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1  

  

 
      

        
     
      

       
2: 

  ام ـقم ة ـرمـل مكـا في كـلن
  امـقا مـلن ومـوق النجـومن ف

   

                                                
بینمـا نقـل المقـري في نفـح . ذكـرت ھـذه الترجمـة كاملـة في اإلسكوریـال 1

محمـد بـن قاسـم بـن أحمـد بـن إبراھیـم : الطیـب بعضھـا مـن اإلحاطـة؛ وسمـاه
  .األنصـاري الجیـاني األصـل المالـقي؛ ثم ُنقـل ما ذكره ابن الخطیب في اإلكلیل

  .البحـر الوافـر 2
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  ا  ـد لمـالمج اه ـمن مي اـروين
  امـالزح  رـكثـد ا وقـوردناه

 
 ا  ـسوان  من وقل لي   ن همـفنح

  المــوالك  اًـقدم  مـالتقدي اـلن
   1ربـض  بكل  لنا األيدي الطوال

  امـلحسروع اـدى الـز به لـيه
  درع  لـون لكــسبِن الالَّـونح

  المـانث نـمنه 2سـيصيب الشم
  رب ــح ام ـا أيـس لنـدلـبأن

  امـعظ اـدنيـن في الــمواقفه
  4اًـخوف  رومـمنها قلوب ال 3ثوى

  المـد الغـفي المه وف منه ـيخ
   

                                                
 )).صـوب: ((في النفـح 1
 )).السُّْمـر: ((نفسـھ 2
  .أي أقـام 3
 )).خـوف: ((في النفـح 4
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  ا ــن احتسابـا جانب الديـحمين
  امـان وال يضـو ال يهـا هـفه

  ا ـمن راءـحمة الـت الرايـوتح
  رامـت  وال  قـاب ال تطـايـكت

  م ـه ما 1أدراك ر وماـو نصـبن
  رامـالك وم ـوالق  الحرب أسود 

  ات عمرو ـفتك مـم في حربهـله
  رامـانص  م ـعنده ارــفلألعم

  وا ــألم اـم مهمـول عداتهـيق
  امـاعتص  وتـالم ا ما منـأتون

  رب ـح يوم  وا األسنةـإذا شرع
  امـو الحمـذاك ه أن  قــفحق

  وم ـنج اـم فيهــأن رماحهـك
  2امـل الغمـه الليــا أشبـإذا م

   

                                                
  )). ما أدریك: ((كتبت في مخطوط اإلسكوریال وردت ھكذا في نفح الطیب؛ بینما 1
  )).القتـام: ((في النفـح 2
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  اً ــميت ام ـف األيـاس تخلـأن
  دوام  مــفله م ــحي منهــب

  اً ـشخص  ا من أبي الحجاجـرأين
  امـله قي ات ـك الصفـلى تلـع

  السجايا   محمود وقى العرض ـم
  امـدام همـف مقـالك م ــكري

  يء ـل شـه في كـهنول بذـيج
  رامــالم  زـع  وإن ه ـفيدرك

  الي ـرأي في نوب الليـم الـقوي
  وامـه القـرأي فارقـال ا ـإذا م

  اء ــة مضـمعضل  ه في كلـل
  الحسام  1دهـف ساعـاء الكـمض

  و ـويعف  ضيـادر يغـرؤوف ق
  رامـاء واجتـم اجتنــوإن عظ

  وافي ـالق ؤددهـوف ببيت سـتط
  امـت األنـبالبي اف ـقد ط كما 

   
                                                

  )).ساعدھـا: ((في النفـح 1
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  اله شكرا ـام عـد في مقـوتسج
  امـوالمق ك ـن ذلـالرك م ـونع

   1تـالحرب أخن  ا إذا ماـأفارسه
  امـالحم ا ـودن اـلى أبطالهـع

  ت ـكفّ السحب ا إذا ماـوممطره
  غمام داً ـدى أبـالن يـوكف أخ

  ر ـل بكل قطـر الجميـالذك لك 
  دامـرف األصيل المستـالش لك 

  ا ـسرن  البالد فحيث  2يناد جـلق
  رامــك ال يــملك ا أن ـرأين

  اً ـاً وغربـا شرقـملوكه فضلت
  3امــاً ونـيقظ  اـلملكه  تـوب

  دار ــم  ةوـلُعل مـلك ت ـفأن
  امــإم  ةـل مكرمـت لكـوأن

   

                                                
  .لیھـم وأھلكتھـمأي أتـت ع: أخنـت عـلى أبطالھـا 1
  )).جبنـا: ((في النفـح 2
  )).ونامـوا: ((نفسـھ 3
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  ا ـس إذا مـأندل الد ـت بـجعل
  آمـار مصر والشـتغ رت ـذك

  ز ـان عـمك  فيه ت ـان أنـمك
  رامـا كـبه ت ـان حللـوأوط

  را ـر بكـات الفكـوهبتك من بن
  امـاك ابتسـلقي نـمن حس  لها

  دك في حالها ـطرف مج زه ـفن
  امـاهتم  ل بهاـد األصيـفللمج

   *** 
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وتوجـد ترجمـة محمـد بـن الخصـال أیضـًا في )). خلصـة: ((في اإلسكوریـال 1

المعجـب، والمغـرب، والذخیـرة، وقالئـد العقیـان، والمطـرب، وبغیـة الملتمـس، 
لمعجـم في أصحـاب القـاضي والصلـة، وبغیـة الوعـاة، وروایـات المبرزیـن، وا

  .الصـدفي، والمقتطـف في أزھـار الطـرف
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12،
       


 3     

    4 
      

      
     
 5      
      
6،     
7      

    ﴿

                                                
  .البحـر الـذي ال یضـاھى: ربمـا قصـد بھـذا القـول 1
 )).یخاطـر: ((في اإلسكوریـال 2
  )).عـلى غیـر طـوق: ((نفسـھ 3
  )).علیـھ: ((نفسـھ 4
  .طیـنمـا بیـن الحاصرتیـن وارد في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقـط في المخطو 5
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في ج؛ بینمـا ھـو وارد في الزیتونـة 6
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط أیضـًا في ج؛ ووارد في الزیتونـة 7
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 ﴾1. 2 
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 4:

5
        
 

   

                                                
َیْعَلـَم أْھـُل اْلِكَتـاِب أّال َیْقـِدُروَن َعـَلى َشـْيٍء ِمـْن َفْضـِل  لئَالّ[: اآلیـة كاملـة ھكـذ 1

 . 29: سـورة الحدیـد؛ اآلیـة. ) ْضـَل ِبَیـِد الّلـِھ ُیْؤِتیـِھ َمـْن َیَشـاُءالّلـِھ َوأّن الَف
ھـذه العبـارة؛ وردت ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وجـاء في موضعھـا في  2

المذكـورة؛ ھي )) أبـو نصـر((و)). وذكـره الفتـح في قالئـده: ((المخطوطیـن
 .ـانكنیـة الفتـح بـن خاقـان صاحـب قالئـد العقی

 .؛ بینما وردت في المخطوطینوالقالئدسقطـت ھـذه الكلمة في اإلسكوریال،  3
  )).صلـة الصلـة: ((یسـمى ھـذا الكتـاب 4
 )).الصدیـقي: ((في المخطوطیـن 5
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2 
        

3: 
   

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 1
فـإذا كـان شعـر محمـد بـن الخصـال یمـأل صفحـات عدیـدة في نسخـة  2

یـة المخطوطـات تعـاني مـن شـح في ذلـك؛ إذ ال یوجـد في اإلسكویـال؛ فـإن بق
وعلیـھ؛ فقـد . ج، والزیتونـة؛ سـوى عشـرة أبیـات لھـذا الشاعـر: نسخـتي

اعتمـد عنـان ـ ھنـا ـ عـلى مخطـوط اإلسكوریـال؛ خاصـة؛ وأنـھ یشمـل أیضـًا 
  .عـلى األبیـات العشـرة الواردة في الزیتونـة، وج

 .امـلالبحـر الك 3
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  إشفاق   م هبوب ذيـب النسيـه
  اقـه الخفـالهوى بجناح نـيذهب

    وة ـن بنشالغصو ا صبح ـوكأنم
  اقـالعش  رـا سرايـله  تـباح

  ه ــاح ببانـالعبت الريـوإذا ت 
  اقـة المشتـبمهج رام ـلعب الغ

  كبرت عن الصبا  فقد   مه يا نسيم
  اقـب  ك الصبابةـق من تلـلم يب

  ت ذاك وال ـت ذاك فلسـكن  إن
  راقـبف مفارقي  1كـد أذنتـأنا ق

  وى ـاله ولقد عهدت سراك من عدد 
  استنشاق  ت في نظري وفيوالمو

   يرـلخاط  وـام لو عن السلـأي
  3واقـأش ىـإل 2اًــه هديــقربت

   

                                                
 .؛ لسالمـة الـوزن))أِذْنـُت: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـو مـا یقـدم مـن ضحایـا في الحـج والعمـرة مـن النعـم: الَھـْدي 2
  )).أشـواقي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  بي ـفي والبطالة مركـإل وىـاله
  1اب رواقـوالشب ليـن ظـواألم

  ة ـقسم  المدامة  في حيث قسمت
  3القـر من أخـالسك ألن 2ضيزى

  ب صـغا أني  اءـال ذنب للصهب
  اقـر باستحقـالسك امـذاك قـول
  بها  فانقبضت ولقد صددت الكأس

  اقـيمين الس تـا انبسطهمن بعد
  ة ـالندامى خل في وسط  وتركت

  القـاألع من بها الوسطى هامت 
  م ـوعنده  فاستسرفوني مذكرين

  اقـنف  نـو ديـن اللهـأدي ىأن 
  ا ـوربم  ابـالحب وحبابها نفث 

  راقـب  يد الملسوع منه تـسدك 
   

                                                
 )).رواقي: ((طویـل. جعلھـا ذ 1
 .أي قسمـة ناقصـة 2
  )).أخـالقي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  1اــوقهمن ف رـلما توقّ هـوكأن
  داقـدى األحـم من نـتجس نور 

  ة ـلو بارح نفح النوى في روض
  داقـرى عن األحـوس ا ـفأثاره

  م ـدرأ كيدهـه يـولقد جلوا والل
  راقـواألع اف ـصاألو  ةَـنافتَّ

  2اًـاً أدمـمإبليس قد  وى بهاـأغ
  4يرتمي في هواها الباق السر 3وهي

  الرضا   تاهللا أصرف نحوها وجد
  اقـت برضا أبي إسحـلو شعشع

5:   
  ق ـــاألف  ةـبرينع ــة وليل

  رقـط  رويت فيها السرور من
   

                                                
 )).وكأنـھ لمـا توقـر فوقھـا: ((؛ فغدا الشطر ھكـذا))مـن((طویـل . حـذف د 1
  )).آدم: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).ُیرمى في ھواھا الباقيوالسر : ((فغدا الشطر ھكذا؛ ))ھي(( طویل كلمة. حذف د 3
  )).البـاقي: ((طویـل. كتبھـا د 4
  .حھـذه القصیـدة موجـودة في الذخیـرة، والمغـرب؛ وھي مـن بحـر المنسـر 5
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  ا ـبه  تـت حران فاقتدحنـوك
  1رقـح  تْدرب راح ـمن ال ناراً

  ال وقد لبست ـعاط 3بها 2تـواف
  دقـالح  ت منـة فصلـاللـغ

  5ىه دجـالدهر من بني 4اـفأجابه
  6قــنساح في ـه كاإلصبـلقيت

  م ـأوجهه ام ـلنا في المق قامت 
  قـوالشف  ومــم بالنجـوراحه

  ن ـغص  البدر من ذرى 7طلعأو
  كالورق وب ـه القلـو عليـتهف

   

                                                
 )).حـرقي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).حلـت: ((في الذخیـرة 2
  )).بنـا: ((في المغـرب، والذخیـرة 3
  )).فجاءھـا: ((في الذخیـرة، والمغـرب 4
 )).ھـوى: ((في الذخیـرة 5
  : ورد ھـذا العجـز في المغـرب، والذخیـرة ھكـذا 6

  )).بفتیـة كالصبـاح في نسـق((
  )).عواطَّلـ: ((في المغـرب 7

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

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


18 
 

  وهـلسناه  داـمن عبد شمس ب
  قـاألف 3ذاكـإال ل 2ورـالن 1ذاك

  ه ــمدامت راء منــد بحمـم
  قـالعبة ـمسكي 4فـاء كـبيض

  ة ـــمنعم  ا وردةـــفخلته
  قـلى طبـع  تحمل من سوسن

  7نشرتها  حين 6في الراح 5نشرت
  8ـقاه من رمـمقلت ادرتـما غ

9: 
  ت ـسلف  اـلن  ـةليل  ذاـيا حب

  عرفت 10أغرت بنفسي الهوى وما
   

                                                
 .؛ وھـذا أسلـم))ذا: ((في المغـرب، والذخیـرة 1
  )).البـدر: ((نفسھمـا 2
  )).إّال لذلـك: ((في المغـرب، والذخیـرة 3
 )).كفـًا: ((في الذخیـرة 4
  )).یشـرب: ((في المغـرب، والذخیـرة 5
 )).بالـراح: ((في الذخیـرة 6
  )).یشربھـا: ((في المغـرب والذخیـرة 7
  )).رمـقي مـن: ((نفسـھ 8
كمـا وردا في الذخیـرة، وبغیـة . ج، والزیتونـة: ورد ھـذان البیتـان في 9

  . وھمـا مـن بحـر المنسـرح. الـوعـاة
  )).وقـد: ((في الذخیـرة 10
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  م ـفك  دامـا المـدارت بظلمائه
  تـقطف  جـمن بنفس ة ـنرجس

 
1: 

  ذنوبه   ت عليـوقد عظم ىفوا
  ارهـآث  بها 2تـة قبحـفي غيب

  ه ـإحسان 3اـه لنـإساءت اـفمح
  4ارهـه أوتـلذنوب رت ـواستغف

   

                                                
وردت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال ھكـذا؛ بینمـا ذكـرت في المخطوطیـن  1

وقـد رجـح )). ا غـب المـزارفي غائـب آب بعـد مـ: ((شكـل مغایـر؛ حیـث جـاء
: عنـا صحـة عبـارة اإلسكوریـال؛ ألنـھ الحـظ في البیـت الثـاني ذكـر كلمـة

: ویوجـد ھـذان البیتـان أیضـًا في. ؛ وھـذا یقتـرن مـع ذكـر المغـني))أوتـاره((
  .وھما من البحر الكامل. قالئـد العقیـان، وبغیة الملتمس، والمطرب، والذخیرة

 )).حظیـت(( :في ج 2
  )).بنـا: ((في الذخیـرة 3
  )).أمـاره: ((، وفي الزیتونـة))أنـواره: ((في ج 4
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1:  
  والقلب رهن لديكم  2واـم تعلمـأل

  ديـبع  4عني بمضجره 3يخبركم
  م ـمكانك الحادثات  6قلبتني 5وـفل

  ديـخ 7اودالتهاو يألنهبتها وفر
  8دـوواح  ي وأهليـألم تعلموا أن

  وحدي  10ةـوال أرضى بتفدي 9فدا
   

                                                
 .وھي من البحر الطویل. العقیان، والمطرب، والذخیرة قالئد: موجودة فيھذه األبیات  1
  )).ألـم تسألـوا: ((في الذخیـرة 2
  )).فیخبركـم: ((نفسـھ 3
 )).بمضمـره(( :في القالئـد، والمطـرب، والذخیـرة 4
 )).ولـو: ((، والمطـربالقالئدفي  5
  )).قبلتـني: ((في المطـرب، والذخیـرة 6
  )).وأوطأتھـا: ((، والمطـرب، والذخیـرة القالئدفي  7
  )).وواحـدي: ((، والمطـرب، والذخیـرة القالئدفي  8
  )).فـداء: ((المصـادر نفسھـا 9

  )).ِبَتْقدمـتي: ((في المطـرب 10
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1،2: 

  مشترك   غير ه أعطاك فتحاًـالل
  وت إلى دركـورد عزمك عن ف

  ه ـواد أنت راكبـأرسل عنان ج
  الملك  واضمم يديك ودعه في يد

  على ثقة  ىحتى يصير إلى الحسن
  كـهاد غير مؤتع كـيهدي سبيل

  ة ـمملك داء ـقد كان بعدك لألع
كورة الفلك  ت عليهمحتى استدر  

   3اـضا بهقال وطارأسارت بك الجرد 
  شرك والحين قد قيد األعداء في 

   

                                                
ألن ھـذة األخیـرة في . طویـل. كمـا اعتقـد د)) بكـركي((؛ ولیـس ))ركيكـ(ھي  1

م؛ بیـن جیـش 1136/ھـ531أمـا معركـة كـركى؛ فقـد حدثـت سنـة . في لبنـان
قشتالـة وبیـن جیـش المرابطیـن بقیـادة األمیـر تاشفیـن بـن عـلي بـن یوسـف 

وكـان تاشفیـن ـ آنئـذ . میـنابـن تشفیـن اللمتـوني؛ وكـان االنتصـار فیھـا للمسل
ـ أمیـرًا عـلى األندلـس مـن قبـل أبیـھ؛ الـذي أسنـد إلیـھ تلـك المھمـة سنـة 

  .م1128/ھـ522
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر البسیـط 2
  )).الفضـاء بھـا: ((طویـل. ھكـذا كتبھـا عنـان؛ وقـد جعلھـا د 3
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  رـا غير منعفـت كميـفما ترك
  كـمنسف يراً غـوال تركت نجيع

  موتور عل حنق   وا وما نامـنام
  1كـالسل ة من ـإذا فرص أسدى 

فصبتْحه باطشة ـود اللـم جنـه  
  كـسر في مـالفج  والصبح من عبرات

  در ـم منكـكالنج درـمن كل مبت
  كـتفيض أنفسهم غيظاً من المس

  طعنت   م بأرماح وماـفطاعنوك
  كـم بأسياف ولم تحـوضاربوك

  ه ـم قبل موسمـر فيهتعجل النح
  نسك م كل ذي ـمنه يداله مدوقَ

  ة ـة والوحش واقفـفالطير عاكف
  وم القوم عن حركـد أثقلتها لحق

   

                                                
أسـدى إذا : ((الشطـر ھكـذا ؛ فأضـحى))لیسـت: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 1

  )).فرصـة لیسـت مـن السلـك
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   رـلى كل عاد منهم أسـعدت ع
  رحب وفي حنك 2في حنجر 1بعثه

  ًواشكري ملكاً  اً مريئاـكلي هينئ
  ركـكل معت ه في ـك أسيافتقر

  رت ـفلو تنضدت الهامات إذ نش
  كـان بالنبــللغيظ اع ــبالق

  أبرح وطالب بباقي الدهر ماضيه 
  دكـه الفيئ في فـأقام فيوم بدرٍ

  ه ـوكم مضى لك من يوم بنت ل
  كـاح الحظ مشتبـفي ماقط برم

  م ـملتي م بالموت ـع مرتكـبالنق
  كـبالشمر محتب بالبيض مشتمل 

  الصعاب   باب إلى فحصـفحص الق
  ى السككات إلـإلى أريولة مداس

   

                                                
  .؛ لسیتقیـم الـوزن))بعثـن: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .أي الحنجـرة 2
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  ه ـوكم على حبر محمود وجارت
  ركـل غير متـللروم من مرتك

  حتى قيل قد غدروا  رفوفيت للص
  ر اهللا بالدركـسموت تطلب نص

  غدوتهم  الم ـفأسلمتهم إلى اإلس
  وأذهب السيف ما بالدن من حنك

  ه ـك السامي بهمتـا الملـيا أيه
  الملك ى دم رضـه ال تعـالل ىإلى رض

  ه ـوتطلع بشرىما زلت تسمعه 
منسلك  على األجياد أخرى كدر  

  ن بها ـبيضت وجه أمير المؤمني
  في حلك  ادـة اإللحـواألرض من ظلم

  فاستشعر النصر واهتزت منابره 
  كـار محتنـللكف ر أروع ـبذك

  طاعته   ن واالكـدك ولمـفأخل
  كـه ممتسـبر بتقوى الل خلود 

   

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

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


25 
 

  زاخر قد بكا طرباً  ث ـوافيت والغي
  وكم بلله من الضحك ظفرت  لما

  أنشأت من حسن  ه ما ـوتمم الل
  كـه ومنتمـمن  كـل منسبـبك

  األرض من زهيري وعن قريب تباه
  كـالحب  ةـا غضـا بهـسماه

   دوأبِ وسد وأحمد واعتمد دوقُ دعفَ
  كهِتَوانْ ِلوتَواس ْلطتَواس ْلوص ْلوقُ

  ر له ـه فرداً ال نظيـوحسبك الل
  ركـنصرته عن كل مشت تغنيك

        
1: 

  ن ـبمؤتم  ليس على حر رـالده
  نـد الزمـه يـتخطت وأي علق 

   

                                                
الثالـث، : ورد في المعجـب؛ مـن ھـذه القصیـدة أربعـة أبیـات فقـط؛ ھي البیـت 1

. ـن طفیـلوالرابـع، والسـادس، والسابـع؛ غیـر أنھـا نسبـت في ھذا المصـدر الب
  .وھي مـن البحـر البسیـط
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  ا ـوساكنه على الدنيا 1العفا  يأتي
  نـسك  إلى نر لم يسكـأدب 2كأن
  3عن شحط  يا باكيا فرقة األحباب

  روح للبدنـت فراق الـهال بكي
5لـن إلى أجـفي طي 4دـتقي نور   

  في الكفن وخلى الطين 6عنواً وانحاز
  إلى درك  كالطير في شرك يسمو

  ومن درن  حتى تخلص من سقم
  ا ـالتقاوهم  اهللا ىإن لم يكن في رض

  7نـت على دغة بتِّـفيا لها صفق
   

                                                
 . ؛ لسالمـة الـوزن))العفـاء: ((طویـل؛ الھمـزة؛ فغـدت. أضـاف د 1
  .مـن أجـل الـوزن)). كأنھـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .أي ُبْعـد 3
  )).تـردَّد: ((في المعجـب 4
 .كنایـة عـن الجسـد: ھنـا كنایـة عـن الـروح؛ والطیـن: النـور 5
  )).فانحـاز علـوًا: ((عجـبفي الم 6
  : ورد ھـذا البیـت في المعجـب ھكـذا 7

  )).فیا لھـا صفقـة تمـت على غبـن *إن لم یكن في رضى اهللا اجتماعھمـا ((
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  1يا شد ما افترقا من بعد ما اعتنقا
  3كانت على دخن 2ا محرقةـأظنه

  ر به ـيس إلى وجه  ارـورب س
  نـوقد نبت المرعى على الدم ىواف

   بصر وال ه ال سمعـأتى إلى الل
  السنن إلى  يدعو إلى الرشد أو يهدي

  ه ـراق ال بقاء لـيوم ف  في كل
  نـقم كرم أو سيد  من صاحب 

  وا ـمض أعيا أبا حسن فقد الذين 
  نـذي أعيا أبا حسـبال فمن لنا 

  قد انقرضوا  قوم  في كأن البقية 
  نـشج  فهاج ما شاء ذاك القرن من

  من   ه رمزـداً وفي أثوابـيعد ف
  نـفط  كل ذي خلق عمرو وذي

   

                                                
  )).اعتلقـا: ((في المعجـب 1
  )).ھدنـة: ((نفسـھ 2
  .أي عـلى فسـاد 3
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د ـمفتق ا كلـن أوجدتنـم  وإن  
  نـوالظع  ز الفقدـه لعزيـحيات

   ـمحلومه  وك إذا خفتـمن للمل
  سكن  اوم ذاك الطيش منـبما يق

 
  حشتنا أصبحنا لو ال تسر يا يونس

  نشكو اغتراباً وما بنا عن الوطن
  ه ـل  اً ال عنادـويا مطاعا مطيع

  مؤتمن  في كل أمر على اإلسالم
  البحر مبهمة  كم خطت كارتجاج 

  نـسل من لس ام ـفرجتها بحس
  جذبت   ال وإنـطود المهابة في الج

  رـزت ذرى وتـخلوة ه ه عنان
  اً تلقى الرسول به ـسبب  أكرم به

  نـوالسن في الفرض لخمس واردة 
  سم القصور به  ناهيك من منهج 

  دنـال إلى فـهوى فمن قدر ع
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  الغمام به  ىيسق  ىقَمن كل وادي التُّ
  نـالضرع باللب فيستهل شروق 

  ر ـأحسابها مض بك في  تجملت
  وأصل مجدك في جرثومة اليمن

  حاشدة   من دولة حولها األنصار
  والقنن في طامح شامخ األركان 

  نصروا  ذين هم رووا وهم من ال
  نـالفت من عيسة الدين ال من جذوة 

  ع ـومستم  ع منهمـمطل إن يبد 
  أذن  ك عن لحظ وعنـفارغب بنفس

  ر ـوال زه  وشي ما بعد منطقه 
  نـثم  ذاك الدر من وال ألعالق

  دده ـؤس  لـا فضـول وفينـأق
  نـالسر والعل ه ملءـالل استغفر

   اًـعوض نعم ذا  ومغيث  محمد 
  نـالهت  هما ساللة ذاك العارض
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  ة ـصالح  ه في كلـال هديـتقي
  ق عن طبع وعن مرنـالسواب نصر

  داـد عقـه إال وقـما حل حبوت
  نـمن أيد ومن من بما اختارحباً 

  عند حسن عهدهما  ة ـغر األحب
  س في األثواب والجننـوإن يون

  ة ـاً وترحيباً وتكرمـعلماً وحلم
  نـى زكن وإغضاء علـللزايري

  قبره نزال  يث أوسع ـيا وافد الغ
  نـوروماً حول ذاك الديم من ثك

  ه ـوطبق األرض وبال في شفاعت
  نـد ذاك الريف واليمـفنعم راي

  أبي ـكوني مرة ب وأنت يا أرض
  نـمثوى كريم ليوم البعث مرته
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  ه ـك أعظمـوإن تردت بترب في
   من ردن  فكم لها في جنان الخلد

   1؛ 
2: 

  ع ـبالغور والشمل جام لهم 3بدت
  عـلوام  بـبأعالم العذي بروق 
  المدامع   الضمير بأسرار  فباحت

  عـالمسام  لم تنله  رامـورب غ
  5التصويب من فيضها 4اـأذاع به

****  
  ل ـأال في سبيل الشوق قلب مؤث

  تحمل  ب إذا شاء والبروقـبرك
  ل ـني أتحمـنأ إالّ وت ـهو الم

   

                                                
 )).اوكتبھـ: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في المخطوطیـن؛ فـوردت 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).سحـت: ((في اإلسكوریـال 3
 )).ودام بھـا: ((في المخطوطیـن 4
وقـد وردت ھـذه القطعـة . ؛ لیستقیـم الـوزن))ال ُیَصـوَُّب: ((طویـل. جعلھـا د 5

  .الخماسیـة في المخطوطیـن
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  لـمنه عز  ت هذا منهلـإذا قل
وراية برق نحوها القلب يجـنب  

****  
  ت ـفثاب ل بعد ـه إما كـأبى الل

  تـففاي م ـدار منهـوإما دنو ال
  الفت   مـيلفت البين المصم وال 

  تـالمتهاف ارقـويا رب حي الب
  بـعنْة يـحبراب بتفريق األـغ

****  
   دمي ذاك الوسيق المضرجاـخذوا ب

  ـاوروضاً بغيض العاشقين تأرج
  ا ـالً ما تحرجـعفى اهللا عنه قات

  وتدرجا نشره  الردى في  ىتمشَّ
  بـهذْم ة ـوفي كل شيء للمني
****  

  ه ـه عهداً قد تقلص ظلـسقى الل
  هـالربا مستهل يره يحيـحيا قط
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   هـلُّجُِأ اً اً كريمـشخص وعى به
  هـعلُّوي  ارةـؤادي تـح فـيص
  بـعشْوي  ه بالذكر طوراًـويلم

****  
  ه ـذكائ  رماني على قرب بشرخ

  ذكايه  نظرة من فأعشت جفوني 
  ه ـوغصت بأدنى شعبة من سماي

  هـر في غلوئـالبح 1شعابي وجا
  بـردع خديه يرك 2ربـفكل ق

****  
  وداً ــت قعـركن ىه أنَّـألم يأت

  وداـجمعت عن وفز الكالم قعوأ
  ودا ـللذكر بعدك ع أعتصر ولم 

  ان صعوداـني هذا الزمـوأزهق
   

                                                
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))وجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))بقـرب: ((لطویـ. جعلھـا د 2
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  بـفربع الذي بين الجوانح سبس
****  

  سميعا   على تلك من حال دعوت
  مريعا  رت روضاً بالعقابـوذك

  اً ـجميع  وتمأل الشعب المذحجي
  اـريع  الرصافة وسرباً بأكناف 

  بـلام تقـن بالحمـق عياوأحد
****  

  النخل   س ممشانا إلى القصر ذيـولم أن 
  سهل  الطود عن دمث ىتجاف بحيث 

  قدر وال فضل  وأشرف ال عن عظم 
  لـك قام على رجـه للملـولكن

  بـويحج ه تباريح الشمال ـيقي
****  

  ينتابـه برسيسـه 1فكـم توجـع
  ويرتحـل الفتى بأرجل  عيسـه

   

                                                
  .؛ لسالمـة الـوزن))وجـع: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  هأبِـقْ أم عمرو في بقايا دريسـ
  كسحق اليماني معتليـه  نفيسـه
  فرقعته تسبي  القلـوب  وتعجب

**** 

   1هـوبيضاء للبيض البهاليل تعتري 
  زيـوتنت  جالال ان ـوتعتز بالب

  المطرز   وى أنها بعد الصنيعـس
  زِوِعم  ى والثكل أثوابلَكساها البِ

  دبـن وتنـيبكي وتبكي للزايري
****  

  ردد ـراء من متـبالزه وكم لك 
  دـمقص  ة متسق المجامعـووقف

  د ـبالي ق الجوانحـيسكن من خف
  اصر بن محمدـويهتك حجب الن

  هنالك وترهب ىشَخْة تُـوال هيب
****  

   

                                                
  )).تعتـزي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ك ـالمتنس ع ـم مقام الخاشـلنع
  لكـالعبشمين المم وكانت في محل 

  يسفك   النفس العزيزة متى يورد 
  يملك  وإن يسم نحو األبلق الفرد

  بـيتصع ه ـرام رام ـوأي م
****  

  ا ـمبناه قصور كان الماء يعشق 
  أعالها  فطوراً يرى تاجاً بمفرق

  سفالها  خلخال أسوق  وطوراً يرى 
  يهواها  ذوايب إذا زل وهناً عن 

  كوكب ضيقول هوى بدراً أو انقَ
****  

  الشواهق  الجبال أتاها على رغم 
  قــمراه ف للنجوم ـوكل مني

  عانق وكم دفعت في الصدر منه ب
  ارقـا والمفـفي أحشائه فأودع
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  برذْـي  اً بأنفاس الرياحـحساب
****  

  هي الخود من قرن إلى قدم حسناً 
  تناصف أقصاها جماال مع األدنى

  على مبنى  ىمبن  1كاألفالك جودر
  نىـالمع  توافقن في اإلتقان واختلف
  بـتتشع  وأسباب هذا الحسن قد

****  
  الً ـلي فأين الشموس الكالفات بها

  وأين الغصون المائسات بها ميال
  ال ـالسابحات بها ذي  2وأين الظبا

  وأين الثرى رجال وأين الحصا خيال
  بـو أن من يتعجـوا عجبا لـف

****  
  كم احتضنت فيها القيان المزاهرا 

   

                                                
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))كأفـالك: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))الظبـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  راـالمجام وكم فاوحت فيها الرياض
  را ـسام  وكم ساهرت فيها الكواكب

  ارـالمزام  وكم قد أجاب الطير فيها
  بـم من الدنيا شعاع مطنـعظي

****  
بها النهي واألمر ىقضكأن لم يكن ي   

والبحر  إلى خزائنها البر ىجبوي  
  ر ـالفخ وراً بذمتها ـويسفر مخف

  رـالده ويصبح مختوماً بطينتها 
  بـوتنس  إليها ىزـه تعـوأيام

****  
  النواضج  يسعن ذات الق  ومالك

  لناصح اًـعزى قديمة تُـوناصح
  ح ـواض ر ـوذي أثر على الده

  حـصال  كـد هنالـر عهـيخب
  ربـويخ نـويعمر ذكر الذاهبي
****  
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  دول ـنهر وج تالقى عليه فيض 
وأقبل  ٍلفْتصعد من س ٍلـمن ع  

   1ألـك شمـوذل  ىوبـذا جنـفه
  زلـخير من ى ا إال علـوما اتفق

  ربـمج  إن الفضل منهـوإال ف
****  

  تنافرا   ب كاناـالطي ا فيـكأنهم
  القضاء وسافرا فسارا إلى وصل 

  را ـان تناظـالقى السابقـولما ت
  تظافرا  ق مهالًـالح ال وليـفق
  بـة طيـا عذب المجاجـكمفكلُّ

****  
   تُـا أن اللجاج هو المقـألم يعلم

  تُّـبنْالذي ال يقبل النصف م نوأ
  ت ـوق  اـوما منكما إال له عندن

  السمت  ن الحق واتجهفلما استبا 
   

                                                
 ).)شمـألي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  بـغيه ور المودة ـتقشع من ن
****  

  را ـلمظه ة ـا بالعامريـوإن له
العيون ومنظراً  لهيومستشرفاً ي  

  أخضرا  خضارة   يا على شطَّـوروضن
  راـوتجب  قد عال  وجوسق ملك

  بـرة عند الكواكب تطلـه تـل
****  

  وارد ـالم  وانـفي عنف 1رهـغي
  ل واردـك قىـملت  ه فيـوأثبت
  د ـالمجاه  حيـلألري رزه ـوأب

  دـوكل فتى عن حرمة الدين زاي
  بـدره تتلهـي صـه فـحفيظت

****  
  قصر الخالفة فرسخا   دم عنـتق

  ليصرخا  الفضاء  باألرض وأصحر
   

                                                
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))أغیـره: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  خا نوم فحالته أرض الشرك فيها 
  خاودو  الديار ك من جاس ـكذل
فردوترهب يه في القلب تسرتُع  

****  
  وم قد مضوا وتصدعوا ـق كيولَأ

  واـوا من أمرهم ثم ودعـقضوا ما قض
  ع ـويسم  ركز يحس ل لهم ـفه
  ظاهر األرض بلقع  ل فهذاـتأم

  1بـغي ا حيثـإال أنهم في بطنه
****  

  المقام على شفا  ت ترى أن ـألس
  وأن بياض الصبح ليس بذي خفا

  ا ـعف  ة قدـوكم رسم دار لألجن
  اًـمعرف  ودـفللو اً ـوكأن حديث

  بـتجندى يـفأصبح وحش المنت
****  

   
                                                

 )).غیبـوا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ع ـالمصان  وهللا في الدارات ذات
  عـوم الطوالـأخالء صدق كالنج

  ع ـناص  م كل أبيضـأشيع بينه
  عـبراج وأرجع حتى لست يوماً 

  بـي قسمتي أتهيـا ليتني فـفي
****  

  سلوان   ني عنكـة لم يثنـقرطبأ
  إخوان بمغناك وال بمثل إخواني 

  آن ـظم ماءك قـوإني إذا لم أس
  انـش  ولكن عداني عنك أمر له

  بـوتكت دـعار تُـني آثـوموط
****  

  ع ـيدف لك الحق والفضل الذي ليس
  مطلع وأنت لشمس الدين والعلم 

طوى ولوالك كان العلم ي رفع وي  
  وكل التقى والهدى والخير أجمع

   

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

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


43 
 

  ذبـمع  ك تناهى والحسودـإلي
****  

  الخاليف   ت باختيارتك خص ألم 
  فـودانت لهم فيها ملوك الطواي
  ف ـوعض ثقاف الملك كل مخال
  فـبكل حسام مرهف الحد راع

  ال طوراً وتسكبـبه تحقن اآلج
****  

  وسلموا  ا انقاد الملوك ـإلى ملكه
  واـويمم  ودـا ندا الوفـبتهعوك

  وا ـوتعلم وفيها استفادوا شرحهم
  وتحرموا همدهر وعاذوا بها من 

  بحـب عنهم صرفه المتسـفنك
****  
   ىمرتق ن فوقكـعلوت فما في الحس

  ىمنتق  كـار وتربـمخت  واؤكـه
  قى ـلتم  نـا وللديـللدني وجسرك 
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  ىقـد بالتـوبيتك مربوع القواع
  ربـوتض ىألكباب تنض إلى فضله

**** 

   اءهـبق نـار التابعيـولى خيـت
  اءهـفن بأطراف العوالي وخطوا 

   1اءـوثن هـصيت  الـومدوا طوي
  2اهـسن  وع عليهـال زال مخلـف

  بـن يخيـوال زال سعي الكايدي
**** 

  د ـأصي ل أروعـه كـغ فيـوبال
  دـوالي  والمكارم طويل المعالي 

  د ـداً بعد سيـوشادوا وجادوا سي
  دـمخل صنيع   فبادوا جميعاً عن

  بـاء ويخطـه الثنـوم عليـيق
**** 

   

                                                
  )).وثنـاءه: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).سنـاءه: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  الشوابك  ه مثل النجوم ـمصابيح
  كـالحوال  واب النجومـتمزق أث
  ك ـوسال ل الهـه من كـوتحفظ

  ازكـتنقض انقضاض النيل أجاد
  بـتنه  ةـم بالطبطبيـفإبشاره

**** 

  القدر   ةـد بها ليلـأجدك لم تشه
  وقد جاش بر الناس منه إلى بحر

  وقد أسرجت فيه جبال من الزهر 
  فجر  فلو أن ذلك النور يقبس من

  نضبيو ىلفجر يفنألوشك نور ا
**** 

كأن للثري1من نرجس اوات أطواد   
  سـى تنفـو بأدنـتهف  هـذوايب

  د من كل معطس وطيب دخان النِّ
  بسـملوه في كل جسم ـوأنفاس

   

                                                
  )).كـأن للثریـات أطـواد نرجـس: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعلھـا د 1
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  بـه فوق الكواكب تسحـوأذيال
**** 

  تبدت راية الفجر تزحف  إلى أن 
  1وفـذي ال يسـضى الـق  وقد
  وا وأزهار المصابيح تقطف ـتول

  وأبصارها صوناً تغض وتطرف
  بـترك ثم األرماح لـصتنكما 

**** 

  ا ـوحضوره غيابها الم علىـس
  اـوقصوره سالم على أوطانها 

  ا ـوقبوره  2سالم على صحرايها
  اـسوره  وال زال سوراهللا من دون
  بـوأره  فحسن دفاع اهللا أحمى

**** 

  المعشون كل مرفع  ها روفي ظه
   

                                                
؛ ))وقـد قـضى منھـا الـذي ال یسـوف: ((طویل ھـذا الشطـر ھكذا. جعـل د 1

  .وذلـك مـن أجـل سالمـة الـوزن
  )).صخرائھـا: ((طویـل. كتبھـا د 2
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  مشفعوق كل ـوفي بطنها الممش
  ترفع   ةـمتى تأته شكوى الظالم

  عـمدف اث ـد المستغـوكل بعي
  ربـيق من اهللا في تلك المواطن

**** 

  ب ـالجوانح والقل ءوكم كربة مل
  بـت وقد نام المواسون من صحـطرق

  ب ـهولي  1يالول ا قبرـبروعته
  يا رب  دسـوناديت في الترب المق

  بـويرغ  فأبت بما يهوى الفؤاد
**** 

  ك مصرعي ـحبي حان قبلفيا ص
  معي الوفا والرضا  وكنت على عهد

فحط بضاحي ذلك السمضجعي  ى ر  
  روعـم غير وذرني فجار القوم

   

                                                
  )).الـوالي: ((طویـل. كتبھـا د 1
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  بـومرح لـم للجار أهـدهعنف
**** 

   وىـالن رعى اهللا من يرعى العهود على
  وىـما ن ويظهر بالقول المحبر 

  وى ـالود واله  مـولبيته من مستحك
  مجتوى  واديهيرى كل واد غير 

  بـيتجن  ه الذيـدي سبيلـوأه
**** 

 
 

1 
2  

    
         
  3،4،

                                                
  )).الشمـس: ((في اإلسكوریـال 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 2
  )).رییـسي: ((في اإلسكوریـال 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 4
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1،    

2،     
      
3. 

    4،5 
6 7،
7،8 

                                                
 .ن الحاصرتیـن سقـط في جمـا بیـ 1
  )).مجتدیـًا: ((في الزیتونـة 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 3
المشار إلیھ في الشعر الجاھلي؛ فیقول " ریاج بن عجلة"عّراف الیمامة؛ ھو  4

    ـبــلطبی  ـنيـإن  داویت ك ـفإنـ* فقلـت لعـّراف  الیمامة  داوني     :شاعرھم
   شفیاني  د إن ھماـراف نجـوع* اف الیمامة حكمـھ جعلـت لعـر  :وقال آخر

  بما حملـت منـك الضلوع  یدان* ا ـلنـ  ـاـم اهللا واهللا شفاك فقاال 
وثمـة عرافـون كثیـرون في شبـھ جزیـرة . األبلـق األسـدي: وعـراف نجـد ھـو

  . شـق، وسطیـح: أشھرھـم. العـرب أیـام الجاھلیـة
 )).وحـرى: ((زیتونـة، وفي ال))وحـادى: ((في ج 5
  .الخبـال واالضطـراب: الخـب ھـو)). الحـق: ((في الزیتونـة 6
مـا بیـن الحاصرتیـن؛ ورد ھكـذا في اإلسكوریـال والزیتونـة؛ بینمـا كتـب  7

 )). یقرظـھ ویجلیـھ: ((مكـان تلـك العبـارة في ج
 )). والخفـاء: ((في المخطوطیـن 8
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1 ، 2
    3،
   4   
 

 
      
      5،
     

                                                
؛ المسـمى صـافي، أو عبد اهللا؛ الـذي اختلفـت لعلـھ ابـن صیـاد أو صایـد 1

 .واهللا أعلـم. اآلراء حولـھ؛ وقـال بعضھـم أنـھ المسیـح الدجـال
ویقـول . ھـو الكـذاب أو الممـوه، أو السائـح في األرض: المسیـح الدجـال 2

 :وأّمـا المسیـح الدّجـال فإّنمـا ُسـّمي مسیحـًا ألحـد وجھیـن أولھمـا. ((الـرازي
ألّنـھ یمسـح األرض أي یقطعھـا في : العیـن الیمـنى، وثانیھمـا ألّنـھ ممسـوح

دّجـال؛ لضربـھ في األرض، وقطعـھ أكثـر نواحیھـا؛  :زمـن قصیـر لھـذا قیـل لـھ
  :ثـم قـال)). الرجـُل إذا َمـوَّه ولّبـس َدَجـَل: وقیـل ُسـّمي دّجـاًال مـن قولـھ

لدجـال صراحـة بالنـص في القـرآن؛ لكـن بعـض لـم یـرد ذكـر المسیـح ا((
من  158آیـات تـدل علیـھ في القـرآن مثـل اآلیة  المفسریـن یـرون أن ھنـاك

َیـْأِتَي َربُّـَك َأْو َیـْأِتَي  َھـْل َیْنُظـُروَن ِإّال َأْن َتْأِتَیُھـُم اْلَمالِئَكـُة َأْو [ :سـورة األنعـام
آَیـاِت َربِّـَك ال َیْنَفـُع َنْفسـًا ِإیَماُنَھـا َلـْم َتُكـْن  ـْوَم َیـْأِتي َبْعـُضَبْعـُض آَیـاِت َربِّـَك َی

 .)َأْو َكَسَبـْت ِفي ِإیَماِنَھـا َخْیـًرا ُقـِل اْنَتِظـُروا ِإنَّـا ُمْنَتِظـُروَن  آَمَنـْت ِمـْن َقْبـُل
ك في عدیـد مـن بینمـا ورد ذكـره صراحـة في السنـة النبویـة المطھـرة؛ وذلـ

  )).تمیـم الـداري األحادیـث مثـل حدیـث
 )).أصـداف: ((في ج 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 4
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 5
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  1   
 2 

       3.

4  

   
       


5،     

    
       6

      
      


                                                

  )).النبیـھ: ((في اإلسكوریـال 1
  ))شیئـًا: ((في ج 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 3
 .وطیـنھـذه العبـارة سقطـت في المخط 4
  .أي لالختبـار 5
 )).تزدنـا إلى: ((في والزیتونـة 6
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    1،  
   
2،

 
       



3. 

   4.
      5 
6، 7    

8،      9، 
                                                

 .ھـو أعـلى وسـط الصـدر: الـزَّور 1
 .ھـذه العبـارة سقطـت في ج 2
  )).وبعـد: ((في اإلسكوریـال 3
 )).وتعینـت الزیـادة: ((في المخطوطیـن، وج، والزیتونـة 4
. لیـھ بالعـذابھـو بسـاط مـن الجلـد؛ یفـرش تحـت المحكـوم ع: النطـع 5

 .والنطـع أیضـَا مـا ظھـر مـن داخـل الفـم؛ حیـث موقـع اللسـان مـن الحنـك
 )).المقـل: ((، وفي الزیتونـة))المستثقـل: ((في ج 6
  )).الطحـن: ((طویـل. وكتبھـا د. ھكـذا 7
 )).استھالھمـا: ((في المخطوطیـن 8
  )).النبـأ: ((في اإلسكوریـال 9
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8.


                                                
  .ـارة في اإلسكوریـالسقطـت ھـذه العب 1
 )). وقلـت كـل ذلـك أتقنـھ حفظـًا: ((في ج 2
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن 3
 )).وعـن مبـرك الشیطـان نكلـت: ((في ج 4
 )).المسـة: ((في اإلسكوریـال 5
 )).صدقـت ـ أصبـت فیمـا قـد رجـوت: ((في ج، والزیتونـة 6
 )).وأدھشـني: ((في ج 7
 .ھ وكذبـھأي صدقـ 8
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4،
                                                

: لـم یـرد في المخطوطیـن مـن العبـارة المحصورة بیـن، حاصرتیـن سـوى 1
 )). ثـم صـار القـوم إلى ذكـر الطاغیـة ابـن رذمیـر((

 .ھـذه العبـارة سقطـت في المخطوطیـن 2
)). ال تمـس الضخـمى إال علیـال وعمـرا كالموسـم ولـو خلیـال: ((في الزیتونـة 3

 .رة ساقطـة في جبینمـا العبـا)). خلیـال
ھـم في مجملھـم الـدب األكبـر؛ یستـدل بھـا عـلى جھـة : بنـات نعـش وأبوھـم 4

ومـن . الحواجیـز والجـدي ھمـا. إلى جانـب نجمتیـن في جھـة الیمیـن. الشمـال
بناتـھ  أنـھ قتـل نعشـًا؛ فحملتـھ). سھیـل(األساطیـر الـتي تـروى عـن النجـم 
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بـع بنـات یحملنـھ في النعـش، وثـالث یمشیـن خلفـھ، أر: السبـع في نعـش

وھـّن یعتقـدن أن قاتـل أباھـن ھـو الجـدي . ویقـال عـن األخیـرة أنھـا عرجـاء
. ال یدفـّن أباھـن قبـل أن یأخـذن بثـأره ؛ لـذا فقـد قـررن أن)النجـم القطـبي(

ائقـًا بینھـن وبیـن ولكـن ھنـاك نجمتـان اسمھمـا الحواجیـز یمنعھـن ویقفـن ع
الوصـول إلى الجـدي؛ وعبھـم فقـد بقیـن یـدرن حـول  تحقیـق ھدفھـن، و

بینمـا یختـبئ سھیـل . الجـدي والحواجیـز تفصـل بیـن القاتـل وطالـبي الثـأر
  .خوفـًا وال یظھـر إالَّ كـلَّ شھریـن؛ ولفتـرة قصیـره فقـط

رف نجـم الثریـا مـن القـدم؛ كمـا یعرفـھ ویعـ. الثریـا نجـم؛ مـن أشھـر النجـوم 1
وقـد استعملـوا ھـذا . العـرب في أیـام الجاھلیـة؛ حیـث ورد ذكـره في أشعارھـم

وفي الثرّیـا یشتـّد . وھي سبعـة أنجـم ظاھـرة. البصـر النجـم كمقیـاس لقـوة
ـاح والسَّمـوم وینـدر فیھـا نـزول األمطـار؛ كمـا یكثـر ھبـوب الری الحـّر

المیـاه، وترتفـع عاھـات الّثمـر ویرتـج البحـر،  والعواصـف، وتغـور فیھـا
الجـوزاء (ویعـرف ھـذا النجـم عنـد المزارعیـن باسـم . وییبـس العشـب

إذا : ((إذ یقولـون). الّنجـم(أو ) الثرّیـا(؛ بینمـا یسمیـھ عـرب البادیـة )األولى
أي في تكسـر [، والعشـب في حطـم ]في شـّدةأي [في حـدم : طلـع الّنجـم؛ فالحـّر

 ].أي باقیـة[، والعاھـات في كـدم ]وحطـام
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 2
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 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في اإلسكوریـال 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 2
تـوفي (ھـو أبـو الولیـد حسـان بـن ثابـت بـن المنـذر الخـزرجي األنصـاري؛  3

سبـق لـھ في . شاعـر رسـول اللـھ صـلى اهللا علیـھ وسلـم.). م673/ھـ54سنـة 
الجاھلیـة أن ذھـب إلى بـالد الشـام؛ ومـدح الملـك الغسـاني جبلـة بـن الھیثـم، 

مواجھـة : ((والمقصـود بقولـھ في النـص أعـاله. ومـدح قومـھ الغساسنـة
: عندمـا زار جبلـة ألول مـرة؛ حیـث قـال؛ ھـو َخَبـَر حسـان ))حسـان لجبلـة

أتیـت جبلـة بـن األیھـم الغسـاني؛ وقـد مدحتـھ، فـأذن لي؛ فجلسـت بیـن یدیـھ؛ 
أتعـرف : فقـال. وعـن یمینـھ رجـل لـھ ضفیرتـان؛ وعـن یسـاره رجـل ال أعرفـھ

فھو : قال. أمـا ھـذا فأعرفـھ؛ وھـو النابغـة؛ وأما ھذا فال أعرفھ: ھذیـن؟ فقلـت
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أن تنشد  شئتاستنشدتھما وسمعـت منھما؛ ثم إن  شئتعلقمة بن عبدة؛ فإن 
  : فأنشده النابغة: قال. فذاك: قلت. أن تسكت سكت شئتبعدھما أنشدت؛ وإن 

  ولیـل أقاسیھ بـطيء الكواكـب  *كلیـني لھم یا أمیمـة ناصـب 
  : أنشـد؛ فأنشـد: ثـم قـال لعلقمـة. فذھـب نصـفي: قـال

 ا بك قلب في الحسان طروب     بعید الشباب عصر حان مشیـبطح
أن تنشد بعدھما أنشدت،  شئتأنت أعلم؛ اآلن إن : فذھـب نصفي اآلخر فقال لي

  :فأنشدتھ. ھات: قال. ال؛ بل أنشد: فتشددت ثم قلت. أن تسكت سكت شئتوإن 
  األولفي الزمـان  ًا بجلـق ـیوم     ـاــنـادمتـھ   ةــــدر  عصاب   هللا

  قبر ابن ماریة الكریم المفضـل      ـر  أبیھـمـقب  دـعن  جفنـة  أوالد
  كأسًا تصفق بالرحیق السلسـل     یسقون من ورد البریص علیھم

  ال یسألون عن السواد  المقبـل     تھـر  كالبھـم  اـتى مـون حـیغش
    األول شّم األنـوف من الطراز      ھ كریمـة أحسابھـمـالوج ض ـبی
ثـم أمـر لي بثالثمائـة دینـار، . إنـھ، لعمـري مـا أنـت بدونھمـا: فقـال لي

 .ھـذا لـك عندنـا في كـل عـام: وعشـرة أقمصـة؛ لھـا جیـب واحـد؛ وقـال
یسـمى جبلـة بـن األیھـم بـن جبلـة بـن الحـارث بـن أبى شمـر ویسـمى أیضـًا  1

  .دخـل اإلسـالم ثـم ارتـدالحـارث؛ ملـك الغساسنـة  المنـذر بـن
  )).غلـب: ((في ج 2
 .؛ بینمـا سقطـت في ج))مـن التـأوه: ((في الزیتونـة 3
  .الـذي تكـون لحیتـھ عـلى ذقنـھ؛ ال عـلى عارضیـھ: الكوسـج 4
 )).وأركـب: ((، وفي الزیتونـة))أبـدى: ((في ج 5
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 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في المخطوطیـن 1
  )).ویختلبـھ: ((في الزیتونـة 2
 )).ثم تجاحظ وتكادن، وتضاءل وتبادن: ((ما بین الحاصرتین في المخطوطین 3
بـن الوي بـن یعقـوب بـن إسحـق  ثمـة عـازر جـّد سیدنـا مـوسى؛ وھـو عـازر 4
الخلیـل؛ وثمـة عـازر الـذي أحیـاه سیدنـا عیـسى علیـھ السـالم  إبراھیـمبـن ا

مجمـع البیـان في تفسیـر القـرآن ألبي عـلي فضـل بـن جـاء في إذ  .بعـد موتـھ
؛ وكـان )عـازر(أحیـا أربـع أنفـس ] أي عیـسى[وقیـل إنـھ : ((حسـن الطبـرسي

فقـال . ؛ وكـان قـد مـات منـذ ثالثـة أیـام)وھـو المقصـود ھنـا(صدیقـًا لـھ؛ 
ّب السمـاوات السبـع، الّلھـّم ر: انطلـقي بنـا إلى قبـره؛ ثـم قـال: عیـسى ألختـھ

ورّب األرضیـن الّسبـع؛ إنـك أرسلتـني إلى بـني إسرائیـل أدعوھـم إلى دینـك، 
وأخبرھـم بـأّني أحـیي المـوتى؛ فأحیـا عـازر؛ فخـرج مـن قبـره، وبـقي وولـد 

؛ مـّر بـھ میتـًا عـلى سریـره، فدعـا اهللا عیـسى، فجلـس )ابـن العجـوز(و. لـھ
ونـزل عـن أعنـاق الرجـال، ولبـس ثیابـھ، ورجـع إلى أھلـھ  عـلى سریـره،

أتحییھـا وقـد ماتـت أمـس؟ فدعـا : ؛ قیـل لـھ)ابنـة العاشـر(و. وبـقي وولـد لـھ
؛ دعـا علیـھ باسـم اهللا األعظـم؛ )سـام بـن نـوح(و. اهللا فعاشـت، وبقیـت وولـدت

ال؛ : قـد قامـت القیامـة؟ قـال: فقـال. فخـرج مـن قبـره وقـد شـاب نصـف رأسـھ
  )).ولكـني دعوتـك باسـم اهللا األعظـم

  )).البرائـح: ((في المخطوطیـن 5
وقـد بـقي عـلى . في النـص القـرآني ھـو أب إبراھیـم علیـھ السـالم)) آزر(( 6

  ..كفـره؛ عـلى الرغـم مـن وعـظ ولـده إبراھیـم لـھ، ودعوتـھ للدیـن الحنیـف
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ركـب عـلى الجمـل األحمـر في سـوق  عكـاظ؛ كمـا قـال رسـول اهللا أي الـذي ی 1
یـا معشـر وفـد إیـاد؛ مـا فعـل قـس بـن  (  ( : صـلى اهللا علیـھ وسلـم لوفـد إیـاد

لقـد شھدتـھ یومـًا  (  (   : قـال  . ھلـك یـا رسـول اهللا  : قالـوا.   )  ) ساعـدة اإلیـادي
مـر یتكلـم بكـالم معجـب مونـق؛ ال أجـدني بسـوق عكـاظ عـلى جمـل أح

واسمـھ بالكامـل ھـو قـس بـن ساعـدة بـن ُحَذافـة بـن ُزَھیـر بـن إیـاد   .  )  ) أحفظـھ
م یعتبـر مـن أكبـر خطبـاء 600تـوفي في حـدود سنـة (اإلیـادي  بـن ِنـَزار،ا

ویتـولى . ـةكـان یدیـن بالمسیحی. العـرب وحكمائھـم في العصـر الجاھـلي
البعـرة تـدل عـلى البعیـر، وأثـر القـدم ((ھـو صاحـب مقولـة . أسقفیـة نجـران

في اللغـھ )) أمـا بعـد((؛ كمـا أنـھ أول مـن استعمـل عبـارة ))یـدل عـلى المسیـر
رآه النـبي محمـد صـلى اهللا علیـھ وسلـم ـ قبیـل البعثـة ـ یخطـب . العربیـة

؛ وروى خطبتـھ وعجـب من حسنھـا وأظھـر تصویبھـا ثـم النـاس بسـوق عكـاظ
    )).یرحـم اهللا قسـًا؛ أمـا إنـھ سیبعـث یـوم القیامـة أمـة وحـده: ((قـال
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تقـع عكـاظ في ناحیـة مكـة؛ بیـن نخلـة والطائـف؛ وبالتحدیـد في المكـان  1

یـرة العـرب تعقـد في عكـاظ أشھـر وأكبـر سـوق في شبـھ جز. المسـمى بأثیـداء
وكانـت معرضـًا تجاریـًا ھامـًا ومنتـًدى اجتماعیـًا وثقافیـًا . أیـام الجاھلیـة

. وإعالمیـًا؛ یشتمـل عـلى مختلـف أنـواع النشاطـات؛ خاصـة الشعـر والخطابـة
وكانـت سـوق عكـاظ مجـاًال إلطـالق األلقـاب واألوصـاف عـلى األفـراد 

وقـد تعلـن . دث في ھـذه السـوق مصـدر أمثـال وعبـرةوالقبائـل، ویعتبـر مـا یحـ
فیھـا مظاھـر الحـزن؛ إذ ُترفـع فیھـا رایـات الحـزن؛ كلمـا نكبـت قبیلـة؛ وھـذا 

كمـا ُتقـام فیھـا مباریـات الفروسیـة . مـا فعلتـھ قریـش؛ بعـد غـزوة بـدر
  .والسبـاق، والمنافسـات الشعریـة، وغیرھـا

إذ كلفا بالتحكیم بین . أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص : الحكمان ھما 2
 .ومعاویة بن أبي سفیان في حرب صفین علّي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ

آسیـا : ؛ وھـم شعـب تـركي؛ مواطنـھ ھي))الغـز((التركمـان یسمـون أیضـًا  3
الوسـطى، وتوركمنستـان، وأذربیجـان، وكازاخستـان، وأوزبكستـان، 

رغیزستـان؛ وفي بعـض المقاطعـات مـن الصیـن المعروفـة بتركستـان وقی
الشرقیـة وبعـض المقاطعـات أیضـًا مـن أفغانستـان، وفي شمـال شـرق إیـران، 
باإلضافـة إلى شمـال العـراق وبعـض األنحـاء المتفرقـة مـن سوریـا ولبنـان 

 .ـةویجتمعـون عـلى التكلـم باللغـة التركمانی. وفلسطیـن
ِفي أْدَنى األْرِض َوُھـْم ِمـْن َبْعـِد * ُغِلَبـِت الـرُّوُم [: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 4

 . ) َغَلِبِھـْم َسَیْغِلُبـوَن
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في المخطوطیـن 5

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

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


61 
 

1.

 2    

    3  
 

     

     

        
     

    
  

4       
     

     
                                                

 )).ومـا كانـت فراسـة ـ فراستنـا لتنـام فیـك: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 1
 )). أال مـا أمعنـت: ((یـالفي اإلسكور 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال والزیتونـة 3
  )).ولحظـك: ((في ج 4
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 1،      

    2،
       
       
  3   


    4 ؟

  
    

                                                
 )).وانقـض انقضـاض المـارد المرحـوم: ((في المخطوطیـن 1
: وسجـح سجحـًا، وسجـح لـھ بكـالم. أي سجعـت: سجحـت الحمامـة: یقـال 2

 . عـّرض لـھ بـھ
 )).نيغیبتـ: ((في المخطوطیـن 3
  .أي المواضـع ذات السـود الشدیـد؛ ربمـا یقصـد السمـاء في اللیـل المظلـم 4
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 1 2، 3 
       
4، 
  

 5.    
 6 ، 7،

                                                
ھـو كوكـب ضخـم؛ بـل یعـد مـن أكبـر الكواكـب المتواجـدة في : المشتـري 1

 .المجموعـة الشمسیـة؛ وھـو خامـس كوكـب مـن حیـث البعـد عـن الشمـس
، )أفریـل 19مـارس ـ  21(الحمـل : يھـو أحـد األبـراج الفلكیـة؛ وھ: المیـزان 2

، )جـوان 21مـاي ـ  21(، الجـوزاء )مـارس 20أفریـل ـ  20(والثـور 
، )أوت 22جوییـھ ـ  23(، واألسـد )جوییـھ 22جـوان ـ  22(والسرطـان 

، )أكتوبـر 23سبتمبـر ـ  23(، المیـزان )سبتمبـر 22أوت ـ  23(والعـذراء 
، )دیسمبـر 21نوفمبـر ـ  22(، والقـوس )نوفمبـر 21أكتوبـر ـ  24(والعقـرب 
، )ففرییـھ 18جانـفي ـ  20(، الدلـو )جانـفي 19دیسمبـر ـ  22(والجـدي 
 ). مـارس 20ففرییـھ ـ  19(والحـوت 

  )).بیـد: ((في اإلسكوریـال 3
 )).عنـدي نعـل العقـرب: ((في اإلسكوریـال 4
ق ـم في ضیـرج، وأجمعھـالح ا إلىـن ھاھنـواضطـر م: ((في المخطوطیـن 5

  )).رجـالمنع
 )).أنـا استدركـت باألنبـار، حركـة اإلقبـال واإلدبـار: ((في اإلسكوریـال 6
وتـوفي حـوالي . م.ق 325یسـمى إقلیـدس أو أقلیـد؛ ولـد في حـدود سنـة  7

ھـو عالـم في الریاضیـات یونـاني األصـل؛ ولكنـھ عـاش في ). م .ق 265سنـة 
لـھ كتـاب . وقـد اعتبـر المؤسـس األول للھندسـة الریاضیـة. ة اإلسكندریـةمدینـ

جامـع شھیـر یسـمى أصـول الھندسـة؛ ویتألـف مـن ثالثـة عشـر سفـرًا؛ تبحـث 
 .في الھندسـة المستویـة، ونظریـة األعـداد األولیـة
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 1   
2،3،

        
4 5،   6

      
   7،
       

                                                
یعالـج علـم  ھـو أقـدم كتـاب وجـد في الفلـك؛ باإلضافـة إلى كونـة: المجسـطي 1

. م باإلسكندریـة148ألفـھ العالـم اإلغریـقي بطلیمـوس سنـة . الریاضیـات
األطروحـة : (وتعـني)). ماثماتیكـا سینتاكسیـس((وسمـاه بالیونانیـة 

ترجـم ھـذا الكتـاب للعربیـة حنیـن بـن إسحـاق؛ وھـو الـذي أعطـاه ، )الریاضیـة
مـن اللغـة العربیـة إلى اللغـة الالتینیـة؛  ومـن ثمـة نقـل)). المجسـطي((اسـم 

وبعدھـا إلى بقیـة اللغـات األوروبیـة؛ وعـلى ھـذا فقـد ظـل اسـم الكتـاب العـربي 
؛ مشتقـًا )Almagest(ھـو المستعمـل في التراجـم كلھـا؛ حیـث یسـمى كتـاب 

  .مـن كلمـة المجسـطي العربیـة
ا العلـم خـواص خـواص العـدد؛ مـن حیـث یبحـث ھـذ ھـو علـم األرتماطیـقي؛ 2

 .تألیفـھ؛ سـواء عـلى التـوالي، أو بالتضعیـف
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ج 3
 )).أنـا عادلـت: ((في اإلسكوریـال 4
زحـل ھـو كوكـب یحتـل المرتبـة السادسـة مـن الشمـس؛ كمـا أنـھ ھـو الثـاني  5

یصنـف زحـل . بعـد المشتـري الثـاني مـن الكبـر في النظـام الشمـسي؛ وذلـك
والكواكـب . مـن الكواكـب الغازیـة؛ مثلـھ مثـل المشتـري، وأورانـوس، ونیبتـون

  .األربعـة المذكـرة تـدعى معـًا الكواكـب الجوفیانیـة؛ أي أشبـاه المشتـري
 )).رحیلـھ: ((في ج 6
 )).شبـرا وشبـر ـ شبـرا بشبـر: ((في المخطوطیـن 7
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12.
       

 3،   
4 
 5،     
       
6 

    7. 


                                                
ویقصـد بـالد الالتیـن؛ أي بـالد )). وتقریـھ لبالدھـم طینـة: ((الفي اإلسكوریـ 1

 .الـتي تخضـع لحكـم رومـة؛ ویتكلـم أھلھـا لغـات مشتقـة مـن اللغـة الالتینیـة
ال یبـدو أنـھ یقصـد قسنطینـة الموجـود في المغـرب األوسـط؛ بـل یقصـد  2

  .المعروفـة اآلن بإسطنبـول القسطنطینیـة؛ حاضـرة بـالد الـروم البیزنطییـن؛
. ومـا ورد أعـاله أصـح)). زنـد جوزائـھ ـ الجـوزاء: ((في المخطوطیـن 3
  مصطلـح فلـكي فـارسي؛ وھـو كوزجھـر أي صـورة الجـوز؛:  الجوزھـرو

  : ویمثـل النقطتـان اللتـان تتقاطـع علیھمـا الدائرتـان مـن األفـالك؛ وتسمیـان
 .كـوي جھـر؛ أي صـورة الكـرة  : خـرون أنـھویقـول آ. العقدتیـن

  )).استخرجـت: ((في المخطوطیـن 4
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ج 5
ثـاني كوكـب مـن حیـث قربـھ إلى الشمـس؛  ؛)Venus(ھي فینیـس : الُزھـرة 6

عطـارد والمریـخ؛ قریـب الشبـھ : الشمـس؛ وھـو مـن الكواكـب الترابیـة مثـل
 .ء مـن حیـث الحجـم أو التركیـب عمومـًامـن كوكـب األرض؛ سـوا

 )).حـتى جـرت جـرى المھـذب: في المخطوطیـن 7
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1،
 2  

       
 3،    

 
      

       
      
    
      

  
      4، 

                                                
 .وردت ھـذه العبـارة في الزیتونـة فقـط 1
ویحتـل المرتبـة الرابعـة . MARSالمریـخ؛ كوكـب یسـمى باالتینیـة مـارس  2

نف كما أنھ الجار الخارجي لألرض؛ وھو مص. مـن حیـث البعـد عـن الشمـس
 .ویعتبر من مجوعة الكواكب الشبیھة باألرض. ضمن الكواكب الصخریة

  .جنـون خفیـف یصیـب اإلنسـان: اللََّمـم ھنـا 3
وصاحـب ھـذا القـول ھـو صـبي مـن بـني ھاشـم؛ حضـر . أي قلبـھ ولسانـھ 4

ك فتقـدم ذلـ. مـع وفـد مـن أھـل الحجـاز؛ لتھنئـة الخلیفـة عمـر بـن عبـد العزیـز
: لیتكلـم مـن ھـو أسـن منـك؛ فقـال الغـالم: الصـبي؛ وأراد الكـالم؛ فقـال عمـر
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     1 .
      

         
       
     

23. 
   

4،

                                                                                                 
اهللا عبـده  قلبـھ ولسانـھ؛ فـإذا منـح: یـا أمیـر المؤمنیـن؛ إنمـا المـرء بأصغریـھ

لسانـًا الفظـًا، وقلبـًا حافظـًا؛ فقـد استحـق الكـالم وعـرف فضلـھ مـن سمـع 
ن األمـور بالسـن؛ لكـان ھاھنـا مـن ھـو أحـق بمجلسـك خطابـھ؛ ولـو كانـت مـ

وثمـة قـول ضعیـف یـرى أنـھ حدیـث لرسـول  .صدقـت تكلـم: فقـال عمـر. منـك
 .اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم

 )).بفجـر سیلـھ ال بفجـر لیلـھ: ((في ج 1
  )).الولـد: ((في المخطوطیـن 2
قـردان؛ وھي حشـرة تلتصـق : إلىقـرادة؛ وتجمـع : القـراد؛ واحدتھـا 3

أمـا المثـل؛ فیقصـد بـھ ـ كمـا یقولـون ـ أن القراد یسمع صوت أخفاف . بالبعیـر
  : وفي ذلك یقول ذو الرمة. اإلبل على مسافة یوم من مسیرھا؛ فیقصدھا

  نـوادر صیصـاء المبیـد المحطـم *كأنھـا   ھـزلى  القـردان بأعقـاره 
 حشاشتھـا في غیـر لحـم  وال دم * تنعشـت  إذا سمعت وطء الركـاب

 )).فتكـدر وتشـور: ((في المخطوطیـن 4
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    1 
      
  
2. 



3 


4؛
       
      
 

        

                                                
  )).ورادیتـم: ((، وفي الزیتونـة))وداریتـم: ((في ج 1
بینما وردت في اإلسكوریال  ه العبارة المحصورة بین حاصرتین في ج،ذسقطت ھ 2

 )).یھ ترنذروني للتي ھي اللیل یجز، ثم للوقد یعن لو شرب نواد: ((ھكذا
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ج 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في اإلسكوریـال 4
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 1،  

  
   

    2،  
       
     
3 . 


4

      
      

     

                                                
  .أي أطفـاًال صغـارًا 1
  )).إلتھامـا: ((، وفي الزیتونـة))اتھامـا: ((في ج 2
  .من القصب؛ یستعمل لحمل التمر وغیره من الفواكھ والخضاروعاء : القوصرة 3
؛ ))مـا أشـد بفقـدك إال ومـا أدركھـا((نـة ورد مـن ھـذه الفقـرة في الزیتو 4

 .بینمـا سقطـت كلھـا في ج
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1.     
 2


   3،  
4      
       

5
6  
7؛     8 .


                                                
ھـو اإلمـام الحافـظ القـاضي أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن  1

وھي (أصلھ من مدینة بطلیوس؛ فانتقل جّده إلى باجة؛ . وارث التجیبي األندلسي
 .ةـوأربعمائة ثالث ولد في سن. فنسب إلیھا ؛بلدة قریبة من إشبیلیة

  )).بإتمـام: ((في المخطوطیـن 2
 )).ومثلـت في منتـداه: ((ورد في موضعھـا في اإلسكوریـال 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 4
 )).استحـلى واستجـذب: ((في ج 5
  )).لعمـر اهللا: ((في المخطوطیـن 6
 )).ونوائـل معتقبـة: ((في ج 7
 .في جسقطـت ھـذه العبـارة  8
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1     2 
3،4: 

  عود  عنك رك اللومـفات *  عدــخ  هــكل  اـعيشن
  عرــتَ  5اـهنأرساب  ث *  ـوـواللي ثــكاللي  اـأن

  عرـي ا ـن يلقهـمـه م  * ـيالس   هــألوج  اـوله
  رعــختي  لدــد الـبي * ازن ــلم   نــحس  أي
  عــقو  اـبم  اليـال يب  *ده ــح  فــا كالسيـأن

  عــكلَ  اـبي يـوللظ  ة *  ـاـللمه  نـالحس  اـإنم
 

    
6،
   7، 
8؛

                                                
  .ویطلـق عـلى مـن انشـق نابـھ مـن اإلبـل. مـا انشـق وانخـرم: البـازل 1
  )).ستیمـًا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).قـال وأجمـل: ((في المخطوطیـن 3
  .ھـذه األبیـات مـن البحـر الخفیـف 4
  )).بأرسائھـا: ((طویـل. وكتبھـا د)). بأساتھـا: ((في المخطوطیـن 5
 )).ـنوتخاش: ((في ج 6
 )).وتخـب وتجـب وتناقـل وتخاتـل ـ تحامـل: ((وردت في المخطوطیـن ھكـذا 7
  )).معجـب بھـا ـ مغـرمـا: ((في المخطوطیـن 8
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1
        
      2؛

     


3. 
 

4. 
 

   

                                                
 )).كالقطـر: ((في المخطوطیـن 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 2
 )).المنحـة: ((في اإلسكوریـال 3
ـن سقـط في ج؛ بینمـا كتـب في مـا بیـن الحاصرتی. م1072الموافـق لـ  4

وجـاء في معجـم )). ولـد في سنـة خمـس وستیـن وأربعمایـة: ((اإلسكوریـال
  )).ومولـده سنـة خمـس، وقیـل سنـة ثـالث وستیـن وأربعمائـة: ((الصـدفي
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 1    
   2   
   3، 
4  5 ،

    6،
      
7 
8،
9 

                                                
لـم یـرد ھـذا النـص في النسخـة الموجـودة اآلن مـن كتـاب الصلـة البـن  1

 .ئـًا منـھ ورد فیـھعـلى أن شی. بشكـوال
  )).الفقیـھ: ((في المخطوطیـن 2
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 3
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن 4
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 5
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 6
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 7
 .صرتیـن سقـط في اإلسكوریـالمـا بیـن الحا 8
 .سقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال 9
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1 
        
       
    2.
3 

       

      


     
      4  


5     

                                                
 )).متـر لـھ: ((في اإلسكوریـال 1
  .م1145الموافـق لـ  2
یقـع الربـض الشـرقي في الجھـة الشمالیـة الشرقیـة مـن قرطبـة؛ حیـث  3

 .تتواجـد المدینـة العتیقـة؛ وعـلى ضفـاف منحـنى نھـر الـوادي الكبیـر
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 4
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن المخطوطیـن 5
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 1،  2 

3
 4.  

        


5 
    
     
6
        


7. 

                                                
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 1
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 2
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 3
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن المخطوطیـن 4
 .ـن المخطوطیـنأضیفـت ھـذه العبـارة م 5
  )).رفیعـة القـدر: ((في ج 6
 .نقل عنان ھذه الفقرة من المخطوطین واإلسكویال؛ ولكنھ تصرف في صیاغتھا 7
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1 
2.3؛


4 
       
 

   ***  
   

                                                
 )).مـن المرابطیـن: ((في المخطوطیـن 1
  .م1145الموافـق لـ  2
مواطنھـم بالمغـرب . مصمـودة قبیلـة أمازیغیـة كبیـرة مـن فـرع البتـر 3

كدمیـوة، وحاحـة، ودكالـة، ووریكـة، : منھـا. ـون كثیـرةاألقـصى؛ ولھـم بط
وغمـارة، وھنتاتـة، وھرغـة؛ وإلى ھرغـة ینسـب محمـد بـن عبـد اهللا بـن 

  .باعـث الدولـة الموحیة، والمنظر األول فیھا. تومـرت؛ الشھیـر بلقـب المھـدي
 .مـا بیـن الحاصرتیـن زائـد في اإلسكوریـال 4
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1؛2؛ 

 
 

      

        

        
      


  
      

      


                                                
  .رجم ال في ج، وال الزیتونة؛ بینما وردت في اإلسكویال فقطلم ترد ھذه الت 1
ھي بلـدة تتواجـد في البرتغـال؛ في الجھـة الجنوبیـة منھـا؛ وھي قریبـة مـن  2

وإلى ھـذه البلـدة ینسـب الشاعـر األندلـسي . Silvesالمحیـط؛ وتسـمى عندھـم 
  . أبـو بكـر بـن عمـار
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1 .
        




        

 

      
       
       

        
        

     2 ،
        

                                                
ـن یوسـف بـن نصـر الخـزرجي؛ مؤسـس دولـة یقصـد الغالـب باللـھ محمـد ب 1

  . بـني األحمـر النصریـة
؛ مؤسـس )محمـد بـن األحمـر(محمـد بـن یوسـف بـن نصـر : المقصـود ھـو 2

كانـت ألمریـة في بدایـة عھـده تابعـة لخصمـھ ابـن . مملكـة بـني نصـر بغرناطـة
بـن األحمـر إلى ألمریـة ولمـا تـوفي ھـذا األخیـر زحـف ا). المتوكـل(ھـود 

  .وكـان علیھـا ـ من قبل المتوكل ـ الوزیر أبو عبد اهللا بن الرمیمي، وأحتلھـا
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 1      
       
      
       

      
                                                

األمیـر أبـو : ((مـن اللمحـة البدریـة؛ فغـدت)) بـن((طویـل كلمـة . أضـاف د 1
 )).عبـد اللـھ محمـد
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     1 ؛

  
         

    
     



     
      

                                                
  .م1137الموافـق لـ  1
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1. 
 

   

                                                
  .م1245الموافـق لـ   1
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1   

 

 
  
2: 
  ر ـفج  ليل النوى هل من سبيل إلىأ

  ويا قلب كم تأسى ويا دمع كم تجري
   

                                                
 .ھكـذا 1
  .طویـلالبحـر ال 2
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  م ـال أن يهيم بحبكب إـأبى القل
  القليل عن الفكر  وأن تبرحوا إال

  ا ـوإنم ال بقلبي  م ـرحلت عنك
  سري  تركت لديكم حين ودعتكم

  أعود بدهر الوصل من حين هجركم 
  رـالهج ورب وصال مستعاد من

  قربكم  قـنفسي لست أنف 1للعباب
  رـالب لزهدي فيكم بل حرصت على

  ة ـصباب  مـاد عليكـع أكبـتقط
  الصبر أجمع فيالخير  ر إنفاصب

  عنهم   ال يصلح الصبر  القلب منبو
  رـمن الش وإن كان خيرا فهو عنهم 

  ة ـساع  فلوالهم ما كنت أحسب
  رـاً من العمـعيان  م فيهاـفقدتك

   

                                                
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))لتلعـاب: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  فإنها  1وصاتي  أال يا أخي فاسمع
  سالم الصدر لعمري من أخ  2لبتك

  غي ـويبت ك في ذات اإلله ـيحب
  رـه مدخر األجـك عند اللـبحب

  ه ـهلاْ ت منـال إنما التوفيق كنأ
  السر والجهر  مراعاة حق اهللا في

  ه ـه وصفاتـي ذاتـده فـيحبتو
  واألمر  3وأفعاله أيضاً وفي الندى

   ذيـر الـواألث  فثابر على القرار
  رـيصح عن المختار والسادة الغ

  سواها   عما  ك الخيراتـوعد ل
  رـلدها أبد  بها مستمسكا  وكن 

  ذي ـإذا يسلك الشيطان فجاً سوى ال
  رـسبيال إلى مك يسلكت وال يلف

   

                                                
 .أي وصیـتي 1
  .))أَتْتـك: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))بالنـّد: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  م ـحاشى تقيه 1اسـوفرق األجن
  فقد ظهر اإلفساد في البر والبحر

  وة ـوال تنسني واذكر أخاك بدع
  رـذك  ي لعلىـيا أخ  فإنك منه

 
2:  

  طريق  لى الصالح ن إـللصالحي
  تضيق دت عليك غرحبت بهم و
  ا ـصرفوا النفوس من الهوى عن صوبه

  وقـتت  اةـالنج فغدت إلى طلب
 
 

  ع من ناصح ـيا قرة العين استم
  قـب عليك شفيـقل  في صدره

   

                                                
 )).وَفـرِّْق مـن األجنـاس: ((؛ فأضحـت))مـن((طویـل كلمـة . أضـاف د 1
 .البحـر الكامـل 2
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  ي ـولذلك ل ق والدة ـأنت الشقي
  روح لروحك في الخلوص شقيق

  ت ـثأحد  ك ترهاتـتخدعن ال 
  روقـت  ولـللجه  وخزعبالت

  واعكف على القرآن دهرك واجتمع 
  قـتفري  ك لغيرهـل عنـفالشغ

  إن الحديـث وفقهـه وعلومـه
  هـذا الـذي للمؤمنيـن يليـق

  مـواهجر بني الدنيا فإن بهجره
   يتضاعف اإليمـان والتصديـق

  والحـق بقوم قد عنـو  بتجارة 
  وقـوم القيامة سـم يـفقت لهن

  مسلم   1ظ لسانك عن إذايةـفواح
  وقـفس  ولـقال الرس  فسبابه 

  در ـالرزق فهو مق ك هم ـال تب
  رزوقـه مـحيات طول   والعبد

   
                                                

 )).أذیـة: ((طویـل. ـا دجعلھ 1
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  ن رباً حاكماً ـرض بالرحمـولت
  فريق  ول فمنه ضلـودع الفض

  وتحكموا  م ـوا عقال عقولهـحل
  روقـم ول ـبالعق م ـإن التحك

  ا ـتي ولشمسهـولقد أتتك نصيح
  روقـب شـأفق حبك يا حبيفي 

  ا ـب مكانه من نفعهـالقري فكن 
  قـك سحيـا إليـان سدتهـفمك

  الرضا   واصطد بباري العزم أطيار
  قـيلازه التحـب ة ـفأخوك غاي

  ك إنه ـشأن ح ـل التسبيـولتجع
  التصفيق من شأنه مفي الصعب 

  اً ثم ال ـوحي علمـواقنع بعلم ال
  قـق والتوفيـب بك التشقيـيذه

   تْـمتَلْبالدنية و ه ـ ترض فيال
  قـمنه رحي لم تسق  عطشاً إذا 
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  ه ـدى بحصولـيهت  ما كل علم
  رقيق  م ومنهـنع ك ـمنه الركي

  ب ـمنها طي كمدارك األصوات 
  قـومنه نهي به  وس ـتسلو النف

  ه ـة من لـني تحيـم مـوعليك
  وقـمش 1هـم أجمعـإليك ب ـقل

 

2: 

  تي ـوسيل ر رفعت ـإليك أبا بك
  لـالوسائ ك من تلقى إليهـومثل

  غرقت ببحر الذل يوما وليس لي 
  لـك ساحـإال اهتمام  بأرضكم

   

                                                
  .؛ لسالمـة الـوزن))أجمعیـن: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .البحـر الطویـل 2
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1: 

  زة ـع نـت أبا بكر بموطـحلل
  ما قد كنت فيه من الذل فأنسيت 

  راً ـك من كبر وكن متكبـوأصل
  األصل وكيف يطيب الفرع من ذلك 

 
2:  

  ة ـسجي 3وت وما زال الجفاـجف
  4ك ما إن زال تبلى بها مثلـلمثل

  بة فاجر لي فكذـوما قلت في أص
  لـرأى الفرع محموداً فعاب على األص

  ة ـبحقيق ك ما عثرت الـوباإلف
  ي ذلـي وال كنت فـشأن  فما الكبر من

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))الجفـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأصبحـت. أضـاف د 3
  )).مثـلي: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  الحميد مكرماً   هـوما زلت والل
  لـوالح وفي نائبات الدهر للعقد

  ن ـتك اهللا لم  يولو كنت من يتق
  2لـتح متى تسخط وعند الرضا 1تمد
  ا ـمك عندـأما قلت أني ساحل ل

  لـالمح  غرقت ببحر الذل في زمن
  وكيف نسخت المدح بالذم قبل أن 

  3تدل تبث لي الشكوى وتدلي بما 
  ه ـع يحمل أهلـؤم الطبـولكن ل

  على الصعب من سب الكرام أوالنيل
  ض الكبر نقصا فإنه ـكان بع 4إن

  لصعليك من األوغاد يحسب في الف
  ا ـنحون  الذل إال ما أتى بك وما 

  العقل  ن التقوى سليباً منفقيراً م
   

                                                
 )).تمـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).تحـلي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).تـدلي: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).إذا: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ة ـخسيس ومطلوبك الدنيا فخذها 
  والفعل  توافي خسيس النفس والقول

  ه ـمكان  وما الجود إال ما أصبت
  لـفقدت األصل ال عار في البخ ومهما 

اً ـخاسئ  ويقلب يجفومثلك من ي  
  لـباأله الصنيعة  فلست إلسداء

  ادةـع  ودت نفسيـع نيـولكن
  ذلـدل بها قط عن نمن البذل لم أع

  اك اهللا غير مبارك ـا لحـفخذه
  لـة النعـخاني لسعيك فيها يا بن

  فيحتمل األذى   ىوذَي ومثلي من
  لـبالجه  الجهل 1درـولكنه قد ي

  ه ـقول ك فيـوقد قال من ال ش
  2لـللقت  ل أذهبـمن الحكما القت

   

                                                
 .؛ لسالمـة الـوزن والمعـنى))یـدرأ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  : طویـل ھـذا البیـت ھكـذا. جعـل د 2

  )).مـة إنما القتل أذھب للقتـل *وقد قال من ال شك في قولھ من حكـ ((
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  نادماً   فإن زدتنا زدنا وإن كنت
  بالعدل  وركـقبلناك أخذاً في أم

   لست عنك مقصراً ففي كل شيء
  لـمن وص بما شئت من قطع وما شئت 

 

     
     1



2:  

  ))اًـسري تـفكن اًـإن لم أكن ملك((
  

   

                                                
ـرب األندلـس؛ وفي جنـوب البرتغـال بالتحدیـد؛ مطلـة عـلى وھي في غ 1

  .Taveraالمحیـط؛ عنـد مصـب نھـر وادي یانـة؛ وتسـمى عندھـم 
  .البحـر الكامـل 2
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1؛2: 
  كسرة   المباحة  لي من الدنياـأم

  ةـنابي  ودار  رمقي ا ـبه يأبق
  ا ـسكانه  الزمان عن قد أضرب

  ةـخالي  ر دارـا في القفـفكأنه
 
3: 

  م ـمقي ل صبري والولوع ـترح
  مـوالسلو سقي اقي ـوصح اشتي

  من  فيا ليت شعري هل أفوز بعطف
  4ومـورداً عليه أق  ت خديـزين

  ا ـبينه بيني   لـجنة قد حي  ويا
  جحيم  وقي إليكـبي من شـبقل

   

                                                
 .المقصـود بالزبیریـة نسبـة إلى أحمـد بـن الزبیـر صاحـب كتـاب صلـة الصلـة 1
 .البحـر الكامـل 2
  .البحـر الطویـل 3
  .مضطـرب المعـنى ومختـل الـوزن ھـذا العجـز 4
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1. 
   *** 

   

                                                
  .م1247الموافـق لـ   1
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1  

 


        
2 

  
 3  4 .  
       

   5، 
6. 

                                                
العبـر، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، : ورد ذكـره في 1

والبستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ونظـم الـدر والعقیـان 
  ).مخطـوط المكتبـة الوطنیـة بباریـس(
 ).)ذا نباھـة: ((في ج 2
  )).عظیـم: ((في المخطوطیـن 3
  )).صنفـھ: ((في اإلسكوریـال 4
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن 5
: قـال ابـن مریـم في كتـاب البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان 6

كـان مـن أبـرع الكتـاب خطـًا وأدبـًا . نزیـل تلمسـان؛ مـن أھـل مرسیـھ((
كتـب بغرناطـة عـن ملوكھـا؛ . أعـرف الفقھـاء بأصـول الفقـھوشعـرًا؛ ومـن 

وقفـل إلى مرسیـھ؛ وقـد اختلـت أمورھـا؛ فارتحـل إلى تلمسـان؛ وكتـب بھـا 
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     1 
  2   3 

       
      
4 ،     
    
    


 5،    
     6، 

                                                                                                 
سـت وثالثیـن  636عـن أمیـر المؤمنیـن یغمراسـن بـن زیـان؛ وتـوفي سنـة 

 .227: ص)). وستمائـة؛ رحمـھ اللـھ
یـر أبـو الحسـن بـن الجیـاب األندلـسي تـوفي سنـة ھـو الكاتـب العالـم الوز 1

وضـع . أستـاذ لسـان الدیـن بـن الخطیـب ورئیسـھ في العمـل .م1348/ھـ749
  .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة

 )).شكـھ: ((حـرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2
  )).ذاھبـًا: ((في اإلسكوریـال 3
  )).صفـوة الصفـوة: ((وكتبـت في المخطوطیـن. أي خیـرة الخیـرة 4
 )).یحصـل فیـھ ھـذا الغـدر: ((في اإلسكوریـال 5
أي  [ووفـد علیـھ : ((ذكـره العالمـة عبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ فقـال 6

ألول دولتـھ ابـن وضـاح؛ إثـر دولـة الموحدیـن؛ أجـاز البحـر مـع ] یغمراسـن
ب مجلسـھ، وأحّلـھ مـن جالیـة المسلمیـن مـن شـرق األندلـس؛ فآثـره، وقـر

ووفـد في جملتـھ أبـو بكـر بـن خطـاب؛ . الخلـة والشـورى بمكـان اصطفـاه لـھ
. وكـان مرسـًال بلیغـًا، وكاتبـًا مجیـدًا، وشاعـرًا محسنـًا. المبایـع ألخیـھ بمرسیـھ
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   1    


    2؛


     
3، 

 
4     

     

                                                                                                 
فاستكتبـھ؛ وصـدر عنـھ مـن الرسائـل في خطـاب خلفـاء الموحدیـن بمراكـش 

  .163: ، ص7: العبـر، مج)). في عھـود بیعاتھـم ـ مـا تنوقـل وحفـظ وتونـس ـ
   )).یغمـور: ((في اإلسكوریـال 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 2
 )).ألجـل بـأوه: ((في اإلسكوریـال والزیتونـة 3
أورد یحـیى بـن خلـدون ـ أیضـًا ـ أسمـاء الذیـن روى عنھـم ابـن خطـاب؛  4

ومحمـد بـن عبـد اللـھ بـن داود بـن خطـاب الغافـقي أبـو بكـر؛ نزیـل (: (فقـال
روى عـن أبي جھـور، وأبي بكـر بـن محـرز، وأبي . تلمسـان؛ مـن أھـل مرسیـة

بكـر الغافـقي، وأبي عـلي الحسـن بـن عبـد الرحمـن الرفـاء، وأبي عیـسى 
. ن عمیـرة؛ وغیرھـممحمـد بـن محمـد بـن أبي السـداد، وأبي المطـرف بـ

بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد )). وأجـازه أبـو الربیـع بـن سالـم
  .  129: ، ص1: الـواد؛ ج

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

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


99 
 

     
1. 

 
2: 

   ىنـالغ  لـه تنـأقنع بما أوتيت
  رـة فتصبـملم ك ــوإذا دهت

  و ـرزق مقسوم فلـواعلم بأن ال
  درـم نقـل ادة ذرة ـا زيـرمن

  ل ـاد فال تسـم بالعبـواهللا أرح
  ش عيش الكرام وتؤجرـأحداً تع

  ت لبؤس حالك مرة ـوإذا سخط
  3]فلتبصر غوت قد[ورأيت نفسك 

   كردت  4]دونك من كانإلى [وانظر 
  رـك وتشكـه عليـلعظيم نعمت

   

                                                
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ج 1
  .البحـر الكامـل 2
 )).قـد ثبـت فاستغفـر: ((في المخطوطیـن 3
 )).إلى مـن دون حالـك: ((نفسھمـا 4
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1: 
    2اكـــش   وةـــدع   اـي

  اكـاظ رشـمن لح اهـدهقد  ما
  ا ـوب يصيدهـظبي تصدى للقل

  اكــالح شـمن ناظريه في س
  فاتـرعن  قالوا رنا ورمى وإن

  اكـالنس  3مـسي هـعلي  اجـس
  ذر بطشه لو أنني ـت أحـقد كن

  اكـالفت  لـرت منه مخايـأبص
  م ـحاك هـه وال عليـأو ما علي

  اكـحم  يحمي ثغورك أو يحوط
  ة ـة مرعيـمارك ذـلج أو ما 

  الكـب طـل دم الغريـأبذا يظ
   

                                                
واعتبـارًا مـن الحاصـرة الـتي فتحـت ھنـا؛ وحـتى البیـت . لالبحـر الكامـ 1

األخیـر مـن المقطوعـة السینیـة اآلتیـة؛ حیـث تقفـل الحاصـرة الثانیـة؛ كـل ھـذا 
  .الشعـر المحصور بینھما وارد في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقـط في المخطوطیـن

كمـا أن بعـض . عـنىھـذا الشطـر غیـر سلیـم في الـوزن، وقاصـر في الم 2
األبیـات في القصیـدة انتابھـا بعـض الخلـل؛ لـذا فقـد تـم االعتمـاد عـلى مـا 

  .  طویـل. صوبـھ د
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))سیمـة: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ت إلى ظاللك ضلة ـمنني استإ
  اكـظب ماضيات  ك ؤاـفإذا ظب

  عي ـما لي أخاطب بانة ما أن ت
  اكـب  رثي لدمعةـوال ت وال ـق

  م ـل لمتيـن هـة الحييـأكريم
اكـرحم  فأرتجي لديك  ىرحم  
  وليس من  أصبتني بعد المشيب 

  راكـه ثـم يصبـذر لمن لـع
  لوعة   ينت عناـما جذب 1اللوو

  والكـني لـأن  دـيشه  هـوالل
  أجبته   واكـا داعي هـلما دع

  اكـعين  إذا دعت  من ال يجيب
  ار الصدود وإنني ـني نـأصليت

  الكـلى وال أسـراض بأن أص
   

                                                
  .؛ لسالمـة الـوزن))لـوالك: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  وأبحت ما منع التشرع من دمي 
  اكـفت اك قتل ـن أفتـه مـبالل

  ا ـقلبي طايراً متخبط ت ـوترك
  اكـك أو بطعن سبـختل 1شباك

  ا ـذ منامهـاني لذيـومنعت أجف
  اكـلقي  رىـكي ال يتيح لي الك

  ة ـت وأنت جد بخيلـولقد عجب
  حالك  أعرت الشمس بعض 2أن

  ارة ـأس من وصلك تـألي إني 
  الكـعي بعـل مطمـن أعلـلك

  تي ـأسماك أنك قد خفضت مكان
  اكـت علي من سيمـال خلعـه

  ن ـم فليكـالمتي ك اـعنَّي مـإن
  اكـاً مغنـك مناسبـظي لديـح

   

                                                
  .وزن؛ لسالمـة الـ))بشبـاك: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .؛ لسالمـة الـوزن))كـأن: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ك الصبا خوطية ـني معاطفـتث
  اكـحم مثل  وكذا الصبا فصباك

  ح ـة رامـي منها بطعنـأبعدتن
كـاورى بسمـك الـتْألذاك سم  
  مورد  أأموت من عطش وثغرك 
  اكـف ا ـودعتهـاست  فيه الحياة

   ـةلَّعوة فلـن حلـني عـهال ت
  لماك  النفي في اسم وضعت أداة

        
1: 

  اد ـمرت ا ـمايه ق ـرد في حداي
  رادـاب مـورود وطـذ مـقد ل

  ا ـزرق األسنة دون زرق حمامه
  دادـون حـكما رنت العي ىوظب

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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1: 
  اد ـدى يرتـغراد لمن ـم المـنع

  ادـه ومهـرف نباتـى يـمرع
   كمـا هـعلى العافي جداول سالت 

  2دا نادـادي بـت على العـصال
  إلى  هـيتي منطددت رحل مـفش

  ادـى وتشنَـتَبتُ  ادةـحيث السي
  ا ـالصب ة ـة مباريـوركبت ناجي

  ادـتعت خضارة وقـف 3راًـخض
  لى ـع بـلَّقُ  اـسكانه  اـيغتاده

  دادـا استبـسكانهان من ـمن ك
  ة ـعادي  مـأحالمه م ـاً لهـعجب

  وادـأع اـحكمه مـتمضي عليه
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  : طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 2

  .؛ من أجل سالمة الوزن، واستقامة المعنى))صالت على العادي ُظًبى َتَناُد((
  .؛ لسالمـة الـوزن))خضـراء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ا ـجيته  1نيـبأن اً ـر تلمسانـخب
  روادـال  اـاني نحوهـا دعـلم

  ا ـاً ولم أر حسنهـسمع 2اـوعاقته
  3ادـأجـف وا ـحدث اً ـاسـإال أن

  ر ـواه ناظـال ث  نـرب حسـول
  ؤادـف  عليه  فىـراه ال يخيـو

  ة ـجن  اـت منهـا فدخلـودخلته
  4ادـحي وال   ا ال تخفىـانهـسك

  ا ـرا ومكارمـباه ت فضالـورأي
دادـا التعـر دونهـال تغاضوع  

  دا ـوالن  ةـة والدرايـأهل الرواي
  دادـلنا استم دا ـم أبـفي نوره

فهم إذا سارف ـار معـبح  واـلي  
  وادـوالنهى أط  ةـولدى السكين

   

                                                
  .؛ لسالمـة الـوزن))بـأني: ((ـلطوی. جعلھـا د 1
 .؛ لسالمـة الـوزن))وأعاقھـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).فأجـادوا: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .ھـذا الشطـر مختـل الـوزن ومضطـرب المعـنى 4
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  غيرهم   اط عنهـا ينحـدرجاته
  ادـر ومنه وهـقت ورىـومن ال

  تي ـمهج م منـم وأحلهـفأجله
  زدادـا مــا فوقهـم ة ـبمكان

  ذكرهم  ط أطيب ـوأود حين أخ
  دادــم تيـود مقلـو أن أسـل

1: 
  يس ـخم رقت حواشي طبعك ابن

  رسيسى  وهاج يب  فهفا قريضك
   يرـويمت  و الحليمـيصبولمثله 

  سـر العيـوسي  به  ما للشروق
  ض مالك في البالغة والبالغة بع

  يسـريي  لـر محـن أثمـه ـتحوي
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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  ا ـفيهم ىارـبر ال تُـم ونثـنظ
  2]وسـالطُّ  ذاك وذا بعلم 1تمهدت

3: 
  وبي ـفاغفر ذن رب أنت الحليم 

  اـسواك 4الذنوبو عن ـليس يغف
  لساني  ؤالـت عند السـبرب ثَ

  اـق هداكـطري  ني علىـوأقم
    الـذلي  تـإذا وقف 5نـرب ك

  اـأن أراك ستحيأالرأي  سناكـ
  قربت لي   رب من لي والنار قد

  6]اـحماك د ـت عهـوأنا قد أبح[
   

                                                
 )).؛ لسالمـة الـوزن))مھـدت: ((طویـل. جعلھـا د 1
. ي اإلسكوریـال، وساقـط في المخطوطیـنإلى ھنـا حـدود الشعـر الـوارد ف 2

 . وكـل ذلـك حصـر بیـن حاصرتیـن
  .البحـر الخفیـف 3
 )).الذنـب: ((في المخطوطیـن 4
لسالمـة الـوزن، )). رب كـن لي: ((؛ فأضحـت))لي((طویـل كلمـة . أضـاف د 5

 .واستقامـة المعـنى
في المخطوطیـن ورد ھـذا الشطـر ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب  6

 ))وأنـا تحـت أحمـد وحماكـا(( : كالتـالي

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

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


108 
 

  1يآلـلم  دةـالي من عـم رب 
  ي أعددت صدق رجاكاـغير أن

  وء ـد سـعب 2ررت أنيـرب أق
  اـفعصاك  رهـم غـالج حلمك 

  اً ـدوم ت الجواد بالخيرـرب أن
  رضاكا راحماً فهب لي  لم تزل 

  الً ـأه 3كـلفضل  رب إن لم أكن
  اـلذاك  لـت أهـفأن باجترايي 
 

 
       

      
 4    

       
       

                                                
 )).لمـا بي: ((في اإلسكوریـال 1
  . ؛ لسالمـة الـوزن))أنـني: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).لذلـك: ((في اإلسكوریـال 3
 )).ثمـرة: ((في المخطوطیـن 4
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 1،
      

       

      
2        

       
 34،  


     5، 
6      


                                                
  )).وامتزتمـا بقوتھـا: ((في المخطوطیـن 1
. لقـب یطلـق عـلى ولي العھـد في مملكـة قشتالـة؛ Infanteیقصـد اإلفانـتي  2

. وكـان صاحـب النـص قـد زار إشبیلیـة في زمـن احتاللھـا مـن قبـل القشتالییـن
. م1248/ھـ646إذ أنھـا سقطـت في قبضتھـم في شھـر شعبـان مـن سنـة 

  .وغـدت عاصمـة لدولتھـم
 )).سیوضـع: ((في ج 3
  .؛ أي الحقـل أو المیـدانEl Campo: یسـمى باإلسبانیـة 4
 )).القنـب: ((، وفي ج))فیھـا: ((في اإلسكوریـال 5
 )).المساعـدة: ((في ج 6
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   1  

   2؛ 
3 4؛   

5 6

      
7 

        



                                                
  )).واطلعـت: ((في المخطوطیـن 1
  .تزیـن بألـوان مختلفـة: وبرقـش معنـاه. أي ألـوان نقوشھـا 2
 ؛ وھي ضاحیـة إشبیلیـة الجمیلـة؛ الممتـدةTrianaطریانـة : المقصـود بھـا 3

  .عـلى الضفـة الغربیـة مـن نھـر الـوادي الكبیـر
  )).وعشھـا: ((، وفي الزیتونـة))وفلسھـا: ((في اإلسكوریـال 4
یقصـد منـارة الجامـع األعظـم الشھیـرة؛ الـتي شـرع في بنائھـا أیـام الخلیفـة  5

ودشنـت في عھـد ابنـھ  م،1188/ ھـ584الموحـدي أبي یعقـوب یوسـف سنـة 
وتعتبـر اآلن مـن أھـم المعالـم السیاحیـة في . م1196/ ھـ593ور عـام المنصـ

؛ أي الخیرالـدا؛ بعـد أن ُحـول ذلـك La Giraldaإشبیلیـة؛ وتسـمى عندھـم 
  .المسجـد إلى كنیسـة، واستعملـت المنـارة كبـرج لألجـراس

  )).یستمیـل: ((في ج 6
 )).معالمھـا: ((في المخطوطیـن 7
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 1      

 
2 

 
    

3. 
   *** 

   

                                                
 .حاصرتیـن سقـط في جمـا بیـن ال 1
  )).معلمھـا: ((في المخطوطیـن 2
في عاشـوراء سنـة (أن وفاتـھ : جـاء في بغیـة الـرواد. م1287الموافـق لـ  3

. وفي البستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان)). وستمائـةسـت وثالثیـن 
  )).وستمائـةسنـة سـت وثالثیـن ((
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1؛

 

 
     


       
2 

      
        
3 4 

         
    


                                                

كمـا . سكوریـال؛ ولـم تـرد في الزیتونـة وال في جوردت ھـذه الترجمـة في اإل 1
وردت أیضـًا ترجمـة صاحبھـا في الكتیبـة الكامنـة، وبغیـة الوعـاة، والـدرر 

 .الكامنـة، ونفـح الطیـب
  )).بھمـا: ((في النفـح 2
 .أي یجـاري 3
 )).فجبـر: ((في النفـح 4
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 1 .      
2

3،

4


       
 5 

 
      

6،      
    7 8

                                                
 )).مـن شأنـھ: ((في النفـح 1
 )).فقـرأ: ((نفسـھ 2
  .م1320الموافـق لـ  3
  )).ھوائھـا: ((في النفـح 4
  )).أغلـب علیـھ: ((نفسـھ 5
 .أي ال ینضـب 6
  )).وسائـرًا: ((في النفـح 7
  .أي في قمـم العلـم 8
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 1  
2 3
      
      

 4 .5   
 

 
 

        
     6 .
 

