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ِن)) حموا: ((في األصل 1   .باأللف؛ وھو خطأ بَيّ
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أبي وفـاة المـولى  1أنـھ تقـدم لنـا في السفـر األول: اعلـم
وبعـد. 2سعیـد    

3
  4

 56 7   
     

8    1 
                                                             

يشير ھنا إلى جزء قبل ھذا مفقود؛ وھو الجزء األول منه؛ وبھذه الحال يكون ھذا الجزء ھو  1
  .  كما سيشير فيما بعد إلى جزء ثالث للكتاب مفقود ھو اآلخر. الثاني

رحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان؛ عم أبي حمو أبو سعيد ھو السلطان عثمان بن عبد ال 2
وقد تولى الحكم في دولة بني زيان ـ بمشاركة أخيه أبي ثابت الزعيم ـ بعد استعادتھا . موسى الثاني

تولى أبو سعيد الحكم من عام . من أيدي المرينيين وإخراجھم من تلمسان عاصمة الدولة
  .  الدولة مرة أخرى، ووفاته مع أخيهعند سقوط . م1352/ھـ755م إلى سنة 1348/ھـ749

وبھذا االسم . أحدھما بنو عبد الواد: وھم فخذان: ((عرف يحيى بن خلدون بني عبد الواد بقوله 3
اسين بن وأصله عابد الوادي؛ رھبانية عرف بھا جدھم من ولد سجيح بن و. عرف الجميع؛ تغليباً 

ثم يواصل تعداد اآلباء إلى معد بن ))... بن ورسيج بن مادغيس األبتريصليتن بن مسري بن زكيا 
فكان القاسم ... بن إدريسبنو القاسم؛ من ولد إدريس والفخذ الثاني ھم : ((وعندھا يكمل قوله. عدنان

وانضاف إلى قبيل بني عبد الواد؛ فأكرموا نزله ] بعد سقوط دولة األدارسة[ھذا ممن أصحر 
  .  190ـ  186: ، ص ص1: أنظر بغية الرواد، ج)). نفتزوج فيھم ونسل بينھم ذرية كثيري... ومثواه

  .؛ وھو تحريف))فتية: ((في األصل 4
 .في األصـل فتية 5
حكم دولة بني مرين من . ھو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق؛ يكنى أبا عنان 6

  .م1358/ھـ759م إلى 1348/ھـ749
قد يكون أول من شيد قسمھا الواقع . األدارسةعاصمة المغرب األقصى منذ . مدينة عظيمة الشأن 7

أما . م بعدة أشھر789/ھـ172على الضفة اليمنى الشرقية للنھر؛ ھو إدريس بن عبد هللا؛ بعد سنة 
ثم اتخذھا . م808/ھـ182قسمھا الثاني الواقع على الضفة اليسرى فبناه ابنه إدريس الثاني سنة 

ا سقطت. عاصمة لدولته بالمغرب األقصى . الدولة اإلدريسية؛ تنافس عليھا بنو يفرن ومغراوة ولمّ
  .وبقيام الدولة المرينية أضحت فاس عاصمة لھا

؛ أطلق ھذا االسم على جنوب إسبانيا )وندلس أو فندلس(نسبة إلى الفندال أو الوندال : األندلس 8
الدولة األموية  وبعد سقوط. م710/ھـ92وظھر ذلك منذ الفتح اإلسالمي لتلك الديار سنة  . بالتحديد

في المشرق لجأ إلى األندلس عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش؛ حيث أسس بھا الدولة 
والجريد ھي منطقة في الجنوب التونسي اشتھرت بزراعة  .م750/ھـ133األموية الثانية سنة 

اب. النخيل؛ وھي شبيھة بمنطقة الزاب في الجزائر ؛ تمتد من فھي منطقة فالحية واسعة: وأما الزّ
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4       

                                                                                                                                                         
ً وحتى السفوح الشرقية لجبل أوراس ً إلى. جبال أوالد نايل غربا زاب شرقي : وينقسم الزاب حاليا

وعاصمة اإلثنتين ھي مدينة . وقاعدته مدينة سيدي عقبة، وزاب غربي وقاعدته مدينة طولقة
؛ حين ))جرت أدمعي((وقد ذكر أبو حمو اسم الزاب مرات عديدة في قصائده؛ منھا قصيدة . بسكرة
  )).أنا الملك الزابي ولست بـزابي: ((، ثـم قال))وجئت ألرض الزاب تذرف أدمعي: ((قال

زانا (يرى بعض المؤرخين أنھم ينحدرون عن شخص يسمى . قبيلة بترية أمازيغية عظيمة: زناتة 1
قبيلة وتتفرع زناتة إلى فروع كثيرة ال تحصى؛ بحيث أضحى كل فرع منھا يعادل ). أو جانا أو شانا

وحتى عبد الرحمن بن خلدون فإنه يضع زناتة في مرتبة جيل؛ أي أكثر من مرتبة قبيلة . أو أكثر
ّ أنھا اختصت بالمغرب األوسط. بكثير وأھم ما . ومواطن زناتة منتشرة عبر بلدان المغرب كلھا؛ إال

  . قبائل األعراب مثلھا مثلتميزت به زناتة ھي روح البداوة، وحب الحرية، واالنطالق في البراري؛ 
  ....أي الذي سيقيم 2
مدينة قديمة؛ ربما عادت نواتھا األولى إلى الفينيقيين؛ كما يعتقد حسن حسني عبد : تونس 3

 Tunuzaغير أن الثابت من النصوص أن .  Thunesالوھاب؛ الذي يقول أنھا كانت تسمى لديھم 
ا الوزان فيرى أنھا كانت تسمى أيام أم. ھو االسم القديم لمدينة القالة الجزائريةTuniza أو 

م؛ في جيش الفاتحين المسلمين؛ 688/ھـ69ولما قدم حسان بن النعمان سنة . الرومان تونيوتوم
وأصبحت  ـ مع الوقت ـ من أھم حواضر . اتخذ من موقع تونس قاعدة عسكرية مجاورة لقرطاج

  .المغرب؛ خاصة إفريقية
  . حمو موسى الثاني؛ الذي ألفه أبو "سلوك في سياسة الملوكواسطة ال"يشير ـ بإيحاء ـ إلى كتاب  4

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

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


15 
 

1
 

      
         2
  3    

         
4


 5 

   6  7 
     


   
                                                             

 .؛ وھو خطأ))أبوا حمـوا: ((في األصل 1
وقد اصطلح على إطالق ھذه الكلمة على كل . جمع حدث؛ والحدثان ھي حوادث الدھر: الحدثان 2

الزيارجية وخط الرمل والتنجيم : عمل أو خبر له عالقة باستكشاف حوادث الغيب؛ من أعمال
: وللتوسع في فھم عمل الحدثان يستحسن الرجوع إلى مقدمة عبد الرحمن بن خلدون. وغيره

فْر(( ، ص 2: ج)). فصل في حدثان الدول واألمم وفيه الكالم على المالحم والكشف عن مسمى الجَ
  .950ـ  929: ص

فْر 3 ً علم الحروف: الجَ  .لغيبويدّعي أصحابه أنھم يعلمون ا. ضرب من التنجيم؛ يسمى أيضا
 .؛ وھو خطأ))حموا: ((في األصل 4
 .للذي كان يسأله: أي 5
المغرب األدنى أو إفريقية، : قسم العرب المسلمون البالد التي تقع غرب مصر إلى ثالثة أجزاء 6

  .والمغرب األوسط الذي يليه؛ وھو موقع الجزائر الحالية، ثم المغرب األقصى؛ الذي ينتھي بالمحيط األطلسي
ً، وأراب إرابة: يقولون .يبأي بدون ر 7   .أوقعه في الريب: راب ريبا
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  )).حموا: ((في األصل 1
 .دأبه وعادتهصفة في كل من يجعل االحتيال والمكر والخداع : الناموس 2
    .الدأب و العادة: الد يْدَن والد يْدان 3
ً منه أن ؛ وواضح أن الناسخ واظب على كتابة ھذه الكلمة باأللف؛ ا))حموا: ((في األصل 4 عتقادا

  .إلى ذلك فيما سيأتي؛ ھي واو جماعة؛ فكتب األلف بجانبھا؛ وھذا خطأ؛ وسيقل التنبيه ))حمو((واو 
نسبة إلى زيان بن ثابت بن محمد بن سدوكسن بن أطاع هللا بن علي بن يمل بن يزجن : بنو زيان 5
وبذلك ينسبھم النسابة . لثانيبن القاسم بن محمد بن عبد هللا بن إدريس ا) نڤيزكن أو يزجن أو يز(

 .190: ، ص1: أنظر بغية الرواد، ج. إلى الفرع الثاني من بني عبد الواد؛ المنتسبين إلى القاسم
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  .وھم بنو حفص؛ ورثة الموحدين 1
وھو عبد الرحمن بن معاوية بن ھشام بن عبد الملك بن مروان؛ عرف بالداخل؛ لدخوله األندلس،  2

ً بصقر قريش ه أبو جعفر المنصور . وعرف أيضا ويقال أن ھذا اللقب أطلقه عليه خصمه وعدوّ
العباسي؛ بسبب حزمه وقوة إرادته؛ إذ ھرب ـ أمام العباسيين ـ من المشرق إلى بالد المغرب؛ أين 

  .فشبه الكاتب أبا حمو به. أسس دولة األمويين الثانية في تلك الديار
ولما كانت ھذه الرواية . من بن معاوية بن ھشامتأتي ـ بعد ھذا ـ حكاية طويلة تخص عبد الرح 3

لذا . خارجة عن صلب الموضوع؛ وفيھا استطراد عريض ال ضرورة له؛ قد يشتت ذھن القارئ
وذلك من أجل المحافظة التسلسل . 1: فقد تم نقل ھذا الفصل إلى آخر الكتاب؛ كملحق يحمل رقم
يتابع موضوع دولة بني زيان بانسجام  المنطقي لخبر أبي حمو؛ وحتى يتسنى للقارئ الكريم أن

  . وتركيز؛ ودون انقطاع
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 . خروج أبي حمو موسى بن يوسف 1
  .؛ في آخر الكتاب1أنظر ملحق . أي عبد الرحمن بن معاوية 2
مدينة أزلية كانت عبارة عن محطة تجارية ساحلية للفينيقيين اسمھا إيكوسيم؛ ثم أعاد : الجزائر 3

ثم أعاد بلكين بن زيري بناء المدينة؛ حيث عرفت .  Icosiumدورھم  وسموھا ب. الرومان بناءھا
 .نسبة إلى قبيلة من صنھاجة تسمى بھذا االسم. جزائر بني مزغنة: منذئذ بـ

م؛ 1352/ھـ753يشير ھنا إلى الموقعة التي حدثت بنواحي الشلف في آخر ربيع الثاني من عام  4
ھم السلطان أبو ثابت بن عبد الرحمن إلى الجزائر؛ ثم أين انكسر جيش بني عبد الواد؛ فانھزم قائد

ً بين يدي أنصار المرينيين ً نحو شرق البالد؛ فسقط أسيرا وھذا الخبر موجود في . خرج منھا ھاربا
  .600ـ  599. 253: ، ص ص7: وفي العبر، مج. 247ـ  246: ، ص ص1: بغية الرواد، ج

أبو حمو إلى تونس؛ فبينما يكتفي عبد الرحمن بن ثمة خالف حول تفاصيل الكيفية التي وصل بھا  5
ْ عنه : ((خلدون بالقول ولما تقبض على أبي ثابت بوطن بجاية؛ أغفل أمر أبي حمو من بينھم، ونَبَت

في الجزء ( يكون صاحب زھر البستان ). 255: ، ص7: العبر، مج)). (العيون؛ فنجا إلى تونس
في تونس؛ دون توضيح الطريقة التي وصل بھا  هِ جودِ إلى وُ قد اكتفى باالنتقال مباشرة ) الثاني منـه

إلى ھذه الديار؛ وفي المقابل؛ يتضح أن يحيى بن خلدون تكفل بسرد قصة مفادھا أن أبا حمو كان 
رفقة عمه السلطان أبي ثابت؛ حين انھزم من الجزائر؛ ولما قبض عليه؛ ادعى أنه ھو السلطان؛ 

شفوا الحقيقة بعد حين؛ فأطلقوا سراح أبي حمو، وقتلوا عمه؛ كي يفدي عمه؛ ولكن المرينيين اكت
أنظر ھذه الحكاية التي يكون قد انفرد بھا يحيى بن خلدون؛ ھذا؛ في . فلما سرحوه توجه إلى تونس

: أنظر بغية الرواد، ج. حالة ما إذا لم يكن صاحب زھر البستان قد ذكرھا في الجزء األول المفقود
  .51ـ  50: ، ص ص2
  م1352 6
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ُول وفِالل 1 ل ُ عُهُ ف ْ م ّ جَ  .الجماعة، والمنھزمون: ما ندر عن الشيء، والفالل: الفَل
 م1356 2
  .ھكذا 3
شيدھا عقبة بن نافع الفھري في منتصف القرن . أول مدينة إسالمية في بالد المغرب: القيروان 4

دت قبلھم بكثير في شكل أما قفصة فھي مدينة أزلية من أيام الرومان؛ ويبدو أنھا وج. األول للھجرة
 . تجمع سكاني أمازيغي

. توزر مدينة أزلية من أيام الرومان؛ إذ سموھا آنئذ توزورس؛ تقع في منطقة الجريد بإفريقية 5
ً؛ . وتتميز بكثرة نخيلھا. وھي اآلن تابعة لوالية قفصة. جنوب القطر التونسي أما نفطة فقديمة أيضا

  .جنوب التونسي؛ وھي كثيرة المياهإذ سماھا الرومان نبتة؛ وتقع في ال
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 .المقصود ھنا ھي نفطة 1
فَة بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن  وھم من عرب بني سليم 2 مَة بن خَصَ ِ ر ْ ك بن منصور بن عِ

انتقلت . كانت منازلھم بنجد. وھي قبيلة عربية كبيرة؛ لھا تفرعات وعشائر كثيرة: معد بن عدنان
ـ مع بني ھالل بن عامر بن صعصعة ـ حيث قاسموھم البالد  المغرببالد بعض عشائرھم إلى 

  .وزاحموھم في النفوذ والسلطان؛ غير أن معظمھم بقي في برقة وإفريقية
 .؛ وھو تحريف))طلبتھا: ((في األصل 3
زھر البستان؛ أما يحيى بن خلدون وأخوه عبد الرحمن؛ فقاال أن أبا حمو : ھذه أقوال صاحب 4

ونفطة؛ وبلدان بإفريقية أخرى رفقة السلطان الحفصي أبي إسحاق؛ إثر ذھب إلى قفصة وتوزر 
 . 626: ، ص ص7: والعبر، مج. 56ـ  55: ، ص ص2: أنظر بغية الرواد، ج. غزو جيش أبي عنان تونس

يَاح. ؛ بدون واو العطف))األعراب رياح: ((في األصل 5 ِ فھم قبيلة من بني ھالل؛ وفيھم يقول : أما ر
ً عند دخولھم إفريقية؛ وھم ـ : ((يقول صاحب العبر ِ قبائل ھالل وأكثرھم جمعا زّ ھذا القبيل من أعَ

ياح في ھذه ... فيما ذكر الكلبي ـ رياح بن أبي ربيعة بن نھيك بن ھالل بن عامر ِ والرئاسة على ر
نْبُر منھم، ثم صارت للدواودة أبناء داود  البطون كلھا لمرداس، وكانت عند دخولھم إفريقية في صُ

وامتاز الدواودة بملك ضواحي قسنطينة وبجاية ـ من التلول ـ ومجاالت ... داس بن رياحبن مر
اب وريغ وواركال وما وراءھا ـ من القفار ـ في بالد القبلة  .72ـ  69: ، ص ص6: مج)). الزّ

  .؛ وھو تحريف))منھم: ((في األصل 6
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الجريد؛ إلى بالد الزاب وورقلة ثم تتنقل قبيلة رياح الھاللية في الربوع الممتدة بين القيروان و 1

  . قسنطينة وبجاية والمسيلة
مدينة أزلية قريبة من نھر مجردة؛ كانت عبارة عن تجمع سكاني ألھل البالد األصليين؛ ثم : تبسة 2

: ويقول عنھا الوزان. Thevesteبناھا الرومان بشكل أضحت تضاھي فيه قرطاج؛ وسموھا 
مان في تخوم نوميديا على بعد مائتي ميل جنوب البحر المتوسط؛ مدينة عتيقة حصينة بناھا الرو((

مشيدة بحجر ضخم منحوت؛ شبيه بحجر الكوليزي في . تحيط بھا أسوار عالية، متينة، سميكة
ً من ھذا الشكل؛ ال في إفريقيا كلھا، وال في أوروبا. روما َ أسوارا  .63: ، ص2: وصف إفريقيا، ج)). ولم أر

)). قرية مسكيانة وھي على نھر: ((يرة قريبة من تبسة؛ قال عنھا البكريمدينة صغ: مسكيانة 3
وفي مسكيانة ھذه . 50: أنظر المغرب، ص. وذلك النھر ـ كما ھو معروف اآلن ـ ھو واد مالق

جرت المعركة األولى بين الفاتحين المسلمين ـ بقيادة حسان بن نعمان ـ والكاھنة؛ وھي المعركة 
 .األخيرة في بدء األمر التي انتصرت فيھا ھذه

 .ھم فئة من الترك؛ اشتھروا بدقة الرماية: الغز 4
وفي المغرب األقصى . الناحية؛ وھو ما يقصده ھنا: والحوزة. الموضع إذا حدد بشيء ما: الحوز 5

 .توجد ناحية تسمى الحوز؛ تابعة لمراكش
  .بنو أبي حفص 6
 )).من: ((في األصل 7
 .م يطلق في بالد المغرب على المعسكر المؤقتاس: المحال؛ مفردھا المحلة 8
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مدينة أزلية بناھا قدماء المغاربة في العصر الفينيقي؛ وكانت : وقسنطينة. أي ناحية قسنطينة 1

وفي العصر . وأضحت ـ بعد تشييدھا ـ عاصمة لمملكة اإلغليد ماسينيسا. سيرتا Cirtaتسمى 
طور الروماني قسطنطين أعاد بناءھا ـ في بداية دمرھا الثوار المغاربة؛ ولكن األمبرا. الروماني

 .القرن الرابع للميالد ـ ومنحھا اسمه
باءُ  2 ِ   .األسر: الس بيُ والسّ
 .أبو عنان 3
 .أبو الحسن 4
وجدھم . وھم إخوة من جھة؛ وأعداء من جھة أخرى؛ لبني عبد الوادقبيلة زناتية؛ : بنو مرين 5

اتن بن يدر؛ ويصل تسلسل آبائھم إلى زحيك بن بن جديج بن ف مرين بن ورتاجن بن ماخوخ
 .   واسين؛ الجد المشترك مع بني عبد الواد

 .أبو عنان 6
ي ة: ((يقولون. أي التشبه بالتيس في الفحولة 7 ِسية أو تيوسِ   )).في فالن تيّ
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وضاق ذرع العساكر : ((فقال. سرد عبد الرحمن قصة عصيان جيش أبي عنان، وانفضاضه عنه 1

فقات، واإلبعاد في المذاھب، وارتكاب الخطر في دخول إفريقية؛ فتمشت رجاالتھم في بشأن الن
َ المشيخة والنقباء . االنفضاض عن السلطان وداخلوا الوزير فارس بن ميمون؛ فوافقھم عليه؛ وأذِن

دوا ونمى الخبر إلى السلطان؛ أنھم . لمن تحت أيديھم من القبائل في اللحاق بالمغرب؛ حتى تفرّ
. ونصب إدريس بن عثمان بن أبي العالء لألمر؛ فأسرھا بنفسه، ولم يبدھا لھم. روا في قتلهتوام

ً إلى المغرب ّ راجعا   . 619: ، ص7: العبر، مج)). ورأى قلة العساكر، وعلم بانفضاضھم؛ فكر
  .أي بأعالمه 2
  )).ساقاته((جمعھا بقوله . ھي مؤخرة الجيش: الساقة 3
 . ف به عن جھتهخال: معناھا: وألوى. ھكذا 4
  .عدل عنھا وتنحى: نكب عن الطريق 5
 . المفازة الخطرة: المجھل والمجھلة؛ جمعھا مجاھل 6
: العبارات السابقة غامضة؛ لذا أضع بين أيدي القارئ الفكرة كما كتبھا عبد الرحمن بن خلدون 7

جديد؛ وبعث في واضطرب معسكره بساحة البلد ال. على الحركة إلى إفريقية] أبو عنان[اعتزم ((
]. وخمسين وسبعمائة[سنة ثمان ... وأوعز إلى بني مرين؛ فأخذ األھبة للسفر. الحشد إلى مراكش

ثم ارتحل من فاس، وسرح في مقدمته وزيره فارس بن ميمون في العساكر؛ وسار في الساقة على 
بأيديھم إلى  ولما أطلت راياته، وماجت األرض بعساكره؛ ذعر أھل البلد، وألقوا..... التعبية
ونظر السلطان بعد ذلك في أحوال الوطن؛ وقبض أيدي العرب من رياح عن اإلتاوة ـ ... اإلذعان

..... وأرھف لھم حده. التي يسمونھا الخفارة ـ فارتابوا؛ وطالبھم بالرھن؛ فأجمعوا على الخالف
خول إفريقية؛ وضاق ذرع العساكر بشأن النفقات، واإلبعاد في المذاھب، وارتكاب الخطر في د

ورأى قلة العساكر، وعلم بانفضاضھم؛ فكر ....... فتمشت رجاالتھم في االنفضاض عن السلطان
ً إلى المغرب  . 619ـ  617: ، ص ص7: العبر، مج)). راجعا
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ً على الشيء 1 ً أو شراً : وجام جوماً . دار به: حام حوما ً خيرا  . طلب شيئا
ما . كيلومتر تقريباً  50تبعد عن قسنطينة بـ . Milevمان مدينة أزلية كانت تسمى أيام الرو: ميلة 2

وفي ميلة ـ ھذه ـ  .م تقريباً 548زال بھا السور الذي بناه األمبراطور الروماني جيستينيان سنة 
  .المنتصر، وأبو زيان محمد، وعمر الملقب بعمير: تزوج أبو حمو بأم أوالده

 .؛ وھو تحريف))حمايتھا: ((في األصل 3
  . م1356/ھـ758بغية الرواد أنه فتحھا في آخر شوال من عام جاء في  4
وعليه؛ فھو .). 618: ، ص7: أنظر العبر، مج. (مخلوف الياباني: يسميه عبد الرحمن بن خلدون 5

ابن عم الحاج منصور بن مخلوف الياباني؛ أحد شيوخ بني مرين ومن أھل الشورى في دولتھم؛ 
أنظر )). منصور بن الخلوف الياباني: ((يى بن خلدون فسماهأما يح. واله أبو عنان على قسنطينة

 .183: ، ص2: بغية الرواد؛ ج
  )).تواني: ((في األصل 6
 .ھكذا 7
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وفيھم يقول عبد الرحمن بن . وسكانه من قبيلة كتامة. ھو الجبل المطل على القل: جبل بني ثابت 1

قل ـ ما بينه وبين قسنطينة ـ ومن بطون كتامة وقبائلھم أھل الجبل المطل على ال: ((خلدون
 .306: ، ص6: العبر، مج)). المعروف برئاسة أوالد ثابت بن حسن بن أبي بكر؛ من تليالن

  .من بني سليم؛ وبالتحديد من عوف بن بُھثة بن سليم) الكعوب(ھم بنو كعب أو  2
ً؛ وربما مغراو". بنو ورا: "في بغية الرواد، والعبر 3 ة على الخصوص؛ وھم قبيلة من زناتة عموما

وبذلك ينتسب أھل ھذه القرية الواقعة بين قسنطينة . يتواجدون في أنحاء متعددة من بالد المغرب
 .101ـ  100: ، ص ص7: أنظر العبر، مج. وبجاية إلى بني وارا ھؤالء

 .الموت: الحتف جمعه حتوف 4
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مواطنھم األولى . بة منھمقبيلة عربية تنتمي إلى بني ھالل؛ وبالتحديد إلى قبيلة زغ: بنو عامر 1

: ويقول عبد الرحمن بن خلدون). البويرة حالياً (كانت مجاورة إلخوتھم بني يزيد جنوب وطن حمزة 
نقلھم يغمراسن إلى : ((أن يغمراسن بن زيان ھو الذي نقلھم إلى موطنھم الجديد؛ جنوب تلمسان

ً بين المعقل  ً دخلوا المغرب وھم  [مواطنھم ھذه لمحاذاة تلمسان؛ ليكونوا حجزا قبائل عربية أيضا
استقروا ھنالك يتقلبون في قفارھا في المشاتي، ويظھرون إلى التلول . وبين وطنھا] مع بني ھالل

بنو يعقوب بن عامر، وبنو حميد بن عامر، وبنو : وكان فيھم ثالثة بطون. في المرابع والمصائف
 .  106ـ  105: ، ص ص6: العبر، مج)). شافع بن عامر

  .ي مثابراً أ 2
ً الشيء في صدره 3   .خطر بباله: ھجس ھجسا
 .الذھاب: اإلشخاص 4
 )).المشاھر: ((في األصل 5
ً؛  6 عرفت . وھي قريبة من مقرة وجبل عياض. اآلن مدينة تابعة لوالية باتنة: بريكةباريكا؛ وحديثا

المخصصة لتخزين  وھذا ما تشھد به المطامير. منطقة بريكة بطابعھا الفالحي منذ العھد الروماني
الملفت للنظر؛ أن صاحب زھر  .الحبوب، ومعاصر الزيت لعصر الزيتون المكتشفة في المنطقة

  . البستان ربما انفرد بذكر بريكة؛ بين المؤرخين والجغرافيين القدامى
أما صاحب . وسماه صاحب نظم الدر سفير بالفاء الموحـدة الفوقيـة. ھكذا رسمه؛ بالسين المھملة 7

  .صغير بن عامر؛ بينما يسميه يحيى بن خلدون شيقر؛ بالقاف المثناة الفوقية: ر فسماهصاحب العب
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 .أي في بريكة 1
 م1357 2
  م1358 3
 .؛ بدون واو العطف))يندب: ((في األصل 4
. مستفعلن= ؛ ويجوز في متفاعلن )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظمھا أبو حمو في بحر الكامل  5

ُنويجوز في األعاريض متفاع َعِل َعِالتن، مفعولن، : أما األضرب فيجوز فيھا. لن أو ف متفاعلن، ف
َعِلن لن، ف   .فِعْ
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ّ في كتاب زھر البستان ھذا 1 ً الدكتور حاجيات في كتابه . لم ترد ھذه القصيدة إال وقد أثبتھا حديثا

  .295: ، ص))أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره((
  .غير قاطع: المتكلل 2
  .ساحة الدار: ا عرصةعرصات؛ مفردھ 3
 .الفرس الذي في قوائمه تحجيل؛ أي بياض: ومحجل. ما ھو عالي الظھر: الكثيب من الفرس 4
َوَى 5   .مسمد؛ أي الخصب بالسماد: ومزبل. ذبل: الغصن: ذ
لعل الذي يقصده ھنا ھو جو التشاؤم والتطير؛ فعبارة طير أليل؛ توحي . المعنى فيه غموض 6

مِ : ((عشى أن قالبالتشاؤم؛ كما سبق لأل َ ـأ ِأشْ ِ ب ـوس ـرُ الن حُ ْ َي ْ ط ُـم َھ ْ ل ت ـرَ : الطائر عند العرب)). جَ
 .   أما كلمة أليل فتعني شدة الظلمة والطول. الحظ
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وھو " الـوُرق"وسبق لحاجيات أن صحح ذلك؛ باختياره كلمة )). واإلرق: ((كتبت في األصل 1

  .فيما بعد" ورقاء: "أسلم؛ ألن الشاعر ذكر كلمة
 )).أبو حمو موسى الزياني: ((سقط ھذا البيت في كتاب حاجيات 2
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أبو حمو موسى (في كتاب )) أني أراقبھا((؛ فاختار حاجيات ))وأني لراقبھا((كتب في األصل  1

 .  وھذا أفضل). الزياني
ً بالحسناء ذات العنق الطويل. الرمح: يقصد بالعيطل 2  .تشبيھا
  .أي كسره: أو شدخ رأسهردخ رأسه، : يقولون. كسر: ردخ 3
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ى؛ والصحيح ھو سرايا: جمع المؤلف السرية بـ 1 رَ غير أن حاجيات صحح العبارة بوضع . الس 

رى"كلمة  ً من " طيّ الس  ويبدو أن الشاعر استعمل عبارته؛ للداللة على أنه ". سوق السرى"بدال
  .  يقود جحافله بالسير ليالً 

  .؛ وھو أسلم))تعثر((فاختار حاجيات كلمة . زن؛ وھذا يخل بالو))تعترى((في األصل  2
أي : شراب سلس: مثل قولھم. وربما يقصد سلس. يبدو أن كلمة السلسل؛ زج بھا في ھذا البيت 3

ً لكلمة . لين االنحدار   )).سلسبيل((أو تكون اختصارا
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ستدعاه واله أبو عنان على جبل الفتح باألندلس؛ ثم ا. ھو سليمان بن داود بن أعراب العسكري 1

م إلى المغرب األوسط وإفريقية؛ لتمھيد تلك 1357/ھـ759وكلفه بخطة الوزارة؛ وسرحه سنة 
  .المناطق والوقوف في وجه  األعراب المخالفين
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 .؛ وھو تحريف))اإلستوالء: ((في األصل 1
ً عن بريكة 2 : ريقال فيھا البك. اشتھرت بالفالحة؛ فالحة الزيتون بصفة خاصة. مقرة ال تبعد كثيرا

ً؛ وتقع في الجنوب الشرقي من بريكة[ومن طبنة (( إلى مدينة مق رة؛ وھو بلد ] عاصمة الزاب سابقا
وإلى مقرة ھذه تنتسب أسرة المقري ـ في . 51: المغرب، ص)). كبير؛ ذو ثمار وأنھار ومزارع

ھـ 986(أصولھا األولى ـ من بينھا؛ أحمد بن محمد المقري التلمساني صاحب كتاب نفح الطيب 
  ).م1631/ھـ1041م ـ 1578/
 ))تذكرت أطالل الرسوم الطواسم   وجئت ألرض الزاب ففاضت مدامعي: ((وفي ھذا يقول أبو حمو 3
نسبة إلى بني ريغة من مغراوة الزناتية؛ وھم حي من قبيلة مغراوة الزناتية؛ : ريغ أو وادي ريغ 4

وتشتمل ھذه المنطقة . شمال ورقلة سكنوا ھذه المنطقة الفالحية الممتدة من جنوب بسكرة إلى
الصحراوية الخصبة على مدن عديدة متقاربة؛ يطلق عليھا اسم الواحات؛ وھي ـ في الحقيقة ـ 
ً؛ خاصة في بساتينھا ذات النخيل الكثيف،  ليست بواحات؛ بل ھي تجمعات عمرانية متالصقة تقريبا

  ...)).جزت بأرض ريغ: ((، إذ قال))أدمعي جرت((ذكرھا أبو حمو في قصيدة . والمياه الغزيرة المتدفقة
  )).تفريغ: ((في األصل 5
تسمى اآلن ورقلة وھي مدينة كبيرة مستبحرة؛ لھا تاريخ حافل : ـالءڤوركال أو ورجال أو ور 6

