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وھـي بلـدة صغیـر تتقـع . Ruedaنسبـة إلى بلـدة روطـة أو روضـة : روطّي 1

. ؛ شمـال مدینـة شریـشSan Lucarعـلى المحیـط؛ بالقـرب مـن ثغـر شلـوة 
أمـا لوشـة فقـد سبقـت اإلشـارة . روطـة التابعـة لسرقسطـةوال عالقـة لھـا ب

 . إلیھـا، وھي تابعـة لغرناطـة
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  .وصححـت مـن الزیتونـة)). حـال: ((في اإلسكوریـال 1
 )).ولمـا خـرج أمیـاال: ((في الزیتونـة 2
  )).الحضـرة: ((نفسـھ 3
ى الشمال بلـدة مـن أعمـال مقاطعـة مالقـة؛ تقـع إل: Comaresقمـارش  4

  ).سییـرا نیفـادا(منھـا عـلى سفـح جبـل الثلـج 
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  ارع العشاق ـون مصـل تعلمـه
  واقـاألش  ةـبلوع د الوداع ـعن

   
                                                

 .البحـر الكامـل 1
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  دمايهم   عـب من نجيـن يكتوالبي
  راقـبف  تـلمن يم  دـإن الشهي

  وى ـيوم الن مـلو كنت شاهد حاله
  اقـمط  ون غيرـت ما يلقـلرأي

  اؤه ــل بكـب ال يمـيئم كـمنه
  اقـع اآلمـمدام هـرقتـد أغـق

  ناره  لـاء أشعـرق األحشـومح
  اقـه الخفـب بقلبـول الوجيـط

  ه ـكالم   عـه ال يستطيـولـوم
  1القـوي وى ـفي اله  مما يقاسي

  ارة ـيطيق عب فما   خرس اللسان
  ن راقـم هـرور ومالـم المـأل

  ة ـوقاي ون ـب من المنـما للمح
  القـه بتـحبيب هــيغث  مـإن ل

   

                                                
  )).ویـالقي: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 1
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  بغرامه  ذاهب  دك ـعب والي ـم
  1اقـن دماه البـم  فادرك بوصلك

  ل ـتي متوسـبذل ك ــي إليـإن
  اقــإشف ك أوــف منــفاعط

2 
  ت جماله ـد الحديث إذا وصفـأع

  هـب خيالـللمح  جـتهي  هــفب
  ره ـكرر ذك  يا واصف المحبوب

  هـجريال  هــلى عشاقـوأدر ع
  ه ـوشرح صفات فبذكر من أهوى 

  هـوخالل عي ـث لمسمـلذ الحدي
  عي ـاع بوصفه لمسامـطاب السم

  هـت هاللـمذ لمح وقررت عيناً 
  ه ــة في حبـذ مالمـيل  بيـقل

  هـضالل اداً في هواه ـويرى رش
   

                                                
  )).البـاقي: ((طویـل. د: جعلھـا 1
  .البحـر الكامـل 2
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  ر ـلسام رق ـأو ما ت اذلي ـيا ع
  هـه فرثا لـالم أنينـع الظـسم 

  :1اًـره أيضـن شعـوم
  وهوانا   اـم حبنـتزع ت ـإن كن

  اـوانـوه ة ــمذل  نــفلتحمل
  ا ـوصالن إن أردت  فاسجر لنفسك

  طلبت رضانا واغصب عليها إن 
  ا ـودادن طالب  في  فؤادكواخلع 

  اـإن هويت لقان 2كـواسمح بموت
  ة ـود حقيقــفإذا فنيت عن الوج

  اـذاك تران  دـفعن  اءـوعن الفن
  رة ــب فيه عبـأو ما علمت الح

  اـوسوان ا ـفاخلص لنا عن غيرن
  ا ـببابن  تـك إن وقفـلباب  وابذل

  اـحمان اك إذا فقدتـرك حمـوات
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )). بنفسـك: ((في الزیتونـة 2
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  ة ـا رامـمر ـما حاج 1عـما لعل
  انـراألذهاـيسح م أنس ـا ريـم

  ا ــبقبابن  مــمخي  الـإن الجم
  اـبظبان ة ـوبـاؤه محجــوظب

  ا ـبفناين  ذـة من يلـن األحبـنح
  اــا إحسانـحسنن مع ع لهـنجم

   2اـلن لعزنا  نحن الموالي فاخضعن
  اـوى من هانـفي اله  عـإنا لندف

  ر ــل سحــللتدل ل ـذلـإن الت
  اـومهان  اًـاشقـا عـد إلينـفأخل

  وى ـواصبر على ذل المحبة واله
  اـد النـم قـة هايـع مقالـواسم

  ة ـمن الهوى مسروق  نون الهوان
  اـت هوانـد لقيـفق  إذا هويتـف

   

                                                
 .السـراب: لعلـع ھنـا 1
  )).لعزنـا: ((؛ فیقیـت))لنـا((: طویـل. حـذف د 2
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1 
  ا ـبي طرقـمن حبي ال ـو خيـل

  اـدي طرقـبخ  عيـدم  يدع لم 
  رى ـه لو سـمنح ـم الريـونسي

  اــرقــالح ألزال   ذاه ــبش
  ا ــالصب الت ـهبت علي  ومتى

  لي نفث رقا 2نـفه مي ـصح جس
  وى ـؤادي في الهـيشكو ف  عجباً

  اــي الفرقـار وجفنـب النـله
  ا ـم رشـفيك ي ـالحي ل  3يا أهل

  اـذ رمقـاً مـي رمقـل يدع  لم 
  ره ــأثم  عــم طالــت  درـب

  اـه دعص نقـتان تحـن بـغص
  ا ـاال مثلمــوجم  اًـحسن راق 

  اــواه ورقـي هـبي فـقل  رق
   

                                                
 .والقصیـدة مـن بحـر الرمـل. ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
 )).فـھي: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).یـا أھیـل: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  اً ــاه ذهبـضي س ـالشم 1أنسى[
  2]اــاه ورقـدر سنـالب  سىـوك

  ت ــه خلعـن عليـل الحسـحل
  اــخلق  دـق  اـوله  اـفارتداه

3 
  من شفتي رفقا على كبدي  دعوت 

  دـاإلنسان في كب  ال لي خلقـفق
  ني ـقلت الخيال ولو في النوم يقنع
  دـاك بالسهـت عينـفقال قد كحل

  ره ـبي في تذكـبي بقلـفقلت حس
  يدي فقال لي القلب واألفكار ملك 

  لي ـأم قلت الوصال حياتي منك يا
  دـقال الوصال فراق الروح للجس

   

                                                
 )).أنَّـَس: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 2
  .البحـر البسیـط 3
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  يرضى الحبيب به  اـفقلت أهالً بم
  دـأح  وي علىـبي ال يلـفإن قل

1 
  ا شوقنا نبتغي السرى ـركبنا مطاي

  سرا نلم ضيء ـل يـقندي وللنجم 
  ا ـيدر ما بن  وعين الدجا قد نام لم

  راـتطعم الك  د لمـوأجفاننا بالسه
  ه ـقذال  ل شابـإلى أن رأينا اللي

  وراـمن والح عمود الفجر غصناً 
  رة ـمني  د ناراًـالبع برأس لمحنا 

  غي الكرامة والقراـا نبـفسرنا له
  بنا السير الحثيث بسحرة  وأفضى 

  س دوراـر بالنواقــدي  ةـلحان
  ده ـوة السير عنـحب  اـفلما حللن

  ام مكبراـق  سـا القسيـوأبصرن
   

                                                
  .والقصیـدة الموالیـة مـن البحـر الطویـل. ي الزیتونـةسقطـت ھـذه الكلمـة ف 1
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  الصدا  مـاً له أعجـوحرك ناقوس[
  1]راـمخب شاء  الذي فأفصح بالسر

  م ـم مسيركـدتوقال لنا حطوا حم
  2)وعند الصباح يحمد القوم السرى(

  بكم  قد أتى  نعمتم صباحاً ما الذي 
  زورا  اكـا أتينـه إنـا لــفقلن

  اً ـبايع كنت  وراحتنا في الراح إن
  ىرـه أربح مشتـفي  3اـفإن لدين

  عتيقة  دام ـدي مـعن ال لكم ـفق
  صراـآدم أع لـن قبـدة مـمخل

  ت ـحنترو  كالشمس لكن مشعشعة
  فال ترى  التجسيم قدماً ت عنلوج

   
                                                

  . سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 1
أن أول قائـل لھـذا المثـل ھـو سیـف اهللا خالـد بـن الولیـد؛ ـ فـفي قـول ـ : ُیذكـر 2

بعـد قطعـھ بجیشھ للمفـازة المھلكـة بیـن العـراق والشـام؛ وقـول آخـر؛ المفـازة 
حیـث أشـار علیـھ رافـع الطـائي بـرأي؛ فأخـذ بـھ . مامـة والعـراقبیـن الی

  : ونجـح بعـد صبـر ومثابـرة؛ فقـل
   وىـإلى  َن  رــقراق ن ـفـوز م * ـَدىــع  أنَّى  اْھَتــراف   در  ـھـلل

   إْنِسّي  ُیـرى  َقْبلك  ما َساَرھا *َبـكى  شـھ الجیـَخْمًسا إذا َسار ب
    وَتنجلي عنھم عیابات الَكرى*  َمد القوم السُّرىعند الصباح َیْح

  )).لنـا: ((في الزیتونـة 3
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  ا ـفدامه  مـوحل لنا في الحين خت
  راـمسكاً فتيقاً وعنب ا ـلن  فأسدى

  ه ـبوجه  اقي فالحـوقلنا من الس
  راـوحي امـألباب األن شــفأده

  ه ـبجمال هرـخم  نـا عـوأشغلن
  راـدر ما جـراً فلم نـوغيبنا سك

1 
  لب األسرار إسراراً ـاً يطـيا نايم

  اراـغي بعد آثـونب  انـفيك العي
  ع ـك ففيك الملك مجتمـأرجع إلي

  د داراـوي قـوالفلك العل والفلك 
  ه ـأنت المثال وكرسي الصفات فت

  راراًـاً وإسـم إعالنـعلى العوال
  منثوراً وقد كتبت  2ور والدرـوالط

  اراـآث  ه في اللوحـقدرت  المـأق
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 )).والـرق: ((في اإلسكوریـال 2
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  ي ـك فـيعمره سر الماليوالبيت 
  واراـن أنـقلبك قد أسرج  مشكاة

  ه ـت تسكنـه سقفاً أنـالل عـورف
  اراًـوأقم  ت شهباًـه أطلعؤاـسم
  ره ـبجوه ور ـوبحر فكرك مسج

  راراـاً للدر أسـبه مخرج فغص 
  دى ـنار ه 1]بوادي القدس[  فإن رأيت

  اراـازج النـفاثبت فنورك فيها م
  را ـمفتق  عليكالندا ن واخلع لسمع 

  اراًـل عزاً وإكبـتن  إلى المنادي
  باألسماء متصفا   وغب عن الكون

  داراـال ال واطلب من الكل رب الدار
2 

  أطالب ما في الروح من غامض السر 
  رـوقارع باب العلم من عالم األم

   

                                                
 )).بالقـدس: ((في الزیتونـة 1
 .البحـر الطویـل 2
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  ه ـباب  رعـعرضت لعلم أبهم الش
  دريـي  ال قـول لحقائـلكل جه

  ا ـمحقق  تـرا قد سألـولكن خبي
  درـنثرت من ال فانظم ما   فدونك

  ة ـواك قدم وسيلـن يدي نجـوبي
  رـواكتم ما فهمت من الس اهللا  تقى

  ا وال ما يخصه ـت جسمـوال تلتف
  والوهم والفكر من الحس والتخييل

  ة ــورة كلية جوهريـذ صـوخ
  والسبر  بالعكس 1زتجل عن التميي

  دت ــن تولـرآة اليقيـمب  ولكن
  رـوال غي وليست بذاتي إن سألت

  ة ـتحدث وليست قديم  ك لمـكذل
  رـوال وت وما وصفت يوماً بشفع 

  ا ـبذات الذات كان ظهوره ولكن 
  رة الفجرـإذا ما تبدت في الدجا غ

   

                                                
  )).التحسیـس: ((في الزیتونـة 1
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1 
  مغناك يا غايتي وقت   دتيـمشاه

  نعتوحبك لي  بعداً  يكـفما أشت
  م ـاً بجمالكـايي عاكفـبق  مقامي

  ة لي تحتـفي الحقيق  امـفكل مق
  م ـول دون لقايكـاألح  لئن حالت

  ما حلت ة ـحكم المحب  فإني على
  وإن كان غيري في الهوى خان عهده 

  تـعهدي ما خن  هـفإني وأيم الل
  غير نيل وصالكم  ءاـي رجـوما ل

  وتـيكون له ف وال خوف إال أن 
  األنس بارق   دا من جانبنعم إن ب

  رتـني بسط به نحوكم طـيحرك
   زنيـاب يهـالعت رتـومهما تذك

  تـالنع  ب بهـقبض يغي 2لهيبتكم
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).لطیبتكـم: ((في الزیتونـة 2
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  مشربا  حتى صار لي الوجد تواجدت 
  تـة إذ غبـود للحقيقـوالح وج

  ر ـداي  فها أنا بين الصحو والمحو
  وتـأقول فال حرف هناك وال ص

  م ـكوالورود علي  ودي إليكمـقص
  1ومنكم سهودي والوجود إذا عدمت

  لديكم  تي عني حضوريـوفي غيب
  الرسم والمحو أثبت 2وعند امتحان

  ني ـجمعت وفي فرقتي الباني بحق 
  تـفرق الحقيقة  وفي جمع جمعي في

  ة ـمهاب  تـحتى دهش  لي 3تجليته
  ولما رددت اللحظ بالسر لي عشت

  ة ـغاي  بـق بل مواهـموارد ح
  تـلي ته  لك البوادةما بدت تإذا 

   

                                                
  )).عـدت: ((طویـل. دجعلھـا  1
  .؛ وصححـت مـن الزیتونـة))امتحـا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).تجلیـت: ((طویـل. جعلھـا د 3
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   1فيـوتخت  وحـوار تلـح أنـلواي
  س له ثبتـوميض البرق ليولكن 

  أدهشت  بدت تلك الطوالع  اومهم
  تـع أظلمـوإن غيبت تلك اللوام

  ردني ـت  اللـوهيهات هيبات الج
  2تـلي ال محالة دكدكـوعند التج

   3صفصفٌ قاع الي فهي ـنسفن جب
  تـزيغ وال أم س يرى فيهنـولي

  حي ـنار جوان ن ـولي أدمع أجج
  تـس لواله من حبكم ذبـنفولي 
  ة ـحقيق  انـأال فانظروا قلب العي
  تـوالحياة إذا م 4وجوديو  يفناي
  ت جميعها ـن نلـمراتب في التلوي

  عن كلها  بنـت  وفي عالم التمكين
   

                                                
 .وصوبـت مـن الزیتونـة)). واختـفى: ((في اإلسكوریـال 1
  )).تكدكـدت: ((في الزیتونـة 2
 )).وصفصـف: ((طویـل واو العطـف؛ فأضحـت. أضـاف د 3
  )).وجـودي: ((عطـف؛ فغـدتطویـل واو ال. حـذف د 4
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  م ـوجدتك يايـفن وعند قيامي عن
  تـوق ما نلـة فـفال رتبة علوي

  بعده  م ال أرى ـب ثرـورود وش
  ال كنت  ن شرابكـلين كنت أروى م

  ة ـمدام  الوجود 1واسـشربت أك
  شبت  عن ورود متى يفلست أجل

  ا ــكله  مـداح العوالـوكيف وأق
  الدير أسكرت  من صاحب 2ولكني

  ني ـوإن  يـباألوان  ومـق قـتعل
  تـعلم  جمال المعاني ال المغاني

   اـوأرضعت كأساً لم تدنس بمزجه
  ضعت ما 3]فيا لعمري[نلتها صرفاً  وقد

  م ـشراب بها األبرار طاب مزاجه
  تـاً ألني قربـصرف  وأرضعتها

   

                                                
 )).كئـاس: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).ولكنـني: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).؛ وبقیـت لعمـري))لنـا((طویـل كلمة . حـذف د 3
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  ا ــعندم ة ـا آدم نال الخالفـبه
  تـوه سمـتبدت له شمساً لها نح

  ه ــوح حين فر لفلكـت لنـونج
  1الموت  رارها عمدـعن أس ومن بان
  ا ـل بنورهـوقد أخمدت نار الخلي
  تـا بهـموسى عن أشعتهوكان ل

  ا ـنسيمه  ه روحـوهبت لروح الل
  تـالمي ه ـفأبصره األعمى وكلم

  ه ـلرب ريـوسار بها المختار سي
  اك وال تحتـإلى حيث ال فوق هن

  اـه بعرفهـد أسكرتـق هنياً لمن 
  البخت غي وساعده ـلقد نال ما يب

  
       


   
      

                                                
  )).ومـن بـان عـن أسـرارھـا لي عمـد  المـوت: ((طویل ھذا الشطر ھكذا. جعل د 1
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    1   

                                                
ـن محمـد بـن محمـد الغـزالي ھـو حجـة اإلسـالم اإلمـام أبـو حامـد محمـد ب 1

م؛ وتـوفي 1058/ھـ 450الطـوسي؛ ولـد في مدینـة طـوس الفارسیـة في حـدود 
  .م1111/ھـ 505بھـا سنـة 
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1     
       

        


       

     
        

                                                
وقـد ترجـم لـھ ابـن الخطیـب . ؛ وھـو الشائـع))ابـن طفیـل: (( في الزیتونـة 1

  .في مـا سبـق
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1 
  ه ـخذ ما تراه ودع شيئاً سمعت ب

  زحل  يك عنفي طلعة الشمس ما يغن
  

      
 




        


   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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1
      


       


2 

  ن ـيم  ت ذاـقيان إذا الـا يمـيوم
  انـاً فعدنـت معديـوإن لقي      

  
        
       
        


       
         

       
                                                

  .؛ والتصویـب من الزیتونـة))ـھومـا أخذت: ((في اإلسكوریـال 1
 .البحـر البسیـط 2
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1
 

   2   



       
                                                

ولـد بطرطوشـة مـن أعمـال الثغـر . ھو فقیـھ ومفكـر سیـاسي واجتمـاعي 1
م؛ وزاول تعلیمـھ األّولي في سرقسطـة، ثم انتقـل 1059/ھـ 451األعـلى سنـة 

 وأخـذ عنھـم؛ وبعدھـا، إلى المشـرق؛ حیـث التـقى عـدد كبیـر مـن علمائـھ
ومـن أشھـر . م1127/ھـ520وكانـت وفاتـھ سنـة . استقـر في اإلسكندریـة

  )). سـراج الملـوك((مؤلفاتـھ كتـاب 
 .یقصـد اإلمـام الغـزالي؛ وھـو مـن مدینـة طـوس 2
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***  
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 .م1304الموافـق لـ  1
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1 

  ف ـواق  لىـاب العـد ببـعبي
  رفــد أم ينصـالمج هــأيقبل

  ا ـد نلت المنـل المجـإن قبـف
  رفــا أعــدري مــوإال فق

  
 

   ***  
   

                                                
 .البحـر المتقـارب 1
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 .نیـل االبتھـاج، ونفـح الطیتب: لـھ ترجمـة في 1
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    1    2

    
      


        
       
 

  
   

                                                
 )).بجـالت : ((في الزیتونـة 1
 )).البنـاء وأضرابـھ مـن المراكشییـن: (في النفـح 2
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1     

2
 3



     
        


     

                                                
 .أي حارسـان 1
 .وھـو أصـوب)). َمَردََّنـا: ((وإنَّ: ((في النفـح 2
ھـو أبـو العبـاس أحمـد بـن شعیـب الجزنـائي التـازي الـدار والفـاسي إقامـة؛  3

 .م1349/ ھـ750تـوفي بتونـس سنـة 
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1 
  المي ـفي ك 2إلى الوجازة  قصدت

  ارـفي االختص  بالصواب لعلمي 
  مي ـدون فه ما  3ذر فهوـأح ولم 

  ارـالكب  إزراء ت ـن خفــولك
  ني ـأش  اءـة العلمـأن فحولـفش

  ارـم الصغـط تعليـان البسـوش


    4 
 

    *** 
   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
  .ي اإلیجـازأ 2
  )).فھـم: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .م1354/ ھـ755أي  4
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    2  
   

      3  
     

                                                
 )).الحفـاوي: ((في الزیتونـة 1
 . مـا ورد بیـن حاصرتیـن أضیـف مـن الزیتونـة 2
 . ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 3
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  1


      


      


  

    
 


2

        
        
        

                                                
 )).الحاجـة: ((في اإلسكوریـال 1
 )). التخلـق: ((في الزیتونـة 2
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1 
  

   

                                                
  .م1242الموافـق لـ   1
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1     
     


      
      
       
   
 

***       
   

                                                
 .م1315وافـق لـ  الم 1
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2    

      
    3 


  
      

                                                
ویلقـب بابـن بطوطـة؛ ولـد بطنجـة سنـة . نسبـة إلى قبیلـة لواتـة األمازیغیـة 1

: لـھ ترجمـة أیضـًا في. م1377/ھـ779م، وتـوفي بمراكـش سنـة 1303/ھـ703
الـدرر الكامنـة، وھدیـة العارفیـن، ودائـرة المعـارف اإلسالمیـة، وكتـاب 

 .ھ في طبعاتھـا العدیـدةاألعـالم؛ ومقدمـة رحلتـ
 .م1325  الموافـق لـ 2
  .م1325  الموافـق لـ 3
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1
 
      

 
  ***  

   

                                                
  )).اثنـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
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1 

 
 

    

    

       
      



                                                
أي المیـم  )).اللَّمتـوني: ((إذ ربمـا تكـون. یبـدو أنـھ تصحیـف مـن الناسـخ 1

  .بعـد الـالم مباشـرة؛ وھي القبیلـة الحاكمـة في دولـة المرابطیـن
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1 

 
 

  
 

 2   
3  


      

                                                
  .م1111ق لـ  الموافـ 1
مـن علمـاء غرناطـة وكتابھـا في النصـف األول مـن القـرن السـادس  2

  .سبـق التعریـف بـھ. الھجـري
  .م1114الموافـق لـ   3
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1
     

 
 

 


 
   

                                                
  .م1225الموافـق لـ   1
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1 

 ار على الخبب ـي األشعـذ فـخ

 بـه من العجـعن ورك ــفقص
 وا ــواآلداب قضــذا وبنــه

 بــي الرتـدك فــو مجـبعل
 
2 

 ا ــوى وصبـب هـد الشيـأبعي

 اــلعب وال   واًــال له ال ــك
 ا ـــهترادـب ون ــذرت الست

 اــفاشتهب ذارك ـع  كـفي مس
   

                                                
  .ھـذان البیتـان مـن بحـر المتـدارك؛ ویسـمى أیضـًا الخبـب، والمحـدث 1
 .الخبـب 2
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  الً ـلي أمـتص  ىيـس أحـا نفي  

 اـروي عجبـا تـروحي شيـيع

 ا ـر الكبرة مـي شكـف ذي ـوخ
 اــذهب  اـاح ومــصباإل  الح

 ا ـارف مــرزت معـا أحـفيه
 اـــه الحقبــت بجدتـــأبلي

 ت ـوصف ت ـإذا أعتق  رـوالخم

 اــعنب  اــاً منهــنثم لىـأع
 ه ــل  رءــالم رـعم  ةـوبقي

  اــدرب  اـا طبــبه  انـكإن 
  ــهـبإنابت  اـفيهـ   نيـهبـ

 اـصبـ امــه أيــا هدمـمـ
 

  ***  
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  1   
      
       
    
      

2


      

                                                
قـة؛ تقـع عـلى شـاطئ البحـر المتوسـط؛ وتبعـد عـن سھیـل بلـدة في إقلیـم مال 1

وتسـمى الیـوم . مالقـة بنحـو ثالثیـن كیلومتـرا؛ في اتجـاه الغـرب منھـا مالقـة
  . Fuengirolaباإلسبانیـة 

  . قصـر الحمـراء؛ مقـر سالطیـن غرناطـةأي  2
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﴿     

                                                
  )).تعبـة: ((في اإلسكوریـال 1
طـل عـلى البحـر؛ تقـع عـلى بعـد ستیـن ؛ بلـدة صغیـرة تMarbellaمربلـة  2

 . كلیلومتـرا تقریبـًا غـربي مالقـة
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* 
*  

* 

 *
﴾1.   

      


 


    2  
       

                                                
: كاملـة ھكـذا 88واآلیـة . 92ـ  91ـ  90ـ  89ـ  88: اآلیـات: سـورة یوسـف 1
ِبِبَضاَعـٍة َفَلمَّـا َدَخُلـوا َعَلْیـِھ َقاُلـوا َیـا أیَُّھـا الَعِزیـُز َمسََّنـا َوَأْھَلَنـا الضُّـرُّ َوِجْئَنـا  (

  . )ُمْزَجـاٍة َفـَأْوِف َلَنـا الَكْیـَل َوَتَصـدَّْق َعَلْیَنـا إنَّ اللَّـَھ َیْجـِزي الُمَتَصدِِّقیـَن 
  .م1285الموافـق لـ   2
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 .م1286الموافـق لـ   1
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   ***  

1 
 

2 

 
 

 3  


      
 

   

                                                
  .المغرب في حلى المغرب، وإعمال األعالم، والبیان المغرب: لھ ترجمة في 1
: رف بن عبد اهللا؛ في اإلسكوریال؛ حیث ورد ھـذاللمطحرف االسم الكامل  2

 )). عبد الرحمن(( كما أسقط بعد محمد اسم؛ ))المطرف بن عبد اهللا بن عبد اهللا((
عبـد اهللا والـده كـان یلقـب باألمیـر؛ إذ لـم ُیعـرف لقـب خلیفـة في الدولـة  3

كمـا . د عبـد اللـھاألمویـون باألندلـس إّال في عھـد عبـد الرحمـن الناصـر؛ حفیـ
أن لقـب أمیـر المسلمیـن استعمـل في وقـت متأخـر أیضـًا؛ إذ استعمـل ألول مـرة 

  . في الدولـة المرابطیـة
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3

       

      

                                                
؛ مـن )م1076/ھـ469م ـ 987/ھـ377(ھـو أبـو مـروان بـن حیـان القرطـبي  1

ریـة، مؤلفاتـھ كتـاب المقتبـس، وكتـاب المتیـن، وكتـاب أخبـار الدولـة العام
  .سبقـت اإلشـارة الیـھ. وكتـاب البطشـة الكبـرى؛ وكلھـا في التاریـخ

وتقـع . بلـدة حصینـة؛ تبعـد عـن قرطبـة بثمانیـن میـال Bobastroبیبشتـر  2
وكانـت أیـام الفتنـة . في الشمـال الغـربي مـن مالقـة، وال تبعـد كثیـرًأ عـن رنـدة

  . ؛ خـالل ثورتـھالكبـرى أحـد معاقـل ابـن حفصـون
 )).المعـروف بالعرمـات: ((في المقتبـس 3
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1
 2     
      

 
   

                                                
؛ تقـع في منطقـة الفرنتیـرة ضمـن المثلـث Sidonaمدینـة شذونـة  1

اإلسبـاني؛ بالقـرب شریـش؛ وفي ھذه البقعة بالذات حدثت الموقعة الحاسمة؛ 
  .م711/ھـ92التي انتصر فیھا طارق بن زیاد فاتح األندلس على القوط سنة 

 )).لئـن((ھكـذا بتخفیـف الھمـزة؛ كعـادة أھـل المغـرب؛ وھي عنـد المشارقـة  2
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  . العبـارة الـواردة بیـن حاصرتیـن ساقطـة في االسكوریـال 1
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1 

  *** 
   

                                                
 .م895  الموافـق لـ 1
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المغـرب في حـلى المغـرب، وإعمـال األعـالم، ، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

  .الذخیـرة، والبیـان المغـرب
  .ـت ھـذه العبـارة في االسكوریـالسقط 2
 )).إلى نیـل اإلمـارة: ((في الذخیـرة 3
 )).َلِبـَق الُفروِسیَّـة: ((في الذخیـرة، وإعمـال األعـالم 4
  )).بضـرب: ((في الزیتونـة 5
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     1
        
2 

  رى ـوالس  لـبشراك من طول الترح
  راـالسفر الح فأسف ح بروحـصب

   ىحاجب الشمس الذي حجب الدج من 
  راـمتفج 4ذرىـارالـبأنه 3راًـفج

   ىلتثم اع على الندى  5ادى بحيـن
سراـومكب  الًـمهل  اةـالعف 6لـب  

  ا ـودونن داك ـن ا ـك أسمعنـلبي
  راـب مخويا أو ممطـالكواك نوء

   

                                                
ھـو أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن دراج القسطـلي الصنھـاجي؛ الـذي یعـد  1

أواخـر عھـد المنصـور بـن أبي عامـر، (صـره أعظـم شعـراء األندلـس في ع
ولـد سنـة . ؛ إذ كـان یلقـب بمتنـبي األندلـس)وأوائـل عھـد الطوائـف

  . م1030/ھـ421وتـوفي سنـة . م بقسطلـة مـن أعمـال جیـان958/ھـ347
 .م؛ والقصیـدة مـن البحـر الكامـل1036الموافـق لـ   2
  .ـت مـن الدیـوان؛ وصوب))فجـرى: ((في اإلسكوریـال 3
  )).النـدى: ((في الدیـوان، وإعمـال أألعـالم 4
 )).نادیـت حّي: ((في إعمـال األعـالم 5
 )).سیـل: ((نفسـھ 6
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  ينتحي  1مـه ل طارق ليل ـمن ك
  راــأزه  كوجهي بوجه من لقاي

  أنجمي   كـار ليعدل عن سمايـس
  راـا عن سناك محيـازدهاه وقد 

  وىـاب النـأسب 2هـا أعدتـكأنمف
  3]وراـمن  كـيدي دى عنـنوراله[

  فأنحى شأوها   أو غار رمن هممي
  وراـاً ومغـمغرب روج ـالب فلك 

  ا ـفأعلق ن ـالنيري ت ـعلق حتى 
  راـوك النيـلك الملـمثنى يدي م

  ا ـرم األهلة مظلمـفي حفسريت 
  راـمهج  السموم  ورفلت في خلع

  د ــؤاد ولم أكـالف ت أفالذ بوشع
  راـا منظـمن حذو الثري فحذوت

   

                                                
  )).ھـمى: ((في الدیـوان 1
  )). أغرتـھ: ((في الدیـوان 2
  )).قـدرا لبعـدي عن یدیـك مقـدرا: ((ورد ھـذا الشطـر  في الدیـوان ھكـذا 3
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  اً ـمغرب  الءـالج 1اـت تسراهـس
  راـمشم 2اءـوحدا بها حادي النج

  دا ـح منها ما بـالصب قـال يستفي
  راـد ما سـالفراق ياً وال جدـفلق

   ىدجـي غول الف ألفن القفر نـظع
  راـد مقفـن مألوف المعاهـوترك

  ت ـالبحر حيث تقاذف  ن لجـيطلب
  راــتنك  ر حيثـه والبـأمواج

  وردا ـك مـن دونـوما يبغي  هيم
  بحر جودك مصدرا دا وال عنـأب

  نى ـمحبوك الم اآلل من كل نضو
  3ارـوك كل محبوك القَـيزجيه نح

  ا ـنحوره اء ـدت منا دمـف  بدن
  راـمنح ل أفق ـي كـف 4اـببغائه

   

                                                
  )).تسّداھـا: ((األعـالمفي إعمـال  1
 )).النـواء: ((نفسـھ 2
  .أي الظھـر 3
  )).ببقائھـا: ((وفي إعمـال األعـالم. أي الطلـب 4
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  ت ـصدر الدبور فأنبط  نحرت بنا
  أكدرا تحت جو ع ـق المضاجـقل

  فاستخلصت  الصبا 1نحو إلىوصبت 
  راـالمبص ارـالي والنهـسكن اللي

  حتى انثنت  ىخوص نفخن بنا البر
  راـل أنصاف البـن كمثـأشالؤه

  ة ـي راحـقالا أن ال تـذرت لنـن
  2ذراـمن  يالقـأو ت يالقـا تـمم

  ا ـغ حياتهـت أن ال تسيـوتقاسم
  ذراـأو تموت فتع 3ابن يحيى  دون

  ا ــت بنـبلغ  ةــه أي أهلـلل
  راــاء المقمـالسم يا بدر يمناك 

  ه ـاك هصرترن في ذـبل أي غص
  راـوأثم  فأورق في يديك 4فجرى

   

                                                
 )).نحـر: ((في إعمـال األعـالم 1
 .أي منـذر بـن یحـیى 2
  .نفسـھ؛ منـذر بـن یحـیى 3
  )).نخـر: ((في الدیـوان 4
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  اة لديك لي ـماء الحي  اـفلئن صف
  1رىـبالماء الص  فبما شرقت إليك

  را ـبرداً أخض  على  خلعتولئن 
  راـاً أغبـت إليك عيشـلبس فلقد 

  اردا ـال بـظ ددت علي ـولئن م
  مسعرا 2ك جواًـإلي ت ـفلكم صلي

  ة ـجعل الحياة بضاع 3]وكفى لمن[
  ها رخيصاً فاشترىبورأى رضاك 

  ازح ـغ عن غريب نـن المبلـفم
  راــلي أن يتفطـاد عـا يكـقلب

   4]هـرف جفونـط[ دـلهفان ال يرت
  راــفاستعب  رتيـعب رـتذك  إال

  رة ـك حسـبنفس ب ـأبني ال تذه
  ورامغـعن غول رحلي منجدا أو 

   

                                                
 .أي المـاء الـذي طـال استنقاعـھ 1
 )).َحـرًا: ((ل األعـالمفي إعمـا 2
 )).وكفـاك مـن: ((في الدیـوان 3
  )).ال یرتـد في أجفانـھ: ((وإعمـال األعـالم: في اإلسكوریـال 4
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  ا ـداجي يوقـل فـاللي  فلئن تركت
  بعدك أزهرا ت الصبح ـد لقيـفلق

  الً ـاه مأرب حفـد وردت ميـولق
  راـت خيلي وسط جنة عبقـوأسم

  داً ـان قالئـد الحسـللغي ونظمت 
  ى ذي البهاء وقيصرامن تاج كسر

  حصباؤها   اً بدلتـت أرضـوحلل
  راـوجوه لناظري   1رفـذهباً ي

  م ـبعده  يـالك أنـاألم 2مـوليعل
  3)ألفيت كل الصيد في جوف الفرا(

  م ـن دونهـلي رداءه مـورمى ع
  راــال فتخيـللع رـتخي  كـمل
  ي ـاز بـعلي فف  ضربوا قداحهم

  دراـأج  لىـالمع بالقدح من كان 
   

                                                
 )).یـروق: ((في إعمـال األعـالم 1
  )).َوْلَتْعَلـم: ((نفسـھ 2
  .ھـذا اقتبـاس مـن مثـل سائـر؛ سبـق أن شرحنـاه 3
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  الفال  رفي من تكاليف ـمن فك ط
  رفي من تباريح السرىـوأجار ط

  ذرا ـمع  من أالم  ابيـعت  ىوكف
  ذراـمع 1لـمحن تـمم يمـوتذم

  ووده  اق ـالرف  نيـل عـومسائ
  رحلي بالعرا  2السانحات ذـلو تنب

  الً ـج األسى متضلـوبقيت في لج
  راًـالهدى متحي  وعدلت عن سبل

  دى ـه هودت من ـال وقد آنسـك
  ول وحميرايرب في القـولقيت يع

  ملكه  إ مورث ـت في سبـوأصب[ 
  3]الضرا دب لهاييسبي الملوك وال 

  اً ـرافع ع ــتب  تـا تابعـفكأنم
  ورىـن له الـاً يديـملك أعالمه 

   

                                                
 )).تجمـل(( :في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 1
  . ؛ وھـو أسلـم))الساحـات: ((، وفي إعمـال األعـالم))السـادات: ((في الدیـوان 2
 .سقـط ھـذا البیـت في الدیـوان 3
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  ممنوع الحمى   ارث الجفنيـوالح
  رىـالق ذولـواآلساد مب  بالخيل

  حاتم  ي لي بين نارـوحططت رح
  راـراً أو معسـموس يرـم يقأيا

   ـةعجاج الخيل تحت زيدت ـولقي
  راـالضم  ادـغاليلها الجي 1يكسو

  ة ـذم ن مواثق ـدت في يمـوعق
  رىـالع ةـشدودة األسباب موثقم

  منبرا   عـوهو يرف 2ت بحدلـوأتي
  راـض منبـخفيا وـوالدني للدين

  وجفونها   اـبين جفانه 3تـوحطط
  راـخفه أن تـت حرماتـحرماً أب

   

                                                
 )).تكسـو: ((في إعمـال األعـالم 1
ھـو بحـدل بـن أنیـف الكلـبي؛ الـذي صاھـره معویـة بـن أبي سفیـان؛ فتـزوج  2

وكانـت لھـذه المصاھـرة آثـار عظیمـة في . ھ یزیـدبابنتـھ میسـون والـدة خلیفتـ
 .نصـرة العصبیـة الیمنیـة للدولـة األمویـة

 .؛ بالخـاء المعجمـة))وخططـت: ((في إعمـال األعـالم 3
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  اـوخلفته ت ـتتابع 1ورـتلك البح
  راـر المتخيـاً فكنت الجوهـسعي

  ادة ــوسي وك والدة ـنم د ـولق
  مفخرا  لك وابتنوا  وك عزاًـوكس

  رم ـأك  أكرم 2الـرت باآلمـفمم
  راـأكبر أكب ت عالهـاً ورثـملك
  دى ـاله  ا سبلـوشمايل عبقت به

  راـاق مسكاً أذفـوذرت على اآلف
  لى شغف القلوب من الهوى أهدى إ

  الكرى طعم   وألذ في األجفان من
  ا ـن أيامهـلم تك  كـد لـومشاه

  يفترى  اًـب وال حديثـاً يريـظن
  ا ـأدهم  وت أسودـالم القيت فيها

  أحمرا ض ـف أبيـفذغرته بالسي
   

                                                
  )).البـدور: ((في إعمـال األعـالم 1
  )).باإلقبـال: ((في الدیـوان 2
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  اً ـمعلم  زي قرنك  ولو اجتلى في
  راـمعف  اجـتحت العج  هـلتركت

  دره ـق 1رمـتكر بالـن تكبـا مـي
  راـرى متكبـرم أن يـتى تكـح

  ا ـرى لنـداء بالبشـوالمنذر األع
  ك منذرا ومبشراـت صفاتـصدق

  امرئ  بـفي قل ما صور اإليمان 
  وراـه مصـه فيـالل حتى يراك 

  فلمثلها   دىـم الهـع لها علـفارف
  ذرىـالسيادة في ال رفعتك أعالم 

  رت من السماء فإنما ـوانصر نص
  راصـلتن  ار النبيـأنص 2ناسبت
  اً ـمنفس  وكـواسلم وال وجدوا لج

  راـرك معبـلبح  في النائبات وال
   

                                                
  .))یـا مـن تكـرم بالتكبـر: ((في إعمـال األعـالم 1
 )).ناصبـت: ((في اإلسكوریـال 2
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1 


     2 
3

         
 

 


 
 

    

       

                                                
  )).عظمـاء اإلفرنـج: ((في الذخیـرة والبیـان المغـرب 1
ورامـون بوریـل ) أنبـرة(المصاھـرة  ھـذه حدثـت بیـن سانشـو ملـك نافـار  2

  .أمیـر برشلونـة؛ حیـث اقتـرن األول بابنـة الثـاني
 ). لـك النبـارنظـام م: (وردت ھـذه العبـارة في الزیتونـة ھكـذا 3

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

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


68 
 

1  
     

 
 

        

      
      


    

2 
***  

   

                                                
  . أي ال یبرحـھ 1
  .م1038الموافـق لـ   2
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التعریـف بابـن خلـدون، وكتـاب العبـر، وبغیـة الـرواد : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ونظـم الـدر والعقیـان في بیـان شـرف 
ان، ونفـح الطیـب، بـني زیـان، ومخطـوط زھـر البستـان في دولـة بـني زیـ

وأزھـار الریـاض، وھدیـة العارفیـن، ودائـرة المعـارف اإلسالمیـة، وكتـاب 
  .  األعـالم، وأبـو حمـو مـوسى الزیـاني حیاتـھ وآثـاره

  .م1358/ھـ 760المقصـود ھنـا في سنـة سبعمایـة وستیـن  2
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كمـا . م1862/ھـ1279طبـع ھـذا الكتـاب بمطبعـة الدولـة التونسیـة سنـة  1

:  نسخـة مخطوطـة منـھ بالمكتبـة الوطنیـة الجزائریـة؛ تحـت رقـمتوجـد 
1374.  
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1 

  الطواسم  الربوع   رت أطاللـتذك
  ادمـالمتق هاوما قد مضى من عهد

  2]اـهيأنس  دـعب[بعد  وقفت بها من
  الزمـوق مـأو بش بصبر مناف 

  م ـربعه  دبـبمغناهم وتن  مـتهي
  مـر هايـغي مـؤاد بعدهـوأي ف
  الحمى  سكن  تحن إلى سلمى ومن
  مـللفتى بمسال  ب سلمىـح  وما

  عن الهوى  واسل اللـفال تندب األط
  مـك المعالـار تلـل في تذكـوال تق

  النهى   يوى ال يستفز ذوـفإن اله
  الضعيف العزايم ي إال ـوال يستب

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .والتصحیـح مـن بغیـة الـرواد)). ھـذا نسیمھـا: ((في الزیتونـة 2
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  طهور من الهوى  صبور على البلوى 
  مـوى بعيد المآثـب من التقـقري

  ا ـونيله غ درك المعلواتـومن يب
  مـالعالق مر  دـيساق بخلق الشه

  ال ـالع  ا إلىـركبن  ة لماـواليم
  مـا المتالحـبحار الردى في لجه

  ا ـدمال  بإشفاق أتنسى هوى تقول 
  مـسواج وع ـمن دم 1وتنثر درراً

  ا ـاعتزامن رد ـا ال يـفإن ك ـإلي
  مـالي ةـاك أو مالمـة بـالـمق

  ا ـوأنن  ومـوم لـدر أن اللـألم ت
  ارمـاب المحـاجتن  لنجتنب اللوم

  ة ـجالل  اـهمن 2العليا ىوـفما بس
  مـان النواعـام قوم بالحسـإذا ه

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))دراًً: ((في بغیـة الـرواد 1
  )).العلیـاء: ((نفسـھ 2
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  ا ـبروق السيوف المشرفيات والقن
  مـروق المباسـا من بـأحب إلين

  وأما صميل السابحات لذي الوغى 
  مـالحماي  1ا من غناـفأشجى لدين

  ا ـاة وخدهـد الفتـمن ق  وأحسن
  الصوارم دود العوالي أو خدودـق

  الصوارم لم تعد  ن جردنا ـإذا نح
  2مـر الغالصـاألبح  اـإال غماده

  ]3الـني الطاو[الهند بين نواصل 
  الجماجم و ىا بين الطلق مـبتفري

  ارب ـم كل محـالسل فيرغب منا 
  مسالم كل ربـب منا الحـويره

  ر ـاء كل مضمـود إلى الهيجـنق
  ود الضراغمـدام األسـدم إقـونق

   

                                                
   )).ـاءعن: ((في بغیـة الـرواد 1
  )).ألغمادھـا  إالَّ  بَحـزِّ الغالصـم: ((ورد ھذا الشطـر في بغیـة الـرواد ھكذا 2
  )).وإلى الطـال: ((في الزیتونـة 3
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  من قاد الجيوش إلى العدا  وما كل 
  مـه بالغنائـأوطنان  ىـود إلـيع

  ا ـا ونمنع ظالمـر مظلومـوننص
  مـلة ظاـوم بشوكـإذا شيك مظل

  ويلتجي   ا المستجيرـأوي إلينـوي
  1ارمـصي  ا كل ليثـه منـويحمي

  قاصدا  2عيـر إذ جاء السبيـألم ت
  ارمـالمك  التماس 3غيـا يبـإلى بابن

  ه ـصحاب اه ـا أن جفـك لمـوذل
  مـر دايـغي وده   لـل خليـوك

  ة ـا رسالـإلين االً ـع إرسـوأزم
  مـالص ود واجب غير واجـبإخ

   

                                                
  )).ضبـارم: ((في اإلسكوریال وبغیـة الـرواد 1
وھـو محمـد السبیـع بـن مـوسى بـن إبراھیـم )). السبیـع: ((في اإلسكوریـال 2

إذ ھـرب مـن فـاس إلى تلمسـان؛ . یـان دولـة بـني مریـنالیرنیـاتي؛ مـن أع
 .طالبـًا عـون أبي حمـو

  )).یبـكي: ((في الزیتونـة 3
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  ا ـبينن 1ةـرأى أن المهام  انـوك
  المناسم  ذات  لى لذات الخفـفخ

  رب ـمج ل من عليم ـوقال أال س
  ازمـالحي ت طيـث له ما تحـأب

  ة ـر رسالـاآلن خي هـغ عنـفيبل
  ر الملوك األعاظمـإلى خي  تودي

  اء كالحرف ضامر ـعلى ناقة وجن
  مـالص الرواسـبين الق  2تخيرها

  إذا عدى  يظلمن الظليم من الاليي[
  مــوالقواي ده ـه في جيـويشبه

  ا ـجوابه  السحاب  إذا أتلعت فوق
  3]مـالرواك  عض السحاببتخليتها 

  مهمه   ت بالسير في وسطـوإن هلمج
  لشايم  ل البرق الحـكمث ت ـنزل

   

                                                
  )).المالمـة: ((في الزیتونـة 1
   )).تخیرتھـا: ((، وفي بغیـة الـرواد))تجریھـا: ((في الزیتونـة 2
  .ھـذان البیتـان ساقطـان في الزیتونـة 3
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  م ـاختالله  دـولم يأمن الخالن بع
  ا أي جاحمـوفي أكباده  سىـفأم

  ال   الـم قـا الحمايـفقالوا فحمله
  د المدا أو خوف صيد الحمايمـلبع

  بسرعة   د إال في الوصولـوما القص
  مـف النواسـا أكـوا فحملهـفقال

  ا ـالت وإنمـم المرسـال لنعـفق
  مـبالنماي ورة ـن مشهـا ألسـله

  ا ـة موضعـا لألمانـفلم يلف فيه
  بكاتم  سـر ليـرئ للسـوكل ام

  ه ـا بنفسـإلين  ىـذ وافــفحينئ
  ادمـر واف وقـنا خيـلديان ـفك

  2اـالبيداء قصداً وبشرن 1يجوب إلينا
  مـكل عات  يضيء له الظلماء في

   

                                                
  )).لنـا یجـوب: ((في البغیـة 1
  )).سرنـا: ((في الزیتونـة 2
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   الفال في الوحشتسري مع   طالب العال
  مـوباغ  اغـويصحب منها كل ب

   3مـمطع 2ذي صوتين 1على سلهب
  الصالدم  من المغربات الصافنات

  ه ـش أدركه بـأي الوح إذا شاء 
  ض النعايمـد بعـفي البي  فتحسبه

  ؤه ـاا رجـإلين  اًـه طوعـويقدم
  مـظال  لـك  اه منـا إيـحمايتن

  ا ـل حناننـي لظـاآلت ا ـأال أيه
  عراص المكارم نزلت برحب في 

  ه ـذي أنت أهلـمنا بال  تـوقوبل
  الغمايم  وفاض عليك الجود فيض

  ا ـمحلن ن ـللقادمي ا ـدأبن ذا ـك
  مـجود حات به  ىسـحمى ونداً ين

   

                                                
  .معناھـا طویـل: فـرس سلھـب 1
 )).ذي صھوتیـن: ((في البغیـة 2
 )).مطمـع: ((في الزیتونـة 3
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  ا ـإنن ك ـواب عن نظامـوهذا ج
  مـالمتناظ ؤ ـكاللؤل ه ـا بـبعثن

  ن ذوو التيجان من آل حمير ـونح
  مـان غير العمايـالتيج العمرك م

  ال ـا إلى العـا سمونـبهمتنا العلي
  ال من مالحمـوكم دون إدراك الع

  ا ـا بناءهـا لها أزراً وشدنـشددن
  مـراً بغير دعائـت دهـوكم مكث

  ه ـد بعد افتراقـا شتيت المجنظمن
  مـناظ ه دونـبات نهباً شمل موك

  ا ـجماحه ورضنا جياد الملك بعد 
  مـالشكاي فذلت وقد كانت صعاب 

  ة ـموسوي 1ةــزياني ب ــمناق
  مــوك القماقــيذل لها عز المل

   

                                                
السلطان موسى بن یوسف المدعو : نسبة إلى بني زیان، وموسویة نسبة إلى 1

  .  أبا حمو
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  غ ـمبت ا كلـر عن إدراكهـيقص
  ا كل ناظمـز عن إحصايهـويعج

  اً ـدايم  رـه منا الحمد والشكـفلل
  1آل هاشم  وصلى اهللا على المختار من

  الم األثير ما ـم منا السـونختصك
  مـتضاحك روض عن بكاء الغماي


       

   
2 

  يا موسى  على قدر قد جيت قومك 
  بك البوسى  النعمى وزالت فجلت بك 

 
         

3 

                                                
 .ا اسلـم؛ وھـذ))وصـلى عـلى المختـار مـن آل ھاشـم: ((في البغیـة 1
 .البحـر الطویـل 2
  .وھـو بعنـوان رقـم الحلـل في نظـم الـدول 3
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  ام موسى ـالهم يدـا المفـبادره
  وسىـعنها الب  نـالرحم  فأذهب

  ا ـا أخلقـك لمـا الملـدد فيهـج
  اـان لقـد كـوق  دـالسع  وبعث

  ا ــوالرسوم ا ــب الرتبـورت
  اــوس والنجومـالشم  عـوأطل

  دة ـوالع ا ـال بهـن المـواحتج
  دةــذي المـله  اقـب  وهو بها

     
1 

***    
   

                                                
تـوفي ھـذا السلطـان العالـم األدیـب أبـو حمـو مـوسى . م1323الموافـق لـ  1
إذ قتل خالل ثورة قام بھا . م1388/ھـ791بن یوسف بن عبد الرحمن في سنة ا

  .ة أعداء أبیھ بني مریندولده العاق أبو تاشفین عبد الحمم الثـاني بمسان
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1 
 

 
2
      

      3 
       

       
     

      4
       

     
     

                                                
  .إعمال األعالم، والذخیرة، والمغرب في حلى المغرب، والبیان المغرب: خبرھما في 1
  .ھـو أبـو مـروان  بـن حیـان السابـق الذكـر 2
 )).معناھمـا: ((في الذخیـرة  والمغـرب، والبیـان المغـرب، وإعمـال األعـالم 3
 )).عـلى تحلیـھ: ((في إعمـال األعـالم 4
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1
       
 
    

      
        


     



 
      

2 
   

                                                
عـارض : ((وإعمـال األعـالم)). عـارض إنفـاق بتلـك األقطـار: ((في الزیتونـة 1

 )).إنفـاق بتلـك اآلفـاق
  .البحـر الطویـل 2
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  اركـن  دت بالليلـأنورك أم أوق
  واركـاغ جـراك أو لبـاغ قـلب