   

                                                
  .أي امتـأل حوضـھ 1
 )).راحـة: ((في النفـح 2
  )).بـارق: ((نفسـھ 3
  )).في قضـاء حجـة الفریضـة: ((نفسـھ 4
 )).موھـو الیـو: ((نفسـھ 5
 )).عـلى الخطیـب أبي عـلي القیطـاجي وطبقتـھ: ((نفسـھ 6
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1: 
   2واقـأش زار ولوعتهـد المـبع

  اقـض مدامع األمـا بفيـحكم
  رى ـي النسيم إذا سدوخفوق نج

  اقـالخف ؤاديـب فـلهي أذكى 
  ي غد ـل فـن التواصإي ـأمعلل

  اقـك بتـذي لغد فديـمن ذا ال
  ت ـأقبل 3دـق قـي سبـإن الليال

  اقـبلح  لـم تنـت لـوإذا تول
   

                                                
 . ونفح الطیب؛ وھي من البحر الكاملتوجد ھذه القصیدة أیضًا في الكتیبة الكامنة،  1
  )).ولوعـة األشـواق: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
 )).إْن: ((نفسھمـا 3
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تمدونه عل فصفحى الحمى سق 1اـالحم ي  
  الرقراق ام الواكف ـصوب الغم

  وداده   مـب السليـالقل لذي 2فيه
  ن راقـم 3ا لهـم يـب سليـقل

  ه ـم فارقتـداة فراقهـب غـقل
  4راقـام يوم فـي األيـال كان ف

  عاكف  ل ساج ـاً والليـيا ساري
  5اقـايب ونيـري للعال بنجـيفت

  محمد   مثوى النبي رج على ـع
  6راقـالب  لخُخير البرية ذي المنْ

  له   ول رب العالمين ومنـورس
  وصحة الميثاق ود ـظ العهـحف

   

                                                
  )).على الحمى ُسِقَي الِحمايِّ ُعْج بالمط: ((ورد ھذا الصدر في الكتیبة، والنفح ھكذا 1
  )).فبـھ: ((في الكتیبـة 2
  )).ما لـھ: ((في النفـح 3
  .سقـط ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة 4
یفـري الفـال : ((جـاء ھـذا العجـز في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب ھكـذا 5

  )).بنجائـب ونیـاق
ذي : ((، وفي نفح الطیب))الراقيذي المحل : ((ھكذا؛ وفي الكتیبة الكامنة 6

  )).المقام الراقي
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  دليلها   امـق  اتـر اآليـالظاه
  راقـالق واألعـراألخـوالطاه

  1هــادي آياتـدى البـدر الهـب
  راقـس في اإلشـوجبينه كالشم

  ورى ـال مالمقبول من ع  الشافع
  اقـواإلرفاد ـود واإلرفــبالج

   المأمون أكرم مرسٍل 2ادقـوالص
  اقـى اآلفـه إلـارت رسالتـس

  داً ـم يـأعلى الكرام نداً وأبسطه
  اقـت عنان المجد باستحقـقبض

  ا إذا ـإقدام ه ـق اللـد خلـوأش
  حمي الوطيس وشمرت عن ساق

   3اـتعثر في القن أمضاهم والخيل 
  في الدم المهراق  ول سبحاًـوتج

   

                                                
بـدر الھـوى البـادي الـذي : ((ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 1

 )). بـدر الھـدى وھـو الـذي آیاتـھ: ((؛ وفي النفـح كمـا یـلي))آیاتـھ
 .؛ بـدو الـواو))الصـادق: ((في النفـح 2
  )).الـوغى: ((نفسـھ 3
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  دا ـاً واحـدين ديان األ من صير
  ونفاق مضى 1راقـد إشـمن بع

ة اإلسالم في ـا من حرمـنلَّوأح  
  األوراق وارف  لـل ظليــظ

  ه ـكمال در المنيرـو أن للبــل
  2س محاقـف ونكـه كسـما نال

  ه ـيمين  ودـو أن للبحرين جـل
  3اإلغراق  لـن غوايـأمن السفي

  ه ـة قلبـاء رحمـأن لآلب 4وـل
  اقـمن اإلشف 5مـسهت نفوـذاب

   7ليـالمنج فيـوالخ  6مـذو العل
  اقـالب  مـوالجاه والشرف القدي

   

                                                
 )).إشـراك: ((كتیبـة، والنفـحفي ال 1
 )).ما طالھ كسف وكشف محاق: ((ورد ھذا العجز في الكتیبة الكامنة ھكذا 2
  )).اإلیسـاق: ((في النفـح 3
 )).أو: ((في الكتیبـة 4
  )).قلوبھـم: ((نفسـھ 5
  )).ذو الحلـم والعلـم: ((، وفي النفـح))ذو الحلـم والعلـم: ((في الكتیبـة 6
 )).الخفي المنجلي: ((شطر في الكتیبة الكامنة، ونفح الطیب ھكذاوورد بقیة ال 7

 )).المنجلي
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  ه ـانـر بنـوغ  بـه شهـآيات
  األرزاقـدر بـوال تـسحب الن

   1األرض وهو غياثها فاحت فيوح
وربت ر2الشاق  اإليمان وهو ىب  

  ة ـن ورحمـة بالمؤمنيـذو رأف
وهاقـسي  نـوتأديب بحس  ىد  

  ال مجد أفردت بالخصل في ـوخص
  السباق  ار وغايةـى الفخمرـم

  التي  يواآل زات الغرـذو المعج
  يواقـب ندت وهـة فقـآي مـك

  حكت  لما 3ت المعارض خيراًـثن
  القـإف  وكان ذا  احـفلق الصب

  الورىوقد هجع  يقظ الفؤاد سرى
  راقـب  وق ظهرـدق فـام صـلمق

   

                                                
  : ورد ھـذا الصـدر في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب ھكـذا 1

  )).ماجـت فتـوح األرض وھـو غیاثھـا((
  )).وھـو السـاقي: ((في النفـح 2
  )).حائـرًا: ((نفسـھ 3
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  تحفه  1اـالسم  الكـا وأمـوسم
  اقـطب  عـن سبـحتى تجاوزه

 
  بحبله   2الذي اتصل الرجا يا ذا       

  القـبط  3من هذا للورى وانبت
  رتي ـك وسيلتي وذخيـحبي إلي

  القـال ذو إمـي من األعمـإن
  ك أعملت الرواحل ضمراً ـوإلي

  4اقـعنإلد واـال بين الوخـتخت
  تلـك الفـال 5نُجبـاً إذا نَشَـرتْ

  6ال ممتدة األعنـاقتطـوي الفـ
  مردد   النحيب ن منـدو بهـيح

  واقـة األشـأزم ن ـودهـوتق
   

                                                
   )).السمـاء: ((في النفـح 1
  .؛ وھـو أسلـم))الرجـاء: ((فـحفي الكتیبـة، والن 2
 .؛ وھـو أسلـم))الـورى: ((نفسھمـا 3
  .ضـرب مـن السیـر السریـع: الوخـذ، واإلعنـاق 4
 )). نشرت حلى تلك العال: ((وفي الكتیبة)). نشدت ُحلى تلك العال: ((في النفح 5
  ).الرقبـة(الجـزء الـذي یصـل الـرأس بالجسـم : مفردھـا عنـق: األعنـاق 6

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

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


121 
 

  اً ـمهأس 1اـه فوقنـإلي رض ـغ
  واقـبرين كاألف يسـي القـوه

  ذي ـالرحب ال  كـبفناي 2وأنختها
  3ل الدقاقـبالناي ورى ـع الـوس

د ـفي غ  مؤملك الشفاعة 4ىوقو  
  رزاقـال  ة منـفى بها هبـوك

  ة ـتحي  ر األنامـك يا خيـليوع
  اقـبنشرها الفت يي النفوس ـتح

   5لفحاتها  نـاء مـأرج األرجـتت
  داقـبمدحك المص دى ـأرج الن

6: 
  ه ـتراب طيبة إن اً بطيبـقسم

  داقـاألح  ثمدإوف وـمسك األن
   

                                                
  .؛ وذلـك كلـھ أسلـم)).فوَّقتنـا: ((، وفي النفـح))َفوََّقْتھـا: ((في الكتیبـة 1
  )).فأنختھـا: ((نفسھمـا 2
 )).الدفـاق: ((نفسھمـا 3
  )).وقـري: ((نفسھمـا 4
  )).نفحاتھـا: ((نفسھمـأ 5
 .األبیـات الموالیـة لـم تـرد في الكتیبـة الكامنـة 6
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  ه ـالذي برحاب 1ار مسجدهـوأثب
  اقـن أي نفـل الرحمــلمعام

  أسالكها   عـه بأدمـود فيـجأل
  راقـوت  بـبتراي  ةــمنظوم

  ه ـل على حصبايـدو بتقبيـأغ
  اقـبعن درهـج 2رامـلى كـوع

  تسليم له   نـك ذا النوريـوعلي
  راقـالمه  هـبصفح نور يلوح 

  ةـبي وكفوا على جنـواً لنـكف
  3داقـادة وصـله بشه رت ـخي

  من سبق األلى   السبطين وعلى أب 
  4اقـالم أي سبـاإلس سبقوا إلى 

   

                                                
 .؛ وذلـك أسلـم))وبشـأن مسجدھـا: ((في النفـح 1
  .؛ وھـذا أسلـم))وعـلى كرائـم: ((نفسـھ 2
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 3

 )).حیـزت لھ بشھـادة وصـداق *كفـؤ النـبي وكفـؤ أعلى جنـة ((
  )).یـوم سبـاق: ((في النفـح 4
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  ابن عم المصطفى  1رـالطاهر الصه
  القـواإلط  2شرف على التعميم

  ا ـمن وراء حجابه 3مبدي القضا
  القـإغ  ام عنـح األحكـتفوم

   4مـفيعيده داة بغلظةـزو العـيغ
  اقـرق 5القفار ريـتف  بصوارمٍ

  6عقيانها من يء ـش ه ال ـرايات
  اقـبمط وال  ىوغُ بمطار يوم 

  م ـبه 7عثرت  ةتس وعلى كرام 
  اقـالنس 8اليـام ليـالنظ دـعن

  ه ـد نيرانـن أروع ما جـما بي
  راقـب للطـالم تشـالظ جنح 

   

                                                
 )).الطھـر: ((في النفـح 1
 )).عـلى التخصیـص: ((نفسـھ 2
 .؛ وھـذا أسلـم))القضایـامبـدي : ((نفسـھ 3
  )).فیھّدھـم: ((نفسـھ 4
 )).الفقـار: ((نفسـھ 5
  )).عقبانھـا: ((نفسـھ 6
  )).عشـرت: ((نفسـھ 7
 )).آللئ: ((نفسـھ 8
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   القنا 1صده رشف وأخي حروب 
  اقـرق  نـمثله  دودـق  اـعم

  ا ـة ومـما غردت شجواً مطوق
  واقـعن أط 2روض شقت كمام

  كلهم   ة والصحابةـوعلى القراب
  القـت  ومـلهم لي نـابعيـوالت

 
     

3      


                                                
 )).رشـق: ((في النفـح 1
 .؛ وھـذا أسلـم))كمـام الـروض: ((نفسـھ 2
لـة م؛ بیـن جیـش قشتا1318/ھـ718یقصـد المعركـة الـتي حدثـت سنـة  3

الـدون بیـدرو، والـدون خـوان وصّیـا الملـك الصغیـر ألفونسـو : بقیـادة كـل مـن
الحـادي عشـر؛ وجیـش غرناطـة بقیـادة شیـخ الغـزاة أبي سعیـد عثمـان بـن 

. وموقـع المعركـة كـان عـلى ھضبـة إلبیـرة القریبـة مـن غرناطـة. أبي العـالء
الـدون بیـدرو، : ن؛ قتـل خاللھـا الوصیـانوكـان االنتصـار فیھـا للمسلمیـ

  . والـدون خـوان
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1 2: 

  اح ـالوض ىدر الدجـأمليك أم ب
  احــارق لمـه أم بـامـوحس

  التقى  يد  ك ما بنتهـأعلى المسال
  احـالم واألرمـا األعـوعماده

  ربه  ةـخليفى دعـق من يـوأح
  احـونج  دىـه هـخالفت ملك 

  ذي ـس وناصرها الـكأمير أندل
  السفاح ه ـداة حسامـنى العـأف

  وك أبو الوليد المرتضى ـلملأسمى ا
  داحـرفت به األمـوأعز من ش

  لي فروعها ـهو دوحة الملك الع
  رزق األدواجـه تـراحتيــوب

   

                                                
المقصـود ھـو السلطـان النَّْصـري أبـو الولیـد إسماعیـل بـن فـرج بـن  1

إسماعیـل بـن یوسـف بـن محمـد؛ الـذي تربـع عـلى عـرش غرناطـة مـن سنـة 
 .م1324/ھـ725م إلى سنـة 1313/ھـ713

 .البحـر الكامـل 2
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   1هـاته بلبـم عداتـو رسـوبمح
  واحـت األلـنطق الكتاب وخط

  ه ـمثل دراًـب ناْ لو  بدر الكمال
  احـاإلصب ورهـة نـلم يبد خشي

  ه ـمثل دراـب ناْ لو بحر النوال
  الحـه المـة فيضـالرتاع خشي

  دوه ـع اد ـاد الجيـق  ـهولمثل
  داحـاب قـدح وخـا له قـفخب

  ان الهوى في لجة ـواه شيطـأه
  احـطم  هـأليفـب  وىـإن اله

  ه ـه وأذلـقي أضلـع الشـطم
  احـفص  ع للغبيـل المطامـك

  دا ـح بـم فتـم وملوكهـفأباده
  احـفت  اـربن دك ـج د ـوبسع

   

                                                
  .مـن أجـل سالمـة الـوزن)). بَلَباِنـھ: ((طویـل. د جعلھـا 1
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  مفاصل  بهن ىرـبل تُـواصفو
1وصفاح احـصف نـبه ىرـفْي  

  م سيوف الهند بل ـن كلهـفلم تُ
  راحـوس جـالنف لسيوف جودك في

  عداك يحسد ميتهم  حي ما زال 
  راحـفي ال ـاً عاجـفوت ويحث 

  م ـصغيره حيأفاقتل كبيرهم و
  احـجن  كـعلي واسب النسا فما

  ما حاط العداة وما حموا  2تستبيح
  احـيب  ليس وحماك يا منصور 

  ل ـوه داًـتفني  الكفران ةـمأ يا
  مصباح  ينجلي  أعمى  ونـلجف

  3أتركتـم بطرو وحيـدا  مفـرداً
  يشـدو عليـه الطايـر الصياح 

   

                                                
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))وصفائـح: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .؛ لسالمـة الـوزن))تسبیـح: ((طویـل. جعلھـا د 2
بیطرو، أو بطره؛ واسمھ بالكامل : الـدون بیـدرو یسمیـھ المسلمـون بلسانھـم 3

  .ة ـ ھو بطرة بن ألھنشة بن ھرندة بن شانجةـ كما ورد في المصادر التاریخی
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  1ديمهف الندى فنـوان يرتشـوج
  احــفالص  ادهـه ووسـغربان

  ه ـاد رسومـوكذلك المطران ج
  احـفارم الطـالص قطر المنايا 

2اـبمرجن أم تبيض النعام  أروس   
  احـاألشب أم  ذيـه  مـأصنافك

  ضيقها   من اشتكت  ما للمطامير
  احـفس  رى وهنـبالمال واألس

  م ـفكأنك ا ـم أبطالنـبك  جارت
  احـوش  المسلمين  كشح وجيش

  ة ـم براحـيهي  روميـل  اًـتب
  براح ل اإلله ـن خيـرام عـأي

  م ـإقدامكا ـم فمـت قوادمكصقُ
  ر تغيض جناحـجنح الكف 3ولليل

   

                                                
  .الـدون خـوان؛ الـوصي عـلى ملـك قشتالـة: أمـا جـوان فھـو 1
 )).أرؤوس تبیـض النعـام بمرجنـا: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 2
 .؛ لسالمـة الـوزن))واللیـل: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  م ـوا ببالدكـتستعجل  ذا فالـه
  االستفتاح ونـيك رون كيفـست

  م ـبحطامك  ت بطحاؤناـنثنإقد 
  احــوالتف ان ـا الريحـونباته

  ر ـعسك  بأول م ـه ما كنتـتالل
  يجتاح ه ـوحين  احـل النجـأم

  م ـك نسلكـم ليهلـغرك سـالق
  راحـلص ه ـفكإ  إن  اـبسيوفن

  منكم   رـم ويسخـكم ذا يسخرك
  احـلوق هـراً إنــدراً ومكـغ

 
  راس ـب فـهنل 1واـوفوارس نش

  2راحـا للـاو الدمـوا انتشـطلب
  ة ـبسال  أربوا على األسد الهزبر
  احـالوجوه صب رـم غـمع أنه

   
                                                

  )).نشـأوا: ((طویـل. كتبھـا د 1
؛ مـن ))طلبـوا انتشـاء للدمـا ال الـراح: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا .جعـل د 2

 .أجـل سالمـة الـوزن
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  ا ـخاضوا بحار الحرب يطمو بحره
  لفاح  لىـحامي الص ووطيسها 

  ونفيسهم  م ـنفوسه  ببذل م ما ه
  احـزال سجـوال والنـالن 1عن

  ق ـفانتش  ادـذكروا بن  وإذا هم
  احـالنف ه ـوع عرفـمسكا تض

م ـجمعه  قدمفغدا وراح النصر ي  
  2دوا أو راحـث اعتـويحفهم حي

  ل بـمق  دـا بسعـاك موالنـسن
  3راحـأف  له  مـعمته خلصاء قد

  ه ـذي آفاقـال درـك البـوبنجل
  الحـوص  دىـه هـملك وهالت

  ه ـعلي  دارـدور فال بـبدر الب
  احـوبط ع ـأرب 4ارتـذا نـوب

   

                                                
  .؛ لسالمـة الـوزن))وعـن النـوال: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. أضـاف د 1
  )).أو راحـوا: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ لسالمـة الـوزن))عمتھـم األفـراح: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .؛ لسالمـة الـوزن))أنـارت: ((ویـلط. جعلھـا د 4
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   1هــبزوغ ّلـدو أفـع م ـلكف
  راحـواألت  الجـخسفت به األو

  دد ــر تجـك باألميـوهنا ونال
  احـترت  هـك نفسـبحب لــك

  شامل  العسر يسر  اء بعدـقد ج
  احـدة اإلنجـد الشـبع قد جاء 

  ا ـذي قد خصنـال  هـحمد للفال
  احـإفص  دهـدك بعـا بحمـولن

  ة ـوي تحيـالمول  وعلى المقام
  رياح شذاه  يدـهر إذ تُـكالزه

  ما خط مدحك في الطروس محبر 
  احـاألصيل صب 2ومحيي دجاجر

   

                                                
  )).عـدو مـا أفـل: ((؛ فغـدت))أفـل((قبـل )) مـا((طویـل . أضـاف د 1
؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن واستقامـة ))ومحـا دیاجیـر: ((طویـل. جعلھـا د 2

 .المعـنى
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1:  

  لقواه   حملت ما ليس  دوادي لقـب
  واهـاألرض تق 2فشرى فراق ول 

  فاصبر فربما  ق ـبليت بذا التفري 
  3اهـن الصبر ما تمنـبحس بلغت  

  جوهر  س فقد أنفس ـجا كل نفش 
  اهـرام سجايـك تحصى تعد وال 

  كى ـه كما بـبكى كلنا حزناً علي 
  الهـومص  هــمحراب  هـلفرقت 

  ى رم  ل لقدـب جليـه خطـفلل 
  اهـمصم ب بالجاللة ـأجل خطي 

  ـىتأسينا األس ب ـم يغلـفلوالك 
  لواله التفجع  ل الشمل ـولم يشم 

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).وال مـن شـرف: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))مـا تتمنـاه: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ه الكرى ـفلم يبق إال من جفا جفن
  اهـومن جانبت وصل المضاجع جنب 

ره ـي أجوفِّـف يوف  1وفاة لمري  
  اه اإلله وصافاهـى بإصففَـوأص 

  الذي المحسن أبي الحسن العدل الرضا
  اهـحسن  ادةـه بأضعاف الزيـتأت

  ب جال فصل الخطاب بيانه ـخطي
  اض فاضل في قضاياهـوأعدل ق 

  الهدى الرحب السبيل وروحه   وجسم
  األصيل ومعناه رولفظ العلى الفخ 
  ع ـع متواضـمطيع رفيع خاض

  ب أواهـر القلـطاه  مـحلي كريم
  هوناً ليس إال لمسجد  2متى يمشي

  نعاله حط  خجال أرض بها 3تميد 
   

                                                
  )).وفـاء المـرّي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).یمـش: ((؛ فغـدت))یمـشي((في )) الیـاء((طویـل . حـذف د 2
  )).تمـد: ((؛ فغـدت))تمیـد((في )) الیـاء((طویـل . حـذف د 3
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  ة ـر وحكمـرف وذكـع تكلمه 
  الهـا األسماع ما كان أحـتلذ به 
  ة ـوفكر وخشي كذا صمته خوف

  اهـيخش والكل فما زال يخشى اهللا 
  راً ـالنهار مهج يصوم وقد طال 

  اهـعين 1ضـللتغم وتبحر بالليل  
  التقا  اه من أربع ـفكم دارس أحي

  وكم غاسق من حندس الليل أحياه 
  ة بـالً وذكراً وترـأص  فيا طيبا

  اهأطيب ري اد الطيب ـومنه استف 
   2اً وباطناـة تحن ومرتجـوفي حشرق

  من محياه شمس الضحى  ىوأمن سن 
  الً ـن تهلـي الناظريروـمحياً ي

  بسيماه ن ـيحه في الصالـفتعرف 
   

                                                
 )).التغّمـض: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).وفي حرقـة تحنـو ومـرأى وباطنـًا: ((ـذاطویـل ھـذا الشطـر ھك. جعـل د 2
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  ة ـس منيبـت كل نفـبحبك هام
  هـالل  هـه حببـكذا من أحب الل 
  بك قدست   التيفما أنعم األرض 
  داهــح وأنـالضري وآثر ذياك  

  ا ـبحزنن ا ـراك إنا قد شغلنـبش
  راهـراه بذلك بشـبش  ورضوان 

  م ــأنه  ةــاألهل هـعزاً ألهلي
  والجاه من بعده العز  يلهم يعتر 

  دوره ـب في الزمان بـشعي  نال
  رة إالهـالشمس المني ن ـولم تك 

  ده ـان كال بفقـاإليمي ي أولزعُأ
  أواهـم  هـه بحبـأسنيوم ــنع 

  الحيا ذلك الثرى  يمسو سقى اهللا 
  اهات وميـوب الغاديـوغاداه ص 

  ه ـن ربـة الدفـليل  كما قد سقاه
  من الغيث وكاف السحاب وأسخاه 
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  وا عن القاضي اإلمام خطيبكم ـترض
  عنه وأرضاه حمنررضي ال  فقد 

  األنام نبيكم  وا على هادي ـوصل
  خطاياه بها يمحو المسيء الة ص 

  إن  احـعليك سالم اهللا ما الروض ف
  اهـرت سحراً ريح الصبا بخزامـس 

 
     
1، 

   *** 
   

                                                
وقـد حقـق عنـان ھـذا؛ فوجـد أن ابـن الخطیـب أخطـأ في . م1305الموافـق لـ  1

تاریـخ وفـاة ابـن لـب األمي؛ إذ الحـظ أن ابـن الخطیـب سبـق لـھ أن قـال ـ في 
ر الـذي أحـرز أول الترجمـة ـ أن المذكـور  قـد وفـد إلى غرناطـة للتھنئـة بالنصـ

وبذلـك یـرى عنـان أن . ھـ718عـلى النصـارى؛ في المعركـة الـتي حدثـت سنـة 
ومـن جھـة أخـرى؛ فقـد . م1324/ھـ725وفـاة ابـن لـب األمي حصلـت في سنـة 

أمـا في الـدرر . ورد في بغیـة الوعـاة؛ أنـھ تـوفي سنـة خمسیـن وسبعمائـة
  . ھـ749ي بفعـل الطاعـون الـذي اجتـاح البـالد سنـة الكامنـة؛ فقـد ذكـر أنـھ تـوف
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1 ؛

 
 

 
       

 
       
      
        
       
   
 

   

                                                
  .وردت ھـذه الترجمـة في مخطـوط اإلسكوریـال فقـط 1
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1  
  م ـعظي  في المولى العظيم 2رجاي

  مـبمدي  3نىـت به حيث الغـغني
  ولي ـوحسبي الرجا فيمن عليه مع
  وخديم  زلـلم ي ث ـحديث حدي

  ه ـفضل باب وما عرفت نفسي سوى 
  مـكري  مـالكري  ة أنـلى ثقـع
  ـدسيلـت ق  فإن قيل عني مذنب
  مـوب رحيـران الذنـل بغفـكفي

  ه ـإال بحبل  م المملوكـوما اعتص
  مـونعي ا ـمى لنـنع  هـانبـفج

  ه ـوحب  اةـللنج  لـاه سبيـرض
  مــقدي م ـعيالنّ  اتـطريق لجنّ

   

                                                
  .األبیـات التالیـة مـن البحـر الطویـل 1
  )).رجـائي: ((طویـل إلى. حولھـا د 2
  )).الغنـاء: ((طویـل إلى. حولھـا د 3
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      1 
2: 

  ود ـوم البنـر اليـشنْلى من تُـع
  ودـالجن يرسواء من تـلوتحت 

      3؛
 

 
 

4.     

   

                                                
ھ الضریـر؛ الملقـب بالمخلـوع؛ ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد الفقیـ 1

  .م1308/ھـ708م إلى سنـة 1301/ھـ771حكـم مـن سنـة 
 .ھـذا البیـت مـن البحـر الوافـر 2
عـلى ھـذا الزبلـخ : ((جـاءت ھـذه العبـارة في اللمحـة البدریـة؛ كمـا یـلي 3

 .؛ والمقصـود ھـو نفسـھ))الـذي تـرى قدامـك
  .م1300في سنـوات مـن  4
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1؛2 

 

 
 


3،     
        
 

  اً ـاجاله تـن عـالً مـا حامـي
  اـه سراجـوجه  اـسن  نـوم

  ي ل ودـديـان رودي عـك  لو
  اــالرتاج  كـن بابـت مـلكن

   
                                                

 .ت ھـذه الترجمـة في مخطـوط اإلسكویـال فقـطورد 1
  .یقصـد أبـو جعفـر بـن الزبیـر مؤلـف كتـاب صلـة الصلـة 2
أي أیـام قـاضي مالقـة أبي الحكـم ابـن حسـون؛ الـذي ثـار ضـد المرابطیـن في  3

م؛ وتلقـب بلقـب اإلمـارة؛ ولكنـھ فشـل أمـام 1145/ھـ540مالقـة سنـة 
م؛ فمـا 1152/ھـ547ـن استولـوا عـلى المدینـة وقصبتھـا سنـة المرابطیـن الذی

  .  وجـد أمامـھ سـوى االنتحـار؛ فأرسـل رأسـھ إلى مراكـش
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  صي ـك شخـعلي رج ـلم يع نإ
  اـعاج ك ـسي وروحي عليـنف

1 
   *** 

  
  

   

                                                
لـھ . ھـو محمـد بـن عـلي بـن الخضـر بـن ھـارون المعـروف بابـن عسكـر  1

  .ترجمـة في اإلحاطـة
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] [1 
2؛

 
  

     
  3  
      




         
      
       
       

                                                
   .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ أضیـف مـن اإلسكوریـال 1
د ترجمـة محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الحكیـم اللخـمي في نفـح الطیـب؛ توجـ 2

  .ضمـن ترجمـة ابنـھ أبي بكـر
: ؛ كتـب في اإلسكوریـال والزیتونـة العبـارة التالیـة))رنـدة((ھنـا، وبعـد كلمـة  3

ثـم یـأتي الحدیـث عـن حالـھ )). فناھیـك مـن أصالـة، وجاللـة، وكـرم طعمـة((
  . أمـا الفقـرة الموالیـة الـتي تبـدأ بحاصـرة؛ فقـد نقلـت مـن نفـح الطیـب. ةمبشـر
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    1،
       
2. 

 

     
       
     

      


                                                
  .م1308 الموافـق لـ 1
ھنـا تقفـل الحاصـرة المذكـورة أعـاله؛ وھي الـتي تشمـل الفقـرة المنقولـة  2

 .وبالمقابـل فھـذه الفقـرة ساقطـة في الزیتونـة، واإلسكوریـال. مـن نفـح الطیـب
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    1 . 
      2،

   3.
     4 ،

5.    
       

    6
     
  7،    

       8 
       

                                                
لفقـرة المحصـورة بیـن حاصرتیـن؛ سقطـت أیضـًا في اإلسكوریـال، ھـذه ا 1

 .والزیتونـة؛ بینمـا وردت في نفـح الطیـب
  )).ساحـة: ((في الزیتونـة 2
  )).العزیمـة: ((في ج 3
  . أي یشبـھ آل برمـك؛ وزراء بـني العبـاس في كـرم الضیافـة 4
: ـد بقولـھ مھلـبي الحلـوىویقص)). الخلـوة: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 5

أي یشبـھ بـني المھلـب بـن أبي صفـرة في أكـل الحلـوى وإطعامھـا؛ ألن ھـذه 
 .األسـرة اشتھـرت بذلـك

  )).آیـة: ((، وفي اإلسكوریـال))رؤیـة: ((في الزیتونـة 6
  )).العامـل: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 7
  )).وأفـرط: ((في ج 8
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       1 ،
     

2  
 


3 4،

       
    
      
        



        

    

                                                
 .عـھأي أن الدھـر طاو 1
 )).في: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال، ونفـح الطیـب 2
  )).ثالثـة: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 3
  .م1284الموافـق لـ  4
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1،2      
3،

   4.  


5؛6،
7: 

  ال ـات الوصـعشي دى رـل إله
  الـسبب أم ذاك من ضرب المح 


     

8؛     9؛

                                                
  .1286الموافـق لـ  1
  )).فأقـام: ((في نفـح الطیـب 2
 )).لدیھـم: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة، والنفـح 3
. اسي ھـارون الرشیـد بأسـرة البرامكـةیشیـر إلى مـا أوقعـھ الخلیفـة العبـ 4

  .وھـذا الخبـر شھیـر ومعـروف
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في ج، واإلسكوریـال. م686الموافـق لـ  5
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في ج، واإلسكوریـال؛ ولـم تـرد كذلـك في نفـح الطیـب 6
 .ستـرد بعـد قلیـل؛ وھي مـن بحـر الرمـل 7
 )).الحضـرة: ((نـة، واإلسكوریـالفي الزیتو 8
  )).فوفد آخر عام ستة وثمانین: ((وردت ھذه العبارة ھكذا في ج، ونفح الطیب 9

  )).وثمانین
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   1؛  
      

       
   


     
      2
3 

 
   

                                                
  )).وأحظیـا ملكـھ: ((، وفي اإلسكوریـال))وأحیـا ملكـھ: ((في الزیتونـة 1
  )).مـن أمـره مـا كـان: ((في نفـح الطیـب 2
 .ـالھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة، واإلسكوری 3
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1 
    

  
       


      
 2؛    
       
       


3

                                                
قلـت لـم أر في ): ((مشیختـھ(كتـب في مخطـوط اإلسكوریـال؛ تحـت كلمـة  1

عـلى أني في ھـذا . ھـذا الكتـاب مشیخـة أطـول منھـا؛ فاختصرتھـا؛ لطولھـا
االختصـار لھـذا الكتـاب أقیـد المشیخـة قاصـدًا للتبـرك بذكـر أشیـاخ العلـم، 

ممـن انتظـم في غمارھـم، وسلـك مسلـك جعلـني اهللا . وحملـة الدیـن وقادتـھ
وبعـد مـا نقـل الشیـخ ابـن الخطیـب منھـا نحـو الثالثـة . أتباعھـم وآثارھـم

  )). إلى طایفـة كثیـرة مـن أھـل المشـرق والمغـرب: ((أوراق؛ قـال في آخـر ذلـك
 وقـد رجـح عنـان؛ أن یكـون الـذي كتـب ھـذا، وقـام بتلخیـص موضـوع مشیخـة

لـذا فقـد عمـل عـلى نقـل مـا جـاء . ابـن الحكیـم ھـو الناسـخ؛ ولیـس المؤلـف
 .  في ھـذا البـاب كامـًال؛ وقـد تـم ذلـك مـن مخطـوطي الزیتونـة، وج

 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن الزیتونـة 2
 )).الشـرف: ((في النفـح 3
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 1.     


     

2: 
   

                                                
: ـوط الزیتونـة ھكـذاوردت ھـذه الفقـرة المحصـورة بیـن حاصرتیـن في مخط 1

وشـرف الدیـن أبـو العبـاسي؛ مـن أھـل الجزایـر؛ عمالـة إفریقیـة، ونزیـل ((
ومنھـم خلیـل بـن أبي بكـر بـن بكـر بـن محمـد المـرادي؛ نایـب قـاضي . بغـداد

. الحنابلـة بالقاھـرة المصریـة؛ یكـنى أبـا الصفـا؛ لقیـھ بالقاھـرة المعزیـة
ومنھـم عبـد . بكـر بن عمـر بن عـلي القسطمـاني رضي الدیـنومنھـم أبـو 

  ....)).المؤمـن بن خلـف بن أبي الحسـن بن شـرف الدیـن الخضـري الدمیـاطي
ورد في موضعیـن مـن نفـح الطیـب؛ غیـر أن . ھـذا البیـت مـن البحـر البسیـط 2

بـت في المـرة وردت ھكـذا في المـرة األولى؛ بینمـا كت)) التقـصي((كلمـة 
 )).التقـضي: ((الثانیـة

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

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


150 
 

  أرب   رهيـليس لي في غ 1يا مطلباً
  بـصي وانتهى الطلـقتإليك آل ال

2: 
  دا ـن بـاً بأعالي الرقمتيـيا بارق

  3بـفاتك السب ولكن  تـلقد حكي
      

   4.    
        

  
         

      
5

                                                
  )).یـا طالبـًا: ((في الزیتونـة 1
أمـا  .ورد ھـذا البیـت في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا سقـط في الزیتونـة 2

موضـوع النـزاع فقـد حـدث بیـن الشیـخ المذكـور؛ وھـو ـ في الحقیقـة ـ محمـد 
ن الخیـمي األنصـاري؛ وبیـن نجـم بـن عبـد المنعـم بـن محمـد شھـاب الدیـن بـا

الدیـن بـن إسرائیـل؛ وذلـك حیـن ادعى ھـذا األخیـر أن البیـت المذكـور أعـاله 
فاحتكمـا أمـام شـرف الدیـن بـن . مـن نظمـھ، واتھـم ابـن الخیـمي بسرقتـھ

  .الفـارض الـذي حكـم بالبیـت ـ بعـد االختبـار ـ البـن الخیـمي
  )).الشنـب: ((بفي نفـح الطیـ 3
  .م1214الموافـق لـ  4
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 5
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   1.   
       

         
         


       


2


        
        

       
         

 
       

                                                
  .م1201الموافـق لـ  1
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن الزیتونـة 2
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1.
  




2.
  3     

         
        

       
     

        



        


                                                
  .م1392الموافـق لـ  1
 . سقـط مـا بیـن الحاصرتیـن في ج 2
  .؛ بـدون واو العطـف))صـالح الدیـن داود: ((في النفـح 3
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1.
    

        
       

2   
      



        


       
        
    


        


                                                
 . لحاصرتیـن في جسقـط مـا بیـن ا 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن الزیتونـة 2
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   1 .   






                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 1
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1 

      
          


       

                                                
 ).الغمـار: ((في الزیتونـة 1
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 1 
   


       
     
 
 

 
       

       
2؛
3؛

                                                
  )).أبـو الحسیـن عبیـد اللـھ: ((وفي النفـح)). أبـو الحسـن: ((في الزیتونـة 1
 )).ال كبیرفُتُنورل بین یدیھ بنك: ((وردت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال ھكـذا 2
  )).برمـق: ((في اإلسكوریـال 3
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1. 

2 
       

       
    

      
      

3: 
  ا بشائره ـت الدنيـاً عمـيا قادم

  رهـون طائـالميم أهال بمقدمك 
  ه ـد تحف بـومرحباً بك من عي

  4رهـاهـأجناد تظ ادة ـمن السع
   

                                                
 )).وقـضى األمـر باستالبـھ: ((وردت ھـذه العبـارة في ج ھكـذا 1
إذ . ورد ھـذه الفقـرة، والقصیـدة الموالیـة لھـا؛ في مخطـوط جاینجـوس فقـط 2

 .لـم تذكـر في الزیتونـة، وال في اإلسكوریـال
  .وھي من البحر البسیط. ، وأزھار الریاضوردت ھذه القصیدة أیضًا في نفح الطیب 3
  )). تظافـره: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 4

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

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


158 
 

  ذل ـنعمى وفي ج قدمت فالخلق في 
  1رهـباديه وحاض بك البشر ىأبد

  لبست أثواب سندسها  األرض قدو
  رهـض قد بسمت منه أزهوالرو

  حاكت يد الغيث في ساحاته حلال 
  رهـباك اً منك ـدراك  قهاالما س

  ا ـباهره ا من األنوارـفالح فيه
  رهـوار عاطـالن وفاح فيها من 

  مرتجال  ب الطيرـوقام فيها خطي
  منه منابره تـوالزهر قد رصع

  آونة  رـوب طواه الدهـموشي ث
  ناشره  لألبصار و اليوم ـفها ه

  ني معاطفه ـفالغصن من نشوة يث
  تشدو مزاهره  والطير من طرب

  ا ـاق عن أزاهرهـوللكمام انشق
  ضمائره ل ـكما بدت لك من خ

   
                                                

  .أي مـن البـدو والحضـر 1
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  ه ـفضائل ى ـه يومك ما أذكـلل
  فيه شعائره  1ت لدين الهوىـقام

  قد خبئت   فكم سريرة فضل فيك
  هرـاس ظاهـبدا للن  وكم جمال

  ة ام قاطبـق على األيـفافخر بح
  2رهـيظاه د ـك من نـفما لفضل

  فأنت في عصرنا كابن الحكيم إذا 
  رهـقيست بفخر أولي العليا مفاخ

  ق الملك نور هدى ـيلتاح منه بأف
  زاهره تضاءل الشمس مهما الح

  مجد صميم على عرش السماك سما 
  رهـطالت مبانيه واستعلت مظاه

  الذي رفعت  وزارة الدين والعلم 
  رهـياض زاخالف أعالمه والندى 

   

                                                
  )).الھـدى: ((في النفـح، واألزھـار 1
  )).یناظـره: ((في أزھـار الریـاض 2
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  ه ـدع من مكارمـبب  وليس هذا
  رهـه أواخـفي  لهئأوا  اوتـس

  ه منشرح نبصدر م يلقى األمور 
  رهـجواه العظمى  بحر وآراؤه 

  أمور الرعايا معمالً نظراً  ىراع
  رهـاً نظائـل علياه معدومـكمث

  تدبيره حكماً  سير في   كـوالمل
  رهـاكسزت عنه عـتنال ما عج

  ا ـيكدره ال بطش 1سياسة الحكم
  بوادره تخشى   فهو المهيب وما

  إال عن إشارته  كـال يصدر المل
  رهـمصائ  داهـال تتع  دـفالرش

  إرداته  على أقصى تجري األمور
  اورهـيش ه ـره فيـده  اـكأنم

  ة ـام له في كل مكرمـم مقـوك
  ادرهـفيها مص وارده ـأنست م

   
                                                

  )).الحلـم: ((في النفـح، واألزھـار 1
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  ا ـاآلفاق أجمعه  ا طبقـففضله
  رهـار سائـد سـل قـمث كأنه 

  و حسد ـأخ ده إال ـس يجحـفلي
  ناظره منه  ىيرى الصباح فيعش

  ره ـيدب  ر من ملكـأكب ال ملك 
  يؤازره د من ملكـك أسعـال مل

  ه ـدت مضاربـبه أشت أمر زـيا ع
  ازدانت محاضره  ك بهـيا حسن مل

  وا ـوأهلوها بما عرف البالد ىثنتُ
  1رهـوعاب  هـآتي رـويشهد الده

  ه ـالموصول مأمل شرى آلمله ب
  رهـوع دابـالمقط تعساً لحاسده 

  ه ـنوراً مطالع فالعلم قد أشرقت 
  سحاً مواطره  قد أسبلت والجود 

   

                                                
 .الغیـن المعجمـة؛ ب))وغابـره: ((في النفـح، واألزھـار 1
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  والملك في ظفر  1بشر والناس في 
  القدر قاهره  يعال على كل عال

  ا ـواألرض قد ملئت أمناً جوانبه
  رهـفيها سرائ بيمن من خلصت 

  3دةـوواح  ثنىأياديه من م 2وإلى
  تساجل البحر إن فاضت زواخره

  ه ـا عوارفـانـتلق وم ـل يـفك
  رهـدفات ى ه الطولـأموال  كساه

  م ـلما أواله من نع  ؤديـفمن ي
  رهـظاهي اًـشكراً ولو أن سحبان

  ه ـم راحتـبادر لث  4يا أيها العبد
  ادرهـتب ر مأمول ـخي  اـفلثمه

  ابن الحكيم على  5وافخر بأن لقيت
  رهـتفاخ  عصر يباريك أو دهر

   
                                                

 )).یسـر: ((في األزھـار 1
  )).َواَلى: ((في النفـح، واألزھـار 2
 )).َوَمْوَحـَدة: ((نفسھمـا 3
  )).العیـد: ((في النفـح، واألزھـار 4
 )). َواْفَخـْر بـأن قـد لقیـت: ((نفسھمـا 5
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  حرمته   عظمت الصيام وقد ىولَّ
  رهــه ووافـوافي ره لك ـفأج

  ل به جذالً ـفاستقب د ـوأقبل العي
  رهـبشائ أ به قادماً عمت ـواهن

       
1: 

  ل ـوالنسيم علي راءى سحيرا ـت
  لـالصباح كليرف بـط وللنجم 

  وللفجر نهر خاضه الليل فاعتلت 
  ولـشوى أدهم الظلماء منه خج

  ه ـكأن 2نـالرقمتي ق بأعلىـبري
  ولـاء تجـالسموع شهب ـطالئ

   

                                                
وردت ھـذه القصیـدة في ج فقـط؛ إذ لـم تذكـر في الزیتونـة وال في  1

  .وھي مـن البحـر الطویـل. وریـالاإلسك
والرقمتـان أیضـًا . جانـب الـوادي، ومجتمـع المـاء أو الروضـة: الرقمـة 2

قریتـان بالقـرب مـن : اسـم لعـدد مـن األمكنـة؛ منھـا عـلى سبیـل المثـال
  : البصـرة؛ وھمـا منـزل مالـك بـن الّریـب المـازني؛ إذ یقـول فیھمـا

  ُبـَني بأغـَلى الرقمتیـن ومالیـا *أتـرك طائعـًا فللـھ دري یـوم 
  :والرقمتـان أیضـًا روضتـان؛ ذكرھمـا زھیـر ابـن أبي سلـمى في شعـره؛ فقـال

 مراجیـع َوشـم في نواشر ِمعَصـِم *ودار لھـا بالرقمتیـن كأنھـا 
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  شرارة   ل منهـفمزق ساجي اللي
  ولـمنه نص مـالغي وخرق ستر

  عند ابتسامه  روضـتبسم ثغر ال
  1ام همولـللغم ون ـوفاضت عي

  كأنها   ىنشو  البان ومالت غصون 
  ولـشم اه ـعليها من صب يدار

  تلك الغصون حمائم  وغنت على 
  2لـا وهديـف فوقهـن حفيـله

  3في لحنها ثم قرقرت  إذا سجعت
  لـا وثقيـدونه  فـخفي يطيح 

  ني ـسقى اهللا ربعاً ال يزال يشوق
  ولـا وطلـوم دونهـه رسـإلي

   

                                                
  .  اءأي فاضت؛ سواء الدمع، أو السم: وھمولة وھاملة وھمـوًالھامل؛ جمعھا ھوامل  1
: والھدیـل. األصـوات الصـادرة عـن حركـة أغصـان األشجـار: الحفیـف 2

  .أصـوات طائـر الحمـام وأفراخـھ
  .أي إذا سكنـت في لحنھـا ثـم صوتـت 3
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  ارق ـا ذر شـكلم  اهباد رـوج
من الودولـهط ن أجش هتا 1ق  

    عي ـومالي أستسقي الغمام ومدم
  همول سفوح على تلك العراص 

ـوعاذلة باتت تلوم على الس2ىر   
  لـا وتطيـن تعذالهـر مـوتكث

  راق وغربة ـول إلى كم ذا فـتق
  لـت ورحيـما خيل  ونأي على

  ني أسعى للتي تكسب العال ـذري
  لـاء وتبقى الذكر وهو جميـسن

  الهوى  ممارسة من   فأما تريني
  لـنحي  رفيـال فحد المشـنحي

  وة ـراعة صفيب الـوفوق أنابي
  ولـاة ذبـي قد القنـن وفـتزي

   
                                                

َأَلـْم َتـَر َأّن الّلـَھ ُیـْزِجي َسَحابـًا [: ھـو المطـر؛ جـاء في الذكـر الحكیـم: الـَوْدق 1
ـُھ ُثـّم َیْجَعُلـُھ ُرَكامـًا َفَتـَرى اْلـَوْدَق َیْخـُرُج ِمـْن ِخالِلـِھ َوُیَنـّزُل ِمـَن ُثـّم ُیَؤّلـُف َبْیَن

السََّمـاِء ِمـْن ِجَبـاٍل ِفیَھـا ِمـْن َبـَرٍد َفُیِصیـُب ِبـِھ َمـْن َیَشـاُء َوَیْصِرُفـُھ َعـْن َمـْن 
  .43اآلیـة ؛ النـورسـورة . )َصـاِرَیَشـاُء َیَكـاُد َسَنـا َبْرِقـِھ َیْذَھـُب ِباألْب

 .أي عـلى السَّْیـر لیـًال 2
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ـولوال السلم يحتل البدر كامال  ى ر  
  لـنزي ود ـه للسعـوال بات من

  طلب العال  ولوال اغتراب المرء في 
  ولـلما كان نحو المجد منه وص

  د ـمحم وال ابن الحكيم ـولوال ن
  محيل  د وهوـألصبح ربع المج

  ة ـالسماك جالل وزير سما فوق 
  لـوم قبيــه إال نجـس لـولي

  م ـفإنه ي وم أما في الندـمن الق
  1ولـى فسيوأما في الند هضاب 

  العلياء إرثا ومكسباً  حووا شرف 
  ولـمنهم وأص  روعـوطابت ف

   3دبـية ذات هـالطَّه 2وما جونة
  ف وقبولـمرج  ا شمولـمرته

   
                                                

): في الثـاني(والنَّـَدى . ھـو النـادي أي المجلـس): في الشطـر األول(النَّـِديُّ  1
  .ھـو الجـود والفضـل والخیـر

  .یقصـد السحابـة السـوداء 2
ـو منھـا عـلى شكـل تلـك السحابـة المتدلیـة؛ نحـو األرض؛ بحیـث تدن: الھیـدب 3

 .خیـوط تنصـب منھـا المطـر
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   2عـمن رعدها ولوام 1لـجزلها 
  3ولـون كلـللعي من البرق عنها

  وأرسلت  4القالص  كما هدرت وسط
  ولـاج فحـد الهيـعن 5شقاشقها

  الوزير محمد  فّـود من كـبأج
  6ولـن محـت للسنيـإذا ما توال

  ذا ـوال روضة بالحسن طيبة الش
  لـر وجليــا أذخـعليه منُـي
  ر ـمجام  فيها وقد أذكيت للزهر

  ولـم ذيـللنسي  اـر منهـتعط
  رة ـعب  لِّر للطَّاوـوفي مقل النَّ

  لـوتحي ا ـانهـا أجفـرددهـت
   

                                                
؛ أي عندمـا ))سحـاب ذو زجـل: ((ویقولـون. أي لھـا نغـم وطـرب مـن رعدھـا 1

  .یصحبـھ الرعـد
  .أي بـرق المـع 2
  . الثقـل والتعـب: الكـل وكـلـول 3
  .المرتفـع:  الَقـالص مـن المیـاه 4
 .أي عندما یصوت: شقشقة الطیرأي ھدیره، و: كشقشقة الجمل. أي ھدیرھا 5
  .والمحـول ھـو الجـدب. أي إذا تـوالى جـدب السنیـن 6
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  ا ـكلم الغر ه ـبأطيب من أخالق
  ولـان يهـللزم  بـخط تفاقم 

  اً ـه مناقبـأبا عبد اإلل  تـحوي
ـتفوت يولـمن رامها وتط يد  

   1اـفغرناطة مصر وأنت خصيبه
  2لـة نيـاك الكريمـل يمنـئونا
  ال ـدرك الع  فداك رجال حاولوا

  لـالء بخيـنال الع  ببخل وهل
  ولى وزيراً وناصحاً ـتخيرك الم

  ولـا أراد حصـمم له   انـفك
  األمور مفوضا  د ـمقالي ىقـوأل

  ولـك سـيعدل يمين م ـإليك فل
  د ـمنك مؤي الملك  ظ ـوقام بحف

  لـكفي بما أعيا سواك  وضـنه
   

                                                
وھنا تلمیح إلى قصة یوسف علیھ السالم؛ حین عمل على . أي مخصبھـا 1

  . إخصاب مصر
ھـو نھـر النیـل : والنیـل. مـن یصیـب الخیـر مـن یمنـاك: نائـل یمنـاك 2

  .الموجـود بمصـر
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  منك أشوس باسل  اوساس الرعاي
  لـن منيـدا للمعتفيـالع  دـمبي

  ا ـكأنم  نـاد الجبيـج وقّـوأبل
  لـار مسيـه للنضـعلى وجنتي

  ا ـاء حتى كأنهـبه العلي  مـتهي
  1وهو جميل ب ـي الحـة فـبثين

  ر مضاؤها ـات لو أعيـله عزم
  ولـاه فلـنالت ظب ام لما ـحس

  صبحت فأ  في الخافقين سرى ذكره 
  لـتمي ن ـوب العالميـه قلـإلي

  اؤه ـوثن  جوده قريضي ىدوأغْ
  ولـفأصبح في أقصى البالد يج

   2تـر الوزارة أرقلـإليك أيا فخ
  ذلول  اءـالثج اء ـبرحلي هوج

   
                                                

بخیـت المعشـني؛ الملقـب بجمیـل بثینـة؛ شاعـر ینتـمي إلى ھـو سالـم بـن  1
شاعـر رقیـق؛ فتنتـھ بلخیلـر  .بـني عـذرة وھـم بطـن مـن مـن حمیـر الیمنییـن

؛ فخطبھـا إلى أبیھـا؛ فـردَّه، )بثینـة(سھیـل ارعبـوب بـن ثعلبـة العذریـة  بنا
 .في العصـر األمـويو. م731/ھـ113تـوفي جمیـل سنـة . وزوجھـا مـن غیـره

  .أي أسرعـت 2
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  ال ـة الفـناصي فليت إلى لقياك 
  لـذمي نـرهياب سـبأيدي رك

  ة ـثني ل ـلك  اًـددني سهمـتس
  ولـنح يسـقلا  ضوامر أشباها

  األرض حتى رمت إلى  وقد لفظتني 
  1ولـلي هوجل وهجـذراك برح

  بي ـراسي به وركائـدت أفـفقي
  ولـه وحلـي بـام لـمق ذَّـول

  نفس عزوف وهمة  وقد كنت ذا 
  2ولحد ن ـاداث الزمـعليها ألح

  ده ـبض يرغْوتُ العال حظي  ىوتهو
  ولـة ونحـرق هـذاك اعترتـل

  ة ـإدال  إال  امـياأل يلى أبـوت
  لـمدي  ك لي أن الزمانـفصون

   

                                                
  .المطمئن من األرض: وھجول. المفازة البعیدة التي لیست بھا أعالم: الھوجل 1
    .أي المخادعـة 2
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  زة ـوع في جنابك عـفكل خض
  ولـزاز قد عداك خمـوكل اعت
  

 
       

1،23.
  
4 ،

5: 
  الوصال   اتـل إلى رد عشيـه

  رب المحالـسبب أم ذاك من ض
  إلى  م ـا الوهـبه ية يسرـحال

  اللـراءاً باعتـت بـتثب  اـأنه
   

                                                
 )).بنبـره: ((، وفي الزیتونـة))بـھ: ((في ج 1
  )).تفطنـًا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).لموافقـة الحسـن وضـده: ((كتـب بـدل ھـذه العبـارة في ج 3
 .أضیفـت مـن اإلسكوریـال)) وھي((كلمـة  4
 .وھي مـن بحـر الرمـل. توجـد ھـذه القصیـدة أیضـًا في نفـح الطیـب 5
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  ا ـدهـبع قى ـا تبـم  1اليـولي
  الـاللي كـإلى تلواقي ـغير أش

  فيها مسرحي  2لـإذ مجال الوص
  ا ووالــفيه  رـآم مي ـونعي

   ـةجول راضي ـالت االت ـولح
  الـول واقتبـن قبـبي 3تـمزج

  د ـمسع فيـوخ 4فـفبوادي الخي
  5والـنى نـأس ىنَـاف مـوبأكن

  داً ـس فيها أبـسى األنـلست أن
  الـذاك أب  ذل فيـبالع ال وال 

  ه ـلي وجه دا ـد بـزال قـوغ
  الـفي حال الكم  درـفرأيت الب

   

                                                
 .؛ وھـذا أصـوب))ولیـاٍل: ((في نفـح الطیـب 1
 ،))اللیـل: ((في ج 2
 )).مرحـت: ((في النفـح 3
في الخیـف قریـة بیـن قـرى عدیـدة ضمـن وادي الصفـرا؛ والـتي تقـع  4

  .كـم 100الجنـوب الغـربي مـن المدینـة المنـورة؛ وتبعـد عنھـا بـ 
  )).مـوال: ((في النفـح 5
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  ه ـمن أعطاف ه ـالتي ال ـما أم
  دالـاعت 1فضل على  لم يكن إال

رى ـن فما أنت تـبالحس  خص  
  في الجمال  اًـاس حظـبعده للن

  ا ـفأن 2واهـه  لى عنـن تسـم
  الـس  واه غيرـواه عن هـبس

  ه ــبي لـح  نيــن أتعبـفلئ
  الـم حـه أنعـب ت ـنل  مـفك

  لي ـقب  نـم ده ـحي  3ئـإذ آلل
  الـني وشمــاه يميــووشاح

  ه ـد بـالسه وم لي ـف النـخل
  وترامى الشخص ال طيف الخيال

  ئي ـظم   اهــمبل  4داويــفي
  زاللـلااء ـمزجك الصبهاء بالم

   

                                                
  )).خصـل: ((في النفـح 1
  )).ھواھـا: ((في ج، والزیتونـة 2
 .؛ وھـو أسلـم))إذ آللي: ((في النفـح 3
  )).فتـداوي: ((نفسـھ 4
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  ـال  كـلا المـنث  1ادتـأو أش
  المتعال  األسمى الهمام دـأوحـ

  اً ــملك  هـفي لت ق إن  ك ـمل
  الـاً في المقـمحق  ن إالـلم تك

  ا ـدل فمـبالع الم ــد اإلسـأي
  الضالل 2أن ترى رسماً ألصحاب

  ورى ـل الـك ت ـشمل  ذو أياد
  معال  رـا خيـا لهـال يـومع

  قى ـوال التُّـت بأحـة هامـهم
  والـح  الالتـات بالجـوصف

  ا ـإجهاده  لىـالنفس ع  فَـوقَّ
  3والـالة ونـوم وصـن صـبي

  
   

                                                
   )).أو إشـادات بنـاء الملـك: ((في النفـح 1
 )).أربـاب: ((لزیتونـة، واإلسكوریـالفي ا 2
  .ورد ھـذا البیـت في ج، واإلسكوریـال؛ بینمـا سقـط في الزیتونـة 3
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1: 
  دوا ـعان 2اةـعت ق من ـريـوف

  3نكال  وءـس واـره فاستوجبـمأ
  م ـعنه افي ـم طول التجـغره

  والـم 4انـك  ان لهمـمع شيط
  أو   دةـرن  مـبه ت ـد كانـفلق

  الـر وحـتدبي  في سوء أهلها 
   ولقـد  كـان  النفـاق  مذهبـا

  فاشيـا بيـن  هاتيـك  التـالل 
  ادروا ـب  إال  ومـود اليـيع ما 

  الــثق رات ــونكي   رواةـب
  روا ـمى فلما أنكـالنع وا ـطوق

  بذي البيض العوال  طوقوا العدل
   

                                                
؛ وإلى ))وفریـق: ((ھـذه القطعـة كلھـا؛ اعتبـارًا مـن الكلمـة األولى وھي 1

  . كل ذلك لم یرد في نفح الطیب)). في المـآل: ((نھایـة القطعـة المنتھیـة بعبـارة
  )).عنـاة: ((، وفي الزیتونـة))عقـاد: ((جفي  2
 )).النكـال: ((في اإلسكوریـال 3
 )).دال: ((في ج 4
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  ه ـغريم  مـر بهـل الدهـماط[
  الـد المطـبع  و اآلن وفيـفه

  ر إذ ـالده م ـت غريـكن  ولقد
  الـد عقش م ـورهـدني جـش

  داً  ــمجته  ه ــنافرت   مـولك
  1]صدر احتمال مـق بهاضعندما 

  وا ـد أسلفـما ق  وا جزاءـأعقب
  آلـفي الم وه ـا ويعقبـفي الدن

 
  اؤه ـنعم  ذيـولى الـا المـأيه

  الـأعجزت عن شكرها كنه المق
  اً ـمهنئ   مـدكـأنش  اـأن  اـه

  ر الحاللالنظم بالسح ع ـبديمن 
   

                                                
األبیـات الثالثـة المحصـورة بیـن حاصرتیـن؛ سقطـت في ج، والزیتونـة؛  1

: ضـرب البیـت ھكـذا: طویـل. وقـد جعـل د. بینمـا ھي مذكـورة في اإلسكوریـال
 .ـاء؛ إذ أضـاف الی))احتمـالي((
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  م ــكبح ذي ـد الـا العبــفأن
  1الـه في قلبي وبـزل واللـلم ي

   2مـلك  اليـة آمـروض  أورقت
  3الــر المتعــا الكبيـوتواله

  م ـمن خدمتك  اهـت الجـواقتني
  5الـكنز م ره منـخذأ  ما 4فهو

 
  ذه ـه ن ـر المسلميــا أميـي

  الـح 6تنبئ عن أصدق ة ـخدم
  ة ـة أو ليلـساع  تـنب  يـه

  الجالل في ذاك  الحببت ـسهل
  ا ـادت مدحهـإذ أج  ا عليهاـم

  الـيلغيها وق  مـن بعيد الفهـم
   

                                                
  )).وبـالي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).بكـم: ((في النفـح 2
مـذ : ((جـاء ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال، والزیتونـة، ونفـح الطیـب ھكـذا 3

 )).توالھـا الربـاب  المتـوالي
 )).فـھي: ((في النفـح 4
 .سقـط ھـذا البیـت في ج 5
 )).صـادق: ((في اإلسكوریـال 6
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  م ـلك رـة الشكـهي في تأديـف
  الــاء واحتفـبين احتف  داًـأب

1: 
   2نجد  حـه يا ريـي حي باللـح

  ديـم شوقي ووجـوتحمل عظي
  غ ـالي فبلـت حـبثث  اـوإذا م

  قدر ودي المي لهم على ـمن س
  3]بيـوهل في مغي[م ـما تناسيته

  ديـوني على تطاول بعـنس 4هم
  زى ـعي  م ليسـوق إليهـبي ش

  دـنج  6انـوال لسك  5لــلجمي
   

                                                
 .وجـودة في نفـح الطیـبھـذه القصیـدة م 1
 )).مجـد: ((في ج 2
  )).وھـا في یقیـني: ((في اإلسكوریـال 3
 )).قـد: ((، وفي نفـح الطیـب))مـا((في اإلسكوریـال، والزیتونـة  4
 . جمیـل بـن معمـر؛ عاشـق بثینـة: المقصـود ھنـا ھـو 5
  )).كساكـن: ((، وفي الزیتونـة))أسكـان: ((في ج 6
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  قوماً   تـا إذا جئـيا نسيم الصب
  1دـح ورنـم بشيـت أرضهـملئ

  م ـالمرور عليه دـعن  فـفتلط[
  أدـف يلـع  مـاً لهـوقــوحق

  في 2قل لهم قد غدوت من وجدهم
  4]دـوزن  3ندل رـوق لكـحال ش

  إني ـثي فـحدي رواـوإن استفس
  ديـت قصـبلغ ه ـباعتناء اإلل

   

                                                
ات طـبي متواجـد في المناطـق السھبیـة بشمـال إفریقیـة وسوریـا نبـ: الشیـح 1

مـن . ألوراقـھ رائحـة عطریـة قویـةوشمـال جزیـرة العـرب وتركیـا وإیـران؛ 
أنـھ مفیـد لطـرد الدیـدان مـن المعـدة، وقاطـع للبلغـم، : استعماالتـھ الطبیـة

لبـول السكـري؛ وباإلضافـة إلى ذلـك؛ یستخـدم لمعالـج للمغـص ومخفـف 
الشیـح أیضـًا كبخـور؛ یمكنـھ تطھیـر المنـازل مـن الروائـح الكریھـة، وطـرد 

ویتواجـد في آسیـا . ـد بعضھـمفھـو الغـار؛ كمـا یسـمى عن: أمـا الرنـد. الھـوام
ویتخـذ . ولـھ استعمـاالت طبیـة. الصغـرى، وشمـال إفریقیـا، وجنـوب أوروبـا

  .في الطبیـخ كتابـل
 )).أجلھـم: ((في الزیتونـة 2
  )).ورخـد ونـدى: ((نفسـھ 3
ذان البیتـان المحصـوران بیـن حاصرتیـن سقطـا في اإلسكوریـال؛ ووردا اھـ 4

 .لزیتونـةفي ج، وفي ا
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  اني بلطف ـإذ حب د ـه الحمـفل
  دـوحم  رـل شكـده قل كـعن

     
      

1: 
  اره ـأقم  اً إلىـذكر اللوى شوق

  ارهـفقضى أسى أو كاد من تذك
  نار ضلوعه  2ر حريقـوعال زفي

  رارهـه بشـعلى وجناتن  فرمى
  ه ر خطه في خدـت تبصـلو كن

ارهـطمن أس الوجد  لقرأت سر  
   3اــروا فلربمـقصأه ـيا عاذلي

  رارهـم إلى إضـضى عتابكـأف
   

                                                
ھـذه الفقـرة المحصـور بیـن حاصرتیـن؛ وردت ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا  1

وافتتـح مخاطبتـھ ألخیـھ األكبـر أبي : ((كتبـت في ج، والزیتونـة كمـا یـلي
ولـم تـرد ھـذه القصیـدة في الزیتونـة؛ بینمـا )). إسحـاق إبراھیـم بقصیـدة أولھـا

 .یـب؛ وھي مـن بحـر الكامـلھي موجـودة في نفـح الط
 )).رحیـق: ((في اإلسكوریـال 2
  )).فلشـد مـا: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 3
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  1هئـبرجا  يلـوه عـإن لم تعين
  ذارهـع عـه خلـبالل ال تنكروا 

  ه ألسرار الهوى ـكتمأان ـما ك
  ارهـمن أنص  لو أن جند الصبر

  ما ذنبـه والبيـن قطـع  قلبـه
  أسفـاً وأذكى النار في أعشـاره

  م ـه وطيفهـنيبالساك بخل اللوى
  زارهـوم  2هــه ونسيمـوحديث

  باللوى  يا برق خذ دمعي وعرج 
  رارهـوع  هـفي بانات هـسفحاف

  ه ـذي بإخائـبها ال ت ـوإذا لقي
  وارهـالدهر أو بج  ألقى خطوب

فاقر تي ـمحب درـعليه ق  المالس  
  دارهـمق ىـعي إلـوترفي  هـفي

   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))َعـَلى ُبَرَحاِئـِھ: ((في النفـح 1
 )).ونسیبـھ: ((في ج 2
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لْاْوـموتي وقرابتي ـبسائر أخ م  
  ارهـبالك  ن لجوارهمـلم أك من

  د ــأو سي  إال أخ ـم منه ا ـم
  ارهـي على إكبـدأب داً أرىـأب

  م ـأن أخاه  حيـلذاك ال  1فاثبت
  عهدهم على استبصاره  في حفظ

  ه ـذات في أوطانـزل اللـما من
  2ارهـوان من أوطـالسل  كال وال

3: 
  ار ـة العقـمواصل  ْلـصأأال و

  ارــق بالوقـك التخلـودع عن
  زال ـذارك في غـوقم واخلع ع

  ذارـالع ع ــه خلـق لمثلـيح
  ص ـمائس من فوق دع  قضيب

  ارـوق النهـدجى فـم بالـتعم
   

                                                
 )).فابثـث: ((في النفـح 1
  .ولـم یـرد في النفـح أیضـًا. أضیـف ھـذا البیـت مـن اإلسكوریـال 2
  .توجـد ھـذه األبیـات أیضـًا في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الوافـر 3
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  والم  فـــأل  دهــبخ والح 
  1دراريـن الـاً بيـفصار معرف

  اد ـن صـم والسيـقاس رماني 
  ارـن الشفـوب عـتن ارـبأشف

  ه ـن وجنتيـت محاسـوقد قسم
  ونار اء ـن مـن مـيدضعلى 

  ه ـعي عليـاء من دمـفذاك الم
  2ارـعتار من فرط اسـك النـوتل

  بي ـقل ع ـبرب  ت له أقامـبجع
  ه من األوارـفي  بـلى ما شـع

  اً ـحتى صار طبع ب ـألفت الح
  ارـادك ى ـه إلـاج فيـفما أحت

  اب ـذه ه ـاهبن مذـالي عـفم
  3ارـاري شعـأشع ه ـذا فيـوه

   

                                                
  )).الـدرار: ((في اإلسكوریـال 1
 )).استعـاري: ((في النفـح 2
 )).شعـاري: ((نفسـھ 3
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   1:
  6842؛

   3،
  4      
        

  5
6: 

   

                                                
مـلء العیبـة بمـا جمـع : ((وھـذا الكتـاب یسجـل رحلـة؛ عنوانھـا بالكامـل ھـو 1

 اهللا عبـد الحرمیـن مكـة وطیبـة؛ للحافـظ أبي بطـول الغیبـة في الوجھـة إلى
محمـد بـن ُرَشْیـد الفھـري السبـتي؛ المولـود بسبتـة سنـة  بـن عمـر بـن محمـد
 .م1321/ھـ721م وتـوفي بفـاس سنـة 1258/ھـ657

  .م1285الموافـق لـ  2
 .أي مصـاب بـداء الرمـد في عینیـھ 3
میقـات أھـل المدینـة وبـالد الشـام؛ وھي )). أبیـار عـلي((تسـمى أیضـًا  4

وتقـع عـلى ضفـاف وادي العقیـق، وعـلى . وحـدود الحـرم المـدني الشریـف
بھـا . سفـح جبـل عیـر الغـربي؛ وتبعـد عـن المدینـة المنـورة بعشـر كلـم تقریبـًا

ولھـا مسجـد یسـمى مسجـد الشجـرة؛ ألن . آبـار؛ تستعمـل للسـقي والوضـوء
ل اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم كـان یجلـس تحـت ظـل شجـرة في ذلـك رسـو

   .الموضـع، ویبتھـل؛ محرمـًا للحـج أو للعمـرة
 .في النفـح)) في((سقطـت كلمـة  5
لـم تـرد ھـذه القصیـدة الوالیـة في مخطـوط الزیتونـة،  وال في مخطـوط  6

 .وھي مـن البحـر الطویـل. اإلسكوریـال
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  ا ـوع حبيبنـا من ربـولما رأين
  اـلنا الحب اً أثرنـأعالم  بيثرب

  ا ـجفونن اـها إذ كحلننرب موبالتّ
  اـنخاف وال كرب  شفينا فال بأساً

  ا ـجماله  ونـى للعيدـوحين تب
  أديلت لنا قربا  اا عنّـومن بعده

  كرامة نمشي  2األكوار 1نزلنا من
  اـركب  ا أن نلم بهـلمن حل فيه

  في عرصاتها   سجال الدمع سحنُ
  ربالتّه اـلواطئ  م من حبـونلث

  ارة ـه لخسـدون ي ـائـوإن بق
  رق والغرباتمأل الشَّ ولو أن كفي 

  ه ـبزعم بـيح  ممن  فيا عجباً
  اـيقيم مع الدعوى ويستعمل الكتب

   

                                                
 )).عـن: ((نفـحفي ال 1
  : وفي ذلك یقـول الشاعـر العـربي: الرَّحـل: األكـوار ھنا مفردھـا الُكـور؛ وھو 2

  ـیماني قالصًا حـط عنھـنَّ أكـوارا  *أنـاَخ بَرْمـِل الَكْوَمَحْیـن إناخـة الـ  
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   1رةـد كثيـلي ال تعـمث وزالت
  وبعدي عن المختار أعظمها ذنبا

2: 
  اره ــوآث  لـن العقـا أحسـم

  ارهــإيث  انــو الزم اإلنسـل
  ه ــنفس  تىـبالعقل الف  يصون

  رارهــر أسـون الحـكما يص
  ة ـغرب في  انـا إن كـال سيم

  دارهـرف مقــأن يع  اجـيحت
3: 

  ني ـاً فيلحقـر أحيانـإني ألعس
  4ر قد زاالـن العسإ يسر من اهللا

   
                                                

  )).ال ُتَعـدَُّد كثـرة: ((في النفـح 1
ا ذكـرت مرتیـن في نفـح الطیـب؛ لـم تـرد ھـذه األبیـات في الزیتونـة؛ بینمـ 2

بحیـث نسبـت في األولى البـن الحكیـم؛ وفي المـرة الثانیـة نسبـت لصالـح بـن 
 .وھي مـن البحـر السریـع. شریـف

 .ولم یردا في الزیتونة؛ وھما من البحر البسیطھذان البیتان وردا في نفح الطیب؛  3
و َسَعـٍة ِمـْن َسَعِتـِھ َوَمـْن ُقـِدَر َعَلْیـِھ ِرْزُقـُھ ِلُیْنِفـْق ُذ [: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 4

َفْلُیْنِفـْق ِمّمـا آَتـاُه الّلـُھ َال ُیَكّلـُف الّلـُھ َنْفسـًا إّال َمـا آَتاَھـا َسَیْجَعـُل الّلـُھ َبْعـَد ُعْسـٍر 
* الُعْسـِر ُیْسـرًا َفـإنَّ َمـَع [: وقولـھ سبحانـھ. 7: سـورة الطـالق؛ اآلیـة. )ُیْسـرًا

  .6. 5: سـورة الشـرح؛ اآلیـة. ) إنَّ َمـَع الُعْسـِر ُیْسـرًا
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  ثبتت  يقول خير الورى في سنة 
  1)إقالال أنفق وال تخش من ذي العرش(

2:  
  دا ـومن غ 3بالفراق فقدت حياتي 

   فُقـد فقد  عمن يحب  بحال نوى
  ا ـديار ألفته 4ومن أجل بعدي من
  دقَوقد و  م فؤادي قد تلظىـجحي


5:  

   

                                                
عجـز ھـذا البیـت ورد مثلـھ في األشعـار؛ وھـو مقتبـس مـن حدیـث لرسـول  1

وروى البـزَّار بإسنـاد : وجـاء في ھـذا الحدیـث. اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم
دخـل النـبي صـلى : سعـود رضي اهللا عنـھ؛ قـالحسـن، والطبـراني عـن ابـن م

مـن تمـر؛ ) كومـات(اهللا علیـھ وسلـم عـلى بـالل رضي اهللا عنـھ؛ وعنـده ُصَبـر 
: قـال. ألضیافـك) أي أدَّخـره(أعـدُّ ذلـك : قـال)). مـا ھـذا یـا بـالل؟: ((فقـال

بـالل؛ وال تخـَش  أنفـق یـا. أمـا تخـشى أن یكـون لـھ دخـان في نـار جھنـم((
  .روى ھـذا الحدیـث أیضـًا أبـو ھریـرة )).مـن ذي العـرش إقـالال

  .وھـذان البیتـان موجـودان في نفـح الطیـب؛ وھمـا مـن البحـر الطویـل 2
  )).بالعـراق: ((في ج، والنفـح 3
  )).عـن: ((في النفـح 4
 .فح؛ وھما من البحر الطویلبینما وردا في النذان البیتان لم یردا في الزیتونة؛ اھ 5
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  م ـبل لقاكقع ـو بالسمـعشقتكم
  كطرفه 1لعمرٍ ى وسمع الفتى يهو

   مـإليك  سـني ذكر الجليـوحبب
  هـوصف م فوقـا كنتـفلما التقين

2: 
ياك لْما زلت أسمع عن ع ـانكل س   

  من القمر أو أجلى أبهى من الشمس 
  فوق الذي سمعت  يحتى رأى بصر

  ع والبصرـق بين السمفوفّ يأذن
3: 

  ا دغَ نم  دن في يـدة للديـأنا ع
  هـلى أعدائـراً عـمنتص ه ـلل

أأحكي الهالل وسهمي في رجها م  
  5سمائه  4لمن اعتدى تحكي رجوم

   
                                                

  )).لعمـري: ((في النفـح 1
 .نفح الطیب؛ وھما من البحر البسیطلم ید ھذان البیتان في الزیتونة؛ ووردا في  2
 .وردت ھـذه األبیـات في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الكامـل 3
 )).نجـوم: ((في النفـح 4
  .))نجـوم سمائـھ: ((في ج، والزیتونـة والنفـح 5
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   1ةٌدـرآن أني عـاء في القـقد ج
  2هـر الخلق محكم آيـخي صنَ إذْ

  د ـسهمي فق  أصابه دوـوإذا الع
  هـه وفنائـبهلك  ق القضاءـسب

       
3 
       4
 5؛

6 7 
7   1  

2: 

                                                
َوأِعـّدوا َلُھـْم َمـا اْسَتَطْعُتــْم ِمـْن ُقـّوٍة َوِمـْن [: إحالـة إلى قولھ سبحانـھ وتعـالى 1

ِرَبـاِط الَخْیـِل ُتْرِھُبـوَن ِبـِھ َعـُدّو الّلـِھ َوَعُدّوُكـْم َوآَخِریـَن ِمـْن ُدوِنِھـْم َال َتْعَلُموَنُھـُم 
وا ِمـْن َشـْیيٍء ِفي َسِبیـِل الّلـِھ ُیـَوّف إَلْیُكـْم َوأْنُتـْم َال الّلـُھ َیْعَلُمُھـْم َوَمـا ُتْنِفُقـ

  .60: سورة األنفال؛ اآلیة. )ُتْظَلُمـوَن
  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 2
  )).وكان بوادي آش الفقیھ الطریقي: ((وفي النفح)). بوادي آشي: ((في ج 3
  .واإلسكوریـال مـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن الزیتونـة، 4
 .ھـذه الكلمـة أضیفـت مـن الزیتونـة واإلسكوریـال 5
فكتـب إلى خاصـة : ((وردت العبـارة السابقـة كلھـا في نفـح الطیـب ھكـذا 6

  ...)).والـدي  أبي جعفـر
 )).یتشـكى: ((في النفـح 7
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  أبي العباس كيف ترى  ي فيا صف
  4من فيها من أكياس 3سـنت كيوأ

  ه ـوه إن كان ممن ترتضون بولُّ
  5اسـفقد دنا الفتح لألشراف في ف

6: 
  منه أشرقت شهب  للشرق فضل 

  7اسـاقبسونا كل مقب  من نورهم
8: 

   

                                                                                                 
ھـذه الكلمـة المحصـورة بیـن حاصرتیـن؛ مـع الكلمـات الثـالث السابقـة  1
. لمحصـورة أیضـًا بحاصرتیـن؛ كلھـا إضافـات مـن الزیتونـة، واإلسكوریـالا

  .غیـر واردة في النفـح)) جـور((وكلمـة 
  .البحـر البسیـط 2
 )).أكیـس: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 3
  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 4
  )).جـالس: ((في الزیتونـة 5
 .وریـالأضیفـت ھـذه العبـارة مـن اإلسك 6
  )).أقبـاس: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 7
واألبیـات . وھي غیـر واردة في النفـح. أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الزیتونـة 8

 .مـن البحـر البسیـط
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  له ئغوا  بابن حسانت ـإن أفرط
  1اسـفاألمر يكسوه ثوب الذل والي

  دم ـوره قـه في جـب لُّزِتَ وإن 
  اً على الراسـالجزاء له ضرب كان 

  ه ـولى بنعمتـني المـأقام دـفق
  اسـه بالعدل في النـلبث أحكام

  

 
2.

     3: 
        
4.
      

                                                
  )).ثـوب الذكـر والبـاس: ((في النفـح 1
  )).تطمـھ: ((في اإلسكوریـال 2
والیـة جیـان؛ وھي عـلى ؛ وتدخـل في أعمـال Quesadaتسـمى باإلسبانیـة 3 

  .مقربـة مـن نھـر الـوادي الكبیـر؛ في شمـال مدینـة جیـان
وكافـأ سعیـھ الـذي وقفـھ عـلى : ((وردت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال ھكـذا 4

  )).إقامـة فـرض الجھـاد ونصـره
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1 ،    2،
      
   3؛

4  

      
5،
     ﴿  
﴾6؛ 

       7،

                                                
 )).لاهللا على ما وھبنا من الخالونشكر : ((وردت ھذه العبارة في اإلسكوریال ھكذا 1
  )).األحـب: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 2
  )).مـراده: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 3
 )).وینھي: ((أضیفت ھذه الكلمة من اإلسكوریال؛ أما الزیتونة؛ فقد ورد فیھا 4
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن الزیتونـة 5
الُمْؤِمِنیـَن َعـَلى الِقَتـاِل إْن َیُكـْن  َیـا أّیَھـا الّنـِبيُّ َحـِرْض[: اآلیـة كاملـة ھكـذا 6

ِمْنُكـْم ِعْشـُروَن َصاِبـُروَن َیْغِلُبـوا ِماَئَتْیـِن َوِإْن َیُكـْن ِمْنُكـْم ِماَئـٌة َیْغِلُبـوا أْلفـًا ِمـَن 
  .65: سـورة األنفـال؛ اآلیـة. )الِذیـَن َكَفـُروا ِبَأّنُھـْم قـْوٌم َال َیْفَقُھـوَن

َفَلمَّـا َفَصـَل َطاُلـوُت ِباْلُجُنـوِد َقـاَل إّن الّلـَھ ُمْبَتِلیُكـْم [: ة إلى قولـھ تعـالىإحالـ 7
ِبَنْھـٍر َفَمـْن َشـِرَب ِمْنـُھ َفَلْیـَس ِمـّني َوَمـْن َلـْم َیْطَعْمـُھ َفإّنـُھ ِمـّني إّال َمـِن اْغَتـَرَف 

َقِلیـًال ِمْنُھـْم َفَلّمـا َجـاَوُزوُه ُھـَو َوالِذیـَن آَمُنـوا َمَعـُھ ُغْرَفـة ِبَیـِدِه َفَشِرُبـوا ِمْنـُھ إّال 
َقاُلـوا َال َطاَقـَة َلَنـا الَیـوَم ِبَجاُلـوَت َوُجُنـوِدِه َقـاَل الِذیـَن َیُظّنـوَن أّنُھـْم ُمَالُقـوا الّلـَھ 
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     ﴿
﴾1؛ 
2،

      
      ﴿ 

﴾3، 
        

   4،   

                                                                                                 
سـورة . ) إْذِن الّلـِھ َوالّلـُھ َمـَع الّصاِبِریـَنَكـْم ِمـْن ِفَئـٍة َقِلیَلـٍة َغَلَبـْت ِفَئـًة َكِثیـَرًة ِبـ

 .249: البقـرة؛ اآلیـة
الِذیـَن أْخِرُجـوا ِمـْن ِدَیاِرِھـْم ِبَغْیـِر َحـّق إّال أْن َیُقوُلـوا [: اآلیـة كاملـة ھكـذا  1

َمـْت َصَواِمـُع َوِبَیـٌع َربَُّنـا الّلـُھ َوَلـْوَال َدْفـُع الّلـِھ الّنـاَس َبْعُضُھـْم ِبَبْعـٍض َلُھّد
َوَصَلـَواٌت َوَمساِجـُد ُیْذَكـُر ِفیَھـا اْسـُم الّلـِھ َكِثیـرًا َوَلَیْنُصـَرّن الّلـُھ َمـْن َیْنُصـَرُه إّن 

  . 40سورة الحج؛ اآلیة . ) الّلـَھ َلَقـِوّي َعِزیـٌز
 )).كفر دماءإنھ إن خذلھ أفاض ال: ((في الزیتونة، واإلسكوریال؛ كتب بدل ھذا 2

َیـا أّیَھـا الِذیـَن آَمُنـوا َقاِتُلـوا الِذیـَن َیُلوَنُكـْم ِمـَن الُكّفـاِر [: اآلیة كاملة ھكذا  3
  .123: سورة التوبة؛ اآلیة. )َوْلَیِجـُدوا ِفیُكـْم ِغْلَظـًة َواْعَلُمـوا أّن الّلـَھ َمـَع الُمّتِقیـَن

َرُسـوُل الّلـِھ َوالِذیـَن َمَعـُھ َأِشـّداُء َعـَلى  ُمَحّمـٌد[: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 4
الُكّفـاِر ُرَحَمـاُء َبْیَنُھـْم َتَراُھـْم ُرّكعـًا ُسّجـدًا َیْبَتُغـوَن َفْضـًال ِمـَن الّلـِھ َوِرْضَوانـًا 

َوَمَثُلُھـْم ِفي  ِسیَماُھـْم ِفي ُوُجوِھِھـْم ِمـْن أَثـِر الّسُجـوِد َذِلـَك َمَثُلُھـْم في الّتـْوَراِة
اإلْنِجیـِل َكـَزْرٍع أْخـَرَج َشْطـَأُه َفـآَزَرُه َفاْسَتْغَلـَظ َفاْسَتـَوى َعـَلى ُسوِقـِھ ُیْعِجـُب 
الـّزّراَع ِلَیِغیـَظ ِبِھـْم الُكّفـاَر َوَعـَد الّلـُھ الِذیـَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا الّصاِلَحـاِت ِمْنُھـْم 

 .29: سـورة الفتـح؛ اآلیـة. )َعِظیمـًا َمْغِفـَرًة َوَأْجـرًا
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 1     
      

 
     

 2      
   3،  
     

       
4   

       
5
6؛      

   7  
                                                

  )).صـارم: ((في ج 1
  )).بتمھیـد: ((في اإلسكوریـال 2
 )).اإلیمـان: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 3
 )).وتسجـل: ((نفسھمـا 4
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 5
  )).ونستسھـل مصاعـب المطالـب: ((في اإلسكوریـال 6
إلى بلـوغ األمنـة ((ھـذه؛ وحـتى عبـارة )) وقـد((مـن كلمـة اعتبـارًا  7

 .ھـو كـل مـا ورد في نفـح الطیـب)) والمأمـول
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      1
 


2  

  3 4  
5 6،
    
      

   7   
      

       
       

                                                
 )).آفـاق: ((في النفـح 1
  )).ال لعـرض الدنیـا: ((في ج، والنفـح 2
 )).في االستنفـار واالستنصـار: ((في النفـح 3
 )).وال أقصرنـا: ((نفسـھ 4
  )).املتـھمع: ((في ج، والنفـح 5
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال 6
 )).نصـرة اهللا: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 7
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1 ،2 
 
 

    3 
4 ،    
      5

6
       ﴿ 
﴾7 
  

  8  1  
                                                

یقصـد قلیـًال قلیـًال؛ تشبیھـًا بتنـاول الطائـر لمـاء الثمـاد؛ أي القلیـل الـذي  1
  : وقـد سبـق ألعـراب أن قـال في ھـذا. ینضـب صیفـًا

    مثـل حسـو الطیـر مـاء الثمـاد  *غـرارًا  ال أذوق   النـوم  إال   
 ...)).إّال لمن شيئاًنصرة اإلسالم بھذه الجزیرة إلى سواه؛ وال یجعـل فیھا : ((في النفح 2
 )).العربیـة: ((، وفي الزیتونـة))الغربیـة: ((في ج 3
 )).مناویـھ: (في النفـح 4
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 5
 .؛ غیـر واردة في النفـح))الجتھـادا((كلمـة  6
َوأْنِفُقـوا ِفـي َسبِْیـِل الّلـِھ َوَال ُتْلُقـوا ِبأْیِدیُكـْم إَلى الّتْھُلَكـِة [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7

  .195: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )َوأْحِسُنـوا إّن الّلـَھ ُیِحـّب الُمْحِسِنیـَن
 )).قـود: ((ـحفي اإلسكوریـال، والزیتونـة، والنف 8
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     2  
 ﴿   ﴾3، 


   4   
5    
6 ، 
7  

      
      


       8 
  

                                                                                                 
  .؛ أي منحنـا مـاغنمنـاه))ونفلنـا: ((في النفـح 1
 )).مـا غـدا: ((نفسـھ 2
َوآَتاُكـْم ِمـْن ُكـّل َمـا َسَأْلُتُمـوُه َوإْن َتُعـّدوا ِنْعَمـَة الّلـِھ َال [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .34: اآلیـة سـورة إبراھیـم؛. )ُتْحُصوَھـا إّن اإلْنَسـاَن َلَظُلـوٌم َكّفـاٌر
 )).الفتـح: ((في ج، والنفـح 4
  )).نسائـم: ((وكتبـت في النفـح. أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 5
 )).بنفسنـا: ((في النفـح 6
 )).مـن أعمالنـا: ((نفسـھ 7
 )).تقتـضي: ((في الزیتونـة 8
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 1   2؛  
3 4،
4،

   
     5

       
6

7

8    

   9؛    
                                                

 )).تفـضي: ((في النفـح 1
 )).وقـد تقـرر: ((ذي بـدأ بعبـارةھنا ینتھي النص الـوارد في النفـح؛ والـ 2
  )).بمقبـرة: ((في ج، والزیتونـة 3
  )). اللقـون: ((في اإلسكوریـال 4
 )).مـن تیسیـر: ((، وفي الزیتونـة))رغبـة في تیسیـر: ((في ج 5
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 6
  )).واسعـات: ((، وفي اإلسكوریـال))واسعـة: ((في الزیتونـة 7
 )).یطیـر بھـم ثیابھـم: ((، وفي الزیتونـة))یطیـر بھـم ثباتھـم: ((في ج 8
ھـو نھـر بالقـرب مـن قیجاطـة؛ وإلى الشـرق منـھ؛ ویسـمى باإلسبانیـة  9

Guadiana.  
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     1  
 


       

      
        
     

2 
     
      
3،
     
        

                                                
  )).یلھمھـم: ((، وفي اإلسكوریـال))یلھـم: ((في الزیتونـة 1
 .وبت من اإلسكوریال؛ وص))وأخرجھا: ((، وفي الزیتونة))وخذلوھا: ((في ج 2

 .اإلسكوریال
: وردت بدل ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال والزیتونـة؛ عبـارة أخـرى ھي 3

 )).  ورشقـو جردھـا بمدنیـات مـن اآلجـال((
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     1

      
      2 

       
       3،

 4   
      

       
 

      
       
5 
       

                                                
 )).القصـر إلى: ((، وفي الزیتونـة))وقـد ملئـوا أسـواره: ((في ج 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة، واإلسكوریـال))علیـھ: ((في ج 2
 )).بصدقھا أن أقرب األحوال إلیھم الشقاءوأعلموھم : ((سكوریال، والزیتونةفي اإل 3
 )).وأظھـروا لھـم مـن الصـدف عـن الغنایـم: ((في ج 4
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن اإلسكوریـال 5
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1،    


2،
  
3 
        
 4
      


5 ؛
     
       

      
                                                

َوأْنـَزَل الِذیـَن َظاَھُروُھـْم ِمـْن أْھـِل الِكَتـاِب ِمـْن [: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 1
سورة . )َیاِصیِھـْم َوَقـَذَف ِفي ُقُلوِبِھـُم الرُّْعـَب َفِریقـًا َتْقُتُلـوَن َوَتْأِسـُروَن َفِریقـًاَص

  .26: األحزاب؛ اآلیـة
  )).مـراد: ((في الزیتونـة 2
 )).فملئـوا: ((في ج 3
 )).وقتلـوا مـن بھـا مـن أھـل الضـالل والظـالم: ((في ج 4
متخیلین الستبصارھم : ((كوریال والزیتونة ھكذاجاءت ھذه العبارة في اإلس 5

 )).في ضاللھم
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     1 
   

      
    2 

 3 
      

4 
     
 

       
    

   5  

                                                
  )).قـرن: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 1
 )).أوفى: ((في اإلسكوریـال 2
 )).الـذي لـم: ((في ج 3
 .ھـذه العبـارة أضیفـت مـن اإلسكوریـال 4
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن اإلسكوریـال 5
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1،
       


    
   2  

3 
       
     4

     
  5      
 

     
6  

                                                
 .سكوریـال؛ بینمـا ھي واردة في ج، والزیتونـةھـذه العبـارة ساقطـة في اإل 1
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 2
 )).وال جعلنـا لـھ: ((في اإلسكوریـال 3
  )).شروطـًا: ((في ج، والزیتونـة 4
 )).وھیـأت أسبابھـا مـا یعتمـد: ((في اإلسكوریـال 5
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اإلسكوریـال 6
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   1     
     2، 

      
      
    3   
       
   4، 

      
 


5 

6 



                                                
 .ه الكلمـة مـن الزیتونـةأضیفـت ھـذ 1
 )).مـا فعـل المصبـاح: ((في اإلسكوریـال 2
 )).حریـم: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال 3
 )).للشـرك علمـًا: ((، وفي اإلسكوریـال))علمـا: ((في الزیتونـة 4
 )).یشفعـھ: ((في اإلسكوریـال 5
 )).وأسـنى: ((في الزیتونـة 6
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     1 

      2،
     

 
3 

4  
  5 


     

 6،     
 

                                                
 )).في القطـع بھـم(( :في الزیتونـة، واإلسكوریـل 1
 )).المغـوار: ((، وفي اإلسكوریـال))الغـارات: ((في الزیتونـة 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 3
: ورد ھـذا النـص في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض؛ الـذي كتـب فیـھ 4

  )). یخاطـب ابـن الجیـاب الشیـخ أبـا عـلي عمـر الجـراوي((
 )).معـھ(( :في النفـح، واألزھـار 5
  )).مـا حملتـھ ونقلتـھ: ((في األزھـار 6
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1   
2 

3 
 

       
4،     


      
5،

                                                
 ...)).واللـھ عـز وجـل یخلـص: ((في األزھـار  1
قـال ھـذا وكتبـھ محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن : ((جـاء في أزھـار الریـاض 2

إبراھیـم بـن یحـیى بـن محمـد اللخـمي بـن الحكیـم؛ عفـا اهللا عنـھ؛ حامـدًا اهللا 
. ومصلیـًا عـلى رسولـھ المصطـفى، ومسلمـًا علیـھ وعـلى آلـھ عـز وجـل،

  )).منتصـف جمـادى اآلخـرة عـام ثالثـة وسبعمائـة
لـم تـرد ھـذه الفقـرة كلھـا؛ المحصـورة بیـن حاصرتیـن في الزیتونـة، وال في  3

 .اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في ج
  .م1308الموافـق لـ  4
 .ھكـت حرمتـھأي نقضـت عھـوده، وات 5
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    1 .  
    2 .
 

 
    
3.

