الُعـال: ((نفسـھ 3
  )).الصیـدا: ((في النفـح 4
  )).منـھ: ((نفسـھ 5
  .سیشیـر فیمـا یـلي بتوریـة إلى بعـض الخلفـاء العباسییـن 6
 )).المنتصـر: ((في النفـح 7
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  رـالسي  الزكي البر اهرـ  ـ ام الطــاإلم 1نــباب
  2رـيشع  لم من الشعر مـ  ـ نظ  مـعل دـك قـمدح

  ع المكثـرـكوس  مثـلي   مـن  جهـد المقل اليـوم
  يرمـضم  رـيقص مـفل   ريـظاه  رـإن يقصـف

***  
  
هـذه المقطوعـة أوردهـا أحمـد المقـري في أزهـار  ـ

  :3الريـاض؛ ونسبهـا البـن مـرزوق
فَـهبِالس  ـرِيمرِفَـتْ لَعع ـةماعجو  

فَـهـِل الفَلْسـالَِل  أهكَـتْ  بِضستَمو  
  عدلَـتْ عـنِ النَّهـجِ القَوِيـمِ فَلُقِّبـتْ

رِفَـهعم   ـنـا  عولَهدعـة   وِليدع  
 قَالَـتْ لَنلَّتْ وىضـرى يرالـو بر  

  زاء فَألْزمتْ نَـفْي الصفَـهيـوم الجـ
  هـذَا وكَـم مـن زلَّـة زلَّـتْ وكَـمِ

تْلَفَـهفي م ـتْ بِـهبـبٍ ذَهذْهم ـنم  
   

                                                
 )).یـا ابـن: ((في النفـح 1
نظـم ابـن مـرزوق ھـذه األبیـات األخیـرة؛ بغـرض إلقائھـا في المولـد النبـوي؛  2

ـلي؛ ولكـن ھـذا األخیـر لـقي أمـام السلطـان المریـني أبي سالـم إبراھیـم بـن ع
 . م1360/ھـ762مصرعـھ قبـل المولـد النبـوي في سنـة 

  .301: ، ص3: أنظـر أزھـار الریـاض، ج 3

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

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


151 
 

  وكَـذَاك  أسلَمـت  األمـور  ِلنَفْسهـا
 فَـهتْلم  ـنـا  مهـذُ نَفْسـاتَ تُنْقهيه  

ربِيـُل ِلصـفَ السـاكَيهغَي نـا  عهف  
رِفَـهعالمـا  وفَهرص نَـعمُل يـدالعو  

***  
  

ـ وهـذه مقطوعـة ارتجلهـا أثنـاء وجـوده في فسحـة 
ارج ـان خـع السلطـب مـرك: ((مـع سلطـان غرناطـة

ت ـض، وزينـا البيـوز قبابهـت اللـام ضربـراء، أيـالحم
ي ـل فـ، فارتج1ضـروض األريـض، والـص العريـالفح
  :2))كـذل

  أغصانه  فيوار ـر إلى النـأنظ
  كـالحل في النجوم إذا تبدت ييحك

  د ـن وقال قـر المسلميـحيا أمي
  3كـلَثَّرك مـعميت بصيرة من بغي

  ره ـزت الجمال بأسـيا يوسفاً ح
  1لك  تـتومي هي امـفمحاسن األي

                                                
 .أي كثیـر العشـب 1
 .627: اإلحاطـة، القسـم الثالـث، ص 2
  .أي عمیـت بصیـرة مـن زعـم أن لـك مثیـًال 3
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  ه ـدت به أوصافـصع أنت الذي
  2كـأو مل ك ـه ذا مليـال فيـفيق

  
ـ ولمـا قـرر الخـروج مـن إفريقيـة راحـالً إلى مصـر 

  :قـال هـذه األبيـات مودعـاً بهـا أهـل تونـس
ي ثُـمأثْـنو كُـمعدي  أوأثْـن  

 ـكلـلَى مَل  عيـِل تَطَـاومبِالْج  
  وأسـأُل رغْبـة منْكُـم ِلـربِي

  ِلـالسبِيـو   المقَاصـد  بِتَيسيـرِ
  سـالَم اللَّـه يشْملُنَـا جميعـاً

  علَى الرحيـِل د عـزم الغَرِيبـفَقَ

***  
   

                                                                                                 
(: لذكـر الحكیـموجـاء ھـذا القـول في ا. ھلـم تعـالى: أي 1 

 (23: ؛ سورة یوسف؛ من اآلیة.  
(: اقتبـس ھـذا مـن قولـھ تعـالى 2

( .یـة كاملـةوقـد سبـق إثبـات اآل. 31: سـورة یوسـف؛ مـن اآلیـة.  
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محنتـه عندمـا  في اـهقالبـقي مـن قصيـدة  ـ وهـذا بيـت
  :مهلـك أبي سالـم سجـن إثـر

  رفعـت أمـوري لبـاري النسيـم
  وموجدنـا بعـد  سبــق  العـدم

***  
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؛ كتبـه أثنـاء وجـوده في سجـن فـاس؛ في خطـاب
بعـد مهلـك السلطـان أبي سالـم، وتثقيفـة مـن قبـل عمـر 

الحمـد للـه عـلى كـلِّ : ((1ابـن عبـد اللـه الفـودودي
في منسكـه، وأبـو حفـص  2خـرج الطبـراني. حـال

المـالئي في سيرتـه عـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن 
وعبـد اللـه بـن عمـر بـن العـاص رضي اللـه الخطـاب، 

وقـف رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : عنهـم؛ قـاالَ
وسلـم عـلى الثنيـة الـتي بأعـلى مكـة ـ وليـس بهـا 

يبعـث اللـه مـن هنـا سبعيـن ": يومئـذ مقبـور ـ فقـال
ألفـاً يدخلـون الجنـة بغيـر حسـاب؛ يشفـع كـل واحـد 

يـن ألفـاً؛ يدخلـون الجنـة بغيـر حسـاب وال منهـم في سبع
: فقـال أبـو بكـر. "عقـاب؛ ووجوههـم كالقمـر ليلـة البـدر

هـم الغربـاء مـن ": فقـال ؟مـن هـم يـا رسـول اللـه
فـفي هـذا الموضـع دفـن . "أمـتي؛ الذيـن يدفنـون هاهنـا

والـدي رحمـه اللـه؛ وبعـد سماعـه هـذا الحديـث بسبعـة 
ـراه ال يشفـع فيمـن أقـال عثـرة تَأفَ. أيـام؛ دفـن فيـه

ولـده؟ أفمـا يشْتَـرى هـذا بأمـوال األرض؟ أفـال يـراعى 
                                                

 .ُكِتـَب ھـذا الخطـاب بخـط یـد ابـن مـرزوق الخطیـب 1
 )).الطبـري. ((453:في نیـل االبتھـاج، ص 2
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لي ثمانيـة وأبعيـن منبـراً في اإلسـالم شرقـاً وغربـاً 
وأندلسـاً؟ أفـال يـراعى لي أنـه ليـس اليـوم يوجـد مـن 

اً ـ مـن بـاب يسنـد األحاديـث الصحـاح سماعـ
أت واألندلـس ـ غيـري؟ وقـر 1اإلسكندريـة إلى البربـر

عـن نحـو مـن مائتيـن وخمسيـن شيخـاً؛ واللـه مـا 
أعلمـه؛ لكـن حرمـني اللـه منـه؛ فنبـذت االشتغـال بـه، 

  . اللهـم غفرانـك. وآثـرت اتبـاع الهـوى والدنيـا؛ فهويـت
ـني عشـر عامـاً ـ أفـال يـرعى لي مجـاورة نحـو اث

وختـم القـرآن ـ في داخـل الكعبـة، واإلحيـاء في محـراب 
النـبي صـلى اللـه عليـه وسلـم، واإلقـراء بمكـة؟ وال 

أفـال يـرعى لي . أعلـم مـن لـه هـذه الوسيلـة غيـري
الصـالة بمكـة ستـاً وعشريـن سنـة، وغربـتي بينكـم، 

م وخدمتكـم؟ مـن ذا ـتي في بـالدي عـلى محبتكـنومح
   الـذي خدمكـم مـن النـاس يخـرج عـلى هـذا الوجـه؟ 
. أستغفـر اللـه، أستغفـر اللـه، أستغفـر اللـه مـن ذنـوبي

  .  2))ذنـوبي أعظـم، وربي أعلـم، وربي أرحـم؛ والسـالم
    ***  

  
                                                

 )).  مـن بـاب اإلسكندریـة إلى الریـق واألندلـس. ((453: في نیـل االبتھـاج، ص 1
ونیـل . 188ـ  187: البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ص ص 2
 .455ـ  450: البتھـاج، ص صا
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رف عنـه أكثـر ال يعـ. وشاعـر أديـبوفقيـه هـو 

ممـا ورد في كتـاب بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن 
. بـني عبـد الـواد؛ مـع أنـه جيـد الشعـر، مليـح الحبـك

لـق فكاتـب م: ((وصفـه يحـيى بـن خلـدون بقولـه
  :مـن شعـره قولـهو .1))وشاعـر جيـد النظـم ظريـف،

  العــود  وابنـة  عيـد وغيـد وعـود
  ـودي عجمعـت شمـلي بها  يـا ليلـة

  فـرطـاف مـن تَنـث األعخَ وشـادنٍ
تُقْلَّعـه   بر  تَـدفَ  ـملُـوق  أمــود  

يتَـني   فَجمحـو  حنايـاه   منُحاســه  
  دودــرم   ـريغَ   فيـعشَ  مـاِلجلْوِل

  ـهتريقَب   ـرِمخَ   ـنع  نـاهألْـا  سملَ
يه بالبيـضِميـح من أجـهفان  السـود  

فَاِلوسيـه  وصغَدينـــالَ   قـاَلفَ   ـه  
هـذي المـةُدام  مـن لْتـك  العناقيـد  

                                                
   .124: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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ومـن شعـره هـذه الموشحـة الـتي وصفهـا يحـيى بـن 
  :جـاء بهـا. 1))عذبـة السمـاع، محكمـة الصنعـة((بـخلـدون 

ملَأطْ نفَ عقَو ـِم   قــاألفُ  رـدب              حـانِيالر سِاي
يتَهـز نَمتَ     بـان          ثْعـلى  كُ  مـاًعالغَ ـتَحسـق  

***  
منَ نخَ ـقَمـدبِ  هْأنُ ضٍ رطْبـادي القَ               ـفـف  

  ـفحالص   مقْر        ـف      ـطَعنْم  ـفساِلزه بِـروطَ
  في  ـتَبأنْ ـدقَ        ف      ـدالصكَ  هردا ِلـدغَ ـرغْوالثَّ

***  
مج قد زانَـرـه من  المبالشُّ              جـانِرهـد  سيـق  
  قيـرى حـفَأطْ              ـآنِمالظَّ ـؤاديعلى فُ جاد ـولَ

***  
بـدر أزارارتَ  هــبـبيلْـا              قَكَلَفَ  تْد  ـاـكَلَم  
عنَيـاه مع الهـوى دـا        كَفَمي س       فتَاشْ  يـهـاكَر  
  ىـكَـال حوالخَ       ـا       كَتَفَ  ظـاًحا لَهمـت ألْهبأشْ دقَ

  ***  
مكـاًس متَسمىعلَ كاًس  سغَ             ـانِوسـض  ـقـبِع  
يهسيمِنَكَ ىـد نَّجـة لِْل              ضـوانِالرمنْتَســــشق  

***  

                                                
   .124: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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حذْالي م غبيا قَ  ٌلاِئت حـري   م            الكَ   ـاَلحرِـد  
  ـرِـتَالو  ـرقْنَ              رِرظام الـدن عم ـِليى باللَّـسأنْ
تَنْكُ إن تَلْهِج أدمالْكَ  يعْلقُ              ـرِطَم  أو سـريه  

 ***  
  ـقـلَـادي القَب              ـانِميه نع مِالَالظَّ حنْج ـأْلسفَ
ـبِنْيي عفَ نضِي دمعالْ يأو               ـانِتَّه  عـن  قيأر  

***  
الهجـر وولُصه عدو  وحبيـب               داء  ـبيطَوـب  
  يـبطرو  اسٍقَ              يـبضقَو ـرٍخْصكَ هدقَو بلْوالقَ
والرفُد خَوصرخَ هصيب وجغُ              ديبصن  كَوثيـب  

 ***  
  ـقـنُعالْبِ ـا م              ـانِتَّالفَ   هـرِغْثَـا بِم ـهابشَ دقَ
النَّورجـٌلابِذَ ـس من ـانِفَاألج              حَلـو  الحـدق  

***  
ياحِا ص أدر لَعي والوجد  مأقْ              قيـمـدـعينَ احـم   
مفِّكَ ن شَرا مفْههالقَ فوِقَ  ديـم              الطَّوفُر سقيـم  
دريقُرِ  ـرِغْالثَّ يسينْالتَّكَ  ـهـم              مسـكنَ  يسيـم  

                                   ***  
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  ـقـفَـور الشَّنُ              ـانِعطْالق  بِاكوي كَف ـعلَأطْ دقَ
الْا كَـذَهـورد نْعـد م1ـانِقَ  ي             اذَو    قَيـــق  

***  
مأنْ ـنتَبنَ  اُهللا ـهاتـاًب  حيـبِلْقَ              نـاًس  ـاـنَكَس  
  ـا ـنَتفُ  هــنْم            ـا  نَر  ينح اهالمو نالَزى الغُسأنْ
  اــنَتَفَ  نـمم            ى   نَضو دجو وند وحأر فَيكَ ْلقُ

***  
ا أخْمقَ ـَلجـدغُ  هصون ـانِالب              بيـالـ ـنورق  
  قدـحالْ  ـودس              نِالَـزالغُ ـعا مهى المـبسو إالَّ

***  
 


  

                                                
  )).مثـل دمي قـان: ((في نـص 1
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ال يعـرف عنـه سـوى أنـه أحـد الكتـاب في بـالط 

بينمـا . الدولـة الزيانيـة؛ كمـا قـال يحـيى بـن خلـدون
تـان أيضـاً؛ في أحـداث عـام ورد ذكـره في زهـر البس

م؛ خـالل فتـح الجزائـر صلحـاً؛ إذ قـال 1360/هـ762
مـن  ؛وفي ذلـك يقـول أحـد الشعـراء(: (مؤلـف الكتـاب

ومصرحـاً  ،أهـل الجزائـر مستعطفـاً المـولى أبى حمـو
وهـو محمـد بـن صالـح  ؛بمحبتهـم في الباطـن والظاهـر

أصـالً؛  بلنسيـةأنـه مـن وواضـح هنـا؛ . 1))البلنـسي
فحمـل اسمهـا؛ وسكـن الجزائـر؛ ولكنـه التحـق بخدمـة 
أبي حمـو إثـر فتحـه لمدينـة الجزائـر؛ فعمـل في الكتابـة 

  . ببالطـه

***  
   

                                                
 .ظ 54: ورقـة 1
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ـ قـال صاحـب الترجمـة هـذه القصيـدة في سنـة 
م؛ إثـر عـودة السلطـان أبي حمـو مـن 1363/هـ765

بعـد د ذكـره ولـم يـر. خـوم الغربيـةغـزوة شنهـا في الت
  :هـذه القصيـدة

تائالمنصور ما ش  عن الملك ثْحد  
  ـاوتَقيشبـه ال ذ حديـث ـتجد أل

  كلها عجـب  فتح  وذع غرائـب
  ـاوياقوتَ غـدا النظـام بهـا دراً

  واقـرع بها كل أذن فهي واعيـة
  فقد أذاعت له في العالـم الصيتـا

  ما ريـبٍ دون  قطع بحسك قطعاًإ
  يـوتى فإنـه ملـك مـا شـاءه 

  أن نصرتـه  شـك  ـكبيوال ير
  وما ينفـك مبخوتـا من السمـاء 
  ال يستطيـع عدو قـرب ساحتـه

  من رامـه بعنـاد عـاد مكبوتـا
  جرت على أفقـه األقدار حاميـة

  وتثبيتـا بهـا عـزاً لـه فـزاد 
  ـهكتائب تْدم قد أررمن عرم كم 

  منكوتـا  بطعن الرمـح ـهتْفَلَّوخَ
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  مدتـه  تنبيـك همتـه عن سـر
  فمـن رآه  بديهـا عـاد مبهوتـا

جملتهـا  به األهـواء ال تستفـز  
  وال أسحار هاروتـا وال الرقى ال 
  مواقـف الحرب ال تعدو أوامـره

  تعنيتـا ـدبي لها لم تُإن قال كـفّ

لهـا قصمـت  وإن أشار بإغراء  
  منـه تشتيتـا ظهـر العدو ونالت

  أنظر إشارته في الغرب ما صنعت
  ليتـا  نحو العـرى ثنوا لما أتاهم

  قد جفلوا  في البيد داًروأصبحوا شُ
  مسؤتـا مثل الظليـم غدا بالحبل 

  جامعهـم للحين  وأسلمـوا جزعاً
  وخلفـوه حليـف الذعـر مقليتـا

  ونافـر البعض بعضا بعد ألفتهـم
تُلْحتى لقد خ ذا ضوذا حوتـا  اب  

  بـدداً سبا   أيدي وعاد ما جمعوا
  بضعف رأي وقد جاءوا مصاليتـا

  جفلتهـم لو أنهم سئلوا عن أصل 
  العفاريتـا  أثبتـم خلـت لقـال 

   

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

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


163 
 

  جاءكـم  قل لألعـارب واألعداء
  اـحامي الذمار فربع الموت مبغوت

  دينـوا ببيعة موسى دون ما نكـر
  أصليتـا  ملك جـاء  فإنـه سيف

  غير طاعته يرفع السيف عنكم  ال
  تبدوا جبروتـا ال فاستمثلـوا أمره

  من جـود راحتـه منة نلتـم كم 
ا ومسنوتـاإذ كان أعظمكـم عار  

مواهبــه كـم بنعيـم مـن أمد  
وسبروتـا  خيـراً ومـد أيديكـم  
  فما رضيتم سوى كفـران نعمتـه

تبوتبهيتـا نكـراً ـا لكـم جئتـم  
  منتـه  قعنكم طو سيخلع السيف

  وذاك  أجـدر بالكفـار  تشميتـا
  كـمقيره  ن اإلمام العدلأ ال غرو

  وتبييتـا يجافـاًإ عـلى البهديـة 

  كالصالة  فقـد  وذاك فرض علينا

   مـضى عليكم كتاب كان موقوتـا

  من ينصر اهللا ينصـر في بريتـه

مكبوتـا فَلْومن به يعتصـم لم ي  
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  لمسلميـن إذامن ذا كموسى أمير ا

يتـاتـدعى نزال ويغدو الشهم هر  

  وسطت  كالرحى ودارت الحرب دوراً

ع تربيتـاعلى بنيهـا ولمـا تـر  

  منتقـد  هنـاك تعرفـه عرفـان

  يستقري الطواغيتا تحت العجاجة 

  ورمحـه كشهـاب أثر مستـرق

  وتصميتـا  يردي العداة به صميا

  يديـر في أدهم الهيجـاء أدهمـه

 كـر الحمايـة قد أبدى المخافيتـا

  ظاهـرة  مولى أعاد رسوم الملك

  شاتيتـاألا مبعـد الدثـور وقـد لَ

  وأمسـد الحبل منهم يمن طلعتـه

  اـمبتوت  المسد يواه إذا كان من قبُل

  عـدم قومـا إلى نعـم  ورد من

  شى ليتـاـنهال من كرم ال يختاو

  فرض على كل عبد الواد طاعتـه

  ومن سواه يـروم الملـك ملفوتـا

  ا معانـدةعـدأللم تعرف ا لواله 

  ابن صابوتـا وال أقاموا ولو كان 
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بـه  فإن يكـن جده دينـا يبـوء  

  شيتـا فجامـع الكـل زيـان لما 

  هدبسـؤد  وفضل موسى على كل

 بني زيـان منعوتــا في فقد أتى

 ادون مر الملك   به استقام قسطاس

  كبريتـا  من به الملك يسمو راحو

  موالى يهنيـك نصر اهللا يا أمـلي

  أعطيتـا ولالنـام بما في الفتـح 

  الدهر في دعـة خذها إليك بقيت 

  سكيتـا  من نظم ذي لسن ما زال

  شـتى مجـددة  في نعم ال  زلت

 ولبيتـا  ال تـدع في غـرض إالَّ

  عطـر  مني عليـك سالم نشـره

  بهموتـا جرم األرض ما حمل هللا 

   ***  
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قـال الشاعـر هـذه القصيـدة إثـر فتـح الجزائـر ـ 
صلحـاً؛ والدخـول إليهـا مـن قبـل أبي يعقـوب والـد أبي 

  : حمـو
  هنيئا لك الفتح الذي شرح الصـدرا

  النصرا  1]بجأو[ ما حّل هنيئا مريئاً
  فتتاح األرض آيـة  وجهـةالفسر 

  ثغـرا  2]رتضىتُ[وجهة بفتحكم  فال
  مربعبد الـواد كـل عرمـ وصادم

  وا اآليـة الكبـراـيحمل أنفإن لهم 
  الحرب كل مخـوف فيبهم  فوخو

  مكـرا لهم أظهروا  ماوشرد بهم قو
  العـدى  بهـا أناخقد  وزلزل بالدا

  دهرا 3]شهورا وال[ أهلها فيولم يرقبوا 
  فرقة وجيش جيوش النصر من كل 

  والبحـرا وضيق على أعدائك البر
   

                                                
 .كلمة ھنا غیر واضحة؛ فعوضت بالكلمة الواردة بین حاصرتین 1
ل وھو مخت)). فال وجھة بفتحكم ثغـرا: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 2

  : لذا فقد أضفنا عبارة. الثالثة والرابعة: والخلل في التفعیلتین. الوزن
  .؛ ووضعناھا بین حاصرتین؛ للتصویب))ُتبتغى((

وبذلك یكون )). ولم یرقبوا في أھلھا دھرا: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 3
: لذا فقد أضفنا عبارة. الثالثة والرابعة: قد أختل وزنھ؛ بسبب التفعیلتین

  .؛ ووضعناھا بین حاصرتین؛ لكي یستقیم الوزن))شھورا  فال((
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  مكلكـل  وهو على متـن الزمـان
  الشكرا فاستلزمفقد نلت ملك األرض 

  المؤمنيـن  حقيقـة  أميـر نـتأل
  ان والملك األسـرىـوخير بني زي

  ود لبابـهـأتي الوفـرم من تـوأك
  اوالخير  يعطي المواهب منوأجزل 

  وأنجز من يحمي ويستملك الـورى
  واضب والسمـراقوأشجع من هز ال

  ملوك األرض فخرا وخيمـة أزكىو
  هم ذكروا  الصدرا إنأزكى فخارا و

  1ـحبسا وة د فوق صهـطووأضخم 
  راأج ى في الوغ بتطال كساهإذا ما 

  وجهـه غـرةا شاهـدت إذك ـملي
  االبشـر  قد عال ساطعاتشاهد نورا 

  ورحمـة  يمـنو سعـاد إ ةـقضي
  تزجر الطيرا نلهو الطائر الميمون 

  ت المحاسـن والعـلىعليه إمـارا
  حصـرا طيـق لها أ الوآيات مجد 

   
                                                

وربما حرفھا الناسخ ھكذا؛ ولیس . ؛ بالیاء))سایح: ((كتبت في األصل 1
  . ؛ بالباء))سابح: ((خاصة وأن الصفة الشائعة للجواد؛ ھي. الشاعر
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  بعذابـه [  غـدا نينيـل عديمـا إ
  1]عتيـق عطاء تنجلي دونه البشـرا

  رفعـة  موالي موسى زادك اللـهأ
  وأوالكـم يسـرا سعـاداًإو وعـزاً

  ملجـأ  لليتـامى واألرامـل كـنو
  ستعمـل البـرااووخذ بجميل العفو 

  حفظهـا  لرعيـةوراعي الرعايا فا
  جـورا  ـردن لم مايقيم بجاه الملك 

  يا مـوالي مـني قصيـدة هيوها 
  خيـرا  ت بافتتاح الفأل فتـح لكمتأ

  طلولكـم  ن الفتـح يـومبأشيـر ب
  ى القطراترعلى سدفات القطر حين 

  الـورى  فال زلت يا موالي تستعبد
  الكثـرا والمنـح  2وتستعذب اآلالء

  تخـدم جندكـم ـاميوال زالـت األ
  يسـرا  على أعراضكم أبداً يوتجر

   

                                                
وعلیھ فقد . نسخ ھذا البیت بشكل رديء؛ بحیث تعذر فھم جل كلماتھ 1

  .ت الغمضة ووضعھا بین حاصرتینعوضناالكلما
: ؛ أي)(: وجاء في قولھ تعالى. النعم: اآلالء ھي 2

  . فبأي نعم ربكما تكذبان
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  ك نشـرهـالمس 1حضيف سالمعليكم 
  راـار الخمائل  ما مـويزري بأزه

  هدهدت في األيك أرق حمامـة متى
  2]تشيد بذكر طالما أثلـج  الصـدرا[

***  



  

                                                
)) یفضح((بالصاد المھملة؛ ألن كلمة )) یفصح: ((واألفضل ھي كلمة. ھكذا 1

  .بالضاد الموحدة الفوقیة؛ تطلق على كشف المساوئ
وعلیھ فقد وضعنا بدال منھ شطرًا . الشطر غیر واضح في األصل تمامًا ھذا 2

  .آخر؛ ووضعناه بین حاصرتین؛ من أجل استكمال الفكرة المبتورة
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أنـه  ال يعـرف عـن صاحـب هـذه القصيـدة؛ سـوى

أحـد كتـاب الدولـة الزيانيـة؛ ولـم يـرد ذكـره إالّ في 
  .بغيـة الـرواد

ـ أورد يحـيى بـن خلـدون هـذه القصيـدة؛ بيـن القصائـد 
الـتي قيلـت بغـرض تهنئـة السلطـان أبي حمـو عـلى 

 16دخـول تدلـس في حمـاه ببيعـة أهلهـا لـه؛ وذلـك في 
وقائـل هـذه القصيـدة  .م1374/هـ776شعبـان مـن عـام 

  .هـو مـن سـمي بمحمـد بـن عـلي بـن قاسـم المـرسي
   الخلفـاء  وواحـد   ى   الملـوكمـولَ

  ـالءـمجـادة   وع   كـّل  رـومقـ

ـل العافيـومنـون مـا  لـم  يحـوه  
فكـر وال  لمحتـه   عيـن   ائيالـر  
أمـرك   حكمـة   هللا   في   تكييـف  

  سمـاء   رــشواهدهـا  وس بهـرتْ
  ىوالمـنَ  عـادةالس غ حكمـت بتسويـ

  لـواء     كـم   بنصـرِلعز وقضـتْ
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  بأسرهـم  مـانالز  أمـالك  فشـأوتَ
  ظـراءالنُّ   ـنِبـه  ع علـوتَ شـأواً

  العـالَ   ألسبـابِ مـأحرزه وغـدوتَ 
  ثنـاء    لطيـبِ   وأحوزهـم   طـراً

  بـه  عذبـتْ  الفتـح الـذي يهنئـكفل

األنـامِ    بيـن     مـوارد    السـراء  
  فاهللا   يجعلـه    بدايــة    أنعـــم

  عمـاءالنُّ   هـا   مـن    واهـبِتَلْوخُ
يا كهـفَ موالي الـ وواهـب  العفـاة  

  عـراءالشّ  ألسـن  ومسـرح نعمـا ـ
نَأجتَيـاًيـاني  داني   ثمـر   األمــن  

عـنّ   فجـزاكي اهللا   خيـر  جـزاء  
  

***  
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1

  
  

ان ـن عثمـوسى بـو مـأبي حمام ـأي بتلمسـانولـد 
؛ ذلـك مـا كتبـه بيـده ونقلـه 2انـن زيـن بـن يغمراسـبا

. مـن كبـار فقهـاء المالكيـة هـو 3.ابـن الخطيـبعنـه 
ويعتبـر .  بفـاس ثـم بتلمسـانتـولى قضـاء الجماعـة 
. قضـاة العـدل والديـن والجزالـةمـن أعـالم العلمـاء، و

لـف صالـح وينتـمي إلى س. تـولى التدريـس واإلفتـاء ببلـده
وكـان جـده ـ الخامـس ـ . مـن أهـل العلـم والذكـر

؛ مـن 4يرـلي المقَّـن عـر بـن أبي بكـن بـد الرحمـعب

                                                
. نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض: ترجـم لـھ حفیـده أحمـد المقـري في كتابیـھ 1

قضـاة األندلـس، اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، وتاریـخ : ولـھ أیضـًا ترجمـة في
والتعریـف بابـن خلـدون، وجـذوة االقتبـاس في ذكر من حلَّ من األعالم مدینة 

 . فاس، ونیل االبتھاج
  .م1318/ھـ718م إلى سنـة 1308/ھـ707حكـم مـن سنـة  2
 .600: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص 3
المسیلـة : دینـتي؛ الواقعـة بیـن م))ـرةڤَمـ((والمقـري نسبـة إلى َمقَّّـَرة  4

ویقـول أحمـد المقَّـري حفیـده؛ في كتابـھ نفـح . وبریكـة في الجزائـر اآلن
 وھي َمقَّـَرة؛ مـن قـرى زاب إفریقیـة؛ وانتقـل منھـا جـدُّه إلى: ((الطیـب
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قـدم معـه إلى أبي مديـن شعيـب؛ أتبـاع الـولي الصالـح 
أن  1وقـال صاحـب الترجمـة؛ فيمـا كتبـه بخطـه. تلمسـان

عليهـم مـا هـذا األخيـر دعـا لجـده ولذرتـه؛ فظهـر 
ـ  للمقـريأمـا ذريـة الجـد األول . يفيـد قبـول الدعـوة

مريـد أبي مديـن ـ فقـد اشتغلـوا في تجـارة قوافـل 
؛ وهـم يحـيىوأهمهـم أوالد . السـودان عبـر الصحـراء

خمسـة رجـال؛ اتفقـوا بعقـد شراكـة بينهـم في تلـك 
أبـا بكـر ن ويقـول صاحـب الترجمـة أ. التجـارة المربحـة

ا؛ منهمـا؛ ينحـدر نسبـه منهمـا إليـه مـن جهـة ومحمـد
عبـد ؛ بينمـا اختـار تلمسـاناألب واألم؛ قـد أقامـا في 

: ؛ أمـا األخـوان الصغيـرانسجلماسـةاإلقامـة في  الرحمـن
ثـم . 2نـواالتـيإ؛ فقـد استقـرا في عبـد الواحـد، وعـلي

ار، ـوالدي 4طـار والحوايـاألقط 3ذهـذوا هـفاتخ: ((أضـاف
اني ـان التملسـوك. اءـدوا اإلمـواستول. 6اءـالنس 5واـفتزوج
. عـن السلـه مـم لـا يرسـراوي بمـث إلى الصحـيبع

                                                                                                 
نفـح )). تلمسـان؛ صحبـة شیخـھ ولي اللـھ سیـدي أبي مدیـن رضي اللـھ عنـھ

  .205: ، ص5: الطیـب، ج
ومـا . ذكـر ابـن الخطیـب أنـھ اطلـع عـلى مخطـوط كتبـھ المقـري الجـد بخطـھ 1

 .  602ـ  529: القسـم الثـاني، ص ص. ورد ھنـا؛ مقتبـس بتصـرف مـن اإلحاطـة
 .موضـع في عمـق الصحـراء؛ ویتواجـد اآلن في موریطانیـا: إیـواالتـن 2
  ).)بھـذه األقطـار الحوائـط: ((في نفـح الطیـب 3
  .أي مـزارع النخیـل 4
  )).وتزوجـوا النسـاء: ((نفـح الطیـب 5
  .أضیفـت مـن نفـح الطیـب 6
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وز ـاج والجــد والعـراوي بالجلـه الصحـث إليـويبع
در ـا بقـيعرفهم ؛زانـان الميـاسي كلسـوالسجلم .رـبوالتّ

ار ـار، وأخبـوال التجـا بأحـتبهم، ويكا1رانـان والخسـالرجح
 2ةـت في الفخامـم، وارتفعـت أموالهـتى اتسعـدان، حـالبل

ن ـيواالتإورة ـك 3رورـح التكـا افتتـولم. مـأحواله
 ؛اـن أموالهـب مـا أصيـم، فيمـت أموالهـا، أصيبـوأعماله

ال، ـه الرجـم إلى نفسـمنه 4اـان بهـن كـع مـد أن جمـبع
رم ـفأك ؛مـل بملكهـم اتصـث .الـالقت 5هـب دون مالـونص
ه ـالده، وخاطبـع بـارة بجميـن التجـه مـنواه، ومكّـمث

ب ـار يكاتـم صـرب، ثـة األقـب، والخالصـق األحـديبالص
ل ـه بمثـه، فيخاطبـم مآربـضي منهـان، يستقـن بتلمسـم
 وكـب الملـه وكتـن كتبـدي مـوعن .ةـك المخاطبـتل

ن ـم واـا استوثقـفلم. كـن ذلـبئ عـنا يـرب، مـبالمغ
                                                

 )).بقـدر الخسـران والرجحـان: ((في النفـح 1
 )).الضخامـة: ((نفسـھ 2
اسـم لشعـب كبیـر مـن القبائـل الحامیـة؛ أسسـوا مملكـة شاسعـة : التكـرور 3

ریقـة في القـدم؛ امتـدت مـن غـرب السـودان األطـراف بإفریقیـا السـوداء؛ ع
إذ كانـت تشمـل مـا ). السِِّنغـال(؛ وحـتى المحیـط األطلـسي في )دارفـور حالیـًا(

ودخـل . تشـاد، والنیجـر، ونیجیریـا، ومـالي، والسینیغـال: یعـرف اآلن بـ
؛ ))ابيواردیـ: ((اإلسـالم في مملكـة التكـرور بشكـل رسـمي؛ في عھـد ملكھـا

غیـر أن بعـض الدالئـل تفیـد أن اإلسـالم دخـل . م1040/ھـ432المتـوفي سنـة 
م؛ بسنـوات 1030/ھـ422إلى مملكـة تكـرورـ  في أضیـق الحـدود ـ قبـل سنـة 

  .عدیـدة؛ وذلـك بواسطـة التجـار الوافدیـن مـن شمـال إفریقیـا
  )).فیھـا: ((في النفـح 4
 )).مالھـم القتـالدونھـا ودون : ((نفسـھ 5
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م ـت أموالهـفخرج ؛وكـم األرض للسلـت لهـوك، تذللـالمل
الد ـ، ألن بدـر والعـالحص 1وقـادت تفـ، وكدـن الحـع

ب ـت تجلـر كانـل مصــا أهـل أن يدخلهـراء، قبـالصح
ع، ـن السلـم 3هـال لـا ال بـم 2ربـن المغـا مـله
ثـم  .5))نـن الثمـال مـه بـا لـه بمـعن 4اوضـفيع

م ـل أبناؤهـاخ، جعـؤالء األشيـه 6كـا هلـولم: ((أضـاف
ر ـر التثميـوا بأمـم يقومـم ولـوا لهـا تركـون ممـينفق
ن ـوا مـم يسلمـن، ولـوالي الفتـوا تـم، وصادفـقيامه
ذا ـان إلى هـم في نقصـحاله 8زلـم تـ، فل7انـور السلطـج

ة ـر نعمـأث ك إالّـم أدرك في ذلـا لا ذـا أنـفه[ 9انـمالز
ة ـن جملـوم. ةـه حرمـاً، وأصولـه عيشـا فصولـاتخذن
ن ـرة تعيـاب كثيـب، وأسبـن الكتـرة مـة كبيـخزان ؛كـذل
 ؛راءةـل للقـز وجـول اهللا عـت بحـب، فتفرغـللى الطّـع

م ـن بعضهـذت عـاء، وأخـد لقـل البلـت أهـفاستوعب
وارد ـوال ،نـم القاطـء المقيواـاء، سـاً وإلقـعرض

                                                
 )).تفـوت: ((في النفـح 1
 )). كـان یجلـب لھـا مـن المغـرب: ((كتبـت ھـذه العبـارة في نفـح الطیـب كمـا یـلي 2
  .أي مـا لیـس لـھ شـأن یذكـر 3
 )).فتعـاوض: ((في نفـح الطیـب 4
 .533ـ  531: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ـ ص 5
  )).درج ولمـا: ((في نفـح الطیـب 6
 )).السالطیـن: ((نفسـھ 7
  )).فلـم یـزل: ((نفسـھ 8
 )).الزمـن: ((نفسـھ 9
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أشـاد بعلمـه وفضلـه جـل الذيـن  .2...))1]نـوالظاع
: منهـم ابـن الخطيـب الـذي قـال فيـه. ترجمـوا لـه

اداً، ـاجته ةـدوة المغربيـه بالعـار إليـل مشـذا الرجـه((
 ؛ةـالً ونزاهـاً، ونقـة، واطالعـاً وعنايـاً، وحفظـودؤوب
وب ـول، مسلـادق القـور، صـب الغـدر، قريـم الصـسلي

ة، ـر السذاجـة، ظاهـرط الخفّـة، مفـر الهشّـع، كثيـالتصنّ
ل، ـلى العمـظ عـق، محافـخلب التّـصى مذاهـب أقـذاه
ق ـادة، مضايـلى العبـص عـاع، حريـلى االنقطـر عـمثاب

ه ـة بالوجـيل النِّـن تحصيـد مـه، يكابـد والتوجـفي العق
ا ـا، ويوقعهـت فيهـالوق ـصم يغافـة، ثـن مشقـواليدي
ا ـو عنهـة، ينبـر، برجفـة التكبيـا زعقـاً إياهـة متبعـدفع
ل ـو دليـا هـادة، بمـا عـس بهـتأن 3نـم يكـن لـع مـسم
ة، ـم النعمـة، قديـال السجيـة، وإرسـن المعاملـلى حسـع

راءة، ـدرس والقـر والـلى النظـب عـة، مكـل الخيريـمتص
ر ـرة، حاسـف في المذاكـة، منصـة والعدالـوم الصيانـمعل
س ـدر في وطيـن الصـب عـة، راحـد المباحثـعن 4ذراعـال

                                                
ھـذه الفقـرة الموجـودة بیـن حاصرتیـن نقلـت عن نفـح الطیـب؛ ألنھـا غیـر  1

 .موجـودة في اإلحاطـة
 .535ـ  534: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ص 2
 )).ةمـن لـم تؤنسـھ بھـا العـاد: ((في النفـح 3
  )).للـذراع: ((نفسھ 4
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دة، ـبالفاي 2انـرن، وال ضـللق 1ارـر مختـة، غيـالمناقش
د ـة، بعيـر بالحجـيهة، جـب الحدقـاف، متقلـر االلتفيـكث
ن ـم أولي الفضـل لـل بفضـة، قايـراء والمباهتـن المـع

ه ـة والفقـلى العربيـام عـم القيـوم أتـة، يقـالطلب
 3ارـظ األخبـر بحفـث، ويتهجـظ الحديـر، ويحفـوالتفسي
ن ـة في األصليلـة فاضـارك مشاركـخ واآلداب، ويشـوالتاري
ك ـاً في ذلـمصيب ؛رـب ويشعـق، ويكتـدل والمنطـوالج
الم ـة كـة الصوفيـم في طريقـويتكل ؛4ادةـرض اإلجـغ
ووصفـه . 5))اـن فيهـني بالتدويـال، ويعتـاب المقـأرب

كـان هـذا الفقيـه ـ رحمـه اهللا ـ في : ((النبـاهي بقولـه
غـزارة الحفـظ، وكثـرة مـادة العلـم؛ عبـرة مـن العبـر، 

إالّ ويـأتي  وآيـة مـن آيـات اهللا الكبـر؛ قلَّمـا تقـع مسألـة
ل؛ ويرجـح ويعلِّـل، بجميـع مـا للنـاس فيهـا مـن األقـوا

ويستـدرك ويكمـل؛ قاضيـاً ماضيـاً، عـذالً جـذالً؛ قـرأ 
ببلـده عـلى المـدرس أبي مـوسى عمـران المشـدالي 
صهـر أبي عـلي ناصـر الديـن، وعـلى غيـره؛ وقـام 

                                                
  .كلمـة مختـار مضافـة مـن نفـح الطیـب 1
 .أي ال باخـل بالفائـدة 2
 )).یحفـظ التاریـخ واألخبـار: ((في النفـح 3
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب 4
 .537ـ  535: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ص 5
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رحـل المقـري الجـد  .1))بوظائـف القضـاء أجمـل قيـام
يـن التـقى بعـض أ ببجايـة؛ فبـدأ رحلتـه المشـرقإلى 

، ليـيى الباهـن يحـد بـد اهللا محمـعب يبـأكعلمائهـا؛ 
د ـمحم، وقـاضي بجايـة أبي عبـد اللـه 2)رـفِّسن المـاب(
لي ـعوأبي  ،زواويـوب الـف يعقـي يوسـخ أبـن الشيـب

الضليـع في علـوم المعقـوالت؛ ثـم  ؛3نـن حسـن بـحس
اضي الجماعـة ؛ حيـث أخـذ عـن قـتونـسانتقـل إلى 

وقـاضي  ،4المـد السـن عبـد اهللا بـعب يأبفيهـا؛ الفقيـه 
عبـد اللـه بـن  أبيوالفقيـه  ؛5محمـد اللخـمي أبيالمناكـح 
    .في الفقـه واألصـول ابـن الحاجـبشـارح  ؛هـارون

؛ فـأدى فريضـة الحـج، الحجـازوبعدهـا رحـل إلى 
أبي عبـد :  ثـلوتعـرف عـلى بعـض العلمـاء هنـاك؛ م

 اللـه محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن التـوزري
. عيـن الشافـالدي 6اس رضيـالعب يأبو، بخليـلالمعـروف 

س ـشم بدمشـق؛ فلـقي بـالد الشـاموفي عودتـه دخـل 

                                                
  .169: تاریـخ قضـاة األندلـس، ص 1
وقـد تـوفي في سنـة . بتھـاج، والدیبـاج المذھـبترجمتـھ في نیـل اال 2

 .م1342/ھـ743
 )).أبـو عـلي حسیـن بـن حسیـن: ((في النفـح 3
ھـو محمـد بـن عبـاد السـالم المنستیـري؛ ترجمتـھ في نیـل االبتھـاج، وتاریـخ  4

 . م1349/ھـ750وتـوفي سنـة . قضـاة األندلـس، والتعریـف بابـن خلـدون
  )).األجـمي: ((ـحفي النف 5
  )).ابـن رضي: ((نفسـھ 6
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در ـوص، ةـن تيميـابب ـصاح ؛ةـم الجوزيـن قيـن بـالدي
د ـن محمـم بـا القاسـوأب، كيـاري المالـن الغمـالدي
؛ التـقى بيـت المقـدسوفي  .وآخريـن، عيـاني الشافـاليم
ن ـبان ـس الديـشماضي ـ، والقتـبثْن مـداهللا بـا عبـأب
   .وآخريـن، انـن عثمـد اهللا بـا عبـأبه ـ، والفقيمـسال

. ؛ حيـث تـولى تدريـس العلـمتلمسـانثـم عـاد إلى 
أيـام أبيـه  تلمسـانعـلى رأس واليـة  أبـو عنـانوكـان 

في محـّل الصـدارة  محمـد المقـريفوجـد . أبي الحسـن
ولمـا انتقـض عـلى والـده، وخلعـه . تلمسـانبيـن علمـاء 

م؛ كلَّـفَ صاحـب هـذه الترجمـة 1348/هـ749في سنـة 
بكتابـة خطـاب البيعـة؛ فكتبـه وقـرأه عـلى المـأل مـن 

 فـاس؛إلى  أبي عنـانثـم ارتحـل في ركـاب . النـاس
وهنـاك؛ ولِّي خطـة قضـاء . حاضـرة الدولـة المرينيـة

أبي عبـد اللـه بـن الجماعـة؛ بعـد عـزل القـاضي المسـن 
ل ـفاستق: ((وفي هـذا؛ كتـب ابـن الخطيـب. عبـد الـرزاق

 ة،ـالن الكلمأ، و1مـذ الحكـالل، وأنفـم االستقـك أعظـبذل
ت ـاح، فحسنـض الجنـ، وخف2لَّـل الكَـد، وحمـر التسديـوآث
ض ـرت بعـحض. ةـة والعامـه الخاصـ، وأحبت3ةـه القالـعن

                                                
  )).الحـق((في نفـح الطیـب  1
 .التعـب واإلجھـاد: الَكـل 2
  .أي أقـوال النـاس 3
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، 1ددـلى اللَّـره عـن صبـت مـم، فرأيـه للحكـمجالس
ه ـت منـا قضيـوم، مـه بالخصـج ورفقـللحج 2ـهوتأتي
  .3))بـالعج

وقـد اخْتُلـفَ في سبـب تركـه لخطـة القضـاء في 
ه تركهـا زهـداً فيهـا؛ وقائـل أنـه ؛ فمـن قائـل أنـفـاس

. ُأبعـد عنهـا جـراء غضـب السلطـان وسخطـه عليـه
ثـم إنـه كـره الحكـم بيـن ((: يقـول النبـاهيفهـذا 

النـاس، وتبـرم مـن حمـل أمانتـه، ورام الفـرار عنـه 
بنفسـه؛ فتنشَّـب في انتظامـه، وتوجـه عليـه اإلنكـار مـن 

نـه تُـرك ـ بعـد عنـاء شديـد ـ سلطانـه؛ ثـم إ
؛ أحمـد المقـريويؤيـد هـذا الـرأي حفيـده  .4))لشأنـه

فـإن مـوالي الجـد المذكـور كـان نـزل : ((الـذي قـال
وفي المقابـل؛ يـرى عبـد  .5))عـن القضـاء وغيـره

عزلـه عـن القضـاء؛  أبـا عنـانالرحمـن بـن خلـدون؛ أن 
إلى ] أي بفـاس[ـم يـزل قاضيـاً بهـا فل: ((وكلفـه بالسفـارة

أن سخطـه لبعـض النزعـات الملوكيـة؛ فعزلـه، وأدال منـه 
بالفقيـه أبي عبـد اهللا الفشتـالي؛ آخـر سنـة سـت 

                                                
 .شـدة الخصومـة: اللَّـدد 1
 )).وتأّنیـھ: ((في النفـح 2
 .538ـ  537: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ص 3
  .170ـ  169: تاریـخ قضـاة األندلـس، ص ص 4
  .214: ، ص5: نفـح الطیـب، مج 5
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؛ ثـم بعثـه في سفـارة إلى األندلـس؛ ]وسبعمائـة[وخمسيـن 
ويبـدو أن هـذا الـرأي األخيـر . 1))فامتنـع مـن الرجـوع

؛ الـذي استهـل فقـرة عـن دخولـه بـن الخطيـبايؤيـده 
ل ـاء، استعمـن القضـر عـخِّا ُأـم لمـث: ((غرناطـة؛ بقولـه

بـقي ـ بعـد إبعـاده عـن . 2))ةـد ألي في الرسالـبع
أبـو ؛ إذ كلفـه المرينييـنالقضـاء ـ في خدمـة بـالط 

أنـه  ابـن الخطيـبوذكـر . بالسفـارة إلى الملـوك عنـان
في  أبي عنـان عـنرسـوالً  حمـراء غرناطـةد إلى وفـ

ولكنـه ـ بعـد . م1355/هـ756سنـة جمـادى الثانيـة مـن 
؛ المغـربلـم يعـد إلى  ـ إكمـال مهمتـه في السفـارة

، والتفـرغ ر االعتكـاف؛ أيـن قـرمالقـةوانتقـل إلى 
ولمـا . لطـانالسالحكـم و هـلأ، واالبتعـاد عـن للعبـادة
؛ ثـار، وسخـط؛ وحمـل أبي عنـانل خبـره إلى وصـ

المسؤوليـة؛ عـلى اعتبـار أنـه وصـل  غرناطـةسلطـان 
. 3إليـه ضمـن وفـد رسـمي يمثلـه؛ وطالبـه بإعادتـه إليـه

وحدثـت بسبـب ذلـك؛ أزمـة ديبلوماسيـة بيـن السلطانيـن؛ 

                                                
 . 60: التعریـف بابـن خلـدون، ص 1
  .538: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص 2
ھـذه آفـة : قلـت: ((علـق حفیـده أحمـد المقـري عـلى ھـذه الحادثـة بقولـھ 3

فـإن مـوالي الجـد المذكـور؛ كـان نـزل عـن القضـاء وغیـره؛ . مخالطـة الملـوك
نفـح )). التخـلي إلى رّبـھ؛ لـم یتركـھ السلطـان أبـو عنـان كمـا رأیـت فلمـا أراد

  .214: ، ص5: الطیـب، مج
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تخللتهـا خطابـات عديـدة انتقلـت بيـن الطرفيـن؛ وقـد 
ـت تلـك الخطابـات الـتي كتبهـا ابـن الخطيـب في جعم

ولمـا اشتـد ". كناسـة الدكـان بعـد انتقـال السكـان"كتابـه 
إلى  محمـد المقـريالخـالف، وحـمي الجـدل؛ قـدم 

وانتـهى الخـالف؛ . ؛ حيـث اعتكـف في مسجدهـاغرناطـة
إلى  يالمقـرباتفـاق عقـد بيـن الطرفيـن؛ يقـضي بعـودة 

: بالعفـو عنـه مـن قبـل أبي عنـان؛ بعـد تعهـد فـاس
اً ـرف محفوفـك، انصـن ذلـر مـا تيسـل مـا تحصـولم((
ني ـم الحسـة أبي القاسـاضي الجماعـق :رـمي القطـبعال

ن ـات بـب أبي البركـخ الخطيـه، والشيـه قبلـم بـالمترج
 ة فيـن للشفاعـوروده، مشافهيـن لـاج، مستهليـالح

ويشـرح . 1))ةـت الكربـة، وتنفسـمت الغُـه، فأقشعـغرض
ذلـك الحـال؛ بصفتـه شاهـد  عبـد الرحمـن بـن خلـدون

واقتـضى لـه كتـاب أمـان بخـط : ((عيـان؛ آنئـذ؛ فيقـول
السلطـان أبي عنـان؛ وأوفـده مـع الجماعـة مـن شيـوخ 

ـا أبـو شيخن: العلـم بغرناطـة؛ ومنهـم القاضيـان بغرناطـة
القاسـم الشريـف السبـتي ـ شيـخ الدنيـا جاللـة، وعلمـاً 
ووقـاراً، ورئاسـة، وإمـام اللسـان حوكـاً ونقـداً في نظمـه 

بـو البركـات محمـد بـن أونثـره ـ وشيخنـا اآلخـر 

                                                
 .541ـ  540: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ص 1
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محمـد  بـن إبراهيـم بـن الحـاح البلفيـقي؛ مـن أهـل 
واألدبـاء،  المريـة ـ شيـخ المحدثيـن، والفقهـاء،

والصوفيـة، والخطبـاء باألندلـس، وسيـد أهـل العلـم 
بإطـالق، والمتفنـن في أساليـب المعـارف، وآداب الصحابـة 

عـلى ] أي بالمقـري[فوفـدا بـه . للملـوك فمـن دونهـم
السلطـان شفيعيـن؛ عـلى عظيـم تشوقـه للقائهمـا؛ فَقُبِلَـت 

حضـرت بمجلـس السلطـان . ـةالشفاعـة، وأنجحـت الوسيل
؛ ]وسبعمائـة[يـوم وفادتهمـا ـ سنـة سبـع وخمسيـن 

واستقـر القـاضي المقَّـري في . وكـان يومـاً مشهـوداً
. مكانـه ببـاب السلطـان؛ عطْـالً مـن الواليـة والجِرايـة

وجـرت عليـه ـ بعـد ذلـك ـ محنـة مـن السلطـان؛ 
وبيـن أقاربـه؛ امتنـع مـن  بسبـب خصومـة وقعـت بينـه

الحضـور معهـم عنـد القـاضي الفَشْتـالي؛ فتقـدم السلطـان 
إلى بعـض أكابـر الوزعـة ببابـه؛ بـأن يسحبـه إلى 

فكـان النـاس . مجلـس القـاضي؛ حـتى أنفـذ فيـه حكمـه
ه السلطـان ـ بعـد ذلـك ـ قضـاء ثـم والَّ. يعدونهـا محنـة
دولتـه؛ عندمـا ارتحـل إلى قسنطينـة؛ فلمـا  العساكـر في

افتتحهـا، وعـاد إلى دار ملكـه بفـاس آخـر ثمـانٍ 
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القـاضي المقـري في  ؛ اعتـلَّ]وسبعمائـة[وخمسيـن 
  . 1))طريقـه؛ وهلـك عنـد قدومـه بفـاس

وقـد نقـل ابـن الخطيـب مـا سجلـه القـاضي 
: فقـال بيـده مـن معلومـات تخـص شيوخـه؛ المقـري

ـ ا ـه علماهـدت منـه، واستفـذت عنـن أخـفمم: الـق((
و ـأب :انـا الراسخـان، وعالماهـالشامخ ـ 2انـنى تلمسـيع
د ـا محمـإبن ؛سىـوسى عيـو مـن، وأبـد الرحمـد عبـزي
 :اـا ومفتيهـا ومدرسهـ، وحافظه3امـن اإلمـد اهللا بـن عبـبا
 فـن يوسـوسى بـن مـران بـوسى عمـو مـأب

ر ـلي ناصـي عـ، أب1نـخ المتأخريـر شيـ، صه4ذاليـالمش
                                                

 .62ـ  61: ص ص: التعریـف بابـن خلـدون 1
  .ھـذه العبـارة مضافـة مـن نفـح الطیـب 2
زء األول مـن ھـذا الكتـاب، وفي ترجمـة ھذیـن اإلمامیـن موجـودة في الجـ 3

التعریـف بابـن خلـدون، والعبـر، والدیبـاج المذھـب، ونیـل االبتھـاج، وبغیـة 
الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، والبستـان في ذكـر األولیـاء 

أمـا أبـو مـوسى . م1342/ھـ743تـوفي أبـو زیـد سنـة . والعلمـاء بتلمسـان
وقـد أسھـب المقـري في . م1348/ھـ749بالطاعـون في تلمسـان سنـة  فتـوفي

الحدیـث عـن ھذیـن العالمیـن الجلیلیـن؛ ویفھـم مـن كالمـھ أن مـا ذكـره استمـد 
؛ وقـال أّن ابـن )نظـم اآللي في سلـوك األمـالي(مـن رسالـة لجـّده عنوانھـا 

وقـد ذكـر لسـان الدیـن ـ : ((ةالخطیـب؛ اختصـر منـھ الـذي أورده في اإلحاطـ
شیـوخ موالنـا الجـد؛ فلنذكرھـم مـن جـزء ) اإلحاطـة(رحمـھ اهللا تعـالى ـ في 

؛ ومنـھ اختصـر لسـان الدیـن )نظـم اآللي في سلـوك األمـالي(الجـد الـذي سمـاه 
  .215: ، ص5: نفـح الطیـب، مج)). في ترجمـة مشیختـھ) اإلحاطـة(مـا في 

؛ وھـو أقـرب إلى الصحـة؛ ألن )المشـدالي(صاحـب نفـح الطیـب بـسمـاه  4 
وترجمتـھ موجـودة في الجـزء . مشدالـة قبیلـة أمازیغیـة مـن المغـرب األوسـط
 ولـد أبـو مـوسى المشـدالي سنـة. األول مـن ھـذا الكتـاب، وفي نیـل االبتھـاج

  .خـرى كثیـرةم، ومصـادر أ1344/ھـ745وتـوفي عـام .  م1271/ھـ670

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

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


185 
 

ا ـاد زيتهـتي يكـوار الـاة األنـه، ومشكـبنتالى ـع 2نـالدي
اق ـو إسحـاذ أبـار، األستـه نـم تمسسـو لـضيء ولـي

 :مـهنوم. ه اهللاـرحم يوـالسل 3انيـم الكنـن حكيـم بـإبراهي
د ـن عبـ بد اهللاـن عبـد بـد اهللا محمـو عبـاضي أبـالق
 5نـن الحسـد بـد اهللا محمـو عبـخ أبـ، والشي4ورـالن
ودي ـالمصم 6نـوسى بومـران مـو عمـوني، وأبرـالب

ان ـك: ولـوني يقرـت البـال سمعـق .اريـر بالبخـالشهي
ه ـق لـ، ورفي7اريـدرس البخـران يـو عمـخ أبـالشي
م، ـاري ومسلـان بالبخـا يعرفـم، وكانـح مسلـدرس صحيـي

ذار عـه باإلـود عليـب المشهـ، فطلاضٍـد قـدا عنـفشه
ذار في ـن اإلعـه مـران أتمكنـو عمـه أبـال لـفق ؛اـفيهم

ح ـاضي، وأصلـك القـفضح ؛مـومسل يارـالبخ :نـالصحيحي
اء ـوخي الصلحـن شيـال، ومـم قـث. نـن الخصميـبي
د ـان سعيـو عثمـخ أبـا الشيـخطيبه :اـت بهـن لقيـالذي
اق ـا إسحـاط، أدرك أبيـلي الخـن عـم بـن إبراهيـبا

                                                                                                 
 )).المدرسیـن((في النفـح  1
یسـمى منصـور بـن أحمـد بـن عبـد الحـق؛ الـذي تـوفي سنـة  2

  .وترجمتـھ في نیـل االبتھـاج. م1330/ھـ731
  .في نفـح الطیـب)) كنـاني((سقطـت كلمـة  3
ترجمتـھ موجـودة في الجـزء األول مـن ھـذا الكتـاب، وفي التعریـف بابـن  4

 .ن، وجـذوة االقتبـاس، ونیـل االبتھـاجخلـدو
  .ولـھ ترجمـة في نیـل اإلبتھـاج)). الحسیـن: ((في نفـح الطیـب 5
  .لـم تـرد في النفـح)) بومـن((كلمـة  6
 )).یـدرس صحیـح البخـاري: ((في النفـح 7
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وني، ـد الكرمـن محمـد اهللا بـو عبـأب :مـومنه. ارـالطي
ه ـه، أنـب شأنـن عجايـا، فمـر الرؤيـراً بتفسيـان بصيـوك
ق ـد الحبـن عـف بـوب يوسـي يعقـن أبـان في سجـك
ه ـام محاصرتـأي ؛انـل تلمسـن أهـه، مـان فيـن كـع مـم
 ؛مـحي منهـسي الجرايـالتالل يلـة عـا جمعـرأى أبـا، فـله
ا ـع أقداحهـ، وجميرةـداي ـةلى ساقيـم عـه قايـكأن

 ؛ربـاء ليشـفج ؛اـر في وسطهـب في نقيـصتا ـوأقواسه
رف ـه، واغتـفأرسل ؛ودم ثٌرـه فـإذا فيـف ؛اءـرف المـفاغت
ة ـخاصدل إلى ـم عـر، ثـاً أو أكثـك، ثالثـو كذلـإذا هـف
و ـظ، وهـم استيقـث .اـرب منهـا وشـاء، فجاءهـم

ن ـن عـا، فنحـت الرؤيـإن صدق: الـره، فقـفأخب ؛1ارـالنه
ال ـق ؟فـال كيـق. نـذا السجـن هـون مـل خارجـقلي

حي، ـت جرايـان، وأنـر السلطـان، والنقيـة الزمـالساقي
ا ـذا مـدم، وهـرث والفـا الـه فينالهـدك في جوفـل يـتدخ

ان ـد السلطـرج، فوجـخْل، فُأـه إلى دليـاج معـال يحت
رث ـه الفلـه، فناـده في جوفـل يـر، فأدخـاً بخنجـمطعون
اء، ـة مـرأى خاصـرج، فـه وخـاط جراحتـدم، فخـوال
وفي، ـان أن تـث السلطـم يلبـول. ربـده وشـل يـفغس

   .2))هـان في سجنـن كـوا مـوسرح
                                                

  .وھـو ذا النھـار: ربمـا یقصـد. ھكـذا 1
 .550ـ  547: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص ص 2
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د اهللا ـعب ـاأبلعالمـة ا ابـن الخطيـبثـم أضـاف 
؛ انيـلى التلمسـد اآلبـن أحمـم بـن إبراهيـد بـمحم

وبعدهـا واصـل نقـل مـا سجلـه صاحـب الترجمـة 
و ـا أبـاس، شيخنـة فـلى مدينـدم عـق: ((بخطـه؛ فقـال

ن ـببارف ـلي، عـيى الباهـن يحـد بـد اهللا محمـعب
المة، ـره الطلبوزا. ةـب بجايـن صاحـم والًـرس. رـفِّس
ر ـان ناصـلى زمـوا عـم كانـم أنهـا حدثهـان ممـفك
ورة ـر سـع في تفسيـاً وقـون كالمـن، يستشكلـالدي

خ ـه الشيـن، واستشكلـر الديـب فخـن كتـة مـالفاتح
ة، أن ـوم العقليـض العلـت في بعـثب": هـذا نصهـو. مـمعه
ل ـط مثـس، والبسيـط في الجنـل البسيـب مثـالمرك

. "لـن الفصـوى مـس أقـل، وأن الجنـب في الفصـلمركا
ه ـه، فتأملـوا إليـا رجعـملَ ؛ليـخ اآلبـك الشيـروا بذلـفأخب
ل ـب قبـه أن المركـوأصل ؛فـالم مصحـذا كـه :الـم قـث

ل، ـب في العقـل المركـط قبـ، والبسيسـط في الحـالبسي
 ؛رـفِّسلمن اـروا ابـل، فأخبـن العقـوى مـس أقـوإن الح

دوا في ـفوج ؛خـوا النسـخ، التمسـم الشيـال لهـفق: جـفل
  .1))خـال الشيـا قـا كمـظ بعضهـلف

                                                
 . 551: اإلحاطـة، القسـم الثـاني، ص 1
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ألـف المقـري الجـد؛ مجموعـة مـن الرسائـل؛ 
كتـاب يشتمـل عـلى مائـة مسألـة فقهيـة، ثـم : منهـا

، وورحلـة "إقامـة المريـد"رسائـل في التصـوف؛ كـ 
  .وغيـره مـن التآليـف. الحقائـق الرقائـق المتبتـل، وكتـاب

  

***  
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 :هـك قولـن ذلـت مـنقل: ((جـاء في كتـاب اإلحاطـة
ارض، ـن الفـاب 1ةـة ألفيـارض لتكملـة العـذه لمحـه
 ؛نـة وسبعيـة وسبعـا مائـن فرايدهـر مـب الدهـسل

  :))نـول اهللا المعيـا بحـهدلى رـت عـفاستعن
 


2 
  

عندما وهو الطهارة  وىرفضت الس  
  3زينتي  تلفعت في مرط الهوى وهو

  اًـوجئت الحمى وهو المصلى ميمم
  تيـا وهو قبلـبي وجههـقل ةبوجه

  اـإال بذكره  تـوقمت وما استفتح
  4ةـر تجلـاً لغيـت إحرامـوأحرم

   
                                                

 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) ألفیـة((كلمـة  1
 ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة، ونفـح الطیـب، 2
  . صـرح أحمـد المقري في نفح الطیب؛ أنھ نقل ھذه القصائد عن اإلحاطة 3
  .؛ بالحـاء المھملـة))تحّلـة: ((في نفـح الطیـب 4
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  تـوإن دن  فديني إن الحت ركوع
  رةـقيام بحس 1تـود وإن الهـسج

  دـواح دـعلى أننا في القرب والبع
  تـالتشت  نـل عيـبالوص 2اـتألفن

  طاوياً  وكم من هجير خضت ظمآن
  ةـت برحلـطوي ورٍـا وديجـإليه

  والعدا  رـمحت الموت أـوفيها لقي
  دةـوح احـان الرمـأسن 3ةٌـمزرق

  ازلـمن ذل فيها ـني وبين العـوبي
  ةـومؤن  ارـالفج  امـأي  كـتنسي

  لـفحام ا ـا خطتينـمنا اقتسـولم
  رةـل بـر وحامـال أجـار بـفج
  هـفاستعدت  خال مسمعي من ذكرها

  ةـل القضيـام األمر أصـفعاد خت
  دـمن تجل وكم لي على حكم الهوى

  تيـلى أن الهوى من سجيـدليل ع
   

                                                
 .ستـرتأي ت 1
  )).تؤلفنـا: ((في النفـح 2
  .؛ وھـذا أسلـم))بزرقـة: ((نفسـھ 3
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  األسى ا سالم ـيقول سميري واألس
  ةـلمحن  إال  األوزار ع ـوال توض

  اـناره  دـت موقـلو أن مجوساً ب
  ةـشريع الً ذاـل إال منهـا ظـلم

  ةـولو كنت بحراً لم يكن فيه نضح
  رتـاستح  رامـار الغـلعين إذا ن

  نـاول آمـالمع 1م من نقيبدفال ر
  وةــبق  2دــشي دم إالك ـوال ه

  أو كـمن 3اتـسطْفسألول اـفمم تق
  ةـت أو طبيعـزاج ركبـالم مـع

  دعـقا  كـت له منـفإن قام لم يثب
  دةـب قعـر صاحـوإال فأنت الده

  واـأو ه  فما أنت يا هذا الهوى ماء
  ةـار أم دساس عرق األمومـأم الن

  واصف 4وإني على صبري كما أنت
  ةـن بحجـوى القائميأقـ اليـوح

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))َنْقـب: ((في النفـح 1
  .؛ وھـو أسلـم))إال منـك شیـد: ((نفسـھ 2
 )).األسطقسـات: ((نفسـھ 3
 )). أنـا: ((نفسھ 4
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  نىـأقل الضنى إن عج من جسمي الض
  تيـشكي  ار بعضـا شاكه معشمو

  اـما ذكرته  نيـقي أنور شـوأيس
  ةـبلوع  تـ احترقا إالـولم أنسه

  في  الجوى قرع الصواعق منك يفخْوُأ
  ودةلما  الوجد صبر ىواي وأخفـج

  ذل أننيـقى من العـل ما ألـوأسه
  تيـا وفضيحـذكره 1يلـب أفـأح

  وظي اليوم منها حضيضهاظوأوج ح
باألمس وُلس رةـالجفون الغزي حر  

  هـري كلـري إن دهـز أمـوأوج
  ةـهزيماء يوم الـكما شاءت الحسن

  تيـراح  قى التأسفـأروح وما يل
  تيطَّخ ع دو التفجـدو وما يعـوأغ
  ودهـس  لسمراوكالبيض بيض الدهر و

  رةـالمس  ا في طي طيبـمساءته
  وال تسل  وشأن الهوى ما قد عرفت

  رؤيتي ب ـوحسبك أن لم يخبر الح
   

                                                
 )).أقـلَّْي: ((في النفـح 1
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  ىدـبال ه اللـام بال برء ضـسق
  ةــبقيم  ال  دم  ري ال ــأوام ب

  اًـرض  س لهاـوال عتب فاأليام لي
  1تيـوإن ترض منها الصبر فهو بغي

  واـضوقَ  نيعـ وام ـا اللـأال أيه
  تيـو أول محنـاب مالمي فهـرك
  ىكوال الب اء ـوال تعذلوني في البك

  تيـولوع وخلو سبيلي ما استطعتم 
  إن جنت  يت بالدمع عينـفما سلسل

  تـال فجنـن رأت ذاك الجمـولك
  كـلاحو اء ـاء الرجـوأرج تجلى

  تـات عمـدي غاو والعمايـورش
  فسـأني كاـن حتى كـم يستبـفل

  رتيـبصاري له وبصيإت ـوراجع

   ***  
  

  

                                                
  )).بغیـتي: ((في النفـح 1
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1 
  

  دونه وكم موقف لي في الهوى خضت 
  ةـواألسن ا ـعباب الردى بين الظب

  ه ـل ي اوزت في حدي مجاهدتـفج
  يتـهم  ت بيـدتي لما سمـمشاه

  فال أرى  ل جمالي في الجاللـوح
  سوى صورة التنزيه في كل صورة

  حالتي   ار في تيهـوغبت عن األغي
  تيـاسمي وكني ىه حتى امتحـأنتب مفل

  وىـوتي بأمارة الهـت ناسبـوكات
  ةـوت بالطمئنـدت إلى الالهـوع

  ةـحقيق  اًـم يقيني صار عينـوعل
  تيـهيب  ولم يبق دوني حاجب غير

  زةـع  نـن تمكيـتلويت بالـوبدل
  ةـرفع  اتـومن كل أحوالي مقام

  يق والجمع موقفاوقد غبت بعد الفر
  تيـات عند تثبـو واإلثبـمع المح

   

                                                
  .موجـودة في اإلحاطـة، ونفـح الطیـبھـذه القصیـدة  1
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وكم جلت في سم ياط وضاق بيالخ  
  البسيطة  وجه وقبضي بسط يلبسط

  داـرت إال دن بقراط زاهـوما اخت
  رةـر عبـس أكبـالنف ملكوتوفي 
  ت على الغنىوفقري مع الصبر اصطفي

  تيـمثوب مع الشكر إذ لم يحظ فيه 
  هـأهل  ى عنهنَبي ما كَحـم ـوأكت

  ةيـوا بالخبـم صرحـإذا ه يوأكن
  دـلواح  هـومن  سيـوإني في جن

  تيـحص وع ففصل النوع علة ـكن
  اًـذاهب  ت في دعوى التوكلـتسبب

تيـتي ترك حيلـأجدى حيل إلى أن  
  أوال ي من  ارـرف صـر حـوآخ

  ودةـالعب امـداً وحرف في مقـمري
  اـقومه  ت يوم الوقف منزلـتعرف

  تـخرق التشت دـع سـت بجمـفب
  فأصبحت أقضي النفس منها منى الهوى

  ةـالرعي وأقضي على قلبي برعي 
  اـسكنته داراً  س ـبالنف ا ـفبايعته

  تـه حلـزالً فيـب منه منـوبالقل
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  الهوى  فخلص االستحقاق نفسي من
  ةـعفْشُ م ـسترقاق تسليوأوجب اال

  اـع بيننـع تقطـس ال ترجـفيا نف
  دةـرت بوحـويا قلب ال تجزع ظف

*** 
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1 
  
  ةـلمح  كـدت لعيني من جمالـتب

  2ةـبلفع  اـؤادي من سناهـأبادت ف
  ةـك ملحـومرت بسمعي من حديث
  رتـران وقـك القـدت لها فيـتب

  استعن  وجديعذري استبن  نبِأمالمي 
  قائلي أصمت نبِأسماعي أعن حالي 

  3رضا  فمن شاهدي سخط ومن قاتلي
  تيـن رتبـن أحوالي وتمكيـوتلوي

  4رـتعك  راعيـارات مـمرامي إش
  تـراسي تثبـات مـراقي نهايـم

  رسومها وفي موقفي والدار أوقوت 
  رتيـحس دـواقي تبعـرب أشـتق

  رـتذك  انيـارات مغـاني إمـمع
  تـتلف  انيـمث  اتـبداي اني ـمب

   

                                                
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة، ونفـح الطیـب 1
  )).بلفحـة: ((في النفـح 2
  )). قائـلي رضـا: ((في النفـح 3
  )).تفكـر: ((في النفـح 4
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غ ثَّـوبرةـبحض  بـوالحبي رام  
ورةــبغفل  بــالم والرقيـس د  
  اـعلى نق ب ـومطلع بدر في قضي

  ةـدجي ل دون ـق محل عاطـفوي
  اـه بمـلي لـر بابـن سحـومكم

  ةـهريمالس القنا حوت أضلعي فعُل
  ذرـق ابن منـومنبت مسك من شقي
  ةـوجن ن غض بجنةـلى سوسـع

  كلما  تـفي اليواقي يووصف الآلل
  رةـسح تعل بصرف الراح في كل

  ريقه السلسبيل العذب عن طعم  سّل
  رةـم خبـه يخبرك عن علـونكهت

  عـطواب  هـور عليـان كافـورم
  ةـمزن  تـمن الند لم تحمل به بن

  ةـق وبانـواء بين خفـف هـولط
  ةـفض  رـاء في قواريـة مـورق

  هـكأن ر حتىـز عنك الصبـلقد ع
  تـللمتلف  كـمن  ظـلح  ةـسراق

  ةـبابص ق منيـت وإن لم تبـوأن
  ةـمنى النفس لم تقصد سواك بوجه
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  عيـلمسم  وكل فصيح منك يسري
  تيـلمقل  دوـك يبـح منـوكل ملي

  اـوإنه ك ـس فيـالنف يون علـته
  رةـبنظ  سواك ىشـرم أن تغـلتك

  تيـعل فإن تنظريني بالرضا تشف 
  لتيـغ ا تطف ـتظفريني باللقوإن 

  اـبقيده اة ـوالحي  نيـوإن تذكري
  تيـبمني  تيـمنيـني ألم تـعدل

  الثرى  نـوإن تذكريني بعد ما أسك
  تـوول  د ذاكـاه عنـت دجـتجل

  دركيـت  الوعد يصليني وإال جدد
  تـبتفل  تـأيقن  سـنف  ةـصباب

  2ةــبتنوف  كـهال 1وـب أم   اـفم
  تدرفَـ  ف الحالبـم لها خلـأقي

  اـفهلْخ  ازعـال ين  هـرأت ا ـفلم
  تـنَّل عليه وضـم ترسـإذا هي ل

  اـنهإت عليه وـا راحـت كلمـبك
  تـنَّل حـر الليـآخ ه ـذكرت إذا 

   
                                                

 .ولـد الناقـة: البــّو 1
  .األرض الجدبـاء الواسعـة: التنوفـة 2
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  نيـأن  رـة غيـر مني لوعـبأكث
  ةـحلي  ار الصبر أحسنـرأيت وق

  اـذكرته  دو إذا ماـفرحت كما أغ
  تـما أجنائي على ـن أحشـأطام

  لىـالق  اه إال منـا ألقـن موـأه
  بغيتي  هوى ونوى نيل الرضا منك

ـى أطفي العال والعللَأخوض الصال  و  
رتيـعب  بين ىلال أرعى الخَأصل الس  

  دوةـغ  ةـالحمام  اهللا  لـقات أال 
  ةـلوع نيران ءاـلقد أصلت األحش

  اـشجوه  فـل مغناها وموقـوقات
  غنت  هيجت حينعلى الغصن ماذا 

  تـفهيج اً ـأعجمي اءـت غنـفغن
  تـتولَّ  ودـغرامي من ذكري عه

  دتـوأوق اً ـفأرسلت األجفان سحب
جـنَّأكَ  الذي كانت ضلوعي ياوت  

  رةـن نظـنظرت بصحراء البريقي
  تـوصل  لَّـصفَوصلت بها قلبي 

  رةـونظ  اًـاً شجيـا قلبـا لهمـفي
  تـنَّلج  طرف نـج ة لوـيزحجا
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  هفـلب كيف اعتراـاً للقـووا عجب
  رةـست راره خلفـوكيف بدت أس

  رتـن لما سوئلت كيف أخبـوللعي
  تـدل  ت كيفـس لما وطنـوللنف

  الهوى  ود منـوكنا سلكنا في صع
  ةـرتب ال كل ـبأعالم الع يامـيس

  1وىـه مستـا فوقـى موـمست ىإل
  تـوزل ـت  بث  ا ـتوافين  اـفلم

  اـبينن ل ـدة الوصـعق وكنا عقدنا
  ةـشيب  رـعلى نحر قربان لدي قب

  دهـعه   امـأي  ذرـبالن   دةـمؤك
  تـوحل ددت ـاشت ا ـا تواثقنـفلم

 ***  


  

                                                
  )).إلى مستـوى مـا فوقـھ فیـھ مستـوى: ((ح ھكـذاصـدر ھـذا البیـت في النفـ 1
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1 
  

  كـبتنس ا ـاراً أرضهـأزور اعتم
  ةــلحبت اـهيتب اـد حجــوأقص

  تـعل  وفي نشأتي األخرى ظهرت بما
  رةـفط كله نشأتي األولى على ـل

  مـول نال ولز ـاء الرمـولوال خف
  تتـبتش  اًـلي مسلكـا لشمـتجده

  ةـد خلـا عقـدد عهدنجـولو لم ي
  توبة  قضيت ولم يقض المنى صدق

  رأت  راً بماـت إلى قلبي بشيـبعث
  تـفكف ـهاي منـدم عينـلى قـع

  اـارة شام مـام البشـم يعد أن شلف
  الكريمة  جفا الشام من نور الصفات

  ةـو أن التفاتـك من نور لـا ليـف
  ةـالنفيس  وسـارض منه بالنفـتع

  اـطيبه  اس الصبا أنـدث أنفـتح
  ةـحرق  ةـه من حراقـا حملتـبم

   

                                                
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في اإلحاطـة، ونفـح الطیـب 1
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  اـالرب  ع عنـال الربيصبئ آـوتن
  تـت فجلـد تجلـاره إن قـوأشج

  اـأنه  لـوات البالبـر أصـوتخب
  ةـأيك  عي على كلـت بترجيـتغن

  رتيـحس  ي بعدفهذا جمالي منك ف
  ةـبخل  نيـقربت إن   هـف بـفكي

  اـدن وما زال الحجاب وال ىدـبتَ
  رتيـده شاهد حضـوغاب ولم يفق

  رـة مظهـر في تجليـه كل غيـل
  رةـر إال ما محت كف غيـوال غي

  زهـتن  ابـواحتج  لـلى دليـتج
  تـتثب  وـان ومحـات عرفـوإثب

  هـأن  تـت من شيء وآليـفما شئ
  تيـألي  ارـد فجـلم تحمهو شيء 

  ةـعجيب  ه كلـق منـوفي كل خل
  ةـل لطيفـه كـق منـوفي كل خل

  ةـحكم نـوفي كل خاف منه مكم
  وةـجل  رـاد منه مظهـوفي كل ب
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  اًـكامن  زـالقلب واللغ 1بـأراه يقل
  ةـوفي الزجر والفال الصحيح األدل

  اـم  وفي طي أوفاق الحساب وسر
  ةـدأ بستـداد فابـن األعـم مـيت

  التي  دـوفي نفثات السحر في العق
  ةـاألبي اعـا كل الطبـله وعـطُتَ

  يلـويعت ور شكالً مثل شكل ـصي
  ةـالخبيث  وسفـام النـه بأوهـعلي

  ه ـو بذاتـف وعضـل تصحيـوفي ك
  ةـلى لرؤيـمج مـوفي التقوي الجاختـ

هـشراب يون تزجوفي خضرة الكم  
  رةـر صفـمواعيد عرقوب على أث

  اـر قد خوفت قطع أصلهـوفي شج
  دةـم ربـل ألقـا حمـان بهبـف
  اـبم واعتبر  هوفي النخل في تلقيح

  تـر البرية واسكـأتى فيه عن خي
  تيـال وفي الطابع السبتي في األحرف 

   ةـخفي  لـم كـا النظـن منهـيبي
   

                                                
 )).بقلـب: ((في النفـح 1
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  ـوال  اءـم والكيميـوفي صنعة الطلس
  ةـالمعين اه ـالمي  رـوتغوي  وزـكنـ

  رزـمح ؤدبـرز أقسام المحوفي 
  رةـاذلي وبكـل الشـوحزب أصي

   ـاب بـوفي سيمياء الحاتمي ومذه
  شر بدعة  عزى إلىسبعين إذ يـنِ 

  األلى  وفي المثل األولى وفي النحل
  ةـبسن  واـتسام ا وا لمـبها أوهم
  اـوم  وفي كل ما في الكون من عجب