  تـورياك أم عرف المجامر أشعل
  اركـن 1وةـواألل اء ـود الكبـبع

  اح أم ضوء بارقـمك الوضومبس
  اركـود ديـائي أن يجـحداه دع

  دا ـب  وخلخالك استنضيت أم قمر[
  2]واركـس  وشمس تبدت أم ألحت

  را ـك سافـح أم جبينـوطرة صب
  اركـاح نوره أم أعـأعرت الصب

  الليل إذ هزم الضحى  3رتـوأنت هج
  اركـلما استج ح ـوالصب كتائبه 

  ع مطل  فيما بين قرطيك  حـفللصب
  اركـم خمـالليل البهي وقد سكن 

   

                                                
  . مـن األعـواد الـتي تستعمـل للبخـور: الِكبـاء، واَألُلـوَّة 1
  . سقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال 2
  )).ـرتأج: ((في الدیـوان وإعمـال األعـالم 3
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  ه ـظالم 1ضــار ال يغيـفيا لنه
  اركـنه 2ضـالم ال يغيــالظيو

  ت ــا أم آلل تقسمـم الثريـونج
  اركـا أم يسـك إذ ضمختهـيمين

  ن في بديع محاسن ـحس 3انـلسلط
  اركـرات نفـالقلوب الناف  يصيد

  صبابة   4دروع رام فيـد غـوجن
  داركـوى واقتـدار الهـتقلدن أق

  شأوها   ك ال بلقيس أدركـهو المل
  غبارك ت ـاء شقـمداك وال الزب

  اًـموهن الجوزاء راعيت  5وقادحة
  دارك 6تـمواك أم ترسـر هـبح

   

                                                
 .؛ یالظـاء))ال یغیـظ: ((في إعمـال األعـالم 1
 .؛ بالظـاء أیضـًا))ال یغیـظ: ((نفسـھ 2
  )).بسلطـان: ((في إعمـال األعـالم 3
  )).ضلـوع: ((نفسـھ 4
  )).وقادمـة: ((في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 5
  )).توسَّمـت: ((في إعمـال األعـالم 6
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  وقي ـتش ك أسرى فاستثار ـوطيف
  اركثاست  إلى العهد أم شوقي إليك

  ارني ـاسي إليك استطـأنف 1وموقد
  كرد في استطار اـروح لمـأم ال

  ة ـومهم  بحر إلي  فكم جزت من
  اركـكدا  امـسي المستهـيكاد ين

  لي  3حداك  الكتاب الحظ من علم 2أذو[
  4]أدارك  دوار نحويـك الـأم الفل

  اً ـوكيف كتمت الليل وجهك مظلم
  اركـالسنا أم شع 5أشعرك أعشيت

  فى ظعائن  البيد ال 6اعتسفت وكيف
  7اركـطي حف شجـالخ وال شجر

   

                                                
 )).وُمْرَتـّد: ((مفي الدیـوان وإعمـال األعـال 1
  )).إذا: ((في إعمـال األعـالم 2
  )).ھـداك: ((في الذخیـرة 3
 . بینما سقط ھذا البیت في اإلسكوریال)). یحمي اّدكارك: ((في إعمال األعالم 4
  .؛ بالغیـن المعجمـة))أغشیـت: ((في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 5
  )).عسفـت: ((في إعمـال األعـالم 6
  .خشـب ھـوادج النسـاء: الشجـار 7
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  ة ـع برحلـحي الجميـال وال أذن
  1عشارك  أراح لها راعي المخاض

  ة ـمجيب يخوص المهار 2وال أرزمت
  3اركـن قطـاد يكتنفـجي  لــصهي

   4عيونها  الركبان عنك ت ـوال أذك
  ذاركـن حـون ال ينمـحذار عي

  طارق  الليل ملبس  وكيف رضيت
  اركـاستن وما ذر قرن الشمس إال

  دة مشي 5وكم دون رحلي من بروج
  زاركـرب المزار مـتحرم من ق

  ت ـوقد زأرت حولي أسود تهامس
  عن السمع زارك ي فـلها األسد أن ك

   

                                                
  .أي األبـل الـتي مـضى عـلى حملھـا عشـرة أشھـر 1
 )).وال أزحـت: ((في إعمـال األعـالم 2
  .على نسق متتابع؛ بحیث یتبع أحدھم اآلخرھو السیر باإلبل في قافلة؛ : القطار 3
  .أي ال أرسالـت عیونھـا وطالئعھـا 4
  )). قصـور: ((في الدیـوان 5
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  ر ـمظف  وأرضي سيول من خيول
  اركـمب 2اءـنجوم من سم 1وليلي
  يهتف بالمنى   بحيث وجدت األمن

  4راركـادا سـج 3هلمي إلى عينين
  دى ـهلمي إلى بحرين قد مرج الن

  اركـان انتظـما ال يسأـعبابيهم
  د ـن والحد واحـمي إلى سيفيـهل

  الحوادث جارك رف ـيجيران من ص
  ا ـتقدم رفي رهانـمي إلى طـهل

  اختيارك  عليك د الجاليـإلى األم
  كتايب  وم ـبي نجـهلمي إلى قط[

  5]مغاركي تنادي نجوم التعس غور
   

                                                
 )).ولیـل: ((األعـالم في إعمـال 1
 )).سیـوف: ((، وفي إعمـال األعـالم))رمـاح: ((في الذخیـرة 2
 )).غیثیـن: ((في إعمـال األعـالم 3
  .أوسطھـا وأكرمھـا: َسـرار األرض 4
  .سقـط ھـذا البیـت في الدیـوان 5
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  ا ـنداهم  2على دوحين جاد 1وحيي
  اركـثم 3إليك ك واستدني ـظالل

   4قد فازت قداحك بالعال راك ـوبش
  اركـذا األنام خيـوأعطيت من ه

  وكالهما   شريكان في صدق المنى
  اركـران غير مشـاألق 5إذا قارن

  دى ـهما سمعا دعواك يا دعوة اله
  اركـون إسئالخ وقد أوثق الدهر 

  ى ظي أسـوسال سيوفاً لم تزل تلت[ 
  6اركـث ا لك ـرك حتى أدركـابث

  منهما    ةـدار الخالفك يا ـويهني
  اركـمن ان ـالالن الحا يرفعـه

   

                                                
  )).وحیـا: ((في اإلسكوریـال 1
  )).َمـدَّ: ((في إعمـال األعـالم 2
 )).إليَّ: ((في الدیـوان 3
  )). بالمـنى: ((في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 4
  )).بـارزًا: ((، وفي إعمـال األعـالم))بـارز: ((في الدیـوان 5
  : ورد ھـذا البیـت في إعمـال األعـالم ھكـذا 6

  )).فثـارك حـتى أدركـاك فثـارك *وسال سیوفًا لم تزل تلتـظي أذى ((
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  غرة   هـن عينيـن بيـكال القمري
  2]راركـك وجلت سـكسوفي 1أثارت

  ا ـل شعثاً شوازيـاد إليك الخيـفق
  اركـز انتصـيلبين بالنصر العزي

  ا ـأن صهيلهـاء كـق هيجـسواب
  اركـاوب تحت الخافقات شعـيج

  دى اله  العتق سرى عن يبكل سر
  اركـأحمى ذم األنف وكل حمي 

  وعزة   المنصور نصراً تحلوا من 
  اركـالء اختيـيوم الب فأبلوك في

  ر ـان لعامـوا يوم الطعـإذا انتسب
  اركـالعدى ال عم  فعمرك يا هام

  ب ـكتاي اً ــسراج  مـمنه م ـيقوده
  اركـافتخ يدـوالن للدنيا أجـيق

   

                                                
 )).أنـارت: ((في الدیـوان 1
 .األبیـات الثالثـة الـواردة بیـن حاصرتیـن ساقطـة في ااإلسكوریـال 2
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  ا ـن غرتيهمـع اتـيارت الرـإذا افت
  راركـا للعدى أضللت منهم فـفي

  سناهما   النادي بنور رق ـوإن أش
  األماني عينك ال ضمارك فبشرى 

  ة ـكرب  ا من كربة بعدـوكم كشف
  في أواركـران كـول لها النيـتق

  ا ــوة وتداركـا من دعـوكم لبي
  داركـق ما كان بالمتـفى رمـش

  نفارك  ر ـم أقـس غاو كـويا نف
  اركـقاال عثم أـك  ويا رجل هاو

  تي ـن قلت لهمـت ببدع حيـولس
  انتظارك ان ـلي إلعتاب الزمـأق

  رة ـة غـأي زمـدق العـفلله ص[ 
  1]لعل اغترارك  عي فيـإذا لم تطي

  والسرى  اصطباركفإن غالت البيد 
  فما غال ضيم الكاشحين اصطبارك

   
                                                

  . سقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال 1

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

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


92 
 

   1دقيـقومي فأغ  ويا خلة التسويف
  دي إزاركـي وشـقناعك من دون

   خاطري سبك بي يا خلة النايوح[
  2]ظ النفيس حطاركـبنفسي إلى الح

  فقد آن إعطاء النوى صفقة الهوى 
  3اركـوري مجـام جـوقولك لألي

  4يض النواعم أعلنـر البيـويا ست
  5بدارك ل ـاالت والرحـإلى اليعم

  ا ـن نواجيـودعتهـواست ي نواج
  ذي وازدهاركـهذي ب حفاظك يا 

  ري ـد فشمؤاـالذ الفـأف ودونك 
  ب اعتباركـك يا عين اللبيـودون

   

                                                
 .؛ بالفـاء الموحـدة))فأغـدفي: ((في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 1
  .سقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال 2
  .؛ بالحـاء المھملـة))حـوري محـارك: ((في الدیـوان 3
 )).اعمـلي: ((ي إعمـال األعـالمف 4
  )).سـرارك: ((في الدیـوان 5
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  السرى   1صرفت الكرى عنها بمغتبق
  اركـوم عقـوالنج وقلت أديري 

   2اـجنوبه  نـت للمغربيـفإن وجب
  اركـالسراب خم  فداوي برقراق

  ودجنة  ة ـدي سدفـبزن 3يأورـف
  4اركـك وعفـا لي مرخـإذا كانت

  الليل األصائل فاخلعي  ع ـوإن خل
  عذارك  نـن األكرميـلملكيإلى ا

  ي ـباألماني فاطل  وىـمث  بلنسية
  وادخارك 5اـوزك في أقطارهـكن

  ه ـالء نسيتـسينبيك زجري عن ب
  قصارك  إذا أصبحت تلك القصور

   

                                                
 )).بمعتنـق: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وجوبھـا: ((في إعمـال األعـالم 2
 )).وأروي: ((في الدیـوان 3
الـرخ والعفار؛ نوع من الشجر؛ ٌیضرب بھما المثل في الشرف؛ ألن النـار  4

  .تقـدح في أغصانھمـا
 )).إعطانھـا: ((المفي إعمـال األعـ 5
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  ر ـمظف بالرضا من  وأظفر سعي 
  مبارك وبورك لي في حسن رأي 

ا ـالحي  قد شام بارقة 1المنى قصي  
  2واركـحت يا ظئر الرجا ـنشقأو

   ني قد تمألت بالمنىـداً يميـوحم
  ت يساركـوشكراً يساري قد حوي

  شئت اقلعي   وقل لسماء المزن إن
  اركـإن شيت غيضي بح3ويا أرضها

   4نىـوال توحشي يا دولة العز والم
  اركـا وابتكـمساءك من نوريهم

   

                                                
 )).فظـمء المـنى: (( في الدیـوان 1
ھـو : ھي الناقـة المرضعـة، والحـوار: والظئـر)). جـوارك: ((في اإلسكوریـال 2

  .ولدھـا الرضیـع
  )).ویـا أرضنـا: ((في الدیـوان 3
  )).النـدى: ((في الدیـوان، وإعمـال األعـالم 4

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

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


95 
 

 
     

    
1

 
***  

   

                                                
  .جنـود أو أبنـاء صنھاجـة: الصناھجـة 1
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  .م1361الموافـق لـ   1
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       1

       

2      
        
       

   
   
 

   

                                                
یطلـق ھـذا االسـم في بـالد المغـرب : جفـن وجفنـة؛ جمعھـا؛ أجفـان 1

أنھا : واألندلـس على مراكب بحریة مستدیة الشكل؛ والمقصود بالغزوي
 .مستعملة للغزو والحـرب

مدینـة أزلیـة قدیمـة؛ تقـع في إقلیـم الناظـور؛ شمـال : غساسـة أو إغساسـن 2
 .كـم 20ب األقـصى؛ وتبعـد عـن الناظـور بحـوالي المغـر
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1 

  رقى ـون نى ـالم ال ـوف ننـس
  الــوالمع  زــالع  يـراقـم

  اس ـف  أرضــا بــإذا حططن
  والـدى العـي العـف  تـوحكم

  ق ـحقي ا ــدي بهــت عنـفأن
  الـل والكمــز الفضــحاي  يا

 
2

 
  *** 

   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
  .م1361/ھـ763أي عـام  2
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 . El Rojoمعناھـا باإلسبانیـة األحمـر؛ ألنھـا مأخـوذة من كلمـة   1
واللسانـة، تسـمى أحیانـا ألیسانـة وباإلسبانیـة )). اللسانـة: ((في الزیتونـة 2

Lucena .بعـة إلى مقاطعـة غرناطـة؛ وتقـع شمـال غـربي ھي بلـدة حصینـة تا
 .  مدینـة لوشـة؛ وباقـرب مـن نھـر شنیـل
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 .م1085الموافـق لـ   1
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***  
 ))


1((      

   

                                                
وھـو أكبـر . ھـذا مـا ورد في المخطـوط اإلسكوریـال مـن السفـر السابـع 1

  .188إلى رقـم  1: أسفـار اإلحاطـة؛ حیـث یشغـل اللوحـات مـن رقـم
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1
      




                                                
 )).صداقھـا(: (في الزیتونـة 1
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   1 
 

  ***  
   

                                                
 )).للعروسیـن: ((في الزیتونـة 1
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 ***  

 
 

 
      

 
 

 
 

 
 

1.2 
  ***  

   

                                                
  .م1044  الموافـق لـ 1
 .فـراغ في ھـذا الحیـز 2
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  ***  

 
1
 

  


   
       
       


   2

3 
   

                                                
الذیـل و التكملـة، وبغیـة الوعـاة، وجـذوة المقتبـس، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

 .وھدیـة العارفیـن
 Santaھي شنتمریـة الشـرق أو شنتمریـة بـني رزیـن، وتسـمى باإلسبانیـة  2

Maria de Algarve؛ عـلى ضفـاف .وھي تقـع شـرقي وادي الحجـارة ؛
. وكانـت أیـام الطوائـف قاعـدة إلمـارة صغیـرة یحكمـا بنـو رزیـن. نھـر أرغـون

وھـو الـذي . ثـن تغلـب علیھـا محمـد بـن سعـد بـن مردنیـش أمیـر بلنسـة
  .أسلمھـا إلى النصـارى القشتالییـن 

  .م1169الموافـق لـ   3
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1

      
        





      

 

 


    2
     

  

                                                
 )).المقـري أبـو جعفـر الفحـام: ((في الذیـل والتكملـة 1
  .م1275الموافـق لـ   2
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1
     2  
 
       

 
 

       
    
    
      

      
    

                                                
سبـق التعریـف بھـا؛ وھي المنطقـة الجبلیـة الواقعـة جنـوب سفـوح جبـل  1

وجـاء في الذیـل . شلیـر؛ بالقـرب مـن ساحـل البحـر األبیـض المتوسـط
  )). ناطـة وغیرھـاولي القضـاء مـرات بجھـات غر: ((والتكملـة

وأشكـر أو  حصـن أشكـر باإلسبانیـة )). أشكـر یانـش: ((في الزیتونـة 2
Huescar .یقـع شمال مدینـة بسطـة، وشمـال شـرقي غرناطـة . 
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  1   
2      


3 
  الً ـطوي  رامـبالغ رـتست  فـدن

  والــونح  ةـرق ر ـتغي  تىـح      
  ا ـجالس  ط الوصال فما تمكنـبس

  الـاط دليـلى البسـأقيم ع  حتى
  م ـفديتك  4زاـذا الجاادتي مـيا س

  الـتى ما قيـل لو غير الفـالفض
  اطى الصبر عن أحبابه ـوا تعـقال

  الـدود قليـر للصـيصب  لو كان
  ا ـن هجرنـم  ةـما ذاق إال شرب

  والـالفرات شم رب ـه شـوكأن
   

                                                
؛ ھكـذا؛ ثـم جـاء بعدھـا بیـاض؛ أمـا ))المـ : ((في اإلسكوریـال؛ كتبـت 1

  .اإلضافـة فمـن الزیتونـة
 )).مطامـةو: ((في الزیتونـة 2
 .البحـر الكامـل 3
  )).الجـزاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 4
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  وى ـاله  هـأيقول عشت وقد تملك
  الـوم قيـان أقـال مت لكـلو ق

  ا ـوجمالن اـرام بحبنـف الغـحل
  الــفعلي اً ـميت ه ـم يدعـإن ل

  وإنما   ي السيوفـفون هـإن الج
  ع لهن صليالـم تسمـن فلـقطعت

  ه ـرح باسمـوال أص قل للحبيب 
  دت ملوالـوما عه الل ـمإذا الم

  ة ـمرعي  ةــك ذمـوبين ينـبي
  والـا الموصـحبله عـأتراك تقط

  ودك خالصاً  1ت صفاـم شربـولك
  ظليال اكـت ظال من رضـولبس

  ه ـظل ان بان عني ـغصن ب  2فيا
  الـر فما وجدت مقيـد الهجيـعن

   

                                                
 )).صفـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 1
  )).یـا غصـن: ((طویـل الفـاء؛ فغـدت. حـذف د 2
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  ذي ـال ىنـلى المضـف عـإعط
  الـهجرك لوعة وغلي أحرقته في نار

  الذه ـــت أفــفتقطع ه ـتفارق
  الـسبي  كـفى إليـاً وما ألـشوق

  منك التغير لم يسل   نـم يكـلو ل
  الـه قبيـإلي روا ـبالناس لو حش

  ب ـني بقلب مغضـالً عـيا راح
  الـة ورحيـبي غضبـقل  أيطيق
  ا ـان الصبـقل للصبا هيجت أشج
  والـول قبـدت يا ريح القبـفوج

  من  1هل لي رسول في الرياح فاز
  والـم رسـث النسيـبع هـفارقت

  راره ـن قر قـري أيـيا ليت شع
  الـدلي ويك أما وجدت   بـيا قل

  ا ـد ذاك الوصال كعهدنـإن لم يع
  الـا تنكيـبالبك ني ـعي ت ـنكل

   

                                                
 )).فـإذا: (((طویـل. جعلھـا د 1
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1 
  ه ـدى على هواه خصم جفونـأع

  هـبفنون  وال  لـقب  هـالي بـم
  قلبه   رحمةه ـرني منـتج  إن لم

  هـك يمينـر عليه ملـمن ذا يجي
  من األتراك أصبى مهجتي   صاب

  جبينه  فوق  دت نور الحسنـفعب
  ه ـنون صدغ نـمتمكن في الحس

  هـي تنوينـف  نـالتمكي ن ـفتبي
  ة ـرب صدغه في جنـتنساب عق

  هـغير منون لم يجن منها الصب 
  راً ـولى مدبـه فـضفيرت  ولوى

  هـمن تبين اعـم ارتـيل الكلـفع
  ده ـخ  ةـه رقيـني فـقد أطمعت

  هـة دينـرق  هـفي  نيـلو أمكنت
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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  ن ـلو لم يك ه ـن قواميورجوت ل
  هـه في لينـدة طعنـح شـكالرم

  اكي السالح وما الذي في جفنه ـش
  هـجفونب  على من الذي دى ـأع

  ه ـسين  دت ليـن ا ـلم ه ـناديت
  ظ السالم بسينهـرت من لفـوشع

  ه ـدا وحياتـغ فـفي دنرحماك 
  هـنه كسكوــوحراك  هــممات

  م ـة راحـن علي منـتم م ـإن ل
  هـب منونـري اه ـاه أن يلقـفمن

  دوه ـع  اتـسوى سم  ولذا أبيت
  هـر أمونـظه  ه من ذاك ـفأمان

  د ـاب أروع ماجـي بـسننيخها ف
  يقينه  حق ل الفصل ـرى محـفي

  ال ـحيث المعارف والعوارف والع
  هـلفنون ع ــجام د ـد مجفي ح
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  ن بن أحمد التقت ـوفي الحس  بدر
  مررن على العطا بركوبه ب ـنج

  ده ـا عنـا في مناهـغي مناهـتب
  هـحجون عند   وتطوف بالحاجات

  ب ـاني طيـفرع من األصل اليم
  هـتبيين  يـان وزاد فـورث البي

  ه ـرة وجهـفي أس  يبدى البشاشة
  هـنمى العز في عرنيـطوراً ويح

  ا ـكمثل م 1للزمان  بسطت شمايله
  هـا بلحونـنفوسن ا ـالغن ط ـبس

  ر ـل سايـل فعـه كـنى عليـيث
  2هـنى على دارينـك إذ يثـكالمس

3 
  بالجور أم عدال  هو الحبيب قضى       

  واه فالـي هـار وأما فـلبي الخي
   

                                                
 .الم، وإضافـة األلـف؛ بحذفـھ الـ))الزمـان: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).صاریتـھ: (( في الزیتونـة 2
 .البحـر البسیـط 3
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  تاهللا ما قصر العذال في عذلي لكن 
  ذالـالع ع ـأن تسم يـت أذنـأب

  ه ـشيء لست أعرفـو فـأما السل
  الـال سـغدراً أن يق  كفى بخلك
  رت ـجفون غيري أصحت بعد ما قط

  بعد ما ثمال قلب غيري صحا منو
  ه ـنى من معاطفـتث  وغصن بان

  ذالـتى أثمر العـح  الدمع سقيته 
  ة ــر آونـالشع  1مـنسي ره ـآث

  اعتدال هـمن أعطاف الـا مـفكلم
  ة ــاء طامحـالعلي أملت والهمة 

  الـاس إال آمل أمـس في النـولي
  رح ـلي ومقتـاً طفيـإيه  الـوق

  بال  ت عبدي ومملوكي فقلتـألس
  وعن كلفي  يدث عن حسنـما من تح

  الـرب المثـفأض بحسنه وبحبي 
  ه ـمن ملك نيطت خدي خوف القبض 
  الـه قتـأدنى لحظـار بـإذا أش

   

                                                
  )).آثرتـھ ونسیمـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ه ـئي وتخدمل األرض أعضاـتقب
  الـواتص بظهر الغيب  إذا تجلى 

  دولة في الحسن باهرة   ن لهـيا م
  دوالـال ؤادي يخدمـمثلي ومثل ف

     
 

  ل ـال مايـب إلى الجمـالص
  لــدالي هـلصدق ب ـوالح

  واب ــلي جـع لسايـموالد
  لـل بسائـسائ  عـإن روج

  وال  القلوب   ن علىـوالحس
  لـبوا  ب إلى الحبيبـوالقل

  د ـب سعـد من أحـلو ساع
  لـحاي  بـما حال من الحبي

  ني ال ـك عـإلي اذلي ـيا ع
  واذلـالع  تيـساح رب ـتق
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  بي ـظ لـكمث 1نيـا نازلـم
  ازلـالمن   ةـبلحظ  يفـيش

  ام ـحس ه ـفوند ن ـا بيـم
  لــحماي  هـل  هــمخارق

  و ـم ينبـت ثـيب  فـوالسي
  لـق المفاصـيطب  ظـواللح

  طي ـثم يخ  بـوالسهم يصي
  لـر في المقاتـيم  ظـواللح

  الل ـح ه ـدمي لـف  الًـمه
  لـول قايـه قـفي ل ـما أقب

  دي ـذاك قصـف 2دنيـإن ص
  ادلـأج  الــف   نيـأو جدل

  ا ـينعل  هـطلوع  نـيا حس
  لـماي ه ـبمعطفي  رـوالسك

   

                                                
 .والتصحیـح مـن الزیتونـة)). مـا نـازل: ((في اإلسكوریـال 1
  )).انصـدى: ((في اإلسكوریـال 2
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  الي ـاألع ف ـمخف آن ـظم
  لــاألساف لــمثق  انـري

  الغوالي   ذاـش  هـب م ـقد ث
  لـالغالي  تـونم ب ـإذ ه

  ه ــعلي  هـمنب  ب ـوالطي
  لـالعيان غاف  ان عنـمن ك

  ه ــإلي  ركـمح  ج ـوالغن
  لـن البالبــمسك كان من 

  ه ـمقلتي ول ـر رسـوالسح[
  1]لــده ببابـعه رب ـما أق

  ه ـوجنتي  رـروض يعيـوال
  لـر حايـواى غيـورداً كه

  ه ــز معطفيــن يهـواللي
  لـالشماي زه ـن تهـكالغص

  ه ـفي يدي  وحـتل اسـوالك
  ازلـد المنــم بأسعـكالنج

   
                                                

  . سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 1
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  ا ــه مدامــبريق ك ـيسقي
  لــاً مواصـح ساقيـما أمل

  واشي ـالح ة ـبرق  كـيسبي
  لــة الشمايـولكاف  اًـعشق

  دت خداً ـما وج ن ـما أحس
  لـآف رـغي يم صباـإذ نج

1 
  ل ـن وبي من قربهم أمـيا راحلي

  لـوالعم 2ولـالق ليالحليتان  أغنت لو
  الً ـمث  سرتم وسار اشتياقي بعدكم

  لـالشعر والمث 3من دونه السامران
  ر ـحبكم نف  ني فيـيعذل  لـوظ

  والعذل الحب 4ت المحنتانـنال كا
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 .فقـط)) القـول: ((؛ فبقیـت))لي: ((طویـل. حـذف د 2
 )).السـاران: ((في اإلسكوریـال 3
  )). المحتنـان: ((نفسـھ 4
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  دالً ـوا بنا بـوال تبغ  عطفاً علينا
  فما استوى التابعان العطف والعمل

   يـم دهراً فال وأبـقد ذقت فضلك
  والعسل  الخمر 1ما طاب لي األحمران

   وىـوقد هرمت أسى من هجركم وج
  واألمل  الحرص اثنتان 2وشب مني

  تي ـم يا ذوي ثقـم أو مللتـغدرت
  لـالغدر والمل  3]ت الخصلتانـلبيس[

  زالً ـكذا غ قالوا كبرت ولم تبرح 
  زلغوال الشيب الفاضحانرى بك زأ

  للرحيل ضحى  4]يوم ما نادوا[لم أنس 
  لـوقرب المركبان الطرف والجم

  م ـم هوادجهـبهواديه  تـوأشرق
  والحلل يلـان الحـوالحت الزينت

   

                                                
 )).الخمـران: (( في الزیتونـة 1
 . ؛ وصححـت مـن الزیتونـة))مـن: ((في اإلسكوریـال 2
  )).لبَّْتُكُم: ((طویل. وجعلھا د). لبیست الخصلتان: (وردت العبارة في اإلسكوریال 3
  )).یـوم تنـادوا: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ة ـممرض  انـبأجف 1ونيـوودع
  والخجل الخوف   نالرقبتاتغضها 

  ل ـكم عفروا بين أيدي العيس من بط
  لـوالكح جـالمضنيان الغن أصابه

  مترعة   دارت عليهم كؤوس الحب
  لـوالمق  ران الخمرـالمسك  2وأبا

  م ـوا منهم بضمهـن اشتفـوآخري
  لـوالقب  ان الضمـالشافي  يا حبذا

  ف ـأن  كأنما الروض منهم روضة
يزوالجبل لسهلا  بها المثبتان 3ىه  

  بهم   والوهاد الروابي 4من لمسترقِّ
  الخصر والكفل  ما راقه المعجبان

  حسناً  يا حادي العيس خذني مأخذاً 
  الضدان الريث والعجل  ال يستوي

   

                                                
 . ؛ صوبـت مـن الزیتونـة))ودعـوا: ((في اإلسكوریـال 1
  )).ومـا أبى: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).ینـھى: ((في الزیتونـة 3
  )).مـن ُمْستـرقِّ: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  طلل   ر ذكر أو بكاـلم يبق لي غي
  لـان الذكر والطلـلو ينفع الباقي 

  ذل ـري وال أنس وال جـشع  يا ليت
  ذلـاألنس والج  انع الطيبـهل يرف 

       
1 

  ب ــوى بقلـع الهـرت ربـعم
  س ثـر ناكـب غيـالح  وةـلق

   ـوالن  لـر ذيـأج  هـت فيـلبث
  س ثــلالبـه ب بـأحبـحول 

  رام ـغ يلـاً فـشوق  تـإن م
  وادس ث  امـــبالسق ه ــنبات

  ق ــوى فحــث الهـا حديـأم
  ادس ثــواه كل حـبل  يصرف

  ب ـحبي  يـوق فـبالش ت ـتعب
  س ثـايـيت ـا حييـه مـأنا ب

   
                                                

  .مخلـع البسیـط 1
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  ه ـفي اسـم نــكالغث  الـيخت
  س ثـماي 1لـأزرى كـطرف ف

  وأي   لـــلك  دتـتب  اــدني
  ث  ارسـح أي   اهـلدني  وـفه

  راً ــط  نـبالعاشقي   بــيلع
  س ثـوهو عاب ل راضونـوالك

       
2 

  طلبت غروراً   اـب الدنيـيا خاط
  ن زوراـك المحاسـوقبلت من تل

  ة ـأو محن  ةـفتن  إما اك ــدني
  وراـا مقهــي كلتيهمـوأراك ف
  ة ـسريع وأرى السنين تمر عنك 

  وراـرن شهـألحسبهن ص  حتى
   

                                                
 )).بكـل: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .البحـر الكامـل 2
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  ا ـأفقه  في ة ـهلأ ك ـريتا ـبين
  دوراـب ي إثر ذاك ـا فـأبصرته

  را ـرن دوايـاً ثم صـقسي  كانت
  وتدورا  ورىـال يرمـال بد أن ت

  ة ـود رقعـا يسـالظالم فم يأتي 
  منشورا  اـرى مسطورهـحتى ت

  ءه اد ردـوم اح أتى ـالصب فإذا 
  وراـالمنث هرداء اء ـض المسـنق

  ر ـذا ناشـه  كـعلي ان ـيتعاقب
  وراـر كافـناش  ذاـوه  اًـسكم

  والكافور إال أن ترى   كـما المس
  راـاك والتكبيـاإلمس  كـمن فعل

  ا ـمن لونيهم سى على فوديك ـأم
  وراــة وبسـوم كآبـة تسـسم
  تى ـوإلى م  يحتى متى ال ترعو

  راـنذي من المشيب تـيأو ما لق
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  ك من الذنوب فربما ـشى عليـأخ
  وب كبيراـمن الذن رـتلفى الصغي

  ني لك ناصح ـك إنـر لنفسـفانظ
  وراـده غفـر المولى تجـواستغف

  تي تلقى لها ـك الـمن قبل ضجعت
  راـحقي التراب  على  خد الصغار

  ذيـوالهـول ثـم الهـول في اليوم ال
  تجـد الـذي  قدمتـه  مسطـورا

1 
  ا ـكى العيونـأب الوجد ما 2فـإش

  اـما نكأ الجفون ع ـلدما يفـوأش
  اً ـسفين  ن اركبـاألربعي فيا ابن 

  3اـرت حينـفقد عم  وىـمن التق
  وح ـن ت من أصحابـونح إن كن

  اـاة األربعينـنج  وـتنج  كيـل
   

                                                
 .والقصیـدة مـن البحـر الوافـر)). المعـنى المذكـور: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).واشـفي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).مبینـا: ((في الزیتونـة 3
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  م ـك رقـفي فودي  1بـدا الشيـب
  اـأتسمعون  مــل الرقيـا أهـفي

  ضربنا   دـف قـل كهـم أهـألنت
  اــسنين ه ـفي   مـإذانه لى ـع

  واد ـري في سـيج  رأيت الشيب
  اـالكاتبين  لــال كعق اً ــبياض

  اض ـبي  واد علىـوقد يجري الس
  اـه مستبينـفي  نـالحس  ناـفك

  اس ـبانعك  وذنـس يـالعك  فهذا
  اـتشعرون  وـل  مـد أشعرتـوق

  اً ـرى حطامـم يـاج ثـه نبات 
  اـل العيونـقد شم ذا اللحظ ـوه

  دو ــان يعـعريم ـر جاءكـنذي
  اــون وتلعبونــم تضحكـوأنت

   

                                                
  )).للشیـب: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ابي ـذا التصـتى هـم  1أخي إلى
  اـا جنونــذه الدنيـبه ت ـجنن

  رت ـت وبـوصل هي الدنيا وإن 
  اـت بنينـترك  وكم تـفكم قطع      

  ا ــتليه  امـأي  كـتخدعن  الـف
  اـاً وجونـبيض  اـال واخشهـلي

  ا ـدني الحـرت سـذاك إذا نظـف
  اـا سكونـراك ساكنهـح  دـيتع

  وم ــي  وم أيـي ك ـن يديـوبي
  اـاس دينـه رب النـفي  كـيدين

  نى ـيف  سـلي  زـع ا دارــفإم
  اــيهون  نـون لـا دار هـوإم

  ا ـللمتقين  دــي غـف وبى ـفط
  اــد للمجرمينـي غـف  لـووي

  آه    مـــث   آه  مـــث  وآه 
  اـمئين  اـسي أكررهـنف  لىـع

   
                                                

  )).فـإلى:" (طویـل الفـاء؛ فغـدت. أضـاف د 1
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  الأم   ظـت هذا الوعـسمع أخي
  اــالسامعين ي ـف  نيـليت   1أال

  بصدق   يورد  مـظ لـإذا ما الوع
  اــالواعظين رـر كخسـفال خس


2 

  نار على علم  رفعت   وق كماـش
  مـروع الضال والسلـتشب بين ف

  يحرقها   وـوعي وهـبضل ه ـألف
  3مـبالقل اً ليس ـراني بريـحتى ب

  ني ـبالبشرى ويملك نيـمن يشتري
  ني إلى الحرمـعبداً إذا نظرت عي

   رمـقي ذمامي واحتمل ب ـللحبي دع 
  دمـذا ق  دم من ليسـس ذا قـفلي

   

                                                
 )).أال یـا: ((؛ فغـدت))یـا((طویـل . أضـاف د 1
 .ـر البسیـطالبح 2
  )).للقلـم: ((في الزیتونـة 3
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  عندكم   اب العيشـيا أهل طيبة ط
  مـوث إلى األمـجلورتم خير مبع

  ب ـمن كث ردوس ـجنة الفعاينتم 
  مـفي مهبط الوحي واآليات والحك

  ة ـخالي  انـاألوط اـبهن ـلنترك
  مـداء في الظلـن لها البيـونسلك

  ة ـمثقل  األوزار لـتحم  اـركابن
  مـخطايا العرب والعج إلى محط 

  رت ـقد كث  هـذنوبنا يا رسول الل
  رمـر لمجتـاك فاستغفـأتين  وقد

  دم ـراره نـه على تكـب يليـذن
  فقد مضى العمر في ذنب وفي ندم

  ا ـنا فتضحكـا الدنيـنبكي فتشغلن
  دمـشبنا دماً ب  ا البكاـولو صدقن
  بكم   قـيا ركب مصر رويداً يلتح

  مـم على وضـة لحـمغارب  قوم
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  ه ـم عبيد تسوق العيس زفرتـفيه
  مـفي النس  قد ناداه  لم يلق مواله

  ه ـل رـاً ال نظيـشفيع  يبغي إليه
  في الفضل والمجد والعلياء والكرم

  ه ـذاك الحبيب الذي ترجى شفاعت
  مـه كلهـق اللـخير خل  دـمحم

  ت ـطلع مالى عليه إله الخلق ـص
  مـرفعت نار على عل  شمس وما

      
         

      

1 

  را ـنه  جاورت ه كرياض ـجمال
  اـت أزاهرهـت شجراً راقـفأنبت

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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  وانصرفت  كحية الماء عامت فيه 
  اـه وآخرهــا فيـأوله اب ـفغ

1
2 

  3مـد نَـن قـك مـداوة ال لكفـع
  مـراض لئيـلق ب ــتعج  الـف

  ه ــشبي و لها ـاك فهـن أدمـلئ
  مـم على الكريـو اللئيـوقد يسط

4 
  بي بالخضاب تعلال ـرت مشيـست

  خضابي  وراب 5ظ فشيبـفلم يح
  زورت لونا على الصبا   كأني وقد

  ابـاً ليس فيه كتـون طرسـأعن

                                                
الرئیـس ابـن خـالص ھـو أبـو عـلي الحسـن بـن أبي جعفـر بـن خـالص  1

م؛ 1236/ھـ634تـولى والیـة سبتـة؛ مـن ِقَبـل الموحدیـن في سنـة . البلنـسي
لـھ الموحـدي؛ ولكنـھ تحـول عنھـم وخلـع طاعـة خلیفتھـم السعیـد المعتضـد بال

 .م1244/ھـ642ورفـع دعوتـھ للحفصییـن بتونـس؛ وذلـك سنـة 
 .البحـر الوافـر 2
 .ثمـة خلـل في صـدر ھـذا البیـت 3
  .البحـر الطویـل 4
  )).شیـبي: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  من حذاره  غراب خضاب لم يقف 
  رابـوأغرب شيء في الحذار غ

1 
  ال ـة فـد من ميل إلى جهـال ب      

  الـممي مـل الكريـر على الرجـتنك
  ا ـؤاد وإن توسط في الحشـإن الف

  الـقلي  الـالشم ة ـفي جه ل ـليمي
2 

  قدره  لـرء يجهـوا للمـال تعجب
  رـبره فيصـرف غيـويع  داًـأب

  مع بعده   ر غيرهاـن تبصـفالعي
  3رـتبص  ال   اــنفسه   نـولك

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).نفسھـا ال تبصـرولكـن بؤبـَو : ((طویل؛ فجعل ھذا العجز ھكذا. تصرف د 3
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1 
   2داءـأع ك ـن عليـأرى المتعلمي

  ادـل عـن كـم م ــإذا أعلمته
  وق ـر سوى عقـالصغي فما عند 

  ادـوى عنـر سـد الكبيـوال عن
3 

  م ـالجاه فيه يضع الناس صاحب 
  زانـالمي  ةـي كفـوم فـل يـك

  اً ـوزن ح ـاً ترجـيوم  رأوهإن 
  رجحان  ر فهو ذوـوا البـضاعف

  ة وزن ـض حبـه نقـأو رأوا من
  نالـالجلج  ةـوه في حبـما كس

4 
  ره ـذي عمـخ الـا الشيـا أيهـي

  اـد سبعينـبع  راًـزاد عش  دـق
   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
  )).أعـدا: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. حـذف د 2
  .البحـر الخفیـف 3
 .البحـر السریـع 4
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  ن أكؤس خمر الصبا ـرت مـسك
  اــثمانين  رــالده   دكــفح

1 
  ا ـعف  خ قد أسن وقدـن لشيـيا م

  اـمدنف مذ جاوز السبعين أضحى 
  اؤه ـأعض ا ـد وفايهـه بعـخانت

  اـتصرف  يطيق داً ال ـدا قعيـفغ
  س ـه مؤانـما لدي  اـهرماً غريب

  فىـوالمصط د ـإال حديث محم
2 

  ك ــمال م ــشاكرك  ديـيا سي
  هاء هـسما م ـرت ميـد صيـق

  ن ـاً وتسعيــش خمسـيع ومن 
  اءـإنه  3رـي التعميـهى فـأن قد

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 .البحـر السریـع 2
 )).قـد أنھـت: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1 

  ع ـار الجامـمن ر في ـه أكبـالل
  عـد خاشـن عبـة تاذيـمن سبت

  ا ــأقيمه الة ـر للصـه أكبـالل
  عـالواس  بين الصفوف من البالط

  اً ـوموجه  اًـر محرمـأكبه ـالل
  عـب خاضـبقل  إلى ربي 2ودبرة

  م ـعليك  المـالس  هـد للــالحم
  ادعـمخ  لـح لكـن ال تفتـآمي

  ي ـرن بـإن النساء خدعنني ومك
  عـر النساء مسامـومألن من ذك

  ب ـت وما وقعت بجانـحتى وقع
  عـر واقـلى رأس ألمـن عـلك

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).ِدبـري: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ضرورة   هـت إليـه ما كانـوالل
  عـه دون مدافــر اللـن أمـلك

  في بيت حسن قلن لي   فخطبن لي
  عـبنت قبح شائ في  ن لي ـوكذب

  ا ـرة في سنهـصغي  بكراً زعمن
  ارعـرعن جمال بـاء تسفـحسن

  ك ـث حالـر أثيـوداً لها شعـخ
  اح ساطعـعن صب يل تجلـكاللي

  ت ـاع الغزال إذا رنـحوراء يرت
  في الخمايل رافع 1فـشْبجفون خَ

  ة ـوفصاح ة ـاب بغنـو الكتـتتل
  السامع ر قلب ـل نحو الذكـفيمي

  ق ـؤ متناســلؤل ن ـة عـبسام
  عـمتتاب ه ـنظم ا في ـفي ثغره

  ا ـختامه راح فض ـا كالـأنفاسه
  رائع ت بمسك ـد ما ختمـمن بع

   
                                                

  . الظبیـة ھـو ولـد: الَخْشـُف 1
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  ة ـاوت عربيـتف دون  اء ــشم
  ازعــة ومنـاعـة وشجـببسال

  مشتإذا  الرطيب  غيداء كالغصن
  عـل مانـللتعج ردف ـاءت بـن

  ة ــحمامة أيك على رجلي تخطو
  عـفؤاد السام يبـة تسـمخضوب

  حسنها وجمالها   ن لي منـووصف
  عـيقيم عذر الخال  ما البعض منه

  شي ـتوح  ت بعدـفدنوت واستامن
  اوعـبمط  ب لم يكنـاع قلـوأط

  ني ـولي وجئنـنحو ال ني ـفحملن
  واسع ش ـد كبـن وجلـبالشاهدي

  ادل ـع لتعـناف  نـه مــوبعرف
  عـس بنافـل ليـعز وج  هـوالل

  رة ـاً علي كثيـن أشراطـفشرط
  اوعـبمط ت في حملي لهـما كم
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  ني ـبأن 1تـوعلم  تـم انفصلـث
  عـقي لها بجوامـت في عنـأوثق
  ي ـدن وقلن لـوتركنني يوما وع
  عـن بمرافـولك  اءـفي البن  خذ

  ى ـحوج إلواصنع لها عرساً وال ت
  عـل رافـوال وكي  كـقاض علي

  ة ـد ذاك ندامـي عننِّت سـوقرع
  بقارع ت ـخدع 2والـت لـما كن
  د ـت بموعـولزمتني حتى انفصل

  عـار الرابـن إلى النهـبعد اليمي
  اً ـكنت موفق تـني طلقـو أنـفل

  أصابع ت من ذاك النكاح ـونفض
  الذي   لكن طمعت بأن أرى الحسن
  عـمت سوء مطامفذم  زورن لي

   

                                                
  )).وقـد علمـت: ((طویـال. جعلھـا د 1
  )).لـوال أن: بعـد لـوال؛ فغـدت)) أن: ((طویـل. أضـاف د 2
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  معجال  اء ـرت في أمر البنـفنظ
  عـوصنعت عرساً يا لها من صان

  تجلى ويبصر وجهها  1وطمعت بأن
  عـالل الطالـني بالهـر عيـويق

  ن ـيك  وظننت ذاك كما ذكرن ولم
  ازعـمقام الف  وحصلت أيضاً في

  ا ــإلى دار له الً ـني ليـوحملن
  عـع عن كل خير سامـفي موض

  ش ـتوح ان ـب في مكراـدار خ
  عـاك بالقـار هنـن آثـبي  اـم

  ر مظلم ـت صغيـدت في بيـفقع
  عـال شيء فيه سوى حصيرالجام

  راً ـمنك  شمالي  فسمعت حساً عن
  ق ضفادعـنقي يكـاً يحـوتنحنح

  اً ـهارب  سيـأن أنجو بنف فأردت 
  ازعـاب وثبة جـالب ووثبت عند 

   
                                                

 )).وطمعـت أن: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ذوة ــن بجـأتي  ن وقدــفلقيته
  عـبمجام  نيـوحبسن  نيـددنفر

  واستجلسنني  ودخلن بي في البيت 
  ازعـفجلست كالمضرور يوم زع

  ي ـوقلن ل 1السما نجو  وأشرن لي
  عـت زوابـة وبنـذي زويبعـه

  ا ـزوجته  تيـك الـذي خليلتـه
  عـوم سابـا معها ليـهن  فاجلس

  ا ـخولته تي ـمى الـالنع 2اـوبتن
  عـت على رياض يانـفلقد حصل

   3الـمتأم تي ـرت نحو خليلـفنظ
  عــة ببراقـا محجوبــفوجدته

  ا ـزع خمارهـا وأردت نـوأتيته
  وازع د ـبج  نيـتدافع  دتـفغ

   

                                                
 )).السمـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).بتنـا مـن النعـمى: ((؛ فأضحـت))ِمـَن: ((طویـل. أضـاف د 2
 . ـالمكانھـا بیـاض في اإلسكوری 3
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  ه ـا وحذوتـا في صدرهـفوجلته
  ظ صارعـا بغيـت هامتهـوكشف

  ا ـب أنهـتحس  ا قرعاءـفوجدته
  ارعـا بمقـفي رأسه ة ـمقروع

  في ساقها  ر فوقها ـتنظ والء ـح
  ارعـالش  ة فيـمبهوت  اـفتخاله

  أنفها   ب أن روثةـتحس  اءـفطس
  عـت يمين القاطـشل  فال قطعت 

  ارة ـوت  حـاء تدعى بالبريـصم
  عـبمقام  اـؤتى لهيـل أو ـبالطب

  ت ـاء إن رامت كالما صوتـبكم
  نحو جدي راضع تصويت معزى 

  ا ــأسنانه  قيـتلت  1اء إنــفقم
  عـالشاب اءـفس ت ـسو إذا نطقفت

   

                                                
 )).فقمـاء إن مـا: ((؛ فغـدت))مـا: ((طویـل. أضـاف د 1
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  ا ـمشيه اء إن قامت تعالج ـعرج
  1عـأو خام ة ضالع ـأبصرت مشي

  ا ـت أبصق نحوهـا وجعلـفلقيته
  عـهام ث ـاً وغيـجدو ـأفر نح
  ني ـاق كأنـحيران أغدو في الزق

  عـأو تاب  بـس بطالـص أحـل
  وا ـاح وفتحـتى إذا الح الصبـح

  عـت أول كاسـة كنـالمدين باب 
  ا ـبأمره  د ذاكـالي بعـه مـالل

  عـتي الضايـور بيـعلم وال بأم
 

 


        
   


                                                
  )).الخامـع أو ضالـع: ((في الزیتونـة 1
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 1    

  
    


        

       
   
2 

   

                                                
 )).الـتي: ((طویـل بدلھـا. وقـد وضـع د. ھكـذا 1
  .البحـر الطویـل 2
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  لعلما   سـراً يا عبد قيـد نظـأع
  داـأضاءت لك النار الحمار المقي 

  



      
       


 1    2 

     

       

                                                
الیـد العلیـا : ((عـن حكیـم بـن حـازم رضي اللـھ عنـھ؛ أن رسـول اللـھ قـال 1

ـلى، وابـدأ  بمـن تعـول، وخیـر الصدقـة مـا كـان عـن ظھـر خیـر مـن الیـد السف
 .رواه البخـاري بلفظـھ)). غـنى، ومـن یستعفـف یعفـھ اللـھ

األول عـن أبي كبشـة األنمـاري؛ أن علیـھ الصـالة : لھـذا الحدیـث وجھـان 2
َدقـٍة، ومـا َمـا َنَقـَص َمـاٌل عبـد ِمـْن َص: ثالثـة أقسـم علیھـن: ((والسـالم قـال

أمـا الوجـھ )). َزاَد اللـھ عبـدًا بَعْفـٍو إالَّ ِعـزا، وَمـْن تواَضـَع ِللَّـِھ َرَفَعـُھ اللَّـُھ
 َمـا: ((عـن َأبى ھریـرة عـن رسـول اللَّـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم قـالالثـاني؛ ف

َوَمـا َتَواَضـَع َأَحـٌد  ِبَعْفـٍو ِإالَّ ِعـزا َنَقَصـْت َصَدَقـٌة ِمـْن َمـاٍل َوَمـا َزاَد اللَّـُھ َعْبـدًا
 .مسلـم والترمیـذي: روى الحدیثـان. ))ِلّلـِھ ِإالَّ َرَفَعـُھ اللَّـُھ
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1
    

     

     
 

 
   

2: 
  ره ـأذك يمولدي ك لي عن ـيا ساي

  رةـة وعشـوم سبعـدت يــول
   

                                                
  )).استثنیـت: ((في الزیتونـة 1
 .الرجـز 2
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  ع ــاح أربـرم افتتــالمح من 
  رةــة مفســد ستمايــمن بع

 
      
1،2: 

  ره ــا بمقــغريب زر
  ول    هــمال   اــنازح

  داً ـــموس    وهـترك
  دلـرب وجنـن تـبي

  ره ــقب د ـعن لـولتق
  لـــان التدلــبلس

  ده ــعب ه ـالل مـيرح
  لـن المرحـب كـمال

***    
   

                                                
  .م1299الموافـق لـ   1
  .مجـزوء الخفیـف 2
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  ***  
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 1  
  2   

      


 
 


         


   


3. 
   