4: 
]سقى اهللا أشالء كرن على البلى م  

  ض من مقدارها حادث البالـوما غ
  ا ـاني أن أهين مكانهـومما شج

  الـمهم  اهـقدر ما عهدن وأهمل
  ما أنت صانع  ردهبها يا   صنعاأال 

  5]الـا المتذلـت إال عبدهـفما كن
   

                                                
 .أي التمثیـل والتنكیـل قبـل وبعـد القتـل 1
 )).فلـم یجبـر: ((في الزیتونـة واإلسكوریـال 2
  .م1261الموافـق لـ  3
 .وھي مـن البحـر الطویـل. توجـد ھـذه القصیـدة أیضـًا في نفـح الطیـب 4
ثـة الـواردة لـم یـرد مـن ھـذه القصیـدة في الزیتونـة سـوى ھـذه األبیـات الثال 5

 .بیـن حاصرتیـن
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  ه ـوء نوالـسفكت وما كان الرق
  الـالم شنعاء فاضحة  1لقد جئتها

   2)يكفي سبنتي أزرق العين مطرق( 
  الـمتوغ ه ـدا في غيـفغ  عدا

  ده ـفي يوم عي  ل القومـلنعم قتي
  الــارم والعـه المكـقتيل تبكي

  ل ـلمثك وم ابن الحكيم ـال إن يأ
  الـفؤادي فما ينفك ما عشت مثك

  ل ـر محجـفي يوم أغ  اهـفقدن
  محجال اه أغرـر نلقـففي الحش

  وه األيام وهو عميدها ـسمت نح
  فلم تشكر النعمى ولم تحفظ الوال

  تعاورت األسيـاف منه ممدحـاً
  3كريما سما فوق السماكين  منزال

   
                                                

  )).جئتمـا: ((في النفـح 1
ھـذا الشطـر؛ ھـو عجـز بیـت مـن قصیـدة قالھـا جـزء بـن ضـرار أخـو  2

  :ویقـول في ذلـك البیـت. الشمـاخ في عمـر بـن الخطـاب رضي اهللا عنـھ
 وبكفَّْي سبنـتى أزرق العیـن مطـرق    *وما كنـت أخـشى أن تكـون وفاتـھ 

  )).مرحـال: ((في ج، والنفـح 3
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  ت ـوخانته رجل في الطواف به سع
  الـوم تحمـللعلدر ـبص اءـفن

  وجدل لم يحضره في الحي ناصر 
  1مهلهال اء أن ـغ األحيـفمن مبل

   2اًـم ممزقـذاك األدي يد اهللا في 
  أالـت جنوباً وشمـتبارك ما هب

ومن ت أعرف ملحداً ـلس حزني أن  
  الـرب منه مقبـأرى للتـف  له

  دك يا من قد غدا شامتاً به ـروي
  مؤمالس ما كان العماد الـفباألم

  ه ـراوح بابـادي أو نـوكنا نغ
  الـمتوق  وقد ظل في أوج العال

  ا ـت جفوننـذكرناه يوماً فاستهل
  ام أخضالـبدمع إذا ما أمحل الع

   

                                                
  : أشـار ھنـا إلى قـول الشاعـر في مھلھـل بـني ربیعـة 1

  أضـحى قتیـال في الفـالة مجنـدال *مـن مبلـغ الحییـن  أن مھلھـال 
  : وھنـا أیضـًا إشـارة إلى قـول ابـن ضـرار 2

 یـد اهللا في ذاك األدیـم الممـزق *علیـك سـالم من أمیـر وباركـت 
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ومازا ـمنه الحزن طول اعتبارن ج  
  والـندر ماذا منهما كان أط  ولم

  س ـتذكر مجل  واًـوهاج لنا شج
األلى الحي والمأل  يهدله كان ي  

  راً ـتؤخر مدب اـت الدنيـبه كان
  مقبال دم ـأو تق  من الناس حتماً

  فتى  ون الباكيات على ـلتبك عي
  زالـكريم إذا ما أسبغ العرف أج

  ا ـعلى خادم اآلثار تتلى صحائح
  الـعلى حامل القرآن يتلى مفص

  ت ـقد تضوع الملك الذي  د ـعض على
  الدكاً ومنْسمكارمه في األرض م

  ل فينا على الذي على قاسم األموا
  عال  على وضعنا لديه كل إصر

  ل ـده متعلـمن بع ا ـلن ـىوأنَّ
  الـمتعل ان في حاجاتنا ـوما ك
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  أال يا قصير العمر يا كامل العال 
  الـادرت حزناً مؤثـيميناً لقد غ

  ولم تقم   سوء المصلى أن هلكتي
  الـه يشهدها المـعليك صالة في

  ادة ـشه  هـاألمر في وذاك ألن 
  دالـة لن تبـمحفوظ  اـوسنته

  فيا أيها الميت الكريم الذي قضى 
  الـداً فاضالً ومفضـسعيداً حمي

  ادة ـشه اءـمن رب السم 1لتنهل
  الـك المتهلـتالقي ببشرى وجه

  حب ثوى في جوانحي   ك عنـرثيت
  2]الـوما ق[فما ودع القلب العميد 

  ة ـنعم منك   ويا رب من أوليته
  الـوموئ داًـتيوكنت له ذخراً ع

   

                                                
 )).لتھنـك: ((في النفـح 1
َمـا [: وقـد اقتبسھـا مـن قولـھ سبحانـھ وتعـالى)). وال قـال: ((في اإلسكوریـال 2

  . 3: سـورة الضـحى؛ اآلیـة. )َوّدَعـَك َرّبـَك َوَمـا َقـَلى 
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  ه ـببال  رـاك حتى ما تمـتناس
ولم يدوالتفضال  ر ذاك الندىـك  

  ة ـل عشيـك يرابض في مثواك
  1الـداً معجـصفيف شواء أو قدي

  رافضاً  اهللا من ينسى األذمة ىحلَ
  مشكال  ويذهل مهما أصبح األمر

  ا ـم حمانيك يا بدر الهدى فلشد 
  الـفَُّأ 2ق بعدـدور األفـتركت ب

  ة ـهنيئ اة ـالي حيـآلم وكنت 
  الـاً مقتـفغادرت مني اليوم قلب

  ر ما أنا بالذي ـك الخيـفال وأبي
  ما خال من ذمامك  3يسثعلى البعد ي

  اً ـني متغربـالذي آويت ت ـفأن
  متطفال ني ـت الذي أكرمتـوأن

   

                                                
  :  وھي مأخوذة من قول امرئ القیس في معلقتھ)). قدیرًا معجال((في النفح  1

  صفیـف شـواء أو قدیـر معجـل  *ن منضـج ظـل طھـاة اللحم من بی
 )).بعـدك: ((في النفـح 2
  . ؛ وھـو أصـوب))یْنـسي: ((ھكـذا في النـص األصـلي؛ وكتبـت في النفـح 3
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  آمالً   فإن لم أنل منك الذي كنت
  1الـفما كنت إال المحسن المتفض

  داً ـمكم  بيـقل  ينفك  فآليت ال
  الـعي مسبـينفك دم عليك وال 

  *** 
   

                                                
  .وھـو غیـر وارد أیضـًا في نفـح الطیـب. أضیـف ھـذا البیـت مـن اإلسكوریـال 1
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1؛ 

 
       

       
2: 

  اً ـكايب موهنوا الرـرحل
  اـنالس م ـعرفه  أذاعـف

ـق يلْـوالحم ـبه ى د أغر  
  اــمعلن  مــترنّ  اـلم

  م ـول حماهـح فّـكم ح
  اـار القنـخطّ لـك من 

   

                                                
 .وردت ھـذه الترجمـة في مخطـوط اإلسكوریـال فقـط 1
 .مجـزوء الكامـل 2
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1: 
  وا ـوا الركاب موهناً ليكتمـرحل

  ألنجمظعن الحمول وهل توارى ا
   مـا ورمى بهـفأذاع سرهم السن

  مـم المتنسـل شذاهـالذمي لُّـف
  م ـم حف حمل قبابهم وركابهـك

  دمـه الـمن ليث غاب في براثن
  وه ـاة ممـار القنـكل خط  من

  مـيستسل ه ـل نصبـبين الرحي
 
       

2: 
  د ـو بسعد مساعـاً يسمـا ملكيأ

دـعلى علو الكواكب صاع رٍوقد  
   

                                                
  .البحـر الكامـال 1
  .البحـر الطویـل 2
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  مضمناً   نظمت قصيداً في عالك
  دـالث قصايـقواف في ث ثثال

  إذا فصلت أغنى عن البعض بعضها 
  وإن وصلت كانت ككعب وساعد

 
 

   *** 
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1  

2 

 
      
     

3 
4 

  5
      
6: 

  ا ـك طبرنشـا إليـخذه
  7اـا وادي األشـع بهـشف

   
                                                

بینمـا جـاء . ھكـذا في مخطـوط الزیتونـة؛ وبالتحدیـد في آخـر جزئـھ األول 1
  )).عبـد الرحیـم: ((االسـم في اإلسكوریـال

 )).المعـروف: ((في الزیتونـة 2
 )).یخلـف: ((نفسـھ 3
 )).استنثـار: ((نفسـھ 4
  )).وعمـور: ((نفسـھ 5
  .مجـزوء الكامـل 6
  .یقصـد وادي آشي 7
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  اــع بنتهــتتب واألم 
  ـاا يشـل مـه يفعـوالل

1: 
  ة ـة خطـر البريـيا خي نيـأنل

  زاًـني عـني قدراً وتكسبـترفع
   2بيدق  كما اعتز في أهلي  فأعتز

  الشطرنج لما انثنى فرزاً على سفرة 
      
 

 
     3. 
 

   *** 
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
الجنـدي في لعبـة الشطرنـج؛ ویعتبـر البیـدق أضعـف قطعـة في ھـو  :البیـدق 2

  .تلـك اللعبـة واكثرھـا عـددًا
  .م1317الموافـق لـ  3
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1؛ 

 

 
2 

     


3. 

   

                                                
المعجـب، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة : توجـد ترجمـة محمـد بـن طفیـل في 1
قـادم، وعیـون األنبـاء في طبقـات األطبـاء؛ وضمـن ترجمـة أبي الولیـد بـن ال

 .ودائـرة المعـارف اإلسالمیـة، ومعجـم المطبوعـات. واألعـالم للزركـلي. رشـد
 .سقطـت في اإلسكوریـال 2
ویعتبر بمثابة األب . كـان ابـن طفیـل فیلسوفـًا ومفكـرًا وقاضیًا وطبیبًا وفلكیًا 3

؛ "حي بن یقظان"ي للنزعة الطبعیة في التربیة؛ وذلك من خالل  كتابھ الروح
 . الذي سعى فیھ للتوفیق فلسفیًا بین المعرفة العقلیة، والمعرفة الدینیة
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1. 

 
 

2 
3:4 

   

                                                
مـن بیـن شیوخـھ أیضـًا أبـو بكـر محمـد بـن یحـیى بـن الصائـغ السرقسـطي  1

  .المعـروف بابـن باجـة
  .ھكـذا  2
مـد بـن عبـد اللـھ بـن األبـار القضـاعي؛ وكتابـھ ھـو ھـو أبـو عبـد مح 3

 .المقتضـب مـن تحفـة القـادم
بعدھـا؛ أصبـح طبیبـًا خاصـًا للخلیفـة الموحـدي أبي یعقـوب یوسـف؛ وذلـك  4

وبـقي عـلى ذلـك إلى یـوم وفاتـھ بمراكـش . م1162/ھـ558سنـة 
عمالـھ وأقوالـھ؛ حـتى أنـھ كـان وكـان محبوبـًا لدیـھ، شغوفـًا بأ. 1185/ھـ581

وكان لھ الفضل في استقدام بعض . یقیـم عنـده أیامـًا؛ لیـًال ونھـارًا؛ فـال یظھـر
  .العلماء إلى بالط الدولة الموحدیة بمراكش؛ مثل تلمیذه وخلیفتھ ابن رشد
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1،2،

3. 
 

4 
5؛ 

   
                                                

حكایـة أسطوریـة؛ ذات معـزى فلسـفي؛ تسـرد قصـة : حي بـن یقظـان 1
وھـذه القصـة . ن یقظـان؛ الـذي نشـأ في جزیـرة خالیـة وحیـدًاالمدعـو حي بـ

وأول مـن شـرع في نسـج ھـذه . ترمـز لإلنسـان ككـل، وعالقتـھ بالكـون والدیـن
األسطـورة ھـو الفیلسـوف ابـن سینـا؛ ثـم واصـل ذلـك العمـل شھـاب الدیـن 

وفي . ـسي ابـن طفیـلالسھـروردي؛ وبعدھـا تـولى كتابتھـا الفیلسـوف األندل
غیـر أن أشھـر . األخیـر عمـل ابـن النفیـس عـلى مواصلـة روایـة ھـذه القصـة

ھـذه األعمـال األربعـة ھي قصـة ابـن طفیـل؛ الـتي التصقـت بـھ وعرفـت 
وقـد تأّثـرت اآلداب الغربیـة بقصـة ابـن طفیـل ھـذه؛ فترجمـت إلى . باسمـھ

، واأللمانیة، والفرنسیة، واإلنجلیزیة، والعبریة، الالتینیة: لغـات عدیـدة؛ مثـل
  . روبنسون كروز، وقصة طرزانوكتب على غرارھا قصة . والھولندیة

  .7700عـدد أبیـات ھـذه األرجـوزة  2
رسـم ((عقـدت بینـھ وبیـن الفیلسـوف ابـن رشـد مباحـث ومراجعـات في  3

والبـن طفیـل أیضـًا رسالـة في . ؛ جمعھـا ابـن رشـد في كتـاب الكلیـات))الـدواء
 .النفـس؛ وھي رسالـة فلسفیـة

 .وھي مقـر والیـة. نـوب الغـربي التونـسي األنمدینـة في الج: قفصـة 4
وھـو التاریـخ الـذي فتـح فیـھ . م1180/ھـ576: صحـح عنـان ھـذا التاریـخ بـ 5

أبـو یعقـوب الخلیفـة الموحـدي مدینـة قفصـة بإفریقیـة؛ بعـد عصیانھـا؛ ونبذھـا 
وھـذا التاریـخ  .وكـان رفقـة الخلیفـة ـ في ھـذا الفتـح ـ ابـن طفیـل. للطاعـة

  .یتطابـق مـع مـا جـاء في البیـان المغـرب
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  يرتجى   ولما انقضى الفتح الذي كان
  بلـوأصبح حزب اهللا أغلب غا

  ادق ـص  د من اهللاـوانجزنا وع
  واذبـالك  كفيل بإبطال الظنون

  ت ـبين  حتى  قـوساعدنا التوفي
  بـبالعواق  ا مشروحةـمقاصدن

   1رـوأذعن من عليا هالل بن عام
  بـمجان  كل األمر ىبـأبي ول

  سرى  3هب النسيم كما 2وهبوا إذا
  بـآي  ولم يتركوا بالشرق علقة

  4عـيغص بهم عرض الفال وهو واس
  وقد زاحموا اآلفاق من كل جانب

   

                                                
ھـم بنـو ھـالل بـن عامـر بـن صعصعـة بـن معاویـة بـن بكـر بـن ھـوازن بـن  1

منصـور بـن عكرمـة بـن خصفـة بـن قیـس عیـالن بـن مضـر بـن نـزار بـن 
 .مع أعدائھااستعانت بھم الدولة الموحدیة أثناء حروبھا . معـد بـن عدنـان

  )).كمـا: ((في البیـان المغـرب 2
  )).إذا: ((نفسـھ 3
 )).یغـض بھـم عـرض الفیـافي وطولھـا:  ((في البیـان المغـرب 4
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  م ـخات  كأن بسيط األرض حلقة
  بهم وخضم البحر بعض المذانب

وما ـلسلمن  الصغار 1على حكم د  
  ال راغبيديه عظيم الروم في ح

  ه ـضلوع  وبين 2يصرح بالرويا
  بـراه رة ـور ونفـنفس مذع

وعخطبة   من لسان الحال أفصح 3ي  
  عنه فصاح القواضب 4ما وضحت

ل ـن األرض كفة حامتْوأبصر م  
  بـحال ف ـعليه وإصراه في ك

  م ـإليك  ادـالجي  اقـأشرنا بأعن
  بـالركاي باً عليكم من صدور جوع

   

                                                
  )).رغـم: ((في البیـان المغـرب 1
 )).بالرغـبى: ((بینمـا كتبـت في البیـان المغـرب. وذلـك بتخفیـف الھمـزة 2
 )).وعى: ((في البیـان المغـرب 3
  .؛ وھـذا أسلـم))ومـا صمتـت: ((نفسـھ 4
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  ا ـاهللا فضله 1يند بـة قـإلى بقع
  وصاحب  2بمن حل فيها من ولي

  ة ـتحي على الصفوة األدنين منا 
  بـوالجناي  اـتوافيهم بين الصب

3: 
  ا ـموهو  4بـألمت وقد نام الرقي

  العقيق من الحما 5وأسرت الوادي
  دا ـت منجـإلى نجد فرح 6وراح

  اـمعنَم  فأضحى  ومرت بنعمان
  ذيلها  7بلمخصرب اـوجرت على ت

  مقسما  فما زال ذاك الترب نهباً 
   

                                                
  )).یمـن: ((في البیـان المغـرب 1
 )).إمـام: ((نفسـھ 2
وموجـودة . ھـذه القصیـدة واردة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 3

  .وھي مـن البحـر الطویـل. أیضـًا في كتـاب المعجـب
 )).المشیـخ: ((يفي كتـاب المعجـب لعبـد الواحـد المراكـش 4
  )).إلى وادي العقیـق: ((نفسـھ 5
  )).وراحـت: ((في المقتضـب 6
 .والمحصَّب موضع یقع بین منى ومكة)). المحصَّب: ((في المقتضب، والمعجب 7
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  ة ـلطيم  2دي التجارـأي 1هـتناقل
  اـيمم انـأي  3نـويحمله الداري

  يجنها  الم ـا رأت أن ال ظـولم
  اـيتكتم نـه لـا فيـوأن سراه

  ط عن حر وجهها يعذبات الر 4سرت
  5اـفأبدت شعاعاً يرفع اليوم مظلم

  ا ـجماله ابـا حجـفكان تجليه
  اـكلم كشمس الضحى يعشى بها الطرف

  ا ـا رأت زهر الكواكب أنهـولم
  هي النير األسمى وإن كان باسما

  ا ـبجواره زفُـبكت أسفاً أن لم تَ
  اـوأسعدها صوب الغمام فأسجم

  ا ـبرده  ريان فجلت يمج القطر
  اـذاً وتوأمـدر فـه كالـفتنفض

   
                                                

  )).تناولـھ: ((في المعجـب 1
  )).الرجـال لطیِّـة: ((في المقتضـب 2
  )).الـداريُّ: ((في المعجـب والمقتضـب 3
 )).نضـت: ((ـبفي المعج 4
  )).فأبـدت محیـا یدھـش المتوّسمـا: ((جـاء ھـذا الشطـر في المعجـب ھكـذا 5
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  ا ـزكاته  يضم علينا الماء فضل
  اًـالطل نوراً مكممبل سقط  اكم

  نضح الغيث طيب عرفها   ويفتق
  اـمنسم  العرار  نسيم الصبا بين
   1وجلت عن ثناياها وأومض برقها

  اـة منهمـفلم أدر من شق الدجن
  البكا  وساعدني جفن الغمام على 

  اـا كان أسجمـأين 2فلم أدر وجداً
  ا ـووشاحه ثغرها  يونظم سمط

  وأنظما  فأبصرت در الثغر أحلى
  ا ـأطراف كمه تْمألم تقول وقد 

  اـمفها الصأخم  تْـيدي وقد أنعل
  نشدتك ال يذهب بك الشوق مذهباً 

يسـصعب ُلهمأثما  صرخِّاً أو ي  
   

                                                
 )).بـارق: ((في المعجـب 1
  )).دمعـًا: ((نفسـھ 2
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  ال مستغنياً عن نوالها  1رتـفأقص
  ولكن رأيت الصبر أوفى وأكرما

2: 
   3نيـبفيك عي ر إذ مسحت ـأتذك

  هودـا فيها عقـالبك لَّـد حـوق
  ماء ورد  ك ـأن ريقـرت بـذك

  رودةـبالب رارة ـالح   تـفقابل
4: 

  رء دايي ـب ت من المليحة ـسأل
  زاجـبرودها العذب الم برشف 

  وني ـل في جفـتقب  تـفما زال
  اجـاف الحجـرني بأصنـوتبه

   

                                                
  )).فأمسكـت: ((في المعجـب 1
 .البحـر الوافـر 2
 )).دمـعي: ((في المقتضـب 3
  .البحـر الوافـر 4
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  1كـأصالً لداي طرفك  وقالت إن 
  الجـــي العــم فدـــفليق

  

 
  2 .

3 
   *** 

   

                                                
: ؛ فأضـحى البیـت ھكـذا))أصـال((ـل قب)) كـان: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 1

 )).لدایـك فلیقـدَّم فـي العـالج *وقالت إن طرفـك كان أصـًال ((
  .م1185الموافـق لـ  2
یقصـد الخلیفـة الموحـدي المنصـور أبـو یوسـف یعقـوب بـن یوسـف بـن عبـد  3

المؤمـن بـن عـلي؛ الـذي حكـم بـالد المغـرب واألندلـس مـن سنـة 
وكـان الفیلسـوف ابـن طفیـل طبیبـھ . م1198/ھـ595م إلى سنـة 1184/ـھ580

 . الخـاص؛ وصدیقـة المقـرب
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1 ، 

 
 

  

 
2:



 3،    4
      
        


                                                
توجـد ترجمـة محمـد بـن عبـد العزیـز بـن عیـاش البرشـاني في التكملـة  1

واسـم الُبرشـاني نسبـة إلى حصـن برشانـة . لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة
Purchenaویعتبـر ھـذا الحصـن مـن أمنـع الحصـون؛ . ل ألمریـة؛ التابـع لعمـ

 .إذ یقـع عـلى مجتمـع نھریـن
 .صاحـب الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة 2
 )).الطبـع: ((في الذیـل والتكملـة 3
  )).االعتبـار: ((نفسـھ 4
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 1،    
  2    

3 
  4  5
 6، 

      
 

 


7،    

                                                
األعـلى عنـد المنصـور منھـم، فابنـھ الناصـر، فابنـھ : ((في الذیـل 1
 ...))لمستنصـر؛ رفیـع المنزلـةا
  )).عامـدا: ((في الذیـل 2
 ...)).أحـدًا مـن أصنـاف النـاس: ((نفسـھ 3
 )).استعمـل: ((نفسـھ 4
 )).خدمتـھ: ((نفسـھ 5
 )).یستعمـل: ((نفسـھ 6
 .سقطـت في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة)) السَُّھْیـِلي((كلمـة  7
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 1،      
2. 

 
      
 

 


3،
      



4 

  5،    

                                                
 )).واو العطـف((رحمـن فقـد؛ بـدون عبـد ال: في الذیـل 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ سقـط في اإلسكوریـال؛ بینمـا ورد في الزیتونـة 2
 )).علیـھ: ((في الذیـل 3
 )).فدخلـت: ((نفسـھ 4
  )).ذكـر تلـك الحاجـة: ((نفسـھ 5
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 1 
      

      

  

    

2  


        

  3    
4،
     

     
                                                

  )).أفي: ((في الذیـل 1
  )).مكتسـب: ((في الذیـل 2
 )).ـاليابـن الق: ((في اإلسكوریـال 3
 .عنـد استعـاره وشدتـھ: أي 4
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1:




      
   
 ﴿


  ﴾2. 
 

  
   

                                                
)). ففكـرت ساعـة ؛ وقـد علمـت: ((جـاء في اإلسكوریـال؛ بعـد ھـذه الكلمـة 1

 .وقـد تكـررت ھـذه العبـارة
وھي مـن سـورة . نقـل الناسـخ ھـذه اآلیـة باألخطـاء؛ فتـم تصحیحھـا 2

  .8: الممتحنـة؛ اآلیـة
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1: 

  سلوة  2اءني عن العليـة بيـبلنسي
  لزهرك  نـك روض ال أحـفإن

  ت ـوكيف يجب المرء داراً تقسم
  وفتنة مشرك 4جذع 3على صارمي

  
       

      
5: 

  جمعت  يالي الصفح قدوليلة من ل
  6إخوان صدق ووصل للدهر غير مختلس

   
                                                

طیـب، والـروض المعطـار، ومعجـم البلـدان؛ ورد ھـذان البیتـان في نفـح ال 1
  .وقد نسبھما صاحب الكتاب األخیر إلى ابن حریق وھما من  البحر الطویل

 )). عـن القلـب: ((في نفـح الطیـب، والـروض المعطـار، ومعجـم البلـدان 2
  )).عـلى ضـاربي: ((في معجـم البلـدان 3
: معطـار، ومعجـم البلـدانفي اإلسكوریـال، نفـح الطیـب، والـروض ال 4

  .وصوبـت مـن الزیتونـة)). جـوع((
  .البحـر البسیـط 5
  .مـن أجـل سالمـة الـوزن)) غیـر((طویـل كلمـة . حـذف د 6
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  بعـدوا  قد   كانوا على سنة األيام
  الغلـس  ساعـد وـم لـبينه فألفت 

1:   
  اج ـارم الحجـأم ص 2اـأشفاره

  الجــة الحـفتن ا أم ـوجفونه
  ا ـوسمائه نظرت ألرضها   فإذا

  اجـوزج ة ـف غير أسنـلم تل


3: 
  رة ـذخي كـمن كل مل 4تـونقل

  هـم مكاسبـوا برسـم كانـكأنه
  شرقاً ومغرباً   فإن ورث األمالك

  هـبواجب وا جاهلين ـفكم قد أخل
   

                                                
  .بحـر الكامـل 1
 )).بأشفارھـا: ((في الزیتونـة 2
  . األبیـات الموالیـة موجـودة في التكملـة لكتـاب الصلـة، الذیـل والتكملـة 3
 .؛ وھـذا أسلـم))ونقلتـھ: ((الذیـل والتكملـة في 4
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  حلية   وتـوالياق 1ره الدـوألبست
  هـصاحب مد وغيرك قد رواه من

  

 
23:


        

 4     

                                                
وت ـھ الیاقـوألبست: ((ذاـة ھكـل والتكملـة، والذیـر في التكملـذا الشطـاء ھـج 1

 .مـو اسلـوھ)). ةـّدّر حلیـوال
. ھـو عـلي بـن مـوسى بـن سعیـد األندلـسي؛ المعـروف بابـن سعیـد األندلـسي 2

ثـر محمـود في فنـون األدب وتاریخـھ وعلـمي ینتـمي إلى أسـرة عریقـة وذات أ
تعاقـب غـرر أفرادھـا في تصنیـف مؤلفـات في غایـة . التاریـخ والجغرافیـة

الُمغـرب في حـلى ((، و))الُمشـرق في حـلى الَمشـرق: ((األھمیـة؛ منھـا
الطالـع السعیـد في تاریـخ ((، و))عنـوان المرقـص والمطربـات((، و))الَمغـرب

، ))القـدح المعـلى في التاریـخ المحـلى((، و))ملـوك الشعـر((، و))ي سعیـدبـن
؛ وكتـاب الجغرافیـا؛ وغیرھـا مـن ))رایـات المبرزیـن وغایـات الممیزیـن((و

. وثمـة ترجمـة لعـلي بـن سعیـد في اإلحاطـة. المؤلفـات التاریخیـة، والجغرافیـة
د اختلفـت المصـادر في تاریـخ وفاتـھ؛ وقـد ترجـم لـھ عـدد مـن الكتـاب؛ وقـ

غیـر أن أشھرھـا أنـھ ولـد في قلعـة یحصـب القریبـة مـن غرناطـة؛ سنـة 
  .م1274/ھـ673وتـوفي بدمشـق سنـة . م1213/ھـ610

ویبدو أن )). عنـوان المرقصـات والمطربـات: ((عنـوان ھـذا الكتـاب ھـو 3
  . الكتاب؛ مخافة لما ھو موجود حالیًاالنسخة التي اطلع علیھا الخطیب من ھذا 

  .مدینـة بإفریقیـة كانـت حاضـرة للفاطمییـن 4
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1:      


  
2، 
3.     
     4 

 
     

   
       
       
      

      
      

                                                
إذ انتقلـوا إلى . مـن بـني غانیـة؛ وھـم األمـراء السابقـون لجزیـرة مایورقـة 1

إفریقیـة بعـد سقـوط جزیرتھـم في أیـدي النصـارى؛ وشنـوا حربـًا مضنیـة ضـد 
  .الموحدیـن في تلـك الدیـار

 )). ما بغیة: ((ھكذا وردت في الزیتونة؛ بینما حرفت في اإلسكوریال فكتبت 2
  .أي تـوفي 3
 .أي اشتبكـت 4
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 1      

       
 

 
      

       2 
      

     
    


  



                                                
 )).وزادت: ((ھكـذا وردت في الزیتونـة؛ بینمـا كتبـت في اإلسكوریـال 1
  .سقطـت في الزیتونـة؛ بینمـا ذكـرت في اإلسكوریـال)) دمـاء((كلمـة  2
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1      
 

 
 

 
 

2. 
 

   3   
4، 

   ***   
   

                                                
 . د في اإلسكوریـال، وساقـط في الزیتونـةمـا بیـن حاصرتیـن؛ ورا 1
  .م1155الموافـق لـ  2
وتـوفي بمراكـش لخمـس بقیـن مـن جمـادى : ((جـاء في الذیـل والتكملـة 3

تـوفي بمراكـش في : ((أمـا في التكملـة لكتـاب الصلـة؛ فقـد كتـب...)). اآلخـرة
  ...)).العشـر األواخـر مـن جمـادى اآلخـرة

  .م1221لـ  الموافـق 4
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1. 
  

 
   2:   

  3،    
4،
5،

      
 

   

                                                
. وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال فقـط؛ إذ سقطـت في الزیتونـة، و ج 1

وتوجـد ترجمـة محمـد بـن عـلي الھمـداني بـن البـراق أیضـًا في روایـات 
المبرزیـن، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، وزاد المسافـر، والمطـرب، 

لتكملـة، وبغیـة الملتمـس، ونفـح الطیـب، والتكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل وا
  )).أبـو عمـرو((والمغـرب في حـلى المغـرب؛ حیـث كـني فیـھ 

  .صاحـب كتـاب الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة 2
  )).ضابطـًا ثقـة: ((في الذیـل والتكملـة 3
  )).في الطـب: ((نفسـھ 4
  )).مكثـرًا مجیـدًا: ((نفسـھ 5
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1،
 2، 
         


     
       

 3،      

        
4.5،

       6

                                                
  )).وابـن فیـد: ((یـل والتكملـةفي الذ 1
 )).ونجبـة: ((وفي الذیـل والتكملـة)) ونحبـھ: ((في اإلسكوریـال 2
  )).عریـب: ((نفسـھ 3
  )).وابـن فندلـة: ((في الذیـل والتكملـة 4
  )).وابـن نمـارة: ((نفسـھ 5
  .نفسـھ وأبـو الخلیـل 6
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     1  

 

 
 2  

3      
4
    

                                                
 .في الذیـل والتكملـة)) محمـد((سقطـت كلمـة  1
 )).في اآلداب: ((لذیـل والتكملـةفي ا 2
  )).وفرجـة: ((نفسـھ 3
  )).السفح من خبر أبي األصبغ عبد العزیز بن أبي الفتحومباشرة لیلة : ((نفسـھ 4

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

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


244 
 

1 2
      

  3    
      
4 

 
 

   5    
       
6،

 
   

                                                
 )).االختیـار: ((في الذیـل 1
  )).في ألغـاز: ((نفسـھ 2
  ...)).ملتـقى السبیـل: ((نفسـھ 3
  )).ورجـوم: ((نفسـھ 4
  .لھ ترجمة في اإلحاطة. بن سعد بن مردنیش الجذامي ھو أمیر بلنسیة؛ محمد 5
  .م1171الموافـق لـ  6
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1،2: 
بالهبِض هبِض أو تلعاتها  زرود  

  اـلى نغماتهـة عـهاتف 3كـساقت
   4اـي جيعهـن فـدورة تفتـمص

  اـر في نفثاتهـنفث السح  فيبين
  د الضحى أو راعها أر 5إن راغها

  اـفي ذكراته  انـجنح الدجا سي
  ا ـوقهـيش ا وذاك ـذا يمتعهـه

  اـوسناته في يقظاتها 6وتـوالم
   

                                                
  : وھي طویلـة ومخمسـة؛ ومطلعھـا. وردت كاملـة في الذیـل والتكملـة 1

  اــأثالتھ لى ـع  ةــھاتف ك ــأشجت *ـا ــعبراتھ ـن ـم  الـمسبـ ـا ـی
  ابالھضب ھضب زرود أو تلعاتھ *فالتھا  أم شمت بارقة بعرض 

  .البحـر الكامـل 2
 )).شاقتـك: ((في الذیـل 3
  )).ترجیعھـا: ((نفسـھ 4
  )).إن راقھـا: ((نفسـھ 5
 )).فالمـوت: ((نفسـھ 6
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  ا ـل بالكرى ينتابهـالتعل 1والـول
نضحت فزاـالطيف برح شكاته 2رو  

   3اـا وهنامهـن جفونهـن بيـلك
  راتهاـب في كهتثير النَّ 4رزاًـخ

  ن ـفتقول م قت لها به طولئن ن
5اـقى هباتهـبملت قى الرياح ـلْي  

  ربى ـلحفها الي  مطلولة الفرعين
  6اـنى زهراتهـا المـكتفاً ويلثمه

  ة ـة جرعـماء النخيل 7اـوتسيغه
  8اـنجالته ى نـمن مجتلغياضها 

   

                                                
  )).ولـِو: ((في الذیـل 1
 )).بـَزْور: ((نفسـھ 2
 )).ومنامھـا: ((نفسـھ 3
  )).حربـًا: ((نفسـھ 4
  : جـاء ھـذا البیـت في الذیـل والتكملـة ھكـذا 5

  ))من للریـاح بملتـقى ھباتھـا  *نطقـت لھا بھ  فتقـول   نلئو((
  :جـاء ھـذا البیـت في الذیـل والتكملـة ھكـذا 6

  ))كنفـًا وُتلثمھـا لـَمى زھراتھـا  *مطلولة الفرعین تلحفھا الـربى  ((
  )).ویسیغھـا: ((في الذیـل 7
  )).نخالتھـاتعتاضھـا مـن مجتـنى : ((جـاء ھـذا الشطـر في الذیـل ھكـذا 8
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  صادع   ج نوره عنـن تبلـيا م

  اـآياته الغر من  ات ـبالواضح
  ت به ـة جعلـاً في أمـيا شارع

  اـحياته  مستدام 1تـوسطاً فغال
  ا ـب وليدهـال يشي  في دار خلد

  اب يرف في وجناتهاـحيث الشب
  كنافهـاالرضوان  في أ 2وتنسـم

  الريحـان من  جنباتهـا 3وشيـم
  ا ـقدره  عـمرف  اـيا مصطفاه

  4اـهى علياتهـمنت ا ـا يـبأكنفه
   

                                                
  )).نالـت: ((في الذیـل 1
  )).وتسّنـم: ((نفسـھ 2
  )).وتنسـم: ((نفسـھ 3
  جـاء ھـذا البیـت في الذیـل والتكملـة ھكـذا  4

  ))یا كھفھـا یا منتـھى غایاتھـا *یا مصطفاھـا یـا مرفـع قدرھـا ((
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  م ـرومة هاشأن ـا مـيا منتقاه
  اـان في نزواتهـيا هاشم الصلب

  حزبه   رك شوكةـيا خاضداً للش
  
1 

       
2: 

   ـاالحش في اًـدر تم طالعـيا ب
ـبـك أوان المغيـح بي منرب  

  ه ـذيبـتع يبـن قلـك مـحظ
  بـى والوجيـوحظه منك األس

  نى ـزهى بلبس المـفمن يكن ي
بـحياس النَّـبلح يوـهفإن ز  

  ا ـأنيابه  رـة قصـي ساعـف
  ور الرقيبـي وحضـه لـغييت

   

                                                
  .الشیـخ أبـو الحسـن الّرعیـني 1
  .البحـر السریـع 2
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  لعـّل مـن باعـد مـا بيننـا
  يفـرج الكربـة عمـا  قريـب

1:  
  ضوضة فم  القباب بأدمع 2واـرث

  رمـد تتصـوأكب  راقـللف ىذو
  ة ـك الربوع حبيبـفللنفس في تل

  مـمقس  الوداع ب في إثرـوالقل
  ة ـإلماع ا ـالظب هل لي بهاتيك 

  مـمل ينظأم هل لذاك السرب ش
  م ـفراقه  دت الذات عندـقاً فقح

  تعدم ص يوجد والحقيقة ـفالشخ
  

   

                                                
واألبیـات . وضعھـا عنـان؛ للتمیـز بیـن األبیـات الشعریـة) )وقـال: ((كلمـة 1

  .مـن بحـر الكامـل
  .؛ بالشیـن))رشُّـوا((طویـل . جعلھـا د 2
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1.     
      
 
 

***     
  

   

                                                
ھـ؛ بینمـا 595ورد في بغیـة الملتمـس؛ أنـھ تـوفي سنـة . م1199الموافـق لـ  1

  .ھـ529ذكـر في المصـادر أنـھ ولـد سنـة 
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1 ؛ 

 

 


2،
3



4
 

   

                                                
مـن ترجمـة محمـد بـن خاتمـة؛ ال یتجـاوز أربعـة كـل مـا ورد في الزیتونـة  1

 .وقـد وردت ترجمتـھ أیضـًا في الـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب. عشـر سطـرًا
ترجمـة أخیـھ؛ وھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن عـلي بـن محمـد المعـروف أیضـًا  2

ـل ھـذه م؛ وردت في اإلحاطـة؛ قب1368/ھـ770بابـن خاتمـة؛ الـذي تـوفي سنـة 
  .محمـد رضـوان الدایـة. كمـا طبـع دیوانـھ بتحقیـق د. الترجمـة

 )).الـرداء: ((في النفـح 3
  .أي تـوفي في شبابـھ 4
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1 
  ل ذَـإلى الع يأصغ الوا المالم فـكف

  لـفي شغ  عن العذال وسمعيعقلي 
2  

ـهُلز ـة جالمحبـوالهوان ه دى و  
ـف بين الجـيتل والصبزلـواله د  

  دنيـوفؤادي ال يساع يدـمن مسع
  لي  عـمن شفيعي وذلي ليس يشفأو 

  اـمعهطُْأ  الـس باآلمـفْالنّ ُلـأعلّ
  لـعل  ت من التعليل فيـحتى وقع

من لئن كنت تجهل ما في الحب  منٍـح   
  لـال تس اليوم  ريـفغير ـأنا الخبي

   

                                                
  .ھـذا البیـت، واألبیـات المالیـة لـھ؛ مـن بحـر البسیـط 1
؛ ))وال ظـل((اعتبـارًا مـن ھـذه الحاصـرة وحـتى تقفـل الحاصـرة بعـد عبـارة  2

   .في الزیتونـة؛ ووارد في اإلسكویـالساقـط 
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لَأنا الذي قد حـالح تُبطُأشْ  بـره   
  2لـوال حي  1وليـحدني ال ـم يفـفل

ح كي أحلو اال أشرب الر براحا ـهت  
  لـمن كس  سـع ما بالنفـلكن ألدف

ياضوال أجول بطرفي في الر  ى سو  
  ا األولـي ظلهـا فـري أليامنـذك

  ه ـبذَأع  د مضى ما كانـا العهـأن
  لـر آيات من الخبـق لي غيـيب مل

  لى ـع ت ـبي وأنـك يا قلـكم فديت
  زلـرح ولم تـتب مة لـك الغوايـتل

   ينـبصاحتُ  ك إما أنـنفسر لـفاخت
  لـوارتح  كـفدعني من واً وإالّـحل

  في غَمن شَ رت ـك حتى سـفقد تبعت
  لـة المثـولوعتي في الهوى أعجوب

   

                                                
  .أي ال حـذقي وال جـودة نظـري 1
  .أي وال قـدرة عـلى التصـرف 2
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1:  
ـومض ـالبـفث قُرقُـلَالقَ  ار   

  قُاألر  لَّـوح ومـى النَّضـوم
  اـشك  دـوينعاني من غرامي ق
  2قُـطنْتَ  وعي من ولوعيـودم

  رتي ـلي زفـي غليـلي فـودلي
  دقـأص  ابيـبانتح  ذابيـوع

  3رق لي ودي من وقودي ـوحس
ضـا فيهـنَما الح4قـى واأليفم  

  وى ـباللِّ  تـتقض  اتـوعشي
خْفي مـالده 5ليير منها رقُـنَو  

  ا ـعمج ـابي صابي والتَّـإذ شب
  6قُـونَم  ضغَ سِاألنْ اضـيورِ

   

                                                
  .األبیـات التالیـة مـن بحـر الرمـل 1
 .ھـذا البیـت، والبیـت المـوالي لـھ لـم یـردا في نفـح الطیـب 2
  )).لـتمـذ تذكـرت ألیـام خ: ((ورد ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 3
 .؛ أرض فیھـا حجـارة وطیـن ورمـل))واألبـرق: ((في  نفـح الطیـب 4
  .وھـذا أسلـم)). في ُمَحیـّا: ((نفسـھ 5
  )).ُمـورق: ((نفسـھ 6
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  ليت ما يلـمشَ نِيالب ومي 1تَّـش
  قُـشَعي بٍـلْقَِل  نـيالب  قَـلخُ

ـقَ ومٍـمن ي آهة ـرقفُ يى لض  
  قُرِـفْم تْـلَّي يوم حاب منّـش

2:  
   هارـج  عـنَّمالم يالح ةَرـا جيـأي

كُى ريقُقَسم دماالو َلـخعي إذا بُلـب  
  ري ـم بخاطـفأنتي نِّع مـتُبى غمتَ

  لُّذُّـني الد لذَّـي فقدوا ذلِّـوإن تقص
عـكُذابـقُ  مرب  دى ـنَ  مـكُلُخْوب  

  ُلـوص مـكُرانُوهج زـم عـوإذالك
  م ـبغريك  تُـمعم نعيمي ال نَـوأنت

وروض4لـظ وال   دـأري 3اـال م ي[  
   

                                                
  .أي َفـّرق 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).ال مـاء: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
 .ي الزیتونـةإلى ھنـا ینتـھي مـا ھـو وارد في اإلسكویـال، وساقـط ف 4
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  :1هـه قولـف نزعاتـن ظريـوم
ـفْالرنَ عـكُتُعل ـأم  2ـمخابك ال   م  

  دول والهوى 3ض شيمة شأنيـوالخف
  م ـبعدك ف بعدـم لي عطـهل منك

  دلـب  م يا سادتيـس لي منكـإذ لي
  

 


4 . 
   *** 

   

                                                
  .ھـذان البیتـان مـن بحـر البسیـط 1
 )).ال خانكـم: ((في النفـح 2
 )).مثـلي: ((نفسـھ 3
  .م1349الموافـق لـ  4

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

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


257 
 

 
12؛ 

 





3 





                                                
علـق عنـان عـلى ھـذه الترجمـة بإسھـاب في آخـر المجلـد الثـاني؛ حیـث  1

ـن سلـط الضـوء عـلى االلتبـاس الـذي وقـع فیـھ ابـن الخطیـب؛ حیـث خلـط بی
األولى ھي شخصیـة ابـن قزمـان األكبـر؛ وھـو عـّم ابـن قزمـان : شخصیتیـن

الزّجـال؛ ویسـمى أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الملـك بـن عیـسى بـن قزمـان 
مـن أھـل ((أنـھ كـان : القرطـبي؛ ذكـره ابـن بشكـوال في الصلـة؛ وقـال عنـھ

؛ ))ایـة وروایـة ولغـة وأدب وافـرالعلـم والذكـاء والفھـم، وكانـت عنـده در
وبذلـك یكـون ھـو غیـر ابـن قزمـان أمیـر . م1114/ھـ508وكانـت وفاتـھ سنـة 

  .م1160/ھـ555الزجـ،ل؛ الـذي تـوفي سنـة 
الغـرب في حـلى : توجـد ترجمـة محمـد بـن عیـسى بـن قزمـان أیضـًا في 2

ورایـات المبرزیـن، والـوافي المغـرب، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، 
  . بالوفیـات، ونفـح الطیـب

  .ھـذا قـول ابـن الخطیـب؛ یعلـق بـھ عـلى مـا قالـھ ابـن عبـد الملـك المراكـشي 3
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1
2 

34 
5 

6  
 

7:8
9
10: 

                                                
 .العقین قالئدوھـو مؤلف كتاب م؛ 1140/ھـ535ھو الفتح بن خاقان؛ توفي سنة  1
 )).الخصـل: ((القالئدفي  2
ـلى بطلیـوس أیـام الطوائـف؛ لقـب نفسـھ بلقـب ابـن األفطـس المتغلـب ع 3

 .م1095/ھـ488ولكنـھ قتـل مـن قبـل المرابطیـن سنـة . المتوكـل عـلى اللـھ
  )).أرقـاه: ((القالئدفي  4
  )).فاقتطـع: ((نفسـھ 5
  )).الحظـوظ: ((نفسـھ 6
  .العقیـان قالئدفي كتابـھ  7
 ...)).، وتعـرف كیـفمـا تعلـم بـھ حقیقـة قـدره: ((القالئدفي  8
 )).الّزمـان: ((نفسـھ 9

وھـذان البیتـان مـن بحـر الكامـل؛ یوجـدان في )). فمـن ذلـك قولـھ: ((نفسـھ 10
المغـرب؛ إذ نسبـا فیـھ إلى أبي بكـر محمـد بـن عبـد الملـك بـن عیـسى بـن 

 .قزمـان؛ عـّم صاحـب الترجمـة
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ركوا ـبوركَّ الخيول من 1يولبوا الس  
فوق العوالي السرِم زقَر  ـطق2اف  

   مـهِيماذ نـدران مـوا الغـلُوتجلَّ
رتَمافــتاألكْ  لىـع  إالّ  ةًـج  

3 
4 5: 

  ذم ــز الصارم الخـزك هـأني أه
  مـمن ذم  هـا تدريـا كل مـوبينن

  واصله   من قطع أنس أنت 6ذاك شاك
  مـكوالح  ن اآلدابـك مـا لديـبم

  ه ـناظم تـرام أنـت شمل كـوش
  رمـد والكـالمج لـوة أهـورد دع

   
                                                

ومـا جـاء في أصـل النـص مستمـد مـن )). الخیـول: ((كتبـت في اإلسكوریـال 1
 .العقیـان قالئد

  )).ِنطـاف: ((والمغـرب القالئدفي  2
اعتبـارًا مـن ھـذه الحاصـرة؛ وحـتى تقفـل بحاصـرة أخـرى بعـد كلمـة  3

 . ؛ غیـر وارد في الزیتونـة))الدِّیـم((
 .وردت مـن قبـل ترجمـة في اإلحاطـة البـن أبي الخصـال 4
 .ت التالیـة مـن بحـر البسیـطاألبیـا 5
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ذا شـاَك: ((طویـل. جعلھـا د 6
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  ت ـلسع  ت إلى أمثالهاتـو دعيـول
  دمـق مـهائ وقـمش عيـك سـإلي

  ه ـل  وإن نشطت لتصريفي صرفت
   دمـوالخ وجهي وكنت من األعوان 

  ه ـود بـو تجـد سوى عفـوما أري
  ـممن األل ا يشفي ـك مـوفي حديث

  ر وفي أدب ـي فخـف دمـت المقـأن
  مـد العمـا طلوع السيـعلين فاطلع 

1:  
  هـرد لـر ال مـد أمـأتى من المج

  القدم نمشي على الرأس فيه ال على 
  ةـمضاعف اً ـأضعاف ك ـك لبيـلبي

  رمـالك  داعي ت ولكن ـي أجبـإن
  ا ـز مطمحهـل العـة وألهـلي هم

  مـالهم  ال زلت في كل مجد مطمح
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
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  زم ــوملت روف ـمع ك ـحق  وإن
  زمـملت ر ـغي د عنديـوكيف يوج

فْزح ـمل  من ورقص وما أحببت 1ن  
  مـمن شي هـر ما تدريـعندي وأكث

  ا ـن بهـالم الحاضريـحتى يكون ك
  دمـق من دـبالعه اح وماـعند الصب

  ة ـثاني ال عدتـح هـالسف ةـيا ليل
  2]مـال من الديـك هطـقى زمانـس

3: 
  مـن هـفي  4زادني وم ـي  با رـي

  اــكوكب  5هــغرب  نـم  عـأطل
  ة ــمعسول  اء ــة لميــشف  ذو

  اـالصب  اءـه مـن خديـع مـينش
   

                                                
  .أي طـرب 1
  .كل ما سبق؛ وإلى بعد فتح الحاصرة األولى؛ وحتى ھنا سقط في الزیتونة 2
 .ھذه األبیات موجودة في المقتضب، ونفح الطیب؛ وھي من البحر السریع 3
 )).زارني: ((والنفـحفي المقتضـب  4
  .؛ وھـو أسلـم))ُغرَِّتـِھ: ((نفسھمـا 5
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  ة ـقبل  اـلي به 1بـه وهـت لـقل
  اــمرحب  ا ــمبتسم  لي  الـفق

  هـمثل  أذق ــم ل  اًـشيئ  تـفذق
  اــأعذب ا ــملى وـا أحـه مـلل

  اده ـــبإسع   هــالل  دنيــأسع
  ىأب  وـوتي لـا شقـي 2وتيـيا شق

3: 
  ت ـد ذرفــه وقــت لتوديعـجئ

  اهــوعين  رةـن حسـم اي ـعين
  وال   4نــباكي  نـب البيـفي موك

  اهـف وقفنــوقـن مـب مـأصع
  ذر ــح  لىـع ده ــجي  اًـمعانق

  اهـــف  الًــي مقبـن رآنــفم
   

                                                
  .؛ بـدون واو العطـف))َھـْب: ((والنفـحفي المقتضـب  1
 .أي یـا شقـائي 2
  .بحـر المنسـرح 3
 .بیائیـن؛ مـن أجـل الـوزن)). باِكَیْیـن: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ه ــلعاشق ه ـــتوديع ص ــنغ
  اهـد تمنـل قـقب ن ـان مـا كـم

1:  
  2هـسراوت  أهل ذا المجلس السامي يا

  راحـال يب  تـت لكنني مالـما مل
  م ـبيتك  مصباح 4اًـن مظعنـأك 3وإن

  احـمصب  تـفي البي 5فكل من فيكم
6: 

  راح ـاألف ا ـك وجوههـفت إليصر
  احـــونج  ادة ــسع ك ـوتكنفت

   ـحآرب في زمان صالـض المـفاق
  الحـص  الزمان ك منـد عنـال س

   

                                                
رد فیـھ أنـھ وو. ھـذان البیتـان موجـودان في كتـاب المغـرب في حـلى المغـرب 1

  . قالھمـا؛ بعـد أن رقـص في مجلـس شـرب؛ فأطفـأ المصبـاح بأكمامـھ
  )).سرارتـھ: ((في المغـرب 2
  )).فـإن: ((نفسـھ 3
  )).ُمْطِفئـُا: ((نفسـھ 4
  )).فكـل مـن قـد حـواه البیـت مصبـاح: ((ورد ھـذا الشطـر في المغـرب ھكـذا 5
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 6
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  ا ـحسنه  رةـالمني إن كان كالشمس
  احـك جنـا عليـت ومـدر أنـفالب

  وى ـرأي فاستـا لـبينكم رقتـال ف
  احــووش الدة ــق اءــالنس زي

  اًـمهج ا ـعندكمهل يوقد المصباح 
  احــمصب  هــببهائ ا ــوكالكم

  ا ـز محاسنـأحرزت يا عبد العزي[ 
  داحـاألم  اـتستوفه م ـرت فلـكث

   عـوأضل  ودـتج فٌّـك هـيا من ل
على يوِـطْم فْحوِـال ظ1احـشج داد  

  اـقفله   ات دونيـالحاج تـما ألق
  احـتـالمف  كــن يمينــإال ويم

  ةـمالح  هـليو إـل ما تنحـفي ك
  2]الحـم ح ـال المليــذاك أفعـوك

   

                                                
  .وھـذا أفضـل. ؛ أي الـذي ال یحسـن العفـو))سجـاح: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .الشعـر المحصـور مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 2
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1: 
  قى ـفيب ه ـتبذل ال ــر المــكثي

   2لــل القليـالبخ ع ـقى مـيب وال
  ود ـج  ارـداه ثمـي تـومن غرس

  لــه مقيـاء لــل الثنـفي ظـف
3: 

  ي دـن قـساب وحـبدي بالشَّـوعه
  4ابـي الكتـف ةَلَقْم نِـاب فَِلَأ ىحك

   

                                                
 .وھما من بحر الوافر. ھذان البیتان موجودان في المقتضب، وتحفة القادم، ونفح الطیب 1
  )).مـن الذكـر القلیـل وقـد یبـقى: ((ورد ھـذا الشطـر في المقتضـب ھكـذا 2
نسبـت بعـض المصـادر المشرقیـة ھذیـن البیتیـن إلى أبي محمـد سعیـد بـن  3

؛ وتـوفي سنـة ھـ494سنـة ولـد (المبـارك بـن الدھـان النحـوي البغـدادي؛ 
وھمـا مـن بحـر . البیتـان یوجـدان في المقتضـب، ونفـح الطیـب). ھـ569

قـد تـوفي سنـة ) ابـن قزمـان(ـب ھـذه الترجمـة وإذا علـم أن صاح. الوافـر
ھـ؛ اتضـح أنھمـا عاشـا في زمـن واحـد تقریبـًا؛ حـتى وإن كـان ابـن 555

وعلیـھ؛ فـال یعـرف بالضبـط . قزمـان قـد تـوفي قبـل ابـن الدھـان بسنـوات
  .صاحـب ھذیـن البیتیـن

بـن مقلـة؛ أحـد وزراء وكتـاب ھـو أبـو عـلي محمـد بـن الحسیـن : ابـن ُمْقلـة 4
 مـن مدینـة بغـداد؛ یعتبـر بمثابـة؛ وھـو اشتھـر بخطـھ البـارع. الدولـة العباسیـة

م،  886/ - 272 ولـد في بیـت علـم وفـن سنـة . المھنـدس للخـط العـربي
تعلـم الخـط عـن أبیـھ أوًال، ثـم عـن إسحـاق . م940 / ھـ328وتـوفي في عـام 

  :ن الدھان النحوي؛ وردا ھكـذاوالبیتان المنسوبان الب. راھیـم البربـريبـن إبا
  حكى ألف ابن مقلة في الكتاب *وعھدي بالصبا زمناص وقـدي 

  شبابي   راب علىـأفتش في الت *كـأني   منحنیـًا  اآلن   ـرتـفص
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  أنيـك اً ـمنحني  ومـالي  رتـفص
  1ابـالشب  راب علىـش في التُّـأفتِّ

2: 
يمــســـالف كارس  ر3اًـــحم   

  4ــهبصقَ  اــفيه  كـسا أمـوأن 
5اــالنوك يـف ٌلــطَب  حــبِره   

 ـرم المــقْالَا  إنتَالكَ   احبــه  




6،
7: 

   

                                                
  )).عـلى شبـابي: ((في المقتضـب، ونفـح الطیـب 1
 .وھمـا مـن بحـر الرمـل. مقتضـبھـذان البیتـان وردا في ال 2
وھـذا )). یمسـك الفـارس رمحـًا بیـد: ((جـاء ھـذا الشطـر في المقتضـب ھكـذا 3

  .أصـح وأسلـم
  )).القصبـة: ((في الزیتونـة 4
 )).فكالنـا: ((في المقتضـب 5
 )).المعـرب: ((في اإلسكوریـال 6
 .ھـذه القصیـدة مـن بحـر المنسـرح 7
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  نـلم  1اـط في الدعـن ما نيـأحس
  طـالخط  نـة مـخط ب في ـرت

  اـعوايقه   نـم هــالل  كـصلَّخَ
  طـالغل  نـة مـت في عصمـودم

  ه ــب  رــسا تُـك مـاً منـمقرب
  طــشح  على  ةـمكروه ل ـوك

  طــمغتبك ـمن دل ـبالع ل ـالك
  طـر مغتبـاس غيـالن س فيـولي

  2اـهكَلَ ا ـأن  نـك مـس يخليـولي
  طـرتبـم اة ـبالنج  لـعم ن ـم

  داــمجته ه ــالل  ونـذ بعـفانف
  طـمرتب 3]رـميبالض يفص[ بٍـبقل

  ده ـي 4ذيـوال رـاألم بـصاح يا 
  5طــب ر ـاة غيــللعف ا ــنايله

   
                                                

 .مـن أاجـل الـوزن)). الدعـاء: ((یـلطو. جعلھـا د 1
 )).أمـا لكیھـا: ((في الزیتونـة 2
 )).صـافي الضمیـر: ((في اإلسكوریـال 3
  )).الـتي: ((في الزیتونـة 4
  )).َبـطي: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  اـم ة ـرفاع  نيـا بـي  مـرفعت
   1]طـهب  في[ات وعلُالم  نـمكـان 

  م ـبك واه ـس نـق مـر الحـومنب
  طــمختل رـغي و اآلنــا هـفه

  م ـلك  امـواستق رـاألم ط ـوانضب
  2طـل ذا بمنضبـقب من نـيك ـمول

  ه ـب  تـا أتيـل مـك في  تـأتي
  طـوالقن 3اــالرج  دـبع ث ـفالغي

  ة ــمنزل واك ـس  نـت عمـجلل
  طــواك في نمـن سـمت مـفلس

  رف ـط ال ـوالع دـت من المجـأن
  طـن الوسـال مـالع في  م ـوكله

  
   

                                                
 )).منھبـط: ((في الزیتونـة 1
  )).َضِبـطولـم یكـن قبـل ذا بُمْن: ((طویل في ھذا الشطر؛ فجعلھ ھكذا. تصرف د 2
  )).الرجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1،
2،3 



4،


5 .
                                                

أضحــت ھـذه العبـارة شائعـة االستعمـال، وعرضـة لالقتبـاس مـن قبـل  1
  .الخطبـاء والدعـاة

وتكـون بعـد . ھـم الذیـن یصلـون صـالة التجھـد؛ وھي مستحبـة: المتجھـدون 2
التجھـد أفضلیـة  ولصـالة. واألفضـل أن ُتصـلى مثـنى مثـنى. اللیـل منتصـف

تـلي صـالة الفـرض مباشـرة؛ ألن مؤدیھـا قریـب مـن اللـھ؛ كمـا جـاء في 
 إذ روى البخـاري َعـْن َأِبي ُھَرْیـَرَة َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِھ َصـلَّى: الحدیـث الشریـف

ى ُكـلَّ َلْیَلـٍة ِإَلى السََّمـاِء الدُّْنَیـا َوَتَعـاَل َیْنـِزُل َربَُّنـا َتَبـاَرَك: ((اللَّـُھ َعَلْیـِھ َوَسلَّـَم َقـاَل
 اللَّْیـِل اآلِخـُر َفَیُقـوُل َمـْن َیْدُعـوِني َفَأْسَتِجیـَب َلـُھ َمـْن َیْسَأُلـِني ِحیـَن َیْبـَقى ُثُلـُث

 )).َفُأْعِطَیـُھ َمـْن َیْسَتْغِفـُرِني َفَأْغِفـَر َلـُھ
 .الراشدیـنأي مـا ُتَسـر بـھ أعیـن المھتدیـن  3
عـن أبي ھریـرة؛ أن رسـول اهللا صـلى : إشـارة إلى حدیـث شریـف جـاء فیـھ 4

مـن صـام رمضـان إیمانـًا واحتسابـًا ُغِفـَر لـھ مـا تقـدم : ((اهللا علیـھ وسلـم قـال
  )).ومـن قـام لیلة القدر إیمانًا واحتسابًا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ. مـن ذنبـھ

مـن لـم یـدع : ((إذ قـال علیـھ الصـالة والسـالم: حدیـث الشریـفإشـارة إلى ال 5
قـول الـزور والعمـل بـھ، والجھـل؛ فلیـس هللا حاجـة في أن یـدع طعامـھ 
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1


23،


4، 

                                                                                                 
الصِّیـام ُجنَّـة؛ فـإذا كـان یـوم صـوم : ((وقـال أیضـًا. متفـق علیـھ)). وشرابـھ

شاتمـھ أحـد أو قاتلـھ؛ فلیقـل  أحدكـم؛ فـال یرفـث، وال یصخـب، وال یجھـل؛ فـإن
  ).أخرجـھ أحمـد ومسلـم والنََّسـائي)). (إّني صائـم، إّني صائـم

عـن أبي : إشـارة إلى حدیـث رسـول اهللا صـلى اللـھ علیـھ وسلـم؛ جـاء فیـھ 1
سھیـل عـن أبیـھ عـن أبي ھریـرة رضي اهللا عنـھ؛ أن رسـول اهللا صـلى اهللا 

ا جـاء رمضـان؛ فتحـت أبـواب الجنـة، وغلقـت أبـواب إذ: علیـھ وسلـم قـال
  .رواه مسلـم. النـار، وصفـدت الشیاطیـن

 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))السمـاء: ((في اإلسكوریـال 2
* َتَنـّزُل الَمَالِئَكـُة َوالـرُّوُح ِفیَھـا ِبـإْذِن َرّبِھـْم ِمـْن ُكـّل أْمـٍر [: في قولـھ تعـالى 3

 .5ـ  4: سـورة القـدر؛ اآلیـة. )َي َحـّتى َمْطَلـِع الَفْجـِرَسـَالٌم ِھ
وھـذا قـول؛ إشـارة إلى حدیـث رسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم؛ قـال  4

الحسنـة بعشـر أمثالھـا إلي سبعمائـة  كـل عمـل ابـن آدم یضاعـف(( :فیـھ
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 ﴿  ﴾1، 



﴿ 

﴾2. 





3 
4،

                                                                                                 
یـدع . بـھ أجـزي إّال الصـوم فإنـھ لي؛ وأنـا"قـال اهللا عـز وجـل . ضعـف

وفرحـھ عنـد . فرحـھ عنـد فطـره. للصایـم فرحتـان. شھوتـھ وطعامـھ مـن أجـلي
حدیـث ألبي )). ولخلـوف فیـھ أطیـب عنـد اهللا مـن ریـح المسـك. ربـھ لقـاء

  .ھریـرة؛ متفـق علیـھ
 .36: سـورة النبـأ؛ اآلیـة 1
ِذي أْنـِزَل ِفیـِھ الُقـْرآُن ُھـًدى ِللّنـاِس، َشْھـُر َرَمَضـاَن الـ[: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

َوَبّیَنـاٍت ِمـَن الُھـَدى َوالُفْرَقـاِن َفَمـْن َشِھـَد ِمْنُكـُم الّشْھـَر َفْلَیُصْمـُھ َوَمـْن َكـاَن 
ُیِریـُد ِبُكـُم  َمِریضـًا أْو َعـَلى َسَفـٍر َفِعـّدٌة ِمـْن أّیـاٍم أَخـَر ُیِریـُد الّلـُھ ِبُكـْم الُیْسـَر َوَال

. )الُعْسـَر َوِلُتْكِمُلـوا الِعـّدَة َوِلُتَكّبـُروا الّلـَھ َعـَلى َمـا َھَداُكـْم َوَلَعّلُكـْم َتْشُكـُروَن
 .185: سـورة البقـرة؛ اآلیـة

  .الحدیـث ھنـا عـن ھـالل شھـر رمضـان 3
  .أي في صـالة الشفـع 4
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2: ﴿3  ﴾4، 

 
5. 


6،


7 

                                                
 )).واصطرعـت: ((في اإلسكوریـال 1
  )).واْبُتِدَئـت: (ذا بتخفیـف الھمـزة؛ ألنھـا بالرسـم المشـرقيھكـ 2
 )).م. ل. أ: ((في اإلسكوریـال 3
* الــم [: یقصـد صـالة الشفـع الـتي تستھـل بسـورة البقـرة؛ الـتي تبـدأ بـ 4

 .2ـ  1: سـورة البقـرة؛ اآلیتـان. )َذِلـَك الِكَتـاُب َال َرْیـَب ِفیـِھ ُھـًدى ِلْلُمّتِقیـَن
َوالّلـُھ ُنـوُر الّسَمـاَواِت َواألْرِض، َمَثـُل ُنـوِرِه َكِمْشَكـاٍة [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 5

ِفیَھـا ِمْصَبـاٌح الِمْصَبـاُح ِفي ُزَجاَجـٍة الزَُّجاَجـة َكأّنَھـا َكْوَكـٌب ُدِرٌي ُیوقـُد ِمـْن 
َال َغْرِبّیـٍة َیَكـاُد َزْیُتَھـا ُیـِضيُء َوَلـْو َلـْم َشَجـَرٍة ُمَباَرَكـٍة َزْیُتوَنـٍة َال َشْرِقّیـٍة َو

َتْمَسْسـُھ َنـاٌر ُنـوٌر َعـَلى ُنـوٍر َیْھـِدي الّلـُھ ِلُنـوِرِه َمـْن َیَشـاُء َوَیْضـِرُب الّلـُھ 
 .35: سـورة النـور؛ اآلیـة. ) األْمَثـاَل ِللّنـاِس َوالّلـُھ ِبُكـّل َشـْيٍء َعلیـٌم

 .3: سورة القدر؛ اآلیة. )َلْیَلـُة الَقـْدِر َخْیـٌر ِمـْن أْلـِف َشْھـٍر[: إلى قولھ تعالىإشارة  6
 .تكـررت ھـذه الكلمـة ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا لـم تتكـرر في الزیتونـة 7
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﴿
1﴾؛ 



                                                
ّال َمـا َوَمـا ُأَبـّرُئ َنْفـِسي ِإّن الّنْفـَس َألّمـاَرٌة ِبالّسـوِء ِإ[: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

  .53: سـورة یوسـف؛ اآلیـة .)َرّبَي ِإّن َرّبي َغُفـوٌر ّرِحیـٌم َرِحـَم
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2 .









                                                
 )).ویـا شـر:  ((في الزیتونـة 1
أن لكـل أمـر أو فعـل أو قـول موضعـًا وحـدودًا؛ ال : المقصـود مـن ھـذا المثـل 2

بـن زیـاد وفي ھـذا قـال أبـو عبـد اهللا محمـد . یصـح الخـروج عنھـا أو تجاوزھـا
  ).ھـ 231شعبان  13بسامـراء في : ت(بـن األعـرابي الھاشـمي ا

  فـإن لكـل مقـام  مقـاال *َتَحنَّـْن َعـَليَّ ھـداك الملیـك 
  .أحسـن إلّي كي أذكـرك في كـّل مقـام ردًا عـلى حسـن أفعالـك: أي

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

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


276 
 





1.







                                                
ال : فـاك ھـو ومعـنى ال ُفـّض فـوك أو ال یفضـض اهللا. الكسـر: الفـضُّ لغـة ھـو 1

وذلـك بتسمیـة الـشيء مجـازًا؛ باسـم محلـھ؛ ألن لألسنـان . كّسـر اهللا أسنانـك
دورًا ھامـًا في التعبیـر وحسـن الكـالم؛ إذ یتعـّذر عـلى مـن كسـرت أسنانـھ 

مـن ذلـك مـا . فلألسنـان دور في مخـارج الحـروف. التعبیـر بفصاحـة وطالقـة
ة الجعـدي؛ الـذي أنشـد أمـام رسـول اللـھ صـلى اللـھ ورد في حدیـث النابغـ

  :علیـھ وسلـم قصیدتـھ الرائیـة الـتي یقـول في مطلعھـا
  مظھـرا كـوق ذلـو فـا لنرجـوإن  *بلغنا السما مجدًا وفخرًا وسـؤددًا  

إلى الجنـة یـا رسـول : فقـال)). إلى أیـن یـا أبـا لیـلى؟: ((فقـال لـھ علیـھ السـالم
عـاش النابغـة مائـة وعشریـن : فقیـل ).اهللا فـاك ال یفضـض: ((اهللا؛ فقـال لـھ

  . سنـة؛ لـم تسقـط لـھ سـن
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 ﴿﴾1، 
2،

3،4
5،
6 

                                                
َال الّشْمـُس َیْنَبـِغي َلَھـا أْن ُتـْدِرَك الَقَمـَر َوال الّلْیـُل َساِبـُق [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

  .40رة یاسیـن؛ اآلیـة سـو. )الّنَھـاِر َوُكـٌل ِفي َفَلـٍك َیْسَبُحـوَن
  أي حـزن حـزنـًا شدیـدًا 2
  .أي مریضـًا 3
  .أي مریضـًا ال یقـدر عـلى الجلـوس؛ فتسنـد جوانبـھ بالوسائـد 4
. حسـده، وأصابـھ بالعیـن: وشـاه شوھـًا وشوھـة الرجـل. قبـح: شـاه شوھـًا 5

  .  أفزعـھ: وشـاه شوھـًا وشوھـة الرجـل
ة بـن ُبھیـش؛ ویكـّنى أبـا الحـارث؛ وھـو مـن بـني ھـو غیـالن بـن عقبـ 6

یلقـب بـذي الرمـة؛ . بـن عبـد منـاة العدنانییـن صعـب بـن ِملكـان بـن عـدّي
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مكانـًا : ألسبـاب اختلفـت فیھـا اآلراء؛ كمـا اختلفـت أیضـًا بخصـوص وفاتـھ

  .وھـو شاعـر عاصـر الدولـة األمویـة .وزمانـًا وسببـًا
سالـم بـن بخیـت ( ت اإلشـارة إلى جمیـل بـن عبـد اللـھ بـن معمـرسبقـ 1

بلخیلـر بنـت سھیـل (؛ الشاعـر العـذري المحـب لمـن سماھـا بثینـة )المعشـني
  :وفیھـا یقـول. ویقـال بثینـة بنـت یحـیى؛ مـن بـني ربیعـة أیضـًا). ارعبـوب

  صدغا یـوم طار رداؤھـا بثینـُة *مصححـا   انـوك  قلـبي  أوَرَثـْت  دـلق
   ماؤھا فانھّل عصتني شؤون العین  *رٌة ــخط  بـثـنـة  رــذك  إذ َخَطَرْت من

  وعاود قلـبـي من بثینـة داؤھا   *فإن لم أزرھا عادني الشوق والھوى 
وھمـا مـن قبیلـة . قصـة عـروة وعفـراء ذائعـة الصیـت في األدب العـربي 2

وتقـول القصـة أن عـروة . الحـب العـذري الـروحي عـذرة الشھیـرة بحكایـات
. تـربى مـن صغـره بعـد مـوت أبیـھ عنـد عمـھ والـد عفـراء؛ فأحبھـا وأحبتـھ

ولمـا كبـرا؛ خطبھـا مـن عمـھ؛ ونظـرًا لفقـره؛ فقـد قبـل بعـد مماطلـة؛ وطلـب 
عـلى توفیـر  ولمـا سافـر عـروة للعمـل. منـھ السـعي إلحضـار مھرھـا الغـالي

ولمـا عـاد عـروة؛ زعـم . المھـر؛ زوج عمـھ عفـراء مـن غریـب في بـالد الشـام
ولكـن الكذبـة . عمـھ أن عفـراء ماتـت؛ وأراه قبـرًا حدیثـًا ادعى أنـھ لھـا

انكشفـت، وذھـب عـروة لرؤیـة حبیبتـھ؛ وتأكـد مـن زواجھـا؛ فعـاد حزینـا إلى 
. ـات؛ والتحقـت بـھ عفـراء بعـد فتـرة قصیـرةأھلتھ؛ فاتشـد مرضـھ وم

  :ومـن شعـر عـروة في عفـراء. والحكایـة طویلـة وشیقـة
  وعفـراء یـوم الحشر  ملتقیـان *واني ألھوى الحشر إن قیل أنني 

 نحـن متنـا ضمننـا  كفنـان  اذا *ولیتنـا  جمیعـا   محیانا  لیـت  فیا
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  .اءأي الفقاقیـع الـتي تعلـوا المـ 1
ھـو أبـو محمـد الحجـاج بـن یوسـف بـن أبي عقیـل ب ـن الحك ـم الثق ـفي؛ ول ـد      2

؛ ))كلی ـب ((اسم ـھ ف ي الحقیق ـة    . م661/ھـ41بالطائـف؛ أیـن دیـار ثقیـف سنـة 
ع ـرف بقسوت ـھ وقھ ـره ألعدائ ـھ بش ـتى      . ولكنـھ غیـره واخت ـار اس ـم الحج ـاج   

ـھ الفجـور والطغیـان إلى حـد أنـھ قصـف ووصـل ب. األسالیـب الدمویـة المریعـة
سی   ـف ((أم   ـا قولھ   ـم  . الكعب   ـة الشریف   ـة بالمنجنی   ـق؛ فألح   ـق بھ   ـا الض   ـرر   
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1 









                                                                                                 
؛ فم  ـرده إل  ى سفك  ـھ للدم  ـاء دون حس  ـاب أو تقی  ـة؛ ث  ـم قول  ـھ ف  ي      ))الحج  ـاج

أم  ـا واهللا ف  ـإني ألحم  ـل الّش  ـّر بثقل  ـھ،   : ((خطبت  ـھ الشھی  ـرة ف  ي أھ  ـل الع  ـراق  
وه بنعل ـھ، وأجزی ـھ بمثل ـھ، واهللا ی ـا أھ ـل الع ـراق إن ي ألرى رؤوس ـًا ق د          وأحـذ

إنمـا ھـو انتضـاء ھـذا (( :ثـم أضـاف)). أینعـت، وحـان قطافھـا؛ وإني لصاحبھـا
السی ـف؛ ث  ـم ال یغم  ـد ف  ي الشت  ـاء والصی  ـف؛ ح  ـتى ی  ـذل اهللا ألمی  ـر المؤمنی  ـن   

ومـن الطرائ ـف ال ـتي تناقلھ ـا ال ـرواة      )).ویقیـم لـھ أودكـم، وصغركـم صعبكـم،
: أنـھ طلـب مـن امـرأة خارجیـة أن تقـرأ لـھ شیئـًا م ـن الق ـرآن؛ فق ـرآت   :  عنـھ

... بس   ـم اهللا الرحم   ـن الرحی   ـم إذا ج   ـاء نص   ـر اهللا والفت   ـح ورأی   ـت الن   ـاس ((
.. أةویحك ی ا ام ر  : فصرخ الحجاج مقاطعًا إیاھا)). یخرجـون من دین اهللا أفواجًا

فقالـت . )َوَرَأْیَت الناَس َیْدُخًلوَن في ِدیِن اِهللا أْفَواجًا * إَذا َجاء َنْصُر اِهللا َوالَفْتُح [
  .لقـد دخلـوا؛ وأنـت أخرجتھـم: لـھ

  .ضـرب مـن الطیـب: الغالیـة 1
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5،
                                                

 )).سـرورًا: ((طویـل. جعلھـا د 1
لیـھ وسلـم ابـن عبـد بنـو زھـرة؛ ھـم أخـوال رسـول اهللا محمـد صـلى اهللا ع 2

بـن آمنـة بنـت وھـب بـن عبـد منـاف وھـم أھـل أمـھ . اللـھ بـن عبـد المطلـب
أمـا قـصي فھـو جـّد لرسـول اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم ألبیـھ؛ إذ أنـھ . زھـرة

. بـن ھاشـم) واسـم عبـد المطلـب شیبـة(محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المطلـب 
. واسـم عبـد منـاف المغیـرة بـن قـصي). عمـرو بـن عبـد منـاف(ـم واسـم ھاش

  ). واسـم قـصي زیـد(
آل غالـب وآل لـؤي؛ حیـان لھمـا صلـة نسـب برسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ  3

محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المطلـب بـن ھاشـم : وسلـم؛ إذ نسبـھ بالكامـل ھـو
ي بـن كـالب بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن عبـد منـاف بـن قـصا
بـن فھـر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة بـن خزیمـة بـن مدركـة بـن إلیـاس ا

ابـن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عدنـان؛ وعدنـان مـن ولـد إسماعیـل بـن 
كعـب     :   أربعـة نفـرفـولد لـؤي بـن غالـب     : قـال ابـن إسحـاق. إیراھیـم الخلیـل

  . لـؤي، وسامـة بـن لـؤي، وعـوف بـن لـؤي بـن لـؤي، وعامـر بـنا
  )).بعـده: ((طویـل؛ فكتبھـا. تصـرف د 4
  .أو كساء من الصوف األسود؛ یلتحف بھوھو ثوب مخطط، : البرد واحدتھ بردة 5
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2

                                                
ي َسَحابـًا ُثـّم ُیَؤّلـُف َبْیَنـُھ ُثـّم َأَلـْم َتـَر َأّن الّلـَھ ُیـْزِج[: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1

َیْجَعُلـُھ ُرَكامـًا َفَتـَرى اْلـَوْدَق َیْخـُرُج ِمـْن ِخالِلـِھ َوُیَنـّزُل ِمـَن الّسَمـاِء ِمـْن ِجَبـاٍل 
َنـا َبْرِقـِھ ِفیَھـا ِمـْن َبـَرٍد َفُیِصیـُب ِبـِھ َمـْن َیَشـاُء َوَیْصِرُفـُھ َعـْن َمـْن َیَشـاُء َیَكـاُد َس

  .43اآلیـة ؛ النـورسـورة . )َیْذَھـُب ِباألْبَصـاِر
  .ملوك مصر؛ خاصة بعد ظھور النبي موسى علیھ السالملقب یطلق على : فرعون 2
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3
4

                                                
مسعـود بـن خالـد بـن عبـد اهللا ذي  ابـن قیـس بـن) الشیبـاني(بسطـام ھـو  1

 .لـة والفروسیـةاشتھـر بالبطو. الجدیـن؛ مـن ولـد ھمـام بـن مـرة
ھـو التابـعي أبـو عبـد اهللا مطـرف بـن عبـد اهللا بـن الشخیـر العامـري  2

ولـد في عھـد النـبي محمـد علیـھ السـالم، وتـوفي سنـة . الحـرشي البصـري
  .سبـع وثمانیـن؛ في عھـد الولیـد بـن عبـد الملـك األمـوي

 أئمةـم البغـدادي؛ مـن ابـرز بشـر بـن المعتمـر الكـوفي ثھـو أبـو سھـل  3
  .م835/ھـ220كـان أخباریـًا وشاعـرًا وفیلسوفـًا؛ تـوفي في سنـة . المعتزلـة

ھـو الشاعـر الفحـل أبـو إسحـاق إسماعیـل بـن القاسـم بـن سویـد العیـني  4
م، 747/ھـ130ولـد في عیـن التمـر سنـة . العنـزي؛ أي مـن قبیلـة عنـزة
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وأبـو العتاھیـة كنیـة اشتھـر بھـا نظـرًا لمـا عـرف . م826/ھـ221وتـوفي سنـة 

غیـر أنـھ تـرك كـل ذلـك، . عنـھ في شبابـھ مـن میـل للمجـون، ومـن انحـراف
  :مـن أجمـل مـا قـال. وتحـول إلى حیـاة الّزھـد والتنسـك

  تُّـَقىال  الَمـْرَء  إّال ومـا َكـرَم  *الھـَوى   ِجھـاُد الِجھاِد  أَشدُّ 
 األذى  ـِل  وكـّفـبَبـذِل  الَجمی *وأخالُق ذي الفْضِل َمعُروَفٌة 

  َلىـالِقـ  ـِر فیـِھـوطـوُل الّتعاُش *ـٌة ـَممُلوَل  اِتـالُفكاھـ ـلُّ ـوك
 ـَلىـالِب  ـٍد  َسریــُعـَتلی   ـلُّـوك *ّذٌة ـَلـ  ـُھ ـَل   ٍفـَطـری  ـلُّـوك

 ُمنَتــَھى   ُھـلـ َوال  شـيَء  إّال  *ٌة ــآَفـ  ُھــشيَء  إّال  َلـ  َوال 
 الِغـنى لُّـولكْن ِغنى الّنفـس ك *یـٍد  في َنَشـٌب  نىـوَلیَس الِغ

   ُیـَرى  صانــٍع  ال  عـلى  َیـُدّل *ٍر ـظاِھـ ٍع ـُصُنـ  ـفيـَل وإّنـا 
ارة ھـو أبـو محمـد الحسـن بـن سھـل بـن عبـد اهللا السرخـسي؛ تـولى وز 1

المأمـون؛ بعـد أخیـھ ذي الریاستیـن الفضـل؛ وحـظي عنـده، وتـزوج المأمـون 
وكـان الحسـن بـن سھـل عـالي الھمـة، كثیـر العطـاء للشعـراء . ابنتـھ بـوران

ھـ اضطـرب حالـھ، وتكـدرت نفسـھ؛ فأصیـب بمـرض 203وفي سنـة . وغیرھـم
االحبـاط؛ إلى أن أضـحى مرضـھ نفـسي سمـوه السـوداء؛ تـدرج في الكآبـة و

وكانـت وفاتـھ . فھـاج حـتى شـد في الحدیـد، وحبـس في بیـت. لوثـة في العقـل
   . ھـ235ھـ؛ وقیـل 236بمدینـة سرخـس في سنـة 

كـان خطیبـًا . م600تـوفي في حـدود سنـة (ھـو قـس بـن ساعـدة اإلیـادي  2
  .إلیـھسبقـت اإلشـارة . وحكیمـًا وقسـًا بنجـران

سـوق تجـاري وإعـالمي؛ كـان یعقـد أیـام الجاھلیـة في موضـع : عكـاظ 3
 .سبـق الحدیـث عنـھ. بالقـرب مـن الطائـف

ھـو اإلمـام زیـد بـن عـلي زیـن العابدیـن بـن الحسیـن السبـط ابـن عـلي بـن  4
اني؛ األمـر أعلـن الدعـوة لنفسـھ أیـام ھشـام بـن عبـد الملـك المـرو. أبي طالـب

ومثـل . الـذي أغضبـھ؛ فجھـر لـھ جیشـًا لحربـھ؛ فقتـل زیـد بسھـم في جبھتـھ
 .بـھ بنـو أمیـة
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أي قبیلـة إیـاد؛ الـتي ینتـمي إلیھـا قـس بن ساعـدة؛ أبلغ الخطباء في  1

 .الجاھلیة
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وقـد وردت في مخطـوط . قیلـت ھـذه الرسالـة؛ في استھـالل شھـر شـوال 1

 .ـال فقـطاإلسكوری
ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر بـن أضـحى؛ رئیـس مـن الرؤسـاء؛ ثـار  2

ولكنـھ لـم یصمـد طویـًال؛ . م1144/ھـ539عـلى المرابطیـن في غرناطـة سنـة 
 . م1145/ھـ540حیـث تـوفي سنـة 

 . الطالـع السعیـد في تاریـخ بـني سعیـد: عنـوان ھـذا الكتـاب بالكامـل ھـو 3
  .La Zabiaھي بلـدة صغیـرة قریبـة مـن غرناطـة؛ وتسـمى باإلسبانیـة  4
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1: 

ـأبا بك إيهـر وال حلي   َلو  
  ذاِلــأنْو  انٍــيأع عِـفْدبِ

  ق ـع دافـواس 2رحـوذات ج
  3الـأذي الـاء يحكي حـبالم

  دي ـسي  غرقتني في الماء يا
  الـالم بالتغريق في  هرـفِّكَ

   

                                                
  .ھـذه األبیـات منـن البحـر السریـع 1
 )).فـرج: ((في النفـح 2
  )).أذیـالي: ((نفسـھ 3
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2 

3

 
   

                                                
 )).ومـّر: ((في اإلسكوریـال 1
ھـو قـاضي قرطبـة؛ أبـو جعفـر بـن حمدیـن؛ الـذي ثـار عـلى المرابطیـن في  2

وذلـك عندمـا شعـر في سلطتھـم بعـض الوھـن والضعـف؛ وقـد تـم ھـذا  قرطبـة؛
. ولمـا سیطـر عـلى قرطبـة أعلـن نفسـھ أمیـرًا علیھـا. م1144/ھـ539سنـة 

 القائدوقـد استمـرت ریاستـھ نحـو عـام؛ ولكنـھ غلـب أخیـرًا وانھـزم أمـام 
  . م1151/ھـ546وتـوفي سنـة . المرابـطي ابـن غانیـة

  .أي الفتـح بـن خاقـان 3
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     ***  
   

                                                
 .م1160الموافـق لـ  1
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التكملـة لكتـاب : توجـد ترجمـة محمـد بـن غالـب الرصـافي الرَّفَّـاء في 1

الصلـة، ووفیـات األعیـان، والمعجـب في تلخیـص أخبـار المغـرب، وجـذوة 
  .المقتبـس، وكتـاب األعـالم للزركـلي

  .مؤلـف كتـاب صلـة الصلـة األستـاذ أبـو جعفـر بـن الزبیـر؛ 2
 .ھـو القـاضي ابـن عبـد الملـك المراكـشي مؤلـف كتـاب الذیـل والتكملـة 3
ھـو الـذي یرفـأ الثیـاب؛ أي یصلـح : والرفـاء)). الرفـو: ((في اإلسكوریـال 4

  .الثیـاب ویخیطھـا
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1: 

  را ــت نشـد قد عبقـيبلل خليلي ما
  سكرا 2رجحت وما لرؤوس الركب قد

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).رنِّحـت: ((في الدیـوان 2

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

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


293 
 

  ا  ـبمدرجة الصب 1مفتوتاً المسك لـه
  راـة ذكـوم أجروا من بلنسيـأم الق

  ه   ـفإنيـالً بي قل ا ـوجع  ليـخلي
  ىرـالح اء في الكبدمكبرد الحديث 

    2اـيتتصدولْ نـر مأموريـغي ا ـقف
  راـالقط اـفاستسقي 3للمزن  على ثقة

  ه ـنأ  ةـوالرصاف ان ـمع  رـبجس
  4والجسرا الرصافة ير أن يسقعلى القط

  ا  ـبه  5ت قويدمتىـريش بالدي التي
  راــوك اً وأورثتني قرارتها ـفريخ

  ا  ـالصب قيالعيش في ر 7أنيق 6فبادي
  8ارـأبى اهللا أن أنسى اغتراري بها غُ

   

                                                
  )). قـًامفتو: ((في الدیـوان 1
  )).وْلتصدیـا بھـا: ((نفسـھ 2
  )).للغیـث: ((نفسـھ 3
 . الرصافـة موضـع جمیـل للتنـزه في بلنسیـة 4
  .تصغیـر للقـوادم؛ وھي الریـش األربعـة في مقدمـة جنـاح الطائـر 5
  )).مبـاديء: ((في الدیـوان 6
 )).لیـن: ((نفسـھ 7
  )).اهللا أن أنسى لھـا أبـدًا ذكـرًا أبى: ((ورد ھـذا الشطـر في الدیـوان ھكـذا 8

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

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


294 
 

  ا  ـلباسه  ثوب الشباب  اـا بهـلبسن
  1راـتع م ا من حاله ولـن عرينـولك

  ذي  ـما ال ة ـا عصر الشبيبـأمنزلن
  راـا تلك الشبيبة والعصـطوى دونن

  ره ـذك  دـر العهد لم نبـل أغـمح
  راـحم  اًـأدمع كبد إال امترى على

  اً ـفي األرض مسقط 2أكل مكان كان
  3مضطرا  ما عاش يهواه لرأس الفتى

ـوال مثل مدحة ـك تربـمن المس و  
  راـعط 4اـحيقته  ا فيهـبالص يتمل

  وره ـن لمـيح دـأن الخـات كـنب
  راـه أو تبـأعالي في اًـلجين الـتخ

   

                                                
  .ھـذا البیـت والبیتـان المالیـان؛ لـم یـردا في الدیـوان 1
  )).راح: ((في الدیـوان 2
  .أي دون حاجـة إلى سبـل اإلقنـاع 3
  )).حقیبتھـا: ((في الدیـوان 4
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  تـجلل  رةـالمج عـرصيتك 1اـوم
  راـزه 3تـر واشتبكاألزها 2نواصيه

   5تـخل التي اةـالحي 4انـق كريـأني
  راـم  الشباب الذي 6ق كريعانـطلي

  ه ـتَفْصو  ما قد وقالوا هل الفردوس
  7ىاألخر الجنة فيالفردوس فقلت وما 

  تي  ـال 8ردةـزمـلاك ــتل ة ـبلنسي
  راـؤة نهـؤلـل ا كلـل عليهـتسي

  ا  ـحسنه ه ـدع اللـاً أبـكأن عروس
  راـعم ر من شرخ الشباب لها فصي

   

                                                
   )).ومـاء: ((في الدیـوان 1
 )).نواحیـھ: ((نفسـھ 2
 )).فاشتبكـت: ((نفسـھ 3
 )).كریعـان: ((فسـھن 4
  .؛ بالحـاء المھملـة))حلـت: ((نفسـھ 5
  )).كریـان: ((نفسـھ 6
  .لـم یـرد ھـذا البیـت في الدیـوان 7
  )).الزبرجـدة: ((في الدیـوان 8
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    2الضحى ة ـشعشعاني 1اـمنه دـيوي
  3والبحرا رة ـمضاحكة الشمس البحي

  ا  ـبزهره احـالري اسـأنف 4مـتراج
  راـذع 5اـشيطان يغربه نجوماً فال 

  ا ـبينن د البينـان قد مدت يـوإن ك
  6به شهرا دمن األرض ما يهوى المجِ

    7اـهجدت ثحي من هي الدرة البيضاء
  8رادـه الـومن للدر أن يشب أضاءت

   9اــفإنه ا ـله درصـأ  أن  خليلي
10الصدرا  لهكَهي الوطن المحبوب أو  

   

                                                
   )).تؤبـد فیھـا: ((في الدیـوان 1
  .أي أنـوار الضـحى الكمشعـة المتوھجـة 2
  )).حك الشمس البحیرة والبحراإذا ضا: ((ورد ھذا الشطر في الدیوان ھكذا 3
  )).تزاحـم: في الدیـوان 4
  )).یقربھـا: ((نفسـھ 5
  .لـم یـرد ھـذا البیـت في الدیـوان 6
  .وھـذا أسلـم)). جئتھـا: ((في الدیـوان 7
  .وھـذا أصـوب)). البـدرا: ((نفسـھ 8
  .ھـذا الصـدر مختـل الـوزن 9

  .یـات؛ غیـر وارد في الدیـواناعتبـارا مـن ھـذا البیـت وحـتى آخـر األب 10
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  و هجراً لها إذاً ـعنها الخط وـلم أط
  لخضراات نعلي مساكنها ـال لثمـف

  ي تال ا ـربتهـلت  الالًـن إجــولك
  ىرـالح  تضم فتاها الندب أو كهلها

  م ـفيه اءـر ما شـدهأكارم عاث ال
  راـالده يم فهل أشتكـلياليه فبادت 

  هجوع ببطن وأرض قد ضرب الردى 
  راـغب ق الثرىـات فويـعليهم قبيب

  1طـم سالك ساقـنج نـفم واـتقض
  اوالنشر يرعى السماك أو اهللا أن ىأب

  ةـغاي ءاـق هذا إذا شـساب نـوم
  2راـخض  العلى ادـوغير محمود جي

  منهم  تـمن شي تـاس إذا القيـأن
  راـوال غم ث الحديث ـتلقوك ال غ

   

                                                
 .ھـذا الشطـر مختـل المعـنى والـوزن 1
  .ھـذا الشطـر مختـل المعـنى والـوزن 2
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  وا ـفتطلع مـت أعمارهـد درجـوق
  دراـا رق أو بـالث لو شفـهالل ث

  ر األلى  ـن النفـاد مـة أمجـالثـث
  خبرا وا خبراً بين الورى وزكواـزك

   ـان والحشـالً دهى العيـثك 1كلتهمث
ذا  رـفعج ـأمراـذا جم رـا وسج  

  م ـعنه اعدت ـتب  أني اًـكفى حزن
  ارا وال سـمنه يرـق من سـفلم أل

  2بـراك م كلـل بهـأس وإلى متى 
  لي شرا ط ـتأب راً ـر لي خيـليظه

  اـعهدته اتـن صالحـه عـأباحث
  راـالظه مـبما يقص 3فيسبنيهنـاك 

   ـهحيات  اءـاض مغـاً خليل ـمحي
  راـالقب مسكنه 4رـوساكن قصر أض

   
                                                

  .؛ مـن أجـل الـوزن))أَتكَّْلَتُھـم: ((طویـل. جعلھـا د 1
؛ ))وإّال مـتى أسلـو بھـم كـل راكـب: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 2

 .وذلـك مـن أجـل الـوزن
 )).فیسبیـني: طویـل. جعلھـا د 3
  )).ضـرَّ: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  لي تت أجـباح قد كنكاإلص رـوأزه
  راـالفج قُل األرِـاء كما يستقبـسن

  فـتًى لم يكن خلْو الصفات من النَّدى
  ولم يتناس الجـود أصـرم أم أثـرا

  ا ـوالقن  ةـرف ما بين اليراعـيص
  راـالغ ه ـل هواطلـب ه الـاملـأن

  ا ـالن كأنم فـالسي ادـل نجـطوي
  راـسم ة ه في البرد خطيـى بتخطَّ

  ة ـأريحي  ك منـه على ما فيـتسق
  راـالخم  خاليق هن الخمر أو تشبه

  رت ـو سـللمكارم ل اـر محيـونش
حـاصف  ه األصيل لماجاه في وميار  

  ده  ـصعي  طـهل السعد إال حيث ح[
  راـشف ضريح له لمن بل في شفري

  ا ـوإنم نـطيه الي ـن الليـويـط
  راـوالصب دـالتجل ني ـع 1نـطوي

   
                                                

 .؛ مـن أجـل الـوزن))أطویـن: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ة ـمزن  عـاه أدمـحرمت سقي الـف
  ارـمعت  رـعنب النوار مبسم رىـت

  وتي ـلدع ذراًـع وما دعوتي للمزن
  1]ذراـع قربه  عن إذا ما جعلت البعد

2: 
   يادـالن  لـحف مـفي ةـأبنى البالغ

  ادـس أيـق نـفأي  اظ ـا عكـهبه
  ه ـلسان  رـأج  دـفق ان ـا البيـأم

  ادــالع امــالحم  هـم بفتكتـفيك
  3مـما أنت  مـعاليك اـرشت سمـع

  اديـاله ابـذلكم الشه  دـن بعـم
  تـفقد خب عمد الطريق حطوا على

  ادـوقـال ب ــالكوك ذاك   4ـيآلل
   

                                                
 في اإلسكوریال؛ وسقطت في الزیتونةاألبیات المحصورة بین حاصرتین وردت  1
ھـو الفقیـھ األدیـب عبـد اللـھ بـن أبي العبـاس الجـذامي المالـقي؛ لـھ شھـر  2

وھـذه القصیـدة مـن . مـدح سلطـان الموحدیـن یوسـف بـن عبـد المؤمـنفي 
البحـر الكامـل؛ توجـد بعـض أبیاتھـا في دیـوان الرصـافي البلنـسي؛ بینمـا لـم 

  .في المغـرب سـوى البیـت األول منھـا
 .من أجل الوزن؛ ))عرشت سماء عالكم ما أنتم: ((طویل ھذا الشطر ھكذا. جعلھا د 3
 .؛ مـن أجـل  الـوزن))ألالء: ((طویـل. لھـا دجع 4
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  ا ـوإنم  لـالصقي 1هـلهزم لـف ما
  دآــم المنــوب قناكـرت كعـنث

  ع  ـمداف  رـغي  د الحيـه عميـإي
  ادـاألمج  رـغاب  كـدى لـه فـإي

  ه ـنظام د ـك كنت عقـما عذر سل
  ادـبآلا  إلى رداً ـب ر ـيص مـل إن

  الزمان عليك ثكال أن يـرى 2حيـث
  من طـول ليـل في قميـص  حداد

  يـومي  بأنجمـه  لمـا   قلدتــه
  مـن  در  ألفـاظ  وبيـض   أيـاد

   الـمتفض ف الحجاب فما ترى ـكث
  يادـوتن  هـة تصغي بـي ساعـف

  د ـور فقـر مأمـك غيـم بربعـألم
  ادــل القصـا بأرجـنفص الــغ

   

                                                
  .؛ أي في حـال اتحـاد القاطـع مـن األسنـة))َلْھَذُمـُھ: (طویـل. جعلھـا د 1
 )).حسـب: ((في الدیـوان 2
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  دـور فقـر مأمـه غيـيبلغ راًـخب
  ادـالقص  لـبأرج ءاـالفن صــغ

  ه ــك ودونـإلي هــيبلغ راًــخب
  ادــة الحسـداة وراحــن العـأم

  ه ـف قذالـل المنيـالجب أ ـقد طأط
  يوادـر الـواقشع  دكـبعار ـللج 

  ه  ــوأظن ا ـنحون ك ـد التفاتـأع
  ادـمع  رـك غيـل الحديث لديـمث

  رى ـك من الكـلنا عن مقلتي وامسح
  ادـوسه  ن بكىـم  دـتكاب اً ـنوم

   متىب إلى ـته اح والـذا الصبـه
  ادـرق  نـحي  اد والتـالرق الـط

  اً  ـوادع مـردى نَـال الـق اـوكأنم
  ادـمع نـى البشرى بحست إلـسبق

  د  ـبمرق  امـك الرخـتل داً ـوسـأم
  ادـووس  دـمرق نـه مـن بـأخش
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  ا ـفكأنه رة ـدرك حفـت بقـبصخ
  ادـالص  رفـجوفها في مثل ح من

  م ـمخي  اثـأث نـم كـر لجنبـوث
  ادـح أنضـوصفاي 1دــرب نــت

  ة ـب السرى في ليلـاً ركـيا ظاعن
  يادـالح  ادـل بها وحـار الدليـط

  زل ـبمن ن حططتإا ـزز علينـأع
  وادــوالع   زوارـال  نـع ىلـتب

  2رةــك جيـهنال  رادــار األفـج
  رادــرة األفـالجي ك ـاً لتلــسقي

  م ــقبابه  ادـالمع  إلى  نـكنيساال
  ادــواألغم  ابــورة األطنـمنش

  رب ـبمض  الجراب ةـمن كل ملقي
  ادـاألوت  نـع ه ـفي البلى  اب ـن

   

                                                
 )).النـدى: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .ھـذا الشطـر مختـل الـوزن 2
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  السرىرس السفر األلى ركبوا ـعمب
  ادــواآلم  اتــالغاي ةــلومجه

  ا ــونهاره  ةـليل م ـفيه ان ـسي
  ادــباإلسن  بـالتأوي  هـأشب  اـم

  1الطوى  لحق البطون من اللعب على
  زادـال  وانـعنف  لـالرواح وعلى 

   اْمـ نـوا مـد ما نفضـهللا هم فلش
  ادـجساأل  حقايب 2الحياة في ةـتعـ

  ة ــك جنـا لـمنالو شعري ياليت
  ادــبع  ولـبط  ةـذنؤال مـوالح

  ة ـنهض ا منـبعده ال بكـهل للع
  ادـميع ن ـم  واكـاء نـأم النقض

  ارم  ـص ساروا بنعشك  دـقوأبي ـب
  3ادتــاألك على   هـحمايل رت ـكث

   

                                                
 .ھـذا الشطـر مختـل 1
  .قیـم الـوزنلیست)) في((طویـل كلمـة . حـذف د 2
  .أي عـلى األكتـاف 3
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   ــمفإنه  كـيلحام قتـت عواـذل
  ادــنج رـد بغيـوك في غمـشام

  وروا  ـد غـر ما قـالب ءاـلذما نعم
  ادــالمنق   رقــباألب ه ــجثمان

  ا  ـح وإنمـا الضريـخص به ءعليا
  ادــاألنج ؤسـبأب ر ـم الغويـنع

  ل ــحالح أي   اســالعب  ينـأب
  ادــوأي مص ا ــالدني مــسلبتك

  ا ـق سهمهـن وافـهل كان إال العي
  ادــإقص  اـأيم دـفأقص دراً ــق

  ه ــد مكانـيس د ال ـجبم  لـأخل
  واألوالد اء ـــالنجب   وةــباإلخ

  ن ـلم يك ولكم يرى بك من هضاب 
  ادــووه  ادكـر دكـوالك غيــل

  اً  ـك قابضـا بسيبـت تنعشهـما زل
  ادــاع واألعضـعلى األضب  منها
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  ردى  ــد الـا محمـأب أراك  حتى 
  وادـاألط  واذخـداد بــف انهـكي

  ة ـرة مشبوبـمن جـا مـا حرهـي
  ادـاألكت  على دي ـا األيـله  يلقى

  ة  ـلرزي اــزاء وإنهـف العــكي
  ادـن المعتـا عـاألسى فيه رجـخ

  لمدمعي   تـفقل اة بهاـدع النعـص
  وادـا الجـأب  اـك يـانسكاب فـكي

  ه ـنَهنَما شيت غير مي ك من دمـل
األبراد رـت معصفـكيف شي صب  

  ة  ـغاي  كـد وحسبـر مجتهـبقصي
  رادـم  رـكبي اـبه تـو قد بلغـل

  ر ـناص  فـأضع 1ا الدموع فهيـأم
  2دادــالتع رة ـــكثي   نــلكنه

   

                                                
  )).ھـنَّ: ((طویـل. جعلھـا ذ 1
  )).األعـداد: ((في الدیـوان 2
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  راره ـب قــوال أغ المـالس  مـث
  وادــوغ  حـرواي صوب كـوأرت

  ةـك يراعـما سفحت علي ك ـتسقي
  دادـم وع ـدم  اسـقرط د ـفي خ

1: 
  ه ـأطيب  رـما ج اد الحديث إلىـع

  سبب والشيء يبعث ذكر الشيء عن
  ا  ـإن له اء ـالبيض ةـإيه عن الكدي

  بـالواله الوص أخيك 2وى يغلبـه
  وأرح السهل من أكنافها   3راوح بها

  بـالتع نـذا مـه 4اـا ليلنـركابن
   

                                                
. وردت في اإلسكوریـال، بینمـا سقطـت في الزیتونـة: القصیـدة التالیـة 1

 .وھي مـن البحـرالبسیـط. وموجـودة في دیـوان الرصـافي البلنـسي
  .لـم؛ وھـذا اس))بقلـب: ((في الدیـوان 2
  )).بنـا: ((نفسـھ 3
 )).لیلھـا: ((نفسـھ 4
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  ل ـوس كـمن مقلتي 1وانضح نواحيها
  3بـالكت عهد فيال الكثيب الكريم 2من

  تـكرم ة ـسرح ه ياـوقل لسرحت
  عن السحب عزي  رـعلى أبي عام

   ي طَفَـالًمعنالماء والظل اْ  يا عذبة
  4بـالغض  ادةـة ميـت ممسيـحيي

  ت ـقلص  وقد ىماذا على ظلك األلم
  ربـلمغت  اًـشي ا و ضفـل اؤهـأفي

  ا ـك ظمـتنقضي نفسي لدي  ذاـأهك
  5بـالجن اركـق من جـاهللا في رم

  ال ـالفال عط 6لوالك يا سرح لم يبق
  بـالطن ا خفاقة ـوالدج من السرى

   

                                                
   )).جوانبھـا: ((في الدیـوان 1
 )).عـن: ((نفسـھ 2
  .؛ بالثـاء المثلثـة))الكثـب: ((نفسـھ 3
  )).القضـب: ((نفسـھ 4
  .أي جـار مـن الغربـاء 5
 )).لـم نبـق: ((في الدیـوان 6
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  ا ـمدامعن  من  ت نتقاضىـم نبـول
  برِسـال رقراقها ك منـلترب اًـدين

  ل ـطل دى من هوىـتص إذا ما  1إنا
  بـكث  اه عنـه فحيينـا عليـعجن

  ه ـل  ونـالشئ اتـمستعطفين سخي
  بـالعش 3مموق  عليه 2اكـحتى يح

  ا ـم  4ةـبأي ا ـالري ك ـسلي خميلت
  األدب  ةـبها ريحان رفـت تـكان

  ا  ـسرارته  5ىعل  واـة نزلـعن فتي
  بـن الكتـم م إالـت محاسنهـعف

  ا ــمتا وربـعلى العلي ن ـمحافظي
  بـنعة الـزوا السجايا قليالً بابنـه

   

                                                
  )).أخـا: ((في الدیـوان 1
 )).تحـاك: ((نفسـھ 2
 .؛ وھـو أسلـم))نمـرق: ((سـھنف 3
  )).ألیـة: ((نفسـھ 4
  )).علیـا: ((نفسـھ 5
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  راً  ـقضوا من كأسها وط حتى إذا ما
  ربـمن ط 1دـج دىـوضاحكوها ل

  م ـدت عمايمهـيزراحوا رواحاً وقد 
  2بـمن السب ىعلى أسف حلماً ودارت

  ذوايبهم   4االً فيـح 3ر الشكرـال يظه
  ذبـلسن العأ الصبا في 5اتـإال التف

  ا ـمعاقله ن ي مـوافـن القـالمنزلي
  ربـالع ة ـلديها شوك والخاضدين 

6: 
  ه ــنل كأـواألصي لـاك خليـدع

  ياقـالب ن ـمدة الزم ل يقضيـعلي
  اؤه ــك مـكأن  منساب ط شـإلى 

  7القـأخ  ةـوعذوب راًـاً ضميـصف

                                                
  )).إلى حـد: ((في الدیـوان 1
  )).أبـھى مـن الشھـب: ((نفسـھ 2
 )).السكـر: ((نفسـھ 3
  )).مـن: ((نفسـھ 4
  )).التفـاف: ((نفسـھ 5
  . طویلوھي من البحر ال. لم یرد في الدیوان من ھذه القصیدة سوى البیت الثاني 6
 .وھو أسلم)). صفاء ضمیر أو عذوبة أخالق: ((ورد ھذا الشطر في الدیوان ھكذا 7

 .أسلم
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   ىا يمسح الربـللصب جناح ى ومهو
  اقـخف وادم ـوافي والقـفي الخـخ

  وا ـوم تألفـالنجك كـان صدقـوفتي
  اقـبروج وآف تىـمن ش على النأي

   على حين راح البرق في الجو مغمداً
  راق  هـاه ودمع المزن في جفنـظب

  التفاتة   اضـت بعيني في الريـوجال
  ياقـالس  حبست بها كأسي قليالً عن

  نى ـفانث ر خيري ذكرتك ـعلى سط
  داقـبأح و ـاق ويرنـبأعن  لـيمي

  ا ـفإنه  منه المحبوب ةـف وقفـوق
  اقـمشت  بمرآك وفـل مشغـشماي

  ا  ـر كأنهـمنه صف ل زهراتـوص
  اقـعش رـلت قطراً محاجخض وقد
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12: 
  3ذلـه عـروا في حبـوقد أكث قالوا 

  ذلـدر مبتـالق 4م بمزالـو لم تهـل
  لي   ت لو أن أمري في الصبابةـفقل

  ِلي  س ذلكـرت ذاك ولكن ليـالخت
  ة ـمذلل  زاتـعزي بـل قلـفي ك

  يل وِلـحيث ج والحسن ملكللحسن 
  ره  ـر عاطـالثغ  5بيـحبي ه ـتعلق

6لـور المقـا أحـون المحيـي لدر  
  اً  ـملتفت اك ـطـه أعــتأملت  إذا 

  7لـما شيت من لحظات الشادن الوج
   

                                                
 )).وقولـھ في غـالم حائـك: ((وردت ھـذه العبـارة في المغـرب ھكـذا 1
وھـذه األبیـات موجـودة في دیـوان . ھاتـان الكلمتـان سقطتـا في الزیتونـة 2

 .سیـطوھي مـن البحـر الب. الرصـافي البلنـسي
 )).عـذلي: ((في الدیـوان 3
 .؛ أي بالممتھـن المبتـذل))بمـذال: ((نفسـھ 4
 .؛ وھـذا أسلـم))َحَبـبّي: ((طویـل. جعلھـا د 5
  )).ألـَمى الُمَقبَّـل أحـوى ساحـر المقـل: ((ورد ھـذا الشطـر في الدیـوان ھكـذا 6
  )).الغـزل: ((في الدیـوان 7
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  دال  ـره بـأبغي به من غي ات ـهيه
  بدل أخرى الليالي وهل في الغير من

  ة ـجايل زلـفي الغ ل لم تزلـغزي
  زلـفي الغ ركـوالن الفـه جـبنان

  ه ـأنمل 1راكـب بالمحـذالن تلعـج
2لـباألم ب األيام ـلع ىدـعلى الس  

ما أن يال ـمشتغ  ي تعب األطرافن  
  لـمشتغ األطراف  ه من تعبـأفدي

  ه  ـبأخمص أو فحصاُ بكفيه 3اًـضرب
  لـراك محتبـالظبي في أش طـتخب

4:  
  ه ــإال أن ن ـكالغص فــومهفه

  هـأثناي  وم عنـني النـب التثـسل
   

                                                
 ).)بالمحـواك: ((في الدیـوان 1
  )).بالـدول: ((نفسـھ 2
  )).جذبـًا: ((نفسـھ 3
 .توجدان في دیوان الرصافي البلنسي، والمعجب؛ وھما من بحر الكاملھذان البیتان  4
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  ده ــخ  1ددـام وقد تخـين أضحى
  هـبماي شَّورد رـال تـفقل اً ـعرق

2: 
  ت ـأجال   دـق  ةـفالغمام  اـأدره

  احـم البطـرق في لمـوف البـسي
  اً ــبهي  اًـروض طاووسـوراق ال

  احـاس الريـأنف  هــعلي بــته
  ه ـعلي  زحـق ثنى د ــول وقـتق

  واحـالن ة ـممعل  مــاب الغيـثي
  إني ـف  مـو أهبتكـللصح ذواــخ

  احـجن  قادمتي  زنـرت المــأع
3:  

  أس ـا ثم من بـر فمـأدرها على أم
  ا ورق اآلسـآذانه ددت ــج وإن 

   

                                                
  )).تحبـب: ((في المعجـب، والدیـوان 1
 .ھـذه األبیـات مـن بحـر الوافـر 2
  .ھـذه األبیـات مـن البحـر الطویـل 3
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  م ايـغم  تاـإال ضاحك  ا هيـوم
  اسـبمقي  من ومض البروق لواعب

  دة ـم النهر  اح زعزع ـد ريـووف
  راسـأف  كـوطيت درعاً سناب كما 

1:  
  ه ـبنان  2سـتح  اـارح ممـومط

  ارهـاء وقـاض عليه مـأف 3اًـصوت
  ره ـروح لوكـي الـيثني الحمام ف

  ارهـمنق  في ه ـبني ورزق  اً ـطرب
4: 

ومـهه ـب أنـتحس ن ـالشطي ل د  
  هــلصفاي  ن درةـم 5لــمتسي

   

                                                
 .یـوان الرصـافي البلنـسي؛ وھمـا مـن بحـر الكامـلھذان البیتان یوجـدان في د 1
 .بالجیـم المعجمـة التحتیـة)) تجـس: ((في الدیـوان 2
  )).لحنـًا: ((نفسـھ 3
 .وھي من بحر الكامل. ھذه األبیات توجد في المعجب، ودیوان الرصافي البلنسي 4
 )).متسایـل: ((في المعجـب 5
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  ة ـسرح 1ةـع العشيـه مـفاءت علي
  هايـم ةـا صفيحـت لفيئتهـصدئ

  رة  ــسم ة ـفي غالل راه أزرقـفت
  2هـل لوايـاستلقى بظ دارع ــكال

 
3: 

  ه ـلكن  4بـكاألنابي   رــقصي
  احـوال الرمـط ءاـول مضـيط

  سـدام فيس ــللنف بــإذا ع
  رس فوق الصفاحـن الطـودب م

  ورـاألم الت ـه مشكـت بـتجل
  احـد الجمـب بعـالصع هـوالن ل

   

                                                
  ).)الھجیـرة: (في الدیـوان، والمعجـب 1
  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 2
 .واألبیـات مـن بحـر المتقـارب. استھل ھذه القطعة النثریة بأبیـات مـن الشعـر 3
 .وھـذا أسلـم)). قصیـر األنابیـب: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1 2،

3،





4 



5 


 

   
                                                

 )).فلواله: ((وتقابل ما اصطلح علیھ حدیثًاھكذا كتبت في اإلسكوریال والزیتونة؛  1
  )).خاویـة: ((إلسكوریـال؛ فكتبـتحرفـت في ا 2
َوأْصَبـَح ُفـَؤاُد أّم ُمـوَسى َفاِرغـًا إْن َكـاَدْت َلُتْبـِدي ِبـِھ [: إشارة إلى قولھ تعالى 3

 .10: سـورة القصـص؛ اآلیـة. )َلـْوَال أْن َرَبْطَنـا َعـَلى َقْلِبَھـا ِلَتُكـوَن ِمـَن الُمْؤِمِنیـَن
ومفـاده أن السـر ال )). عنـد جھینـة الخبـر الیقیـن: ((ـلإشـارة إلى المثـل القائ 4

  .أي صاحـب السـر. یعرفـھ إّال جھینـة
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 5
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1 2 ؛ 

   ***  
   

                                                
 .؛ وھـذا أصـح))اثنتیـن: ((طویـل؛ فكتـب. صوبھـا د 1
 .م1176الموافـق لـ  2
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1. 
 