  ةـبعجيب اً ـوى الكون إال ناطقـح
  رةـسري هـو فيـإال وه رـفال س

  ةـه كحليـو فيـر إال وهـوال جه
  سل الذكر عن إنصاف أصناف ما ابتنى

  ةـالم من حروف سليمـه الكـعلي
  ما  وعن وضعها في بعضها وبلوغ
  تـوتثب  اـضى عدهـأتت فيه أم

  اـفال بد من رمز الكنوز لذي الحج
   ةـحكم م صاحب ـوال ظلم إال ظل

  تيـخيفاق لألمن ـالم سـولوال س
  يتلميت  رد خوفيـس البـلعاجل م
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  ولو لم تداركـني ولكـن  بعطفهـا
  درجـت رجائي أن نعتني  خيبـتي

  مـول م ـولو لم تؤانسني عنا قبل ل
  وحشتي قضى العتب مني بغية بعد 

  اـبشكره ر ملكي ـونعم أقامت أم
  ةـبلي  لـر كـت بالصبـكما هون

   ***
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  نظرتي سرت بفؤادي إذ سرت فيه 
  ةـان بعطفـن العنـوسارت ولم تث

  جىالد  ك لما أطلع الشمس فيـوذل
  ةـليل ة الحيين في خيرـبنااً ـمحي

  دتـأنج دت حين ـة لو أنجـيماني
  تـكمي اً ـرت عيناك حيـال أبص

  نىب  دمـا قـفي نصحه 2ةـألصحم
  ةـذم  نـاشي بها حصـل نجـلك

  نـها ثم لم يكت رحلـت فحطـألم
  تـة التوديع حتى استقلـسوى وقف

  نـات وحل مـفلو سمحت لي بالتف
  لتيـد تفـمهاوي الهوى والهون ج

  رتـفتذك  اـبن  تـهم  اـولكنه
  دتـفص قضاء قضاة الحسن قدما 

   

                                                
  .ھـذه القصیـدة موجـودة أیضـًا في اإلحاطـة ونفـح الطیـب 1
ھـو النجـاشي ملـك الحبشـة؛ الـذي أحسـن للمسلمیـن أیـام : أصحمـة 2

 .نـد وفاتـھ صـلى علیـھ رسـول اهللا صـلى اللـھ علیـھ وسلـم صـالة الغائـبوع. الرسالـة
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  هـلُّأجِ  ال  نيـإن االً ـت خيـأجل
  ةـر تعلـلغي ه ـب منـم أنتسـول

  هـضي حقيقـلي وبعـعلى أنني ك
  تيـافي وحق حقيقـل أوصـوباط

  اـكله  وارضعوجنسي وفصلي وال
  ورتيـوص  ونوعي وشخصي والهواء

  هـا وغرامـوجسمي ونفسي والحش
  ةــالقدسي  تيـلي وروحانيـوعق

  عيـلمسم  ظ عنه ميلـوفي كل لف
  تيـللوع  منه معنى ىوفي كل معن

  ةـد ليوم عروبـه عيـري بـوده
  تيـقبض  والورى تحت  أمري وأمري

  هـشهدت اء ـفن ود فيـووقتي شه
  ةـغيب  دـت لي إال مشاهـوال وق

  هـنإو  اًـاً ووهمـعي حسـأراه م
  تيـا من مدارك رؤيـاط الثريـمن

  هـكأن  قـر نطـه من غيـوأسمع
  تيـمهج  ن سمعي ما توسوسـيلق

  نيـباط  ةـوار المحبـألت بأنـم
  رتيـسري  ور في سرارـك نـكأن
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  ريـرجاء ظاهت باإلجالل أـوجلي
  ةـزين بـقي كواكـك في أفـكأن

  ريـتست ـده عنـفأنت الذي أخفي
  رتيـشه وأنت الذي أبديه في حين

  فته أحتمل واقطع أصل وأعل استفل
  تـأثب ومر أمتثل وأملل أمل وارم 

  دـأج  مـك لـه فيـفقلبي إن عاتبت
  ةـنكن  عـر موقـبي فيه الدهـلعت

  ةـنفاس واك ـسي تنبو عن سـونف
  ةـبمن  كـإلي  إال  ميـال تنتــف

  اـم  وقـك بفـت اآلمال منـتعلق
  ةـبحيل  الـا ال ينـه مـأرى دون

  حمى  تـوحامت حواليها وما وافق
  رتيـعب  س أمطرت ماءأسحائب ي

  نيـني منك الرضى ولحقتـفلو فات
  ةـوت فضيلـو بكيت الدهر فـبعف

  اًـمنعم  و كنت في أهل اليمينـول
  ةـسبقي  ن مناـت على ما كـبكي

  الًـمسائ ام قمت عنك ـوكم من مق
  تـومي  حي ل ـل حي كـأرى ك
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  مـا فلـاراب أبا نصرهـت بفـأتي
  تيـغل ردـاً يبـده علمـد عنـأج

  ولم يـدر ما قولي ابن سيناء  سائال
  فقل كيف أرجـو عنده بـرء علتي

  مرتجى فهل في ابن رشد بعد هذين
  تيـاث مطيثـحت ال وفي ابن طفيل

  اع لوال أن تداركني حمىـد ضـقل
  دتيـول مـم طـبينه يمن اهللا سع

  اًـسالك  اً إلى الحقـفقيض لي نهج
  لتيـني من نوم جهلي وغفـوأيقظ

  اـجنيده  1ار الجندـت أنظـفحصن
  ةـرهب  من رغبة ريح يلرك فُـبت

  اًـوكسرت عن رجل ابن أدهم أدهم
  رةـاألس  حب ـره من أسـوأنقذت

  هـبلْصبِ  2رىكْت على حالج سدوع
  وةـبه  3انيـالتف ام ـبلع تـوألقي

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))الجنیـد: ((في النفـح 1
 )).شكـري: ((نفسھ 2
 )).التفـاتي: ((نفسـھ 3
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  حـناج  ورأيي  ورـولي مشكـفق
  ةـمحلّ  لـبك  ودـمحم لي ـوفع

  ت للعالـاني فأعليـت بعرفـرضي
  جلتي  ا فيهـني بعد الرضـوأجلس

  وال قلى راً أخاف ـفعشت وال ضي
  تيـاً في ديار أحبـرت حبيبـوص

  مـح بينهـسي وأصبـفها أنا ذا أم
  تـتمن  اـم مـسي منهـغ نفـمبل

  
ول ـه قـالً بـمذي ؛هـلاا قـمـ ونقـل ابـن الخطيـب عنـه 

  :ربيـن العـر بـاضي أبي بكـالق
  اـنص  هـب لىـا يتـوم   صى ـاألق  دـأما والمسج

  اـن جوانحي رقصـبي ق   و ـات الشـلقد رقصت بن
  

  :ثـم قـالـ 
  اـقص  هـما عزـجناح      وىـه هـع بي إليـفأقل

  فاستعصى  على الجثمان      دىـواستع ب ـأقل القل
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  1صىـأق  ال أدنى والـف      اـول بينهمـت أجـفقم
  

ابـن الخطيـب مـن شعـر محمـد ـ وممـا أورده أيضـاً 
؛ المقطوعـات التاليـة؛ قـال أنـه تلقاهـا منـه المقـري

  :وسجلهـا مباشـرة عندمـا كـان بغرناطـة
وـجتُ  دسوـالضل  رهـع   عـرده المدامـوما تب  ع  
  اوعـال تط والمهابة ـب     اـالصب  هــتحرك مـه

  عـقاط  ه فالموتـأسباب    اـل الرجـإذا وص 2أملي
  عـصان  ما أنت بالعشاق    وىـذا الهـا هـي اهللا ـب
  

  :كذلـكـن شعـره ومـ 
  اـبه  دأتـب 3أنبت عوداً بنعماء

  اللحى الورقا فضالً وألبستها بعد
  اـرا أرجـفظل مستشعراً مستدث
اـالحدق  ان ذا بهجة يستوقفري  

  مـكفل ىنَه بمكروه الجِنْشال تُـف
خلقا دته من الجميل من لدن عو  

   
                                                

منقولـة بدورھـا عـن نسخـة . ھـذه أألبیـات نقلـت أیضـًا عـن نفـح الطیـب 1
 .قدیمـة مـن اإلحاطـة

 )).أمـٌل(( :في النفـح 2
  )).لنعمـاء: ((في النفـح 3
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  هـوأنف القذى عنه وأثر الدهر منبت
  اـه غدقـاء واسقـه برجذِّـوغ

  اـواحفظه من حادثات الدهر أجمعه
  1اًـرقما جاء منها على ضوء وما ط

  
  :أيضـاً لمقطوعـةونقـل عنـه ابـن الخطيـب هـذه اـ 

  الـإليك بسطت الكف أستنزل الفض
  الذال  ومنك قبضت الطرف أستشعر

  اـالرج  منيديق 2وها أنا ذا قد قدمت
  الخوف الذي خامر العقال 3ويحجمني

  عـرق مطمـب ئأقدم رجال إن يض
  الـالرج  لـوتظلم أرجائي فال أنق

  وتـن هإل ـت آمولي عثرات لس
  ىلـأص  وأن ل ـأستق سي أالَّـبنف

  اـبه  شـة أنتعـفإن تدركني رحم
  األولى بي خرى فأولى ألوإن تكن ا

   

                                                
ھـذه األبیـات بدورھـا جـاءت في نفـح الطیـب؛ بعـد أن نقلـت مـن نسخـة  1

  .قدیمـة لإلحاطـة
 .؛ وھـو أسلـم))قمـت: ((في النفـح 2
 )).ویحجـم بي: ((نفسـھ 3
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  :ـ ولـه أيضـاً
  رـمعش اسـأل بنـستنحن إن 

  مـالهم هـفجرت  اءـم  لـأه
  مـأرزاقه م ـرب من بيضهـع

  مـالخي والـر الطـومن السم
  مـم أرواحهـت أحسابهـعرض

  رمـوهي الك نيل العرضدون 
  اـأنن  تىـد حـا المجـأورثون

  مـوال نزدح وت ـنرتضي الم
  وىـس ما لنا في الناس من ذنب

  واـاقتحم اـإذا م يوـا نلـأنن
  

  :ةـأن راوي المدونـة بشـفي التوري أيضـاً الـقـ و
  داً ـأس ا ـقد ده  ال تعجبن لظبي

  ونـا أسداً من قبل سحنـفقد ده

***  
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ة ـبمدين محمـد بـن محمـد المقـريـاضي الق وفيـت
وثمـة . م1357/هـ759سنـة ن ـم ؛رمـمح نهايـةفي  اسـف

رأي آخـر يجعـل وفاتـه في ذي الحجـة مـن عـام 
؛ تلمسـانوبعـد وفاتـه؛ نقـل جثمانـه إلى . م1356/هـ758

  .  أيـن دفـن في مقـرة أسرتـه
  

***  
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عقبـة بـن نافـع ؛ ينتـمي أسريـاً إلى فقيـه وخطيـب
 أئمـة اللسـانجليـل؛ وواحـد مـن  عالـم ؛الفهـري
؛ واشتهـر بالوثائـقمعرفـة  لـه، بتلمسـان واألدب والبالغـة

ولي خطـة كتابـة . بالديـن المتيـن والفضـل واالستقامـة
ألول؛ فوضعـه فـوق أبي حمـو مـوسى افي بـالط السـر 

كمـا ولي . وزراء الدولـة؛ ال يفعـل شيئـاً دون مشورتـه
؛ فكـان حسـن السيـرة؛ نزيهـاً تلمسـانخطـة القضـاء في 

: لـه مؤلفـات في مختلـف الفنـون؛ مـن بينهـا. في أحكامـه
ـة ثـم رسالـة نقدي. ؛ وهـو مفقـود"تاريـخ تلمسـان"كتـاب 

العلـق النفيـس في : ((وشعـره؛ سماهـا البـن خميـس
؛ شـرح مـن خاللهـا ـ ))شـرح رسالـة ابـن خميـس

رسالـة الـدر النفيـس مـن شعـر ابـن "نثـراً ونظمـاً ـ 
ابـن وكـان . ؛ الـتي جمعهـا القـاضي الحضـرمي"خميـس
؛ إذ ابـن خميـسـ في حقيقـة األمـر مـن خصـوم  هديـة
وقـد . ره زنديقـاً؛ بسبـب مشاركتـه في علـوم الفلسفـةيعتبـ

ـ مـع علمـاء آخريـن ـ جلسـة  ابـن هديـةحضـر 
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؛ فكتـب بقلمـه فـاسفي مدينـة  البـن خميـسمحاكمـة 
  : مالحظاتـه نثـراُ؛ وهي كمـا يـلي

فاتفـق أن اجتمـع في بعـض محافلهـا الحافلـة، ((
، اآلهلـة بطائفـة مـن ومجالسهـا العامـرة بأهـل الفضـل

: حـذاق األشعريـة، وجماعـة مـن الفقهـاء المالكيـة
كالشريـف أبي البركـات، وغيـره مـن فقهـاء ذلـك ذلـك 

ففتحـوا بـاب المذاكـرة، وسلكـوا سبيـا المناظـرة، . القطـر
وتفننتوا في الكـالم؛ إلى أن أخـذوا في علـم الكـالم؛ 

استخراجـاً لخـب مذهبـه استدراجـاً البـن خميـس، و
فلـم يلبـث أن فاوضهـم فيمـا عنـده، ... الفلسـفي الخسيـس

وكشـف لهـم معتقـده؛ فانبـرى لـه الشريـف أبـو البركـات 
معارضـاً، ولمذهبـه الـسيء مناقضـاً؛ وكثـر القـول 

فامتـد مجـال الجـدال ... منهمـا، وتَخَـلَّى القـوم عنهمـا
لـم يكـن بأسـرع  مـن أن خـاسى ابـن خميـس، بينهمـا؛ ف

وخاسـت الفلسفـة، وسكـت مدحـوض الحجـة؛ فلـم ينطـق 
ببنـت شفـة؛ ثـم نُظـر في القـول الصـادر منـه، ومـا 

وخـاف بـوادر الحكـم؛ . ينشـأ مـن الحكـم الشـرعي عنـه
فـأدرع جلبـاب الظـالم؛ وفـر فـرار اآلبـق؛ ولـم يلـو 
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رافـق، ولـم يلْـق عصـا تسيـاره إلالّ بتلمسـان عـلى م
  .1...))داره

  .م1335/هـ737تـوفي ابـن هديـة بتلمسـان في عـام 
ابـن  شاعـر مـن شعـراء تلمسـان يسـمى وفيـه يقـول

  :حمـادو
  لمـا رأوك هديـة مـن ربهــم

  سمـوك بابـن هديـة فأجـادوا
  
   :ـن شعـر ابـن هديـةوم

  عمـر سبعـون  حجـةإلـهي مضـت لل
  جنيـت بهـا ممـا جنيـت الدواهيـا

  ذنوبــه  وعبـدك قـد أمـسى رهيـن
  فجـد لي برحمى منـك نعم الدواهيـا

  

***  
  

                                                
وكتـاب باقـة . 132ـ  131: ؛ ص ص26: مجلـة األصالـة؛ الرقـم التسلسـلي 1

 .485: وسـان في التعریـف بحاضـرة تلمسـان، صالس
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1


  
الطالـب األديـب أبـا : مـاه صاحـب زهـر البستـانس

ـه أكثـر وال يعـرف عن. القاسـم بـن ميمـون السنـوسي
؛ هـذه القصيـدة؛ الـتي أيضـاً نظمـهومـن . مـن هـذا

قالهـا احتفـاال بقـدوم والـد أبي وحمـو أبي يعقـوب وولـده 
أبي تاشفيـن مـن المغـرب بعـد السمـاح لهمـا بالعـودة إلى 

م ومن 1358/هـ766وذلـك في رجـب مـن سنـة . تلمسـان
  :2شعـره
  ـدأح  إلىنانـك ال تنظـر عطلق أ

  حسودك ما يلقى مـن  الكمـد ىكف
  كيف شئت فـال اليمينا شما 3نظروا

  ـدباأل من  4اـمعارض لك في الدن
   

                                                
ولم . أبو القاسم بن میمون السنوسي: محمد؛ مجرد افتراض؛ ألن ما ورد ھو 1

یذكر اسم صاحب الترحمة؛ وبما أن كنیة أبي القاسم؛ تقابل في معظم األحیان 
 .اسم محمد؛ فقد وضع ھذا االسم كافتراض محتمل

  .وزادھا ناسخھا سوءًا. والمضمونھذه القصیدة متواضعة في الشكل  2
 )).وانظر: ((الكلمة ھنا غیر واضحة؛ فوضعنا مكانھا كلمة 3
  .لعلھا ھكذا 4
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  مسـروج وسايسـه كـدجواد ـج
  1....رأي ما أدنـاه مـنـذب الـمه

  ت الخليفـة بعـد اللـه حجتـهـأن
  له بيـد ماوفي األرض أفضل من ُأ

  عجبـاًاالملك و ـناه يسسـما للشي
  وثبـة  األســد  ظنهـن نسيـنأ
  سايحـة فـاق آلوللعصافيـر في ا

  ددــعبـال  ناـوفي البسيطة عقب
  تبا لمن أمن الدنيـا وصـار عـلى

  قـود  يسـعى بال هـا راكبـاًنمتو
  فالركب ما لم يكن فيه الدليـل فمـا

  جلـد  الحج منه غيـر ذييجوب ب
  اة  بهـاحدوالنوق ما لم تكن تحدوا 

  دـأو تجه اء البيد فيالعير لم تشرد 
  ملكـا اد القـوم يـاـهو اإلمام عم

  بـال عمــد بيتـاً 2واعفرأأعداؤه 
ما يالبيـت إال بالعمـاد وال ىـنَتَب  

  بالوتـد  شـد ما اذعمـاد إ ىيرض
   

                                                
 )).َوَمِد((، أو ))َوَخِد: ((لعلھا. كلمة غیر مفھومة 1
 .ھكذا 2
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  هـم جانبا فلهـممدع هيهات هيهاتْ
والجسـد  يفرق بيـن الـرأس يوم  

  ادـدا أصال بهم كمـرث كمـال تكت
  مـوتى مـن الكمـد ـمن منك هأل

  دولتهـم ألنفسهم في فرض  الًـوي
  إذ كل ما مال للنقصـان لـم يـزد

  فوارسهـم   سنىأن فارسهم كاهب 
  يعــد ولى ولـم  هـمك آخراذـف

  ر ما فيهـم بطـلـمعش منعجبت 
  قد عاقدوا بطال في الحرب كاألسـد

  ا فيضرمهـاجـيهبصارمه ال ييصل
  1دـالزنمن   ضىـأم فصارمه ناراَ

  ودعـا الندا  عيترى الندى حيث دا
من جوده في م2بنـد لـم يكـن ٍلح  

  اًدصـقتم وافيت  نإ يلقاك بالبشـر
  3لـه وإن لـم يكـن لـه بمقتصـد

   

                                                
 .الِمَسن: الزند بفتح النون 1
  .ھكذا 2
  .صویبفوجب الت. ؛ وھو تحریف یخل بالوزن والمعنى))مقصدًا: ((كتبت 3
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  ذاك الـذي  بالنـاس كلهـم نَأـكَ
به م1ـل وزدقـاس بل ألـقى فالنَّ ن  

  بأجمعهـا حزت الفضائل يا موسى 
  منها نصيبـا مـا إلى أحـد بقلم ي

  فديك بالروح من عين الحسود ومنأ
  المال   والولــدبعين الودود وقل 

  خمـدت  تبارك اللـه نيران العدى
خَنْونور وجهك يبـدو غيـر مـدم  

  يعرفـه  الحق إنحجر الحـق أال 
  رمـدال ذوالبصيرة واألعمى و وخأ

  ستنار لنـااكم ال وكيف ومن حيث 
  كفينـا نظـرة الحسـدوجه الزمان 

  فالحمـد للـه هـذا الشمل منتظـم
  ك أسـنى وبالولـدلـدأضـحى بوا

  إن كنت باألمس ال أهـٌل وال ولـد
  فاليوم أصبحت بين األهل في البلـد

  المؤمنيـن على ميـرفعش هنيئـا أ
  من النكـد مراتب العـز معصوما 

   

                                                
  .ھذا البیت مضطرب في معناه 1
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  يـده  ال تخش سطوة دهر أنت من
  بالولـد  هـدعلى األكف شبيـه الم

  في  ر مدح غيـركإن كان كابر عب
  مجتهـد  ما قد مضى وتولى غيـر

  دعني أكابر فيك المجـد مجتهــدا
  اإلنسـان في كبــد قما عشته خل

***  
  

  :ـ ولـه أيضـاً
  بزهدك ال بالعزم كان لك  الظفـر

  وبالجد ال بالجبر تـم لك النصـر
  وبالكوكب األعلى السعيد الذي  أتا   

  عك الميمون ساعـدك الدهـربطال
  فيمناك فيها اليمـن مهما  مددتهـا

  اليسر بسطهاالعسر في  ويسراك عند
  وغرتك الغـراء في ما توجهـت   

  إلى حاجة باألمن قابلهـا  البشـر
  لك الفخر يا شمس الملوك ومن به   

  علت رتبة العلياء وافتخر  الفخـر
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  أتيت لناس جانب الزاب طال مـا   
  به قدمـا فشاع بك الذكـرذكرت 

  بلـت األيـام وجهـك بالمـنى    فقا
  ودانت بك الدنيا وساعدك  األمـر

  خرجت فريداً بين  قـوم  قاليـل   
  كرام فكان اهللا عونـك  والنصـر

  فجاءتـك أشيـاخ القبائـل كلهـا   
  تبايـع يا موالي ليـس لها عـذر

  كمثـل أسود الحرب أبناء عامـر   
  ، أسود الحروب والجمراإذا ذكـرو

  ثناهم إذا طال الجالد هـو  الثنـا    
  وصبرهم حيث الطعان هو  الصبر

  ا   ـر والثنـاد اهللا بالشكـعليكم عب
  فقد نزل التيسير وارتحل  العسـر

  وزال العنـا عنـا بعـودة دولـة   
  ألبناء عبد الواد وإنكشف  الضـر

  أسود إذا راحوا سيول إذا  عـدوا   
  يرفع الشـأن المعظم والقـدرلهم 

  لهم ينسب القـول الجميل وعنهـم   
  يحدث فعل الخير إن  ذكر الخيـر
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  يقاتل عشر األلف في الحرب منهم   
  ف فيهزمهـا  العشْـرالبعشـرة آ

  موسى بن يوسف    عمرانبذكر أبى 
  إذا ذكر األشراف يفتخـر الذكـر

  إمـام أعـاد اللـه دولـة أهلـه   
  الفخـر لهيكـون  الَه ِلـم على يد

  لحجـا   واأموالي يا ذا العلم والحلم 
  ومن قوله الحسنى ومن فعله الخير

  على هذه النعمى التي جـاد ربنـا   
  وجب  الشكـر قدعلينا بها موالي 

  أقمت عماد العدل في كل  منـزل    
  من األرض لما كان هدمه الجـور

 ـضيفبالدهر بعـد سـواده وجه     
  طلع الفجـر وقديـرى الليل  نىوأ

  يمينك مثل البحـر والبحـر دونها   
  وجودك مثل القطر بل دونه القطر

  عبد الواد شهـب  ثواقـب    الدوأو
  ووجهك يا موالي بينهـم  البـدر

   فهز يمين العـز سيف العلى على  
  يا من له سمح العصر العدىرقاب 
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    ب  ـجان كل منلمن فرت الفرسان 
  لدى الحرب حيث البيض تلمع والسمر

  ا   ـوالحب العزم والحزم عنكفما فر 
  رـومازال يبدوا فوق رايتك النص

  زت  إليهــم   بـر م  لمـا ـكأنه
  بـدر  اق قشعهاـسحاب على اآلف

  ن أقبلـوا   ـجى حيـليـل س نهمكأ
  رـفج  فعرفه من بعد مذ قد سجى

  أدرت عليهم كأس حرب تشعشعت   
  خمر ياقوتة  سكأ فيشعشعت كما 

  ة   ـعف  يكن منكم على القوم لمفلو 
  ستـر  ف اهللا فوقهـمـهناك ولط

  لخلفتهم في األرض صرعى كأنهم   
  سكر  بالقوم من خمرة وماسكارى 

  ش عليهـم   ـن ليل ناح وحـإذا ج
  رـوإن الح صبح صار يندبهم طي

  ت أزهارهـا   ـودن إالال جنـة ـف
  ا نسـرـفوقه منة إال وـوال سهل
  ال    ـتفض ك ـفعاملتهم بالصفح من

  عليهم جميعا ليس من شيمتك الغدر
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  ة   ـليل  إلى أن أتموا من بعد ستين
  ر خـال قبلـه شهـرـمكملة شه
  ر   ـناظ  فوليت عنهم معرضا غير
  كثـر  مـتعبـأ بهم وه لمعليهم و
  جائـع    ث ـلذاك تولى الليث واللي
  قفــر   همـاشـاة  وبين  لعفـة
  قَى   ـكان يتَّ مافلو ال انقالب الدهر 
  الحصر ثتحد قدالبحر  امتالءوبعد 

  ت عشرين  ليلـة   ـكأنك بدر وغب
  ا عشـرـاف إليها بعد عدتهـتض

  ا   ـفالح إلى األنصار وجهك  بعدم
  رـم مـجرعنا كؤوسا طعمها علق

  وا   ـيطلب فوا عجبا عنه بهـم كيف
  لبهم فـروااك فلما سـرت طاـلق

  عسى  وقالوا رأينا الصلح خير لنا 
  خير  تصالحنا والصلح بين الورى

  ا لصالحـت   ـفقلت بلى لو لم يقله
  بتــر مهنـدة  طـرا  رقابهـم
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  جسومهـم  وسمطت بالخطي فوق
  لها حصر ليسخطوطاً لذي التعداد 

  1ضـوانف  ان الذي قد شده اهللاـفك
  روأبرزه في اللوح عن قلـم سطـ

  والثنـا  فبادر له بالخيـر والشكر
  عليه وقل حمداً له الحمد والشكـر

  إنـه  وجـاز بخير نجل يغمـور
  أقام مقام الجيش عنـك وال فخـر

  اـأبا يوسف يعقوب فارس عصرن
  2)ر....(وبحر الندى العذب الذي له

  اآلن يا نجل يوسف كيف شئتفكن 
  والظفـر  هنيئا لك الفتـح الميسر

  صوبتـه  الملـك ثملجـدك كان 
  3وال شك فيه ينتهي بعـدك األمـر

  ا     ـمليكن اـوأيْـم اللـه حق نـتفأ
  بك الدهـر األعاديأتانا على رغم 

   
                                                

  .والمعنى ھنا مبھم وغیر مفھوم. ھكذا 1
ھذا البیت مضطرب المعنى وغیر موزون؛ كما قلب فیھ االسم لقبًا؛ بل سقطت  2

وعلیھ . منھا فقط؛ وھو الروي)) الراء((منھ كلمة؛ واكتفى الناسخ بكتابة حرف 
  ].ذكر وبحر الندى العذب الذي لھ مّد[: نقترح ما یلي

  .المعنى ھنا غیر سلیم 3
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  سأنفق عمري في امتداحك  ربمـا
  تواصلني النعمى ويبعدني العسـر

  الـتي  ويتحفني موالي بالحكمـة
  عرفت بها حبي ويسعفني  اليسـر

  تقـل  عبيدهـا فشـأن الموالى إذ
  إذا عثـرت والعبد يكنفـه الحـر

  ا عادت تلمسان  داركـمهأموالي 
  1.............أغنى عن وعدتم وقد

  اًـمع 2سنحضى بفاس بل بمراكشْ
  وبالمغرب األقصى وما رده البحر

  ذـك نافـوع وحكمـكالمك مسم
  وأمرك في كل البالد هـو األمـر

  3رعـاك اهللا مني هديـة]و[فخـذ 
  لشعر فيها الدهر جمع والسحرمن ا

  عليها الليل حتى نظمتهـا 4سهرت
  كما ينظم الياقوت في العقد والـدر

   

                                                
  . ھذا الشطر غیر واضح 1
  .یسكن الشین المثلثة الفوقیة لكي یستقیم الوزن 2
  .؛ لكي یستقیم الوزن))رعاك((قبل )) الواو((أضفنا حرف  3
 .؛ بالصاد المھملة))صھرت((حرفت ھذه الكلمة؛ فكتبت  4
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  وحئت بها حسناء في الخدر تختلي
  ليس بها خدر القرطاسوما هي في 

  1لدمجهـا) و(فضها أمير المؤمنين 
  بكـر  فما مسها شيـن كما أنهـا

  2خطبتك لألمـداح دعـني للحيـاة
  الحسناء لم يغله المهر فمن يخطب

*** 
 

   

                                                
  .لوزن؛ مع أن المعنى فیھ ضعف وإسفافلكي یستقیم ا؛ ))لدمجھا(( قبل كلمة)) الواو((حذفنا  1
  .لعل الناسخ أسقط بعض كلماتھ. ودون وزنھذا الشطر كتب ھكذا؛ دون معنى،  2
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وقد . ـ وله قصيدة أخرى؛ نظمها بمناسبة المولد النبوي الكريم
  :1وردت في زهر البستان؛ موصوفة بأنها موشح

  وافتخـر اآلن إذن خِـفاشم   رـفقت يا شهر جميع األشه
  حـرالس موـنج بين لـعطا   رمـأنت في األشهر مثل الق
  فلنـا البشرى إلينا والهنـا    ىنـجئت يا شهر ربيع بالم

  طول العمـر األفراحنصل    ـامة اإلنـس بـلنـا ليلخو
 ***  

  الس الظلـمـعنا غ وانجال   ـمكَر الحنوع الح ـفي ربي
  النشـر جأحمـد فيه سـرا   األمـم خير راـلـد المختو

  اللـوح بـه والقلـم نطـق   معظــم   هلـدموأحمـد  
  الخبـر صحيح ءكـذا جاو    واألمـم  يعلـم اللـه بـذا

 ***  
                                                

وكما ھو معلوم ـ في معظم األحیان ـ لیس للموشح وزن محدد، وال قافیة  1
وإنما یترك ذلك األمر إلى ذوق الشاعر وحسن . ثابتة، وال حتى روي واحد

لى ما دخل علیھ ـ مع الوقت ـ من كلمات دارجة؛ وتراجع باإلضافة إ. صیاغتھ
شرط الفصحى فیھ؛ بل تغاضوا فیھ كذلك على القیود الالزمة في قواعد اللغة 

وإن كان صاحب ھذه المنظومة قد أدخلھا في عداد . من إعراب وغیره
ومع . التواشیح؛ فإن ھذا الفن یتفاوت النظم فیھ بین الجید والمتوسط والرديء

فقد اختار ابن میمون السنوسي الخوض في ھذا الفن؛ فنظم قصیدتھ على ذلك 
فاعلن مفتعلن * فاعلن مفتعلن مستفعلن : (شكل رباعي؛ وتنقل في أوزانھ بین

فاعلن مستفعلن (، )فعلن مفتعلن مفتعلن* فاعلن مفتعلن مفاعلتن (، و)مفتعل
مستفعلن  فعلن* مفاعیلن فعولن فعلن ). (فاعلن مستفعلن مفاعل* مفاعل
مفاعلن مستفعلن (، )فعلن مفاعلن مفاعل* فعلن مفاعلن مفتعلن ). (مفتعل

وھكذا دوالیك؛ كما عرف في نظم ). فاعلن مستفعلن مفتعلن* مفاعلن 
حرصًا . فالمس بحر البسیط أحیانًا، ودغدغ بحر السریع أحیانًا أخرى. التواشیح

 . منھ على البقاء مجال التواشیح
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  مـلالحديث  يح ه بهذكـر   أفضـل  ءأحمـد في األنبيا
  لسـوروا أتى اآلي في جـاء   يسـأل ا هذكل من يجهـل 

  الهـدى الحق أظهرا منه لمَّجـدا   و  مع الباطل خوفا نإ
  بصر ذا  ىبعد العم ىرعتوا   عتدىا  قد منللرشد  ىدتفاه

 ***  
  جحـدي ال ـمفضلـه  بينه   حمـدأ  لرسل جميعاا سيـد

  به من مضـر يوتيقبل أن    واشهـد  قدكلهـم بفضلـه 
سومهـدا  ضـح الرشد لناأو   داسـدو  ـد الديـن بـهي  

  المشتهـرا  نـور شرعهبو    بعدله الرؤا يأورث العـم
 ***  

  دهـصـترهـذه  ليلتـه      دهـد مولـن مولـم هـليا 
  1وق طعم  الصهرذ عنجفنه    بها بشهـره تـام مند سع

  ملـة  هـا الدهر لخيـردقا   لمـة خيـرليلـة اإلثنيـن 
  القمـر ء ضيائهـا ضيامن    شرفت من أصل نورغـرة 

 ***  
   

                                                
:  وبسبب غموضھ؛ نقترح ما بین حاصرتین بدًال منھ. ھكذارسم ھذا الشطر  1
  ].سعده في مولد مشتھر[
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  المذهـب صحثنيـن اإلليلة   1المشـرب لـذ ليلـة االثنيـن
  شـرالسمـاء بالهدى للب في   بـالكوك ثنين الحإلة اـليل

  وارتفعـا  هنـورفاستنـار    يا له من كوكب قـد طلعـا
  نظر  ذيفهو ال يخفى على    فاتبعـا  عـرف الحـق به

***  
  أنوارهـا مشرقـة ىمعجـزة   تجتـل  منخَبِر الخلق  كم
  القمـر  قعند انشقا تظهر   محكمـة  حكمـة منلها  يا

  أعجب  منهقوف الشمس وو   عجب  شيء في ذراع الشاة
  الحجــر نطـقلمحمـد و   يكـذب الوحديـث الضبي 

 ***  
  العمي بعد ىير األعمى صير  2ما  قف القاعد أيدي األجرأو

  كدر في  يوالطَّ نمأصبحوا   لـف بصاع بعدمـااألأشبع 
  يمينـه بـزالل فـاض من   حينه  من يظمأ الجيش رو

  الشجـرد سجوفي وحكمـة    أو حنينـه الجذع ـوفي حن
***  

  أحمـد  السماء قنـوره فو   يصعـد ت با سراءليلـة اإل
  األكبـر  المقام يلذا رحاض   ناظـرا ذاك الجمال يشهـد

   
                                                

للحفاظ على انسجام ھذا الشطر مع الشطر الموالي؛ حذفت كلمة غامضة في  1
  : األصل؛ أفسدت المعنى؛ إذ ورد الشطر ھكذا

 )).شرفت لیلة اإلثنین لذ المشرب((
  .ھكذا 2
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  1]في حديث سائر  أو خبـر[  تختصر ال المصطفى معجزات
  السيـر فيا ذيجـد الطالب    السيـر  فضل تلك قد حوته

 ***  
  يشفـع  نبينالمذ في أحمـد   األرفـع  أحمـد لـه الثناء

  بالشـرر  ـتجوجهنـم ر   يوم قول المرء ماذا أصنـع
  الكـذب يـوم ال ينفـع فيه   يلتهـب  يـوم حر مذهـل

  وازدجـر فانتبه قـملمـتى    اللعـب ا هذ أيهـا الغافـل
***  

  وارتحلـوا  اوأن العزموا لوأ   لـواألم  اـن الرجاآلرك ـغ
  العمـر  قيوبة باصحب التإ   كم يعتريـك الكسـل لىفـإ
  وانقـضى لىتووفي ضالل    مضى على عيش تب النفسعا

  السهـر  ليل بطولواقطع ال   الرضى بابيا  2]باليسر[ والتزم
***  

  وازدجـروا عتبرواواليلهم    سهـروا  فإن باللـذة قـوم
  القبـر لعذرهم يوم دخـو   وافتكـروا ربهـم  اعـوود

  الطلـب من عليه  ابجو ما   المهـرب ينعد أالموها هو 
   

                                                
وعلیھ فقد )). ال وال طیف بعد الشجر((: ھذا الشطر غیر واضح؛ وجاء ھكذا 1

  .لتسھیل الفھم. نظمنا بدًال منھ شطرًا آخر، ووضعناه بین حاصرتین
  .عبارة ـ ھنا ـ غیر واضحة؛ فعوضناھا بما ورد بین حاصرتین 2
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  ذي بصر عنالشمس  2كيف يخفي   1يعيد العجـبـ]فـ[عجبـا 
  ***  

  عرض  كميلإليس في قولي ظ   ينتفـ  مـن قـظنمـا يوإ
  المنكسـر  ئـفالخا أمان يا   عوض  بك يا موالي ما لي

  أعظمهـا  ها من حسنهاقبح   علمهـان قـدهـذه الحالـة 
  المعتـذر ةيا مقيـل عثـر   يرحمهـا  من كسوا لها من

***  
  األول   ليإللـــه  األزأ   العبد فأنت الموئـل ناأ 3هب
  للكبـر من صغري ألرضى   أسـأل  أزل منك قديمـا لم

  من قبـلي لجفاعدتي كهفي، ا   خري أمـليذ يسيدي موال
  لم أكـن لـوالك بالمعتبـر   ال تؤاخذني بأسـوأ عمـلي

***  
  دتـاتح  ة مهماـخمد الفتنوأ   فسـدا  قد ما مهفاصلـح اللَّ

  القـدر  في بنـالطفـك اهللا    وجـدت ماوجـدت نفوسنا 
  فسمـا  المعالي بهسمت  من   الضيغمي اإلماموانصر األسنى 

  المطـر ِلوبـالـه كَنومن    تبسما  نمن يحاكي الصبح إ
 ***  

   

                                                
 .أضفنا الفاء للتوضیح والحفاظ على وزن البیت 1
 )).تخفى: ((واألفضل. ھكذا 2
 .ھكذا 3
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  شتعـلبها  ت مـر 1]ذـمن[   البطل سىالهيجاء موم ضرم
  بين السمر  تلك البيض هوز   األسل  التزهوا الطو بهمن 

  2المصقعـا  عيذوـالل يملكرأ  األشجعـا بالحرو ذالهمام أ
  الحضـر ذالـم وعـدة البد  اـالمرفع  مـعظألا امـمإلا

***  
  البـالد كلها وانتشـرت في   ظهـرت قدده ملكـه سعـو

  لمشتهــرا  هسعـد اموبـد   ثـرتدلما  لـةونصـر الد
  هيبتـــه وال  تطـاق  ال   صولتـه  لـه من ملـك يا

  الذكـر  بوثبت الليث المها   وثبتـه غيضيغـم لذي الو
***  

  في بلــد في بلــد بلـداً   سـدألا  كمثل ضيقطع األر
  المظفــر جيشـه  ءالـوو   ـهقهأر 3هـسيفـ  ذبـابف
  لبـااال مط أرللثـ  طالبـا  4]فحاز الغلبا جال في األرض[ 

  القمـر  فعل  األفق ا فيهكذ  مغاربـا أو مشارقا قد طاف
***  

   

                                                
؛ وھي عبارة غامضة وال تنسجم مع وزن القصیدة؛ لذا ))من ذا: ((في األصل 1

 .للتوضیح والحفاظ على الوزن. فقد عوضناھا بما ورد بین حاصرتین
  .عالي الصوت البلیغ: المصقع. الذكي الذھن الفصیح اللسان: اللوذعي 2
  .طرفھ الذي یضرب بھ: ذباب السیف 3
لذا فقد . بالتمام ھذا الشطر غیر مفھوم بالمرة؛ وتعذر استخراج كلماتھ 4

  .عوضناه بآخر، ووضع بین حاصرتین
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  فانتصـرا  همـده  بنصـر   ىسخـر اهللا له كل  الـور
  القـدر فيشيء سابـق  كلقـدر اللـه  بهـذا  قـدرا   

***  
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عـرف الكثيـر عـن حيـاة صاحـب هـذه ال ي

الترجمـة؛ سـوى أنـه مـن كتـاب أبي حمـو الثـاني؛ ومـن 
ويفهـم . المكلفيـن باألشغـال في الدولـة الزيانيـة في عهـده

مـن بعـض المصـادر أنـه ولـد، ونشـأ بتلمسـان؛ في 
كمـا أن يـوم وفاتـه مجهـول . تاريـخ غيـر معـروف

عـرف عـن حياتـه؛ أنـه عـاش في  وكـل مـا. أيضـاً
م؛ تاريـخ 1353/هـ760سنـة : الفتـرة المحصـورة مـا بيـن

ظهـوره كشاعـر في بـالط السلطـان أبي حمـو مـوسى 
م؛ وهـو التاريـخ الـذي 1393/هـ796الثـاني؛ وسنـة 

يـؤرخ آلخـر قصيـدة عرفـت حـتى اآلن؛ كـان قـد ألقاهـا 
  .1يـان محمـد بـن أبي حمـوز أبيبيـن يـدي السلطـان 

نقـل المقـري عـلى لسـان الديـن ابـن الخطيـب؛ 
وممـا صـدر عـني؛ مـا أجبـت بـه عـن كتـاب؛ : ((فقـال

الفقيـه الكاتـب عـن سلطـان تلمسـان؛ أبي عبـد اللـه 
وسمـاه ـ . 2))....محمـد بـن يوسـف القيـسي الثغـري

                                                
 . 220ـ  210: ، ص ص)نظـم الـدر(ملـوك تلمسـان أنظـر كتـاب تاریـخ بـني زیـان  1
 .427: ، ص6: نفـح الطیـب، ج 2
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يـه العالمـة الناظـم الفق: ((بـدوره ـ في أزهـار الريـاض
)). الناثـر أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يوسـف الثغـري

وللفقيـه أبي عبـد اللـه بـن : ((وجـاء في بغيـة الـرواد
يوسـف الثغـري األندلـسي أحـد شهـود الدخـل والخـرج 

ويعتبـر . أي بـاب السلطـان أبي حمـو. 1))ببابـه الكريـم
المجيديـن، وقـد استشهـد  محمـد الثغـري مـن الشعـراء

المقـري ببعـض قصائـده في نفـح الطيـب وفي أزهـار 
 . الريـاض

   

***  
  





  

                                                
  .87: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 1
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ـ قيلـت هـذه القصيـدة؛ في رثـاء والـد أبي حمـو 
؛ وذلـك "أبي يعقـوب يوسـف بـن عبـد الرحمـن"الثـاني؛ 
  :م1361/هـ763في سنـة 

  المـرء في الدنيـا رهيـن  خطـوب
  دهر أفصـح من خطـاب خطيـبِوال

مـن صاحالدنيا الدنيـة لم تـزل ـب  
  المحبــوبِ  في   تأتيـه  بالمكـروه

  بحاصـل  ليـس  امـاأليـ ومؤمـل 
  ــذوبِكم   اـبه  عـلى  أمـلإالّ  

في التجريـب مثـل الحلـم   دنيـاي  
  بي  مجهولـة   تجــري  ولغايـة  

  سىاأل  درعياو يا نفسي خلي الصبـر
  وإذا   دعيـت   فبالوجيـب  أجيـبي

  نادي بنـادي المجـد صرخـة نـادب
  عـلى المـولى  أبي   يعقـوب أسفـاً

  فعليـه  يـا نفـسي الكئيبـة فانـدبي
  ذوبي ريحـة قالكبـدي  وعليـه يـا 
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  ةلمـن  فـاق الملـوك جاللـ  أسفـاً
  فضـل   حـوبي   وديانـة   وبكـل

  ضروبهـا  فجمع الفضائـل باختـال
  بغيـر ضريـب فغـدا  بهـا  فـرداً
  أعظـم بـه  مـن زاهـد  ومجاهـد

  ومنيـل  رفـد    تـارة   ومنيــب
  يـزللم و  من دأبـه الديـن المتيـن

  بنصيـب  مـن كـل فضـل  آخـذاً
  يخـدم سيفـه  ن كان جيش المـوتم

  أودى  بجيـش  للمنــون  عصيـب
  لــةمـن  حي له أودى فلـم  نملـك

المـوت  كـل طبيـب  أعـيى  دواء  
  مطيعـه  يـب من كان الزمـانصوأ

  بسهـم   للزمـان  مصيــب  أبـداً
  هـوت النجـوم  الزهـرات لفقــده

  وذوى مـن األزهـار كـل  رطيـب
  وتغيـرت  شمـس النهـار لـه أسى

  وتبدلـت  مـن  نورهـا   بشحـوب
  وبكـت سيـوف الهنـد في أغمادهـا

  بمـاء   فرندهـا   مخضـوببـدم  
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  ولقـد   بكتـه   جيـاده   بصهيلهـا
  النيـب  حنيـن  لـه  وغـدت تحـن

  لـه  وحروبـه   وبكـت   محاربـه
  مـن بعـده   لمحـارب   وحـروب

  وجـه الزمـان كآبـة  على  وعلـت
  والبشـر   بـدل   منـه   بالتقطيـب

  مـن بعـده  النـدى  جفـت ينابيـع
  كل خصيـب أجـدب منـه  والجـود

  للوفـود  إذا   أوت   لجنابـه   مـن
بالبشــر   والترحيــب    يلقاهـم  

  بظلـه أو مـن يجيـر  المستجيـر  
  ويجيـب صوت الصـارخ المكـروب

  خطـب غالـب مـا زال يغلـب كل 
  حـتى  أتى  مـا  ليـس  بالمغلـوب

ـهظرمى  بيـن الضلـوع شوا رزء  
  سى   وكـل  نحيـبفأثـار  كـل  أ

  قلوبنــا  عليـه   وتفطـرت  كمـداً
  فأنظـر ألشبــاح  بغيـر  قلــوب

  وإذا   مصـاب  جـل  قـل   لمثلـه
  شـق القلـوب فكيـف شـق جيـوب
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  والحـزن وصـف قائـم  بالقلـب ال
  يـببالغر بالثـوب يصبـغ كالـدجى

  ولـرب   مكتئـب    قليـل   دمعـه
  غيـر  كئيـبوكثيـر دمـع  وهـو 

  تنبي على والحـال من ذي الحـال قد 
  مشبـوب ما في الجوانـح من جـوى

  قـد يستـدل بشاهـد عـن غائــب
  وبظاهـر عـن  باطـن محجــوب

  محلـه  اقتـرب   رامـوا يا نازحـاً
  فغـدا عـلى التقريـب غيـر قريـب

  مـن دنـو لـم يفــد ني ألعجـبإ
  عذيــبزاد    في    ت  ال  نزوحـاًإ

  حملـوه من شـرق لغـرب فاغتـدى
  كطلـوع شمـس بـادرت   لغـروب

  حفــت مالئكـة السمـاء بنعشــه
  والخلـق حـول سريـره المنصـوب

  ومشـوا عـلى    أقدامهـم   قدامـه
  يدعــون   بالترغيـب  والترهيـب

  بنفوسهـم  لو أمكـن الخلـق الفــدا
  مـن  لقـاء  شعـوب لفـدوه  طـراً
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  فإنـه    والي  عنـهـمـ تعزيـا  ف
  قـد فـاز مـن مـواله  بالمرغـوب

  ومـضى لرحمـة  ربـه  مستبشـراً
  بثوابـه    واهللا    خيـر    مثيــب

  الفنـا واختـار دار الخلـد مـن دار 
  فعـل  كـل  لبيـب كذلـك    بـدالً

  ـه اتالنفـس  إن  وف ولقـد  أطـاب 
  روبـه المضـقتحـت روا في العز 

  خيـر خليفـة  منك  ضى وخلـفمو
  للخلـق مرغـوب النـدى  مرهـوب

  لمثلـك منجبـاً  ما مات من أضـحى
  يـا خيـر نجـل في الملـوك نجيـب

  وجـب الـرضى  لكـم  ببركـم لـه
  لبــره  بوجــوب  إذ  لـم  تخـّل

  المسلميـن   مؤيـداً   فأسلـم  أميـر
  تجـري مـن العليـا عـلى أسلـوب

  يـت يا مـوالي منصـور اللـوىوبق
  في ظـل ملـك في الزمـان رحيـب
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  من   وعلى عـالك تحيـة كالـروض
  عبـد  مطيــل  للثنــاء  مطيـب

***  
  

ـ هـذه القصيـدة الرائعـة؛ قالهـا محمـد بـن يوسـف 
القيـسي بيـن يـدي أبي حمـو الثـاني؛ في ليلـة السابـع 

م؛ أثنـاء 1374/هـ776والعشريـن مـن رمضـان في عـام 
  : حفـل عقـد؛ احتفـاء بالنصـر

أيهـا الحافظـون عهالـوِ ـدداد  
جنْدوا ُأـدبِ  ـانَسالجِ  ـابِبي1ـاد  

ِلُوصيــاٍللَبِ   ـالًـا   أصاِئوه  
  يــادفي  األج  ـنمظنُ  كـآلٍل

  المجـاني  ـداتضنَم في رياضٍ
  الوهـاد  كـلْوت ـا بالر  ـكلْت  نـبي

ـروجٍوب   شَميـدات    بـانيالم  
باديـات شُكَ  نـاالسـبٍه  بـواد  

   

                                                
شـور؛ أحـد األبـواب بتلمسـان؛ یقـع في الجھـة الشرقیـة مـن الم: بـاب الجیـاد 1

  .ویربـط بینـھ وبیـن أغادیـر والمشـور
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فيهـا النَّ قَّرسيـبينَ  مثَل 1سيـم  
ـا النَّفَوصصفـوِ مثَل هر  يوداد  

وزهـا الزهوالغُ ـرـتْنَّثَتَ صون  
  ـوادشَ   قٌرو  ـهيلَع   ـتْنَّغَوتَ

جـدوٍل ى كـلُّوانبـر سـامٍكح  
  جـادالنِّ  سينـدس مدالغ يعـارِ

تَ صونِالغُ ـالُلوظكتـب فيـه  
أحفـاًر طِّسيـرِغَبِ  تْـر  مـداد  

   دـوخَ مِعاصفي م مشْالو ـركذْتُ
  امتــداد  ذواتُ ـهفوقَ 2ـبضقُ

  ينـالَع ـدارى تُـنَالم سوـُئوكُ
ى ـنَبج فَّع3ـلوثقْ  ـة  اعتقـاد  

األصيـِل واصفـرار فيها مـدام  
نغمـةُ يـورِالطُّ وصفيـر  شـاد  

غَ كمدـسٍـا بهـا ألنْنَو ورنـاح  
  غـاد  زنِمن الم  ـحجادهـا راِئ

   

                                                
 .؛ ومـا جـاء في بغیـة الـرواد وأزھـار الریـاض أفضـل))النَّسیـُب: ((في نفـح الطیـب 1
 )).نصبـْت: ((أمـا في نفـح الطیـب فكتـب. ھـذا مـا جـاء أیضـًا في أزھـار الریـاض 2
 )).وَنْقـِل: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 3
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  كـادتْ حِوعلى الد ـةحور مكَولَ
تُ أنريـح بـا لناالص  وهو غـاد  

قَّرالشَّ تمس في عشايـاه  ىـتَّح  
حفي ـةًقّمنـه رِ 1ـتْثَد الجمـاد  

جدشَ روبِالغُبِ تْدجريـبٍغَ  ـو  
هاجالشَّ ـهقُو طـوِل بعد البعـاد  

يا حيزنِا الم حيهـا م2صٍاعـر ن  
  فـؤادي  في ها سرغَ بالح سرغَ

وتعاهـد معاهاألنـسِ ـد  هـانْم  
وعهود ا بِـبالصصِبِـو  هـاالعد  

  ى الغوانيهلْى وموى الهنَغْم حيثُ
ومـراد يـُلى ونَـنَالم   المـراد  

ومقـر ـالَالع وماألمـاني  ىقَر  
ومجـاالقنَ ـر ومـجالجِى ريـاد  

  ـفٌوقْ سـانملعلى ت ـنٍسح لُّكُ
  ـادلعبا  ىبعـلى ر صوصـاًوخُ

ضحالنُّ ـكـور في رباها وأرىب  
  نـاد  هـا على كلِّاكحض كهـفُ

   
                                                

 )). أحدثـْت: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
  )).مـن بـالٍد: ((نفـح الطیـب 2
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وستـاجٍ على كـلِّ هـامـا تاج  
كـّل  عـلى طيفهـا فْطَوص  1واد  

يـدي غَعيفيقـضي  ها الجماَلر  
  ى زيـادـوعد كـلْت هـا أنحسنُ

  الهـاى عـنَعم تُمهِـري فَعشوبِ
مـن هِهـا فَالَحفي كّل ـتُم واد  

حضزانها الخليفـةُ ةٌـر ىمـوس  
  يـاداألج ـَلعاط يِـلْالح  ـةَينَزِ

وحبكـلِّ اهـا ب  ٍلـذْب  وعٍلـد  
ماهـاوح مبـاغٍ كـلِّ ن  وعـاد  

ملك جـاوز المالمعـالي  ى فيد  
  ي بــادكالم عنــده هايـاتُفالنِّ

معـٌلق للهد2ـواصيالنّ  ى منيـع  
ظْمهـر ـالَللع رفيـع العمــاد  

ـُلقات المواألعـادي جميعـاً ِلح  
بـا وغُالظُّ ـرارِبغـر  ياأليـاد  

   

                                                
)). وَنمـا وْھُدھـا عـلى ُكـّل وادي: ((كتـب ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 1

  : وفي أزھـار الریـاض
 )).وَسطـا َسْیُفھـا عـلى كـّل وادي((

 )).یـُع الّنـواحيمن: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 2
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  ـتْنَأغْ  ـبحاِئالس ـتنَّما ضكلّ
عنِ راحتـاه ـواديالغَ حـابِالس  

كـم هبـات له وكـم  صدقـات  
عـلى  عائـداتالعفـاة  بــواد  

فأيـاداِهللا  ي خليفـة  مىــوس  
أبحـر ذْععـلى الــ ـةٌبوراد  

كِّرـب الجود في بسيـط  يديـه  
  بــادالع ــالفَت ى بـهـالفَتَفَ

ـلَّج باريـه لْملِْل ـًأجرايـــاب  
كالحنـاًيـا ضام يـاةَح البــالد  

  ـاايزالم لـكبت ـهصخَ نم جـلَّ
باهـرات مطـارِ ـنف  وتـالد  

شيـم لْحةُـو ـنَالججايـاى   وس  
1شهـد كالشِّ هـا أنّ المجـدهــاد  

يا إمام الهى وشَـدمس  عـاليالم  
  2ـاديالنَّ  رـدى وبـدالنَّ مـاموغَ

  ـفيخَ ـرس لـوكالم ـنيب ـكلَ
ليـس  مععقـوِللِْل نـاه  ببــاد  

   
                                                

  )).َیْشَھـُد: ((في أزھـار الریـاض 1
  )).النَّـوادي: ((نفسـھ 2
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  مــاهم   ـكفُّكَ  البـالد ـأنفكَ
يـمتَنْكـان فيهـا مـن ي 1لعنـاد  

  ــهيلَع نـانالب ـككفُّ ـتْضبقَ
  2نقيــادالوا   ذعـانِإلى  بافـأتَ

3بكـم  تصلـح جميعـاً   البـالد  
  ـــالدالبِ ـالحص ـمكُآراء نإ

  ـن إليكـمـزْل دائمـاً تحلَـم تَ
ادــوقيــمِ    للعنيـنِ  السكح  

عينـتُْأ لـو شكرتكـم بمنطـق  
  لألجـواد   فـاةالع كـرِشُ مثـَل

قـد  كُتْأطاعالبِ ـمـالد  ميعـاًج  
  ياألعـاد  أنوفَ متْغَأر طاعـةً

الجِ ـوا فأريحأتْ  يـادعتُبــاموه  
وأقوا الـريـوفَس في  األغمـاد  

  ملك  ـزفي ع 4ا الخالدينوـُئنَهاو
  عــاداإلس  ـمِداِئ  عـدالس قائـمِ

                                                
   )).للعبـاد: ((في أزھـار الریـاض 1
)). فـأتى باإلذعـاِن ِحْلـَف انقیـاد: ((جـاء ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 2

  :أمـا أزھـار الریـاض فجـاء الشطـر ھكـذا
  )).ـف انقیـادفانثـنى باإلذعـان ِحْل((

  )).وبكـم: ((في أزھـار الریـاض 3
 .؛ وھـو أسلـم))خالدیـن: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 4
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  افي ـوالقَ  بـاتهذْم من ـموإليكُ
1سهلـة مـاًكَح ليـان  المغــاد  

  يـدشم  ظـامِالنِّ نم ـتيب ـلُّكُ
طَّعاألفْ ـرَبالثّ ـقنـاء  شَالم2ـاد  

  ـودجم ضٍور هرِزكَ و ابتسـامٍذُ
  ــادجم  رد  ـكلْسكَ  ـامٍظَتوانْ

***  
  

ـ قـال محمـد بـن يوسـف الثغـري هـذه القصيـدة أمـام 
السلطـان أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن بـن أبي حمـو 
الثـاني؛ في حفـل بمناسبـة اليـوم السابـع للمولـد النبـوي 

  :3المعظـم
  وجدي من نسكي أحياناً كانُل نفسي والتَّعلُّل  ال يجـدي   وإن أعلِّ

 دي سِباألنْفهْل من سبيٍل واألماني ضلـة   إلى معهدهطاَل به ع  
  وأيـام وصٍل كُلُّهـن أصاِئـٌل   وماضي زمانٍ كلّه زمن  الورد

  أن تَسآلها  يجد لوالهوى  رسوم    ِللطُّلوِل   مسائالً بدمعيسمحتُ 
   

                                                
: وفي أزھـار الریـاض. بفتـح السیـن والھـاء)) َسھَّـلـْت: ((في نفـح الطیـب 1

  ..بالضمـة فـوق السیـن، والكسـرة مـع التشدیـد عـلى الھـاء)) ُسھِّـَلـْت((
  .وفي بغیـة الـرواد أسلـم)) المجـاِد: ((في نفـح الطیـب 2
 .وردت ھـذه القصیـدة في نظـم الـدر والعقیـان فقـط 3
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  هنْد  ولم أبك أطْالالً لهنـد مواثـالً   بذي األثِْل لكنِّي بكيتُ على
  في مهرق الخَد عمالدوكم كاتـم سر المحبة قد وشَى   به مهراقُ 

  تخْدي أوالهوادجِ   اجِركائبٍ   تخب بأبر زموما هاج شوقي غير 
ها حينطوتْ بذور َجى تْدخُ   بها النَّوطْدور كما يى والكمام على الورد  

  وعادتْ دموعي مثل منْتر العقْد   لهموا بوصضنُّ بروحي حين تُدجفَ
درِه الفَـرهوالقاني وج هى   بياقوتمن دمعٍ يجود على  الثَّر فللَّه  

  ساكني العلم  الفَـرديا نهفرفقاً بصبٍّ في يد الشَّوق مفرد   بأشجا
  يكلِّـفُ عرافَ اليمامة  بـرءه   ويعلم أن البرء في علمي نَجـد

  للشبيبـة من رد نوهيهاتَ ما أ   باالص في زمنِ فهل راجع ما فاتَ
متُوما أن ذم منفكم     مفرقي خَلالشيب أد عندي مشكورة للشيبِ يد  

الغ طانشَي نَفِّـريهنـور ـةإذْ   واي في فَ لَّحودي ويإلى ديه شْالرد  
  دنْالهِ نم قاقالر البيضفوا صكما و   إذا ابيض فَودي زاد طبعي رِقَّة
  دوالح رِصهى الحتَنْفيها م تُزجاوتَ   ولكنَّـني أبكي ِلـزالَتي الـتي
  عن رشْد تُيعامتَ إذْ ييغَ رتُوآث    وإنِّي وإن كانت ذنوبي كثيـرة

بـدشْفع في العولى فَيشَفِّعه الممحمـداً   ي  ذنبينالم ألرجو شفيع  
  والحمد حِدبالم يحالوفيه  بوأطنَ    نبي تَسـمى أحمـداً ومحمـداً

  ا الحمدبِلو مهدونَ فضالً صخُ وقد    اِئـهلونبي جميع الرسِل تحتَ  
 ثاني كَرامةًباكما خُصعِ المبلس   موهياهللا  ن السبمن ع سورة الحمد  

  العد على تْبوأر آيٍ ْمن ُلسالر به    له معجزاتٌ ماثلتْ كلَّ ما  أتَى
ى يالقُرآن يهد هاوأعظمدفيا    لنا الهحسما  نويا فَ هدييوز هديمن ي  
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  من الشَّهد ىلَتْيحين  ىلَوأحسناه    ىحفي الض سِمى الشَّنَسمن  ىلَجأ يالوحهو 
  ر التَّـم عند كمالـه   فشاهده من كان بالقربِ  والبعدبدله انْشَقَّ 

الفَقْـد قه ألَمشَو نيناً شَكَى منح   فراقـه النَّخِْل عند جِذْع نح له  
  درمن ذلك الوِ الجيشُى ورتَ نإلى أ   اء بين بنانـهوفاض نَميـر الم

هوبعـد قبـَل الـوِالد وآياتُـه   لكثرهات  تُلمحالقَفي  صِلب دعوالب  
  من األمنِ ممتد ظلٍّموِلده ِللْخَلْـق أسعـد  مولـد   فهم منه في و

  الوعد دقَصا يا رِشْبها في الح تَدعو   شَفيع المذنبيـن  شَفاعـة أال يا
  عدوالب أيِبالنَّ ناكمغْ نع يِل تْضقَ   عافَني شَيب وضعفٌ وكبرةٌ فقد

  خير مرسـٍل   أعفِّر خَدي في ثَرى ذلك  اللَّحد هلَّح عٍرببِفمن لي 
  وقاً فيه ملْتَهِب  الوقْـدوأبلغُ قَلبي ما تَمنَّى من المـنَى   وأبرِد شَ

دالوِر  أى شوقاً إلى ذلكمٍ   فَيا ظَمـزمِلز ودرفي غَليلي بالووأش  
نيفاتَ لئن خدوال و ى من شَيبتي   ولم أعتمْل سيراً بنصضفيما م  

  يمنتَهى  قَصـد هنُظْعاأالتَّاشَفيني  بسعـده   تُبلغُني  واءاللِّفتَحتَ 
  كرمٍ عد منم تَـولَّى اهللا تشييـد فخـره   فما شئتَ من مجد وماإ
ماه لَّهفل   ة نصـرهـزحبـاه اُهللا ع نصرٍ عزيزٍ  منمومن ضدع  

  من سعدو جميٍل يٍعس من وناهيكٌ   له السعد والسعي الجميل مالزم
 ةً  فيهى أمحأض ه   كموله الجوددح حي لهدا أنا في موحدي ةأم  

  الظُّلَمِ الربـد فيله العسكر الجرار يجلو قَتامـه   أسنَّتُه كالشُّهبِ 
  كالقُضبِ الملْد يطا الخَنَالقَ رمسو   السيوفَ جـداوٌل ولكنكروضٍ 

  عدكالر ُلواهها والصوضتَإذا ما انْ   كَسحبٍ ولكن السيوفَ بروقُهـا
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  ألسدكا سوارِدي والفَرِد تَربها الج   ِ كُـلَّ كتيبـةاءيعد إلى األعـد
  قَويمِ المتْنِ معتَـدُل  القَـد وكل   صقيِل الصحفَتيـنِ مهنّـد كّلو

دالع بيدقَ ىيـةً َلبهابم  تُفَ   الِّلقـاءلَري الطُّبيافُى أسالغُ في يوه همد  
  وفي وعد وعيدوغيث في  كليث   يهاب ويرجى في  جالل جماله

  بالبذِْل والعيشة الرغْـد مييهِحويُ   لكاً يحمي الرعية  رعيـهما فيا
والر بالجود ى   ويشْملهمِل والنَّدِل والفضبالعد كْفلُهمويو  فقفْدالر  

ما ج كنهِليهـدع من بذِلـك أكْرِم وسابعه   مولد  تَ من عهددد  
  الخُلْـد  ـةَنَّجالحسنِ في لَيلَتَيهِما   تُذَكِّرنا كلْتاهمـا  جميعجمعتَ 

  الفَخرِ من حد ظهرِم ما منهفما لَ   ىضالر امي وسابعهالس لدوالمهو 
م  ا بكنَوأبناء ب نيكهويهـمدوالحوا نُ   جماجوماً في س جدالم ذلك  

حتْوأض روسج الصافنات مهودهم    ها أطفالُهمدوتَععوـدهالم  ض  
 في أفْق ا بكومسعاليالم  كَواكباً   أبو ثابتمن عـدالس قمر بينهم  
 زانته ري لقدلعمز كما   مهابـةٌ منـكأشواق ا انرنْلفد ى الهندظُب  

فـدطْلـعِ الوم عند بأجمَل منه   يائـهفي أشواقه وض  فما البدر  
  عنه وبالرشْد وانضضيه بالرروتُ   فدمتَ له يرضك بالبِر والتُّـقَى

  النَّـد من نَـد رِالعاطثَناِئك عاطراً   فما ِلثَناك  منودونَك روضاً 
  الورد من إالَّ درالو ماء وما طاب    فيك إجـادةً ـوَلالقَك أجدنا فَمنْ
  تَجود لها بالصيبِ الطَّيبِ العهد   ضةٌور بِيحيتْك بالطِّ أن ورغَ والَ

  ردفَ جوهرٍ من فيهما  كمفوص ومن    وما هي إالّ العقْد منِّي  نَظْمـه
***  
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   )محمـد بـن يوسـف القيـسيع يتبـ(
  

قـال محمـد بـن يوسـف القيـسي هـذه القصيـدة في 
م؛ خـالل حفـل أقامـه السلطـان أبـو 1374/هـ776عـام 

حمـو الثـاني؛ بمناسبـة ختـم ابنـه أبي زيـان محمـد 
  : سـورة البقـرة وحفظهـا

  هـراألرض وابتسـم الز ـل وجـهتهلّ
  الزهـر جماألنْ في أفقهـا  به وغـارتْ

  ةمسـر  مـاءالس  األرض ِوضاحكـت
كـّل  وقابلهـا مـن  ريحانـة   ثغـر  

  هـاكأنّ  زهـواً القضـبِ قدود ومالـتْ
  مـرحال في معاطفهـا تْـى تمشّاوـنش

  ستورهـا ـفَلخ الورق ت قيـانـنَّغو
إ وللـورقنَّغ نـت بأوراقهـا   ستـر  

  يـع  خليفـةفي صن  أجـدت سـروراً
  القـدر ضيـما يقت األقـدار له أتاحـتْ
األرض زينـة لمـوالي موسى أبـدت  

فتوحهـا وشّو   جهـا   زهـر   نهـر  
  ـةـة  سندسيفي   حلّ  وقـد   رفلـتْ

  القطـر    جهـابـا   ودباهـا  الصوشّ
   

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

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


256 
 

  ـراق  بنائلـه  الــذيإيوض  ـرلفال
ان وض منه وهو فينغدا الـر مخضـر  

أشـواق  بمحفلـه  الـذي  هـروللز  
مفتـر  هـر منه وهـو جـذالنغدا الد  

  ـــلمحج   يـوم  أغـر  مـن وهللا 
  لـة   غـــرموالنـا   محج وأيـام 

ى جميعـاًوالحسـنَ به الحسـن تجمـاع  
تالقـتْ به البشـرى وراق بـه البشـر  

  هـموقـد سـر أبنـاء  الملـوك   بأنس
وناهيـك أنـسِ من واالملـوك إذا سـر  

طلَأى أشمـس الهدعت ىالعـلَ  في أفق  
  البـدر  العهـد  بينهـم  ولي  نجومـاً

الـذي أبـو تاشفيـن سيـف  دولتـك  
بـه تفخـر العليـاء أو يعتـلي الفخـر  

له السـؤدد المأثـور والعـالَ والمجـد  

له الكـرم ائـُللنّوا المشهـور  الغمـر  
رِ  أميـرىى ضضالخالفـة  أمـره أر  

فقد فـاز ضـوانِبالر ممـن له األمـر  
  ـــهنَّإتـاله أخـوه   في  عـاله  و

لمنتصـر   بـه  النّ  باهللا   عـزصـر  
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وإن  أبـا   زيـان   زيـن   لذاتــه  
  نجـر  طـاب له حيـن زكـا منه نجٌل

ـذقَح وقـد القـرءان قَـذْح  مجدـو  
  ـدرالص  شـرحوانْ القلب منه فأشـرقَ

  حفلـه تخـدم الجـوزاء لـه ـتْوهشَّ

وقد شد من طـاق لهـا النّ عقد خصـر  

حافـظ   واُهللا   اِهللا   ويتلـو   كتـاب  
  كـرالذّ ـظَفمـا ح  لتـالي كتـاب اِهللا

ة عيـنِوقـر ي المجـدوسـف صنـوه  
  لهـا  أزر   شـد  العليـاء  ـامهِيدهبِ

وكوكـب أفق السعـد أبـو   خامسهـم  
ـلي عـالَع في المعلـوات لـه  قـدر  

وناصرهـم يتلـوه  عىثمـان  واقتـد  
بفـارس  عبـد  اهللا  فانتظـم  الــدر  

  نــوره  ـةُعأش  فاضـتْ فيـا ملكـاً
  زهـر  ى  أنجـمعـلَلْمنهـا ِل قَفأشـر

  بنيــت  بهديهــم  أبنــاء ـكْئهنِّيِل
يـن أركانـاًمـن الد بها يهـد  الكفـر  

بهـم ىتـزده األعالم والقنـا  والبيض  
األقْ كما ازدهتواللَّ ـالمـوح  والحبـر  
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فمـا  منهإالَّ  ــم  أميــر  مؤيــد  
  ـرب   اجـدم ىرض إالَّ  ـممنه  ومـا

جمعتـم كـّل ى القصريـنِلد فضيلـة  
بهـا في الخافقيـنِ سمـا  لكـم  ذكـر  

شـتَّ  مآثـرى مـن  قىـر  وقـراءة  
تضمأم  كـّل  ـن  منـهثـرة قصـر  

  ا الحيـاـجوده من غار صدقـات نمفَ
وفيض هبات غاض في جودهـا البحـر  

ليهـا  كـّلإ دعوتـم  وحاضـرٍ  بـاد  
فلبـوالنّ ا كـأنـاس ضمهـم الحشـر  

الثّ كـأنريـا نحوكـم هـــاكفَّ  مـد  
فمنَ  ـنيهـافي كفّ  لكـم  ورق  وفـر  

  نـاالثَّ  ذخـرى  العليـا ويـنَبتَكـذا  تُ
  األجـر  غتنـمى  ويلـفَالز  كتسـبوتُ

ال  تنفـ  مكـارمتَ  كداـزد  ةجــد  
بـلَهر ال تُعلى الدى وإن بـلي  الدهـر  

  هـاسنَح ـرظهِـام  تُاألي بـك فدامـتْ
النَّ  في أوصافهـا فيحسنوالنَّ  ظـمثـر  

ودونـك من در قوافيهـا  يرارالـد  
فيـا مرأى الشّ نمهـا الشّى ينظّعرعـر  
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قفـتْ قـواف مناهجـاً  جـومِالنُّ أثـر  
بِ   فليـسقْمـف  لهـا   أبـداًي   أثـر  

بِ  إالَّ  ومـا هيكـر  تَ  ـرٍكْفبرـتْج  

وفي لفظهـا  دوفي لحظهـا  ر  سحـر  
  لهـا  ستخبـراًقـال  م مـن مخبـرة 

سي هـْلـل لديهـا من مخبـرة  ذكـر  

  ***  
  

صيـدة عقـب فتـح أبي حمـو ـ قـال الشاعـر هـذه الق
  1:ولـم تـردت إال في زهـر البستـان فقـط. الثـاني لوهـران

  بسعدك الجاريـان الدهـر والقـدر
  الظفـروالنصـر   نوباسمك الغالبا

  ومن المكينالسعد  أنصاركبعض  من
  السمـروالماضيان البيـض  مكخدا

  بيمنك الفلك األعلى جـرى  وعتـا
  المطـروحـر  دك األجودان الببجو

   

                                                
الشاعـر محمـد بـن یوسـف القیـسي شاعـر مجیـد؛ ولكـن ھـذه القصیـدة  1

 .نسخـت لألسـف بقلـم رديء؛ األمـر الـذي أفسـد رونقھـا
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  فأنت أعلى ملـوك األرض قاطبـة
  ودونك النَّيـرانِ الشمـس والقمـر

  لك الملوك فعن علياك قد  عجـزوا
  وصدهم طائعان العجـز  والخـور

  فبسط كفك فيه بـرق سيفـك  قـد
  تآلـف النافـران  المـاء  والقفـر

  وروعـني 1]راعٍ [ هللا ملك مليـك 
  3عمر محرابه فيو 2في الحرب عمرو

  من نَدي األرض لو في نبارك األرض
ـرهلم تذبل الناعمان الـورد  والز  

    سنى [لو في البدر منه  وواضح البشر
   4]األرض والسرر: يجلي بها مركبين

   

                                                
تحریف لكلمة أخرى قالھا الشاعر؛ ألن ما  ؛ وھذا))أوزع: ((كتب في األصل 1

؛ ]راع[وعلیھ فقد وضعنا بین حاصرتین كلمة . ورد في األصل یخل بالوزن
  .لیستقیم الوزن والمعنى

 .عمرو بن العاص: أي 2
  .عمر بن الخطاب: أي 3
لألسف؛ قلص الناسخ ما یمكن جْنُیھ من ھذه القصیدة؛ إذ شّوه كلماتھا، وأخل بوزنھا؛  4

القارئ یعجز عن فّك شفرة الكلمات؛ ویفاجأ ـ بین الحین واآلخر ـ بخلل؛ یسقطھ  حتى أن
لذا لم . في فجوة عتماء، أو یصدمھ بحاجز عصي؛ یمنع متابعة تسلسل معاني القصیـدة

أجد بدًا من محاولة نظم كلمات وعبارات بدیلة؛ لعلھا تساعد القارئ على متابعة قراءة 
یعترض القارئ من عبارات أو كلمات بین حاصرتین فھي  وعلیھ؛ فكل ما. ھذه القصیدة

  .من صیاغة صاحب التحقیق؛ ونرجو من اهللا التوفیق
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  العاشقيـن به بولو أجيـرت قلـو
  الخـوروالغنـج  : لم يسبها الفاتنان

  بالغنى واألمن  فاندفعـت 1]أجبتنا [
  الحـزروالفقـر   2]الشقوتان[عناية 

  فالجود يأتي على األقوام  منسكـب
  اإلسالم  منتشـر علىاألمن ظـٌل و

  3]تغدو الفضائل كلها لـه  فجـرى[
  جهه البدر أو من كفـه البـذرومن 
  كـرم ثـرهيلـقى الجفـاة ببشـر إ

  كذلك الغيث إثـر البـرق  ينهمـر
  غـنى وإن تبسـم بشِّرنَـا  بكـلِّ 

  كذلك النـور يـأتي بعـده  الثمـر
  وسيرتـه المولىهـدى يغمراسـن 
  4]ها السيـرذكرتسمو جالال وتروي [

  فمن معاليه في جيـد الزمان حـلي
  ومن مساعيه في طرف العلى  حور

   
                                                

  .كلمة ـ في األصل ـ غیر واضحة؛ فعوضناھا بكلمة بدیلة 1
  .في األصل كلمة غیر مفھومة؛ فوضعنا كلمة بدًال منھا بین حاصرتین 2
  .عوضناه بما ورد بین حاصرتینوعلیھ فقد . تعذر قراءة ما كتب في ھذا الشطر 3
وھذا )). أبدى محیانا فسرت  منھما السیر: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 4

  .لذا فقد وضعنا شطرًا بدال منھ؛ كما ورد أعاله. مما حرفھ الناسخ

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

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


262 
 

  للنصر ريـح رجـاء  ال  تفارقـه
  وتبتكـر  1]القوم في نصـر[تروح 

  ريـح ولكنهـا روح إذا  ابتـدرت
  تهـا  للفتـح   تبتـدررايا ـت رأي

  قلوب األعادي  في متابعة 2]أجرت[ 
  3]ذعـر[نما كـل قلـبٍ؛ طائـر  كأ

  ر  مضرمـةنـاله جيـوش لهـا  
  له  ضـرر منقودهـا الناس لكن و

  وااله  منفعـة  نـا لمـم وفيهـنع
  فيها النـار والمطـر يوجدكالسحب 

  بـردة  ملـك  فييقودهـا ملـك  
  تاجـه  قمـر فيه أسـد في درعـ

  العليـا  وعزمتـه بهمتـه   ملـك
  4]ررـالغكانـه أرعلـت وترسخت [

   

                                                
  .ما بین حاصرتین وضع في مكان عبارة غیر مفھومة في األصل 1
  .بما ورد بین حاصرتین الكلمة ـ في األصل ـ غیر مفھومة؛ فعوضت 2
 .ما بین حاصرتین؛ وضع في مكان كلمة غیر واضحة في األصل 3
وھذا )). یستجاب النفع أو یستدفع الضرر: ((ورد ھذا الشطر في األصل ھذا 4

لذا فقد عوضناه بما . الكالم الذي نقلھ الناسخ ـ طبعًا ـ غیر موزون، وال مفھوم
  . صود إلى القارئورد بین حاصرتین؛ لتقریب المعنى المق
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  ـلتكزار مصيب الرأي مإلا فّـع
  بما يـأتي ومـا  يــدر اإللهعلى 

  ـتْحتفُ  الذيحامي الديار أبو حمو 
  والحضـر دو ـالد ودان البـله الب

  ني العدا فإذا أفنى األولَى مردوامفـ
  كفـر  ألولىـنِّي فلـنفاق يثَعلى ال

  هـمناقب  قد فاضت[ الكتيبة  ذيمن 
     1]رـيطري ويثني على أوصافه البش

  مطـو معطي األلوف ومطعم الضيوف
  الحرب تستعر ديوبا الصفوفعان ـ

  والخيل كالسبيل تحت الليل ترفعهـا
  الهيجـاء معتكـر ا ودجىـفرسانه

  ةـئارقفي الصفين  لسمروالبيض وا
  ـرثومنت فمنظـوم   البديـععلـم 

  واأللبـاب طائشـة تسقـطام هـوال
  وزر  واألسـد قابلـة لألســر ال

  بالهمـام أبى هـاهناك يحـمي حما
 رمحرد  والصـورلوا  منهحموا وي  

   
                                                

ما ورد بین حاصرتین في ھذا البیت؛ وضعناه؛ بغرض تعویض الكلمات  1
 .المشوھة التي تعذر فك طالسمھا
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  تحصنها  ىسل عنه وهران هل أجد
  منه وهل أغنت األسـوار والجـدر

  حـل  ساحتهـا ذكـال لقد حلهـا إ
  جاءها من عـنده القـدر من بعد ما

  لم يحيِ  تكرمة منرد الصفو يوكي 
  ويوسع العفو مـن يحـيى ويقتـدر

  غاصبين استحق الدار  صاحبهـا يا
  شـاء يغتفـر وشـاء عاقبكـم أ إن

  1هـذا إذا طـرح  الجنـاة  زلتهـم
  ذلـك  العبـر 2د بالعفـو شهراعاو

  لحمد هللا حمـد الشاكريـن عـلىوا
  تـوح  جمـة  أخـرفتـح تليـه ف

  واألرض أبدت لهذا الفتـح زينتهـا
  بشرا وأشرقـت اآلمـال والكبـر

  به الغصونفأنظر إلى الروض تهتز 
  أرجائه الزهـر فيعجبـاً ويضحك 

   

                                                
؛ ونظرا ))ھذا أمن جانا جنى بما جنى عبرا: ((رسم ھذا الشطر في األصل ھكذا 1

  .لغموضھ، والتحریف الذي أصاب كلماتھ؛ عوضناه بشطر آخر ورد بین حاصرتین
  .ھكذا 2
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  وللربيـع عـلى  أعطافـه  حلـل
  درر  ى مرقومـة  كلَّلَتْهـا   للنـد