                                                
  م1352  الموافـق لـ 1
ة الـتي بناھـا سلطـان غرناطـة أبـو ھي المدرسـة النصریـة أو الجامعـ 2

الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل؛ الـذي حكـم دولـة بـني األحمـر مـن سنـة 
  . لـھ ترجمـة في اإلحاطـة.. م1354/ھـ755م إلى سنـة 1332/ھـ733

  .م1363الموافـق لـ   3
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  .م1326الموافـق لـ   1
  .م1330  الموافـق لـ 2
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    1 
  


   

2 
  ا رأيناك بعد الشيب يا رجل ـلم

  لـوأمر النفس تمتث  مـال تستقي
  ه ــا نصدقـا بما كنـزدنا يقين

  لـعند المشيب يشب الحرص واألم
   

                                                
  ةطوھو مخصص للعبادة؛ ویتواجد بالقرب غرنا؛ .یسمى أیضًا رابطة العقاب 1
 .البحـر البسیـط 2
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  1    

       

    
 

2 
  ك عن بعض المنازل صاحب ـيحيي

  هـإليك رسايل ىق غدت تهدـصدي
  ة ـوسيل  ودادـظ الـة حفـدمـمق

  هـوسائل  حـتص أن  إال   ود  وال
  ن ـولم يك 3نـريداـك الـيسايل عن

  هـمسايل دار عنكـد الـتغيب لبع
   

                                                
  .م1356الموافـق لـ   1
 .البحـر الطویـل 2
 )).الدارسیـن: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1 

  ا ـلفظ  اهـيا من وجدن
  اليـالمع يـة فـحقيق

  م ــعالك اتــمقدم
  الـل كمـن كـأنتج

  اس ــم قيـل نظـوك
  الـفخ  وت منهـخل


 

 *** 
   

                                                
 .بحـر المجتـث 1
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روحي ـ؛ األب ال)ديـالمھ(رت ـن تومـد بـن محمـل؛ موطـة إلى تینملـنسب 1

  .ةـة الموحدیـللدول
ھ محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر؛ سلطـان وھـو أبـو عبـد اللـ 2

 .م1301/ھـ701م إلى سنـة 1272/ھـ671غرناطـة الـذي حكـم مـن سنـة 
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  *** 

   

                                                
  .م1298الموافـق لـ  1
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 .م1098الموافـق لـ   1
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  ***  

 
 

1


 

 
        



    


 2 
  3  
   

                                                
 .ترجمتـھ أیضـًا في اللمحـة البدریـة 1
 .ھي علـم الفلـك: صناعـة التعدیـل 2
 )).العجیبـة: ((في اللمحـة 3
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    1  
   
     2  

       
 3      
4    

        
      
      5
     
 

   

                                                
 )).في أمـر وزیـره: ((اللمحـة البدریـةفي  1
  .م1308الموافـق لـ  2
 ...)).في رفیـع اللبـاس وملـوكي البـزة؛ آیـة مـن: ((في اللمحـة 3
 )).واحتـذى مرسـوم: ((نفسـھ 4
 )).مـا فیـھ الكفایـة: ((نفسـھ 5
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       1

         
2
     

       
3
  
 

     
        
   
      

      


                                                
 ..)).الوزیـر القائـد أبـو بكـر: ((في اللمحـة 1
  )).بیـت أصالـة: ((نفسـھ 2
  )).المنبـز بالعحلـب: ((نفسـھ 3
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1
2 

 


 
 




         

                                                
 .وردت ترجمتـھ في اإلحاطـة 1
 )).وقـد تقـدم ذكـره: ((في اللمحـة 2
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      1 
      
   2   

3
     
         

     

 

       
4
      
     

                                                
  .م1308الموافـق لـ   1
  .تسـمى أیضـًا تـازى؛ وھي مدینة في المغرب األقصى؛ تقع شرقي مدینة فاس 2
  .م1310الموافـق لـ   3
  .))عبـد الـوادي: ((في اإلسكوریـال والزیتونـة 4
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  .م1318الموافـق لـ   1
  .م1309  الموافـق لـ 2

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

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


175 
 

       
       

1
       

2       
 
 3     


      

     4
 

 
   

                                                
بینمـا )). المـزدوري: ((سـمي في اللمحـةھكـذا ورد اسمـھ في اإلسكوریـال؛ و 1

 )).أبـا عبـد اللـھ السالمـاوري: ((سـمي في الزیتونـة
  .م1311الموافـق لـ   2
 .م1313  الموافـق لـ 3
  )).ـم الـدولرقـم الحلـل في نظ: ((لـھ اسـم آخـر ھـو 4
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  ان ـالزم   مـمعظ  ضىـم تقـث
  انـزي  نيـر بـالً حصـمواص

  رج ـان الفـل تلمسـأه 1حتى أتى
  من جانب اللطف األرج وا ـونشق

  د درج ــرقى درج السعـا تـلم
  الحصر عنها وانفرج ضيقفانفض 

  راً ـمى عامـوهو المس  وابن ابنه
  راًــوآم  اًـناهي  دـبع  حـأصب

  ب ـي المخالــاً دامـان ليثـوك
  بــغال  دـر بجـاألم 2بـتغل

  دة ــاً عـنفوس فـاح بالسيـأب
  دةمـل في الملك منه الـم تطـفل

  ا ـه واخترمـف أنفـحت  اتمـو
  اــقدم  اـان عليهــم سليمـث

   

                                                
  .؛ ناقصـة في اإلسكوریـال؛ ووردت في الزیتونـة واللمحـة))أتي(( 11

 )).یقلـب: ((في اللمحـة 2
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  ع ـره ربيــع دهـو الربيــأب
  عــه الجميـلى سيرتـع ينـيث

  قضى   انـك سليمـحتى إذا المل
  اـن الرضـالعثم 1كـملال  تصير

  وأضا   د فيهاـور السعـالح نـف
  اـذي كان مضـال ـدالعه يوسن

 
  ان سعده ـوفى زمـتى إذا استـح

  دهـمن بع و بها ـو حمـام أبـق
  ده ـه ولـا عليـذي سطـوهو ال

  2ه أمدهـلى يديـهى عـتى انتـح
 

  د ـخال  3رــد األميــم الشهيـث
  دـر حي خالـما في الده  هيهات

   

                                                
   )).األمـر: ((في اللمحـة 1
  : ورد في اللمحـة بیـت آخـر بعـد ھـذا؛ جـاء فیـھ 2

  )).وكـل نظـم فـإلى انتثـار *وأخـذ اللـھ لـھ بالثـأر ((
 )).میـر والشھیـدثـم األ: ((في اللمحـة 3
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   ىوــث د ـا بعــبه 1اـوزكري
  وانـا والـة عنهـالرحل  ىثم نو

   ىوـرق ثـوبالش بالشرق 2لـرح
  واـرؤ بما نـا فاز امـوربم

  
  

34

  5   
   6   


       
                                                

  )).وزكریـاء: ((في اللمحـة 1
  )).وحـل: ((نفسـھ 2
   )).الفونشـة: ((نفسـھ 3
: فرنانـدو ـ وشانجـة؛ ھـو: ھرانـدا؛ ھـو: ((للتوضیـح؛ فتلـك األسمـاء ھي 4

وباإلجمـال ھـو ملـك قشتالـة فرنانـدو . سانشـو ـ وألھنشـة؛ ھـو ألفونسـو
م؛ في ظـل 1296/ھـ696سـل؛ الـذي تـولى العـرش في الرابـع ابـن سانشـو البا

 .  م1312/ھـ712وصایـة أمـھ مـاري دي مارینـا؛ وتـوفي سنـة 
؛ وھـو حصـن یقـع جنـوب غـربي جیـان؛ عـلى مقربـة Alcaudeteالقبـذاق  5

  .مـن قلعـة یحصـب
  .أي المعسكـر 6
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  1    

2 
 

   
34


    5  6 
     
  

      
      
      

                                                
م 1312/ھـ712ن سنـة وھـو ألفونسـو الحـادي عشـر ؛ الـذي حكـم قشتالـة مـ 1

 .م1350/ھـ751إلى سنـة 
 .م1349  الموافـق لـ 2
 ..)).لصفـر مـن: ((في اللمحـة 3
 .م1309الموافـق لـ   4
 )).عـلى جبـل الفتـح: ((في اللمحـة 5
  .أي مـن حظـھ وحسـن طالعـھ 6
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2

3     
 


      


      
      

 
      

     
     

      

                                                
 )).نجم شھاب الفتنة: ((اإلسكوریال، والزیتونة؛ بینما جاء في اللمحةھكذا في  1
  )).الطاغیـة: ((ھكـذا في اللمحـة؛ بینمـا كتـب في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
  )).الرییـس: ((في اللمحـة 3
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1



 

   

                                                
 .م1287الموافـق لـ   1
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 1
         
   

       
       
       
      
2     
      

     


      


                                                
 .م1322الموافـق لـ   1
 )).الرفیـع: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في اللمحـة 2
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1       
2  

      3

                                                
  .م1287الموافـق لـ   1
  .م1308الموافـق لـ  2
  .م1322الموافـق لـ   3
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1 
  اد ثراك صوب غمام ـر جـقب  يا

  المـة وسـك برحمـعلي يمـيه
  ة ـه أي وديعـلحداً في ت ـبورك

  رامـار كـنج م من ـك كريـمل
   2ىمن حلم ومن خلق رض  ماشيت

  امـد سـومج راقــاه أعـوزك
  ع األمالك من ـد بنصر رابـفاسع

  المـاإلس يرـنصر ناص اء ـأبن
  مقامهم   الذين  رـمن خزرج الفخ

  امـق خير مقـفي نصر خير الخل
  ه ـبيت  سـا المولى المؤسـيا أيه

  المـاب واألحـدن األحسـفي مع
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 )).رضـا: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في اللمحـة 2
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  د ـمساع  ابـة والشبــما للمني
  ماـسه ات ـبصائب كـقد أقصدت
   1]فغادرت[عجلت على ذاك الجمال 

  س األعالمـطام ع المحاسن ـرب
  وجهك آية  فمحى الردى من حسن

  المـاإلظ ة ـار لسدفـو النهـنح
  راً ـم باهـدر تـت إال بـا كنـم

  ك عند تمامـنى الخسوف عليـأخ
  ة ـأبي الجيوش تحي فعلى ضريح 

  امـا عند فض ختـك عرفـكالمس
  تي ـال  هـة اللـرحم  هـوتغمدت

     امـدن بدار مقـن عـه مـترضي
   ***  

   

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا وردت في اللمحـة 1
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  ***  

 
 


 

 


       
1

 
   *** 

   

                                                
  .م1310الموافـق لـ  1
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   3  

       
  
       

                                                
في موضعھا بالزیتونة  وردت ھذه العبارة ھكذا في اإلسكوریال؛ بینما كتب 1

  )). قبلھ: ((كلمة
 )).األخالـق: (في اإلسكوریـال 2
 )).متاویـة: ((في الزیتونـة 3
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   1   


        

 
   ***  

   

                                                
 .م1344الموافـق لـ   1
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  ***  

1 


 

 
    

       
 

 
     

       
2 

   

                                                
وورد اسمھـا فیمـا سبـق )). القلـعي: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، وفي الزیتونـة 1

لقلیـعي ولنزھـون بنـت ا)). تزھـون بنـت القـالعي: ((بمخطوطـات اإلحاطـة
المغـرب في حـلى المغـرب، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة : ترجمـة أیضـًا في

القـادم، والذیـل والتكملـة، والتكملـة لكتـاب الصلـة، وبغیـة الملتمـس، وروایـات 
  .المبرزیـن، ونفـح الطیـب

  .البحـر الكامـل 2

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

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


190 
 

  1هـملِّكَتُ نـم رـصبتُ تَـنْكُ وـلَ
..................................   

2 
   هـلخالَن خَـم سرـأخْ تَوـدلغ

 
ـالبدر ــطليأزِ ن ـم  عره ـت  

  هـيلالَـي غَـف يمرح نـصوالغُ
 


3 

  4لٍّـف خـه ألـن لـا مـي
  5قـوعشي قـاشـع  نـم

   

                                                
وفي )). نجالسـھمـن : ((في التكملـة لكتـاب الصلـةھكـذا في اإلسكوریـال؛  1

 )).مـن تجالسـھ: ((الذیـل والتكملـة والنفـح
 .البحـر الكامـل 2
 .بحـر المجتـث 3
 )).شخـص: ((ھكـذا في النفـح، وفي اإلسكوریـال 4
  )).وصدیـق: ((في النفـح 5
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لَّخَ  أراكــيا ـــللنَّ  ت  
  1قـريـذاك الط دــس سِ

2 
  منعته  الً ـر محـت أبا بكـحلل

  دريـله ص 3سواك وهل غير الرفيع
  4فإنما وإن كان لي كم من حبيب 

  رـأبي بك  5فضل  يقدم أهل الحق

 

   *** 
   

                                                
  )).للنـاس منـزًال في الطریـق: ((في النفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).الحبیـب: ((في النفـح 3
 )).وإن كـان حـالَّ لي كثیـرًا فإنمـا: ((ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكذا ورد 4
 )).حـب: ((في النفـح 5
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  ***  

 
][12 

 

 
   3  


  4    

 5      
 
    

                                                
 )).ذي الجیـوش: ((حرفـت في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ فكتبـت 1
ترجمـة الصُّمیـل بـن حاتـم أیضـًا في الحلـة السیـراء، وتریـخ افتتـاح  2

  . م759/ھـ142ـة ویذكـر أنـھ تـوفي سن. األندلـس
  )).الحـزاذ: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة 3
المتـوفي سنـة (ھـو أبـو إسحـاق المختـار بـن أبي عبیـد الثقـفي  4

م؛ مطالبـا بثـأر 685/ھـ66؛ وھـو الـذي خـرج في الكوفـة سنـة )م686/ھـ67
عـلى الكوفـة، حیـث قتـل شْمـر فتمكـن مـن االستیـالء . الحسیـن؛ وأھـل بیتـھ

ابـن ذي الجوشـن، وعمـر بـن سعـد بـن أبي وقـاص؛ وكـل الذیـن اشتركـوا في 
 .قتـل الحسیـن بـن عـلي رضي اللـھ عنھمـا

  .سقطـت في اإلسكوریـال)) بھـا: ((كلمـة 5
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1

      

       
      

    2
 

 


     3  
 

   

                                                
 .سقطـت في اإلسكوریـال)) القشیـري: ((كلمـة 1
 .إلسكوریـالسقطـت في ا)) أقرانـھ: ((كلمـة 2
 )).وكانـت: ((في الحلـة السیـراء 3
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﴿ ﴾1 . 

 2     

 
 

  3   
4 

  ا ــاً رفيعـم بيتـك حاتـني لـب
  والــد طـلى عمـاه عــرأين

   

                                                
َوإْن َیْمَسْسُكـْم َقـْرٌح َفَقـْد َمـّس الَقـْوَم َقـْرٌح ِمْثُلـُھ َوِتْلـَك  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َھـَداَء األّیـاُم ُنَداِوُلَھـا ًبْیـَن الّنـاِس َوِلَیْعَلـَم الّلـُھ الِذیـَن آَمُنـوا َوَیّتِخـَذ ِمْنُكـْم ُش
  .140: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة. )َوالّلـُھ َال ُیِحـّب الّظاِلِمیـَن

 )).یـارب: ((في الزیتونـة 2
 .ھـو أبـو األجـرب َجْعونـة بـن الصِّمَّـة الكـالبي 3
 .البحـر الوافـر 4
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  رو ــر وعمـابتنى شم  وقد كان
  الظالل  ةــاً غير ضاحيــبيوت

  د ــارم من معــابن األك  فأنت
  الــلرموا  1حـج األباطــلتتع

  
      

        
2
       

      3
    
     
4 

   

                                                
  )).تعلـج لألباطـح: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .في موضعھـا بیـاض في اإلسكوریـال 2
 )).في: ((زیتونـةفي ال 3
  .البحـر الكامـل 4
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  مورودة  ة ـل شريعـدون الصمي
  دو وروداــلها الع  عـال يستطي

  شتات العال ت أـفت الورى وجمع
  وداـال وجـداً ال ينـوحويت مج

  ارس ـل فـفال تحم ت ـفإذا هلك
  وليدا اء ـل النسـا وال حمـسيف 
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12 

 
 

  





                                                
  )).علیھـا: ((في الزیتونـة 1
 .المقبـس في أخبـار أھـل األندلـس؛ البـن حیـان 2
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***     
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  ***  

 
1 

2 

 


       
 

 
 

 
        


        

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والمغـرب في حـلى المغـرب، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

، ورایـات المبرزیـن، والـوافي بالوفیـات، ومعجـم األدبـاء، وفـوات الوفیـات
 . والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، والذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب

 )).أبـا بحـر: ((في النفـح 2
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        1

 
   

                                                
 )).مـن: ((في النفـح 1
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1 

  اء ـالجرع  ـةان بأنـاد الزمـج
  2اءـسم  ان من دمعي وغيثـتوق

  وى ـحق اله عندها يفالدمع يقض
  3اءـة الغينـق البانـح  مــوالغي

  ت ـخل خلت الصدور من القلوب كما
  اءـوظبا ر من مهـك المقاصـتل

  ا ـبي وإنمـلصاح ولـأق  دـولق
  اءـاألشي  4ر الصديق ألمجدـذخ

  ا ـل إذا أنـبي وال أقـصاح  اـي
  5داءـا لنـن إن تصغيـت مـنادي

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  :ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 2

  )).نوءاِن من دمعي وغیـم  سمـاء *جـاد الرُّبـا باَنـِة  الَجْرعـاِء ((
  )).الغنـاء: ((نفـحفي ال 3
  )).آلكـد: ((نفسـھ 4
  )).لنـدائي: ((نفسـھ 5
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  ا ـالحم يالغيم في سق 1عوجاً بحار
  اءـلماب اـكيف انسك 2حتى ترى

  ة ـقي المنازل سنـن في سـونس
  اءـاً على الظرفـنمضي بها حكم

  رتي ـت إليه عبـنشط  زالًـيا من
  3اءــلبك ره ـم زهـتبس تى ـح

  ل مزار ربعك عالما ـت قبـما كن
  واءـدق األنـأص ع ـدامـأن الم

  ل ـوالزمان تنق  ريـشع  يا ليت
  اءـبرخ دةشـ خ ـر ناسـوالده

  ة ـموشي ةـقي في روضـهل نلت
  اءــان واألفيــة األغصـخفاق

  و ـا ولـا من تألفنـال فيهــونن
  ن الرقباءـأعي 4ةـسخم ه ـما في

   

                                                
 )).ُنجـاري: ((في النفـح 1
  )).ُیـرى: ((نفسـھ 2
  )).لبكـائي: ((في النفـح 3
  )).سخنـة: ((في اإلسكوریـال، والنفـحھكـذا في الزیتونـة؛ و 4
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  اً ـسوالف  في حيث أتلعت الغصون
  داءـاألن  آلليـدت بـقل  دــق

  ت ـفقبل  ثغور الياسمين 1رتـوج
  اءـالميس ذار اآلسة ـع 2نيـعي

  كأنه  ط الخليج ـي شـورد فـوال
  اءــة زرقـم بمقلــلد أــرم

  ربى ـخضر ال فيالزهر  3غصن وكأن
  راءـبالخض وح ـزهر النجوم تل

  راً ـمبش م ـاء النسيـج ا ـوكأنم
  اءـول بقـره بطـروض يخبـلل

  ه ـى لـه ورمـطيب فكساه خلعة 
  اءـار رمي سخـاألزه  مـبدراه

  فبادرت   ر الصنيعـا احتقـوكأنم
  اءـالورق ة ـه نغمـعن 4ذرـبالع

   

                                                
 )).وبـدت: ((في النفـح 1
 )).َعـنَِّي: ((نفسـھ 2
 )).َغـضَّ: ((نفسـھ 3
 )).للعـذر: ((نفسـھ 4
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  ن يرقص في حلى أوراقه ـوالغص
  راءـخض  ةـود في موشيـكالخ

ا رأى ـبم  ر األقحوانـثغ وافتر  
  جري الماء هـه منـاً وقهقـطرب

   ىضـه من أنس تصرم فانقـأفدي
  اءـي اإلغفـان فـد كـه قـفكأن

  نى ـه غير ذكر أو مـق منـلم يب
  اءـول عنـب لطـا سبـوكالهم

  ب هي تحفة ـة من صاحـأو رقع
  اءــة النبهــلتحف  اعـإن الرق

  ا ـا بهـإذ حي 1يمـة الوسـكبطاق
  اءــة الظرفــاب تحيـإن الكت

2 
   

                                                
 )).الوشـقيِّ: ((في النفـح 1
  .البحـر الوافـر 2
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  ا ــه كتابـان بـح الزمـال سمأ
  اــقباب يسـأن 2ورودهـب 1ذرى

  د ـوع  تـان تحـال أدري أكـف
  اـابـرئي فاستجـا لبـا بهمـدع

  م منه ـبالغن دي ـرت يـوقد ظف
  اـي إيابـل ى نـر سـالده  فليت

  واه ـاً سـد شيئـفـلم أست  وـفل
  3اــلباب اً ـه علقــت يمثلـقنع

  رابي ـذا في اغتـرزت هـإذا أح
  فدعـني أقطـع العمـر اغترابـا

  مي ـان هـشيط سـهبأن  تـرجم
  اـشهاب  اً أمـت طرسـفهل وجه

  اً ـبود عذـاب الـت به رضفرش
  اــالعذاب  كــشمايل  رنيـيذك

   

                                                
 )).روى: ((في الزیتونـة 1
  )).فـوروده: ((نفسـھ 2
  )).لیابـا: ((في اإلسكوریـال 3

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

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


206 
 

  اً ـنشاط  اليـر أذيـدت أجـوك
  اــم تصابـت قولهـن خلـولك

  أني ـكي نـه عـت ختامـفضض
  اـروض بابـه للـبفض  تـفتح

   1]ن عينيـي جفـف[ه ـدت أبثـفك
  اـر السحابـودع الزهـأست  لكي

  ن ـه في القلب لكـت أصونـوكن
  اـبنى التهاـه أن يفـعلي خشيت 

  ني ـسامحت  اليـاللي  و أنــول
  اـالجواب  مـلى كتابكـت عـلكن

  ذرا ـر عـم بالشكـعندك 2يلـفأب
  اـم الثوابـن ثنايكـزل مــوأج

  ني ــقيدت   اليــاللي  نــولك
  اـإال الخطاي 3رضيـغ  دتـوقي

   

                                                
 )).بمحیـص: ((في الزیتونـة 1
 )).فأمـلى: ((نفسـھ 2
  )).عـدتي: ((نفسـھ 3
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  اب إال ــاألحب 1انيــتلق ا ـفم
  اــكتاب  ا أوــاً أو منامـسالم

  شي ير ر ــالده صـألمر ما يق
  صابا  شـا ريـم مهمـألن السه

  غي ـت أصـول ولسـتق  وعاذلة
  اـجواب ت لم أرفع ـو أصغيـول

  دي ـعن  يـوه الدواهي  تخوفني
  اـبها جناب  قـل من أن أضيـأق

  ا ـا قراهـد لهـت أعــإذا طرق
  اراـاً واصطبـاراً واحتسابــوق

  دواهي ـبال  وفـيخ لي ـوما مث
  اـث ال يخشى الذبابـن الليـعري

  طرفي   دــال يرتـف  نيـتعاتب
  الهضابا ح ـص الريـوهل تسترق

  اً ـد شيئـيفي ابــو أن العتـول
  اـا عتابـع الدنيــألت مسامـم

   
                                                

 )).تلـقى: ((في الزیتونـة 1
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  ني ـت عـبالصم  د وصيتهاـوق
  اـت صوابـت وال قالـفما صمت

  الداً ــب  ركيـلى تـني عـتعنف
  اـرارة والشبابـا القـدت بهـعه

  ف إال ـل السيـيف  لـل وهوـتق
  اـف القرابـارق السيـا فـإذا م

  ل ـف فـر السيـت وهل يضـقلف
  اـباوالرق  مـالجماج  طــق إذا 

  ب المعالي ـوض الهول تكتسـبخ
  ـاالصعاب  ل من ركبـيحل السه

  اسي ـاألن رس ـالغاب يفت ـثفلي
  اـالذباب  رسـت يفتـث البيـولي

   انقضاض الطير سهالً ان ـولو ك
  اــعقاب رة ـطائ ل ـت كـلكان

  ه ـر فيــار أسيـني والنهـدعي
  اـالصالب يرـم تفـير عزايـأس
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  اة ــه فتــن غزالتـازل مـأغ
  اـاً وشابـا هرمـفوده ض ـتبي

  ت ــتي تجلـاءت مواصلـإذا ش
  اـوارت لي احتجابـت تـوإن مل

  عنانا  وي ـل ال ألـري الليـوأس
  اـأصاب  1اـل األماني لمـولو ني

  ا ـكمام ه ــكواكب ارح من ـأط
  اــغراب  2هـر من دجنتـوأزج

  اعي ـراً كببـغ 3اًـهبب شـوأرك
  اـانسياب راً مثل خاطري ـوخض

  قي ـر حـات الدهـذ من بنـوآخ
  اـب استالبـت استلـاز البيـجه

  وافي ـدح القـل بالمـت أذيـولس
  اـاكتساب ا ـى بخطتهـوال أرض

   

                                                
 )).مـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))دحبتـھ: ((في اإلسكوریـال 2
  )).أشھبـًا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  حي ـو مديـأهج من به  دح ـأأم
  اـك الكالمــبالمس ت ـإذا طيب

  حتى   اعـن األسمـا عـسأخزنه
  اـحجاب ا ـبينهم ت ـالصم أرد 

   إالّ  تـعش ادح ما ـبم  تـفلس
  اـصحاب  اداً أوــاً أو جيـسيوف

  وداد  1ـيي أخـوسى وإنـم اـأب
  اـأجاب ت إذا ـو سمعـاجي لـأن

  و ـل ـهك مهمـن دون ذلــولك
  اـاإلياب ح لم ترج ـالري  هـطوت

  ر ـب  لـودة كـر المـب  ىـأخ
  اـاالنتساب  2ةــاألشق  رـب إذا 

  در ـب يمـمن نظ ك ـت إليـبعث
  اـري عبابـن فكـعليه م  شققت

   

                                                
  )).ذو: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).األشقـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  رإن يلقاك شخصي ـداني الدهـع
  شخصي ونابا  ر عنـالشع ىفأغن

 


1      
       
     

2 
  يغتنم األجرا   رسول البرق 3لـه

  5راًـه نثـعني ماء غيرت 4رشـفين
  ب ـا غير مذنـهب 6أربو  ةـمعامل

  دمع العين من نقطة بحراً فأقضيه 
   

                                                
  : ذكـرت قصیـدة الرصـافي ھذه في ترجمتـھ التي مـرت؛ ومطلـع القصیـدة ھـو 1

  وما لرؤوس الركب قد رجعت سكرى *شـرا خلیلي ما للبید قد عبقـت ن
 .البحـر الطویـل 2
 )).لعـلَّ: ((في النفـح 3
 )).فینثـر: ((نفسـھ 4
  )).فیبشر عني ما عبرت بھ نثرا: ((ورد ھـذا الشطر في الزیتونـة ھكـذا 5
  )).أربي: ((في النفـح 6
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  قطرا محبباً  2رـمن تدمي 1نيـليسق
  القطرا يقر بعين القطر أن تشرب 

  اـوإنم  نـه ذوب اللجيـويقرض
  راـا تبـني من مدامعهـتوفيه عي

  ر أنه ـغي  راً بهاـوما ذاك تقصي
  الزهرا  سجية ماء البحر أن يذوي

  ا ـالصب طرق  خليلي قوما فأحبسا
  الحرا  رتيـبزف 3يمخافة أن تحم

  ة ـكريم ي لـا ريح عـفإن الصب
  راـبآية ما تسري من الجنة الصغ

   ىالمن أعني أرض مرسية   خليلي
  ولوال توخي الصدق سميتها الكبرا

  عبقت به  الذي   يلي بل جوـمح
  راـرة نشـي معطـآداب  مـنواس

   

                                                
   )).لیسـقي: ((في النفـح 1
 .مرسیـة ھـو الوالیـة الـتي تقـع فیھـا: تدمیـر 2
 )).یحـمي: ((في النفـح 3
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   فليتني  ري الذي منه درجتـووك
  الوكرا  زمـزم كي ألـيش العت برـفجع

  لت بها مثوما روضة الخضراء قد 
  زهرا  اـراً وأنجمهـا نهـمجرته

  رة ـج مجـا والخليـمنه  جـبأبه
  وقد فضحت أزهار ساحتها الزهرا

  ا ـالصب  اـأغصانه 1ارـوقد أسكرت أزه
  راـخم قبلهاالصبا  2وما كنت أعتد

  والقطر والصبا  هنالك بين الغصن
  راـولدت آدابي الغ الربى  وزهر

  إذا نظم الغصن الحيا قال خاطري 
  شعرا  ها هنا  تعلم نظام النثر من
  وإن نثرت ريح الصبا زهر الربى 

  راـر أسبكه نثـالشع تعلمت حل 
   

                                                
 )).أعطـاف: ((في النفـح 1
 )).أعـددت: ((نفسـھ 2
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  ا ـاك اقتبستهـار هنـأسح فوايد 
  ره يقررئ السحراـولم أر روضاً غي

  دح روضها ـيم كأن هزيز الريح 
  2ا دراًـهرهأزا من 1اهـأل فــفتم

  نظرة  هل فيك 3]الحسن[نقات ز أيا
  إلى السكة الغرا  رف األعلىـمن الج

  ا ـك كأنمـذي لتلـر من هـفأنظ
  راـا األخـغازلتها أخته  أغير إذ

  الحسناء تمم حسنها  ب ـهي الكاع
  ا حلالً خضراـدت لها أوراقهـوق

  ا ـإذا خطبت أعطت دراهم زهره
  لمهراتنقد ا وما عادة الحسناء أن  

  4ة أيكةـاألنس قين رسـوقامت بع
  النضرا الغصنأغاريدها تسترقص 

   

                                                
  )).فمـأل فـاه: ((في النفـح 1
  )).فمـأل فاھـا من أزاھـره درًا: ((ورد ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكذا 2
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة، والنفـح 3
  )).أیكھـا: ((في النفـح 4
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  يلبس الحوت درعه  فقل في خليج 
  1راـبها قص  عـه ال يستطيـولكن

  ه ـالل رأيتـا الهـبدا فيه  إذا ما
  رافص 2كصفحة سيف وسمها قبعة

  در شبهت متنه ـفيها الب وإن الح 
  لجين ضم من ذهب عشرا 3بسطر

  ا ـتجافي وض هناك وفي جرفي ر
  ق لو زاره فجراـود األفـي 4لنهر

  ا ـاء تعاتبــال صفـخ  اـكأنهم
  ة ذلك النهراـا من رقـد بكيـوق

  ة ـعشي 5دـاب الجديـبالب وكم لي
  راـم  من األنس ما فيه سوى أنه

   

                                                
   )).نصـرا: ((في النفـح 1
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))نبعـة: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
  )).بشـط: ((في النفـح 3
  )).بنھـر: ((نفسـھ 4
  )).وكـم لي بأبیـات الحدیـد: ((نفسـھ 5
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  ا ـبحسنه 2كأن الدهر غص 1عشيات
  4الشقرا أفراسهاالبرق  3فأجلت سياط
  بوجنتي  عليهن أجرى خليل دمعي

  راـإذا ركبت حمراً ميادينها الصف
  ه ـم دوحـرس المنعـأعهدي بالغ

  5ىمزنة شكر  وعي إنهاـسقتك دم
  ل ـر محجـوم أغـفكم فيك من ي

  راـا ذكـخلدتهف  هـتقضت أماني
  من فرط حسنه  6على مذنب كالنحر

  راـه نحـل 7ونـتود الثريا أن تك
  والقطر أيهما انبرى   سقت أدمعي

  فالجسرا فالنهر  لة البيضاءنقا الرم
   

                                                
 )).عشایـا: ((في الزیتونـة والنفـح 1
 )).عـض: ((، وفي الزیتونـة))غضـا: ((في النفـح 2
 )).بسـاط: ((نفسھمـا 3
  )).شقـرا: ((في النفـح 4
  .أي سحابـة كثیـرة المطـر 5
  )).كالبحـر: ((في النفـح 6
 )).یكـون: ((نفسـھ 7
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  حقوقهم  وإخوان صدق لو قضيت 
  راـوجوههم الزه عينيلما فارقت 

  سي ولم أكن ـنف  ولو كنت أقضي حق
  راـم المـلي فراقهـلما بت أستح
  روة ـوما اخترت هذا البعد إال ض

  1رافوهل تستجير العين أن تفقد الشّ
  عنهم  2]الدهرينأى بي [ أناهللا  قضى

  راـب الدهـاك اهللا أن أعتأراد بذ
  ا ـا ما حمدتهـالمن وواهللا لو نلت 

  ادة المشغوف أن يحمد الهجراـوما ع
  م ـبي ودونهـذات قلـس باللـأيان

  شهرا  طيها في 3مرام يجد الركب
   4وحرفة  ويصحب هادي الليل راء

  راـواصف 5وصاداً ونوناً قد تقوس
   

                                                
 .وھـو الـواقي للعیـن؛ حیـث ینبـت الشعـر: أي الّشفـر 1
 )).تنـأى بي الـدار: ((في النفـح 2
 )).الكـرب: ((في النفـح 3
 )).وحزمـة: ((في اإلسكوریـال 4
  )).تقـدس(( :في النفـح 5
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  م ـوا بكتبهـوا وضنـم بانـفديته
  راـت وال خبـمنهم لقي  فال خبراً

  م ــم لعتبتهـهماته  الـولوال ع
  1راـالزج ولكن عراب الخيل ال تحمل

  رى ـالبيد في مهرق الس ضربت غبار
  راـحب بحيث جعلت الليل في ضربه 

  وعدة  وحققت ذاك الضرب جمعاً 
  فأخرج لي صفرا وطرحاً وتجميالً

  ف ـب متعسـحاس اني ـكأن زم
  2سن الجبراأما يح يطارحني كسراً 

  رتبتي  3فكم عارف بي وهو يحسب
  راـني جهـسراً ويشتم  فيمدحني

  ا ـسي حقهـت نفـما أعطي  لذلك
  4]ال تهم الفكرا[الشعر  وقلت لسرب

   

                                                
  .سقـط ھـذا البیـت في النفـح 1
 .كتـب الناسـخ ھـذا البیـت في ھامش المخطـوط 2
 )).یحسـن: ((في النفـح 3
  )).ال تـرم الذكـرا: ((في الزیتونـة، والنفـح 4
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  قصايدي  ىفما برحت فكري عذار
  ومن خلق العذراء أن تألف الخدرا

  س ـيآولست وإن طاشت سهامي ب
  راـيس ى قَتَّالذي ي 1العذر فإن مع

2 
   يعـأضل  هــمطلع  راــيا قم

  قـغس  3اـب منهـواد القلـله س
  وى ـار الهـد نـا استوقــوربم

  قـشف  ا عنـهنا لوـاب فيهـفن
  ا ـمن صب  ةـي دولـني فـملكت

  دقـرك من حـفي ش نيـوصدت
  سرت   ما لو 4كـدي من حبيبـعن

  ة الحترقـه شعلـر منـفي البح
   

                                                
 )).العسـر: ((في النفـح 1
  .البحـر السریـع 2
  )).فیھـا: ((في النفـح، ومعجـم األدبـاء 3
 )).حبـك: ((في النفـح 4
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1 
  وا ـفارق  اـب فلمـقل  قد كان لي

  اراـرام وطـاً للغـوى جناحـس
  فأوقدت  2بالدموع رت سحابـوج

  ة وأواراـح لوعـالجوان  نــبي
  مدامعي  ب أن فيض ـومن العجاي

  اراـن  في ضلوعي 3رـمثماء وي
4: 

   يخطئ  بي مدىال ـوقد ط  قالوا
  5اهـس  رميـتج  يـم أزل فـول

  اة به ـالنج اً نرجوـددت شيئـأع
  هـة اللـرحم ددت ـت أعــفقل

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).للدمـوع: ((في النفـح، ومعجـم األدبـاء 2
 ...)).مـاء یمـّر وفي ضلـوعي : ((في معجـم األدبـاء 3
 .بحـر المنسـرح 4
  )).سـاھي: ((في النفـح 5
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1:2،3

      4

      
       5
       

 
       





                                                
   )).برسالـة منھـا: ((في النفـح 1
  )).محلـھ: ((نفسـھ 2
 .ة، ونفـح الطیـبأضبفـت ھـذه الكلمـة مـن الذیـل والتكملـ 3
  )).دعـاوى: ((في الذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب 4
 )).المتشوفـون: ((نفسھمـا 5
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1 2

    
3
       
  4  
5

5     
   6
6  7   
  8 

                                                
  .بـدا: ھنـا؛ بمعـنى 1
  .مفردھـا ظھـر؛ وھـو مـا یقابـل البطـن: وظھورھـم ھنـا 2
  )).موالنـا: ((في النفـح 3
  )).ال للتعنیـف: ((في الذیـل والتكملـة، والنفـح 4
  )).لقبیـح: ((في النفـح 5
  )). ھـذه المسالـك: ((في الذیـل، والنفـح 6
 )).مثـل قـاضي: ((نفسھمـا 7
  )).تھـني: ((نفسھمـا 8
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    1  
 

   
  


2 3 
      
4
 
         

  5   
6
        

                                                
)). وتعـرف بمـا اهللا تعـالى علیـھ: ((، وفي النفـح))عـلى: ((في اإلسكوریـال 1

 )).وتعـرف بمـا اهللا علیـھ: ((وفي الذیـل
 )).أملـت اهللا سبحانـھ: ((في النفـح 2
 )).نبیـھ: ((نفسـھ 3
  ...)).اهللا مـن اعتمـاده في: ((نفسـھ 4
 )).فأدخـل: ((نفسـھ 5
 )).بمـا جـاء لـھ: ((في الزیتونـة 6
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1  
2 

 
3

       4
   
       

 
***  

   

                                                
  )).یأمـره: ((في النفـح 1
  )).بذلـك: ((نفسـھ 2
 .م1201الموافـق لـ  3
  )).مـن الفضـل والدیـن: ((في النفـح 4
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1 

 

 
  

       
      

      
        

      


 
 

    
    2  3

                                                
ترجمـة أبي الطیـب صالـح بـن یزیـد و. نسبـة إلى قبلـة نفـزة األمازیغیـة 1

  .الذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب: النفـزي الرنـدي موجـودة في
  )).جلیلـة: ((في الذیـل 2
   )).المنـازع: ((نفسـھ 3
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1

       
2 

 
     


  3  4 
5 

   
                                                

  .ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة 1
  )).ابـن الجـّد التونـسي: ((في الذیـل 2
بینمـا صححـت )). الكـافي: ((والتكملـةفي اإلسكوریـال، والزیتونـة، والذیـل  3

  )).الـوافي: ((في ھامـش اإلسكوریـال؛ فكتـب
یقـول عنـان أنـھ اطلـع عـلى نسخـة مـن ھـذا الكتـاب محفوظـة في المكتبـة  4

الـوافي : ((الكتانیـة؛ وعنـوان الكتـاب ھـو 1730: العامـة بالربـاط تحـت رقـم
 . یباجتھ مؤلفھ وھو القاضي أبو الطیب الرنديوذكر في د)). في نظـم القـوافي

ھـذا الكتـاب في التاریـخ، واألدب؛ للسطـان محمـد بـن  یوسـف مؤسـس دولـة  5
 .  م1272/ھـ671م إلى سنـة 1137/ھـ635بـني األحمـر؛ حكـم مـن سنـة 
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اًـرتي ألفـاً وهاجـتي يومـأواصل 
       

    
       
 

 


      
1 

  رام ــر ال يـأم رى والحب ـس
  2رامـالشوق والغ رى به ـوقد أغ

   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
  )).الشـوق الغـرام: ((طویـل واو العطـف؛ فغـدت. حـذف د 2
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  اة ــوش إال  ا ــأهله  فىـوأغ
  امــال تن وادث ـام الحــإذا ن

   إالّ  ومـالق  نـبي  1اـأخف ا ـوم
  امـقالس ع ـنف 2اـوربمضـنًى  

  اه ــمن درـلى قـا عـال بهـفن
  وامـط القـض والبسـالقب  وبين

  ما كان اختالسا  هى الوصل ـوأش
  امــه اختتـا فيـوخير الحب م

  شيئاً   أن ال لوـلى الوصـوما أح
  دوام  هــللذت  اــالدني  نــم

  ي ـر أرضـالفراق بغي بكيت من 
  امـب المستهـكي الغريـد يبـوق

  في ـت إلـارقـد فـتي وقـأعاذل
  المــه يــي صبابتـف يلـأمث

   

                                                
  )).أخفـاه: ((طویـل. علھـا دج 1
  )).ولربمـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ه ــكي عليـال أبــده فــأأفق
  بي الحمامـن قلـون أرق مــيك

  ري ــه كصبــفأحب  اهــأأنس
  امـذم  وبـسى لمحبـل ينـوه

  وم ـوم لـض اللـبع  داً إنـروي
  المــالم ه ــينهنه  لي الـومث

  ه ـف فيـوضعت الك  1ويوم نوى
  امـه الهيـب رـب يطيـلى قلـع

  اً ـه جفونـت بـوال أن سفحـول
  رامـالض اً ألحرقها ـض دمـتفي

  والً ـر طــكالده  2هـبت  لـولي
  امـه التمــوعرف يـر لــتنك

  لى ـتج  4رــزه  3اهـسم أن ـك
  الكمام 5وقـر والشـر الزهـبزه

   
                                                

 )).النـوى: ((في الزیتونـة 1
 .؛ بینمـا سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة))صبابـة: ((في الذیـل والتكملـة 2
  .؛ وھـو أسلـم))سمـاءه: ((نفسـھ 3
  )).روض: ((نفسـھ 4
 )).والشـرق: ((نفسـھ 5
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  ه ـم وجـت الغيـدر تحـكأن الب
  امــلث  هــن مالحـم  هـعلي

  أس ـدري كـال  بـأن الكوكـك
  دامــوالم ة ـد رق الزجاجـوق

  دراري ـالك الـأف 1ورـسط  كأن
  امــا سهـله وم ـسي والرجـق

  ش ـات نعـقطب بن دار ـكأن م
  دامــه نـوم بــدي والنجــن

  وار ـج  رىـه الكبــأن بناتـك
  المـغ  اـفيه  هىـوار والسـح

  ان ـرى جمـه الصغـبنات  أنـك
  امـنظ  2اــا منهــلى لباتهـع

  تى ـن حـت أرعاهـب  بـكواك
  امـالذم  يـوه  قـأني عاشـك

   

                                                
 )).كسلـو: ((في الزیتونـة 1
  )).منـھ: ((في الذیـل 2
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  ا ـف الثريـت كسـي أن مزقـإل
  اب الظالمـوانج قـوب األفـجي

  ر إال ـالفج  داعـت انصـفما خل
  امــح  هـمن  ىضـينت  اًـقراب

  س إال ـه الشمـوج  تـوما شبه
  امـالهم كـا الملـأيه  1كـبوجه

  اً ـدر يومــلببا ه ــشبهت  وإن
  امــة والتمــدر المالحــفللب

  الدهر حتى  ن ـل منه حســتهل
  امــاه ابتســك في محيــكأن

  ال ـر من معـتنك رف ما ــوع
  ف والمــأل  اــالسمه ك ـكأن

  الل مولى ـن منك جـالعي ءومل
  2امــه وســكغرت  هــصنائع

   

                                                
 )).لوجھـك: ((في الذیـل 1
  )).وشـام: ((في الزیتونـة 2
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  ام ـده غمــفي ي  لــإذا ما قي
  امــدع الغمخ  دـفقد بخست وق

  بي ـدرع أروع غالــو الـوحش
  امـش اللهـره الجيـبذك راع ـي

  العزم يوما   فـل سيـا سـإذا م
  المـس  اـي م ـر فسلـلى أمـع

  اً ـاً وبأسـده كرمــاهى مجـتن
  امــاً أم حمـدري أمحيـا يـفم

  الي ـوالمع  ارمــللمك  هــنمت
  ر كرامـني نصـن بـم  راةـس

  روا وآووا ـنصم ـهم األنصار ه
  امـك ما طاب الختـوال المسـول

  ح ـك فتـوش لـادوا الجيـوهم ق
  امـع الحسـد ما قطـوال الجـول

  م ـمن حماه وهم منحوا الجزيرة 
  امـيض ذم وال ــواراً ال يــج
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  واصي ـب له النـحرب تشي  فمن
  المـــه ســـتحيت  مــوسل

  نـعز دي  دـا محمـدك يـبسع
  ـه بك  اعتصـاماإلل 1لـه بعـده

  وباسمـك تـم لإلسـالم سلـم
  دامـمست  رـم نصـب السلـوغ

  ن ـولك اً ـه صعبـان مرامـوك
  رامـالم  لـد سهـق د اهللا ـبحم

  ر ــن أميـم رك ـه أمـأدام الل
  ففيــه لكــل مكرمــة  دوام

  وأنـت العروة الوثـقى تمامـا
  امـقى انفصـروة الوثـا للعـوم

  الي ـالمع  مـت والجسـوروح أن
  امـاألن 2ظـت وللفــنى أنـومع

  ر ـا بحـت الدنيــا ضاقـإذا م
  المـوالس  كــم كفــاه لثـكف

   
                                                

 )).بعـد: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).واللفـظ: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1 
  اً ـرتي ألفـتي يوماً وهاجـأواصل

  أجفا  وصالك ما أحلى وهجرك ما
  دى ـواهت  ومن عجب للطيف أن جاء

  اـكالطيف أم أخف عاد 2فعاد عليالً
  رى ـل ما سـلوال التخيفيا سايراً 

  اـالتعلل ما أغف داً لوال ـويا شاه
  ني ـفراع ـىاني وولـم فأحيـأل

  اـولم أر أجفى منك طبعاً وال أشف
  وتيهه  رام ـواي للغـني شكـبعي

  اـعطاف ىإلى أن تثنى عطفه فانثن
  وى ـه هـاً وقبلتـشوق  هـفعانقت

  لوعة تطفا في وال ـة تكـوال قبل
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).معلیـًا: ((في الزیتونـة 2
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1 
  ر ـإال إنه قم  سـة الشمـيا طلع

  ذرـوال ي يقـال يبـواك فـأما ه
  كيف التخلص من عينيك لي ومتى 

  ورـوالح ج ـالن الغنـوفيهما القات
  فؤادي عن صبابته  يلـوكيف يس

  رـوالكب  ولو نهى الناهيان الشيب
  ت ـأنت المنا والمنايا فيك قد جمع
  ررـان النفع والضـوعندك الحالت

  وق ما ال دواء له ـي من الشـول
  ك لي الشافيان القرب والنظرـومن

  رمقي  به ي ك ما أبقـوفي وصال
  دان الذكر والقدرـساعد المسع  لو

  ني ـال منك يقنعـوكان طيف خي
  رـوالسه  لو يذهب المانعان الدمع

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
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  ني ـإال ليملك ن ـلم يك  1اًـيا نابي
  رـوالغي  مـبعده المهلكان الغ من

  أجمعه   ما غبت إال وغاب الجنس
  السمع والبصر  ش المؤنسانـواستوح
  بمن  واكـبما تكن ضلوعي في ه

  الشجر م وـيعنو له الساجدان النج
  ا ـمدركه  ة نفس لستـإدرك بقي

  واألثر  ان العينـإذا مضى الهادي
  ب ـور بال سبـرة مهجـودل حي

  الدهر والحجر ن اـيبكي له القاسي
  ني ـفلي من ليس يسلم وإن أبيت 

  درـان الورد والصـإذا نبا المذهب
  ا ـيحكمه ك باآلراء ـلمل داًـمؤي

  في ضمنها المبهجان اليمن والظفر
   

                                                
  )).یـا غایبـًا: ((في الزیتونـة 1
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  إذا ما  د اآلله ـعب يأب من كاألمير
  رـوالسم ضـالبي 1خانت القدمان

  2اــا وفارسهـالواهب الخيل آالف
  والصبر رالص ناـإذا استوى المهطع

  وفي خطر   والمشبه الليث في بأس
  رـالبأس والخف 3ت الحليتانـونعم

  وا ـفي أيامه ومش اسـن النـتأم
  رـكما مشى الصاحبان الشاة والنم

  وزال ما كان من خوف ومن حذر 
  ذرـوف والحـالدايالن الخ فما ير

  ه ـأسمع منه الذي كنت   تـرأي
  4]رـبوالخ  الخبر[ذا الطيبان ـوحب

  م ـشيم عليا ومن شي  ما شيت من
  رــوالزه  الظل ا الرايقانـكأنه

   

                                                
  )).العدمـان(: (في الزیتونـة 1
  )).ومارسـا: ((في اإلسكوریـال 2
 .؛ وصوبھـا عنـان))الحیلتـان: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 3
 )).الخمـر والخبـر: ((في اإلسكوریـال 4
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  ومن كرم  أردت من إحسان ومـا 
  والمطر األجودان البحر  ينسى به 

  ا ــمن سماحته ألأل ـرة يتـوغ
  رـس والقمـران الشمـكأنها النه

  ه ـن محبتـم وال دواع ـه فلـإي
  ل األصعبان البين والخطرـلم يسه

  عنه اضطرارا ثم عدت له  تـنأي
  والسفر كما اقتضى المبرمان الحل

  به أملي  أن يقضي   فإن قضى اهللا
  رـل والثمـالظ فحسبي المحسبان

    ع ـال متسـد إذ والحـولست أبع
  ؤل والوطرـغ الغايبان السـأن يبل

1 
  د ــالكم ي لــلي  الــأط

  دــسرم   ديـر عنـفالده
   

                                                
 .مجـزوء السریـع 1
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  هــأن  نـــا أظـــوم
  دــغ   رــالهج ة ــلليل

  ني ــإن  اًــد هنيـــقرأ
  دـــأرق  عـــأستطي ال 

  في ــتنط  اـم  1جــلواع
  ردـــتضط  2عـــوأدم

  وى ــاله  دـكب ديــوكب
  3دــالكب  نيــم ن ــوأي

  دي ــجل نـل عــوال تس
  دــجل  الي ــم  هــوالل

4 
  ا ــطوله  نـر مـصقُ  ةـوليل

  رــاً نافــن رشــزورة مـب
   

                                                
  )).لواعـجي: ((في الزیتونـة 1
 )).وأدمـعي: ((نفسـھ 2
 )).في كبـد    لھـفي وأیـن الكبـدوكبـد : ((ورد ھذا البیت في اإلسكوریال ھكذا 3
  .البحـر السریـع 4
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  اً ــا غالطـر بهـر الدهـأستوف
  رــم األول واآلخـــدغُأــف

1 
  ا ـــت أجفانهــنبه  ةــوليل

  ر النهارـر نهـد فجـر قـوالفج
  االوغ  2زوم في يومـكالمهوالليل 

  مثل الشهب عند الفرار  بـوالشه
  ة ـهى خيفـفى السـا استخـكأنم

  ارــأر فثـم بثـالنج  بـوطول
  الدجى   ت نواصيـما شاب 3ذاكـل

  ارـفط   اهـر أخـالنس  4وطارح
  ر ــر سافــقم  اـي الثريـوف

  5ارـر منها الشفـرة غيـن غـع
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
 )).في: ((؛ حیـث حذفـت ))یـوم: ((في النفـح 2
  )).كـذاك: ((نفسـھ 3
  )).طیـر: ((نفسـھ 4
  )).السفـار: ((نفسـھ 5
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  1]لـا ماثـبه[وداً ــأن عنقــك
  رارـعند الس  إذ صار كالعرجون

  اره ـــدين  كــتسب ا ــكأنه
  2وارـس  هـل منــا تفتــوكفه

  ة ــاء مظلومــا الظلمــكأنم
  ارـا فجـر عليهـالفج  مــتحك

   3هــلمشتاق ح ــا الصبــكأنم
  ارــد ذل افتقـبع 4]اـدني  إقبال[

  ت ـأشرق د ـس وقـا الشمـكأنم
  ارـاستنه ـد اآللـي عبـأب وجه 

5 
  هـم مما أنت تحسبـر أعظـالبح

  من لم ير البحر يوما ما رأى عجبا
   

                                                
  )).تثـنى بـھ: ((في النفـح 1
 )).السـوار: ((نفسـھ 2
  )).لعشاقـھ: ((في الزیتونـة 3
 )).عـز غـنى: ((في النفـح 4
  .البحـر البسیـط 5
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  اف على زورق ـحبب ط طام له 
  اـشهب  اء إذا ما ملئتـمثل السم