2،
3: 

  اـا منك أينـالوف  أين     اـحسين  ليـع ا ـأب
   

                                                
 .م1353الموافـق لـ  1
  .م1355/ھـ756 2
 .المجتـث 3
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  اـبين زدادـت  تـوأن     ديـوج الدمع  بين قد
  اـت مينـما قل هـتالل   بي ـقل كـت لحاظـبل
  اـمين  الصب ببـس    ذا ـله  صـط المقـق

  اـزداد زينـت تـمدو   ا ـحسن  رـتفت ـتبقي
1: 

  اتـالصناع في ادـب اراتـل التجـفض
  اتـر عـفيها هاج وـذي هـوال الـل

  زنيـوأعج  انيـفأعي  الـالجم  ازـح
  اتــونع  افـت بوصــدعي  وإن

  










                                                
  .طالبسیـ 1
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1. 

 
 


2. 

   ***  
   

                                                
  .م1303الموافـق لـ  1
 .م1356الموافـق لـ  2
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1؛ 

 
 

2:





3:
4. 

   

                                                
الذجیـرة، : توجـد ترجمـة محمـد بـن سلیمـان بـن القصیـرة أیضـًا في 1

والمغـرب في حـلى المغـرب، والمطـرب، والصلـة، وقالئـد العقیـان، والبیـان 
المغـرب، والمعجـب، والـوافي بالوفیـات، والمحمـدون مـن الشعـراء، والذیـل 

  .والتكملـة، ونفـح الطیـب
 .صاحـب كتـاب األنـوار الجلیـة في تاریـخ الدولـة المرابطیـة 2
 .صاحـب الذیـل والتكملـة 3
 )).كتب عن أبي یعقوب یوسف بن تاشفین اللمتوني: ((في الذیـل والتكملـة 4
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1،
2. 

 



3: 

   سرىابن ذي النون هل  عنه أحشاءفسل 
  ـرالذع اـذ زلزلهـون منـا سكـإليه

   الـ عـطالي ذ أوحشتهـوهل قدرت م
  رـالخم  هـتؤنس 4ور عليه أنـظهـ

   

                                                
  )).وأبي الحسـن شریـح: ((في الذیـل 1
 )).تسعیـن وأربعمائـةلقیـھ بمراكـش سنـة اثنتیـن و: ((نفسـھ 2
  .البحـر الطویـل 3
 .؛ مـن أجـل الـوزن))أني: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ه ـك ظلـتعاطي نـألم يجن يحيى م[
  درـالسهى منك يا ب هيهات ا لكـسج

  ة ـد غايـت أبعـواستوفي  اراكـلج
  رـوالعث  أوك الكفـره عن شـوآخ

  وكفـهواً ـعف فأحرزت فضل السبق
  رـصف هـا توهمـه ممـلى رغمـع

  دـوق  ةـه قرطبـد ما أغرتـويا ش
  1]درـال  كـفكان ل  اـا خيلنـأبشرته

 
  ا ـحسنه ة ـببهج  ك وقد أزرىـأتت[

  رـطم مالكها ور ـمن ج 2ألنهاوال 
  ةـدل حلـالع غ ـساب  ا منـفألبسته

  رـكب  اـه وغازلهـا تيـا بهـزهاه
  اـخ حيهـفضم  االـمتف ك ـوجاءت

  رـعط يمن ذكرك المعتل اـوازدانه
   

                                                
 .األبیـات الـواردة بیـن حاصرتیـن؛ سقطـت في مخطـوط الزیتونـة 1
  .؛ مـن أجـل الـوزن))وال أنھـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  اـود في عرصاتهـوأجريت ماء الج
رـالصخ ض حتى كاد أن يورقفرو  

  اــفكأنه ا ــأفقه  1واـه اب ـوط
  رـك الزهـاً فيه أخالقـمنسي تهب 

  وادة ـه  واكـفي ه مـا أدركتهـوم
  رـالب  رـأم اـروا إال لمـتمئوما أ

  ب ـلواج  إال  2رـدوك ألمـا قلـوم
  رـوالغم ب  رـالمج ه ـفي 3هـجئت

  ال ـد معقـم في ذروة المجـأهوـوب
  رـه حجـام إلمامـرام على األيـح

  ورداً ـم ك ـوأوردهم من فضل سيب
  رـه غمـمشرع رة الواردـعلى كث

  عنهم اإلصر  عرى تفصل فلوالك لم
  رـق األذى لهم أسـرب من وال انفك

   

                                                
  .؛ مـن أجـل الـوزن))ھـواء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .؛ مـن أجـل الـوزن))قلـدوك األمـر: ((طویـل. جعلھـا د 2
وھـذا )). مـا جئتـھ: ((؛ فأضحـت ھكـذا))مـا: ((طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 3

 .التصـرف مـن اجـل الـوزن
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  ا ـم ولطالمـليله  ارـنه دت ــأع
  رـالظه  هـالليل في أفق أراهم نجوم

  ة ـم إلى ظل دوحـتؤويه وال زلت 
  1]رـأرحابها النعم لخض ز فيـمن الع

  

 





2
3 4 

5 

                                                
 .سقطـت ھـذه القصیـدة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 1
  ،))بنیـت: ((في الزیتونـة 2
  )).عـلى: ((نفسـھ 3
 .ه الكلمـة أضیفـت مـن الزیتونـةھـذ 4
 )).الحـوادث: ((كتـب في الزیتونـة مكانھمـا 5
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1 


2 
3 




                                                
 .مـا كتـب ضمـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 1
 )).یوافقـھ: ((في الزیتونـة 2
 )).التـقى: ((نفسـھ 3
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1




2 




3 




4

                                                
  .أضیفـت مـن الزیتونـة)) عنـده((كلمـة  1
 )).جملـة: ((في الزیتونـة 2
 )).ھأحكامـ: ((نفسـھ 3
 )).سنـة: ((نفسـھ 4
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1 

2 


3 ،






4،







                                                
  )).قـدر: ((في الزیتونـة 1
 )).یحجـون: ((في اإلسكوریـال 2
  )).وطنھـا: ((في الزیتونـة 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 4
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1



2. 
 

 
 

 
3. 

    ***  
   

                                                
 )).جملـة: ((في الزیتونـة 1
  .م1102الموافـق لـ  2
 .م1114الموافـق لـر 3
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1،




                                                
 )).صرافـھ: ((في الزیتونـة 1
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ـ ـر يـظه ـ ـوم الثالث ـ ـاء، الح ـ ـادي والعشري ن ـن م

ـ  ؛ىـادى األولـجم ـ ـسن ـ ـة ثم ـ ـان وثالثي ، 1ةـن وخمسماي
  .هـه اللـوام، نفعـة أعـن ثالثـوا مـه نحـالزمت 2ةـبزمان

3 
  اح ــوش نـع مـر أتطلـا قمـأي

  راح ل ـر من كـض فاخـغ على
  راًـخم ه ـعيني نـر مـأدار السح

  احــص  لـر كـفأسك ةــمعتق
  بـل طيــادى كـدى إذ تهـوأه

  احـدي الريـي أيـان فـكخوط الب
  بـس صـا نفـن حيـا حيـوأحي

  احـب المتـة الحـدت في قبضـغ
   

                                                
  .م1143الموافـق لـ  1
  .أي بعاھـة 2
  .األبیـات الموالیـة مـن بحـر الوافـر 3
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  بـد عتـبي بعـعت هـوغ منـوس
  راح  وقــف  راحــب  نيـوعلل

  انــأم ي ـاني فـاني األمـوأجن
  احـالجن  دولـمس لـاللي ح ـوجن

1: 
   ىمـاللَّ ول ـم األعطاف معسـومنع

  هـالمحاسن في دع ـت من بـما شي
  ه ـن وصلـم ةـبليل رتـظف اـلم

  هـال يشفي ر الوصل ـب غيـوالص
  فسي ـبن  دهــخ وردة   تـأنضح

  هـا من فيـماءه ربـت أشـوظلل
2: 

  ا ـه بحبابهـالف صفاتـت السـحك
  هـرشف  ا منـره ومذاقهـن ثغـم

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 .البحـر الكامـل 2
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  ده ـق خـت شقايـفحك ت وردـوت
  هـرفـع  ا منـت فيسيمهـوتأرج

  وصفـت  فـوق  أديمهـا  فكأنهـا
  من حسن رونـق وجنتيـه ولطفـه 

  ادرت ـوغ  الرجال ابـت بألبـلعب
  هـطرف  ةـكفعل رعىـأجسامهم ص

   *** 
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***  
 

 
1 ؛ 

 
 

      
       
      

 

  2 
   
         

                                                
 .الدرر الكامنة، ونفح الطیب: توجد ترجمة محمد حسن الشریف العمراني في 1
  )).متظّلـل: ((في النفـح 2
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1: 

  والرضا منحت منحت النضر والعز
  اًـمقرض ان له ـباإلحس تـزل وال 

   2اًـمكارم ى نًـا جـت للعليـوال زل
  اـز مقيضـالعزي 3كـر الملـولإلم

   ىقَـتَّك تُـت األمالك باسمـوال زال
  والفضا  راً يمأل األرضـوجيشك وف

  راًـة ظافـون النقيبـميم زلت وال 
  اـمنتض  كـوسيف  اًـاً ووهابـمهيب

  ه ــوأهل فـن الحنيـالدي هـتقر ب
  اـمبغض ك ـوتهل  اراًـع جبـتقمو

  م ـوصلت شريف البيت من آل هاش
  اـومقتض  رادـم  نىـه أسـوخولت

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .؛ مـن أجـل الـوزن))ومكارمـًا: ((؛ فغـدت))الـواو((طویـل . أضـاف د 2
 .؛ مـن أجـل الـوزن))للملـك: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  وة ـوكس  اء اللجينـدت بإعطـوج
كْتُس1اــور أبيضـمن الن اًـثوب ىس  

  ذاـهك  لـت األنصار تفعـوما زال
  اـمض  زمان الذيعلي في ال 2الـن

  وا  ـلدادي وآووا وجـاله هم نصروا
  اـمعرض  بحد ذباب السيف من كان

  ادح ـذ ذا أبا الحجاج من خير مـفخ
  اـة مرتضـك في البريـر مليـلخي

  ه  ـوم غاض قريضـفقد كان قبل الي
  اـتفيض  كـمن انـفلما رأى اإلحس

  ونظـم الفتى يسمو على قدر ما يرى
  قضي نيله  انقضىمن الجود مهما ين

  هى ـمتح اللُّ ىهـومن حكم القول اللُّ
  اـالتعرض األمالك يرجو  مدحومن 

   

                                                
؛ فأضـحى الشطـر ))َسُتْكـَسى((بعد كلمة )) بھـا((طویـل كلمة . أضـاف د 1

  .بحجـة سالمـة الـوزن)). َسُتْكـَسى بھـا ثوبـا مـن النـور أبیضـًا: ((ھكـذا
  .وصـواب المعـنى؛ لسالمـة الـوزن ))فعـال: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  دا اـقص فـالشري ال زال يهديكـف
  اـرضـوال  ك المودةـال بها منـين

 


1: 
  رب ـبالع  خص ر أسنى كالمـالشع

  بـصنف خير مكتس في كل الجودو
  ا  ـيقدمه ات ـر أبيـل الشعـوأفض

  ن كان ذا أدبم هـدر حاجتـفي ص
  ه ـق مادحـم حـكري  وفيـي اـفم

  بـنش ان أواله ما يحويه من ـك لو
  ه ـواء بـال الثـإذا ط ىال يفنـالم

  ان والحقبـيبقى مدى األزم والمدح
  ب ـحس يوت ألقوام ذـمدح د ـوق

  حسب وليسوا من ذوي ا ظننتـفيم
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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  ه ـت بـو مدحـالم لـم بكـمدحته
  بـمن اإلمالق والنص دهري أمنت

  ه ـدقصي واً ـمدحي لهم هج  ادـفع
  م بال أربـم عودتي عنهـمن لؤمه

  اً ـم كذبـن مدحهـم تـقل فكان ما
  ذبـومن ك من زور  ر اهللاـأستغف

 
1: 

  ه ـوحول وك ـالي أرى تاج الملـم
  آداب  وال   مــحل  ال  دانــعب

  ه  ـود وحولـازي الصيـه البـفكأن
  رابـوغ  هـب ريشـيقل  رــنغ

  دوده  ـرام جـك الكـا الملـا أيهـي
  رابــا أتـغيره  لـالمحاف ىأسن

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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  ا ـصفيهم  بالبيض من 1ا منـأبدلهم
  وابــا األبــد محلهــالعبي إن 

 
 

2،3. 

   *** 
   

                                                
 .؛ مـن أجـل الـوزن))مـن: ((طویـل كلمـة. حـذف د 1
  .م1347الموافـق لـ  2
وذكـر في اإلحاطـة أن الشریـف المذكـور تـوفي في حـدود : ((جـاء في النفـح 3

 )).ثمانیـة وثالثیـن وسبعمائـة
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1 

 

 





 


2
3،

4


                                                
ـم العشـاب أیضـًا في نفـح الطیـب؛ وقـد وردت توجـد ترجمـة محمـد بـن إبراھی 1

بینمـا سـمي )). أبـو عبـد اللـھ العشـاب: (((األولى ذكـر فیھـا أنـھ: فیـھ مرتیـن
  )). محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبراھیـم المـرادي العشـاب: ((وفي الثانیـة

  )).ألبیـھ: ((في النفـح 2
   )).رحمـھ اللـھ تعـالى: ((نفسـھ 3
 )).تسمـو: ((نفسـھ 4
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1،
2 
3،4 ،

5

6؛
7 





8 
 

                                                
 .. أي الحـرب الشدیـدة الـتي تكـرر القتـل فیھـا مـرة بعـد مـرة 1
  )).وأحـوال: ((في النفـح 2
 .أي أھلكھـم الدھـر 3
 )).مـا أْصـَحى: ((في النفـح 4
 .أي تداولـت علیھـم المصائـب والنـوازل 5
 )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 6
 )).ـروفوقـرأ المع: ((نفسـھ  7
 . الفضـل: أمـا معـنى السَّـْرو؛ فھـو)). السِّـرِّ: ((نفسـھ 8
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1: 
  دــمحم  2هـالل دـأبي عب  نـميبِ

  رـطْالقَ  ر وانسجمـطْهدأ القُ 3يمـن
  هـعطاي جزيل  ا منـاض علينـأف

  زرـج لها  ليس دالم 4مـور الديـبح
  اً ـانيمغ ا ـدمنـا عــلم  اـوأنسن

  5عبر ذكرها  إذا ذكرت في القلب من
  د ـماج ر ـخي اً بعيد الفطر ياـهنيي

  رـو السيادة والفخـه تسمـب ـمكري
  ة ـنعم في ظل  األيام ت مدىـودم

  رـلك الده 6ع لك الدنيا ويعنوـتطي 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .؛ وھـذا أسلـم))بُیْمـن أبي عبـد اإللـھ: ((في النفـح 2
 .؛ وھـو أسلـم))تَیمَّـن: ((نفسـھ 3
  .؛ وھـذا أسلـم))بحـورًا تدیـم: ((نفسـھ 4
  )).كرت في القلب لیس لھا ذعرإذا ذ: ((ورد ھذا الشطر في النفح ھكذا 5
  .أي یخضع 6
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1: 
  اني ـالسخط يغش بعد وكـل عفـلع

  2انـد العـب الوالـش قلـفينع يوماً
   ذا كـعهدت والي رحماك إني قدـم

  انــوتحن  اقـوإشف وـم وعفـحل
  وجد  علي 3عطفافاصرف حنانك و

  4انـمي الفـيي جسـمنك تح برحمة
  وعذبني   عندي  األسى  تناهى دـفق

  5انـعيني وأعي وم عن ـرد النـوش
  ن ـم  كـق أاليك الحسنى وما لوح

  انـوإحس  امـوإنع لـول وفضـط
  دي بك ت البلوى علىـو حلـإني ول

  6انـالق  خد دمعي وق ـت فـوأسبك
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  )).العـاني: ((طویـل الیـاء؛ في آخـر الكلمـة؛ فأضحـت. أضـاف د 2
 )).ثـم ْاعطـف: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).الفـاني: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).وأعیـاني: طویـل. جعلھـا د 5
  )).القـاني: ((طویـل. جعلھـا د 6
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  ني ـيطرق ك ـمنحنـان  ق بـلواث
  ل دانـو عاجـب وعفـقري ا ـعم

  ة ـا مضاعفـالدني سعودك في دامت
  1انــل سلطـك اًــطوع  ذلــت 

   *** 

  
   

                                                
  ))دان((طویـل؛ فأضـاف كلمـة . ف دتصـر 1
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1 ؛ 
 

 

 


2،


3 


4،

5 6،

                                                
 .توجـد ترجمـة محمـد بـن محمـد بـن عبـد الملـك أیضـًا في نفـح الطیـب 1
 )).ظاھـرة: ((في النفـح 2
 )).المستمسكیـن: ((نفسـھ 3
والمقصـود ھنـا ھـو ولـده القـاضي ابـن عبـد )). اآلداب: ((كتـب في النفـح 4

  .الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة الملـك المراكـشي؛ صاحـب كتـاب
 )).اللیـالي: ((في النفـح 5
 )).نشبـھ: ((نفسـھ 6
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1 
  ه  ـل وجهـن في أمـم يصـن لـم

  ن ردهـع  كـن وجهـفص كـعن
  2هـب  رفـوع الفضل رف لهـعاو

  دهـقص  من سـل النفـث أحـحي
3:  

  ا ــفيه تـأحسن ةـوالي تــولي
  دركــبق  تـشرف  اـأنه  مـليعل

  ه ـفي  لـفقي  اءـأس  واٍل   مـوك
  دركـبم  اـس لهـدر ليـي القـدن

   

                                                
  .ھـذان البیتـان یوجـدان في نفـح الطیـب؛ وھمـا مـن البحـر السریـع 1
 )).لـھ: ((في النفـح 2
 .ھـذان البیتـان یوجـدان أیضـًا في نفـح الطیـب؛ وھمـا مـن البحـر الوافـر 3
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1: 
   واٍل  رـخي  سـل أحـفقي ت ـولي

  هـبفضل  اـركهامد دىـم  2اقـفع
   3لـــفقي   اءــأس  واٍل  مــوك

  هــبفعل  اـمحاسنه ا ـفمح ا ـدن


4: 
  امـاعتص غيرك من ما له   امـيض فكم 5موالي نصيراً

  امـوالطع الـالم عندهلي   6رـفم  لخالصلي با أمرت
  امـواإلم  هـبي اللـوحس   اًـجواب  ادهـما اعت الـفق
  المـوالي والسـر مـبغي   الــفع  وال ام ـذا مقـه

   

                                                
 .ھـذان البیتـان موجـودان أیضـًا في نفـح الطیـب؛ وھمـا مـن البحـر الوافـر 1
 )).ففـاق: ((في النفـح 2
 )).وكـم واٍل أسـاء فقیـل فیـھ: ((جاء ھذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 3
 .مخلـع البسیـط 4
  .؛ مـن أجـل الـوزن))نصـرًا: ((طویـل. جعلھـا د 5
  .؛ مـن أجـل الـوزن))مـرْرفا: ((طویـل. جعلھـا د 6
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1؛2. 
   *** 

  
   

                                                
؛ المطلـة عـلى البحـر األبیـض Esteponaیعتقـد عنـان أنھـا إشتبونـة  1

ولیسـت إستبـة المذكـورة؛ الـتي یقـول . المتوسـط؛ بیـن مربلـة وجبـل طـارق
  .أنھـا تقـع جنـوب شـرقي إستجـة القریبـة مـن قرطبـة

 .م1342الموافـق لـ  2
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1 


2؛ 

 



3 
4 









                                                
  .نـا؛ أضیفـت مـن الزیتونـةھ)) بـن خمیـسا(( 1
توجـد ترجمـة محمـد بـن خمیـس التلمسـاني أیضـًا في بغیـة الوعـاة، وأزھـار  2

 .الریـاض، ونفـح الطیـب
  )).والھـوى: ((في أزھـار الریـاض 3
  )).عارفـًا: ((في النفـح وأزھـار الریـاض 4
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12



3
4 
 

 


5: 
   

                                                
 )).بمخطفـة: ((في اإلسكوریـال 1
 )).واستفسره: ((ة؛ واعتقد عنان أنھا ربما تكونفي اإلسكوریال غیر واضح 2
  )).أبـا عبـد اللـھ بـن الحكیـم: ((في النفـح، واألزھـار 3
  )).وكلَّفـھ: ((نفسھمـا 4
. األول والثـاني فقـط مـن ھـذه القصیـدة: ورد في أزھـار الریـاض البیتـان 5

 .وھي مـن البحـر الوافـر
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وقٌـشُم زار ربـعاـيا إمام ك  
  1اـالتثام  اـهتَنَمد ارـآث ا ـمح

  اً ـارتشاف لِّـالطَّ ـةَريقَ  عـبتَتَ
  اـاموُأ تْعقَوال نَ تْـعفَنَ 2اـفم

   اراًـهجِ  اـتهدرو دـخَ َلـبوقَ
ى ِلـوما راعضراـهت  اـمامذ  

  ى يدانَ ك أن ـتيب مِـريحا ِلـوم
  اـسامي  أنرك دـقَ  3الَـلعوال 

   4ىمغنً رسم   اش فيـن عـولك
  اًـواستالم اً ــه سالمـتجشم

  ا ـوهن  ولـنفس روضة المطت
  اــامـاه فهـري مـن وشـفح

  اـحديث 5تـه....بـ  ى طيبتلقَّ
  اــعامالنّ  هـداً عنـروت مسن

   
                                                

  .))الشآمـا: ((في أزھـار الریـاض 1
 )).فـال: ((نفسـھ 2
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ِلَعـلّي: ((طویـل. جعلھـا د 3
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ِلَمْغـًنى: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .كلمـة ممحـاة بعـض أحرفھـا في اإلسكوریـال 5
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  ا ـساح  إن جيت فيا نفس الصبا
  اـا مقامـرف لساكنهـم تعـول

  ا ـق إلى حماهـالطري وأخطأت
  اـوالخزآم رادة ـالع  كـفردت

  اً ـقضيب  حتهارر بسـتبص  فال
  اـسوام اـبمسرحه رـوال تذع

  اً ـاراتباط  اـربانتهق ق ـوعان
  التزاما  نهاهسف سوـك وصافح

  اً ـا كبـزهرته رفـع حـوناف
  اـا مدامـاء ريقتهـك مـتعاط

  على أوال  1اءـأض اًـا برقـوي
  اـالشآم تـتى جيـاً مـيماني

  اًـابتسام ت ـأن ةـإمام رـأثغ
  اـانتظام  ىاألوام در ــال أم 

  واً ـل اـواديه نـببط ت ـخفق
  اـا حسامـثنيته  لىـولحت ع

   
                                                

  )). أضاء((؛ بدًال من ))أطل: ((نص لم یحدده؛ قال أنھ كتب فیھأشار عنان إلى  1
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  ا ـاحتدام ى قلبي المضن هـأمشب
اـذدت عن عيني المنام  على م  

  عني   1]ردتـأسهرتني وط[ موِل
  اـلمام  نيـيأتي  انـاالً كـخي

  لجفني   اًـتأريق ه ـمن غ ـوأبل
  اـا كالمـن األحشـالم أثخـك

  القوافي  2تـفأيقظ رض ليـتع
  اـا يوماً لنامـالقط ركـت  ولو

  أرى يومي كأمسي  ل وما ـوقي
  اـوقلبت هام ا ـجدعت رواطب

  اً ـاً زعافـدو سمـوجرعت الع
  اـزوام اً ـموت دـلحس ان ـفك

  دعوت زعيمهـم ذاك  ابتياسـا
  ورعت خميسهـم ذاك  اللمامـا

   

                                                
أسكرتـني : ((أیضـًا إلى نـص لـم یحـدده؛ فقـال أنـھ كتـب فیـھأشـار عنـان  1

 .؛ بـدل الـذي حصـر مـا بیـن حاصرتیـن))وصـددت
 )).فأنبطـت: ((في اإلسكوریـال 2
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  نطاحا  مـواه كبشهـت شـنزع
  اـسنام م ـلقرمه رك ـأت  مول

  اذا ـقلبي لم ديـام وفي يـأض
  اـعالم أو 1دـيسع اـأبام ـأض

  ن لساني ـم قـا أذلـوبم ه ـب
  اـالعضب انهزام الصارم لـأف

  د ـسعي  أبي  رـالوزي رامـوغ
  اـانتقام ت ـشي  إذا  هـأصرف

   يارـر انتصـوبنجله الب ه ـب
  اـوه من لحمي حرامـا أكلـلم

  2ال تكلـني أعثمـان بن عامـر
  لدهـر علـم الشــح  الغمـام

  ا ـسراب  إال  أرد  مـفل وردت 
  جهاما  م إالـم أشـفل تـوشم

   

                                                
ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا أشـار عنـان أیضـًا إلى نـص لـم یحـدده؛ فقـال  1

 )).بغیـر جـرم: ((أنـھ كتـب فیـھ
 )).خلیلي إن قدرت فال تكلني: ((ھ كتب في نص آخر؛ لم یعرف بھذكر عنن أن 2
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  عرضاً  طوالً ثم قطعت األرض
  اـالكرام اـني ممالكهـأزور ب

  م ـنداه  رمـجانبي على ك وجا
  داماـوالق  وافيـت الخـوأعجل

  ن إبايي ـع مـالمطام  تـوذلل
  اـوالسالم   مـالبراج  تـوقبل

  االـحب لهم  ن أدبي نصبتـوم
  اـالنعامام وال ـبها النع دـأصي

  س ـربعي دار أن لـمث م أرـفل
  اـإمام نـاعثم لـأر مث مـول

  ه ــأبي  نىـأو ك ه ـوال كأبي
  اـأو رهام اً ـي يحيى غيوثـأب

  شـكفاني بابن عامر خفض عي
  اـأضام  إال اتبي ـمك ع ـورف
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  اع ـيف في  كـن واليـوإني م
  امـم التمـم بدرهـمنه  لـأقاب

1: 
   اركـت تَما أنْ ياكنْد من عراجِتُ

  3كي وها هي فارِـبتْالع 2هالْسوتَ
  اـوداده تؤمل بعد الترك رجع 

  كـالترائ  ودـر وداد ما تـوش
  با لك في الص 4خالما  منها حاللك

  كـه متهالـعلى حلواي  تـفأن
   الًـتجم اـبالسلوان عنه رتظاه

  كـضاح  فقلبك محزون وثغرك
  ةًادـهال ز وةـتنزهت عنها نخ

  حالك  وشعر عذاري أسود اللون
   

                                                
بعـض األبیـات مـن ھـذه القصیـدة؛ موجـودة في نفـح الطیـب، وأزھـار  1

  .وھي مـن البحـر الطویـل. الریـاض
  . وھـو أسلـم)). تْسأُلھـا: ((في النفـح 2
ت في مخطـوط ؛ فقـد شرحـ))فـارك((أمـا كلمـة . االسترخـاء: الُعْتـَبى 3

بغـض المـرأة : الفـرك: ((اإلسكوریـال؛ وبالتحدیـد في أسفـل الصفحـة؛ فكتـب
  )).وقـد فركتـھ تفركـھ فھـو فـارك. زوجھـا

  )).مـا حـال: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 4
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  ت ضرأع بي وإن هي تغريليالي 
  كـوعوات ضواتها ب منـزنان

  فوادر غصون قدود في حقاف
  كـاألراي بين  لـثق من تمايل

   عبٍلْم  كّل  في نـمنه تطاعنني
  كـاح فواتـالرم كأسنان   يدثُ

  ا ـت ودونهكتفيها ه م كلة ـوك
  كـالبوات  والسيوف صدور العوالي

  ه ـردين أعدت خدن إال ما  وال 
  كـهال  رـأو ما تحي  اـلطالبه

  رشده  قصد تضل فواد المرء عن
  كـالفوات اظ للظبا ـر ألحـفوات

  تطل   سن البن آدم وإن وفي كل
  كـوعواي ة ـوه طباع جمـسن
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يقرِـفْوإال فمالي بعد ما شاب م   
  1الركارك يي عجز منوأعجز رأ

   قـلمم داءـل بيـك أجوب إليها
  2كـواتحال الـالرج فيهاترافقني 

  ارـالشوابك ج واسترشد الشهب
  كـالمسال  يعل فيها اشتبهتإذا 

  وودة ـت  ادـالجي ازز أمثالـنه
  توامك  الهضاب أغوارب أمثال

  ورد ـم ا وما غير السماوةـظم
  اركـمب دون الصواةوينحى وما 

  ظهورها   الـالرج عضعن  لهاذو
  واركـالم ض السروجـإذا ما اشتكت ع

  ك اسنب األرض سنبكإذا ما نبا عن 
  كـالسناب نـهلعن فالنت تحته

   

                                                
  : طویـل؛ فصـوب ھـذا الشطـر؛ حیـث أضـحى ھكـذا. تصـرف د 1

  .وذلـك بحجـة سالمـة الـوزن)). ـّن الرَّكـاٍركَوأْعَجـز رأیـي َعْجُزٌھ((
  .أي الرجـال المسرعـون في السیـر 2
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   دفَوفد  اعـا في كل قـد بنـتق
  كـالدراه  ا والمنغياتـبوايكه

  ع ـواِلاب مـفأمامها ري كالسح
  كـبواش احـكالري وأمامها ركاً

  ع واِلب  يلالجد الص بأطوافـق
  كـعوال رد ألوساط الشكيمـوج

  مىتَركل م  النوق ترامى بها ليد
  كـأو هوال  للردى واح ـفهن ن

  ا ـلطالبه هـزل خليتـم منـوك
  كـتعفيه تعدي السافيات السواه

  ه ـاتـوعف  زواره ه ـب  رـيم
  كـلصوق الحباي ن به إال إوما 

  م ـعهده ادم ــتق  ا ـوآثارتن
  واركـات بـيثاه جـعلي  وهن

  ذاة ـح ؤىـراس ونـلوارب أف
  وادكـس كالحمام  الث أثافـث
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  ا ـمثلم  ر عليه نسمة الفجرـتم
  كوداـالم  العروس تمر على طيب

  رده ـب  حـينفـد كالشهب وأرك
  لمجهول حسي ماله للدهر مبانك

  ك ـمماح  غريم  مني ا ـيطلبه
  1كـمماع  ديمـع منها ويمطلني

  الصبا  فيذر ـعت لما منها أحاول
  المواشك  ومن دونه وقع الحمام

  حسنها  الفتى منها وإن راق ييسل
  حسايـف ال تحصى  ومبـارك 

  ه ـتملَّ  ال مـالل دايـا مـفمنه
  كـآف قـالح رضى إفك عنور زوت

  ة ـجهال ك الرجالـتهاون باإلف
  كـاء إال األفايـوما أهلك األحي

   

                                                
؛ )اللجـاج: (، والمعـك)المماطـل: (مماعـك: ((كتـب في ھامـش المخطـوط 1

 .أي مطلـھ، ودافعـھ): معـك: (وفي القامـس
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   يمللْمتَ وقدري تسهاديتزن طول 
  كـالنواب  ال الليالي والنجومطو
  ل ـجحاف هـتغير على الدهر من
  ازكـني  فيها م الرجمأن مدوـك

  وض ـفليت الذي سودت فيها مع
  كـالحوال  دجاهامني  بيضت بما

  وى ـريني تلمسان والهأال ال تذكِّ
  كـالدواه وبـالخطوما دهكت منا 

  ا ـزمانه من ما مضىفإن ادكار 
  كـناهل الجميل لجسمي وللصبر

  ا ـفإنه  لي  أمواهها تصفن  وال
  اركـمح ران أشواقي إليها ـلني

  أخفر ذمة أوعهد  ومن حال عن
  كـلرام  العهود فإني على تلك 

  رسمه  فيها وإن محسقى منزلي 
  السوافك عهاد الغوادي والدموع 
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  صالح   بمسجد ثرى قبر وجادت
  ا والمدخمات الحواشكـرواعده

  ة ـمزن سيون عن دار وال أقلعت
  داركـالمت صداه لقطرها يوير

  ا ـرواؤه الناظرين أن يروقإلى 
  كـالمتالح اـنبته ىالرعاو يويرض

  عراصها  في الحيا من حول بحويص
ز2كـودران  بسطها 1يق تحكار  

  رضى ـال ماليكة منه وال برحت
  اركـوتب  ذاك الصدى تصلي على

  ا ـوطوبى لمن روى منازله الحي
  كـه الماليـليع وبشرى لمن صلت

  لبانتي   ىأال ليت شعري هل تقض
  ادكـدك اـعليه عشر انقضتإذا ما 

   

                                                
  )).تحـاكي: ((طویـل. كتبھـا د 1
  )).ضـرب مـن البسـط: الدرانـك: ((كتـب في ھامـش المخطـوط 2
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  زيارة  وهل تمكن الطيف المغب
  كـالروام هـفيرقب أو تلقى إلي

  در ما ـعنها بق وهل تغفل األيام
  كـالحال ا بالعتابـإليه يودـت

  نيـتقل أرض ريـشع ويا ليت
  اللكالك كل عن رحلي الجاللإذا 

  يحثني  ار من صفاها رـوأي غ
  ادكـا والدكـني مسهـفقدت إذا 

  ان فإنني ـاس الزمـإذا جهل الن
  كـلحات  امـدون األن  مـبدونه

   وةـخط  قمت تعملتثبت إذا ما 
  كـشوائ فإن بقاع األرض طراً 

  ة ـوجهاً لصاحب نعم 1وال تبذل
  هاتك للستر  فما مثل بذل الوجه

   

                                                
  .؛ مـن أجـل الـوزن))تبذلـن: ((طویـل. جعلھـا د 1

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

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


367 
 

  هم أذا استطعت واحذر 1ما مشَّجتَ
  كـرك شانـإال وه مـوال تلقه

  دـم اهللا حاسـل على ما أنعـفك
  كـم اهللا حاسـوكل إذا لم يعص

  ه ـفإن  ة الزمانـريب 2وال تأنس
  كتـفا  ةـبمن فات منا ال محال

  اره ـر وأعـبرب ابـمص تمنى
  ادكـوالهن ارسـف يذكام وترضى

وبدلجاجها  يالجون حوض 3ت الليالير  
  المهالك  اـهوتعرف إقدامي علي

  ار ـشع يـت إال إلـا أذعنـفم
  الشكاشك  يعل إال أصفقت  وال

  وقودها ي ايـإال فن دتـوال قص
  الضرارك يامـولن أملت إال قت

   

                                                
 )).إن: ((؛ فكتبھـا))مـا: ((طویـل كلمـة. استبـدل د 1
 .؛ مـن أجـل الـوزن))وال تـأس: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ مـن أجـل الـوزن))لیـل: ((؛ فكتبھـا))اللیـالي: ((طویـل كلمـة. استبـدل د 3
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  ا ـوملوكه اـه شرفت أذواوهـب
  كـبالنويهار البرام  ما شرفتك

  ة ـع ملمـغيري لدف فال تدعون
  1داهك  الدهر حادث منإذا ما دهى 

  سامع  2يغير الصوتك فما إن لذا
  3سامك بعدي وما إن لبيت المجد

غَيص وشْينَ ىجٌلشَه  ومـجاش4ع   
  5كـكاسالسو  ريمح نيتَثْرأو بما

  ا ـغيره تـالتي لس 6تفارقني روحي
  8صايك  الصق بي 7ييثنا وطيب

   

                                                
ھـو الكاسـر الطاحـن؛ مـن دھـك : والداھـك)). داعـك: ((الطیـب في نفـح 1

  .الشـيء؛ أي طحنـھ وكسـره
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))غیـر: ((في اإلسكوریـال 2
َأَأْنُتـْم أَشـدُّ َخْلقـًا أِم [: من ذلك؛ قولھ تعالى. ھو الرافع لقواعد البناء: السَّاِمك 3

  .28ـ  27: سورة النازعات؛ اآلیتان  .)َسْمَكَھـا َفَسوَّاَھـاَرَفـَع * السََّمـاُء َبَناَھـا 
أمـا ُمجاشـع بـن . بطـن مـن قبیلـة ھمـدان القحطانیـة: نھشـل بـن ُمْرِھَبـة 4

  .فبطـن مـن قبیلـة حنظلـة العدنانیـة: دارم
    .فھم بطن من قبیلة حمیرأما السَّكاسك؛ . قبیلة قحطانیة عظیمة: ِحْمَیر بن سبأ 5
 )).الـروح: ((في النفـح وأزھـار الریـاض 6
كتـب في اإلسكوریـال ھكـذا؛ حسـب األسلـوب المغـربي في تخفیـف الھمـزة؛  7

  )).ثنـائي: ((بینمـا كتبـت في نفـح الطیـب
  .أي الحـق بي 8
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  جي ـوأرت داتيـترجو لى وماذا عس
  2نكواألفا حااللِّ 1منا تطَموقد شَ

  ضى ـذي مـال يعود لنا شرخ الشاب
  كـل ومالـإذا عاد للدنيا عقي

3: 
  ع ـاألدم  سحت بساحك يا محل

  عـاألضل  وتصرمت سفاً عليك
  ن ـم األمال ولطالما جادت ثرى

  عـالهم  وثـالغيك لجاوي مؤم
  ا ـقضيته ا ـبه ام ــأي ه ـلل

  عـترج  أنها ال ت أعلم ـقد كن
  ةـدامم فلقد رشفت بها رضاب
  عـتشعش  عـأنفاس البدي  بنسيم

   

                                                
 )).مـني: ((في النفـح واألزھـار 1
  )). األفائك: ((الكلمة في النفح وقد كتبت ھذه. وھو مجمع اللحیین: األفانك؛ مفردھا إفنیك 2
 .البحـر الكامـل 3
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  ا ـأنه اـفي روضة يرضيك منه
  رعـومش   1دامالنِّ ألفكارمرعى 

  ا ـرهانه  سكنت 2تجري بها فقر
  وأسرع  دان الكالمـدى بميـأج

  ا ـوعهدن ر كريعان الشباب ـفق
  عـاب األمنـا وهو الجنـبجنابه

  رى ـلثا  ة األنواء في عقدـنفاث
  عـال يمن في عقد الثرى ثوالنف

  ا ـبروده عـإذا حاك الربي ىتح
  المتنوع هـا وشيـا رباهـوكس

  ا ـدي بهـزهرها تب بدأت كمايم
  عـارة وتجمـرق تـتف اً ـبدع

ق ـمغل  ا ما تجمعـمنه قد صم  
  عـمصق  رقـتفما  إذ بت منها

   

                                                
  )).النـدامى: ((كتـب فیـھ: أشـار عنـان إلى نـص لـم یحـدده؛ قـال 1
  )).كمیـت: ((كتـب فیـھ: أشـار عنـان أیضـًا إلى نـص قـال 2
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  م ـمسال ا أردت ـمهم اـوكالهم
  عروـوم  نـارب ومؤمـومح

  لـمحل   انـالبي ه شرعـكل ل
  عـمدف ذا ـفي مثل ه 1ـرالمنك

  ة ـحديق أنوار كل تـازدهحيث 
  عـويسج  ارة ـم تـاً ينظـأدب

  ل ـومهل ا ـمن رقمه لـفمرج
  ومصرع اـمن نظمه طـومسم

  ه ـصنع ع ـالبديع بها بداي ىأبد
  عــومرص دلـومب سـفمجن

  درـومص  حـح ومرشـوموش
  عـبـومت رعــرر ومفـومك

  هـرواي  2روق بها بحسنيـكل 
  رعـك تبـبه كالم تزين  وإذا 

   

                                                
  )).وُمْنَكـٌر: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).حسـن: ((في اإلسكوریـال 2
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  ا ـا وفي وكناتهـولقد غدوت به
  عـترج  طير لها فوق الغصون

  ما إن له  ر الذي ـم الفكـبمطه
  1عـمرت ة ــن األدلـبمست  إال

  ه ـحبن 2ال يزال بـالمطال دـقي
  عـه أو يوضـن الجياد لعتقـبي

  وإنه   دـد البعيـه األمـأرمى ب
  عـاألصم  الدليل حمل يضل به

  هلُبس  واريسمن بعد ما عفت ال
  عـرياح األربـومحت معالمه ال

  ه ـرسم ر ـثدا  ددتـلكنني ج
  عـك مهيـد ذلـمن بع فطريقه

  وبه رم حدوده وضـأوضحت فه
  3عـينف  ل في كل المسالكـوالك

   

                                                
  )).مصرع: ((ریال؛ بینما یشیر عنان إلى نص آخر كتب فیھھكذا وردت في اإلسكو 1
 )).ال نـزال: ((طویـل. جعلھـا د 2
ھكـذا في اإلسكوریـال أیضـًا؛ بینمـا یشیـر عنـان إلى نـص ـ دون تحدیـد ـ  3

  )).یدفـع: ((كتـب فیـھ
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  موارداً  حتى وردت من السماع 
  رعـمك  آن المباحثـفيها لظم

  ه ـل الذكاء فحدسومع كل مصق
  عـمطل  رار الطبايعـأس  لذكاء

   ـةنجع  يرتاد من نجع العناصر
  عبـومر  ولـمصيف للعق فيها

  وما   تجاورها  ال شيء أبدع من
  دعـأب اورـالتج بها ذاك 1ىيبتد
  اـبه أورى  فإذا تشعشع مزجها

  عـالمتشعش مرجها الحباحبنار 
  ا ـبهبحبا   ر حياتهـن سـفمكي

  ودعـا مستـمن بعد قدح زناده
  اض عليه صورته التي ـوهنا تف

  عـع تخضـم الطبايـلبهائها ش
   

                                                
 )).ُیْبـَدى: ((طویـل. جعلھـا د 1
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   1خصها الصور التي قد من واهب
  دعـالمب الحكيم  هـببديع حكمت

  ة ـحكم ل شيء ـرب له في ك
  رعـوالمتش  يعدـبها الب يقضي

  اً ـأربع  ةـأرض الرياض من وحللت
  عـاألرب ي وهذ نفسي الفداء لها

  ا ـأوتاده ا فما ـهازواي تـقام
  عـاألضل  مـتقي اـم ومـإال تق

  ا ـله  اًـنسب  ب أقدارهاـوتناس
  روع فرعـا فـلو كنت تبصره

  اـولهلبح ا قد سمته ـم لـفأج
  يلمع  رشدي باـمن بارق لجن

  ه ـل راًـأن وراءه مط كـال ش
  موقع  من قياسي في كل ضرب

  هـمالح رع ـمت  ير روـبح
  رعـالمت  من فيضه هذا الروي

   
                                                

 )).الـذي قـد خصـھ: ((في اإلسكوریـال 1
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  مدامعي   ادـلم ال أضيع بها عه
  عــلمضي 1اـلعهوه إذاً   إني

لَّخا ـالبك تسعداني في  لم  لو ي  
  عـيقط ما 2لقطعت من حبليكما

  ا ـارق جسمهـتف اًـأرأيتما نفس
  عــوجـوال تت اـه تنعمهـوب

  ة ـا وأي رزيـت رزيتهـعظم
  3عدـا تتصـادنـا أكبـظلت له

  ع ـسواج  علي  هذي حمامك يا
  عـتسج اـأسفاً عليه  اـوأخاله

  فبأضلعي   اـورقه إن طارحتني
  عـموج  ارـشوق يطارحه ادك

  ه ـذي فارقتـجسمي ال  آه على
  عـيرججسمه ال   ال كنت ممن

   

                                                
  )).لعھودھا: ((طویل؛ فأضحت الكلمة. حرف الدال المھملة؛ فأضافھ د طسقـ 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))حبلكمـا: ((في اإلسكویـال 2
 )).تتقطع: ((ھكذا وردت في اإلسكوریال؛ بینما یشیر عنان إلى نص لم یحدده؛ كتب فیھ 3
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  به   1رجوع ما أودى العجاب نوم
  عـمول ةـاألحب 2ر بتشتتـده

  ة ـطبيع ور منه إذا استمر ـجال
  عـتطب ام ـلعدل منه إذا استقوا

  ا ـبه سلفت ةـة زلـهذي عقوب
  عـتشب ال  التي طعمته من أكل

  اـرسخ نفسي قبله قد كنت أمنع
  عـال يمن ه ـوم أوجب أنـوالي

  ة ـأصبحت بعد محل دـلم ال وق
  تهمع بالرغايب السحايب اـفيه

  ا ـأخالقه  من در الرزقـدار ي
  عـيوض  ولكم دعا داع بها من

  ا ـبصدره البهي اـمجلسه وكأن
  عـمترب 3هـدست  بأعلى ك ـمل

   

                                                
: كتـبھكـذا كتبـت في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في نـص أشـار إلیـھ عنـان  1

 .؛ وذلـك مـن أجـل الـوزن))بتشتیـت: ((طویـل؛ فقـد كتبھـا. أمـا د)). أردى((
 )).بتشتیـت: ((الـشيء نفسـھ؛ في نـص 2
  .فعدلھـا عنـان)). دستھـا((في اإلسكوریـال؛  3
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  ا ـبفنايه  رـر عنبـوكأن مجم
  يسطع  منه 1فـيذكي ما قد سي

  ة ــبهج  ةـالمتوكلي  اـوكأنه
  دعـيب م فيهاـن الجهـوعلي ب

   بجواره  في حجر ضب خافض
  عـقبل له العوامل ترف من كان
  اـقبله  يا نفثة المصدور كم لك

  عـتسف  الجوانحن بي رةـزفمن 
  ا ـإنه بك ـةع غلـوعساك تنق

  عـال تنق هـا أسبلتـم مـبجحي
  ا ـأودعته  ةـت مذاعـه أنـلل

  ودعـر بالضمائر يـمن كل س
   اـونظامه  اـلفظه في  ةـبدوي

  عـيترج  هـا بـة فيمـحضري
   

                                                
  )).ضـاع: ((الـشيء نفسـھ؛ إذ كتـب في نـص 1
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  ا ـبه  لم ال تشفع في الذي أشكو
  1عـيتشف ه ـفي مثل اـالهـومث

  دة ـفأي خري وما افترعتكملت 
  أروع  امـيفرعها هم كان وـل

  ا ـارت علي فأصبحت لحيائهـب
  عـتتلف اـمرطه افيـبضي نـم


2: 

  أنواء  السفنسل الريح إن لم تسعد 
  اءـان أنبـتلمس من صباها فعند

  ارةـا إشـمنه البرق خفقانوفي 
  اءـإيمو  3إليها يك بما تنمـإلي

  ةـليل  دـة بعـر الليالي ليلـتم
  4الءـإك نـوللعي ولألذن إصغاء

   
                                                

  .؛ فصوبھـا عنـان))تشفـع: ((في اإلسكوریـال 1
 .وھي من البحر الطویل. ذه القصیدة في نفح الطیب وأزھار الریاضتوجد ھ 2
 )).إلیـك: ((في أزھـار الریـاض 3
: وأكـأل إكـالء بصـره في الـشيء. أسھرھـا: وأكـأل عینـھ: جـاء في القامـوس 4

  . ردده فیـھ مصوبـًا ومصعـدًا
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  ا سرت ـوإني ألصبو للصبا كلم
  1اءـأصب  مـللنج مهما كان وللنجم

  ة ـتحي   2ا كل حينـإليه وأهدي
  داءـإه  داء التحيةـوفي رد إه

  جعيومض واستجلب النوم الغرار
  3الءـوس  اـنواه شاءت قتاد كما

  يمر بي  اـل خياالً من لدنهـلع
  راءـإب جوى الشرقففي مره بي من 

   4اـوحوله اـالطيف منهوكيف خلوص 
  ة راءـطالع ون لها في كلـعي

  بئ ـا ومنـإليه اقـلمشت  وإني
  اءـإنب  ببعض اشتياقي لو تمكن

  ا ـهبغراماً بح ل تفنىـقاي  وكم
  الءـوإم ا مالء منه وقد أخلقت

   
                                                

  )).إسـراء: ((في أزھـار الریـاض 1
 )).كـل یـوم(( :في النفـح وأزھـار الریـاض 2
والسُّـالء؛ . نبـات عـلى شكـل أشجـار صلبـة؛ ذات أشـواك حـادة: القتـاد 3

  . شـوك النخـل: مفردھـا ُسـالءة
  )).ودونھـا: ((في النفـح وأزھـار الریـاض 4
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  ت ـتجرم  رة أعوام عليهاـلعش
  راءـإه اءـقيظ بها ج ذا مضىإ

   2زبـوح  1ونـيطنب فيها عابث
  3اءـوأحي ونـويرحل عنها قاطن

  اـلملكه 4نـأن رماح الذاهبيـك
  داءـأب ازلنـالم وأموال داحـق

  ب ـلراك  فيها مناخاً نـفال تبغي
  اءـوأفي فقد قلصت منها ظالل

   ونزعها طال سقميأن  5ومن عجبي
  6اءـوإطن  م إضناء عليناـوقس

  اأوأرج وكم أرجفوا غيظاً بها ثم
  اءـإرج ويصدق فيكذب إرجاف

   

                                                
  )).عائثـون: ((في النفـح، واألزھـار 1
  )).َوُخـرٌَّب: ((نفسھمـا 2
؛ بینمـا كتـب في ))وُتنَّـاء: ((یـاضھكـذا في النفـح؛ وفي أزھـار الر 3

  )).وثنـاء: ((اإلسكوریـال
 )).الناھبیـن: ((في النفـح، واألزھـار 4
  )).ومـن َعَجـٍب: ((نفسھمـا 5
  .أي استحیـاء وانقباضـًا  6
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  ا ـمثلم  الدهر 1اً بهاـيرددها عي
  في النطق فأفاء يردد حرف الفاء

  اشتهى  ما الردى منهفيا منزالً نال 
  2إنساء  األنس بعدكترى وهل لعمر 

  تلتظي  فيك لتياى الحرب ظَلَوهل ِل
  إطفاء  بوسك أيام انقضتإذا ما 

  عودة  أرتجي فيه وهل لي زمان
  وضاء أزهر ووجه البشرك ـإلي

  ولم أقل  هلكت إن 3حالي يفواسيئ
  هاؤا الأ الكرامبها الغر  لصحبي

   

                                                
 )).عبَّاُبھـا: ((في النفـح، واألزھـار 1
 .أي تأخیـرًا 2
: وفي أزھـار الریـاض)). يفواجـر بـال: ((الـشيء نفسـھ؛ إذ كتـب في نـص 3

 )).فیـا ھيَّ مـالي((
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  طارقاً   الذي كنت 1أطرق الديرولم 
  3مسناء األفق أسلغوبدر  2كعادي

  ه ـكالب  رـبه حتى ته فـأطي
  اءـسب ومـعساس وه د نامـقو

  ذم ـوله  4األحسام بـوال صاح
  وطاء  مذ كان لخد الليل وطرف

  ة ـحلك  ريـوأسحم قاري كشع
  أضواء  الصبح ىتألأل فيه من سن

  5رارةـم  سواكفي  يلشراب فما
  إمراء  6بابك وال لطعامي دون

   

                                                
 )).الـدرب: ((في أزھـار الریـاض 1
)). بلیـل: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في نـص أشـار إلیـھ عنـان 2

  )).لعـاد: ((وفي أزھـار الریـاض
 و األسلـغ باغیـن المعمـة، واألسلـع)). أسلـع مشنـاء: ((في أزھـار الریـاض 3

فھـو : أمـا الِمْشَنـاء. نعـت للمصـاب بالبـرص؛ األحمـر اللـون: بالعیـن المھملـة
  .المتباعـد: والمنسـاء. الـذي یبغضـھ النـاس

 .وھـذا أسلـم وأصـوب)). إال ُحسـاٌم: (( في أزھـار الریـاض 4
 )).مـزازة: ((نفسـھ 5
  )).مائـك: ((نفسـھ 6
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   1الوةـح  بدربٍ األولى وباداري
  رداءإو في بالهاوقد جد عيث  

  ده ـكعه  يحمى حماكا آن أن أم
  اءـوأحم عليك 2وتجتاز أحماش

  ارق ـط  لنارك أما آن أن يعشو
  3ودأداء كـع إليـرفب له ـجني

  وة ـدع  لـيؤم نواال أو  ييرج
  وقراء  ذراك فما زال قار في 

  ا ـحوله 4يبالنِّ تأحن لها ما أطَّ
  5اءـوما عاقها عن مورد الماء إظ

  ى وـى النَّمني نزاع عل فاتها فما
  6إجشاء منها على القرب وال فاتني

   

                                                
  )).مخیلة: ((بینما كتب في أزھار الریاض. یالفي اإلسكور)) حالوة: ((سقطت كلمة 1
بینمـا كتـب في )). أصحـاب: ((الـشيء نفسـھ حسـب عنـان؛ كتـب في نـص 2

 )).ویجتـال أحمـاس: ((أزھـار الریـاض
  . أي لـھ سرعـة فائقـة، وعـدو حثیـث شدیـد 3
  .أي مـا صوتـت اإلبـل 4
  . بـل عـن ورود المـاءھي المـدة الـتي تنقطـع فیھـا اإل: اإلظمـاء 5
 .أي شوقـًا 6
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  كذلك جدي في صحابي وأسرتي 
  فاؤوا إن أهل ودي 1من ومن لي به

  د ـمحم  ولوال جوار ابن الحكيم
  نفسي من بني الدهر إقماء لما فات

  نوايب   ياني فلم تنتب محلـحم
  أرزاء رزأ فؤاديـبسوء ولم ت

  ه ـجاه كفالة  اء بيتي فيـوأكف
  لي وهم لي أكفاء وا عبيداًفصار

  ة ـومحب ي طاعةدقص ونـيؤم
  2اءـشئته ش عافوا وما هفما عفت

  آمال كنت دعاني إلى المجد الذي
  إبطاء  المجد فلم يك لي عن دعوة

  ةـتلع زـوبوأني من هضبة الع
  4صعود وطأطاء 3السها منه يناجي

   

                                                
 )).في: ((في النفـح 1
  )).شـاءوا: ((نفسـھ 2
  )).منھـا: ((في النفـح، واألزھـار 3
 .المنخفـض مـن األرض: الطأطـأ 4

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

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


385 
 

  ظـحاف إذا سرت  1فيها يشايعني
  2ءالّـك إذا نمت منها ألنيـويك

  رهـغي  في كفالةوال مثل نومي 
  اءـإلم  ب إلمام وللصلـوللذي

  بـب خالـأو بمرق ليث بغيضة
  اءـوتقطع أكس فيه ساًك 3دـنتَ

  كافل لي من نايب الملك إذا كان
  اءـوإدف نـك هومت حيثما ففي

  جاهه  صنايع من خوان صدقإو
  الءـوإي  امـقي ادرني منهمـيب

  عندهم   من الخيرسراع لما يرجى 
  4إبراء  رمن الشَّ ىشَخْي ما كل ومن

   اـصنعته   لهإلا عبد اـبإليك أ
  اءـإفش ديـلوج اـفيه ةـلزومي

   

                                                
  )).یشیعـني منھـا: ((في النفـح، واألزھـار 1
  .أي الحافـظ 2
 )).ُتَبـزُّ: ((في النفـح، واألزھـار 3
  .اءةأي في حكـم البـر 4
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  ا ـلزومه  يعيب اـراة ممـمب
  1اءـوإيط كفاء سواهاإإذا عاب 

   قبلها  الذي كانأذعت بها السر 
  اءـإضن عليه ألحناء الجوانح 

  اً ـآم  2وإن لم يكمن كل الذي كنت
  3از إكماءـفما ع وز إكالءـواع

  ة ـمن رـومن يتكلف مفحما شك
  اءـالتكلف إلج فما لي إلى ذاك 

  ومنشئ د لم يكن عنك ـإذا منش
  اءـإنش انـوال كإنشاد  انـكفال 

4:  
  ا ـأالح رقـب ؤادي ـار فـأط

قاـجناح  رـك لود ـبع  ضم  م  
   

                                                
  .عیبـان مـن عیـوب القافیـة في علـم العـروض: اإلكفـاء، واإلیطـاء 1
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))أنـت: ((كتـب في اإلسكوریـال 2
والكمـأة ضـرب مـن الفطـر؛ یكمـن تحـت . كثـر بـھ الكـمء: أكمـأ إكمـاء المكـان 3

  )).الترفاس((یسمى بالعامیة الجزائریة . األرض؛ فیستخرج في فصل األمطار
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر المتقـارب 4
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  ىدجـال  يـف ه ـتألق   أنـك
  اـالكفاح اب ـان يهـبحسام ج

  اءة ــإغف  نـوللعي اء ــأض
  اـالفجر الح ىما سن إذا   ذـتل

  ه ـبعض  داـب فيـخ  ىنًـكمع
  اـاتضاح زادـا فـبيان د ـوزي

  ت ـد غربـوق ومـالنج  أنكـ
  1اـماحقُ درنـص اءـم لـنواه

  رى ـت تجد السـبات 1واغبـل
  اـطالح  يفأدركها الصبح روح

  ه ــأسمال لـس الليـلب د ـوق
  1اـوانصياح  الًـعليه ب 1فمحت

  ره ـزه ا ـربلظ روض اـوأيق
  اـالصباح اهـصب مـا نسيـفحي

   

                                                
إذا رفـع رأسـھ وامتنـع عـن : قمـح البعیـر: ((كتـب في ھامـش المخطـوط 1

أعیـا ـ مـح الثـوب إذا : الشـراب ریـا ـ لواغـب روحي طالحـا؛ كـل ذلـك بمعـنى
  .إذا انشـق: بـلي؛ وانصـاح الثـوب
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  ا ــغاله د ـار وقـأن النهـك
  اـاجتياح  واهـح الـم  تـمبي

  ا ـامتياح وعيـأتى يستفيض دم
  اـضلوعي اقتداح ب نار ـويله

  ا ـانتحابي شحيح نـفلم يلق دج
  اـشحاحاقي ـولم يلف زند اشتي

   ـاالحش  ارـن د ـتوق وال ـول
  وني امتياحاـاء جفـم دتـالنف

  رى ـالك نيـرد عـا يشـومم
  اـام إذا نمت صاحـل حمـهدي

  ه ــل كي ـوأب لي ـع وحـين
  اـاحياً أو نـبك ـي ع ليلـفأقط

   األسى ـتأطلي حـن أريـأعي
  اـانتزاح زدت إال  وما  كـعلي

  م ـفل 1اء دمعيـم ني أردـدعي
  اـقراح  اءـم ك ـد بعد مايأر

   
                                                

 )).عیـني: ((ـصالـشيء نفسـھ؛ إذ كتـب في ن 1
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  ا ـت ريحـك إذا سفـن إليـأح
  اـراح  تـذق  وأبكي عليك إذا

  م ـوك  كـا إليـالتياح  ىنـوأف
  اتشاحا  هي عنكـت بوجـأشح

  وا ــأب  ومـم قـوال سخايـول
  اـالرياح كـت إليـابي ركبـإي

  رة ـم م ـوك  ايـوا حمـأباح
  اـحميت حمى عرضهم أن يباح

  ارا ـانتص م بشعريودافعت عنه
  اـالمتاح يالـزاء جـفكان الج

  ل ـا فسـبخس ودادي واــأباع
  اــبي رباح م ـسماحه انـأك

  ا ــطالبه سي ـبنف  رواـوأغ
  اءوا لقتلي صراحاـراراً فجـس

  ا ــم  على أن  اـيمين و ـوآل
  اـإال مزاح  كـي ت لم ـتوهم
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  ا ـفم سي في ذاـنف اورت ـفش
  اـالة فالحـر الفـرأت لي بغي

   ىجدـال  ومـأناغي نج ت ـفب
  اـنجاح إال  1قـم ألـاء فلـنج

  دي وال ـر وحـالدياجي وبـأج
  2اـراحوالس اـالقط س إالـمؤان

  في    سـتحت ب ـالـالثع وإال 
  3اـباحض أل سمعيـتي فتمـمبي

  ارا ـفيحاً قف  4وز األفاحيصـأج
  فساحا  راـغب 5رو األداحيـوأع

  داء ـع ذيـرد هواـأعي شـف
  اـصياح  كـو لواغي تلـوأعل

  وا ـإذا استنبح  دوـب واب ـوج
  اـالنباح  واـعواء وأم واـأجاب

   
                                                

  )).ألـف: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في نـص 1
  )).وھـو الذئـب: جمـع سرحـان: ((كتـب في الھامـش 2
  .ھـو صـوت الثعلـب: الضبـاح 3
 .وھـو المكـان الـذي تبیـض فیـھ القطـا: أفحـوص: األفاحیـص؛ مفردھـا 4
  .لـذي تبیـض فیـھ النعـاموھـو المكـان ا: األداحّي؛ مفردھـا أدحّي 5
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  الً ـح  رون قتالي في الحجرـي
  اـمباح  هـفي  اب نفسيـوإذه

  أخطهم   مـفل 1مـهناه دتـقص
  اـوس العيون قباحـم شـأعاج

  الصي من ـخ ل كيف كانـفس
  اـاحأم سر رى ـأس م ـأساره

   هــتيممت  تـبي  لـمث  وال
  اـالغنا والسماح ف إالـألفلـم 

   3اًـسمان  اًـونيب الءـم 2اًـعياب
  اـأقاح وعوداً  4داالـداً خـوغي

  وف ـاألن م ـش  بـوإال أعاري
  اـصباح  فصاحاًرام الجدود ـك

  ون ــود العيـس  رـوإال يعافي
  اـب صالحـاد المحـفس يرين

   
                                                

  )).سناھـم: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في نـص 1
 .َعْیَبـة؛ عبـارة عـن وعـاء یوضـع فیـھ الثیـاب: الِعیـاب؛ مفردھـا 2
 .أي نـوق مسنـة وسمینـة 3
: ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب أیضـًا في نـص لم یحـدده عنـان 4

  .ممتـآلت ضخـام: یـدًا خـداًالوغ)). حسانـًا((
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  ا ـمراض  اًا لحاظـفين رددنـي
  اـالصحاح  يمرضن منا القلوب

  1ربـالً ربـط جت الوجاـوتح
  اـالوجاح نـان رفعـالقي  ناْ وـلَ

   مــفل  هـمن  نـمحاس  أراني
  اـبراح  بيـأطق عن حماه بقل

  ا ـأثيث  اًـاً وفرعـاً وسيمـمحي
  اـرداح اً ـوردف  اًـقويم  وقداً

  م ـل ع ـبداي  نيـلعي  ىدـوأب
  اـراح  حين عقالً بها دع ليـي

  ي ـدم رد غير سفك ـم يـإذا ل
  اـاستباح ه ماـل 2ٌلـبِو ٌلـحفَ

  ذا ـبنفسي ك اًـت سمحـوما زل
  اـالمالح  الوجوه رأيت متى ما

   

                                                
 .قطیـع مـن بقـر الوحـش: الربـرب 1
  .أي حـالل ومبـاح 2
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  ن ـم  وذتـد تعـرشي نبـوبا
  افتضاحا د زدت فيه ـواه فقـه

  عن كتمه  دريـص اقـوقد ض
  اـفباح  ن عينيـجف  وأودعته 

  ن ـم وذت ـد تعـشين رـوباب
  اـالقداح  علي نـأجل وبـخط

  ه ــبأحداث  انــح الزمــأل
  اـالسالح  هـاً إليـفألقيت طوع

  ا ـكم  اًـابي مشيبـشب اد ـأع
  1اـالحطَ ت وصير نسكيـسمع

  لـن األهيـني وبيـرق بيـوف
  اـاحـجن  عليه ر ذا ـي ـم ول

  2داًـمسع  خـأص يىـأخي وسم
  اـاحرـك استـلشجو حزين إلي

   

                                                
  .الفسـاد؛ وھـو ضـد الصـالح: والطـالح)). صالحـا: ((في نـص 1
 )).مسمعـًا: ((في نـص: الـشيء نفسـھ 2
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ـفقد جعلى ضعفه   ظهري 1ب  
  اـنطاح  واتيـى شهوأد 2داماًكُ

  ان ما ـتلمس  نـبي ع حوـوط
  اـيتاح ا أن ـله ت فراقيـظنن

  م ـول ه ـري عنـل سيـوأعج
  اـالبطاح ك ـأودع تل  نيـيدع

  ه ـربع ن ـك عـأى بصديقـن
  3اـصراح اً ـموت فكان له النأي

   هـلى قومـع  زاًـان عزيـوك
  اـإليه الرماح اج خاضواـذا هإ

  يلتفت   مـال لـو إن قـا هـفه
  اـه واطراحـل  اًـامتهان هـإلي

  ا ـذا ومـه ريـلده ت ـعجب
  اـوصباح ه ـب اء ـمس أالقي 

   

                                                
 .أي قطـع 1
 . نبـات في المـراعي یتكسـر عـلى األرض: أكـدام 2
  .أي موتـًا خالصـًا 3
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  داً ـاً شديـركن  نيـد مـلقد ه
  اـاحـلق اءـني حيـم ل ـوذل

قيتُو الرصٍـمخل أخٍ نـى مد  
  اـاحارتي  طرت إليه 1استطعت لو

  ا ـبينن   اـم  حـفي وإني على 
  اـفاح حيث ذاـذاك الش عـألتب

   2ولـالفح  نـه حنيـإلي  نـأح
  هـو  ناحـاام إذا ـونوح الحم

  وأسـأل عنـه هبـوب النسيـم
  وخفـق الوميض إذا  ما أالحـا

  ا ـحالي وم انـت عرفـإن شي
  أو صحاحاى  يعانيه جسمي ضن

  ا ـاشتياق  كـذوب إليـب يـفقل
  اـك انشراحـدر يفاح إليـصو

   

                                                
  .وذلـك مـن أجـل الـوزن)). َلـِو ْاْسَطْعــُت: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).العجـول: ((في نـص 2
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  اء ـفض  رس وداد أصابـوغ
  اـاً براحـادف أرضـوص ندياً

  ه ــتأثلت  دــمج خ ــكراس
  اـم تخش بعد عليه امتصاحـفل

  ى غَـب و ـل  اـبوئته اء ـوعلي
  اـلطاح  السماك اـواً إليهـسم

  ا ــذاذهـأف ت ـارم جمعـمك
  اـعالك وشاح 1ت لعطفـفكان

  ا ــهبم ـهيوم تــعل  ودرس
  اـوالرواح  هـالغدو ب عمرت 

  ه ـر واعتدتـعن الخي أت ـنش
  اـوالصالح ىدر إال التقـم تـفل

  ة ــرحل ا ـا أيمـله ت ـوقم
  ت المعارف فيها اكتساحاـكسح

  اقتداء  ث ـال الحديـبهرت رج
  اـال اقتراحـال الكمـوفت رج

   
                                                

 )).العضـب: ((في نـص 1
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  ال ـق إذا قلت 1]سـإن جلي[فما 
اْ أواـالحت ـا لحالخطيب إذ ن  

  ةـمك ا ـبه ج ـم تحـو لـول
  اـصراح كـك عنـالمالي لحج

  هى ـالن  هيـد نـأنا بع  اـوأم
  اـجماح ع إالـالطب 2فما زادني

  ا ـاغتباق  وايـر كؤوس هـأدي
  اـاصطباح دموعي ماء وأشرب

  واب ـرد جـب  وايـرد جـفب
  اـالوقاح شي ـم ه ـخ فيـتوب

  د ـوق  ريـفك  اتـن بنيـوه
  اـض لهن الجناحـك فاخفـينأت

   

                                                
 )).ابـن حبیـش: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
 .؛ فصوبھـا عنـان))زاد: ((كتبـت في اإلسكوریـال 2
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1: 

  ت ـالبغ ك ـت العدى إنعامـكب
  تـالكب  دىـوللع 2اـلي الهنـف

  ه ـأناملى  دوـإلى ج ن ـم يا 
  5تُخْوتزجر الب 4نـللسفي 3ىيزج

  ة ـبناحي ل ـيوص  مـل  لوالك
  6تُـشْبها د عـم يقطـد ولـوخ

  ر ـنش ا ـع بهـيطل والك لمـل
  تـا خبـط بهـم يهبـه ولـمن

  ه يدي ـم تسعـا لـني مـخولت
   7تُـمغَ رهـكث نـني مـفأصاب

   

                                                
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 1
  )).الھنـاء: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
 )).یـرجي: ((في نـص 3
. ؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن واستقامـة المعـنى))السفیـن: ((طویـل. كتبھـا د 4

 . المركـب البحـري: ویقصـد بالسفیـن
  .ھي اإلبـل الخراسانیـة: الُبْخـت 5
  .الدشـت ھنـا ھي الصحـراء 6
 .أي تخمـة 7
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  ت ـعظم  اـاد كلمـأي  تىـش
  1تُّـهري الْـخاط  تلكأ ديـعن

  ا ـن إذاعتهـع انيـلس ايـيع
  تـالوق لهاويضيق عن شكري 

  وج ـع  الـف أت لي الدنياـوط
  تـأم  ا والـمنه أرى  اـفيم

  دي ــلي اـفم اـني منهـأمكنت
  تـع  تيــلمقال  وال   ردء 

  ب ـنس  ري والـي بـبالغت ف
  2بـه وال  حسب ك ـإلي  يـأدل

  ـت  بـه تلكـن حسـبي إن م
  تـودادي البحيومـا  إليـك  

  ه ـبرؤيت ل ـرج نـبوركت م
يى وساـنالض ـعاِلوي3تُّـالغَ ج  

   

                                                
 .أي خاطـري المكسـور 1
  .ھـذا البیـت مختلـف في رویـھ عـن بقیـة أبیـات القصیـدة 2
  .أي یعالـج الحـزن والغـم 3
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  رة ـاء مقفـبهم يـو سار فـل
  تـنب ث ال ماء وال ـي حيـف

  ا ـبه  ريـالنم  اءـالم ر ـلتفج
  رتـالم  1اـأرجاؤه  وألعشبت

   ىنًـغ لـت نيـال تحسبن البخ
  تـالبخ هو ا منهـل الرضـني

  ا ــله وحق  ه ـجاللت ت ـآل
  تـنع اـط بكنههـيحي ال  أن 

  نــفي زم ن اهللا ـدي هرتظأ
  تـالبه هـب حقـا زال يغلـم

  اً ـددت ممتعضـوه  هـدتـشي
  2تُـبالجِ  دـا شيـم  هـلضياع

  ال ــف  المسلمين ت أرضـأمن
  3تُـصا وال ِلـاف بهـذئب يخ

   

                                                
؛ ألن في موضعھـا .؛ نقلـت مـن المنتخـب النفیـس))أرجاؤھـا((كلمـة  1

  .بالمخطـوط بیـاض
  .أي مـن ال خیـر فیـھ 2
 .وال ِلـص: أي 3
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  ة ـنايب  لـك  نـا مـوحفظته
  تـالثب ت حفيظها ـتخشى فأن

  ا ـالمكرمات فم 1لـونهجت سبي
  2تُـألْ هــغاين ـع  لـلمؤم

  ا ــمتالعه نـاً مـق غفلـلم تب
  3تُرــر بــلحاي هــإال وفي

  ا هدأت ـر مـاة الكفـغهادن ظ
  4تُـحا المـيجيء نهاره تىـح

  ا ـمعاقله  في   ودعــت  دعها
  5تُـفْالع  اـجفاته د ـم تعـما ل

  د هبرتـا وقـا عنـم ذدتهـك
  6تُرـا الهـأشداقه ا ـراشنـله

   

                                                
 .مـن أجـل الـوزن)). ُسْبـَل: ((طویـل. جعلھـا د 1
 . حبسـھ وصرفـھ: األْلـُت، وَأَلَتـھ 2
  .ھـو الدلیـل الماھـر: الُبـْرت 3
  .نھارھـا الحـاّر: أي 4
 .في حـال االلتـواء واالنكسـار: أي 5
  .أشداقھـا الواسعـة: أي 6
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  هـشدت  دـعن وف طرفكـبوق
  1تُّرـال اـر ملكهـأى ويفخـيب

  رم ـك من رتـظهأ ما 2ويشكر
  تُرـالم تفصح عجمها في ذاك

  تـوإن رغم ا ـممالكه لك من
  3تُّـالح  وادكـفيه ج الـما ج

  اـن بطارقهـم دـل أصيـولك
  تُـعد  هــل يأر لِّـك يـف

  ت ـما أرق ضـاك البيـلوال لب
  تــالكم اـاسنأفر  اــللقايه

   ةــقَّم هـينتاب  نـلم  4دهـعن
  5تــمق  رهـلغي  بـيني ولمن

لَواْ وا ـلم  لـك لم تسـبيض ن  
  تـالسل ا ـوف طغاتهـذلت أن

   
                                                

 .ملكھـا الرئیـس: أي 1
  )).والشكـر: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .الساقـط: أي 3
  )).عنـدي: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .وھـذا البیـت كتـب في ھامـش المخطـوط). المقـت: ((في نـص 5
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  صرف ردى أمنت  يا ابن الحكيم
  1تُـحنَ  تيـفي أثل ه ـل داً ـأب

  أملي   نـم  تـأنس هــوبيمن
  2تُرـه عـاً لـيوم نـما لم يك

  ه ـول  ليـموئ وزارة ـال ىنَمث
  3تُـأقْ درتي ـت أملك قـما دم

  من  رارة ـش يفـأط  هـوببأس
  4تُـعي  نـف مـيعثو وأقدح أن

  ى غـنً  عم الورى جوداً وفضل
  5تُـلْوالغَ  دـاوى العـتس حتى 

ضـال ومنخفـى علـع ىوهم  
  تـال وال تح وقـق فـم يبـل

   

                                                
 .أبـدًا لـھ في أصـلي طعـن: أي 1
 .شـدة واضطـراب: أي 2
 .الوقـت المعیـن: األقـت 3
  .بالـواو)) یعتـو: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .غلـط: أي 5
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  دل ـمعت  افـنصط ل إذاــظ
  1تُـشْنَ  إذا اًـالشذا وحي رـعط

  إذا   رـح المنيـاءل الصبـيتض
  الصلت  كـجبين اهـى سنـالق

  قمر   أن شمس الضحىكـ حتى
  2تُـخْا فَـشعاعه ضوء  وكأن 

   اـصنعته في لطف   ةـيبروغ
  أخت اـوما له انـيمضي الزم

  ت ـلبس ا إذاـدى بهـالن أىـين
  تـالتخ  ت بهاـإن طويه ـويتي

  ا ــلمحتده ن ــكل  ة ـزنجي
  3تـوالشن  في الروم يعنو القس

  ا ـمنصته روس علىـالع لـمث
  4تُّزـوال  نـا التزييـمن شأنه

   
                                                

 .؛ بالـواو))نشتـو: ((طویـل. كتبھـا د 1
  .بدئـھضـوء القمـر في أول م: الَفْخـت 2
. شنـت مریـة: ؛ ترمـز إلى القداسـة؛ مثـل))سنـت((أو )) شنـت((كلمـت  3

  .Santo: وباإلسبانیـة
 .تزیینھـا: َزتُّ العـروس 4
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  دى ـه ونـل ما أكـألكون أنح
  تـالشخ ميـجس لـفيعبا ـفيه

  اـوق حلكتهـف بيـشي لـوبمث
  تـالسم ار ويحفظ ـالوق يبدو 

   هــوب  اــبلباسه  1نيـتظهري
  تـعش ار ماـثاإلي دي لهاـعن

  داً ـا أبـرني بهـتؤث  تـال زل
  السلت بذا 2ىيشقَ  ف منـوال ت

  د وماـما تري  دركـت تـوبقي
  تـف  هـا لـم  اءـبق ىوـته


3:  

  الج ت آل عـأخ ك وهناًـطرقت
  وحراج  ادكـب بين دكـوالرك

   

                                                
  )).تظھرنـني: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).یشـجى: ((في نـص 2
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 3
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  ا ـبه الء لم ينبحـة ليـي ليلـف
  اجـن دجـيصرخ أذي لب ولمك

  وا ـتوهن  دت لمضللينـاهت ىأن
  اجـودي ر ـدياج  كـلهت منها 

  م ـكأنه الظالم ردـب يلـمتسرب
  اجـس ةـفي رماي داحـه قـفي

  واـوتسلم  وثقوا بمحمود السرى
  اجـوفج  ة ـمجهول  ارمـلمخ

  عـبالق درس الرسوم  ازلـومن
  اجـهجه ومن من هيج 1أخوين

  م ـمثل رـن غيـمعالمه تـمح
  عاج جـاج أو كدملـوار تـكس

  م ـجواث  امـالحم ل مثلـومواث
  اجـم التشحـج دائـوأسم ورق

  ا ـالحي  زال منهل ج ماـومشج
  اجـالثج هـبدمع داهـص يبكي 

   
                                                

 )).أقویـن: ((في اإلسكوریـال 1
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  ه ـأوراق  ودهـلع ادـتى أعـح
  اآلراج ةـذكي اللـر الظـخض

  هـوكسا عراة عراصه من وشي
  اجـالديب ةـصنع ورـال تبـحل

   1]ةـسريع مضين [ليالت  ال مثل
  اجـالمهت بيـقل ردت حرارةـب

  مطالبي   أدركت منها في صباي
  2اجـح  منها في شبابي وقضيت

  ا ـبه  ة مرت ولم يشعرـكم ليل
  3راجـوس ادميـغيري وغير من

  ا ـباحهص الجـانب بتنا ندير إلى
  زاجـكأس الهوى صرفاً بغير م

  اـغرامن ثـا حديـوتدير أعينن
  اجـوأح 4اـز من فضهـبمرام

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن المنتخـب)).بنعـب سویقـة: ((ـالفي اإلسكوری 1
  .؛ بالیـاء))حـاجي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ بالیـاء))وسـراجي: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).فضـة: ((في نـص 4
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  أو   نـالنفحات من داري 1بمآرج
  ن دراجـم اتـدارج النسمـبم

   ةسرير اءـنق وص ود فيـوخل
  اجـزج صفاء في كسالف راح

  الذي  أمحضته حظي من الزمن
  2الجـوع  هـأهل  مراسي ىأعي

   هـلخلوص جواره قربواخترت 
  راجـم 3اذقـل ممـك وتركت

  ه ـل خلصاف هما في زمانك غير
  وداج من أردت نـاً وداهـغيب

  نـواستعفي  رهـن بغيـتحلف ال 
  اجـم  رـاره عن كل غمـبوق

   مـعنه وأعرضالدنيا  أترك بني
  جالـاإلث  ذةـتطعم ل 4اكـفعس

   

                                                
  )).بمـؤرج: ((في نـص 1
  .؛ بالیـاء)وعـالجي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .أي غیـر مخلـص 3
  )).بأسـًا: ((في اإلسكوریـال 4
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  ه ـبنوال  مـسي عنهـنزهت نف
  بسياج هـن جاهـا مـوحفظته

  ه ـووالي ه ـت من آاليـأصبح
  ز داجـوع اـضحي  زةـي عف

  اـميمم  ني عجت الركابنَّاْ وولَ
  1اجـدت معـواه ما حمـأحداً س

  ار في ـاحتلك الزمان أن طلق إذا
  اجـالوه  وكبـكالك  هـظلمائ

  ا ـوالحج طود الرصانة والرزانة
  واجـالمتالطم األم دىـبحر الن

  هـآمال  على  ه الهاميـوغمام
  اجـاد وال إرعـر إرعـمن غي

  إذا ام القنى الضاريـوهزبر آج
  األزجاج  على 2سقطت عواتمها

   

                                                
  .؛ بالیـاء))معـاجي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .؛ وصوبـت مـن المنتخـب)).عواملھـا: ((في اإلسكوریـال 2
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  ه ـلى أعدايـه عـضمن اإلله ل
  الجـر ومن إفـما شاء من ظف

  د ـه محمـد اإللـو عبـأبقى أب
  1اجـالحج وـده أبـاد والـما ش

  وه ـوصن  ق قبلاأبو إسح ىوبن
  حتاجالم  2ركنا الضعيف ومعدنا

  م ـله  أسالف 3على آثار وجرى
  اجـمنه  م علىـوا وكلهـدرج

  ارك ـمب  زــم إال أعـما منه
  اجـعج  صباح مصباح ليل أو

  ر ـحمي  راوةـس  بيت بنوه من
  اجـصنه  من في الذروة العلياء

  م ـمن أسالفه نـالماضي كم كان في
  اجـل وصاحب تـمن رب إكلي

   
                                                

ھـو الغـني باللـھ محمـد بـن یوسـف النصـري؛ سبـق ذكـر ترجمتـھ في  1
. ووالـده ھـو أبـو الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل بـن فـرج النصـري. اإلحاطـة

  .اإلحاطـةستـأتي ترجمتـھ الحقـًا في 
  )).مـؤال: ((في نـص 2
 )).أسـال: ((في اإلسكوریـال 3
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  لـك  ورؤس ةـرياس كل اسـأس
  اجـكل هي وثـسياسة وليل ـ

  ا ـوم سهر من أعيت نجوم الليل
  اإلدالج من  و موسىـا أبـأعي

  ه ـرب ة ـتى أصارته لرحمـح
  الجـاألع ة ـوقيع يوم العقاب 

  ه ـد مقامـه بعـوأقيم نجل أخي
  واجـه ويـن مثلـم يطاعـفيه

  ب ـبكتاي اً ـف كتايبـردا يلـف
  واجـأف  ا علىـأفواج ب ـويك

  ة ـن كل عجاجـجحتى تجلى د
  م وأمسك رعد كل ضجاجـعنه

  كتايب 1قراع في من مثل يوسف
  اجـلج وضـداء وخـولقاء أع

  ارهـمن األنام غب قـأو من يش
  جاـحج  ضـرد آراء ونق  في

   
                                                

  )).نـزال: ((في نـص 1
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  ة ـإن خاض يوماً في بيان حقيق
  3الجـوالح 2يورـالث 1عن أنهى
  ه ـوضبط  وإذا تكلم في الغريب

  5اجـجوالز  4بيـأ بالعتـلم يعب
  أشعاره  6أنسـت قصائد جرول

  7والعجـاج 1وأرازج   العجـلي
   ىجمع الفصاحة والصباحة والتق

  راجـد وفي إحـوالجود في وج
  ا ـأجماته تخشاه أسد الغاب في 

  راجـوار واألبـاألس يوالروم ف
   

                                                
 )).أربى عـلى: ((في نـص 1
 ).م777/ھـ161تـوفي سنـة (ھـو اإلمـام المحـدث سفیـان بـن سعیـد الثـوري  2
والحـالج ھـو الزاھـد المتصـوف الحسیـن ابـن )). الحجـاج: ((في نـص 3

  .وقـد سبـق التعریـف بـھ. م921/ھـ309ـوفي سنـة المت. منصـور
. ھـو محمـد بـن عبـد اللـھ بـن عمـرو العتـبي؛ اشتھـر بفصحانـة اللسـان 4

  .م842/ھـ228تـوفي سنـة 
  .م922/ھـ310تـوفي سنـة . ھـو ابراھیـم بـن محمـد بـن السـري؛ نحـوي 5
ھـو أبـو : والعجـلي. ھـو الحطیئـة: جـرول: ((كتـب في ھامـش المخطـوط 6

واسـم الحطیئـة بالكامـل ھـو جـرول بـن أوس بـن مالـك؛ شاعـر )). النجـم
أمـا الِعْجیـلّي فھـو األغلـب بـن .  م650/ھـ30تـوفي سنـة . الھجـاء الشھیـر

 . م641/ھـ21تـوفي سنـة . عمـرو بـن عبیـدة الشاعـر الراجـز
  . م1193/ھـ590تـوفي في حـدود . اجـزھـوعبـد اللـھ بـن رؤبـة؛ ر: العجـاج 7
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  لغيـ  خلقن ا بني قحطان لمـإن
  ة الجـملهوف ومنع ر غياثـ

  اللـوفي   الهيجافي  رابألعا 1ىلَري طُبنُ
  4راجـاألع 3مارينسوف  2أواءـ

  التي   ةـا البيض اليمانيـبسيوفن
  ووداج مـز غالصـلح طبعت 

  ا ـأعداين ا اإلحجام عنـتأبى لن
  اجـاألمش  ارةـاء طهـيوم اللق

  ه ـوحزب 5]خير العالمين[ أنصار
  راجـالرج  وحماته في الجحفل

  م ـونفيسه  مـبنفوسه  هـوفدات
  اجـه ال وسبةـغتدر مـمن غ

  له   هم صفوة الخلق التي اختيرت
  اجـج من األهمـم همـوسواه

   
                                                

 .وھي العنـق: الطُّـَلى مفردھـا؛ ُطلیـة 1
  .الشـدة والمحنـة: األواء 2
 .أي نجـادل 3
  .؛ بالیـاء))األعـراجي: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).دیـن الھاشـمي: ((ورد في نـص أشـار إلیـھ عنـان دون تحدیـده 5
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  م ـوا بباهر فضلهـسبق ىإال األل
  ر األصحاب واألزواجـمن ساي

  ة ـحج  ا إقامةـفى بحكمتنـوك
  اجـالحج  ةـا من كعبـوبركنن

  رة ـر في القديم شهيـولنا مفاخ
  إبالج ح في وضح وفيـكالصب

  م ـببابه  نـالذية ـا التبابعـمن
  راجـاة كل خـخ جبـكانت تني

   الـ  ممالك تدين وألمرهم كانت
  راجـر وال إحـبال قه اـدنيـ

  مـزناده إنـدح زنداً فـمن يقت
  راجـال إخـوارية ب  في الجود

  م ـلضيوفه ةـمفتوح  مـبوابهأ
  زالجـم  وال لـال قفـداً بـأب
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1: 
  اْلـثََأ  نـم قٌارِـب ينيع قَّرَأ

  اْلـبذُ لي يلَ  حِـنْج  في هـأنَّكَ
  3ـاالحش  2في ضمير اًـشوقأثار 

  الـأس عبرتي في صحن خديو
  ال ـواشتع  اًـقلق يؤادـف ىحك

  الـوانهم  اًـن عيني أرقـوجف
  ا ــنيرانه   حـتلف ح ــجوان[ 

  4]زالـالع لـمث لـع تنهـوأدم
  م ـشئت  ب ماـاة الحـوش قولوا

  الـوى أن يقـذة الحب سـما ل
  يـذر لـوال ع 5يامولُذراً ِلـع

  الـتق ا إن ـم مـالعال ة ـفزل
   

                                                
  .وھي مـن البحـر السریـع. األزھـارھـذه القصیـدة توجـد في النفـح، و 1
 )).مـن صمیـم: ((في أزھـار الریـاض 2
  )).الحشـا: ((في النفـح 3
یقصـد بكلمـة . ورد ھـذا البیـت في النفـح؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال 4

 . وھـو مصـب المـاء مـن الراویـة: ؛ الَعـزالي))العـزاْل((
 )).ـوَّاميأْعـِذُر ُل: ((في أزھـار الریـاض 5
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  ة ـبمشمول م ـرد الهـنط  مـق
  الـط لـاللي ر الليل إذا ـتقص

  ة ــذمي راء ـصف  ا ـوعاطه
  الـتن ن أنـم ةـا الذمـتمنعه

  امـمطع  اـواللم كالمسك ريحاً
  اعتدال في واـواله اًـوالتبر لون

  ا ـخماره دن ـالـي ا فـعتقه
  الـالحج  والبكر ال تعرف غير

  ال واسقني  1احـبصمالْ بِـقثْال تُ
  الهالل  البرق وضوء ىعلى سن

  ة ـيقظ ردىـوال ومـن فالعيش 
  الـكالخي  اـبينهم رء ماـوالم

  2اـطارهسم مـغينْتَ ا علىـخذه
  دوالـن الـوبي اـن خوابيهـبي

   

                                                
 .أي ال تجعـل ضـوء المصبـاح ساطعـًا 1
 .أي خمرھـا المؤثـرة؛ الـتي تصـرع شاربھـا 2
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  1اـر وسميهـباك ةـروض يـف
  2أوال  سىـن وأنـداري لـأخم

   3ةٌـبوقَغْم  كـار المسـأن فـك
  الـأو شم اً ـصب فيها إذا هبت

   هـألحاظ الطرف ساجي 4من كل
  الـللنض  داً ــأب   اتـمفوق

   5اذلـوالكل لي ع اذري ـمن ع
  الـالفع  حـقبي من حسن الوجه

  هـكذاب  دــالوع لي ـن خـم
  الـالمط  غير يعرف ن الاـلي

  رئ ـام  ر وأيــالده ه ـكأن
  الـح رـإذا الده 6يبقى على حال

   

                                                
ھي : والوسـمّي. ؛ وصوبـت مـن النفـح))وسمیتـھ: ((كتبـت في اإلسكوریـال 1

 . مطـر الربیـع األول
  .ھـو االسـم القدیـم للبحریـن: أوال 2
  )).مفتوتـة: ((في النفـح وأألزھـار 3
  )).َكـّف: ((نفسھمـا 4
  )).عـاذٌر: ((نفسھمـا 5
  )).عـلى الدَّْھـر: ((نفسھمـا 6
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  اً ـناقض ذاً ــراني آخـا تـأم
  الـمحمن   1نيـما سوغ هـعلي

  اً ـعائب ه ـل  طـن قـم أكـول
  ه قبلي رجالـا عابتـل مـكمث

  ل ـوه  علمي الـيأبى ثراء الم
  ومال مـعل دانـالض  عـيجتم

  اـبه اميـمق  األرض فـوتأن
  2الـظهور الرج ادانيـحتى ته

  الـي ِل ذَّـا لَان مـزي لوال بنو 
  الـاللي  يش وال هانت عليعـ

  وا ـخفف  ر وهمـهم خوفوا الده
الثقال  خطاه 3رـهعلى بني الد  

  داً ـسي م ـعامره نـم 4ورثت
  والـالن 5رمع دمرداء الح رمغَ

   
                                                

  )).سوفـني: ((في النفـح وأألزھـار 1
  )).الرِّحـال: ((نفسھمـا 2
 )).الدُّنیـا: ((نفسھمـا 3
  )).ألفیـت: ((، وفي األزھـار))لقیـت: ((في النفـح 4
 )).َجـمَّ: ((في النفـح، واألزھـار 5
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  ة ــوبمنص ود ـللج  ةـوكعب
  1الـيسعى إليها الناس من كل ح

  ر ـمن شاع انـا زيـا أبـخذه
  الـذب المقـمستملح النزعة ع

  ى وـالنَّ  ظـاظ لفـظ األلفـيلتف
  آللـم الــنظ  م اآلالءـوينظ

  ه ـقول  في  2ارـمهي  اًـمجاري
  3)في الخيال  ما كت لوال طمعي(

  



4: 

   

                                                
   )).بـال: ((نفـح وأألزھـارفي ال 1
ھـو أبـو الحسـن مھیـار بـن مروزیـھ الدیلـمي؛ كاتـب وشاعـر فـارسي؛ كـان  2

ولـد . م؛ عـلى یـد شیخـھ الشریـف الـرضي1100/ھـ494مجوسیـًا فأسلـم سنـة 
 .وتـوفي ببغـداد. م1036/ھـ428بموطنـھ الدیلـم في حـدود 

  : الدیلمي؛ من البحر السریع؛ یقول فیھایار ھذا الشطر ھو صدر بیت لقصیدة مھ 3
  ))أنشـد َلْیـلي بیـن طـول اللیـاْل *ما كنـت لوال طمعي في الخیـال ((

  .ھـذه القصیـدة موجـودة في النفـح، واألزھـار؛ وھي مـن البحـر الكامـل 4
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  ا ـوصاله عجباً لها أيذوق طعم 
  اـبباله رـيم 1 أنمن ليس يطم

  ة ـساع ةـر إلى تعلـالفقي وأنا 
  اـجماله اةـني زكـمنها وتمنع

   3فمتأنِّ الكرى عيني 2كم ذا وعن
  اـمطاله دو ويخفى في خفيـيب

  الً ـمتضاي اـها بدر الدجيسمو ل
  4اـأسماله  كتضاءل الحسناء في

  ا ـناره وابن السبيل يجيء يقبس
  5اـماله ةـه عقيلـفتمنح  الًـلي

  ا ـخياله  يعتادني في النوم طيف
  اـبنباله اـاظهـني ألحـفتصيب

   

                                                
 )).یأمـل: ((في النفـح، واألزھـار 1
 )).كـم ذاد عـن: ((ھـار الریـاضكتبـت في اإلسكوریـال، ونفـح الطیـب، وأز 2
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))متألـق: ((في اإلسكوریـال 3
  : اقتبـس ھـذا الشطـر بتصـرف عـن أبي تمـام؛ الـذي قـال 4

  )).كتضاؤل الحسنـاء في األطمـار *كسیت سبائب لؤمـھ فتضاءلـت ((
  .أكرمـھ: عقیلـة المـال 5
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  ا ـفكأنم  هـب جادت   ةـكم ليل
عل تْفَّزاـزواله  وقت 1ءكاذُ ي  

  اـهبِهشُ  ُلطْعو  اهرطْعفَ ىرسأ
ْأي2معطالها ار منـالمعط ى شذاب  

  ا ـظالمه  كجنح طرته وادـوس
  اـهالله  كضوء  وبياض غرته

   3ةـلمح م بالوهم أدنىـدعني أش
  اـم مسكة خالهـغرها وأشثمن 

  ا ـخده ما راد طرفي في حديقة
  اـدالله  نــبحس هـلفتنت إال 

  ا ـنسيمه مثل أنسيب شعري رق
  شمالها  راحك مثل ريحفشمول 

  غريـ شرحأو الهوى أحاديث وانقل
  اـرجاله اتـثق لغاتها وأذكر بـ

   

                                                
 .اسـم الشمـس: ذكـاء 1
  : لبیـت في نفـح الطیـب وأزھـار الریـاض ھكـذاورد ھـذا ا 2

  )).بأبي شذا المعطار من معطالھـا *أْسَرى َفَعطََّلَھـا وَعطَّـَل ُشْھَبَھـا ((
  )).لمعـة: ((في النفـح واألزھـار 3
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  ن ـم وقـبرامة فت وإذا مررت
  اـأطالله في شـوتم 1اـأطاليه
  انص ـق  وانصب لمغزلها حبالة

  غزالها  لصيدا لشرك ودع الكرى
  ا ـدموعه  بفيض وأسل جداولها

  سجالها  وانضح جوانحها بفضل
   مـهتْكَرع رـة معشـن بقيأنا م

  2بثقالها  ىحالر كرى عوهذي النَّ
  ا ـنجيعه  قـة أريـأكرم بها فئ

  3اـجماله بغياً فراق العين حسن 
  م ـوصلها وحلت له حلت مدامة

  اـوحالله  وا فبحلوهاـفإن انتش
  ا ـناله  ة ماـبلغت بهرمس غاي

  اـد منالهـاء بها لبعـد ونـأح
   

                                                
  .طـال؛ وھـو ولـد الظبیـة: األطـالء؛ مفردھـا 1
اقتبـس ھـذا عـن زھیـر  وھـو أصـح؛ ألنـھ)). بثفالھـا: ((في النفـح واألزھـار 2

  : ابـن أبي سلـمي في قولـھ
  )).وتلقـح كشافـًا ثم تنتـج فتتئـِم *فتعرككـم عـرك الرحى بثفالھـا ((

  )).مآلھـا: ((في النفـح، واألزھـار 3
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وعلى ع تْدقْسكأسها  2صورة 1اطَر  
  اـمن جرياله ما في الدنفهريق 

وستْر ة ـنفح  منها إلى فاراب  
  3اـهآِل  ةـبنخب  اءتـة جـقدسي

  ا ـه في حانهـألحان ليصوغ من
  اـأرماله نـم ما سوغ القسيس

   

                                                
؛ لـم یتـرك كتابـات تعـرف )399 -469(ھـو الفیلسـوف الیونـاني األول؛  1

  .ـاره؛ ومـن أھـم تالمیـذه أفالطـونبفلسفتـھ؛ وإنمـا نقـل تالمیـذه أفك
 )).َسـْورة: ((في النفـح واألزھـار 2
. مدینـة تتواجـد في بـالد مـا وراء النھـر؛ وتعـرف الیـوم بتركستـان: فـاراب 3

وینسـب إلیھـا الفیلسـوف المعلـم الثـاني بعـد شـارح أریسطـو أبـو نصـر محمـد 
ویلمـح . م950/ھـ339تـوفي سنـة م؛ و870/ھـ257الفـارابي؛ ولـد سنـة 

الشاعـر ھنـا إلى الفـارابي؛ كونـھ ألـف في الموسیـقى؛ بـل طـّور اآللـة المسمـاة 
، قـدم وصفـا آللـة الرَّبـاب ذات الوتـر الواحـد بالقانـون؛ كمـا أنـھ أول َمـن

باإلضافـة إلى أنـھ أول َمـن عـرَّف  والوتریـن المتساوییـن في الغلظـة،
 لموسیـقى ومصطلحھـا، إلى جانـب أنـھ قـد ابتكـر بعـض المصطلحـاتا

  .الموسیقیـة؛ وأسمـاء األصـوات الـتي بقیـت مستعملـة إلى اآلن
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   تْرهفأس  2درورهفي س 1وتعلقت
َؤعيناً يقُراـخياله روقُـا طـه  

  ت ـأشرق  الدين لما بفخبا شها
  اـجالله ور ـلن فلم يثبت 3وخبا

  وال  دـأح ن مثل جنونهـما ج
  اـنواله  سمحت يد بيضاء بمثل

  5ةـنفح منها 4يوذالشُّ وبدت على
  اـآله  ر لمعةـما الح منها غي

   

                                                
 )).وتغلغلـت: ((في النفـح واألزھـار 1
ینسـب . شمـال غـرب إیـرانھي بلـدة تقـع في الجبـال القریبـة مـن زنجـان؛  2

ـاب الدیـن أبـو الفتـوح یحـیى بـن َحَبـش بـن أِمیـَرك شھإلیھـا الشیـخ الصـوفي 
م أو 1150/ھـ554السھـروردي؛ یكـون قـد ولـد في حـدود سنـة 

م؛ بأمـر مـن الملـك الظاھـر ابـن 1190/ھـ587وقتـل في عـام . م1155/ھـ550
وھـو مؤسـس حكمـة اإلشـراق؛ الـتي یتضمنھـا كتابـھ . السلطـان صـالح الدیـن

 .  ؛ وھو الذي یشیر إلیھ الشاعر في البیت الموالي"حكمـة اإلشـراق"یـر الشھ
  )).وخـوى: ((في النفـح واألزھـار 3
ھـو الشیـخ الـولي الصالـح الزاھـد أبـو عبـد اهللا الشـوذي اإلشبیـلي المعـروف  4

ویقـال أنـھ تـولى القضـاء في . بالحلـوي؛ ألنـھ كـان یبیـع الحلـوى للصبیـان
بیلیـة أیـام الدولـة الموحدیـة؛ فتـرك ذلـك وھاجـر إلى تلمسـان؛ الـتي إش

  .استوطنھـا، ودفـن بھـا
 )).نشـوة: ((في النفـح واألزھـار 5
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  هـت حالـه وحالـلت حقيقتبط
   اـحاله 1هـفيما يعبر عن حقيقت

  ة ـرق صبابـم تـهذي صبابته
  اـزالله روق شاربها صفاءـفي

  ني ـيحيى أن الفضل بن إعلم أبا
  2اـعلى آساله يرا أجـمن بعده

  ذ ـفخ مثلي  3هاًلِّوم تـرأيفإذا 
  اـت من عذالهـفي عذله إن كن

  ا ـشأنه  من ترى ن لما بال تعج
  اـترحاله  أو كان ا إنـفي حله

  اـونعيمه بفسادها اـالحهـفص
  اـبضالله  اـا ورشادهـبعذابه

  دة ـببل مـب أن أقيـومن العجاي
  اـجهاله  أذى م منـيوماً وأسل

   

                                                
   .؛ وھـو أسلـم))حقیقـة: ((في النفـح وأألزھـار 1
ومـن ھنـا؛ وحـتى آخـر )). أحـرى عـلى آمالھـا: ((في أزھـار الریـاض 2

  .ارد في نفـح الطیـب؛ بینمـا ھـو موجـود في أزھـار الریـاضالقصیـدة غیـر و
  )).ُمَدلَّھـا: ((في األزھـار 3
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  م ـشغلته  م أماـوا بدنياهـشغل
  اـأشغاله  من عني فكم ضيعت

  م ـله حجبوا بجهلهم فإن الحت 
  بضوء ذبالها 1عشوا الهدى شمس

  ةـمن دوح فإنني   وإن انتسبت
  اـظالله  2ردـاألقيال ب لـتتقي

من حممن ذي  رٍيرمن ذُ ينع3ىر   
حاـأقياله اء منـمن العظم رٍج  

  فما  لطينتي معنى تـوإذا رجع
سالُلْسـهاـصلصاله من بأرق 4م  

  ة ــكريم لـأي نج ه دركـلل
  6اـد حبالهـبع  منك 5ولدته فاس

   

                                                
  )).عبثـوا: ((في أزھـار الریـاض 1
وورد ھـذا الشطـر في . ؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))أرد: ((في اإلسكوریـال 2

 )).یتفیـأ اإلنسـان َبـْرَد ظاللھـا: ((أزھـار الریـاض ھكـذا
  )).ذوي: ((زھـارفي األ 3
 )).سلسالـھ: ((نفسـھ 4
 )).فلـس: ((في اإلسكوریـال 5
  )).حیالھـا: ((في األزھـار 6
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   اـفخرهوالد  كتـعدم وألنت ال
  اـا وبدر كمالهـسؤدده وسماك
   1اـأنذاله أغلظ على من عاث من

  2اـأبداله  اه منـمن تلقواخشع ل
   ةمن نعم اـأوليته 3بما  سـوالب

  اـأذياله ر منـاء وجـحلل الثن
  تحفة   خذها أبا الفضل بن يحيى

  منوالها على  ج ـجاءتك لم ينس
  وال   مضمارها شعر ما جال في

  اـبمثاله  رـشاع قريحة 4سمحت
  ا ـبركاته ل أبا البركات منـوات

  5اـه بمحالهـشكوكع محال ـوادف
   

                                                
 )).أبذالھـا: ((في الزیتونـة 1
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))أبداتھـا: ((كتبـت في افسكوریـال 2
  )).لمـا: ((في الزیتونـة 3
 )).سحـت: ((نفسـھ 4
  ).)مـن آلھـا: ((في األزھـار 5
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1 





2،



3 
4

 

  زن ـف بن ذي يـت من سيـإن كن
  دنـع ر منـف البحـزل بسيـفان

   
                                                

  )).یحـدج: ((في نـص كمـا ذكـر عنـان دون تحدیـد 1
 )).أدو اد: ((في نـص أیضـًا 2
 )).األمھریـة: ((في نـص أیضـًا 3
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ وأضیفـت مـن المنتخـب 4
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  رـال  هـاه بـا بنـآم ومـوذر الش
  دنـف نـر ومـن قصـرومي مـ

  


1،








2،





                                                
والسعـدان عشـب جیـد للـرعي؛ إذ یخثـر اللبـن، : َمـْرًعى وال كالسَّْعـدان 1

. وھـذا المثـل یضـرب للـشي الـذي یفضـل أقرانـھ وأشباھھـھ. ھویكثـر دسمـ
ھـذا مـرعى : والمـراد ھـو. وأول مـن قـال ھـذا المثـل ھي الخنسـاء بنـت عمـرو

 .جیـد؛ ولكنـھ لیـس كالسعـدان في جودتـھ
  )).رجلھـا: ((في نـص 2
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1 






2 
3،










                                                
 .أضیفـت مـن الزیتونـة)) لھـا((كلمـة  1
 )).دائرتھـم: ((ـانفي نـص لـم یحـدده عن 2
  )).اإلنكساریـة: ((في نـص أیضـًا 3
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1



2،





                                                
 )).مثقـالت: ((في اإلسكوریـال 1
 .أي الفـارس السریـع في الطعـن 2
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1










                                                
  )).بنعشتـھ: ((في الزیتونـة 1
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1،2 .
