  تستبشر النـاس حتى قلـت  أنهـم
  الوتـروكـأس  نشاهم المطر بان ال

  1]تؤملـه[كانـت العليـا  يهذا الـذ
  النـاس ينتظـر كلهذا الذي كـان 

  زاـال منتهـرص اآلمـأقدم على ف
  يحصى بها بشَـراً ما نالهـا بشـر

  تُرتَجى  بالسعـد  مبتـدراً كما رباد
  2]مبتكـر[ومر بما تشتهي فالدهـر  

  سلـم بـهوالنصـر بينهـم يهفـو 
  باللـه  منتظـر  معتصـم  نـتوأ

  فانهض بجيشٍ وسعد منك  ساعـده
  السعـد والنفـرن حبـذا العسكرا يا

  بسعدكم قدمـت كـل البـالد لكـم
  عـرو واللم يعص سيفك ال سهـل 

   

                                                
 .؛ وھذا یخل بالوزن))تأملھ: ((في األصل 1
 .الكلمة الواردة بین حاصرتین وضعناھا بدل كلمة غیر واضحة 2
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  1]إنهم[سـر حيث شئت بعبد الـواد 
  عرب كـرام وكل ضيغـم هصـر

  الزمـان بنـو زيـان إنهـم يـنز
  ـربـدر عالهـم أنجـم  زه نتوأ

  أوجهكـموآراؤكـم  وعطاياكـم   
  في األعصر الدهم من آياتها غـرر

  إليكـم تطمـح األبصـار والفكـر
  وفيكـم تسـرح األشعـار والفقـر

  ومن يكن فخره بالشعـر  ممتدحـا
  فبامتداحكـم  األشعـار  تفتخــر

  وما عسى أن يطيل المدح ذو لسـن
  ومن يطل فيك مدح فهو  مختصـر

  ايتـهغ  عليـاك  إلىـر خفكـل ف
  ود على يمنـاك  مقتصـرـكل جو
  د خيـر قافيـةـإليكمـا مـن مجي

  شعـروالو أنصفوها لما فاهوا وال  
  ر يحسنـهـمن يتعاطى الشع كلما 

  وي الحصبا والـدررـوهل تست كال
   

                                                
  )).ما بھم: ((في األصل 1
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  وسيفكـم  يينـم  سعدكـم الزال 
وينهمـر  يـميه يحمي وجودكـم  

  لكـم ء، مر منصور اللوااأل 1]فقائد[
  عطـر  طيـب ل أفـق ثنـاءـبك

***  
  

ـ قـال صاحـب الترجمـة هـذه القصيـدة الغـراء الرائعـة 
م؛ بيـن يـدي السلطـان 1393/هـ796بتلمسـان في سنـة 

  :2أبي زيـان محمـد بـن أبي حمـو الثـاني
  درالصا هوى سكن ىكرالذِّ لي 3فهاجت   رادوالس اَلموا الضيم صحبا تذكرتُ

  العذرا قطعوابدا عذر لهم  ماإذا    ىرير والسا السعملوأوإخوان صدق 
سروا في الدصباح وعند   ىلَالفَ ناصيةى يفلون ج القوم قد حمدو المرىس  

  قَفـراال آهلة تلك المجاهـل  و   ً بهـمفةغدتْ نَكراتُ البينِ معر
  في كبدي جمرا وديعالتَّدع أود لق   جوانحي فيوى ى الجكَوتوديعهم أذْ

يضيء الدىج من عزمهم فكأنهم    لِْل سريتَ كواكبحىم تَ كيى البدرار  
  حلَّة حمرا فيخلق رِيء  وأجمل    أجّل بدور الرسل نوراً  وبهجةً

  فعالً وأشرفهم  ذكْـرا مهموأكر   لهجةً الكونِوأصدق من في عالم 
   

                                                
 .فوجب التصویب. ؛ بدون الفاء؛ وھذا یخل بالوزن))قائد: ((في األصل 1
 .وردت ھـذه القصیـدة في نظـم الـدر والعقیـان فقـط 2
  ...)).َوَھیَّـَج لي الذِِّكـَرى: ((ما كانـتھكـذا جـاءت، ورب 3
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  وأرفعهم  قَدرا راًوأكملهـم  تُـقًى   وأشرحهم صد قلباًهم وأطهر
  والظّاء ناطقاً   إذا فاه نطقاً خلته ينثـر الـدرا ادبالضوأفصح من 

  يستقرا مسالشَّفليس له ظٌل لدى    ىحفي الض الشمس ُيفضح نوراً تألَأل
  ذلك  الثَّغْراعتْ أودحب الغَمـام كأنَّمـا   جواهر نورٍ  عنويبسم 

ا ورداًمنه  أريجاً كىبأذْ    باسماً مطلول األزاهرِ فما الروضهروال ز  
  ً   بأطيب من رياه عرفاً وال نَشْراصامكا وافخِالنَّ مفضوض كسالم وال

  اصبر أستطع لم عنك صبراً متُإذا ر   عليك  محبتي قفأزين الحلَى و
  ىكرالذِّ ترما ج لي ذكراك ظرحوي   كلِّ لحظـة  يمثُِّل لي مرآك في

تُ لم أنطقْ بغيرِ  حديثكمإذا فُه    بتُ وإنلم  غيعرم سِل واكمي الفاكر  
  السر والجهـرا حبكتَملَّك منِّي    وقد  ىواله رس وي عنكومالي أطْ

  ارهالز مجاألنْ قي لكومن شَ أسامر   ولَهأبيتُ إذا ما اللَّيُل أرخَى  سد
  طْلَقْتُ أدمعي   فالَ عبرة تَرقَى وال مقْلة تُكْرىوأجفْني  بهاعقدتُ 

  دراالص شرحها يبرهانُ ْيكنإذا لم    يكذِّب دعوى النَّفس شاهد حالها
  وال بحرا سبيِل الحب براً فيأتَزعم حباً للحبيبِ ولم تَخُـض   له 

  قد يسوغُ وال  أرى   لمثلي مقيماً في تَخلُّفـه عـذْرا تذارٍاعوكلُّ 
  ِللردى خَطرا ىريال  محبٍ وكّل   به الردى  حبالم ىقَلْما ي طروأخْ

  السرا بهما يسر  منهم عدالبوليس عجيباً أن يناَل مشوقُهـم   على 
  اسرالع ذهبما ي رينِسالي فنَوفي كَ   ىاألس جفري ما طافاأللْ ةففي سع

ولَى إغاثة  عبدهالم وفي رحمة    وال سماي  هعدي أنالعا بدطرضم  
  لٍَل غفْرازإلهي عفُواً عن ذُنوبٍ  جنيتُهـا   وغَفْراً لما أسلَفْتُ من 
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  ترد يدي صفْرا الَّى أبأسمائك الحسنَى سألتُك ضارعاً   وبالمصطفَ
ظَى بالمـزارِ  لطيبـةأح لعلِّي   فيمرا حو بها ذاكالوِز ِلي المزار  

  كُثْرا تْمظُع وإن مطاياهخَ تْطَّحفَ    رِحالَهم الحونالص طَّار حالدهي 
  فراالكُ طلمفاص اإلسالم رصتَبها انْ   إيمـانٍ وأمـنٍ ونصـرة بةُمثا

 ختـاررها المها من  داراًتخيفما سام   ِلهجـرةرا بعده هججرته  
  َ البشرىلك نيئاًالحادي ه لي يقوُل   جيرةَ الوادي بحقِّكـم مـتَى أيا

  أحلُّ بأرضٍ حلَّها خَير مرسـٍل   غَدا تُربها مسكاً وحصاؤها درا
رب  من عند يحأتاه الو انَبيى طُـرللـور ـه   فبالغَ في تبليغه  

بشير    خاتَـم كتْفَيـه بين تَخَ بهنذيـرا مسائـَل  والنُّـذْراُهللا الر  
  ىراألخْفي  هفشْيا وينْفي الد نيؤم   األرضِ يشْفَع فيهِـم هِلأمان أل

  الحشْرا دوارو ذاإ مواهكَى شَكَشْوم    فيا مرسالً بالحقِّ للخلق  رحمة
  ربهِم الكُبرى آيات من ُلسبه الر   ومن ماثلـتْ آياتُه كلَّما  أتَـتْ

  اَهللا شَقَّ لك البـدرا نألن كان فَلْقُ البحرِ قَبلَك  آيـةً   ِلموسى فإ
وإن كان فاض الماء رٍ لهجح فَ   منمفِّكَ نك الماء ا الُلالزرى نَهرج  

  تَارةً أخْرى ىفَطَصملِْلوإن وقَفَتْ شَمس النَّهارِ  ِليوشُع   فقد وقَفَتْ 
  علي بها العصرا ىلَّص إذْ كرفأد   لك اُهللا رد الشَّمس بعد  غُروبها

وإن كان مع دداو سبحى توالص    فقد سبتْح تَفي راحيك الحصى جهار  
دلَتْ قمح ماًوإن لَسبه شَهراً و يمان تَروح   ـهتَريحا وغدبه  شَهر  

  اراإلس ةعرفي س قَرالب فوقُي راقاًب   فَفي لَيلَة أسرى بك اُهللا  راكبـاً
مالفَ ننَ شِرحو العشِر أسى بِرعبده   إلى الحضرة لْالعفَ ايسبحان من أسىر  
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الفَجرا إلى مثواه وعاد  ما فَجر بحذَواِئبه والص   لم تشب بحوالص  
  أمرا له صيعتَ خيرِسالتَّ في تك فلم   وإن لسليمان الشَّياطين  سخِّرتْ

  صـرانَ هسخِّرتْ  لَـه   مالِئكَةُ الرحمنِ تَنْصر قداِهللا  َلفإن رسو
 ةوى   بِغَزـده الععقاتَلَتْ م الِئكةٌ قـدمبا رٍدردى بدلَّ العح حين  

في اِهللا حـقَّ جهـاده دهمفجاه   فمن أتاه طوعاً لم يدن الرقَهرا ىد  
رقتينِ  بحكمـهاألعادي ف أعاد    فمن ى ىلَتْقَ فرقةرأس ومن فرقة  

 تْ ناردفَفألْ   الخَليِل كَرامـةًوإن خَموقَألْ إذْ ها في وهرخَض ةضور  
  ما ُأضرمتْ دهرا من بعد بمولده   نَار فارس ىلمصطفَِلفقد خَمدتْ 

تْوفاض  األنْبهفيو    شَرقاً ومغرباً وار األعلَ ألالمى سشْى البِرر شْوالبىر  
محم نَى نورِ النَّـبِيفلوالَ سُألما    ـدبصامِبالشَّ تْر من كَّمة بصىر  

  والقرآن آيتُه الكُبرى على األلف   وكم لرسوِل اِهللا من آية سمـتْ
ماتُهجِزعتْ  مانْقَض عجزةُ القُـرآن و   وكّل النَّبيينابامقيـةً تُقْـر  

  ىرسك تْرسدما كَبع تْأود ربقيصٌ   حتْ  عجائبالالميالد  ليلةوفي 
على اإليوانِ  تْلَّوسسبها  فَي فَخَر   هابةما اإليوانبعدما قَـر من  

  هي الليلةُ الغَراء جدد  عهدهـا   اإلمام أبو زيان بالحضرة الغَرا
  نضرا ى زهراًتسفاكْ روضاً حيا جاد   فأسدى وأبدى من نَداه  وحسنها

سنهـاذيالمقامـة ح نـا داركِّر   فمن تُ بهجةى ىلَجتَتْر ةمعن نوم  
  الملوك به ذُعـرا شاءأحالدنيا تُـقًى وفَضائـال   وتَرتَج  ألمم ماإ

  الهيجاء أنسيننا عمرا في مواطن   فَمن سيرٍ أذْكَرنَنا عمرا  ومـن
دى في مهج الرمحِ ى بطعنِرالعد   لَالطُّ السيف فوقَ بضربِ ولكنراى أد  
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  من مالبسه ستْرا عليهمعدلـه   وأضفَى  ظلِّمليك أقام الخلقُ في 
  قَهراً وتَسلبهم  جهـرا هممذُْؤبان عربانهم بهم   تَسو فكم قد سطتْ

بعدلـه فَكَفَّ َأكُفَّ الجورِ عنهم   ىوال  تعرو فال روعةرورة تعع  
  فكلُّ الورى يدعو بطوِل بقائـه   فمن رافعٍ كَفاً ومن ساجد شُكرا

  أبحـراً عشْـرا دىلنَِّل يديهفإن في   بنانِ  العلوم فيلئن كان بحراً 
  يستَعبِد  الحرا دبالجو هأنَّ ىفي سجاياه الكريمة مطْعـن   سو فما

  المغرى هو المغرم ارالغَ ةنَّوبالس    عنايـة  ىأعـنَله بكتـابِ اهللا 
  الفَخْر واألجرا زرأح ما قدهِخسنَبِ   إالَّ  كتـاب  وسنَّـةٌ ـهمه فما

  له النَّصرا ضامناني خارِالب خُسونَ   جاللـه ـلَّجفَنَسخُ كتـابِ اِهللا 
  وزار في نَسخه يبراألا ِللَع فمن   يعتَد الشِّفـاء شفـاءه كانومن 

 ادـه   فَزتابه وكـربطيبـاً ح عوتَضخارِالبطرا يره عباخم من  
  ينَثَر أم حبرا الكافورِعلى  كاًسمأ   راقَتْ  بخَطِّه قُفلم أدرِ واألورا

  من أجرى الفضائِل آلمادري ويج    أالَ هكذا فليسم للمجد من سمـا
  نظم الشعرا لو رعالشِّعنها  رصيقْ    ى  ومكارمهالسنها ى عهس عاٍلم

  من شيمة العذرا فهو حياءعليها    ودونك أبكار القَوافي فإن  بـدا
 ةٌ بيضدنَضتَخالهـاالوم على    جـوهالطِّ حةفْصسِر الدراري والدار  

  نُك النَّظْم والنَّثـراساحم قبلَها   فَعلَّمني إوالنَّظْ رثْري النَّأد وما كنتُ
  ى راألخْ وفي ضاهرِ يانْفي الد الكوأو   ك بالعـز والبقَـاالمن و الكوتَ

    ***  
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ـ هـذا تخميـس لقصيـدة؛ أنشدهـا صاحـب الترجمـة في 
م؛ بيـن يـدي أبي حمـو الثـاني؛ 1362/هـ764سنـة 

  .ولـد النبـوي الشريـفبمناسبـة الم
  رـعش يفي ليلة يوم اثن *بالبدر الطالع من مضر *يا ليلة االثنين افتخر

  علم بالمولد فهو به  *من شهر ربيع المشتهر
*****  

  أنوار هدى خير البشر *وبدت كالزهر وكالزهر *كالشمس سناه وكالقمر
  وامحفجميع الخلق به ر *ونبي الرحمة والبشر

*****  
  رـيا شهر كمالك منتش *يا شهر جمالك مشتهر *ك افتخر الدهريا شهر ب

  بمواسمه النسم ىتحي *يا شهر قدومك يا شهر
*****  

  رداـأط دهـوالخير بمول *ومن األنوار قد انفردا *يا شهر ربـع فيك بدا
  مـفبطلعته سعد األم *وأتى للخلق بكل هدى

*****  
  والخلق لنجح الحق دعا *وبأمر اهللا لقد صدعا *صبح اإلرشاد به انصدعا

  فبسنته الخلق اعتصموا *وأزال بسنته البدعا
*****  

  رـه الحجـب وكلمـوالذي *شهدت برسالته الشجر *ظهرت بنبوته العبر
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  مـوانجاب بغرته الظل *بدعوته القمر وانشقَّ
*****  

  هـلَبد  رـلما بالمنب *لفراق رسول اهللا له *هلَع شكا وله وذوالج
  مـه األلـب مـوألَ اًـشوق *له نوح نفلذلك َأ

*****  
    اـقوقتادة رد له الحد *يده بالمرفق إذ فرقا *ـاقومعاد بتفلته لص

  عمت للقوم به النعم *وسقى األحياء حيا غدقا
*****  

  هـلمنازع  زةـن معجـم *ولكم ظهرت بمنازعه *بهرت أنوار شرائعه
  أضحى ينهل وينسجم *والماء خالل أصابعه

*****  
  هـوتسامى الصدق بلهجت *وإمام دليل محجته *قام القرآن بحجته

  فالعقل يهيم وال يهم *وتناهى الحسن ببهجته
*****  

  هـومبيد الكفر ومعدم *مهبهداه تشيد معلّ *معلي اإلسالم ومعلمه
  فوجود الشرك به عدم *بظباه أريق له دمه

*****  
  جيهم هو عاصمهمهو من *وشفيع الخلق وراحمهم*زين اإلرسال وخاتمهم

  وتزل بهم فيه القدم *في يوم تبين جرائمهم
*****  
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  داـأ وأراده أبـال يضم *يروي بالكوثر من وردا *ورسول اهللا كما وردا
ولواء الحمد له عقوشفاعته ترجو األمم *اـد  

*****  
  هـدس تربتـتقبيل مق *مشتاقا اسنى رغبته *يا رب انفع بمحبته

  ا يجنيه ويجترمعم *وقبول منـك لتوبته
*****  

  د أنعمهـويفيض عوائ *يبدي األفراح بمقدمه *وأنصـر من قام بموسمه
ملك أمسى بتكرلألجر يحوز ويغتنم *هم  

*****  
  هـول اهللا توسلـبرس *لهوملوك األرض تؤم *ملك قد عم تفضله

  وحاله العفة والكرم *وعلى مواله توكله
*****  

  كـبمحتل  ضئـكالبدر ي *لكى الفَذركالشمس تحل  *ملك يتخيل كالملك
  زمـفتنه تلقاه األسد  *ليث يصول بمعتركلكا

*****  
  اـوهب طي اآلالف إذا ـيع *أسد الهيجاء إذا ركبا *بدر العلياء إذا انتسبا

  برم  ال هجر لديه وال *ويخاف اهللا إذا غضبا
*****  

  دهـويؤي  هو ينصره *يحميه اهللا ويعضده *ملك قد الحت أسعده
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  وبعز عاله جرى القلم *وعلى األمالك علت يده
***** 

ومعيد الملك وجابره *الدين وناصره أمعز* د عامرهال زلت تشي  
  ما أنهل بكفك منسجم *وتجدد غامره أبداً

***** 

  ويقيم ألمرك من قعدا *ادعفالسيف يقرب ما ب *من عاند فضلك أو جحدا
  مـديال  اـمن مواهبه *فأمدد للواء الملك يدا

***** 

  وعودك واه محتقر *والسعد يساعده القدر *فالنصر أمامك والظفر
  مـومعتص  باهللا عليك *بشراك فإنك منتصر

***** 

  فـأص  ثنيه وماأ ماذا *والبحر بجودك يتصف *سك ينتصفأوالدهر بب
  الهمم  أم أم نور سناك *أغمام بنانك إذ يكف

***** 

  رـر العصـرك تفتخـوبعص *س ثنائك يدخريونف *فيمثل عالئك يفتخر
  ميولقد كرمت لكم ش *ريس مفلقد حسنت لكُ

***** 

  يدل على القمر كالنور *دلته حالك على البشر *من رأى مرآك من البشر
  تفني األعداء وتحتكم *باك يد القدرظضربت ب

***** 
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  فيه لشياطينهم رجم *يبدو لعداه به نجم *سيف السلطان أبي حمو
  وينتقم يعفو ويعفّ *ته يسموالزال بسطو

***** 

بك في خدل فتلمسان* الدول وأعدت لها أسنى  *ِلمذ الذت منك بخير و  
  ونأى عن ساحتها العدم*دت لعوايدها األولاع

***** 

  اـمبتسم مـفكأنك فيه *ولعبد الوادي همى كرما *م منك سمااحسن مق اي
  مـوال ظل  ال ظلم لديه *ته نجوم سمافَّقمر ح

***** 

  دىـع  وأفاد ندى وأباد *نال القصد لمن قصداأو *كل مدى زأمليكا جاو
         ونأى عن ساحته العدم *رضاك لقد سعدا نال من

***        
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ـ قصيـدة لمحمـد بـن يوسـف الثغـري وصـف بهـا 
م؛ 1365/هـ767يبـدو أنـه نظمهـا في عـام . 1تلمسـان

أبي عبـد اللـه بمناسبـة وصـول ابنـة أميـر بجايـة 
  :2الحفـصي؛ عـروس السلطـان أبي حمـو

  المقبـل  الربيع منز 3ـِلتَاجفَ مقُ
  تـليججتـني والمالم ما يسـرَ ـرتَ

قْشُانْو نسيم ضِوالر طوالًم  و4ام  
أهـداك من عـرف وعرفاقْ  فـِلب  

نْاوإلى زهرِ ظر أنَّكَ  ضِياالرـه  
دىعـل 5ر  لبـات  رـابت  الحيـل  

  الطَّيـر تنشد باخْتالف  لُغاتهـاو
  6طَربـاً علَى أعـلَى الغُصون الميـل

                                                
في  ألول من بغیة الرواد، وزھر البستاناھذه القصیدة موجودة في الجزء  1

  . دولة بني زیان، ونفح الطیب
وفي أثناء وصول ھذه : ((أشار صاحب زھر البستان إلى ھذا؛ حین قال 2

العراسة؛ التي  العروسة؛ وصل األمیر عبد اهللا صاحب بجایة؛ وشھد على ھذه
وفي ذلك یقول الفقیھ النبیل أبو عبد اهللا محمد بن یوسف . جاوزت النھایة

 . و 90ظ ـ  89: ورقـات...)). القیسي؛ أحد كتبة األشغال
 )).مبصرًا: ((في النفح 3
في زھر )) الروض: ((ھكذا في بغیة الرواد، ونفح الطیب؛ بینما سقطت كلمة 4

 .معنى والوزن معًاالبستان؛ األمر الذي أخل بال
  )).ُدَرٌر: ((في بغیة الرواد 5
  .سقط ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب 6
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في دلَوـة تْفاض داها بالنَّيىـد  
بكـلِّ ضـتْقَو كـلِِّلى ـنًم َؤمـِلم  

ببأ طتْسرجاء سيطَالبـة 1هـادلَع  
وكـلِّبِ ـتْطَس معانـد لـم  يعِلـد  

ها نُلطاسالمأبو ىلَو وحم  الرىض  
  يـلتَعالم  فيعِالر مياالس بِنصالم ذو

  ىعـلَ تـهلَوبد انـمسلت ـتْاهتَ
  2يـلالج  رهـاظَنْم سنِحبِ ـالدالبِ لِّكُ

  الحـمى منْها  حمى نهذي تلمسا
  4المنْصـِل  العدى عنْها بِحـد 3وفَرى

ـنِ فَغَدسبِح يهتْ تَتهلَتوي  دالـت  
  أربـتْ علَى حسـنِ الزمـانِ  األوِل

  وزهتْ  بِداخلها وخَارِجِها عـلَى
  كُلِّ البِالَد  بحسـنِ منْظَرِهـا الجـِل

ـتْاقَر محنُاسها ونَ  قَّرسهـايم  
  يِلـزغَتَ ـابوط يـرعش بها ـالَحفَ

   

                                                
  .؛ وما ورد في البغیة والنفح أفضل))أصلھا: ((في األصل بزھر البستان  1
 .سقط ھذا البیت في زھر البستان 2

  .؛ وما جاء في البغیة والنفح أفضل))وعدا: ((في زھر البستان  3
 .غیر موجودة في نفح الطیب وفي بغیة الروادالبیت؛ ثم البیتان الموالیان مباشرة؛  ھذا 4
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عربِ  جنْمعـجرجِ بِبا اتاـهياد  
  ـِلفَقْالم ءجـاالر ببـا بـه ـحتَوافْ

وإلى 1أعـد العادـب ها غُنْمـدةًو  
  ِلـزعمبِ كنْع ـسِفْلنَّا موـمه حبِصتُ

وض2شيخ ريح ارِالعشُ فينعبهـاي  
  3ولىـنعـم  الـ  إنـه  لـكهنا رهز

  ونَزاهــة ادة ـاره  ِلعبـفمـز
  4تَنْجـلى  وكُروبـك ذُنوبـك   هـفي

تَو5 جناتها في ـشَّم رِوياضـاه  
نُواجإلى  ـحذاك حِنـاالج خْالمـِلض  

  راح فيها أنْجمـاًـلَك األفْ تَبـدوا
ـرزُأهب  نْـكع ـنلَس ـنلَك6فَّـِلاً و  

  هـاًزنَتَم ـفْق اكحالض هافهكَوبِ
  7ـِلماألج  ِلامالجفي  كونَفُج حـرستَ

   

                                                
  .وما جاء في بغیة الرواد أفضل)). واْغُدوا: ((وفي زھر البستان)). وِلًتْغُد: ((في نفح الطیب 1
 )).َتاِج: ((في بغیة الرواد ونفح الطیب 2
  )).الَوِلي َذاَكُھَناَك َفَحبََّذا  ُزْرُه: ((جاء ھذا الشطر في البغیة والنفح ھكذا 3

  : جاء ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب ھكذا  4
  )).ُذُنوُبَك أْو ُكُروُبَك َتْنَجلي ُتْمَحىِللدِّیِن  َوالدُّْنَیا  َمعًا       اُرُه َفَمَز((

  )).في َجنَّباتھا: ((في بغیة الرواد ونفح الطیب 5
 .رواد؛ وفي نفح الطیبسقط ھذا البیت في بغیة ال 6
 .ورد ھذا البیت؛ في بغیة الرواد ونفح الطیب في ترتیب غیر ھذا 7
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بِوربوة  اشَّالعق لْسةُـو  عاشـق  
  ـِلحاألكْ  اِلـزالغَ 1ـاظُحألْ  ـهتْنَتَفَ

  اـهعالَتهـا واتحود في يـكلستُ
  2ِلوـدجال  ادـرطِّاو  ـِلبِالَالب  ـمغَنَ

  اـهرِهز  ـنم مٍاسووب ـمٍواسنَبِ
  ِلــدنْالم فـرعكَ سـاًفاأنْ  ديـكهتُ

  3هـاآر ر حج بنِ سِيالقَ ُؤرماْ وِلَفَ
قتَ مـاًدـلَّسى عـن معاهـد م4ـِلأس  

أو حام حَلـو اِئنَفـا ه واِئظباـه  
ا كَمـان متَحبِ ـالًفحومـة  حو5ـِلم  

  بٍـلَطْمبِ انميها الزلي ف ادج مكَ
جتْادالغَ  فُـالَأخْ ـهـامِم  المـِلبِس  

  ـاهاِئوِل ـطقْسي بِـفلَكَ اهلَ ركُذْافَ
  6ـِلسنْمبِ  سيلَ ـرها الدهنْع ايـوهفَ

   

                                                
  )).فتنت وألحاظ: ((في نفح الطیب 1
  .ورد ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب في ترتیب غیر ھذا 2
 .سقطت كلمة رآھا في زھر البستان؛ فیكون الشطر فیھ إذن غیر موزون 3
  :رء القیس في معلقتھ الذي یقول فیھیشیر إلى بیت ام 4

  )).َكَدْأِبَك ِمْن ُأمِّ الُحَوْیِرِث َقْبَلھا    وجاَرِتھا ُأمِّ الرَّباِب ِبَمْأَسِل((
  :یشیر ھنا إلى مطلع معلقة امرئ القیس؛ وجاء فیھ 5

  )).ْوَمِلقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیٍب وَمْنِزِل   ِبِسْقِط الِّلَوى بْیَن الدَّخوِل َفَح((
 .جاء ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب؛ قبل ھذا الترتیب ببیت 6
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واعىلَد إم فْالصصيف يثَ  ماًوياًان  
بِوتَ ـهـلَّس ونْعـه  فَ  بـاًْأدِلـَأاس  

تَ وادـراه مالمحاسن  بهجـة ن  
  1األزهـار غيـر  معطـل منخـال 

نْيسكا  ـابانْ ـمِأليباًياس  مـاًاِئد  
كَ أوالحـامِس ـالَجفُّكَ 2ه  الصـِلقَي  

  ـالَح دقَ 3قَلْـبٍ لِّـه في كُلُالَزفَ
وجالُمـلِّكُ في ـه عقَ ـنِيـد ح4يـل  

  وارتقي حلدى تلك المسارواسرح 
  اهـا المقْبِـِلثَركُلِّ حسـنٍ مـن  في

  5فَـوارةً  ثَاِلثـاً ال تَنْـس يومـاً 
بِوبِـذْع نْمهلهـا المبـارانْفَ  كـِله  

  ـالًاِئس  نـاًيجلُ رٍّد علىـري جتَ
ى لَـأحـذَوأعب من رال حيـقلْس6ـِلس  

   

                                                
  : جاء ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب ھكذا 1

  )).واٍد تراه من األزاھر خالیـا     أْحِسْن بِھ ُعُطًال َوَغْیـَر ُمَعطَّـِل((
  .وزن؛ وھو تحریف؛ یخل بال))جاللھ: ((في األصل بزھر البستان 2
)). في كل َفمٍّ: ((وزھر البستان بینما كتب في بغیة الرواد،ھكذا في نفح الطیب؛  3

  .وھذا یخل بالوزن
  )).قد ُجلي: ((في نفح الطیب 4

  )).ِلٍث َفوَّاَرًةَثاَواْقُصْد ِبَیْوٍم : ((في بغیة الرواد ونفح الطیب  5
  .       .م؛ بدون األلف والال))سلسل: ((في بغیة الرواد ونفح الطیب 6
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  هاإزاِئبِ الذي فرالشّ على فْرشْاو
  ـِلع ـنم ـةيلالع ـانمسلى تَـرتَِل

  1تــاج  بمفرقهـا  بـدا نـهفكأ
أحسجٍتـابِ ـن  ـهـبالباء  ــِللَّكَم  

  ـْلمفَ  تْمالَ 2هاسمشَ ةُيشالع اذَوإ
  3ــِلهمتَالم  ةَــلَيم ىـلَّصالم ـوحنَ

  هـلُجام  سيحِالفَ ِليالخَ ـبِعلْموبِ
  ـِلفَّالح  قتاالعفي  4ـراظوالنَّ ـِلأجِ

  ةـيشع كلَّ 5راسِـاألفْفبحلبـة 
  6ـِلـهستَالم  ـبِعلْالم كـذابِ ـبعلَ

ملِّكُ ن طرطَ لَّكُ فرف ي7يـبِتَس  
  ــِلأمتَالم  ـةنَتْف   ـرِاظوالنَّ  ـديقَ

   

                                                
  )).الَمحاِسِن َبْھَجٌة ِمَنَتاٌج َعَلْیِھ : ((في بغیة الرواد ونفح الطیب  1
 .وما ورد في البغیة والنفح أفضل)). سمتھا: ((في األصل بزھر البستان 2
وبھذا )). نحوھا على مھلة  المتمھل: ((جاء ھذا الشطر في زھر البستان ھكذا 3

 .الشكل یختل الوزن
: بینما كتب في زھر البستان. بغیة الرواد ونفح الطیب؛ وھو أفضلھكذا في ال 4

  )).َتَرُه جفونك((
 )).فلحلبة األفراس((وفي بغیة الرواد )). فلحلبة األشراف: ((في نفح الطیب 5
  :اختل ھذا البیت في زھر البستان؛ فجاء ھكذا 6

 )).بحلبة األفراس كـل عشیـة  لعـب    لـذاك اللعـب المستھـل((
: فجاء ھكذا)). كل َطْرف: ((اختل ھذا الشطر في زھر البستان؛ بسقوط عبارة 7

 )).من كل طرف یستبي((
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دركَ وشَفَـقُ 1أن هى  أديمجالـد  
ــِل أوسرـمٍ مجهابِ ركَش ـبأشْه  

أو أحني ـاقَ رٍمكَ يـمِاألدعسجـد  
ـرٍقَأشْ أو يـز3 ـلـأشع  بذيـل 2وـه  

أو مكُ نميال نَ تِل ظيـرحسنـه  
  4ِلـوخْم  ـقوابِالس في  ـمٍعم سـامٍ

أو  أدلَّكال  مٍـهغُ  الَّإ ِلـيةًــر  
  ـِلجحم ـرٍأغَ نم كـورِب ،حِبالصكَ

جمع حاالمسفي ن يـعِدب  شياتـه  
مقَّـرِتَمـا ه العيـن  تَ  فيـهسـِله  

  هـفَلْخَ يلِّصالمي ولِّجى المـرتَفَ
وكفيمـا اله  جرــيه 5ليــأتَال ي   

هـذا يكوذا ـر  يففَ  ـرثَنْييـن     
الثَّ عـلى طفـاًعنَـاني عـان  ِلاألو   

قْعخَ بـانفَ ـٍليا فُـهقَوهـاسانُر    
  6ِلـداألج ضضاقانْ ـضقَنْتَ ـدسكاُأل

                                                
  .؛ وبذلك یختل الوزن))كأنھ: ((في زھر البستان  1
 )).یزھى: ((في بغیة الرواد 2
  )).بعرف أشعل: ((في البغیة والنفح 3
 .جاء ھذا البیت في البغیة والنفح قبل البیت السابق 4
البیت؛ والبیت الذي یلیھ مباشرة؛ وردا في بغیة الرواد ونفح الطیب؛ في  ھذا 5

  .غیر ھذا الترتیب
  .الصقر: األجدل  6
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  ىغَالـو آساد ادالو ـدبع سانرفُ
  1العـِل  فوالبـأسِ والشَّرأهُل النَّدى 

بجَاع سـلمجاِلهِ نِ جماِلهِمـِلحم  
  2وبِجنَّـة  الدنْيـا  تلمسـان   ادخُـِل

مشَ تْنَفإذا دغَِل األصيِل سرـابه  
  3ـلخُادفَ  ـةيلَاألص ـانسملت  ىلَإـفَ

مبِبا ن لْمبابِهـا ِلبِع  حهـاديد  
نَتَمنـا  ـلِّكُ في  ـاًهز4د  ــِلفَأح  

ـتَوأن من بعـد وِلخُالد نَهيـةًه  
اوعقَ ىإلَ ْلـدرِص ـامِاإلم  األعِلـد  

  ـةٌاينَك ـاريالدو ـُلأمالم ـوهفَ
والسـر فيال  كـانِفي الس ِلـزِنْالم  

  ـهتَيأر  نـنيمْؤالم  يـرأم 5إذافَ
  ـِلبقَو  سـاطالبِ ى  ذاكـرثَ ـمثَالْفَ

   

                                                
والشطر ھنا )). َحاُموا الذِّماَر أوُلـو الَفخاِر األْطـَوِل: ((في بغیة الرواد والنفح 1

  .مختل الوزن في التفعیلة الثانیة
ویبدو أن عوض؛ واكتفي بالبیت . تانلم یرد ھذا البیت إّال في زھر البس 2

  ..)).فـإذا دنـت شمـس األصیـل((الموالي؛ والذي یبدأ بـ
  .البستان؛ وقد یكون عوض بالذي جاء قبلھ ھناھذا البیت غیر موجود في األصل بزھر   3
بینما شوه ناسخ زھر )). حفٍل: ((ھكذا في نفح الطیب؛ وفي بغیة الرواد 4

  )).متنزھا في كل حفل أو أحفل: ((ھكذا البستان ھذا الشطر؛ فكتبھ
  )).وإذا: ((في بغیة الرواد 5
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  ـهلَ ْلـقُو يعِبِالر نمز 1باهي به
شْبى بِـرلَأمح من ـحالك  وأج2ـِلم  

نْيلُّه نْمانَلَ ه الجبِو اـده  الـد3ىج  
  ـِللِّهتَالم  ـههِجو قـرِشْمبِ 4ىـلَجتُ

  ـٌلمجم ةقيقَحال في ـظٌفْلَ دجالمفَ
وـالَحـذَِل صيـٌلفْتَ  هاك  المجـِلم  

  موالي بشراكم فما بيـد  اإللـه    
  المستقبـلو ال لحـوبنصـره  في  ا

لـتيا  كـالمل  ةـبهني  هنيتـم  
  وفـدت  بإقبـال  وسعـد  مقبــل

حسب فَالمِلذَ رِاخك الحسـال بيذ  
أضلَى ـحديـه المـججِ دـد م5ـِلثَو  
  سعدهـاِل شَمس العالَ حلَّتْ بِمنْزِ

  6وأوتْ  إلى  بـدرِ الملُـوك األكْمـِل
   

                                                
  ))ھنئ بھ: ((في بغیة الرواد، ونفح الطیب  1
  . ورد ھذا البیت في بغیة الرواد ونفح الطیب في غیر ھذا الترتیب  2
  .أیضًا؛ وھو تحریف)) الجدى: ((في األصل بزھر البستان  3
  .؛ وھو تحریف))یجلي: ((نفسھ  4

  .ھذا البیت غیر موجود في نفح الطیب، وال زھر البستان؛ بینما ورد في بغیة الرواد 5
  .جاء ھذا البیت في بغیة الرواد والنفح في غیر ھذا الترتیب 6
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  ىـمح ـمهعنَمأو اراًج 1ألعزهم
  2ـِلِئوم  ـمظَعأوى  لًـوم  ـمهِلِّأجو

  ا الملك فَخْـراً  أنـهلهذوكـفى 
  3بحمى أبي حمـو ثـوى في  معقـل

      لـوا ورِصنْالم رِصنْتَسالم ِلادالعب
أمـونِم والمهـدوا   يتَلم4ـــٍلكِّو  

ىفَكَو الوىر سداًع وأب حم5 يو الذ  
يـميح حماهـم الفَ امِـسبالحي6ـِلص  

شْبى ِلـرعبد الوبِ ادلْالمك يالـذ  
  ـِلضعم  بٍطْخَ لِّكُ نم هـوا بِصلَخَ

  7وبجـده في أمرهـم  وبحزمـه
  ـِلــبقَتَالم  هــيعسبِه وــدعسبِو

   
                                                

  ..)).بأعزھم: ((في البغیة والنفح 1
  .جاء ھذا البیت في بغیة الرواد والنفح في غیر ھذا الترتیب 2
  . ة الرواد ونفح الطیبھذا البیت غیر موجود في بغی 3
بینما ورد ھذا . ھكذا في بغیة الرواد ونفح الطیب؛ ولكن في غیر ھذا الترتیب 4

البیت ـ ھنا ـ في األصل بزھر البستان؛ ولكن بشكل مضطرب المعنى مبتور 
   :الكلمات مختل الوزن ھكذا

 )).المھـدي والمأمـون والمتوكـل* بالناصر المنتصر النصور ((
بینما )). وكفاُھُم سعدًا أبو حمو الذي: ((لصدر في نفح الطیب ھكذاجاء ھذا ا 5

ورد في زھر البستان مع عجز بیت آخر؛ وبما أنھ كان مختل الوزن؛ فقد حذف 
  )).وأعاد دولتھم ونثیر ملكھم: ((نھائیًا؛ وھو ھكذا

 .سقط ھذا البیت في زھر البستان 6
  ))وِبِجـدِِّه َلُھـْمیَِّتـھ وِبُحْسـِن ِن: ((في بغیة الرواد ونفح الطیب 7
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  ـاهارآثَ  التيـا يلْالع ـةمو الهِذُ
بِ ـتْلَّحـفَ هقَو السمـاك  األعِلـز  

بحالنَّ رىد ىلَاألح خْفَور  تَنْالمىد  
ونَسـا الدجلَى األجى وزين المـِلفَح  

  كمـا كرميرتـاح لألمـداح من 
  يرتـاح غصـن  للنسيـم  الشمـأل

  يستجـده  راجي متىـال زال لل
  1]فيسيـل[  هــكفّ  واالًــن   يمـال

  هـمنيع  الجنابال زال محروس 
  الجحفـل ه عنـا  نيـتغ وده ـوسع

  ـهلضفَ ـةيعنص نم هالَع ىلَعو
   2ــِلماألكْ ـالمِالس  ةـحافنَ اددـرتَ

***  
  

ـ هـذه القصيـدة؛ قالهـا صاحـب الترجمـة في عـام 
م؛ خـالل حفـل أقيـم بالمشـور؛ إحيـاء 1359/هـ761

  :لذكـرى المولـد النبـوي الشريـف
ُلِئاأس عنَ نجد ودمـٌلساِئ  يع   وبين صنَ ابجوشَ دقيو  ُلساِئر  

                                                
  )).ویول: ((وضعنا ھذه الكلمة بین حاصرتین؛ في مكان أخرى؛ غیر سلیمة؛ وھي  1
ثمـة بعـض األبیـات األخـرى الـتي وردت في زھـر البستـان فقـط؛ ولكنھـا  2

  .غیـر واضحـة
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  ُلساِئالو  يبختَ أن مهِيدلَ حاشاو   ٌلساِئو يدو قدص نم مهدنْع ولي
  ُلشاغ  رِيالس نِني فيها علُشاغيةً   مزع تُمما رلَّكُ نوبلي ذُ معنَ
  ُلماطالم  مانالزطايا والخَ أكفّ   ىرالس نِعاي طَخُ تْفَّكَ امإنَّ الَأ
  ُلشاعالم  المِناها في الظَّس أنكَ   ـمهِاتمزـوا عظُقَأي موقَ هـلَّوِل
  ـُلجاهموالَ ـفَلِْل تٌاركنَ ـمهِبِ   ـتْفَرعتَفَ ـواممي  فاترع لىإ
ى ِلنََّأوثْمي باللَّلحبِ  ـاقثْمـهِلم   بِلْقَوفي غَ يي نِع شْالرغَ  دُلاف  
ىقَس ربعهبالج معِز نْممُله الحفَ   ايلَ إنم يصبه نْمـُلوابِفَ لٌّـطَ ه  
واِلمأ يتَسسالغَ يقِل  مامربـهِعم   وو1فُاك دمغمامِلْي ِلع ـُلساجِم  
هِعتُد به سباًر مفَ   ياًحاِل سِنْإلا نعاد به سرب من الوشِح ُلعاط  
  ـُلآم  وه نمِل آمـاٍل حِمطْوم   ةـوبص  بِعلْمو ٍلياذْأ بِحمسبِ

ومسرغُ حالنٍز ومىسر ـلَّأهتَ   ةنَّمى سناهن البالكَ  دورـُلوام  
ومربض آسـاد لْومهـآى جذتَ  2ربِ صيدها األسالظِّ دبالخَ اءُلواذ  
  3ـُلقاِئالع كلْت ِلقْعالْبِ تْبعلَ موكَ   ىهالنُّ يوِذَبِا هالم كلْت تْثَبع مكَفَ
  ـُلناح  يمسجِ ُلثْم الَّإ وفما ه   مهدعب  عِبالر ةُحالَ تْحالَا فَولَّوتَ
  ـُلاألواف  رـدوالب كلْت هبِ نلْأفَ   مـاوإنّ  يدـبي للْقَ ما يلَـيلخً
  ـُلحاِئ يدهع ريغَ دهع ّلكُ الَأ   حْلي ملَ يدهع ايوجنَ يبصاح ويا

   
                                                

 سـال قلیـًال قلیـًال : وَوَكـَف َیِكـُف الدَّْمـُع. المطـر الساقـط قلیـًال قلیـًال: الواكـف 1
بالـذال (جـآذر : ھـو ولـد بقـر الوحـش وجمعـھ: ألن الُجـْؤُذر. الصحیـح جـآذر 2

  ).المنقوطـة
نـور روحـاني بـھ تـدرك النفـس مـا ال تدركـھ : جمعـھ عقـول: العقـل 3

  .وھي المرأة الكریمـة: فمفردھا عقیلة: أما العقائـل. بالحـواس
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أكثر وقد اُلذّالع ذْعلي في الهىو   وال حاة فيما جدتْعه  ـالعُلواذ  
   1منازل  وتقأ قد بقلبي فمن كل   لواحمتَ ير ركبٍغَ بيركَ هاجوما 
فلـم رِأد ما أبكيه بعد هِفراقبِلْأقَ   ـمي أم ليط الخَ ذاك زاالمـُلي   

   ُلساح  واقي أما لكر أشْويا بح   آخـر لك ماجاني أشْفيـا ليل أ
ومأنَّ نيجاا شَمني بعد  بعدهـم   مصيرِقْالتَّ على قيم والعمر ُلراح  
  ـُلزاِئ  ـةبيبالشَّ لُّظ به شيبم   ىتَأ ذْإ 2للشيبـة ـٌلظ ـصلَّقَتَ

عفاء نِع إيا ونْالدذَّلَ ن عشُيعيمٍنَ فيما فَ   ـاه بعده المـُلِئطا تُو   
   ـُلالِئقَ  بابِالشَّ امى وأيـضقَتُ   ـٌلراحم إالَّ مارعاألما  كرِمعلَ
   ُلراحالم جازِالح ضِأر إلى ىوطْوتُ   ى واله ذَبنْي أن بِيالشَّ عدب نأي مألَ

   3ـُلماِئبا والشَّديها الصبل تُماِئشَ   ـةطيب  مسوانَ ـتْبما هلَّكُ ولي
 يدافنعنْي عها عظيم راِئجماكَ   يـم فَدع الديرالغَ نيم المـُلماط  
  ـُلناقَوتَ  ةًتار يـلحربِ ـبخُتَ  4ـةلَّمش رِهظَ قَوآني فَر نيا مفَ
  ـُلآه  ِلضاِئى بالفَلَّحم ـٌلحم   ـٍلسرم ريخَ هلَّح لٍّحم ـرِيخَِل
  ُلـابِأقَ  ما هرِآثـا ـنم ُلـبأقَ   هعبراني بِأر هْل ريعش يا ليتَفَ
كَ ٌلسورخاتَ ريمم الرهِلّكُ ِلسوأ   ـمظْعم مإلَى قَلْتُ نيه  ـُلساِئالر  

   
                                                

  .رد ھكـذا؛ مختـل في وزنـھ ومعنـاهھـذا الشطـر و 1
  .أسلـم للـوزن) الشبیبـة(ربمـا تكـون كلمـة  2
الصَّبـا جمعھـا . أي الطَّْبـع: الشِّمـال والشَّمیَلـة: مفردھـا: شمائـل األولى 3

والشمائـل الثانیـة ال . وھي ریـح تھـب مـن ناحیـة الشـرق: َصَبـَوات وأْصبـاء
الشََّمـل والشَّْمـأل والشَِّمیـل : أْشَمـال ومفردھـا: ـوتجمـع ھكـذا والصحیـح ھ

  . وھي ریح الشمال: والشَّْوَمـل
 .؛ أي سریعـة)ناقـة ِشِملَّـٌة: (وصـف للناقـة؛ یقولـون: ِشِملَّـٌة 4
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  ـُلساِئالو  سابِالح ومي به ناُلتُ   ـعٍشاف  مروأكْ عوثبم ُلضفْوأ
بانْفَ ادُل ىلَجلَي لَالَالضبا  ةلهىد   وزاح به خْما زتْفَره  ـُلاألباط  
وعم جلْالخَ ميعق ماًلْع  وكْحلَفَ   ةًمم يفي قَب عرِص هالَالجة ُلجاه   
   ـُلشاكوي  هاضعب ضاًعب هشابِي   ـمهِيلَى علَتْتُ باآليات تأي مـألَ
ُأ آيٍ فُحاِئصيبِ  تْدحاِئصتُ   ـفلُجادهـم هذي وذي تُهجُلـاد   
وأجى لَرهم مفِّكَ نه المأفَ اءجِعِل   واببـوعِنْي أنْ ماءتْطَبـه ـُلاألنام  

وما صدراى تَّوا حتَرواو تَووواُأض   عن رِآخهم والماء امٍه وـُلهام  
  ـُلناهالم ها نْم ادرولِْل بـذَعتُفَ   ـهفِّكَ اُلوالم اءمبالْ مهلَ ـودجتَ
  ـُلحاف عرالض به داًغْر ناًبلَ هلَ   هفوفج تَوقْ اةالشَّ عرض رما دكَ

وحن ذْالجِ إليهع نْعـد  فراقـه   نيناًح تْنَّكما ح مقْالفَ ند ـُلثاك  
  كامـُل  دروالب رالبد قَّشَو إليه   هاغروبِ  بعد سمالشَّ در إذا اُهللا

  ـُلضاِئتَم هـدنْع مـاٍلج لُّوكُ   ـرقاصتَم  هدونَ ٍلـالج ـلُّفكُ
  ُلجاِئ هإالَّ رشِالع فوقَ جاَل ماو   ـدمحم إالّ ءراسإلبا صوما خُ

هتَاخْ وقَر السبالطِّ عِل باقبِرفَ   ـهأوإ الهعافـاًس بما هـُلساِئ  و  
  ـُلالِئـغي عليها دبال تَ رواهظَ   ـدمحم يـبِلنَِّل اتجـزعم كمو

  ُلطـاوِونُ  بهنا ْئش نم ـرفاخنُ   ـةأم ريخَ به اكنَّ إذْ ـرخْالفَلنا 
بمولـده األيقَرا ـام  فَ   هـامالُجلنا  تْطابأسـُلواألصاِئ هاحار  
  ـُلضاِئالفَ لديه تْمتَ نم ِلضبأفْ   ـةضيلَفَ  لَّكُ تَزح ر ربيعٍهأشَ
  ُلكام  وهى وداله ا بدردفيها بفَ   ـتْقَرأشْ هنْم ةرشْع يتَنْيلة ثَولَ
  ـُلواضوفَ مـعفيها أنْ منـه لنا   ـدمشاه نيـنمْؤالم ألميـرِها بِ
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ِئاوعد سانٍإح وحىنَس  ِئاوعنـاُلتُ   ـد بها منه ـُلبـات جالِئه  
فيها ثلُفما م الدلَ رِهةَلَي موـمٍس   ـه ِللُثْوال مينِلد وك  كافـُلاف  

هو الملك نْالمصور مبن ىوس يوسف   تفلتْإذا اح خارِالفَ يوم  المُلحاف  
إمام الهيقى ساد العُؤكْأ ىدس الرغَ   ىدمام الجغَ 1ىدىَدالنَّ ثُي تَالمُلراس  

 بعالص األأذَلَّتْ لهأيِ فيما يالر وهجو تْهـةٌ   أرياسس حـاوُِلبِي  
  ماً عليك  المساِئُليوساس  أمة   إذا اشْتُبِهتْ  منعقْل  2جاهحكَفَما 
ظِّنَيشَ ـملِْل  ـالًمفَ مـانٍثَ   ـٍلماِئشَبِ ىلَعلْيا هللا تـُلماِئالشَّ  ـك:  
ياحضاٌلوأفْ ء ـوعٌلد  و   ةٌـفَّوعحـزوإقْ مدام لْوحُلـوناِئ  ـم  

أيا متْدانَ كـاًل بطاعـة ـرِأمه   جميع الوىر ىتَّح المُلباِئالقَ لوك  
راثَتُ وحاز المجد ال عاللَكَ ن3ة  لَ بما وجـاءتَ متَسطعـُلاألواِئ ه  

ببِ تَثْعجالنَّ شِيرِص كالبلِْل رِحعـدافَتَ   ىدكا عواجِألم فيه الجـُلحاف  
  ُلـواهص  دعووالر ضاةٌتَنْم به   موارِص  وقُربالْ نِكلَ بِحالسوكَ

وكالرالَّإ ضِو أن تَشْمىنَقال رِج   له شجـر رهفاتُوالم ـداوُلج  
  القبائـُل  معن د الوادبقبائـل ع   هـجومونُ  هرـدبفين أبـو تاشَ

وسعـدك بعرِ اِهللا ددِل ءجيشيو   ـها حذاب جشٌي من السعد  ُلحاف  
به تْنَأم ستْنَكاو ـٌلب بِ تْودانَ   ةًـخوفَمالد تْكانَتَواس  مُلـعاق  

   
                                                

 .غمـام المنافـع والسخـاء: غمـام الَجـَدى 1
  .العقـل والفطنـة: الِحـَجى 2
ویقصـد بھـذا القـول أن أبـا حمـو . د لـھ وال والـدصفـة لمـن ال ولـ: الكاللـة 3

تـولى الملـك مـع أنـھ لیـس وحیـدًا؛ بـل ثمـة في أسرتـھ رجـال أكفـاء؛ ولكنـھ 
  .كـان ھـو األصلـح فیھـم واألجـدر بالملـك
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  ـُلنابِالقَونا القَ يشِالج نم عليهم   تْدارـوا تَلم داءاألع تـربْوأد
عـدوك قْمهور وسعدظَ كـاهر   وجشُيك نْمو صورسفُينا  كُلص  
  ُلباس بِرالح فيو اٌلذَّب فرعلْوِل   دـماجِ  ةـيبقالنَّ مونيم كلُجونَ
  ُلـِئالد  مسناكُ من عليه تْحالفَ   ىدـتَاقْ مجدكُبم ىدهتَاس مكُيدهبِ

وفي البنُ رِدور من ى الشَّنَسسِم ظاهلشِّوِل   رِلب ملَ نيث ينِرِالع  ُلِئخام  
نَجتَي النَّ مارِثبما أثْ   نواعها خضراً رِصمالحربِ في تْر س1ذوابلال رم  
  ـُلافورفيها  نه مالكُح ودـرب   هـاباسِل عانيالم كـارأب كدونَفَ

قـوافي جتْر بالمجرذَ  ةقَفَ   هـالَيصر عإ ندهاراك  ُلوِنـاتَالم  
   2ـُلباق  يرِيوغَ بـانحس يبأنِّ   نـوايبتَ نياالب َليذَ تُبحس ـذْمو
  ُلـاألواِئ  فيك نهارخْأ دسحتَو   هـانَسح تُظْهِر اماألي كبِ تْدامفَ

  ُلـفاع ـوهفَ الًِئقا رٍمأبِ تَرمأ   مالَّكُ كعوطَ رِهالد فُرص وال زال
   ***  

م؛ في 1368/هـ770قيلـت هـذه القصيـدة؛ في عـام ـ 
بـالط السلطـان أبي حمـو الثـاني بتلمسـان؛ بمناسبـة 

  :إحيـاء ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف
  ـاميالس  لـوال هوى ذات الجناب

  ما شمـتُ ثغـر البـارق البسـام
                                                

  .؛ وھـذا یخـل بالـوزن))سمـر ذوابـل: ((في األصـل 1
ـر بالبالغـة وطالقـة اللسـان؛ یضـرب ؛ اشتھوائـلرجـل مـن قبیلـة : َسْحبـان 2

). أفصـح مـن َسْحبـان وائـل(بـھ المثـل في البیـان وفصاحـة اللسـان؛ فیقولـون 
: اسـم رجـل مـن ربیعـة اشتھـر بالـَعيِّ؛ فیضـرب بـھ المثـل فیقولـون: وباِقـل

  ).إنـھ ألعیـا مـن باقـل(
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  ـدابـرق يعارضـه الفـؤاد إذا ب
  مـا بيـن  خفـق  دائـم وخـرام

  حيـوانفوميضـه يذكي الجوى بج
  ـق  في  متـون غمـاممهمـا تألّ

  ـتيأحب عن ربـوع  ى بخيـرٍوافَ
  خيـر الحديـث العهـد  باإللمـام

  ف حال المشـوق إليهـمصيا برق 
  رو حديـث صبابـتي وغـرامياو

  لجنابهـم ومحبـتي  بهـم  قسمـاً
  مـة و ذمـامرحوبمـا لهـا مـن 

مـا أن سلـوت هواهـم بسواهـم  
  ــواملُِّل   أصغيـت وال    يومـاً

  في كـل جارحـة غـرام  كامـن
  لـم  يبـق فيهـا موضـع لمـالم

ـة هائـمفالقلـب من فـرط المحب  
  ـة هـامبعـد األحب والجفـن من 

هـم وهـم بـدور تمـاممـا ضر  
يـف قبـل تمـامـروا بالطّلو قص  

  ساهر يف مضجع هل يزور الطّم أ
  نـاممطعـم  ههجـور ذْا ذاق مـم
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لليـلي   مـا  أمـر  سهـاده   آه  

  ـالمعنـدي وما أحـلى جـنى أح
  ولعهـد  أيـام الشبيبـة  والصبـا

  مـا  كـان  أحسنهـن مـن أيـام
  ثم أبقـت حرفـة مـرت سراعـاً

  هـا حلــم  مـن األحــالمفكأنّ
  ب بعدهـمدأن ـتُوأتى المشيب فظلْ

  عهـد  الصبـا  ومرابــع اآلرام

  يبـةط  يـا أيهـا الركـب الميـم
  بركائــب  األنجــاد  واالتهـام

  سواهـم  مطي كالقـسي ـذري ي
  تـرمي بهم عرض الفـال كسهـام

  على مطالع أنجـم عوجـوا المطي
  بالجـزع تـدعى عندهـم  بخيـام

  ـعٍمداْ نم  نلْسكم َأ وسلوا جفوني
  مثل العقيـق على العقيـق سجـام

  ـاًئظام  فونيوردوا العذيـب وخلّ
  يبـاح الـورد فيه لظـام  فمـتى

  يا خيـر خلق اهللا شكـوى مذنـب
  ـامصحائفــه  مـن اآلث ملئـت 
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  نـو بـهذو  ةرام المسيـر لرامـ
نَّ قعـدت به عنمـرام  ـل كـّلي  

  يا ليـت شعري هل لحومي مـورد
  أواري  أو  يبـل  أوامي  يـروي 

  أكـرم مرسـل ضم وأزور ربعـاً
  وأرى حمـاه قبـل يـوم حمـامي

  لـم ال  يحـن لـه  فـؤاد  متيـم
  لـه حنيـن هيـام ع حـنذوالجـ

  صدقـه  ليظهـر  له والبـدر شقّ
  دون فطـامـوالطفـل  كلمـه  لـ

رـهنى الجيـوش بعـذب ماء بناو  
  عـامواآللـف أشبعهـم بصـاع ط

  فوق السمـوات العـال  ولقد عـال
  السـامي  وسمـا إلى ذاك المحـل

وال  ـكلَـك وال فَلَفي حيـث ال م  
  ـم  مـن األعـالملَوال  ع نجـم 

  ـهـه ربـه عليــنعمتـ مـفأتـ
  أفضـل  اإلتمـام أمـرٍ  في كـّل

  ورحمـة  من لدنه وحبـاه فضـالً
  بمواهـب لـم تجـر في األوهـام
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  بهـا  ه الشفاعة وهو مخصوصول
  اإلجـرام يـوم القيامـة في  ذوي 

  بـه  ولـه لـواء الحمـد معقـود
  والكوثـر المـورود  دون  زحـام

  ومقالـه المسمـوع   فيـه عنايـة
  ومقامـه  المحمـود خيـر  مقـام

  الحـت به شمس الهدايـة فانجـلى
  مـا كـان لإلضـالل من إظـالم 

كَلَوأوضحـت ـزات له من معج م  
  هى ذوي اإلفهـامسبـل الهـدى لنّ

  عجـازهإوأجلهـا الـوحي الـذي 
  بتجــدد   األيــام    متجــدد

  متضمـن كـل العلـوم  بأسرهـا
  ومفصـل األدلــة  األحكـــام

مواجـبٍ ـن أماإللـه بفعلـه ـر  
أو مـن حـالل  بوحــرام ـنٍي  

  الـذي  دعـا جميع الخلـق للحقّف
  اإلســالم في ضمنـه  بدعايـة 

  وسبيلـه  وأبـان واضـح نهجـه
  مـن األصنـام وأبـاد ما عبـدوا 
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الـذي الوجـود وصفوة اهللا  سـر  
  ر ختـامـرسـال خياالختمـت به 

  في ليلـة االثنيـن أشـرق نـوره
  شهـر  أو  بأسعـد عـام  بأجـّل

  أبـدى لنـا مـن هديـة  وجبينـه
  تمـام  وبدرنوريـن شمس ضحى 

  ضاللـة  فجـال بنـور هـداه كل
  وجـال بنـور سنـاه كـل ظـالم

  لـوال لوائـح نـوره ما أبصـرت
  ى قصـور الشـاممـن مكـة أقص
  يـا مولد المختار كم أسديـت مـن

نجســام  ميــنلالعا لكـّل ـمٍع  

  بحقـه قـد قـام فيـه  يا موسمـاً
  ـة  وإمــامـه  خيـر  خليفـلل

  مـن أميـر المسلمين أجّل مـوسى
في األرض من ملك أغـر  مـامه  

  ــةـة  ملكيـملـك  عليـه  هيب
  باإلعـدام تقـضى على األعـداء 

لـه  مـت قلوب الخلق إجـالالًقس  
ـة  فيـه  واإلعظـامبيـن  المحب  
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  أحـيى بنائلـه  المكـارم والعـال
  وحـمى بصارمـه حمى اإلسـالم

  غيـث من إعطائـهأعـطى فأين ال
  ـام ونفــع  دوامسب  في   بشـرِ

وسطـا فأيلَّال ـنإقدامـه ـث مني  
  في الحـرب عند تزلـزل األقـدام

  بحربـه  كم موقـف ضنـك يحار
مصامعمرو بن معدي صاحب الص  

  دارت كـؤس  حمامـه لحماتــه
  كمـا دارت كـؤس مـدام صرفـاً
  غـادة بـرزت به الشمس المنيرة 

  عـت  مـن  نقعـه  بلثـــامقنّفت
  نىالق لى سمروصبت إلى بيض الطّ

  ـا بالــالمـوتواصلــت  ألفاته
  المولى أبـو   فحـمى ذمار ذمامه

ـو فـال بطـل سـواه  محـامحم  
  في الـورى  قسم الفضائل ماجداً يا

  وحوى الذي في الفضل من أقسـام
  وسماحـة وسجاحـة    برجاحـة

  ووســاموفصاحـة  وصباحـة  
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  أفضالـه  سبحـان من أوالك مـن
  األقسـام  وأوفر  الحظـوظ  أوفى
  الـورى  فملكـت باإلرهاب أرقاب
  واألنعــام  ـرــم  بالبـوقلوبه
  إمامـه  من لم يكـن هـذا المقـام

  بإمــام في دينـه لـم ينتفــع  
  ال يبـرح التوفيــق الزم  أمـره

  أو نهيـه  في  رحلـه   ومقــام
  أدنـت له األقطار عزمتـه  الـتي
  لجـامالسـراج وااألبنيـت عـلى 

  منـزالً ال يرتضى فوق البسيطـة 
  مـا لـم تطنبـه الـوغى بقتــام

  العـدا  إلى حرب نهضـت به قدماً
  همـم  وعـزم  صـادق  اإلقـدام

كــرام   بسوابـق غـر ـرضم  
كـرام ماجديـن   نهضـت بغـر  

  ـال إذا جـرتل تخـأسد على خي
  بلجـــام  هتقـاد مطيعـ ريحـاً

  صدقـت له النيـات أسـد ما لهـا
  آجـــام  مـن  الردينيـات ال إ
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  عالمـهأ  خفقـت قلوب عـداه من
  كخفـوق ريح النصر في األعـالم

  عـداك في أوطانهـم لما ذعـرتَ
  عروتهـم أتـم فصـام وفصمـتَ

وال لـوم وكيف يالم مـن  وا فـر  
  المراحل خوف بحر طـام يطـوي

  ــةبنـار أسنّ ـمـناره أخمـدتَ
  حسـام بكـّل  داءهـم وحسمـت 

  عقدة جمعهـم فتفرقـوا وفصمـتَ
  أيـدي سبـا  في البيـد  واآلكـام 

  ونقضـت ما قد أبرموه فلن يـرى
  لـذاك النقـض مـن إبـرام أبـداً
  إبقائهـم  لـوال الـذي آثـرت من

  ي األجسـاملم يصبحـوا األرواح ف
حزتَ موالي المجـد الـذي معاني  

ما حاز أسـامي  غيرك منه غيـر  
  ـداًر المسلميـن مؤيـفأسلـم أميـ

  في غبطـة موصولـة  بـــدوام
تْدام العـالَ  فليس مثلك في عالك  

  سـامم  وال لك في الملـوك سـامٍ
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  وأسعـد بدهر نحـو أمرك ينتـهي
  بزمــام  وإليـك يلقـني طائعـاً

  جـاده  روضاً األشعارِ نم وأقطفْ
  من جودك الفياض صـوب غمـام

  روض كـأن ثنـاك  في أثنائــه 
با وحالك زهر كمـامعـرف الص  

  ر البيـان بدائعـاًـوإليـك من سح
ـامقصـر الخطـا عنهـا أبـو تم  

  ـتْيلِّح كم فكر من حال هي بنـتُ
  نظـــام  رـدـأو ب رد  بنظـام

حبمدحك فَ ـتْنَسهلذاتهـا  خير ي  
  بذلـك ألسـن األنـــام شهـدتْ

  فكأنهـا  بذكر المصطـفى تمـتْخُ
ختـام نفحـات مسـك عند فـض  

  صلى عليه من اصطفـاه  كرامـة
  أزكى  صـالة شُفِّعـتْ  بســالم

***  
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أورد هـذه القصيـدة التنـسي في نظـم الـدر؛ ولـم يذكـر ـ 
وممـا رفـع (( :ـتي قيلـت فيـه؛ وكـل مـا قالـهالتاريـخ ال

إلى حضرتـه العليـة؛ في بعـض تلـك المواليـد الشريفـة؛ 
قـول األديـب البـارع المكثـر المتفنـن أبي عبـد اللـه 
محمـد بـن يوسـف الثغـري؛ في مـدح المصطـفى صـلى 
اللـه عليـه وسلـم، ومـدح المـولى أبي حمـو وولي عهـده 

  :1))لى أبي تاشفيـنالمـو
  تسأل فصيح  أعجـم إنسـر المحبة بالدموع  يترجـم   فالدمع 

  ى يتكلـموالهووالحال تنطق عن لسان صامت   والصب يصمت 
  فوشى به   جفن بنـم بكـل سـر  يكتـم الهوىرمت كتمان  كم

  جفن تحامى ورده طير  الكرى   لما جرى دمعـا يمازجـه  دم
  يرحـم مناحـة   لو أنني أشكـو إلى آه وفي شكوى الصبابة ر

  وصل األحبة لو يتاح  وصالهم   شَهـد وهجران األحبة  علقـم
  والقـرب منهم للمتيـم  جنـة   والبعد عنهم للمشـوق  جهنـم
  خلوا الصبا يخلص إلي  نسيمها   فعسى تسلي من عليـه  تسلـم

  نسـمواحيرتي بين الصبابة والصبـا   ال هذه تنـسى وال ذي  ت
  بجوانحي   بعد النوى فأنا المعنَّى المغْـرم الجوى الهوى أذكىهذا 

  روعة قلـبي بهـا  متألـم من   ال أنس تاريخ الفراق وما  لـه
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  ما مقلتـاي جماديـان  وإنمـا   جفني ربيـع والمنـام محـرم
  ولـم  يتلومـوا يلووااهللا الذيـن  تحملـوا   بالقلب لم ع أستـود
  بهم أيدي النوى  فمطيهم   مثل القسي وهم عليهـا أسهـمترمي 
  الرياض منعـم فيكما   يهتز غصن  وااهتز ذكر الحمى ىوإذا جر
  والحطيم وما حوى   من رحمة ذاك الحطيم  وزمزم مزمقسما بز
  الشريف  ورفعة   البيت المنيف ومن بنجد  خيموا الحرموبحرمة 

  حمى به اآلثـار ساعة  يلثـمومقام إبراهيـم والركن الـذي   تُ
  ويضرم الضلوع على يشبشوقا    الغضا نفسي على جمر انطوتلقد 

  تنجد بالركـاب وتتهـم اءإيه حديث لبانـة مـن دونهـا   بيـد
  هل من سبيل للسرى حتى أرى   مغنى به ألولي السعادة  مغنـم
  مغنى يتَيم كـل سـال حسنـه   قل كيف يسلو عن هواه  متيـم

  لسـان  يسـأم والفـال   سمع يمـل  يتـلىمتنزل الوحي الذي 
  يتنزل الروح األميـن به  على   خير الورى صلوا عليه وسلموا

  ة والهـدى   بدر الجاللة نورهـا المتجسـملنبوشمس الرسالة وا
  هو رحمة اهللا التي يهمي  بهـا   في الخلق بالحق المبين  ويحكم

  تتضـرم  لت   نار لفارس لم تـزلما بدت أنـوار مولده  خبـ
  فاتـه تتهـدمشروتضعضع اإليوان من  أرجائه   وغـدت بـه 

  م مكـة رهبـة   والجن بالشهب الثواقب ترجـمصناوتساقطت أ
  لمـن  يتوسـم إرشـادقبـل الـوالد وبعـده   آيـات  له منيا 

  بدر األفـق وهو متمـم وانشق   غروبها بعد لك رد قرص الشمس
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  حنـت عشـار  روم كماإذ  فارقتـه   شوقا  النخلن جذع لك ح
  ويفهـم  بالخطابيكـن   لوالك يفصح   لملك أنطق اهللا الجماد و

  اهللا كـل داللـة   لم يبق من شك لمـن  يتوهـم رسـوللك يا 
  أنهـا بـك  ترحـم القيامةبشرتهـا   يوم  ف بأمةأنـت الـرؤو

  شفاعتك المسيء المجرم ويرج    والمشفـع في غـد المرفعأنت 
  بكوثره التـقي  المسلـم وىض الذي   يرلحوا مشرب المسوغأن 

  الـذي   بينت فيـه ما يحـل  ويحـرم  كرأنت المبلغ حكمة الذ
  عرمرم هوالجيش و تروىالـزالل بكفـه   حتى  نبـعأنت الذي 

  عليـك تسلـما كهـا طـرمالفأقبلـت   أ الطبـاقأسريت للسبع 
  التك اإلرسـال إذ   صلت وأنـت إمامها  المتقـدموتبركت بص

  األعظـم المقام كفاعتلى   بـك للعلى ذا رفعت لك الحجب العظيمة
  محفوظا تخط  وترسم اللوحصريف أقالم بهـا   في  سمعتحتى 

  هنالـك يعلـم علـمفي حيث ال ملك وال فلـك وال   نجـم وال 
  الهاشـمي  األكـرم بيالنـتلك المراتب لم يكـن  لينالهـا   إال 

  الكتـاب المحكـم نزلعليـه مقصـر   وبمدحه  يثنيعسى  ذاما
  يا خاتم الرسل الكرام وخير من   يبدا به الذكـر الجميل ويختـم
  ما لي سوى حبي إليك وسيلـة   ونظام مدح في عـالك ينظـم

  التي ال  تفصـم ثقىمتمسـك   بالعروة الو  واثـقإني بجاهـك 
  ليل الغواية وهو ليـل  مظلـم   في وأنت الشيب الح يا نفس صبح

  للحمـام يحـوم    شيبيواللهو طار به غراب شبيبـتي   وحمـام 
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  الهدى لو ترعوي   ونهتك واعظة النهى لو  تعلـم بارقةزجرتك 
  يفهم  منفديك يا أثاقـب   يرضي التقى  فهـم ءعقل المر ءوجال

  عفـوا تمـن به علي  وتنعـم يا رب عفوا عن ذنوبي  كلهـا  
  وترقـم  بالثناءوانصر خليفتك الذي لبس التقى   حلـال تطـرز 

  الدين الحنيـف القيـم بهمولد الهادي الـذي   يزهو  ليلةوأقـام 
  ال يتـأم الذيبالجوهر الفـرد    الرضى موسىمن  والعدل ظفر التقى

  فـة  أقـومملـك تقـر له الملـوك بأنـه   بالدين أقوى والخال
  وحسامـه   فالظلم يقصي والمعاند يقصـم  بعدلهيحمي األنـام 

  يهـدم  والتصنعاإللـه فعنـده   يبنى التـورع  تقوىمستشعـر 
  سجاياه الجليلة لـم  يكـن   تُحكى المفاخر والمآثر  تحكـم اللو

  لوال عطاياه الجزيلة لـم تكـن   تُعلى األكارم والمكـارم تعلـم
  السماك  مخيم سمكالملك التقي ومـن  لـه   شرف على أيها  يا

  ُأعطيت بالعدل الخالفة  حقهـا   فملوكها في حقها لـك سلمـوا
  ميسـم الكواكببهرتهم أوصافك الزهر  الـتي   منها على زهر 

  في التقى مستحكـم عقدفي  الهدى   حسن و وقصدجود وإحسان 
  ى يد تهمي وبشـر  يبسـمر  يعتَـلَى   وندقدوتواضع يعـلي و

  والسجيـة أكـرم منعوالحلم أوسع والجناب  مؤمـل   والعـز أ
  مؤثـل   والفضل أكمل والعطاء  متمـم ءلعالواوالفخـر أعظم 

  وأنـت  لشأوهـا  متقـدم  اللمحمـد غايـة   إ مااهللا حسبـك 
  عدتهـا  الـتي   بسالحها يلـقى العدو  فيهـزم لألعداءأعددت 
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  وتدغـم  وفي العد فتغمدنما تلك السيـوف  بـوارق   تعرى فكأ
  لَهـذَم ن وكأنما تلك الذوابـل  أغصـن   وبكـل عاليـة سنـا

  نمـا تلـك القـسي  أهلـة   تنقض مثل الشهب عنها األسهمكأو
  وكأن تلك العاديات إذا  عـدت   سرب لشرب دم األعادي  حوم

  من أسد الفوارس ضيغمكاسـر   وعليه  بسابحهـا عقـا كأنو
  فالبيض تمضي والذوابل  تنثني   والخيل تردي والفوارس تغنـم

  تهـزم الالسعـود كتائـب ن من سعودك  غالب   إ جيشولديك 
  الحـروب وتحجـم    سدبنيك تخيم عن   أقدمها أ من بوأسود حر

  العليـة أنجـم    تكفكأنهم وولي عهـدك  يدرهـم   بسماء حضر
     الكريهـة ضيغـم هزبر فيالرحمن إن تسأل  بـه   إال  ما عابد
  البيض من مهج العدى   والسمر في ثغر النحور يحكـم    شهم يعل

  يقـدم   والفتوح   يقتادلنصـر با    انثـنى إالوجهـة  يومـاما أم 
  بمدحكـم   طيـر السعاددة دائمـا يترنـم    مدامت عالك لهم ودا

  بديعـة   قد حل فيها السحر وهو  محرم     البيـان بدعوإليك من 
  ه تتبسـم   هـارجيد  بجودكم   فغـدت لكـم أز اآلدابروض من 

  فنعـم  الموسـم يفاخلد ودم واهنأ بموسم  مولـد   لمحمد الهاد

    ***  
   

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

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


307 
 

  :ولـه أيضـاًـ 
................................  