1 
  ه ـكأن  رـوف بزهـوأزرق محف

  رــتزه  اف المجرةـنجوم بأكن
  مثل الجمان مسلسال  ل على ـييس

  رـسل عن غمد حسام مجوه 2كما
  ح األدواح من صفحاتهـوقد صاف

  رـم مكسـاب بالنسيـحب 3تىـح
  ف الخليج قالمة ـفما كان في عط

  رـفمغف  وما كان في وجه الغدير
4 

  اره ــوآث  لـالعق ن ـا أحسـم
  ارهــإيث ان ــاإلنس  و الزمـل

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))كمـل((في اإلسكوریـال؛  2
  )).وحـتى: ((؛ فأضحـت))الواو((طویـل . أضـاف د 3
 .البحـر السریـع 4
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  ه ـتى نفسـل الفـبالعق  ونـيص
  رارهـر أسـالح ه ـا يصونـكم

  ة ـي غربـان فـا إن كـال سيم
  دارهــمق  رفـأن يع اج ـيحت

1 
  ة ــكثيف  نـرعيابالد ةبــوكتي

  رارــل الجـذيول الجحف  جرت
  ب التي ـبينها القض  روض المنايا

  ارـات كاألزهـالراي  اـزفت به
   ـمكأنه اة ـاة بنو الكمـفيها الكم

  ارـا الخطـالقن  بين  أسد الشرى
  م ــاء كأنهـدى اللقـن لـمتهللي

  ارـمن األقم م ــوجوهه خلقت 
  ف ـث فوق برق خاطـمن كل لي

  دارــن األقـدر مـق  هــبيمين
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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  ه ـمثل دـاض قد تقلـم لـمن ك
  ارــعلى األعم  االًـآج  فيصب

  وأسرعوا لدروعابسوا القلوب على ل
  ارــالن  لـأله اراً ـم نـألكفه

  م ــم على أعدايهـوا ولهـوتقدم
  ارـاألنص  وحمية  داـق العـحن

  ه نـلسا عـوس بخلـناق اع ـفارت
  ارـالكف ة ـب لذلـكى الصليـوب

   و  ادهـه وعن عبـوا عنـثم انثن
  األخبار نـراً مـخي اوـقد أصبح

1 
  ومن لهب ض صيغ من ماء ـوأبي

  لـيس يخمد ولم  على اعتدال فلم 
  ماضي الغرار يهاب العمر صولته 

  لـوع من األجـمطب ا هو ـكأنم
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
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  ره ـمنظ الوصل بعد الهجر أبهى من 
  1الـدين على م من   حسناً وأقطع

  ة ـسابغ  لـك 2ن ماـر ظـوأسم
  لـمن النه يفخاض كاأليم يستشف

  ب ـاً وال عجـام الكماة به حبـه
  دلـد معتـالق حـة بمليـوعمن ل

  ه ــوأرعف  اهـتلق  نـإذا الطعي
  لـطل  يبكي على اًـحسبته عاشق

3 
  وى ــه وســا كحاجبــتنكبه

  االــون لها نبــداف الجفـبأه
  را ــدراً منيـه بــم أر قبلـفل

  الالــه  هـوق عاتقـل فـتحم
   

                                                
  )).ملـل. ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).أن مـا: ؛ فغـدت))أن: ((لطویـ. أضـاف د 2
  .البحـر الوافـر 3
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1 
  ق ـفي رون  بـكالص ر ـصفوأ

  لــب ممن نحـن به الحــتظ
  ات ــات حديد السبــبديع الصف

  لــاح وإن لم يطـول الرمـيط
  ر ــا وراء الضميــعم  رـيعب

  لـوالذب  اـالظب 2ل ما فعلـويفع
3 

  م ـف فيما قيل والقلـر السيـتفاخ
  مــها ال شك من فـالفصل بينهم

  ا ـدرهم  4هـرف اللـا شـكالهم
  مـان الحكم والحكـذ الخطتـوحب

   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 )).ویفعـل فعـل: ((؛ فغـدت))مـا((طویـل . حـذف د 2
  .البحـر البسیـط 3
 )).شـر للـھ: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1 
  الي ـة مـة الكتابـا صمصامـأن

  اقـات الرقـمن شبيه في المرهف
  ال ـن يوم وصـأني في الحسـفك

  راقـوم فـع يـأني في القطـوك
2 

  ق ـرا بعشـا اشتهـن مـومعتنقي
  اقـواعتن  مـا بضــوإن وصف

  نى ـا لمعـك ما اعتنقـر أبيـلعم
  راقـنى القطيعة والفـوى معـس

3 
  ر ــزه  لـان كـورد سلطـال

  4]ورودــم الــه دايــنأو ـل[
   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
 .البحـر الوافـر 2
  .مخلـع البسیـط 3
  )).مـا بـھ الـورد بالخـدود: ((اورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذ 4
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  يء ـش  الحــدود المـد خـبع
  دودــورد بالخـه الــا أشبـم

1 
  اء ـــالسم ل ــكمث وأزرق 

  عجيب ر ـر سـن ينظـه لمـفي
  ه ــبأنفاس  حـح مع الصبــش

  بـح عليه رقيــا الصبــكأنم
  راره ــل بأســاح بالليـــوب

  ار األريبـل نهـا رأى الليـلم 
2 

  ون غض ـقي اللـر فستـوأخض
  اـالعيون رهـن منظـبحس يروق 

   

                                                
الخیـرّي ضـرب )). الخمـر: ((ھكـذا في اإلسكویـال؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة 1

. مـن النباتـات البریـة؛ یستخـرج مـن زھـره دھـن طـبي؛ لـھ رائحـة زكیـة
 .وھـذه األبیـات مـن البحـر البسیـط

 .البحـر الوافـر 2
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  حكاه  ج وقد ـلى الترنـار عـأغ
  اـاً ونونـه ألفـلى اسمـوزاد ع

1: 
  عن العود صوتها  ينـة يغـوغاني

  ة تجريـوساقي يقـة تسـوجاري
  رة ـل مجـر ذيـيجر النه بحيث

  كالزهر  يرف على حافاتها الزهر
  رواح خصر كتايب زت األـوقد ه

  سمر  لـلى أسـض عـبألوية بي
  ردت ـا فجـزح نبالً إليهـرمى ق

  سواقيها على دارع النهر وفـسي
  د فجرت غاليال ـت صبا نجـوهب

  دمع الطل عن وجنة الزهر  تجفف
  صحيفة  يكأن بصفح الروض وش

  وكاأللفات القضب والطرس كالتبر
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ا ــوان خواتمــأن به األقحـك
  رـفصوص من التب مفضضة فيها

  ا ـض أعيـس الغـكأن به النرج
  رـي أجفانها أدمع القطـترقرق ف

  ق ـري زورة عاشـكأن شذا الخي
  ل أكتم للسررـح الليـيرى أن جن

1 
  ا ـد راق منظرهـة قـه رمانـلل

  وتـمنع نـع الحسـببدي فمثلها 
  ه ـم داخلـد ضـالقشر حق لها ق

  وتـياق والحب  2نـم قطـوالشح
3 

  ف ـفي اللون مختل 4أنظر إلى جذر
  والبعض من ذهب جبسالبعض من 

   

                                                
 .البسیـط البحـر 1
  )).قطـن لھـا: ((؛ فأضحـت))لھـا: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 2
 .البحـر البسیـط 3
 )).جـزر: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  زهربال   إن قلت قصب فقل قصب
  بـبال له  عـل شمـأو قلت شمع فق

12 
  ب ـغري قى ـا يلـب كمـريـغ

  بـحبي  وال ه ـن لديـال وطـف
  ا ــكى اشتياقـفب هـر أصلـتذك

  بـغري  أن يبكي  س غريباًـولي
  ث ـواقي حديـاج أشـه ا ـومم

  ع السكوبـرى له الدمـجرى فج
  بي ـق قلـاب فشـذكرت به الشب

  وبـالقل ق ـف تنشـم تر كيـأل
  لي ـبك مثـعلى زمن الصبا فلي
  بـا إال عجيـن الصبـا زمـفم

  ت ـتى تولـي حتـت شبيبـجهل
  بـرف إذ يغيـشيء يعـوقدر ال

   

                                                
  )).اإلغـراء: ((حرفـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ فكتبـت 1
 .البحـر الوافـر 2
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  رـخي   لـبك ه ـلإلر اـذك  أال
  بـالدا  ال  يضيـع بهـا أديـب

  ذب زالل ــا عـاؤهـم  الدـب
  بـك رطيـا مسـح هوائهـوري

  نى ـالمع يبـذي قلـبى الـبها قل
  ذوبـي  هـن لـاد من الحنيـيك
  ي ـن أبي وأمـرزقت الصبر بلي

  بـكئي ه ـاحبص د ـبع  اـكالن
  ي ـمن أؤاخ يدـوخ بعــأال فت

  بـا يريـب لمـا ال يريـودع م
  راه ــا تـم أول ـم بـوال تحك

  ذوبـه كـر أولــإن الفجــف
  ان ـي زمـا فــا خلقنــإال إن

  ال  نـم   هــبهول   بــيشي
  وقـد لـذ الحمام  وطاب عنـدي

  بـيطي  وال ذ ـال يل  شيـوعي
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  وى ـفهي بله الضرورة ـلحى الل
  روبـوى ضـر والبلـتهين الح

  عيب   لـر كـال يستـرأيت الم
  وبـر العيـع الفقـفى مـوال تخ

  في التحقيق عندي   الـد المـوفق
  قريب ن ذا ـروح ذا مـد الـكفق

  اد ـفي اجته  سيـوقد أجهدت نف
  بـد مصيـل مجتهـا أن كـوم

  اس ـلى قيـاألمور ع  وقد تجري
  بـاللبي اش بهاـري لعـولو تج

  دو ــع  اـللدني  لـأن العقــك
  بـاً أريـا أربـضي بهـيق  فما

  اً ــبخت ان ـرزق اإلنسـإذا لم ي
  وبـذن ه إال ـــا حسناتــفم
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1 
  ا ـتمسح وجهه برزت من الحمام 
  ابـورد بالعنـاء الـمثل م  عن
   اـذوائب شعره  والماء يقطر من

  رابـاح غـيسقط من جن كالطل 
  الشمس المنيرة في الضحى  فكأنها 

  ابـسح  ت علينا من خاللـطلع
 

  ه ـنفس ورـان صـلو ك 2مـومتي
  اقـاً سوى اإلشفـا شيئـما زاده

  بالصدود وإنما  يرضـان يـما ك
  اقـل العشـه مسائـرت عليـكث

3 
  ال ــجم هـد زانـوق ـىواف

  ذارــه اعتــلعشاق  هــفي
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .وبھـا عنـان؛ وص))متمـم: ((كتبـت في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
  .مخلـع البسیـط 3
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  ال ـــا مثــة ما لهــثالث
  ذارــد والعــه والخـالوج

  ا ــرياض رأى   ن رآهــفم
  ارــورد واآلس والبهـــال

1 
  وة ـأخ  انـباللس 2وةـس إلخـلي

  عـال تنف  وتيـأخ  رادـإذا تـف
  ه ـرج كربي الدنيا تفـت فـال أن

  عـة تشفــني وال يوم القيامـع
3 

  ه ـد عرفت الدهر حين خبرتـولق
  انـل زمـأه اتـوت بالحاجـوبل

  رة ـكثي  انـوة باللسـإذا األخـف
  وانـق اإلخـم ميلـدراهـوإذا ال

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).األخـوو: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .البحـر الكامـل 3
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1 
  تزلزلـت األرض زلزالهـا

  فقلـت لسكانهـا  مالهـا
  تانـا أبـو عامـرفقالـوا أ

  فأخرجت األرض أثقالهـا
2 

  ه ـعلى حال يقـال يب رـالده
  رــيدب  أو  لــيقب  هــلكن

  ه ــبمكروه  اكــإن تلقـف
  رـال يصب ر فإن الدهر ـفاصب

3 
  ه ـه في خلقـر اللـوت ســالم

  رهــقه  لىـت عـة دلـوحكم
  ده ـوت وما بعـب المـأصع  ام

  رهـي أمـان فــر اإلنسـلو فك
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 .البحـر السریـع 2
 .البحـر السریـع 3
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  ا ــى وحدهـتات الفـطاع  أيام
  ن عمرهـب مـتي تحسـي الـه

  ا ــا ولذاتهــالدني  كــال تله
  أمره  والك والـم يهـن نــع

  ل ـوأنظر إلى من ملك األرض ه
  رهـوى قبـا سـمنه هـح لـص
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2 

   
                                                

  )).یعـزم: ((في اإلسكوریـال 1
  .البحـر الوافـر 2
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  ا ـل عليهـا جهـأخ  عـوال تطل
  الشي عابه در ـدر قـن لم يـفم
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1 

  لم  2ب بالمال إذاـاع المحـانتف ما
  بـل الحبيـلوص به  ل ـيتوص

   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
 )).إذ: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  أن   وىـم الهـبحك  غيـإنما ينب
  وبـالقل ق المال في صالح ـينف

       
1.  

                                                
ـا ھـذا التعلیـق الھـام؛ الـذي كتبـھ عنـان في أخـر الترجمـة؛ وذلـك نـدرج ھن 1

مـن الذائـع المعـروف أن أبـا الطیـب الرنـدي : ((نظـرًا لمـا لـھ مـن فائـدة
  : ؛ ھـو ناظـم مرثیـة األندلـس الشھیـرة؛ الـتي مطلعھـا)صالـح بـن شریـف(

  " یـب العیـش إنسـانیغیـر بط * فـال لكـل شيء إذا ما تـم نقصـان" 
والـتي أوردھـا لنـا المقـري في نفـح الطیـب؛ ونقلھـا فیمـا یرجـح عـن كتـاب 

؛ والـتي مـا زالـت حـتى یومنـا )الذخیـرة السنیـة في تاریـخ الدولـة المرینیـة(
وبالرغـم مـن أن ابـن الخطیـب قـد أورد لنـا طائفـة . تحتفـظ برنینھـا المحـزن

ة مـن شعـر أبي الطیـب؛ وفیھـا ثـالث قصائـد مـن مطوالتـھ؛ فإنـھ مـن مختـار
لـم یشـر بكلمـة واحـدة إلى مرثیتـھ األندلسیـة؛ بالرغـم مـن أنھـا مـن غـرر 

وھـو أمـر یدعـو إلى الدھشـة والتسـاؤل؛ فإمـا أن الناسـخ لمخطـوط . قصائـده
ن ابـن الخطیـب قـد أغفـل قـد أغفـل إیرادھـا، وإمـا أ" اإلحاطـة " كتـاب 

ذلـك أن ھـذه القصیـدة قـد نظمـت عقـب انھیـار األندلـس، . إیرادھـا عمـدًا
وسقـوط قواعدھـا الكبـرى، ونـزول ابـن األحمـر مؤسـس مملكـة غرناطـة عـن 

وقـد كـان ابـن الخطیـب مـن . عـدد كبیـر مـن البـالد والحصـون للنصـارى
ملـوك غرناطـة وربیـب نعمتھـم؛ ) بـني األحمـر(صـر أولیـاء نعمـة بـني ن

وربمـا رأى أن وجـود ھـذه القصیـدة یـسيء إلى ذكریـات ابـن األحمـر الكبیـر؛ 
الـذي وقعـت في عھـده محنـة األندلـس؛ ثـم نظمـت القصیـدة في عصـره أیضـًا 

ومـن . م عنـانانتـھي كـال)). بقلـم شاعـره األثیـر أبي الطیـب؛ فـرأى إغفالھـا
جھـتي أضیـف ھنـا بعـض األبیـات مـن ھـذه القصیـدة  الغـراء؛ وھي مـن 

  :البحـر البسیـط
  إنسـان  العیش  بطیب  فال ُیَغـّر *نقصـان   تـم  ما إذا  لكل شيء

  أزمـان ساءتھ   زمن  من سـره *ھي األمور كما تدري لھا دول 
  شـان  لھا  حـال  دوم علىی  وال *أحـد   وھذه الدار ال تبقي على

  مشرفیات  وخرصـان  ْتـَنَبـ إذا  *سابغـة   یمزق الدھر حتمًا كل
  كان ابن ذي یزن والغمد غمدان *وینتضي كل سیف للفناء  ولو 

  وتیجـان   ـلــأكالی  منھـم ن ـوأی * أین الملوك ذوو التیجان من یمن
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  : ثـم یقـول

  وانھـد  ثھـالن  أحـد ھ ـل  ھوى * لھعزاء  الخطب  الجزیرةدھى 
  ان  وبلـدانـحتى خلت منھ أوط * فامتحنت اإلسالمي العین في أصابھا

  ـانـجی  نـأیـ أم   ةـشاطبـ ن ـوأی *مرسیـة  فسل بلنسیة ما شأن 
  ھ  شـانـا لـمن عالم قد سما فیھ *دار العلوم  فكـم  وأین قرطبة 

  ومـآلن فیاض   العذب  ونھرھـا *من نزه  ص وما تحویھـوأین حم
  تبق  أركـان  عسى البقاء إذا لم *ومـا   البالد قواعد ُكـنَّ أركان 

  .   وھي طویلـة وال یتسـع المجـال لذكرھـا كلھـا
 .م1204الموافـق لـ  1
 .م1285الموافـق لـ   2
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1 

  ال ـود الذي بيننا اجعـلي بالـخلي
  مـة للترحـعض يرـقب إذا مت 

  ةـفيدعو برحم م يدنو ـعني مسل
  مــوة مسلـاج لدعـإني محتـف

***  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ***  

 
 

 
 

 



1   

       

        2

    

                                                
ـر؛ ھـو السلطـان الغالـب باهللا محمـد بـن یوسـف؛ مؤسـس دولـة بـني األحم 1

 . سبقـت اإلشـارة إلیـھ
ھـو ولـده السلطـان أبـو عبـد اللـھ محمـد الملقـب بالفقیـھ؛ وھـو ثـاني ملـوك  2

وقد . م1302/ھـ702م  إلى سنـة 1272/ھـ671بـني األحمـر؛ حكـم مـن سنـة 
  .أشیـر إلیـھ سابقـًا
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     1  



 

      
    


     
 


23 

   

                                                
ـع مـرات أعظـم سالطیـن بـني مریـن؛ عبـر إلى األندلـس مـع جیشـھ أربھـو  1

  .برسـم الجھـاد؛ بعـد أن أنـھى وجـود الدولـة الموحدیـة نھائیـًا
یسـمى أیضـًا القصـر الصغیـر؛ وھـو مینـا في المغـرب األقـصى؛ یطـل عـلى  2

 .مضیـق جبـل طـارق، ویقابـل بلـدة طریـف األندلسیـة
  .م1290الموافـق لـ  3
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    1 
     


        


2 

  ا ــز علينــر عزيــقب
  داـه يفــن فيـو أن مـل

  نيـعي  رةــق  تـأسكن
  داــب لحـة القلــوقطع

  ه ــاً عليـحكم  ا زالـم
  داــاء تعــالقض  اـوم

   

                                                
 .  م1354الموافـق لـ  1
  .بحـر المجتـث 2
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  وب ـث  نـأحس 1رـفللصب
  رداــز تــالعزي  هــب

      



      

     

     
     
      
  

       
     

      

                                                
  )).فالصبـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
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1

  2     
3    
   

  
       

4 
***     

   

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))للغـرب: ((في اإلسكوریـال 1
  .م1287الموافـق لـ   2
وھـو في داخـل األراضي : قصـر عبـد الكریـم؛ یسـمى أیضـًا القصـر الكبیـر 3

ویتضـح ممـا ورد في النقـش؛ أنـھ یخالـف . المغربیـة؛ بالقـرب مـن العرایـش
الخطیـب مـن قبـل؛ بخصـوص إرسـل أبي یوسـف للرئیـس أبي مـا ذكـره ابـن 

  .عبـد اهللا إلى قصـر كتامـة
 .م1295 الموافـق لـ  4
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األنیـس المطـرب، والمختصـر في أخبـار البشـر، وإعمـال : لـھ ترجمـة في 1

األعـالم، وتاریـخ قضـاة األندلـس، والحلـل الموشیـة، وكتـاب العبـر، وصبـح 
 . األعـشى

  .م1072  الموافـق لـ 2
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  .م1090الموافـق لـ  1
  .أي السفلـة، واألشـرار 2
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 1،  
      

     
      


       
 

   
       

       


     
 

     


                                                
  )).الجرجانیـات: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ ویعتقـد عنـان أنھـا 1
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1. 

***  
   

                                                
  .م1055الموافـق لـ  1
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  .سقطـت ھـذه الترجمـة في مخطـوط الزیتونـة 1
  .م1257الموافـق لـ  2
 .م1265الموافـق لـ   3
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  .م1261الموافـق لـ  1
  .وغیرھـا عنـان)). مختفیـًا: (في اإلسكوریـال 2
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***     
   

                                                
  .؛ وصوبھـا عنـان))مھـزوًال: ((في اإلسكوریـال 1
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   1    

                                                
 .م1305الموافـق لـ   1

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

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


279 
 

       
       
 

 
 

1 
   *** 

   

                                                
 .م1313الموافـق لـ   1
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4 
   

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، وبغیـة الوعـاة، : لـھ ترجمـة في 1

ویكـنى أبـا . بـن عثمـان ابـن الجبیـروبغیـة الملتمـس؛ حیـث ذكـر أنـھ عبـد اللـھ 
 . م1124/:ھـ518محمـد؛ وتـوفي سنـة 

 .األستـاذ ھنـا ھـو ابـن الزبیـر؛ صاحـب كتـاب صلـة الصلـة 2
  .ھـو المأمـون بـن المعتمـد بـن عبـاد؛ صاحـب إشبیلیـة أیـام الطوائـف 3
 )).شبیبـة: ((في بغیـة الوعـاة 4
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1: 

  م ـه سعيكـالل  ن أضلـيا هاجري
  بـسب  م بالـكم تهجرون محبيك

  ة ــغائل وانـن لإلخـويا مسري
  بـر والرحـومظهرين وجوه الب
  ما كان ضركم اإلخالص لو طبعت 

  أو أدب وس على علياء ـتلك النف
  والدكم  انـر لما كـم الدهـأشبهت

  أب رـلش  اءـأبن رــم شـفأنت

 ***  
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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2
                                                

 .ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـبلـھ  1
  .؛ أي الجبـل البـاردMontefrio: باإلسبانیـة 2
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إذ كانـت خطـة الشـورى عبـارة عـن خطـة فرعیـة . أي صاحـب الشـورى 1

ویختـص . ملحقـة بالقضـاء في األندلـس؛ خاصـة في العصـور األخیـرة
  .في المسائـل الشرعیـة باإلفتـاء وإبـداء الـرأي)) المشـاور((صاحبھـا المدعـو 

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

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


284 
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    2  



                                                
 )).نالـھ: ((في الزیتونـة 1
سبقـت اإلشـارة . وھـو السلطـان محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن األحمـر 2

 . إلیـھ؛ ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة
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     1 

      
       
       

       
     2
 

      
    
 
      

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))فخطـب: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 1
م بیـن النصـارى مـن 1340/ھـ741ھي الموقعـة الشھیـرة الـتي حدثـت سنـة  2

. جھـة وبیـن المسلمیـن الممثلیـن ببـني مریـن وبـني نصـر مـن جھـة أخـرى
  .وقـد سبقـت اإلشـارة إلیھـا
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        1
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3      
      


       
 

      
   
       

    

   

                                                
وجئـت : ((وفي النفـح. ؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))وجھتـھ: ((في اإلسكوریـال 1

  ..)).بعـون اإلحسـان
 .؛ وصوبھـا عنـان))بعـون: ((في اإلسكوریـال 2
  ). الطویل: (یمدح فیھا آل شماس للحطيئـةاقتبـس ھـذا من قصیدة  3

 الجـد  وبـنى  آباؤھـم  بـنى لھم *مطاعین في الھیجا مكاشیف للدجى 
 وال قلت إّال بالـتي علمت  سعـد *ـم ــعلیھ   ـدـسع  ـاءـأفن  نيـــوتعذل
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   1   

   2   
  
    
3 

  ة ـابـر والكتـوالشع  بـالط
  ةـابـني النجـب  ا فيـسماتن

  ات ـــلغالث مبــن ثــه
  ةـابـالحج ا ـاً بعضهـمراتب

   

                                                
 )).وكانـت: ((في النفـح 1
 )).منـادم: ((، وفي النفـح))منـادج: ((ونـةھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي الزیت 2
  .مخلـع البسیـط 3
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1 

   2رهـا ورد النسيم بسحـوردت كم
  اـام رباهـة جاد الغمـعن روض

  ره ـسح اروت أودع ـه 3اـفكأنم
  اــا به وحباهــا وآثرهــفيه

  ا ـر حسنهـاظ بيهـاأللف مصقولة
  اهىـوب  غـر البليـافتخ 4اـبمثله

  رؤية حسنها  اً عندـررت عينـفق
  اـت أباهـت أنـوك وكنـأبني إ

5 
  فى ـفاصبر ستش  6وا قد نأواـوقال

  ارـد الديـبع وى ـاق الهـفتري 
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).كمـا صـدر النسیـم بسحـره: ((في النفـح 2
  )).وكأنمـا: ((نفسـھ 3
  )).فبمثلھـا: ((نفسـھ 4
  .البحـر الوافـر 5
  )).قـد دنـا: ((في النفـح 6
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  ذا ـق هـأن الحـوا بـت هبـفقل
  1ارـاصطب  مـوا فيـبي يممـفقل 

2 
  ق ـم ناطـفك  تـك بالصمـعلي

  3هــملْى كَـإل أدى  ه ــالمـك
  إلى  دى ـأه رء ـالم ان ـإن لس

  هــخصم ه من ـه واللــغرت
  ا ـمستضعف  ر الجرمـيرى صغي

  هـن جرمـر مـأكب  هــوجرم
4 

  ر ــني خبيـا بـر يــا بالدهــأن
  لىـافتع  مـعل تــإذا شئــف

   

                                                
   .))بقلـبي یممـوا فبـَم اصطبـاري: ((في النفـح 1
 .البحـر السریـع 2
  .أي إلى جرحـھ 3
 .البحـر الخفیـف 4
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  ا ــمنه روض 1غىـك قد ارتـملي  كم
  ما ارتغى ال 2عنه الرحمنلم يدافع  

  قى ـويب  نىـراه يفـيء تـل شــك
  لىـاالل تعـه ذو الجـا اللـربن 

 
 

       
3 

 
4     

    
5 

   

                                                
 .؛ بالعیـن المھملـة؛ غیـر المعجمـة))ارتـعى: ((في النفـح 1
 ...)).لـم یدافـع عنـھ الـردى: ((نفسـھ 2
 .م1273الموافـق لـ  3
  ...)).وفقـد یـوم الوقیعـة: ((في النفـح 4
 .م1340الموافـق لـ   5
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1 

   يطـوال تخ  سهام المنايا ال تطيش
  2يطـالذي تعرد ـتست وللدهر كف 

  ا ـج الدنـا على ثبـكن  ا وإنـوإن
  طـل على الشـتح فال بد يوماً أن 

  نى ـزة الغـالفقر أو ع وسيان ذل 
  3ومن أسرع السير الحثيث ومن يبط

  اوى على ورد الردى كل وارد ـتس
  فلم يغن رب السيف عن ربة القرط

  
4 

  عذري  لم أرث الصديق فما  إذا أنا 
  رـمن الشع  قلت أبياتا حساناً إذا 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
ھكـذا ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال، والنفـح؛ بینمـا ورد في الزیتونـة  2

 )).والدھـر كـّف یستـرد الـذي یعـطي: ((كمـا یـلي
  )).ومـن یبـطي: ((في النفـح 3
 .البحـر الطویـل 4
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  ري لم يكن غير ندبة ـولو كان شع
  عن الحبر  1وأجريت دمعي لليراع

  تي ـال  لما كنت أقضي حق صحبته
  رـوب الدهـن على عوناً توخيتها 

  ه ـوداع  ومـد اهللا يـاني عبـرم
  رــالظه ةـاء قاصمـدهي بداهية

  حديثه  ائي حين صحـت رجـقطع
  2ريـصب فقد خانني دمعيفإن لم يوف 
  لوحشتي   وهل مؤنس كابن الخطيب

  ريـس  هـث له همي وأودعـأب
***  

   

                                                
  .أي للقلـم 1
  )).صبـر: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، والنفـح؛ وفي الزیتونـة 2
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  .لكتیبـة الكامنـة، ونیـل االبتھـاج، ونفـح الطیـبا: لـھ ترجمـة في 1
  )).خیـر: ((في النفـح 2
 )).ظـرف: ((نفسـھ 3
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 )).الشھیـر الشھیـد: ((في النفـح 1
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1 

  بالبشرى  كـوافت 3ة الغراـالليل 2سنى
  البشرا وجه القبول لك   4وأبدى منها

  ا ـبه  طرب  من  تهلل وجه الكون
  راـالغ  اـبغرته  5اـللدن  وأشرقت

  أحمد  مى بميالد ـالعظ ة ـلها المن
  راـة العليا لها العزة الكبـلها الرتب

  دة ـالدهر م هدرـطوى سره في ص
  راـالس  راً ذلكـاً ناشـفوافى ربيع

  الفضل الشهير وفضله  حوى شهرة 
  وأعظم به شهرا الً ـفأحسن به فض

   
                                                

  .البحـر الطویـل 1
 )).ھنى: ((في الزیتونـةھكـذا في اإلسكوریـال؛ و 2
  )).الغـراء: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).بھـا: ((طویـل. كتبھـا د 4
  )).الدنیـا: ((طویـل. لھـا دجع 5
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  ا ـلقد كان ليل الكفر في الليل قد جف
  راـفج ى دـاله ةممنه في س فأطلع

  د ـت شواهـالد الحـالمي ة ـليل  وفي
  قد أبطل الكفرا دين الكفر أنقضت 

  فارس  ا نارـدت أنوارهـد أخمـلق
  رىـكس  كما ارتج إيوانه 1وأرجف

  ا ـزالقلب كنههـزات يعجـله معج
  راـلها حص إن رام اللسان ويحصر

  ا ـعن نيل وصفه رـمعال يكل الشع
  الشعرا  2وتقصر عن إدراك مصعده

  زل ـالكرام ولم ت ل ـالرس به بشر
  راــتت  هــلى وآياتـتت هـشمايل

  لى ـاألولى مناقبه الع  ففي الصحف
  دراـق  له 3آيات رخص وفي الذكر

   

                                                
  )).أرجـت: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
 )).خصَّـت: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  رضى ـوال مواله بالقرب   هـلقد خص
  راـواإلس  وحسبك ما قد نص في النجم

  ا ـد غروبهـبع سـورد عليه الشم
  البـدرا  وشـق على رغم العداة له

  وكـان لـه  في مائـه  وطعامـه
  لطائـف ربانيـة  تبهـر  الفكـرا

  اً ـن األصابع نابعـغدا الماء من بي
  راـه كثـل الزاد من يمنـوعاد قلي

  ا ـحب ل ـى وكم سائـوكم نايل أول
  راـوكم مدنف أب وكم مشتك أشفى 

  ادة ـن قتـأن رد عي  داـكفى شاه
  األخرا المبين على  فكان لها الفضل

  ه ـد فراقـذع عنـه الجـإلي  وحن
  صخرا  وال حنت الخنساء إذ فارقت
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  ه ـحبيب  هـان عنـله إذ ب  قـوح
  لم يحمل الهجرا الوصل 1]ذاق طعم[ ومن

  ر ــللفق دد ـا تجـلدنياو  ليـخلي
  ىالذكر لو تنفع األشواقمن  ضروباً

  إلى أرض طيبة  ا هل لي ـبعيشكم
  راـفال صبسبيل فأما الصبر عنها 

  د زورة ـتلك المعاه من  2مناً للنفس
  ا وزراـأبث بها شكوى وأشكو به

  ا ـترابه  دي في عروقـوتعفير خ
  راـت لي أجـذنبا ويثب ليمحو لي

   ىا المنـبإدراكه سي ـنف  نيـتعلل
  قفرا  ملكت وما أجهدت عيشاً وال

  اآلمال أقصى اجتهاده   تـومن كان
  راـه صفـا تأملـه ممـغدت كف

   

                                                
 .؛ ثم جاء بعدھا بیاض؛ وصوبت من الزیتونة))ذا: ((كتـب في اإلسكوریـال 1
 )).ُمـنى النفـس: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ا ـات زمانهـا واعظـوكم زجرته
  وال قبلت زجرا  ت وعظاًـفما سمع

  اذراً ـة عـلها عصر الشبيب وكنت 
  ره عصراـالحيا ما كان أقص  سقاه

  ة ـحج  ونـت ثالثـد ولـوأما وق
  عذرا  بعدها فلست أرى للنفس من 

  سوى النفس طايعا  إذا أنت لم تترك 
  راـقس من تركه  فال بد بعد الشيب

  د ــة أحمـشفاع ر إالـم أدخـول
  الظهرا قـوزر شد ما أوث  لتخفيف

  ه ـاء بحملـكف الرج  1تـلقد عاق
  راـه بـب يقلبـر القلـل كسيـلع

  الرضا   هو المرتضى الداعي إلى منهج
  هو المصطفى الهادي الميسر لليسرا

  هو الحاسر الماحي الضاللة بالهدى 
  راـالحش  هو الشافع الواقي إذ شهر

   
                                                

 )).تعلقـ: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ن ـالمرء وصف م  يبلغ  ي كالمبأ
  راـوالنث رق النظم ـتستغ  مكارمه
  ا ـخالله ت ـخالل إذ األفكار جاس

  راـخس خاسئة  تكر على األعقاب 
  باهرها سنى  لقد غض طرف النجم 

  عاطرها نشرا وأرغم أنف الروض 
  ا ـف الحيـبه واك  سقى ليلة حيت

  شكرا ا ـط بهـفنعماؤها ما إن يحي
  ة ـه برحمـد اإللـنا سـلقد خصه

  راـا وسكانها طـبها الدني ت ـفعم
  ا ـن حقوقهـر المسلميـأمي تـأقم

  راـللهدى ثغ ت ـبأفعال بر أضحك
  ره ـك بسـا إذ أتتـرت فيهـلقد س

  وسرت لها صدرا  رت لها عيناـأق
  ت به ـق الذي عرفـبها ح عرفت 

  راـا بـرا وأوليتهـا شكـفأحسنته
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  ا ـه والتقـاإلخالص لل وأصحبتها 
  راـان والنايل الغمـوأعقبها اإلحس

  اً ـمحاسن  ونـالعي المصنع م ىلد
  قصرا  بدا تى ـتجسم فيه السحر ح

 
  ل ـروى عن أبي الحجاج غر شماي

  راـغ  الي بهاـم الليـده أعاد لنا 
  جاللة منصب   رـني نصـومن كب

  الهدى نصرابهم نصر الرحمن دين 
  ة ـم في مهمـم إن تلقهـما ه  هم

  لقيت الجناب السهل والمعقل الوعرا
  دـمحم بي ـالن ارـأنص ة ـسالل

  دراـينبيك عنهم وسل ب داًـأحفسل 
1 

  لي ـا خليـي  بيـت قلـد قطعـلق
  لـك على العليـال منـر طـبهج

   
                                                

  .البحـر الوافـر 1
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  ذاـه  كـب منـا عجيـن مـولك
  لـالخلي أنـع من شـالتقطي 1إنـه

2 
  ت موصوالً فأبدل وصلكم ـلقد كن

  رـبهجر وما مثلي على الهجر يصب
  م ـال عبدكـا بالكم غيرتم حـفم

  3رـس يغيـوب ليـدي بالمحبـوعه
4 

  5هـحبال  اً علم الحسابـناصب يا 
  ابـساحر األلب  بيـاص ظـلقن
  ه ـبالحساب وصال 6إن كنت ترجو

  ابـر حسـا بغيـيرزقن 7درـفالب
   

                                                
  )).إذ: ((في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).یتغیـر: ((في الكتیبـة 3
 .البحـر الكامـل 4
 )).حبالـة: ((في الكتیبـة 5
 )).ُتـْرزق: ((نفسـھ 6
  )).فاللـھ: ((نفسـھ 7
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1 
   2اــود بيننـل الــكم  دـلق

  لـرح شامـف  لىـا عـودمن
  ا ـفي وصلن  عـفإن دخل القط

  لـفي الكام ع ـفقد يدخل القط
  :3وقـال فـي تضمیـن مثـل

  واصبرمن أحببت  حب أال اكتم
  المـه الكـر يحدثـإن الهجـف

  ول ـأو نح  عـداه دمــوإن أب
  المـال ت 4اديـن بعد اجتهـفم

5 
  ة ــوجن  ر لهـب الثغـوأشن

  اــورده  دت النحل علىـتع
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
  :منـة ھكـذاورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكا 2

  )).لقـد كمـل الـود مـا بیننـا((
 .البحـر الوافـر 3
 )).اجتھـادك: ((في الكتیبـة 4
  .البحـر السریـع 5
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  إذ رأت  1دــسا ذاك إلى حـم
  اـذب من شهدهـه أعـرضاب

2 
  ه من خل حباني برقعة ـلك الل

  وادرـبالن 3اـني من أبياتهـحبت
  4نهاية ة رمز في الجمالـرسال

  رـبالجواه نظم أتحفت  5وخيرة
6 

  7اددـرأشكو عذراً ت  هـإلى الل
إلي 8حالوام ـله ي فلما الح سر  

   

                                                
 )).حسـدًا: ((في الكتیبـة 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).أنبائھـا: ((في الكتیبـة 3
  )).في الحجـال مھابـة: ((نفسـھ 4
  )).ذخیـرة: ((نفسـھ 5
 .البحـر الطویـل 6
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 7

 )).إلى اللـھ أشكـو غـدر آل تـوّددي((
  : ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذا 8

 : بینمـا ورد في الزیتونـة كمـا یـلي)). وإلي فلمـا الح سـرِّي لھـم حـال وا((
  )).إلي فلمـا الح سراھـم خـال((
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  ودة ـإذ أروني م  لقد خدعوني
  دع اآللـال غرو أن يخ  ولكنه

1 
أيا حسا ـشملن ت الدهرـإن شت 2ن  

  اتــشت 3ؤادـي الفـود فـس لـفلي
  4يزلفلم  وإن حلت عن عهد اإلخاء

  اتـثب ود ـالعه ظ ـبي على حفـلقل
  اءة ـإس ك ـوهبني سرت مني إلي

  اتــحسن  اــقبله  دمــتتق  مـأل
5 

  ا ـبينن  القرب قد سد كان باب 6إن
  عـولم يبق لي في نيل وصلك مطم

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).أبـا حسـٍن: ((تیبـة الكامنـة، وأزھـار الریـاضفي الك 2
  )).بالفـؤاد: ((في األزھـار 3
  )).فلـم أزل: ((نفسـھ 4
 .البحـر الطویـل 5
  )).لئـن: ((في الكتیبـة 6
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  ه ـعهدي دون ذنب جنيت 1وأخفرت
  عـك وهو مضيـح ودي فيـوأصب
  األسى  من أالقي 2ولم ترث لي عما

  يسمع  وصرت أنادي منك من ليس
  هة عن كل وج األحوالوضاقت بي 

  عـه أوسـفما أرتجي من رحمة الل
       
3 

  القصايد ماهرا  غصبلقد صرت في 
  5عندك غيزل4]الشعر[فما اسم جميع 

   6دمـرا المرئ متقـشع قـم تبـول
  ألول  7ق شعرا يا بن بشتـولم تب

   

                                                
 )).وُأْخِفـر: ((في الكتیبـة 1
  )).ِمّمـا: ((نفسـھ 2
 .البحـر الطویـل 3
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الزیتونـة 4
   )).غیـر لي: ((لكتیبـةفي ا 5
  )).متأخـر: ((نفسـھ 6
  )).فعـٍل: ((وفي الكتیبـة. ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة 7
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  1هـت ورويـجرير قد غصب  فشعر
  لـابن مرج الكحل وابن المرح عروش

   يدعـأصبحت ت األمر وإن دام هذا
  2)زلـومن حبيب ىقفا نبك من ذكر(

*** 
   

                                                
 )).ورؤیـة: ((في الكتیبـة 1
  :ھـذا الشطـر؛ صـدر بیـت المـرئ القیـس؛ وعجـزه ھكـذا 2

  )). بسقـط اللـوى بیـن الدخـول وحومـل((
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 .ب الصلـة، وغایـة النھایـةالتكملـة لكتـا: لـھ ترجمـة في 1
  )).زاكـرًا الختیـات المقرییـن: ((حرفـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2
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     1 
 
 

         
 

 

   

                                                
 )).أبي الحسـن: ((في التكملـة 1
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   1   
 

  ***  

   

                                                
  .ھـ631وذكـر في التكملـة أنـھ تـوفي سنـة . م1225  الموافـق لـ 1
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     1
 2
   3   

     
  

     
 


 

   

                                                
 )).سالـم: ((في الزیتونـة 1
  )).الھیبـة: ((نفسـھ 2
 ..سقطـت ھـذه العبـارة في الزیتونـة :نفسـھ 3
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 1      

        
     
         

 2 


        



                                                

  .م1204  الموافـق لـ 1
  .ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
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1 
  ارة ـمى سـم من حـنسي  سرى

  راـعاط م ـل نسيـه كـاد بـع
  ا ــذكره ا ـالدن أفكار  الـوج

  راــال سايــا مثـفيه ار ـفس
  ا ـله بـد قطـالمج رة وــداي

  راــاً دايــه فلكــعلي دارت 
 

  دا ـذ غـم مـض منكـقري ىواف
  راــذاكم ــض أوصافكــلبع

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
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   1اــه الحجــع من أنفاســأطل
  راــاً عاطــذاه نفســومن ش

  ري ـخاط ر منـاد ميت الفكـأع
  راـناش  في الثرى  د دفنـمن بع

  ره ــن منظـحس  ر طرفيـيبه
  راـباه  داـا غـبه نظم بـأحب

  ه ــحسن تيـهال  2اـله  تـفقل
  راـساح أم   حـراً أصبــأشاع

   3وىـن التي قد  ية هذـأم روض
  راــزاه د بدا ـم قـدر تـأم ب

  مـن فمـه  وسايـل 4أم ضـرب
  أم جوهـر أضـحى لنـا  ناثـر

  ه ــذب ألفاظــا أعـه مــلل
  راــوالظاه  نــور الباطـوأن

   

                                                
 )).حجـوًا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).لمـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).قـرا: ((في الزیتونـة 3
  .أم عسـل أبیـض: أي 4
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  د ـا الرشـبل أب د ـن رشيـيا اب
  1راـناش  طي العلىليزل  لم يا من

  دي ـيا سي سـالنف ذ ما فدتك ـخ
  اذراــا عـنظمه نـلم ن ـوك

  ا ـبتقصيره ثىـل األنـا تصـم
  راــراً ماهـذك ي ارــألن تب

  ال ـالع  من رسوم ييـالزلت تح
  راثــاً داـا دارسـان منهـما ك

 
  

 
 


2 

   

                                                
  )).من لم یزل طي العلى  ناشرا((: طویل؛ فجعل ھذا الشطر ھكذا. تصرف د 1
 .م1270الموافـق لـ   2
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1 
     
 

***    
   

                                                
 .م1340الموافـق لـ   1
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123 

 

 
    
       

4
     

    


  

5 

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والمعجـم في أصحاب القاضي : لـھ ترجمـة في 1

م وتوفي بمرسیة سنة 1096/ھـ490وُیْذكر أنھ ولد بغرناطة سنة . الصدفي
  . م1175/ھـ571

 )).ویعـرف: ((ة لكتـاب الصلـةوكتـب في التكملـ. أي لقـب بمعایـرة 2
  )).بوجـھ نافـخ: ((وفي التكملـة والمعجـم. نافـخ: في الزیتونـة 3
 )).قفولـتي: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 4
  .شمـال شـرق جیـان؛ وتبعـد عنھـا بعشریـن میـًال Baezaتقـع مدینـة بیاسـة  5
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   1   
      
2 

*** 
   

                                                
سبقـت اإلشـارة إلیـھ؛ وقـد ؛ ھـو إبراھیـم بـن محمـد بـن مفـرج بـن َھمشـك 1

  .ترجـم لـھ ابـن الخطیـب في اإلحاطـة
 .م1158الموافـق لـ  2
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12 

3 

 
 

 


4 
 

5، 
***     

   

                                                
 .لـھ ترجمـة في الذیـل والتكملـة 1
  )).خـدوج: ((في الذیـل والتكملـة 2
  . ؛ بالقـرب مـن مدینـة سالـمCalatyudقلعـة أیـوب تقـع  3
  )).ثمانیـة مجلـدات: ((في الذیـل والتكملـة 4
 .م1166الموافـق لـ   5
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4
      

       
 

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، وبغیـة الوعـاة، : لـھ ترجمـة في 1

 وشـذرات الذھـب، وتفـح الطیـب 
  )).رأس: ((في الزیتونـة 2
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))بكـر الدرایـة: ((في اإلسكوریـال 3
 )).النظیـر: ((في الذیـل والتكملـة 4
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1      

2 . 
 