                                                
   )).العجرتـھ: ((في الزیتونـة 1
 )).والـدك: ((نفسـھ 2
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1


2.



3









4

                                                
ـب تـم مـن كتـاب ؛ والتصوی))أمـا یلیـن: ((في اإلسكوریـال تكـررت ھنـا كلمـة 1

 .المنتخـب النفیـس
مثـل یضـرب لمـن كـان مـع صاحبـھ عـلى حـال مـن : قلـب لـھ ظھـر المجـن 2

 .المـودة؛ ثـم تغیـر حالـھ، وانقلـب علیـھ
 )).مسـراه: ((في اإلسكوریـال 3
  .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن الزیتونـة 4
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1. 

 
 








2،


                                                
 .م1303الموافـق لـ  1
 .م1308الموافـق لـ  2
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1،
2


3. 

   *** 
   

                                                
  )).مكانـھ: ((في اإلسكوریـال 1
 )).قاتلـھ: ((في الزیتونـة 2
نـود أن نشیـر ھنـا إلى أننـا قـد : ((كتـب عنـان ھنـا ھـذا التوضیـح؛ فقـال 3

انتفعنـا بمراجعـة شعـر ابـن خمیـس ونثـره؛ عـلى مـا ورد منھمـا في كتـاب 
). 1965تلمسـان سنـة . المنتخـب النفیـس مـن شعـر أب عبـد اللـھ بـن خمیـس(

  . لصدیقنـا العالمـة األستـاذ عبـد الوھـاب بـن منصـور مؤرخ المملكـة المغربیـة

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

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


439 
 

 
1؛ 

 



2،



 


3




                                                
نیـل االبتھـاج، والـدرر : توجـد ترجمـة محمـد بـن عمـر الملیكـشي أیضـًا في 1

 .الكامنـة، ورحلـة البلـوي، ونفـح الطیـب
 .م1318الموافـق لـ  2
 )).زريالـذي یـ: ((في النفـح 3

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

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


440 
 

1 
2 


3
4
567
 

 


8: 
   

                                                
 )).منھـا: ((في النفـح 1
  )).ومیـرة: ((نفسـھ الطیـب 2
 )).فاستقامـت: ((نفسـھ 3
 )).ورحلـة: ((نفسـھ 4
  )).سعیھـا: ((نفسـھ 5
 )).ونسبھـا: ((نفسـھ 6
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب)).الصامتـات: ((في اإلسكوریـال 7
  .حـر الطویـلھـذه القصیـدة موجـودة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن الب 8
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ى رضـلنمن كلِّ ت ـهما ي1ىو   
  وىـوالشك موقف الذل 2فال توقفني

  لنفسه  الجاني المسيءوصفحاُ عن 
  وىـالبل  شدة من اهـيلقفاه الذي ك

   ةـمعنوي وةـمن خل اـبيننا ـبم
  السلوى منى من النجوى وأحل أرق

  3ةـساع نـالبي لوعة أتشكىقفي 
  وىـبالنج ر العهدـآخ يك هذا وال

   وانظري الدار عرصة 4]ساعة في[قفي 
  وىـق من البلـإلى عاشق ال يستفي

  م ـإليك وكم قد سألت الريح شوقاً
  وىـأل وال  5إلي مسراها ا حنـفم

   

                                                
  : ورد ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 1

  )).رًضى ِنلـِت مـا ترضیـن مـن كـلِّ مـا َیْھـَوى((
 )).فـال توقفیـني: ((في النفـح 2
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))یـا علـوا: (( في اإلسكوریـال 3
 )).ساعدیـني: ((في النفـح 4
 )).عـليَّ: ((نفسـھ 5
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  بي  حتى أنت ممن يغار فيا ريح
  أهوى الذي ىأنت تهوحتى  ويا نجد

  وى النَّ خلقت ولي قلب جليد على
  وىـيق ال ة ـولكن على فقد األحب

 


12 
3 




4: 
  ب ـا بباب الملعـس وقفتنـلم أن

  بـمتجن أس منـا واليـن الرجبي
   

                                                
 .في نفـح الطیـب)) لیلـة: ((سقطـت كلمـة 1
 )).مـن: ((في النفـح 2
 )).قینـة مـن قینـات: ((نفسـھ 3
 .وھي مـن البحـر الكامـل. ھـذه القصیـدة موجـودة في نفـح الطیـب 4
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  ا ـفكنت مراقباً لحديثه دت ـوع
  بـمترق  فـخاي ةـوقف ا ذل ـي

  ز زـتع  ت بعدـفذلل  1تـلَوتذلَّ
  بـر معجـأم  رام بكلـيأتي الغ

  ا ـالجمال بوجههى دـة أبـبدوي
  بـمذه  2شريق دـما شيت من خَ

   3اًـرة وتجنبـنف دـو وتبعــتدن
  4بـربالر  اةـا مهـاد تحسبهـفتك

  5نـك فاتـر لـفات ورنت بلحظ
  حسام المضرب أنضى وأمضى من

  ا ـسحرها بجفونه بابل 6كـوأرت
  7بـتست  ها أنلق لمثـت وحـفسب

   

                                                
 )).وتَدلََّلـْت: ((في النفـح 1
 .أي خـّد ُمشـرق 2
  )).وتجنیـًا: ((في النفـح 3
  .أي القطیـع مـن البقـر الوحـشي 4
  )).ورنـت بلحـظ فاتـن لـك فاتـر: ((كتب ھذا الشطـر في النفـح ھكـذا 5
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))وأتـاك: ((في اإلسكوریـال 6
 .؛ بالیـاء))تستـبي: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  اـثغره رفحكت بني وتضاحكت
  2بـلَّخُ برق اءـور ضيـن 1لمعات

  ر ـجوه  يسمطفي عقد  بمنظم
  بـثور األقحوان األشن ن شبهـع

  3ىدالنَّ  أخضله صنكالغوتمايلت 
  بـمخص  ةـالشبيب ريان من ماء

  ا ـبوالص الصبابة 4ه أرياحـتثني
  ربـومغ رق ـن مشـبي  راهـفت

  ه ـتميل بميل أن ت الروادفـأب
  بـلول  ه فيـال كأنـوج فرست

  في   الح هـوج اً بهاللـوجتتم
  بـومحج  لحاجب 5السجوف خلل

  اًـرممغاً ـمحب يا من رأى فيها
  بــقل ب ـبقل  ب إالـقلين  مـل

   
                                                

 )).لمعـان: ((في النفـح 1
  .أي الُمْطِمـع المخـادع؛ الـذي ال مطـر مـن ورائـھ 2
  .أي بللـھ النـدى 3
 )).أرواح: ((لنفـحفي ا 4
 )).السحـاب: ((نفسـھ 5
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  ة ـحيل يحاول ىول ذـما زال م
  بـوالمطل ل المنىـة من نيـتدني

  دت ـأوق  فأجال نار الفكر حتى
  بـوق وتلهـتش ارـب نـفي القل

  ا ـجسومه قبل  األرواح فتالقت
  بـل مركـون قبـوكذا البسيط يك


1: 

  ة ـمحب بقلبي ك يا قلبيـأرى ل
  رسوال  إليك يبها سر بعثت

  ةـعشي لـواقب 2رـبالبش فقابله
فقد هب معليال  للنسيم 3كيس  

  ى دل النَّـوال تعتذر بالقطر أو بل
  الـما يأتي النسيم بلي فأحسن

   

                                                
 .ھـذه األبیـات موجـودة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الطویـل 1
 )).البشـرى: ((في النفـح 2
 )).مسـك: ((نفسـھ 3
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1،






2: 

  دا ـتطلب الج شمرتألم ترها قد 
  داـر قد بلغ الحـر أن األمـوتخب

   رـما وشَـليهدت إـا جـكم دـفج
  سعدا ساعد األقوى تنل عندهاعن ال

   

                                                
  .م1313الموافـق لـ  1
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 2
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  ةـكناي طوت بردها طي السجل
  رداـالب  وتـره طـألمر خفي س

  ه ـجمال 1اـفحي دت محياهاـوأن
  الخدا  ذلك 2المقلة وقبل على صون

  ا ـالبرود جماله فكم سترت سود
  3داـالرم  اـعن سنه ه لكنـوغطت

  ذاك الخال عما مقصر  وكم خال
  الحدا  باألنساب ال يعرف العلم عن

  التي  وجهها الكعبة عن سفرتلقد 
  4داـالمب  في حسنها ينـا المسـله

   5إلى وقالت أال أين مكللي قصدوا
  داـالحجاب الذي أب ىأبد فقدجمالي 

   

                                                
 )).َفَحـیِّي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).صـوت المـقى: ((لطویـ. جعلھـا د 2
  .ھـذا الشطـر مختـل 3
  : طویـل؛ فجعـل ھـذا الشطـر ھكـذا. تصـرف د 4

  .؛ بحجـة سالمـة الـوزن))لھـا الحجـر المسـني في حسنھـا المبـدا((
 .ھـذا الشطـر مختـل 5
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  جانب  كل من قات لها العشـفلب
  داـالبع اـون لهـا يستقربـيومونه

  ومن   فمن ندف أشفى على تلف
  داـم بها وجـلى قرب يهيمحب ع

  يذق  ولم النجوم علىومن ساهر 
  داـالقص  بعينيه طعم النور أو يبلغ

  ه ـتجاه  در وبدرـسائل عن بي
  الخدا اشتراك اللفظ قد ينغص 1كذلك

  راره ـق رـن مستهام ال يقـوم
  داـه وقـر أشواقـه من حـكأن ب

  اـموري هـجنبي بين اًـيقلب قلب
  داـزن هـفتحسب  هـفي أوار األسى

  ركابه  حادي الركاب إذا ما حدى
  داـه نجـن لـالراكبي قلوب أنـك

   ىنـأحاد بها إن أنت جئت بها م
  وردا دور فانزل ونلت المنى واألمن

   
                                                

 .؛ مـن أجـل الـوزن))كذاك: ((طویـل. جعلھـا د 1
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   التي والتربة 1الخيف هذا وال خوف
  داـع  عين المصطفى قد 2رتـس

  إلى  وانصرففاعترف  عرفاتوفي 
  ادـالعب م المالكـيرح فيها 3مشاعر

  وإن كنت من أوفى العبيد جرايما 
  داـالعق نبيل العقد من ربك  فحسن

  م ـجراي الوعيد فيك لين صدقت
  يصدقك الوعدا الصفح 4فعفواً لجميل

  واستلم وقم  طف للبيت مفضياً وعد
  واسجد وكن عبدا بها للمقام الرحب

  واجتهد والشكر والحمد ورد في الثنا
  داـحم اإلحسان زادته  فمن عرف

   

                                                
الرابـض خلـف جبـل أبي قبیـس غـرة بیضـاء في الجبـل األسـود : الخیـف 1

 .بمكـة المشرفـة؛ وعـلى ذلـك سـمي مسجـد الخیـف المتواجـد بھـا
  .من أجل الوزن؛ ))سرت((بعد كلمة )) بھما(( طویل؛ فأضاف كلمة. تصرف د 2
موضـع بیـن : والمشعـر الحـرام. ھي مواضـع مناسـك الحـج: المشاعـر 3

َلْیـَس َعَلْیُكـْم ُجَنـاٌح أْن َتْبَتُغـوا َفْضـًال ِمـْن  [: عرفـات ومـنى؛ وفیـھ یقـول تعـال
َرّبُكـْم َفـإَذا َأَفْضُتـْم ِمـْن َعَرَفـاٍت َفاْذُكـُروا الّلـَھ ِعْنـَد الَمْشَعـِر الَحـَراِم َواْذُكـُروُه 

 .198: بقـرة؛ اآلیـةسـورة ال .)َكَمـا َھَداُكـْم َوإْن ُكْنُتـْم ِمـْن َقْبِلـِھ َلِمـَن الضَّاِلیـَن 
  )).جمیـل: ((طویـل الـالم؛ فأضحـت. حـذف د 4
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  حقوقه  وأقضالحب  عج نحو فرضو
  قبر من أوالك من هديه رشدا وزر

  







1: 

  ق الشرقي إسفارا ـما أحسن األف
  أسفارا  اإلدالج ىم هذا في دجـفك

  هاديـة األظعان دا سارتـب إذا
  واراـه الظلماء أنـب ه وصارتـل

  ت ـسدل  يجلو غياهب ليل طالما
  ارـأست اءـعلى المحبين في الظلم

   
                                                

 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر البسیـط 1
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  دـبع ثم ذا  م ـه نسيـمن مـون
  راراـأس ثم تـكان ثـأحاديعلى 

  سحر  ذي ت سرفبر سرت سحيراً
  اراـواه معطـيه من أهدت له ريح

  فغدتوى اللِّ ببانات أكناف سرت
  دارا  د أصبحتـن قـأن داريـك

  رةـمعط أرواح ةـبطيب  طابت
  اراـالشوق عط قـأفا فأصبح ـبه

  دا ـب صباح حين إلا قـكأنما فل
  وارا دـحسن الشمس ق 1بهجة خدر

  وتبدت حسن صورتها  حقي بدت
  واراـاألرض أنجاداً وأغ 2هـفعممت

  دت ـحين ب  دعوة المختار كأنه
  راراـوإص دانت لها الخلق إعالناً 

   

                                                
  )).خـدَّ وبھجـة: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).فَعمَّـت: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ره ـتبص  أنتمن نوره كل نور 
  اراـإبص  1ارـاألبص  زاد  ونوره

   2داءـسع اً بهـه اهللا أقوامـب هدا
  اراـكف  رـع الكفـوا مـلواله كان

  ه ـشفاعت  قالت هو الشفيع الذي
  اراــالن واـأال ال تدخل نـللموبقي

فُهو الععظمت وإن الجانيعن  3و   
  اراــان غفـمن المسيء ذنوب ك

  ه ـسائل دا رـهو الكريم الذي م
  راراـتك  آلـرر التسـك يوما ولو

  ه ـمحبت ب الذي ألقىـهو الحبي
  اراـوه طـنح فقلبي بـقل في كل

  ه ـب ام ـوه مخلوق ه كلـأحب
  اراًـوأشج حتى الجمادات أحجاراً 

   

                                                
 )).لألبصـار: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).سعـدا: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .أي كثیـر الَعْفـو 3
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  غرته  وانشق بدر الدجا من نور
  اراـأنه  هـالسحب من كفي وانهلت



1: 

  ا ـهجوع  ىمنع الهجر من سليم
  اـالرجوع يريد طبعهافانثنى 

  اً ــقلب  لـيعل  الـلي  هـبعثت
  اـاً ولوعـاً بها محبـمستهام

  ح ـلم يجد غير طرف جفن قري
  اـلدموعا شاخصا نحوها يذر

 



2: 

   
                                                

  .ـذه األبیـات مـن البحـر الخفیـفھ 1
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الخفیـف 2
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  سؤالي   يريد رح حالي لمن ـش
  1والـالم ىال مولـي اعتقـف  إنني

  ه ـاء عليـوالثن  ق الحمدـمطل
  لواـل مـوالجمي فـو للعطـوه

  ا ـاحتكام يـف والة ـال أرى لل
  وال  لـك  لىـع الـم  يـوول

  بي ـذن رـبالمصاب تكفي يأرتج
  2والـصحاح العلاء في اـحسبما ج

  ا ـفيه  ا وال الخيرـنَالد ال تدوم
  زوالـلل  ذا وذا رــالش ذاــوك

   من مـوك ساعة الوصال فاغتنم
  والـن  نـم ةـة وهي منحـمحن

  تجدهـا حضرفا عنك فإذا غبت
  3ؤالـالس  نـع  دـالمفيواب ـللج

   

                                                
  )).المـوالي: ((طویـل؛ الیـاء فأضحـت. أضـاف د 1
 )).العـوالي: ((طویـل؛ الیـاء فأضحـت. أضـاف د 2
  .ھـذا الشطـر مختـل 3
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  ا ـمنه والنور 1ارـنور للنه فهي
  والـالط اليـالليس في ـوهي األن

  ا ـدم وال تضج منهـفاستدمها ت
  ووال  نــاليمي لىـع اــوأدره

  






2: 

  ال ـود الثقـذه القيـه نـأرغم
  3الـللتغ  رهـمصي  ود  رب

  تى طال صبري على الجديدين ح
  4ل   يشفقا أن كدت مما لقيت

   

                                                
 )).النھـار: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الخفیـف 2
  )).للتغـالي: ((طویـل؛ الیـاء فأضحـت. ـاف دأض 3
 )).لي: ((طویـل؛ الیـاء فأضحـت. أضـاف د  4
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  ح ـفسي لديه  ض الرضاـإن بع
ـب 1ددـم أيالـابتق ه وأي  

  شيء ـون لـه أن أكـاش للـح
  الـبغ اده الصانع القديم ـش

  ه ـعلي اءـن الثنـدي مـإن عن
  2الـالق  يملهن م ـاني لـألم

  أمـو ـل بودي الذي مياـإم يا
  الـق  إليه أوار 3كن نصيـ

م ـواعل كدنياك وأرج موال أرج  
  الـر مقـغي أن راجي سواه

  وابتغاء الثواب من ربك اعمـل
  الفهو يجزي األعمال  بالمثق

  ا ـففيه  ة الرقيبـم غيبـواغتن
  الـصق  وب الرجال أيـلقل

   

                                                
  )).َمـدَّ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).القـالي: ((طویـل؛ الیـاء فأضحـت. أضـاف د 2
  )).نصـلي: ((طویـل. جعلھـا د  3
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   يغَـنر ـفك الوجود  في وأحل
  واألحقال  اإلنعامضروب  عن

   بالصبـ وسعه ضاق الوقت وإذا
  الـالمق  شهير تنس من ر والـ

  ـمن األم وسـره النفـربما تك
  الـالعق كحل ةـفرح لهـر 

 








1


                                                
 .خشبتـھ الـتي یوطـُأ علیھـا: أسكفَّـة البـاب 1
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﴿﴾1. 












                                                
َیـا َبـِنَي اْذَھُبـوا فَتَحّسُســوا ِمـْن ُیوُسـَف َوأِخیـِھ َوَال [: ھكـذا اآلیـة كاملـة 1

. )َتْیأُسـوا ِمـْن َرْوِح الّلـِھ إّنـُھ َال َیْیـأْس ِمـْن َرْوِح الّلـِھ إّال الَقـْوُم الَكاِفـُروَن
  .    87: سـورة یوسـف؛ اآلیـة
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1،
2 ،




3: 
  رق ـيا صاحب البلد المليح المش

  رقـرب أو مشمغـه في ـما مثل
 

   منزلي فارفع عيشي فيه تَضفَوخَ
  رف مطرقـا بطـالدني حتى أرى


4: 

   
                                                

  .م1315الموافـق لـ  1
 .م1318/ھـ718 2
 .الكامـلالبحـر  3
  .البحـر الطویـل 4
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  والصفح والرضا  الحسن يفيا يوسف
  دلـدق على الدنيا بسلطانك العـتص

 
 

 


1،


 

   ***  
   

                                                
 .م1339الموافـق لـ  1
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1؛ 

 












2،3

                                                
 .توجـد ترجمـة محمـد بـن راجـح الحسیـني أیضـًا في نفـح الطیـب 1
  .م1349الموافـق لـ  2
یقصـد االنكسـار الـذي وقـع للملـك المریـني أبي الحسـن في تونـس؛ وعـودة  3

الحسـن أثنـاء عودتـھ؛  بـني زیـان إلقامـة مملكتھـم بتلمسـان؛ وتصدیھـم ألبي
وكـان یقـود جیـش . واإلیقـاع بقواتـھ؛ بعـد قتـل ولـده الناصـر ونھـب معسكـره
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1: 
  بارح  الغربي نفحة  ن جانبـأم

  2حـسرت منه أرواح الجوى في الجوان
  اـوإنم رامـالغ دـزنبها  قدحت

  ادحـلق  وـن السلـفي دي تجافيت
  ة ـنسمة حاجري ي إالـا هـوم

  ادحـبق  رمى الشوق منها كل قلب
   

                                                                                                 
حـدث ذلـك . بـني زیـان أبـو ثابـت بـن عبـد الرحمـن بـن یحـیى بـن یغمراسـن

  .م1349/ھـ750في سنـة 
  .توجـد ھـذه القصیـدة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الطویـل 1
 )).الجـوارح: ((في النفـح 2
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   اـكأنه 1لها من غير شك رجحنا
  حـشمايل أخالق الشريف ابن راج

   2ةـعلي اً إلى كلـفتى هاشم سبق
  4ادحـفي كل ف 3وصبراً معار الحبل

  ره ـذك جم السيادة   العال أصيل
  حـالمداي  نضار في برود رازـط

  نوره  وفرقان مجد يصدع الشك
  ارحـبش  منه كل صدر ا اهللا ـحب

   ىانتض  البيان إذا دانيم وفارس
  حـالصفاي مضاء تـصحايفه أنس

  ع ـاجس ةـرقيق كما راقتك نغم
  جارح  زل كما راعتك صولةـوج

   

                                                
 )).سكـر: ((ھكـذا في النفـح؛ وفي اإلسكوریـال 1
 )).غایـة: ((في النفـح 2
 )).مغـار الفتـل: ((نفسـھ 3
 .أي في كـل خطـب یثقـل حملـھ 4
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  في بالغة  1إذا ما احتبى مستحفزاً
  حبه بساـمن القولخضم  2ضـوخي

   نحوه مجمع الحفل في شرعتوقد 
  حـاللوام ونـللعي  ربـح ةـأسن

  3فما ضعضعت منه لصولة صادح
  حـناص  ةـت منه بحكمـوال ذهب

  ه ـاظكع في يماًاق اًـتذكرت قس
  الجحاجح األنوف بالشم صـوقد غ

  عالمن  ما حزت الدين ليهنك شمس
  حـبالفوات  ةـموصول  4اـخواتمه

  مسفراً  أطلع الصبح ركباًرعى اهللا 
  حـواألباط  لمرآك من فوق الربى

   

                                                
  )).مستحضـرًا: ((في النفـح 1
 )).وخـوض: ((نفسـھ 2
 )).صـادع: (نفسـھ 3
  )).خواتمـھ: ((نفسـھ 4
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 ا ـكوره حط لقومي عندما أقول

 1ارحـالمس وسط وساعدها السعدان

  لها تعرضوا ال اهللا ذروها وأرض

 حـة صالـفهي ناق بمعرض سوء 

 لنا   فمن 2إذا ما أردنا القول فيها

 حـالقراي  وافي وانبعاثـبطوع الق

 3دـراي  وتحفة نفس ىت منـبقي

 ادحـم ةـوكعب  آنـظم وردـوم

 حيثما والبر 4الرحب تلقى وال زلت

 ورايح من كل غاد ت السرىـأرح

 :5فأجابني بما نصه

 ح ـار لمحة المع ألنوـأمن مطل
 ازحـن  عن الحي 6]ار لمفقودـتع[

   

                                                
   )).األباطـح: ((في النفـح 1
  )).فیـھ: ((نفسـھ 2
 )).قـادم: ((نفسـھ 3
   )).البـّر والرحـب: ((نفسـھ 4
  .ھـذه القصیـدة موجـودة في نفـح الطیـب وھي مـن البحـر الطویـل 5
 )).ُتعـاد لَمْفـؤود: ((في النفـح 6
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 يرتوي  الوصل مورد من ىبالمن وهل
 حـجان لـللتواص  لـل عليـغلي

 والحمى فيا فيض عين الدمع مالك
 1حـالمشاي والشيح شيح ورند الحمى

 اقتيـن وردـوم يع آرامـمراب
 حـة صالـلناق اًـسقي اً لها ـفسقي

 ه ـفإن 2اًـودق الحي سقى اهللا ذاك
 3سامح  حمى لمحات العين عن لمح

  زف في ـالخيام ت حوروأبدى لنا 
 حمالمال يوحل ىوالحسنالحسن  حلى

  4مهيع للحورترى حي تلك الحور 
 ارحـالتب داءـل حسم لـدل وهـي

   

                                                
  )).األشایـح: ((في النفـح 1
  .أي مطـرًا 2
  )).المـح: ((في النفـح 3
  .لطریـق الواضـحا: المھیـع 4
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 هل لي عودة  1ويحانالرويا دوحة 
 حـبين األباط  سـاألن 2لعقر عقار

 ة ـحاتمي  3ةٌـلَّل أنت إال طُـوه
 حـوراي ادـبغ ا ـنواديه  صـتغ

 منابراً   4ابن الخطيبالفخر  بهاأقام 
 حايـدى والمنـلنا اتـل آيـلترتي

 ه ـمديح  دـحم  لـباإلنجيوشفع 
 حـالمداي عـشف  5راةوـبالتَّ وأوتر

 ةـفريق  لـان كـوفرق بالفرق
 النصايح  6نأت عن رشاد فيه معنى

 د ـمرش  ةـو إال للبريـوهل ه
 حـراج  حـألرج ادـه لكل هدى

   

                                                
 .؛ وھـذا أسلـم))الریحـان: ((في النفـح 1
 )).لعفـر عفـار: ((نفسـھ 2
  )).ُحلَّـة: ((نفسـھ 3
  )).ابـن((؛ بـدون ))الخطیـب: ((نفسـھ 4
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))التوریـة: ((في اإلسكوریـال 5
 )).محـض: في النفـح 6
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   الورى بك ساد 1]الدين فبشراك شمس[
  وأورى الهدى للرشد أوضح واضح

 ل ـلقاي لم تترك مقاال  متى قلت
 ادحـلم 3دـحم نغْتقل لم ي لم 2فإن

  4هـفمن حام بالحي الذي أنت أهل
 حـطاف  5كـببحر من عطاي  وعام

 ا ـبالثن أن يشفع الحمد ق لهـيح
 حـساب حبر أسـذاك البحـويغدو ب

 صدوره  ويا فوز ملك دمت صدر
 حـأربح راب احرقد   هـى لروبش

 دى ـاله دل علىـبآرايك التي ت
 المناجح 6سيل خصصتلمن  وتبدي

   

                                                
 )).فبشـرى لسـان الدیـن: ((في النفـح 1
 )).وإن: ((سـھنف 2
  )).مـدح: ((نفسـھ 3
 )).ربـھ: ((نفسـھ 4
 )).عطایـاك: نفسـھ 5
 )).سبـل: ((نفسـھ 6
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  غاية  كل ملكت خصال السبق في
  2يا بان الجحاجح ملكت 1وملكت من

 ة ـهم رفـألش الـآم مطامح
 حـالمطام لـا أجـمراميه  لـأق

  ة ـمدح  ي المدحهدم فدونكها يا
  مادح  أشرف بها عن مدح  3أجبت

  5دهـحم مـبالعام الذي ع 4يهنيك
  حـالطواف  ك البحارـمواهب هاتي

فخذها سممسبل الفخر يا خير ي  
  ور التسامحـست 6على الخلق أغضا

  خير خاطب ودم خاطب العليا لها
  حـح طامـاق وأطموـت  قوـوأتْ

   

                                                
   )).مـا: ((في النفـح 1
  .ھـو السیـد السمـح الكریـم: الجحاجـح؛ مفردھـا جحجـاح 2
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))أصبـت: ((في اإلسكوریـال 3
 )).تھنیـك: في النفـح 4
 )).مدحـھ: ((نفسـھ 5
  .وھـو أسلـم)). إغضـاء: ((نفسـھ 6
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1،

2: 
  لذي الراية الحمرا  ىذا أبد قدومك

  البشرا  ثغور الرضا تعبر عن شنب
  دى ـاله من فلق الرشدوأينع فجر 

  راـفج ره ـوفج  راـنه  هـوكون
  والسرىله كي يحمد السير  سرينا

  ونرقب شمش الدين من فرعك  الفجرا
  م ـنستل  3في أحيان المن ونصبح

  راـوت  مـوآثارك اًـمواطنكم شفع
  من 4تشا الخطيب ابنونخطب ما يا 

  راـالشع  م ذاك الحي إذ نهزـكراي
   

                                                
 .م1355الموافـق لـ  1
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 2
 )).للمـن: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).تشـاء: ((طویـل. جعلھـا د 4
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   ىر والرضـباإلقبال والب فقابلت
  ارـمن ق وأقريت من يقرا وأقررت

  ا ـس الحمد حضرة قدسنا قدفأبنّ
  راـم تقـوأمداحك الـا تمـوأقدامن

  زل ـن ولم  ا ونلناـنلنلنا  اـهني
  راـالكب  ةـالمن ن هذهـال ولكـنن
وى واللِّ  والملك دلْرأينا وزير الم  

  به أزرا  وى كل يشدـزب اللـوح
  ا ـرسولن  اـسجدنا وكبرنا وقلن

  راـبشرى لنا بشي أتى بالذي يرض
الورى يهنوي في هذا اإلياب فإن  

  راـالده  رـه للدهر ما يسهـنتايج
  ر ـمنظ  أجمل سنا ذا اليوم أرانا

  والبدرا الشمس وجلى لنا من وجهك
  غدت  نعمة  أما والذي أوليت من
  راـوالشك دـالحم مـا للمنعـتعلمن
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  ة ـحج ت لسان الدين للدينـألن
  راــجه دهـوتعض راًـده سـتؤي

  اً ـمشرف اً ـمنيع ت لنا كتفاًـبقي
  راـنص  له ودمت له عضداً ودمت

  ة ـومن  نـفي كل أم ودمنا بكم
  العدا جمرا 1يأو نصل خمرا ىندير المن

 

2: 

  أما والعيون النجل ترمق عن سحر 
  والخمر  الخد والكأس وورد رياض

  ال ـوالطل والط ه والراحوريحان
  رـوالنه ورـونرجسه والزهر والن

  ىالضح في رونق ونور جبين الشمس
  رـالشه  م منتصفـوهالة بدر الت

   

                                                
 )).ونصـلي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 2
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  ه ـملك  فـيوس لقد قلدت آراء
  رـالده  د معـتبي د نصر لنـقالي

  رـبناص اإلسالم منه 1دهـوقد أي
  رـنص بني نصير وخير النصر نصر

  ـحمد وحالنبي م أنصار القوم هم
  2والعسر   وعصبة األعالم في اليسرزبه ـ

  سيد الورى  وحسبك من قوم حموا
  والجهر  في السرالحق  وقاموا بنصر

   سيوفهم اإلسالم ودقسقى شرعة 
  والنشر العرف رحيق األماني طيب

  طيبه  يعبق الرشد روض فأصبح
  يودوح الهدى بالزهر أزهاره تزر

  هـه وعن سطواتـفيا سايلي عن
  رـالحم  هـاً براياتـح محفوفالإذ 

   

                                                
  )).أیَّـد: ((طویـل. جعلھـا د 1
  : طویـل؛ في البیـت ھكـذا. صـرف دت 2

  )).عصبة األعالم في الیسر  والعسربـھ  *ھم القوم أنصار النبي محمـد ((
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  ا ـعرمرم قدام جيشاًإلمع ا زجو
  رـالكف 1ةـشرذم دـبالتأيي ردـوش

  ا ـا وراءهـعم كـتنبي ةـلخليل
  زـبالعج يعرف فاإلفصاح وال غرو

   ىبالغنم والغن أدناه فوز من اـفي
  رـوالفق  رـويا ويل من أقصاه للقف

  اختارت يداك وأحرزت  يميناً بما
  رـواألم  والتأييد والنهي لكمن الم

  التي  مدائحك يلقد أصعدت مجد
  2ت بها شعرـمدح اـومجدك والعلي

  ا ـبالثن ع الحمدفق لمثلي يشـوح
  رـوالوت عـالشف و معانيه معـويتل

  ىالمن روضةثمار األنس من  ينجفا
  الشكر  من شجرالحمد  3وأقطف زهير

   

                                                
 .أي الجماعـة القلیلـة مـن الكفـار 1
 .؛ بالیـاء))شعـري: ((طویـل. جعلھـا د  2
 )).زھـر: ((طویـل. جعلھـا د  3
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  ه ـالفوز عذباً ختام وأشرب ماء
  البشر سمح في أكوسرحيق براح ال

  النهى  زجوال برحت أمداحكم تع
  رـلليس  العسر نموإال فكم تنجني 

  م ـرأيك  وال زالت األقدار تخدم
  رـيس ارـما دام نجم للس وراياتكم

  
1: 

  الحمد  أما والذي لي في حالك من
  دـفْالر  من 2علي يك مالكـوما ل

  معرض لقد أشعرتني النفس أنك
  3]يستجد الاليي لفطرك[عن المسرف 

  رةـجه ك ـدت لـة بـزل فإن
  4دـعم عن فما واهللا إذ كنتفصفحاً 

   

                                                
 .لبحـر الطویـلھـذه األبیـات موجـودة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن ا 1
  )).َلـدّي: ((في النفـح 2
  )).اآلتي لفضلـك یستجـدي: ((نفسـھ 3
  : جـاء ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 4

  )).فصفحًا فما واهللا أذنبـت عن قصد *فـإن زلة مني بـدت لك جھرة ((
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1: 
  ود ـأجلك عن عتب يغض من ال

  ردـال نـوجه العذر منك ع وأكرم
  تي ـنصيح إليك دي ـولكنني أه

  دـتج ثم لم  ت قد أهديتهاـوإن كن
  ده ـاوز حـإذا مقول اإلنسان ج

  دـالض  منه إلى األغراض تحولت
  اً ـمذمم هزالً دـالج منه فأصبح

  الجد في معرض الهزلوأصبح منه 
  فإنه   فيضاً للعنان 2فما استطعت

  دـوالمج 3الـا بالعـالسجاي قـأح
  

   

                                                
 .ھـذه األبیـات موجـودة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الطویـل 1
 )).اسطعـت: ((في النفـح 2
 )).بالعـالء: ((نفسـھ 3
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1

 
   ***   

  
   

                                                
   )).ثـاني: ((في النفـح 1
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1؛ 

 

 









 



2


                                                
  . الدرر الكامنة، ونفح الطیب: توجد ترجمة محمد بن علي العبدري أیضًا في 1
  )).مـن إفریقیـة: ((في النفـح 2
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12 
3،


4،


5 



 

   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))بھـم: ((في اإلسكوریـال 1
 . یـب شـارب الخمـرألـم الـرأس؛ الـذي یص: الخمـار؛ بضـم الخـاء 2
 .أي ُمْھِلَكـة 3
اخلفـت األقـوال . ھـو أبـو الحسـن عـلي بـن الجھـم بـن بـدر القـرشي السـامي 4

م؛ أمـا وفاتـھ 803/ھـ188في تاریـخ مولـده؛ وأشھـر األقـوال أنـھ ولـد سنـة 
وھـو أحـد شعـراء الدولـة العباسیـة؛ في عھـد . م863/ھـ249فـفي سنـة 

 .فـة المتوكـلالخلی
 )).البـالد: ((في النفـح 5
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1: 

  ة ـوسجي اس مذهب ـل أنـلك
  ارمـام المكـومذهب أوالد النظ

  داً ـسي  كنت ثاوياً فيهمت إذا كن
  المظالم وإن غبت عنهم لم تنلك 

  حياتهم   عدمت أولئك صحبي ال
  مـوال عدموا السعد الذي هو داي

  م ـحديثه بذكراهم وطيب  ينّأغَ
  مـالحماي كما غردت فوق الغصون

  
2: 

  مـرأيت  وـل  رـا بمصـأحبتن
  ارـالنه رافـد أطـعن  بكائي

   

                                                
 .ھـذه األبیـات موجـودة في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الطویـل 1
  .ھـذان البیتـان موجـودان في نفـح الطیـب؛ وھمـا مـن البحـر الوافـر 2
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  دي ـوج  رطـتشفقون لف لكنتم 
  1ارزـالم دـاه من بعـا ألقـوم

2:  
  مـاً بذكرهـك يومـحمام األي ىنَّغَتَ

  اـأفن  فأطرب حتى كدت من ذكرهم
  رة ـجي  كـال تب ت حمام األيكـفقل

  3اـم عنـوصله تـوانقض اءواــن
  ل ـاً لسايـردد جوابـم يـول الـفق

  4اـألحقن  ذاـاً بـجميع كنا اـأال ليتن
 



5:  
   

                                                
  )).الدیـار: ((في النفـح 1
 .ھـذه األبیـات مـن البحـر الطویـل 2
  )).َنَأْوا واْنَقَضْت أیَّام وصلھم عنَّا: ((ذا الشطر ھكذاطویل؛ فجعل ھ. تصرف د 3
  )).ِحْقنـا: ((طویـل. جعلھـا د 4
 .وھـذا البیـت، واألبیـات الموالیـة لـھ مـن البحـر الطویـل. م1346الموافـق لـ  5
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  ا ـمواله  كـر ملوك األرض أنـتق
  اـقضاياه  كـف عليـوق وأن الدنا 

 
  رة ـمني طلعت بأفق األرض شمساً  

  اـمحياه الد ـالب  لـار على كـأن
   اـحتى كأنن 1اروقـا للفـت لنـحكي

  2اـــرؤياه ذبــكن ن ال ــبعي
  رة ـر سيـاره خيـآث  على وسرت

  اـيرضاه كـه ربـأن اللـقطعنا ب
  ل ـبمحف  وكـالمل رـإذا ذكرت سي

  اـن دنياهـادي وحسـالن بها ونادى
  ا ـك زانهـوملك اـواهر ودك ـفج

  اـرك حالهـوذك 3اـك زاهـدلـوع
  وأنت لها كهف حصيـن  ومعقـل

  مـور  وأخراهـاتلـوذ بها أولى األ
   

                                                
 .لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھوالفاروق لقب )). الفاروق: ((طویل. جعلھا د 1
 )).َمَضینا بعین ال  ُنَكذُِّب ُرْؤیاھا: ((فجعل ھذا الشطر ھكذا طویل؛. تصرف د 2
  )).زاَنھـا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  م التي ـوالهم انـم ذوو التيجـومنك

  اـأدناه ن ـأناف على أعلى السماكي
  ك ـمال  امـك قـاب منهم مالـإذا غ

  اـعلياه دسـالمق تـللبي  1جددـم
  ا ـبيته  سـا على التقوى وأسـبناه

  اـوسف الزاكي وسير مبناهـو يـأب
  ة ــفر خليـن خيـاا عثمـوأورثه

  اـام وأنداهـاس األنـم من سـوأحل
  ك ـمال  رـخي  دهـبع ليـام عـوق

  هـالل  بـراق وخير إمام في الورى
  ال ـذو الع علي بن عمر بن يعقوب 

  اـبلواه ق األعادي حيثما سار ـمذي
   

                                                
  )).َفَجـدََّد: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ا ـوقته  ةـه وأعطى الخالفـأدام الل
  اـوجاله  وبـور أحالك الخطـون


1؛
 

  وا ـفغرب  رحلنا فشرقنا وراحوا
  ونـالفراق عي ففاضت لروعات

  م ـر بينهـإث ةـفيا أدمعي منهل
  ونـع عيوبالدم ونيـأن جفـك

  ا ـت عنه مكلفـفيا معهداً قد بن
  نــوحني ة ــه أنـلي منبدي

  ة ـعشي كر المزن سقتك غوادي
  ونـهت اقـودادك محلول النط

  ن األيام لم تقض بيننا ـإن تكـف
يكون  قضى فسوفبوصل فما ي  

   

                                                
 .م1362الموافـق لـ  1
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  م ـربعك  ز علينا أن نفارقـيع
  ونـنه وأنا على أيدي الخطوب

  ة ـرسال  ولو بلغتني العير عنكم
  نـضني اء ـباللق رـوساعد ده

  الهوى   على ما تعلمون منلكنا 
  ونـفن  ن ألحداث الزمانـولك

***  
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1  

2 

 
 


  3  

       
                                                

الـدرر الكامنـة، ونفـح : توجـد ترجمـة محمـد بـن یحـیى العـزفي أیضـًا في 1
أنـھ ولـد بسبتـة عـام ((في المصـدر األخیـر وذكـر . الطیـب، وأزھـار الریـاض

ھـ؛ فكانت دولتھ 720ھـ؛ وخلع في سنة 719ھـ؛ وبویع بھا بعد أبیھ عام 699
 . وھذا یكمل ما أورده ابن الخطیب)). ھـ768ستة أشھر؛ وتوفي بفاس سنة 

  )). أبـو القاسـم أبي یحـیى(( كتبـت في الزیتونـة  2
تبـر أسـرة مـن أعـرق األسـر العربیـة وأبرزھـا وتع. الزیـادة في الزیتونـة 3

ووصلـت الرئاسـة لھـذه األسـرة في سبتـة؛ بعـد قیـام ثـورة فیھـا ضـد . بستـة
م؛ حیـث اختـار أھلھـا عالـم سبتـة األكبـر 1248/ھـ647الموحدیـن سنـة

وقاضیھـا أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن الحسیـن اللخـمي العـزفي 
واستمـرت راستـھ لسبتـة ومـا یحیـط بھـا إلى یـوم وفاتـھ سنـة . ستھـملرئا

وبعدھـا خلفـھ في الرئاسـة ابنـھ عبـد اللـھ أبـو طالـب؛ وبـقي . م1278/ھـ677
. م1305/ھـ705في رئاستـھ حـتى سقطـت سبتـة في قبضـة بـني مریـن سنـة 

غیـر أن . م1313/ھـ713 وتـوفي رئیسھـا عبـد اللـھ بعـد خلعـھ في فـاس سنـة
بعـض أفـراد أسـرة العـزفي تولـوا رئاسـة سبتـة في ظـل حكـم بـني مریـن؛ 
ومـن ھـؤالء یحـیى بـن عبـد اللـھ والـد صاحـب الترجمـة الحالیـة؛ وبـقي في 

وبعـد وفاتـھ تـولى الرئاسـة ولـده . م1319/ھـ719منصبـھ حـتى وفاتـھ سنـة 
  .م؛ حیث انتقل إلى غرناطة1320/ھـ720خلع عنھا سنة المترجـم لـھ؛ ولكنھ 
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       1،
 

2 


    

    3    
4

   5 


     

                                                
 )).الخطـط النبیھـة (( في الزیتونـة  1
 )).یتـأود((نفسـھ  2
  )) .والزمـن: ((نفسـھ  3
 .ھي الریـح الشدیـدة: الزعـزع 4
  )) .نـازح: ((في النفـح  5
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1: 

  الربا  تلك علىي عوج    ا ـالصب  ريح يا أفديك
  اـصب ل غماما ـترس    را ـسحى امعالن  واحد
  اـرب  تقضي ما يكـل    ة ـغرناط ىـرب على

  اًـطيب عن صب سالماً    ح يـيا ر يغـلباْم ـث
 

   

                                                
  .مجـزوء الرجـز 1
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1:  

]اـالقض ورـبفاس أم تـيلِّوء   
  2]ةـوراً شنيعـأمـا فيه دثتـفأح

  اب الفتوح ـك بـلنفس ت ـفتح
  ةـالشريع ابـب اسـعلقت للنو

  ارس ـورى فـال ادر مولى ـفب
  3ةـريعالذَّ لـبيا قُـعنه ك ـبعزل

4: 
  اةـعواذل ووش ك قول ـدع عن

  ذاتـا اللـخأك يا ـكؤوس وأدر
  اـفي شربه  واخلع عذارك الهياً

  اتـوه  واقطع زمانك بين هاك
   

                                                
  .المتقـارب 1
  : ـذاورد ھـذا البیـت في جـذوة االقتبـاس ھك 2

  ))وأحدثـت فیھـا أمـورا شنیعـة  *أقـاضي فـاس لقـد شنتھـا ((
  . وردت ھـذه األبیـات الثالثـة مـن شعـر العـزفي في مخطـوط  الزیتونـة فقـط 3
  .الكامـل 4
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  د ـبكف ساق أغي  ـكا إليـخذه
  اتـر الحركـالمعاطف فات لين 

  ا ـه إنسانهـألحاظ ام منـد قـق
  اتـاللحظ رة ـفت يـف  اـمثبت

  ا ـورهنراء يسطع ـيسقيكها حم
  كاتشفي الم كالمصباح سأالكفي 

  منظراً   رقت وراقت في الزجاجة
  اتـالرح على يلـعدت تج لما

  ا ـإنه ارقـاألب في اـتمزجنه ال
  اتـلدى الكاس اـدو محاسنهـتب

   مفـ ب فيغرعجباً لها كالشمس ت
  اتـالوجن نـم اـمطالعه نـلك

  ىه من المنـا ما نشتهيـا بهـنلن
  اتـالجن على زهىـة تـفي جن

  ج ـسجس لـا كل طـرفت عليه
  الثمرات ع ـض يانـل غـمن ك
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  ل ـوخماي  قـما بين خضر حداي
  اتـإلى دوحي ضـتف داولـوج

  ره ـزه  بها يصافح سرى النسيم
  اتـالنفح  ورجـم وهو بـفيه

  ادن ـن شمغـا ـا فيهـا لنـدوش
  اتـإلى الغاي اً ـسبق داـحاز الم

  ادرت ـوب دنـطربت له القضب الل
  راتـال في الحبـتخت ه ـا لـرجع

  ا ـلكنه  اًـركع  هـعلي رت ـم
  اتـالركع  لدى اـت تحيتهـجعل

  منه فقربت  قصرت صالة الخوف
  راتـبالزه ه ـا وحفتـربانهقـ

  ا ـق زيهـابـاه يطـمثن ودـوالع
  اتــات على رنــردان  1يـف

   

                                                
 .؛ مـن أجـل الـوزن))فیھـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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   1ةــنغن بـاه بـثُلِّثَس مـج إن 
  اتـالنغم  ةـمن ثقيل مـي اليـف

  عليه الورق من  تعنـان ما ـفك
  اتــللقين  اهـــألق ا ـألحانه

  ا ـلن ـدو عكفت على ألحانها تش
  اتـلغ  باختالف رـخلف الستاي

  اب ـورات بالحجـعجم ت  فكأنها
  وراتـالت  نـم وراًـس دتدرو

  في شدوها  ة ت بأفصح نغمـنطق
  اتــاآلي ذه ـا هـو علينــتتل

 
2: 

  والً ـوص  دـنحو نج إذا لم أطق
  والًـرس اـؤاد إليهــت الفـبعث

   

                                                
  .الصـوت عندمـا یخـرج مـن الخیشـوم: الغنَّـة 1
 .المتقـارب 2
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  ا ـاً بهـرهين يـقلب لـم حـوك
  زوالـنوى الركب فيها الن داةـغ

   ـتيلاالل ـا في الحـبه  لـحم
  والـوم فيها حلـأصبح القضحى 

  وى ـالن  داةـت فيها غـم بـوك
  هموال اًـن دمعـن العيـح مـأس

  ا ناظري ـسم س حسنـعلى شم
  والفــأ  وارتـت يوعن  اـليه

  ة ـا ساعـالغض واديـب وقفت 
  والـالطل  اـفيه دبــأن ـليلع

  ع ـساج هـن أيكـان مـوفي الب
  الـالهدي ب منهاـبالقض عـيرج

  ام الحمى ـحم يا  وى ـاله  قحب
  الـنى قليـالمع  ـبيبقل  قـترف

  ه ـأشواق  هــتالل  تـد هجـفق
  الـأو خلي 1انيـث اًـإلف ركـبذك

   
                                                

 .؛ مـن أجـل الـوزن))ثـنى: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  وى ـالهي ارـدر أن ادكـم تـأل
  الـؤاد العليــالف نىعـوي يبذي

  التي   اـك المطايـه تلـرعى الل
  الـو ذميأ إلى الحج وخداً سرت 

  م ـت بهـخف ف ـا كيـويا عجب
  الًـاً ثقيـب حملـالقل ت ـوحمل

  وا ـودع إذ  رـالصب ي نـوودع
  الـسبي  هـدت إليجـأن و اـفم

  ام ـالمق ح نفسيـرت يا ويـوآث
  الـالرحي ودادـال  لـأه رـوآث

  وس ـبالنفى الرض 1اـوجادوا رج
  الًـاً بخيـضنين بنفسي ت ـوكن

   ـنيتاف إذر ـلى السيـت عـندم
  الـطوي راـده يت حزنـوالزم

  وا ـإذا يمم ونـفـاز المخــوف
  زوالــلن ت اـارهـآث  ازلـمن

   
                                                

  .؛ مـن أجـل الـوزن))رجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  دى ـاله  نـبي وزاروا  واـوحج
  والــالرس  اشميـاله داً ـمحم

  وا ـا أملـإدراك مـب  ازواــوف
  والـوالقب ى الرض  لديه واـونال

  م ـمثله م ـت في عزمهـكن ولو
  والـه عجـإلي تـرفـإذا النص

  وب ـذنـال ي نــأثقلت  نيـكنلو
  والًـا حمـل منهـللثق  وما كنت

  ا ـالصب ل ـة جهـت مطيـركب
  والـذل ي ابصالت  نات أوـوكان

  وى ـس نحو الهـت بي النفـومال
  والًـراً جهــني غـد وجدتـوق

  ةً ـي طيبـل فـلمن ح ربى ـفط
  والـا الحمـح منهـوعرس بالسف

  ا ـنى عندمـم ي نى فـال المـون
  زوالـن منها  ازلـالمنـوى بـن

   

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

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


496 
 

  ا ـالصف وـنح رـفى الضمايـوأص
  والـه الوصـفي ل للوصل ـيؤم

  راً ـمستبش ت ـى البيـاء إلـوج
  والـه دخـن فيـاألمـر بـليطه

  ىذاك الحمـب بى ـاف ولـوط
  والـوس قصداً رـونال من الحج

  ورى ـر الـخي لـا حـالد بهـب
  والـفيها الحل  وبى لمن مالـفط

  ة ــرفع  اـسم  مـكري ي بـن
   الـداً أصيـومج الًـدراً جليـوق

  ة ــرحم   هــألمت ان ــوك
  الـم كفيـة فيهـالشفاع ـلبفض

  م ـله اً ـاً رحيمـرؤوف ان ـوك
  والًـاً عليهم وصـشفيع اًـعطوف

  رأوا   اــإذا م ون ــيفزع  له
  والـخسفاً وأمراً مه دى الحشرـل
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  اً ـم شافعـي ذنبهـف اء ـن جوإ
  والـوالقب هـمن رب الرحب ادـب

   تْددــزات إذا عــمعج  هـل
  والـالعق لُّـكهى وتُـوت النُّـتف

  ا ـول معشارهـغ القـيبل  نـول
  الـف فيها مطيـالوص وإن كان

  هــوسحبان  انــالبي   سـوق
  الـكلي اـمداه يف هـذهنيـرى 

  ه ــي خلقـف ه ـالل ره يــتخ
  الـالمثي  هـر لديـان الخطيـفك

  ه ـل  ادـن  اسـر في النـولم ي
  الـه بديـق منـالخالي يـفوال 

  ه ـفي أرض مـالحك هـقى لـوأب
  الـوكيـا الـان األمين عليهـفك

  وكـلَّ  ظـالم  وظلــم  بهـا
  على الفـور لمـا أتى قد أزيـال
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  ة ــفتن  ظىـل ارـكن تـوكان
  الًــظلي  نـمألن امـادت ـفع

  ه ـجيل ن الدجاـحس  د زانـوق
  الًـفجي الًـجي رـالده ذكر إذا 

  دتــد بـق  ررــه غـوأيام
  والًـالي حجـا والليـالدنبوجـه 

  ه ــجيت إذا م ــكري  ولـرس
  والبـقى القـتل  اهـمغن تـويمم

  ع ـالربي  انـزم  يـده فـبمول
  والـذيـر الـا يجـانتـع أـربي

  ر ــزاي ن ـآلن مه اـب الـفأه
  والـوق الفضـل يفـبفض ا ـانتأ

  ضى ـالمرت ام به ـام اإلمــوق
  الـزيـراً جـاً وأجـال ثوابـفن

  م ــو سالـأب  نـستعيمال  وـه
  الًـجلي  دراًــق  عـترفمليـك 

   

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

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


499 
 

  راً ـذكراً أثي  از من الصيتـوح
  الـداً أثيـمج رم الخيم ـومن ك

  دى ـالن  امـغم يلـل عــسلي
  الـالسلي ذاك  ه ـالل  دــال أيأ

  وده ـمن ج اس ـع النـى أوسفتً
  الًــحفي راًـالً وبـاً جزيـعط

  هــوالقي  ارـــاله الوقــح
  والًـللجود يلفى عج  احـارتإذا 

   1اـالثن  لـه جميـاع عنـوقد ش
  والـة عرضاً وطـم البسيطـوع

  ى ـفَو  د إالـبالوع  نـا مـوم
  والـاً مطـومد يـبالوع يك فلم 

  ن ـلم اٍلمغــ الهـي عـوال ف
  الـوقي االًـك قـالمل  في رـكثي

  ره ـعص  يـل فـبالفض ردـتف
  الـادي كفيـاألي رف ـوكان بع

   
                                                

  .؛ مـن أجـل الـوزن))الثنـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  الد ـى البـت له حين وافـأطاع
  والـل فيها حلـح رضى عندما 

  اــأهله   هــلطاعت   1اــوج
  والـالدخ  يرومون فيهاسراعـاً 

  ا ـبه يلاوــالم  ردـقَ هنَبــفَ
  والًـمي خادـا المعـوأكسف فيه

  ا ــن أفكارهــباألم  دــومه
  الـالسبي  اـدل فيهـن بالعـوأم

  ا ـبه ديـف التعـأك  فــوك
  الـفتي اس فيهاـالن مـال يظلـف
  ضى ـقد م الذي وعصر الكروب

  الـه أديـمن راتـالمس انـزم
  ة ـوكـي شـا إلى الغرب فـأنان

  الًـقلي ع األعاديـاد جما عـبه
  ضى ـانت  رؤوس الطغاة وقـوف

  الًـصلي اـع فيهـليسم اً ـحسام
   

                                                
 )).وجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  اً ـمرهف هـزمـن عـرد مـوج
  الـصقي ي المناو ورـم أمـلحس

   ــهل  ادــور معــل كفـوك
  الــذاً وبيـأخ ه ـذه اللـسيأخ

   ـيِلا وـلم قــاليـالخ  زـأع
  الـذلي مـان منهـك وه من ـون

  الً ـداخ اءه ـج ن ـلم  وراعى
  الـالدخي  نـن القاصديماه ـحم

  ده ــقص  هــبأفعال  انــفك
  الـقصداً جمي ج الفضلـمنهإلى 

  ه ـالي بـاش المعـانتع  حـوص
  الًـعلي  اليعشخص الم وقد كان

  دى ـال بالنــنى العـمب دـوشي
  الــة أن يميــخشي هــووثق

   1اـل العطـجزي ـيويعط  لـيني
  الـي منيـالليال ال أخرىا زـفم

   
                                                

 )).العطـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ة ـي رفعـر فـدى الدهـودام م
  الـن الغليـالحاسدي  نـر مـتثي

  ه ـابـي بـد فـرح السعـب وال
  1الـاً أو مقيـه مربعـب  مــُؤي

***    
   

                                                
: الریـاض عـن تاریـخي ذكـر عنـان ھنـا مـا سبـق ذكـره عمـا ورد في أزھـار 1

  .والدة وممـات أبـا القاسـم العـزفي
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1 
 

 
23 

4،5 


6 
7.8 
9  


                                                
نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض؛ حیـث : توجـد ترجمـة محمـد المكـودي في 1

 )).أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد الرحمـن المكـودي: ((جـاء فیـھ أنـھ
  )).ُیتقـاصى: (( في النفـح 2
  )) .مـرمى: ((في اإلسكوریـال 3
  )).عضاُھـھ: ((النفـح في 4
 .أي یسـرع 5
 .وھـو برج فلـكي في السمـاء 6
السمـاك : یسـمى األول. السماكیـن؛ وھمـا كوكبـان منیـران: السِّمـاك؛ مثناھـا 7

 .السمـاك ألعـزل: الرامـح، والثـاني
  )).قـدم: ((في النفـح 8
  . وصححـت مـن النفـح)). بـل: ((وردت في اإلسكوریـال 9
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1 
23 






4 

5

6: 

   

                                                
 )). جذبـھ: (( لنفـحفي ا 1
 )). محـل العیـن : ((في اإلسكوریـال وردت ھـذه العبـارة 2
  )).دعونـاه: ((في النفـح 3
  )).واستسقینـا: ((نفسـھ 4
  )).وحاضـر: ((نفسـھ 5
  . واألبیان من بحر الوافر)). فممـا نسبـھ إلى نفسـھ وأنشدنـاه قولـھ: ((نفسـھ 6
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  اس ـالقي عن لـرامي فيك جـغ
  اسـل كـبك ه ـد أسقيتنيــوق

  و جفاني ـول واك ـسى هـوال أن
  ياسـا ونرـي طـاربـك أقـعلي

  الـكم  نـسي مـلنف يأدر وال 
  اسِـن ر ـأنى لعهدك غيسـوى 

 
1:  

  ا ـوإنم اء ـفيه م رٍـت بخمـبعث
  رـة الخمـرايح فيه  2ت بماـبعث

  سكرنا  قل   ر إذـل عليه الشكـفق
  رـر وأنت بال شكـبال سك فنحن

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .؛ وھـو أسلـم))بمـاء((: في النفـح 2

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

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


506 
 

1: 
  لدي  رحماك بي فلقد خلدت  في خ

  الكبـد  2هـوى أكابد منـه حـرة
  فؤادي إذ   3حللـت عقد سلوي في

  حللت منه محل الروح في جسـد 
  مرآك بدري وذكراك التـذاذ فمي 

  ودين حبـك أضماري  ومعتقـدي
  ومن جمالك نور الح في  بصري 

  ومن ودادك، روح حل في خلـدي 
   4ال تحسبن فؤادي عنك  مصطبـر

  وع يـدي فقبل حبك كان الصبر ط
  وهاك جسمي قد أودى النحول به

  فلو طلبـت وجـودا منه  لم تجـد  
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  )). حرقـة : ((في النفـح  2
  )).عـن : (( نفسـھ 3
  )).ُمْصَطِبـرًا: ((في النفـح 4
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  بما بطرفك من غنج ومن حـورٍ 
  وما بثغـرك من در ومـن  بـرد 

  كن بين طرفي وقلبي منصفا فلقد 
  بعضهما فاعدل  وال تحد 1حابيـت

  فقال لي قد جعلت القلب لي وطنا 
  وقد قضيت على األجفـان بالسهـد 

  طلب عدال والهوى حكـم وكيف ت
  وحكمه قـط لم  يعـدل على  أحـد 

  ن ـشج إلى يال يرث من لي بأغيد
  دـاه ذو كمـيلق رف ماـس يعـولي

  2لصولته  يقبل إذعانما كانت من 
  دـعلى األس وـأن الرشا يسط خالإ

  إن جاد بالوعد لم تصدق مواعده  
  دـيع د لمـالوع ت بزورـفإن قنع 

   

                                                
  .أي ناصـرت وحبـذت 1
 )).لسطوتـھ: ((في النفـح 2
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   األ الـقه علتي منه فـشكوت
  1بيديى للطبيب فما برء الضنمـر 

   يألم  ي أو شفائبر فقلت إن شئت
  دـجي رـالكوث اكـاف لمـفبارتش

  يجود على   مولى يفل لتوإن بخ
  2دسج  ويبرى ما أضنيت من يضعف

3.  

***  
   

                                                
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 1

  )).ْرُء الضَّنى بیديِسْر للطبیب فما ُب *شكوتـھ علـتي منھ فقـال أَال ((
  )).جسـدي: ((في النفـح 2
ذكـر عنـان ـ نقـًال عـن جـذوة اإلقتبـاس ـ أن  محمـد المكـودي تـوفي بفـاس  3

  .ھـ753سنـة 
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   ***  

 
 

1 
 

  
 

2


3
 

  
   

                                                
الكتیبـة الكامنـة، : توجـد ترجمـة محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلـبي أیضـًا في 1

  .ـب، وأزھـار الریـاضوالدیبـاج المذھـب، ونیـل االبتھـاج، ونفـح الطی
ونبـھ عنـان ھنـا إلى الغمـوض الـذي یكتنـف اسـم ھـذا )). ولبـھ: ((في النفـح 2

ألن حصـون البراجلـة تتواجـد في المنطقـة الجبلیـة الواقعـة جنـوب . المكـان
غرناطـة؛ المسمـاة بالبشـرات؛ بینمـا یقـع ثغـر لبـة في غـرب األندلـس؛ 

 . جنـوب الغـربي مـن إشبیلیـةوبالتحدیـد؛ في ال
 )).دولـة: ((في النفـح 3
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1 2،

3 
4 

5 



 

  
   

                                                
  ...)).على العلم واالقتیات من حّر: ((، وفي األزھار))واالقتصار: ((في النفح 1
  .أي خالـص المـال 2
 )). التدبیـر: ((في الزیتونـة 3
  .الزیـادة في الزیتونـة والنفـح 4
  )).حافظـا: ((في الزیتونـة، واألزھـار 5
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1،

2.






3





4،

                                                
  )).أبي جعفـر بـن جعفـر بـن الزبیـر: ((لنفـحفي ا 1
 )).مسمـور(( ، وفي الزیتونـة ))مسغمـور: ((في اإلسكوریـال 2
 )) .عـلى: ((في المخطوطیـن 3
 )).أبـو عامـر بـن ربیـع األشعـري: ((في النفـح، واألزھـار 4

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

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


512 
 


 

 





1 









 

   

                                                
  )) . تخلیـص: (( في الزیتونـة 1
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1،

2: 

  د ـمراد ومقص ني الدنيا ـل بـلك
  راغـوف  ةـصح رادي ــوإن م

  اً ـمبلغ  ةـعلم الشريع غ فيـألبل
  4الغـب 3انـي للجنـه لـون بـيك

  النهى  6ل هذا فلينافس أولوـمث 5وفي
  8الغـب 7ي من الدنيا الغرورـوحسب

   

                                                
  )).والرئیـس ابـن المظفـر: ((األزھـار، وفي ))وابـن المظفـر: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
 .أي للقلـب 3
  .الكفایـة: البـالغ 4
  )).فـفي: ((في النفـح وأزھـار الریـاض 5
 )).ذوو: ((في األزھـار 6
 )).وحسـبي مـن دار الغـرور: ((في النفـح واألزھـار 7
  .اإلیصـال والتبلیـغ: البـالغ ھنـا 8
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  د بـمؤ م ـنعي  في وز إالـالف  فما
  غاـوالشراب يس ش رغد ـبه العي

1: 
  2يردنيو  المصطفى أروم امتداح 

  بـتلك المناق إدراك  عن  يصورق
  زاخر  والبحر البحر ومن لي بحصر

  والكواكب ىالحص 3بإحصا ومن لي
  إذا  ا ـألسن غدت يأن إعضائ وول

  4آربـم  بلغت في المدح بعض الم
   5واـتألف نـل العالميـو أن كـول

  بـواج  لم يبلغوا بعض مدحهعلى 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).فیصـدني: ((، وفي الكتیبـة))فیـردني: ((في النفـح 2
 )).بإحصـاء: ((في النفـح واألزھـار والكتیبـة والدیبـاج المذھـب 3
  : جـاء ھـذا البیـت في أزھـار الریـاض ھكـذا 4

  )).لما بلغت في القول بعض مآربي *ولو أن إعضائى غدت وھي ألسن ((
  ))....تسابقـوا إلى: (( في النفـح 5
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  اًـة وتأدبـه هيبـعن  1تـفأمسك
  بـجان  ألرفع وإعظاماً  2اًـوخوف

  ه ـه بالغـكان في وتـورب سك
  بـلعات ب ـفيه عت  ورب كالم 

3: 
  4رتـذنوبي اليوم قد كث إن يا رب

  دداًـوال ع  لها حصراً أطيق  فما
  ل ـقب من لي بعذاب النار سـولي

  داًـصبراً وال جل لها قـأطي وال 
  ومسكنتي ي  ضعف إلهي إلى فانظر

  داـم غـالجحي رـح 5نيـال تذيق
   

                                                
  )).فأقصـرت: ((، وفي األزھـار))فاسكـت: ((في الكتیبـة 1
  )).وعجـزا: ((كتبـت في النفـح 2
 .البحـر البسیـط 3
 )).قـد عظمـت: ((في الكتیبـة 4
  )).وال تذیقنَّـني: ((في النفـح واألزھـار والدیبـاج والكتیبـة 5
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1: 
  دو ـكالشمس تب صفحة  من وكم 

  نـب الحزيـقلها حسن 2يلـيسف 
  إليها يالطرف عن نظر غضضت

  3ينـودي ي على عرض ةـمحافظ
 


4،5

6،
 

***     
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
 )).فیسـبى: ((، وفي النفـح))ُیْسـلي: ((في الكتیبـة 2
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 3

 )).محافظـة على علمي  ودیـني *الطرف عن نظٍر إلیھا  غضضت((
 .سبقـت اإلشـارة إلى موقعـة طریـف 4
 )).تاسـع جمـادى األولى: ((في النفـح 5
 .م1340الموافـق لـ    6
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     1، 
         

2،
   
  


       


      

                                                
  )). أبـا عبـد اهللا : (( في الزیتونـة 1
  )).الفقـھ: (( فسـھن 2
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1 








 

 
2: 

  وى ـالن  حيثما شاءت ذا قذفت بيإ
  قـلي إليك طري 3بـففي كل شع

   
                                                

 . سقطـت في اإلسكوریـال 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).صعـب : ((في الزیتونـة 3
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  اً ـباسم  اكـمحي وإن أنا لم أبصر
  قـفإنسان عيني في الدموع غري

  اً ـك وافيـبكف يكف ل ـفإن لم تص
  1]وقـفت يلد يأحباب ال ـفأسم [

 
2 ،



3 4،


 
   

                                                
  )) .باسمـان أجفـاني ملـوق فتـوق : (( كتبـت في الزیتونـة ھكـذا 1
ھـو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد المحـروق؛ وزیـر السلطـان النصـري أبي  2

انتصـب عـلى عـرش دولـة غرناطـة سنـة  عبـد اهللا بـن إسماعیـل؛ الـذي
م؛ فانتھى بھ األمر إلى القتل بأمر ذلك السلطان سنـة 1324/ھـ725
  .م1328/ھـ729

  )).بحرامـة المسجـد((في الزیتونـة   3
  .أشھر أحیاء غرناطة اإلسالمیةین؛ زكان أحد المسجدین الكبیرین في حي البیا 4
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1؛

2. 

   *** 
   

                                                
ًا؛ تقـع عـلى شـاطئ البحـر األییـض ھي مدینـة عنابـة الجزائریـة حالیـ 1

 ..المتوسـط؛ في الجھـة الشرقیـة مـن الجمھوریـة الجزائریـة
 .م1329أي حـوالي   2
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1 ؛

2 ؛ 
 

 



 
 


    

 
      

     
 


                                                

 )).الذمالـة : (( في الزیتونـة 1
  )).بـني مرزقـة : (( نفسـھ 2
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1: 
  ودجـه في أي هـبيت الل أحجاج 

  يبـح مبيوتك ت من ـوفي أي بي
  غربة  في أرض 2أأبقى رهين القلب

  مع الركب ؤاديـف وحاديكم يحدو
  تيـلبان  مـًلم أقض منك أسفاا وفـ

  ربـوبالق  بالسالم  عـم أتمتـول
  مـوبينك لـبالرحي نيـرق بيـوف

  بيـعلى إثركم نح أقضي فها أنذا
  م ـمنك دـر العهـون هذا آخـيقول

  3بـالعهد من قل ذا آخرـفقلت وه
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).الحـب: ((في الزیتونـة 2
  )).قلـبي: ((؛ فأضحـت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 3

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

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


523 
 

    
      
1: 

  ل ـينهم نـع العيـل دمـخ
  لـوارتح ن تهواه ـم  نـاب

  ف ـكل هنـع صاــدم أي 
  لـينهم  نـالبي وم ـو يـفه

  
        
 

 
2. 

***  
   

                                                
 .البحـر المدیـد 1
  .م1252الموافـق لـ   2
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1 

2. 

 
      

 3   
4       
       


5 .
 


        

                                                
الكتیبـة الكامنـة، وبغیـة : توجـد ترجمـة محمـد بـن بیبـش العبـدري أیضـًا في 1

  .الوعـاة، والـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب
ھـذا االسـم مـا زال معروفـًا في إسبانیـا حـتى اآلن؛ حیـث یعـرف باإلسبانیـة  2

Vives .بلیـش: ((، وفي بغیـة الوعـاة))بیـش: ((في الكتیبـة الكامنـة وكتـب.((  
  )).متضلعـًا: ((في بغیـة الوعـاة 3
 )). الفقـھ : ((في الزیتونـة 4
 .م1351الموافـق لـ    5
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1
2     
      

      
3  


 

 
 

      


       

                                                
  )).منـھ علیھـا: ((في النفـح 1
 )). الشاكلـة : (( نفسـھ 2
  .أوقافھـا: أي 3
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1: 

 ى نَّـعالم بيـا قلـا ساكنـي

 انـث واك ـس هـس فيـولي

ألي مكَ ى نًعـسبيـلْقَ  تَر 

 انـه ساكنـى فيقَـتَلْاا ـوم

   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
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1: 
 ؤاداً ــاً فـايعـني طـحلتن

 2انــه مكـار إذ حزتـفص

 اً ـرو إذ كان لي مضافـالغ
 انـفيه ب ر ـني على الكسإ

      
       

3: 
 ا ـك الغر التي سيب جودهـأنا مل

 بالصيب القطر المزن كفيض يفيض
  4اـل عدهـمث ةـمنها تحفي نـأتت

 رـالسم  كمرهفة تانتضيت كانإذا 
 ا ـنهأ البيض تعلم هي الصفر لكن 

 رـوالض عـفيها على النف ةـمحكم
   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
  .؛ بالیـاء))مكـاني: ((في الكتیبـة الكامنـة ونفـح الطیـب 2
  .البحـر الطویـل 3
  )).حدِّھـا: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
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 كما ةـال ممشوقـة األوصـمهذب
 برالتِّ خالص 2من يسهام الرم 1غُتصا

  ـنيأنَّ ث ـومثل راًـعش اـفقبلته
 رـالعش  كـبلثم في أنامل رت ـظف


3: 

  يئوــبتَ   نـوادييـبال  ةـاجعـأس

  بـخواض  اتـا حاليـجنته ثماراً
شربه  يسق 4زاره روضٍ ذكر يعد 

صباح ضىح] عصايب 5] طما طير 
 ة ـل ليلـؤادي قاذف كـرام فـغ

 بـواه يراقـوهنا ه أىـن متى ما
   

                                                
 )).تصـوغ: ((في النفـح 1
 )).أو: ((في الكتیبـة 2
 .البحـر الطویـل 3
  )). زانـھ : (( في النفـح 4
  )).طیـٌر ظمـاٌء : ((في الكتیبـة، والنفـح 5
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1: 
 م ـقدي د ـمج  اـار خطهــدي

 مـصمي  رفـش اـبناءه  ادـوش

  2الًـلى عـا األعـجنابه  لـوح
 مـأو شمي  وىـعنه رض رـيقص

 د ـنج  داً بها وهضابـسقى نج
 4مــاً تميــوحي 3ةرــثَ  ادـعم

 مزن   ابـاه ربـت ربـوال عدم

 مـديـويست نــروضه ي ادـيغ
 ذاه ـش يكـا يحـح زهرهـفيصب

 مــالنسي  هـك يذكيـت المسـفتي
 دراً   كـا فتريـالصب  5رهثــوتن

 مــنظي  دـعق  هـانـخ راً ـيثن
   

                                                
  .الوافـر البحـر 1
  .؛ وھـو أسلـم))عـالء: ((في الكتیبـة 2
  )).عھـاُد َثـرٌَّة: ((نفسـھ 3
  )).عمیـم: ((نفسـھ 4
  )).وتنشـره: ((في الكتیبـة 5
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 دو ـك تشـالل األيظـوظلت في 
 مــرخي وتـص ا ـة لهـقومط

 جع س ون فنونـع في الغصـترج
 مـو الحليـيصب  اـله ان ـألحـب

 1دـتج ي وادـال قى ـبملت م يـأه
         مــواد أهي  يـواه فـس سـولي

 ا ـكره  وكنت صرفت عنه النفس
 ومـد تحـى نجـت علـبرح  وما

  ومـا  ينفـك  لي ولهـا  نـزاع
  إلى مغـنى بـه  ملـك  كريــم

 ا ـالثري  وقـا فـت سمـه بيـل
 مــريـي  وال مـيخي ز الــوع

 ا ـر عالهـني نصـب  وأ منـتب
 أروم ــه ل  2يبـلنَّار ِلــوأنص

   

                                                
  )).بنجـد: ((في الكتیبـة 1
 .؛ وھـذا أسلـم))وأنصـاُر النَّـِبيِّ: ((نفسـھ 2
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 1دالًـوع  على الوررى نيالً أفاض
 مـديـع أو رٍــمث ه ـواء فيـس

 ت ــألم وك إذاــللمل الذ ــم
 مـب جسيـالدهر أو خط صروف 

 ذراه   يـف  نــفتام  هــتؤمل
 2مــفيستقي  الهـن عـو مــوتدن

 دراً ـب  كـلْالم يدـدو في نَـويب
 ومـم نجـوه ه الملوك ـب فُّـتح

 ق ـطل  نـالحسي فـه يوسـوجب
 مــالبهي  لــاللي ورهـبن يءيض

 ام ــه ابتسـل  3ةـاللعاف  اهـوتلق
 4مــلليي  ذــأخ دىـه للعــومن

 انقطاعي  كـرف الملوك لـفيا ش
 مــم خديــمحلك ي ـف  يـوإن

   

                                                
   )).عـدًال ونیـًال: ((في الكتیبـة 1
  )).مفتستنیـ: ((نفسـھ 2
  .؛ وھـو أسلـم))وتلقـاه العفـاة: ((نفسـھ 3
  . ؛ وھـو أصـوب))األلیـم: ((؛ وفي الكتیبـة))للیـم: ((في اإلسكوریـال 4
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 تى ـح  1كـلملي ت ـالي أملـوآم
 مـن هيـوه داكـلى نـع وردن 

 2ر وردــخي  ورودك  اــفللظم
  مــيمذب جــع  هاؤـرمــنمي

 ل ـظ  اكـنغي مـوال أضحى وف
 ومــدم السمتـتح  نـل حيـظلي

  ا ـوالمطاي نحوك رـت البحـركب
  مــل أو رسيـا ذميـر لهــتسي

  ظ ـبلح ت ـالك إن عطفـوإن ع
  3مــز المقيـالع كــذلـف يلـع

  ضي ـتق  رـعم على يوا أسفـف
  مــه حميـفي ي ـس لـدارٍ ليـب

  ه ـذهبت عن  دؤاـوى ثمر للفـس
  ومـكل  هـمن حيـوانـج  نـوبي

   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))إلیـك: ((في الكتیبـة 1
  )).فال ظمـأ وروُدك خیـر وریـد: ((ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة 2
  )).القدیـم: ((في الكتیبـة 3
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  افي ـالفي رضـا عـهياـودون لق
  مــعظي ود ـط ه ـموج 1دـونج

  اع ـاجتمـم بــينع  هـل اللـلع
  مـرحيـال  ربـال  اـم شلنـوينظ

  ن يـع  رارـوق  ةـت بغبطـبقي
  دومــي  داــده أبــك سعـملب

  لى ـتت  ى األنصارـكما دامت حل
  مـر الحكيـالذك  اـكرهبذ  دـيشي

  ا ـر شذاهـعط ة ـك تحيــعلي
  ومـه الغيـجادت وضالر 2فُرـعتُ

  
   

                                                
   )).وبحـٌر: ((ـةفي الكتیب 1
   .؛ وھـو أسلـم))َكَعـْرِف الـرَّوِض: ((نفسـھ 2
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1 2 

 
 

3،4؛
 

***    
   

                                                
  )).وستمائةمولده في حدود ثمانین : ((وفي النفح)). حدود : (( في الزیتونة 1
تـوفي : ((وجـاء في اإلسكوریـال؛ بخصـوص مولـده. م1281الموافـق لـ  2

فقـد رأى عنـان أن لـذا )). ؛ بـل مولـدهوستمائـةبغرناطـة في رجـب ثمانیـن 
  .یصحـح النـص كمـا أورده

  .م1352الموافـق لـ   3
  .سبـق التعریـف بـھ 4
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1 
 

   

                                                
  .نسبـة إلى حصـن أركـش بـوادي لكـة في األندلـس 1
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1: 

  الورد  مسكرشف الطل في ميالم ـس
  دـم الريح بالقضب الملـوسيل نسي

  مبشراً   وقـارتاح المش سالم كما
  وعد  اـمن دون م من يهواه 2برويا

  ه ـحبيب  المحب يسالم كما يرض
  في الوعد والصدق اإلخالصالجد في من 

  ة ـورحم ر ـم وبـالم وتكريـس
  ودـوق أو منتهى الـبقدر مزيد الش

  مرتعها الحشا  على ظبية في األنس
  دـرن ح وال ـال لشي وى إليه ـأفت

  ا ـجبينه امـالتم ع البدرـومن أطل
  مسود الشعر ىجمن دتحت ليٍل يرى 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
 .؛ مـن أجـل الـوزن))برؤیـة: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ؤ ـه سمط لؤلـزان احٍـر أقـوثغ
  أحكم النضد ي يجب به المررجان ف

  ق ـه سلسال راحٍ معتـب  ولـيج
  ظبا األلحاظ صوناً عن الورد  حمته

  د ـأسع درـا من رأى بـفلله عين
  دـالق  وروضة أزهار علت غصن

  بلمحة  اـفاز منه بـلص وبشرى
  دـالسع  مستكملبمن القرب بشراه 

  أضلعي   بين كامناً وأضحى هواها
  دـالزن  النار في باطن  خفي كمزن

  1اـرحله  فراح الروح إثر راحتو
  2كبد ودعها حين يصبر  تـوودع

  اً ـدو لياليـام تبـوصارت لي األي
  3دبي  صبحاً بها وقد كان ليل الوصل

   

                                                
 .ـواب المعـنى؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن وص))رحیلھـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).كبـدي: ((؛ فغـدت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 2
 )).ُیبـدي: ((؛ فغـدت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 3
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  وطالما   والًـر طـفساعاتها كالده
  عندي قصراًالدهر ساعات بها  حكى

 
  ا ـمني بمثل م  ترى قلبها هل هام

  دـوالوج المالزم   بقلبي من الحب
  1ودتيـتي ومـذم رعىـت لـوه

  دـأنا أرعاها على القرب والبعكما 
  ب ـث لغايـوالحدي ك خطابيـإلي

  دـك بالعمـعن مغيب  كنيت بلفظي
  وق ـي متشـنالمي إنـك سـعلي

  ردـك بالـاك لي أو من جوابـللقي
   

                                                
وھـل ھي : ((ھي؛ فغـدا صـدر البیـت ھكـذا: طویـل؛ فأضـاف كلمـة. تصـرف د 1

  )).تـرعى ذمـتي ومـودتي
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1. 

   ***  
  

   

                                                
  .م1335الموافـق لـ    1
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1 

 
      
      

 
      
      
       

      
 2 3 

 4     
     

                                                
  )).األستاذ ابن العواد( (النفح  وفي)). لعواد ویعرف بابن ا: (( في الزیتونة 1
  .الكـالم البـن الخطیـب 2
  ))وجـوه: (( في المخطوطیـن 3
  .ھـذه الكلمـة أضیفـت مـن الزیتونـة 4
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   1  


      
    
        

        
 

   

                                                
 .حسـب طریقـة المغاربـة في تخفیـف الھمـزة 1
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1. 
 

   …. 2
3. 

  *** 
   

                                                
  .م1281الموافـق لـ   1
  .ضوتـرك في موضعـھ بیـا. اسـم الیـوم ساقـط في المخطوطیـن  2
  .م1349الموافـق لـ   3
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1؛2؛ 

 
  

 

      

       

     
      

       



                                                
الكتیبـة : في) ابـن الفخـار(توجـد أیضـًا ترجمـة محمـد بـن عـلي الخـوالني  1

  .الكامنـة، ونفـح الطیـب
یبـدو أن اسـم ھـذه البلـدة محـرف؛ ألن ھـذا االسـم لـم یـرد بیـن القـرى الـتي  2

ع ھـذا فقـد اعتقـد ومـ. ذكرھـا ابـن الخطیـب في القسـم األول مـن اإلحاطـة
 .قلنقـر،  قولجـر، قولـر: عنـان في احتمـال كونھـا إحـدى ھـذه البلـدات
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    1،  
        
     

    2، 
       

      
     
3    

      

      
 

                                                
ھـو عمـر بـن محمـد بـن عمـر األزدي المعـروف بالشلوبیـن مـن أھـل 1  

كـان إمامـا . م1247/ھـ 645م؛ وتـوفي سنـة 1166/ھـ562ولـد سنـة . إشبیلیـة
 .بارعـًا في علـم العربیـة

جامعـة غرناطـة؛ أسسھـا السلطـان : لمدرسـة النصریـة؛ أو بعبـارة أخـرىا 2
: یوسـف أبـو الحجـاج النصـري الـذي حكـم الدولـة النصریـة بیـن سنـتي

  . م1354/ھـ755م ـ 1332/ھـ733
 .أضیفـت مـن الزیتونـة 3
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  1.  
 

        
      

                                                
 .م1353الموافـق لـ   1
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1: 

  د ـويوم نعى الناعي شهاب المحام
  دـواح  2رعـلمص  رت الدنياـتغي

   3اـسايحتُ إن لم  ذر للعينينـفال ع
  دجـلوا ييشف  اكي الوبلـبدمع يح

  أفضل ماجد  الفخار مضى من بني
  4دـال جد شاهـللع  جميل المساعي

  ه ـيهاب كل حي  ما ردىـطواه ال
  واردـل  نـشييورده عاراً  ا ـوم

  الثرى  منه المكارم في  لقد غيبت 
  دـد باب الفوايـوانس  5داة نوىـغ

  م ـعلمت اـواده مـأع يحامل اـفي
  دتـمحام الـالكري مـالج ؤدده ـبس

   
                                                

  .البحـر الطویـل 1
  )).لمھلـك: ((في الكتیبـة 2
  )).ُتسامحـا: ((نفسـھ 3
  )).شائـد: ((نفسـھ 4
 )).ثـوى: ((نفسـھ 5
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  اً ـله اليوم مضجع تْطَّحفرة خُ ويا
  دـالرواع 1سقتك الغوادي الصادقات

   3اـبالبك 2ساعدني حمام األيك إال يا
  دـالدنيا وزين المشاه 4معلـلى ـع

  5هـاستطعت الفدا فديت على أني لو
  دـوتال فـطري نـم 6س آلـبأنف
   8لموتك غضـة 7محمـد ما للنعمى
  اردـاة ببـالحي اءـوال م  9فـتوق

  ق ـالعلم بعدك مغل اب ـوكيف وب
  واردـروك بين المـالمت 10وردهـوم

   

                                                
    )).الغادیـات: ((في الكتیبـة 1
  .؛ وھـو أسلـم))ساِعـْدَن: ((نفسـھ 2
 )).في البكـا: ((نفسـھ 3
  )).عالـم: ((نفسـھ 4
 )).عـلى أن لـو اسطعـت الفـدا لفدیتـھ: ((ورد ھذا الشطر في الكتیبـة ھكـذا 5
  .؛ وھـو أصـوب))مـال: ((یبـةفي الكت 6
  .؛ وھـذا أسلـم وأصـوب))النعـمى: ((نفسـھ 7
 )).غبطـة: ((نفسـھ 8
  .؛ وھـذا أسلـم وأصـوب))تـروق: ((نفسـھ 9

  )).وموردك: ((نفسـھ 10
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  ل ـآلم  1اـت الرجـا كنـأأستاذن
  دـلقاص 2اـور الفنـفأصبحت مهج

  3دن شيخ المعارف والحجاـفال تبع
  دـراب بباعـت التـالذي تح 4ليس

  5اـشجوه  دكـبع ومـك العلـلتب
  7دـال والمعاهـالع لها ربع 6رـقفيو

  ىوالتق 8ك الجود والدينـليبك علي
  دـملحود الح أن صرت  وحسب البكا 

  ا ـيبينه التـوالي من للمشكمـأ
  دـالشواه  عمى كل القلوب 9يفيجل

  ا ـصعابه التـذا يحل المقف ومن
  دـلحاي يهدي السبيل ذيـومن ذا ال

   
                                                

 .؛ وھـذا أسلـم))الرجـاء: ((في الكتیبـة 1
  .؛ وھـذا أسلـم))الفنـاء: ((نفسـھ 2
 )).والحـمى: ((نفسـھ 3
 )).ألیـس: ((نفسـھ 4
 )).لتبـك العلـوم بعـدك الیـوم شجوھـا: ((ورد ھذا الشطـر في الكتیبـة ھكذا 5
 )).ویعـف: ((في الكتیبـة 6
  )).والمحامـد: ((نفسـھ 7
 )).والحلـم: ((نفسـھ 8
 )).فتجلـو: ((نفسـھ 9

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

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


549 
 

  ده ـلفق  اـا فزعنـعن راحال اـفي
  دـور بوافـالقب  منك ت ـأونس لقد

  اءه ـضي  1ارـالنه كوكبا غال ايو
  دـبخال  انـل هذا الزمـوه وشيكاً

  مـلشاي  بروق تـسأبكيك ما الح
  2دــام بعابـالغم ما كان  وأرعاك 

  ا ـالصب 3دامت اـسالم اهللا م عليك
  4دــماي ةــي األراكـف نٍـغصب

  


     
     


        



                                                
 )).الزمـان: ((في الكتیبـة 1
  ))بعائـد: ((نفسـھ 2
 )).ھبَّـت: ((نفسـھ 3
  )).تھـّب بغصـن في األراكـة مایـد: ((ذا الشطـر في الكتیبـة ھكـذاورد ھ 4
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1. 
***    
  

   

                                                
. ذكـر عنـان أن الفقـرة الواقعـة بیـن حاصرتیـن ھي مـن كـالم ناسـخ الكتـاب 1

 . وھـذا ـ حسـب السیـاق ـ صحیـح
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  1،   
       


     

      



        
      

     

                                                
 )) .االستفـادة: ((في الزیتونـة  1
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        1 
 

 
 


        
  
      
 

***   
   

                                                
 )). غفـوة: ((في الزیتونـة 1
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1؛ 

 
                       

 
        
2   

3، 
 

 
      

 
                                                

  .الكتیبة الكامنة، ونیل االبتھاج: بن سعید بن بقي فيتوجد أیضًا ترجمة محمد  1
خطـة قـاضي الجماعـة في األندلـس وبـالد المغـرب تعـادل خطـة قـاضي  2

وصاحـب الخطـة مالـكي المذھـب؛ وكـذا الحـال بالنسبـة . القضـاة في المشـرق
كي في وسبـب ھـذا ھـو سیـادة المذھـب المالـ. لبقیـة القضـاة المرؤسیـن لـھ
  . ھـذه الدیـار وانتشـاره الواسـع

ورحـل ، نشأ في قرطبـة. یعـد مـن أشھـر فقھـاء األندلـس، وأغزرھـم علمـا 3
إلى المشـرق؛ حیـث بـرع في الحدیـث والروایـة؛ وكانـت لـھ حظـوة لـدى أمیـر 

 تـوفي في. األندلـس محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الحكـم؛ لغزیـر علمـھ وفضلـھ
 .م889/ھـ276سنـة 
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 1    
      
 

 
 

       




                                                
یعتقـد عنـان أن ھـذا االسـم كـان یطلـق عـلى حي في غرناطـة؛ مخصـص  1

 .للزوایـا والمقابـر
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1 

 
2  

3: 
  ه ـو ودعـن لهـم أرى مدمـك

  هـن تبعـم  ةـساع يت أخلـلس
  الصبا  4عهد  ذر لدىـن لي عاك

  هــر سعـي العمـف لـا آمـوأن
  ا ــكلن  نـم اـيوقظن  اـأو م

  هــد شيعـق ره ــلقب 5اًـــأنف
   

                                                
وروي عـن الشیـخ اإلمـام : ((ورد في ھامـش المخطـوط بقلـم الناسـخ 1

الخطیـب ابـن مـرزوق التلمسـاني، والشیـخ اإلمـام القـاضي أبي عبـد اهللا 
وممـن أخـذ عنـھ رحمـھ اهللا الشیـخ "ني رحمـة اللـھ علیھمـا؛ المقـري التلمسـا

؛ والشیـخ أبـو عبـد اهللا "أبـو عبـد اهللا المنقطـوري، وتـزوج بابنتـھ أیضـًا
 )).محمـد بـن مـرزوق الحفیـد روایـتي واهللا أعلـم ـ كاتبـھ

  .سقـط ھـذا العنـوان مـن الناسـخ 2
  .بحـر الرمـل 3
 )).عصـر( : (في الزیتونـة 4
  )).آنفـًا: ((في الكتیبـة 5
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   يرقـفي مف 1داـد بـا وقـسيم
  هـاء معـوت قد جـال المـإخ ما

  لى ـكي عـأب ةـوني ساعـفدع
  هــضيع نـمم ت ـر أمسيـعم

 
2: 

  القي ـالت  ادـن أجنــالبي اد ـأب
  راقـل الفـخي اـت بيننـالـوح

  وا ورقوا ـفجودوا وارحموا وارث
  آقيـب المـه سكـجفن على من 

 
         

3: 
  ا ـالمطاي اـقف احبيـص اـي

  دهــد عبــفالعبي  اًـواشفق 
   

                                                
 .؛ وھـذا أسلـم))إذ بـدا: ((في الكتیبـة 1
 .البحـر الوافـر 2
 .مخلـع البسیـط 3
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  ان ـزم  هى وانقضىـإذا انت
  ردهـي  اهللا من 1]لـهل يرس[ 

 
 

2. 
  *** 

  
   

                                                
 )) .فیرسـل : ((في الزیتونـة  1
  .م1322الموافـق لـ   2
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 1       
     2،
    

 

   

                                                
 .مـا بیـن حاصرتیـن أضیـف مـن الزیتونـة 1
 .الزیـادة الـواردة بیـن حاصرتیـن في الزیتونـة 2
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1،    

 
***     
  

   

                                                
  .م1247الموافـق لـ   1
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1  
 

    

 
 
     
       
2،      
     3 

        
 4 ،    

     

                                                
وتوجـد أیضـًا ترجمـة أبي حیـان محمـد . نسبـة إلى قبیلـة نفـزة األمازیغیـة 1

الكتیبـة الكامنـة، الـوافي بالوفیـات، والـدرر الكامنـة، : ابـن یوسـف النفـزي في
وبغیـة الوعـاة، وغایـة النھایـة، والبـدر السافـر، ونكـت الھمیـان، وشـذرات 

  . ، والنجـوم الزاھـرة، ونفـح الطیـبالـذھـب
  )).في بلـده: ((في النفـح 2
  .أي جفـوة 3
  )).وتأثـل وافـر وحظـوة: ((في النفـح 4
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     1،
     
2      

3 4
 

 
 

        

       

    

 
                                                

  )).التسمـت: ((في النفـح 1
  )).فانتفـع: ((نفسـھ 2
 )).فقـال لي: ((نفسـھ 3
:  وبوضـوح فھـو. القریـب مـن غرناطـة) جبـل الثلـج(أي جـار لجبـل ُشَلْیـر  4

 .یتمـنى لـو كـان بغرناطـة المجـاورة لـھ
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1



        

2،
 

 
                                                

 )).حبـاب الدیـن((في الزیتونـة  1
  .م1289الموافـق لـ  2
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1 
     

 
   2.  




