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َوَلمَّـا َفَتُحـوا َمَتاَعُھـْم َوَجـُدوا ِبَضاَعَتُھـْم ُردَّْت  ﴿ :إشـارة وتمثيـال لقولـه تعـالى 1

اَنـا َمـا َنْبـِغي َھـِذِه ِبَضاَعُتَنـا ُردَّْت إَلْیَنـا َوَنِمیـُر أْھَلَنـا َوَنْحَفـُظ إَلْیِھـْم َقاُلـوا َیا أَب
  .65: سـورة يوسـف؛ اآليـة. ﴾ أَخاَنـا َوَنْزَداُد َكْیـَل َبِعیـٍر َذِلـِك َكْیـٌل َیِسیـٌر
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أبـو البقـاء محمـد بـن إبراھيـم بـن محمـد بـدر الديـن األنصـاري ھـو  1
م وتـوفي بھـا سنـة 1347/ھـ748لبشتـكي؛ ولـد في القاھـرة سنـة ا

شاعـر وأديـب؛ مـن المتصوفـة؛ دمشـقي الجـذور؛ قاھـري . م1427/ھـ830
ً والممـات؛ مـن مؤلفاتـه ديـوان ثـم . كتـاب طبقـات الشعـراء؛ وھـو ضخـم: المنشـا

 .ة في مجلديـن اثنيـنوكتـاب مركـز اإلحاطـة؛ الـذي اختصـر بـه اإلحاطـ. شعـر
  .102: ، ص7: نفـح الطيـب؛ ج 2
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  .20: ، ص1: اإلحاطـة، ج 1
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  .443: اإلحاطـة، المجلـد الرابـع، ص 1
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     7551354 
     

      
 

  درخليفـة  اللـه  ساعـد  القـ
  عـالك ما الح في الدجى قمـر

  ودافعـت عنـك كـف قدرتـه
  ما ليس يستطيع دفعـه  البشـر

  وجهـك في النائبات بـدر دجى
  لنـا في المحـل كفـك المطـر

  والنـاس طـراً بأرض أندلـس
  لوالك ما أوطنـوا وال عمـروا

  وغايـة  األمـر  أنـه  وطـن
  في غيـر علياك ما لـه وطـر
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  وصلـت  حبلهـمومن به مـذ 
  ما جحـدوا نعمـة  وال كفـروا

  وقـد   أهمتهــم   نفوسهــم
  فوجهـوني  إليـك   وانتظـروا    
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 .691: ، ص7: العبـر، مج 1
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  سـال هل لديها من مخبـرة ذكـر

  وهل أعشب الوادي ونـم به الزهر
 

  قصدناك يا خير الملوك على النوى
  دهـرلتنصفنـا مما جنى عبـدك ال

  كففنـا بـك األيـام  من غلوائهـا
  وقد رأينـا منها التعسـف والكبـر
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  وعذنـا بذاك المجد فانصرم الردى
  ولذنـا بذاك العـزم فانهزم الشـر

  ولما أتينـا البحـر يرهب موجـه
  ذكرنا نـداك الغمر فاحتقر البحـر
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  .638: ، ص7: العبـر، مج 1
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ً وشرقـاً  خـلـدون بابـنالتعريـف  1   .79: ص: ورحلتـه غربـا
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  بانـوا فمن كان باكياً يبـكي
  هذي ركاب السرى  بال شك

  فمن ظهور الركاب  معملـة
  إلى بطون الربى إلى الفلـك

  تصدع الشمل مثلما  انحذرت
  إلى صبوبٍ جواهر  السلـك
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  اًمن النوى قبل لم  أزل حذر
  هذي النوى جّل مالك  الملك 
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  .رقـةأي لـزوم الـشيء دون االنفصـال أو مفا 1
يـردّد المتصوفـة ھـذا القـول؛ عـلى أنـه حديـث لرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه  2

ً بتـرك الشھـوات؛ قبـل أن تموتـوا : وسلـم؛ والمقصـود منـه ھـو موتـوا اختيـارا
  . اضطـراراً 
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ً، ص ص بابـنالتعريـف  1 ً وشرقـا   .152ـ  147: خلـدون ورحلتـه غربـا
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 .697: ، ص7: العبـر، مج 1
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    1. 
 
  ـاشموس مِـالَالظّ فـدفي س ـنعأطلَ

ضحـك الظـالم ـالها وكـان عبوس  
 

مـا  للحـمى  بعـد األحبموحشـاً ـة  
  ـانوسأم   تـراءى   آهـالً   ـمكَولَ

  نافــراً   ـةيلَمالخَ  حـوَل  ـهبِرسوِل
عمـن  يحـس  بـه ـاوكـان  أنيس  

 
  ا  الـذيـه  فأنـوإذا  طـغى  فرعونُ

مـن ضـراذَوأ  هه بمـوسى تُذْـع  
  بحمى أبي حمـو  حططـتُ  ركائـبي

  لمـا  اختبـرتُ  اللَّيـثَ  والعريسـا
 

       
    7761374  

                                                
ً في نفـح الطيـب؛ . 509: ، ص2: بغيـة الـرواد، ج 1  ووردت ھـذه القصيـدة أيضـا
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 ﴿ ﴾3 .4:  

  وأما لـو علمنـا أنه ينطـق الرسـم
ولم يبـق يومـاً من مسماه  إال اسـم  

                                                
، ص 2: أنظـر كتـاب بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1

 .547ـ  534: ص
  .يقصـد أبـا حمـو 2
َمـاَواِت َوَمـا ِفي ِصـَراُط اللَّـِھ الـِذي َلـُھ َمـا ِفي السَّ ﴿ :اآليـة كاملـة ھكـذا 3

 . 53: سـورة الشـورى؛ اآليـة .﴾األْرِض أَال إَلى اللَّـِھ َتِصیـُر األُمـوُر
 . ھـذه القصيـدة طويلـة؛ نقتطـف منھـا بعض المختـارات 4
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  حمى ساحة الطبع العفيـف كمثل مـا 
  حمـو حمى ساحة الملك المنيف أبـو
  ومـا هـن في التحقيـق إالَّ صفاتـه

  بهـن إلى إطرائـه استطـرد النظـم
  ومن مثلـه قد اعجـز الدهـر مثلـه

  إذا ذكر العـزم  الصريح  أو الحـزم
 

  أجـل الملـوك الصيد ذاتـاً ومحتـداً
  فما فوقه مسمى لمن شـاء أن يسمـو

  وفخر بني زيـان يحضر  إن خطـوا
  أبطـوا ويمضي إذا همـوا ويسرع إن

 
  أمـوسى لقد أمسى حديثك  في الورى

  صحائـف تتـال  ما لشائعهـا  كتـم 
  على قـدر ما جئـت قومـك عندمـا

  تناهـت بها البؤسى وأجهدهـا  األزم
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  طلعت لها في الجنح شمسـاً  منيـرة
  فأشرقـت األرجـاء وانفـرج  الغـم

  يــةوجـددت  فيهـا دولـة  موسو
  سجيتهـا عـدل وشيمتهــا  حلْــم 

 
  جعلتـك  مـرمى  همـتي ومؤمـال

لنيـل التي ما هـام في غيرهـا هـم  
  فوضـت رحلي عن بـالد نبـا بهـا

مهـادي إلى حيث السالمـة  والسلـم  
  وما كنت أخشى الجور في حكم  جيرة

  ـرمأجرتهـم فاعتُــد ذلـك لي جـ
  أتيتهـم  بالصبـح  لكنهـم  عمــوا

  وآذنتهـم بالنصـح لكنهـم صمــوا
  سأذكرهم حيـث احتللـت وإن نسـوا

  وأمدحهـم مهمـا قـدرت وإن ذمـوا
  وأنـت لهـا من بغيـة مطلـب بهـا

  صروف الزمان نـال أنفي لها رغـم
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  وقد حـط كوري في جـوار  مثابـة
  ـر  اإلثـمبهـا تكتـب الزلفى ويغتف

  وكان بحـج البيـت بـدءي  وبعـده
  بقصد رسـول اللـه يسـر لي ختـم

  ولـم ال ينال السـؤال عندك  قاصـد
 ومثلـك مـن يخـط قاصـده  غنـم  

   



      

      
       

      
       

       
     

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

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


36 
 

      
         

 
       


   


        
      

      


7761374 
  1 

2


                                                
  .710ـ  709: ، ص ص7: العبـر، مج 1
ـدون يقصـد سليمـان بـن داود وزيـر السلطـان المريـني أنئـذ؛ ينسبـه ابـن خل 2

 .إلى أعـراب بـني عسكـر
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  بعدنـا وإن جاورتنـا  البيـوت

  وجئنـا لوعـد ونحن صمـوت
  وأنفاسنـا  سكنــت  دفعــة

  كجهـر الصالة تـاله  القنـوت
  وكنا عظامـا فصرنـا عظامـا

  وكنـا نقـوت فهـا نحن قـوت
  وكنـا شمـوس سمـاء  العـال

  ن فباحت علينا  السمـوتغربـ
  فكـم جدلت ذا الحسـام  الظبـا

  وذو البخت كم خذلتـه البخـوت
  وكم سيـق للقبـر مـن خرقـة

  فتى ملئـت من كساه  التخـوت
  فقل للعـدا ذهب  ابن الخطيـب

  وفـات فمن ذا الذي  ال يفـوت
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  ومن كـان يفـرح  منهـم لـه
  فقـل يفرح اليوم من ال يمـوت

 
      

     


1. 
***  

 
     

       


 


      
       

                                                
 .370: ص: كتـاب الوفيـات 1

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

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


39 
 

1.
2.

   3.    
       

     
       

4. 


       
     

        
  

       
5.

                                                
ً وشرقـاً  التعریـف  1  .155: ص: بابـن خلـدون ورحلتـه غربـا
  .1404: ، ص4: المقدمـة، ج 2
   .1425: ، صنفسـه 3
  .690ـ  689: ، ص ص7: العبـر، مج 4
  .70: ، ص1: نفـح الطيـب؛ مج 5
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  .243: ص 1
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  جادك الغيـث إذا الغيث  همـا

  يا زمـان الوصـل باألندلـس
  لـم يكـن وصلـك إال حلمـا

  في الكرى أو خلسة  المختلـس
***  

  إذ يقود الدهـر أشتات  المـنى
  ينقل الخطـو على مـا يرسـم

  زمـراً بيـن فــرادا  وثنـا
  الموسـم مثلما يدعـو الوفـود

  والحيـا قد جلل الروض  سنـا
  فثغـور الزهـر منـه  تبسـم

***  
  وروى النعمان عن ماء السمـا

  كيف يروي مالـك  عن أنـس
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  فكسـاه الحسن ثوبـا  معلمـا
  يزدهي منـه بأبـهى  ملبـس    

*** 
 

      
         

1. 
      

         
      

    Moreno Nieto


        





                                                
، ص 7: ونفـح الطيـب، مج. 1459ـ  1456: ، ص ص4: أنظـر المقدمـة، ج 1

  .14ـ  11: ص
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  Simonet  
    

       
    

Benhatin
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G. Palencia


 
       

     
     

          


       


 
***  
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  .103: ؛ ص1973المجلـد األول مـن اإلحاطـة؛ القاھـرة؛ الطبعـة الثانيـة، سنـة 
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  انــالخفق  اـهدوبٍ هـل قلـبحم
  

          
 

 
  دـن فقـا أمير المؤمنيـليناً عـعطف

  نِزـوالح ثِّـزاء لفرط البـبان الع
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  بسـم اهللا الرمحـان الرحيـم
 

 
        

1: 
       

2 
       

     3
4    5؛6 

                                                
أمـا الفقـرات . ج: العبـارة المحصـورة مـا بيـن الحاصرتيـن لـم تـرد في غيـر 1

  . ريحانـة الكتـاب: التاليـة كلھـا؛ فقـد أثبتھـا ابـن الخطيـب في كتابـه
  )).فـرس جـواد، وخيـل جيـاد: ((سريـع الجـري؛ فيقـال: جيـاد مفردھـا جـواد 2
ـا: ((في ريحانـة الكتـاب 3  )).عمّ
  .أي فـال يجـدون بمـا قسـم مھربـاً  4
َواْتـُل َمـا أوِحَي إَلْیـَك ِمـْن ِكَتـاِب َربِّـَك ﴿ :وجـاء في قولـه تعـالى)). ملجـأ: ((أي 5

  27: سورة الكھف؛ اآلية. ﴾ِلَكِلَماِتـِھ َوَلـْن َتِجـَد ِمـْن ُدوِنـِھ ُمْلَتَحـدًاَوَال ُمَبـدَِّل 
      )).ووسعھـم: ((في ريحانـة الكتـاب 6
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 1،    
      2 

   ﴿    ﴾3 .
      4، 

   5     
     6 

                                                
رق، وجمـع جمعـه أفاريـق: أفراقھـم مفـرده 1 ْ وقـد . الطائفـة مـن النـاس: الفِـر

  )).أفرادھـم: ((وركتبـت في ريحانـة الكتـاب
 .أي الحـاذق  2
َوُوِضـَع الِكَتـاُب فَتـَرى الُمْجِرِمیـَن ُمْشِفِقیـَن ِممَّـا ِفیـِھ ﴿  :اآليـة كاملـة ھكـذا 3

َوَیُقوُلـوَن َیاَوْیَلَتَنـا َمـاِل َھـَذا الِكَتـاِب َال ُیَغـاِدُر َصِغیـَرًة َوَال َكِبیـَرًة إالَّ أْحَصاَھـا 
 .49: سورة  الكھف؛ اآلية. ﴾ْظِلـُم َربُّـَك أَحـدًا َوَوَجـُدوا َمـا َعِمُلـوا َحاِضـرًا َوَال َی

ُھـَو الـِذي ﴿ :وھـذا كلـه إحالـة إلى قولـه تعـالى. أي في جوانبھـا: مناكبھـا 4
َجَعـَل َلُكـُم األْرَض َذُلـوًال فاْمُشـوا ِفي َمَناِكِبَھـا َوُكُلـوا ِمـْن ِرْزِقـِھ َوإَلْیـِھ 

  . 15: ؛ اآليـةسـورة الملـك. ﴾النُُّشـوُر
َواْذُكـُروا إْذ َجَعَلُكـْم ُخَلَفـاَء ِمـْن َبْعـِد ﴿ : إحالـة إلى آيـات كريمـة ثـالث؛ ھي 5

َعـاٍد َوَبوََّأُكـْم ِفي األْرِض َتتَِّخـُذوَن ِمـْن ُسُھوِلَھـا ُقُصـورًا َوَتْنِحُتـوَن الِجَبـاَل ُبُیوتـًا 
: سـورة األعـراف؛ اآليـة. ﴾ْعَغـْوا ِفي األْرِض ُمْفِسِدیـَنَفاْذُكـُروا آَالَء اللَّـِھ َوَال َت

َوأْوَحى َربُّـَك إَلى النَّْحـِل أِن اتَِّخـِذي ِمـَن الِجَبـاِل ُبُیوتـًا َوِمـَن الشََّجـِر ﴿ و. 74
َبـاِل َوَكاُنـوا َیْنِحُتـوَن ِمـَن الِج ثـم (. 68: سـورة النحـل؛ اآليـة. ﴾ َوِممَّـا َیْعِرُشـوَن

 . 82: سـورة الحجـر؛ اآليـة. ﴾ ُبُیوتـًا آِمِنیـَن
ـا . أي عظـم في عينيـه وتمنـاه: مـن غبـط الـشيء: االغتبـاط 6 أمـا االعتمـار ھن

 .العمـرة؛ أو الحـج األصغـر: فـھي
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4      

   5    
 

  6  
                                                

 .أي متسـاوي ومتكـافئ 1
  مـاء زاكي: مـاء نميـر 2
َ وطـاب وغـزر 3 َن َوُقْلَنـا َیـا آَدُم اْسُكـْن ﴿  :جاللـه وجـاء في قولـه جـل. أي ال

ُغ شِْغُتَمـا َوَال َتْقَرَبـا َھـِذِه الشََّجـَرَة  أْنـَت َوَزْوُجـَك الَجنَّـَة ُوُكـَال ِمْنَھـا َرَغـدًا َحْیـ
﴾َفَتُكوَنـا ِمـَن الظَّاِلِمیـَن وقولـه تعـالى. 35: سـورة البقـرة؛ اآليـة:﴿ َوإْذ ُقْلَنـا

ُلـوا َھـِذِه الَقْرَیـَة َفُكُلـوا ِمْنَھـا َحْیـُث شْئُتـْم َرَغـدًا َواْدُخُلـوا الَبـاَب ُسجَّـدًا اْدُخ
: سـورة البقـرة؛ اآليـة. ﴾َوُقوُلـوا ِحطَّـٌة َنْغِفـْر َلُكـْم َخَطاَیاُكـْم وََسَنِزیـُد الُمْحِسِنیـَن

َمَثـًال قضْرَیـًة َكاَنـْت آِمَنـًة ُمْطَمِئنَّـًة  َوَضـَرَب اللَّـُھ﴿  :وقولـه سبحانـه وتعـالى. 58
َیأِتیَھـا ِرْزُقَھـا َرَغـدًا ِمـْن ُكـلِّ َمَكـاٍن َفَكَفـَرْت ِبأْنُعـِم اللَّـِھ َفأَذاَقَھـا اللَّـُھ ِلَبـاَس 

  .  112: سـورة النحـل؛ اآليـة. ﴾الُجـوِع َوالَخـْوِف ِبَمـا َكاُنـوا َیْصَنُعـوَن
  ...)).محمـد رسـول اللـه الـذي مـأل الكـون: ((الريحانـةفي  4
َوأنَّـا ِمنَّـا الصَّاِلُحـوَن َوِمنَّـا ﴿  :وجـاء في القـرآن الكريـم. أي مختلفـة ومتعـددة 5

  .11: سـورة الجـن؛ اآليـة. ﴾َدوَن َذِلـَك ُكنَّـا َطَراِئـَق ِقـَددًا 
    .أي مـا نُـحِّي وبعـد 6
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ً في ريحانـة الكتـاب. لكلمـة في كوردت ھـذه ا 1  .ووردت أيضـا
َعلَّـَم اإلْنَسـاَن َمـا َلـْم * الـِذي َعلَّـَم ِباْلقَلـِم ﴿ :إحالـة إلى اآليتيـن الكريمتيـن 2

 .في ريحانة الكتاب)) يكن((وقد سقطت كلمة . 5ـ  4: سورة العلق؛ اآليتان. ﴾ َیْعَلـْم
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  1؛   

2 
 3

 4      
 

  .5))أعلمــه الرمايــة كـل يــوم((
  6 
7 

    8   
9

                                                
  )).ـار الطـرس وليـل المـدادكـأن نھ: ((في ريحانـة الكتـاب 1
  .سقطـت في الريحانـة)) ھمـا(( 2
  )).ولـو: ((في الريحانـة 3
  )).ھـذه: ((في الريحانـة 4
  :وعجـز ھذا البيت ھو. حرفـت في نسخـة عنـان؛ والتصويـب مـن الريحانـة 5

  ).مـن بحـر الوافـر( )).فلمـا اشتـد ساعـده رمـاني((
 )).ـان ھـذا الفـن التاريـخي فيـه مـآربولمـا ك: ((في الريحانـة 6
 )).وفي: ((في الريحانـة 7
 ).ك(كمـا في )) حقـل((أو  8
  )).الترفيـه: ((ھكـذا في نسخـة عنـان؛ والصـواب مـا ورد في الريحانـة؛ وھـو 9

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

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


144 
 

1


2
        

﴿﴾3 .
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6 7    
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 )).العاقـل في قـدرة اللـه: ((في ريحانـة الكتـاب 1
  )).فيحسـب ذلـك: ((في ريحانـة الكتـاب 2
َوُكـًال َنُقـصُّ َعَلْیـَك ِمـْن أْنَبـاِء الرُُّسـِل َمـا ُنَثبِّـُت ِبـِھ  ﴿ :اآليـة كاملـة ھكـذا 3

سـورة ھـود؛ . ﴾ُفـَؤاَدَك َوَجـاَءَك ِفي َھـِذِه الَحـقُّ َوَمْوِعَظـٌة َوِذْكـَرى ِلْلُمْؤِمِنیـَن
 . 120: اآليـة

  .3: سـورة يوسـف؛ اآليـة  4
  )).يظھـر): ((ك(، و )ج: (في 5
 )).الفصـل): ((ج(في  6
فوضـح مـن حقـه سبيـل مبيـن : ((وفي الريحانـة كتبـت العبـارة كلھـا ھكـذ 7

  )).ويظھـر أن القـول  يقـضي بـه
  .أي لـم يبـق لـه شـيء: أنـزف الرجـل: يقولـون 8
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1،      

       
      2؛

       
       
         

3؛4 
        

5  6 
                                                

  )).األوقـات: ((في ريحانـة الكتـاب 1
  .صـل؛ وقـد أضيـف مـن ريحانـة الكتـابمـا بيـن الحاصرتيـن سقـط مـن األ 2
والمؤلفـات الخاصـة بتاريـخ األندلـس؛ )). موضوعاتـه): ((ك(و ) ج(في  3

الـواردة في ھـذا الفصـل؛ ستتـم اإلشـارة إليھـا في الھوامـش، وقائمـة الكتـب؛ 
  . ألن ابـن الخطيـب ـ كمـا يبـدو ـ قـد اعتمـد عليھـا في تأليـف اإلحاطـة

ً لبلـده : ((ي ريحانـة الكتـابف 4   )).مـن أفـرد تاريخـا
  )).بفضـل: ((في الريحانـة 5
لـم يسـرد ابـن الخطيـب في ريحانـة الكتـاب الفقـرات التاليـة المتعلقـة  6

كتاريـخ : بـل اكتـفى باإلحالـة بقولـه. بالتآليـف؛ كمـا ھـو الحـال في اإلحاطـة
  .ـرق في ذلـك زھـاء الصفحتيـن تقريبـاً وقـد استغ. كـذا، وتاريـخ كـذا
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يبـدو أن نسـخ مـا كتبـه ابـن الخطيـب فيـه خطـأ؛ ألنـه تعـذر التوصـل إلى  1

؛ ))ُغْنَجـار ((اكتشـاف محمـد بـن أحمـد بـن سليمـان الفخـار؛ والصحيـح ھـو
ان أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن سليمـ: بالغيـن؛ واسمـه بالكامـل ھـو

ـار؛ ولـد ببخـارى وتـوفي بھـا  نْجَ ِغُ م ـ 992/ھـ337(المعـروف ب
ومـن الذيـن . ؛ اھتـم بالتاريـخ؛ ومـن مؤلفاتـه تاريـخ بخـارى)م1021/ھـ412

أبـو بكـر منصـور البرسـخي، وسعيـد بـن جنـاح : كتبـوا عـن تاريـخ بخـارى
وال مماتھمـا، ثـم محمـد  الزاھـد؛ وھـذان الشخصـان ال يعـرف تاريـح والدتھمـا

م، ثـم أحمـد بـن محمـد بـن مامـا األصبھـاني 959/ھـ348(جعفـر النرشـخي 
أمـا مدينـة بخـارى ـ اآلن ـ فـھي خامـس مـدن أوزباكستـان . م1044/ھـ436: ت(

ً؛ وتتواجـد وراء إقليـم خراسـان، وكانـت قاعـدة لملـك آل سامـان مـن . حاليـا
مـام محمـد بـن إسماعيـل بـن إبراھيـم البخـاري صاحـب أھـل بخـارى اإل

ً ابـن سينـا ). ص(الجامـع الصحيـح مـن أحاديـث رسـول اللـه  ومنھـا أيضـا
  .الحكيـم، والزمخشـري

ً أصفھـان بالفـاء الموحـدة 2 وھي مدينـة في إيـران . أمـا أصبھـان فتسـمى أيضـا
نھـا عـدد كبيـر مـن األدبـاء، واشتھـرت خـرج م. الحاليـة؛ بيـن شيـراز وطھـران

أمـا صاحـب كتـاب تاريـخ أصبھـان المذكـور فھـو . بتجـارة الحريـر والطنافـس
م وتـوفي بھـا سنـة 948/ھـ336الحافـظ أبـو نعيـم؛ ولـد بأصبھـان سنـة 

ذكـر أخبـار أصبھـان؛ في : أمـا كتابـه عـن أصبھـان فعنوانـه. م1038/ھـ430
حليـة األوليـاء وطبقـات األصفيـاء؛ في : ولـه مؤلفـات أخـرى؛ منھـا. نمجلديـ

عشـرة أجـزاء، ثـم كتـاب معرفـة الصحابـة، ثـم كتـاب طبقـات المحدثيـن 
وممـن كتـب عـن تاريـخ . والـرواة، ثـم كتـاب دالئـل النبـوة، ثـم كتـاب الشعـراء

حمـزة بـن الحسـن األصبھـاني؛ : بأصبھـان ـ غيـر اللذيـن ذكرھمـا ابـن الخطيـ
: ت(ال يعـرف عـن تاريـخ والدتـه ومماتـه، وأحمـد بـن مـوسى بـن مردويـه 

: ت(م، ومحمـد بـن إسحـاق بـن محمـد األصبھـاني 1019/ھـ410
م، ومحمـد بـن أحمـد الذكـواني؛ صاحـب كتـاب طبقـات 1004/ھـ395

: ت(ـن عبـد الجليـل كوتـاه ، ومحمـد ب)م944/ھـ333: ت(األصبھانييـن 
  ).م1033/ھـ425(م، وعبـد اللـه بـن أحمـد السوذرجـاني 1184/ھـ580
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نْـدَهْ؛ بالميـم المفتوحـة: ھكـذا؛ وھـو خطـأ؛ والصحيـح ھـو 1 واسمـه . ابـن مَ

أبـو زكريـاء يحـيى بـن عبـد الوھـاب بـن محمـد بـن إسحـاق بـن : بالكامـل ھـو
ـدَهْ محمـد بـن يحـيى  نْ ولـد بأصفھـان سنـة . العبـدري األصبھـاني بـن مَ

تاريـخ : ومـن مؤلفاتـه. م1118/ھـ511م وتـوفي بھـا سنـة 1043/ھـ434
أصبھـان، ومناقـب اإلمـام أحمـد، والتنبيـه عـلى أحـوال الجھـال والمنافقيـن، 

 . وكتاب ذكر من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة، وكتاب على الصحيحين
ً نيشابـور بالشيـن الثالثيـة 2 وھي عاصمـة خراسـان؛ . نيسابـور تسـمى أيضـا

ولـد بھـا عمـر الخيـام، وفريـد الديـن . وھي مدينـة معتبـرة في القـرون الوسـطى
ـع؛ : واسـم اليسـع خطـأ قـد يكـون مـن الناسـخ؛ والصحيـح ھـو. العطـار ِ ابـن البَيّ

واسمـه . لفتـح بالتشديـد عـلى اليـاء التحتيـة المثنـاةبفتـح البـاء الموحـدة وا
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن حمدويـه بـن نعيـم الضـبي الطھمـاني : بالكامـل ھـو

م وتـوفي بھـا 933/ھـ321ولـد بنيسابـور سنـة . الحاكـم: النيسابـوري؛ وشھرتـه
المستـدرك عـلى : ومـن مؤلفاتـه. ولي قضـاء نيسابـور. م1011/ھـ402سنـة 

، وتراجـم )إليـه(الصحيحيـن؛ في أربـع مجلـدات، واإلكليـل، والمدخـل، 
، وفضائـل الشافـعي، وتسميـة مـن أخرجھـم )في الحديـث(الشيـوخ، والصحيـح 

وممـن .  البخـاري ومسلـم، ومعرفـة أصـول الحديـث، وكتـاب تاريـخ نيسابـور
عبـد اللـه بـن أحمـد الكعـبي : ة للحاكـمكتـب عـن تاريـخ نيسابـور باإلضافـ

  .    م، وعبـد الغافـر بـن إسماعيـل اآلتي ذكـره931/ھـ319: ت(البلـخي 
أبـو الحسـن عبـد الغافـر بـن إسماعيـل الفـارسي؛ ولـد سنـة : يسـمى بالكامـل 3

وھـو مـن علمـاء . م1135/ھـ529م وتـوفي بنيسابـور سنـة 1059/ھـ451
المفھـوم لشـرح غريـب : مـن مؤلفاتـه. ولـه اھتمـام بالتاريـخ والحديـث العربيـة،

في تاريـخ (مسلـم، ومجمـع الغرائـب، وغريـب الحديـث، وكتـاب السيـاق 
ھـ؛ وھـو الكتـاب الـذي سمـاه ابـن الخطيـب 518وصـل بـه إلى سنـة ) نيسابـور

  . ذيـل تاريـخ نيسابـور للحاكـم
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ً ھم 1 وھي إحـدى المـدن اإليرانيـة؛ وتقـع . ـدان بالـدال المھملـةتسـمى أيضـا
ً تسـمى إكبتانـا اشتھـرت بصناعـة . جنـوب غـربي طھـران؛ كانـت قديمـا

وصاحـب الكتـاب يعـرف بشيرويـه . وفيھـا قبـر ابـن سينـا الحكيـم. الطنافـس
 م، وتـوفي في سنـة1053/ھـ445الديلـمي الھمـداني؛ ولـد في سنـة 

فـردوس الخيـار؛ في الحديـث، وتاريـخ ھمـدان : مـن مؤلفاتـه. م1115/ھـ509
صالـح : ومـن الذيـن كتبـوا عـن تاريـخ ھمـدان باإلضافـة إلى شيرويـه. المذكـور

م، وعبـد الرحمـن بـن أحمـد األنمـاطي 994/ھـ384: ت(بـن أحمـد الھمـذاني ا
  .)م969/ھـ359: ت(
تقـع في الجنـوب الغـربي مـن . ـم مـدن بـالد فـارسكانـت شيـراز مـن أھ 2

الفقيـه : مـن العلمـاء الدارسيـن بھـا. اشتھـرت بصناعـة السجـاد. إيـران
أمـا ). المـال صـدرا(الشافـعي إبراھيـم الفيروزأبـادي، وصـدر الديـن محمـد 

ز أبـو عبـد هللا محمـد بـن عبـد العزيـصاحـب الكتـاب المذكـور فھـو 
وقـد تـوفي في القـرن الخامـس الھجـري؛ ). وليـس ابـن القصـار(القصـاري؛ 

ً في . تاريـخ شيـراز؛ وھـو مفقـود: وعنـوان كتابـه وثمـة كتـاب مفقـود أيضـا
: ت(لي الشيـرازي ـن عـوارث بـد الـن عبـه بـلھبـة الل: تاريـخ شيـراز

  .م1093/ھـ486
مـال غـربي أفغانستـان الحاليـة؛ يقـال أن مدينـة في ش): ھـرات(ھـراة أو  3

. تصنـع بھـا الطنافـس، واشتھـرت بمـاء الـورد. بانيھـا ھـو االسكنـدر المقـدوني
الحسيـن بـن : أمـا تاريـخ ھـراة فقـد كتـب مـن قبـل عـدد مـن العلمـاء؛ منھـم

افـة باإلض. م1102/ھـ496؛ تـوفي في سنـة )وليـس الحسـن(محمـد الكتـبي؛ 
م، 945/ھـ334محمـد بـن المنـذر بـن سعيـد الھـروي المتـوفي في سنـة : إلى

) الحـداد(؛ وھـو )م945/ھـ334: ت(وأحمـد بـن محمـد بـن ياسيـن الھـروي 
: ت(المقصـود في النـص، وأحمـد بـن محمـد بـن يونـس الھـروي 

، )م1151/ھـ546: ت(م، وعبـد الرحمـن بـن عبـد الجبـار الفـامي 940/ھـ329
  ).م1149/ھـ544: ت(وعيـسى بـن عبـد اللـه الھـروي 
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وسمرقنـد ـ ھي اآلن ). م1014/ھـ405: ت(ھـو اإلدريـسي؛ وليـس األرديـسي  1

: مـن علمائھـا. ـ في أوزبكستـان؛ اتخذھـا تيمورلنـك عاصمـة لـه؛ وفيھـا قبـره
؛ أحـد كبـار فقھـاء )ـھ373: ت(إمـام الھـدى نصـر أبـو الليـث السمرقنـدي 

المذھـب الحنـفي، ومـن أئمـة التفسيـر؛ لـه كتـاب تنبيـه الغافليـن في المواعـظ 
؛ مـن فقھـاء )ھـ888بعـد : ت(ثـم أبـو القاسـم الليـثي السمرقنـدي . والحكـم

الحنفيـة؛ وھـو صاحـب الرسالـة السمرقنديـة، وكتـاب بلـوغ األرب في تحقيـق 
ومـن الذيـن كتبـوا عـن سمرقنـد، جعفـر بـن محمـد . عـرباستعـارات ال
، وسعيـد بـن محمـد الزاھـد، ال يعـرف تاريـخ )م1040/ھـ432: ت(المستغفـري 

  . مولـده وال مماتـه
ً نخشـب؛ في بخـارى؛ بيـن نھـر جيحـون وسمرقنـد 2 . نسـف؛ تسـمى أيضـا

: ت(أبـو حفـص عمـر النسـفي  نجـم الديـن: خـرج منھـا علمـاء كثيـرون؛ منھـم
؛ عـرف باسـم اإلمـام النسـفي؛ أحـد كبـار فقھـاء المذھـب الحنـفي؛ لـه )ھـ537

ثـم أبـو البركـات عبـد اللـه بـن أحمـد . كتـاب العقائـد النسفيـة، وتاريـخ بخـارى
؛ فقيـه حنـفي ومفسـر وأصـولي؛ لـه في التفسيـر كتـاب مـدارك )ھـ710: ت(

وصاحـب . منـار األنـوار، وكنـز الدقائـق: زيـل وحقائـق التأويـل، وفي الفقـهالتن
كتـاب تاريـخ نسـف سبقـت اإلشـارة إليـه في التعليـق السابـق؛ عـلى أسـاس أنـه 

  .كتـاب تاريـخ سمرقنـد
ً  فيإقليـم : جرجـان 3 فـارس يقـع جنـوب شـرقي بحـر قزويـن؛ عـرف قديمـا

؛ لـه )ھـ948: ت(ومنھـا القـاضي أبـو الحسـن عـلي الجرجـاني . باسـم ھيركانيـا
ثـم عبـد القاھـر . ديـوان شعـر، وكتـاب الوساطـة بيـن المتنـبي وخصومـه

؛ مـن أئمـة اللغـة العربيـة؛ لـه في علـم البيـان كتـاب )1078: ت(الجرجـاني 
أمـا كتـاب تاريـخ . ـازأسـرار البالغـة، وفي علـم المعـاني كتـاب دالئـل اإلعج

: كتـاب معرفة علماء أھل جرجان؛ ألفه المذكور: جرجـان فعنوانـه الحقيـقي ھـو
. م1036/ھـ427: ت(حمزة بن يوسف بن إبراھيم السھمي القرشي الجرجاني 

ً معجم في شيوخه، ثم كتاب األربعين في فضائل العباس   .وله أيضا
ً الرشيـد؛ وھي م: الرقـة 4 دينـة قديمـة في سوريـة؛ بناھـا االسكنـدر تسـمى أيضـا

. المقـدوني وسماھـا نيقيفوريـون؛ ثـم أطلـق عليھـا الرومـان اسـم كالينيكـوس
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وفي العصـر العبـاسي شيـد المنصـور بھـا مدينـة جديـدة سماھـا الرفيقـة؛ ثـم 
اتخذھـا الرشيـد عاصمـة صيفيـة لـه؛ حيـث بـنى فيھـا قصـر السـالم؛ 

تاريـخ الرقـة ومـن : أمـا الكتـاب فعنوانـه. صبحـت تـدعى مدينـة الرشيـدوأ
ومؤلفـه . والتابعيـن والفقھـاء والمحدثيـن) ص(نزلھـا مـن أصحـاب رسـول اللـه 

 ).م945/ھـ334: ت(كمـا جـاء في النـص؛ وھـو مـن أھـل حـران 
ً؛ ش 1 يدھـا الخليفـة بغـداد أشھـر مـن علـم؛ وھي عاصمـة العـراق حاليـا

أمـا المؤلـف المذكـور . ھـ؛ وسماھـا مدينـة السـالم762العبـاسي المنصـور سنـة 
أبـو بكـر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت البغـدادي المعـروف : فاسمـه بالكامـل ھـو

ـة؛ الواقعـة بيـن مكـة والكوفـة سنـة  ي  رَ م 1002/ھـ392بالخطيـب؛ ولـد في غُ
وللخطيـب ھـذا عـدد كبيـر مـن المؤلفـات . م1072/ھـ463نـة وتـوفي ببغـداد س

 .في مختلـف األغـراض
ولـد ومـات بمـرو (وھـو مـن سمعـان أحـد بطـون تميـم؛ مـؤرخ ورحالـة؛  2
 ). م1167/ھـ562م ـ 1113/ھـ506) أشھـر مـدن خراسـان(
د ببغـداد سنـة الخراسـاني ولـ) أبي طاھـر(ھـو أبـو الفضـل أحمـد بـن طيفـور  3

ً منھـا . م893/ھـ280م وتـوفي بھـا سنـة 819/ھـ204 ألـف زھـاء خمسيـن كتابـا
 .كتـاب تاريـخ بغـداد

وھي إحـدى مـدن العـراق؛ تقـع بيـن البصـرة والكوفـة؛ شيدھـا الحجـاج بـن  4
أبـو الحسـن : ومؤلـف الكتـاب ھـو. ھـ705ـ  702: يوسـف الثقـفي بيـن سنـتي

وكتـب . م994/ھـ384تـوفي سنـة ) وليـس الخـالفي(بـن محمـد الجـالبي  عـلي
  .م1239/ھـ637: ت(محمـد بـن سعيـد الدبيـتي : عـن واسـط أيضـاً 
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ولـد بھـا . مدينـة سوريـة قديمـة؛ كانـت تسـمى أيـام الرومـان إميـزا: حمـص 1

أمـا المؤلـف . يـرسكاركـاال؛ وإالغابـال، واسكنـدر سو: مـن أباطـرة الرومـان
: ت(فھـو أبـو القاسـم عبـد الصمـد بـن سعيـد بـن عبـد اللـه الكنـدي الحمـصي؛ 

ً في الحديـث، وتـولى قضـاء حمـص فلقـب بتلـك المرتبـة). م936/ھـ324   .عالمـا
مدينـة أزليـة عرفـت أيـام اآلشورييـن . دمشـق ھي عاصمـة سوريـة حاليـاً  2

أبـو القاسـم عـلي بـن الحسـن بـن : أمـا المؤلـف فيسـمى. بلييـنواآلرامييـن والبا
 .  ھبـة اللـه بـن عساكـر الدمشـقي؛ مـؤرخ ورحالـة ومحـدث

ً بكـة، وأم القـرى؛ وفيھـا الكعبـة بيـت اللـه الحـرام؛ ولـد بھـا  3 تسـمى أيضـا
د محمـد بـن عبـد والمؤلـف ھـو أبـو الوليـ. النـبي محمـد صـلى هللا عليـه وسلـم

ھـو مـن أھـل مكة ومن . م865/ھـ250اللـه بـن أحمـد األزرقي تـوفي حـالي 
 .أخبار مكة شرفھا هللا تعالى وما جاء فيھا من اآلثار: وعنوان كتابه. أصول يمنية

ً طيبـة، ويثـرب 4 تقـع شمـال مكـة؛ ھي دار . المدينـة المنـورة؛ وتـسمى أيضـا
يعـود . صـلى اللـه عليـه وسلـم وفيھـا تـوفي ودفـن ھجـرة الرسـول محمـد

الـدرة الثمينـة في : وعنـوان الكتـاب بالكامـل ھـو. وجودھـا إلى أيـام العمالقـة
اإلمـام الحافـظ أبـو عبـد اللـه محـب الديـن محمـد بـن : تاريـخ المدينـة؛ ألفـه

 ).م12145/ھـ643: ت(محمـود بـن النجـار البغـدادي 
واإلقليـم قديـم في . اسـم يطلـق عـلى إقليـم وعـلى مدينـة القاھـرة: مصـر 5

أمـا مدينـة القاھـرة فـھي عاصمـة . تاريخـه؛ ذكـر في القـرآن والكتـب المقدسـة
وصاحـب . ھـ401مصـر الحاليـة؛ وبنيـت أيـام المعـز لديـن اللـه الفاطـمي سنـة 

وليـس ابـن (ـد الرحمـن بـن أحمـد بـن يونـس الكتـاب المذكـور ھـو أبـو سعيـد عب
م وتـوفي 894/ھـ281الصـدفي الحميـري؛ ولـد بمصـر سنـة ) نـواس كمـا ذكـر

كتـاب كبيـر في أخبـار : األول: ولـه كتابـان عـن مصـر. م958/ھـ347بھـا سنـة 
 . مصـر ورجالھـا، وأما الثاني فھو صغير؛ في ذكر الغرباء الواردين على مصر
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مينـاء مصـري يطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـط؛ سميـت ھـذه المدينـة  1

ومؤلـف الكتـاب ھـو وجيـه الديـن . بذلـك نسبـة إلى مشيدھـا اإلسكنـدر المقـدوني
بـن فتـوح الھمـداني ا) وليـس سليمـان كمـا ورد(أبـو المظفـر منصـور بـن سليـم 

ديـث، تـولى الحسبـة في اإلسكندريـة؛ لـه اإلسكنـدراني؛ وھـو مـن حفـاظ الح
الـدرر السنيـة في أخبـار اإلسكندريـة، والذيـل : اھتمـام بالتاريـخ؛ مـن كتبـه

عـلى تذييـل ابـن نقطـة عـلى اإلكمـال البـن ماكـوال، وتراجـم رجـال الحديـث، 
  .ومعجـم عـن شيوخـه

ھي عاصمـة الجمھويـة التونسيـة يطلـق االسـم عـلى اإلقليـم وعـلى المدينـة؛ و 2
كانـت . مدينـة قديمـة ربمـا عـادت نواتھـا األولى إلى عھـد الفينيقييـن. حاليـاً 

وربمـا . أمـا المؤلـف؛ فلـم نجـد مـا يـدل عليـه. تسـمى أيـام الرومـان تونيوتـوم
د بـن التبـس األمـر بينـه وبيـن أبي العـرب؛ وھـو أبـو العـرب محمـد بـن أحمـ

  . طبقات علماء إفريقية وتونس: ؛ وكتابه ھو)م944/ھـ333: ت(تميـم القيرواني 
اسمھـا القديـم ھـو . مينـاء ھـام في الجمھوريـة الجزائريـة حاليـاً : بجايـة 3

سالـداي؛ إذ كانـت في بدايـة أمرھـا عبـارة عـن محطـة ساحليـة فينيقيـة؛ ثـم 
والمؤلـف ھـو أبـو . دت عاصمـة للدولـة الحماديـةتوسعـت أيـام الرومـان، ثـم غـ

العبـاس أحمـد بـن أحمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد الغبريـني؛ نسبـة إلى قبيلـة 
م وتـوفي بھـا سنـة 1246/ھـ644أمازيغيـة تسـمى غبريـن؛ ولـد ببجايـة سنـة 

ايـة فيمـن مـن مؤلفاتـه كتـاب عنـوان الدر. م؛ وولي قضـاء بلـده1315/ھـ714
 .عـرف مـن العلمـاء في المائـة السابعـة ببجايـة

كانـت تسـمى أيـام . تلمسـان مدينـة أزليـة؛ عاصمـة المغـرب األسـط سابقـاً  4
ثـم اتخذھـا أبـو قـرة اليفـرني عاصمـة لدولتـه بعـد أن . الرومـان بوماريـا

ا سليمـان بـن عبـد اللـه وبعدھـا غـدت عاصمـة للمغراوييـن؛ ثـم اتخذھـ. جددھـا
الكامـل وأبنـاؤه مـن العلوييـن عاصمـة لھـم؛ وانتقـل أمرھـا ـ بعـد مـدة ـ إلى 
.  بـني زيـان؛ حيـث أضحـت عاصمـة لدولتھـم، وقاعـدة للمغـرب األوسـط

ومؤلـف الكتـاب ھـو أبـو عثمـان سعيـد بـن عيـسى بـن األصفـر األندلـسي؛ 
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ألـف كتابـه عـن تلمسـان، . م1067/ھـ460في حـوالي تـو(نزيـل طليطلـة 
  .  شـرح الجمـل للزجـاجي؛ في النحـو: وكتـاب

ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن منصـور بـن عـلي بـن ھديـة القـرشي التلمسـاني  1
 .م؛ ألـف كتـاب تاريـخ تلمسـان735/1334: ت( ھديـةالمعـروف بابـن 

ھـ؛ حيـث اتخذھـا عاصمـة لدولتـه بالمغـرب 182ة أسسھـا إدريـس األول سنـ 2
أمـا المؤلـف ابـن عبـد الكريـم؛ فقـد تعـذر عـليّ معرفتـه؛ غيـر أن . األقـصى

المؤلفيـن لتاريـخ مدينـة فـاس متعـددون؛ منھـم المعـروف، ومنھـم المجھـول؛ 
   . فلعـل ابـن عبـد الكريـم ھـذا يكـون مـن بيـن ھـؤالء األخيريـن

األنيـس : ھـو عـلي بـن عبـد اللـه بـن أبي زرع الفـاسي؛ وعنـوان كتابـه 3
   .م1319/ھـ719: ت(المطـرب بـروض القرطـاس 

. يمكـن أن ينطبـق مـا ورد في التعليـق السابـق عـلى تاريـخ القونـجي أيضـاً  4
جي في وكـل مـا يمكـن ذكـره أن ابـن الخطيـب ترجـم للـذي يسـمى ابـن القونـ

ابـن جعفـر : ((وممـا جـاء في ترجمتـه. اإلحاطـة؛ دون ذكـر كتـاب تاريـخ فـاس
القونـجي محمـد بـن أحمـد السلـمي؛ يكـنى أبـا عبـد هللا، ويعـرف بابـن جعفـر، 
ً إلى قريـة باإلقليـم؛ وكـان مـن أھـل  ويشھـر في األخيـر بالقونـجي؛ منسوبـا

حـل سكنـاه، في حـدود عـام خمسـة عشـر تـوفي بألمريـة م.  غرناطـة
  ).م1315أي حـوالي )). (وسبعمايـة

كانـت ـ . مدينـة في شمـال المغـرب األقـصى تطـل عـلى مضيـق جبـل طـارق 5
في بدايـة أمرھـا ـ عبـارة عـن محطـة تجايـة فينيقيـة اسمھـا أبيـال، ومنھـا 

زالـت اآلن تحـت اإلحتـالل مـا . انطلـق طـارق بـن زيـاد لفتـح األندلـس
أمـا صاحـب الكتـاب المذكـور فھـو أبـو الفضـل عيـاض بـن مـوسى . اإلسبـاني

م وتـوفي 1083/ھـ476ابـن عيـاض السبـتي اليحصـبي المالـكي ولـد في سنـة 
كتـاب الشفـا في شـرف : مـن مؤلفاتـه. م1149/ھـ544بمراكـش سنـة 

دارك وتقريـب المسالـك في ذكـر فقھـاء مذھـب المصطـفى، وكتـاب ترتيـب المـ
ً كتـاب  مالـك، وكتـاب العقيـدة، وكتـاب شـرح حديـث أم زرع، ولـه أيضـا
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وكتـاب  .اقتفـاء صحيـح اآلثـار، والموطـأ، والصحيحيـن مشـارق األنـوار في
ل األندلـس والمغـرب؛ وقـد اشتمـ جامـع التاريـخ؛ الـذي جمـع فيـه أخبـار ملـوك

  .عـلى أخبـار سبتـة وعلمائھـا؛ ويبـدو أنـه ھـو الـذي يقصـده ابـن الخطيـب
وھي مدينـة أندلسيـة؛ تقـع شـرق إسبانيـا الحاليـة؛ وتبعـد عـن ساحـل  1

 .أمـا المؤلـف؛ فقـد تعـذر الوصول إلى ترجمة كاملة له. المتوسـط بثالثـة أميـال
لـس؛ قـرب غرناطـة؛ وكـان يطلـق عـل مدينـة إلبيـرة أو قشتالـة في األند 2

والمؤلـف ھـو محمـد بـن عبـد الواحـد بـن إبراھيـم . اإلقليـم الـذي بـه غرناطـة
م 1154/ھـ549المـالحي؛ نسبـة إلى قريـة في مقاطعـة غرناطـة؛ ولـد سنـة 

ً، : مـن مؤلفاتـه. م1222/ھـ619وتـوفي في سنـة  كتـاب األربعيـن حديثـا
في أنسـاب (، وكتـاب الشجـرة )في الصحابـة(عـلى االستيعـاب ومستـدرك 

، وكتـاب تاريـخ علمـاء إلبيـرة وأنسابھـم وأنبائھـم؛ )األمـم مـن العـرب والعجـم
ويعتبـر ھـذا الكتـاب أحـد المصـادر الـتي استعـان بھـا ). وھـو المقصـود ھنـا(

  .ابـن الخطيـب
ومـن شقـورة شاعـر الموحديـن . مـال جيـانمدينـة في األندلـس تقـع في أع 3

أمـا المؤلـف فـال يبـدو سـوى الكاتـب الشاعـر . الفحـل أبـو بكـر بـن مجبـر
األديـب أبي مـروان عبـد الملـك بـن إدريـس األزدي الجزيـري المتـوفي في 

  .م؛ واللـه أعلـم1003/ھـ394سجنـه حـوالي سنـة 
. دلـس، يطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـطمينـاء تجـاري في شـرق األن 4

محمـد بـن عـلي بـن  عبـد هللاأبـو المؤلـف ھـو . وھـذا المرفـأ قديـم أزلي
ـاني؛ المعـروف ب م، 1238/ھـ636: ت(ابـن عسكـر الخضـر بـن ھـارون الغسّ

ومـن . وأدبائھـا؛ ولي قضاءھـا مالقـةعالـم في الحديـث والتاريـخ مـن أھـل 
في القـرآن (كتـاب المشـرع الـروي في الزيـادة عـلى غـربي الھـروي : اتـهمؤلف

، وكتـاب الجـزء المختصـر في السلـوّ عـن ذھـاب البصـر، وكتـاب )والحديـث
نزھـة الناظـر في مناقـب عمـار بـن ياسـر، واإلكمـال واإلعـالم؛ وھـو تراجـم 

؛ مـات ابـن )صـده ابـن الخطيـبوھـذا الكتـاب ھـو الـذي يق(أعـالم مالقـة؛ 
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أمـا ابـن أخـت ابـن عسكـر؛ . م1239/ھـ636عسكـر ـ قبـل أن يكملـه ـ سنـة 
الـذي أكمـل الكتـاب المذكـور فھـو أبـو بكـر محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن 

م؛ 1241/ھـ639؛ تـوفي بعـد عـام )وليـس خمسيـن كمـا ذكـر في النـص(خميـس 
طلـع األنـوار ونزھـة البصائـر واألبصـار فيمـا احتـوت عليـه م: وعنونـه بـ

 . مالقـة مـن األعـالم والرؤسـاء واألخبـار وتقييـد مـا لھـم مـن المناقـب واآلثـار
بَـغ بـن عـلي بـن أبي العبـاس المالـقي،  1   ). م1196/ھـ592: ت(يبـدو أنـه أصْ
الحسيـن المعافـري؛  بـنحمـاد  ج بـنالحسـن بـن محمـد بـن مفـرھـو أبـو بكـر  2

ـشِي :  يعـرف بتشديـد البـاء الموحـدة وفتحھـا؛ وليـس القيـسي كمـا ورد في (بالقُب 
م وتـوفي بعـد سنـة 959/ھـ348مـن قرطبـة؛ ولـد في سنـة   ؛)النـص

في أخبـار  (أعـالم الرجـال؛في تاريـخ  االحتفـالألـف كتـاب . م1038/ھـ430
 . )ء والقضـاة والفقھـاءالخلفـا

قرطبـة عاصمـة األندلـس، وعاصمـة الغـرب اإلسـالمي ـ أيـام الحكـم أألمـوي  3
تركـت . أسسھـا الفينيقيـون؛ وتقـع عـلى ضفـاف الـوادي الكبيـر. ـ بـال منـازع

ً في تاريـخ األندلـس ً كبيـرا يبـدو . وأعيـد تجديدھـا في العصـر الرومـاني. أثـرا
 .ھـو كتـاب االحتفـال المذكـورأنـه 

ً عـن مدريـد؛ فتحھـا طـارق بـن  4 مدينـة في وسـط األندلـس، ال تبعـد كثيـرا
والمؤلـف ھـو أبـو جعفـر . ولھـذه المدينـة شـأن كبيـر في تاريـخ األندلـس. زيـاد

وليـس مظاھـر باظـاء (باطـاء المھملـة؛ (أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن مطـاھـر؛ 
األنصـاري األندلـسي؛ ولـد بطليطلـة ) الفوقيـة المعجمـة كمـاء ورد في النـص

مـن مؤلفاتـه كتـاب تاريـخ فقھـاء طليطلـة . م1096/ھـ489وتـوفي بھـا سنـة 
 .وقضاتھـا؛ وھـو الـذي قصـده ابـن الخطيـب

 ھـو أبـو القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك بـن مسعـود بـن بشكـوال الخـزرجي 5
م وتـوفي بھـا سنـة 1101/ھـ494األنصـاري األندلـسي ولـد بقرطبـة سنـة 

الصلـة؛ في : ولي القضـاء في نـواحي إشبيليـة؛ ومـن مؤلفاتـه. م1183/ھـ578
تاريـخ رجـال األندلـس، وتاريـخ؛ في أحـوال األندلـس، والغوامـض والمبھمـات، 
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ت المستغربـة، والمحاسـن ورواة الموطـأ، والفوائـد النتخبـة والحكايـا

 .وقـد كـان يستعيـن بـأبي جعفـر بـن مطاھـر. والفضائـل؛ في التراجـم
ـان القرطـبي؛ ولـد في  1 ـان بـن خلـف بـن حسيـن بـن حي  ھـو أبـو مـروان حي 

وھـو مـن مـوالي . م1076/ھـ469م وتـوفي بھـا سنـة 987/ھـ377قرطبـة سنـة 
ً جلھـا مفقـود؛ منھـالـه مـا يق. بـني أميـة المقتبـس في : ـارب الخمسيـن مؤلفـا

أنبـاء أھـل األندلـس، وكتـاب المتيـن، وكتـاب البطشـة الكبـرى، وكتـاب انتخـاب 
  . مـن أخبـار القضـاة

ً جزيـرة أم حكيـم؛ وھي جاريـة طـارق بـن زيـاد؛ إذ خلفھـا فيھـا  2 تسـمى أيضـا
ومدينـة الجزيـرة . ق األندلـس؛ فسميـت باسمھـاطـارق عنـد زحفـه نحـو أعمـا

أمـا . الخضـراء عبـارة مـن مرفـأ يقابـل العـدوة المطلـة عـلى بـالد المغـرب
وربمـا . صاحـب الكتـاب المذكـور فلـم يتبيـن شـيء عنـه وال عـن كتابـه

  .؛ كمـا سبقـت اإلشـارة إليـهالمقصـود ھـو ابـن خميـس؛ وليـس ابـن خمسيـن
وھي قلعـة يحصـب الـتي تعـرف بقلعـة بـني سعيـد؛ وتقـع شمـال غـربي  3

والمؤلـف ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن سعيـد ولـد في . كيلـو 52غرناطـة بمسافـة 
وھـو . م1286/ھـ685م وتـوفي بتونـس سنـة 1208/ھـ605قلعـة يحصـب سنـة 

المحيـط بحـلى لسـان  كتـاب فلـك األرب: مـن مؤلفاتـه. جغـرافي أندلـسي
العـرب، وكتـاب بسـط األرض في الطـول والعـرض؛ وھـو عبـارة عـن جـدول 

 . بالمـدن والجبـال واألنھـار والبحـار
بلـدة في أعمـال تطيلـة؛ وھي قريبـة بكيلومتـرات قليلـة مـن  Vigueraبقيـرة  4

  .المـؤذن الوشـقي والمؤلـف ھـو أبـو عبـد اللـه بـن؛ Albeldaحصـن البيضـاء 
ً لشبونـة؛ وھي قريبـة مـن المحيـط األطلـسي؛ عاصمـة البرتغـال  5 تسـمى أيضـا

  .ال يعـرف عـن المؤلـف أكثـر ممـا ذكـره ابـن الخطيـب. حاليـاً 
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3 
4  
 5      

                                                                                                 
المريـة مدينـة كبيـرة في كـورة إلبيـرة باألندلـس؛ وھي مرفـأ ھـام بشـرق  1

إلى جھـات كثيـرة؛ اشتھـرت بصنـع الـوشي األندلـس؛ ينطلـق منـه التجـار 
أمـا مؤلـف كتـاب مزيـة المريـة فقـد ترجـم لـه ابـن الخطيـب في . والديبـاج

ً 1368/ھـ770اإلحاطـة؛ حيـث كتـب في ثـاني عشـر شعبـان مـن عـام  م قائـال
  ".وھـو اآلن بقيـد الحيـاة"
ـود ھنـا ھي مدينـة باجـة والمقص. ثمـة باجـة بإفريقيـة وباجـة باألندلـس 2

وھي . بنيـت أيـام الرومـان؛ يقـال أنھـا أقـدم مـدن األندلـس بنيانـاً . األندلسيـة
ومنھـا اإلمـام القـاضي أبـو الوليـد البـاجي سليمـان . ليسـت بعيـدة عـن قرطبـة

أمـا المؤلـف فقـد ترجـم لـه ابـن الخطيـب في . ابـن خلـف؛ شـارح الموطـأ
أبـو : واسمـه بالكامـل ھـو. اطـة، واستشھـد بـه في مواضـع كثيـرة منھـااإلح

البركـات محمـد بـن محمـد بـن إبراھيـم بـن الحـاج البلفيـقي ولـد سنـة 
: م؛ ولي قضـاء مالقـة؛ مـن مؤلفاتـه1370/ھـ771م وتـوفي سنـة 1281/ھـ680

وف العجـم، واإلفصـاح أسمـاء الكتـب والتعريـف بمؤلفيھـا؛ معـدة عـلى حـر
فيمـن عـرف باألندلـس بالصـالح، ومشتبھـات مصطلحـات العلـوم، والمؤتمـن 
في أنبـاء مـن لقيتـه مـن أبنـاء الزمـن، وديـوان شعـر بعنـوان العـذب األجـاج، 
وقد يكبو الجواد في غلطة أربعين من النقاد، والعلن في أنباء أبناء الزمن، وسلوة 

  . من ال شعر له، وتاريخ المرية؛ وھو ما يقصده ابن الخطيب الخاطر، وشعر
  )).فداخلتـني لقـومي عصبيـة: ((في ريحانـة الكتـاب 3
وجـاء . ھي األنفـة واإلبـاء والمـروءة والنخـوة؛ إذ ھي سـبـب الحمايـة: الحميـة 4

الَحِمیَّـَة َحِمیَّـَة إْذ َجَعـَل الِذیـَن َكَفـُروا ِفي ُقُلوِبِھـُم ﴿  :في القـرآن الكريـم
الَجاِھِلیَّـِة َفأْنـَزَل اللَّـُھ َسِكیَنَتـُھ َعـَلى َرُسوِلـِھ َوَعـَلى الُمْؤِمِنیـَن َواْلَزَمُھـْم َكِلَمـَة 

سـورة . ﴾التَّْقـَوى َوَكاُنـوا أَحـقَّ ِبَھـا َوأْھَلَھـا َوَكـاَن اللَّـُھ ِبُكـلِّ َشـْيٍء َعِلیمـًا 
  . 26: ـةالفتـح؛ اآلي

  )).أن يسـع سواھـم ذكرھـم: ((في ريحانـة الكتـاب 5
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  1        
2

3 
4      

   5، 
    6 7؛

   8؛  
      9

       10،

                                                
 .يقصـد مدينـة غرناطـة؛ حاضـرة  ـ أو عاصمـة ـ ملك بني األحمر في وقته 1
  )).إذ جعلھـا: ((في ريحانـة الكتـاب 2
  .أي مقـام ومرجـع 3
 )).وأطيـب: ((في الريحانـة 4
  .االعتمـار ھنـا تعـني التوسـع في العمـران 5
 )). محتطيـن): ج(، وفي ))محطيـن): ((ك(في  6
 )).مقتطعيـن: ((في الريحانـة 7
ُمْھِطِعیـَن ُمْقِنـِعي ُرُءوِسِھـْم َال َیْرَتـد ﴿  :وفي الذكـر الحكيـم. أي مقبليـن سراعـاً  8

وجـاء . 43: سـورة إبراھيـم؛ اآليـة. ﴾َیْرَتـد إَلْیِھـْم َطْرُفُھـْم َوأْفِئَدُتُھـْم َھـَواٌء 
: سـورة. ﴾ُمْھِطِعیـَن إَلى الـدَّاِع َیُقـوُل الَكاِفـُروَن َھـَذا َیـْوٌم َعِسیـٌر﴿ :يضـاً أ

سـورة . ﴾ َفَمـاِل الِذیـَن َكَفـُروا ِقَبَلـَك ُمْھِطِعیـَن ﴿ :وجـاء كذلـك. 8: القمـر؛ اآليـة
  . 36: المعـارج؛ اآليـة

 .أي المنحـر، أو موضـع القـالدة مـن الصـدر 9
 )).ترفيھـاً : ((في الريحانـة 10
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5  6   
        

      7 
       8

        
     9 

         

                                                
  )).وجلـب لسـوق الملـك مـا نفـق فيھـا: ((نفسـه 1
 )).إطراقـه: ((في ريحانـة الكتـاب 2
  )).لنوافلـه: ((نفسـه 3
سكوتـه مـن شـدة : ووجومـه. سكوتـه عـن التكلـم وخفـظ العينيـن: طروقـه 4

  .سيـالن وھطـول: وسجومـه. الغضـب
  )).وتدعـوه المشكـالت: ((في ريحانـة الكتـاب 5
 )).وعـارف: ((في الريحانـة 6
  )). وشحية: ((فكتبت) ك(و ) ج(وحرفت في . القرابة المتصلة المشتبكة: الوشيجة 7
  )).الرائـع: ((وفي الريحانـة. أي مـن صحيفتـه المخصبـة 8
  )).وُسْمـر : ((في الريحانـة 9
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1    2 
   3   

4 .      
5 6: 

  ضروب النَّاس عشَّاقٌ ضروبـاً  
  فأعذَرهـم  أشَفَّهــم   حبيبـاً 

  


     7؛  

                                                
  )). الحسنـاء: ((في الريحانـة 1
 )).زي نَـتو: ((نفسـه 2
  . أي أحببـت وولعـت 3
ُ بمعانيھـا،   : ((وفي الريحانـة كتبـت الجملـة السابقـة ھكـذا 4 َلِفْـت وإن قيـل ك

  )). وقصـرتُ الھـوى عـلى مغانيھـا
...)) مقبـول وسيـف العـدل دونـه مغلـول، واللـه در أبي الطيـب: ((في الريحانـة 5

ـن بـن الحسـن الجعـفي وأبـو الطيـب ھـو أحمـد بـن الحسي...)) الطيـب
م؛ 915/ھـ303المذحـجي الكنـدي المعـروف بالمتنـبي؛ ولـد بالكوفـة سنـة 
وتـوفي مقتـوالً . بمحلـة تـدعى كنـدة المنسـوب إليھـا؛ وال عالقـة لـه بقبيلـة كنـدة

مـن قبـل عصابـة يرأسھا المدعو فاتك بن الجھل األسدي؛ بين بغداد وفارس سنة 
ً على . م965/ھـ354 ويعتبر المتنبي من أبرز شعراء العرب، وأجودھم شعرا

  .اإلطالق
ً قالھـا المتنـبي في مـدح  6 ھـذا البيـت؛ مطلـع لقصيـدة مـن اثنيـن وأربعيـن بيتـا

ار بـن مكـرم  .وھي مـن بحـر الوافـر. عـلي بـن محمـد بـن سيـ 
ـة؛ ويقصـد ھنـا أنـه يلـقي وطـن اإلبـل، والجلـد المتعفـن في الدباغ: العطـن ھـو 7

 .يلـقي ويتـرك كـل كريـه وعفـن
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1   2   
3  

4: 
  ن الرجـال إليهِـمو حبـب أوطـا

  مـآرب قَضاهـا الشَّبـاب هنالكـا 
  إذا  ذَكَـروا  أوطانَهـم  ذَكَّرتهـم          

  عهود الصبـا فيها فحنُّـوا  لذلـك 
  

 
5: 

  مغْـنَى الجـالل بواجـب ُأحبـك يـا
  وأقطَـع في أوصافـك الغُّـر أوقـات 

   

                                                
  )).في طينـة: ((في الريحانـة 1
 )).بالتمـاح: ((نفسـه 2
؛ الملقـب )جورجيـوس(ھـو الشاعـر الفحـل عـلي بـن العبـاس بـن جريـح أو  3

م؛ مـن أب رومي وأم فارسيـة؛ 835/ھـ221بابـن الـرومي؛ ولـد ببغـداد سنـة 
وتـوفي سنـة . اشتھـر بالتطيـر والتشـاؤم. والي بـني العبـاسوھـو مـن مـ

 .م 896/ھـ283
  .البحـر الطويـل 4
  .البحـر الطويـل 5
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  تَقَسـم منك التُّـرب قَومي  وجيـرتي    
  فَفي الظَّهر أحياء وفي البطْـن أمـوات 

 
1 

         
   2 ، 


 3،

      4،
 

  5 ،   6 

                                                
ذكـره مـن قبـل؛ وھـو أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد الواحـد بـن إبراھيـم  1

الغافـقي المعـروف بالمـالحي؛ نسبـة إلى قريـة في الجنـوب الغـربي مـن 
مـن . م1222/ھـ619م وتـوفي في سنـة 1154/ھـ549ولـد سنـة غرناطـة؛ 

 .تاريـخ علمـاء إلبيـرة: مؤلفاتـه
  .أنـه لـم يشـف مـن عطـش شديـد، وال سـد ثقبـة: يقصـد 2
  )).اطلـع): ((ت(، وفي ))طلـع): ((ك(وفي ) ج(في  3
ً؛ وقـال مجمـع الكتفيـن مـن اإلنسـان، والفـرس أيضـ: األكتـاد مفـرده الكتـد 4 ا

ـة. ھـو الكاھـل: بعظھـم م  ِ   : وفي األكتـاد يقـول ذو الرّ
ضَى كأنمـا ْ ـو ِحَ ْ ھُـن  أكتـادٌ ب ِ   *  وإذ ـق ِ البَواسِ َ الن خيـل ـدَان يْ ھـا اآللُ عَ   زَ

أي تخيـل الليـل كجمـل يركبـه . الجھـة البعيـدة الـتي يقصدھـا: الطيـة ھي 5
  )).المطيـة: ((كتبـت في المخطوطيـن)) طيـةال((و. للوصـول لھدفـه البعـد

 .ھكـذا 6
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    1   
       

       
 


        
    
   

2 : 
  ومـا شـر الثالثـة أم  عمـرٍو        

   3بصاحبـك  الـذي ال تُصبحينـا
 

       
   

         

                                                
 .الدقيـق الحـاد؛ ويقصـد بھـا ھنـا فتيلـة السـراج التي تـضيء ما حوله: الذبـال 1
  .من بحر الوافر. شعراء الجاھلية؛ قاله في معلقتهھذا البيت البن كلثوم التغلبي من  2
  )).تصحبينـا: ((فكتبـت) ج(حرفـت في  3
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  1 
       
       

2؛
      
        
      

      
      

    3    
 4 



                                                
إنَّ َعـَذاَب *  َوالَبْحـِر الَمْسُجـوِر ﴿ :فـفي قولـه تعـال. ـة ومتفجـرةأي فياض 1

َوإَذا الِبَحـاُر  ﴿ :ه سبحانه وتعالىوقول. 6: سورة الطور؛ اآلية. ﴾َربِّـَك َلَواِقـٌع 
  . 6: سورة التكوير؛ اآلية. ﴾َوإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت* ُسجِّـَرْت 

إذا غيبـه : وخبـن الطعـام. أخفـاه: بنـه خبنـاً خبـن الشـيء يخ. أي خفايـاه 2
ً للشـدة  .   والخبنـة مـا تحملـه في حضنـك. استعـدادا

  .وھـذه الصياغـة طالمـا يستعملھـا ابـن الخطيـب. ھكـذا 3
 )).فتتخـل): ج(و ) ك(، وفي ))فتتخلـل): ((ت(في  4
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1        
    2،   

 3؛     
      

        
        

        
4 

      
        


      

                                                
، ))أخـذ ببضـع أو): ((ج(و ) ت(وكتبـت في. العضـد: الضبـع جمعـه أضبـاع 1

 )). أخـلى فيضـع): ((ك(وفي 
لـة ھنـا 2 ْ ِح  .يقصـد بھـا عطـاء المـرأة ومھرھـا: النّ
  .ھي العطيـة والھبـة عمومـاً : الن حلـة ھنـا 3 
 .أي غرناطـة 4
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  1،   


     
  2،  

       3 
       

4،
        

      
                                                

القضـاة، والعلمـاء، والمحدثيـن، والفقھـاء؛ في مرتبـة أدنى : يضـع في ترتيبـه 1
ويبـدو أن ھـذا مستمـد مـن . ، ومـن يسميھـم الفضـالءمـن الوجھـاء، واألعيـان

  .االتجاه المادي والسلطوي الذين يھيمنان على الحياة االجتماعية والسياسية آنئذ
ِخَتاُمُھ  ﴿  :وھي إحاله إلى اآلية الكريمة. تخلص ذكي؛ بحكم خبرته في السياسة 2

  .26: سورة المطففين؛ اآلية. ﴾ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس الُمَتَناِفُسوَن
  .يقصـد مدينـة غرناطـة 3
وفي حديـث . معظمـه: أواسـط البحـار ومعظمھـا؛ وثبـج الرمـل: أثبـاج البحـار 4

فـإن ؛ وعليكـم الـرواق المطنـب فاضربـوا ثبجـه: ((رضي اللـه عنـه عـلي
رھـا؛ وبيـن خيـار أمـتي أولھـا وآخ: ((وفي حديـث .الشيطـان راكـد في كسـره

) ك(؛ كتبـت في ))أثبـاج((وكلمـة )). ذلـك ثبـج أعـوج ليـس منـك وليسـت منـه
  )).أشبـاج): ((ت(، وفي ))أتبـاج): ((ج(و
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2 3 

         


  
      

 
   ***

   
                                                

 .معتقداته وأديانـه)): أنحاله((والمقصود بـ )). وأنحى له: ((فكتبت) ك(حرفت في  1
  .من غلب سلب: يعني)). َبـزَّ َمـْن َعـزَّ : ((ويقولون في المثل السائر. سلبـه: بـزه 2
ه الدّھـر شيئـاً  3   .غلبـه أو الدھـر عـلى شـيء أو سلبـه شيئـاً : بـزّ
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   1؛
    2   
3 .

        

                                                
ثمـة مـن يرجـع ھـذا االسـم إلى أيـام الرومـان الذيـن أطلقـوا عـلى ھـذه البلـدة  1

مانـة؛ وذلـك لتوفـر أشجـار  Grenadeأي  Granataاسـم قرانـادة  ً بمعـنى الرّ
بينمـا يـرى بعضھـم أن االسـم مشتـق مـن . لفاكھـة في تلـك الجھـةھـذه ا

؛ ))ناطـة: ((األول ھـو االسـم الحقيـقي لتلـك البلـدة أيـام القـوط وھـو: شطريـن
ولمـا ودخـل العـرب إلى األندلـس أضافـوا الشطـر الثـاني في أول الكلمـة؛ وھـو 

ً ـ مـن يـرى أن اسـم  وثمـة ـ. ؛ فأضحـت تسـمى غرناطـة))غـار(( أيضـا
اسـم أمازيـغي؛ وبالتحديـد اسـم لعشيـرة أمازيغيـة : غرناطـة أو إغرناطـة

ً؛ خاصـة إذا مـا علـم أن أول . سميـت بھـا البلـدة ويمكـن أن يكـون ھـذا صحيحـا
 .  مـن أسـس غرناطـة المعروفـة اآلن ھـم األمازيـغ الزيرييـن مـن صنھاجـة

؛ وھي عبـارة عـن مدينـة Elvira: وباإلسبانيـة. ـرة أو يلبيـرة أو لبيـرةيقـال إلبي 2
رومانيـة قديمـة؛ تمثـل إحـدى الكـور الكبيـرة في بـالد األندلـس؛ كانـت تتبعھـا 

وكـورة إلبيـرة تبعـد . قسطيليـة ومحطـة غرناطـة الحاليـة: مـدن عديـدة؛ مثـل
ً تقريبـاً  . وھي كثيـرة األنھـار غنيـة بالمعـادن. عـن قرطبـة بتسعيـن ميـال

  . ILIBARISوتواجـدت مدينـة إلبيـرة أيـام الرومـان؛ حيـث سميـت 
ً؛ بتقديـر؛ أن الميـل يسـاوي بيـن ثـالث آالف  3 أي ستـة أميـال ونصـف تقريبـا

  .  وقدرھـا صاحـب معجـم البلـدان بثالثـة أميـال. ذراع إلى أربـع آالف
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ولكـن الدكتـور يوسـف )). سنـام األندلـس: ((للمحـة البدريـة أيضـاً كتبـت في ا 1

؛ وقـال أن غرناطـة كانـت تسـمى ))شـام األندلـس: (طويـل يعتقـد في أنھـا
ً )). شـام األندلـس(( واستشھـد بقـول الرحالـة ابـن جبيـر األندلـسي واصفـا

  َعَلْیھـا  ِزْدِت  ـَك  َلَقـْد یا ِدَمْشـق الَغـرِب َھاِتیـ             :غرناطـة
 َوَھَي  تْنَصـبُّ  َعَلْیھـا   األنھـاُر  تْجـري     َتْحَتـِك

يـرى بعـض المحققيـن أن قسطيليـة ھي حصـن بالقـرب مـن إلبيـرة يسـمى  2
 .؛ أي قشتالـةCastellumبالالتينيـة 

محمـد بـن حيـان ھـو أبـو مـروان حيـان بـن خلـف بـن حسيـن بـن حيـان بـن  3
ولـد في قرطبـة سنـة . مـن مـوالي بـني مـروان األموييـن. بـن وھـب بـن حيـانا

المقتبـس في : مـن مؤلفاتـه. م1076/ ھـ469م  وتـوفي بھـا سنـة 987/ھـ377
جلـه مفقـود؛ وقـد حقـق أحـد أقسامـه األولى الدكتـور . أنبـاء أھـل األندلـس

؛ وسبقـه ))المقتبـس مـن أنبـاء أھـل األندلـس: ((نمحمـد عـلي مـكي بعنـوا
المستشـرق اإلسبـاني؛ فنشـر قسـم أوسـط؛ تتعلـق بأحـداث الفتنـة الكبـرى مـا 

؛ بينمـا حقـق أحـد أقسامـه األخيـرة عبـد الرحمـن )ھـ300ـ 250: (بيـن سنـتي
  )).المقتبـس في أخبـار بلـد األندلـس: ((عـلي حـجي تحـت عنـوان

كانـت تربـط أمـام : ويقصـد. مـا أحـاط بحنـكي الفـرس مـن لجامـه: الحكمـة 4
 .المسجـد ـ مـن خيـل أشـراف القـوم ـ خمسـون فرسـاً 
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ھـو األميـر محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الحكـم بـن ھشـام األمـوي ولـد  1

ن في أيامـه لـم تعلـ. م886/ھـ273م وتـوفي بھـا سنـة 822/ھـ207بقرطبـة سنـة 
بـل تأخـر إعالنھـا إلى عصـر عبـد الرحمـن الناصـر لديـن . الخالفـة باألندلـس

وال يعـدو مـا نسبـه إليـه ابـن . اللـه في الثلـث األول مـن القـرن الرابـع الھجـري
  .الخطيـب مـن مجـاز ومجاملـة

ن عمـرو بـن كلمـة الشافـعي خطـأ؛ وھـو التابـعي؛ حنـش بـن عبـد اللـه بـ 2
م؛ تابـعي؛ 718/ ھـ100سنـة : حنظلـة السبـئي الصنعـاني؛ تـوفي بسرقسطـة

ً؛ وھـو أول مـن ولي عشـور إفريقيـة؛ كمـا  دخـل إلى المغـرب واألندلـس فاتحـا
 .سرقسطـة، وقرطبـة: شيـد جامـعي

  .ھـذه اإلضافـة مـن ج 3
 . مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في ج؛ بينمـا ورد في ك 4
وفي ھـذه السنـة لـم يقـم األميـر محمـد بـن عبـد الرحمـن . م 864الموافـق لـ  5

بـأي غـزوة؛ واتجـه فيھـا للبنـاء والعمـران؛ مـن ذلـك استكمـال بنـاء المقصـورة 
 .بمسجـد قرطبـة، واالنتھـاء مـن بنـاء مسجـد إلبيـرة ھـذا

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

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


172 
 

    1 ، 
 

 
   .2)وكُـلُّ الـذي  فَـوق التُّـراب تُـراب(

  
     3 

     4  
      

      

                                                
 .يقصـد ـ ھنـا ـ إلبيـرة 1
ألبي فـراس الحـارث بـن سعيـد بـن حمـدان الحمـداني  ھـذا عجـز بيـت 2

غيـر أن بعضھـم ينسـب ھـذا . م 932/ھـ 320التغلـبي الوائـلي؛ المولـود سنـة 
البيـت إلى رابعـة العدويـة بنـت إسماعيـل العـدوي المولـودة بالبصـرة سنـة 

  :والبيـت بشطريـه. م718/ھـ 100
د  فال ِ َ الـو نـك ـرابِ تُـرابُ إذا صـح  مِ    كُـل  ھَيّـنٌ      وكُـل  الـذي فـوقَ الت 

اصطلـح بعـض المؤرخيـن عـلى تسميـة األيـام الـتي سقطـت فيھـا الدولـة  3
، وانقسمـت بيـن أمـراء األسـرة األمويـة ومؤيديھـم )م1008/ھـ399(األمويـة 

اشتعلـت بيـن أعضـاء  ؛ بينمـا ھي ـ في الحقيقـة ـ فتنـة"بالفتنـة البربريـة"
وذلـك ألن أمازيـغ األندلـس انضمـوا إلى معسكـر . األسـرة األمويـة المالكـة

األميـر سليمـان بـن الحكـم بـن عبـد الرحمـن الناصـر، وظاھـروه ضـد 
م؛ حيـث احتلـوا معـه قرطبـة، 1012/ھـ403خصومـه مـن أسرتـه سنـة 

ـاره ـ جھـات معينـة مـن األندلـس؛ أيـن والزھـراء؛ فأقطعھـم ـ مـع بعـض أنص
  .أقامـوا إمـارات أمازيغيـة تخصھـم في بعـض المناطـق؛ منھـا غرناطـة

 .يقصـد فئـة مـن األمازيـغ الصنھاجييـن 4

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

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


173 
 

       1،
     2،

 3     


 
 4.    

    
       

  


           
         

       5 
                                                

  . القـوم المتفرقـون؛ ال يجمعھـم رئيـس: النشـر ھنـا 1
إلى : ((لداللـة عـلى معـنىفيمـا ھـو شائـع؛ ل))  َھُلـمَّ َجـرَّا ((تستخـدم عبـارة  2

تعالـوا عـلى راحتكـم، وحسبمـا : ((غيـر أن المعـنى الصحيـح ھـو)). آخـره
ھـو أن تتـرك اإلبـل )): الجـر((معناھـا تعـالى، و)): ھلـم((ألن )). يسھـل عليكـم

  . والغنـم تـرعى أثنـاء سيرھـا بحريـة
  . مـالك الشـيء ومـداره: القطـب 3
  .السابق الذكر الذي ألفه أبو القاسم المالحي" تاريخ علماء إلبيرة"يقصد كتاب  4
  )).عـن: ((حرفـت في ك، ج؛ فكتبـت 5
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ً في كتـاب الجغرافيـا، وآثـار البـالد، واللمحـة البدريـة 1   .جـاء ھـذا أيضـا
وجـاء في . قبيلتـان بأقـصى بـالد التـرك األولى؛ اشتھرتـا بالفسـاد في األرض 2

َقاُلـوا َیـا َذا الَقْرَنْیـِن إنَّ َیأُجـوَج َوَمأُجـوَج ُمْفِسـُدوَن ﴿ :بحانـه وتعـالىقولـه س
سـورة . ﴾ ِفي األْرِض َفَھـْل َنْجَعـُل َلـَك َخْرجـًا َعـَلى أْن َتْجَعـَل َبْیَنَنـا َوَبْیَنُھـْم َسـدًا

ً سبحانـه وتعـالى. 94: الكھـف؛ اآليـة إَذا ُفِتَحـْت َیْأُجـوُج  َحـتَّى ﴿ :وقـال أيضـا
  . 96: سـورة األنبيـاء؛ اآليـة. ﴾ َوَمْأُجـوُج َوُھـْم ِمـْن ُكـلِّ َحـَدٍب َیْنِسُلـوَن

اقليـم متسـع؛ يشتمـل ـ في القـدم ـ عـلى إيـران وأفغانستـان وبعـض : خراسـان 3
  .المناطـق في آسيـا الوسـطى حاليـاً 

  .مطلـة عـلى البحـر األبيـض المتوسـطأي شـواطئ سوريـا الحاليـة ال 4
ً؛ وھي محافظـة باألندلـس اإلسبانيـة؛ تقـع مدينـة   Sevilla  إشبيليـة أو 5 حاليـا

فتحھـا المسلمـون بقيـادة مـوسى . إشبيليـة عـلى ضفـاف نھـر الـوادي الكبيـر
ومـن أشھر حكامھـا في العصـر اإلسـالمي . م713/ھـ94ابـن نصيـر سنـة 

  .المعتمـد بـن عبـاد الشاعـر الملـك): ـر الطوائـفعص(
ھـو قـاضي طليطلـة ـ في عصـر إمـارة ذي النـون ـ أبـو القاسـم صاعـد بـن  6

م 1029/ھـ420أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن صاعـد القرطـبي ولـد بالمريـة سنـة 
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؛ ھـو ))مـمالتعريـف بطبقـات األ((وعنـوان كتابـه . م1070/ھـ462وتـوفي سنـة 

  . عبـارة عـن مختصـر في الجغرافيـة
؛ وھـي عاصمـة  Murciaومرسيـة)). المرسيـه: ((كتبـت في المخطوطيـن 1

منطقـة في إسبانيـا، وتقـع إلى الجنـوب الشـرقي مـن إسبانيـا، وتقـع عـلى 
أسـس مرسيـة . ضفـاف نھـر شقـورة، وتطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـط

  .م، ومن أعالمھا المشھورين ابن عربي825/ھـ210من الداخل سنة عبد الرح
  .أي التنجيـم 2
ويقصـد )). السطـران: ((ھكـذا كتبـت في ج؛ بينمـا حرفـت في ك؛ فكتبـت 3

 .جوليـت 23جـوان إلى  22بـرج السرطـان الفلـكي؛ مـن : بالسرطـان
ـا ياقـوت الحمـوي وقـد شرحھ. ھـذه القياسـات مـن اصطالحـات الجغرافييـن 4

في معجـم البلـدان، وابـن سعيـد في كتـاب الجغرافيـة، وأبـو الفـدا في كتـاب 
فمـن أراد التوسـع . وقـد اختلفـوا في مقابلتھـا بمقيـاس الميـل. تقويـم البلـدان

 .عليـه بتلـك المصـادر
في البحـر  جزيـرة مايوركـا أو مايورقـا؛ ھي أكبـر الجـزر اإلسبانيـة، وتقـع 5

 .األبيـض المتوسـط؛ حيـث ترتبط بأرخبيل جزر الباليار؛ إذ تعتبر أحد أجزائه
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؛ أسسھـا اإليبيريـون؛ وھي اآلن مدينـة إسبانيـة؛ تقـع في Játivaشاطبـة  1

. مقاطعـة بلنسيـة، بالجھـة الشرقيـة مـن إسبانيـا؛ ضمـن حـوض نھـر البيضـاء
ع شمـال شـرق األندلـس؛ متصلـة بكـورة فـھي مدينـة تقـ: أمـا طرطوشـة

بلنسيـة، وتطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـط؛ سقطـت في قبضـة اإلفرنـج 
أمـا سردانيـة فـھي جزيـرة بغـرب المتوسـط، كبيـرة . م1148/ھـ543سنـة 

أمـا أنطاكيـة فـھي مدينـة تاريخيـة تابعـة . القطـر، كثيـرة الجبـال، قليلـة الميـاه
لـواء اإلسكندرونـة بتركيـا الحاليـة؛ وتقـع عـلى ضفـة نھـر العـاصي، وتبعـد ل

أمـا الرقـة فـھي مدينـة في شمـال . كلـم 30عـن شـاطي البحـر المتوسـط بـ 
تقـع عـلى ضفـاف الفـرات، وتبعـد . وسـط سوريـا؛ وھي اآلن مقـر محافظـة

سيـة تعـود إلى سنـة كم؛ اكتشفـت فيھـا آثـار عبا 200عـن حلـب بـ 
  .م1258/ھـ750

وقرطبـة اآلن تبعـد . ذ 3000= ذراع؛ بحكـم أن الميـل العـربي  270000أي  2
  . كـم 150عـن غرناطـة بـ  

 .يقصـد البحـر األبيـض المتوسـط 3
 )).يحـال: ((حرفـت في المخطوطـات الثالثـة؛ فكتبـت 4
ـس بالعـدوة البحريـة المعروفـة أي بـالد المغـرب الـتي تنفصـل عـن األندل 5

 .بمضيـق جبـل طـارق
د مفردھـا بريـد 6 ً تقريبـاً . بُـرُ  .الـذي تقـدر مسافتـه باثـني عشـر ميـال
ِالت مصطلح إسباني  7  .يعني األراضي البرية الخشنة المقفرة؛ )Parcela(البَراج
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 .رض السھليـةھي األ) (Campoوالكنبانيـة بالقشتاليـة . الجـوف ھـو الشمـال 1
 .الشمـال 2
  )).طيـه: ((في ج، ك 3
: وردت ھـذه الجملـة كلھـا في اللمحـة البدريـة ھكـذا)). البحريـة: ((في ت 4

مـارة باسمـك والبواكـر؛ طيّـة للتجـار؛ ركـابٌ معـه للجھـاد في البحـر((  )).مُ
  )).مقصـودة: ((في اللمحـة البدريـة 5
د خـرا 6 لـة بالمُ عَل  بـار البَراجـالتمُ طِ ـة، واضْ تِدْبـار الكنْبانِي    )).ت؛ ولمكـان اسْ
وجبـل الثلـج ھـذا  وھـو )). شيـر: ((حرفـت المخطوطـات الثالثـة؛ فكتبـت 7

وكان يسمى . جبـل سييـرا نفـادا المطـل عـلى غرناطـة بشموخـه وثلوجه الكثيفة
 .ر اإلسالمي جبل شيلرويسمى في العص. أي جبل الشمس Solariusبالالتينية 

  .أي تتدفـق وتسيـل 8
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  )).مكـان: ((ھكـذا في ك؛ وفي ج 1
  )).المنقـف: ((في ت 2
جـرت العـادة لـدى الكتـاب في المغـرب اإلسـالمي تخفيـف الھمـزة في  3

ً مـن . حـاالت كھـذه   ).جريـة(؛ كتبھـا مخففـة )جريئـة(فبـدال
 .أي غرناطـة 4
يى بـن غانيـة مـن كبـار القـادة في الدولـة المرابطيـة؛ ھـو أبـو زكريـاء يحـ 5

كافـح بصبـر ضـد أعـداء الدولـة؛ فاضطـر إلى اللجـوء إلى غرناطـة حيـث 
  .  م1148/ھـ543حوصـر بھـا وقتـل فيھـا سنـة 

يسـمى مؤسسـوا الدولـة اللمتونيـة بالمرابطيـن؛ النطالقھـم مـن ربـاط اتخـذوه  6
  .ول؛ بغـرض اإلعـداد للجھـاداتخـذوه في موطنھـم األ

  )).مـر موتـة: ((كتبـت في المخطوطـات الثالثـة 7
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   1؛     

2: 
  رعـى اهللا  مـن غَرناطـة  متَبـوًأ

  يجيـر  طريـدا أو 3يسـر   كئيبـاً
  رأي 4تَبـرم منها صاحـبي  عندمـا
  عـدن جليـدا  5مسارحهـا بالبـرد

  هي الثَّغْر صان اهللا  من أهلـتْ بـه
  وما خيـر ثغـرٍ ال يكـون  بـرودا

   

                                                
د  1 ْ   .غرناطـة  بَـر
وھـو . ؛ كمـا ورد في رحلـة ابـن بطوطـة؛ نقـال عـن ابـن الخطيـب))البسـتي(( 2

أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن 
. ؛ وھـو أحـد شيـوخ ابـن الخطيـب)م 1346/ھـ747م ـ 1275/ھـ674(شبريـن؛ 

ً رحلة ابن بطوطة، . ستأتي ترجمته في اإلحاطة أما ھذه األبيات فقد وردت أيضا
  .وھي من البحر الطويل. وفي كتاب تاريخ قضاة األندلس وفي نفح الطيب

 )).حزينـاً : ((في رحلـة ابـن بطوطـة، ونفـح الطيـب 3
  )).بعدمـا: ((ـخ قضـاة األندلـسفي تاري 4
  )).بالثلـج: ((في رحلـة ابـن بطوطـة 5
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ھـو أحمـد بـن محمـد بـن مـوسى الـرازي تخصـص في تاريـخ األندلـس  1
أخبـار ملـوك األندلـس، : م؛ مـن مؤلفاتـه955/ھـ344م ـ 887/ھـ274(

 .واالستيعـاب في أنسـاب أھـل األندلـس، وغيـره
؛ وھي حصـن قريـب مـن قلعـة Cabraأندلسيـة تسـمى اآلن  مدينـة: قبـرة 2

ميـال  30قريبـة مـن قرطبـة وتبعـد عنھـا بـ  .يحصـب؛ تدخـل في حـوز غرناطـة
 . اشتھـرت بھوائھـا العليـل، ومياھھا الغزيرة الرقراقة، وأرحائھا العديدة. تقريبـاً 

ً ببـالد الھنـد؛ 3 في وقـت سبـق األلـف الثامـن   نبـات قصـب السكـر كـان معروفـا
واتضـح أن جنـود اإلسكنـدر المقـدوني قـد عرفـوه ھنـاك منـذ عـام . قبـل الميـالد

حيـث أشرفـوا عـلى مـزارع قصـب السكـر في الھنـد واستفـادوا مـن . م.ق 327
. خبـرة السكـان المحلييـن في عصـر ھـذا النبـات وتكثيـف عصيـره وبلورتـه

لقـارة األمريكيـة عـن طريـق إسبانيـا؛ حيـث نقلـه كرستـوف كلومبـس وعرفتـه ا
 .ھـ؛ في رحلتـه الثانيـة إلى ھنـاك899/م1493سنـة 

يوجـد في األندلـس بعـض األماكـن الـتي تسـمى قسطيليـة أو : قسطيليـة 4
قسطلـة دراج في البرتغـال الحاليـة؛ بلـدة شاعـر األندلـس : قسطلـة؛ منھـا

بـر أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن دراج القسطـلي المتـوفي حـولي عـام األك
أمـا قسطلـة المقصـودة ھنـا فتقـع في أعمـال جيـان شمـال . م1009/ھـ400

كمـا توجـد . وفي نـوحي ليـون توجـد قسطيليـة الـتي عرفـت بقشتالـة. غرناطـة
  .قسطيليـة أخـرى في الجنـوب التونـسي بإفريقيـة
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غوطـة دمشـق اشتھـرت عنـد المشارقـة بالخصوبـة، وبأشجارھـا الملتفـة  1

  .وبمياھھـا المتدفقـة
ً أيـام العـام  : ((في اللمحـة البدريـة 2   )).زريعـة وال ريعـا
الـشيء الـذي يـزرع لـكي ينبـت، والحـب المتساقـط في األرض؛ : الزريعـة 3

ً أيـام العـام : ((بدريةوكتبـت في اللمحة ال. فينبـت مـن جديـد   )).زريعـة وال ريعـا
ألن التوتيـا عند اليونان عبارة . المقصودة ھنا ھي الزنـك: التوتيـا أو التوتيـة 4

  . كما يوجـد حيـوان بحـري مـن القنفذيات يسمى توتياء. عن حجر يكتحل به
ً عـن ساحـل الب: داليـة 5 حـر األبيـض بلـدة تقـع غـرب ألمريـة؛ ال تبعـد كثيـرا

 .Daliasوتسـمى اآلن . المتوسـط
نجـو 6 ْ وھـو عـود بخـور؛ لـه رائحـة  .ج عـود طيـب يستعمـل في البخـوراليل

  :قـال فيـه المتنـبي طيبـة؛
 َیَلْنجوِجيُّ مـا ُرفَعـْت ِلَضیـٍف        ِبـِھ النِّیـراُن َنـدِّىُّ الدُّخـاِن   

ً خصائـص طبيـة؛ قال والعـود الھنـدي ـ بـدوره ـ لـ 7 ه رائحـة طيبـة، ولـه أيضـا
َعَلْیُكـنَّ ِبَھـَذا الُعـوِد الِھْنـِديِّ؛ َفـإنَّ ِفیـِھ  : ((فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  )).َذاُت الَجْنـب ُیْسَعـُط ِمـَن الُعـْذَرة َوُیَلـدُّ مـن ذاِت الَجْنـِب: َسْبَعـة أْشِفَیـٍة ِمْنَھـا
  )).ذكـاء: ((ح الطيـبفي نفـ 8
وخيـران العامـري؛ ھـو أحـد )). لخيـزران: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 9

ثـار ضـد بـني أميـة؛ حيـث . أحـد الفتيـان الصقالبـة؛ التابعيـن للدولـة العامريـة
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اقتطـع لنفسـه مدينـة ألمريـة؛ بعـد أن حالـف ـ لبعـض الوقـت ـ بـني حمـود 

ه قتـل في موقعـة اشتعلـت بينـه وبيـن األمازيـغ سنـة ولكنـ. األدارسـة
  . م1028/ھـ419

 .؛ مـع أن شينيـل نھـر وليـس جبـالً ))شينيـل: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1
ً؛ : الجنطيانـا 2 نبـات طـبي معمـر؛ قـد يصـل ارتفاعـه إلى متـر ونصـف تقريبـا

 .ـاينبـت في جبـال وسـط جنـوب أوروبـا؛ كاأللـب وغيرھ
كتبـت ـ بعـد ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن ـ عبـارة ال عالقـة لھـا بالموضـوع؛  3

  )). وقـد خاطـب فيھـا أبـو جعفـر المنصـور: ((وھي
وھـو مركـب ). Marcassite(وليسـت بالتـاء المثنـاة ) بالثـاء(ھي المرقشيثـة  4

 .  مـن كبريتـور الحديـد
ورد عنـد العـرب ھ 5 ـو حجـر كريـم سمـاوي اللـون؛ سمـوه في القديـم الـال زَ

  : العوھـق؛ وفيـه قـال شاعرھـم
. نسبـوه إلى طائـر أسـود؛ في ريشـه بريـق)). وھي وريقـاء كلـون العوھـق((

وترجـع . ؛ أي الحجـر األزرق Lapis Lazuli أمـا األوروبيـون فيسمونـه 
  .تسميـة الـال زورد إلى أصـل فـارسي

صبغـة حمـراء؛ تستخـرج مـن أحجـار أو نبـات؛ بـل حـتى مـن : مـزالقر 6
  . حشـرة قرمزيـة تعيـش عـلى أشجـار السنديـان

 )).المغرانيـة: ((في ج 7
البـن الخطيـب خبـرة كبيـرة باألعشـاب والمعـادن الطبيـة؛ بحكـم أنـه طبيـب؛  8

 .  لـه مؤلفـات في الطـب والصيدلـة
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     3   
  4،  جـداول،

        
5 

      
67.8 

8 9؛
 

                                                
ً في كتاباتـه؛ وھـو ـ أي الواسـع؛ يست 1 عمـل ابـن الخطيـب ھـذه الكلمـة كثيـرا

 La Vega de: ھنـا ـ يصـف فحـص غرناطـة الشھيـر؛ الـذي يسـمى باإلسبانيـة
Granada ؛  ذلـك الفحـص المتميـز بالخصوبـة، وبروعـة الجمـال واخضـرار

 . أرضـه ونظـارة أشجـاره
 .حـة البدريـةفي اللم)) الدمشقيـة: ((سقطـت كلمـة 2
. ﴾ َواألْرَض َبْعـَد َذِلـَك َدَحاَھـا﴿  :وجـاء في الذكـر الحكيـم. بسطـه: دحـاه 3

  .30: سـورة النازعـات؛ اآليـة
وكتبـت في . المواضـع الـذي تنتـھي إليھـا مسايـل األوديـة: المذانـب ھنـا 4

  )). تخترقـه الجـداول واألنھـار: ((اللمحـة البدريـة
  .باعـدأي تت 5
  .أي المرتفعـة 6
  )).دائـرة: ((في اللمحـة 7
  )).فعُـد ت المدينـة منـه: ((في اللمحـة 8
 .يـةالجنـوبأي  9
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34؛
                                                

عـرف بابـن القوطيـة؛ بحكـم انتمائـه إلى سـارة القوطيـة ابنـة وتيـزا ملـك  1
واسـم ابـن . وسـارة ھـذه أسلمـت ـ عنـد الفتـح ـ وتزوجـت مـن مسلـم. القـوط

أبـو بكـر محمـد بـن عمـر بـن عبـد العزيـز بـن عيـسى بـن : القوطيـة بالكامـل
تاريـخ : مـن مؤلفاتـه. م977/ھـ367مزاحـم؛ ولـد بقرطبـة؛ وتـوفي بھـا سنـة 

ربمـا يكـون ھـذا النـص قـد اطلـع عليـه ابـن الخطيـب في . افتتـاح األندلـس
  .ر مبتـوراً ومـا وصـل إلينـا يعتبـ. نسخـة قديمـة