................................1  
  فعلمهـم  إبراهيم حسبي لكما قا

  إليهـم  اليعن سـؤ مغنٍ حاليف
  أحمـد 2وألهمها فـوق السموات

  وما زال للتوفيـق أحمـد يلهـم
  ب قوسيـن رفعـةقـادنا فتدلى 

  بالمسافـة فاعلـم دنـواس ـولي
  وعاينـه حقـا بعيـن عيانــه

  علـمأ  هللاوابنـور القلـب  وقيل
  بأسـرار غيبـه مـوالهاجـاه نف

  يعلـم  ما لم يكـن قبـل علمهوأ
  بهـا  مهوكم معجزات قد أتى قو
  عـم قدق ـمنهج الح عنلكنهم و
  ـاللمحل ومن يك عن ورد القبو

  مبهم  فبات الهدي عنه مدا الدهر
   

                                                
وال یعرف إن . ترك ـ في األصل ـ فراغ ربما اتسع لستة أبیات أو سبعة تقربًا 1

  .كان ألبیات سقطت بالفعل من ھذه القصیدة
  .؛ وھذا خطأ، ویخل بالوزن))السموت: ((في األصل  2
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  به  رتـار إذ مكـوآيته في الغ
  يحمي ويعصم قريش ورب العرش

  ببابـه  اللـه الحمـام أرسل قدو
  مـهي جثو فورهافباضت به من 

  حلـة العناكـب فيـهنسجت  كما
  تلحـمو  تسديبستر من الرحمن 

  ـابه  دفـاع اللـه كيدهم اللو و
  أحجم  اتضعف أسباب الوجودأف

  بها  لم يكن إذوفي غزوة األبواء 
  يتوهـم القـوم ما  ء عندمن الما

  ةقطر  رحلهم غير فيولم يجدوا 
  الفـم بهال ـيب الشحت  1ءبعزال

  لركب صبهـاجفنة ا فيعلى يده 
  فبارك فيها فاغتدت وهي حصرم

  نمير المـاء بيـن بنانـه فاضو
  عرمرم 2]جيش[إلى أن تروى وهو 

  به  عند آخرهم منوحين ارتووا 
  مفعـم هـولقد كف عنه كفـه و

   
                                                

  .مصب الماء: العزالء ھنا  1
  .ھنا سقطت في األصل؛ فأضفناھا] جیش[كلمة  2
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  وقصته في ذي المجـاز حقيقـة
  يعلـم  مـاء ا والشكا عمه جهر

  برجله 1ركضا ديم األرضأفشق 
  2]دائـم[  ماءففاض به عين من ال

  3]كذا[  لحديبيـةواويـوم تبـوك 
  4سما لهما في ذروة الفخر ميسـم

  قد غـدانا طالقـة جمادوكم من 
  تتكلـم دتـبأفصـح غ عجمىو

  وضبية ضبو 5]وحصباء[كجذع 
  مـيفط بعد 6رضيع لم يكن وطفل

  غروبها  وعادت إليه الشمس بعد
  البـدر المنيـر المتمـم لهوشق 

  وكثـرة رانـووآياته كالشهـب 
  نجمأ  تحصى على العدولتحصر 

   

                                                
  .لكان أفضل] ركًال: [ولو قال. األصل ھكذا في  1
  ].دائم[الكلمة ھنا غیر واضحة؛ فعوضناھا بكلمة   2

وبما أن إكمال الكلمة . ؛ وھذا خطأ نحوي))الذا((كتب ـ في األصل ـ   3
  )).كذا: ((؛ یخل بالوزن؛ فقد عوضناھا بكلمة))اللذان((إلى

  .وسامة: أي  4
  .وھـذا خطأ ویخل بالوزن؛ بدون الھمزة؛ ))وحصبا: ((في األصل  5
  ].یكد: [ھكذا في األصل؛ واألفضل كلمة  6
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  منها على ألف معجز اقد أجمعوو
  ومسلـم  روى بعضهن الترمذي

  ـدةجيـزداد آن وأعظمها القـر
  يسـأم ليس  تكرارهبطول المدى 

  ىحاش للـه مفتـر وليس حديثاً
  محكـم ولكنـه وحي من اللـه 

  التي  لحجةواهو النور والبرهان 
  ترقـم لحنيـفيا الديـنحلل  بها

  تضمن أحكام الوجـود بأسرهـا
  وأودع فيـه ما يحـل  ويحـرم

  بسـورة منه  الخلـقفلما تحدى 
  جـمحعنـه وأ بالعجـرله  قرواأ
  غزوة ونوللمصطفى سبع وعشر

  يشاد بها اإلسالم والكفـر يهـدم
  دهـوبع ل الـوالدـة قبـوكم آي

  فضله دلـت لمـن يتوسـم على
  متجسـم  دهبـر فيفنون الهدى 

  مبتسـم  الهدى في كفـه 1ونون
   

                                                
  .ومعناھا السیف)): نون((؛ والثانیة ))فنون الھدى((األولى   1
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  بشهر ربيع قد بدا علـم الهـدى
  وسلـم  شفيع الورى صلوا عليه

  ظهـوره  تساقطت األصنام عند
  ترجم  بالشهب الجن ةبغاوعادت 

  فـارسن ار نيـرااألنووأخمدت 
  مـرضتُ عامومن قبل كانت ألف 

  أحمـد  لـدوأشرقـت الدنيا بمو
  مظلـم  وال أفقمظلوم  خلقفال 

  من  وخير امفيا خاتم الرسل الكر
  ويختـم  الجميل كـربه يبدوا الذ

  الرفيع قد اعتـنى السامي كبمولد
  يـاه النـدى والتكـرماسج عليك

  عنايـة  مـاتلـه بالمكر إمـام
  تيمـم  لـواتمعبال  لـههمـام 

  موسى بن يوسف هو الملك الزابي
  مخيـم  ق النجـومفوله نسـب 

  م أمر الملـك بعد شتـاتهلقد ض
  ومعصـم  وارزند بالس كما ضم

  د رسم المجد بعـد رسوبـهجدو
  ين يعلي ويعلـمالدلسبل  وأضحى
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  ـهـفإن  بنـاه  إال  مجـد فـال
  لتنهـدم الدنيـا وال  ينهـــدم

  العدى اللواء على فال زلت منصور
  محكـم الطغـاةفي  ضام وسيفك

  ذكرهـا بحسنـا يعـذ نكهاودو
  والفم  والسمع القلبفيصبوا إليها 

  1]أنها[ فصاحتها في الشعر تنبيك 
  والغير أعجم 2]العرباء[من العرب 

***  
  

ـ قـال صاحـب الترحمـة هـذه القصيـدة في سنـة 
م؛ بيـن يـدي أبي حمـو مـوسى الثـاني؛ 1369/هـ771

  :بمناسبـة االحتفـال بالمولـد النبـوي
فـانييـب وانذير الشّ أقصـر فإن  

  عرفـانِ وأنكرتـني الغـواني بعد 
رشـد بال  وقـد تماديـت في غي  

  ي  ينهـان والنفـس تأمرني والشيب 
   

                                                
  ].أنھا: [الكلمة ھنا ـ في األصل ـ غیر واضحة؛ فعوضناھا بكلمة 1
  .في األصل بدون ھمزة؛ وھذا خطأ ویخل بالوزن)) العربا: ((كلمة 2
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  بطالتهـا  فقلـت للنفـس إذ طالت
  نِألم يـأ ىـشَخْأن تَ  نأألم ي مهالً

  ى في الخطايا قد خطوت ولمطَكم من خُ
   وإعـالنِ  في سـر  اهللا تراقبـني

  الدنيـا بزخرفهـا ـكنَّـرغُتَ فـالَ
تَغْفيـا ندامـة مـن يبالفـاني ـر  

  هجـران  فليس فيها وصـال دون
  نقصـان  وليـس فيها كمـال دون

  بها  قوى لتقوىإلى التَّ وأسلك سبيالً
ـات رضـوانلوك إلى جنّعلى الس  

  بما  اهللا تحظ وانهض لمغنى رسول 
  أوطـانو  تشـاء من خير أوطـار

  واد الجـد مجتهـداًوأركب إليه جـ
وال تكن في السيررى والس  يبالوان  

  الًـعج  السير نحو المصطفى  يا مزمع
   ظعــانِايحـدو إليـه باحـداج و

  مشتـاق لروضتـه  تحيـة  بلـغ
  ي حاجـة العـانيالطليـق يؤد نإ

  فْـص  يوحاِل فْى قوإن رأيت المصلَّ
  خيـر جيـران ملجيرة بالحـمى ه
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  رحالكـم هم ضاع قلـبي في ل وقْل
بنشـدان قـوالً فساعـدوني ولـو  

فما وجتُد أكابـده  ى وجـداًسـو  
  وسلـواني سوى صبري  وال فقدتُ

مضاعفـة  يبـة أشـواقعندي لط  
  جثمـاني  ـنلْحنْأقلبي وقد  ـنبذَأ

  معاهدهـا بعدي عن  رتُتذكّ مهما 
فانيجأ سحب  دمعي بوابل  ت سح  

  بـه  سمتهـا يبرى العليـلعليل ن
  ألحيـاني  لو عـادني بعد أحيـان

  يب منغمسـاًسرى في الطّ فيا نسيماً
  بستـانِ  في كـّل ذيلـه  مجـرراً

  يلثمهـا لخـدود الـورد  مغـازالً
  نـد والبــانلقـدود الر مالعبـاً

  ربى سحـراًلرياحيـن الّ مصاحبـاً
  من عليهـا فضـل أردان وساحبـاً

  الحبيب بهـا لَّح روضة ثرى ْلـبقَ
  ـة عرفها روحي وريحـانيبل جنّ

  غريب بأقصى الغرب أقصـده ْلوقُ
  من آن  للقـرب  سهـم البعاد فهْل
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  ار شاسعهـابعيد الـد نـائي المحلِّ
  أشجان  ـون مشوق رهنجهامي ال

مرتحـل  كبانفـؤاده صحبـة الر  
في تلمســان يبـة وهـو ثـاوٍلط  

  بالعذيـب لـه ورد إالّال يعذب الـ
  بنعمــان   إالّ  لـه   نعيـم وال 

  مـق من عرب ومن عجـيا أفضل الخل
  و فرقـان   بآيـات   آت  وخيـر

  عسـاك يا خير خلق اهللا تشفـع لي
  جـان  ي مذنـبيوم الحسـاب فإنّ
  وأنـت لي أمل إذ ليـس لي عمـل

  ميزاني   ترجيح  يقتضي قى من التّ
  يمنحـني ني فيك حسن يقيـ لعـّل

  نيـران   لفـح  ـنييويق شفاعـة 

ديني على الدـراًت معتالبي هر حج   
  فهـل يساعـدني دهـري بإمكـان

  ملتحمــاً اهللا   لرسـول   وزورة
يغشـاني  ورريح الذي بالنّذاك الض  

  لـه  لقلـب ال يحـن  وأي عـذر
  له تحنـان لهفـان ع حـنذوالجـ
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له و شـقّ والبـدرمـهـب كلّالض  
  بتبيـان ئـب تكليمـاًـبي والذّوالظّ
من أناملـه وفـاض ينبـوع مـاء  

  ضمئـان  كّل ىرو  بورده العذب
  لخالقه ى ليالًسر  ى منالور أعلى

والشـانِ رِبما له من عـالء القـد  
  دنـا  بقدر رسول اهللا حين مـظعإ

  وال دان  ال قـاصٍ  حيـث  هـمن رب
  منقلبـاً  الفجـر  هـورل ظـوعاد قب

  ثانِ  يخصص بها ـاب قوسين لمعن ق
  كم من دالئـل للمختار قد حسبـت

  ومن فضائـل ال تحصى بحسبـان
  مولـده  من قبـل ببعثـه نطقـتْ

  ورهـان في الكتب أخيـار أحبار 
  عمـرتْ  وفي ربيـع ربوع للهدى

  لإلنـس والجـان ورحمة ظهـرتْ
  راًـقم  الهدى  يا شهر أطلعت في أفق

  بنقصـان  كمالـه غيـر موسـوم
فالسصـلمتّ عـد مقتبـل و العـز  

والدجـذالن هـر محتفـل في زي  
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  متسـم  والملـك مبتسـم بالبشـر
  انـسلط  خير فيه  بالعدل  قام  مذ

  نائلـه أفـاض في مولد المختـار 
  فأنظـر إلى ملتقى حسن وإحسـان

  منعقـد واإلجمـاع الخليفة  موسى 
  اثنـان  عليه لم يختلف في فضلـه

  ـه للـورى روح وهـم جسـدكأنّ
  لجثمـان  روح بـال  حيـاة  وال 
فطـن  ـهله وقـار نـهى في طي  

  يقـانإب يأتيـه  ن يرسـل الظـنإ
  مـن هبـات اهللا صادقـهفراسـة 

  يـرى المغيب من سـر  كإعـالن
  بطشتـه  تـه عن أمـرعفّتنهـاه 

  بعين العاطف الحانييرعى الرعايا 
  إيالتـه  في الخلق جار في فالحـقّ

فيـه  مستضعـف وقـوي ـانسي  
  ثانيـة أعـاد دولـة عبـد الـواد 

  ى استقامـت بأسـاس وأركـانحتّ
  يا ناظـم الملك باألمـوال ينثرهـا

  اك من أزمـات أزمـانكفّ فَّكم كَ
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  ديمتـه  أن  إالّ  الغيـث  نوالـك
  وعقيـان  محضصوبان من ورق 

  من عجائبـه  وجيشـك البحر لكن
  فرسـان  عقبـان خيل عليها أسـد

  قـاًرفَ  تفـر منه شياطيـن العـدا
  خرصـان  منه عليهم شهب ضقَنْتَ

  دـيا باسط العدل في أهل البسيطة ق
عـدوان كـّل  لألعـادي طويتـم  

  مـوالي أن تدع األمـالك معلـوة
  هــانفمعاليكـم    ببر  بشبهـة 

  رمـمن ك  فلو رأى من مضى ما شدتَّ
  ي آل حمـدانالمتنـب  لـم يمـدح

  بهـا سمعـتْ  إليكهـا كلمـات لو
ـانأوالد جفنـة قالـوا شعـر حس  

  ما مثل عبدك في مداح مجدك مـن
  وال لـك في األمالك من ثـان نٍمثْ

  فـدام سعـدك يا مـوالي مقتبـالً
  دانمجـدداً كلَّمـا عـاد  الجديــ

***  
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ـ هـذه القصيـدة قالهـا صاحـب الترجمـة؛ في عـام 
م؛ بمناسبـة أول احتفـال للمولـد النبـوي 1358/هـ760

الشريـف؛ أحيـاه السلطـان أبـو حمـو الثـاني؛ إثـر فتـح 
  :تلمسـان؛ وجـاء في القصيـدة

ذكـر الحتَفَ ىمضأشْ ـتْفَاعانُجـه  
  ـهانُمتْك  هـرسبِ قَـاضو قـاًوشَ

دكَّذَتَ ـفٌنـر مـن عهوِ  ـودداده  
ا لَمـم كُيـن مشَ نأنـه نيانُسـه  

يِل 1ـوفُهبـرألا قبقَرتَ ـنِيـالًـلُّع  
لْلقَاوـب نْمـه  ــاِئدانُقَفَخَ  مـه  

ويـُلِئاس كْالربان عذَ ناك الحىـم  
  ـهانُبكْر هـدجو ـنامكَ ـرـيثتُفَ

ويـروم ـلْسوان الهفَ  ىـوجِييبـه  
أن المحـب مــحرم وانُلْســه  

ووقُشُيـه مالنَّ ـرإذَ مِـيسا سىـر  
منَ نطَ ـوِحيـة طَببـاًي  دانُأر2ـه  

   

                                                
 .وفي بغیة الرواد أصح. ؛ باأللف؛ وھو تحریف))یھفوا: ((تانزھر البسفي  1
: والـرُّْدن. الغزل والخز: والرََّدن؛ جمعھ أْردان. ھي المدینة المنورة: طیبة 2

  .أْصُل الُكم: جمع أردان
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  1ـةًماروق  يقالع يادى ورى َأـرأتُ
ولُيِل ـوحنْي رـد الحازِج ونُاب2ـه  

ُأوعاين الحريـفَرِالشَّ م  نْتَوجيـل  
عبِلْقَ ن بٍّص  مدنأشْ  ـفانُجـه  

الْبِ وفُأطُوبيـت العتيـق ويتَعيـل  
  3.....شـاد ـنِكْالر مِـالَتسي البِ

فَوتْد لَعيكَرِ هاب أرىقَـتُّال  ـابِب  
وذْالمنطَّالخَ ـبفَّكَ  ـاء انُنَعـه  

مبِ يِل نزورة روضة الهـال ياديذ  
رحـم الوـوجبِ دبعثـه رحانُمـه  

  ـاهلِّكُ  ـةيرِالب  ـريى خَـفَطَصلما
ولُّأجقَ ـاهتَ  راًـداظَعنُْأشَ  ـمـه  

هاتَخَ وـم الرال ـِلسكَانُـهينِ  مكم  
 مقَـدالم ـوهاووانُـهمز يـرألخ  

   

                                                
 .وادي العقیـقـع بـموض: ةـورام. ورةـة المنـاور للمدینـوادي مج: العقیـق 1
ي ـل فـن ویستعمـح للتزییـة یصلـة طیبـھ رائحـت، لاـن الغاریـر مـشج: دـالرن 2

ن؛ ـھ ورق لیـول، لـدل الطـات، معتـة البانیـن فصیلـر مـشج: انـوالب. خـالطبی
  . رأةـد المـراء قـھ الشعـھ بـا یشبـًا مـغالب

  . انـر البستـرواد، وزھـة الـبغی: نـة في األصلیـت واضحـة؛ لیسـع لكلمـز یتسـذا حیـھ 3
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ي مالذ وهـو1د ـالنُّبالهةَ وءى ـود  
  ـهانُسِلو  هادـَؤفُ اهـوح ـرفٌشَ

نْعـوان طبِاألنْ سِـريـاء تَخامـه  
ـالطِّورس كْيُلم حنَسـه نْعانُوـه  

  ُهًؤاـمس :ـودجالو ـدجِا وم  هالَولَ
أو أرضـه نْا أوسـه أو انِّجــه  

  2ـهلألج  انكَ نِوا في الكَم يـعمجفَ
  ـهانُيك  يـهف نأبِ ـودجالو فُرشَ

  هـاحبإص  ـدمأح  ـقٌأفْ ـرهالدفَ
ـقُلْالخَو فْجـن أحـمنْإ  دانُسـه  

  3ىـلَالع اتاومالس قَوفَ ]من[ هـولُعبِ
قَبِوقَ ـابوسنِي تَاسبـان  انَكَمـه  

اذَما عـسثْى يـني عليـه  مـادح  
بِومدحى فُـتَأ 4أيضـاً ـهانُقَرـه  

   

                                                
  )).رـس: ((انـر البستـب في زھـا كتـبینم. روادـة الـذا في بغیـھك 1
وما ورد في )). من أجلھ((بینما كتب في زھر البستان . ھكذا في بغیة الرواد 2

  . بغیة الرواد أفضل
والخلل في التفعیلة . وجاء ھكذا في بغیة الرواد أیضًا. ھذا الشطر مختل الوزن 3

بین )) من((وعلیھ فقد أضفنا كلمة ). 0(/الثانیة؛ إذ ینقصھا سبب خفیف 
  . حاصرتین للتصویب

 )).نصًا: ((في بغیة الرواد 4
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جِعظَالنِّ ـز1ام نِع فَالوبِ  اءمدحـه  
  ــهانُكَمإ ـمٍاظنَِل  ـحصي  الَ إذْ

  ـدمحم ـركْذ اقتَشْى الملَع ـدأعفَ
يـزدبِ  دإ  ـهانُيمـه  أوانُمــه  

يا حـادي كْالرنَ ـانِبح2محمـد ـو  
  ـهانَعأظْ ى ـواللِّ مِلَع ىإلَي ـوِلْتَ

تَْئجِ إن أرض نًمى وتَغْلَب ىـنَالم  
وـتَلْلَح رشُ عـاًبـتْفَر انُكَسـه  

أبـغْل نِع المى أبِلَوي حمو الريض  
  ـهأنُشَ ـٍلضفَ ـلِّكُ فيي ـلتَعلمأ

كَأزـبِلنَِّل   مٍـالَى  سي  محمــد  
  ـهانُحير هوحر ـحافَص ضِوالركَ

  ـهآِلو  يـبِالنَّ ـبح يالـذ ـوهفَ
مَلاـا ز يـاًوِطَنْم عليـه انُنَجـه  

  ـمكَو 3هـدِلومبِ يـاًنتَعم ـامقَ ـمكَ
هِسبِ تْـرشَ هلَ قـاًوـه  انُفَأجـه  

   

                                                
  .نظم الشعر: أي 1
 )).نحو َمَحلِّھ: ((في بغیة الرواد 2
  )).بمراده: ((ھكذا في بغیة الرواد؛ بینما كتب في زھر البستان 3
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يرفَشَـو جتَاعـه وسفَـو  الُنَيـاه  
ولُانَيـه مـن ربرِ  ــهضانُوـه  

زان بِ ـةَفَالَالخمِـارِكَالم  النَّوىـد  
ملنَ ،ـكمىإلَ ـاه ـلَالعى زيانـه  

وحـمى حما بِاهالصمِارِو  الوىـنَق  
يـوفُ ـتْقَا التَإذَ احِفَم الكرانُسـه  

))مى وسنِب ينَ الَ فَوسظِل  يرمجده  
مجـد يزيـن حنَسإ  ـهحانُس1))ـه  

مآِل ن زواشهد ىلَاُألان ي 2واانُز ىلَالع  
  ـهانُيجت ـمهو مـهثُرِإ 3ـكلْمالْو

ملـك يسبِ ـوسرأيلَّكُ ه  الـوىر  
  ـــهانُمثْج  ـمهو وحر ـهأنَّكَفَ

  د الملْـك بعـد دثُـورِهعـاملـك أ
لَوـتْ الَهتَثْب 4لَـم كَانُـهأر  ـملَه  

ملـك وحيـد في المعا لَـالي مـه  
  ــهنُالَّخ  ىقَـالتُّو  مارِـكَالم الَّإ

   

                                                
 .سقط ھذا البیت في زھر البستان 1
 ).)َزاُنوا: ((في بغیة الرواد 2
  )).فالملك: ((نفسھ 3
 )).یثبت: ((في بغیة الرواد 4
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مهما يجالغَفَ ـدـثُي دون  اِئطَعـه  
إا من  يـارِعض جـوده  انُتَّه1ـه  

َالج2ود فَنْيفي ع الوـج3ود  دوـامه  
الغَولَ ـثُييانَبِ  ـسعٍـف  إدـانُمه  

ملفُـاخَتَ ـك األسـد طْستَواإذَ ـه  
حـمي الوطيس وضم4ه  مدانُيـه  

النَّ 5ـافخُواهلَبِ رأغْ  ـعٍقْنَ ـِلي6ـرٍب  
وكَ تَْـدبنُ ـِلثْمجـومخُ  ـهرانُص7ـه  

  مـاًساب 8ـكِلذَ دنْع ـةَيفَلى الخَـقَلْتَ
فْيـاةَغَالطُّ 9يـن ضرابه وطانُعـه  

وحسامنْـه  يبِ ـلُّـهلَّكُ  مِالـدـام  
أضىـح يضاحـك دره  قْعـانُي10ه  

   
                                                

: وَتَھاَتَن الدمع. تتابع مطرھا وانصب: َھَتَن َھْتنًا وُھتونًا وتھاتنت السماء 1
 . متدفق: وغیث ھتان. قطر

 )).والجـود: ((في بغیة الرواد 2
؛ وھو ))في الجود: ((ھكذا في بغیة الرواد؛ بینما كتب في زھر البستان 3

 .ف یخل بالوزنتحری
  )).َوَضمَُّھْم: ((في بغیة الرواد 4
  )). وُخفي: ((في بغیة الرواد 5
  . الغبار: النقع جمعھ نقاع ونقوع 6
  . حلقة الذھب أو الفضة: الِخْرُص والُخْرُص جمعھ ُخْرصان 7
  .؛ وھذا یخل بالوزن))ذاك: ((بینما كتب في زھر البستانھكذا في بغیة الرواد؛  8
 )).یفي: ((الكلمة في بغیة الرواد؛ فكتبتحرفت ھذه  9

  .الذھب الخالص: الِعْقَیاُن. اللؤلؤة العظیمة: الدُّرُّ واحدھا ُدرَّة  10
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  هــرهز  حــتَّفَتَ  ضور ـهأنَّكَفَ
ومد العه في ىـدنُ  1خـدع2ـهانُم  

سشُ ـفٌيعالشَّ اعسِم دون  فنْرـد3ه  
مهـ ـامىتَب4د سلَ  عـاًاطمانُعـه  

ـتْنَأم  تلمسـان اوِخَمـا بِـفهـه  
  ـهـانُنَسو  ـهـفُيا ســاهمح  ـدقَلَفَ

ملـك سعالَ يـد يعـانـد كَلْمــه  
  ـهانُرسخُ  ــانَد ـدقَ يـقشَ الَّإ

ملتُ ـكـقلَ ـرـه ـولُالمنَّأبِ  كـه  
مالَوهـم ـنَاألسى وهم  عبـانُده  

تَمأ 5الًـكِّواًـدب ـلَعى مالَـوه  يف  
لْعيـاه، ـقَافَو  ـسرإ  هنُالَعـه  

كَحلَ ـتْمتْالكُ هِدالقَ ـبأنَّ  ـةُيمـه  
سيشيـد اشَ كـاًلْم6خـاًم  نْبانُيـه  

   

                                                
  )).في صفحھ: ((في بغیة الرواد 1
  .إشارة إلى زھور شقائق النعمان التي تنتشر في الحقول في فصل الربیع 2
  .جوھر السیف ووشیھ: الِفِرْند 3
 )).َتألََّق(( :في بغیة الرواد 4
 )).متوكٌل: ((في بغیة الرواد 5
؛ ))مخا: ((ھكذا في بغیة الرواد؛ بینما حرفت الكلمة في زھر البستان؛ فكتب 6

  .وفي الھامش كتبت كلمة غیر مفھومة
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منَ نوِح ضِأر قْبُِل ابِالزاًبـاِلطَ  1ي  
  ـهانُبرع  هـارِصأنْ  نمو ،راًأـثَ

  ىـدـالع ـنِهِتَميـا وينْالد ـدهميفَ
وجمِلذَ يـعقَ ـكد باـد  برانُهـه  

الَالبِ 2ىنَأدإلَ ديـه عـزم  صقٌـاد  
  ـهانُمض هيلَع ـوفٌقُوم ـحجالنَّفَ

  3يـع  ممكنـاًالرف ـزي العف اَلز الَ
النَّوجـم نْعكَ ـهـةٌيلَل  نُافَأج4ــه  

إلَويـك  خَ ايير لُالمقَ  ـوكصةٌيـد  
   5ــهانُجرم هرد ـَلصفَ ـكلْالسكَ

  بدايعـاً  نمنِ نَاظـمٍ سحـر البيـا
  حالَك  بيانُـه 6لَكن  يقَصـر عن

  هـدبعو  مِـالَالكَ ـرح يـوِتَسي الَ
ياًـمو الَو  حصـاُؤبه  رمانُجــه  

   

                                                
 )).َیْقِدم: ((في بغیة الرواد 1
 )).یزن: ((ھكذا في بغیة الرواد؛ بینما كتب في زھر البستان 2
  ))َال َزاَل ِفي الِعزِّ الَمِكیِن ُمَرفَّعًا(( :في بغیة الرواد 3
  .ھكذا 4
  .اللؤلـؤة الصغیـرة: والَمْرجان والواحدة َمْرجانة. الـدُّر سبـق شرحـھ 5
 )).في: ((في بغیة الرواد 6
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))والعبد من مالَوه تَلْيمس  الرىض  
  1))ــهانُسحإ  ـٌلامشَ ـةَيفَلالخَ نإ

  ىـمح  ـومو حـا أبنَالَوم اَلز الَ
  هـــانُطَلْس  ـداًيَؤم امد ـكلْملِْل

***  
  

ـ قـال محمـد بـن يوسـف الثغـري هـذه القصيـدة 
م؛ بمناسبـة المولـد 1389/هـ792المتواضعـة في عـام 

النبـوي الشريـف؛ في بـالط أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن؛ 
خـالل أول احتفـال لـه بالمولـد النبـوي بعـد مقتـل أبيـه؛ 

  : وتربعـه عـلى عـرش دولـة بـني زيـان
  ـوس طالبها  لعالها   ولباسها التقوى أجـل حالهـاشرف النف

  في أخراهـا والفـوزالدنيـا  إذا   دانت بها  فيفبها تنال العـز 
  التقى   ما للنفوس حلى سوى  تقواهـا ثوب سوى من فاخلع لبوسك

  أوصي بها نفسي وما من أمـة   إال وخالقهـا  بهـا  أوصاهـا
  فيثبـت فعلهـا  دعواهـا من لي بنفس تدعي طلب العلى   قوال

  عند خيف مناهـاها لتـرى منا   السرىمن لي بنفس تمتطي خطر 
  سعدت إذا وردت نفوس زمزما   وشفـت بمنهلها غليل صداهـا

   
                                                

  .انـر البستـت في زھـذا البیـط ھـسق 1
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  وبسعيها سبعاً ليقبـل  سعيهـا   ما بين مروتهـا وبين صفاهـا
  بِحثِّ خُطاهـا هاعرفاتها   غفرت خطايا  علىوإذا هي اعترفت 

  سواهـاام لـتي   لم يجعل البيت الحرابكعبـة اهللا  منـاألا طاف
  1ضاهـاترواختارهـا لنبيـه  في  قولـه   لنولينـك  قبلــة  

  سبعا ومهما قابلـوا   ركن اليمـاني قبلـوا يمناهـا بهاطافـوا 
  جها  وجباهاأوولدى صالتهم إليهـا  وجهـوا   من حيث داروا 

  شهـب تضييء دجاهـا نهاا   فكأماتهـعزهللا  قـوم  أيقظـوا  
  وفلوا بأيدي اليعمـالت فالهـا   في البرى تنفخ بالعيسى وصلوا السر

  سراهـا  نبهم   ظعن يسر الظاعنو سرتوإلى الحمى قبل الحمام 
  اهـاهوووردها   ماء العذيـب فَخَلِّهـا و الحجازنجب هواها في 

  براهـا  امغراهـا فالبرتغنيك شدة شوقها عن  سوقهـا   فاخلع 
  ق دراهـافومثل النبل  والركبكالقسي  ضوامـرا    هاأو ما ترا

  عن الجفون كراهـا يذوددأبوا على السير الحثيث وحثهم   شوق 
  بـدا  قمراهـاوال حتى بدا القمر الذي لواله  مـا   بدت النجوم 

  قمر بيثرب أشرقـت  أنـواره   حتى أضاءت أرضها وسماهـا
  بصراها وأبصرتأرض الحجاز    منأرض الشام  وبدت لرأي العين
  عنـد  والده   وتود لو كان الثـرى مثواهـا إليهدنت النجـوم 

   

                                                
(: اقتبـاس مـن قولـھ تعـالى 1  ( .مـن  144: مـن اآلیـة

  . سـورة البقـرة
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  آيـة قبـل الـوالد وبعـده   دلتـك أوالهـا على أخراهـا كم
  كسراها كسرت بأرض الفرس من   كماقصرت بأرض الشام قيصرها 

  را وأعظم جاهـاأعلى األنام عال وأحالهم  حلى   وأجلهـم قـد
  يتنـاهى الأحمد ومحمـد  والمجتـبى   والمصطفى والمدح  هو

  يـة   تلت جبين الشرك حين  تالهـابآمن الذكـر الحكيم   وافى
  منصة اإلشهار  جالهـا علىوإلى جميع الخلق بلغ  حكمهـا   و

  وإلى سيادته العظيمة  أومـأت   ياسيت فيه والطهـارة  طاهـا
  وداس بأخمصيـه  ثراهـا فيها   سيطة إذ مشىيا من تشرفت الب

  الجذع عنـد  فراقـه   وأتت له األشجار حين دعاهـا حن وإليه
  فيها األنامل فجـرت  أمواهـا   في كفك اليمنى الحصى سبحتإلن 

  مثالهـا لفـالا ذئبفالضب أو    إن أفصحت لك في الخطاب غزالة
  عجماء تفغـر  فاهـابها البخطا   لوالك ما نطق الجماد ولم  تكن

  آيات الهـدى   من ضل عن سبل الرشاد وتاها باياتيا من هدى 
  را وأعظـم جاهـاقـدبسناك أبصرت البصائر رشدها   وأجلهم 

  لما توارى بالحجـاب ضياهـا   الهدى شمس ياالشمس  لك رد قرص
  لك في انشقاق البدر أعظم  آية   لما تكامـل حسنـه  وتنـاهى

  التي  أسراهـا ىالعلى   في ليلة اإلسر السماوات يا من سما فوق
  وال ألقاهـا نعـالبساط العز معتـزا ولـم   يخلـع بـه  قىور

  مقامـا حيـن نـاجى اهللا أدنى   كـان  أو بااقتروكقاب قوسين ا
  عن معناها الخلق لفي حضرة الحق المقدسة  التي   قصرت عقو
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  نـور قلبـه  فوعاهـااألسرار مـا  أوحى و منأوحى إليه بها 
  مسراها وخطى الكواكب ما عدت    أسرى وعاد وفجره لم ينفجـر

  ال أحصاهـاوها عـدد يحوكم معجـزات للنـبي  محمـد   لم 
  الحسنى فليس  يضـاهى ئهسمامن خصه الباري بما سماه  من  أ

  وجبت شفاعتـه ألمتـه الـتي   صلة الصالة عليـه هجيراهـا
  أحبتـه وشـط  نواهـا نـتة  نـازح   بايا خير مأمول شكيـ

  طيبة الطيب التي  يهواهـا عن   رام المـزار فأقعدتـه ذنوبـه
  منهـا نسيـم  صباهـا حبذا يافغـدا يعلـل نفسـه بنسيمهـا   

  يا سائق النجب المذللـة الـتي   عرفت هوادجها قبـاب قباهـا
  انهـامنى وبلغت المنى   وحللت أرضا شرفت سك خيف إن جئت

  خيـر األنـام  تحيـة   أذكى من المسك الفتيق شذاهـا إلىأبلغ 
  الرحمن موالنا الـذي   حاز الفضائل حملـة وحواهـا عابدعن 

  فهو الذي حـب النـبي وآلـه   سر جوانحـه عليـه  طواهـا
  والجاهـا العالسينال في ألخرىشفاعته  كمـا   قد نال في الدنيا 

  ضيلـة   كـل الملـوك وأنـه موالهـاملك تقـر لـه بكـل ف
  سطاهـا لسطوتـه يـذ ولعز    رة بطشـهسوملك تهاب األسد 

  والظبى  فسيوفه   كمضائـه ومضـاؤه كظباهـا ئمماضي العزا
  المشـرفي حماهـا بحدفة بالمكارم  والنـدى   وحمى الخالزان 
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  ىكل الملـوك وبـاه بهالملك الذي   سامى  فييا وارث الخلفاء 
  ومناهـا  1خالفتـك الـتي   بلغت بسعدك سولها يهني بليهنيك 

  كتـه منيـة   اهللا  قدرهـا  لـه   وقضاهـاأدروتعـز عمـن 
  حيى اإللـه ضريحـه بتحيـة   وأطاب تربتـه وجـاد ثراهـا

  لتـه ومـد  مداهـادووأدام ملـك خليفـة اهللا  ابنـه   وأعـز 
  عاهـاورحاطهـا   قـدرعية ما عابد الرحمـن إلال رحمـة   ل
  سيرة قد سنهـا  عمراهـا عنتنبيك سيرتـه الحميـدة فيهـم   

  به النجاة من الردى   عفـوا فيسعفها بنيـل رجاهـا ترجو الجناة
  حياهـاأبفضـل حيائـه  لكـن   تستحـق عقابهـا نفوسكم من 

  لغايتها فحـاز مداهـا وجـرى   الفضائل  كلها فيركب المجلي 
  له في الخافقيـن لواهـا رفعتمآثر من مـضى بمآثـر    أنسى

  إن كان موسى للخالفة بدرهـا   فالتاشفيني شمسهـا وضحاهـا
  وحجاهـا  قلبهـالتاشفيـني  فاللخالفة  صدرها    موسىإن كان 

  اهـاوندن موسى للخالفة سحبهـا   فالتاشفيـني  غيثهـا  كاإن 
  شفيـني نورهـا وسناهـاموسى للخالفة لحظهـا   فالتا نإن كا

  تحسبن الدنيا بغيـر  ثالثـة   ما في الوجود إذا نظرت سواهاال 
  إشراقها  وعالهـا فيلشمس وا   بدر الجى والتاشفينى الـرضى

   

                                                
؛ ولعـل ذلـك بفعـل التحریـف؛ وربماى كانـت ))سولھـا: ((كتبـت في األصـل 1

رغـد : تعـني)) السُّْلـَوة، والسُُّلـّو((؛ ألن ))سلوھـا((الكلمة الصحیحـة ھي
 .؛ أي في رغـد عیـش))ھـو في سلـوة مـن العیـش: ((العیـش؛ إذ یقـال
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  ئـر   أشباهـانظاراقت محاسنها الثالثة  فاغتدت   للناظريـن  
  ـاكحياتهـا   وحياه  لـه القاصيـات نوالـه   فنوا البالدترجو 

  منه بغير رؤية  وجهه   شوقا فأسعفها بنيـل  رضاهـا ترضلم 
  متوجهـا فيها بأسعـد وجهـة   حركاتهـا محمـودة  عقباهـا

  تحـت  لواهـا لنصرلد  أحمـد   قدامها واموهي وجهة بركات 
  إكراهـا أتىيأتهـا طوعـا  لمهي دولة النصر العزيز فكل ما   

  بهـا  بشراهـا ألمتـهعظمت    فاهنأ بليلة مولد الهادي  الـذي
  دجاهـا  غرابوتعاضد النوران من شمع ومن   شهب فطار بها 

  طاب فيه  جناهـا وروضافكأن فيها من نـداك وحسنهـا   غيثا 
  جعل اإلله عالك عنوانـا لمـا   ترجو بدار الخلـد من علياهـا

  وال يتنـاهى أبـدامسعـد   ال ينقـضي   سعـدوحباك منه بكل 

***  
  

ـ أورد المقـري هـذه القصيـدة في أزهـار الريـاض؛ قـال 
  :أنهـا للثغـري؛ في وصـف تلمسـان وملكهـا أبي حمـو

تْتاه تلمبِ سانحاـهبِابشَ نِـس  
  الحسنِ في جِلْبابِهـا زوبدا طرا

 وفَالبِشْردبي نبابِ ثُغورهـا مح  
 ماً أوستَبمنبابِ مهـاثُغـورِ  ح  

   

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

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


333 
 

  النُّجومِ بِزهرِهـا زهرقَد قابلَتْ 
  جِهـا وقبابهـابِبرووبروجهـا 

  بيأ لَىالمو مليكهاحسنَتْ بِحسنِ 
  حمى  أربابِها يحميحمو الذي  
  ملك شَماِئلُه كَزهـرِ رِياضهـا

  ونَداه فاض بها كَفَيضِ عبابِهـا
  لصيد من أعالمهاالملوك ا أعلَى

  صفْـوة  ولُبابِهـا منوأجلُّهـا 
سشَم هِهجو ةتْ بِغُرى غارحالض  

  وتَنَقَّبتْ خَجالً بِثَـوبِ ضبابِهـا
  لَـه  أشعتُهاوالبـدر حين بدتْ 

  حسناً تَضاءَل نُوره وخَبا  بهـا
  رفَـتْشَ  قدِهللا حضرتُـه التي 

  خُدامها فَسمـوا بِخدمة  بابِهـا
ـنَى فَاللَّثْـمغُها  الملبي ناهمفي ي  

  والمدح في علْياه من  أسبابِهـا

***  
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م؛ بيـن 1366/هـ768ـ هـذه القصيـدة؛ قيلـت في عـام 
يـدي السلطـان أبي حمـو الثـاني؛ بمناسبـة االحتفـال 

  :نبـوي الشريـفبالمولـد ال
 هاديـا  للحـقِّ الحـقِّ نـور سمـا لـك

 ـاعن سناه  وهادي فخفضـت طرفاً

 هىـوعى الن وـقى لـا زال يدعـوك التّـوم

 ـاأجبـت المنادي هـالَّ فيا معرضاً

وما النفس إال ماْ ندائـك فليكـنع 

 عزيمـك فيهـا ما يسوء األعاديـا

 وتطيعـه  فيا نفس كم تهوى الهوى

 ولـم تنتـه لما ارتكبـت النواهيـا

 د ال تزداد إال تماريـاـفـفي الرش

تماديـا  ال تـزداد إالّ وفي الـغي 

 جانيـا  ولو ثمر التوفيق أصبحـت

 والذنـب جانيـا لما كنـت لألثـام

قاسيـا  بالجرائـم  قلبي وال كـان  

 قاصيـا وال كنـت عن دار األحبة 

 ــوادع وهللا قوم عندمـا للهـوى 

 أجابـوا فجابـوا للحجـاز الفيافيـا
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هظماءهـم  أوردوا ماء العذيـب م 

عن الورد صاديـا مصدوداً تُفْلَّخُو 

غريـب بغـرب أوتْقَبذنوبـه  ـه 

 عانيـا  ر البطالةـفأصبـح في أس

 وليلـة  وكـم أنـة لي كـل يـوم

 ـايفؤاد تـذوب عليها قطعـة من 

 ــدمحم  يللنـب  وشوقـاً حنينـاً

 األمانيـا  فيا ليـت شعري هل أنال

 مرسـل  ه خيـرحلَّ ربعاً ـرصبوُأ

 وألثـم في مغنـاه تلـك المواطيـا

 س سجـدةرب المقدوأسجـد في التُّ

 لما كنت ساهيـا جبراً وأنـوي بها 

 من  فـلى نحوه الفـال إالّوما فاز 

 ولم ينـو في قصـد إليـه التوانيـا

 مـاكأنّ  ذنـوب  إالّ ومـا عافـني

الجبـال  تحملـت منهن واسيـاالر 

راجيـا يا ذا المعارج  مـددت يدي 

 وأصبحـت آمـالي إليـك حواديـا

اض يدني وسائـليعسى جودك الفي 

 غواديـا من العفو العميم  وينـشي 
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 ـقىالتّ  إلى منهـج ويفتـح لي باباً

 يـاالتناد ى لقَُأ  يوم  دانيي التّفـلُْأفَ

 وهولـه  لدى موقف يوم الحسـاب

يسوم الورى كرب يواصيـايب النّش 

 محمـد هنـاك ينادي أشفع تشفـع 

 المنى واألمانيـا طَعوسل ما تشـا تُ

 جاهـه  فينقذنـا من ذلـك الهـول

 ـار واقيـاويحجزنـا عن زفرة النّ

وسيلـة  ي إليـهفمـا لي سوى حب 

ـاعن اللهفـان تلـك المرادي تـرد 

أفضـل خلقــه هـرآه  الل نـبي 

 فأرسلـه بالحـق للخلـق هاديــا

 إلى حضرة العـلى ليالً وأسرى به 

 خافيـا  كان ما  فشاهـد فيهـا كّل

 ظهر البراق كرامـة سـرى راكباً

 ماشيـا ن يديه سـار جبريـلـوبي

 ى قاب قوسيـن رفعـةدنـا فتـدلَّ

قُوفأمـسى للحبيـب مناجيـا بـاًر 

لَّكَومـه  ظـبالفـال   متشفعـاً  ي 

إليه الجذع بالحـال شاكيـا وحـن  
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 بنانـه وفـاض نميـر المـاء بين

 فكـان  وضـوء  للكتيبـة  كافيـا

 بـه  وكان له في الغـار إذ نـزال

 أبو بكـر الصديق بالصـدق ثانيـا

 وحامـت حواليه الحمـام وشيـدت

 امبانيـ من النسج أيدي العنكبـوت 

 آيـة  نشقـاق البـدر أعظـماوإن 

 يعـود بهـا جيـد الهدايـة حاليـا

  وكم معجـز أبدى النـبي مظاهـراً
 غـدا في اتضاح للصباح مضاهيـا

وِورلسبيلـه  الهـدى ال يهتـدي د 

 صاديا  فيروي به من كان في البدء

 أحمـد وبشـر رضـوان بمولـد 

 الثمانيـا  النعيـم  جنـات  ففتـح

 م لمـا خـاف يجـزي بذنبـهو آد

 داعيـا  هـلل  بالمختـار  توسـل

 ـهصوخَ فتـاب عليـه واجتبـاه 

 نائيـا  وأدنـاه منـه بعد ما كـان

 ضىالر  ةـوقد يهجر المحبوب في حال

 يصـدق واشيـا ويأبى الهـوى أالّ
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عيب كليلـة عن كّل وعين الرضى 

لَوكن المساويـا  بديتخط عين الس 

 رعبـه  وأدرك موسى في المناجاة

 مناجيـا   العظيـم  هـالل  فكلمـه

 لغايـة كالمبـادي وما الرسـل إالّ

 المباديـا الغايـة القصـوى أتم هو

 مرسـل  نـبي له فضـل على كّل

 الدراريـا  كما فضلت شمس النهار

 فضيلـة  أشهـر ربيع حـزت كّل

 فقـت اللياليـا  ويا ليلـة االثنيـن

 مولد المختـار وافيـت زائـراًويا 

 الموافيـا فلله ما أسـنى الحبيـب 

 زاهيـا  حللـت بربع الملك فاختال

 مباهيـا  وصـار لنـور النيـرات

 باسمـاً  موالنـا الخليفـة ـاك تلقَّ

 لقاء مشـوق لم يكن عنـك ساليـا

 وأبدى محيـا كالصبـاح صباحـة

 الدياجيـا  بموسمـك السامي فأجلى

 ـةحلّ   دةاــللسع  عليـه  إمـام

 التباليـا  جديدة حسن ليس تخـشى
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 ملوك العصر موسى بن يوسف أجّل

 وناشيـا كهالً  ـقى والجودالتّ حاله

 ودأبـه ومن تكـن التقـوى حاله 

يكن عنه رب راضيا العرش ال شك 

 أمـوره  يتوكـل في جميـع ومن 

لْعـلى اهللا يوكافيـا  كفيـالً  ـهف 

 ين الحنيـف بعدلـهزة الدحمى حو

 عانيـام  األمـور بتقويـم   وقـام

 العدا بظبا الـردى فنيإمام الهدى م

 ا النـدى والمعاليـاـفمنذ بـدا أحي

 وأقبلـت  البـالد ودانـت له كـّل

 األقاصيـا يهـا فـأدنى نأدا  إليـه

 ه أعطـاك ملكـهـالل نإأمـوالي 

 فشيـدت من مبنـاه ما كان واهيـا

 يسوسـه  الملك ليـس أى اهللا أنر

حاميـا  ين غيـركسـواك وما للد 

 ةفرجـ  دائدفـأوالك في ضيق الشّ

 متواليـا دائمـاً وأعطـاك نصـراً

 ناويـاً  ستقضي لك األقدار ما كنت

 المناويا  ضيـوتدني المنى من حيث تق
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 ومغربـاً اًقوتستفتـح األمصار شر

 االمداجيـ  وتدفـع عنهـن العـدو

 وتمتـضي الًـورج وتجلبهـا خيالً

 اـالمواضي من العزم ما ينسي السيوف 

غـارة عليهـم غـارة بعد  تشـن 

 والعراليـا  ـم فيهـن الظـبىتحكّ

  إلى فمـا أهملـوا لكنهـم أمهلـوا 

 األعاديـا فيـه هـزمـان يبيـد الل

 موقـت  ـدمن األشيـاء ح لكـلٍّ

 لتناهيـاا أن يـوافي  وال بد يومـاً

 جـنى وكم أبـق في رق ملكك قد 

 ولوال العفو ما كان ناجيـا مـراراً

 عن تمادي  ذنوبـه عفـوت اقتداراً

فكـفّ مـاًلْوأوسعتـه ح  ـاالتمادي 

 األحرار كالعفـو عنهـم ةوما قلـ

 األياديـا من يـراعي وما الحر إالّ

 عليكـم وقفـاً ـاُلاآلم تفـال زالَ

 مورد العذب صافيـالها من نداك ال

 ودام لك الملـك الذي أنـت زينـه

 صافيـا  بالسعـادة وألبـس بـرداً
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 رائقـاً من النظم   سلكاً ودونكـه 

 اـألليلا  هـنغـدا فائقـاً في نظم

 وإنمـا  وما كنت أدري الشعر قدما

 المعانيـا تعلمـت من تلك المعالي 

غـدت ا فلـوال حالكم وأعالكم لم 

  همـا دعـوت القوافيـاتطاوعني م

***  
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ودرس بهـا، . م1310/هـ710سنـة  ببجايـةولـد 

ونشـأ في ربوعهـا؛ ثـم انتقـل إلى األندلـس؛ حيـث تصـدر 
وكـان يتحـلى بمرتبـة رفيعـة بيـن . للتدريـس واإلقـراء

يميـل إلى الزهـد وتـرك مباهـج  العلمـاء وأهـل الديـن؛
ويمتـاز بحـذق وبراعـة في الفتيـا؛ ولـه خـط . الدنيـا

ومـن . جميـل؛ ولـه كذلـك نظـم رائـق؛ ونثـر نبيـل
عـلي ناصـر  ـوالشيـخ أبوالـده : شيوخـه في بجايـة

عبـد اهللا  ـوالديـن بـن أحمـد المشـدالي، والشيـخ العالـم أب
واألستـاذ  ،المعـروف بالمسفـر ؛باهـليال ىيـمحمـد بـن يح

عبـد اهللا  ـوي، والقـاضي أبئعـلي بـن حسيـن البجـا ـوأب
العبـاس  ـومحمـد بـن أبي يوسـف الـزواوي، والفقيـه أب

عـن كمـا أخـذ في األندلـس . أحمـد بـن عمـران اليانيـوي
الفقيـه أبي عبـد اهللا الرنـدي، والشيـخ أبي عبـد اهللا بـن 

فخـار البيـري، وقـاضي الجماعـة أبي القاسـم محمـد بـن ال
أحمـد الشريـف الحسـني، والشيـخ الفقيـه أبي البركـات 
محمـد بـن الحـاج المعـروف بالبلفيـقي، والفقيـه أبي عبـد 

عـن الفقيـه فقـد أخـذ المغـرب ؛ أمـا في اهللا الطنجـالي
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بـن عبـد  الرئيـس أبي محمـد عبـد المهيمـن بـن محمـد
المهيمـن الحضـرمي والمحـدث الفقيـه أبي العبـاس بـن 

قـد و .ىيـسحـاق بـن أبي يحإيربـوع، والقـاضي أبي 
 تلمسـان باألندلـس، ثـم غرناطـة في تصـدر لألقـراء

مهمـة اإلفتـاء  وتـولى. حاضـرة المغـرب األوسـط آنـذاك
ووصـف  .عدوتيـنالفي كـل مـن النـاس في النـوازل بيـن 

وهـو أحـد شيـوخ . بأنـه محقـق دقيـق، سليـم اإلدراك
يحـيى بـن خلـدون ، ولسـان الديـن بـن الخطيـب، وأبي 

قـال عنـه ابـن . إسحـاق الشاطـبي؛ والمقـري الجـد
ة، ـر والسالمـي الخيـرف فـل طـذا الرجـه: ((الخطيـب

ل ـة، قليـارة والعفـون والطهـد، والصـن العهـوحس
وف ـاس، مكفـن النـض عـاد، منقبـر لالقتصـع، مؤثـصنالت
ه، ـا يعنيـلى مـف عـه، عاكـل بشأنـد، مشتغـان واليـاللس
رة، ـي المذاكـف فـن، منصـاذج الباطـر، سـم الظاهـمستقي
ادة، ـادة واالستفـلى اإلفـص عـم، حريـق الخصـب لحـموج
ه ـحملن ـف عـر أنـه غيـم وتعليمـم العلـلى تعلـر عبـمثا
ة ـة والرجولـل السذاجـن جمـة مـه جملـن دونـمع

ه ـة، لـدور الطلبـن صـدر مـة، صـن المعاملـوحس
ة، ـة والنقلـوم العقليـن العلـر مـي كثيـة فـة حسنـمشارك
م ـق وعلـول والمنطـي األصـر فـد، ونظـالع تقييـواط
ب ـيكت. ة واآلالتـاب والهندسـي الحسـوى فـالم، ودعـالك
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ي ـس فـدم األندلـق .دادـادة والسـدو اإلجـال يعـر فـلشعا
رف ـاً، وعـرحب يقـ، فل1ةـن وسبعمايـة وخمسيـام ثالثـع
ة، ـة نبيهـت جرايـتح 2ةـا بالمدرسـدم مقرئـدره، فتقـق

. رـة والتفسيـروع الفقهيـلى الفـاً عـاس متكلمـق للنـوحل
. هـع مثلـية مـدار السلطانـر بالـا، وحضـدر للفتيـوتص
ن ـة، وحسـاً ونصفـه دينـوت منـه، فبلـوصحبت ـهجربت
امتحـن في بـالد األندلـس، وطـرد منهـا في  .3))رةـعش

: وعلـق ابـن الخطيـب بقولـه. م1363/هـ765عـام 
دم ـا تقـكمـ س ـن األندلـج عـدن أزعـن لـو مـوه((
ن ـم ؛هـان عليـا كـلى مـع ؛انـم بتلمسـمقيـ  رهـذك
: وقـال تلميـذه يحـيى بـن خلـدون .4))سـراء والتدريـاإلق
تصـدر لإلقـراء بغرناطـة، وتلمسـان؛ وأفـتى النـاس ((

 تاريـخ وفاتـه. 5))مـدرك، ومحقـق. بالقطريـن في النـوازل
مجهـول؛ وكـل مـا يعـف عنـه؛ أنـه كـان حيـاً في عـام 

  . م1368/هـ770

                                                
  م1352لموافـق لـ  ا 1
ھي المدرسـة النصریـة أو الجامعـة الـتي بناھـا سلطـان غرناطـة أبـو  2

الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل؛ الـذي حكـم دولـة بـني األحمـر مـن سنـة 
  . لـھ ترجمـة في اإلحاطـة.. م1354/ھـ755م إلى سنـة 1332/ھـ733

 .139ـ  138: اإلحاطـة؛ القسـم الرابـع، ص ص 3
  .146: نفسـھ، ص 4
  .132: ، ص1: بغیـة الـرواد، ج 5

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

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


345 
 


  

دمـا زاره بمسجـد نقـل عنـه ابـن الخطيـب ـ عن
رابطـة العقـاب بغرناطـة؛ رفقـة أبي عبـد اللـه المقـري ـ 

  : ابعـض المقاطـع مـن شعـره؛ منهـ
  ا رأيناك بعد الشيب يا رجل ـلم

  لـوأمر النفس تمتث  مـال تستقي
  ه ــا نصدقـا بما كنـزدنا يقين

  لـعند المشيب يشب الحرص واألم
  

  :ولـه أيضـاًـ 
  ا ـلفظ  اهـيا من وجدن

  اليـالمع يـة فـحقيق
  م ــعالك اتــمقدم

  الـكم  لـن كـأنتج
  اس ــم قيـل نظـوك

  الـفخ  منه  وتـخل
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  :ـ وممـا قالـه مـن شعـر أيضـاً
  ك عن بعض المنازل صاحب ـيحيي

  هـرسايل إليك  ىق غدت تهدـصدي
  ة ـوسيل  ودادـظ الـة حفـدمـمق

  هـوسائل  حـتص أن  إال   ود  وال
  ن ـن ولم يكـيسك الدارـل عنيساي

  هـمسايل كـدار عنـد الـتغيب لبع
  

قـد اختـار سكـنى تلمسـان؛ بعـد إخراجـه مـن و
  .األندلـس فاشتغـل في تلمسـان بالتدريـس واإلقـراء

  

 *** 
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د استغـرق الحديـث عنـه مطـوالً في الجـزء األول لقـ

مـن هـذا الكتـاب ـ خـالل الـدور الثالـث مـن دولـة 
بـني زيـان ـ وسيقتصـر الحديـث في هـذا المجـال عـلى 

  . أدبـه وشعـره
المهـم؛ أن أبـا حمـو ولـد بغرناطـة في عـام 

 م؛ كمـا أجمـع عليـه ابـن الخطيـب، ويحـيى1323/هـ723
ابـن خلـدون، والتنـسي؛ بينمـا يقـول صاحـب روضـة 

 .م1322/هـ722النسريـن أنـه ولـد بغرناطـة في عـام 
وكـان ابـن الخطيـب قـد خَـص أبـا حمـو بترجمـة في 

ذا ـه((: كتابـه اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة؛ قـال فيهـا
. هـراف ملكـه ألطـه، وضمـلى حزمـع عـمجان مـالسلط

. هـة قومـره لدولـه، وصبـك وطنـاء ملـه بأعبـواضطالع
ت ـف، ثابـصيحازم، ـل، حـعاق. هـادة قبيلـه بسعـوطلوع
ور، ـر لألمـال، مباشـة للمـب، جماعـور مهيـأش، وقـالج
ع ـرة ربيـر غـام باألمـق. رـظ، متشمـات، يقذَـلَّر ِلـهاج
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ن ـف مالـاح باألحـاش الجنـ، مرت1نـام ستيـي عـاألول ف
ب ـوحل؛ دوهـد عـد قصـم عنـوالً عليهـة، معـرب القبلـع
ه، ـت دولتـه، ونبهـت مالـرى بيـة، فأثـرع الجبايـض

 .دادـه بالسـار إليـن يشـوم ممـو اليـفه ؛هـه جيرتـواتقت
د ـة، ومقاصـا وديـة هدايـي جملـد فـذا العهـه لهـووج
ي ـوك فـلسة اـمى بواسطـه المسـن كتابـة مـة، نسخـسني
ل ـذي جعـه الـد للـالحم": هـه بقولـافتتح ؛2كـة الملـسياس
ق، ـن الحـه مـم عليـا ألفهـبم ؛قـلى الخلـه عـنعمت
رى، ـاده لليسـن عبـف مـر طوايـة، ويسـة شايعـشامل
ذ ـلى األخـم عـة، وحضهـدة مسارعـا مساعـت إليهـفأت

ت ـدت، فأقبلـوس أرشـن نفـن مـنى، وال أحسـبالحس
م ـن همـمى مـوال أس. ةـا طايعـة ولربهـا طالبـإلرثه
ي ـتي هـة، الـر الرياسـي تدبيفة ـن السياسـرت بحسـنظ
رت ـة، وأظهـك مانعـاب الملـوألسب ةـك جامعـات الملـألشت
ة، ـة المعـم اليحـرر الكلـم، وغـا درر الحكـن معادنهـم

. ةـا يانعـت أزهارهـنتة، واجـا طالعـت أقمارهـفاجتل
وث ـم، المبعـد الكريـا محمـلى سيدنـه عـلى اللـوص
ات ـزات المعجمـة، والمعجـة ساطعـات، ساطيـات البينـباآلي

                                                
  .م1358/ھـ 760المقصـود ھنـا في سنـة سبعمایـة وستیـن  1
كمـا . م1862/ھـ1279طبـع ھـذا الكتـاب بمطبعـة الدولـة التونسیـة سنـة  2

  .1374:  الوطنیـة الجزائریـة؛ تحـت رقـم توجـد نسخـة مخطوطـة منـھ بالمكتبـة
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ه ـت لـذي زويـال. ةـن قاطعـور الجاحديـة لظهـقاصم
ت ـة، واشتاقـة شاسعـي نابيـا وهـت أفكارهـاألرض، فتدان

 لـة، وامتثـه يانعـن أصابعـرزت بيبـف ؛اهـه الميـل
ة، ـة هامعـاً هاميره درـح باستسقايـره، فسـاب أمـالسح
الث ـات الثـذه اآليـه لهـان حنينـه، وكـذع لـن الجـوح
ه ـت بـا أتـصى ممـا ال يحـى مـة، إلـة رابعـآي

ه ـرة لنبوتـار، ناصـات اآلثـار، وصيحـرات األخبـمتوات
ه، ـه وصحبـلى آلـه وعـه عليـلى اللـص. ةـساطع
ة، ـة خاشعـه خاشيـي اللـت داعـتي أجابـه الـوعترت
 ؛مـه وسلـه عليـلى اللـه، صـول اللـر رسـت ألوامـوأذعن
 ةالـه، صـداد خالعـة، ولألنـداد خاليـن االستبـت مـفكان
ه ـع فيـجم ."راّـم كثيـة، وسلـة متتابعـا دايمـديمته
ده ـه ولـص بـم، وخـوك وسيرهـار الملـن أخبـر مـالكثي
ه، ـن مثلـرف مـاً يستظـاء مجموعـفج ؛دهـي عهـوول
ه ـت فيـوثب .هـن األدب ومحلـه مـلى مكانـدل عـوي

د ـا أحـاب فيهـدة أجـك قصيـن ذلـفم ؛رهـن شعـر مـالكثي
ه، ـى طاعتـوع إلـه الرجـب منـد طلـل، وقـرؤوس القباي

  :يـ، وهـهك جماعتـي سلـام فـواالنتظ
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  الطواسم  الربوع   رت أطاللـتذك
  ادمـالمتق هاوما قد مضى من عهد

  .1إلـخ.............................
ام ـملاألدب، واإلـه بـت كلفـا تعرفـولم: تـقل((
زم ـد العـت عنـه، وتشوقـلى لقايـت عـعزم ؛هـبمجاورت

ت ـك كنـولذل .هـى زيارتـإل ؛ةـة الحجازيـلى الرحلـع
  :اـة منهـه بكلمـأخاطب

  يا موسى  على قدر قد جيت قومك 
  بك البوسى  النعمى وزالت فجلت بك 

  
ة ـه الموصوفـو بحالـوه. والـك األحـت دون ذلـفحال

راً ـولى أمـن تـر مـه، وسايـه اللـوفق. دـذا العهـى هـإل
 2دولـز الـي رجـره فـرى ذكـوج .نـور المسلميـن أمـم
  :ميـن نظـم

  ام موسى ـالهم يدـا المفـبادره
  وسىـالب عنها نـالرحم  فأذهب

  ا ـا أخلقـك لمـا الملـدد فيهـج
  اـان لقـد كـوق دـالسع  وبعث

   
                                                

 . 65ـ  63: ة، القسـم الرابـع، ص صاإلحاطـ 1
  .وھـو بعنـوان رقـم الحلـل في نظـم الـدول 2
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  ا ــوالرسوم ا ــب الرتبـورت
  اــوس والنجومـع الشمـوأطل

  دة ـوالع ا ـال بهـن المـواحتج
  دةــذي المـله  اقـوهو بها ب

  
ط ـه بخـت عليـا وقعـحسبم ؛ةـة غرناطـد بمدينـول

ن ـة وعشريـام ثالثـي أول عـف ؛هـن ناسـة مـالثق
  .1))ةـوسبعماي

  

***  
  

                                                
  .73ـ  72: اإلحاطـة، القسـم الرابـع، ص ص 1
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بالمشـور  أنشدتهـا فرقـة السمـاع ؛ـ قصيـدة ألبي حمـو
  1:بمناسبـة المولـد النبـوي الشريـف في تلمسـان؛

هوالظِّ  نايالظِّ  انَوألفْ  اب2اب   وكم فُ منؤاد إليها صاـب  
إلى أن بالشَّ اديب فرقيفي م    من خَ ريتُوأجأشْ  يلههاب  

ِل ففي    فلتيمن غَ الشيب نيقظَفأيم3يت من ديثي نَحاب  
وقد محيالً     بابي بهشَ ّ ضغَ عاد هبامذْ  داغَ  نيولو  
  باالص مانِز في يتهاتقض     مضتْ نوبٍذُ من فيأسا فو

  اـتبعما أفَ  قلبي بتُتَعاو     ما أقلعتْفَ سينفْ تُملُوكم 
  ىأب ـنكلَو  يتُهنَ بيقلْو     جنيتُ بٍلذنْ بكيتُ قد ْكمو
مقَ سيءسا قلبإذْ ه  فَ    ـاأسذاب أسنْى عبـانَأذْ ما د  
  اـبأوج دقَ يرِحجبي ِلنْذَفَ    تيلَّز  كي علىأب قّح دلقَ
  العبا ِلهأل يبح طى فروس     بينْذَ حيصِموتَ بيطْخَِل يسولَ
  ـابقُ  ِلوأه جدنَ ِلأهإلى     ديجو زاد ي لقددو يا أهَلفَ
  ـابهذْم  لي صار مهبوح    ةعـاد لي عاد مـرهكْذفَ

   

                                                
  .وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد فقـط 1
أمـا الثانیـة؛ فمفردھـا؛ الظُّبَّـة، . الَغـزال: الظِّبـاُء؛ مفردھـا الظَّـْبُي: في األولى 2
 .طـرف السیـف وَحـّده: قـد جمعھـا بھـذا الشكـل للضـرورة؛ وتعـنيو
  . الشعـر المجـاوز لشحمـة األذن: اللِّمَّـة؛ جمعھـا ِلَمـم وِلمـام 3

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

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


353 
 

وحنُسهكَ مم محب صـاب    إليه وكم فُ منؤاد سىـب  
فإن يرفَ مونيحمفَ نضهِلم    وإن يهياي فَرونج مرحا ب  
وإن هم وجيدون لي بالرذّـما ألَا ـيفَ     ىض بـاذَوما أع  
  ىبالر لكوت داًجنَ تَْئجِإذا     ىمالح وحنَ بِكْالر ييا حادفَ
  ا ـبيطَ راًعاط ذاالشَّ يكذَ     هـاانكّسسالمي ِل غْـلبأفَ
  بـالَطْم مهريغَ تارما اخْفَ    بحالم مونحري مهلَ ْلوقُ
  بارِمغْ  ىوثَ بصوا ِلحنُّو    رقـاًمشْ  داغَ بٍقلِْلوا قُّرِفَ
  بـاخَ ما  هواقأشْ  عجوالَ    ىقَر  ما فانـهواكف أجفَ
حالنَّ ىموم نِّعي بقُر الحىم     ؤادي نَق فُاشَوسيم الصاب  
  ابرِثْي  تيقلَم ىرتَ ى أنسع     ىرالو فيعِشَِل ىروا السدجِفَ
  بايأطْ بْل كسالم شقنْتَساو     هاضأر  ور منمع النّلتَاف

بـالد مقدنَ     ـاهـلَّسـة حبي الهىد ىصطفَالم  المتَجىب  
ى بِأتَ  ربيعٍ فشهرنَ    فيـعرِل فيعٍشَ ـبيبـانَأذْ مـن  
الًفأه وسبِ الًهمالَّولى أح     وبتَ رٍدلَّجغَ  الَى جـابيه  
أتَ نبيى رحمـة للعبـاد    بـاخَ  راًنو للحقِّ وأظهر  

ونيران فارس أخْ قدمتْد    فلَّلذِل ـهـك  ما أعبـاج  
وكيوانُإ  طَساقَتَ ىسروذاقَ     ـه من الراكَ بِعالظّ ساب  
  اباله ِلثْمكَ ميماًر تْوصار     ـهيوانإ  ـداعوقَ تْروخَ
  بـاجأع راع لهق الذِّطْونُ    ىصطفَللمش حت الوموكلّ
وحن ذْالجِ لهع مستولَّوكَ    شاًحمالظَّ هبي  مربـاتغْس  
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  رباغْتَ نأ سمالشَّ له تْورد      مامِالتَّ عند درالب له قَّوشُ
  بارأقْ أو  نِيسوقَ إلى قاب    اقـترإلا  يلةَلَ هى بِرسوأ
  اسبتح نا صفالو عنِ تجلُّ     ىرالو لخيرِ زاتجِعم كمو
 قد حبا بماعلى الخَلق طُراً      اإللَـهه حبـا قد داًييا سفَ

  باصنْم ىلَالع في الَع ويا من     ـةعفْرِ هسما قَدر منويا 
خُيصك ىموس ىكَبأز مٍالَس    النُّ روقُيرِشْنَكَ فوس الك1اب  

ومسفَ كتيق وزرٍه  بِ     أنيقرشَ ضٍوريق حتْوه الرىب  
  ىبتَجى الموبي سنْذَِل ليوما      بيردي وكَجوبي ِلسح يبرفَ

***  
  

م؛ 1364/هـ766ا أبـو حمـو سنـة ـ قصيـدة بعـث بهـ
إلى الوزيـر عمـر بـن عبـد اهللا اليابـاني؛ المستبـد في 
دولـة بـني مريـن؛ إثـر غـارة قـام بهـا السلطـان 
الزيـاني عـلى األراضي المرينيـة المتاخمـة لمملكـة 

  :2تلمسـان
 والخَطِّي دريفُ أجمن خطب الس      

 ِسبمنت غيروقول  جفيها اللجا

   

                                                
  .عـود البخـور: الِكَبـاُء جمعـھ ُكـًبى 1
 .وردت في بغیـة الـرواد 2
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       بها الكتابخطّ الكتائب ال خطّ 
 لقضبِواالسمر  عندجلية األمر 

       مفترضاإلنسان  على والحقُّ فرض
 والصدق أفضل ما أودعت في الكتب

       عارية ومن غدا السيف في كفيه
 من األرب فكيف يدرك ما يرجو

       فكم تحاول أمراً ليس تدركـه
 بتص تخطي الطريق وكم ترمي فال

      مؤكدة  نقد خنت من بعد أيما
 دتكم في سالف الحقبعاوتلك 

       وكم تجيب لداعي الغَي مبتدراً
 لم تجب الحرب يوموإن دعوتك 

       تشيب له ناًميدا فانصب إلى الحرب
 لحربوا بين الحرب الذوائبسود 

      له  نقدمت طائرك المشؤوم إ
 في منزل خرب تدالئالً ظهر

         من خابت روايته يرأفي  أخطأت
 اقتحمت الردى من غير ما سبب حتى

       عواقبه تخوض بحراً وال تخشى
 البحر بالنجب لج يسلككوليس 
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       ويحك من أعطاه خالقه عاندت
 والكتب ومن سما ذكره في العلم

       أمر اهللا معترضاً يعارضومن 
 التعب من بحرٍ فييصبح ويمسي 

       يمنعـه ارـلقهاء وأيمنَح المر
 لم يهب أو يوهب األمر والوهاب

       قبلكم قد عاد منتهباً غاضبكم 
 يخب لم والمطلوب خاب وطالب

 وال المحالرام  إدراكنامن رام 

 الهربينجو من السيف من يلج  في   

      غيركم ما رمتموه  فماام كم ر
 منقلب  نالوه وانقلبوا في سوء

تُمرولقد مهأحكا على اهللا في ج       
 بـقطعتم الدهر بين اللّهو واللّع

      اروـست  لماطاهتكت ستر مرين 
 بـسب بال اً لكم غدر ماقتلت 

       تعمدا جـرءة أخليت دارهـم
 من عقب األمالكلبني  تدعولم 

      لعب  من نقد كا مافال يغرك 
 فارتقب الحق جاءشَمر إزارك 
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       كمأجبت  لما دعـوت على بعد
 فلم تجبِ قربمن  دعوناك وقد

       وقد نهضت بعون اهللا متّكـالً
 ومن يرجوه لم يخب اإلله على

       بعسكر لجب ضاق الفضاء به
مظلجب من عسكر به كالبحر أع 

      مواكبه  اخر فاضتزعرمرم 
  على سحب بت أركأنه سحب 

       فارس بطل شجاعكل ليث  من
 ربـوالع امـاألعجمن  حامي الذّمار

      على سوابق خيل ضمر عربٍ
 العرب  تزهى بحليتها كالخُرد

      اللّون مذهبه عسجدي أحمر من
 الشمس ملتهب عوأشقر كشعا

       وغرتـه  وأدهم متنـه ليـل
 عجب منظر من صبح فيا حسنه

       به  رميت نوأشهب كشهاب إ
 تصب الوغىشيطان كل عدو في 

       شفق من ق والشّقرفالحمر من فل
 من شهب والشّهب والدهم من غسق
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       منهلـة  تشن غاراتها في كل
 واه من أربـفتنثني بالذي نه

       لهـا  سبيل البها وطئنا بالداً 
 كثـب من اهـنا تناولنأردما و

       مشرقة  حيث الهوادج والبوجات
 لمنزل رأس العين كالشّهب حتال

        ل ناحيةوافت بنو عامر من ك
 في خيلها العرب أو في نجعها األشب

       وابتدرت حزب اهللا جاءت إلى نصر
 عليها سورة الغضب تبدوكاألسد 

      في أمـم ومن امام  عبيد اهللا 
 فاضت مواكبها بالبيد والشعب

      األرض الفضاء بها ضاقتكتائب 
 ذبـالع خفّاقـةفي ظل ألوية 

 غواربه بحر على البر مرتج      
 كالسحب تاياالر فوقه قطعمن 

       النّصر يقدمنـاوونحن نقدمهم 
 لنجبوا بالفرسان تهتزواألرض 

       ثم ارتحلنا لتامسلَمتَ مرحلـة
 ولم يغب وافىقد  وكوكب الفتح
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       أتـت  توجين وزإلى ثنية بلز
 من التعب لمستراح أرحناها 

       ثم ارتحلنا على اسم اهللا تقدمنا
 القشب هاالفتح في ابراد طالئع

       وساحته على دبدو لنا حتى نز
 والهضب السهلفي  جالت عساكرنا

       لهـم نجـاةَ أالّ لما بدا للعـدا
 على الشجب وال قرار وقد أشفوا

        لخدمتنا  وأتوا طوعاً تضرعوا
 والعطب الهلك بالذّل والذّعر خوف

العفو شيمتنـا وقد عفونا وإن       
 يخب رداء العفو لم ومن تردى

       يأمله ونال من عفونا ما كان 
 والغلبالقهر بعد  حمو بن زيان

       ملويـة  ينا نحولوومن هناك 
 بها من منزل خرب وكم تركنا

       قاد جيش الزحف قائده منما كل 
 كر غير الماجد الدربيذ وليس

قرب فلم تجب من كا دعونالم      
 واللعب بين الهزل علمت قولك
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       ن العزم محتكماًعناثنيت عنك 
 عن الطلب عجزاًال  بالرأي والحزم

ال بد من ساعة بيني وبينكـم        
 الضحى فيها ولم تغب تغيب شمس

       ض ثوباً كالعقيق والاألروتكتسي 
 م سربد منإالَّ  تجري الجداول

       ذاهلـة  والخيل جائلة واألسد
 القشب رض عارية من ثوبهاواأل

      كنت غارسها ثماراً هناك تجني
 والعجب ويحكم الدهر باآليات

       اصر ممن قد دنا وقَونأخذ الثأ
 أربي من العداة وهذا منتهى 

  من مضر      المختارثم الصالة على 
 عرب منو خير البرية من عجم

***  
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 ـ قصيـدة ألبي حمـو أنشدهـا المنشـدون في حفـل
بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي الشريـف؛ أقيـم في 

  . 1م1365/هـ767المشـور بتلمسـان سنـة 
 لهيبا  وشب األسى في فؤادي   اـالنحيب  ألفتُ الضنى وألفتُ

 اـوللدمع من مقلتي أن يصوب   اـتذوب  وحقَّ لنفسي أسى أن

 2يباغر فأصبحتُ بالهجر منكم   قريباً  وقد كنتُ بالوصل منكم

وأدنى البعيد وأقصى القريبـا   الحسـود جفاني الحبيب فسر 

 3جفـاني حتى جنيتُ الذنوبـا   فمـا  وذَنَـبِي أوجب هجري

 4هر عيشي خصيباالديكون بها    فيا ليت شعـري هل عطفـة

 5القلوبـا  فقد آذَ جسمي وأفنى   من قـدرة الهجرفما لي على 

 على بابكم مستريبـا فيوقـو   وافارحمـ وقفت رجائي بكم 

 لغريبـاا دونشاكـم تفـروحا   غريـب فريـد أنـا  بينكـم

  هللا عن حبكـم لن أتوبـاتـاو   حبكـم  وما لي ذنـب سوى
 أنا أرتضي ما يرضي الحبيبا   تقتلـوني حـالالً لكـم نفـإ

   

                                                
  .وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد، وواسطـة السلـوك 1
  ): مطبـوع+ مخطـوط . (واسطـة السلـوك: يف 2

  )).فأصبحـت بالھجـر أخـشى الرقیـب((
  .سقـط ھـذا البیـت في واسطـة السلـوك 3
  ): مط+ مخ . (س. و: ورد ھـذا الشطـر في 4

  )).بوصـل وعیـش یكـون خصیبـا((
  ): مط+ مخ . (س. و: ورد ھـذا الشطـر في 5

  )).یذیـب النفـوس ویغـشى القلـوبا((
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 الذنوبـا نتغفـرو 1فشأنكـم   زلـتي  تبعـدوني على  وإن

كـم حموا تررحموا ت وإنالعيوبا فظل رضاكم يغـطي   صب 

 قريبـا  لعـّل رضاكم يكون   اكـمنوأسيـر هواكم  قتيـل 

 الطّبيبا اْعيوسقمي طويل قَد    نحيـل  فؤادي عليل وجسمي

 أذيبـا يـع وقلبيأذفسـري    هجرتُ الهجوع نثرتُ الدموع

 2ُأقاسي الهموم معاً والخطوبـا   النجوم  ُأبكِّي الرسوم وأرعى

 فيزداد جسمي ضنَى وشحوبا   أعاتب نفـسي على زلــتي

بذنـب  أذم   ـا أسا وأ   مـسيء  ألـميتوبـا  أنجمـع لم 

 فمـا زلت للسائليـن مجيبـا   توبـة  ا خالـقيـك يـسألتُ

 إذ ما النواصي تشيب مشيبـا   لقصاصِا بيوم خشيتُ المعاصي

 3رفيقـا  كفى بك يوم الحساب   الحساب  قيبي  يوموأنـت ر

 ولكن دعوتُ سميعـاً مجيبـا   سهـوتُ قدوكم  لهوتُفكم قد 

فَرعليمـاً بخَطْبي ي بيجي يزيل    كـرالكروبـا فمازال رب  
  مشيبا ِل واشتعل الرأس منه    الضالَ 4في حسرتييا  مضى العمر
 كئيبا  أمسى من الهجر قلبيو   عليالً الشوق جسمي منوأضحى 

 وللشمس حين تروم الغروبـا   أحن إلى الفجر عند الطُّلـوع

   
                                                

  )).فشیمتكـم): ((مط+ مخ . (س. و: في 1
  :نفسـھ؛ جـاء ھـذا البیـت ھكـذا 2

  )).أداري الھموم معـًا والخطوبـا  *بكیـت الرسوم رعیـت النجـوم ((
 ).مط+ مخ . (س. و: ال یوجـد ھـذا البیـت ف 3
  )).بـ): ((مط. (س. و: في 4
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 ـتإذا هبيـحـة الريباألرض مسكاً    من ط تطَّروطيبا تَع 

  حب الجنوبـاوأأحـب الصبا    ومن أجلهـا إليها  1وأصبـو
 لهيبـا  فيـزداد نار اشتياقي   ضهـاأر منتهـب النواسـم 

 2الذنوبـا اهللا يمحو بهإلى من    المصطـفى  إلىحنيناً وشوقاً 

شـادى للرـده 3جميع العباد وأخلى الخطوبـا   إلى خيرِ هاد 

 أتى في ربيـع فأحيا القلوبـا   رفيـع  شفيع  مكين 4لخيـر

 يغيبـا  بـدرٍ بدا لن 5بميالد   فخـر  فَأكْرِم بشهر حوى كّل

 مهيبـا الً جزيل العطايا جمي   عظيم المزايـا يـالسجاا كريم

فيا حادي 6بِكْالر إذا جئت ذاك الجناب  الرحيبا   ىنحو الحم  

 الكثبا  ى واعتمدتووجئت اللّ   النوى  وزاد الهوى حين زال

نَلقبر الرسول ماي  عسى بالوصول   ليـْؤوس 7ى نصيباظَسأح 

  8حبيبـا وبـدر التمـام شفيعاً   اماألنـ لقبـر التهامي وخير 
  مي طبيبـاـفـإن لديـه لسق   سـالمي عليـه فبلـغ إليـه

   

                                                
  )).فأصبـو): ((مط+ مخ . (س. و: ف 1
  ): مط+ مخ . (س. و: ر فيجـاء ھـذا الشطـ 2

  )).أثـار الغلیـل وأذكى الوجیبـا((
  ).وجـلَّى الخطـوب. (س. و: في 3
 )).أجـلُّ): ((مط+ مخ . (س. و: في 4
 )).بمولـد: ((نفسـھ 5
  )). العیـس: ((نفسـھ 6
  .جـاء ھـذا البیـت في غیـر ھـذا الترتیـب في واسطـة السلـوك 7
  : ھكـذا) مط+ خ م(س . و: جـاء ھـذا البیـت ف 8

  ))لخیـر األنـام شفیعـًا حبیبـا *لقبـر التھـامي لبـدر التمـام ((
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  سكيبـا  فشـق ثراها بدمعي   وأعالمهـا  داًـوإن جئت نج
  وعن وضع نوم تجافوا جنوبا   فيا سعد قوم حـدو كل يـوم

 وسالت سواقي دموعي صبيبا   زاد اشتيـاقيـبالنياق ف واحد

 1هوبـاوالس لهفجابوا السهول    وا الرسولحمول وأموا المزو

 2كـل نجيـب نجيبـا ـمنَّستَ   عندمـا  همقصد ى لهم ـنَّستَ

 كئيبـا مشوقـاً نيفـووقد خلَّ   جفوني ففاضت 3بالدجونسـروا 

  4غريبا أمسى وجسمي في الغرب   مشـرق فقلبي من الشوق في

 الكروبا تزيلك موسى ويرجو   ستذيب النفـو ساًوسقوني كؤ

 يخيبـا  ي به لنرجائي وظنّ   ىالـور بحرمة أحمد خيـر 

  5الذنوبـا  اوأمحص عنّ فأمحى   رحمـة  للعبـاد  تىأ  نـبي
  الحروبـا الكافرينوشَن على    يعـة  للمؤمنيـنالشرسـن و

 قشيبـا حسناً ضاألر تسلبوُأ   نـوراً  بمولده أشرق األفـق

 6الرعب يلقى شعوبـا من وكاد   يوانـهإتساقـط   وكسـرى 

  عجيبـا  7وإخمادها كان أمراً   أخمـدت  قـد رسفاونيران 
 نضوبـا  وقد اعقبت بعد ري   أنهارهـم  ردواـم وجفَّـت 

   
                                                

  )). والشھوبـا): ((مط(؛ أمـا ))والشعوبـا): ((مخ(س . و: في 1
  ).مط+ مخ . (س. و: اختلـف ترتیـب ھـذا البیـت في 2
 ).مخ(بینما سقط البیت بالكامل من )). في الدجـون): ((مط. (س. و: في 3
 )).وجسـمي بالغـرب أضـحى غریبـا): ((مط+ مخ . (س. و: في 4
  )).فمـّحي ومحِّـَص عنـا الذنوبـا: ((نفسـھ 5
 )).شغوبـا): ((مخ. (س. و: في 6
  )). سـرًا): ((مخ. (س. و: في 7
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2وأبدى إليه األسى والنحيبـا  1مستوحشـاً  عذله الج وحـن  
 منها جديبـا نكا مافأخصب    البـالد  لعباد لسـقيبا عـاد

 الخطوبا  مه الظبي يشكووكلّ   3تمـامٍ البـدر عند له وشـقّ

 أو خطيبا جميع الورى شاعراً   وكم معجـزات له أعجـزت

  5شنيبا ثغراً أضحك الروضوما   4نـاح الحمـام ماعليه السالم 
  5شنيبا
 

***  
ـ أنشـدت قصيـدة أبي حمـو هـذه؛ في حفـل سمـاع 

في عـام  كمولـد الكريـم؛ وذلـبالمشـور؛ بمناسبـة ليلـة ال
  .6م1366/هـ768

 وجبا الحب أضعف جسمي فوق ما 

 هبـا  بالسقـام  خيالي رد  والشوق

   

                                                
  )).مستأنسـًا): ((مط. (س. و: في 1
  ))وأبـكى إلیـھ البكـا والنحیبـا) ((مخ. (س.  و: في 2
 )).التمـام): ((مط+ مخ . (س. في و 3
؛ حیـث جـاء )مخ. (س. و: وكـذا الحـال في. ھـذا الشطـر مختـل الـوزن 4

فجـاء سلیمـًا ) مط(أمـا )). علیـھ السـالم مـا تبـّكى حمـام((الشطـر مختـًال ھكـذا 
 )).علیـھ السـالم بطـول الـدوام: ((ھكـذا