أما . باألحداث؛ بحكم موقعھا المتميز؛ الذي يربط بين مدن شمال المغرب األوسط ببالد السودان
 .ة كبرى للجزائر؛ بحكم أنھا مقر والية بترولية ھامةاآلن فھي عاصمة اقتصادي

 .المفازة البعيدة: المھمھة 7
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  .ما صغر من شجر الشوك: العض؛ جمعه أعضاض 1
وايا؛ الجلود المعبأة بالماء 2   .الرّ
  .العطش: األوام 3
تقع شمال . منطقة صحراوية؛ ولكنھا جبلية التضاريس حجرية التربة: مصاب أو وادي مصاب 4

ومن بني واسين ـ : ((ومما قاله صاحب العبر عن مصاب. مدينة ورقلة، وجنوب مدينة لغواطغرب 
ھؤالء ـ بقصور مصاب؛ على خمس مراحل من جبل تيطري ـ في القبلة بما دون الرمال ـ وعلى 

اسم للقوم الذين ] يقصد مصاب[وھذا االسم . ثالث مراحل من قصور بني ريغة في الغرب
ة على  اختطوھا ونزلوھا من شعوب بني بادين ـ حسبما ذكرناھم اآلن ـ ووضعھا في أرض حَر 

من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال؛ : وسكانھا ـ لھذا العھد ـ شعوب بني بادين.... آكام
وقد أشار أبو حمو  .123، 7: مج. ))فيمن يضاف إليھم من شعوب زناتة؛ وإن كانت شھرتھا مختصة بمصاب

  )).وجئت لوارجال وجزت مصابھا: ((؛ حين قال))جرت أدمعي((ال ومصاب في قصيدة إلى ورج
وقد ذكر أبو حمو وادي زرقون قي قصيدة . يقع ھذا الوادي في الجھة الجنوبية الغربية من لغواط 5

 )).إلى أن بدا لي وادي زرقون أزرقاً : ((؛ حين قال))جرت أدمعي((قصيدة 
ومن أشھر . بن عامر بن مالك بن زغبة الھالليين ويدھم أحد أحياء قبيلة س: أوالد عريف 6

 .  في البداية من حلفاء بني عبد الواد؛ ثم تحولوا عنھم إلى بني مرينكانـوا . رؤسائھم ونزمار بن عريف
ً ـ سماه يحيى بن خلدون في بغية الرواد، وكذلك السلطان أبو حمو في : مالل 7 بھذا االسم ـ أيضا

قد يكون المقصود به؛ واد ملول؛ الذي يقع جنوب تلمسان؛ وھو الذي و)). جرت أدمعي((قصيدة 
عبد الرحمن بن خلدون ـ دون أن يسميه ـ وذلك حينما حدد مكان الوقيعة بأوالد عريف؛ أشار إليه 

ً ). 627: ، ص7: العبـر، مج. (فقال أنھا حدثت جنوب تلمسان وبالمقابل نجد أن الوزان يصف نھرا
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ل ول ـ وھو أ ل ول نھر نابع من األطلس في تخوم مدينتي: ((حد روافد نھر ملوية ـ فقاليسمى مَ تازا : مَ

أي باألمازيغية األرض البيضاء الشبيھة [ويسيل في سھول تيريست . ودبدو؛ لكنه إلى دبدو أقرب
   . 250: ، ص2: وصف إفريقيا، ج)). وتَفْراطة الوعرة اليابسة، ثم يصب بعد ذلك في ملوية] بالصلصال

  .أي ينتجعـون ويرعـون 1
  .؛ وھو تحريف))اإليجاب: ((في األصل 2
 .ھم من بني مالك بن زغبة الھالليين 3
  . وھو ابن ونزمار شيخ قبيلة سويد من زغبة الھاللية 4
 .ھكذا 5
يرى يحيى بن خلدون أن أبا حمو أراح ظھر جيشه في ھذا الموضع لمدة أيام؛ بعد الوقيعة ببني  6

ا يتم وفي ذلك . م1358/ھـ760يز به من وفرة المرعى؛ وبقوا على ذلك إلى فاتح سنة عريف؛ لِمَ
 .65: ، ص2: أنظر بغية الرواد، ج. الموضع ـ وخالل راحتھم ـ وصلھم خبر وفاة أبي عنان

  م1358 7
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وھنا ـ كما ذكر صاحب بغية الرواد ـ قررت بعض أحياء رياح ـ الذين رافقوا أبا حمو ـ العودة  1

ً على مالھم. إلى ديارھم وقد لمح إلى ذلك يحيى بن . ويبدو أنھم تجنبوا دخول التل في الشتاء؛ خوفا
؛ ثلج ]اسم مكان[وبماء تيسبرين : ((خلدون حين تكلم عمن بقي مع أبي حمو من العرب؛ فقال

ومن عادتھم تحامي التلول في إبانه؛ فما ھلعوا للقائه، وال مساقطه، وال جزعوا لرؤوس . العرب
ومع ھذا فقد بقي مع أبي حمو شيخان من ). 68: ، ص2: بغيـة الـرواد، ج)). (ھم من مصابهأموال

إذ اختار ھذان . شبل بن ملوك بن عثمان بن سباع، ودغار بن عيسى  بن رحاب السعيدي: رياح ھما
 . 66: ص ،2: أنظر بغية الرواد، ج. الشيخان البقاء في خدمة السلطان أبي حمو؛ حتى يحقق أھدافه المنشودة

 .العار وما قبح من العيب: الشنار 2
مدينة صحراوية تربط بين شمال المغرب وجنوب الصحراء ـ في الطريق التجاري : سجلماسة 3

م؛ عندما أسسوا دولتھم الصفرية؛ التي 757/ھـ 140نحو إفريقيا السوداء ـ بناھا المكناسيون  سنة 
أما موقعھا اآلن فيتواجد في . مندثرة حالياً وھي . عرفت باسم دولة بني واسول أو بني مدرار

  .منطقة تافياللت المغربية
بناھا أول مرة الرومان؛ إذ كانت تسمى عندھم . ھي من أعظم مدن بالد المغرب األوسط: تلمسان 4

ثم انتقل أمرھا إلى . ؛ ثم أعاد بناءھا أبو قرة اليفرني، واتخذھا حاضرة لملكه)بوماريا(عندھم 
ولما وفد سليمان بن عبد هللا الكامل؛ أسس بھا دولته . تخذوھا عاصمة لدولتھمالمغراويين؛ الذين ا

كما أصبحت في أيام بني عبد الواد عاصمة لدولتھم طوال . العلوية التي تشمل المغرب األوسط
ً في العھد العثماني  . حكمھم للمغرب األوسط؛ إلى أن سقطت نھائيا

 .؛ بدون الھمزة))الحكما: ((في األصل 5
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فَ القوم 1 جَ حسب رأي صاحب زھر البستان؛  فقد كان ھدف أبي حمو في أول . تھيأوا للحرب: رَ
  . األمر؛ شن غارات استنزاف ضد المرينيين؛ ولم يكن ھدفه فتح تلمسان

؛ بينما يسميھا ))سبخة كبود((، ومرة أخرى ))خضراء كبود((سماھا يحيى بن خلدون مرة : كبود 2
  )).وخضراء كبود تبدت ھضابھا: ((باالسم األول؛ حينما قال)) دمعيجرت أ((أبو حمو في قصيدة 

؛ ويبدو أن ھذا االسم أطلق )المغرب األدنى(فيما ھو شائع؛ موضع موجود في إفريقية : درج 3
ً على موضع آخر بالمغرب األوسط؛ ولكن ومما يعزز ھذا الرأي؛ أن . تعذر علينا معرفته أيضا

؛ على أنه موضع قريب من ))جرت أدمعي: ((في قصيدته)) جدر((السلطان أبا حمو ذكر اسم 
  )). درجنا إلى درج والحت بشائر: ((تلمسان؛ إذ قال

وھي غير معروفة؛ مع أنھا حسب ما يفھم تقع جنوب تلمسان؛ . ثنية فرتونيسميه يحيى بن خلدون؛ : فرتون 4
  ،))والح لنا فرتون: ((ن قال؛ حي))جرت أدمعي((وقد ذكرھا أبو حمو في قصيدة . على حافة الصحراء

ومع ھذا بقي الغموض . حدد صاحب بغية موضع عين الحجر؛ في الجھة الشرقية من وادي يسر 5
ً . الغموض يكتنفھا وال أدري إن كان لعين الحجر ھذه عالقة بحمام بو حجر المتواجد ھو أيضا
 . شمال تلمسان

. كيلومتر 40ا الشرقي ـ بحوالي ھو أحد روافد وادي تافنة؛ يبعد عن تلمسان ـ في جانبھ: يسر 6
  )).وعجنا وعرجنا على وادي يسر: ((؛ فقال))جرت أدمعي((ذكره أبو حمو بھذا االسم في قصيدته 

  .أي من وادي يسر 7
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وواضح . وردت ھذه القصيدة ـ باإلضافة إلى زھر البستان ـ في بغية الرواد، وواسطة السلوك 1

فعولن مفاعيلن فعولن (وھي في بحر الطويل . اءأنھا في زھر البستان كانت مليئة باألخط
وفي . مفاعلن: وفي األعاريض. مفاعلن= فعولُ، وفي مفاعيلن = ؛ يجوز في فعولن )مفاعيلن
  .مفاعلن، وفعولن: األضرب

ً باألرض من آثار الدار: الرسم جمع رسوم وأرسم 2 ً الشيء. ما كان الصقا  .  طمسه وأخفاه: وطسم طسما
ُ وال 3 ط ْ ح حَطُ الش    .البعد: ش 
فكتبت في بغية الرواد وواسطة )) مستخبراً ((أما كلمة )). بخطابھا: ((كتبت في بغية الرواد 4

  . والراجح ھذا ھو الصحيح)). مستفھماً : ((السلوك
دٌ و)). للعصاب الصالدم: ((في أصل زھر البستان 5 ْ ل جَرٌ صَ ْب أملس: حَ ل جبينٌ : (ويقولون. صُ

ْدٌ  ل ٌ ورأس صلدٌ صُ (، )صَ   .الذي ال ينبت فيه الشعر): الدِم
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أما في واسطة السلوك . الھزال والتغير: ؛ والشحب ھو))بشحبھا: ((في أصل زھر البستان 1
يقصد به : الجون)). وسرت على جون أقب مشحب: ((؛ فكتب)مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية(

. دقة الخصر وضمور البطن: بَبُ والقَب  والقَ . الحصان األسود اليحمومي، واألسود المشرب حمرة
وامِرُ : والخيلُ القُب    . قال ھذا البيت في وصف حصانه. الض 

 )).وفاضت: ((في بغية الرواد 2
  : ھكذا في بغية الرواد، وواسطة السلوك؛ بينما كتب في األصل بزھر البستان 3

  .وبذلك يختل وزن الشطر)). وقلت لصاحبي ال تمل من السرى((
 )).وال تزدريك اليوم لومة الئم((وجاء عجز ھذا البيت في بغية الرواد ھكذا . روءة والسخاءالم: السرى 4
فكتبت كلمة ) مط(أما في واسطة السلوك )). سلوا ساكنات الحي: ((كتبت في بغية الرواد 5

ً من )) جمالت((   )).ساكنات((بدال
مع الغانجات : ((زھر البستانبينما كتب في األصل ب. ھكذا في بغية الرواد، ووواسطة السلوك 6

  .وبھذا يختل الوزن)). بين اآلنسات النواعم
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  )).المراسم: ((في بغية الرواد، وواسطة السلوك 1
  .وھو تحريف)) شجعتھا) ((مخ(س . في و  2
وى يحذو بذات المباسم: ((فكتبت) مخ(أما في )). يحدو ھوادي الرواسم) ((مط(س . جاء في و  3   )).وحادي الن 
القلوص من اإلبل؛ جمعھا قالئص . ))قطعت الفيافي: ((بغية الرواد، وواسطة السلوك في 4

  . الطويلة القوائم: وقالص
بالخف أو : ((ھكذا في بغية الرواد، ووواسطة السلوك؛ بينما كتب في األصل بزھر البستان 5

ُ لإلبل والنعام. ؛ وھذا يخل بالوزن))المناسم م ناسِ م جمعه مَ نْسِ   . ف الخف، وشبيه بظفر اإلنسانھو طر: المَ
  .؛ وھذا يخل بالوزن))زوابعھا: ((أما في األصل بزھر البستان. ھكذا في البغية والواسطة 6
  .ذكر النعام؛ وقد اشتھر بالسرعة: الظليم 7
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ِمْالج 1 ُ والھ ة َجَ ل ْ َم  . حسن سير الدابة في سرعة: الھ
 )).الفال: ((في بغية الرواد، وواسطة السلوك 2
  .في األصل بزھر البستان؛ وھذا يخل بالوزن)) تلك: ((في البغية والواسطة؛ بينما سقطت كلمة ھكذا 3
َدُ  4   .الفالة الخالية والمرتفعة التي تتصف بالخشونة والصالبة: الفَدْف
 )).لقصد: ((أما في مخطوط الواسطة فكتب)). لنيل العلى: ((في البغية، والواسطة المطبوعة 5
 .الجوع: الطوى 6
ھيل. كلھا صفات للخيل: صھال أغر محجل 7 صفة للبياض الذي يعلو : واألغر. صوت الخيل: الص 

  . الحصان الذي يعلو البياض قوائمه األربع: والمحجل. جبين الحصان أو الفرس
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  .أي اشتدت الحرب؛ )حمي الوطيس: (يقولون. المعركة: الوطيس)). رجال إذا جاش: ((في البغية، والواسطة 1
م أسَدٌ  2 ِ بَار   . الجريء على األعداء: والضبارم. الشديد الخلق: ضُ
َ الرجلُ صاحبَه 3 م   . لم يفصح عما يقوله: بَغَ
ابو)). وجئت ألرض الزاب تذرف أدمعي: ((في البغية والوسطة 4 سبقت اإلشارة : أرض الزّ

   .إليھا؛ وھي المنطقة الفالحية الواسعة المحيطة ببسكرة
   )).لتذكار أطالل الربوع الطواسم: ((أما بغية الرواد)). لتذكار أطالل الرسوم الطواسم: ((كتب )مط(وفي واسطة السلوك  5

   )).الطواسم
وشبكت : ((البغية والوسطة: ؛ بينما كتب في))وشبكت شعري: ((في األصل بزھر البستان 6

 . ھا عن الحيرةفيھما أصح وأسلم؛ ألن تشبيك األصابع العشر فوق الرأس؛ حركة يعبر بويبدو أن ما جاء )). عشري
فشبك . أنه لما وصل إلى أرض الزاب تذكر أطالل الديار والمنازل المنطمسة المندثرة: وھنا؛ يقول أبو حمو 7

بى والمعالم الباھتة ً يخبره سوى تلك الرّ ً من . فشبك أصابعه فوق رأسه من الحيرة؛ إذ لم يجد دليال بدال
  )). ربوع((
 )).ھوج ھواجن): ((مخ(في واسطة السلوك  8
ذوات األعناق الطوال؛ وفي : والھوادي ھنا أصح؛ ومعناھا)). الھوادي: ((في بغية الرواد 9

 .؛ إذا بدت أعناقھا))طلعت ھوادي الخيل: ((الحديث
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)). وجزت بأرض ريغ: ((وفي بغية الرواد)). وجزت بالد الريغ: ((في مخطوط واسطة السلوك 1

ً وخديعة: يقراغ الرجل عن الطر: (يقولون. حادت ومالت: راغت   ).حاد عنه؛ مكرا
ً قفتھا(( :وفي الواسطة)). ببلقعة قفر قفتھا: ((في البغية 2   .األرض القفر: البلقع والبلقعة؛ جمعھا بالقع )).ببلقعة قفرا

  .القفر
  )).سألت ربوع الدار فيھا فلم أجد: ((في البغية والواسطة 3
  )).وحفت بنا: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 4
  : وفي واسطة السلوك...)) يذكرھا عھد الھوى: ((لروادفي بغية ا 5

 ...)).تذكرھا عھد الھوى((
 .والسيوف صماصم. قاطع ال ينثني: سيف صمصام 6
 ))وال مخبراً ): ((مخ و مط(س . في و  7
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: وفي واسطة السلوك)). وما زلت أطوي سھلھا وأكامھا: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 1

 )).سھلھا بأكامھا((
 )). وأحطمھا: ((في بغية الرواد 2
مُ  3 ِضْ ُ والھ م َضْ والھضم جمعه أھضام؛ . وثمة من رأى أنه أسفل الوادي. المطمئن من األرض: الھ

 .للضرورة" ھضائم"ولكن أبا حمو جمعه بـ
  .اصطلح في بلدان المغرب على تسمية الصحراء الحجرية المنبسطة بالحمادى: الحمادى 4
 .أي ضخمھما) رجل عبل الذراعين: ((يقولون)). اجمھ: ((في بغية الرواد 5
ً وونًى)). مكر بيوم الحرب: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 6 يا نِيَ ونْ َ  .ضعف وكل  وأعيا: و
 )).مفر: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 7
َم)). الغمائم): ((مخ(س . في و  8 ھ يْ   .الظلمات: والغياھم. الظلمة: الغَ
 .استخف بالنعاس: كرىاستفز بال 9

  )).في قصد): ((مط(س . ، وفي و ))في طي): ((مخ(س . في و  10
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  )).وكم من فيافٍ : ((أما واسطة السلوك فكتبت)). وكم من بالد: ((في بغية الرواد 1
بينما جاء في بغية الرواد وواسطة السلوك في مكان . لم يرد ھذا البيت ھكذا في زھر البستان 2

  .اإلجازة: كما أن الروي به عيب ...)). وكم زفرة تعلو((ذي يبدأ بـالبيت الموالي ال
  .والعيون سواجم بالدمع تسيل به. سالت بالدمع: سجمت العين الدمع 3
 .أي وادي مالل 4
ھو شدة سواد الليل أو الشيء؛ : وغيھب)). ولما بدا لي منزل القوم ظاھراً : ((في بغية الرواد 5

  ).جمل غيھب: (يقولون
  .الظلمة: الغيھم وجمعھا غياھم)). بين الطالل الغياھم: ((الواسطةفي  6
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ً وجدت جيادنا: ((كتب) مط+ مخ (في واسطة السلوك  1 جذبنا؛ يصح : جبذنا)). جبدنا مجابيدا

بْذاً : القول ُ جَ ذ ِ ب ْ َ يَج بَذ ْباً . جَ ذ ُ جَ ذِب ْ َ يَج َب ذ   .أو جَ
: والقشعم جمعه قشاعم)). القشاعم(( :وفي بغية الرواد)). السغاھم): ((مط+ مخ (س . في و  2

سور والرخم لطول عمره: والقشعم أيضاً . الضخم المسن من كل شيء ُ من الرجال أو الن   . المسن
دِ من ظھره: والصھوة من الفرس. الرائع من الخيل: العَناجيجُ مفردھا العُنْجوجُ  3 بْ   . موضع الل 
أما   )).كرام سماح بالنفوس: ((، وبغية الرواد))كرام تجود بالنفوس): ((مخ(في واسطة السلوك  4

 . فھو مثل بغية الرواد؛ والوزن فيه أسلم) مط(س . و في 
ً في مخطوط واسطة السلوك؛ بينما كتب  5 : في بغية الرواد وواسطة السلوك المطبوعھكذا أيضا

  )).حملنا عليھم حملة مضرية((
 )).وولت: ((في بغية الرواد 6
  : بغية الرواد كالتالي جاء عجز البيت في 7

  .وترتيب ھذا البيت في بغية الرواد مخالف لزھر البستان)). وشيخ حماھا في الثرى أي جاثم((
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  )).ومن: ((في بغية الرواد 1
  .جاء ھذا البيت في بغية الرواد على غير ھذا الترتيب 2
ً في واسطة السلوك. سقط ھذا البيت في بغية الرواد 3 ولكن حاجيات غير  .بينما ورد ھكذا أيضا

  .؛ألنھا أسلم))الوثائم: ((؛ وكتبھا))الرثائم: ((مفردة
  )).وجالت: ((في واسطة السلوك 4
 .؛ بالياء؛ وھذا تحريف يخل بالوزن))للحجازي: ((في األصل بزھر البستان 5
  .سقط ھذا البيت في بغية الرواد 6
  .ھذا البيت والبيتان السابقان سقطت في بغية الرواد 7
  :ھذا البيت في بغية الرواد، وواسطة السلوك ھكذا كتب 8

 وطاحت على وادي مـالل ھشائم   من القوم صرعى للنسور القشاعم
ش 9 ً : ((وفي بغية الرواد. الخادع الظالم: تخدعه وظلمھز والغابش: وتغب  )). فكانت إلى الطير القشيم فرائسا

  . الظالم الغاصب: ؛ لكان أفضل؛ وھو))غشوم((كتب ؛ ولو ))الغشيم: ((وفي واسطة السلوك. الموت: والقشيم
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 )).وجاءت: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 1
  ...)).ولما قضيت ((: ((في واسطة السلوك 2
 .لم يرد ھذا البيت في بغية الرواد؛ وورد في المطبوع من واسطة السلوك 3
؛ ))وخضرا كبود: ((سطة السلوكھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في األصل بزھر البستان، ووا 4

  .؛ بدون الھمزة؛ وھذا يخل بالوزن))كبود
وبذلك يختل وزن )). وخضرا كبود قد تبدت ھضابھا: ((جاء ھذا الشطر في واسطة السلوك ھكذا 5

 . الشطر بسبب حذف الھمزة، وإضافة قد؛ معاً 
  .يقصد وصول خبر موت أبي عنان؛ سلطان بني مرين 6
  . ، وزھر البستان؛ بينما سقطا في األصل ببغية الرواد)مط+ مخ (س . موجودان في و ه ھذا البيت والبيت الذي سبق 7
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  )).والحت): ((مط+ مخ (س . في و  1
 )).للثغور البواسم: ((في وبغية الرواد 2
 )). المخاضي): ((مط(س . في و  3
 )).وجردت((: س. وفي و )). فجددت: ((في بغية الرواد 4
 )).فيه عزائمي: ((نفسه 5
  )).وصرنا ضحىً ): ((مخ(س . في و  6
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  :وبغية الرواد ھكذا) مخ(س . جاء عجز ھذا البيت في و  1

  .))وسالت دموع القوم مثل العنادم((
  . ھذا البيت سقط في زھر البستان؛ وھو موجود في البغية، والواسطة 2
جُ جمعه أدْراج ودِراج 3 . ا مرقطة باألبيض واألسودمن أخبث الحيّات؛ لونھ: األراقم. الطريق: الد رَ

  )). كبدر تبـد ى بين درج األراقـم   والح شعاع الھند بين صفوفنـا(( ):مخ(س . وجاء ھذا البيت في و 
ً من )) بين خميسھا: ((أما في بغية الرواد فكتبت   )).صفوفنا((بدال

  : وفي بغية الرواد)). سمونا إلى الصفصيف): ((مخ(س . في و  4
ً اسطفطيف)). فصيفعلونا على الص(( ً : والصفصيف وأحيانا  .اسم الوادي الصغير المجاور لتلمسان حاليا

 )).شعلت: ((في بغية الرواد 5
ً النار 6 ما ْ ح َ جَ م حَ م. أوقدھا: جَ م الحرب. الجمر حينما يشتعل بشدة: والجاحِ . ضيقھا وشدتھا: وجاحِ

  . معظمھا وشدة القتل في معاركھا: والجاحم من الحرب
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 .رأس كل شيء: لھام الھامةمفرد ا 1
يَة 2 ْ ُل ْيات مفردھا ك ُل َى وك ُل وھي أحدى الغدتين في اإلنسان والحيوان؛ وضيفتھما تصفية البول وإفرازه : ك

يْزوم. من الدم يم مفردھا حَ ِ ياز م وحَ ِ ياز م: (وفي حال الكناية عن الصبر يقولون. وسط الصدر: وحَ ِ ياز   ). شَد  الحَ
3  ُ دْم ُ . ب بمثيلهضرب شيء صل: الص  ادُم   .مواضع التصادم: والمصادم. يتضاربان: والجيشان يتصادمان. التزاحم: والت صَ
  )).في موجھا: ((في واسطة السلوك 4
  : ورد ھذا البيت في بغية الرواد ھكذا 5

رَى في موجھا المتالطـم((   )). وجالت خيول العامرية عندھـا   كأسد الش 
مَ  6 ْصَ ل م مفردھا الغَ قوم: ةالغَالصِ ْ ل   .رأس الحُ
  .بينما ورد في البغية والواسطة. سقط ھذا البيت في زھر البستان 7
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وبغية ھكذا في زھر البستان، ومخطوط واسطة السلوك؛ بينما كتب في مخطوط واسطة السلوك،  1

ويبدو أن بيت زھر البستان أسلم؛ وذلك بسبب عيب اإليطاء في )). فوق أبھى المعاصم: ((الرواد
 .. ؛ على التوالي بعد البيت السابق))المعاصم: ((رواد وواسطة السلوك؛ وذلك بتكرار كلمةبغية ال

  )).مع اآلنسات الناعمات الكرائم: ((في بغية الرواد، وواسطة السلوك 2
 )).دخلت: ((في واسطة السلوك، وبغية الرواد 3
وما جاء فيھما أفضل مما  )).كما ذكرت: ((، وفي واسطة السلوك))كما ذكروا: ((في بغية الرواد 4

  ورد في زھر البستان
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 )).فخلصت: ((في بغية الرواد، ومخطوط واسطة السلوك 1
ً في مخطوط واسطة السلوك؛  2   )).باغ وجارم: ((بينما كتب في النسخة المطبوعة وبغية الروادھكذا أيضا
 )).لقد: ((في بغية الرواد 3
 )). وال الجيش اللھام وال الظبى: ((نفسه 4
  .؛ وھو أفضل))قسي: ((وواسطة السلوك؛ ولكن جاء في بغية الرواد، ))قس سواھم: ((في األصل بزھر البستان 5
 )). فما يغني إعداد الجيوش(( :كتب) مط(س . وفي و )). فما تغنه عد: ((في بغية الرواد 6
مٌ  7 ِ ار م خُضَ ِ ر  .الكثير من كل شيء: الخِضْ
 .))غير ناظم): ((مط(في واسطة السلوك  8
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  )).فصارت: ((في بغية الرواد وواسطة السلوك 1
ِي األولى)). زابئ) ((مط(كتبت ھذه األخيرة في واسطة السلوك 2 اب اب الممتدة حول : وزَ نسبة إلى منطقة الز 

ِي الثانية. بسكرة اب ً؛ لذا فھو ينفي عنه تلك الصفة: أما زَ ومعنى البيت ھنا . فتعني الھروب واالنسالل متخفيا
اب؛ ولكنني مع ھذا لست من الذين يھربون وينسلون في الخفاء: يقول أنه: ھو   .أنا الملك المنتسب لمنطقة الز 

م: أما كلمة طُماطم)). الطغاة الطماطم: ((في بغية الرواد 3 ْ  .فمعناھا العُج
  .ھجرية 760سنة : المقصود ھنا 4
  .طةھذا البيت؛ والبيتان المواليان مباشرة سقطت في البغية والواس 5
فْر 6 توفي حوالي (فاسمه ربيع بن ربيعة : أما سَطيح. ضرب من التنجيم؛ سبق الحديث عنه: الجَ

ً على ). م572 ً منسطحا ق؛ وتقول األساطير أنه كان دوما وھو كاھن؛ اشتھر بالتنجيم مع صنوه شِ
ي حدود ف(فقد توفي : أما شِق. وقد عمر مدة طويلة. األرض؛ ال يستطيع القيام؛ وال حتى الجلوس

ً كان بيد : وتقول األساطير. ويُعَد ـ مع سُطيح ـ من أشھر الكھان أيام الجاھلية). م583سنة  قا أن شِ
 . واحدة ورجل واحدة وعين واحدة؛ وقد عمر ھـو اآلخر طويالً 
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  )).وفي كفّ : ((في بغية الرواد، وواسطة السلوك 1
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سياق الحديث عن أبي حمو إلى الحديث يبدو أن سياق الكالم انقطع ھنا؛ وربما قفز الناسخ من  1

 .  عن المرينيين المتواجدين بتلمسان
ُتِل فيھا بنو عريف بوادي مالل 2  .المقصود ھنا؛ ھي الموقعة التي ق
 .  71: أنظر بغية الرواد، ص. ھو يغمراسن بن عثمان الورسفاني؛ وكافل األمير محمد المھدي بن أبي عنان 3
: وسماه عبد الرحمن بن خلدون. مير محمد المھدي بن أبي عنان؛ ومتولي تربيتهسماه ھكذا؛ ألنة كافل األ 4

 .ويقصد السلطان أبي عنان. 627: ، ص7: العبر، مج)). سعيد بن موسى العجيسي؛ من صنائع السلطان((
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ً صاحب زھر البستان؛ بمعنى القتل، )) أكل((وكلمة ... ولوال مقتلة سويد: أي 1 سيستعملھا كثيرا

 .حام، واالكتساحواالستل
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 .أي منابر الدعاء في المساجد 1
  .أصيبوا بالفشل: والقصود ھو. ذعر: إنفشل. ضعف وتراخى: فش فشالً  2
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 .ھكذا 1
ً في بغية الرواد؛ ولكنه اآلن غير معروف؛ وكل ما : تيط 2 موقع قريب من تلمسان ورد ذكره أيضا

ة مدينة مندثرة في دكالة بالمغرب األقصى في األمر؛ أن ھذا االسم شائع في بالد المغرب كلھا؛ فثم
ھي العين : وتيط باألمازيغية. كانت تسمى تيط؛ وبالقرب من تمنراست توجد اآلن قرية تسمى تيت

ً مكان بالقرب من تلمسان؛ كما ذكره صاحب بغية الرواد؛ ولكن تعذر  .الجارية وشقوف أيضا
 .لمغربوشقوف كذلك اسم لبعض األمكنة في بالد ا. تحديده اآلن

 .ورد اسمه بھذه الصفة في بغية الرواد 3
 .ھكذا 4
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  .يبدو أنھا تقع قبل قنطرة وادي الصفصيف؛ وھي في الجھة الشرقية من تلمسان 1
 .ة من التركـوھم فئ: أي الغز 2
 )).عاد((في أألصل  3
  .؛ بدون األلف))ولو: ((في األصل 4
ً بمعركة الزالقة الكبرى في  يبدو أن الزالقة ھذه تقع على أطراف تلمسان؛ سميت 5 بذلك تيمنا

 .أما القنطرة فھي قنطرة وھران المذكورة سابقاً  .األندلس
 .ھو موسى بن علي بن برغوث؛ أحد وزراء أبي حمو 6
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 .ومنھا إلى تلمسان القديمة المعروفة بأغادير .يقع ھذا الباب في الجھة الشرقية لتمسان 1
تقع في الجھة الجنوبية الغربية لتلمسان؛ أين بناھا تسمى باب كشوط؛ أي باب األكشاك؛ و 2