ً عـلى مدينـة سبتـة أيـام الفتـح  2 ھـو الكونـت يوليـان الـرومي الـذي كـان حاكمـا
كانـت بينـه وبيـن ملـك القـوط ريدريـك أحقـاد دفعتـه إلى . اإلسـالمي؛ لطنجـة

  .  االنتقام منه؛ فتحالف مع المسلمين، وأعانھم على االنتقال إلى الضفة األندلسية
بسبـب تحـرش لذريـق بابنتـه؛ الـتي كانـت في بـالط . النتقامـه أي طلبـاً  3

  )).بوتره: ((وجاء في اللمحة البدرية. المملكة؛ كما جاء في الروايات التاريخية
  .آخر ملوك القوط باألندلس. وھو ردريك أو رودريغوھكذا تسميه المصادر العربية؛  4

  .باألندلس
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3 4:

                                                
ُكـر في كتـاب أخبـار مجموعـة 1 ـال األندلـس؛ فتراضـوا عـلى اضطـرب ح: ((ذ

ّ أنـه مـن  ذريـق؛ شجـاع ھجـوم؛ ليـس مـن بيـت الملـك؛ إال علـج يقـال لـه رُ
قوادھـم وفرسانھـم؛ فولـوه أمرھـم؛ وكـان جميـع ملـوك األندلـس يبعثـون 
أوالدھـم الذكـور واإلنـاث إلى بـالط ملكھـم بطليطلـة ـ وھي يومئـذ قصبـة 

ـون في خدمـة ملكھـا؛ ال يخدمـه غيرھـم؛ يتأدبـون بذلـك؛ حـتى األندلـس ـ يكون
ذريـق . إذا بلغـوا؛ أنكـح بعضھـم مـن بعـض، وتـولى تجھيزھـم فلمـا ولي رُ

َ إلى أبيھـا ُتِـب َك . أن  الملـك وقـع بھـا: أعجبتـه ابنـة يوليـان؛ فوثـب عليھـا؛ ف
ّ تحـت وديـن المسيـح ألز: فأحفـظ العلـج ذلـك؛ وقـال يلـن ملكـه، وألحفـرن

بالطاعـة؛ وأقبـل بـه؛ فأدخلـه المدايـن؛ ] ابـن نصيـر[فبعـث إلى مـوسى . قدميـه
  .5: ص)). بعـد أن اعتقـد لنفسـه وألصحابـه عھـداً 

ُـو بـن ورفجـوم بـن ينزغاسـن بـن  2 ھ ْ ف طـارق بـن زيـاد بـن عبـد اللـه بـن رَ
ھـو قائـد جيـش المسلميـن الفاتحيـن لألندلـس؛  ولھـاص بـن يطوفـت بـن نفـزاو؛

تاريـخ ميـالده غيـر معـروف؛ كمـا أن وفاتـه ال يعـرف عنھـا شـيء؛ بعـد أن 
 .استـدعي للبـالط األمـوي بالمشـرق

 .ھـم القـوط؛ سماھـم بالـروم مجـازاً  3
رى اختلفـت المصـادر التاريخيـة في تحديـد موقـع ھـذه المعركـة؛ إذ يـ 4

بعضھـم أنھـا حدثـت في الجبـل الـذي سـمي باسـم طـارق، ويـرى آخـرون أنھـا 
وقعـت بموضـع يسـمى البحيـرة؛ غيـر أن الشائـع ھـو مـا قالـه الـرازي وابـن 

ـه سنـة  ُك  م؛ بيـن المسلميـن 710/ھـ92القوطيـة؛ مـن أنھـا وقعـت في وادي ل
رودريغـو أو (ـوط بقيـادة ملكھـم لذريـق بقيـادة طـارق ابـن زيـاد، وجيـش الق

ً في ھـذه المعركـة؛ الـتي ). ردريـك ً ساحقـا انتصـر جيـش المسلميـن انتصـارا
وسميـت ھـذه . أدت في النھايـة إلى سقـوط دولـة القـوط الغربييـن في األندلـس

ـه وھـذا النھـر ھـو وادي لُ . المعركـة باسـم النھـر الـذي وقعـت عـلى ضفافـه ك 
ً معركـة شذونـة أو ). جواديليـتي باإلسبانيـة( وتسـمى ھـذه المعركـة أيضـا

أن لذريـق : وتبيـن مـن خـالل النصـوص كلھـا. معركـة سھـل البربـاط
ً لـدى شعبـه وجيشـه؛ بحكـم أنـه )رودريغـو أو ردريـك( ؛ لـم يكـن محبوبـا

ً لسير تـه السيئـة، وأسلـوب حكمـه اغتصـب الحكـم بالقـوة والغلبـة، ونظـرا
عـوا بھزيمـة جيشـه. الفـظ وجـاء في كتـاب . لـذا فقـد تآمـر عليـه قـواده، وسر 

ـا بلغتھـم عـدّة المسلميـن وبصائرھـم؛ تالقـوا بينھـم؛   : ((أخبـار مجموعـة فلمّ
ھـذا ابـن الخبيثـة قـد غلـب عـلى سلطاننـا؛ وليـس مـن : فقـال بعضھـم لبعـض

ال حاجـة لھـم ] أي المسلمـون[ھلـه؛ وإنمـا كـان مـن سفالنـا؛ وھـؤالء قـوم أ
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أيديھم ثم يخرجون ] أي يمألوا[بلدنا؛ إنما يريدون أن يلموا ] أي استيطان[بإئطان 
م بنا بابن الخبيثة إذا لقينا القوم. عنا) ھكذ( ِ َز   .   8: ص)). فأجمعوا لذلـك. فانْھ
. ك؛ بينمـا اسدركـت في ج؛ فـوردت في ھامشـهسقطـت ھـذه العبـارة في  1

 )).الـروم: ((في اللمحـة)) القـوم: ((وكتبـت كلمـة
 )).ففـرق جيوشـك بينھـم في البلـدان: ((في اللمحـة 2
  )).أمورھـم: ((نفسـه 3
: توجـد فقـرة مـن النـص التـالي في كتـاب أخبـار مجموعـة؛ جـاء فيھـا 4

قـد فرغـت باألندلـس؛ وھـوالء أدالء مـن : رق؛ فقـال لـهوأقبـل يليـان إلى طـا((
ْ أنـت إلى طليطلـة ْ معھـم جيوشـك؛ وخـذ ق ِ ـرّ َ ففـرق جيوشـه مـن . أصحـابي؛ ف

ً الـرومي مـولى الوليـد بـن عبـد الملـك إلى قرطبـة في ... إستجـة؛ فبعـث مغيثـا
ً واحـداً  يكـن بـقي مـن المسلميـن  ولـم. سبعمائـة فـارس؛ لـم يبعـث معـه راجـال

ّ ركـب ـة. راجـل إال ً إلى مدينـة ري  وبعـث إلى غرناطـة مدينـة . وبعـث جيشـا
  .   10ص ...)). وسـار ھـو ـ في عظـم ـ النـاس يريـد طليطلـة. إلبيـرة

ـة كـورة قديمـة باألندلـس تقـع في الجنـوب الغـربي لقرطبة؛ وھي متصلة  5 تِج  إسْ
 .وقرطبة؛ بينھا وبين غرناطة عشرة فراسخ؛ إلى الشمال الغربي بأعمال ري ة

ـب في قـول ضعيـف 6 عَت  ومي أو مُ غيـث الـر  تـوفي في حـدود سنـة : (مُ
وقـد صحـح المقـري . عـرف في المصـادر بأنـه فاتـح قرطبـة). م718/ھـ100

بـن الحـارث مغيـث : أنـه ليـس بـرومي؛ واسمـه في الحقيقـة ھـو: نسبـه بقولـه
بـن الحويـرث بـن جبلـة بـن األيھـم الغسـاني؛ سـبي مـن الـروم بالمشـرق وھـو ا

  . صغيـر؛ فأدبـه عبـد الملـك بـن مـروان مـع ولـده الوليـد
 ).م715/ھـ96م ـ 668/ھـ48(الخليفـة األمـوي السـادس بدمشـق؛  7
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ـة: ((في أخبـار مجموعـة 1   )).إلى مدينـة ري 
ارة الـواردة مـا بيـن الحاصرتيـن سقطـت في ك؛ بينمـا ھي واردة في العبـ 2

حاضـرة لكـورة واسعـة في األندلـس؛ : Jaénأمـا المدينـة فـھي جيـان . ھامـش ج
ً؛  الفرسـخ (مجـاورة لكـورة إلبيـرة؛ وتبعـد عـن قرطبـة بسبعـة عشـر فرسخـا

سقطـت . اس فـارسي أصـالً ثالثـة أو ستـة أميـال واألرجـح ثالثـة وھـو قيـ
 .كلـم تقريبـاً  60أي بحـدود . م1245/ھـ643جيـان في قبضـة النصـارى سنـة 

وھـذه . قصبـة غرناطـة ھي وسـط المدينـة وحصنھـا الحصيـن وقلبھـا النابـض 3
وقـد أوضحـت بعـض . وھـذه التسميـة عرفـت في األندلـس وبـالد المغـرب

الحكـم القـوطي ـ كانـوا يقيمـون خـارج التجمعـات الدراسـات؛ أن اليھـود ـ أيـام 
 .وعـلى ھـذا نقلھـم المسلمـون للسكـنى معھـم في القصبـة. السكنيـة القوطيـة

يبـدو أن المصـادر العربيـة؛ تناولـت موضـوع دور اليھـود؛ أثنـاء الفتـح  4
اإلسبانيـة  وبالمقابـل كانـت المصـادر. اإلسـالمي لألندلـس بشـيء مـن الغمـوض

ً في ھـذا البـاب وقـد سبـق للدكتـور حسيـن مؤنـس أن أستعـان . أكثـر وضوحـا
كـان جيـش المسلميـن يـزداد عـدة في : ((بمصـادر إسبانيـة؛ وقـال موضحـاً 

وانضـم . الطريـق؛ بمـا كـان ينضـم إليـه مـن الغاضبيـن عـلى لذريـق وعھـده
الذيـن استقبلـوا أخبـار انتصـار المسلميـن عـلى إليـه كذلـك عـدد مـن اليھـود؛ 
ً جـداً . القـوط استقبـال الضمـآن للمـاء . فقـد كـان حالھـم معھـم ـ كمـا رأينـا ـ سيئـا

ً أفـاد فائـدة كبيـرة مـن ھـذه الجماعـات؛ مـن : وال نـزاع في أن طارقـا
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ـم األدالء الذيـن يقودونـه اإليبيرييـن، واليھـود الـتي انضمـت إليـه؛ فقـد وجـد فيھ

. في ھـذه األباطـح الفسيحـة؛ الـتي لـم يكـن المسلمـون يعرفـون عنھـا شيئـاً 
  .77: ؛ ص)فجـر األندلـس(
إلى إلبيـرة؛ فحصـروا مدينتھـا؛ : ((...ذكـر في كتـاب أخبـار مجموعـة 1

ً؛ وكانـوا إذا ألفـوا ي ً ببلـدة؛ ضموھـم فافتتحـت؛ فألفـوا بھـا ـ يومئـذ ـ يھـودا ھـودا
ففعلـوا ذلـك بغرناطـة ... إلى مدينـة البلـد، وتركـوا معھـم مـن المسلميـن طائفـة

 ً مدينـة إلبيـرة؛ ولـم يفعلـوا ذلـك بمالقـة مدينـة ريّـة؛ ألنھـم لـم يجـدوا بھـا يھـودا
  .12: ص)). وال عمـارة

اليـة تقـع في شـرق ؛ وھي و)تيودميـر(سميـت باسـم أميرھـا القـوطي  2
 .األندلـس؛ أضحـت ـ فيمـا بعـد ـ ھي واليـة مرسيـة

وكـان دخـول طـارق : ((وذكـر في كتـاب تاريـخ األندلـس. م710الموافـق لـ  3
 )).األندلـس في رمضـان سنـة اثنتيـن وتسعيـن

 .  موافـق: في ج 4
 .أي أوت، أو أغسطـس 5
تـمي إلى األسـرة األمويـة؛ وھـو معاويـة بـن ھـو أحـد المؤرخيـن باألندلـس؛ ين 6

: ھشـام بـن محمـد بـن ھشـام؛ عـاش في القـرن الرابـع الھجـري؛ لـه كتـاب
  ).دولـة بـني أميـة باألندلـس(
 .وھـذا القـول يخالـف األقـوال األخـرى. م711الموافـق لـ  7
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قـد أعـدت لـه في ھـو ابـن مـوسى بـن نصيـر؛ لـم يذكـره سـوى الـرازي؛ و 1

 .اإلحاطـة ترجمـة مقتضبـة
تدميـر ھي واليـة مـن واليـات األندلـس الشرقيـة؛ لھـا مـاض عريـق؛ وأختـذت  2

ھـذا االسـم نسبـة إلى أميرھـا الـذي تـولى الدفـاع عنھـا في وجـه الفاتحيـن 
م آخـر؛ وفي العصـر اإلسـالمي أضـحى لھـا اسـ). تيـو دميـر(المسلميـن؛ وھـو 

  .إذ أصبحـت ھي واليـة مورسيـة
 )).ثـم مـضى: ((في اللمحـة 3
 .أي مـدّ عنقـه واطمـأن 4
  .أقامـوا بھـا: تبـوؤوا األوطـان 5
ھـو أبـو عبـد الرحمـن مـوسى بـن نصيـر بـن عبـد الرحمـن ابـن زيـد اللخـمي  6

مـن  قائـد. م715/ھـ97م وتـوفي سنـة 640/ھـ19اللخـمي بالـوالء ولـد سنـة 
وھـو الـذي أصـدر األمـر . قـواد الدولـة األمويـة؛ ولي إفريقيـة وبـالد المغـرب

لطـارق بـن زيـاد بفتـح األندلـس؛ كمـا التحـق بـه، وشـارك في فتـح قرمونـة 
 .وإشبيليـة وغيرھـا مـن المـدن

ـا بالفتـح أي أھـل البلـد؛ بحكـم أنھـم الفاتحـون لتلـك الديـار، والمالكـون ألرضھ 7
  .أمازيـغ، ويمنييـن، وقيسييـن: ويتشكلـون مـن فئـات عديـدة. بالفتـح المبيـن

كـل مـا كتـب بيـن حاصرتيـن في المواضـع الثالثـة السابقـة أضافھـا عنـان  8
 .لـكي يستقيـم المعـنى
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ـج بـن بشـر بـن عيـاض القشيـري  1 ْ أحـد قـواد ). م741/ھـ124سنـة : ت(بَل
شـارك في الحملـة الـتي جردھـا ھشـام بـن . ـة؛ مـن سكـان دمشـقالدولـة األموي

عبـد الملـك ـ تحـت قيـادة ابـن عمـه كلثـوم بـن عيـاض القشيـري ـ ضـد الثـوار 
ـج ـ مـع أتباعـه ـ نحـو  ْ األمازيـغ ببـالد المغـرب؛ حيـث قتــل كلثـوم، وانھـزم بَل

. ي االضطرابـات والفتـن بتلـك الديـاراألندلـس؛ أيـن كانـت لـه بـاع طويلـة ف
  . وقـد اشتھـر بعصبيتـه المتأججـة، وانفعاالتـه السريعـة الھوجـاء

ْـج بـن بشـر القشيـري إلى األندلـس  2 لـم يدخـل ھـؤالء الشاميـون بقيـادة بَل
بغـرض الفتـح والجھـاد؛ وإنمـا دخلوھـا الجئيـن مشرديـن؛ بعـد ھزيمتھـم أمـام 

ولمـا استقـر بھـم الحـال في تلـك الديـار الخصبـة؛ زاحمـوا . يـة بالمغـربالصفر
ٍ كثيـرة)فئـة البلدييـن(الفئـة األولى   .؛ بـل ناصبوھـم العـداء في أحيـان

عـرف البلديـون ـ مـن يمنييـن، وقيسييـن وأمازيـغ؛ قبـل . م742الموافـق لـ  3
ـات دائمـة؛ أشعلتھـا العصبيـة العميـاء؛ ھـذا التاريـخ في ديـار األندلـس ـ صراع

فاألمازيـغ ضـد العـرب؛ بحجـة أنھـم ھـم الذيـن . بحيـث لـم يكـن يجمعھـم جامـع
ومـن جھـة أخـرى يتقاتـل العـرب فيمـا بينھـم؛ . تولـوا عنـاء الفتـح وحدھـم

ادة؛ ومـن ومـع ھـذا فقـد خصـوا بالواليـة والقيـ. مقسميـن إلى يمنييـن وقيسييـن
عبـد العزيـز بـن مـوسى بـن نصيـر، وأيـوب بـن حبيـب : والتھـم عـلى األندلـس

ّ بـن عبـد )ابـن أخـت مـوسى بـن نصيـر(اللخـمي  ، ومحمـد بـن يزيـد الحـر
ِـن مـن قبـل والي إفريقيـة؛ ولـم يكـن مـن الفاتحيـن   (الرحمـن الثقـفي،  يّ عُ

، والسمـح بـن مالـك الخـوالني؛ )م717/ھـ99ـة األول؛ إذ دخـل األندلـس سن
واله الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز عـلى األندلـس؛ بعـد أن عزلھـا عـن واليـة (

الـذي دخـل األندلـس سنـة (، وعبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه الغافـقي )إفريقيـة
يزيـد بـن أبي واله والي إفريقيـة (؛ وعنبسـة بـن سحيـم الكلـبي )م720/ھـ102

واله الخليفـة األمـوي ھشـام بـن عبـد (، ويحـيى بـن سلمـة الكلـبي )مسلـم
واله والي (، وحذيفـة بـن األحـوص األشجـعي أو القيـسي في قـول؛ )الملـك

، )ولي مـن قبـل والي إفريقيـة(، وعثمـان بـن أبي نسعـة الخثعـمي )إفريقيـة
قدمـه أھـل (محمـد بـن عبـد اللـه األشجـعي والھيثـم بـن عبيـد الكنـاني، و

ً عليھـم ، وعبـد الملـك بـن قطـن بـن نُفَيْـل بـن عبـد اللـه الفھـري، )األندلـس واليـا
ـج بـن . وعقبـة بـن الحجـاج السلـولي ْ ثـم بعـد ھـذا اغتصـب واليـة األندلـس بَل

  .أخضـع البلدييـنبشـر القشيـري؛ بعـد ان تغلـب بأصحابـه عـلى األمـر، و
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مثـل يضـرب عـلى مأسـدة في ناحيـة الفـرات؛ فأضحـت : أسـود الشـرى 1

  .الكلمـة تطلـق كقالـب أدبي للتشبيـه
  )).غـض: ((في المخطوطيـن 2
َـن البربـر باألندلـس؛ بمـن معـه   : ((جـاء في البيـان المغـرب 3 َط ـا أبـاد ابـن ق لمّ

ْـج؛ أخرجـوا مـن األندلـس : "قـال لبلـج وأصحابـه مـن العـرب، وبأصحـاب بَل
ْ عليـه ْتُـم ط ِ أحملنـا إلى ساحـل إلبيـرة أو ساحـل : "؛ فقـال بلـج"عـلى مـا شُور

ّ بالجزيـرة: " ؛ فقـال لھـم عبـد الملـك"تُدْميـر : ؛ فقالـوا لـه"ليسـت لنـا مراكـب إال
د نـا إلى البربـر ليقتلونـا " ُ َـح  عليھـم في ". في بالدھـمإنمـا تريـد أن تَر فلمـا أل

ودخـل . الخـروج؛ نھضـوا إليـه؛ فأخرجـوه مـن قصـر قرطبـة إلى داره بالمدينـة
ومنذئـذ اشتعلـت األندلـس بالحـروب والفتـن؛  .31: ، ص2: مج...)). بلـج القصـر

ْـج ـ ث. بفعـل العصبيـة الرعنـاء علبـة بـن حيـث نصـب أھـل الشـام ـ بعـد مقتـل بَل
ً مـن  سالمـة العامـلي؛ فعـاث وأفسـد في البـالد بعـض الوقـت، ونشـر ألوانـا

ثـم ولي عليھـم بعـده؛ قطـب مـن أقطـاب العصبيـة اليمنيـة؛ . الفسـاد والظلـم
وھـو أبـو الخطـار الحسـام بـن ضـرار الكلـبي؛ فأظھـر في بدايـة عھـده العـدل 

ولكـن عصبيتـه لليمنيـة أفسـدت حالـه؛ األمـر . سالمـةواإلنصـاف، والتھدئـة وال
يْـل بـن حاتـم؛  مَ الـذي استفـز أحـد الـرؤوس في العصبيـة القيسيـة؛ وھـو الص 
ّ أن قدوم عبد الرحمن الداخل؛  ً؛ إال فثـار عليـه، واضطرمـت بذلـك األندلـس نـارا

  .الد بقبضة من حديدإلى تلـك الديار غير المسار؛ حيث ضبط الحال، وحكم الب
م مـن قبـل 742/ھـ125تـولى إمـارة األندلـس سنـة . م747/ھـ130تـوفي سنـة  4

ً بعصبيتـه لليمنيـة ضـد القيسيـة؛ . والي إفريقيـة حنظلـة بـن سفيـان اشتھـر أيضـا
وھـو صاحـب األبيـات الشھيـرة . وقتـل في االضطرابـات المشتعلـة بيـن الفئتيـن

ـا إلى الخليفـة األمـوي ھشـام بـن عبـد الملـك؛ يذكـره بمـا قامـت يـه الـتي أرسلھ
  :الـاليمنيـة إلى جانـب بـني أميـة؛ فق
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  أفأتـم بنـو مروان قیسًا دماءنا     وفي اهللا إن لـم تنصفـوا  حكـم عـدل

  ن كـان تـم لـھ الفضـلـم یعلمـوا مـكأنھـم لم یشھـدوا مرج راھط     ول
  لنـا  فعـل  علمنـا ا قـد ـم كـذا  وأنتـم   بعین  جلیـة   ا ـعنَّـ  ـواـتعامیتم

 .؛ أنه دخلھا ونشر عليھا ظالله واحتواھا))أظل على قرطبة: ((المقصود بكلمة 1
)): بمدينـه((والمقصـود . وھـو تحريـف)) مدينـة: ((في المخطوطـات الثالثـة 2

 .مملكـه وموليـه حنظلـة
. م747/ھـ130لـة بـن صفـوان الكلـبي تـوفي حـوالي ھـو أبـو حفـص حنظ 3

أحـد قـادة الدولـة األمويـة األعيـان؛ ولي مصـر، ثـم إفريقيـة والمغـرب؛ قـام 
ولمـا اضطـرب أمـر الدولـة األمويـة؛ ثـار . بإخمـاد ثـورة األمازيـغ في إفريقيـة

وكانـت . شـرقعليـه بعـض الجنـد وأخرجـوه مـن إفريقيـة؛ فعـاد إلى الم
ووالة األندلـس . األندلـس ـ في ذلـك العھـد ـ تتبـع واليـة إفريقيـة بالقيـروان

  . يعينـون مـن قبـل والي إفريقيـة
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  .ابـن حيـان؛ المـؤرخ المذكـور سابقـاً  1
ً؛ وھـو أردبسـت بـن " أرطبـان"أو  أرطبـاسھـو األسقـف  2 كمـا ورد أحيانـا

ميـه بعـض المصـادر أوبـاس أخـو الملـك وتيـزا؛ وتس ).Ardabast(غيطشـة 
 ً ً لطليطلـة وزعيمـا ً للمسلميـن؛ حيـث أضـحى بعـد الفتـح حاكمـا كـان حليفـا

)) قومـس((و. تعـني الزعيـم والرئيـس Comes)) قومـس((وكلمـة . للنصـارى
. بالآلتينيـة؛ وتطلـق عـلى زعيـم أو رئيـس النصـارى في األندلـس Comesھي 

ولكنـه أخـذ . ويبـدو أن ھـذا المنصـب أنشـأه المسلمـون منـذ فتـح األندلـس
منـحى آخـر غيـر الـذي أنـشئ بـه؛ إذ غـدا يمثـل رتبـة دينيـة؛ تليـه رتبـة أخـرى 

  .وھي المطـران، أو األسقـف
  .Los Mozarabesالنصـارى المعاھـدون؛  3
 )).ممزاجھـ: ((؛ وفي ت))مزاحھـم: ((في ج، ك 4
  .يقـال أنھـا نسبـة إلى موضـع بالشـام يسـمى علـم 5
 .؛ وقـد صوبـت مـن الملكيـة))عـن: ((في ج 6
األردن مملكـة ھاشميـة اآلن؛ تشكـل الجـزء الجنـوبي الشـرقي لبـالد الشـام،  7

تحدھـا مـن الشمـال سوريـا، ومـن الشـرق . وفي شمـال شبـه الجزيـرة العربيـة
ـن الغـرب فلسطيـن، ومـن الجنـوب المملكـة العربيـة السعوديـة العـراق، وم

 .سميـت بـاألردن؛ نسبـة إلى نھـر األردن المـار بحدودھـا الغربيـة
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ومـن خـالل سيـاق الكـالم األتي سيتضـح )). ثلثـا: ((في المخطوطـات الثالثـة 1
 )). ثلـث((أن الصحيـح ھـو 

كـان شمـال إفريقيـا؛ دخلـوا األندلـس فاتحيـن ھـم األمازيـغ مـن س: البرابـر 2
 .  فھم مع البلديين العرب أقدم إقامة وسكنى بديار األندلس. مـع طـارق بـن زيـاد

ھـذه العبـارة الطويلـة تكـررت في المخطوطـات الثالثـة؛ مـع تغييـر طفيـف؛  3
ّ مـ((: كمـا يـلي لـوا، إال ن كـان قـد نـزل منھـم وسكنـوا واغتبطـوا، وكبـروا، وتمو 

فلمـا . ألول قدومـه في الفتـوح؛ عـلى عنائھـم؛ لـم يعـرض لھـم في شـيء منھـا
لـوا،  بْـه بُلدانھـم بالشـام؛ نزلـوا وسكنـوا واغتبطـوا، وكبـروا، وتمو  ً شِ رأوا بُلدانـا

ً؛ فإنه لم يرتحل  ً رضيا ّ مـن كـان قـد نـزل منھـم ـ ألول قدومـه موضعـا )). عنهإال
 .وقد تصرف عنان؛ فألغى ما ال داعي له؛ مع االحتفاظ بما ورد في الملكية

أحمـد بـن مـوسى العـروي؛ : ورد في كتـاب كشـف الظنـون لحـاجي خليفـة 4
ً سمـاه. م998/ھـ388تـوفي سنـة  : وھـو أحـد مـؤرخي األندلـس؛ ألـف كتابـا
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ً؛ غيـر))تاريـخ األندلـس(( أن ثمـة مـن ينـفي ھـذا ويعتقـد في  ؛ مـا زال مفقـودا

  .تحريـف حصـل؛ إذ المعـني ھـو أحمـد بـن مـوسى الـرازي
  )).يديـل بنظـره: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1
  : مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في ت  2
 )).لواءيـن: ((حرفـت في ج، وت؛ فكتبـت 3
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 .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))فيسيـر بھـم: ((في ج 1
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 .سقطـت مـن المخطوطـات الثالثـة؛ فأضافھـا عنـان) )مـن(( 1
ً منـا عـلى زيـادة الفائـدة؛ ننقـل ھنـا التعليـق القيـم الـذي وضعـه محمـد  2 حرصـا

عبـد اللـه عنـان بخصـوص المعاھديـن؛ خاصـة وأنـه أعـطى صـورة موجـزة؛ 
لمعاھـدون، أو النصـارى المعاھـدون، أو ا: ((ولكنھـا شاملـة لھـذا الموضـوع

ھـم النصـارى الذيـن بقـوا بعـد  Los Mozarabesالمستعربـون؛ باإلسبانيـة 
. فتـح األندلـس في المـدن والبقـاع المفتوحـة تحـت حكـم الدولـة اإلسالميـة

وكانـوا يكونـون أقليـات كبيـرة في القواعـد الرئيسيـة مثـل قرطبـة وإشبيليـة 
ـل الحكومـة اإلسالميـة باستقـالل محـلي، ويطبقـون وطليطلـة، ويتمتعـون في ظ

شرائعھـم القوطيـة القديمـة، ولھـم قضاؤھـم الخـاص، ولھـم كنائسھـم يزاولـون 
وكانـوا ـ فـوق ذلـك ـ يتمتعـون في بعـض . فيھـا شعائرھـم الدينيـة بكـل حريـة

. لحكومـة والجيـشاألحيـان بنفـوذ قـوي، ويحتـل كثيـر منھـم مناصـب ھامـة في ا
ً منھـا بأھميـة األقليـات النصرانيـة ـ  وقـد أنشـأت الحكومـة األندلسيـة ـ اعترافـا

للنصـارى؛ ليكـون مرجعھـم الرئيـسي في شئونھـم )) القومـس((منصـب 
وكـان القومـس مـن الشخصيـات ذات النفـوذ، وكـان لـه ـ في معظـم . الروحيـة

لـدى األميـر أو الخليفـة؛ إذ كـان مستشـاره في كـل مـا  األحيـان ـ مكانـة خاصـة
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ولمـا نمـت ھـذه األقليـات النصرانيـة . يتعلـق بشئـون النصـارى وأحوالھـم

وازدھـرت؛ بـدأت في منـاوأة الحكومـة اإلسالميـة، وتدبيـر الدسائـس ضدھـا؛ 
ـرة؛ والسيمـا وكانـت عضـد الثـورات المختلفـة في المـدن والمقاطعـات الثائ
ومـن الغريـب . طليطلـة ومـا يجاورھـا مـن المـدن القريبـة مـن حـدود النصـارى

ـ أنھـم مـع بغضھـم لإلسـالم والحكومـة اإلسالميـة ـ كانـوا يأخـذون بقسـط وافـر 
مـن التقاليـد والعـادات اإلسالميـة، وكانـوا يتكلمـون العربيـة ويكتبونھـا، 

. وثائقھـم ومعامالتھـم؛ وقـد نبـغ الكثيـر منھـم في النظـم والنثـر ويستعملونھـا في
حـاول ) م852ـ  822) (ھـ238ـ  206(وفي عھـد عبـد الرحمـن بـن الحكـم 

النصـارى المعاھـدون أن يدبـروا فتنـة خطيـرة لصـدع الحكومـة اإلسالميـة؛ 
ّ اإلسـالم وال ً وعمـد بعـض القساوسـة المتعصبيـن إلى سـب نـبي العـربي جھـرا

في شـوارع قرطبـة، وأمـام القضـاة الذيـن يحاكمونھـم؛ ودفعـوا إلى ھـذا 
التحـدي بعـض الفتيـات النصرانيـات المتعصبـات؛ فقـضى عـلى عـدد منھـم 

ً، وكـادت تحـدث في قرطبـة فتنـة . باإلعـدام ً وتحديـا وازداد النصـارى ھياجـا
لحكومـة اإلسالميـة في إخمادھـا بمنتـھى الحـزم مدمـرة؛ لـوال أن تذرعـت ا

ولبـث النصـارى المعاھـدون عـلى كـرّ العصـور شوكـة في جانـب . والشـدة
الحكومـة اإلسالميـة؛ يحاولـون إحـداث الشغـب بكـل الوسائـل، ويشجعـون كـل 

ى خـالف وثـورة، ويحالفـون المملكـة النصرانيـة الشماليـة، ويستعدونھـا عـل
ولھـم في األندلـس تاريـخ طويـل؛ ليـس ھنـا موضـع . األندلـس باستمـرار

ولكـن جھودھـم كانـت عـلى أي حـال مـن أھـم العوامـل في . استقصائـه
إضعـاف الحكومـة اإلسالميـة، وفي تعضيـد جھـود إسبانيـا النصرانيـة؛ 

عتبـره المؤرخـون وھـذا مـا ي. الستـرداد أراضيھـا المفتوحـة مـن المسلميـن
ولھـذا يخصـص العلمـاء . اإلسبـان ـ مـن وجھـة نظرھـم ـ أعمـال بطولـة

ً كثيرة)) النصـارى المعاھـدون((اإلسبـان لتاريـخ  وقـد وضع . مصنفات وبحوثا
ً   Simonetالمستشـرق الكبيـر سيمونـت  في تاريـخ النصـارى المعاھدين مؤلفا

ً عنوانه  Historia  de los  Mosarabes  de Espana (Madrid: ضخما
 Isidroومن أحدث المؤلفات في ھذا الموضوع كتاب وضعه المستشرق  (1897

de la Cagigas عنوانه :Los Mozarabes  (Madrid 1947).((  
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 )).وآخرھـم: ((في ج، والملكيـة 1
ھـو اسـم زعيـم النصـارى المعاھديـن؛ وال أعـرف مـدى صلتـه ـ البعيـدة أو  2

القريبـة ـ بالفقيـه الزاھـد أبي الحسيـن يحـيى بـن نجـاح الشھيـر بابـن القـالس 
وله . م1030/ھـ422األموي القرطبي، المتوفى بمصر ـ بعد أن استوطنھا ـ سنة 

هللا ابن القالس؛  ثم أبو عبد. كتاب سبل الخيرات؛ في المواعظ والوصايا والزھد
  .بمـا التقـوا في االسـم المتشابه فقطر. منافـس ابـن زيـدون في حـب والدة

مقيـاس يونـاني األصـل؛ يستعمـل في األندلـس؛ كمقيـاس لألطـوال : الغلـوة 3
. ثالثمائـة وأربعمائـة ذراع: والمسافـات؛ والغلـوة الواحـدة يتـراوح مقدارھـا بيـن

 2تقـدر بـ ف: أمـا الغلـوة. مـم. 55بوصـة؛ الـتي تقابـل  21.6يسـاوي : والـذراع 
 .وتقـدر ـ في الغالـب ـ برميـة سھـم. متـراً  185يـاردة المساويـة لـ 

ً . يعتبـر بـاب إلبيـرة مـن أقـدم أبـواب غرناطـة 4 ومـازال إلى اآلن أثـره قائمـا
 .Puerta de Elvira: في غرناطـة؛ ويسـمى باإلسبانيـة

عنھـا عنـان؛ ألنھـا في غيـر وردت بعـد كلمـة الطريـق السابقـة كلمـات؛ تخـلى  5
ْجـرأمـا بلـدة )).  والعيـاء عقيـق المـاء: ((موضعھـا؛ وھي ُول فـھي اآلن قريـة : ق

ً عـن غرناطـة؛ وتقـع في الشـرق Cuejar Sierraتسـمى اآلن  ؛ ال تبعـد كثيـرا
  .منھـا في االتجـاه القائـم فيـه بـاب إلبيـرة

للمتونييـن ومؤسسـس الدولـة المرابطيـة يوسـف بـن تاشفيـن ھـو سلطـان ا 6
أنقـذ األندلـس اإلسالميـة مـن السقـوط في أيـدي ) م1106/ھـ500: ت(

 .ثمة ترجمة وافية له في اإلحاطة. النصـارى، ووحدھـا بعـد التفكـك والتشـرذم
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ھـو أبـو بكـر يحـيى بـن محمـد بـن يوسـف األنصـاري المعـروف بابـن  1

ترجـم لـه ابـن . م1174/ھـ570ي بغرناطـة في حـدود سنـة الصيـرفي؛ تـوف
  .الخطيـب في اإلحاطـة

 .م1098الموافـق لـ   2
ھـو أبـو الحسـن سھـل بـن محمـد بـن سھـل بـن مالـك بـن أحمـد األزدي أديـب  3

م وتـوفي بغرناطـة سنـة 1163/ھـ559ولـد سنـة . األندلـس وخطيبھـا البليـغ
 .جـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـةتر. م1241/ھـ639

 ).ھـ529ـ  499) (م1134ـ  1105(يقصد ألفونسو األول؛ وھو ابن راميرو ملك أرغون  4
 ).ھـ529

ھي مدينـة في الثغـر األعـلى؛ حـاول ألفونسـو األول : Fragaإفراغـة  5
م؛ ولكنـه فشـل بعـد تدخـل الجيـش 1134/ھـ528االستيـالء عليھـا سنـة 

يـادة األميـر ابـن غانيـة؛ فانھـزم ألفونسـو األول وتـوفي بعدھـا المرابـطي بق
ً وحرقـة  .بأيـام معـدودة غمـا

  ..أي المعاھـدون مـن النصـارى وقـد سبـق الحديـث عنھـم 6
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 )).التـرة: ((وقـد حرفـت في ج فكتبـت. السعـة والتبسـط: الثـرة ھي 1
 .سقطـت في المخطوطيـن)) في(( 2
  .ويبـدو أن ھـذا ھـو اسمھـا األمازيـغي)). أغرناطـة: ((المغـرب في البيـان 3
 )).شھـدت: ((نفسـه 4
  )).الفضـل: ((نفسـه 5
  .؛ وقـد سبقـت اإلشـارة إليـهLa Vegaيسـمى ھـذا المـرج باإلسبانيـة  6
  )).قصبتھـا: ((في البيـان المغـرب 7
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3؛
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5،6،7،
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 )).رغبتھـا: ((في الملكيـة 1
 سقـط في  جمـا بيـن الحاصرتيـن  2
: اعتبـر محمـد عبـد هللا عنـان ھـذا التاريـخ خطـأ؛ وصححـه بتاريـخ 3

؛ ويـرى أن ألفنسـو األول وصـل إلى جنـوبي األندلـس في .م1125/ھـ518
  )).ھـ519أول شعبان : ((أما كتاب البيان المغرب؛ فقد ورد فيه. م1126/ھـ520

 )).ةإلى أن وصـل بلنسيـ: ((في البيـان المغـرب 4
مدينـة ساحليـة تطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـط؛ ) Murcia(مرسيـة  5

وھي عاصمـة منطقـة تحمـل ھـذا االسـم؛ وتقـع عـلى ضفـاف نھـر شقـورة؛ في 
الجنـوب الشـرقي مـن األندلـس، أسسھـا عبـد الرحمـن الداخـل سنـة 

 .مـن رجالتھـا المشاھيـر ابـن عـربي. م825/ھـ210
  .قـع بلـدة بيـرة بالقـرب من الساحل الشرقي لألندلس؛ وھي في أعمال المريةت 6
لعلـه يقصـد منيـة نصـر؛ وھي قريـة شـرقي قرطبـة؛ تقـع عـلى نھـر بـه  7

  :أرحـاء الحنـاء؛ قـال فيھـا عبيـد اللـه بـن يحـيى
ـد   بوصلھـا ِ تج ْ ـد دَ عھد الملكِ في مُ   *  لعـل   زمـاني  يَس صـرِ تجَ يَـة الن    نْ

شانَـة ـ بفتـح البـاء والنـون ـ أحـد الحصـون المنيعـة في األندلـس؛ يربـض  8 ْ بَر
  .بيـن نھريـن؛ تابـع إلشبيليـة

 .لـم أتوصـل إلى معرفتـه  9
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مدينـة أندلسيـة تقـع : وبسطـة)). بصطـة: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 1

حكـم (كـز ملـك محمـد بـن سعـد بـن الزغـل كانـت مر. إلى الشـرق مـن غرناطـة
  ). م1490/ھـ896م ـ 1485/ھـ890مـن 

وكانـت ھـذه المدينـة؛ مـن المـدن  ؛  Guadix:تسـمى اآلن: وادي آش 2
المزدھـرة في العھـد اإلسـالمي باألندلـس؛ وتقـع في شـرق غرناطـة؛ وھي 

  .م1489/ھـ895سنـة سقطـت في قبضـة النصـارى . قريبـة مـن مدينـة بسطـة
 .؛ وتقـع في الجنـوب الـشرقي مـن غرناطـةAlcazarھـذه القريـة تسـمى اآلن  3

 .غرناطـة
وكتاب األنوار الجليّة )). األنـوار الجليلـة: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 4

  .ھو ألبي بكر يحيى بن محمد المعروف؛ بابن الصيرفيفي تاريخ الدولة المرابطيّة؛ 
  )).فبدأ نجيث المعاھدة في استدعائه: ((وفي البيان المغرب. ھدونأي بدأ المعا 5
  )).وھـم  أبـو طاھـر : ((في البيـان المغـرب 6
 .أي اعتقالھـم 7
 .محلـة ملـك أرغـون ألفونسـو األول 8
  .يقصـد أھـل المغـرب 9

  )).كالـدارة: ((في ك، و ج 10
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وادي آش؛ وتتوسـط  ؛ وتقـع إلى الغـرب مـن مدينـةDiezmaتسـمى اآلن  1

  .الطريـق بينھـا وبيـن غرناطـة
  .أي بالقائلـة؛ منصـف النھـار 2
 )).والمعاھـدة تجتلـب إليـه األقـوات: ((في البيـان المغـرب 3
 . ھكـذا 4
 .م1126/ھـ520: يقصـد 5
 .زعيـم المعاديـن 6
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7،8،

                                                
. ة؛ وتبـض في شمـال غرناطـMaracenaتعـرف قريـة مرسانـة اليـوم باسـم  1

. ؛ وتتواجـد في الشمـال الغـربي مـن غرناطـةBeasأمـا قريـة بيـش؛ فـھي اآلن 
 .وھاتـان القريتـان كانتـا تابعتيـن لغرناطـة وفي حوزھـا

  .تعـذر عـليّ معرفتھـا 2
صـب بـن دھمـان الحميريـة العربيـة؛ ھي قلعـة بـني سعيـد  3 ْ نسبـة إلى قبيلـة يَح

المغـرب في حـلي المغـرب، وكتـاب القـدح المعـلى؛  الشھيـرة؛ أصحـاب كتـاب
. ؛ أي القلعـة الملكيـةALCALA  la Real: وھـذه القلعـة تسـمى اآلن. وغيـره

ً قلعـة يعقـوب   .وتتواجـد في الشمـال الغـربي مـن غرناطـة. وتسـمى أيضـا
  )).الدوبيانيـة: ((وكتبـت في ت. تعـذر عـليّ معرفتھـا 4
؛ Lucenaأمـا اللسانـة أو الليسانـة فتعـرف اليـوم بـ . يـف بقبـرةسبـق التعر 5

وھي حصـن مـن الحصـون المتواجـدة في مملكـة غرناطـة؛ أغلـب سكانھـا مـن 
وتقـع إلى الشمـال الغـربي مـن . اليھـود؛ وبھـا ربـض يسكنـه المسلمـون

ً عـن قلعـة يحصـب القريـة بكونھـا  وعرفـت ھـذه. غرناطـة؛ وال تبعـد كثيـرا
 أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن: كانـت منـفى الفيلسـوف األندلـسي العظيـم
بعـد أن ثـار عليـه . م1126/ھـ 520رشـد األندلـسي؛ المولـود بقرطبـة سنـة 

الفقھـاء، وضغطـوا عـلى الخليفـة الموحـدي أبي يعقـوب يوسـف ـ عـلى الرغـم 
    ..لبعض الوقت إلى السكنى مع اليھود في قرية لسانة من حبه له ـ فتقرر نفيه

؛ واسمھـا الحديـث ھـو Poley: ، وفي ت))بلـلي: ((كتبـت في الملكيـة 6
Aguilar . اشتھـرت بـالي بالموقعـة الـتي حدثـت بيـن األميـر عبـد اللـه بـن

  . م891/ھـ287محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الحكـم، وابـن حفصـون الثائـر سنـة 
عـلى ثمـة بلـدة كانـت تسـمى . حـرف اسمھـا في ك و ج، و ت، والملكيـة 7

  .Espejoشيجـة أو أشيجـة؛ وھي قريبـة مـن غرناطـة؛ وتسـمى اآلن 
ً أرنسـول؛ ويعـرف اآلن  8 . ؛ وھـو في جنـوبي غرناطـةAranzuelيسـمى أيضـا

ً قائمـاً . غرناطـة ً حصنـا وقـد ذكـره ابـن . وربمـا كـان في ھـذا الموضـع قديمـا
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األثيـر حيـن أورد خبـر الھزيمـة الـتي لحقـت بالمسلميـن أمـام ابـن ردميـر 

  .وذكـر أنـه حصـن منيـع. م1126/ھـ520سنـة
 )).فلمـا طفلـت الشمـس أمـر األميـر تميـم برفـع خبائـه: ((في البيـان المغـرب 1
  .يقصد بھا األرض المرتفعة: األرض المنخفظـة؛ ونجدة: الوھـدة جمعھـا وھـاد 2
  )).ھـدة الليـل: ((، وفي الملكيـة))مـدة الليـل: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت 3
المرتفعـات : ويقصـد بالشـارات)). البشـارة((، ))البشـارات: ((في ج، والملكيـة 4

ويـرى بعضھـم أن اسمھـا باإلسبانيـة . والھضـاب الممتـدة جنـوب جبـل شليـر
Alpujarrasبينمـا يعتقـد عنـان أنھـا تحريـف لكلمـة  ؛Sierras اإلسبانيـة.  

ً شلوبينيـة؛ وتقـع في بسيـط يطـل عـلى  5 في ھـذا الـوادي بلـدة تسـمى أيضـا
البحـر األبيـض المتوسـط إلى الجنـوب مـن غرناطـة؛ وتعـرف اآلن باسـم 

Salobrena.  
 )).المتحصـر: ((في المخطوطيـن 6
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وھي مدينـة في جنـوب األنلـس؛ : اآلن Velez Malagaمالقـة؛  تعـرف ببلـش 1

سقطـت في قبضـة النصـارى سنـة . وتقـع بيـن مالقـة والمنكـب نحـو الشـرق
  .م1486/ھـ892

ألن الجفـن في اصطـالح األندلسييـن ھـو المركـب . يقصـد أنشـأ بھـا مركبـاً  2
 .الصغيـر، أو السفينـة الحربيـة

ـة؛ ويعتقـد عنـان في احتمـال أنھـا ھي القريـة المسمـاة اآلن غيـر معروف 3
Dilar .دلـوا: ((وقـد وردت في ت. الـتي تربـض إلى الجنـوب مـن غرناطـة.(( 

  .؛ وھي جنـوبي غرناطـة وقريبـة منھـاAlhendinوتسـمى اآلن  4
: سبانيـةيعتقـد عنـان أنـه أحـد زعمـاء النصـارى في ذلـك الوقـت واسمـه باإل 5

Inigo Arista  .جاغرسطـة: ((وقـد كتـب في الملكيـة.((  
وقـد اصطلـح عـلى إطـالق . وھـي حـوادث الدھـر: الحدثـان؛ جمـع حديـث 6

ھـذه الكلمـة عـلى كـل عمـل أو خبـر لـه عالقـة باستكشـاف حـوادث الغيـب؛ 
ـد خصـص ابـن وق، مـن أعمـال الزيارجيـة، وخـط الرمـل، والتنجيـم وغيـره

ً؛ يمكـن الرجـوع إليـه   . خلـدون في مقدمتـه لموضـوع الحدثـان فصـال
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ً ـ ضرب من التنجيم؛ باستخراج األجوبة بواسطة أسار الحروف 1   .الجفر ـ أيضا
وقـد رجـح عنـان أن يكـون )). الفـرج: ((وردت في المخطوطـات الثالثـة  2

 .اآلن La Vegaالمـرج ھـو 
  . ؛ وقد صوبت من الملكية))تحرجه: ((، وفي ت))نحوجه: ((، وفي ك))حيهبجر: ((في ج 3
  .غيـر معروفـة 4
 .؛ وھي أماكـن غيـر معروفـة))اللقـون: ((في الملكيـة 5
وقـد كتبـت ھـذه )). يتخطفـه: ((ھكـذا في المخطوطيـن؛ أمـا في ت؛ فكتـب 6

  )). منـه وتناوشـه وتصيـب: ((العبـارة في البيـان المغـرب ھكـذا
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: وكتب بعدھا. ھذه العبارة الواردة بين حاصرتين انفرد بھا مخطوط ج 1
 .وھذا التكرار لم يرد في باقي المخطوطات)). فاحتسب اإلرجاف ووعزت لھم الصدور((
أبـو الوليـد محمـد : ؛ واسمـه بالكامـل)جـد الفيلسـوف(ھـو ابـن رشـد الجـد؛  2

مـات . القرطـبي المالـكي؛ تـولى قضـاء قرطبـة ابـن أحمـد بـن أحمـد بـن رشـد
م؛ وھي السنـة نفسھـا الـتي اندحـر فيھـا 1126/ھـ520في ذي القعـدة مـن سنـة 

كتـاب المقدمـات؛ ألوائـل كتـب المدونـة، : مـن مؤلفاتـه. الفونسـو عـن غرناطـة
ليـل، وكتـاب البيـان والتحصيـل لمـا في المستخرجـة مـن التوجيـه والتع

  .واختصـار المبسوطـة، واختصـار مشكـل اآلثـار للطحـاوي
 )).وتجشـم النھـوض إلى حضـرة مراكـش: ((في البيـان المغـرب 3
؛ ))عـلي ابـن((صحـح عنـان الخطـأ الموجـود في المخطوطـات؛ بإضافـة  4

ً أن يوسـف بـن تاشفيـن تـوفي في سنـة   ھـ؛ حيـث خلفـه ولـده عـلي500مذكـرا
وھـو . ھـ520وھـذه الحـوادث المذكـورة وقعـت في سنـة . في السنـة نفسھـا

 .عصـر عـلي بـن يوسـف بـن تاشفيـن
. عاصمـة الدولـة المرابطيـة؛ تقـع جنـوب المملكـة المغربيـة الحاليـة: مراكـش 5

اشتـق اسـم ھـذه المدينـة مـن . م1062/ھـ454بناھـا يوسـف بـن تاشفيـن سنـة 
  .؛ ومعناھـا بـالد اللـه)أمـور ن ياكـش(ة أمازيغيـة كلمـ

وه إليھـا، وجنـوه : ((في البيـان المغـرب 6 ومـا بليـت بـه مـن معاھدتھـا، ومـا جـرّ
  )). وجنـوه عليھـا مـن استدعـاء ابـن ردميـر
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1 


2؛3 

 
 

4؛
5 

6. 
    ***  

   

                                                
  .الطرد: وأزعج ھنا تعني. ؛ فصوب ذلك عنان))وأجعز: ((، وفي الملكية))وأعجز: ((في ج 1
وشـذر ھي . ذھبـوا مذاھـب شـتى في االختـالف: ھـو) شـذر مـذر( معـنى 2

 .فمعناھا فرقـه: أما مذر. خـرز يفصـل بـه بيـن حبيبـات اللؤلـؤ الصغيرة في العقد
 .ھكـذا 3
 .م1163الموافـق لـ  4
 .أي أقليـة محـدودة 5
غـار 6   )). ارالصعـ: ((وردت ھكـذا في ج، أمـا في ك. ضـد مـا ھـو عظيـم: الص 

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

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


212 
 

  
  
  
  
  







  

  
  
  

   

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

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


213 
 

 


 
  

12 ـ
       


      3

4: 
  يـاض  كأنَّـه بـه  الر 5بلـد يحـفُّ 

ـّاض عـذاره   وجـه جميـل  والري
 ةغـاد   ـمصعوكأنَّمـا  واديـه   م  

  ومن الجسـورِ المحكمـات سـواره 
   

                                                
  )).سـور: ((في المخطوطيـن 1
  .أي غرناطـة 2
 )).الشرفات البيض أثناء: ((أما اللمحة فكتب فيھا. وردت في ت)) أثناء((كلمة  3
ً في نفح الطيب وأزھار الرياض؛  4   .وھما من بحر الكامليوجد ھذان البيتان أضا
    )).تحـف: ((في نفـح الطيـب 5
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1؛2 
3    

  4    
     

    5، 
     6 ؛ 7


8،  
     

     

                                                
  )).حوميـن: ((في ت 1
 )).ـوهج: ((في ج 2
 )).مـا: ((في الملكيـة 3
 )).شكـر: ((في المخطوطيـن 4
  .أي األمـالك الخاصـة بالسلطـان 5
  .ھكـذا 6
وھـذه الكلمـة مازالـت مستعملـة في . يقصـد بالجنـة؛ البستـان أو الحديقـة 7

 .الجزائـر، وتطلـق عـلى البستـان
 .بينمـا تـرك بيـاض في ج)). المغرمـوى: ((في ت 8
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   1،  

2 ،3 .
   4   5 

      


6 
       
      

 7، 
       

                                                
 .ـط مـا كتـب بيـن الحاصرتيـن في ج، والملكيـة؛ بينمـا ثبـت  في كسق 1
السبيكـة ھـو السھـل األخضـر المنبسـط جنـوب شـرق الحمـراء؛ وقـد كـان  2

 .مصـدر وحي للشعـراء واألدبـاء؛ لجمالـه وخصوبتـه
بھـا قصـر السلطـان . جنـة العريـف مـن أروع وأجمـل الحدائـق في غرناطـة 3

ويقـع ھـذا . Generalife: سـمى بقصـر جنـة العريـف؛ ويسـمى باإلسبانيـةالم
  .القصـر والبستـان إلى الشمـال الشـرقي مـن الحمـراء

 )) الدماثـة: ((وفي ت)). الدمامـة: ((وردت ھكـذا في ج؛ وفي ك. أي الخصوبـة 4
: ن الغرقـدأل. أي ضخامـة األشجـار بفضـل الميـاه الغزيـرة الـتي تسـقى بھـا 5

 . في ضخامتـه) العوسـج(شجـر عظيـم؛ وربمـا يكـون 
 )).سحـل: ((وقـد حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت. اسـم ثـاني لنھـر شنيـل 6
  )).السقـع: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 7
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   1،  
        

       
      

        
 2      

    3؛  
4 . 

5: 
  أحـن إلى غرناطـة  كلمـا هفَّـت

  نسيم الصبـا تهدي الجوى وتشُـوقُ
   

                                                
 )).الجليـل: ((في ك 1
 ستـر وبيـت يزيـن للعـروس،: حجـال مفردھـا حجلـة 2
مؤمـل؛ إذ ذكـر في القصيـدة التاليـة بھـذا االسـم؛ : و أن الكلمـة ھيويبـد. ھكـذا 3

مِّـل :االسـم؛ حيـث قـال َ ؤ ز مُ ْ ـو ْـت حَ ل ـل إذا أم  ـرا عليـك      تأم  ْ م ـد  من الحَ ومُ
  شقيـقُ 

صاحبھـا أبـو منـاد باديـس بـن حبـوس بـن ماكسـن بـن زيـري بـن منـاد  4
  .م1037/ھـ429د مـوت أبيـه سنـة الصنھـاجي؛ تـولى ملـك غرناطـة بعـ

أمـا يوسـف بـن سعيـد فلـم أجـد ترجمـة . ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 5
لـه؛ عـلى الرغـم مـن استشھـاد ابـن الخطيـب بقصيدتـه ھـذه؛ ومـع ذلـك لـم 
 .بخصه بترجمة في اإلحاطة؛ وربما ذكره باسم آخر؛ ونقله الناسخ ـ ھنا ـ بالخطإ
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  سـقى اهللا من غَرناطة كـل منْهـل
  بمنْهـل سحـبٍ  ماُؤهـن  هريـقُ

  خيامهـا  الحسـن بين 1ديـار يدور
  وأرض لها قلـب الشَّـجِي مشُـوقُ

  أغَرناطـة  العليـا باللـه  خبـرى
  َأِللْهاِئـمِ  البـاكي  إليـك   طريـقُ

  ومـا شاقـني إالّ  نُظَـارةُ  منْظـر
  وبهجـةُ  واد   للعيـون  تَــروقُ

  تأمـل إذا أملْـت  حـوز  مَؤمـل
  عليـك  شقيـقُومـد من الحمـرا 

  وأعالم نجـد والسبيكـة  قد علَـت
  وِللشَّفَـق األعـلَى  تلـوح  بـروقُ

  فرنْـداً مهنَّـداً 2وقـد سـلَّ شنيـٌل
  نـضى فـوقَ در  ذُر فيـه عقيـقُ

   

                                                
 )).ديـور: ((ـت في المخطوطيـن فكتبـتحرف 1
ويسـمى . النھـر الـذي تربـض عـلى ضفافـه مدينـة غرناطـة): Genil(شنيـل  2

ً نھـر سنجيـل   .سبقت اإلشارة إليه. ؛ وھو فرع من الوادي الكبيرSingilisأيضـا
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  إذا نـم منـه طيـب نَشْـر أراكـه
  أراك فتيـت المسـك وهـو فَتيـقُ

  ن الغَمامِ تَبسمـتْومهما بـكَى جفْـ
  أنيــقُ 1ثغـور  أقـاحٍ  للريـاضِ

  


2؛


3 
4

5: 
   

                                                
  )).في الريـاض: ((في الملكيـة 1
ثـق في مسـاره مـن منابعـه عند يعتبـر نھـر النيـل أطـول أنھـار األرض؛ ينب 2

ً )المطلة على أوغنذا وكينيا وتانزانيا(بحيرة فيكتوريا  ، ثم مرتفعات إثيوبيا؛ متجھا
السودان، فمصر؛ : نحو شمال القارة اإلفريقية؛ أين يمر بعشر دول إفريقية؛ منھا

  . كلم 6650ويقدر طول مساره بـ . حيث يصب في البحر األبيض المتوسط
  )).متنـافي: ((ي المخطوطيـن فكتبـتحرفـت ف 3
محمـد بـن سليمـان بـن عـلي األنصـاري الغرنـاطي ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن 4 

األندلـسي؛ الشھيـر بابـن الجيـاب؛ وزيـر وكاتـب وشاعـر فحـل؛ أحـد رؤسـاء 
م وتـوفي بھـا سنـة 1274/ھـ673ولـد بغرناطـة سنـة . ابـن الخطيـب وأستـاذه

    .ترجـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـة. م1348/ھـ749
 .مـن بحـر البسيـط 5
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  مـا اسـم إذا  زدتـه ألفـاً مـن العـدد  
  أفـاد معنـاه لـم ينْقُـص ولم  يـزِد

  مـن بعـد مـا  اخْتَلَفـا      1ائتلفـا وإنَّمـا
لَـدرٍ ومن بـنى بشيـنٍ ومن نَـزعم  

  


2 
3 

4


5،
6؛

                                                
  .؛ وصوبـت مـن ت))استلـفى: ((في المخطوطيـن 1
  .ھكـذا 2
  .مـا بيـن الحاصرتيـن ذكـر في ت، والملكيـة؛ بينمـا سقـط في المخطوطيـن 3
 .ھكـذا في المخطوطيـن؛ وأغفلـت في ت 4
يبـدو أنـه يقصـد الموضـع الواقـع جنـوب و. ثمـة اضطـراب في الصياغـة 5

حيـث . Armilla)) أرميلـة((شنيـل؛ في اتجـاه غرناطـة؛ والمسـمى اآلن بـ
  . الملعـب القديـم الـذي كـان بھـا

لقـب السيـد يطلـق عـادة عـلى أبنـاء عبـد المؤمـن بـن عـلي الموحـدي  6
سحـاق إبراھيـم بـن يوسـف وھـذا القصـر منسـوب إلى السيـد أبي إ. وأحفـاده

ً عـلى األندلـس؛ وقـد ا بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي الموحـدي؛ الـذي كـان واليـا
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    ***  
  

  
  

   

                                                                                                 
م؛ وھـو معلـم حضـاري مرمـوق؛ 1218/ھـ615شيـد ذلـك القصـر في سنـة 

 .ويعـرف ـ في الوقـت الحاضـر ـ بقصـر شنيـل
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1؛


2 


3،


4 ـ

                                                
  )).أفراجـه: ((في ت، والملكيـة 1
  )).عـرت: ((في ت 2
 )).الرياضة والحصن: ((فكتبت ھذه العبارة ھكذاحرفت في المخطوطات الثالثة؛  3
جـذوة : ھـو أبـو القاسـم أحمـد بـن محمـد بـن عافيـة األندلـسي؛ ورد ذكـره في 4

. المقتبـس، والصلـة، وبغيـة الملتمـس؛ دون اإلشـارة إلى سنـة وفاتـه أو مماتـه
ب ھنـا يعـطي فكـرة عـن الزمـن الـذي عـاش غيـر أن مـا ذكـره ابـن الخطيـ

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

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


222 
 


1؛2 

3: 
  يـا نازحـاً لعـب المـطي  بكـوره    

لُـودـوج   باُألميـاح  الهلعـب  الر  
  ورمـت به  للطّيـة القُصـوى الـتي  

ودرــوهـا  لسـواه  بالمدمـا  ور  
  هـالَّ حنَنْـتَ إلـى معاهدنـا  الـتي  

  ـتَ  الحـلي   لنَحرهـا   والجِيـد   كُنْ
  طارحـتْ    4ورياض ُأنْـس بالمشايـخ

ـعجتَ سـوص ماِئم5فيه الح    ـودالع  
   
                                                                                                 
فيـه؛ حيـث قـال ـ بعـد أن ترحـم عليـه ـ أنـه في قصيدتـه اآلتيـة يجيـب فيھـا 
األديـب الرحـال أبـا إسحـاق الساحـلي؛ وھـذا األخيـر ذكـر ابـن الخطيـب أنـه 

ً في أوائـل سنـة   .م1338/ھـ739كـان حيـا
بـن إبراھيـم األنصـاري الساحـلي الغرنـاطي ھـو إبراھيـم بـن محمـد  1

ِـن يْج َ ترجـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـة، وقـال أنـه كـان . المشھـور بالط و
ً في أوائـل سنـة    . م1338/ھـ739حيـا

 .؛ فصوبھـا عنـان))المعھـد: ((كتبـت في المخطوطيـن 2
  .الكامـل 3
خضـر في غرناطـة؛ ذكـره ابـن اسـم يطلـق عـلى سھـل خصـب وم: المشائـخ 4

 .كمـا يطلـق عـلى الخنـدق المذكـور آنفـاً . الخطيـب في الصفحـة السابقـة
  )).سبـح. سحـم: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 5
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  ومبيتنـا  فيهـا  وصفـو  مدامنــا 
  صفـو  المــودة  البنـة  العنقـود

  والعيشُ أخضـر والهوى يدني  جـنَى
  ثمـار نُهـود زهـرات   ثَغْـرٍ  أو 

  والقُضـب رافلـةٌ  يعانـقُ  بعضهـا   
ودـون قُـدتنقَـتْ غُصضـاً إذا اععب  

   1لَهـفي عـلى ذاك   الزمـان وطيبـه
ـودسحـه  المشينـاه  وعـلى  موع  

  تلـك   اللَّيـالي  ال  لَيـاِلي   بعدهـا  
ـوى  وسطِّلْـن  إالّ  مـن جعـوده  

   2كانـت  قصـاراً  ثـم  طُلْـن ففيهـا
ـدودمقْصـورِ  والمتـأتي  عـلى الم  

  
   

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 1
  .؛ فصوبھـا يوسـف طويـل لـكي يستقيـم الـوزن))فيھـا((كانـت  2
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1 


2؛
3؛





4،


5،6




                                                
  .لـة عـلى أحـد المـروج بغرناطـةالتـالل المط: البيازيـن 1
وھي عبـارة عـن بقعـة تستغـل . يبـدو أن لعيـن الدمـع شھـرة في ذلـك الوقـت 2

للراحـة والترفيـه؛ يتمتـع بھـا سكـان غرناطـة؛ بحكـم جمـال طبيعتھـا وطيـب 
وقـد حركـت عيـن الدمـع خيـال الشعـراء؛ فتصـدى لوصفھـا كثيـر . ھوائھـا

 .  سيذكـر ابـن الخطيـب عينـات منھـا فيمـا يـليو. منھـم
يدخـل في سلسلـة جبـال سييـرا نفـادا المطلـة عـلى غرناطـة؛ وجبـل الفخـار  3

  .Monte Alfacarيسـمى اآلن 
  .أي الشبيھـة بقصـور القصبـة في حصانتھـا 4
  .الثـروة؛ مـن مـال وعقـار: النشـب 5
 )).نازعـوايت: ((في المخطوطيـن والملكيـة 6
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1: 
  بمقْلَـتي  2ـْل لعينِ الدمـعِ يهـمىأالَ قُ

  لفُرقَـة عين الدمع وقفـاً على الـدم
 

3 4: 
  يا عهد عيـن الدمـع كم من لُؤلـؤ      

  عسـاك  تَعـود 5]جـاد به[للدمـع 
  تَسـري نَواسمـك  اللِّـدان  بليلَـة

  شَديـد  فيهـزني  شَــوقٌ  إليـك 
   

                                                
ھـو أبـو البركـات محمـد بـم محمـد بـن إبراھيـم البلفيـقي المعـروف بابـن  1

م؛ تـولى القضـاء 1370/ھـ771م وتـوفي سنـة 1281/ھـ680الحـاج؛ ولـد سنـة 
وھـذا البيـت . ترجـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـة. بمالقـة والمريـة وغرناطـة

  .مـن البحـر الطويـل
 )).تھـمى: ((لملكيـةفي ا 2
  .أي ذكـر موضـع عيـن الدمـع 3
 .الكامـل 4
 )).جـرت: ((في الملكيـة 5
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1: 
  إذا كـان عيـن الدمـعِ عينـاً حقيقـة

فيـه وال دع  2فَإنْسانُهـا  مـا  نحـن  
  فَـدام ِلخَيـِل األنْـسِ واللَّهـوِ  ملْعبـاً 

تَـعرم   ـمنَعالم   ثْـواهوال زاَل   م   
  تَـود  الثُّريـا أن تكـون  لـه  ثـرى

ـعـه المسرى وتَحـرالشِّع ـهحدوتَم  
  

34: 
  أجـل إن عيـن الدمـع  قَيـد النَّواظـر

  فَسـرح عيونـاً في اجتـالَء النَّواظـر
  على األوزان إن كُنْـتَ ذا هـوى وعـرجِ 

 بــاهر   ـآذرِ   5فـإنِللْج   تَــعرم  
   

                                                
 .الطويـل 1
  )).دعـو: ((، وفي الملكيـة))وال دعـوى: ((في نـص 2
ھو محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي الغرناطي؛ خصه ابن الخطيب بترجمة في  3

 .فصوب من الملكية). )قرطبة: ((وقد حرف االسم في ج؛ فكتب. اإلحاطة
 .الطويـل 4
  .؛ فصوبـت مـن ت))مـرآة: ((، وفي ك))ريـاه: ((في ج 5
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  وصافـح  بهـا  كـفَّ البهـارِ مسلِّمـاً 
  وقَبـْل عـذَار اُألنْـسِ بيـن األزاهـرِ 

  وخُذْهـا على تلـك األباطـحِ  والـربى
  لْخواطــرِ معتَّقَـةً  تَجلُـوا الصـدا  ِل

ـرهـانٍ أنْـسى الدـةُ حامدهـا 1مرمع  
  فلم تَخْـشَ أحـداثَ الدهـور الدواِئـرِ

لَـهقَب ى وساسـانـرسثُ عـن كـدتُح  
  وتُخْبِـر  عـن  كَـرمٍ  يخَلَّـد  داثـر

  
2: 

يوليالً بِع تُـهـالً قَطَعصـعِ ومـنِ الد  
عـودالنُّجــومِ   س  بيـن  ـهموأنْج  

هـربس  نْشور اللِّـواءم نسى الحتـر  
ديـدبـاه  مي  في  رـلُّ  األمـانوظ  

   

                                                
  .؛ مـن أجـل الـوزن))للدھـر: ((فصوبھـا يوسـف طويـل فجعلھـا 1
 .الطويـل 2
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ـرأزاه ضِ الخُـدودوفَبتْنـا ومـن ر  
يـاضِ  خُـدودالر درنـا ومـن ويلَد  

وتُفاح درـويـاضِ  مـط  الرسنـا  و  
ـودـدورِ  نُهـط  الصسانُنَـا  ومور  

  وقد عرفـت نـص الهـوى وذَميلَـه 
نــا  ونُجــودمـن  أكْباد  تهايـم  

  
1: 

  ومْل بنا نَحو عيـنِ الدمـعِ  نَشْربهـا
بكأسِ اُألنْسِ ي ـروري حيثُ السقيـنس  

  حيثُ المـنَى وفُنـون اللَّهـوِ راتعـةٌ 
  والطَّيـر من طَـرب فيهـا تُناجيـني

 ـهـكي في  أجِنَّتحي ُل المـاءوـدوج  
  صوارِماً جـردتْ في يـومِ  صفِّيـنِ 

  وَأعين الزهرِ  في األغْصانِ جاحظَـةٌ
   2نِ تُغْريـنيكأنَّهـا  بِهـوى  الغـزالَ

   

                                                
  .البسيـط 1
في مخطـوط الخزانـة الملكيـة؛ روي ھـذه األبيـات ھـو األلـف؛ إذ تنتـھي  2

 .إلـخ..)) جينـايسقينـا، تنا: ((ھكـذا
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1: 
ـهوعبى  رعـعِ أرمـنِ الديتُ بعهرس  

  وحسبِي  من األحبـابِ رعي المنـازِِل
  ينافحـني عـرفٌ  إذا هبـت  الصبـا

  ويقْنعـني طَيـفُ الحبيـبِ  المراسـِل
  


        2

   3.  
        

      
     
       

     4؛   
          

                                                
 .الطويـل 1
  )).معوضـه: ((ھكـذا في ك، أمـا في ج؛ فكتبـت 2
 .وردت ھـذه العبـارة المحصـورة بيـن حاصرتيـن في ك؛ بينمـا سقطـت في ج 3
 .يقوم ھذا الديوان بخرص الثمار والغالل؛ ثم تقدير ما يلزم أصحابھا من مغارم 4
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1 
 

    ***  
  
  
  
  
  

   

                                                
 )).عيـاب: ((في ج 1
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1،
 2،








3 



4،



                                                
يَـة؛  1 نْ  .وھي البستـان أو الحديقـة المتسعـةمفردھـا مُ
 )).الثمـن: ((في ك، ج 2
 )).وقصـاب: ((في اللمحـة البدريـة 3
الـدار البيضـاء يتواجـد اليـوم في موضعھـا بغرناطـة الـحي الـذي يسـمى  4

  .Cuarto real de San Domingo: باإلسبانيـة

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

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


232 
 

1،
2





3



 




4،




                                                
 )).جريـن: ((في الملكيـة 1
 .البستـان: الحـش 2
  )).وحوطـه: ((في ك 3
  )).األرجـلي، األرحـلي وللمساجـد: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
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1 2 










34
5؛

                                                
 .األرض الواسعـة المستويـة: الغبيـط 1
  .أي القريـة الفالحيـة 2
قـام محمـد عبـد اللـه عنـان بجھـد كبيـر؛ حيـن تـولى البحـث والتحـري عـن  3

. تصـل إلى مائـة وأربعيـن قريـة القـرى الـتي سيذكرھـا ابـن الخطيـب؛ والـتي
حيـث تتبعھـا في الميـدان؛ فاستطـاع معرفـة عـدد كبيـر منھـا بعـد أن تحولـت 

وعليـه سننقـل عنـه األسمـاء الحاليـة لتلـك القـرى كلمـا . أسماؤھـا إلى اإلسبانيـة
 بينمـا بقيـت قـرى أخـرى ذكرھـا ابـن الخطيـب ولـم. استـدعى األمـر ذلـك

يتمكـن عنـان ـ أو غيـره ـ مـن تحديدھـا ومعرفتھـا؛ بحكـم اندثارھـا أو تغييـر 
  .أسمائھـا بشكـل جـذري

ً مـن  El Zaidinيسـمى اآلن  4 ويتواجـد في الجھـة الجنوبيـة مـن غرناطـة قريبـا
  .الـتي سيـأتي ذكرھـا Huetorقريـة 

  .ب غرناطـةوتقـع جنـو.   Huetor de le Vegaيعـرف اآلن بـ  5
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1 ،
2،3؛


4، 

5،6؛
7 ،

                                                
وتقـع في الجنـوب مـن غرناطـة؛ وبالتحديـد عـلى  Cojarوتسـمى اآلن  1

  .ضفـاف نھـر شنيـل
  .تقـع عـلى مقربـة مـن غرناطـة Yajarتوجـد اآلن ضاحيـة تسـمى  2
  .وھي قديمـة؛ واندثـرت Gastellaتسـمى اآلن  3
؛ وبذلـك )أحجـر(األول ھـو أن تكـون بالحـاء؛ أي : وضـع عنـان احتمليـن 4

؛  Cullar Vegaتكـون ھي القريـة الموجـودة اآلن بالقـرب مـن قريـة قولـر 
) Ugijar(؛ فتكـون ھي )أججـر(أمـا إذا كانـت بالجيـم أي ). Hijar(وتسـمى 

  .الـتي تربـض جنـوب وادي آش؛ في الجنـوب الشـرقي
تقـع عـلى الضفـة ؛ وArmilla: وھمـا اآلن يجتمعـان ضمـ،ن اسـم واحـد ھـو 5

وفي ھـذا الموقـع تتواجـد آثـار . الجنوبيـة مـن نھـر شينيـل؛ في ضاحيـة غرناطـة
قصـر شينيـل المنسـوب إلى السيـد أبي إسحـاق يوسـف؛ أحـد أمـراء 

ويعـرف ھـذا القصـر . م1218/ھـ615الموحديـن؛ الـذي ولي غرناطـة سنـة 
  .Alcazar Genilاآلن باسـم 

وتقـع إلى الجنـوب .  Alhendinاإلسمـان تجمعھمـا اآلن قريـة تسـمى ھـذان  6
  .الشـرقي مـن أرميليـا

الـتي اشتھـرت في الحـروب األخيـر الـتي وقعـت ) اللسانـة(يعتقـد عنـان أنھـا  7
؛ المتواجـدة في أخـر  Lucenaويـرى أنھـا اآلن ھي . وقعـت حـول غرناطـة

ً آخـر؛ ال . ـن لوشـةالواليـة؛ إلى الشمـال الغـربي م ولكنـه يعـود فيضـع احتمـال
وبذلـك . يستبعـد فيـه تواجدھـا في شكـل قريـة صغيـرة قريبـة مـن غرناطـة

تكـون ـ كمـا أشـار إلى ذلـك يوسـف عـلي طويـل ـ ھي المدينـة الـتي يسكنھـا 
لى وكانـت السباقـة إلى طاعـة يوسـف بـن تاشفيـن؛ حيـن عـول عـ. اليھـود

  . امتـالك األندلـس، ومحاصـرة غرناطـة

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

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


235 
 


1،


2،3،
3،4؛5،

6،7،
8،9،

10،1،
                                                

توجـد ـ في الشمـال الغـربي مـن غرناطـة؛ بالقـرب مـن قربسانـة؛ بلـدة تسـمى  1
Bucorويـرى عبـد الھـادي التـازي في . ؛ يرجـح عنـان أنھـا ھي حُـش  البُكُـر

قـر التابعـة  أن حـش البكـر ھـو قريـة)): المـن باإلمامـة((تعليقاتـه عـلى كتـاب  ْ بُز
  . لغرناطـة؛ والـتي تربـض عـلى ضفـة النھـر جنـوب غـربي غرناطـة

 .؛ وتتواجـد إلى الجنـوب الغـربي مـن غرناطـةCullar Vegaتسـمى اآلن  2
؛ وھي في الجنـوب Churriana de la Vegaوتـسمى في الوقـت الحاضـر  3

ً جنـوب شـرقي    .سانتانيـاالغـربي مـن غرناطـة؛ وھي أيضـا
  .Ambroxموجـودة اآلن في شكـل قريـة بالقـرب مـن جرليانـة؛ وتـسمى  4
؛ وتربـض اآلن في مـرج Macharatalanويتمثـل اليـوم في قريـة تـسمى  5

غرناطـة محاذيـة لضفـة نھـر شنيـل؛ وھي مقبلـة ألحـد األحيـاء الحديثـة 
  Sagrarioبغرناطـة المعـروف بـ 

  .Sierra Muradaي الشمـال الغـربي مـن غرناطـة؛ وتسـمى وتقـع اآلن ف 6
7  ً . ؛ وتقـع في غـرب غرناطـة، وتجـاور قريـة سانتافيـهBelicenaتسـمى حديثـا

  .وقـد رسمـت محرفـة في المخطوطيـن. سانتافيـه
؛ El Jauيرجـح عنـان أن قريـة الشـوش  ھي القريـة  المسمـاة   اآلن بـ  8

  .ـن سانتافيـهوتربـض في المـرج القريـب م
  .؛ وموقعھـا في شمـال غـربي سانتافيـهChauchinaوتسـمى اآلن  9

  .Cambeaتسـمى اآلن  10
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2،3،4 ،
5،

6،
7،
8؛
9،10،

11؛


12،
                                                                                                 

؛ وھي تبعـد عـن غرناطـة في اتجـاه الجنـوب بمـا يقـارب Beznarتسـمى اآلن  1
  .وقـد رسمـت محرفـة في ك. كيلـو 50

  .Aculaوتسـمى اآلن  2
  . تجرجـر والعقولـة ؛ وتقـع بيـنLacharتسـمى اليـوم  3
؛ وھي بلـدة صغيـرة تربـض في غـرب غرناطـة في Tajarijaتسـمى اآلن  4

  .اتجـاه لوشـة؛ وتقـع في منتصـف الطريـق بينھمـا
ً عـن غرناطـة؛  40تبعـد ھـذه القريـة بـ  5 في الجنـوب الغـربي منھـا كيلـو تقريبـا

 ً   .؛ وھي قريبـة مـن الحامـةAgronوتسـمى حاليـا
  .Bairaوتسـمى اآلن  6
، الثـاني Fontanarاألول أن تكـون ھي : ثمـة احتمـالن بانسبـة لقريـة فنتيـالن 7

  .Fuentallanaأن تكـون 
  .؛ في سفـح جبـل الحامـة، عـلى نھايـة المـرجCacinوتعـرف اليـوم بـ  8
  . طةوھي ليست شوذر المتواجدة في أعمال جيان شمال غرنا؛ Jodarتسمى اآلن  9

  .المتواجـدة جنـوب غرناطـة Concharيعتقـد عنـان أنھـا ربمـا كانـت ھي  10
  .Alhendinوھي جنوب غرناطة وبالقرب من ھمدان المسماة  La Malaتسمى اآلن  11
12  ً   .  Naujar Grandillaتسـمى اليـوم باسـم مركـب أيضـا
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1؛
2؛


3،4،5،

6،7،8،
9؛


10،

11،
                                                

  .رب مـن أرميليـة؛ وتقـع في الجنـوب مـن غرناطـة؛ بالقـGojarوتـسمى اآلن  1
الرابضـة في الضاحيـة الشماليـة  Junيحتمـل أن تكـون ھي بلـدة بلـدة شـور  2

  )).جنـد((مـن غرناطـة؛ ويسميھـا بعضھـم 
؛ وھي عـلى Pulianasال يختلـف كثيـرا اسمھـا اآلن عـن السابـق؛ إذ تسـمى  3

  .مقربـة مـن قريـة شـور القريبـة مـن غرناطـة
  .؛ الـتي تقـع بالقـرب مـن بليانـة المذكـورةPeligrosن تسـمى اآل 4
 )).قوجـر: ((في الملكيـة 5
  .؛ وھي على مقربة من غرناطة مقابلة لبليانة ووبرقلشAlboloteوتسـى اآلن  6

  .ووبرقلش
  .Fontanarقـد تكـون ـ حسـب رأي عنـان ـ ھي  7
  .ة؛ وتربـض في الشمـال الغـربي مـن غرناطـ Maracenaوتسـمى اآلن  8
؛ اندثـرت اآلن؛ وموقھـا كـان في الشمـال الغـربي مـن Tignarوطغنـر ھي  9

  )).طعـن: ((حرفـت في الخطوطيـن؛ فكتبـت. غرناطـة؛ بالقـرب مـن إلبيـرة
؛ فرجـح ))حبـش: ((األسمـاء الثالثـة المحصـورة بيـن حاصرتيـن؛ كتبـت 10

 .، وحرفـت))حـش: ((عنـان أنھـا
  .وھي بالقرب من مرسانة المذكورة، Atarfeالسابق؛ إذ تسمى وھي بنفس اسمھا  11
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وال . ؛ وھي قريبـة مـن الطـرف في ضـواحي غرناطـةElviraوتسـمى اآلن  1
  .عالقـة لھـا بإلبيـرة القديمـة

  .Asquerosaويتسـمى اآلن  2
الـتي تقـع جنـوب غرناطـة؛ عـلى مقربـة مـن  El Palomarوتسـمى اآلن  3

  .Albnolوھي مجـاورة لبلـدة . ـر المتوسـطشـاطئ البح
أو  Adamuzتجتمـع الديمـوس الكبـرى، والصغـرى اآلن في بلـدة واحـدة ھي  4

  .؛ وھي عـلى مقربـة مـن غرناطـةAdamucejoأو 
  .تبعـد عـن غرناطـة نحـو الشمـال بعشريـن كيلـو Daifontesوتسـمى اآلن  5
  .ب وادي آش؛ وتقـع في جنـوAlcudiaوتسـمى اآلن  6
؛ يبعـد La Cruz de Lagosوھي أحـد األحيـاء في ضاحيـة غرناطـة؛ ويسـمى  7

  .يبعـد عـن مركـز المدينـة بكيلـو ونصـف تقربـاً 
؛ وتربـض إلى الغـرب مـن غرناطـة؛ عـلى Caparacenaتسـمى اآلن  8

  )). قرسانـة: ((في ج؛ فكتبـت. ضفـاف فـرع مـن نھـر شنيـل

  .Cubillasوتسـمى اآلن  9
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12،1،

                                                
  . كيلو تقريباً  3؛  ويبعـد  عـن  غوناطة  نحو  الغرب   بـ Purchilيسـمى اآلن  1
  .التواجـدة غـرب مدينـة وادي آش Cortesوتسـمى اآلن  2
 .وتتواجـد شمـال مدينـة أرحبـة برذنـار Canarوتسـمى اآلن  3
؛ كيلـو 30؛ وتربـض شمـال غرناطـة عـلى بعـد Colomeraوتسـمى اآلن  4

  . بالقـرب مـن مولكيـن
  .الـتي تقـع شمـال غرناطـة Calicasasقـد تكـون اآلن ھي  5
 .      Fatinafarقـد تكـون ھي  6
  . الواقعـة شمـال شـرق غرناطـة Guejarھي اآلن كمـا نقـل عنـان  7
  .؛ الواقعـة شمـال غرناطـةGogollosوتسـمى اآلن  8
ى الشمـال الغـربي مـن غرناطـة بيـن ققلـوش الواقعـة إل Nivarوتسـمى اليـوم  9

  .ققلـوش والفخـار
وھي منسوبـة إلى . الواقعـة شمـال شـرق غرناطـة Alfacarوتسـمى اآلن  10

  .جبـل الفخـار الرابضـة عليـه
؛ وھي ؛ وھي في الجنـوب الشـرقي مـن غرناطـةAkcazarوتسـمى اآلن  11

  .عـلى مقربـة مـن قريـة أرحبـة
الـتي  Fent – Binoxأو بلـدة  Pinos Puenteبلـدة : ون إمـايحتمـل أن تكـ 12

 .تقـع باقـرب مـن قربسانـة والبلـوط
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؛ وھي في الشمـال الشـرق مـن غرناطـة؛ وقريبـة مـن Beasوتسـمى اآلن  1

  .الفخـار وبرقـش
؛ الـتي تقـع في ضـواحي غرناطـة الجنوبيـة؛ عـلى Cojarيرجـح عنـان أنھـا  2

  .اآلتي ذكرھـا Zubiaالزاويـة  مقربـة مـن
  .الواقعـة شـرق غرناطـة بالقـرب مـن قنتـر Dudarوتسـمى اآلن بلـدة  3
  .؛ وتقـع في جنـوب مدينـة بسطـة، وبالقـرب منھـاCanilesوتسـمى اليـوم  4
؛ بمعنى الدير باإلسبانية؛ وتقع ھذه البلدة في ضواحي Monachilوتسمى اليوم  5

  .اآلتي ذكرھا Huetorنوب الشرقي؛ بالقرب من الوطا غرناطة بتجاه الج
ضاحيـة في الجنـوب الشـرقي مـن غرناطـة؛  Vega Huetorتسـمى اليـوم    6

  .وھي في شمـال أرمليـا وبجوارھـا
؛ وتقـع في ضاحيـة غرناطـة؛ إلى الجنـوب الشـرقي La Zubiaوتسـمى اليـوم  7

  . امنھـا، في شمـال أرمليـا وبالقـرب منھـ
يقصـد أن خمسيـن بلـدة منھـا كبيـرة؛ بحيـث يوجـد بھـا مسجـد جامـع؛ تصـلى  8

ويالحـظ عنـان أن ثمـة . فيـه صـالة الجمعـة؛ بخطبتھـا ودعـاء المصليـن بـه
عـدد آخـر مـن البلـدان الباقيـة إلى اآلن، ولـم يشـر إليھـا ابـن الخطيـب؛ بينمـا 

، Gabia Grandeالجابيـة الكبـرى : ؛ مثـلورد ذكرھـا في مواضـع أخـرى
، Moclin، وموكليـن Padul، والبـذول Gabia Chicaوالجابيـة الصغـرى 
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، وبلـدة حصـن اللـوز الكبيـرة Veleto، والبـالط Bellillosوحصـن البلـوش 

Iznallozوتقـع ھـذه القـرى كلھـا في احـواز غرناطـة ،  .  
 )).العمليـة: ((في ك 1
  .الـواو: حـرف سقـط 2
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3؛4،56 ؛

7 8 
                                                

 )).منزھاتـه: ((كتـب في المخطوطيـن 1
ً في اللمحـة البدريـة؛ حيـث نقـل  2 معظـم مـا جـاء في ھـذا الفصـل ذكـره أيضـا

جـلّ مـا فيـه مـن كتابـه ـ المفقـود اآلن ـ اإلماطـة عـن وجـه اإلحاطـة فيمـا أمكـن 
  .مـن تاريـخ غرناطـة

 )).وصـالح العقائـد((: وفي ك)). إصـالح: ((في ج 3
 )).سنـة: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4
)). األندلسيـون والتشريـع: (وضـع المقـري فقـرة ھامـة في كتابـه عنوانھـا 5

ً؛ جـاء فيھـا وأمـا قواعـد أھـل األندلـس في : ((وھي تزيـد الموضـوع وضوحـا
ولكـن األغلـب . انديانتھـم؛ فإنھـا تختلـف بحسـب األوقـات، والنظـر إلى السلطـ

عندھـم إقامـة الحـدود، وإنكـار التھـاون بتعطيلھـا؛ وقيـام العامـة في ذلـك 
وقـد يلـج السلطـان في شـيء مـن . وإنكـاره إن تھـاون فيـه أصحـاب السلطـان

ذلـك وال ينكـره؛ فيدخلـون عليـه قصـره المشيـد، وال يعبـأون بخيلـه ورجلـه؛ 
، 1: نفـح الطيـب؛ مج)). (وھـذا كثيـر في أخبارھـم. لدھـمحـتى يخرجـوه مـن ب

  ).  221ـ  220: ص ص
  )).معدومـة: ((في اللمحـة 6
   )).ومذاھبھـم: ((في اللمحـة 7
بـن أنـس بـن هللا مالـك بـن أنـس بـن مالـك  ھـو إمـام دار الھجـرة أبـو عبـد 8

َيْـل بـن عمـرو بـن ال ث حـارث وھـو ذي أصبـح الحـارث بـن غيمـان بـن خُ
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م، وتـوفي 712/ھـ93ولـد بالمدينـة المنـورة سنـة . الحميـري؛ أحـد أقيـال اليمـن

وقـد انتشـر مذھـب مالـك في األندلـس أيـام األميـر . م795/ھـ179بھـا سنـة 
ً لإلمـام مالـك   .ھشـام بـن عبـد الرحمـن الداخـل؛ وكـان معاصـرا

  )).المعاوز: ((ك فكتبت :ا فيـأم. ية، واللمحة البدريةج، والملك :ھكذا كتبت في 1
معتدلـة أنوفھـم، : ((وكتبـت العبـارة في اللمحـة البدريـة)). مترسلـة: ((في ك 2

  )).بيـض ألوانھـم، مسـودة غالبھـم شعورھـم، متوسطـة قدودھـم
ـرْف: ((وفي اللمحـة)). عـرب: ((في المخطوطيـن 3   )).عُ
  )).ليھـاع: ((في اللمحـة 4
 .مغـاني: نفسـه 5
  )).طبقاتھـم: ((نفسـه 6
  )).المصبـغ: ((نفسـه 7
لـكي تتضـح الصـورة أكثـر، وتتوسـع الفائـدة؛ نثبـت ھنـا مـا قالـه المقـري في  8

وأمـا زي أھـل األندلـس؛ فالغالـب عليھـم تـرك العمائـم؛ ال سيمـا : ((ھـذا البـاب
ً في شـرق األندلـس؛ فـإن أھـل  ً وال فقيھـا غربھـا ال تكـاد تـرى فيھـم قاضيـا

ّ وھـو بعمامـة ً إليـه إال وقـد رأيـت . وقـد تسامحـوا بشرقھـا في ذلـك. مشـارا
ھـو الزاھـد المتعبـد أبـو بكـر عزيـز بـن عبـد الملـك بـن [عزيـز بـن خطـاب 
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ةِ أكبـر عالـم بمرسيـة؛ حضـر] محمـد بـن خطـاب القيـسي السرقسـطي

السلطـان في ذلـك األوان؛ وإليـه اإلشـارة؛ وقـد خُطـب لـه بالملـك في تلـك 
وأمـا . الجھـة؛ وھـو حاسـر الـرأس؛ وشيبـه قـد غلـب عـلى سـواد شعـره

ـة في شـرق منھـا أو غـرب . األجنـاد وسائـر النـاس؛ فقليـل منھـم مـن تـراه بعِمّ
عصرنـا؛ رأيتـه في جميـع أحوالـه ببـالد وابـن ھـود؛ الـذي ملـك األندلـس في 

وكذلـك ابـن األحمـر؛ الـذي معظـم األندلـس اآلن . األندلـس وھـو دون عمامـة
ً مـا يتزيـا سالطينھـم وأجنادھـم بـزي النصـارى المجاوريـن  في يـده؛ وكثيـرا

وال تجـد في خـواص األندلـس، وأكثـر عوامھـم؛ مـن يمـشي دون ... لھـم
ّ األشيـاخ المعظمـونطيلس ّ أنّـه ال يضعـه عـلى رأسـه منھـم إال وغفائـر . ـان؛ إال

ً؛ والصفـر مخصوصـة باليھـود؛  ً وخضـرا ً مـا يلبسونھـا حمـرا الصـوف كثيـرا
ـة َ البَت  ـم ّ العالـم؛ وال . وال سبيـل إلى اليھـودي أن يتعم  والذؤابـة؛ ال يرخيھـا إال

وھـذه . ؛ وإنمـا يسدلونھـا مـن تحـت األذن اليسـرىيصرفونھـا بيـن األكتـاف
وإن رأوا في رأس مشـرقي . األوضـاع الـتي بالمشـرق ال يعرفھـا أھـل األندلـس

ً منھـا أظھـروا التعجـب واالستظـراف وال يأخـذون . داخـلٍ إلى بالدھـم شكـال
وكذلـك في . اعھـمأنفسھـم بتعلمھـا ألنھـم لـم يعتـادوا، ولـم يستحسنـوا غيـر أوض

  . 223ـ  222: ، ص ص1: نفـح الطيـب، مج)). (تفصيـل الثيـاب
ـزَز منـه بتفاضـل الجـدات : ((كتبـت ھـذه العبـارة في اللمحـة ھكـذا 1 ِ الب

  )).والمقاديـر
  .أي الطويلـة 2
  )).المعتـز: ((في المخطوطيـن 3
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  .ة والضـرورةوقـد وضـع للحاجـ. لـم يكـن ھـذا العنـوان في األصـل 1
ولكـن عنـان يـرى أنھـا حرفـت؛ إذ . طلـب حفظـه: استرعـاء الـشيء 2

أي ظھير أو مرسوم بالمعنى : ؛ ومفردھا إشراع))اإلشتراعـات: ((المقصـود ھي
  .  ويعتقد أنھا تعبير أندلسي قديم؛ المراد به االشتراعات. المتعارف عليه اآلن

ـ مـا وجـده في وثائـق الدولـد النصريـة؛  لقـد استخلـص ابـن الخطيـب ـ ھنـا 3
لذا فقد تطرق للموضوع بشكل . مـن إشـارات تخـص بعـض سكـان تلـك المملكـة

كما . مختصر؛ ليس الغرض منه البحث بعمق في أصول السكان القبلية والجنسية
أنه يشير إلى الذين ينتمون إلى فصائل، وأفخاذ، وعشائر؛ ثم ينسب آخرين إلى 

  .ة األم؛ مع أنه في إمكانه ذكرھم ضمن اسم القبيلة الجامعةالقبيل
مـة في طبقـا الناسابـا يضعھـة؛ بينمـازي لقبيلـمجاسـم : قريـش 4 ع ـتحم ؛ارةـة عِ

الم؛ ـالة والسـه الصـعلي دـول محمـارة ھي حي الرسـذه العمـدة؛ وھـيون عدـبط
  .ازـة بالحجـا مكـوموطنھ

بـن مالـك؛ مـن بـني عدنـان؛ وھـم بطـن كقريـش مـن  ينتمـون لفھـر: فھـر 5
 .ينتـمي إلي فھـر؛ الفاتـح عقبـة بـن نافـع. كنانـة

  .ومنھـم خلفـاء الدولـة األمويـة. فخـذ مـن بطـن عبـد منـاف القريشييـن: أميـة 6
إذ جاء في كتاب األنساب )). أمـة: ((عشيـرة عربيـة تسـمىنسبـة إلى  : األمي 7

 .54: االشتقاق؛ ص)) في بني نصر بن معاوية بطن يقال له بنو أمة: ((دريد البن
ھـم الذيـن نصـروا رسـول اللـه صـلى اللـه عليھـم وسلـم؛ في : األنصـار 8

مواجھـة المشركيـن؛ ولـم يكونـوا قبيلـة بعينھـا؛ وإنمـا ھـم مـن قبائـل عديـدة؛ 
  .ورةأشھرھـا األوس والخـزرج؛ بالمدينـة المنـ
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المقصـود ھنـا ھـم األوس بـن حارثـة؛ بطـن مـن األزد؛ وھـم األوْس : األوس 1

ابـن حارثـة القحطانيـون؛ سكنـوا يثـرب منـذ زمـن بعيـد؛ وناصـروا رسـول هللا 
 . مـصـلى هللا عليـه وسل

المقصـود بالخـزرج ھنـا ھـم الخـزرج بـن حارثـة القحطانيـون؛ : الخـزرج  2
األزد؛ سكنـوا يثـرب مـع إخوانھـم األوس؛ وناصـروا رسـول هللا  بطـن مـن

  .صـلى هللا عليـه وسلـم ضـد المشركيـن
. أكثـر مـن مرتبـة قبيلـة؛ ربمـا يكونـون ضمـن طبقـة عمـارة: القحطانيـون 3

وتتقابـل في مرتبتھـا بعدنـان أبـو عـرب الشمـال؛ بينمـا يعـدّ قحطـان أبـا لليمـن 
 . حي 3000تقـول المصـادر العربيـة أن عـدد أحيـاء قحطـان تفـوق . كلھـا

ھـم أبنـاء حميـر بـن سبـأ بـن يشجـب بـن يعـرب بـن قحطـان؛ مـن : حميـر 4
  .قـد تكـون مرتبھـم تعـادل مرتبـة مضـر لـدى عـرب الشمـال. عـرب اليمـن

َـة؛ أبنـاء لـؤي بـن ھـم مخـزوم بـن يَقَ : المقصـود بمخـزوم ھنـا: مخـزوم 5 ظ
بطـن مـن بطـون قريـش؛ تعـادل مرتبتھـم مرتبـة عبـد . غالـب بـن فھـر بـن مالـك

 .ومـن مخـزوم عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه. منـاف
اختلـف النسابـون في انتمـاء تنـوخ؛ غيـر أن أشھـر اآلراء تقـول أنھـم : تنـوخ 6

وتنـوخ ھـم الذيـن حاربـوا خالـد بـن الوليـد . عـةمـن اليمـن؛ وينتسبـون إلى قضا
  .ھـ12في دومـة الجنـدل سنـة 

اختلفـت اآلراء حـول كلمـة غسـان؛ فمـن قائـل أنھـا مـاء نزلـت عليـه : غسـان 7
بعـض أحيـاء العـرب فسمـوا غساسنـة، ومـن قائـل أنھـا قبيلـة مـن مـازن بـن 

م حيّ مـن عـرب اليمـن استوطـن أرض الشـام؛ المھـم؛ أنھـ. األزد بـن الغـوث
ً للدولـة البيزنطيـة   .حيـث أصبحـوا عمـاال

وھـم األزد بـن الغـوث بـن نبـت بـن مالـك بـن كھـالن مـن القحطانييـن : األزد 8
راة، وعمان  .اليمنييـن؛ توزعـوا في منازل؛ بين غسان في بالد الشام، وجبال الس 

قيـس بـن عيـالن بـن مضـر بـن نـزار بـن معـد : ھنـأ ھـو المقصـود بـه: قيـس 9
ويتفرعـون إلى أحيـاء كثيـرة  في شمـال الجزيـرة العربيـة؛ . بـن عدنـانا

 .وتنحـدر عنھـم معظـم عشائـر الشمـال
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. ھـم معافـر بـن يعفـر بـن مالـك؛ أحـد بطـون زيـد بـن كھـالن بـن سبـأ: معافـر 1

  .مـن عـرب اليمـن. سبـأ
يحتلـون مـع قريـش مرتبـة عمـارة في ترتيـب الطبقـات : كنانـة بـن خزيمـة 2

وھـم كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن . القبليـة
ـدّ بـن عدنـان   .منازلھـم األولى في جھـات مكـة. معَ

ّ بـن أدّ بـ: تميـم 3 ـر ن طابختـة بـن إليـاس بـن المقصـود بھـا ھنـا؛ تميـم بـن مُ
وھـم مـن عـرب الشمـال ومنازلھـم بيـن . مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عدنـان

  .وتتفـرع عـن تميـم بطـون كثيـرة. نجـد والبحريـن إلى العـراق
ھنـا نسبـة إلى ھذيـل بـن مدركـة بـن : والھـذلي)). الھذيـلي: ((في الملكيـة 4