  )).قشیبـا) ((مط. (س. و: في 5
  .یـدة في بغیـة الـرواد؛ وواسطـة السلـوك المطبـوع بتونـسوردت ھـذه القص 6
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 في كبـدي  والبين أشعل نار الوجد

  اـواعجب  بلوالدمع يضرمها في الق
شعـل ونـار وأكبـاد لهـا  مـاء 

 والتهبـا د ذابـوالقلـب بينهمـا ق

 سهـري ضدان قد جمعا عونا على

 عذبـا لكن عذابي بها في الحب قد 

 صحبتهمـا  ما كنت أدريهمـا حتى

كرها وقد يكره اإلنسان مصحبـا ن 

 إذا اجتمعـا آه أحدهمـا  قاتــلي 

 صعبـا دـا للصب قموبعض خطبه

سهـد  وبـعتالزمـني  وأشواق  د 

 سببـا وكلهـا لعـذابي قـد غـدا 

 تكـرامف  ـديبالتسه  أكابـد الليـل

 أو قربـا  وال أبـالي به إن طـال

 كله فكـر  ويـومي 1نهـار  ليـلي

 سلبـا مـوالنوم عن مقلتي من بعده

 مشتغـل  كل بقلـبي  وقد شغلـت

 وقد مزجـت دما بالدمـع منسكبـا

   

                                                
 )).نھـاري: ((س. و: في 1
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 سبـب  ابي في الهـوىذوكلها لعـ

 لوصـالي بالنـوى سببـا  ولم أجد

 أكفكف الدمع من عيـني فيغمرهـا

 منتحبـاو  بات مسرورا نبين مكم 

 من بعد ما كان دهر األنس يجمعنـا

 والسعـد يسعدنا والوصل قد عذبـا

 وال  رقيـب وال  واش بحضرتنـا

 واليـوم بالبين حالت بيننـا الرقبـا

 مقتنعـا ما كنت بالوصل قبل اليوم 

 هبت نسيـم صبـا نإواليوم أقنـع 

 فرقنـا  كانـوا وكنا وحكـم الدهر

 ما طلبـا  م عـسى يبلغ اإلنسانوك

 عوائـده  وهكـذا الدهر ما زالـت

 قربـا  فـال تثـق بزمـان بان أو

 أبـدا  يـدني ويبعـد في أحكامـه

 عتبـا نمهـذا بـذاك وال عتـب ِل

 كم نفحـة بعد قطع اليـأس نافحـة

 تهـدي لنا عاطرا من ثغـره شنبـا

 وكـم أعلـل قلـبي بعـد فرقتهـم

 فيـه نبــا ـل لألحبـاب إن التعل
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 خببـا وقد تعلمـت من حـبي لهم 

 وخيـل راحتنـا تجـري بنا خببـا

 وصلهـم غيـر ا للمحـب دواءـم

 والوصبـا والتبريج  السقم  يبري له

 قطعـا  وقد تقطـع قلـبي بعدهـم

 ربـاإ  ضوا في سيرهمقلما نـأوا و

 ضـحى  سار األحبة نحو الرقمتين

  القلـب مكتئبـاوخلفـوني رهيـن 

 1على البزل والحادي يجد بهم اسارو

 والقلب مني إلى أرض الحجاز صبا

 مطيهـم 2قد شـدوا  هذي األحبـة

 نحـو قبـا 3وأسرعوا بقباب الـحي

 غيرهم بـدال لنفسي  وال رضيـتُ

 وال وجـدت لقلـبي دونهـم طلبـا

 وال أسلـو  لبعدهــم وال سلـوتُ

 4حجبـا  إن السلو عن المهجـور قد

   

                                                
  )). یجذبھـم: ((س. و: في 1
 )). شطـوا: ((نفسھ 2
 )).الحـب: ((نفسـھ 3
  )). صعبـا: ((نفسـھ 4
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 زمـوا إلى زمـزم والقلب يتبعهـم

 عزبـا والصبـر بعدهـم عني لقد 

 بهــم  مغرمـاً وخلفـوني بغربٍ

 عجبـا  عبرتي من  أشكو لهم وبهم

 يسمعـني  فقلـت يا حاديا والركب

يهِرفقا على الصب يا حادفـأبى ـم 

 مزجت دمعي دما من بعد رحلتهـم

 ر ترى عجبا للدمع مختضبـاـفأنظ

 اـوى مرحـفي اله 1وكم سحبت ذيولي

 وكم سفحت دموعي بعدهـم سحبـا

 ال تنكـروا حال قيـس في محبتـه

 إن الهـوى لم يـزل للحر منتسبـا

 تخبـرني باهللا  قف  يا حادي العيس

2قربـا  عهـدا تـرى بيـني وبينهم 

 مرتحـال  في كل عام يسير الركب

وقد تقيعن فرضي الذي وجبـا تُد 

 ـاقالئده  الخالفـة  شدتـنيلوال  

 صبـا  بخيال أو بريـح  لم أقتنـع

   
                                                

 )). دمـوعي: ((س. و: في 1
  )). لقـد قربـا: ((نفسھ 2
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 والسير نحـو ربي  السرى  إال بجد

 ىبر ـنبهِ ـرمنجـد وكاظمـة أكْ
 لو كان لي قـدرة ما كنت أتركهـم

 محتسبـا حتى أمـوت بفرط الحب 

 من كبدي فليس يطفي لهيب الشوق 

 من شربـا  يا سعد إال بمـا زمزم 

ينِّم السالم على أهل الحطيم ومـن  

أم مرتقبـا  وطاف البيـتَ المقـام 

مم نفي الغرب مسكنـه هائم 1دنف 

 ـابعلَ  هرمى عموسى بن يوسف أفنَ

 غـدا لكنني أرتجي يوم الحسـاب 

 طلبـا  ذا  جـل  لشفيـع  شفاعـة

 شوقني  ى الشرقبأقصفهو الحبيب 

 2د نشبافي الكرب ق من أجله  والقلب

العـرش خالقنـا صـلى عليـه إله 

 في أفنانهـا طربـا نت الطير غما 

 ثـم السـالم عليـه دائمــا أبـدا

  ما أطلـع األفـق من أنواره شهبـا

                                                
  )). مـن مذنـب: ((س. و: في 1
  )).قـد نسبـا: ((نفسـھ 2
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*** 
ـ قصيـدة أبي حمـو هـذه أنشدهـا أهـل السمـاع في ليلـة 
المولـد النبـوي الشريـف بتلمسـان في عـام 

  .1م1368/هـ770
  ـاالصب  ر عهدإذا ما تذكَّ    ابمشوق ص صبما ل الَأ

  باالظِّ الغواني أين فيا ربعى     ي هوغدا بالغواني يغنّ
لقد قد لهـم  شوقي قلبي     وبيـن بنُيـهما م ـاخب  
صبرِ قومزما السمر أو ما الظبا البيضفما      من بعدهم ي  

  أطربـا وأطربـه كل ما    هقشا حمام الحمى ونوح 
  وال مرحبـا فلم تلق أهالً    من لومه  فيا عاذلي كفّ

  ـابيشَ  هدوفوفد الجوى فَ    الحشى لهيب تهيج نشجو
  د خبـاـق ما ينِّم تبيـن     أواري أواري وقد ذافكم 

  ربـا  وشوقيد وسهد يز    ـد يجـدجوو يقلفصبر 
  أن يصحبا ي الحبف الصبرأبى      بعدهممن  بالصبر ليفمن 

  نندبـا تعـال بنـا  فقال    في البكا مسعديفيا سعد من 
  أبى من أبى أو 2رضى من رضى      ماالد كمثل دموعاً ونجري

  يكتبا  أن قّل 3جرى علوماً    فيها ألهل الهـوى  منعلّ
   

                                                
  .وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد فقـط 1
  .ھكـذا 2
 .ھكـذا أیضـًا 3
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  أغربـا  ما يفأمر غرام    الغرام يروي غريب شاءفمن 
  فأغضبني ليت ما أغضبا    مسعد هر ليوالد كنت لقد

  وما زلت أعهده مذهبـا     كـاًِلولَحم  اليوم فما باله
  قلبـا لنا نجظهـر المو     جفى خنى وجوراًوأ فخان
  قربـا  فأسلمني بعـد ما    عتـا إذأعاتبـه  تفصر
فال در درأيرجع منك الذي قد نبـا    قـل دهريا  ك  
  قت آل سبارف غمعلى الر    الـذي ألست  ل مجيباًفقا
وأرسبسبا معاهدهم وأضحت    ملكـوا  ما أتهم كّلز  
  سبى  فأين سبا والذي قد    ـواعمجوما  جميعاً نوافات

  أن قضوا مأربا فولّوا وما     عليهم أكفّ الردىتوالت 
  طنبا  ناالد بساحك خطب    إذا الًمه الصبرأخا وأنت 
  الحبا يرجىفصبراً فبالصبر      قتضي إن الصبر فمفتاحها

جو فكم من جوادنبا  حسامٍ  وكم من حسامِ    كما   اد  
  أعقبـا  ما نجاحاً فيا جّل    بعدهـا  صبره هـوأعقب

  فما أقربـا بفضل اإللـه     بنيل المنى فبشراك موسى
  ترهبـا  إيـاك أن وإياك     نلته  ويا نفس بشرى بما

  المجتبىعلى  وواِل الصالةَ     مستعجالً اهللا   إلى وبادر

***  
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ـ أنشـدت أيضـا قصيـدة أبي حمـو هـذه؛ في حفـل عقـد 
بمناسبـة المولـد النبـوي الشريـف في عـام 

  .1م1364/هـ766
يا من يجيب ندا  المضطر في الدجِي 

 2عند الضيق والهوجِ  رالض ويكشفُ

 ي على قنـطيأت متـه حر طـفُولُ

  يجِـرِفَانْ  ةعا يا أزمد نـوطُإذا القُ

ومن طْخَ ّلإذا حب نُ ترتْواعـوب 
ما لم  ـفَطْى اللّأبد يرِج في المجِه 

 ـلييا أم ليِلالّ نـحتـك جوعي دنّإ

دـوِبالعفْ بتهـٍلعــاء م  تهـجِنْم 

 دعا حين وبأي عن رالض يا كاشفَ

قد مسني الضفاكشفْ ر جيشَ كّل كرب 

 ـهفينتفي س  لنوحٍ   يـجنَالم أنـتَ

من ظُ سا رج يونُخْوماللُّ   ةلمـجِج 

 ىأذَ يق كّلالصد ى يوسفَيا من وقَ

لما رمـوبِ هجـب ضيـق  ـرجِح 

   

                                                
 .وردت في بغیـة الـرواد فقـط 1
 )).والھـرج((كتبـت في نسخـة أخـرى  2
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أجـاب يعقوب لما إن وشكـا ى كَب 

وجاءلطـفٌ ه منه لْخَلم يـه يـجي 

وعاد بعبصيـراً د حين لـه هـب 

الطَّ القميصِ رِشْنَ نسيـماأل ـبِيجِر 

 يمر  إبراهيـم  ـارى من النَّـجأنْ

 ـجِهما و دون سالماً تْادـفيها وع

مـوسى  ـَلتكفّ يا من وهو مذـنتب 

 ـجِجعلى لُ تابوت في جوف ليـماب

وأمالشّ أليـمِ ـه مـنـواِلو قـةه  

 ـجِالوه ةـدش من غٌهـا فـارِؤادفُ

يا من أعـاد لها من بِئعد ما يـتْس 

 نـجي سليـنربه في المرموسى وقُ

يا مىفَكَ ن دصطفى كيروافَولى كَاُأل الم 

 جِـوذي ع ر يغَ بكتابٍ ـمهجاء إذْ

 تْـجسنَ إذْ ى في الغارِدالر وفاه يا من 

 نتسـجـر  ميخَ  ـه عنكبـوتُبابِبِ

 بـواقلَبـه انْ مـا حاولوا مكـراًلّوكُ

بالربِع ما بين مكبوت  ومنزـجِع 

مقد أتَ نى رحمـة للعالميـن وقـد 

أحيى القلوب بويٍح حِواض جـجِالح 
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من طَّعالكَ رون يبـاًط عند ـدهوِلم 

 بهـج له ورٍمن ن ـقُق األفْـروأشْ

 ـرةطهم فيـه آيـاتٌ ـتْلَزِمن أنْ

 نبلـجِم  الح بــاحٍصهـا كَوارأنْ

يـلَبوجِ اًـأخالق ديـدانِى الجتهـاد 

مع الجديدفي نورٍ ـنِي  هـجِوفي ب 

 جـاًرِدنْم ـّلظَ لمٍع  ّلهـا كُيفي طَ

وأي لـمٍع  لدهـا غَيينْـر مجِرِـد 

له وكـم ـزات ما لَعجِمهـا عـدد 

تْلَّج نِع الحرِص مفَ نرد  ومدوجِز 

 ــمكلهِ ـقلْلخَِل  ـهتُشفاع عمـتْ

وبالوسيلـة ـرقَيى أرفـع الـدجِر 

خَ محمـدخَ يـراِهللا لـق   قاطـةب 

نور الهىد  وإمام  الرِلس  والسجِر 

يا حادي يسِالع عرنَ  جحو أرـبعه 

باهللا عج بي على ذاك الملِّح  ـجِع 

 لـواوص  قـد نـاهم إلى مغْـوهللا قَ

إذْ  مِبالعز  ووحاتصلوا الر  لجبالد 

 نيـدأقع بِنْالذَّ طُزاروا وفرساروا فَ

وقد مزـتُج بدـلَّعي كُم مـزجتَم 
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 ـلمنهم ـعموالد  ٌلنتحم ـمسفالجِ

 ه الوهـجرح من ٌلشتعم  ـبوالقلْ

تقلّ وقـدـدت ما ال يتطـاع لـهس 

من الخالفة أوهى من ىقو  حيجِج  

يا رب عبدك موسى قد دعاك عىس 

 رجاأل  ـركصنَ نة  مفحنَ  ـهنيلُتُ

نَ فكنأ صيري فقدصـتُبح بـاًكتِئم 

والقلـب من األ نكثرِازو بـجكالس 

رعاًذَ ضقـتُ قد وكُ  تيالّبزتهـاثر 

فما اعـذاري إذا طلبتت  بالحـجِج 

قطعـتُ وكم عـبٍـام في لَمن األي 

الٍلوفي ض وكم ضيتُع من ـجِحج 

واًوفي البطالة له قد مضى عيـرِم 

آه  لتضييعفي اللَّ ـهـوِه المـرجو 

وكم عصيتـك ثم تَ ـالًجهسنيتـر 

وباب فضي غَعنِّ لـكيـر متَر1ـجِت 

 اـدب  نكم سـانة واإلحي اإلساءمنِّ

الفضِل وكّل  نوبي الذُّنِّم  ـنمك يجِر 

   

                                                
 .أي غیـر مقفـل 1
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كم جانِـواإلحس بالفضِل تَد منك وكم 

تَسبالفضِل تَر  مأفْ ناِلعي مـجِالس 

 ـتْتفعلذي ارا  ربالس ـكألتُي سإنِّ

به السماوات واألرضـون تمـج لم 

أصلح بفضلك ما قد لـٍلمن خَ  كان 

 من عـوج بان ما قد بحلمك برجاو

ثرِإفي  لنا مخرجاً عـْلواجـرجفَ ه 

نُ فكمـُلعام بعد الضبالفـرجِ يـق 

لِّوص صتارِخْالة على الم من مرض 

هب في اآلالشُّ ما الحتفاق رجكالس 

***  
  

ـ ال يعـرف المناسبـة ـ وال التاريـخ ـ الذيـن نظـم فيهمـا 
كمـا أنهـا لـم تـرد إالّ في . أبـو حمـو هـذه القصيـدة

واسطـة السلـوك؛ وهي موجـودة كاملـة في مخطـوط 
أمـا النسخـة المطبوعـة في . المكتبـة الوطنيـة الجزائريـة
  .عـة أبيـات؛ مـن بدايتهـاتونـس؛ فقـد بتـر منهـا سب

ـجٍ ـافَقسـومٍ  نواهر خَبـراني عن  
  وعـن معلمـات طَيبـات األراِئـج
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والعذيـبِ  وبـارق ض نجدأر وعن  
  ذوات  الدمالـج  عنوال تُخبـراني  

ـنتعواس ههامـا الفَيـافي والموبوج  
ى  باللَّواعبابِ النَّـوـجعلى قَطْعِ أس  

  أرضِ  رامة منبوادي الطَّلْحِ  1وعوجا
  وزفَّّـا الهوادي عنْـد رملَـة عالـج

  وإن جِْئتَ نَجـداً فانْتَشقْ من تُرابِهـا
  كَعرف عبيـرٍ أو كَطيـبِ  النَّوافـح

ـةهامت  ضأر نـاكيتْ عرصأب وإن  
  اهـجفَبشْراك قَد وافَيـتَ أسـنَى المن

  فسرح بِطَرف فَوقَ طـرف مضمـرٍ
  وحطَّ حمـوَل البـزِل بين  الغَوانـج

  هـاحبلـوا بِأس ى لسـتُـمليلس وقْل
  ـجبناه  لسـتُ يالـغًَ ريـقَطَ نأو

وإن من أرضِ رقتْب نجـد  ـوارقُب  
  جـوادواله  ىواله ـدهع 2نيـركِّذَتُ

  ـرٍوحاجِ  قيـقالع 3كارِذْتبِ حـرصفَ
ألن غَ  ىـفَشْبهـا ياللَّ  يـُللـجواع  

                                                
 .؛ فصوبھـا حاجیـات ھكـذا؛ لیستقیـم الـوزن))َعرَِّجـا: ((كانـت في األصـل 1
  )).تذكرنا: ((المطبوعة بتونس؛ بینما كتبت في المخطوطھكذا في النسخة  2
 )).بأذكـار: ((ھكذا كتبت في النسخة المطبوعة؛ بینما كتبت في المخطوط 3
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ـتَْئجِ وإن ضاًأر جازِبالح  عتهـافْر  
  ـوارجالم مـوعِراهـا بالدثَ 1ـقَّفُشُ

  هـارِبأس جـازِالح ناسيـكم ـضوقَ
وزر زوقْة تَرـضي جميع  وايـجالح  

  ىـشَالح ةرضام نِتْمن مى القو دوشُ
  ج عـارِالم ـهصتْصخَ فيـعٍشَ ـرِيخَِل

  ىـدالهو ـدشْبالر جاء ريـمكَ يـبِنَ
  ـارجم  ـةلَالَفي الض ـبٍلْقَ لِّكُ ىإلَ

لَجى بالهـدى والركّل شـد ضاللـة  
ـوماهللا  نِـبدي ىحـوارجالخَ ديـن  

نْا بـههـد ِل أيوانكسخْوُأ  ىرمتْـد  
  جـهايالو ذاتُ ـارالنَّ لـكت سفـارِِل

  أحمـد  من نـور األنـوار رقتوأشْ
فمنـه استفـاد جـكل المباه الكـون  

فبـدر الدجى واألنجم الزهكلهـا ـر  
  ـجوشمس الضحى من نـوره المتبال

  عتـد  فلم ى بالمعجـزاتأتَ رسـوٌل
  جـحاجِللم  حجـة  مـن هينهـا برا

   

                                                
  .؛ بالسین المھملة؛ وھو تحریف))فسـق: ((في النسخـة المطبوعـة 1
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  ـارهتَتاس نـحي في الغـارِ له آيـةٌ
عاْ نعِينهـم بالعالنَّ  نكبـوتجـواس  

  لـه  غيـر   نائـمٍ مـن قلـبٍ وِهللا
  عـارج واتامالس بعِإلى الس وجسـمٍ

  بنانـه منى قد جـر مـاء ومن نهرِ
  1جى   متمـارـدبالنَّ عطـاء وبحـرِ

ـّلأج في  الخاليـق  شافـع  نـبي  
  ال وللكـرب   فـارجوللجـود بـذَّ

وما الرلوائـه  تحـت ظـلِّ إالَّ ُلس  
وكلهم عـن غيـر  خـارج ـهجاه  

  ــانَيبِنَ  ــبح  هـلَّـا  ِلـنتُوسيلَ
قبـوِللِْل قلـوبٍ بصـدق 2جحــاوِم  

  اليـدقَ ـمماكُح ـني عـنغلتْلقـد شَ
  المعـارج  تلك ـعِطْبها عن قَ لتُغشُ

سـالم كريـم مـن مـبٍّح تَمــمٍي  
  ـجهال  كـرِكْذبِ  غـوفٌشْم ـكبحبِ

سالم من شْالمتاق ى بن يوسـفموس  
مقيم ى الغربِبأقص جـنواه  تسـد  

   
                                                

 .سقـط ھذا البیت في مخطوط الجزائر؛ بینما ورد في النسخة المطبوعة 1
 .؛ بالخـاء الموحـدة الفوقیـة))مخـارج: ((لمخطـوطكتـب في ا 2
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على المصطفى واآلل والصكلهم بِح  
   ـزارجوالخَ  أوسها ـراًواألنصار طُ

***  
  

أنشـد المسمعـون قصيـدة أبي حمـو هـذه؛ في سنـة ـ 
م؛ خـالل حفـل أقيـم بمشـور السلطـان 1361/هـ763

  1بتلمسـان بمناسبـة ليلـة المولـد النبـوي المبـارك
شَمتَ   قٌـوزوِ  ـرامِبالغَ    ـايـاشاح  

تَمى ما جـركْى ذر األحبـة  صـااح  
  ـرصابِ  وهـو   2ـهـجانُشْأ  ـهبذِّعتُ

وياشْ  ـدي بياقـاًت  فْزةًـر    نُواوـاح  
محـب شَمقَ قٌـويتْدـه  ـيد  الهىـو  

  ـاراحس  ريـدي  الَ  ـمكُيدلَ رـأسيـ
عـذابي صضاكُفي رِ  الحكُإنَّفَ  ـمـم  

رتُأيم ـرامِـدودي في الغَص صـاالح  
رمتُيأكْبِ  ـمبـادي  ســمواكُنَ  هـام  

وأودتُعلْقَ   ـمى   وجِـبي   أسـاراح  
   

                                                
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في بغیـة الـرواد فقـط 1
  .وھـو الحـزن: الشََّجـًن جمعـھ ُشجـوُن 2
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  1ــرٍواتفَ  مـراضٍ حـاظلْأبِ  ـمتُكْتَفَ
  ـاماحرِ ـدودالص مـوهـا يتُلْخ ـدقَلَ

  ـتيلَقْمشـا  وبِالح يـنب ـع مـاطّتقَ
دمـوع الخُ وقَفَ ـرتْجـدود ساـفاح  

ركإلَ تُبكُيم  موكالشَّ  ـبو2ضـاًراِئ ق   
  ـاماحجِ  ـدودلصِل ـمتُبكر ـدمـا قَكَ

مزتُحبِ  مهريج يوم جبِ تْدالنَّ ي3ىـو  
  ـازاحم  كـانا وـدى جِـوالنَّ عـادفَ

وـتْلَّس يـوفُس الب4نِي بنيي وبينكـم  
  ـاالحس تُـذْخَما اتَّ ي ـنّع ـنِغْي لمفَ

بِ  أهيـمناكُغْموأنْ  ـمـدب   ربكُعـم   
شْويلـبي قَ  تاقكـم  مسـاء  صـاباح  

أكافـح  دـري  بالتَّهلُّجفيكُ   ـدــم  
  ــافاحك  ـرامِمـاني بالغَـني  زوأفْ

  ىـوفي الهِ ـدهنَي التُّنِّم ـرواكنْال  تُفَ
  ـاناحج فيـه ـبالح ـُلأه ـري لمـف

   

                                                
  .أي بمأخـر عینیـن ذابلتیـن لینتیـن 1
  .المھـر المـروض والمذلـل 2
  .البعـد: النـوى 3
  .الفرقـة: البیـن 4
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  ــةًراح  هـأوفي التَّ  ـبحم  ـلِّكُِل
  ـاوناح  ـرامِالغَ  طـرفَ ـنم أن إذا 

  ـاشَالح ـتقَرأح لبِة في القَـرفْز مكَفَ
  ـاياحرِ  بـوبِالهفي  ـالقي تُ نـارِكَ

أبتُحم تَولم   ـرامِدودي في الغَصواـر  
  ـاباحم  ـرامِالغَ عِـرفي شَ يـاِلصوِ

وحرتُم  وـدي الَج لَستُـو واكُهـم  
الَو  رـتُم نْعـه ييـتُما ح ـابراح  

ضاكُـسي في رِفْنَبِ أجـودـم 1ـةًصباب  
  ــاماحس   صـاِلالوِبِ  ـمتُنْنَم ـالَّهفَ

طُّخُي كالشَّ تـابوق  دبِ عيـموـتينَج  
ويـرامِالغَ وي أحاديـثَـر صـاحاح  

فـوني بِجماء الدعِم  تْجاد ـعيلُوأض  
  ـاحاحش  ـنلْزي ـمـرامي لَغَ نـارِبِ

  ـمكُنابِج نم  قُجـاني بـارِشَ قد موكَ
كِّذَيـر دـراًه   باألحبـة  ـــاراح  

  ـةبيطَبِ أزور  ْلـري هعش ـتَيلَ أالَ
بِ بوعـاًرـلَّهـا ح الهى وبِـدـاطاح  

   

                                                
  )).لـم أدرك مـن العیـش إال ُصبابـة: ((قـالی. بقیـة: ُصبابـة 1
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كِّأسقُبِ  ـواقيأشْ  ـنهِقاِئِل  بِـرــم  
  ـاطاح  1األبيطـحبِ   بـاًلْقَ   ـدشوأنْ

  ـا بري في الصمع تُيضقَ دقَلَ  ريمعلَ
وأجرخَ ـتُياللَّ ـَليـوِه فيه  مـاراح  

التَّبـابي في ى شَلَّووالَصـابي ولي  ح  
مبِ    شيـبه عـاد المسـاء  ص2ـاباح  

  ـةبيطَِل كـابـدو الرحي يـاًيـا حادفَ
يبِ جـوبهـا بحـالَالفَ ـرة  الَط3ـاح  

  هـاسيمنَ ـتَشقْنَ  أو ـداًجنَ ـتَْئإذا جِ
ـراراًوشمـت  ع  ربة  وبِـو4ـاطاح  

  وأهلهـا  في الخيـام بذكـري حرصفَ
  شـوقي هنـاك  صراحـا  ـمهداشونَ

إلى  خَ  ـغْلِّوبتَ  األنـامِ  ـرِيحـتيي  
  ـاوفاح يـاضِفي الر ـرهز ممـا نَكَ

   

                                                
كمـا یوجـد . لعلـھ تصغیـر السـم موضـع بیـن مكـة ومـنًى یسـمى األبطـح 1

 .موضـع قدیـم بـوادي حنیفـة؛ قـرب الریـاض الحالیـة یسـمى األبیطـح
  .أي بـھ أصبـح الشعـر أسـودًا بعـد البیـاض 2
  .متعبـة مـن السفـر: طالحـا 3
وشممـت رائحـة : ومعـنى ھـذا الشطـر ھـو. نبـت لـھ رائحـة طیبـة: ـراُرالَع 4

  : وفي نبـت العـرار یقـول أحـد الشعـراء. العـرار في بطـاح نجـد ورباھـا
  ))َتَمتَّـْع من َشمیـِم َعـراِر َنْجـٍد    َفمـا َبْعَد الَعِشیَّـِة ِمـْن َعـراِر((
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  ـٍلسرم ـلِّعلى كُ ـٌلضفَ ـهلَ يـبِنَ
  ـاصاحف ـذاكى بِـركْالذِّ ـنسلَْأ تْأتَ

سى فَـرـمـا بالقُسبِر من ربإلى ـه  
قـامٍم  رأى األمـالك نْعـه  نـازاح  

لَ ـقَّشُوه  البـدر المنيـر غَ وقدـداو  
  ـاماحط  نيـرِالم  رِـدى  البإلَ الَ ـهلَ

  ـمقاهس  مـاًوي  ـواماألقْ َئـمإذا  ظَ
  ــاساح   ـِلاألنامبِ  عيـنٍم  مـاءبِ

  اـدب  قـد  ـةدايالهِ ـحبص  هـدِلومبِ
  ـاوزاح  ـالِلالض ـُليلَ  ـهبِ ـزاَلفَ

  ــا مدنْع   ـورِالنُّبِ آفـاقُ ـتْقَروأشْ
بـدا وجخَ ـهـرِي المرسوالَ ليـنـاح  

  ـقية  شَـوعد  اِهللا  سـوَليـا ر  أالَ
َؤيلَ    آمـاالً  ـُلمديــك   ـافساح  

مغَبِ قيـمبٍـر كـاد مفَ نـرط حبـه  
ياشْ طيـرلَ ياقـاًتـو أعيـر  جـاناح  

وما لي سيى ـوـبإلَ حيـك  ـةًسيلَو  
أمهـا نَبِ  ـدحالشَّ  ـوفاعـة  ـاراح  
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عبيـد1ك موسنْى مك يشَ جـورـةًفاع  
بِ نـاُليهـا يـوا  منَ  سـابِلحـاجاح  

عليـك  سطَ الميـرِشْالنَّ ـب عاطـر  
يـروح  وـدوغْي   كْبةًـر   وـارواح  

   ***  

ـ قصيـدة أبي حمـو هـذه أنشدهـا المنشـدون في حفـل 
بمناسبـة المولـد النبـوي الكريـم؛ أقيـم بتلمسـان سنـة 

   2.م1369/هـ771

  ي صـداخليلي قد بان الحبيـب الذ
  وقد عاقني  صبري  فلم استطع ردا

  وسالتْ دموعي فوق خدي هوامـالً
  وقد صيرت فوق الخدود  لها خـدا

  قد اصفر لوني بعد حسن  شبيبـتي

  كما أبيض رأسي بعدما  كان مسودا
  3وقد مر عمري في عـسى ولعلّمـا

  تواصلني لُبنَى  وتهجرني  سعـدى

                                                
  .بغـرض التواضـع والخضـوع للـھ تصغیـر لكلمـة عبـد؛: ُعَبْیـدك 1
  ).مط+ مخ (وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الرواد، وواسطة السلوك  2
  )).في لعـل وفي عـسى): ((مط+ مخ (س . و: في 3
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  ا بزور  غرورهـاوتزري بِي الدني
  فكم نقضت عهداً وكم نثرت  عقْـدا

  وهذا نذيـر الشّيـب الح بمفـرقي
  يذكـرني خوفاً وينجـز لي وعـدا

  هويت  من الدنيا  زخارفها  الـتي
  بفـرط هواها ال أطيـق لهـا  ردا

  شغفت بها دهراً ولم أدرِ ما مـضى
  وقد بذلت من بعد قربي لهـا بعـدا

  1ي ودنيـاي  والهـوىتشاغلني نفس
  وتبعـدني من بعد ما أظهـرت ودا

  ولستُ بِسـاٍل عن هواهـا كأنّـني
  أشابـه بشـراً في محبتـه  هنـدا

  وقد  مضت 2لبانة دهري قد تقضتْ
  وجيـش شبابي بالمشيب لقـد قـدا

  الذي  مضى 3ويا ليت شعري للزمان
  أيرجـع مر العيش من بعده شهـدا

  اري  وتمحى  جرائـميوتغفر أوز
  وحصر ذنوبي ال أطيـق لها عـدا

                                                
  )). تشاغلـني الدنیـا ونفـسي والھـوى): ((مط+ مخ (س . و: في 1
 )). نقضـت: ((نفسـھ 2
 )). بالزمـان: ((نفسھ 3
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  أنا المسرف الجاني أنا المذنب الذي
  أشاهد باب العفو بالذّنب قـد  سـدا

  لقد حقَّ لي أبكي على فرط  زلّـتي
  وأسكب دمعاً كالعقيـق عال  الخـدا

  إذا ذرفـت عينـاي زاد تفكّـري
  وتعظم أفكاري  ووجدي  لو أجـدى 

  ب نفسي في زمان  بطالـتيأعات
  1وقلبي على كسب المآثـم  قد  جـدا

  وجيش شبـابي قد مضى  بسبيلـه
  وجيش مشيبي قد تقـدم لي  وفـدا

  وحـاِلي بين الحالتيـن كما تـرى
  شوقـاً وتقلقـني صـدا 2فتطعمـني

  عفواً ورحمة  إلهِي هب  لي منك
  فما زلت يا موالي تبلغني  القصـدا

  موسى لم يزل فيك  راجيـاًوعبدك 
  ومن شيمِ المولى بأن يرحم  العبـدا

  توسلـت بالمختـار من آل هاشـم
  أجِرني من النّار التي أضرمت وقدا

   
                                                

  )).حـّدا): ((مط(س . و: في 1
 )).تطمعـني): ((مط+ مخ (س . و: في 2

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

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


389 
 

  نـبي أتى والكفـر بـاد  ضاللـه
  فأهدى الهدى للخلق يا حسن ما أهـدى

  1هو الرحمة الهادي الشّفيع لنا  غـداً
  يلهمنا الرشداهو المصطفى المختار 

  هو الذّخـر للهول الشّديـد إذا  أتى
  ومن ذا سواه للمخـاف إذا  اشتـدا

  أال يا ربيـع الخير ال زلت  رائقـاً
  جئت بالرحمى وخولتنا السعـدا 2لقد

  صْل وافخر على الحول كلها 3لك الفخر
  فأنـت لنـا عيد  نوفّي لك العهـدا

  4همن لم يـأت دهـر بمثلـب أتيـتَ
  امجــد  ميثـاق وأزكاهـمبأبـر 
  5وحرمـة  وأعظـم عند اهللا جاهـاً

  6اـدفْالر إذا سئل  اًكفّ  وأندى الورى
سـالم عليه طيشْالنَّ بـر عاطـر  

  انـدياحين والرالر  ـاهبري  يفـوق

                                                
 )). المشفـع في غـد): ((مط+ مخ (س . و: في 1
  )). فقـد: ((نفسـھ 2
 )). المجـد: ((نفسـھ 3
  )).أتیـت بمـن لـم تـأت أنـثى بمثلـھ: ((نفسھ 4
  )). ورفعـة: ((نفسھ 5
  )).إذا سألـوا الرفـدا: ((نفسـھ 6
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  بعيـدة  سـالم مشـوق من بـالد
  امن صبابتـه وجـد  ىيموت ويحي

***  
  

و حمـو هـذه القصيـدة في سنـة ـ قـال أبـ
م؛ خـالل غربتـه بأعمـاق الصحـراء؛ وأثنـاء 1371/هـ773

حيـث أشـار فيهـا إلى . 1ورارينڤإقامتـه المؤقتـة في تيـ
نـاه مـن شدائـد؛ وإلى خيانـة األتبـاع امحنتـه، ومـا ع

    2والحلفـاء
   دبالمنـازل وفقـة  المتـرد  قـفْ

  وموقـد  وللـبالطّـؤي ما بيـن ن
  مسلمـاً ربـوع وإذا مررت على الّ

  المفـرد بـب الغريـلقلا نِع فاسئْل

ث بها خبر األسى عن مدنـفحـد  
  ـدـح   ومقلّموشّ بحـلى الغـرام 

   

                                                
؛ لـذا فـھي ترسـم أیضـًا )TigourârÎn(المصریـة؛  بالجیـم: وراریـنڤتیـ 1

تقـع في الشمـال الشـرقي )). وراریـن أو تیقوراریـن أو تیكوراریـنتیڤ((ھكـذا 
وھي مـن أھـم المراكـز التجاریـة في الصحـراء؛ إذ تربـط . لواحـات تـوات

  .تلمسـان بالسـودان
  .وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد فقـط 2
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هجـر السقـراره لـو فمـا يقـر  
  ـده   وتنهتـأو   فيظـل   حلـف

  مـزاره نزحـت منازلـه  وشـطّ
تـه  بغيـر تونـأت أحبعمـــد  

  في  زفـرة  عبـرة فغـدا يكابـد
  ـدومصع بمصـو للبيـن بيـن 

  بعدهـم  يا سائـق األظعان هل لي
هـم أو مسعـدمـن منجـد في حب  

  وأدلجـوا في الخدور  ركبوا بدوراً
  إلى غـد فقلـن  فسألـت توديعـاً
  ـافغرقت في دمعي وما يغـني البكَ

  ـوا بتوديـع  فكيـف بموعـدضنّ
  تخيـراً  و كـان لي يوم الفـراقل

يـدي  بما ملكـت لفديـت ظعنهم  
  لـواوترح  تركـوا المنـازل بلقعاً

  فغـدت معاهدهـا كـأن لم تعهـد

ذيولهـا  امسـاتسحبت عليها الر  

  با تروح و تغتـديوص ٍلأـممن شَ

  عراصهـا بين  ِلوتعوضـت باألثْ
النـدي هر والورد من بعد ذاك الز  
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  نواعمـاً  يـاضاألوانس بالر ومن

ـِ بالوحـش يرتـع في خـالء   دفدف
ونضـارة ـمٍمن بعـد طـول تنع  

للعيـش  فيهـا بالحسـان الخـرد  
  بـت  بجمالهـاسنـاء غانيـة  غو

  دـج  ومـوربكـل  مغنَّ  تـزهى
  جبينهـا  الشعـر ليل فوق صبـح

  ـدبمجع  يحمى لعقـرب صدغهـا
  رم  مسلولــةصـوا ولحاظهـن 

  ولمـا  تغمــد  بألبـابٍ  ـتْكَفتَ
كاألقحـوان   تخالهــا  ومباسـم  

العقيـق في  بسمـط اًدر  ـدمنض  

من دهرنـا  ضىولكم ظفرنا بالـر  
  مسعـد بوقـت  نيـالنا الد وأتـتْ

عبيدنـا  ماننجني المـنى وبنو الز  
مقصـد عـد يـدني ما لنا منوالس  

  عـاذل   رقبة يال نختـشى في الح
  ـدمفنّ لقـول  وال  نصـغى كـالَّ

  نلنـا الـذي شئنـا بدهـر طائـل

  ـدالحس  من أنعـم دامـت برغـم
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سالحـه  مـانحتى إذا شهـر الز  
  ـدومهنّ  أسمـرٍ  نم العـدا بيـد 

  مــاللفـراق  كأنّ سهامـاً  ورمى
  جميعنـا بالمرصـد كانـت لشـتِّ

  ليل الوغىوأرى بروق القضب في 
  ـؤددوالس بأبصـار العال  ذهبـتْ

  هـائوالخيل تعثر في طـلى صرعا
ـدما بيـن مظطجـع وبيـن موس  

  هـاب تخالـهكالشّ أشهـبِ من كّل
  أو أدهـم مثـل الغـراب األسـود

  كالـورد لـون أديمـه أو  أحمـرٍ

  ـل   بالعسجــدمتجلّ   أو أشقـرٍ
  في كالخيـري  منهـن أو أصفـرٍ

  باليـد  ـطٍّخَكَ   معارفـه  حسـن
ـدمرنَّ حسـن الحجـال  أو أبلـق  

  ومدرهـم   ومقصـدر  ومحــدد
  لونـه  فسحـرة ىأصد أو أشقـرٍ

سحـر وغرة ووجهـه كالفـرقـد  
وفـوارس مـن فوقهـن عوابـس  

   ِأملـد وأ بسالحهـا   مـن  أبتـرٍ
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فكأنهـم أسـرى في غابهـاالشَّ ـد  
ـرع زنـاده لم يصلـدقيـف والس  

   وغالصـمٍ  بين جمـاجمٍ  فيجـول
كـّل   ويقـد  مـدرع   ومحـدد  

خلفهـ  مـن ومقانـبـٌ  ن   رعساك
  أمجـد شهـمٍ  كّل  بنا من ـتْفطا

يوم الـوغى ضيغـمٍ من عامـري  
   يرفـد   لـم  ـةمبهِ  يِمعقـل أو 

    مـن  خلفنـا  وأمامنـا   وزناتـةٌ
  ـدجمم  من كل ليث في الحـروب

ُأكَ أرتْوطبولنـا زسفي الـوغى د  
  بنصـر  منجـد وبنودنـا خفقـتْ

  معان واحتدم الـوغىجالْ تواصطفّ
   دبسـعي  المـر  خبثـتْ  هـالكنّ

  اـلحربن  نـيغشائم خاربِ وجرتْ
  ـدحي نعمائنـا أو جكافـرِ مـن 

ـواتُتشتَّق  جمعنـا  وحـتى تفـر  
   أو مفسـد  مضلـل  كـّل بسعـاة 

  نـالعدو  انزوى  قد  فالبعض منهم
  ـردعـام الشُّوا كالنَّـروالبعـض فَ
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  ىغَفي الو  فونينقضوا العهود وخلّ
كالغريـب  األعـادي بين المفـرد  

  بأنعمنا وخانـوا عهودناكفـروا 
ـدهعوأتـوا مـن الخـذالن ما لم ي  

  بنـا  رسان العدا طافـتْففهنـاك 
  ـد تطاغ في الـوغى أو مع من كّل

  صمصامـة   روميـة  ـاهيتُضفنَ
  اليـد  ضرب  منها منتهى تُزوهز

  العـدا  أوردتهـا علق النجيـع من
  المـورد  بـذاك تْيوِروما  نهـالً

  ةكـر  من عليهـم فلكـم كـررتُ
  ـدومهنّ     ـفومثقّ  ـب  بمشطّ

  ـةشيحو مرة الحشـا من فوق ضا
ـر نعلهـا كالجلمـدجـرداء  حج  

  هـا   بـرق   يلـوح  لشائـمفكأنّ
  نجـم  يلـوح   لمهتـد   هـاوكأنّ

  متسربـل  ضىجل الرمن خلفنا النّ
  قـا  فمثلـه  لـم  يولـدشهـم اللّ

  عابـس  ثـلي لـفي الخي ـهفكأنّ

  ردي  يسقي الفوارس في الوغى كأسـاً
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  لـه ـمنى نحو العـداة فكَوإذا انثـ
  ـدموس  ـرابمن فارس فـوق التّ

  من فوق أشهب ضامر حسن  الحلى
  فكأنّـه  ريـح  تـروح  وتغتـدي

  دارت بنا األعـدا فصرنـا بينهـم

ة  البيضـا بليـٍلكالـدر أســود  
  بهـا  اهللا  ثالثنـاً  كـان   اثنـانِ

  من  يـد عند الشدائـد  لـه مولكَ

  ـالًضفَتَ  أنـال مـا ولكَعفَ ـمولكَ
واهللا   ربـديي  ناصـري  ومؤي  

غربـتي  نستـني فيآكـم  يا رب  
ـت كرب المكمـد يا ربجفر كَم  

  يا رب فاجبر ما ترى من حالـتي
او يا ربموحـد قلـب كّل جبـر  

  المـدى طال وإن سئال تي يا نفسِ
  ـدمبع فاهللا  يجمـع  شمـل كـّل

  وطيبهـا ـرور ام السأي  ستعـود
  ليـالي األسعـد قـرب وتعود عن

  يـا رب بالبيـت العتيـق  وأهلـه
محمـد وبجـاه  يثـرب والنـبي  

   

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

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


397 
 

ـك كربـتي يا موئـليج بحقّفـر  

  مقصـدي ـبفضلك ال تخي وبحقّ
ثـم الصمحمـد  ـالة على النـبي  

مـا غـردت ورق بغصـن أملـد  

***  
  

بهـذه  يعقـوب يوسـف ـاأب أبـو حمـو والـدهرثى ـ 
  1.م1361/هـ763سنـة  القصيـدة؛ إثـر موتـه في

كَّذَتَ  2نـفٌدـر   حسالتَّ   ةَـرديـعِو  
وهـني  وبالنَّ  ـٍلصىـو  طـوعِقْم  

ِلومـا عخَـدِ قْفَ من  3اـررِي أحـتيب  
ومـرارالتَّ   ةييــعِشْوالتَّ   عِـديـو  

  ـتْكَما بكَ ـذاكِل ـفمن أس ـتُيكَبفَ
حنـاًز لَعيـه   نـازِملي  وبـوعير  

وزِجالفَ مِمن ألَ ـتُعولَ  ـراقأكُ مـن  
يـوالكَ مريهـة ى بِغَفي الـوـزوعِج  

   
                                                

ھـذه ھي المرثیـة الـتي أوردھـا یحـیي بـن خلـدون؛ بینمـا انفـرد صاحـب  1
  :البستـان بإثبـات قصیـدة رثـاء أخـرى سبـق ذكرھـا؛ ومطلعھـا

  وكَفـا ھاطًال دمعًا یسكب فظل   *  سلفـًا بالحمى عھدًا تذكر صب
 .المصـاب بمـرض ثقیـل: َدِنـٌف 2
  .أي أَلـمَّ وأصـاب: عـرا 3
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  ـهراقفَ حـر  ـامياَأل  ـفصنْتَ  ـملَ
  مــوعيد   ـهتْفَصأنْ   ـدقَ   ـهنَّكلَ

عبـاًج  ألجبِ  ـتْخَفـاني سدهـاموع  
  لـوعيض نـارِبِ  قٌـرِتَحم  ـبلْوالقَ

ـذي  تَهجـود   وشُذا  ينـارِبِ  ـحه  
  نــوعِموالم   ــوحِنُمبالم  عنيـتُفَ

والبيـن قَفـو  سهمـه  وربـه  ىم  
عـجالشَّ ـبِلْإلى قَ ـداًمي المجـوعِو  

ِل  آهوطَّقَ  ـٍلصتْعـه  يالنَّ   ـدىـو  
ِلوحسـرة   المصـوِلو  وطـوعِقْالم  

الدهأفْ  ـرجعغَـني   ويـر  ـني باط  
ـتَّحى  أضـبِلْقَبِ  ــري  جـوعِفْالم  

سلْ  ـتُفعدمتَ  ـواني وبـانصـريب  
  ــزوعي نُ   ادزـني فَـالَّخ تُـدقَوفَ

كَلَوقْالفَ شيـتُخَ ـمقَ ـدـَلب وقوعـه  
كَلَوـم  ـذَحتُر  مالتَّ   ةَـرارديـعِو  

يا مسعدي أبصما فَ تَـرالنَّ ـَلعىـو  
  ريـعِص ـرابِفي التُّ  مٍـوقَ  ريـمِكَبِ

   ـهأنَّكَى    فَــربالثَّ ـدحلَ  يفي  طَ
  يـعِفرتَ  وفي  ـزع  يف  كـان مـا 
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القَوصـر أمـسـالًى ماح  من بعـد1ه  
تَ ٌلـازِنومـزـلِّكُبِ   ىه   نيــعِص  

  ــتْنَيز  ـدقَ  ـةٌفوفَصم قٌمـارِونَ
مـن  دهـا ر بالتَّ  ـومِظنْالمصيـعِر   

ومقاصلَ ـرـم  يبـطُّقَ  ـن  هـاثالُم  
مقَ   ـنلِْل  ـل بأمـونِم  2لـوعِخْوالم  

واألسخْتَ ـدضـع  والمتَ  لـوكهابـه  
  طيــعِوم  ـعٍـن  سامم  لـه ـمكَلَفَ

  ــهفَلْخَ  ـبتاِئكَالْ ـتفَزاحتَ  ـمكَولَ
  ـروعِم ـريغَ  هـوو أسـاًب ـروعيفَ

كَلَوـم عساكـر هـاقاد  يوم ىغَالـو  
  ـوعِنج  ـلِّكُبِ  ديـدنْص  ـلِّكُ  ـنم

مـومٍقَ يـرِخَ  ن  من ـلِّأج عشيـرة  
وأعـز   تَنْمإلَ   ـبٍسيـه   فيــعِر  

سـطُب الحسـنِي  نِاب تـوِلالب وجـده  
  فيــعِشَ  ـلِّكُ ـلُّأج  األنـامِ ـريخَ

مـن كـان هـذا  أصلـه صلـهفَ أو  
  فيــعِرالتَّ ِلـزِنْفي  م ى ـلَالع ـهلَفَ

                                                
  أي أمـسى أْجَدبـًا: ى ماِحـًالأْمـَس 1
: والمقصـود بـ. ھـو الخلیفـة العبـاسي المأمـون بـن ھـارون الرشیـد: المأمـون 2

 . ھـو األمیـن بـن الرشیـد الـذي خلعـھ أخـوه المأمـون عـن سـدة الخالفـة: المخلـوع
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  هــالِّكُ ـنِحاسالم تـاتَأشْ حـاز دقَ
  مـوعِجالم نائـهثَ  ـنِسلح  جـبعافَ

جـود ومجوالشَّ ـدوالنَّ ـةُجاعىــد  
والجفي طَ  ـودلَ  ـعٍبـه   بـوعِطْم  

  ــةمحر  ـهـوفي   ـأسب   ـهفِّكَبِفَ
قمـانِس  بيـن   معانـد   طيــعِوم  

عٌلـد قْإذا  يغَـضي وإ ـثٌين جِيـد  
وحسامـه  ريــعِقَ  ــلِّكُِل   نـار  

قـد ألنـامِِل هفـاًكَ كـان   ةوعــد  
وحى ِلـممـن جـوه جِيرـد  نيـعِم  

  ـهصابفَ  مـامالح نـا  منـهى دحـتَّ
سهـم الـرنْاى ودجميـعِ  ـّلكُ ثـب  

تـرك الجميـع  وصـار أحبابِ عنـه  
لم  غـنِي ما قـد ضـم جمـوعِمن م  

لـو  كـان يعـرِل ضلففَ  ـداءديتـه  
بالـدر بِ   ثـمعسجــد  بــوعِطْم  

  ـتيشاشَـري وحوناظ ـتُكْلَمـا موبِ
  ــدوعِصالم   بيـلْـتي   وبقَجهموبِ
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قد كـان منـا أبـاًلَ  نـه أفَذا رــة  
  طيـعِم   ـدجِ ـرفي  الب ـهـا  لَنَّكُ

  1ـهمهبس ـتِّشَالم ـرهالد مىر حتى 
  مـوعِجوالم   ظـومِنْنـا  الملمفي  شَ

  ـهأنَّ   كـرغُال  ي  ـكمانَز  رـذحاف
  ظيــعِفَ   ـلِّكُبِ  يأتـي  هـدهفي شَ

  هـالَ  ـنأمتَ  ـالَيـا  فَنْالد  ـكذِلوكَ
  طـوعِقْهـا   الملصوبِ  ـرغُتَ  ـمكَلَفَ

  ـدرهـا مـن ماجِـدا في أسغَ ـمكَولَ
  ـروعِصم  ـمٍغَيهـا من  ضـم لَكَولَ

أيـن الملـوك وأيـما ق ـند جعـوام  
  فيـعِر يـاةالح في  ـرٍخْذُ ـلِّمـن كُ

تَ سـاروا فلمسمبـراًخَ  ـع لهم ولـم  
  ريـعِبِ    لـوحي  ـراًأثَ  منهـم ـرتَ

وأبادهـم صفُـر فـوالَّوخَ  مـانِالز  
مـا جمنَّجِ  عـوا  مـنـة   وروعِز  

لم يـقَب هـا غَنْمـحٍصاِل عـٍليـر  ف  
الَمـي  أ  ـةَحيفَالصنَثَ  وـا م2عِمـوس  

   
                                                

  .فرقـوا أمـري أي)): أَشـتَّ بي قـْومي: ((یقـال. المفـرق بسھمـھ: المشـتي بسھمـھ 1
 . بـدون ھمـزة للضـرورة: یمـال وثنـا 2
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أو حخَ  ـبـرِي  المرسليـن  محمـد  
  صيــعِرالتَّ   ةرد  ـةريالب  فـرشَ

ى ـلَّص لَعـه اهللا  مـا الَيح  الض1ـاي  
أو  طَّحـت   كْالربِ   بـانبــوعِنْالي  

ـالم ثـم الس عليـه مـن ستَمعـمٍص  
  فيـعِيـر شَخَبِ  ىـمـر حيمـاه خَحبِ

موسى بن يوسرتَـف مفي غَ جيـهـد  
  ظيـعِفَ   نـاكه  ٍلـوه  من زِـولفَِل

***  
  

ـ وهـذه قصيـدة مخمسـة ألبي حمـو أنشدهـا المسمعـون 
في حفـل بالبـالط الزيـاني بتلمسـان؛ بمناسبـة ذكـرى 
المولـد النبـوي الشريـف؛ وذلـك في سنـة 

  2:م1362/هـ764
  ولوعيو شوقي للحمىوازداد      دموعي العقيق ذرفت لتذكار
  3 مجموعِ بالحمىمن لي بشمل      بضلوعي وارهأوالحب شب 

  4بالنوى مصدوع جبر قلببو
                                                

  .بـدون ھمـزة للضـرورة: الضیـا 1
مخطـوط (وردت ھـذه القصیـدة في بغیـة الـرواد، وفي واسطـة السلـوك؛  2

  ).المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة
 )).بالھـوى مجمـوع): ((مخ(س . و :  في  3
  )).صـدوعوبجبـر قلـبي بالھـوى م: ((نفسـھ 4
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*****  
هالنَّ بسيم ما ننَ ضِرجاقَشَ د1اقنيورسناه  والبرق أرقني     ين  

  وخانني كالعقيقموعي وجرت د     نيقعا األحبةوالذنب عن وصل 
  2صبري وكان الشوق أصل خضوعي

*****  
  والرضا للشفاعة والحب باب     اضرعا إن للحبيب حبي شفيع

  3ضاقال فلم يساعدني رمت المسير       فيما قد مضى ضيعتكنني ل
  قلوعي  إلى الرحيل نشرتولكم 

*****  
  المسا وفي والعبد يرغب في الصباح       وفي عسى لعلفي  قضيت عمري

  أسى له يذوب منفطروالقلب     4أسا قـدما  رة تمحو لهوفي ز
  5الينبوع كماوالدمع منحدر 

*****  
  حبه عزم المسير إلى زيارة     زيادة حبه علىشأن المحب 

  تربه مقدس فيلحططت رحلي      بقربه الزمان ساعدنيكان  لو
  خالني له وربوعي وهجرت

                                                
 )).والحـب أرقـني سنـاه وأراقـني: ((غیـر سلیـم؛ وجـاء ھكـذا): مخ(، س. و: ھـذا البیـت في 1
  )).بـاب خضـوعي): ((مخ. (س. و: في 2
  )). فلـم یوفاقـني القضـا: ((نفسھ 3
  .ھـذا الشطـر سقـط تمامـًا مـن مخطوط واسطـة السلـوك 4
  )).كمـاء ینبـوعوالدمـع منسكـب (( :)مخ. (س. و: في 5

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

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


404 
 

*****  
  الخطا وفي يي في الذنوبغوتبعت       خطاما  وغيري يباأخطأت مر

  1زمن سطا ساعدني على سعديا      والشباب تفرطا والشيب وافى
  برجوع هل للزمان مساعد
*****  

  3ماضر شوقي والقلب هام ونار     لما همى مدمعيمن  الثرى 2يقأس
  مىـمن سكن ال ولقد شغفت بحب      قد حمى منامي شوقا لمحبوبي

وهجوعي 4به مت لذاتيرِوح  
*****  

  المصطفى 5النبي الهادي ولروضة      وللصفا للعقيققد زاد شوقي 
  الخفا وقد برح وأنا المحب لكم     أنتم أهل الوفا ودي يا أهل

  رجوعيوإليكم دون األنام 
*****  

الكرى ولذات سلواني وهجرت      قد جرى ودمعي قلبي 6سبى صب  
  سرى  وقد لمن ركب البراق 7شوقا       ترى ما نجد شوق نم وبحالتي

   
                                                

 .وھـذا یخـل بالـوزن)). زمـان سطـا): ((مخ. (س. و: في 1
 )). ُسـِقَي: ((نفسھ 2
  )).أضرمـا: ((نفسـھ 3
  )).معـًا: ((نفسـھ 4
  )).الشفیـع: ((نفسھ 5
  )).صبـا: ((نفسـھ 6
 )).وجـدي: ((نفسـھ 7
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رفيع في السماء 1لمقام عز  
*****  

  عن أفق السما2وانجابت الظلماء     سما يا ليلة االثنين نورك قد
3معظما الهاشمي النبيخلق     لكسرى عندما يوانإ وانهد  

  ربيع في ليلة غرا بشهر 
*****  

  خير الورى  من المختار لمحمد      يفترى 4فكإ بغير شق والبدر
  ىجر من أنامله عاًبوالماء نَ     ارتمامن غير  ع حن إليهذوالج

  من غير ممنون وال ممنوع
*****  

  وأقمرا الح في ليلة االثنين      الثرى بخير من وطئ 5سعد الزمان
  تبصرا رفقا علي فما أطيق      السرى بيد الفال يطوي حاديايا 

  تحكم حبه بضلوعي عمن
*****  

  خرت وارتدت األصنامبظهوره       اهتدت ل اهللا أمتهرسو بهدى
  وآيات بدت بانت 6ودالئل     فارس أخمدت نيران وبنوره

                                                
 )).بمقـام عقـلي): ((مخ. (س. و: في 1
  )). الظلمـات: ((نفسھ 2
  )).ولـد النـبي الھاشـمي األكرمـا: ((سـھنف 3
 )).َشـٍك: ((نفسـھ 4
 )).األنـام: ((نفسھ 5
 )).وعجائـب: ((نفسـھ 6
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  2مطيع جاءت لكل 1وشفاعة
*****  

  جلوسا العصاةمع  أطلت ولكم     أنوسا بالذنوبيا رب كم لي 
  موسى منك عبدك يرجويا رب      ساؤوك يت من فقد الحبيبقوس

  3زل الترفيعمن  عفوا يبلغ
*****  

  4الهفو منك أوليتني اإلحسان     هاِلو مستهامأدعوك دعوة 
  وآله  النبي حب فوسيلتي     فعاله عن قبيح واسمح لعبدك

  شفيع خير البرية وهو خير
*****  

  
   

                                                
 )). وبشـارة): ((مخ. (س. و: في 1
في غیـر ھـذا المكـان؛ بـل . س. و: ورد ھـذا المقطـع بأجزائـھ الخمسـة في 2

  ))....والبـدر شـق بغیـر: ((قبـل المقطـع الذي یبدأ بـ
  .س. و: ھـذا الشطـر مختـل في 3
  .س. و: ھـذاالشطـر مضطـرب في 4
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ـ هـذه قصيـدة رثـاء؛ قالهـا أبـو حمـو بعـد 
مـوت والـده أبي يعقـوب يوسـف في سنـة 

     1:م1361/هـ763
  سلفـاً بالحـمى عهـداً تذكر صب

  وكفَـا هاطـالً دمعـاً يسكب فظل
  قلـق في  اإلشراف شدة من وبـات

  وخامرت عقلـه األفكـار  فانتلفـا 
  وهيجته الصبـا يومـاً بهـم فصبـا

  وصاح من وهج التبريـح وا أسفـا
  2يركـض في ميـدان موتتـه وظـل

  وال درى ناعي المـوت قـد هتفـا
  قلـب والعمـر منصـرفوالدهر من

  والعبد مقتـرف للذنـب زاد  جفـا
  مـن كـل  جارحـة شواهـدهبانت 

  والدمع أصفح ما قد كان قبـل خفى
   

                                                
لم ترد ھذه القصیدة إّال في زھر البستان؛ بینما أورد صاحب بغیة الرواد  1

  : مطلعھا. قصیدة أخرى رثا بھا أبو حمو والده
جاء في زھر )). وھنيُّ وصل بالنوى مقطوع* دنف تذكر حسرة التودیع ((

  . سیـأتي ذكرھـا الحقـًا .حمو نظمھـا في رثاء والده أبي یعقوب البستان؛ أن أبا
. الفتـل؛ أي فتـل الحبـل: ؛ معناھـا))الِمـرَّة((؛ و))ِمرَّتـھ: ((كتبھـا حاجیـات 2

ومـن ھنـا یبـدو أن األصـح ھـو مـا اعتمدنـاه؛ ألنـھ أقـرب إلى مـا رسـم في 
  .المخطـوط، وأسلـم مـن حیـث المعـنى
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  وكم حمامة وصـل بيننـا صدحـت
  وكم غراب النوى في غصنها وقفـا

  ال تأمـن الدهـر والدنيـا وزينتهـا
  إن الزمان ولـو يدنيـك منصرفـا

  أخلتـه وكـم خليـل تخـلى عـن 
  وكم خليـل صفـا في وده وصفـا

  يساعـديقد كـان لي في الدنـا أب 
  فصار تحت الثّرى في لحده اكتنفـا

  في ظل نعمـاه يـدي زمنـا 1مددت
  ونلت من رفده في دهـره  التحفـا

  رعى جناني وليـد غيـر مضطجـر
  حتى ترعرعت في ظـل له ورفـا

  يافعـة  صـرتوكلمـا قـد رآني  
2وأسـدى لي منه عرفـا لها وسـر  

  يا كابـد الدهر في الثرى  ليكسبـني
  ويبتـني لي في نيل العـال  غرفـا

  يسـره إن رآني سـرت في  تـرف
  ويستزيد على األعـداء بي  صلفـا

                                                
ا استخرجھـا حاجیـات؛ وھـو صحیـح؛ عـلى عكـس مـا رسـم في ھكـذ 1

  .وھـذا طبعـًا یخـل بالـوزن)) مـدت((المخطـوط 
  )).لي((وربما حدث تأخیر وتقدیم في كلماتھ؛ مثل . ھذا الشطر غیر مستقیم 2
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  وإن عـراني ما أخشـاه  من دنـف
  بكى ورق وأضحى يشتـكي  لهفـا

  كـأن ذاك الذي قد ذقـت من وجـل
  1فـانالدذلك  فهو يشكـوا  ) أصابه(

  بمـا ءفينـنـا رجـال ال أ ال غرو
  بالحقـوق  وفـا  للوالديـن علينـا

  وقـد  أفجعت البنيـنموالي يوسف 
  نحفـا أضحى وليدك موسى ناحبـا

  لو كنت تفدى بمال أو بنفـس  فـتى
  2نصفـا كي أبي ك نفسي ومـاليدتف

  نإيـت ويألهملـن دمـوعي مـا ح
  ترفـا  مـادال ترفتالعمـر  أبقاني
  لي جلـدا  يا فقد يوسف مـا أبقيـت

  عفـا  يا فقد يوسف إن الصبر عنك
  لفاقـده مـا مثـل يوسـف مفقـود

  وال كمـوسى أخـو فقد إذا وصفـا
  بوالـده  ىدمألأصبـت بالمعضـل ا

  فـاحذا ج  كفقد يوسف لكن حتـف

                                                
وقـد . ھـذا الشطـر غیـر مستقیـم؛ وتنقصـھ كلمـة؛ حـتى یستقیـم الـوزن 1

  )).أصابـھ: ((مـةاقتـرح حاجیـات كل
  .ھكـذا رسـم 2
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  هاميـة 1)تهجرك(يا قبر يوسـف ال 
  من الغمام وال زال الثـرى  رعفـا

  تفجعـني  كم لك في األحباب 2يا دار
  وال نصفـا ى فر ما أوـوهكذا الده

  فرقتنـا بعدمـا كنـت  تجمعنـــا
  إذ وهى الصدفـا نظامـاوقد نثرت 

  3ـتيفي خلّ اليـومأفجعتني يا زمـان 
  وفى حيناألحباب  في ما أسرع الموت

  وقـد  صارت مساكنهم تحت التراب
  اتمزق الدود ما قـد كـان  مؤتلفـ

  في كبـدي  الماء والنـار مجموعان
  في قلـب قد ائتلفـا ينلضدفأعجب 

  هـاب  تـذوب وأكبـادنـار تشـب 
  يا لهفـا  بالجنسينويـح المعـذب 

  ونـأوا  أين الذيـن بنـوا من قبلنـا
  واستوطنوا غرفـا وشيـدوا أطمـاً

                                                
غیـر أن حاجیـات وضـع كلمـة زادت الشطر . الكلمـة ھنـا غیـر واضحـة 1

  )).ال تھجـرك((أما أنا فأفضل كلمة )). ال تھـدوك: ((غموضًا؛ ھي
؛ ))یـا دھـر((؛ ووضـع بـدًال منھـا كلمـة ))یـا دار((لـم یستسـغ حاجیـات كلمـة  2

ولعـل الـذي یقصـده الشاعـر ھنـا؛ . تتوافـق مـع سیـاق البیـتالعتقـاده أنھـا ال 
  .ھـو دار الدنیـا الزائلـة

 )).خلـدي: ((كتبھـا حاجیـات 3
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  الـدار  باقيـة وظنهـم أن هـاذي 
  ولم يظنوا بأن الدهـر سـاء صفـا

  كم من قرين مـع األحبـاب مبتهـج
  كسفـا وأضحى بـدره أمسى فريداً

  وكم غريـب بعيـد الدار ذي حـزن
  أضحى من الغرب يبكي الالم واأللفا

  الموت بـاب وكـل النـاس داخلـه
ى وما اقترفـاى بما أجنَوالعبد يجز  

  وقـد  لـع فـوق العبـادواللـه مطّ
  اسلفـ  يؤاخذ العبد في الدنيـا بمـا

***  
  

ـ قـال أبـو حمـو قصيدتـه هـذه؛ في سنـة 
م عنـد منطلقـه مـن بـالد الـزاب؛ في اتجـاه 1358/هـ760

وبعثهـا إلى . تلمسـان؛ الستعادتهـا مـن بـني مريـن
والـده؛ المتواجـد آنـذاك بفـاس؛ مخبـراً إيـاه بعزمـه 

  .1عـلى استـرداد ملكهـم
  ا الرحيل فكنت فيه  بـأوِلحان الفراق فكنت منه بمنـزل   ودن

   
                                                

   .وردت ھذه القصیدة في زھر البستان فقط 1
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  وتَحكَّم البين المشتت  والنّـوى   فينـا بفتكـة سيفـه المتكلـِل
  منـزِل فييرثي عليها منزالً     1وبدا غراب البين في عرصاتها

  2على كثيب محجِل قاضي الفراقوالوصل ولّى راحالً في إثـره   
  ربع مزبل لوكخلت المعالم والطلـول دوارس   وذوى الرياض 

  من أهلهـا   يـرثي عليها كل طيـر ألْيـِل 3والدار أمست بلقعاً
  5نائحة على أغصانهـا   نوح الشجي المدنف المتعلـِل 4والورق

  فسمعـت هاتفـة على أفنانهـا   تشكـو بصوت بين لم يجهـِل
  صم صخر الجندل وبكت وأبكتفنشدتهـا عن حالها  فترنمـت   

  لعبت بهـا   عن غير حالي يابن  آدم فاسأِل قالت وأشواق النوى
  أمسى مقفراً   لعبت به ريح الصبا والشمـأل الروضأوما رأيت 

  هـاذي دياركم وهاذي أرضكم   باألمس قد كانوا  بهذا المنـزل
  دعني أنوح عليهم طول  المدى   أبكي عليهم جدوالً في جـدوِل

   

                                                
وعـرف عـن العـرب المیـل إلى التشـاؤم عنـد سماعھـم . ھـو الفـراق: البیـن 1

إذ كانـوا یعتقـدون أن نعیـق الغـراب؛ یجلـب صـوت الغـراب ورؤیتھـم شكلـھ؛ 
أي غـراب " غـراب البیـن: " فعبـروا عـن تشاؤمھـم بعبـارة. الفـراق لألحبـة

  .فـھي الساحـات الفاضیـة بیـن الـدور: أمـا العرصـات. الفـراق
 .مشھـور: محجـل ھنـا 2
  .أي أمسـت قفـراًً 3
ورق؛ أي الحمامـة ذات اللـون وھي أنـثى األ: الـورق؛ مفردھـا ورقـاء 4

: وقد حرفـت في زھـر البستـان؛ فجمعـت ھكـذا. الرمـادي الممـزوج بالسـواد
 .واُألْرق؛ فصححھـا عبـد الحمیـد حاجیـات

  .المتضـر المعـذور: المتعلـل. ذو المـرض الثقیـل: المدنـف. الحزیـن: الشـجي 5
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  بالدموع الهطّـِل فشفيت لما أن علمت حديثهـا   والجفن يغرق
  فؤادي غمـرة لم تنجـِل وعلىناديتهـا والجسم مـني قد فنَى   

  لو ذقت يا ورقاء ما قد  ذقتـه   لحرقت أغصان األراك الميـِل
  لديها كل صعب مذهـل يحلـوكـم حرقة كم زفرة كم لوعـة   

  وشواهدي  هم هؤالء كما تري   بانـوا وكل مبيـن لم  يجهـل
  رتي ال تنقضي   والسهر أنْحلَني وعـذُْل  العذَِّلدمعي يسيح وزف

  لو ذاق قاسي القلب ما قد  ذقته   لغدوا سكارى في محل مهمـل
  أو حّل ما بي  بالجبال تدكدكت   دكاً وأمست مثل كحل  المكحل

  أتخيـل  ولـموالحال تنبئ والكواكب  تشهـد   أني  أراقبهـا  
  م لي بميدان الوغى من محفلحالي يطول ومحنتي ال تنقضي   ك

  البد من سوق النجوع  مغربـاً   حتى تكـّل  متونها  باألحمـل
  وترى الفوارس دائرات بالعدى   تسقي لواردها نقيـع الحنظـل
  1وإمامها قطب الوفا  بحر الندى   عطالها يوم الـوغى بالعيطـل
  2صدامهـا رداحهـا  حكامهـا   شرادهـا ورادهـا  بالفيصـل

  في العز أعلى معقل من قد رقي   السراة ذوي العلى ابنالهمام  ىموس
محجـل 3ال بد من طي ى  لبالدهم   من فوق صهال  أغررالس  

  في جحفـل  متقلـداًوأسير في إعالئـه  متبختـراً   متوشحـاً 
   

                                                
 .العیطـل ھنـا كنایـة للرمـح الطویـل 1
المتحكـم : والحّكـام. الثابـت: الـرّداح. ـّدام الـذي یضـب خصومـھ بجسـدهالص 2

 .السیـف القاطـع: الفیصـل: الشجـاع الجـريء: الـوّراد. الطـراد: والشـّراد. في األمـر
  .؛ ففضل حاجیات ما كتب أعاله))البد من سوق السرى: ((كانت في األصل 3
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  ليث ضارب بالمنصـل كلوقبيل عبد الواد محدقـة  بنـا   من 
  ـدت   قد عدلـت للحرب  أي تعـدلولها عوال كالشهوب إذا ب

  ضمراً   من أشقـر وأدهـم  ومحجـل  في األعنة 1والخيل تعثر
  ليـالً لعل الدهر يدني منـزلي   بنا واطو السرى يا نجل عامر سر

  أوطانها تجنى كطعم  السلسـل   سر غرست النخل في نجل عامريا 
  بالمنصل  أحمي الحمى يوم الوغىيا نجل عامر طال قولي إنـني   

  بعدنا  بالحنظـل منيا نجل عامر دارنا مع داركـم   قد عمرت 
  األغـر ومقلتي  لم تقفـل فوقشد السرى متمايـالً    منوأسير 

  يا سر ما عندي إذا الحت لنـا   يوما على تلك الرسوم المحـل
  ويعـود دهر قد مضى  بسبيله   ويعود حسن الروض بعد  تذبل

  ت الصبـا   نحو الشقيق الوالـد المتفصـلفابلغ سالمي يانسيما
  أعني أبا يعقوب موالنا  الـذي   نرجو رضاه وهو غاية من يلي

  زيـان الكـرام نتاجـه   ياقوتة في وسط سلـك مجتـل من آل
  الذي هو لم يزل   بين الخالئق كالسماك األعـزل من نجله موسى

  يـم  األولعلى النبي المصطفى   ما دام سلطـان القد الصالةثم 

***  
  

  

                                                
  .یات؛ كما ھو ثابت أعـاله؛ فصححھا حاج"تعثرى: " حرفـت فكتبـت 1
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ـ أورد صاحـب زهـر البستـان هـذه القصيـدة في سيـاق 
القصائـد الـتي قيلـت بمناسبـة االحتفـال بالمولـد النبـوي 

  . 1م1358/هـ760الشريـف في عـام 
  دمـع  ينْهـلُّ من المقـل   لقبيح  كـان من  العمـِل

  في الصدر له حرق   فالقلـب لذلك في  شغـِل جوىو
  3حيـلي فماوثنـاء الصبر   2دجرتاز فماهيت النفس ون

  4نفسي طرق الزلـِل كبتناس ركبوا التقوى  ولقـد   ر
  سمعـت   والذنب  تكاثـر من خللي  فماأبأذني الوقر 

  فكـر   دمعي درر بـرئي  عللي  ميليلي سهر  يـو
  ت   هال نظـرت ما يصلح ليافتكرلما  5ضجرتنفسي 

  يـبي ظهـرا   وقد اشتهرا واألمر جـليأثمي كَثُرا ش
  6في قلب شجا كيف المنجى   لمن الملجا حـارت حيلي

   

                                                
وردت ھذه القصیدة في زھر البستان، وواسطة السلوك؛ ولم ترد في بغیة  1

؛ وھو أصًال بحر )ِفْعُلْن ِفْعُلْن ِفْعُلْن ِفْعُلْن(نظمھا أبو حمو في وزن الخبب . الرواد
= ؛ ویجو في ِفْعلْن )فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن(المتدارك ویسمى أیضًا المحدث 

فإذا . فاعلن، وفعلن: وفي األضرب. فاعلن، وفعلن: وفي األعاریض. ُلْنَفَع
  . خببًا: استعمل ھذه الجوازات بشكل واسع؛ سمي

 )).فما قبلت: ((في واسطة السلوك 2
 )).الصبر في حیلي وتولى((: نفسھ 3
:   وزھر البستان؛ بینما كتب في مخطوط الواسطة) مط(ھكذا في الواسطة  4

 .؛ وھذا طبعًا یخل بالوزن))ى طرق الزللركبت نفسي عل((
 )).زجرت: ((في مخطوط واسطة السلوك 5
 )).بارت حیلي: ((في واسطة السلوك 6
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  يسعـدني   من يرحمني من يغفر  لي من نيمن ينقـذ
  1الطُّـولَى   ربي األعلى شافي علـلي  يإالَّ مولَى يسد

  منشي الرمم معطي  القسم   باري النسم محيي الـدول
  4األسل 3]ذي[من عبد الواد   2ـل  أبيأحيا وأعـاد  قبي

  5وبأعـرابي   وأنا الـزابي  والدولة  لي   بيأحياها   
  أنشاهـا   لي  أعطاهـا أزل  األزل  بيأحياهـا  6بي

  فدعوا  عذلي  7اهللا قضى والحكم مـضى   ولنا فرضا
  قبـلي منفلـه الشكر ولـه األمـر   منـه النصر ال 

  الثقـل؟  منيحمل ما فيـه    حملني الملك  ومن  يقوى
  خالقنــا   مـولى النعماء وخير ولي  نَــةإالَّ  بِمعو

  8أحمي المظلوم  وأنصـره   وأقيـم الحق على عجـل
  النـاس  منازلهم   وتركت الظالم في  وجـل 9نَزلْـتُ

   

                                                
 )).ربي األعلى محیي الدول: ((في واسطة السلوك 1
  .؛ وھذا تحریف یخل بالوزن))أبائي: ((في األصل بزھر البستان 2
بالوزن؛ فوجب التصویب؛ كما ؛ وھذا یخل ))أولي: ((في األصل بزھر البستان 3

 .ورد أعاله بین حاصرتین
 .ھذا البیت، والبیت الذي سبقھ؛ سقطا في واسطة السلوك 4
  .سقط ھذا البیت في مخطوط واسطة السلوك 5
 )).لي: ((في واسطة السلوك 6
  .وما ورد أعاله أفضل)). فرض: ((في األصل بزھر البستان 7
 )). میلوأقیم الحق بال: ((في واسطة السلوك 8
 )).أنزلت: ((نفسھ 9
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  وأسوق الشيخ على مهـل  1نـا  للطفــل كوالـدهوأ
  أعطي  أمـلي  بهل لعدوا  2شيـمي  منوالرفق كذلك 

  جتـه   وأنيـل المـال بال  ملـِلحاوأنيـل القاصـد 
  السلم أخو  جـدِل فيوأنا   3وأنـا للحـرب  كعنتـرة

  وال  تسـِل 4خيـلي للخيـر  ملجمـة    وكذا للحرب
  وأنا مـوسى وأبو  حمـو   أصلح للملك ويصلـح لي

  األجـِل  إلى  قبقائمـه   أدنى المرا ملـتسيـفي إن 
  مـلي  عـادكفَّـاي إذا انبسطت   من كان مقال  5وكذا

  6أهـل تلمسـان  بدولتنـا   كالشمس لدى برج  الحمِل
  7أن ترحـِل مانيـا  ومحبتهـم   فينـا أبـداً الدتفـنى 

  8بال  مثـل الغاياتبذلـوا في خدمتنـا  أقـصى  لقـدو
  9مـِلاألل  ونـدى   ولهم منا أقـصى  عـدفلهـم منا 

  أرشدت إلى أهدى السبـِل  10فبفضـل اللـه ورحمتـه
   

                                                
  )).أحنو للطفل كوالده: ((في واسطة السلوك 1
 .؛ وھذا یخل بالوزن))شیمتي: ((في األصل بزھر البستان 2
  )).وأنا للحرب كعنترھا: ((في واسطة السلوك 3
  )).وكذا للشر: ((نفسھ 4
  .؛ وھذا یخل بالوزن))وكذلك: ((في مخطوط واسطة السلوك 5
  )).كالشمس لدى برج الحمل: ((لوكفي واسطة الس 6
 .وھذا أفضل)). فینا وحیاتك لم تحل: ((مفسھ 7
 )).   بال كسل: ((نفسھ 8
  )).ولنا منھم أقصى األمل: ((في واسطة السلوك المطبوع 9

  )).فبفضل اهللا ومنَِّتھ: ((نفسھ 10
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  أن يغفر لي  يوم الخجـِل  1منَّتـه  وأنـا أرجـو من
  الملـِل إلىوهو المبعـث    حمـد   سيدنـاأبعنايـة  

  خير الرسـِل علم التقوى    ومظهـره اإلسالم   مبدي

***  
  
قـال أبـو حمـو قصيدتـه هـذه عنـد فتـح تلمسـان  ـ
  2.م1358/هـ760ـة سن

  الطواسـم  جـرت أدمـعي بيـن الرسـوم
  هبـوب  الرواكـم  شحطتهـا  مـن   لمـا

  3مستفهمـا   بخطابهـــاوقفـت   بهـا   
  الصـالدم    الدـوأي    خطـاب   للصـ

   

                                                
  )).وأنا أرجو من رحمتھ: ((في واسطة السلوك المطبوع 1
زھـر البستـان : ـ باإلضافـة إلى بغیـة الـرواد ـ في كتـابيوردت ھـذه القصیـدة  2

  .البستـان وواسطـة السلـوك
ویبـدو أنـھ )). لخطابھـا: ((كتبـت في زھـر البستـان وواسطـة السلـوك 3

)). مستخبـرًا: ((فكتبـت في زھـر البستـان)) مستفھمـًا((أمـا كلمـة . األصـح
في بغیـة الـرواد وواسطـة  كمـا جـاء)) مستفھمـا((والراجـح ھـي كلمـة 

  . السلـوك
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  1 مضمـر  أقـبوسـرت   عـلى   جـون 
  كلمعـة   بـرق   أو    كلمحـة   صـارم