 .م؛ مدعمة بأبراج وأسوار1269/ھـ668يغمراسن سنة 
 .وھو اسم المدينـة األمازيغية األزلية لتلمسان. أو أكادير؛ ومعناھا ـ على األرجح ـ مخازن الحبوب 3
 .م1358/ھـ760أي  4
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ف الحسني صھر أبي حمو؛ والمدرس ليس ھو الفقيه العالم محمد بن أحمد بن علي الشري 1

بكتاب درة  615إنما ھو ـ كما جاء في الترجمة . بالمدرسة التي خصصھا له السلطان أبو حمو
َى الشريف الحسني أبو عبد هللا((الحجال ـ  ل ] مؤلف األجرومية[أخذ عن منديل بن أبي آجروم . محمد بن يَعْ

 ")).الدرة النحوية في شرح معاني الجرومية"؛ سماه ]األجرومية[له شرح على المقدمة الجرومية . وغيره
مفاعيلن، = ويجوز في مفاعلتن ). مفاعلتن مفاعلتن فعولن(نظمت ھذه القصيدة في بحر الوافر  2

ّ في زھر . فعولن: فعولن، وفي األضرب: وفي األعاريض. فعول= وفي فعولن  ولم ترد إال
ً ومضمومنا ھا نسخت بشكل يصعب استخراج معانيھا، وال كما أن. البستان؛ وھي متواضعة شكال

ْ بعض الحروف، وسقطت كلمات  ت َ تفكيك كلماتھا؛ باإلضافة إلى األخطاء اإلمالئية؛ حيث بُتِر
  . بكاملھا؛ فاختل بذلك وزن أبياتھا، واضطربت معانيھا

  .؛ وھذا خطأ يؤدي إلى خلل في الوزن))أشھرا: ((في األصل 3
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)). ھال المحـلىقمك األا~بمقد: ((اته غير مفھومة؛ فجاء ھكذاھذا الشطر مضطرب ومعظم كلم 1

  .وضعنا ما ورد أعاله بين حاصرتين؛ لكي يتمكن القارئ من متابعة بقية األبياتوعليه فقد . ھكذا بالضبط
 .نوعليه فقد وضعت أعاله عبارة بديلة؛ بين حاصرتي. المقصود؛ فتعذر استنتاج ))اللـذ تـران: ((...كتب في األصل 2
  .ھكذا 3
 .فوجب التصويب. ؛ وھذا يخل بالوزن))كذلك: ((في األصل 4
منھا انشقاق القمر، وارتداد الشمس بعض : يشير ھنا إلى معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم 5

فردت ) ص(حدث ھذا في يوم الخندق؛ إذ دعا الرسول . الوقت؛ بعد أن شارفت على الغروب
  .بعد أن نام علي ركبة علي كرم هللا وجھه. هالشمس؛ لكي يصلي العصر في وقت

أما معجزة الظبي؛ فتتعلق بالظبية التي اصطادھا بعضھم، وشدّوھا على . معجزة الضّب سيأتي الحديث عنھا فيما بعد 6
ّ الرسول عليه الصالة والسالم بھم؛  . فكلمته متوسلة أن يأمرھم بإطالقھا حتى ترضع صغارھا ثم تعودعمود فسطاط؛ فمر

  .فأوفت الظبية بوعدھا إذ عادت إليھم بعد االطمئنان على صغارھا. طلب منھم ذلك وضمنھا؛ فاستجابوا له وأطلقوھاف
وعليه فقد . وھذا كالم غير مفھوم بالمرة)). ودرع الشتات أإليھم الرھان: ((نسخ ھذا الشطر ھكذا 7

ً منه؛ ووضعناه بين حاصرتين؛ لمساعدة القارئ علفقد  ً بدال ى مواصلة القراءة دون بتر أو نظمنا شطرا
  .  انقطاع

أما معجزة األشجار؛ فمفادھا أن األشجار تجمعت حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ لكي  8
  .وبعد انتھائه عادت كما كانت إلى مواضعھا المتفرقة. تستره؛ عند قضاء حاجته في الخالء

د  األرض 9   .شق األرض وجعل فيھا أخدوداً : خَ
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  .المتعلقة بقافية البيت السابق)) تخلف: ((بسبب بدء ھذا البيت بكلمةناظم ھنا في عيب التضمين؛ وقع ال 1
؛ ثم تراجع لكي ال يقع في عيب اإليطاء؛ ))مكان: ((واضح من آثار التصحيح؛ أنه كتبھا في البدية 2

  .وردت في البيت الموالي مباشرة)) مكان: ((؛ خاصة وأن كلمة))امتكان: ((اإليطاء؛ فجعلھا
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؛ وھو غير سليم؛ فعدلت العبارة ))بثبت القلب حفلھا العيان: ((رسم الناسخ ھذا الشطر ھكذا 1

  .األخيرة؛ ووضعت أعاله بين حاصرتين
وذلك بسقوط حرف ساكن في ). الكفّ (كما أصيبت التفعيلة الثانية بزحاف )). عنت: ((في أألصل 2

  .  آخر التفعيلة الثانية
 .ھكذا 3
 .ھكذا 4
  : لشطر في األصل مضطرب المعنى، ومختل الوزن ھكذاجاء ھذا ا 5

ً أخر وضعناه بين حاصرتين؛ لتمكين )). كذا المجد استزاد في التيان(( وعليه؛ فقد نظمنا شطرا
  .القارئ من مواصلة قراءة المنظومة دون انقطاع

  .ضغطه: لكه 6
 )).بنو: ((والصحيح. ھكذا 7
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طت ألف؛ سواء كانت ألف الجماعة، أم األلف بحيث سق)). لمنية ذكروا: ((كتب في األصل 1

  .   وھذا خطأ؛ وجب تصويبه. المشتركة مع الم التعريف
 )).المثاني: ((ولعلھا. ھكذا 2
  .ذكر األفعى: األفعوان 3
وعليه . في الھامش)) ذا: ((؛ بينما وردت))وھا أنا: ((كتب في األصل، وضمن النص األساس 4

 .وعليه فقد صوبت العبارة ووضعت بين حاصرتينكورة؛ يخل بالوزن؛ فرسم ھذه العبارة بالطريقة المذ
ً ھنا. ھي العبور التي في الجوزاء: الشعريان 5   .ويبدو أن الشاعر زج بھذه الكلمة زجا
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. مستفعلن= ؛ ويجوز في متفاعلن )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(ظم الشاعر ھذه القصيدة في بحر الكامل ن 1

ُنويجوز في األعاريض متفا ل عِ َ عِلن: أما األضرب فيجوز فيھا. علن أو ف َ لن، ف عِالتن، مفعولن، فِعْ َ   .متفاعلن، ف
  .أي يكفيني، ويغنيني 2
 .والجنان ـ ھنا ـ ھو القلب؛ ألنه مستور تحت األضلع. األضالع التي تلي الصدر: الجوانح. أقام وسكن: ثوى 3
بسقوط حرف ساكن في آخر . والثانيةاألولى : ھذا الشطر غير موزون؛ والخلل في التفعيلتين 4

  .األولى، وزيادة حرف متحرك في الثانية
 .أطراف األصابع: البنان 5
وعليه فقد صوب الشطر؛ كما . وھذا يخل بالوزن)).من جاء بالنور وبالبرھان: ((كتب في األصل 6

 .ورد أعاله بين حاصرتين
  .ھاثمة خلل في التفعيلة الثانية؛ بسقوط حرف متحرك في أول 7
: ؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصحيح؛ بحذف حرف الواو في كلمة))ومن أجله: ((في األصل 8

 .فأضحى كما ورد أعاله بين حاصرتين)). ومن((
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مُنْ : ((حرفت ھذه الكلمة في األصل؛ فكتبت ھكذا 1 ُ ٌ بالتنوين؛ ال بحرف النون كما حدث)). أ   .وھـذا خطأ؛ فأم
  .يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول عليه وسلم وقع في ألن مولد الرسول محمد صلى هللا 2
  .ويبدو أنه تحريف)). أذجيتھا: ((ھكذا: كتبت ھذه الكلمة في األصل 3
ُ من استراق السمع، وحراسة السماء بالشھب الحارقة؛ وذلك في يوم والدته  4 ْ الشياطين نِعَت مُ

  صلى هللا عليه وسلم؛
  .ارسبالط الحكم في ف: اإليوان 5
 .جف الماء من بحيرة طبريا؛ بوالدته عليه السالم 6
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ى؛ أوصى أبا طالب؛ بأن ال يوغل . قال لعمه أبا طالب وليس لجدّه 1 يرَ والراھب ھنا يسمى بَحِ

ً عليه من اليھود؛ وليس من الكھان والرھبان   .بمحمد في بالد الشام؛ خوفا
؛ فقد حاول الناسخ استدراك األمر؛ ولكنه ومع ھذا. ؛ وھذا يخل بالوزن))فإن: ((كتب في األصل 2

  .بين حاصرتين؛ لكي يستقيم الوزن)) فإذا: ((وعليه؛ فقد صوبنا الخلل بوضع كلمة. سقط في خطأ آخر
  (/).وقع خلل بسيط في ضرب البيت؛ إذ سقط حرف متحرك في بدايته  3
ى رسول هللا؛ لكي تقتله؛ يشير إلى ذراع الشاة التي سممتھا زينب بنت الحارث، وقدمتھا ھدية إل 4

  )).إن ھذا العظم ليخبرني أنه مسموم: ((تقتله؛ فقال عليه السالم
ورد في بعض كتب السيرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخطب على جذع، ثم تركه؛  5

 ّ ً يسمعه من كان بالمسجد؛ فنزل عليه السالم من حيث كان يخطب، وضم فأخذ الجذع يئن أنينا
ً، يؤكل منك إلى : ره وقالصد الجذع إلى ھدأ جذع، ھدأ جذع؛ إن أردتَ أن أغرسك فتعود أخضرا

  ". بل ادفني؛ وأكون معك في اآلخرة: فقال الجذع. يوم القيامة؛ أو أدفنك فتكون رفيقي في اآلخرة
انفلق القمر ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ : "عن ابن مسعود رضي هللا عنـه قال 6

  "اشھدوا : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه: ينفصار فلقت
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ورد أن بحيرى الراھب ـ وھو في صومعته في بصرى الشام ـ رأى رسول هللا صلى هللا عليه  1

  .وسلم في ركب قريش ـ حين أقبلوا ـ وغمامة تظله من بين القوم
ً ليأكله ورد في األثر أن أعرابي من بني سليم 2 فرأى جماعة محتفين بالنبي . كان قد صاد ضبا

: الجماعة، وجاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم؛ وقال فشق األعرابي صلى هللا عليه وسلم؛
ّ أن يؤمن بك ھذا الضب الميت؛ ثم خلع الضب الميت من يده  والالت والعزى ال آمنت بك إال

للضب الميت  :فقال صلى هللا عليه وسلم. السالموطرحه بين يدي رسول هللا محمد عليه الصالة و
فقال . يا ضب ومن تعبد: الرسول فقال له. لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين فقال الضب .أضب

السماء عرشه، وفي األرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي  هللا الذي في
وخاتم  أنت رسول رب العالمين،: لضبقال ا. ومن أنا يا ضب :قال الرسول .عذابه النار

ً رسول :فقال األعرابي. المرسلين   . هللا أشھد أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا
 .؛ وھو تحريف))حيت: ((في األصل 3
رأيت رسول : ورد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قوله. ؛ وھو تحريف))ثوان: ((في األصل 4

صالة العصر؛ فالتمس الناس ماء الوضوء؛ فلم يجدوه؛ فأتي  هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وقد حانت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوء؛ فوضع صلى هللا عليه وسلم يده في ذلك اإلناء؛ وأمر 

 .الناس أن يتوضأوا منه؛ فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه؛ فتوضأ الناس عن آخرھم
ً بمكة كان يسلم : (( قاليشير إلى ما جاء في السيرة؛ من أن رسول هللا 5   )).علي قبل أن أبعثإني ألعرف حجرا

  )).أبعث
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وعليه فقد . وھذا يخل بالوزن)). ولمن يناوي نفخة النيران: ((ـ ھكذا كتب ھذا الشطر ـ في األصل 1

  .صوب؛ كما ورد أعاله بين حاصرتين
 .أعاله بين حاصرتين ؛ بدون الفاء؛ وھذا يخل بالوزن؛ فصوبت الكلمة كما جاء))كيف: ((كتب في األصل 2

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

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


74 
 

  
:1  

 
 

2 3 
4 

 
 

5 
 

6 
 
7 

   
                                                             

نظمھا أبو حمو في وزن . وردت ھذه القصيدة ـ باإلضافة إلى زھر البستان ـ في واسطة السلوك 1
ْ (الخبب  ُن ل ْ ْ فِع ُن ل ْ ْ فِع ُن ل ْ ْ فِع ُن ل ْ ً المحدث )فِع ً بحر المتدارك ويسمى أيضا فاعلن فاعلن (؛ وھو أصال

ْ )فاعلن فاعلن لن ْ ُنْ = ؛ ويجو في فِع َعَل فاعلن، : وفي األضرب. فاعلن، وفعلن: اريضوفي األع. ف
  . خبباً : فإذا استعمل ھذه الجوازات بشكل واسع؛ سمي. وفعلن

 )).فما قبلت: ((في واسطة السلوك 2
 )).الصبر في حيلي وتولى((: في واسطة السلوك 3
  : وزھر البستان؛ بينما كتب في مخطوط الواسطة) مط(ھكذا في الواسطة  4

ً يخل بالوزن))ق الزللركبت نفسي على طر((  .؛ وھذا طبعا
 )).زجرت: ((في مخطوط واسطة السلوك 5
 )).بارت حيلي: ((في واسطة السلوك 6
 )).ربي األعلى محيي الدول: ((نفسه 7
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  .؛ وھذا تحريف يخل بالوزن))أبائي: ((في األصل بزھر البستان 1
 .تصويب؛ كما ورد أعاله بين حاصرتين؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب ال))أولي: ((في األصل بزھر البستان 2
 .ھذا البيت، والبيت الذي سبقه؛ سقطا في واسطة السلوك 3
  .سقط ھذا البيت في مخطوط واسطة السلوك 4
 )).لي: ((في واسطة السلوك 5
  .وما ورد أعاله أفضل)). فرض: ((في األصل بزھر البستان 6
 )).وأقيم الحق بال ميل: ((في واسطة السلوك 7
 )).أنزلت: ((نفسه 8
  )).أحنو للطفل كوالده: ((نفسه 9

 .؛ وھذا يخل بالوزن))شيمتي: ((في األصل بزھر البستان 10
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  )).وأنا للحرب كعنترھا: ((في واسطة السلوك 1
  )).وكذا للشر: ((نفسه 2
  .؛ وھذا يخل بالوزن))وكذلك: ((في مخطوط واسطة السلوك 3
  )).لكالشمس لدى برج الحم: ((في واسطة السلوك 4
 .وھذا أفضل)). فينا وحياتك لم تحل: ((نفسه 5
 )).   بال كسل: ((نفسه 6
  )).ولنا منھم أقصى األمل: ((نفسه 7
  )).فبفضل هللا ومن تِه: ((نفسه 8
  )).وأنا أرجو من رحمته: ((نفسه 9
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ا زيري بن بناھ. كلم تقريباً  80تقع مدينة وجدة في الجھة الغربية من مدينة تلمسان؛ وتبعد عنھا بـ  1

وھي اآلن محاذية للحدود الجزائرية، وتابعة . م994/ھـ384بن عطية المغراوي الزناتي في عام 
كلم؛ وتربض  60أما ندرومة؛ فتقع في الشمال الغربي من تلمسان؛ وتبعد عنھا بـ . للمملكة المغربية

ن فروع قبيلة ھذا؛ وقد أخذت مدينة ندرومة اسمھا من فرع م. في الطريق المؤدي إلى مرسى ھنين
ويرى الوزان أنھا أزلية البناء؛ إذ شيدت في زمن الرومان؛ . كومية األمازيغية يسمى ندرومة

غير أن المحققين ينفون ھذا القول؛ وحجتھم ھي؛ أن . وباألسلوب نفسه الذي بنيت به مدينة روما
ً من أي أثر روماني البحر األبيض أما ھنين الساحلية؛ فتطل على . مدينة ندرومة خالية كليا
ويقول الوزان أن بناتھا ھم من األفارقة؛ ويقصد . المتوسط؛ وھي مرسى مملكة تلمسان األولى

ً؛  90وتبعد ھنين عن تلمسان بـ . بذلك أھل البالد األصليين   . كلم 30كما تبعد عن ندرومة بـ كلم تقريبا
 .ھكذا 2
. تھا؛ ويقصد بذلك السكان األصليين للبالدمستغانم مدينة ساحلية؛ يقول الوزان أن األفارقة ھم بنا 3

أما تمزغران . كلم تقريباً  80وتقع ھذه المدينة إلى الشرق من مدينة وھران؛ كما تبعد عنھا بـ . للبالد
أو مزغران في قول؛ فھي مدينة صغيرة داخلية؛ تقع في الھضاب الغربية من مستغانم؛ كما تبعد 

 .ھم الذين بنوا تمزغران ويقول الوزان أن األفارقة. كلم فقط 4عنھا بـ 
  . وقد حدد الخبراء موقعھا في مكان غيليزان الحالية. البطحاء؛ فھي مدينة قديمة اندثرت في الوقت الحاضر 4
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وقد أشار إليھا البكري؛ كما . وھي قلعة ھوارة التي تقع غربي مستغانم وبالقرب من يلل الحالية 1

ن قبيلة ھوارة األمازيغية؛ وقال أنھا تحت سلطة ذكرھا اليعقوبي؛ حين تكلم عن أصحابھا؛ وھم م
  .أمير ھواري يسمى ابن مسالة؛ وھو الذي تصدى ألمير الدولة الرستمية؛ أبي بكر بن أفلح

وأحصى ما غادرته : ((أما يحيى بن خلدون؛ فلم يقل أن الھدية موجھة للسلطان النصري؛ بل قال 2
إلى ملك قطالن؛ ] أبوعنان[وما حوته الملك المتفى الدولة الذاھبة؛ من متاع، وزرع، وسلع بحرية، 

بغية ...)). خيل عتيقة، وسروج مفرغة ركبھا من ذوب اللجين، ولجم موشية، وأسباب مختارة: من
أبو [كان السلطان : ((وفي ما يخص ھذه الھدية قال عبد الرحمن بن خلدون. 96: ، ص2: الرواد، ج

وبعث إليه فيھا بفرس أدھم من . نة بطره بن ألقنطانتقاھا وبعث بھا إلى صاحب برشلو] عنان
مق رباته؛ بمركب ولجام ذھبيين ثقيلين؛ فاتخذ أبو حمو ذلك الفرس لركوبه؛ وصرف الھدية في 

  . 628: ، ص7: العبر، مج)). مصارفه ووجوه مذاھبه
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/ظ18/    


          
12


         
       




        



 3

                                                             
نصبه الوزير الحسن بن عمر ـ المستبد على عرش فاس بعد مھلك أبي عنان؛ فحكم من ذي  1

  .م1358/ھـ760م؛ إلى شعبان من سنة 1357/ھـ759الحجة سنة 
 .ھو الحسن بن عمر الفودودي؛ ھو الوزير المستبد بالدولة المرينية في فاس 2
  .أي قھراً  3
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 )).مرين: ((توجد ھنا كلمة في غير محله؛ ربما كانت 1
  .دي الزيتون من أحواز تلمسانوالمقصود ھنا ھو وا. ثمة أماكن كثيرة في بالد المغرب تسمى وادي الزيتون 2
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/19ظ/


        
                                                             

 .أي العوائق 1
 .مكررة)) حيلة((في األصل؛ كلمة  2
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2


        
     

        
        

                                                             
 )).فلم تعط المفاجأة من مھلة: ((األسلم أن تكون العبارة ھكذا 1
  )).من: ((في األصل 2
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/20و/
 3.      





 4 

      5  
   6     

       
 


    

 
                                                             

بن ماساي؛ ابن عم القائد الوزير مسعود بن رحو بن ماساي ) عبّو(ھو عامر بن إبراھيم  1
  . لحسن بن عمر الفودوديالفودودي، والوزير ا

 .ھكذا 2
  )).باقوة: ((في األصل 3
 .والمقصود ھو لإلفالت. ھكذا 4
كان . من العائلة المالكة لبني مرين. ھو منصور بن سليمان بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق 5

 . ضمن الجيش الذي زحف إلى تلمسان؛ بقيادة مسعود بن رحو
 .ن شعيبأي بمقام الولي الصالح أبي مدي 6
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  2/ظ20/
 

   

                                                             
= ويجوز في مستفعلن ). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(نظمت ھذه القصيدة في بحر البسيط  1

لن: فعلن، وفي األضرب: وفي األعاريض. فعلن= مفاعلن، وفي فاعلن  ْ َعِلن فِع  . ف
  .ھذا الشطر؛ مختل الوزن 2
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  )).قد((: كلمة فحذفت يخل بالوزن؛ ذاوھ)). يقضي ألمرك ما قد نسيت من أمل((: ورد ھذا الشطر في األصل ھكذا 1
  .ويمكن قراءته كما ھو ظاھر أعاله. في األصلھذا الشطر غير واضح  2
  )).تأرجت منكم األرجاء قد فتحت: ((فأضحى الشطر ھكذا؛ ))قد((لكي يستقيم الوزن أسقطنا الواو قبل  3
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 .خترنا ما جاء أعالهفا)). والقطب ترقص من مر النسيب بھا: ((حرف ھذا الشطر؛ فكتب ھكذا 1
ھو ) بالصاد(والسيف الصقيل )). سقيل: ((حرفت ھذه الكلمة في األصل؛ فكتبت بالسين المھملة 2

   .المصقول ـ الحاد األملس
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 .ھذا الشطر غير مفھوم بالكامل 1
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  )).والرھب: ((ولعلھا. ھكذا 1
  .الماء القليل: الوشل 2
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  .ھكذا 1
= ويجوز في فعولن ). فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(نظمت ھذه القصيدة في البحر الطويل  2

 . مفاعيلن مفاعلن فعولن: مفاعلن، وفي األضرب: وفي األعاريض. مفاعلن= فعول، وفي مفاعيلن 
ً؛ فاخترنا كلمة))مايد: ((في األصل 3  .؛ للتصويب))مؤيد: ((؛ وھذا مخل بالمعنى والوزن معا
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/ظ21/ 
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؛ وضعت ))من دأبه: ((يف يخل بالوزن؛ فاخترنا عبارة؛ وھذا تحر))من آدابه: ((كتب في األصل 1

  .بين حاصرتين؛ لكي يستقيم الوزن
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وھذه القصيدة نظمت في بحر البسيط . حيز لكلمتين أو ثالثة؛ مُحيَ وال يظھر ما كتب فيه 1
وفي . فعلن= مفاعلن، وفي فاعلن = ويجوز في مستفعلن ). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(

لن: وفي األضرب فعلن،: األعاريض َعِلن فِعْ   . ف
متكون من حرفين (//) عجز البيت ھنا مختل؛ وال يستقيم إال إذا أضيف إليه سبب ثقيل  2

َهُ : ((متحركين؛ مثل   .؛ التي أضفناھا))ل
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دات 1 ْ و د؛ جمع خَ ْ و   .بتاء التأنيث)) خودة((وقد كتبھا في شعره . المرأة الشابة: الخَ
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/ظ22/ 
   

                                                             
= ويجوز في فعولن ). فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(لطويل نظمت ھذه القصيدة في البحر ا 1

 . مفاعيلن مفاعلن فعولن: مفاعلن، وفي األضرب: وفي األعاريض. مفاعلن= فعول، وفي مفاعيلن 
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  .والمعنى ھنا مبھم وغير مفھوم. ھكذا 1
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/ظ23/ 

5    
6  

 
   

                                                             
ً؛ بل سقطت منه كلمة؛  1 واكتفى ھذا البيت مضطرب المعنى وغير موزون؛ كما قلب فيه االسم لقبا

وبحر الندى العذب الذي له [: وعليه نقترح ما يلي. منھا فقط؛ وھو الروي)) الراء((الناسخ بكتابة حرف 
  ].مدّ ذكر

  .المعنى ھنا غير سليم 2
  . ھذا الشطر غير واضح 3
  .يسكن الشين المثلثة الفوقية لكي يستقيم الوزن 4
  .ن؛ لكي يستقيم الوز))رعاك((قبل )) الواو((أضفنا حرف  5
 .؛ بالصاد المھملة))صھرت((حرفت ھذه الكلمة؛ فكتبت  6
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  .؛ لكي يستقيم الوزن؛ مع أن المعنى فيه ضعف وإسفاف))لدمجھا((قبل كلمة )) الواو((حذفنا  1
  .لعل الناسخ أسقط بعض كلماته. ھذا الشطر كتب ھكذا؛ دون معنى، ودون وزن 2
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 .أي األراضي المتربة 1
 )).أذن سمعة((وھو )). سمعةفعله رياء و: ((يقـولون 2
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 2         


                                                             
 . كتبت ـ في األصل ـ ھذه العبارة بأخطاء إمالئية عديدة 1
 )).الذي: ((واألصح. ھكذا 2
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  )).جذالناً : ((واألصح. ھكذا 1
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 . ؛ لتصويب العبارة))ما((أظفنا كلمة  1
  . النفس، والعقل، والطبيعة، ونفاذ الرأي: النقيبة 2
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وقد نظمت في بحر البسيط . وزادھا ناسخھا سوءاً . المضمونھذه القصيدة متواضعة في الشكل و 1
َعِلن= مفاعلن، وفي فاعلن = ويجوز في مستفعلن ). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن( . ف

َعِلن: واألعاريض لن: واألضرب. ف َعِلن فِعْ  .ف
 )).وانظر: ((الكلمة ھنا غير واضحة؛ فوضعنا مكانھا كلمة 2
  .لعلھا ھكذا 3
دِ : ((لعلھا. ومةكلمة غير مفھ 4 خَ دِ ((، أو ))وَ مَ  )).وَ
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 .ھكذا 1
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 .المِسَن: الزند بفتح النون 1
  .ھكذا 2
  .فوجب التصويب. ؛ وھو تحريف يخل بالوزن والمعنى))مقصداً : ((كتبت 3
  .ھذا البيت مضطرب في معناه 4
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1

    
   


 

*** 
 

   

                                                             
ً )) توجين: ((تنطق في الغالب 1 بني بادين  وھم من زناتة؛ ومن. بالياء)) تيجين((بالواو، وأحيانا

  .بالتحديد؛ وأقرباء لبني عبد الواد؛ ولكن التنافس على الملك أبعد الشقة بينھما
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  .أصح)) ألن((ويبدو أن كلمة . ھكذا 1
 .والمداشر مفردھا دشرة وھي القرية الصغيرة. ھذه الكلمة كثيرة االستعمال في بالد المغرب 2
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  .ى بھذا االسم؛ نسبة إلى قبيلة ھوارة األمازيغيةتسم. قلعة بالقرب من مدينة يلل في نواحي غيليزان 1
  .كلمة ھنا غير مفھومة؛ فعوضت بھذه 2
  .وھم إخوة لسويد. ومالك ھم قبيلة مالك بن زغبة الھاللية. كتب ملك؛ وخطأ 3
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  .الكلمة ھنا أخفتھا لطخة من الحبر؛ ويمكن أن تكون كما أثبتناه 1
  .إمالئي ؛ بالصاد المھملة؛ وھذا خطأ))صفح: ((كتبت 2
  )).برز: ((والصحيح. ھكذا 3
4  ً   .وھم فرع من بني مرين)). وَط اس((يدعون أيضا
 .وھم إخوة لبني مرين 5
 .؛ فأضفناھا))بمن((في األصل كلمة سقطت  6
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 /27ظ/  5؛ 
 

*** 

  
                                                             

  .؛ بدون الفاء))نكصوا: ((في األصل 1
  .أبو يعقوب أي 2
 )).اشتفاق: ((حرفت ھذه الكلمة؛ فكتبت 3
 .بالحبر؛ ولكنھا كتبت في الھامش لطخت الكلمة في األصل 4
 )).لمدية: (ھكذا كتبت؛ وھو تحريف؛ والصحيح 5

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

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


112 
 

1 
 

  
2 

3


   
      


          

 


 
      

         



     

                                                             
  .؛ وھو تحريف))المدينة: ((كتب في األصل 1
 )).اإلستوالء: ((كتب في األصل 2
  .ھكذا 3
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*** 
  

                                                             
  .ومواطنھم في ضواحي تيطري. بواو العطف؛ وھم أتباع القبيلة الھاللية المسماة حصين)) وحصين: ((يقصد 1
 .؛ وھو تحريف))وبالغ: ((ألصلفي ا 2
 .كتبت في األصل بالھامش)) أن(( 3
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 .؛ وھو تحريف؛ فوجب التصويب))استليت له: ((في األصل 1
  .؛ وھو خطأ))فنميت: ((كتب في األصل 2
 .أبو عنان 3
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34
                                                             

  .؛ وھو تحريف))األقالم: ((في األصل 1
  .أي أمام السلطان أبي حمو 2
  .ي سالمأي أوھم األعين أنھا سيقدمھا ألب 3
 .؛ وھو خطأ))دو: ((في األصل 4
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      /29و/

       
          


         
         

3 
        




                                                             
  .ھكذا 1
 .إستلحم أھلھا: يقصد 2
  )).في وزارة: ((في األصل 3
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1 
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  .على محاصرة األعداء: أي 1
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      1 

    
     

   
  2: 


     3 .   

        
        4؛

/ظ29/        5 
67 

                                                             
  .علج من فتيان بني مرين 1
 .قال فارح: أي 2
 )). ويوات: ((في األصل 3
 .ھو شعيب بن ميمون بن ودرار؛ قائد من قواد بني مرين 4
وته قد أقام صغار أبنائه على رأس واليات الدولة؛ وأرفقھم بقادة بمثابة كان أبو عنان قبل م 5

  . الوزاراء إلعانتھم
  . ؛ وھو خطأ))ونقيموا((. في األصل 6
  ...إن كانت تلك الطائفة مطيعة لنا: ربما يقصد. ھكذا 7
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2؟         

     
        3   
4 

4     5   


          


                                                             
 .ھو القائد فارح: المقصود بالعلج 1
 أدخل العدو عليكما بمليانة؟: والمقصود ھو. ھكذا 2
ِن))نبيع: ((في األصل 3   .؛ وھو تحريف بيّ
ما بين قوسين؛ عبارة في األصل غامضة؛ وربما المقصود بھا ھو أن بني عبد الواد استولوا على  4

 ....على جزء من البالد
  .أي ابن أبي عنان 5
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      /30و/
 

          
 


 


 

         
     

                                                             
 .أي سكان الجزائر من الحضر 1
 )).ال مدخال: ((في األصل 2
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1         2 
 

     


        
        

       
             

   
          

       
 

*** 
   

                                                             
  .؛ وھو تحريف))فانھزموا: ((في األصل 1
 .أن عبد هللا بن مسلم ھزم أھل البلد، وأوقع بھم، وقتلھم قتلة شنيعة: والمقصود ھو. ھكذا 2
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  1؛   
      /30ظ/  

       
         

         
        
       

   
   2    

          
       

         


        

                                                             
 .وما كتب بين حاصرتين شبيه بما استشف. في األصل ھذه الكلمة غير واضحة وملطخة بالحبر 1
 .أي من غير كذب 2
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/31و/

         
 3         


         

          
        

                                                             
  ...حتى كادوا: والمقصود. ھكذا 1
  ...ليھم، وھتكت الحمىلدخلت بنو عبد الواد ع: والمقصود. ھكذا 2
 .وھو سھو في النسخ. تكررت مرتين في األصل)) يشد عليھم: ((عبارة 3
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2.