ازلھـم في الحجـاز بالسـراوات وجبـل غـزوان وتھامـة؛ ومن. إليـاس العدنانييـن
  . واشتھـر الھذيليـون برقـة شعرھـم. وفي محيـط الطائـف ومكـة

ّ أن المقصـود ـ كمـا  5 ثمـة كثيـر مـن األحيـاء العربيـة المسمـاة باسـم بكـر؛ إال
منازلھـم و. يبـدو ھنـا ـ ھـم بكـر بـن وائـل بـن قاسـط المعديـون العدنانيـون

 .األولى في نجـد والبحريـن والعـراق
ھـم كـالب بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة؛ : المقصـود بھـم ھنـا: كـالب 6

ومنازلھـم األولى في نـواحي المدينـة المنـورة . مـن العدنانييـن عـرب الشمـال
 .وفـد ك والعَـوالي؛ وحـتى بـالد الشـام

غيـر أن المؤلـف ھنـا يقصـد ـ )) نمـر((ـرة باسـم توجـد عشائـر عربيـة كثي 7
أحـد بطـون ھـوازن : ھـم نُميـر بـن عامـر بـن صعصعـة: كمـا يبـدو ـ نُميـر

  . ومنازلھـم األولى في نجـد والعـراق. العدنانييـن؛ مـن عـرب الشمـال
ب بـن يعمـر بـن عـوف بـن كعـ: حيّـان؛ الـحيّ األول: ويعمـر)). اليعمـوري(( 8

يعمـر بـن عبـد منـاف بـن : والـحيّ الثـاني ھـم. عامـر؛ وھـم بطـن مـن كنانـة
ومنازلھـم في الحجـاز؛ مـن الطائـف . ھـالل بـن عامـر؛ مـن العدنانييـن أيضـاً 

  .إلى تخـوم الشـام
  .منھم من القحطانيون ومنھم من العدنانيونأحياء كثيرة تسمى بھذا االسم؛ : ومازن 9
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ومنـازل ثقيـف األول بالحجـاز بيـن . قبيلـة كبيـرة؛ لھـا بطـون كثيـرة: يـفثق 1
 الطائـف ومكـة

لـمي يقصـد بھـا 2 السليـمي؛ وھـم بنـو سليـم مـن منصـور بـن عكرمـة بـن : الس 
ولھـم . خصفـة بـن قيـس بـن عيـالن؛ يتعـادالن مـع بـني ھـالل في طبقـة واحـدة

ً غربـاً  عـدة بطـون منتشـرة   .ومنازلھـم األولى في الحجـاز. شرقـا
ھـم فـزارة بـن ذبيـان بـن بغيـض : فـزارة)). والفـازري: ((في المخطوطيـن 3

ابـن ريـث بـن غطفـان؛ وھـم مـن القبائـل العدنانيـة؛ منازلھـم األول في نجـد 
 .ووادي القـرى

تسـب إلى قيـس بـن عيـالن نسبـة إلى باھلـة؛ وھي قبيلـة كبيـرة تن: الباھـلي 4
 .منازلھـم األولى في اليمامـة بنجـد. العدنانييـن؛ وھـم بنـو سعـد منـاة بـن مالـك

ـا  5 ى عبـس؛ غيـر أن المقصـود ھن ثمـة عـدد مـن العشائـر العربيـة الـتي تُسـم 
وھـم بطـن عظيـم؛ ينتمـون . بنـو عبـس بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان: ھـم
واشتھـرت عبـس بحـرب داحـس . منازلھـم األولى في نجـد. عدنـان إلى

  .والغبـراء؛ كمـا اشتھـرت بالشاعـر األسطـورة عنتـرة بـن شـداد
بـن أدد بـن يشجـب بـن عريـب بـن زيـد ) ھـو مذحـج(وھـم عنـس بـن مالـك  6
 . يمـنمنازلھـم األولى في ال. بـن كھـالن؛ مـن قبائـل اليمـن القحطانيـةا
ـذرة بـن زيـد الـالت؛ مـن كلـب  7 ـذْرة مـن غطفـان بـن سعـد، وعُ ثمـة عُ

ـذرة بـن سعـد بـن ھذيـم بـن زيـد  القضاعييـن؛ غيـر أن المقصـود ھنـا ھـم بنـو عُ
وھـم مـن . واشتھـر بنـو عـذرة ھـؤالء بالعشـق الـروحي الصـافي. مـن قضاعـة

  .القبائـل اليمنيـة القحطانيـة
الحجـاج؛ فـإن : كلمـة الحجـجي؛ غيـر مفھومـة؛ وربمـا يقصـد المؤلـف بھـا 8

وعـلى ھـذا ال . كـان ھـذا؛ فـفي بـالد الشـام عشائـر عديـدة تسـمى الحجـاج
  . يمكـن تحديـد أيھـا يقصـد

حي مـن أحيـاء العـرب العدنانييـن؛ ينسـب إلى ضبـة بـن أد بـن طابخـة : ضبـة 9
ً منھـا. س بـن مضـرابـن إليـ ً سائـرا : وتناقلـت الـرواة عـن ضبـة بـن أد أمثـاال
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ـدٍ ((إذ يقـال أنـه بعـث بولديـه )). أسعـدٌ أم سعيـدٌ (( يْ ـدٍ وسُعَ في مھمـة مـا؛ )) سَعْ

ً قـال . ؛ فذھـب مثـالً ))أسعـد أم سعيـد: ((فقتـل سعـد؛ فكـان إذا رأى راكبـا
: يخيـر بيـن أمريـن؛ أحدھمـا أجـل مـن اآلخـر؛ قـالومعنـاه أن اإلنسـان عندمـا 

؛ أي ذو طـرق ))والحديـث ذو شجـون: ((أيضـاً : ولـه)). أسعـد أم سعيـد((
 ولكـل ذلـك قصـة ال يستوعبھا ھذا المجال)). سبـق السيـف العـذل((متشعبـة؛ و

كـون بـن أشْـرس بـن ثـور وھـو كنـدة ب: قـد يقصـد بالسكـوني 1 ـن عفيـر مـن الس 
كھـالن بـن سبـأ؛ وكـان لھـم ملـك بدومـة الجنـدل ويرأسھـم عبـد المغيـث 
السكـوني؛ الـي أسـره خالـد بـن الوليـد؛ وقـدم بـه إلى رسـول هللا صـلى اللـه 

 . عليـه وسلـم؛ فحقـن دمـه وصالحـه عـلى الجزيـة
نيـون ومنھـم العدنانيـون؛ ؛ منھـم القحطا))تيـم((توجـد أحيـاء عديـدة تسـمى  2

 .وعليـه ال يعـرف المقصـود. وھـؤالء أكثـر عـدداً 
وعرفـت بالموقعـة . قبيلـة مـن بـني سعـد بـن زيـد بـن منـاة بـن تميـم: عبشمـس 3

غيـر أن بعضھـم أضـحى يطلـق اسـم عبشميـة )). يـوم اللھابـة((الـتي تسـمى 
 .جدھـم عبـد شمـسعـلى الدولـة األمويـه؛ نسبـة إلى 

ة؛ منھـم القحطانيـون،  4 ثمـة عـدد كبيـر مـن القبائـل العربيـة الـتي تسـمّى مـر 
 . ومنھـم العدنانيـون؛ وال يعـرف المقصـود ھنـا

؛ لكـن يبـدو ان المقصـود ))عقيـل((ثمـة عـدد مـن قبائـل العـرب الـتي تسـمى  5
منازلھـم األولى  . ـن عامـر بـن صعصعـةعقيـل بـن كعـب بـن ربيعـة ب: ھنـا ھـم

 .في البحريـن والعـراق
؛ ))فھـم((الـتي تسـمى ) قحطانيـة وعدنانيـة(ثمـة عـدد مـن القبائـل العربيـة  6

 .فھـم بـن عمـر بـن قيـس بـن عيـالن العدنانييـن: وربمـا كـان المقصـود ھنـا ھـم
)  في اآلخـر وليـس بالحـاء المھملـةبالميـم (بنـو صريـم : لعـل المقصـود ھـم 7

بـن عمـر بـن سعـد مـن ) الحـارث(ابـن سعـد بـن ضبـة، أو صريـم بـن مقاعـس 
 .أوالد كعـب بن سعـد بـن زيـد منـاة بـن تميـم

 .ولھم بطون كثيرة تفرعت عنھم. نسبة إلى جزيلة بن لخم القحطانيين: الجزلي 8
كعـب بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة؛ نسبـة إلى قشيـر بـن : القشيـري 9

ـج بـن بشـر . ومنازلھـم األولى في نجـد وأرض اليمامـة. مـن العدنانييـن ْ ومنھـم بَل
 . القشيـري؛ أميـر األندلـس
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الكلـبي؛ نسبـة إلى كلـب؛ ويوجـد بيـن القبائـل العربيـة عـدد منھـا يسـمى باسـم  1

 .باسـم كلـب؛ وال يعـرف ھنـا المقصـود
قضاعـة؛ حيّ عظيـم مـن أحيـاء العـرب؛ تتعـدى مرتبتـه درجـة القبيلـة؛ ألن  2

فمنھـم مـن ينسبھـم إل . وقـد اختلـف النسابـة في نسبتھـم. مـا تحتھـا قبائـل
قحطـان، ومنھـم مـن يـرى أنھـم مـن عدنـان؛ غيـر أن أرجـح اآلراء تضعھـم 

ولى موزعـة بيـن الشحـر ونجـران؛ ثـم ضمـن القبائـل القحطانيـة؛ ومنازلھـم األ
  .الحجـاز والشـام

نسبـة إلى األصابـح؛ وھـم مـن القبائـل القحطانيـة؛ ينتسبـون إلى : األصبـحي 3
. أصبـح بـن عمـرو بـن الحـارث بـن أصبـح بـن مالـك؛ ويرتفعـون إلى حميـر

   .وينتـمي إلى أصبـح ھـذه؛ إمـام دار الھجـرة مالـك بـن أنـس
ومنازلھـا مـن المغـرب . نسبـة إلى قبيلـة ھـوارة األمازيغيـة: الھـواري 4

وھـم مـن البرانـس؛ . إلى مناطـق في مصـر الغربيـة) الجزائـر حاليـاً (األوسـط 
 .وينتسبـون إلى أوريـغ بـن برنـس

 .نسـة ذي رعيـن مـن حميـر اليمنييـن: الرعيـني 5
ـب بـن 6 صُ ْ وثمـة مـن ينسبھـم . دُھمـان بـن عامـر بـن حميـر وينتسبـون إلى يَح

وھـم بطـن مـن بكيـل الھمدانييـن . إلى يحصـب بـن ذي يـزن بـن ذي أصبـح
 . القحطانييـن

بطـن مـن كنـدة ينتسبـون إلى أشـرس بـن شبيـب بـن السكـون بـن : تجيـب 7
 . كنــدة؛ منازلھـم األولى في حضرمـوت

ـدِف؛ ثمثلھـا ثالثـة أحيـاء مـن اليمـن نسبـة إلى: الصـدفي 8 ـدِف : الص  األول الص 
ـدِف ابـن أسلـم بـن زيـد بـن مالـك مـن حضرمـوت ـدِف بـن . الص  والثـاني الص 

دِف بن مالك من كندة . سھلـة بـن عمـرو بـن قيـس؛ مـن حمير باليمن والثالث الص 
 . وكھـالن

طعـة بكاملھـا في اليمـن؛ قبيلـة قحطانيـة؛ سميـت بھـا مقا: حضرمـوت 9
 . واشتھـرت بھـا إلى اآلن

ـمِيّ بـن عامـر؛ وھـم فخـذ مـن تجيـب: الحـمي 10  . نسبـة إلى حَ
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ـذام 1 . بطنـان؛ األول جـذام بـن الصـدف مـن حضرمـوت ويعرفـون باألجـذوم: جُ

ـذام بـن عـدي بـن الحـا رث والبطـن الثـان ھـو المقصـود حسبمـا يبـدو؛ وھـم جُ
ومنازلھـم بيـن مديـن وتبـوك في . بـن مـرة بـن أدد؛ مـن كھـالن القحطانييـنا

 .الحجـاز وطبريـة باألردن
بينمـا ھـم بنـو مـرة بـن . قبيلـة عدنانيـة؛ انتسبـت إلى أمھـم سلـول: سلـول 2

 .صعصعـة بـن معويـة بـن بكـر بـن ھـوازن
مـة عـدد مـن أحيـاء العـرب العدنانيـة وث. نسبـة إلى مـن يسـمى حكـم: الحكـمي 3

غيـر أن المقصـود ـ ھنـا حسبمـا )). حكـم((والقحطانيـة؛ مـن ينتسبـون إلى 
 .يظھـر ـ ھـم الحكـم بـن سعـد العشيـرة مـن مذحـج الكھالنييـن القحطانييـن

 ربمـا تكـون ھمـدان المقصـودة ھنـا؛ ھي قبيلـة ھمـدان بـن ملـك بـن زيـد مـن 4
ومنازلھـم األولى في اليمـن الشرقيـة؛ وبعـد اإلسـالم . كھـالن القحطانييـن

 .انتشـروا في شمـال البـالد ثـم العـراق ومصـر فالمغـرب واألندلـس
ـجي 5 ْحِ ذ ـج : المَ ْحِ ذ بـن أدد بـن زيـد  بـن يشجـب بـن ) اسمـه مالـك(نسبـة إلى مَ

  . وأغلبھـم يسكـن اليمـن. قحطانيـةوھـم قبيلـة . عريـب بـن زيـد بـن كھـالن

؛ ومنازلھـم بعـد ))الخشنـة((ثمـة بطـن مـن يزيـد بـن زغيبـة الھاللييـن؛ يسـمى  6
ً حيّ مـن قحطـان؛ . الفتـح اإلسـالم غـدت في إفريقيـا الشماليـة وثمـة أيضـا

يْـن بـن الن مـر؛ وھـم مـن قضاعـة؛ وال يعـرف المقصـود شَ  .يسـمى خُ
ّ بـن عمـرو بـن الحـافي؛ قبيلـة كبيـرة مـن قضاعـة: لبلـويا 7 . نسبـة إلى بَـلِي

وإلى بَـلِي ھـذه ينتسـب زھيـر . ومنازلھـم موزعـة بيـن الحجـاز والشـام ومصـر
  . ابـن قيـس البلـوي؛ الـذي خلـف عقبـة بـن نافـع بعـد وفاتـه

ولكـن الراجـح ھـم جھينـة بـن  ثمـة قبائـل عربيـة عديـدة تحمـل اسـم جھينـة؛ 8
 .زيـد بـن ليـث مـن قضاعـة؛ ومنازلھـم األولى مـا بيـن ينبـع ويثـرب في الحجـاز

نسبـة إلى القبيلـة العدنانيـة مزينـة قـال بعضھـم إنھـا تنتـمي : المـزني ھنـا 9
 منازلھـم األولى في وادي القـرى والروحـاء؛ ثـم. لعـمرو بـن أد بـن طابخـة

 .انتقلـوا إلى العـراق بعـد الفتـح
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وطيء اسمـه جلھمـة بـن أدد بـن . نسبـة إلى قبليـة طيء القحطانيـة: الطيـئي 1
ومنازلھـم األولى في اليمـن . زيـد بـن يشجـب بـن عريـب بـن زيـد بـن كھـالن

 .ثـم انتقلـوا إلى شمـال الجزيـرة؛ حيـث استقـروا في العـراق والشـام
وثمـة . الغافـق بـن أنمـار بـن أراش؛ وھـم بطـن مـن كھـالن القحطانييـنثمـة  2

ـكّ بـن عدثـان بـن عبـد  ـكّ يسـمى غافـق بـن الشاھـد بـن عَ ً بطـن مـن عَ أيضـا
 . وھـم الذيـن يقصدھـم المؤلـف كمـا يبـدو. هللا بـن األزد

؛ غيـر أن ))أسـد((تسـمى ثمـة عـدد مـن القبائـل القحطانيـة والعدنانيـة الـتي  3
المقصـود ھنـا ـ كمـا يبـدو ـ ھـم أسـد بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن 

 .ومنازلھـم بديـار نجـد. مضـر بـن نـزار
بـن اثمـة أشجـع مـن عدنـان؛ وھـم بنـو أشجـع بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد  4
المدينـة المنـورة؛ ثـم النقـل ومنازلھـم األولى في نـواحي . بـن قيـس بـن عيـالنا

وليـس بطـن أشجـع . وھـم المقصـودون كمـا يبـدو. بعضھـم إلى بـالد المغـرب
 . بـن عمـرو القحطانييـنا
نسبـة إلى عاملـة بـن الحـارث بـن عـدي بـن الحـارث بـن مـرة بـن : العامـلي 5

 .مـن اليمـنأد؛ مـن كھـالن القحطانييـن؛ سكنـوا الشـام بعـد خروجھـم 
نسبـة إلى خـوالن بـن عمـرو بـن مالـك بـن الحـارث بـن مـرة بـن : الخـوالني 6

  .منازلھـم األولى في اليمـن. أدد؛ أبنـاء كھـالن بـن سبـأ
. األول قحطـاني؛ وھـم بطـن مـن األزد)). إيـاد((ثمـة حيـان عربيـان سميـان  7

  .ومنازلھم في العراق.  بن معد بن عدنان والثـاني عدنـاني؛ وھم بنو إياد بن نزار
، وحي  آخـر مـن قضاعـة يسـمى ليـث ))الليـث((ثمـة حي  بحضرمـوت يسـمى  8

ولكـن المقصـود ـ كمـا يبـدو ـ ھـم أبنـاء . ليـث ابـن سُـود بـن أسلـم بـن الحـافي
كـة، ومنازلھـم حـول م. بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة العدنانييـناليـث 
  .وينبـع

أبنـاء خثعـم بـن أنمـار بـن أراش بـن عمـرو بـن : المقصـد ھنـا كمـا يبـدو ھـم 9
 . ومنازلھـم بجبـال السـراة. الغـوث؛ مـن كھـالن القحطانييـن
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 .بن أشرس بن ثور؛ من كھالن القحطانيين) حميس(المقصود ھنا ھم السكاسك  1

 .القحطانيين
والمقصـود ھنـا حسبمـا يبـدو ـ ھـم )). بيـدز((ثمـة أحيـاء عربيـة عديـدة تسـمى  2

ـب مـن كھـالن القحطانييـن عْ لھـم حصـون . ھـم أبنـاء زبيـد األكبـر ابـن صَ
  . باليمـن

؛ األول ھـو تغلـب بـن حلـوان بـن ))تغلـب((ثمـة حيـان عربيـان يسميـان  3
وائـل؛ أمـا الـحي الثـاني فھـو تغلـب بـن . عمـران مـن قضاعـة القحطانييـن

  .منازلھـم بجزيـرة الفـراة. قبليـة عدنانيـة كبيـرة
غيـر ان المقصـودـ  )). الثعالبـة((ثمـة عـدد مـن األحيـاء العربيـة الـتي تسـمى  4

منازلھـم بعـد . ـ كمـا يبـدوـ ھـم أبنـاء ثعلـب بـن بكـر مـن بـني ھـالل العدنانييـن
 .الفتـح في المغـرب األوسـط

 .نسبـة إلى ذي الكـالع الحميرييـن القحطانييـن: الكـالعي 5
دْثـان بـن عبـد هللا بـن زھـران مـن األزد  6 المقصـودج ھنـا ھـم بنـو دوس بـن عُ

 .منازلھـم في تھامـة ثـم العـراق. األزد القحطانييـن
الحوارثة؛ : الحـوارات؛ حي في منطقـة البلقـاء، ومن يسمى: ثمـة مـن يسـمى 7

  )).الحواري((وال يعرف بالضبط المقصود بـ. حجازيينمن بني الحارث ال
نسبـة إلى عـدد مـن أحيـاء العـرب؛ لكـن المقصـود ھنـا ھـم أبنـاء : السلمـاني 8

كُـر بن ناجية بن مراد القحطانييـن ْمـان بن يَشْ ل    . وھـم قبيلـة ابن الخطيـب. سَ
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تـح اإلسـالمي؛ في وصـل العـرب ـ ألول مـرة ـ إلى األندلـس مـع بـدء الف 1

 ً ركـاب مـوسى بـن نصيـر؛ ألن الجيـش الفاتـح مـع طـارق بـن زيـاد كـان جيشـا
ً؛ باستثنـاء أفـراد قالئـل؛ أرسلھـم مـوسى مـع طـارق وقـد أشـار ابـن . أمازيغيـا

الخطيـب ـ في ھـذا الفصـل ـ إلى القبائـل العربيـة المتواجـدة في مملكـة 
ـد رأيـت إضافـة مـا قالـه المقـري عـن العـرب المتواجديـن لـذا فق. غرناطـة

نْـدِف وقريـش مـن  :ويمكـن أجمـال مـا قالـه باختصـار في. باألندلـس كلھـا ـ خِ
بنـو ھاشـم؛ ويمثلھـم بنـو حمـود الحسنيـون؛ مـن ولـد : ومنھـم. العدنانييـن

ـة؛ يمثلھـم بنـو مـروان وبنـو أمي. إدريـس بـن عبـد هللا الخلفـاء باألندلـس
وبنـو مخـزوم؛ منھـم أبـو بكـر . ثـم بنـو زھـرة أعيـان إشبيليـة. الخلفـاء باألندلـس

المخـزومي الشاعـر األعـمى؛ وھـو مـن أھـل حصـن المـدور، ومنھـم كذلـك 
الشاعـر الوزيـر أبـو الوليـد بـن زيـدون وزيـر ابـن عبـاد وابنـه الوزيـر 

ً مـن ينتسـب في األندلـس إلى بـني . ـو بكـر بـن زيـدونالشاعـر أب وثمـة أيضـا
والمتنسبـون إلى الفھرييـن أعدادھـم كثيـرة في األندلـس؛ كبـني . عبـد الـدار

محـارب بـن فھـر؛ ومنھـم عبـد هللا بـن قطـن أميـر األندلـس، ويوسـف بـن عبـد 
والمنتسبـون إلى كنانـة ). ة بـن نافـعجـدّه عقبـ(الرحمـن الفھـري أميـر األندلـس 

ً؛ ومنازلھـم عـلى األكثـر في طليطلـة؛ ومنھـم  الوقشييـن؛ أعدادھـم كثيـرة أيضـا
. القـاضي والوزيـر أبـو الوليـد، أبـو جعفـر، وأبـو الحسـن بـن جبيـر الرحالـة

أمـا . دميـرأمـا بنـو ھذيـل بـن مدركـة؛ فمنازلھـم في جھـات أريولـة مـن كـورة ت
بنـو تميـم بـن مـر بـن أد؛ فھـم كثيـرون في األندلـس؛ ومنھـم أبـو طاھـر صاحـب 

ـ أمـا قيـس . أمـا بنـو ضبـة بـن أد فھـم قليلـون باألندلـس. المقامـات اللزوميـة
عيـالن؛ فھـم كثيـرون باألندلـس؛ فمنھـم مـن ينتسـب إلى سليـم بـن منصـور بـن 

، )صاحـب اإلمـام ملـك(يـه عبـد الملـك بـن حبيـب السلـمي عكرمـة؛ كالفق
ً مـن ينتسـب إلى . وكقـاضي قرطبـة أبي حفـص بـن عمـر ومـن قيـس أيضـا

ومـن قيـس كذلـك مـن . ھـوازن بـن عكرمـة؛ ولھـم عـدد كبيـر في إشبيليـة
ومنھـم بنـو  ينتسـب إلى بكـر بـن ھـوازن؛ يتواجـد منھـم خلـق كثيـر في إشبيليـة،

، ثـم يوجـد )ليـس منھـم أبـو محمـد بـن حـزم الظاھـري؛ إذ ھـو فـارسي(حـزم 
ً مـن ينتسـب إلى سعـد بـن بكـر بـن . بعضھـم شمـال بلنسيـة ومنھـم أيضـا

ـودِيّ الرؤسـاء ومنھـم . ھـوازن؛ ولھـم وجـود عريـض في غرناطـة؛ كبـني جُ
ً مـن ينتسـب إلى امـرأة اس ة بـن أيضـا ـول؛ بينمـا أبوھـم ھـو مُـر  مھـا سَل 

ومنھـم مـن ينتسـب إلى كـالب بـن . صعصعـة بـن معاويـة بـن بكـر بـن ھـوازن
ومنھـم مـن . ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة بـن معاويـة بـن بكـر بـن ھـوازن
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يْـر بـن عامـر بـن صعصعـة؛ وھـم كثيـرون في غرناطـة ومنھـم . ينتسـب إلى نُمَ

يْـر بـن كعـب بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة؛ وينتـمي  ُشَ مـن ينتسـب إلى ق
ـج بـن بشـر القشيـري أميـر األندلـس، وبنـو رشيـق ْ ومنھـم مـن ينتسـب . إليھـم بَل

ارة بـن ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد بـن قيـس  ـزَ َ إلى ف
ب إلى أشجـع بـن ريـث بـن غطفـان؛ كمحمـد بـن عبـد ومنھـم مـن ينتسـ. عيـالن

ّ بـن منبـه بـن . اللـه األشجـعي أميـر األندلـس ِ َـس ومنھـم مـن ينتسـب إلى ثقيـف ق
ّ بـن عبـد الرحمـن الثقـفي أميـر األندلـس ـ أمـا ربيعـة  .بكـر بـن ھـوازن؛ كالحـر

ـة بـن نـزار؛ كبـني أسـد بـن بـن نـزار؛ فمنھـم مـن ينتسـب إلى أسـد بـن ربيعا
ومنھـم بنـو محـارب بـن عمـرو . خزيمـة بـن مدركـة القاطنيـن شمـال وادي آش

ومنھـم مـن ينتسـب . بـن وديعـة؛ ومـن ھـؤالء بنـو عطيـة أعيـان غرناطـةا
يـر بـن قاسـط بـن ھنـب مـن جديلـة بـن أسـد؛ كبـني عبـد البـر  مِ كذلـك إلى الن 

ً مـن ينسـب إلى تغلـب . الحافـظ أبـو عمـر بـن عبـد البـرعشيـرة  ومنھـم أيضـا
ومنھـم مـن ينسـب إلى بكـر بـن وائـل؛ . بـن وائـل؛ كبـني حمديـن أعيـان قرطبـةا

كالبكرييـن أصحـاب أونبـة وشلطيـش؛ وينتـمي إليھـم أبـو عبيـد البكـري 
ار؛ فمنھـم ب .المؤلـف ھْـر األعـالم في إشبيليـةـ وأمـا إيـاد بـن نـزّ ـ أمـا  .نـو زُ

وصنفھـم ابـن حـزم إلى جذميـن . القحطانيـون فھـم أكثريـة بديـار األندلـس
فمـن كھـالن األزد؛ وإليھـم ينسـب محمـد بـن ھـاني  .كھـالن، وحميـر: رئسيـن

بنـو و. شاعـر المعـز لديـن اللـه الفاطـمي؛ وأصلـه مـن بـني المھلـب اإلبيرييـن
مـازن مـن األزد؛ ومنھـم بنـو القليـعي أعيـان غرناطـة، ومعظمھـم ببلـدة 

وأكثـر األزد في األندلـس . صالحـة القريبـة مـن غرناطـة عـلى طريـق مالقـة
ً الخـزرج؛ وعـرف في األندلـس منھـم أبـو . ينتسبـون إلى األنصـار ومنھـم أيضـا

بـادة صاحـب رسـول اللـه؛ اشتھـر بكـر عبـادة بـن عبـد اللـه سليـل ع
وإلى قيـس بـن سعـد بـن عبـادة ينتـمي بنـو األحمـر سالطيـن . بالموشحـات

ً األوس. غرناطـة ً مـن ينسـب إلى غافـق بـن عـك . ومنھـم أيضـا ومنھـم أيضـا
بـن عدثـان مـن األزد؛ ومنھـم أبـو عبـد اللـه بـن أبي الخصـال الكاتـب ا

ً بنـو . ـا ينتـمي إلى غافـق أكثـر سكـان شقـورةالمعـروف؛ كم ومـن كھـالن أيضـا
ومـن . ھمـدن في نـواحي غرناطـة؛ ومنھـم بنـو أضـحى أصحـاب غرناطـة

كھـالن بنـو مذحـج؛ وھي أم مالـك بـن أدد بـن زيـد بـن كھـالن؛ ومنھـم بنـو 
اج أعيـان قرطبـة ـرَ ـم متواجـدون جنـوب أمـا مالـك بـن أدد مـن كھـالن فھ. سِ

ومنھـم  مـن ينتسـب إلى مالـك بـن . مرسيـة؛ وينتسبـون إلى طي مـن كھـالن
أدد، ومنھـم مـن ينتسـب إلى مـراد؛ ويتواجـد خلـق كثيـر منھـم في حصـن مـراد 

نْـس بـن مالـك بـن أدد؛ . بيـن إشبيليـة وقرطبـة وبنـو ومنھـم ومـن ينتسـب إلى عَ
ب؛ وھـم أصحـاب قلعـة  سعیـد أشھـر مـن ِ ـر غْ َى المَ ـل ِب في حُ ـر غْ علـم بكتابھـم المُ

وبنـو زبيـد مـن كھـالن، ومنھـم مـن ينتسـب إلى . بـني سعيـد التابعـة لغرناطـة
زوجـة الحـارث بـن مـرة بـن أدد مـن ) وھي امـرأة مـن قضاعـة(عاملـة 
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مـاك القضـاة مـن غرناطـة ً خـوالن و. كھـالن؛ منھـم بنـو سِ مـن كھـالن أيضـا
بـن عمـرو بـن الحـارث بـن مـرة؛ وقلعـة خـوالن مشھـورة؛ وتتواجـد بيـن ا

كمـا . الجزيـرة الخضـراء وإشبيليـة؛ ومنھـم بنـو عبـد السـالم أعيـان غرناطـة
ة؛  أن منھـم مـن ينتسـب إلى المعافـر بـن يعفـر بـن مالـك بـن الحـارث بـن مـرّ

ومنھـم مـن . يھـم المنصـور بـن أبي عامـر الملـك المستبـد في األندلـسوينتـمي إل
ينتسـب إلى لخـم بـن عـدي؛ كبـني عبـاد ملـوك إشبيليـة، وبـني البـاجي أعيـان 

ً األعيـان في إشبيليـة ومنھـم مـن ينتسـب إلى جـذام . إشبيليـة وبـني وافـد أيضـا
األندلـس، وبـني ھـود سالطيـن األندلـس،  مـن كھـالن كثوابـة بـن سالمـة أميـر

ومنھـم مـن ينتسـب إلى تجيـب؛ وھي . وبـني مردنيـش األمـراء في األندلـس
كـون بـن أشـرس بـن كنـدة ـرَس بـن الس  ومـن كھـالن مـن ينتسـب . امـرأة أشْ

سَـة أميـر األندلـس ْ ا حميـر ـ أمـ .إلى خثعـم بـن أنمـار؛ ومنھـم عثمـان بـن أبي نِع
بـن سبـأ؛ فمنھـم مـن ينتسـب إلى ذي رعيـن؛ ومنھـم أبـو عبـد اللـه الحنـاط ا

ً مـن ينتسـب إلى ذي أصبـح . الشاعـر األعـمى وثمـة مـن (ومـن حميـر أيضـا
ً . ؛ واألصبحيـون أعيـان في قرطبـة)ينسـب ذي أصبـح إلى كھـالن ومنھـم أيضـا

ھـم كثيـر في قلعـة يحصـب؛ ألنھـم إخـوان مـن ينسـب إلى يحصـب؛ ويتواجـد من
ومنھـم مـن ينسـب إلى ھـوزن بـن عـوف؛ وھـم أعيـان . مـع بـني سعيـد

ثمـة مـن يقـول (ومنھـم مـن ينسـب إلى قضاعـة بـن مالـك بـن حميـر . بإشبيليـة
؛ وينتسـب إليھـم أبـو بكـر الوزيـر الشاعـر )أنـه قضاعـة بـن معـد بـن عدنـان

ومنھـم مـن ينتسـب إلى . ومنھـم مـن ينسـب إلى خشيـن بـن نمـر. بـن عمـارا
َى بـن عمـرو؛ ولھـم وجـود في إشبيليـة. تنـوخ ـل ِ ومنھـم . ومنھـم مـن ينسـب إلى ب

ومنھـم . مـن ينسـب إلى جھينـة بـن سـود بـن أسلـم؛ ولھـم جماعـة في قرطبـة
ة؛ ومن بَـرَ َ ھـم بنـو عبـدة بقرطبـة؛ وينتـمي إليھـم بنـو مـن ينسـب إلى كلـب بـن و

ومنھـم مـن ينتسـب إلى عـذرة بـن سعـد؛ . جھـور أمـراء قرطبـة ووزراؤھـا
ً مـن ينسـب . وفي الجزيـرة الخضـراء جماعـة منھـم وثمـة في األندلـس أيضـا

وقـال بعضھـم أن حضرمـوت بـن قيـس بـن (إلى حضرمـوت بـن قحطـان؛ 
ً مـن ينسـب إلى سالمـان؛ . حميـر معويـة مـن ومـن أھـل األندلـس أيضـا

أنظـر نفـح الطيـب؛ . (إشبيليـة وبطليـوس وقرطبـة وغرناطـة: يتواجـدون في
  ). 298ـ  290: ، ص ص1: مـج

  )).األندلـسي منـه يقـوده: ((في اللمحـة 1
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لعبـارة في وقـد كتبـت ا. الرجـل الراجـح العقـل: الحـصي بالحـاء المھملـة 1

 )).أو أحظيـاء الدولـة: ((اللمحـة ھكـذا
شبيـه بـزيّ : ((وكتبـت ھـذ العبـارة في اللمحـة ھكـذا. أي مـن يقاتلونھـم 2

  )).جيرانھـم وأمثالھـم مـن الـروم في إسبـاغ
 )).وجفـاء: ((في اللمحـة البدريـة 3
)) ايـاتحملـة الر((وعبـارة )). عـن ھـذا الـزي خلفھـم: ((في اللمحـة البدريـة 4

   )).جملـة الرايـات: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت
  )).بسمـة تخـص سالحـه: ((نفسـه 5
 )).عـن ھـذا الـزي: ((وفي اللمحـة البدريـة. سقطـت في ك)) ذكرنـا((كلمـة  6
 )).المذھبـة: ((في اللمحـة 7
 )).والـروج والعربيـة: ((حرفـت في المخطوطـات الثالثـة؛ فكتبـت 8
َـب((و خطـأ؛ والصحيـح مـا جـاء في اللمحـة؛ وھـو وھـ. ھكـذا 9 : ومعنـاه)). اليَل

 .الجلـد، والترسـة اللمطيـة أو الـدروع
  )).اللطيفـة، اللطفيـة: ((وكتبـت في ت)). اللطيفـة: ((في اللمحـة 10
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  )).ترجـع قبائلـه المرينيـة: ((نفسـه 1
يـن مـن زناتـة، كمـا أن وھـو الصحيـح؛ ألن المريني)). الزيانيـة(( :نفسـه 2

  .الزيانييـن ھـم ملـوك تلمسـان المنافسيـن للمرينييـن؛ وھـم مـن زناتـة أيضـاً 
  .في اللمحـة البدريـة)) والمغراويـة: ((سقطـت كلمـة 3
لمزيـد مـن الفائـدة؛ نلخـص مـا قالـه أبـو محمـد عـلي بـن حـزم؛ بخصـوص  4

في األندلـس قبـل سقـط الدولـة األمويـة في تلـك القبائـل األمازيغيـة المتواجـدة 
؛ منھـم عوسجـة؛ ))ملـزوزة((و. منھـم بنـو دليـم الفقھـاء)): وزداجـة. ((الديـار

المنسـوب إليـه بـالط عوسجـة بشنـت بريـة، وبنـو تيـه؛ األمـراء بشنـت بريـة، 
ً، وآل عامـر بـ أو عمـران (ن وھـب وبنـو األخطـل األمـراء بھـا وبشذونـة أيضـا

. منھـم إليـاس؛ رھـط أحمـد الوزيـر أحمـد بـن إليـاس)): مغيلـة((و). بـن وھيـبا
. بـن وانسـوسوانسـوس؛ رھـط الوزيـر سليمـان  منھـم بنـو)): مكناسـة((و
وبنـو الليـث؛ مـن شنـت . منھـم بنـو الخـروبي، وأصلھـم مـن لقنـت)): زناتـة((و

يى بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد الملـك؛ يقولـون أنھـم فيلـة؛ ومنھـم يحـ
ً بنـو عـزون أمـراء شنـت . مـوالي الوليـد بـن عبـد الملـك ومـن زناتـة أيضـا

ومـن . وبنـو عبـدوس مـن سُرتـة. أمـراء المنتانيـة: بريـة، وبنـو بـرزال
طرينـة بـن غزلـون؛  ؛ وبنـو فرفـدن مـن مـاردة، وبنـو))ألھاصـة مـن نفـزة((

أمـراء تيـروال، وبنـو عميـرة بشاطبـة، وبنـو نعمـان؛ رھـط عامـر بـن فـرج بـن 
ثابـت )): مديونـة((ومـن . نعمـان بشانـت بريـة، وبنـو الفـرج مـن وادي الحجـارة

بـن عامـر المديـوني؛ خـال بـني ذي النـون، وبنـو الزجـالي الـوزراء في ا
اضي منـذر بـن سعيـد السومـاتي، وبنـو الخليـع بتاكرنـا، وزغلـل قرطبـة، والقـ

ُرانـك بقرطبـة، ) أو رغـال( بـن يعيـش بـن فرانـك؛ الـذي ينسـب إليـه مسجـد ف
بنـو )): ھـوارة((ومـن . وبنـو ھذيـل أمـراء الثغـر ينسبـون إلى مديونـة أيضـاً 

نھـم بنـو ذا النـون؛ أمـراء القرمـاطي؛ في الجانـب الغـربي مـن قرطبـة، وم
أقليـش ووبـذة، وبنـو رزيـن أمـراء السھلـة، ومنھـم بنـو فرفريـن والة مدليـن، 
ومنھـم بنـو جھـور المرشانيـون؛ وھـم ولـد الفقيـه أبي مـوسى عبـد الرحمـن بـن 
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منھـم بنـو سفيـان بـن )): مصمـودة((و. مـوسى؛ الـذي يشبـه بالشعـبي في زمانـه
بـد ربـه الحاجـب، وبنـو يحـيى بـن كثيـر؛ صاحـب مالـك؛ وبنـو طريـف؛ مـن ع

أشونـة، والمتنـبي في برغواطـة، ومنھـم محمـود وأختـه جميلـة المشھـورة 
بالشجاعـة والفروسيـة والنجـدة؛ وھمـا أبنـاء عبـد الجبـار بـن زاقلـة القائـم 

بَيْـرة؛ وإلى جدھـم ينسـب قصـر وبنـو دانـس بـن عوسجـة؛ أصحـاب . بمـاردة ُنْ ل ُ ق
أبي دانـس في الشمـال، ومسعـود بـن تاجيـت بـن محمـد بـن تجيـت صاحـب 
مـاردة ھـو وأبـوه وجـده؛ وكانـوا يمتلكـون قوريـة ولجدانيـة؛ قبـل أن يتغلـب 
ى،  ْـت أمـراء قصـر مَـضَ َل النصـارى عـلى تلـك الجھـة، وبنـو مَـضَى بـن تِيھ

ـو سالـم الذيـن تنسـب إليھـم مدينـة سالـم؛ كمـا تنسـب مدينـة الفـرج إلى ابنـه وبن
الفـرج بـن سالـم، ومنھـم أبـو جعفـر تميـم بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن يوسـف 

؛ وقـد عـرف باسـم ")صاحبنـا رحمـه هللا: "قـال ابـن حـزم أنـه(ابـن الفـرج 
نـان بطرسونـة القريبـة مـن تُطيلـة في الثغـر؛ التميـمي؛ وكـان ألبي جعفـر اب

ولي منھـم اليَشَـة؛ )): أوربـة((و. عبـد اللـه وأحمـد؛ لھمـا عقـب ھنـاك: وھمـا
)): زواوة وكتامـة((و. وھمـا صبـرون بـن شبيـب، وابنـه وكيـل بـن صبـرون

دِيـون، وبنـو مھلـب الكتاميـون أصحـاب  ْ قُن ة، منھـم بنـو مشـرف الش  َيـرَ ذ ْ َر ق
ـرة مـن عمـل إلبيـرة؛ ومنھـم محمـد بـن مھلـب كاتـب الوزيـر مفـرج؛،  ي  غِ َ بَر وأشْ
ً بنـو قاسـم أصحـاب ألبُونْـت؛ وھـم أحـالف الفھرييـن . ومنھـم أيضـا

ومنھـم بنـو الغليـظ؛ رھـط األديـب أبي عبـد اللـه محمـد بـن عبـد )): صنھاجـة((و
اج األعـلى، ثـم بنـو دَ اج؛ رھـط الشاعـر أبي عمـرو أحمـد بـن محمـد بـن دَر  ر 

القسطـلي، ومنھـم محمـد بـن العـاصي بـن أحمـد بـن سليمـان، ومنھـم يحـيى بـن 
ضريـس؛ الـذي ضـرب ابـن حفصـون بالضربـة المشھـورة؛ فشـل يـده اليمـنى 

ً بأشونـة؛ بنـو عبـد الوھـا ً، ويوجـد منھـم أيضـا ب؛ وھـم مـن ولـد ميمـون تمامـا
بـن أبي جميـل؛ وھـو ابـن أخـت طـارق بـن زيـاد؛ وكانـت لھـم ثـروة وعـدد؛ ا

وكـان منھـم قـواد وكتـاب وفقھـاء؛ منھـم خطيـب جامـع قرطبـة؛ المقـرئ 
الرحالـة عبـد الوھـاب بـن محمـد بـن عبـد القـدوس بـن يوسـف بـن أحمـد، 

ً بنـو طا ونَـةومنھـم أيضـأ   .  ھـر بأش 
وھـو )). مـا شـذ: ((أي مـا اشتھـر ذكـره؛ غيـر أن مـا كتـب في اللمحـة ھـو 1

  .الصحيـح كمـا يبـدو
 .؛ بالغيـن الموحـدة الفوقيـة))الغـربي: ((في اللمحـة 2
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    1؛  
    2؛

 3   4 .5
6      

7،      
 8 ،  

  9،     
   10 ؛

                                                
 )).ذات عـرى في أوساطھـا: ((نفسـه 1
  )).الفرنجـة: ((نفسـه 2
 )).التـدرب: ((نفسـه 3
ومحاربتھـم بالتّـراس، : ((قـري في حـروب أھـل األندلـس وأسلحتھـمقـال الم 4

ِ العـرب؛ بـل يعـدون  يّ والرمـاح الطويلـة الطعـن؛ وال يعرفـن الدبابيـس، وال قِـسِ
قـسِيّ اإلفرنـج للمحاصـرات في البـالد؛ أو تكـون للرجالـة عنـد المصاففـة 

ً مـا تصبـر الخيـل عليھـم . للحـرب نفـح )). (أو تمھلھـم؛ ألن يوترھـاوقليـال
  .223: ، ص1: الطيـب؛ مج

  . وقـد صوبـت مـن اللمحـة)). ومناسھـم: ((، وفي ك))ومنانھـم: ((في ج 5
 .ھـذه الكلمـة سقطـت مـن الملكيـة، و ت 6
ھكـذا في المخطوطـات الثالثـة؛ وربمـا يكـون الصحيـح ھـو مـا جـاء في  7

 )).نـاء في بمدينتھـم فـاشٍ والغ  : ((اللمحـة؛ وھـو
الذيـن يصنعـون : اإلسكـاف: الخـرازون، واألسكافـة؛ ومفردھـا: وھـم 8

فـاف؛ ومفردھـا حـتى : ((وكتبـت ھـذه العبـارة في اللمحـة ھكـذا. خـف: الخِ
ّفيـن ً مـن األحـداث، كالخفا   )).بالدكاكيـن الـتي تجمـع كثيـرا

 )). العامـة: ((ةفي المخطوطـات الثالثـة واللمحـ 9
  )).الضعفـة والفعلـة الـذرة العذبـة: ((كتبـت ھـذه العبـارة في اللمحـة ھكـذا 10
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  1   
   

 2؛  3   
  4، 


5.

   6  
  7   8؛

       
   ))      (( ،

                                                
 .أي مـا يدخـره النـاس في بيوتھـم مـن أنـواع الحبـوب 1
  )).إلى ثلـثي العـام: ((في اللمحـة 2
 )).إلى غيـره: ((نفسـه 3
  .الكستنـا: وھـو 4
 )). مـدده إال بفصـل يزھـد في استعمالـه ممـا ال ينقطـع: ((في اللمحـة 5
وعنـد كلمـة )). وذھبـًا وإبریـزًا طیبـًا : ((حرفـت في ك؛ فكتبـت ھكـذا 6

  .انتـھى النـص المشابـه في اللمحـة البدريـة)) محفـوظ((
 .؛ فصوبھـا عنـان))لـون: ((كتبـت في المخطوطيـن 7
المرابطيـة؛ تـولى الدعـوة إليھـا  دولـة الموحديـن أسسـت عـلى أنقـاض الدولـة 8

إليھـا أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه الھـرغي المصمـودي المعـروف 
بالمھـدي؛ وكـان ساعـده األيمـن عبـد المؤمـن بـن عـلي ھـو المؤسـس الحقيـقي 
لدولـة الموحديـن الـتي قامـت بعـد استيـالء الموحديـن بقيـادة عبـد المؤمـن بـن 

  .م1146/ھـ541ـلى مراكـش عاصمـة الدولـة المرابطيـة سنـة عـلي ع
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  ))    (( . 
)  (1 ، 

﴿     ﴾2 ،   
 ﴿   ﴾3 ،   ﴿

﴾4.  


        
 ﴿ ﴾5 ، 

                                                
  .؛ مـن سـورة الفاتحـة2: اآليـة 1
أخطـأ الدكتـور طويـل؛ حيـن نسـب ھـذا الذكـر الحكيـم إلى سـورة آل  2

؛ مـن 10: ؛ بينمـا الصحيـح؛ ھـي أنھـا جـزء مـن اآليـة122عمـران؛ اآليـة 
َوَمـا َجَعَلـُھ اللَّـُھ إالَّ ُبْشـَرى  ﴿ :املـة ھكـذاوھـذه اآليـة ك. سـورة األنفـال

. ﴾َوِلَتْطَمِئـنَّ ِبـِھ ُقُلوُبُكـْم َوَمـا النَّْصـُر إّال ِمـْن ِعْنـِد اِهللا إنَّ اللَّـَھ َعِزیـٌز َحِكیـٌم
 .10سـورة األنفـال؛ اآليـة 

َوَال النََّصـاَرى َحـتَّى َتتَِّبـَع  َوَلـْن َتـْرَضى َعْنـَك الَیُھـوُد ﴿ :اآليـة كاملـة ھكـذا 3
ِملََّتُھـْم ُقـْل إنَّ ُھـَدى اِهللا ُھـَو الُھـَدى َوَلِئـِن اتََّبْعـَت أْھَواَءُھـْم َبْعـَد الـِذي َجـاَءَك 

 .120: سـورة البقـرة؛ اآليـة. ﴾ِمـَن اْلِعْلـِم َمـا َلـَك ِمـَن اللَّـِھ ِمـْن َوِليٍّ َوَال َنِصیـٍر
َواُمـْر أْھَلـَك ِبالصَّـَالِة َواْصَطِبـْر َعَلْیَھـا َال َنْسأُلـَك ِرْزقـًا ﴿ :آليـة كاملـة ھكـذاا 4

 .132: سورة طه؛ اآلية. ﴾ َنْحـُن َنْرُزُقـَك َوالَعاِقَبـُة ِللتَّْقـَوى

5قـِل اللَُّھـمَّ ﴿ :واآليـة كاملـة ھكـذا. قطعـت اآليـة ھنـا؛ وانتخـب منھـا مقاطـع 
َماِلـَك الُمْلـِك تـْؤِتي الُمْلـَك َمـْن تَشـاُء َوتْنـِزُع الُمْلـَك ِممَّـْن تَشـاُء َوتِعـزُّ َمـْن 

 26: اآليـة. ﴾تَشـاُء َوتـِذلُّ َمـْن تَشـاُء ِبَیـِدَك الَخْیـُر إنَّـَك َعـَلى ُكـلِّ َشـْيٍء قِدیـٌر
 .مـن سـورة آل عمـران
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  ﴿       
﴾1 ، ))2 

       
      (( ،  

 ))    .((  
 ﴿

    ﴾3 ،  ))
  (( ؛  ))    

(( ،
 )) .((  

      4 
       

 51؛     
                                                

  .وقـد أسقطـوا حـرف الـواو في بدايـة اآليـة. البقـرةمـن سـورة  163: اآليـة 1
محمـد : ((رأى يوسـف طويـل أن ھـذا النـص سقـط منـه في ھـذا الموضـع 2

مـع أن ھـذا . ؛ وحجتـه في ذلـك مـا ورد في النـص اآلتي الشبيـه بـه))ابـن
  .النـص ال يـدل أنـه للغـني باللـه

 .نمـن سـورة آل عمـرا 200: اآليـة 3
 )).الحـالل: ((وكتبـت في اللمحـة. الحلـل مفردھـا حلـة؛ وھي المحلـة 4
ـمِّيَ . الفحـص؛ وھـو ـ عنـد األندلسييـن ـ المـرج: الفحـوص مفردھـا 5 وربمـا سُ

ً كـان أم ھضبـة   . بذلـك عندھـم كـل موضـع يـزرع ؛ سھـال

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

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


264 
 

2    3،
 

    4 ،
       5 

       
   6،

                                                                                                 
 )).بأوالدھـم وعيالھـم: ((في اللمحـة 1
 )).سھامتھـم: ((ـا ج؛ فكتـب فيھـاھكـذا في ك؛ أم 2
عـلى كثـب : ((في اللمحـة). عـلى كتـب عـلى دورھـم: ((في ج، والملكيـة 3

ھـم ِ ّ   .ويبـدو أنـه الصحيـح حسـب سيـاق المعـنى)). عدو
  )).والخالخيـل والشنـوف: ((في اللمحـة 4
لِي: ((نفسـه 5 ُ  )).أ
صنـف مـن الجواھـر؛ لياقـوت الياقـوت اسـم فـارسي معـرب لحجـر كريـم، و 6

يتولـد منھـا  األصفـر، واألزرق، واالسمانجـوني؛ كمـا: ألـون عديـدة؛ منھـا
ألـوان كثيـرة؛ أعدلھـا وأھمھـا  األحمـر الخالـص الرمـاني؛ التذي يشبـه حـب 

األحمـر الممـزوج ببيـاض، ثـم الـوردي، ثـم  الرمـان األحمـر، ومنـه ايضـاً 
  .وأردؤ الياقـوت ھـو الياقـوت األزرق. م العصفـريالخمـري، ثـ
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1 ،2  3 
4. 

5 ،


6،     
    7،     

     8 

           

                                                
  :قـال فيـه الشاعـر. ھـو حجـر كريـم أخضـر اللـون: الزبرجـد أو الزبـردج 1

  أْحَصَنَھـا في یاِفـٍع ُمَمـرَِّد    *درًا مـَن الیاقـوِت والزََّبْرَجـِد   
المعجمـة؛ وليـس  بالـذال)) الزمـرذ((اسمـه . ھـذه اإلضافـة وردت في الملكيـة 2

ـرذ صنـف مـن الجواھـر؛ جـاء اسمـه مـن اللغـة الالتينيـة . بالـدال المھملـة مُ والز 
 Emerald ويتـراوح بيـن األخضـر . األخضـر كلھـا ؛ ويشمـل مشتقـات اللـون

  .الغامـق واألخضـر الفاتـح
 )).فيمـن ترفـع مـن طبقاتھـم: ((في اللمحـة 3
 )).رق أصالـة موفـورةأو أعـ: ((نفسـه 4
: أمـا في اللمحـة فـوردت العبـارة ھكـذا)). بالحسـن: ((في ج، والملكيـة 5

مَـن((  )).باعتـدال السّ
، وفي ))الشـرا: ((وقـد حرفـت في ج، والملكيـة؛ فكتبـت. أي الرائحـة الطيبـة 6
 )).الشـذا: ((وفي اللمحـة)). النشـرا: ((ك
ـن الخطيـب لنسـاء غرناطـة؛ فقـال إنھـن إلى اآلن علـق عنـان عـلى وصـف اب 7

 .اآلن يتصفـن باألوصـاف الـتي ذكرھـا ابـن الخطيـب
  )).التنافـس في الذھبيـات: ((في اللمحـة 8
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      1،
      

       2؛ 
      3  

                                                
  .أي غرناطـة 1
ـنَى زاوي : وزاوي ھـو)). رمـدي: ((((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2 ْ ث أبـو مُ

نـاد التلكـاتي ال ِي بـن مَ لـم تذكـر المصـادر تاريـخ . صنھـاجيزاوي ابـن زيـر
ً إلى إفريقيـة : والدتـه وال تاريـخ وفاتـه؛ وكـل مـا جـاء أنـه تـرك األندلـس عائـدا

م في قـول آخـر؛ وھـو في سـن 1029/ھـ420م في قـول؛ و1025/ھـ416سنـة 
ً عـن ابـن حيـان . متأخـرة وورد في كتـاب الذخيـرة في محاسـن الجزيـرة؛ نقـال

ونـعي إلينـا عـدو نفسـه؛ زاوي بـن زيـري موقـد الفتنـة بعـد الدولـة : ((قولـه
ولكـن النـص يخلـو مـن )). العامريـة؛ ورد النبـأ بمھلكـه في القيـروان وطنـه

 .وقـد خصـص لـه ابـن الخطيـب ترجمـة في اإلحاطـة. التاريـخ
اللـه، سليمـان بـن الحكـم بـن  ھـو أبـو أيـوب، المستعيـن باللـه، الظافـر بحـول 3

م وتـوفي سنـة 965/ھـ354عبـد الرحمـن الناصـر األمـوي؛ ولـد سنـة 
م؛ بويـع عـلى ملـك بـني أميـة في قرطبـة بعـد مقتـل ھشـام المؤيـد 1016/ھـ407

م؛ وفي 1009/ھـ400م؛ ودخـل قرطبـة سنـة 1008/ھـ399بـن سليمـان سنـة ا
لكبـرى في األندلـس الـتي أدت إلى انقسامـات خديـرة؛ وقتـه وقعـت الفتنـة ا

 .له ترجمة في اإلحاطة. انبثقـت عنھـا كيانـات عديـدة عرفـت بـدول الطوائـف
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1؛     2،




3؛
  4 .

     5 6؛
                                                

ھكـذا في اللمحـة البدريـة، وإعمـال األعـالم؛ بينمـا كتـب . م1012الموافـق لـ  1
نـة ثمـان تـوفي بغرناطـة س: ((في ترجمـة حبـس بـن ماكسـن باإلحاطـة

  )).وعشريـن وأربعمائـة
يقصـد بطوائـف األندلـس؛ زعمـاء الفـرق المختلفـة، والثـوار الذيـن توزعـوا  2

ً ومنابـات . بـالد األندلـس ـ بعـد سقـوط الدولـة األمويـة ـ واقتسموھـا حصصـا
ً؛ سـ مي بحيـث استـولى كـل واحـد منھـم عـلى بمدينـة أوجھـة؛ وأقـام بھـا كيانـا

ً أخـرى مملكـة؛ بـل تطـاول بعضھـم فنسـب إلى نفسـه  ً إمـارة، وأحيانـا أحيانـا
 . مرتبـة الخالفـة

ھـو حبـوس بـن ماكسـن بـن زيـري بـن منـاد؛ تـوفي بغرناطـة سنـة  3
م حسـب بعـض األقـوال؛ خلـف عمـه زاوي بـن زيـري في ملـك 1037/ھـ429

  .بترجمـة لـه في اإلحاطـة وقـد خصـه ابـن الخطيـب. غرناطـة
ذكـر في ترجمـة حبـوس بـن ماكسـن باإلحاطـة أنـه تـوفي بغرناطـة . م1037 4

  .فلزمـت المقارنـة والتأكـد)). سنـة ثمـان وعشريـن وأربعمائـة
 )).ملقـن: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 5
خالفـة باديـس بـن ھنـا خطـأ؛ قـد يكـون مـن الناسـخ؛ ألن ابـن الخطيـب ذكـر  6

 ً حبـوس لوالـده في القسـم الثـاني مـن أعمـال األعمـال؛ كمـا خـص باديـس أيضـا
وباديـس ھـو . بترجمـة في اإلحاطـة عـلى أنـه تـولى ملـك غرناطـة بعـد أبيـه

الحاجـب، المظفـر باللـه، الناصـر لديـن اللـه، أبـو منـاد باديـس بـن حبـوس بـن 
م؛ حسـب بعـض 1072/ھـ465زيـري؛ تـوفي بغرناطـة سنـة ماكسـن بـن 

أمـا عبـد اللـه بـن بلكيـن بـن باديـس المذكـور؛ فھـو المظفـر باللـه، . األقـوال
الناصـر لديـن اللـه، عبـد اللـه بـن بلكيـن؛ فھـو آخـر ملـوك بـني زيـري في 
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      1. 
      2؛

       3 .
     4 ،

     5، 6،

                                                                                                 
دولتـه في قبضـة األندلـس تـولى المملكـة وھـو صغيـر في الحلـم، وسقطـت 

  .له ترجمة في اإلحاطة. م1090/ھـ483يوسـف بـن تاشفيـن سنـة 
 .م1090الموافـق لـ  1
ھـو أميـر المسلميـن أبـو يعقـوب يوسـف بـن تاشفيـن بـن إبراھيـم بـن ترقـوت  2
ولـد . بـن وارتقطيـن بـن منصـور اللمتـوني الصنھـاجي؛ سلطـان المرابطيـنا

تـولى زمـام . و1106/ھـ500م وتـوفي بمدينـة مراكـش سنـة 1019/ھـ410سنـة 
خصـص لـه ابـن الخطيـب . م1072/ھـ465السلطـة في دولـة المرابطيـن سنـة 

 .ترجمـة في اإلحاطـة
ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن يوسـف بـن تاشفيـن؛ ولـد بسبتـة سنـة  3

بـن الخطيـب خصـه ا. م1143/ھـ537م وتـوفي بمراكـش سنـة 1084/ھـ477
  .  بترجمـة في اإلحاطـة

ھـم أعضـاء قبيلـة لمتونـة الصنھاجيـة؛ أھـم فـرع في قبائـل : اللمتونيـون 4
ومـن بيـن . الملثميـن الصحراوييـن الذيـن انضـووا في حلـف سـمي بالمرابطيـن

  .مسوفـة وجدالـة وغيرھمـا: القبائـل الصمھاجيـة األخـرى
وھـو األميـر عـلي بـن الحـاج بـن )). الحجـاج(( :حرفـت في ج؛ فكتبـت 5

لـم أتمكـن مـن ترجمـة وافيـه لـه؛ سـوى أنـه مـن قـادة لمتونـة؛ واله . مجـوز
ً مـن ابـن 1094/ھـ487يوسـف ابـن تاشفيـن عـلى جيشـه باألندلـس سنـة  م؛ بـدال

ً بتولي ً أمـام النصـارى؛ ثم أصدر أمرا ة ابن الحاج على أخيـه الـذي أظھـر ضعفـا
م توفي علي بن الحاج في معركة دارت بينه وبين 1103/ھـ497غرناطة؛ وفي 

 .وقد يكون تولى الكتابة في بالط الدولة أيضاً . النصارى بالقرب من مدينة طلبيرة
أبـو عبـد اللـه مـوسى بـن الحـاج تـولى أمـر غرناطـة بعـد استشھـاد أخيـه  6

  .م1105/ھـ499أعـفي عـن مھمـه سنـة  م؛ ولكنـه1103/ھـ497سنـة 
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1،
  2، 3، 

    4؛    5؛
   6؛    

 7.  8،

                                                
أبـو بكـر بـن إبراھيـم اللمتـوني؛ ويسميـه ابـن الخطيـب في الترجمـة الـتي  1

. أبـو بكـر بـن إبراھيـم، األميـر أبـو يحـيى المسـوفي الصحـراوي: خصـه بھـا
. م؛ وأعـفي مـن مھمـه في السنـة نفسھـا1106/ھـ500ولي عـلى غرناطـة سنـة 

 .م1116/ھـ510ان مـن أجـود النـاس؛ تـوفي بسرقسطـة سنـة كـ
واله أخـوه . ھـو األميـر أبـو الطاھـر تميـم بـن يوسـف بـن تاشفيـن اللمتـوني 2

  .م1107/ھـ501أميـر المسلميـن عـلي بـن يوسـف عـلى غرناطـة سنـة 
ني ھـو مـزدلي بـن سلنكـان بـن حمـني بـن محمـد بـن ترقـوت اللمتـو 3

الصنھـاجي؛ وھـو ابـن عـم يوسـف بـن تاشفيـن؛ تـولى اإلستيـالء عـلى بلنسيـة 
م؛ وبعدھـا استـدعي ليتـولى واليـة تلمسـان سنـة 1100/ھـ494سنـة 

م، ثـم أسنـدت إليـه واليـة قرطبـة، وغرناطـة، والمريـة سنـة 1103/ھـ497
حصـن قسطانـة؛ وذلـك  م؛ وتـوفي أثنـاء غـزوة لـه بالقـرب مـن1111/ھـ505

   .وقـد خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة. م1114/ھـ508سنـة 
وفي وقتـه ظھـرت . م1144/ھـ535ھـو أبـو  بكـر بـن عبـد اللـه؛ وليھـا في  4

والظاھـر أن ابـن الخطيـب لـم يذكـر والة غرناطـة . الدعـوة الموحديـة باألندلـس
 .    ذكـرهبالكامـل؛ واكتـفى بمـا 

  .لم تتوفر عنه معلومات أكثر من اسمه؛ الذي جاء ھكذا في كتاب مفاخر البربر 5
وتـوفى ميمـون . ھـو ـ في الحقيقـة ـ ميمـون بـن بـدر اللمتـوني؛ وليـس عثمـان 6
 .م؛ ودفـن بھـا1148/ھـ543بـن بـدر في قرطبـة سنـة ا
  1145الموافـق لـ  7
وھـم )). الموحـدون: ((؛ وفي ك؛ كتبـت))موحـدلل: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 8

الذيـن لبـوا دعـوة ابـن تومـرت، وشيـدوا دولتھـم بإمـرة أميـر المؤمنيـن عبـد 
المؤمـن بـن عـلي الكـومي؛ بعـد ان أطاحـوا بالدولـة المرابطيـة بمراكـش سنـة 

  .م1146/ھـ541
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3،4،
4،5،
6؛ 

   

                                                
بـن يعـلى بـن مـروان  ھـو أبـو محـد عبـد المؤمـن بـن عـلي  بـن مخلـوف 1

ً إلى األندلـس للجھـاد ـ سنـة  الكـومي تـوفي بربـاط سـال ـ بينمـا كـان متجھـا
م؛ أمـا مولـده فكـان في بلـدة قريبـة مـن تلمسـان يقـال لھـا 1162/ھـ558

ويعتبـر عبـد المؤمـن بـن عـلي ھـو المؤسـس الحقيـقي للدولـة . تاجـرت
 .لـه ترجمـة في اإلحاطـة. مغـرب واألندلـسالموحديـة في بـالد ال

وليس أبو عثمان (نسخ خطأ؛ وھو أبـو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن علي؛  2
 .الخليفة يوسف بن عبد المؤمنفي عھد أخيه . ؛ تولى قرطبة ثم غرناطة)كما نسخ

 ھـو أبـو إسحـاق إبراھيـم بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي والي غرناطـة مـن قبـل 3
 .إخيـه أبي يعقـوب يوسـف بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي

ھـو أبـو إبراھيـم إسماعيـل بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ واله أخـوه أبـو   4
ً على إشبيليا سنة    .م1165/ھـ561يعقـوب يوسـف بـن عبد المؤمن بن علي واليا

ً على بجايةكان في عھ. ھو األمير أبو محمد عبد هللا بن عبد المؤمن بن علي 5  .د أبيه واليا
 .بجاية

ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ يعـرف بالمخلـوع؛ ألنـه  6
ً عـلى قرطبـة. كـان ولي عھـد أبيـه، وخلـع   .كـان في وقـت أبيـه واليـا
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4؛


5 .  

                                                
سنـة : ت(ھـو المتوكـل عـلى اللـه محمـد بـن يوسـف بـن ھـود الجـذامي  1

ان في سرقسطـة، ثـم ثـار عـلى الموحديـن سنـة كـ). م1237/ھـ634
م؛ حيـن شاخـت دولتھـم، واستـولى عـلى مرسيـة وأعلـن الدعـوة 1227/ھـ625

إلى الخالفـة العباسيـة ببغـداد، وبعـد فتـرة تمكـن مـن توسيـع إمارتـه؛ حـتى 
عليـه شملـت إشبيليـة وغرناطـة والجزيـرة الخضـراء؛ ولكـن ابـن األحمـر ثـار 

ً لبـني أبي حفـص بإفريقيـة؛ فالتحقـت بـه قرطبـة سنـة  في غرناطـة؛ داعيـا
  .لـه ترجمـة في اإلحاطـة. م1231/ھـ629

  .م1228الموافـق لـ  2
  .أي لـم يلبـث 3
ھـو الغالـب باللـه أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يوسـف بـن محمـد بـن محمـد بـن  4

زرجي األنصـاري المعـروف بمحمـد الشيـخ خميـس بـن نصـر بـن قيـس الخـ
م وتـوفي 1199/ھـ595ولـد بحصـن مـن حصـون قرطبـة يسـمى أرجونـة سنـة 

م؛ ھـو مؤسـس دولـة بـني األحمـر في األندلـس 1273/ھـ671بغرناطـة سنـة 
  .المعروفـة بالدولـة النصريـة؛ بعـد أن ثـار عـلى ابـن ھـود

 .م1273الموافـق لـ  5
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3؛
4،5؛

5؛
6؛

7،
8 ؛

                                                
ني ملـوك بـني األحمـر؛ وھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن يوسـف ثـا 1
م، وتـوفي بھـا سنـة 1235/ھـ633بـن نصـر؛ ولـد بغرناطـة سنـة ا

  .ترجـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـة. م1301/ھـ7001
  . م1301الموافـق لـ  2
بـن محمـد بـن محمـد  ثالـث ملـوك بـني األحمـر؛ وھـو أبـو عبـد اللـه محمـد 3
بـن يوسـف بـن نصـر؛ خلـع عـن الملـك؛ وتـوفي بغرناطـة سنـة ا

  . خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة. م1311/ھـ711
 . م1308الموافـق لـ  4
  .م1311/ھـ711الموافـق لـ   5
رابـع ملـوك بـني األحمـر؛ وھـو أبـو الجيـوش نصـر بـن محمد بن محمد بـن  6
م وتوفي بوادي 1287/ھـ686وسف بن نصر الخزرجي األنصاري؛ ولد سنة ي

ً عن الملك1322/ھـ722آش سنة   .خصه ابن الخطيب بترجمة. م؛ خلع أيضا
 )).إلى أن لحـق بـه: ((في ج، والملكيـة 7
خامـس ملـوك بـني األحمـر؛ وھـو أبـو الوليـد إسماعيـل بـن فـرج بـن  8

م 1279/ھـ677صر الخزرجي األنصاري؛ ولد سنة إسماعيـل بـن يوسـف بـن ن
  .   خصه ابن الخطيب بترجمة في اإلحاطة. م1325/ھـ725وتوفي سنة 
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2 3 .


4،


5؛
6،

7،8


                                                
 . م1313الموافـق لـ  1
أمـا في . ؛ حيـث وجـد بيـاض في موضـع التاريـخ))وسبعمائـة.... عـام: ((في ك 2

 .  الخطـألـذا فقـد صحـح عنـان )). عـام انثيـن وسبعمائـة: ((في ج؛ فكتـب
 . م1322الموافـق لـ  3
  .م1325الموافـق لـ  4
سـادس ملـوك بـن األحمـر؛ وھـو محمـد بـن فـرج بـن إسماعيـل بـن يوسـف  5
ً 1314/ھـ715بـن نصـر الخـزرجي األنصـاري؛ ولـد سنـة ا م وتـوفي مقتـوال

. م1325/ھـ725تـولى الحكـم بعـد اغتيـال والـده سنـة . م1333/ھـ734سنـة 
 .خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة

  . م1333الموافـق لـ  6
  .ھـو جبـل طـارق؛ ويقـال أن الـذي سمـاه بجبل الفتح ھو عبد المؤمن بن علي 7
سابـع ملـوك بـن األحمـر؛ وھـو أبـو الحجـاج يوسـف بـن إسماعيـل بـن فـرج  8
نصـاري؛ ولـد سنـة بـن إسماعيـل بـن يوسـف بـن نصـر الخـزرجي األا

 . ترجم له ابن الخطيب في اإلحاطة. م1354/ھـ755م وتوفي سنة 1318/ھـ718
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4؛


                                                
  .حاقـد عليـه: يقصـد 1
 .؛ بالنصـب))مھيئـاً : ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 2
؛ بالحـاء المھملـة؛ ))شحـذه((ھكـذ؛ ولعلـه خطـأ مـن الناسـخ؛ والصحيـح  3

 . أي أحـده: شحـذه: ـر؛ فيقـالوالمقصـود الخنج
ثامـن ملـوك بـني األحمـر؛ وھـو الغـني باللـه محمـد أبي الحجـاج يوسـف بـن  4

إسماعيـل بـن فـرج بـن إسماعيـل بـن يوسـف بـن نصـر الخـزرجي 
تـولى . م1391/ھـ793م وتـوفي سنـة 1339/ھـ739األنصـاري؛ ولـد سنـة 

م؛ فأبـقى وزيـر أبيـه ابـن الخطيـب 1354/ھـ755ة الحكـم بعـد وفـاة والـده سنـ
وبعـد فتـرة انقلـب عليـه أخـوه إسماعيـل؛ فھـرب إلى وادي آش، . في منصبـه

ثـم إلى إفريقيـة؛ بينمـا زج بوزيـره ابـن الخطيـب في السجـن؛ إلى أن شفـع فيـه 
ي باللـه مـن وتمكـن الغـن. ملـك المغـرب أبـو سالـم المريـني؛ فأطلـق سراحـه

م؛ فأعـاد ابـن الخطيـب إلى منصبـه؛ ولكنـه 1361/ھـ763استعـادة ملكـه سنـة 
  .خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة. مـا فـتئ أن سخطـه ونكبـه
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 .يقصـد أخـوه إسماعيـل الثائـر عليـه، ومغتصـب العـرش 1
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 )).ك بن غالب الغسانيأحمـد بـن خلـف بن عبد الملـ((أنـه : ذكـر في الصلـة 1
  .؛ فصوبـت مـن الملكيـة))بطـوق: ((في ج 2
  )).قريع: ((؛ فكتبت)م، ر(أما في . ؛ أي وافر المرعى الخصب))مريع: ((في ج 3
 )).الذمـة: ((في ك، والملكيـة 4
  )).الرايـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
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1 

2 
3،4


 

   

                                                
  ).م. ر(ھـذه اإلضافـة مـن  1
 )).صـبن: ((في المخطوطيـن 2
ً حبك له ما يضايقه، : يقصد 3 ً، ومعاداة؛ كبغض الكالب لبعضھا بعضا  . ونصب له بغضا
  .أي اختلـس سيفـه 4
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1 

2،3،4؛
 

  

 


5؛
6

                                                
ھـو أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى بـن )). عـلى: ((في المخطوطيـن 1

ھـالل القرطـبي شيـخ المالكيـة في قرطبـة؛ يعـرف بابـن القطـان؛ ولـد سنـة 
وتـوفي ببلـدة باغـة أثنـاء ذھابـه مـن قرطبـة إلى المريـة؛ للعـالج  م999/ھـ390

 .م1067/ھـ460مـن الفالـج باالستحمـام في حامتھـا؛ وذلـك سنـة 
ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أبي عتـاب المالـكي األندلـسي؛ تـوفي سنـة  2

 .ة بديار األندلسكان من أئمة المالكي. م، وشيعـه المعتمد بن عباد1069/ھـ462
يبـدو أنـه يكـنى بـأبي بكـر؛ وھـو يحـيى بـن محمـد بـن حسيـن الغسـاني  3

  .م1050/ھـ442القليـعي الغرنـاطي؛ فقيـه ومحـدث؛ تـوفي سنـة 
ھـو الحافـظ أبـو مـروان عبـد الملـك بـن سـراج بـن عبـد اللـه؛ أمـام األندلـس  4

 .م1095/ھـ489ة؛ تـوفي سنـة في وقتـه في علـم اللغـة العربيـ
 ).م. ر(ھـذه اإلضافـة مـن  5
؛ وھـو حصـن حصيـن اتخـذه النصـارى للمناعـة؛ ويقـع Aledoيعـرف اآلن  6

أمـا حصـار المرابطيـن لـه فكـان في سنـة . مورسيـة، ولورقـة: بيـن مدينـتي
إفشـال غيـر أن ملـك قشتالـة ألفونسـو السـادس تمكـن مـن . م1090/ھـ483

طويـل بعـض األسمـاء الـتي نسبـت إلى ھـذا الحصـن؛ . وقـد أورد د. الحصـار
كتـاب مملكـة ((كمـا ذكـر مـدى اختـالف النـاس عليھـا؛ وقـد نقـل ذلـك عـن 
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1 
2 




3؛
4 .

5 ،
6؛7 

                                                                                                 
ومـن تلـك . ؛ للدكتـورة مريـم قاسـم))غرناطـة في عھـد بـني زيـري البربـر

  ). الليـط، ولبّيـط، ويلبـط، ويلبيـط، ولييـطألييـط، وأليـط، وليـط، و: (األسمـاء
اسـم يطلـق ـ في األندلـس ـ عـلى مجموعـة مـن زعمـاء : ملـوك الطوائـف 1

العشائـر والطوائـف؛ المختلفـة األصـول واألعـراق واألنسـاب؛ انتھـزت تلـك 
ـن الفئـات الوضـع المتـردي الـذي سقطـت فيـه الدولـة األمويـة باألندلـس؛ حي

ظھـرت بـوادر االنقسـام في وسـط العائلـة المالكـة؛ فانتـزى كـل زعيـم وثائـر 
ً وأمـراء في شـتى البقـاع  بمقاطعـة أو مدينـة؛ ثـم أعلنـوا انفسھـم ملوكـا

  .فعرفـوا منذئـذ بملـوك الطوائـف. باألندلـس
 . وبالكـاف أكثـر استعمـاالً )). بلقيـن: ((في المخطوطيـن 2
  ).م. ر(، وصوبـت مـن )).قرابتـه: ((لملكيـةفي ا 3
ً ) م. ر(مـا بيـن الحاصرتيـن وردت في . أي سلطـان غرناطـة عبـد اللـه 4 ـا عوض

  )).في محلـة: ((عنھـا
 .الحفـوف ـ ھنـا ـ االحتيـج 5
 .سقطـت في ت 6
 .أي أنكـر وتبـرم 7
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1.
 


    2  

  3؛   
45 ،

         
      

      
      

       


         
   6    

                                                
  .وصوبت مـن ت؛ ))غيبه: ((وفي المخطوطين. أي لجامه: عنيه. زجر ولجم: أنھم 1
  )).صـار: ((والملكيـة) م. ر(في  2
ً الرجـل 3   .رده أقبـح الـرد: نجـه نجھـا
  .مـن يـزع، ويدفـع المكـاره ويصـد الشـر: الوزعـة 4
  ).م. ر(؛  وقـد صوبـت مـن  ))الجلسـة: ((، وفي ت))الحارسيـة: ((في ك 5
  )). اعتدھـا): ((م. ر: (في 6
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1، 2.   3؛
  4؛    

   5؛      
    


 

   
        

6   7،8   
                                                

  )).حـوال قلبـاً : ((فكتبـت) م.ر(حرفـت في  1
  )).الجـزم: ((في ت 2
عـاش مـن عـرف قـدره؛ واتبـع سبيـل الغـراب : يقصـد أنـه قـال لنفسـه 3

إذ اشتھـر عـن الغـراب أنـه ال يجيـد الصيـد؛ وعليـه فھـو كيـس في . الكيـس
 .تحقيـق غرضـه مـن الطعـام

ً للقـراءة أو الصـالة مثـل يضـرب للـذي يتخـذ الل: فاتخـذ الليـل جمـالً  4 يـل وقتـا
ولكنـه ھنـا يقصـد أنـه ركـب . أو غيرھمـا؛ األمـر الـذي يسـدعي ركـوب الليـل

 .الليـل مثـل ركوبـه للجمـل في خروجـه مـن غرناطـة؛ فـراراً 
ھـو أبـو القاسـم المعتمـد عـلى اللـه محمـد بـن عبـاد بـن محمـد بـن إسماعيـل  5

ً في البرتغـال(ي باجـة اللخـمي؛ ولـد ف م، 1040/ھـ431سنـة ) وتقـع حاليـا
وابـن عبـاد ھـذا .  م1095/ھـ488وتـوفي في أغمـات بالمغـرب األقـصى سنـة 

  .ملـك إشبيليـا وأحـد الشعـراء الفحـول باألندلـس
أمـا . ؛ بينمـا وجـد في موضعـه بيـاض في ك)م.ر(مـا بـن الحاصرتيـن ورد في  6

 )). في البحـث: ((بـتأمـا في ج؛ فكت
  )).العـدو: ((في المخطوطيـن 7
 )). نقصـت: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 8
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1 .


      
2. 

      ***  
 

   

                                                
 .أي ال يفيـد النـدم 1
في شھـر ربيـع اآلخـر : طويـل عـن كتـاب الصلـة تاريـخ وفاتـه؛ وھـو. نقـل د 2

ٍ وتسعيـن وأربعمائـة  .].م1104الموافـق لسنـة . [سنـة ثمـان
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1 .
2 3

4 . 
***  

   
                                                

 .م1038لـ  الموافـق 1
ھـو أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد الواحـد بـن إبراھيـم الغافـقي المـالحي؛ نسبـة  2

م وتـوفي في سنـة 1154/ھـ549إلى قريـة في مقاطعـة غرناطـة؛ ولـد سنـة 
وكتابـه في التاريـخ . ترجـم لـه ابـن الخطيـب في اإلحاطـة. م1222/ھـ619

  . ة؛ سبقـت اإلشـارة إليـهتاريـخ علمـاء إلبيـر: عنوانـه
ھـو أبـو سھـل اليسـر بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن خلف بـن مروان بن اليسر  3

القشيري؛ من علماء النصف األول من القرن السابع الھجري الموافق للنصف 
  .سھو أحد علماء الحديث باألندلو. األول من القرن الثالث عشر الميالدي

قبـل ترجمـة ابـن أضـحى؛ بينمـا لـم تـرد في ) م. ر(ي وردت ھـذه الترجمـة ف 4
 .وعليـه رأى عنـان أن يثبتھـا في موضعھـا؛ حيـث وجـدت. بـاقي المخطوطـات
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1  

 
 

 
2؛3،
4،

 

   

                                                
ً في الذيـل والتكملـة، والحلـة  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن محمـد بـن أضـحى أيضـا

لـك ابـن األبـار ؛ وقـد شـرح ذ))غريـب((بـدل )) خالـد((السيـراء؛ حيـث كتـب 
  )).الغريـب: وخالـد يقـال لـه: ((حيـن قـال

 .وقـد عرفـت في السابـق. Alhendinتعـرف اآلن بـ  2
صاحـب تاريـخ علمـاء إلبيـرة؛ : صاحـب المقتبـس، والغافـقي: ابـن حيـان 3

  .سبـق الحديـث عنھمـا
اطي؛ تـوفي بمالقـة ھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن مسعـدة الغرنـ 4

. تاريـخ قومـه وقرابتـه: لـه كتـاب سمـاه ابـن الخطيـب. م1299/ھـ699سنـة 
 .وستـأتي  ـ في الصفحـات اآلتيـة مـن اإلحاطـة ـ ترجمـة لـه
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1؛ 

2:

3 


4،5 

6؛7 
8؛


9 

                                                
يقصـد بـأبي المطـرّف عبـد الرحمـن بـن معاويـة بـن ھشـام بـن عبـد الملـك  1

د الرحمـن الداخـل، وبصقـر قريـش؛ ولـد ابـن مـروان األمـوي؛ المعـروف بعبـ
وھـو الـذي . م788/ھـ172م وتـوفي بقرطبـة سنـة 731/ھـ113في دمشـق سنـة 

 .م755/ھـ138أسـس دولـة األموييـن باألندلـس؛ بعـد دخولـه قرطبـة سنـة 
ً في الذيـل والتكملـة 2  .توجـد ھـذه الخطبـة أيضـأ
 )).وسنـن: ((في الذيـل والتكملـة 3
  )).بربوبيتـه: ((في ك، وفي الذيـل والتكملـة 4
  )).لعزتـه: ((في الذيـل والتكملـة 5
 )).عبـده األمي، ورسولـه المـكي: ((نفسـه 6 
  )).مـن أكـرم األرومـات: ((نفسـه 7
 .ك: ھكـذا كتبـت في ج، والملكيـة؛ بينمـا وجـد في موضعھـا بيـاض في 8
 )).ابتعثـه: ((في ج، والملكيـة 9
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1 
2؛

3 ،
4،

5،
6 . 

   

                                                
  )).وكرمـه: ((في ج، 1
 )).وأشياعـه فمـن بعدھـم خلفـاء: ((وفي الذيـل والتكملـة. أي مـن يخلفـه 2
َوَجَعْلَناُھـْم أِئمَّـًة َیْھـُدوَن ِبأْمِرَنـا َوأْوَحْیَنـا إَلْیِھـْم  ﴿ :إحالـة إلى قولـه تعـالى 3

سـورة . ﴾َكـاِة َوَكاُنـوا َلَنـا َعاِبِدیـَنِفْعـَل الَخْیـَراِت وإَقـاِم الصَّـَالِة َوإیَتـاَء الزَّ
َوَجَعْلَنـا ِمْنُھـْم أِئمَّـًة َیْھـُدوَن  ﴿ :وقولـه سبحانـه وتعـالى. 73: األنبيـاء؛ اآليـة

 .24: سـورة السجـدة؛ اآليـة. ﴾ِبأْمِرَنـا َلمَّـا َصَبـُروا َوَكاُنـوا ِبآَیاِتَنـا ُیوِقُنـوَن
 )).معالمھـم(( :في الذيـل والتكملـة 4
 )).المناسـك: ((في ك 5
  )).مجـد فضيلتھـا: ((في الذيـل 6
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﴿﴾1﴿﴾2 

  ال فَوقَهـاأعطـاك  الـتى  3اهللا
  وقـد أراد الملْحـدون  عوقهـا

  عنْـك ويـأبى اهللا إالَّ  سوقهـا
  إليـك حـتَّى قلَّـدوك  طَوقهـا

4  : 
  5أيا ملكاً تُرمى به قُضب  الهنـد

ـْت بين المغافر والصرد ع6إذا لَم  
   

                                                
قـاَل َلُھـْم َنِبیُُّھـْم إنَّ اَهللا قـْد َبَعـَث َلُكـْم َطاُلـوَت َمِلكـًا قاُلـوا  ﴿ :اآليـة كاملـة ھكـذا 1

ـُھ َوَلـْم ُیـْؤَت َسَعـة ِمـَن أنَّى ُیُكـوُن َلـُھ الُمْلـُك َعَلْیَنـا َوَنْحـُن أَحـقُّ ِباْلُمْلـِك ِمْن
الَمـاِل قـاَل إنَّ اللَّـَھ اْصَطَفـاُه َعَلْیُكـْم َوَزاَدُه َبْسَطـة ِفي الِعْلـِم َوالِجْسـِم َواُهللا ُیـْؤِتي 

وفي النسخـة . 247: سـورة البقـرة؛ اآليـة. ﴾ُمْلَكـُھ َمـْن َیَشـاُء َواُهللا َواِسـٌع َعِلیـٌم
شرحھـا يوسـف طويـل؛ أورد آيـة أخـرى غيـر ھـذه؛ وھي الـتي ضبطھـا و

 : ـالىـوتع  هـسبحانـ  اـفيھـ  ولـيقـ  وھي الـتي مـن سـورة البقـرة؛  105: اآليـة
وال ندري مـن . ﴾َواللَّـُھ َیْخَتـصُّ ِبَرْحَمِتـِھ َمـْن َیَشـاُء َواللَّـُھ ُذو الَفْضـِل الَعِظیـِم ﴿

  .بھذه اآلية؛ مع أن أصل النص أورد اآلية السبقةأين أتى الدكتور طويل 
ً . وردت في غير ھذه اآلية؛ في سور عديدة 2  . ومنھا التي ذكرھا الدكتور يوسف آنفا
  )).فاللـه: ((وفي الذيـل كتبـت. هـذان البيتـان مـن بحـر الرجـز 3
 .ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 4
وورد ھـذا الشطـر في . مـن تـرمى بـدالً )) تـزھى((في الذيـل كتبـت  5

  : المخطوطيـن ھكـذا
  : أمـا في الملكيـة فكتـب)). أيـا ملكـا تـزھى بـه قلـوب الھنـد((
ً تزھى قلوب الھدى ((  .والتصويب من الحلة السيراء؛ ألبن األبار)). بهأيا ملكا

 )).الـزرد: ((في الذيـل 6
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  موت واردومن بْأسه في منْهل ال
  كلَّت عن الورد 1إذا أنْفُس األبطال
  ومن ألْبس اُهللا الخالفَـةَ  نعمـةً 

  2به فاقت النَّعما وجلّت عن  الحـد
  فلو نُظمتْ مروان في سلْك فَخْرها

  ألصبح من مروان واسطة العقْـد
  ظَالمها 4الدنْيا فأجلَى 3تجلَّى على

  ماء عن  قَمرِ السعدكما انجلت الظَّلْ
  5إمام هدى أضحتْ به العـرب  غَضـةً

ـُرد   6ملَّبسـةً نُـورا كَواشيـة  الب
   

                                                
)) كلـت((أمـا )). األعـداء: ((كيـة فكتـبھكـذا في ج، والحلـة السيـراء؛ أمـا المل 1

ت: ((الـتي بعدھـا فكتبـت في الذيـل َفـ    )).ك
ـدِّ : ((في الذيـل والحلـة 2 ـت عـن العَ عـمى فجل  ِ الن   )).فاتـت
 )).عـن: ((في الملكيـة، والذيـل 3
ّى: ((في الذيـل، والحلـة 4  ))فجـل
  )).زيـدت بـه األرض بھجـة إمـام ھـدى: ((في الحلـة السيـراء والذيـل 5
  )).كموشيـة البـرد: ((في الذيـل والحلـة 6
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    2أن جعلْتُ  وسايـلي 1كفَاني لَديه
الهوى مخلص 3ذماماً شآمي  الود  

    4يؤكـد ما يـدلي به من مثابـة
   6الجنـد أبيه عبد الفارس 5خلوص

7واهتأمل ر      مـاح شَواجـرالرو  
  وخَيـٌل إلى خَيٍل بأبطالها تُـردي

  إلى الوغَى    8رأى أسداً ورداً يخفُّ
تُهَأيى على األسد الـورد 9وربأر  

  يا خَير منْعـمٍ  10فأنْعم عليه اليوم
ي 11بإظهار تَشْريفنْدع يد وعقد  

   

                                                
  .سقطـت في المخطوطيـن وثبتـت في الحلـة السيـراء)) لديـه(( 1
 )).وسيلـتي: ((في الحلـة السيـراء والذيـل 2
بينما . سقطت في المخطوطين والملكية؛ ووردت في الحلة السيراء))شآمي(( 3

  )).ذمام ھشامي الھوى خالص الود: ((ذيل والتكملة ھكذاورد ھذا الشطر في ال
 )).متانـة: ((في الذيـل والتكملـة 4
  )).لبـاس: ((نفسـه 5
 )).النجـد: ((نفسـه 6
  )).فـتى مـن رآه: ((نفسـه 7
  )).يخـب: ((في الذيـل 8
  )).وربتمـا((نفسـه  9

  )).في: ((في الذيـل 10
  )).تشريـفي: نفسـه 11
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  تُ قاصداًوال تُشْمت األعداء ان جِْئ
  قَصـدي 1إلى ملك الدنْيا فُأحرم من

ةمعى  كُلُّ نتَضراإلمام الم نْدفَع  
  من نعمة عنْـدي 2وشُكْرا ِلما يلحيه

  فال زاَل في الدنيا سعيداً  مظَفَّراً   
نَّـة الخُلْـدلَى جَئ في دار العووب  

   

                                                
  )).في: ((في الذيـل 1
  )).يوليـه: ((وفي الذيـل)). يليـه: ((في ك 2
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1،2 
3؛

4،
5. 


6. 

  *** 
   

                                                
 )).بسالـة وحماسـة: ((في الذيـل 1
فـإلى شرفـه : ((وفي الذيـل كتـب)). فـإلى: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2

  )).بھـذه الخصـال أشـار
  .الرضى حين يقوم بأفعال حميدةالخصلة التي تجعل اإلنسان في غاية : األريحية 3
ـذام؛ ظھـرت لھـم قـوة وشـأن في : و ھـودبنـ 4 قبيلـة قحطانيـة؛ مـن بطـن جُ

  .  عصـر الطوائـف؛ حيـن أقامـوا إمـارة لھـم بسرقسطـة األندلسيـة
وتلـت ھـذا ـ مباشـرة ـ عبـارة )). مقـضي المسائـل: ((كتـب في الذيـل والتكملـة 5

ً لكـل  في غيـر موضعھـا، وال معـنى لھـا؛ فارتأيـت وضعھـا في الھامـش؛ منعـا
أرى ابـن فركـون قبـل السـت : قـال المؤلـف: ((وھـذه العبـارة ھي. التبـاس

  )).عشـرة والثالثمائـة
العبـارات المذكـورة مـا بيـن الحاصرتيـن؛ : علـق عنـان بقولـه بمـا معنـاه 6

ھـذه غيـر أن إثبـات . وردت في المخطوطـات األربعـة؛ بعـد ھـذه الترجمـة
ً؛ ومبھمـة؛ إذ ال عالقـة لھـا بمـا تقـدم أو تأخـر بعـده  العبـارات ھنـا ال تعـني شيئـا

 .مـن ترجمـة ابـن فركـون التاليـة؛ ومع ھذا ال نرى أي مانع من إبقائھا كما ھي
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1. 
  

 
2  

  
 

3:4 
56 

7؛8 


                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة،  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن محمـد بـن فركـون أيضـا

 .تاريـخ قضـاة األندلـس، ونيـل االبتھـاجواللمحـة البدريـة، و
  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وموطنھم مكةقريش أشھر من علم؛ فھي قبيلة  2
  .عنـوان كتـاب البـن الخطيـب؛ سبقـت اإلشـارة إليـه 3
  )).صـدور الفقھـاء بھـذا القطـر األندلـسي: ((في تاريـخ قضـاة األندلـس 4
  )).السقـع: ((في ك 5
  )).اطالعـاً : ((في تاريـخ قضـاة األندلـس 6
  )).مضانھـا: ((حرفـت في المخطوطـات األربعـة؛ فكتبـت 7
ـرع: معناھـا)) الـوحيّ (( 8 ِـل المُسْ   )).وحيـر: ((وحرفـت في ت؛ فكتبـت. العَج
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1  
2،


3 

 


4،
5، 

                                                
 )).بتعامـات: ((حرفـت في ج، والملكيـة؛ فكتبـت 1
 )).أذنـه: ((في ك 2
 )).ـالً سبي: ((في الملكيـة 3
. سبـق الحديـث عـن مالقـة؛ أمـا رنـدة فـھي مدينـة تقـع في مقاطعـة مالقـة 4

كانـت في السابـق حاضـرة إلقليـم باألندلـس؛ ينتسـب إلى رنـدة الشاعـر 
 : األندلـسي أبـو البقـاء الرنـدي صاحـب المرثيـة الـتي يقـول فيھـا

  ـرن بطيـب العيـش إنسـاننقصـان     فال يغ لكـل شـيء إذا مـا تـم 
ه زمـن ساءتـه ـرّ   أزمـان  ھي األمـور كمـا شاھدتھـا دول     مـن سَ

  .أي قـاضي القضـاة وكبيرھـم 5
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1؛2 


3؛










 
   

                                                
. ھـو المقـرئ أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إبراھيـم الطـائي المعـروف بمستقـور 1

راجعـة ؛ وبم))مسغـور: ((حـرف االسـم في المخطوطيـن، وفي الملكيـة؛ فكتـب
  .أصـح)) مستقـور((كتـاب قضـاة األندلـس؛ يتضـح أن اسـم 

 .لـه) عنـب(أي بمزرعـة كـرم  2
 .ثمـار تطبـخ، ثـم تعصـر؛ وھي خاليـة مـن الكحـول 3
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1،
2 3،

4،

5 ـ

6،
7.

                                                
ً أبا الحسن بن أبي الربيع؛ توفي سنة  1 وھو فقيه له . م1287/ھـ687يسميه أيضا

  .م1242/ھـ640في حدود سنة  تولى قضاء غرناطةمشاركة في الفرائض والنحو؛ 
 .مـا بيـن الحاصرتيـن؛ سقـط في ج 2
 . ستـأتي ترجمتـه في اإلحاطـة 3
لعلـه الخطيـب الصالـح الزاھـد أبـو الحسـن عـلي بـن فضيلـة؛ تـوفي في  4

 . م1296/ھـ696أوائـل سنـة 
 كـل مـا عـرف عنـه أنـه نسـب إلى إشبيليـة، ومتخصـص في علـوم العربيـة 5

والنحـو؛ وقـد تتلمـذ عليـه كثيـر مـن علمـاء وأعيـان األندلـس في وقتـه؛ وھـو 
مـن أعيـان الثلـث األول مـن القـرن الثامـن الھجـري الموافـق للثلـث األول مـن 

 .القـرن الرابـع عشـر الميـالدي
؛ Ubeda: وتسـمى باإلسبانيـة. بتشديـد البـاء وفتحھـا؛ نسبـة إلى مدينـة أبـدة 6

  .وتتواجد في الشرق من قرطبة؛ على مسافة قريبة من منابع نھر الوادي الكبير
 .سبقـت اإلشـارة إليـه 7
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1 2،


3 4 
5؛




6 ،
 

7؛
8،

9: 

                                                
يقصـد دولـة بـني نصـر؛ والسلطـان المخلـوع الـذي أشـار إليـه ھـو أبـو  1

 .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة. الجيـوش نصـر بـن محمـد بـن يوسـف
  .؛ فصوبھـا عنـان))رحبيـة: ((تحرفـت في ج؛ فكتبـ 2
. ھـو السلطـان أبـو الوليـد إسماعيـل بـن فـرج بـن إسماعيـل بـن يوسـف 3

 .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان؛ ليستقيـم المعـنى 4
 )).حسـده: ((في الملكيـة 5
ثيّ  6 ْ ـر دَأ المتـاع وساقطـه، وخـرثي الكـال: الخُ ْ   .مـا ال فائـدة فيـه: مأر
  .  ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة  7
  )).بعـد عزلتـه: ((في ك 8
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر المجتـث 9
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وعن دعاويـه هـارب    كـم  تاِئـب1أنا من الح  
  ونَيـل أسنى المراتـب    2بعـد التَّفقُّـه عمـري

ـْتُ َأرقى    على المنابـر خا   3طـبوبعـد ما كن
ناسـبمى بعـاَرٍ    ِللْحاِل غَيـرِ  مـتُ ُأرحبأص  
عاقـبالم ثيـبـري    فهو المأشكـو إلى اهللا َأم  

  
4 ؛


5 




6،



                                                

  )).راغـب: ((في الكتيبـة الكامنـة 1
 )).دھـري: ((نفسـه 2
  .سقـط ھـذا البيـت في الكتيبـة الكامنـة 3
لمعـلى؛ البـن الخطيـب؛ وھـو كتـاب التـاج المحـلى في مساجلـة القـدح ا 4

  .وھـو مفقـود اآلن. ملخـص لتاريـخ غرناطـة
  .أي مستـل السيـف ومنتضيـه 5
 )).رجاجتـه: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 6
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1
 

2، 
3: 

وتأييـد لْـك اعتـزازشفـاؤك  للم  
  عيـد 4وبـرُؤك موالنـا به عيدنـا

احـةـَت فلم تأو النُّفُـوس ِلر رِضم  
هيـدوتم  نيـا  قـراروال كـان  للد  

  5]ولم تصبـر عيـني تـود مولمـاً[
  اللـك  تسهيـدوالزمهـا طـول اعت

   

                                                
  .والتصويب من الملكية؛ ))مريضة: ((، وفي ج))مربضة: ((حرفت؛ فكتب في ك 1
ـف بـن نصـر؛ ثالـث ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن يوس 2

  .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة. ملـوك بـني األحمـر
 .ھـذه األبيـات مـن البحـر الطويـل 3
  )).عندنـا: ((في الكتيبـة الكامنـة 4
وفي )). عیـني تـوالى مؤلمـا ولـم تصبـر : ((ورد ھـذا الشطـر في ك ھكـذا 5

ْ عيـنِي تـ: ((الكتيبـة الكامنـة مـاولـم تستطـع ل  َ ؤ وھـذا األخيـر ھـو )). راك مُ
 . األقـرب للصـواب
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1. 

 


2 .