  هـاتفي عرصا الطـرفبطـرف   وجلـت
  كجولـة   واه   أو   كوقفـة     هائـــم

  بيـن الطلـول خوامـسي  اـم  وصفقـت
  قـماي الدمـع مثـل األرقسـوا  2وفاضـت

  مـن السـرى  وقلـت لصحـبي ال تملـوا

  الئـم  لـوم  السـرى  في يزدريكـم  وال 
  تحملـوا أيـن    3الـحي سلـوا ساكنـات 

  تلـك المعالـم  فقـد عيـل صبـري بيـن
  جامـع ديـار   عهدناهـا   بهـا الشمـل 

  النواعـم    نسـاتآلا مـع   الغانجـات   
  بـات السـرور   مساعـدي  ليلـة وكـم 

  ـمـأم  سال   والمـنى  وسلـمى  بسعـدى
   

                                                
وسـرت عـلى ): ((مخطـوط المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة(في واسطـة السلـوك  1

یقصـد بـھ الحصـان األسـود الیحمـومي، : الجـون)). جـون أقـب مشحـب
. دقـة الخصـر وضمـور البطـن: والَقـبُّ والَقَبـُب. واألسـود المشـرب حمـرة

 . قـال ھـذا البیـت في وصـف حصانـھ. الضَّواِمـُر: ُقـبُّوالخیـُل ال
 )).سالـت: ((، وزھـر البستـان)مط+ مخ (في واسطـة السلـوك  2
أمـا في )). وسـل سامـرات الـحي): ((مخ(كتبـت في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  3

  )).اتساكنـ((بـدًال مـن )) جمـالت((فكتبـت كلمـة ) مط(واسطـة السلـوك 
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  أنيسهـا بعـد   فعـادت   رسـوم   الـدار
  المراسـم بقايـا      وال  تخـفى   هشيمـا

  لأـموشَ   جنـوب  مـن  تهـانسج وكـم 
  مائـمحلغـات  ال  مـن  1سجعتهـا   وكـم

  واـيـوم    تحملـ  بهـم   واهللا    كـأني 
  2المباسـم  النـوى يحـدو بـذات  وحـادي

  وإنمـا  3ـالصـت  الفيـافي  بالقـقطعـ
  4مبالخـف   أو  بالمناسـ   التجـاب   الفـ

  وابعـاالريـاح   ز   وقـد  خلتهـا   بيـن

  النعائــم  ـم ظلي  تسابـق   في   البيـدا 
  مكحلـة   األحـداق   فيهــا   هشاشــة

  المباســم   سـود   األطـراف جـة ملمه
  5الرب تطـوي بها الفــا أسـود الحـومعه

  يـرون  المنايـا  بعـض  تلـك   المغانـم

   

                                                
  .وھـو خطـأ)) شجعتھـا) ((مخ(س . في و  1
: فكتبـت) مخ(أمـا في )). یحـدو ھـوادي الرواسـم) ((مط(س . جـاء في و  2

  )).وحـادي النَّـوى یحـذو بـذات المباسـم((
القلـوص )). قطعنـا الفیـافي): ((مخ(في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  3

  . الطویلـة القوائـم:  صمـن اإلبـل جمعھـا قالئـص وقـال
  . ھـو طـرف الخـف، وشبیـھ بظفـر اإلنسـان: والنعـامالَمْنِسـم جمعـھ َمناِسـُم لإلبـل  4
 )).السـرى): ((مخ(في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  5
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   بعـد  فدفــد الفيـافي  فدفـداً وخضـت 
  والصبـر إذ  ذاك  الزمي  العـلى   1لنيـل

  2على الجـدب والطـوى بتنـا   م ليلـةـوك
  عاتـمالصبـح  في  ليـل  نراقـب  نجـم 

  محجـل  عـلى    متـن   صهـال  أغـر

  يخـش صعـب الصـالدم لم  ـامديد الخط
  عامــر آل   مـن   كردوسيـن  تسربلـت

  دريـس الشريـف ابـن  قاسـمإومـن آل 
  3ش الوطيـس  تراهـــمرجـال  إذا  جـا

  ن كـل  ليـث  ضبـارمم أسـود الـوغى 

  ـدةبل  بعـد     بلـدة   الفيـافي   وجبـت
    و طوعـت   فيهـا   كـل بـاغ   وباغـم

  4أدمـعي  تـذرف  ألرض الـزاب  وجئـت

   طـالل  الربـوع  الطواســـمألتذكـار  
   

                                                
 )).لقصـد): ((مخ(س . وف و )). لطلـب العـلى: ((في زھـر البستـان 1
 .الجـوع: الطـوى 2
  )).رجـال إذا ھـاج): ((مخ(البستـان، وواسطـة السلـوك  في زھـر 3
وكتـب في . ھي المنطقـة الفالحیـة الواسعـة المحیطـة ببسكـرة: أرض الـّزاب 4

  .؛ بـدًال مـن تـذرف أدمـعي))فاضـت مدامـعي): ((مخ(زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك 
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     فلم أجـد  فـوق رأسي 1ريـوشبكـت عش
  والمعالـم    غيـر الـربى  ـراًبهـا  مخب

  2هجائــن  وجاوزتهـا  مـا  بيـن  هـوج

  القوائـم    عاليـات   3الهـوادي    رقـاق
  4بأهلهـا  راغـت أرض ريـغ ـوجـزت ب

    عزائــمي  فـــر   قفتهـا  ق   5عـةقببل

   6فلـم أجـد  فيهـا  الـدار  ربـوع سألـت 
  بعالــم      أتي    إلـيـبهـا  معلمـا  ي

  كل جانـب   نـللنجـع م  عـرىشـددت 
  الريـاح     الرواكـم    مثـل   وصيرتهـا 

  تخيلتهـا  مثـل    القطـا  فـي  ميسرهـا 
   وحـازم    ذراهـا  كـل   شهـم   وفـوق

   
                                                

ا جـاء في البغیـة ویبـدو أن مـ)). شبكـت شعـري: ((في زھـر البستـان 1
ألن تشبیـك األصابـع العشـر فـوق الـرأس . وواسطـة السلـوك ھـو الصحیـح

 . ممـا یعبـر عنـھ بالحیـرة
 )).ھـوج ھواجـن): ((مخ(في واسطـة السلـوك  2
ذوات : والھوادي ھنا أصح؛ ومعناھـا)). العـوالي: ((في زھـر البستـان 3

 .؛ إذا بدت أعناقھا))ت ھوادي الخیلطلع: ((األعناق الطوال؛ وفي الحدیث
: وفي زھـر البستـان)). وجـزت بـالد الریـغ): ((مخ(في واسطـة السلـوك  4

راغ الرجـل عـن : (یقولـون. حـادت ومالـت: راغـت)). وجـزت بـأرض الریـغ((
  ).حـاد عنـھ؛ مكـرًا وخدیعـة: الطریـق

، البلقـع ))ـرًا قفاھـاقف): ((مخ(في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  5
  .األرض القفـر: والبلقعـة؛ جمعھـا بالقـع

  )). سألـت  ربـوع  الـدار یومـًا فلـم أجـد: ((في زھـر البستـان 6
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  ن كـل جانـب ـبنـا األبطـال م  فـتحو
  1وى   الصماصـمـالهـ ا  عهـد ـهـيذكر

  مصابهـا    وجـزت رجـال  لوا وجئـت  
  الد   األعاجـم ـالصـ غيـر 2وال  مخبـر

   3ومازلـت   أطـوي    سهلهـا   وأكامهـا
وأحطوالهضائـم   ربىـال  بيـن    4هـام  

  السـراب  غديرهـا و  5الحمـادى  قطعـت
   6هاجـم    لى هيكـل  عبـل  الذراعيـنـع

6   
    7ىونـمكـر  بيـوم  الحـرب ال يشتكـي ال

   الهزائــم    عظـام  طالـت  إذا    مفـر

  وادي  زرقـون أزرقـا  لي  بـدا أن  إلـى
   8عليـه  شاحبـات     الغياهــم ـت  نوبا

                                                
 .والسیـوف صماصـم. قاطـع ال ینثـني: سیـف صمصـام 1
 ))وال مخبـرًا): ((مخ و مط(س . في و  2
ومـا زلـت أطـوي سیرھـا ((): مخ(في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  3

 )).سھلھـا بأكامھـا: ((س فجاء فیھ. من و ) مط(أما )). بأكامھـا
 )).وأخطبھـا: ((، وزھـر البستـان)ومط+ مخ (س . في و  4
اصطلـح في البلـدان المغـرب عـلى تسمیـة الصحـراء الحجریـة : الحمـادى 5

  .المنبسطـة بالحمـادى
رجـل عبـل : ((یقولـون)). ھاضـم: ((البستـان ، وزھـر)مط+ مخ (س . في و  6

 .أي ضخمھمـا) عبـل الذراعیـن
 .َفَتـَر وضعـف وكـلَّ وأعیـا: َوِنَي وْنیـًا ووًنى 7
  .الظلمـات: والغیاھم. الظلمة: الَغْیَھـم)). الغمائـم): ((مخ(س . في و  8
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  بالكـرى   1ي  واستفزيـترأسـطرقـت  ب
  نائــم   غيـر  وكـم مـن  ليـال  بتهـا

  السرايـا مسربـال   2وجـددت فـي طلـب
  ــداوم بسيـر   حثيـث  أو   سـرى   مت

  قـد  قطعـت  أكامهـا   3وكـم مـن بـالد
  وكـم  نسمـة  جـادت  عليهـا  نسائمـي 

  مستكنـة  زفـرة        وعيـضل  وبيـن 
    4فيـض  الدمـوع   السواجــم  يصعدهـا 
  ى دجـي غيهـب الوبتنـا نسـوق النجـع ف
  عواتــم    كشهـب   فيهـا   وخرصاننـا

   ىـرالسملـت   إلـى ملـل ملنـا   ومـا 
  السواهــم    يقـسكال ركـاب     سرايـا

  ظاهـرا  القـوم   5منـزل لـيولمـا بـدا 
    6الظـالل    الغياهـــم  وحيهـم   بيـن 

   
                                                

 .استخـف بالنعـاس: استفـز بالكـرى 1
  )).في قصـد): ((مط(س . و  ، وفي))في طي): ((مخ(س . في و  2
): مط(أمـا )). وكـم مـن فیـافي): ((مخ(في زھـر البستـان وواسطـة السلـوك  3

  )).وكـم مـن فیـاٍف: ((فكتبـت
  :بـل جـاء كالتـالي؛ )مخ(وواسطـة السلـوك  البستـان ھكـذا في زھـر یـأت لـم البیـت وھـذا 4

 )). كم دمع على الخد ساجموكم زفرة تعلو من القلب صاعدا   جواھا و((
أي )). غیھـب القـوم): ((مط+ مخ (في زھـر البستـان، وواسطـة السلـوك  5

  ).جمـل غیھـب: (شـدة سـواد اللیـل أو الشيء؛ یقولون
  .الظلمـة: الغیھـم وجمعھـا غیاھـم 6
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     1وجـدت    جيادهــا    مجابيـذا   جبذنـا
   2القشاعـم  بيـن  العقبـان كمـا   وجالـت

  صهواتهـا   لىـع   جيـجعنـا  وضمـر
  الكرائـم    وسـبالنفـ    3سمـاح  ـرام ك

  نطـارد فيهـا  الخيـل   بالخيـل   مثلهـا 
  الهزائـم   كـر   األعـداء   لىـع  فكـان
   4حملـة       مضريـة  حملنـا   عليهـم  
  مثـل   جفـل    النعائـم   شـراداً  فولـوا

  بيـن   بكـر  وبكـرة  مـا  فكـم خلفـوا 
   5ـمـبالهدائ ـة   ـملتف  ادة ـومـن    غـ

 خلـت   مجيرهـا  ثـم  سويـد    6وولـت

   7جاثـم  أي  الثـرى  يف  حماهـا وشيـخ 

                                                
  )).جبدنا مجابیدًا وجدت جیادنا: ((كتبب) مط+ مخ (في واسطـة السلوك  1
 )). السقائـم: ((وفي زھـر البستـان)). السغاھـم): ((مط+ مخ (س . في و  2
: ، وزھر البستان))كـرام تجـود بالنفـوس): ((مخ(في واسطة السلوك  3

 . فھو مثل بغیة الرواد؛ والوزن فیھ أسلم) مط(س . أما و )). یجـودوا((
  )).شددنا علیھم شدة مضریة): ((مخ(في زھر البستان، وواسطة السلوك  4
، وزھـر البستـان عـلى )مط+ مخ (جـاء ھـذا البیـت في واسطـة السلـوك  5

  :غیـر ترتیـب بغیـة الـرواد، وكتـب ھكـذا
  )).وكم خلفـوا ما بین بكر وبكـرة    وكم غادة ملتفـة في الھدائـم((

 )).فولـت: ((، وزھـر البستـان كتـب)مط+ مخ (س . في و  6
، وزھـر البستـان مباشـرة بعـد البیـت )مط+ خ م(س . جـاء ھـذا البیـت في و  7

وكـم : ((؛ وقبـل البیـت الـذي یقـول))شددنـا علیھـم((البیـت الـذي یبتـدئ بـ
: كمـا جـاء عجـز ھـذا البیـت فیھـم كالتـالي)). خلفـوا مـا بیـن بكـر وبكـرة

 )).وشیـخ حماھـا في لجـوج المصـادم((
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  هشائـم    مـالل  وادي  ىلـع  وطاحـت
  ـم عللنسـور القشا  رعىـص  ن القـومـم

     1فرائسـا   القشيـم   الطيـر ى إل   فكانـت
  م  الذمائـ  شـؤم  لى األعـداءـع وكانـت 

  كـل جانـب  من   وهبـت ريـاح النصـر
  الغنائـم    مبهجـات   إلينـا    2وجـاءت

  منهـم  ولمـا قضينـا األمـر في الحـرب
  3ون  اللـه  نحـو  المعالـمـرحلنـا   بعـ

  كبـود   تبـدت     هضابهـا   4وخضـراء
  النواسـم   وهبـت    ريـاح   عاطـرات  

  بشائـر    ـتحدرجنـا   إلـى  درج   وال
  األشائـم   التاعسيـن  األعـادي    بهلـك 

  البشيـر  الـذي  نـعى  النـاعي أال أيهـا 
  أميـر  مريـن  حـزت  أسـنى  المقاسـم

   

                                                
  )).فكانـوا إلى الطیـر الغشیـم فرائسـًا((ن وزھـر البستـا، )مط+ مخ (س . في و  1
  ))وكانـت: ((، وزھـر البستـان)مخ(س . في و  2
، )مخ(لـم یـرد ھـذا البیـت في بغیـة الـرواد؛ بینمـا جـاء في واسطة السلـوك  3

  )).ولمـا قضیـت األمـر: ((فكتـب) مط(وزھـر البستـان كمـا سبـق؛ أمـا واسطـة السلـوك 
بـدون الھمـزة )) وخضـرا كبـود: ((، وزھـر البستـان)مط+ مخ (س . في و  4

  .وھـو أسلـم للـوزن الشعـري
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  هـــد  بهلكـرب اللـه  البعيــد قــلق
  1فبشـراك  بالخيـرات  يـا  خيـر   قـادم

  ى نَـالم  تـرتفلنـا   فرتـون  فا   2والح
   3البواسـم   للثغـور      ا     ابتسامـاإلينـ

  أتي مطيعـة ـوصـارت أسـود الغـاب  ت
  مثـل    المواسـم  األيـام  وعـادت  لنـا 

  مسربـل    قطعنـا    الثنايـا    والخميـس
   4الريـاح   القواصـم   مثـل  صالصلـه  

  وعجنـا   وعرجنـا  علـى   وادي  يسـر 
  الضراغـم    وثكالليـ 5وجزنـا المخـاض

  يســرت   لنـا  وفـي    يسـر  آمالنـا 
   7ميـلألوطـان      فيـه   عزائ  6فجـددت

   7ميـعزائ
  مساعـدي   غيـر النـوم  وبـات  وبتنـا 

  جـد عـازم  جـد السـري لى ـنـي عاو
                                                

، وزھـر )مط+ مخ (س . ھـذا البیـت والبیـت الـذي سبقـھ موجـودان في و  1
  . البستـان؛ بینمـا سقطـا في بغیـة الـرواد

  )).والحـت): ((مط+ مخ (س . في و  2
 )).بالثغـور البواسـم: ((نفسـھ، وزھـرالبستـان 3
صالصلـھ مثـل = قطعنـا المنایـا والخمیـس مسربـل ): ((مخ(س . في و  4

 .ومـا جـاء في بغیـة الـرواد أفضـل)). الریـاح النواسـم
 )). المخـاضي): ((مط(س . في و  5
 )). وجـردت: ((نفسـھ 6
 )).ائـميفیھـا عز: ((نفسـھ، وفي زھـر البستـان جـاء عجـز البیـت ھكـذا 7
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  أمامنـا    يهفـو  والنصـر ىضح 1وسرنـا
  برايـات    سعـد    فوقنــا    كالغمائـم 

  قدومنـا  الفتـح   يرجـو ـان قدمنـا  وك
  لى  األعـداء  شـر   المقـادم ـوكـان  ع

    صفوفنـا وا  صفوفـا ثـم  صفـت ـوصفُّ
   2العنـادم  وم مثـلــوع القــوسالـت دم

  وجالـت ليـوث الحـرب  بيـن صفوفهـا 
  3مـالقـحطي  بيـن  الـبهـا  الخ  وخـط 

   والح    شعـاع   الهنـد   بيـن  خميسهـا
   4كبـرق  تبـدى   بيـن   درج   األراقــم

  واشتـد بيننـا  5الصفصيـف ىلـع علونـا
  حـروب  تشيـب  الـرأس  قبـل الفطائـم 

   

                                                
  )).وصرنـا ضـحًى): ((مخ(س . في و  1
  :، وزھـر البستـان ھكـذا)مخ(س . جـاء عجـز ھـذا البیـت في و  2

  )).وخـط بھـا الخـطي بیـن الحالقـم((
  :أمـا ھـذا البیـت فجـاء في زھـر البستـان كمـا یـلي 3

 والح شعـاع الھند بین صفوفھا     كبرق تبدى بین درج األراقـم
  ): مخ(س . ـاء ھـذا البیـت في و ج 4

  )). كبدر تبدَّى بین درج األراقم=  والح شعاع الھند بین صفوفنـا ((
  )). بین خمیسھا((بدًال من )) بین صفوفھا((أما في زھر البستان كتبت كلمة 

، وزھـر البستـان )مط(وفي )). سمونـا إلى الصفصیـف): ((مخ(س . في و  5
 ). )سمونـا إلى اصطفطیـف((
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  كـرة    بعـد   كـرة    مكررنـا   عليهـ
  للحـرب  نيـران   جاحـم  1وقـد شعلـت
   ـره قعـن  مست  بضـرب  يزيـل  الهـام

  الحيـازمى   ولـضى بيـن الكـوطعـن م
  وغى ـال  دتـه   يـد  فهـذا   أسيـر  صفَّ
  قتيـل  فـي   عجـاج   المصـادم  وهـذا

  وبى لعبـد الـواد  عنـد   إزدحامهـمـفط
  لقـد جدلـوا فـي الحـرب كـل  مزاحـم 

   وجالـت  خيـول  العامريـة   عندهـــا

   2المتالطـم   موجهـا  يف  ىـرالشَّ كأسـد 
  ي الجـو أصفـرامـس فوعـاد شعـاع الش

  الغالصـم بيـن  وجـال  ذبـاب  السيـف 
  ربــوة    لـعلى  كـ جعلنـا  كراديسـا 

  وطالـت رقـاب األسـد تحـت العمائــم 
  شــدة     بعـد   شـدة   عليهـم  شددنـا

   3والتجـوا      للمعاصـم  فـرارا   فولـوا
   

                                                
 )).سعـرت: ((، وزھـر البستـان)مط+ مخ (س . في و  1
  : ، وزھـر البستـان ھكـذا)مخ(س . ورد ھـذا البیـت في و  2

أمـا في )). أسود الشرى في بحرھا المتالطـم*  وجالت خیول العامریة فوقھا  ((
  )).  بحرھـاالمتالطـم((بـدًال مـن )) موجھـا المتالطـم: ((، فكتـب)مط(س . و 

  .ال یوجـد ھـذا البیـت في زھـر البستـان 3
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  وار     المدينـة     كلهـا ـوداروا   باسـ
  1المعاصـم هىـأب  فـوق سـوار  كـدور 

  وقـد بـرزت مـن خذرهـا كـل   غـادة 
  درجـن علـى األسطـاح   درج  الحمائـم 

  وقـد عـاد ذاك الجمـع  منهـم   مكسـرا 
  م ـسالـ    الكتائـب   بيـن  لنـا   بجمـع

  الصلـح   بعـد  فرارهـا رامـت مريـن ف
  ظالـم ولسـت   ب    ظلمـوا  عمـداً وقـد
  ى تضـرم الحـرب نارهـافـال صلـح حت
  تحـت   الجماجــم    األبـدان اقـط  تسو

  ـا عهدتهـ  دار  األعـداء  ى   مـنلـتخو
   2ــم الكرائ    الناعمـات  نسـاتاآل   مـع

  ي جـأرت   تي  كنـتـتلمسـان ال   دخلـت
   3ي الجفـر أهـل المالحـمف ذكـروا  كمـا 

   

                                                
ویبـدو أن بیـت بغیـة )). فـوق حسـن المعاصـم: ((، وزھـر البستـان)مخ(س . في و  1

 .الـرواد وضـع في غیـر موضعـة؛ خاصـة إذا كـان ضـرب البیـت ینطبـق مـع سابقـھ
  )).ممع الغانجات الناعمـات الكرائـ: ((، وزھر البستان)مخ(س . في و  2
  : ، وزھـر البستـان ھكـذا)مخ(س . جـاء ھـذا البیـت في و  3

  )). كما ذكروه في كتـاب المالحـم= وجئت تلمسان التي كنت أرتجي ((
  )).كمـا ذكـروا((بدًال من كلمة )) كما ذكرت((فكتب ) مط(س . أما و 
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  ابهـا   دار   ملكنـا صغفخلصـت  مـن  
    1و طهرتهـا  مـن   كـل  بـاغ  و جـارم

  لقـد   أسلموهـا  عنـوة   دون  عـــدة 
  نى   والصــوارم قـطلقوهـا  بال   2لقـد 

  معاقـل  ن ـم ا شيـدوا ـنهـم  مغولـم  ي
  ن معاصـم م ا حصنـوا ـم  ولـم يجدهـم

    3بىـوال  كثـرة  الجيـش  اللهـام  وال الظ
  سواهـم  ي سـق   أعـدوا  مـن مـا   وال

  إذا   لـم  يكـن  للمـرء   سعـد مساعـد 
  الخضـارم  الجيـوش   4فمـا  يغنـه  عـد

  نظمنـا  شتيـت  الملـك  بعـد   افتراقـه 
   5ناظــم  شملـه  دون  نهبـاً  بـاتوكـم 

  ـاءه بنـ    وشدنـا   لـه   أزراً  شددنـا 
  وأقـوى   دعائـــم   بأوثــق  أركـان 

   
                                                

  : ، وزھـر البستـان)مخ(س . كتـب ھـذا البیـت في و  1
  )). وطھرتھا من كـل باغ وظالـم* ھا دار ملكنا وخلصـت من غصاب((

)) وخلصـت: ((فتتطابـق مـع بغیـة الـرواد مـا عـدا كلمـة) مط(س . أمـا و 
  )).فخلصـت((س بـدًال مـن . المكتوبـة في و 

 )).وقـد: ((، وزھـر البستـان)مط+ مخ (س . في و  2
 )).م مدرعـًاالجیـش اللھـا: ((، وزھر البستان)مط+ مخ (س . في و  3
. أمـا في و )). فمـا تغـن تعـداد الجیـوش: ((، وزھـر البستـان)مخ(س . في و  4

 )). فمـا یغـني إعـداد الجیـوش: ((فكتـب) مط(س 
 )).غیـر ناظـم): ((مط(س . في و  5
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     أتي مطيعـةـملـوك األرض ت  1فصـارت
  التمـاس  المكـارم   غيـتب   بابنـا  ىإل 

  وجـاءت  لنـا مـن  كـل  أوب  ووجهـة
  م  ـالعمائـ  ودـوفـ   طوعـاًتبايعنــا   

   2يزابـولسـت  ب  يابزـأنـا   الملـك   ال
   3مــالطماط   الطغـاة  ني ـمف   ينـولكن

  4سبعـة ستيـن  بعـد  إذا مـا أتـت مـن 
  نبيـد   مرينـاً    كـل   طـاغ   وجـارم

  ـمـجموعه    ومفـني  م ـلمفنيهـ   وإني
  قـد  شيـدوا  مـن  معالـم  وهـادم  مـا

   

                                                
  )).فعـادت ملـوك األرض: ((، وزھـر البستـان)مخ(س . في و  1
نسبـة إلى منطقـة الـزَّاب : وَزاِبي األولى)). زابئ) ((مط(س . كتبـت في و  2

فتعـني الھـروب واالنسـالل متخفیـًا؛ : أمـا َزاِبي الثانیـة. الممتـدة حـول بسكـرة
أنـا الملـك المنتسـب  :أنـھ یقـول: ومعـنى البیـت ھنـا ھـو. لـذا فھـو ینـفي عنـھ ذلـك

  .ربـون وینسلـون في الخفـاءلمنطقـة الـزَّاب؛ ولكنـني مع ھذا لسـت من الذیـن یھ
مفـني : ((، وزھـر البستـان كتبـت العبـارة ھكـذا)مط+ مخ (س . في و  3

 .فمعناھـا الُعْجـم: أمـا كلمـة ُطماطـم)). الطغـات األعاظـم
  .ھجریـة 760سنـة : المقصـود ھنـا 4
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  1جفورهـم  في  أخبـروا وشـق   سطيـح 
   2ن   التراجـمـبذلـك  حقـا  تحـت  حسـ

  ي   نصـر   دينـه فقمنـا  بأمـر  اهللا  فـ
  مـا قـد أحدثـوا مـن مظالـم  3ي كـفّوف

  الحمـد   والشكـر   دائمـا فللـه   منـا   
  ن  آل  هاشـم ـلى المختـار مـع لىـوص

***  
  

؛ قصيـدة أبي حمـو هـذهذكـر يحـيى بـن خلـدون أن ـ 
بألحـان ورنـات اإليقـاع بالمشـور  المنشـدونأنشدهـا 
؛ مـن سنـة ة الميـالد المبـاركفي ليلـ بتلمسـان؛

  . 4م1358/هـ760
  النـدمِ  بمصارعـة  عيـني     مِـنَتَ ولـم األحبـاب نـام

   

                                                
ربیـع ابـن  فاسمـھ: أمـا َسطیـح. ضـرب مـن التنجیـم؛ سبـق الحدیـث عنـھ: الَجْفـر 1

وھـو كاھـن؛ اشتھـر بالتنجیـم مـع صنـوه ِشـق؛ وتقـول ). م572تـوفي حـوالي (ربیعـة 
األساطیـر أنـھ كـان دومـًا منسطحـًا عـلى األرض؛ ال یستطیـع القیـام؛ وال حـتى 

وُیَعـد ). م583في حـدود سنـة (فقـد تـوفي : أمـا ِشـق. وقـد عمـر مـدة طویلـة. الجلـوس
أن ِشقـًا كـان بیـد : وتقـول األساطیـر. ـع ُسطیـح ـ مـن أشھـر الكھـان أیـام الجاھلیـةـ م

 . واحـدة ورجـل واحـدة وعیـن واحـدة؛ وقـد عمـر ھـو اآلخـر طویـًال
  .ھـذا البیـت والبیتـان السابقـان غیـر موجـودة في بغیـة الـرواد 2
  )).وفي فـك: ((في زھـر البستـان 3
  .سطـةلوابغیـة واالرد ھـذه القصیـدة في زھـر البستـان؛ بینمـا وردت في لـم تـ 4
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ـموالدـتح  عرد  كالدجـرح     مِـي 1ألـم  فـوا نـيالخد  
  رمـي مـفل ت القلـبـونهي    2ازدجرت فما النفسوزجرت 

  3من الهـرم ب ـيوحلول الش     وافىد ـر الشيـب لقـونذي
  رمــصالمن   ـرـآه   للعم    والعمـر تـولى منصرمـا

  الحلـم  كما  رـوليالي الده    4ا   دولـام  لهـوكـذا األي
  النهـم بها رروـويـح المغ     ر  بساكنهـاـغـدار تـوال

  5وكـم  ر بهـاـتغت  كـم ذا    يا نفـس خدعت بزخرفهـا
  6لمجتـرم   ـن  بالعفـوفامن    رب ذنـوبي قد عظمـت يا

  ميـشي  منك ـقالذنـب وح    وإن  كـهي منإلـفالعفـو 
  الخـدم عن وـالمولى العف ن    أب وشــن المملوك الذنأش
  مـمن األل  وف أشـدـوالخ     ـرفـني  بذنـوبي  معتإ

  ـمصن عـم ما لي بذنـوبي    إذا لـم تعصمـني ربيـا 
  ك   بالنعــمـذل  تقابـلو    7نيـني الذنب وتمهلـكم أج

  الكـرم وذا   الـيا ذا األفض    وتستـرني  كـولكم أعصي
   

                                                
  )).فیـا ألـمي): ((مط(س . في و  1
  )).فمـا انزجـرت): ((نفسـھ 2
  )).  مـع الھـرم: ((نفسـھ  3
  )). لھـا عبـر: ((نفسـھ 4
  )).كـم تغتریـن بھـا وكـم: ((نفسـھ 5
  )).المحتـرم): ((مخ(س . في و  6
كـم أجـني : ((مختـل الـوزن؛ إذ جـاء ھكـذا) مخ(س . الشطـر في و  ھـذا 7

  )).الذنـب وكـم تمھلـني
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  1دمـالق  على  وتجـود عـلي    بفضلـك ترحمـني زلتما 
  2يحـم  مــك لر جنابـوبغي    ك  ملتــزمـد  ببابـوالعب

  3لمغتنـم   وزـالف  اكـورض    له أرب وبـالمحب ورضى
  4مـاألم  من  قـع الخلـبشفي    لي رب سألتـك تغفـر اـي

  5مـالظل في ضوء الصبح وفي    وك  إلهي  معتـذراـأدعـ
  وبالحـرم  ن ـالعلمي بيـن     ـمـركائبه اقـحـط العش
  القسـم  مـن  أبغيـه عمـا     تعارضني الدهر  وصروف
  النـدم  من ت السـنـعفقر    6دنيـوذنـوبي تقع سـاروا

  دم  بفيـض الدمع تـومزج    7ليـزل وبكيـت الدمع على
  8الخيـم وـوالركب سرى نح     جـرى والدمع اقلبي انفطر
ـأسي قلبي بهـواهر 9ـمإلى  العل  اهــشوق  ـافي     هـواه  

   

                                                
أمـا مخطـوط المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة )). مـن القـدم): ((مط(س . في و  1

  .فیتوافـق مـع مـا جـاء في ھـذه النسخة من بغیة الرواد
وثبـت . طبوعـة لواسطـة السلـوكسقـط ھـذا البیـت بالكامـل مـن النسخـة الم 2

البیـت في مخطـوط المكتبـة الوطنیـة الجزائریـة؛ ولكـن الـوزن اختـل حیـن 
  : جـاء العجـز ھكـذا

  )).وبغیـر حمـاك لـم یحـم((
  )).فرضاك الفوز لمغتنم+  یا رب أنلني منك رضى ): ((مط(س . في و  3
  )).  بشفیـع الخلـق وكھفھـم: ((نفسھ 4
 )).في جنـح اللیـل وفي الظلـم): ((مط+ مخ (س . في و  5
 )).سـاروا والذنـب قـد اقعـدني: ((نفسـھ 6
  )). عـلى زلـٍل): ((مط+ مخ (س . في و  7
 )).نحـو العلـم: ((نفسـھ 8
  )).فیـا شوقـاه إلى الخیـم+ قلـب بنـواه أسیـر ھـواه : ((نفسـھ 9
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  ركبهـم  في  قلـبي حملـوا    ارتحلـوا  لمابـل اإلسرت 
  السقـم  نـتركوا جسدي ره    يحملوا خلدي أفنـوا جلـد

  سلـم  مـن األقمـار بـذي   1الـزوار على ربدت األنـوا
  بهـم اـالحادي عزم اوحـد   2بهـوى بـاد  الهادي روازا

  مرـالح  لحـمى لما قدمـوا    موا فازوا غنمـواعزشـوا 
  لربهـم   ذاكإذ    واـودعـ    وقفـوا  طافـوا بالبيت وقد
  ـمـبذنبه  رارــعنـد اإلق    ذنوبهـم  غفـرت بالبيـت

  ـدمـب كي ـيب  هـفي مغرب    هـتبزفر  المشتـاق داـوغ
  رمــالح ن ـوالقلـب رهي     فـدنـ  بتلمسان ميـجس

  3مـحك  ذي ر حكيـمـأم من    دنيـدني مـا قلــقـد قي
   4 أجلهـم نـم راـسي عـأسط    فلـم  قـالخل رـوألني أم

      الفتـن الدهـم يـدبالغـرب    5خرقـت  ماأصلح  تـفاقم
  مـالعج  رب معـالع لشفيـع    بـمكتِئ  ةـرسالـت وبعث

  ـمـالذم  وفي  رـخي مـن     هـاجوائز الحشر  فيأرجو 
  6القلـم أو اسـطالقرعـوض     دميـق أعمـل ندمي إن لم

                                                
 )).  عـلى السمـار): ((مط+ مخ (س . في و  1
  )).بھـوى بـادي: ((نفسـھ 2
أما ترتیـب البیـت )). مـن حكـم حكیـم ذي حكـم): ((مط+ مخ (س . في و  3

  .فمختلـف
  : ھكـذا) مط+ مخ (كتـب البیـت في واسطـة السلـوك  4

 . وھذا أسلم للوزن)). أسطع سفرُا من أجلھم =  وألني أمیر الخلق فلم  ((
  )).أصلـح مـا أفسـدت(( :فكتـب فیـھ) مط(أمـا )). داألصلـح مـا فسـ): ((مخ(س . في و  5
 )).عوض القرطاس مع القلم= ندمي إذ لم أعمل قدمي ): ((مط+ مخ (س . في و  6
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  األلـم  فـموسى كش يرجو     اـوبإدريس  سىـعي بدعـا
  العظـــم  ئقـةفاالة ـبص    رـأسـنى قم يا 1يخصـكو

  2مـلسـان  بالكلـ  دار  مـا    ىـذش  يفضح كلالم ـوس

***  
  

ـ قـال أبـو حمـو هـذه القصيـدة؛ في سنـة 
م؛ رداً عـلى قصيـدة؛ تملـق بهـا محمـد 1360/هـ762

السبيـع بـن مـوسى بـن إبراهيـم اليرنيـاتي؛ كـان قـد  
فـر إلى تلمسـان؛ بعـد أن قبـض أبـو سالـم المريـني 

  :3زيـرعـلى والـده الو
 تَذكَّـرتُ أطـالَل الربـوعِ الطَّواسـمِ 

دهـاـوما قد مهى من عتقـادمِ   ضالم  
  وقفْـتُ بهـا من بعـد  بعـد أنيسهـا

ـأو بش 4بصبـرٍ منـاف ـالزمِ  وقم  
   

                                                
  )).ونخصـك): ((مط(س . في و  1
  )).یـزري بالزھـر المبتسـم(( :ھكـذا) مط+ مخ (جـاء عجـز ھـذا البیـت في واسطـة السلـوك  2
ة في بغیة الرواد، وزھر البستان، وواسطة السلوك في ھذه القصیدة موجود 3

 .واإلحاطة في أخبار غرناطة). مخطوط المكتبة الوطنیة الجزائریة(سیاسة الملوك 
  .أي بصبـر زائـد وطویـل 4
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     1ربعهـم   نْـدبتهيـم  بِمغْناهـم  وأ
   وأي  فـؤاد  بعدهـم  غيـر هاِئــمِ

  تحـن إلى سلـمى ومن سكن الحـمى
  2بمساِلـمِ ومـا حـب سلـمى للفَـتَى 

  3فَالَ تَنْدب األطالل  واسأْل عنِ الهـوى

  في تذْكـارِ تلْـك المعاِلـمِ  4وال تَغْـُل
  فإن الهـوى  ال يستَفـز ذَوي النُّـهي 

   5العزاِئـمِ إالّ  ضعيـفَ    وال يستَـبي
ـطَى الغَـراموكُـلُّ فَـتًى أع   هيـادق  

  وبـاتَ عـلى ضيـمٍ فَلَيـس بِحـازِمِ 
  فـاز بالعلْيـا سـوى كُلِّ ماجِـد  6ماف

   8ماضي العزاِئـمِ 7جـدمشَمـرِ ساق ال
   

                                                
 )).أھیـم بمغناھـم وأنـدب ربعھـم: ((في بغیـة الـرواد 1
موجـود في مخطـوط  ھـذا البیـت غیـر موجـود في بغیـة الـرواد؛ بینمـا ھـو 2

 .واسطة السلوك مخ، واإلحاطة وزھر البستان
)) أنـدب((وتنـدب ھنـا لیسـت مثـل )). واْسـُل عـن الھـوى: ((في اإلحاطـة 3

  .  البكـاء: إذ أن معناھـا اآلن ھـو. السابقـة
 )).َتُقـْل: ((في اإلحاطـة 4
  )).العزائـمإّال الضعیـف : ((، واإلحاطة)مخطوط(واسطة السلوك : في 5
  ))ومـا: ((في بغیـة الـرواد 6
  )).العـز: ((نفسـھ 7
 .ھـذا البیـت والبیـت الـذي قبلـھ سقطـا في اإلحاطـة 8
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  صبور على البلْوى طَهور من الهـوى 
التَّقْـو ـنـمِقَريـب مآثعيـد  المى ب  

  1ونَيلهـا  ـواتالمعل ركومـن يبـغِ د

  2يسـاوِي بِحلْـوِ الشَّهـد مر  العالقـمِ
  والِئمـة لمـا ركبنـا إلى   العــلَى 

   3بِحـار الـردى  في لُجـة المتَالطـمِ
   4تَقوُل بإشْفـاق أتَنْـسى هوى  الـدمى

  ـر دراً مـن دمـوعٍ  سواجِـمِ وتَنْـثُ
  اعتزامنَــا  5ديـرإليـك  فإنَّـا  ال  

  مقالَـةُ بـاك  أو  مالمـةُ  الِئـــمِ 
  6رتـدألَـم وإنَّنـا  ِ أن  لُـْؤم ماللَّـو  

  لَنَجتَنـب اللُّـْؤم  اجتنـاب  المحـارِمِ 
مه لْيـاءى العـواللَـةفَمـا بِسنـا ج  

مقَـو  سـانِ  إذا هـامـمِ    بِالْحالنَّواع  
ـاتيفشْرالم يـوفروقُ السوالقَنَـا   ب  

نـا مإلي ـبـأح ـروقب ـمِ نباسالم  

                                                
  )).وَمـْن َیْبـِغ إْدراَك الَمعـالي  وَنْیلھـا: ((في بغیـة الـرواد 1
  )). ُیسـاُق ِبَخْلـق الشَّْھـِد: ((في اإلحاطـة 2
  )).في لجھـا المتالطـم(: (س، واإلحاطـة، في و  3
  .الصـورة الجمیلـة: ومعـنى الـدمى)). ھـوى الدنـا. ((س . في و  4
  )).ال تـرد: ((في بغیـة الـرواد 5
  )).ألـم تـدر: ((نفسـھ 6
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  وأحسـن مـن  قَـد الفَتـاة  وخَدهـا 
   1الصـوارِمِ خُـدودقُـدود العـوالي أو 

  الوغَى  لَدى 2السابِحات وأما صهيُل
  فأشْـجى لَدينـا من  غنـاء  الحماِئـمِ 

ـوارِمنـا الصدرج نإذا نَح  ـدتَع  لم  
   3إالّ   بِحـز   الغَالصـمِ  ألغْمادهـا 

  والهامِ والطُّـلَى 4الهنـدن ـنُواصُل بي
   ـمِبيـن الطُّـلَى والجماجِ بِتَفْريـق ما
 لُّ محـارِبٍـفَيرغَـب منَّـا السلْـم كُ

    5مساِلـمِ ويرهـب منـا الحـرب كُلُّ 
   

                                                
ال یوجـد ھـذا البیـت في زھـر البستـان؛ بینمـا یوجـد في ھـذه النسخـة مـن  1

، )المكتبـة الوطنیـة الجزائریـةمخطـوط (بغیـة الـرواد، وواسطـة السلـوك 
 .ولكـن في غیـر الترتیـب المتبـع في بغیـة الـرواد. واإلحاطـة

  .الخیل السریعة: السابحات)). وأمـا صمیـل السابحـات: ((في اإلحاطة 2
ھـذا البیـت والبیـت الـذي یلیـھ سقطـا مـن زھـر البستـان وبغیـة الـرواد؛  3

طـة السلـوك، واإلحاطـة؛ إّال أن عجز البیت كتبت وغیـر موجودیـن إال في واس
: الَغَالِصم مفردھا الَغْلَصَمة)). إالَّ ِغَماُدَھا األْبُحـُر الغالصـم: ((في اإلحاطـة ھكـذا

 .اللحم بین الرأس والعنق
بینمـا كتبـت في . ھنـا كلمـة غیـر مفھومـة في مخطـوط واسطـة السلـوك 4

  )). الھنـد: ((اإلحاطـة
ھـذا البیـت غیـر موجـود في بغیـة الـرواد؛ بینمـا یوجـد في مخطـوط واسطـة  5

  .  السلـوك، وزھـر البستـان، واإلحاطـة
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ــرٍ  1نَقـودمضكَـلَّ م ـاءجيإلى اله  
  ونُقْـدم  أقْـدام  األسـود  الضراغـمِ 

  وما كُلُّ من قاد الجيـوشَ إلى العـدى 
إلى  أو   عــودبالغَناِئــمِ ي   ـهطان  

  ونَنْصـر  مظْلومـاً  ونَمنَـع  ظاِلمـاً
  مظْلـوم  بِشَوكَـة  ظاِلـمِ  2إذا شـك

  ويـأوي  إلَينـا  المستَجيـر ويلْتَـجي 
   3فَيحميـه  منَّـا كُـلُّ لَيـث  ضبـارم

ـعيبالس إذْ  جـاء تَـر ـداً  4ألَـمقاص  
  بابِنَـا يبـغي الْتمـاس المكـارِمِ إلى  

 ــهحابص   فـاهج  ـا أنوذَِلـك لَم 

  وكُـلُّ  خَليـٍل  وده   غَيـر  داِئــمِ 
  وأزمـع  إرسـاالً  إلَينـا  رِسالَــةً 

  واجِـبٍ غَيـرِ واجِـمِ  5ودإخـالص بِ
   

                                                
  )).نعـد: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 1
 )).إذا شیـك((في بغیـة الـرواد  2
؛ والصحیـح ھـو مـا جـاء في زھـر البستـان وبغیـة ))صیـارم: ((في اإلحاطـة 3
 .؛ أي وثـاب))أسـد ضبـارم: ((یقولـون. ـروادال
  .وھـذا أسلـم للـوزن)). السَُّبْیـِعيُّ: ((في اإلحاطـة 4
  )).ِبـودٍّ َجدیـٍد: ((في بغیـة الـرواد 5
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  نــا وكـان  رأى  أن المهامـةَ   بينَ
ـمِ  1فَخَـلَّى ِلـذاتناسالخُـفِّ ذات الم  

   2وقـاَل أالَ هـْل مـن عليـمٍ مجـربٍ
  أبـثُّ لَـه مـا تَحـتَ  طَي الحيـازِمِ 

  اآلن  خَيـر  رِسالَـة  3لِّـغُ  عـنِّيفَيب
  4تـؤدي إلى خيـر الملـوك األعاظـم

نـاءجو على ناقَـة  فرـرٍ  كالحضام 

   5تَخَيرتُهـا  بيـن القـالصِ  الرواسـمِ
الظَّليـم ـنميظْل ا   من الـالَّءـدإذا ع    

هفي  جيـد نَـهشْبِهوالقَواِئـــمِ   6وي  
  8جرانُهـا  السحابِ  فَـوقَ 7إذا أتْلَعـتْ

  بعـض السحـابِ الرواكـمِ 9تَخَيلْتهـا

                                                
  )).بـذات: ((كتـب في واسطـة السلـوك 1
، وفي ))وقـال ألمـري مـن حلیـم مجـرب: ((كتـب في واسطـة السلـوك 2

  )).سـل مـن علیـم مجـرب أَال: ((اإلحاطـة
 )).عنـھ: ((في اإلحاطـة 3
كتـب عجـز البیـت في بغیـة الـرواد واسطة السلك، وزھر البستان، واإلحاطة  4

  )). تـؤدى إلى خیـر أعـالم الملـوك األعاظـم: ((ھكذا
  )).تَخیََّرَھـا بیـن القـالص: ((في اإلحاطـة 5
واألصـح ـ كمـا یقتضیـھ الحـال ـ ). )في جریـھ: ((كتـب في واسطـة السلـوك 6

  .ھـو مـا كتـب في بغیـة الـرواد وزھـر البستـان
  )).أتعلـت: ((في واسطـة السلـوك 7
 )).فـوق السحـاب جوابھـا: ((في اإلحاطـة 8
اعتقـد حاجیـات أنھـا . كتبـت في واسطـة كلمـة أخـرى غیـر مفھومـة 9

  .فھـم منـھ ذلـك؛ مـع أن مـا ھـو ظاھـر ال ی))تجـلى((
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ه وإنيتْ بالسلَجـمطسرِ في و  ـهمهم  
  كَمثْـِل البـرق الح ِلشاِئـمِ 1تَـراءتْ

الِلهِـماخْت ـدعب ـن الخـالَّنأمي ولَـم 

هى  وفي  أكْبـادـسـمِ   فأم2أي  جاح    
  فَحملْهـا الحماِئـم قــاَل الَ  3فَقالـوا

ف صخَو ى أوـدالم دعِلب دماِئـمِ  يالح  
 ـةعرصـوِل بِسإالَّ في الو دوما القَص  

   4فَقالـوا   فَحملْهـا   أكُـفَّ  النَّواسـمِ
  لنعـم  المرسـالت  وإنمـا  5فقالـوا

  لَهـا   ألْسـن   مشْهـورة   بالنَّماِئـمِ
  زهـر  في كمائـم  طرسـه 6كتـابي

ز ـرفْشَى سيـحِ يـرِ الكَماِئـمِوبِالره  
  فَلَـم يلْـفَ فيهـا ِلألمانَـة  موضعـاً

  وكُـلُّ  امـرٍِئ  ِللسـر لَيـس بِكاتـمِ
   

                                                
 )).نزلـت: ((اإلحاطـة: وفي)). تضـاءت): ((مخ(س . و: في 1
ھـذا البیـت ـ والبیتـان السابقـان ـ ال توجـد في نسخـة بغیـة الـرواد؛ بینمـا ھي  2

 .ھي موجودة في واسطة السلوك وزھر البستان واإلحاطة
  )).وقالـوا: ((في واسطـة السلـوك 3
ـذي سبقـھ غیـر موجودیـن في زھـر البستـان؛ بینمـا ھـذا البیـت والبیـت ال 4

  .ُوِجـدا في بغیـة الـرواد وواسطة السلوك واإلحاطة
  )).فقـال: ((في بغیـة الـرواد 5
 .؛ بینما سقط البیت كلھ في اإلحاطة))َوَكْتـِبَي: ((نفسـھ 6
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ـــهنــا   بِنَفْسوافَى  إلي  فَحينَِئـذ 

  فَكـان  لَدينـا  خَيـر  واف   وقـادمِ
اءـديلَنا الب جـوبنَـا 1 قصـداً يبِشْرو  
  ضُئ لَه  الظَّلْمـاء من كُـلِّ عاتـمِيـ
 مع الوحشِ في الفَـالَ 2طالب العلَى يسري

  3ويصحـب منْهـا كُّل  بـاغٍ  وباغـمِ
      4عـلَى سلْهـبٍ ذي صهوتيـن مطهـم

  5المقربـات الصافنـات  الصـالدم من
 بِـه  كَـهرـشِ أدحالو  إذا شـاء أي  

النَّعاِئــمِفَتَح ـضعب في البيـد ـهب6س  
مــهقْد7طوعـاً وي جــاُؤهنـا  رإلَي  

  حمايتُنَـا إيـاه مـن كُـلِّ  ظاِلـــمِ 
   

                                                
  )). طوعـًا: ((في بغیـة الـرواد 1
  )).تسـري: ((في اإلحاطـة 2
وورد في واسطـة السلـوك، وزھـر . ھـذا البیـت في بغیـة الـرواد لـم یـرد 3

 .البستـان، واإلحاطـة في ترتیـب آخـر
  )).ذي صوتیـن ُمْطَعـم: ((اإلحاطـة: في 4
مـن الُمْغربـات : ((اإلحاطـة: وفي)). المغربـات الصافنـات: ((في بغیـة الـرواد 5

سطـة السلـوك؛ واإلحاطـة وھـذا البیـت لـم یـأت في وا)). الُمْغربـات الّصافنـات
   .فجـاء في غیـر ھـذا الموضـع

  )).طـالب العـلى: ((یبـدأ بـ في واسطـة السلـوك مباشـرة بعـد البیـت الـذيورد ھـذا البیـت  6
  )).حبـًا((أمـا في بغیـة الـرواد فكتـب )). طوعـًا: ((س، واإلحاطـة. ھكـذا في و 7

  )).حبـًا((
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  1أالَ أيهــا اآلتي ِلظــلِّ جنابِنـــا
  2نَزلْتَ بِرحـبٍ في عـراضِ المكـارِمِ

  أهلـه وقوبِلْـتَ منَّـا بالَّـذي  أنْـتَ 
  وفاض عليك الجـود  فَيـض الغَماِئـمٍ

ديـننــا ِللْقاصأبلّنَــا  3كَـذا  دحم  
  حـمى ونَدى ينْـسى بِه جـود حاتـمِ

ـنع ـوابـذا جوه  ـكظامإنَّنـا  ن  
ثْنـا  بِـهعـمِ  كَاللُّـؤلُـِؤ    بتَناظ4الم  

  5من  آِل هاشـمٍ ونَحـن ذَوو التِّيجـانِ
  لَعمـرِك ما التِّيجـان غَيـر  العماِئـمِ

  بِهِمتنـا  العلْيـا  سمونـا إلى العـلَى
  وكَـم دون إدراك العـلَى من مالحـمِ

  7هـاأزراً وشدنـا  بِناء 6ـاشَددنـا  لَه
  8دعائـم  وكـم مكثـت دهـراً بغيـر

   

                                                
  )).حناننـا: ((اإلحاطـة: في 1
  )).في عـراص المكـارم: ((ـھنفس 2
  )).للقادمیـن: ((في اإلحاطـة 3
  .ھـذا البیـت غیـر موجـود في بغیـة الـرواد 4
  )).مـن آل حمیـر: ((جـاء في واسطـة السلـوك، واإلحاطـة 5
  )).لـھ: ((؛ وفي بغیـة الـرواد))بھـا: ((س. في و 6
  )).بنـاءه: ((في بغیـة الـرواد 7
  )).ِق أْركـاٍن وأْقـَوى َدعاِئـِمِبأْوَثـ: ((نفسـھ 8
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  بعد افْتراقـه 1دــتَ المجنَظَمنـا شَتي
  2وكَم بـاتَ نَهبـاً شَملُـه  دون ناظـمِ

  الملْك بعد جِماحهـا 3ورضنَـا جمـاح
  4فَذلَّـتْ وقَد كانَـتْ صعـاب الشَّكاِئـمِ

 مناقــب  زيانيـــة موسوِيـــة

القَماق  لُـوكالم ـزـا  عـذَلُّ  لَهـمِي  
  مبتَـغٍ  يقصـر عـن إدراكهـا كُـلُّ

  5ناظـمِ  ويعجـز عن إحصاِئهـا كُـلُّ
  فَللَّه  منَّـا  الحمـد  والشُّكْـر  داِئمـاً

  وصلِّى  على المخْتـارِ من آِل هاشـمِ
  ويخْتَصكُـم منَّـا السـالَم األثيـرِ  ما
ع ضور ـكتَضاحالغَماِئـمِ 6ن كـاءب  

    ***  
   

                                                
 )).المجـد: ((زھر البستان، واإلحاطة: في)). شتیـت الملـك: ((في بغیـة الـرواد 1
  .جـاء ھـذا البیـت في بغیـة الـرواد في غیـر ھـذا الترتیـب 2
  )).رضنـا عیـاد الملـك: ((في واسطـة السلـوك 3
  .دھـذا البیـت غیـر موجـود في بغیـة الـروا 4
ھـذا البیـت غیـر موجـود في بغیـة الـرواد؛ بینمـا ھـو موجـود في واسطـة  5

 . السلـوك وزھـر البستـان، واإلحاطـة
  )).مـن: ((في واسطـة السلـوك 6
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ـ ال يعـرف ـ بالضبـط ـ المناسبـة الـتي قـال فيهـا أبـو 
حمـو قصيدتـه هـذه؛ غيـر أن صاحـب زهـر البستـان 
أوردهـا ـ ضمنيـاً ـ في سيـاق األحـداث الـتي وقعـت في 

م؛ كمـا أنهـا لـم تـرد إالّ في مخطـوط 1360/هـ762عـام 
، وزهـر البستـان؛ بينمـا سقطـت في واسطـة السلـوك

النسخـة المطبوعـة مـن واسطـة السلـوك، وبغيـة 
  :1الـرواد

      كتماني الحب فأفشى حبيكتمت 
  اد شوقي على قيس وغيالنوز

  جيرة الحي إني قد فتنت  بكم    يا
  كم تهجروني كأني مذنب جاني

     2ناديتهم ودموع العيـن هاميـة
  جرانيه اليوم رضيتبأي ذنب 

     3وكم في هواك يا فتنة القلب كم لي
  ضدان رصا وحاليأطلت هجري 

  الماء والنار تشكو من فراقكـم   
  وحبكم قد رمى قلـبي بنيـران

   

                                                
  .، وزھر البستان فقط)مخطوط(ھذه؛ وردت في واسطة السلوك ) كتمت حبي(صیدة ق 1
  )).ھاملـة: ((في مخطـوط واسطة السلـوك 2
  )). كـم لي ال أواصلكـم: ((سـھنف 3
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     يحل لكم ال كم تهجروني وهجري
  وهجراني بعدي منالموت أهون 

  وإن عزمتم على بعدي فوا أسفا   
  بان الزمان بحـالي أي تبيـان

     مصطبر عنك لي مااس يا أحسن الن
  ي اليوم أعيانيصبرو وكيف صبري

     حتى بليت بـه ىجبلت الهو أنا
  وجثمانيقلبي  وخاض بحر الهوى

     نظر منكان  نازعت عيني على ما
  فقالت العين إن القلب  أبـالني

  مهما نظرت إلى شييء  أراقبه   
  يميل نحوكم سـري وإعـالني

     وهذه حالتي ياجيـرتي  ولكـم
  شجانيوأ شوقيتضاعف الوجد من 

  يا خولي     لإني فتنت بذات الخا
  1وعذبت بجفاها العاشق  العاني

  نرضى تفارقني    كمقرة العين  يا
  رفقا علي أما يكفيك هجـراني

   

                                                
  )).الفـاني: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 1
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      شغفيمن  بان قد ماو لحالي 1رقت
  سلواني الهجر وأعهطفت بعد ذاك

  اليوم ما نظرت    قلت وحق هواك
  إال ذبت من شاني عيناك عيني

  فتي   معر  جدوالو 2شيمتيالحب من 
  والصبر نافلـتي  يا آل زيـان

  بكم منذ زمان مضى    شغفتإني 
  كان أجفاني قدوأنت لم تدر ما 

     وقد 3هواك من قلبي رقت حشاشة
  وأبداني تضاعف السقم في روحي

     اكتحلت ماالحب ة حق حياو أني
  أجفـان  واللـه بعدكم بالنـوم

     مـحسنك غير بحسنال شغفت و
  انثوال أخذت عليكم في الهوى 

     عطش منوال شربت لذيذ الماء 
  االنك  خاال منـخيوال رأيت 

     قـوم أحدثهـم علىوال جلست 
  يدان  ومعقاص  معإال حديثك 

                                                
  )). رثـت: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 1
 )). شیـمي: ((نفسـھ 2
  )).    مـن ھواكـم: ((نفسـھ 3
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     فنعم الحب منقسما كنت مثلين إ
  أرضاني أرضاك فافعل بفضلك ما

     حين زارتني ببهجتهـا ضممتها
  يوقلبهـا عندمـا أدعوه لبـان

     بتنا وبات نعيـم الدهر يأنسنـا
  الوصل ريان وروض والعيش صاف
     بنا  وال رقيب وال واش يطوف

  والحـان  ال الحسان بأصواتإ
      اشمائلهـ  1من كل عانية رقت

  ناعمات القضب والبان علىتزهوا 
     وكل عاطرة فاحـت نواسمهـا

  انمن عنبـر ومسكي وريحـ
     لذي حظر واأسب وكمهم سبوني 

  يبرهان اليوم وحبيالملوك  من
     مضى قلبي وإن جهلت فيماقد كان 

  شرواننو كسرىو 2حباب مولى
  قـد   ول أسـد الوغى تناذلت لعز

  غـزالن يم اهللاأزهوا عليها وت
   

                                                
 )). راقـت: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 1
 . المقصـود ھنـا؛ یزیـد بـن عبـد الملـك 2
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     جد بطلماوكم من  يمكم من كر
  انععابر  منى الغرام وكم نأف
     لغزالن ال تلمنيا الئمي في هوى ا

  انسان  قلب همفما حلى من هوا
  ى   يا عاذلي وكف 1تيقصوهـذه 

  يوأعيـان  إن المالم قد أعياك
     شغلي  الحي من تبناوال جعلت 

  والزان  حتى شغفت بقد البيض
     عاطلـة وقد الفت من الهيجاء 

  والحرب نيران ىغالو يومتشب 
    2صافية وتسقيت كؤس الم وكم

  يبحد السيف أوطان وقد حميت
     وكم قهرت عدوا ظالما غشمـا

  3وأطعـان بأظعـان  اللقاءيوم 
     هارت ديارا قـل عامروكم عم

  عمران  وقد جعلت ديار اإلنس
   

                                                
 )).صفـتي: ((طـة السلـوكفي مخطـوط واس 1
  :جـاء ھـذا الشطـر في زھـر البستـان ھكـذا 2

؛ ومـا أثبـت أعـاله؛ ورد في واسطـة ))وقـد سقیـت كـؤوس المـاء صافیـة((
 .السلـوك؛ وھـو أفضـل

  )).بأطعـان وأظعـان: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك قلبـت؛ فكتب 3
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     رسوما قل ناصرها 1حييتوقد 
  يعادان  الناس وكل  جاييوم اله
     أطلبه  حتى ظفرت بشيء كنت
  عـالنإو  سر فيللـه  والحمد

     أرضهم بد لي من أخذ م وال بع
  د تحت عقبـانرهفات وجلمربا

     من دمائهم سيوفي  حتى أروي
  2إذا حلت بحسيـان جيحجري ال

     ـةشائط لباب واألسقط الهام تو
  فرسان  ية من غيرراعوالخيل 

     خمدت إن الحربنار  والبيض تضرم
  شيطان إثرمثل شهاب  3مرسوال
      فوارسهـا والخيل عابسة كلت
  4كعقيـان  ثوبا ض كاسيةألروا

     فما ترى غيـر أبطال مجدلـة
  وأهضاب وكثبـان سهلبين  ما

                                                
   )).ـتوقـد أقم: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 1
  )). بغیـالن: ((في مخطـوط واسطـة السلـوك 2
؛ وھي غیـر مناسبـة؛ ومـا جـاء في ))والشمـس: ((كتـب في زھـر البستـان 3

 . واسطـة أفضـل؛ فاعتمـد ھنـا
ض كاسیـة في واألر(( :ورد ھـذا الشطـر في مخطـوط واسطـة السلـوك؛ ھكـذا 4

  )).لـون مرجـان
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      داهشة  واألرض هامدة واألسد
  1على الزان تزهواوالبيض ضاحكة 

     اشتعلت هناك نحمي حماها عندما
  ونشوان  واألسد ما بين سكران

     يكل لها صدماتالحرب  ضرمنو
  نزيا بنالحروب ويغمور  2أسد

     نأى  ودنا دق ممنأخذ الثـأر نو
  يانديورب غال ويرجع الشرق بعد

***  
  

ـ هـذا التخميـس الـذي نظمـه أبـو حمـو؛ أنشـده 
المسمعـون في ليلـة المولـد النبـوي المبـارك؛ بتلمسـان 

   .3م1360/هـ762سنـة 
  انَسح  مكُبساءني في ح ما وكلُّ   احسنَ  الًزِـمنْ ديمن فؤا ملتُزنَ
     اقد سكنَ القلبِ ميمِفي ص مكُبوح   اـسكنَ مكُدعمن ب ذْخأتَّ فلم  4ملتُّفَ

وبعدبسنَ ر عندي ساعة صا كمـه  

                                                
  :ـوط واسطـة السلـوك؛ ھكـذاورد ھـذا الشطـر في مخط 1

 )).والسیـف ضاحكـة تزھـوا عـلى البـان((
  .الـواردة في مخطـوط واسطـة السلـوك أفضـل)) أسـد((وكلمـة ؛ ))لیـث: ((في زھـر البستـان 2
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في بغیـة الـرواد فقـط 3
  .تخلصتـم: وفلتـم. تخلـص: فلـت 4
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*****  
ستُرم ولم تعلموا بالبفَ ما نِيمٍـهاِئبِ   الَع مدـنبدالَ  ال يبتغي 1ف  
الَّه حمتُرم مـبالنَّ باًحقُ  ىوالَت   تَمماًي ِلصار في أه الهوثالَى م  

تَّلم يذْـخ بعدكم اـوطنَ والَ الًـخ  
*****  

  واـرفوسائلين وبالمشتاق ما ع   واـطفما ع ديعِويا راحلين وللتَّ
قليالً  فواق على منَضذوا فُخُ   فواى الغرام قؤاد المى نَّعالصوانْ بفوارِص  

  اـنَمثَ  والَ اًـنهر مـكغي منتَأب الَ
*****  

رتُهجطَقَ   بٍـسب والَ الَ دون ذنبٍ متُعم بالتَّ القلبريحِب  والو2بِص  
  بِومن نُ رفيما ج رهأعاتب الد   بٍلهفي  قونار الشَّ من حر 3فظلتُ

يا دهأفْ رجقلبي بالنَّ تَعىو زاـنَم  
*****  

أنصفَ لو هالدر تكُقْما فارم رضيتُ والَ   اأبد واكُسم في الهىو أحاد  
لم يقَب لي بعدكم صوالَ راًب لَجوالنَّ   4ادوعن م تيقلَم من بعكُدشَ مرا سد  

وقد رِحلذيذَ تُم العشِـي والو5اـنَس  

                                                
 .شـارف عـلى المـوت مریـض: ُمدِنـف وَدِنـف 1
 . المـرض والَوَجـع الدائـم: الَوَصـب جمعـھ أْوصـاب. الشـدة واألذى: التبریـح 2
 .فضللـُت: یقصـد 3
  .القـوة والشِّـدة والصَّالبـة: الَجَلـُد والَجـَالدة 4
 .النـوم العمیـق والثقیـل: الَوَسـَن 5
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*****  
فَكَ الَّهني ُأوهُلي الحب  هجرهما   1م ضلَ رأنَّ وهبِ جادوا موصهِلم  

  مهدعب دعبت من قَّر ماتي ربوع   متهفْرع ىحتَّ ىوري الهأد ما كنتُ
  اـنَهتَرمازال م مهِبفي ح بـوالقل

***** 

  افَـلَتَ قد يالح ذاكبِ اًؤادفُ 2دشِّنَنُ   افَق  يارِالد وحنَ مهِنعظَ ييا حادي
  ـافَغشُ دقَ تاقُشْالم كِلذَ مهلَ الَوقُ   ـافَرع نلم دـجنَ ىبربِ وسائالً

ـوقلبالشَّ مِـأليبِ هوـقَ قطُ  داـنَع  
***** 

ْله كَ رٍبِخْمفَي بابي وماأح الْأبِ   عوانَصحخَ ىميوام أم نْعقَ هد رجواع  
  عوانَقَ ْله لبِاك القَذبِ ريعش تَلي يا   عوادص ىوالنَّلي بمبقلبي وشَ ساروا

ْلـه  أم ـشِّأبفي نَرـجفَلُْأبِ  داـنَت  
***** 

  ـاببس  اذَِل رِأدمـوني ولم تُدعأب   ابجما و بالص رجوه رينيا هاجِ
وصتُر في حكُيم ن مجلَمالغُ ةروقلتُ   اب يا دهر جلي د بالرى فَضىأب  

  اـنَتُقَرفُ موـالي كتْفَكَ الَّه رـهد يا
***** 

   

                                                
 . تصغیـر ألھـل الحـب: أَھْیـل الحـب 1
 .نـادى وسـأل عنھـا: ـدًا الضالـةنشـد نش 2
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  لواعفَ ما نِيالب دعب بى الصرد والَ   تحلواوار 1البين مِوي ةَيشع وادشَ
ـا خَقَالنَّبِ ْلهيموا أم بالحنَ  ىملواز   نادمن ـتُي شداألشْ ةواق  يا رُلج  

ردوا الركاب فإن قد ظَ  القلباـنَع  
***** 

  نِموالز  امِى األيدم كاءى البعلَ   نيـدساعي لٍّخ ْلهفَ قُوشَا المأن
  نيعمجيس  حيناً مكُري بِهد لَّعلَ   ـنيفُلَأي ن كانم مي فيكُنخانَ دقَ

  ىنَـفَ رامِبالغَ بص بلْي قَـفتَشْيفَ
***** 

لقد أضبقلبي الَ رعـج 2هـجِالو   وقد زجتُم عي كلَّبدم مجِزِتَم  
  جِـربالفَ  رِسالع بعد بقعي فاُهللا   جِهوالم  شاءاألحفي  رأثَّ وقُوالشَّ

  اـجمعنَتَ امـياألو دـعالس دـعسيف
***** 

ما كان أحسن عهد بالحمالفَى س   يبِوط عشٍي لي  الَحورده افَوص  
ضيتُع عرِمفي التَّ يويس فاوفَ   افَأسها أنا بعشَ دـٍلم تَْؤكان مـافَل  

أبكي الربوع طَوأنْ راًودب الداـنَم  
***** 

أكابِ ذا كمد حالشَّ روبِكَ في قشَ لُّكُو   يديبِ ءعنِي الواحد  الصمد  
   

                                                
  .یـوم الفـراق: یـوم الَبْیـِن. ؛ كنایـة عـن السفـر)َشـدُّ الرِّحـاِل: (یقولـون: الشـّد 1
 .شـدة الحرقـة: العـج الوھـج 2
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  ددع أو ربِفي الح ددع عن نيكغْي   داهللا من أح يرغَ جِرال تَ سفْيا نَ
فلم يْلز ـاللطْ ميِلبجف ينصاـنر  

***** 

رحماك يا رب نْالذَّ إنب من قفَي   لبقَفِّو العبالصِلإلخْ د في العِلم  
وهب فَ لهاًجر تي علىأي  عبِ   ٍلجقِّح أحمخَ دلْالخَ رِيق  والرِلس  

مفي غَ ند من بِنْالذَّ ظيمِع نْياـنَذُق  
***** 

  1رِدص  وفي دروِ في دالجمي زِوالَ   ريبِطَواص سفْنَ ياي طنَقْال تَ سفْيا نَ
لزورالمصطفَ ةمن ختارِى الم مرِض   تَخَ فإنمنتَت بهذا مهى عريم  

  اـنَوه مٍـئدا زٍـبع تُرـفظَ دـفق
***** 

نفْ بتُوهسكَ   ـالَبِقَ  لحادي إذاِل يي أبغَل من القلب ذاك الحىم الَأم  
وأبر البيتَص أطوف    الَكان والحلَواألروأشْ ةَسبعبِ اطه ر2الَـم  

  ىنَـم لَّكُ تُزـح دى قَمنًني ِلثَنْأو
***** 

   3ةًلَحرم اكنغْإلى م وملي أر مكَ   ـةًلَزِنْم  اِهللا ندع لقالخَ مرأكْ يا
   

                                                
أمـا الصـدر . خـالف الصـدر؛ وھـو الحضـور والمـجيء: الـورد ھنـا 1

عـن المكـان، وصـدر عـن صـدر : (فھـو الرجـوع؛ فیقولـون: والصـدور
  .؛ أي رجـع عنـھ)المـاء

 .الجـري مھـروًال: رمـال 2
 .المنـزل: الَمْغـَنى جمعـھ َمغـاٍن 3
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لكن ور أمتَْدعنْني عك معـةلَظ   للظهرِ غدتْ منها ذنوب  ثقلةًم  
وما من مِكْالح راـلدنَقَ  العرشِ ب  

***** 

يا رب عبدك ى ذَموسنبه ظُعفَ   امهلَ به فْالعجوداً و والركَ ىضرام  
وأرحم ضتَراعخَيا  هيمن ر رحيا    امرتُ ال ببعالجاني د تَبما اجرام  

  ىنَـغ  نكع لقلخَوما ِل ينالغَ أنتَ
***** 

الًأه بموخَ لدالخَ رِيلق حين  باد   وفاض معلى نه ن اآلفاقور هىد  
جو شَأرفاعته غَ  الحسابِ يوميا   اد رب ْلص اًـمداِئ عليه  أباـد  

  اـنَصى غُنَثَ أو ضاًور يحالر حما صافَ
***** 

  
ـ قصيـدة أبي حمـو هـذه؛ أنشدهـا المنشـدون في ليلـة 

  1:م1359/هـ761المولـد انلبـوي المبـارك؛ سنـة 

  لقبـاب   وبالـحيبيـن  أرجـاء  ا   قفـا
بهــا   للحبيـب    اًديـار    وحي   حي  
  ورامـة  ـعٍلْنجـد  وس   وعـرج  عـلى

  يم  فـس في الـحي عنوسائـل فدتـك النّ
   

                                                
  .وھـذه القصیـدة توجـد في بغیـة الـرواد، ونظـم الـدر 1
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  ب  بالهـوىوقـل ذلـك المضـنى المعـذّ
  يـت الـحللمي  فـارث  ىيـيمـوت  ويح

لهـم  وجـدي  وفـرط  صبابـتي  ـثَّوب  
  ويحديـثي  فهـو  أغـرب  مـر  1 وِراو

  بـني  شـوقي   ويضعفـني  الهــوىيعذّ
  يـمحم ـوق الشّ وقلـبي عـلى جمـر من

قـم  في دوحـة الهـوىلبسـت ثيـاب الس  
  يعـود  هـم  لـونصبغـت في حب وقـد 

  ـل  الهـوى    بهواهـمــت  في  أهيتحلَّ
فمـا لي سـوى  زالمحبـة  ي مـن   زي  

  أرضهـم   2ةنسيمـ هبـت  وصـرت إذا 
عـلى شجـرات البـان أو قضـب نسـري  

  وأنثـني  إليهـم     بهـا   شوقـاً أميـل  
فال الحسـام    كمـا  ينثـني  قـدرنــدي  

  بهـا ومـن   إلى أرض الحبيـب  وأصبـو
  الحجـازي  متى ما سـرى عـرف النسيـم

  عهدتهـا  بالحـمى  قـد  داراً  هـرعى الل
  مـزن سمـاوي  ثراهـا صـوب  وسـقى

   
                                                

 .وھـو أسلـم للـوزن)) ورّو: ((في نظـم الـدر 1
 )).  نسیمـات: ((نفسھ 2

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

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


462 
 

  بنشرهـا  نفحـة  تحـيي  الفـؤاد  1وكـم
  ـكيسشـر  مبنسيـم  عاطـر  النّ   أتـت

  إذا    سـرى  سيـم  بالنّ   ـل  نفـسيأعلّ
  يسـري وسجـع  القمـاري  إذ  وبالبـرق

أحبـمفراقك    ـة  قلـبي    مـا    أمـر  
عـلى  قلـب صـب ال يطيـق عـلى شي  

  ـنينّإو  في  هواكـم  ومـوتي    حيـاتي
  باألمــاني   فيكـم    ـل     نفـسي أعلّ 

  الئـدقلقـد   أقعدتـني  عـن  حماكـم    
وليـس  عنـاني  عـن   هواكـم  بمثـني  

  فيـا أهـل نجـد أنجـدوني عـلى الهـوى
مـن  في  بحـرٍ  فـإني  الشـوق  لـجي  

  يشكـو به الجـوى  الغـرب قصىأب مقيـم
  ـوى غيـر مخـفيوحـالي على حكـم النّ

  كـاب  إليهـميحـدو  الر   ويـا  حاديـاً 
أنـخ بـربي نجـد   وسلـم   عـلى   طي  

ي     أراعي     ذمامهــمنّأ    وأخبرهـم  
  ؟مـرعي  غيـر  فمـا  لذمـامي  عندهـم 

   

                                                
  )).فكـم: ((في نظم الدر 1
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  1مـودتي    وطـول   عهـدي   يتهـمتناس
    بمنـسي   ليـس   في   القلـب  وحبكـم 

  ــةيـار  قصيشعـري  والدفيـا ليـت  
  الـحي بلقـا   ـام  لياألي  مـتى  تسمـح

يدنيـني  ويسمـح باللقـا  هـرعـسى  الد  
  ذلـك الـري فيشـفي غليـل القلـب مـن 

  ييـلتعلّ   ـاهجـراني  وأعي  فقـد  طـال
  أوار  الشـوق  العـج   جمـري   2وأدنى

  ــوىوقـد قطعـت قلـبي القطيعـة  والنّ
بأبيـض   هنـدي    وأسمـر  خـــطي  

  مـا  لي  غيركـم  إن  هجرتــم اهللا ـوت
  يـردي   ووصلكـم    يحـيي    فهجركـم

  سـالم    عـلى  الدنيـا  إذا  لـم  أراكـم
  الحسـن   أبـدع   مـر في   فمرآكـمئي  

  ويـا   أسى  الحسـاب  ويـا أسـفي يـوم
  مـرضي غيـر   إذا كـان سـعي عندكـم

  شفاعـة  خيـر مـن  الّإ  يرتـجأومـا   
  حنيـفي  أتى   بالهـدى   يهـدي   لديـن 

   
                                                

 )).حفـظ مـودتي: ((في نظـم الـّدر 1
 )).  وأذكى: ((نفسـھ 2
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  رتـجي العاصـون  غفـران  ذنبهـميبـه 
ومـا عملـوا في الدهـر  مـن عمـل سي  

  ـهقـد  أشـرق  الكـون    كلّ   1ولـدهفم
  ودري   وكـل   سـنى   شمـس   وبـدر

  وبالحـمى سـالم   عـلى  مـن  بالبقيـع 
  هـاميسـالم   عـلى  البـدر  المنيـر  التّ

  ن يوسـفـسـالم من المشتـاق مـوسى ب
عـلى  خيـر  خلـق  اهللا  هـاد  ومهـدي  

  ذنوبــه مشـوق   أثقلتــه    سـالم    
  ـد عـن سـعييوقُ  ـر  عـن  سيـرخِّوُأ

  تياز   مـودـبيثـرب    قـلبي   والحجـ
  رشـد  بـه  غي ـني عـن  كـّلقوإن عا

  بنفـسي  وروحي   أهـل   طيبـة   إنهـا
اآلثـام  والزيـغ  مـن  شفـاء   والبـغي  

  هـل  أزور   محمـداً فياليـت  شعـري  
  مـن منـزل الـوحيِ ه وأمنـح مـا أهـوا

  رتـني  عـن   زيـارة    أحمـدلئـن  أخَّ
  ـعيدتـني   عـن السـد   أمـر    قيئالق

   

                                                
  )). بمولـده: ((في نظـم الـّدر 1
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أرجـو    أن    يمـن   بقربـه    فـربي  
  يأــل   بالنّـيقابـ  الوشـوقي    قريبـاً

  ـقيشَ  سـالم   اهللا   مـا   حـن عليـه  
  طي  مـاقبـره  يطـوي  الفـال   أي   إلى

  ***
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م؛ وهـو األخ 1333/هـ734ولـد بتونـس في عـام 
األصغـر لعبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ الـذي يكبـره 

وينتـمي ابـن خلـدون ـ في أصولـه ـ إلى أسـرة . بسنتيـن
إشبيليـة؛ هاجـرت إلى بـر العـدوة المغربيـة  أندلسيـة مـن

م؛ فاستقـر أعضاؤهـا في البدايـة 1232/هـ630في سنـة 
بسبتـة؛ ثـم انتقـل منهـم الحسـن بـن خلـدون إلى إفريقيـة 

م؛ أيـن وجـد ترحيبـاً، وتكريمـاً 1242/هـ640في عـام 
  . مـن قبـل األميـر الحفـصي أبي زكريـاء

داخـل أسـرة  تونـسفي  خلـدونيحـيى بـن نشـأ 
تهتـم بالعلـم والسلطـان؛ فسـار عـلى نهـج أخيـه؛ في 
الحـرص عـلى كسـب العلـم، والسـعي خلـف المناصـب 

وتبعـه في أولى رحالتـه؛ حيـث كـان . اإلداريـة والسلطانيـة
معـه في المغـرب األقـصى؛ ثـم ساعـده عـلى تـولي 

بجايـة؛ كمـا زكـاه لـدى منصـب الكتابـة لـدى أميـر 
؛ الـذي أسنـد إليـه أبي حمـو الثـانيالسلطـان الزيـاني 

فقـام بالـدور عـلى أحسـن . كتابـة السـر في بالطـه
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وخـالل ذلـك كتـب كتابـه بغيـة الـرواد في ذكـر . وجـه
الملـوك مـن بـني عبـد الـواد؛ في جزأيـن؛ وكـان 

أمـا وفاتـه فوقعـت . المصـدر األول واألهـم لدولتهـم
بتلمسـان؛ جـراء مؤامـرة دبرهـا ضـده يوسـف بـن 
يخلـف صاحـب الشرطـة؛ الـذي شحـن صـدر ولي العهـد 
أبـا تاشفيـن عليـه؛ فوافقـه عـلى اغتيـال يحـيى؛ وتـم 
ذلـك في ليلـة مـن ليـالي رمضـان؛ حيـث اغتيـل أثنـاء 

  . م1378/هـ780عودتـه مـن صـالة التراويـح في عـام 

***  
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ـ وهـذه القصيـدة قالهـا يحـيى بـن خلـدون بيـن يـدي 
م؛ في حفـل عقـد 1369/هـ771أبي حمـو في سنـة 

  :بمناسبـة المولـد النبـوي الشريـف
  سقى الدار بالجرعاء من جانب  الشّعب

  سحائب دمعي  إن ونَتْ أدمع  السحـبِ
  ق إلى النـقىوروض مـا بيـن العقيـ

  وحيـا بذيـاك الحـمى زمـن القـربِ
  مغـاني  شمـوس  أو  ربـوع  أهلّـة

  طلعن بروضٍ أو بزغـن على القضـبِ
  هنالك أعطيـتُ الهوى فضـل مقـودي

  وجـدت مطيعـاً بالحشاشـة  والقلـب
  فيـا  عجبـاً الَ من تنـائي   مزارهـا

  ولكنّـه إن أمكنـت   عيشـة  الصـب
  ت  بأطـالل  الربـوع  ركائـبيوقفـ

  بـألي عرفـت الدار عافيـة  التّـرب

  فيأيهـا  الحـادون  مهلـة   ساعــة
  عسى وطراً أقضيـه في وقفة  الركـبِ
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مـا مـالي كلّ خليـلي هبـت  بـاالص  
  الحـب تهيج لـذي  كرىـرت والذّتذكّ