 3   



         

 4       


        
                                                             

 .لعله يقصد أوشحة األخبية 1
 .وھي عبارة غمضة. ھكذا 2
 م1359 3
  .؛ باأللف وھو تحريف))بنوا: ((في األصل 4
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   /31ظ/ 


1: 
 

2   
 
 

 
 
 
3 

 
 

4 
 

   

                                                             
. نمستفعل= ويجوز في متفاعلن ). متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظمت في بحر الكامل  1

َعِلن: واألعاريض َعِلن، فِعلنْ : واألضرب. متفاعلن، ف لن، ف فْعولن، فِعْ َعِالتن، مَ   . متفاعلن، ف
يمَة 2 ِ   .العالمة والھيئة: السّ
 .فوجب التصويب. ؛ وھذا يخل بالوزن))جاءت بأحمد ھاد وأمھدا: ((حرف ھذا الشطر في األصل؛ فكتب ھكذا 3
ِه حصباء رمال سبّحت((: حرف ھذا الشطر في األصل؛ فكتب ھكذا 4 )) رمل((؛ بمدّ ميم ))وبكفّ

  .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))رمال((فأضحت 
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/و32/ 
2 

3 
4  

   

                                                             
  :وورد في األصل ھكذا. ھذا البيت غير سليم بالمرة 1

؛ فوضعناه كما جاء أعاله بين ))ويبلغـني طيبـة في طيبـة    من قبل أن يلحقني الممات وأقبـرا((
  .حاصرتين

  :ت ـ في األصل ـ ھكذاجاء ھذا البي 2
؛ وھو مضطرب، وغير موزون؛ ))أوقفت أرجوا منك موثـراوباب جودك يا مليك ميميني  ((

  . فصوب كما ورد بين حاصرتين كما ورد أعاله
كْبٌ إلى نزلك الربوع مشمرا: ((جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ ھكذا 3 ؛ فاضطرب المعنى، ))رَ

 .رد أعاله بين حاصرتينواختل الوزن؛ وعليه فقد صوب؛ كما و
  .ھكذا 4
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***  
   

                                                             
 .؛ بدون ھمزة؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))العليا((ـ في األصل ـ كتبت )) العلياء(( 1
أزرا: ((كتبت في األصل 2   .  ؛ بالھمزة على األلف؛ وھو خطأ))مُ
 .؛ باأللف المقصورة))الدعى: ((رسمت في األصل ھكذا 3
 .وفي الشطر غموض.  ھكذا 4
  .فأضفناھا. ألصل؛ بـدون واو العطف؛ وھذا يخل بالوزنفي ا 5
  : ھذا الشطر مضطرب المعنى، مختل الوزن؛ وورد في األصل ھكذا  6

  .؛ فوجـب التصويـب))وأطيب عنصـرا أسنى الموراد أتا((
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5 /ظ32/ 
 
6  

 
 

 
 

   

                                                             
= ويجوز في متفاعلن ). متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظمت ھذه القصيدة في بحر الكامل  1

َعِلن: يضواألعار. مستفعلن َعِلن، فِعلنْ : واألضرب. متفاعلن، ف لن، ف فْعولن، فِعْ َعِالتن، مَ   . متفاعلن، ف
  .؛ وھو خطأ نحوي؛ ويصيب الروي بعيب اإلقواء))منتقدا: ((في األصل 2
ُ لك العـال: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 3 ختل وزنه؛ فصوب كما ؛ فا))فارى العـال أيا ربيع

  . ينورد أعاله بين حاصرت
  .كما أن وزن الكلمة يفسد وزن الشطر كله. ؛ وھذا إقواء وعيب في الروي))مفندا: ((في األصل 4
  )).وال: ((في األصل 5
  .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))قايا: ((في األصل 6
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/و33/ 

   

                                                             
  )).مھمى: ((في األصل 1
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5  
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  . ھكذا 1
  : لحق بھذا الشطر في رويه عيب اإلقواء؛ فأتى في األصل ھكذا 2

دَ يبلغه نصرا((  .؛ فصحح كما ورد أعاله بين حاصرتين))الثنا والمقصَ
؛ ))أبو((؛ وھذا يؤدي إلى خلل في الوزن؛ وعليه؛ فقد وجب حذف ألف ))أبو حمو: ((في األصل 3

  .؛ كما ورد أعاله بين حاصرتين))بو حمو((فأضحت 
  .ھكذا 4
  .؛ باأللف المقصورة))رجى: ((في األصل 5
  .؛ فوجب التصويب))يستيفه((: كتب في األصل 6
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***  
          

2: 
/ظ33/ 
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 .؛ بطريقة غير واضحة؛ فعوضت بما ورد أعاله بين حاصرتين))نصور: ((كتب في األصل 1
مفاعيلن، = ويجوز في مفاعلتن ). مفاعلتن مفاعلتن فعولن(نظمت ھذه القصيدة في بحر الوافر  2

 . فعولن: فعولن، واألضرب: وفي األعاريض. فعول= وفي فعولن 
حي معان عديدة؛ غير أن الشاعر يقصد بھا ھنا؛ نسبة الرسول صلى هللا عليه وسلم لكلمة أبط 3

إني إلى بطحاء مكة : ((وقد أشار إليھا شعراء كثيرون؛ مثل قول الزمخشري. إلى بطحاء مكة
التي )) األبطحي((ومع ھذا فصيغة )). ھذا الذي تعرف البطحاء وطأته: ((؛ وقول الفرزدق))سائر

  .سي؛ ليست الئقة في ھذا المقام؛ ألن لھا معان أخرى سلبيةاستعملھا التال
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؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصحيـح بحذف األلف والالم في ))خيـر مـن العنـاد: ((في األصل 1
  )).العنـاد((كلمة

  .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))بذكرھـم: ((كتب في األصل 2
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/و34/ 
 

 
 

 
 
 
 

***    
1: 

 
 

 
2 

34   5 
   

                                                             
= ويجوز في مفاعلتن ). مفاعلتن مفاعلتن فعولن(نظم الشاعر قصيدته ھذه في بحر الوافر  1

 . فعولن: فعولن، واألضرب: وفي األعاريض. فعول= مفاعيلن، وفي فعولن 
  .ھكذا 2
يَة من الشجرة 3 ْ ذ ِ ذْي؛ والج ِ  . أصلھا: الج
  .ولعله تعرض للتحريف. ھكذا ورد ھذا الشطر في األصل 4
  )).وأن ا: ((ھكذا في األصل؛ وربما تكون 5
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/ظ34/ 
6 

 
 

   

                                                             
ي ة. جلبت الرائحة أو الحركة: ونمت الريح. سطعت رائحته: الشيء نَم   1 مَ   .الطبيعة: والن 
: ؛ وھو مختل الوزن؛ ومضطرب))فطيبه ونشواھا ذكرتنا: ((ورد ھذا الشطر في األصل ھكذا 2

  .تعويضه بما ورد أعاله بين حاصرتين
  .ستره: أكن الشيء 3
إلى )) رأى((وھذا يخل بالوزن؛ فنقلنا كلمة )). رأى وعين قتادة عادت وما: ((كتب في األصل 4

 . ؛ كما جاء أعاله؛ للتصويب))أن((عجز البيت؛ ثم أضفنا إلى الصدر مقدار سبب خفيف تمثله كلمة
يُون 5 َذِب: المَيْن؛ جمع مُ   .الك
  . ھذا الشطر مضطرب المعنى 6
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قبه إذا ما أتا الليل جنّا: ((ورد ھذا العجز في األصل ھكذا 1 ْ فاختل الوزن؛ بسبب كلمة  ؛))وأر

يْل. ؛ وھي زائدة؛ فاقتضى الحال حذفھا للتصويب))أتا(( ِن  الل    .ھي ظلمته: وج
  .فوجب التصويب. ؛ بدون ھاء الضمير؛ وھذا يخل بالوزن والمعنى))يجد: ((في األصل 2
 .عوض كلمة غير مفھومة في األصل)) يالقي: ((تم وضع كلمة 3
؛ ويبدو أن الناسخ حرف كلماته؛ ))وكفاه الصحايب حامدات: ((ھكذا ورد ھذا الشطر في األصل 4

  .لذا فقد رأيناه كما جاء أعاله
  .في ھذا الشطر غموض 5
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/35و/

 
          

          
4       

        


        
    

 
*** 

  
                                                             

  .؛ بدون ياء))األعاد: ((في األصل 1
فاختل الوزن؛ فوجب التصويب كما ورد أعاله ؛ ))ودونك بكر قد تبدت: ((ورد ھذا الصدر ھكذا 2

  .بين حاصرتين
؛ فلزم الحال؛ ؛ وھو مختل الوزن))ودونك بكر قد تبدت: ((صل صدر البيت ھكذاجاء في األ 3

  .تصويبه كما ورد أعاله بين حاصرتين
  .؛ باأللف الممدودة))ودفا: ((في األصل 4
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  )).سليمان بن عامر بن فتح هللا: ((وفي بغية الرواد. ھكذا 1
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 1 

                                                             
  . بالفتك والقتل: ھنا ھو)) بأكل((المقصود بكلمة  1
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 /36ظ/
    


 





         

      2 
  3؛

        

                                                             
َم  بھمأ: أي 1   .ل
  .؛ أي أسرع إليه الخبر برحيل العدو))وإسراع: ((كلمة ھنا غير مفھومة؛ ويمكن أن تكون 2
 .قدوم عدوه: أي 3
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2. 3؛
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 5؛  

           
        

6
 /37و/      

                                                             
  .مخطئ: أي 1
 .متواطئ: أي 2
  )).عامل: ((في األصل 3
 .ھكذا 4
  .م1359/ھـ761من سنة  5
 .يترقب: ربما 6
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/37ظ/
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  .أي في ضجيج وشر وجلبة)): يطمازال في ھيط وم: ((يقولونضجّ وأجلب : ھاط يھيط ھيطاً  1
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4       
         

        
      /38و/ 


5؛

       


                                                             
 .المبتلية، أو المشينة: لعلھا 1
  .يعرفونه: والصحيح. ھكذا 2
  .أي وما لنا 3
 .؛ وھي كلمة في غير محلھا))والقادر: ((في األصل 4
 .امتنع من الحق الذي عليه: حرك حركاً  5
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3.   4   
    

                                                             
 .؛ وھو خطأ))أبو: ((في األصل 1
  .حتجزا في المغرب؛ منذ مقتل والده، وسقوط دولتهكان م. يقصد أبا تاشفين بن أبي حمو األول 2
  )).األفعال((ويبدو أن كلمة سقطت بعد كلمة . انقطع الكالم ھنا 3
 .؛ وھو تحريف))راجال: ((في األصل 4
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 .م1359/ھـ761من عام  1
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 )).وطار: ((في األصل 1

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

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


149 
 

 
 

 
  

         
        

  
/39و/
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    .؛ بالصاد المھملة؛ وھو خطأ))الصرايا: ((في األصل 1
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 .ھكذا 1
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 )).عنھم: ((الصحيح 1
؛ وھو القائد المريني منصور بن خلوف الياباني؛ أحد شيوخ بني ))ابن مخلوف: ((يسميه بعضھم 2

ولما . مرين، ومن أھل الشورى في دولتھم؛ كان أبو عنان قد واله على قسنطينة والمناطق الشرقية
وأمير  تولى السلطان أبو سالم؛ قرّر إصالح الحال مع الحفصيين؛ فأطلق سراح أمير بجاية

فنفذ ابن خلوف ما أمر . قسنطينة؛ ثم أمر واليھا ابن خلوف بتسليم المدينة إلى أبي العباس الحفصي
: به؛ وخرج من قسنطينة؛ حيث جمع حوله شلة من المغامرين؛ فأشعلوھا غارات وفتن ضد قبيلتي

 .  مليكش والثعالبة
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ة الموضوع؛ فخلط الكاتب بين وقد اضطربت صياغ. المقصود ھنا ھو منصور بن خلوف الياباني 1
  .خبر أبي حمو وابن خلوف؛ فلم يحسن الفصل بين خبريھما

كان في قبضة المرينيين بالمغرب األقصى؛ فأطلق السلطان أبو . وھو أبو العباس أحمد الحفصي 2
سالم سراحه ھو وأمير بجاية أبي عبد هللا؛ وطلب من منصور بن خلوف التخلي عن قسنطينة 

ً إلى لألمير أبي ا لعباس؛ فانصاع ألوامر سلطانه؛ وترك البلد لألمير الحفصي؛ ثم تحول غربا
  . 852ـ  851: ، ص ص6: أنظر التفاصيل في العبر، مج. نواحي متيجة والجزائر

: وربما تكون. بالسين المھملة؛ أي الحائط، وليس الصور)) السور: ((لعـل المقصود ھنا 3
  )).كالصقور((
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 .األسد: الشريس 1
ً بكذا 2  .أمره وأوصاه به: أوصى إيصاءً فالنا
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 .؛ وھو خطأ))خلق: ((في األصل 1
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  )).وآوا أشياخھم إلى تنس: ((قد تكون صيغة العبارة ھكذا 1
  .أبو حمو 2
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 .م1360 1
 )).المايد: ((في األصل 2
  )).المولد: ((في األصل 3
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منع من قراءة كلمات ھذه عبارة عن منظومة نسخت بقلم رديء؛ بحيث تخللھا غموض كثيف؛  1

ونظم قصيدته في بحر . وخاصة حينما يتضح بأن صاحبھا مولع بالغريب في صياغته. كثيرة بھا
ولكن ). فعول= مفاعيلن، وفي فعولن = مفاعلتن (؛ ويجوز في )مفاعلتن مفاعلتن فعولن(الوافر 

  . ظھر على بعض أبياتھا خلل في الوزن، بسبب الزحاف والعلل
  .ذا انطلق في مطلع المنظومةوھك. ھكذا رسم 2
صدر البيت ھذا في األصل مختل الوزن؛ إذ تنقص التفعيلة الرابعة حروف بقدر وتد مجموع  3

 . ؛ لكي يستقيم الوزن))إذا: ((؛ فأضفنا كلمة)0(//
  : مثل قول حاتم الطائي. تأتي ھكذا في حاالت نادرة 4

ُ أمِّي وما ولدت    حاموا على (( ُم ً، فِدىً لك َالإيھا ِ ات ك  )).مجدكم، واكفوا مَن
  .ھكذا 5
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  .بالھمزة؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب حذفھا للضرورة؛ لكي يستقيم الوزن)) وجاء: ((في األصل 1
ً لفالن 2  .خضع: كين ـ كان ـ يكين كينا
  .طرأ خلل على التفعيلة الثالثة في ھذا الشطر 3
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  .ھكذا 1
  .الكلمة؛ وتعني قطف الثمار ؛ باأللف المقصورة في آخر))الجنى: ((لعلھا 2
  .وھو غير موزون؛ وال مفھوم. ولم يفھم الشطر. ھكذا رسمت 3

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

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


162 
 

1  
23  

 
 
4  
5  

6  
7  

/ظ42/ 
 

   

                                                             
 .طرأ خلل على التفعيلة الثالثة في ھذا الشطر 1
مَل 2  )).األحمل((جمعھا الناظم بـ. ھو السحاب الكثير الماء: الحَ
ليه وسلم يوم فتحه ذكر بعض كتاب السيرة الشريفة؛ أن حمام مكة أظل رسول هللا صلى هللا ع 3

  .لمكة؛ فدعا له بالبركة
  .ثمة من يرى أن ساللة حمام مكة اآلن؛ تعود إلى حمامتي غار ثور 4
  .فأضفنا إليه ما ورد بين حاصرتين أعاله؛ حفاظا على سياق الفكرة. ھذا الشطر غير واضح في األصل 5
النبوية؛ أن حية من ھذه  وأوردت بعض كتب السيرة. حيّة خبيثة؛ لونھا أسود وأبيض: األرقم 6

ولما انتھيا إلى الغار روي أن أبا بكر دخل الغار وسد ((. الحيات؛ لدغت أبا بكر في غار ثور
ونام   صلى هللا عليه وسلم   ثم دخل رسول هللا. جحوره بإزاره حتى بقي منھا اثنان فألقمھما رجليه

ُدغت رجل أبي بكر من . في حجر أبي بكر الجحر؛ فتصبّر ولم يتحرك؛ مخافة أن وبينما ھو نائم إذ ل
من نومه؛ لكن دموعه غلبته؛ فسقطت على وجه رسول   صلى هللا عليه وسلم  ينتبه رسول هللا

لدغت فداك : قال. يا أبا بكر مالك: صلى هللا عليه وسلم؛ فيستيقظ ليرى صاحبه قد لدغ قال   هللا
  . ))الحال على رجله فبرأت في صلى هللا عليه وسلم  أبي وأمي؛ فتفل

  ھكذا 7
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فْنُ  1  .أخذك الشيء براحة كفك واألصابع مضمومة: الحَ
  .وھو تحريف؛ فوجب التصويب)) مقتله: ((كتب في األصل 2
ھو الصحابي قتادة بن النعمان؛ رمي في عينة؛ فسقطت على وجنته؛ فردھا رسول هللا صلى هللا  3

ھافكانت : ((هللا عليه وسلم بيده إلى مكانھا؛ فقال ابن إسحاق   )).أحسن عينيه وأحد 
 .فصوّب. ؛ وھو تحريف أيضاً ))مقتله: ((في األصل 4
  .الفجوة التي تسكن فيھا شحمة العين؛ وھي المقلة: والمقصود بھا ھنا)). الثقبة: ((الخلة 5
 ؛ فصوب))وكن: ((في األصل 6
  .ھذا البيت كله غامض في معناه وصياغته مضطربة 7
  )). فعلن: ((تفعيلة+ وتد مجموع + بقدر سبب خفيف ضمن ھذا الحيز؛ تعذر معرفة ما كتب في األصل  8

  )). فعلن((
فيفترض أن البيت )). فاعلن مستفعلن: ((تعذر معرفة ما كتب في ھذا الحيز الذي يقدر بتفعيلتين 9

حِه الد امي[عليه في ]  *  حينما نزفت[كذا ذراع معاذ (( :كله ھكذا ْ ر   بفيض دم] جُ
بن معاذ األنصاري؛ كبير األوس؛ الذي أصيب في أكحل ذراعه؛ سعد : لعله يقصد بمعاذ ھنا 10

  .فأمر الرسول بنقله إلى مسجده ليعالج جرحِه بنفسه
: ففي حديث جاء فيه. الذي قطعت رجله؛ فشفاھا رسول هللا بأن تفل عليھا .ھو عمرو بن معاذ 11
هِ وسلم تَفَلَ في رجل عمر (( يْ َ ل هُ عَ ل ى الل  هِ صَ سُولَ الل    )).بن معاذ حين قطعت رجله؛ فبرأأن رَ
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؛ فحذف الكاف؛ العتقاده أنھا ))بتلك القدم: ((والمقصود ھو)). عين بت القدم: ((في األصل 1

  .كما ورد أعاله مثال. بينما كان عليه تجنب ذلك؛ بتعويضھا بما يتوافق مع المعنى والوزنضرورة شعرية؛ 
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دودة[وضعنا كلمة  1 ويقال للشاة قليلة . حيز؛ غير مفھومة في الشطربدال من كلمة في ذلك ال] جَ

  )).جدودة: ((الدّر للبن
. شاة أو معزة؛ فتدر اللبن ببركته ثمة روايات عديدة؛ تفيد بمسح الرسول عليه السالم على ضرع 2

ً لعقبة ابن أبي معيط، : قال –رضي هللا عنه  –عن ابن مسعود : ((وھذه روايه منھا كنت أرعى غنما
فھل من : " نعم، ولكني مؤتمن، قال: فقلت" يا غالم، ھل من لبن؟ : " هللا وقال لي فمر بي رسول

فأتيته بشاة حائل فمسح ضرعھا فنزل لبن، فحلبه في إناء : قال" شاة حائل لم ينز عليھا الفحل؟ 
يا رسول هللا : ثم أتيته بعد فقلت: فقلص قال" اقلص : " وشرب، وسقى أبا بكر ثم قال للضرع

ھذا الحديث أخرجه (يرحمك هللا فإنك عليم معلم : " فمسح رأسي وقال: ن ھذا القول، قالعلمني م
  .)احمد وابن سعد في الطبقات

 .ھو جعيل األشجعي رضي هللا عنه 3
ّاً  4 ك  . ھرول، أو مرّ يقارب خطوه ضعفاً : زَك  زَ
عن جعيل ((: أوردت المصادر خبر جعيل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وجاء فيھا 5

غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض غزواته، وأنا : األشجعي رضي هللا عنه قال
ُخريات الناس، فلحقني رسول هللا صلى هللا عليه : على فرس لي عجفاء ضعيفة، قال فكنت في أ

 فرفع رسول هللا: قال. يا رسول هللا، عجفاء ضعيفة: فقلت. سر يا صاحب الفرس: وسلم وقال
فلقد رأيتني أمسك برأسھا : قال. اللھم بارك له: صلى هللا عليه وسلم مخفقة معه فضربھا بھا وقال

رواه البخاري في التاريخ، والنسائي في . أن تقدم الناس، ولقد بعت من بطنھا باثني عشر ألفًا
  .السنن الكبرى، والبيھقي في الدالئل

  .للتصويب؛ ))قل(( وعليه فقد أضفنا كلمة). 0: (/لثالثة سبب خفيفھذا الشطر مختل الوزن؛ إذ ينقص التفعيلة ا 6
  .ھكذا 7
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ً دون مـا  عـده: ((ورد ھذا الصدر في األصل ھكذا 1 ؛ وھو غير مفھوم، ومختل ))وبعد الكفر فـردا

ً؛ جاء أعاله بين حاصرتين. الوزن ً بديال   .  وعليه فقد وضعنا شطرا
عْر: عسيب؛ جمعھا؛ أعسبة 2 . وقضيب من النخل بدون أوراق. ريش القدم. وعظم الذنب .منبت الش 

وثمة صحابي يدعى . وشق في الجبل؛ وثمة جبل أضحى يدعى بذلك؛ وبه دفن الشاعر إمرؤ القيس
  .أبا عسيب؛ ومولى الرسول صلى هللا عليه وسلم

  .لتفعيلة الثالثة؛ في بدابة ا)0: (/وھذا الشطر مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ إذ ينقصه سبب خفيف. ھكذا 3
انه لما شكا إليه شاك قحوط المطر ـ أي حبسه : ((استسقى رسول هللا؛ فاستجاب له هللا 4

وانقطاعه وھو فوق المنبر في خطبة الجمعة ـ فرفع يديه إلى هللا تعالى ودعا ـ وما في السماء 
حوالينا وال  اللھم: قطعة من السحاب ـ فطلعت سحابة حتى توسطت السماء فاتسعت فأمطرت فقال

  .متفق عليه. علينا؛ فاقلعت وانقطعت
ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول هللا صلى هللا : ((عن أبي ھريرة رضي هللا عنه، قال 5

أخرجه أحمد والترمذي )). وإنه لغير مكترث   عليه وسلم، كأنما األرض تطوى له، إنا لنجھد أنفسنا
  .  على المسندوابن سعد وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
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جاء في خبر سلمان الفارسي رضي هللا عنه؛ أن رسول هللا أعانة في غرس نخل؛ بغرض عتق  1

] أي رسول هللا[وكنا نحمل إليه : ((فقال. نخلة لسيده 300نفسه بشراء حريته؛ مقابل القيام بغرس 
 ِ دِيّ   )).ما ماتت منھا ودية واحدةويضعه بيده ويسوى عليھا فو الذي بعثه بالحق ؛ ]صغار فسيل النخل[الوَ

؛ (//)ويبدو أن الناسخ بتر الكلمة؛ فحذف منھا حرفين بقدر سبب ثقيل )). وله: ((كتب في األصل 2
 .فأضفنا ما سقط؛ فأضحت الكلمة كما وردت أعاله). 0//0: (ولم يترك سوى الجزء األخير من التفعيلة
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  )). الھادي((ن؛ وغير سليم كالصدر الذي سبقه؛ بسبب تغيير كلمة تكرر صدر البيت ھذا؛ دون العجز؛ مع أنه مختل الوز 1
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يَ عن كعب األحبار رضي هللا عنه؛ قال: ((لعل الشاعر يشير إلى الرواية التالية 1 ِ و أول ما : رُ

ً، وخلق من النور نور محمد  خلق هللا جوھرة، وخلق من الجوھرة ظلمة، وخلق من الظلمة نورا
أن يخلق الخلق بتسعة آالف عام؛ فكان ذلك النور يطوف بقدرة هللا صلى هللا عليه وسلم؛ قبل 

ً   تعالى؛ ويقعد في السجدة الواحدة ألف عام، ويقول في  ّ ساجدا تعالى؛ فإذا انتھى إلى الظلمة؛ خر
سبحان الذي لم يزل، سبحان الجواد الذي ال يبخل، سبحان الحليم الذي ال يعجل؛ ثم يرفع "سجوده 

فلما أراد هللا تبارك وتعالى أن يخلق األشياء خلقھا من نور سيدنا محمد صلى . درأسه من السجو
فخلق من الجزء األول : هللا عليه وسلم؛ ماء عذب؛ وجعل فيه البركة؛ ثم قسمه عشرة أجزاء

وخلق من الجزء الثاني القلم؛ وأمره أن يطوف بالعرش ألف  .العرش، وأمره أن يستقر على الماء
ن الجزء الثالث اللوح المحفوظ، والجزء الرابع الشمس، ومن الجزء الخامس وخلق م ..…عام

القمر، وخلق من الجزء السادس الجنة، وخلق من الجزء السابع النار، وخلق من الجزء الثامن 
المالئكة، وخلق من الجزء التاسع الكرسي، وخلق من الجزء العاشر النبيين صلوات هللا وسالمه 

  ))....األنوار كلھا من نور سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلمعليھم أجمعين وخلق 
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نشْر : ((ويظھر ذلك في التفعيلة الثانية؛ فجاء ھكذا. ورد ـ في األصل ـ ھذا الشطر بوزن مختل 1
بيع نشرا األزھار في الكمم   .وعليه فقد صوبناه كما ورد أعاله ؛))الر 

  .فأصلحناه كما ورد أعاله؛ ))ى ارتج منكسرافللعجارف كسر: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 2
ُ : ((وھذا الشطر وضعناه؛ بدل الشطر األصلي؛ الذي نسخ بشكل تعذر فھمه؛ وجاء كما يلي 3 إيوان

ُ ملك حسالم بھم   )).شامخ
  .أضفنا ألف قطع  لكي يستقيم الوزن 4
ولكي نسھل . ))وجاءت في سرد تحسيسا: ((ھذا الشطر غير مفھوم في األصل؛ وقد نسخ ھكذا  5

  . الشطر الوارد أعالهعلى القارئ متابعة الفكرة؛ وضعنا 
  .ھكذا 6
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  .المخططة والمرقومة: أي 1
  .أي تألقت وسطعت. ائتلقت: ھكذا؛ ولعلھا 2
  .الرغم: ولعلھا. ھكذا 3
  ).الفم(التفعيلة الثالثة تقتضي إضافة حرف ساكن زائد؛ فلزم تشديد ميم  4
  .يتلوه: لعلھا. ھكذا 5
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؛ في /)0: (/وتد مفروق) + 0(/ا الشطر ـ في األصل ـ تنقصه سبب خفيف في التفعيلة األولى ھذ 1

  .التفعيلة الثانية؛ لذا فقد أضفنا ما ورد ضمن الحاصرتين
أما عجزه؛ فاختل . ؛ فتم حذفھا))شاء: ((وفي صدره زيادة كلمة ھي. ھذا البيت مختل الوزن 2

ً؛ بسقوط كلمة منه؛ فأضفنا كلمة   .؛ للتصويب))العدو(( :أيضا
  . لتصويب الوزن؛ ))تال((فأضفنا كلمة ). 0(//ھذا الشطر مختل الوزن؛ وينقصه في التفعيلة األولى وتد مجموع  3
ً أو مدحاً : ھتفاً  4 ً عاليا     .صوتا
  .ھكذا 5

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

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


173 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

/و44/ 
 

 
1 

 
 

 
 

   

                                                             
؛ ))فيھم يخبر إعجازا لقولھم(( :ھذا الشطر مضطرب المعنى، ومختل الوزن؛ وورد في األصل ھكذا 1

  .ب كما جاء أعالهفصو
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ً لغموضھا؛ فقد ))من ال تھاني اال: ((كتب في ھذا الحيز ـ في األصل ـ العبارة التالية 1 ؛ ونظرا

 .وضعنا عبارة أخرى بين حاصرتين لتصويب الفكرة
ً الشيء 2  .رفعھا: ؛ أي))سمك هللا السماء((يقال . رفعه: سمك سمكا
  .ھكذا 3
 .وعليه فقد صوب كما ورد أعاله)). ھذا المليك الذي جاء وبدعوته(( :صل ھكذاوجاء في األ ھذا الشطر مختل الوزن؛ 4

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

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


175 
 

 
1 

2  
 

 
 

 
 

 
3  

 
 

 
 

 
4 

   
                                                             

  . كل شيء طلي به: الدمم والدمام 1
 .اختلت التفعيلة الثانية بسقوط حرف ساكن في أخرھا 2
  .ھكذا 3
وعليه فقد وضعنا )). لمصرق الغصب في أعظاء مندم: ((ھذا الشطر غير مفھوم؛ ورسم ھكذا 4

 .أعاله بدال منهالشطر الوارد 

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

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


176 
 

1 
2  

3 
 

 
4 

5 
 

/ظ44/ 
 

 
 

 
6 

   

                                                             
  .ھكذا 1
 . ھذه األلف زائدة؛ وكسرت الشطر 2
؛ أو ))ربق شبيبته مازال مذ شب في: ((ھذا الشطر يكتنفه الغموض، ومختل الوزن؛ فجاء ھكذا 3

  .لذا فقد عوضناه بشطر؛ كما ورد أعاله )).شيبته((
الزاي : ((ويقابله حرفافي التفعيلة الثالثة؛ ) 0: (/ھذا الشطر مختل الوزن؛ بزيادة سبب خفيف 4

  )).  التنزيل((في كلمة )) والياء
ً غامض المعنى  5  )).ال ربيع ألصل ال إعراض يمنعه(( :ومختل الوزن؛ وجاء ھكذاوھذا الشطر أيضا
  .سقط حرف ساكن في التفعيلة الثانية 6
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بب العلة؛ ووضعنا ؛ س))خالد: ((ھذا الشطر مختل؛ والعلة في التفعيلة الثانية؛ لذا فقد أسقطنا كلمة 1