3
 

    *** 
   

                                                
 .م1251الموافـق لـ  1
  .م1328الموافـق لـ  2
ً ـ  3 أبـو بكـر ابـن الحكيـم ھـذا؛ يعـد مـن بيـن شيـوخ ابـن الخطيـب؛ وھـو ـ أيضـا

 ولـد أبـو بكـر في. ابـن الوزيـر الذائـع الصيـت أبي عبـد اللـه محمـد بـن الحكيـم
تـولى بـدوره الـوزارة في . م1349/ھـ750م؛ وتـوفي سنـة 1266/ھـ665سنـة 

  .وقـد خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة. غرناطـة
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1 
 

 
       

2  
 





3

 
  

   

                                                
ً في الكتيبة الكامنة، ونفح الطيب 1   .توجد ترجمة أحمد بن محمد بن جزي أيضا
 .في المخطوطيـن؛ فأضافھـا عنـان) عنـد(سقطـت كلمـة  2
 .؛ فصوبھـا عنـان))سمـا: ((طيـنفي المخطو 3
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1 ،

2 


 
 




3؛


4؛


                                                
 .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة 1
 )).استظھـره: ((في ج 2
  .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة. ھـو يوسـف بـن إسماعيـل 3
؛ وھي تابعـة لمقاطعـة ألمريـة؛ وتقـع Berjaاألولى برجـة؛ وتسـمى اآلن  4

أمـا الثانيـة . ـض المتوسـطغربيھـا؛ عـلى مقربـة مـن شـاطئ البحـر األبي
وقـد . ، تابعـة للمريـة، وتقـع شمـال بلـدة برجـةAndrax؛ فـھي اليـوم )أنـدرش(

 )).أنـدش((حـر فاسـم أنـدرش في المخطوطيـن وفي الملكيـة؛ فكتـب 
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1 








2 






3: 
  فَديتُـك  يـا  سيـدي   مثلمـا      

  داك الزمـان الـذي  زِنْتَـهفـ
   

                                                
 .أضـاف ھـذه الكلمـة عنـان 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))شاكلتـه: ((في ج، والملكيـة 2
 .ن البحـر المتقـاربھـذا البيـت مـ 3
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1: 
        2كـم   بكـائي   لبعدكـم   وأنيـني

  من ظَهيري على اَألسى من معيـني
  الخـد دمع عيـني  ولكـن    3جـراح

ح ابـن معيـن   4عجـبجـرأن  ي  
5: 
  كرامـة 6اس يولُـون الغَنيأرى الن

  وإن لم يكـن أهال ِلرفعـة مقْـدار
  ويلْوون عن وجه الفقير وجوههـم

  7وإن كان أهـالً  أن يالقى بإكبـار

  بنو الدهر جاءتهم أحاديـث جمـةٌ
  8فما صححوا إال حديث  ابن دينـار

   
                                                

  .ھـذان البيتـان مـن البحـر الخفيـف 1
 )).كـم أنيـني: ((في الكتيبـة الكامنـة 2
 .؛ وھي أسلـم)) َجـرََّح : ((نفسـه 3
  ...)).ال عجيـب إن : ((نفسـه 4
وقـد حرفـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ . ھـذه األبيـان مـن البحـر الطويـل 5

 .ويتضـح ذلـك مـن خـالل مـا سيـأتي في الشعـر). )المعـنى: ((فكتبـت
  .؛ فصوبـت مـن نفـح الطيـب))الغـبي: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
 )).بآثـار: ((في المخطوطيـن 7
  .سقـط ھـذا البيـت في المخطوطيـن؛ ونقـل مـن نفـح الطيـب 8
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1؛2: 

  أو لصالح أعمـالي 3أقول لحزمي
  4]أال عم صباحاً أيها الطَّلَل  البـالي[

  أما وأعظى شَيب سما فوق  ِلمتي
  ]سمو حباب الماء حاالً على حـال[

  أنـار بـه ليـل الشَّبـاب كأنـه
  ]مصابيح رهبـان تَشـب  لُقفَّـال[

   

                                                
حيـح مـا ذكـره ؛ والص))السقرطيـني: ((حرفـت في في ج، والملكيـة؛ فكتبـت 1

الشاعـر الجاھـلي الشھيـر إمـرؤ القيـس بـن حجـر . المقـري في نفـح الطيـب
ولـد بنجـد في . ابـن الحـارث ـ ملـك كنـدة ـ ابـن عمـرو بـن حجـر آكـل المـرار

م؛ بينمـا كـان يطلـب العـون مـن ملـك 540م، ومـات بأنقـرة حـوالي 500حـدود 
  :وھـو صاحـب أولى المعلقـات الـتي يقـول فيھـا. يـهالـروم؛ ضـد قاتـلي أب

  بسقـط اللـوى بیـن الدَّخـول َفَحْوَمـِل  *  ِقَفـا َنْبـِك ِمْن ِذْكـَرى َحِبیـٍب وَمْنـزل  
يّ باقتباسـه أشطـر . ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 2 ـزَ وقـد نسجھـا ابـن جُ

  : امـن قصيـدة امـرئ القيـس الـتي مطلعھـ
  وھل َیِعَمـْن من كان في الُعُصـِر الخـالي*  أال عـم صباحًا أیھـا الطلـل البـالي 

ً صـدر  يّ في قصيدتـه نصـف األبيـات؛ إذ يختـار أحيانـا ـزَ وقـد اقتبـس ابـن جُ
البيـت؛ ولكـن في معظـم األحـول؛ يختـار عجـز بيـت قصيـدة امـرئ القيـس؛ 

وقـد وضعـت . ـذي سـار عليـه ذلـك الشاعـر الجاھـليدون أن يلتـزم بالترتيـب ال
  . األشطـر الـتي اقتبسھـا بيـن حاصرتيـن للتمييـز

 )).لعـزمي: ((في نفـح الطيـب وأزھـار الريـاض 3
  .ھـذا الشطـر المـرئ القيـس 4
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هـاً نهـانينَبوقـال  م عن غَي  
  ]ألست تَرى السمار والناس أحوالي[

  يقولـون غَيـره  لتنعـم برهـةً
  2]من كان في العصرِ  الخـالي 1يعمـن به[

  دهري وهو يعلم أنَّـني  3أغالـطُ
  ]وأن ال يحسن اللَّهو أمثالي  كبرتُ[

ح لَهقْبب  ويِنار الشَّي سْؤنهومـَو  
  ]تمثـال  بآنسـة  كأنَّهـا خَــطُّ[

هرمخاً وتَأتي فعل من كان  عأشَي  
  ]ثالثين شهراً  في ثالثـة أحـوال[

  وتُشْغفُـك الدنيا وما أن شغَفتهـا
  ]كما شغف المهنوءةَ الرجل الطَّالي[

  أالَ أنَّها الدنيـا إذا  ما اعتَبرتَهـا
  ]تٌ بذي خـالديار ِلسلْمى عافيـا[

   

                                                
 .أي أقـام بـه: عمـن بالمكـان 1
  : ورد ھـذا العجـز في ديـوان امـرئ القيـس ھكـذا 2

  . وھـو أسلـم للـوزن)). ھـل َیِعَمـْن مـن كـان في العصـر الخـاليو ((
  )).أخالـط: ((في الكتيبـة الكامنـة 3
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  فأين الذين استَْأثَـروا قَبلَنـا بهـا
  ]وال صال لناموا فما إن من حديث[

  ذَهلْتَ بها غَيا فكيفَ الخَالص من
  ]لعوبٍ تُنَسيني إذا قُمتُ  سربـالي[

  وقد علمتَض مني مواعيد تَوبـتي
  ]بفَعـال بأن الفتى يهـذي وليـس[

  ـتْ نَفْسي  بحب محمـدومذْ وثقَ
  1]هصرتُ بغُصنٍ ذي شماريخ ميال[

  وأصبح شَيطان الغوايـة خاسئـاً  
  ]والبـال الظـن سـيء 2قتام عليه[

  أالَ لَيتَ شعري هل تقوًل عزائمي
]يلي ِلخَيكُـر ]إجفـال 3]بعدةً كَـر[  

   

                                                
  .العنقـود: مفردھـا شمـروخ؛ وھـو: الشماريـخ 1
؛ وھـو مـا جـاء في ديـوان امـرئ ))القتـام: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 2

 . الغبـار الكثيـف والقتـام ھي الظلمـة الناتجـة عـن. القيـس
؛ فصوبـت مـن الملكيـة، ونفـح ))كـرا ذات: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 3

 .الطيـب، وأزھـار الريـاض
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نزيلهـا 1فأنْــزَل  داراً  لَلنَّـبي  
  ]ـُل همـومٍ ما يبيت  بأوجـالقلي[

  فطُوبى لنفْسٍ جاورتْ خَير مرسل
  ]بيثْرِب أدنَـى دارها نظر  عـالي[

نطَّرت 2ومكْـرِه عند القبول تعذ  
  ]صبـاً وشَمـَأٌل في منازل قُفـال[

  جِـوار رسـول اهللا مجد مؤثَّـٌل
  ]وقد يدرك المجد المَؤثَّـل أمثـالي[

  الذي يثْني عنان السـرى  وقـد 3ومن ذا
  ]كفاني ولم أطلب قليل  من المـال[

  ألم تَر أن الظَّبية استَشْفَعـتْ بـه
  4]تميـل عليه هونَـةً غير مجفَـال[

  وقال لها عـودي فقالت له نعـم
  ]ولو قطّعوا رأسي لديك  وأوصالي[

   

                                                
  )).للرسـول: ((في نفـح الطيـب وأزھـار الريـاض 1
  )).فمـن: ((في الكتيبـة الكامنـة 2
 )).ومـا ذا الـذي: ((نفسـه 3
  )).ْجبـاِلِم : ((في ديـوان امـرؤئ القيـس 4
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  لهـا فَعادتْ إليه والهـوى قائـٌل
  ]وكان عداء الوحش مني على بالي[

  لبعيـرٍ قال أزمـع مالـكي 1رثى
  2]ليقْتُلـني والمـرء ليـس بفعـال[

  وثـورٍ ذبيـح بالرسالـة شاهـد
  ]اخْنَس ذيـال والروق 3طويل القرا[

  وحن  إليه الجِذْع حنَّـة عاطـش
  ]لغَيـث من الوسمي رائده  خـالي[

لَيالْتََأما  لـهوأص ـن من نَخٍْل قَد  
  5]ِلينِ مس وتسهال  احتَبسا من 4فما[

ةضبٍ منه ذلَّتْ لها الظبـا 6وقب7تُر  
  ]ومسنونة زرق كأنيـاب  أغـوال[

   

                                                
 )).ومـا: ((في الكتيبـة الكامنـة 1
وفي ديـوان . سقـط ھـذا البيـت في المخطوطيـن؛ ونقـل مـن نفـح الطيـب 2

 )).ليقتـلني والمـرء ليـس بقتـال: ((امـرئ القيـس جـاء العجـز ھكـذا
  )).القـوى: ((وفي الكتيبـة الكامنـة)). القـرى: ((في ديـوان امـرئ القيـس 3
  )).ومـا: ((؛ والكتيبـة الكامنـة))بمـا: ((ديـوان امـرئ القيـس في 4
 .؛ فصوبـت مـن نفـح الطيـب وأزھـار الريـاض))وتسـآل: ((في المخطوطيـن 5
  )).وقبـة: ((في نفـح الطيـب 6
 .؛ فصوبـت مـن الملكيـة ونفـح الطيـب))الصبـا: ((في المخطوطيـن 7
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  وأضحى ابن جحشٍِ بالعسيـب  مقاتـالً
  1]وليس بذى رمـح وليـس بنبـال[

يفك من سبسءةالطُّفيل إضا 2وح  
  ]كمصباح زيت في قناديـل ذُبـال[

  به العجفـاء كّل مطَهـم 3وبـذَّتْ
  ]له حجبات  مشْرفات على  الفـال[

  ويا خَسفَ أرضٍ تحت باغيـه  إذ عـال
  ]على هيكل نهـد الجزارة  جـوال[

  وقد ُأخْمدتْ نار لفـارس طالمـا
  5]وكفّـت  بأجـزال 4]جزالً[أصابت غَضى [

  6]إذ سبل الهـدى[أبان سبيل الرشْد 
  ]يقُلْن ألهل الحلم ضـالَّ بتضـالل[

   

                                                
  )).وليـس بـذي سيـف وليـس بنبـال: ((يـسجـاء العجـز في ديـوان امـرئ الق 1
  )).سـوط: ((في نفـح الطيـب 2
  )).وبـزت: ((في الكتيبـة 3
 . سقطت ھذه الكلمة في المخطوطين؛ ونقلت من نفح الطيب، وأزھار الرياض 4
  : وفي ديـوان امـرئ القيـس ورد العجـز ھكـذا)). بأجـذال: ((في نفـح الطيـب 5

 )).وكـّف بأجـزال أصـاب غضـًا جـزًال ((
مـا بيـن الحاصرتيـن نقـل مـن نفـح الطيـب؛ ألن في موضعھـا بالمخطوطيـن  6

 )).إذ سبـل بـه: ((والملكيـة عبـارة مضطربـة؛ ھي
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  ألحمـد خير العالميـن انْتَقيتُهـا

  ]أي إذالل  2فذلَّت صعـةً 1ورضت[
  وإن  رجـائي أن أالقيـه  غَـداً

  3]لي الخالل  وال قاليـولسـت بمق[
  لفأدرِك آمـالي ومـا كـلُّ آمـ

  4]بمدرك أطراف الخطوب وال والي[
  


5؛






                                                
 )).وريضـت: ((أمـا نفـح الطيـب؛ فكتـب فيـه. ھكـذا في ديـوان امـرئ القيـس 1
  .فـح الطيـب؛ فصوبـت مـن ن))طبعـة: ((حرفـت في المخطوطيـن 2
 .بـدون يـاء)) قـال: (في ديـوان امـرئ القيـس 3
 .وكذا الحال في نفح الطيب)). آلِ : ((في ديوان امرئ القيس)) والي((كتبت كلمة  4
 .؛ فصوبـت مـن نفـح الطيـب))المعارضـة: ((في المخطوطيـن 5

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

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


313 
 

1؛
23، 

  

 
4 

5 
***    
 

   

                                                
  . م1358الموافـق لـ  1
 )).ثالثـة: ((الصحيـح 2
  .م1361الموافـق لـ   3
 )).لجمـادى: ((في ك 4
  . م1315الموافـق لـ  5
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1 
2 

 
  

 


3 
4 

5؛
6؛


                                                

 )).سراحيـل: ((، وفي ج))سراخيـل: (في ك 1
 .حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت بـدال؛ ألن اآلتي سيثبـت ذلـك 2
  .خصفـة بالخـاء: الصحيـح 3
 )).بـن((قيـس عيـالن؛ بـدون : في قـول 4
ا إلى ھـالل بـن عامـر بـن ھي ميمونـة بنـت الحـارث بـن حـزن؛ يصعـد نسبھـ 5

ة؛ فسماھـا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم . صعصعـة كـان اسمھـا بـر 
. تزوجھـا الرسـول في ذي القعـدة مـن سنـة سبـع؛ في عمـرة القضـاء. ميمونـة

 .؛ عن عمر يصل إلى الثمانين عاماً م671/ھـ51توفيت رضي هللا عنھا في سنة 
 .  بقـات الكبـرى البـن سعـد ضمـن الطبقـة الرابعـةورد ذكـره في الط 6
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1،

2؛ 
3؛4:

5،6،



7،

8؛

                                                
: وقـد حـرف اسمھـا ھنـا؛ فكتـب في المخطوطيـن. ذكـرت فيمـا سبـق 1

؛ وممن عرف من Tignar: المسماة باإلسبانية)) طغنر((؛ بينمـا ھي ))طغنـس((
  .وتتواجد ھذه البلدة بالقرب من غرناطة. الطغنري مؤلف كتاب الفالحة: سكانھا

ً ـ براجـالت  2 وھي مواقـع في سفـوح جبـل الثلـج : Parcelasيقـال ـ أيضـا
Sierra Nevada  .وقـد ذكـر فيمـا سبـق أن . وھـذه األخيـرة تتصـل بإلبيـرة

األراضي الممتـدة مـن سفـوح جبـل سييـرا : ھي Parcelasكلمـة براجـالت 
واحـدة مـن تلـك البراجـالت؛  ووبراجلـة ابـن خريـز ھـذه). جبـل الثلـج(نيفـادا 

  . وتقـع بجـوار إلبيـرة. أي األراضي
 )).السيـرفي: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
  .أشيـر إليـه مـن قبـل. عنوانـه األنـوار الجليـة في تاريـخ الدولـة المرابطيـة 4
  .حي صاحـب الترجمـة وعشيرتـه 5
  .ابـن صعصعـة 6
؛ األمـر الـذي اظـفى عليـه بعـض ))جيـل وال نبيـه((كتـب في المخطوطيـن  7

 )).وال((الغمـوض؛ فحـذف عنـان 
 .لـم أتوصـل إلى معرفتـه 8
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1؛


23.


 
 

4،





5،


                                                
  )).وال تأذى به مسلم وال معاھد((: ؛ وكتبت في ك))عاھد: ((حرفت في ج؛ فكتبت 1
  .أي خلفـاء الدولـة األمويـة بدمشـق. مـروان بـن الحكـم 2
  . م712الموافـق لـ   3
  . ؛ فصوبھـا عنـا))مصطعمـًا : ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  )).الجديـة: ((في ج 5
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1؛
 

 
2

3،4،








 





                                                
  )).والنھايـة: ((في المخطوطيـن 1
 )).كثيـر: ((نفسـه 2
 .وھي السھول المالصقة للسفوح الوسطى لجبل سيرا نيفادا؛ Alpujarrasالبشارات  3
ـب؛ وتبعـد عـن غرناطـة لوشـة ھي المدينـة الـتي ولـد فيھـا ابـن الخطي 4

 . بخمسيـن كلم؛ إلى الغـرب منھـا؛ بينھـا وبيـن إشبيليـة
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1 


2،

                                                
جـل المشائـخ الذيـن ذكرھـم ابـن الخطيـب ال يعـرف عنھـم أكثـر ممـا قالـه  1

كمـا أنـه يكـرر تسميـة بعضھـم في . ھـو؛ ألنـه ال يذكـر إال كناھـم دون األسمـاء
وعـلى ھـذا؛ . شيـوخ كـل شخصيـة يترجـم لھـاكـل مـرة؛ في سيـاق تعـداد 

فسنضيـف ـ مـا أمكـن ـ بعـض المعلومـات إلى بعـض األعيـان؛ إذا توفـرت 
  .المـادة الضروريـة؛ مـع االعتـذار عنـد استحالـة ذلـك

ثمـة عـدد مـن القضـاة والفقھـاء يسمـون بابـن ربيـع؛ غيـر أني لـم أعثـر مـن  2
  .ولعل في األمر التباس. ى ويسـمى بأبي الحسن وينسب لعامربينھـم عمـن يكـن
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3




4. 

 





                                                
أبـو عامـر يحـيى ھـذا؛ ھـو شقيـق آخـر قضـاة قرطبـة ربيـع بـن عبـد  1

كـان أبـو عامـر في وقتـه في مقدمـة علمـاء . الرحمـن بـن ربيـع األشعـري
نصـر الغالـب  األندلـس؛ لـه في علـم الكـالم مؤلفـات مرموقـة؛ واله سلطـان بـني

  .م1241/ھـ639باللـه واليـة قضاء الجماعة في غرناطة؛ وتوفي في مالقة سنة 
 )).المخـزومي: ((في الملكيـة 2
 )).مفـرج: ((في الملكيـة 3
القـاضي أبي عـلي بـن أبي األحـوص؛ : سمـاه في موضـع آخـر مـن اإلحاطـة 4

دلـس ـ بيـن فئـة الخطبـاء بينمـا ذكـره النبـاھي ـ صاحـب كتـاب قضـاة األن
وحدثنـا بـه عـن الخطيـب المحـدث أبي عـلي بـن عبـد : ((والمحدثيـن؛ فقـال

 ...)). العزيـز بـن أبي األحـوص القـرسي

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

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


320 
 


 

 


1؛



 
    *** 

  
  

   

                                                
 .م1299الموافـق لـ  1
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2
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ھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن إبراھيـم بـن الزبيـر الثقـفي الغرنـاطي؛ ولـد بجيـان  1
يصنـف مـن بيـن . م1308/ھـ807وفي بغرناطـة سنـة م وتـ1230/ھـ627سنـة 

: المحدثيـن والمؤرخيـن وعلمـاء العربيـة والتفسيـر واألصـول؛ مـن مؤلفاتـه
مـالك التأويـل في المتشابـه اللفـظ في التنزيـل، والبرھـان في ترتيـب سـور 

معجـم لشيـوخ القـرآن، واإلعـالم بمـن ختـم بـه القطـر األندلـسي مـن األعـالم، و
وتراجمھـم، ثـم الكتـاب المذكـور المعنـون بصلـة الصلـة؛ ويعتبـر بمثابـة  ذيـل 
لكتـاب الصلـة ألبي القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك بـن بشكـوال األنصـاري 

  ). م1183/ھـ578م ـ 1101/ھـ494(األندلـسي 
 .أي العظيـم الذكـاء والشديـد الدھـاء 2
  .للنـاس أي كثيـر العيـب 3
  .أي الحمـق 4
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  )).المـزارة: ((في الملكيـة 1
  .أي ذل وخنـع 2
  .أي مـن يـزع النـاس مـن الحـراس والحجـاب 3
أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد بـن الجيـاب وزيـر الدولـة النصريـة، ومعلـم ابـن  4

  .ستـأتي ترجمـة لـه في اإلحاطـة.  الخطيـب
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3 ؛








 

                                                
أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الرحمـن ھـو الـولي الصالـح الفقيـه  1

 .  م1334/ھـ735الساحـلي؛ تـوفي سنـة 
  .أضيفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكيـة 2
  .الـذي يجمـع الميـروة: الميـار 3
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3 . 
   

                                                
أمـا . ؛ وتقـع في الجنـوب الشـرقي مـن غرناطـةOrgivaأرحبـة تسـمى اآلن  1

 .ي فقـد سبـق ذكـرهالمسنـد فغيـر معروفـة؛ ومـا بـق
ھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن إبراھيـم بـن الزبيـر األندلـسي،؛ ولـد بجيـان سنـة  2

ھـو صاحـب كتـاب صلـة . م1308/ھـ708م وتـوفي برناطـة سنـة 1229/ھـ627
  .خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـة. الصلـة

  .م1271الموافـق لـ   3
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   *** 

   

                                                
ـة 1 جَ ْ دلسيـة مـن أعمـال إلبيـرة؛ وثمـة بلـدة أخـرى تابعـة ألعمـال مدينـة أن: بَر

ً برجـة؛ ولكـن المقصـودة ھنـا ھي المدينـة األولى التابعـة  المريـة تسـمى أيضـا
 . ألعمـال إللبيـرة

ً باألمـر 2 كـا دْ َ سَ ـدِك   . لزمـه ولـم يفارقـه: سَ
  .م1329الموافـق لـ   3
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ترتيـب الـذي اختـاره عنـان؛ ألنھـا كانـت في وضعـت ھـذه الترجمـة حسـب ال 1

  .أحـد الھوامـش؛ في غيـر ھـذا الموضـع
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  .م1291الموافـق لـ  1
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   ***  
   

                                                
ً الحامـة؛ وتسـمى اآلن  1 ؛ وموقعھـا في الجنـوب الغـربي Alhamaتسـمى أيضـا

أضحـت اآلن بلـدة متواضعـة بعـد أن . كيلو منھـا 40مـن غرناطـة؛ وعـلى بعـد 
  . نـة ھامـة بيـن مـدن دولـة غرناطـةكانـت مدي

  )).حـاد: ((في ك 2
ھـو محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن  3

ـار الجـذامي؛ ولـد بحصـن أركـش مـا بيـن  م ـ 1232/ھـ630الفِخ 
فقيـه ومحـدث وراويـة . م1323/ھـ723م وتـوفي بمالقـة سنـة 1242/ھـ640
تحبيـر نظـم الجمـان في تفسيـر أم القـرآن، : يـب؛ لـه مؤلفـات عديـدة منھـاوأد

وانتفـاع الطلبـة النبھـاء في إجمـاع السبعـة القـراء، واألحاديـث األربعـون فيمـا 
وقـد خصـه ابـن الخطيـب . وكتـب أخـرى... ينتفـع بـه القارئـون والسامعـون

  .بترجمـة لـه في اإلحاطـة
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2،

 3 

                                                
  .طبقا لسياق الكالم. ؛ ويرجح عنان األولى))غرناطة: ((كتب في جفي ك؛ بينما ھكذا  1
ھـو محمـد بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن عبـد هللا بـن أحمـد بـن العـربي  2

م، وتـوفي بفـاس سنـة 1076/ھـ468؛ ولـد بإشبيليـة سنـة المَعافـري اإلشبيـلي
ـيي الديـن محمـد بـن عـلي بـن وليـس المقصـود ـ ھنـا ـ مح. م1148/ھـ543

. م1164/ھـ558عـربي الحاتـمي الطـائي األندلـسي؛ المولـود بمرسيـة سنـة 
ً أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي بـن عمـر الغسـاني المعـروف  وليـس ھـو أيضـا

. م1347/ھـ748بابـن العـربي؛ الـذي تـوفي في بلـدة الحمـة باألندلـس سنـة 
  .ـر خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـةوھـذا األخي

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ فأضافھـا عنـان 3
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األندلـسي؛ ولـد ) الحفيـد(ھـو أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد  1

يعتبـر . م1198/ھـ595م وتـوفي بمراكـش سنـة 1126/ھـ520بقرطبـة سنـة 
 .سفـة المسلميـن وفقھائھـم؛ حـاول التوفيـق بيـن الديـن والفلسفـةمـن كبـار فال

  )).ويحضـر: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبــت 2
 )).حلولـه عـن غرناطـة: ((حرفـت في ج، وفي ك؛ فكتبـت 3
  .م1126/ھـ520 4
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 .م1145الموافـق لـ  1
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.  ندلـس؛ والتصويـب مـن كتـاب قضـاة األ))األمـدي: ((في المخطوطيـن 1

ً في  وتوجـد ترجمـة أحمـد بـن محمـد األمـوي المعـروف بابـن برطـال أيضـا
 .الكتيبـة الكامنـة، واللمحـة ابدريـة، وتاريـخ قضـاة األندلـس

 )).ابـن بطـال: ((حرفـت في المخطوطيـن وفي الملكيـة؛ فكتبـت 2
سـط؛ حيـث يطلـق عـلى سھـل شـرق مالقـة يحـاذي البحـر األبيـض المتو 3

 .Torroxتربـض فيـه بلـدة تسـمى اآلن 
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1؛


2: 
  إن  تَقْديـم  ابـن  برطـال   دعـا

الطَّلـب 3طالـب  لـمِ إلى تـركالع  
عـن  بـوا  األشْيـاءسبابهـا 4حأس  

  فـإذا األشيـاء عـن غيـرِ سبـب
5 6


                                                

  .1340الموافـق لـ   1
 .وھذان البيتان من بحر الرمل. خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـة 2
  ))طالـبي: ((في الكتيبـة الكامنـة، وتاريـخ قضـاة األندلـس 3
  )).مـن: ((في الكتيبـة الكامنـة 4
 )).فأعنتـه: ((وفي تاريـخ قضـاة األندلـس)). عـادهإ: ((في الملكيـة وفي ج 5
  .أعانتـه الدربـة والحنكـة: ھكـذا؛ ربمـا يقصـد 6
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2؛
3 : 

  4]مـن لوادعهـم[أستـودع اللـه 
  5لـوداعقلـبي  وروحي إذ دنى ا

                                                
 )).شيئـاً : ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 1
ھـو أبـو بكـر محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن إبراھيـم بـن يحـيى ابـن  2

، ـن محمـد بـن عبـد الرحمـن اللخـميالحكيـم اللخـمي؛ ووالـده ھـو ذو الوزارتي
  . وقـد وردت لھمـا ترجمتـان في اإلحاطـة

 . ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 3
)).  الرحمـن: ((وفي الكتيبـة الكامنـة)). األولى أودعتھـم: ((في ت، والزيتونـة 4

ھـم  : ((وكتـب ھـذا الشطـر في تاريـخ قضـاة األندلـس ھكـذا مـن  أستـودع الل 
  .وھـو األسلـم)). لوداعھـم

  .؛ وھـو أسلـم))قلـبي وصبـري آذنـا بـوداع: ((في الكتيبـة الكامنـة 5
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  والفـؤاد ومقْولي 1بانـوا وطرفي
  بـاك ومسلـوب العـزاء وداع

  فتـولَّ يا مـوالي حفظهـم وال
  تجعـل  تفرقنـا  فـراق وداع

 


2؛
3؛




4 . 

***  
   

                                                
 )).فطـرفي: ((في الكتيبـة الكامنـة 1
ً كثيـرة بالمشـرق والمغـرب؛ 1349/ھـ749أصـاب ھـذا الوبـاء سنـة  2 م بلدانـا

مقنعـة السائـل : ((سماھـا وكتـب ابـن الخطيـب رسالـة خصصھـا لھـذا الوبـاء؛
 )).عـن المـرض الھائـل

  .م1349الموافـق لـ  3
 .م1290الموافـق لـ  4
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67 
8،

                                                
ً في بغيـة الوعـاة، وأزھـار  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن عبـد هللا بـن عميـرة أيضـا

أحمـد بـن عبـد اللـه بـن : ((الريـاض، والذيـل والتكملـة؛ حيـث كتبـه اسمـه
 )).يـن بـن أحمـد بـن عميـرة المخـزوميمحمـد بـن الحس

   .سبقـت اإلشـارة إلى بلنسيـة وشقـورة 2
 )).أھل: ((أما في ج، وفي الملكية فكتبت. ھكذا في ك؛ وھو األقرب إلى الصحة 3
ھـو قـاضي مراكـش أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن عبـد الملـك  4

م وتـوفي سنـة 1234/ھـ634األنصـاري األوسي المراكـشي؛ ولـد سنـة 
 .الذيـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة: مـن مؤلفاتـه. م1303/ھـ703

 .سبقـت اإلشـارة إليـه أعـاله 5
 )).ثـم تفنـن: ((في الذيـل والتكملـة 6
  )).المعقـوالت: ((نفسـه 7
  )).اآلداب فبـرع فيھـا: ((نفسـه 8
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  )).ابـة فإنـهفأمـا الكت: ((في الذيـل والتكملـة 1
 )).الـتي عجـزت عـن اإلتيـان بثانيـه الدھـور: ((نفسـه 2
 .ومـن ت. ؛ وقـد صوبـت مـن الذيـل والتكملـة))اإلنسـان: ((في المخطوطيـن 3
 .؛ وصوبـت مـن الذيـل والتكملـة))يعلـم: ((في المخطوطيـن 4
  )).التواريـخ: ((نفسـه 5
  )).المقاصـد بمسائـل علميـة متنوعـة: ((نفسـه 6
 )).شحـراً : ((وقـد كتبـت في ك.  ھـو المـلئ: السجـر 7
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2،3 ؛


                                                
ھـو أبـو جميـل زيـان بـن أبي الحمـالت مـدافـع بـن يوسـف بـن سعـد بـن  1

مردنيـش الجـذامي؛ تأمـر عـلى أميـر بلنسيـة عقـب تـالشي دولـة الموحديـن 
ه؛ حوصـرت بلنسيـة مـن باألندلـس أوائـل القـرن السابـع الھجـري؛ وفي وقتـ

وقـد حفظـت . م1137/ھـ635قبـل ملـك نصـارى األراغـون خايـمي األول سنـة 
لنـا كتـب التاريـخ خبـر استنجـاد أبي جميـل زيـان بالسلطـان الحفـصي أبي 
زكريـاء؛ حيـن أرسـل إليـه أبـي عبـد اللـه بـن ألبـار القضـاعي؛ فألـقى أمامـه 

 :ومطلعھـاقصيدتـه الشھيـرة 
  إن السبيـل إلى منجاتھـا درسـا *أدرك بخيلـك خيـل اللـه أندلسـا 

فلـم يجـد أبـو زكريـاء في قدرتـه سـوى إرسـال بعـض السفـن؛ محملـة باألغذيـة 
ً؛ حيـث سقطـت سنـة . واألمـوال والميـاه ولكـن المدينـة لـم تصمـد طويـال

  .بـة مـن صفحـات األندلـسحيـث طويـت بھـا صفحـة كئي. م1138/ھـ636
  .أي بـالد المغـرب 2
ھـو الرشيـد عبـد الواحـد بـن إدريـس المأمـون بـن يعقـوب المنصـور بـن  3

ً سنة 1219/ھـ616يوسف بن عبـد المؤمن؛ ولد سنة  م وتـوفي بمراكـش غرقتا
 .م1232/ھـ630ولي إمارة المؤمنين بمراكش بعد وفاة أبيه سنة . م1242/ھـ640
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1؛2؛


3 


  
  

4
5 .

6؛

                                                
ليانـة مدينـة تابعـة لواليـة عيـن الدفـلى؛ تبعـد عـن العاصمـة الجزائريـة م 1

اختلفـت آراء الباحثيـن حـول أصـل اسمھـا؛ لكـن الراجـح . كيلـو 120بحـولي 
. في اآلراء ھـو أنھـا منسوبـة إلى قبيلـة صنھاجيـة أمازيغيـة تسـمى مليانـة

 .نھـاجيوالـذي بناھـا ھـو بلكيـن بـن زيـري الص
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 2
ھـو أبـو الحسـن عـلي السعيـد بـن إدريـس المأمـون بـن يعقـوب المنصـور  3

ابـن يوسـف بـن عبـد المؤمـن؛ لقـب بالمعتضـد باللـه؛ تـوفي في معركـة بينـه 
  .  م1248/ھـ646وبيـن يغمراسـن بـن زيـان سنـة 

بـو زكريـاء يحـيى بـن أبي زكريـاء يحـيى بـن ھـو أميـر بجايـة الحفـصي أ 4
 .عبـد الواحـد سلطـان الحفصييـن بتونـس

ً حـدث 5 بـس؛ وھي كـورة بإفريقيـة . ھكـذا؛ يبـدو أن تحريفـا ْ ر ُ وقـد تكـون ھي األ
ً؛ وكانـت موجـودة إلى الغـرب مـن القيـروان  .قديمـا

َابُـس مدينـة ساحليـة ومركـز واليـة بالجمھو 6 ريـة التونسيـة؛ تبعـد عـن مدينـة ق
 .اسسـت ھـذه المدينـة مـن قبـل الفينيقييـن. كيلـو 405تونـس بـ 
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1 2 ؛
3 

 
 








4؛





                                                
  )).المنتصـر باللـه: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أبي زكريـاء يحـيى؛ ولي سلطنـة الحفصييـن  2

لقـب . م1276/ھـ675م وتـوفي سنـة 1249/ھـ647بتونـس بعـد وفـاة أبيـه سنـة 
 .بالمستنصـر بعـد أن أعلـن خالفتـه؛ جـراء انقـراض الخالفـة العباسيـة ببغـداد

  )).قربتـه: ((في الملكيـة 3
  .م1238/ھـ636وتاريـخ سقـوط بلنسيـة في قبضـة األراغـون ھـو سنـة  4
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1: 

  قـد عكفْنـا عـلى الكتابـة حينـاً   
  خُطّـة القضـاء تليهـا  2وجـاءت

  وبكـٍل لـم يبــقَ  للجهــد  إالّ      
  منـزالً نابيــاً  وعيشـاً كريهـاً

  نسبـةٌ   بدلـت   ولـم  تتغيــر 
ثْـل ما يزعـمالمهنـدس فيهـا  م  

  
   

                                                
  .ھـذه المقطوعـة مـن البحـر الخفيـف 1
وقـد صـوب ھـذا الشطـر نقـال عـن المجلـد الثـاني )). ثـم جـاءت: ((في الملكيـة 2

مـن اإلحاطـة؛ خـالل ترجمـة أبي البركـات البلفيـقي؛ حيـث وردت ھـذه األبيـات 
 . يمكـن مقارنـة ذلـك بالرجـوع إلى المجلـد الثـاني. بشكـل مختلـف
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1. 
  بتُـهغَي تْـني اُألنْـسلَبيـا غائبـاً س  

  فكيـفَ صبري وقد كابـدتُ بينَهمـا
  2دعـواي أنَّـك في قلـبي فعارضهـا

  شَـوقي إليك فكيفَ الجمـع  بينَهمـا
  

3: 
  أتى وساحـةُ  طرسـه     4إن الكتـاب

  6بالبديـع  مرتَّـع  5روح  مـوشَّى
  وله حقـوقٌ ضاق وقـتُ وجوبهـا         

  وموسـع  7ومن الوجـوبِ ضيـقٌ
  

   

                                                
ً في. ھـذان البيتـان مـن البحـر البسيـط 1   .كتـاب الذيـل والتكملـة وقـد وردا أيضـا
  )).يعارضھـا: ((في الذيـل والتكملـة 2
 .الكامـل 3
 )).أفـدي الكتـاب: ((في الذيـل والتكملـة 4
 )).موشـح: ((في ت، والزيتونـة 5
  : ووردد ھـذا الشطـر في الذيـل والتكملـة ھكـذا)). مرتبـع: ((في ك 6

  )).روض ُمـَوشَّى بالبدیـع ُمَوشَّـع ((
  .؛ وھـو أسلـم))مضيـق: ((الذيـلفي  7
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1: 
  أتت وسماعهـا   2كبـرتُ بالبشرى

  ده تَكْبيـريعيـدي الذي لشُهـوِ
  وكذلـك األعيـاد سنـة  يومهـا       

  مختصـة بزيــادة  التَّكبيــر
  

3: 
  بايعونـا مـودة  هـي عنـدى   

ـِداع    4كالمـرآة   بيعهـا  بالخـ
  فسأقـضي بِردهـا ثم أقـضي   

  ألف صـاع 6من مدامعي  5بعدها
   

                                                
  .الكامـل 1
 )).للبشـرى: ((في الذيـل 2
  .البحـر الخفيـف 3
: وفي الذيـل والتكملـة)). كالممـارات. كالممـرات: ((في ك، وفي ت 4

  )).كالمصـراة((
 )).معھـا: ((في الذيـل والتكملـة 5
 )).قدامـني: ((، وفي ك))مدامـتي: ((في ج 6
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1 
  عليهم عند تسليـم مهجـتي شرطْـتُ

  وعند انعقـاد البيـعِ قُربـاً يواصـل 
  فلما أردتُ األخْذَ بالشَّـرط أعرضـوا   

  وقالوا  يصح  البيع والشَّـرطُ باطـل
  
 

2،
3 ؛


4 



                                                
 .الطويـل 1
ـد استيـالء نصـارى األراغـون؛ بقيـادة ملكھـم خايـمي األول عـلى كبـرى يقص 2

  .م1228/ھـ627جـزر البليـار المسمـاة ميورقـة؛ وذلـك في سنـة 
يسـمى ھـذا الكتـاب الفتـح القـسي في الفتـح القـدسي؛ شـرع في كتابتـه عمـاد  3

  .م1187/ھـ583الديـن بـن محمـد الكاتـب األصبھـاني سنـة 
الكتـاب يسـمى معالـم أصـول الديـن؛ كتبـه أبـو عبـد اللـه محمـد بـن العمـر  4

  .ابـن الحسيـن التميـمي الطبرستـاني الـرازي؛ الملقـب بفخـر الديـن الـرازي
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1؛23 ؛
4،

5


6 
 

   

                                                
ْلع على إعجاز القرآن؛ ھو  1 في المشھور أن كتاب التبيان في علم البيان المُط

د الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصاري للقاضي أبي المكارم كمال الدين عب
 .م1253/ھـ651توفي بدمشق سنة الزملكاني الدمشقي؛ يعرف بابن خطيب زملكا؛ 

 )). النسيل: ((؛ وفي الثانية))السميـل: ((حرفت في ج، وفي ك؛ فكتب في األولى 2
ً بمنطقـة شلـب جنـوب  3 ثـورة المريديـن؛ قامـت ضـد المرابطيـن بـدءا

يّ؛ وسـمي أتباعـه البرتغـ ال؛ بزعامـة أبي القاسـم أحمـد بـن الحسيـن بـن قـسِ
وابـن قـسي ھـذا مـن المولديـن ذي األصـول النصرانيـة؛ اتبـع . بالمريديـن

. الطـرق الصوفيـة؛ حيـث ألـف فيھـا بعـض الكتـب؛ مثـل كتـاب خلـع النعليـن
 .مقبولـةوتمـادى في ادعاءاتـه حـتى خـرج عـن الحـدود ال

  )).العماليـق: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
 .م1332/ھـ 733ت(ھـو األستـاذ أبـو عبـد هللا محمـد بـن ھـانئ السبـتي  5
 )).المطـرف: ((في ج 6
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1 


2





3 ،
4 




                                                
  .؛ فأضافھـا عنـان.ھـذه الكلمـة سقطـت في النسـخ الثـالث 1
  )).واممـا أخفـ: ((ھكـذا في المخطوطيـن؛ أمـا في ت؛ فكتبـت 2
  .كبـر السـن: يقصـد 3
 )).وقارعـه: ((في ك 4
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1،2 ،
3؛

4؛ 
 

5؛
6. 

   

                                                
 .وقد سبقت اإلشارة إليه. ھـو عـلي السعيـد الملقـب بالمعتضـد؛ قتله بنو زيان 1
  )).الفتـرة: ((في ك 2
مكنـاس وھي مدينـة في شمـال شـرق المملكـة المغربيـة؛ وتبعـد عـن الربـاط بـ  3

ً بمكناسـة ال 130   .زيتـونكيلـو؛ تسـمى أيضـا
. بنـو مريـن؛ قبيلـة أمازيغيـة زيناتيـة مـن بـني واسيـن؛ أبنـاء عـم بـني زيـان 4

  .تمكنـوا مـن إسقـاط دولـة الموحديـن بمراكـش، وتأسيـس دولتھـم عـلى أنقاضھـا
ً جزيـرة و. باإلسبانيـة   Jucarأي 5 ھي مـن أعمـال بلنسيـة؛ وتسـمى أيضـا

ولـد فيھـا شاعـر األندلـس . Alciraـس، وتعـرف اآلن شكـر وتقـع شـرقي األندل
 .م1058/ھـ450أبـو إسحـاق إبراھيـم ابـن خفاجـة سنـة 

 م1186الموافـق لـ  6

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

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


350 
 

 
1 

2.

 

     ***  
   

                                                
 )). عشـر: ((في ج ، ت 1
الحجـة؛ ثمـان وخمسيـن : ((وفي الذيـل والتكملـة. م1258الموافـق لـ  2

 )).سنة ثمان وخمسين وستمائةرابع ذي الحجة : ((وفي بغية الوعاة)). وستمائـة

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

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


351 
 

 
1؛ 

 

 
      2  
      

      
      


     3، 4 

        
      5 

      
       

                                                
 .؛ بالـدال المھملـة))الجـدلي: ((في الكتيبـة الكامنـة، وبغيـة الوعـاة 1
  .؛ بالسيـن المھملـة))بالسقـع: ((تحـرف باستمـرار في ك؛ فتكتـب 2
  .؛ وھـو تحريـف))تورتـه: ((في ج 3
  )).للقريـب: ((في ك 4
 )).جالتخريـ((، و))التحريـج: ((في المخطوطيـن 5
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     1 ، 
2،    3،

4   . 
 

       
      

5.   6،  
     

       7 


       
       

        
                                                

  )).القـراءات: ((في بغيـة الوعـاة 1
 .أي كتابـة العقـود وشئـون التوثيـق 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))الشبيبـة: ((، وفي ك))الشبيھـة: ((في ج 3
 )).الروجليـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  )).اللقـاء: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 5
 .Velez Malagaسـمى باإلسبانيـة ؛ وت)بلـش مالقـة(سبـق التعريـف ببلـش؛  6
 .أي األوقـاف 7
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1      
        

 
 




2 





 
 




                                                
 )).المحامـد: ((في ج 1
  )).عـلى أبي محمـد: ((في بغيـة الوعـاة 2
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1: 

     3أحكم صقْلـه 2ومقـارب الشَّطين
ـْده   كالمشْـرفي إذا اكتـسى بفرِن

  الديبـاج منه  خَمائـُل    4فحمائـل
  فيهـا البهـار بـورده 5ومعانـق

  له  في دوحـة   6وقد اختفى طرف
  كالسيـف رد  ذبابـه في غمـده

7: 
  وثمـار نارنـج نـرى أزهارهـا  

  النَّارنـج  في  تنْضيـد 8مـع ناتئ
   

                                                
 . البحـر الكامـل 1
 )).ومنھـم الشيطـان: ((في المخطوطيـن 2
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتيبـة الكامنـة ھكـذا 3

ط يْـن منـه حمائـل((  )).ومنمنـم الش 
 )).فخمائـل: ((لكتيبـة الكامنـةفي ا 4
 )).متعانـق: ((نفسـه 5
 )).طـوق: ((نفسـه 6
 .البحـر الكامـل 7
هُ مـع قـانئ: ((في الكتيبـة 8 ھـارُ ْ  )).تُـرى أز
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  أتـت       1فـإذا نظـرت إلى تألُّفهـا
  أومـت  للثْـم  خـدود   2كمباسـم

 
3 

4. 
 

5. 

 ***  
   

                                                
  )).تآلفھـا: ((في الكتيبـة 1
  )).كمالسـم: ((في المخطوطيـن 2
 )).الجمعـة ثامـن عشريـن رجـب: ((في بغيـة الوعـاة 3
  .م1363لـ   الموافـق 4
 .م1298الموافـق لـ  5
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1 ؛

2 

 
3،
4 


5 ؛6؛
7. 

   

                                                
ً في التكملـة،  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الصقـر أيضـا

والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، والـوافي بالوفيـات، والذيـل والتكملـة، 
 .  والديبـاج المذھـب، ونفـح الطيـب

دن الشماليـة المتاخمـة لـدول يقصـد بعبـارة الثغـر األعـلى المناطـق والمـ 2
  .سرقسطـة، وتطيلـة، ووشقة، والردة، وطركونة، وطرطوشة: النصـارى؛ مثـل

؛ وتقـع عـلى ضفـاف Zaragozaسرقسطـة تسـمى عنـد اإلسبـان زاراغـوزا  3
نھـر إبـرو؛ وھي عاصمـة لمقاطعـة في الشمـال الشـرقي مـن األندلـس؛ 

ً دولـة األر  .اغـون النصرانيـةوتتاخمھـا شمـاال
  . يسـمى ھـذا االبـن ـ كمـا ورد في الذيـل والتكملـة ـ محمـد 4
  )).أبـو أبي العبـاس ھـذا: ((في الذيـل 5
  )).القريـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
  )). سبتـة ابـن نحـو سبعـة أعـوام، وأقـام فيھـا بـه مديـدة: ((في الذيـل والتكملـة 7
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1،2 ،


3



4،


 5،
 

   

                                                
 )).لمسائلـه: ((لفي الذيـ 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))بأصولـه: ((في المخطوطيـن، وفي الذيـل والتكملـة 2
  )).آنـق: ((في الذيـل 3
  )).العاليـة: ((في الملكيـة 4
  )).وجـودة وضبطـاً : ((في الذيـل 5
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1 



2؛


3

 
   

                                                
  .عبـد المؤمـن بـن عـلي؛ سبـق الحديـث عنـه 1
حكـم مـن سنـة . ن عـليھـو أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد المؤمـن بـ 2

ً بجـراح أصيـب 1184/ھـ580م إلى سنـة 1162/ھـ558 م؛ سنـة وفاتـه؛ متأثـرا
  .بھـا في معركـة شنتريـن؛ الـتي ھـزم فيھـا الموحـدون

 )). مذاھـب: ((حرفـت في ج، والملكيـة؛ فكتبـت 3
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1. 
 

 


 
 

 








                                                
لغـربي مـن نسبـة إلى مدينـة تطيلـة؛ في الثغـر األعـلى؛ الواقعـة في الشمـال ا 1

  .Tudela: سرقسطـة؛ والمحاذيـة لنھـر إيبـرو؛ وتسـمى باإلسبانيـة
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1،


 

  
 

2 
3: 

  إلـهي لـك الملْـك العظيـم حقيقـةً
  ومـا ِللْـورى مهمـا منعـت  نقيـر

ـُو الدنيـا مكـاني فَسـرني   تجافي بن
  حقيـر  4ومـا قـدر مخْلـوق جـداه

   

                                                
 .م1141/ھـ536 1
 . ؛ وردت في ك، وسقطـت في ج))ھي((كلمـة  2
  .ھـذه األبيـات مـن البحـر الطويـل 3
 )).جـزاه: ((، وفي الملكيـة))حـداه: ((في المخطوطيـن 4
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  عنـدى جاللـة 1وقالوا فقيـر وهـم
  نعـم  صدقـوا إنـي  إليـك  فقيـر

  

2: 

  إرضِ  العـدو   بظاهـر  متَصنِّـع
  3إن كنتَ مضطـراً إلى استرضاِئـه

فـتًى ألـقى بوجـه باسـمٍ  4كم من  
  مـن بغضانـه  5وجوانـحي تتَّقـد

  
 




                                                
  .أسلـم ؛ وذلـك))وھـو: ((في الذيـل والتكملـة 1
 .األبيـات التاليـة مـن البحـر الكامـل 2
  )).إلى إرضائـه: ((في الذيـل 3
  )).بثغـر: ((نفسـه 4
قَـد  : ((نفسـه 5 ْ  .؛ وھـو أسلـم))تَن
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123




4،



5.


                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ ووضعھـا عنـان 1
 .؛ وھـو أصـح))أحـد: ((في الذيـل 2
 .م1146الموافـق لـ  3
 .ة مـن كھـذه اإلضافـ 4
 .سقطـت في المخطوطيـن؛ وأضافھـا عنـان 5
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1 
2. 

  

 



3 .  4 





                                                

 .؛ وھـو أصـح))اثنتيـن: ((في الذيـل 1
 .م1108الموافـق لـ   2
كانـت وفاتـه : في التكملـة والذيـل والتكملـة، والمقتضـب. م1183الموافـق لـ  3

 .م1173ھـ الموافـق لسنـة 569سنـة 
 .ـت مـن الملكيـة؛ وقـد صوب))بعـد عقـب: ((في المخطوطيـن 4
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1؛
2: 

  ألمـرٍ مـا  تَغَيـرت الدهـور    
  كـب والبـدوروأظلمـت الكوا

      3وطَال على العيون  اللَّيـُل حتَّى
  كـَأن  النَّجـم  فيـه ال يغُـور 

 *** 
  

   

                                                
ھـو الفيلسـوف أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الملـك بـن محمـد بـن محمـد بـن  1

م وتـوفي 1100/ھـ494طفيـل القيـسي األندلـسي؛ ولـد في وادي آش سنـة 
  .خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـة. م1185/ھـ581بمراكـش سنـة 

  .ـرھـذان البيتـان مـن البحـر الواف 2
ِ ليـلٌ : ((في الذيـل 3 ّ َـم ِ الھ ِيّ   )).وطـال عـلى نج
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1 




2؛



3: 

       4َأبيتُـم  دعـوتي  إمـا  ِلشَـْأوٍ
  وتـأبى لومه مثْـلى  الطريقـة

                                                
وظيفـة العـدل في األندلـس وبلـدان المغـرب ـ آنـذاك ـ تشبـه وظيفـة كاتـب  1

الضبـط القضـائي اآلن؛ إذ يقـوم العـدل عندھـم بصياغـة الوثائـق القضائيـة 
و مـن يلتـزم العـدل؛ وال ومعـنى العـدل لغـة ھـ. وتوثيقھـا بعـد أن يقرھـا القـاضي

 .ينجـر مـع الھـوى؛ حـتى يجـور أو يظلـم
  .جبـل طـارق 2
 .ھـذه القطعـة مـن البحـر الوافـر 3
  )).لبـأو: ((في نفـح الطيـب 4
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  وبالمختــار للنـاس  اقتـداء     
  وقد حضر  الوليمـة والعقيقـة

  حـر    وغيـر غريبـة  أن رقَّ
  على من حالُـه مثْـلي  رقيقـة

  وإمـا زاجـر الورع اقتضاهـا
  ويـأبى  ذاك  دكـان  الوثيقـة

  وغشْيـان  المنـازل  الختبـار   
  يطالـب  بالجليلـة   والدقيقـة

  شكرت مخيلـة كانت  مجـازاً    
   1لكم وحصلت بعد على الحقيقـة

  


2 
3 . 

   

                                                
حـدث تحريـف لھـذه األبيـات في المخطوطيـن؛ وقـد صوبـت مـن نفـح  1

ً عـن  .نفـح الطيـب أيضـاً  الطيـب؛ كمـا أضـاف عنـان البيـت الثـاني نقـال
 .؛ فصوبھـا عنـان))بتعنيـف: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
  .ھـذا الكتـاب عالـج فيـه ابـن الخطيـب موضـوع التوثيـق ووظيفتـه 3
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1،

2؛
3؛  


4 5  

***     
   

                                                
  .م1360الموافـق لـ  1
ھـو أبـو سالـم إبراھيـم بـن أبي الحسـن عـلي بـن أبي سعيـد عثمـان المريـني؛  2

  . وردت ترجمـة لـه في اإلحاطـة. ريـنسلطـان بـني م
وھي مواضـع يقيـم فيھـا المجاھـدون في سبيـل اللـه : ـط مفردھـا ربـاطبُ الر   3

معـنى الربـاط،  ((: وقـال بعضھـم. استعـدادا وتحفـزا لكـل طـارئ مـن األعـداء
ً للمسلميـن عـلى الكفـار، يـا ِ ّ غـر كـل مكـا اإلقامـة بالثغـر مقو ن يخيـف أھلـه والث 

يربطـون  وأصـل الربـاط مـن ربـط الخيـل، ألن ھـؤالء. العـدو ويخيفھـم
ً، وإن لـم يكـن فيـه ـمِّي المقـام بالثغـر رباطـا   …خيولھـم، كـلٌ يُعِـد  لصاحبـه، فسُ

ً، ألنھـم إليـه أحـوج، ومقامـه بـه  وأفضـل الربـاط المقـام بأشـد الثغـور خوفـا
    ).ومـا بعدھـا) 9/203(مغـني ال(  ..أنفـع

 .؛ فصوب ھذا التحريف من ت، ومن الزيتونة))المتمعش: ((في المخطوطين 4
 )).للكثيـر: ((، وفي ج))الكثيـر: ((في ك، وفي ت 5
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1. 
 

 


2 
3،


4 

5 .  6 ،
7 

                                                
ً في الذيـل والتكملـة، وشـذرات  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن إبراھيـم الثقـفي أيضـا

 .الوفيـاتالذھـب، وبغيـة الوعـاة، والـوافي ب
 )).حيـان: ((في الصلـة 2
 .وھي قاعـدة مـن القواعـد األندلسيـة الھامـة. سبقـت اإلشـارة إلى جيـان 3
 .وثورتـه: في المخطوطيـن 4
 .م1245الموافـق لـ   5
  )).أثـر: ((في ج 6
 .أي العـون والمساعـدة والعطـاء: إرفـاد 7
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1،

 

 




2





 

   

                                                
واسمه . Avempaceاإلفرنج  ابـن الصائـغ ھـو الفيلسـوف ابن باجة يسميه 1

ويعتبر من أبرز علماء . بالكامل ھو أبو بكر محمد بن باجة التجيبي األندلسي
. بلدته ھي سرقسطة في الثغر األعلى. األندلس في الرياضة والفلك والطبيعة

ً بمدينة فاس سنة   . تعاطى الفلسفة؛ واتھم باإللحاد. م1138/ھـ533توفي مسموما
  )).الدمعـة: ((ـةفي ج، وفي الملكي 2
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1  
 


 

 


    2


                                                
وابـن . ؛ وصـوب مـن كتـاب المرقبـة العليـا))مشھـور: ((في المخطوطيـن 1

 .مستقـور مـن قضـاة األندلـس المشھوريـن بالبالغـة والخطابـة والنظـم
 .كتـاب البـن الخطيـب؛ سبقـت اإلشـارة إليـه 2
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   1؛  

  
   2، 

      
 

 
 

 
         

3:   
  4مـالي  وِللتسئـاِل الَ  أم  لي

  من يعزل أو من يلي  5إن سألتُ
   

                                                
ـا سقطـت في ج، العبـارة الـواردة ييـن الحاصرتيـن؛ ذكـرت فقـط في ك؛ بينم 1

 .وفي ت، وفي الملكيـة
  .الشوديـة؛ إحـدى الفـرق الصوفيـة بالمغـرب 2
 .ھـذه األبيـات مـن البحـر السريـع 3
 )).ألمـلي: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 4
  )). إن سلـت: ((في بغيـة الوعـاة 5
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بي ذنوبسأثقلـت كاهـلي  1ح  
  ينجـلي   2ما إن أرى  إظالمها

  يا رب عفْـواً  إنَّهـا  جمـةٌ 
  إن لم يكـن عفْـوك الَ أم لي

 


   3      
  4   

      
       

     
5؛

                                                
  )).ذنـوبي: ((في بغيـة الوعـاة 1
  )).غماءھـا: ((نفسـه 2
و إشقيلولـة ھـؤالء؛ يلتئمـون في أسـرة أندلسيـة مـن المولديـن؛ نافـذة بنـ 3

تربطھـم ببـني نصـر أواصـر مصاھـرة؛ فولوھـم عـلى كثيـر مـن . ونشطـة
األمـر الـذي أغـرى بعضھـم بالثـورة واالستقـالل ببعـض المـدن . القواعـد
  . والثغـور

 . أي كـذاب 4
 .؛ وصوبـت مـن ت))الطـور: ((في المخطوطيـن 5

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

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


373 
 

 1،     
  2؛   3

      
    4  

   5؛  
       

    6،


       
  

   
        



                                                
 . أي ال شاة وال ناقة)): ما له ثاغية وال راغية((: إذ يقولون. شبه أتباعه بالغنم واإلبل 1
)). ونفـذت: ((، وفي ت))ونفـرن مـن: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2

  .وصـوب ذلـك مـن الصلـة
  .لـم تـرد ھـذه الكلمـة إال في ك 3
 . ، وصـوب ذلـك مـن ت))فاستفـض: ((، وفي ك))فاستعـض: ((في ج 4
 .؛ وصوبـت مـن ت))لوجـه: ((في المخطوطيـن 5
  )).المرديـة: ((في ك 6
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1 
       
        



       


2،


 3      
        

     
 

       
         

                                                
1 مـا ألـقي مـن مسائـل شريـرة: األلقيـة جمعهـا أالقي . 
 )).وأخـرج: ((في ك 2
 )).التبـات: ((في ك 3
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1. 
 

       
2 .  3   
4؛       

       
   
 

5 : 
   

                                                
 .م1229الموافـق لـ  1
 .م1308الموافـق لـ  2
  .ھـذه اإلضافـة مـن ك 3
  )).احتفـال: ((في ك 4
  .ھـذه األبيـات مـن البحـر الطويـل 5
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  ـز عـلى اإلسـالم والعلـم ماجـد عزي
  فكيـف لعيـني  أن يلـم بهـا  الكـرا

  ومـا  لمـآقي ال تفيــض  شئونهــا 
  عـلى قـدر المصيبـة أحمـرا  1نجيعـاً

  فـو اهللا ما تقـضي المدامـع بعض مـا 
  يحـق ولـو كانـت  سيـوال  وأبحـرا

  حقيـقٌ  لعمـري  أن تفيـض  نفوسنـا 
  لى األكبـاد  أن  تتفطـراوفـرض  عـ

    ***    
  

   

                                                
  )).نجیبـًا : ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 1
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1     2،
      


       
       




                                                
  )).وتعريفـاً  : ((في الملكيـة 1
  )).تجويـده مـرة أخـرى: ((في ج 2
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       1،
 

 
      

2،   3؛ 
 

   ***   

   

                                                
  )).رشـد: ((في ك 1

  .م1349الموافـق لـ   2
عـه كـان مقابـل القريـة وھـو أحـد أبـواب غرناطـة في العھـد اإلسـالمي؛ وموق 3

واسمھـا . الـتي تسـمى الفخـار؛ المتواجـدة في الطـرف الشمـالي مـن غرناطـة
  .Alfacarاآلن ھـو 

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

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


379 
 

 
 

1 . 

 
 

 
       

    2   


        

  

         
 

   

                                                
ً في كتاب الصلة؛ بينما ذكره  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن عـلي بـن البـاذش أيضـا

عدة بنت علي بن أحمد الباذ  ش ابن األبار في التكملة؛ ضمن ترجمة أخته مُسْ
  )).روايـة: ((في المخطوطيـن 2
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   1،   
   
  
  


       

     

                                                
 . توجـد ھـذه اإلضافـة في ج، وفي الملكيـة 1
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1.  

 

 
     2،

 

    *** 
  

   

                                                
  .م1097الموافـق لـ   1
ھـ الموافـق لسنـة 542ورد في الصلـة أنـه تـوفي سنـة . م1145الموافـق لـ  2

  . م1147
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1 ؛ 


 
 

  
 




      
       

2 



                                                
 .ھكـذا في المخطوطيـن 1
 )).نقـل: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
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1 . 

  
 

         
2؛

3،  



         

 4    

                                                
  )).ـرةالسف: ((في ك 1

وھـو أبـو عمـرو عثمـان بـن سعيـد )). أبي عمـر: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت  2
اني القرطـبي األمـوي بالـوالء؛ المعـروف  ابـن عثمـان بـن سعيـد بـن عمـر الـد 

وھـو أحـد كبـار األئمـة في القـراءات والتفسيـر باألندلـس؛ ولـد . بابـن الصيـرفي
في " الت يسيـر": مـن مؤلفاتـه. م1052/ھـ444سنـة م وتـوفي 981/ھـ371سنـة 

  ."جامـع البيـان"القـراءات، و
تقـع جنـوب غـربي مالقـة عـلى شـاطئ البحـر األبيـض : مربلـة أو ماربلـة  3

  .Marbellaوتسـمى اآلن . المتوسـط
 )).الشيـخ: ((في ج، والملكيـة 4
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1
       





        

        
        




 

        

 

                                                
مـوسى عيـسى بـن عبـد  الجزوليـة ھي رسالـة في النحـو؛ وضعھـا أبـو 1

العزيـز بـن يلبخـت الجـزولي المراكـشي؛ تـوفي بمراكـش سنـة 
شـرح أصـول ابن السراج، وشرح قصيدة : ومـن مؤلفاتـه أيضـاً . م1210/ھـ706

  . بانت سعاد، واألمالي في النحو، ومختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي
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1    




  

 2    
 

  
 




 
                                                

 )). وصـفي: ((كتبـت، وفي ك؛ ف))رصـفي: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1
 . سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 2
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1؛2
      

3 
   
4: 

محاسن من أهىو ـلها الشَّ ضيقُيرح  
  حـمالس قُـلُاء والخُـيلْة العـمالهِ له

ةٌـجله به اـر نورهـالبصائ ـشىغْي  
  حبالص  سلَغَ بها األبصار إن 5ىوتعش

  قٌوـفَم مـهس ظُـحى فاللَّنَا رـإذا م
  رحـو من إصابته جـضع لِّوفي كُ

  راًـتُخْبتَ ىلَّواً ووـزه ىنَـا انثـإذ م
  حـمالر ه ـمن لين دـلذاك الق ارـيغ

   

                                                
 )).مـن: ((في المخطوطيـن 1
 .؛ وقـد صوبـت مـن ت))تجيـد: ((نفسـه 2
  )). لمحـج: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3
 .مـن البحـر الطويـل 4
  .؛ فصوبھـا عنـان))وتغـشى: ((في المخطوطيـن 5
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  ةـروض  ه عندارـت أزهـحفَوإن نَ
ُلـجِخْفي ـريـفْالنَّ  ا ذلكـهرِا زهح  

هو الزـمهـابتهاج  عند وُلـالمأم ن  
فلــتُملَ هٌل وغُـيهــتُر  صــبح  

ـلقد خامـفْنَ تْرسي مةـدام  هـحب  
فقلبي ـكمن سةـدامر الم  ال يـصح  

  تـحرواه فبـبي في هـام قلـوقد ه
  حـبس ا ــهعمدمن ِلـيه عرارِـبأس

  
1 

        
        


       2 ؛

        

                                                
  .أي حمقـه  1
 )).ملفـاً : ((في الملكيـة 2
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1      
   

2؛ 


      
    

     
 
 

3 

                                                
  .والسواني مفردھا سانية؛ وھي آلة لرفع الماء؛ من أجل السقي)). السواقي: ((ج في  1
 )).الرز بلبـن: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 3
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1،      

  
    
     



                                                
  )).المستتـة: ((في المخطوطيـن 1
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  1:    !!
2﴿
﴾3. 4:   

  تـبصة نُـبالأني ذُـت كرـص
  رقـتحت  اس وهيـللنَّ ضيءـتُ

  
     


5 

                                                
 )).الشـرفي: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

  .أي عاجـز  2
أِحـلَّ َلُكـْم َلْیَلـة الصَِّیـاِم الرَّفـُث إلى ِنَساِئُكـْم ُھـنَّ ﴿ :اآلية كاملة ھكذا  3

ِلَبـاٌس َلُكـْم َوأْنُتـْم ِلَبـاٌس َلُھـنَّ َعِلـَم اللَّـُھ أنَُّكـْم تْخَتاُنـوَن أْنُفَسُكـْم فَتـاَب 
َب اللَّـُھ َلُكـْم َعَلْیُكـْم َوَعَفـا َعْنُكـْم فاآلَن َباِشُروُھـنَّ َواْبَتُغـوا َمـا َكَتـ

َوُكُلـوا َواْشَرُبـوا َحـتَّى َیَتَبیَّـَن َلُكـُم الَخْیـُط األْبَیـُض ِمـَن الَخْیـِط األْسـَوِد 
ِمـَن الَفْجـِر ُثـمَّ أِتمُّـوا الصَِّیـاَم إَلى اللَّْیـِل َوَال ُتَباِشُروُھـنَّ َوأْنُتـْم 

وُد اللَّـِھ فـَال تْقَرُبوَھـا َكَذِلـَك ُیَبیِّـُن اللَّـُھ َعاِكُفـوَن ِفي الَمْسِجـِد ِتْلـَك ُحـُد
  .187: سورة البقرة؛ اآلية. ﴾ آَیاِتـِھ ِللنَّـاِس َلَعلَُّھـْم َیتَُّقـوَن

  .والبيـت التـالي مـن البحـر المنسـرح)). مثـالً  : ((في المخطوطيـن 4
  .نسبـة إلى قرطاجنـة 5
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  1     

       
       


       

  2  


       
 


3 . 

   

                                                
ً جزيـرة . ھوريـة التونسيـةنسبـة إلى جزيـرة جربـة بالجم  1 وتسـمى أيضـا

  .وتقـع في الجنـوب الشـرق مـن العاصمـة تونـس؛ في خليـج قابـس. األحـالم
 )).فـوج: ((في ك 2

  .م1232الموافـق لـ   3
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    1،  
 

***    
  
  
  
  

   

                                                
  .م1302الموافـق لـ   1
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][1  


 

  

 
      

   2  
      
     

     
     
3،  4،5  
      

                                                
  .ھـذه اإلضافـة واردة في ك فقـط 1
 .خالب وجذاب، وفاتن: والخلوب معناه)). حلوب: ((حرفت في المخطوطين فكتبت 2
  )).التبـرم: ((في ج 3
  .؛ والتصويـب متن عنـان))الجيـا: ((في ك 4
  .؛ فصوبھـا عنـان))وسلـط: ((في المخطوطيـن 5
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1    
2؛     3؛ 


4؛   

5 
        

 
 

      
      

        
67،

        
                                                

  )).محمـوال: ((، وفي ك))فحـوال: ((في ت 1
 )).المديـني: ((في ت 2
  . أي الركـوب للحـرب والضـرب بالسيـف 3
  )).الكيـف: ((في ك 4
  .حركـه فتحـرك واضطـرب: يءقلقـل الـش 5
 )).مـن الغـرب: ((في ت 6
  .سبـق ذكرھـا. ھي بلـدة الحمـة؛ الواقعـة جنـوب غـربي غرناطـة 7
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1،


       
       
         
   2،  

 

   ***  
 

   

                                                
مدينـة تقـع في الجنـوب الشـرقي مـن قرطبـة؛ بالقـرب مـن مدينـة : بيانـة 1

  .Baenaقبـرة؛ وتـسمى اآلن 
  :؛ وقـد صوبـت مـن ت))تخلفـت: ((في ك 2
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  1؛   
        

         
  23 

    

                                                
  )).الحيـرة((: في ك 1
  .؛ وقـد صوبـت مـن ت)).إال أنـه: ((في المخطوطيـن 2
  )).بالجمايريـات: ((في ت 3
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     1 
 

  
 

2 3 . 
    *** 

  
  
  
  

   

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 1
 )).تسعـة: ((والصحيـح. ھكـذا 2

  .م1309الموافـق لـ   3
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2،     
 3 4؛ 


       



 

   
                                                

 .وقـد سبـق التعريـف بـه. وھـو القائـم بالتوثيـق. عـدل: مفـرده 1
 )).األريـاح: ((في ك 2
  )).اللمـس: ((في ت 3
 )).الخيـال: ((في ك، و في ت 4
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   1؛ 
       

        


     
       

       
    2  

3 .
 


                                                

  .أي اإلنسـان الداھيـة الـذكي: بواقـع مفردھـا باقعـة  1
  )).وجـاله: ((في المخطوطيـن 2

  .م1361الموافـق لـ   3
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2،    
       
       

    3   



4

                                                
  .والصـواب مـا جـاء في أصـل النـص)). الكنـزي: ((في ج 1
 )).السمـة: ((في الملكيـة 2
 . ؛ وقـد صوبـت مـن ت))الطـول، الصـول: ـن؛ فكتبـتحرفـت في المخطوطي 3
 )).أحكـام: ((في ك 4
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1
  

       


 
    2


      3؛

 
4؛ 

   

                                                
 .لـم تـرد ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضافھـا عنـان 1
  .لـم تـرد ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضافھـا عنـان 2
  )).مصـوره: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3

ولـد في . الحسـن بـن عـلي بـن سينـاھـو أبـو عـلي الحسيـن بـن عبـد هللا بـن   4
م 980/ھـ370قريـة أفشنـة القريبـة مـن بخـارى بأزباكستـان الحاليـة سنـة 

اشتھـر باسـم الشيـخ الرئيـس؛ . م1037/ھـ424وتـوفي بھمـدان اإليرانيـة سنـة 
بحكـم رئاستـه في الطـب والفلسفـة؛ كمـا سمـاه الغربيـون بأميـر األطبـاء، وأبـو 

ً؛ في مختلـف المواضيـع؛  200الطـب الحديـث؛ وصـل عـدد مؤلفاتـه إلى  تأليفـا
  .منھـا كتـاب الشفـاء، وكتـاب القانـون في الطـب

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

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


404 
 

  اتـع الحيـم طُـلْج الخَرـإن خَ
  اةـحي نـعران فَـحوم بـي يـف

  
 

  


1. 

    ***  
 

   

                                                
  .م1291الموافـق لـ   1
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1؛ 

2


 

 
    3، 4

       
 

 


      
    

                                                
ً في اختصـار  1 توجـد ترجمـة أحمـد بـن محمـد األمـوي بـن الروميـة أيضـا

 .يـبالقـدح المعـلى، والذيـل والتكملـة، ونفـح الط
شائـع في )) ابـن فرتـون((واسـم )). فرقـون: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2

؛ ويكثـر استعمالـه Fortum: األندلـس؛ حـرف ھـذا االسـم عـن الكلمـة القشتاليـة
  .بيـن المنحدريـن مـن أصـول نصرانيـة

  .ھـو محمـد بـن عبـد الملـك المراكـشي؛ صاحـب الذيـل والتكملـة 3
 )).والء: ((والتكملـة في الذيـل 4
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     1

     
       
         

     2 

      
3     4، 

                                                
 )).الرجلـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))لمتلمسـه: ((في المخطوطيـن 2
مـرة أخـرى؛ فحذفھـا )) في((كلمـة )) في ذلـك((وردت في المخطوطيـن بعـد  3

 .عنـان؛ ألنھـا زائـدة
 )).صفتـه: ((في الملكيـة 4
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   1؛   

      


      
  

       
        


 

  
   

                                                
 .صاحـب الذيـل والتكملـة 1
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  1،  

        
  2؛     
      

3، 


4 5

                                                
ھـو المذھـب السـني الخامـس؛ قـام ھـذا المذھـب ونـمى : المذھـب الظاھـري 1

أبـو سليمـان داود عـلى عاتـق رجليـن؛ األول ھـو مؤسـس ھـذا المذھـب؛ وھـو  
م وتـوفي 817/ھـ202بـن عـلي بـن خلـف األصفھـاني؛ المولـود بالكوفـة سنـة ا

يستنـد . ھـو ابـن حـزم األندلـسيأمـا الرجـل الثـاني ف. م883/ھـ270سنـة 
المذھـب الظاھـري عـلى الظاھـر مـن نصـوص الكتـاب والسنـة؛ دون تأويـل، 

  .أو رأي؛ وال قيـاس وال استحسـان وال ذرائـع
ھـو أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سعيـد بـن حـزم الظاھـري؛ ولـد بقرطبـة   2

َ 994/ھـ384سنـة  ل بْ َ يعتبـر . م1064/ھـ456ـة باألندلـس سنـة م وتـوفي بباديـة ل
مـن أھـم العلمـاء والمحققيـن؛ يتحـلى بالجـرأة في تنـاول المواضيـع؛ األمـر 

). 400(لـه مؤلفـات كثيـرة تصـل إلى األربعمائـة . الـذي ضاعـف مـن أعدائـه
الفصـل في الملـل واألھـواء والنحـل، وكتـاب المحـلى؛ في الفقـه، : منھـا
  .مھـرة أنسـاب العـرب، وغيـرهوج

 )).واستحسنھـا: ((في الذيـل والتكملـة 3
ً في الملكية))متقدمـاً : ((، وفي ج))متقـدراً : ((في ك 4   .؛ بينما وردت الكلمتان معا
  )).بحدتـه: ((في المخطوطيـن 5
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     1   
2؛ 

 
      

3،
4،5،

5، 
      

        
   6، 
   
       7 

                                                
  )). أبي الحسيـن: ((في الذيـل والتكملـة 1
 أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد بـن ھـو أبـو الحسـن محمـد بـن أبي عبـد هللا 2

شيـخ المالكيـة في . م1224/ھـ621زرقـون األنصـاري اإلشبيـلي؛ تـوفي سنـة 
مـن مؤلفاتـه كتـاب . األندلـس؛ امتحـن مـن قبـل الموحديـن بسبـب مذھبـه

  . المعـلى؛ في الـرد عـلى المحـلى البـن حـزم
 )).ه اليافـريابـن عبـد اللـ: ((في الذيـل والتكملـة 3
 )).أبو البركات عبد الرحمن بن داود الزيزاري: ((سـمي في الذيـل والتكملـة 4
  )).الحـدوي: ((في الملكيـة 5
  )).البـارقي: ((نفسـه 6
  ،))مخبـراً : ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 7
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   12،

                                                
  .؛ وقـد صححھـا الدكتـور طويـل))اثنـتي عشـرة: ((األصـح ھـو 1
  .م1215الموافـق لـ  2
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  1،   

2،

  3 ،  4،
5،

6،
7،

     
       
       

8 

  
                                                

 .؛ وقـد صحـح الخطـأ الدكتـور طويـل))ثـالث عشـرة: ((األصـح ھـو 1
  )).أبـو الحسـن عـلي بـن أبي نصـر بـن عبـد اللـه: ((في الذيـل 2
 )).يبـكي: ((نفسـه 3
 )).أبـو محمـد عبـد اللـه بـن المرجـاني: ((نفسـه 4
 )).أبـو األصبـغ عيـسى بـن عبـد العزيـز بـن سليمـان: ((نفسـه 5
 )).أبـو الحسـن محمـد بـن أحمـد بـن جبيـر: ((نفسـه 6
 )).الريعـني: ((في ج 7
  )).وابـن أبي في خـط طلحـة: ((في الذيـل 8
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1  
 2،  
     

     
    


3 

     

 
 

 4،    


                                                
 )).وأرسـالن السيـدي: ((نفسـه 1
؛ وصـوب ذلـك ))نفـاق: ((، وفي الملكيـة))نفاقـاً : ((، وفي ك))فقارقـا: ((في ج 2

  .مـن الذيـل والتكملـة
 .ذيـل والتكملـةصاحـب ال 3
  )).حديـث بغـداد: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
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1. 

 
       2 ،
   3  
 4    

   
       
  5،   

     
      6،

   
   

                                                
  . ألن كتب ذلك الوقت؛ في تلك الديار عربية أصالً ؛ ))عربية: ((حرفت في ك؛ فكتبت 1
 )).مفيـدات: ((في ك 2
 )).نبيھـه: ((في الملكيـة 3
  ...المعلـم بزوائـد: ((منھـا في الحديـث ورجالـه: ((في الذيـل 4
  )).توھيـن حديـث طـرق األربعيـن: ((ي كف 5
اختصـار الكامـل في الضعفـاء : ((حـرف اسـم ھـذا الكتـاب واسـم مؤلفـه ھكـذا 6

  )).الضعفـاء والمتكبريـن ألبي أحمـد بـن عـلي
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 1 
2، 

3    4
  5  


      

 
   

                                                
؛ مـن أطبـاء اليونـان ومـن Dioscorides) دياسقوريـدس(دياسقـوريـدوس  1

لقـرن أألول الميـالدي؛ مـن أھـم عـاش في ا. المھتميـن بالكميـاء والصيدلـة
عـرف العـرب ھـذا الطبيـب )). األعشـاب العالجيـة: ((مؤلفاتـه كتـاب

والصيـدلي عندمـا أھـدى األمبراطـور قسطنطيـن السابـع كتابـه إلى عبـد 
  . الرحمـن الناصـر؛ حيـث عربـه ابـن الروميـة وشرحـه

اش في القـرن الثـاني الميـالدي؛ ؛ طبيـب يونـاني؛ حيـث عـGalenجالينـوس  2
  .عـرف العـرب أعمالـه وعربـت. لـه شھـرة كبيـرة في ميـدان الطـب والصيدلـة

 )).مترجميھـا: ((في الذيـل 3
  )).الغافـقي في أدويتـه: ((نفسـه 4
 .ھذه الكلمة وردت في الملكية؛ بينما ترك في موضعھا بياض في المخطوطين 5
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1؛     
 

 


  2،  
3    

4؛
5 
5 6: 

                                                
 )).الجزار: ((، وكذلك في الملكية؛ حيث كتبت))الحوار(: (حرفـت في ك فكتبت 1
  )).بالبـالد المغربيـة والمشرقيـة: ((في القـدح المعـلى 2
  )).عودتـه: ((نفسـه 3
ولحلـب تاريـخ . محافظـةر وھي مقـ سوريـامدينـة تقـع في شمـال : حلـب 4

  .عريـق، وبھـا آثـار قديمـة جـداً 
 )).وحملته عليه: ((القدح المعلى يوف. ؛ وصوبـت من الملكية))عليـه: ((في ج 5
 .األبيـات مـن البحـر البسيـط ھـذه 6
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  رـتَوالو  أسـن الكـبي 1قَـلَّخَم تَـخي
  رـوالبص ع ـالسم ة هي ملءـفي جنَّ

  اـمحاسنه  أىرف في مرـع الطَّـومتِّ
  رـهوض والزفكرك بين الر 2ضورـب

  اـل بهـات األصيـيبِهر إلى ذَـوانظ
واسغَع إلى نَـمالطَّ ماتير في الس3رـح  

  راًـشَب ه ـاتي لذَّـف  من الَـمل ِلـوق
دـني فإنَّعك ـنْعدي من سورـشَى الب  

  
   4،
   5    
6؛

7 . 

                                                
 .؛ وھـو اسـم مـن أسمـاء دمشـق))جلـق: ((في القـدح المعـلى 1
 ))تَـرُوضُ : ((نفسـه 2
 )).الشجـر: ((في القـدح المعـلى 3
ً مـا يطنـب في الثنـاء عـلى دمشـق: ((نفسـه 4    )).وكـان كثيـرا
  ...)).فـال انفصـل عنـه إإل: ((نفسـه 5
 )).ثكلھـا: ((فكتبـت حرفـت في ج؛ 6
والبيـت التـالي )). بلـغ اللـه األمـل وألمـاني قبـل المنـون: ((في القـدح المعـلى 7

 .مـن بحـر الوافـر
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   1نٍـيف عـبأل رتُـي نظـو أنـول
  ونـيا العـمحاسنه تْـفَوتَا اسـلم

  

 
    

      
2 

 
  

 
3. 

  
   

                                                
  )). وإني لـو نظـرت بألـف عيـن: ((ورد ھـذا الشطـر في القـدح المعـلى ھكـذا 1
  )). مضـان، ومصـان: ((حرفـت في المخططيـن؛ فكتبـت 2
  . م1165لـ  الموافـق3 
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     1.



2،



 

   *** 

   

                                                
وكانـت وفاتـه ببلـده في سنـة : ((ذكـر في القـدح المعـلى. م1239الموافـق لـ  1

تـوفي بيـن : ((أمـا في الذيـل والتكملـة؛ فكتـب)). إحـدى وثالثيـن وستمائـة
الظھـر والعصـر مـن يـوم األحـد المـوفي ثالثيـن مـن ربيـع األول؛ واتفقـوا أن 

  )).وثالثيـن وستمائـة ذلـك كـان سنـة سبـع
  .وھي بلـدة بالقـرب مـن إشبيليـة: كبتـور أو قبتـور  2
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 3؛4 5،  
       

     
   

 
   

                                                
توجـد ترجمـة أحمـد بـن عبـد الملـك بـن سعيـد في المغـرب، ورايـات  1

 .ويكـنى أبـا جعفـر. المبرزيـن، ونفـح الطيـب، والحلـل الموشيـة
 )).غسـانيال: ((، وفي الملكيـة))الغنـسي: ((حرفـت في ج فكتبـت 2
قلعـة بـني يحصـب، وقلعـة يعقـوب، أو قلعـة بـني سعيـد؛ بينمـا : تسـمى أيضـاً  3

  .وقـد عرفـت مـن قبـل. Alcala la Realتعـرف اآلن باسـم 
  )).نزلھـم: ((في المخطوطيـن 4
 .لـم تـرد ھـذه الكلمـة في ج، وال في الملكيـة 5
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1        
  2:    3 

       
     4،

 

                                                
  ).)خـط: ((حرفـت في ك، والملكيـة؛ فكتبـت 1
ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن مـوسى بـن عبـد الملـك بـن سعيـد العنـسي  2

م وتـوفي 1214/ھـ610المدلـجي األندلـسي المغـربي؛ ولـد بقلعـة يحصـب سنـة 
لـه مؤلفـات . عالـم وأديـب وشاعـر ومـؤرخ .م1286/ھـ685بتونـس سنـة 
ي حـلى المغـرب، المشـرق في حـلى المشـرق، والمغـرب ف: كثيـرة؛ منھـا

. والمرقصـات والمطربـات، والطالـع السعيـد في تاريـخ بـني سعيـد، وغيـره
  .وفي اإلحاطـة ترجمـة لـه

  )).الطالـع السعيـد في تاريـخ بـني سعيـد((أي كتـاب  3
الشريـف الـرضي ھـو أبـو الحسـن محمـد بـن الحسيـن بـن مـوسى الكاضـم؛  4

؛ شاعـر م1015/ھـ406م وتـوفي بھـا سنـة 969/ھـ359ولـد في بغـداد سنـة 
ً للطالبييـن حـتى وفاتـه أمـا مھيـار فھـو أبـو الحسـن مھيـار . وفقيـه؛ عمـل نقيبـا

؛ جيـد م؛ مـن الشعـراء الكبـار1037/ھـ428؛ تـوفي سنـة بـن َمْرَزِویـھ الّدیلـميا
ً ثـم . المعـنى قـوي األسلـوب غزيـر االبتكـار أصلـه مـن فـارس؛ كـان مجوسيـا

أمـا ابـن خفاجـة فھـو أبـو إسحـاق . دخـل اإلسـالم إلى يـد الشريـف الـرضي
إبراھيـم بـن أبي الفتـح بـن عبـد هللا الجعـواري األندلـسي؛ ولـد في بلـدة أشقـر 

شاعـر بـارع، وناثـر جيـد؛ عـاش في أيـام . م1058/ھـ450التابعـة لبلنسيـة سنـة 
أمـا ابـن الزقـاق فھـو أبـو الحسـن . ملـوك الطوائـف وفي العصـر المرابـطي

م توفي سنة 1096/ھـ490علي بن عطية بن مطرف اللخمي البلنسي؛ ولد سنة 
  .؛ يمتاز بغزل رقيق، كما اشتھر ببعض المدائحم؛ شاعر مجيد1134/ھـ528
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1؛
     
       2 ؛

 
 

 3  
4


5؛

                                                
وھي تنسـب )). حفصـة بنـت الحـاج: ((حـرف اسمھـا في المخطوطيـن؛ فكتـب 1

وتعتبـر . Requenaإلى بلـدة ركونـة الواقعـة غـربي بلنسيـة؛ وتسـمى اآلن 
ً ولوذعيـة؛ فـھي جيـدة الشعـر،  ً وظرفـا ً وأدبـا حفصـة فريـدة في زمانھـا حسنـا

وقـد خصھـا ابـن . م1185/ھـ581تـوفيـت بمراكـش سنـة . سريعـة البديھـة
  . الخطيـب بترجمـة لھـا في اإلحاطـة

أبـو عبـادة ھـو البحتـري الوليـد بـن عبيـد بـن يحـيى التنـوخي الطـائي؛ ولـد  2
م وتـوفي بھـا سنـة 821/ھـ206بمنبـج ـ القريبـة مـن حلـب ـ سنـة 

ـث ثالثـة؛ مـن يعتبـر ثال. م؛ أحـد كبـار شعـراء العصـر العبـاسي898/ھـ284
أمـا . المتنـبي وأبـو تمـام والبحتـري: شعـراء العـرب في العصـر العبـاسي؛ وھـم

  .علـوة؛ فـھي مغنيـة حلبيـة شغـف بھـا البحتـري وذكرھـا في قصائـده
  .؛ والتصويـب مـن عنـان))وفـد: ((في المخطوطيـن 3
ى الخليفـة عبـد المؤمـن بـن يشيـر ھنـا إلى وفـود األندلسييـن الذيـن قدمـوا إل 4

عـلي في جبـل طـارق؛ لالحتفـال بالمدينـة الـتي شيدھـا في ذلـك الموضـع؛ 
  .    م1161/ھـ556وذلـك في سنـة 

 )).يـد: ((في المخطوطيـن 5
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1 : 

  رـهالد كـى إلى قوِلغَـم فقد أصـلّتكَ
  رـوال أم ي هـنَ 2ومـواك اليـسوما ِل

ورـما ق ّلـك مـو كائـه فهـتَْئد شن  
  رـحوال ب وتُـر يفُـال بـفَ ْلاوِـوح

وحسـالبح ذا ـك هـبهـفإنّ  3أالًـف ر  
قَيتُ ُلـبباًر ـداسه جـشُيالغَ  كـم4ر  

    ددرــم الم ـس  إالّ  5هـصوتُ  اـوم
  رـتَفْي  6كـربرٍ بقُـشْبِ نعو كعليـ

   

                                                
وقـد وردت في الحلـل الموشيـة؛ ونسبـت . ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 1

  . سيإلى أبي حفـص بـن سعيـد العنـ
  )).اآلن: ((في المغـرب 2
  )).بـاالً : ((في الحلـل الموشيـة 3
  )).النجـر: ((نفسـه 4
  )).صوتھـا: (في المغـرب 5
وكتبـت . ولكنھـا زيـادة ال داعي لھـا)). اليـوم((وردت ھنـا في الملكيـة كلمـة  6

ً مـن )) مفتـر((كلمـة  بيـت فقـد أمـا صـدر ال)). يفتـر((في الحلـل الموشيـة بـذال
دھـا ذعـر: ((ورد في المغـرب ھكـذا ع    )).وفي كـل قلـب مـن تَصَ
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  ادـغَ من كـى أمامقَـلْش لكي يـبجي
يـعاند  راًـأم ــقال يـأم  هـل   ومر  

  اـهدعس  ةرـزيالج ضِعلى أر 1لَّـأطَ
ـوجدـذل ا ـيهف  دالخَ  كرـب ـر2الخُب  

  رقٌــطْم  كـلذل ارقٌ إالّــا طـفم
  رـصك النَّـذل  نـر لم يكـيصوالبن نُ

  3اـهقبأفْ  لَّـحتَ يـا كــداهها مـهم
  ردـة البـبالهال مـالتِّ دعنْ لَّـا حـكم

  
4،


 

     5
  

     
                                                

  )).أطيـل: ((في الحلـل المشيـة 1
  )).ويمددھا ذلك المخبر الخبر: ((ورد في الحلـل الموشيـة عجـز البيـت ھكذا 2
  )).بأرضھـا: ((في ك 3
  .تركھـا عنـان ؛ ولمـا كانـت زائـدة فقـد))كـل ميسـر((وردت بعدھـا عبـارة  4
  )).ميسـراً : ((في ك 5
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 1 ؛
       

2
 

 
      

   3،
    4؛  
  5    
      

      
6؛
      

                                                
  .؛ ولمـا كانـت زائـدة فقـد أغفلھـا عنـان))ابـن أبي مـروان: ((كتـب بعدھـا 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))حضرتـه: ((في المخطوطيـن 2
  )).ھـداه: ((في ك 3
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن، بينمـا ذكـرت في الملكيـة 4
ـف مفردھـا  5 ضْ فَـةالر  ھـو عـلى : ((ھي الحجـارة المحمـاة؛ ويقولـون: رَضْ

ً لآلخـر. ؛ أي قلـق))الرّضـف   . ويقصـد ھنـا أن كـل واحـد منھمـا يحمـل حقـدا
دْمـة  6 ُ ـرة: شديـد األ ْ م   .أي شديـد السُ
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1،
2: 

من ـتَشْينِّري ماةَـيي الح وطاـهيب  
ووــي وتَـتزاروتَ بي أدبيذُّــه  

  ةــومملْرى مي ذُـراعٍ ف لِّـحمبِ
وِزتْـي نِع يا بأقْنْالدىص  مبـتَر  

  نـمِل  ا إالَّـه بهذُــيأخُ مـكْح الَ
يـفُعـو وياً ـف دائمُؤر ذْبالمبـن  

  ئرـام  من الحياة مع تُـمِئس دفلقَ
غَتَم3بٍـض  بٍ ــلِّغَتَم تَمبِــتِّر  

ــالمتُو لْينيـظُح  هـتُظْإذا الح  
  بيـنُّجري أوان تَـكْي فـوم فـويق

ـتَال أهدي موِلـط ع  هـتلْما حاو  
  بِرـهملِْل والَ ا ـينْاه في الدـضلرِ

   

                                                
  .أي ال ينـام في نصـب المھالـك لـه  1
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))مغضـب(: (في المخطوطيـن 3
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1


   
2؛

     
     3   

       
    
    
     

  
 



                                                
أبـو عبـد هللا محمـد بـن سعـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن مردنيـش ھـو  1

م وتـوفي سنـة 1124/ھـ518الجـذامي؛ أميـر شـرق األندلـس؛ ولـد سنـة 
ولي مرسيـة؛ فضـم إليھـا بلنسيـة وشاطبـة ودانيـة؛ واستعـان . م1171/ھـ567

لنصـارى؛ ولكنـه انتـھى بالفشـل؛ حيـث يقـال أن في ثورتـه عـلى الموحديـن با
  .وقـد خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـة. أمـه ھي سممتـه

  .أي الفتنـة والفسـاد  2
  .أي قلعـة يحصـب  3
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1،

      
2؛3؛
 

                                                
  .يوصـف الجـواد األصيـل بالھمـالج؛ لحسـن سيـره 1
  .ةأي في يـد مـن يشبـه الحجـاج الثقـفي في الظلـم والقسـو 2
لـد بقريـة قريبـة مـن  3 الحـالج؛ ھـو أبـو مغيـث الحسيـن بـن منصـور؛ وُ

ويعـد مـن . م922/ھـ309م وتـوفي سنـة 858/ھـ244البيضـاء الفارسيـة سنـة 
  .أقطاب المتصوفة؛ ولكنه اتھم بالردة؛ فأعدم بأمر من الخليفة العباسي المقتدر
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1   
  2رـهه الددـسحي كـاب منـتاني كـأت

ـأما حـبـه ليرٌل أما طرفَ  هـسـجر  
  ريـلناظ  انيـه األمـع اللـه جمـب

وسمعي وفكري فهو سـحوال س رـحر  
  هـب ربـالعجاي ىدـو أن أبرـوال غَ

  رـحب ه ـي كفِّـر وفـه بِـي ثوبـوف
وال عـجإ بـنَن أيع  الزـهر  هـطي  

فما زال صورِـطُالقَ ب يبدو به الزـهر  
  

   

                                                
 .األبيـات التاليـة مـن بحـر الطويـل 1
  )).الزھـر: ((في ج 2
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1،2؛3: 
  هبالَذُ من رصى وأقْوأض    ةرــسم  موــي هـللَّ
نَ   اـلمصاـنب  ىنَـللم    فيه ماْ  نارٍـتو ـبالَح4ه  
  هـزالَالغَ  تلَفَاعٍ وأجـت    رـمكَ بها 6هارالنَّ 5ّلـظ
 

 
       

  
     



                                                
ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن غالـب الرفـاء الرصـافي األندلـسي؛ تـوفي  1

شاعـر فحـل؛ . م؛ ينسـب إلى رصافـة بلنسيـة1177/ھـ572بغرناطـة سنـة 
  .خصه ابن الخطيب بترجمة له في اإلحاطة. عزيز النفس، وال يتكسب بالشعر

ُتَنْدِي؛ وكتندة قرية من قرى مرسية؛ ھو أبو بكر محمد بن عبد الرحمن ال 2 ك
ً قتندة    .شاعر من النبھاء في وقته. م1188/ھـ584توفي سنة ) بالقاف(تسمى أيضا

أمـا روطـة . مـا بيـن الحاصريـن ذكـر في ج وفي الملكيـة بينمـا سقـط في ك 3
  .واألبيـات المواليـة مـن مجـزوء الكامـل. فـھي قريـة مـن قـرى غرناطـة

  )).فيـه بأوتـار حبالـه *لما نصبنا للمنى (( :د ھذا البيت في نفح الطيب ھكذاور 4
  .؛ وھـو األصـح))طـار: ((في المغـرب ونفـح الطيـب 5
  .النھـار ھنـا ھـو ذكـر الحبـارى 6
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1: 

  دادـالح سِـبل ِلـدوني من أجدـه
ــبيلحيـل  دوهبٍ أر  ــبالحداد  

  عٍــبدم ودـن يجـه مـالل مـرح
ـنأو يـاألع  ِلـقتي  لىـع  وحاد  

هـيدي  ودــج  لـبمث   هـتْقَوس  
ـحيث أضوادـالغَ الدـبى من الح  

 
 

  
2.  

***     
   

                                                
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الخفيـف 1

  .م1163الموتفـق لـ    2
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1 ؛ 
 

 


 
 

      
     
       2 ،

      
        
   
 3،  4؛

                                                
ون في الكتيبـة الكامنـة؛ ولـم يثـن توجـد ترجمـة أحمـد بـن سليمـان بـن فركـ 1

ً في نفـح الطيـب. عليـه كمـا ھـو الحـال في اإلحاطـة  .ولـه ترجمـة أيضـا
 .أي أثمـر 2
 )).باللطـف: ((في ك 3
  .السھولـة: واإلسـراح. احتـرزه وجمعـه: حـوى الـشيء 4
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      1 

 
 

23: 
  اـب وجادهـد بالكثيـالمعاه يـح

  اـوجماده  اـهحي  يرويـثٌ ـغي
 

 
4 . 

  ***   

   

                                                
  )).ونطـق: ((في ج 1
  )). لبـالدا: ((حرفـت في المخطوطيـن وفي الملكيـة؛ فكتبـت 2
  .ھـذا البيـت مـن البحـر الكامـل 3

  .م1346الموافـق لـ   4

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

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


433 
 

 
 

1. 