دـا العتبع ا على القلبِأو رد  هعهـد  
  بالعتــب ـه نينه ال   وفـائي  نفـإ

  بـارق  قُــتألُّ   الّإ ـني شاق ومـا 
  عـبِالر من أطـار منام العين  وهنـا

  ـرني  عهـد   التصـابي  برامـةيذكّ
  يـب بالعتـبفأهفـو فيـأتي زاجر الشّ

  أنفسـاً ير راضوا على الس بنفسي األلَى
  عـب الص يهون عليها في المعالي لقـا 

  ـمهليثـرب ركب ـون مـن شـوقيحثُّ
  فيه مـن ذميـل ومن خـب فما شئـتَ

  كأنهـم  نضـاوى على عيس نضـاوى
  جـبِمن النّ يـسسهـام تـرامى عن قُ

  هـمعزماتُ  جا مهما سـرواالد ـضيءتُ
  ـبِتْلكُِل  تـالَّجِالس طي ـالَالفَ وتطوي

  هـمرؤس تميـل على األكـوار سكرى 
  سوى خمـر المحبـة من شـرب وليس

  يزيـدون  نشـوة داراً دنـوا  إذا مـا 
  بالقـرب تـزداد   ـوقالشّ اءجرب كذا 
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الهنـا يبـة لهـم فنالـوا المـنى في ط  
  نـبمـن الذّ وأقعـدني ما قـد جنيـتُ

  ونلتـقي  فمن لي بـأن يدنـو المـزار
من الحـب وتقـضى لبانـات المحـب  

  الهاشـمي  محمــد  ضريـح  ي وآت
فِّأعـر ـربالتّ ذلـك   في ثرى  يخد  

  ربوعـه تبدو  والوحي الهدى  بحيـث 
  والهضـب هل الخلق في الس خير وآثار

نـبي الـرــهضى نـور اإللـه صفي  
بالقربِ  سِومختاره المخصوص في القد  

الـورى د هو المصطفى والمجتـبى سي  
  والعـربِ  وأكـرم مبعوث إلى العجـم

ـالل نهـارهأتى بالهـدى يمحـو الض  
  إلى غـرب ال يميـل  صبحاً فأشـرق 

  قبـل    والده   ـانالكه  ـربشّ بـه 
  الكتـبِ في محكـم   ألفـوه  وعندهـم

يـوان وغاضـت  بحيـرةإ لـه أنهـد  
ورتْد هـبمـع بالشّشياطيـن عن الس  

مالمسجد األقصى سما ليلـة السـرى ن  
  ـبى إلى الحجحتّ  جبريـل صاحبـه ي
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  قوسيـن  رفعـة قـاب   ىدنـا فتـدلَّ
  ذن بالقـربؤقديـس تلدى حضـرة التّ

  بها عن عالـم الكـون مفـرداً وحـّل
  الحـب  وهل بعد هـذا من دليـل على

  بأسرهـــم  للعلميــن  وأرسلــه 
  عــبوبالر   بالمعجـزات  وأيــده 

  ـس المنيـرة آيـةمفـفي البـدر والشّ
  بوالض بيوالظّ  والحصباء ع ذوفي الج

  ـه أروى الجيـوش على ظمـاومن كفّ
  سغـب على   ألوفـاً وأشبـع من نزرٍ

  لندائــه  فجـاءت  أيكـة   ونـادى 
ـربالتّ  على ذيالً  من األغصان  تجر  

  بدعوتـه أغـنى مـن الفقـر عافيــاً
  بـوأبـرأ من بعد العـمى ليـس بالطّ

  أتى  حاشــراً عاقبـاً نذيـراً بشيـراً
  بن الـرـبالعبـاد ع رحيمـاً رءوفـاً

  ـةملّ  قضايـا األمـر في كـّل  إبـان
  لـبِبالس وهاتيـك   بإيجـاب  فهـذي

  الرسالـة  للــورى اهللا   ختـم  بـه 
  عـبالص  عـه فيهم لدى الموقـفوشفّ
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  هـخطب الحشر أو جلَّ ولـه جـتالْ اإذ
  الخطـب  من ذلك الخلق  ينجي فأحمد 

  أجـب يـا رسـول اهللا دعـوة مرتـج
  نـبشفاعتـك العظـمى تجيـر من الذّ

  ويغـدو في البطالـة  جامحـاً يـروح 
نـم  يسـر عـب واللّ هـو باللّ ـاماألي  

  ـنينّإوقـد  آدني  حمـل  الخطايـا  و
فح عن ذاك من ربيبجاهـك أرجو الص  

  ة اهللا ثـم  سالمــهعليــك صــال
  من  السحـب  نزم  لَّهورحمتـه ما أنْ

بِ ـِلوعامهــمنّإ  ضـوان قومـكالر  
  صحـب  رام ومنك ـاس من آٍلهم النّ

وأيـد ماْ ـنحلنـا سنـة الهـدى  ـاي  
بالعضـب  ينخليفتـه حـامي حمى الد  

  ومحتـدا شريـف ملـوك األرض فرعاً
  والكسـبِ  لصوالف  في الجنس وأكملهم 

  سمائـه هو القطـب واألمـالك شهب 
  على القطـبِإالَّ  الشهبـان دارت  وهل

  سميـدع   يأريـح ايـا جالس كريـم 

  لـم والحـربا الوجه في السحيم يقُلط
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  رأيـه  وما في سوى كسـب المحامـد
والكسـب ي أوذاك لعمري أشرف الـر  

لعلـم  ظاهـروا ـمِلْلـه أثـر  في الح  

  بِـدنَ ـنع يسفر ي واإلقـدامِوفي الرأ
فمن ذا كمـوسى أو يضجاللـه   يـاه  

  بِـرت  مس المنيـرة منوهيهـات للشّ
  خـالل كمـا شـاء الكمـال   حميـدة
تضاهي نجوم األفق في العأو تـربي  د  

  باهـر  وخلـق كما قد شـاءه الحسـن
يظِّعمـه لىي عِئاالر  ـعالبـربِوالقُ  د  

نجـاره    كريـم  دـمج  ذي  ةـوهم  
  بـبك يا موالي عن مرقب الشه سمتْ

  جاحـم  كـزن سيفـالم يهواك ـفيمن
  حـبِمن الس  رقـب الح وال عجب أن

تأ فـإنتتَ ـهـأت الـذي ليـس بـده ع  

  وال غـربِ  مرمى بشـرق لـذي أمٍل
  ود  خـوادراًلـقى األسـت  فـفي بابـه

والعـربِ ـة على الجرد من عجم البري  
  نـاآثـار   حكمـة   رب  وفيـه تـرى

  حـب هي المطاعيـن عنوالنّ من األمر
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  ببابـه   الكمـاة   تزاحــم   تيجـان
العـذبِ  ادون بالمـوردكما ازدحم الص  

عـاف   رحلـه   بفنائــه  ـطَّإذا ح  
  حـبـزل الربالمن الذي يهـواه  يالقي

فما الدما رأيتـه نيـا سـوى يـن والد  

  في الكتـب ـاسن النّدو  ما ك الَـبباب
  ن حـوتْأأميـر المسلميـن بـ هنيئـاً

  والكسـب  بـعالفخر بالطّ معاليـك كّل
  كريمـة ل القريـضـمن نس ودونـك

  العـلي عن الشهـب بمغنـاك  تـزفّ
  ةـك كمـا شـاء الكمـال   كريمـأتتْ

  ضـربِ  ومن  من عروضٍ نظمٍ ديعةب
  منشـدا ماطيـنن السـبي بهـا وقفـتُ

  صحـبي بها لدى ملـك الدنيـا ففقـتُ
  شاعـر كّل بهـا فضـلي على  وبـان

ـربِفليـس لهـا فيمـا يقولـون من ت  
  والعـالَ  والعـز المجـد لنيـِل بقيـتُ

  القـرب ذوي  إذ تسر  تغيـظ األعادي
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  ألقـدار تجـري بما تشـاوال زلـت وا
  والحـزبِ وأنـت قريـر العيـن باآلِل

***  
  

قـال يحـيى هـذه القصيـدة؛ بيـن يـدي أبي حمـو ـ 
م؛ حيـن جـاءه 1362/هـ764مـوسى الثـاني في سنـة 

موفـداً مـن قبـل أميـره أبي عبـد اللـه محمـد بـن أبي 
  :زكريـاء بـن يحـيى الحفـصي

  ان واشتهـرـفضاء بالخافقي    راـظه قد وجأليا بدر تم با
  اأمر  ففي العلى ما نهى وما    خلـق  له العلى ويا مليكـاً
  ايعتق إن شاء أو يشا حصر     خـول  له الورى ويا إماماً

  اخمـر ونائـالً وحلماَ ساًأب     الذي أوتيت به ما الفخر أالّ
  مرا  يرخالفة المصطفى بغ     أبـداً  لوالك لم تلف كفؤها

  وكم غدت في سواهم عصرا     بواتها من قريـش رتبتهـا
  سواك مقتدرا يرجى ويخشى     ملـك  فليس للعالميـن من

  كنت الثمال  والوزرا بالناس    زمن نباوإن عرا الخطب أو 
  راـوالظف  الناب فيهفانشب  ومرسلي أولـع الزمان بـه   

  راـوانتظ  ليكإ ىأرسل يحي    دـوق سواك ولم يجد ناصراً

    ***  
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ـ وهـذه قصيـدة؛ في المفاضلـة بيـن السيـف 
والقلـم؛ نظمهـا صاحـب الترجمـة في شـوال مـن سنـة 

م؛ استجابـة لطلـب السلطـان أبي حمـو 1374/هـ776
  :مـوسى الثـاني

بيـن  ـراعِالي  ومرهـف   األسيـاف  
  صـافنْإلا  ـةُريعشَ   ـهتْمح  سـبنَ

  نوعـه  آدم    الملـك  وكـفّ خلـق 
  األصنـاف  إلى   ـمـنقسم   ـوعوالنّ

  اللـذا  ـرفالشَّ دوحـة اـوفصنْ أوال 
ـقطـ   كـّل  للفخـرِ  نيـاقـد أداف  

  منظـراً  ى  وراقـاـلًع ـزهم النـا 
  ـرافـوط   ـدفي   تاِل   اـيـوتواخَ

وتناسـا   جوهـراًفَّوشَ  ـا   قصـراًب  
  ـافـهواإلر   يِـرفي  الب  وتماثـالَ

  راًـوبانـا   مخبـ   ـراًبا  خُــوتألفَ
كالمـاء   تمزجـه   ـوِفْبص  ـالَسف   

فَرعـا سمـاء المفـوقَ  لـك ـةسيطَب  
  ـة  األكنـافبياسـة  رحالس   ليـرى
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1زمنيـة مـن حـرب ومـن مـا وتقاس  
  خـالف  حـّلركـا  متَومـا اشْ سلـمٍ

صـوُلهـذا ي  قـوُلوذا ي مـاِل  ـْلفه  
  راف   ـٍلعوف   ٍلـوقَ  ـنم  قـاهرخَ

كـلٌّ   فامتـاز   نْممـا   بِهمحامــد  
واحفَ تـازـالًض ليـس فيـه  بخـاف  

فالسـفُي  نْيقُط الـذي ت األمـنِصام  
يـرجى ويرجـافإلا  ناطـقُ مـتُص  

والسإ ـفُييصلتْ ن لْحا ظُمـم  ـداالع  
بـحِكالص ياللَّ  لـوجَلي حيـن  ـوافيي  

تَ   يـفُوالسنْجِبِ   ـمسفَوبِ   ـهصلـه  

راِئالشّ   حـدـع  واضمـافيالنّ  ـّلح  
يـفُوالس نَِل مدـرِص زابِـأح الهىـد  

  تـالف   بعـد  ـقّالح  ـالفىفـا  تَكَ
والسقَ ـفُيـُلب  أعـز  ـةَأم   أحـدم  

  وأســـاف    نابـٍل   أمــةَ   لَّوأذَ
يـفُوالس مـاز مناصيـاالعلْ ب  وكـم  

لِّفي   ظـه   مجنَّ  ـنـة  ألفـــاف  
   

                                                
  .ھـذا الشطـر غیـر مستقیـم 1
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  ـهلفضضربـه  وبِ   تـجِنْمبِ  فٌـرشَ
صضقَ ـتْقَدلْايـا المـك دون خـالف  

ـومن   ـراعِالي  بجدالـه    أخٌ   لـه  

قـد  شـد  أزـج  رـالده  تـافيكْالم  
  ىـنَثَانْ إذا   ةاولــدِل ـرٍحب اصـوغَ

  نـاففي  أص  ـهنْم ـرواهالج  ـظَفَلَ

كالزـرِه أو لْكالسوفى  ـرٍثْفي  نَ  ـك  
  وافــقَ   ـروغُ   جـاعٍبأس   ـمٍظْنَ

قلـم  بـه   الرحأقْ مـانسـم   نْعدـام  
  ـافوالكَ   ـهوننُبِ    ـانالكي   ـطَّخَ

اِهللا  بـإذنِ   قلـم   تُكْيـب  وـيحـه  
ويبيـن كـّل  منـه   ـسـر  خـاف  

أحاديـثُ وبـه  الرسالـة  ـوالهىـد  
   ـالفألخِْل   ـالفاألس ـنِع ى وـرتُ

ـلْوالعـم واآلداب  ــكَوالحالـتي   م  
بهتْـر ظَ بـههنَبِ تْـرـص   شـاف  

وبـه الحغَ سـابتْـد مراتـب أسـه  

مى قَـنَبـدواع  شرنْإلا  ـةعصــاف  
وبـه  حقُتَ  ديـث  األوليـنصـــه  

في اآلخريــن  حائــفُص   اآلالف  
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  ــرصيمـا  قَ  ـرٍيمفي  ح ـعبمـا تُ
امـا س ومِفي  الـرو األكْـور ذُبتـاف  

ما القـطُب ما فرعنُوا ما الفُهـرمـا  س  
كسـرذُ  ى ومـا خاقـانو  األسيـاف  

ما جرهـم  وجما طَ  ديـسـم ومـاس  
  ــالففي األس  نـاندأو ع  حطـانقَ

من هـم بنو مالـ بنو أو  وان يوماًـر  
  نـافم   عبـد  يـاِلفي أقْ   ـاسبعـ

الْ نِومعـُلباه والقـروم ومن هالـ ـم  
ـأذواء  واألبـواء  في  األشـــراف  

  فـوابهـم أيـدي المنـا  وتخلّ ذهبـت 
نـا  رغمـاًهـذي  الد عـلى اآلنـاف  

ومضنَـا ِلا ومـا كنّـوسمـع  ذكرهـم  
  افالعــر   يراعـة    شبـاة  لـوالَ

خالـداً  ذكـر عمـراً  إالّ  يبـقَ  لـم  
  ولهـم  بمـا عملـوا الجـزاء الـوافي

عهـدي  بحيوأهلـه لـوف   حال  هـم  
بــاب العـــافيـام الشّعهـدي بأي  

جادتـك أخـالف  الحيـا  ىدار الهـو  
  مصطـاف أقـوى ومـن مـن مربـعٍ
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كـم في عراصـك بـا من ملعـبٍللص  

  صـــاف  وورد  هعهدنــا حــاٌل
  ليــاالي  ـت فيـهضييـا  طالمــا قَ

وطـر إمـل في  ى  والشّالهـويـالف  
ما ختذْ لـت أنعيشهـا  غضـارة ىو  

  ذو أخيـاف هـروالد ى  انقضـتْحـتّ
ـت فإنّنزح  فلئـنجائـل  ـني  بـك  

  وأثــاف  مواقــد   بيـن  بالوهـمِ
لي بقلـبٍ  مـن فيـك  قـد  أضللتـه  

صـونِالغُ  بيـن الهيـف  واألحقـاف  
  ـنيكأنّ   فيـه   ـتُّبِ  ليـٍل  بـرولَ

محالبر  العـجِ ـنفـوقَ ـاء أشـاف  

أرعى  كواكبــه هـــاكأنّ تمــور  
  طــاف  الحديقـة ـرِهعـلى نَ رنـو

والدفي خَ  مـعـدشقـره  ي  تراهـن  
  ي  قــافي  والمصـلّالمجـلّ  سبـقَ

  فراتـهز  ري جاحمـاًبصـد حضـأتْ

  ســواف  خـالَل   مفتــاداً  أرأيـتَ
أرجو الطَّ كنتُ قدالكـرا  في يف يخطر  

لـو جفنـاً  أن مـن محـب  غــاف  
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يـا عـاذل المشتـاق قد ـرِبالخفـا ح  
  سعـــافإذا  فلســتُ ي إليـكعـنّ

الفراقُ سلـب ى حشاشتي وسب ىالجـو  
  ـــالفتَم  يـتاببصِل ي فهــْلـبلُ

  ىـواله  نِع خطاه تْينـتى وـدي فَأفْ
صفحـة معـرضٍ  وأراه   تَمجــاف  

وسـتْم  إلى  أ بمطلبـهجِو  ــالالع  
همـم  تْلَّأحذُ  ــهرى  األعـــراف  

  وجنـاؤه  بـه   تخــدي يـا راكبـاً
يـحِكالر بيـن تنايــف  وفيـــاف  

  ــالَوالع  المكــارمِ  وشـْأ متطلبـاً
عـرج عـلى أسبـاط عبـد منــاف  

  الـذي  ضى فهـوأبا حمو الر قصـداو

دون ـاى فيمالـور  تطالـب   كـاف  
  ىـدـوالي  والنَّعـالي  والعالم  ـفَلْتَ

والديـن   والدنيـا  عـلى   أصنـاف  
  ىـدواله  اللـةَوالج  ـراوةَالس ـفَلْتَ

والعـواإليم  لـمـيـإفي     ـانالف  

  ةًــجوجحم قبلـةً   الخالفـةَ  ـفَلْتَ
  مطـاف ى منهـا بخيـرِالـور طـافَ
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  بهـــاهـرات  شُني ـرفاخالم ـفَلْتَ
ثوبـاً  والمجـد معلـم  األطـــراف  

  ضىالـر ـقّلوالخ البخت الكماَل فَلْتَ
  واف   بوعــد  ــاًنترقم ــرشْوالبِ

ملـك أعـار الـروض طيـب  ثنائـه  
والصبـح  نـور  فَّالش   جبينـهــاف  

غمـر إذْ   كالقطــرِ هبـاًموا األنـام  
الوِ غمـرهـاد   ىرتـقَوم  األشـراف  

  هــودج  صنائـعِ مـن قطـرٍ فبكـّل
فـٌلح   تـروح  إليـه  في  األضيـاف  

اُأل طـاَل صـاَل إنسد النَّ  بذَل أوىـد  
ـذَّب  ــوكَّ   بعــارضٍ  الغمـاماف  

يبـدو فتحسبـه الكتائــب  هيةُـــب  
  بـــاآلالف  يـــسق فـــرد  ِهللا

من ذا يموسى الَضاهي في الع  ضىالر  
  ـرافاألشْ ـد ـيوس  لـوكى الممـولَ

  ــهكماِل   وشـْأ  اكرإد يـبِيـا  طاِل
  فــدااأله  ـنِع ـمكُهامس  ـتْطاشَ

  حـواسفْاو  ـدحامالم ـرقَطُ ـوا لهلٌّخَ
  افـــرع  هــالوكسبِ بٍرـــدمِل
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جمـاع نهـب المجـد إ منرث  ومـن  
ـبٍكس حـواه لمالـــه تْمـــالف  

مآِل ـن ى رفعـوا   عـلىلَألـان ازي  
الغـنَ  عمـدى للعـز أي   طــراف  

  ـدوالَّوخَ  لـواتالمع  جـوا  سبيـَلهنَ
  عـافب  ليـس  ـامِعـلى األي  شرفـاً

وسعا لكسـبِـو بالهِ الحمدىالعـلَ ـمِم  
  ـق   األشـرافخالِئ  ـذا   تكـونوكَ

  ىالــور  ـَلالـذي فض أخليفـة  اِهللا
  واألوصـــاف   واآلبـاء   اتبالـذّ

  هـــانّإ الكريمـــة  دولتـــك ِهللا
زيـن الحيـاة ومظهـر األلطـــاف  

  ض  سياسـةرو  ـامِعـلى األي ـتْفَّر
  ضـاف  ـلٍّبظ  ى منـهرالـو  ـعرتَ

وكفـت  عليـه  للسديمـــة   عـادة  
   فــوافافي   لإلقبـــاِل فاختــاَل

  تْجـر  وقد فيه مجـاني العز كرمـتْ
  قطــاف  بعــذبِ  مجانيـه اًجـود

  هبدوحـ   الفتـوحِ  ضـبقُ وتمايلـتْ
  ـــاففَّـا  هبينهـ  صـرٍنَ  لنسيـمِ
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كـم زللفخـرِ ةًهـر  يعـقُب   طهـايب  
وكَ  فيـهثَ   ـمـرٍم  نـاد   لقطـاف  

  خيـر  أليـة  وهـو  ـدكبمج قسمـاً
في  مـاضٍ  ـتُآلي  وفي   استئنـاف  
  في   آيـــة  ِهللا إالَّ مــا أنـــتَ
  خـــاف ــرس ــاسِهـا للنَّقانرفُ

  هــاحتُرشَ   للعالميـن  ا الـذي وأنـ
  يـــافالشَّ   يـانِعنهـا بالب يـتُوأتَ

  ىـهالنُّ  يوِلُأل هـا في تأليف وجمعـتُ
عتُ  ـراًببيـن  مواقلْاأل   ـعطــاف  

عـتُوصد  للكمـاِل   فيـه   بحجـة  
  ـالفواألخْ  الفـعـلى  األس  قامـتْ

إالّ رِالفخـ كـّل مـا الفخـر مـا بـه  
  واف   كـرِببخُ  خبـرٍ  مـن خلـدتَ

لـم آل  فيـه اْ طـوعمغايـة   ـرك  
  وخـواف  مـلء قـوادمٍ طـرتُ بـْل

ذْخُ مـواليهـا منتائـجِ ـن  كْفتيـر  
  زفـــاف أي  لديـك فُّـزتُ  ـراًكْبِ
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  ـتْلَبأقْفَ   ريــضِالقَ ـَللَهـا حتُسبألْ
  ـوافـاألق   في   حبرانـه   تختـاُل

  تْفاغتـد   مدحـك هـا بخلـوقتُبوأطَ
  اآلنـاف   منهـا   فاغـم   والعـرفُ

  بكـم فشـأتْ ممادحـاً الملـوك ـتَقْفُ
  وطـــراف  ـدـمداحهـا  في   تالأ

  هــاكلّ  سلطـان  البريــة  الزلـتَ
  يالعـــاف ى القيامـة يـا مـآِلحـتّ

***  


ـ وهـذه قصيـدة؛ وصـف فيهـا يحـيى بـن خلـدون 
  :سلطـان غرناطـة ابـن األحمـر

   والعـالَ  الجاللـة ملـك تبحبـح 
  وجمـاالَ  ةـرفع ة المجـرى ضاه
  خليفـة  نـوامتيـاز بالفضل المبي
  وكمـاالَ   مجـادة  ت األنـامأشـ

  وبدا بأفق الديـن شمـس ظهيـرة 
  ه ومـاالَـعن فإنجـاب ليل الكفـر
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  هو شـاد لإلسـالم ركنـاً  واهيـاً
   مستهونـاً  نفسـاً   تعـز  ومـاالَ

  ـدى وأتى بآيـات الشجاعـة  والنّ
  جمـاالَاإلا التفصيـل وــدي بهبي
  ـل خطابهـا صمن كل معجـزة بف

   مثـاالَألأغنـت  ا قـد    ومبينـة

  فهـو الـذي مـن بأسـه ونوالـه 
   َسـب   اآلمـاالحأقهـر العـداة و

والدالمـنى   نيـا به نـاالَيـن والد  
وراح  ثمـاالَ   ـا غـدا  وزراًلم  

  فالزهـر  ينطـق عرفـه  بثنائـه
  والريح إن خفقـت صبـا وشمـاالَ

   ممجـداً   لـهاإل أسمـاه   فلـذاك
  إكمـاال   وحبـاه  عـزة  نصـره 

  نيـا  ودام ألهلهـا لـه الد دامـت 
  همـاال اإل ظ ـرورويحفلسيجـني ا

***  
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ـ قـال يحـيى بـن خلـدون هـذه القصيـدة في حفـل أقيـم 
ببـالط الدولـة الزيانيـة بتلمسـان؛ في عـام 

م؛ بمناسبـة ذكـرى المولـد النبـوي 1368/هـ770
  .الشريـف

سـال القلـب لوال لوعة وشجـون  

تنـم  وال يـدري بـذاك  شئـون  
قـره البـركِّذَي  عهـده اليمـاني  

فيصبـو والحديث بنجـد  شجـون  
  المشـوق تجلـداً ديـبي  وربتمـا

  يميـن  الغـرام  جـد  ولكـن إذا
ملـك الحب القيـاد ويـدعى ومن  

  لعمـري أنــه   لضنيـن سلـواً
  ـهفلُْأ  رعى اهللا بالجرعـاء موطن

  مـزون ثراه   تسقى  وال برحـت
  انس ربعـهباألو فصيحـاً عهـدتُ

  يكـاد يبيـن  فأعجـم حـتى مـا
  أدمـعي  سحائب  جيزُأ بها  وقفتُ

  وأبيـن  تـارة  أخـفي من السقم 
  و قالـوا جنون ما اعتـراه وإنمـا

  أن يقال جنـون  صـابيالتّ لذيـذ
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ضـنى  أوله كـذا مذ عرفنا الحب  
  مـا عرفـت  منــوناوآخـره  

  ـوىالل أيـا عذبات البان من أيمن 
  عيـون ـننعمـت وجـادت ربعكُ

  تعرفينـه تـرى ذلـك العهد الذي 
  ديـون  في حماك  ىضقْيعـود وتُ

  بمهجـتي  الفراق  لقد أوى يمينـاً
الَّإ يبـقَ فلـم  زفــرة   وأنيـن  
  نثـنيأف  ويسـري برياك النسيـم

  غصـون  بينكـن  كمـا تنثـنى 
  ىـحلضبا  ونالمخب  كبها الرأي أالَ

  ظعون عسى لك من أرض الحجاز 
  وأهلـه   العذيب أحاديث   أعيـدوا

  فتـون  العذيـب  فـلي بأحاديـث
أمـن ركبكـم ثـور يبـة يا قومط  

  فعـن طيبهـا هـذا العبيـر يبيـن

اعتبرتهـا  إذا ما يبـة حسناًوما ط  
  الجنـان   وعيـن   الّإانهـا  وسكّ

  لهـدىا  ركاب الوحي منتجع محطّ
  يكـون  شد حيثذيل الر  مساحـب
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  مـواطئ  خير الخلق آثـار نعلـه
  دفيـن ـمثَ  ـوهو ومثـواه حيـاً
  هو المصطفى المختار من آل هاشم

  أولي الشرف الوضـاح منه جبيـن
  محمـد المبعـوث للخلـق رحمـة
  ضميـن   للنجـاة  وليـس سـواه

توالـد إحـدى بععشـرة  ليلـةً د  
  لشهـر ربيـع حبـذا لـك  حيـن

  فيـا ليلة االثنيـن فضلـك ظاهـر
  الليـالي عنـد قـدرك دون وكـّل
رواقـه  أتى وظـالم الكفـر مـد  

  مـن هـداه مبيـن ـاله صبـحفج
خاتـــم  كريـم للرسالـة نـبي  

مطـاع لدأميـن  ى ذي العرش ثم  
  ـــهنّإرؤوف رحيـم بالعبـاد و

ـّ   اإللـه مكيــنوة عنـد لـذو ق
وجود العالمين وأصلـــه وسـر  

  يبيـن  عنــه وغايتــه فالكـّل
  كلهـم  سيـد الرسـلإالَّ وما هو 

يكـون بالفخـر حيـث  وأوالهـم  
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  ومحتـدا قـاًلْوخُ قـاًلْوأفضلهـم خَ

  وذاك يقيــن وأكملهــم ذاتــاً
  وأرفـع منصبـاً وأعالهـم قـدراً

  يميــن  تجـرد إذْ وأسمـح كفـاً
اح غايـة فضلـهوهل يـدرك المد  

مصـون من عاله  وفي الغيب سر  

  خـاطئ يا رسـول اهللا دعـوة  أالَ
  لقد طـال منـه للضـالل ركـون

  وقلبـه مقيـم بأقصى الغرب جسماً
  يثـرب ال يلـوي عليـه رهيــنب

َؤيقَ ـُلمالموت نحوك رحلــة َلب  
باللقــاء ضنيـن فيقضيـه دهـر  

  بالذي اكتسبت يدي ذرعاً د ضقتُوق
  حزيـن الجـزاء   ي مـن خـوفوإنِّ

  سريـت بليل من شبـابي إلى الصبـا
  بـاح مبيـنوالص   وخفت افتضـاحي 

  الهوى  جاج أخوبعد اللّ وقد يرعوي
  ـرونح ويقتـاد من بعد الجمـاح 

  شافعـاً  إذا لم تكن لي في القيامـة
  لغبيـن   نإذَ ي إنِّ حسـرة  فيـا 
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  ي ألرجـو عن قريـب زيـارةًوإنّ
  أمـون بي إليه   تسـري  لقبـرك

  وما خلت هذا قبل أن علقـت يـدي
يكـون  الخلـق فيـك بجـاه أحب  

العرش موسى بن يوسف خليفة رب  
  مصـون  لـه شـرف مما يشيـن

  أغـار حسـودي رفعـة وكرامـة
  والجنـاح مهيـن  جنـاحي  وراش

  دنيـا بعــزه ـتُلْمالذي ُأ فتلـتُ
  يـنمع  وما لي على األخرى سواه

  هو الملـك المنصور والواحد  الذي
ـتْ  للمعلـوات  ديـونيبـه قُض  

  هـابـه اهللا  أعـطى للخالفـة حقّ
فعـم الـورى عوُأ ٌلـديـد ديـن  

  فيمنـاه يوم الحرب والسلـم للعـدا
  معيـن  وال النّ وللراجي   ضـرام

  ورفعـة  فالشمـس نوراً اا بدإذا م
  وهاتيـك قد تخـفى وأنـت مبيـن

العـال  له ـة لم تـرض إالّله هم  
  مكيـن  مـاكـه فـوق السعلى أنّ
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  وشيمتـه الفخـر العظيـم وعنـده
من العلـم والرجيـح فنـونأي الر  

  بجـواره به الغرب يزهى غبطـة 
  وصيـن  هنْكُتَ  أن  فمصـر تمنت

  ـهاألمـالك ملـك فإنّ إذا شـرف
  يزيــن العالميـن كمـال لملـك 

  بأسرهـا أمـوالي يا أعلى الملوك 
  وذاك  مبيـن   وأكرمهـم أصـالً

  ففخركـم  كريمـاً إذا افتخروا جداً

  ذاك  يكـون  بعبـد منـاف عنـد
  أن يكـون لـك العـلى أبى اهللا إالَّ

  فخابـت من األعداء فيـك ظنـون
تُ فالَ ش عزاًالعر وآتـاك ربـْلب  

  عيـون  إليك  وإن نظـرت شزراً
  مجاجـة وخذهـا أمير المسلميـن 

  تبيـن  من عالك  من القـول غراً
  شـأوت بها صبحي وأنت شهيدهـا

  ظـام قريـنفليـس لهـا بيـن النّ
بقيـت عـلى مـر مان مؤيـداًالز  
  يهـون  األمور عب في كّلالص لك
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  مخلـداً  مكينال في العز وال زلـتَ
وربـك فيمـا ترتجيـه معيـــن  

***  
  

ـ قـال هـذه القصيـدة أثنـاء حفـل يخلـد ذكـرى المولـد 
النبـوي الشريـف؛ عقـد بمشـور السلطـان أبي حمـو 
الثـاني بتلمسـان؛ وكـان يحـيى بـن خلـدون قـدم برسالـة 

  :1مـن قبـل أميـر بجايـة أبي عبـد اللـه
  م نجـد  محياهـاتراءت لها أعـال

  نسيم سـرى من حاجـر  ورباهـا
  والح لها البرق اليمـاني  فانبـرت

  خطاهـا  يـبتمـر  حثيـث  للعذ
  الهوى تـهعذر قبها ميـه األشـوا

  هـاجوايهيـج  ترجيـع  الحـداة  
  من ذكـرى األجيـرع أنـه تـردد

  2للمشـوق  عندهـا دموعا يوتـزر
   

                                                
لم یشر یحیى بن خلدون إلى ھذه القصیدة ـ في كتابھ بغیة الرواد ـ بل أورد  1

 قصیدة أخرى ـ غیر ھذه؛ وردت فیما سبق ـ ذكر أنھ ألقاھا بھذه المناسبة؛
 )).فضاء بالخافقین شتھرا* یا بدر تم باألوج قد ظھرا : ((ومطلعھا

  .نسخ ھذا الشطر بشكل ال یقرأ؛ فقرأناه ھكذا  2
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  ـدهوعه كوتصبـوا لنعمـان األرا
  يـا بعد  مرماهـاو مغرهافيا حسن 

  خلية سقم  بي من الوجـد ما  بهـا
  وفـرط هـواي الجاحدي  هوائهـا

  عهـوده   كـربحقـك  عللهـا  بذ
  يكـف  بذكراهـا  أنفجـل حداها 

  في المعاهـد ساعـة وقوفـاأنلهـا 
  اهـاوبرفقد شفها طـول السـرى  

  بالشـوق ساقهـا التعنيفأرحها من 
  قـد عناهـا حسبهـا  وكفاهـا اوم

  1]ودعها تهيم في سيرها فلن تصـل[
  إلى قبر غيـر الهاشـمي  سراهـا

  للخلـق  رحمـة المبعـوثمحمـد 
  له من مراقي الفخر ال غرو  أغناها

  رسول أتى والشرك بـاد  ضاللـه
  كاهـازفأوضح من سبل الهدايـة  أ

  لمولـده في  األرض  أيـة آيــة
  مـا كـان أسناهـا نيناالثبدت ليلة 

                                                
  : ھذا الشطر مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ فجاء ھكذا 1

لذا فقد عوض بشطر آخر ـ لتسھیل )). ودعھا تھیم قاصدھا مسفرا فما((
  .مواصلة القراءة ـ ووضع بین حاصرتین
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  أخمـدتوتداعى له إيوان كسـرى 
  نور أحمد  أطفاهـا 1]نـار[لفارس 

  وغاضت ميـاه من بحيـرة سـاوة
  فبان لهـا للحيـن خيبـة مسعاهـا

  تنزلـت  لللمقـا اتوكـم معجـز
  عليـه وأخـرى للفعائـل  أبداهـا

  ع أراكـهجذغاب  2]لمـا[له حـن 
  بلواهـاالغزالة  3وجاءت له تشكـو

  بصاعـه مـاً وأشبـع آالفـاً  طعا
  كفـه عذبا من المـاء رواهـا ومن

  وفي ليلـة اإلسرى تبيـن  فضلـه
  في مصالَّهـا  4]األنبيـا[بها قدمته 

  نـبي كفيـل  بالشفاعـة  للـورى
  له اهللا في يـوم القيامـة  أعطاهـا

  عليه سـالم اللـه ما در  شـارف
  5]ريحها[فضوعت األزهار بالروض 

                                                
وعلیھ فقد . ؛ وھذا یخل بالوزن والمعنى معًا))نوَّر: ((كتب في األصل كلمة 1

  .عوضت بكلمة أخرى؛ وردت أعاله بین حاصرتین
  .؛ وھذا یخل بالوزن والمعنى معًا)ما: ((كتب في األصل 2
  .؛ باأللف وھو خطأ))تشكوا: ((في األصل ھكذا 3
  .فنا الھمزة لتصویب الوزن للضرورة؛ وھذا یخل بالوزن؛ فحذ))األنبیاء: ((في األصل 4
؛ والحالتین یختل ))ریاحھا((أو )) رباھا: ((كتبت ھذه الكلمة في األصل 5

  .الوزن؛ لذا فقد عوضت بكلمة وردت أعاله بین حاصرتین
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  اإللـه  خليفــة  ييـدوخـص بتأ
  1بسنـة خيـر الخلق قام  فأضفاهـا

  إمـام هـدى للـه أخلـص فعلـه
  في الخلق أمضاهـا لوأحكامه بالعد

  للخالفـة رسمهـا حيـااللـه أ بـه
عافيهـاد وجـد ـد ذكراهــاوشي  

  األمـالك فالفخـر دونـه افتخرإذا 
  بن يوسف موالها سمحت موسىوإن 

  منـازل اتفي المعلـوليـك لـه م
  أدناهـا  ترفع عـن كبـواه ال شك

  ةـملم لـلك يرجىالذي  2]فمن ذا[ 
  سواء بحد السيـف يكشف ظلماهـا

  هومن غير موسى يستجـار بجاهـ
  وعدواهـا  جـور الليالي منفيمنع 

  المفاخـر  مكسبـا  إال  بىهمـام أ
  المحامـد يرضاهـا أثوابوما غير 

   

                                                
  .؛ فجعلناھا كما ورد أعاله بیین حصرتین))فأطیاھا: ((في أألصل  1
ذا یخل بوزن الشطر؛ لذا فقد جعلنا ؛ وھ...))َفَمِن ْالَِّذي: ((كتب في األصل  2

  .العبارة كما ورد أعاله بین حاصرتین
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  ـر  نفسـهسء يعطـاس واإلْأـبلْلفَ
  1]يعطيهـا  ألفضال للناسوا دوللجو[

  سـليمرشكيـة  ىيا خير من يرجأ
  اهـانهنحـو بابـك أ ليياللـم الفظ

  كنت تبغي الفخر يبـقى مخلـداً فإن
  اهـاأنضمـن أمانيـه  يسرذكرك ف

أعـدنائـب  إلى أوطانـه عنـك ه  
شَيتعطاهـا دة والسعـا اًدـمجـد ي  

  قريحـة  بنـت اليوموخذها إليـك 
  أرساها الدهرلقد طال ما بالخطب ذا 

  قتناء الحمـد والمجـد باقيـاالودم 
  محياها شمس السماء 2]أطلعت[ تىم

***  
   

                                                
  : جاء عجز البیت ھنا غیر سلیم من حیث الوزن؛ وھو ھكذا  1

  .وعلیھ فقد عوض بشطر أخر؛ ورد أعاله بین حاصرتین .))وللیمنى باألفضال والجود أعراھا((
؛ لذا فقد عوضت ))لعتط: ((ھذا الشطر مختل الوزن ـ في األصل ـ بسبب كلمة 2

  .بما ورد أعاله بین حاصرتین
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ـ نظـم يحـيى بـن خلـدون المقطوعـات التاليـة؛ تلبيـة 
ألمـر السلطـان أبي حمـو؛ عبـر فيهـا عمـا يجـري في 

؛ ))المنقانـة((؛ المسمـاة )عـة المائيـةالسا(آلـة الوقـت 
حيـث كانـت تلـك المقاطـع لسـان حـال التماثيـل 

  : المثبتـة فيهـا؛ ومنطوقهـا في كـل ساعـة) الجـواري(
  

  الساعـة األولى
  ـمالكل ع العالَـمومن جود    وأعلى األمـم الملوك أمولى
  نـمفـإن الحيـاة بكـم تغت   لو تثـني  ساعة ليت مضت
  تم  في األفق رقد خلته البدو   ـا بـداه وجهـك  لمـولل

  الكرم  وفيه من الفضل بشر   عليه ألجـل التـقى هيبـة
  حكـم  لكم بالمعالي سروراً   بمولد خيـر الـورى أقمت

  نـم  ففعلـك هذا على ذاك   حبـه  طويـت الفؤاد على

  مـألما دونوحزت المفاخر    دنيا وأخـرى فنلت السعادة
  والعجم رىتطيعك عرب الو   ملكـاً  فـدم مـا حييت لنا

  
  الساعـة الثانيـة

  رشَالب اله أمالكع تعنوا لعز   الذي حمن والملكالر أخليفةَ
  نظر لمن ِلكي أفقَ السماءمابك     ـالًيحكيع  ك الذيمجلس ِهللا

ما ترى فيه النّجوم اً   زواهر أووجالخليفة بي ههو القَ نهنمر  
   

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

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


499 
 

  المطَر الرياضِ على تُثْني عليك ثَنا    قد انقضتْ واللّيُل منه ساعتان
  الوطر سنىأتجي تربلَغْتَ مما و    بكم ال زال هذا الملك منصوراً

  
  الساعـة الثالثـة

فيلهم ى   لَاُأل  الملوكيا ابن  أموالي المعالي سني  الرتب  
  والعرب عجمها في الفَخْر قَتْ لَك    ـأب  يـِلاللّ من الثٌثَ تْلَّوتَ
  أرب  ـه منالذي شئتَ تناُل   هـفي أرض هـاللّ ةَجح مدفَ

  
  الساعـة الرابعـة

  ـعمأج  الفضـِل  ومالـك   واحـداً  في المعـالي  يـا
مدمــت   عليـاً  ـوالي   مضـت  لليلــك  أربـع  

  ـعــمجتَ    رِـللمفاخـو   ـني األعـاديتفْ ـتَال زل
  

  الساعـة الخامسـة
  ـــاالعالمينَ   مـاَلوج   ــاالمسلمنَ  ميـرأ   يـا

والـذي  حـاز كلّ   عـاليالمنْهـا   دــاـا   ودينَي  
  ــاالعيونَ  قَرا  هـاسنُح   خمـس يـِلللَّ مضتْ قـد

  ـانونَـضي السمـذا تَهكَ   فـآه ـفُصوانقـضى النِّ
مـتَد في عـز  وسعـد   ــامكينَ  خالـد  الملـك  
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  الساعـة السادسـة
  1في عساكـر مـن بأسـه   في عـاله اًدـيـا واحـ

يـِلمن اللّ ـتٌّس  ـتْلَّو   مـا إن لهـا من نظائـر  
  ــرضاونَ  عـادإلى  الم   ىحـتّ  لياليـك   دامـتْ

  
  الساعـة السابعـة

يا مـن طَ  الفضـُل لهبــخْلفَوا   ـعـفيـ ره  جِسيـه  
متْـر ماللَّ ـنـِلي سبإمـا     ـعن  وِنَثْلهـا  ميــه  

  ــهيرِالب  بر  ليــكعي   ـعمج  ُلـموالشَّ ال زلـتَ
  

  الساعـة الثامنـة
ِالخلـق وأشْ   اًذاتـ يـا أكـرمـاسِفَ النَّـر ُأسـره  

تْمـر  ثمـان  لـبِفي القَ    ـتْقَوأب مّنح  يسـره  
  هـرضونَ   عيـمٍأخَـا  نَ   بــابيكـان  شَ  ـنفيهِ
  هـركَ ـدعى  لهـا بـرتُ   ـنِّيع هـرى بهـا الدولَّ

فاهللا   يبقيــك ى   ــولًمطيـُلي في السعد عمـره  
  

   

                                                
  :      جـاء ھـذا البیـت في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض؛ ھكـذا 1

  )).تخالـھ  في  عساكـْر  *یـا ماجـدًا وھـو فـرٌد  ((
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  الساعـة التاسعـة
يا أواسِالنَّ حد في مجشَ  وفي درف  

  مِـركَ وفي أسٍـفي ب قلْالخَ َلضوأفْ
مـوتَ الياسةُع السقَ اعاتذَ دهـتْب  

  مِذا هـر  عاد ها قددعب نم ـُليواللَّ
  بنـا  مانالز  ريدنَ  وال مرـذا يكَ

ضنقَويي العفي اللَّ مرذات نََالوـديم  
  مثلكـم ذا عمـل في البـر من كّل

  ة القـدمـيا فـوزه يوم تخـشى زلّ
ة والملك  ذا شـرفال زلت ذا عز  

  م مدى األيـام في نعـمـبكـم وأنت
  

  الساعـة العاشـرة
  ـتْمكَالتي ح والخيِل الخيرِ كيا ماِل

  ـِلبِتَقْم ــامِعـلى األي ـزعبِ ـهلَ
الحتْ 1بـاح لقدهذا الص  هبشائـر  

  تحـِلرم  نـا توديـععديـل وواللَّ
   

                                                
 )).وقـد: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
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هللا عشـر مـن السباهـرةٌ اعـات  
مضيـن ملـِل ا وال ى منَّلًال عن ق  

راحلـةً  ليـالي العمـرِ كذا تمـر  
  ـِلغُفي شُ ـا ونحن من اآلمـاِلعنَّ

في لهو نُ نمـسي ونصبحهبـ سـر  
  نينـا من األجـِلدك يـوذل جهـالً

  ـاأسفا والعمر يمضي وال ندري فو
  لـِلثـام  والزآلا في مـر عليه إذْ

  به الصـالخ كيفَ  شعري غداً يا ليتَ
ولـم نقـدلَ مالعمـِل  من شيئـاً ه  

يا رب فْعوك عما قد تْنَجـه ييـد  
  ِلـبق  من نبِفليـس لي بجزاء الذَّ

يا رب أبـا  المسلمين وانصر أمير  
  حمـو الرضى وأنله  غايةَ  األمـِل

تَـهوالتّمكيـن  مد في العز وابـق  
  وأعـِل دولتـه الغراء في  الـدوِل

   ***  
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وهـذا وصـف للمنقانـة؛ كتبـه يحـيى بـن خلـدون ـ 
اللجيـن وخزانـة المنقانـة ذات تماثيـل : ((بقلمـه؛ فقـال

بأعالهـا أيكـة تحمـل  المحكمـة قائمـة المصنـع تجاههـه
طائـرا؛ فرخـاه تحـت جناحيـه؛ ويخاتلـه فيهمـا أرقـم 
خـارج مـن كـوة بجـذر األيكـة صعـداً؛ وصدرهـا أبـواب 
موجفـة؛ عـدد ساعـات الليـل الزمانيـة؛ يصاقـب طرفيهـا 

فـوق  بابـان موجفـان؛ أطـول مـن األولى وأعـرض
قمـر أكمـل؛ يسيـر عـلى  حميعهـا؛ ودويـن رأس الخزانـة

خـط استـواء سيـر نظيـره في الفلـك، ويسامـت ـ كـل 
أول ساعـة ـ بابهـا المرتـج؛ فينقـض ـ مـن البابيـن 
الكبيريـن ـ عقابـان؛ بـفي كـل واحـد منهمـا صنجـة 
 صفـر؛ يلقيهـا إلى طسـت مـن الصفـر مجـوف؛ بوسطـه

ثقـب يفـضي بهـا إلى داخـل الخزانـة؛ فيـرن؛ ويتهـش 
األرقـم أحـد الفرخيـن؛ فيصفـر لـه أبـوه؛ فهنالـك يفتـح 
بـاب الساعـة الراهنـة؛ وتبـرز منـه جاريـة محتزمـة؛ 

فيهـا اسـم  1كأظـرف مـا أنـت راء؛ بِيمناهـا أذبـارة
؛ ساعتهـا منظومـاً؛ ويسراهـا موضوعـة عـلى فيهـا

حيـل . كالمبايعـة بالخالفـة ألميـر المؤمنيـن أيـده اللـه
. 2))أحكمـت يـد الهندسـة وضعهـا

                                                
 .وجمعھـا یحـیى ابـن خلـدون ھكـذا. ـراءة؛ الكتـاب السھـل القِذبـار: جمعـھ: الذَّْبـُر 1
  . 104ـ  101: ، ص ص2: بغیة الرواد، ج 2
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جـاء فيمـا سبـق؛ أن أسمـاء علمـاء بـني مـرزوق 
تتاشبـه، وتتداخـل؛ وحـتى تخصصـات أعضـاء هـذه 
األسـرة العلميـة فـهي واحـدة؛ لـذا؛ وجـب الحـذر 

كمـا . والتحـري جيـداً؛ كي يسهـل تمييزهـم عـن بعضهـم
وعليـه؛ . م؛ لفرزهـماتبـع فيمـا سبـق أسلـوب الترقيـ

يصبـح صاحـب هـذه الترجمـة؛ في المرتبـة السادسـة بيـن 
في سنـة  بتلمسـانأمـا مولـده فتـم . أعضـاء المرازقـة

. م1439/هـ842م؛ وتـوفي بهـا في عـام 1365/هـ766
 محمـدالثـاني بيـن المرازقـة، ثـم ابـن  ابـن أحمـدوهـو 

هـذا األخيـر؛ هـو صاحـب و(الرابـع في أسـرة المرازقـة؛ 
 أحمـد، ثـم ابـن )ابـن الخطيـب، ومؤلـف كتـاب المسنـد

الثـاني، ثـم ابـن  محمـداألول بيـن المرازقـة، ثـم ابـن 
عـاش في القـرن (أبي بكـر األول، ثـم ابـن  محمـد

؛ الـذي مـرزوق العجيـسي، ثـم ابـن )السـادس الهجـري
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؛ قادمـاً إليهـا مـن مسـانتليعتبـر أول مـن دخـل منهـم 
في النصـف  بـني هـالل؛ عندمـا اجتاحتهـا قبائـل القيـروان

وهـم جميعـاً . األخيـر مـن القـرن الخامـس الهجـري
؛ الـتي استوطنـت عجيسـة البرنسيـةينتسبـون إلى قبيلـة 

كـان و. الحاليـة المسيلـةفي نـواحي  الحضنـةقديمـاُ بـالد 
 وإمامـاً حجـة في الفقـه المالـكي؛هـذا؛  محمـد بـن أحمـد

غيرهـا مـن النحـو واألصـول والحديـث والتفسيـر و في
. نظـم الشعـرلـه مشاركـة في األدب، ويجيـد كمـا  .العلـوم

كتـاب المفاتيـح المرزوقيـة : "ولـه تآليـف عديـدة؛ منهـا
؛ وهـو في "لحـل األقفـال واستخـراج خبايـا الخزرجيـة

ـم في إثبـات كتـاب إسمـاع الص"ـروض والقـوافي، والع
كتـاب المفاتيـح القرطاسيـة في "، و"الشـرف مـن جهـة األم

كتـاب المعـراج في استمطـار فوائـد "، و"شـرح الشقراطسيـة
ابـن سـراج في ويهتـم بإجابـات  ؛"األستـاذ ابـن سـراج

؛ "روضـةكتـاب ال"بعـض المسائـل النحويـة والمنطقيـة، و
كتـاب مختصـر "وهـو رجـز في علـم الحديـث، و

أللفيـة منظـوم في بحـر الرجـز ؛ وهـو مختصـر "الحديقـة
؛ "كتـاب المقنـع الشـافي"العـراقي في علـم الحديـث؛ و

بيـت،  1700أرجـوزة في الميقـات تحتـوي عـلى 
في ألـف بيـت عـلى الشاطبيـة، أخـرى وأرجـوزة 

خيـص المفتـاح، وأرجـوزة في تلخيـص وأرجـوزة في تل
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كتـاب نهايـة "ابـن البنـا، وأرجـوزة في جمـل الخونـجي، و
؛ وهـو في المنطـق، وأرجـوزة؛ "األمـل في شـرح الجمـل

كتـاب اغتنـام الفرصـة "اختصـر بهـا ألفيـة ابـن مالـك، و
؛ وهـو في الفقـه والتفسيـر، "في محادثـة عالـم قفصـة

، "ور اليقيـن في شـرح أوليـاء اللـه المتقيـنكتـاب نـ"و
كتـاب الدليـل المـوفي في ترجيـح طهـارة الكاغـد "و

كتـاب النصـح الخالـص في الـرد عـلى "، و"الـرومي
؛ وهـو في سبعـة "المـدعي رتبـة الكمـال للناقـص

كراريـس؛ رد فيـه عـلى فتـوى اإلمـام قاسـم العقبـاني، 
ن عبـد البـر ـ؛ الب"اوىـحـاوي في الفتمختصـر كتـاب ال"و

راف في ذكـر مـا في لفـظ أبي ـكتـاب االعت"التونـسي، و
كتـاب الـروض البهيـج في "، و"هريـرة مـن اإلنصـاف

كتـاب أنـوار الـدراري في مكـررات "، و"مسألـة الخليـج
، ورسالـة في ترجمـة إبراهيـم المصمـودي، "البخـاري

ـوارد، وكتـاب تفسيـر سـورة وكتـاب برنامـج الش
ع فيـه طريقـة الحكمـاء، وشـرح عـلى ـاإلخـالص؛ اتب

ابـن الحاجـب، وشـرح عـلى التسهيـل، وثالثـة شـروح 
األول عـرف باألكبـر؛ هـو إظهـار صـدق : عـلى البـردة

المـودة في شـرح البـردة؛ كـل بيـت يشتمـل عـلى سبعـة 
 ط، الثالـث عـرففنـون، والثـاني عـرف باألوسـ

اب لمـا فيهـا مـن البيـان ـباألصغـر؛ وهـو االستيع
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ولـه أيضـا بعـض الكتـب لـم يتمكـن مـن . واإلعـراب
روضـة األريـب في شـرح التهذيـب، : إكمالهـا؛ وهي

والمنـزع النبيـل في شـرح مختصـر خليـل، وإيضـاح 
 ن مالـك، وعقيـدة أهـلـالمسالـك في شـرح ألفيـة اب

التوحيـد المخرجـة مـن ظلمـة التقليـد، واآليـات 
والدليـل الواضـح الواضحـات في وجـه داللـة المعجـزات، 
وشـرح صحيـح  المعلـوم في طهـارة كاغـد الـروم،

البخـاري؛ بعنـوان المتجـر الربيـح والمسـعى الرجيـح 
والمرحـب الفسيـح والوجـه الصبيـح والخلـق السميـح في 

وممـا قالـه . جامـع الصحيـح؛ وهـو في جزأيـنشـرح ال
  :عـن تلمسـاننظمـاً 

  ا وهواهـافَ الفُـَؤاد بِحبهكَل   بلَـد الجِدار ما أمـر نَواهـا
  يكْفيـك منْها ماُؤها وهواهـا   في حبها عاذرِيعاذِلي كُن  يا

  
  :وزة في علـم الحديـثوقـال فيهـا أيضـا ضمـن أرجــ 

طَـنفو ُل ذَكَـاءا أهبِه نمو   ـناألقَاِليـمِ قُط نابِعٍ مي رف  
  ابن غَزلُون الفَطن ضجِيعهمع    دفـن  يكْفيك أن الداودي بِها

    ***
  

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

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


509 
 




  
  

أمـا . عشيـرة مـن زواوة تسـمى مشدالـة إلى ينتـمي
أو  821م أو 1417/هـ820في سنـة  ببجايـةمولـده؛ فوقـع 

نشـأ بمسقـط رأسـه؛ مواضبـاً عـلى التعلـم في . هـ822
حلقـات العلـم المختلفـة؛ في ظـل عائلـة تهتـم بالعلـم، 
وتحافـظ عـلى الديـن؛ وهـو سليـل علمـاء عظـام مـن 

ائلـة كـأبي عـلي ناصـر الديـن المشـدالي، وأبي هـذه الع
كمـا أن والـده أبـا عبـد اللـه . مـوسى عمـران المشـدالي

محمـد بـن القاسـم المشـدالي هـو عالـم بجايـة في وقتـه 
وخطيبهـا؛ باإلضافـة إلى شقيقـه الفقيـه محمـد بـن محمـد 

رآن قـرأ صاحـب الترجمـة عـن والـده القـ. المشـدالي
برواياتـه السبـع؛ فذكـرت المصـادر أنـه بـدأ حفـظ 
القـرآن في الخامسـة مـن عمـره؛ واستطـاع حفظـه كامـال 

واشتهـر عنـه أنـه استظهـر سـورة . بعـد سنتيـن ونصـف
. سبـح وحفظهـا بالسمـاع؛ قبـل أن يتعلـم تهجيـة الحـروف

لـه محمـد ومـن شيوخـه في القـراءات اإلمـام أبـو عبـد ال
ابـن أبي رفـاع؛ كمـا أخـذ قـراءة نافـع عـن الشيخيـن 
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هـارون المجاهـد وأبي عثمـان سعيـد العيسـوي؛ إلى جانـب 
ومـن العلـوم الـتي حـرص عـلى تعلمهـا . آخريـن
دواويـن األدب، ثـم مجموعـة مـن المتـون؛ إذ : وحفظهـا
م الشاطبتيـن، ورجـز الخـراز في الرسـ: استظهـر

، والكافيـة والشافيـة، والخالصـة، والميـة )اإلمـالء(
األفعـال، ومعظـم كتـاب التسهيـل؛ وهمـا البـن مالـك، 
ومتـن ابـن الحاجـب الفـرعي، والرسالـة، وأرجـوزة 
التلمسـاني في الفرائـض، ومـا يقـدر بربـع مدونـة 
سحنـون، وطوالـع األنـوار في أصـول الديـن للبيضـاوي، 

ـزء مـن ابـن الحاجـب األصـلي، وجمـل الخونـجي، وج
والخزرجيـة في العـروض، وتلخيـص ابـن البنـا في 

امـرئ القيـس، : الحسـاب، وتلخيـص المفتـاح؛ ودووايـن
والنابغـة الذبيـاني، وزهيـر بـن أبي سلـمى، وعلقمـة 

انتقـل إلى تلمسـان في عـام . الفحـل، وطرفـة بـن العبـد
م؛ أيـن استقـر بهـا مـدة أربـع سنـوات؛ 1436/هـ840

فتـزود بالعلـم في حلقـات أبي مـرزوق الحفيـد، وأبي قاسـم 
العقبـاني، وأبي الفضـل بـن اإلمـام، وأحمـد بـن زاغـو، 
ومحمـد بـن النجـار الشهيـر بساطـور القيـاس، وسليمـان 
البوزيـدي، ويوسـف بـن إسماعيـل، وعـلي بـن القاسـم، 

محمـد البـوري، ومحمـد بـن عـلي بـن أفشـوش و
أخـذ عـن هـؤالء كلهـم علومـاُ شـتى وفنونـاً . التلمسـاني
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التفسيـر، والحديـث، والفقـه، : كثيـرة متنوعـة؛ مـن ذلـك
واألصليـن، وفنـون األدب، والبالغـة، والمنطـق، والفلسفـة، 

والحسـاب، والطـب، والموسيـقى، والهندسـة، وعلـم الهيئـة، 
والجبـر، والمقابلـة، وعلـم التقاويـم والميقـات، والفرائـض 

ولمـا استـوفى حقـه، واكتمـل علمـه؛ عـاد . والتصـوف
م؛ حيـث تصـدر للتدريـس؛ 1440/هـ844إلى بجايـة سنـة 

ولكـن مقامـه لـم يطـل؛ إذ رحـل إلى قسنطينـة، وبونـة، 
شـام، ثـم رحـل ثـم تونـس، ثـم قبـرص، ثـم بيـروت ال

ألداء فريضـة الحـج؛ ثـم دخـل إلى مصـر؛ أيـن جلـس 
وكانـت وفاتـه بعيـن تـاب . للتدريـس في جامـع األزهـر

لـه . م1460/هـ864في بـالد الشـام؛ وذلـك في سنـة 
  .ديـوان شعـر مفقـود

هـ؛ 840ـ ومـن شعـره؛ هـذه األبيـات الـتي قالهـا سنـة  
تلمسـان؛ خاطـب بهـا بعـض أصدقائـه أثنـاء إقامتـه في 

  :في بجايـة
  لرعـوده  كاننابأفـق  بعادنـا   فتضعضعت أر بدابرق الفراق 

  بعمـوده  قلوبناكيف القـرار وقد تبدد شملنـا   والبيـن شـق 
  للـه أيـام مضـت  بسبيلهـا   والدهـر ينظم شملنا  بعقـوده

***  
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. أبي حمـو الثـانيهـو ابـن السلطـان الزيـاني 
وشبيهـه في االعتنـاء بالعلـم، ورعايـة الفنـون، والمشاركـة 

 أبـو زيـانولـد . في مجـاالت اآلداب، ونظـم الشعـر
 فـهي أمـهأمـا . بتاريـخ لـم يحـدد تلمسـانفي  محمـد
تزوجهـا . قسنطينـةالمتواجـدة في شمـال  ميلـة مدينـة مـن

أثنـاء حركتـه مـع أعـراب إفريقيـة  أبـو حمـو
المناهضيـن للمرينييـن في تلـك الديـار؛ وألبي زيـان ثالثـة 

 عمـر، ثـم المنتصـر: أشقـاء مـن أمـه؛ أشهرهـم
 .أبـا تاشفيـنأخـاه  أبـو زيـانقـاوم ).  العـروف بعميـر(

اجـه أبـاه بالعـداوة؛ وتآمـر عليـه ـ إلى خاصـة عندمـا و
أبـو وقـد تمكـن . جانـب المرينييـن ـ وشاركهـم في قتلـه

؛ أبي تاشفيـنـ بعـد محـاوالت فاشلـة؛ ضـد أخيـه  زيـان
لكـل  الكابـح لـه والمعرقـل بـني مريـنموقـف وجـراء 

هلـك تمكـن مـن ذلـك؛ إثـر م .تحقيـق هدفـه مـن شأنـه
م؛ 1394/هـ796سنـة أبي العبـاس بـني مريـن  سلطـان

بالعـودة إلى  أبـو فـارس المريـني ولـده حيـث سمـح لـه
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وكـان إخـوة أبي . الستعـادة ملـك أبيـه ؛ سعيـاًتلمسـان
. زيـان قـد تكاتفـوا في مواجهـة أخيهـم أبي تاشفيـن

مـن  تلمسـانملكـاً عـلى  أبـو زيـانوبموتـه؛ انتصـب 
تـم ذلـك . م1399/هـ801م إلى عـام 1394/هـ796سنـة 

ويبـدو . في جـو غيـر مستقـر، ومشحـون بالفتـن المشتعلـة
 وضـع في محـلأنـه لـم يكـن مطلـق السلطـات؛ ألنـه 

   .مـن قبـل بـني مريـن ةـبمراق
 ابـن أبي حمـو أبـو زيـان الثـانيويتميـز السلطـان 

لتفـوق في فنـون األدب، بسعـة االطـالع، وحـب العلـم، وا
ـد بـن موقـد وصفـه مح. وحسـن ركـوب صهـوة الشعـر

وتصـرف في شبيبتـه بيـن : ((ه التنـسي بقولـهـعبـد الل
دراسـة معـارف، وإفاضـة عـوارف؛ وكلـف بالعلـم؛ حـتى 
صـار منهـج لسانـه، وروضـة أجفانـه؛ فلـم تَخْـُل 

بمذاكـرة حضرتـه مـن مناظـرة، وال عمـرت إالّ 
ومحاضـرة؛ فالحـت للعلـم في أيامـه شمـوس، وارتاحـت 

نسـخ ـ رضي اللـه . لإلستقـرار فيـه نفـوس بعـد نفـوس
وحبسهـا؛ " القـرآن"عنـه ـ بيـده الكريمـة نسخـاً مـن 

" الشِّفـاء" ، ونسخـاً مـن "صحيـح البخـاري"ونسخـة مـن 
؛ الـتي ألبي الفضـل عيـاض؛ حبسهـا كلهـا بخزانتـه

بمقـدم الجامـع األعظـم مـن تلمسـان المحروسـة؛ الـتي 
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هي مـن مآثـره الشريفـة المخلـدة مـن ذكـره الجميـل؛ 
مـا سـرت بـه الركبـان؛ ِلمـا أوقـف عليهـا مـن 

وصنَّـفَ . األوقـاف الموجبـة للوصـف بجميـل األوصـاف
كتـاب " كتابـاً؛ نَحـا فيـه منـحى التَّصـوف؛ سمـاه

اإلشـارة في حكـم العقـل بيـن النفـس المطمئنـة والنفـس 
  .1"))األمـارة

عـلى خـطى والـده  هـذا السلطـان المثقـف وسـار
في التأكيـد عـلى سنـن االحتفـال  ؛أبي حمـو الثـاني

وكـان يعقـد في . كـل عـام في بالمولـد النبـوي الشريـف
ى فيـه قصائـد الشعـر، قصـره مجمعـاً ـ كأبيـه ـ تُلْـقَ

وتشنـف اآلذان بأهـل السمـاع المترنمـة بأشعـار في مـدح 
  . الرسـول األعظـم صـلى اللـه عليـه وسلـم

لـم ولكـن هـذا السلطـان األديـب الشاعـر المسالـم؛ 
يسلـم مـن مكائـد بـني مريـن؛ الذيـن جهـزوا أخـاه أبـا 

ى تلمسـان لإلطاحـة محمـد عبـد اللـه؛ بجيـش، وسيـروه إل
اضطـر إلى ف فاقتحـم عليـه البلـد؛ .بـأبي زيـان محمـد

نقـل بيـن القبائـل في شـرق ؛ والتج مـن المدينـةوخـرال
البـالد؛ إلى أن غـدره أحـد أفـراد تلـك القبائـل المدعـو 

                                                
  .211: ، ص)نظـم الـدر(تاریـخ بـني زیـان ملـوك تلمسـان  1
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وذلـك في سنـة . محمـد بـن مسعـود الوعـزاني؛ فقتلـه
. م1402/هـ805

     ***


عندمـا قـال السلطـان أبـو زيـان هـذه القصيـدة؛ ـ 
مـرت بتلمسـان الهديـة الموجهـة مـن قبـل سلطـان بـني 

قـرر ف؛  1مريـن إلى سلطـان مصـر الظاهـر برقـوق
 ـ هـو اآلخـر ـ السلطـان أبـو زيـان محمـد المشاركـة

بعـث بهـا مـع تلـك القافلـة إلى مـن عنـده؛ بهديـة 
جيـاد بمراكبهـا؛ ثـم وهي مكونـة مـن ـر؛ سلطـان مص

أرفقهـا بقصيـدة مـدح بهـا السلطـان برقـوق؛ وهي 
  :كالتـالي

 كَاِئبنِ الررِلميسـهميُلـُل   ذَمي  نـ ج نهدعـ إالَّ ب ربوالص  
يوي رادا الحها أيـيكـا   إنَّه  د نيُلظُعمي يح يـُلثُ ـالقَلْبتَم  

فَالْحسن فَوقَ ظُهورِها  محموُل   اـظُهورِه  وقَـرِفْقاً بِمن حملَتْه فَ
   دوُلـس المِـلظَِّل اـهنْع جابنْتَ   ةـافَشفَّ    : مٍـجأنْ ـة آي  هـلَِّل
   وُلـأف دوِلـالج ارِـتها بأسولَ   اـلوعهطُ دورِالص بآفاق بهشُ

   
                                                

الظاھـر برقـوق؛ ھـو أول الممالیـك البرجییـن في مصـر والشـام؛ حكـم مـن  1
 .م1399/ھـ801م إلى سنـة 1382/ھـ784سنـة 
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  ُلـهيم  بـثيوالكَ ثيبٍكَ ىتنَم   على نٍـصعلى غُ رـمقُ هانَّأكَفَ
   ُلـوغلي رةٌـفْقلبي ز ادـتواع   ىواله  بي ثارفَ هاطايام ثارتْ

أوتَِل تْمديعي فَوغالب عـظَنَ   رتيـبخاِلتُ رسه ـيالعُلـكلي ون   
دمغَُأ عيطَ   اـرقيبه فَخو ض منهراً ووغْيلبفَ  ىني األسُلـسيي   
ويح المحب تْشَو به  عـراتُبـعلي  اٌلـق اـهكأنَّفَ   هُلـوقي  ه   

   ُلـذيتُ نـهِعموهر دج مصونِل   ىوالنَّ ومه يفونُى وجواله نصا
   حوُلكْالم ى مالح يبظَ هوعروي   اـهيسى في خرالشَّ دسه أهابوتَ
   ُلـليذَ زـزيالعو دـبع رفالح   ىواله في إالَّ ميالض فوسى النُّأبتَ

   وُلـفأق  لي غينصتُ ةٌساع هْل   ىمـالح َلأه ياالوادي و يا بانةَ
   ُلـأميو  ىمحلْاً ِلـقوشَ تاحأر   ىمالح نم سيمالنَّ بهما لي إذا 

   ُلـليعتي تَـبابصا ِلـبالص َّإن   هاسيمنَ  يإلَ صلُخْا يبوا الصلُّخَ
   وُلـهنْم  هدروِو  هـنْع  ادذَُأو   هـلّحم رودو نع ُألـحُأما لي 

  جميل الجميلوالظن في المولى    جٍـوالباب لَيس بِمرتَجٍ عن مرتَ
***  

  وُلـرس  ما مثْلُه في المرسلين   لذيمن لي بِزورة روضة الهادي ا
 وهـومحم أحمدصطفَى  دى   والمانْتَه ى ولهتَبجُلـالتَّفْضي والم  
   ُلـزينْالتَّو  يحوـال هيلَى عنَأثْ   نم لَّجوأ ىدى الهدأه نم رييا خَ
وحي من الرحنِم ـقيلْيبِـنَّال بِـلْقَ   ىعلَ  هي محـمجِ دُلـيرب   
مدتْحآياتُ ك تابِالك  وـشَّبدوقُبِ    تْرـمـالتَّ كُلـجيواإلنْ اةُرو   
ةُلَص الصالة لَعتَ يكفَ في ولُحيم   مـكَما تَهرر كْذرك الموُلـسع   
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  وُلـأهم  هـعبر كـبحاً بِـبلْقَ   عيـلُبأض إن أهوُلالم كعبروفَ
ْله من ِل بيٍلسلسىر تَّحخَ   ىى أرير الوهوفَى ر ىنَالم  وُلوالس   
تَّحتَ املُطُمي اللَّناِلـيي وعداـه   إن الزـمبِ  انوـعدلَ  هُلـخيب   
ا ماقَعإالَّ ين مـظيع ميـراِئج   إن ـراِئالجم  حلُمـهُلـقيثَ  ن   

غْأنا مرتَفَ مأناوا ـفطَّع ذْمـنتَفَ   بـجاوـزوا أنا عاثوا ـأقيلُفَ ر  
وأنا البقَفَ عيدروا ـب والمـ   ـجِتَسفَ يرنُأموا والموا ـأنيلُفَ يجِتَر  

اً نَـقاِئيا سحو جازِالح حةًـولَم   لْالقَوب بين حـِلومه  محوُلـم   
   وُلـصوم  دـمحمبِ  هـاممذفَ   هـيمس  مالَـس غْـلِّب دـمحمِل
وـوُل ِلسقْبالم عـاُؤكد ناكه عمسي   ذُنوبِـه  فـاراغْت له اإللَه  

***  
  رسـوُل الرسوِل نَحوسعيد  فَلْتَنُـب   فَلَكَـم لَه  بيوعنِ المليك أ

ـهتيةَ  بـوسك  ـٌل ِللَّـهمتَحمـوُل يا   محُل الممحالم  ـذاكبح  
سعد ـليالمك ـعيأبي سـنَّأ ده   سعلَ فٌـيـداِئى أعه موُلـلُس   
ملك جحي رِغْالماألقْ ببِ  ىصلَفَ   ههبِ منَ هحو الروِلس  ووُلـص   
ملبِ كـنَ هـاألنَ امام  ُأوتْـنَم   سُلب خَالمالَفَ اف افُخَي ُلـبيس   
   ُلـيزِج طاءالعو مـج ُلضلفَاو   ٌلـمَؤم  ابنَالجو مخْض كلْمالْفَ
ونْالصع أجُلم خَالفَوار  ٌلـثََّؤم   والمجأكْ دُلم اوـفَلواء ُلـيأص   
   وُلصي راقالع ىعلَ رصم ادع دقَ   ىنَـالم  تَغْلِّب نِيرحالب كاِلم يا

   وُلـبقَ هـاإللَ وحِر نم كيلَعفَ   اـنَاله كلَ قَّح نِيمرالح مادخَيا 
تْيا مفي حوفامـتـسالَرِبِ  يحة   لْسالَسة يزالتَّ  اـهى بِهُلـسير   
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أهدتَيها حسغَ   اـهلَ  راً ماـكْبِ ناءيري وثُكَ إنر ُلـفيكَ جاُلالر   
ضاء المداد مالوِ ندبِ  ادصحهاف   تَّحى اضملَّح عبوسه المبوُلج   
جمحاو تْعها بِلَمحضركَ ناتاـم   جمتْع ثَبةُنَي في الهىو وميُلج   
ـكَّأتَوبِ   تْدهدـية   ودةًــي   هإلخَِل يا اءلمتَركْتَ  ىضُلـيم   
وبـِئادع ِلـلَالح اليمانة التيـي   روى مها بِفَعاطمصُلـيالنِّ  ر   
   جوُلتَ ثُيح نسالح جوُلفاً يحتُ   اـهتُأيرفَ  ريـفيها ناظ تُلْأجفَ
تْلَّج مها فَنُحاسأهنَ  ىوحـثْاللَّ بوِلالقَ مِـفَبِ   اـهوم  ُلـبيقْالتَّو   

يا مسعدي وأخي العزيز وديجِنْم   وـلُالقُ نِمإلَ وبى هُلـميتَ واه   
إن كان رسم الود نْمك  ذَمبِالْبِ   الًـير ذَو بِـهويـله موُلـصو   
   ُلـييخْتَ والَ مـهو ضٍارِـمعبِ   هرـيضي سيلَو دينْع هرـظينَفَ

ود ـيزيد ـهِشَ تٌـثابِوـا بِدــاِلخَوِل   هـلُخُبِ دودُلــييذْتَ  ه   
إلَونْها تُكَيبيك ـصقَد ـَمتيود   صح يُلِلالد وقَـفَاو  الموُلـلُد   
   وُلـبقَو  اـهلَ اٌلـبإقْ كـيدلَفَ   تْمي سامالس سِلجالم ذاكا بِفإذَ
دالوِ امدالبِ ىعلَ ادعاد موالًـص   بيلوبِالقُ ن وحـلُبه مووُلـص   
وقيتَب في نلَ مٍعدـيك زماـهيد   ولَعيك يو فُضهالَّظ  المدوُلـس   

    ***
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. هـو أحـد فقهـاء المذهـب المالـكي ذوي االعتبـار

كعلـوم : كمـا عـرف بضلوعهـا وتمكنـه مـن علـوم شـتى
دب والبيـان والمنطـق؛ ولـه قـدرات واضحـة في اللغـة واأل

أنيـس الجليـس في : ولـه مؤلفـات عديـدة؛ منهـا. النظـم
جلـو الحناديـس عـن سينيـة ابـن باديـس، ونظـم عقيـدة 
السنـوسي الصغـرى، وشـرح بـردة البصيـري؛ ولكنـه لـم 

أحمـد بـن محمـد بـن زكـري : مـن شيوخـه. يكملـه
ي؛ الـذي أخـذ عنـه األصـول، والعربيـة، التلمسـان

قـال عنـه ابـن . والمعـاني، والبيـان، والمنطـق، والحسـاب
. وكـان شاعـراً، ماهـراً في عـروض الشعـر: ((مريـم

يلغـز كـل واحـد وكـان معاصـراً البـن غـازي؛ وكـان 
ومـن نظـم مـا بعـث بـه . لصاحبـه بالمسائـل بالنظـم

  : ليـهابـن غـازي إ
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  وميت قبـر طعمه عند  رأسـه
  إذا ذاق من ذاك الطعـام تكلمـا

  يقـوم فيمشي صامتـا متكلمـا
  منه  قوما الذيويأوى إلى القبر 

  يستحـق  زيـارة حيفال هـو 
  وال هو ميت يستحـق  ترحمـا

  
  :فأجابـه سيـد أحمـد بـن الحـاج رحمـه اهللا ورضي عنـه

  ثـم  بعـده أبتـديبحمد اللـه 
  أصلي على خيـر األنام مسلمـا

  هو القلم القبر الـدواة وطعمـه
  مـه الكتابـة فافهمـاكال ادمـد

  وكاتـب هـذا أحمد بن محمـد 
  .1))عفا اهللا عنه كل ما كان أجرمـا 

ابـن أختـه الحـاج : أمـا تالميـذ ابـن الحـاج؛ فمنهـم
ابـن السعيـد، ومحمـد بـن بـالل المديـوني، والـولي 

. الـح عبـد الرحمـن التابـع لليعقـوبي في التصـوفالص
م أمـا وفاتـه فيبـدو أنهـا حدثـت في حـدود عـا

  .م1524/هـ930

                                                
 .8: ص البستـان، 1
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عـلى أعمـال ابـن الحجـاج النظـم في قضايـا  يغلـب
  :وفي مـا يـلي عينـات منـه. تعليميـة

  :نظـم عقيـدة السنـوسي الصغـرى؛ ومطلعهـاـ 
  بنفسـه وزبالهـدى  شرفنـا     اـعرفن  يلـذه اـد للـالحم

  :إلى قولـه
  فالمقصود من هذا النظام    نظم عقيدة السنوسي  اإلمـام وبعد

  من غير تبديـل  وال تغييـر     سوى اختالف اللفظ  والتعبير
  

  :ـ وفي نظمـه لبيـوع اآلجـال قـال
  مصليـا عـلى   محمد مسلما على  الـوال حمـداهللا أ

  كل الوجدل أزاحم بيوع األجـل   مختصرا أما فخذ نظ
  ما به شراه جنسمن باع شيئه بنقد  فاشتراه   بثمن من 

  من مشتريه قبل كان فيـه   سبع وعشرون من الوجوه
  يجوز ذا في عشرة وسبعة   وعشرة تمنـع  للذريعـة

  األجل   سيـان في كـل  تطـول نالنقد دو في والحكم
  وقتـه أو بعده  أو نقـدايشتريـه  فـردا   ل قدألنـه 

  به أو ناقصا أو أعظما باعفذي ثالث كلها بمثل  مـا   
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  بعضه اشترى كانفيما إذا قد    تسع أخرى مع تسعاتصير 
  منتهـاه ذاك اشتـراه   مع غيـره و  ذاإ فيماوتسعـة 

  سبعا فاعلم العشرين على زادت    إذا ضربت في ثالث تسعا
  التسعة األوجه جازت فاعقلف   فإن يكن شـراؤه لألجـل

  بأزيـدا أومفـردا   بالقدر أو أقـل  اشتراهوهي ما إذا 
  اكتراث بال أو بعضه اشترى كذا    في الثالثأو اشترى معه سواه 

  وإن يك اشتراه فردا ناجزا   أو بعضه فذا يكون  جائزا
  به أو  أكثـرا   وال يجوز أن يكون نـذرا باعبمثل ما 

  اهوغير  فمنع األوجه الثالث   سواه دا معوإن يك اشتراه نق
  قد حصل مفردا أو مع مزيد   األجل ذاكمن  أبعدأما إلى 

  فجائـز بالمثـل أو أقـال   وال يجوز أن يكون  أعلى
  مسجال منعفااألجل  من أقصى   وإن يكن شراؤه بعضا إلى

  هذا إذا كان المبيع  يعرف   بعينه فالحكـم ال يختلـف
  ب عنه فالوجوه  أعظمغاليس يعلـم   و وإن يك المبيع

  يطول شرحها فال تقنع بما   من الوجوه ذكـره تقدمـا
  رشـد الرشيـد بنكذا حكى الشيخ  أبو الوليد   محمد 

  معا واآللالنبي والصحب  على    ثم الصالة والسالم جمعـا
  

وإلى جانـب النظـم؛ لـه أيضـاً قصائـد شعريـة؛ وصفهـا 
وقـد مـدح النبـي صـلى اللـه عليـه : ((ـهابـن مريـم بقول
  : تى فيهـا بالعجـب العجـاب؛ فمنهـاأوسلـم بقصائـد 
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  ويطلـب الكمـال يبـغي مـن   بدية بهومن بعد باسم اهللا والحمد إذ 
  

وفيهـا مـن األبيـات عـدد سـور القـرآن  العظيـم؛ ومنهـا 
  :وهي هـذه ؛في مـدح النـبي صـلى اللـه عليـه وسلـم

  سالم على سكان طيبة والحمى  فهم اسلموا قلبي سليما  مسلما
  نأت دارهم عني فَظَلْتُ لبينهـم  كئيبا قريح القلب صباَ  متيمـاً

  :اـوآخره 
  .1))فلما عدمت القبر يممت مدحـه  فمن لم يجد ماء دهورا تيمما

  
  :ـ ولـه هـذه المقطوعـة أيضـاً

  اغتياله  نفسي السعي حول وجنبت   بقسـم اهللا ثم اختيـاره ضيتر
  هو عالـم   بأسباب إصالح الفتى  واختباله للذيوفوضت أمري 

  أو لسلـب اعتاللـه مناهغير ربه   لجلب  جاوأيئست قلبي من ر
  يقيـني أن أرى  متذلـال   لغير عزيـز واحد في جاللـه يقيني
  لنوالـه سائـال ألستحيي من اهللا أن  أرى   لبـاب سـواه  وإني
  كليهما   عليك ببـاب اهللا لُـذْ  بحبالـه ىا طالب الذنيا واألخرأي

  :ـ وجـاء في آخرهـا
  وتسليمـه  للهاشـمي   وآلـه   صالته أهديومن بعـد حمد اهللا 

***  
                                                

  .18: البستـان، ص 1
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لمختصيـن هـو أحـد أئمـة الفقـه والفتـوى؛ ا

أصلـه مـن جبـل وانشريـس في . بالمذهـب المالـكي
النـواحي الغربيـة مـن مدينـة الجزائـر؛ وولـد في عـام 

م، ونشـأ بتلمسـان ودرس عـلى شيوخهـا؛ 1430/هـ834
أبـو الفضـل قاسـم العقبـاني، وولـده القـاضي أبـو : منهـم

قاسـم سالـم العقبـاني، وحفيـده محمـد بـن أحمـد بـن 
العقبـاني؛ ثـم درس أيضـاً عـلى محمـد بـن العبـاس، وأبي 
عبـد اللـه الجـالب، وابـن مـرزوق الكفيـف، والغرابـلي، 

امتحـن ونكـب بتلمسـان في سنـة . والمـري، والمـازوني
م مـن قبـل السلطـان أبي ثابـت المتوكـل؛ 1469/هـ874

غـرب فنهبـت داره؛ فاضطـر إلى الهجـرة نحـو الم
األقـصى؛ حيـث استقـر بفـاس؛ أيـن بـقي بهـا إلى أن 

: ومـن مؤلفتـه. م1509/هـ914وافتـه المنيـة في سنـة 
كتـاب الواليـات؛ في الخطـط الشرعيـة، عـدة البـروق في 
تلخيـص مـا في المذهـب مـن الجمـوع والفـروق، وكتـاب 
ي في ترجمـة محمـد المقـري الجـد، شـرح الخزرجيـة ف
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العـروض، وغنيـة المعاصـر، مختصـر أحكـام البـرزالي، 
القصـد الواجـب في معرفـة اصطـالح ابـن الحاجـب، حـل 
الربقـة في أسيـر الصفقـة، وإضـاءة الحالـك في الـرد 
عـلى مـن أفـتى بتضميـن الـراعي المشتـرك، وكتـاب 
م وفيـات الونشريـسي، وإيضـاح المسالـك إلى قواعـد اإلمـا

مالـك، وفهـرس الونشريـسي في ثالثـة كراريـس، وكتـاب 
أدب ـالمنهـج الفائـق والمنهـل  الرائـق والمعـنى الالئـق ب

الوثائـق ، ثـم أهـم كتبـه وأوسعهـا انتشـارا؛ وهـو كتـاب 
والجامـع المغـرب عـن فتـاوي علمـاء  المعيـار المعـرب

  .إفريقيـة واألندلـس والمغـرب

***  
  

ال التنـسي هـذه المقطوعـة في تقريـض كتابـه ـ قـ
إيضـاح المسالـك إلى قواعـد اإلمـام أبي : المعنـون بـ

  :عبـد اللـه مالـك
  الأوعليـك  بإيضـاح  المسالـك  

  عتـالواضـم أنفاسـا نفائـس  فقد
  وجيدهـا  لوبـرز في مجلى الجما

  جتـالواأشتـات المحاسـن  وأحرز
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   فما تـرىجليـال الاضح أشكـاوو
  غموضـا وقل كل المناهـج ذلـال

  ألقـاب  القواعـد  كلهـا  بوهـذ
  ورتـب أنـواع المبـاني وفصـال

  كان ينبو عن  الـورى قدوقرب ما 
  وقيد ما قد كان في الكتب  مسجـال

  رأيتـه  قدجنى من ثمـار العلم ما 
  وحـاز من السحر الحالل حالئـال

  عليـك بحفـظ مـا حـواه  فإنـه
  ليـل مفيـد قد أبـان  وحصـالج

  وتدعـو  لعبـد  مذنـب   متذلـل
  عبيد اإللـه نجل يحيى عن  الـوال

  وصـل وسلـم ثم صـل وسلمـن
  على خير رسل اللـه ثمة من تـال

***  
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سقـوط غرناطـة في يـد د ـبتلمسـان؛ بع حـّل
تـزوج مـن وباستقـراره في هـذه المدينـة؛ . النصـارى

؛ ولكـن تلـك الصلـة انقطعـت أسـرة مـن بـني مـرزوق
: ووصـف المقـري نظمـه فقـال. بعـد فتـرة؛ ألسبـاب مـا

  .1))وكـان لـه نظـم ال بـأس بـه((
  

منهمـا  أورد المقـري لـه هذيـن البيتيـن؛ قائـال أن بيتـاـ 
أن النـاس المـوه عندمـا طلـق بنـت : نسيـه؛ ومفـاده

ابـن مـرزوق؛ فأجابهـم بهـذه المقطوعـة؛ بعـد ذلـك 
  :البيـت المنـسي

......................................  
......................................  