 



   
      3

   4  
          

   

                                                
 .ضافـة مـن الذیـل والتكملـةھـذه اإل 1
 )). عشریـن سنـة أو نحوھـا: ((في الذیـل 2
 )).مـن أحكـم صناعـة العـروض: ((نفسـھ 3
  )).وضایقـھ في المباحثـة: ((نفسـھ 4
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1
2
          
      
 

 
 

       

 3    

4
   
   

                                                
 )).وضبـط: ((في اإلسكوریـال 1
  )).فرشـھ: ((، والذیـلنفسـھ 2
  .ـافي شـرق مالقـة، ویطـل علیھ Gibralfaroیقـع جبـل فـاره  3
 .؛ بحكـم الممنـوع مـن الصـرف))یقظـاَن: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
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 1      
        
2 

   

                                                
 )).بمسجـد: ((في الزیتونـة 1
  .البحـر الطویـل 2
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  رقيـأن أخطأ الشيب مف 1وهل نافع
  داتيـوشاب ل رابي ـأت  وقد شاب

  2هـلئن كان خطب الشيب يوجد حس
  ذاتيـوم بــيق  اهـفمعن  ربيـبت

3 
  ا ـسيره 4ا بسرعةـلعمرك ما الدني

  ازـمج  قـطري  إال  اــبسكانه
  ا ــبغيره ام ـا أن المقــحقيقته

  ازــوا بمجـد أولعـق مــولكنه
5 

  ون ـعي ت ـن ونامـرت أعيـسه
  ونــون أو ال تكــتك  6ورـألم

   

                                                
  )).وھـل نافـعي: ((في الذیـل 1
  )).عینـھ: ((في الذیـل 2
 .البحـر الطویـل 3
  )).وسرعـة: ((في الذیـل، والنفـح 4
  .البحـر الخفیـف 5
 )).ي أمـورف: في الذیـل 6
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  النفـ 1عن تـستطعما ا فاطرد الهم
  ونـجن وم ـالهم  كـس فحمالنـ

  ا كان ـم س ـاك باألمـإن رباً كف
  ونـد ما يكـي غـف 2كــفسيكفي

 
 


3 

 
       

       4
5 

   

                                                
  : جاء ھذا الشطر في الزیتونة ھكذا 1

  )).فاطـرد الھـم عـن النفـس مـا استطعـت((
 )).سیفـك: ((؛ وفي الذیـل))سیكفیـك: ((في بغیـة الوعـاة 2
  .م1160الموافـق لـ  3
  )).إحـدى عشـرة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
  .م1214الموافـق لـ  5
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1 
  رة ــبعب داني ـساع  لي هباًـخلي

  واـهب مـن بالري ويحكـوقوال لم
   ىد والعلم والتقوالمج لى ـالع 2نبكي

  بـالصح  3هـفمأتم أحزاني نوائح
  ه ـفي روحـن الحنيـفقد سلب الدي

  بـنه  هـمن نباهت 4ففي كل سرب
  د ـة أحمـوار سنـت أنـوقد طمس

  بـظعن الرك  وقد خلت الدنيا وقد
  ذي ـوالمرهف ال مضى الكوكب الوقاد 

  6بـفما ين في نص الحديث 5يصحح
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).ُنبـكِّ: ((یـلفي الذ 2
 )).یوایحـھ: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 3
  )).سـرٍّ: ((في الذیـل 4
  )).یصمـم: ((نفسـھ 5
 )).ینبـو: ((نفسـھ 6
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  وره ــران ونــى عاله النيـتمن
  ربــا تـه لهمـم أنـوقاال بزع

   ـهاهيو وبحر العلم غيضت مـأأسل
  ربـيحجبه الت رسوم العلم سومحي

  يودع الثرى   عزيز على اإلسالم أن
  دبــالن  وعلله 1دده األسرىـمس

  رة ـوالسبع حس بكى العالم العلوي 
  زبـفوقهم ح  اهللا ما حزب 2أولئكم

   ا الذيـالحبر أستاذن على القرطبي 
  ر فضله الربـعلى أهل هذا العص

  ه ـضى من زمانـم 3اـفقد كان فيم
  الشعب م ـا ويلتئـن الدنيـبه تحس

   4ـهويجمع سرب األنس روض حيات
  ربـفقد جف ذاك الروض وافترق الس

   

                                                
  )).األھـدى: ((في الذیـل 1
  )).أولئـك: ((نفسـھ 2
  )).فقـد كـان فیمـا قـد: ((نفسـھ 3
 )).جنابـھ: ((نفسـھ 4
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  ا ـبمكره ا ـا خادعتنـلدني  فسحقاً
  ربـا حـقصدهمإذا عاقدت سلما ف

  ا ـادنـفق ولـالذل 1لـا السهـركبن
  بـكل ما في طيه مركب صعإلى 

  ا ـيستفزن  ردىـا والـعنه وتغفل 
  بالموت لو كان لي لب  كفى واعظاً

***     
   

                                                
  )).سھـلركبنـا بھـا ال: ((في الذیـل 1
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2 

  
   

                                                
مـن مخطـوط اإلسكوریـال؛  223وردت ھـذه الترجمـة في ھامـش اللوحـة  1

بغیـة الملتمـس، : ولـھ أیضـًا ترجمـة في. بینمـا سقطـت في مخطـوط الزیتونـة
وتاریـخ قضـاة . والتكملـة لكتـاب الصلـة، ونیـل االبتھـاج، ونفـح الطیـب

 ، )سمـاكضمـن ترجمـة ابنـھ محمـد بـن (األندلـس 
 .ھكـذا في اإلسكوریـال 2
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1 
  ل ـر الربى متجمـروض مخضـال

  وانــل األلــن بأجمــللناظري
  ا ــاك سوارهـبسطت هن وكأنما 

  انـالعقي د ــت بقالئـود زهـخ
  ح ــاك نوافـت هنـفتق  اـوكأنم

  انـبعرف الب  ة عجنتـمن مسك 
  ا ـفي الغصون كأنم  والطير يسجع

  دانـالعي لى ـه عـان فيـتقرأ القي
  ه ـل عبابـرد يسيـاء مطــوالم

  انـة وجمــن فضـل مـكسالس
  ا ـفكأنه ت ـن أكملـات حسـبهج

  انـاإليم ة ـن وبهجـن اليقيـحس
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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        1
2 

  م ــن نسيـة عــت الكتابـتفتح
  3مـي خلق الكريـك فـم المسـنسي

  ا ـا رسومـت لهـر رسمـأبا نص
  ومـح النجـا وضـال رسومهـتخ

  ا ـمنه 4رتثـت فأـت عفـوقد كان
  مـالبهي ل ـي الليـاً الح فـسراج

  اب ـل بـة كـت من الصناعـفنح
  مـمستقي  قــي طريـف 5ةارـفس

  م ـت منهـولس  انـالزم اب ـفكت
  ومـي همـف كـمرام وا ـإذا رام

   

                                                
 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ھـو الفتـح بـن خاقـان صاحـب كتـاب قالئـد العقیـان 1
  .البحـر الوافـر 2
  )).كریـم: ((في النفـح 3
  )).فأنـرت: ((نفسـھ 4
 )).فصـار: ((نفسـھ 5
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  اً ــك لفظـدع منـس بأبـا قـفم
  1ومـي العلـف ك ـان مثلـ سحبوال

  

 


2 
***  

   

                                                
حـة، وال یضاھیـك سحبـان بـن ساعـدة اإلیـادي ال یفوقـك فصا أن قـّس: أي 1

  . في العلـم والمعرفـة وائـل
  .م1145الموافـق لـ  2
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 ***  
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 )).أبي أحمـد: ((في الزیتونـة 1
  )).الشاھـك: ((في اإلسكوریـال 2
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  1،


      
2   

     
       

       
 

 
 

   
 

   

                                                
 .م1288  الموافـق لـ 1
 )).المضـف: ((في اإلسكوریـال 2

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

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


341 
 

 
1 

 
      

2 
***     

   

                                                
 .م1261الموافـق لـ  1
  .م1330الموافـق لـ  2
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مـن مخطـوط اإلسكوریـال؛  224ـش اللوحـة وردت ھـذه الترجمـة في ھام 1

 .بینمـا سقطـت في مخطـوط الزیتونـة
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2 
 ***   

   

                                                
 .م1103الموافـق لـ  1
  .م1149الموافـق لـ  2
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  )).عمـر: ((في الزیتونـة 1
  .لـھ ترجمـھ في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
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 1      
        

2   


  


        
       
      
      
      

 
   

                                                
  )).العلـوي: ((في الزیتونـة 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
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1
2 

 


3 
   *** 

   

                                                
مولـده منتصـف شھـر جمـادى ((أن تاریـخ : قضـاة األندلـس ذكـر في تاریـخ 1

  )).ھـ675اآلخـرة عـام 
 .م1276الموافـق لـ  2
  .م1344الموافـق لـ  3
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 .أي یتـزوج األمـراء بنـات ھـذا البیـت 1
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1     
 

***     
   

                                                
 .م1311الموافـق لـ   1
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2

     3 

    
 

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، وتاریـخ قضـاة األندلـس، وبغیـة : لـھ ترجمـة في 1

 .عاة، وشذرات الذھب، والوافي بالوفیات، والدیباج المذھـب، ونفح الطیبالو
  )).أبي حامـد الغـزالي: ((في النفـح 2
  .أي المذھـب الظاھـري 3
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1
       

       
     

      

 

 
 

      



  

       
        

                                                
ھـو الخلیفـة الموحـدي محمـد الناصـر لدیـن اللـھ ابـن یعقـوب المنصـور  1
  ).م1213/ھـ610م إلى سنـة 1199/ھـ595حكـم مـن سنـة (
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1 
  اً ـاء حقـك الخطـدري أنـأت

  نـرهي 2تدري ذي ـك بالـوأن
  وا ـوا وقالـفعل 4لىألا 3بـوتعت

  نـالمبي 5كـن واإلفـوذاك الظ
   

                                                
 .الوافـر البحـر 1
 )).تـأتي: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس، والنفـح 2
: وفي تاریـخ قضـاة األندلـس، ونفـح الطیـب)). وتغتابـوا: ((في اإلسكوریـال 3

 )).تغتـاب((
 )).الـورى: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
  )).واإلثـم: ((نفسـھ 5
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2


 
***  

   

                                                
ة، وبغیـة الوعـاة أنـھ ولـد جـاء في التكملـة لكتـاب الصلـ. م1153الموافـق لـ  1

  .ھـ549سنـة 
 .م1215الموافـق لـ   2
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1
2     

     
       

     
     
      

       
3

                                                
  )).مرضیـًا: ((في الزیتونـة 1
  .ھكـذا 2
خطـة قـاضي الجماعـة في المغـرب واألندلـس تقابلھـا في المشـرق رتبـة  3

ألن األحكـام في بـالد المغـرب تتـم وفـق المذھـب المالـكي؛ . قـاضي القضـاة
 .ة یكـون في حاضـرة الدولـةوقـاضي الجماعـ
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1 

  ***    
   

                                                
  .م1267الموافـق لـ   1
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  1

2
      

3 
 

 
4،
        

 

                                                
  )).كأصابـع: ((وجـاء في الزیتونـة. أي ماھـر الیدیـن 1
 )).فصـا: ((سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا كتـب في اإلسكوریـال 2
  .ھـو مـرج غرناطـة الشھیـر بالخصوبـة واإلخضـرار 3
؛ ))مسفـور: ((ال؛ حیـث كتـب في األولىحرفـت في الزیتونـة، واإلسكوریـ 4

  )).مسمغـور: ((وفي الثانیـة
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1
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3 

***    

   

                                                
  .مـا جـاء بیـن الحاصرتیـن ورد في الزیتونـة، وسقـط في اإلسكوریـال 1
 .م1245 الموافـق لـ  2
 .م1284الموافـق لـ   3
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1 

    2   
3 4    

 




                                                
  .سقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
  .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ـة الموحدي یوسف بن عبـد المؤمن بن عليھـو الخلیف 3
 )).دینـار: ((في الزیتونـة 4
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1 
***   

   

                                                
 .م1127الموافـق لـ  1
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 ***  

 
1 

2 

 
 

       
       
       

   
34

   5 
6 

                                                
  .لـھ ترجمـة في نفـح الطیـب 1
  )).ابـن الربیـع: ((في الزیتونـة 2
  )).الخدمـة: ((نفسـھ 3
 )).خـارج: ((نفسـھ 4
  )).یوسـع: ((نفسـھ 5
  )).ـن السخـط والـرضىوینزلـھ بی: ((نفسـھ 6
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       1
2       
 

       
      

3
        


   4  
      
 5     

 6 
                                                

  )). فحـاور: ((ھكـذا في النفـح؛ بینمـا كتـب في اإلسكوریـال 1
 )).رقیقـھ: ((في النفـح 2
 )).حافـھ: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 3
  )).بسطـوة: ((في النفـح 4
  )).بشعـره: ((نفسـھ 5
  )).وأوعـد: ((نفسـھ 6
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1 

  ا ـب األلمـب دواء يذهـما للمح
  اـارتشاف لم  سوى لمم فيه  عنه

  ه ـوم مقلتـه نـعلي رد ــوال ي
  اـه سقمـإلى من شف  وـالدن إال 

  ده ـا يؤيـوالهوى فين اً ـيا حاكم
  اـقد حكم اهـفي بما ترض هواك 

  2فلمـا  الً شاغالغْك شُـأشغلتني ب
  اـني بعد ذاك لمـتناسى فديتك ع

   
                                                

 .البحـر البسیـط 1
 )).ِلـَمَف: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  بما  ملكت روحي فأرفق قد علمت 
  اـلمن علم  تبقى وال حجة   يلقى

  ري ـعني إال غاب عن بص ما غبت 
  اـنوره الظلم ييجل  الح  بدراً إذا

  ا ـما لحت لي فدنا طرفي لغيرك ي
  قد حرمامولى لحا فيه جفني النوم 

  ا ـال أعصيك فافض بم  طوعاً لطيعك
  اـترضاه أرضى بما ترضى وال جرم

  و ـلغيرك ل إن الهوى يقتضي ذالً 
  اـاً يبرد األلمـفيك قرب ادني ـأف

  عيب يا محمد ال  ت من كل ـسلم
  ما سلما كن قلب صبك من عينيك 


1 

  ع ـمراب  مـزاد فيك  دـم قـمماليك
  عـن طالـوني باليمـمن األفق الك

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
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  دى ـإلى سبل اله ىدـيه بأنواركم 
  عـو إليه المطالـوا لما تسمـويسم

  ه ـفإن اء ـبالدع مـمنك  وهـفواس
  عـللخلق ناف ه ـاب بفضل اللـمج

  م ـه من بركاتكـه اللـاض عليـأف
  1عـجن ساج ما رشـو العوأبقاكم ذ

  

2 

  ه يؤتيه من العلم حصة ـسى اللـع
  عـاب منها ينابـاأللب تصوب على 

  ة ـسجي  لـاً لكـطرف  هــويجعل
  عـا منافـفيه اس ـرة للنــمطه

  بجده  ات ـالصالح  يـف  هـويلحق
  عـل دان وشاسـه الكـعلي ينـيثف

   

                                                
  )).شافـع: ((في الزیتونـة 1
 .البحـر الطویـل 2
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  ه ـإسما عميم نوال وذو العرش جل 
  وخير الورى في نص ما قلت شافع

  أ ـاه مهنـي يا أبـت دونـا أنـفم
  عـجام بابنك  لـفالسرور الكبـه 

1 
  دار ـالب  د آنـدار قـدار بـب

  دارـور تـواس باكـى أكـإل
  وح ـمسفي  الت ـدت رافـتب

  ارـاجي مستعـون الديـل  له
  ت بياضاً في سواد ـد رقمـوق

  ارـالنه  هـل خالطـكأن اللي
  ت وما طبخت بنار ـوقد نضج

  ارـور نـللباك  اجـوهل يحت
   2اً ال وليسـمضغ  اجـوال تحت

  ارـغب  له ق ـب ال يشـعجي
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
 )).ال لسـر: ((في اإلسكوریـال 2
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  للضرس دعني  قل   فقل للخلق
  ارـواقتص اكتفاء  ع ـففي البل

     
1 

  ما حوى  رعى اهللا عهداً حوى
  وىـوأهل اله  ل الودادـأله 

  ا ـورده ال ـم أموراً حـأره
  2]اوـن  كيف[ وأعطاهم السؤل
  ه ـل ولما حال الوصل صالوا 

  3ارو ءاـواً ومـوه ملـورام 
  م ـسرارها  أرـم سـوأورده

  4ل ذا دواــى الكلـإ  وروداً 
   

                                                
 .البحـر المتقـارب 1
بینمـا كتبـت في )). كـال بھـوه: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـتو. ھكـذا 2

 )). السـؤل كـال سـوا: ((النفـح
  )).رامـوه مـأوى ومـاء روى(( :في النفـح 3
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 4

  ))ورودَّ  إلـى كــلِّ داٍء  َدوا * وأوردھـم سـرَّ أسرارھـم((
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   يوه إال  ال ـط  لـا أمـوم
  واـال إال هـص  1لـمأ وال  


        
2 

  ل ـاألج أوودي به الحتف لما جاءه 
  دلـمنه وال ب وضـفال ع  اًـديك

  م ـيعيش فل في أن  ان لي أمل قد ك
   3لـأم لها في بغيا مع الحتف  يثبت

  ةـا عظـإنه ري ــفلعم  هـفقدت
  لـالمق ا ـظ تذري دمعهـوبالواع

  وق ملبسه ـى فـرف وشـكأن مط
  لـر حلـن باهـمن كل حس  عليه

  ه ـوق مفرقـل كسرى فـكأن إكلي
  لـمحتف و عالي الشكل ـوتاجه فه

   
                                                

 )).آمـٌل: ((في النفـح 1
 .البحـر البسیـط 2
  )).في ُبقیـاه لي أمـل: ((في النفـح 3
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  أ ـخط هل 1قـبطري نـمؤقت لم يك
  2لـن ورد وال خطـب مـفيما يرت

  ه ـر علمـا مـفيم 3لـأن زرقيـك
  ب األولـرت 4فيما تـم المواقيـعل
  ا ـبالصراخ فم  يىـيرحل الليل يح

  لـوال مل  هـلل عنـك ده ــيص
  وى ـفه منه القوى 5رأيته قد وهنت

  لـالثم  لألرض فعال يريه الشارب
  ه ـوك األرض قل لـبدي ى لو يفتد

  لـاألج  أـن فاجـولك 6داـذاك الف
  م ـول 7دواـفلم يغن ال الدواء  قالوا 

  واـوا وما فعلـينفعه من ذاك ما قال
   

                                                
 )).ُیْحـزى: ((في النفـح 1
  )).خلـل: ((نفسـھ 2
والمقصـود ھـو الفلـكي النابغـة إبراھیـم بـن بحـیى بـن )). زرقـال: ((نفسـھ 3

النقـاش الزرقـالي القرطـبي؛ مختـرج األجھـزة الفلكیـة الدقیقـة في عصـره؛ 
  . مثـل الزرقالیـة والصفیحـة

  )).ممـا: ((نفسـھ 4
 )).وھـت: (نفسـھ 5
  )).الفـداء: ((نفسـھ 6
  )).الـدواء: ((نفسـھ 7
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  ب ــر محتسـثواباً أج  فيه أملت 
  لـصح القول والعم 1]ذاك إن قلت[

 
     2 

3
4 

  رهـعم  ل القدر طالـخ جليـوشي
  رـول وال قصـده علم بطـوما عن

  ا ـنالس رـض باهـاس أبيـعليه لب
  رـد البشـه يـبثوب أحكمت  وليس

  ه ـاًُ بـه كاسيـكل راهـت 5وراًـوط
  رـعب ىهـل النـأله وكسوته فيها 

   

                                                
 )). إن نلـت ذلـك: ((في النفـح 1
 .سبقت اإلشارة إلیھ. یسمى أیضًا جبل الثلج؛ وھو الذي یطل على غرناطة 2
 )).حرتـھ: ((في الزیتونـة 3
 .البحـر الطویـل 4
 )).فطـورًا: ((في النفـح 5
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  1كيـليس يشت وراً ثراه عارياً ـوط
  رـرد من الشمس والقمـوال ب 2لحر

  رى ـام وهو كما تـاألي  وكم مرت
  رـيشك ضعفاً وال كب على حاله لم 

  تي ـة الـر شيخ غرناطـشلي 3فذاك
  4ا في األرض ذكر قد انتشرـلبهجته

   5]هـطاعسامي المراقي أ[ك ـبها مل
  األرض في حالة الصغر كبار ملوك

  ة ـرش منه بعصمـواله رب العـت
  ررـما ض  تقيه مدى األيام من كل

 
   

                                                
  )).یكتـسي: ((في النفـح 1
 )).بحـر: ((نفسـھ 2
   )).وذاك: ((نفسـھ 3
  )).اشتھـر: ((نفسـھ 4
 )).سـاس البرابـر طاعـة: ((في الزیتونـة 5
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  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 1
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        1

   

   
    


     2 
      


 


    

      
       

                                                
 )).مـن جملـة أعـدائي: ((في الزیتونـة 1
  )).وولـت: ((نفسـھ 2

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

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


373 
 

        

         
1

  2  


   3     
       


         
        
 
        


         

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
 )).وربـط: ((في الزیتونـة 2
 )).رو قیـھ: ((في اإلسكوریـال؛ فكتبـتحرفـت  3
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     1


23
       

      
    

       
4
     

                                                
 )).فشقـني((: في الزیتونـة 1
  )).كبـارًا: ((في اإلسكوریـال 2
  )).دینـارًا دینـارًا: ((في الزیتونـة 3
 )).األجـل: ((نفسـھ 4
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1





       


 


  

                                                
  )).إّال أنـك تنعـاه: ((في الزیتونـة 1
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1
      

  
      
        


        
      


                                                
 )).الرھجـة: ((في الزیتونـة 1
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   1  
      


       

   





  
     
         

       

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
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  1    
    


       
2    
      

       


                                                
 )).ھافتـھ: ((في الزیتونـة 1
  )).فھـل: ((تـبحرفـت في اإلسكوریـال؛ فك 2
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 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
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1 

  *** 
   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1
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1 

 
  2  

   3   

  
4        


5
      

                                                
ولـھ ترجمـة أیضـًا في . Guadaljaraنسبـة إلى مدینـة وادي الحجـارة  1

 .الغـرب في حـلى المغـرب، ونفـح الطیـب، وكشـف الظنـون، وھدیـة العارفیـن
لى فـرع مـن فـروع نھـر مدینـة الفـرج؛ اسـم آخـر لـوادي الحجـارة؛ تقـع عـ 2

  . التاجـة؛ إلى الجنـوب مـن الثغـر األعـلى
م 1043/ھـ435ھـو أحـد عظمـاء ملـوك الطوائـف؛ حكـم طلیطلـة مـن سنـة  3

 . م1074/ھـ467إلى سنـة 
؛ بلـدة صغیـرة؛ تتواجـد في الغـرب األندلـسي؛ وتقـع في Silvesمدینـة ِشْلـب  4

  .ھـا ینتـمي ابـن عمـار الشاعـر الوزیـروإلی. الجنـوب البرتغـالي
تسـمى قلعـة بـني سعیـد أو قلعـة یحصـب؛ وتسـمى اآلن القلعـة الملكیـة  5

Alcala la Real سبـق التعریـف بھـا.  
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1 

  ل ـر الجميـني الذكـك أحالـعلي
  لـك لي دليـثناي نـت ومـفجي

  ول ـن رسـم أقدمك ت ولم ـأتي
  لوـهو الرس انـك ب ـألن القل

 
 

   2رــه خمـدن فيـني بـومثل
  لـره ثقيـومنظ 3اـف بهـيخف

  
       




                                                
 .البحـر الوافـر 1
  )).سـٌر: ((في المغـرب 2
  )).بـھ: ((نفسـھ 3
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1 

  الل تقيم في ـذا الماون لي مـيقول
  الـس تذهب راحـمحل فعند األن

  دا ـام إذا شـت لهم مثل الحمـفقل
  ازالـسى بآخر نـغصن أم  على

  

 
2

       
3       

      
4

                                                
 .البحـر الطویـل 1
. ـف العدیـدة ابـن سعیـد األندلـسي المغـربيھـو األدیـب المـؤرخ صاحـب التآلی 2

 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ
ھـو ابـن عمـاد الدولـة عبـد الملـك بـن المستعیـن بـن ھـود؛ وھـو آخـر ملـوك  3

. م1109/ھـ503بسرقسطة؛ التي سقطت في أیدي المرابطین سنة  الطوائف
  .ملـك األراغـونفاضطـر بعدھـا إلى اللجـوء إلى بلـدة روطـة في حمایـة 

  ؛Vizcayaھي تابعـة لمملكـة نبـرة؛ وتسـمى باإلسبانیـة  4
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1 

  اً ـمسلم  ةـفي بسقاي ت ــأصبح
  اًــأرى مسلم  ادي الــإلى األع

  تي ـطاق  في  سـا ليـاً مــمكلف
  اــمرغم را ــمنته  داــمصف

  رتي ـواحس  ةــبالخدم بــأطل
  اـأن أخدمـب  ضيـتق تي ـوحال

  ر ــجي لألسيـيرت  مـل كريـفه[
  2]اــه منتمــرم بــه أكــيفك

3 
  ري ـت أمـأغفل  انـالزم أرييس 

  رــي بأسـل اً ــذذت تاركـوتل
   

                                                
  .البحـر السریـع 1
  : ھكـذا في الزیتونـة؛ بینمـا ورد ھـذا البیـت في اإلسكوریـال محرفـا كمـا یـلي 2

 )). فكـاك یـا أكرمھـم منتمـا *فھـل كریـم  یرتـجي لـھ ((
  .البحـر الخفیـف 3
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  ن ـرام ولكــالك 1لـيعم ذا ـما ك
  دهري  ودـلى المعـع رى ـقد ج

  
 2]رـر شهـم يمـول[ه، ـي فدايـد فـجتهاف
. هـر لديـره، واستقـن أسـص مـد تخلـإال وق

  :ولـم يقـوفيه .دـآل سعيق ـان طليـفك
  ة ـمنجباً خير عصب داً ـوحدنا سعي

  مـكالمواس 3ني أعصارهمـهم في ب
   4حــم بمدايــأسماعه ة ــمشنف

  وارمـبالص م ــورة أيمانهــمس
  ر ـناث فكم لهم في الحرب من فضل[ 

  5]مـفضل ناظ وكم لهم في السلم من 
   

                                                
  )).ویفعـل: ((في الزیتونـة 1
 )).ولـم یمـر بـھ أشھـر: ((نفسـھ 2
 )).أزمانھـم: ((في كتـاب المغـرب 3
  )).بفضایـل: ((نفسـھ 4
  .سقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا ورد في كتـاب المغـرب 5
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1
      

2 
***       

   

                                                
  )).فضایـل: ((في المغـرب 1
ري الصنھـاجي في سنـة تـوفي عبـد اللـھ بـن إبراھیـم بـن َوْزمـر الحجـا 2

  .م1155/ھـ520
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1 

 
 

 
    2


       

 3  
  

 
   

                                                
عبـد ((لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب؛ أیـن ذكـر أنـھ  1

 )).اللـھ بـن محمـد بـن عـلي بـن سعیـد بـن الخطیـب التلمسـاني
 )).أزمانھـم: ((في المغـرب 2
ختـال في ِخَلِعِھـْم؛ وأقبـض صكوكھـم باإلقطاعـات واإلحسـان، وا: ((في النفـح 3

 ...)).ثـم لّمـا كانـت الفتنـة
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 1   

 
 

 
  2


   3      

       
4 

   

                                                
 )).ببعـض: ((في النفـح 1
 ..)).اإلجـادة؛ یكللـھ: ((وفي النفـح)). یكلفـھ: ((في الزیتونـة 2
ھـو الغـني باللـھ محمـد بـن یوسـف بـن إسماعیـل بـن فـرج بـن إسماعیـل؛  3

 .نھ؛ ولھ ترجمة في اإلحاطةسبق الحدیث ع. ھـو الـذي استـوزر ابـن الخطیـب
 .البحـر الطویـل 4
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  ل ـن محيـرقمتيـل بالـن طلـلم
  ولـأل وقبـشم ه ــمنتيت دـعف

  ره البلى ـم غيـوح كباقي الوشـيل
  ولـوهي هم  وجادت عليه السحب

  ا ـلعلن اب ـالً بالركـد مهـفيا سع
  ولــسئ ب ـرعاً فالمح  لـنساي

  قف العيس ننظر نظرة تذهب األسى
  لـغلي  وعـفى بها بين الضلـويش

  1وعرج على الوادي المقدس بالحمى
  لـومقيع ــه مربــاب لديـفط

  ذا ـار وحبــك الديـا حبذا تلـفي
  لـن طويــا للعاشقيـث بهـحدي

   2]عندما سرى[دعوت لها سقيا الحمى 
  لـم عليـرف للنسيـض وعـومي

   

                                                
 )).والحـمى: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).الحـمى وربوعـھ: ((ورد مكـان ھـذه العبـارة في الزیتونـة، والنفـح 2
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  مساجالً  امـعي للغمـت دمـوأرسل
  لـن منه مسيـال على الخديـفس 

  ع من بعد محله ـح ذاك الربـفأصب
  لـيمي  1رياضاً بها الغصن المروح

  ه ـم الدار عما عهدتـرس  حاللين 
  2ولـفي القلب ليس يح فعهد الهوى 

  وى ـبعد ما سكن اله ومما شجاني 
  لــن هديــات لهـاء حمامـبك

  ل ـم مايـدن فرع البان والنجـتوس
  لـجيش الظالم رحي  د آن منـوق
  ه ـك لومي فإنـفيا صاحبي دع عن
  لـب ثقيـع المحـالم على سمـك

   لىعاهدك األول اصطباراً عن مـتق
  لـما إليه سبي 3ريـات صبـوهيه

   

                                                
 )).الرطیـب: ((في الزیتونـة 1
  .أي یتغیـر 2
 )).بـكى: ((في اإلسكوریـال 3
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   ىألسـي ولـاً من رآنـه عينـفلل
  ولـحم 1طـت بالخليـاستقل داةـغ

   2دـني مسهـم مـل التـاول ليـيط
  لـزل وخليـمن  ان عنيـد بـوق

  ضى ـت شعري هل يعودن ما مـفيا لي
  3لـبخي وهور ـن الدهـوهل يسمح

 
 

      
        
       
       

4      
       

                                                
 )).بالمحیـط: ((في الزیتونـة 1
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))مسعـدا: ((إلسكوریـال، والزیتونـةفي ا 2
  .وردت ھـذه القصیـدة بكاملھـا في النفـح؛ وتعـداد أبیاتھـا خمسـون بیتـًا 3
 )).یـا صاحـبي: ((في اإلسكوریـال 4
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     1


       
 
     
      


       


      
     2
     

       

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
 )).تمتعـت: ((في الزیتونـة 2
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1 
      
2 

  ه ـراحت 3حـالريان ـت عنـملك
  ريـه تجـن تحتـا مـادهـفجي

 


      
4 

  اك مني ـل وافـد المقـو جهـه
  لـقلي ر ـغيل ـد المقـجه  إن

 



 

                                                
 .ل؛ بینمـا وردت في الزیتونـةسقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـا 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).الرمـح: ((في الزیتونـة 3
 .البحـر الخفیـف 4
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1 

 
 

       
2 

    *** 
   

                                                
 . م1367الموافـق لـ  1
  .1342الموافـق لـ   2
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12

] [3 

 
 

       
      

      
 

 
 

   
                                                

 وقالئدوفیات األعیان، وبغیة الملتمس، وزاد المسافر، : لھ ترجمة أیضًا في 1
والذخیرة، ومسالك  العقیان، والتكملة لكتاب الصلة، والمطرب، والمغرب،

قسم (األبصار، وشذرات الذھب، ومعجم السفر للسلفي، وخریدة القصر 
 .والفالكة والمفلوكون، ورایات المبرزین، وبغیة الوعاة، ونفح الطیب ،)المغرب

؛ تقـع في الغـرب Santaren: نسبـة إلى شنتریـن؛ وتسـمى بالبرتغالیـة 2
  .ـال شـرق إشبونـةاألندلـسي عـلى ضفـاف نھـر التاجـة؛ شم

 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 3
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1 2: 
  ة ـحرف 3ةـهي أيكـة فـأما الوراق

  انـا الحرمـارهـوثم  4اـأغصانه
  ط ـخاي  5رةبـا بإـت صاحبهـشبه

  6انـره عريـراة وظهـالع  وـيكس
   

                                                
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الزیتونـة 1
  .البحـر الكامـل 2
 )).أنكـد: ((في الذخیـرة، والمطـرب 3
  )).أوراقھـا: ((في الذخیـرة 4
  )).بصاحـب إبـرة: ((في الذخیـرة 5
 )).ة وجسمھا عریانتكسو العرا: ((ھكذا ورد ھذا الشطر في الذخیرة، والمطرب 6
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1 
  اًـمسترق العفريت ب أبصرـوكوك

  2هـضى يذكي سريعاً خلفه لهبـفانق
  ه ـعمامت 3اراًـإخص  ارس حلَّـكف

  هـبذع هـا من خلفـكله 4اـتجره
 
5 

وقد  6اهـفيا من يصيخ إلى داعي الس  
  رـان الشيب والكبـبه الناعي نادى 

   7رىـتسمع الذكر ففيم ت إن كنت ال 
  رـفي رأسك الواعيان السمع والبص

   

                                                
 . البحـر البسیـط 1
  )).فانقـض یـذكي لـھ في أثـره لھبـْھ: ((ھكذا القالئدورد ھـذا الشطـر في  2
  )).إحصـارًا: ((في القالیـد 3
  )).فجرَّھـا: ((نفسـھ 4
  .البحـر البسیـط 5
  )).السقـاة: ((القالئدفي  6
  :والنفـح ھكـذا، ووفیـات األعیـان، القالئد: ورد ھـذا الشطـر في 7

  )).إن كنـت ال  تسمـع الذكـرى ففیـم ثـوى((
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  ليس األصم وال األعمى سوى رجل 
  رــواألث  ان العينـلم يهده الهادي

  الـوال الفلك  1حال على ال الدهر يبقى
  ران الشمس والقمرـالني أعلى والـ

   2اًـولو كره  اـعن الدني ن ـألرحل
  رـان البدو والحضـا الثاويـفراقه

 
3 

  ا ـا رؤوفـبن  تـوت كنـأال يا م
  ا بزورةـلن 4رورــددت الســفج

   5اــور لمــا سعيك المشكـحمدن
  ورةـع رتـة وستـمؤن 6تــكفي

   
                                                

  : ، ووفیـات األعیـان، والنفـح ھكـذاالقالئدورد ھـذا الشطـر في  1
 ...))ال الدھر یبقى وال الدنیـا وال((

  :ورد ھـذا الشطـر في القالئـد، ووفیـات األعیـان، والنفـح ھكـذا  2
  ).)لیرحلـنَّ عن الدنیـا إن كرھـًا((

  .البحـر الوافـر 3
  )).الحیـاة: ((في القالئـد، والنفـح 4
  )).حمـاد لفعلـك المشكـور لمـا: ((ورد ھـذا الشطـر في القالئـد، والنفح ھكذا 5
 )).كففـت: ((في القالئـد 6
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  داق ــ صح بالـالضري  اـفأنكحن
  ورةـبغير ش 1روسـا العـوجهزن


2 

***    
   

                                                
  )).الفتـاة: ((، والنفـحالقالئـدفي  1
اتـھ سنـة سبـع وكانـت وف: ((وجـاء في وفیـات األعیـان. م1125الموافـق لـ   2

؛ ومثـل ھـذا ورد في ))عشـرة وخمسمائـة بمدینـة ألمریـة مـن جزیـرة األندلـس
  .التكملـة لكتـاب الصلـة
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1 

 
 
2
       

     
 

34
        
        

 
   

                                                
  .لـھ ترجمـة أیضـًا في نثیـر فرائـد الجمـان 1
  .ھو اإلفساد، أو الغدر: والختر)). الخدعونة: ((حرفت في الزیتونة؛ فكتبت 2
  )).نبیـل: ((في الزیتونـة 3
  .یتجمَّـع: أي 4
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1 

  اً ـإلف وم ـل اليـت قبـت ألفـوكن
  اًــب ألفــرة فيجيــادي مـأن

  العهد وصال   ل وصلـا مثــوكن
  اــف الشهد وصفـصوكنا مثل و

  الي ـاللي رف ـا صــرق بيننـفف
  اـن صرفــؤس البيـك  وسوغنا

  ا ـشمع داة يوم البين ـرت غـفص
  اـل المصفـكالفس ار ـفص  وسار

  مي ـى وجسـم أسـيت  عي الـفدم
  اـيطف س ـدي ليـوج بنار 2يغص

   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
  )).یغـط: ((في اإلسكوریـال 2
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1 
  ا ـك أضحت آية عجبـوحال  حالي

  2اـأو كنت مغترب اًـبت مغرـإن كن
  اً ـر طربـمشع إني ـوت فـإذا دن

  ابـل لهــإني مشعـت فـوإن نأي
  ه ـحالت  3كـع ال تنفـالشم  ذاكـك

  اـمهما فارق الضرب  إال إلى الناس
4 

  ا ـنسي  مـم مشوفكـم وخلفتـرحلت
  اـيحي وال وتـن هيام ال يمـرهي

  مذهبي  األرض واعتاص  يفضاقت عل
  اـوال ضاقت الدني 5وما زلت في قومي

  ا ـبينن الدهر ت ـار شتـوما باختي
  اًـشي من أمره  وهل يملك اإلنسان

   
                                                

 .البحـر البسیـط 1
  )).إن كنت ُمْغتربًا أو كنت ُمْقتربا: ((ھكذا جاء ھذا الشطر في نثیر فرائد الجمان 2
 )).ال ینفـك: ((في النثیـر 3
  .البحـر الطویـل 4
 )).نـومي: ((في الزیتونـة 5

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

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


403 
 

  فذا أضلعي لم تخب من أجلكم جوى 
  اـوذا أدمعي لم تأل من بعدكم جري

  ع ـوأدم  ؤادــع في فـكأنني شم
  اــري  مـت من وصلكـوقد فارق

  
      

         
 

 
1

 
***  

   

                                                
  .م1300الموافـق لـ  1
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1

 
 

 



       
     
        
      
  

  2     
       

                                                
الكتیبـة الكامنـة، : ولـھ ترجمـة أیضـًا في)). البخـاري: ((في الكتیبـة الكامنـة 1

 .والتعریـف بابـن خلـدون، ونفـح الطیـب، وجـذوة االقتبـاس
المقصـود ھنـا ھـو السلطـان المریـني أبي الحسـن؛ الـذي انھـزم أمـام  2

 األعـراب والحفصییـن في القیـروان
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     1 
       

      

    

     2
     

  
       
       
        

      
        

 
   

                                                
  .الذي خطف الملك من والدهعنان فارس بن أبي الحسن؛  المقصود ھنا ھو أبو 1
 )).متصیـب: ((في الزیتونـة 2
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  1 

        


       



      
  



 

   

                                                
 )).العبـدرسي: ((في الزیتونـة 1
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1
        
     2  
3   




      4

                                                
 .أي لـم یمتـلئ 1
 .والقلیـب ھـو البئـر)). قلیلـھ: ((في الزیتونـة 2
 .أي الحبـل 3
 )).زاریـًا بابنـة: ((في النفـح 4
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1     

2     
3 

  ال ـي وسايـل 4اـا أن ترعيـلعلكم
  الـاب وسايـا بالركـه عوجـفبالل

  5آربىـا ومـقف ار ـطان أوـبأوط
  ازالـالم المنـب خصا بالسـوبالح

   ىالحم من ابـدا بين القبـأال فانش
  راحال  عن الجسمى أضح 6جٍفؤاد شَ

   

                                                
أبـو الحجـاج یوسـف سلطـان بـني  المقصـود ھنـا ھـو أمیـر المسلمیـن 1

م إلى سنـة 1333/ھـ733األحمـر الـذي حكـم غرناطـة مـن سنـة 
 .   لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. م1354/ھـ755

وكـان النصـارى القشتالیـون . الزقـاق الغـربي ھنـا؛ ھـو مضیـق جبـل طـارق 2
وا في مسعاھم، ولكنھم فشل. م1349/ھـ750قـد ضیقـوا علیـھ وحاصـروه سنـة 

وانتشر بینھم وباء الطاعون؛ ومات أثناء ذلك ملكھم ألفونسوا الحادي عشر؛ 
  . م؛ بعد أن فقدوا معظم قوتھم1350/ھـ751فأفرجوا عن المضیق سنة 

 .البحـر الطویـل 3
  )).تعوجـا: ((في الزیتونـة 4
  )).ومـآرب: ((نفسـھ 5
 )).شـجي: ((نفسـھ 6
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  ا ـات هنالك واشرحـصباً ب  اـوبث
  الـضاً وطاييثي عرـمن أحادي لهم

  مثواكم على القرب والنوى  ه ـرعى الل
  الـالربع هام هامي السحب في وال زال

  وىـقى اللـس 1باللوى لزمان  وهل
  حايال  الدهر آرب فما ألقى مدىـم

  ه ـه بقربـد الدار منـظي بعيـفح
  الــمناه  ن مناهـفيه م  وردـوي

  نـأى  بمطلبي 2لقد جـار دهري أن
  من القرب ماطـال 3وظـل بما أبقى

  4ؤدنيـي  ما  صرفه  ني منـوحمل
  الـشواغ  وبـن مني الخطـومك

   

                                                
  ...))باللـوى قـد سـقى: ((كلمة قد؛ فأضحـت)) لـوىبال((طویـل بعد . أضـاف د 1
  )).إذ: ((في النفـح 2
 )).أبـغي: ((نفسـھ 3
 )).یـؤده: ((في الزیتونـة 4
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  ا بــدى لي عاتـغته فايت علـعتب
  اذالـع 1ن ليـليال تك وقال اصخ 

  ا ــموقف ك ـأفدت قد  2ني إذـأتعتب
  3الـم األمالك حلماً ونايـأعظ لدى

  ا ـالرض  قـاه اهللا بالخلحبـمليك 
  ازالـله في المكرمات المن  وأعلى

  ه ـفطرف فوق السماك   ك عالـملي
  الـع األفق يبصرنا  4لالدا كهـغ

  ره ـل الخطوب فبشـيل  إذا ما دجا
  الـآف رى الدهرـوبدر ال ي صباح 

  ر ـابـار غر أكـاألنص اه من ـنم
  الـم ملء الفضاء فضايـم شيـله 

  ا ـور النعماء في حزبهم كمـتلوا س
  الـراً جاليـام غـجلوا صور األي

   

                                                
  )).قـط: ((في النفـح 1
  )).أن: ((نفسـھ 2
  )).ودایـًال: ((في الزیتونـة 3
  )).بھـالل: ((في اإلسكوریـال 4
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  ب ـم في المعلوات مراتـتسامت له
  الـرى زحل دون المراتب زاحـي
  را ـأواخ ه طابتـعصابة نصر الل

  الـأصال وطابت أواي  كما قد زكت
  اً ـالمجد من قبل خالي  لقد كان ربع

  الـر آهـعاد يبص رـومن آل نص
  ه ـوح يمينـم تلـف منهـيوس إذا 

  ول سحاب الجود والبأس هاطالـتق
  را ـب أسطـتكت ه في الفتح ـكتايب

  الـاألنفال فيها المساي  نـن مـتبي
   ادـلعذف تحكم في اـه بالحـعوامل

  الـكما حكموا في حذف جزم عوام
  ة ـا وهيبـر رعبـع الكفـيبدد جم

  الـن النوافـبددت منه اليمي  اـكم
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   يـأساطل اقـت بالزقـولما استقام

  الــمحاف  ودـت للعـواستقل 1ـُل
  ه ـض جمعـدو اهللا فانفـا عـرآه

  اطالار أسـالبح واج ـر أمـوأبص
  را ـأبح ش ظن السواحل ـومن ده

  الـال البحار سواحـومن رعب خ
  عواصف  ه ـعلي ومن جندكم هبت 

  ادالـالجن الب ـا الصـتدمر أدناه
  م ــوتبيده  اـدي سبـم أيـتفرقه

  الـا وذابـم حسامـخلفت فيه  فقد
  ار موقدا ـح للنـدي بمر الريـوعه

  المشاعال  فقد أطفأت تلك الحروب 
  ن ـذاب ولم يكـم برد العـوكان له

  الـباط  اً وما كادوه قد عادـسالم
   

                                                
لیـس؛ ثـم حـذف واو العطـف في بعـد أساط)) ثـم((كلمـة : طویـل. أضـاف د 1

  ...)).أساطلیـس ثـم استقلـت: ((؛ فأضحـت))واستقلـت((
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  ا ـار وللفنـلإلس ـمهواه م ـحداه
  الــمن ذا وذاك حباي وا ـفما أفلت

  د ـود مصفـفي القي  بين عان فهم 
  الـان عليه السيف أصبح صايـوف

  1مـم جنودكـبالبر منه ك ما ـستهل
  بالبحر عاجال ت من كانـكما أهلك

2 
  رت لواء النصر واليمن والسعد ـنش

  والرفد  وأطلعت وجه اليسر واألمن
  ذة ـاً ولـا نعيمـا الدنيـدت لنـأع

  دـتب  اـد ومـا تعيـأال للمعالي م
  م ـأل نوركـه يكـوالل  مـوركـبن

  دـادة والرشـل السعـسب تبدت لنا
  ولبة   رـك نحـم بالملـلى لكـتح

  دـبالعق  زدانـيالجيد  فراق كذاك 
   

                                                
 )).جنودھـم: ((في الزیتونـة 1
وھـذه القصیـدة لـم تـرد في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في . البحـر الطویـل 2

   . 234ھامـش مخطـوط اإلسكوریـال؛ ضمـن اللوحـة
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  ال ـالع  دـا يـم قد سطرتهـمآثرك
  على صفحات الفخر أو مفرق الحمد

  زال ـنى منـأث  1رآنـللق م ـبمدحك
  دــم سعـدا بجدكـحزتم مج  وقد

  م أب ـه لكـأن  اراـفخ م ـاكـكف
  دـتدعوه بالج ره إن أنتـومن فخ

  ح ـك نافـذا أم المسـم هـاؤكـثن
  وردـال  م أم عاطر العنبرـوذكرك

  ق ـى وأذكى لناشـأجل ذكركم أزك
  دـال لمشهـلى وأعـم أجـكما أنك

  وبهجة  اق نورا ـعلى اآلف ـتطلع
  دـالسع  فما أنت إال البدر في طالع

  ة ـالك عز ورفعـة األمـوفي جمل
  ودم في خلود الملك والنصر والسعد

   

                                                
 )).القـرآن: ((ن، ثـم أضـاف األلـف؛ فأضحـتطویـل الم مـن الالمیـ. حـذف د 1
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  ل ـواي ان ـسج  تـفق يننـولو أ
  دـكنوأربيت في شعري على الشاعر ال

  بعض مالكم   من لما قمت بالمعشار
  ود واألفضال والبذل والرفدـمن الج

1 
   2دــالمخل ال ــى بالعـك أولــجالل

  دـل مشهـر في كـوذكرك أعلى الذك 
  لى ـر والعـز يذخـان العـدك كـلمج

  ؤددــس  عــألولى بأرفـل  كـوأن 
  اً ــون مشرفــه إال أن تكـالل ىـأب

  دــمحم  نــر العالميــد خيـبمقع
  ه ــمحل ني ـر الســبالفخ ت يـفهن

  ددـالمج عـالرفي دــبالمج ت ـوهني
  وارف ـمن ع  نيـا أوليتـدت بمـشه

  دـت من يـوأسدي يمـت من نعـوخول
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).المخلـد: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  اره ـم نجـد كريـمج  زت منـوما ح
  دـة محتـورفع  دـمج  ك منـا لـوم

  م ــلعزك  1رواحـني بالـأتـد نبــلق
  2دــوتغت  روحــاد تــل إسعـمخاي

  ادق ـي لصــسي وإنــنف  نيـتحدث
  دـل مقصـال كـتلقى كام أن سوف ـب

  ذي ــد الـك الماجـأن ذا ـلي بهـدلي
  دـممج  لـك  وقـف  واـعل  امىـتس

  م ـبأنك ف ـر المنيـو الفخـأول رـليفخ
  ديـل مقتـالك هـلى بـم أعـم علـله

  زل ـالقدر لم ي  ليـمعت وم ـام علـإم
  3دـيرت وارف ــوالع  اليـالمع رداء 

  ا ـأمره ل ـام أشكـاض إذا األحكـوق
  4دـمرش  ةـرأي الحقيقـا بـله  الـج

   
                                                

  )).باللعـام: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وتغتـدي: ((؛ فأضحـت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 2
 )).یرتـدي: ((؛ فأضحـت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 3
  )).مرشـدي: ((ـت؛ فأضح))الیـاء((طویـل . أضـاف د 4
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  ه ـعند حكم  ورهـن دى ـق أبـإذا الح
  دـالمهن ام ـد الحســه حـل ت ـرأي

  ده ـق عنـق في الحـالخل ع ـوإن جمي
  دــوسي ن دان ــبي  اـم ة ـسواسي

  ه ـوفضل اء ــللقض ل ـا بـاً لنـهني
  ددـمس  اءـالقض  في م ـحلي اضـبق

  ة ـل ضاللـك  نـالرحم  هـات بـأم
  دــة أحمـشرع  أواله  بما اــوأحي

  ا ـالزمـم زال ــراه ال يـن تـوكاي
  دــزام بمسجــرف أو لـبع رـألم

  ا ــحامية ــللحقيق  اًـدمـوما زال ق
  ديــدي ويهتـاء يهـوللشرعة البيض

  اً ـأيادي  يولـاال ويــأفض ح ــويمن
  دـبمرص ن ــه للمعتفيــانــوإحس

  وده ـق جــبمنط  راراًــد أحــيقي
  دــق أو مقيـمطل  عن ني ـفما إن ي
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  ا ـفإنم  صـن للفضل شخـم إن يكـنع
  ديـيبت  لـراء في الفضـه الغـبشيمت

  ا ـوالغن  ارفـى المعـنأسراً ـا ناثـأي
  دـفدف  رى كلـا يطوي السـويا طارق

  اره ــلن ش ـار واعـالتسي ق عصا ـأال ال
  دـر موقـا خيـعنده  ر نارـد خـتج

 
1 

  نت ـك وأيقـرأت من حولي إليـتب
  نيـيقي 2حـالي فصـآم اكـبرحم

  3أيـب األيام إذ كنت ملجـفال أره
  نيـيقي 4نـي باليقينـبي يقيـوحس

        
5 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  )).أَصـحَّ: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
 )).ملجـأ: ((في النفـح 3
 )).فالیقیـن: ((في الكتیبـة 4
  .البحـر الكامـل 5
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  ر ـنى المعارف يبهـسل بالعلى وس
  رـمعش  ةـاأليم ا إال ـل زانهـه

  دت به ـشه غير ما 1رـوهل للمفاخ
  رـا األعصـوخارته اب ـآي الكت

  ب ـل مراتـوني  م ما هم شرفاًـه
  شـول المحـيه ام إذا ـوم القيـي

  ه ـب ورثوا الهدى عن خير مبعوث 
  3رــاألكب 2مـم للنعيـهديه ـرافخ

  لى ـاً في العـاألعلى قداح 4وعياض
  رـار األظهـه الفخـوحول  مـمنه

  ه ـدور وإنـالص فى ـتش 5هـبشفاي
  6رـاب النيـالشه ار به ـاد نـلرش

   

                                                
 )).المفاخـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).َھِدیُُّھـُم النعیـم: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).ففخارھـم حـول العظیـم األكبـر: ((اورد ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذ 3
ـ  476(المقصـود ھـو الفقیـھ عیـاض بـن مـوسى الیحصـبي السبـتي  4

 .سبـق ذكـره؛ ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة). ھـ544
 )).الشفـا بتعریـف حقـوق المصـطفى: ((المقصـود ھـو كتـاب عیـاض 5
  )).لشھـاب النَّیِّـرلرشـاد نـار  با: ((طویـل الشطـر ھكـذا. جعـل د 6
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  ل ـوق  ف روح صورتهاـلتوالهو ل
  ورـهي األنـا البـاج مفرقهـهو ت

  ل ما ـمث  ه المدايحـت محاسنـأفن
  رــاألعط اء ـد الثنـده بعـلمعي

  ه ـفي تأليف  اءـد البيضـالي ه ـول
  رـا ال ينكـففضله عـد الجميـعن

  ت ـاش هفـالعط  مـهو مورد الهي
  المصدر  فاعتاض منه بهم أشواقهم 

  غي ـرضى ما نبتـال من   فبه ننال
  رـونمط  اثــا نغـه فينـوبكون

  ا ـل مـن كـة مـتميم  أنظر إليه
  المهول وتحذر شى من الخطبـتخ

  أ ـاض مهنــك يا عيـني بـلكأن
  رـمبش ليـأل العــوز والمـبالف

  ا ـاض منعمـا عيـك يـب  لكأنني
  رـلي بك مظهـد يعتـبجوار أحم
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  اً ـعياض متوج  اـك يـني بـلكأن
  رـك تخبـرب دـة عنـتاج الكرام

  ه ـاً من حوضـك راويـني بـلكأن
  رـه إال الكوثـدى ترويـإذ ال ص

  را ـت ضمايـه طويـلى محبتـفع
  رـك تؤثـا بكتبـوضحت شواهده

  الرضا  ادي ـة الهـها إنهن لشرع
  رـا جوهـبهن منه يصان  صدف

  ة ـتحي  نـرب العالمي  زاكــفج
  رـوالمنبا ـم سريرهـب النعيـيه

  ذي ـوسقى هزيم الودق مضجعك ال
  رـويعم  ؤمـي ىمـما زال بالرح

1 
  ل ـأنا الحبر في حمل العلوم وإن تق

  دلـن تعـعن حاله يلـأني حـب
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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    ا ـقايم العلم ما دمت   أقيد ضروب
  زلـم عن بمعـم فالعلـلم أق وإن 

  خليفه   ه خيرـوى اللـت بتقـخدم
  زلـر منـه خيـمن قرب نيوأـفب

  سالما   رـال زال في الده ـمأبا سال
  لـل منهـك 1يسوغ من شرب المنا


2

 
   

3 
  اه ـد أتـا قـبم 4يزـي ألجـوإن

  5اءـاال لفعل الحرفـاحتم  صديقي
   

                                                
  )).العـال: ((في الزیتونـة 1
  .م1358الموافـق لـ  2
  .البحـر المتقـارب 3
  )).ألنجـز: ((في الزیتونـة 4
  )).الحفـاء: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  د ــات عهــود وإثب  نـبتمكي
  ذل حياءـد وبــزال حمــوإج

1 
   ىنـلسك  وهــدع اـل لمـوبخي

  ذاكـن بـان ضـالجنـزل بـمن
  ه ـبداري في  زنـي مخـال لـق

  2ت للدار شاكـلي فلس  اـل مـج
   ىنـان بسكـعلى الجن تعرج  ال 

  3كـزن مالـاً بمخـن ساكنـولتك
4 

  ا ـلشأنه  تـأة عجبـيا رب منش
  وقد احتوت في البحر أعجب شان

  دة ـش ةـعصاب  5بجنبها ت ـسكن
  الروح في الجثمان لـت محـحل

   
                                                

 .البحـر الخفیـف 1
  )).كـل مـا  لي فلسـت للدار تـارك: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
  )).مالـك ھنـا مـن المالئكـة؛ وھـو خـازن جھنـم 3
 .البحـر الكامـل 4
  )).بجنبیھـا: ((في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب 5
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  ا ـع أنهـم إرادة ـب ت ـفتحرك
  وانـت من الحيـليس 1في حسنها

  ا ـاء سكانهـا قد شـرت كمـوج
  انـالسك ر في ـت أن السـفعلم

2 
  ال ــالشتغ  وهــدع دع ــوذي خ

  نــن سميماً ـغث وهـا عرفـوم 
  ال ــبمنى ـوغ  دهــزه  3رـفأظه

  نـكمي في   رص منهـش الحـوجي 
  ب ـخ 5نـبم  4تــفعل ال  مــوأقس

  نــمهي  6الفـلخ اً ـعجب ا ــفي 
   7فــن حلـويمي ره ــبسي د ــيق

  نـــاليميـوب ارــباليس  لـليأك 
   

                                                
   )).جنسھـا: ((في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب 1 1
  .البحـر الوافـر 2
  )).فیظھـر: ((في الكتیبـة 3
 )).قبلـت: ((نفسـھ 4
  )).یمیـن: ((ـحفي الكتیبـة، والنف 5
  .؛ بالحـاء المھملـة))لحـالف: ((نفسھمـا 6
   )).یغـّر  بسیــره  ویمیـن حنـث: ((نفسھمـا 7
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1 
  مريضة  ك امي لذاـت فأيـمرض

  اـاعتالله يبرئب  مقرون رؤكـوب
  ع ـللضر رائ فما راع ذاك الذات 

  اـر خاللهـغ 2مـبالقس وال وسمت
     3

4 
  من عاليك كل ما  قىت ألـتى شيـم

  اـر منالهـخي  الـل من اآلمـيني
  ي ـزارن  كـالل من دعايـكبر اعت

  اـوصاله ادات بر لم ترم عنـوع
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).بالضـر: ((في الزیتونـة 2
  .أي في القسـم الخامـس مـن نسخـة اإلحاطـة ھـذه 3
 .البحـر الطویـل 4
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 )).بالتوابـع: ((في الزیتونـة 1
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نـا ھـو المارستـان الكبیـر الـذي شیـده ابـن الخطیـب في غرناطـة المقصـود ھ 1