 
2،

 
       


    3،  


  4   
   5  

       
    6  

                                                
ً في الكتيبة الكامنة، ونفح الطيبتوجد ترجمة أحمد بن إبراھيم بن صفوان  1  .أيضا
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 2
 )).بالعمـوم: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
 )).يـاتالمعا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  )).ألھـل: ((في الملكيـة 5
  )).حـل: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
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1،

 2     
 

 
 3

        
       

4، 

   

                                                
  .أي الكبـر في السـن  1
  .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))بمـضي: ((في ج 2
  .سقطـت ھـذه العبـارة في ج، وفي الملكيـة 3
ھـو أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن عثمـان األزدي العـدوي؛ عـرف باسـم  4

م وتـوفي بھـا 1256/ھـ654ولـد في مراكـش سنـة . البنـا؛ نسبـة لمھنـة أبيـه ابـن
لـه درايـة بعلـوم شـتى؛ كالرياضـة، والمنطـق، وعلـم . م1321/ھـ721سنـة 

  . األصـول، والفلـك، وغيـره
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      1

2 ،
     3، 

4،


       
       

 
5 ،

  6 
 

                                                
ھـو أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن نصـر؛ الملقـب بالفقيـه؛  1

ستـأتي . م1301/ھـ701م وتـوفي بھـا سنـة 1235/ھـ633ـة سنـة ولـد بغرناط
  .ترجمـة لـه في اإلحاطـة

  )).الجملـة: ((في ك، وفي الملكيـة 2
  )).العـدوة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
وتـوفي سنـة . م1278/ھـ677وھـو إسماعيـل بـن فـرج بـن نصـر؛ ولـد سنـة  4

  .ة لـه في اإلحاطـةستـأتي ترجمـ. م132ِ4/ھـ725
  .؛ وصوبھـا عنـان))فتنصـب: ((في المخطوطيـن 5
 )).اشتـراك: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
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1 

     
2: 

  انـوالب  ىمـحفما اِل مـميان الحـب
  واـبانُ  ةـبه األحـعنْ ناء مـبشف

  وال  مـهنيببِ  داًـوا عهـضقُينْ م ـل
  انــثدالح   كـميثاقَ  مــأنساه

   

                                                
  )).عـرض: ((في المخطوطيـن 1
 .ھـذه القصيـدة مـن البحـر الكامـل 2
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  مـفأزاله مـلغيره  تَـحنَج  نـلك
  رانـيغَ شٌـحوِم بك مـهسنْعن ُأ

  م وال ـهتُا فقدـك مـبح حـو صـل
  انـاألظع كـببهم عن ح تْارـس

  مـرهدب  ةُـاك هالـشم، وحـهتاقُشْتَ
ــوالسِل  كـمن ردانـمي 1مـهلِّخ  

  ىوـاله  ابـبأر واُلـذا أحـما هك
  وانـلْالس  كـبقلب  رامـالغَ خَـسنَ

ـكي ألَـتَشْال يادــعم الب  تَمــيم  
ــقلبِ  يـه فــأحباب2ه  ـكَّسان  

  ا ـوإنم  الـإال الكم م ـا عندهـم
  انـصقْالنُّ  3كـآترى على مطَّـغَ

  ةٌـلَقْم  مـعنه  ارـيباألغْ  كـتْلَغَشَ
  انـنوس   مـهِحملَ ن ـع  هاسانُإنْ

   

                                                
  )).لخيلھـم: ((في الكتيبـة الكامنـة 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))بقلبـه: ((في المخطوطيـن 2
 )).مرآتھـا: ((الكتيبـة الكامنـةفي  3

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

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


438 
 

  ضاًرِعم  واهمس عن كونَفُج ضمغَ
إن وـالصارم حجـهبــفا األجان  

إليهم لحظَ فْرِواص رِكْفك  اًـصشاخ  
  واـكنت وكان  2بقلبك حيث 1مـهرتَ

  هـاك من ألطافـنغْعن م 3انـا بـم
يـعليه ىمـهاـها سحاب  تَّـالهان  

  ميـتَرتَ  كــبباب  هـمعاد أنْـوجي
  وانـاألكْ اـهبِكْربِ كـري إليـستَ

  مـعليه  منك 4كـفي الًـوا دليـجعل
  انـرهالب  ركـصيقْتَ  دا علىـفب

  هـنيعبِ  ودـجالو رـاً سـا المحـي
ـالسكـفي  ر  رِـبأسـوالشَّ  هان  

  اًــهزنَتَ  تَدأر إن كـلذات عـارجِ
  انـتسب  جاذي الح  ينَـيا لعـفيه

   

                                                
  )).ترسـم: ((في الكتيبـة الكامنـة 1
  )).كيـف: ((نفسـه 2
  )).مـا غـاب: ((نفسـه 3
  )).منـك فيـك: ((نفسـه 4
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  ةٌـنَّج ْلـةٌ بـولَلُةٌ مطْـضوي رـه
  انـحيوالر  وحوالر ىنَـا المـفيه

كْكم حوح ِلـلُارت تَـة صـمرٍـناظ  
  انـهاألذْ ها عنْص رِـلباه تْارـح

جِحبشَ تْبم1كس عن عيانشَ  كماـهس  
  3انـيبها التِّرِكْذ  2نـس محاسـشم

  4اـهك آياتُـعلي تْـيفا خَـوالك مـل
  آلنــا مـهوارِن أنْـم  وـوالج

   مـهنْم  لـمَؤا تُـلم  ابـجالح أنتَ
  دانـجم وـى لهصـاألقْ كاُؤـنفَفَ

  مـله راً ـقتَفْك مـج إليهم عنرـخْاف
إن ــلُالمباالفْ وكـتُ  ارِــقتدان  

   

                                                
  )).بشخصـك: ((وفي الكتيبـة الكامنـة)). بشخصـك: ((في ك 1
  )).فمحاسـن: ((في ج، وفي الملكيـة 2
 )).فمحـا محاسـن ذكرھـا النسيـان: ((ة ھكذاورد ھذا الشطر في الكتيبة الكامن 3
  .أياتھـا؛ كمـا ذكـر الدكتـور طويـل: واألسلـم)). أيتھـا: ((في ك 4
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  حـلُي  1مـهِلِّذُوِل  مـهزلع  عـواخض
  2انـفٌ وحنــطُّعك تَيـم علـمنه

هم ـحشَّروك وِلـصإلى الو ـهِإليم  
ـوه3وانـع  صاِلالوِ على طلبِ م  

ـفطَعـع م ـمالهوا جـهماِللى أجم  
  انـواإلحس  نسالمشوق الح 4لىحفَ

ـسيبِلْيا من ع5مـهبيد ـلَحىنل الض  
  دانزـه يــسونَا تكْـمي بمـسجِ

ذي تَـلَّدي ِلـعن طَـخْال سهـضونر  
  النذْـج 6]حرــفَمذاك ـبِ[بي ـقل

  مــكُدعبوبِ  اـنالغ نـيم عـكُبِرقُبِفَ
مـحـنَالفَ ضا ومحمـكُب  ـهلْو7ان  

   

                                                
ـم: ((في الكتيبة الكامنة)). لذبھـم: ((حرفت في ك؛ فكتبـت 1 ِ ِھ ْ ب ـذ ُ  .وھو أسلم)). ول
 )).تلطـف وحنـان: ((في الكتيبـة الكامنـة 2
  )).أعانـوا(: (في الكتيبـة الكامنـة 3
 )).فسبـا: ((نفسـه 4
  )).عميدھـم: ((في المخطوطيـن 5
 )).فـارح: ((وفي الكتيبـة الكامنـة)). بذلـك فـرح: ((في المخطوطيـن 6
  : ذاـة ھكـة الكامنـت في الكتيبـذا البيـورد ھ 7

 َمْحُض الفناِء وحبكم َوْلھاُن *تقریبكم عْیُن البقاِء وُبْعدكم 
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  مـواكُه امِـاألنَ نِـع تُـمتَي كَـإنِّ
تَّـحى دنيـوخانَ  تُـيه  ـمتْالكان  

و1]عند ذاك[حالي بِ تْـشَو   مـدامع  
ـنَأدى مـطوف  اـهرِطْقَع ــواقان  

ــوبتْد لـعشَ يٌلـماي رِذْعةــي  
  انــميه مــي فيكُأنِّـضي بِــقْتَ

  قٌـطنْم  يِل مـكُركْذفَ تُـقْطَإذا نَـف
  انـيب انِــسلِِّل مـسواكُ 2نـا عـم

وإذا صـتُأنْفَ تُّـمم ـسذيـال  ىر  
بـين الجـفي الفُ حِـوانؤاد ـصيان  

  ىوـه  مـكُري لَـظاهي وبِنـباطفبِ
ـمن ـنْجده ـاإلسرار  ـواإلعالن  

اـاسي ومـأنف  وجميع 3حيـوانوج  
ـأحولَـى ع ِل يحـكُبم  ــأعوان  

   

                                                
وفي الكتيبـة . ي المخطوطيـن؛ بينمـا وردت ف تسقطـت ھـذه العبـارة ف 1

 )).عنـد ذاك((في مكـان )) في الغـرام: ((الكامنـة كتـب
 )).لي: ((في الكتيبـة 2
 )).وجـوارحي: ((نفسـه 3
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إلَوـكُيم ينِّـم ـفَالمقَفَ  رصــكُدم  
ــحبر ــفيخاِئلْه ِلـمــأم  نان  

12: 
  ونـشج اةـفي الحي 3ث األمانـحدي

ـضاك شَإن أرأح ـك شئـتْظَفَأنون  
ـإليه ُلـميياـهرورِغُبِ  ٌلــا جاه  

  نــيا وأنـحوهاقٌ نَــيته اشْـنْمفَ
ـوذو الحمِز نْيباـفحاله جاهو عن ح  

  نــيقي  راهـك عــه إذا شَــيقي
إليك صريع األمنْن سحـناص  4ـةح  

  نـيبِتَ 5قـفيالشَّ  مايه سـحصعلى نُ
  اـهراحباطِّ نا ودـنيالد نِع افَـتج

  رونـح  6نـعيمطْبالم  اــهبكَرمفَ
   

                                                
  )).يحمـد: ((في ك 1
 .القصيـدة التاليـة مـن البحـر الطويـل 2
 )).الجمـان: ((في ك 3
  )).منحـة: ((في الملكيـة 4
 )).السفيـن: ((في ج؛ فكتبـت حرفـت 5
  )).بالمطميـن: ((، وفي الملكيـة))بالممطعيـن: ((في ج 6
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  ىا أذًـهيمعنْوتَ ض ـفْا خَـهيعفروتَ
نْوملِْل ا ــهلُهــديارِون  ــأجون  

  تْـمسأقْ يه  وإن تْخانَ تْدا عاهإذ
  نـميي  نِـميبالي راً ـب جرـال تَـف

ـروقُيـمنه كطْا ممن وفائهـم اـع  
وسـان ما إثْـعرر ـفالوـخُتَ اءون  

  ٍلـة حابــال كفَّـباإلقْ كــحنَموتَ
ـا في طَـهرِكْومن مي ـميكَ  ذاكن  

ـقسلَ اهعر اللَّمه إمـحاضـك الهىو  
  نـميقَ  فيه اءـضغْبالب تَـأنْ نـمِل

  الـالق  كـعطقْفيه وهو يطَصومن تَ
  نـهيو يـوه زازـدي له اإلعـهوتُ

  اـبه 1ررِـتَغْتَ ا فال ـينْا الدـهأال إنَّ
ـلُوـال وددواهتَ داعِـي بالخــيدن  

يـعم داها الغِّرر ـوالخاـذا الده ب  
لْويـفيه قُـحاسِـنا بالك  ــريعن  

   
                                                

  )).تفتـر: ((في ك 1
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شْتَوُلـم  الً ـبينَ  اـواهلْب الًـوخام  
قَـلْويغَ 1ذاٌلـى مدـهرـصا ومون  

  اـة لهـنَتْف مـكَ هـا الَّـحاها لَـهنْأبِ
  نـليي فَـيكَ رِـخْالص مـص مـلِّعتُ

  هارـثع  تْـأقالَ  2امٍـك سـلال مـفَ
  نــيدخَ  نِــيدقَرفَلِْل هــأنَّ وـولَ

  هـب تْــهبنَ  دـوق د إالّـوال معه[
ـعيبـالكَ دلثَّى ِلرــاكالت ـفجون  

  ىرـا الكَـهسنِّدي سي أنـفْلنَ تُـأبي
  3]ونـكُرو  قٌــا موبـون إليهـسك

قَ فليسرير العنِي فيها سٍئرـام  ىو  
  نــودي  راهــي رأى  اـاله لهتَـ

   

                                                
  .ھكـذا 1
  )).سـمى: ((في ج 2
ھـذان البيتـان وردا ھكـذا في ج، وفي الملكيـة؛ ولكنھمـا أدمجـا في بيـت واحـد  3

   :في ك؛ بحيث كتبا ھكذا
  ؛))سكون إلیھا موبق وركون *وال معھد إال وقد نبھت بھ ((

 .فتـم بذلـك؛ حـذف عجـز األول، وصـدر الثـاني
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  اًـدائب د ـهفالز صِرالح قَالَطَ أبيتَ
  نـريوقَ ب ــحصتَسه مـٌل لـخلي

  قـيشَ رـا بشـهوِلم يـل تْـلَبإذا أقْ
  نــزيه رـال منـبإلقِْل فَّـوال خَ

وإن أدـبتْر اـا بهـيلتفت نحوه لم  
  نـحزيوات ـتُ مـا لَـلى مـواد ع

  اـهمأثقال ه ِلما من حـطالم فيفَخَ
  ونـتم ومِـمل الهـقَث تْـكَإذا ما شَ

  ةالءـم  ىهـأب رِـقْه للفَـعلى حفظ
نَـسلْى حـهيـالزرى يدي طَـا وسن  

برـجازٌلـن منـفيال الخاِئـختَ  ف  
ـلهحيـمك ن ثـان  لَّـح  ـكيمن  

نَ ازُلـنمــجع نْدـهدا وتــهامة  
سوتَى واسولَـنْى ه ددـيـيه وص1ن  

ـيرـياضرِ ودـاً أيـس نار وورهد  
ــاض الـالٌل اعتزورود ــعيمن  

   
                                                

  )).وميـن: ((في ك 1
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  رٍـثائ كـلْال م كـلْالم 1ُلـيثفهذا أ
ـداِئألعــه حعلير ـبه زــبون  

وهذا عريض العز ـال عز  رِـتْمف  
ـشيله من مورِـصالقُ دات ـجسون  

ـحـصخْشَ تْوـأنَّكَا فَـصافهه أوه  
وإن لم يـفَ تْمرابِـالتُّ قَو  ـفيدن  

  داـقد ب ح بوالص واءـشْطاً عفيا خابِ
  ونــجد  كـيرناظ 2]يطِّـغَتُ مإالَ[

من كَ قْأفى هذا التَّروال تُ  يامعضع  
  نـمير فهو ثَـمالع 3قـعل كـلهجبِ

ـقْإذا كان عـذي جِ ىبىلًـة إلى بِد  
  ونــنم اة ــى ذي الحيارـصوقُ

  ةــلَّض  سـنافُاني والتَّـفالتَّ مـفيفَ
  ونـكي امـصحي والخالَـالتَّ مـوفي

   

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 1
 )).ثغني. إلى تعني: ((حـرف مـا ورد بيـن الحاصرتين في المخطوطين؛ فكتب 2
 )).علـو: ((في ك 3
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  ةًـيمع وساً ـفا نُـكوهه أشْـإلى اللَّ
نِع ـشْالرد قِّـوالح ـبين تَـقيالي1ن  

ـألُوأسه الرج2ىع رِـإلى أمذيـال ه  
  نــتيم اءـجالر ُلـبح هــفيقوتَبِ

  هودـجه وـنْدلَ نـم إالَّ رـيال خَـفَ
  نــميض اةـجالنَّ ابـبأس رِـسييتَِل

  
    

  3   
   4،  

  5   
        

6     


                                                
  .يكـون: ((في المخطوطيـن 1
  )).الرجـا: ((في ك 2
  )).الركبـان(( :في ج 3
  .م1343الموافـق لـ 4 
  )).بالدراري: ((، وفي الملكية؛ كتبت))الـدار: ((حرفت في المخطوطين فكتبت 5
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 6
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1،
       

     
      2

3،4 
 5  6،  7،
   8    
    9، 
     

10،
        11 

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج، وفي الملكيـة 1
  .؛ وھـو أرجـح))الكتابـة: ((؛ وفي نفـح الطيـب))المكاتبـة: ((في المخطوطيـن 2
 )).رتبـة الرياسـة واإلمامـة: ((في نفـح الطيـب 3
 )).جيـل: في المخطوطيـن 4
  )).بتآليفـه: ((في نفـح الطيـب 5
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطيـب))الروايـة: ((في المخطوطيـن 6
ك ـوب ذلـد صـ؛ وق))نـمحاس: ((ةـت كلمـا أغفلـ؛ بينم))هـل بنيـومح: ((اـنفسھم 7
  .بـح الطيـن نفـك مـذل
  )).اإلشـارة((: في نفـح الطيـب 8
  )).وحـرس مجادتـه: ((نفسـه 9

 )).إلى اقـر: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 10
 )).مـن: ((في نفـح الطيـب 11
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      1، 
       

        
   2، 3 


   4،  




    
 5،    

      
6 


                                                

  )).الجـالل: ((في ك 1
  )).إنشـاده: ((هـفسن 2
 )).باالرتجـال: ((في نفـح الطيـب 3
  )).وقصيـد: ((نفسـه 4
  )).الشـرعي: ((نفسـه 5
  )).المفلـح: ((نفسـه 6
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 1 


     
    2  

 3     
45،6 

6 
 


       

 
   

                                                
  )).إلى اللـه الغـني: ((في نفـح الطيـب 1
   )).وصحابتـه: ((نفسـه 2
 )).أولي األثـرة: ((نفسـه 3
وھـذا مناقـض لمـا ذكـره ابـن )). أربعـة وسبعيـن: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4

  .ھـ763الخطيـب مـن قبـل؛ كما يناقض قوله حين ذكر وفاة ابن صفوان؛ سنة 
  .م1343الموافـق لـ  5
الِذیـَن َقـاَل َلُھـُم النَّـاَس إنَّ النَّـاَس َقـْد أْجَمُعـوا َلُكـْم ﴿ :لـة إلى قولـه تعـالىإحا 6

سـورة آل . ﴾َفاْخَشْوُھـْم َفَزاَدُھـم إیَمانـًا َوَقاُلـوا َحْسُبَنـا اُهللا َوِنْعـَم الَوِكیـُل 
  .173: عمـران؛ اآليـة
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))هـإلي تْـطَبـم كن الملِّـح ؛))عِـفَاألر  :  
))بِ الًـأهمـسراك المـحعـالموض 1ب(( .  

2:  
لمامِـهي األفْـاك فـنع ـسم ـتَكْرم  

  ومـحتَ  نــفيالعارِ وسـه نفـعلي
3: 
أزـهى حكـجاب  ْؤرارِـياألغْ  ةُـي  

ـفامـال  حدى ج بأشـعوارِـاألنْ  ة  
4: 
ثناء وـجواكُودي في هم هـلْالخُ  ود  

ومحو رسن ذاتي بهسومي ح  يـبود  
5: 

أال في الهتُ لِّى بالذُّورىع  ُلـسائالو  
ودىعي أن أنادـم ـجيمُلـوسائ ب  

   
                                                

  )).الخـب: ((في المخطوطيـن 1
 .ويـلالبحـر الط 2
  .البحـر الكامـل 3
  .البحـر الطويـل 4
 .البحـر الطويـل 5
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1: 
هالقَ مصد جادوا بالرأو تَ ىض2واـعنَّم  

وا اللَّلُصوم فيما أودلْوا القَعب أودواع  
3: 

قَـسى زمن الر ضا هم من السبـح  
  بِـشُالقُ هـن أثوابـم دوـه العـوللَّ

4: 
  اـواؤهه  واكـسي في هفْنَ زوـيا فَ

  اــمناؤه  ا وراقَــهت معانيـرقَّ
5: 

ــا الغَـأمــالفُبِفَ رامـريغَ  ؤادم  
  ومرـي  وُلذُـي ما العنِّـم اتَـهيه

   

                                                
 .البحـر الطويـل 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))وتمنعـوا: (في المخطوطيـن 2
 .البحـر البسيـط 3
  .البحـر الكامـل 4
 .البحـر الكامـل 5
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1: 
2قَـشَر ـالعلُ  ذارجبِ ه ــنَيهـباِلن  

  هـالواِل  بحعلى الم 3دورـدا يـغَفَ
  هـالم   هــيتَحفْصبِ ذارـالع طَّـخَ

  هــمالَج  وِـحمه بِدــوعتَ اًـطخَ
  ىحـالض  أن جماله شمس تُـبسحفَ

حطُّـخَ طُّـاً وذاك الخَـنس  ـواِلزه  
  نيــاً وأجابــبجعتَ يـإلَ 4اــندفَ

  هـقاِلم  اللـدو من خـبي عورـوال
اَلـالجم إن ـآخفَ  مالَّـه الرــع5ج  

عن رسـه وانْـمدهـِلالَأطْ  على ب  
   

                                                
 .ھـذه المقطوعـة مـن البحـر الكامـل 1
شَى: في الكتيبـة الكامنـة 2   .وَ
 )). َیـرّق : ((نفسـه 3
  )).َفَرَنـا : ((في الكتيبـة الكامنـة 4
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتيبـة الكامنـة ھكـذا 5

  .وھـو أسلـم للـوزن مـن النـص أعـاله))). إن الجمـال الـالم آخـره فعـج((
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1:  
  قيوـشَ  عن الوصال طويَل تُـفْفَكَ

  ُلــليالخَ  وحِرــلِل تَـك وأنْـإلي
  سيــفْنَ كـتْدفَ  2لـك للطويـوكفُّ

  ُلــالخلي  اهــرضس يـح ليـبيقَ
3: 

  رــواف  هـقي إليوـالً شَـا كامـي
ـخَ طُـسيوبدواه ـي في ه ـزيعز  

تَـلْعام ـبأسابي لدطَّقَفَ  كـي4اـتهع  
  وزـجي ليس ابِـبفي األس عـطْوالقَ

5: 
  انيـنج  هـعاِلطَراً مــما قَـأي

  6انِـيع  نـع ىاروـه تُـتُروغُ
   

                                                
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر الوافـر 1
 )).للوصـال: ((في الكتيبـة الكامنـة 2
 .ن مـن البحـر الكامـلھـذان البيتـا 3
  )).عاملـت أسبـابي إليـك بقطعھـا: ((ھـذا الشطـر في الكتيبـة 4
  .ھـذان البيتـان مـن البحـر الوافـر 5
 .وھـو أسلـم)). وغرتـه تـوارت عـن عيـاني: ((ھـذا العجـز في الكتيبـة 6
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فُرِـأأص في هاقْ نِواك عراحيت  
وسوانْ  ديــهابيـحت  انِـتلَّع  

1 : 
  فيوـر اليغَ 2]بييا صاح[ نبحصال تَ

  فيـطَصمن ي وانه نْع ئرـام كلُّ
  ىبرـال  رـهز هرـشْليٍل بِكم من خَ

  فـهرالم دـحر ـشْذاك البِ يـوط
ــظاهره ـس  كـريير ـمن ىَأر  

  فـأس  ه فيـراضمن إع تَـوأنْ


       
    3، 

      
4 : 

   

                                                
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الرجـز 1
 .أضيفـت ھـذه الكلمـة مـن ت 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))بكنفـه، بكنطـه: ((المخطوطيـنفي  3
  .ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 4
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  اهـمح  مـورٍ وحـنظم ى ابندرـتَ
لَوأســملــح ه ـامــصيونَ  هر  

  هورِرــغُ اءــه أوليـأ منرــبتَ
  رـيهِظَ  ونِنُالم 1]أسـب هـقي مـول[

وأودع بـعسِاألنْ د مشَـوح  عٍ ـقَلْب  
  رــكير ونَــكنْم هــفي اهــيحفَ

  اـهشادر  وُلـالقب ىدلةٌ يوـشْرِ والَ
نْفي2خَـس  بالسرِـي ـريالمـسيح عر  

  ادةـشه  له عن ىضـغْد يـوال شاه
  وروز  اغُــصك يــا إفْــهلَلَّخَتَ

وال خدتُةٌ ـعجـكْدي وال مـناف  رع  
ـوال غعليوِـطْشٌ م هـي  ـميضر  

  ٌلــوباط وُلـصقٌ يــه حـولكنَّ
وُلـحي ـثْوموـنَّى ج ة ــعيوسر  

   

                                                
  )).ولـم يفقـه بـأن: ((وردت ھـذه العبـارة في ج متختلـة ھكـذا 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))فينسـج: ((في المخطوطيـن 2
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  ىرالو  م علىتْح توضاء الموا قَوقالُ
ــديير كَـغيص رــأسـبيوكَ  هر  

  هدـقْفَِل احـيتار حـري مـستَنْال تَـف
  ورـحتَ  ِلـبيالس دـصك عن قَـفإنَّ

  ٌلـشام ةـينالم مـكْى حلَـب تُـفقل
  رــصيي  ادـبالع ى ربـإل لُّـوكُ

  دىرـإلى ال  اديـاألع 1دمـولكن تق
  رورـس  ب منهـالقل ودـاطٌ يعـنش

  هـلِّظ درـفي ب رءـام المـوأمن ين
وال حلْةٌ ِلــيــقْحثَـ دــثتَ  مور  

وحبِـسي بتٌ قالَـيه شاعر  ـمىض  
  رـسيي نـميي العالَـالً فـثَا مدـغَ

وإن ــقباء ـالمرء بـعد ــعدوه  
ـلَوو ـساعـةً من عرِـمكَلَ  هـيثر  

   

                                                
ي ج؛ ھكـذا وردت في الملكيـة؛ بينمـا تـرك في موضعھـا بيـاض في ك، أمـا ف 1

  .فالكلمـة غيـر واضحـة
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1،
 

 


2 . 

***     

  
   

                                                
 م1295الموافـق لـ   1
  .م1361الموافـق لـ  2
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1 

 
  2،   

  3 .   
4،

     
 5؛

                                                
ً ألسلـوب المغاربـة واألندلسييـن الذيـن يميلـون  1 ً اللمـاي؛ نظـرا يكتـب أيضـا

ولمايـة قبيلـة أمازيغيـة بتريـة؛ سكنـت . إلى تخفيـف الھمـزة؛ ويحولونھـا يـاء
وبذلـك أصبـح اإلقليـم المتواجـد .  سمھـابعـض المناطـق في األندلـس سميـت با

وترجمـة . كمـا يسـمى بھـا أحـد حصـون مالقـة. في كـورة ريـة يسـمى لمايـة
أحمـد بـن أيـوب اللمـائي موجـودة في جذوة المقتبس، والذخيرة، وبغية الملتمس، 

  .والمغرب، والذيل والتكملة، ورايات المبرزين، ومطمح األنفس، ونفح الطيب
كتـاب الذيـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة؛ وصاحبـه ھـو ابـن عبـد   2

  . الملـك المراكـشي؛ سبقـت اإلشـارة إليـه
  )).كـان أدیبـًا ماھـرًا وكاتبـًا جلبـًال : ((في الذيـل والتكملـة 3

ة ھـو الناصـر لديـن اللـه عـلي بـن حمـود بـن ميمـون بـن أحمـد؛ مـن األدارسـ  4
أول الخلفـاء . م1018/ھـ408م وتـوفي سنـة 965/ھـ354الحسنييـن؛ ولـد سنـة 

وكتـب في الذيـل . العلوييـن بقرطبـة؛ ومؤسـس دولـة بـني حمـود باألندلـس
  )).الناصـر لديـن اللـه أبي الحسـن عـلي بـن حمـود: ((والتكملـة

سي؛ ينسـب إلى شنتريـن أبـو الحسـن عـلي بـن بسـام الشنتريـني األندلـھـو   5
. م1147/ھـ542؛ تـوفي سنـة Santaremفي غـربي األندلـس؛ المسمـاة اآلن 

أمـا كتابـه فھـو عبـارة عـن موسوعـة أدبيـة؛ تضـم تراجـم ونصـوص أدبيـة 
  .الذخيـرة في محاسـن الجزيـرة: ويسـمى، ھامـة
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   1    
2،      
3،     
       4 
   5؛   

 6،     
7 

8  

   

                                                
 .سقطـت في الذخيـرة)) في(( 1
 )).دابوشھـب اآل: ((في الذخيـرة 2

  .سيدنـا سليمـان النـبي  3
  )).إنشـات: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4

: حرفت في المخطوطين، وفي ج، وفي ك، وفي ك؛ وفي الملكية فكتبت  5
والمقصود ھنا ھي دولة بني حمود اإلدريسية )). المحمدية، والمحمودية، والمحمدية((

ً من سنة    .م1067/ھـ460م، وحتى سنة 1012/ھـ403العلوية تأسست في األندلس اعتبارا
 .؛ وصوبـت مـن الذخيـرة))بأعيانھـا: ((في ك، وفي الملكيـة 6
 )).فصـول لـه: ((كتـب في الذخيـرة 7
  .المـاء القليـل 8
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      1 
2 
    3 
     4 

       

        

       
5، 

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الذخيـرة))وروح: ((في المخطوطيـن، وفي الملكيـة 1
  )).وزمـن: ((في الذخيـرة 2
 )).ظـالل: ((نفسـه 3
  )).قديـم: ((المخطوطيـن فكتبـت حرفـت في 4
  )).أسـره: ((في الذخيـرة 5
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1: 

  تْـعلَع فأطْـبيللر 2عـطلعت طالئ
حن 3َلبورداً ق وضِفي الر هأوان  

ح4نـر المسلميـأمي ا ـي  مراًـشب  
َؤومالً للنَّـمـم لـين إحهـسان  

تْـنَّض حاِئس5اــه بمائهـه عليـب  
  هـنانب  اءـم  هـسقيتَسي اهـفأت

ـلن تْـداما أيهــام مةًــصولَو  
ـبالعلتَّوا  زنِـكيم هـطانلْفي س  

      
6


                                                
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 1
  )).طوالـع: ((في الذخيـرة 2
  .في ك)) قبـل((أغفلـت  3
؛ وھو أصح؛ ألن لقب أمير المسلمين استعمل ))أمير المؤمنين: ((في الذخيرة 4

  .تأخر عن زمن الدولة الحموديةألول مرة في عھد الدولة المرابطية؛ وھو زمن م
  .؛ فصوبـت مـن الذخيـرة))بمائـه: ((في المخطوطيـن والملكيـة، ونفـح الطيـب 5
 .؛ فصوبت من الذخيرة))الحرة((حرفت ھذه الكلمة في المخطوطين؛ فكتبت  6
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1: 

  2هـب  اـهجأعاِل  يءمن شَ قَـم يبـل
  عـمطْي ال نم نـوأي ياةالح عـمطَ

)وإذا المنشَأنْ ةُــياـفارهأظْ  تْــب  
  3)عــفَنْة ال تَــيممتَ لَّـكُ تَـيفَألْ

     
4:  

روـلَ  تُــلْقُفَ  ديـعاِئ  نيـح5ه  
  دــأجِ  ذيـال  لىـع  نيدزِـال ت

  ةٌدـخام يـار وهـى النَّرـا تَـمأ
ـنْعد وبِــبه تَّتَ  احِــيالرــقد  

   
                                                

 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 1
  )).أعالجھـا بـهلـم يبـق شيء لـم : ((ورد الشطـر في الذخيـرة ھكـذا 2
اقتبـس اللمـائي ھـذا البيـت األخيـر؛ وھـو ألبي ذؤيـب خويلـد ابـن خالـد بـن  3

  .ھذيـل؛ وقـد أشـار إليـه صاحـب الذيـل والتكملـة
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر المنسـرح 4
  :ورد ھـذا البيـت في الذخيـرة والذيـل والنفـح ھكـذا 5

إذ سقطـت في )). مـه  ال تـزدني عـلى الـذي أجـد وروحـني عائـدي فقلـت لـه((
؛ وھي اسـم فعـل مبـني عـلى السكـون؛ وقـد )) َمـْھ ((النـص أعـاله كلمـة 

ـهٍ؛ ومعناھـا: يقولـون   .أكفـف: مَ
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   1 . 

  2؛ 
      
3: 

نَب4ولم تُـي  كُأسن وحتُنْص داًـجاه  
ىا أتَـفلم قْالمدور صـيقَ  5هرريـب  

  رـصبم تَي غير ما أنْظِّح 6ولم يكن
  رـبإلى الشِّ راعذِّـك ما بين الـنيعبِ

   

                                                
  .م1072الموافـق لـ   1
  .Monte Mayorومعنـاه الجبـل الكبيـر   2
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الطويـل 3
  )).فلـم(( :في الذيـل 4
  )).صيرتـه: ((نفسـه 5
  .؛ وھـو أسلـم))يـك: ((نفسـه 6
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  داًـجاه  كـيوصري ُأـبراً قَفيا زاِئ
لَعـيقْتَبِ كوى اهللا في السر والجرِـه  

  ماا فإنَّـنَّظَ رِـهبالد نـنَسحتُ  1الَـفَ
ـمن الحم أالَّز ي2نامتَس   رـهإلى الد    

   *** 

  
    

   

                                                
   )).وال: ((في الذيـل 1
  )).يستسـام: ((نفسـه 2
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1  

 

 
2:

     3؛ 
     4؛  

 5؛    
     
6 

   

                                                
ً في القـدح المعـلى،  1 توجـد ترحمـة أحمـد بـن محمـد بـن طلحـة أيضـا

والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، والمغـرب، والذيـل والتكملـة، والـوافي 
 . ، ونفـح الطيـببالوفيـات

  .ھـو ابـن سعيـد؛ سبقـت اإلشـارة إليـه  2
 )).األمـر: ((سقطـت في نفـح الطيـب والقـدح المعـلى كلمـة 3
ھـو المتوكـل عـلى اللـه أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يوسـف بـن ھـود؛ أميـر  4

  .سبقـت اإلشـارة إليه؛ كما خصه ابن الخطيب بترجمة في اإلحاطة. سرقسطـة
  )).استـوزره في بعـض األحيـان: ((في نفـح الطيـب والقـدح المعـلى 5
 )).في: ((في نفـح الطيـب 6
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 1   2 ،


   3 
 4    5 
6 
7: 

  اـومنمن ي 8فرـى الظّرـت ـليا ه
  قـقيالع  قَوـق طَـاألفْ دـد جيـقلّ

   

                                                
  )).سمعتـه مـرة يقـول: ((في القـدح المعـلى 1
ھـو حبيـب بـن أوس بـن حارثـة الطـائي المعـروف بـأبي تمـام؛ ولـد في قريـة  2

وتـوفي بالموصـل سنـة م 804/ھـ188مـن قـرى سوريـة تسـمى جاسـم سنـة 
مـن فحـول الشعـراء، وأحـد أمـراء البيـان في عصـره؛ مـن . م846/ھـ231

  . ديوان الحماسة، ومختار من أشعار القبائل، ونقائض جرير واألخطل: مؤلفاته
 )).فأھـوى لـه: ((وفي نفـح الطيـب)). فانبـرى لـه: ((في القـدح المعـلى 3
  )).ـةقح: ((في النفـح، والقـدح 4
 )).فأرنـا: ((نفسھمـا 5
 )).ومـا أظنـك  إال تعـني نفسـك، قـال: ((في القـدح المعـلى 6
مـا ورد بيـن الحاصرتيـن ھنـا سقـط في المخطوطيـن؛ بينمـا ذكـر في  7

أمـا القـدح . واألبيـات التاليـة مـن بحـر السريـع. الزيتونـة، والملكيـة، وت
 )).  قـول مـا لـم يھتـد إليـه متقـدم وال يھدي لمثله متأخرأ: ((المعـلى فقـد ورد فيـه

  .؛ وھـو أسلـم))أظـرف: ((في القـدح، والنفـح 8
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  اــهعيدانبِ   قَروــال  قَــطَوأنْ
رِطْمبٍـضيقَ لَّـكُ  1ةًـب  قــريو  

  ىدـالنَّ  مرخَ برـشْتَ الَ سـموالشَّ
  قـقيالشَّ 2أسـكَبِ إالّ ضِورـي الـف

  
3

     4


     


5: 
أدـهرـما فالساء ــبتْد اًـروسع  

 مضــخَمواِلــبالغَ  سـالبِة الم  
   

                                                
  )).مرقصـة: ((، وفي النفـح))مـن فضـة: ((في القـدح 1
 .؛ وھـو أسلـم))بكـؤوس: ((في القـدح والنفـح 2
في : ((المعـلىورد في القـدح . ؛ وصوبـت مـن ت))الغيـض: ((في المخطوطيـن 3

  )).في الغيـظ إلى أشـد ممـا كـان((
 ...)).ھـذا ھـو السحـر: ((في النفـح 4
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الوافـر 5
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  ٌلـيأص 2هرــفَّخَ 1ضاألر دــوخَ
ـفْوجالنَّ نكُ 3رِـهالِلـبالظِّ  ْلــح  

  ي آلٍلـف  4قُرِـشْي نِـصالغُ دـوجي
  اِلــياللَّ  افُــنأكْ نـبه يءضـتُ

5؛6 
7: 

  هــترز  اــعندم ر ــنه ه ـلل
  الْلـراً حـه سحـفي منرـطَ نـعاي

  ةــليل  هـل بــح الطَّـأصب  8إذا
  اْلـالخي 11َلـصن مثالغُ 10فيه 9وجال

   

                                                
 )).الـروض: ((في القـدح والمغـرب والنفـح 1
  )). َحمَّـره : ((في النفـح 2
  .؛ أي شـاطئ النھـر)) وِحْقـُو النَّْھـر : ((وفي القـدح)). النھـار: ((في ج 3
  )).يشـرف: ((في القـدح والنفـح 4
 )).وأزد: ((في المخطوطيـن 5
  )).ملـك: ((في نفـح الطيـب 6
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر السريـع 7
  )). إْذ : ((في القـدح والنفـح 8
 )).وحـال: ((وفي المغـرب)). وخـال: ((في ج، وت 9

  )).منھـا: ((في القـدح 10
  )).شبـه: ((في القـدح والمغـرب والنفـح 11
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     1؛
2: 

  نيـبي  لـاللي  رـبح  3اجـم اـولم
  راـذك   تُددــج د ـوق م ـوبينك

  نيـيع   انــإنس   4مــقاكُِل  أراد
  راــسجِ  هـام عليـه المنـل دـمفَ

5:6: 
ا ـولم ــسرأى إنْ أنان  عنيــي  

  اءـم قَـريه غَـمن دـالخَ نِـحصبِ
  راًــسه جِـليذار عـه العـل امـقأ

  اءـيلى الضـع  7المـالظَ دـا مـكم
   

                                                
 )).اإلحسـان: ((في القـدح 1
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر الوافـر 2
  )).فـاح: ((في ت 3
  .؛ وھـو أسلـم))لقاءكـم: ((في القـدح والمغـرب والنفـح 4
 )).فقلـت لـه: ((في القـدح 5
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الوافـر 6
  )).صبـح: ((في ت 7
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 1   

2؛3: 

  اـبيههشَ  تَـإذا رأي دامـمالْ اتـه
  هـبيشَ رِـيغَداً بِرـيا فَ قـي األفْـف

فالصـبقد ذَ حـبنَالم بِـالظَّ حصهـل  
  4هـفي م ـخاصتُ  هـمماِئح تْدـغَفَ

  

 
   


 

   

                                                
 )).يكـرر: ((في القـدح 1
وھذا حسبك : إال تفضلـت باإلعـادة والزيـادة؛ فأعـاد ثـم قـال: ((القـدح ورد في 2

  )):لئال تكثر المعاني عليك؛ فال تقوم بحق فھمھا وإنصافھا؛ ثم أنشد إذ ذاك
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 3
 )).فغـدت تخاصمـه الحمائـم فيـه: ((ورد ھـذا العجـز في القـدح والنفـح ھكـذا 4
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 1


       

      
      
       

        
2: 

  اــنلْحتَفار  قــفِّوبالم ا ــسمعن
وشافه ـا لــنع حــس ب مـلوع  

ورداً أقَـي تُــمرىــوأخْ ا ـهلُب  
  وـمداً وأسـا أبــهلضفَبِ شُــأعي

   

                                                
و اليناشـتي؛ وھـو أبـو العبـاس أحمـد بـن أبي عبـد اللـه بـن أبي الفضـل أ  1

مبـارك؛ المعـروف باسـم الينشـتي؛ نسبـة إلى حصـن في األندلـس يسـمى 
  .تغلـب ھـذا األميـر عـلى سبتـة وتلقـب بالواثـق باللـه. ينشتـة

  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الوافـر 2
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  1هـنْع  اِلــالح انـسا ِلــندشَفأنْ
شَــي الَّــد  ــوأم ر ال يــتم  

  
2      

3: 
  اـد رآنـول وقـضو الفُـول أخُـيق

  4ونــجالح  اـغنلِّان بـعلى اإليم
  الَّــم هوــالص رــهشَ 5وـكشْأنَ

ـمحــكُنْاه مم ــودي ٌلــقْعن  
  موـقَ  6نحا فنَـوانس بـحاص فقلتُ

زةــقَناد   مذاهــنُفُ    اـنبون  
  ـال نِـر ديـيغَ نٍـيد لِّـكبِ نـدينَ

ـدينَ داً ـه أبـا بـمفَ اعِـعـرن  
   

                                                
  )).فيـه: ((في النفـح 1
: بينمـا كتـب في نفـح الطيـب)). موجـوه: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2

 )).فـزاد ذلـك في حنقـه: ((أمـا القـدح المعـلى فقـد ورد فيـه)). فـزاد في حنقـه((
 .واألبيـات التاليـة مـن بحـر الوافـر)). اإلسھـاد: ((في المخطوطيـن 3
 )).ـونُ يغلبُنـا المُج: ((في القـدح والنفـح 4
  .؛ وھـو أسلـم))أتنتھكـون: ((في القـدح، والنفـح 5
  .؛ وھـو أسلـم))نحـن: ((نفسھمـا 6
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  2وـعدنَ  رِـهالد 1وحِـفُعلى ص نحنَفَ
وـليإب3نــآمي اـلن  ولــيق س  

  اـنَّع  كـإلي امِـيالص رــهشَ 4اـأي
    5ونــكُنَ   اـم  رـأكفَ  كــفيفَ

6 7 
7   

  8.    
      
 

  ***  
   

                                                
  .ومـا جـاء في النـص أعـاله أسلـم)). الصفـوح: ((في ك 1
؛ ))فحي على الصبوح الدھر ندعو(( :ورد ھذا الشطر في القدح المعلى ھكذا 2

 )).بـحيّ : ((ـب بـدال منھـاكت)) فـحيّ ((وفي النفـح كذلـك؛ إال أن كلمـة 
 . ؛ بـدون مـد؛ وھـو أسلـم))أميـن: ((في القـدح والنفـح 3
  )).فيـا: ((نفسھمـا 4
  )).إليـك ففيـك أكفـر مـا نكـون: ((نفسھمـا 5
  )).في: ((في ج 6
  )).ھـذه: ((في القـدح، والنفـح 7

؛ غيـر أن ))ةوسبعمائـ: ((وقـد ورد في النسـخ الثـالث. م1233الموافـق لـ   8
أي . ھـ635ھـذا ال يصـح؛ ألن ابـن ھـود الـذي خـدم لديـه الشاعـر تـوفي سنـة 

  .وقـد اختلفـت المصـادر في تاريـخ وفاتـه. بعـد مقتـل الشاعـر
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1؛

2. 

 
     





       
  

       
 

   

                                                
وتعتبر ھذه المدينة من أھم المراكز الحضارية باألندلس . سبق التعريف بألمرية 1

وقد . يقدر تعدادھم بحدود المائة والخمسين ألفاً اإلسالمية؛ إذ كان سكانھا ـ آنئذ ـ 
 . م1489/ھـ895سقطت ھذه المدينة في قبضة النصارى سنة 

ً في المصـادر التاليـة 2 الكتيبـة الكامنـة، ونثيـر : راجـع ترجمـة ابـن خاتمـة أيضـا
 . ونثيـر فرائـد الزمـان، ونيـل االبتھـاج، ونفـح الطيـب
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1
    2،3 
 4،    
  5    6 
7،8 
       

9
 

       
      

                                                
مساجلـة القـدح المعـلى؛ البـن الخطيـب؛ وھـو  ھـو كتـاب التـاج المحـلى في 1

  .وسبقـت اإلشـارة إليـه. ملخـص لتاريـخ غرناطـة
وقـد وقـع تحريـف في . أي المصـدر للـرواة في الحـذق والمھـارة 2

  )).بحـور الـرواة: ((المخطوطيـن؛ إذ كتـب
  )).لبـاب: ((في ك 3
 )).ذو اآلداب: ((في الكتيبـة الكامنـة 4
  )).وكمـن: ((ـهنفس 5
ِقْـس ھـو المـداد الـذي يكتـب بـه))نِقْسھـا: ((نفسـه 6 بينمـا . ؛ بالنـون؛ ألن النّ

  .المقـس ھـو مـا يغـط في المـاء
 )).اللحـاظ: ((وفي الكتيبـة)). اللحـظ: ((في ك 7
 .؛ لـم يـرد في الكتيبـة الكامنـة))السبـاق جيادھـا: ((مـن ھنـا؛ وحـتى عبـارة 8
 )).طـال: ((رفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـتح 9
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1 
      

2. 
 

       
      

        
      

       
     

 

3 

       
 

                                                
  )).ظـل: ((في الملكيـة 1
 .ھنـا تنتـھي الفقـرة المشـار إليھـا؛ الساقطـة في الكتيبـة الكامنـة 2
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطيـن وفي الملكيـة؛ وأضافھـا عنـان 3
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1، 

 
     2  

3 ،
4: 

يا من حمابِ ماِلعلى الكَ تَـلْص تَْأر  
عـني5اي ـنْمه من اِلـمالج عِـاِئالر  

ـم6أىر روقُي افَـطوفي عي ـبرهد  
ـومج رمٍـت من كـئما شارعِـب د  

  الًـحامتَ انـمك من الزـو إليـكأشْ
  عـجام ك ـٍل لي بقربـمشَ ضفي فَ

   

                                                
  )).األغـن: ((في ج 1
 )).ركـابال: ((في ك والنفـح وديـوان ابـن خاتمـة 2
 )).في صحبتـه: ((في الديـوان 3
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 4
  )).عينـان: ((في ج 5
 )).قمـر: ((في نفـح الطيـب، والديـوان 6
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هـجم ـعالبـعلي اداـقَباللِّ  اًـنه ض  
  عـالم  رقـل بـمث صـلَّقَتى تَـح

  ةـلشفاع  بـذو مذه  نيـأنَّ  وـفل
ـيتُنادـكُ[  كيـيا ماِل هن  1]عيـشاف  


2 
  3،   

       
4،  5،  


6،       
         
7    8 

                                                
 )).يـا شافـعي: ((في نفـح الطيـب، والديـوان 1
 )).ظمـآن: ((في النفـح، والديـوان 2
  .ك مـن نفـح الطيـب؛ وصـوب ذلـ))الضـر، العـز: ((في المخطوطيـن 3
  )).بإبعـاده: ((في النفـح 4
  )).إسعـاده: ((، وفي النفـح))النعـاق: في ك 5
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))الزايـر: ((في المخطوطيـن والملكيـة 6
  .ألن الذكـاء بضـم الـذال ھي الشمـس)). لشعـاع ُذكائـھ : ((في النفـح 7
  )).النائيـة: ((نفسـه 8
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       1،
2،

     3، 
4 


 5  
   

6 7؛
   

8  9،  

                                                
 .رتيـن سقـط في المخطوطيـن والملكيـة؛ وأضيـف مـن النفـحمـا بيـن الحاص 1
  .؛ وصـوب مـن النفـح))عمـاره: ((في المخطوطيـن 2
  )).الطلـوع: ((في النفـح 3
 )).يتصـرف: ((نفسـه 4
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن 5
  )).عـاد: ((في المخطوطيـن 6
َذَھَبـْت َھْیـف  : ((مثـل فيقـولأمـا ال. في المخطوطيـن)) إلى((سقطـت كلمـة  7

يـح الحـارة الـتي تھـب ـ في الصيـف ـ مـن جنـوب )).  ألْدیاِنھـا والھيـف ھي الرّ
ً باسـم السمـوم أمـا كلمـة . شبـه الجزيـرة العربيـة؛ ھي المعروفـة أيضـا

؛ وھـذا المثـل يضـرب عندمـا يتفـرق النـاس. ؛ فالمقصـود بھـا عاداتھـا)ألديانھـا(
  .  كـل واحـد لشأنـه؛ ويتمسـك كـل إنسـان بعادتـه الـتي اعتـاد عليھـا

 )).أولـت : ((في النفـح  8
  .مفردھـا أثـرة؛ وھي المكرمـة المتوارثـة: اُألَثـر  9

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

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


481 
 

   1،   
2 3،4

      



56 

  7  8   
        
        
9
       

10  
                                                

بَـر 1 بْـر عـلى الخَ   .معنـاه زادت الخبـرة عـلى الخبـر: أربى الخُ
 )).مستشرفـات: ((في النفـح 2
 )).القواطـر: ((ـتحرفـت في ك؛ فكتب 3
 )).حـوت: ((في النفـح 4
 )).أو الطـرف: ((؛ وفي النفـح))لطرفـه: ((في المخطوطيـن والملكيـة 5
 )).بالتنقـل: ((في النفـح 6
 .أضيفـت مـن النفـح؛ ألنھـا سقطـت في المخطوطيـن)) مـن(( 7
  )).ذلكـم اإلصـدار األدبي واإليـراد: ((في النفـح 8
 )).ـلالفض: ((نفسـه 9

  )).األذن بغيـر سھـم: ((وفي النفـح)). األذھـان: ((في ك 10
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1 
 

2
       

       3 
      4 

 5  6   
        


  7     

8 .   


                                                
  )).وال تستطلـع: ((في النفـح 1
  )).يتعاطـاه: ((في النفـح 2
غيـر أن . مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن؛ وأضيـف مـن النفـح 3

 .المواليـة ساقطـة في النفـح))ثنـاء((كلمـة
 )).ادخـاره: ((في النفـح 4
 )).بنعايـم: ((في ج 5
 )).ال غـرو: ((في النفـح 6
  )).الوحـدة: ((في ك 7
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن؛ وأضيفـت مـن النفـح 8
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1 
       

     2  3 
4 

      56،
        

7
8

9. 
   

                                                
  )). أھلـه: ((في النفـح 1
  ))....یقّیـده؛ والبصـر ُیَبْھـرج نقـده فیقعـده؛ فھـو ُیَقـّدُم رجـًال : ((نفسـه 2
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))يھـرج: ((في المخطوطيـن 3
  )).جزمـاً : ((في ك 4
  )).لوضـح، فلـو صـح : ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
األعـذار؛ مثلكـم مـن قبـل جليـات األقـدار؛ واللـه سبحانـه يصـل : ((في النفـح 6

  ...)).لكـم عوائـال
 )).بكـم: ((في النفـح 7
  ...)).وكتـب في عاشـر ربيـع: ((في النفـح 8

  .م 91347  
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  1؛    

2. 
 

3 ؛4: 
  عـنَصأم م تْـفَرِخْد زـلْخُ انـنأجِ

  عـنَصي ع ـنيأم ص داوـع دـوالعي
5: 

  راقـلف  اًـقفوم دـشاهي  مـن لـم
  اقـشَّالع ه ـلُّوتَ  فـكي رِدـم يـل

   

                                                
يقصد دولة أبي الحجاج يوسف سلطان بني األحمر في غرناطة خالل الفترة  1

  . وردت ترجمته في اإلحاطة. م1354/ھـ755م إلى سنة 1333/ھـ733الزمنية من 
  م1350الموافـق لـ 2 
 )). مجليا كان: ((من ك؛ بينما كتبت العبارة في ج ھكذا)) كـان((سقطـت كلمـة  3
  .مـن بحـر الكامـل ھـذا البيـت 4
  .ھـذه القصيـدة مـن بحـر الكامـل 5
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ـت لم تَـكن إنرل من رأىـفسائ ه  
ـبِخْيرلَك عن وـهي وهـسي  لو1اق  

ـمن حق ـفْاسٍ وخَـأنف ر حـوانج  
ـبأكْ دوع ـوص وفَ ادضِـي  ـم2آق  

دهـال لسـؤاد فـالف ـيقٌـناط ان  
  قراــتم   3عـطاي وداع ـد الـعن

  ةًـلَحف رِـلَّكَتَ نـلم رـد أشيـولق
ـأن عـقَو بِـول يعل جواـفُ  رد4ق  

ـى أراجلِّـعمن ذماي ع  ةًـشاشَح  
  قأنا ال ذيـض الـا بعـو بهـكأشْ

  ةٌـمذ  ويـفه نحطعى ولم تَضـمفَ
  اقــتشْم لىـع 5اـيقْب ال اتـهيه

   

                                                
وفي الكتيبـة )). وعـن أشـواقي: ((، وفي ت))وھـو سيـاق: ((في المخطوطيـن 1

  )).سيـاقي: ((الكامنـة وديـوان ابـن خاتمـة
 )).مـآقي: ((في الديـوان 2
  .سلـموھـو أ)). وال يَـدٌ : ((؛ وفي الكتيبـة الكامنـة))ال يـح: ((في ك 3
4  ً أي بقـدر الوقـت؛ مـا بيـن الحلبـة والحلبـة؛ فـإذا كانـت الحلبـة األولى صباحـا

ھـو القـدر مـن الوقـت مـا : وثمـة مـن يـرى أن الفـواق. فالحلبـة الثانيـة مسـاء
  .بيـن قبـض الضـرع باليـد للحلـب، وفتـح اليـد أثنـاء تلـك العمليـة

  )).ال يثـني: ((الديـوانفي الكتيبـة الكامنـة، و 5
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يا صاحبي ـوقد مضـم النَّكْى ح1ىو  
  3اقـشَّالع  2ةـشيمبم ي لـا عـروح

نَ 4بي الـبِقْتَواسس6أرضكم 5نـةً عـم  
  8اقــوث  لـتح  7اـتهحفْنَ لَّــعلَفَ

  ىرـإذا س م ـسيني النَّـفيي ليشْـإنّ
تَمضـم اً ــعوــلكُن تـاآلف ماق  

ودتيـل مـزع أهـبالج 9غـبلمن م  
  اقـة بـبابم الصـكلى حـي عـأن

  ىوـنَ 10ربهمد قُـهل عوـن تحـولئ
تُـلْما ح ـدي وال ميثـهعن ع11اق  

   

                                                
  )).الھـوى: ((في الكتيبـة، والديـوان 1
 .؛ وھـو أسلـم))بشيمـة: ((نفسـه 2
  )).اإلشفـاق: ((نفسـه 3
 )).واستقبالھـا: ((نفسـه 4
 )).مـن: ((نفسـه 5
  )). أرضھـم: ((في ك 6
 )).نفحاتھـا: ((في ج 7
 )).وثـاقي: ((في الديـوان 8
  )).يبلـغ: ((في المخطوطيـن 9

  )).حبھـم: ((في ديـوان ابـن خاتمـة 10
  )).وعـن ميثـاقي: ((نفسـه 11
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تيــلَّلخُ  رامـقي الكـاليخَ تْـفَأن  
  1راقـواإلخ القـى اإلخـإل اً ـبسنَ

  رةٌـفك  نيـتْه ما استغرقَـاً بـقسم
  2راقــه واستغــري فيــوفك إالّ

  هــلعلّ شيـالع دـعن 3ةـي آهـل
يرـذا مع اإلشـا وكـغي لهـصاق  
  دـجِتَ  إنـف مـسيالنَّ بـأبكي إذا ه
بِفَ ه ـالً بـلَبدــمعي المــهراق  
  4اـبالص  عـه مـب إليـأوما ما تكت

  5اقـرف اقُــفبي والرـتر كُـفالذك
   

                                                
ً إلى : ((جـاء ھـذا الشطـر في الكتيبـة الكامنـة وديـوان ابـن خاتمـة ھكـذا 1 نسبـا

  )).اإلخـالل واإلخـالق
  )).استغـراقي: ((في الديـوان 2
ـة: ((في الكتيبـة والديـوان 3  ))لي أن 
بينمـا كتـب الشطـر في الكتيبـة الكامنـة وديـوان ابـن . األربـعھكـذا في النسـخ  4

  .؛ وھـذا أسلـم))أومي بتسليـم إليـه مـع الصبـا: ((ابـن خاتمـة ھكـذا
  )).رفـاقي: ((في الديـوان 5
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  1ازحـزار بنـط المـمن لي وقد شح
  2واقـى أشوـمن ج  بيـى لقلـأدن

إن غاب عن عيواهـثْني فم  اـشالح  
  داقـب واألحــن القلـبي 3راهـفس

  هـبفراق  ىوـالنَّ دـي يارت علـج
  راقـبف  ىوـالنَّ تـنَا جـاً لمـآه

  اـشنيع اضي ـبي هل لمـأحباب قل
فَ  ردخ ــسنْي 4قالــبت مــعدكب  

  عــراق  دـلُّجواب التَّـل ألثـأم ه
  ة راقــبحالم  ن داءـس مـإذ لي

ما غاب كوكب حسريظـم عن ناكُن  
ــطَإال وأمرت  اــا آمــمالد5ق  

   

                                                
)). من لي شحط المزار بنازح أني: ((كتب ھذا الشطر في النسخ الثالث ھكذا 1

  )). مـن لي عـلى شحـط المـزار بنـازح((: أمـا في الكتيبـة والديـوان؛ فكتـب
  )).أشـواقي: ((في الديـوان 2
  )).وسـراه: ((في الكتيبـة والديـوان 3
  )).عيشكـم بتـالقي: ((في الديـوان 4
 )).آمـقي: ((نفسـه 5
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  مــهديثَح  يلَـع  رأد يـخَُأ هـإي
  ذاقـم بـفاً وطيرع تْـكَاً ذَـكأس

نَوإذا جـلم تَـحنـأو طربٍ فم اء  
دـلْوقَ 1وعـعي الهمـمـفالخَ بياق  

ذكراه راحي والصخُ ة ـباب2رتيـض  
والدـمتَـني وأنْـساقي ع ـالس3اق  

  نيـإنَّ  انيـلح نـي منِّـع 4هـلُيلَفَ
  5وأالق   هــالقيتُ ا ــبم    راضٍ

6 : 
  هـت ركائبمقد ز 7بـكوالر تُـوقف

  عـطيقْتَ   8ىوـالنَّ ع ـوس مـفوللنُّ
   

                                                
  .ھـو سيـالن الدمـع: والھمـوع. أي دمـعي السائـل مـدرارا 1
 )).حضـرتي: ((في الكتيبـة والديـوان 2
 )).والدمـع ساقيـتي وأنت الساقي: ((د ھذا الشطر في الكتيبة والديوان ھكذاور 3
  )). َفْلَیْسـل : ((في الكتيبـة والديـوان 4
 )).وأالقي: ((نفسھمـا 5
 .ھـذه القصيـدة مـن بحـر البسيـط 6
  )).والبيـن: ((في ك، والكتيبـة، والديـوان 7
 )).مـع األنفـاس: ((وان، وفي الكتيبـة والديـ))مـع األيـام: ((في ج 8
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  ْلـوداع وهـوي للـحل نَـوقد تماي
لْالقَ 1احِلللرب صدعـتودي  كبر الر  

ـأضم ـمنه كما أهوىـن لغير  2ىد  
ذاها الطِّةً في شَـحانرييب مـمجوع  

  3اـهصاً من تقلُّـر خوفـو فأذعـيهف
  وعـلوم  نـق بسوء الظـفيإن الشَّ
هل عند من قد دىع بالبـي4هـتُلَقْن م  
  وعـومسم ي ِئرـدى منه مرـإن ال

  ا ـوم يلمٍ عـرغْ 5لب عنالق عـيأشَ
  عـييشْتَ  بـه للقلـم لـاء جسـبق

  6راًـقتَفْم تُـي لسـاتي أنّـشو يرُِأ
  ب مصروعـى وصميم القلرـلما ج

   

                                                
 )).لراحـل: ((في الكتيبـة، والديـوان 1
 )).أھـوى: ((في الديـوان، والكتيبـة 2
  : ؛ بينمـا كتـب الشطـر في الملكيـة ھكـذا))نقضھـا: ((في ج 3

ً عـن خوفھـا مـن نقضھـا (( أمـا في الكتيبـة والديـوان؛ )). يھفـو فـؤادا
  )).و َفُأْذَعـر خوفـًا مـن تقلصھـاتھفـ ((  : فكتـب الشطـر ھكـذا

  )).مغلبـة: ((في الكتيبـة والديـوان 4
  )).مـن: ((نفسھمـا 5
  )).مكترثـا: ((وفي الكتيبـة والديـوان)).  مفترقـًا : ((في المخطوطيـن 6
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ـالوجـطب د1ع وانيلْوس  صانَمة ـع  
هاتَـهي ُلـكُشْي مصـبطْنوع وم2وع  

  ق ـلَفي خَ دـد إذا ما زيـإن الجدي(
  3)وعـقرم  بوـالثَّ اس أنالنَّ نـيبتَ

4: 
النَّ   5ونِـيلوال حيائي من عرسِـج  

  سِدـنْالس بين دروـال دـخَ تُـمثَلَلَ
ورِـغْمن ثَ تُفْشَر ـاألقاحاـهريقَ ة  

وضمتُم صونِالغُ طافَأع  المسِـي  
ارـأست تُـكْتَوه ارِـقالو ُأ ولم6لـب  

  وسِـأشْ رفـظ بطـتلح 7الءـللباق
   

                                                
  )).طبـعي: ((في الكتيبـة والديـوان 1
  )).مطبـوع ومصنـوع: نفسھمـا 2
وجاء البيت : إبراھيم بن إسماعيل النسويھذا البيت مقتبس؛ إذ صاحبه ھو  3

  وأثبتوك  لقيل األمر  مصنوع *لو أن موتى تميم كلھم نشروا : الذي يسبقه ھكذا
  .ھـذه القصيـدة مـن بحـر الكامـل 4
  .؛ وصوبـت مـن ت))العيـون: ((في المخطوطيـن 5
 )).لـم أبـالي: ((يقصـد 6
 .؛ وھـو أسلـم))للباقـال: ((في الديـوان 7
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  اً ـطارحم انِـنالد اءـالي وصهبـم
سجع انِـيالق مـفكاشاً وه الْجسِـم  

  ل ـخاترٍ ومــظاهن مـان بيــتَّشَ
  سِـنِّدوم رٍـهطَا ومـجالح 1بوـثَ

ومهـرني بـذل باكـمٍ بالعــمجج  
  سِـتأنُّد بـمسع حـر أفصــيوالطَّ

نزتُـه سهـقطْنُ  ةـفاهمعي عن س  
ـرتُوأعـوته صسـالملم 2مـخياً ر  

فَّسنـإن أك اق يوماًـفي العشّ تُـه  
ذاك الذي يد4رسـاألخ  صيحالفَ 3ىع  

أعذول وج5ادرجيـف  كشَّدي ليس ع  
  سِـحك فاجلصدي بان نُشْر صيحونَ

   

                                                
  )).تثـوب: ((، وفي ت))مثـوب: ((، وفي ك))بثـوب: ((في ج 1
 )).رخيـم: ((، وفي ت))رحيمـاً : ((في المخطوطيـن 2
 )).يـدع: ((نفسـه 3
  )).ذاك الـذي يـدع الفصيـح ألخـرس: (( جـاء ھـذا الشطـر في الديوان ھكذا 4
  : أخـذا ھـذا التعبيـر مـن المثـل القائـل 5

مـشى : معنـاه: ودرج. ؛ أي فاذھـبي وامـضي))ادرجيليـس ھـذا بعشـك فـ((
  .ويضرب ھذا المثل لمن ال يعرف قدره، ويضع نفسه في غير مرتبته. ومضى
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  ـوال  ارـهل تبصر األشجار واألطي
  سُِؤاألر الخافضات 1]تلك[ ارـهزـأ

  2]هـى بفَـوكَ  تيـإلي[ وـه وهـاللت
  سِــفُباألنْ  هرـب ى دــفَاً يـقسم

  3ةـاللَلخَ  وٍ والـن شكـا ذاك مـم
  سِدــقَحٍ ومــبسود مـن سجـلك

  ودهـجود بِـأ الوجرـراً لمن بـشك
  سِـلفْالم هـوج لُّـه الكـإلي ىنـفث

]فَ   األرض  اطـسا بِـموســم4]هد  
  لسِـمج األرض أوثر 5طـودحا بسي

   

                                                
  .ھـذه الكلمـة وردت في الديـوان؛ بينمـا سقطـت في النسـخ األربـع 1
  .ھـو اليميـن: ومعـنى األليـة ھنـا)).  الـذي كـفى بـه : ((في ت 2
  )). مـن ُسْكـر وال لخالعـة : ((وفي الديـوان)).  ادةوال نجـ : ((في ت 3
ً يـروق رواءه : ((في الديـوان 4  .وھـو أسلـم)). رفـع السمـاء سقفـا
َواَألْرَض َبْعـَد َذِلـَك ﴿    :وھنـا إحالـة إلى قولـه تعـالى)). ببسيـط : ((في ج 5

  .30: سـورة النازعـات؛ اآليـة. ﴾ َدَحاَھـا
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  ذهـه ن ـحاسالم  واعـى بأنـووشَ
  2سِــنَّالكُ 1وارِـذي بالجـار هـوأن

وأدــطَاء تَــالعط 3الفـأخ رالًو  
  يسـي نوم  يعطمن ي الًضوأنال فَ

  ةـبسبن  ودـالوج مـتظتى إذا انْـح
  4سِدـنْوالح  ورهـن ىبوـاه ثَـوكس

كْتَواساـكماله وسِـفالنُّ لُّـكُ تْـلَم  
  سِـفَاألنْ  اءـطا بالعـطايع العـفَشَ

ِلـه لِّـبأج ــالِئخَلْادق مرــشد  
  سِــبقْم  قــالِئخَلْورٍ ِلـن مـوأتَ

بالمفَـطَصى المـهإلينا  ىد رحةًـم  
مرم5اـجى الر وم6ةـكَس  تَالمسِـِئي  

   

                                                
  )).بالجـواري: ((وفي الديـوان)). ـواربج: ((في المخطوطيـن 1
. ﴾َوالَجـَواِر اْلُكنَّـِس*  َفـَال ُأْقِسـُم ِباْلُخنَّـِس﴿  :وھنـا إحالـة إلى قولـه تعـالى 2

  . 16: سـورة التكويـر؛ اآليـة
 .خلـف؛ أي ضـرع الشـاة أو حلمـة ضـرع الناقـة: األخـالف؛ مفردھـا 3
  .الحنـدس ھي الظلمـة 4
  .؛ وھـذا أسلـم))الرجـاء: ((يـوانفي الد 5
مـرمى : ((وفي الديـوان. ؛ وصوبـت مـن ت))مسكـة: ((في المخطوطيـن 6

  .؛ وھـو أسلـم))الرجـاء ومسكـة المتيئـس
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نعي 1ضيقُم الوعن فُص  اـهصاِئإح  
  2سِـجاألو  انـسبها ِل بـطيالخَ فلَّ

  مــواهه ثَـديح نيــثْدحفَ هـإي
بِـلْلوان عن قَما أبعد الس  3ـياألس  

  مـهِماِلج  تَعنَ تُـنْسقد أح إن كنتُ
  4]ـيسها عني العذول بهم وس دـفلق[

  اـمِل إالّ ٍلــبلْببِ كوــعد ا إنـم
قد هتَـج لْمن باِلـب هسِـفُي األنْذ  

سبـحان من صدع ـميالجبِ عحـمده  
  سِرـأخْ أو قـن ناطـم هرِـكْشُوبِ

ــتَوامدـساجِ الُلـاألطْ تـل ةً ده  
  سِــعمٍ أو أقْــن قاِئـا مـبجباله

   

                                                
ً ضـاق: ((خطوطیـنمفي ال 1   .؛ فصوبـت مـن ت))نعمـا
  .أي الدّھـر 2
 .أي الحزيـن 3
 )).وسي فلقد سما عندي العذول بھم ((: ورد ھذا الشطر في المخطوطين والملكية ھكذا 4

 )). فلقـد سھـا عـني العـذول وقـد نـسي : ((وفي الديوان
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  تْـلَوزاي ورـيالطُّ تـعراجإذا تَـف
  1يسـمن الم  عـطين الماصانها بأغْ

  دـشنْم  ةـمغْنَِل تْرـكَذا س وُلـفيق
  سِدـقَم رِـكْذِل تْدـجذا س وُلـويق

  الَ قُّــوالح  2هــلوبقَ وهـيف ٌلـك
األكْ ـبِيبِر اللَّظَعلى نَ ىفَـخْيسِـي  

3 : 
  اءـبقَالر نـم رٍذَـلى حـع زارتْ

  داءرِ ِلـضفَبِ 4فٌــحتَلْم ُلـيواللَّ
  مِـفاح  فرعٍ وادـسا بِـجالد ُلـصتَ

  اءــملْى ظَـاء إلــملْظَ  5دـزيتَِل
   

                                                
  :ورد ھـذا البيـت في ج، والملكيـة ھكـذا 1

  )). فتمايلت بان المطيع من المسي *) أغضھا(فإذا تراجعت الطيور أغصانھا ((
  : وفي الديـوان ھكـذا

َ المطيع من المُـسِيأغصا *فإذا تراجعت الطيور وزايلـت   ((  )).نھا بـان
  )).بدونـه: ((، وفي ج))بذوقـه: ((في ك، وفي الديـوان 2
 .ھـذه القصيـدة مـن بحـر الكامـل 3
  )).ملتـفّ : ((في الديـوان والكتيبـة 4
  .؛ وصوبـت مـن ت، والملكيـة))لتدبيـر: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
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ـبه 1ـىشوا ـههِا من وج وحلاـهي  
ـبدر ا وكَـجالدـواكب  ـالجوزاء  

ـزاِئبِ الًأهعلى خَر رِـطَة ـالسىر  
  اءــلق  ومِـا ليـجوهأر تُـما كن

  ةٌــيرِذْع ة ــفَّع الَوـلَ تَـمسأقْ
  2]بٍ راءــقيه رـل يلـع ىقًــوتُ[

  اـهضابِربِ  تيـعولَ ةَـلَّغُ تُـعقَنَلَ
  ياِئـكببِ  اـهدودخُ درو تُـحضونَ

3: 
  صـقْمن ع  هارِعشَ َلـلي تْـأرسل

  صِـقْنَدور بِـا رمى البـيحن مـع
ـنتْفأرـاح فـبا الصلَ حِـنْي جٍلـي  

ـهتَيى ما بين غُادنٍ ـص ود4صِـع  
   

                                                
  .أسلـم؛ وھـو ))فـوشى: ((في الديـوان 1
بينمـا كتـب في نـص )). وتلـقى لـه عـلى رقيـب راقي: ((في النسـخ الثـالث 2

 )). وتخـوفي وشي الرقيـب الـراء: ((آخـر
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الخفيـف 3
  .كثيـب رمـل مستديـر: الدِّعـص 4
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  ودــهنُ  اتــحرامبِ تْدــصوتَ
  صِـقم تـحمن تَ ألنامِِل تْـعرِشُْأ

  اًـزامهِانْ  ريبص وشُـجي تْـلَوتَفَ
  صِرـوح  اءـقي ذاك اللِّدوــوبِ

  اجٍــنبِ رـفذي يـال لُّـك ســلي
رظَ بـفي 1نٍـعصِـخْشَِل  اةٌـيه ح  

  بيـا وقلـو عنهـلي بالسـل فَـكي
  3رصِـلخ ىوـبمه 2ى حلمهوـقد ه

  إالّ  4]رـبالص رـظاه[ تُـما تعاطي
رـندـهي جيدـنَ  حِــا بأوضص  

5: 
  فٌـوق  وتُـوالم اةـالحي نـأنا بي

  فُــكْوع وــمتٌ ودـس خافـفَنَ
   

                                                
  )).طعـن: ((، وفي الملكيـة، والديـوان))طغـن: ((، وفي ت))وطـغى: ((في ك 1
 .، وفي الملكيـة أيضـاً ))حملـه: ((في ت 2
  .القناة والسنان: والخرص)). بملعكي الخرص: ((وفي ت، ))بمعول لخوص: ((في ك 3
 )).طاھـر البصيـر: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 4
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الخفيـف 5
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  1يبـنْي واك ما ليسـبي من ه لَّـح
ه نَـنْعـعتٌ وال يعـبر  وفُــص  

عباً النْجـطعاف صكـيغَد  والمـع  
  فُـطْع نك ثم ما م والجيد فُـطَـ

  وـتَواس 2لكجح ري بضيقدص ضاقَ
  فُـقْالو  ذلك 3يرانفي حرـطَ فَـقَ

  ىنَّـعم  بٍـلْقَ اكـكى فجرـي كيفَ
  4فُـنْطٌ وشَرـق داهـيقَ رامٍـي غَـف

5: 
  يدروزالَّـال اً فيـبها ذَـنالس 6رقّ

  يشوـوم ومٍـقرم نـما بي قُـففاُأل
   

                                                
  )).بيـني: ((حرفـت؛ فكتبـت: ، وفي ت))ينـسي: ((في المخطوطيـن 1
لـك 2 ْ ج   .خلخالـك: حِ
  .وھو أسلم)). قف طرفي حيران ذاك الوقت: ((وفي الديوان)). جيران: ((في المخطوطين 3
  .مـا علـق فـوق األذن؛ ألن مـا علـق تحـت األذن فھـو قـرط: الشنـف 4
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر البسيـط 5
ـطّ : ((في الكتيبـة والديـوان 6   )).خَ
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  اـهبهنْي احـواإلصب 1بـهما الشُّكأنَّ
  3يجِـزنُ فِّـكَ من تْـطَقَس 2ـُئآلل

4:  
هو الدهر ال يـعلى عاِئ يقـبـب ذه  

فمن شاء عـشياً يـبِواِئنَِل  رـبِطَصه  
فمن لم يفْب في نَـصه فَـسمـصابه  

  هــبِباِئح  دــقْوفَ هـأماني 5توـلفَ
6: 

مالك ـقْتَ رِـاألمـى اللوه فاجلـع  
  ركــأم الحـصةً ِلدــاه عــقتُ

  مٍزــعبِ  هــتو طاعـحنَ ادرـوب
  7كرِـمعبِ  مضيى يتَـري مدـفما تَ

   

                                                
 )).بـحالص: ((في الملكيـة 1
  )).دراھـم: ((في الكتيبـة والديـوان 2
  )).عـلى تنـحى: ((حرفـت في ج، والملكيـة؛ فكتبـت 3
  . ھـذان البيتـان مـن البحـر الطويـل 4
  )).بفـوت: ((في نفـح الطيـب 5
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الوافـر 6
 )).ركيُقضى بعم: ((في النفح. ؛ وصوبت من ت))لعمـرك: ((في المخطوطين 7
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1: 
فَـمد ـاءــخَ قَودك 2وقُــلُخُ أم  

  قُــحير  أم  كرِـغْثَا بِـقٌ مـوري
ـومتَا ابسـمنَثَ تاــاي ــأق أماح  

كْوياــهفُن  ــفشاه   3قُــقيشَ  أم  
  تْـعاطَا تَـمٍ موـنَ اةُــنك سـوتل

ـفونُجك أم ي الخَـهـمر قُـتيالع  
  اءــنثانْ  كــفُعاطدت مـد أعـلق

  قُــفيي  ا إنـه مرـكْبي ســوقل
ـمالُجك حـضرتي وهواك  ريـاح  

  قُــيأف  ىتَـمي فَتـلَقْم كــأسوكَ
4: 

أرَلــس ــالجـم واء ورد ذاذار  
وس5عـم ـالحزمايثن والد  اـشَّر  

   
                                                

  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الوافـر 1
  .صنـف مـن أصنـاف الطيـب: الخلـوق 2
  .أي شقائـق النعمـان؛ وھي وردة حمـراء تنبـت في الحقـول والمـراعي 3
 .ولم ترد ھذه األبيات في ديوان ابن خاتمة. ھـذه األبيـات مـن بحـر الخفيـف 4
ـع : ((في النفـح 5   .؛ وھـو أسلـم)) سمّ
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  الَـجح حِودـال قوـأس وَلح نَىثَفانْ
وجى فَرقَو ـبردة الرضِو اـشَقْر  

ونِـصا في الغُـموس ىلَـح  انـنب  
أصبتْـح ـفَالَمن سالطلِّ ة راـشَع  

  اـمقْر األرض مـقُرتَ رـهى الزرتَفَ
  اـشَقْنَ اءـالم شُـقُنْتَ حـيى الرروتَ

  ٌلــيقص فٌ ــيس اهـيالم أنـكَفَ
ـكَوـطالبِ أنغُ احــمم ــدىشَو  

  


     1  
 2  
3؛4


5

                                                
  )).حيـن: ((الكتيبـةفي  1
  )).ودخولـه: ((في الكتيبـة، والنفـح 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك، والكتيبـة، والنفـح 3
 )).سيادتـك: ((في الكتيبـة 4
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))نكمـل: ((في المخطوطيـن 5
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  1؛  2

3: 
  اـنيونع  5بـصنَ 4عِمالد وعين أقوُل

والح ــال انِــستلبوبـزارة جان  
ـأهـمذي سأم ـنبِ اءاء ـا بِـمسه  

  بـواكالكَ ناهاس نع تْضغَ بواككَ
  الًــقابتَ هـنْم اُلـكاألشْ ترـناظَتَ

على السعد وطَسقْى عده  6بـناِئوالج  
وقد ـجرت ـاألموـفي اهه  ـمجةر  

مـها شُـبهذانـهلَ  بــواِئذَ  نب  
   

                                                
  )).بلـغ: ((في الكتيبـة 1
 .))عـلى: ((وفي الكتيبـة. أضيفـت مـن الملكيـة)) في(( 2
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الطويـل 3
  .سبقـت اإلشـارة إلى عيـن الدمـع؛ ذلـك المنتـزه الشھيـر في غرناطـة 4
  .؛ وصـوب مـن النفـح))تنصـب: ((في المخطوطيـن 5
  )).الحبائـب: ((وفي النفـح والديـوان)). الجانـب: ((في ك 6
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  هـفُّحتَ 1]وٍـهب ياءلْع[من  فَرـوأشْ
شماسي ـجزاـيهشْاج و  تَمـناسب  

به اآلسِـلى مـع لُّـطي راًِئـدا اء  
  بارِـش رضأو كما اخْ ثَغْر رتَكما افْ

  ةـاللمن ج ى لَـاء العـهنالك ما ش
  بـراتوالم اـهستانُب ىهدزـا يـبه

  
2 

3     
4: 

دعـطيا الخَــنوـأب با البتاـكر  
  لَّـاألح  رِـزيالو  امِـعطَ  ِلـألكْ

   

                                                
)). عليـاه فھـو: ((ملكيـة، وفي ك، وال))عليـاه بھـو: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1

  : وجـاء ھـذا البيـت في الكتيبـة ھكـذا
 ))شماس زجـاج وشيھـا متناسـب  *وأشـرف من أعـاله فھو تحفّـه ((

 )).حضـر: ((في ك 2
 .خصـص لـه ابـن الخطيـب ترجمـة في اإلحاطـة 3
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر المتقـارب 4
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  1انـنجِ  داهـي نَـا فــنمض دـوقَ
َلـفَتَبه اح الحـسكَ  ىتّـح ن2لـم  

ـفأعرض ا ِلـنَّع3رذْـع ِامِــيالص  
  4لـقَتَسم  هـرٍ لذْــع لُّـا كُـوم

  زاءــالج  لُّــحان مـالجن إنـف
  لــمالع لُّـحم  انـالجن سـولي

  
   5  

6:
 7؛    

       
  

       

                                                
  )).جمـال: ((في الملكيـة 1
  : ـذا الشطـر في الكتيبـة الكامنـة ھكـذاجـاء ھ 2

  )).بـه احتفـل الحسـن فيمـا اكتمـل(( 
  )).بعـذر: ((في الكتيبـة 3
 )).مستقبـل: ((في ك 4
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطيـب 5
 )).فقـال لي: ((في النفـح 6
 )).مـن الطعـام: ((في الكتيبـة 7
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1،    2،
       

3    
       

4:     
      


    5،   

6     
      

 7،  
812،

                                                
 )).والدالـة: ((في أزھـار الريـاض 1
؛ بينمـا الـذي ورد في .بيـن الحاصرتيـن مـن نفـح الطيـب وأزھـار الريـاض مـا 2

 .؛ واألولى أفضـل))أعـلى عـلى المراتـب: ((المخطوطيـن والملكيـة ھـو
 )).وتبرئـة: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 3
؛ والتصويـب مـن نفـح الطيـب ))وھـو: ((ورد في موضعھـا في المخطوطيـن 4

 .لريـاضوأزھـار ا
 )).العقـول: ((في النفـح، وأزھـار الريـاض 5
 )).أربـاب المعقـول: ((نفسھمـا 6
ھـا: ((في النفـح، وأزھـار الريـاض 7   )).درّ
  )).وتمـام: ((في النفـح 8
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 3،    
  4    

    5  
        


 6 ،7     

8،9 ،
 10     

      11 
       

                                                                                                 
  )).زينھـا: ((في أزھـار الريـاض 1
 )).عـلى العمـوم والخصـوص: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 2
 .تيـن سقـط في ج، والملكيـةمـا بيـن الحاصر 3
  )).طـب: ((في المخطوطيـن 4
  )).ولديـه: ((في النفـح 5
ھمـا طائـران؛ يتفائـل بأحدھمـا عـرب الجاھليـة، )): السانـح البـارح(( 6

فيقـال أن السانـح ھـو ذلـك الطائـر الـذي يمـر من اليسـار . ويتشاءمـون باآلخـر
فمـن . ر عكـس ذلـك؛ أي من اليميـن إلى اليسـارإلى اليميـن، والبـارح الـذي يمـ

 . العـرب من يتشـاءم بالبـارح ويتفـاءل بالثـاني؛ ومنھـم من يعكـس األمـر
  )).ويستأنـف: ((في الملكيـة 7
ً لرغبتكـم: استقـراء لمرامكـم 8 ً وسبـرأ   .أي بحثـا
  )).اعتزالكـم: ((في النفـح 9

  )).مـرامي عـن: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 10
  )).وأطـراب: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 11
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1،     
   2،  

  3   4،  


   5،   
   6، 

 7  8  
 9 10 11 

      
12       13،

                                                
  )).الديـار: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 1
 .أي يلتئـم، وتنصلـح 2
  )).يبـرأ: ((في النفـح 3
  .أي المكسـور 4
 )).وال تألفـت أنھارھـا: ((في النفـح 5
  .أي مـن شـفي مـن مرضـه؛ فھـو في نقاھـة 6
 )).عـريستش: ((في النفـح 7
 )).ويتمسـح: ((نفسـه 8
  ).وبحنانكـم: ((في أزھـار الريـاض  ونفـح الطيـب 9

  )).وعظـم: ((في النفـح 10
 )).مرضاتكـم: ((في المخطوطيـن 11
، وفي النفـح وأزھـار ))وتقطموھـا: ((، وفي ج))وتقمطوھـا: ((في ك 12

ـا: ((الريـاض  )).وتفطموھـا عمّ
  )).لبدنھـا: ((، وفي ك))لديھـا: ((في ج 13
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   1       
       

2       
3 

4 
5   6 

7،        
8      


                                                

بيـن الحاصرتيـت سقـط في المخطوطيـن؛ واستكمـل مـن نفاضـة الجـراب  1
 .والنفـح وأزھـار الريـاض

مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن؛ واستكمـل مـن نفاضـة الجـراب  2
 .ونفـح الطيـب وأزھـار الريـاض

اب، والنفـح سقطـت ھـذه الكلمـة في ك؛ بينمـا وردت في نفاضـة الجـر 3
 ))وأوداء: ((واألزھـار ھكـذا

 )).عـن حـق أوليائكـم: ((في النفـح واألزھـار 4
 )).وللـتي: ((نفسھمـا 5
  )).مـن: ((نفسھمـا 6
  )).وأسجـح((نفسھمـا  7
 )).؛ وصـوب ھـذا التحريـف مـن النفـح واألزھـار))شھـود: ((في المخطوطيـن 8

 )).واألزھـار

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

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


510 
 

 1      2
 

3 
  4،   

      
5


   6    
   7  

8
  9 ، 10    

                                                
  .فصوبـت مـن النفـح واألزھـار؛ ))مـا  يعھـا: ((في المخطوطيـن 1
  )).فالشمـس: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 2
  )).أليـلٌ : ((نفسھمـا 3
  )).ذوو األرحـام وأولـوا األحـالم: ((في النفـح وأزھـار الريـاض 4
 .بينما سقطت في النفح وأزھار الرياض)). ھو: ((حرفت في المخطوطين؛ فكتبت 5
  )).ربـاط: ((في ج 6
  )). ُیَبـوَّأ : ((فـحفي الن 7
  )).طارفـه: ((في النفـح واألزھـار 8
 )).أي ضعيـف 9

 )).ومعـنى: ((في ج 10
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      1
 

2 
  مِـلُأو ال تَ  يرِذْـى العوفي اله ملُ

ُلذْــفالع ال يُلــخُد  ــمأسياع  
  وىـي الهأنـشَي وفـينعتَ كـأنُشَ

  ياعـه سـأني شَـرىء فـأم لُّـك
     3

  4   
5    6 



                                                
  .ما بيـن، الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن؛ واستكمـل مـن النفـح واألزھـار 1

  .واألزھـار
وھمـا مـع الرسالـة في ريحانـة الكتـاب، والكتيبـة . ھـذان البيتـان مـن السريـع 2

  .الطيـب وأزھـار الريـاضالكامنـة ونفـح 
 )).وذكـر: ((في النفـح 3
 )).يصفـر: ((في الكتيبـة 4
 )).جئت: ((وفي ريحانة الكتاب)). جبت: ((، وفي النفح واألزھار))حلبت: ((في ك 5
 )).جسـت: ((في النفـح واألزھـار 6
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  1.   2 
       3
   4  

  5  6،  
7    8 

9   10 
  11  12،

 13      

                                                
1  َ ـر َ َك ِلَكْیـَال ﴿ :ىھنـا؛ مـن بـاب اإلكتفـاء؛ إحالـة منـه إلى قولـه تعـال)) لكيـال((ذ

 )َتْأَسـْوا َعـَلى َمـا َفاَتُكـْم َوَال َتْفَرُحـوا ِبَمـا آَتاُكـْم َواللَّـُھ َال ُیِحـبُّ ُكـلَّ ُمْخَتـاٍل َفُخـوٍر
  .23: سـورة الحديـد؛ اآليـة

 )).أمـري: ((في ريحانـة الكتـاب 2
 .زھـار؛ فصوبـت مـن النفـح واأل))عـدتي: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  :تعبيـر اقتبسـه عـن ييـت للشريـف الـرضي؛ يقـول فيـه 4

دَدِي     (( ّمّة السّوداء من عَ  ))يوم الغميم لما أفلـتّ أشـراكي  *لو كانت الل
 )).ولعلمـت: ((في ريحانـة الكتـاب 5
 .مـا بيـن الحاصرتيـن ساقـط في المخطوطيـن؛ وأضيـف مـن النفـح واألزھـار 6
 )).كسعتـه: ((ح واألزھـارفي النفـ 7
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 8
  )).فجمـد: ((في الريحانـة 9

 )).وسكـن: ((نفسـه 10
  )).الريـاح الھـوج: ((في النفـح واألزھـار والريحانـة 11
 )).مجاجـه: ((في الريحانـة 12
 )).بالزمـن:((في الريحانـة والنفـح 13
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1 ،      
2 3: 
  انيــك األمـاد بـد أفـان وقـفك

  لـإلى العلي اء ـفى الشِّدـن أهـمك
4 ،

        
5: 

  ةـعاتم رـهوالز  رـه   زـال  بـبالكواك قسماً
  ةـن خاتمـباب  تـختم    ةٌـملّ ل ـالفض  اـمإنّ

  6،   
78 

                                                
  :؛ يقـول فيـهھـذا عجـز بيـت في معلقـة امـرئ القيـس 1

ٍ دارس من معـولِ   *وإن  شفـائي عبـرة إن سفحتھـا   ((  )).وھل عنـد رسـم
 )).الحكميـة: ((في النفـح واألزھـار 2
  .ھـذا البيـت مـن الوافـر 3
 )).قبلـه: ((في الملكيـة 4
  .مـن مجـزوء الخفيـف: والبيتـان)). وقـول وعي: ((في النفـح 5
 )).فضلـه: ((لريحانـةفي النفـح واألزھـار وا 6
 .ي النفـح واألزھـار)) (ناھـض((سقطـت كلمـة  7
 .وھـو مجمـع الكتفيـن: الكتـد جمعھـا أكتـاد 8
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     1
2،

   3  ) 
(4: و))َـلرِـتُ وا لَـطَالقَ ك5))اـلنام الًـي .

6 7
    8    

       

                                                
  : ويشير في ھذه العبارة إلى قول الشاعر)). العيب: ((في النفح واألزھار والريحانة 1

 ))كما أن عين السخط تبـدي المساويـا *وعيـن الرضا عن كل عيب كليلـة ((
ـث  )). بـثي: ((في المخطوطيـن، والريحانـة 2   . ھـو مـا يـذاع مـن أسـرار: والن 
في : ((ةـوفي الريحان)) ركـمب: ((ارـح، واألزھـوفي النف)). بـرك: ((في ك 3

ةـرك المجـأح   )).ر 
ْعَلـُم ِمـَن اللَّـِھ َقـاَل إنََّمـا أْشُكـو َبـثِّي َوُحـْزِني إَلى اللَّـِھ َوأ﴿  :اآليـة كاملـة ھكـذا 4

 .86: سـورة يوسـف؛ اآليـة. ﴾ َمـا َال َتْعَلُمـوَن
  .يضـرب ھـذا المثـل للـذي حمـل عـلى شـيء يكرھـه وال يرغـب فيـه  5
؛ والـذي في النـص أصـوب؛ ألن الوتـد المفـروق ھـو ))قيـده: ((في الريحانـة 6

  : ( /./ ).ما ساكن ھكذااصطالح عروضي يتركب من ثالثة أحرف متحركة بينھ
. ﴾َنْفِقـُد ُصـَواَع الَمِلـِك﴿  :إنـاء للكيـل؛ وھنـا إحالـة إلى قولـه تعـالى: الصـواع 7

َقاُلـوا َنْفِقـُد ُصـَواَع الَمِلـِك َوِلَمـْن َجـاَء ﴿ :سـورة يوسـف؛ واآليـة كاملـة ھكـذا
  . ﴾ ِبـِھ ِحْمـُل َبِعیـٍر َوأَنـا ِبـِھ َزِعیـٌم

  )).وقلبـه: ((في ريحانـة الكتـاب 8
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 1  
2: 

   

                                                
  )).لـم يَـدَعْ : ((في الكتيبـة الكامنـة 1
 .ھـذا البيـت مـن الكامـل 2
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  ةًـبروغُ يلَـراً عـعي هجـمجال تَ
فالهـسري  بـف الغريـلَفي تَ جرع  

   1،  
2 ،


3: 
  اـنقْرتَافْ  اـار لمـيطي الخَـعولو نُ

  انِــمالز عـم ارــيال خَ نـولك
       

 4      
    5 6 ،

 7  1  
2: 

                                                
؛ بينمـا ))الحسنـات: ((في المخطوطيـن والملكيـة كتـب عـوض ھـذه العبـارة 1

 )).باب: ((غير أنه كتب في النفح. ھي ساقطة في النفح؛ وق أضيفت من األزھار
 .وأثبتت من األزھار؛ ))العمر رد عن ذھاب: ((عبارة في ك؛ فكتبتحرفت ھذه ال 2
  .ھـذا البيـت مـن الوافـر 3
 .أثبتـت مـن النفـح واألزھـار 4
 )).مثاقـب: ((وفي الريحانـة)). مثاقـف: ((في النفـح واألزھـار 5
 )).قناعتھـا: ((في ك 6
اھـا: ((في النفـح واألزھـار 7  )).عراھـا وھناتھـا: ((ابوفي ريحانـة الكتـ)). عز 
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  رةـعى مـه أفــرؤ لدغتـوإذا ام
  3رقـفْل يـبح رـجن يـه حيـتركت

        
4 

  5، 

  6  7  

8،
   9    
10        



                                                                                                 
  )).والزمـن: ((في الريحانـة 1
  لصالـح  وھـذا البيـت)).  الكـون صلـود : ((وفي الريحانـة)). صـالد: ((في ج 2
  .بـن عبـد القـدوس؛ وھـو مـن بحـر الكامـلا
  )).مفـرق: ((في ريحانـة الكتـاب 3
  )).وأدات: ((نفسـه 4
 )).مرفوعـة: ((في الملكيـة 5
  )).وجـل منقـودة: ((فـح واألزھـارفي الن 6
  )).معترضـة: ((في الريحانـة 7
 )).والمعاملة سامرة، ودروع الصبر سابرة: ((، وفي الملكية))سافرية: ((في ك 8
 )).عـرض: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 9

  )).راجھـا: ((في ك 10

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

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


518 
 

1 2،
  3،4   

5
 6،7     

8 
       

     9 10
       

11 12 ،
13: 

                                                
  )).وإن: ((في الريحانـة والنفـح واألزھـار 1
: وفي الريحانـة كتـب. فھـو المبغـض: أمـا الشـاني. بھـو المحـ: معـنى الوامـق 2

 )).أو سخـط الشـاني: ((كتـب
 )).ھاجـر: ((في المخطوطيـن 3
 )).للعـرض: ((في الريحانـة والنفـح واألزھـار 4
  )).لنجـد: ((في النفـح واألزھـار 5
  )).لكـني دعـاني إلى الھـدى: ((في الريحانـة)). للھـوى: ((نفسھمـا 6
  )).إلى المـولى: ((وفي الريحانـة)). إلى ھـذا(( :نفسھمـا 7
 )).وشـوقي: ((نفسھمـا 8
ـر: ((في النفـح واألزھـار 9    )).يس 

 )).فأمـر: ((في النفـح 10
  )).فالزمـن: ((في الريحانـة   11
 )).العالئـق: ((في النفـح 12
  .ھـذا البيـت مـن البحـر البسيـط 13

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

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


519 
 

  اـن وانتباهتهـيع 1ةـضمن غَـما بي
يـصاِلـإلى ح اِلـن حاألمر م 2فُر  

     3، 
      
  4   
  5
  6،7   

8 
9 
10 11
        

                                                
  )).طرفـة: ((في ريحانـة الكتـاب 1
ِّ : ((نفسـه 2   )).ـبيقل
  .ساقطـة في النفـح)) عـلى غيـره((عبـارة  3
  )). بأشـالء زھـاده: ((في الريحانـة 4
  )).لكنـني: ((في النفـح واألزھـار 5
 )).سنحـت: ((نفسھمـا 6
 )).وقـد: ((في الريحانـة 7
  .؛ وقد صوبت من النفح واألزھار))والسمـت: ((، وفي ك))والسمـة: ((في ج 8
  )).الحمـد والشكـر: ((ھـارفي النفـح واألز 9

تـار: ((في الريحانـة والنفـح واألزھـار 10 ْ ـدُ تُم   )).واآلمـال مـن فضـل اللـه بَعْ
 )).مـن فضـل اللـه: ((في النفـح واألزھـار 11
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    1 
2 ،     3 ،
4     5؛  
6. 

***  
   

                                                
 )).حـالي اإلقامـة والظعـن: ((في الريحانـة 1
 )).ومعتمـد: ((في الريحانـة، والنفـح واألزھـار(( 2
  )).أمـد: ((ة والنفـحفي الريحانـ 3
)). والسـالم الكريـم مـن محبتـه المثـني عـلى كمالـه؛ فـالن: ((في الريحانـة 4

  .ابـن خاتمـة وابن الخطيب في نفح الطيب، وأزھار الرياض: ووردت رسالتـا
تـوفي ابـن خاتمـة حسـب معظـم األقـوال في التاسـع مـن شعبـان سنـة  5

مـات في الوقـت الـذي كـان ابـن الخطيـب يسجـل  ويبـدو أنـه. م1368/ھـ770
  .ھـذه الترجمـة؛ ولـم يصلـه خبـر وفاتـه

  .م1368الموافـق لـ  6
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1. 

 

 
       

       
      

2،     
   3

 4  5 
   6،   

        
 

                                                
الذخيـرة، والبيـان : يمكـن الرجـوع إلى ترجمـة ابـن عبـاس في كـل مـن 1

  . المغـرب، والمغـرب في حـلى المغـرب، والذيـل والتكملـة، ونفـح الطيـب
  )). الملوكیـة : ((ةفي الذخيـر 2
 )).جماعـًا للدفاتـر؛ مقتنیـًأ للجیـد منھـا : ((نفسـه 3
  .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 4
  .؛ وصوبت من الذخيرة))لحمدھا، بحمدھا : ((حرفـت في المخطوطين؛ فكتبت 5
  )).بـشيء منھـا((في الذخيـرة  6
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1؛
      2،
 3     4 
5، 

                                                
ـة؛ والمستبـد أيـام نسبـة إلى المنصـور بـن أبي عامـر صاحـب الدولـة العامري 1

وزھيـر ھـذا أحـد فتيانھـم؛ إذ استـولى عـلى المريـة . الدولـة األمويـة بقرطبـة
وأنشـأ بھـا إمـارة لـه؛ بعـد وفـاة صنـوه خيـران العامـري؛ وذلـك مـا بيـن 

  .  م1036/ھـ428م ـ 1037/ھـ418
  .األراذل والمجھولـون: يقصـد بالسخليـة  2
ببحـر فينابيـع : ((رتيـن حـرف في المخطوطيـن؛ فكتـب ھكـذامـا بيـن الحاص 3

 )). السنجايـة وثيـر بھـذا األمنـة
 .أي استقـر في النعيـم 4

  .أي استقـر في نعيـم كثيـر  5
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1،
      

     
      

       
        

        
23 . 