       
     

      
  3    4

   5 
      


                                                

وذكـر عبـد القـادر المـكي في مقدمـة : (( ورد في ھامـش المخطـوط مـا یـلي 1
شـرح التسھـل لـھ؛ أن بعضھـم ذكـر أن توالیـف أبي حیـان تربـوا عـلى 

 .حمـة اهللا تعـالى علیـھر)). خمسیـن تألیفـًا
  .م1356الموافـق لـ  2
 )).قـال: ((في النفـح 3
  )).شیخنـا أبـو حیـان: ((نفسـھ 4
  .م1334الموافـق لـ  5
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1
     

   2    
3


    4   


5 
        
       

6.
      

                                                
  )).وكتبـھ: ((في النفـح 1
 )).القیـسي: ((في الزیتونـة 2
  .؛ ومـا سیـأتي بیـن قوسیـن كذلـك))أنبأنـا: ((في النفـح 3
 )).العبـاد بـن نصـ: ((نفسـھ 4
  )). بسـت أكفـل: ((نفسـھ 5

حـدث خلـط واضطـراب في سیـاق ھـذا الحدیـث؛ ولكنـة ورد في نفـح الطیـب  6
أكفلـوا لـي بسـتٍّ أكفـل لكـم في الجنـة، إذا َحـدَّث أحدكـم بـال كـذب، : ((ھكـذا

وكفُّـوا أیدیكـم، وإذا ائُتِمـن فـال َیُخـن، وإذا َوَعـَد فـال ُیْخِلـف؛ ُغّضـوا أبصاركـم، 
   )).واحفظـوا فروجكـم

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

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


566 
 

        
1: 

  ه ـتقلب ير فـدهـال  عـالي مـح
  ركشـال ه ـرجل  مـر ضـكطاي

  ه ــمهجت  الصـخ يـف  هـفهم
  كـبـفيشت  اـتخليصه روم ــي

      
      
   
      

      
2: 

  ه ـطلوع  وقت 3دـبدا كهالل العي
  مـن الخيزران المنعـكغص 4وماس

   
                                                

 .البحـر المنسـرح 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).األفـق: ((في الكتیبـة 3
 )).ومـال: ((نفسـھ 4
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  مواصال  ى واف لِّالد زال رخيمـغ
  ومـم لـعلى رغ ه ـمن ة ـموافق

  اً ـمعلم مليح غريب الحسن أصبح
  مـمعل  نـد بالمحاسـخ 1رةـمخب

  أتى   وقالوا على شرط البخاري قد
  مـومسل البخاريشرط  على 2اـفقلن

  ممسل فقال موالي أنا البخاري فمن
  3مـمسل اري وأناـالبخأنت  فقلت له
                          

 
4 5 

        
       
 

                                                
  )).بُحْمـرة: ((في الكتیبـة 1
  )).فقلـت: ((نفسـھ 2
  : طویـل؛ بحجـة سالمـة الـوزن؛ فجعـل ھـذا البیـت ھكـذا. تصـرف د 3

  )).فقلت لھ أنت البخاري وأنا مسلـم *ھـو مسلـم فقال البخاري فمن ((
  )).التعـرض: ((في النفـح 4
  )). التعـرض عـلى األستـاذ: ((وردت ھذه العبارة في اإلسكوریال ھكذا 5
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1:  

  ذول ـمع ا ذو الحبـذاله فمـال تع
  ولـمتب ب ـل والقلـل مختبـالعق

  راً من خوط قامتها ـزت له أسمـه
  ولـمقت  إال وهو 2فما انثنى للصب

  ا ـع لهديـة فصل الحسن البيـجميل
  لـه وتفصيـمن ل ـا جمـله فكم 

  عنبـره  والنشـرمرمـره ر ـفالنح
  3والثغر جوهـره والريق  معسـول

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
 .؛ وھـذا أسلـم))الصـّب: ((في النفـح 2
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 3

 )).والثغر جوھـرٌة والریق  معسـول *شـر عنبـرٌة فالنحر مرمرٌة والن((
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  جٍ والعرف ذو أرج غن ذووالطرف  
  دولـمختطف والعنق مج والخصر

  في الخصر الوشاح لها  1ينبس هيفاء
  لـفي الساق الخالخي تخرس 2ردماً

  فما   مـن النعيـغذاه يواتـمن الل
  4لـالبهالي  3دـيا الصـآباؤه يشقين

  إذا  الجواب   الم غمياتـزر الكـن
  لـحصر مكاسي  الصحا سلن بعد ي

  دى ـوه ناها مونس سا وـمن حليه
  لـوتضلي  رـذع  اـيلحقه  فليس

  زارة  زوراء ـالد ــت بمنعقـحل
  ولـالصبر محل فعقدى غيار شوسا

   

                                                
  )).ینطـق: (((في النفـح 1
ھي الممتلئـة الـتي : والدرمـاء مـن النسـاء. وھـذا أسلـم)). درمـاء: ((نفسـھ 2

  .تظھـر كعوبھـا ومرافقھـا مـن الشحـم
  .ھـم الذیـن یرفعـون رؤوسھـم كبـرًا وشموخـًا: الصِّیـد 3
  .ـون كـل خیـرأي الذیـن یجمع 4
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   1اـذكره  لى إنـذكر لي نـع د عف
  لـب وتعليـلتعذي يـي لى التناـع

  ه ـذرن بـر فأنـك نذيـاك منـأت
  ولـوب مقبـوب إن التـوبادر الت

  ا ـمهمه  كـواسل ر ـالعف  لـمآو
  مأمول قدفا إلى رضى اهللا إن العفو 

  ا ـت مختتمـج البيـالجهاد وح إن 
  لـفى للعفو تأميـالمصط زورة ـب
  اً ـل ممتطيـذا الليـفشق حيزوم ه

  ؤلـغ السـبه قد يبل  رامـا خـأخ
  ه ـه لـللوجي ىزـوج يعـأقب أع

  ن تحجيلـالرجلي أغر وفي ه ـوج
  ه ـقوايم  رـه معـرحواف رــجفْ

  2لوـكثْع لـه وللذيـر أياطلـضم
   

                                                
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ذكراھـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).العرجـون: ((ھـو عـذق النخـل الـذي یحمـل التمـر: العثكـول 2
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  ت ـو ملتفـغى وهـه أصـإذا توج
  لــتألي نـا فيهــاعتق 1رـساع

  ه ـل اج ـه 2ارض به هوجاـإن تع
جرالبرق عنه وهو مخذولى ير ي  

  اً ـالم ملتقيـاإلس وزة ـح 3يمـيح
  ا غص منها العرض والطولـكتايب

  ة ـواضح وا عن كلـكتايباً قد عم
  لــأباطي  مـوغرته ابـمن الكت

  به  5امؤضرب الموت الز 4في رماقط
  لـتخيي  هـمن  مـفعليه  اًـسرادق

  فيها المشرفي على  يشرف   6اـهيج
  لـالنقع تظلي 7دو ويصحبـهام الع

   

                                                
 )).مساعـر: ((طویـل. كتبھـا د 1
  .؛ أي الریـح الشدیـدة))ھوجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).حمـي بـھی: ((؛ فأضحـت))بـھ: ((طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 3
  .؛ أي الحیـز الضیـق في الحـرب))في ماقـط: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .أي المـوت الكریـھ 5
  .؛ مـن أجـل الـوزن))الھیجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 6
  .؛ مـن أجـل الـوزن))ویصـحى: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  م ـفي شعوبه 1وبـعس شَـاتدير ك
  ولـوت معلـل بالمـمنه م ـفكله

  ال ـت عمـفالتف  زاةـقضيت غ 2إذا
  لـتكمي الم ـج لإلسـج فالحـللح

  سـن أندلـياب 3رـصل بساو
  ولـمغلم باألشطان ـأده فوالطر

  ق له ـمنه أبيض نف  م الريحـيالط
  لـكليإ  دـالمزب  بـالسح  نـم

  ل ـخ جلـمنه شام  4ارةـيعلو حض
  اء محمولـا وهو بالنكبـام طفـس

  م ـأي تـهلج 5و في طخياـا هـكأنم
  لـشملي  لـم السيــأدي 6روـيع

   

                                                
 .أي كـأس المنیَّـة 1
 .؛ مـن أجـل الـوزن))وإذ: ((طویـل. جعلھـا د 2
واصـل : ((؛ دون ذكـر مصـدره؛ فأضحـت))ُمَعـد((طویـل كلمـة . أضـاف ھنـا د 3

  )).واصـل بسـر ُمَعـدِّ((
  )).حضاریـن: ((طویـل. جعلھـا د 4
  . َطْخیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 5
أْیـٌم : ((؛ وھـو ذكـر األفـعى؛ فأضحـت))َأْیـٌم((طویـل كلمـة . أضـاف د 6

  .مصـدره؛ ولكنـھ لـم یذكـر ))َیْعـرو
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  ه ـه وتخفضـت الموج تعليـمازال
  لـر قنديـالثغ ارـمن من حتى بدا

   1مـرنيـال اله ـاس أعـر النـوكب
  ولـد مكحـه بالشهـم طرفـوكله

  دروا ـم وابتـبعد الي وصافحوا البيد
  سبـال بها لجنـاب اللـه توصيـل

  2عـلى  نجائـب  تتلـوه  أجنابهـا
  خيـل بها الخيـر معقود ومعقـول 

  في موكب تزحف األرض الفضاء بـه 
  أضحت وموحشها  بالناس مأمـول 

  ش منه فيلـق لجـب يطارد  الوحـ
  ى لقد ذعرت في بيدها الغـول حـت

  سيوفهـم طرب نحو الحجاز  فهـم 
  ذوو ارتيـاح على أوكارهـا ميـل 

   

                                                
  .في ھـذا الصـدر خلـل 1
  .ھـذا الصـدر مختـل  أیضـًا 2
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  شعث  رؤوسهـم  يبـس شفاههـم 
  خـوص عيونهم  غرب  مهازيـل 

  حتى إذا الح من  بيت اإللـه لهـم 
  نـور إذا هم على الغبرا  أراحيـل 

  سمـت يعفـرون  وجوها طالمـا  
  باكيـن حتى أديم األرض  مبلـول 

  حفـوا بكعبـة موالهـم  فكعبهـم 
  عـال بهـا لهـم طـوف وتقبيـل 

  وبالصفا وقتهـم صـاف بسعيهـم 
  وفي مـنى لمناهـم كـان  تنويـل 

  تعرفـوا عرفـات  واقفيـن  بهـا 
  لهـم إلـى اللـه تكبيـر وتهليـل 

  لما  قضينـا من الغـراء  منسكنـا 
  ـا وكل بنـار الشوق مشمـول ثرن

  شدنا على الشد قميـات التي سكنت 
  ـــلن تنقيـأبدانهــن وأفناهـ
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  إلى  الرسـول تـزجى كل تعلمـة 
  أجـل من نجوة  تجـزي المراسيل  

  مـن أنزلـت فيه آيـات مطهـرة 
  وإنجيــل   1وأورثـت فيه تورتـه
  وعطرت مـن شـذاه كل  ناحيـة 

  ألرجـاء محلول كأنما المسـك في ا
  سر من  العالـم العلـوي ضمنـه 

  جسم من الجوهـراألرضي محمول 
  نـور تمثـل في أبصارنـا بشـرا 

  علـى المالئك  من سميـاه تمثيـل 
  لقـد تسامـى  وجبريـل  مصاميه 

  فيـه جبريـل  2إلى  مقـام راخـى
  أوحـى إليه  الذي أوحاه من كثـب 

  ل فالقلـب واع  بسر اللـه مشغـو
   

                                                
  .؛ مـن أجـل الـوزن والمعـنى))تـوراة: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـو الواسـع: والرخّي. ؛ من أجل الوزن والمعنى))َرخـيِّ: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  يتلو كتابا من الرحمـن جـاء بـه 
  مطهـرا ظاهـر منه  وتـأويــل 

  جار على منهج األعراب أعجزهـم 
  بـاق مع الدهـر ال  يأتيه  تبديـل 

  بالغـة  عندها  كـع البليـغ فلـم 
  ينطق وفي هديه  صاحت أضاليـل 

 
  حيـن رابهـم  يجيبـواوطولبوا أن 

  القيـل  بسـورة مثله  فـاستعجـز
ظبـا  1الذوا بذوبـان خَـطِّي وبتر  

  يوم الوغا  واعتراهـم  منه تنكيـل 
  فمونـف في جبال الوهـد منحـدر 

  وموثـق في حبـال الغـد مكبـول 
  م ـبالعضب هتاكاً سوابغه ازال ـم

  هم وهو مفلولنم العصب حتى انثنى
   

                                                
  .أي رمـح مـن مرفـأ بالبحریـن یسـمى الخـط 1
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  د ـم في نحر العدا قصـد تحطـوق
  لـالعواميا ـوخانته 1جـأصم الوش

  له  ان ـرآن كـالق  هـلن اليعدـم
  لـر تعديـوبيض البت ادـمن الصف

   2ىـرآن أتـغير الق له معجزاً  وكم
  ولـمنقول ومعق ق ـالح ه منـفي

  ده ـدر نشهـاق البـانشق  فللرسول
  ر منقولـالبح وسى انفالقـكما لم

  هـن أناملـرات مـاء فـع مـونب
  لـالني 3ماء فجا الهتانكالعين ثرت  

  ميس وهم زهاء سبع ـرووا الخمي
  ولـمحمو  روبـمع الركاب فمش

  ا ـاء يحملهـج ف ـبك عين  يوم
  لـويـوتع  وىـه شكـادة ولـقت

   

                                                
ألن . ؛ مـن أجـل الـوزن والمعـنى))َصـمُّ الوشیـج((: طویـل. جعلھـا د 1

  .ھـو الشجـر الـذي تصنـع منـھ الرمـاح: الوشیـج
  .ھـذا الصـدر مختـل الـوزن 2
  ؛ مـن أجـل الـوزن))مـا: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. حـذف د 3
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  ب ـوال عج ن عينيه ـأحس 1فكانت
  فيها اليمن مجعول  لـت أناميـمس

  ه ـن فارقـه حيـإلي ذع حنـوالج
  ولـروم مثكـولهى لها لل  نـحني

  ولم   من قل الطعام رـلكثع اـوأشي
  لـر تقليـالكثـوزه بـن ليعــيك

  م ـب كئعجا هن 2يراب لـوفي ج
  ولـومأك ذول ـفمب  هـار منـيمت

   اـم  زمـبزم  3لي ذر  واءـارت وفي 
  مهزول   وهو هـدن منـتب يفـيك

  ت ـقد نسج  والعنكبوت بباب الغار
  دولـه مسـمن  رداء أنـتى كـح

  ة ـرق ساجعوـوفرخت في حماه ال
  ولـمط ي وما دمعها في الخدـتبك

   

                                                
 ؛ مـن أجـل الـوزن))فكانـت: ((طویـل. جعلھـا د 1
 مـن أجـل الـوزن ؛))وال: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ مـن أجـل الـوزن والمعـنى))إَلى َذْرِء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ت ـول أتـمعجزات للرس  هذا وكم
  لـأصيـداد وتـه أمـالل ا منـله

  فما   النجوم ر أعدادـغدت من الكث
  لـوالقي  دداً كتبـع لها ـييحص

   قضوا معجزات الرسل منذقد انقضت 
  لـا ذلك الجيـم منهـاً وأعجـنحب

   ةـباقي هـول اللـزات رسـومعج
  تحويل رـا في الدهـة مالهـمحفوظ

  ه ـيحفظ ذا الذكرـه هـل اللـتكف
  مكفول هـبالل ذيـل يضيع الـوه

  ا ـبه المفاخر اليحظى الملوك ذيه
  2ولـموص منقطع والوحي 1كـالمل

3:  
  تراوده   م شىءـكالعل م الـهو العل

  دهـح قاصـجنه وأـباغي  فاز لقد 
   

                                                
  ؛ مـن أجـل الـوزن))للملـك: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .لـم تـرد ھـذه القصیـدة في الزیتونـة 2
  .البحـر الطویـل 3
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  ه ـبعلم  ان إالـاإلنس ل ـوما فض
  دهـواق  از إال ثاقب الذهنـامت وما

  ا ـأعمارنا وعلومن رتـد قصـوق
  دهـا ونكابـحصره  اـيطول علين

  ا ـن أصلهـر ولكـا خيـفي كلهو
  دهـهو النحو فاحذر من جهول يعان

  تي ـة الـرآن والسنـبه يعرف الق
  1عابده ن اهللا ذو أنت يـأصل دهما 

  د ـمشي ي م علـن علـك مـوناهي
  دهـهو شاي  ذيـه أعزز بالـمباني

  دداً ؤوس  فخاراً از في الدنيا ـلقد ح
  دهـسان فللجر  2يود الديلـأبو األس

  دره ـجل ق العلم الذي  هو استنبط 
  اودهـرب ذكر نعـللع  هـوطار ب

   

                                                
  )).أصـل ذا الدیـن الـذي أنـت عابـده: ((في الزیتونـة 1
ظالـم بـن عمـرو بـن سفیـان (أبـو األسـود الـدؤلي  المقصـود ھنـا ھـو2 

. ھـ بوبـاء الطاعـون69قبـل الھجـرة؛ وتـوفي سنـة  16؛ ولـد سنـة )الدیـلي
 .وھـو واضـع علـم النحـو؛ كمـا أنـھ أول مـن شكـل القـرآن الكریـم
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   1زـن هرمـاب ا نجله ـاد عطـوس
  دهـماه  ثم ميمون رـويحيى ونص

  صحبه   رعـان أبـقد كة ـوعنبس
  دهئـي قالـالمعال دت جيد ـفقد قل

  ادة ـتنميه س م ـازال هذا العلـوم
  دهـوتعاض ه ـب  ىـتبل ذة ـجهاب

  د ـبواح ر العقيم ـإلى أن أتى الده
  دهـه فرايـه إليـتنمي  ن األزدـم

  د ـورى ذاك الخليل بن أحمـإمام ال
  دهـم حاسـفي العل ه بالسبقـل أقر

  ره ـد الح فجـق 2راـالغوبالبصرة 
  دهـاءت أباعـوض ارت أدانيه ـفن

  لهجة   ذهناً وأصدق الورى 3يذك يا
  دهـشاه  هو أمراً قلت ما نـإذا ظ

   

                                                
 ). در وتبـادر غیظـا نجلـھ وابـن حیـ: ((كتبـت ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذا 1
  .؛ مـن أجـل الـوزن))الغـراء: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. أضـاف د 2
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ذكي الـورى: ((طویـل یـاء النـداء؛ فأضحـت. حـدف د 3
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   1هـعلوم  جميع بل يروـوما أن ي
  دهـرٍ تجالـكل حب تـأعي 2ةـبداي

  فاق أوال   ع الثاني الذيـهو الواض
  قواصده  تصمى ثالث في الناس وال

  ه ـل زمانـأهي انـرب انـد كـفق
ـصوـقُ مودهـساج  راكع الليل 3م  

  ة ـي مثوبـف  4رهـه دهـم منـيقي
  دهـاً مواعـه حقـأن اللـاً بـوثوق

  زوة ـام لغـوع جـى حـم إلـافع
  دهــوواف قـالعتي ه البيتـفيعرف

  قى ـم والتـالعل ه يوماً عنـولم يثن
  دهـونواهي  نـن تنثـكواعب حس

  ث ال ـبحي ر ـاه بقفـكنر سـوأكث
  دهــوأواب  رهــعف إال  هـتناغي

   

                                                
  )).أصـل ذا الدیـن الـذي أنـت عابـده: ((كتـب ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذا 1
 .ل الـوزن والمعـنى؛ مـن أجـ))بدائـھ: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .؛ مـن أجـل الـوزن))ُصَوْیـٌم ُقَوْیـٌم: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )) .الدھـر : (( في الزیتونـة 4
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  ه ـيسيغ  رـإال شعي ه ـا قوتـوم
  واردهـشى مـس تغـلي بماء قراح

  ا وعن زهراتها ـاً عن الدنيـعزوب
  دهـهو واع  وشوقاً إلى المولى وما

  ة ـه نجابـن سيبويـم ا رأىـولم
  دهـباع اه ـن أدنـن أن الحيـوأيق

  ه ـان وارث علمـك ره إذ ــتخي
  دهـوال وـأن هـه حتى كـوال طف

  ه ـاً علومــفشيئ  اًـه شيئـوعلم
  دهـد ساعـواشت إلى أن بدت سيماه

  ده ـوع  ن اهللاـاه مـإذ ذاك وافـف
  دهـالعصر اذ جاء واح وراح وحيد

  ه ـلعلوم راً ـناش ه ـى سيبويـأت
  شواهده  1عطالً فلواله أضحى للنحو

  وده ـوج خراًف اً كانـدى كتابـوأب
  دهـطان إذ كعب بن عمرو محاتقحل

   
                                                

 .؛ مـن أجـل الـوزن))النحـو ُعْطـًال: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ورى ـرق في الـه ما تفـفي وجمع
  دهـوتال ه ـإلي  زىـيع ه ـفطارف

  الرضا   قنبر نرو بن عثمان بمـبع
  واردهـه وتابت شـأطاعت عواصي

   1رـابن قنب نحو رآن النحوـعليك ق
  دهــوشواه  ودةــمشه  هـفآيات

  اً ـيفال تك قار 2]رـأبي بش[اب ـكت
  دهـن فاقـب الحسـذاه سواه فكل 

  ا ـل مدت فعندمـج بالعمـم خلـه
  دهـوليست تشاه ىتناءت غدت تزه

   الفـرا 3هـازه إنـد عما حـوال تع
  4دهـأنت صائ ذيـوفي جوفه كل ال

   

                                                
  .ھـذا الصـدر مختـل الـوزن 1
ـن عثمـان ابـن مـا بیـن حاصرتیـن كنیـة لسیبویـھ؛ إذ ھـو أبـو بشـر عمـرو ب 2

ھـو إمـام . م796/ھـ180م وتـوفي سنـة 760/ھـ140قنبـر البصـري؛ ولـد سنـة 
العربیـة وشیـخ النحـو؛ لـھ كتـاب في النحـو یتصـدر الكتـب كلھـا في ھـذا 

  )).الكتـاب: ((البـاب؛ وعنوانـھ
  )).فھـو: ((في الزیتونـة 3
  )).كل الصید في جوف الفرا(: (إشارة ھنا إلى المثل الذي سبق شرحھ؛ وھو 4
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  ه ـاً في كتابـمحكم ت يوماًـإذا كن
  دهـدر ماجـالق هـا نابـك فينـفإن

  وزه ـت رمـإن فكك ت تباليـولس
  دهئـثرا  ر أم عرتكـده كـعضأ

  ه ـهو العضب إن تلق الهياج شهرت
  دهـحرباً فإنك غام بـتص وإن ال

  رضى ـوبال ول ـل بالقبـاه كـتلق
  دهـه مقاصـتبدو إلي الفهم من افذو

  راوة ـولم يعترض فيه سوى ابن ط
  دهـادم معاهـتق اً لمـطري انـوك

وجـسرنـطع  ه ـالميه ــقبل 1در  
دهـخام الذهن  بارد 2يالـمالثَّ وإن  

   حكةض الدهر 3مدى اهما صار هما ما
  دهـدو مفاسـاال وتبـق ف ماـيزي

   

                                                
  )).الُمَبـرِّد: ((طویـل. ھكـذا رسمـت في نسخـة عنـا؛ بینمـا رسمھـا د 1
 )) .النخـالي: ((في الزیتونـة 2
  )).أمـد: ((في الزیتونـة 3
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  إذا ترى  العقل حتى ون صحيحـتك
  دهـرٍ، إذا أنت فاسـأبا بش يارـتب

  ه ـالكبر رأس ول امرؤ قد خامرـيق
  دهـمقاص و سهلـوقد ظن أن النح

  لئـزر مسانـل إال بـيشتغ  مـول
  دهـأوراقه هو راص 1فيوالفقه من 

  اً ورتبه ـالناس جاه بين  د نالـوق
  دهـوالب ي ل المعالـوألهاك عن ني

  يبـت  اً ولمـطعم وما ذاق لآلداب
  اودهـيج  رـوم ونثـنى بمنظـيع

  غيـويبت انيـار المعـح أبكـفينك
  دهـعاق  لفظ بها هو و منـالكفلها 

  ادة ـنك  ضـه فيه بعـسيبوي 2رأى
  دهـمعاق  لـظ ال تحـلف ةـوعجم

   

                                                
 .مـن أجـل الـوزن)). في((طویـل واو العطـف قبـل . حـذف د 1
 )).روى: ((وفي الزیتونـة)) أرى: ((في اإلسكوریـال 2
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  ه ـأهل لفهم ما أنت 1تـت أتيـفقل
  دهـر راكـالفك ضئإال غا وما أنت

  ت ـوتسم ة ـلحي  اذوـرك مـلعم
  2دهـات تساعـرأس والجه وإطراق

  ا ـكأنم فيمشي على األرض الهوينا
  دهـمراص  إلى المإل األعلى تناهت

  م ـعال  كـأن ال ـك الجهـهاميوإ
  دهـلوجود وزاهرد في اـك فـوأن

  ر ـأنت هاج ذي ـو الـبأجلب للنح
  دهجأنت ها من الدرس بالليل الذي 

    ذل ـمخ يوـاح تجنب من غـأص
  دهـراش  وخذ في طريق النحو أنك

  ه ـساهراً في علوم ك الخير فادأبل
  ساهده الطرف ساهر إالَّ ]3مشفلم تُ [

   

                                                
  )).أمـا أتى: فقلـت: ((((طویـل. جعلھـا د 1
  )).تصاعـده: ((في اإلسكوریـال 2
  )).فـال تسافـر: ((في الزیتونـة 3
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  ا ـاً فإنمـثواب  رج في الدنياـوال ت
  واجده كـت الشـأن اًـلدى اهللا حق
  حظوظهم   ذوو النحو في الدنيا قليل

  دهـزاي وافر الحظ  وذو الجهل فيها
  مضى  1دـعلى لغ وة فيهاـلهم أس

  دهـاً يساعـولم يلق في الدنيا صديق
  ينـلفلم  عنها الخليل دهـمضى بع

  دهـوداً يناكـدم حسـاً ولم يعـكفاف
  ا ــسفيهه 2رٍــبش  اـأب ـىوالق

  3اددهـيم  ت في ضاللـلداة تماـغ
  شيخه  رـيناظ  4ارونـه أتى نحو

  ـدهمناك دت ـتب تىـح 5ةــفنفح
   

                                                
  )).الغـٍد: ((((طویـل. جعلھـا د 1
  .؛ دون أن یعیـن مصـدره))بشـر((بعـد )) خلیـل: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 2
  .لزیتونـةوصوبـت مـن ا)) بغـادده : ((في اإلسكوریـال 3
ھـو ھـارون بـن مـوسى؛ كـان في البدایـة یھودیـًا مـن البصـرة  اعتنـق  4

  .  اإلسـالم واشتغـل بـاألدب، واشتھـر بضبـط النحـو والبراعـة فیـھ
  )).فنفحتـھ: ((((طویـل. جعلھـا د 5
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  ه ـدواب  دىـأب اً ثمـشيئ رقـفأط
  1دهـجاح رالحقـوال كن أنك قـبح

  اً ـإذا صار حاكم عمراً  يعل وكاد 
  دهـيكاي  كان عمرو ي د ما علـوق

  ا ـيفق من خماره م ل أسـسقاه بك
  و واردهـه ذيـلر اـوأورده األم

  راده ـفي م ةـاد شركـن زيـوالب
شَوالبن ردهيـرا 2للقلب د بشركـي  

  ر ـوقنب يلـع ىـإل اـا جرعـهم
  اودهـأس  دـم لم تنجـس 3قـأفاوي

  رو وال عمر مثله ـعم على يكـأب
  دهـوز ناقـا وأعـأعي لـإذا مشك

  لم يرع   رخ الشبيبةـش قضى نحبه
  دهـذام معاقـب قـب ولم تعلـبشي

   

                                                
  .وصوبـت مـن الزیتونـة)) جاھـدة : (( في اإلسكوریـال 1
  )).ـَرَك القْلـبَش: ((((طویـل. جعلھـا د 2
 )). أباریـق: ((في الزیتونـة 3
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  ه ـاء بعلمـاس اعتنـد كان للنـلق
  دهئـار فواـتستن ربٍـرق وغـبش

  األرض قارئ  شخص علىواآلن فال 
  دهئـرا  وـرٍ وال هـكتاب أبي بش

  تلفت  م ـفيه ر بالغربشـسوى مع
  هدـمواق  وـيخب ه وشوق ليسـإلي

  ه ـل  سـل أندلـا أهـمن وما زال
  دهـوتناج ه ـفضلي دـتب ذـجهاب

  مصرعلى ضعف ناصري  وإني في
  دهـت حياً وعاضـما دم رهـلناص

  اً ـو كامنـر الغرب للنحـار أثيـأث
  دهـقواع  دتـتى تبـه حـوعالج

  ه ـعلوم تـان ميـا أبو حيـوأحي
  دهـكاس قـينف ح علم النحوـفأصب

  ه ـر رحلـط بالثغـح يربمغـإذا 
  دهـاه الحـو أخفـالنح ن أنــتيق
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  س ـجالدروا في مـص ا بقومـمنين
  دهـمراش م ـضل عنه  إلقراء علم

  ه ـالتصدير عن مستحق رـأخ دـلق
  دهـجام نـر خامد الذهـوقدم غم

  ى في جلوسهم عمن س يوسوف يالق
  دهائــعق ت ــا أكنـم  1بىـعق

  رى دا ـواه فمـه فيهم هـعقل عال
  دهئـقا  ارـاإلنسان للن وىـبأن ه

   ةـحج  2نـعشري رـا بمصـأقمن
  دهـونشاه  مـأمره ذوا ـيشاهدن

  ال ئـل منهم مدى الدهر طاـنَا نَمفلَ
واددهـن صديقاً مـد فيهـا نجـولم  

  م ـحديثه  ن سردناـفيم 3وةـلنا سل
  اردهـال سـق ذيـلى بالـوقد يتس

   
                                                

 ؛ ))عقـبى((؛ قبـل ))جـزاء: ((طویـل؛ فأضـاف كلمـة. تصـرف د 1
وكـان المفـروض بعنـان . ؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))نحـو((في اإلسكوریـال  2

  : إذ جـاء الشطـر فیـھ ھكـذ. أن یعتمـد عـلى مـا ورد في اإلسكویـال؛ ألنـھ أسلـم
 ))أقمنـا بمصـر نحـو عشریـن حجـة((

 )).أسـوة: ((في الزیتونـة 3
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  يوماً وبلغت سالماً  لـأخي إن تص
  دهـا أنا عاهـذ لمـة فانفـلغرناط

  ا ـملكن  رى أرض بها حلـوقبل ث
  دهـعواي  م الجميلـننا الشهوسلطا

  م ـشره 1رمالً وقد عـالعدا قت مبيد
  دهـرم هام فضالً وقد  االند ومحي 

  دةً ـاإلسالم جوداً ونج على  أفاض 
  دهــمعان وذل   هـموالي  زــفع

  ة ـبتحي اـواننـا إخـبه م ــوع
  دهئـالعاش كا بها األستاذ صـوخ

  ا ـا وإمامنـشيخن اـزى اهللا عنـج
  3دهيـعم فا الذي رـالحب 2اـاذنوأست

  ره ـان أوحد عصـجي د أطلعتـلق
  دهـخال  أعجز الشرق فللغرب فخر

   

                                                
  )).َعـمَّ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  . تـم الحدیـث عنـھ. المقصـود ھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن الزبیـر الثقـفي 2
یشیـر الشاعـر ھنـا إلى أستـاذه أیـام الدراسـة في غرناطـة؛ أبي جعفـر بـن  3

  . ھـ، وأصلـھ مـن مدینـة جیـان708سنـة الزبیـر المتـوفى 
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  ةــوإمام  ةــنحوي  ةــمؤرخ
  دهـمسان  وصحت تـجلمحدثـة 

  ا ـوإنم فـثقي نـم مـاه عظيـج
  دهـومساع العرى  منه استوثقتبه 

  ه ـببابي  سى سهادـأن ال وما أنس
  دهـراق لـيالل مئنا وغيري قـبسب

  ا ـجهلن  ور العلم ظلمةـو بنـفيجل
  دهـات رصايـاً مغلقـح علمـويفت

  وى ـالن  وإن شطت بنا غربة وإني
  وحامده  تـر له في كل وقـلشاك

  تي ـوفي مصر جث روحي بغرناطة
  الفرد من هو فارده يرى هل يثنـت

  تى ـمن ف ي قواف ر خذهاـجعف أبا 
  دهئـقصا يالقواف رـه على غـتتي

  ا ـحسنه  إلى األذن ر بال إذنـيسي
  دهـومناش  اـله اع ـاح سمـفيرت
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  ب ئـمن غرا شكل كم حوت غريبة
  دهـأماج  اـل أنتجتهـدة أصـمجي

  ولي ـمق  فاه موالى ما والك ياـفل
  دهـر وال حبرت ما أنا قاصـبمص

  اً ـوقـمف  1وكـحتى أح ذبتني ـله
  دهـمدى الدهر آبى يبل من النظم ال

  داً ـد ما كان خامـفكري بع وأذكيت
  اردهـش ما ند  ري بعدـد شعـوقي

  ه ـإن  ركـاً فيه ذكـت ختامـجعل
  ناشده  هو المسك بل أعلى وإن عز

2 3: 
   4ذاتـب تُـعمأن ج ا ـلم ت درـفَتَ

  5اتـدت حركـا أن بـت لمـوأسكن
   

                                                
 )).أجـود: ((في الزیتونـة  1
  )).َدوََّن من المطوالت: ((؛ فأضحت))َدوََّن(( بعد)) من: ((ةطویل كلم. أضاف د 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).بـذاتي: ((في الكتیبـة الكامنـة 4
  )).حركـاتي: ((نفسـھ 5
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  ني ـألن 1غيراً  وانـم أر في األكـفل
  2اتـحي  األغيار روح  ت عنـأزح

  ت ـو تعينـة لـرتب نـا عـوقدسته
  3راتـا حسـله دامت  اًـدائم ا ـله

  ا ـحضيضه فها أنا قد أصعدتها عن 
  اتــا بثبـله  يضـة تقـإلى رتب

  ا ـب العنـد معنى روضة أذهـتشاه
  4اتـنَس د ـق بعــللح  ينـوأيقظ

  ا ـاب فعندمـحج في ت زماناً ـأقام
  واتـت الخلـرام اـزح عنهـتزح

  اـات من طيب أنسنـف لنقضي بها ما
  اتـشت  دـع بعـالجم الـا وننـبه

   

                                                
  )).غیـري: ((في الكتیبـة 1
  )).حیـاتي: ((نفسـھ 2
 )).حسـراتي: ((نفسـھ 3
 )).سنـاتي: ((نفسـھ 4
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1: 
  ا ـباح د ـق يان ومدمعـم اللسـكت

  راحا  2ىدي وأسـعن ىوى األسـوث
  وى ـر الهـما نش يطَ  3بحي ُأـإن

  4اـإفصاح وى ـزال اله راً وما ـنش
  ه ـباسم رح ـأص تي من الـومهج

  اـصراح  ونـارة ما يكـومن اإلش
  ه ــوجنوح ه وــنُح أروم م ـري

  ـاوجماح  وةـجف  نيـع  رومـوي
  ه ـوجبين  رهـشع  من اـلن دى ـأب

  5اـصباح  وذاك  الًــن ذا ليـضدي
  ه ـوم بطبـو الجسـه يأسـاً لـعجب

  اًـار جراحــأث  أرواحٍـب  مـولك
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  . ؛ وھـو أسلـم))وُأنـْسي: ((في الكتیبـة 2
 )).إني َلَصـبٌّ: ((نفسـھ 3
  )).فضاحـا: ((نفسـھ 4
)). خدیـن ذا لیـًال وذا إصباحـا: ((جـاء ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 5

 .أوفـق) )ضدیـن((وكلمـة 
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  ه ـولحظ  ذـيخَاُأل ءرــب 1هطـبلقف
  اًـق براحـطييا ـفم يرـذ البـأخ

  ثـثال  ال  ةــليل ي ـف   2هـناديت
  3اــالح فٌارِـع درـالب وهـأخإالّ 

  اـأنه و ـل  ةـن ليلـا مـيا حسنه
  اًـجناح  4الـلتوص دتـومدامـت 

5: 
   ارِـن  دــقُّوتَ  ك أمدــبخ  ورـن

  6ارِـقع ك أم فتورـى بجفننًـوض
  ة ـمسك  أرجـت  أم  كـبريق وشذاً 

  7درارِ شعاع   رك أمـى بثغنًـوس
   

                                                
  )).فبلفظـھ: ((في الكتیبـة 1
  )).نادمتـھ: ((نفسـھ 2
  )).َغـاَر فالحـا: ((نفسـھ 3
  )).وللوصـال: ((نفسـھ 4
 .البحـر الكامـل 5
 )).أم كـؤوس عقـار: ((نفسـھ 6
 .؛ أي الكواكـب العظـام المجھولـة االسـم))دراري: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  2غدت فيك فقد 1معاني الحسن جمعت
  ارِـاألبص  ةـوفتن القلوب  دـقي

اوِـصتَمخَ  نــفه ــناطقت إذا  3ر  
  ارِـفي سكون وق 4اًـى حيضـأغْ

   ىلَـتَجتُ  5رات لفظـزه هـفي وجه
  ارِــوردة وبه  س معـمن نرج

  6اـجنباته  ورد منـخاف اقتطاف ال
  ذارِـاج عـسي 7رٍـأدار من أسـف

  ده ــبخ  ذارـل العـنم ت ـوتسلل
  ارِـريقه المعط  ةَدـهشَ  ندرِـيِل

  ا ـهدروِ  8اــحمته دره ودــوبخ
  دارِـواإلص  دروِـن بين الـفوقف

   
                                                

 )).المسـك: ((في اإلسكوریـال 1
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

 )).جمعـت معـاني الحسـن فیـك فأصبحـت((
 )).خفـرًا: ((في النفـح 3
  )).حیـاة: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
  )).روض: ((نفسھمـا 5
 )).وجناتـھ: ((نفسھمـا 6
  )).آٍس: ((نفسھمـا 7
 ...)).وبخـّده نـار حمتـھ: ((في النفـح 8
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  تى حبـم واهـفي ه 1يذا أوار  مـك
  2أوارِ طُرـفَ فيه   يب ىد وشَـولق


3: 

  اس ـبالن  من اإليناس نفسي أزحت 
  4اسـبالي اسـلما غنيت عن األكي

  داً ـوصرت في البيت وحدي ال أرى أح
  يسالَّـج نه ي بتْوكُ فكري بناتُ

5: 
  هـنَّأ اُلـالم ي عمفي ج يدنـوزه

  فارق العمرا  ما انتهى عند الفتىإذا 
  ا ـاً أراح من العنـه يومـفال روح

  راًـأج رـولم يدخ ولم يكتسب حمداً 
   

                                                
 )).أداري: ((نفـحفي ال 1
 )).أواري: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
  .البحـر البسیـط 3
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 4

  )).كما غنیت عن األكیاس بالیـاس *أرحـت نفسي من اإلیناس بالناس ((
 .البحـر الطویـل 5
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1: 
ستْع حه ـصدغ  ة من شعره نحوي  

  بـجذا ع ه إنمن خد وما انفصلتْ
  ه ـريق  سلسال ذا أن نم بـوأعج

  بهقلبي اللَّ في بن شَـلكو رودـب
2: 

  دا ـب  دـق ارضـع 3حبيبي راض
  4ضـراب  ن عارضـه مـيا حسن

  ال ــس  بيـقل وم أن ـق  5نـوظ
  ارضـبالع  دـيعت  ال ل ـواألص

6: 
  ذار ـب عـللحبي دـالخ  ال فيـس

  ومـل مرحئـسا كــش ال وـوه
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .البحـر السریـع 2
  )).حـبي رائـض(: (في بغیـة الوعـاة 3
 .؛ دون استنـاد إلى أي مصـدر))رائـض: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).فظـن: ((في بغیـة الوعـاة 5
 .البحـر الخفیـف 6
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  ى نَّــفتج  هـــت التثامــوسأل
  رومـمح ل ئـاـوم سـليا اـأنـف

1: 
  وناظر  وداء لون ـا سـت بهـجنن

  وداءـون بسـا كان الجنـويا طالم
   وإن مـرد النعيــا بـدت بهـوج

  م وألواءـفي جحي ا ـؤادي منهـف
2: 

  مالك مهجتي   أدري أن  تـوما كن
  هؤاـجف مـلْوم وظُـبمظل 3مىـيتس

  ه ـفأجبت  4اـي للصبانـإلى أن دع
  اؤهـاً أجيب دعـك مظلومـومن ي

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 .البحـر الطویـل 2
 .؛ وھـذا أسلـم))یسـمى: ((في الكتنیبـة الكامنـة 3
  .))للھـوى: ((وفي الكتیبـة)). الصـال: ((في الزیتونـة 4
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1: 
ـجـفت ارض ـري بعـغي نى رج  

  بـا قريـعم قـيفي  أن  هـأهل
  اب ـمص  نـبعارضي  ؤاديــوف

  بـالطبي  2دواء يا أع داء  وـفه
3: 

  ه ـبردفي  ما يالق الخصر منه اشك
  بـكثي رالبان ج غصن 4وأضعف

  ه ـم بعضـيظل البعض منه إذا كان
  بـغري 5]ط المزارـش[فما حال 

   

                                                
 البحـر الخفیـف 1
 )).فـؤاد: ((في الكتیبـة 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).ویضعـف: ((في الكتیبـة 4
  .؛ وھـذا أسلـم))ُمْشَتـّط المـزار: ((في الكتیبـة 5
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1: 
  2ةـبشام  تـزين اـة لميـوذو شف

  كسيذهب النُّ 3من المسك في رشافها
  ة ـكوثري  ةًــا ريقـت إليهـظمي

  كـلالس مـينظ ثغرها 4اييـبمثل لق
  ه ـرضاب  أنـك  ولـل بمعسـتع

  كـمس خاتمه 5]وسر الفرد[مدام من 
6: 

  رده  نـيمك س ـعٍ ليـل شفيـأج
  مـمراه روح ـللج ضـبي دراهم 

  ترى  ما  أسهل 7صعب األمر ريصتُ
  مئـنا وهو 8]لبانات للفتى[  ويقضي

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).وذي شفـة لمیـاء زینـت بشامـة: ((ورد ھذا الشطـر في الكتیبـة ھكذا 2
  )).ترشافھـا: ((في الكتیبـة 3
 .؛ وھـو أصـوب))آللي: (نفسـھ 4
  .؛ وھـو أسلـم وأصـوب))الفـردوس: ((نفسـھ 5
  .البحـر الطویـل 6
 )).الـشيء: ((في الزیتونـة 7
  )).لبانـاِت الفـتى: ((طویـل. جعلھـا د 8
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1: 
  لَّــض بٍــقري  دو  دـــنعي

  2اًــبتْع  َلـقلي بٍــتْع رــكبي
  اً ـعرف  اً كالمسكـس ظرفـكالشم

  اًـقلب  رـكالصخ اًـفكالخشف طر
3: 

ل علـم فضـله 4يداتـع ةٌـومني   
  اـي األعادينِّـع فال أذهب الرحمن

   5اـفاجتنبته زلتي وا عن ـم بحثـه
  اـت المعاليـفاكتسب يونـنافس وهم     

  
   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

  ))عتـب قلیـل عتـَبى كثیـر *بعیـد ودِّ  قریـب صـدِّ ((
 .البحـر الطویـل 3
 )).عـذاي: ((في بغیـة الوعـاة 4
  )).فسترتھـا: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
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1. 

 
 

     
    2 
 

***  
   

                                                
ولـد بمطخشـارش مدینـة مـن : ((وكتـب في بغیـة الوعـاة. م1254الموافـق لـ  1

وفي فـوات )). وستمائـةحضـرة غرناطـة في آخـر شـوال سنـة أربـع وخمسیـن 
 )). وستمائـةمولـھ بغرناطـة في شھـور سنـة أربـع وخمسیـن : ((اتالوفیـ

 .م1344الموافـق لـ  2
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***  

 
12 ؛ 

 

 
 

     3 
    
  4   
     
       

       

                                                
 )).البـكي: ((في الزیتونـة 1
؛ ھي بلدة تقع على بعد Velez Malagaبلـش أو بلـش مالقـة؛ وباإلسبانیـة  2

  .  كلم من شاطئ البحر األبیض المتوسط 5كلم شرقي مالقة؛ وعلى بعد  30
 . ـذه الكلمـة في اإلسكوریـالسقطـت ھ 3
 . سقطـت ھـذه العبـارة في الزیتونـة 4
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1 
      

        


        


        
                                                

وردت في مخطـوط الزیتونـة ـ لصاحـب ھـذه الترجمـة ـ مشیخـة احتلـت  1
مساحـة كبیـرة؛ بحیـث تـراوح امتدادھـا إلى لوحتیـن تقریبـًا؛ وعـلى ھـذا فقـد 

قلـت لـھ : ((ثـم قـال رأى ناسـخ مخطـوط اإلسكوریـال إغفالھـا وإسقاطھـا؛
وقـد سـار عـلى نھجـھ )). مشیخـة في األصـل طویلـة اختصرتھـا لطولھـا

وقـد رأینـا نحـن  أن نـورد : ((عنـان؛ حیـث قـام بالـدور نفسـھ؛ حیـن قـال
مشیختـھ مختصـرة مـن الزیتونـة؛ وأن نقتصـر فیھـا عـلى عـدد مـن جلـة 

 )). لمترجـم لـھاألساتـذة الذیـن أخـذ عنھـم ا
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1: 

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
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  ه ـوأهل ثـاب الحديـحاز أصح لقد
  داًـمخل  داًـومج 1راًـوتيأواً وتـش

   ـةٌمزي  امـم بين األنـت لهـوصح
  دداًـؤمجداً وسوزاً ـت لهم عـأبان

  مرسل  ق أفضل ـالخل ر يوة خـبدع
  ىدـبالنور واله وثـد المبعـمحم

فهم دوا ـث وأتقنـم الحديـعل  نواو  
  اً ومسنداـن صحيحـبتبيي واـونص

  وصحبه   ار الرسولـاءوا بأخبـوج
  داـمقي ورسماً  اًـلفظ  ههاعلى وج

  تي ـال  نـار والسنـنقلوا اآلث وهم 
  ىدـبها فقد اهت ذـذا أخ صبحاْمن 

  وا ـوال ونُ  هـروا فيها بفقـوما قص
  داًـداً وحزماً مؤكـح واـبل التزم

  م ـوهم أوضحوا من بعدهم باجتهاده
  ىدـاقت  الهدى لمن َلـبس ينهميتَبو

   
                                                

  )).وثیـرا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  بنصحهم  اـه العرش عنـم إلـجزاه
  داًـومرش  نصيحاًى جاز بأحسن ما

  م ـهديه  ـجنه   هـسبحان  1هـونسل
  2داًـسبيالً ومقص  وسعياً إلى التقوى

 
3: 

  اً ــراضي  نـر وكـك بالصبـعلي
  احــقى النجـه تلـاه اللـبما قض

  ه ـب جلْهـوا  ك طريق المجدـواسل
  الحـهل الصأ  اهـالذي يرض فهو

 



 

   

                                                
  )).ونسألـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .سقطـت ھـذه القصیدة في الزیتونـة 2
  .البحـر السریـع 3
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  دهـمول
  . 1ةـن وستمايـل األربعيـقب

  
  وفاتـه

ر ـعش ينـام اثـرم عـه المحـر اللـاني شهـوفي ثـوت
  .2ةـوسبعماي

   ***  
  

))
3 ؛ ((  

   ***  
  ]يليـه [ 

 
  

   

                                                
  .م1242أي قبـل  1
  .م1313الموافـق لـ   2
  .وھـذا ھـو أحـد األسمـاء المتعـددة لكتـاب اإلحاطـة 3
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***  
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1: 
  ن مالبس ـد حسـك يوم العيـروقي

  دودــن قـام وليــة أجسـونعم
  ى رـات الفكر منك فال تـلحظ ْلأجِ

ـسوـى خرتُ قـوطعم ى لَبة دود  
2:   

  ذق ــي ميـر فــدنيـرالـتختب
  مــف إذ يبهئـزاـم الـدرهـوال

  ه ـل اراً ـاختب تـرم  رء إنـوالم
مـيــقْذـال هنَدمـدرهـر والـي  

   

                                                
  .ـلالبحـر الطوی 1
  .البحـر السریـع 2

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

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


614 
 

  ا عـذا وهذا مـن هـع فَّـن عـم
  مــورع المسلـال يقـو التــفه

 
 


 

 
 

1. 
***  

   

                                                
سبـق التعریـف بھـذه الموقعـة؛ الـتي حدثـت بیـن النصـارى مـن جھـة وبـني  1

. م1340/ھـ741مریـن ومسلـمي األندلـس مـن جھـة أخـرى؛ وذلـك سنـة 
 .وكـان النصـر فیھـا حلیـف النصـارى
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1 

 


    


       

      


 

 
       
       

                                                
: نذكـر عنـان بأنھـا وردت ھكـذا في اإلسكوریـال؛ ثـم رجـح أن تكـو 1

وھي تتناغـم مـع . الواقعـة في نطـاق قـرى بلـش Montemas)) منتـاس((
  .مونتیمیـور، ومونتـیي فریـو، وھكـذا: غیرھـا مـن قـرى تلـك المنطقـة؛ كـ
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1. 

 
       

2. 
***  

   

                                                
 .م1289الموافـق لـ  1
  م1333الموافـق لـ  2
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1: 

     
 



   

         
       

 
   

                                                
 )).عائـد الصلـة((المقصـود ھنـا ھـو كتـاب  1

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

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


618 
 

 
  

  


1، 
 

2. 
 

    
3 .
 

***    
   

                                                
 .؛ وھي بلدة صغیرة في جھات إشبیلیةCaptorنسبة إلى قبطور أو كبتور  1
 .م1274الموافـق لـ  2
  .م1348الموافـق لـ  3
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1  

 
     
     


      


      

        

       
       

       
      

                                                
؛ تقـع في شـرقي األندلـس؛ Ricateنسبـة إلى بلـدة صغیـرة تسـمى رقوطـة  1

عـلى مقربـة مـن مرسیـھ؛ في اتجـاه الشمـال الغـربي منھـا؛ وتستنـد إلى 
 .R. Seguraالضفـة الغربیـة مـن نھـر شقـورة 
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     1؛
       
      


   
 

      

       

 

  *** 
   

                                                
ھـو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن یوسـف؛ الملقـب بالفقیـھ؛ الـذي حكـم  1

  .ھـ1302/ھـ701م إلى سنـة 1272/ھـ671مـن سنـة 
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1. 

***  
   

                                                
  .م1269الموافـق لـ  1
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    1. 



     


 

   

                                                
وھـذا مثـل )). ال یشـق لـھ غبـار((، أو ))ال یشـق غبـاره: ((والشائـع. ھكـذا 1

اركـب العصـا ((مـة ـ في قصـة الزبـاء ـ ینجـلي فیمـا قالـھ قصیـر لجذی. قدیـم
فإنـھ ال یشـق غبـاره؛ والعصـا فـرس جذیمـة الـتي ال یجـارى في السرعـة 

  : وفي ھـذا قـال النابغـة. والخفـة
  تحـت العجاج فما شققـت غبـاري * أعلمـت یوم عكـاظ حین لقیتـني

   .أي لـم تشـق الـغبـار الـذي یحوطـني، ولـم تساویـني

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

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


624 
 

 
   


      


      

 
 

  
1. 

***     
   

                                                
  .م1315الموافـق لـ  1
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1 2 3؛ 
 

 

 
      

       
      

     
      
 

 



        

                                                
 )). مكبـرا((كلمـة ) حمیـد(كتـب في مخطـوط في اإلسكوریـال إلى جانـب اسـم  1
 .بغرض التصویب؛ ))المأمون(( ولكن عنان جعلھا؛ ))ابـن مانون: ((في اإلسكوریال 2
التكملـة لكتـاب : توجـد ترجمـة محمـد بـن المأمـون األنصـاري أیضـًا في 3

 .والتكملـة، وبغیـة الملتمـس، وبغیـة الوعـاةالصلـة، والذیـل 
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 1     
  2    

      3 
4،5،6،7 

       
8

 9،    
10 

 
   

                                                
  )).وأبـوي: ((في الذیـل والتكملـة 1
  .؛ بالجیـم المعجمـة))وابـن فـرج: ((نفسـھ 2
  ؛ فصوبھـا عنـان))أبـا بكـر: ((في اإلسكوریـال 3
  )).مدیـر: ((نفسـھ 4
  )).ابـن العـربي: ((نفسـھ 5
 )).فندلـة: ((نفسـھ 6
  .فصوبھـا عنـان. ؛))فأبـا الحسـن: ((ـةفي الذیـل والتكمل 7
 )).وأبـو حفـص بـن أیـوب: ((نفسـھ 8
 )).غشلیـان: ((نفسـھ 9

  )).الحسیـن: ((نفسـھ 10
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12،
3،

3،  4، 5  
  6 ،     

7،       
    8، 
9،
       
    10،   11

                                                
 )).الـالردي: في الذیـل 1
  )).وابـن قنتـرال: ((نفسـھ 2
 )).حزمـون: ((نفسـھ 3
  )).وابـن عبـد اهللا الـذوق: ((نفسـھ 4
 )).وأبـو الحسیـن: ((نفسـھ 5
 )).الدائـري: ((نفسـھ 6
 )).الجعیـدي: ((نفسـھ 7
  )).مجبـر التجیـبي: ((نفسـھ 8
  )).الوشـقي: ((نفسـھ 9

  )).صمـع: ((نفسـھ 10
 )).السخـان: ((نفسـھ 11
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1،
2،3 

4. 
 


 

 
5. 

 
   
6؛
7. 

                                                
   )).ھرقـل: ((نفسـھ 1
 )).ابـن الفـرس والمـالحي: ((نفسـھ 2
  )).وأبـو محمـد بـن محمـد بـن خلـف: ((نفسـھ 3
  )).الحـاجابـن : ((نفسـھ 4
  .م1119الموافـق لـ  5
 )). واخلمسمائة جمادى اآلخرة من في السنة السابعة والثمانین: ((في بغیة الوعاة 6
 .م1190الموافـق لـ  7
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***   
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1 

 

 
       

       
       
   2.  
 

 
      3

       
     


                                                
التكملـة لكتـاب : توجـد ترجمـة محمـد بـن حكـم بـن بـاق الجـذامي أیضـًا في 1

  .الصلـة، والذیـل والتكملـة، وبغیـة الوعـاة
 )).الكـالم: ((یـل والتكملـةفي الذ 2
 )). ابـن الحسیـن الحضـرمي: وأبـوي بكـر: ((نفسـھ 3
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       1 
2،
 

 


3 
4،


5،6 


7. 
   

                                                
 )).مـروان التجیـبي البلـوطي الزاھـد: ((في الذیـل 1
 )).فورتـش: ((نفسـھ 2
 )).وابـن الحسـن: ((نفسـھ 3
  )).بـن اإللبیـري: ((نفسـھ 4
  )).الخـزاز: ((نفسـھ 5
  )).وأبـوا: ((نفسـھ 6
 )).الوشـقي: ((ذوة االقتبـاس، والذیـل والتكملـةفي جـ 7

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

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


632 
 

 
      

   
 

 
     

1. 
***  

   

                                                
كمـا جـاء . ذكـر في جـذوة االقتبـاس أنـھ تـوفي بتلمسـان. م1138الموافـق لـ  1

وقیـل تلمسـان؛ وھـو أصـح؛ سنـة ثمـان وثالثیـن : ((في الذیـل والتكملـة
 .وھـذا مـا ذكـر في بغیـة الوعـاة)). وخمسمائـة
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1؛

 
 

 
       
      
       


2. 
 

 
   

                                                
 .ـد بـن حسـن األنصـاري أیضـًا في تاریـخ قضـاة األندلـستوجـد ترجمـة محم 1
؛ نشبـت سنـة Las Navas de Tolosaموقعـة العقـاب تسـمى باإلسبانیـة  2

ھـزم فیھـا المسلمـون؛ ومـن . بیـن النصـارى والموحدیـن. م1212/ھـ609
  .سبقـت اإلشـارة إلیھـا. یومھـا بـدأ تراجـع المسلمیـن في األندلـس
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 1.
 

 


2. 
***  

   

                                                
  .م1184لموافـق لـ ا 1
  .م1212الموافـق لـ  2
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1. 

 *** 
   

                                                
 .م1349الموافـق لـ  1
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1؛ 

  

 

       

 
   

     
      



   

                                                
؛ ثغـر صغیـر یقـع عـلى شـاطئ البحـر Esteponaإسطبونـة أو إشتبونـة  1

المتوسـط؛ في الجھـة الجنوبیـة الغربیـة مـن مالقـة؛ وإلى الشمـال مـن جبـل 
 . طـارق؛ وبالقـرب مـن مربلـة
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1: 
  د ـت بمحامـرياض أورق  الهـع

  باألمل رـوتثم  دوىـبالج  ورـتن
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ة ـداه غمامـن نـا مـعليه تسح
  ثرى المعروف بالعل والنيل  يترو

  ة ـإال الشمس نفساً ورفع وهل هو
  لـد باألمـدوى ويبعـفيغرب بالج

  اــكله ة ـالبري  هـأيادي  مـتع
  لـقد شم  هـوقاصٍ جود كفيفدان 


1: 

  كاس الراح  راح ـال قـع بأفـأطل
  احـبصب  اءهـالزمان مس ل ـوص

  ة ـم العذول مدامـا على رغـخذه
  راحـأت باألفـوم وتـالهمي فـتن

  أزاهر   ت برودـد لبسـق واألرض
  احـبوش ا ـمن نهره ت ـوتمنطق

  غمامة   عـكي بدمـيب و إذ ـوالج
  احـأقـر له بثغ ع ـك الربيـضح

   
                                                

 .الكامـلالبحـر  1
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  ر ـأزاه يوم بوشـمرق والروض
  احـإفص ا ـح أيمـيفص رـوالطي

  ا ـل كأنمـمن طرب يمي والغصن
  ح كأس الراحـف الريـت بكـسقي

  ه ـأغصان  م علىـورد منتظـوال
  الحـم  دودـخ  هـفتحسب  دوـيب

  وكأن عرف الريح من زهر الربى 
  ئـد الرنـداح  عـرف امتـداح  القا

  

 


1. 
***  

   

                                                
 .م1307الموافـق لـ  1
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   1 
        
     
      

      

 

 
   

   2،  
3؛     

         

                                                
 )).أسولـة: ((في اإلسكواریـال 1
 .سبـق التعریـف بھـا 2
  .م1348الموافـق لـ  3
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1 
 

 
 

   2؛
    
       

 
*** 

   

                                                
؛ یعالـج مواضیـع النحـو؛ ألفـھ ))تسھیـل الفوائـد، وتكمیـل المقاصـد((كتـاب  1

الجیاني  الطائيالعالمـة اللغـوي أبـو عبـد اهللا جمال الدین محمد بن مالك 
م؛ وتوفي بدمشق سنة 1203/ھـ600لسي؛ ولد بجیان في األندلس سنة األند
 .   م1273/ھـ672

 .انتشـر ھـذا الوبـاء الجـارف في ھـذه الفتـرة  بأوروبـا واألندلـس والمشـرق 2
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1،
       

      


         
      








       




                                                
 .؛ وھـذا شـاذ))النصـري: ((في اإلسكوریـال 1
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1  

 
   

                                                
 . یوصـم ویتھـم: أي 1
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   *** 
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1؛ 

 
       


       
      

 
 

      


       
     

 
   

                                                
  .ضـًا في الكتیبـة الكامنـةتوجـد ترحمـة محمـد بـن محمـد البـدوي أی 1

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

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


649 
 

 
1: 

  ر ـأم عنب 2كدــخ لىـال عـخ
  رـجوه   أم  ركـثغ  ؤـؤلـول

  الحشا   د طيـار الوجـأوريت ن
  رـتسع  3هـار بـارت النـفص 

  ا ـاللم  نك برشفدت لي مـلو ج
  رــسك ٌلـر عســت خمـلقل

  رة ـب أذب حسـني في الحـدع
  رــال ينك  قـالعاش ك دم ـسف

4:  
  أسرارا  ك ـم من عينيـاي تفهـعين

  اراـيذكي في الحشا ن وورد خدك
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
  )).خّدیـك: ((في الكتیبـة 2
  )).بھـا: ((نفسـھ 3
  .البحـر البسیـط 4
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  ب ئـمكت فيك   ب محبـت قلـملك
  اراـآث هـع في خديـرالدمـقد أث

  غلته  روي حرـرك يـاب ثغـرض
  1اراـتقضي منه أوط يت نفسييا ل

  ه ـألمح كـمنخيال  فـم بطيـأنع
  و زاراـمنك ل 2بطيف  ذا عليكما

  3فٌـبه كل بيـداؤك من ظـنفسي ف
  ومختارا مضطراً  يصبو له القلب 

4: 
  كــهل د ــب قـبكيي    قــترف  بيـا الظـأيه
  كـيوصل  5شيءـل   أم   نى ــتتج     بــألذن

  كــل  بيـقل  ذاــوك   6كـلم ك ـل  إن روحي
   

                                                
  .أي حاجـات 1
  )).لطیـف: ((في الكتیبـة 2
 )).وطـف: ((نفسـھ 3
  .مجـزوء الرمـل 4
  )).ألـشيء: ((في الكتیبـة 5
 )).نمـا روحي ِمْلـٌكإ: ((ورد صـدر ھـذا البیـت في الكتیبـة ھكـذا 6
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  كـفل  بــالقل كــفل   الل ــه  تـأن  اـإنم
  

 
    



         
      
 

      

       
      



1:  

                                                
  .البحـر السریـع 1
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  وتي ـق نـولي ومـت من حـبري
  هـول إال لـن ال حـول مـبح

  ذي ــو الــق فهـت بالخالـوثق
  هــوأفعال د ـــالعب رــيدب

1؛2: 
  ة ـفاق  ذو  ابـببال والي ـأم

  مـا األمـخطاي  طـيح  ذاـوه
  ي ـتعن زل وك ـبعف د ليـفج

  رمـالك درـبق م ـالكري ودـيج
        

3:  
  ا ـسراه الصباح  ك مع ـحمدت إلي

  اـداك قراهـب من نـك تطلـوأتت
   

                                                
أي بیـن بـاب (الملتـزم مـا بیـن الركـن والبـاب؛ : عـن ابـن عبـاس؛ قـال 1

وضـع الـّداعي صـدره ووجھـھ سـمي بذلـك لوجـوب ). الكعبـة والركـن الیمـاني
كان والملتزم ھو الم .وذراعیھ وكفیھ علیھ؛ ثم الدعاء إلى اهللا تعالى بما تیسر لھ

الملتزم : ((وقد قال صلى اهللا علیھ السالم. الذي ال یرد اهللا فیھ دعوة أحد أبدًا
  )).موضع ُیْستجاب فیھ الدعاء؛ ما دعا اهللا فیھ عبد دعوة إّال استجابھا

  .البحـر المتقـارب 2
  .البحـر الكامـل 3
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  ا ـم يمينهـالنسي مع  ك ـوسرت إلي
  اـيسراه  رىـفي السيسابق  شوقاً

     


1: 
  ره ـمآث دقـص خبر عنيد ـالمج

  رهـي العلياء ناثـالمجد ف  مـوناظ
  رء ينجـدهوالجود إن جد جـد الم

  رهـذاك امـاألي يـف  مـثقلمـا و
   مجد ومن شرفن نال ما نلت من م

  ص يناظرهـشخ 2الناس س فيـفلي
  دهـمحت  داً طاب في العلياءـسي يا

  رهـأواص هـفي تـرسخ 3داًـماج
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
ن ـم: ((تـ؛ فأضح))اسـنال(( :ةـد كلمـ؛ بع))نـم: ((ةـل؛ كلمـطوی. اف دـأض 2

  )).رهـص یناظـشخ
 )).ُدْم ماِجدًا: ((؛ فأضحت))ماجدًا((؛ قبل كلم ))ُدْم: ((طویل؛ كلمة. أضاف د 3
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سرلى ـع  اًـنمستً لـالفضفي  تَـي  
  1مآربه حقاً وسامره  الفضل سنن في

  م ـلع  دـأوح رـكبي عن  هـورثت
  رهـأكاب  اًـأيض  هـيحمل  ذاكـك

  ه ـل  نـالجبي وضاحالوجه  مبارك
  رهـباه  ورـالن رـغأ ور ينيرـن

  ه ــعنايت ن ـل مـبكفي ق ـموف
  رهـطاه العذر سامي الذكرمرفـع 

  مجتهداً الفضل حق الفضلفي  عيتر
  رهـظاه مفهوم مجدك هذا الحكم 

  س إشراقاً ومنزلة ـوت كالشمـعل
  األرض ماطره ييحي ث فأنت كالغي

  را ـمنك الفضل مشته  ينم بالفضل
  رهـعاط  الروض رـينم بزه كما 

   

                                                
  : طویـل ھـذا البیـت ھكـذا. جعـل د 1

  )).ـفضل مآربـھ حقـًا وسامـرهـ *سنن الـ على مسًتنـًا الفضلَسَرْیـَت في ((
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   1للمجد كهفاً والعال وزراً قـدم واب
  رهـد شخص أنت ناظـالمج فإنما 

  صانعه  تـراً أنـالً منك خيـمؤم
  رهـه شاكـر عند اللـالخي وصانع

  أوليت من حسن  ت وماـا وليـوم
  رهــذاك ويـلعلا مـوالعال 2اسـللنف

  ة ـمكرم ب من واالكـبقيت تكس
  رهـناص لـمن ق داًـراً أبـوناص

  جيت من خطإ  لك الفضل عماعذراً 
  اذرهـت عـيوماً أن  أن يخط مثلي

  من رجل  الم على علياكـم السـث
  رهئـضما  فىـختُ 3ذيـال يدـته

   

                                                
 .المعتصـمأي الجبـل المنیـع أو الملجـأ و 1
 .؛ بعـد حـذف الفـاء))للنـاس: ((طویـل. جعلھـا د 2
الـذي أبـدًا : ((؛ فأضحت))الذي: ((؛ بعد كلمة))أبدًا: ((طویل كلمة. أضاف د 3

 )).تخـفي
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1 
 

 
2. 

***  
   

                                                
 .تـرك في ھـذا الحیـز بیـاض 1
  .م1349الموافـق ألواخـر  2
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1 ،
        
     
       
 

 


        
 

 


     
    

    
      

                                                
یـب السـم ملـوك ؛ بالشیـن المعجمـة؛ وھـو تعر)شانجـة: ((یعتقـد عنـان أنھـا 1

كمـا یعتقـد في احتمـال كـون )). سانشـو((إسبانیـا؛ بینمـا االسـم المشھـور ھـو 
 .ھـذا العالـم مـن طائفـة المولدیـن الداخلیـن في اإلسـالم
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 1 


        

         
2: 

   3ةٌــنَّجِ  وىــم والهـقاس ا ـأب
  قـم أفـل اـن مسهـا مـا أنـوه

  وع ـار الضلـن ح ـت جامـتقحم
  دقـالح ت بحر دموع ـخض كما 

   

                                                
 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. عبـد المؤمـن بـن عـلي أول خلفـاء الدولـة الموحدیـة 1
 .البحـر المتقـارب 2
 .نجنـو: أي 3
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  م ـت الكليــأكن ل ـت الخليـأكن
  رقـالغ تـق أمنـالحري ت ـأمن

     
 

 

 


         
1: 

  ه ـذي يجفونـزرق الـبال وهـابع
  ـاكذلك 2انـاء أزرق والعينـالمو

3: 
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 )).العیـون: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .البحـر الكامـل 3
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  ا ـحياته  وسـدي للنفـاء يهـالم
  اـن مسالكوـيشرع للمن والرمح 

1: 
  سبب الردى   هـفي أجفان 2كلوكذ

  اـهنالك  الحياة أرى طيب 3كنلو
       
4: 

  ان الصبا ـبفراق أوط رت ـال تكث
  وداـن سعـبغيره ال ـسى تنـفع

  اره ـبح د ـقد فـم عنـوالدر ينظ
  وداـان عقـاد الحسـل أجيـبجمي

5: 
  ن ـمؤم أنيـي بـت يا ربـتوسل

  عــع ومطيـت أني سامـقل وما 
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).وكـذاك: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).لكـن: ((طویـل الـواو؛ فكتبھـا. حـذف د 3
 .البحـر الكامـل 4
  .البحـر الطویـل 5
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  عاص موحد  ارـالن رـلى بحـأيص
  عـول شفيـوالرس م ـت كريـوأن

1: 
  ه ـش من عليـالعي يجـأيرت

  ةـجلي  ردىـلل لـدالئ
  ان ــبث رــمخب  اــأوله

  ةـمني  وذا  انـأم ذاك 
 


2،
 

 ***       
   

                                                
  .مخلـع البسیـط 1
  .م1171الموافـق لـ  2
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1؛2؛ 

 
 

 
3،

       4 
      


 

   

                                                
 .الكتیبـة الكامنـة، وبغیـة الوعـاة: في لـھ ترجمـة أیضـًا 1
 . تابعـة لمملكـة غرناطـة؛ سبـق ذكرھـا 2
 .لـم تـرد ھـذه الكلمـة في بغیـة الوعـاة 3
  )).مطرحـًا، مخشوشنـًا، ملیـح الدعابـة: ((في بغیـة الوعـاة 4
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   1   



        

        
  

2،
        

 
 

         
  
 

   

                                                
 )).ابـن: ((في بغیـة الوعـاة 1
  )).بـن عبیـد: ((في بغیـة الوعـاة 2
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  د ـه كالعيـفإن  الـالوص  اـأم
  ديـفي الغ واضح   مـالمتي  ذرـع

  

 
 1.

 
  *** 

   

                                                
  .م1339ق لـ  الموافـ 1
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1 
 
 

.2 "   
  

 


 3   4  
       

       
 

                                                
؛ التتي تتواجـد غـربي إشبیلیـة؛ Nieblaلبلـة : ینسـب إلى المدینـة األندلسیـة 1

؛ مـا زالـت إلى Rio Tintoوبالتحدیـد؛ عـلى الضفـة الیمـنى للنھـر األحمـر 
وسقطـت ھـذه المدینـة في یـد ألفونسـو العاشـر؛ . اآلن تحتفـظ بأسوارھـا كاملـة

  .م1257/ھـ655 ملـك قشتالـة سنـة 
. ھـذا الكتـاب مـن تألیـف ابـن صاحـب الصـالة؛ مـؤرخ الدولـة الموحدیـة 2

المـن باإلمامـة عـلى المستضعفیـن : ((سبقـت اإلشـارة إلیـھ؛ مـع كتابـھ اآلخـر
 )).بـأن جعلھـم اللـھ أئمـة وجعلھـم الوارثیـن

  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))طلـع: ((في اإلسكوریـال 3
 . ؛ والتصحیـح مـن الزیتونـة))فانسیـة: ((في اإلسكوریـال 4
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1     

2. 
 

    
3؛

 
***  

   

                                                
في ذكـر مـن حـل مـن اإلعـالم أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن جـذوة االقتبـاس  1

  .  مدینـة فـاس
  .م1102الموافـق لـ  2
  .م1190الموافـق لـ  3
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1  
2 

 
      

       


        

3: 
  دراـت على البدر قـتاه    ش دارا ـرم بأركـأك

  راـشك  دنىـت   4بٍـقلل    د عنها ـيخاطب المج
   

                                                
 . ؛ وقد سبق الحدیث عنھا Arcos de la Fronteraنسبة إلى مدینة أركش  1
؛ الـتي تتواجـد عـلى Jerezأو  Xerexبـة إلى الدینـة األندلسیـة شریـش نس 2

 .وھي قریبـة مـن ثغـر قـادس. ضفـاف نھـر وادي لكـة
 .بحـر المجتـث 3
 )).للقلـب: ((طویـل. جعلھـا د 4
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 1،    

                                                
 )).أطلقھـا: ((في الزیتونـة 1
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   1     
       
     
      
       

 
 

  


        
      

      




  

                                                
 )).مشاحنـة، مشاحـة: ((في اإلسكوریـال 1
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1،



                                                
 )).ـرالضرای: ((في الزیتونـة 1
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1: 

  ه ـاض كأنـالري ورد ر إلىـأنظ
  دـزبرج ان ـد في بنـاج خـديب

  ه ـل  داـارة فبـه نضـد فتحتـق
  2ق صفرة كالعسجدـرون في القلب 

  م ـعنا  حب خد ب ـحكت الجوان
  صب مكمد  خدي  كـب يحـوالقل

  
       

         
       

       
     

         
                                                

  .البحـر الكامـل 1
 .ھـو الذھـب: العسجـد ھنـا 2
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1: 

   2داع ب ـللح  ذرـمع ورب 
  جـره البهيـمنظ  روق بهاءـي

  اً ــوشي  هـوجنتي وشى في 
  السروج  ه في أدمـيديي وشـك

 
 

3. 
 

     4 
 

***  
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  )).دارع: ((في الزیتونـة 2
  .م1242م و 1232الموافـق لمـا بیـن  3
 .م1323الموافـق لـ  4
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1  
 

 

 
 

        


    
      


       

        
     
      

                                                
 .سبـق التعریـف بھـا 1
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1. 

 
 

      
2. 

***    
   

                                                
 .م1283الموافـق لـ  1
  .م1347الموافـق لـ  2
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1؛ 

 

 
        
       

      


       



       

   
       

                                                
  .ـح الطیـبالكتیبـة الكامنـة، ونف: لـھ ترجمـة في 1
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     1

     2 
   

      

3، 

 4 .
5،      
      

 6

                                                
  )).أخالقـھ: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
  )).تخـفى: ((نفسھمـا 2
  )).وسیلھـا: ((في النفـح 3
 )).األزمـان: ((نفسـھ 4
  )).بمالقـة: ((نفسـھ 5
  )).أمـره بالتكتیـب: ((نفسـھ 6
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 1 2 
      
3؛      
4،     
5 

 
 

6: 
  هـل بمذهبـرام فلم أخلغـما الأ

  هـل مطلبـؤادي نيـف فلم حرمت
  يزل كلفاً   معرضاً عن فؤاد لم يا

  هـتجنب  نـذار مـه ذا حــبحب
   

                                                
   )).في التعلیـم والترتیـب: ((في النفـح 1
 .؛ وھـو أصـوب))والشبـاب: ((نفسـھ 2
  )). كلفـة صبـة: ((ـحفي النف 3
  .أي بعـض محبیـھ الذیـن ودونـھ 4
  )).ھـذا القـول: ((في النفـح 5
 .البحـر البسیـط 6
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  دا ـه فغـقطعت عنه الذي عودت
  1هـبِخلَّ رقـه من رضاه بـوحظ

  رك بي ـذول وبـأيام وصلك مب
  هـمشرب  صفا لي عذب مجدد قد

  في  وسمع ودك عن إفك العواذل 
  هـلمغرب ناسٍ الدجى ٍل وبدرـشغ

  اً ـكرم تمنعني نيل الرضا 2نتأأل
  هـتطلبي  وانٍ فـب ؤادي ـوال ف

  ه ـتنسم أذكى ك ماـعرف ه ـلل
  هـطيب  استشاقتمنحني  تـلو كن

  بدالً  لذي لم أتخذ ا بـأنت الحبي
  هـبي من تقلبـلقل اشـه وحـمن

  يا ابن الخطيب الذي قد فقت كل سناً 
  هـغيهب  المـناظري إظ أزال عن

   

                                                
  .أي البـرق الـذي ال مطـر تلیـھ 1
 )).ال أنـت: ((في النفـح 2
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  وفي خلق  في خلق الحسند ـمحم
  به  هزاالحسن ف معنى باسمك 1تلَمكَ

  ى غن هواك عن أو غبت مالي 2نأيت
  هـاً في تغيبـقص البدر حسنني ال
  ل ـوه ني والبعادسيان حال التدا

  هـفي ترقب در نيل ـر البـلمبص
  يا من أحسن ظني في رضاه وما

  هـاً من تغضبـقبيح  دىـيبينفك 
  ال منيالهوى فالقلب  ذنبي كانإن 

  هـع مالمٍ من مؤنبـلسم يغـيص
   

     3،
       

4   5  

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))أكملـت: ((في النفـح 1
 )).حضـرت: ((نفسـھ 2
: معـنى حیـن قـال في عرابـة األوسيسبـق لشمـاخ بـن ضـرار تنـاول ھـذا ال 3
  )).تلقاھـا عرابـة بالیمیـن *إذا مـا رایـة رفعـت لمجـد ) ((البحـر الوافـر(
  .أي صاحـب الحصـة مـن اإلرث 4
  .أي لكـل غریـب مستحسـن 5
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       1
2،   
        

     3
4،  

  
       5 

      


      

                                                
  )).بدائعـك: ((في النفـح 1
 .أي یـد البخیـل 2
 )).وتواتـرت لـدّي: ((في النفـح 3
 .إي عـلى بعـد 4
عـاد، : وھـم: ((ھـم الطبقـة األولى مـن العـرب؛ وعددھـم ابـن خلـدون بقولـھ 5

وثضمـود، وَطْسـم، وَجدیـس، وُأَمْیـم، وُعَبْیـل، وَعْبـُد َضْخـم، وُجْرُھـم، 
وسموھـم . 34: ، ص2: العبـر؛ مج)). وَحْضَرمـوت، وَحضـورا، والسَّْلـف

  .نھـم اندثـرواأیضـًا العـرب البائـدة؛ أي الھالكـة؛ أل
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      1 
 2،     

3،4: 
   6ةـناجي 5لشوقلد حوٍل تناجي ـأبع

  7رـهال ونحن على عشر من العش
89، 
     
  10  

       
      

                                                
  )).ویرحـم اللـھ تعـالى: ((في النفـح 1
أحمـد بـن عبـد اهللا بـن سلیمـان القضـاعي (. ھـو الشاعـر أبـو العـالء المعـري 2

م 973/ھـ363؛ ولـد في معـرة النعمـان بسوریـا سنـة )التنـوخي المعـري
  .م1057/ھـ449وتـوفي بھـا سنـة 

 )).قمناجـاة الشـو: ((في النفـح 3
  .ھـذا البیـت ألبي العـالء المعـري؛ وھـو مـن البحـر البسیـط 4
 .؛ وھـو أسلـم))الشـوق: ((في النفـح 5
  .ھي الناقـة السریعـة: الناجیـة 6
  .ضـرب مـن الشجـر: العشـر 7
 )).ولقـد: ((في النفـح 8
 )).األمـد: ((نفسـھ 9

 )).حامـل: ((نفسـھ 10
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1
2،   3،
45،

5،    

  6    

                                                
  )).الالحـظ: في النفـح 1
: یـر إلى قصـة عمـرو بـن بحـر الجاحـظ مـع نـوادر المعلمیـن؛ حیـن قـالیش 2

كنـت ألفـُت كتابـًا في نـوادر المعلمیـن ومـا ھـم علیـھ مـن الغفلـة، ثـم رجعـت ((
عـن ذلـك وعزمـت عـلى تقطیـع الكتـاب؛ فدخلـت یومـًا قریـة؛ فوجـدت فیھـا 

فـرد عـلّي أحسـن رد، ورّحـب بي؛  معلمـًا في ھیئـة حسنـة، فسلمـت علیـھ
فجلسـت عنـده، وباحثتـھ في القـرآن فـإذا ھـو ماھـر، ثـم فاتحتـھ في الفقـھ 

ھـذا : والنحـو وعلـم المعقـول وأشعـار العـرب؛ فـإذا ھـو كامـل األدوات؛ فقلـت
ولكنـھ أود قصـة أخـرى عـن )). واهللا ممـا ُیقـوي عـزمي عـلى تقطیـع الكتـاب

ومـع ھـذا . علـم آخـر؛ وجـده في منتـھى الحمـق؛ فتراجـع وأبـقى عـلى الكتـابم
 )). وقالـوا اسـم المـؤدب مـن األدب: ((فالجاحـظ ھـو القائـل

 )).ال یطـرد: ((في النفـح 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في النفـح 4
  .وال بالضیـق وال وبالقفـر والجـدب: أي 5
 .؛ وھـو أصـوب))ُأَمـراء: ((في النفـح 6
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1 

      2
    3 
     

   
4،5    6  

       
7     

    8


                                                
   )).كاألمیـر: ((في النفـح 1
ھـو أحـد المقرئیـن ـ مثـل ورش ـ لـھ قـراءة : وقالـون)). قالونـھ: ((نفسـھ 2

  .أسنـدت إلیـھ
 )).وأزرى: ((في النفـح 3
 )).العـرار: ((في اإلسكوریـال 4
 )).تحـرك: ((في النفـح 5
 )).العـود: ((نفسـھ 6
  )).ذكـره: ((نفسـھ 7
 )).كھـذا: ((ـھنفس 8
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1،
 2،     
    
       


     


    3،
    4   
 
5: 

   6الــللق ـةك حجـحسن  اتـآي
  ذالـالع على ةـمئقا  بـفي الح

   
                                                

  )).لتحقـق الُقّصـات: ((في النفـح 1
  )).عـلى األفـواه: ((نفسـھ 2
  .أي بینـھ وبیـن صدیقـھ 3
  ...)) أوقاتـھ عمـال بمقتـضى: ((في النفـح 4
 .البحـر الكامـل 5
 )).للتـالي: ((في الكتیبـة الكامنـة 6
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  ذوي النهى  عقولطوعاً  يا من سبا
  الـبجم دت ـأي د ـق   ةـببالغ

  ا ـم  اعـاألبصار واألسم يستعبد
  الـمق  ينـو من سـويتل وـيجل

  بأسرها   وسـواء النفـوعليك أه
  الـبب  يمر ال  1ركـيطت فـوقف

  ة ـة رايـفي البالغ 2هلري فعتر
  الـد كمـبها وحي احتللت   اـلم

  ذي ـبالبدر ال ت تباهي منكـدوغ
  ياللـوره المتـالبدور لن وــتعن

   3لخاطب  ذا ترى يا ابن الخطيبام
  4الـمق  لـك كـفي س ـوداً يناف

  ن ـمحاس  ه نحو هواك غرـجذبت
  الـبمع  اــة أفرادهــمشفوع

   
                                                

 )).فغیـرك: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
بینمـا كتـب في . ـم والیـة أندلسیـة؛ یقـع بھـا ثغـر مالقـةاس: Rejioریـة  2

  )).رفعـت لدیـك: ((الكتیبـة الكامنـة
  )).یخاطـب: ((في الكتیبـة 3
  )).ُمغـال: ((نفسـھ 4
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  ا ـطبعه ة ـقت لرـل رقـوشماي
  زالل  لــبك  زريـا يـفزالله

  ا ـنفيسه  لــبمث آداب  يلـوح
  الـدر الحـويحل ق الـتزهو الح

  ا ـنظامه وت عندـالياق 1دمـستخي
  لــآلب  اـاسهـق ر منـفمقص

  ا ـن بفضلهـراألوليـاألخي قـسب
  يالــللت  اًـتابع  دمـدا المقـفغ

  إذا   اـعقايله من 2رِـكدفي بـشغ
  الـبحج ان من الحجا ـتصتبدو 

  ورة ـممه المنا  3تَنلْث بها ـفابع
  الـوالك  اـلنقده ءاـب الثنـطي

   ىيهتد  في الفضايل ال زلت شمساً
  4والـال واألقـفي األفع اك ـبسن

   

                                                
   )).تستخـدم: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).ببكـر: ((نفسـھ 2
  )).ِبْنـَت: ((نفسـھ 3
  ).)في األقـوال واألفعـال: ((نفسـھ 4
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  ت ـما تل ك يترىـعلي المـثم الس
  الـاآلص  فدان رواـرالزمـبك


1: 

  لـداء خــه نـد اللـا عبـأب
  ـهالنصيح  كـيمنح اء ـجوفي 

  اً ـغي ان ـف الشبـم تألـإلى ك
  ـهتخشى الفضيح أما  ذالنا ـوخ

2: 
  المليحة   السمة صاحب ك ـفديت

  ـهريحالص هـأرومت ومن طابت
  الً ـمح هلـ تـوضع قلبي نوم

  ـهأزيح  بأن لـه يحـا عنـفم
  اب ـفي انسك نيـنأيت فدمع عي

  ــهقريح مــلفرقتك  3ادـوأكب
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  .البحـر الوافـر 2
  )).وأكبـادي: ((في النفـح 3
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  اد ـرق  هـاح لـال يت رفيـوط
  ـهان جريحـوم ألجفـن لـوه

  ر ــشع  اتـوقي أبيـتش وزاد
  ـهاظ فصيحـبألف مـت منكـأت

  ن ـكلداً وـج بها د ـم تقصـول
  1ـهقبيح ةـا مداعبـدت بهـقص

  ا ـغي  انـف الشبـأتأل ت ـفقل
  ـهتخشى الفضيح  ا أماـوخذالن

  شي ـوام عيـحرفتي وق 2مـوفيه
  ــهنجيح مـوالي بخلطتهـوأح

  اع ـر مطـأم  مـفيه ري ـوأم
  ـهح صبيحـمصابي م ـوأوجهه

   

                                                
  )).وقیحـة: ((في النفـح 1
 )).ففیھـم: ((نفسـھ 2
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   1ورــل حصـم أنني رجـوتعل
  ـهصحيح ةـمعرف وتعرف ذاك

2:   
    


 

 
      3  

4، 
***  

   

                                                
وفي ھـذا المعـنى؛ . إنـني رجـل منقطـع عـن النسـاء، ومتفـرغ للعبـادة: أي 1

ـلِّي ِفي الِمْحـَراِب أنَّ ﴿َفَناَدْتـُھ الَمَالِئـُة ُوُھـَو َقاِئـٌم ُیَص: جـاء في الذكـر الحكیـم
اللَّـَھ ُیَبشِّـُرَك ِبَیْحـَیى ُمَصدِّقـًا ِبَكِلَمـٍة ِمـَن اللَّـِھ َوَسیِّـدًا َوَحُصـورًا َوَنِبیـًا ِمـَن 

  .  39: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة. الصَّاِلِحیـَن﴾
صغیـر وھـو كتـاب . التـاج المحـلى في مساجلـة المعـلى: عنوانـھ بالكامـل 2

.                                                                                                                            البـن الخطیـب؛ سبـق ذكـره
  .م1349الموافـق لـ  3
 .سبقـت اإلشـارة إلى ھـذا الوبـاء الجـارف 4
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***  

 
1؛ 


 

 
     
2 

  3، 
      

     


4     
                                                

: ضـًا فيیتوجـد ترجمـة محمـد بـن أحمـد بـن مـرزوق العجیـسي التلمسـاني أ 1
التعریـف بابـن خلـدون، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـدالـواد، 

ـب، والبستـان ونیـل االبتھـاج، والـدرر الكامنـة، والدیبـاج المذھـب، ونفـح الطی
  .في ذكـر األولیـاء والعملـاء بتلمسـان

  )).الترسـل: ((في ذكـر من حـل من اإلعـالم مدینـة فـاس في جـذوة االقتبـاس 2
 )).التَّـأنِّي: ((في النفـح 3
 .أي یداورھـم 4
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   1  
     

     
   2،  



       


    3.   

  

      

     
      
      

                                                
  )).ویصطنـع: ((في النفـح 1
 .أي الذیـن یتعلقـون ویلتصقـون بـھ 2
 .))ھّیـاب: ((في النفـح 3
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1،2     
      
   3 ،  
       
4 ،5 
  6 ،   


7،


      

 
   

                                                
  م1347الموافـق لـ   1
 )).فاجتذبـھ: ((في النفـح 2
  م1352الموافـق لـ   3
  )).وخمسیـن صـرف عنـھ ِجْفـَن ِبـرِِّه: ((في النفـح 4
 )).طمـع: ((في الزیتونـة 5
  )).الفتـرة: ((في النفـح 6
  .م1353الموافـق لـ   7
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1، 
        
       

 


2      

                                                
 )).بالمسجـد الكریـم النبـوي: ((في النفـح 1
: في الزیتونـة؛ أمـا اإلسكوریـال؛ فقـد جـاء في مخطوطـھھـذا مـا ورد  2

منقولـة مـن خطـھ وكتابـھ المسـمى عجالـة المستوفـز المستجـاز في ذكـر ((
مـن سمـع مـن المشائـخ دون مـن أجـاز مـن أئمـة المغـرب والشـام والحجـاز؛ 

 )). أوراق) ھكـذا(اختصرتھـا لطولھـا إذ ھي نحـو مـن ثالثـة 
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        1 
       

       
2 

 
      


     3.
      
   
        
     

 
   

                                                
  )).الحجـبي: في النفـح 1
  )).اآلیـلي: ((نفسـھ 2
 )).قـاضي القضـاة بالدیـار المصریـة: ((نفسـھ 3
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1
2

                                                
  .؛ سقطـت في اإلسكریـال))مـن((كلمـة  1
 )). بطـرف: ((في اإلسكوریـال 2
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1. 