 .خـالل وزارة الثانیـة؛ حیـث ذكـر أنـھ یفـوق مارستـان القاھـرة سعـة وروعـة
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1

     
      

     
       

    2
      

  
     

      

     

                                                
كتـأب المحبـة؛ ھـو مـن أھـم مؤلفـات ابـن الخطیـب؛ تنـاول في موضوعـھ  1

  )).ریـفروضـة التعریـف بالحـب الش((وعنوانـھ ھـو . التصـوف
 )).وبھـرت: ((في الزیتونـة 2
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    1
2

 
      

3 
       

4 
***      

   

                                                
 )).وقوتـھ وحولـھ: ((في الزیتونـة 1
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))الكثیـر: ((في اإلسكوریـال 2
  .م1365الموافـق لـ  3
 .ھـ783سنة )) آنفا((أن وفاة ابن رضوان حدثت في ورد في جذوة االقتباس  4
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1 

 
 2  3 

       

 4



      

       
       

                                                
 .عرفـت مـن قبـل). )قلعـة بـني سعیـد(نسبـة إلى قلعـة یحصـب  1
 .لعلي بن موسى بن سعید األندلسيب الطالع السعید في تاریخ بني سعید؛ اھو كت 2
 .وقـد تكـون كلمـة إسبانیـة)). الیرطـول: ((في الزیتونـة 3
  )).والیتھـا: ((نفسـھ 4
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  .ھـو أبـو إبراھیـم بـن یوسـف بـن عبـد المؤمـن بـن عـلى الموحـدي 1
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 )).األمانـة والحرمـة(: (في الزیتونـة 1
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   1  2 

3 
    ***   

   

                                                
المقصـود ھـو األمیـر الموحـدي أبـو محمـد عبـد اللـھ بـن محمـد بـن یوسـف  1
ولمـا اضطـرب . كـان والیـًا عـلى جیـان باألندلـس. بـن عبـد المؤمـن بـن عـليا

أمـر الدولـة الموحدیـة؛ وخـروخ عبـد اللـھ بـن یعقـوب المنصـور باألندلـس؛ 
ـًا خلیفـة، وتسـمى بالعـادل؛ خالفـھ أبـو محمـد البیـاسي ھـذا؛ داعیـًا معلنـًا نفس

بـدوره إلى نفسـھ وسیطـر عـلى منطقـة جیـان وأبـدة وبیـاسي ثـم قرطبـة؛ 
م؛ 1226/ھـ623م ـ 1224/ھـ621(وبـقي عـلى ذلـك زھـاء ثالثـة أعـوام 

 . صـارىوبعدھـا ثار علیھ أھـ قرطبة وقتلـوه؛ بسبب محالفتـھ للن
یقـع حصـن شنتلیـھ أو شنـت یالـھ؛ بالقـرب مـن نھـر شنیـل جنـوبي قرطبـة،  2

  .وشـرقي إستجـة
  .م1225الموافـق لـ   3
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 ***  

 
1

2 

 
   3  

       
       
        



 
   

                                                
عبـد : ((لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب؛ حیـث ذكـر أنـھ 1

 )).ـب الرعیـنياللـھ بـن عبـد البـر بـن عـلي بـن سلیمـان بـن محمـد بـن أشع
؛ وھي بلـدة قدیمـة؛ تقـع في منطقـة Archidonaتسـمى أیضـًا أرشذولـة  2

  .وتعـد قاعـدة لكـورة ُرّیـة. جبلیـة وعـرة شمـالي مالقـة
 )).الكـورة: ((في النفـح 3
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  .م1292الموافـق لـ   1
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1 

  محب المصطفى زد صبابة   أال يا
  ر منه بطيبهـلسان الذك خ ـموض

  ا ـن فإنمـبالمبطلي  أنــوال تعب
  ب حبيبهـه حـب اللـة حـعالم

  
2 

  ره ـات طراً بذكـفمن يعمر األوق
  هـكنصيب  فليس نصيب في الهدى

   3ومن كان عنه معرضاً طول دهره
  هــع ذنوبـه شفيـف يرجيـفكي

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).عمـره: ((في النفـح 3
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1 
  ه ـأليس الذي جلى دجا الجهل هدي

  هـدي بـده نهتـا بعـورأقمنـبن
  م ـشكر منع 2من دأبه  ومن لم يكن

  ل مغيبهـاس مثـفي الن 3دهـفمشه
4 

  رة ـوحي  لا من ضالـهدان  ينب
  قى سامي المحل خصيبهـإلى مرت

  ره ـالملهوف فضل مجي 5فهل يذكر
  هـاكي الداء شكر طبيبـويغمط ش

        
6 

   

                                                
  .الطویـلالبحـر  1
 )).مـن ذاتـھ: ((في النفـح 2
  .أي فشھـوده 3
  .البحـر الطویـل 4
  )).ینكـر: ((في النفـح 5
 .البحـر الطویـل 6
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  روراً حجابك ذكره مغ  الـومن ق
  هـد عيوبـور طريـمغم  كـفذل

  فرض مؤكد  هـالل ولـر سـوذك
  هـبوجوب  لـقاي ق ـمح ل ـوك


1 

  إذا ما ـدا فـس جاهـد النفـجاه
  هي عين الوجودـك فـت عنـفني

  ا ـفيه  ددـالمس 2كـن حكمـوليك
  ودـيهه للــفي قتل 3دـم سعـحك

4 
  ا ـر ذوقـالمعب  ارفـالع ا ـأيه

  ودـرة في الوجـان غزيـعن مع
   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
  )).حكمھـا: ((في النفـح 2
  ..ھـو الصحـابي سعـد بـن معـاذ؛ الـذي أصـدر الحكـم في یھـود بـني قریضـة 3
  .البحـر الخفیـف 4
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  ر ـل غيـك  عن 1اـال الفنـإن ح
  دـالمري ر ـراد غيـالم  2امـلمق

  ان ـر معـغي 3ادـلي بالجه كيف 
  ودــر بجنــمظاه  4دوهــوع

  ذكرتم  نـت فيمـي حكمـولو أن
  دـسعي  دـد لكنت جـم سعـحك

  اً ـفتون  يـب 5ةـصباب  اــفأراه
  دــكيزي ا ـي حبهـي فـوأران

   7اـعن سواه 6و بحبكمـأسل وفـس
  ب الودودـفعل المح دت ـولو أب

   

                                                
  .؛ بالھمـزة))الفنـاء: ((في النفـح 1
  )).كمقـام: ((نفسـھ 2
  )).بالجمـاد: ((في اإلسكوریـال 3
 )).وعـدوي: ((في النفـح 4
  )).حبابـة: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 5
  )). بنصحكـم عـن ھواھـا: ((في النفـح 6
  )).ھداھـا: ((في اإلسكوریـال 7
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  وى إآلهك يبقى ـيء سـس شـلي
  1دـول لبيـدق ذا بقـر صـواعتب

  

 


2

 

***     

   

                                                
  : یشیـر إلى قـول لبیـد بـن ربیعـة 1

  )).وكـل نعیـم ال محالـة زائـل *يء مـا خـال اهللا باطـل أال كل ش((
 .م1338الموافـق لـ  2

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

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


444 
 

 


1
2
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4     

                                                
وردت في ھامـش مخطـوط سقطـت ھـذه الترجمـة في الزیتونـة؛ بینمـا  1

 . ؛ وكـان بھـا بعـض المحـو والخلـل239اإلسكوریـال؛ باللوحـة 
  .بیـاض في ھـذا الحیـز 2
  .بالتاء المثناة الفوقیة؛ ))دیـوان غزاتھا: ((ھو ویبدو أنھا صحفت؛ والصحیح. ھكذا 3
 .توجـد ھنـا كلمـات ممحـاة تعـذر قراءتھـا 4
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1
        

2. 
 

 3  
        

4 
  ***  

   

                                                
 .ھنأ كلمـات ممحـاة؛ مـع حیـز قاتـم 1
  .م1368  الموافـق لـ 2
  .م1291الموافـق لـ   3
  .م1310الموافـق لـ  4
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ات الصلـة، والمغـرب في حـلى المغـرب، ورایـ: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

، ومعجـم ))أبـو محمـد عبـد اهللا العسال: ((المبرزیـن؛ حیـث ذكـر فیھمـا انـھ
عبـد اهللا بـن محمـد بـن أحمـد الطلیطـلي : ((السفـر؛ الـذي جـاء فیـھ أنـھ

 .، ثـم نفـح الطیـب))الواعـظ المعـروف بالعسـال
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      1
      


 
 
 


        


  2    
 

   

                                                
 )).وینـص: ((في الصلـة 1
  )).النشـا: ((في الزیتونـة 2
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1 

   2]هيـدي إلـل[اً ـت وجيهـلس
  ادـر والمعـاألم دإـمب  يـف

  راني ـلما ب 3ت وجيهاـو كنـل
  ادـسون والفـم الكـي عالـف

 
ن ـون مـر خلـن لعشـوم االثنيـه يـه اللـوفي رحمـت
د ـوألح[  4ةـن وأربعمائـة وثمانيـام سبعـان عـرمض
ن ـبي رةـاب إلبيـبرة ـده بمقبـاء بعـوم الثالثـحى يـض

. الـرة العسـبمقبى اآلن ـان إلـرف المكـويع. نـالجبانتي
ن ـانيلى الثمـف عـد نيـود، وقـوم مشهـه يـان لـوك

  .5]هـع بـه، ونفـه اللـرحم

    ***      
   

                                                
 .لبسیـطمخلـع ا 1
 )).بـذا األمـر: ((في الزیتونـة 2
  )).وجھـًا: ((طویـل. جعلھـا د 3
 .م1094الموافـق لـ   4
 .ھكذا في الزیتونة؛ بینما ورد ما بین حاصرتین في اإلسكوریال ضمن الھامش 5
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2


 

 
 

      

       

       

  

                                                
لـھ ترجمـة أیضـًا في تاریـخ علمـاء األندلـس، وإعمـال األعـالم، والحلـة  1

مجموعـة، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والمعجـب، السیـراء، وأخبـار 
ووفیـات األعیـان، وجمھـرة أنسـاب العـرب، وأزھـار الریـاض، ونفـح الطیـب 

  . في بعـض الصفحـات
 .طویـل اسـم محمـد بعـد عبـد اهللا؛ في النسخـة الـتي اعتـنى بھـا. أضـاف د 2
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: في الزیتونـة؛ في اإلسكوریـال ذكـر جـاء ھـذا التاریـخ. م911الموافـق لـ   1
وھـذان التاریخـان خطـأ؛ ألن عبد الرحمـن بـن )). تسـع وسبعیـن ومائتیـن(

 .م912/ھـ300محمـد بـن عبـد اللـھ المـرواني الملقـب بالناصـر بویـع سنـة 
 )).یـوم الخمیـس لثـالث عشـرة لیلـة خلـت مـن شعبـان: ((في البیـان المغـرب 2
ـذا في الزیتونـة واإلسكوریـال؛ ولیـس ثمـة مـا یوافـق االسـم الصحیـح ھك 3

والمقصـود ھنـا ھـو الفقیـھ الفیلسـوف أبـو عبـد اللـھ . سـوى اسـم بـن میسـرة
م 882/ھـ269محمـد بـن عبـد اللـھ بـن میسـرة الجبـلي؛ المولـود سنـة 

 .ر بالكفـر والزندقـةاتھـم في عصـر الناصـ. م931/ھـ319والمتـوفي سنـة 
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 1  
        

2       
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4 
***  

   

                                                
  .؛ وصوبھـا عنـان))وتاجلـة: ((حرفـت في الزیتونـة، واإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
 . م966/ھـ306: تـوفي ابـن حفصـون سنـة 2
 .م931الموافـق لـ   3
 م961الموافـق لـ   4
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جـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، ورسائـل ابـن : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

أنسـاب العـرب، والمعجـب، والكامـل في التاریـخ، وإعمـال  حـزم، وجمھـرة
األعـالم، والذخیـرة، والبیـان المغـرب، ونفـح الطیـب، وصبـح األعـشى؛ أیـن 

  )). عبـد اللـھ((بـدًال مـن )) عبـد الملـك: ((ذكـر اسـم جـده
 .وردت ھـذه الترجمـة في الزیتونـة فقـط؛ ولـم تـرد في اإلسكوریـال 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))أجمعـوا: ((في الزیتونـة 3
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1   
 

 
2    
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4

       

 
    *** 

   

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))أبـدوا: ((نفسـھ 1
  .سقـط ھنـا ذكـر الیـم الـذي تـوفي فیـھ المرتـضى 2
  .ھـ407جاء في كتاب الكامل في التاریخ؛ أنھ توفي سنة . م1018الموافق لـ   3
 .؛ فصوبھـا عنـان))وفشـوا: ((في الزیتونـة 4
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  3   
                                                

أخبـار مجموعـة، وتاریـخ افتتـاح األندلـس، وجـذوة : أیضـًا في لـھ ترجمـة 1
المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، ووفیـات األعیـان، والبیـان المغـرب، والحلـة 
السیـراء، وصبـح األعـشى، وفـوات الوفیـات، وكتـاب العبـر، ورسائـل ابـن 

  .حـزم، ونفـح الطیـب
وقـد لقبـھ . أیضـًا بعبـد الرحمـن الداخـل ویلقـب. یلقـب أیضـًا بصقـر قریـش 2

 .ابـن الخطیـب في الرجـز اآلتي الحقـًا بصقـر قریـش
  )).حلـو: ((في الزیتونـة 3
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  )).الواسطیـة: ((في الزیتونـة 1
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  .م755الموافـق لـ   1
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  .م756الموافـق لـ  1
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2 

  ةـنخل  ط الرصافةـدت لنا وسـتب
  بأرض الغرب عن بلد النخل  تناءت

  وىـهي في التغرب والنـفقلت شبي
  بنيي وعن أهلي  وطول التنائي عن

  ةـت فيها غريبـأت بأرض أنـنش
  ليـوالمنتأى مث  فمثلك في اإلقصاء

   

                                                
  )).أمـروأحرقـك : ((ھكـذا في الزیتونـة؛ بینمـا ورد عوضھـا في اإلسكوریـال 1
 .البحـر الطویـل 2
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  الذي 2غوادي المزن من صوبها 1سقتك
  لـالسماكين بالوب 3ئرـيسح ويستم
 

     
4   5   

       
6 

7
8 

  ل ـع الليـول كقطــر الهـوغم
  لــوالصمي  ريـة الفهــبفتن

   
                                                

  )).سقـاك: ((في البیـان المغـرب 1
 )).في المنتـأى: ((في النفـح 2
  )).یستمـري: ((في الحلـة السیـراء، والبیـان المغـرب، ونفـح الطیـب 3
تـوفي في جمـادى األولى سنـة اثنتیـن ((ذكـر في فـوات الوفیـات أنـھ  4

 )).وسبعیـن ومائـة
 .م788الموافـق لـ  5
 .ورد في كتـاب العبـر أنـھ حكـم خـالل ثـالث وثالثیـن سنـة 6
رقـم الحلـل : ھـو كتـاب البـن الخطیـب؛ نظمـھ في بحـر الرجـز؛ یسـمى أیضـًا 7

 .في نظـم الـدول
 .بحـر الرجـز 8
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  س ــفي أندل ة ـت الفتنــوجل
  رسـة المفتـفريس تــفأصبح

  در ـوابتا ــر إليهـالسي فأسرع 
  درــاء وقـبقض يء ـل شـوك

  ن ـالرحم دـش عابـر قريـصق
  روانــني مـالي لبـالمع باني 

  ا ـفيه اء ـد الخلفــدد عهــج
  اــلمترفيه  كـالمل  ســوأس

  ام ـي الحمـاب داعــأج مــث
  امـهش  ىـر إلـف األمــوخل

  ر ــد الناصـالحفي ام باألمرـوق
  بها وحاصر ور ـاس محصـوالن

  ر ـوجاء النص  دــل السعـأقبف
  رـاء القصـرق األمن وضـوأش

  اب ـفي شب امــادت األيــوع
  ابــتب دو في ـح العــوأصب
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  وتغاضى ووفا   طىـطى وأعـس
  اــه عفـدره اللــا أقــوكلم

  زا ـا وانتـف فيهـاد من خالـفع
  زاـا وغـار دأبـالكف  اربـوح

  دق ـفي الخن روم به ـع الـوأوق
  قــمخف بسعي  كـب الملـفانقل

  وح ــفت د ذا ـت من بعـواتصل
  روحـأو ت واه ـمث لىـدو عـتغ

  ن ـالحي ذاـم لهـالسل  واـفاغتنم
  نــال قسطنطيـت إرسـووصل

   ىنـواقت  الـد فنـد السعـوساع
  اـد بنـا قـفيم الزهرا  ىنـثم ب

  ه ـأيام ت ـكمل  اـإذا م  تىـح
  هـضي دوامـان من ال ينقـسبح

***     
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1 

  ة ـرقب  هـو منـق بكل عضـأعت
  ةـوم العقبـراً ليـد ذلك ذخـواعت
  ةـهذه المنقب ة مثل ـد منقبـال أج

   

                                                
  .الرجـز 1
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1 

  ل ـف واألمـبالتسوي ل ـكم ذا أعل
  لـوالوج  دـالوج بين ب ـقلبا تغل

  اً ـال الصبا مرحـأجرد أذي  مـوك
  زلـفي مسرح اللهو وفي ملعب الغ

   
                                                

  .البحـر البسیـط 1
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  وال 1]ابـنفسي بالمت[ل ـأماط وكم
  لـلي عن واضح السب فيوضحعزم 

  معالمه  تخفى  ق ال ـت والحـضلل
  زلـد والهـق الجـشتان بين طري

  

 


2 
***  

   

                                                
  )).نفسـًا بالعتـاب: ((في اإلسكوریـال 1
 .م1274الموافـق لـ   2
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 6    7

 




                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والحلـة السیـراء، والمغـرب في حـلى : لـھ ترجمـة في 1

 .المغـرب، وكتـاب العبـر، وبغیـة الوعـاة
 .یعـرف أیضـًا بـأبي قصبـة 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة، واإلسكوریـال؛ فوضعھـا عنـان 3
  )).باھـر: ((في بغیـة الوعـاة 4
وھـو أحـد شیـوخ : والصحیـح ابـن مسعـدة)). أبـو مسعـدة: ((ـالفي اإلسكوری 5

  ..صاحـب الترجمـة؛ حیـث أخـذ عنـھ النحـو؛ كمـا ورد في بغیـة الوعـاة
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 6
 )).البطالـة: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 7
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2 


     
       


                                                

ـوب بـن یوسـف ابـن ھـو الخلیفـة الموحـدي محمـد الناصـر بـن المنصـور یعق 1
  .  م1213/ھـ610م ـ 1198/ھـ595: حكـم بیـن سنـتي. عبد المؤمن بن علي

ینتـمي صاحـب ھـذه المترجمـة إلى قبیلـة جزولـة األمازیغیـة؛ وھـو مـن  2
ذھـب إلى بـالد . سكـان األندلـس؛ ویتمیـز بعلـم كبیـر، ومعرفتـھ واسعـة

الموحـدي یعقـوب المنصـور؛ أیـن أبـدا  العـدوة؛ حیـث حضـر مجلـس الخلیفـة
بعـض اآلراء الجریئـة؛ فخـاف العاقبـة؛ فاختـفى مـدة مـن الزمـن؛ حـتى تـوفي 
المنصـور؛ وعندھـا ظھـر في السـوس؛ بیـن قبلتـھ جزولـة؛ حیـث انتحـل 

؛ الـذي ورد في حدیـث ))القحطـاني((اإلمامـة، ودعـا لنفسـھ؛ زاعمـًا أنـھ 
أنـھ ال تقـوم الساعـة حـتى : ((صـلى اهللا علیـھ وسلـم؛ جـاء فیـھ للرسـول

یخـرج رجـل مـن قحطـان؛ یقـود النـاس، ویمـأل األرض عـدًال كمـا ملئـت 
ھـذا وذاعـت دعوتـھ بیـن عامـة النـاس في بـالد السـوس؛ واستقطـب )). جـورًا

ت صغیـرة متوالیـة؛ كـان وناوشتـھ الدولـة بحمـال. عـددًا غفیـرًا مـن األتبـاع
وعـلى ھـذا جـرد لـھ الخلیفـة الناصـر جیشـًا كبیـرًا؛ . النصـر حلیفـھ فیھـا

اكتسـح جموعـھ، وشتـت أنصـاره، وتقبـض علیـھ حیـث قتـل؛ في أحـد األقـوال 
ھـ؛ وجـاء في 601وورد في بغیـة الوعـاة أنـھ قتـل سنـة . م1202/ھـ598سنـة 

  .تـل في نحـو الستمائـةالتكملـة أنـھ ق
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1 
  ة ـلغاي  ر الجموحـح المهـلقد طم

  قـالسواب  ادـالجي اق ـأعن فقطع 
  ه ـلكن رأس  رى وجرت رجالهـج

  قـس بسابـلي  مـأتى سابقاً والجس
 

 
        



                                                
 .البحـر الطویـل 1
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1 
  علي  بن  عبد المؤمن 2وا ألوالدـقول

  لـالجل  ادثـوع الحـوا لوقـتأهب
   5اـوسيده ان ـقحط 4فارس  3قد جاء

  دولـلل  البـوالغ 6كـووارث المل
7 

   

                                                
ورد ھـذان البیتـان ضمـن أربـع أبیـات ذكـرت في المغـرب؛ . البحـر البسیـط 1

حیـث جـاء أنھـا قیلـت في بـني عبـد المؤمـن؛ وھـذا مـا ذكـر أیضـًا في كتـاب 
  . العبـر، وكتـاب الحلـة السیـراء

 )).  بنـاءأل: ((في العبـر، والحلـة السیـراء 2
  )).أتاكـم: ((في الحلـة 3
  )).سیـد: ((في العبـر، والمغـرب 4
  )).وعاملھـا: ((وفي العبـر)). وعالمھـا: ((في المغـرب، والحلـة 5
 )).وصاحب الوقت: ((وفي الحلة)). ومنتھى القول: ((في العبر، والمغرب 6
 .البحـر الكامـل 7

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

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


471 
 

  ه واـس د ـبي ال أريـحس ه ـالل
  هـق إال اللـل في الوجود الحـه

  اـوم دولتنـا تقـبه هـاإلل ذات 
  لواله ره ـد غيـان يوجـل كـه

  ت الذي ـه أنـوذ بذاتـن يلـيا م
  رآهـفي م  ارـاألبص عـال تطم

  ا ـاه بهـد رأينـا قـرو أنـال غ
  1راهــوت هـر ذاتـق يظهـفالح

  ه ـبذات الـوجب الكم  له يا من 
  اهـلقي  2مـوزهـف  ةـل غايـفالك

  ده ـج لىـاا تعـت الذي لمـأن
  3دون حماه رت خطا األلباب ـقص

  ده ـأل الوجود بحمـأنت الذي امت
  اهــن نعمـآلن مـغدا م  اـلم

   

                                                
  )).نـاه    بالحق یظھـر یظھر ذاتـھ وتـراهال غـرو أنـا قـد رأی: ((في الزیتونـة 1
  )).قدرھـم: ((نفسـھ 2
  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 3
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  ره ـبأس  أنت الذي اخترع الوجود
  اهــاله إلى أدنــن أعـا بيـم

  ا ـا بوجودنـت الذي خصصتنـأن
  1اهـمعن اـرفتنـع  ذيـت الـأن

  واره ــح أنـذي لو لم تلـلأنت ا
  اهـداد واألشبـرف األضـتع لم 

  ه ــإن ـهأودعتني  ش ماـم أفـل
  أفشاه ق منـر الحـان سـما ص

  ه ـك إنـام عن امتداحـاألن عجز
  داهـار دون مـاألفك اءلــتتض

  ذي ـم أنك الحق الـان يعلـمن ك
  اهـوكف  هـول فحسبـر العقـبه

  ة ـك محبـد إليـع أحـم ينقطـل
  اهــدا عقبــحام ح ـإال وأصب

 
***  

   
                                                

  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 1
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1 

 
 

  
   2
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وھـذ الترجمـة موجـودة كمـا ھي في اإلسكوریـال؛ . فـراغ في ھـذا الحیـز 1

ـن خـالل وم. ؛ بینمـا ھـي ساقطـة في الزیتونـة242ضمـن ھامـش اللوحـة 
سیـاق النـص یتبیـن أن ھـذا الفـراغ مـحي منـھ اسـم صاحـب الترجمـة؛ وھـو 

  .الشریـف أبـو القاسـم
 .فـراغ في ھـذا الحیـز أیضـًا 2
أي ثـاني سالطیـن بـن األحمـر؛ وھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد بـن  3

  .ةسبـق ذكـره؛ ولـھ ترجمـة في اإلحاطـ. یوسـف بـن نصـر
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1 

***  
   

                                                
 .م1310الموافـق لـ  1
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1 

2
][3 

 

 
      

      
4       
     
     
 

                                                
بغیـة الملتمـس، والتكملـة لكتـاب الصلـة، والمطـرب، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

والمغـرب في حـلى المغـرب، ووفیـات األعیـان، وزاد المسافـر، والدیبـاج 
المذھـب، وشـذرات الذھـب، والفالكـة والمفلوكـون، وبغیـة الوعـاة، والنجـوم 

 .الطیـب الزاھـرة، ونفـح
 )).حسیـن: ((في وفیـات األعیـان 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة 3
  )).الطریفـة: ((في الزیتونـة 4
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  1   







                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 1
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1

 
 

 
 

2
       
3  



                                                
ـوار باألندلـس؛ ھـو الوزیـر أبـو الحسـن عـلي بـن عمـر بـن أضـحى أحـد الث 1

  .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. أیـام المرابطیـن
بمـا أبھـم فـي القـرآن مـن األسمـاء التعریـف واإلعـالم : ((في وفیـات األعیـان 2

بمـا أبھـم فـي القـرآن العزیـز التعریـف واإلعـالم : ((وفي التكملـة)). األعـالم
بمـا أبھـم التعریـف واإلعـالم : ((ة، وفي بغیـة الوعـا))مـن األسمـاء األعـالم

 )).فـي القـرآن العزیـز مـن األسمـاء واألعـالم
  )).روض اُألُنف: ((وبغیة الوعاة، والمغرب في حلى المغربفي وفیات األعیان،  3
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1    
 

 
 

     
       

2 
  ه ـه من لقيتـن جيرانـل عـأساي

  رض عن ذكراه والحال تنطقـوأع
  ة ـه من صبابـالي إلى جيرانـوم

  5قـيوف  4وحـعن صب 3ن قلبيـولك
   

                                                
  .م1173  الموافـق لـ 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).نفـسي: ((في النفـح 3
  )).ھـواء: ((في الزیتونـة 4
  )).ُتَرقِّـق: ((، وفي النفـح))ُیْرَفـق: ((الملتمـس في بغیـة 5
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1 

  ه ـتسطو خطوب  رأيت الدهر  ولما
  2دانـورى وهـي الـد فـبكل جلي

  ه ـبظل وذ ـرز ألـم أر من حـول
  نداـات يـبالحادث ه ـن لـم وال 

  ه ـكف الدهر  3تملك ت إلى منـفزع
  رانــه بمـملكل  ذو  ليس  ومن

  الورى متبرماً  ذكر  وأعرضت عن
  اك ودانـاص هنـمن ق إلى الرب

  رتي ـعب م ـراً ليرحـه سـوناديت
  دانـادني وهـائي قـرج ت ـوقل

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).أو ھـداني: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).مـن َملَّـك: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  مفضالً  تى تطاول ـه حـأدع ولم 
  1انـوع اء ــالدع امـلهإلي بـع

  الً ـمتمث ه ـعطفي ـأرج ت ـوقل
  2ردانــب لـد صايــت لعبـببي

  بظل جناحه  ري ـت من دهـتغطي
  رانيـري وليس بـده 3فعسى ترى

 


 
4 

  ال ـعغي الـت تبـع إذا كنـتواض
  اً عند صفو الغضبـراسي 5تـوكن

   

                                                
  )).وھـدان: ((كـررت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
  .ھـذا الشطـر مختـل الـوزن 2
 )).عسـى أن تـرى: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .ر المتقـاربالبحـ 4
  )).ُكـْن: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  ة ــه رفعـتى نفسـالف ض ـفخف
  بــوب الذهـر برسـه واعتبـل

 



1 
  ه ــفقي ر ـغي وم ــللعل لـحام

  هــوال يتقي راًـأم واـليس يرج
  ه ـقدمي  اًــاتحف  مـالعل  لـيحم

  هـفي  مـعل  الـف 2اـإذا التقتـف
3 

  ار ــم أبكـنواع  فؤادـف الـشغ
  رارـؤاد الصب وهي حـردت فـب

   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
  .وھي أسلـم)). انضمتـا: ((في الزیتونـة 2
  .البحـر الكامـل 3
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   اـلن  قـالعتي كـن المسـأذكى م
  1دارـت  ن صبا حينـذ مـوألنشقاً 

   2اـن بطونهـاللجي يصاف وكأن من
  ارــنض ن ــوانهـا ألــوكأنم

   3اـكله  رـالبواطن والظواه صفت 
  ارــا األزهـت ألوانهـن حكـلك

  ا ـصوغهتي النعيم ـلها وه 4اًـعجب
  ارـم النـالنعي ن ـم  نـار وأيـن

  
5 

  إذا قلـت يومـا سالم عليـك
  ـامـسق  وفيهـا  شفـاء ففيهـا 

  ـالـمقب ـا ـقلته  إذ  شفـا
  وإن قلتهـا مدبـرا فالحمـام

   
                                                

  : ورد ھـذا البیـت في المطـرب ھكـذا 1
  )).وألـذ من صھباء حین تـدار *أذكى من المسـك الفتیق لناشـق ((

  ))وكأنمـا صـافي اللجیـن قلوبھـا: ((جـاء ھـذا الشطـر في المطـرب ھكـذا 2
  )).مثلھـا: ((في المطـرب 3
  )).عجـٌب: ((نفسـھ 4
 .البحـر المتقـارب 5
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  فأعجب لحـل اختـال فيهمـا
  ذا سـالم ـوهـذا سـالم وه

 
1 

 
  

   2   
   3
 

    *** 
   

                                                
ھـ؛ 509جـاء في التكملـة أنـھ ولـھ سنـة . م1114م  أو 1113الموافـق لـ  1

ومولـده سنـة ثمـان : ((وفي وفیـات األعیـان. ھـ508ھـ أو 507وقیـل في سنـة 
 . ة مالقـة؛ وھـذا ورد أیضـًا في المغـربوخمسمائـة بمدینـ

  . ھـ583تـوفي سنـة : وفي بغیـة الملتمـس. م1185  الموافـق لـ 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة 3
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1 

 

 
       
23 

  الء ـه بـبشبه  سـلي  الءـب
  ر ذي حسب ودينـداوة غيـع

  يصنه   اً لمـك منه عرضـينيل
  مصون  ويرتع منك في عرض

    *** 
   

                                                
جاءت ھـذه الترجمـة المختصـرة في موضعھـا بالزیتونـة؛ بینمـا أثبتھـا  1

قلـت سقـط ھنـا : (؛ ثـم قـال244ضمـن ھامـش اللوحـة الناسـخ في اإلسكوریـال 
؛ ثـم أورد ))عبـد الرحمـن بـن ھـاني اللخـمي: في جملـة مـن اختصرتھـم

  . البیتیـن أعـاله
  )).الصـالة: ((في اإلسكوریـال 2
  .البحـر الوافـر 3
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1 

2 

 
 3   
      
      
4

 
 

 
        
        

                                                
؛ 244وردت ھـذه الترجمـة في ھامـش مخطـوط اإلسكوریـال؛ ضمـن اللوحـة  1

التكملـة لكتـاب الصلـة، : ولـھ أیضـًا ترجمـة في. ـا سقطـت في الزیتونـةبینم
 .والدیبـاج المذھـب، وأزھـار الریـاض، وجـذوة االقتبـاس

 )).ابـن النصیـر: ((في جـذوة االقتبـاس 2
عنـان ھنـا فراغـًا؛ ذاكـرًا أن كلماتـھ غیـر مقـروءة؛ غیـر أنھـا واردة في تـرك  3

 )).كـان فقیھـًا مشـاورًا، رفیـع القـدر، جلیـًال: ((اض ھكـذاأزھـار الریـ
 )). وولي قضـاء َتقیـوس؛ ببـالد الجریـد: ((في أزھـار الریـاض 4
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1




        
 

 


2
     

 
 

3 
   

                                                
 )).موھـب: ((في التكملـة، واألزھـار 1
 )).الحیـل: ((في األزھـار 2
 )).أبـو القاسـم بـن الملجـوم: ((نفسـھ 3
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1 

***     
   

                                                
  .ھـ576فاستشـد بمـرسى تونـس سنـة : ((ملـةوفي التك. م1180  الموافـق لـ 1
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1 
  ه ـعليل م الريح يسري ـل نسيـلع

  مـي سقيـط  ح الودـصحي يفأهد
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ة ـى تحيـوأزك نيـال عــلتحم
  مـورقي ع ـمان 1فــكه هــلقيت

  وى ـمن ج  الجوانح ويذكر ما بين 
  2مــد ومقيـم مقعـوق إليهــوش

  
      


       
 
    3 
   
     


       
      

                                                
  ..))لقیـت ككھـف: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـذا البیـت سقـط في الزیتونـة؛ وورد في اإلسكوریـال 2
 .أضیفـت مـن الزیتونـة 3
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1
       
2 

  ن ـاجي ذوي العلم والحلم ممـأح
  دهـمن زن  مـة الفهـرى شعلـت

  ا ـا دنـم هو الموت مهمـن اسع
  دهــلى فقـع ىكـات يبـوإن ب

  م ــذي طعـس بـذ وليــذيـل
  دهــن بعـل مـبالغس  رـويوم

  تى ـه الفـيجتني ا ـب مــوأطي
  دهــن أو عبـة الحسـدى ربـل

  في   ثــر الثلـعش  هـمضجع
  دهـن خـف مـالمصححسـاب 

   

                                                
 .أضیفـت مـن الزیتونـة 1
  .البحـر المتقـارب 2
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   الـر هـل مطعم ذمـوإن شيت ق
  دهــبع  على ض ـوح ول ـس

  ه ـر إخراجـفي الذك  اءـوقد ج
  دهــعه  لىـع  بيـوم نــلق

  ر ـه آخـد لــف ضــوتصحي
  دهـي شهــل فــارك للنحـيب

  ه ــرب هــف مقلوبــوتصحي
  ي ردهــف  لـــردد م قبــت

  دت ــد بــق  هـمعاني ـمفهاك
  دهـلى نجـم عــار الكريــكن

       
1: 

  دق ــز تصـد العزيـا السيـأيه
  ةـبالوسيل لي ليـالع امـالمق في

   ـال الـن أطـرب الوزارتي عند
 ـلـهةـجميل  اًـه حسانــامأي  

   
                                                

  .البحـر الخفیـف 1
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  ان ـن زمـرني مـأن يجي هـعل
  ةـالثقيل  من خطاه رـالض يمسن

  وراً ـب جـعلي بالنه واستطالت 
  ةـة المستطيلـه الخفيفـن يديـم

  ا ـلي بضاعة غير مزجدع ـلم ت
 هـمن قليل هـون بـزر أهـونة  

  ا ـل يومـوفى لي الكي ا ـوإذا م
  هـوء كيلـه سـا يكيلـاً مـحشف

  ي ـفى بـه ال شـبي غليل  فشفى
  هــع غليلـالجمي  هـدون ابناي 

  ي نِّـذ نال مـان مـالزم من لهذا
  ةـحيل واهللا  انـس لي بالزمـلي

   1يدعـر ويـيشفع الوزي غير أن 
  هــه أو خليلـديمـده أو خـعب

   

                                                
  )).ویدعـو(: (طویـل. جعلھـا د 1
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  السا  دمت يا بن الوزير في عزك
  ةـكفيل 1ت به اللياليـي ودامـم

  
  2  

    
   


 

       
       

      
    
  

      
       


                                                
 )).األیـام: ((في الزیتونـة 1
  )).أطـول: ((نفسـھ 2
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       1
       

2     


  
  

                                                
 )).قیـم: ((في الزیتونـة 1
 ))بعلمـھ: ((في اإلسكوریـال 2
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1
      


      


    


    

       
      

     
  

     2
 

                                                
  )).أدام اللـھ لـھ: ((في الزیتونـة 1
 )).بعلمـھ: ((نفسـھ 2
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1 
  ت لنا ـدام  اتـهى الغايـا منتـي

  وتـف  الـب وى ـالقص  كـغايت
  هى ـفانت  بكم  يـائـإحي ت ـطلب

  وتـالم إلى  الي ـه حـقبل  نـم
  ال ـالع اه ـاه جـالج 2كـذل  وحق

  3تــوق  ىـأت  إال أن تــم ال
  

4
     


       




                                                
 .البحـر السریـع 1
 )).ذاك: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).وقـتي(: (؛ فأضحـت))الیـاء((طویـل . أضـاف د 3
 .واألخـرى أرجـح)). أتلـذذ: ((في اإلسكوریـال 4
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1 

  أسترزق األحياء ما رزقوا  قد كنت 
  واتـض أقـبع  2اً وال وفونيـشيئ

  م ـشكوته  ا أنـالي لمـف حـفكي
  3واتـعند أم  ب قوتيـرجعت أطل

  
 


       

4 
  ررا ـاء أرسلت شـيا شعلة من ذك
  صـب من األرجاء بعد قـى قريإل

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  ...)).شیئـًا وال مـا وفـوني: ((؛ فغـدت))مـا: ((طویـل. أضـاف د 2
  )).أمـواتي: ((؛ فأضحـت))الیـاء: ((طویـل. أضـاف د 3
 .البحـر البسیـط 4
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  اح على ـدعوى السف وشبهة حملت 
  صـا وخـق به مضمونهـفحل يلي

  اك بي فلقد جرعتني غصصا ـرحم
  وم من غصـا المكتـأثار تعريضه

  دي ـرح في كبـة القـاني بنكـبليت
  ف المجذوم بالبرصـل مرتجـكمث

  
       






      

 
       
﴿
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 [1﴾.2،      
        
         

    
 

        
  
    
        

        
        
  3   
       

                                                
 .ت في الزیتونـةلـم تـرد كلمـة بنبـإ في اإلسكوریـال؛ بینمـا ورد 1
َفَتَبیَُّنـوا َأْن  َیـا أیَُّھـا الِذیـَن آَمُنـوا إْن َجاَءُكـْم َفاِسـٌق ِبَنَبـٍإ(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

سورة الحجرات؛ . )ُتِصیُبـوا َقْومـًا ِبَجَھاَلـٍة َفُتْصِبُحـوا َعـَلى َمـا َفَعْلُتـْم َناِدِمیـَن
  .6: اآلیة

ـالى في قـوم مـوسى علیـھ السـالم؛ حیـن أمرھـم بضـرب إشـارة إلى قولـھ تع 3
َفُقْلَنـا اْضِرُبـوُه ِبَبْعِضَھـا َكَذِلـَك ُیْحـِیي (: القتیـل ببعـض أجـزاء البقـرة المذبوحـة

  .73: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )اللَّـُھ الَمـْوَتى َوُیِریُكـْم آَیاِتـِھ َلَعلَُّكـْم َتْعِقُلـوَن

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

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


502 
 

 1   
    
       
       
     

2

      
  

    

         

3    

                                                
 )).یغتـرف: ((وریـالفي اإلسك 1
 )).الصمـود: ((في الزیتونـة 2
 )).یصـب: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 3
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1
2 

  ه ـتعليم  يـن فاـه باإلنســلل
  م عنايةـم الكريـة القلــبوساط

  زل ـلم ت ة ـخط والكتاب طـفالخ
  معنى الكمال كناية  عن في الدهر

 
       

3: 
  ج ـبل  دقـلو كنت حاضرهم بخن
  الـفص  وهـل ما قد أبرمـولحم

  لخصصت بالدعوى التي عموا بها 
  الـاله الفصـل جـفص  4لـولقي

   

                                                
 )).بسـوقي: ((في اإلسكوریـال 1
 .البحـر الكامـل 2
  .البحـر الكامـل 3
 )).ولقلـت: ((في الزیتونـة 4
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  رة ـوتركت فرعون بن موسى عب
  الـاألوص ه ــه بسيفــتتقدمن

  
       

       

 


   
  

        
1


       

2
 

                                                
 )).مستظرفـة: ((في الزیتونـة 1
 .؛ فعدلھـا عنـان ھكـذا))لـورش: ((؛ وفي الزیتونـة))رش: ((في اإلسكوریـال 2
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1 

  متهما  يا ملبس النصح ثوب الغش 
  عنه غير منتكص النصيحة  ييلو

  ة ـاذ الهزل مأدبـباتخ الً ـوجاه
  صـيتوقى محمل الرخ  د ماـأش

  ى ـت إلـقلباني فانـنصحته فقص
  صصغحال يغص بها من جملة ال

  آيات القصاص له  باألمس أنكرت 
  ع فيه سورة القصصـواليوم يسم

  
       



      
        


                                                

 .البحـر البسیـط 1
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 ﴿
﴾1 

   
     
     
      
  
      

      

                                                
ُیـْؤِتي الِحْكَمـَة َمـْن َیَشـاَء َوَمـْن ُیـؤَت الِحْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتَي  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

 .269: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )َخْیـرًا َكِثیـرًا َوَمـا َیّذّكـُر إّال ُأوُلـوا اَألْلَبـاِب 
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    1
     
  

2

        
    
      
3       
   4   
    ﴿ 

﴾5،     
     

                                                
  )).كماینھـا: ((ونـةفي الزیت 1
 )).مـا إلیـھ أمـل: ((ورد بـدل ھـذه العبـارة في الزیتونـة مـا یـلي 2
قـد فـّل مذھبـھ : ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة ھكـذا 3

 )).واستنجـد مضربـھ
 )). وسحابـة بسجیـل تـرمى بتعجیـل: ((في الزیتونـة 4
  .4: ةسـورة االنشقـاق؛ اآلیـ 5
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  1 
      


     
       

         

   2 
     3  
 
     4 
    

5 ﴿ 

                                                
 )).لـم تـدر: ((في الزیتونـة 1
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 2
  . سقطـت في الزیتونـة؛ ووردت في اإلسكوریـال 3
 )).فراضـة: ((في اإلسكوریـال 4
 )).ولم ین إلیھ بعد مروح: ((ورد في اإلسكوریـال بـدل ھـذه العبـارة ما یلي 5
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 ﴾1،    
2 
  ل ـبجسم هاي ني أني ـم يرضـل

  هـت له أغراضـروح ما وفـوال
  مي ناحل ـت بأن جسـولقد رضي

  ةـفضفاض  ة بهـروح سابغـوال
  
      

  3
        

4
5
       

                                                
َوَیْسَئُلوَنـَك َعـِن الـّروِح ُقـِل الـرُّوُح ِمـْن أْمـِر َرّبي َوَمـا  (: كاملـة ھكـذا اآلیـة 1

 .85سـورة  اإلسـراء؛ اآلیـة . )ُأوِتیُتـْم ِمـَن الِعْلـِم إّال َقِلیـًال 
 .البحـر الكامـل 2
  )).یلقھـا: ((في الزیتونـة 3
 .وردت في الزیتونـةسقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال؛ بینمـا  4
  )).المجـال: ((في الزیتونـة 5
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1 

  من قصص   هـبارك عليها بذكر الل
  القصص  ى في سورةتأ 2ر ماـواذك

  وقـد  السحر يلهو بالعقول يحيث اغتد
  3صـوع  دهـال كيـال بين حـأح

  وت ل العقل والسحر الحالل قـعقاي
  4وص حجر الكون   ن كافل الصون بعدم

  دور إذا ـكالب ادى ـتته  تــوأقبل
  ر من فلك النذور في حصصـبسح

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  ...)).اذكـر لھـا مـا: ((؛ فغـدت))لھـا((طویـل كلمـة . أضـاف د 2
  : طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 3

  )).أحـال بین حـؤول كیـده وعـصي((
 )).وصي: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 4
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  ا ـالخدور به  دور ورباتـللب  من
  1صـوالمثالن ع  مطيع  المثل غير

  ما قرصة البدر والشمس المنيرة أن 
  من جملة القرص  2قيست بمن سوى

   ضـا يوماً بمنتقـه ما حكمهـتا لل
  صـبمنتق  اًـا يومـوال بدره كالً 

  د ـبالسواد فق ل حكمي فيها ـاإن ق
  أمنت ما يحذر القاضي من الغصص

  مجتهداً  3الترجيحفي  أرخصتأو كنت 
  صـا مع الرخـلم يقبل الورع الفتي

  
 

     
       
4     

                                                
  )).المثـل غیـر  مطیـع والمثیـل عـصي: ((ھـذا الشطـر ھكـذاطویـل . جعـل د 1
  )).قاسھـا: ((؛ ووضـع بدلھـا))سـوى((كلمـة : طویـل. حـذف د 2
 )).التخریـج: ((في الزیتونـة 3
  )).الوقیعـة: ((نفسـھ 4
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      1


     ﴿ 
﴾2، 3
 

       


        


       

                                                
 )).الكـنى: ((في الزیتونـة 1
ُیِریـَداِن أْن ُیْخِرَجاُكـْم ِمـْن  َقاُلـوا إْن َھـَذاِن َلَساِحـراِن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

 .63: سـورة طـھ؛ اآلیـة. )أْرِضُكـْم ِبِسْحِرِھَمـا َوَیْذَھَبـا ِبَطِریَقِتُكـْم المثـلى 
 )).الحكیـم: ((في الزیتونـة 3
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1    
      
      



        
      

  2
     
       
       


     
    
       3

                                                
  )).األصـول: ((في الزیتونـة 1
   )).الصـاب: ((نفسـھ 2
 )).سجـل: ((نفسـھ 3
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  1    
       


      

      


﴿2﴾3، 

       
       
 
     

      

                                                
   )).الخصـام: ((في الزیتونـة 1
 .؛ وھـو تصحیـف))وجعلتـني: ((نفسـھ 2
. )َقـاَل اْجَعْلـِني َعـَلى َخَزاِئـِن اَألْرِض إّني َحِفیـٌظ َعِلیـٌم  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .55: سـورة یوسـف؛ اآلیـة
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***  
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1 
2 

 
3 
4 

 
     
      

56
                                                

 )).الحسیـن: ((في النفـح 1
ترجمتـھ شائعـة ومنشـورة في مصـادر قدیمـة، ومراجـع حدیثـة كثیـرة؛  2

كتـاب التعریـف بابـن خلـدون ورحلتـھ غربـًا وشرقـًا، ونفـح الطیـب، : ھـاأھم
والضـوء الالمـع، واألعـالم؛ للزركـلي، وفلسفـة ابـن خلـدون االجتماعیـة؛ لطـھ 
حسیـن، ودراسـات عـن مقدمـة ابـن خلـدون؛ لساطـع الحصـري، ومقدمـة ابـن 

منطـق ابـن خلـدون؛ لعـلي خلـدون؛ تحقیـق عـلى عبـد الواحـد وافي؛ و
الـوردي، وابـن خلـدون حیاتـھ وتراثـھ الفكـري؛ لمحمـد عبـد اهللا عنـان، 
ومؤلفـات ابـن خلـدون؛ لعبـد الرحمـن بـدوي، وعلـم االجتمـاع الخلـدوني 

؛ لحسیـن الساعـاتي، وأعمـال الملتـقى الـدولي البـن خلـدون؛ )قواعـد المنھـج(
وطـني للدراسـات التاریخیـة بالجزائـر، والعـرب وابـن إصـدار المركـز ال

خلـدون؛ ألبي القاسـم محمـد كـرو، والعمـران البشـري في مقدمـة ابـن خلـدون؛ 
  . لسفیتالنـا باتسییفـا، وغیـر ذلـك مـن المراجـع العربیـة وأجنبیـة

 )).وینسـب: ((في النفـح 3
 )).معروفـة: ((نفسـھ 4
 )).رفاستقـ: ((نفسـھ 5
   )).ثـاني: ((نفسـھ 6
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    1 
 

 
      2

       
3

     4
      

      

5

  6 7   
 

                                                
  )).عـلى حشمـة وسـراوة: ((في النفـح 1
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))الفضـل: ((في اإلسكوریـال 2
 )).عـزوب: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتـبـت 3
 .أي القمـم 4
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))بـذول: ((في اإلسكوریـال 5
  ).)طلـل: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 6
  )).مفخـر: ((في النفـح 7
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1
        


  2    
       

 
 

3    
      

 4 
       



                                                
 )).الـزواوي وغیـره: ((في النفـح 1
 )).أبي عبـد اللـھ: ((نفسـھ 2
 )).مـن: ((نفسـھ 3
 .م1352الموافـق لـ  4
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1  2

     
      
      3 


       

4
     
       

       

       

                                                
  )).عـلى: ((في النفـح 1
 .م1355ھـ؛ الموافـق لـ 756أي سنـة  2
 )).عھدئـذ: ((في النفـح 3
 .اقـط في النفـحمـا بیـن حاصرتیـن وارد في اإلسكوریـال، وس 4
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1      
       
      
     2  3
      
 

 
4

   5   
      
      


6 
   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))المتیحـة: ((في اإلسكوریـال 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكوریـال؛ وسقطـت في النفـح 2
  )).جلبـة: ((ھكـذا في النفـح؛ وفي اإلسكوریـال 3
 ...))أول ربیـع األول: ((في النفـح 4
 .م1362الموافـق لـ  5
 .البحـر الطویـل 6
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  ت حلول الغيث في البلد المحل ـحلل
  لـعلى الطائر الميمون والرحب والسه

  ه ـوه لوجهـتعنو الوجاً بمن ـيمين
  لـوالكه 1من الشيخ والطفل المهدإ 

  ة ـاك غبطـعندي للقي  أتـلقد نش
  2اطي بالشبيبة واألهلـاغتب يسـتن 

  
3     

4


       
    5 

   6     
                                                

ح، والتعریـف بابـن خلـدون؛ بینمـا جـاء في اإلسكوریـال، ھكـذا في النفـ 1
  )). المعصـب: ((وریحانـة الكتـاب

ووّدي ال : ((ورد في ریحانـة الكتـاب بیـت آخـر بعـد ھـذا البیـت جـاء فیـھ 2
  )).یحتـاج فیھ لشاھـد   وتقریري المعلـوم ضرب من الجھـل

 ...))ـت قریـش لبیتـھیمینـًا بـربِّ حج: ((في ریحانـة الكتـاب 3
: ورد ھنا؛ في التعریف بابن خلدون، وریحانة الكتاب، ونفح الطیب؛ ما یلي 4

  ...)).ونور ضربت األمثال بمشكاتھ وزیتھ لو خیرت أیھا الحبیب الذي زیارتھ((
  .أي الشیـب 5
  .أي فتیلـة 6
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1،    
   2 3

4
  



       

 5    6
     7 

      
      

      8

                                                
 )).لّمتـھ: ((في الریحانـة 1
  )).ونصـب صـراح: ((نفسـھ 2
  )).وُرقي: ((، والنفـحفي التعریـف 3
  .؛ بالحـاء المھملـة))وانتحـاب: ((في النفـح 4
 )).راقـني: ((نفسـھ 5
 )).سحائـب: ((نفسـھ 6
 )).وقى: ((في الریحانـة 7
 )).الطیـة: ((نفسـھ 8
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   1  
      