                                                
؛ بينمـا ھـو باديـس أميـر ))بـادس: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 1

 .غرناطـة الصنھـاجي
  )).جملـة: ((النسـخ الثـالث؛ فكتبـتحرفـت ھـذه الكلمـة في  2
  )).األقـدام: ((؛ فكتبـت:حرفـت في ت 3
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  1:  2  
3
4: 

  امــيني نـوادث عــالح ونـعي
وهضمي على الدر شيء ـه رامـح  

56 
7؛8

9 
1 0   

      11 

                                                
  .ھـذا النـص موجـود في الذخيـرة 1
 : سقطـت في المخطوطيـن، ووردت في ت)) أنـه(( 2
وفي الذخيـرة )). ولـغ بيـت: ((حرفـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3

  )).أولـع: ((كتـب
  . وھـذا البيـت مـن البحـر المتقـارب)). بعـده: ((((في ج، وت 4
  )). وذاع : (في الذخيـرة 5
 )).في: ((نفسـه 6
  )).األدبـاء: ((نفسـه 7
  )).سيوقظنـا: ((نفسـه 8
 )). إّال كـّال حـتى : ((في الذخيـرة 9

  )). إنباھـة : ((في ج 10
  .في الذخيـرة))  رطـالً  ((سقطـت كلمـة  11
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    1،   
 2     3 

       
 

 
  4 :    
        


    5؛   

6 


                                                
وكتـب في )). مـن غضـة لسانـه العضـة: ((كـذاجـاءت ھـذه العبـارة في ت؛ ھ 1

  )).الـتي طالمـا تألمـت: ((الذخيـرة
  )).غـبّ : ((في الذخيـرة 2
أعـتى خلـق اللـه : ((أمـا في الذخيـرة فكتبـت)). عـلى: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3

  )).اللـه عـلى بابـه؛ وآمنھـم لمكـر ربّـه
  .كما سجل بعضه في البيان المغرب وھذا النص موجود في الذخيرة؛. ھو ابن حيان 4

  .المغرب
ً ـ  5 ً أخرى ) بلكين(يكتـب ـ أحيانـا بالقاف؛ ألن قافه تنطق ) بلقين(بالكاف؛ وأحيانا

؛ ھو أقرب إلى الجيم )بين القاف والكاف(تنطق بحرف أمازيغي مخرجه 
  .المصرية

  )).لتفرقعـه، لتفرنعـه: ((حرفـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
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 1      2 
     


    3    

  4   
        
      5؛

 6   7
    8 ، 

9 ؛

                                                
 )).أخيـه بلقيـن: ((يـرة، والبيـان المغـربفي الذخ 1
ـا مـرّ عـلى : ((، في البيـان المغـرب))أحمـد بـن عبـاس: ((في الذخيـرة 2 فلمّ

  )). الـدار الـتي فيھـا ابـن عبـاس
  )). أقيـم : ((في الذخيـرة والبيـان 3
 )). ُیَلّطفـھ ویسألـھ : ((نفسھمـا 4
 )).أخاه بلقين بكالمه: ((وفي الذخيرة والبيان)). يةبالبر: ((، وفي ج))بالبارية: ((في ك 5
 )).وجعـل: ((في الذخيـرة والبيـان 6

  )). وُیْضعـف لـھ : ((نفسھمـا  7
: اـزراق ھنـوالم)).  درهـن صـا مـھ فأخرجھـِمْزَرقت : ((انـرة والبيـفي الذخي 8
  .رـح القصيـو الرمـھ
 .وردت في ك، وسقطـت في ج 9
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1 
 

2 :
3 ،

4 :5،  
 6  

 7 :     
      

8،
         

9 . 
  *** 

                                                
 )). وُووري : ((خيـر، والبيـان، وفي ج، والذ))ورومي((في ك؛  1
  .ھـذا النـص موجـود في الذخيـرة 2
 )).يـوم قتـل: ((في الذخيـرة 3
 )).قي الذخيـرة)) قـال: ((سقطـت كلمـة 4
  )).صـداه: ((في الذخيـرة 5
 ...)).بجنـب قبـر أبي: ((نفسـه 6
 .في الذخيـرة)) باديـس((سقطـت كلمـة  7
مات وھو ابن ثالثين سنة ((: تاب الذيل والتكملةوجاء في ك. م1035الموافق لـ  8

  )). وأشھر؛ عشية يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشيـن وأربعمائة
  )).رحمـه اللـه ونفعـه: ((في ك 9
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؛ 
1؛2؛3. 

 
 

 
 

 
  4    

56
                                                

مدينـة قديمـة في الثغـر األعـلى مـن األندلـس؛ وتتواجـد . Tortosa: طرطوشـة 1
  .نـوب غـربي برشلونـةوتتواجـد عـلى مصـب نھـر إيبـرو الواقـع ج

ً مـن المـدن األندلسيـة القديمـة؛ وتربـض Deniaدانيـة باإلسبانيـة  2 ؛ وھي أيضـا
وكانـت أيـام الطوائـف . وتربـض عـلى لسـان ممتـد في البحـر جنـوب بلنسيـة

  . قاعـدة إلمـارة مجاھـد العامـري المتغلـب عـلى جـزر البليـار الشرقيـة
المعجـب، والبيـان : ن أبي جعفـر بـن عطيـة فيتوجـد ترجمـة أحمـد بـ 3

، وإعتـاب الكتـاب، ونفـح الطيـب، )القسـم الخـاص بالموحديـن(المغـرب 
 .والحلـة السيـراء، وتاريـخ المـن باإلمامـة

 .أضافھـا عنـان)) عـلي((كلمـة  4
  )).تاشفين، وإسحاق: عن ابنيه: ((وفي نفح الطيب. أضافھا عنان)) ابنه((كلمة  5
الحـظ ھنـا عنـان بعـض الخلـط ـ وھـو محـق ـ حيـن نـفى أن يكـون صاحـب  6

الترجمـة أحمـد بـن جعفـر قـد كتـب عـن إسحـاق؛ بـل كتـب عـن أبي إسحـاق 
إبراھيـم بـن عـلي بـن يوسـف الـذي انقرضـت في عھـده الدولـة المرابطيـة؛ 
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    1   

      
      

        


      
   2. 




         


 

                                                                                                 
ـلي بـن يوسـف ھـو والـده أبـو بينمـا الـذي كتـب عـن ع. م1146/ھـ541سنـة 

: أمـا النـص في نفـح الطيـب؛ فقـد ذكـر فيـه. جعفـر بـن محمـد بـن عطيـة
 )).تاشفيـن وإسحـاق: وعـن ابنيـه((

ھـو محمـد بـن عبـد اللـه بـن ھـود السـالوي؛ الملقـب بالھـادي، والمعـروف  1
يـن في ربـاط ماسـة ببـالد بالمـاسي ـ مـن أھـل سـال ـ الـذي ثـار ضـد الموحد

  . م1147/ھـ542السـوس؛ ولكنـه قتـل في وادي ماسـة سنـة 
 )).الموحديـن: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2
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1،    
 

        
       

     
2 3،

 4
   
 

                                                
  .؛ وھـو تحريـف))بكتابتھـا: ((في ج 1
 )).واستماالتھـم: ((في ج 2
  .مفردھـا صنيعـة؛ أي المعـروف: الصنائـع 3
ـت: ((في نفـح الطيـب 4   )).مبخّ
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 1   

         


       
2 ،

 


3،     

        
       

                                                
 )).عـدو(( :في ك 1
 )).وليھـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
  )).واليتـه: ((في ج 3
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    1 
2 3
 4      

      
    

        
     

      
     5 
     6 . 


7: 

                                                
  )).وأغـرو: ((في المخطوطيـن 1
  )).فاستـوزر عبـد السـالم: ((في النفـح 2
 )).عبـد السـالم: ((في نفـح الطيـب 3
  .؛ فصوبھـا عنـان))لمطالبتـه: ((في المخطوطيـن 4
 .صوبھـا عنـان؛ و))فوجـد: ((في المخطوطيـن 5
 .وجـدت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ مـع أنھـا غيـر ضروريـة 6
ھـذه األبيـات مـن بحـر البسيـط؛ وھي موجـودة في الحلـة السيـراء، والبيـان  7

 وھي مـن البحـر البسيـط. ، ونفـح الطيـب)قسـم الموحديـن(المغـرب 
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   2هــته مدـالل اَلـأط 1امـل لإلمـق
  هــحقائق بـذي لـل نـوالً تبيـق

مـد وترتهـوم قـق 3نـراجيإن الز  
  هـبوائق 4نـأر لم تؤمـب الثـوطال

  ٌلــمي  مـى آرائهـر إلــوللوزي
  هـعالئق مـرت فيهـا كثـذاك مـل

  5مـاء نارهـزم في إطفـحالْ رِادـفب
  هـوائقع رٍـق عن أمـاا عـفربم

ـهم ـالعكَ  مـن واالهـوم دوـهم  
ـع فاحذردوك واحذر من يـقُصاده  

   

                                                
وفي البيـان كتبـت . ى الصحـةمـع أن اإلمـام أقـرب إل)). األميـر: ((في ج 1

  )).أطـال((بـدال مـن )) أدام((
  )).أدام اللـه مدتـه: ((في البيـان المغـرب 2
طائر أبيض الريش، أسود البطن؛ شبه به المھدي : الزراجيـن مفردھـا زرجـان 3

ً أن قلوبھم سود ولباسھم أبيضاالمھدي    .بن تومرت اللمتونيين المرابطين؛ قاصدا
؛ فتعـني دواھيـه، أو دھاتـه؛ ألن ))بوائقـه: ((أمـا كلمـة). )توقـد: ((في ك 4

 . البوائـق؛ ومفردھـا بائقـة؛ ھي الداھيـة
أمـا كلمة )). إطفـاء((بـدال من كلمة )) إخمـاد((في الحلـة السيـراء كتبـت كلمـة  5

ً عن كلمة ))نارھـم((كلمة  التي وردت في البيان )) نورھم((؛ فكتبـت عوضـا
  .المغرب
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  مـكُلَ  حـناص  يـأنِّ مـيعل  هـالل
قُّـوالح ـلَأبـطرايق  ىفَـخْال تَ ج1ه  

  
     

2
      
3 .

   4 
       
5
6 

7 ؛  8


                                                
  .ـط ھـذا البيـت في البيـان المغـربسق 1
  .في نفـح الطيـب)) الفضـل((سقطـت كلمـة  2
 )).فأفـشى: ((في ك 3
 )).عجـل االنصـراف: ((في النفـح 4
 .في نفـح الطيـب)) الثـاني: ((سقطـت كلمـة 5
  .؛ وصوبـت مـن االستقصـاء))مـن أمـره: ((في المخطوطيـن 6
  )).إليـه منھـم: ((في النفـح 7
  )).وأمـر: ((نفسـه 8
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    1. 
       
     

2؛3،


 4 5،   
     

6. 
 


      7  

        
                                                

  )).تربـة المھـدي محمـد بـن تومـرت: ((في النفـح 1
 )).إمامھـم المھـدي: ((نفسـه 2
  )).لم تجد شيئاً : ((أما في النفح فكتب)). توجد: ((حرفت في المخطوطين؛ فكتبت 3
  )).حـاد: ((، وفي ك))حـاذت: ((في ج 4
منھـا ھـذا الموقـع : تاقمـرتتوجـد في بـالد المغـرب مواضـع عديـدة تـسمى  5

المذكـور، وفي نـواحي تـوزر بالجريـد مكـان يسـمى تاقمـرت، ونـواحي تونـس 
توجـد قمـرت؛ وفي سـوف بالجزائـر بلـدة تسـمى قمـار؛ كمـا توجـد في بلـد 

ً قمـار   .السـوان الغـرب بلـدة تـسمى أيضـا
 )).اللـه تعـالى: ((في النفـح 6
 )).ـل خطيئـةبي ك: ((نفسـه 7
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1 2

   3  


 4     
 5   6 

     7 ،

 8  9  
10

                                                
  )).في الفلـك لنـوح: ((في النفـح 1
 .ھـو الـذي عقـر ناقـة ثمـود: وقـدار ثمـود)). لقَـدار: ((نفسـه 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))انحططـت: ((في المخطوطيـن 3
  .ھاتـان الكلمتـان أغفلتـا في ج، ونفـح الطيـب 4
  .عليـه السـالم ھي السيـدة مريـم أم المسيـح عيـسى: العـذراء البتـول 5
وھي صحيفـة القطيعـة الـتي كتبھـا المشركـون مـن قريـش لمقطعـة بـني  6

 .ھاشـم؛ ثـم علقـت في الكعبـة
. ؛ فصوبھـا عنـان))وأكرمـت ألجـل كـل وحـشي: ((في المخطوطيـن 7

ھـو قاتـل سيدنـا حمـزة ـ عـم رسـول هللا صـلى اللـه عليه وسلم ـ في : ووحـشي
  .وھو الذي قتل مسيلمة الكذاب؛ في حرب الردة. ؛ وقد أسلم فيما بعدغزوة أحد

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 8
 )).إمامـة الخليفـة: ((وفي النفـح)). إمـام: ((في ك 9

  .ھو أبو لؤلـؤة قاتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: غـالم المغيـرة 10
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 1،2   
3     

4 
5؛  6  

7 8: 
  اـن لنـفم  ر المؤمنينـواً أميـفعف

  انــالخفق  اـهدوبٍ هـقل 9لـبحم
   

                                                
 .مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في ج 1
  )).واعتلقـت: ((فـحفي الن 2
يقصـد بأشمـط الـدار عثمـان بـن عفـان رضي )). شمطھـا: ((في المخطوطيـن 3

  .الـذي خالـط شعـر الرأسـه البيـاض والسـواد: واألشمـط. اللـه عنـه
  )).الحسيـن: ((في النفـح 4
  )).المعلـوم: ((نفسـه 5
  )).الئـذا: ((في ك 6
  )).وتغفـر: ((في النفـح 7
  .التـالي مـن البحـر الطويـل البيـت 8
 )).سابقـة: ((في النفـح 9
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1: 
  دـن فقـا أمير المؤمنيـاً علينـعطف

  نِزـوالح ثِّـزاء لفرط البـبان الع
  جـا لجـهوب كلّـا ذنـد أغرقتنـق

  نِـفجى من السـم أنـةٌ منكـوعطف
  رضـا غَـكله  امـا سهـوصادفتن

  نِـنَمن الج  أوقى 2مـا ورحمتكـله
  هـو حوادثـهيهات للخطب أن تسط
  نـمن المح مـحماكه رـبمن أجازت

  ةـعلى ثق عىـم يسـمن جاء عندك
  نـممن الز بطشاً  فْـبنصره لم يخَ

طْفالثوب يالغسل 3ر بعدـه  من دنر  
  نـمن وس كض ينهض بعد الر رفُوالطّ

                                                
ھـذه العبـارة الـواردة بيـن حاصرتيـن سقطـت في اإلحاطـة؛ ونقلھـا الدكتـور  1

وھي ضروريـه؛ ألنھـا تفصـل بيـن البيـت السابـق . طويـل مـن نفـح الطيـب
ـن البحـر البسيـط؛ المـوزون في البحـر الطويـل؛ والقصيـدة المواليـة الـتي ھي م

باإلضافـة إلى أن روي النـون في البيـت السابـق مرفـوع بالضمـة؛ بينمـا يـأتي 
  . روي القصيـدة التاليـة بنـون مكسـورة

 )).لھـا ورحمـة منكـم أوقى مـن الُجَنـِن: ((جاء ھذا الشطر في نفح الطيب ھكذا 2
 )).الُجَنـِن

  )).عنـد: ((في النفـح 3
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  مـكله ق ـاة الخلـم حيـم بذلتـأنت
  نـوال ثم م ال ـن عليهـمن دون م

  مكارمكم   ونحن من بعض من أحيت
  دنـسٍ ومن بـن من نفـتيتلك الحيا

  رـورق من صغـة كفراخ الـوصبي
  ننَـفي فرع وال فَ وح ـلم يألفوا الن

  2ةـك سابغـمن اد ـأي 1مـقد أوجدته
  نـد ولم يكـلم يوج  والكـوالكل ل

  


 3     
    4 
5، ﴿

                                                
  .؛ وصوبـت مـن االستقصـاء))ھـمأوجبت: ((في المخطوطيـن 1
  )).سابقـة: ((في النفـح 2
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطيـن 3
  )).مـا تجـدد: ((في النفـح 4
 )).المعھـود المعلـوم: ((نفسـه 5
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﴾1. 2 
      

      
34 

       
5: 

  هـاء لـالسم وابـأب  حـتَّفَتُ  ـحفت
  بـشُاألرض في أثوابها القُ رزـوتب

  
       

       
  

  6؛   
                                                

ـِھ َوَمـا َجَعَلـُھ اللَّـُھ إالَّ ُبْشـَرى َلُكـْم َوِلَتْطَمِئـنَّ قُلوُبُكـْم ِب﴿ :اآليـة كاملـة ھكـذا 1
  .126: آل عمران؛ اآليةسورة . ﴾َوَمـا الّنْصـُر إالَّ ِمـْن ِعْنـِد اللَّـِھ الَعِزیـِز الَحِكیـِم 

 )).فتـح بھـر األنـوار: ((في النفـح 2
ُنْـه)).  ((اال لكنـه: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 3  )).لِك
 )).الطلـب: ((في النفـح 4
  .ر البسيـطھـذا البيـت ألبي تمـام؛ وھـو مـن البحـ 5
 .وردت في ج، وسقطـت في ك 6
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 1    2

    3  
      

4،     5 
       

6
  7    

        8
   9:  10

      

                                                
 .وردت في ج، وأغفلـت في ك 1
 )).المخاطبـات: ((في النفـح 2
  )).الرمـل: ((في ك 3
  )).إلى ذلـك: ((في النفـح 4
  )).مـن كـان بتلـك: ((نفسـه 5
 )).عـلى رغمـه بالقيـام والصيـام: ((نفسـه 6
 )).الليـالي: ((نفسـه 7
 ).)بالتوفيـق: ((نفسـه 8
  .ھـو محمـد المـاسي 9

  )).بحمـد اللـه: ((في النفـح 10
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1


      2  
   3    

4 5 ،
         

    6 
  7 8   

   9،  
10   11،

                                                
َ بـأن المنيـة ال تصيبـه: ((في النفـح 1 ـر ِ   )). وقـد كـان يـدعي أنـه بُشّ
  . ؛ فصوبھـا عنـان))ويخلـق: ((في المخطوطيـن 2
  )).رأوا: ((في النفـح 3
  )).ومـا خطتـه: ((وفي النفـح)). خطبتـه: ((في ك 4
)). أغطابـه: ((، وفي ك))أعطيـه: ((خطوطيـن؛ فكتبـت في جحرفـت في الم 5

 )).أعضائـه وأضالعـه: ((وفي النفـح
  )).تساقـط: ((نفسـه 6
 )).الكـرة: ((في ج 7
 )).صفحـات: ((في النفـح 8
ألبي وأخـذ ھـذا القـول عـن بيـت ، وھـذه كنايـة عـن جبنھـم واختيارھـم للفـرار 9

نـا على األع:  ألبي تمام َسْ نا  فل ُ    *قاب تَـدْمَى كُلومُ ُـر ْ على أعناقنـا يَقْط ولكن
 الدّمـا 

  )).آذنـت: ((وفي النفـح، ))وأدنـت: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 10
 )).آمادھـم: في النفـح 11
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1،  2،  3 




      
   4،   

5،
 6 7.   8 

     9،
10 11 

      
                                                

ً؛ فصوبھـا عنـان: في المخطوطيـن 1   .سريعـا
  .ھـو الـدم: النجيـع 2
  )).ـًامـن أمـر الھندیـات فظیع : ((في النفـح 3
  .؛ أي القاتل فور تناوله))السُّـمُّ الذُّعـاف: ((ويقولون. أي القاتـل مباشرة وفوراً  4
 )).ثبجـه: ((في النفـح 5
  )).بذقنـه: ((في النفـح 6
 )).عرقـه: (في ج 7
  )).البقيـة: ((في النفـح 8
  )).وضربـاً : ((في ك، والملكيـة، والنفـح 9

  )). ھـوًال : ((في النفـح 10
)). أسمطـت: ((، وفي ك))أسطـت: ((ت في المخطوطيـن؛ فكتبـت في جحرفـ 11

 )).حـتى انبسطـت مراقـات الـداء: ((وفي النفـح
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   1  2 
3  

 
4 ،

5 
       
 6 ،








                                                
  )).زرقـة: ((في النفـح 1
 )).وجـرت: ((نفسـه 2
وجـرت الدمـاء : ((وفي النفـح. ؛ فصوبھـا عنـان))تجـري: ((في المخطوطيـن 3

 )).جـري األبحـر
  .م1156الموافـق لـ  4
 .وردت ھـذه العبـارة في ك؛ بينمـا أغفلـت في ج 5
. م1157/ھـ552م ـ 1126/ھـ520أي ملك قشتالة ألفونسو ريموندس الذي حكم من  6

كان ألفونسو ھذا قد انتزع المرية من قبضة المرابطين سنة . م1157/ھـ552
ولما قامت دولة الموحدين أعادوھا في رحاب اإلسالم سنة . م1147/ھـ542
  . م1157/ھـ552
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1.   

 
       

2. 
   *** 

  
   

                                                
وربمـا يكـون ابـن الخطيـب قـد أخطـأ؛ ألن ابـن األبـار . م1132لموافـق لـ ا  1

مولـده سنـة : ((وكتـب في الحلـة السيـراء. م1123/ھـ517قـال أنـه ولـد سنـة 
  )). سبـع عشـرة وخمسمائـة

  .م1158الموافـق لـ    2
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1 

 
  2:    

       
        



      3 

        
       

     
       



                                                
 .ھي أمازيغيةألن قبائل الريف المغربية . ؛ وصوبت من الملكية))العربي: ((في ج 1
  .كتـاب البـن الخطيـب؛ سبقـت اإلشـارة إليـه 2
 .ھكـذا 3
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1  
 

      
       

2 .
    3   
  

     
     
  4   

5: 
   

                                                
  )).عـرض: ((في المخطوطيـن 1
  )).رشـد: ((في ك 2
 .رحالـة: يقصـد 3
 .وردت ھـذه العبـارة ھكـذا في ج؛ بينمـا أغفلـت في ك 4
 .ھـذه القصيـدة مـن بحـر المتقـارب 5
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  ةنَـيانْش    وادي  ه ـالل    ىـرع
  2الــك الليـوتل  1اــالغداي كـوتل

  ونـالغص  رـا بين خضـومسرحن
  اللـالظ رــاه وسحــوودق المي

  هــأدواح   تــتح  اــومرتعن
  زاللـال  3رـي النميـف  اـومكرعن

  امـالحس  رضـكع  اـد منهـنشاه
  4والـكالع  هـفوق ت ـانتش اـإذا م

  هــحصبائ   رد   نـم   هــولل
  آلل  نـم ا ــبه نــوأحس آلٍل 

  ونـالغص  5ورـه في ستـٍل بـولي
  الــالحج  وقــم فـود ترنـكخ

  ـت وصــراق ف ـاره كيـوأسح
  دالــي اعتـف ا ـم بهـح النسيـ

   
                                                

  )).يـاالعذا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  )).الليـالي: ((صوبھـا الدكتـور الطويـل؛ فجعلھـا 2
 .النھـر: في ك 3
 )).كالعـوالي: ((جعلھـا الدكتـور طويـل 4
 )).الستـور: ((في المخطوطيـن 5
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  رــجعف  ا ـأب   كــمن ه ــولل
  اللــالخ د ـالل حميـالح 1دـعمي

  زوــالكن  وزـبرم   نيــتطارح
  الـالمع اني ـن معـر لي عـوتسف

  ثـالحدي ونـي شجـف  2نيـوتبدل
  الٍلــح رٍـل سحـة كـا طيبـوي

  انـالبي رـسح ك ـن فيـط مـفألق
  والـالن  ضـه عن عريـاً بـمجيب

  رــمعش ا ــذي دونهـدت الـأف
  لواــل النــال قليــر المقـكثي

  اـبعده  غيــأبت  ال تــفأصبح
  3الــال أب ا ــوبعدكم   واكــس

  


45:  

                                                
  )).عيـد: ((في ك 1
 )).وتبـدل لي: ((في الملكيـة 2
 )).ال أبـالي: ((جعلھـا الدكتـور طويـل 3
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 4
 .ھـذا البيـت مـن بحـر الكامـل 5
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  اــوساكنه د ــنج  وىــدار اله
  دـن نجـس مـاني النفـصى أمـأق

1:  
  هـد شتاتـل بعـذا الشمـع هـأيجم

  هـد انبتاتـل بعـل هذا الحبـويوص
  ةٌــعيسوي ة ــآي ى لــا للبـأم

  هـبعد ممات س ـاألن تَـر ميـفينش
  عيـح مدامـني بعد ملـورد عيـوي

  هــوفرات  هـي عذبـه فــبرؤيت
2 

3: 
  كــاره نســبي شعـا رب ظـي

  كـفت  اـورى لهـي الـه فـألحاظ
   

                                                
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الطويـل 1
صاحـب العالمـة موظـف سـامي بالبـالط؛ يتـولى التوقيـع ـ بالنيابـة عـن  2

 .السلطـان ـ عـلى الوثائـق والمراسـالت السلطانيـة
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر المنسـرح 3
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  اًــمكتئب هـام بـن هـرك مــيت
  ركــه التــوا أن قومــال تعجب

  رقـت من حـا لقيـه مـو لـأشك
  وــأشك   إذا اً ــالهي  1شــفيم

  هـعارض ل ـأط  تىـرت حـصب
  كــه مســري ختامـان صبـفك

2: 
  اــيبتاعه    بــللكت   عــوبائ

  الهــوأغ  موــالس  صــبأرخ
  ـطَـأع  ارـف االستذكـي نصـف

اهـوأرض ن ـالعي  ضـه ومحـتُي  
3: 

  رهـادث هجـدني بحـن توعـيا م
  دــيتوع  اـم دون ـل و ـإن السل

   

                                                
. ؛ وقـد صوبـت مـن الملكيـة))فـشى، فشـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

  .؛ وھـذا أسلـم))فَیْمِشَیـْن  : ((وقـد عدلھـا الدكتـور طويـل؛ فأصبحـت
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر السريـع 2
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل3
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  وتيـسل ذارك وهو موضع ـهذا ع
  دـالموع ق الوعيد ـفقد سب فـفأكف

  دهـأو بع  داًـا غــن سلوتنـوأظ
  ودـراب األسـالغ  اـذاك خبرنـفب

1: 
  هــاً لجمالـذول تنقصــال العـق

  ذارهـع  لـأط  دـك قـذا حبيبـه
  دهـبخ  عـل الربيـدا فصـال بل ب

  ارهــه ونهــاوي ليلــذا تسـفل
2: 

  ـفي   لـح حٍ ــر صبــقب  اـي
 3انـاألم نىــأس تيــبمهجـك  

  4اــعيانه    دــبع    دوتــوغ
  انـى العيـإل  اعــهى البقـأش

   

                                                
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 1
 .ھـذه األبيـات مـن مجـزوء الكامـل 2
 .وھي أسلـم)). األمـاني((: في ج 3
 )).بقاعھـا: ((في ت 4
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  اــإنه    ةــالمني    شىـــأخ
  2انــمك ن ـع كـمكان 1]صيـتق[

  ــافـب ورــمقب ن ــبي  مــك
  روانــبالقي     رـــوقاب   س 

3: 
    هـذي أعالمـلر اـب القبـيا صاح

  درسـي  ه لمـت حبـوثاب 4]درست[
  ليـحام  منك على التصبر ما اليأس

  أســم أيـل  نيــفكأن  نيـأيأست
  تـن أصبحـل حسـت بكـلما ذهب

  سـو كل األنفـاني شجـسي تعـنف
  5اــال كلهـامي ليــاح أيــأصب

  سـالمتنف كـصبح لي عن ـال تنج
   

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))تنـفي: ((، وفي ت))تصـصي: ((في المخطوطيـن؛ كتيبـت 1
 )).مكـاني: ((صوبھـا الدكتـور طويـل فكتبھـا 2
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 3
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 4
، وفي ))صبح أيامي ليل كلھا: ((ء ھكذاحرف ھذا الشطر في المخطوطين فجا 5

  )).صبـح أيـامي كلھـا ليـل: ((ت
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1: 
أعلــا صنـم  تَـم2راــالف  ع  

  3اقــفَرال   هـب  دـج   داةَـغق 
  اــللنَّ ـث حي  مـمنه  تَــووقف

راتــظ  اقــاستب   عــموالد  
ستْــقَب     ماــفم   مــطاياه  

ـف  كـبنفس 4ىطَــأباقــبي الس  
  مــصدوده ل ــحم   تَــقْأأطَ

  اقــطي ال    بــطْخَ  نــيبلِْل
  دواــعأص  رقــع  ذات   نـع

  راقــالع    5مــهدار   ولــأتق
   

                                                
 . ھـذه القصيـدة مـن مجـزوء الكامـل 1
 )).الفريـق: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 2
 :للمـرة الثانيـة؛ وصوبـت مـن ت)) الفـراق: ((في المخطوطيـن 3
؛ ))أبطـا: ((ـلطوي. وجعلھـا د. ؛ وصوبـت مـن ت))انبـطى: ((في المخطوطيـن 4

 .وھـذا صحيـح. ألنھـا خففـت عـن األصـل
  )).وراھـم: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
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  1]دــهِمثَ    ةــببرق [   واــنزل

  2راقــالب  تــا شئـم ذاك ــفل
واـــنوتيام    عأن    انـــفس  

  اقــفالر   عـبمجتم   واـــيقف
  ىنَــمالْ مــوه مــها ضرــم

  اقــفوِال ضــوا بعــو وافقـل
  داًــغ    ا ــقنتفر    واـــقال

  القــالتَّ د ـوع ن ـت عــلْغفشُ
3داًــعم   رلــتْقَ   اأو  ــميالع  

  اقــفي اتِّـف ك ـشُان عيـد فكـ
أن   4كــلجسم   ىـلأو  5رقَّــي  

  راقــي  أن   كــنيع  عــمدو
   

                                                
 )).ببرقـة ثھمد: ((حرفت ھذه العبارة في النسخ الثالث؛ كما كتبت في الملكية 1
  )).فلـذاك مشتـ البـراق: ((ھكـذا ورد ھـذا الشطـر في ت 2
  )).عـدا: ((في المخطوطيـن 3
  )).بجسمـك: ((الملكيـة في 4
  )).يـروق: ((، وفي الملكيـة))يـرنى: ((في المخطوطيـن 5
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  مــفعنده    ؤادـــالف   ا ــأم
دهــع   ودــعاقــاالشتي  ىو  

  مــمحله    1بــح    ادـــأعت
  اقـه ضــنْك عرِدـص لُّــفمح

  اـــبالشَّ    ةـــفَلساِل  اًــواه
  اقــقامي الرــبأي  تْـضم   بِ

تْــقَأب   ــحلَ    ةَراروـــعة  
  راقــوالتّ  بِـــرايالتَّ  نــبي

  اــــهودروو  ي فـــطَنْتَ  ال 
  اقــهد أس ــعي كَــمن أدـم

  
2: 

  ه ـلقائ  دون دـعشي والبـا موحـي
أدوك عن شَـعوإن لم تَـح عـسمط  

   

                                                
  )).حجـب: ((في ت 1
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 2
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يـنيدنيـإن  حتى وقُـني الشـك م  

ـلَ  نِـالعي يأألراك رالَو  أدعيـم  
ـوأحشَ نإذا مِـسيلنَّاً ِلـقو  ـسىر  

  عـلطْتَسكالم   حـوأصي   مـلحديثك
ـفك 1اـقاللِّ كانظِّـان حي ريـناظ  

والفُ طَسيظِّـراق فصار ح  مس2عـم  
  ـاشَالح نار هدـهك تُـيالخَ ثْـعابفَ

إن كان يجاميـمن مق ُله  مو3عـض  
واصحـبتُمن نومي بِ هادمـق  ةـفَح  

  4عـمجم تُـل م كُكابِل رِـليقَى دـصفَ
  

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))اللقـاء: ((طويـل. جعلھـا د 1
  )).َمْسمـعي  : ((طويـل فجعلھـا. صوبھـا د 2
 ).)َمْوضـعي  : ((طويـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 3
  )).فصدا سفل ركابكم لم مجع: ((في المخطوطين حرف ھذا الشطر فجاء ھكذا 4
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12
  3    

4 
 


5. 

*** 

   

                                                
إذ أن محمـدا بـن إسماعيـل بـن فـرج ھـو السلطـان السـادس . حـدث خطـأ ھنـا 1

أما السابع فھو أبو . ھـ733ھـ إلى 725بين سالطين بني نصر؛ وقد حكم من سنة 
 .ھـ755ھـ إلى 733من سنة الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج؛ الذي حكم 

  )).وخفـق: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 2
ھـذه الكلمـة أسلـم في نظـر عنـان؛ ألن صاحـب الترجمـة طبيـب؛ بينمـا يشكـك  3

  .  الـتي وردت في المخطوطيـن)) الدولـة((في كلمـة 
طـة؛ مـن ؛ وھي تقـع في أطـراف غرناJunأصبحـت ھـذه القريـة تسـمى  4

  .ناحيـة الشمـال الشـرقي
  .م51348 
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1 
2 3  

 

 
       
      
4 

 
       

        
       5 
        6 

                                                
 )).ابـن أبي عرفـة: ((في ك 1
  )).مھـذب: (في ك 2
  )).بالبيـان: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
  )).الشـاة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبــك 4
  )).شيء: ((في ج 5
  )).رباريـن: ((في ك 6
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12
 

 
        
       


 3،      
       4،

   5  6

                                                
 )).استحفـاره: ((في المخطوطيـن 1
، وكذلـك ))ساعـة،: ((وقـد حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت. ذرعـه أي سعـة 2

 )). وإساعـة: ((في ت
 .ھـذه العبـارة أضافھـا عنـان 3
  )).أدعامھـم: ((، وفي الملكيـة))إذعامھـم: ((في المخطوطيـن 4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن 5
  )).تنحـل: ((في ج 6
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  1،  
       

  2،    
 

 
      

3،
         

4: 
   

                                                
 )).خـراأل: ، وفي ت))األجـر: ((في ج 1
 )).صدقاتـه: ((في ك 2
  )).المافيـة: ((حرفـت في النسـخ الثالثـة؛ فكتبـت 3
ھـو أبـو عبـد اللـه ذو الوزارتيـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن إبراھيـم بـن  4

م وتـوفي مقتـوال سنـة 1261/ھـ660الحكيـم اللخـمي؛ ولـد برنـدة سنـة 
ـة أيـام السلطـان أبي عبـد اللـه محمـد تـولى الـوزارة في غرناط. م1308/ھـ708

. وقـد خصـه ابـن الخطيـب بترجمـة لـه في اإلحاطـة. ابـن محمـد بـن نصـر
  .والقصيـدة التاليـة مـن بحـر الكامـل
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  لـفأجم الـمالجب  يـرق 1تَـكْلَّمتَ
  دلـفاع  3ركوـبج  2قلبي تَـموحكَ

  رـجومن ي  على المالح األمير أنتَ
  زلـعي  كـفونج  ه إالّـكمي حـف

ـإن قيل أنت البدفالفَ رذيـال ُلـض  
  لـهجلم ي  هـقصال ونَـمك بالكَـل

  هـت أنت مكانـنْكُلَ 4وظُـظالح لوالَ
ولكان ضيضدونك في الح  لـفاألس  

  اـهفكلُّ  وبـالقل  اتـنازل اك ـعين
  لـتقْالم  ابـصأو م ح ـا جريـإم

  اـر جفونهـسكَ ا بعدـباهت ظُزـه
ـبي فـقل فأصيباألول ِليـعي الر  

   

                                                
  .؛ وھي أسلـم))تملكـت: ((في أزھـار الريـاض 1
 .؛ وھـو أسلـم))في قلـبي: ((نفسـه 2
 .؛ وصوبت من أزھار الرياض))فجود(( :، وفي ت))يجود: ((في المخطوطين 3
  )).الخصـوص: ((في المخطوطيـن 4
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  1]زلـي[ولم   ذل في هواكعما زلت ُأ
نِسمعي ع بِ  كـفي اِلذَّـالعمزلـع  

أصبٍلـك شاغـغل بحبت في شُـح  
  لذَّـالع  المـإلى ك خَـأن أصي عن

  عيـأدم  نـان لكـل الكتمـلم أهم
هولَ تْـلَملـلم تهم ني ـلم تعص و  

جوىـمع اله  ع الصحيحين الوفاءم  
  لـشكالم  فـشْمع كَالد ىقلبي وأمل

  ما  ما في الجنوب وال الشمال جواب
  2لـأما والشّـبمع الص دي إليك ـأه

  ةـنفح كـفرع اً له من طيبِـسلَخَ
  لـا المتعلـدماء عليله  3جيء بهاـت

  لـلم أح عما  تَلْت بعدي حـإن كن
  لـم أهمـذي لـال تَـه وأهملـعن

   

                                                
؛ ))أضـح: ((سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن والملكيـة؛ ووردت في ت 1

 .ومـا أضيـف فمـن أزھـار الريـاض
 .ھـذا البيـت والبيـت الـذي يليـه سقطـا في أزھـار الريـاض 2
  )).ضحـا بھـا: ((في ت 3
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  يـت بـوال فاستبدلـأو حالت األح
  1دلـبتَسي مـل  كـفي بي ـح  إنـف

  هـأن أقل و ـا لـدك مـت بعـالقي
  دلـالجن مـص 2ى ألذابرـالثّ ىالق

  تـلمح ك ما لو ـبت في حـوحمل
  لـمحتَ م ـه لـفَّأخَ  الـالجب مـش

من حـيرٍ بالحوادثـهف د  دمٍـقْم  
  3لـبشْر المـبزالهِ سِـبى على ححتّ

  4هـصروف ل كرـه قبـمن تُـقد كن
  لـالكلك  تحت ام فصرتُـنالس فوقَ

  تيـلمبِ مـد ألـبٍ قـيول شَـصونُ
نْلم تَ  ةـشيب ـىاب أبـضوخلـص  

  تـمسة ما بقيت وأقْـوي اإلقامـين
  لـحرم يـا لـذات مـاللَّ زُلـال تن

   

                                                
 )).فـإني بحـبي لـم أستبـدل: ((ج؛ كتـب ھـذا الشطـر ھكـذافي ك، و  1
 )).لـذاب: ((في المخطوطيـن 2
 )).المسبـل: ((في ج 3
  )):صروفھـا: ((في المخطوطيـن 4
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  هـحميم   ودان  نٍـعظَ   رـومسي
  لـعفْي  مـل  هـام وإنّـمالح ـىالق

  هـفقلب  لوعالض 1يطوي على جسدي
  لـجرالم   يِلْـغَكَ   ليـغْي  بأواره

  هـدري لـفي صدره ما ليس في ص
  دلرـخَ ة ـبح اُلـقثْه مـثلم نـم

  ةـلذم فَّـو أشَـعنه ول تُـأعرض
  لـالحنظ  عـنقي ةـلجرع 2يرـشع

ـيلِّجـلبت في حات سنـق لم يكـب  
  3لــمَؤبم وال  اح ــبمرت   اـفيه
  ىضـن مـه في زمـما ضره سبقي

أن المالفُ  دون  هـفي ىلَّـجلــكُس  
  بٍـلَّقُ  ةُـيفرجع  ي نِّـم  هـساءت

  لوـح  وادثـر الحـاق على مـب
   

                                                
 )).قلـبي: ، وفي ك))جسـد: ((في الملكيـة 1
 )).شجـري: ((في ج 2
 )).بمتؤمـل: ((في المخطوطيـن 3
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تَمـحـذل مـفي الب  1قٌررهـة سيد  
فـجلِّتَم ـدي عرهــس  تَمجلــم  

تَّـحى يثوب دـمن ماج ى نَـله الغ  
  لـكَّوم رام ـالك اتـاء حاجـبقض

  هـم ومالَـن الحكيـر ابـزيالو مثُل
  لــثِّمتَم  هــمقام  ومـيق  ٌلـمث

  هــوقديم  هـورى بحديثـاد الـس
  لـوفي المستقب في الحال والماضي 

  2]هـت بقبابـسم[د قد ـت مجـمن بي
  األول  انـمالز ي ـف مٍـخْلَ اُلـأقي

ت وزارةـبي 3الـم طـعائسامي الد  
  لـنهش  وارسـع وأبي الفـومشاج

قَلْيـفى الوبِ ودبـط وجس ه رقـشْم  
  يلـتَجالم  ومـمه  هـتالقَو طَـلجتَ

   

                                                
  )).تـرقمخ: ((، وفي ج))متخـرق: ((في ك 1
 )).أسسـت بقبابـه: ((في ك 2
 .؛ وھـو غيـر سليـم))طالـت: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
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  هـفنائ   ولـح واه دـج  ليـفآلم
  لـهنْالم  ا األسراب حولـطط القَقْلَ
  ةـل قضيـفص  1دلـوإذا نحى بالع

  لـمفص ةـظ فصال من إطالـلم تح
  بهمغْوشَ  ب الخصوميقضي على سخَ
  لـمؤالم  امـمق  مـغريهم م ـويقي

  اًـجتحر  ييـالع  جـالح   نـويلقِّ
  زلـاج وأعـجد اللَّـحٍ عنـمن رام

  هـقِّحبِ قِّـحور المـى صضـفإذا قَ
  لـطببالم  هـعقاب  2اقـوح  هـعن

قُّـمن يستح ٌل على ـجع  ةًـثوبم  
  لـجعم يـة لـعقوب قَّـإذا استحـف

  ةـعظيم لَّـالم كـاإلس يافـا كـي
  لـبذْي م ـأن لـاً كـده غضـومعي

  
   

                                                
 )).بالعـد: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  )).وعـاق: ((في المخطوطيـن 2
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1: 
يـا بـلم قّرِـم تَـوم فلـسأما الر  

تَواسعجـعن أن تَ تْـمرد وابيـج  
  ـسأنْ من  اـبوحوشه   تْـواستبدل

  رابـب أتـواعكَ  وهـجالو ضِـبي
  ةًرـبع  قُرِـقْرا ُأـبه تُـولقد وقف

  2ابـطول الوقوف صح ىى اشتكحتَّ
  اـصاتهراي في عـكي لطول بكـيب

صحبي ورجـعـالحني ت3ابـرك ن  
   

                                                
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 1
  .؛ وھـي أسلـم))صحـابي((طويـل . جعلھـا د 2
 .؛ وھي أسلـم))ركـابي((طويـل . جعلھـا د 3
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1: 
  نـيبال م نيك من زوجه  * هبِسيبق ذو عين لم ي لم

القَ  هـكأنّ  * اًـعطاِل  اـبينهم  فالح2رـم بالمنـي  
3: 

  ه ـتنَجوبِ  احـال مصبـا الخـمكأنَّ[
هتْـب عفَ  فاسيأنْ فُـواص4فـطَع  

أو نقطةٌ قطرت في الخد إذ رستـم  
  5]فـواألل  مالَّـال طِّخَمال بِالج طَّـخَ

6: 
  ليـا أمـزور يــأن ت ني ـوعدت

  اــبقتَرم   قــللطري  أزل  مـفل
  تـنَد  روبـس للغـحتى إذا الشم

لُ ن ـرت مـوصيجياـذهب  اــهن  
   

                                                
 .ھـذان البيتـان مـن مجـزوء البسيـط 1
  .التعريـف؛ وھـو أسلـم) الـ(؛ بـدون ))قمـر: ((طويـل. كتبھـا د 2
 . ھـذان البيتـان مـن بحـر البسيـط 3
طويـل إلى الخلـل في عجـز ھـذا البيـت؛ مـن حيـث الـوزن، وسيـاق . أشـار د 4

  .المعـنى؛ ومـا ذكـره صـواب
 .ھـذان البيتـان ذكـرا في ج، والملكيـة؛ بينمـا سقطـا في ك 5
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر المنسـرح 6
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  داـب  نـحي  كـدر منـني البـأنس
  اـبجتَالح   ترــهظَ و ـل  هـألنّ

1: 
ه ـعلي ي ـا لـم مـكهجر دــلَج  

  وادـأو فع  ضىرـال 2يدوا إلـفأعي
  مـرانكجن هـم بي ـسى قلـا قـم

  دــاألم ه ــعلي  الــط د ـولق
3: 

  هـفي الغرام ب أبدي عذارك عذري 
  فـى شغـإل ه ـاً فيـوزادني شغف

  هـت لـد نسيـق  ن أنيـه ظـكأن
  فـواألل  4المـرض بالـداً فعـعه

   

                                                
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الرمـل 1
  .؛ وھي أسلـم))لي: ((طويـل. جعلھـا د 2
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر البسيـط 3
  .؛ لتستقيـم))لي بالـالم: ((طويـل. جعلھـا د 4
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1: 
  هـيابث 3نـكْد 2جىدـساه الم كَـووي

ـنسي تْوهبـال مرلـض وهو عليو  
ـوالحـكواك   4قـاألف ت بأفالكب  

  ولـات أفُـالعدور الطَّـا في البـله
  ةًـولج  احاح بالرالر ادـجي وجالتْ

  لـتيقَ  ارـوالوق إال   ُلـتح  مـفل
5: 

  واــوقال  بـأح نـوني فيمـعذل
نَ دبلـم  ي ـذار فـالع تَنَوجهـي  

  اًـشيئ  لَّـح اـمكلَّ  لـمذا النَّـوك
  هـل إليـأن تمي  ســفْالنَّ عــمن

  ه ـفي  رذَـعُأ  ذارـالع َلـبقَ تُـقل
  هــعلي  مالَُأ ده ــبع ن ـم  مـث

   
                                                

  .ألبيـان مـن البحـر الطويـلھـذه ا 1
 .وھي األصـح)). الدجـن: ((في المخطوطيـن 2
  )).دجـن: ((نفسـه 3
 )).اإلفـك: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
 .ھـذه األبيـات مـن البحـر الخفيـف 5
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  1]هـفيبِ  دــهشَ[ وـحنَ  بد  اـمإنَّ
  هــيتَفَشَ ى ـإل ى هـتَذاك انْــلفَ

 

  
 

        


   2،   
       


     

  3؛  
      

   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))شھديـه: ((، وفي ك))شھـد فيـه: (في ج 1
ي أزھـار الريـاض أنـه تـوفي في ذي الحجـة مـن ذكـر ف. م1307الموافـق لـ  2

  .عـام ثمانيـة وسبعمائـة
 .رقيـق: ومعـنى مسلـوف؛ ھـو. مرتعـد ومرتجـف: معـنى مرقـوف؛ ھـو 3
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 1،    
2 

*** 
  

   

                                                
  . م1307الموافـق لـ  1
  )).قطـور: ((في ج 2
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1  ][2 
3 4  
5؛ ][67 ، 

 

 


8 9   

                                                
نسبـة إلى مدينـة مليانـة بالجزائـر؛ وھي مدينـة عريقـة؛ تبعـد عـن العاصمـة   1

كلم في اتجـاه الغـرب؛ سميت باسم مليانة؛ نسبة إلى قبيلة  130ئريـة بـ الجزا
  .وترجمة أحمد الملياني موجودة في نفح الطيب. أمازيغية صنھاجية تسمى مليانة

 .سقطـت ھـذه العبـارة في ك 2
  .سبـق التعريـف بھـذه الخطـة 3
 )).الشـأو: ((في نفـح الطيـب 4
  )).التِّـرة : ((في النفـح 5
 .سقطـت في المخطوطيـن؛ فأضافھـا عنـان)) في(( 6
  )).الھمـة: ((في نفـح الطيـب 7
  .سقطـت ھـذه لكلمـة في ج، والملكيـة 8
  .؛ ساقطـة في نفـح الطيـب))كانـت فيـه: ((عبـارة 9
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 1      
2  

 
 3     

4
  5    

6 ،7     
   8  9 .

      10 
      

11  
                                                

  )).آخـذاً : ((في نفـح الطيـب 1
 )).تذھـب: ((نفسـه 2
   )).شھيـرة: ((في نفـح الطيـب 3
  )).ّرممـ : ((نفسـه 4
ھـو كتـاب اإلكليـل الزاھـر فيمـا فضـل عنـد نظـم التـاج مـن الجواھـر؛ ألفـه  5

  .  ابـن الخطيـب؛ عـلى اعتبـار أنـه تكملـة لكتـاب التـاج المحـلى
  .أي القاطـع 6
  )).أي  : ((في النفـح 7
  )).ملـك: ((نفسـه 8
 )).عالمـة: ((في المخطوطيـن 9

 .وطيـنسقطـت في المخط)) مـن(( 10
  )).االستنصـار: ((في النفـح 11
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   1  

2
        
  

    3،
     

45 
       
 6      

      
7، 8    

                                                
  )).ويشمـل: ((في النفـح 1
  )).جعـل فيـه األمـر: ((نفسـه 2
  )).بأقطارھـا: ((في ك 3
 )).ورجمَّـت : ((في النفـح 4
 )).وصلـت: ((نفسـه 5
  )).فتركھـا شنيعـة عـلى األيـام: ((نفسـه 6
 )).حصرھـا: ((نفسـه 7
  .؛ وھـي تكّـة السـروال، أو حزامـه))الِھْمیـان: ((ـحوفي النف)). العبـان: ((في ك 8

  .حزامـه
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1      
 

 
    23  

4: 
  ابيـه قبـت عليـبرا ضـم زـالع

  ابيـت عليه ثيـل ما اشتملـوالفض
والزـهتيـبراع  5ما أهداه غصن ر  

والمابيـكت 6شـنق داه ـك ما أبـس  
  رديوـم مـيمنع أن يزاح 7دـوالمج

  انيـنج  8امـسي أبى أنـزم يـوالع
   

                                                
  )).ولـم: ((في النفـح 1
 )). بـأوه: ((أمـا النفـح فكتـب فيـه. ؛ وھـو تحريـف))أفـوه: ((في ك 2
  )).وانفسـاح: ((في النفـح 3
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 4
 )).غضـر: ((في ك 5
  )).نِقـس: ((في النفـح 6
  )).فالمجـد(: (نفسـه 7
 )).يضـام: ((نفسـه 8
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  اـهتُجازي  ةًـيعصن  وتُـبل  إذاـف
  وابيـل شكري أو جزيل ثـبجمي

  اــهتُيرأج  ةدوـم دتُــعق وإذا 
  رابيـمي وشَى طعامي من درـمج

  هىـوالس د ـراقمن الفَ تُـوإذا طلب
  البيـط ال ـأن أن كـفأوش 1أراًـث

  

 
       

  2،   
3. 

 ***  
   

                                                
  )).آثـاراً : ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

  .م1315الموافـق لـ   2
  )).تجـاوز اللـه تعـالى عنـه: ((في النفـح 3
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1
       


 

   

                                                
 )).قوالتھـا: ((في ك 1
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1، 

    *** 
  
  
  

   

                                                
  .م1363الموافـق لـ   1
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1. 

 
      

     2،3 


      
       


      

      
4،
      

                                                
  .ة الوعاةترجمة أحمد بن الحسن بن الزيات الكالعي موجودة في الكتيبة الكامنة، وبغي 1
 )).محفـوظ الجنـاح: ((في الملكيـة 2
 .  قبل متألق؛ لذا فھي ال تستقيـم)) كثيـر: ((في المخططيـن والملكيـة كتبـت كلمـة 3
والقـدر عـلى : ((حرفـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 4

 )).اإلنشـاء، األشيـاء
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     1 
 

      
        
2  

       
       

        
 
 

 
     


       

     3 
                                                

  .أي اإلتقـان والبراعـة 1
 )).مجالسـه: ((في الملكيـة 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن 3
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1





 2،    
       

    3  
4       
  

                                                
 .أغفلـت ھـذه العبـارة في ك 1
  )).الطنجـالي، أو الطنـجي: ((وتكتب أحیانًا. نسبة إلى مدینة طنجة بالمغرب األقصى 2
  )).ابـن مسغـور: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 3
  )).أبـو الحسیـن: ((في ك 4
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1، 

 
    

 2 3  
     
   4 

5    
 

  
   

 
    

     
                                                

  .م1244الموافـق لـ  1
  .؛ فصوبھـا عنـان))العقيـدة: ((في النسـخ الثـالث 2
  )).الشـرف: ((في ج 3
 .للمـرة الثانيـة؛ وھـو سھـو كمـا يبـدو)) نظـم السلـوك: ((في ج، والملكيـة 4
 )).المنتـقى: ((في ج 5
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  1   
     


      

     
 

 
       

      
      

                                                
  )).السفحـة في الوسمـة والمنحـة: ((في الملكيـة 1
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1
2
3 ،


4 5      

 


        


        
       


                                                
 )).تصـور: ((في ج 1
  )).حدثـه: ((في ك 2
 )).حصـر: ((ج في 3
  )).شـح: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  )).لھرقـه: ((في ج 5
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1 
       
2
3
       

      



        
       
      

                                                
 )).فنبـه: ((في الملكيـة 1
 .ووردت في ت. سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن والملكيـة 2
 )).وتعتقـد: ((في المخطوطيـن 3
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1 
 

        
       
  2    

          
 3     
4،5
6 
7 

                                                
 )).وغافلـون: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 1
  )).بقولـه: ((في ج 2
 )).ترسيـل: ((يـنفي المخطوط 3
 )).قدمـه: ((في ج 4
  )).وحصـن: ((في ك 5
  )).حسـه: ((نفسـه 6
 )).صحبتـك: ((في ك 7
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1: 
  رـالخبي  فـم موالنا اللطيـجل اس

  رـن نظيـه عـي سلطانـز فـوع
  اــفوقه ا ـم  دـذي أوجـو الـه

  رــالخبي م ـالعلي  وـا وهـتحتهو
   

                                                
 .ھـذه القصيـدة مـن بحـر السريـع 1
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  لىـع  رىـتت  هـالل الة ـم صـث
  رـالنذي  رـالبشي  ونـالك  ةـياقوت

  رأىـم  واـنال ى ـه األولـوصحب
  رـوهو الحسي رف طع عنه الـيرج

  رــجوه   مــفأنفسه    دــوبع
  رــلألثي  اـم  هــمن ألرواح ـل

  رــناص  نـم  تـك استدعيـفإن
  رـه قصيـ وهو منالًـاً طويـنصح

  اًـناصح  أن أرى  الـأه ت ـولس
  رــث الضميـدق وخبـة الصـلقل

  ورىــال ح ـن نصـا يحسـوإنم
  رـنكي  هـعلي رعـس للشـن ليـم

  ءاًًرـام ود ــأن يق  ٌلــومستحي
  رـرىء واهي المباني ضريـد امـي

  نـم  رــالخي ســا يلتمـواعجب
  رــكسي  ضـل مهيـل العقـمعتق
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  نــعفَ  دـب  نـم يكـل  ن إذاـلك
  رــيسي   1]رـبتب  كـد أوفيـجه[

  اًــقانع  هـب  تـإن كن  هــفالقن
  رــزدري بالنثيــاً يــدرا نظيم

  جــمنه  لىـع رـبك ا ـأب  الزم
  رــكثي  رـبخي  هـمن ز ـتف  ذاك

  رهـغي ودع   فيـيك  اـع بمـواقن
  رـــيثن  اءـا هبــالدني  اـفإنم

ـبذيـه 2كـال يخدعن ني  اــنالد  
  رــحقي  يءـش  هـوالل ا ــفإنه

  تــزلزل  اـأم داتـالمشي  نـأي
  3رـأين السدي  وانـو اإليـن أخـأي

  أنـك  حىـروان أضـوشنأ  نـأي
  رـأزدشي ديـن المعتـك أيـم يـل

   

                                                
 )) جھـرًا وفیـك تبـرز ـ تبـرر : ((في المخطوطيـن 1
 )). یخدعـك : ((في ك 2
 )).الغدیـر: (( في المخطوطيـن والملكيـة 3
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  ىدـتاه  اهـعو نـاٌل مـذا مقـه
  رـوف مبيـل مخـن كـط مـوحي

  داـأحم  هـب  رـو بكـأب  1ىـوص
  رـخ كبيـت شيـي الوقـد فـوأحم

  هىــوانت  هــأيام  2تــنقرضا
رــاه النذيـأت ُلـن قبـاً ومـنوه  

  ةدــلى عـوم عــو اليـا هـوه
مـه للشَّـرمبرـعذي ن ـا مـوم ر  

3: 
  وبـمحج  4]شيء عنك[شهود ذاتك 

  وبـمطل ق ـه لم يبـتدركلو كنت 
  اـوذاك مع ل ومن هذا ـو وسفـعل

  وبـاإلشراق منص  5دور على نقطة
   

                                                
 )).أضـحى: ((في ج 1
  )).انقضـت: ((في ك 2
 .ھـذه القطعـة مـن البحـر البسيـط 3
؛ وصـوب ذلـك مـن )) شرعیـة : ((وردت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن ھكـذا 4

 )). سـرُّ : ((وفي الكتيبـة الكامنـة كتـب في موضـع شيء. ت
نقطـة : ((وفي الكتيبـة الكامنـة)). نطيقـه: ((، وفي ك))نطقـه: ((في ج 5

  )).األشـراف
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  1رةـم مذكـس منه ميـزل النفـومن
  وبـمرغ 2ينـإن صح للغرض الظ

  اــفمنزله  اـاءت مساويهـوإن تن
  بـتقلي ال وتحت الروح ـأوج الكم

  هـل  س قامـوالروح إن لم تخنه النف
  وتقريب  تخصيصفي حضرة الملك 

3: 
  رعـوى أتضـني على حكم الهـدع

  عـويخش  بـسى يلين لنا الحبيـفع
  زاً ـفاي  رعـا التضـإني وجدت أخ
  عـا يسمـا مـن الدعـراده ومـبم

  تىـللف  عـبأنف  ا شيءـوم 4الـأه
  عـل ينفـسى التذلـذل عـمن أن ي

   

                                                
  .؛ وھـذا أسلـم))ميـم مركـزه: ((وفي الكتيبـة)). مركـزة: ((في ك 1
  )).الطيـني: في الكتيبـة 2
  . ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 3
  )). واھـًا : ((في الكتيبـة 4
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  هـاً إثباتـم نفسك طالبـاس 1حـوام
  عــك تجمـلعل  قـريبتف  عـواقن

  خضوعه  المحب 2واخضع فمن دأب
  عـمن يخض نىـال المـا نـولربم

 
  فـموق كـباب 3رـابٍ غيـلي بب ما

  رفـمص  كـن فنائـع 5وال لي 4ال
  تـإن أمـت فـامي ما حييـهذا مق

  فـمأل  6ةـأوى للضراعـذل مـفال
  ةٌـلمح  مـت به عليـرضي وأنـغ

  فـمؤل ل وهوـت الشمـالشتي 7تذر
   

                                                
  )).فامـح: ((في الكتيبـة 1
 )).أدب: ((نفسـه 2
  )).غيـرك: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3
  .؛ وھي أسلـم))كـال: ((كامنـةفي ك، وفي الكتيبـة ال 4
  )).ومـا لي: ((في الكتيبـة الكامنـة 5
  )).والضراعـة: ((نفسـه 6
 )).تـدع: ((نفسـه 7
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  وليـواك معـك ليس على سـوعلي
  1]واـذا أو أنصف[ل ـجاروا على ألج

2 
  فٌـم ألـل العلـال أهـال خصـيق

  اداـف سـع الخصال األلـومن جم
  ىدـتع ن ـالح فمـا الصـويجمعه

  اداــالفس  عـجم د ـه فقــمذاهب
3: 

  داًـغ زاً بمطلوب الكرام إن شئت فو
  اـمنهاج ي فاسلك من العمل المرض

  4واغلب هوى النفس ال تغررك خادعة
  5اـج منها درـط القـفكل شيء يح

  
   

                                                
 )).ذاك وأنصـف: ((حرفـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الوافـر 2
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر البسيـط 3
  )).ال يغـررك عاجلـه: ((الكامنـة في الكتيبـة  4
  .؛ وحذفـت الھمـزة للضـرورة))أي منھـا جـاء(( 5
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1      
 

 
2. 

 
 3     

4.
       
5: 

                                                
 )).يتسللـون: ((في الملكيـة 1
ھـ 650ذكـر في بغيـة الوعـاة أنـه ولـد في بلـش سنـة  .م1251الموافـق لـ  2

  .م1252الموافـق لسنـة 
 )).منحسـر: ((في ك 3

  .م1327الموافـق لـ   4
  .ت مـن البحـر الطويـلھـذا البيـ 5
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  عـر فاجـة الدهـه خضابـعلى مثل
  عـالمدام  ضـض نفوس ال تفيـتفي

      1
2: 

  لـاألم  دهـد رائـأيساع
  لـه الطلـع سائلـأم يسم

  3تـيا صاح فديتك ما فعل
  4فعلوا وما ابـذا من األحب

  هـمنادي عـاب الدمـفأج
  واـاب فقد رحلـأما األحب


       

5: 
   

                                                
ھـو محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن شبريـن؛ توجـد ترجمتـه في اإلحاطـة، وفي  1

  . الكتيبـة الكامنـة، واللمحـة البدريـة وتاريـخ قضـاة األندلـس، ونفـح الطيـب
  .ھـذه األبيـات مـن البحـر المتـدارك 2
 .وزن؛ مـن أجدـل الـ))مـا فعـل: ((طويـل. جعلھـا د 3
  )).فعـل ـ رحـل: ((في المخطوطيـن 4
 .ھـذا البيـت مـن بحـر الكامـل 5
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  عـك سامـزع لو أنـوك ذا جـأدع
  عـني هامـع عيـول ودمـاذا أقـم

  :1اـدة أولهـه قصيـوم دفنـس يـد خامـوأنش
  الـاً وثكـض حزنـتفي 2رةـعب

  الـاً وكـم بعضـون تعـوشج
  اـأضرمته ة ـإال صباب  سـلي

  س إالـيل رةٌ تبعث األسى ـحس
 

  *** 
  

   

                                                
  .ھـذان البيتـان مـن البحـر الخفيـف 1
  .؛ وھي أسلـم))عبـرات((طويـل . جعلھـا د 2
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1 

 
2،

      

       

      
3. 

 


       

                                                
ً . يقصـد أنـه إسبـاني األصـل 1 وترجمـة إبراھيـم بـن محمـد ھـذا موجـودة أيضـا

القسـم الخـاص (عـالم، والبيـان المغـرب في الحلـة السيـراء، وإعمـال األ
  . الـخ..، والمـن باإلمامـة؛ وقد تضاربت التراجم في اسم والده ولقبة)بالموحديـن

  .Hamuscoقـال عنـان أنھـا ترسـم باإلسبانيـة  2
؛ ومعناھـا المقطـوع He mochicoوأصلھـا بالقشتاليـة : وضحھـا عنـان بقولـه 3

  .El desorejadoوع األذن فـھي بالقشتاليـة أمـا مقطـ. أو المصـاب
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1 

 
  2؛

34 
      


      
5 

 6 
     7 ؛

                                                
أي المرابطيـن؛ ألن لمتونـة ھي القبيلـة الغالبـة في حلـف صنھاجـة الجنـوب؛  1

 .فاشتھـر الجميـع باسـم اللمتونييـن
  .م1144/ھـ539  2
 .سقطـت في ك)) ثـار((كلمـة  3
ألن . تحريـف؛ وھـذا كلـه ))ابـن أحمـد: ((، وفي ك))ابـن أحمديـن: ((في ج 4

؛ وھـو القـاضي أبـو جعفـر بـن حمديـن بـن محمـد ))ابـن حمديـن((الصحيـح 
ابـن عـلي بـن حمديـن؛ ثـار في قرطبـة، وتسـمى بالمنصـور باللـه؛ اصطـدم في 
البدايـة بابـن ھـود؛ ولكـن نھايـة حكمـه كانـت بيـد ابـن غانيـة المسـوفي 

  . المرابـطي
  .أي االمتنـاع  5
  .عرفـت مـن قبـل 6
 .سبـق التعريـف بـه 7
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1: 
  2كـشْتَفَ  انـالزم  وىـار شكـودي

ـن عـا عـثتنحدـة ابزن هكـشم  
 


3

       

                                                
 .ھـذا البيـت مـن البحـر الخفيـف 1
  )).فتشبـك: ((في المخطوطيـن 2
تطلـق كصفـة عـلى الشجـاع . ھي الصخـرة الصمـاء الصامتـة: البھمـة 3

  .   الغامـض الـذي ال يفھـم
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  1،     

        



 

 


     2  



       
3،       

                                                
 )).تبكًا للطیمةمر: ((أما في ج فقد حرفت فكتبت)). مرتكب العظمة: ((في ك؛ فكتبت 1
 )).غشـه: ((، وفي ك))عبثـه: ((في ج 2
 )).بينھمـا: ((في ج 3
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1: 

  من  ةـمن سره العيث في الدنيا بخلق
  اـيصور الخلق في األرحام كيف يش

  هـبطشت  فليصبر اليوم صبري تحت
  اـفرش  اـجمر الغض يمتطي 2مغلال

 
       

    3، 
4،     

       5 
      

 6     
        

                                                
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر البسيـط 1
  )).مغـال: ((في ج 2
  )).الھـوى: ((في ج 3
 )).أوتـار غـنى: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 4
 )).مائتيـن: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 5
 .؛ فصوبھـا عنـان))كـان: ((طيـنفي المخطو 6
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   1   
2: 

  يـح ه ــبوج دا ــالن ى قــيتل
  احــوق  هـبوج  اـالقن  دورـوص

  اليــالمع  نــتك ذا ـهك ذا ـهك
  زاحـرق المـد غير طـرق الجـط

  
      
     


       

      


        

                                                
 )).عـد: ((في المخطوطیـن 1
  .ھـذه األبیـات مـن بحـر الخفیـف 2
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1: 

  ارقـب وبـن العذيـرت ما بيـتذك
  قـالسواب  رىـا ومجـمجر عوالين

  مـون قنيصهـوم يذبحـة قـوصحب
  ارقـفي المف رواما قد كس 2بفضالت

  


3  
 

    4؛
     
       


                                                
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر الطويـل 1
  )).بفظـة: ((في الديـوان 2
 .سقطـت في المخطوطيـن؛ وأضافھـا عنـان 3
كتـاب إعمال مـن خـالل مـا ذكـره ابـن الخطيـب نفسـه في . م1160الموافـق لـ  4

  .   ھـ557األعالم؛ يفھم أن ھذه المعركة حدثت في جمادى األولى من سنة 
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    1  
 2 

       


      3 
4

      
       
5 

6،
7 ؛

        

                                                
  )).أبـو: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 1
  )).لھـم: ((في ج، والملكيـة 2
 .وردت ھكـذا في ج؛ بينمـا بـقي ـ في موضعھـا ـ بيـاض في ك 3
 :سقطـت في ج)) بـن(( 4
؛ ويقـع خـارج غرناطـة؛ وال يبعـد كثيـرا Majorrocalضـع يسـمى ھـذا المو 5

؛ وبالقـرب Sierra Elvira؛ عـلى سفـح جبـل إلبيـرة Atarfeعـن قريـة الطـرف 
  . مـن نھـر شنيـل

  .أي المـزارع والبساتيـن  6
  .La Vegaمـرج غرناطـة  7
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      1 
    2؛  

       
 3
        4 

        5 ؛
        

6 
       
 

   

                                                
  )).وھـو بقربـة مـن: ((، وفي الملكيـة))بقربـة: ((في ج 1
 )).عـوده(( :في ك 2
  .؛ وصوبھـا عنـان))وتلقـوا: ((حرفـت في المخطوطيـن فكتبـت 3
  .سقطـت في ك 4
5 Dilar وھي مـن قـرى غرناطـة؛ وبقيـت إلى اآلن. باإلسبانيـة.  
  )).أمـره لنفسـه: ((، وفي ك))أمـره بنفسـه: ((في ج 6
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     1 ؛

        
2      


3 
                                                

  .أي حضيـرة الثـوار  1
 )).تدبيـر: ((بـتحرفـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ فكت 2
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ك 3
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  1،   
2؛

    3  
 

 
4   

       


5. 

    ***  
   

                                                
  .م1169الموافـق لـ   1
  .م1175الموافـق لـ   2
ً؛ ألن السـوام والسائمـة ھي اإلبـل الراعيـة 3   .أي إقطـع بھـا إبـال
  )).وأسمـرت: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  .م1176/ھـ572حدثـت وفـاة ابـن ھمشـك في  5
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 1  2    

      

 3،   4،

      
  5   




                                                
  .ت، والزيتونة: وصوبت من؛ ))يمكن: ((، وفي الملكية))تنكر((: في المخطوطين 1
  )).حـال: ((في الملكيـة 2
بنـو مريـن قبيلـة أمازيغيـة؛ مـن فـرع البتـر الزناتيييـن؛ توصلـوا إلى إقامـة  3

دولتھـم في المغـرب األقـصى؛ عـلى أنقـاض الدولـة الموحديـة سنـة 
  .وقد سبقـ اإلشارة إليھم. عاصمة لدولتھمم؛ فاتخـذوا مدينة فاس 1269/ھـ669

 )).الغـر: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 4
  )).المعتـد: ((في ك 5
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  1     

       
       

       
 2     

 
 

 3      
       
4،    

       

                                                
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 1
 .سقطـت في ج 2
  )).شبـا: ((في المخطوطيـن 3

  .أي لونـه أسمـر  4
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1،



      2 
        3 

   
    4    

        
5،     

     
       

       
  6     

                                                
  )).ملـك: ((في المخطوطيـن 1
  .وردت في ج؛ بينمـا بـقي في موضعھـا بيـاض في ك 2
؛ بينمـا وجـد ))إلى وازنـه طواعيـة: ((حرفـت ھـذه العبـارة في ج؛ فكتبـت 3

 .مكانھـا بيـض في ك
  )).أخـوه: ((في ت 4
 .؛ وصوبـت مـن ت))فأنـفى: ((في المخطوطيـن 5
 )).يخـرس: ((في ك 6
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  1   

 
 

       
     2.

      
3   4،

  5   
6   
      



                                                
: ، وفي ج))جربلـة: ((فـفي ك: حـرف اسـم ھـذ البلـدة في النسـخ األربـع 1

والمقصـودة في الغالـب ھي بلـدة )). جريـة: ((وفي ت، والملكيـة، ))جذبلـة((
مربلـة؛ وھي ثغـر في جنـوب األندلـس؛ وكانـت آنئـذ مـن الثغـور األندلسيـة 

  .وقـد سبقـت اإلشـارة إليھـا. الواقعـة تحـت سلطـة المرينييـن
  .م1351الموافـق لـ  2
 )).سـتد: ((، وفي ك))نعمـة: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت 3
  )).قارضھمـا: ((في ك 4
 .؛ وصوبـت مـن ت، والملكيـة))استقـرج: ((، وفي ك))واستقرحـت: ((في ج 5
  )). اختـفى: ((، وفي المخطوطيـن))واختفيـا: ((في ت، ج 6
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1


   2،  

       
   3  

4 .5 
 

        


       

6،     
     

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))أصـل: ((في النسـخ الثـالث 1
  .م1357الموافـق لـ  2
 )).وقلعـت: ((، وفي ت))قلقـه: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
 )).الرسائـل: ((في ج، والملكيـة 4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 5
  .سبـق التعريـف بھـا. وھي برشلونـة؛ عاصمـة مملكـة أراغـون 6
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      1؛

2 


3 ،

4؛ 5    
     

6 7
  8   9،

       

                                                
  .أزمور بلدة في المغرب األقصى تطل على المحيط األطلسي شمال مراكش 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن، ووردت في ت 2
 )).دار ملـك فـارس: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3
  .ھي مدينـة مغربيـة تقـع جنـوب طنجـة عـلى ساحـل المحيـط األطلـسي 4
 )).تنـادر: ((في ج 5
 .؛ وصوبـت مـن ت))وأحزنـوا: ((في المخطوطيـن 6
  )).سطـح: ((في ك 7
  )).كسبـوا: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 8
  .؛ وھـذا تحريـف))وصينـوا لطنجـة: ((في المخطوطيـن 9
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1،
       

2، 
        

   3   
 4     
5 


  

     
       

       6 
        

                                                
 )).فغـدروه: ((في ك 1
  )).عنـوا: ((نفسـه 2
 )).عشـر: ((طويـل؛ فجعلھـا. صححھـا د 3
 )).واستنقـد: ((في ت 4
  )).وأخـذ: ((نفسـه 5
 )).شفقـة: ((في ج، و ت 6
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1 ؛
   2  

3،
        

       
 4،    


     5،

   ،    
6، 

   




                                                
 )).حـال لـه الحـق: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  )).وصربقـت((: ، وفي ك))وضويقـت: ((في ج 2
 )).وكثـر الظلمـات: ((حرفـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3

  .م1359الموافـق لـ   4
 )).العـزم: ((في ت 5
 )).أظلتـه: ((نفسـه 6
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 1،     
  2،  3

    
       4 


    5؛ 

        


                                                
  .م1360الموافـق لـ   1
؛ وعـلى ))البلـد الجديـد القديـم: ((أمـا في المخطوطيـن فكتـب، ھكـذا في ت 2

ة تـدل عـلى الشـك؛ لـذا فقـد رأى عنـان أن الصـواب مـا كلمـة القديـم عالمـ
  .  أثبتـه في النـص

؛ ))الغـادي: ((، وفي الملكيـة))المعـادي: ((، وفي ت))العـاد: ((في المخطوطيـن 3
  .فصوبھـا عنـان

 .أي احتـال واغتنـم الفرصـة 4
 )).الجـد رقيـة: ((في ت 5

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

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


621 
 


 1،

      
 

 

      2 ،
     

      
3،      

     4، 5 


         
  6،     

                                                
 )).حليـه: ((في المخطوطيـن 1
  )).بعـذر اإلبـالغ: ((، وفي ت))بعـذار اإلبـالغ(: (في ج 2
 .الرجولـة: ومعـنى الرجلـة ھي)). الرحلـة: ((في النسـخ الثـالث 3
 )).العـدو: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
 .؛ بينمـا سقطـت في ت، والملكيـة))اتبعـت: ((في ج 5
  .ذكـرت في المخطوطيـن؛ وسقطـت في ت 6
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1: 
  رابـالس  عـني لمـا بـني الدنيـب

  رابـللخ وا ـوابن  وتـللم  وادـلُ
    ***  

  
  
  

   

                                                
 .بحـر الوافـر ھـذا البيـت مـن 1
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  1    


   2    
       3 
      4 

                                                
  )).سبطـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
ھبـة : ((، وفي الملكيـة))ھيـوه البيعـة: ((، وفي ت))ھبـوا لليعتـه: ((في ج 2

 .؛ وكلـه تحريـف))البيعـة
  )).ووالـده: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 3
بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن ھـو أميـر المؤمنيـن الناصـر أبـو عبـد اللـه محمـد  4

م إلى 1198/ھـ595عبـد المؤمـن بـن عـلي حكـم الدولـة الموحديـن مـن سنـة 
  . م1213/ھـ610سنـة 
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     1 
2 

3،

4 
       
 
5: 

   
                                                

 )). وأتى: ((، وفي ت، والملكيـو))وقلـول: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
ف ھـو يحـيى بـن إسحـاق بـن محمـد بـن عـلي بـن غانيـة المسـوفي؛ المعـرو 2

ھـو أحـد أمـراء بـني غانيـة . م1236/ھـ633بابـن غانيـة الميـورقي تـوفي سنـة 
وبعـد قيـام . المرابطيـن الحاكميـن في مايورقـة ومـا يليھـا مـن جـزر البليـار

الدولـة الموحديـة، وتغلبھـا عـلى ملكھـم؛ رفـع لـواء المقاومـة ضدھـم في 
 .المغـرب األوسـط وإفريقيـة

: ؛ وفي ت))أبي محمـد بـن عبـد الواحـد: ((ـت في المخطوطيـن فكتبـتحرف 3
أمـا أبـو محمـد؛ فھـو عبـد الواحـد ابـن . ؛ وھـو تحريـف أيضـاً ))عبـد المؤمـن((

الشيـخ أبي حفـص عمـر بـن يحـيى الھنتـاتي؛ أرسلـه الخليفـة الموحـدي 
ً عليھـا؛ بغـرض القض ـاء عـلى ثـورة ابـن غانيـة في الناصـر إلى إفريقيـة واليـا

م؛ خلفـه ابنـه أبـو زكريـاء؛ فجاھـر 1221/ھـ618تلـك الديـار؛ ولمـا تـوفي سنـة 
  . باالنفصـال عـن الدولـة الموحديـة، وأسـس الدولـة الحفصيـة

  )).وتبعيـة: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 4
  .ھـذا البيـت مـن البحـر الطويـل 5
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  نـوالدي  عرى الملك فتوح بها شدت
  ونـر ممنـم غيـا منكـب منـتراق

  
     

      1 ،
        
       

 
2،

3 
       
         

      4 .
        

                                                
  .أي تحصينھـا 1
  .م1206الموافـق لـ  2
  .م1209/ھـ606 3
في الحقيقـة؛ حدثـت وفـاة أبي محمـد عبـد الواحـد في سنـة . م1231الموافـق لـ  4

  .وليـس كمـا ذكـر ابـن الخطيـب. م1221/ ھـ618
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1       
  2   

 
      
       

     


      

                                                
يقصـد .  الطعنـة الواسعـة، وجريـان دمھـا كثيـر: والثـرة؛ ھي)). بتـرة: ((في ك 1

 .يـان دم أخيـه الغزيـرالثـأر لجر: بھـا ھنـا
  )).وجمعـوا: ((في ج، والملكيـة 2
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1،


      

       





   2، 
3،      
       
4،

      


                                                
 )).نحـوا عنـه: ((في ك 1
  )).الدعـوة: ((في ك 2

  .أي األميـر أبـو زكريـاء الحفـصي  3
 .؛ وصوبھـا عنـان)).مجـبي: ((في المخطوطيـن 4

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

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


628 
 

        


      
     
1: 

  هـحبيب د ـلفق  كيـيب ازع ـأال ج
  لـبي الثك رـفإني لعمري قد أض

  مـل فقدتهـاٌل وأهـان لي مـلقد ك
   2لـأه  وال أهل ا ال ماٌل لديـفهأن

  مـفراقهل رةً ـوأرثي حس  كيـسأب
  3لـوال يس لـحٍ ال يمـاء قريـبك

  اـبينن  رـرق الدهـوم فـلي  4فلهفي
  لـم الشمـرج يرجى فينتظـأال ف

   

                                                
  .ھـذه األبيـات مـن البحـر الطويـل 1
  . ؛ وھـذا أسلـم))ـدَي  وال أھـلفھـا أنـا ال مـال ل: ((طويـل. جعلھـا د 2
  .؛ وھـو أسلـم))وال يسلـو: ((طويـل. جعلھـا د 3
 .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))فلھـجي: ((في ج 4
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  هـوحكم  اءـى بالقضـوإني ألرض
  دلـع 1مـه حاكـم ربي أنـوأعل

  
2 3 .

      
      
   4 .  


      5 


     6 
       
     

                                                
  .؛ ومـا جـاء في النـص أسلـم))حكـم: ((في ج 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))نسـب ذا: ((، وفي الملكيـة))نسـب: ((في المخطوطيـن 2
لناصـر لديـن اللـه محمـد بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن نسـب أبي عبـد اللـه ا 3

  ).القسـم الخـاص بالموحديـن(عبـد المؤمـن بـن عـلي في البيـان المغـرب 
  .   م 1248الموافـق لـ 4  

  )).وآمـاال: ((في المخطوطيـن 5
   .؛ والتصويـب مـن ت))ونظـم: ((في المخطوطيـن والملكيـة 6
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1،
    

  2،   
      

3.4 
     
 

      


5،
        

                                                
  )). فجـا مكسبوھـا: ((تبـتحرفـت في المخطوطيـن؛ فك 1
  )).مقالدھـا: ((في ك 2

  .م1275الموافـق لـ   3
  )). وأوامـره: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 4
  )).كثيـر: ((في المخطوطيـن 5
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     1؛

        
 

 
 2،     
    3،  

        
4

    5  
    6 
       

                                                
 .تـرك بيـاض في موضعھـا في ك 1

  .قویـًا  :یقصـد  2
  .، وصوبـت مـن الملكيـة)) مرحـًا( : (، وفي ك)) مراحـًا : ((في ج 3
؛ ولكونھـا زائـدة؛ فقـد تخـلى ))في((بعـد ) كـل((ـن؛ كتـب كلمـة في المخطوطي 4

 .عنھـا عنـان؛ وخاصـة وأنھـا سقطـت أصـال في الملكيـة
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضيفـت مـن ت 5
 )).يناثـر: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 6
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1      
2،

      


 
 



  
3 4؛5 ،

5 ،       
   6    

                                                
  .الـص محلـة الثقـةوالمقصـود ھـو الصـفي الخ)). خاصـة: ((في ت 1
أبـا الحسـن بـن سھـل النـاس : ((بيـن الحاصرتيـن؛ كتـب في الملكيـة ھكـذا 2

 )).داخـل ولـده أبـا فـارس
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في النسـخ الثـالث؛ فأضافھـا عنـان 3
؛ الـذي حكـم مـن )ابـن األحمـر(وھـو السلطـان محمـد بـن محمـد بـن نصـر  4

وھـو معـروف بلقـب الفقيـه؛ . م1302/ھـ701م إلى سنـة 1272/ھـ671سنـة 
  .لـه ترجمـة في اللمحـة وأخـرى في اإلحاطـة. لمكانتـه في العلـم، وتقـواه

 )).مثـواه: ((في الملكيـة 5
مـا زالـت بقيـة مـن ھـذا القصـر قائمـة في غرناطـة الحديثـة؛ ويسميـه  6

بنـاه السيـد أبـو إسحـاق  الموحـدي . Alcazar Genilاألسبـان بقصـر شنيـل  
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1. 

  
      

2 
3  
  4،5 

 
 

      
6       
7      

                                                                                                 
وفي أيام الدولة . م1213ھـ610ابن يوسف؛ الذي أسندت إليه والية غرناطة سنة 

ً لل   .يافةضالنصرية؛ أصبح ھذا القصر ـ المتواجد خارج مدينة غرناطة ـ قصرا
 )).وسھولـة عنـا: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 1
)). ل منھـا كثيـرا مـن الموحديـن كـأبي ھـالل ببجايـةوداخـ: ((في الملكيـة 2

  )).بجايـة: ((وكلمـة باجـة في النـص ھنـا حرفـت؛ فكتبـت
 .وھـو تحريـف)). صمـد: ((في المخطوطيـن 3
 )).ومـا ثـم مـن دمـه: ((في ج، والملكيـة 4
  )).الوزيـر: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 5
  )).ـهبھـالك حين: ((في ت 6
  )).خصيـات: ((في ت 7
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1
       
2


  3      

4 
  

        5 
 
 6؛     

   7  
    8،  

                                                
 )).بحـالل المراعـة: ((في ت 1
 .؛ وكلـه تحريـف))بـد: ((، وف ت))يعـمي: ((في المخطوطيـن 2
  )).المواسين((يرجح عنان؛ أن ھذا االسم ھو لموضع ما؛ وذكر أن بمراكش حي يسمى  3
 .؛ وصوبھـا عنـان))خطـت: ((، وفي ت))حطـت: ((في المخطوطيـن 4
  .؛ ويبـدو أنـه سھـو))تـوا: ((طوطيـن، والملكيـةفي المخ 5
 ،))حليتـه: ((، وفي ت))حيلـة((، وفي ))حيلمـة: ((في ج 6
  )).ميھـات: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 7
 )).المقابـر: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت 8
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1 

    2  
3 
       

                                                
 ،))الحبـر: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت 1
  .؛ وصوبـت مـن ت))أوغـرت: ((في المخطوطيـن 2
 .؛ فصوبـت مـن ت))فوصـل: ((نفسـه 3
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1 

       
2

3 4     
5 




6؛

7: 

   
                                                

ذكـرت في ت، وأغفلـت في الملكيـة، ؛ بينمـا كتـب في موضعھـا في  1
 )).سـك: ((المخطوطيـن

 )).استقـل: ((في ت 2
 .؛ فصوبھـا عنـان))ثمرتـه: ((في النسـخ الثـالث 3
 )).وراجعـت: ((في ت 4
  )).نھـض: ((في ت، وفي الملكيـة 5
  .رقـم الحلـل في نظـم الـدول؛ البـن الخطيـب: كتـابعنـوان ھـذا ال 6
 .ھـذه المنظومـة مـن بحـر الرجـز 7
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  دـد الواحـبن عب  م يحيىـولهأ
  دـمن جاح س له ـم ليـوفضله

  ورـباألم د ـذي استبـو الـوه
  ورــالجمه   ةـببيع اـوحازه

  ارهـآث  هـت في صقعـوعظم
  دارهـمق  اًـعالي اً ـال ملكـون

  رـالمستنص  هـابن  ولىـم تـث
  رـاه ال تنحصـذي عليـوهو ال

  هـأوطان 1اًـيساملكا ر ابـأص
  هـسلطان  اًـزاً ساميـق عـواف

  ةــمجموع  اـأمواله ةً ـودول
  ةــمسموع ا ـأقواله ةًـوطاع

  اًـا انتكاثـف من عهدهـفلم تخ
  اـعياث ا ـأمواله يـاث فـوع

  احـالري  زهـر عـت بنصـهب
  احــلرما  دهــت بسعـوسقي

   
                                                

  )).رايسـاً : ((في ك 1
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  دىرـال  كره شَـحتى إذا أدرك
  داـادي عليه والنـب النـوانتح

  رــق بالتدبيـه الواثـام ابنـق
  رـيسي  نـضى في زمـم مـث

  مـإبراهي  مـالع  هـا عليـسط
  مـعقي  هـأرباب  يـك فـوالمل

  ارةـب اإلمـبٍ سلـن قريـوع
  ارةـأبي عم ابن  1دعيـعنه ال

  اليـيالل  بـلع  نـةٌ مـعجيب
  الـبب  لـلعاق 2رتـخط ا ـم

  اـأبا إسحاق ف ـرم السيـواخت
  اــالمحاق  قيـل  اللـا هـأب

  لواضطربت على الدعي األحوا
  الــالمح  هـال يغلب  قـوالح

   

                                                
 )).الـداعي: ((في المخطوطيـن 1
   )).خاطـرت: ((في المخطوطيـن 2
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  ربـعن ق ا ـثم أبو حفص سم
  ربـالت  1نـوصير الدعي رهي

  هـأهلي  ىـإل  قـالح عـورج
  هــيلي   دــمحم   دهــوبع

  
     

        
     2، 

3. 

  ***   
   

                                                
 )).وھـق: ((حرفـت ف ك؛ فكتبـت 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))بغريـب: ((في المخطوطيـن 2
 .مـة في ج فقـطوردت ھـذه الكل 3
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     1

2:
 3 ،     4 ،

      
       

5،
 

                                                
  .؛ وتقـع شمـال غرناطـةJunأو شـور؛ وتسـمى باإلسبانيـة  1
؛ والراجح أنه ابن البستي؛ وھو أحد أدباء ))ابـن البسـر: ((في المخطوطيـن 2

  .األندلس؛ وقد عاش في القرن الثالث الھجري الموافق للقرن التاسع الميالدي
بـن الغـوث قحطانيـة؛ تنسـب إلى األزد رب القبيلـة مـن أكبـر قبائـل العـ: األزد 3

  .ابـن نبـت بـن مالـك بـن كھـالن
  )).الكـالم: ((في ج 4
ِف بـن عيـسى بـن لبيـب بـن محمـد بـن مطـرف  5 َـرّ ط ھـو أبـو القاسـم مُ

الغسـاني اإللبيـري الغرنـاطي؛ تـوفي بقرطبـة ودفـن في غرناطـة سنـة 
كتـاب : مـن مؤلفاتـه. ومؤرخيھـا وقضاتھـا م؛ مـن أدبـاء األندلـس967/ھـ356

فقھـاء إلبيـرة، وكتـاب شعـراء إلبيـرة، وكتـاب أنسـاب العـرب النازليـن في 
  .إلبيـرة وأخبارھـم
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1:


        
2،

 3     
    

4؛ 
5؛


6


       
 

                                                
  .مـرت ترجمتـه في ھـذا المجلـد مـن اإلحاطـة؛ مـع قائمـة مؤلفاتـه 1

  .م1012الموافـق لـ    2
  .ـا عنـان؛ فصوبھ))تجلـوا: ((في المخطوطيـن 3
 .سقطـت في ك 4
 )).الحـوز: ((في ك 5
 )).أحـق بـه: ((، وفي الملكيـة))حـق بـه: ((في ت 6
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1 

      
       


   2 ؛   
   3   

  4    
     


  5 
 

   

                                                
ً لمـرات عديـدة ـ كلمـة وزيـر؛ ولمـا كانـت  1 ذكـرت بعـد ھـذه الكلمـة ـ سھـوا

 .زائـدة؛ فقـد استغـنى عنھـا عنـان
  .؛ وصوبـت مـن ت))فراجعتـه: ((في المخطوطيـن 2
 )).سحـوب((: في ت 3
: ، وكذلـك في ت كتبـت))وخـف: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4

  . ؛ وقـد صوبھـا عنـان))وحـق((
 .اضطـرد: ھكـذا في المخطوطيـن؛ ويقصـد بھـا 5
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1

        
       
       

 
 

2. 

    ***  
   

                                                
القلـب "أھـل القلـب؛ ألن السـر ھـو : مصطلـح صـوفي معنـاه)) أھـل السـر(( 1

ً ألنـوار المشاھـد شفـاء السالـك : أنظـر" ة والمعرفـةمـن حيـث كونـه محـال
  .42: لتھذيـب المسالـك؛ للعالمـة عبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ ص

 .انـق لعنـتعلي 2
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1. 

 
     2 ؛

 
 

      3 ،
      
4      
      

 5     
    

                                                
  )). ابـن جـده: (( ، وفي الملكيـة))ابـن جـرة: ((في ت 1
وظيفـة مـن وظائـف البـالط : والقھرمـان)).  فھرمـة : ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2

 .حبھـا بأعمـال الدخـل والخـرجالسلطـاني؛ يتكفـل صا
  )). السقـع : ((في ك 3
 )). بالحضـرة : ((، وفي ت))بالفـرض: ((في ج 4
 .إذا امتـأل  :َفِھـَق اإلنـاء  :یقـال. أي امتـأل 5
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1 2 
       
       


      
       

   3    


       
4   5  
 6:     
7. 

   
                                                

 )).فنجـح: ((في ت 1
  )).مظنـة: ((، وفي ك))مطنـة: ((في ج 2
 .أضافھـا عنـان)) في(( 3
 )).بالسلـف: ((في ك، وت 4
  .؛ وصوبـت مـن ت))الحـق: ((وطيـنفي المخط 5
: ويقصـد بالموقـب والطانـز؛ ھمـا. سقطـت ھـذه العبـارة في ت، والملكيـة 6

 .  القـادح؛ المولـع بـذم اآلخريـن، ثـم الساخـر؛ الـذي ينشغـل بـذم غيـره
 .؛ وھـو تحريـف))المتبلـة: ((في ك، و ت، و ج 7
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        1 ،
        

2 
    

        
   

      



     3   

      

                                                
؛ والصحيـح ھـو محمـد أحمـد بـن ))ابـن محـروق: ((حرفـت في ت؛ فكتبـت 1

ً لـدى السلطـان )بألـف والم التعريـف(محمـد بـن المحـروق  ؛ وكـان وزيـرا
محمـد بـن إسماعيـل بـن فـرج، بـن إسماعيـل سلطـان بـني ألحمـر؛ ولكنـه قتلـه 

  .م1328/ھـ729في سنـة 
 )).بعبـادة: ((في ت 2
 .أضافھـا عنـان)) إلى(( 3

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

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


647 
 

       
 

 
      

      1.
2 

        
 3   4   

  5     
      6  

 7، 8 

                                                
بـو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن نصـر؛ وھـو ھـو أ 1

 .  سنة خلعه م1308/ھـ708م إلى 1301/ھـ701الملقب بالمخلوع؛ الذي حكم من سنة 
ً ومآبـاً  2   .تـاب: وآب إلى اللـه. رجـع: آب أوبـا
 )).يتطـاح: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
  . ؛ فصوبھـا عنـان))المرتديـن(: (في المخطوطيـن وفي الملكيـة 4
  .علقـت بـه ولزمتـه: يقصـد 5
 )).تنزفـه: ((في ج 6
  )).شعـة: ((نفسـه 7
 )).يطـل: ((نفسـه 8
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1. 

 
2. 

*** 
  

   

                                                
خمـس : ((، وفي الملكيـة))وسبعمائـة: ((في المخطوطيـن. م1356الموافـق لـ  1

  )).وثمانيـن وستمائـة
  .م1276الموافـق لـ  2
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1؛ 

 

 
      




      
       

     2
       
        
        
       
 

                                                
التكملـة، والـوافي : ن يوسـف بـن دھـاق األوسي فيتوجـد ترجمـة إبراھيـم بـ 1

 .بالوفيـات، والديبـاج المذھـب
  )).لحـق: ((، وفي ك))بحـر: ((في ج 2
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1 

   
      


      
    2   

3
       

 
4 


      

    

                                                
 .؛ وصوبـت مـن ت))ونـوارج: ((في المخطوطيـن 1
  .؛ وھـو تحريـف))أبـو البركـات: ((في ج 2
  )).بأشھـاده: ((في ك 3
  )).تآليفـه: ((في ك 4
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1. 

*** 
 

   

                                                
: طويـل كتابـة التاريـخ؛ فجعلـه ھكـذا. وقـد صـوب د. م1214الموافـق لـ  1

  .إحـدى عشـر وستمائـة
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       1 
       

2 3 
 


     

      4 
5 
       

                                                
  )).القـدر: ((في ك 1
  )).ثمـانٍ : ((طويـل فجعلھـا. صوبھـا د 2
ٍ : ((طويـل؛ فكتبھـا. وقـد صححھـا د)). ثمانيـة عشـر: ((في الملكيـة 3 ابـن ثمـان

  )).وعشريـن سنـة
 )).فيـهينـاط : ((في ج، والملكيـة 4
 .؛ فصوبھـا عنـان))وتتحامـال: (( في المخطوطيـن 5
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1
 

 
  2    

        
3: 
  تـسلف  ةـاس شيمـدر في النـالغ

  اـتصرفه  ورىـن الـد طال بيـق
   

                                                
 )).مقـام: ((في ج، والملكيـة 1
  )).مبـرد: ((في المخطوطيـن 2
  .ھـذه األبيـات مـن بحـر المنسـرح 3
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  مـعه نـل  1ترـن سـل مـا كـم
  اــا ويعرفهــرى قدرهـك يـمن

  اـبه  زاءـب الجـا أعقـل ربمـب
  اــمصرفه  زـك عـرةٌ عنـمض

  ـبالنُّ  فـتعط سـرى الشمـأما ت
  اـيكسفه وـدر وهـلى البـع ورِـ

  
 


      


       

       
      
2 

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))َسرَّبـْت : ((طويـل. جعلھـا د 1
  )).ويشـر: ((في المخطوطيـن 2
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1 ،
2: 

  3اـوا العيسـوا وزمـأرأيت من رحل
  اًـحسيس  ولـوا على الطلـوال نزل

  اـترابه  فـأحسبت سوف يعود نس
  اًـنسيس كـلدي يفـبما يش 4]اًـيوم[

  اـورهط مؤنسٍ ناراً بجانب 5هل من
  اًـس حسيسـتح  لـا أم هـألنيسه

  
   

                                                
   .بھـا عنـان؛ فصو))بعيـدة: ((في المخطوطيـن 1
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الكامـل 2
ربطـوا بالخطـام؛ وھـو الحبـل الـذي يربـط بـه عنـق البعيـر ويشـد إلى : زمـوا 3

 . ربطـوا خطـام اإلبـل بغـرض الرحيـل: ويقصـد ھنـا. أنفـه ليقـاد
 .أضيفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكيـة 4
  .يستقيـم الـوزن؛ ل))مـن((طويـل كلمـة . أسقـط د 5
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1 
 

   2   
 

  ***  
  

   

                                                
  .م1212الموافـق لـ  1

 .م1291الموافـق لـ   2
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1؛ 

 
      

        
2    3، 


       


        
   

      
4،      
       

                                                
يكـنى أبـا إسحـاق؛ وتوجـد ترجمتـه في الكتيبـة الكامنـة، ونثيـر فرائـد  1

 .الجمـان، ونفـح الطيـب
 )).الكـالم: ((في ج 2
 )).المادة: ((الملكية ي، وف))عزيز المانعة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
  )).تبـرًا : ((؛ والملكيـة))دبـرًا : ((في المخطوطيـن؛ فكتبـت حرفـت 4
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   1  
       

     
 2، 3   

4 
       

        
      

       

     5

  6،  


                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ فأضافھـا عنـان 1
 )).الرفـاق: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
  )).سعـر: ((في الكتیبـة 3
 .كلمـة ببلـده سقطـت في الكتيبـة 4
ـت قـد ذكـرت إلى جانـب ؛ ولمـا كان))الفرابـني: ((كتبـت في المخطوطيـن 5

؛ وھي كلمـة تطلـق ))البـرابي((األھـرام؛ فقـد رجـح عنـان أنھـا يمكـن أن تكـون 
  .عـلى التواريـخ اإلسالميـة عـلى المعابـد الفرعونيـة

ً يترسـم أ 6   )).الشـام((ضـا
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    1  


       
       2 ،

       
    
3،

      
       
4( 

 
       

       

                                                
: ؛ وعليـه فقـد رجـح عنـان أنھـا))بالرفـدس: ((كتبـت في المخطوطيـن 1

  .؛ أي دجلـة والفـرات؛ وھـذا ينسجـم مـع سيـاق الكـالم))ـنبالرافدي((
 )).بلـد: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2
 )).الخمـر في القـار: ((في ك، و ت 3
  )).ناھوايـه: حرفـت في ك؛ فكتبـت 4
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      1 
2 ،      
       

       
       
    3 ،

      
     4 ، 

      
      

        
       

5،


                                                
  )).شجـه: ((في المخطوطيـن 1
  .؛ فصوبھـا عنـان)).وعـزاره: ((نفسـه 2
  )).ـةديان: ((، وفي ج))زيـادة: ((في ك 3
والظيـان ھـو . ؛ وھـو تحريـف))والعنـان: ((، وفي ك))الضيـان: ((في ج، و ت 4

  .نبـات بـري؛ مـن النباتـات الزاحفـة الملتفـة؛ ويسـمى ياسميـن البـر
  )).ركبـت: ((في ج، و ت 5
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1،

      2،
      

      
3: 
  ميـلى تمائـت عـا نيطـالد بهـب

  اـدي ترابهـس جلـوأول أرض م
  
       

4     5  
      

       6 

                                                
  )).وجـدورًا : ((في ت 1
مـن  ؛ عـلى موضـع في بـالد فـارس؛ بالقـرب))شعـب بـوان((يطلـق اسـم  2

  . وقيـل أنھـا كانـت مـن متنزھـات الدنيـا. أرجـان
 .وھـذا البيـت مـن البحـر الطويـل. اسـم مـن أسمـاء دمشـق: جلـق 3
  )).فـارط: ((في الملكيـة 4
  .؛ وكل ذلك محرف))غابرھا: ((، وفي ت))عرايرھا: ((، وفي ك))غرايرھا: ((في ج 5
 )).سـر: ((في ج، و ت 6
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   1  2 

       
       

3 
    4  5 ،

5 ،  6،   
7،

7،     
       

       


                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))صـدر: ((الثفي النسـخ الثـ 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))وأنـار: ((في النسـخ الثـالث 2
  )).وانجـر: ((في الملكيـة و ت 3
  .ھو الشاب الناعم: والغيـداق)). غیوثـًا: ((، وفي ت)) غیدانـًا : ((في المخطوطيـن 4

  .الناعم
 )).دعافـا: ((، وفي ك))دعـاوا: ((في ج 5
  )).اغترقـا: ((في ك 6
  )).بـرزاً : ((، وفي ج))شـززاً : ((في ت 7
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 1،     
 2،    

      
3 . 4    

       
   5 
        

 6 7 
  8،    
9: 

   

                                                
وطيبـة ھي يثـرب مدينـة رسـول . ھـذه العبـارة وردت ھكـذا في النسـخ األربـع 1

  .اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم
 .؛ وصوبـت مـن ت))والمكـلى: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 2
 )).بيعـة المرسيـة: ((، وفي ت))بيعـة الموشيـة: ((في ج، وك 3
 .قصـر أسطـوري كـان في ظاھـر الحيـرة: لخورنـقا 4
  )).برأيـه: ((، وفي ت))برريـه: (، وفي ج))وقصـر وابـدره: ((في ك 5
 .؛ وھـو تحريـف))تھجـر: ((، وفي ك))نفحـر: ((في ج 6
  )).اللـف: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 7
 )).شيلھـا ـ شلھـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 8
 .وھذان البيتان من بحر الوافر)). ليعن ذلك: ((، وفي ج))ليعن بذلك: ((ت، والملكية في 9
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  ثـوق حثيـن شـه مـلل اـوي
  مـبالصمي 1طـشَّد تنَـن وجـوم

  ثـحدي د ـه وجـا هاجـإذا م
  مـقدي  دـا إلى عهـا منهـصب 

  
2 

      
3 
       

     4  
5 
       

       
       

                                                
  )).نشيـط: ((، وفي ت))نشبـط: ((في المخطوطيـن 1
 )).أسـاي: ((المصـادر نفسھـا 2
 .تھفـو؛ وھـو أصـوب: طويـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  )).يدنـوا بھـم: ((في ت 4
 )).ويأمـر: ((وطيـن، وفي المخط))ويبـرا: ((في ت 5
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1: 
  اً ـيوم  وقـالشون ـما يك 2رحـوأب

  ارـن الديـم ار ــت الديـإذا دن
3،4



    5  

6 ؛

 7،   

                                                
  .ھـذا البيـت مـن بحـر الوافـر 1
  )).وأشـد: ((في الملكيـة 2
  )).غيـار: ((، وفي ت))أغيـر: ((في ج 3
  )).ومـاذا: ((في المخطوطيـن والملكيـة 4
  .؛ وصوبـت مـن ت))كيمـا: ((في المخطوطيـن 5
 )).لـك إبليـس: ((، وفي ك))لـذا يليـس: ((نفسـه 6
الوصيـل : ((، وفي ك))الدميـل الوحيـد: ((العبـارة في ج، و تكتبـت ھـذه  7

السيـر المتوسـط؛ : ومعـنى الذميـل ھـو. ؛ وقـد صوبـت مـن الملكيـة))والوحيـد
 .السيـر الواسـع الخـطى: أمـا الوخيـد؛ فھـو
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  1      
        
       

      2
       3 
        
 4 ،    

   5   
         
6 ،

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))قديـر: ((في المخطوطيـن 1
 .؛ وصوبـت مـن ت))النـوى: ((نفسـه 2
  )).ينبـو: ((ي كف 3
 )).مصفـوه: ((في ج 4
 )).الجبـل: ((في ك 5
 .إذا ما ھيج؛ فيتحول لونه إلى أشكال عديدةأبو براقش طائر بري؛ له ريش ينتفش؛  6
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        1 
    

 2      3 


       
     

4   
      

5 ،
6 
     
   7 8 . 