 
 

   2   
    

3،4: 
  أغصانه  فيوار ـر إلى النـأنظ[ 

  ]5الحلك في النجوم إذا تبدت  ييحك
  د ـن وقال قـر المسلميـحيا أمي

  6كـلَثَّرك مـيرة من بغيعميت بص
   

                                                
 )).بنیتـھ: ((في النفـح 1
 )).بخـارج: ((نفسـھ 2
 .أي كثیـر العشـب 3
 .البحـر الكامـل 4
 .بیـت في اإلسكوریـالسقـط ھـذا ال 5
  .أي عمیـت بصیـرة مـن زعـم أن لـك مثیـًال 6
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  ره ـزت الجمال بأسـيا يوسفاً ح
  1لك  تـتومي هي امـفمحاسن األي

  ه ـدت به أوصافـصع أنت الذي
  2كـأو مل ك ـه ذا مليـال فيـفيق

     
3: 
  اج ـل نجـبك ـىاً وافـا قادمـي

  راحـن أفـم اه ـتلق  ر بماـأبش
  ا ـفلذ به الملوك ذي ذرى ملكـه

  احـسم  بكل زـنى وتفـالم تنل 
  ان يممن ـام أبي عنـاإلمى نمعـ

  احـطف 4لىـر ببحر في العـتظف
   

                                                
َوَغّلَقـِت األْبـَواَب َوَقاَلـْت [: وجاء ھذا القول في الذكر الحكیم. ھلم تعالى: أي 1

  .وقد أوردنا اآلیة كاملة من قبل. 23: ؛ سورة یوسف؛ من اآلیة) َھْیـَت َلـَك
ُقْلـَن َحـاَش ِلّلـِھ َمـا َھـَذا َبَشـرًا إْن َھـَذا إّال َو[: اقتبـس ھـذا مـن قولـھ تعـالى 2

  .وقـد سبـق إثبـات اآلیـة كاملـة. 31: سـورة یوسـف؛ مـن اآلیـة. ) َمَلـٌك َكِریـٌم
  .البحـر الكامـل 3
 )). بالنـدا: ((في االستقصـا 4
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   1جود أبي عنان ذي الندى من قاس
  2احـبالضحض  البحر قاس  بسواه

  ه ـلاة نواـالعف ض علىـملك يفي
  ة راحـل بسطـال وقبـؤقبل الس

  في الندى  3ىفلجود كعب وابن سعد
  احـداه مـن نـم  اهـر محـذك

  4هـبمثل  تـسمع ما أن رأيت وال
  احـرتـم  للندى حيـأري  نـم

  فأصبحوا  األنامط األمان على ـبس
  احـجن ل ـبظ  وا منهـد ألحفـق

  ه ـنوال بـسي على العافين ىوهم
  احـام السـكى سح الغمـحتى ح

   

                                                
 )).في النـدى: ((في النفـح 1
  .المـاء القلیـل: الضحضـاح 2
كعـب بـن مامـة بـن عمـرو اإلیـادي الـذي یضـرب المثـل : عـبیقصـد بك 3

. أوس بـن خالـد ابـن حارثـة بـن الم الطـائي: بجـوده؛ أمـا ابـن سعـدى؛ فھـو
 . یضـرب بـھ المثـل في الجـود والفضـل

 )).ما إن سمعـت وال رأیـت  بمثلـھ: ((في النفـح 4
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  هــوفعال ه ــه وجاللــفنوال
  داحـالم ن ـت ألسـوأعيفاقـت 

  ت ـوأصبح  روقـوبه الدنا أضحت ت
        احـجم  دـاد بعـنى تنقـكل الم

  ه ـوجه  فرؤية ان ذا ترحـمن ك
  راحـزان واألتـاألح  ةـالفـمت
  ا ـز بمـتف هـفانهض أبا عبد اإلل

  احـنج  لـل ونيـمن أم هـتبغي
  ف األماني راحة ـت ترتشـلال ز

  احـصب  المولى بكل ةـراح  من
  


       
       

    1،
2 3 

                                                
 .الوسـواس: البلبـال 1
 )).ذا المحـل المولـويھـ: ((في النفـح 2
  )).ولمواعیدكـم: ((نفسـھ 3
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    1  

      
       

2 
3 

      
4: 

  راح ـال ت تذكرني كؤوس ـراح
  جناح  للجنوح ضـرب يخفـوالق

  ول كأنما ـتدل على القب رت ـوس
  احـصب الجـانبعلى  مـدل النسي

  ا ـصفاته  بحسن حسناء قد غنيت
  احـالدة ووشـوق ج ـدمل ن ـع

   
                                                

  )).ِبَتَشّیعـك: ((في النفـح 1
 )).المعظـم: ((نفسـھ 2
  )).مـواله: ((نفسـھ 3
 .والقصیـدة مـن البحـر الكامـل)). فراجعتـھ بمانصـھ: ((نفسـھ 4
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  جرت   بمن تحض على اللياذأمست 
  1راحـاألف في  المـاألق وده ـبسع

  ارس ـف د ـالمؤي  هـة اللـبخليف
  احـالوض األزهر يالمعال سـشم
ما شيت من هغدت  يم شومن  2مٍم  

  في األدواح رـكالزه أو رـكالزه
  أوه ـيدرك ش الملوك فليس  فضل

  احـبالضحض رـالغماس ـيق ىأن
  الـ  هئـبلوا  مـعباسه  نيـب  أسنى

  احـالسف هـبحسامور أو ـمنصـ
  ا ـك لما حلهـمغاني المل دتـوغ

  وبحر سماح دى ـدر هببى زهـت
  ادم ـق  ةـاة من أهداك تحفـوحي

  ا راحة األرواحـرف منهـفي الع
   

                                                
  )).في األلـواح: ((في النفـح 1
   )).مـن شیـم ومـن ھمـم: ((نفسـھ 2
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  اءه ـوثن  ل ذكرهـت أجعـما زل
  ج وراحـي وريحاني األريـروح

  وارحي ـبج ه ـازج حبـتم ولقد 
  األرواحـب  امــاألجسازج ـتمك

  دي ـيوماً في ي أبصرت ولو أنني
  احـجن إليه دون رت ـلط أمري 

  ت ـوأيقن  انـن ساعدني الزمآلفا
  داحـق وز ـنفسي بف ه ـمن قرب

  ه ـوإن  هلـاإل دـا عبـه أبــإي
  راحـص  الكـود في ع داء ـلن

  د ما ـبع ني منـا إذا استنجدتـأم
  احـري  ركدت لما خبت الخطوب

  رؤ ـا امـوأن ة ـا مهزولـفأليكه
  سالح ت ـررت عجزي وأطرحق
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1،2 

3،
       
 4 
5،
       

      
      



6 

                                                
  )).أبدعـت: ((حفي النفـ 1
  )).مـن مـولى: ((نفسـھ 2
 )).األوجـال: ((نفسـھ 3
صـالتي الظھـر والعصـر؛ ألن الصـالة ال یجھـر بالقـراءة : یقصـد بالعجماویـن 4

  .أمـا ثانیـة العجماویـن؛ فـھي صـالة العصـر. فیھمـا
ھي صالة الشیعة؛ الذین یسجدون على نماذج وقطع صغیرة من الطین  5

 .وھي مصنوعة من تربة مقام سیدنا الحسین رضي اهللا عنھ، ي المجففالحسین
 )).لمؤدیـھ: ((في النفـح، واالستقصـا 6
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    1 
        

        
       
 2      
      
      

        
     3
   

4 



5 
                                                

  )).أعلمتـني: ((في النفـح، واالستقصـا 1
 )).بصفـات: ((نفسھمـا 2
 . سقطـت ھـذه العبـارة في اإلیسكوریـال 3
 )).التخـاذ: ((في النفـح 4
؛ وصححـت مـن ))الھدیـة إلى بـاب العاریـة مـن بـاب: ((في اإلسكوریـال 5

 .االستقصـا والنفـح
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 1    
       

      
2،




   
34
      

 
       


5: 

   

                                                
  )).وجـود: ((في النفـح 1
  .أي أصلـھ ولونـھ 2
 .وھـذا أصـوب)). خمـس: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .م1354الموافـق لـ  4
  .مجـزوء الرجـز 5
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  رــخب  غـبل  2هـبالل    ر ــالسح 1]نسيـم  اـأي[
  زرئـالم لـجررت فض    مى ـبالح اًـيوم تـإن أن

  رـب األعفـوق الكثيـف    ن ـم وـالخط تـثم حثث
  رـالمطء وط   3يفـخ     ه ــعشب  في  اًـمستقري

  رـالزه ثـحدي  وضِ     في الر الضحاكعن  يترو
  رــبالعنب ر أو ـعبيبالـ      ـ  الـاألذي قــمخل
  ريـبهم وسه  ديـوج    مى ـلجيران الح فـوص

  رـروف الغيـودي ص     رت ــغي ا ـم مـوحقه
  رـاألث دـحمي  تـيقَضـ      ـ هـفي  دـعه هـلل

  ريـعم  ا منـأحسبه     تيــال  يـه  هــأيام
  رـالقص  رـبغي بـعي    ا ـم   هــفي  لــاليبو

  ررـلغا طلق الدهرـه       ــووج انـفين  رـالعم
  دررـال  كنظم ومـظـ      ـمن ابـل باألحبـوالشم

  درــك ن ـم ة ـشائب     ال ـش بـالعين و مـصف
  رـالثمي نجـس ـأنالـ      ـف ـتقط أهل نـبيما 
  4الغدر صافي القربــ      ـح تبي   الــآم نـوبي
  رـشج من اـاك الحيـ     حيـ حيـال راتـشج يا

   
                                                

 )).قـل لنسیـم: ((في النفـح 1
  )).للـھ: ((نفسـھ 2
  )).مخـفيَّ وطء: ((نفسـھ 3
  .وھـو النھـر، أو بقیـة مـن المـاء یتركھـا السیـل: مفردھـا غدیـر 4
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  ريـفك انيـالمغ كـتل     ي ـوق فـالش الـإذا أج
  ررـث الدمع فوق الطـ     ـحدي ديـخرجت من خ

  الجوهري صحاح دمعي     نـم وِراْ دـت يا خَـوقل
  رـالسح عند اءـورقكالـ     ـ 1الركب يبحاد عهدي
  3يرـبنْتَ   2التُـمعوالي    ال ـالف تابـتج سـوالعي
  5يرِب وهو 4ىرالبـ      ـلوم اف مظـباألخف طـتخب

  ورــح عن 6تـوالتفَّ     دـيم نـت عـد عطفـق
قسي سرـوت ا منـزم لهـعالـ      ـ سوى ما رٍـي  

  رـالبش فيـلح  تلَــ حـلْـ      المـإذا األع حتى
  رـالوط  ونيل ربـقـ بالـ      ازحـالن رـواسبتش

  رـالسف احـنج 7رِـ      ـفْـللس  اتـن الميقـوعي
  رـمعتم  أو جــبالح     رم ـمح  نـبي 8اسـوالن
  الصور  ه الخلق باريــ      ـإل ك ــلبي ك ــلبي

  رــاألث ذات  اهللا تـ      ـبي  ةـت الكعبــوالح
   

                                                
  .أي الـذي یتغـنى بالحـداء لتنشیـط حرطـة اإلبـل في سیرھـا 1
  .وھي الناقـة النجیبـة المطبوعـة عـلى العمـل: مفردھـا َیْعملـة 2
  .أي تبـاري بقیـة اإلبـل في السرعـة 3
 .التـراب: الَبـَرى ھنـا 4
  .ي بـريء؛ وقـد خففـت الھمـزة واكتـفي بالیـاءأ 5
  .؛ وھـو أسلـم))والتفتـْت: ((في النفـح 6
 .أي للمسافریـن 7
 )).فالنـاس: ((في النفـح 8
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  رـالذعـد عن نـأمـ      ـوالم  1مـإبراهي  امـمق
  2درـالمبت  ادم ـالق  ف     واــط وم ـم القـواغتن
  3رـالم الحجـاست عيـ      ـتي السـركع واـوأعقب
  4رـأذف  رفـعل ـك ت      اــي عرفـوا فـوعرف

  5رــللمشع  دـغ  اً فيـ       ـاس سعيـاض النـم أفـث
  رـالمسف  الصباح لـقب    روا ــوكب واــوقفــف

  رــبالظف   واــوأيقن     نى ـالم  واـمنى نال وفي
  رـالشع  حلق انـك  ت    را ــالجمـي رم دـوبع

   
                                                

. ھـو الحجـر الـذي وقـف علیـھ سیدنـا إبراھیـم علیـھ السـالم: مقـام إبراھیـم 1
لحجـارة عـلى الكعبـة؛ وضعـھ لـھ ابنـھ إسماعیـل؛ لیقـف علیـھ؛ وھـو یرفـع ا

وبـقي ھـذا الحجـر ملتصقـًا بحائـط . فأنطبـع أثـر قدمیـھ علیـھ بشكـل غائـر
الكعبـة؛ إلى عھـد الخلیفـة عمـر بـن عبـد العزیـز؛ الـذي فصلـھ عـن البیـت، 

ومـا تـزال أثـر قـدمي . وأخـره بضعـة أمتـار؛ لئـال یشغـل المصلیـن والطائفیـن
وقـد أحیـط بغطـاء زجـاجي . خلیـل ظاھـرة عـلى الحجـر إلى اآلنإبراھیـم ال

  .مأطـر بدعائـم مذھبـة لحمایتـھ مـن التأثیـرات المناخیـھ
  .أي المبـادرة بسرعـة والشـروع  في طـواف القـدوم 2
 .أي استـالم الحجـر األسـود؛ سـواء بالمسـح علیـھ أو بتقبیلـھ 3
  .كـل ذي رائحـة طیبـة: أي 4
وفیـھ قـال . ھـو المشعـر الحـرام؛ بیـن عرفـات ومـنى؛ یسـمى مزدلفـة 5

﴿َلْیـَس َعَلْیُكـْم ُجَنـاٌح أْن َتْبَتُغـوا َفْضـًال ِمـْن َربُِّكـْم َفـإَذا أَفْضُتـْم : سبحانـھ وتعـالى
ُروُه َكَمـا َھَداُكـْم َوإْن ُكْنُتـْم َفاْذُكـُروا اللَّـَھ ِعْنـَد اْلَمْشَعـِر اْلَحـَراِم َواْذُكـ ِمـْن َعَرَفـاٍت 

وقـد اْخُتِلـَف في تحدیـد . 198: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. ِمـْن َقْبِلـِھ َلِمـَن الضَّالِّیـَن﴾
مكـان المشعـر بالضبـط؛ فمـن قائـل في جبـل قـزح الرابـض في آخـر مزدلفـة؛ 

وجـاء في األثـر . زدلفـة كلھـاولكنھـم أجعـوا عـلى الم. وقائـل مـا بیـن، الجبلیـن
صـلى الفجـر بالمزدلفـة، ركـب ((عـن جابـر أن النـبي صـلى اللـھ علیـھ وسلـم 

ناقتـھ حـتى أتى المشعـر الحـرام؛ فـدعى وكبـر وھلـل؛ ولـم یـزل واقفـًا حـتى 
  )).أسفـر
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  2رــفَالنَّ  وذاك ه ـلوالـ      ـ 1بذاك الصحب أكرم
  رـمتج نـه مـيا ربح      فـن موقـم وزهـف يا 
  3درـالص  وافـوط ع     ودا ــال انـك تى إذاـح
  درـيغ م ـل دــأو جل    ن ـيخ ر لم ـصب أي ـف

  رـتهج  مـل وةــوسل    ل ـيص  مـد لـوج  وأي
  4المستغفر  هـب الوالـ لقلـ       نـالبي عـا أفجـم
  رـالضم سير هـاللِل       وـرس  وـنح واـم ثنـث

  رـــني ور ــن ألالء     5ةــطيب ي ـوا فـفعاين
  درـالج مـبلث تشفعواواسـ      ـ اهللا ولـرس زاروا

  رــاألث وا فيـوعرج    وا ـأمل  اـم  هـوا بـنال
  رـا وعمـلرضا رـبك    ى ـن أبـلى الضجيعيـع
  رـالمحش  في 6ةنَّجـ     ـع الشفي ادي ـارة الهـزي

  زرــم يـل دـقاص  ء    زا ــع  هــالل نـفأحس
  ورـوالس  هــب  آيِالـ      ـ  ع ترى مستنزلـرب

  العنصر  الزكي هاديـ      بالـ   لـجبري قىـوملت
   

                                                
 )). السَّْفـر: ((في النفـح 1
 )). السَّْفـِر: (( نفسـھ 2
؛ ومنـھ یتجھـز )الطـواف األخیـر(ھـو طـواف الـوداع؛ : درطـواف الصـ 3

  .النـاس للعـودة إلى بلدانھـم
 )). الُمْسَتْعِبـر: ((في النفـح 4
  .أحـد أسمـاء المدینـة المنـورة: طیبـة 5
  .أي وقایـة 6
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  1رـومنب  ن روضةـ      ـيـب  ةــة الجنـوروض
  2مضر  من الورى تارـ     ـومخ   هـب اللــختمن

  يرـع قـالخل مالبس      نـم ونـقى والكـوالمنت
  3مشْتَـرِأو   لـمن زح     ق ـأف  في نـيك مـل إذ 

  رـال النجوم الزهـ      ـثـأم الغر  4ذو المعجزات
  رـالقم اقـا انشقـمنه     ه ــل  دقـبالص دـيشه

  رـنطق الحصى والشج     بي إلىـوالظ بــوالض
  رـالخب حـفي صحي ع     ا ـبص  فـاألل من أطعم

  رـالمنهم  ةــالراح ء     اــبم  رواه شــوالجي
  رـكَالف  الـمن ت ـفات      يـتال  ونـالك ةـيا نكت
  رــوالمبتك   حـرائـ      ـال على هـالل ةـيا حج

  رـالبش رـوخي  هـلالـ     ـعلى  لـيا أكرم الرس
  التأخـريا مـن لـه التقـدم  الـ     ـحـق عـلى  

   

                                                
تقـع وسـط، وفي مقدمـة المسجـد النبـوي؛ ومالصقـة : الروضـة الشریفـة 1

قـال فیھـا علیـھ . صـلى اللـھ علیـھ وسلـم وموضـع قبـره لبیـت رسـول اللـھ
مـا بیـن منبـري وبیتي روضة مـن ریاض الجنة؛ ومنبري : ((الصـالة والسـالم

  )).  ومنبري على ترعة من ترع الجنة: ((؛ وفي روایة))عـلى حوضي
  .أبـو عـرب الشمـال .مضـر بـن نـزار بـن معـّد بـن عدنـان 2
 )).ومشتـري((: في النفـح 3
. سیذكـر ـ فیمـا یـلي ـ بعـض معجـزات رسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم 4

الضـب والظـبي والحـصى والشجـر، وإطعـام : انشقـاق القمـر، وكـالم: ومنھـا
  .إلـخ...الجیـش بصـاع، واتجـاج إیـوان كسـرى، وانطفـاء نـار المجـوس
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  رــالمطه   دســالمقى  مولـده     دـن لـم اـي
  رـقيص قصور 1ضاقت     إذ  جـارت وان كسرىـإي

  2رــم تسعــل اـكأنه    ا ــطف ار ـالن  دـوموق
  وزري زعي ياـا مفـي    ئي ـملج  اـدتي يـيا عم

  رـالكوث وورد حوضوالـ      ـ  واءـالل هـل من يا
  رـاألكب ذابـالع رهن     م ـوه ىرقـالغـذ يا منق
  رسـالمخ  بسعي تُْؤـب    لي ـأم قــتحق  مـإن ل

  رـلمعتكا اـور الدجـن    ا ـي هـالل ك ـعلي  صلى
  3رـغم تي في ـغفل من      أرى سي كمـنف حـيا وي

  رــالسف دـوبع ادزـتي  الـ      ـقل من 4وواحسر
  رـالمنب ظـبرهان وعـ     ـبال   هــني واللـيحج

  5رِـظَنَ من تـلو حرك     ب ـن خطـا مـيا حسنه
  رـثم من  تـلو أورق     ر ـشج  ا منـا حسنهـي

  درـالق  فـر بكـأمـ      ـلوا  ةـاألوب  لــأوم
   

                                                
 )).ضـاءت: ((في النفـح 1
  : ذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذاجـاء ھـ 2

  )).كأنـھ لـم یسعـر *وموقـد النـار طـفى ((
 )). في غفلـة مـن ُعُمـري: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 3
  .؛ وھـو أصـوب))واحسـرتي: ((في النفـح 4
 )).نظـري: ((نفسـھ 5
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ـأسرـر لشهــشه نـم      1اــبه زم ـالع فُو  
  رـلصف  بـرج نـم     ب ــلرج  رـصف نـم

  ضيعت في الكبـرة  مـا     أعددتـه في  صغـري
  رــبالمنتظ  امــأيالـ     ـ  من رـا مس مـولي
  ررــي غـة فـسالم      دتـا أن حمـم ّلــوق
  رـالمنكس بـطل 2نـع     نيــم ال يـي غريـول

  ريـفاعتب  صبح أالـ      ـس جدي قد بدا الـيا نف
  يرـوازدج  يوارتدع      ضىـن مـبم ظيـواتع

  ريــفشم بــمرتق      نـالفود م بـما بعد شي
  4رــأو سف  3ةـقلع في     دى ـالم طال  ت وإنـأن

  ذرـالمعت ة ـم حجيقيـ      ــ  ذرـمن ع سـولي
  رـالعمب ـرق طيـتس      نىـوالم ت شعريـيا لي

  درـص ة أوــأو رجع     ودةـع  مني جـهل ارت
  5فأبـرد الغلــة  مــن      ذاك الـزالل الخَصـر

  رشـومع  فـسل نـم    ضى ــم  نـبم اًـمقتدي
  رـللمفتخ رـالفخ ووهـ      ــ  وار اهللاـج واـنال

   
                                                

 )).بـھ: ((في النفـح 1
 )).في: ((نفسـھ 2
  .أي في انتقـال 3
  )).وسفـر: ((النفـح في 4
  .أي العـذب البـارد 5
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  رــالوط وغـبل اـالن    و ــم بإبراهيم   وـأرج
  1رـمنه الممت في الصدق      يــريمت  ال   دهـفوع

  رـن الخيـاب رـوالخي     ضى ـالمرت اإلمام 2وـفه
  رــالبت  اتـبالمرهف      3نىـال المـن رم منـأك

  الجري الحق والليث فـ      ـوسي ك ــد الملـممه
  رـالسي  نـاق بحسـف     ذيــال  هـة اللــخليف

  رـالخب قـاء وفيـعلالـ      ـفي  رـبالخُ منه وكان
  ورــللتص   رآه ــم     نـم  التصديق  دقـفص

  درــوص  هــل  ورد     يـف  هــالل نـومستعي
  رـالخط الرفيع دـمجبالـ     ـ 4دـالملوك الصي فاق

  رــتذك م ـل  ةـمنسي     م ــألقابه  تــفأصبح
  رـاألكث  لعديدا وصف     دــوحأ   5منهم  ازـوح
  6رــالمظف  رهــعسك    أو    ونـالمأم  هــبرأي
  درـــالمقت هــبعزم    اح أو ـــه السفــبسيف
  7رــل المستنصـبالذاب     ور أوــالمنص مــبالعل

   
                                                

  .ھـو الـذي یشـك في شيء مـا: والممتـري)). ممتـري: ((في النفـح 1
  )).وھـو: ((نفسـھ 2
  )).الُعـال: ((نفسـھ 3
  )).الصیـدا: ((نفسـھ 4
  )).منـھ: ((في النفـح 5
  .سیشیـر فیمـا یـلي بتوریـة إلى بعـض الخلفـاء العباسییـن 6
 )).المنتصـر: ((فـحفي الن 7
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  السير الزكي البر اهرـ      ـام الطــاإلم 1نــباب
  2يشعر  لم من الشعر مـ      ـنظ مـد علـك قـمدح

  مثـلي كوسع  المكثـر      مـنمقل اليـوم جهـد ال
  يرمـضم  يقصر فلم      ريـظاه ر ـإن يقصـف

  


       
    3


      

45
6،7 

                                                
  )).یـا ابـن: ((في النفـح 1
نظـم ابـن مـرزوق ھـذه األبیـات األخیـرة؛ بغـرض إلقائھـا في المولـد النبـوي؛  2

أمـام السلطـان المریـني أبي سالـم إبراھیـم بـن عـلي؛ ولكـن ھـذا األخیـر لـقي 
 . م1360/ھـ762مصرعـھ قبـل المولـد النبـوي في سنـة 

  )).فلمـا: ((النفـح في 3
بینمـا وردت في موضعھـا مـن . مـا جـاء بیـن حاصرتیـن؛ أضیـف مـن النفـح 4

 )).بعـد ولـده: ((المخطـوط ھـذه العبـارة
 )).دانـت: ((في النفـح 5
 )).الدولـة: ((نفسـھ 6
 . أضیفـت مـن النفـح)) عـروس((كلمـة  7
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 1،
       

    
        
       

      
       

      


     


2،


      
     

                                                
 )).التقـرب: ((في النفـح 1
 )).ایـةالحج: ((نفسـھ 2
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1 2 
       
3 
4  

    56
       

7  
   8 9 
  10 
  ﴿ * 
﴾11.    

                                                
   )).الغایـة: ((في النفـح 1
 )) .والحسـد: ((نفسـھ 2
 .مـا بیـن، حاصرتیـن أضیـف مـن النفـح 3
 )).نكبتـھ الثالثـة: ((في النفـح 4
 )). الدولـة: (( نفسـھ 5
 . كلمـة باألندلـس أضیفـت مـن النفـح 6
 )).فـوفى الكیـل: ((في النفـح 7
  )).التسبـب: ((نفسـھ 8
 )). تسبیـب الخـالص: ((كوریـالفي اإلس 9

 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن النفـح 10
 .89ـ  88:  سـورة الشعـراء؛ اآلیتـان 11
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1
   

  2    
      3 


   4،   

       

                                                
 )).بـاله: ((في النفـح 1
  )).أخاطبـھ: ((نفسـھ 2
   )).ویلـم: ((نفسـھ 3
  )).المكافـآت: ((نفسـھ 4
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     1،
   2  

     
       
       
     3،


4،
 5     6

    
     7




                                                
   )).كـل الكـون: ((في النفـح 1
 )).الفانیـة وفي أرضـھ وزھـدك في سمأتـھ: ((نفسـھ 2
 .لـكي تستقیـم السجعـة؛ كمـا قـال)). العطـر: ((طویـل؛ فجعلھـا. تصـرف د 3
  .أي یسـرع 4
  .إنمـا ھـو ِظـٌل: أي 5
  ...)).ونسـأل اللـھ جـل وعـال أن یجعلھـا: ((في النفـح 6
  )).وكـأني: ((نفسـھ 7
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   1  2

3
     4،
 5، 

 6.   

       
 

   7
     

                                                
  .مـن وشیھـا وزینتھـا: أي 1
  .))ونفـرض: ((في النفـح 2
  )).بحـال: ((نفسـھ 3
  )).صباحـًا ومسـاء: ((نفسـھ 4
 )).البأسـاء: ((نفسـھ 5
  )).والرؤسـاء: ((نفسـھ 6
   )).تضبطھـا: ((نفسـھ 7
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12


3
      
      

  4   
 5
         

6،
   7   

   
8     

                                                
   )).قضاءھـا: ((في النفـح 1
  )).وال یكیفھـا: ((نفسـھ 2
 .أي غبـار 3
  )).قـرن: ((في النفـح 4
  )).ألوفـود: ((نفسـھ 5
  )).اإلسعـاف قلبـت علیـك السمـاءفـإن لـم یقـع : ((نفسـھ 6
   )).زمـان: ((نفسـھ 7
 .وھي األلغـاز واألحـاجي؛ ومفردھـا ألقیـة 8
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1 


         2 
       
    


      
       


3       
    4 
       
       


     

                                                
  )).في حلقھـا: ((في النفـح 1
  .أي وال غضـٌب 2
  )).یستـره: ((نفسـھ 3
   )).ویفتحـون: ((نفسـھ 4
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1،2 3 

    4  
 

      

5 
6.7

     8 
  9،

                                                
  )).تھلـك: ((في النفـح 1
 )).ُتْنسـب: ((نفسـھ 2
 )).تسیـر مـن: ((نفسـھ 3
  )).الجلـوس: ((نفسـھ 4
 )).مـا: ((نفسـھ 5
  )).جـاذب: ((نفسـھ 6
  )).إنمـا راكبـك مـن ُیَحـدِّق إلى الحلیـة والبـزَّة: ((نفسـھ 7
 )).حدثـت: ((نفسـھ 8
  )).مـن مسایـرة انیسـك: ((في النفـح 9
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      1 
 2 

3
4 ،5،
5،     
     
 6
        
7، 


8،9

                                                
 )).ولرئیسـك: ((نفسـھ 1
  )).ویمـشي إذا شـاء: ((نفسـھ 2
 )).وعیـن: ((نفسـھ 3
وقـد ورد . وھي عصـارة تستخـرج مـن شجـر مـّر: الصـاب مفردھـا صابـة 4

 . ھـذا الشـرح في ھامـش المخطـوط
 .أي األمـراض 5
 )).بجـراء الضرائـر ولـوم: ((في النفـح 6
 .وھـو أعـلى وأعظـم جبـل فیھـا. جبـل في مكـة: ثبیـر 7
 .أي وأخـرج الكـأل والمـرعى 8
 )).مـن: ((في النفـح 9
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1

2 3، 

    4  
   5، 6
      

7 
  8،

 9    
10
11 

                                                
 )).الـذي یجـّره ھـذا الِقـْدح: ((نفسـھ 1
  )).لمـا: ((نفسـھ 2
  .أي محتمـل 3
  )).المشائیـم: ((طویـل. وكتبھـا د. ھكـذا؛ بتخفیـف الھمـزة 4
  )).المبتنـاة: ((في النفـح 5
  )).الحوائـط: ((نفسـھ 6
 )).وإدنـاء نـار التبـار: ((نفسـھ 7
  )).إّال أعـراء الظھـور: ((نفسـھ 8
  )).لجرایـات: ((نفسـھ 9

  )).عنھـا: ((نفسـھ 10
   )).ولـم: ((في النفـح 11
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1،

      

2      
3    
4
    

5      
       

   


     

                                                
  )).قبولھـا مـع الترفیـھ، ومـا لھـا المرغـوب فیـھ: ((نفسـھ 1
  )).ومطبـق: ((نفسـھ 2
 )).وثعبـان قیـد: ((وفي النفـح. أي طویـل الجسـم 3
  .أي الداخـل عنـد غیـاب الشمـس 4
  .ف مـن النفـحمـا جـاء بیـن حاصرتیـن أضیـ 5
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1
     
2     3

        


45،

       


       

     6،  
      

                                                
 .كلمـة یـد أضیفـت مـن النفـح 1
 )). وخطـوات: ((في النفـح 2
 )).ونـوشى: ((نفسـھ 3
 .أي والمفـازة 4
؛ ُیْحـشى تبنـًا ویقـرب )ولـد الناقـة قبـل فصالـھ(جلـد الُحـوار : البـّو ھـو 5

  .إلیھـا؛ لـكي تتوھـم أنـھ ولدھـا؛ فتعطـف علیـھ؛ فتـدر بلبنھـا
  .یـن حاصرتیـن لـم یـرد في النفـحمـا ب 6
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1،       
     2


       3،
     

4: 
   

                                                
 )).المتقـررة فنتحـول إلیھ: (في النفـح 1
 )).والـّذات: ((وفي النفـح. ھكـذا 2
  )).لبنیھـا: ((نفسـھ 3
  .مجـزوء الكامـل 4
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  ـهالسالمـيي عتُ وربما تـ      ـرأي  اـم إال  مثـ اـم
  1هـالمظُ  وـيشك ر ئـأو حا    رــجائ  اـإم  اسـوالن
  ه المالمالذنوب أو  سوى صـ     ـما احتقب الحري هـوالل

  ـهالقيام  ومـأو ي قـالحد      ا ـالمع في كـش ل ثمـه
  ـهواإلمام   ةـالخطاب  لـأه    مـعندك اـا مـلن واـقول

 
2

3


       
    
 

    4  
         

                                                
  :جـاء في النفـح بعـد ھـذا البیـت مباشـرة البیـت التـالي 1

 تـرزأ بني الدنیا ُقالمـْھ  *وإذا أردت  العـز ال 
 .؛ أي صببتـھ في الفـم كرھـًا))أوجـرت المـّر: ((وفي النفـح. ھكـذا 2
 )).الیـوم منھـا: ((في النفـح 3
 )).وللـھ: ((نفسـھ 4
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1
 

  2 
      3
     
       
4 
     5  
6 
     


7،

                                                
  )).بأیـدي الخلـق فمعـروف: ((في النفـح 1
  )).وأن عراھـا: ((نفسـھ 2
 )).یحیـرني: ((نفسـھ 3
إسنـاده ضعیـف عـن ھـذا الحدیـث الشریـف رواه الترمیـذي وابـن ماجـة؛ و 4

الحكمـة (( :أبي ھریـرة؛ جـاء فیـھ أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیھ وسلـم قـال
 )).ضالـة المؤمـن أنى وجدھـا فھـو أحـق النـاس بھـا

  )).وال: ((في النفـح 5
  )).ینتـھي: ((وفي النفـح. ھكـذا 6
  .أي وال استنثـاء 7
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    1
      
 

  2 3 
4

 5     
    6  
7،      
   
 8      
        

                                                
  )).القـادح: ((في النفـح 1
  )).يأنـن: ((نفسـھ 2
  )).كافـأت: ((نفسـھ 3
 )).وأمحضـت لـك: ((نفسـھ 4
  ))ُیِعـزُّ: ((نفسـھ 5
 .أي مـن المـرض 6
  .أي مـن التعـب 7
 )).كـل مـن تقـع عینـك علیـھ فھـو حقیـر: ((في النفـح 8
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 1  2  
 

  3    
     

 
4
 5    
 
  ﴿
 *  ﴾6.    




                                                
   )).عـّزه: ((في النفـح 1
   )).یقلصھـا القاصـل: ((نفسـھ 2
 .تعـادأي مـن المـد والجـزر، والدنـو واالب 3
  )).الُعُمـد: ((في النفـح 4
 )).أَمـٌل: ((نفسـھ 5
 .68ـ  67: ص؛ اآلیتـان: سـورة 6
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1 
 2      

       
  
       
        

                                                
 )).شؤمـھ: ((في النفـح 1
  )).منھـا: ((نفسـھ 2
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1 
2. 

 

     3،
      

 

45 
67،
   8،

                                                
  )).بسمـة: ((في النفـح 1
اقتبـس ھـذا مـن قـول عـلي بـن أبي طالـب كـرم اهللا وجھـھ لطلحة حیـث قـال  2

فمـا عـدا ممـا (ـني بالحجـاز وأْنَكْرَتـني بالِعـَراق؛ َعَرْفَت: لطلحـة یـوم الجمـل
مـا : ومعنـاه: ُیقاِتلـھ بالَبْصـرة ؟ ألنـھ باَیعـھ بالمِدینـة المنـورة،؛ وجـاء )بـدا

مـا َظَھـر منـك مـن الطاَعـة؛ والمعـنى  الَّـِذي حولـك وَصَرفـك عـلى التََّخلُّـف بْعـد
   فصرَفـَك َعـنِّي ؟ ِمـنِّي مـا َبـَدا لـك: بوضـوح أكثـر

 )).األذكـار: ((في النفـح 3
 .أي سحابـھ 4
  )).األَبـَد: ((في النفـح 5
  )).مـا شابـت: ((نفسـھ 6
 )).تریـب: ((نفسـھ 7
 )).لحبیـب: ((وفي النفـح)). الجیـب: ((في اإلسكوریاـل  8
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1 
2
      
       
     


 
        
 3    
4 

       

 

                                                
 )).فتحمـل جفـائي الـذي حملـت علیـھ الغیـرة: ((في النفـح 1
  )).وإن لـم تعـذرني مكاشفة سیادتك بھذا النَّّث في األسلوب الرَّّث: ((فسـھن 2
  .؛ بالـدال المھملـة أي غیـر المعجمـة))العـذل: ((نفسـھ 3
 )).وال لكـل مـرض((نفسـھ  4
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1 2 
      

3
      
       

4 
        
5 6: 

  اء ـشف 8اض للصدورـعي 7اـشف
  اءـخف  واهـحد ـبفض ق 9وليس

   

                                                
أھـم مـا كتـب اإلمـام )) الشفـا بتعریـف حقـوق المصطـفى((یعتبـر كتـاب  1

 .بـتيعیـاض بـن مـوسى الیحصـبي الس
 .للقـاضي عیـاض رحمـھ اهللا تعـالى: في النفـح 2
  )).نظـم: ((نفسـھ 3
  )).كـل: ((نفسـھ 4
 )).لـھ في ذلـك: ((نفسـھ 5
 .البحـر الطویـل 6
   .؛ وھـذا أسلـم))شفـاء: ((في النفـح 7
  )).للقلـوب: ((في نفاضـة الجـراب 8
 )).فلیـس: ((نفسـھ 9
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  1اـلجزيله نــر لم يكـة بـهدي
  اءـر والذكرالجميل كفجسوى األ

  ه ئـاـوف قـه حـالل ي لنب ىوف
  اءـوف رامـأوصاف الك رمـوأك

  بفضله  ولـقيراً ـاء به بحـوج
  اءـوصف طيب على البحر طعم 

  ه ـوفات بعد هـاللول ـوحق رس
  اءـوق جفـال الحقـوإغف رعاه

  عتاده   في الحياة يلذخر يغنا هو
  اءـرف 2نـاليقي ه ـمن ركـويت

  هو األثر المحمود ليـس  ينالـه
   4عليه  عفـاء 3دثـور وال يخشى

   

                                                
  )).لمدیلھـا: ((في نفاضـة الجـراب 1
 )).للبنیـن: ((وفي نفاضة الجـراب، ونفـح الطیـب. ھكـذا 2
  )).وال یخـفى: ((في نفاضـة الجـراب 3
  .أي زوال 4
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  نشر فضله فياإلطناب  علىحرصت 
  وتمجيـده  لـو  ساعدتـني   فـاء

  
       1

2
3: 

  اضـلعي  اءـشف  أم     اضـري  رــأأزاهي
  بأسيــاف مـواض     ق ـللح الباطل دلـج

 وافتـراض   4وجال األنوار  برهـا      نا بحق
   حياضالالغُلَّـ      ـة في زرق  يشتكيمن  5وشفى

 انقضاض  7فـوقآمنٍ      6أي  بنيـان معــار
  أي عهد ليس يـرمى      بانتكـاث وانتقـاض 
  ومعـان في سطـور      كأسود  في غيـاض

   
                                                

 )).فیـھ: ((في النفـح 1
  ..)).مـن مدینـة: ((نفسـھ 2
 .مجـزوء الرمـل 3
 )). بخلـف: ((في اإلسكوریـال، ونفاضـة الجـراب 4
 )).وسـقى: ((في نفاضـة الجـراب 5
 )).معـال: ((، وفي نفاضـة الجـراب))مقـال: ((ي النفـحف 6
  )).خـوف: ((في النفاضـة، والنفـح 7
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  مراض الجهل ضنى من     1وشفــاء  لصـدور
  حرر القصد فما شيـ      ـين بنقد  واعتراض 

رِ بأنك راض اهللا عن سعي      2يا أبا الفضل ْأد  
   3فاز عبد أقرض  اللـ      ـه برجحان القراض

5طـوال وعراض منالمزايـا        4وجبت عز  
 لك يا أعدل  قـاض      6لـك يا أصـدق راو

وانتهـاض 7لرسـول اللـه وفيـ      ـت بجد   
  اهللا في حـا      ِل وفي آت ومـاض  خلقخير 

 ضي سدد اهللا  ابن مـرزو      ق إلى تلك المرا
  زبدة العرفان معـنى       كل نسك وارتيـاض 

   انقباضغير  منفتولى بسـط ما أجـ      ـملت 
   

                                                
   )).لنفـوس: ((في النفاضـة 1
  .؛ وھـذا أسلـم))ْاْدِر  أنَّ: ((وفي النفـح. ھكـذا 2
َفـُھ َمـْن َذا الـِذي ُیْقـِرُض الّلـَھ َقْرضـًا َحَسنـًا َفُیَضاِع[: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 3

سـورة البقـرة؛ . )َلـُھ أْضَعافـًا َكِثیـَرة َوالّلـُھ َیْقِبـُض َوَیْبُسـُط َوإَلْیـِھ ُتْرَجُعـوَن
  .245: اآلیـة

 )).غـّر: ((في النفاضـة، والنفـح 4
 )).أو عـراض: ((نفسھمـا 5
 )).داو: ((في النفاضـة 6
 )).بجھـد: (نفسـھ 7
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  اغتماض طعمـالصه       استخـ في يدر لم 1ساهر
  التقـاض  حاناأليـ      ـام قد  على دنيا إن يكن

  انخفاض فيداه يهوي       عـادام في علو ومن 
  2ي سـواد ببيـاضف   ما وشى الصبح الدياجي    

  

       

3،
4: 

   5حييـت يا مختـط سبت بن نـوح
  ـل  مـزن  يغتـدي أو يـروح بك

   

                                                
 .))ساھـرًا: ((في النفاضـة، والنفـح 1
  )).بسـواد في بیـاض: ((في النفـح 2
 )).بإجادتـھ وغرابتـھ: ((نفسـھ 3
  .البحـر السریـع 4
ذكـر الـرواة واألخباریـون أن الـذي اختـط سبتـة ھـو سبـت بـن سـام بـن  5

أنھـا : ((نـوح؛ وأوردوا حدیثـا لرسـول اهللا صـلى اللـھ علیـھ وسلـم یقـول فیـھ
ب؛ وھـذه المدینـة بناھـا سبـت بـن سـام بـن نـوح عـلى مجمـع بحـري المغـر

؛ ودعـا لھـا ))علیـھ السـالم، واشتـق لھـا اسمـًا مـن اسمـھ؛ فـھي سبتـة
  ..بالبركـة والنصـر
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  وحمـل  الريحـان ريـح الصبـا 
   1]أمانـة فيـك  إلـى كـل  روح[ 

  دار أبـي  الفضل عيـاض الـذي 
  أضحـت برياه  رياضـا تفــوح 

  يا ناقــل اآلثـار يعـنى  بهــا 
  وواصال  في العلم  جري الجمـوح 

  بعيـد  المـدى  2طرفـك في الفخر
  ديـد الطمـوح طرفـك  للمجـد ش

  كفــاك إعجـازا  كتـاب الشفـا 
  والصبح ال ينكـر عند الوضــوح 

  للـه مـا أجزلـت فينـا به  مـن 
  منحـة تقصـر عنهـا  المنــوح

  روض مـن العلـم  همـى فوقـه 
  من صيب الفكـر الغمام  السفـوح

   

                                                
أمانـة فیـك إلى : ((جـاء ھـذا الشطـر في نفاضـة الجـراب ونفـح الطیـب ھكـذا 1

 )).  كـل روح
 )).في الفضـل: ((في النفـح 2
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  فمــن بيـان الحـق زهـر نـد
  ومن لسان الصـدق طير صـدوح 

  نى ـالج  ابـرف وطـعأرج الـت
  وحــأو ال يف  1رـال يثم يفـوك

  ورى ـرالـخي بـطي  من ةـوحل
  وحـنض  اـمنه  افـواألعط بـفي الجي

  ه ــدتـشي  2نــللدي  مــومعل
  وحـتل  3هــالم منـذه األعــفه

  ال ــأو ف  ذاـان كـامـل لهـفق
  روحـالص نىـد تبـالرش أضل من يا

  ه ـتأنشأ مـويـالتق ن ـي أحسـف
  م وروحـن جسـداً بيـاً جديـخلق

   يضــينق وب الـالمكت ره ـفعم
  وحـام ونـر سـضى عمـتق  إذا

   

                                                
 )).ال یطعـم: ((ي النفاضـةف 1
 )).في الدیـن: ((نفسـھ 2
  )).منھـا: ((في النفاضـة، والنفـح 3
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  ا ـريح الصب لي الحفـف  هــكأن
  روحـم  1ضـغ فهو فـعط وكل

  ر الورى ـبخي وف ـما عذر مشغ
  وحـر أن ال يبـالذك  منه إن هاج 

  وى ـاله  اد أهلـمن أكب تـعجب
  زوحـال النـوط  ا البعدـوقد سط

  ا ـت دمـوب سالـالمحب رـإن ذك
  روحـج  نـولك  ادـن أكبـما ه

  ه ـن لـم اـاع يـاألوض دـيا سي
  الرجوع ل ـال فضـد اإلرسـبسي

  ره ـغي  لىـر عـالفخ ه ـل يا من
  3وحـعند إشراق ي تخفى 2بـوالشه

  فى ـواكت  ـىوف  روحـياخير مش
  روحـالش رـرزوق بخـم 4منه ابن

   

                                                
  )).غصـن: ((في النفاضـة، والنفـح 1
 )). الشمـس: ((في النفـح 2
 )).بـوح: ((نفسـھ 3
 )).ومـن ابـن: ((في النفاضـة 4
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  ه ـاه بحبــه ـن اللــح مــفت
  وحـالفتي تـأه تـاب اللـومن جن

  

 
1. 

***    
   

                                                
كمـا . بعمائـةأنـھ تـوفي بعـد الثمانیـن وس)): جـذوة االقتبـاس: (( ذكـر في 1

قـال الشیـخ جـالل الدیـن السیـوطي في تاریـخ : ((جـاء في ھامـش المخطـوط
وعـدم ذكـر )). مـات في ربیـع األول سنـة إحـدى وثمانیـن وسبعمائـة: النحـاة

 .    ابـن الخطیـب تاریـخ سببھـا أنـھ تـوفي قبلـھ بخمسـة أعـوام
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12؛ 

 

 
 

      
      
       
       

   3،  
        

   
      
     

                                                
؛ المتواجـدة بالشمـال ))تسولـة((ازیغیـة نسبـة إلى القبیلـة األم: التَّسـلي 1

 . الغـربي من بـالد المغـرب
 .توجـد ترجمـة محمـد بـن عبـد الرحمـن الكرسـوطي أیضـًا في نفـح الطیـب 2
 .أي سھـل المعطـف ولیـن 3
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     1 

     
      
    

     
     
 

      
       


        

      
 

 

   
                                                

 .أي غیـر معتـن بھندامـھ وبمالبسـھ 1
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1 ،

        


       


} 
][2 {3 .

  4،   

                                                
 )).الجنـاتي: ((في الجـذوة  1
 . المـا بیـن سقـط في اإلسكوریـ 2
أَلـَم َتـَر أّن الّلـَھ أْنـَزَل ِمـَن الّسَمـاِء َمـاًء َفَأْخَرْجَنـا ِبـِھ (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

َثَمـَراٍت ُمْخَتِلفـًا أْلَواُنَھـا َوِمـَن الِجَبـاِل ُجـَدٌد ِبیـٌض َوُحْمـٌر ُمْخَتِلـٌف أْلَواُنَھـا، 
  .27: ةسـورة فاطـر؛ اآلیـ. )َوَغَراِبیـُب ُسـوٌد

 .ویبدو أن ھذا أصح؛ بعد تخفیف الھمزة فوق الواو)). إزراوه : (( في اإلسكوریال 4
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      1، 
        


  
        

 
  

       
 

 
  

 2    
    

    
3،

                                                
 )).البرنـاسي(( في الزیتونـة  1
  )).ثـم كتـاب الـدرر في اختصـار الطـرر: ((في النفـح 2
 . سقـط مـا بیـن حاصرتیـن في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب 3
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1 234
    

       5
 

 
6 ،

7: 
  ه ـل حسنـتكام راــا قمـأمعمم

  البها في  رةيالمن أربى على الشمس
  ادة ـزي كـن لديــس مممـال تلت

  ور السهاـن  من  ردر ال يمتاـفالب
 

   
                                                

 )).واستـدرك: ((في النفـح 1
 .وصححـت مـن النفـح)). الصحایـح: ((إلسكوریـالفي ا 2
 )).المرافقـة: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 3
  )).في الترمیـذي عـلى البخـاري ومسلـم: ((في النفـح 4
  )).مـوسى برسـم ولـدي: ((نفسـھ 5
 .أي لـّف العمامـة 6
 .البحـر الكامـل 7
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  1، 

     2  
 3،    

  
      

 
 

     
4، 


                                                
ـن األندلـس وبـالد المغـرب؛ بحـر الزقـاق ھـو الجـزء البحـري الفاصـل بی 1

والموصـل بیـن المحیـط األطلـسي والبحـر األبیـض المتوسـط؛ وتطـل علیـھ 
طنجـة سبتـة وملیلـة في الجھـة الجنوبیـة وجبـل طـارق والجزیـرة الخضـراء 

 .  في الجھـة الشمالیـة
ي؛ تسـمى جزیـرة طریـف؛ وتطـل عـلى بحـر الزقـاق في الجانـب األندلـس 2

سمیـت بذلـك نسبـة إلى أحـد الفاتحیـن األول؛ الـذي دخلھـا في غـزوة 
 .استطالعیـة سبقـت الفتـح األكبـر

  .م1325الموافـق لـ  3
المقصـود ھنـا ھي بلـدة بـادس المتواجـدة بالمغـرب األقـصى؛ وباألحـرى في  4

ھـذه المدینـة وتعتبـر . بـالد الریـف المغربیـة؛ وھي تطـل عـلى بحـر الزقـاق
 .المغربیـة واألندلسیـة: إحـدى نقـاط الصلـة بیـن الضفتیـن
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1. 

   *** 
   

                                                
  .م1291الموافـق لـ  1
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1 ؛

 

 
 

       


 
     2 


       

      
     
 

                                                
لـھ ترجمـة في كتابـھ المسـمى روض المعطـار في أخبـار األقطـار، وفي  1

 .الـدرر الكامنـة، وبغیـة الوعـاة
 .وصوبـت مـن الزیتونـة)). فسـاي: ((في اإلسكوریـال 2
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      1 

     
2، 

***     
   

                                                
  )).عنـد: ((ان كلمـةأضـاف عنـ 1 
 .تقـع شمـال شـرقي فـاس؛ وھي بلـدة تـازة المغربیـة 2
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1؛ 
 

 

       
      




     
      

       
     
      
     

                                                
 .لـھ ترجمـة في نفـح الطیـب 1
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1،

      
       

       
                                                

  .م1289الموافـق لـ  1
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1،

          


2 

 


    3   
4.      

                                                
  .م1285الموافـق لـ  1
: قلـت: ((وقـد كتـب الناسـخ ھـذه العبـارة. سقطـت في اإلسكوریـال 2

ھ في السمـاع والرحلـة أبي اختصرتھـا لطولھـا؛ ولكونھـا تـأتي في اسـم مرافقـ
 )). عبـد اهللا بـن الحكیـم رحمـھ اهللا

 )).الجھتیـن: ((في الزیتونـة 3
مـْلُء الَعْیَبـة فیمـا جمـع بطـول الغیبـة في الوجھـة : ((في نفـح الطیـب 4

  )).الوجیھـة إلى الحرمیـن مكـة وطیبـة
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   1،    
 

 
2 .

     
      

        
        
      
        



     

                                                
 .وصوبـت مـن الزیتونـة)) كثیـر: ((في اإلسكوریـال 1
  .م1292الموافـق لـ  2
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   ﴿ 
﴾1،        


         
      
 

 
       

      

     

2: 
   

                                                
ّمـا أَفـاَء الّلـُھ َعـَلى َرُسوِلـِھ ِمـْن أْھـِل الُقـَرى َفِلّلـِھ (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َوِللّرُسـوِل َوِلـِذي الُقـْرَبى َوالَیَتـاَمى َوالَمَساِكیـِن َواْبـِن الّسِبیـِل َكْي َال َیُكـوَن 
َوَمـا آَتاُكـْم الّرُسـوُل َفُخـُذوُه، َوَمـا َنَھاُكـْم َعْنـُھ  ُدوَلـًة َبْیـَن اَألْغِنَیـاِء ِمْنُكـْم

 .7: سـورة الحشـر؛ اآلیـة. )َفاْنَتُھـوا َواّتُقـوا الّلـَھ إّن الّلـَھ َشِدیـُد الِعَقـاِب
 .البحـر الطویـل 2
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  د ـنعل أحم  اً لعيني أن رأتـهنيئ
  1دـبأسع ظفرت   فيا سعد جدي قد

  زادني ـل فـغليالي فـا أشـوقبلته
  وردـم  الظما عند اً زاد ـفيا عجب

  ن ـذ مـو ألـفه ذاك اللثم  ه ـفلل
  وردــم  دـا وخـلمي  ةـلما شف

  اً ـداً ومعلمـوم عيـه ذاك اليـولل
  أسعد  دـمول ت ــه أرخـبتاريخ

  ا ـب كمـا طيـنشره عليه صالة 
  دـلمحم ا ـرضى ربنـوي  بـيح

  
2،

3: 
  ر ـب النسيم المعطـول إذا هـأق

  رـيبش اء ـاللقـب راً ـبشي  لـلع
   

                                                
 )).بمقصـدي: ((في الجـذوة 1
  .م1287الموافـق لـ  2
 .البحـر الطویـل 3
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  رتي ـجي وعالي الصبا مرت على ربع
  رـم يعبـرف النسيـطيبهم ع فعن

  مى وبالحمى ـبسل  ر أوقاتيـوأذك
  رـحين أذك فتذكو لظى في أضلعي

  ا ـرابهت  بـلمسك طيا ربوع يود
  ا عقيق وجوهرـحصى فيه ويهوى

  ة ـبذم  رونــرة ال يخفـبها جي
  رـومفخ ال ـم جمـلمواليه  مـه

  م ـالنجوم جماله إذا ما اجتلت زهر
  ورـفتغ  مـورهـاهي نـار لبـتغ

  يعمرجدواهم يرى الليث  ومن جود
    1رــيذع  مــوف عدواهـن خمـو
  زهر ي  يرى الروض ومن سيب يمناهم 

  رـيرى البحر يزخ  ومن فيض نعماهم
   

                                                
  : یـل فجعـل ھـذا البیـت ھكـذاطو. تصـرف د 1

 )).ومن خوف عدواھم یرى اللیث یذعر *ومن جود جدواھم یرى اللیث یعمر ((
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  ه ـبالمصلى عهدت عهداً   رعى اهللا
  وينضر ض يرق ـغ وروض المنى

  ل وارف ـالظوه ـفي نعمنا اًـزمان
  تحتها العذب يخضر ات عدنـبجن

  اــوطيبه لىـالمص امـه أيـولل
  رـس تجبـواألن ا بالقرب ـوأنفسن

  الكمال وشمسه  بدر رىـث يـبحي
  رـومنب 1حوضو دوسوروضته فر

  ا ـجماله اء ـبه  واً منـدن أروم 
  رـوقـوت  ةـهيب أبى ـفت  اًـولثم

  زز ـب تعـوذلي للحبي  تـخضع
  رـمعف دي ـفطرفي مغضوض وخ

  ل ـر متهلـروري سافـس هـووج
  أخضر وعيشي 2ٌللَـم حـبه وحالي

   

                                                
  )).طویـل واو العطـف في كلمـة وحـوض. حـذف د 1
  )).حـٌل: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  اً ـأضحى بطيبة ثاوي وبى لمنـفط
  رــوينش ار ـالفخ 1الـر أذيـيج

  رددوا ـف تراهم  إذ فات عيني أنو
  المصلى وكرروا ذكر  على مسمعي

  ة ـب الورود بطيبـفيا طي وردت 
  درـمص كان فال صدرت فوا حزني

  رني ـفغ  بالفراق اني زماني ـرم
  رـفارقت عز التصب لى مثل من ع

  رت أشجاني ودمعي مظهر ـوأضم
  رـالي تخبـراني وحـهج وأسررت

  ويهمر ض ـيفي  اءـأدمعي م  فمن
  رـوتسع  تفور  عي نارـومن أضل

  ض ـأبي مصفر وفودي   ميـفجس
  رـأحم  ر ودمعيـمغب شي ـوعي

   

                                                
  )).بأذیـال: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ه ـممن أحب  عـن دن التوديـوحي
  ذرـأح ه ـمن  وحان الذي ما زلت

  وأزمعوا  بالرحيل  ونادى صحابي 
  رـأقهق ت ـمطاياهم وظل  وسارت

  ه ـد حتى وجعتـه الجيـإليى وألو
  رــيتفط  ةـوعؤادي لـل فـوظ

  ة ـرة وصبابـزف ت ألقضي ـوقف
  درـوأج أجدى  ني فالموتـوال أنث

  رة ـبنظ  ت الحياةـني بعـأن ولو 
  وأوفر أوفى فيه   ظيـوح ت ـألب

  رى ـقدر ج اري إنما ـباختي وما 
  ويقدر له إلا يقضي   بما ت ـرضي

  ل ـمواص  حنيني إلى مغنى الجمال
  فرمو  الجمال نى ـمع  وشوقي إلى

  ا ـأن يرى عن جماله  وغير جميل
  ميسر  رـصبوراً والمسي  ؤاديـف
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  ة ــلَّال بغُـيغ آن ـر ظمـأيصب
  شهد وكوثر  وفي روضة الرضوان

  ا ـاء إن عيونهـا الزرقـعينه فيا 
  ع تفجرـبالنجي  فيض  زنـمن الح

  ا ـرى أو أزورهـسأقطع ليلى بالس
  لبعدك يظهر  رى عيناًـالك  وأحمي

  ا ـي ربعهـالمطايا أو أوافوأنضي 
  ورـوراً تغـوراً وطـط دنيـفتنج

  ردى ـحظرت على نفسي الحذار من ال
  أتحــذر نفـس الحبيـب  تسيـر 

  أينكـر تغريـر المشـوق  بنفسـه 
  وقـد علمـوا أن المحـب مغـرر 

  وقفـت على  فتوى المحبين كلهـم 
  فلم أجد التغرير في الوصـل ينكـر 

  ت خطرت قضت وإني إذا ما خطر
  بهـمي وعـزمي همـة ال تؤطـر       

   

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

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


770 
 

  أقيـم فألـفي بين عيـنَي همـتي 
  وسيـري في سبـل العال ليس ينكر 

  إذا ما بدت للعيـن أعـالم طيبـة 
  والحـت قبـاب كالكواكب تزهـر 

  وللقبة الزهراء سمـك سما  عـال 
  وراق سنى كالشمس بل هو أزهـر 

  اظر  والنُّـهى لها منظر قيـد النو
  لها ساكـن من نوره البـدر يبـدر 

  الكمال وسلموا  2على كَمـِل 1فعرجـوا
  سلمتـم وبلغتـم  مناكـم فأبشـرو 

  بنفسي ال  بالمال أرضى  بشـارة 
  إذا الح نـور في  سناهـا مبشـر 

  3اـكف  ونـسي أن تكـوما قدر نف
  ذرــفأع ل ـالمق 4دـا جهـولكنه

   

                                                
  )).فأعرجـوا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).أھـل((: طویـل. جعلھـا د 2
 )).كفـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )). جھـل: ((في اإلسكوریـال 4
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  ل ـمرس  ت أكرمـول إذا أوفيـأق
  رــيغف بيـم أن ذنـعليك يراـق

  اً ـمكرم الجوار ظى بتقريبـوأح
  ذرـوأع ح عن جور البعاد ـوأصف

  اً ـان منعمـفي ظل الجن ع ـوأرت
  رـوأجب حماك  من  بقرب نيـوأم

  ه ـم بنيلـفانع القرب هناك   هناك
  مطهر كريم  جسم  وى ـث ثـبحي

   1نميوخَ الدـتطواف الب ودع عنك
  رـك وعنبـمس  طابت فهي  بطيبة

  دـبي محمـدحي للنـبم رتـفخ
  رـيزهى ويفخ ه المداحـمدح ومن

  ر ـمقص  حـوإني في المدي أطلت
  ك يقصرـل في معاليـل طويـفك 

   لاوـري متنـت كف أمـما بلغ
  رـت أكبـنل د إال والذيـالمجبها  

   
                                                

 )).وَخیِّـْم: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  مدحة   وما بلغ المهدون في القول
  رــذي فيك أفخـوإن أطنبوا إال ال 

  ق ـر سبـالة اهللا ما مـعليك ص
  المعطر م ـا هب النسيـك ومـإلي 

  
1:  

  ارق ـشابت عليه المف  وىـشباب ث
  قـالحداي تاقت إليه ىن ذوـوغص

  ه ـن بسوقـعلى حين راق الناظري
  قـرواش ونـللعي امـسه ه ـرمت

  ا ـفؤاد بعمدهال  منه أت ـفما أخط
  قـون الروانـالعي فال أبصرت تلك

  ه ـهالل ال ـللكم ـىتدان  نـوحي
  قـدت مواحـوج  صـه نقـألم ب

  اً ـنوازع ىفهو يشك  إلى اهللا أشكو
  عوارق  امـا للعظـاً سطاهـعظام

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
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  ة ـفجيع ينـالب  دانـل فقـوال مث
  قـما لجت وجالت بواي  طال وإن 

  م ـر صبر وعلقـد إن الصبـمحم
  قـة سابـالمثوب وـه حلـلى أنـع

  اذر ـد عـه للعبـا فاللـجزع فإن 
  ادقـص  هـد للـفالوع داًـوإن جل

  ذة ـك لـد عيشـه ما لي بعـوتالل
  قـني رايـلعي ىمرأ ني ـوال راق

  دة ـرات عديـه والمذكـب أني ـف
  ارقـخ  دـللعواي م ــوه لـفنب

  ل ثـفالشخص للعين ما  1ن التفتأيف
  ارقـط مع فالصوت لألذنوإن أست
  رورة ـلض  وإن أدع شخصاً باسمه

  قـساب  فإن اسمك المحبوب للنطق
   

                                                
 )).فـإن ألَتِفـْت: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ارع ـراحة ق األبواب رع ـوإن تق
  قـخاف  ب لذكركـعندها قل 1يطير

  ر ـت فمذكـقد حوي  ابـكت  وكل
  قـوايتـك ـل إليــاره كــآثو

  ني ـفي الطفولة ال ت 2لةت كهوـسبق
  قـت مراهـوأن  أشياخاً وأرهقت 

  اً ـوت دمت مجليـالم فلو لم يغلك 
  قـوالح 3ةـاً وجييـسكيت  لـقبأو

  ما شيت ثانياً   رزتـأح  على مهل
  قـت مسابـد وأنـتجه ال   عنانك

  ا ـاً فأغرتهـسابق  اـك المنايـرأت
  قــلواح ن ـاً إنهـد طالبــفج

  ر ــذخائ نفيس  ت مني ـلين سلب
  قـلواث  ورـاألج ورـفإني بمذخ 

   

                                                
 )).یطـر: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
 )).كھـوًال: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).ًاوجیئـ: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  لك سابق   ني أننيـان ظـد كـوق
  قـني بك الحـصار علمي أن  فقد

  ا ـن بيننـرق البيـكنا ف  نـغريبي
  ارقـب المفـالغري ما يلقى فأبرح 

  الً ـوكـت ب ـبالغري  دـفبين وبع
  1قـه ضايـبما حملت والل قد رعى

   2ىنـو مـو فتدنـن يدنـعسى وط
قـوالخطوب عواي  نياـاألم وأي  

  األسى ذاب الفؤاد  من األسىفلوال 
  ولوال البكا لم يحمل الحزن  طائـق

  وره ـروق سطـفخط األسى خطا ت
  ماح وساحق  عـفالدم  البكا وتمحو

  ا ـن نورهـللعي كان  دـفيا واحداً ق
  قـدك غاسـد بعـبع 3اًـضي اتـُل

   

                                                
  .ھـذا الشطـر مختـل ومضطـرب 1
  )).عسى وطن یدنو فتدنو لھ منى: ((طویل؛ فجعل ھذا الشطر ھكذا. تصرف د 2
  )).علیـك ضیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ع ـن ساجـاهللا ما ج ك سالم ـعلي
  ارقـذر ش وما شمس  وما طلعت 

  ح ـسحب غواد رواي  تـوما همع
  وارقـود بـالرع تحدو وما لمعت 

  ث مروض ـغي اد على مثواكـوج
  1قـه موافـوان اإللـلرض  ادـعب

 
 

       
     
      
 

 
       
    2 . 

                                                
 . سقطـت ھـذه القصیـدة في الزیتونـة 1
  .م1321الموافـق لـ  2
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1 2. 

   *** 
   

                                                
  )).سبعـة وخمسیـن وستمائـة: ((فكتبھـا: طویـل. صوبھـا د 1
  .م1258الموافـق لـ  2
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1][2 

 

                            
        
      
   3    


        

     


       
       

     

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
 . ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
 )).فایـد: ((في الزیتونـة 3
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  1  
  2  3،

        
    4 

     5 


 6     

7،
       

                                                
  . وقـد سبـق التعریـف بـھ. وھـو كتـاب صغیـر البـن الخطیـب 1
 .أي مشھـور 2
ى أي یقصـده النـاس بمختلـف فئاتھـم؛ أصحـاب الحافـر؛ وھـم الراكبـون عـل 3

 .الجیـاد، وأصحـاب الخـّف؛ الممتطیـن النـوق والجمـال
  )).مـا: ((في النفـح 4
 )).یملـك: ((نفسـھ 5
 .المقصـود ھنـا ھـو جبـل طـارق أو جبـل النفـح 6
  .أي فأسـرع 7
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  1    
   2، 
        
       
   3،   
    

4
5. 

 
       

  
 

   

                                                
 )).وحیـاه وقـد غیـر محیـاه: ((في النفـح 1
 .أي في غمـد السیـف و جفنـھ 2
 )). ة المنجنیـقوركـع إلى قبلـ: ((في النفـح 3
 )).فاقتطفـھ: ((نفسـھ 4
 )).في أمنیتـھ: ((نفسـھ 5
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  1    

    2 
 3    

 
   4
       
5 

 
6    

      
7: 

                                                
 )).البن مالك؛ مبدع؛ تنفـس الناس فیھ" الفوائد لتسھی"منھا شرح : ((في النفح 1
 .أضیفـت مـن النفـح)) النـاس((كلمـة  2
  .وھـذا ینطبـق عـلى العنوانیـن التالییـن)). وكتـاب: ((في النفـح 3
 )).ن ترسیـل أبي المطـّرف بـن عمیـرةودو: ((نفسـھ 4
 )).جـزء: ((نفسـھ 5
خاطبـت ابـن : وحدثـني شیخنـا الشریـف القـاضي أبـو القاسـم؛ قـال: ((نفسـھ 6

 :)).ھـاني بقصیـدة مـن نظـمي أولھـا
 .البحـر البسیـط 7
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  ).الذي شخصا 2ربالحديث عن الكَْ 1تلَّه(
3: 

   ىصـعؤاد ـللف يدوفَلوال مشيب بِ
  لي قلصا  مهمه التشبيب في 4يتُضنَ

  ة ـي جاريـعبراتي وه واستوقفت
  اـب قصـربعاً للحبي 5 وكفاء توهم

  زت ـانته  ه التيـمسايالً عن ليالي
  بها ما شيته فرصا  األماني 6ديـأي

  طلقا  وكنت جاريت فيها من جرى 
  اـوال نكص 7مـلم يحج  من اإلجادة

  ى ـحين رم يالمرم  أصاب شاكلة
  اقتنصا ما واله ـوارد ما لـمن الش

   

                                                
 .؛ وھو أفضل))ھـاِت: ((في النفـح 1
 )).الركـب: ((نفسـھ 2
  .وھي أیـًا على البحـر نفسھ)). بقصیدة ـلى رویِّھـا أولھـا فأجابـني: ((نفسـھ 3
 )).أنضیـت: ((نفسـھ 4
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))یومـم: ((في اإلسكوریـال 5
 .وصححـت مـن النفـح)). فیھـا: ((نفسـھ 6
   )).لـم یجمـح: ((نفسـھ 7
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  اً ـحج  ل نبلـمكان النب ومن أعد 
  اـبأبكارالنهي قنص  رض إالـلم ي

  ف النسيب إلى ـعط ثانياً   ثم انثنى
  اـقد غال ما كان قد رخص مدح به 

  ت ـة شرفـت أرفل فيها لبسـفظل
  اـزز به قمصـاً أعـاً ومنتسبـذات

  ا ـهمنحت ت ـخول  وقد  يقول فيها
  بها غصصا ىوجرع الكاشح المغر

  رف ـمنك ذا ش  هذي عقايل وافت
  اـمرتخص  الحمد ه بيع ـلوال أيادي

  ه ـالقول منك ل تـفقلت هال عكس
  اـمدحه الرخص 1من ولم يكن قابالً 

  أخي شرف   وقلت ذي بكر فكر من
  والخلصا بها الحساد ييردي ويرض

  ل ـلى حلـات عـحسني ىلًـلها ح
  ل أو شخصاـبي من حـحسنية تست

   
                                                

 )).في: ((في النفـح 1
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  ا ـزت مالبسهـد اعتـا وقـخولته
  1اـما عوص  اد لإلنسانـبالبخت ينق

  ة ذي ـم مني نتيجـا أبا قاسـخذه
وصاـخل ورى ـوداً لل إذا شيت  د  

  جـاءت تجاوب عما قد بعثـت به 
  در النحور  حصا 2إن كنت تأخذ من

 
3:  

  ضرورة  ر ـدت لغيـوى مـما للن
  ورهـبها مقص دي ـل ما عهـولقب

  رورة ـه ضـدعت ل وإنـالخلي إن 
  دون ضروره فكيف] 4ذاك[لم يرض

   

                                                
  .أي مـا َصعَبـا 1
 . وصوبـت مـن النفـح ؛))عـن: ((في اإلسكوریـال 2
  .البحـر الكامـل 3
 .ھذه اإلضافـة مـن الزیتونـة والنفـح 4
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1:  
  2يـرى تىـاذلي حـع  نيـال يلم

  فلومي مستحيل  وىـه من أهـوج
  اذلي ـبي عـه حبيـو رأى وجـل

  لــجمي ه ـوج  ا علىـارقنـلتف
3: 

  حامد  ة ـش بغبطـوالي عـقل للم
  دـة حاسـبضغن ت ـادي بـوللمع

  تي ـا همـثريالو ي فـك  زنـالم
  5دـمقاص والسعود ري ـذك 4اـوذك

6: 
  عن مثل  غنيت بي دون غيري الدهر     

  يضرب المثال  أضحى يبعضي لبعض
   

                                                
 .بحـر الرمـل 1
 )).ال تلمـني عـاذلي حیـن تـرى: ((جاء ھذا الشطر في النفح ھكذا 2
 .البحـر الكامـل 3
 )).وذكـاء: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).مقاصـدي: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 5
  .ـر البسیـطالبح 6
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  واعجبا   لمشيب الح ظهري انحنى 
  الـاره ذبـأزه تـأينع  ض إذاـغ

  ر أن ـت تخبـالح رـزه أم 1كـأذل
  الـس الطفـآن والتصابي   يوم الصبا

         

2: 

  الـ  دـأوح أو يا ءباد األدـيا أوح
  اءـد الشرفـا أوحـال أو يـفضـ

  وت ـمنك إذا الت حقراه أـمن ذا ت
  3داءـب نـبأن يجي اجـطرق الحج

  ا ـواء وإن تشـن الهـأدب أرق م
  اءـوالصهب والماء وى ـن الهـفم

   

                                                
  )).أذاك: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .البحـر الكامـل 2
  .؛ وھـو أصـوب))نـدائي: ((في النفـح 3
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  ه ـب وظلمـالحبي 1ملْظَ ذ من ـوأل
  اءـم الظـوض اًـمفتوح اء ـبالظ

  ه ـبنان  وغـتصإال ما  رـما السح
  اءـاإلنش ة ـحلي  نـم هـانـولس

  ه ـوحبيت ه ـا حليتـم لـوالفض[ 
  اءــحب رـه بخيـمن  وتنيـوحب

  تي ـبمدح 2تـزفف قد أبكار فكرك 
  اءـلى استحيـع اـشي روايعهـتم

  اـلتقصيه  لـب ورـقص  نـال م
  اءـباإلرف  رنـلم يظف  ثـحيمن 

  الرضـابلن على جوقد  3جبرن كنل
  اءــبآلل   ارــلألبك  رــبفالج

  زت ـف  قد  رف الذيـهذا إلى الش
  اءـالقعس زة ـبالع  هـعليائ 4نـم

   

                                                
  .الرِّیـق: ھـو) بفتـح الطـاء وسكـون الـالم(الظَّْلـم ھنـا  1
  )).ُزفَّـْت: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).جبلـن: ((في اإلسكوریـال 3
 )).علیـاءه: ((؛ فغـدت))مـن((كلمـة : طویـل. حـذف د 4
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  ة ـوسيل  من الرسول شرف السيل 
  اءـسن نـاً وابـسن 1نـباب قامت 

  الـ حسن وفاطمة ابنة  2أبووحسن 
  الءـالنب  ة خاتمـادي البريـهـ  

  نـى شرفيـف إلـرشرف على ش
  اءـمن علي حزت  ما 3]من ذا حاز[

  ا ـد فخرهـالث أنت واحـث هذي 
  الءـع فـاً بأنـخ لها شرفـفاشم

  ف ـفليق  ةـك السنيـرتبت  من رام
  اءـف اإلقصــرام مواقـدون الم

  ا ـبصيته أوت ـش ر قدـهذي مآث
  اءـا أو شـن آب لهـان مـمن ك

  ن ـزأره في موط  ث يرهبـواللي
  اءـش  ه أوـد بـمن نق ان ـما ك

   

                                                
  )).بإبـن: ((طویـل بھمـزة قطـع. األولى والثانیـة جعلھمـا د)) بابـن(( 1
 )).أبـو: ((؛ فأضحـت))واو العطـف((طویـل . حـذف د 2
 )).مـن حائـز: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  رى ـأن ي د المعاند ـنك فيك منيك
  اءـبالبغض   اءـاألعض  دــمتقل

  ه ـل قرعـامـباألن نىـن يفـالس
  اءــاألحش دــوقـمت هـأو عض

  ة ــزيـهم  دةـبقصي  نىـأتحفت
  اآلراء  دودةــمم  ورةـــمقص

  ا ـلكنه ذه ـك وهـتل  نـم بيـك
  1اءـاب فتـذه يذـطى على هـغ

  ما لهم ف  ابـذو الشيب يعذره الشب
  اءـذك  لـأو بنب  لــنب  2اـبذك

  واً سنه ـخط الخمسين  ن قاربـم
  اءــاإلبط  بـمستوج  هـفمحال 

  ه ـمن ب دىـأس تـني إنك أنـأب
  3]اءــباألبن   اءــاآلب  مــيتعاظ

   

                                                
  )).فتـائي: ((؛ فغـدت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 1
  )).بذكـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .ذه األبیـات الـواردة بیـن حاصرتیـن؛ لـم تذكـر في نفـح الطیـبكـل ھـ 3
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  دت لي ـش ر ما قدـه نفثة سحـلل
  اءـرك في مشاد ثنـسح ثـمن نف

  ا ـت مـصفواناً بها فأري عارضت
  1راءـوال  هـل  راويـم الـيستعظ

  ز ـم لم يفــؤك المنظـلو راء لؤل
  اءـر عنـبغي ؤهـم لؤلـنظ 2يـف

  وإ ــمب  لــا أجـمنه  نىـبوأت
  وزاءـالج 3نـطومست يصـخمألف 
  ا ـبم  اـنََأفَ 4ساير يوسمى بها أسم

  األسماء  اء فيـت ذو األسمـأسدي
  ا ـبه  يفل في البالد يوأشدت ذكر

  5واءــث  تـوإن أطلول الثناء ـط
   

                                                
  .؛ بالیـاء؛ وھـو أصـوب))والـرَّائي: ((في النفـح 1
 )).مـن: ((نفسـھ 2
  )).مستـوطئ:((نفسـھ 3
 )).سائـرًا: ((نفسـھ 4
  .؛ بالیـاء))ثـوائي: ((وفي النفـح)). ثنـاء: ((في االسكوریـال 5
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  ه ـبنيت  دـالمشي رـومي الفخـولق
  اءــوبن  نـوحس تشييد 1نـبأحس

  ا ـاء مـد بيضـم يـن هانيهـفليه
  اءـد بيضـي  ك من ـا لـأن مثله

  ة ـلخمي   3مــله  2اـت أبياتـحلي
  راءــة غــمضري  4الًـال عـبح

  م ــأوليته بما  اـوا أنفــفليشمخ
  الءــاإليـب  آلالء رزاــمح  اـي

  
5 

      6 
 7  

 8، 

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))ـنیـا حس: ((في النفـح 1
 .وصححـت مـن النفـح)). أبـا: ((في اإلسكوریـال 2
  )).لـھ: ((في النفـح 3
  )).تجـلى عـلى: ((نفسـھ 4
 )).وصـل اللـھ سبحانـھ: ((نفسـھ 5
 )).وإرادتي: ((نفسـھ 6
  )).مـا سنـح: ((نفسـھ 7
 )).الجالبـة السـَّراء: ((نفسـھ 8
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 1    2 
3،

   4   
      
      


 5     
  
   6، 
    

       
    7 

                                                
   )). الموفیـة: ((في النفـح  1
  .ي حسنـة الطریقـةأ 2
  )).السَِّنیَّـة: ((في النفـح  3
  )).لصـدإ القلـوب: ((نفسـھ 4
   )).وأحكامھـا: ((نفسـھ 5
  )).مجتمـع: ((نفسـھ 6
  )).نصاعـة: ((نفسـھ 7
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   1  2. 
 3      
 4 
        
5      

 6،
      

        
 7      

    
      

                                                
وھـو الشاعـر أبـو فـراس ھمـام بـن غالـب بـن صعصعـة الـدارمي التمیـمي؛  1

. م728/ھـ110ادیـة البصـرة سنـة م، وتـوفي بب658/ھـ38ولـد بالبصـرة سنـة 
: لقـب بالفـرزدق؛ بسبـب ضخامـة وتجھـم في وجھـھ؛ ومعـنى الفـرزدق

  .الرغیـف؛ إذ یشبھونـھ بالرغیـف المحـروق
). ھـ110.ت(أبـو حـرزة جریـر بـن عطیـة الیربـوعي التمیـمي ھـو الشاعـر  2

  .لفـردق بأشھـر قالئـلبعـد ا. م728/ھـ110ولـد في بادیـة نجـد؛ وتـوفي سنـة 
  )).سـّر: ((في النفـح 3
 .ھذه اإلضافـة مـن النفـح 4
 )).ولـم یرشـح القلـم الـذكي: ((في النفـح 5
َوإَذا * َوإَذا الّنُجـوُم ْاْنَكـَدَرْت * إَذا الّشْمـُس ُكـّوَرْت (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 6

  .3ـ  2ـ  1: تسـورة التكویـر؛ اآلیـا. )الِجَبـاُل ُسّیـَرْت
 )).وتَغـنَّى: ((في النفـح 7
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﴿    * 
﴾1،     

2


 3   

      4 
   5،  6 

   7،  
8 9  

                                                
سـورة . )أَفـَال َیْعَلـُم إذا ُبْعِثـَر َمـا ِفـي الُقُبـوِر(: اآلیـة األولى كاملـة ھكـذا 1

 .10: وتلیھـا اآلیـة المذكـورة أعـاله؛ ورقمھـا. 9: العادیـات؛ اآلیـة
  )).تبیـن: ((في النفـح 2
 )) .فصاحة(( :نفسـھ 3
  )).َرَوْیتھـا أو َروَّْیتھـا((: نفسـھ 4
  )).أو وصلتھـا: ((نفسـھ 5
  )).بجسـد: ((نفسـھ 6
  )).ولمعصمـھ ُقْلبـًا: ((نفسـھ 7
  )).رویـھ: ((نفسـھ 8
 )).نثـار: ((نفسـھ 9
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    1  
      
 2،     


       
3،
  4   

5،

6،7 8 
8 9

                                                
   )).ولحفظـھ: ((في النفـح 1
  )).أطََّبْتـني: ((نفسـھ 2
  ): م726/ھـ108:ت(یشیـر ھنـا إلى قـول الشاعـر نصیـب بـن ربـاح  3

  لقلـت بنفـسي  النشـأ  الصغـار   *نصیـب    ولـوال أن یقـال صبـا
  إذا ظلمـت فلیـس لھـا  انتصـار  *بنفـسي كـل مھضـوم حشاھـا  

 . وصوبـت مـن النفـح)). الجـادة: ((في اإلسكوریـال 4
تـوفي سنـة . ھـو أبـو بحـر صفـوان بـن إدریـس التجیـبي المـرسي األندلـسي 5

 .مؤلـف كتـاب زاد المسافـر. م1201/ھـ598
  .أي ونـزول باللیـل للراحـة 6
 )) بقـر الفـالة وبیـن لیـث الفریـس: ((وفي النفـح. سقطـت في اإلسكوریـال 7
 .في النفـح)) زئیـر((سقطـت كلمـة  8
 )).أعلـم قطعـًا وأقطـع علمـًا: ((في النفـح 9
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1 
2
       3.
      


 4   
       
      
      
      

    

                                                
  )).فارتفـع: (في النفـح 1
 )).لعالقـاتا: ((نفسـھ 2
   )).األلَیـة: ((نفسـھ 3
  )).بنفسـھ: ((نفسـھ 4
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    1.  



 2

 3،

      
       
    
4

 5،   
      

 6      

                                                
  .والتصویـب مـن النفـح)). دثـاره وشعـاره: ((في اإلسكوریـال 1
 )).منـھ: ((في النفـح 2
 .أي الحبیـب الـذي یبالـغ في السـؤال عـن الـشيء 3
 )).الفضـل: في النفـح 4
 .ك؛ خففـت ھمزتھـاوأودایـ. أي ُمِحـب: األوّداء؛ مفردھـا ودود 5
  )).األتـم األنـم األكمـل: ((في النفـح 6
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1،    2
     
      
 

 
        

 
 



3. 

   

                                                
  .ضربـان مـن ضـروب السیـر: اإلرقـال واإلغـذاذ 1
  )).حمـدك وابلـك وطلـك ورذاذك: ((في النفـح 2
سنـة ) جبـل طـارق(تغلـب النصـارى القشتالیـون عـلى جبـل الفتـح  3
ـرداده؛ حیـث حاصـرت وبـقي المسلمـون یتربصـون الست) م1310/ھـ709(

جیـوش غرناطـة والمغـرب جیـوش النصـارى في ذلـك الجبـل؛ أیـن تمكنـوا مـن 
وكانـت وفاتـھ : ((وجـاء في نفـح الطیـب). م1333/ھـ733(نتزاعـھ منھـم سنـة 

  )).شھـادة في أواخـر ذي القعـدة عـام ثالثـة وسبعمائـة
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1: 

  أشالء سؤدد   ه بالخضراءـقى اللسـ
  مـالغماي  رب صوبـتضمنهن الت


 

    
2: 

   3دـاليزي د كان ما قال ـق
  دـيفي ك الـر فحزنـفاصب

   ء الوضـاأودى ابن هاني
  ديـع  لــكثلل ادنيـفاعت

  ا ـوصدره  العلوم رـبح
  دــا إذ ال عميــوعميده

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .مجـزوء الكامـل 2
  )).البریـد: ((النفـح في 3
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  و ـاً للوجـزين  د كانـق
 ودـع الوجـفج ه قدـففيد  

  ـتوال  قـم والتحقيـالعل
  دـالتلي بـق والحسـوفيـ

  ل ـه فقـاليقـخ دى ـتن
  دـوالمج  الروضهي  اـفيه

  وان ال ـعن اإلخ ضمغـ
  دـووال كن اء ـاللق  مـجه

  اذالً ــب داً ـشهي   أودى
  دـالشهي م ـعن  وده ـمجه

  ا ـن المعـه حيـم أنسـل
  دـتشي  اـفين  هـرف باسم

  ال ـوب في طـه صبـول
  دوـصع وه ـم يتلـب العل

  ـين  انـت كـوق ه ـلل
  دـالفري  نظم  ا كماـظمنـ
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  رو ـأو ن  دوــام نغـأي
  دـالحمي يا السعـح وسعين

  م ــة جثــوإذا المشيخ
  1دــم ال تبيـحل اتـهضب

  ا ـالنب مــا جـرادنـوم
  2رودـبالْ رضا خَـت وعيشن

  ـوال  على اإلخوان يلهف
   دــفقي    مـكله  أترابـ

  ـألن  انيـلو جيت أوط
  ودـوالنج مـالتهاي  كرنيـ

  ب من ـسي شيـولراع نف
  دــو الوليـوه  هـغادرت

  و ـن اللحـت ما بيـولطف
  ودــاللح  رتـد وقد تكاث

   

                                                
  )).ال تمیـد: ((في النفـح 1
  )).خِضـٌر َبـرود: ((نفسـھ 2
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  حمااث الـان ما عـسرع
  م ونحـن إيقـاظ   هجـود 

  ـال المسـرمت إعم  كم
  ودـزمي قيـع دتـير فقي

  و  ــالوع  تـن أخلفآلوا
  رودـالب كـتل ت ـد وأخلق

  غي ـيبت اـتى مـا للفـم
  دـيري  اـم لـيفع 1هـوالل

  ا  ـك يـم الملـأعلى القدي
  دـالعبي  رضـيعت هالـوي

  دى  ـطال الم قد  نـيب يا
  2دـيا يزي رق ـوأب دـأرع

  ة  ــايغ  يءـش ـلولك
  دــن الحديال  اـربمـول

   

                                                
 )).فاللـھ: ((في النفـح 1
  : ؛ وھـذا مقتبـس مـن قـول الكمیـت))أبـرق وأرعـد یـا یزیـد: ((نفسـھ 2

  )) ُد فما وعیدك ضائـر  *أرعـد وأبرق یا یزیـ   ((
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  ـلإلا  دـعب ا ـأب  هـإي
  دـبعي  رمىـه ودوننا مـ

  أ  ـل منك تـين الرساـأي
  ودـقعال 1مـظا نُـا كمـتين

  ا  ـوم الصالحـن الرسـأي
  ودـن العهـت تصرمت أي

  ـال تخطت  اءـم مسـأنع
  ودـوالسع  رـالبشاي  2كـ

  ا  ـعلى دار الرض دمـوأق
  ودـوالخل ة ـث اإلقامـحي

  ث دا  ـة حيـاألحب قـوال
دـر المشيـالملك والقص ر  

  ـتفت ادة لم ـتى الشهـح
  دـالسعي  نجمك النجمك فـ

   

                                                
 )).نسـق: ((في النفـح 1
  )).طیـكتخ: ((نفسـھ 2
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  ناْ وـلَ  1دـال تبعدن وع
  ودـا يعـفي الدني 2تـالمي

  رـفإن ذك تـبلي 3نئـول
  دـجدي  ضـك في الدنا غ

  ـأن  اكـه ال تنسـاللـت
  عـود رـخضاما  ة العلىيدـ

  وـالحق يح فـوإذا تسوم
دـاألكي قـالح ــكفحق ق   

  ةـمامغ  ادت صداكـج
ـيرا  بها ذاك 4ىودـعيلص  

  ـمن المهي ك ـدتـهعوت
  ودـوجة أبداً ـن رحمـمـ

***    
   

                                                
 )).وعـدًا: ((في النفـح 1
  )).البـدء: ((نفسـھ 2
 )).فلئـن: ((نفسـھ 3
   )).یـرمي: ((نفسـھ 4

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

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


805 
 

 
 

 
 

   1:   
   
      

      
     
    


     
   
        

      
                                                

  .؛ ألستـاذ أبي جعفـر بـن الزبیـر))صلـة الصلـة((أي كتـاب  1
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1 
 

 
   

    
 

   

                                                
  )).وأكثـر: ((في الزیتونـة 1

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

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


807 
 

 
       

  1 
2؛ 

   ***  
  
  
  

   

                                                
 )).إحـدى: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
 .م1253الموافـق لـ  2
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   ***  

 
1  

 

 
 

     

        

2  
        
3   



                                                
 .یضـًا في نفـح الطیـبلـھ ترجمـة أ 1
 )).شفـوف: ((في النفـح 2
  .أي رحـل إلى المشـرق 3
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  1 
2، 

 
 

       


         

 
        
       

   
      

        
   

                                                
  )).لوقتـھ: ((في النفـح 1
  .أي اإلداریـة 2
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1: 

  اً ـن فرضـالشكر للرحم يلاوـن
  اًـوعرض ت طوالً ـم نعم كسـعل

   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
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  في ـخ ف ـن لطيـه مـم للـوك
  ىضـوأم  2....1يشاء  منه الذيلنا 

  ود ـت سعـأت  دـك السعيـبمقدم
  اًـر محضـالده  ا نعيمـبه 3الـتن

  د ـا قـسٍ بمـألندل رىـا بشـفي
  ىوأرض  اــبارين  واالك  هــب

  دـسعي  رــن سفـه مـا للـوي
ن فيه قرضاًـالمهيم  4تـقرضاْ قد  

  ا ـت فيهـة أخلصـبني 5تـنهض
  ىرضـوي  يغـبكل ما يب 6تـفأت

  الم لما ـرة اإلســت لنصــوثب
  ىضـأف  كـت بأن األمر إليـعلم

   

                                                
  .؛ حیـث حذفـت الھمـزة للضـرورة الشعریـة))قـد شـا: ((في النفـح 1
 .ھـذا البیـاض ورد في اإلسكوریـال 2
 )).ننـال: ((في النفـح 3
 )).قـد اقرضـك: ((ـھنفس 4
  )).ورحـت: ((نفسـھ 5
  .وھـذا أسلـم)). َفُأْبـت: ((نفسـھ 6
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  اً ــوى رسومـبالتق تـلقد أحيي
  اــأرض  بالتمهيد ت ـكما أرضي

  ا ـفين المختار ةــت بسنــوقم
  اــفرض م ــوتقي  ةـسن دـتمه

  وم الصعب حتى ـمن العل ورضت
  اـاً وغضـا رطبـثماره  تـجني

  راه ـت اـفيم  1جـحنا ك ــفرأي
  ىالهند أمض يك من مواضـوعزم

  قىـفيل اــموالن رـر أمــتدب
  اـاً وإغضـإشفاق  كـلدي المسيء 

  اً ــوانبساط 2اًــشف  اــفأعقبن
  ىمرض  اسـوب النـقلكانت  وقد
  وأمسى   إـظم  ومن أضحى على

  3اـنعماك خوض  من  اءـيرد إن ش
   

                                                
  )).راجـح: ((في النفـح 1
 .؛ وھـو أسلـم))شفـاء: ((نفسـھ 2
  )).حوضـأ: ((نفسـھ 3
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  وـأشك  كـه إليـد اآللــأبا عب
  1حيـن  نــاب  الفقــر  عضـا

  اً ـلباس يدـاك استجـن نعمـوم
  اـاه فيضـه على الجـب  2ضـيفي

  شى ـرجى وتخـالً تــت مؤمـبقي
  اـأرض ادـن إذا ما جـم كـومثل

  

 
3. 

   *** 
   

                                                
 .؛ وھذا أسلم))زمني حین ناب الفقر عضَّا: ((ورد ھذا الشطر في النفح ھكذا 1
  )).تفیـض: ((في النفـح 2
 .م1363وافـق لـ الم 3
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1؛ 
 

 
2. 

 
       

3. 
 

    4. 
 

***  
   

                                                
 .التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
 .أورد ابـن الخطیـب ـ في اإلحاطـة قبـل ھـذا ـ ترجمـة وافیـة ألبیـھ 2
 .م1114الموافـق لـ  3
  .م1116الموافـق لـ  4
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1؛ 

 

 
       
      
       
      
    

  
      

       
       
  


                                                
مـد بـن أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن أح: ((سـمي في تاریـخ قضـاة األندلـس 1

 )). أحمـد بـن محمـد بـن قطبـة الـدوسي
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1،     
2. 

   ***  
   

                                                
  .م1270الموافـق لـ  1
  .م1337الموافـق لـ  2
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1:  

  به   تـر مهما أتى ابتهجـوما زاي
  اـق جوداً وإحسانـنفوس وعم الخل

  ه ـمقام هـق منـو الخلـيقيم فيشك
  بانا  مـرا إذا عنهــم طـويكربه

  رب إن نأى ـى ويكـفر إذا واـيس
  ل إن زار أحياناًـمنه الوص  ويكره

  ل ـهجر حب مواص وأعجب شيء 
  اـبه حين يطل هواه إن لم يطل خان

 
 2 

    
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
ھـو محمـد بـن محمـد بـن یوسـف؛ الملقـب بالفقیـھ؛ ثـاني ملـوك بـني نصـر  2

ابـن األحمـر (تـولى الملـك بعـد وفـاة أبیـھ محمـد بـن یوسـف . بمملكـة غرناطـة
م؛ وبـقي في الحكـم حـتى وفاتـھ سنـة 1272/ھـ671(في سنـة ) الكبیـر

 . ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة. م1301/ھـ701
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1. 

 


2. 
   *** 

   

                                                
  .م1256الموافـق لـ  1
  .م1329الموافـق لـ  2
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1؛2؛ 

 

 
 

 


      
       3 

        
 

   

                                                
محمـد بـن إبراھیـم : ((لـھ ترجمـة في كتـاب الذیـل والتكملـة؛ وسـمي فیـھ 1

 )).ـنابـن محمـد بـن عبـد اللـھ بـن أبي زمنی
 )).أبـو بكـر: ((في الذیـل والتكملـة 2
 )).مالـك: ((في الذیـل 3
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1. 

 
      
       
  

       
      
  

 
***  

   

                                                
  .م1145الموافـق لـ  1
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1  

 
 

 
 

       
      

     

      

       


       

                                                
 .التعریـف بابـن خلـدون، والدیبـاج المذھـب، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في 1
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       1،

         





         
      


     2، 


  3،    
         


        

                                                
  . نسبـة إلى مدینـة لبلـة المتواجـدة غـرب األندلـس 1
  . إشبیلیـة نسبـة إلى بلـدة قبتـور أو كبتـور؛ نـواحي 2
  .نسبـة إلى بلـدة بطرنـة؛ الـتي تقـع في شمـال غـربي بلنسیـة 3
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  1،
 

 
     

 
 

    2،   
  

  *** 
   

                                                
 .م1325الموافـق لـ  1
 .م1339الموافـق لـ  2
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1؛ 

 

 
 

     
 

 
       




    
       

      



                                                

 .التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في 1
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     1
 2   
3   
 4   
  5   


                                                

  )).في النقـض: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 1
  .في الذیـل والتكملـة)) حاإلیضـا((سقطـت كلمـة  2
  )).األصـول: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة 3
  )).االنتصـار: ((نفسھمـا 4
  )).عـن: ((نفسھمـا 5
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1      

2 






 
 

     
3: 

  4اليـلمعار يكنى أبا ـحب بـح
  ونيـتعذل ال ه ـففي  نيـدي  هو 

   
                                                

  )).وكتـاب: ((في التكملـة 1
عـام ثمانیـة عشـر : ((وفي الزیتونـة، والتكملـة، والذیـل. م1221الموافـق لـ  2

 .وھـو صحیـح. م1124لـ الموافـق )) وخمسمائـة
 .وھذا اإلمام ھو یوسف بن عبد اهللا بن عبد الملـك الجویـني. البحـر الخفیـف 3
 )).أبـًا للمعـالي: ((في الذیـل، ونفـح الطیـب 4
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   1واهـرم في همغـ هـالل اوـأن
  ونيــعلل  رهـذكـب  ونيـعلل 

  
 

      
2. 

***  
  
  

   

                                                
  )).بھـواه: ((في الذیـل، ونفـح الطیـب 1
 وتـوفي في جمـادى اآلخـرة: ((وذكـر في الذیـل والتكملـة. م1161الموافـق لـ  2

 )).سنـة سبـع وثالثیـن وخمشمائـة
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1؛ 

 

 

       


    
      

      
     
     

       
 

   

                                                
 .الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في 1
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1 

  نى ـف مهمى انثـأهي  ادنـبي ش
  بـب الرطيـتثنيه القضي  ييحك

  ت ـد أطلعـدر قـكالب  رةـذو غ
  بـكثي في  نابت  قضيب  وقـف

  من حبه  اء ـالظلم حشا  خضت 
  بـذار الرقيـح س الوصلـأختل

  ث ــثال اـلن 2لـلوصلو ت ـفب
  بـاف قشيـعف وبـث  اـيضمن

  د ـولى وق ل ـاللي إذا ما   تىـح
  روبـالغ األفق نحو  مالت نجوم

  ة ـلوع  ذو  بــوالقل  هـودعت
  روبـوني غـجف ماء  من 3أسيل

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
 .؛ وھـذا أسلـم وأصـوب))والوصـل: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
 )).أسبـل: ((نفسـھ 3
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   1هــودعتأن ـأدري حيت ـفلس
  بـغدا أم قلي العيـبأض بـقل 

  
2: 

  غدت   اس ويا منـل النـيا أجم
  سـا الشمـو سنـتمح  هـغرت

  كي ـا مالـدك يـم على عبـأنع
  يسـنف ـىومن  راءـاشت دون 

  وأن  ي دـرى وسطى لعقـبأن ت
  سـل األنـكام ي عـد ربـتعي

  تـجيفـإن  تفضلـت  بمـا ار
  ابقيتـني في عالــم اإلنــس

  اً ــني خايبـترجع  نـوإن تك
  3سـي رمــف ني أدرج ــفإن

   

                                                
   )).ودعتـھ: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 .البحـر السریـع 2
  )).رمـسي: ((في الكتبیـة 3
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1: 
  ه ـإن  اجتهد مـيا طالب العل

  ارفـد والطـمن التال رـخي
  ه ـدر إنفاقـق 2وـم يذكـفالعل

  فــه تالـأنفقت 3ال إذاـوالم


      
    4  

 
 

5 
***  

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
 )).یزكـو: ((في الكتیبـة 2
  .؛ وھـو أسلـم))إن: ((نفسـھ 3
  .ھي القلعـة أو القصبـة الحمـراء؛ المالصقـة للقصـر السلطـاني بغرناطـة 4
  .م1318الموافـق لـ   5
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1،
 

 
 

      
        

      
      


                                                
ھي المنطقـة الجبلیـة الواقعـة جنـوب : Alpujarrasالبشـارة أو البشـارات  1

وھي مشھـور ). Sierra Nevadaسییـرا نیفـادا (ـر سفـوح جبـل شلی
  .بخصوبـة أرضھـا، وحدائقھـا المثمـرة
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1: 

  هتونه  امـاد الحمى صوب الغمـج
  هـه فتعينـروق سحابـالب يزجـت

  ا ـبعدم ة ــقى ديار العامريـوس
  هـمعين بــالكثي 2جرعاالى ـواف

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).بجرعـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ه ــاألراك كأن  انـأفنـدى بـين
  هــثمين قـر بالعقيــد تناثـعق

  ه ــسكوبه فكأن ب ـحى الكثيـوم
  هــأو نون ه ـس ميمـط تطلـخ

   ىت بالضحـاألرواح هب تى إذاـح
  هـتبين  احـه بالجنـعلي تـسحم

  ه ــخلف دو ـد يحـوالرع هـوكأن
  هــحنين اءـول إلى اللقـصب يط

  فوق أكناف اللوى  عيـدم ح ـس أو
  هـس عيونـالنفي  ؤةـادت بلؤلـج

  ه ـل السحاب كأنـحل رق فيـوالب
  هــمضمون  1سر قد أذيع ونـمكن

  ب ـكاع المالبس  وب ضافيةـأو ث
  هـالنضار تزين  ةـبحاشي دتـعم

  ا ـدهره ة الـبرام  ارـن الديـه
  هـيلين ابـاد وال العتـس القيـلس

   
                                                

  )).َیـِذْع: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ني ـفكأن اـبرسمه ت ـوقف  دـولق
  هـه أكونـالل فيـاألط لـمن ناح

  ه ــلفتوى خــالل ذاك ـبي بـقل
  هـظعين اقـف الرفـوى بمزدلـأل

  وى ـني فالهـع ذالـالع 1لـال تس
  هــدفين وع ـبالضل رــذا يخام

  زميرتي   ثـحديي إن يخف عن شرح
  هـتبيني  ةـفريض ونـلى الفنـفع

  ا ـكأنم ف ـال يك عيـاً لدمـعجب
  هـه هتونـد االلـدوى أبي عبـج

  ا ـبه ارم بعد ما أودىـحي المكـم
  هــرام خؤونـبالك بـلن تقـزم

  ة ـفضيل د كلـوك عميـمولى المل
  هــه ومكينــان ثمينـعلق الزم

   

                                                
  )).ال َتْسـأِل: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  زه ـدى فيهـإلى داعي الن يفـيض
  هــسكون ن طالـالجمعي وبملتقى

  وده ــه لوجـفضل قـمن ذا يساب
  هـيمين فاض  رـج فيض البحـويل

  اره ــال وقـق الجمـه تلـإن تلق
  هـندي  ةـع والسماحـطب مـوالحل

  الضال  اـنواله ومح ر األنام ـغم
  هـجبين ال الظالمـاده وجـل رش 

  دوارس   يـوه وم الدينـأحيا رس
  هـوك يقينـدع الشكـا صـولطالم

  الندا  محي شمس الهدى حتف العدا
  هـتمكين  المدى طولدا ـالج رـبح

  السرى  قمر غوث الورى ليث الشرى
  تأمينه ىرـالقُ مـى عرـن القـس

  ه ــوغى ولعزمـوم الـه يـفلبأس
  هـيخون رإذا الهزبرـالهزب اشـج
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  ه ـه إنـعن اء ـالهيج 1لــال تس
  هـب ظنونـا تحـكم يصل المراد

  ال ـام عن العـه المنـلو كان يشغل
  هـه جفونـام وباعدتـالمن  رـهج

  د ــبماج وك ـت الملـوإذا تطاول
  هــام يكونــد دون األنــبمحم

  ومن  بهم روا الرسولـنص ىاألل بنايا 
  هـومبين  هـفصيح اب ــق الكتـنط

  ه ـدون  واـه وحامـوا ببيعتـخص
  هــاوم دينـا حتى تقـنهج الرض

  ده ـت عميـأن اإلسالم   دـأمعاض
  هـت أمينـأن  نـالرحم ة ـوخليف

  ع ــك طايـبسيف ق إال من ـلم يب
  صى البالد رهينهـفي أق 2شـوألفن

   

                                                
 )).ال َتْسـأِل: ((طویـل. جعلھـا د 1
واسـم ألفنـش یطلقـھ مسلمـو األندلـس عـلى )). لـواوا((طویـل . حـذف د 2

 .ملـوك النصـارى؛ والمقصـود ھنـا ھـو ملـك قشتالـة بالـذات
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841 
 

  ه ـلو القيت ورـك المنصــوبجيش
  هـطعين اح ـر الرمـأدرى بمشتج

  ة ـإدال دوـت إلى العـولو اصطنع
  هـالده وحصونـب كـإلي تـطاع

  ر ـشاع  دة منـإليك قصي  اـخذه
  هــتبيين ذب ـمه الم ـو الكـحل

  اً ـسلم اليـللمع  وافيـل القـجع
  هـاقتضته فنون ض كماـالقري فجنى

  اده ـه واقتــواه عقلــطى هـغ
    هـة تزيينـجهال ومـالنج يصـيح

  
     

 
***  
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1 

 

 
 

        
      

   
       

      


2: 

   

                                                
؛ المتواجـد شـرقي مالقـة؛ عـلى Almunecarأي مـن سكـان ثغـر المنكـب  1

  ساحـل البحـر األبیـض المتوسـط
 .البحـر الخفیـف 2
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  م ـم سطر علـبابك اـد جمعنـق
  ل اإلرادةـوني نى ـوغ المـلبل

ومال ـحسن ف ملك  اـسمائناْ  ن  
  ادةـوسع  مـم سالـث  بـغال

  

 
1. 

***  
   

                                                
  .م1317الموافـق لـ  1
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1 ؛ 

 


2: 
 

 
3.

    
 

***    
   

                                                
 .مطمـح األنفـس، ونفـح الطیـب: في لـھ ترجمـة 1
. ھـو أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد الواحـد الغافـقي؛ المعـروف باسـم المـالحي 2

 .ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة. المـالحي صاحـب كتـاب تاریـخ علمـاء إلبیـرة
  .م1067الموافـق لـ  3
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1  

 
 

      


 
 

 
       

 
 

 
  


                                                

 )).رىء: ((في اإلسكوریـال 1
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1. 
 

 
       2 ؛

 
  *** 

   

                                                
 .م935الموافـق لـ  1
  .م1007ـق لـ المواف 2
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1؛ 

 
 

 
      
 

 
 


      
 

   

                                                
 .التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة: لـھ ترجمـة في 1
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1: 
  اـالحش تـن كويـحرقة البي يا

  هـت القلب في أضلعـأذب حتى
  دا ــار حتى غـت فيه النـأذكي

  هـينساب ذاك الذوب من مدمع
  تى ـتى مـالقلب ح يا سؤل هذا 

  منبعه الريق من برشف  يوسى
   2ورىـلل ا ـفي الشهد شف إن ـف

  هـمن مكرع يصر ال سيما إن
  الً ــم عاجـدني منكـه يـوالل

  هــطمعمإلى  بـغ القلـويبل

   

                                                
  .البحـر السریـع 1
  )).شفـاء الـورى: ((في النفـح 2
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1. 
 