      

  2
 34
5 

     
     

     
6 

  ره ـبك  أبي خ ـبالشي ك ـأوصي
  رهـة مكـحال ي ـن فــال تأمن

   

                                                
 )). السعـود: ((في الریحانـة، والتعریـف، والنفـح 1
 )).ومطابـق: ((في الریحانـة 2
  )).ویسمعـني: ((نفسـھ 3
  )).عـن: ((نفسـھ 4
 .أي الخـروج إلى الصحـراء 5
والبیتـان . مـا بیـن حاصرتیـن وارد في النفـح، وساقـط في اإلسكوریـال 6

 .اآلتیـان مـن السریـع
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  ه ـجئت  ك إذاــب الشــواجتن
  رهــن من تكــالرحم  كـجنب

  
     
1    2 

       
  3  



        

     4 
    
    5  

                                                
أمـا . وھي الحـلي الـتي تلبھـا المـرأة في ساعدھـا: الدمالـج؛ مفردھـا دملـج 1

  . تزیـن بھـا المـرأة ساقھـا وھي الحـلي الـتي: الخالخـل؛ فمفردھـا خلخـال
  .الھمالـج مـن الـدواب؛ الـتي تتمیـز بسیـر وركـض حسـن وسریـع 2
  .األداة الـتي یكتحـل بھـا: المـرود 3
وأبدلـت : ((ھكـذا في اإلسكوریـال والزیتونـة؛ بینمـا وردت في النفـح كالتـالي 4

 )).وأبدلـت منھـا أي آسـاد وحشیتـھ((
  . ؛ أي تنعیـم الوجـھ وتحسینـھ))التطریـة: ((في النفـح 5
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  1    
2     
    3 

       
       
  4  

       


      

       
 
 51  

                                                
؛ مـا زالـت ))اإلبریـة((وكلمـة . أي أزیلـت عـن الشعـر الكثیـف قشـر الـرأس 1

 . ؛ بالھاء))ھبریة: ((؛ ولكن محرفة؛ فیقولوناجلزائرمستعملة حتى اآلن في 
  .أي كأنھـا المرایـا 2
  )).یـزل: ((ھكـذا في النفـح؛ بینمـا ورد في الزیتونـة واإلسكوریـال 3
  .أي المزیـن والمرقـوم 4
  )).وصخـب: ((في النفـح 5
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2 

  قي ـتى نلتـم 3تـرت فقالــوم
  ثـا الخبيـاً إليهـش اشتياقـفه 

  ه ــربالـس زق ــمياد ــوك
  4ثــاق الحديـك بسـت إليـفقل

  
      

5
       
6
   

                                                                                                 
وصحـب : ((، وفي الزیتونـة))وصحـب المزھـر: ((في اإلسكوریـال 1

 .؛ والتصویـب مـن النفـح))المزمـر
 .ھـذان البیتـان لبشـار بـن بـرد؛ وھمـا مـن البحـر المتقـارب 2
 )).فقلـت: ((في دیـوان بشـار 3
وشرحـھ موجـود )). إلیـك یسـاق الحدیـث: ((ـن المثـل السائـرھـذا مأخـوذ م 4

  .في مجمـع األمثـال
  )).السـالم: ((في النفـح 5
  )).عـض: ((ھكـذا في النفـح؛ وفي اإلسكوریـال والزیتونـة 6
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1 

  اـوصرنا إلى الحسنى ورق كالمن
  ة أي إذاللـت صعبـورضت فذل

  
2     
       
  3    

    
     
      
4

        
     

                                                
 .ھـذا البیـت المـرئ القیـس؛ وھـو مـن البحـر الطویـل 1
  )).وھـذا: ((في النفـح 2
؛ ))الَعـزاز: ((، وفي النفـح))العـرار: ((ـال؛ وفي الزیتونـةھكـذا في اإلسكوری 3

 .أي األرض الصعبـة
  .أي األحمـق 4
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    1

      2
   3  

   4  
 5


67 
7 

  ر ـطعنة ثائ 8هـت ابن عبد اللـطعن
  اـاع أضاءهـوال الشعـذ لـلها نف

   
                                                

  )).التحـاور: ((ھكـذا في الزیتونـة، واإلسكوریـال؛ وفي النفـح 1
  .أي حـوت النـون 2
 )).یھملـھ: ((في النفـح 3
 )).قرنـھ: ((نفسـھ 4
  .فـع بـن األزرقفرقـة متطرفـة مـن الخـوارج؛ أنشأھـا نا 5
 )).البـؤسي: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ وفي النفـح 6
  .ھـذا البیـت لقیـس بـن الخطیـم؛ وھـو مـن البحـر البسیـط 7
 )).ابـن عبـد القیـس: ((ھكـذا في الزیتونـة والنفـح؛ وفي اإلسكوریـال 8
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1 

  ذر ـي المسفوك معتـنى له عن دمإ
  اـه تعبـفي سفك  هـول حملتـأق

  
2

        
      
     
3 4
      
       

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 .وسقطـت في النفـحوردت في الزیتونـة واإلسكوریـال؛  2
  )).اللعـاب: ((في النفـح 3
 .أي العیـب 4
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12 

  تى ـللف  هـإذا لم يكن عون من الل
  ادهـاجته عليه  ينـما يج 3رـفأكث

  
      

     
4 
  ت ـمصم ى ـو إلـتشك ك ال ـإن

  تـأو م  على الحمل الثقيل فاصبر
  

    5 
       
       

                                                
: ، وفي النفـح))المجارحـة: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي الزیتونـة 1

 )).الجائحـة((
 .البحـر الطویـل 2
 )).فـأول: ((في النفـح 3
 .بحـر الرجـز 4
  .أي أمراضـھ 5
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123




     

4 
 عي ـلى إصبـورا عـه طـأرفع

 هــأسفل 5ةــه مضطربـورأس

 قى على ـلي ول ـش المقتـكالحن
 هـمزبل  في رحـود لكي يطـع

   

                                                
  )).ولـم تتسـم: ((في النفـح 1
  )).أغفالھـا: ((ة؛ وفي اإلسكوریـال، والنفـحھكـذا في الزیتونـ 2
  .؛ بالـذال المعجمـة))األقـذار: ((في النفـح 3
 .البحـر السریـع 4
 وھـو أسلـم)). مضطـرب: ((في الزیتونـة، والنفـح 5
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1 
  ه ـحس  وىـق 2......ت منـعدم

  هـرء على نفسـالم رة ـا حسـي
  ه ــلى أصلـال عـد مـراه قـت

  هــأس  ر علىــط خـكحائ 
3 

  ا ـن أصبحيداء دني إبليس ـأيحس
  اـوزكام الًـملي ورأسي دـبرج

  ده ــه وأزيـب ا ـكان ا مــفليته
  اـقيام 4دـال يري ......اوةــرخ

5 
  ة ـو يرقب فتكـوه .......ولـقأ

  داهية 6وغالتك..... ه خبت منـب
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
  .كلمات نابیةفي الفراغات الظاھرة في ھذا البیت؛ وما یلیھ من أبیات؛ كتبت  2
 .طویـلالبحـر ال 3
 )).ال یطیـق: ((في النفـح 4
 .البحـر الطویـل 5
 .؛ بالعیـن المھملـة))وعالتـك: ((في النفـح 6
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  ذرت ـت تعـبخ .......إذا لم يكن
  ةـمن كل ناحي.....وه ـعليه وج

1 
  ه ـكأن ............وقفـ 2فـتعف

  فـة ملتـاء إلى جنب الركيـرش
  ه ـكفرخ ابن ذي يومين يرفع رأس

  فـه الضعـثم يدرك هـإلى أبوي
3 

  ا ـبعد ما كان أملس .......تكرش
  اــفأفلس واه ـاً من قـوكان غني

  وصار جوابي للمها أن مررن بي 
  ىـاألس مضى الوصل إال منية تبعث 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).تعقـف: ((في النفـح 2
  .البحـر الطویـل 3
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  ي ـف بـفاستخ  هـسي من حييتـبنف

  2الـعلى ب 1ران منهـولم يخطر الهج
  ا ـبعدم  3]ةـزء والنجـباله[ني ـوقابل

  اليبرردت سـوج 4حططت به رجلي
  5ةـر فوق دكـجى من موسـارت وما 

  البالي  عرضت له شيئاً من الحشف
 
6      
    

7 
   

                                                
  )).یومـًا: ((في النفـح 1
  .؛ بالیـاء في اآلخـر))بـالي: ((نفسـھ 2
؛ بینمـا سقـط ھـذا ))بالغـور والنجـد((: ھكـذا في اإلسكوریـال؛ زفي النفـح 3

 .البیـت في الزیتونـة
 .؛ بالحـاء المھملـة))رحـلي: ((في النفـح 4
 )).تكـة: ((نفسـھ 5
  )).ھمـوم: ((نفسـھ 6
  .البحـر الطویـل 7
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   1))ولـن معـم دارس مـد رسـل عنـوه((
  


    
 2
       
  3  
      


      
   4  
56 

   
                                                

  : ھـذا عجـز بیـت المـرئ القیـس؛ وصـدر البیـت ھكـذا 1
  )).وإّن شفـائي عبـرة إن سفحتھـا((

  )).عازفـة: ((في النفـح 2
 )).بنـار: ((في الزیتونـة 3
؛ بینمـا سقطـت ھـده العبـارة ))قمیصـھ: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي النفـح 4

 .في الزیتونـة
 )).أمـرك: ((في النفـح 5
 .البحـر الكامـل 6
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  اذر ــأو ع اذل ـرن لعـتظه ال
  1]راءـوالض  السراء[ك في ـحالي

  رارة ـن حــة المتفجعيـفلرحم
  داءـة األعـب مثل شماتـفي القل

  


2﴿  ﴾3، 
 
 4   
5 

  م ـقتاله ـت ترك  اـم مـاهللا يعل
  دـر مزبـمهري بأشق حتى رموا 

   
                                                

 )).الضـراء والسـراء: ((في النفـح 1
 )).غمـام طمـا: ((ورد في النفـح مكـان ھـذه العبـارة 2
َفَلـْم َتْقُتُلوُھـْم َوَلِكـّن الّلـَھ َقَتَلُھـْم َوَمـا َرَمْیـَت إْذ َرَمْیـَت، (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

. )َوَلِكـّن الّلـَھ َرَمـى َوِلُیْبـِلَي الُمْؤِمِنیـَن ِمْنـُھ َبـَالًء َحَسنـًا إّن الّلـَھ َسِمیـٌع َعِلیـٌم
  .17: سورة األنفال؛ اآلیـة

  )).وال تسـرع: ((النفـحفي  4
واللـھ دّر الحـارث : ((وفي النفـح. لـم یـرد في الزیتونـة سـوى اسـم عـروة 5

  .واألبیـات مـن البحـر الكامـل)). ابـن ھشـام

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

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


538 
 

  دونهم  ل ـي إن أقاتـت أنـوعلم
  ديـمشهيضرر عدوي  أقتل ولم 

  م ـة فيهـم واألحبـررت منهـفف
  دـوم مفسـاب يـاً لهم بعقـطمع

  


12 


      
3   4 

     5
    6  

7 
   

                                                
 .أي تلیـن 1
 .أي كـم مـن شجـاع جبـن 2
 )).لركائـب: ((في النفـح 3
  )).تكثـر: ((في النفـح 4
 )).نعـم: ((نفسـھ 5
 .ـم شجـرًا ملتـفًاأي اقتح 6
 .أي صعـب 7
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1


        
2 
34
5
     

     

   6 7  
                                                

 )).شـرح البـردة: ((في النفـح 1
  )).في العقلیـات: ((نفسـھ 2
وھـو فخـر الدیـن الـرازي أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن عمـر بـن الحسیـن؛  3

 .م1209/ھـ606یعـرف بابـن الخطیـب؛ تـوفي سنـة 
  )).وبـھ: ((في النفـح 4
  )).أول لقیـھ: ((نفسـھ 5
  )).فوقـھ: ((النفـحفي  6
بعـد ھـذه الكلمـة مباشـرة؛  252ورد في اإلسكوریـال؛ ضمـن آخـر اللوحـة  7

ھـذا المقـدار ھـو الـذي ذكـره الشیـخ : قلـت: ((فقـرة دونھـا الناسـخ؛ جـاء فیھـا
ابـن الخطیـب عـن توالیـف ھـذا الفاضـل المترجـم بـھ؛ لمكـان وفـاة الشیـخ قبـل 

ولـو علـم الشیـخ رحمـھ اللـھ بكتابـھ المشھـور؛ الـذي سحـر بـھ . المترجـم
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   1  

      
       
 2      
3      



45 

   

                                                                                                 
بكتـاب العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر في أیـام : " الخـاص والجمھـور المسـمى

لحـاله " العـرب والعجـم والبربـر؛ ومـن عاصرھـم مـن ذوي السلطـان األكبـر 
لقـد اختـرع . یتمـادى في صدقـھبمـا یجـب في حقـھ؛ وإن انتـھى إلى غایـة؛ فـال 

فیـھ؛ مـن بیـن المنـاحي مذھبـًا عجیبـًا، وطریقـة مبتدعـة، وأسلوبـًا، وسلـك 
فیـھ الحدیـث عـلى العلـوم، وتنقیـح الفھـوم، ومـا یعـرض في االجتمـاع 

رحـم . اإلنسـاني مـن األعـراض الذاتیـة والخیـاالت والحلـوم؛ مسلكـًا غریبـًا
 )).    دعـھ، ومتـع في أعـلى علییـن مخترعـھاللـھ مب

  )).وسلطانیاتـھ السجعیـة: ((في النفـح 1
 )).شعـره: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
 )).الشعـر ونقـده: ((في النفـح 3
 .م1360الموافـق لـ   4
 .وھي مـن البحـر الكامـل)). طویلـة أولھـا: ((في النفـح 5
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  تعذيبي   أسرفن في هجري وفي 1[
  رتي ونحيبيـق عبـموف  وأطلن

  ة ـساع 2البين موقف ن يوم ـوأبي
  بـيئؤاد كـمشغوف الف  وداعـل

  ادروا ـن وغـعهد الظاعني ه ـلل
  3بـة ووجيـن صبابـبي رهيـقل

  سافح   م ودمعيـت ركائبهـغرب
  4روبيـم بماء غـبعده  تـفشرق

  م ـشوقه  ب غلةـبالعت اً ـعيا ناق
  بيـوفي تأني ذلي ـرحماك في ع

  ني ـالم وإنـب المـيستعذب الص
  5بـشري  غير ديـالم لـماء الم

   

                                                
بھـذه الحاصـرة؛ وحـتى الحاصـرة الثانیـة اآلتیـة الحقـًا؛ كـل مـا سیـرد بـدءًا  1

  . ساقـط في الزیتونـة، ووارد في اإلسكوریـال
 )).وقفـة: ((في النفـح 2
  .خفقـان القلـب: الوجیـب 3
 .عـرق في العیـن یسیـل منـھ الدمـع: الغـروب ھنـا 4
  .أي غیـر عـذب 5
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  ما هاجني طرب وال اعتاد الجوى 
  بـزل وحبيـر منــوال تذكـل

  مطلعاً  الل كانت ـو إلى الطـأهف
  بـاس ربيـم أو كنـدر منهـللب

  رددت ـدي البلى وتـعبثت بها أي
  وبـخط  آي ا للدهرـفي عطفه

  ا ـا وإن عهودهـمعاهده  لىـتب
  بيـوحسن نسي ا وصفي ـليجده

  م ـلمتي تـار تعرضــوإذا الدي
  بـى التشبيـا إلـذكراه هـهزت

  ل فإنه ـر الجميـلى الصبـإيه ع
  وبـالمنه  ن فؤاديـبدي 1وىـأل

  ه ـر يثني صرفـا والدهـلم أنسه
  بـد ورقيـض طرفي حاسـويغ

   

                                                
 .أي أنكـر 1
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  ا ـبم ا ـمحاسنه مونقة   دارـوال
  1بـل قشيـام كـت من األيـلبس

  ان تعتسف الفال ـق األظعـيا سائ
  3بـبالتأوي 2ادـاآلس ل ــوتواص

  ل ـل مذلـل كـاً عن رحـمتهافت
  وبـن ومس لغـمن أي وان ـنش

  ه ـالنفحات فضل ردائ اذب ـتتج
  وبـاً وجنـا من صبـفي ملتقاه

  ة ـبة صحبإن هام من ظما الصبا
  4وبـه المسكـورد دمعـنهلوا بم

  ا ـة من دونهـب منيـفي كل شع
  وبـاء شعـاني أو لقـهجر األم

  إلى التي   ت صدورهنـهال عطف
  وبـن وقلــة أعيــا لبانـفيه

   
                                                

  .أي كـل جدیـد 1
 .السیـر لیـًال بكاملـھ دون تأخیـر: ؛ ومعنـاه))اإلسـآَد(( :في النفـح 2
  .معنـاه السیـر في النھـار كلـھ إلى اللیـل: التأویـب 3
  : جـاء في النفـح بعـد ھـذا البیـت مباشـرة البیـت التـالي 4

  )).صدعوا الدجى بغرامھ المشبوب *أو تعترض مسراھم سدف الدجى ((

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

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


544 
 

  ا ـيثرب مأمن اف ـؤم من أكنـفت
  بـمن تثري اه ـما تخش ك ـيكفي

  وة ـا مجلـآيه وة ــالنب ثـحي
  بـل غريـار كـن اآلثـم  تتلو

  رى ـالث 1هـلم تحجب بـسر غري
  وبـه بالمحجـر اللـس  ما كان

  ضراعة  رام ـد الرسل الكـيا سي
  3يوبـح  نفس وتذهب 2من يتقض

  والمنى  جنابك ت ذنوبي عنـعاق
  ذوبـل كــبك  نيـتعلل ا ـفيه

  قى ـصرفوا العزائم للت 4ال كالآللئ
  بـر نصيـا بخيـفاستأثروا منه

  وا ـتى فرقـه حـللوا ـلم يخلص
  وبـوجن  ه بين مضاجعـفي الل

   

                                                
  )).ُیَحجِّبـھ: ((في النفـح 1
  )).مـنى: ((نفسـھ 2
 .أي ذنـبي وإثـمي 3
  )).ال كـاأللى: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ا ـشفاعتك التي أرجو به  هب لي
  ذنوبي ح ـالً عن قبيـصفحاً جمي

  رئ ـأتيحت الم  اة وإنـإن النج
  بـس بالتسبيـك ليـفبفضل جاه

  تي ـاً بإجابـك واثقـدعوت ي ـإن
  بـر مجيـو وخيـر مدعـيا خي

  اً ـيك طيب قصرت في مدحي فإن 
  بـج الطيـرك من أريـذكفبما ل

  مإذا عسى يبغي المطيل وقد حوى 
  بـرآن كل مطيـك القـفي مدح

  الي زورة ـاللي ني ـتبلغ ل ـيا ه
  وبـبالمرغ وز ـي الفـإل  تدني

  بها   اتي بإخالصيـو خطيئـأمح
  وبيـر ذنـأوزاري وإص وأحط 

  المنى وتعودوا   ة هجرواـفي فتي
  بـة ونجيـتجيب ل ـك اء ـإنض
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  ال ـفوق الف صحائف ليلهم  يويط
  بـومن تقري  من خبب  ما شئت

  رددوا   ركـادي بذكـإن رنم الح
  روبـك طـاق إليـاس مشتـأنف

  ة ـب الخلي بطيبـرد الركـأو غ
  بـن النيـحني  اـلمغناه واـحن

  م ـالبيد عن آبائه ورثوا اعتساف 
  وبـني يعقـة في بـإرث الخالف

  س ـل وهي عوابـالطاعنون الخي
  سبيب ع كل ـار النقـشى مثـيغ

  اً ـات هواتنـالمقرب ون ـوالواهب
  وبـان لعـخوار العن  لـمن ك

  الجار حتى عرضهم  ون ـوالمانع
  معيب  داء غيرـدى األعـفي منت

  م ـحمله  ويرجى  تخشى بوادرهم
  بـجى ومهيـة مرتـشيم والعز
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1 
  سرى   سائل به طامي العباب وقد

  وبـالعزم ذات هب 2]بريح جىتز[
  م ـة وعزائـأسن ب ـه شهـتهدي

  وبـالمره الحادث  يصدعن ليل 
  ه ـظلم الضالل بسعي  حتى انجلت

  وبـالمغل دى بفريقها ـوسطا اله
  بالتقى  يا ابن اإللى شادوا الخالفة 
  وبـا المعصـبتاجه واستأثروك 

  مناقب  ن آي ـظ الديـجمعوا بحف
  ومغيـبكرموا بهـا في مشهـد 

  للـه مجـدك  طارفـا  أو تالـدا
  بـل عجيـه كـا منـشهدن  فلقد

  ال ـة لك والعـة أو رغبـكم رهب
  بـب والترهيـبالترغي  ادــتقت

   

                                                
 )).ومنھـا: ((في النفـح 1
 )).تزجیـھ ریـح: ((في التعریـف بابـن خلـدون 2
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  ة ـروراً بأشرف دولـال زلت مس
  وبـالمرق من أفقها  ىدـيبدو اله

  اً ـاً أو رائحـالمعالي غادي  تحيي
  دك ضامن المطلوبـد سعـوجدي

  
       

1 
  دي ـواق من زنـت يد األشـقدح

  دــالوج  رةـبي زفـت بقلـهفو
  ة ــثق  على واني ـلس ذت ـونب

  دــبالبع ت ـفاستبدل رب ـبالق 
  ه ـآمل ت ـل كنــرب وصـول

  دـالص مـه مؤلـمن تـفاعتض 
  ه ـر أطلبـد الصبـعن  دـال عه

  عهدي ن ـاع مـرام أضـإن الغ
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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  ه ــا أعنفـذول فيمـالع ىحـيل
  ديـغي رشـل فأبتـول ضـوأق

  ا ـأسأله ات ــارض النفحـوأع
  دـي الوقـد فـوى فتزيـبرد الج

  ا ـمسالكه ى ـرام إلـدي الغـيه
  يدـته  اـف مـبضعي  ليـلتعل

  اً ــسفمعت 1اءـق الوجنـسائ اـي
  دــة الوجـالة لطيــي الفـط

  أ ـنب ا ـاب ففي الصبـأرح الرك
  ردـالج  ةـن المستنـع ي نـيغ

  راً ـة خبـبرام وع ـل الربـوس
  نجد  نـد وعـني نجـن ساكـع
  قي ـوى خلـاله ما لي تالم على 

  سوى الحمد أبى ـتي تـي الـوه
  ت ـد مذ وضحـالرش  إال ألبيت 

  دــلرشم اــن معالــبالمستعي
   

                                                
 )).األظعـان: ((في التعریـف 1
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  قى ـدى وتـفي ه  1ةـالخليق نعم 
  ودــالط  خـشام  عز اءــوبن

  م ـشأنه  رـراة الغــل السـنج
  دـب الوجــال بمواهـكسب الع

 
 

  ني ــأوبـت  إذ  نيـم  هـلل
  ردـق فـو بشاهـراه وهـذك

  ا ـقضب  2رـل بواتـم يفـشه
  3دـي أيـال أولـأقي وعـوجم

  د العزم في طلبي ـت زنـأوري
  وقضيت حق المجد من قصدي

  ه ـمناهل أ ـن ظمـووردت ع
  4دـز ومن رفـمن ع فرويت  

   

                                                
 )).الخلیفـة: ((في التعریـف، والنفـح 1
 )).بواتـرًا: ((نفسھمـا 2
  .أولي القـوة: أي 3
  .ومـن عطـاء: أي 4
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  أوى لمن كلفت ـة المـهي جن
  دــالمج  بـه بمطالــآمال

  ا ـورد كوثرهـب  لـلو لم أع
  دـة الخلـجني ت هذـا قلـم

  م ـودونه ومي ـق غ ـمن مبل
  دـالبع 1ةـوتنوف  النوى قذف 

  م ـلى رجائهـع ت ـأنف  إني
  جميعهم وحدي  عز تـوملك

 
  ة ــاف حاليـة األعطـورقيم

  ردـالب  2جــة بوشائــموشي
  ت ـاب ما أنسـة األنسـوحشي

  3ودـبالق داء ـش البيـفي موح
  داً ـغ صعـبال  دـو بجيـتسم

  رف الصروح بغير ما جهدـش
   

                                                
  .ھي األرض البعیـدة الواسعـة؛ الـتي تخلـو مـن المـاء: التنوفـة 1
  )).بوشـاح: ((في النفـح 2
  )).بالقـرد: ((في التعریـف، النفـح 3
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  ات به ـخت رؤوس الشامـطال
  دـرت عن الوهـا قصـولربم

  ت ـاً وصلـت إليك تنائفـقطع
  2دـوالوخ  صـالنـب 1اـآساده

  الً ـذل على استصعابها 3ىدـحت
  دـوالق  نـوع القـت طـوتبي

  ا ـن لنـالئي ضمـبسعودك ال
  دـرغ ةـاة بعيشـول الحيـط

  ش ال ـك في وفد األحابـجاءت
  دـالوف  رك مكرمـيرجون غي

  م ـتقلبه   اءـضأن وك ــواف
  دـور والنجـبالغى السر أيدي

  ه ـيستقري مضاجع فـكالطي
  دـل من غمـيس امـأو كالحس

   

                                                
  )).إسآدھـا: ((في النفـح 1
  . ضربـان مـن السیـر السریـع: النـص، والَوْخـد 2
 .بالخـاء المعجمـة، والیـاء في اآلخـر)). يتخـد: ((في النفـح 3
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  ت ـبالحسنى التي سبق ون ـيثن
  دـار وال جحـر إنكـغي نـم

  م ـلحظك من وفادته  رونـوي
  دـوالهن راكـراً على األتـفخ

  رف ـل في شـاً جـيا مستعين
  ديـوالمه  عن رتبة المنصور

  ه ـعن خليقت  كـزاك رباـج
  1ديـسي  م ماـخير الجزاء فنع

  ا ـوساكنه  اـللدني  تــوبقي
  2]دـوفي سع داً ـأب زة ـفي ع

 3 4   
5 

   

                                                
 )).مـا تسـدي: ((في النفـح 1
كـل مـا وارد بیـن الحاصـرة األولى وھـذه الحاصـرة األخیـرة؛ وارد في  2

 .اإلسكوریـال، وساقـط في الزیتونـة
 )).وقـال یخاطـب عمـر بـن عبـد اللـھ مدبـر ملـك المغـرب: ((في النفـح 3
  .ھو الوزیر عمر بن عبد اهللا؛ مدبـر ملـك المغـرب آنـذاك: ھناصدر الدولة  4
 .البحـر الكامـل 5
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  ق ـيا سيد الفضالء دعوة مشف
  عـسمي نادى لشكوى البث خير

  ة ـاء بعد تعلـالي ولإلقصـم
  عـشفي  ب كنت لها أجلرـبالق

  صافيا   قت لينوأرى الليالي ر
  روعيـمنها فأصبح في األجاج ش
  ولقد خلصت إليك بالقرب التي 
  دوعـبص ليس الزمان لشملها 

  ادق ـووثقت منك بأي وعد ص
  إني المصون وأنت غير مضيع

  ة ـة طاعـوسما بنفسي للخليف
  زوعـام هواك قبل نـدون األن

  بسعيهم  الكاشحونحتى انتحاني 
  عيـعني وكنت مني  فصددتهم

  وسائلي  بنجح  1رغمت نفوسهم
  عيـم بصنيـأنفاسه  وتقطعت

   
                                                

  )).أنوفھـم: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 1
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  نقموا علي خالئقي   وبغوا بما
  عـل شنيـبك  فراموني حسداً 

  تي ـذل في الـم ببـال تطمعنه
  وعـقن  قد صنتها عنهم بفضل

  وفي يدي القلم الذي   أضام ىأن
  عـبمطي  مـه لهـما كان طيع

  ي الخصائص ليس تأبى رتبة ول
  ذاك من تفريعي 1حسبي بعلمك

   2ةـدك وهو خير أليـقسماً بمج
  دوعـؤادي المصـا لفـاعتده

  3عيـإني لتصطحب الهموم بمضج
  وعيـفتحول ما بيني وبين هج

  معشر  عطفاً علي بوحدتي عن 
  نفث اإلباء صدودهم في روعي

   

                                                
 )).بعلـمي: ((في النفـح 1
  .القسـم: األلیـة 2
 )).إني لیضطجـع اللـوم بمضجـعي: ((ورد ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذا 3
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  داً ـم متجلـباكرته  دو إذاـأغ
  وعيـفضول دم وأروح أعثر في

  نفسي خيفة   حيران أوجس عند
  روعـكل م  فتسر في األوهام

   1على الزفرات قلباً إده  ويـأط
  وعيـحمل الهموم تجول بين ضل

  دهر رابني  ولقد أقول لصرف 
  عـتنوي  جاءت على بحوادث 

  ضائري فليس خطبك   مهالً عليك
  ن دروعـأج لبست له   دـفلق
  أوحد  بعصمة من  إني ظفرت 

  وعـالمجم بفضله  بذ الجميع 
  

   

                                                
  )).آداه: ((في النفـح 1
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1 
  تحييني   حي المعاهد كانت قبل[ 

  يرويها ويظميني بواكف الدمع 
  داري ودارهم   تلى نزحألإن ا

  في آثارهم دوني  تحملوا القلب
  صبراً ضاع بعدهم   وقفت أنشد

  نيـيناجي وأسأل رسماً ال فيهم
  ه ـمن شوق وألثم  أمثل الربع

  نيـوكيف والفكر يدنيه ويقصي
  ؤة ـالوجد مني كل لؤل وينهب 

  مأمون عليها غير 2ما زال جفني
  بعدهم  وني مغاني الربعـسقت جف

  أطالله الجون لىعفالدمع وقف 
   

                                                
 .والقصیـدة مـن البحـر البسیـط. م1362الموافـق لـ  1
 )).قلـبي: ((في التعریـف 2

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

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


558 
 

  ل ـالهوى شغ قد كان للقلب عن داعي 
  يدعوني إلى السلوانلو أن قلبي 

  رـمدك 1أحبابنا هل لعهد الوصل
  نيـتحيي منكم وهل نسمة منكم

  زائره   2ما لي وللطيف ال يعتاد
  نيـيداوي ال 3الًـم عليـوللنسي

  ا ـيا أهل نجد وما نجد وساكنه
  نـحسناً سوى جنة الفردوس والعي

  م ـما مر ذكرك ني ـأعندكم أن
  نيـتثني الراحت كأن ـإال انثني

  م ـأصبوا إلى البرق من أنحاء أرضك
  4نيـيصبي ما كانشوقاً ولوالكم 

  دي ـيا نازحاً والمنى تدنيه من خل
  نيـقرباً يناجي ه ـحتى ألحسب

   

                                                
 )).الـود: ((في الزیتونـة 1
  )).یعـود: ((نفسـھ 2
  )).علیـل: ((في الزیتونـة 3
  .أي أصبـو ألجلـھ 4
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  ا ـوم  ؤادي عن سواكـأسلى هواك ف
  يسليني  سواك يوماً بحال عنك

  يا  ادكاري   ي أنستكترى الليال
  تنسيني من لم يكن ذكره األيام 

 
  ت ـر الثالثين التي ذهبـأبعد م

  بإحساني وتحسيني الشباب يأول
  أضعت فيها نفيساً ما وردت به 
  يرويني إال سراب غرور ليس

  كلها خدع   2من أماني 1واحسرتا
  تريش غيي ومر الدهر يبريني

34 
   السعود حمى يا مصنعاً شيدت منه 

  نـال يطرق الدهر مبناه بتوهي
   

                                                
  )).واحسـرتي: ((في النفـح 1
 )).مـن أمـاٍن: ((نفسـھ 2
 .األقـصى واألوسـط: في المغربیـن ھـو بـالط السلطـان وقصـره: المشـور 3
 )).المبـني: ((في النفـح 4
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  صرح يحار لديه الطرف مفتتنا 
  1نـوتلوي  فما يروقك من شكل

  ـالس مشوركإن  كسرى إليوانبعداً 
  األواوين امي ألعظم من تلكـ

  ودع دمشق ومغناها فقصرك ذا 
  2]جيرون  أبواب  ب منـلأشهى إلى الق


3: 

  مبلغ عني الصحب اإللى جهلوا   من
  إذ أضاعوني ودي وضاع حماهم 

  رم ـا إلى حـت من العليـأوي  إني
  نيـتحيي ه بالبشرىـكادت مغاني

  م ـق بعدهـلم أل  نـظاع  نيـوإن
  خصماً يشاكيني وال  دهراً أشاكي

   
                                                

  )).وتكویـن: ((في النفـح 1
اعتبـارًا مـن الحاصـرة السابقـة في بدایـة القصیـدة وحـتى ھـذه الحاصـرة؛  2

كلـھ ساقـط في الزیتونـة؛ ولـم یـرد مـن ذلـك كلـھ سـوى القسـم األخیـر عنـد 
  .بـن عبـد اللـھالتعریـض بالوزیـر عمـر 

 )).انصرافـھ بسببـھ: ((في النفـح 3
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  دي ليالي إذ ـأخفرت عه تيـال كال
  والهون الخوف بين الطرف أقلب 

  ظفرت  التي  اميـألي سقياً ورعياً 
  ونـر مغبـغي ظ ـبح يداي منها 

  ني ـاً ال يماطلـملي ا ـاد منهـارت
  1نيـال يعني  كريماً  وعداً وأرجو

  م ـطيها حك واف ـق منها اك ـوه
  نـطي الرياحي  فياألزاهر  مثل 

  ت ـوإن تلي يت دراً ـوح إن جلـتل
  نـاس البساتيـبأنف عليك  ـيتثن

  اردة ـدي كل شـت منها بجهـعاني
  2تواتيني ما كانت  ودكـسع  لوال

  ه ـتقسم  اـا مهعن رـع الفكـيمان
  ونـبطي الصدر مكن 3حزن من 

   

                                                
  .؛ ثم أتت األبیت الموالیة))ومنھا: ((ذكر في النفح بعد ھذا البیت مباشرة كلمة 1
  .أي توافقـني، وتناسبـني 2
 ...)).مـن كـل حـزن: ((في التعریـف، والنفـح 3
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  ا ـت لي شواردهـدك ذلـلكن بسع
  نـر وتزييـت منها بتحبيـفرض

  ة ـدع  ت دهرك في أمن وفيـبقي
  نـر وتمكيـك في نصـودام ملك

  
 

 


      


    1   
2   
        

                                                
؛ تكملـة لمـا وقـد أضـاف عنـان ھنـا فقـرة صغیـرة. بیـاض في ھـذا الحیـز 1

ذكـر بخصـوص استیـالء األمیـر أبي عبـد اللـھ محمـد الحفـصي عـلى بجایـة؛ 
حیـث غـادر ابـن خلـدون األندلـس في . م1363/ھـ765وذلـك في رمضـان سنـة 

ھـذه الفتـرة؛ ملبیـًا دعـوة األمیـر المذكـور؛ وقـد حـدد ابـن خلـدون في 
م؛ إذ وصـل إلى 1364/ھـ766ألمریـة بسنـة  تاریـخ إقالعـھ مـن)) التعریـف((

 . ھـ766بجایـة بعـد خمسـة أیـام مـن إبحـاره؛؛ وبالضبـط في رجـب مـن عـام 
  .م1366الموافـق لـ  2
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1 

  ***  
   

                                                
  .م1331الموافـق لـ  1
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] 
 

 
    

      

      
1 

  السوط أبلغ من قول ومن قيل 
  لـباألباطي سفيه ومن نباح 

  راه ـأب النار رـدار كحـمن ال
  2]لـاضي أيتعقيـل التقـيعق

     ***  
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
جـاءت ھـذه الترجمـة مختصـرة في الجـزء الثـاني مـن مخطـوط الزیتونـة؛  2

 . ؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال181: ضمـن اللوحـة
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1 

 
 

   2   
   
    

   3  
     4 



  


                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

القـادم، وبغیـة الوعـاة، ونفـح الطیـب، واختصـار الفتـح المعـلى؛ وذكـر أنـھ 
 .؛ بالـراء المھملـة))الفـزاریي((

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 3
  .؛ فصـوب عنـان ذلـك))ألتـاه: ((، وفي الزیتونـة))أتـاه: ((في اإلسكوریـال 4

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

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


566 
 

      
    
      

       


 
 
 

        
        
1
         

      2




                                                
 )).أبـو القاسـم السھیـلي: ((في بغیـة الوعـاة 1
 )).عـن أبي الولیـد بـن یزیـد بـن عبـد الرحمـن بـن َبـقِّي: ((في التكملـة 2
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   1


      


      

     


                                                
  )).تھـمبعبدا: ((في اإلسكوریـال 1
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      1

   



       
       

2 
   

                                                
 )).العشریـة: ((في الزیتونـة 1
 .جانـب: نفسـھ 2
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1 

  د ـتتقي ره كـبش ه ـم اإللـنع
  دـويحم  ر في النوالـفاهللا يشك

  ة ـمحتاج ا ـدت إليه أكفنـم
  دـوده ما نعهـمن ج ا ـفأناله

  ة ـوكاف  مـبغماي  اــوأغاثن
  رعدـوالبشاير ت بالبشر تشرق 

   ـةملت إلى ظما البسيطة ريح
  دـال تجح ةـمن  هـا عليـفله

  مفضض  فالجو براق والشعاع 
  دـمعسج األثير   والماء فياض

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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  األتي كأنما ي واألرض في حل
  وزبرجد  1ام لؤلؤـف الغمـنط

  الخمايل باسم  مطلولوالروض 
  ل ميدـالحماي ه ـب لينـالقض

  حركاتها   عقول الناس فيتاهت 
  أودـا تتـأم سكره  اـألشكره

  تنثني  اب البطالةـول أربـفيق
  تسجد اب الحقيقة ـأرب  لويقو
  فإنها  الصوابوإذا اهتديت إلى 

  دـوتقع ا تقوم ـفي شكر خالقه
  ال ينقضي  الذيهذا هو الفضل 

  دـال ينف  ود الذيـهذا هو الج
  ره ـبشك  لقياملحضر فؤادك ا

  دلـم قدر ما تتقـت تعلـإن كن
   

                                                
  )).ولؤلـؤ: ((طویـل واو العطـف؛ فأضحـت. أضـاف د 1
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  فكلهم   العباد فض يديك مننوا
  دـل وأنت جهال تعقـالح عجز

   الـ سواه فإنما افتقرت إلىوإذا 
  دـاألبع  المجال ي بخاطركذـ

  ة ـحج تشاهد  ه كماـنعم اإلل
  دـيشه  اـل ممـات أجـوالغائب

  ه التي ـرحمت إلى آثار  فانظر
  رددـا وال يتـفيه ى رـال يمت

  مبلغ   لـيا ليت شعري والدلي
  1دـالملح  من أي وجه يستريب

   ـهإن إله  من ذا الذي يرتاب
  دـتوح اد ـة الجمـألسنأحد و

  ه ـومقال  هـرح حالـكل يص
  دـه رب يعبـس إال اللـأن لي

   

                                                
  )).المحلـد: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
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1 
  اً ـجانب  ةـالحقيق اً لمن تركـعجب

  اـمجانب  دا ألرباب الصوابـوغ
  را ـحاض اع بالحق المصحح ـوابت

  اــللزور المعلل عايب  اءـش  ما
   اـار أنفذ أسهمـبعد ما قد ص  من

  اـقاضب  ىوأمض  2ةـعادي  وأشد
  ق ـمن ساب  قـك سوابـال تخدعن

  عواقبا  ار منهـحتى ترى اإلحض
  ه ـال وعاقـد الخيــا اشتـفلربم

  غالبا  وأصبح دون الصواب هوى
  ه تـر بفهمـد أضـام قـم إمـولك

  اـكتايب  من الضالل  بـكتب تع
  ا ـون وأرسطـالطـرف بأفـفانح

  3الحبا يقاًطاليس ودونهما تسلك طر
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))علیـھ: ((، وفي الزیتونـة))عالیـة: ((في اإلسكوریـال 2
 .وھـذا البیـت مختـل الـوزن. تسلـك طریقـًا واضحـًا: أي 3
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  م ـجميعه م ـالذمي ة ـودع الفالسف
  اـق الواجبـاألح  م تأتىـومقاله

  م ـان في أوضاعهـالبره يا طالب 
  اـجانب رـتعم أنـزز علي بـأع

  اً ـت عن شط النجاة ملججـأعرض
  اـليس ينجي عاطب  في بحر هلك

  وهـنفعت بصف  فما لـوصفا الدلي
  اـشايب 1رـله الحب ت ـحتى جعل

  ا ـمتفلسف هل ترى   ر بعقلكـظفان
  اـكاذب  اًـإال دعي  رىـن تـفيم

  دة ـش ة ـاء الشريعـأعب  هـأعيت
  اـسالب ا ويحسب ـد مسلوبـفارت

  ة ـوكفاي ة ـعصم  2لـأس ه ـوالل
  اـون عن المحجة ناكبـمن أن أك

   

                                                
 )).اللجیـن: ((في اإلسكوریـال 1
 )).أسـأل: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1 
  دة ـف في كل شـددت الكـإليك م

    بـومنك وجدت اللطف في كل ناي
   2زلـام بمعـالذ واألنــت مـوأن

  كرآيب  3ل في الرجاءـوهل مستحي
  ني ـيا رب واكف فحقق رجائي فيك 
  بـاءة صاحـدو أو إسـع  4شماتة

  من عدو إساءة   ىـن أخشـومن أي
  ع الجوانبـوسترك ضاف من جمي

  من غمارها ي ـة نجينـم كربـوك
  وكانـت شجا بين الحشا والترائـب

  5]لي حيلـةفـال قـوة عنـدي وال [
  سوى حسن ظني بالجميل  المواهب 

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة 2
  .زن؛ مـن أجـل الـو))الرجـا: ((طویـل الھمـزة؛ فجعلھـا. حـذف د 3
  .؛ مـن أجـل الـوزن))شمـات: ((طویـل. جعلھـا د 4
  :ھكـذا في الزیتونـة؛ بینمـا ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذا 5

 )).فـال قـوة عنـدي إلى حیلـة((
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  فيـا منجي المضطـر عند دعائـه
  1أغثـني فقد سـدت علي  مذاهـب

  رجاؤك رأس المال عندي وربحـه
  في المخلوق أسنى  المواهب 2وزهد

  إذا عجزوا عن نفعهم  في نفوسهـم
  فتأميلهم بعـض الظنـون  الكواذب

  فيا محسنـا فيما مضى أنت  قـادر
  العواقب وحسن حاليفي  اللطفعلى 

  وإني ألرجـو منك ما أنـت أهلـه
  كثير  المعايب 3]في[وإن كنت حطا 

  فصلِّ على المختار من  آل هاشـم[
  4]إمام الورى عند اشتـداد  النوائـب

   

                                                
 )).مذاھـبي: ((طویـل الیـاي في اآلخـر؛ فغـدت. أضـاف د 1
  )).وزھـده: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .لزیتونـةھـذه اإلضافـة مـن ا 3
 .ورد ھـذا البیـت في الزیتونـة؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال 4
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1 
  وأدور مياس العواطف  أصبحـت[

  2]ي الجنسف كالنوعالناس  محاسنه في
  يدبر على القرطـاس ُأنْمـَل كفِّـه

  فيدرك أخفى الخط في أيسر  اللمس
  فقال فريـق سحـر بابـل  عنـده

  وقال فريق ليس هـذا مـن  اإلنس
  سـر دركـه 3فقلت لهـم لم تفهموا

  على أنه للعقـل أجلى من الشمـس
  حـب القلوب  فأصبحـت 4ستكفـه

  مداركهـا أجفـان أنملـه الخمـس
  

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 .ورد ھـذا البیـت في الزیتونـة؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال 2
  )).تداركـوا: ((في الزیتونـة 3
 )).فتكفـھ: ((نفسـھ 4
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 1    

     
  2     3

      
 

***  
 ))((      

 
   

                                                
. ـة یعقـوب المنصـورھـو الخلیفـة الموحـدي أبـو العـالء المأمـون ابـن الخلیف 1

  . لـھ ترجمـة في اإلحاطـة
  .م1229الموافـق لـ   2
، وورد في بغیـة ))ھـ637تـوف بمراكـش سنـة ((ذكـر في نفـح الطیـب أنـھ  3

  )).بعـد الخمسیـن وخمسمائـة((أنـھ ولـد : الوعـاة، ونفـح الطیـب
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1 
 

 



       
        


  


      
     2 

                                                
  .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكویـال، وسقطـت في الزیتونـة 1
ھـي زینـب بنـت إسحـاق النفزاویـة؛ كانـت تتمتـع بجمـال خـالب، وذكـاء  2

تزوجھـا في بدایـة األمـر األمیـر أبـو بكـر اللمتـوني؛ ولمـا عـزم عـلى . حـاد
العـودة إلى عمـق الصحـراء؛ طلقھـا شفقـة علیھـا مـن خونـة بـالده؛ فتزوحھـا 
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1       

 
***     

   

                                                                                                 
ـن تاشفیـن؛ فأضحـت مـن أحـب نسائـھ مـن بعـده ابـن عمـھ وخلیفتـھ یوسـف ب

  .لدیـھ؛ وأنجبـت لـھ ولـده الفضـل
  .م1094الموافـق لـ   1
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1 

 



 

 
      
      
       

 2     
3


4

                                                
ولتھ أیضـًا . وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ وسقطـت في الزیتونـة 1

  .ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة، وقالئـد العقیـان، ونفـح الطیـب
  )).رجـال: ((في النفـح 2
 )).اآلداب: ((ھنفسـ 3
 )).الخـدم واألھـل: ((نفسـھ 4
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1
    2  

   3  
4

      

     
        





 

   
                                                

 .م1115الموافـق لـ  1
  م1122/ھـ516أي سنـة  2
 .؛ وقد اتبع في األصل الرسم المغربي الذي یخفف الھمزة))الـرؤوس((أي  3
  .ھي حجـارة رخـوة: والكـذَّان)). الصخـر: ((في النفـح 4
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1 
   2وـلشج   تـإذا طرب  نيـال تلم

  روبـط م ـفالكري  يبعث األنس
  ا ـاً علينـوب حقـشق الجي  ليس

  وبـالقل ق ـأن تش 3قـا الحـإنم


45 
  ع حسنه ـمطل دا والطرف ـدر بـوب

  بـور كوكـرايق الن من وفي كفه
  دي ـويغت  النفوس ب ـروح لتعذيـي

  ربـق الجمال ويغـع في أفـويطل
   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
  )).لشـدو: ((القالئـدفي  2
 )).الشـأن: ((ي النفـحف 3
 .سبقت اإلشارة إلیھ. العقیان قالئداب تھو أبو نصر الفتح بن خاقان؛ صاحب ك 4
 .نسـب البیتـان في نفـح الطیـب إلى محمـد بـن مالـك. البحـر الطویـل 5
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1 
  ف ـن أي مهفهـمنه الغص 2دـويحس

  بـويذه يب ئل الكـيجيء على مث
 

     3
  4   

        
56

6   7
7 8    
9

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).ویحسـن: ((القالئـدفي  2
 )).فجاوبـني جوابـًا مستبدعـًا: ((نفسـھ 3
 )).رسـولي: ((نفسـھ 4
 )).األقـدار: ((نفسـھ 5
  : اقتبـس ھـذا القـول عـن البحـري؛ وفي قولـھ 6

 ))ِتْلقـاَء شاِمـَك أو عراقـْك *اللـُھ جـاُرَك في انطالقـْك ((
  )).جاحـم: ((، والنفـحالقالئـدفي  7
  )).فإنـك: ((نفسھمـا 8
 )).ال تستقـر: ((القالئـدفي  9
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       1
      2
  3    

4 
  .))وىـالي من النـقت حتى ما أبوفار((

 
 


       5

6       
 

   

                                                
عجـز بیـت البـن زریـق البغـدادي؛ وصـدر البیـت  مـا بیـن حاصرتیـن ھـو 1

 )).كأنمـا ھـو في حـل ومرتحـل: ((ھكـذا
  )).یعتـدك: ((القالئـدفي  2
 )).االسترجـاع: ((نفسـھ 3
  .البحـر الطویـل 4
 )).ثمـاني: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 5
 .م1124الموافـق لـ  6
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1 
  نواه  زوح ـتشفق من ن  تـإن كن

  واهــرة وذا مثــمقب  اكــفهن
  رة ـرة أو عبـعب ك ـزمان م ـقس

  راهــلى ذكـه عـتشوق  لـوأح
  اً ـك غايبـدده ما امتدت حياتـوأع

  اهـزرن زرـم تـاً إن لـاتبـأو ع
  دة ـرق  هـت عليـاً غلبـائمـأو ن

  اهــعين ض ـتغتم م ـد لـلمسه
  وره ـاب بنـالرك اً سرتـأو كوكب

  اهـل سنـا المحــضى وبلغنـفم
  زوره ـت  وسـد والنفـتى تبعـفم

  راهــت وبـب والقلـتغي تىـوم
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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  ع وأصلحت ـداً عدل الجميـواح يا
  اهـدني م ـهودين ع ـا الجميــدني

  ة ـكرام  اءـك بالحيـذاتأت ـطال
  ذاهــأب ده ــعب  رمـه يكـوالل

  ه ـلسان  نـبي د ـالتوحي ادة ـلشه
  راهـمس  رىـي  ورـه نــوجنان

  ل ـمحج  رـمى أغـسي هـوجهبو
  اهـسيم سـم تلتبـل داـا بـمهم

  ة ـي الحياة سكينـو فـا هـوكأنم
  اهـدى يغشـي النـزاز فـلوال اهت

  ا ـوجعـت  اةـالعف ظ ـه لحـوكأن
  داهـي ؤاد ـالف وق ـف ت ـفتالزم

  ثناؤهم   رضي الرحمن عنك ىدـأب
  اهــة لرضــعالم اءــالثن إن

  ه ـوب بـف القلغـش ذيـال يا ذا 
  اهــوذاك ال تخش هـوذا ال ترتجي
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  ا ـزك  رعـه فـذاك إال أن  اــم
  اهـوحن  ه ـبظل ع ـالجمي عـوس

  ه ـأحببت  نـم لـأودى ك ومـفالي
  اهـينع س من ـالنف ى ـعى إلـون

  د ـمسه  قـي دمشـل فـمإذا يؤم
  راهـن تـوك  رهـناظ تـكن دـق

  ا ـبم  اًـا أسفـللبك ركـاد قبـيعت
  اهـذي أبكـه الـان أضحكـك دـق

  ا ـضريحه رـل الوزيـح تربة  يا
  هـك اللـلى عليـل صـاك بـسق

  ع ـومنك ذكر ساط كـرى إليـوس
  واهـبه األف  رةـاطـع كـكالمس

***     
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12

 

 
       


 

      
3 
      

  


     4 


                                                
 .نفـح الطیـب لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
؛ تابعـة إلقلیـم غرناطـة؛ وتقـع شمـال لوشـة؛ Priego: تسـمى باإلسبانیـة 2