                                                
  .؛ وصوبھـا عنـان))مـن: ((في النسـخ الثـالث والملكيـة 1
  .ـا عنـان؛ وصوبھ))مـاذا خطـاب: ((، وفي الملكيـة))مـاذا: ((في النسـخ الثـالث 2
 )).بـررت: ((في ك، و ت 3
والمقصـود ھنـا ليـس . والفـود ھـو معظـم الشعـر. أي دقتـه: كصـت الفـود 4

 .الشعـر في حـد ذاتـه؛ بـل المـراد ھـو الـرأس
 )).بريتھـا: ((، وفي ت))بربتھـا: ((في ج، والملكيـة 5
  )).دمـوع: ((في ك 6
 )).خضـرت((لكيـة، وفي الم))حضـرت: ((في المخطوطيـن 7
  )).المأثـم: ((في ك 8
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   1،     

2 
       

     3 ،  
       

  4 ،
       


5 ،     

6 
6        

                                                
  )).البھيـر: ((في المخطوطيـن والملكيـة 1
  )).ونكسـت: ((، وفي الملكيـة))ونسكـت: ((، وفي ت))وتكشـف: ((في ك 2

  .، والشـرج ھنـا ھـو مسيـل المـاء))سـرج: ((في المخطوطيـن  3
 )).الشجـر: ((في المخطوطيـن والملكيـة 4
 ).)نـاري: ((في ك 5
 )).أردمـوه: ((في النسـخ األربـع 6
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1 
 2،     

 
     3  

       
      

       
       

      4

       
5: 

   
                                                

  )).أقـف: ((، وفي ت))ليـف: ((في المخطوطيـن 1
  )).المقتـودة: ((في ت 2
 )).نحـره: ((في النسـخ األربـع 3
  .الخشـن: والشثـن؛ معنـاه)). شنـن: ((في ت 4
وھـذان البيتـان مـن )). أبـرزت الثـرى: ((وردت ھـذه العبـارة في ك؛ ھكـذا 5

 . ـر الطويـلالبح
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  مــس قوايـر خمـغي 1قـم تلـفل
  2لـث سخايـم تحت ليـالء لحـوأش

  هــوترايب  هـلى أعطافـط عـيح
  لـالمفاص  ف حديد الناب صلبـبك

  
       

      
3


  4    

       
5

       

                                                
 .؛ وذلـك أسلـم))تلـق((طويـل  كلمـة فيھـا بعـد . أضـاف د 1
 )).مخاتـل: ((في ك 2
  . ؛ ويبدو ھذا من باب السھو ال غير))وجوه((كلمة ؛ ))وجه((في ت؛ وردت بعد كلمة  3
 )).فتقـوى: ((و ت: في ك 4
 )).واستعالھـم: ((نفسـه 5
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  1   
     
2      3 ،

   
     4

       
5     
       
 6    
       
   7    

   8  

                                                
 )).طريـق: ((في ت 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))الشعـر: ((ثفي النسـخ الثـال 2
 )).أزنارھـم: ((في ج 3
 )).والتعليم: ((مفردة؛ وحرفت في المخطوطين؛ فكتبت)) والنعيم: ((في ت، والملكية 4
  .ھكـذا في ك، وفي ج 5
 )).مـدار: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 6
 )).الغـاري: ((في المخطوطيـن 7
 )).وحاقهـم: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 8
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1 ،
       

   2،   
     

     
    3   

4 
       

       
      

       


        
   
       

                                                
  .؛ وھـو تحريـف))أنعـه: ((ي المخطوطيـنف 1
  )).بـرره: ((نفسـه 2
 )).وحـذوا: ((في ك 3
  ؛ فصوبھـا عنـان،))السھـر: ((في النسـخ الثـالث 4
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  1   2 
3 ،    4 ،5 
 6 

       
        

  7 ،   8 
        

        
 

                                                
 )).أوضـع: ((في المخطوطيـن 1
 )).ذدي: ((في ك 2
 .وردت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن، وسقطـت في ت 3
  )).كتابتھـم: ((في ت 4
  )).أوسحـوا: ((ـنفي المخطوطي 5
  )).قـد: ((في ك 6
  )).الريـاي: ((، وفي ج))الثريـا: ((في ك 7
 )).يخـص عالھـم: ((في الملكيـة 8
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    1  

 

 
       

  2،     
3: 

   5رـا المتأطـالقن 4اسـرت كميـخط
  رـزال األعفـاظ الغـت بألحـورن

   

                                                
 )).الرياسـة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
ھـو السلطـان أبـو الحسـن عـلي بـن أبي سعيـد عثمـان بـن يعقـوب بـن عبـد  2

م؛ 1348/ھـ749م إلى سنـة 1330/ھـ731حكـم مـن سنـة . الحـق المريـني
وكانـت وفـاة ، السنـة الـتي اغتصـب فيھـا الحكـم منـه ابنـه أبـو عنـان فـارس

  .م1351/ھـ752أبي الحسـن في جبـل ھنتاتـة سنـة 
ً إيـاه عـلى حـرب  3 ً السلطـان أبي الحسـن، ومحرضـا قـال ھـذه القصيـدة مادحـا

ول؛ ذلـك السلطـان الزيـاني الـذي تآمـر حـرب أبي تاشفيـن عبـد الرحمـن األ
أمـا القصيـدة المذكـورة؛ فقـد اكتـفى ابـن الخطيـب بمطلعھـا . عـلى والـده وقتلـه

أمـا ابـن األحمـر ـ في نثيـر . المتمثـل في البيـت األول؛ وھي مـن البحـر الكامـل
    .فرائـد الجمـان؛ فقـذ نشـر القصيـدة كاملـة في خمسيـن بيتـاً 

 )).كميـاد: ((في المخطوطيـن 4
 .؛ وھـو تحريـف))الناظـر: ((، وفي المخطوطيـن))المتناظـر: ((في ت 5
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1: 
  محترس  2زارت وفي كل لحظ طرف

  رسـف مفتـاس كنـول كل كـوح
  درـمن ه  يشكو لها الجيد ما بالحلي

  رسـمن خ ويشتكي الزند ما بالقلب 
  خدها الزاهي الضحى نطقت تال 3متى

  رسـالح ةا من آيـاظهوف ألحـسي
  4اـورقته  ا سحر فرعونـفي لحظه

  سـع القبـموسى وقلبي موض 5آيات
  مـمن حلي ومبتس ن ـتخفي النمومي

  سـتحت الكتومين من شعر ومن غل
  يـب زأ ـوترسل اللحظ نحوي ثم ته

  رسـاحت  ةـيمالز 6وذـتقول بعد نف
   

                                                
 .ھـذه القصيـدة مـن بحـر البسيـط 1
 .في المخطوطيـن، والملكيـة أيضـاً )) طـرف((سقطـت كلمـة  2
  )).مـعي: ((، وفي ج))معـنى: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت في ك 3
 )).ورمتھـا: ((المخطوطيـنفي  4
  .؛ وصوبـت مـن ت))آيـة: ((نفسـه 5
 .ذكـرت في ج، و ت؛ بينمـا سقطـت في ك 6
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  داًـأب  1الًـواج ؤاداً ـو إليها فـأشك
  سـك من عبـت وما تنففي النازعا

  تـس قد تلفـة النفس إن النفـيا شق
  سـوت والنفـع الصـة رجـإال بقي

  اـك قد جمعـؤادي وجفني فيـهذا ف
  سيـواقتب ضدين فاعتبري إن شئت 

  نيـأرق كـومٍ منـن 2ارقـا لطـوي
  سيـن م ـد ثـني للوجـال ونبهـلي

  م ـفل  ما زال يشرب من ماء القلوب
  سـمن اليب و ـشكالً يـأبصرته ذاب

  يـح فـطرفي عن ورد تفت ألتـم
  رسـغير مفت 3اض خديك صالَّـري

  اـفهم حرساأدغ ظ والصـحوقلت للّ
ما بين مسـومنتك  4اكـوفتّ  مٍـص  

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن ت، والملكيـة))ووجـه: ((في المخطوطيـن 1
 )).وبالطـرف: ((، وفي ك))ويـا لطـرف: ((في، وت 2
 )).باألصيـل: ((، وف ت، والملكيـة))ضـال: ((في المخطوطيـن 3
  )).ومايـاه: ((في المخطوطيـن 4
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  اـوس بهـأج 1ا سحراًـة جئتهـوليل
  الشرس  شبا العوالي وخيس األخنف

  هـال أنجمـل عن أمثـم الليـأستفه
  ب المها األنسعن سر 3العيس2لأسأو

  وادرهـب  شىـك الستر ال أخـوأهت
  سـوراً ومنتهـزٍ طـن منتهـما بي

  تـمزج  ةًـبتنا نعاطي بها ممزوج
  رسـة بين اللين والشـالفكاه 4وـحل

  ةٌـآيس  يـا وهـا من أبيهـأنكحته
  رسـالع ا في ساعة ـار أبناؤهـفث

  اـفي زجاجته ار أضاءا ـور ونـن
  5سِـفَلى وذا نَـا ليـي كدـذاك خـف

   

                                                
  )).ليـالً : ((في النسـخ األربـع 1
؛ وجعلھـا ألـف وصـل؛ ))أسـأل: ((طويـل ألـف القطـع في بدايـة كلمـة. غيـر د 2

  .وھـو أسلـم
 )).العبـس: ((في ك 3
  .حـال: ((في النسـخ األربـع 4
 .؛ وھـو أسلـم))نفـسي((طويـل . جعلھـا د 5
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  2حـالفجر في وض 1حتى إذا آب نور
  سـوالغل  رـرك جال بين الفجـمع

  اًـوهيمنت بالضنا تحت الصباح صب
  سـعواللَّ  بـرد القلـقد أنذرتها بب

  3ةـآنس ول الريط ـر فضـمت تجاق
  سـإلى دن ح ـل لم تجنـكريمة الذي

  اـمطرفه  وث فوق كثيب الرملـتل
  سـالنع اـفانهح النوم عن أجـوتمس

  بــبملته  اـيقفوه  بيـقل لـفظ
  سـا بمنبجـعي يتلوهـوراً ودمـط

  هــكعادت  هــلوني ون ـر يلـده
  رسـفي ع مٍ والليلـفالصبح في مأت

  
       

       
        

                                                
 )).ليـل: ((ثفي النسـخ الثـال 1
 .سقطـت في النسـخ األربـع 2
  )).مـن طھـر: ((سقطـت في المخطوطيـن؛ وفي الملكيـة 3
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1 2 
        

  3 ؛    
4. 

***  
  

   

                                                
  )).أخـذ: ((في ك 1
ً؛ فأضافھـا عنـان 2   .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطيـن، وفي الملكيـة أيضـا
تنبكتـو كانـت عاصمـة لمملكـة شھيـرة في جنـوب الصحـراء؛ وموقعھـا اآلن  3

  . مـالي، وتربـض عـلى ضفـاف نھـر النيجـرفي 
تـوفي بمـالي مـن : في فرائـد نثيـر الجمـان ونفـح الطيـب. م1338الموافـق لـ  4

  .  م1343ھـ744سنـة ) نـاوةڤ(أرض جنـاوة 
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1. 

 
       

2 
3.


  4.   

  5 ،   
     



                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة، ونيـل االبتھـاج،  1 توجـد ترجمـة ابـن الحـاج النميـري أيضـا

  .نثيـر فرائـد الجمـان، ونفـح الطيـبوالمنھـل الصـافي، و
  )).ويشكرھـم: ((في ك 2
 .وقد سبق التعريف بھايقصد الوادي آشيون؛ نسبة إلى مدينة وادي آش باألندلس؛  3
؛ وھي Jodarال يعـرف مـن ھـذه البلـدان سـوى شوظـر؛ الـتي تسـمى اآلن  4

ويبـدو أن المواقـع . في أعمـال جيـان؛ وفي الجھـة الجنوبيـة مـن مدينـة أبـدة
  .األخرى ـ حتى وإن كانت غير معروفة ـ فال تخرج من نطاق جيان ووادي آش

  .جـد المترجـم لـه 5
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 1     
       
       

       
       
2  3،
4.     
       

      
 

                                                
  )).وجنوحھـم: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 1
  )).سـر: ((في ك 2
  )).متالفافـا: ((في ج 3
، وفي ))غـاص للحـوار: ((، وفي ت))غـاص الحـواز: ((في المخطوطيـن 4

 )).غاضـا للحـواز: ((الملكيـة
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1
23 ،

 4،
 

  5    
       


    6   

7.
                                                

  )).جـودة: ((في نفـح الطيـب 1
 )).وارتسـم في كتـاب اإلنشـاء: ((نفسـه 2

  .م1333الموافـق لـ   3
 ))سمـت، وجـودة أدب وخـط: ((في النفـح 4
 )).ويغلـق: ((في المخطوطيـن والملكيـة 5
  )).الطبـوة: ((، وفي ك))الكبـوة: ((في ج 6
  )).ووھمـه: ((في ك، وت 7
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    1؛ 2
     3،

      
       

       
       

      


       
4 
       

        
    5  

  6 
                                                

  .؛ فصوبھا عنان))إلى أثر المشرق: ((ذكت ھذه العبرة في النسخ األربع ھكذا 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))إلى: ((في المخطوطيـن 2
  .م1336الموافـق لـ  3
 )).السلطـان: ((في المخطوطيـن 4
 .؛ فصوبھـا عنـان))تكـن تقـد: ((نفسھمـا 5
 .أضافھـا عنـان)) ثـم((كلمـة  6
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     1، 
        
        2 
   

       3 ،
       


        

      

       
     

4 
        

                                                
  .ـني مريـن أبي عنـان فـارسنسبـة إلى سلطـان ب 1
ً مـن أحيائھـا؛ بھـا قبـر  2 العبـاد قريـة مالصقـة لتلمسـان؛ أصبحـت اآلن حيـا

  ..م1197/ھـ594الـولي الصالـح أبي مديـن شعيـب بـن الحسيـن؛ المتـوفي سنـة 
  )).نخلتـه: ((في ك 3
  )).بحضـرة: ((في ج، والملكيـة 4
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 1:    


      

       2 
      




3،

       
4،


                                                
ً في الكت 1  .ولكنه يختلف عما ھو في النص أعالهيبة الكامنة؛ ھذا النص موجود أيضا
  .؛ فصوبھـا عنـان))يطـارب: ((في المخطوطيـن والملكيـة 2
 .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))الكبـاس: ((المصـادر نفسھـا 3
 )).المثوبـة: ((في ج 4
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1

        
2 ،

       


 3     
        

 
 

      
4. 

   

                                                
 .أضافھـا عنـان)) في(( 1
 .؛ وھـو تحريـف))غـاب: ((في المخطوطيـن 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))وحمـل: ((وفي ك ،))وحـم: (في ج 3
 )). احصارھـم: ((في ج 4

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

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


688 
 

 
     
  1  

  2 
    

  
       

3      
4       

    
      


    

                                                
  )).إيقـاض: ((في المخطوطيـن 1
   )).محادثـة: ((في المخطوطيـن 2
 )).زبيـد المـن: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
  )).االسـم األعظـم؛ كثيـر الفائـدة: ((في نفـح الطيـب 4
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1




       
     

      
   2
     3 


  4   5،


6 

       
                                                

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 1
 )).وجـزء: ((الطيـبفي نفـح  2
  )).بالمشـرق: ((نفسـه 3
  )).جـزء: ((نفسـه 4
  .؛ فصوبھـا عنـان))سميتـه: ((في المخطوطيـن 5
  )).مثالـب: ((في النفـح 6
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1 

 
2: 

  نىـوانث  ذكرك 3ب بماءـطاب العذي
  هــسالف ب ـالعذي اءـم ا ـفكأنم

  مىـالح  اكـز من طربٍ للقيـواهت
  هــأعطاف   4هــبأنات    اــفكأنم

5: 
  اـت كأنمـمنذ كن ىدح يروـلي الم

  اءـوثن  ورىـاً للـورت مدحـتص
   

                                                
وقسنطينـة مدينـة عريقـة؛ كانـت . ؛ وھـو تحريـف))الذبـاب: ((في المخطوطيـن 1

وتعتبـر اآلن عاصمـة ؛ ))أو قرتـا)) سيرتـا((تـسـمى قبـل العھـد الرومـاني 
أمـا الزاب؛ فھي المنطقة الجنوبية لقسنطينة؛ تشتھر بنخيلھا . الشرق الجزائري

  .وبساتينھا الواسعة، وتمورھا الجيدة؛ وعاصمة الزاب اآلن ھي مدينة بسكرة
ً في الكتيبـة الكامنـة 2  .وھمـا مـن بحـر الكامـل. ھـذان البيتـان يوجـدان أيضـا
 )).بطيـب: ((كامنـةفي الكتيبـة ال 3
  .؛ وھي أصلـح))باناتُـهً : ((نفسـه 4
ً في الكتيبـة الكامنـة، ونثيـر فرائـد الجمـان، ونفـح  5 ھـذان البيتـان يوجـدان أيضـا

 . وھمـا مـن البحـر الطويـل. ونفـح الطيـب
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  رـلشاع  نـعجبأاء فـالي هجـوم
  اءـهج م ــيقي  ال رٍـس  بـوكات

1: 
  قـساب  ولي فرس من علية الشهب

  بـأطل فـه يوم الوغى كيـأصرف
  ا ـوم مالكـة القـله في حلب 2عدوت

  5أشهب  4]قالسب[ما شئت في  3بعنييتا
 
67: 

  الد ـذي البـر هـن ثغـت مـتعجب
  8]اربـش  هـعين[ن ـت مـا أنـوه

   

                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة 1   .وھمـا مـن البحـر الطويـل. ھـذان البيتـان يوجـدان أيضـا
 .؛ بالغيـن المعجمـة))غـدوت: ((الكتيبـة الكامنـة في 2
 )).فـتى يعـني: ((في ك 3
  .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة؛ بينمـا بـقي في موضعھـا بيـاض في ج 4
  )).فتابعـني منـه كمـا شـاء أشھـر: ((ورد ھـذا الشطـر في الكتيبة الكامنة ھكذا 5
 )).ببعـض الثغـور: ((في نفـح الطيـب 6
ً في نفـح الطيـبھ 7   .وھمـا مـن بحـر المتقـارب. ـذان البيتـان يوجـدان أيضـا
وورد عجـز ھـذا البيـت في نفـح الطيـب )). عينھـا تشـرب: ((في الملكيـة 8

  )).ومـوالي مـن عينھـا شـاربُ : ((ھكـذا
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  اًــشارب   أرى   رــثغ    هـفلل
  بــحاج  اــفوقه  داـب نـوعي

1 
  ةـمشمول  أسـالك  يـراء فـوحم

  تـي كل بيـف 2دوـث على العـتح
  اـسابق  اءنيـج أن   ورـغَ ال ـف

  تـالكمي  ثُّـيح 3ٌلـإلى األنس خ

4: 

  وقـة تشـراء غرناطـول وحمـأق
  جــالمه   بيــوتس   وســالنف

  رىـول السـري بطـعت شـأال لي
  رجـالع  5تـواشتك وجىـا الـأرتن

   
                                                

ً في الكتيبة الكامنة ونفح الطيبھذان البيتان يوجدان  1  . ربوھما من بحر المتقا. أيضا
  .سقطـت في المخطوطيـن؛ وأضيفـت مـن الملكيـة، ونفـح الطيـب 2
  )).خل: ((وفي نفح الطيب)). حب: ((؛ وفي الكتيبة))حل: ((في المخطوطين 3
كـان آنـذاك بـاب الفـرج؛ ھـو البـاب الرئيـس لقصـر الحمـراء؛ وھـو يـلي بـاب  4

ء ھـو المكـان الـذي كـان ويعتبـر المدخـل الحـالي لقصـر الحمـرا. بـاب الشريعـة
ً فيـه بـاب الفـرج   .أمـا األبيـات التاليـة؛ فـھي مـن بحـر المتقـارب. قائمـا

 )).واستكتبـه: ((، وفي ج))واستكتـب: ((في ك 5
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  ةٌـرغب رجٍ ـع  يـف  يـل  اـوم
  رجــالف اب ـب  رعــألق نـولك

1: 
  هـحديث رادـا واشٍ يـم 2كـأحاجي

  ويهوى الغريب النازح الدار إفصاحه
  الـر ناحـان أصفـراه مع األحيـت

  3ةـالراح  هو قد الزمكمثل مريض و
4: 

  وقالوا رمى في الكأس ورداً فهل ترى
  داـن به قصـاً قلت أحسـلذلك وجه

  ةـأس حلبـذات في الكـم تجد اللـأل
  ورداـوال ال  فال تنكروا فيها الكميث

   

                                                
ً في الكتيبة الكامنة ونفح الطيب 1  .وھما من البحر الطويل. ھذان البيتان وردا أيضا
 )).سألتـك: ((في نفـح الطيـب 2
  : رد ھـذا البيـت في نفـح الطيـب ھكـذاو 3
 ))  ً  )).  كمثـل عليـل وھـو قـد الزم الراحـة  *نـراه مـدى األيـام أصفـر ناحـال
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر الطويـل 4
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1 : 
  مـسيوفه ت تحت نقع ـاة تالقـكم[

  رـأب الثـص كلما طلـام رقـولله
  ص ـرواق ك ت وتلغنرو أن ـفال غ

  3]ارـم في مارد الحرب أوتـفيه 2...
4: 

  هـنبات  دهـخ  يـارض فـوع
  اـيسحرن  ورىـه بين الـفحسن

  له  أجرى دموعي إذ جرت شوقا
  اـممطرن ارض ـت هذا عـفقل

        
5؛6: 

   

                                                
 .وھمـا مـن البحـر الطويـل. ھـذان البيتـان يوجـدان في الكتبـة الكامنـة 1
بينمـا . ؛ ليستقيـم الكـالم))لھـا: ((وضـع كلمـةطويـل؛ . ھنـا بيـاض؛ ولكـن د 2

  )). فبينھـم في مـازق الحـرب أوتـار: ((كتـب في الكتيبـة الكامنـة
 .ھـذان البيتـان وردا بنصھمـا في ك؛ بينمـا أغفـال في ج، والملكيـة 3
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الرجـز 4
 )).أبـو جعفـر: ((في ج 5
  .البحـر الطويـل ھـذان البيتـان مـن 6
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  اً ـوقالوا أبو حفص حوى الملك غاصب
  رـبالنك  اءـد جـه أولى وقـوإخوت

  ورىـال  وا فما رضيـفقلت لهم كف
  رـوى عمر من بعد موت أبي بكـس

  
1: 

  تىـالف ذاك   رـوعنب ولـد أقـولق
  ورـاج األكـيلقى الفوارس في العج

  د ـاً فقـالد لعـن لدى الجـيا عاثري
  رـبعنب ح الجالد ـم ريـلك 2تـبسق

    3  
4: 

   

                                                
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 1
 )).تبعـت: ((في ج 2
  .ھي الساحـة المتسعـة النضـرة في الجنـوب الشـرقي مـن الحمـراء: السبيكـة 3
 .ھـذان البيتـان مـن مجـزوء الرمـل 4
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  ائيــبك  راط ـــإف   1وإن
  ةــعريك  نيـم عرـم يـل

  اــلم  نــأذاب العي  دــق
  2ةــللسبيك   وقيـــزاد ش

3 : 
  ادنيـلما نزلت من السبيكة ص

  أنزل لم ظبي وددت لديه أن 
  لم يكن  فاعجب لظبي صاد ليثاً 

  لـبحفي أ 4من قبلها متخبطاً
5: 

  نـلم يك بيـارب العشرين ظـقد ق
  اـسلوان  هـورى عن حبـرى الـلي

  اـفكأنم   دهـبخ  عــالربي  داـوب
  اـالنعمان   ادمـين  عـالربي ـى واف

   
                                                

 .؛ وھـذا أسلـم)) إنَّ : ((طويـل حـرف الـواو؛ واكتـفى بكلمـة. حـذف د 1
ـج ھذيـن البيتيـن ضمـن بيـت واحـد في المخطوطيـن؛ بينمـا ھمـا تـم دم 2

 .ساقطـان في الملكيـة
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 3
  )). متحصنـًا : ((في ج 4
  .ھـذان البيتـان مـن بحـر الكامـل 5
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1 : 
  هـب جمالـوا من أحـوني فعابـأت

  فـخفي  بـع المحـوذاك على سم
  هـجفون  ر أنـب غيـه عيـفما في

  فـراض وأن الخصر منه ضعيـم
2 : 

  وكـاً كيف تهوى الملـأيا عجب
  اسيـون أهلي لي وموطن ـمح

  ةــي مخدومـدني وهـوتحس
  اســبف  مـا إال خديـنا أـوم

 
     

  3؛    

                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة 1  .وھمـا مـن البحـر الطويـل. ھـذان البيتـان يوجـدان أيضـا
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر المتقـارب 2
نفاضـة الجـراب في عاللـة : ((كتـاب البـن الخطيـب؛ وعنوانـه بالكامـل 3

  .تمـت اإلشـارة إليـه في المقدمـة)) . اإلغتـرب
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1: 

  زلـلم ت  ذيـال 3اضي العدلـق 2أيا
  كـمن شمس  لـار شهب الفضـتمت

  ورىـال نـبي  4افـدت لإلنصـقع
  كـمن نفس  افـب لنا اإلنصـفاطل


     5  





      
6،

       
                                                

  .البيتـان التاليـان مـن البحـر السريـع 1
  .ـو أسلـم؛ وھ))يـا قـاضي: ((قبـل اليـاء؛ فأضحـت)) األلـف((طويـل . حـذف د 2
  )).أعـدل: ((في المخطوطيـن 3
 .؛ فصوبھـا عنـان))لالنصـراف: ((في المخطوطيـن 4
  )).وطـر: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
  )).واسعـة: ((في ك 6
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 1    
      


 
       


        
2 ،
   3 ،    



4 5 

  6،
                                                

  )).مـراء: ((في ك 1
  )).الفاطريـة: ((، وفي الملكيـة))الفاطويـة: ((، وفي ج))العاطويـة: ((في ك 2
 )).د التـرففي مھـا: ((في ج 3
  )).ومـرت: ((في ك 4
  )).ھـال: ((نفسـه 5
 )).سفسجـا: ((نفسـه 6
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1      

 
        

        
  2    

 

 3     
      

    4 ،  
      
      


                                                
 )).ومديـن: ((في ج، وفي الملكيـة، وك 1
 )).واحتمـل: ((في ك 2
  )).األمليـن: ((في ج 3
  )).وحفـوا: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 4
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 1     
     

      


  2    
      

       
   ﴿3 
 ﴾4 ،    

      
5،6 7 

7     8 
                                                

  )).ودارع: ((في ج، وفي الملكيـة 1
 )).وجلـب((: حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
  .سقطـت في المخطوطيـن؛ بينمـا ورد في ت، والملكيـة)) وال(( 3
وُدَھـا ـَیا َأیَُّھـا الِذیـَن آَمُنـوا ُقـوا أْنُفَسُكـْم َوَأْھِلیُكـْم َنـارًا َوُق ( :اآليـة كاملـة ھكـذا 4

ْعُصـوَن اللَّـَھ َمـا َأَمَرُھـْم النَّـاُس َوالِحَجـاَرُة َعَلْیَھـا َمَالِئَكـٌة ِغـَالٌظ ِشـَداٌد َال َی
  .6: سـورة التحريـم؛ اآليـة. ﴾ َوَیْفَعُلـوَن َمـا ُیْؤَمـُروَن

 )).لألوربـار: ((في المخطوطيـن 5
 )).خيـم: ((في ج 6
  )).سوفطائيـاً : ((في المخطوطيـن 7
 )).البيـق: ((في ج 8
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    1، 
    

      
     
        

 2 ،   3 
      
     4

   
       
       
   5   



                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن 1
 )).الـورق: ((في ك 2
 )).كفـة: ((في ك 3
  .؛ فصوبھـا عنـان))وأمـاي: (، وفي ك))أمـان: ((في ج، والملكيـة 4
  .؛ وھـو تحريـف))وإمسـا: ((، وفي ك))وإمساكـا: ((نفسـه 5
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1 ،2 
     3   

       
 4،   5 
       
  
6 ،      

   
7  

                                                
َوَلـْو ِشْئَنـا ألَتْیَنـا ُكـلَّ َنْفـٍس ُھَداَھـا َوَلِكـْن َحـقَّ ﴿ :إحالـة إلى قولـه تعـالى 1

﴾ ْمـَألنَّ َجَھنَّـَم ِمـَن الِجنَّـِة َوالنَّـاِس أْجَمِعیـَنالَقـْوُل ِمـنِّي َأل  سـورة السجـدة؛

َلَقـْد َحـقَّ الَقـْوُل َعـَلى أْكَثِرِھـْم َفُھـْم َال ﴿:وقولـه سبحانـه وتعـالى. 13: اآليـة
 . آليات أخرى كذلك. 7: سورة ياسين؛ اآلية. ﴾ُیْؤِمُنـوَن

 )). ـراستنف: ((في المخطوطيـن 2
  )).الزخـر: ((نفسـه 3
يميـل أحدھمـا إلى : جنـس خبيـث مـن الحيـات؛ يتواجـد منـه نوعـان: الصـل 4

الخضـرة، وفي جسمـه بقـع قاتمـة؛ وتعيـش ھـذه الحيـة في إفريقيـا؛ ال سيمـا في 
. أمـا النـوع اآلخـر فھـو أصفـر اللـون؛ ويعيـش في الھنـد وإيـران. مصـر

ً معنـاهوالصـل أيض  .الداھيـة: ـا
)). البيـت في: ((، وفي ج))ألبسـت: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت في ك 5

: أي لـدغ؛ ألن ھـذه الكلمـة األخيـرة تختـص باألفـاعي؛ فيقـال: ولسـب العقـرب
 .ولكـن شـاع عكـس ذلـك. لسبـت العقـرب، ولدغـت األفـعى

 .شديـدة الصـوت: ريـحٌ صـرٌ  6
 )).وھـو درب: ((مخطوطيـنفي ال 7
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1 2
       


         
        

       
3 ،

      4،


        
5 


       

                                                
 )).بمحصـر: ((في ج 1
 )).يشتعـن: ((في ج 2
  : في ھـذا إشـارة إلي بيـت امـرئ القيـس الـذي استھـل بـه معلقتـه؛ وھـو 3

 )).بسقـط اللـوى بين الدخول فحومـل *قفـا نبـك من حبيـب ومنـزل ((
 )).البحـر: ((في ك 4
  .ووردت في تسقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛  5
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      1 



     2؛   

3 ،      
      

       
      
         

         
       
4 

5: 
   

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))يذكـر: ((في المخطوطيـن 1
  .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))بريتـه ومظنـه: ((نفسھمـا 2
 .؛ فصوبھـا عنـان))وقطعتـه: ((نفسھمـا 3
  . ذكـرت ھـذه الكلمـة في ك؛ وسقطـت في ج، وفي الملكيـة 4
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر الطويـل 5
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  نيـاف مني ألنـت عن اإلنصـفني
  اضـق  مـقكت لكم من فراـكما قل

  1نيـإن  كـا أو من بعينـفمن سمعن
  دي راضـاه يا سيـبكل الذي ترض

  
       

       


2 
       


        
     3 4 
5: 

   
                                                

 )).فمـن سمعنـا أو بعتـك إني: ((ي المخطوطيـن ھكذاورد ھـذا الشطـر ف 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))ھديـع: ((في المخطوطيـن 2
 )).لرأيتـك: ((في ك 3
 .ك: سقطـت ھـذه الكلمـة في كـل النسـخ مـا عـدى 4
 .وھذا البيـت من البحـر البسيـط. ذكرت ھذه العبارة في ج، بينما أغفلـت في ك 5
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  ذاـك  اً فأنتـإن قلت الزلت مرفوع[
  1]الـفع ك ربي فهو قد ـت زانـأو قل

  
     

 
    

      
    2 ،





       
    3، 
4،     

                                                
 .ج، وفي الملكيـة؛ بينمـا سقـط في ك ھـذا البيـت ورد في 1
  )).حصبفـة: ((في ك 2
 .الشحـاني: حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
 .ذكـرت في ك، والملكيـة؛ بينمـا أغفلـت في ج 4
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    1  
      

       

     2 
3 

   4 ،   
         
       

         
 


        
 

      
                                                

  )).حرقـة: ((، وفي ك))حقيـرة: ((في ج 1
 )).المتيـن: ((في ج 2
 )).الجـزل: ((في المخطوطيـن 3
 )).الحـذر: ((نفسـه 4

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

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


709 
 

      
1
    2   

       
      




3
4 

         
      
        
5

 6 ،     
                                                

  .ه الكلمـة سقطـت في جھـذ 1
  )).أيراھـا: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 2
  )).تفقـد: ((نفسھمـا 3
 )).الھنـد: ((في المخطوطيـن 4
 )).العـذرة: ((نفسھمـا 5
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن، والملكيـة؛ بينمـا وردت    في  ت 6

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

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


710 
 

   1    
    2 ،  

3 


         
4 


5 ،
  

 6      


       
        

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))بالخطـاب: ((في المخطوطيـن 1
 )).للرشـاد: ((ي كف 2
 )).الخطـاب: ((في المخطوطيـن أيضـاً  3
ولـد . أبـو الحسـن محمـد بـن الحسيـن بـن مـوسى: ھـو: الشريـف الـرضي 4

م؛ تـولى نقابـة 1015/ھـ406م وتـوفي بھـا سنـة 970/ھـ359ببغـداد سنـة 
 .األشـراف الطالبييـن

  .؛ ألنھـا اسـم إن  ))مشروعـاً : ((األصـح 5
  )).يحمـل: ((في ك 6
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1 
 

       
      

       
      2 

    3 ، 
   
4 

   5 ،   6 
7 

      
      

                                                
 )).أمـوت: ((في المخطوطيـن والملكيـة 1
  )).حبستھـا: ((في المخطوطيـن 2
 )).خـالف: ((نفسھمـا 3
  )).ال أمتثلھـا: ((في ك 4
 )).يذكـر: ((في ج 5
  )).حالھـم: ((في ك 6
 .ھـذه الكلمـة وردت في الملكيـة، وسقطـت في بـاقي المخطوطـات 7
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1 ،       
       2 ،

    3 ،  
       

      


4: 
  اـمنه  تـفخرج  تيـت جنـوكان

  رارـالض  هـأخرج  نـحي آدم ـك
  


       
5     

    6،  
                                                

 )).وإلى اآلن أمھلت: ((بينما وردت في ج؛ ھكذافي الملكية؛ ھكذا كتبت ھذه العبارة  1
 )).بخبـر: ((في المخطوطيـن 2
ـر ھي 3 ـر ھي. العيـوب: العُجَ َ  . األحـزان: والبُج
 .ھـذا البيـت مـن بحـر الوافـر 4
  )).الشديـدة: ((في ج 5
 .ذكـرت ھـذه العبـارة في الملكيـة، وفي ج؛ بينمـا سقطـت في ك 6
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 1      
   2،   
       
3 ،

   4 ،  
 5    

6 
        


       

      
7 ،

 
                                                

  )).بزيـل((: في ج 1
ھـز ھـو)). المـنى: ((في ج، والملكيـة 2 : لھـزه بالرمـح: الط عـن؛ ويقولـون: والل 

 .أي طعنـه بـه
 )).الكـرى: ((في ج 3
 .؛ فصوبھـا عنـان))عزفھـا: ((، وفي الملكيـة))عزيعھـا: ((في المخطوطيـن 4
  .أي الموضـع المستـوي 5
  )).يجـن: ((في ك 6
 )).انمحمومـ: ((األصـح 7

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

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


714 
 


  1      
      


2 ،

      




      
      

       
        

      
    
        

                                                
 )).يسمـع: ((في الملكيـة 1
  )).غافـالن: ((في ج، والملكيـة 2
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1       

        
      2 
3 

        


        


        
       4 

      
     

                                                
 )).ولـو: ((في المخطوطيـن 1
 )).البسـالي: ((في ج 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))اسـم: ((في المخطوطيـن 3
 .؛ فصوبھـا عنـان))لتعـد: ((في المخطوطيـن 4
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 1 ،    
      

      2  



       

 
       

       
   3 ، 

     
        



                                                
  )).محـال: ((في ك 1
  )).البـر: ((في ج، والملكيـة 2
  .؛ وھـو تحريـف))المرايـا: ((طوطيـنفي المخ 3
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      1 
       

        2 
        

         
      

        
       







3 ،      

                                                
 . ھـذه الكلمـة وردت في ك، والملكيـة؛ بينمـا سقطـت في ج 1
 )). لطـوق : ((في ك 2
  . 107: سورة طه؛ اآلية .﴾ َال َتـَرى ِفیَھـا ِعَوجـًا َوَال أْمتـًا﴿ :إحالة إلى قوله تعالى 3
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       1،
      


2. 


3. 

 
     

4
     5 ؛  

    6 ؛  
                                                

ا ھـو وارد في مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في ت، وفي الملكيـة؛ بينمـ 1
 .المخطوطيـن؛ ولكـن بـشيء مـن االختـالف

  .م1362الموافـق لـ 2 
  .م1313الموافـق لـ  3
ً ھنـا؛ ويمكـن أن تكـون مـن الناسـخ)) أحمـد بـن((عبـارة  4 . محشـوة خطـا

واالسـم الحقيـقي لصاحـب تلمسـان آنـذاك ھـو السلطـان أبـو حمـو مـوسى بـن 
حكـم مـن سنـة . حمـن بـن يحـيى بـن يغمراسـن بـن زيـانيوسـف بـن عبـد الر

 .م1388/ھـ791م إلى سنـة 1359/ھـ760
عمرسـان بـن : ((حـرف ھـذان االسمـان في المخطوطيـن؛ حيـث كتبـا ھكـذا 5

 . ؛ وصوبـا مـن اللمحـة البدريـة)).زيـاد
  .غـربي وھـران 6
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  1 ؛
2 

3 4 5 
5  6   




       
       
    7 ،

8 
9: 

   
                                                

 .ان؛ فصوبھـا عنـ))البحـر: ((في النسـخ الثـالث 1
 .وھـو صحيـح)). بينـا: ((طويـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
 )).ويستغـرقي: ((في ك 3
  .وھـذا صحيـح)). إذْ : ((طويـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
  .؛ وھـو تحريـف))بمھـادات: ((، وفي ت))بمھـادة: ((في المخطوطيـن 5
 )).وفـك: ((في، وفي الملكيـة 6
  : ثـالث، باإلضافـة إلى الملكيـة ھكـذاكتبـت ھـذه العبـارة في النسـخ ال 7

 .؛ وھـو تحريـف؛ فصوبھـا عنـان))سعـة أصابـه بعدھـا((
  .؛ فصوبھـا عنـان))يجبـر: ((في النسـخ الثـالث 8
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر المتقـارب 9
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  ان ـقربص الزلُت كما خَـصلُخَ
وقد مـق النّـح1راـور عنه الس  

  اررــوال  ق ــيالس   يـوف
  2رارـوفي ذا أس رـذا سـفي ه

  
   3   


 

     4،
         
        

      
      
       

                                                
  )).السِّـراْر : ((طويـل. جعلھـا د 1
 .ھـذا البيـت غيـر سليـم في الـوزن والمعـنى 2
  .للمـرة الثانيـة؛ وھـو تحريـف)) المحنـة((كتبـت : في ك 3
  .م1366الموافـق لـ  4
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  1 
 

*** 
   

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))المسلميـن: ((في المخطوطيـن 1
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1 . 
 2:    

3؛ 
 

     4 
      


        

       
       

                                                
ً ترجمـة في التكملـة 1  .توجـد لـه أيضـا
  .صاحـب الذيـل والتكملـة 2
فتسـمى أمـا مـورة . ؛ وھـو تحريـف))بـدرة: ((، وفي الملكيـة))مـرده: ((في ج 3

ً عنھـا؛ في Moraباإلسبانيـة  ؛ وتتبـع ألعمـال طليطلـة؛ وموقعھـا ليـس بعيـدا
  . اتجـاه الجنـوب الشـرقي

  )).راويـاً : ((في ج 4
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1     

 

 
      

    
        
       

                                                
بـأبي عبـد اللـه بـن : ((ھكـذا في النسـخ الثـالث؛ أمـا الملكيـة فكتـب فيھـا 1

 )).محمـد بـن الحـاج
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1 

     
      

     
 

 
2 ،

  3    
        

                                                
ً يكتـبھكـذا في النسـخ الثـالث؛ وأحيا 1   )). تآليفـه: ((نـا
  .م1159الموافـق لـ   2
  .يقصـد الخليفـة عبـد المؤمـن بـن عـلي المؤسـس الفعـلي للدولـة الموحديـة 3
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   1 
       

 
 

2: 
  نـفط  ذو  زـجمن د ـأال مسع

  نـهت  نـمعي عٍ ـبدم  كيـيب
  3رةًــحس  سٍــأندل  رةـجزي

  نـالزم  ودـمن حق 4بـال غال
  اًــآسف  اــدب أطاللهــوين

  نـر ما قد وهـويرثى من الشع
  امىـكي اليتـام ويبـويبكي األي

  نـالشج  كي الحمام ذواتـويح
   

                                                
  .؛ والتصويـب مـن ت)) ابـن القاسـم : ((في المخطوطيـن 1
 .ھـذه القصيـدة مـن البحـر المتقـارب 2
  )). حسـرت : ((في ج، و ت 3
  .؛ وصوبـت مـن ت)) الیـًاع : ((في المخطوطيـن 4
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  1جٍـوى شـو إلى اهللا شكـويشك
  نـالعل  ر ثمـوه في السـويدع

  ىقَـالتُّ لـاً ألهـت رباطـوكان
  نـل الوثـاً ألهـمناط تادـفع

  ىقَـل التُّـاذاً ألهـت معـوكان
  دنـي  ارت مالذاً لمن لمنـفص
  داـوق العـوكانت شجى في حل
  نـمحتج ا ـحى لهم مالهـفأض

  
     

      
 
2 

  3وليتني  ثمانون عاماً مع ست عمرت
  بـاء على ذنـت دموعي بالبكـأرق

   
                                                

  . ؛ وصوبـت مـن ت)) شجـم : ((في المخطوطيـن 1
 .ھـذه األبيـات مـن البحـر الطويـل 2
 )). ثمانـون َمـْع ِسـتٍّ َعَمـْرُت ولیتـني  : ((طويـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 3
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  ةٌـغني ع في محو الخطيئة ـفال الدم
  ربـال إلى  بٍ منيبـإذا هاج من قل

  جيـأرت فيا سامع األصوات رحماك
  القلب ع من رقةالدم 1لي انسكاب بهفَ

   2ةـشيم  نـم  هـذي تدريـوزك ال
  ربـالك  وم من شدةـق بالمظلـتعل

اـوكتبه  ودـفي العق 3ابيـمث وزك  
  بـكت  على ل ثواباًـك لم أقبـلوجه
  الًـفاع  ر ما كنتـوال تحرمني أج

  بـي صعذفحق اليتامى عندي من ِل
  هـاب وهولـني يوم الحسزِخْـوال تَ

  من الهول والرعب إذا جئت مذعوراً
   

                                                
  .وھـو أسلـم...)) فھـب إْنِسكـاَب  : ((طويـل. جعلھـا د 1
  )).شيـمتي: ((في ك 2
  .؛ وھـو تحريـف))منـابي: ((في المخطوطيـن 3
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1. 
 

       2 
 

*** 
  
  

   

                                                
ومولده بعد سنة ثمان وثمانين : ((جاء في التكملة. م1091الموافق لـ  1

  )).وأربعمائة
 .وھـذا اضطـراب وخلـط)). الثامـن والعشريـن عشـر: ((في ك 2
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1 

 

 
 2   

     


        
         

       3 
        

       
4  

   

                                                
  .سبقـت اإلشـارة إليھـا. Ubedaنسبـة إلى مدينـة أبـدة  1
 )). الرجـال: ((ألربـع؛ فكتبـتحرفـت في النسـخ ا 2
 .؛ وھـو تحريـف))للغـات: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  )).نـدب: ((في ك 4
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 1     

        
       


        


       

         
       
 

   
                                                

  )).وقـراءة: ((في ك 1
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1 
      

  2

   



    
      3،

                                                
 .؛ فصوبھا عنان))وأبي سليمـان محمد: ((والملكية؛ وفي ج، ))أبـو سليمان: ((في ك 1

  .م1208الموافـق لـ   2
يقصـد بھـا البلـد المعـروف )) الحمـة((وقـد تكـون . ھكـذا في المخطوطيـن 3

  .يھـذا االسـم في األندلـس
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 1     
 

 
    2، 

        
 

 
      

 3   
     
      

 
   

                                                
  .؛ وھـو تحريـف))ابـن المعـالي: ((في المخطوطيـن 1
  .وھـو تحريـف)). كثيـر: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 2
 )).مواھـب القلـوب: ((ھكـذا في ك؛ أمـا في ج؛ فكتـب 3
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1 
2: 

  اءـدي الفضـق علي من وجـيضي
  اءــاس العنــن النـم 3نيـويقلق

  نــولك ةــواسع  هـالل وأرض 
  اءـط بها السمـي تحيسـت نفـأب

  الـرسي أعـوالك رش ـا العـرأين
  والءــال   رمــح ا ــفواليناهم

  انــزم  أو  اـمن ن ـاألي  نـفأي
  واءـل استـلى الكـا عـث لنـبحي

  مــحك  لـبك  هــا لإللــشهدن
  اءـالغط ف ـب وانكشـاب القلـفغ

   

                                                
 .، وھـو تحريـف))الكتـاب: ((في ك 1
  .القصيـدة مـن بحـر الوافـر ھـذه 2
  )).ويسليـني: ((في ج 3
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  اًــه حقـه إليــوني اإللــويدع
  اءـالرج وف ـن الخـني مـفيؤنس

  ضيــويق  نيـني ويبسطـويقبض
  اءــيش ا ـعي مـوجم قي ـبتفري

  واًـنح  قـود الخلـعي في وجـوي
  اءــالفن  والهــت نـم 1تــينع

  ديـفق  ودي وقتـفي وجـفكم أخ
  واءــس  2اــد واإلحيـأن الفقـك

  رــسك م ـو ثـم صحـر ثـفسك
  اءـانقض  س لهـر ليـذاك الدهـك

  نـفي ولكـوص من 3في حالـفوص
  اءـخف  هـس لـق ليـور الحـظه

  تــدت تولـار بـس النهـإذا شم
  الءـانج اـس لهـل ليـوم الليـنج

   

                                                
  )).نيعـت: ((في ك 1
  )).أو حيـاً : ((في المخطوطيـن 2
 )).حـلى: ((في المخطوطيـن 3
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1 
  هـهمت ت في العلمـكم عارف سرح
  اكــهت  لـالعق  ابـه لحجـفعقل

  دهـرداً وقلـدى بـور الهـاه نـكس
  الكــأس م ـللعل  هـفي قلبـدراً ف
  هـق كسوتـي التحقيكسب ابن آدم ف

  الكــوأح وار ـوب ألنــإن القل
  هـعجائب  ديـيب ؤادك ماـف فـلِّكَ

  اكدر  رارــلألس  آدم   نـاب  إن
  بـمنسل نـف وكم ومتى واأليـكي

  اكـل تبـوالجه عن وصف باريها 
  مـفل  ما أطقت 2]هزـونَ[كبر وقدس 

  الكـأم  الكـل إلى ملك األمـيص
  هـل  3]استكان[ش رـوالع لَّكرسيه ذَ

  الكــوأف الك ـأم  هـالل  زهـون
   

                                                
 .وھذه األبيات من البحر البسيط. سقطت في المخطوطين والملكية)) من((كلمة  1
 .رت  في  تسقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن، والملكيـة؛ بينمـا ذكـ 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وذكـرت في  ت 3

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

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


736 
 

  دهــقي  زـالعج  أنـر بـل يقـك
  دراك اإلدراك  1]كرن دـع[والعجز 

  
  

2: 
  ةٌـهامي زنـه كالمـن أناملـا مـي

  اـمن يجاريه  ه أجرىـود كفيـجو
  قـمن عل ق اإلنسانـق من خلـبح

  اـم معانيهـر إلى رقعتي وافهـأنظ
  بـال سبـن بـر ومسكيـي فقيـأن

  اـرآن أتلوهـوى حروف من القـس
تـغرق  3جاسفينة الفقر في بحر الر  

  اـيجريه ك ـحٍ منـفامنن عليها بري
   

                                                
 .؛ وھـو تحريـف))در: ((، وفي ج))دون: ((في ك 1
 .ھـذه األبيـات مـن البحـر البسيـط 2
  )).الدجـا: ((في المخطوطيـن 3
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  دهـيكاب وق إال من ـرف الشـال يع
  اــيعانيه  نـم إال  ةـالصبابوال 

  
       


 

 
    

1. 
  *** 

  
   

                                                
  .م1167م أو 1166الموافـق لـ   1
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1؛2 ؛ 

3؛ 

  
 

 45،   
 6،   7، 

       

                                                
ً فيتوجـد ترجمـة إبراھيـم بـن عبـد الرحمـن التسـولي أيضـ 1 تاريـخ قضـاة : ا

 .. األندلـس، ونفـح الطيـب، وأزھـار الريـاض؛ حيـث كنـاه أبـا إسحـاق
. ؛ وھـو تحريـف))تيزيـن: ((، وفي الملكيـة))تيـزي: ((في المخطوطيـن 2

وھي مدينـة في المغـرب األقـصى؛ تتواجـد شـرق فـاس بـ : وتـازى، أو تـازة
ً؛ بيـن الريـف و 100  .األطلـس األوسـطكلـم تقريبـا

ً أبـا إسحـاق 3   .يكـنى أيضـا
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن وفي الملكيـة؛ بينمـا وردت في ت 4
الكتـاب المؤتمـن في أنبـاء أبنـاء الزمـن؛ : كتـاب المؤتمـن عنوانـه بالكامـل ھـو 5

جـد في ومؤلفـه ھـو ابـن الحـاج البلفيـقي؛ أحـد شيـوخ ابـن الخطيـب؛ وتو
  .اإلحاطـة ترجمـة لھـذا األخيـر

ً كتـاب التھذيـب في : تھذيـب مسائـل المدونـةھـو كتـاب  6 المسمى أيضـا
اختصـار المدونـة؛ صنفـه أبـو سعيـد خلـف بـن أبي القاسـم القيـرواني 

 ).عـاش في القـرن الرابـع الھجـري(البـراذعي 
وقضايـا في الفقـه المالـكي؛  تبحـب في مسائـل: رسالـة ابـن أبي زيـد 7

وصاحبھـا ھـو أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بـن أبي زيـد القيـرواني؛ 
يعتبـر . م996/ھـ386م وتـوفي بھـا سنـة 922/ھـ310ولـد في القيـروان سنـة 

  .مـن أقطـاب المذھـب المالـكي؛ حيـث كـان يلقـب بمالـك الصغيـر
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 1     
       2 

     
  3    
 4   5.  

 6     
          

7   8    
         
9   10   

                                                
  )).تدريسـاً (: (في نفـح الطيـب 1
  )).بأيديھـم: ((نفسـه 2
  )).سمحـاً : ((نفسـه 3
 )).عـلى: ((نفسـه 4
  )).عصـره: ((في ج 5
 .؛ وھـو تحريـف))يتعلمـه: ((في المخطوطيـن 6
 )).نصـب: ((في النفـح 7
 )).وھـذه: ((نفسـه 8
 )).غيـره: ((في ج، والملكيـة 9

 . ))يبـوء: ((وفي نفـح الطيـب)). تبـوأ: ((في ك 10
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 1 :    
  2   3  
     


4،

 
 

  5،    
 

 
   

                                                
 .والنص الموالي موجود في نفح الطيب. كتـاب البـن الخطيـب: عائـد الصلـة 1
  )).مشاركـة: ((في نفـح الطيـب 2
  )).وتبحـرا: ((نفسـه 3
  .السخـاء والمـروءة، والسيـادة: والسـراوة ھي)). السـرارة: ((في ك 4
ة؛ سـواء اشتھـرت باسـم مدونـة سحنـون؛ تجمـع المسائـل الفقھيـة المالكيـ 5

الـتي وضعھـا عبـد السـالم بـن سعيـد بـن حبيـب التنـوخي؛ الملقـب بسحنـون 
أو الـتي أضيفـت إليھـا ). م854/ھـ240م وتـوفي سنـة 777/ھـ160ولـد سنـة (

في شكـل شـروح وتعاليـق وحـواشي مـن قبـل علمـاء آخريـن؛ فغـدت موسوعـة 
  .ك فيھـا أجـل العلمـاء مـن المالكيـةضخمـة لمسائـل المذھـب المالـكي؛ شـار
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  1،    

 2؛   
        

       
3،    4 ،
 5 ،
 

   

                                                
 )).زكريـاء بـن ياسيـن: ((في نفـح الطيـب 1
 )).المـدر: ((ھكـذا في ج، بينمـا كتـب في ك 2
 )).السـدراتي: ((في نفـح الطيـب 3
 ھـو عبـد الحـق بـن عبـد الرحمـن بـن عبـد هللا بـن الحسيـن بـن سعيـد األزدي 4

الخـراط األشبيـلي المالـكي؛ ولـد سنـة  األسـدي؛ المعـروف بابـن
ألحكـام الصغـرى؛ : مـن مؤلفاتـه. م582/1186وتـوفي سنـة . م1116/ھـ510

تھذيـب . المبتـدي تلقيـن. األحكـام الكبـرى؛ في الحديـث أيضـاً . في الحديـث
الجمـع بيـن الكتـب ). البخـاري ومسلـم(الجمـع بيـن الصحيحيـن . المطالـب

. كتـاب العاقبـة في ذكـر المـوت. كتـاب الرقائـق. كتـاب التھجـد .الستـة
  .في حديـث عـلي كـرم هللا وجھـه الـواعي. المختصـر في الحديـث

 .أثبـت عنان ھذه الكتب ـ وھي كلھا في الحديث والفقه ـ في ملحق بآخر الكتاب 5
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1     

2 3. 
    *** 

  
  

   

                                                
ـقي الجسـم؛ ھـو مـرض يشـل شـق مـن ش: والفالـج. أي أصيـب بـداء الفالـج 1

  . ويعرف اآلن بالشلل النصفي. فيبطـل أحسـاس الشـق المصـاب، وتنعدم حركته
 )).ومـن: ((في نفـح الطيـب 2
جـاء في كتـاب تاريـخ قضـاة األندلـس أنـه تـوفي في . م1347الموافـق لـ  3

  ).م1348وتوافقھـا سنـة (ھـ؛ 749حـدود سنـة 
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1؛

2؛ 

 
       


3، 
4 
      




     5،  

                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة، وبغيـة  توجـد ترحمـة إبراھيـم بـن محمـد 1 التنـوخي أيضـا

وذكـر فيھـا أنـه حـوالي سنـة سبـع وسبعيـن وستمائـة؛ بينمـا تـوفي (الوعـاة؛ 
 . والنـص المـوالي موجـود كذلـك في نفـح الطيـب. ھـ726سنـة 

؛ سميـت بھـذا االسـم نسبـة إلى طريـف بـن مالـك؛ وھـو Tarifaتسـمى اآلن  2
ـن عبـر إلى شبـه جزيـرة أيبريـا؛ بقصـد االستطـالع واإلغـارة عـلى أول م

  . النصـارى قبـل فتـح األندلـس بعـام تقريبـاً 
  .م1272الموافـق لـ  3
 .وردت في ك، وسقطـت في ج، والملكيـة 4
  .سبـق ذكـر ترجمتـه في ھـذا المجلـد مـن اإلحاطـة 5
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 1،    
       

   
        

 
       
      

       
       

       
  2      

       
       
      

                                                
  .م1316الموافـق لـ   1
  )).ففرقـه: ((في ك 2
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1       
 

 
      


       


       

       

        


2. 

   

                                                
  .بالنصـب وھـو أصـح))  مبتلیـًا : ((طويـل. جعلھـا د 1
 )).مسمفـور : ((حرفـت ـ كمـا جـرت العـادة ـ في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
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    1   
    


2: 
  ـيبـلل ة ـالقراب ل يدعي ـرج

  زلـبمع  منه 3اـوإن الثري تـ
  ذاـوهو ه مني خطابكم  4ألـس

  زلـمن رفع وب أـولكم في القل
  ونيـوامنح م ـدعاءك وه ـفهب

زلـويج  مي الثوابنْمنه حظا ي  
  ا داـم ه ـالل  ةـم تحيـوعليك

  زلـدى يولي ويعـر الهـم أمي
   

                                                
  .لـه ترجمـة في اإلحاطـة. ھـو محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن اللخـمي 1
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر الخفيـف 2
  .؛ وصوبـت مـن ت))الثـرى: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  .بـدون األلـف والھمـزة)) سـال: ((طويـل. جعلھـا د 4
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1: 
  م ذاـه قطركـن بـامي ومـا إمـي

  زلـب منـالد أطيـادي البـك وح
  تىـيدي ح  ع ما نظمتم منـلم أض

  زلـمن  ةــتحف  فـالشري  لـأني
  لــح جزيــمن  لـاه بكــحبو

  زلـواب ويجـح الثـدا يمنـمن غ
  ـالل  وابـرون علماً ثـم تنشـدمت

  زلــوأج  زــم أعـه لكـه فيـ
  2]راًـراً كثيــذك  هـالل رونـتذك[

  زلــه تنـالل  ةــم سكينـوعليك
  يـاء وإنــني الدعـم مــوطلبت

  زلـبمع  روطـسي من الشـعند نف
  ـالل  رضابلي دع ـو ولتـلكن ادع

  زلـان  ر قدـم ذكـدى فهـه وأبـ
   

                                                
  .ھـذه القصيـدة مـن البحـر الخفيـف 1
 )).ولذكر اللـه كثيرا: ((حـرف ھـذا الشطـر في المخطوطيـن والملكية؛ إذ كتب 2
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  هـعلي لى ـول صـث الرسـوحدي
  زلـي  ثـت ورب لنا الغيـكل وق

  نــحي   لـك  تيـتحي ـم وعليك
  زلـمع  أم ةـبمك  تـاطمأن  اـم

  
       

1: 
  اـإنم  ؤت علماًـك تـل بعلمـإعم

  3ومـاألق 2حـدوي علوم المرء منـع
  مـل  اً ثمـال علمـتى قد نـوإذا الف

  مـيعل  مـل  4اـفكأنم  هـب ل ـيعم
  

   

                                                
 .لكاملوھما من بحر ا. ھذان البيتان يوجدان في الكتيبة الكامنة وفي بغية الوعاة 1
 )).تمنـح: ((في المخطوطيـن 2
  : جـاء ھـذا البيـت في الكتيبـة الكامنـة ھكـذا 3
ً إنما ((    : وفي بغية الوعاة)). جدوى علوم المرء نھج األقوم *إعمل بعلم تؤت حكما

  )).جدوى علوم المرء نھج األقوم *إعمل بعلم تؤت حكمة إنما ((
 )).فكأنـه: ((في الكتيبـة الكامنـة وبغيـة الوعـاة 4

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

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


749 
 

1: 
  مــالكري  ورـفغت الـوالي أنـأم

  2ذرةــالمع  عـوال مــذل النـلب 
  اــوتصحيفه  وب ــذن ي   لـع

  رةـلمغفوا ود ـالج دك ـن عنـوم

    *** 
   

                                                
ً في الكتيبـة الكامنـة 1  .وھمـا من البحـر المتقـارب. ھذان البيتان يوجـدان أيضـا
أما الكتيبة الكامنة . ؛ وصوبت من الملكية)).لبـذول النـوال والمعـذرة: ((في ج 2

  )).أموالي أنت الكريم العفو لبذل النوال وللمعذرة: ((فجاء ھذا البيت فھا ھكذا
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1 

 
][23  

 

 


 
 

      4 ؛
 5:     
6 ،      

7، 
                                                

ً في اللمحـة البدريـةلـه ترجمـ 1  .ة أيضـا
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ ووردت في الملكيـة 2
وھـذا مـا كتبـه . أميـر المسلميـن: اللقـب الحقيـقي لسالطيـن بـني نصـر ھـو 3

  .ابـن الخطيـب نفسـه في اللمحـة البدريـة
األحمـر؛ وقـد ألفـه طرفـة العصـر ھـذا؛ كتـاب البـن الخطيـب في تاريـخ بـني  4

ويعتبـر مـن . قبـل اللمحـة البدريـة؛ ألنـه أشـار إليـه في ھـذا الكتـاب األخيـر
  .بيـن كتـب ابـن الخطيـب المفقـودة

  .النـص اآلتي موجـود في اللمحـة البدريـة 5
 )).جميـل الخلـق حسـن الـرواء: ((في اللمحـة البدريـة 6
 )).صحيـح العقـد: ((نفسـه 7
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 1    2،
  3    

        
4      

5      
6

        
     7 ،8 

9، 

 

   
                                                

   )).مـن: ((في اللمحـة البدريـة 1
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدريـة))المعاقـدة: ((في المخطوطيـن والملكيـة 2
ً ومؤھـالً  3 تبنـك في : أقـام بـه وتأھـل؛ ويقولـون: وتبنـك بالمكـان. أي متمكنـا

 .عـزه؛ أي تمكـن
  .؛ وھـو أصـح))مصـروف: ((في اللمحـة البدريـة 4
  .؛ وھـو تحريـف))استفـراء: ((كيـةفي ج، والمل 5
 )).وانتقـل بـه إلى بيـت الملـك: ((في اللمحـة البدريـة 6
 )).عـدوه اللـه وعـدوه: ((نفسـه 7
  .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))وتسـد: ((في المخطوطيـن 8
  )).ثغـره((في اللمحـة  9
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      1 

       


       

 2.    

   3    
      

      
4: 

   

                                                
  .ھي احمـرار الشعـر: الصھوبـة 1
 )).الثمـرات: ((في ج 2
  )).رحمـه((: في ك 3
  .ھـذه األبيـان مـن البحـر الطويـل 4
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  رـه الدهـم بغائلـلى علـت عـنبي
  رـالده  ةـونعلم أن الخلق في قبض

  1]اـبقهره اغتراراً [ا ـن للدنيـونرك
  درـوحسبك من يرجو الوفاء من الغ

  ةًـان سفاهـزم الزمـل بالعـونمط
  رـر إلى شهـوم وشهـوم إلى يـفي

  وىـوتغري بها نفسي المطامع واله
  رـةً العمـونرفض ما يبقى فيا ضيع

  هـحدثان  ر ال يبقى علىـو الدهـه
  رـنك  ك من حادثـوال ينف 2دـجدي

  لـتفاض  اتـوبين الخطوب الطارق
  درـه في رفعة القـكفضل من اغتالت

  هـربوع  وتـر أن المجد أقـألم ت
  رـمخض ه كلـح من أدواحوـوص

   

                                                
 )).  اغتـرارًا بفقرھـا : ((في ك 1
  )). حديـث : ((في ج، والملكيـة 2
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  ةـكآب  الءـت على وجه العـوالح
  رـوالبش  ةـب من بعد الطالقـفقطّ

      
      

      
       1 ،

     2 ،
  3 ،   
      


      

      
 
4 5. 

                                                
ً للصلـة، والقرابـة: مـن متـا متـاً : متـات 1   .بمعـنى وصـل، أي رعيـا
 )). للبيـوت : ((في ج 2
 .وردت ھـذه الكلمـة في ج؛ بينمـا سقطـت في ك 3
  )). سبـع (( :في الملكيـة 4
  .م1348الموافـق لـ 5 
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1 2 

       


  3   
4 ،     
5،

 6 ،   7 
    8  

9 ،  
10

                                                
 .ھكـذا في المخطوطيـن، وفي اللمحـة البدريـة 1
 )).وليّ عھـده واألميـر مـن بعـده: ((في اللمحـة 2
 )).قصبـات: ((في المخطوطيـن 3
  .م1350الموافـق لـ  4
 .وردت ھـذه العبـارة في ك؛ بينمـا سقطـت في ج 5
 .ـت مـن اللمحـة البدريـة؛ وصوب))الملـوك: ((في المخطوطيـن 6
 .ذكـرت في ج، والملكيـة؛ بينمـا سقطـت في ك 7
  )).المبتـلي زمـن شبيبتـه باالعتقـال: ((في اللمحـة 8
 .ھـو االعتقـال: الثقـاف 9

ھـو مفھـم الخاصـة الملكيـة كمـا يعـرف في بعـض : المقصـود بالمستخلـص 10
  .الممالـك اآلن؛ أي أمـالك السلطـان
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1،
 

 
     2،   

       
      

     
       

3   

       
 

  
   

                                                
  .؛ وقـد سبقـت اإلشـارة إليھـاSalobrenaسبانيـة باإل 1
؛ لـم ))البھمـة: ((وكلمـة. أي القائـد الشجـاع الـذي يعـرف عـدوه نيتـه وخطتـه 2

  .تـرد في اللمحـة
 .؛ فصوبھـا عنـان)).فجـاذف: ((في المخطوطيـن 3
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    1    

       
2 ، 

 
 

      3 
4 ،
5  

  
   

                                                
ريـة؛ سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطيـن، والملكيـة؛ أمـا في اللمحـة البد 1

 )).الحـق: ((فقـد كتـب فيھـا
 )).القـدس: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت  2
 .؛ فصوبـت مـن اللمحـة البدريـة))وفصـل: ((في المخطوطيـن 3
  )).الحـق: ((في اللمحـة البدريـة 4
 .؛ وھـو أصـح))فخيفـت: ((نفسـه 5
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   1    2  
3 ؛       
4 
 

 
      

     5 ،
      
6 ،7 ،
8

                                                
 )).العـلى: ((في اللمحـة البدريـة 1
  )).ه بـن يعقـوب بـن عبـد الحـقعبـد اللـ: ((نفسـه 2
 .؛ وھـو األصـح))عبـد اللـه بـن يعقـوب بـن عبـد الحـق: ((...نفسـه 3
  )).التھـني: ((، وفي الملكيـة))التحـني: ((في المخطوطيـن 4
 )).الجنـان: ((في اللمحـة، والمخطوطيـن والملكيـة 5
  )).متبحبـح النعيـم: ((نفسـه 6
 .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))صـة وعامـةخا: ((في المخطوطيـن 7
 )).أبي يوسـف يعقـوب بـن عبـد الحـق: ((في اللمحـة 8
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     1  

2  

      
         
   3    

         
 

   4   
5 
 6 
        
     

                                                
  )).وجـرت بينھمـا : ((البدريـة في اللمحـة 1
  )).يمـر: ((نفسـه 2
قتیـًال بأمـر ولـده عـلى عھـده سـادس عشـر جمـادى الثانیـة  : ((في اللمحـة 3

  )). مـن عـام ثمانیـة عشـر وسبعمائـة
 )).المتقلـب: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
  ))المثـوب: ((، وفي ك))الموثـب: ((في ج 5
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 6
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   1،  2 ، 
 

3 ،
4

 5 ، 
6،

    
         7

        
      

      
 

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))مـن اضطـراب بھـا: ((في المخطوطيـن 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))ثالثـة عشـر : ((في الملكيـة. م1311الموافـق لـ  2
   .م1313الموافـق لـ  3
وطرابلـس ھي عاصمـة ليبيـا؛ كمـا أنھـا )). أطرابلـس: في اللمحـة البدريـة 4

أكبـر المـدن بتلـك الديـار؛ وتقـع في الشمـال الغـربي لليبيـا؛ وتحتـل المدينـة 
 . رأس صخـري مطـل عـلى البحـر األبيـض المتوسـط

  .م1315: ؛ وھـذا يوافـق))سبعمائـة: ((في اللمحـة البدريـة 5
واستخلـف : ((أمـا ابـن خلـدون؛ في كتـاب العبـر فقـد قـال)). عمـران: ((نفسـه 6

  ...)).واستخلـف بالحضـرة أبـا الحسـن بـن وانديـن((
 .في اللمحـة)) ابـن: ((سقطـت كلمـة 7
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1
2     3،
     
4 ،      5 ،

6  7،  

                                                
. مـن عـادة أھـل األندلـس تسميـة ملـوك النصـارى أعدائھـم بلقـب الطاغيـة  1

و بـن ألفونسـو التاسـع؛ أعظـم ملـوك النصـارى واسـم ھـذا الملـك ھـو فرنانـد
م؛ وھـو الـذي 1214/ھـ611آنئـذ؛ تربـع عـلى عـرش قشتالـة في ليـون سنـة 

كقرطبـة، وإشبيليـة، وجيـان؛ : استـولى عـلى المـدن الكبـرى في األندلـس
 Sanويعتبـره النصـارى في اسبانيـا بمثابـة القديـس؛ فلقبـوه بالقديـس فرنانـدو 

Fernando م1252/ھـ650؛ ووفاتـه كانـت في سنـة.  
  )).ألفونـش: ((في اللمحـة 2
 )).ملـك ليـون وقشتالـة: ((نفسـه 3
ھـذا حسـب النطـق العـربي آنـذاك؛ بينمـا اسمـه )). الھونـش: ((وفي اللمحـة 4

الصحيـح ھـو ألفونسـو الثـاني؛ ملـك قشتالـة أيـام الموحديـن؛ وھـو الـذي 
  .م1195/ھـ591سنـة  Alarcosزمتـه جيوشھـم في موقعـة األرك ھ
ليسـت معركـة العقـاب؛ كمـا بـدا البـن الخطيـب؛ وإنمـا ھي معركـة األرك  5

م؛ بقيـادة الخليفـة الموحـدي المنصـور يعقـوب بـن 1194/ھـ591الواقعـة سنـة 
تصـر فيھـا ألن معركـة العقـاب؛ ان. يوسـف بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي

النصـارى بقيـادة ملكھـم ألفونسـو الثامـن عـلى الموحديـن؛ بقيـادة الناصـر أبي 
عبـد اللـه محمـد بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن عبـد المؤمـن الموحـدي؛ وذلـك 

  .م1212/ھـ609سنـة 
  .Sanchoأي سونشـو  6
؛ ))أشـردون(: (وكتبـت في المخطوطيـن. إنبـرذور بلھجتـه ھـو األمبراطـور 7

  )).إنبـرذور((وھـو تحريـف لكلمـة 
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    1 ؛  
 

  2    
 3 ؛  

   4 ،     
       

 
 5  6    

7  
  
  

   
                                                

 )).برطـال: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 1
  .أي أراغـون 2
؛ أمـا بطـرة فھـو Jaime) يعقـوب(جايمـش بلھجـة األندلسييـن ھـو خايـمي  3

م  1227/ھـ625؛ حكـم ھـذا الملـك مملكـة أراغـون مـن سنـة Pedroبطـرس 
وھـذا الملـك ھـو الـذي تغلـب عـلى بلنسيـة وشاطبـة . م1274/ھـ673ـة إلى سن

  .وجزائـر البليـار
  )).الھونـش: ((في اللمحـة 4
م  وحـتى 1248/ھـ646أي ألفونسـو الثالـث؛ الـذي امتلـك البرتغـال مـن سنـة  5

  .م1278/ھـ677سنـة 
  )).ذونيـش: ((في اللمحـة 6
ى: ((نفسـه 7  .أصـح ؛ وھـو))وتسـم 
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1 2 ،
        

      
      

 



        

        
   3  

                                                
  .تـرك في موضـع ھـذه الكلمـة بيـاض في المخطوطيـن والملكيـة 1

  .م1308الموافـق لـ   2
  )).مديـن: ((في ج 3
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1      
2 

 
3،   4 

       

5،
      


6 



       

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))سرورھـا: ((في المخطوطيـن 1
 .ھكـذا في المخطوطيـن والملكيـة 2
  )). جملـة: ((في ج، والملكيـة 3
  )).وأوغـروا: ((في المخطوطيـن 4
  .عـن نفسـه: والمقصـود ھـو. في المخطوطيـن، والملكيـةھكـذا  5
 )).واستعملـت: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 6
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  1، 2 3 ،
4 

 5     
6      
 

    7 ، 
8 .

 9   10 ، 
  11 12 
   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))بجبسـه: ((في المخطوطيـن 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))صـر: ((، وفي ج))حضـر: ((في ك 2
؛ وتتواجـد في Antaqueraمدينـة حصينـة وتسـمى باإلسبانيـة : انتقيـرة 3

  .الشمـال الغـربي مـن مالقـة
  .سبـق التعريـف بھـا 4
 .تـم التعريـف بھـا مـن قبـل 5
  )).فطمخـت: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 6
  .م1312الموافـق لـ  7
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))جھـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 8
صوبـت مـن اللمحـة؛ الـذي كتـب ؛ ف))مستنجـد: ((، وفي ك))مستجـد: ((في ج 9

 )).وبـرز السلطـان نصـر في جيـش أخشـن مستجـاد: ((فھـا
 .المقاتليـن المشـاة: يقصـد بالرجـل 10
  .أضيفـت ھـذه الكلمـة مـن اللمحـة 11
  )).أقـل الطائفتيـن، وجـرت: ((في الملكيـة 12
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    1  2
3.
      

      
4      

                                                
ھو  :ومعنى الخـدن. ؛ فصوبـت من اللمحة))جـذل: ((في المخطوطيـن 1

  .الصديـق
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة)).المبھـم: ((في المخطوطيـن 2
 )).عـلى اإلسـالم محمـد ابـن الحـاج: ((في اللمحـة البدريـة 3
أضيفـت العبـارة المحصـورة بيـن حاصرتيـن مـن اللمحـة؛ وكتبـت بالكامـل  4

 )).السلطـان أبي الوليـد بنفسـه: ((ھكـذا
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   1 ،  
       


2،

  



3 ،

        
     

4 
      
     

                                                
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))فثملھـا: ((؛ فكتبـتحرفـت في المخطوطيـن 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))بالصفاغيـة: ((في المخطوطيـن 2
؛ الواقعـة شمـال Archedonaيرجـح عنـان أن تكـون ھي مدينـة أرشدونـة  3

  .مالقـة، القريبـة مـن أنتقيـرة
 ...)).ثبـوتوأبـلى في الدفـاع؛ فكـادت تقـع بـه الدبـرة؛ لـوال : ((في اللمحـة 4
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1 ،     
  

     
       

      2


     3 


      

  
       



                                                
ً إلى اآلن؛ ويقـع في الجھـة  1 وھـو أحـد أحيـاء غرناطـة المھمـة؛ مـا زال قائمـا

  .Albaicinيسـمى باإلسبانيـة . الشماليـة الشرقيـة مـن ھضبـة الحمـراء
 )). لجـأ: ((في اللمحـة البدريـة 2
  )).ويدفـع: ((في ك 3
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   1   
2 ،


3 4 

 

 
       

         5 
        

   6 ،    
         

7
                                                

 )).األجانيـث: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  .م1313الموافـق لـ   2
 )).وخـال للسلطـان أبي الوليـد: ((في اللمحـة 3
 )).وضربـت: ((في اللمحـة 4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ فأضافھـا عنـان 5
 .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))مـن صـروف جيشـه: ((في المخطوطيـن 6
 )).حضـر: ((في ج 7
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   1    

2 3
      

    4،  

      
   


       

      
        

        
      

                                                
  .ھـذه الكلمـة في ج ؛ بينمـا سقطـت))اليھـود: ((في ك 1
  .، وصوبـت مـن اللمحـة))وإشـارة: ((في المخطوطيـن 2
ـوا: ((في اللمحـة 3 ّ   )).ليوف
  )).راحـة: ((في المخطوطيـن 4
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1      

 2    
    3 ، 



4 ،5 6 
6  7 ،  8 .

                                                
 .أسـاءت 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن الملكيـة 2
؛ الـوصي عـلى ملـك قشتالـة الصغيـر Don Pedroاسمـه ھـو الـدون بيـدرو   3

  .ـرألفونسـو الحـادي عش
  .م1316الموافـق لـ  4
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 5
ھـذا الحصـن كـان عـلى مقربـة مـن غرناطـة؛ ويعـرف باإلسبانيـة  6

Sietemanosوظھـر : ((وكتـب في اللمحـة البدريـة. ؛ ومعنـاه األيـدي السبعـة
  )).العـدو بعدھـا عـلى حصـن قنبـل وحصـن متمانـس

  )).نجيـجوحصـن : ((في اللمحـة 7
  )).وحصـن روط: ((نفسه 8
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12،


  
       

       

3،
4: 

  نـد للرحمـق الحمـد حـالحم
  انـر اإليمـافي العدو وناصـك

  ـومكيف الصنع الكريم ودافع ال
  خطب العظيم وواهب اإلحسانـ

   

                                                
 )).صفـرت: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1
  .La Vega: أي مـرج غرناطـة الذائـع الصيـت 2
ثمـة بعـض التحريـف في تاريـخ ھـذه الموقعـة؛ ألن ابـن . م1319الموافـق لـ  3

  .م1318ھـ الموافـق 718خلـدون يجعـل تاريخھـا في 
  . ن بحـر السريـعھـذه األبيـات مـ 4
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  ةـن حكمـر للمهيمـمفي كل أ
  انـواألذه  ارـأعيت على األفك

  
1 

       
     
 

    2 .   

        

       
         
3 4 

                                                
ً عـلى الملـك ))دون بيـدرو((الـذي قتـل في ھـذه الموقعـة ھـو  1 ؛ وكـان وصيـا

  . الصـبي؛ وليـس ألفونسـو الحـادي عشـر
بعـد مـرور خمسيـن سنـة عـن : يقصـد. م1367/ھـ769سنـة : ويوافـق ھـذا 2

). م1319/ھـ719أي في عـام (السنـة الـتي وقعـت فيھـا معركـة وادي فرتـون 
  . م1367/ھـ769: وبذلـك تكـون السنـة الـتي ذكـر فيھـا ھـذا ھي سنـة

 )).بعظـن: ((في المخطوطيـن 3
 .القطـن ھـو الجـزء المنحـدر مـن الظھـر؛ ثـم استـوى 4
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    1   
        
 

   
       
2     3 ،

 4      5 ،
6    7،
 8 ،     

9 
    10 ، 

                                                
 )).وضـع: ((في ج، والملكيـة 1
  .في اللمحـة البدريـة)) شھـر: ((سقطـت كلمـة 2
  .م1323الموافـق لـ  3
 )).وأعمـل الحركـة: ((ي اللمحـةف 4
 .؛ ويتواجـد شمال شرق بلـدة بسطـةHuescarيسـمى ھذا الحصن باإلسبانيـة  5
  )).المتعـرض: ((في اللمحـة 6
 )).بمخنقھـا((في اللمحـة  7
  )).عليھـا: ((نفسـه 8
  )).طاقـة: ((نفسـه 9

  )).محصوبـه: ((في المخطوطيـن 10
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1 2: 
  3قْـحلْم تُـة لـأما مداك فغاي

   4قْـباد السـأعيت على غر الجي
  

       
5: 

   

                                                
الحكيـم أبـو : والمقصـود ھنـا ھـو)). بيـره كتـاب: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1

  . وھـذا كمـا جـاء في اللمحـة البدريـة. زكريـا بـن ھذيـل
ً في اللمحـة البدريـة 2  .وھـو مـن البحـر الكامـل. ھـذا البيـت موجـود أيضـا
 )).لـم تسبـق: ((في اللمحـة 3
  :وورد في اللمحـة بيـت آخـر بعـد ھـذا البيـت جـاء فيـه 4

َـقْ  *فاشـرح بسعدك كـل معـنى مشكـلْ   (( ل ْ غ  )).وافتـح بسيفـك كـل بـاب مُ
  .ھي مـن البحـر الطويـل 5
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  وردـالحمر واألسد ال 1بحيث القباب
  دـاء لها جنـن السمكتائب سكا

  
  :هـط قولـف النفـي وصـا فـدني منهـأنش

  2السما  في والرعد وظنوا بأن الصعق
  والرعدعق  فحاق بهم من دونها الص

  اـبه س ـمرا هـغرائب أشكال سم
  دــفتنه  الـالجب أتيـت   3دةٌـمهن

  اًـعجائب ك ـتري  اـالدني  اـأال إنه
  دوـبي  وما في القوى منها فال بد أن

  
      

4 ،    5 
   6 

                                                
  )).البنـود: ((في اللمحـة 1
 )).بـأن الرعـد والصعـق في السمـا: ((في اللمحـة 2
  )).مھندمـة: ((في اللمحـة 3

  .م1324الموافـق لـ   4
  )).لى الغـزو، وأخـذ األھبـةتحـرك إ: ((في اللمحـة البدريـة 5
  . وھي بلدة حصينة؛ تتواجد إلى الجنوب الغربي من جيان؛ Martosتسمى باإلسبانية  6

  . جيان
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1 2 
34   5 

  6 7 
       

 8     
   9   
     

10 ،    11
    


 12،    
                                                

 .، وصوبـت مـن اللمحـة))فاضطـرب: ((في المخطوطيـن والملكيـة 1
 .المحـاالت؛ وصوبـت مـن الملكيـة: ((في المخطوطيـن 2
 )).وكـان قصـده: ((ـب فيھـاإذ كت. ھـذه الكلمـة أضيفـت مـن اللمحـة 3
  )).قصـده: في اللمحـة 4
 )).فصرفـت: ((نفسـه 5
 )).بابھـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 6
  )).شكـر: ((في اللمحـة 7
 )).فناشـب النـاس: ((حرفـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ فكتبـت 8
 )).وھـال: ((في المخطوطيـن والملكيـة 9

 )).ـدالبل: ((في اللمحـة 10
  )).الحصـن: ((نفسـه 11
  )).صغيـر أو كبيـر: ((نفسـه 12
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     1  

 
 

       
      

       
2 


3،
      4 
   
        

                                                
  )).ال كفاء له وكان: ((كتبت العبارة ما بين الحاصرتين في اللمحة البدرية ھكذا 1
 ...)).وبالـغ في تأنيبـه، وتوعـده: ((في اللمحـة 2
 .مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في اللمحـة البدريـة 3
ً وأمكـن : ((اللمحـة البدريـة ھكـذا مـا بيـن حاصرتيـن ورد في 4 وأعـز نفـرا

ً؛ غـدوة يـوم اإلثنيـن الثالـث مـن يـوم دخولـه  ...)).امتناعـا
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     1 
      

      
      

      
2 
        

      
      3 ،
4     
      
        
5 

       

                                                
 ..)).إلى مجلس القعود الخاص؛ فاعتنفه، وسل خنجراً : ((في اللمحـة البدريـة 1
 )).وعنـد: ((في ك 2
  )).فاستحلفـوا: ((في اللمحـة البدريـة 3
 )).ونھبـت: ((نفسـه 4
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))يعھـو: ((، وفي ك))يغھـو: ((في ج 5
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1 ؛2 

       
 3،    

4 ،       
5 ،

 6     

     
       
     7 


        

                                                
 )).ليلـة يـوم الثالثـاء: ((في اللمحـة 1
 )).الجنـان: ((نفسـه 2
  )).تنجيـداً : ((، وفي اللمحـة))تحميـراً : ((في ك 3
 )).يشـذ عـن الوصـف: في اللمحـة 4
  .يقصـد أبـو الحسـن بـن الجيـاب 5
 )).الشھيـر(: (في المخطوطيـن 6
  .؛ وھـو األصـوب...))ونـور البـالد الحسـام المسلـول: ((في اللمحـة 7
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1،     


      

   2  
    
   3  

   4   
         
  5 ،      


         

                                                
 )).والنجـار: ((، وفي اللمحـة))المفاخـر: ((في الملكيـة 1
وظھيـره : ((أمـا في اللمحـة البدريـة فكتـب. ھـذه الكلمـة وردت في ج فقـط 2

 )).المقـدس العـلي
. طيـن والملكيـة؛ بينمـا وردت في اللمحـةھـذه الكلمـة سقطـت في المخطو 3

 ...))وأفـاض عليھـا غيـث: ((ووردت العبـارة ھكـذا
 )).وحبـاه بالحسـنى: ((في اللمحـة 4
 )).وقتـل كبـار ملـوك األعـاد: ((نفسـه 5
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      1؛ 

 2،    
    3 ،  

    4 ؛ 
5 .

6: 
  نـالسالطي  رـقبرك يا خي صـتخ

  نـبداري رت ـم ا ـكالصب  ةٌـتحي
   

                                                
 )).شھـر شـوال: ((في اللمحـة 1

  .م1278الموافـق لـ    2
  .م1313الموافـق لـ   3
 )).ھـر رجـب الفـردلش: ((في اللمحـة 4
  .م1324الموافـق لـ  5
ً في اللمحـة البدريـة 6  .وھي مـن البحـر البسيـط. ھـذه القصيـدة موجـودة أيضـا
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  1]دىـإمام ه[ر ـر به من بني نصـقب
  نـوفي الدي  عالي المراتب في الدنيا

  كـا أدراك من ملـد ومـو الوليـأب
  ونــه مأمـق باللـرٍ واثـمستنص

  دىـون  ان عدٍل وبأسٍ غالبٍـسلط
  نـالق مياميـوى وأخـل تقـوفض

  رفـمن ش ه ما قد طواه الموتـلل
  ونـمدف  دـد بهذا اللحـر مجـوس

  قـمنطل ه ـر اللـان بذكـومن لس
  ونـمسك ه ـب اللـؤاد بحـومن ف

  هـمعالم ا ـأحي دـاد فقـا الجهـأم
  ونـومسن  روضـبمف هـام منـوق

  نـم  المنابر 2وـوحٍ له تزهـفكم فت
نــالدواوي  ن وأوراقـبٍ بهـجع  

   

                                                
 .مـا بيـن، الحاصرتيـن سقـط في ك؛ بينمـا ورد في ج، والملكيـة 1
ھَى: ((في اللمحـة 2 ْ  )).تُـز
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  اـم  د نال من فضل الشهادةـمجاه
  ونـر ممنـر غيـعليه بأج 1بىـيج

  حىـض ى كعثمان في الشهر الحرامضق
  ونـمطع في الدار 2دـاة مستشهـوف

  هـزو تمسحـفي عارضيه غبار الغ
  نـأيدي حورها العية الخلد ـفي جن

يهـوقاتل  3مٍـتسل  ا عينـبه ىقـس  
  نــوغلسي  ومــن زقـردد بيـم

  اًـمع  ادـه والعبـالد عليـتبكي الب
  نـأفاني  زانـن أحـق ما بيـفالخل

  هــل  ردـال م  م ربـكْه حـلكن
]فأمونـزم بين الكاف والنـالج 4]هر  
  لىـع  نـه رب العالميـفرحمة الل

  ونـمدف  رـدٍل بهذا القبـسلطان ع
   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))يجـري: ((في المخطوطيـن 1
  .، وصوبـت مـن اللمحـة))مشتھـر: ((في المخطوطيـن والملكيـة 2
  )).عيـن تسنيـم: ((في اللمحـة البدريـة 3
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ بينمـا وردت في اللمحـة 4
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1 

    2  3 
 4     

        
56: 

  دمـبال  أيا عبرة العين امزجي الدمع
  ميـرة الحزن احكمي وتحكـويا زف

  ةًـولوع ب ذب وجدا وغماً ـويا قل
  مـمسل  رض على كلـفإن األسى ف

  ديـت فابعـوة األيام ال كنـويا سل
  مـأم قشع  رحلها 7]تـحيث ألق[إلى 

   

                                                
 .مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن والملكيـة؛ وواد في اللمحـة 1
 )).ةوعـز: ((في اللمحـة 2
  )).فكثـر: ((في المخطوطيـن 3
 )).وتراھقـت: ((في اللمحـة 4
  .وردت في اللمحـة؛ بينمـا سقطـت في المخطوطيـن 5
 .ھـذه القصيـدة مـن البحـر الطويـل 6
 .مـا بيـن، الحاصرتيـن وارد في ك، والملكيـة؛ بينمـا سقـط في ج 7
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  ريـتأخ  اًـر سحقوصح بأناة الصب
  دميـتق زن أهالـاة الحـل لشكـوق

  والهدى ولم ال وشمس الملك والمجد 
  رمـوالتك  دىـالن  وابـاح أبـوفت

  ةـبين أطباق الثرى رهن غرب 1ثوى
  مـبأسه  اليـه الليـداً وأصمتـوحي
  رةـح بزفـالم فاسمـعلى ملك اإلس
  وأمــذ وتـن فـدراً بي  طــتساق
  ذيـال  رـوالقم المـعلى علم األع

  مـرة أدهـر غـه العصـتجلى بوج
  ازعـالك غير منـد األمـعلى أوح

  دمــتق ل ـراق وفضـة أعـأصال
  دـور لمهتـل نـل إسماعيـومن مث

  رمـلمج وـرى لمكروبٍ وعفـوبش
  دىـوالن  أسـوما مثل إسماعيل للب
  دمـمع اءـور وإغنـمذع ألصراخ 

   
                                                

 )).تـرى: ((في المخطوطيـن 1
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  نيـرب يجتـوما مثل إسماعيل للح
  مـالمتحط  اـبه الفتح من غرس القن

  ادةـسع  مـل إسماعيل سهـوما مث
  دمـة الـالم شاكلـاب به اإلسـأص

  ادةـشه ه ـصبحت د ـسعي د ـشهي
  مـالتنع  ودـي الخلـا فـأ منهوـتب

  هـثياب  زو طيـار الغـت وغبـأت
  مـان جهنـن دخـانٍ مـر أمـظهي

  اــنعيمه  دومــدارٍ ال يـاً لـفتب
  مــمأت  ةـا إال طليعـا عرسهـمف

  ةــبوحش ن ـرهي ا إال ـوال أنسه
  مــبعلق وب ـإال مش  اـوال شهده

  ةـة نحلـا مجاجـفيا من يرى الدني
  مــأرق ةـهي نبتـا فـأال فاعتبره

  مـتبس  رقـوم بـفمن شام منها الي
  مــه جهنـاه بوجـد تلقـفي الغـف
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  جٍـش ا ـاك وجذالنهـا بـفضاحكه
  مـا عـومبصره  اوٍـه 1اـالعهوط

اًـمع  اـوضراؤه 2ا تفنىـاؤهوسر  
  مـالمسل  الـف الخيـا طيـفكلتاهم

  وك األرض من بعد آدمـت بملـسط
  مــٍل منظـل شمـم كـدد منهـتب

  رهـعم فكم من قصير قصرت شأو 
  مــن وللفـلليدي  اًـصريع  رـفخ

  هـجيوش وكم كسرت كسرى وفضت
  مـب رستـئا كتاـه منهـم تحمـفل

  تـفَة ألعـولو أنها ترعى إمام هداي
  4مـملج  نـاب  امـن حسـم 3اًـعلي

  داره  وفـت عثمان في جـوما قتل
  مــومسلّ  مـمستسل ن ـدس مـفق

   
                                                

  )).وطالقھـا: ((في ج 1
 )).تـفي: ((في المخطوطيـن 2
  )).علينـا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
ً ابـن أبي طالـب  4 يقصـد عبـد الرحمـن بـن ملجـم المـرادي؛ الـذي اغتـال عليـا

  . كـرم اللـه وجھـه
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  ىضالر  رِممن ع 1وما أمكنت فيروز
  مـع معلـالم أرفـدت من اإلسـفه

  
       

    2  
 

  كـالسل  ارـا خيف انتثـوعندم
  كـر الملـوزي  رومـال ووزر 

  رـالطاه امـدارك األمر اإلمـت
  رـماه ب ـدار طبيـج الـفعال

  لـإسماعي  دـو الوليـو أبـوه
  لــدلي  اـال يفقده س ـوالشم

  امـالهم  دـجس الماـابن الرئي
  المـاألع م ـوعل  الـرد العـف

   

                                                
 .فيـروز ھـو أبـو لؤلـؤة الـذي اغتـال عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه 1
 )). رقـم الحلل في نظـم الدول: ((الثـاني لكتـاب ابـن الخطيبھـذا ھـو العنـوان  2
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  بـام الغالـو اإلمـده صنـوج
  بــالثواق  بـكالشه بـمناق

  وداــالجن  ةـن مالقـاد مـفق
  وداــوالبن   المـاألع ر ـونش

  هـحمرائ دى ـر بمـوعاد نص
  هـمن ورائ  هـر اللـى وأمـأت

  دــقى باليـر وألـع األمـفخل
  دـكق مؤـد موثـد عهـمن بع

  2ىشألفي الليل إلى وادي ا 1وسار
  اـن يشـز مـه يعـك للـوالمل

  اـا إلى أن ماتـزل فيهـم يـول
  اــبتات اـا بهــق الدنيـوطل

  كـالمل  رـر وقـق األمـواتس
  كــالهل 3اةـر الحيـا جـوربم

   

                                                
  )).وصـار: ((في المخطوطيـن 1
  .أي مدينـة وادي آش 2
  )).المھلـك: ((في المخطوطيـن 3
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  :هـاده ومقتلـف جهـي وصـف ورـز المذكـالرجن ـوم
  هـفي دولت رجـوم المـوكان ي

  هـمن صولت  داءـألعرق اـفف
  ةــل المنيعــح المعاقــوفت

  ةـه الشريعــبعدل 1تـوابتهج
  هـه من نومـر لـه الدهـوانتب

  هـقوم من ة ـدي طائفـعلى ي
  رابـرب والمحـبكى عليه الح

  ابرــالع رــمه الضـوندبت

  *** 
   

                                                
 )).وانبھجـت: ((في ك 1
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1  
 

2 
 

 
     3، 

      
 
    
      
   4،   
    5 ، 
          

  6    
                                                

ً ترجمـة مختصـرة في اللمحـة البدريـة 1   .لـه أيضـا
  )).اختـال: ((في ك 2
  )).ينـاً بد: ((في اللمحـة البدريـة 3
 )).الزجاجـة: ((، وفي ج))الرحاجـة: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 4
 .؛ وھـو تحريـف))لصقعـه: ((في ج 5
  .الذھـب والفضـة: ؛ يقصـد بھـا)بيضـاؤه وصفـراؤه(و)). وصفراؤھـا: ((في ج 6
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   1 

   2 
      

3 .4  
       

      
 5 ،
       



        

      

                                                
  .؛ وھـو تحريـف))السلفـة: ((في ج 1
وكذلـك في الملكيـة؛  ،))حـدد ذلـك السـر: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2

 )).فـرد ذلـك السرفـا: ((حيـث كتـب
  .م1358الموافـق لـ  3
  )).سمسـارة: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 4
 )).أبـا ھـو: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 5
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1،
2 ،

       


3      
      
      
    

4 ،   5 
      

      6،
     7  

       

                                                
  .م1358الموافـق لـ  1
  )).وغلطـاً : ((في ج 2
 )).فتكـة: ((في ج 3
 )).لنكنـهوريـب النكثـة ـ ا: ((في المخطوطيـن 4
 .ھـو الحبـل: الرسـن 5
 )).سبتـا: ((في المخطوطيـن 6
  )).سعادتـه: ((في ج 7
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1 


2 ،

      


      3 
        
      


       
4      5   

                                                
 )).فأرجـوه: ((في المخطوطيـن 1
  )).ملولـة: ((في ك 2
 )).وقصـرت الخزائـن عـن األسلحـة: ((في ج 3
  .؛ بينمـا بـقي في مكانھـا بيـاض في ك؛ فصوبھـا عنـان))لحبـر: ((في ج 4
  .؛ فصوبھـا عنـان))بمتجـرا: ((ن، والملكيـةفي المخطوطيـ 5
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1 

      
     
2      

      

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان)).نقلھـا: ((في المخطوطيـن 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن والملكيـة؛ فأضافھـا عنـان 2
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1 ،      
      

 
      

      
      


         
2 .