 
     

2. 
***  

   

                                                
  .م1104الموافـق لـ   1
  .م1199الموافـق لـ  2
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1؛ 

 

 
 

      
 2،    


 
3: 

  ارة ـوعم  ةـم قبيلـب ثـالشع
  ـة ة تابعـالفصيلوذ ـن وفخـبط

  ل كلها ـللقبائ 4عـيجم بـفالشع
  ةـارة جامعـللعم ة ـم القبيلـث

   
                                                

 . التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في 1
 ))مستفـاد الرحلـة واالغتـراب((ـ كمـا ورد في التكملـة ـ  سمـاه الغسـاني 2
 .البحـر الكامـل 3
 )).مجتمـع القبیلـة: ((في النفـح 4
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  ن ـفاعلم  1العمار جمعهتوالبطن 
  ون الواسعةـالبط 2جمعهبوالفخذ 

   4اـكله ل ـللفصاي 3يجمع خذ والف
  ةـاءت على نسق لها متتابعـج

  ة ــكنان وإن بـة شعـفخزيم
  5ةـشاسع  ة عنها الفصايلـلقبيل

  فتى  يا  6و العبارةـتسم وقريشها
  قامعة 7اديـبطن األع ي صـوق

  ا ـعباسه 9ذ وذاـفخ  8مـذا ما ث
  ةـاط بسايعـال تن ةـالفصيل 10االَّ

  
   

                                                
 )).تجمعـھ العمائـر: ((في الذیـل، والنفـح 1
  )).تجمعـھ: ((نفسھمـا 2
  )).تجمـع: ((في الذیـل 3
  )).ھاكھـا: ((في النفـح، والذیـل 4
  )).شائعـة: ((نفسھمـا 5
  )).تسـمي العمـارة: ((نفسھمـا 6
 )).بطـٌن لألعـادي: ((نفسھمـا 7
  .؛ وھـذا أسلـم وأصـوب))ذا ھاشـم: ((في النفـح 8
  )).ومـا: ((في الذیـل 9

 )).أثـر: ((في النفـح 10
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1. 

 
 

2. 
   *** 

   

                                                
 . م1172الموافـق لـ  1
وتـوفي بمرسیـة في العشـرة : ((جـاء في التكملـة. م1222الموافـق لـ  2

 .رمضـان سنـة تسـع عشـرة وستمائـة األواخـر مـن
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1؛

2 
 

 

 
      

    3:   
     
    

  4،     
       

 
                                                

التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، والـوافي : لـھ ترجمـة في 1
 . بالوفیـات، والمغـرب في حـلى المغـرب

بلـدة تابعـة لمملكـة غرناطـة، وقنـب قیـس : La Malaالمالحـة  2
Cambea :وقـد سبـق التعریـف بھذیـن الموضعیـن . 

 .ـاب صلـة الصلـة لألستـاذ أبي جعفـر أحمـد بـن الزبیـرھـو كت 3
ھـو كتـاب الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة؛ ألبي عبـد اهللا محمـد  4

 .ابـن محمـد بـن عبـد الملـك األنصـاري األوسي المراكـشي
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1،


 
 

      


     
 

 
2. 

 
3 

***  
   

                                                
  .ابـن الزبیـر 1
 .م1145الموافـق لـ  2
 .م1232الموافـق لـ  3

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

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


857 
 

 


1
 

 
   
 

      

    
        


   
  


                                                
؛ بلدة تابعـة لجیـان؛ وتقـع شمـال شـرقي Segura de la Sierraشقـورة  1

  .أبـدة، وشمـال غـربي مرسیـة؛ وبالقـرب مـن نھـر شقـورة
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  ز أين ركابيـعال  ركاب لت أس      
  وابيـادا ثم رد جـعن ديـفاب

  يسير بسيره   سيري مع   ركابك
  ابيـت جنـول مذ حللـح بغير

  إنما  ك ـراً لذاتـت سيـفال تلتف
  ابـذه رـر بها سيراً لغيـتسي

 
 

  .1ةـن وسبعمايـة وعشريـام سبعـي عـد فـول

***  
   

                                                
  .م1326الموافـق لـ  1
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1 
2؛3 

 
      
        
       




       



4، 
                                                

تعتبـر ھـذه الترجمـة منطلـق الجـزء الثالـث مـن كتـاب اإلحاطـة؛ ضمـن  1
وط المتحـف مخطـوط الزیتونـة؛ المحفـوظ بـدار الكتـب التونسیـة، ومخطـ

  ). الكتانیـة(البریطـاني، ومخطـوط مكتبـة الربـاط العامـة  
. ؛ المتواجـدة في مقاطعـة لقنـتGrevillenteنسبـة إلى قریـة َقْرَبْلیـان  2

  .وتشتھـر بكثـرة الزیتـون
  )).الشفـر: ((في الزیتونـة 3
 .ھـ761أي  4
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1؛

 

 
 

 
 

 
2 

    *** 
   

                                                
 .سلمون تحت حكم النصارىالمالمقصود ببلد الدجن ھنا؛ ھو البلد الذي یسكنھ  1
  .مـا كتـب بیـن حاصرتیـن؛ ساقـط في اإلسكوریـال. م1359الموافـق لـ  2
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1؛ 

2. 

 
 

        
 
       


 

 
3: 

  رهـوكث  أمري في قل   اعتمادي عليه   نـيا م
   

                                                
  . لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 1
؛ بلـدة تقـع شمـال شـرقي مالقـة؛ في سفـح جبـال سییـرا Comaresقمـارش  2

  ).جبـل الثلـج( نفـادا؛ أي
 .بحـر المجتـث 3
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  رهــبي وقبـى النـإل الي ـارتح  يل علـسه
  رهـود بأســمن الوج  رادي ـصى مـفذاك أق

  رهـبيس  نـعليك فامن  ز ــبعزي  ذا  سـولي
1: 

  لمشيب بمفرقي ما الح ا أمن بعد
  2اغـلزور بالغرور مص  لـأمي

  ذر ـب منـوالشي وأرتاح للذات 
  راغـام مـلألن  عنه سـبما لي

  فإنه  ب ـل المشيبت قـيم 3ومن
  راغـوي  بعده  ولـبه راع ـي

  يكون لي  إلى ما   فيا رب وفقني
   الغـك بـمن وه ـبه للذي أرج

  
   

                                                
 .طویـلالبحـر ال 1
  )).یصـاغ: ((في الكتیبـة 2
 )).ومـن لـم: ((نفسـھ 3
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1 2،

 
  *** 

   

                                                
. وقیعـة الطاعـون المشـار إلیھا ھنـا؛ معروفـة أیضـًا باسـم الطاعـون األعظـم 1

وھي كارثـة الوبـاء الجـارف الـذي اجتـاح أمـم الشـرق والغـرب؛ فیما بیـن 
 .م1349/ھـ750و  1348/ھـ749: سنـتي

 .م1349الموافـق لـ  2
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1. 
***  

   

                                                
 .م1239الموافـق لـ  1
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][1 
23؛4   

 
5،


      
 

 
      

       
       

 
   

                                                
  . ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
 )).األسـدي:((في الزیتونـة 2
  )).اإللبیـري:((نفسـھ 3
 ن البحـرـة مـلى مقربـة؛ عـش مالقـب وبلـن المنكـع بیـرة تقـدة صغیـوھي بل 4

  .المتوسـط األبیـض
 )).بجمعـھ: ((في اإلسكوریـال 5
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1: 

  ة ـمسوم ت قمنا إلى جرد ـثم
رقُأعـهلــمنادي ا ــأليدين 2ن  

  
      

     
       

                                                
بـن عمـرو بـن وعلـة بـن ) یزیـد(بـدة بـن الطیـب وھـو ع. البحـر البسیـطمـن  1

عـاش في الجاھلیـة  أنـس بـن عبـداهللا؛ مـن تمیـم؛ وھـو شاعـر مخضـرم؛
  :ولـھ بیـت شعـر یعتبـر أرثى بیـت قلتـھ العـرب؛ وھـو. ودخـل في اإلسـالم

 تھدمـا  ولكنـھ بنیان قـوم *فما كان قیس ھلكھ ھلك واحد 
 )). أْعراُفُھـنَّ: ((عـراء، واألغـانيفي الشعـر والش 2
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1. 

   ***  

   

                                                
)). وثالثمائـة: ((في اإلسكوریـال والزیتونـة. م1013أو  1012الموافـق لـ  1

  )). أربعمائـة((والصحیـح كمـا تبیـن ھـو 
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872 
 

 
  

1. 
***  

  
  
  

   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1
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1: 

  اني على طول البعاد هواها ـدع
  اـهنوا 2اـاللق أبواب  د سد ـوق

  راً ـمبش  3ا للقاـت برقـوقد شم
  اـالصبا بشذاه ريح   وقد نفحت

  ه ـبصبح  ليل بخيل دجى  وجن
  ى بطيف سراهاـلت ليـكما بخل

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).اللقـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).للقـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  دا ـقايد الحب قاص زمان  وقاد 
  اـوت ليلى بطول قناهـث ربوعا

  برحت  وناديت واألشواق بالوجد 
  اـغً للقاهـرى سابـأج ودمعي 

  ترتجي   1نفسللأبا كعبة الحسن التي 
  رضاها وحاشى أن يخيب رجاها

  والنوى  على البعد  أحبك يا ليلى
  اـتشب لظاه  اـوبي منك أشوق

  إنني   لين حجبت ليلى عن العين
  اـأراه  ؤادي ال أزالـن فـبعي

  شملنا   إلى أن بدا الصبح المشتت
  وق مناهاـوما بلغت نفسي المش

  ا ـوداع ودمعهـاً للـيمين فمدت
  اـالرقيب سراه  خوف هـيكفكف

  رق ـتف ت وداعاً ال وداع ـوقال
  واهاـل نـأن تدي  ل اللياليـلع

   
                                                

  )).النفـس: ((طویـل. لھـا دجع 1
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  وى ـد باللـليلى معاه  اـتذكرن
  اللوى ورعاها ه ليالتـرعى الل

  

 
1. 

 ***  
   

                                                
 .م1349الموافـق لـ  1
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   1،  
2      
  3   
       

     
   




                                                
  )).الروایـة: ((في اإلسكوریـال 1
 .أي المفاجـأة 2
  )).ستسـورا(( وفي اإلسكوریـال )). مستـورًا: ((في الزیتونـة 3
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1. 

  ه ـرب د ـويحم  2تيـول سبـيق
  إلى الناس أرسال مصل على هاد

  
 

      
   3   
     


      
    


                                                

: والسبـتي ھـو أحـد األولیـاء السبعـة في مراكـش؛ ویسـمى. البحـر الطویـل 1
ولـد بسبتـة سنـة (ر الخـزرجي السبـتي أبـو العبـاس أحمـد بـن جعفـ

نسبـت إلیـھ ـ . م1204/ھـ601م وتـوفي بمراكـش سنـة سنـة 1129/ھـ524
؛ وھي تصمیـم لجـداول حسابیـة؛ مقابلـة )زیرجـة(واهللا أعلـم ـ زایرجیـة 

غفر . لحـروف الھجـاء؛ الغـرض منھـا التنجیـم، ومحاولـة اكتشاف خبایا الغیب
 .اهللا لنا ولھ

  )).لسبـتّي: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).وإخـراج الخـبء: ((في اإلسكوریـال 3
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1
      

      
       

2: 

  ر مدور ـصغي  عظم م ـوفي يدك
  من كان في السفر 3يزيل به اإلعيا

 
       

       
      
      
       

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
  .البحـر الطویـل 2
  ،))اإلعیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1. 

***  
   

                                                
  .م1336الموافـق لـ  1
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 1     
        

                                                
 )).أربـع عشـرة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
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 ﴿
 ﴾1. 


      
         

 
                                                

ِس َوالـّدَواّب َواألْنَعـاِم ُمْخَتِلـٌف َأْلَواُنـُھ َكَذِلـَك َوِمـَن الّنـا(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1
سـورة فاطـر؛ . )إّنَمـا َیْخـَشى الّلـَھ ِمـْن ِعَبـاِدِه الُعَلَمـاُء إّن الّلـَھ َعِزیـٌز َغُفـوٌر

  .28: اآلیـة
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1 

 

 
      
   

 
   2،  
 

 
      

       
    



                                                
؛ عاصمـة جزیـرة میورقـة، كبـرى Mallorcaنسبـة إلى مدینة میورقة  1

  ).البلیـار(ـة الجزائـر الشرقی
مؤسـس المذھـب الظاھـري؛ المتـوفى . نسبـة إلى خلـف بـن داود اإلصفھـاني 2

  . م883/ھـ 270سنة 
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1. 

 


        
 
  


2. 

    *** 
   

                                                
 )).وغیرھمـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .م1142الموافـق لـ  2
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1
      


                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 1
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1،


  
 

 
    


        
        

        
       
      
      

                                                
  )). أغـراض: ((في المخطوطیـن 1
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 1،

     


     


     



 

                                                
  )).المسائـل((في الزیتونـة  1
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1 . 
 

 


2. 
   *** 

   

                                                
  .م1279الموافـق لـ  1
  .م1353الموافـق لـ  2
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1

      

 
         

 

      
      2 

  
                                                

 )).والثـراة: (( في الزیتونـة 1
  )).وجولـة((نفسـھ  2
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1؛2  
   ***  

   

                                                
  .م1332الموافـق لـ  1
 .ھـذه العبـارة أضافھـا عنـان 2
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 1:    
2
        

      
         

   3 .
     

 

                                                
المؤتمـن عـلى أنبـاء أبنـاء الزمـن؛ ألفـھ أبـو البركـات : عنوانـھ بالكامـل ھـو 1

یـوخ ابـن الخطیـب األثیرییـن؛ وقـد خصـھ ابـن الحـاج البلفیـقي؛ وھـو مـن ش
 . بترجمـة في اإلحاطـة

 )).ضیـق الصـدر: ((في الزیتونـة 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 3
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1،


     
   

       
       
 

                                                
  )).المسھلـة: ((في الزیتونـة 1
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 12.    

  

3. 
***    

   

                                                
  .ورد مكـان ھـذا الرقـم بیـاض 1
بعـد أن یحصـل ھـ؛ ویست750ھـ؛ ألن ابنـة تـوفي بعـد 739ربمـا تكـون سنـة  2

 .واللـھ أعلـم. عـلى الشھـرة المذكـورة خـالل عـام واحـد
 .1349الموافـق لـ  3
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1؛ 
 

 

 
     


       
     



        

      



                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1

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

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


895 
 

       
1
      
 
     

2: 
  زل ــالج ب ـا المحتسـا أيهـي

  زلــواله دــه الجـن لديـوم
  ورى ــولى الـوالشكر لم 3تهنيك

  زلــع  اـله  سـة ليــوالي
  

      
     
     

     

                                                
 . ؛ وصححـت مـن الزیتونـة))حبـل: ((في اإلسكوریال والنفـح 1
  .البحـر السریـع 2
 )).یھنیـك: ((في النفـح 3
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896 
 


      

1،      
       

  
2،      
3،
45 ،
  6 
   7 8 ،
  9، 10 

                                                
  .أي المیـزان المستقیـم 1
 .ھـذا القـول كنایـة عـن قبـول الھـدایـا والرشـافي  2
  .أي مبغـًا 3
  .أي خالـص الدقیـق ولبابـھ 4
 .وھـم أنصـار األنبیـاء: الحـواريُّ؛ جمعـھ؛ حواریُّـون 5
 )).الحلـوى:((في الزیتونـة والنفـح 6
  )).الشـوى:(( في الزیتونـة 7
 )).األھـوى: ((نفسـھ 8
  .؛ وھي ضـرب مـن الحلـواءأي الـذي یصنـع الھریسـة 9

وھـو ضـرب مـن الطعـام؛ ُیَصـبُّ فیـھ الَمـَرُق المطبـوخ . ثریـد: في النفـح 10
 .  باللحـم عـلى قطـع مـن كسـرة الخبـز
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  1   


     

    
       
      
      


   2   
 ﴿ ﴾3.  
      

                                                
 )).الفسـوق: ((في النفـح 1
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
أْن َتَمّسوُھـّن َوَقـْد َفَرْضُتـْم  َوإْن َطّلْقُتُموُھـّن ِمـْن َقْبـِل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

َلُھـّن َفِریَضـًة َفِنْصـُف َمـا َفَرْضُتـْم إّال أْن َیْعُفـوَن أْو َیْعُفـوا الـِذي ِبَیـِدِه ُعْقـَدُة 
ـوَن الّنَكـاِح َوأْن َتْعُفـو أْقـَرُب ِللّتْقـَوى َوَال َتْنَسـُوا الَفَضـَل َبیَنُكـْم إّن الّلـَھ ِبَمـا َتْعَمُل

  .237: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )َبِصیـٌر
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1: 
  ت ومن أناـأبدا عرف ن بهـيا م

  اـاله ودامـت عـلواله لي دام
  ة ـلوم  دـك في الشديـال تأخذن

  بفضلك قاماً  هـص نشأتـفشخي
  ه ـــه أدبتــعلمت ه ــربيت

  اًـإمام  كـرض منـللف  قدمته
  ة ـجزاي  خير فجزاك رب الخلق
  اًـمقام ان ـوأك الجنـوب ي عن

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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1. 

***      
   

                                                
  .م1310الموافـق لـ  1
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***  

 
 

 
 

 
      
 1    


      

      
       
      
        


    

                                                
  .أي الـذي یعـم بخیـره وعطایـاه عـلى النـاس 1
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 1؛   
       


  
      

   


     
        

       
       
  
 

  
   

                                                
  .م1318الموافـق لـ  1
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1  : 

  وعشرة   دت لعام من ثالثـول
  دـرة لمحمـن هجـمئي تـوس

  ني ـوإن ماً بالحجازقد تـتطوف
  2دـمول وسبتة المربلي هو بمصر

  


        
 

 




 

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  : طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. كتـب د 2
  )).بمصـر ھـو المربى وسبتـة  مولـدي(
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1 . 

 
 

2. 
    *** 

  
  

   

                                                
  .م1277الموافـق لـ  1
 .م1362الموافـق لـ  2
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1. 

   

                                                
 .م1303الموافـق لـ  1
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1: 
  الـر أي إعمـالسي لـا معمـي

  رالـل ابن قطـالفاض سلم على 
  

2: 
  ن ـك داريـأزرت بمسـف زارت 

  نــن في أفانيــن للحســتفت
  ا ـتى محاسنهـي شـف  اـومثله

  نـن ابن شبريـم  ببدع ت ـليس
  

   

                                                
 .بحـر المنسـرح 1
 .بحـر المنسـرح 2
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1.
 

   ***  

   

                                                
 .م1309الموافـق لـ  1
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  ***  

 
1؛ 

 
      

 




  
       




        


                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
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    1،   

2: 
   

                                                
  .بمنزلـة الشفـة لإلنسـان: الجحفلـة للدابـة 1
  .البحـر الطویـل 2
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  دـمنج  بعد اهللا يا خير 1راجوتك
  2دـم مرفـول وأعظـرم مأمـوأك

  أملت للحادث الذي  ل منـوأفض
  3دـي تـدت به صبري وما ملكـفق

  4ليـوكال أن يخيب مأم ـاوحاش
  دـت بابن الخطيب محمـوقد علق

   5تيـال هـأنعم ا إال عبدـأن  وما
  6دـوإنجاح مقص ي عهدت بها يمن

  قى ـرف من حض الملوك على التـوأش
  دـمرش  7وصية وأبدى لهم نصحاً

  ة ـخير سياس اآلن وساس الرعايا
  8ومشهد ب ـكل غي  ة فيـمبارك

   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))رجوتـك: ((في النفـح 1
  .ط ومانـحأي یـا أعظـم معـ 2
  )).یـدي: ((في النفـح 3
 .؛ وھـذا أسلـم))مؤمـلي: ((نفسـھ 4
 )).نعمتـھ الـتي: ((نفسـھ 5
  )).مقصـدي: ((نفسـھ 6
  )).نصیحـة: ((نفسـھ 7
  .أي في كـل غیـب وحضـور 8
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  ا ـوإنه  وأعرض عن دنياه زهداً
  وددـعن ت  اً لهـرة طوعـلمظه

   أتى إن  وما هو إال الليث والغيث
  1دتـاه مجـف أو جاء مغنـله خاي

  ه ـكلمات  دره  ومـر علــوبح
  رددـت  أي لـحفال رددت فيإذا 

  لطايف رب الفكر  2مرأى صقيل
  دـن تعبـبحس لىـا تجـمحاسنه

  ذي ـروج النفس للمإل الـبديع ع
  ت به األسرار في كل مصعدـتجل

  م ـراح  ق رقيق دايم الحلمـشفي
  ودــل معـللجمي  لـجمي وأي 

  قدرة  على حين الجاني عنصفوح 
  والغد  اهللا في اليوم تقوى 3يواصل

   

                                                
  .؛ وھـو الـذي یطلـب العطـاء))مجتـدي: ((في النفـح 1
  .؛ وھـو أسلـم))مـرائي: ((نفسـھ 2
 )).مواصـل(: (نفسـھ 3
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  شدتي   دتي عندـيا عم أيا سيدي
  ورديـظميت وم متى 1ويا شربي

  راحماً  لي بي وكنحنانيك والطف 
  دـضعيف منك  خـشي ورفقاً على

  ه ـالذي أنت أهل 2اـاك رجـرج
  ددـالمج 3اـدي الثنـاك يهـوواف

  اً ـشاكي  لرحماك وأمك مضطراً
   4دـتوق ن ـحي ر الجمرـبحال كح

  الً ـمواص  5وعندي افتقار ألنوال
  دـراً وسيـأج ولى حازـألكرم م

  م ـار بكاؤهـق بأوالد صغـترف
  دـادث المتزيـالح ع ـد لوقـيزي

  ع ـتطل  كـم إال إليـس لهـولي
  دـم التعهـر أليـم ضـمسه إذا 

   
                                                

   .؛ وھـو أسلـم))ویـا مشـربي: ((في النفـح 1
 .؛ وھـو أسلـم))رجـاء: ((نفسـھ 2
  .؛ وھـو أسلـم))للثنـاء: ((نفسـھ 3
 )). بحـال كجـر الشمـس حـال توقُّـد: ((جـاء ھـذا الشطـر في النفـح ھكذا 4
 .؛ وھـذا أسلـم))افتقـار ال یـزال: ((في النفـح 5
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  ق ـمشف  م أيا موالي نظرةـأنله
  ددـوانظر لشمل مب وجد بالرضا 

  ة ـالشديد برحم 1وقابل أخا الكره
  2دـوأبع وب ـوأسعف بغفران الذن

  ال إلى   كـتنظرن إال لفضل وال 
  ك مبعدـخ عن محلـة شيـجريم

  ب ـت قد أذنبت إني تايـوإن كن
  ل وجددـالجمي لي الفعل  3اودـفع

  زة ـوع 4والـر ألنـبخي تـبقي
  وأسعد كيف شيت ء ش هنيـوعي

  إنه  د ـللعب نـرك الرحمـوسخ
  ددـل المجـللمح وداع  5نتــلم

      
       

       
                                                

   )).لكـربا: ((في النفـح 1
  )).وأسعـد: ((نفسـھ 2
 )).فعـوَّد: ((نفسـھ 3
  .؛ وھـو أسلـم))ال یـزال: نفسـھ 4
 )).لمثـن: ((نفسـھ 5
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1: 

  ا ـالمناي رـحم  هـفوق  تـتمش
  االـت نمـد ما مسخـن بعـولك 


   


    
        

 
 

2. 
***  

   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
 .م1365الموافـق لـ  2
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     1 ؛
 

***      
   

                                                
  .م1192الموافـق لـ  1
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1: 

  اد ــأي مـلك  ادـأي م ـلك
  رةـا كثيـإنه اـررتهــك

  الي ـم على انتقـعزمت فإن
  رةـغي أو الجزيـأب ـة ير

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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  امي ـمق إال  مــأبيت  وإن
  رةــكبي م ـة منكــفنعم

 


  1،   2 
       

     
    
3: 

  م ـأضحى الزمان بأضحى وهو مبتس
  راقـالمجد إش 4اءـلنوره في سم

  تى ـكل ف دـزل ينتمي للمجـفلم ي
  راقـوأع د ـموالي ب منه ـتطي

   
                                                

 )).بـني غبـالن((في الزیتونـة  1
 .ن الزیتونـة؛ وصوبـت مـ))مالحـاة((في اإلسكوریـال  2
 .البحـر البسیـط 3
 )).سنـاء: ((في الزیتونـة 4
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  1هـمشرف مـاً يمـرد شرفـفإن ت
  القـع فهو  رد علق مجدـوإن ت

 
       

 
 

 
2. 

***  
   

                                                
 )).مشرفھـم(( :في الزیتونـة 1
 .م1313الموافـق لـ  2
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  1
    

       
 
       

       

 
   23 

                                                
 .سبـق التعریـف بھـا 1
 )).عملیـة: ((في اإلسكوریـال 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ورد في الزیتونـة 3
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     1؛
      

 

      
      

      
      
        
       

 
   

                                                
  .م1358الموافـق لـ  1
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1:  
  ن ـالسالطي المـأع رـوالي يا خيـم

  نـالدي في الدنيا وفي  ومن له الفضل
  ك من سير ـر ناهيـن له سيـوم

  نـتحسين وتحصي  بأكرم تـواف
  ب ـتشريفاً له رت دك ـشرفت عب

  2النجوم التي فوق األفق تعلين فوق
  د موالي أنجزه ـموع  ان ليـوك

  دونـبعد الرتبة ال  وزاد في العز
   يوطر قاضياً  واهللا ما الشكر مني
  نـحي على  ه حيناًـو أتيت بـول

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  : فجعـل ھـذا الشطـر ھكـذا طویـل؛. تصـرف د 2

 )).فـوق النجـوم الـتي لألفـق تعلیـني((
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  ه ـأنعم  وف حقـاء مـالثن وال 
  نـيدواوـه كل الـو مألت بـول

  رضيتهما   ايي وحبي قدـدع لكن 
  الميامين ر ـالغ  هــأفعال  1اـكف

  الص يواصله ـإخ  د عبدكـوعن
  2نـزل للخير تدنيـي لم  في خدمة

  مغتنما  وف أنصح كل النصحـوس
  3نـيرجي ل ه فضـام لـإم ىرض

  ا ـعني أميرالمسلمين بم  جوزيت
  نـمن نصر وتمكي للملك  ترضاه

  ومنام ـألنا ساس وأنت أكرم من
  نـوتهدي نـالد بتسكيبـال  مـع

  إذا  هـد اآللـعب أبي  لـكمث نـوم
  نـرحب الميادي الفخار لناأضحى 

   

                                                
  )).كفـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. أضـاف د 1
  )).تدنیـني: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 2
 )).یرجیـني: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 3
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  من   الحجاج خيرة د بن أبيـمحم
  2نـيحظي  مدحاً بالسعد 1إليه يأهد

  ه ــتناسب  الـه جميل وأفعـوج
  تنسين  ونـالمأم  ةـة دولـودول

  سجعتا م  واإلسعاد ال زال في السعد
  3]نـالبساتي  ام على قضبمورق الح

***  
   

                                                
 )).لـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).یحظیـني: ((أضحـتطویـل الیـاء؛ ف. أضـاف د 2
  .ھـذه القصیـدة ساقطـة في الزیتونـة 3
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1
  


       

      
       


      

 
   

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 1
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12.


 
 

   
3: 

  فأضنى المجد برح شكاته  شكوت [
  هـياتأحسن  وفارق وجه الشمس 

  ة ـان زمانـالزم  4بعديك وعادت 
  هـوأسات 5وادــى عـإل دتـتع

   
                                                

 . أو نھـر شنیـل؛ سبـق التعریـف بـھ 1
  )).وشـرق األندلـس: ((وردت بعـد ھـذه الكلمـة في الزیتونـة عبـارة 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).ببعدیـك: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).عـّواده: ((طویـل. دجعلھـا  5
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  ر لما تبسطت ـللبش  ض ماـوغي
  هـكافي كفات في ساحات 1يد للسقم

  ه ـفكيف بمقصوص وصلت جناح
  هــته بشاتـسربل د ـم قـوأده

  رة ـن خبـلوالك أذع ن ـوممتح
  هــقنات  زـعلى األيام غم وهان

  تي ـومطمح هم  اليـق آمـأمعل
  هـمبات في عداد ب نفسي ـوواه 

  ة ـمى ببرك غضـل النعـسأستقب
  في حسناته ر ذنب الدهرـويصغ 

  ف ـمنك بمره  عين الحق وتسطو
  من فتكاته  تراع الخطوب الجور 

  راً ـني  ةـلخالفع في أفق اـوتطل
  هـقسمات  ار منـا األقمـتطالعن 

   

                                                
 )).السقـم: ((طویـل. جعلھـا د 1
  

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

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


931 
 

  مطهر   اعتياد حرام على الشكوى 
  هـطي حيات  نـوالدي  حياة الدنا 

  بمساءة  دهـت في قصـفما عرض
  1]ولكن ترجت  أن ترى في عفاتـه

 
     

 
 

   2؛  
 

   *** 
   

                                                
 .ھـذه القصیـدة ساقطـة في الزیتونـة 1
  .م1210المواتفـق لـ  2
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1. 

 
 

 
 

 
       

2. 
 

     
3،

                                                
 . ثـم نفـح الطیـب. لـھ ترجمـة في المغـرب إذ یكـني فیـھ أبـا عبـد اللـھ 1
 )).األمـال: ((في الزیتونـة 2
لصـالة البـاجي المتـوفى حـوالي وھـو عبـد الملـك بـن محمـد بـن صاحـب ا 3

م؛ وكتابـھ المشـار إلیـھ ھـو كتـاب تاریـخ المـن باإلمامـة عـلى 1208/ھـ605
  .المستضعفیـن بـأن جعلھـم اللـھ أئمـة وجعلھـم الوارثیـن
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12،
     3؛



  

4: 

  داًـراً متوقـوخاط تفيض 5داًـأب
  داـاً على علم النـقبس  دعها تبت

 
6:  

   

                                                
  .؛ وصححـت مـن الزیتونـة))معـھ: ((في اإلسكوریـال 1
  )).أمـور النـاس: ((في النفـح 2
ھـو كتـاب روض )) شـرح السیـرة الكریمـة((ألن )). لشریفـةا: ((في النفـح 3

  .األنـف؛ في السیـرة النبویـة؛ وھـو شـرح لسیـرة ابـن ھشـام
 .البحـر الكامـل 4
  )).أَیـدًا: ((في دیـوان الرصـافي 5
  .البحـر البسیـط 6
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  ه ـونقمت  راجيـلل  يا رحمة اهللا
  لـا عن خيرة الرسـلكل باغ طغ

  مرقبة  وراً دون ـم كفـم تبق منهل
  لـاً غير منفصـمنك حتف مطالعاً

  م ـرك بأرضهـك لم تتـكما بزات
  لـرا بال وجـطي وحشا يفر وال 

 
 

 
      

1: 
   مـظيعوالتَّ  عـفيرـالتَّ  كـلِّحمِل

ِلووـهِجقْالتَّ  كـيدس  ـيرِكْالتَّوم  
  

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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1 ،2: 
   اًـفال تظهرن ما كان في الصدر كامن

  وعر وال تركبن بالغيظ في مركب
  اً ـوال تبحثن في عذر من جاء تايب
  3ذرـيباحث في ع فليس كريماً من

  
   

                                                
ي الحسـن عـلي بـن ھـو كتـاب الطالـع السعیـد في تاریـخ بـني سعیـد؛ ألب 1 

  .سعیـد األندلـسي؛ وھـو بـدوره صاحـب كتـاب المغـرب في حـلى المغـرب
وھـذان البیتـان مـن . ؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))قولـھ: ((في اإلسكوریـال 2

  .البحـر الطویـل
  )).في العـذر: ((في المغـرب، والنفـح 3

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

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


936 
 

    
    


 

 


        



   
 
 1. 
         

 
   

                                                
  .م1177الموافـق لـ  1
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1 2. 

 
3. 

   *** 
   

                                                
  )).أربـع عشـرة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
 .م1120الموافـق لـ  2
  .م1193الموافـق لـ  3
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1؛ 

 

 
      2،
      
      
   3. 
     

      
      
     

         

                                                
المغـرب في حـلى المغـرب، ورایـات المبرزیـن، ونفـح : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

 .الطیـب، وتاریـخ قضـاة األندلـس
 . أي دولـة المرابطیـن اللمتونییـن 2
  .بقـت اإلشـارة إلیھـاتسـم أیضـًا قلعة بني سعید؛ تقع شمال غرناطـة؛ وقـد س 3
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1،      
2: 

   ة ـعصم من الكفر  وكان أبو بكر
  قـإلى الح  ه الغواةـورد به الل

  ه ـظ أهلـه حافـراللـام بأمـوق
  قـفي المبرة والخل ن وسبطـبلي

   ـرر سليل ابن ياسـذا أبو بكـوه
  الرأي والصدق في ناغاهبغرناطة 

  اً رب يجنى معالمـبالغ اـذا لنـفه
  رقـتباهى الذي أحيا الديانة بالش

  
    

      
       
3:  

   
                                                

  .سبقـت اإلشـارة إلیھمـا. كعـب بـن مامـة اإلیـادي وحاتـم الطـائي: ھمـا 1
 .البحـر الطویـل 2
 .بحـر المجتـث 3
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  ري ـمع بـزين ن ـا بيـم
  دهــوحم  أسيـث كــأح

  ر ـــونث مــنظ ل ــوك
  دهــــة مستجـــوحكم

  ف ـــاعف إال س ـــولي
  دهــرء قصــغ المــيبل

 


    1  
2: 

  ة ـنصيح  المؤمنين رـميك أـإلي
  رـالبحرالمجعجع شاع  يجوز بها

  الً ـعام  في الناس بغرناطة وليت
  آزرـه المـمن تحويه ن بما ـولك

   

                                                
أمیـر المسلمیـن المـرابـطي عـلي بـن یوسـف بـن تاشفیـن؛ الـذي حكـم مـن  1

 .م1142/ھـ537م  إلى 1106/ھـ500
  .البحـر الطویـل 2
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  خفية   كـفي عليـتخ 1ت ماـوأن
  رـللناس ظاه فاألمر  فسل أهلها 

  دة ـه حمـرش تفنيـوما إلآله الع
  رـوزينب والكأس الذي هو داي

  

 
2: 

  رومي ـال ت ذه ـه  اـي
  هــاق ذرعـن ضـداع مـخ

  ني ـقتلت  دـوق  كيـتب
  هــدمع ر ــيقط  فـكالسي

3: 
   4ةـأيك  حمامة  قلبي لقد صدعت 

  اـل وأكرمـأثارت غراماً ما أج
   

                                                
  )).أمـا: ((طویـل. د جعلھـا 1
 .البحـر المجتـث 2
 .البحـر الطویـل 3
  )).بانـة: ((في المغـرب 4
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  أرضكم  ورق نسيم الريح من نحو
  اـاد أن يتكلمـتى كـح  ولطف

1: 
  م ـبعد القدي ث ـا بالحديـفخرن

  ومـكالنج 2تـتوارث الـمن مع
  راسيات  رب أجبلـنحن في الح

  مـف النسيـلط يا في الندـولن
 

3. 
 

4. 
***  

   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
 )).تواتـرت: ((في المغـرب 2
  .م1090الموافـق لـ  3
 .م1142الموافـق لـ  4
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  ***  

 
1 ؛ 

 
 

       
      
      

      
      

 
 



       

                                                
؛ بـدل ))العـذري((لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب؛ حیـث سـمي  1

  )).العبـدري((
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1: 

  لي ـمويلي ومؤممالذي  عمادي 
  لـاه للمتأهـبما ترض م ـنعأأال 

   

                                                
 .الطویـلالبحـر  1
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  منك رجاءه   القصد ق بنيل ـوحق
  يرضيك يا ذا التفضل على نحو ما

  م يعرف قدره ـفأنت الذي في العل
  1تعتل  منه ال زلت فيه زمان بخير

  ال برتبة ـالكم  2ىنَغْم ت يا ـفهني
  محفل  ق في كلـر لكم بالسبـتق

  

 
   3؛  

 

   *** 
   

                                                
  )).بخیر زمان فیھ ال زلت تعتلي: ((جـاء ھذا الشطـر في النفـح ھكذا 1
 )).معـنى: ((في النفـح 2
تـوفي عـام ثالثـة وأربعیـن : ((إذ جـاء في النفـح. م1342/ھـ743یقصـد  3

 )). وسبعمائـة
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1؛ 

 
 

2 
3   4،  5،
 

 
       
       6 
7

                                                
 .نسبـة إلى دار َبـلّي بقرطبـة؛ وھـم مـن بـني بـَلّي بـن عمـرو بـن قضاعـة 1

 .وكـان ھـذا الـحي العـربي یسكـن في الجھـات الشمالیـة مـن قرطبـة
ألفـھ أبـو البركـات . المؤتمـن في أنبـاء أبنـاء الزمـن: وھـذا الكتـاب یسـمى 2

 .سبـق التعریـف بالكتـاب وبصاحبـھ. محمـد بـن محمـد البلفیـقي
ـرالمنصـورة؛ شمـال تقـع ھـذه البلـدة جنـوب المنصـورة المتواجـدة عـلى نھ 3

  .شـرقي ألمریـة
؛ وھي مدینـة اشتھـرت بحمتھـا ومیاھھـا الطبیـة؛ وتقـع Pechinaبجانـة  4

 .  غـربي نھـر أنـدرش؛ وإلى الشمـال الغـربي مـن ألمریـة؛ بحـدود خمسـة أمیـال
 .بلـدة في مقاطعـة ألمریـة؛ وتفـع عـلى مقربـة مـن بجانـة 5
  )). بـارةم: ((في الزیتونـة 6
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1      
 
      

       
 

  
        

       
     



       

    
 

   

                                                
  )). قصبـة: ((في الزیتونـة 1
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1 
ال ـه، وتـدب بأـ، وتورـد النـن عبـابلى ـرأ عـق

ام ـأي وصـي األحـن أبـلي بـي عـأباضي ـلى القـع
  .ضـي الفرايـزاً فـم رجـة، ونظـه ببسطـقضاي

 
 

2  
        



        
 

   

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
  .الشیـخ ھنـا ھـو أبـو البركـات؛ شیـخ ابـن الخطیـب 2
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1: 

  ك تايب ـني لـإن  هي أجرنيـإل
  اربـله بي إليك ـي من ذنـوإن

  اً ـالً ثم جئتك نادمـجه عصيتك 
  بـالمذاه  دت عليـمقراً وقد س

  اً ـالبطالة الهي مضى زمن بي في
  بـري ذاهـقد ولى وعم  شبابي

  توبتي   واقبل بفضلك ذ بيدي ـفخ
  راغب  وحقق رجائي في الذي أنا

  ا ـذنوباً جنيته نفسي  أخاف على 
  وأنت المحاسب وحاشاك أن أشقى

  اً ـموقف  ةـوإني ألخشى في القيام
  بـفيه المطال ويوماً عظيماً أنت 

  زان بالقسط حاكما ـوقد وضع المي
  بـوكات  د ذاكـشهيد عن وجاء 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
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  خوفهـم  واشتد وطاشت عقول الخلق
  بـوصاح  لـعن اإلنسان خ رـوف

  الً ـسواك تفض  يرجى فما ثم من
  لخايب  واكـذي يرجو سـوإن ال
  د ـأنت لم تج ومن ذا الذي يعطي إذا 

  بـواه أنت منع إذا ومن هو ذو 
  ة ـوالي يدعوك رغبـعبيدك يا م

  بـلمن هو تاي فاراً ـوما زلت غ
  ع ـواس  مضطراً وعفوك  دعوتك

  المعاقب فأنت المجازي لي وأنت 
  ته رجو  فهب لي من رحماك ما قد

  المواهبى وبالجود يا موالي ترج
  م ـبالمختار من آل هاش  تـتوسل

  بـتحث الركاي  ومن نحوه قصداً
  ه ـالقيامة جاه  الورى يوم شفيع 

    واجب  ومنقذ من في النار والحق 
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     1،  

2: 
  ا ـة فتحت لك بابهـني الخالفـيه

  اـه يمنا غابهـفادخل على اسم الل
 
 

  هـه وبوجهـاً باسمـا يوسفيـي
  اـمحرابه  وصن اـلمنبره اصعد

  كيوسف  اإلله  في األرض مكنك
  اــابهأرب اــبربه ن ــولتملك

  ا ـد مـبع من اـآرابه بلغت بكم
  اـما رابه  وةـنس كـت لذلـقال

   

                                                
سابـع سالطیـن بـني نصـر وھـو أبـو الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل؛ حكـم  1

 . م1354/ھـ755م إلى سنـة 1332/ھـ733مـن سنـة 
 .بحـر الكامـلال 2
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  تى إذا ـح اـكفوه راودـكانت ت
  اـت أبوابهـبيوسف غلق رتـظف

 



      

     
        
    
1. 

 


2. 
   

                                                
ھـذا التعلیـق الحصـور بیـن حاصرتیـن ـ الـذي كمـا ھـو ظاھـر مـن إنشـاء  1

 .الناسـخ ـ وھـذه الفقـرة لـم تـرد إّال في مخطـوط اإلسكوریـال
  .م1337الموافـق لـ  2

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

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


953 
 

1: 
  واكف سرب   بدمع  يا عين سحي

  الق واألدبـلحامل الفضل واألخ
  رجل   بكيت إذ ذكرت الموتى على

  بـاء منتسـمن األحي يلـب إلى 
  ه ـتضمن ه أبي بكر ـالفقي لىـع

  ؤبـلم ي س وأعمل سيرا ثمـرم
  ان بي منه ود طاب مشرعه ـقد ك

  بـوال ره ما كان عن رغب كالً
  اً ـمحتسب على الرحمن 2ن والـلك

  يمذق ولم يشب ه لمـفي طاعة الل
  مرتهنا   في األجداث  فاليوم أصبح

  غضبأملودا من ال حما ضرت الري
  ا ـم األحبة  ه من فقدـالل إنا إلى 

  بـب الثاكل الوصـلذعاً لقل  أشد
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  )).والء: ((طویـل. جعلھـا د 2

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

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


954 
 

  من للفضائـل يسديهـا ويلحمهـا
  من للعلى بين موروث ومكتسـب

  ذ ـتصف ركناً لمنتب 1ه أماـفي  قل
  ربـلمغت سـع أنـروض لمنتج

  ة ـه ثانيـد ال تثنيـباق على العه
  ربـورد وال ق  المكارم في عن 

  ط ـمنبس  يقة بادي البشرسهل الخل
  دبـالوالد الح يلقى الغريب بوجه

  ا ـفقلبه  ر من حالـكم غير الده
  بـه ممتدة الطنـال إخالصـوح

  ه ـة معروف تقدمـامي المكانـس
  بـفي ذوي األقدار والرت  وقدره

  ا ـكان يحمله  به من سجايا  أكرم
  بـعن حس ن تنبيك ـحس  وكلها

  وا ـدرج إال من الناس اإللى ما كان
  بـالسح ي هام وداًـعقالً وحلماً وج

   
                                                

 .لـف؛ بعـد حـذف األ))مـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  بقلعـة  الثرى في جنب أمسى ضجيع
  بـعلى الحق قى ـده تبـن محامـلك

  اً ـبعده عجب صبابة نفسي   ليست
  ا من أعجب العجبـوإنما صبره

  ه ـب نادى النعي  دمعي إذ  أجاب 
  نادى الدمع لم يجب لو غير منعاه 

  به  عما قد أريد رءـل المـما أغف
  الردى اقترب ه ـفي كل يوم تنادي

  هدراً  مضت 1األنفاس يا ويح نفسي
  بــف واللعـوالتسوي ةـالبطال بين

  زء ـذو ه امـي باأليـت أنـظنن
  تهزأ بي األيام  ت بل كانتـغلط

  ة ـمعامل من  ي أشكو إلى اهللا فقر
  بـا في موقف العطـهللا أنجو به

   

                                                
 )).أنفـاس: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  1ـنمح ـفأفل ما المال إال من اهللا قوى
  بـة ذا مال وذا نشـاء القيامـج

  2أخ  داءـن  ر األرضيـبك  اـأب
  بـك مدى األيام مكتئـعليبـاك 

  ا ـالميمون ظاهره ك ـأهالً بقدمت
  بـعلى محل الرضى والسهل والرح

  رة ـفاألسباب واف  الكرامة نم في 
  بـنيلت الحسنى بال سب  اـوربم

  ةـقاطع  الــه واآلجـلل ه ـلل
  ن خطابات ومن خطبا مـبيننما 

  ا ـيحبره  آداب د ـن فرايــوم
  بـمن الكت الشهب أفالكاً فيودع  

  ا ـت مدتهـملي  دـاة فقـأما الحي
  ا خير منقلبـه منهـوض اللـفع

   

                                                
  .ھـذا الصـدر مختـل 1
  )).اسمع أبا  بكر األرضي  نداء  أخ: ((طویل؛ فجعـل ھذا الصدر ھكذا. تصرف د 2
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  ت ـنصب  لوال قواطع لي أشراكها
  ال أشكو من النصب قبرك  لزرت

  مـن بزورة  شفيت نفستت وقل ما
  أربد ذي ـجه  ولكن ع ـالبقي لـح

  عجب  وال  ة ضمها ترب ـيا نخب
  بـن النخـمدف اًـالتراب قديم إن

  ضربوا   السبيل إلى اللقيا وقد كيف
  بـالحج من بقي   بيني وبينك ما

  ه ـيتبع ه ـالل سالم ك مني ـعلي
  بـمن كث حييت   وما 1حسن الثنا

***     
   

                                                
  )).الثنـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 1
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1؛ 

 

 


      

       

      
    

      

 
   

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 1
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س ـذي يحـدر الـ، والقورـد النـن عبـابلى ـرأ عـق

  .ذهـه أخـه عنـب
  

 
1: 

  والجذل   وافى البشير فوافى األنس
  لـوالتوفيق واألم  ل السعدـوأقب
  نى ـزاهراً وس  وراقت األرض حسناً

  والسهل والجبل الربىمنها  2واخضرت
  دا ـفغ ا د ذـبع يه علـوالح وج

  لـكضوء الشمس متص له شعاع 
  وغـدت لنا مذ غاب أظلمت الدنيا

  أحشاؤنـا بلهيـب الشوق  تشتعل
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
 )).واخضـّر: ((؛ فغـدت))لتـاءا(طویـل . حـذف د 2
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   بغرتـه  ت الدنيـاـوحيـن أشرق
  لـضياء وانتفى الخب عاد الظالم 

  ا ـلن  اءـن أنت الرجـإيه أبا حس
  لـالحي  مهمى اعترت شدة أو ضاقت

  د ـع من نحاك فقـوأنت كهف مني
  لـوبدا عيش له خض لمنى نال ا 

  رتب   يا سيداً قد غدا في المجد ذا
  األول  ادةـا السـدة قد بنتهـمشي

  شهروا   أهل الفضل قد بنو كماشة 
  األعصر الدول قديم باهت بهم في

  ون مدى ـهدى السابق  ونـالسالك
  واقد بخل  ندى والناس ونـوالباذل

  الً ـع اً والقديم ـزمان أنت األخير
  لـالبط والفارس لمرتجىا والسيد
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   1دـفلق راً ـأخي تـجئ  تـإن كن
  المثل يضرب  يديك أضحى بجود

  ا ـلكثرته ال تحصى رـحزت المآث
  السبل سدت له  رام إحصاءها من
  عال   والفرقدين جزت البدور سنى

  لـالهط والوابل  الندى وأنت تجر
  ه ـمنك السلم قابل يطلب  من جاء 

  لـعس  كله  ظـولف قـوجه طلي
  وردى  له اً ـتب ومن يرد غير ذا 
  لـزح  رج لهـع في بـترف  لقد

  م ـمن نع أوالك   ربك ما اكـهن
  لـوتتص تترى  وعشت في عزة 

  ة ـام منزلـدى األيـوال عدمت م
  الحمل األبرج  من دونها رفعة في

   

                                                
  : طویـل؛ فجعـل ھـذا الصـدر ھكـذا. تصـرف د 1

  )).إن كنـت  جئـت فارسـًا أخیـرًا  فلقـد((
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  اً ــبعد سالماً عاطراً أرج وخذه 
  لـواألص يدوم ما دامت األسحار

  م ـلك م مخلصـلعالكادم ـمن خ
  ينتقل رى ما عاشـمن حبكم ال ي

  ه ـلى ما يؤملـك أعـكف  لـتقبي
  لـم القبـا الهايـه فشفـد بـفج

  

 
1. 

***  
   

                                                
 .م1362الموافـق لـ  1
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1؛ 

 
     


       

2،

3  
   

                                                
 .محمـد بـن محمـد العـراقي: لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب؛ حیـث سـمي 1
  .م1355الموافـق  لـ  2
قسنطینـة الجزائریـة؛ بحكـم موقعھـا، وتخطیـط  ھكذا كانـت تسـمى مدینـة 3

وتعتبـر . مبانیھـا المعلقـة في قمـة جبـل شاھـق؛ یحاذیـھ واٍد ذي مھـاٍو سحیقـة
قسنطینـة مـن المـدن الجزائریـة العریقـة الـتي بنیـت في حقبـة سبقـت الحكـم 

  .الرومـاني؛ وھي مـن المـدن الزاھـرة المتنـورة في الجزائـر
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1: 

  ف ـق بالخلـثم أنط أأصمت أنفاً 
  فـبالجل  سـاً ثم آنـلفإد ـوأفق

  اً ـعلقم 2أنطق  ثم وأمسك دهري 
  فـبالخس ويمحق بدري ثم ألحق 

  الً ـل عامذـت بالـوعزكم ال كن
  3مي إلى حتفـينت  ولو أن ضعفي

  زة ـفي تصرف ع يإن تعملونـف
  علة الصرف وعدل وإال فاحسموا 

  تظلني منكم 4قيت وسحب العطفب
     5فـالعط انيـاً ثـي دائمتاـف ثنـوعط

***  
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 )).أفطـر: ((في النفـح 2
  )).ولو أن ضعفي  ینتمي بي إلى الحتف: ((كتب ھذا العجز في النفح ھكذا 3
 )).العفـو: ((في النفـح 4
  )).وحـظُّ ثنـائي دائمـًا ثـاني العطـف: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكذا 5
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1،

                                                
  )).شبابـھ: ((في الزیتونـة 1
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    1   
      
      
     
      
       
 2      

       

     
 

   

                                                
 )).بـرالص: ((في الزیتونـة 1
 )).مجـد: ((في اإلسكوریـال 2
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   1،   


 

 
       

      

      

 
   

                                                
ومـن أھـل الشـرق جـار اهللا : ((جـاء في الزیتونـة بعـد ھـذا االسـم مـا یـلي 1

تـقي الدیـن، وأبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد المؤمـن القـرشي الـدالصي؛ قـرأ 
  )). علیـھ القـرآن بالحـرم الشریـف
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1 . 

 
      


      

2. 
***  

   

                                                
  .م1274الموافـق لـ   1
  .م1349 الموافـق لـ  2
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1: 

  الزمان سقيم   من خطب ؤادي ـف
  ومـات كلـالحادث م ـه لسهـوفي

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
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  رئ ـالم ولم أشك دايي في البرية
  مـم حكيـالحكي  و به وابنـأأشك

 
 


1. 

***  
   

                                                
 .م1338الموافـق لـ   1
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    1   
 

 
2. 

   ***  
   

                                                
ھـو أبـو عامـر أحمـد بـن غرسیـة؛ مـولى مجاھـد العامـري صاحـب دانیـة  1
؛ ینتـمي إلى نصـارى البشكنـس؛ سـبي في صغـره؛ وأدبـھ )ھـ 436ـ400(

أمـا رسالتـھ المسمـاة بالرسالـة الشعوبیـة؛ فقـد شحنھـا بكراھیـة . مـواله
وبالمقابـل یمجـد قومـھ األول مـن العجـم . عـرب، ومألھـا بالتحامـل علیھـمال
ثـم وجھھـا إلى الشاعـر ابـن الحـداد؛ المقیـم ببـالط ). الـروم والنصـارى(

وقـد تصـدى البـن غرسیـة عـدد مـن . المعتصـم بـن صمـادح أمیـر المریـة
ومـن ھـؤالء صاحـب ھـذه  األدبـاء والعلمـاء؛ حیـث اتھمـوه بالشعوبیـة؛

 .    الترجمـة
 .م1205الموافـق لـ  2
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  ***  

 
1؛ 

 
 

 
      




      
      
     
     
     
       

                                                
محمـد بـن إبراھیـم بـن محمـد بـن غالـب : ((سـمي في تاریـخ قضـاة األندلـس 1

 )).األنصـاري
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1

 

 
 


 

      
 

   

                                                
 )) .القصـر: ((في اإلسكوریـال 1
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1،  

        
       
 
 

   *** 
   

                                                
  .م1346الموافـق لـ   1
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 1 
      
     
   
 

 
    2


 

   ***  

   

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
  .م1349الموافـق لـ   2
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1، 
       

       
       

      
. 

   

                                                
؛ بلـدة صغیـرة تابعـة لجیـان؛ وتبعـد عنھـا بعشریـن میـال Baezaاسـة بی 1

  .وھي قریبـة مـن نھـر الـوادي الكبیـر. تقریبـا
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1 

. 
 

      


     


. 
***      

   

                                                
  .م1305الموافـق لـ   1
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     1
     
        

        
       

       


        
2:  

   

                                                
  )).مـن: ((في األسكوریـال 1
  .بحـر الرجـز 2
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  اً ـورايح ة ـاً في غفلـا غاديـي
  اــن القبايحـتى تستحسـم  إلى

  اً ـاف موقفـتخ م ال ـوكم إلى ك
  اــبه الجوارح  هـق اللـيستنط

  ر ـت مبصـوأن كـاً منـيا عجب
  اـق الواضحـالطري 1كيف تجتنب

  في غد   2رأـن تقـحي كيف تكون
  اـت فضائحـد مليـق ة ـصحيف

  ترضى أن تكون خاسراً  فـأم كي
  اـرابح  ونـمن يك وزـوم يفـي

  
   

                                                
 )).ُتَجنِّـُب: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).تقـرا: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. حـذف د 2
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  1    
       
  
 

  

 
      

2.   
    *** 

   

                                                
المقصـود ھنـا ھـو خایـمي الثـاني؛ ملـك أرجـون؛ حیـن حـاول اإلستیـالء  1

م؛ وذلـك بتحریـض مـن 1309/ھـ709عـلى ألمریـة؛ فقـام بحصارھـا في سنـة 
صنـوه فرنانـدو الرابـع ملـك قشتالـة؛ الـذي سـعى ـ في الوقـت نفسـھ ـ بـدوره 

  .   إلى حصـار جبـل طـارق
 .م1315الموافـق لـ   2
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1  

  
      

       


      



 


    
    
2: 

   

                                                
؛ ھي بلـدة تابعـة لجیـان؛ وتقـع إلى Quesadaنسبـة إلى بلـدة قیجاطـة  1

 .الشمـال الشـرقي منھـا
  .البحـر الطویـل 2
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   قد ظلمت س م الناـبشت أرى الكالب 
  انـإلحس  وقـوالكلب أحفظ مخل

  ص لتشتمه ـفإن غضبت على شخ
  انـن إنسـان ابـأنت إنس فقل له

  

 
1  

***  
   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1

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

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


984 
 

 
   ***  
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 1.  

      
       

       
      
       

     
      

       
       
 

 



     

                                                
  .مـا جـاء بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
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  ه ـلست أملك بـبقل أشكو إليك 
  هـما لم يرد من سبيل فهو يسلك

  ه ـفيقلق  واءــب أهــله تعاق
  هــويترك ذا ـذه هـويأخ  هذا

  ه ـطورا يخوف  هـوراً يؤمنـط
  هـورا يشككـط  هـييقن طورا 

  ه ـيونس ا ـه حينـاً يوحشـحين
  هــا يحركـحين هـيسكن  حينا

  علىعسى الذي يمسك السبع الطباق 
  هـيمسك ك يا مطلع األنوارـيدي

  ا ـوزخرفه  اـلدنيافيه سقام من 
  هـتشرك رـه بالذكـضأبي امهم

  كما   الجميل 1نه الستأعسى الذي ش
  هـى عليه زماناً ليس يهتكطـغ

   

                                                
 . سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 1
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      1 

 
 

 2       
   3،  
 

  *** 
   

                                                
  .م1269/ھـ668: یقصـد 1
  )).قرتجـة: ((في الزیتونـة 2
  .م1349الموافـق لـ  3
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1؛ 
 

 

        

      
     
        
        


      

     

       

                                                
  .الكتیبـة الكامنـة، ونیـل االبتھـاج: لـھ ترجمـة في 1
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 1،    
 

2: 
  فـة يوسـالخليف ام مواليأيـ[ 

  وفـالمتص ذا العالمـاءت بهـج
  تي ـم الـمن الحك فكفى بما أسدى

  3فـما خ ن من سر الطريقةـأبدي
   

                                                
ھـو أبـو الحجـاج یوسـف بـن فـرج بـن إسماعیـل؛ سابـع سالطیـن دولـة بـني  1

 .  م1354/ھـ755إلى سنـة / م1332ھـ733نصـر بغرناطـة؛ حكـم مـن سنـة 
  .البحـر الكامـل 2
  )).خـفي: ((ویـل الیـاء؛ فغـدتط. أضـاف د 3
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  عن   بهن الحجاب   رفع  وحقايق
  1]فـر مكيـالح غيـنور الجمال ف

  اً ـأبدي سن ذه ـه لكن سـالشمك
  فـالمنص ن والمعنى لعينـللحس

  ـا ودواؤه  اـقلوبن  اةـحي  هـفي
  2فـة منها شـفمن استغاث بجرع

  ة ـام هدايـوان إمـن صفـاب إن
  3صف  فهو صوفي صافي فصوفي

   ـصف وإن اختبرت فإنه صفو ابن 
  4فـو خـظاهر في طيه صفـوٍ 

  ت ـال قد خلـه وحـتوارث مـعل
  5فـدى والمقتـالمقت م ـوقاً فنعذ

   

                                                
  . األبیـات الـواردة بیـن حاصرتیـن وردت في الزیتونـة فقـط 1
  )).شـفي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 2
  )).صـفي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 3
  )).خـفي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 4
  )).يالمقتـف: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 5
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  ة ـإيال  ودـولى سعـالم ـكفليهن
  1فـوره ال ينطـاج نـرا سـفيه

  ة ـوحقيق ة ـشريع  وهـى وججلَّ
  2فـر ال يختـباه اهـسن اًـصبح

  ح ـواض ج ـكل نه ال زلت تسلك
  فـكل سعي مزل يـا وتحيـمنه

  

 
      
 

 


     
      

                                                
  )).ال ینطـفي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 1
  )).ال یختـفي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 2
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1: 
  2دنيـتباع  كـك تدنيني إليـرأيت

  3]ربـلتقاالبتغاء ا[فأبعدت نفسي 
  
4:  

  5نـم يكـفل  ت بدمنى إليهـهوي
  6ربـق  د بعدي فصح بهـالبعبي 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  : ورد ھـذا الصـدر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

 )).رأیتـك یدنیـني إلیـك  تباعـدي((
. ه ورد في الزیتونـةومـا ذكـر أعـال)). البتغـاء في القـرب: ((في اإلسكوریـال 3

  )).وابتغـائي مـن القـرب: ((وصوبـت في الكتیبـة الكامنـة حیـث كتبـت
  .البحـر الطویـل 4
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 5

  )).ھربـت بـھ مـني إلیـھ فلـم یكـن((
 )).قـربي: ((في الكتیبـة 6
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  ه ـان به سمعي كما بصري بـفك
  بـلساني مع القل  1به ألئ وكان 

  د ـر تباعـبغي قرب   ي بهـفقرب
  2وقربي في بعدي فال شيء من قرب

  

 


       
 
         

3. 
***  

   

                                                
   )).ال  بي: ((في الكتیبـة 1
  )).قـربي: ((نفسـھ 2
  .م1348الموافـق لـ  3
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1. 

 


       

      
       


       

       
       


     


                                                
 .الكتیبـة الكامنـة، ونیـل االبتھـاج: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
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1،
 

 
 

       
         

       
 

 
 




      

                                                
 )). شرفـھ: ((في الزیتونـة 1
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﴿

 ﴾1.     


 

   

                                                
َفَلّمـا َدَخُلـوا َعَلْیـِھ َقاُلـوا َیـا أّیَھـا الَعِزیـُز َمّسـَنـا َوأْھَلَنـا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

ـاٍة َفـَأْوِف َلَنـا الَكْیـَل َوَتَصـّدْق َعَلْیَنـا إّن الّلـَھ الّضــّر َوِجْئَنـا ِبِبَضاَعـٍة ّمـْزَج
 .88: سـورة یوسـف؛ اآلیـة. )َیْجـِزي الُمَتَصّدِقیـَن
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1: 

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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  مـوصاله  أن تنال 1إن كنت تأمل
  الـواألفع ل فامح الهوى في القي

  ه ـفإن  دواءـر على مر الـواصب
  الـص السلسـك بعد بخالـياتي

 
 


 2،   

       
3 

    *** 
   

                                                
 )).تطلـب: ((في الكتیبـة 1
  .م1334الموافـق لـ   2
 )).الحجـة البـاردة: ((في الزیتونـة 3
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1   

                                                
  )). االستعمـار: ((؛ وفي الزیتونـة))االستحفـار: ((في اإلسكوریـال 1
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   1،   2،
        
       

 
3: 

   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1
؛ ھـو الجبـل الـذي یشـرف عـلى مالقـة Gibralfaroجبـل فـارة وباإلسبانیـة  2

  .مـن الجھـة الجنوبیـة
  .البحـر الطویـل 3
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  م يسج  ه دمعيـي اللـد ولـأبع[ 
  مـتترج  ومـقلبي من كل وغمار 

  ده ـزني لفقـبح مكلوم  ؤادي ـف
  1] ه دمـا كلـوني دمعهـذاك جفـل

  ا ـع والبكـيغني التفج ذا عسىاوم
  والتبرم ذا عسى يجدي األسى اوم

  ا ـوإن جل خطبه  سأصبر للبلوى
  مـيعل  ى عند الشدايدتالف رـفصب

  لدى الوغى  بالسيف الصقيلالعلم  كذا
  2مـيوس  هـالذي من حسنق ـفوي

  عنده  قدر صبر المرء تصغر على
  خطوب من الدنيا على الناس تعظم

  ل ـباط  ةـا تعلـا الدنيهــال إنأ
  مـيحل  أحالم لمن بات 3مضةخوم

   

                                                
 .ھـذان البیتـان المحصـوران بیـن حاصرتیـن؛ وردا في الزیتونـة فقـط 1
  )).ال یوسـم: ((؛ فأضحـت))ال: ((طویـل. أضـاف د 2
  )).محمـض: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  روا ـول فأقصـا أهل العقـتجنبه
  1وأشأم ون ـفيها الجاهل رق ـوأغ

  ة ـك براحـراً فيها تجبـنظ  أعد
  وتحكمك ـضي عليـوانس بما تق

  ا ـرك إنهـاق صبـدري د لهاـأع
  ن واهللا أرقمـوالتلوي  ؤسـمن الب

  ا ـا لمحبهـذيبهـتع  ىـإل  تلفت
  رمـومغ  يلقى كثيب ا ـومإذا به

  درة ـة وهي سـبها ريحان نـيظ
  دمـردى والتنـى إال الـوال منته

  ا ـعيوبه  ي عليناـلها تخف عجبت
  ومـة نـي الحقيقـا فـألن وذاك 

  ل ـعاق ولـأن يع اًـعجيبس ـألي
  رمـمن وصلها يتص  عاجل على

   

                                                
  )).وأشأمـوا: ((طویـل. جعلھـا د 1

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

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


1004 
 

  صدورها  عشر وما وصلها معشار
  أدوم 1رـدهـرف للـص  هـولكن

  ا ـترقب عبوسه  إذا ابتسمت يوماً
  مـيدوم التبس  اـلنا منه ا إن ـفم

  بشره  ضحى كان وجه الدهر سبر
  مـمنه التجه م يمس حتى بان ـفل

  ه ـمكان  ولي  د منـبعق ا ـذرين
  مـمعظ امـس  العلياء مكين لدي 
  كوكب هوى مثل هوى من األفق 

  مـمظل  بـمن الخط ا ليلـفجللن
  ا ـا وعبيدهـصيده  لديه تساوى 

  مـر والمتعلـحرينال ا ــوعالمه
  اً ـق طالبـينفك للخل هو الموت ال

  مـن عليهـدو كل حيـيروح ويغ
  ز دواؤه ـع داء ـو إال الـا هـمو

  يحسم  البسيطة  س لشيء فيـفلي
   

                                                
 )).وللدھـر: ((الـواو؛ فأضحـت: طویـل. أضـاف د 1
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  د ـسي ه ـوق فما منـمخل دها كل
  1مـينجو فسل  هـد اللـله الجاه عن

  د ـبي محمـان النـذا ك  ولو كان
  2مـوسل ه ـعلي وا ـصل  هـتجنب

   قبله  وسى ويوسف ـم نى به ـتع
  ث وآدمـوشي  سـوح وإدريـون

  رم ـبه ر ــرام وتبـاد بهـبه ب
  ومعصم سوار  ىكسر  وكسر من

  ه ـبربع  عظيم الشأن حل نوكم م
  مـو رب وأعظـره فهـفإن تختب

  ه ـأبى حديثـون سى ـا ننـولكنن
  مـونته وننجد في اإلعراض عنه 

  د ـماج  ةـل ساحـتى إذا حـفح
  مـرة نتكلـن حسـا مـل بهـنط

   

                                                
  )).ویسلـم: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).وسلمـوا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  دره ـحديث الموت جهالً بغ  نسينا
  مــه ملهـا منـا إذ هزنـفألهمن

  د ـراب موسـفي الت ياة ورمـوف
  مـاك تخيـوق السمــاره فـوآث

  ه ـربع 1رـادي أقفـوء نـخبا ض
  مـم ربع ومعلـم والتعليـمن العل

  ة ـل ريـأه هدـفق ردى فأردىـت
  رمـومغ ب ـيئم إال كـا منهـفم

  ه ـبمصاب  ةـا من فجعـغدا أهله
  مـع وعلقـاب قطيـص  وعيشهم

  م ـد مات عنهـكان إال وال وهل 
  2مـيتو ين أوا حـيتم  فيا من لقوم

  ره ـعص األستاذ واحد قضى نحبه
  منهم فكاد األسى يقضي إلى الكل 

   

                                                
  )).فأقفـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).مـواأیِّ: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ن ـقاط قضى نحبه القطان فالحزن
  مـوع محكـاء الضلـم بأحنـمقي

  رف ظلها  ان إال روضة ـوهل ك
  مـصيل ونـالج أتيح له قيظ من 

  ا ـفقده ة عاد ـوهل كان إال رحم
  مـه أعلـد العلم واللـة فقـعالم

  ن العاكفين على الهدى ـتائبيسل ال
  مـدى إليهـوأه م منة أسدى ـلك

  ة ـلباب  مـل علـمن ك مـادهـأف
  1مــفتفه  رارهــم أســوفهمه

  ه ـالناس خير جزائ جزى اهللا رب
  2مـال بهم نحو الهدى حيث يمـدلي

  وا ـاد فأقدمـالرش أبان لهم طرق 
  3مـي فأحجـم عن كل غـوحذره

   

                                                
 )).فتفھمـوا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).یممـوا: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).فأحجمـوا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ه ـكل رـم للخيـاء من التعليـوج
  مـه من يعلـأتي بـن من يـبأبي

  ارة ـوحسن عب  اظـألف ةـفصاح
  كما يمضي الحسام المصمم يمض

  دا ـمقص  فال يخطي إذا ب ـيصي
  وال يتلعثم فال يبطي   يجيب 1ولمن

  اً ـومغرب  شرقاً يحدث في اآلفاق 
  مـوترس طـتخ اره أضحتـفأخب

  ح ـسرى في الورى ذكر له ومداي
  مـيترن  لىـر العـاد بها طيـيك

  ه ـأتي الزمان بمثلـما ي ركـلعم
  مـأقس رني لو كنت باهللا ـوما ض

  ع ـمتواض  دـزاه  هـه نزيـفقي
  مـمترح  قـرؤوف عطوف مشف

  م ـاس أثرى جميعهـأن الن يود لو
  دمـيبق مع ن ولم ـفلم يبق مسكي

   
                                                

 )).ومـن: ((طویـل الالم؛ فغـدت. حـذف د 1
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  ورى ـال تاب على لو أن اهللا   يود
  رمـا يبقى من الكل مجـفتابوا فم

  ة ـرحم ه من الرحمن أوسعـعلي
   ويرح  فينا الدهر يحنو ان ـفقد ك

  ***  
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ھـو جـد القـاضي أبـي عبـد اللـھ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد ابـن  1

. م1349/ھـ750قضـاء مالقـة سنـة  یوسـف الھاشـمي الطنجـالي؛ التذي ولي
 .تاریـخ قضـاة األندلـس، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في

أي مـن مدینـة لوشـة؛ بلـد ابـن الخطیـب؛ وھي تابعـة لغرناطـة؛ و تقـع إلى  2
  . الغـرب منھـا، وجنـوبي نھـر شنیـل

 )) .بیھ بیتھم ینسب إلى الھاشمیة أھل بیت ن(( في الزیتونة وردت العبارة  3
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  . مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال 1
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  .م1242الموافـق لـ   1
 .م1323الموافـق لـ   2
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   *** 

   

                                                
)). واتبـع الحسنـة بالسیئـة تمحھـا: ((وردت العبـارة في الزیتونـة كـاآلتي 1

 .وھـذا؛ قلـب للمعـنى المقصـود، وخطـأ مـن الناسـخ
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صغیـرة تقـع بوالیـة ألمریـة؛ قریبـة  ؛ بلـدةVellefiqueنسبـة إلى بلفیـق،  1

  .مـن برشانـة؛ وإلى الجنـوب منھـا
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1،     


     
       

         
       
2   
       

      3،
       


       

      


                                                
  )).الخشینـة: ((في الزیتونـة 1
 )).أثـارة: ((في اإلسكوریـال 2
  )).تـال: ((نفسـھ 3
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2؛


       
 

 
 

      
        

      



                                                

  )).بسبتـة: ((في الزیتونـة 1
 )).وتـأدب لتوھـم الـراد: ((وردت ھـذه العبـارة في الزیتونـة ھكـذا 2
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  .البستـانالحـش ھـو  1
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12. 

   

                                                
  )).المحاسـني: (( في اإلسكوریـال 1
 )).وغیرھمـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
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2. 

 
   

                                                
 .األمـالك السلطانیـة: المختـص والمستخلـص 1
  .م1248الموافـق لـ   2
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 .م1294الموافـق لـ   1
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ولـم یذكـر ابـن . الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
میـالد ووفـاة ابـن عبـاد النفـزي؛ علمـًا أن : ھـذه الترجمـة تاریـخي الخطیـب في

 .م1389/ھـ792م ووفاتـھ سنـة 1332/ھـ733مولـده كـان برنـدة سنـة 
 . سقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال 2
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1: 

  م ـغنى فأبيتم عز الـت لكـركت
  رـة والفقـوني للمذلـوأن تترك
  ه ـوإن  ونازعتموني في الخمول

  رـواألم ىنَلذي مهجتي أحلى من البِ
  




2: 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الكامـل 2
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  ك تاركي ـر إلي أنـرى يسـس
  داركـالمت  كـللطف ءنفسي الفدا

  ني ـار بأنـكي ولي الفخـيا مال
  1كـوأنك مال لك في الهوى ملك 

  د ـه وعـالترك هلك فاعفني من
  كـمحب هال 2بالوصل تحيي ذما

  عودتني  وأعد جميالً في الهوى 
  كـللهال نـم يده إلـتع إن لم 

  ه ـبجمال  ب الذيـة القلـيا مني
  كـك أو ناسـفتن الورى من فات

  نى ـوفي س  دونك أو أحار 3أأتيه
  كـذاك الجمال جال الظالم الحال

  م ـن لـولكم سلكت إليك لكن حي
  كـل قصد السالـتكن الدليل اخت

   

                                                
  )).مالـكي: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 1
 )).ذا: ((طویـل. ـا دجعلھ 2
 )).آتیـھ: ((طویـل. جعلھـا د 3

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

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


1025 
 

  في الهوى  سري رـعرفت بست ولقد
  كـني فكسيت ثوب الهاتـفهجرت

  يحوك رضاك ال  إال ما لسترما ا
  كـالحاي فـك  1رـللبت ما حاكه

  حكمت به فصن  ما الفضل إال ما
  2اركـشيت أو كن ت إنوصل  وأهتك

  يا حبي فدع  وى حبيكـما لي س
  كـالمال فهلك الملك ترك تركي 

3: 
  ه ـبأن فسل معاطف  ذا العقيقـه

  هـمن نعمان ه ـل نسمة عادتـه
  ه مإذا أخبرت ـزارتإن  4هـسألأو

  هـن أو سكانـالعلمي رعـعن أج
   

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 1
  )).تـاركي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 2
  .البحـر الكامـل 3
  )).وأرسلـھ: ((في اإلسكوریـال 4
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  ـده للـوأصخ لحسن حديثها وأع
  هـأشجان  مضني ففيه البرء منـ

  ذا ـوحب  ثـذاك الحدي ذا ـيا حب
  هـببيان 2ذاـوحب 1اهـد رفـق  من

  ه ـومكان  هـه زمانـقى اآللـوس
  هـومكان ه ــقدر زمان  زـويع

   فيه ال  د مستهاماًـساع  دـيا سع
  عدوانه  ونجوت من  ذقت الهوى

  الوجود عليك من   3يتلو وأصخ لما
  4هـكيان  ان حالـبلس  مــأنبائه

  ارة ـذمامي بش ه لي واقبل ـوأبن
  هـتبيان  في ايـمذل ذَـل بـويق

   

                                                
  )). رواه: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  )). وحـب أن: ((في اإلسكوریـال 2
 )).یجلـو: ((تیبـة الكامنـةفي الك 3
  )).بیانـھ: ((نفسـھ 4
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  م ـب من واديهـم يهـوسل النسي
   2خزاماه وطيـب  لبانــه  1شـذا

  ارحم بـروح منه  روحي تحيـه 
  مي فديتـك عانـه سقـ 3ويسقمـه

  وبنشره انشر نفسك مشتاق  قضت
  من بانـه  4شوقـا لنفحـة نسمـة

  يـا سعد  حدثـني فكـل مخبـر 
   5عن خسـر من أهواه أو إحسانـه

   6يا سعد حدثني  فكل حديث عنهـم
  ويجـل قـدر الحب عن نسيانـه 

  يا سعـد طارحنيه وامأل  مسمعي 
  من سـره إن شئـت أو إعالنـه 

   

                                                
   )).بشـذا: ((تیبـة الكامنـةفي الك 1
  .؛ بالیـاء المثنـاة))لیانـھ: ((نفسـھ 2
  .؛ وھـو أسلـم))وبسقمـھ: ((نفسـھ 3
  )).ھبـة: ((نفسـھ 4
 .سقـط ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة 5
  )).حدیثـا عنھـمیـا سعـد حدثـني  : ((جـاء ھذا الشطـر في الكتیبـة ھكذا 6
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  في الغـرام  أخوك حقا والفتى  أنا
  إخوانـه  1ال يكتـم األسـرار من

  2قل كيف وادي ود سكـان  الحمى
   3ومـنى  أمانيـه وروض لسانـه

  هل قلصـت أيدي  النوى من ظله 
  أو ما جرى  هل عاث في جريانه 

   4وهل الربـوع  أواهـل بجمالهـم
  الـودق من هتانـه  5فسقى للربوع

  6على العهد النوى وهل التـقى بان
  وهل اللـوى يلوي  بعود زمانـه 

  نضـارة 7فبـروض أنسهم غمدت
  في  بستانـه 8نزهت منها الطرف

   

                                                
  )).عـن: ((في الكتیبـة 1
 )).الفضـا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).أمانـھ: ((في الكتیبـة 3
 )).بحـمى لھـم: ((نفسـھ 4
  )).الربـوع: ((نفسـھ 5
  )). الھـوى: ((نفسـھ 6
 )).عھـدت: ((نفسـھ 7
  )).القلـب: ((نفسـھ 8
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  وأرى هجيـر الهجر أذبل  يانعـا 
  منه وأذوى الغـض من ريحانـه 

  وأحال حال  األنـس فيه وحشـة 
  وطوى بسـاط األنس في هجرانه 

  آها  ووالهفى يويـحي أن مـضى 
  ت  األنس في أزمانـه عهـد عرف

  وبأجـرع العلميـن  من شرقيـه
  حـب  غـذاني  حبـه  بلبانـه  

  حاز المحاسـن كلهـا فجمعن لي 
   كوانـهكل  1الهـوى فحملـت كل

  فبـواجـب   2وزها عـلي بعـزة
  بـذلي في يـد سلطانـه     3أزهـو

  وقضى بأن أقضي وليت  بما قـضى 
  يرضي فطيب العيش في رضوانه 

   

                                                
  )).وحملـت: ((في الكتیبـة 1
   )).بعـزه: ((نفسـھ 2
  )).أزھى: ((نفسـھ 3
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  واختـار لي أن ال أميـل لسلـوة 
  عن حبه فسلـوت عـن سلوانـه 

  يا عاذلي أو ناصـحي أو الئـمي
  تبغي السلـو والت حيـن أوانـه 

  غلب  الغرام وعز السلطان الهوى 
  فالكـل فيه عـلي مـن أعوانـه 

  فعـالم تعتـب  مستهامـا كلمـا
   2عاذره على شيمانـه 1في الكـون

  ك ناصـح دع عنك لـومي إنني ل
  أبدى الجمـال العذر عن هيمانـه 

  وإذا الفـتى قام الجمـال بعـذره 
  عنانـه   في الحب فاتركه وثـني

  من سـام قلبي  في هـواه سلـوة 
  قد سامه ما ليـس في  إمكـانـه

   

                                                
  . في اإلسكوریـال مـحي نصـف ھـذه الكلمـة 1
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

 )).في الكـون عـاذره على َھَیمانـھ *فعالم تعتـب مستھاما كـل مـا ((
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1:  
  يا للرجـال أال حـب يساعـدني

   2في ذا  الغـرام فأبكيـه ويبكيـن
  مغالبتي  دت ـت فيه وما أجـلبغ

  وهنت والصب أولى الناس بالهون
  ني ـفأدهش لجته وجدي   تـركب

4ونـفدل  رداـده فـي في 3تُّـوم  
  مضاعفة   والبلوى العمر واضيعة 

  5نـيجرال تُـأس وآمـن يـما بي
  والهف نفسي إن أودت وما ظفرت 

  نـن أو بتأميـوى بتمـفي ذا اله
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 )).یبكیـني: ((في الكتیبـة 2
  )).وتھـت: ((نفسـھ 3
  )).فدلـوني: ((نفسـھ 4
  )).ترجیـني: ((نفسـھ 5
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  اً ـري ينقضي طمعشعري وعم 1فليت
  ومغبون بين مغلوب 2]ذاالهوى[ في

  علموا  ملكوا رقي وقد  3هل األولى
  ونـأن يواس  اريـوافتق  4ذليـب

  وأرى  م ـدمعي بعده فكم أكفكف 
  نـتبلي  يـأسي وهـمجدداً نار ي

  ا ـأندبه 5اللـأمر على األط  وكم
  نـوداري  فـازل من خيـوبالمن

  ه ـعلمي سـما لي وفي الفؤاد لهم 
  نـال يكفيـم بالحـم علمهـإال ه

  أهمي المدامع كي أروى فتعطشني 
  نيـفيشج  وىـر للسلـوألزم الذك

   

                                                
 )).ولیـت: ((في الكتیبـة 1
 )).في الحـب مـا بیـن: (( نفسـھ 2
  )).ھـل األولى: ((نفسـھ 3
 .؛ وھـو أسلـم))بذلـتي: ((نفسـھ 4
 .؛ وصوبـت مـن الكتیبـة))األطنـاب: ((في اإلسكوریـال 5

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

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


1033 
 

  وكـل من لمحت عيـني أسائلـه
  عنهم فيغـري بهم قلبي  ويغريني

  م ـأن أحبك 1ريـوفخ  يا أهل نجد
  يغنين  ال أطلب الوصل عز الحب

  د ـل للمنى فلقـمن سبي 2هل للهوى
  3وفي الدين  اـنيه في الدنيعزت أما

  ***  
   

                                                
  )).ومجـدي: ((في الكتیبـة 1
  )).في الھـوى: ((نفسـھ 2
نبـھ عنـان في الھامـش؛ إلى أن ترجمـة ابـن عبـاد النفـزي اختصـرت في  3

اإلحاطـة والكتیبـة الكامنـة؛ بحیـث لـم تستـوف أعمالـھ كلھـا، ولـم تحـط 
وعلیـھ فقـد أشـار . وأرجـع السبـب ـ كمـا یعتقـد ـ إلى الناسـخ. بمكانتـھ العلمیـة

ومنھـا شرحـھ عـلى كتـاب الحكـم إلى مؤلفاتـھ الـتي قـال أنھـا كثیـرة؛ 
العطائیـة؛ الـذي ألفـھ الصـوفي المصـري عطـاء اللـھ السكنـدري المتـوفي سنـة 

ھـ؛ كمـا ذكـر أن البـن عبـاد أیضـًا مجمـوع في أجوبـة العلـوم؛ صنفـھ في 779
  . مجلدیـن
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)(     

  
  نى ـيك ؛دـيدن الشُّـد بـن محمـد بـمحمـ 
    4...............:..............................هـد اللـا عبـأب

  أبين ـة بـن خالصـود بـن مسعـد بـمحمـ 
   10.................:.....هـيكنى أبا عبد الل؛ قيـال الغافـالخص

  ؛ ميـب اللخـهين مـل بـضفَن مـد بـمحمـ 
   77...............................:.............رـا بكـنى أبـيك
  اب ـن خطـن داود بـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
   96..............................:.......................قيـالغاف
  يكنى أبا عبد اهللا ؛ب األميـد اهللا بن لـد بن عبـمحمـ 
  112...............................:.....غـلصايان ـرف بابـويع
  ؛ ةـاج البضيعـن الحـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
   137....................:.................هـد اللـا عبـنى أبـيك
  نى ـيك؛ سـطين فُـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
  140..............................:...............هـد اللـا عبـأب

  د ـن محمـم بـن إبراهيـن بـد الرحمـن عبـد بـمحمـ 
  142..........:.هـد اللـا عبـأب اللخـمي؛ يكـنى مـن الحكيـبا

   214.........:.راويـلي الجـن العقيـد الرحمـد بن عبـمحمـ 
   217...:.....تيـيعرف بعمام؛ تأهلالم بن عبد الرحمن دـمحمـ 
  محمـدد بن ـك بن محمـد بن عبد الملـمحمـ 
   219...................:..رـا بكـنى أبـيك ؛سيـل القيـيفَبن طُا
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  انيـالبرشد بن عبد العزيز بن عياش التجيبي ـمحمـ 
   229.......................:..............هـد اللـا عبـنى أبـيك
   ؛دانيـمد الهـن محمـلي بـن عـد بـمحمـ 
   241......:........راقـن البـرف بابـويع ،مـا القاسـنى أبـيك
   251....:..أبا عبد اهللا ؛ يكنىاألنصاري ي بن خاتمةلمحمد بن عـ 
  بـن قزمـانك ـد الملـن عبـب سىـن عيـد بـمحمـ 
257................................:..رـبك انى أبـيك ؛ريـهالز   
   289:...............يكنى أبا عبد اهللا؛ د ب غالب الرصافيـمحمـ 
  318.........:..ر القرشي المالقيـد بن قاسم بن أبي بكـمحم ـ 
  321......:رـو بكـأب؛ رةـن القصيـان بـن سليمـد بـمحمـ 
   ؛المازنيي ن إبراهيم التميمـف بـن يوسـد بـمحمـ 
  330.........................................:..أبا الطاهـرنى ـيك
   334................:..فـراني الشريـمن العـن حسـمحمد بـ 
   340.....:.بن إبراهيم بن المرادي بن العشاب د بن محمدـمحمـ 
  نى ـيك ؛بن عبد الملك األنصاري  د بن محمدـمحمـ 

  345..............:..عبـد الملـك رف بابنـويع ؛هـد اللـأبا عب
  ؛يانـالتلمس ريجبن عمر بن محمد الح د بن خميسـمحمـ 

   349....................:..سـويعرف بابن خمي ؛يكنى أبا عبد اهللا
  م ـن إبراهيـلي بـن عـب رـن عمـد بـمحمـ 
   436.................:.......هـد اللـا عبـنى أبـيك ؛شيـكيالمل
  ح ـن راجـن بـن الحسـلي بـن عـد بـمحمـ 

  458...................:.......هـد اللـا عبـنى أبـيك ؛نيـالحس
  ؛ دريـر العبـن عمـلي بـن عـد بـمحمـ 
   475...............................:......هـد اللـا عبـنى أبـيك
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  محمـدن ـه بـد اللـبن عب يىـن يحـد بـمحمـ 
  ا ـبن أبي زكريام ـأبو القاسي؛ أحمـد العـزف نـبا
  483.....................:.....................بـي طالـن أبـبا

   500...............:.هـد اللـا عبـيكنى أبي؛ ودـد المكـحمـ م
  ه بن ـد اللـبن عب بن محمـد دـد بن أحمـمحمـ 
  بـنف ـيوسبن يوسـف ن ـالرحم بن عبد يى ـيح
  506................:.......مـا القاسـنى أبـيك؛ بيـزي الكلـج

  ي؛رال اللخمـقْوح بن شُـبن فتُّ دـد بن أحمـمحمـ 
  514..............:...ونىـرسويعرف بالطُّ ؛هـنى أبا عبد اللـيك 

  ذي النونبن  بن محمد بن يحيى د بن جابرـ محمـ
  518......................:..ةـن الرماليـرف بابـويع؛ بيـالتغل
  ؛ يكـنى  ش العبدريـد بن محمد بن يبـحمـ م

  521...................:.....شـن بيبـويعرف باب؛ هـأبا عبد الل
  ؛ رـري الضريـالنم دـن محمـد بـمحمـ 
  532.................................:....هـد اللـا عبـنى أبـيك
   ؛د اهللاـيكنى أبا عب؛ عينيالر يد بن عبد الولـمحمـ 
  537.................................:..........وادـرف بالعـويع
  الخوالني؛د ـن أحمـب ليـن عـد بـمحمـ 
  540.........:يرـوبالبين الفخـار؛ بابويعرف  ؛كنى أبا عبد اهللاي

  548.............:..يكنى أبا عبد اهللاي؛ د بن محمد البلنسـمحمـ 
  بن بـقي؛ ب ـن لُـد بـن محمـد بـن سعـد بـمحمـ 
  550...............................:......هـد اللـا عبـنى أبـيك
  اريـبن علي بن يوسف األنص بن سعيـد دـمحمـ 
  555...............:.رازـرف بالطـويع؛ هـد اللـا عبـنى أبـيك
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  يكنى أبا حيـان، ؛زيـالنف د بن يوسف بن حيانـمحمـ 
  558...............:..نـر الديـرقية بأثيمن األلقاب المش بـويلق
  يكِّيـخمي الد بن أحمد بن داود مالك اللَّـمحمـ 

  603..................:.ادـن الكمـرف بابـويع ؛يكنى أبا عبد اهللا
  الغساني؛علي بن  محمـد د بنـد بن أحمـمحمـ 

  609..............:..نـويعرف بابن حفيد األمي ؛مـيكنى أبا القاس
  ؛جيـمذحالبن قاسم  ن عليبد ـن أحمـد بـمحمـ 
  612.............................:........هـد اللـا عبـنى أبـيك
  ؛علي الغساني محمـد بن د بنـد بن أحمـمحمـ 

  614.............:....نـد األميـويعرف بابن حفي ؛يكنى أبا الحكم
  616..:......رـيكنى أبا بك؛ المرسي د بن أحمد الرقوطيـحمـ م
  ؛ يـرج األوسـن المفـم بـن ابراهيـد بـمحمـ 
  618..................:......ليـاغ اإلشبيـن الدبـباب روفـالمع
  ؛ يـد األوسـن محمـم بـن إبراهيـد بـمحمـ 
  620........ ....:..امـرف بابن الرقـويع؛ د اهللاـا عبـنى أبـيك
   دـميح خلف بن د بنـد بن جعفر بن أحمـمحمـ 
  622.........:....هـد اللـا عبـنى أبـيكاألنصاري؛   بن مأمونا

  بـاق بن  دـبن أحم بن محمـد مـكَد بن حـمحمـ 
  626.............................:.أبـا جعفـر نىـيك؛ ذاميـالج
  يكنى؛ اريـخلف األنص بن  د بن حسن بن محمدـمحمـ 

  629......:.بابن صاحب الصالةويعرف بابن الحاج، و؛ أبا عبد اهللا
   ؛بن محمـد بن أحمـد بن علي األنصاريد ـمحمـ 

  631....................:..رالـويعرف بابن ق ؛د اهللاـيكنى أبا عب
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  د اهللاـك بن عبـس بن مالـد بن إدريـد بن محمـمحمـ 
  632.........:....ىوسـرف بالقللـويع، يكنى أبا بكر؛ اعيـالقض
   ؛ريحيـارب الصـن محـب دـحمن مـد بـمحمـ 

  637................:.ويعرف بابن أبي الجيش؛ د اهللاـبا عبأيكنى 
  نى ـيك؛ انيـب الكنـن لـد بـن محمـد بـمحمـ 
  640.....................:بـن لـرف بابـه، ويعـد اللـا عبـأب

  644:........هـد اللـا عبـنى أبـيك؛ البدوي د بن محمدـمحمـ 
  653.:...ريكنى أبا بك؛ ريدبن العب مونيد بن عبد اهللا بن ممحمـ 
  ؛ أرقم النميري بن د بن عبد اهللا بن عبد العظيمـمحمـ 
  659:..........................................رـا عامـنى أبـيك

   الفهري دـد بن عبد اهللا بن يحيى بن فرج بن الجـحمـ م
  662...............................:.............رـا بكـنى أبـيك
  ؛ ذاميـار الجـخَّالفَ نـب نـد الرحمـن عبـد بـمحمـ 
  665:............................................رـا بكـنى أبـيك
  ؛  الغساني بن العربي د بن علي بن عمر بن يحيىـمحمـ 

  673...:...............ربيـن العـرف بابـيكنى أبا عبد اهللا، ويع
  يكنى أبا عبد اهللا،  ؛د العبدريمد بن علي بن محـمحمـ 
  677:............................................مـرف باليتيـويع
   رـن محمد بن أبي بكـن محمد بـن أحمد بـد بـمحمـ 
  األلقابيكنى أبا عبد اهللا، ويلقب من ؛ سيـبن مرزوق العجيا

  692...........................:......نـس الديـة بشمـالمشرقي
   يلـالتس بن سعد التميمي د بن عبد الرحمنـمحمـ 

  746:.........................هـد اللـا عبـنى أبـيكي؛ الكرسوط
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   ؛يكنى أبا عبد اهللا ؛اجيالصنه د بن عبد المنعمـمحمـ 
  753....:..........................مـد المنعـن عبـرف بابـويع
   ،يكنى أبا عبد اهللا ؛رىـالفه دـبن رشي د بن عمرـمحمـ 
  755:......................................دـن رشيـرف بابـويع
  يكنى أبا عبد اهللا، ؛ السبتي د بن علي بن هانيـمحمـ 
  774:.......................................هدـم جـرف باسـويع
  ؛عبد اهللايكنى أبا ؛ د بن يحيى العبدريـمحمـ 
  801........:.................................يدفـبالص رفـويع
  804:......يكنى أبا عمرو ؛محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبيرـ 
   ؛انيـف الغسـن خلـد بـن أحمـد بـمحمـ 
  810..:...................يعـرف بالقليـويع؛ رـا أبكـنى أبـيك
   ؛يكنى أبا عبد اهللاي؛ الدوسمحمد  ند بن أحمد بـمحمـ 
  811:......................................ةـن قطبـرف بابـويع
  ؛ د بن إبراهيم بن عبد اهللا بن روبيل األنصاريـمحمـ 

  813:......................ويكنى أبا عبد اهللا، ويعرف بابن السراج
  ي؛ ن عبد اهللا بن أبي زمنين المرب براهيمإد بن ـمحمـ 

  817:..............................................يكنى أبا عبد اهللا
   ؛يسـان القيـن حسـم بـد بن جابر بن إبراهيـمحمـ 
  819 :...........رـن جابـرف بابـويع؛ هـد اللـا عبـنى أبـيك
  ؛ يـاألوس األنصاري د بن خلف بن موسىـمحمـ 
  823....................:..................هـد اللـا عبـنى أبـيك
  نى ـيك ؛والنيـد بن محمد بن إبراهيم الخـمحمـ 
  827:.....................يشـرف بالشريـويع ؛هـد اللـا عبـأب
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  ي؛ رـالم ودةـبن س د بن عليـد بن محمـمحمـ 
  831:.........................................مـا القاسـأب ىنـيك
  ؛ بن خلف القيسي يز بن سالمد بن عبد العزـمحمـ 
  838....:.................................هـد اللـا عبـنى أبـيك
  ؛ نـزمني ـين أبـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
  840.:....................................هـد اللـا عبـنى أبـيك
  ه بن محمد بن عبد الرحمن ـد اللـد بن عبـمحمـ 
  841:...............يدنان بن بشير بن كثير المربن أبي زمنين عا

   يمـن اللخـن الحسـن بـد الرحمـن عبـد بـمحمـ 
  844.....:.......................نـا الحسـنى أبـيك؛ صيـالقاي
  ن ـد بن عبد الرحمن بن عبد السالم بن أحمد بـمحمـ 

  847.......:..........هـد اللـا عبـنى أبـيك؛  انيـيوسف الغس
  بند بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج بن أحمد ـمحمـ 

  850 :...........ويعرف بالمالحي ؛يكنى أبا القاسم؛ قيـحقل الغاف
   ؛يكنى أبا عبد اهللا ؛د بن علي بن عبد اهللا اللخميـمحمـ 
  853:........................................وريـرف بالشقـويع
   ؛يكنى أبا عبد اهللا؛ القربلياني د بن علي بن فرجـمحمـ 
  856.....:.....................................رةـرف بالشفـويع
  نى ـيك؛ السكوني د بن علي بن يوسف بن محمدـمحمـ 

  858:.....................ؤةـن اللؤلـرف بابـويع ،هـأبا عبد الل
  ؛ ريـودة المـم بن سـودة بن إبراهيـد بن سـمحمـ 
  861.....:................................هـد اللـا عبـى أبنـيك
  863:..........ريـالبيي وـاألم ةـن رفاعبد ـبن يزي دـمحمـ 
  866:.........د بن أحمد بن أبي بكر بن خميس األنصاريـمحمـ 
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  869:...........ارـه العطـد اللـن عبـد بـن أحمـد بـمحمـ 
  نى ـيك؛ شيـاكن المرـد بـن أحمـد بـمحمـ 
  872...:.................شيـرف بالمراكـويع ؛هـد اللـا عبـأب

  نى ـيك؛ هـزب اللـن حـرون بـن بكـد بـمحمـ 
  876.:............................................هـد اللـا عبـأب

  879..:.........د بن الحسن بن أحمد بن يحيى األنصاريـمحمـ 
  بن عبد الرحمن بن إبراهيم األنصاري د بن محمد ـمحمـ 

  881...:...........مـمعبالم؛ هـد اللـا عبـنى أبـيك ؛ليـالساح
  ؛ بن عمر الهاشمي بن يوسف د بن محمدـمحمـ 
  885:....................اليـرف بالطنجـويع ؛رـا بكـنى أبـيك
  نى ـيك؛ زرجيـون الخـن محمد بن ميمبد ـمحمـ 
  887:.....................مـأسل الـرف بـويع ؛هـد اللـا عبـأب

   ؛بن إبراهيم األنصاري د بن قاسم بن أحمدـمحمـ 
   890:................دـيدرف بالشُّـويع ،هـد اللـا عبـنى أبـيك
  التلمساني  بن محمد د بن أحمد بن إبراهيمـمحمـ 

  897..:........انيـرف بالتلمسـويع ؛يكنى أبا الحسين؛ األنصاري
  ؛ اريـرال األنصـبن يوسف بن قط د بن عليـمحمـ 
  903:..........رالـن قطـرف بابـه، ويعـد اللـا عبـنى أبـيك
  907:......يكنى أبا يحيى؛ د بن أحمد بن محمد بن األكحلـمحمـ 
  ؛ د بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقيـمحمـ 
  914......................:....................دـا الوليـنى أبـيك
  نى ـيك؛ قيـالغاف انـد بن حسـن محمـد بـمحمـ 
  916:..................انـن حسـرف بابـه، ويعـد اللـا عبـأب
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   ؛ريـد بن قاسم النميـد بن عبد اهللا بن أسـمحمـ 
  919:...............روـا عمـنى أبـيك؛ اجـن الحـو بابـالمدع

  924:..........يكنى أبا عبد اهللا؛ لكاتبد بن عبد الرحمن اـمحمـ 
  928:.........بن عمار بن ياسر د بن عبد الملك بن سعيدـمحمـ 
  اهللا بن عمار  بن عبد د بن سعيد بن خلفـمحمـ 
  934:...................رـا بكـنى أبـيكبـن ياسـر العنـسي؛ ا

  939...:...يكنى أبا عبد اهللا؛ العبدري لد بن أحمد بن المتأهممحـ 
  ؛ ويـد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلـمحمـ 
  942:............................................رـا بكـنى أبـيك
  954:.......يكنى أبا عبد اهللا؛ محمد بن محمد بن شعبة الغسانيـ 
  959:............يكنى أبا عبد اهللا ؛د بن محمد بن العراقيـحمـ م
  ؛ اريـون األنصـرتن فُـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
  961:......................اـرف بالهنـويع ،مـا القاسـنى أبـيك
  ؛ لـن مقاتـد بـن محمـه بـد اللـد بن عبـمحمـ 
  965:.........................................مـا القاسـنى أبـيك
  ؛ بيـه التجيـد ربـن عبـلي بـن عـد بـمحمـ 
  967:..........................................روـعما ـنى أبـيك

  ؛ اريـد األنصـد بن محمـد بن إبراهيم بن محمـحمـ م
  969:..................اعـرف بالصنـويع ،د اهللاـا عبـنى أبـيك
  د اهللا، ـا عبـنى أبـيك ؛ اريـد األنصـد بن أحمـمحمـ 
  972.................:.........................اقوـرف بالمـويع
  973:..........الحميـري؛ يكنى أبا عبد اهللا محمـد بن حسنونـ 
  ه، ـد اللـا عبـنى أبـيك؛ ريـد البكـن محمـد بـمحمـ 
  975:.....................................اجـن الحـرف بابـويع
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  978:......يعرف بالسواس؛ محمد بن محمد بن أحمد األنصاريـ 
  ن ـبن أحمد بن جعفر بن عبد الحق بن نصر بد ـمحمـ 
  ر، ـرف بابن جعفـويع ،د اهللاـيكنى أبا عب؛ اف السلميـحق

  980:..........................جيـر بالقونـي األخيـر فـويشه
   ي؛سـوان القيـن صفـن بـد بن حسيـد بن أحمـمحمـ 
  985.:...........وانـن صفـرف بابـر، ويعـا الطاهـنى أبـيك
   ؛د الرحمن بن إبراهيم األنصاريـد بن أحمد بن عبـمحمـ 
  991:..............ليـرف بالساحـه، ويعـد اللـا عبـنى أبـيك
  ؛ يـم األمـن قاسـد بـن أحمـد بـمحمـ 
  996:................انـرف بالقطـه، ويعـد اللـا عبـنى أبـيك
  1006....:......اليـالهاشمي الطنج د بن أحمد بن يوسفـمحمـ 
  م ـن إبراهيـد بـن محمـم بـن إبراهيـد بـمحمـ 

  1011:......................................اجـن الحـقي بـالبلفي
  ؛ زيـاد النفـم بن عبـيى بن إبراهيـد بن يحـمحمـ 

  1018:...........يكنى أبا عمرو، ويعرف بابن عباد، الحاج الصوفي
   1031.....):..لقسم الثالثا( فهـرس الموضوعـات والتراجـم ـ 
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