يلومـناألقْ يطَـا ـوامما س ـدعب نم  
 ـلَيعبِإنْفَـاق ـنمو زوقـرم ـناب  

                                                
  .305: ، ص3: أزھـار الریـاض، ج 1
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  فقلـتُ لَهـم  كُفُّـوا المـالَم  فإنَّـني
  تَركْـتُ ابن مرزوق وأممـتُ  رزاقي

  
هـذه األبيـات رثى بهـا أحمـد بـن يحـيى الونشريـسي ـ 

  :صاحـب المعيـار المغـرب
كُلُّـه  غْـربِل المب تْ فَـاسأظْلَم لَقَـد  

  مـوت  الفَقيـه  الونْشَرِيـسي  أحمـدبِ
  رِئيـس ذَوِي الفَتْـوى بِغَيـرِ  منَـازِعٍ

ـدحازِِل  األوكَـامِ  النَّـوأح ـارِفعو  
  أي   مســددرولَـه  دربـةٌ   فيهـا  

  ـالَماألع  هشَـادي  فيبِإرتَـدتَه  ذَاك  
  غَربِنَـا  اليـوم  مثْلُـه فيمـا وتَـاِهللا 

ددبِطُـوِل   تَــر  يـهاندي  ـنالَ  مو  
ـةمحـُل رـنِ أفْضمحالر ـنم ـهلَيع  

  ح عـلَى مثْـواه فَيضـاً وتَغْتَـديوـرتَ
  

  :وقـال يرثيـه في أخـرى كذلـكـ 
  ربِ عاِلمأبعد ابنِ يحيى اليوم في الغَ

  لمفَاصـَل  مثْلُـهالفُتْيـا بِايطَبـقُ  
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  غَايـةُ  زِِلويعرِفُ من فقْـه النَّـوا
  بـان نُبلُـه بِـهيوقِّـع منْهـا مـا 
ثْلُـهـقَ مبي لَم جِْئتَ ِلإلنْصاف إنو  

لُـهفَض  نْكَـري ـسليُل لَيذا الجوه  
  الرضاوفَالصبر  تُكَان جاء الموفَإذْ 

  ما قَضى الخَالَّقُ فَالْحوُل  حولُه علَى
  

  :ة للتنسي أيضـاًثـ وقال في مرثية ثال
  رأيتُ نُجوم الديـنِ تَبـكي حزِينَـةً

  علَى فَقْد حبرٍ كان قُطْب أولى  العلْيا
  :جيبـةَومن هذَا؟  فَقالَـتْ  م: فقلتُ

  علَى الونْشَريسي رئيسِ ذَوي الفُتْيـا
  ويلَنَـا ثُـم  ويلَنَـا: فَصحنَا وقُلْنَـا

  ب أظْلَمت  الدنْيـاغاعلَى فَقْـده مذْ 
 ليهعمن الرـةمحـُل رـنِ أفْضمح  

  مثْـواه مع الجـود  والسقْيـا دهتعا
  

  :ايضـاً ـة المـراثي قـالـ وفي رابع
  رأيتُ نُجوم الديـنِ تَبـكي حزِينَـةً

 نم علَى فَقْدكا قَدن ـهمانز قُطْـب  
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  :ومن هـذا؟ فَقالـتْ مجيبـةً: فقلتُ
  َنْشَريـسي وحيـد أوانـهلوعـلَى ا

ـةكُـلُّ رِياس قْـهتْ في الفانْتَه إليه  
  زِينَـتْ  بِحسـنِ  بيانـه فَـةومعرِ

كُلُّـه نالكَـو نَّا أظْلَـمع ذْ غابمو  
  الضحى لَيـالً ِلفَقْـد عيانـه رصاو

كُلِّهِـم  ِللْخَلْـق اِئي فيـهـزع وإن  
  ِلعـز  مكانـه فقـه ذَوِيخُصوصاً 

  
  :ـ مـدح الفقيـه أحمـد العبـادي بقولـه

نمو ـدي فُنونَـهبلْـمِ يثْلُه في العم  
نغَرِ  السى على صينِ والتَّقْوالد عم  

هـرـتَ  أملَى  وأثْبـوالم  تَـهفَأثْب  
  فَـن  ماوزكَّى علوماً حاز في غَيرِ 

  
  :ـ وقـال في تلمسـان عصـره

  تلمسـان  أرض الَ تَليـقُ  بِحاِلنَـا
نلَكـا وـأُل في  القَضلُطْفَ اِهللا نَس  
أر ءرالم بحفَ يكَيـا  ضاًوهوسسي  

  يهود وفُجـار ومن لَيس  يرتَـضى
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  :وقـال أيضـاً عـن تلمسـان في أيامـهـ 
 يـدحـانٍ  وسملفي ت غَرِيب  

  من األحبابِ لَيس لَه مشَاكـْل
  من األصحابِ ولَكن  وكَم فيها

  عدمتُ بِها المنَاسب  والمماثْل

***  
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الفقيـه العالـم : ((وصفـه ابـن مريـم بقولـه
األصـولي الشاعـر المكثـر؛ لـه نظـم في العقائـد شرحـه 

، ولـه غيـره، ووقـع اسمـه في المعيـار؛ اإلمـام السنـوسي
تـوفي في ذي القعـدة عـام : قـال الونشريـسي في وفياتـه

ولـد الحـوضي بتلمسـان . 1]))م1505الموافـق لـ[هـ 910
في تاريـخ غيـر معـروف؛ ونشـأ بمسقـط رأسـه؛ أيـن 

وكـان . كـان يتنقـل بيـن حلقـات دروس شيـوخ العلـم
ولـه قصائـد . ن األدب وعلـوم اللغـةمتفوقـاً في فنـو

عديـدة في أغـراض متنوعـة؛ كمـا قـام بإعـداد منظومـة 
وقـام أيضـاً . في العقائـد؛ شرحهـا اإلمـام السنـوسي

  :بتخميـس قصيـدة ألبي مديـن شعيـب مطلعهـا
  يا من يغيـث الـورى من بعـد  ما قنطـو

  إرحـم عبيـداً أكـف الفقـر قـد بسطـوا
  

   
                                                

  .252: البستـان، ص 1
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  : ـ ومـن شعـر الحـوضي الغـزلي هـذه القصيـدة
  أرِذَاذُ المـزنِ مـن  عيـنٍ  نَـزْل

إن قالشَّـو موعد ْل 1أمقَّ  الغَـزر  
  فَـــةٌوكَّاأبِعيـنَي   ديمــةٌ     

شُ أمعـيـلنَِّل بونْى منْا  اـهبْلـز  
  بكَـاعيـني والَ أبـغي ال ـتْكَب الَ

ضُؤوـها عن فعلـهلَ ا إنتَ  مْلـز  
دع  ـي اللَّوِلـذُعوقٌـاِئشَ  يإنِّ  م  

طَ قَّربعي دون ـنْصعْلي في األز  
أو  نَيـسى العـهـلْقَ  دب  دفٌـن  

وـالهى قَوـالنَّ َلـبى ونْعـنَ هْلز  
  يِلاذـع  مٍـلْع  وند   ينـملُتَ  الَ

  ْلـذَع  نـمع  مـمص  يعـمسبِفَ
ـارِنَ  في إن هــاكُوم  ــنَّجيت  

  ــْلصتَّي مـكُنْم ُلـبالح تَملع ولَ
ـوانُأم  روــاقَاللِّبِ  يبِـلْقَ   ةَـع  

  ــْلصح إن برـقُ دعالو ارظَتانْفَ

***  

                                                
  )).إذ: ((في نـص 1
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دة مـدح بهـا الحـوضي هـذه األبيـات؛ مـن قصيـ ـ
التلمسـاني سلطـان تلمسـان أبـا عبـد اللـه المتوكـل 

  :الزيـاني
  أصبح المزن من عطاِئـك  يحـكي

طـاءـنِ  ِلألنــامِ  عاإلثْنَي مـوي  
  كَيـفَ يـدعى لَك الغَمـام شَبيهـاً

نَــاءسنـاً   وس  فُقْتَــه  لَقَـدو  
  تُعـطي  إذا  تُقَصـر مـاالً أنْـتَ

ـوهو   ـاءَل  مي  إذا  تَطَـوـطعي  
  

  .   قـال صاحـب نفـح أنهـا طويلـة؛ فاكتـفى بمـا ورد

***  
  

ـ وهـذه قصيـدة لزوميـة للحـوضي يـرثي بهـا اإلمـام 
  : محمـد بـن يوسـف السنـوسي الحسـني

     اـأرجاؤه  تـازل أظلمـللمن اـم
   رجاؤها ألرض رجب حين خاب وا

      اـأطرافه  وأتى عليهـا النقص من
      اـأرزاؤه  تـوتعاطف  تـكموترا
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    ةـومصيب  ةـخطب  عظيـم رزء 
     اـعزاؤه فـوم كيـللق يانـدر  لم

     دـمحم  امـاإلم  السنـوسي  دـفق
     اـوهو ابـن يوسف هد منه عالؤه

     راـزاخ  ارفـرا للمعـكان بح قد
     اـن بث غطاؤهـزاح عنها حيـفان

    صـمخل  التوحيد دعوة إلىعـا ود
   اـار ضياؤهـة فاستنـالشريع وإلى
   تـفأصبح  هذا الذي ورث الـنبي
   اـد دواؤهـاستفي بهل الضالل ـعل

   هـبي وصبـع النـذا الـذي تبـه
   اـظلماؤه الهدى سبلفانجـاب عن 

   تيـة الـس المقدسـأيهـا النف اـي
   اـفناؤه  ناـك  ا المحـدودـقائهلب

   هـا بـا علمـاء يـيا أوحـد العلم
   اـا أنحاؤهـلن دتـبوم ـالعل كـل

   هـب  اـدرة الزهــاد يا غوث اـي
   اـشفاؤه  بوـيرجي ألمراض القل

   ةـرئاس قوـتس اـالدني اءتـج كم
   اــأبناؤه  اـتقرب  كـإلي  غيـيب
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   اـمستحرق  اـفأبيت عنهـا معرض
   اـوبهاؤه ا ـجماله  كـم يخدعـل

   ةـمطي  انـالجن  وـنحا ـوجعلته
   اـجزاؤه  ذاكو  ل ترحـالـوسبي

   اــألفته  تيـال فــللتآلي  نـم
   اـاؤهقر  تـدي بها ما استشكلـيب

   اـالف فنونهـوم على اختـللعل من
     اـسناؤه  روقـا يـي لهـا نكتيبد

   تـوب إذا صدت وإذا قسـمن القل
   اـداؤه  بـه فيذهـمواعظ أتيـت

   تيـال  كـا ذاك إال من خصائلـم
   اـإعطاؤه  هـل  رب   اـأعطاكه

   نـروع وم منما شئت من تقوى و
   اـال إحصاؤهـم تـكـرم ومن شي

   واـأصبح  م حتىـالعل هلواسيت أ
   اـاؤهجرأ م ـنفقاته  نـك مـوعل

   ةـذا حاج  ترىر من ـتعطي وتؤث
   اـفقراؤه  اـدائم  دكـفاد رـفاعت

   اــمتبسم  ال ــمتهل  م ــهتلقا
   اـماؤه  اـعليه قاـب  مـفوجدوه
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   هـنصيب كـاس منـل كل الناـينو
   اـإماؤه ادرـغ المـد بلـتى لقـح

   الرضى  م يصحبهـالتسلي كـقأخال
   اـلواؤه  عليـك ور ـمنش  اهللاـب

   هـيعطي  لـين  مـم لـق كريـخل
   اـطاؤهال عـولى ينـإال مـن الم

   دواـفأنش  كالصديق ديشهد األعـا
   اـأعداؤه  اـدت لهـة شهـمليحو

   اـكم ري ـة ربنـا تجـلكن مشيئ
   اـقضاؤه  ردـي الـفسبق القضاء 

   اـأنه  وـل  اـدائم ا ـا ولهفـلهف
   اـغناؤه وكيفني ـدي وما تغـتج

   هـل  أدت  اـفم نـعي ه ـتكب  إن
   اـدماؤه  وعـزج الدمـحقا ولو م

   نـوم  انـتلمس  داًـأب  هـأو تبك
   اـونساؤه  اـا ورجالهـفي حوزه

   مـله  أنى  دارهـمق دروا ـم يقـل
   اـوسماؤه  اـه أرضهـد بكتـولق

   ةـمصيب  ودـجالوكي ـه يبـفلمثل
   اـإغماؤه رىت الوـعظمت فأحزن
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   هـبمثل  ود ـتج  اـنيللد  اتـهيه
   اـإناؤه  طـقا لم يصف ـمن شأنه

   دـموح  ه لكلـزاء بـب العـوج
   اـإناؤه  طـق يصفا لم ـمن شأنه

   هـا ابنـل مجلسه خصوصهـهألو
   اـضياؤه  ابـشمس نأت عنهم غ

   اـأنن  زيـاء نعـا العلمـوشيخون
   اـؤساؤهرم ـه أعضاؤهـد لـجس

   مـفبيوته  زاـالع  قـح  هـوألهل
   اـظلماؤه  ليـده ال تنجـن بعـم
   بـرة إن تغـلكن من الشمس المني
   اـسناؤه فيهف وـا خلـدر الدجـب

  اـكله  را فالمصائبـب صبـيا قل
  اـف بالؤهـر خـلصبباا ـتلقه إن

  هـوضريح  هـس روحدـقيا رب 
  اـنعماؤه  هـتحف  انـن الجنـوم

  ةـتحي  امـاألن  ربن ـه مـوعلي
  اــأناؤه  ضيـتنق  ال  ةـموصل

***  
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ينتـمي صاحـب الترجمـة إلى قبيلـة مغيلـة البتريـة 
م؛ أيـن 1425/هـ790وولـد بتلمسـان في عـام . األمازيغيـة

نشـأ وترعـرع في وسـط عائلـة نبيلـة؛ اشتهـرت بالعلـم 
زاول دروسـه بتلمسـان؛ أخـذ . والمحافظـة عـلى الديـن

لعربيـة؛ مـن نحـو وصـرف؛ عـن والـده مبـادئ اللغـة ا
ثـم حفـظ عـلى يديـه القـرآن الكريـم، وأخـذ عنـه أيضـاً 

ثـم . كتـاب الموطـأ، وكتـاب ابـن الحاجـب األصـلي
محمـد بـن أحمـد عـلى الفقيـه تمـدرس ـ بعـد والـده ـ 
 بالجـالب التلمسـاني المعـروفابـن عيـسى المغيـلي 

؛ حيـث أخـذ عنـه )م1470/هـ875المتـوفي سنـة (
التفسيـر والقـراءات؛ ثـم الفقـه المالـكي؛ خاصـة أن 
صاحـب الترجمـة قـال أنـه ختـم عـلى يديـه المدونـة 
مرتيـن؛ كمـا أخـذ عنـه أيضـاً مختصـر خليـل، 

 أبـو يحـيى: تلمسـان كذلـكومـن شيوخـه في . والفرائـض
ن ـبلي ـع نـد بـن أحمـد بـن محمـن بـد الرحمـعب
 وأ 825 المتـوفي سنـة(اني ـني التلمسـيى الحسـيح
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ن ـم بـن إبراهيـد بـمحمو. )م1422ـ  1421/هـ826
د اهللا ـن عبـد بـن محمـب نـد الرحمـن عبـب ىيـيح

وأخـذ العلـم . )م1441/هـ845 المتـوفي سنـة(اني ـالتلمس
ائي ـم البجـن إبراهيـد بـخ أحمـالشي: في بجايـة عـن

لي ـن عـور بـمنصثـم   م،1436/هـ840ة ـسن ـوفيتالم(
المتـوفي ( التيـزواوي المنجـلي الـو عـأب، وانـعثم

وأخـذ أيضـاً عـن علمـاء ). م1442/هـ846بتونـس سنـة 
ن ـيى بـيحالفقيـه القـاضي أبي زكريـاء : آخريـن؛ منهـم

ـسي؛ الـذي تعلـم هـو اآلخـر ق التدلـن عتيـر بـنذي
أبي ثـم أخـذ عـن . واتـاء بتـلقضوولي ا بتلمسـان،

وفي مدينـة الجزائـر أخـذ المغيـلي . سيـاس الوغليـالعب
د ـن محمـن بـد الرحمـعبعـن اإلمـام المفسـر الشهيـر 

ر ـب تفسيـصاح ؛بيـة الثعالـن طلحـوف بـن مخلـبا
وتـزوج بابنـة  ،؛ فالزمـه المغيـليانـر الحسـالجواه

رحـالت التـزود بالعلـم؛ وبعـد  .الشيـخ الثعالـبي
والحـرص عـلى اكتسـاب مـا قـّل وفـاض مـن معيـن 

محمـد بـن عبـد الكريـم العلـم والمعرفـة؛ أضـحى 
كبـار فقهـاء المالكيـة، ومـن المتكلميـن، المغـلي أحـد 

 :مؤلفـات كثيـرة في كمـا خـط بقلمـه .وأصحـاب التفسيـر
لحديـث، والمنطـق، الفقـه، والتوحيـد، والتفسيـر، وا

 تصـل وقـد والعربيـة، واآلداب السلطانيـة، والشعـر؛
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البـدر المنيـر في علـوم : ؛ أهمهـاتأليفـاً 18إلى  مؤلفاتـه
التفسيـر، وشـرح بيـوع اآلجـال مـن كتـاب ابـن 
الحاجـب، ومختصـر تلخيـص المفتـاح، وشرحـه في 

في المنطـق، البالغـة، وشـرح الجمـل للخونـجي، ومقدمـة 
ـ بعنـوان منهـج الوهـاب؛  ه ـ أيضـاًـومنظومـة ف

خصهـا بثالثـة شـروح، وتنبيـه الغافليـن عـن مكـر 
الملبسيـن بدعـوى مقامـات العارفيـن؛ وهـو نقـد 
للمتصوفيـن؛ حسبمـا يبـدو، ومقدمـة في العربيـة، وكتـاب 
الفتـح المبيـن، وشـرح خطبـة المختصـر، ورسالـة 

ـاح األرواح في أصـول الفـالح؛ الـتي بعـث بهـا إلى مصب
علمـاء أقطـار المغـرب؛ لحثهـم عـلى مناهضـة اليهـود، 

وكانـت لـه اتصـالت ـ بالمراسلـة ـ . والتصـدي لهيمنتهـم
جـالل الديـن مـن بينهـم . ببعـض علمـاء المشـرق

شرعيـة ؛ الـذي اختلـف معـه بخصـوص السيـوطي
ع ـدافيالمنطـق؛ فأرسـل إليـه منظومـة؛ تعـاطي علـم 

ارض موقـف السيـوطي؛ ـعيفيهـا عـن هـذا العلـم، و
ومـن هنـا يتبيـن  .كـان ال يجيـز تعلـم المنطـقالـذي 

تفـوق المنهـج العلـمي عنـد المغيـلي؛ الـذي يستنـد إلى 
المنطـق؛ الفاصـل بيـن مـا هـو حـق ومـا هـو باطـل؛ 

  . أسـس عقليـةاد إلى ـباالستن
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ولـم يكـن المغيـلي راضيـا عـن سالطيـن المنطقـة 
آنئـذ؛ وسخـط عـلى سلوكهـم مـع رعيتهـم، كمـا سخـط 
. عـلى مثقـفي عصـره؛ جـراء صمتهـم وتملقلـم للحكـام

األمـر الـذي حثـه عـلى الهجـرة جنوبـاً؛ نحـو قصـور 
نـه أن الصحـراء الطاهـرة العـذراء عـن كـل مـا مـن شأ

فاستقـر لبعـض الوقـت في نـواحي تـوات . يمسـخ حالهـا
فكـان مجـال . ؛ وفي تمنطيـط  بالـذات)واليـة أدرار حاليـا(

عملـه العلـمي منتشـرا في تلـك القصـور الصحراويـة 
تمنطيـط تيكوراريـن، وأسمـالل، وأولـف، وزاويـة : مثـل
ة؛ الـتي تقـع في وبوجـوده في تلـك المناطـق النائيـ. كنتـة

وسـط الطريـق التجـاري بيـن إفريقيـا السـوداء والشمـال 
اإلفريـقي؛ تعـرف عـلى أهميـة المنطقـة استراتيجيـاً؛ كمـا 
اكتشـف الـدور الخطيـر الـذي يمثلـه يهـود تلـك 
الجهـات؛ حيـث تبيـن لـه أنهـم بصـدد إقامـة كيـان لهـم 

فقـد شـن ضدهـم حملـة  وعـلى هـذا؛. في أرض اإلسـالم
ضاريـة؛ انتهـت بكبحهـم وتقليـص نفوذهـم في بـالد 

ولمـا حقـق مبتغـاه؛ قـرر الهجـرة نحـو بـالد . تـوات
 :السـودان الغـربي وفي مناطـق مـالي والنيجـر الحالييـن

أيـن ؛ )تكـدة، وكشـن، وكانـو، والتكـرور، وكاغـو(
ـن تلـك البـالد؛ تأثيـر عجيـب عـلى سالطي أضـحى لـه

بـقي منشغـال بشئـون الدعـوة لجوهـر اإلسـالم،  حيـث
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كتـب في وكـرس نفسـه للوعـظ واإلرشـاد وتأليـف بعـض 
وحـتى إن ظهـرت لـه  .لديـن، وفي األحكـام السلطانيـةا

مواقـف ضـد المتصوفيـن الدراويـش؛ إالّ أنـه لـم يكـن 
وقـد . والناشـرة للعلـمضـد الصوفيـة اإليجابيـة المستنيـرة 

ثبـت لبعـض المحققيـن أنـه كـان مـن المشجعيـن عـلى 
نشـر الطريقـة القادريـة في بـالد السـودان الغـربي؛ بحكـم 
  .أنـه تلقاهـا عـن شيخـه وصهـره عبـد الرحمـن الثعالـبي
. وقـام برحلـة للحجـاز بغـرض أداء فريضـة الحـج

؛ بعـد أن وصلـه خبـر مقتـل ولمـا عـاد توجـه إلى تـوات
بـقي يـدرس العلـم . ولـده مـن قبـل يهـود تلـك الديـار

في تلـك الجهـة إلى أن وافتـه المنيـة في عـام 
  .م1503/هـ909

  

***  
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؛ الم بهـا جـالل وهـذه أبيـات مـن منظومـة المغيـليـ 
الديـن السيـوطي عـلى فتـواه بعـدم جـواز قـراءة علـم 

      :المنطـق
ثْلـهتُ بِمعما سرٍ مـتُ بأمعمس  

  أصلـه م ـث حكْمـه حكْـوكُلُّ حدي
  أيمكـن أن المرء في العلْمِ حجـة
  نِ في بعضِ قَوِلـهاوينْهى عنِ الفُرقـ

 ينعـقُ المنْطـل المة هبـارإالَّ ع  
 ـقَّ أون الحيتعقحينـَة ح   جهلـه؟  ق

  فَهْل تَـرى  معانيه في كلِّ الكَالمِ
  لشكلـه؟ ال يـرد   دليـالً صحيحـاً

 داك اللَّـهأريني ه نْـهـة  مقَضي  
  محلِّـه  عن على غَيـرِ هـذا تنْفهـا

  ودع عنْك ما أبدى كَفُور وذمـه
    هنقْلـ  صحـة وإن أثْبـت  رجـال 
  وال تقم  خُذ الحقَّ حتى من كفور

  مثلـه بمذْهـب   دليـالً على شَخْص
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كْسال الع قبالح مفْناهرع  تبِنفاس  
  بِـه ال بهـم إذْ هـم هـداة ألجلـه

مه ت فَكَمما ذَكَر منْهع صح لِئن  
  بِفَضلـه؟ باح   وكَْم عاِلـمٍ بالشَّـرع

  ني ما ينبـغي  لكالمـهفكل عـ
  فهذا هو التحقيـق فارجـع  لعدلـه

  وإال فدم برهان تضليل بعضهـم
  على منهج ينجيـك عن سـم نبلـه

  

***  
  

  :فأجابـه السيـوطيـ 
ـهلشِ شُكْـراً ِلفَضرالع مدتُ إلَهح  

  وأهـدي صـالةً  للنَّـبي وأهلـه
ـهثلتُ بِممعـتُ ِلنَظْـمٍ ما سعجب  

ـرـرٍ أقبعـن ح يلـه  أتَـانبِنُب  
  تَعجـب منِّي حين ألفـتُ مبدعـا

بنقلـه  كتابـا جموعـا فيه جـم  
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ـقنْطعن علْمِ م يـَّه   أقـرِر فيه الن
من قال من ذم ـه  وما قالَـهشكْل  

  لم يكُـن وسمـاه بالفرقان ياليـتَ
ـَذا وصفُ قُـرآنٍ كَريمٍ   ِلفَضلـه ف

ـةتجا بغيـرِ رِوايحقـال م وقـد  
ـِّه   مقـاالً عجيباً نائيـاً عـن محل

  ودع عنك ما أبدى كفور وبعـد ذا
  بِخَتلـه خُـذ الحقَّ حتى من كفور

  وقد جاءت اآلثار في ذَم من حـوى
  علـوم يهـود أو نَصارى ألجلـه

  ـه علمـاً لديـه  وإنَّـهيحـوز بِ
ـذبعذيبـاً  يليـقُ  تَعـه  يلعبِف  

  صحبـه  فاروق  وقَد منَـع المخْتار
  أهلـه بعد تَـوراة   وقَد خَطَّ لَوحاً

  ِلكافـرٍ وكَم جاء من نَهيِ اتِّبـاعٍ 
  بِأصلـه وإن كان ذاك األمر حقـاً

   بالحديـث ولَـم أقـمأقَمت دليالً
  مثلـه دليالً على شَخصٍ بمذْهـبِ
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لـه لى هذا اإلمامِ فَكَـمع ـالمس  
ـِرافٌ بِفَضلـه    لَـدي ثنـاء واعت

***  
  

  
ـ مـن مؤثـور مـا قالـه شعـراً، وتداولـه بيـن النـاس 

لـه غربـاً وشرقـاً؛ حـتى عومـل معاملـة المثـل السائـر قو
  :هـذا البيـت الشهيـر

  مودتهـا  كُلُّ العـداوة قَد تُـرجى
   إالَّ عـداوة من عـاداك في الديـنِ 

  

***  
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ترجمـة عبـد الحميـد   ،بورويبـة رشيـد؛ لابـن تومـرتـ 
  م1982ئـر حاجيـات، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة بالجزا

عبـد ؛ لأبـو حمـو مـوسى الزيـاني حياتـه وآثـارهـ 
حاجـات، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع  الحميـد

  .م1974/هـ1394بالجزائـر، 
تونـس وعهـد  اف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوكـإتحـ 

: ت(بـن أبي الضيـاف  حمـد بـن عمـرأل ـ؛ األمـان
نيـة للنشـر والتوزيـع ، الشركـة الوط)م1845/هـ1291

  .م1976/هـ1396بالجزائـر، والـدار التونسيـة للنشـر، 
بـن  لسـان الديـن؛ محمـدل ؛اإلحاطـة في أخبـار غرناطـةـ 

 ،)م1374/هـ776م ـ 1313/هـ713( السلمـاني الخطيـب
بوزيـاني الـدراجي، دار األمـل  تقديـم ومراجعـة وتعليـق

  .م2009، الجزائـر للدراسـات والنشـر والتوزيـع
ابـن  محمـد بـن عـلي؛ أخبـار ملـوك بـني عبيـدـ 

تحقيـق جلـول  ،)م1230/هـ626: ت(حمـاد الصنهـاجي 
البـدوي، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب بالجزائـر، 

  .م1984/هـ1405
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بكـر بـن عـلي  ألبي ؛تومـرت أخبـار المهـدى بـنـ 
ميـد حاجيـات؛ ، تحقيـق عبـد الحلبيـذقا الصنهـاجي

الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر 
  م1974/هت1394

 ؛تومـرت وابتـداء دولـة الموحديـن أخبـار المهـدى بـنـ 
تحقيـق ليـفي  ،البيـذق بكـر بـن عـلي الصنهـاجي ألبي

، مكتبـة المستشرقيـن E. Lévi- Provençalبروفنسـال 
Librairie Orientaliste  م1928بباريـس.   

مستخرجـة مـن معجـم (أخبـار وتراجـم أندلسيـة ـ 
ـَفي : ت(السلَـفي  حمـد بـن محمـد؛ أل)السفـر للسل

تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الثقافـة  ،)م1180/هـ576
  م1963ببيـروت 

 ألفـه ابـن تاويـت؛ محمـد الطنـجي،؛ األدب المغـربيـ 
الكتـاب اللبنـاني  عفيـفي، دارباإلشتـراك مـع محمـد 

  .م1969/هـ1389ببيـروت، 
 حمـد بـن محمـد؛ ألاألدب في عصـر دولـة بـني حمـادـ 

الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر ، أبـو رزاق
  .م1979

حمـد بـن محمـد أل: أزهـار الريـاض في أخبـار عيـاضـ 
 ؛ تحقيـق مصطـفى)م1631/هـ1041:ت(التلمسـاني المقـري 

السقـا، وإبراهيـم األبيـاري، وعبـد الحفيـظ شلـبي، مطبعـة 
  .م1942م ـ 1892التأليـف والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 
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حمـد بـن ؛ ألاإلستقصـاء ألخبـار دول المغـرب األقـصىـ 
تحقيـق  ،)م1897/هـ1315:ت(السـالوي  خالـد الناصـري

اب بالـدار جعفـر الناصـري ومحمـد الناصـري، دار الكتـ
  .م1956ــ  1954البيضـاء بالمغـرب، 

ابـن  محمـد بـن عبـد اللـه المهـدي؛ أعـز مـا يطلـبـ 
تحقيـق عمـار طالـبي،  ،)م1129/هـ424: ت(تومـرت 

  .م1985/هـ1406المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب بالجزائـر، 
والنسـاء مـن  قامـوس تراجـم ألشهـر الرجـال(األعـالم ـ 
 خيـر الديـن؛ ل)المستعربيـن والمستشرقيـنب ورالعـ

مطبعـة كوستـا تومـاس وشركـاه  ،الزركـلي
  ).م1959/هـ1378م ـ 1954/هـ1373(

الم مـن ـقبـل االحت عمـال األعـالم في مـن بويـعـ إ
ابـن  لسـان الديـن؛ محمـد السلمـاني؛ لملـوك اإلسـالم

 القسـم( ،)م1374/هـ776م ـ 1313/هـ713(الخطيـب 
لعبيـدي  تحقيـق ؛)المخصـص لتاريـخ إسبانيـا اإلسالميـة

بـو عبـد اللـه، دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع 
   .م2009بالجزائـر 

الم مـن ـقبـل االحت عمـال األعـالم في مـن بويـعـ إ
ابـن  لسـان الديـن؛ محمـد السلمـاني؛ لملـوك اإلسـالم

القسـم ( )م1374/ـه776م ـ 1313/هـ713(الخطيـب 
 الشريـف تحقيـق، )خصـص لتاريـخ المغـرب العـربيمال

دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع  ،مريبـعي
  . 2009بالجزائـر 
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عـلي  ؛ ألبي الحسـنـ إنبـاه الـرواة عـلى أنبـاه النحـاة
، تحقيـق محمـد )م1226/هـ624: ت(ابـن يوسـف القفْـطي 

هيـم، دار الفكـر العـربي بالقاهـرة أبـو الفضـل إبرا
  .م1986/هـ1406ومؤسسـة الكتـب الثقافيـة ببيـروت 

؛ ألبي سعـد عبـد الكريـم بـن محمـد بـن ـ األنسـاب
، تحقيـق )م1166/هـ562: ت(منصـور التميـمي السمعـاني 

عبـد اللـه عمـر البـارودي، دار الجنـان ببيـروت 
  .م1988/هـ1408

 بـن الحسيـن حمـد؛ ألر وعـز الحقيـرـ أنـس الفقيـ
، )م1406/هـ810: ت(ـن قنفـذ الخطيـب المعـروف باب

اعتـ،ى بنشـره وتصحيحـه محمـد الفـاسي وأدولـف فـور، 
منشـورات المركـز الجامـعي للبحـث العلـمي بجامعـة 

  .1965محمـد الخامـس بالربـاط 
: ت(ـب ؛ ألبي مديـن شعيـ أنـس الوحيـد ونزهـة المريـد

، تحقيـق خالـد زهـري، دار الكتـب )م1197/هـ594
  .م2004/هـ1424العلميـة ببيـروت 

عـلي بـن عبـد ؛ لبـروض القرطـاس األنيـس المطـربـ 
 ،بـن صالـحاابـن أبي زرع، أو عبـد الحليـم الشعيـر ب اللـه

ثـم نسخـة . مخطـوط المكتبـة الوطنيـة بالجزائـر
يوحنـا تورنبـورغ، دار الطباعـة  مطبوعـة؛ تحقسـق كـارل

  . م1943/هـ1359المدرسيـة، أوبسـال بالسويـد، 
ـ باقـة السوسـان في التعريـف بحاضـرة تلمسـان 

؛ للحـاج محمـد بـن رمضـان عاصمـة دولـة بـني زيـان
  .م1995شـاوش، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر 

   

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

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


553 
 

يـن أبي الفـداء إسماعيـل ؛ لعمـاد الدـ البدايـة والنهايـة
، تحقيـق )هـ774ـ  701(ابـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي 

عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن التـركي، دار هجـر 
  .م1998للطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعـالن بمصـر 

محمـد ؛ لالبستـان في ذكـر األوليـاء والعلمـاء بتلمسـانـ 
كـان حيـا سنـة (بـن مريـم االمليتـني المديـوني  الشريـف

بـن أبي شنـب، المطبعـة اتحقيـق محمـد  ،)م1611/هـ1025
  .م1908/هـ1326الثعالبيـة بالجزائـر، 

؛ الملـوك مـن بـني عبـد الـواد بغيـة الـرواد في ذكـرـ 
بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن  يحـيىل

فـرد بـل، تحقيـق أل ،)م1378/هـ780: ت(ابـن خلـدون 
والغـوثي أبـو عـلي، مطبعـة فنطانـة الشرقيـة بالجزائـر، 

م، والنسخـة 1910/هـ1328، 2: م، وج1903/هـ1321، 1: ج
المحققـة للجـزء األول مـن طـرف عبـد الحميـد حاجيـات، 

أمـا الجـزء  .م1980/هـ1400المكتبـة الوطنيـة بالجزائـر، 
برعايـة وزارة الثقافـة  الثـاني فحققـه بوزيـاني الـدراجي؛

الجزائريـة، وإنجـاز دار األمـل للدراسـات والنشـر 
  .م2006والتوزيـع بالجزائـر سنـة 

؛ ريـخ رجـال أهـل األندلـسابغيـة الملتمـس في تـ 
: ت(الضـبي  حمـد بـن يحـيى بـن عميـرةأل

، مكتبـة المثـنى ببغـداد، وطبـع بمطبعـة )م1202/هـ599
  . م1884د روخـس بمدريـ

 براهيـم؛ إلبـالد الجزائـر تكوينهـا اإلسـالمي والعـربيـ 
  .م1970العـدوي، مكتبـة األنجلـو المصريـة بالقاهـرة 
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محمـد ؛ لوالمغـرب البيـان المغـرب في أخبـار األندلـسـ 
، تحقيـق )م1272/هـ669: ت(ابـن عـذاري  المراكـشي

ـاس، دار الثقافـة، ليـفي بروفنسـال، وكـوالن، وإحسـان عب
  .م1967ببيـروت، 

، جوليـان شـارل أ نـدري؛ تاريـخ إفريقيـا الشماليـةـ 
ترجمـة محمـد مـزالي و البشيـر بـن سالمـة، الـدار 
التونسيـة للنشـر بتونـس والشركـة الوطنيـة للنشـر 

  .م1983م ـ 1978والتوزيـع بالجزائـر 
 بـن القاسـما برهيـم؛ إلفريقيـة والمغـربإتاريـخ ـ 

تحقيـق  ،)م1026/هـ417بعـد : ت(الرقيـق القيـرواني 
  .م1968المنـجي الكعـبي، نشـر رفيـق السقـطي بتونـس 

محمـد بـن جريـر الطبـري ؛ لوالملـوك تاريـخ األمـمـ 
  .، مكتبـة خيـاط ببيـروت)م923/هـ310: ت(

؛ وهـو الكتـاب تلمسـان تاريـخ بـني زيـان ملـوكـ 
نظـم الـدر والعقيـان في بيـان شـرف بـني (ـوع لـ المطب

ملـك مـن أسالفهـم  زيـان وذكـر ملوكهـم األعيـان ومـن
محمـد بـن عبـد اللـه ل؛ ممـا مـضى مـن الزمـان

بتحقيـق محمـود ، )م1493/هـ899: ت( التنـسي التلمسـاني
بوعيـاد، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب بالجزائـر 

  . م1985/هـ1405
القـرن  إلى 10تاريـخ الجزائـر الثقـافي مـن القـرن ـ 
سعـد اللـه؛ أبـو القاسـم،  الشركـة الوطنيـة للنشـر ؛ هـ14

  .م1981/هـ1401والتوزيـع، بالجزائـر 
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ر الجيـاللي، دا عبـد الرحمـن؛ لتاريـخ الجزائـر العـامـ 

  .م1980/هـ1400الثقافـة ببيـروت 
مبـارك بـن  :لقديـم والحديـثـ تاريـخ الجزائـر في ا

محـمد الميـلي، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، 
  .م1976الجزائـر، 

محمـد بـن ؛ لتاريـخ الدولتيـن الموحديـة والحفصيـةـ 
ة ـا سنـان حيـك(الزركـشي  إبراهيـم اللؤلـؤي

تحقيـق محمـد ماضـور، المكتبـة العتيقـة  ،)م1488/هـ894
  .م1966بتونـس 

 عبـد اللـه بـن محمـد األزدي؛ لتاريـخ علمـاء األندلـسـ 
، الـدار المصريـة )م1012/هـ403: ت(ابـن الفـرضي 

  .م1966للتأليـف والترجمـة 
وهـو كتـاب المرقبـة العليـا (ـ تاريـخ قضـاة األندلـس 

 عـلي بـن عبـد اللـه: )فيمـن يستحـق القضـاء والفتيـا
ـُّبـاهي األندلـسي  ، المكتـب )م1390/هـ793بعـد : ت(الن

  .التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت
عبـد ؛ لالجزائـر، لمديـة، مليانـة: تاريـخ المـدن الثـالثـ 

مطبعـة صـاري بـدر الديـن وأبنائـه  ، الجيـاللي الرحمـن
  . م1972/ هـ1392بالجزائـر 
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يـن ب تاريـخ المغـرب العـربي في سبعـة قـرونـ 
العامـري ، الشركـة  محمـد الهـادي؛ لاإلزدهـار والذبـول

  .م1974التونسيـة للتوزيـع بتونـس 
دبـوز، مطبعـة  محمـد عـلي؛ لتاريـخ المغـرب الكبيـرـ 

م ــ 1963عيـسى البـابي الحلـبي وشركـاه بالقاهـرة 
  .م1974

تاريـخ المـن باإلمامـة عـلى المستضعفيـن بـأن جعلهـم ـ 
ـه أئمـة وجعلهـم مـن الوارثيـن، وظهـور المهـدي الل

بالموحديـن عـلى الملثميـن ومـا في مسـاق ذلـك مـن 
الخلفـاء ) بعـض(خالفـة أميـر المؤمنيـن وأخيـرا 

كـان حيـا (ابـن صاحـب الصـالة  عبـد الملـك؛ لالراشديـن
: تحقيـق عبـد الهـادي التـازي، ج ،)م1198/هـ594سنـة 

ندلـس للطباعـة والنشـر ببيـروت ألا ، دار2
  .    م1964/هـ1383

؛ ـ التجـارة الخارجيـة لتلمسـان في عهـد اإلمـارة الزيانيـة
أطروحـة جامعيـة لبشـاري لطيفـة، معهـد التاريـخ 

  .م1987ـ  1986بجامعـة الجزائـر، السنـة الجامعيـة 
واألميـر عبـد  تحفـة الزائـر في تاريـخ الجزائـرـ 
الجزائـري ، دار اليقظـة  محمـد بـن عبـد القـادر؛ لقـادرال

  .م1964/هـ1384العربيـة ببيـروت 
؛ تحفـة النظـار في غرائـب األمصـار وعجائـب األسفـارـ 

: ت(ابـن بطوطـة  محمـد بـن عبـد اللـه اللـواتي
تحقيـق عـلي المنتظـر الكتـاني، مؤسسـة  ،)م1377/هـ779

  .م1975/هـ1395الرسالـة ببيـروت، 
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ـ التشـوف إلى رجـال التصـوف وأخبـار أبي العبـاس 

؛ ألبي يعقـوب يوسـف بـن يحـيى التـادلي السبـتي
، تحقيـق )م1220/هـ617: ت(المعـروف بابـن الزيـات 

أحمـد التوفيـق، منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسانيـة 
  .م1997بالربـاط 

عبـد ؛ لورحلتـه غربـاً وشرقـاًـ التعريـف بابـن خلـدون 
بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن  الرحمـن

 محمـد الطنـجي، تحقيـق )م1405/هـ808: ت(ابـن خلـدون 
لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر بالقاهـرة،  ابـن تاويـت،

  .    م1951/هـ1370
ن ؛ للسلطـان أبي الفـداء عمـاد الديــ تقويـم البلـدان

إسماعيـل الحمـوي، صححـه وطبعـه مـاك قوكيـن 
دوسـالن، ورينـود، دار الطباعـة السلطانيـة بباريـس 

  .م1840
 محمـد بـن عبـد اللـه البلنـسيل؛ التكملـة لكتـاب الصلـةـ 

، مكتبـة )م1260/هـ659أو  658: ت(الشهيـر بابـن األبـار 
  .م1956الخانـجي بمصـر والمثـنى ببغـداد 

السياسـة وحضـارة  دورهـا في(مسـان عبـر العصـور تلـ 
الطمـار، المؤسسـة الوطنيـة  محمـد بـن عمـرو؛ ل)الجزائـر

  .م1984/هـ1405للكتـاب بالجزائـر 
؛ لعبـد العزيـز فيـاللي، تلمسـان في العهـد الزيـانيـ 

  . م2002المؤسسـة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة بالجزائـر، 
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قتبـاس في ذكـر مـن حـّل مـن األعـالم ـ جـذوة اال
؛ ألحمـد بـن محمـد بـن أبي العافيـة مدينـة فـاس

 1025ـ  960: ت(المعـروف بابـن القـاضي المكنـاسي 
  .م1973، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة بالربـاط )هـ
محمـد بـن أبي ؛ لجـذوة المقتبـس في ذكـر والة األندلـسـ 

، الـدار )م1095/هـ488: ت(يـدي الحم نصـر األزدي
  .  م1966المصريـة للتأليـف والترجمـة 

 عـلي بـن أحمـد األندلـسي؛ جمهـرة أنسـاب العـربـ 
تحقيـق عبـد السـالم  ،)م1063/هـ456: ت(ابـن حـزم 

  .م1962/هـ1382دار المعـارف بمصـر محمـد هـارون، 
 1492(ـا ـ حـرب الثالثمائـة سنـة بيـن الجزائـر وإسباني

؛ ألحمـد توفيـق المـدني، الشركـة الوطنيـة )م1792ـ 
  .م1976للنشـر والتوزيـع بالجزائـر 

محمـد بـن ؛ لالحلـل السنديـة في األخبـار التونسيـةـ 
تحقيـق ): م1736/هـ1149: ت(السـراج  محمـد األندلـسي

محمـد الحبيـب الهيلـه، الـدار التونسيـة للنشـر بتونـس 
  .م1973ـ  1970
قسـم المغـرب (وجريـدة العصـر  خريـدة القصـرـ 

: ت(األصفهـاني  محمـد بـن محمـد؛ لواألندلـس
تحقيـق  محمـد المـرزوقي، وآخريـن،  ،)م1200/هـ597

الـدار التونسيـة للنشـر بتونـس، والشركـة الوطنيـة للنشـر 
  .            م1973ـ  1972ـ  1971والتوزيـع بالجزائـر 
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محمـد ثابـت الفنـدي  :دائـرة المعـارف اإلسالميـةـ 

  .م1933وآخـرون، القاهـرة، 
 حمـد مختـار؛ ألدراسـات في تاريـخ المغـرب واألندلـسـ 

مؤسسـة شبـاب الجامعـة للطباعـة والنشـر  ،العبـادي
  .والتوزيـع

وهـو ذيـل وفيـات (درة الحجـال في أسمـاء الرجـال ـ 
ابـن القـاضي  بـن محمـد المكنـاسي حمـدأل؛ )األعيـان

تحقيـق محمـد األحمـدي أبـو  ،)م1616/هـ1025: ت(
النـور، دار التـراث بالقاهـرة والمكتبـة العتيقـة بتونـس 

  .م1971ـ  1970
ابـن  عبـد السـالم؛ لدليـل المـؤرخ في المغـرب األقـصىـ 

  . م1960/هـ1380سـودة، دار الكتـاب بالـدار البيضـاء، 
؛ اإلسـالمي دور زناتـة في الحركـة المذهبيـة بالمغـربـ 
ابـن عميـرة، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب  محمـدل

  .م1984بالجزائـر، 
مـوسى ل :ـ دور كتامـة في تاريـخ الخالفـة الفاطميـة

لنشـر والتوزيـع، الجزائـر، دار األمـل للدراسـات والقبـال، 
  .م2007

؛ ك تلمسـان وفـاس وقرطبـةدولـة األدارسـة ملـوـ 
سماعيـل العـربي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة إل

  م،1983بالجزائـر 
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األول، والثـاني،  :العصـور( دولـة اإلسـالم في األندلـسـ 

لجنـة : عنـان محمـد عبـد اللـه؛ ل)والثالـث، والرابـع
م ـ 1960/هـ1380التأليـف والترجمـة والنشـر بالقاهـرة 

  .م1969/هـ1389
؛ دولـة بـني حمـاد صفحـة رائعـة مـن تاريـخ الجزائـرـ 
عويـس، دار الشـروق ببيـروت  عبـد الحليـمل

  .م1980/هـ1400
سماعيـل ؛ إلحمـاد ملـوك القلعـة وبجايـة دولـة بـنيـ 

، الشركـة الوطنيـة للنشـر وتوزيـع بالجزائـر العـربي
  م،1980

 بورويبـة، ديـوان رشيـد؛ لاالحماديـة وحضارتهـ الدولـةـ 
المطبوعـات الجامعيـة، والمركـز الوطـني للدرسـات 

  .   التاريخيـة
 الدولـة الموحديـة بالمغـرب في عهـد عبـد المؤمـنـ 
عـالم، دار المعـارف بمصـر  عبـد اللـهل؛ بـن عـليا

  .م1971
؛ لبوزيـاني واألندلـس والعلوييـن في بـالدـ دول الخـوارج 

  .م2002راجي، دار الكتـاب العـربي بالجزائـر الـد
؛ الديبـاج المذهـب في معرفـة أعيـان علمـاء المذهـبـ 
: ت(ابـن فرحـون؛  براهيـم بـن عـلي المالـكيإل

تحقيـق محمـد األحمـدي أبـو النـور، دار  ،)م1396/هـ799
  .م1972التـراث للطبـع والنشـر بالقاهـرة 
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الششتـري شاعـر الصوفيـة الكبيـر ديـوان أبي الحسـن ـ 

؛ تحقيـق ع،لي سـامي النشـار، في األندلـس والمغـرب
  .م1960منشـات المعـارف باألسكندريـة 
؛ منشـور في المكتبـات ـ ديـوان أبي مديـن شعيـب

  .اإللكترونيـة
؛ لمحمـد بـن سليمـان الكـومي ـ ديـوان الشـاب الظريـف

، طبـع )م1289/هـ688م ـ 1263/هـ661(التلمسـاني 
وأكثـر شعـره . ديوانـه مـرات عديـدة في دمشـق والقاهـرة

  .منشـور في المكتبـات اإللكترونيـة
؛ ألحمـد بـن يحـيى بـن أبي حجلـة، ـ ديـوان الصبابـة

، طبـع بهامـش كتـاب )م1375/هـ776م ـ 1325/هـ725(
. كيتزييـن األسـواق بتفصيـل أشـواق العشـاق لداود األنطـا

  .وهو متوفـر اآلن في مكتبـات إلكترونيـة
؛ لسليمـان بـن عـلي ـ ديـوان عفيـف الديـن التلمسـاني

م 1213/هـ610(الكـومي التلمسـاني الشهيـر بعفيـف الديـن 
، تحقيـق يوسـف زيـدان، دار الشـروق )م1291/هـ690ـ 

  .بالقاهـرة
يـني عـلي الشنتر؛ الذخيـرة في محاسـن أهـل الجزيـرةـ 

يـق إحسـان قتح ،)م1147/هـ542: ت(ابـن بسـام  األندلـسي
/ هـ1395عبـاس، الـدار العربيـة للكتـاب بليبيـا وتونـس 

  .م1979/ هـ1399م ـ 1975
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؛ ذيـل بشائـر أهـل اإليمـان بفتوحـات آل عثمـانـ 

تحقيـق  ،)م1732/هـ1145: ت(خوجـة  حسيـن بـن عـليل
دار العربيـة للكتـاب بليبيـا وتونـس الطاهـر المعمـوري، الـ

  .  م1975
محمـد ؛ لالذيـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـةـ 
: ت( األوسي المراكـشي بـن محمـد األنصـاريا

تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الثقافـة  ،)م1303/هـ703
  .  م1965ببيـروت 

 ـانيالتيج محمـد عبـد اللـهلالتجـاني؛ ؛ رحلـة التيجـانيـ 
الـدار العربيـة للكتـاب  ،)م1317/هـ717كـان حيـا سنـة (

  .م1981بليبيـا وتونـس 
؛ للسـان الديـن بـن الخطيـب ـ رسائـل ابـن الخطيـب

، بعنايـة )م1374/هـ776م ـ 1313/هـ713(السلمـان 
مجموعـة أساتـذة، دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع 

  . م2009بالجزائـر 
القـاضي أبـو حنيفـة النعمـان : ـة افتتـاح الدعـوةـ رسال

؛ تحقيـق وداد )م973/هـ363: ت(بـن محمـد بـن حيـون ا
  .م1970القـاضي، دار الثقافـة، بيـروت، 
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محمـد بـن ؛ لالروابـط الثقافيـة بيـن الجزائـر والخـارجـ 

، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع الطمـار عمـرو
  .  م1983/هـ1404بالجزائـر 

؛ لمحمـد ـ روضـات الجنـات في أحـوال العلمـاء والسـادات
باقـر الوسـوي الخونسـاري األصبهـاني، الـدار اإلسالميـة 

  .م1991/هـ1411ببيـروت 
؛ للسـان الديـن بـن ـ روضـة التعريـف بالحـب الشريـف

، )م1374/هـ776م ـ 1313/هـ713(الخطيـب السلمـاني 
سعـدودي، دار األمـل للدراسـات والنشـر تعليـق حسـن 

  .م2009والتوزيـع بالجزائـر 
سماعيـل بـن إ؛ روضـة النسريـن في أخبـار بـني مريـنـ 

تحقيـق  ،)م1406/هـ807: ت(ابـن األحمـر  يوسـف
جـورج مـارسي، وغـوثي بـوعـلي باريـس 

  .م1917/هـ1336
رافي معجـم جغـ(المعطـار في خبـر األقطـار  الـروضـ 

محمـد بـن عبـد المنعـم الحميـري ؛ ل)مـع مسـرد عـام
تحقيـق إحسـان عبـاس، مكتبـة  ،)م1326/هـ727: ت(

  .م1975لبنـان ببيـروت 
؛ لشمـس الديـن محمـد بـن أحمـد ـ سيـر أعـالم النبـالء

، تحقيـق )م1347/هـ748: ت(ابـن عثمـان الذهـبي 
م ـ 1955بمصـر  مجموعـة مـن األساتـذة، دار المعـارف

  .م1962ـ  1957
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عبـد ؛ لالذهـب في مـن أخبـار مـن ذهـب شـذراتـ 

، )م1678/هـ1089: ت(ابـن العمـاد  الـحي الحنبـلي
  .المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع ببيـروت

أحمـد بـن عـلي  :صناعـة اإلنشـاء ـ صبـح االعـشى في
مؤسسـة المصريـة العلميـة ، ال)م1418/هـ821(القلقشنـدي 

  . م1963للتأليـف والترجمـة والطباعـة والنشـر، القاهـرة، 
ابـن  أحمـد بـن إبراهيـم األندلـسي؛ صلـة الصلـةـ 

  . مكتبـة خيـاط ببيـروت ،)م1308/هـ708: ت(الزبيـر 
محمـد بـن أحمـد ؛ لطبقـات علمـاء إفريقيـة وتونـسـ 

تحقيـق عـلي  ،)م944/هـ333: ت(أبـو العـرب  القيـرواني
الشـابي ونعيـم حسـن البـاني الـدار التونسيـة للنشـر 

  .م1968
؛ لمحمـد ـ العالـم الربـاني أبـو مديـن شعيـب التلمسـاني

الطاهـر عـالوي، دار األمـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع 
  .م2011بالجزائـر 

ـرب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في أيـام العـ 
ذوي السلطـان  والعجـم والبربـر ومـن عاصرهـم مـن

بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد  عبـد الرحمـن؛ لاألكبـر
دار  ،)م1405/هـ808: ت(ابـن خلـدون ابـن الحسـن 

، 3، 2: م، ومج1967، 1: الكتـاب اللبنـاني ببيـروت، مج
  .م1968، 7، 6، 5: م، ومج1968، 4: م، ومج1977
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؛ لعبـد الرحمـن اآلثـار في التراجـم واألخبـار ـ عجائـب

الجبـرتي، تحقيـق حسـن محمـد جوهـر وآخريـن، لجنـة 
  .م1958البيـان العـربي القاهـرة 

 مـد الكريـعب؛ العالقـات الخارجيـة للدولـة الرستميـةـ 
  .م1984جـودت، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب بالجزائـر 

األندلـس  ن الدولـة األمويـة فيـ العالقـات السياسيـة بيـ
عبـد العزيـز فيـاللي، الشركـة الوطنيـة  :ودول المغـرب

  .م1982للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
فيمـن عـرف مـن العلمـاء في المائـة  عنـوان الدرايـةـ 

: ت(الغبريـني  أحمـد بـن أحمـد؛ السابعـة ببجايـة
جنـة التأليـف تحقيـق عـادل نويهـض، ل ،)م1315/هـ714
  . م1969لترجمـة والنشـر ببيـروت وا

؛ ـ الغصـون اليانعـة في محاسـن شعـراء المائـة السابعـة
ألبي الحسـن عـلي بـن مـوسى األندلـسي ابـن سعيـد 

، تحقيـق إبراهيـم اإلبيـاري، دار المعـارف )هـ685ـ  610(
  .م1945بمصـر 

حمـد بـن ؛ ألةالحفصيـ الفارسيـة في مبـاديء الدولـةـ 
تحقيـق محمـد  ،)م1406/هـ810: ت(بـن القنفـذ ا الحسيـن

الشـاذلي النيفـر وعبـد المجيـد التـركي، الـدار التونسيـة 
  م،1968للنشـر، 
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: ت( البـالذريى يـححمـد بـن ي؛ ألالبلـدان فتـوحـ 
تحقيـق صـالح الديـن المنجـد، مكتبـة  ،)م892/هـ279

  .بالقاهـرةالنهضـة المصريـة 
 عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه؛ لفتـوح مصـر والمغـربـ 

تحقيـق عبـد  ،)م871/هـ257:ت: (ابـن عبـد الحكـم
  .م1961المنعـم عامـر، لجنـة البيـان العـربي بالقاهـرة، 

 الفـرق اإلسالميـة في الشمـال اإلفريـقي مـن الفتـحـ 
ـة عبـد ترجم ،لفـرد؛ بـل؛ ألالعـربي  حـتى اليـوم

  .م1181الرحمـن بـدوي، دار الغـرب اإلسـالمي ببيـروت 
: ت(الرصـاع  محمـد األنصـاري؛ لفهرسـت الرصـاعـ 

تحقيـق محمـد العنـابي، المكتبـة العتيقـة  ،)م1488/هـ894
  .م1967 بتونـس

محمـد بـن أحمـد ؛ لفـوات الوفيـات والذيـل عليهـاـ 
تحقيـق إحسـان  ،)م1362/هـ764: ت(ابـن شاكـر  الكتـبي

  .    م1974ـ  1973عبـاس دار الثقافـة ببيـروت 
أحمـد مختـار العبـادي،  :ـ في تاريـخ المغـرب واألندلـس

  . م1978دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، 
بوزيـاني الـدراجي؛ دار الكتـاب ل :ـ القبائـل األمازيغيـة

  ).م2000: 2: م ـ وج1999: 1: ج(العـربي، الجزائـر، 
الموحديـن  رـفي عص(القبائـل العربيـة في المغـرب ـ 

ديـوان  ، أبـو ضيـف حمـد عمـر؛ أل)وبـني مريـن
  .م1982/هـ1403المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر، 
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بـن منصـور، المطبعـة  عبـد الوهـاب؛ لقبائـل المغـربـ 

  .م1968/هـ1388الملكيـة بالربـاط، 
الفتـح بـن محمـد ؛ الئـد العقيـان في محاسـن األعيـانقـ 

، المكتبـة )م1134/هـ529: ت(ابـن خاقـان  اإلشبيـلي
  .م1966العتيقـة بتونـس 

 عـلي بـن أبي المكـارم الجـزري؛ لالكامـل في التاريـخـ 
، دار الكتـاب العـربي )م1332/هـ630: ت(ابـن األثيـر 

  .م1983هـ 1403ببيـروت، 
: ت: (ابـن سعيـد عـلي بـن مـوسى؛ لاـاب الجغرافيـكتـ 

تحقيـق إسماعيـل العـربي، ديـوان ) م1274/هـ685
  .م1982/هـ1403المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر 

؛ ألبي ـ كتـاب الجواهـر الحسـان في نظـم أوليـاء تلمسـان
مديـن شعيـب وآخريـن، تحقيـق عبـد الحميـد حاجيـات، 

يـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر الشركـة الوطن
  .م1974/هـ1394

خلـف بـن عبـد الملـك ابـن بشكـوال ؛ كتـاب الصلـةـ 
الـدار المصريـة للتأليـف والترجمـة  ،)م1182/هـ578:ت(

  . م1966
: ت(بـن قنفـذ ا حمـد بـن الحسيـن؛ ألكتـاب الوفيـاتـ 

 تحقيـق عـادل نويهـض، دار األفـاق ،)م1406/هـ810
  . م1983/هـ1403جديـدة ببيـروت ال

   

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

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


568 
 

الكتيبـة الكامنـة فيمـن لقينـاه باألندلـس مـن شعـراء ـ 
؛ للسـان الديـن بـن الخطيـب السلمـاني المائـة الثامنـة

، بعنايـة محمـد شايـب )م1374/هـ776م ـ 1313/هـ713(
شريـف دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع بالجزائـر 

  .م2009
؛ للسـان الديـن لمحـة البدريـة في الدولـة النصريـةالـ 

م ـ 1313/هـ713(ابـن الخطيـب السلمـاني 
األمـل  دار ، بعنايـة محمـد شايـب شريـف،)م1374/هـ776

  .م2009للدراسـات والنشـر والتوزيـع بالجزائـر، 
مـا سمـا إليـه الناظـر المطـرق في خيـر الرحلـة الى ـ 

محمـد بـن محمـد ؛ ل)رحلـة المغربيـةال( بـالد المشـرق
 ،.)م1289/هـ688كـان حيـا سنـة (العبـدري  البلنـسي

  .تحقيـق أحمـد بـن جـدو، كليـة اآلداب، بالجزائـر
محمـد ؛ مجمـوع النسـب والحسـب والتاريـخ واألدبـ 

ابـن بكـار، المطبعـة الخلدونيـة  بلهاشـمي الغريـسي
  ).م1961/هـ1381بتلمسـان، 

، المؤسسـة سماعيـل العـربي؛ إلالمـدن المغربيـة ـ
  .     م1984الوطنيـة للكتـاب بالجزائـر، 

ـ مـرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان في معرفـة مـا يعتبـر 
؛ لعبـد اللـه بـن أسعـد اليافـعي مـن حـوادث الزمـان

، وضـع حواشيـه خليـل )هـ768: ت(اليمـني المـكي 
  .م1997/هـ1417ب العلميـة ببيـروت المنصـور، دار الكتـ

شعيـرة؛ محمـد عبـد ؛ المرابطـون تاريخهـم السيـاسيـ 
  .الهـادي، مكتبـة القاهـرة الحديثـة
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 المسنـد الصحيـح الحسـن في مآثـر ومحاسـن موالنـاـ 

بـن مـرزوق ا بـن أحمـد) الرابـع(محمـد ؛ لأبي الحسـن
يسـوس بيغيـرا، تحقيـق ماريـا خ ،)م1379/هـ781: ت(

الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
  .م1981/هـ1401

عبـد الواحـد ل :ـ المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب
كـان حيـا سنـة (بـن عـلي التميـمي المراكـشي ا

؛ ضبـط وتصحيـح محمـد سعيـد العريـان، )م1224/هـ621
مـة، القاهـرة، ومحمـد العـربي العلـمي، مطبعـة االستقا

  .م1949
ـ معجـم أعـالم الجزائـر مـن صـدر اإلسـالم حـتى 

عـادل نويهـض، مؤسسـة نويهـض  :العصـر الحاضـر
  .م1980الثقافيـة، بيـروت، 
أبـو عبـد اللـه الـرومي البغـدادي  :ـ  معجـم البلـدان

، دار )م1228/هـ626: ت(المعـروف بياقـوت الحمـوي 
  .م1977صـادر، بيروت، 

عمـر رضـا  :ـ معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة
   .م1978كحالـة، مؤسسـة الرسالـة، بيـروت، 
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؛ جمعـه يوسـف معجـم المطبوعـات العربيـة والمعربـةـ 

إليـاس سركيـس، مطبعـة سركيـس بمصـر 
  .م1928/هـ1346

حركـات ، مطبعـة دار  إبراهيـم؛ المغـرب عبـر التاريـخـ 
  م،1965/هـ1384سلـمي بالـدار البيضـاء بالمغـرب ال

بونـار رابـح، ؛ لالمغـرب العـربي تاريخـه وثقافتـهـ 
  . م1969الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع بالجزائـر، 

ابـن  عـلي بـن مـوسىل؛ المغـرب في حـلى المغـربـ 
 بمشاركـة آخريـن؛ تحقيـق  ،)م1274/هـ685: ت: (سعيـد

  . م1964/هـ1384ـف، دار المعـارف بمصـر، شـوقي ضي
جـزء مـن (المغـرب في ذكـر بـالد افريقيـة والمغـرب ـ 

عبـد اللـه بـن عبـد ؛ ل)والممالـك أجـزاء كتـاب المسالـك
تحقيـق مـاك ): م1094/هـ487: ت(البكـري  العزيـز

، مكتبـة MAC GUCKIN DE SLANEقوكيـن دي سـالن 
 Librairie D’Amérique etيـس أمريكـا والشـرق ببار

D’Orient, Paris ،1965م.  
؛ القطعـة الثانيـة ؛ وهيالمقتبـس في أخبـار بلـد األندلـسـ 
: ت(ابـن حيـان  حيـان بـن خلـف بـن حسيـن القرطـبيل

تحقيـق عبـد الرحمـن عـلي حـجي، دار ):  م1076/هـ479
  . م1965الثقافـة ببيـروت 
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حيـان بـن خلـف ؛ ـاء أهـل األندلـسالمقتبـس مـن أنبـ 
 ،)م1076/هـ479: ت(ابـن حيـان  بـن حسيـن القرطـبيا

الـتي حققهـا محمـود عـلي مـكي، دار  األولى وهي القطعـة
  .م1973/هـ1393الكتـاب العـربي ببيـروت 

 القـارة اإلفريقيـة(مقتبـس مـن نزهـة المشتـاق ـ 
د اللـه الحمـودي محمـد بـن عبـ؛ ل)وجزيـرة األندلـس

يكـون قـد تـوفي سنـة (اإلدريـسي  السبـتي
تحقيـق إسماعيـل العـربي، ديـوان  ،)م1164/هـ560

  .م1983المطبوعـات الجامعيـة بالجزائـر، 
؛ لجمـال ـ المنهـل الصـافي والمستـوفي بعـد الـوافي

الديـن أبي المحاسـن يوسـف ابـن تغـري بـردي األتابـكي 
، تحقيـق محمـد محمـد أميـن، الهيئـة )م1470/هـ874: ت(

  .م1986المصريـة العامـة  للكتـاب باقاهـرة 
ـ نبـذ تاريخيـة في أخبـار البربـر في القـرون الوسـطى 

: منتخبـة مـن المجمـوع المسـمى بكتـاب مفاخـر البربـر(
وربمـا كـان ألبي عـلي (هـ 712مجهـول عـاش في سنـة ل

؛ )حليـم؛ حسـب تحقيـق مـوسى لقبـالصالـح بـن عبـد ال
  .م1934تحقيـق ليـفي بروفنسـال 

سماعيـل إ؛ نظـم فحـول الزمـان نثيـر فرائـد الجمـان فيـ 
تحقيـق  ،)م1406/هـ807: ت(ابـن األحمـر  بـن يوسـفا

  .م1967محمـد رضـوان الدايـة، دار الثقافـة ببيـروت 
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أبـو ؛ لقاهـرةالنجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر واـ 

: ت(ابـن تَغْـرِي بـردي  المحاسـن يوسـف األتابـكي
سسـة المصريـة العامـة للتأليـف ؤ، الم)م1469/هـ874

  . م1963/هـ1383والترجمـة والطباعـة والنشـر 
؛ والحـربي في عهـد المرابطيـن النظـام السيـاسيـ 

  .بضـاءمكتبـة الوحـدة العربيـة الـدار ال: حركـات إبراهيـم
 نظـم الحكـم والرسـوم في دولـة بـني عبـد الـوادـ 

الـدراجي، ديـوان المطبوعـات  بوزيـاني؛ لالزيانيـة
  .م1993الجامعيـة 

نظـم الـدر والعقيـان في بيـان شـرف بـني زيـان ـ 
ملـك مـن أسالفهـم ممـا  وذكـر ملوكهـم األعيـان ومـن

ن عبـد اللـه التنـسي؛ محمـد بـ؛ مـضى مـن الزمـان
العامـة  مخطـوط،الخزانـة ،)م1493/هـ899: ت(التلمسـاني 

  .بالربـاط
ـ نفـح الطيـب مـن غصـن األندلـس الرطيـب وذكـر 

أحمـد بـن محمـد : وزيرهـا لسـان الديـن بـن الخطيـب
؛ تحقيـق إحسـان )م1631/هـ1041: ت(التلمسـاني المقـري 

  .م1968عبـاس، دار صـادر، بيـروت، 
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؛ ألحمـد بابـا التنبكـتي ـ نيـل االبتهـاج بتطريـز الديبـاج

، إشـراف وتقديـم عبـد الحميـد عبـد )هـ1036ـ  963(
اللـه الهرامـة؛ مـع مجموعـة مـن طلبـة كليـة الدعـوة 

  .م1989اإلسالميـة بطرابلـس 
مـوسى بـن ؛ لواسطـة السلـوك في سياسـة الملـوكـ 

بـو حمـو الثـاني أ الزيـاني مـنبـن عبـد الرح يوسـف
  .، مخطـوط بالمكتبـة الوطنيـة بالجزائـر)م1388/هـ791:ت(

مـوسى بـن ؛ لواسطـة السلـوك في سياسـة الملـوكـ 
بـو حمـو الثـاني أ الزيـاني بـن عبـد الرحمـن يوسـف

ة ـة الدولـنسخـة مطبوعـة بمطبع ،)م1388/هـ791:ت(
   .م1862/هـ1279ة بتونـس، ـالتونسي

؛ لصـالح الديـن خليـل بـن أيبـك ـ الـوافي بالوفيـات
، تحقيـق أحمـد األرنـاؤوط )م1362/هـ764: ت(الصفـدي 

وتـركي مصـطفى، دار إحيـاء التـراث العـربي ببيـروت 
  .م2000/هـ1420

الحسـن بـن محمـد الـوزان الفـاسي  :ـ وصـف إفريقيـا
؛ )م1550/هـ957بعـد : ت(الشهيـر بليـون األفريـقي 

محمـد حـجي، و محمـد : ترجمـه عـن الفرنسيـة
  .  م1983األخضـر، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت 

   

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

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


574 
 

حمـد بـن ؛ ألاألعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان وفيـاتـ 
تحقيـق إحسـان  ،)م1282/هـ681: ت(ابـن خلكـان  محمـد

، م1969، 2: م، ج1968، 1:ج. عبـاس، دار صـادر ببيـروت
  .م1972، 8: م، ج7،1971، 6، 5، 4: م، ج1970، 3:ج
  

***  
  

  :المراجـع باللغـة األجنبيـةـ 
  

 
- BRUNSCHVIG ROBERT: - La Berbérie Orientale Sous 
Les Hafsides (Des Origines à la fin du  XVème siécle) 
Librairie D’Amérique et D’Orient, Andrien Maisonneuve, 
Paris, 1982. et - Deux Récits de voyage inedits en Afrique 
du Nord. (Abdelbasit Ben Khalil et Adorne), Paris, 1936. 
- DHINA ATALLAH: - Les Etats De L’Occident  
Musulman (Aux XIIIème, XIVéme, XVéme siécles). 
Office des Publications Universitaires, Alger, 1984. et  - Le 
Royaume Abdelouadide à l’époque D’Abou Hammou  
Moussa 1er, et D’Abou Tachfin 1er, Office des 
Publications Universitaires, Alger, 1985. 
- JEAN LEON LAFRICAIN: - Description de L’Afrique. 
Librairie d’Amérique et D’Orient  Maisonneuve, Paris  1981. 
- KADDACHE; MAHFOUD: - L’Algérie Medievale. S. N. 
E. D. Alger.1982. 
- LEVI-PROVENCAL: - Documents inédits. D’Histoire 
Almohade, Librairie Orientaliste. 1928. et - LE Musnad 
D’ibn Marzuk. Emile Larose Editeur, Paris. 1925. 
- L'ABBE J. J.L. BARGES. Tlemcen ancienne  capitale  du 
royaume de ce nom 
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4

  
  

  4........ )أبو الحسن(ـ حسن بن إبراهيم بن سبع  14
  10....  )الفضلأبو (ابن محمد بن علي العصامي ـ  15
   بن إبراهيم بن الناصر عبد اهللا بن عبد الواحدـ  16

  12.............................  ).أبو محمد(؛ المجاصي
  14..  )أبو محمد(المديوني  عبد المؤمن بن موسىـ  17
  37.. )أبو محمد( عبد الوهاب بن محمد بن عبد القادرـ  18
  40.................. )أبو الحسن( ـ علي بن العطار 19
  علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود ـ  20
  46..................... )أبو الحسن( لخزاعي التلمسانيا

   49.................  )أبو عبد اهللا( محمد البطويـ  21
  التالسي ]  ابن علي[أبي جمعة  ..ـ محمد بن 22

  62.............................  )أبو عبد اهللا(التلمساني 
  الحسني المعروف بأبي يعلى  محمد بن أحمدـ  23

  91........................................ )أبو عبد اهللا(
  محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكرـ  24
    122.  ).شمس الدين ـ عبد اهللا وأب( بن مرزوق العجيسيا
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  156.................  )أبو عبد اهللا( محمد بن البناءـ  25
  160................... بن شقرون ـ محمد بن صالح 26
  170..............  محمد بن علي بن قاسم المرسيـ  27
  بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى  محمد بن محمدـ  28
  بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشي ا
   172.....................  )عبد اهللا وأب( ي التلمسانيرلمقَّا

   محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشيـ  29
  216...........................  ).أبو عبد اهللا(التلمساني؛ 

   219... )أبو القاسم(ابن ميمون السنـوسي ] محمد[ـ  30
   األندلسي )الثغري( محمد بن يوسف القيسيـ  31

  238.......................................  )أبو عبد اهللا(
   342.. )أبو علي(منصور بن علي بن عبد اهللا الزواوي؛ ـ  32
  ـ موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى  33

  347).............  أبو حمو الثاني(ابن يغمراسن بن زيان 
  محمد بن محمد بن محمد بن الحسن يحيى بن ـ  34

  464)............................  زكرياءأبو (ابن خلدون 
  502......................  المائـة التاسعـة هجريـة ـ
  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ـ  1
  بن  محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني ا

  503)...........  أبو عبد اهللا( المعروف بالحفيد ؛العجيسي
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  ـ محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي  2
  507)........................................  أبو الفضل(
  510).........  أبو زيان(محمد بن موسى بن يوسف ـ  3
  

  517..................... :ـ المائـة العاشـرة هجريـة
  ـ أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن يعقوب  1

  عبد اهللا المناوي الورنيدي التلمساني ابن سعيد بن 
  518...............................  المعروف بابن الحاج

  ـ أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد  2
  523)...................  أبو العباس(ابن علي الونشريسي 

  ـ محمد بن أحمد بن الحداد الشهيـر بالوادي آشي  3
  526)..........................  اهللاأبو عبد (نزيل تلمسان 

  531......  )أبو عبد اهللا(محمد بن عبد الرحمن الحوضي ـ  4
   538....  عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني محمد بنـ  5

  547...... ..............ـ كشف عام بالمصادر والمراجع
  573.............................. ـ فهرس الموضوعات
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