3 
       

4 
       


                                                

  .أغفلـت ھـذه الكلمـة في ج، والملكيـة؛ بينمـا وردت في ك 1
  .ھكـذا في المخطوطيـن والملكيـة 2
 .قـط في النسـخ الثـالث؛ وقـد استكمـل مـن اللمحـة البدريـةتاريـخ اليـوم س 3
؛ الواقعـة جنـوب شـرق )باإلسبانيـة Moron(نسبـة إلى بلـدة مـورور  4

والمـوروري ـ كمـا ورد في اللمحـة البدريـة ـ ھـو وزيـر الرئيـس . إشبيليـة
  ).يوسـفإسماعيـل بـن (الثائـر ابـن عـم السلطـان الـذي اغتصـب الحكـم 
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1 

   2    
     

 

       
      

34، 
 5؛  



                                                
َوَقـاَل ِفْرَعـِوُن َیـا َھاَمـاُن اْبـِن ِلي  ﴿  :إشـارة إلى قولـه سبحانـه وتعـالى 1

   :تـعالى  وقولـه  .36  :اآليـة  غافـر؛  سـورة . ﴾ َصْرحـًا َلَعـلِّي أْبُلـُغ األْسَبـاَب
﴿ـْن إَلـٍھ َغْیـِري َفاْوِقـْد ِلي َیـا َوَقـاَل ِفْرَعـْوُن َیـا أیَُّھـا الَمـُأل َمـا َعِلْمـُت َلُكـْم ِم

َھاَمـاُن َعـَلى الطِّیـِن َفاْجَعـْل ِلي َصْرحـًا َلَعـلِّي أطَِّلـُع إَلى إَلـِھ ُمـوَسى َوإنِّي ألُظنُّـُھ 
  .38: سورة القصص؛ اآلية. ﴾ِمـَن الَكاِذِبیـَن 

  .أي الجـو المرتفـع ـ والسمـاء 2
 )).تبلـه((: ، وفي ك)).نبلـه: ((في ج 3
  .ھـو سجـن تحـت األرض 4
  .أي الموضـع الـذي يحبـس فيـه الـدواب 5
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1      

 2       
       

3 
4 ؛ 

 
5 

      
     
6،

     
      7؛

                                                
 )).جھـد: ((في المخطوطيـن 1

  .ھـو الكسـاء الـذي يوضـع عـلى ظھـر الدابـة: الحلـس  2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضيفـت مـن الملكيـة 3
  .بقـت اإلشـارة إليـهوھـو نفاضـة الجـراب في عاللـة االغتـراب؛ س 4
  )).عـشيّ : ((في ج 5
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ج؛ بينمـا ھي واردة في ك 6
 .؛ وھـو تحريـف))المھـج: ((في المخطوطيـن والملكيـة 7
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1 ،     
      


       


2،
      

  
       

3،      


                                                
ويقصـد بالحبـركي؛ ذلك الرجل الذي له )). حبـركي((تكتـب ـ في المشھـور ـ  1

  .ويعتبر من المعوقين. قصيرانظھر طويل ورقبة غليظة؛ بينما تكون له رجالن 
  .جمـع خـوان؛ أي المائـدة 2
 )).أبـوه الرتـب: ((في ج، والملكيـة 3
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      1 ، 
 

 
     

        
       

       2،

      

 3     

                                                
َھـَذا َبَیـاٌن ِللنَّـاِس ُوُھـًدى   ﴿ :إحالـة إلى آيـات عديـدة في الذكـر الحكيـم؛ مثـل 1

   :ـهـسبحان  وقولـه  .138  :اآليـة  ـران؛ـآل عم سـورة . ﴾ َوَمْوِعَظـٌة ِلْلُمتَِّقیـَن
﴿سـورة ﴾  َفَجَعْلَناَھـا َنَكـاًال ِلَمـا َبْیـَن َیَدْیَھـا َوَمـا َخْلَفَھـا َوَمْوِعَظـًة ِلْلُمتَِّقیـَن

َوَقفَّْیَنـا َعـَلى آَثاِرِھـْم ِبِعیـَسى ْبـِن َمْرَیـَم ﴿ :وقولـه سبحانـه. 66:البقـرة؛ اآليـة
ِمـَن التَّـْوَراِة َوآَتْیَنـاُه اإلْنِجیـَل ِفیـِھ ُھـًدى َوُنـوٌر َوُمَصدِّقـًا  ُمَصدِّقـًا ِلَمـا َبْیـَن َیَدْیـِھ

: سـورة المائـدة؛ اآليـة. ﴾ِلَمـا َبْیـَن َیَدیـِھ ٍمـَن التَّـْوَراِة َوُھـًدى َوَمْوِعَظـًة ِلْلُمتَِّقیـَن
ُمَبیَِّنـاٍت َوَمَثـًال ِمـَن الِذیـَن َخَلـْوا  َوَلَقـْد أْنَزْلَنـا إَلْیُكـْم آَیـاٍت﴿ :وقولـه سبحانـه. 46

 . 34: سـورة النـور؛ اآليـة. ﴾ ِمـْن َقْبِلُكـْم َوَمْوِعَظـًة ِلْلًمتَِّقیـَن
الفقيـه أبـو محمـد عبـد الحـق بـن أبي القاسـم بـن عطيـة : ((في اللمحـة البدريـة 2

  .لـه ترجمـة في اإلحاطـة)). المحـاربي
 )).الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن جزي: ((حة البدريةفي اللم 3
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1،

     2 
        


3 

 
      

4. 
   

                                                
 )).الحسـن: ((في المخطوطيـن 1
 .المعـروف والمشھـور: يقصـد 2
؛ وھـو موجـود في ))الملـوك عـلى عھـده: ((بعـد ھـذا الفصـل ورد عنـوان 3

اإلشـارة إلى المخطوطيـن والملكيـة؛ ولكـن دون نـص يتبـع؛ لـذا فقـد اكتفينـا ب
  .ذلـك في الھامـش

  .م 1339الموافـق لـ  4
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ع ـالساب[اء ـوم األربعـي يـاً فـرر آنفـا تقـحسبم

  .2ةـن وسبعمائـد وستيـام أحـن عـم ؛انـلشعب 1]نـوالعشري

***    
  
  

   

                                                
 .سقـط تاريـخ اليـوم في النسـخ األربـع 1

  .م1359الموافـق لـ   2
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4  

 
  5،

     


      
 

   

                                                
البيـان المغـرب، والمغـرب : وردت أخبـار أبي بكـر بـن إبراھيـم المسـوفي في 1

 . في حـلى المغـرب، والحلـة السيـراء
والمسـوفي نسبـة إلى )). الميسـوفي: ((ـتحرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتب 2

قبيلـة مسوفـة الصنھاجيـة؛ المنضويـة في حلـف صنھاجـة الصحـراء بقيـادة 
ً باسم المرابطين. قبيلة لمتونة  .وتعرف ھذه القبائل الصنھاجية الصحراوية أيضا

  )).فبنـو: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  )).تستقـر: ((نفسھمـا 4
  )).أجـود ـ جـود: ((مخطوطيـن؛ فكتبـتحرفـت في ال 5
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  1 .   
     2 .

       
      

3،       
 

 
  


       4؛ 
5 6 

6      
                                                

  .م1106الموافـق لـ  1
ويسـمى . روطـة حصـن منيـع يتخـذه بنـو ھـود ملجـأ لھـم بيـن الحيـن واآلخـر 2

  .؛؛ وھـو بالقـرب من نھر خالون المتواجد غربي سرقسطةRuedaباالسبانيـة 
 )).الملـك: ((في الملكيـة 3
 )).خبـاء: ((في المخطوطيـن 4
 )).تمشـط: ((في ج، والملكيـة 5
 .وھـو أصـح)). أبي: ((طويـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 6
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1،



     2 

       
       

       
 

   

                                                
 )).صـار إليـه: ((في الملكيـة 1
سجلماسـة مدينـة مغربيـة قديمـة أسسھـا المكناسيـون الصفريـة سنـة  2

أيـن شيـدوا دولتھـم بھـا المعروفـة بدولـة بـني واسـول أو دولـة . م757/ھـ140
وقـد انثـدرت ھـذه المدينـة اآلن؛ وآثارھـا متواجـدة بالقـرب مـن . دراربـني مـ

  .تافياللـت الحاليـة جنـوب شـرقي المغـرب األقـصى
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      1 ؛

     



    
      









                                                
في ) عنـز(وحرفـت كلمـة . القـرى ھي الضيافـة واإلكـرام؛ أي أضافـه بعنـز  1

  )).لعمـر: ((المخطوطيـن؛ فكتبـت
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     1   
  2 ، 
3 ،

        
         


4 ؛

   5 ، 
6 

                                                
  )).توجـب بھـا: ((في ج 1
  .م1116/ھـ510لى سرقسطـة سنـة تأمـر عـ  2
أبـو بكـر محمـد بـن يحـيى بـن باجـة التجيـبي السرقسـطي المعـروف ھـو  3

مـن مشاھيـر فالسفـة . م1139/ھـ533بابـن الصائـغ؛ تـوفي بفـاس سنـة 
اشتغـل بالعلـوم الطبيعيـة والفلـك والرياضيـات والموسيـقى . األندلـس وحكمائھـا

مجموعـة في : ـر جيـد؛ وأنجـز مؤلفـات عديـدة بـقي منھـاولـه شع. والطـب
قالئـد العقيـان، : لـه ترجمـة في. الفلسفـة والطـب والطبيعيـات، ورسالـة الـوداع

وترجمتـه كذلـك موجـودة  ؛أيـن سـمي بحمـد بـن الحسيـن بـن باجـة(والمغـرب؛ 
ـان، وخريـدة القصـر في عيـون األنبـاء في طبقـات األطبـاء، ووفيـات األعي

، والـوافي بالوفيـات، ومطمـح األنفـس، ومعجـم )قسـم شعـراء المغـرب(
  .األدبـاء؛ ضمـن ترجمـة ابـن خاقـان

؛ بالتذكيـر؛ وھـو خطـأ؛ ألن اللسـان عندمـا ))عجـمي: ((طويـل. جعلھـا د 4
لتذكيـر عندمـا يقصـد بھـا اللغـة تؤنـث؛ وال يجـوز فيھـا التذكيـر؛ بينمـا يصـح ا

 . يقصـد العضـو المسـمى اللسـان
  )). محشيمـة: ((في ك 5
 .سقطـت هـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضافهـا عنـان 6
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  )).واستفـر: ((في المخطوطيـن 1
  )).منـه: ((نفسـه 2
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  1. 

2؛3 ،

      

4     

                                                
  .م1106الموافـق لـ   1
  )).أربـه: ((في المخطوطيـن 2
  )).أھلـه: ((في ك، والملكيـة 3
 )).واستعملـوه(( :في ج 4
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   1    
 

 
    2؛ 

      
 3 
       


 

 
       

4: 
   

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج؛ بينمـا وردت في ك 1
  .م1116الموافـق لـ  2
 )).تقـرر: ((في الملكيـة 3
ً في المغرب، وقالئد العقيان 4  .وھي من البحر الطويل. توجد ھذه األبيات أيضا
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  ةـنَزم  ميـووس  امـوإلم الم ـس
  3ال أزوره  الذي 2الثاني 1على الجدث

  4رىـال تـف ىر تقضـقٌ أبو بكـأح
  ورهــست ودـر الوفـرد جماهيـت

  5دهـود بلحـاللح  ت تلكـن أنسـلئ
  ورهـوقص 6هت أقصارـد أوحشـلق

7: 
  ريــلعم  دىـالمف  كـا الملـأيه

  8اـنحنُفَ  د ناعيك يوم قمناـالمج ىنع
  إلى أن وب ـت والخطـا تقارعـكم

  9اـنَك الخطوب في الترب وهـغادرت
   

                                                
 )).الجسـد((، وفي المغـرب ))الحـدث: ((في المخطوطيـن 1
 )).ئيالنـا: ((في المغـرب 2
  : جـاء ھـذا البيـت في المغـرب ھكـذا 3

  ))عـلى الجسـد النـائي الـذي ال أزوره * سـالم وإلمـام وَرْوٌح ورحمـة ((
ً أبا بكر تقضّى فما يُرى: ((ورد ھذا الشطر في المغرب والقالئد ھكذا 4  )).أحقا
  )).حـدهلئـن أنسـت تلـك القبـور بل: ((جـاء ھـذا الشطـر في القالئـد ھكـذا 5
  )).أمصـاره: ((، وفي المغـرب))أقطـاره: ((في القالئـد 6
ً في قالئـد العقيـان 7   .وھي مـن البحـر الخفيـف. ھـذه األبيـات توجـد أيضـا
  : وجـاء ھـذا البيـت في القالئـد بشكـل أفضـل ھكـذا)). فبحنـا: ((في ك 8
  )).ـوم قمنا فنحنـاــدُ نواعيك يـــأيھا الملك قد لعمري نـعى المجــ((  
 .؛ وھـو أصـوب))رھنـا: ((وفي القالئـد)). رھنـا: ((في ت 9
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  ـهوالد  كـذكرت  إذا ي ـر أنـغي
  1اـنَّظَ ي ذاك ـن فـال اليقيـر أخـ

  ـشالحْ 2لـاء فقيـا متى اللقـوسألن
  اــنزوح  هـراً إليـا صبـر قلنـ

  *** 
 

   

                                                
  )).ضنـاً : ((في المخطوطيـن 1
  )).فقالـوا: ((في القالئـد 2
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1. 

  
 

2 
          
          

         
          

      
   3؛


      

       
                                                

ً في البيـان  1 توجـد ترجمـة أبي العـالء إدريـس المأمـون الموحـدي أيضـا
  .رزين، واالستقصا، والحلـل الموشيـة، ورايات المب)قسـم الموحديـن(المغـرب 

  )).جدھـم: ((في ك 2
  )).الملـك: (في الملكيـة 3
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1؛
       

        
 

       2 ،
       3 ؛

 4   
5      
 6؛ 7  

                                                
 .سبـق التعريـف بھـذه المدينـة 1
أبـو حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الغـزالي الطـوسي؛ ولـد  2

م، وتـوفي بطـوس سنـة 1059/ھـ450بمدينـة طـوس بخراسـان سنـة 
؛ وتصـدر المتكلميـن المسلميـن؛ ولـه ))المبحجـة اإلسـ((يلقـب . م1111/ھـ505

إحيـاء علـوم الديـن، والمنقـذ مـن الضـالل، ومقاصـد : كتـب عديـدة أھمھـا
وسلـك في آخـر . الفالسفـة، وتھافـت الفالسفـة، ومعيـار العلـم، ومحـك النظـر

 .   مسيرتـه في طريـق التصـوف والعزلـة
 .ن؛ مـن صنھاجـة الصحـراءالمرابطيـ: يقصـد بأھـل اللثـام 3
الـذي ألفـه الغـزالي؛ ) إحيـاء علـوم الديـن(أشـار ھنـا إلى إحـراق كتـاب  4

وذلـك بأمـر مـن سلطـان المرابطيـن عـلي بـن يوسـف بـن تاشفيـن؛ بعـد أن 
  .م1109/ھـ503حـدث ھـذا سنـة . صـدرت فتـوى بتكفيـره

 )). مھینـًا : ((في ك 5
  .على التوافق بين اثنين؛ وله قصة طويلة يضيق المجال بذكرھا ھذا المثل يطلق 6
 .؛ فصوبهـا عنـان)) أجمـع : ((في المخطوطيـن والملكيـة 7
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1؛ ﴿ ﴾2.  
       
        


    3؛ 

4 ،
     

      
 

                                                
ً إلى المـوت 1 . معنـاه أن اجتمـاع مرضـان في جسـم واحـد يؤديـان بـه حتمـا

  .؛ وھـو تحريـف))ليلتقيـا: ((وكتبـت الكلمـة األخيـرة في ك
َوَقـاَل الـِذي اْشَتـَراُه ِمـْن ِمْصـَر الْمَرَأِتـِھ أْكـِرِمي َمْثـَواُه ﴿  :ھكـذااآليـة كاملـة  2

َعـَسي أْن َیْنَفَعَنـا أِو َنّتِخـَذُه َوَلـدًا َوَكَذِلـَك َمّكّنـا ْلُیوُسـَف ِفي األْرِض َوِلُنَعلَِّمـُھ ِمـْن 
. ﴾ ِرِه َوَلِكـنَّ أْكَثـَر النَّـاِس َال َیْعَلُمـوَنَتْأِویـِل األَحادیـِث َواللَّـُھ َغاِلـٌب َعـَلى أْمـ

 . 21: سورة يوسف؛ اآلية
◌ً المھـدي؛ وھـو محمـد بـن ))تامـرت: ((في المخطوطيـن 3 ً ؛ وبھـذا يسـمى أيضـا

). يلقـب باإلمـام المعصـوم المعلـوم(بـن عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن الھـرغي؛ 
رب األقصى في سنة لم تحدد بالضبط؛ وربما ولد في إيكلين ببالد السوس بالمغ

وتوفي سنة ) م1081/ھـ474م ـ و1076/ھـ469: (كانت بين سنتي
 .  م1130/ھـ524

وھـو أبـو محمـد أميـر المؤمنيـن عبـد )). لعبـد المؤمـن: ((في ج، والملكيـة 4
المؤمـن بـن عـلي بـن مخلـوف بـن يعـلى بـن مـروان الكـومي؛ مؤسـس الدولـة 

ولـد في تاجـرارت القريبـة مـن تلمسـان سنـة . لموحديـة ببـالد المغـرب كلھـاا
  .م1163/ھـ558م، وتـوفي بربـاط سـال سنـة 1094/ھـ487
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1،

       

2 



        

3        
4       5،

  
     
        

                                                
  )).جریـًا : ((في المخطوطيـن والملكيـة 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن؛ وأضافھـا عنـان 2
  )).استحضـر: ((في ك 3
 )).ـد الحميـدعب: ((في الملكيـة 4
 )).حاثتـه: ((ھكـذا كتبـت في ج؛ بينمـا كتبـت في الملكيـة 5
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2 3. 
 



   
 
      4 
      


                                                
وھذا النھر . Guadalmedinaيقصد نھر وادي المدينة المسمى باإلسبانية  1

القصر : ويقصد برياض السيد. أما اليوم فقد أصيب بالجدب والجفاف. يشق مالقة
ً عليھ   .   وقد أتى ذكره في الحلل الموشية. االذي بناه المأمون بمالقة عندما كان واليا

  )).وبھـا: ((في ك 2
بويـع بإشبيليـة يـوم الخميـس ): ((قسـم الموحديـن(جـاء في البيـان المغـرب  3

ال مـن سنـة أربـع وعشريـن وستمائـة   )).ثـاني شھـر شـوّ
 )).العهواتصل به خبرھم بما أرادوا من إخ((: كتبت ھذه العبارة في الملكية كما يلي 4
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 2 3   


4؛

  
      

 
5،     

                                                
  .م1228الموافـق لـ  1
  .ھـو القـاضي المكيـدي؛ كمـا جـاء في الحلـل الموشيـة، والبيـان المغـرب 2
  )).بـرى: ((في ك 3
أمـا صاحـب الحلـل . ويقـول ابـن عـذاري أن الذيـن قتلـوا أمـم ال تحـصى 4

  .الموشيـة؛ فيقـدر عددھـم بأربعـة عشـر ألـف فـارس، وأكثـر
فيمـا يبـدو بربريـة ((عنـان أن ھـذه العبـارات ليسـت عربيـة؛ وقـال أنھـا يعتقـد  5

  .وھـو صحيـح)). األصـل
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 1     


       


 
 

        
        

      
2 
  3    

      
 4،     
       

                                                
 )).وأصـدل: ((في ج 1
 .؛ وصوبھـا عنـان))إلى: ((نفسـه 2
 )).بسقـع: ((في ك 3
  .م1227الموافـق لـ  4
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   1،  




      

      2 

      


      
    3  

4    
    
 

                                                
ي قاعـدة قديمـة في األندلـس؛ وتتواجـد ف ؛ وھيLorcaلورقـة باإلسبانيـة  1

  .الجنـوب الغـربي مـن مرسيـة؛ في الطريـق الواصـل بينھـا وبيـن غرناطـة
  )).المسكـر: ((في ك 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن والملكيـة 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك؛ بينمـا وردت في ج 4
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       1 


      
   2،  


     
    3، 

4    


    5   
  6 

                                                
 )).األعـالم: ((في ك 1
َمـّكـّناُھـْم ِفـي األْرِض، أَقاُمـوا الِذیـَن إْن ﴿ :إشـارة إلى قولـه سبحانـه وتعـالى 2

الّصـَالَة، َوآَتـُوا الّزَكـاَة، َوأَمـُروا ِباْلَمْعـُروِف َوَنَھـْوا َعـِن الُمْنَكـِر َوِلّلـِھ َعاِقَبـُة 
  .41: سـورة الحـج؛ اآليـة. ﴾ اُألُمـوِر

يـاء بإح: ((وردت ھـذه العبـارة المحصـورة بيـن حاصرتيـن في ك؛ كمـا يـلي 3
  )).الشريعـة وإقامـة شعائرھـا

  )).يقـوم: ((في ك 4
  )).إدارة: ((في المخطوطيـن 5
 )).تنـاول: ((في ج 6
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   1    2 



        


       
      

        

 

3 ،
   4    

                                                
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في ك؛ بينمـا وردت في ج 1

 .سھـا عنھـا الناسـخ)) اللـه((ويبـدو أن كلمـة . ھكـذا  2
 .؛ وصوبـت مـن الملكيـة))المنافقـون: ((في ج 3
 )).يقـوم((: في ك 4
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1      
2       

      
3 


 

 
 



       

      
4 :

                                                
 )).العشـاء: ((في ك 1
  )).شھـود: ((هـفسن 2
 .؛ وصوبھـا عنـان))ويؤخـذ: ((في المخطوطيـن 3
؛ تتواجـد شمـال Andujarبلـدة في األندلـس تسـمى باإلسبانيـة : اندوجـر 4

والرسالـة المذكـورة موجـودة . شـرقي قرطبـة؛ عـلى ضفـاف النھـر الكبيـر
ً في البيـان ال   ).قسـم الموحدين(مغـرب أيضـا
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1 
  2 ، 3 ،4 

5 6 
       

       
7 


       8،

       9 ،
   10  

                                                
 )). كتـاب جـدد: ((وفي البيـان المغـرب. سقطـت في ك)) الـذي(( 1
 )).مـن العنـاد: ((، وفي البيـان المغـرب))السـاد: ((في ك 2
 )).بالداھيـة النّـاد: ((في البيـان المغـرب 3
  .، وصوبـت مـن البيـان المغـرب))أتعتـدون: ((في المخطوطيـن 4
  )).وبقلـة الرجـال: ((ـان المغـربفي البي 5
  )).أنحقكـم: ((في ك 6
 .؛ سقطـت في البيـان المغـرب))إلى: ((كلمـة 7
 )).الجوانـب: ((في البيـان المغـرب 8
 )).المقانـب: ((نفسـه 9

  )).فحسبتمـوه: ((نفسـه 10
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 1  2 
 3     

4 
       
 5،    

     

    6     
  7

       
       

                                                
   .لھممكـم: ((في البيـان المغـرب 1
 )).شيمكـم: ((نفسـه 2
  )).حيـن: ((في البيـان المغـرب 3
ّ بالكلمة عن مقتضى إيمانكم((: وردت ھذه العبارة في البيان المغرب ھكذا 4  )).والذب

 )).إيمانكم
وفي البيـان المغـرب؛ . ھي الرمـاح الدقيقـة والقصيـرة السنـان: الخرصـان 5

 )).أن تمـدوا ذيـل الحرمـان: ((كتـب
ً الع: ((مـا بيـن الحاصرتيـن ورد في البيـان المغـرب ھكـذا 6 نـاد تصريحـا

ً، وال نـدني قتـم ال نجمـع لكـم شتاتـا ً، وتظنـون أنكـم إذا تفرّ  ...)). وتلويحـا
 .في المخطوطيـن، والملكيـة؛ فأضافھـا عنـان) ال(سقطـت كلمـة 7
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 1،
       

       2
      
     

 3 ؛  
4: 
  رىوـال ناد مـسة والفَـالحراب أهُل

  5ارـكبالذُّ   هـبيشْالتَّ  يـزون فـيع
  رهـلغي   الحـه الصـفي  6هادـففس

  ارـجاألشْ  يـف قـليعوالتَّ عِـطْبالقَ
  رواـصبا ُأـإذا م يرـكْذ مـهاركَّذُ

  وارـاألس  ىروفي ذُ ذوعِـالج فوقَ
   

                                                
  .القـاع الصفصـف، واألرض المستويـة: السملـق 1
  .مـا بيـن، الحاصرتيـن نقـل مـن البيـان المغـرب 2
  )).الصـور: ((وطيـنفي المخط 3
ً في الحلل الموشية، والبيان المغرب 4   .وھي من البحر الكامل. ھذه األبيات موجودة أيضا
 )).للذكـار: ((في البيـان، والحلـل 5
  )).ففاسـدة: ((في ك 6
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لو ـعم ـفْعـساِئ اهللا  1ولْخَ  2رهـق  
  ارـالنَّ ِلـم من أهـهرثَان أكْـما ك

 
      

   3     



 

 



 

   

                                                
  )).حلـم: ((، في البيـان))حكـم: ((في الحلـل 1
  )).كافـة: ((في البيـان 2
 .بينمـا وردت في جسقطـت في ك؛ ) رفعـت(كلمـة  3
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      1:

       
       

 
 

2،



                                                

  )).مـن: ((في المخطوطيـن 1
  )).أم ربيـع: ((في ك 2
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  1     
       

 


   2
       
        

       
     

   
       

    3. 
   4  

 
                                                

 )). خنقـه: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 1
  .؛ وھـو تحريـف))عوايـد: ((، وفي الملكيـة))عـواد: ((في المخطوطيـن 2
تـوفي يـوم ): ((قسـم الموحديـن(ورد في البيـان المغـرب . م1232الموافـق لـ  3

ذي الحجـة مـن سنـة تسـع وعشريـن وستمائـة؛ فكانـت دولتـه السبـت منسلـخ 
  .ويتفـق صاحـب الحلل الموشية مع ھذا القول)). خمسـة أعـوام وثالثـة أشھـر

  .ھـو كتـاب رقـم الحلـل في نظـم الـدول الـذي ألفـه ابـن الخطيـب 4
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  ةـاهيالد  دي وهوـالمه مـجونَ
  ةـواهي  انيـفأصبحت تلك المب

ـكَوانحـم األما ـه وانجمعـل ر  
  اـعمه لُـر منـر نذكـي خبـف

  هـا لنفسـا أن دعـم يأل فيهـل
  هـجنس  دـوكان في الحزم فري

  هـه ومذهبـرب في ناموسـأغ
  هـره من نسبـذي سطـوفي ال

  مــوعل ةٌ ــده سياســوعن
  1مــوحل   رمــرأةٌ وكــوج

  اسـالن  يـف هـت أيامـووافق
  اسيـالعب د ـشرتَسالم   ةـلدول

  ةـالمنيف ه ـت أيامـم انقضـث
  ةـالخليف  نـد المؤمـوكان عب

   

                                                
  )).وحـزم: ((في ج 1
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  اـووضح  دهـاء لون سعـفض
  الضحى  والح مثل الشمس في وقت

  اــفتح  اًـان وفاسـسملم تـث
اـمح قد  امـك أصحاب اللثلْوم  

  
 

1 
  الـو العـأب  مـولى أمرهـت مث

  الـيض على بيض الطِّالبِ طَفسلَّ
  رومـال شـوهو الذي أركب جي
  ومـالرس  ةـإزال  يـف  دـوج

    *** 
   

                                                
 .؛ وھـذا سھـو))وعبـد الرحمـن: ((في ك 1
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1. 

    ***  
  
  

   

                                                
 )).لواليـة: ((لمخطوطيـنفي ا 1
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      1 


      
 

 
      


    2      

 3 :     

                                                
؛ ھي المدينـة الـتي ولـد بھـا لسـان ابـن الخطيـب؛ وقـد سبقـت Lojaلوشـة؛  1

  )).فتيـة غرناطـة((أو )) بنـت غرناطـة((وكـان يسميھـا . اإلشـارة إليھـا
 )).مريـة: ((في ك 2
ھـو عيـاض بـن مـوسى بـن عيـاض بـن عمـرو بـن مـوسى بـن عيـاض  3

  .م؛ لـه ترجمـة في اإلحاطـة1149/ھـ544ي السبـتي؛ تـوفي سنـة اليحصـب
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  1    

  2     
 3     


       
      

4 

    


    


     
                                                

أعـلى مرتبـة في خطـة القضـاء؛ : قضـاء الجماعـة في المغـرب واألندلـس ھي 1
 . وتساويھـا في المشـرق مرتبـة قـاضي القضـاة. فـھي رئاسـة القضـاة

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج؛ بينمـا وردت في ك 2
  .م921 الموافـق لـ  3 

 )).أقـوا: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 4
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1: 

  اًـمغرب  تـة ورحـت مشرقـراح
  ربــومغ رق ـمش  نـان بيـشت

  


2 
 3 .     




        
 
4 
   

  
                                                

 .ھـذا البيـت مـن بحـر الكامـل 1
  )).امرأتيـن: ((في المخطوطيـن 2
  )).وتسـال: ((نفسھمـا 3
  )).أعربھـا: ((نفسھمـا 4
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1 ، 2   

        

      



       



    

  
    


3    

        

                                                
 .أي تـرك أمـره للـه سبحانـه وتعـالى 1
  )).مستكـب: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
 )).ھـذا(( :في المخطوطيـن 3
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1. 

  *** 
   

                                                
  .م845الموافـق لـ   1
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1 

 

  
 

      
 

  
 

    
 

   

                                                
بالقـرب مـن غرناطـة؛ وتسـمى باإلسبانيـة ) الصيـر مورتـة(تتواجـد قريـة   1

Sierra Murada . أمـا أسـد بـن الفـرات؛ فثمـة اختـالف في التعريـف بـه؛ إذ
يخالـف آخـرون ھـذا الـرأي؛ ويـرون أن اسمـه أبـو عبـد اللـه أسـد بـن الفـرات 

ان أو بنجـران سنـة بـا م 759/ھـ142ن سنـان؛ مـولى بـني سليـم؛ ولـد بحـرّ
وأصلـه مـن خراسـان؛ قـدم مـع والـده إلى إفريقيـة . م828/ھـ213وتـوفي سنـة 

وھـو صاحـب المدونـة المسمـاة باألسديـة في الفقـه؛ . في جيـش ابـن األشعـث
  . والـتي تحولـت وتطـورت مـع الشيـخ سحنـون
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      1 
 

2 
    3   

4 .
 

*** 
   

                                                
ً عـلى إفريقيـة  1 أبـو محمـد زيـادة اللـه بـن إبراھيـم بـن األغلـب؛ انتصـب أميـرا

  .م837/ھـ223م إلى سنـة 816/ھـ201مـن سنـة 
 .سقطـت في المخطوطيـن 2
ً حـدث لـدى ))سرقسطـة((كتبـت في النسـخ األربـع  3 ؛ ويبـدو أن التباسـا

ات حدثـت في ثغـر سرقوسـة الناسـخ أو المؤلـف؛ ألن وفـاة أسـد بـن الفـر
)Syracusa (أما سرقسطة . المتواجد في الجنوب الشرقي مـن جزيـرة صقلية

  .فھي مدينة أندلسية؛ كانت قاعدة للثغر األعلى؛ وتتواجد في شمال إسبانية
ثـالث عشـرة : ((طويـل كتابـة التاريـخ؛ فجعلـه. وقـد صـوب د. م828 4

  .وھـذا أصـح)). ومائتيـن
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1 

][2 

 
3 


4 ، 5 ؛ 

 
 

     6  
      



                                                
ً في المغـرب، ونفـح ترجم 1 ـة المـوروري المخـزومي األعـمى توجـد أيضـا

  .الطيـب، وروايـات المبرزيـن
الكلمـة الواقعـة مـا بيـن الحاصرتيـن؛ كتبـت في ھامـش ج؛ مضافـة إلى  2

أمـا . والمـروري؛ نسبـة إلى بلـدة مـورور الـتي أشرنـا إليھـا سابقـاً . المـوروري
  .باإلسبانيـة؛ وتقع في الشمال الشرقي من قرطبة Almodovarألمـدور فـھي 

 .أي الجفـاء 3
ـراض مـن الكـالم. أي التوريـة 4  .فحـواه: والمِعْ
  )).ميـدان: ((في نفـح الطيـب 5
)). األسمـه: ((قبـل أن أن تكتـب كلمـة نزھـون وردت في ھـذا المكـان كلمـة 6

 .قـد أغفلھـا عنـانولمـا كانـت غامضـة ولـم يعـرف مدلولھـا؛ ف
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1  
         
      
2: 

  ريـللمع  اــثاني ا ـي
  رـونث  مٍـن نظـفي حس

  ٍلـرف ونبـظ  رطـوف
  رـوفك م ـفه  وصـوغ

  اًـل حفيـل ثم واصـص
  3رــوب رــل شكــبك

  ثــحدي إال   ســولي
  در  دــعق ا ـا زهـكم

  4ينــتغ  دـق ادن ـوش
  رــوزم  ابٍـرب لىـع

   
                                                

: كمـا يقولـون اآلن. ؛ والمقصـود بذلـك ھـي واليـة غرناطـة))عـلى: ((في ك 1
 )).عمالـة كـذا((

 .ھـذه األبيـات مـن بحـر المجتـث 2
 )). بكـل بـّر وشكـر : ((في نفـح الطيـب 3
 ))وشـادن يتغـنى: ((نفسـه 4

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

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


845 
 

  ـه الـفي ح ـيساموما 
  رـور من كأس خمـغفـ

  فــحل  دـعق ا ـوبينن
  1رــوكف رك ـش  انـلب

  داًــعه  ددهــم نجـفق
  2رــر وسكـب شكـيطي

  اعـل رضـأس مثـوالك
  ؟دريــك يـن كمثلـوم

    3، 
  4 

5: 
دار السعـيرِ ذي أم دار دي6وانٍـض  

  دان رـهي النفس فيها حاضـما تشت
   

                                                
  )).لياسـر حلـف كفـر* ـد حلـف وبيننـا عھ((: ورد ھذا البيت في نفح الطيب ھكذا 1
  )).بطيـب شكـر ويسـر* نعـم فجـدده عھـدا (( :ورد ھذا البيت في نفح الطيب ھكذا 2
 .مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن؛ بينمـا ورد في ت 3
ـدّ  4  .ھـو الطيـب: الن 
  .ھـذه األبيـات مـن البحـر البسيـط 5
ملـك مـن المالئكـة؛ مھمتـه حراسـة : الضـادرضـوان؛ بكسـر الـراء وسكـون  6

  .الجنـة)): أم دار رضـوان((والمقصـود بعبـارة؛ . بـاب الجنـة
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  ىدـد سحب نـا للنـت أبارقهـسق
  1انــوالح  ارـد ألوتـدو برعـتح

والبرق من كل دـساك 2نراـمط ب  
  انـوأشج  ارـأفك  تـبه مي 3يحيي

  هـا نحدثـكن  ذيـم الـذا النعيـه
  آذانــب  إال هــل  لــسبي وال 

       
4 5  6  


        

    7 
8 9 ،

                                                
  : ورد ھـذا البيـت في نفـح الطيـب ھكـذا 1

ِ سحب النـدى  (( ـدّ ـدى برعـدٍ ألوتـار وعيـدان  *سقطت أباريقھـا للن  ْ  )).تُح
  .الراقـود ھـو الزيـر؛ ويسـمى في المشـرق: الـدن 2
 .سقطـت في ك؛ بينمـا وردت في ج)) يحـيي(( 3
 .أن المخاطـب أعـمى: يريـد بھـذا التعريـض 4
  )).يحـدا: ((في ك 5
 . ھتـان الكلمتـان سقطتـا في المخطوطيـن؛ ووردتـا في ت 6
  )).اآلتيـة: ((في المخطوطيـن 7
 )).وزيـك: ((في ك 8
 .المھملـة بالعيـن)) النعمـة: ((في نفـح الطيـب 9
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     1 .  

   2 ، 


3 
  4؛      


5

      6
7: 

   
                                                

   .؛ بالعيـن المھملـة))النعيـم: ((في نفـح الطيـب 1
 )).ذبحـة: ((نفسـه 2
  .كلمـة نابيـة في ھـذا الحيـز 3
  )).فراسـخ: ((نفسـه 4
ً منھـا نقـاط؛ ألنھـا ـ كمـا قـال ـ كلمـة  5 حـذف عنـان ھـذه الكلمـة؛ ووضـع بـدال

  .بينمـا تجاھـل مـا سبـق، ومـا سيـأتي. نابيـة
 )).ممـا ذكـرت: ((في نفـح الطيـب زيـادة ھي 6
  .ھـذن البيتـان مـن البحـر الطويـل 7
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  ةـعلى وجه نزهون من الحسن مسح
  اـوء عاريـسى من الضـوإن كان قد أم

  اـغيره 1داركـون تـد نزهـقواص
  اـل السواقيـر استقـومن قصد البح

2: 
  االًــمق  عـل للوضيـق

  رـن يحشـلى إلى حيـيت
  ْئـشأنْ  دورـالم   نـم

  رـوالخرا منه أعط تَـ
  تـأمس  داوةـث البـحي

  رــتتبخت  3اـي أهلهـف
  اــصب تـأمسي 4كـلذل

  5دورــم  يءـش  لـبك
   

                                                
ك: ((في نفـح الطيـب 1 ِ  )).تَـوار
 .ھـذه األبيـات مـن بحـر المجتـث 2
  )).جھلھـا: ((، وفي المغـرب))مشيھـا: ((في نفـح الطيـب 3
 .؛ وھـو أسلـم))لـذاك: ((في المغـرب والنفـح 4
  : ذا البيـت في المغـرب ھكـذاورد ھـ 5

 )).حلـول كـل مـدور  *لذلـك أمسيـت تھـوى  ((

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

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


849 
 

  نــمى ولكـت أعـخلق
  ورـل أعـي كـم فـتهي

  رـراً بشعـت شعـجازي
  1رـشعاْ  ري منـفقل لعم

  ثىـأن إن كنت في الخلق
  رــمذك  ريـإن شعـف

2: 
  اـله  اـم ة ـل لنزهونـال قأ

  اــأذياله  هـالتي نـر مـتج
  رتـشم 3ةًـشَّو أبصرت بـول

  اــسرباله  نيــا عودتـكم
      

     




                                                
  :جـاء ھـذا البيـت في المغـرب ھكـذا 1

  )). فقـْل ُلِعْنـَت َمـن اْشَعـْر  *  جاَوْبـت َھْجـوًا بَھْجـٍو     ((
 .ھـذان البيتـان مـن بحـر المتقـارب 2
  )).فيْشَـة: ((في المغـرب والنفـح 3
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1.
       

      
      

 
     

      
2 3: 

  4ميـهض ب ـيطل  انـللزم اًـجبع
  حىـن أضـب يلـالذي منه عـوم

  زاًـح عـا على النطـاره قد سمـج
  اـنطح 5ليس يخشى من حادث الدهر

   
                                                

 )).فإنـه ليـن اليـد، رقيـق المـشي: ((في نفـح الطيـب 1
ھـو الوزيـر أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر بـن أضـحى؛ ثـار أيـام المرابطيـن  2

بغرناطـة، ودعى لنفسـه؛ بعـد أن قتـل تاشفيـن بـن يوسـف بـن تاشفيـن سنـة 
ـن وقـد خصـه اب. م1145/ھـ540وتـوفي بعدھـا في سنـة . م1144/ھـ539

 . الخطيـب بترجمـة في اإلحاطـة
ً في المغـرب 3  .وھي مـن البحـر الخفيـف. ھـذه األبيـات موجـودة أيضـا
  )).ثـاري: ((في المغـرب 4
 )).مـن طالـب الثـأر: ((نفسـه 5
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  1]النــف[رن ـق ] تُوـعلَ[ أنيـفك
  ىحـأل  رنـالق  ولـمط س ـأي تي

  
      

    
     

 
 

       
2. 

 *** 
   

                                                
  .مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في المخطوطيـن، وأضيـف مـن المغـرب 1
  .م1145الموافـق لـ  2
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   1  
     

 
  

   

                                                
 )).كتابـان: ((في ك 1
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1 ؛

     2،
   3 4 .  

 

   *** 
   

                                                
ھـو حبـوس بـن ماكسـن بـن زيـري بـن منـاد الصنھـاجي؛ سبـق التعريـف بـه؛  1

  .وتوجـد في اإلحاطـة ترجمـة لـه
  .م1034الموافـق لـ  2
  )).خمـس وستيـن: ((في الملكيـة 3
  .؛ فصوبھـا عنـان))شميـة: ((كتـب في المخطوطيـن 4
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 1؛ 
 


     

   2،  
3       


    
        
       

                                                
  .أي األمـالك السلطانيـة بغرناطـة  1
 )).الكـف: ((طيـنفي المخطو 2
 )).الـزرع: ((في ك 3
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1
      2 ،


       

     3 
4

        
    

 
 

   ***  
   

                                                
  .األحبـاس ھي األوقـاف 1
  )).خلتـه: ((في ك 2
  )).ردم: ((في ج 3
  .ھكـذا في المخطوطيـن والملكيـة 4
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      1 
2 3،

       


        

 

                                                
  .سقطـت في اإلكليـل)) في(( 1
اإلكليـل الزاھـر فيمـن ((ھـوكتـاب ألفـه ابـن الخطيـب؛ عنوانـه بالكامـل ھـو  2

 .سبـق ذكـره مـن قبـل)). ـرفصـل عنـد نظـم الجواھ
بنـت زيـاد بـن تـقيّ العـوفي المـؤدب؛ توفيـت ) حمدونـة(حمـدة أو : حمـدة ھي  3

شاعـرة وكاتبـة؛ وھي مـن شاعـرات غرناطـة . م1204/ھـ600في حـدود سنـة 
والدة : أمـا والدة فـھي .لھـا ترجمـة في اإلحاطـة. في عصـر ملـوك الطوائـف

األمـوي المستكـفي باللـه محمد بن عبد الرحمن؛  توفيت بقرطبة بنـت األميـر 
  .شاعرة وأديبة؛ ولع بھا ابن زيدون الشاعر الوزير. م1091/ھـ484سنة 
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1 

 
2: 

  دةـفائ  مـه في العللس ـط ليـالخ
  اسـبقرط   نـتزيي  وـه  اـوإنم

  دالًـه بـدرس سؤلي ال أبغي بـوال
  اسـعلى الن  وـبقدر علم الفتى يسم

34: 
ـال رطَـف إنرس د]5]قـي سحيا أم  

  اسـالن  ور فيـو المشهـذا هـوه
   

                                                
  )).واستطـرب: ((في ج 1
  .ھـذان البيتـان مـن البحـر البسيـط 2
ان مفردھا ماجن)). المجاز: ((في ك 3  .وھو من غلظ وجھه وقل حياءه: والمُج 
 .ـذان البيتـان مـن مجـزوء البسيـطھ 4
  )).يـا أمـلي سحقـا: ((في المخطوطيـن 5
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  اـتافه اً ـدرس شيئـن الـذ مـفخ
  1اسـالن  يى كلـم يحـوبالفه اًـخط

  
2: 

  ةـرب فضيل  3اسـل من النـإن قي
  لـأصي  د منهـال والمجـاز العـح

  انٍــزم دـوان وحيـول رضـفأق
  لــلبخي  هــبمثل  انــالزم إن 

    ***  
 

   

                                                
  .ھـذا الشطـرة مختـل 1
 .ھـذان البيتـان مـن البحـر الكامـل 2
 )).للنـاس: ((طويـل. جعلھـا د 3

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

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


859 
 

1  


 

 


2     3 
     

4 ؛  5 

     

       
      

                                                
ولي . وھـو أقـرب إلى النطـق األمازيـغي. بلكيـن أو بلقيـن؛ بالجيـم المصريـة 1

ـل والـده عـلى مالقـة؛ بعـد أن تغلـب عليھـا وضمھـا إلى في البدايـة مـن قب
ً عـلى مالقـة إلى سنـة . م1057/ھـ449ممملكتـه سنـة   456وبـقي واليـا

 .وھي السنـة الـتي مـات فيھـا مسمومـاً . م1063/ھـ
واسمـه ھـو أبـو يزيـد مخلـد بـن . وھـو تحريـف قـد يكـون مـن الناسـخ. ھكـذا 2

م؛ 947/ھـ336ـرني الزنـاتي الملقـب بصاحـب الحمـار؛ تـوفي سنـة كيـداد اليف
  .زعيـم الخـوارج الثائريـن عـلى الدولـة الفاطميـة

  .نسبـة إلى عبيـد اللـه مؤسـس الدولـة الفاطميـة  3
  .؛ ملـوك األندلـس)األموييـن(يقصـد بـني مـروان  4
  )).خـوز: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 5
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1  

      
   2 

   3؛    
      

       
       
    

       
 

      
4،

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))فذھـب: ((في المخطوطيـن 1

عامـر  أبي المظفـر ھـو عبـد الملـك بـن محمـد المنصـور بـن عبـد اللـه بـن  2
م؛ تـولى السلطـة العامريـة بعـد وفـاة 1008/ھـ399أميـر األندلـس؛ تـوفي سنـة 

  . م1001/ھـ392والـده الـوصي عـلى عـرش الدولـة األمويـة؛ وذلـك سنـة 
كمـا يقـول ابـن خلـدون ـ بأبيـه محمـد المنصـور بـن أبي عامـر؛  اتصلـوا ـ 3

  .م1000/ھـ391وجـازوا لألندلـس في عھـده، وقبـل وفاتـه؛ سنـة 
كلمـة بربـر أو برابـرة أو برابـر؛ تستعمـل لـدى مـؤرخي األندلـس بكثـرة؛  4

  .ويقصـد بھـا األمازيـغ
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1،

 
    


       

        
 2،     
 

       


       3
 

   

                                                
وبنو حمود من األدارسة )). حميـد بـني: (( حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

  .العلويين؛ تمكنوا من التربع على عرش غرناطة بعد سقوط الدولة األموية
  .القريبـة منھـا Cabra، وقبـرة Jaenسبـق التعريـف بجيـان  2
  )). ومّلكـھ : ((في ك 3
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1 
       

2،
  3    

4     


5       


                                                
  )).الحـراص: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 1
 )).ريّـة   جميـع كـور: ((في تاريـخ قضـاة األندلـس 2
 )). وأن ُیْجـري عـلى الجزیـة  : ((نفسـه 3
ـة: ((نفسـه 4  )).بكـورة ري 
أمـا العـالي؛ فھـو الخليفـة إدريـس بـن يحـيى المعتـلي؛ أحـد . المعـالي: في ك 5

خلفـاء بـني حمـود؛ حكـم مـن غرناطـة وقرمونـة لمـدة أربـع سنيـن؛ حيـث خلـع 
 .م1046/ھـ438في سنـة 
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1 
        

23 ،


 
 

4 ،
  5   6 

      

                                                
 )).وبالقـرآن: ((تاريـخ قضـاة األندلـس في 1
 )).ھـ434: ((نفسـه 2

  .م1056الموافـق لـ   3
د ـصاحـب كتـاب البيـان المغـرب في أخبـار األندلـس والمغـرب ھـو أبـو عب 4

  .م1295/ھـ695اللـه محمـد بن محمد بن عذاري المراكشي؛ توفي في حدود 
ھ ـر أبیـًا، وزیـھ وكاتبـًا لرـس وزیـضى بادیـفأم: ((في البيان المغرب 5

  .))...لـإسماعی
؛ بينمـا سمـاه صاحـب ))ابـن نعرالـه: ((حـرف في المخطوطيـن؛ فكتـب 6

، ومـرة ))ابـن النغـرال: ((وسمـاه ابـن حـزم مـرة)). ابـن النغريـل: ((الذخيـرة
ثمة و))... ابن الغزال: ((؛ وقـال عنـه صاعـد األندلـسي))ابـن النغريلـة: ((أخـرى

  .شواھد أخرى عديدة تفيد باختالف المؤرخين في اسم ھذا الوزير اليھودي
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  1 ،   2  

3 

  4       


       

 5      6 
       
  

  7،
8،9  

                                                
 )).ضـًا في ھـذا الیھـوديـمبغ : ((في البيـان المغـرب 1
 )).دي كـل مبلـغوفيـه عنـد أبيـه؛ فبلـغ ذلـك مـن اليھـ: ((نفسـه 2
للعيـن ودبـر الحيلـة عليـه؛ فدخـل ا: ((وفي البيـان المغـرب)). فدفـن: ((في ك 3

ً عـلى الفـتى وقبـل  ...)).يومـا
  ...))عبـدك منـك أن: ((في البيـان المغـرب 4
  .وھي غير واضحة؛ وقد صوبت من البيان المغربالفلى أو البلى؛ : ؛ وفي ج))القبر: ((في ك 5
  )).فقـضى نحبـه في غـد يومـه: ((في البيـان المغـرب 6
  )).همـن جـواري ولـد: ((في البيـان المغـرب 7
 .ھـذه اإلضافـة مـن البيـان المغـرب؛ وھي ضروريـة 8
 )).وخافـوه: ((في المخطوطيـن 9

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

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


865 
 

     1. 
2. 

*** 
  
  

   

                                                
  .م1063الموافـق لـ  1
؛ وھـذا ))ثمانيـن: ((والمكليـة: ، وفي ج))ثمـان: ((في ك. م1066الموافـق لـ  2

ً في الفصـل  ً لمـا سيـرد في اإلحاطـة الحقـا خطـأ؛ وقـد صوبـه عنـان؛ تبعـا
  )).ذكـر مقتـل اليھـودي يوسـف بـن إسماعيـل((عنـون بـالم
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1
 

 

 
 

 
      

       
    2 
      

3 


 4،   

                                                
ً في المغـرب، وفي البيـان المغـرب، واللمحـة  1 توجـد ترجمـة باديـس أيضـا

وقـد تربـع عـلى ). يالقسـم الثـان(البدريـة، وكتـاب العبـر، وإعمـال األعـالم 
 .م1074/ھـ467م إلى سنـة 1037/ھـ429عـرش غرناطـة مـن سنـة 

 )).بزنـاد: في المخطوطيـن 2
  )).لحميتـه: ((في ك 3
 .أي كثيـر الظفـر 4
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1 
2: 
 3؛ 
  4،   

5. 
   6:   
7 
     8  

  9    
   10    

                                                
  )).أمثالـه: ((في ك 1
 .راجـع ھـذا النـص في تاريـخ قضـاة األندلـس 2
  .يقصـد الحمودييـن ملـوك مالقـة والجزيـرة الخضـراء آنـذاك 3
) العـالي(ـ ثمـة مـن يقـول أن إدريـس بـن يحـيى بـن عـلي بـن حمـود الملقـب ب 4

ً عـلى مالقـة  سنـة  م؛ بينمـا يقـول آخـرون أنـه بويـع 1042/ھـ434بويـع ملكـا
  .م1057/ھـ439سنـة 

  .م1056الموافـق لـ  5
  .أي الفتـح بـن خاقـان في كتابـه قالئـد العقيـان 6
 ؛ وصوبـت مـن القالئـد))غرناطـة: ((في المخطوطيـن 7
 ).)يجـري: ((في قالئـد العقيـان 8
  .؛ وصوبـت مـن القالئـد))ال ملتفتـاً : ((في المخطوطيـن والملكيـة 9

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطيـن والملكيـة؛ بينمـا وردت في القالئـد 10
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     1   2 
3 4 

  5      
6  

 
  7    

   8  
     

       


  

   

                                                
  )).وال شـرب: ((في قالئـد العقيـان 1
 .البئـر القديمـة؛ سميت بذلك ألن تـرابھـا قلـب: لـب وأقلبـةـقُ   :القليـب؛ جمعھـا 2
 .، وصوبـت مـن القالئـد))أجـرم: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
 .؛ وصوبـت مـن القالئـد))أفجـر: ((نفسـه 4
  .؛ وصوبـت مـن القالئـد)) ممتـدًا : ((نفسـه 5
 .أي ببـطء 6
  )).ابـن مقيـم: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 7
 )).وثبـت في ذلـك منـه: ((وردت ھـذه العبـارة في ك ھكـذا 8
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  1؛  2 

3 
    

      
     
4،

        

       


5  6،
       


                                                

 .؛ وكلـه تحريـف))األسفـري : ((، وفي ك))السفـري : ((والملكيـة في ج، 1
  )).المشتـري : ((في ك 2
  )).الوسـاشي: ((، والملكيـة))الرسنلشـاني : ((في ك 3
  .؛ فصوبھـا عنـان))بالحادثـة: ((في المخطوطيـن، والملكيـة 4
  )).مستعرضـاً  : ((في ك 5
  )).ينفدھـم : ((في ج، والملكيـة 6
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1
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3

       
       4
 

      
      


                                                
  )).تاھـمأ: ((في ج 1
 )).قربـه: ((في ك 2
 .؛ وصوبھـا عنـان))أجمـع: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  )).ويـجي: ((في ك 4

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

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


872 
 

  
   
       

      
     

  1   
      

       
        

      
       

2
3 4   


                                                
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 1
  .أي الكثيـر 2
  )).منتجليھـا: ((في المخطوطيـن 3
 )).بالتديـن: ((في ج 4
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     1،
      

   2 . 

     


     

      3 


       
 

   ***  

                                                
 )).لألسبـاب: ((في ك 1
يـل إلى خلـط وقـع فيـه ابـن الخطيـب؛ يسيـر ھنـا دز ط. م1166الموافـق لـ  2

حيـن التبـس عليـه األمـر بين إسماعيل بن النغرالة وابنه يوسف بن إسماعيل؛ إذ 
ثم ذكر أن ھذا . بينما ھي سنة وفاة ابنه يوسف/ ھـ459جعل وفاة األول سنة 

ً النباھي في تاريخ المراقبة العليا، وابن خلدون في  الخلط والوھم وقع فيه أيضا
  .   طويل لم يذكر المصدر الذي استند إليه في رأيه. غير أن د. اب العبرتك
  )).بريـه: ((في المخطوطيـن 3
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1  

23
 4    5. 

 6، 7 
 8، 

 9    
10،  11     

 12    

                                                
  .ھكـذا جـاءت ھـذه المـرة في ك 1
  )).وتحـرك: ((في المخطوطيـن 2
 )).اسمـه: ((في البيـان المغـرب 3
  )). ذّلـة  : ((نفسـه 4
 .؛ وصوبت من البيان المغرب))مةذل اليھودية وال قدر الذ: ((في المخطوطين 5
 )).الزھـد: ((في ج 6
  )).فأخـذ نفسـه باالجتھـاد: ((في البيـان المغـرب 7
 .العبـارة الـواردة مـا بيـن الحاصرتيـن سقطـت مـن البيـان المغـرب 8
 ...)).واستعمـل اليھـود إخوانـه عـلى: ((في البيـان المغـرب 9

  )).أميـره باديـس: ((نفسـه 10
  )).لـه عيـون عليـه: ((نفسـه 11
؛ ...))شغلھم الملعون: ((، وفي البيان المغرب))يشغلھم: ((في المخطوطين 12

  .فصوبھا عنان
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1.
  2،    


     
     

  


 3؛ 
 4   

        
5

       
      

      

                                                
  . ھنـا ينتـھي النـص في البيـان المغـرب 1
 )).بنسمـه: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
  .لك الوقتيقصد بصمداحية؛ أنھا تنتمي للمعتصم بن صمادح أمير المرية في ذ 3
  )).مجھدھـا: ((في المخطوطيـن 4
  )).فوجـوا: ((في ك 5
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1 . 

      
       

2


         
3. 

***  

 
 

 
        
       

                                                
قتلـوه وصلبـوه سنـة : ((في إعمـال األعـالم البـن الخطيـب. م1066الموافـق لـ  1

  )).ھـ465ھـ، وقيـل سنـة 469
  )).الحـدة: ((في المخطوطيـن 2
 )).محلـة: ((في المخطوطيـة 3
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   1 2 
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 4     
 

                                                
الفتيـان المماليـك مـن الصـرب أو مـن  الصقالبـة؛ وھـم: يقصـد بالصقاليـب 1

  .جنسيـات أوروبيـة مختلفـة
ھي البھـو المبـني باألعمـدة والشرفـات؛ وقـد استمـدت مـن اللغـة : البرطـل 2

ومازالـت ھـذه الكلمـة مستعملـة في بعـض مناطـق الجزائـر؛ . Portalالقشتاليـة 
 )).برطـال: ((حيـث يسـمى البھـو

  .يـر المرابطيـن يوسـف بـن تاشفيـن إلى األندلـسأي عبـر أم 3
وھـذا القـول )). آخـر): ((أمـر(حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت كلمـة  4

المأثـور قالـه الشاعـر الجاھـلي امـرؤ القيـس؛ عندمـا وصلـه خبـر مقتـل أبيـه؛ 
 .بينمـا كـان يلھـو بشـرب الخمـر
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1؛

      


     


 

   

                                                
فـھي : أمـا رحبـة مؤمـل)). برعبـة مؤمـل: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

ً بغرناطـة؛ تقـع جنـوب غـربي الحمـراء وسميـت . ساحـة جميلـة ومتنزھـا رائعـا
ھـذه الساحـة أو الرحبـة بذلـك؛ نسبـة إلى أحـد خـدام باديـس بـن باديـس سلطـان 

  )). مؤمـل((غرناطـة؛ وكـان يسـمى 
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1 ،


          


2؛3 


     4،



                                                
ً في اللمحـة البدريـة؛ غيـر أن ذكـر ھـذا ال. م1072الموافـق لـ  1 تاريـخ أيضـا

ھـ؛ بينمـا 467ابـن خلـدون يـرى ـ في كتـاب العبـر ـ أن باديـس تـوفي سنـة 
يضطـرب القلقشنـدي في صبـح األعـشى؛ إذ يقـول ـ مـرة ـ أن باديـس تـوفي 

  .ھـ477ھـ، ومـرة أخـرى يقـول أنـه مـات سنـة 467سنـة 
 .ـهسبقـت اإلشـارة إلي 2
  )).بدولـة: ((في ك 3
 )).وانقطاع األصاليل: ((حرفت ھذه العبارة في المخطوطين والملكية؛ فكتبت 4
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1. 
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3
        

 

       
    4  

                                                
نسبـة إلى الكـرخ وھي القسـم (ھـو أبـو محفـوظ معـروف بـن فيـروز الكـرخي  1

أمـا البسطـامي فھـو أبـو . م815/ھـ200؛ تـوفي ببغـداد سنـة )الغـربي مـن بغـداد
ِسطـامِي، مـن مدينـة بسطـام بفـارس؛ تـوفي سنـة يزيـد طيفـو ر بـن عيـسى الب

  .وھـو أيضـا كمـن أقطـاب الصوفيـة. م877/ھـ264
  . أي الـذي يعلـم الكتابـة 2
  )). وبجـوار القبـر: ((وردت ھـذه العبـارة في ك؛ ھكـذا 3
 )).فتـوق: ((في المخطوطيـن 4
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1: 

  س ـبالركب يا حادي العي 2عسى خطرة
   سـاء من قصر باديمعلى الهضبة الشَ

** * 
  
  
  

   

                                                
ً لقصيـدة في  1 ً؛ وذلـك في كتـاب نثيـر فرائـد  36ورد ھـذا البيـت مطلعـا بيتـا

  .وھي مـن البحـر الطويـل، ))الجمـان
  )).خطـوة: ((في نثيـر الجمـان 2

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

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


882 
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2،  

3 
        

 
   

                                                
  .أي الدھـاء 1
  .أي القـوي 2
 )).بيـن: ((في ك 3
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    2،  

 

    ***  
  

   

                                                
  .؛ وھـو تحريـف))ابـن شيريـن: ((وفي ج 1

  .م1314الموافـق لـ   2
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 2    
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  .حريـف؛ وھـو ت)) عالمـًا : ((في المخطوطيـن والملكيـة 1
  .سبقـت اإلشـارة إليـه. ھـو ابـن حيـان؛ مـؤرخ األندلـس 2
  )). یجسـس : ((في ك 3
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1؛

  2  
     3   

 

 
        
     4،




                                                
 )).فقـال يجـي أھـال بـه: ((في ك 1
  )).بتبكـم: ((في المخطوطيـن 2
  .أضيفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكيـة 3
 )).معتدلـة: ((في ك 4
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1 
2 
          
         
3 
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  ***  
   

                                                
 .صوبھا عنان؛ ف))فجمع به مركب بحامله: ((حرفت في المخطوطين؛ فكتبت 1
 )).يطيـق: ((في ك 2
 )).أعقابـه: ((في ك 3
  )).العشـرة: ((في ك 4
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1
 

2  

 
    


     3،

4 5 
    

        
6،    

    
     7   

                                                
ً في الحلـل  1 ترجمـة تاشفيـن بـن عـلي بـن يوسـف بـن تاشفيـن موجـودة أيضـا

  .الموشيـة، والبيـان المغـرب، والذخيـرة
  )).كـالي((، أو ))طـالي: ((في ك 2

  .م1128الموافـق لـ   3
 .مـن الملكيـةھـذه اإلضافـة  4
  )).بالمرابطيـن: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 5
  )).فـواله إمـارة أغرناطـة: ((في البيـان المغـرب 6
 .؛ وصوبـت مـن مخطـوط رواق المغاربـة))أوصلنـا: ((في المخطوطيـن 7
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     3 ؛
4 

       


                                                
  )).بارقـة): ((م. ر(وفي  1
 .سقطـت في البيـان المغـرب)) أھـل(( 2

  .م1136الموافـق لـ   3
 )).الجملـة: ((في ك والملكيـة 4
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3،

                                                
  .؛ بينمـا سقطـت في المخطوطيـن)م. ر(وردت في الملكيـة، و  1
  ).م. ر(سقطـت في المخطوطيـن والملكيـة؛ ووردت في  2
  )).في بيعتـه: ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
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    1  2 ،


       
3، 4  
  5،    

         
       

        
6؛7. 

   

                                                
 )).وكـان: ((في البيـان المغـرب 1
 ).)األميـر: ((في المخطوطيـن والملكيـة 2
  )).وصرفـه وعـده: في المخطوطيـن والملكيـة 3
  .سقطـت في البيـان المغـرب) إسحـاق(كلمـة  4
 )).عمـر: ((في البيـان المغـرب 5
  .م1142/ھـ537سنـة  6
  ).م. ر(بينمـا أغفلـت في )). تفعلـه ذلـك: ((في الملكيـة وفي ك 7
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      1 ،
       

      
        2،
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    4،  
       5 

      

                                                
  .م1142الموافـق لـ  1
 )). عينـة. غنيـة: ((؛ فكتبـتحرفـت في المخطوطيـن والملكيـة 2
  )).بمـرة: ((في ج 3
 )).وأذكى العيـون عـلى العـدو: ((في الحلـل الموشيـة 4
  )).الخطـوة: ((، وفي الحلـل الموشيـة))حظـوة: ((في المخطوطيـن 5
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2 
 3،4 
5،6 
  7.    
   8 
 

 

      9 ،

     
 

                                                
  )).الرمـات: ((في الحلـل الموشيـة 1
 )).ھممھـم: ((في الحلـل الموشيـة 2
 .فقـط) م. ر(؛ وارد في مـا جـاء بيـن حاصرتيـن 3
  )). ظھـر): ((م. ر(في الملكيـة،  4
  .ظفـر)): م. ر(نفسـه، وفي  5
 )).وملـك: ((في الحلـل الموشيـة 6
 )).بالمعدلـة: ((نفسـه 7
 )).مـن سنـن خاللـه: ((في ك 8
 .النـواحي: يقصـد باألكنـاف 9
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1،
1، 

 
     

2 ؛


 
 

     3،
         

     4 
    5، 



                                                
 ).م. ر: (مـا بيـن الحاصرتيـن؛ وارد فقـط في 1
  .وقلعة يحصب سبقت اإلشارة إليھا)). يصعب: ((لمخطوطين؛ فكتبتحرفت في ا 2
  .م1128الموافـق لـ  3
 )).في السابـع والعشريـن: ((في البيـان المغـرب 4
 )). العيـون عـلى العـدو: ((نفسـه 5
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1،
     

      
       

2،    


 
 


  3    


 
      

 
   

                                                
 )).الھـام: ((في المخطوطيـن 1
  ).م. ر(؛ وصوبـت مـن ))الظلمـات: ((نفسـه 2
  )).نـورة: ((في ج 3
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12. 
 

       
3. 

4 
    
 5   


       

  6     

                                                
 )).محمـد: ((ك في 1
  ).م. ر: (مـا بيـن، حاصرتيـن موجـود فقـط في 2
  .؛ وھو أصح))غيرھما: ((طويل. وجعلھا د)). م. ر: (ھذه الكلمة واردة فقط في 3
: وفي المخطوطيـن والملكيـة)). م. ر(مـا بيـن حاصرتيـن واردة فقـط في  4

  )).ومـن أخبـاره((
  .م1129الموافـق لـ  5
  .الكونـت، ؛ اComes: مـن ألقـاب الشـرف؛ وھـو بالالتينيـةالقومـس ھنـا  6
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       1
2؛

 
     3 

 
4،

5 
6 

7  
      

     
      

                                                
  )).واستـحى): ((م. ر(في  1
  . Fernandoوفرنانـدو )). فرنـك: ((في الملكيـة 2
  .م1130الموافـق لـ  3
  .م1131الموافـق لـ  4
  .أي وبـرز إليـه 5
  .فقـط) م. ر(وردت ھـذه الكلمـة في  6
بشـط : ((وفي المخطوطيـن. لھـذا االسـموھـو الصـواب ) م. ر(ھكـذا في  7

ھـو حصـن ) شنـت إشتيبـن(وشنـت أشطيبـن، أو . وھـو تحريـف)) أشطــن
  .San Estebanحصيـن يقـع في أعمـال جيـان؛ يسـمى باإلسبانيـة 
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1 . 

      
      


2 ،  3     
       4

       
      

  5
     

                                                
  )). ظاھـرًا : ((في المخطوطيـن 1
  )). أبـو جعفـر محمـد بـن الحـاج : ((في الملكيـة 2
  .أي الھزيمـة 3
  )). فحللھـا : ((ي جف 4
  )). التأكـل : ((في المخطوطيـن 5
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1؛ 2     
3؛

        4 
   5،  

      6  
        
        
       

7 
    8، 

     

                                                
فـھي مـن القواعـد :  Badajozأمـا بطليـوس . سبـق التعريـف بھـا: باجـة 1

الھامـة في األندلـس؛ تقـع في الحـدود مـع البرتغـال؛ في الجنـوب الغـربي مـن 
  .فتقـع شمـال باجـة؛ بالبرتغـال: Evoraأمـا يابـرة . إسبانيـا

  )). آالف : ((ي الحلـل الموشيـةف 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))فـراس حـواًال عھـد بالـروع : ((في المخطوطيـن والملكيـة 3
  )). لثقـل : ((في البيـان المغـرب 4
 )). ...وثقتھـم ببعـد الصـارخ منھـم : ((نفسـه 5
  )). اإلغـذاذ بـھ إلى فـدان بقـرب : ((نفسـه 6
 ..)).رتبـت المواكـبواضطربـت المحلتـان وت : ((نفسـه 7
 ...)).مراكزھـا فكـان في قلـب : ((في البيـان 8
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  1   2 
       
3 ،      

   4 ، 5 .
   6 

 7 .   
     

      
      

        
  8      

                                                
  )).مكتوبـة: ((في الحلـل الموشيـة 1
وفي . بينما بقي في مكانھا بياض في ك؛ فصوبت من المكية)) المجتبين: ((في ج 2

  ...)).وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أبطال: ((وفي البيان والحلل
 )). الھائـالت: ((والحلـلفي البيـان  3
 .أي خـرق األلويـة 4
 )).بالمعذبـات المشرعـات: ((في الملكيـة 5
 . وقد سبقت اإلشارة إليھا. زناته من أكبر وأشه القبائل البترية األمازيغة 6
 )).بالرايـات المصنفـة: ((وفي البيـان المغـرب. أي المزركشـة 7
ً؛ وكـان ذلـك سنـة ثمـان إلى قرطبـة  : ((في الحلـل الموشيـة 8 ً ظافـرا عزيـزا

إلى قرطبـة ثـم إلى أغرناطـة؛ : ((وفي البيـان المغـرب. وعشريـن وخمسمائـة
  ...)).وذلـك في جمـادى األولى مـن سنـة ثمـان وعشريـن
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1: 

  ومـك خصند عـض الهنـا وبيمـأ
  رومـت اكـا ظبـذل مـروم تبـفال

  2اـدا ويردهـضي سيوفك في العـتم
  3مـالم وخيـث الكـه حيـن نفسـع

  
      

 

   

                                                
 .وھمـا مـن البحـر الكامـل. ھـذان البيتـان في البيـان المغـرب 1
  )).وبردھـا: ((في المخطوطيـن 2
  )). رحيـم: ((في البيـان المغـرب 3
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1،  2، 
         

   3
       


 4      
         


        
      
        

       

                                                
  .م1136الموافـق لـ  1
 )).اثنتيـن: ((طويـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
 .ھـذه الكلمـة ساقطـة في المخطوطيـن 3
 )).كتـاب: ((في ج 4
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1 

   2،
       

3. 

   ***  
 

   

                                                
 .وھـو تحريـف)) تسـع: ((في ت 1
  .م1144الموافـق لـ  2
  .لمغاربـة باألزھـرراجـع عنـان ھـذه الترجمـة بالكامـل مـن مخطـوط رواق ا 3
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1؛2؛ 

 
  3:    

     
       

  4   5 



     

      
        

 

                                                
ً ترجمـة ثابـت بـن محمـد الجرجـاني في بغيـة الوعـاة، وجـذوة  1 وتوجـد أيضـا

 . المقتبـس، والذخيـرة، وبغيـة الملتمـس، والصلـة، ومعجـم األدبـاء
وصوابـه اإلستربـادي . ؛ وھـو تحريـف))اإلستريـادي: ((في النسـخ الثـالث 2

  .ـة؛ مـن أعمـال طبرستـاننسبـة إلى استرابـاذ الفارسي
 .في كتـاب الذخيـرة 3
  )).بـاآلالت: ((في الذخيـرة 4
  )).معـاني: ((نفسـه 5
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1

    2  
3،4،

  
5،6 

7. 
 

  8،
       

     

                                                
ـا )). الجانـب: ((في الذخيـرة 1 ً عندم في الحقيقـة لـم يكـن عـلي بـن حمـود حاجبـا

 .  طـرأ عليـه الجرجـاني؛ بـل كـان خليفـة في قرطبـة
 )).ورفـع مـن شأنـهفأكـرم نزلـه : ((في الذخيـرة 2
  .ھـو ابنـه يحـيى بـن عـلي بـن حمـود 3
  )).المرشـح  ـ كـان ـ لسلطانـه: ((في الذخيـرة 4
  )).باألسـن: ((في ك 5
  ...)).ففارقـه ولحـق في غرناطـة: ((في الذخيـرة 6
 .ھي الداھيـة: الفاقـرة 7
ـرة ھنـا والحض)). بحضـرتي ـ بحضـرة: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 8

  .ھي العاصمـة غرناطـة
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    3،  


       
  
     

                                                
  .م988الموافـق لـ   1
  . م959الموافـق لـ   2
  .، وصوبـت مـن الملكيـة))عظيمـة: ((في المخطوطيـن 3
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1 
 2      

   3    
4      


       

  
        

         


        
      5 

  6      
       

                                                
  .أثبتـت في ج، وأغفلـت في ك 1
 )).دخـل: ((في ج 2
  )).إتمـام: ((في المخطوطيـن 3
 .؛ وھـو تحريـف))اعتـراك: ((نفسـه 4
 .وأضافھـا عنـان سقطـت في المخطوطيـن؛ 5
  .أضافھـا عنـان)) أن((كلمـة  6
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     1 :

 2   3
      

      
   4 5   

                                                
وكتـاب المتيـن؛ مثـل كتـاب )). بالتيـن: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 1

لـم يصـل إلينـا مـن . المقتبـس؛ مـن أشھـر مؤلفـات أبي مـروان ابـن حيـان
 .المتيـن شـيء يذكـر

 .  وردت في  ت؛ بينمـا سقطـت في المخطوطيـن 2
  )).يھـم: ((ي جف 3
 .فاجـأه، وأخـذه عـلى غـرة: تعـني: وغافضـة أخـاه)). عافصـة((و: في ك 4
  .أي فاجـأه 5
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1،



       
      2 

3 
       
  

      
 

     
 

4،
 
       

                                                
 )).واله: ((، وفي ج))واآللـة: ((في ك 1
  )).تتقـن: ((، وفي ك، والملكيـة))تدقـن: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2
 )).فايـق: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 3
 )).غراصتـه((: في المخطوطيـن 4
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   1   

  
         

      
        
2  

  
   

                                                
  )).صنھاھـم: ((في ك 1
  )).تسحبھـم: في ك، والملكيـة 2
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1. 

 
       

  2.  
3 


      

     4   
 

    ***  
   

                                                
يبـدو أنـه وقـع تحريـف في ھـذا التاريـخ؛ ألن ابـن . م961: الموافـق لـ 1

أبـي ريـاش أحمـد بـن أبـي ھشـام بـن الخطيـب ذكـر ـ مـن قبـل ـ أنـه أخـذ عـن 
: وثالثمائـة؛ الـذي يوافـق لـ شبـل العبـسي ـ بالبصـرة ـ سنـة ثمـان وأربعيـن

  فكيـف يتفـق ھـذا؟. م959
  .م1039الموافـق لـ  2
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في ك 3
  )).أحبـا: ((، وفي ك))أحمـا: ((في ج 4

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

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


911 
 

 
12  

3؛ 
  

      
       

 
 4 

 5،    
        

       
       

       
                                                

  ..أميـر النحـل؛ والرئيـس الكبيـر: اليعسـوب 1
ن كلمـة ؛ أي ال يملـك شـاة وال ناقـة؛ أل))ليـس لـه ثاغيـة وال راغيـة: ((يقولـون 2
فتطلـق عـلى صـوت ) راغيـة(تطلـق عـلى صـوت الشـاة، أمـا كلمـة ) ثاغيـة(

والمقصـود في ھـذا النـص أنجعفـر ھـذا؛ ھـو رئيـس الجمـع في حي . البعيـر
فِـع لـه صـوت مـن المشاغبيـن فيـه   . البيازيـن، وكبيـر كـل مـن رُ

  .ـضوسبـق التعريـف بھـذا الرب. ربـض البيازيـن 3
  .ھي الجنـوب: الجـوف لـدى أھـل المغـرب واألندلـس ھـو الشمـال، والقبـة 4
أي أنھـم اختـاروا وضـع اللثـام عـلى وجوھھـم؛ واتبعـوا طريقـة أھـل اللثـام  5

 .مـن المرابطيـن
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   1  
    2 3
      

   4،  
    5 
       
      

6،     
      

                                                
الحـالج ھـو أبـو مغيـث الحسيـن بـن منصـور الحـالج؛ أصلـه مـن بيضـاء  1

تاريـخ والدتـه مجھـول؛ أمـا وفاتـه فقـد . في واسـط بالعـراقفـارس؛ ولكنـه نشـأ 
م؛ إذ قتـل في بغـداد بطريقـة بشعـة؛ بقيـت مثـالً 922/ھـ309حدثـت في سنـة 

اتھـم . اتبـع طريـق التصـوف؛ ولكنـه غـالى في آرائـه ومـا يدعيـه. في التاريـخ
المقتـدر العبـاسي بالقبـض  باالعتقـاد في مذھـب الحلـول؛ ولذلـك أمـر الخليفـة

ً؛ ولكنـه لـم يظھـر أي تأثـر أو تألـم؛  ً شنيعـا عليـه؛ فـأودع السجـن وعـذب عذابـا
ولـم يستجـر أو يتـأوه؛ فضاعـف جـالدوه أساليـب العـذاب؛ حـتى أنھـم قطعـوا 
 ،ً أطرافـه األربعـة؛ ثـم حـزوا رأسـه، وأحرقـوا جثتـه حـتى غـدت رمـادا

  . في نھـر دجلـةورميـت 
 .؛ فصوبھـا عنـان))فحـل: ((في المخطوطيـن والملكيـة 2
 .النسر الذكر: وھو: ؛ والضرائك مفردھا ضريك))صراديك: ((في المخطوطين 3
  . فھـم األصاغـر والرعـاع: أمـا الھمـل. تعـني أكابرھـم: مَريعھـم 4
  )).الجعـال: ((في ج 5
ـاس علـوي رقيـق يوضـع عـلى الكتـف، وھي لب: القبـاطي مفردھـا قبطيـة 6

نيـك؛ وھي لبـاس خشـن يشبـع : وكذلـك الد رانيـك؛ فمفردھـا ْ نـوق، ودِر ْ دُر
 .الطنافـس يستـر الجـزء العلـوي مـن جسـم اإلنسـان
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 1  


  2،  
      
3      

       
 

4      
      

      




                                                
 )).ويحاجـون بھـم: ((في ك 1
  . ة؛ بينما سقطت في الملكي))بالوميھم ـ بالوليھم: ((فكتبتحرفت في المخطوطين؛  2
  .أي أثـارت وأخرجـت 3
  )).العـود: ((في ج 4
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       1،
   2   

    3

 

 


      4 
       


   5    

       
      

       
                                                

 .أي نزعـة تنسـب إلى مذھـب الخـوارج 1
 )).مكسـب: ((حرفـت في المخطوطيـن؛ فكتبـت 2
  )).الزرعـة: ((في ج 3
  .؛ فصوبھـا عنـان))وعـرارة: ((في المخطوطيـن والملكيـة 4

  ...أي تحـت كنـف ورعايـة  5
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    1  

        
       

 


2. 
 

     
3. 

 ***    
   

                                                
 .ھـم أنصـار الطريقـة؛ والمقصـود ))منتـافي: ((في 1
  .م1309الوافـق لـ  2
مـا بيـن الحاصرتيـن سقـط في ك، والملكيـة؛ بينمـا وردت . م1363الموافـق لـ  3

  .ـ في ج ـ الوفـاة قبـل المولـد
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1؛ 

2  

 
   3   4 

      
       
      5 
        

6:7
      
8     
 

                                                
ً في التكملة، والوافي في الوفيات، ونفح الطيب 1  .ترجمة سيد بونة الخزاعي توجد أيضا
 .ھو أنھا من تحت إشراف ونظر عامل أو والي دانية ))نظر((ومعنى)). سفر: ((في ك 2
بيـن: ((في نفـح الطيـب 3  )).المنقطعيـن المقرّ
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في ج، والملكيـة؛ بينمـا وردت في ك 4
  .؛ فصوبھـا عنـان))قـراءة: ((في المخطوطيـن 5
 .شكوال؛ فھو البن ب)الصلة(، أما كتاب )صلة الصلة(كتاب ابن الزبير يسمى  6
  )).الشھيـرة: ((في ج 7
 .وقـد سبـق التعريـف بـه. أي كتـاب المدونـة 8
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  .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطيـن؛ بينمـا وردت في الملكيـة 1
  . الـوالي: في المخطوطيـن 2
 . ھـذه الكلمـة وردت في ك فقـط 3
عتبـر مـن وي. ھـو الشيـخ الـولي شعيـب بـن الحسيـن األندلـسي التلمسـاني 4

مشاھيـر الصوفيـة؛ إذ يعـد الرجـل الثـاني ـ بعـد عبـد القـادر الجيـالني ـ في 
م؛ في حصـن 1126/ھـ520ولـد باألندلـس سنـة . تسلسـل الطريقـة القادريـة

؛ ثـم Cantillanaمـن إشبيليـة يسـمى قطنيانـة يتواجـد في الشمـال الشـرقي 
أقـام بعـض الوقـت في فـاس، وبعدھـا سكـن في تنقـل بيـن بعـض البلـدان؛ حيـث 

بجايـة شـرق الجزائـر؛ أيـن كثـر أتباعـه؛ األمـر الـذي أخـاف السلطـان 
الموحـدي؛ يعقـوب المنصـور؛ فطلـب بإحضـاره إلى المغـرب األقـصى ليتبـرك 

ن، ثـم  مـا لنـا للسلطـان، الليلـة نـزور اإلخـوا: ولمـا وصـل إلى تلمسـان قـال. بـه
ھـا قـد جئـت، ھـا : ذھـب إلى المسجـد الجامـع، واستقبـل القبلـة وتشھـد، وقـال

هللا الـحي؛ وبعدھـا فاضـت : قـد جئـت، وعجلـت إليـك رب لتـرضى، ثـم قـال
وتـوفي بتلمسـان بعـد أن ناھـز سنـه . روحـه إلى بارئھـا؛ قبـل أن يـرى السلطـان

 .م1297/ھـ594الثمانيـن؛ وذلـك عـام 
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  ).بركتـه(ذكـرت ھـذه الكلمـة ـ في المخوطيـن ـ بعـد كلمـة  1
اللَّـُھ ُنـوُر السََّمـاَواِت َواألْرِض َمَثـُل ُنـوِرِه َكِمْشَكـاٍة  ﴿ :إحالـة إلى قولـه تعـالى 2

يٌّ ُیوَقـُد ِمـْن ِفیَھـا ِمْصَبـاٌح الِمْصَبـاُح ِفي ُزَجاَجـٍة الزَُّجاَجـُة َكأنََّھـا َكْوَكـٌب ُدرِّ
َشَجـَرٍة ُمَباَرَكـٍة َزْیُتوَنـٍة َال َشْرِقیَّـٍة َوَال َغْرِبیَّـٍة َیَكـاُد َزْیُتَھـا ُیـِضيُء َوَلـْو َلـْم 
َتْمَسْسـُھ َنـاٌر ُنـوٌر َعـَلى ُنـوٍر َیْھـِدي اللَّـُھ ِلُنـوِرِه َمـْن َیَشـاُء َوَیْضـِرُب اللَّـُھ 

 . 35: سـورة النـور؛ اآليـة. ﴾ ـاِس َواللَّـُھ ِبُكـلِّ َشـْيٍء َعِلیـٌماألْمَثـاَل ِللنَّ
  .؛ فصوبھـا عنـان))أبـو تمـام: ((في المخطوطيـن 3
  .بيـاض موجـود ھنـا في النسـخ األربـع 4
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   ***    
  

   

                                                
  )).مظنـون: ((((في المخطوطيـن والملكيـة 1

  .م1226الموافـق لـ   2
  )).اليـة تقـارب المائـةوتـوفي عـن سـن ع: ((في التكملـة 3
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ً في تاريخ قضاة األندلسترجمة الحسين بن عبد العزيز بن الناظر  1   .موجودة أيضا
 .وردت ھـذه الكلمـة في ك، والملكيـة 2
  .أبـا جعفـر أحمـد بـن الزبيـر صاحـب صلـة الصلـة: يقصـد باألستـاذ 3
  .؛ وصوبھـا عنـان))يعبـد: ((في المخطوطيـن 4
 .لمـة ساقطـة في المخطوطيـن والملكيـة؛ وأضافھـا عنـانھـذه الك 5
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     4  
         

 
 

       



       

                                                
ارتحـل عـن : ((جـاء في كتـاب تاريـخ قضـاة األندلـس أن ابـن الناظـر ھـذا 1

؛ فأنـف مـن ذلـك؛ فاستقـر بمالقـة   )).غرناطـة؛ لغـرض عـن  لـه بھـا؛ فلـم يُقْـضَ
 )).خمـس: ((طويـل فجعلھـا. صوبھـا د 2
ّ ابـن الناظـر فـر  مـن   : ((ھي مؤلـف كتـاب تاريـخ قضـاة األندلـسقـال النبـا 3 أن

  )).مالقـة إلى غرناطـو؛ لتغييـر كـان سببـه فتنـة الخـالف بھـا
  )).خلـة: ((في ت 4
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  .سمـاه صاحـب كتـاب تاريـخ قضـاة األندلـس أبـا عـلي الشلوبيـني 1
 .مـا بيـن حاصرتيـن ھنـا سقـط في ك 2
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2. 

 
  3    

4؛5 6. 

    *** 
   

                                                
طويـل . لكلمـة سقطـت في النسـخ الثـالث؛ ووضعھـا عنـان؛ ولكـن دھـذه ا 1

 . ، وھـو األصـح))عشـرة: ((صححھـا فجعلھـا
  .م1252الموافـق لـ  2
 )).عشـرة: ((طويـل فجعلھـا. صوبھـا د 3
 )).جمـادى األولى: ((في كتـاب تاريـخ قضـاة األندلـس 4
 .ـاب تاريـخ قضـاة األندلـس؛ وصوبـت مـن كت))ثمانيـن: في المخطوطيـن 5
  .م1296الموافـق لـ  6
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  3       ......:...................بقلـم بوزيـاني الدراجي: ـ تقديـم

  9.      :..............................ـ محتـوى هـذا العمـل
  12       :......................................ـ ابـن الخطيـب

   38..       :.......العلميـة واألدبيـة ـ مكانـة ابـن الخطيـب 
  46.       :...........................ـ مؤلفـات ابـن الخطيـب

  91.      :......................................ـ منهـج العمـل
  109       :...............ـ حول بعض االختصارات ورسم الكلمات

    112.       :........................مجملـهـ نهـج اإلحاطـة في 
  123..      :....................ـ كتـاب اإلحاطـة أمـام ناقديـه

  139.       :...............ـ مقدمـة ابـن الخطيـب لكتـاب اإلحاطـة
  في حـلي المعاهـد األماكـن : ـ القسـم األول

  168 ..     :......................................والمساكـنوالمنـازل 
  ـ فصـل في اسـمِ هـذه المدينَـة ووضعهـا 

  169.       :...................................عـلى إجمـاٍل واخْتصـارٍ
  ـ فصـل في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من

  نت عليـ أحوالهم، وما تعلـقجنـد الشـام بهـا، وما كا
  185.       :........................................بذلـك مـن لتاريـخ

  بهذه الكورة المسلمين ـ ذكر ما آل إليه حال من ساكن
   198        :..............من النصارى المعاهدين على اإليجاز واالختصار
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  من األقاليم التي نزلتهـا ـ ذكـر ما ينسب إلى هذه الكورة
  212.       :.........العـرب بخـارج غرناطة وما يتصل بها من العمالة
  ـ فصـل فيمـا اشتمـل عليـه خـارج المدينـة 

   213.       :.........................مـن القـرى والجنـات والجهـات
  221       :...........ـ فصـل في وصـف مدينـة غرناطـة ومحيطها
  ـ فصـل آخـر في وصـف غرناطـة، وذكـر

  231.      :.......................................القـرى التابعـة لهـا
  ـ فصـل في سيـر أهـل قطـر غرناطـة 

  242       :.......................................وأخالقهـم وأحوالهـم
  245       :..................................................أنسابهـمـ 

  ـ فصـل فيمـن تـداول هـذه المدينـة مـن لـدن 
   266       :..................أصبحـت دار إمـارة باختصـار واقتصـار

  ـ القسـم الثـاني مـن حـلي الزائـر والقاطـن 
  276        ..........................:.............والمتحـرك والساكـن
  بـن عبـد الملـك الغسـاني ـ أحمـد بـن خلـف 

  277.       :................................القُلََيـعي يكْـنى أبـا جعفـر
  284       :.........ـ أحمـد بن محمـد بن يزيـد الهمـداني اللخـمي

  اللطيـف بن ـ أحمـد بن محمـد بن أضـحى بن عبـد
  285       :............غريـب بن يزيـد بن الشِّمـر بن عبـد شمـس

  ـ أحمـد بن محمـد بن أحمـد بن هشـام القـرشي
    293       :...............يكْـنَى أبـا جعفـر، ويعـرف بابـن فَركُـون

  ـ أحمـد بن محمـد بن أحمـد بن محمـد بن عبـد اهللا بن
 يوسـف بن سعيـد بن د الرحمـنيحـيى بن عبـ

يـزالكلـبي؛ يعـرف بابـن ج يـز301:................       ابـن ج  
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  ـ أحمـد بن محمـد بن أحمـد بن عبـد الرحمـن بن علي
    313        :...................ابن محمد بن سعـدة؛ يكـنى أبـا جعفـر

  األزدي؛ ـ أحمـد بن محمـد بن أحمـد بن قُعنـب 
   320       :.................يكـنى أبـا جعفـر، ويعـرف بابـن قُعنـب

  325       :..........ـ أحمـد بن محمـد بن سعيـد بن زيـد الغافـقي
  ـ أحمـد بـن أبي سهـل بـن سعيـد بـن 
   327        :.................أبي سهـل الخـزرجي؛ يكـنى أبـا جعفـر

  ـر بن يوسـف بن ورد التميـمي؛ ـ أحمـد بن عم
   328       :............................يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن ورد

  ـ أحمـد بن محمـد بن علي بن أحمـد بن علي األمـوي؛
   332       :................يكـنى أبـا جعفـر؛ ويعـرف بابـن برطَـال

  المخـزومي؛ـ أحمـد بن عبـد اهللا بـن عميـرة 
   336       :.........................................يكـنى أبـا مطـرف

  ـ أحمـد بن عبـد الحـق بـن محمـد الجـذلي؛ ويكـنى 
  350:.................        ـن عبـد الحـقويعـرف باب، أبـا جعفـر

  ـ أحمـد بن عبـد الرحمـن بن محمـد بن الصقـر
   355       :...............الخـزرجي؛ يكـنى أبـا العبـاساألنصـاري 

  ـ أحمـد بـن أبـي القاسـم بـن عبـد الرحمـن؛
   364        :...............يعـرف بابـن القّبـاب؛ يكـنى أبـا العبـاس

   367       :......ـ أحمـد بن إبراهيم بن الزبير الثَّقـفي؛ يكنى أبا جعفر
  نيـد الرعيـن أحمـوالي بـد الـعبن ـد بـأحمـ 
   376       :......................ادوـرف بالعـويع ؛رـا جعفـنى أبـيك
  يكنى أبا جعفر؛ بن خلف األنصاريبن أحمد د بن علي ـأحمـ 
   378...............................        :.....اذشـن البـرف بابـويع
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  382       :...........رـيكنى أبا جعف؛ د بن عبد النور بن راشدـأحمـ 
   ؛رـيكنى أبا جعف؛ د بن علي بن مصادفـد بن محمـأحمـ 
  393       :...................................ادفـن مصـرف بابـويع
   396       :........يكنى أبا جعفري؛ ملَة األسد بن حسن بن باصـأحمـ 
  ؛ اريـاألنصف ـن يوسـد بـن محمـد بـأحمـ 
   398        :....................اليـبرف بالحـر، ويعـا جعفـنى أبـيك
   401        :.............................نيرـد الكَـن محمـد بـأحمـ 
  يكنى أبا العباس؛ األموي جرفَأحمد بن محمد بن أبي الخليل مـ 
  404        :..................يعرف بالعشاب، وابن الرومية ؛جعفر اأبأو 
  ارـف بن عمـلَد بن خَـك بن سعيـد الملـد بن عبـأحمـ 
   418       :.............ر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن ياسا

  ؛المعروف بابن فركون ؛بن أحمد القرشي د بن سليمانـأحمـ 
   430       :...........................................رـا جعفـنى أبـيك
  ؛ وانـن صفـد بـن أحمـم بـن إبراهيـد بـأحمـ 
    432        :..............وانـن صفـرف بابـويع ؛رـا جعفـنى أبـيك
   458       :..........رـنى أبا جعفـيك ئي؛اـموب اللَّـن أيـد بـأحمـ 
  أبـا جعفـر؛نى ـيك ةـطلحن ـد بـن محمـد بـأحمـ 
   465...............................        :ةـده طلحـن جـرف بابـويع
   ؛اريـة األنصـبن خاتم دـبن محم لي ـد بن عـأحمـ 
   474       :................ةـن خاتمـرف بابـر، ويعـا جعفـنى أبـيك
   519       :..............يكنى أبا جعفر؛ أحمد بن عباس بن أبي زكرياـ 
  ةـن عطيـب دـن محمـر بـي جعفـن أبـد بـأحمـ 

   526       :..............................رـا جعفـنى أبـيك ؛اعيـالقض
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  العبـاس؛ا ـنى أبـيك؛ انيـيرب الكـن شعيـد بـمحمـ 
   544       :......................................بـن شعيـرف بابـويع
   ؛د بن عبد اهللا بن محمد بن أحمد بن عرفة اللخميـأحمـ 
   557       :.........................................اسـا العبـنى أبـيك
  د ـا عبـنى أبـيك؛ انيـلي المليـن عـد بـأحمـ 
   572        :.......................................اسـا العبـوأب ،هـالل
   ؛ويـسى األمـن عيـب دـن محمـبد ـأحمـ 
  577        :.....................اتـرف بالزيـويع ؛رـا جعفـنى أبـيك
  ؛العيـات الكـلي بن الزيـن بن عـد بن الحسـأحمـ 
  579       :...........بـات الخطيـرف بالزيـويع ؛رـا جعفـنى أبـيك
   597:.........        روميالـ شكمن هـب جرفَإبراهيم بن محمد بن م ـ

  بي يوسفأإبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد عثمان بن ـ 
   608       :.................مـنى أبا سالـيك ؛قـد الحـوب بن عبـيعق
  عمر أبي حفصبن الواحد  دـبن عب م بن يحيىـإبراهيـ 
   619        :.......................اقـو إسحـأب ؛يتاـيى الهنتـبن يحا

   ؛ك األزديـل بن مالـد بن سهـن محمـم بـإبراهيـ 
    636       :.........................................اقـا إسحـأبيكـنى 

  والني ـر الخـد البـن عبـرج بـن فـم بـإبراهيـ 
   640       :................رةـن حـرف بابـويع ؛اقـا إسحـنى أبـيك
  اق ـن دهـببـن محمـد ف ـن يوسـم بـإبراهيـ 

  645:........        المرأةرف بابن ـويع ؛اقـا إسحـنى أبـيك؛ األوسي
 تلمسانيال األنصاري م بن أبي بكر بن عبد اهللاـإبراهيـ 
  648       :.......انيـرف بالتلمسـويع ؛اقـنى أبا إسحـيك ؛رشيـقال
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   654:.        نجِيوالمشهور بالطُّ ؛إبراهيم بن محمد األنصاري الساحليـ 
   ؛ريـقاسم النميبن د ـد اهللا بن محمـم بن عبـإبراهي ـ 
  677       :..............اجـن الحـبابويعـرف  ؛اقـا إسحـنى أبـيك
  ب بن عبد اهللاـد بن الحبيـف بن محمـم بن خلـإبراهيـ 
   718 .      :...................ريـالعامالقُـرشي د ـقَرر بن فَـبن عما

  س دـبن عبي مـد بن إبراهيـن محمـم بـإبراهيـ 
  725       :.............اقـا إسحـنى أبـويك ؛يـزود النفـن محمـبا

  أبي بكـر التسولي؛م بن عبد الرحمن بن ـإبراهيـ 
  734       :...............يىـرف بابن أبي يحـويع ؛مـا سالـنى أبـيك
  إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد ـ 
  739       :..............................وخيـاصي التنـي العـن أبـبا

  ف ـل بن يوسـبن إسماعي رجـن فـل بـإسماعيـ 
  ر بنـس بن نصـد بن خميـد بن محمـد بن أحمـبن محما
  746       :......................... ؛زرجيـاري الخـس األنصـبن قيا

  فـرجن ـل بـن إسماعيـب فـن يوسـل بـإسماعيـ 
  788        :...........................دـا الوليـنى أبـيك ؛رـن نصـبا

  يى ـو يحـر أبـاألمي؛ مـإبراهيبـن  رـو بكـأبـ 
  800.       :.....................................راويـوفي الصحـالمس
  ؛ليـبن ع عبد المؤمنس بن يعقوب بن يوسف بن ـإدريـ 
  810        :...................نـون الموحديـمأم ؛ونـب بالمأمـالملق
  وبـان بن أيـن سليمـب رـن جعفـاط بـبأسـ 
  829.       :............................ريـاإللبي ديـد السعـن سعـبا

  ر ـن جعفـام بـن هشـز بـد العزيـن عبـم بـأسلـ 
  831        :.....................................انـأب نـم بـن أسلـبا
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   837 .      :..............يرـبن بشر بن أسد الم راتـد بن الفـسأـ 
   839       :............يورورـمى المـاألع زوميـر المخـو بكـأبـ 
   848       :..............ديـخ المهـن الشيـد بـن محمـغ بـبأصـ 
  850       :....................................ةـلي بن هديـو عـأبـ 
   852       :...............بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي نـأم الحسـ 
  ماكْسـنن ـوس بـبن حـب سـن باديـن بـبلكيـ 
   855       :.......................اجيـهنْالص ادـنَّن مـب ريـن زيـبا

  ن ـن بـن ماكسـب وسـن حبـس بـباديـ 
  862       :.............................اجيـاد الصنهـن منـب ريـزي
  878       :...............ميرضر الحـقَبن األشْ ركْرون بن أبي بـبكـ 
  880       :...............الداخل ؛در مولى عبد الرحمن بن معاويةـبـ 
  883       :.......................فـن يوسـب ليـن عـن بـتاشفيـ 
  899       :................ثم اإلستراباذي؛ ت بن محمد الجرجانيـثابـ 
  907       :.................زاعيـلي الخـد بن عـن أحمـر بـجعفـ 
  سيـدد بن ـن محمـه بـد اللـر بن عبـجعفـ 
912       :............................................زاعيـة الخـونب  

  بـن أبـيد ـن محمـز بـد العزيـن عبـن بـالحسيـ 
  916       :...............................ريـرشي الفهـوص القـاألح

   920       :........................ـ فهـرس الموضوعـات والتراجـم
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