ً منھا ما ورد بين حاصرتين   . بدال
 .فأسقطناھا حفاظا على الوزن والمعنى. ھذه األلف زائدة 2
: ھذه القصيدة نظمھا الشاعر في بحر الكامل؛ بقافية مقيدة؛ بتفعيلته األصلية؛ في كل شطر 3
ُنْ (( :كما يجوز في الضرب). مستفعلن: (؛ ويجوز فيھا)متفاعلن متفاعلن متفاعلن( ِ، وفِعِل ُن ل َعِ   ).ف
 .تكلم به جھاراً : وصدع بالحق. كشفه وبينه: وصدع األمر. الصبح: الصديع 4
ً األرض 5   . جول فيھا: فرع فروعا
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 .بصق: تفل تفالً  1
  . الماء العذب: السلسل والسلسال والسالسل 2
 .ھذه الدال زائدة 3
  .ھكذا 4
ُ شبعا كثرة(( :كذاھذا الشطر مختل الوزن ومضطرب المعنى؛ فجاء ھ 5 ؛ ولتسھيل ))وبقوت مرئھم

ً بدال منه؛ كما ورد أعالهولتسھيل الفھم   .؛ وضعنا شطرا
  .فوجب التصويب؛ بوضع الكلمة الواردة بين حاصرتين. وھذا يخل بالوزن؛ ))تملوا: ((في األصل 6
 )).يعوھد بعنان السماء ور: ((ھكذا ، مختل الوزن؛ ونسخ؛غامض في معناه، رديء النسخھذا الشطر  7

  .وعليه؛ فقد عوضناه بما ورد أعاله؛ بين حاصرتين؛ لكي يوضح سياق البيت
؛ فاختل وزنه؛ حيث زادت ))عنه ولواضع منھم المرفوع: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 8

؛ في بداية )0(/كما سقط سبب خفيف . في بدايته؛ كما وضعت في غير محلھا)) عنه: ((كلمة
ً بدال منه ـ بين حاصرتين ـ أعـالهوعلي. التفعيلة الثانية   .ه فقد وضعنا شطرا

  .أضفنا الواو؛ من أجل تصويب الوزن؛ ألن التفعيلة األولى في األصل ينقصھا حرف متحرك 9
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 .ومضة نور تلمع في غيم السماء: بروق: البرق جمعه 1
وعليه فقد . ))وبدا البرق في السماء سطوع(( :جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ مخل الوزن ھكذا 2

  .عوضناه بما ورد أعاله بين حاصرتين
 .ھكذا 3
  .الكلمة ھنا غير واضحة في األصل؛ فعوضت بما ورد بين حاصرتين أعاله 4
  : ھذا البيت بالكامل غير مفھوم؛ بسبب النسخ الرديء؛ إذ كتب ھكذا 5

في المعنى والوزن  وبذلك يظھر الخلل)). ولم يكن بالديار كيع* لوال بوا حبه تلمسان خلت سلبا ((
ً يعوضه؛ وورد أعاله بين حاصرتين. معاً   . وعليه فقد نظمنا بيتا

ً معروفاً : إعترى إعتراء فالناً  6   .غشيه طالبا
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  .ھكذا 1
ھذه القصيدة البائية العذبة السلسة؛ نظمھا الشاعر في البحر البسيط؛ بتفعيلته األصلية؛ في كل  2

ْ (ومقابل ) مفاعلن= مستفعلـن : (ويجوز مقابل ؛)مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن: (شطر ُن ل = فاعِ
 ْ ُن َعِل ْ (كما يجوز في العروض ). ف ُن ل ْ ُنْ : (، وفي الضرب)فِع ل ْ ْ فِع ُن َعِل  ).ف

  .؛ وھو تحريف))القسم: ((كتب في األصل 3
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الثانية : ؛ بين التفعليلتين)0(/فحدثت زيادة في صدره؛ ممثلة بسبب خفيف . ھذا البيت بكامله مختل الوزن 1

باإلضافة إلى زيادة سبب خفيف بين ). 0(//أما عجز البيت فقد سقط من تفعيلته األولى وتد مجموع . والثالثة
ً على من تعبا* أفنيتھا في معاصي اإلله مجترئا (( :فجاء البيت ھكذا.  الثالثة والرابعة :التفعيلتين . ))ولم أخفشاھدا

ً بدال منه؛ وجاء كم   . ا ورد أعاله بين حاصرتينوللتصويب نظمنا بيتا
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 .؛ وھو خطأ نحوي))تنـسى: ((في األصل 1
   :ھذا البيت مختل الوزن، ومضطرب الصياغة؛ جـاء في األصل ھكذا 2

ً منا على سياق المعنى؛ )). يواريه أو تقص فيحتجبا* بدر تطلع في أفق السما فال غيم (( وحرصا
ً منه؛ ورد أعاله؛ بين حاصرتين ً بدال   .وضعنا بيتا
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  .؛ باأللف المقصورة))غـدى: ((في األصل 1
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  .؛ للتصويب))دررٌ : ((وعليه فقد أضفنا كلمةھذا الشطر مختل؛ إذ سقط منه ما يماثل التفعيلة الرابعة؛  1
: والصحيح ھو. ؛ وھو تحريف؛ يطمس المعنى، ويخل بالوزن))وما ساوة: ((كتب في األصل 2

ّ ماؤھا يوم )). ماء((؛ بالھمزة في آخر كلمة ))ماء ساوة(( والمقصود بذلك؛ بحيرة ساوة التي جف
  .مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم

سواه أعطيھا نفعا وال : ((جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ مضطرب المعنى، مختل الوزن؛ ھكذا 3
  .   فقمنا بتصويب نظمه، ووضعه بين حاصرتين أعاله)). غربا

أما . لد المعز أو الضأن؛ يستعمل لحفظ الماء أو اللبنوعاء من ج: القربة جمعھا قرب وقربات 4
  .الصغيرة وھي القربة: الشن ة؛ فجمعھا أشنان
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  .يؤدي إلى خلل في الوزن واضطراب في المعنى؛ باأللف في مطلع الكلمة؛ وھذا تحريف ))أكابدوا: ((في األصل 1
  .قه؛ وإن كان اللفظ متقارباً عما سب) د(أصيبت قافية ھذا البيت بعلة اإلكفاء؛ باختالف رويھا  2
ً منھا ـ بين حاصرتين ـ ))إن سار تسير: ((كتب في األصل 3 ؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوضعنا بدال

 .؛ لتقويم الوزن، والحفاظ على المعنى نفسه))إن مشى مشت: ((عبارة
ـة: ((يقال 4 يْمَ َ الخَ ـب َن  نَبَة؛ وھو حبل : واألطناب مفردھا. شدھا باألطناب)): ط   . طويل؛ يشد به سرادق البيتطِ
  .؛ وتغيرت في النسخ))لھا: ((ربما تكون 5
ومن يطق كيل : ((؛ التي زادت  ھكذا))األرض: ((ورد ھذا الشطر في األصل مختال بسبب كلمة 6

 . وعليه فقد حذفت ھذه الكلمة أعاله؛ من أجل التصويب. ))البحر مجتھدا) األرض(ماء 
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دَى إكداء 1 ْ   ءبخل في العطا: أك
  . ؛ وھو تحريف يتسبب في اختالل الوزن))مكيتبـا: ((في األصل 2
  .أي نشأ؛ وللضرورة خففت الھمزة 3
  .للضرورة)) السماء((أسقطت ھمزة  4
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 )).إن: ((في األصل 1
وعليه فقد )). ما حجة: (( الثالثة والرابعة؛ التي تمثلھما عبارة: ھذا الشطر مختل؛ بسبب التفعيلتين 2

ً منھا العبارة التاليةوضعنا أعاله ـ    .بغرض التصويب)). لھا ألم: ((بين حاصرتين ـ بدال
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ً على سالمة الوزن))ھو((تشدد واو  1  .؛ للضرورة؛ حفاظا
لذا فقد . ؛ فانكسر الوزن))مقضيا أرتبا: ((الثالثة والرابعة خلل؛ وتمثلھما عبارة: انتاب التفعيلتان 2

  .ووردت أعاله بين حاصرتين. الوزن وضعنا عبارة أخرى تجلي المعنى وتصوب خلل
 .فحذفت الزائدة. تكررت ھنا)) أبو: ((كلمة 3
خرجت ھذه الفقرة عن سياق النص؛ ألن مكانھا ـ المنطقي ـ يكون أثناء الحديث عن وصول أبي  4

 .حمو إلى أطران وفاطيس؛ قبل زحفه إلى تنس
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ق الحديث عنه في فصل ھذا الفصل خصصه صاحب الكتاب؛ لعرض خبر ابن خلوف؛ الذي سب 1

  .ويبدو أن الكتاب تعرض للخلط من قبل الناسخ أو غيره. سابق
  .؛ وھو تحريف))وله: ((في األصل 2
  .أبو العباس الحفصي 3
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ثم نراه يعود ـ فيما يلي ـ إلى . ھنا انتھى صاحب الكتاب من سياق سبق الحديث فيه؛ قبل فتح تنس 1
لذا فمن المفروض أن تأتي الفقرات الموالية بعد . النبويالكالم عما جرى بعد االحتفال بالمولد 

  .انتھاء قصيدة عبد المؤمن ابن موسى المديوني البائية مباشرة
  .؛ وھو تحريف بين))حفيد أبي المولى تاشفين: ((في األصل 2
  .أبو سالم 3
  .؛ بدون ألف والم التعريف))حركة: ((في األصل 4
  .؛ وھو  خطأ))خانا: ((في األصل 5
  .لم نتعرف على ھذا االسم 6
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 )).إتيان: ((في األصل 1
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 .؛ بـون ھمزة))البيضا: ((في األصل 1
  )).بسريره: ((في األصل 2

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

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


194 
 


 


            

        
    
   

        


        
  /48ظ/      

          
       
          

    1  
        




                                                             
 .غير موجودة في األصل)) أن: ((كلمة 1
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  .نسبة إلى السلطان المريني أبي سالم الذي يسمى إبراھيم 1
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  .ھنا)) بعد: ((ربما سقطت كلمة 1
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وواضح أنھا صفة مدح؛ صاغھا صاحب الكتاب في حق ابن  .نالم تفھم الكلمة المكتوبة ھ 1

 ))درة: ((رضوان؛ ويمكن أن تكون مثال
 )).األندلوس: ((في األصل 2
 .؛ وھو خطأ))أبو: ((في األصل 3
 .؛ وھو تحريف))بعث: ((في األصل 4
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/و50/        
        

       
                                                             

  .؛ باأللف وھو خطأ))حموا: ((في األصل 1
 .الخصام والقتال: ؛ أي))الھراش: ((يقال  2
نَة؛ جمعھا 3 ْ ن: اإلح  .أي الحقد: إحَ
 .؛ باأللف وھو خطأ))حموا: ((في األصل 4
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  )).أبو: ((في األصل 1
  .؛ وھو تحريف))شرح: ((في األصل 2
 .؛ باأللف))حموا: ((في األصل 3
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ً؛ لما لقي من القھر: ((تكررت عبارة 1 ؛ ))فكان سفر عمر بن عبد هللا ـ ثاني يوم عيد الفطر ـ حنقا

 . ا تكررفوجب حذف م

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

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


201 
 

 
 

 
  

  
       


    


     

         
 

          
          


         

  
         

     
  

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

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


202 
 

         


        
    /51و/ 


         

         
       




         
         


1 

       
   

     2    

                                                             
 .؛ وھو تحريف))تكاتل: ((في األصل 1
  .؛ فأضفناھا))أن((لم تكن في األصل كلمة  2
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  .ھكذا 1
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أما المرسى الكبير فھو معروف اآلن بھذا االسم؛ وھو من . لم نتعرف على ھذا الحصن بالضبط 1

  .أھم الموانئ العسكرية المحصنة في شمال إفريقيا
 . ھولعب به في ل: إلتھى الرجل بالشيء 2
 .؛ باأللف؛ كالعادة في الخطأ))حموا: ((في األصل 3
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: ھذه القصيدة الرائية؛ نظمھا الشاعر في البحر البسيط؛ بتفعيلته األصلية؛ في كل شطر 1
ْ (، ومقابل )مفاعلن= مستفعلن : (؛ ويجوز مقابل)مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( ُن ل ُنْ = فاعِ َعِل ). ف

ُنْ (كما يجوز في العروض  ل ْ ُنْ : (، وفي الضرب)فِع ل ْ ْ فِع ُن َعِل والشاعر محمد بن يوسف القيسي ). ف
 .شاعر مجيد؛ ولكن ھذه القصيدة نسخت لألسف بقلم رديء؛ األمر الذي أفسد رونقھا

؛ وھذا تحريف لكلمة أخرى قالھا الشاعر؛ ألن ما ورد في األصل ))أوزع: ((كتب في األصل 2
  .؛ ليستقيم الوزن والمعنى]راع[تين كلمة وعليه فقد وضعنا بين حاصر. يخل بالوزن

 .عمرو بن العاص: أي 3
  .عمر بن الخطاب: أي 4
ه كلماتھا، وأخل بوزنھا؛ حتى أن  5 يُه من ھذه القصيدة؛ إذ شوّ لألسف؛ قلص الناسخ ما يمكن جنْ

 القارئ يعجز عن فكّ شفرة الكلمات؛ ويفاجأ ـ بين الحين واآلخر ـ بخلل؛ يسقطه في فجوة عتماء،
ً من محاولة نظم . أو يصدمه بحاجز عصي؛ يمنع متابعة تسلسل معاني القصيـدة لذا لم أجد بدا

فكل ما يعترض وعليه؛ . كلمات وعبارات بديلة؛ لعلھا تساعد القارئ على متابعة قراءة ھذه القصيدة
  .توفيقالقارئ من عبارات أو كلمات بين حاصرتين فھي من صياغة صاحب التحقيق؛ ونرجو من هللا ال
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/ظ52/ 

 
   

                                                             
  .كلمة ـ في األصل ـ غير واضحة؛ فعوضناھا بكلمة بديلة 1
ً منھا بين حاصرتين 2   .في األصل كلمة غير مفھومة؛ فوضعنا كلمة بدال
  .وعليه فقد عوضناه بما ورد بين حاصرتين. تعذر قراءة ما كتب في ھذا الشطر 3
. وھذا مما حرفه الناسخ)). يرأبدى محيانا فسرت  منھما الس: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 4

ً بدال منه؛ كما ورد أعاله   .لذا فقد وضعنا شطرا
  .ما بين حاصرتين وضع في مكان عبارة غير مفھومة في األصل 5
  .الكلمة ـ في األصل ـ غير مفھومة؛ فعوضت بما ورد بين حاصرتين 6
 .ما بين حاصرتين؛ وضع في مكان كلمة غير واضحة في األصل 7
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وھذا الكالم الذي نقله )). يستجاب النفع أو يستدفع الضرر: ((لشطر في األصل ھذاورد ھذا ا 1

ً ـ غير موزون، وال مفھوم لذا فقد عوضناه بما ورد بين حاصرتين؛ لتقريب المعنى . الناسخ ـ طبعا
  . المقصود إلى القارئ

 .لتي تعذر فك طالسمھاما ورد بين حاصرتين في ھذا البيت؛ وضعناه؛ بغرض تعويض الكلمات المشوھة ا 2
؛ ونظرا لغموضه، ))ھذا أمن جانا جنى بما جنى عبرا: ((رسم ھذا الشطر في األصل ھكذا 3

  .والتحريف الذي أصاب كلماته؛ عوضناه بشطر آخر ورد بين حاصرتين
  .ھكذا 4
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 .؛ وھذا يخل بالوزن))تأمله: ((في األصل 1
 .ير واضحةالكلمة الواردة بين حاصرتين وضعناھا بدل كلمة غ 2
  )).ما بھم: ((في األصل 3

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

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


209 
 

 
 

 
 

 
1 

***  


     2 



  



/ظ53/      

  
        

            
                                                             

 .فوجب التصويب. ؛ بدون الفاء؛ وھذا يخل بالوزن))قائد: ((في األصل 1
 .باأللف؛ وھو خطأ)) حموا: ((في األصل 2
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  .ھكذا 1
 .باأللف؛ وھو خطأ)) حموا: ((في األصل 2
 )).أونزمان: ((حرف ھذا االسم في األصل؛ فكتب ھكذا 3
 )).صرالمحا: ((كتب في األصل 4
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 .؛ وھو تحريف))أونزمان: ((في األصل 1
 . ؛ ھكذا باأللف؛ وھو خطأ))حموا: ((يبدو أن الناسخ واضب على كتابة 2
  )).أونزمان: ((في األصل 3
 .ھذا 4
 )).أونزمان: ((في األصل 5
 )).لألعاد: ((في األصل 6
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 )).حموا: ((في األصل 1
 )). وادٍ : ((ربما تكون. وردت في ھذا الحيز كلمة غير واضحة 2
  .ھكذا 3
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  .نسبة إلى قبيلة وجديجن الزناتية 1
 )).حموا: ((في األصل 2
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؛ يجوز )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن: (ھذه القصيدة من البحر الطويل؛ بتفعيالت أربعة؛ ھي 1

  . مفاعلن= فعول، ويجوز في مفاعيلن = في فعولن 
 .حاصرتين كلمة ھنا غير واضحة؛ فعوضت بالكلمة الواردة بين 2
والخلل في . الوزن وھو مختل )).ثغـرا فال وجھة بفتحكم: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 3

  .؛ ووضعناھا بين حاصرتين؛ للتصويب))تُبتغى: ((لذا فقد أضفنا عبارة. الثالثة والرابعة: التفعيلتين
كون قد أختل وزنه؛ بسبب وبذلك ي)). ولم يرقبوا في أھلھا دھرا: ((جاء ھذا الشطر في األصل ھكذا 4

  .لكي يستقيم الوزن؛ ووضعناھا بين حاصرتين؛ ))شھورا فال: ((لذا فقد أضفنا عبارة. الثالثة والرابعة: التفعيلتين
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خاصة وأن . وربما حرفھا الناسخ ھكذا؛ وليس الشاعر. ؛ بالياء))سايح: ((كتبت في األصل 1

  . ؛ بالباء))سابح: ((الصفة الشائعة للجواد؛ ھي
الكلمات الغمضة  وعليه فقد عوضنا. بحيث تعذر فھم جل كلماتهنسخ ھذا البيت بشكل رديء؛  2

  .ووضعھا بين حاصرتين
  . فبأي نعم ربكما تكذبان: ؛ أي)فبأي آالء ربكما تكذبان(: وجاء في قوله تعالى. النعم: اآلالء ھي 3
الموحدة بالضاد )) يفضح((بالصاد المھملة؛ ألن كلمة )) يفصح: ((واألفضل ھي كلمة. ھكذا 4

  .الفوقية؛ تطلق على كشف المساوئ
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ً آخر؛ ووضعناه بين . ھذا الشطر غير واضح في األصل تماماً  1 وعليه فقد وضعنا بدال منه شطرا

  .حاصرتين؛ من أجل استكمال الفكرة المبتورة
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 .حلي: يكنى باسم .عبد الحق ھو في الحقيقة األمير عبد الحليم بن أبي علي ابن أبي سعيد ابن أبي يوسف ابن 1
  . وھذا في معظم الحاالت بھذه النسخة .ھكذا باأللف)) حموا((إذ يكتب كلمة يكرر الناسخ الخطأ نفسه في كل مرة؛  2
 )).تظرب: ((حرفت فكتبت 3
ً السم عبد الحليم 4 ً وتصغيرا  .اسم حلي ھنا؛ قد يكون اختصارا
  .الفوقية؛ وھو تحريف ؛ بالضاد الموحدة))نضرا: ((كتبت في األصل 5
وحسب السياق؛ قد  .ويبدو أن الناسخ كتب كلمة ثم محاھا؛ ثم نسي كتابة البديل. يوجد ھنا بياض 6

؛ خاصة وأن كلمة أمر في األصل كتبت محرفة ھكذا ...))فأمـر عاملـه بإنزاله: ((تكون العبارة ھي
 )...  أن(ولكنه خلط بين كلمة أخرى  ؛..))عام((وھذا يعني أنه شرع في كتابة كلمة ..)). عامر أن((
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  .أوداد: الودّ؛ جمعه 1
  .كمية عظيمة منه)): بدر من المال((و. عشرة آلالف درھم: البدر مفردھا؛ بدرة؛ وھي 2
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  .ھكذا 1
 .بنظم الشعر: أي 2
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نظمھا في . صاحب ھذه القصيدة ھو الوزير المريني محمد السبيع بن موسى بن إبراھيم اليرنياني 1

= فعول، وفي مفاعيلن = فعولن (ويجوز في ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(الطويل البحر 
. في معظم القصيدة) العروض ـ والضرب(لكنه سقط في علة الزمت التفعيلة الرابعة )). مفاعلن

 .ھذا؛ وقد أورد صاحب بغية الرواد سبعة أبيات من قصيدة السبيع
 )).ليلي: ((في بغية الرواد 2
  )).فاستطال(: (نفسه  3
  .وبغية الرواد أصح)). سقام: ((في زھر البستان 4
مَ : ((في بغية الرواد  5   )). وحـر 
رامي:  ((نفسه 6 ِ جد  حَ ٌ فطيبُ العيش   )).مقام
 )).سلوتي: ((نفسه 7
  )).وصبري: ((نفسه 8
  .وبغية الرواد أصح)). سقام: ((في زھر البستان 9
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نين 1 نينَة، جمعھا؛ الس  ُكل نباتھا. سقط من الحجر إذا حككتهما ي: الس  وظامي من . واألرض التي أ

 . رقيق، قليل اللحم والدم: ھو
  .؛ بدون الياء))سھام: في األصل 2
  .وضعنا ھذه الكلمة بين حاصرتين؛ في مكان أخرى لم تكن واضحة 3
  . العطش: األوام ھو 4
ً، ورياداً : يقولون 5   .طلبه: راده، يروده، رودا
وعليه فقد لزم )). أبا حمو الحامي الذمار ومن به: ((مختل الوزن؛ إذ جاء ھكذاھذا الشطر  6

 .تعويضه بشطر سليم، ويؤدي المعنى ذاته
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وعليه فقد لزم تعويضه )). وودعھم وادع وقبل بساطھم: ((ھذا الشطر مختل الوزن؛ وجاء ھكذا 1

  . وقد ورد أعاله بين حاصرتين. بشطر آخر يصوب الوزن
ن خلدون ـ في ھذا السياق ـ أربعة أبيات لم يثبتھم صاحب زھر البستان ضمن ھذه ذكر يحيى ب 2

ومنھا يخاطب : ((201: ، ص2: وقد قال في ھذا يحيى بن خلدون في بغية الرواد، ج. القصيدة
ْ  : بريده ـز َـداً   افيـبافيـ وجُ َدْف َ   ـدَ ـبع  ف َدْف ـوي لمنـامِ ـف َ ترعَ َ ال ْ وال   ـدٍ   وحـاذر

 ْ ُ األعلى وبُـث  سـالمي موالنـا   ـتَ جئ فإن ـه   ببابھـم   فرحلـك  حُط 
ـا  ي  حَ   كـل إمـام  فـوق إمـام  وناد بأعلى الصوت من بعد ما ترى   مُ

  رقـاب  لعـزة   فكـان لديـن هللا  خيـر  إمـام  تخاضعـت  لمـوسى 
  .ھكذا 3
= فعولن (ويجوز في ) ن مفاعيلنفعولن مفاعيلن فعول(ھذه القصيدة نظمھا في البحر الطوـل  4

ً في)). مفاعلن= فعول، وفي مفاعيلن  مخطوط المكتبة (واسطة السلوك : وھي موجودة أيضا
 .وكتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب. ، وبغية الرواد)الوطنية الجزائرية
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 )).أھيم بمغناھم وأندب ربعھم: ((في بغية الرواد 1
غير موجود في بغية الرواد؛ بينما ھو موجود في مخطوط واسطة السلوك الخاص ھذا البيت  2

 .أسرع وأحث نفسي إلى ربعھم: ومعنى أندب ربعھم. بالمكتبة الوطنية الجزائرية، واإلحاطة، وزھر البستان
لُ عن الھوى: ((في اإلحاطة 3   .  بكاءال: إذ أن معناھا ھو. السابقة)) أندب((وتندب ھنا ليست مثل )). واسْ
 )).تَقُلْ : ((نفسه 4
ّ الضعيف العزائم: ((، واإلحاطة)مخ(واسطة السلوك : في 5   )).إال
  )).وما: ((في بغية الرواد 6
  .))العز: ((نفسه 7
 .ھذا البيت والبيت الذي سبقه سقطا في اإلحاطة 8
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لھا: ((في بغية الرواد 1 ْ عالي  ونَي ِ إدْراكَ المَ ْغ ْ يَب ن   )).ومَ
ْدِ ((: في اإلحاطة 2 ھ ْق الش  ل ِخَ   )). يُساقُ ب
  )).في لجھا المتالطم: ((في واسطة السلوك، واإلحاطة 3
  )).ھوى الدنا. ((في واسطة السلوك 4
  )).ال ترد: ((في بغية الرواد 5
  )).ألم تدر: ((نفسه 6
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، )مخ(ال يوجد ھذا البيت في زھر البستان؛ بينما يوجد في بغية الرواد، وواسطة السلوك  1

 .وعليه فقد أضفناه ھنا. ولكن في غير الترتيب المتبع في بغية الرواد. طةواإلحا
ھذا البيت والبيت الذي يليه سقطا في األصل من زھر البستان، وبغية الرواد؛ وغير موجودين إالّ  2

ولكن عجز البيت األول كتبت ـ في اإلحاطة ـ . في واسطة السلوك، واإلحاطة؛ فأضفناھما ھنا
ُ الغالصم إال  : ((ھكذا ر ادُھَا األبْحُ مَ  )). غِ

  . وقد ساير حاجيات ھذا)). الھند: ((بينما كتبت في اإلحاطة. ھنا كلمة غير مفھومة في مخطوط واسطة السلوك 3
  .  ھذا البيت غير موجود في بغية الرواد؛ بينما يوجد في مخطوط واسطة السلوك، وزھر البستان، واإلحاطة 4
  ).)نعد: ((في مخطوط واسطة السلوك 5
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 )).إذا شيك((في بغية الرواد  1
بَيْعِي  : ((في اإلحاطة 2   .وھذا أسلم للوزن)). الس 
ديدٍ : ((في بغية الرواد 3 ٍ جَ ِودّ   )).ب
  )).بذات: ((في واسطة السلوك 4
َ سل من عليم مجرب: ((، وفي اإلحاطة))وقال ألمري من حليم مجرب: ((نفسه 5   )).أال
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 )).عنه: ((في اإلحاطة 1
  .وھذا يخل بالوزن)). تؤدى إلى خير أعالم الملوك األعاظم: ((كتب عجز البيت في بغية الرواد واسطة السلك، ھكذا 2
ھَا بين القالص: ((في اإلحاطة 3 ي رَ   ))تخَ
  )).في جريه: ((في واسطة السلوك 4
  )).أتعلت: ((نفسه 5
 )).فوق السحاب جوابھا: ((في اإلحاطة 6
 .؛ وھذا يخل بالوزن))نزلت: ((اإلحاطة: وفي)). تضاءت): ((مخ(واسطة السلوك : في 7
ھذا البيت ـ والبيتان السابقان ـ ال توجد في نسخة بغية الرواد؛ بينما ھي موجودة في واسطة  8

 .السلوك وزھر البستان واإلحاطة

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

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


229 
 

1 
 

 
2  

3  
 

4  
 

 
 

 
 

5  
6 

   

                                                             
  )).وقالوا: ((في واسطة السلوك 1
بستان؛ بينما يوجدان في بغية الرواد ھذا البيت والبيت الذي سبقه غير موجودين في زھر ال 2

  .وواسطة السلوك؛ فأضفناھما
  )).فقال: ((في بغية الرواد 3
ِيَ : ((نفسه 4 َتْب ك  .؛ بينما سقط البيت كله في اإلحاطة))وَ
  )).طوعاً : ((نفسه 5
  .يأتي ھذا البيت في بغية الرواد في غير ھذا الترتيب 6
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  )).تسري: ((في اإلحاطة 1
وورد في واسطة السلوك، وزھر البستان، واإلحاطة؛ ولكن في . يت في بغية الروادلم يرد ھذا الب 2

 .ترتيب آخر
ْعَم: ((اإلحاطة: في 3   )).ذي صوتين مُط
افنات: ((اإلحاطة: وفي)). المغربات الصافنات: ((في بغية الرواد 4 ربات الصّ وھذا )). من المُغْ

   .فجاء في غير ھذا الموضعأما في اإلحاطة؛ . البيت لم يأت في واسطة السلوك
بينما ورد باإلحاطة في ھذا الوضع؛ أما في واسطة السلوك؛ . سقط ھذا البيت في زھر البستان 5

  )).طالب العلى: ((فقد ورد بعد البيت الذي يبدأ بـ
  )).حباً ((أما في بغية الرواد فكتب . في واسطة السلوك، واإلحاطةھكذا  6
  )).حناننا: ((اإلحاطة: في 7
  )).في عراص المكارم: ((نفسه 8
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  )).للقادمين: ((في اإلحاطة 1
  .ھذا البيت غير موجود في بغية الرواد 2
  )).من آل حمير: ((في واسطة السلوك، واإلحاطة 3
   )).لـه: ((؛ وفي بغيـة الـرواد))بھـا: ((في واسطة السلوك 4
  )).بناءه: ((في بغية الرواد 5
ٍ وأقْ : ((نفسه 6 كان ْ ِ أر َق ث ْ أو ِ ِ ب   )).وَى دَعائِم
 )).شتيت الملك: ((نفسه 7
  .جاء ھذا البيت في بغية الرواد في غير ھذا الترتيب 8
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  )).رضنا عياد الملك: ((في واسطة السلوك 1
  .ھذا البيت غير موجود في بغية الرواد 2
 . حاطةبينما ھو موجود في واسطة السلوك وزھر البستان، واإلھذا البيت غير موجود في بغية الرواد؛  3
  )).من: ((في واسطة السلوك 4
ونظمھا في . ، وزھر البستان فقط)مخطوط(ھذه؛ وردت في واسطة السلوك ) كتمت حبي(قصيدة  5

= مفاعلن، وفي فاعلن = ؛ ويجوز في مستفعل )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(في بحر البسيط 
ُن: وفي األعاريض. فعلن َعِل ُن: وفي األضرب. ف ل ْ ُن، وفِع ل َعِ   .ف

 )).كتمت حبي فأفشى الدمع كتماني: ((في واسطة السلوك 6
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   )).قد فتنت بكم: ((في واسطة السلوك 1
  )).ھاملة: ((نفسه 2
  )).كم لي ال أواصلكم: ((نفسه 3
  )).والنار تشكو: ((؛ باأللف؛ وھو تحريف؛ وفي واسطة السلوك))يشكوا: ((في األصل 4
خطاء الواردة في زھر البستان؛ حيث جاء الشطر نقل ھذا الشطر عن واسطة السلوك؛ بسبب األ 5

ً ھكذا  )).بالزمـان بحـالي أي تبيـان: ((الشطر محرفا
  )).وكيف صبري وصبري اليوم أعيان: ((ورد ھذا الشطر في واسطة السلوك؛ ھكذا 6
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 )).العاشق الفان: ((في واسطة السلوك 1
 )).يا قرة كم ترضى تفارقني: ((نفسه 2
 )). رثت: ((وفي واسطة السلوك. ؛ وھو تحريف))رقيت: ((وكتبت ھكذااضحة؛ الكلمة في األصل غير و 3
 )).رثت لحالي وما قد بان من شغفٍ : ((في واسطة السلوك 4
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 )).شيمي: ((في واسطة السلوك 1
 )).ھواكم: ((نفسه 2
 )).خياال: ((نفسه 3
 .والذي ورد في زھر البستان أسلم. وھو تحريف)). مع: ((نفسه 4
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 )).زيان: ((الكلمة في زھر البستان؛ فكتبتحرفت ھذه  1
 )).راقت: ((في واسطة السلوك 2
يزيد بن : والمقصود بمولى حباب. وھذا أصح مما ورد في زھر البستان)). مولى الحباب: ((نفسه 3

ً بحباب   .عبد الملك؛ الذي مات حبا
 )).مولى حباب وكسرى نوشروان(( :أما في واسطة السلوك فجاء ھذا. ھذا الشطر؛ جاء ھكذا في زھر البستان 4
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 )).لعزتھا: ((في واسطة السلوك 1
  .وما جاء في واسطة السلوك أصح؛ ))في: ((ھكذا جاء في واسطة السلوك؛ أما في األصل بزھر البستان؛ فكتب 2
 )).صفتي): ((مخطوط(في واسطة السلوك  3
  )).وكم سقيت كؤوس الموت من بطل: ((نفسه 4

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

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


238 
 

 
1 

2  
 

3 
4  

 
5 

 
 

 
6 

7 
 

   

                                                             
  )).بأطعان وأظعان: (()طوطمخ(في واسطة السلوك  1
 .))وقد: ((نفسه 2
 )).وقد أقمت: ((نفسه 3
 .أصح وما ورد في واسطة السلوك. وھو تحريف يؤدي إلى خلل في الوزن؛ ))الھيجاء: ((في األصل بزھر البستان 4
  )).فالحمد   في سري وإعالن: ((في واسطة السلوك 5
  .ا حلت الحجيـج بالمياه الجارية فوق األرضأي إذ)). ري الحجيج إذا حلت بغيالن: ((نفسه 6
  )).وتسقط الھام واأللباب طائشة: ((نفسه 7
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 . ؛ وھو أصوب))والسمر(( :في واسطة السلوك 1
 )).واألرض كاسية من لون مرجان: ((نفسه 2
  )).والسيف ضاحكة تزھو على البان: ((نفسه 3
 )).تحمي: ((نفسه 4
 )).أسد: ((نفسه 5
  .وھذا أفضل)). ثأر ممن قد نأى ودناونأخذ ال: ((نفسه 6
؛ وھذا ))وسيرجع((ھكذا في واسطة السلوك؛ وھو األصح؛ ألن ما جاء في زھر البستان ھو  7

  .يخل بالوزن
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     3 
                                                             

  .وال لزوم لھا في ھذا الموضع. تكررت خطأ ھذه العبارة ـ الواردة بين قوسين ـ 1
  .ھكذا 2
  )).التوالي: ((في األصل 3
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2 /60ظ/

    


                                                             
  .أمته أمتا وأمته قدره وحزرهأمت الشيء ي: يقولون 1
  .المعتدي: أي 2
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 م1361 1
 .ھو عمر بن مسعود التيريعي 2
م ـ إلى 1361/ھـ763حكم من . ھو أبو زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 3

  .م1365/ھـ767
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  )).إذ: ((والصحيح. ھكذا 1
  .؛ بدون الھمزة))األدبا: ((في األصل 2
 .ھكذا 3
 .  الشياه المذبوحةھي : الجزاير ھنا 4
 .ھكذا جمع كلمة المونة التي تجمع على مؤن 5
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  .مستفعلن= ؛ ويجوزفي متفاعل )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظم الشاعر ھذه القصيدة في بحر الكامل  1
 .وفي بغية الرواد أصح. ؛ باأللف؛ وھو تحريف))يھفوا: ((في األصل 2
دَن؛ ج. ھي المدينة المنورة: طيبة 3 دانوالر  ْ دْن. الغزل والخز: معه أر لُ الكُم: جمع أردان: والـر    .أصْ
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 .موضع بوادي العقيـق: ورامة. وادي مجاور للمدينة المنورة: العقيـق 1
شجر من : والبان. شجر من الغاريات، له رائحة طيبة يصلح للتزيين ويستعمل في الطبيخ: الرند 2

ً ما يشبه به الشعراء قد المرأةفصيلة البانيات، معتدل الطول، له ورق لين؛ غ   . البا
  . بغية الرواد، وزھر البستان: ھذا حيز يتسع لكلمة؛ ليست واضحة في األصلين 3
  )).سر: ((بينما كتب في زھر البستان. بغية الروادھكذا في  4
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   .وما ورد في بغية الرواد أفضل)). من أجله((بينما كتب في زھر البستان . ھكذا في بغية الرواد 1
والخلل في التفعيلة الثانية؛ إذ ينقصھا . وجاء ھكذا في بغية الرواد أيضاً . ھذا الشطر مختل الوزن 2

  . بين حاصرتين للتصويب)) من((وعليه فقد أضفنا كلمة ). 0(/سبب خفيف 
 )).نصاً : ((في بغية الرواد 3
  .نظم الشعر: أي 4
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ِه: ((في بغية الرواد 1 ّ ل حَ  )).نحو مَ
  )).بمراده: ((الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان ھكذا في بغية 2
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 .سقط ھذا البيت في زھر البستان 1
انُوا: ((في بغية الرواد 2  )).زَ
  )).فالملك: ((نفسه 3
 )).يثبت: ((نفسه 4
ً وتھاتنت السماء 5 ً وھُتونا نا ْ َ ھَت َ الدمع. تتابع مطرھا وانصب: ھَتَن َاتَن  . متدفق: وغيث ھتان. قطر: وتَھ
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 )).والجـود: ((بغية الروادفي  1
 .؛ وھو تحريف يخل بالوزن))في الجود: ((في زھر البستانھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب  2
ُمْ : ((في بغية الرواد 3 ھ م    )).وَضَ
في: ((نفسه 4   )). وخُ
  . الغبار: النقع جمعه نقاع ونقوع 5
صان 6 ْ ر صُ جمعه خُ ْ ر صُ والخُ ْ   . حلقة الذھب أو الفضة: الخِر
  .؛ وھذا يخل بالوزن))ذاك: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 7
 )).يفي: ((حرفت ھذه الكلمة في بغية الرواد؛ فكتبت 8
ة  9 يَانُ . اللؤلؤة العظيمة: الد ر  واحدھا دُر    .الذھب الخالص: العِقْ

  )).في صفحه: ((في بغية الرواد 10
  .ان التي تنتشر في الحقول في فصل الربيعإشارة إلى زھور شقائق النعم 11
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نْد 1 ِ   .جوھر السيف ووشيه: الفِر
 )).تَأل قَ : ((في بغية الرواد 2
 )).متوكلٌ : ((نفسه 3
  .؛ وفي الھامش كتبت كلمة غير مفھومة))مخا: ((فكتبھكذا في بغية الرواد؛ بينما حرفت الكلمة في زھر البستان؛  4

  .مفھومة
   .))يَقْدِم: ((في بغية الرواد 5
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 )).يزن: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 1
عاً : ((في بغية الرواد 2 ف  رَ ِ مُ كِين ِ المَ ّ الَ فِي العِز َ زَ   ))ال
  .ھكذا 3
جانة. الـد ر سبـق شرحـه 4 ْ جان والواحدة مَر ْ   .اللؤلـؤة الصغيـرة: والمَر
 )).في: ((في بغية الرواد 5
  .بستانسقط ھذا البيت في زھر ال 6
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جاءت ھذه القصيدة ـ في ھذا الموضع من زھر البستان ـ بعد قصيدة محمد بن يوسف القيسي  1

فيما بعد مكررة؛  أتيولكنھا ست. مباشرة؛ دون أن يرد اسم ناظمھا؛ وال حتى البيت األول ذكر
 دون أن يسقط البيت. و88ظ، 87و، 87: منسوبة للتالسي؛ وذلك في ورقات ھذا المخطوط اآلتية

 ً ً أن صاحب بغية الرواد أورد ھذه القصيدة؛ ذاكرا األول منھا ـ كما حدث اآلن ـ وقد اتضح أيضا
، وقافية واحدة )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(أنھا ألبي عبد هللا التالسي؛ وھي في البحر الطويل 

ما سقطت أبيات غير أن بعض أبيات قصيدة زھر البستان ھذه؛ لم ترد في بغية الرواد؛ بين). الالم(
وكذا الحال بالنسبة للقصيدة نفسھا في الصفحات . أخرى من زھر البستان ووردت في بغية الرواد

ً بينما ما أثبت في بغية الرواد وبين الترتيب المعمول به . المقبلة كما أن ترتيب األبيات اختلف كثيرا
وبھذا . التبديل أو الحذف وتعرضت كذلك بعض األشطر والعبارات والكلمات إلى. في زھرالبستان

ً ـ أن ھذه القصيدة لطبيب  اتضح ـ كما سيرد الحقا في زھر البستان، وفي بغية الرواد أيضا
وربما . وتعرضت القصيدة للقص والبتر. السلطان أبي حمو أبي عبد هللا بن أبي جمعة التالسي

ن؛ إلى كونھا نشرت في زھر وربما يعود السبب في ذلك الخلط والزيادة والنقصا. لإلثراء والتنقيح
  .البستان كاملة في مبدئھا؛ قبل أن يدخل عليھا الشاعر بعض اإلصالحات والتنقيحات

  .سقط ھذا البيت في قصيدة التالسيي الواردة في بغية الرواد 2
 .؛ وھو تحريف يخل بالوزن))ذلك: ((في األصل 3
ً في  تغير موقع عجز البيت ھذا؛ في القصيدة المشابھة الواردة 4 في بغية الرواد؛ فأضحى صدرا

  )).وفضله في القبل والبعد والحال    نبي كريم شرف هللا قدره: ((؛ ھكذا)15(بيت آخر ترتيبه 
  :ھكذا) 19(جاء ھذا البيت في القصيدة المشابھة ببغية الرواد؛ في ترتيب  5

  .))نجونا به من كل خطب يروعنا   وأنقذنا من كل خوف وأوجـال((
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فمن رام أن : ((؛ ھكذا)25(ا البيت نفسه في قصيدة التالسي ببغية الرواد في ترتيب ورد ھذ 1

  )).يحصي فضائل أحمد   فذلك شيء ال يمر على بـالي
  : ھكذا) 16(جاء ھذا البيت في القصيدة الواردة ببغية الرواد؛ في ترتيب  2

  .))نـبي بـه سدنـا على كل أمـة   فـال أمـة إال لنـا تحـت إذالل((
  : ھكذا) 18(البيت نفسه ورد في قصيدة التالسي ببغية الرواد؛ في ترتيب  3

  )).لمولده نور على األرض قد بـدا   غدا دونه بدر الدجى بعـد إكمـال((
  : ھكذا) 17(ورد ھذا البيت في قصيدة التالسي ببغية الرواد في ترتيب  4

  )).المرتقى العالي سما إلله العرش والليل أليل   من المسجد األقصى إلى((
  :  ھكذا) 24(ورد ھذا البيت في قصيدة التالسي ببغية الرواد بترتيب  5

 )).شفائي من وعـك الذنوب وإباللي    بأمداحه يا نفس لوذي  فإنھـا((
  :  ھكذا) 26(جاء ھذا البيت في قصيدة التالسي ببغية الرواد بترتيب  6

  )).ا وزري تخفف أثقـاليعليه صالة تمأل األرض والسمـا   يحـط بھ((

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

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


254 
 

1 
2 

 
3 

 
4 

5 
6 

 
7 

   

                                                             
  .ھذه العبارة ـ في األصل ـ غير واضحة؛ فنقلت عن بغية الرواد 1
  :  ھكذا) 27(ورد ھذا البيت في قصيدة التالسي ببغية الرواد بترتيب  2

  )).وأصحابـه أھل الفضائـل واآللوعن آل بيته    رضى عنهال وبعد((
  .ة الروادسقط ھذا البيت في قصيدة التالسي الواردة ببغي 3
  :  ھكذا) 28(جاء ھذا البيت في قصيدة التالسي ببغية الرواد بترتيب  4

  )).أقوم وأدعو للخليفة إنه   لخير إمام في ذرى شرف عال((
   :بينما ذكر غيره ھنا؛ وھو. لم يرد صدر البيت ھذا في بغية الرواد بالتمام 5

  ).15(في بيت ترتيبه )). نبي كريم شرف هللا قدره((
نبي كريم : ((ھكذا) 15(مج ھذا العجز في قصيدة التالسي ببغية الرواد مع صدر بيت ترتيبه أد 6

زھر بينما ورد ھذا العجز المذكور؛ في قصيدة )). شرف هللا قدره   وفضله في القبل والبعد والحال
  )).ه بدا لناإال أن في وما ذاك(( :البستان؛ بمثابة عجز للبيت الثاني من ھذه القصيدة؛ وجاء في صدرھا

تلمساننا أضحت : ((؛ ولكن بعد تغيير وتنقيح؛ ھكذا)35(ذكر ھذا البيت في ببغية الرواد؛ بترتيب  7
    )).به وبيمنـه    تتيه على فاس الجديدة والبالي
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   .ھذا البيت؛ زائد األبيات الخمسة الموالية؛ كلھا؛ لم ترد في بغية الرواد 1

  . لملك أو الرئيس عند قدماء اليمن من حميرالقيل؛ وھو ا: األقيال؛ مفردھا 2
  .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))ال خلياً : ((في األصل 3
  .لم يرد في بغية الرواد؛ وقد استبدل؛ كما شرح في التعليق الموالي 4
  : وجاء ھكذا) 7(ورد ھذا العجز ضمن بيت آخر في بغية الرواد؛ بترتيب  5

مت سلواني وحزني أبح((  )).وقلت لنفسي قد دنا منك  ترحاليته   فحر 
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  .ھذا البيت؛ زائد األبيات األربعة المالية؛ سقطت كلھا في بغية الرواد 1
؛ وھو مغاير )36(ورد ھذا البيت بھذا الشكل في قصيدة التالسي ببغية الرواد؛ ولكن في ترتيب  2

  .لما ھو عليه في زھر البستان
  ). 37(السي ببغية الرواد؛ بترتيب جاء ھذا البيت ھكذا في قصيدة الت 3
  ).38(ورد ھذا البيت ـ ھكذا ـ في قصيدة التالسي ببغية الرواد؛ بترتيب  4
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  .؛ وھو خطأ))مأيد: ((في األصل 1
ً ـ في بغية الرواد؛ بترتيب  2   ).39(ورد ھذا البيت ـ ھكذا أيضا
  ).40(ھذا البيت ورد ھكذا في بغية الرواد؛ بترتيب  3
  .البيت الذي يليه سقطا في بغية الروادھذا البيت و 4
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ثمة أبيات أخرى من قصيدة التالسي ھذه؛ وردت في بغية الرواد؛ ولكنھا لم ترد في زھر البستان؛ نرقمھا  1

  . مع ترك األبيات المتوافقة مع ما جاء في زھر البستان؛ وقد سبق ذكرھا. حسب موضعھا في القصيدة ببغية الرواد
  اليـح دا ــب  اـوحال لذاك الشيب لم        غدا حالي  لمشيببا ورأسي أأصبوا) 1(
  اليـب  على ر ـيم وھل للتصابي أن          وىـبالتصابي  وبالھ لمثـلي   وكيف) 2(
  اليـس  يئ  والـھنـ ال   هـمن  بيَ ـفقل         مضى  شبابي قد تولى وقد   وعـني) 3(
  اليـه بــب  ـم  ـأل ذ ـم  ابيـشب  دــجدي        جيش المشيب فھا أنـا   رقيـعال مف) 4(
  الـن مـم ةـد الشبيبـن بعـيَ مـا لِ ـوم        د  انقضـت ـق  نفائس أنفاس الشباب) 5(
  قالي  وال للتصابي   ترى غير ناس        تى ـشمـر إلى م الـونادى لسان الح) 6(
  حـوالي أل  ه الصالحـفي  اـلم  بعزم          نجاتـك وانظـري في بحزم   فجدي) 8(
  أعمالي  وترفع  أقضي أن   بھا قبل        وانـزلي   ةـفارحـلي قصدا لطيب أال ) 9(
ْ في عناء وتضالل         ـاـل  تربھــلتقبيـ   وامــأقـ   دمــتقـ) 10( ِ تسعَي ت ْ بَح   وأصْ
ِءِ  أفعـلِ   حيـا ويـفأبلست ي         لي  بجوارھـا   كان  أمن بعد أنس) 11(   اليـسَيّ
  لي  كيـويب  هـعلي  كيـأن أبـجدير ب         ـهـا  فقدتـإنسـ  إن  ليـخلي  ترفـق) 12(
)13 ( ِ يّ ُشَ ً  عُ ـأ ِيـغَ   دنيـــويقع         لطيبـة ركـبٍ  ـدَ ـبع ركبـا   اليـرة  آمــوكث   ـيّ
  اليـواره  حـبأن  دـجي  اـوأضحى لھ         طـاب  ترابھـا هللا   بقرب رسول) 14(
َقْ          وقـدره   ھو المصطفى ساد األنام) 20(   اليـع  هـب  تـعلى كل مخلوق نَط
ٌ ـحلي) 21( ٌ ـرحيـ ـم ثِـ  م ْ ؤ ئَ   حٌ دونـرؤوفٌ عطوفٌ مان         ـلٌ ـرٌ  متفضـمُ   الـتِسْ
  ـاللــة  إعــاحـه رـفي ع ــل ربيــفك        ه ـبـ ا ـأنـ  امـا لألنـ رـبشيـ ع ـربيـ) 22(
  وأھوال عذاب سكر من عرى الناس        إذا   جىـوھل من شفيع غيره يرتـ) 23(
  ـالـن  حـم  لـإال التوك  هـا إن لـوم         ـلـه  متوكـأحوالـ في   هللا  عـلى) 29(
  لتـا  رىـي  مـالبھي ل ـه الليـوإن جن           نھـاره  طـول  الملك  أمـر  د ـيشي) 30(
  اللـإقـ  ـدـبع ا ـمثريـ  اــغني  ودـيع        يطلـب  نائـال   يأتيـه  رئـام ل ـفك) 31(
  ـالـقت  ـلـك  هـبـ ال ـقتـ و ــھ  اــفھ         الكفـاح  تخافـه   دـأسـ  هـوصارم) 32(
  ـاللـد إھـبعـ  ورىـلل  دىـدر تبـكب         ـه ـفضل  وأشـرق  معاليـه ارت ـأن) 33(
  الـد  إمحـا بعـا دارسـوأظھر رسم          دثورھـا بعـد   واد ـعبد ال وأوجد ) 34(
  إال  لي ـك ـوحق  ـاـالدني  ذهـھ ا ـفم         ة ـعنايـ  لـقليـ  ـهـمن  نالـني  إنــف) 41(

وكما ھو معلوم ـ في معظم األحيان ـ ليس للموشح وزن محدد، وال قافية ثابتة، وال حتى روي  2
باإلضافة إلى ما دخل عليه ـ مع . وإنما يترك ذلك األمر إلى ذوق الشاعر وحسن صياغته. واحد

الوقت ـ من كلمات دارجة؛ وتراجع شرط الفصحى فيه؛ بل تغاضوا فيه كذلك على القيود الالزمة 
وإن كان صاحب ھذه المنظومة قد أدخلھا في عداد التواشيح؛ . في قواعد اللغة من إعراب وغيره

ومع ذلك فقد اختار ابن ميمون . إن ھذا الفن يتفاوت النظم فيه بين الجيد والمتوسط والرديءف
فاعلن : (السنوسي الخوض في ھذا الفن؛ فنظم قصيدته على شكل رباعي؛ وتنقل في أوزانه بين
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ن فاعل(، )فعلن مفتعلن مفتعلن* فاعلن مفتعلن مفاعلتن (، و)فاعلن مفتعلن مفتعل* مفتعلن مستفعلن 
فعلن ). (فعلن مستفعلن مفتعل* مفاعيلن فعولن فعلن ). (فاعلن مستفعلن مفاعل* مستفعلن مفاعل
). فاعلن مستفعلن مفتعلن* مفاعلن مستفعلن مفاعلن (، )فعلن مفاعلن مفاعل* مفاعلن مفتعلن 

ً، ودغدغ بحر السريع أح. وھكذا دواليك؛ كما عرف في نظم التواشيح ً فالمس بحر البسيط أحيانا يانا
ً منه على البقاء مجال التواشيح. أخرى  . حرصا
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ً منه. رسم ھذا الشطر ھكذا 1   ].سعده في مولد مشتھر[  :وبسبب غموضه؛ نقترح ما بين حاصرتين بدال
للحفاظ على انسجام ھذا الشطر مع الشطر الموالي؛ حذفت كلمة غامضة في األصل؛ أفسدت  2

 )).ة اإلثنين لذ المشربشرفت ليل: ((المعنى؛ إذ ورد الشطر ھكذا
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  .ھكذا 1
ً منه )). ال وال طيف بعد الشجر: ((ھذا الشطر غير واضح؛ وجاء ھكذا 2 وعليه فقد نظمنا بدال

ً آخر، ووضعناه بين حاصرتين   .لتسھيل الفھم. شطرا
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  .عبارة ـ ھنا ـ غير واضحة؛ فعوضناھا بما ورد بين حاصرتين 1
 .البيت أضفنا الفاء للتوضيح والحفاظ على وزن 2
 )).تخفى: ((واألفضل. ھكذا 3
 .ھكذا 4
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؛ وھي عبارة غامضة وال تنسجم مع وزن القصيدة؛ لذا فقد عوضناھا بما ))من ذا: ((في األصل 1

 .للتوضيح والحفاظ على الوزن. ورد بين حاصرتين
  .عالي الصوت البليغ: المصقع. الذكي الذھن الفصيح اللسان: اللوذعي 2

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

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


264 
 

 
***  

 
1 
2 

 
***  

 
 

***  
3 
 

 
 

 
 

   

                                                             
  .الذي يضرب بهطرفه : ذباب السيف 1
  .ووضع بين حاصرتينلذا فقد عوضناه بآخر، . ھذا الشطر غير مفھوم بالمرة؛ وتعذر استخراج كلماته بالتمام 2
  .مستفعلن= ويجوز في متفاعلن ). متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظم الشاعر ھذه القصيدة في بحر الكامل  3
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  .المنكرة: والربداء. أي مقحط: عام أربد: يقولون 1
وواضح أنھا محرفة؛ فعوضناھا بالكلمة الواردة بين )). مثفة: ((الكلمة في األصل رسمت ھكذا 2

ويشير الشاعر ھنا إلى جمل ألحد األنصار؛ شكا إلى رسول هللا ظلم صاحبه؛ الذي . حاصرتين
  .وأورد ھذه الرواية مسلم في صحيحه. يجيعه ويواصل العمل عليه دون انقطاع

 .؛ لتصويب الوزن))الباء((؛ فحذفنا حرف ))باألمن: ((في األصل 3
وواضح أنه نسخ بشكل رديء؛ لذا )). قد أودعنه عداه من سم رد: ((جاء الشطر في األصل ھكذا 4

  .فقد عوضناه بآخر وضع بين حاصرتين
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  .؛ وھذا تحريف يخل بالوزن))المجتھد: ((في األصل 1
  .؛ وھو تحريف))والدرع: ((في األصل 2
  .؛ وھو تحريف يخل بالوزن))كذلكو: ((في األصل 3
  )).متجدد((؛ وأفضل منھا كلمة ))متردد(لم يوفق الشاعر بكلمة  4
ھذه العبارة الواردة بين حاصرتين؛ وضعناھا عوض عبارة أخرى؛ تعذر فك كلماتھا، وفھم  5

  )).الجرى للمجتزي: ((وقد رسمت ھكذا. معناھا
وعليه؛ . وھذا الكالم غير مفھوم)). فھند عرض ططي وسل: ((رسم ھذا الشطر في األصل ھذا 6

  .فقد عوضناه بشطر آخر وضع بين حاصرتين؛ لتمكين القارئ من متابعة القصيدة
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3
  

     


   

                                                             
  .  ؛ بالياء؛ وھو خطأ نحوي؛ ويخل بالوزن))يبغي: ((في األصل 1
  .؛ وھو مخل بالوزن؛ فأضفنا األلف ولالم؛ للتصويب))مائد: ((كتبت الكلمة ھنا ھكذا 2
  .أبى زيان ابن األمير أبى عبد الرحمانل السلطان المريني رسو: أي 3
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/66و/

          
  3   




      

 

   


                                                             
  .؛ وھو تحريف))بني: ((في األصل 1
 .؛ وھو تحريف))المتزدات: ((في األصل 2
 .ھكذا 3
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/66ظ/


     2   

         
   

                                                             
  .عمر بن مسعودللرسول : أي 1
 .ھو القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي 2
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 )).ونزمار: ((؛ والصحيح))أونزمار: ((كتب في األصل 1
 .فقط)) محمد((كذا ذكر في بغية الـواد؛ وقد اقتصر صاحب زھر البستان على إسم ھ 2
 .أبو القاسم البرجي 3
  )).أونزمار: ((في األصل 4
  .ھذه العبارة غي واضحة؛ ورسمت ھكذا 5
 )).أونزمار: ((في األصل 6
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  .ھكذا 1
 .ھكذا 2
 )).أونزمار: ((في األلصل 3
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 )).حافالً ((كلمة  لعل ما كان فيه ھي. يوجد ھنا فراغ 1
  .سر به وفرح: ھش ھشاشة للشيء 2
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  .ھكذا 1
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  5.
    

         

                                                             
 .ھكذا 1
طَ : ((ممحية؛ ربما تكون ھنا عبارة 2 ِ  )).اتشر
 .كتاب العقود: ويقصد بھا. ھكذا 3
 .يوجد في األصل ھنا فراغ؛ ال يعرف إن كانت به كلمة أم ال 4
  .ابتعد عنھا: انتزح عن دياره 5
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/ظ68/
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  .وقاھم هللا 1
 .فھومةكلمة ھنا غير م 2
  .ھكذا 3
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 4         

         
5:   
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  .توجد ھنا كلمة محيت؛ حسب الفراغ الموجود 1
  .ھكذا 2
 )). األندلوس: ((يكتب الناسخ ـ في أغلب األوقات ـ كلمة األندلس بالواو بعد الآلم؛ ھكذا 3
قَ وتألأل: بَص   4 َ  .بَر
= لن يجوز في مستفع). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(نظم الشاعر قصيدته ھذه في بحر البسيط  5

ْ = مفاعلن، ويجوز في فاعلن  ُن َعِل ، وفي األضرب: في األعاريض). ف ْ ُن َعِل ُنْ : ف ل ْ ْ أو فِع ُن َعِل   .ف
  )).رافت: ((في بغية الرواد 6
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  45و69/
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  )).تألفنا: ((في بغية الرواد 1
  .ورد ھذا البيت في بغية الرواد؛ وسقط في زھر البستان؛ إذ ترك في موضعه فراغ 2
 .وھو تحريف ؛))مضن: (في زھر البستان 3
  .؛ للتصويب))وسائل: ((وھذا يخل بالوزن؛ لذا فقد جعلناھا)). واسأل: ((في زھر البستان وبغية الرواد 4
ً الن ھار 5 ُوعا ً وتُل عا ْ َ تَل َع   طلع وارتفع: تَل
. بطاح، وبطائح، وبطحاوات، واألبطح؛ وليس كما ورد أعاله في زھر البستان: البطحاء؛ جمعھا 6

  .؛ وھو صحيح))البطحاء: ((تبأما في بغية فك
  .إذ يسقط حرف سامنوھذا يخل بالوزن في التفعيلة الثالثة؛ )). تصبيني وتصيبھا: ((في بغية الرواد 7

  .سامن
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  )).فرط حبھا: ((في بغية الرواد 1
  .سقط ھذا البيت في بغية الرواد 2
  )).ولجت: ((في بغية الرواد 3
 )).وما سميري فيھا: ((نفسه 4
ب المعنى، ومختل الوزن؛ سواء في زھر البستان، أو بغية الرواد؛ إذ جاء ھذا الشطر مضطر 5

وعلى ھذا . 3؛ مع بعض التباين كما ورد في التعليق ))وما سيجري بھا غير منصلت: ((فيھما ھكذا
 . فقد غيرنا عبارة وضعت بين حاصرتين ليستقيم الوزن والمعنى معاً 
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  .ورد في بغية الرواد أصح؛ وما ))تشكوا: ((في األصل بزھر البستان 1
 . وما ورد في زھر البستان أسلم)). الوجى: ((في بغية الرواد 2
ً من كلمة 3 أو )) مذاكيھا: ((ھذا الشطر مختل الوزن؛ وقد صوبناه بوضع عبارة بين حاصرتين؛ بدال
 .الواردة في بغية الرواد وزھر البستان)). مزاكيھا(
 .وھو تحريف؛ ))تغدو: ((في األصل بزھر البستان 4
  . الخيل المغيرة: العواد؛ مفردھا العادية وھي 5
  .وھذا غير سليم)). إذا تنبھت الجرعا: ((في بغية الرواد 6
وفي . ؛ فاختل الوزن))إذا انتبھت لجرحي فبمن فيھا: ((ورد ھذا الشطر في زھر البستان ھكذا 7

وعليه فقد وضعنا بين . الوزن فيھماوقد اختل )). إذا تنبھت الجرعا بمن فيھا: ((بغية الرواد ھكذا
ً يعوض ما ترك  .  حاصرتين شطرا

  )).تروعه: ((في بغية الرواد 8
  )).قومك: ((نفسه 9
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  . ؛ وما جاء في بغية الرواد أصح))يروع: ((كتب في األصل بزھر البستان 1
 )).قد: ((في بغية الرواد 2
في زھر البستان؛ األمر الذي )) الخط((ھذا الشطر ورد ھكذا في بغية الرواد؛ بينما سقطت كلمة  3

  .يخل بالوزن؛ ويربك المعنى
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 )).واحد: ((في بغية الرواد 1
زازة الماء 2 ً وعَ ا زّ   . المطر الشديد: العزّ . سال: عَز  عِ
 .؛ وھذا أفضل))بانيھا: ((في بغية الرواد 3
  )).على األيام: ((نفسه 4
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زھر البستان؛ حيث ورد في موضعه عجز البيت  ورد ھذا الشطر في بغية الرواد؛ بينما سقط في 1

  .فأثبتنا ما جاء في بغية الرواد)). ومنة في الورى ما زال يسديھا: ((الذي سبقه؛ وھو
  )).العليا: ((في بغية الرواد 2
 )).أشاد: ((كتب في األصل بزھر البستان 3
؛ ))دھا دولة عن األھليھاور(( :جاء ھذا الشطر في زھر البستان مضطرب المعنى مختل الوزن؛ ھكذا 4

والشطران غير سليمين؛ لذا فقد وضعنا عبارة بين )). وردھا دولة غرا ألھليھا: ((وفي بغية الرواد
  .حاصرتين للتصويب
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 .المرض والوجع الدائم، ونحول الجسم: الوصب جمعه أوصاب 1
  )).يجريھا: ((في بغية الرواد 2
 )).األقدام: ((نفسه 3
  .ون تنوين؛ وھذا يخل بالوزن؛ بد))سباق: ((نفسه 4
  .؛ وما ورد في زھر البستان أفضل))فلم: ((نفسه 5
؛ ))به: ((؛ وھذا يخل بالوزن؛ لذا فقد وضعنا كلمة))قد: ((في األصل بزھر البستان، وببغية الرواد 6

 .؛ بين حاصرتين لتصويب الوزن))به((
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  .؛ في زھر البستان؛ إذ ترك في مكانھا فراغ))فقد: ((سقطت كلمة 1
  .فوجب التصويب. ؛ وھذا يخل بالوزن))الدنيا: ((ي األصل ببغية الروادف 2
  .ھذا البيت والبيت الذي يليه؛ وردا في بغية الرواد؛ ولم يردا في زھر البستان 3
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  . لم يرد صدر البيت ھذا في بغية الرواد؛ وورد بديال له؛ وقد تمت اإلشارة إليه في التعليق الموالي 1
   :بغية الرواد ضمن بيت آخر؛ وفي ترتيب مخالف؛ ھكذاجاء ھذا العجز في  2

؛ مع تغيير في الكلمة األخيرة ))فالنفس قد بلغت أسنى تمنيھا* وظلت أنشر شعري في بساطكم ((
يھا: ((التي كانت في زھر البستان ِ جّ   )).ترَ

  )).الذ را: ((؛ كتبت في بغية الرواد))الورى: ((كلمة 3
 )).ومن: ((في بغية الرواد 4
  . بل كانت كلمة غير مفھومة وال موزونة؛ لم ترد ھكذا في زھر البستان؛ ))تقاسيھا: ((الكلمة األخيرة 5

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

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


286 
 

1 
2 

 
 

 
 

 
3   
 

 
4  

5 
 

 
   

                                                             
  : لم يرد صدر ھذا البيت في زھر البستان؛ وورد عجزه في بيت آخر؛ وجاء ھكذا 1

  )).فالنفس قد بلغت أسنى تمنيھا* وظلت أنشر شعري في بساطكم ((
  .لبستان مع صدر آخر؛ تمت اإلشارة إليه في تعليق سابقعجز ھذا البيت ورد في زھر ا 2
 )).ألذى: ((في بغية الرواد 3
  .؛ وھو تحريف))بعد: ((نفسه 4
 .؛ وھو تحريف))يحيھا: ((نفسه 5
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  )).المؤذي: ((في بغية الرواد 1
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متفاعلن (وقال الشاعر ھذه القصيدة في بحر الكامل . ؛ وھو تحريف))األندلوس: ((في األصل 1

ُن. مستفعلن= ؛ ويجوز في متفاعلن )علن متفاعلنمتفا َعِل أما . ويجوز في األعاريض متفاعلن أو ف
َعِلن: األضرب فيجوز فيھا لن، ف ْ َعِالتن، مفعولن، فِع   .  متفاعلن، ف

 .وعليه فقد عوض ما ھو غامض؛ ووضع بين حاصرتين. تعذر استخراج بعض الكلمات في ھذا الشطر 2
  .ة غير مفھومة؛ لذا فقد عوضت بعبارة وضعت بين حاصرتينفي ھذا الحيز؛ كلمكتب  3
  .العبارة ـ في األصل ھنا ـ غير واضحة؛ فعوضت بما ورد بين حاصرتين؛ الستكمال معنى البيت 4
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  .ھكذا 1
فصوب )). أرنحت أشجاره وترظت: ((ھذا البيت مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ إذ جاء ھكذا 2

  . كما ورد أعاله بين حاصرتين
 .العبارة ھنا غير مفھومة؛ فعوضت بعبارة أخرى بين حاصرتين؛ لتسھيل قراءة شطر البيت 3
ـ تنقص ) 0(//ھذا الشطر مختل الوزن في تفعيلته األولى؛ ويبدو أن كلمة ـ بقدر وتد مجموع  4

  . ؛ للتصويب]إذن[التفعيلة؛ لذا فقد أضفنا كلمة 
  .ثمة خلل بسيط في آخر الشطر 5
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مير؛ جمعھه أذمار. ريم من الخيل؛ من جھة األم واألبالك: الطرف ھنا 1 ر والذ  ْ ِم ّ مِر والذ َ◌ ّ : والذّ◌

  .الرافع لرأسه في أنفة وتكبر: واألشوس. الشجاع
 .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فوجب التصويب))سجلك: ((في األصل 2
  : ھذا البيت مضطرب بكامله، وتنقص صدره كلمة محيت بعض حروفھا؛ وجاء البيت ھكذا 3

وعليه فقد وضعنا بيتا آخر ـ بين )). على حكم المولى أحراره* ھم على حـ ھم الھدى عـر ف((
ً منه   .تسھيال لتسلسل القصيدة. حاصرتين ـ بدال
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  .ھكذا 1
مير: أذمار؛ مفردھا 2   .أي الشجاع: الذ 
 . الرحل: القتب؛ جمعھا أقتاب 3
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؛ بين ))بل: ((وعليه فقد أضفنا كلمة؛ )0(/التفعيلة األخيرة غير سليمة؛ إذ ينقصھا سبب خفيف  1

  .حاصرتين لتصويب الوزن
  .الجمال: البھار 2
  .؛ بالغين المعجمة الموحدة الفوقية))أشغاره: ((في األصل 3
؛ لذا فقد صوب الخلل .؛ وھذا يخل بالوزن والمعنى معاً ))فال لزمن: ((نسخت في األصل ھكذا 4

  .بكلمة أخرى وضعت بين حاصرتين
لذا . بأوطاره)) أو: ((ألخيرة في ھذا الشطر غير سليمة؛ إذ زاد بھا سبب خفيفف؛ يقابلهالتفعيلة ا 5

  .وجب حذفھا لكي تسلم التفعيلة؛ وعليه؛ فقد غيرت في شطر العبارة األخيرة؛ ووضعت أخرى بين حاصرتين
: ةوعليه فد أضفنا كلم). 0(/التفعيلة األخيرة غير سليمة؛ وينقصھا فرفان بقدر سبب خفيف  6
  .بين حاصرتين للتصويب] ذي[
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  .؛ وھو تحريف))جازتھا: ((في األصل 1
= ؛ ويجوز في متفاعلن )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(نظمت ھذه القصيدة في بحر الكامل  2

ُن. مستفعلن ل َعِ َعِالتن، : أما األضرب فيجوز فيھا. ويجوز في األعاريض متفاعلن أو ف متفاعلن، ف
َعِلن لن، ف   . مفعولن، فِعْ

  .ھكذا 3
  : أو سقطت بعض كلماته؛ فجاء ھكذا. ھذا البيت ـ كما يبدو ـ نسخ بشكل خاطئ 4

  .وعليه فقد عوضناه ببيت آخر؛ وضع بين حاصرتين)). أو تحـت فرقـا غـاد*  مل ولو صب صبوھا((
  : مفھومة؛ إذ نسخ ھكذا ھذا البيت مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ وكلماته غير 5

ً له؛ )). سجايھا يصوب عھاد* من األوه يعلي وأرى أسوة وجه (( ً بديال وعليه فقد وضعنا بيتا
  .وجعلناه بين حاصرتين؛ لتسھيل قراءة ما يليه
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لذا . ؛ فكان مضطرب المعنى ومختل الوزن))وأراح حمله صعبة المساد: ((جاء ھذا الشطر ھكذا 1

 . فقد عوض بشطر آخر؛ وضع بين حاصرتين
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  .وھو تحريف؛ ))مليكه: ((في األصل 1
ً منھا بين حاصرتين 2   .الكلمة في األصل ھنا غير واضحة؛ وقد وضعنا بدال
  .فقد توحي ھذه العبارة بما ال يقصده. لم يوفق الشاعر ھنا 3
وھذا غير مفھوم وال )). ظفرت بذاك تخبية اآلساد: ((نسخ ھذا الشطر ـ في األصل ـ ھكذا 4

ً آخر ـ لتسھيل. موزون   .متابعة البيت ـ وضع بين حاصرتين لذا فقد نظمنا شطرا
ً سقط في موضعه 5   .ترك في ھذا الحيز فراغ؛ يبدو أن بيتا
  : نسخ ھذا البيت في األصل بشكر رديء؛ بحيث اضطرب معناه، واختل وزنه؛ ھكذا 6

ً آخر؛ وضعناه بين )). فكفرت ما قد كان من إلحاد* وترتب من أحائه مأمن (( لذا فقد نظمنا بيتا
  . لكي نسھل متابعة القراءةحاصرتين؛ 

الثالثة والرابعة؛ فوجب إضافة : اختل وزن ھذا الشطر ـ في األصل ـ بسبب خلل في التفعيلتين 7
  . ؛ لكي يستقيم الوزن ويكمل المعنى]البالد: [كلمة

لذا فقد عوضناه بنظم شطر . نسخ ھذا الشطر ـ في األصل ـ بشكل رديء؛ تعذر فھمه، أو نسخه 8
  .ناه بين حاصرتينآخر؛ ثم وضع
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  .ثمة خلل بسيط في التفعيلة األخيرة 1
  .للتصويب] إذ : [ ؛ لذا قد أضفنا كلمة)0(/ثمة خلل في وزن ھذا الشطر؛ سببه التفعيلة األولى؛ التي ينقصھا سبب خفيف  2

  .للتصويب
  .ھكذا 3
أو  : (././/.)ترك في ھذا الحيز فراغ ـ في األصل ـ بمقدار تفعيلة؛ ينقصھا حرف متحرك؛ مثل 4

 . الستكمال معنى الشطر، والحفاظ على الوزنوعليه فقد وضعنا كلمة مناسبة بين حاصرتين (//.//.). 
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والخلل في التفعيلتين )). والمالك الزابي من قد أخبرت: ((ھذا الشطر مختل الوزن؛ إذ جاء ھكذا 1

  .الثالثة والرابعة؛ وعليه فقد وضعنا عبارة أخرى بين حاصرتين للتصويب
لذا فقد وضعنا كلمة أخرى . ؛ وھذا تحريف؛ يخل بالوزن؛ ويفسد المعنى))تسيته: ((األصلفي  2

  .بين حاصرتين؛ لكي تسھل مواصلة القراءة

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

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


298 
 

 
 

 
1   

 
2 

 
 

3 
 

 

***  
   

                                                             
وعليه فقد وضعنا كلمة بين . حرف متحرك+ في األصل؛ ترك في ھذا الحيز فراغ بقدر تفعيلة  1

 . حاصرتين تمأل الفراغ، وتكمل معنى الشطر
لذا فقد . ؛ وھذا يخل بالوزن))فجعلت رفدك من العواد: ((ر ـ في األصل ـ ھكذاجاء ھذا الشط 2

  .أضفنا كلمتين؛ وضعتا بين حاصرتين؛ للتصويب
 .فتر وضعف: وني 3
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= ويجوز في فاعالتن ). فاعالتن مستفعلن فاعالتن(نظم الشاعر ھذه القصيدة في بحر الخفيف  1

  .مفعولن، وفاعلن= فاعلن، وفي األضرب = يض وفي األعار. مفاعلن= فعالتن، وفي مستفعلن 
  .؛ باأللف المقصورة))الدنى: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب ـ في األصل ـ بزھر البستان 2
 )).الركب: ((في بغية الرواد 3
 )).لسلفع: ((اضطرب الناسخ في زھر البستان؛ فكتب لسلع ھكذا 4
 )).أو: ((في بغية الرواد 5
  .في التفعيلة الثالثة؛ بسقوط حرف ساكن ثمة خلل بسيط 6
 )).أقفرت: ((في بغية الرواد 7
 )).الحي: ((نفسه 8
 .وھذا يخل بوزن العجز)). ريب: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب ـ في األصل ـ بزھر البستان 9

 .اختل الوزن في التفعيلة الثالثة 10
وأخاف فراقھا : ((األصل ـ بزھر البستان ھكذاھكذا في بغية الرواد بينما ورد ھذا الشطر ـ في  11

  . ؛ وھذا يخل بالوزن))مثل ما مر
 .وھذا يخل بالوزن)). خافتھا منه نخلتا حلوان: ((في بغية الرواد 12
 )).قد: ((نفسه 13
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  )).عرفنا: ((في بغية الرواد 1
ولھذا السبب . ؛ وھذا يخل بالوزن))لثنيت: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 2

  .؛ لكي تتوافق مع ما ورد في عجز البيت))عرفنا: ((كتب في صدر البيت كلمة
وھذا يخل بالوزن في )). حسان: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب ـ في األصل ـ بزھر البستان 3

  .التفعيلة األخيرة؛ إذ يسقط منھا حرف ساكن
 .خطأ نحوي؛ وھو ))العاذلون: ((في األصل بزھر البستان 4
وھذا يخل بالوزن؛ بسقوط حرف )). وأصول: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 5

  .حرف ساكن في التفعيلة األولى
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  )).جناه: ((ھكذا في بغية الرواد؛ وھو أسلم؛ بينما كتب في زھر البستان 1
  .وما جاء في زھر البستان أفضل)). متوان: ((في بغية الرواد 2
  .ذا البيت في زھر البستان؛ بينما ورد في بغية الروادسقط ھ 3
  )).فالھوى بالمشيب عين الھوان: ((في بغية الرواد 4
 )).عدالً : ((نفسه 5
  بتر عجز البيت ھذا في زھر البستان؛ إذ ترك فيه فراغ بقدر كلمتين؛ كما 6

  )).األماني............وجوادا: ((وكل ما ورد ھو. ھو واضح أعاله
 )).وانسكاب: ((ية الروادفي بغ 7
  )).الثقالن: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 8
ُ : ((في بغية الرواد 9  )).وھُم
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  : ھكذا في بغية الرواد؛ بينما جاء ھذا الشطر في ـ األصل ـ بزھر البستان ھكذا 1

  )).يا سمى الكليم حبك فرض((
  : ؛ فجاء ھكذا))والمحراب((منه  اختل ھذا البيت في بغية الرواد، وسقطت 2

  )). دِ والحـجى  والرھــان* يا إمام القريض والحرب والجو ((
  : ھكذا ورد الشطر في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان ھكذا 3

 .وھذا يخل بالوزن، ويفسد المعنى)). كان عن بعض درك علياك وان((
  )).في عصر وحي: ((البستان عبارةھكذا في بغية الرواد؛ بينما سقطت في زھر  4
 .وھذا يخل بالوزن)). لوصفتھم: ((في بغية الرواد 5
  )).قد أريد بأھل ھذا الزمان(( :بينما كتب في زھر البستانھكذا في بغية الرواد؛ وھو أسلم للوزن؛  6
 )).مجده: ((في بغية الرواد 7
  )).بقرب: ((نفسه 8
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  )).لم أخف: ((في بغية الرواد 1
  .وھذا يخل بالوزن)). واھنا فالسلم: ((في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان ھكذا 2
  : أما الذي ورد في زھر البستان فھكذا. ھكذا ورد ھذا الشطر في بغية الرواد؛ وھو أسلم 3

  )). تبتغي في السر واإلعالن((
  .سقط ھذا البيت في زھر البستان؛ بينما ورد في بغية الرواد 4
ً؛ إذ سقطت منه ورد ھذ 5 ا البيت في بغية الرواد كما جاء أعاله؛ بينما جاء في زھر البستان مبتورا

وتبعت * ولك الفضل مذ أھبت برأيھم : ((كلمات وأحرف؛ فاختل وزنه، وغمض معناه فجاء ھكذا
  )).بان.... وصـ..... 

 .؛ وھو تحريف))النعال: ((في بغية الرواد 6
  ))نعال(( فكتبت: حرفت في بغية الرواد 7
  )).مويلي: ((في زھرالبستان 8
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  )).أو أرى في الورى ومربع  عزي: ((في بغية الرواد 1
 )).أو أخاه: ((نفسه 2
  )).وإمام الملوك موسى المعلى: ((نفسه 3
 )).ومطلبي: ((نفسه 4
 )).الملوك: ((نفسه 5
 )).ما تصاحب: ھكذا؛ وفي بغية الرواد 6
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  )).رجع: ((ونھنا فراغ يتسع لكلمة؛ قد تك ترك 1
2  ً ً؛ مثلترك أيضا   )).المعاناة والظلم: ((فراغ ھنا بقدر كلمتين تقريبا
 .يقصد الحفصيين 3
 )).ورد تلك أھل البالد: ((حرفت ھذه العبارة في األصل؛ فكتبت ھكذا 4
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  .؛ وھو تحريف))واله: ((في األصل 1

  .ھكذا 2
  .عمر بن موسى المطھري  3
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  .م1361/ھـ763خل تدلس في أوائل جمادى األولى من عام جاء في بغية الرواد؛ أنه د  1
  .ھكذا  2
  .؛ وھو تحريف))يلي: ((في األصل  3
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  . ؛ وھو تحريف))من حمل الموحد: ((في األصل  1
  .أي الموحدي. ھكذا  2
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23

         
  4    
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  .رسمت ھكذا  1
  )).وأصلحھا: ((والصحيح. ھكذا  2
  ...)).إلى أن: (((يريد  3
  )).بني عبد الواد: ((عبارة ترك ھنا فراغ؛ ربما كانت به  4
  .ھكذا ورت ھذه العبارة في األصل  5
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  .الوزير عبد هللا بن مسلم: أي  1
  )).يجبي: ((والصحيح. ھكذا  2
  )).أنات: ((حرفت في األصل؛ فكتبت  3
  .نسبة إلى السلطان موسى بن يوسف سلطان بني زيان  4
  )).يتعزز: ((فيهربما يصلح . ترك فراغ في ھذا الحيز؛ الذي يسع كلمة  5
  ...)).ولم يرجعه:  ((أي  6
  )).نشھره: ((كلمة ھنا غير واضحة تماما؛ قد تكون  7
  )).األعادِ : ((في األصل  8
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  )).اآلت: ((في األصل  1
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    )).يجره: ((ولعلھا. ھكذا  1
  .بدون واو: ولعلھا. ھكذا  2
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  )).األراب: ((في األصل  1
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لِدْ : ((ولعلھا. ھكذا  1   )).جَ
  )).إلى أن رأت: ((ولعلھا. ھكذا  2
  )). تطالبه: ((ولعلھا. ھكذا  3
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  . ؛ وھو تحريف))الفاضعة: (كتبت في األصل ھكذا  1
  .ھكذا  2
  )).األعداد: ((في األصل  3
  .ھكذا  4
  .التوقيع: أي  5
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أبو : ؛ واسمه بالكامل ھو))أبي البركات محمد بن إبراھيم البلفيقي: ((سُمِيَ في بغية الرواد بـ  1

: ت(البركات محمد بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن إبراھيم البلفيقي المعروف بابن الحاج 
نظم الشاعر ھذه القصيدة . وھو من الشعراء الممتازين ومن شيوخ ابن الخطيب. م1369/ھـ771

= مفاعلن، وفي فاعلن = ويجوز في مستفعلن )). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(في بحر البسيط 
َعِلن، واألضرب: في األعاريضو. فعلن ُن: ف َعِل ُن، ف ل ْ   . وفِع
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  : ونسخ ھكذا. ھذا الشطر غير واضح؛ ومضطرب في وزنه وفي معناه  1
  )).في مأزق تبلى لمردي تبلى سرائره((
  . بدال منھا بين حاصرتين] والزند[كلمة ھنا غير مفھومة؛ فوضعنا كلمة   2
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  : ولى والثانية؛ إذ جاء ھكذاھذا الشطر مختل الوزن في التفعيلتين األ  1
وعليه؛ فقد صوب الخلل؛ من خالل الشطر الذي نظمناه؛ )). موالي ولبّاك من أرجاء أندلس((

  .ووضع بين حاصرتين
  . ؛ فملئ بكلمة مناسبة؛ وضعت بين حاصرتين)0(//ترك ھنا فراغ؛ بقدر وتد مجموع   2
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  : جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ مختل الوزن؛ ھكذا  1
  .وقد عوض بما ورد أعاله بين حاصرتين)). عرف النسيم مجليا الروض عاطره((
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  ].الخصام : [ ولعلھا. كلمة ھنا غير واضحة  1
  .أن يمدوھم: واألفضل. ھكذا  2
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ھو أبو  ھاصاحبلم يشر صاحب زھر البسان ھنا لقائل ھذه القصيدة؛ فوجب التوضيح بأن   1

وھي . المرداس األندلسي المعروف بابن الحاج البلفيقي البركات محمد بن إبراھيم بن العباس بن
: وفي األعاريض. مستفعلن= ، ويجوز في متفاعلن )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(في بحر الكامل 

عِلن َ عِلن: وفي األضرب. متفاعلن، وف َ لن، وف   .فعالتن، ومفعولن، وفِعْ
  .سقطت في بغية الرواد؛ فاختل الوزن فيھا)) دين: (كلمة  2
  )). أو مسعد أو مرشد أو منجد: ((في بغية الرواد  3
  )).ما بين أعداء وبحر مزبد: ((نفسه  4
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  )).فيه: ((في بغية الرواد  1
  )).فيھم: ((نفسه  2
  .ھذا البيت والبيت الذي يليه؛ سقطا في زھر البستان  3
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  .ھذا البيت سقط في زھر البستان؛ وترك في مكانه فراغ  1
؛ وفي الحالتين ويختل الوزن؛ لذا فقد ))شارة: ((، وفي بغية الرواد))شر(: (في زھر البستان  2

  . بين حاصرتين] شرارة: [صوبنا الخلل بكتابة كلمة
  )).واستنفرت: ((في بغية الرواد  3
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  .؛ وھو تحريف))لحرب: ((في بغية الرواد  1
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ْفَ : ((في بغية الرواد 1   )).لم يُل
ً ھكذابينما ھذا ما ورد في بغية الرواد؛  2   )).ام الوفد.......... كال ولم (( :بتر الشطر في زھر البستان؛ فكتب منقوصا
وھذا البيت؛ زائد األبيات ). تفعيلة الصدر األخيرة(وثمة خلل بسيط في عروض البيت . ھكذا 3

  .األربعة الموالية؛ كلھا سقطت في بغية الرواد؛ بينما وردت في زھر البستان
  .ھكذ 4
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  .؛ وھذا يخل بالوزن))والخطب: ((الرواد؛ بينما كتب ـ في األصل ـ بزھر البستانھكذا في بغية  1

  )).نمسي: ((في بغية الرواد  2
  .ويضعف المعنى. ؛ وھذا يخل بالوزن))المقتصد: ((في زھر البستان  3
  )).المتأكد: ((في بغية الرواد  4
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َن  : ((في بغية الرواد  1 َأ   )).ك
  .يخل بالوزن؛ وھذا ))ظنوناً : ((نفسه  2
  .؛ وھذا يخل بالوزن والمعنى معاً ))يصدق: ((ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان  3
  .؛ وھذا يخل بالوزن))ذلك: ((في زھر البستان  4
  )). األحزان: ((بينما كتب في زھر البستان. ھكذا في بغية الرواد؛ وھو أفضل  5
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  )).الحسب: ((في بغية الرواد  1
صدر البيت ھذا عن بغية الرواد؛ ألن ھذا الشطر في زھر البستان؛ بتر منه بعض األحرف  نقل 2

فجاء الشطر )). لي: ((في أوله؛ إذ ترك فراغ في أول الشطر؛ وكتب في آخر الفراغ حرفان؛ ھما
  )).لي الكمال وسيد اإلرسال في: ((.... ھكذ
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  .؛ وھذا يخل بالوزن))وحطت: (ھكذا في بغية الرواد؛ بينما كتب في زھر البستان 1
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وعليه؛ فقد حذفنا حرف . ؛ وھذا يخل بالوزن فيھما معاً ))وصل: ((في زھر البستان وبغية الرواد  1

  .لتصويب الوزن)) الواو((العطف 
  )).يكن: ((ھكذا في بغية الرواد؛ وھو أفضل؛ بينما كتب في زھر البستان  2
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  .ويرعاھا: يقصد. ھكذا  1
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/82ظ/  


3
  4     5  

                                                             
  .ز فراغ؛ بقدر كلمتين؛ قبل عبارة مبتورةترك في ھذا الحي  1
  ھي محف ة تحمل على جمل؛ تغطى بأوشحة من القماش : المحارة  2
  .؛ وھو خطأ))فأمرھما أن يسرا: ((في األصل  3
  .وھو خطأ)). حملة ركباه: ((في األصل  4
 )).راسله: ((نسخت ھذه الكلمة بشكل رديء؛ فجاءت ھكذا  5
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  .27ـ  26 :سورة الرحمن؛ اآليتان  1
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  .ھكذا  1
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ويجوز في ). مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(نظم أبو حمو قصيدته ھذه في بحر البسيط   1

َعِلن، واألضرب: وفي األعاريض. فعلن= مفاعلن، وفي فاعلن = مستفعلن  لن: ف َعِلن، وفِعْ ولم . ف
ّ في زھر البستان؛ بينما أورد صاحب بغية الرواد قصيدة أخرى رثا بھا أبو  ترد ھذه القصيدة إال

  )).وھني  وصل بالنوى مقطوع* دنف تذكر حسرة التوديع : ((مطلعھا. حمو والده
ته: ((كتبھا حاجيات 2 ة((؛ و))مِر  ومن ھنا يبدو أن األصح ھو . الفتل؛ أي فتل الحبل: ؛ معناھا))المِر 

  .ما اعتمدناه؛ ألنه أقرب إلى ما رسم في المخطوط، وأسلم من حيث المعنى
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ً لتكرار الكلمة؛ اخترنا كلمة))صفا((وقد عوضھا حاجيات بكلمة . في ھذا الحيزمحيت الكلمة الموجودة  1   ].وفا: [؛ ومنعا
    .؛ وھو خطأ))أبا: ((في األصل 2
ً يخل بالوزن؛ ))مدت: ((ھكذا استخرجھا حاجيات؛ وھو صحيح؛ على عكس ما رسم في المخطوط 3   .وھذا طبعا
  .في التفعيلة الثالثة) 0(/بزيادة سبب خفيف . ؛ التي أخلت بالوزن))لي: ((والسبب ھي كلمة. ھذا الشطر غير مستقيم 4
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: وقد اقترح حاجيات كلمة. ھذا الشطر غير مستقيم؛ وتنقصه كلمة؛ حتى يستقيم الوزن 1

  .؛ فصوب بذلك الخلل))أصابه((
  .ھكذا رسم 2
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ً؛ ھيغير أن حاجيات وضع كلمة زادت . الكلمة ھنا غير واضحة 1 )). ال تھدوك: ((الشطر غموضا
  ].ال تھجرك[أما أنا فأفضل كلمة 

ً منھا كلمة ))يا دار((لم يستسغ حاجيات كلمة  2 ؛ العتقاده أنھا ال تتوافق مع ))يا دھر((؛ ووضع بدال
  .وبھذا يكون قد أصاب. ولعل الذي يقصده الشاعر ھنا؛ ھو دار الدنيا الزائلة. سياق البيت

 )).خلدي(( :كتبھا حاجيات 3

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

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


341 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
***  

   

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

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


342 
 

 
1: 

 
2 

 
 

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
                                                             

ويجوز في فعولن ). فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(نظم الشاعر قصيدته ھذه في البحر الطويل  1
  . مفاعلن، وفعولن: واألضرب. مفاعلن: وفي األعاريض. مفاعلن= وفي مفاعيل . فعول= 

ت سقطت وال يعرف إن كان ألبيا. ترك ـ في األصل ـ فراغ ربما اتسع لستة أبيات أو سبعة تقرباً  2
  .بالفعل من ھذه القصيدة

  .؛ وھذا خطأ، ويخل بالوزن))السموت: ((في األصل  3
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  .مصب الماء: العزالء ھنا  1
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  .ھنا سقطت في األصل؛ فأضفناھا] جيش[كلمة  1

  .لكان أفضل] ركالً : [ولو قال. ھكذا في األصل  2
  ].دائم[الكلمة ھنا غير واضحة؛ فعوضناھا بكلمة   3
؛ يخل بالوزن؛ ))اللذان((وبما أن إكمال الكلمة إلى. ؛ وھذا خطأ نحوي))الذا((صل ـ كتب ـ في األ  4

  )).كذا: ((فقد عوضناھا بكلمة
  .وسامة: أي  5
  .؛ بدون الھمزة؛ وھـذا خطأ ويخل بالوزن))وحصبا: ((في األصل  6
  ].يكد: [ھكذا في األصل؛ واألفضل كلمة  7

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

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


345 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

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

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


346 
 

/و85/ 
 

 
1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

                                                             
  .ومعناھا السيف)): نون((؛ والثانية ))فنون الھدى((األولى   1
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  ].أنھا: [الكلمة ھنا ـ في األصل ـ غير واضحة؛ فعوضناھا بكلمة 1
  .في األصل بدون ھمزة؛ وھذا خطأ ويخل بالوزن)) العربا: ((كلمة 2
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لم يشر يحيى بن خلدون إلى ھذه القصيدة ـ في كتابه بغية الرواد ـ بل أورد قصيدة أخرى ـ غير  1

  )).فضاء بالخافقين اشتھرا* يا بدر تم باألوج قد ظھرا (( :ذه المناسبة؛ ومطلعھاھذه ـ ذكر أنه ألقاھا بھ
= ويجوز في فعولن ). فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(نظمت ھذه القصيدة في البحر الطويل  2

  . مفاعلن، وفعولن: واألضرب. مفاعلن: وفي األعاريض. مفاعلن= وفي مفاعيل . فعول
  .ال يقرأ؛ فقرأناه ھكذانسخ ھذا الشطر بشكل   3
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لذا )). ودعھا تھيم قاصدھا مسفرا فما: ((ھذا الشطر مضطرب المعنى ومختل الوزن؛ فجاء ھكذا  1

  .فقد عوض بشطر آخر ـ لتسھيل مواصلة القراءة ـ ووضع بين حاصرتين
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  كسرى وأخمـدت تداعى لھ إیوان
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ر: ((كتب في األصل كلمة  1 وعليه فقد عوضت بكلمة . ؛ وھذا يخل بالوزن والمعنى معاً ))نو 
  .خرى؛ وردت أعاله بين حاصرتينأ
  .؛ وھذا يخل بالوزن والمعنى معاً )ما: ((كتب في األصل 2
  .؛ باأللف وھو خطأ))تشكوا: ((في األصل ھكذا 3
  .؛ وھذا يخل بالوزن؛ فحذفنا الھمزة لتصويب الوزن للضرورة))األنبياء: ((في األصل 4
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؛ والحالتين يختل الوزن؛ لذا فقد عوضت ))رياحھا((أو )) رباھا: ((كتبت ھذه الكلمة في األصل 1
  .بكلمة وردت أعاله بين حاصرتين

  .؛ فجعلناھا كما ورد أعاله بيين حصرتين))فأطياھا: ((في أألصل  2
ذِي: ((كتب في األصل  3 ل  ْ ِ ا ن َمَ لذا فقد جعلنا العبارة كما ورد أعاله ؛ وھذا يخل بوزن الشطر؛ ...))ف

  .بين حاصرتين
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    : ھنا غير سليم من حيث الوزن؛ وھو ھكذا جاء عجز البيت  1
  .وعليه فقد عوض بشطر أخر؛ ورد أعاله بين حاصرتين)). ولليمنى باألفضال والجود أعراھا((

  .لذا فقد عوضت بما ورد أعاله بين حاصرتين؛ ))طلعت: ((ھذا الشطر مختل الوزن ـ في األصل ـ بسبب كلمة 2
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= ، ويجوز في متفاعلن )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(مل نظم الشاعر ھذه القصيدة في بحر الكا 1

َعِلن: وفي األعاريض. مستفعلن َعِلن: وفي األضرب. متفاعلن، وف لن، وف ْ   .فعالتن، ومفعولن، وفِع
  .لسالمة الوزن]. منطق[؛ األمر الذي أخل بالوزن؛ فوضعنا كلمة ))لغة: ((في األصل كتبت كلمة 2
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  )).بحسامه((اضحة؛ فاخترنا كلمة الكلمة األخيرة في األصل غير و 1
 ].وبماھد[ :وھذا مستبعد؛ لذا فقد اخترنا كلمة؛ ))وبمايد: ((الكلمة األخيرة في األصل غير واضحة؛ وربما  كانت 2
ِدَر: ((أما كلمة. ھو القمر المكتمل في الليلة الرابعة عشر من كل شھر: البَدْر؛ في بداية البيت 3 ؛ ))ب

ة: ((فمفردھا   .وھي الكمية العظيمة من المال ؛))بَدْرَ
 .؛ من أجل استقامة الوزن))ذيل((لكلمة )) الم: ((أضفنا حرف 4
  .وھذا يخل بالوزن؛ فحذفنا الالم؛ فأصحت كما وردت أعاله بين حاصرتين؛ ))ليوم: ((كتب في األصل 5
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 وقد عوض بشطر )).وتكملت كاملة العروض وأما: ((ھذا الشطر مضطرب الوزن؛ جاء ھكذا 1

  .آخر أسلم؛ ورد أعاله بين حاصرتين
)). أھال بھا بشده تبادي أمجد: ((عجز البيت ھذا؛ مضطرب المعنى، ومختل الوزن؛ فجاء ھكذا 2

ً آخر؛ ووضع أعاله بين حاصرتين؛ لتسھيل موصلة القراءة   .وعليه فقد نظمنا شطرا
  .؛ وھو تحريف يخل بالوزن))فو: ((في األصل  3
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و، 62: فجاءت من قبل في ورقات. للمرة الثانية ـ في مخطوط زھر البستانوردت ھذه القصيدة ـ  1

. بينما أثبتت ـ في سياق ھذا الكتاب بعد قصيدة محمد بن يوسف القيسي مباشرة. و63ظ، 62
كما أن البيت األول منھا؛ سقط في العينة األولى؛ باإلضافة إلى . دون تقديم أو تعريف بھا توورد

من زھر البستان؛ باإلضافة إلى ما ذكر  الثاني ؛ فاختلف عما ورد اآلن الموضعتبعثر ترتيب أبياتھا
ً للتكرار ھنا؛ سنكتفي بتسجيل بعض األبيات األولى؛ ثم ننقل ھذه القصيدة ـ . في بغية الرواد ومنعا

ً لثقل التكرار من جھة، ومن جھة أخرى؛ نمكن القارئ من  المكررة ـ كملحق في آخر الكتاب؛ منعا
  . ع عليھا، المقارنة بينھا وبين ما سبق إثباته في زھر البستان وبغية الرواد معاً االطال

  . سقط ھذا البيت في نص القصيدة ذاتھا؛ المنسوخ سابقاً   2
  )).وبالھوى: ((في بغية الرواد 3

  ).2: (أنظر ذلك في الملحق رقم  4
قد تكون في أصلھا مثال ف. إذ ظھر على ھذه العبارة اضطراب؛ بسقوط بعض الكلمات. ھكذا 5

  ...].إلى ما جھز له بوسط البالد: [ھكذا
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  ...)إلى ما ال نھاية: (ويكن أن تعبر عما معناه .في ھذا الحيز عبارة مطموسة وغير واضحة 1

  .ھذه الكلمة لم ترد في األصل؛ فأضفناھا  2
  .فأقام؛ وھو خطأ: في األصل 3
  .؛ وھو تحريف))عثرته: ((في األصل 4
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  .؛ وھو تحريف))وتأتله: ((صلفي األ  1
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  .؛ وھو تحريف))الجمال: ((في األصل  1
  )).الموعرة: ((في األصل  2
  .كتبت ھذه الكلمة في الھامش  3
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  .؛ وھو تحريف))خصصا: ((في األصل  1
  .ظھر وارتفع: برج الشيء  2
  .؛ وھو تحريف))األوجد: ((في األصل  3
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. ن؛ وكل ھذا يخرج القارئ عن سياق الخبر األولحدث اضطراب وخلط فيما ورد ھنا بين قوسي  1

ويبدو أن الناسخ أسقط بعض العبارات المتعلقة بمجيء إبي عبد هللا صاحب بجاية إلى تلمسان؛ 
  .وسيشرح ھذا األمر الكاتب فيما بعد. احتفاء بابنته التي زفت للسلطان أبي حمو

، ويجوز في )لن متفاعلن متفاعلنمتفاع(نظم الثغري القيسي ھذه القصيدة في بحر الكامل   2
َعِلن: وفي األعاريض. مستفعلن= متفاعلن  َعِلن: وفي األضرب. ف لن، وف ْ . فعالتن، ومفعولن، وفِع

وتاريخ . وزھر البستان في دولة بني زيان، ونفح الطيبفي الجزء األول من بغية الرواد، وھي موجودة 
  .من ابنة ابنة أمير بجاية أبي عبد هللا الحفصي م؛ بمناسبة زواج أبي حمو1365/ھـ767نظمھا ھو عام 

 )).مبصراً : ((في النفح 3
في زھر البستان؛ األمر الذي )) الروض: ((ھكذا في بغية الرواد، ونفح الطيب؛ بينما سقطت كلمة 4

 .أخل بالمعنى والوزن معاً 
َرٌ : ((في بغية الرواد 5   )).دُر
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  .سقط ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب 1

  .؛ وما ورد في البغية والنفح أفضل))أصلھا: ((في األصل بزھر البستان  2
 .سقط ھذا البيت في زھر البستان 3

  .؛ وما جاء في البغية والنفح أفضل))وعدا: ((في زھر البستان  4
 .ھذا البيت؛ ثم البيتان المواليان مباشرة؛ غير موجودة في نفح الطيب وفي بغية الرواد 5
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دُ : ((يبفي نفح الط 1 ْ دُوا: ((وفي زھر البستان)). ولِتًغ ْ   .وما جاء في بغية الرواد أفضل)). واغ
 )).تَاجِ : ((في بغية الرواد ونفح الطيب 2
لِي: ((جاء ھذا الشطر في البغية والنفح ھكذا 3 َ الوَ َاك َا ذ ب ذ َحَ َاكَ ف هُ ھُن ْ ر   )).زُ

  : جاء ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب ھكذا  4
)) َ يَا  مَعاً ف الد نْ ِ  وَ هُ   لِلدِّين ارُ زَ لي     مَ َ تَنْجَ وبُك ْ كُرُ َ أو حَى ذُنُوبُك ْ   )).تُم

ن باتھا: ((في بغية الرواد ونفح الطيب 5   )).في جَ
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 .؛ باأللف وھو خطأ))تبدوا: ((في أألصل 1
 .سقط ھذا البيت في بغية الرواد؛ وفي نفح الطيب 2
 .د ونفح الطيب في ترتيب غير ھذاورد ھذا البيت؛ في بغية الروا 3
  )).فتنت وألحاظ: ((في نفح الطيب 4
  .ورد ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب في ترتيب غير ھذا 5
 .سقطت كلمة رآھا في زھر البستان؛ فيكون الشطر فيه إذن غير موزون 6
  :يشير إلى بيت امرء القيس في معلقته الذي يقول فيه 7

َ مِنْ (( ِك ب ْ َدَأ ْسَلِ  ك أ ِمَ بابِ ب ِ الر  ّ م ُ تِھا أ َھا    وجارَ بْل َ ِ ق ث ِ يْر َ و ِ الحُ ّ م ُ   )).أ
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  :يشير ھنا إلى مطلع معلقة امرئ القيس؛ وجاء فيه 1

مَلِ (( ْ و َحَ ِ ف َ الد خول ِلوَى بيْن ّ قْطِ ال ِسِ ِ   ب ل ِ نْز ِيبٍ ومَ ب ْرَى حَ ْ ذِك ن   )).قفَا نَبْكِ مِ
 .؛ قبل ھذا الترتيب ببيتجاء ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب 2
  : جاء ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب ھكذا 3

ـلِ      وادٍ تراه من األزاھر خاليـا(( َ مُعَط  ـر يْ َ غ ً وَ طُال ْ بهِ عُ ن سِ ْ   )).أح
  .؛ وھو تحريف؛ يخل بالوزن))جالله: ((في األصل بزھر البستان 4
ٍّ : ((وزھر البستان ھكذا في نفح الطيب؛ بينما كتب في بغية الرواد، 5 َم   .وھذا يخل بالوزن)). في كل ف
لي: ((في نفح الطيب 6   )).قد جُ
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ةً : ((في بغية الرواد ونفح الطيب  1 ارَ َو  َالِثٍ ف ٍ ث م ْ يَو ِ دْ ب ْصُ اق   )).وَ
  ..       ؛ بدون األلف والالم))سلسل: ((في بغية الرواد ونفح الطيب 2

ْجَةٌ تَاجٌ عَ : ((في بغية الرواد ونفح الطيب  3 ِ بَھ ن َ المَحاسِ ن هِ مِ يْ َ   )).ل
 .وما ورد في البغية والنفح أفضل)). سمتھا: ((في األصل بزھر البستان 4
 .وبھذا الشكل يختل الوزن)). نحوھا على مھلة  المتمھل: ((جاء ھذا الشطر في زھر البستان ھكذا 5
هُ جفونك: ((البستانبينما كتب في زھر . ھكذا في البغية الرواد ونفح الطيب؛ وھو أفضل 6 َ   )).تَر
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 )).فلحلبة األفراس((وفي بغية الرواد )). فلحلبة األشراف: ((في نفح الطيب 1
 )).بحلبة األفراس كـل عشيـة  لعـب    لـذاك اللعـب المستھـل(( :اختل ھذا البيت في زھر البستان؛ فجاء ھكذا 2
فكل طَ ((: اختل ھذا الشطر في زھر البستان؛ بسقوط عبارة 3  )).من كل طرف يستبي(( :فجاء ھكذا )).رْ

  .؛ وبذلك يختل الوزن))كأنه: ((في زھر البستان  4
 )).يزھى: ((في بغية الرواد 5
  )).بعرف أشعل: ((في البغية والنفح 6
 .جاء ھذا البيت في البغية والنفح قبل البيت السابق 7
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  .د ونفح الطيب؛ في غير ھذا الترتيبھذا البيت؛ والبيت الذي يليه مباشرة؛ وردا في بغية الروا 1

  .الصقر: األجدل  2
لِ : ((في بغية الرواد والنفح 3 ـوَ ْ ِ األط ـو الفَخار ُ َ أول ِمار ّ وا الذ امُ   .الوزن في التفعيلة الثانيةوالشطر ھنا مختل )). حَ
ّ في زھر البستان 4 أ ويبدو أن عوض؛ واكتفي بالبيت الموالي؛ والذي يبد. لم يرد ھذا البيت إال
  ..)).فـإذا دنـت شمـس األصيـل((بـ
  .ھذا البيت غير موجود في األصل بزھر البستان؛ وقد يكون عوض بالذي جاء قبله ھنا  5
بينما شوه ناسخ زھر البستان ھذا الشطر؛ )). حفلٍ : ((ھكذا في نفح الطيب؛ وفي بغية الرواد 6

  )).متنزھا في كل حفل أو أحفل: ((فكتبه ھكذا
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  )).وإذا: ((ادفي بغية الرو 1
  ))ھنئ به: ((في بغية الرواد، ونفح الطيب  2
  . ورد ھذا البيت في بغية الرواد ونفح الطيب في غير ھذا الترتيب  3
ً؛ وھو تحريف)) الجدى: ((في األصل بزھر البستان  4   .أيضا
  .؛ وھو تحريف))يجلي: ((نفسه  5
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  .بينما ورد في بغية الرواد ھذا البيت غير موجود في نفح الطيب، وال زھر البستان؛ 1
  .جاء ھذا البيت في بغية الرواد والنفح في غير ھذا الترتيب 2
  ..)).بأعزھم: ((في البغية والنفح 3
  .جاء ھذا البيت في بغية الرواد والنفح في غير ھذا الترتيب 4
  . ھذا البيت غير موجود في بغية الرواد ونفح الطيب 5
بينما ورد ھذا البيت ـ ھنا ـ في . طيب؛ ولكن في غير ھذا الترتيبھكذا في بغية الرواد ونفح ال 6

  :األصل بزھر البستان؛ ولكن بشكل مضطرب المعنى مبتور الكلمات مختل الوزن ھكذا
 )).المھـدي والمأمـون والمتوكـل* بالناصر المنتصر النصور ((

ً أبو حمو الذ: ((جاء ھذا الصدر في نفح الطيب ھكذا 7 ُ سعدا بينما ورد في زھر البستان )). يوكفاھُم
ً؛ وھو ھكذاالبستان  وأعاد دولتھم ونثير ((: مع عجز بيت آخر؛ وبما أنه كان مختل الوزن؛ فقد حذف نھائيا
  )).ملكھم

 .سقط ھذا البيت في زھر البستان 8
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ـدِّهِ : ((في بغية الرواد ونفح الطيب 1 ِ ِج ْ وب ُـم َھ ِ نِي تِـه ل ـن سْ ِحُ   ))وب

  )).ويول: ((ن حاصرتين؛ في مكان أخرى؛ غير سليمة؛ وھيوضعنا ھذه الكلمة بي  2
  .ثمـة بعـض األبيـات األخـرى الـتي وردت في زھـر البستـان فقـط؛ ولكنھـا غيـر واضحـة 3
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  .ھذا البيت لإلمام الشافعي 1

  . بالواو)). وعين: ((في نص  2
  .أي وسوء جلده أيضاً   3
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  .ھكذا  1
  .حريف؛ وھو ت))محالتھم: ((في األصل  2
  .ھكذا  3
  ).من عرب رياح: (والصحيح. ھكذا  4
  .؛ وھو تحريف...))فأسفـه للصعاليك: ((في األصل  5
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  )).الواد: ((في األصل  1
  .وھم الموحدون؛ وإليھم ينتسب الحفصيون  2
  .؛ وھو تحريف))بالوجود: ((في األصل  3
  .؛ وھو خطأ))إلى: ((في األصل  4
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؛ إذ تحول الكالم ـ في ھذه الفقرة ـ من موضوع أبي عبد هللا؛ يبدو أن بعض الجمل سقطت ھنا 1
  . مسلم ضد األمير أبي زيانإلى ما يجري من وقائع في نواحي بجاية؛ وما يقوم به الوزير عبد هللا ابن 

  .؛ وھو تحريف))ترجل: ((في األصل  2
  .؛ وھو خطأ نحوي))اثنان: ((في األصل 3

  )).اسعارھا: ((في األصل  4
  .؛ وھو تحريف))اشرب: ((األصلفي   5
  .  ترك ھنا فراغ صغير  6
  .أضفنا ھذه الكلمة الموضوعة بين حاصرتين  7
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 1      


 

 
   2      


       

/93و/ 
        



    
        




          

                                                             
  )).تلك: ((في األصل  1
  .؛ وھو تحريف))بن: ((في األصل  2
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2
  

       3 



         



        4 

         


          
        

                                                             
  )).البراعة: ((الكلمة ھنا غير واضحة؛ فجاءت ھكذا  1
ً كلمة  2   .فھا خطأويبدو أن الناسخ أضا)). أخاه: ((كتب في الھامش أيضا
  .كلمـة ھنا غير مفھومة  3
  .ھكذا  4
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     12352   
 

 
***  

   

                                                             
  .م1363  1
  . كتبھا في األصل بأرقام ھندية مشرقية  2
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  )1(ملحـق 
 

 
 .1 

  
2

   3     
4   

    5 
  /3و/    

  6 

                                                             
ً بالورقة 1 : ورد ھذا الفصل ـ ضمن المخطوط ـ في بداية الكتاب؛ وبالفصل األول منه بالتحديد؛ بدءا
عليق بالھامش؛ وذلك في ت. من ھذا الكتاب المحقق 21: ؛ وقد تمت اإلشارة إليه في الصفة/ظ2/

  .  ؛ بآخر الكتاب1: يحيل القارئ إلى ھذا الملحق رق
كان له الفضل األكبر على عبد الرحمن الداخل؛ إذ مكنه من . وھو رومي األصل؛ يكنى أبا النصر 2

قال . التربع على عرش األندلس؛ ولكنه كافأه بما ال يستحقه؛ إذ سلط عليه سخطه وقھره وغضبه
ً من أعالم الوفاء(: (ابن الخطيب في بدر ً، علما ً تقيا ً، مصمما ً فاضال ً داھية، حازما الزم . كان شاعرا

ً عليه ً عنه، مشتمال ً به، ذابا . مواله في أعقاب النكبة، وصحبه إلى المغرب األقصى؛ مختصا
ومما قاله المقري . 444: ، ص1: اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج...)). وخطب له األمر باألندلس

. أول ناصر لعبد الرحمن؛ سائر معه في الخمول واالستخفاء؛ مواله المتقدم الذكرو: ((في بدر
ً؛ فلما كمل له األمر؛ سلبه من كل نعمة، وسجنه، وأقصاه إلى  ً وبحرا ً، وبرا ً وغربا سعى شرقا

ُه أسوأ حال   .44: ، ص3: نفح الطيب، ج)). أقصى الثغر؛ حتى مات؛ وحال
  .ھره وقتلهق: نَكَى يَنْكِي نِكايَة العدو 3
ً لھم؛ على خالف األمويين الذين رفعوا : المسودة 4 ھم بنو العباس؛ الذين اتخذوا السواد شعارا

ً لدولتھـم   .البياض شعارا
  .نسبة للحسين بن علي رضي هللا عنھما 5
 .بن الحكم بن أبي العاص بن أمية نسبة إلى مروان 6
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3؛       

 
  


     4؛   




                                                             
ة 1 رَ ْ  .  كن والقرىالمكان الذي يجمع المسا: الكُوَر مفردھا كُو
 .أي فظيعة 2
 .ھكذا كتبت 3
  .؛ وھو تحريف))عالثياب: ((في األصل 4
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 ،1   2 .   


    
  

          
    

/3ظ/   



.3

          
     

4       
       




          
                                                             

  .ھكذا 1
  .أي أيام السقوط والضعف والذل 2
  .مرضي وأوجاعي: أوصابي 3
تُ  4 ْ ـو َ   .نَج
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1 2؛     

      3.   
4 5

        
        

6 
  

          
         

        
       /4و/

  
         7

          
                                                             

  .  ارتحلوا: واستقل القوم. حمله ورفعه: استقل الشيء 1
 .والخراج الوديعة؛ ما يأخذ الملك من العشور: الوضيعة؛ جمع وضائع 2
  .أي بغير جدل، أو تراخي 3
ّ بالشيء 4   .قرب منه ونزل به: لم
ن ة 5   .البساتين ذات األشجار الكثيفة؛ الساترة، والحاجبة لمن بداخلھا: والجنة. السترة: الجُ
 .مجاوزة القصد والغفلة: السرف واإلسراف 6
. لشجر في مغيض الماءمجتمع ا: ويبدو أنه يقصد غيضة؛ جمع غياض وھي.  غيطة: في األصل 7

  .أي في مجتمع الماء ومداخله في األرض
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 .؛ وھو تحريف))تبادت: ((في األصل  1
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   1     
       

/4ظ/
2 
        


3.

 
            

 
     4،




         


      

                                                             
  .؛ وھو تحيف))أيائسوا: ((في األصل 1
 .؛ وھو تحريف))تلقوني: ((في األصل 2
3  ً   .وھي قبيلة أمازيغية بترية تسكن المغرب الوسط. "مغيلة"تكتب أيضا
 )).األندلوس((في األصل   4
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 1  
 

       
         


2

       
         
        

3،
   /5و/    








         

                                                             
و عبد هللا بن محمد؛ الخليفة العباسي الثاني يكنى بأبي جعفر، ويلقب بالمنصور، حكم مـن ھ 1

  .م775/ھـ158إلى  754/ھـ136
دب 2   .أي المُجْ
  .؛ وھو تحريف))األولوية: ((في األصل 3
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  )2(ملحـق   
 

1 

 
2 

3  
 

 
 

 
4  

 
5 

   

                                                             
و، 62: فجاءت من قبل في ورقات. وردت ھذه القصيدة ـ للمرة الثانية ـ في مخطوط زھر البستان 1

وقد أثبتناھا . 390: ضمن صفحةـ في سياق ھذا الكتاب  مطلعھا بينما سبق أن أثبت. و63ظ، 62
  .كاملة ھنا

  . سقط ھذا البيت في نص القصيدة ذاتھا؛ المنسوخ سابقاً   2
  )).وبالھوى: ((في بغية الرواد 3
  . كما ھو واضح أعالهاد؛ في بغية الرو)) به((ترك في األصل بزھر البستان ھنا فراغ بقدر كلمة؛ بينما كتبت كلمة  4
  .جاء ھذا البيت في بغية الرواد بعد البيت الموالي 5
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6  
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  )).وما ليَ : ((في بغية الرواد 1
؛ وعليه فقد عدل كما ))فھا أنا أبكي من ذنوب تقدمت: ((ھذا الشطر مختل الوزن؛ إذ نسخ ھكذا 2

  .ورد أعاله بين حاصرتين
  .المنشورة في بغية الروادالقصيدة فيما سبق، وال في القصيدة نفسھا ھذا البيت غير وارد في العينة األولى من  3

  )).فحرمت: ((في بغية الرواد  4
  )).وقلت لنفسي: ((نفسه  5
  )).بعزم: ((نفسه  6
  )).عناءٍ : ((نفسه  7
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/ظ87/ 
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3 
 

4 
5  

   

                                                             
  .وھذا يخل بالوزن)). ويبال: ((في األصل بزھر البستان  1
  .ھر البستان بشكل ردي؛ تعذرت معه القراءةھكذا في بغية الرواد؛ بينما نسخ الشطر في ز  2
  .؛ وھو تحريف))سما: ((في بغية الرواد  3
  )).على األرض قد بدا: ((نفسه 4
  )).دون: ((نفسه 5
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  )).نجينا: ((في األصل بزھر البستان 1

  )).وھل: ((في بغية الرواد  2
  )).عرى الناس سكر من عذاب وأھوال: ((نفسه  3
لذا . وھذا يخل بالوزن)). فما أنا من نيل السعادة بالخال: ((صل ـ ھكذاكتب ھذا الشطر ـ في األ 4

ً، ووضعناه أعاله بين حاصرتين ً بديال   . فقد ونظمنا شطرا
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  األرض  والسما  ألـتم علیھ صالة 
1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

                                                             
فحظه بھا في : ((بينما شوه ناسخ زھر البستان ھذا الشطر؛ فكتبه ھكذا. ھكذا في بغية الرواد 1

  )).تحفھا أثقالي
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  /و88/
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 .؛ وھذا يختل بالوزن في التفعيلة األخيرة))للورى بعد إھاللكبدر تبدّى : ((في بغية الرواد  1
كما . ورد في بغية الرواد؛ فاعتمدنا على ما ))؛ وھذا يخل بالوزن))مع البالي: ((كتب في األصل ھنا  2

  )).تتيه على كل البالد بإدالل((: أن ورد ھذا الشطر في القصيدة المماثلة لھذه؛ والواردة فييما سبق؛ ھكذا
: كذا في بغية الرواد؛ بينما سقط حرف الفاء في األصل بزھر البستان؛ فجاءت الكلمة ھكذاھ  3
  .؛ وھذا تحريف يخل بالمعنى والوزن))أشر((

  .  ھنا؛ بحيث تعذرت قراءتھاھكذا في بغية الرواد؛ بينما طمست وشوھت ھذه الكلمة في زھرالبستان  4
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1 
2 

***  
  

                                                             
فكتب ((البستان ھذه الكلمة األخيرة بشكل مشوه؛ ھكذا في بغية الرواد؛ بينما رسم ناسخ زھر  1

  .؛ وھي في الحقيقة تابعة لعجز البيت))فما((؛ ثم كتب كلمة ))ية: ((؛ وبذلك أسقط حرفي))عنا((
ّ ولي: ((ھكذا في بغية الرواد؛ أما في زھر البستان؛ فجاء الشطر ھكذا 2 ؛ ))فما ھذه الدنيا وحقك إال

  .خيرة؛ بسبب الواوإذ يختل الوزن في التفعيلة األ
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ـ َ ھ َ اــ ف َ َـ   ذ ت ـــر      ـوحُ ـيَفُـ  ابٌ ــكِ نَشْ ِ طْ     ب عِ َ ِ ــو ِ ــــالجُ  ر ِ  دُود ائِحَ   هِ ـب َ ْ         ـــف   5ات
ِ   ـه بـفي ت ـفكن  لــا الرحيــودن       بمنـزل   هـت منـلفــراق فكناحـان ـ  ل   28      أو 
   40         الرواكم  ھبوب  نـم اـلما شحطتھ        الطواسم  الرسومجرت أدمعي بين ـ 
   64اني         ـــاألم  ذوين  ــالعالمي  الـــأن         باألمــــالي   واألمـــاني أشھــر ـ 
  69         انِيـــوكف تي ــلقيام  دتيــع و ــھ        مـدح النـبي المصطـفى العدنـاني ـ 
ــــل   مــنـ  َ ھ ِ         ـــن  العمـــم  انـــكـ  ح ــــلقبي        المقــــل    دمــــع   يَنْ   74ـل
ِ ـ  ل َ م َ   85      ل  ــتح وال  ا ــالعلي د عن ـا تحيـفم        شمس الخالفة حلت منزل الح

  90         حـق والنصـود للخلـك الجـك فيـألن        لفتح ـ أمــوالي نصر هللا جاءك وا
  92      ال   ـمتص  واليـا مـل يـأقب د ـوالسع       ال ـبحمـد هللا محتف الســروروافى ـ 

  94         رـالنص  كـل  مّ ـر تـوبالجد ال بالجب        ـ بزھدك ال بالعـزم كـان لك الظفر 
  103        د ـالكم  نـم  قىـكفى حسودك ما يل       أحــد  إلى عنانـك ال تنظـر أطلــقـ 

َرا  ك َ األبْ ِ الس رور ت َ َر ْھ أظ َ ْ ف ت َ َر َھ   125       را ـالل األزھـت الھـوسمت فأخفض       ـ ظ
ٌ ربيــعٌ    128     ]   دـــمتفق [  رــزائ  نـم  هــب  الـأھ      نــا  يــا  حبــذا  زار  ـ شھــر

ِ أنـت ربيــع قلــبي ـ أشھــ    131     اد    ـك  حـــؤاد  إليــان  الفــك د ــلق        ر ربيــع
ــن ى  عَ ُ َ ــمِ   ن  ـــأع       ـ وصــب  بالھــوى كلــف   م باب ن   133ا        ــتعن   ا ــم  ةــالص 

ِ إال  عـالـ  ــم َ ل َ ِ الع ـن َ ْ ع ِث ـدّ َ قِ         عمــل ح َ ْ بذروتـو ِ ــق  لىـا عـالعلي ه ــف   159         دم
ْ ـ    177         وعْ ـــرب  هــفي  نــللدي  تــوتأسس        حـاز المكانـة في الشھـور ربيــع
ى الشباب       ذھبـا  بعدمـا جاءت سعـاد بوصـلـ  صَ   180         اـوالتھب ب ـالشي والح  عَ
  205        ر ـالظفور  ـالنص ناـوباسمك الغالب       بسعـدك الجاريـان الد ھـر والقـدر ـ 

ً حـھنيئا مريئ        ـ ھنيئا لك الفتـح الـذي شـرح الصـدرا    214         را ـالنص] أوجب [ا ـلّ مـا
َ دائـي فاستفـــز   منــامي ـ  ھـوط        تَطـــول َ سُ َ سقـاميـال   221         ادي واستطـال

َ ا ُ أطـالل ت ْ َذك ر ِ ـ ت ِ الط واسـم بوع ى م ماو        لر  ضَ ْدھـقد مَ ھ َ تقـن ع ِ ـا المُ   223        ادم
  232       الن  ـغيو  سـلى قيـوقي عـش وزاد        كتمـاني  بـاحكتمت حبي ودمــعي ـ 

فَـتْ  رَ ــ ذكِ  َ اع تَضَ َ ـمَى ف انُـهُ  الحِ َ ج ق       أشْ ْ و ً ــشَ ِسِ   قَ اـــضَ وَ  ا اــب َ ِ  كِتْم ه ِ ّ   244     هُ    ـــنُ ر
  252       الي  ـح  اـبھ ان ـخبر الزممة مكرو        فضيلــة  رلشھر ربيـع في الشھـوـ 

ِ ـــفاشم        ـ فقــت يـا شھــر جميــع األشھــر    259       ر  ــــوافتخ   إذنْ    اآلن   خ
  264        د ــاألسع  دـعبس ه ـمطالع  واــتزھ       ـ لك يا ربيـع قـدوم أشـرف  مولــد 

يھــا ـ  ِ يّ َ ى  نُح ِ من سلـمَ ْ على الدار توقِ         عرج يـواسْ ِ ِ الع َ فيـف   276         ا ـناديھ  اللـأط  س
  288       راره  ـس  ؤادـالف  ر فيـبشع وىـوح       ثـريٌ بيـن الضلـوع أواره  شــوقـ 
َ  المنقــاد     ئـبفجـرت  سحاتألــق في  سمــاء فـــؤادي         يــرىـ       293      دمــعي
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بَىـ    299       وانِي  ـالغ ك ـتل  نـيأ  واسأل الربع        المغـاني  وتلـك عــج بتلـك الـر 
  316      ره   ـبشائ ا ـنيالدت ـعمّ   قد والنصر        عساكره  بشراك بالسعد قد وافتـ 
ِ         ـــالمف  بــيللغر  رــمجي نـمأم         ـد ب دعـوة المستنجـھـل من مجيـ     322رد

ً بالحـمى سلفـا  ً ھاطــل يسكب دمعـفظ        ـ صـب تذكـر عھـدا ً وكفــا   337      ا   ــال
ٍ عـمغ  اليَ ـفح        إبراھيـم حسـبي فعلمھـم  لـ كمـا قا   342      م  ـإليھ  اليؤـس  نـن

  348       ا ـورباھ  رـحاج  نـرى مـم سـنسي        نجـد محياھـا  ـ تــراءت لھـا أعـالم
  353         ديـمقص  وـھ  تيـو بغيـھو مذھبي ھ        ـبي  الھاشــمي  محمــد ــ مــدح الن
بو  ِي  ــح دا ــب  اــلم  بــالشي  ذاكـل الـوح        حالي  غدا بالمشيبِ  ورأسيـ أأصْ    388ـ  356         ال

ِ ز َــل ت ْ اج َ ْ ف ــم ُ َ َم         المقبـلالربيـع  مـن ـ ق َر جت  ر  ـا يسـت ت ني ـالمُ ْ ج    362       لي  ـوالمُ
  373        اـدي السماويـولكن عين السخط تب        الرضا عن كل عيـب كليلـة  فعينـ 
  
  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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


397 
 

 
  

   5    ................................................    ....ـ إھداء وتقريظ من المحقق
  7        ....................................................................ـ مقدمة التحقيق

  12        ...............................ـ ذكر رجوع الخالفة الزيانية بعد دثورھا
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