  .بالقـرب مـن قلعـة یحصـب
 )).مـادح: ((في النفـح 3
 .الھمـل ھـو الـذي تـرك مھمـًال دون راٍع)). بالھمـل: ((نفسـھ 4
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1 
  ه ـتكلف  ن سيدي األعلىـد مــأري

  الوصول إلى داري صباح غد 2على
  لير ـويبص ه ـاً منـدني شرفـيزي

  ديـة القاطع الحجام في ولـصناع
 

3 
  ي األوحد األسمى ومعتمد  ا سيديـي

  4دـل ومن بلـن أهـة مـوذا الوسيل
  ضحى  الصحابفي يوم االثنين  دعوت

  دـوال أح  5تـبي وفيه ما ليس في
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  )).إلى: ((في النفـح 2
 .البحـر البسیـط 3
  )).مـن أھـلي ومـن بلـدي: ((في النفـح 4
 )).سبـت: ((نفسـھ 5
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  ه ـولى وخدمتـالم على المـيوم الس
  وإن عثرت رجلي فخذ بيدي فاصفح

  م ـعل  ذر أوضح من نار علىـوالع
  1دـن فنـوع غبت عن لوم  فعد إن

  له  اد ـال نف شـظل عي  ت فيـقيب
  دـأم  إلى ورـصاحبا غير محصم

 
2 

  ال ـه لقد عـد والديـل البن سيـق
  رـيفخ  اـفيم  دارـالمق اوزـوتج

  ره ــأم دـفيحم  دهـاد والـما س
  رـتى يكبـح زـالعن  رـإال صغي

 
  
3 

   
                                                

  .أي عـن لـوم و تخطئـة 1
  .البحـر الكامـل 2
 .البحـر الكامـل 3
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  ا ــلكنه   ةــرفع   ةـيإن الوال
  1لــتنتق   اــحققته إذا   داــأب

  ا ـأهله  نظر فضايل من مضى مناف
  زلـال تع اـكله  لـالفضاي  دـتج

2 
  اً ـت موفقـق دمـا إسحـا أبـهني

  والعرس  بالعرس سعيداً قرير العين
  تي ـالحسن وال فأنت كمثل البدر في
  في الحسن أسنى من الشمس تملكتها

  ر ـب نور بدرين ظاهـعجي  وقالوا
  سـف الجنس للجنـفقلت نعم إن أل

3 
  ه ـي بالزمان شكوتـإذا ضاق ذرع

  رجـفينف  بـلموالي من آل الخطي
   

                                                
 .وھـو أسلـم)). تتنقـل: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
 .البحـر الطویـل 3
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  ذي ـدة العظمى هو السيد الـهو الع
  جـتبته  ارمـبأوصافه الحسنى المك

  ا ـومنصب اً وقدراـر عال ذاتـوزي
  درجـين  ال الكواكبـفمن دونه أع

  ادني ـاني وقـنلت األم هـوفي باب
  ث رافقني الفرجـادي حيـدليل رش

  ة ـوعز ونعم د ـال زال في سعـف
  جـوالمه  تصان به األموال واألهل

 
 

1  
***  

   

                                                
 .م1349الموافـق لـ  1
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***  
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***     

   
                                                

ولصاحـب . دت في اإلسكوریـالسقطـت ھـذه الترجمـة في الزیتونـة؛ بینمـا ور 1
  . الترجمـة ذكـر في نفـح الطیـب

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

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


594 
 

 
 

 
  

        
      
       

       
       

  
      
       

      
       

     
 

   

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

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


595 
 

 
 




 
        
      

  
 

     



      




       

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

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


596 
 

  
     

      
        

 



        


       

1      
      

        
 
  

                                                
 .م1361  الموافـق لـ 1
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1: 

  ام ــوأي إم دى ــاله م مـاإيـا 
  هـبعد إخفاء رسم أوضح الحق 

  جـونر  حلمـك مـد الحليـعب  ت ـأن
  هـب من اسمـفالمسمى له نصي

  
    

      
      
    
 

   
     

      

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
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1   
 

 
 

23 
***    

   

                                                
 .بیـاض موجـود ھنـا في المخطـوط 1
 .بیـاض أیضـًا في المخطـوط 2
ـالل سنـوات ×لقـد مـحي جـزء مـن تاریـخ وفاتـھ؛ ومـا بـقي یفـد بأنـھ تـوفي  3

ولكـن ابـن خلـدون في كتابـھ العبـر ذكـر أنـھ . ـة السابعـةغیـر محـددة مـن المائ
الموافـق . ھـ766مـات أثنـاء عـودتـھ مـن الحـج بالقـرب مـن اإلسكندریـة سنـة 

  م1364لـ 
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 .سقطـت ھـذه الترجمـة في الزیتونـة؛ ووردت في اإلسكوریـال 1
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1
  

     
 

***  
   

                                                
  .أي رئیـس قبیلـة ھسكـورة األمازیغیـة 1
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   ***  


1


 
 

 




       

  2  
    

     3  
        

                                                
 .مـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـةوردت ھـذه الترج 1
 .م1351الموافـق لـ  2
؛ وھي بلـدة صغیـرة تطـل عـلى البحـر Salobrenaتسـمى باإلسبانیـة  3

  .وقـد ذكـرت مـن قبـل. األبیـض المتوسـط؛ في الجھـة لجنوبیـة؛ مـن غرناطـة
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***     
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12

 
 

 
 

   
      

       
       




3 
   

                                                
وتوجـد . ي الزیتونـةوردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت ف 1

 .أخبـار صاحبھـا أیضـًا في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
 )).أبـا مالـك: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 2
 .البحـر المتقـارب 3
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  وك ـل الملـت نجـك أنـأبا مل
  زالـوليوث الن دىـوث النـغي

  ات ـاح للمكرمـيرت  كــومثل
  الـن الورى من مثـك بيـومال

  رى ـن أن  اـز بأنفسنــعزي
  الـارتحـب ةـؤذنـم ك ـركاب

  اً ـمنك خلقاً كريم رتـخب وقد
  لالكما ات ـلى درجـاف عـأن

  أنس  ك بساعاتـلدي ازت ـوف
  الـطيف الخي 1كما زار في النوم

  ا ــأنن  اــتعللن  2والـــفل
  اللـالج  وق بساطـزورك فـن

   

                                                
  )).في اللیـل: ((في النفـح، واألزھـار 1
  )).نبتـغي: ((نفسھمـا 2
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  1هيـذي نشتـك الـفي غ ـونبل
  الــالمن  2لـلى السهـوذاك ع

  من أسى  س ـرت أنفـا فتـلم
  الـع في انهمـت أدمـوال برح

  ود ـت السعـك حيث احتللـتلقت
  كل حال 3ه علىـك اللـل انـوك

***     
   

                                                
 )).نبتـغي: ((في النفـح، واألزھـار 1
 ...)).لـھ سھـلوذاك عـلى ال: ((نفسھمـا 2
  .؛ وھـو أسلـم))في: ((في النفـح، واألزھـار 3
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 ***  
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 .سقطـت ھـذه الترجمـة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 1
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1      
      
       

       
      

      
      


        

      
    

        
        

   


                                                
 .یقصـد بـالد قشتالـة النصرانیـة 1
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1 
 


   2  

       

       

 

    *** 
   

                                                
  .؛ ألنـھ لقبـھ))بـن تاشفیـن((، ولیسـس ))أبـو تاشفیـن((ھـو  1
 .م1337الموافـق لـ  2
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1 

  
 


   2    


       

 
    *** 

   

                                                
 .لترجمـة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـاللـم تـرد ھـذه ا 1
نسبـة إلى حبـوس بـن ماكسـن الصنھـاجي؛ أول أمـراء دولـة غرناطـة أیـام  2

 .الطوائف
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1 

 
 



2
 

 
 

3 
  ة ـلزوجي رضـاح ال تعـا صـي

  يرـا يعتـأجله نـال مـل البـك
   

                                                
 .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال، وسقطـت في الزیتونـة 1
 منطقـة جبلیـة تقـع جنـوب سفـح جبـل شلیـر؛ وال: Alpujarrasالبشـارات  2

 .  سبـق ذكرھـا. تبعـد كثیـرًا عـن البحـر األبیـض المتوسـط
  .البحـر السریـع 3
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  ى ــول األسـذل وطـر والـالفق
  يرــمفت  رهـا أذكـت بمــلس

  وى ـم المرأة شيء سـف  في  اـم
  رــي واشتـر لـي واشتـاشتر ل

***     
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 ***  


][1

 
2 

 
   

     
 

 
    
     


                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
كتـاب الصلـة، وقالئـد العقیـان، : ولـھ ترجمـة أیضـًا في. یكـنى أبـا محمـد 2

وبغیـة الملتمـس، وفـوات الوفیـات، وبغیـة الوعـاة، ومعجـم أصحـاب القـاضي 
الصـدفي، والحلـة السیـراء، والمغـرب، وروایـات المبرزیـن، والدیبـاج 

 .المذھـب، ونفـح الطیـب
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   1    
      

 
 

     



 

 


        
 

 
2: 

   

                                                
 .م1134  الموافـق لـ 1
 .البحـر البسیـط 2
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  2اًـذع مرتديـفيها الج 1تية جـوليل
  مـاال من الظلـف أسحب أذيـبالسي

  بحر الدجا غرق   حيران في والنجم 
  3مـالليل كالعل في طيلسان   درـوالب

  ه ـاهلـبك جي ـزن ل ـا الليـأنمك
  دمـب هـل ا ـأحيان 4بـرح فيثغـج

5 
  فياب ظلت أمرح ـد شبـسقياً لعه

  ارـأسح  شـوليالي العي ه ـريعان
  أغصنه   ذوـأيام روض الصبا لم ت

  6ارـورونق العمر غض والهوى حم
   

                                                
 )).بـات: ((في الزیتونـة 1
ولیلـٍة : ((، وروایـات المبرزیـن، والنفـح ھكـذاالقالئدجـاء ھـذا الشطـر في  2

 )).ْرتِدیـًاُجْبـُت فیھـا الَجـْزع ُم
؛ ))والبـرق فـوق رداء اللیـل كالعلـم: ((ھكـذا القالئدجـاء ھـذا الشطـر في  3

 )). والبـرق في طیلسـان اللیـل كالعلـم: ((وفي الرایـات والنفـح
 .یجري ویسیـل: ومعناھا.؛ بالعین المھملة))فیثعـب: ((والرایات، والنفح، القالئدفي  4
  .البحـر البسیـط 5
  )).والھـوى جـار: ((، والنفـحلقالئـدافي  6
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   1ثرتها س تركض في تضمين ـوالنف
  2ارـاً له في زمان اللهو إحضـطرف

  ة ـا منه أرديـاً لبسنـداً كريمـعه
  3ارـت فهي آثـت عيوناً ومحيـكان

  نار أسى   قى بقلبيي منهـمضى وأب
  ارـفيه يا ن  4أو برداً وني سالماًـك

  ح في ـت نفسي وأصبـأبعد أن نعم
  سفارإ  ح الشيبـاب لصبـليل الشب

  5راًـكس  تـالليالي وانثن ونازعتني
  ارـاب وأظفـن هـم مالـعن ضيغ

   

                                                
  .؛ أي حدتھـا))في تضمیـر شرتھـا: ((في النفـح 1
  )). في رھـان اللھـو إحضـار: ((القالئـدفي  2
  : ، والنفـح ھكـذاالقالئـدجـاء ھـذا البیـت في  3

  )).كانـت عیانًا ومحَّـْت فھي آثـار *عھـدًا كریمـًا لبسنا منھ أردیـة ((
 )).وبـردًا: ((، والنفـحـدالقالئفي  4
  : ، والنفـح ھكـذاالقالئـدورد ھـذا الشطـر في  5

  )).وقارعتـني اللیـالي فانثنـت  كسـرا((
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  فلها  ت ـالل أخلصـالح خـس الّإ
  دارـوإص ادرـد إيـفي منهل المج

  1ّلضخَ روضه عيش روض إلىأصبو 
  ارـإقص 2اـن اللقيـينثني بي ع أو

  م ـا قلـفى من شبـك 3تـتعطل إذاً
  ارـأزه م ـاره في رياض العلـآث

 



 

 
4 

   

                                                
  : ھكـذا القالئـدورد ھـذا الشطـر في  1

 )).َخِضـّل َوُحـھد عیـش خفـض إلىأصبـو ((
 )).الَعْلیـاء: ((، والنفـحالقالئـدفي  2
 ).)َفَعطَّْلـت: ((نفسھمـا 3
  .م1088الموافـق لـ  4
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123
      

 
     *** 

   

                                                
  .م1151الموافـق لـ  1
ھـ؛ دون تحدیـد المدینـة الـتي 542جـاء في كتـاب الصلـة أنـھ تـوفي سنـة  2

وذكـر في كتـاب بغیـة الملتمـس أن وفاتـھ قـد تكـون حدثـت في . تـوفي فیھـا
ة أنـھ ھـ؛ وجـاء في كتـاب بغیـة الوعـا541ھـ أو سنـة 542مدینـة لورقـة سنـة 

ھـ؛ وربمـا في 541ھـ أو في 542رمضـان سنـة  25تـوفي بأورفـة؛ في 
  .    بحصـن لورقـة 542ھـ؛ بینمـا ذكـر في فـوات الوفیـات أنـھ تـوفي سنـة 546

 )).قصـد لورقـة: ((في القالئـد والنفـح 3

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

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


620 
 


1

 

 
     



        
 2
    ﴿  
  ﴾3،  



                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، وتاریـخ قضـاة األندلـس، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

وبغیـة الوعـاة، والمقتضـب في كتـاب تحفـة القـادم، والدیبـاج المذھـب، 
  .وروایـات المبرزیـن، والذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب

 . سبـق التعریـف بـھ. ھـو الخلیفـة الموحـدي المنصـور یعقـوب بـن یوسـف 2
ـًة َوَأْتَمْمَناَھـا ِبَعْشـٍر َفَتـّم َوَواَعْدَنـا ُمـوَسى َثَالِثیـَن َلْیَل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

ِمیَقـاُت َرّبـِھ َأْرَبِعیـَن َلْیَلـًة َوَقـاَل ُمـوَسى ألِخیـِھ َھـاَروَن ْاْخُلْفـِني ِفـي َقـْوِمي، 
  .142: سـورة األعـراف؛ اآلیـة. )َوَأْصِلـْح َوَال َتّتِبـْع َسِبیـَل الُمْفِسِدیـَن
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1    


 2 


 
 


  

 


                                                
 )).كتابیـنال: ((في الذیـل والتكملـة 1
 )).وحسبـك بـھ: ((نفسـھ 2
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 1



   
    
       


        

 
 

      
 
 

   

                                                
 .مـن أجـل مصنفاتـھ)) أحكـام القـرآن((أن : ((في الذیـل والتكملـة 1
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1 
  ا ـيتكتم أن  ومـأبى ما بقلبي الي 2[

  اـوح مترجمـبالدمع السف وحسبك 
  أخرس بات مفصحا   وأعجب به من

  اـان مبهمـن ما كـللواشي ن ـيبي
  ا ـبعثته ر شقرـم عبرة في نهـفك

  اـا دمـسباقا فأمسى النهر مختضب
  راره ـاألنين اضط عـترجي  يرجع

  اـح تألمـح للجريـالجري كشكوى 
  الدمع ناثر  3قوفة ن بصحبي فيـكمل

  اـأرقم متن  ان علىـق نعمـقايش
  ه ـظالم ت ـد لبسـل قـه ليـولل

  اــمنمنم ومـوار النجـأنـب 4رادا
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
مـن ھنـا؛ وحـتى الحاصـرة الثانیـة؛ كلـھ ساقـط في الزیتونـة، ووارد في  2

 .اإلسكوریـال
  )).فوقـھ: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).داًءِر: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  غصونها   ه الورق فوقـاوح فيـأن
  اـمعجم  ن قد باتـفكم أورق منه

  ب ـمصاح 1نـإال للفرقدي اليـومم
  منهما الي في الصبابةـد حـويا بع

  ا ـفيهم  والشمل  أبيت شتيت الشمل
  اـمنظم  داـما أبصرت عقجميع ك

  ا ـمصافح داً تدمير عرج ـفيا قاص
  اـومعلم  قـا بالعقيـرسم 2نسألك

  تي ـالم صبابـواب السـبأب وأعلم 
  علما كما كان عرف المسك بالمسك

  وإن طفت في تلك األجارع ال تضع 
  اـمسلم  3مـق هواها إن لم تلـبح

  ظبية النقا  تـا لو جاذبـوما ضره
  اـمعلم  هـتغشتول رداء قد ـفض

   

                                                
 )).الفرقدیـن: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).ُنساِئْلـَك: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).لـم: ((؛ بعـد حـذف كلمـة))إْن ُتِلـمَّ: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  اً ـر البدر مايسـاً أثمـفيثني قضيب
  اـمظلم لـل لفه السيـبحقف مسي

  ة ـغمام  در وافيـوما كنت إال الب
  اـا مغيمـاب فيهـفما الح حتى غ

  لشقوة  نـر ولكـهج  وما ذاك من
  متمما  ل منهاـبت أن يكون الوصأ
  ة ـلفظ  في الشعر فياليتني أصبحت

  اــتفهم  أردت اــمهم  ترددني
  ة ـك نفحـى نسيمـا أذكـه مـولل

  اـتنسم طيباً  1أعرت للروض أأنت
  وى ـللج 2اكـفى لقـا أشـه مـولل

  مريما عيسى بن   كأنك قد أصبحت
  ة ـراح بالماء القراح مشوبـال وما 

  من ذكراك إن خامرت فما بـبأطي
   

                                                
 )).الـروض: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).لقـاءك: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ا ـشملن د كان ـام قـالي ولأليـفم
  اًـسممق ا ـجميعاً فأضحى في يديه

  د وصلها  جنيت الطيب من شه 1وما
  اـل علقمـالتبديد للوص  جنيت من

  ني ـم البين حتى كأنـذقت طع دوق
  اـمطعم  واه ما ذقتـمن أه لفةأل

  الهوى  ازهـره حـشط ؤادـفمن لف
  اــمسلم الثواب  رازـوشطر إلح

  ا ـمزاره  ت أن الدار حان ـويا لي
  ح قرب الدار أدركت مغنماـفلو ص

  صح قرب الدار لي لجعلته ولو 
  سلما رـوالصب مرتقى السلوانإلى 

  وجهرة  سراً  ما ناديت فقد طال
  ا؟ـولعلم و بهمـيدن سى وطن ـع

   

                                                
  )).لمـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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1 
  د داره ـني بعـالم على من شفـس

  زارهـاً بقرب مـوأصبحت مشغوف
  من الكرى  ذ ـهو في عيني أل ومن

  المكاره  وفي النفس أشهى من أمان
  ارق ـا ذر شــه كلمـعليالم ـس

  فطاره ر غبـرف الزهـم كعـين
  ا ـداة وداعنـى غـلعمرك ما أخش

  ناره  ةـوقد سعرت في القلب شعل
  ه ـكأن  عـال على الخدين دمـسو

  ارهـفي جلن 2ل للروضـة ظـبقي
  اً ـن بان منعمـت منه غصـوعانق

  اشتهاره ح عند بوالحظت منه الص
  ا ـوأصبحت في أرض وقلبي بغيره

  ارهـمك  ؤادـوما حال مسلوب الف
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).الـروض: ((طویـل. ھـا دجعل 2
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  ه ـفأظلم أفق ه من أهوى ـنأى وج
  ارهـوقد غاب عن عينيه شمس نه

  بالذي   شوقي يخبرك سل البرق عن
  وى وأوارهـرح الهـه من بـأالقي

  ا ـو إال نار وجدي وكلمـل هـوه
  1]رارهـش  و ضوءـتنفست عم الج

2 
   ـاسالم  3ٍلـجنْش  لىـع رأ ـأق

  اـه نسيمـن عرفـب مــأطي
  ب ليس ينسى ـرم القلمغـن ـم

  اـوسيمـق الـالراي  رهــمنظ
  واه ـــرا ســمنظ رأى   إذا

  عـاف الجـنى منه  والشميمـا
  وإن  أتى  مشربــاً  حميــداً

  كــان  وإن راقــه ذميمــا
   

                                                
 .كلھ ورد في اإلسكوریال؛ بینما سقط في الزیتونةما بین الحاصرتین من شعر؛  1
 .مخلـع البسیـط 2
 .وقد سبقت اإلشارة إلیھ. ھو اسم آخر لنھر شنیل؛ أحد فروع الوادي الكبیر 3
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  وقـف بنجــد وقـف  صـب
  حميمـايستذكــر الخـدن  وال

  واندب أراكـا بشعب  رضـوى
  قـد رجعـت  بعدنـا  مشيمـا

  واذكـر شبابـا مضى  سريعـا
  أصبحـت مـن بعـده  سقيمـا

  هيهـات  ولَّى  وجـاء  شيـب
  وكيـف للقلــب  أن يهيمــا

  ما يصلـح الشيب غيـر  تقوى
  تحجـب عن وجهـه  الجحيمـا

  في كـل يــوم لـه  ارتحـال
  اً  مقيمـاأعجـب  بـه  ظاعنـ

  مـا العمـر  إالّ  لديـه  ديـن
  قـد آن  أن  يقـضي  الغريمـا

  فعـد  إلى توبــة  نصــوح
  وارج  إلهــاً بنــا  رحيمـا
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  قـد سبـق الوعـد منه  حـتى
  أطمـع  ذا  الشقــوة النعيمـا

  

 
1 

 
 


2
      

3 
  عليـك سـالم اللـه يـا من يسلـم

  ورحمتـه مـا  زرتـني  تترحـم
   

                                                
 .م1129الموافـق لـ  1
 . ھـ599أنـھ تـوفي سنـة وجـاء في الدیبـاج المذھـب . م1200الموافـق لـ  2
  .البحـر الطویـل 3
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  ت إلى هنـاأتحسبني وحـدي نقلـ
  ستلحـق بي عمـا قريـب فتعلـم

  لمن يمـسي لدنيـاه مؤثـرا 1فيـا
  ويهمـل أخـراه ستشـقى  وتنـدم

  فـال تفالحـن إال بتقديـم  طاعـة
  فـذاك الذي ينـجي غـدا ويسلـم

***    
   

                                                
  )).أال قـل: ((طویـل. جعلھـا د 1
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***  
 


12


 

3 
4 

 
 

       
  



                                                
  .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 1
وھي بلـدة في بـالد السـوس بالمغـرب األقـصى؛ بجبـال األطلـس الواقعـة  2

  .ز دعوتـھ، ومدفنـھوھي موطـن ابـن تومـرت ومركـ. جنـوب غـربي مراكـش
 .م1286/ھـ685أي في سنـة  3
  .م1300/ھـ700أي في حـدود سنـة  4
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     1

 
 
 

   


  
      



                                                
  .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 1
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1 

 
 

      


      
 2    
 

 

3 

   

                                                
؛ ))توالیفـھ((مـا بیـن حاصرتیـن؛ وضـع أصـًال في نھایـة الفقـرة الخاصـة بـ 1

 )). مشیختـھ((ولكـن عنـان نقلھـا إلى ھـذا الموضـع مـن فقـرة 
 .؛ بالـواو بعـد المیـم))الموسـوم: ((لطویـ. جعلھـا د 2
  .م1264الموافـق لـ   3
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 1    

2
      

 
    *** 

   

                                                
  .ربمـا تكـون ھـذه البلـدة قـد اندثـرت 1
 .م1323الموافـق لـ   2
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  ***  

 
1

2
 

  

 


      


       
        
      


                                                
 )).جاھمة: ((وفي قضاة األندلس. ھكذا في اإلسكوریال، والزیتونة، وترتیب المدارك 1
األندلـس، وجـذوة  تاریـخ قضـاة: یكـنى أبـا مـروان؛ ولـھ ترجمـة أیضـًا في 2

المقتبس، والمغرب في حلى المغرب، وبغیة الوعاة، وبغیة الملتمس، ومطمح 
 .األنفس، والبیان المغرب، والدیباج المذھب، ومعجم البلدان، ونفح الطیب
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     1
 

     
2
     3

 
      



 

   
 

   
                                                

 )).السعیـري: ((في الزیتونـة 1
 .ھـو إبراھیـم بـن المنـذر المغـامي 2
بـن حبـب الشـوفي؛ الملقـب بُسحنـون؛  ھـو القتاضي عبـد السـالم بـن سعیـد 3

مـن كبـار علمـاء المالكیـة في بـالد المغـرب؛ جاھـد واجتھـد لنشـر ھـذا 
وتـوفي . المذھـب وترسیخـھ في ھـذه الدیـار خـالل القـرن الثالـث الھجـري

 .. م951/ھـ240بالقیـروان سنـة 
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1

      
 
 2      


       

 
      3
4 

 
       

       
      

                                                
 )).والغـار بـن قیـس: ((في معجـم البلـدان 1
2 La Vega de Granada ؛ وقـد سبـق التعریـف بھـذا البسیـط األخضـر

  . المجـاور لغرناطـة؛ في الجھـة الجنوبیـة الشرقیـة منھـا
 )).ثمـاني: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  .م833الموافـق لـ   4
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 1    




     
       

   



    2 
       
       

                                                
 )).ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم مذھب مالك: ((ھو كتاب 1
 .للمرة الثانیة؛ وتم التصویب من الزیتونة)) المغازي: ((وریالكتب في اإلسك 2
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1 

  موطني  والغرب ب بالد الغربـأح
  بـي حبيـإل ربي ـل غــأال ك

  ه ـوق كأنـاه شـداً أضنـجس فيا 
  قضيب  ابـالثي ت عنهـإذا انتضي

  ا ـكأنم 2اـادت زمانـداً عـكب  ويا
  بـطبي  اتــبالكاوي  اــيلذغه

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
 .؛ وصوبـت مـن المـدارك))أزمانـًا: ((في اإلسكوریـال 2
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  ه ـرابي ونأيـالني اغتـت وأبـبلي
  وبـاز أجـمقامي بالحج ول ـوط

  وأهلي بأقصى مغرب الشمس دارهم 
  بـمهي  ر أجشـم بحـومن دونه

  اره ـكنه  هـليل  هـول كريــوه
  دؤوب ابـركـث للـر حثيـوسي

  ة ـون بغربـداء إال أن تكـا الـفم
  بـغري الـيق داء أن  ك ـوحسب

  ة ـن ليلـري هل أبيتـشع  فيا ليت
  يصوب  ج حينثلر الـاف نهـبأكن

  ا ـتي وأمهـوبن 1ابيـأصح وحولي
  بـرؤوف مجيـأهلي وال ومعشر

   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن المـدارك))وأصحـابي: ((في اإلسكوریـال 1
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1 
   2وراءـال تنس ال ينسك الرحمن عاش

  مذكورا  3في األحياء واذكره ال زلت 
  ه ـتشمل  هـالل  صالة 4ولـقال الرس

  وراـه الحق والنـا عليـوجدن قوال 
  ذا سعة  ل عاشوراء ـمن بات في لي

  وراـول محبـه في الحـن بعيشـيك
  5اـا فيه رغبتنـك فيمـب فديتـفارغ

  وراـاً ومقبـحي م ـورى كلـال خير
 

 
      
6

                                                
  ).ثانيال(أمیر األندلس عبد الرحمن بن الحكم وكتب ھذه األبیات إلى . البحر البسیط 1
  )).عاشـورا: ((في النفـح، والبیـان المغـرب 2
  )). في التاریـخ: ((، وفي النفـح))في ألخیـار: ((في البیـان 3
  )).النـبي: ((في النفـح 4
 )).َرغََّبنـا: ((في البیـان 5
وجـاء في جـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس أنـھ تـوفي . م853الموافـق لـ  6

وقیـل یـم السبـت الثنـتي عشـرة لیلـة . ھـ238ضـان سنـة بقرطبـة في شھـر رم
 .ھـ239خلـت مـن ذي الحجـة سنـة 
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1        
      

        



   

 
  ا ـا مهذبـذت منا المنايـأخ ن ـلئ

  ذبـيقال المه ا منـفيه  2د قلـوق
  غبطة  لقد طاب فيه الموت والموت 

  ذبـؤاد معـوم الفـو مغمـلمن ه
   

                                                
ھـ؛ وھـو ابـن 238جـاء في مطمـح األنفـس أنـھ تـوفي في رمضـان سنـة  1

ھـ؛ بعلـة 238وذكـر في معجـم البلـدان أنـھ تـوفي سنـة . ثـالث وخمسیـن سنـة
  .الحـصى؛ عـن أربـع وستیـن سنـة

  )).قیـل: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي الزیتونـة 2
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  ه ـساكن  تـر أنـن قبـذا تضمام

  ودـمفق رـدى يا خيـمن التقى والن
  وقـدلألرض في أن غيبتك  عجبت

  ودـوالس  ا حكماً في البيضـمألته
  

1  
 

***  
   

                                                
  )).قـال ابـن الخطیـب: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي الزیتونـة 1
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***  

 
1 

 
 


     

  


    
     


      

   

                                                
 .لـھ ذكـر في نفـح الطیـب 1
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1 
  ن ظن قوم من أهل الدنا ـلئ

  اغنـأو   وةـم قـأن لهـب
   2مالهم لقد غلطوا ويحهم بجمع 

  اـفتاهوا عقوال وعموا أعين
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
  )).لقـد َغِلطـوا َجْمـع مالھـم: ((طویـل ھذا الشطـر ھكذا. جعـل د 2
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  م ـأيهر أرىال تحسبوني ـف
  اـر أنـفقي  فـفإني ضعي
  ا ـوليس افتقاري وفقري مع
  عند خلق غنا 2فما 1إلى الخلق

  ده ـوح  قيـولكن إلى خال
  اـالمن لـوفي ذاك عز وني

  ال ـفمن ذل للحق يرقى الع
  اـق العنـومن ذل للخلق يل

 


    3   
 
 

***  
   

                                                
 ؛ بالحـاء المھملـة))الحلـق: ((ریـالھكـذا في الزیتونـة؛ وفي اإلسكو 1
 )).مـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .م1305لـ الموافـق  3
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***  

 
 

1 
 

 
 

      



2     
3

                                                
الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب؛ حیـث ذكـر أنـھ مـن : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

القـاضي الكاتـب أبـو محمـد : ((تالمیـذ لسـان الدیـن ابـن الخطیـب؛ حیـث سـمي
عبـد اللـھ بـن طلحـة بـن أحمـد بـن عبـد الرحمـن ابـن عطیـة بـن یحـیى بـن 

 )).غالـب بـن عطیـة المحـاربي
 .؛ وصوبھـا عنـان))جھـوزي: ((كتـب في اإلسكوریـال 2
وولي : ((بینمـا كتـب في نفـح الطیـب. بیـاض ھنـا في مخطـوط اإلسكوریـال 3

 )).داثـة السـنالخطابـة بالمسجـد األعظـم والقضـاء سنتیـن ببلـده في ح
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1     
     2
    3  

       
    
 4
 5    
    
    

      
   

      
6 7 

                                                
 .أي ُدعي للكتابـة السلطانیـة باختیـاري 1
  )).فاستقـلَّ: ((في النفـح 2
 ...))مـن ھفـوة الكلفـة عـلى جلـل الضعـف: ((نفسـھ 3
. )َفَأْلَھَمَھـا ُفُجوَرَھـا َوَتْقَواَھـا* َوَنْفـٍس َوَمـا َسّواَھـا (: إحالة إلى قولھ تعالى 4

 .8ـ  7: سـورة الشمـس؛ اآلیتـان
 )).بالـداھي: ((في النفـح 5
  )).زقـوم النصیحـة: ((نفسـھ 6
  )).ویستحلـھ: ((نفسـھ 7

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

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


652 
 

        
12

 
       
      3

     4 
        

  

 
  

   

                                                
 )).سبیـل: ((في النفـح 1
   )).فیـسيء: ((نفسـھ 2
 )).بالجھـل: ((نفسـھ 3
  )).وتبوئـھ: ((نفسـھ 4
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1 
  رف ـوفي ش اق في مجدـداً فـيا سي

  فـوالسل ات سبقاً بفضل الذات ـوف
  اً ـذم منحرفـل الـال عن سبيـوفاض

  رفـر منحـالمعالي غي سبيل وعن
  د ــفلق  2يـن اآلتــة الزمــوتحف

  فـا على التحـبما حازه منه 3أربى
  ا ـلم و ـدر فهـال سـلنفي اً ـومعدن

  دفـه كالصـواه منه لدى التشبيـح
  رف ـمغت  جميع الناس مـر بعلـوبح

  4رفـمغت ل المعالي حظ ـوني هـمن
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 )).اآلتي بـھ: ((في النفـح 2
 )).ربـا: ((نفسـھ 3
   )).مؤتلـف خیـر: ((نفسـھ 4
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  ة ـر قاطبـالعص لـذ أهـاً بـوسابق
  فـر مختلـم غيـمنه ل في ذاكـفالك

  م ـعل  ار علىـف في نـيخال  من ذا
  الشمس نوراً وهو غير خف يجحد أو

  م ـر في شيـت إال وحيد العصـما أن
  رفـم وفي ظـاء وفي علـوفي ذك

  ب ـمنتس  دـللمج م ـمنت ن ـه مـلل
  فـمتص  مـم بالعلـل متسـبالفض

  رم ـن كـد ومـب عـمن حس  هـلل
  فـلخللف األخيار ـاده السلـش  قد

  وزارة إذ ـال 1أىـه تبـه أيا من بـأي
  رفـذات والشـفي ال كنت األحق بها 

  ت ـالذي جمع يا صاحب القلم األعلى 
  فـالبعض لم أص 2ببعضالمعالي  فيه

   

                                                
 .أي تفتخـر 1
 )).فبعـض: ((في النفـح 2
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  و ـول  ر وصفي في عالهـيا من يقص
  فـأبي دل في  1بـمديح حبي  أنسى

   2يلـمن قب استدعيت ني عندما ـشرفت
  فـدع الصحـه في أبـا تدونـنظم

  3هـمباسم في  رــثغ  راق  اـوربم
  فـمرتش  امــإلم هـنال إذا حـتى  

  ع ـلمنتج  رضىـت درك أنـل قـأج
  فـالحش  ا معـه حظـكيلت وءـبس

  ه ـت بـا أتيـني فيمـو أنـذا ولـه
  الروضة األنف في الطيب زهرافحت ن

  ل ـمن خج إلى التقصير  يلكنت أفض
  ق أفـبالبعض مما تستح  4تـأخلي

  ه ـرت بـأش  ز عما قدـفحسبي العج
  رفـحتماً قصارى كل معت 5والعجز

   
                                                

 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ھـو الشاعـر العربي أبو تمام حبیب بن أوس الطائي 1
 )).نظـمي: ((في النفـح 2
  )).تبسنـھ: ((نفسـھ 3
  )).إذ لسـت: ((نفسـھ 4
 )).فالعجـز: (نفسـھ 5
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  ال ـممتث وب ـت إلى المطلـلكن أجب
  دفـكاله  القوم 1وإن غدوت بمرقى

  ل ـعن زل ن الصفح ـفانظر إليها بعي
  فـالكل  ل تصفحها من جملةـاجعو

  ره ـوتنش  هـتطوي  رــت للدهـبقي
  منصرف  رـغي العز باسم تسمو من

  
   2 

 


 
 

   


     

                                                
 )).بمـرمى: (في النفـح 1
َفَلّمـا َدَخُلـوا َعَلْیـھ َقاُلـوا َیـا َأّیَھـا الَعِزیـُز َمّسـَنـا (: الىإحالـة إلى قولـھ تعـ 2

َوَأْھَلَنـا الّضـرُّ َوِجْئَنـا ِبِبَضاَعـٍة ُمْزَجـاٍة َفـَأْوِف َلَنـا الَكْیـَل َوَتَصـّدْق َعَلْیَنـا إّن الّلـَھ 
 .88: سـورة یوسـف؛ اآلیـة. )َیْجـِزي الُمَتَصّدِقیـَن
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﴿﴾1،    
      
        
       

       

      
        




      
      
 

    

                                                
َوِفي اَألْرِض ِقَطـٌع ُمَتَجـاِوَراٌت َوَجّنـاٌت ِمـْن َأْعَنـاٍب (: ـة كاملـة ھكـذااآلی 1

َوَزْرٌع َوَنِخیـٌل ِصْنـَواٌن َوَغْیـُر ِصْنـَواٍن ُیْسـَقى ِبَمـاٍء َواِحـٍد َوُنَفّضـُل َبْعَضَھـا 
سـورة الرعـد؛ . )ُلـوَنَعـَلى َبْعـٍض ِفي اُألُكـِل إّن ِفي َذِلـَك آلَیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِق

  .4: اآلیـة
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﴿ ﴾1.  

                                                
َوَلَقـْد َأْرَسْلَنـا ُرُسـًال ِمـْن َقْبِلـَك َوَجَعْلَنـا َلُھـْم َأْزَواجـًا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

سـورة . )َوُذّرَیـة َوَمـا َكـاَن ِلَرُسـوٍل أْن َیـْأِتَي ِبآَیـٍة إّال ِبـِإْذِن الّلـِھ ِلُكـّل َأَجـٍل ِكَتـاٌب
 .38: لرعـد؛ اآلیـةا
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ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن یوسـف؛ أول سالطیـن غرناطـة مـن بـني  1

  .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. نصـر

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

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


661 
 

      



        
       
         
        



 


        
       

 

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

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


662 
 

     
1    2  

       

       




   3     


4
    5   

        
 

                                                
 .م1309الموافـق ألواخـر  1
 .م1323/ھـ723أي  2
 .م1337/ھـ738أي  3
 .م1342/ھـ743أي  4
 .م1355/ھـ756أي  5
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1 
  بـالكواك ءطيـل البـا الليـأيه  أال

  ربـآالم  لـمتى ينجلي صبح بني
  اـمراقب  ى النجومـتى متى أرعـوح

  2اربـع منها على إثر غـفمن طال
  را ـب سايـأن أرى الرك أحدث نفسي

  بأقصى المغارب  بي يقصينيـوذن
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  :بیـت البـن خفاجـة جـاء فیـھ ُأخـذ ھـذا القـول مـن 2

  )).فمن طالع أخرى اللیالي وغـارب *وحتى متى أرعى الكواكب ساھرًا ((
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  ل ـبطاي ل األمانيـمن ني زت ـفال ف
  بـالحبيب بواج حق 1وال قمت من

  ىنـالم غـأبل النفس أن حدثتني  2وكم
  واذبـاني الكـني باألمتم عللـوك

  ره ـقب  ارةـرت بي عن زيـوما قص
  س من وصال الكواعبـد أنـمعاه

  ا ـربوعه  ت بيـنبأوطان   وال حب
  بـا وصاحـفيه 3لـر خـذك وال

  ا ـأنـا فه ني ـأثقلت  وبـن ذنـولك
  بـمذاه يمن الوجد قد ضاقت عل

  4ددـمج  وقيـه شـول اللـإليك رس
  بـصدر الركاي ت ـفيا ليتني يمم

  ربى ـح والـاألباط في تلك  5وأعملت
  بـالسباس داً بين تلكـمج يراـس

   
                                                

  )).في: ((في النفـح 1
  )).فكـم: ((نفسـھ 2
 )).وال ذكـر ِخـّل َحـلَّ: ((نفسـھ 3
 )).ُمَجـّددًا: ((نفسـھ 4
  )).فأعلمـت: ((نفسـھ 5
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  تي ـع لبانـم البقيـن لثـم تـوقضي
  بـماش وراك  الفلى ما بين وجبت

  تي ـغل 1زمـاء زمـن مـت مـوروي
  اربـلش اًـاه يومـأشه اـه مـفلل

  التي  تيـعي منتهى غايـبي شفيـحبي
  بـبخاي  وه ليسـومن يرج يأرج

  ذي ـال  رـار والحاشـالمخت  دـمحم
  بـجان كل من 2د حاز الحمدـبأحم

  ه ـباسم  هـالل 3م خصهـرؤوف رحي
  بـاء وعاقـفي الثن 4م الجـوأعظ

  دره ـق  هـلال ع ـرف مـول كريـرس
  بـع الجوانـرفي دراـوأعلى له ق

   

                                                
  )).بزمـزم: ((في النفـح 1
 )).مجـدال: ((نفسـھ 2
 )).خصنـا: ((نفسـھ 3
؛ وھـو مـن أسمـاء رسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ ))وأْعظـْم بمـاِح: ((نفسـھ 4

وقـد ذكـرا في . العاقـب، والحاشـر: ومـن أسمائـھ علیـھ السـالم أیضـًا. وسلـم
 . البیتیـن الحـالي والسابـق
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  داً ـومحت  اًـوفرع الًـأص  هـوشرف
  1بـهى بالمناكـاق السـم آفـيزاح

    ال ـوالع ذو الجاه والمجد سراج الهدى
  المناسب وخير الورى الهادي الكريم

  هاشم  آل من  ارـهو المصطفى المخت
  المناصب الرفيع 2وذو الحسب العدل

  أ الذي ـصى هو الملجـاألق هو األمد 
  بـراغ  ه كلـه مرغوبـب الـين

  ه ـوإن  رامــالك  نــالنبيي ام ـإم
  بـم بين تلك المواكـدر فيهـلكالب

  ول ــمتط  لـر مفضـنذي  3رـبشي
  بـالكواك ورـن ر بذـراج منيـس

  شريـف منيـف باهر الفضل كامـل
  نفيـس المعالي والحلى  والمناقـب

   

                                                
   )).السمـا بالكواكـب: ((في النفـح 1
  )).ـدِّالِع: ((نفسـھ 2
 )).شریف: ((بینما كتب في النفح)). نشیر: ((حرفت في اإلسكوریال؛ فكتبت 3
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   1لـمماث  ه منـا ما لـم المزايـعظي
  بـه من مناسـم السجايا مالـكري

  ن ـم لمـعاص أ ـع ملجـمني  ذالـم
  بـن آت وذاهـه من بيـوذ بـيل

  ه ـما ل  ق والخلقـجميل الخل 2مـحلي
  بـة غالـصف اهللا حجور وـنظي

  ه ـه أصولـمتن  رعـك من فـاناهيو
  بـبن غال  يى خير مجد من لؤإل

  ه ـجناب عـد الرفيـب العـالحس يأول
  بـالركاي  3ورـبدور الدياجي أو ب

  ارض ـمع من   اـزات مالهـله معج
  بـمن مغال ات صدق ما لها ـوآي

   اًـومغرب ا ـق شرقـبهن الخل  4تهدي
  5بـايعب اد عنها ـوما ذاك عمن ح

   
                                                

  )).مماثـل: ((في النفـح 1
  )).جلیل: ((نما كتب في النفحیب. ؛ وھو تحریف))حلمیل: ((في اإلسكوریال 2
 )).أو صـدور الكتائـب: ((في النفـح 3
  )).تحـدى: ((نفسـھ 4
  .ن المعجمـة؛ بالغیـ))بغائـب: ((نفسـھ 5
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  دة ـع 1رـالزه  مـألنجاك ا ـفدونكه
  بـللمراق  2تختفي ال ور سنىـنو

  وز ـت معـتتبع  مهما  3اـفإحصاره
  س نور لطالبـنور الشم وهل بعد

  بمرسل   ودـه الوجـرف اللـد شـلق
  بـالمرات  له في مقام الرسل أعلى

  ذي ـال  دهـمول هـراً فيـوشرف شه
  بـالغياه دياجي  جال نوره األسنى

  دم ـمق ورـالشه في ع ـربي  رـفشه
  5الزب  ضربة 4رو أن للفخرـفال غ

  ألألت ــت دـق  ةـليل  هـمن  هـفلل
  7بـثاق  قـاألف 6ور شهاب نيرـنب

  7بـثاق
   

                                                
  )).الشھـب: ((في النفـح 1
 .؛ بالمثنـاة التحتیـة))یختـفي: ((نفسـھ 2
  )).وإحصاؤھـا: ((نفسـھ 3
  )).الفخـر: ((نفسـھ 4
  .أي ضربـة ال بـد منھـا 5
 )).بیـن: ((في النفـح 6
  )).شاھـب: ((نفسـھ 7
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   ىنـالم  بها نـر المسلميـن أميـليه
  بـن نال من مواله أسنى الرغايأو

  ه ـحبيب  رـبذك ا ـن أحياهـعلى حي
  بـالطاهرين األطاي ر الكرامـوذك

  م ــفيه  نـللمحبي  اًـف شملــوأل
  1بحالَ  دـسار على نهج من الرشف

  ه ـصنيع عن كريم  ازيـيج فسوف 
  بـعواق  نـد سلطان وحسـبتخلي

  ه ـدين  2مهلَ يـه فـه اللـوسوف يري
  بـالغراي  ب صنع فوق كلـغراي

  ه ـيروم  ي حمى اإلسالم عمنـفيحم
  3بـبيض القواضببسمر العوالي أو 

  ا ــومغرب  اـشرق  ن اهللاـدي ويعتز 
  بـفي العجاي وف يبقى ذكرهبما س

   

                                                
  .أي الواسـع الواضـح 1
  )).نصـر: ((في النفـح 2
  .ـعأي السیـوف القواط 3
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  ب ـاك مطلـبعد رحم  اليـهي مـإل
  بـن الرشد أسنى المطالـأراه بعي

   1وإنها  فـر الشريـالقب سوى زورة 
  بـالمواه  جميع 2تـة فاتـلموهب

  ب ـكوك  حال ه ماـالم اللـه سـعلي
  الركايب ظعان حادي ألا 3وما فارق

  
     
4 

  ال ـوالجب لـالسه ييا قاطع البيد يطو
  الـفي الفيافي الخيل واإلب  ومنضيا

   6هـيونس ال  أرض 5اقـكي في آفـيب
  الـخ ب ـد للحبيـر عهـتذك إال 

   

                                                
  )).وإنھـا: ((في النفـح 1
 )).فاقـت: ((نفسـھ 2
 )).رافـق: ((نفسـھ 3
 . البحـر البسیـط 4
  )).بآفـاق: ((طویـل. جعلھـا د 5
  )).ال یؤنسـھ: ((طویـل. جعلھـا د 6
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  ـتح  التواصل أو ظبية أذكرت عهد 
  الوالمق  التي عاهدت 1اللحاظـكي 

  د ـاظ فقـه في تلك اللحـر اللـأستغف
  المها مثال الحسن عن ضرب أربى بها

  ه ـتحسب  ن البانـفوق غص أو هادل
  الـبان قد ثك بـد حبيـا لفقـصب

  ه ـإنارتي كـرق إذ تحـع البـأو الم
  ذالـمشيرا بالذي ع اًـا خضيبـكف

  في   ذا عسى أن يقضي من زمانكـام
  الـعال ـقطع المهامه ترجو أن تن

  ا ــأو مجاهله م أرض ـمعال م ـوك
  الـوالعج ثـل الريـقطعتها ال تم

  ه ـر لـزاً ال نظيـل عـتأم إن كنت 
  الـوتبتغي السؤل فيما شيت واألم 

   

                                                
  )).للحـاظ: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  وى ـس ال ـد ال ينـبعي ىفالعز مرس
  الـعزم البين وارتح دـبعزم من ش

  ه ـنفاست  تـقل دف ـص در فيـوال
  الـانتق ره إال إذاـن فخـيب  مـول

  وطـن  وعن  لـفاربأ بنفسك عن أه
...................................1  

  وطني   ا نأىـار التي منهـالدي وانس
  الـد أنس به قلب المحب سـوعه 

  ه ـب  تـشغ ذكر محبوب د عنـوع
  زالـغ  وال اـمدح ه ـب مـوال تل

  ا ـبه  واقصد إلى الحضرة العليا وحط
  والـرجائها حغ عن أـتب رحالً وال

  داً ـا أبـم بهـا رسـة ال عفـغرناط
  دالـب  ال قلب من يبغي بهاـوال س

  ن ـبم  األنام ه ـهي التي شرف اللـف
  زالـمن حمرائها ن في مقعد الملك 

   
                                                

  .بیـاض في ھـذا الحیـز؛ موجـود في المخطـوط 1
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  ا ــوموئلن ا ــموالن هـالل  ةـخليف
  الـاء والسبـر من أمن األرجـوخي

  من   لـأفض د بن أبي الحجاج ـمحم
  دالـإذ ع ق اهللاـا بحـنفي امـقد ق

  بهرتْ  أولى السلك الذي من آل نصر
الـالحم اله كالشمس لما حلت ـع  

  ن ـوم الدـه البـرف اللـهو الذي ش
  دوالـال تـفاق إذ  هـبدولت  اـفيه

  ه ـفي رعيت  اـورفق  دالـام عــأق
  الـومن كف م من آوى ـوكان أرح

  ه ـر لـال مجي ار به منـو المجـفه
  الـا جلـش إحن الليالي فادحلم يخ

  داـأب فيـت ال   راًـط  حـإن المدائ
  الـع ما قد تحال من نفيس ببعض 

  ه ـشيمت  دامـواإلق م ـوالفه زمـبالح
  اشتمال  ود مما على أوصافهـوالج
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  ه ـوأبدع  ولـل في قـال أجمـإن ق
  الـه كلما فعـل منـل أجمـوالفع

   هـنايل زـع طيـل ويعـيولي الجمي
  وال استجدى وال سأال من قد رجاه 

  د ـأح نصر فما  نيـب نمن سائلي ع
  الـِئس اـكلم مـغ منهـم بأبلـمنه

  وا ـمنح  واـم الذين إذا ما استمنحـه
  الـالخج دهـبع وأبدوا 1أسنى العطا

  س ـأندل  اءـدوا أرجـلى مهألم اـه
  واألمال  البيض حكموا في األعاديإذ 

  م ـان فلـلرهم يوم اـل عنهـفإن تس
  الـبط في سنه  م ـدل بأحدثهـيع

  ة ـكل مكرم م في ـاريهـيج من ذا 
  الـر في تمثيله الوشـه البحـأيشب

  ت ـقد رفع  موالي يا خير من للنصر
  الـر قد حمـالفخ واءـه ولـرايات

   
                                                

 )).ءالعطـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  د ـوق  كــأبصرت  اـلم  نيـهللا عي
  والـك الخيل والخـأعددت بين يدي

  د ـعم ا ـو بهـة يسمـت في قبـوأن
  دالـفاعت ن ـالدي  1ام منا دامرـأق

  ره ـمنظ قـوالجيش يعش عيون الخل
  ك نور الحق مكتمالـلما اكتسى من

  ا ـل مـيشم ال غرو أن شعاع الشمس
  دالـمنس حى عليه إذا ما الحـأض

  ة ـخافق  دـوالتأيي  رـالنص ة ـوراي
  فانسدال ل اهللا منها النصر ـقد أسب

  ا ـزينته وابـأث تـل قد كسيـوالخي
  الـد ألبست حلـا قـن براقعهـفم

  م ـعرضه  ومـاة عليها يـترى الحم
  الخيال يمشون من فرط زهو مشية 

   

                                                
  )).ألمـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ا ـعدته  ربـقسي الع  اةـن رمـفم
  الـا اكتمـنوره تحكي األهلة مهما

  م ـشأنه أس ـداد البـش اة ـومن كم
  الذبال ة ـأن يعملوا البيض والخطي

  ألن   وشـتلك الجي دك انتظمتـبسع
  األوال  أسالفك اـأسهمت في نظمه

  ره ـناص  تـا أنـه ملكـالل د ـوخل
  األصال  ت بكر من دهرناـما عاقب

  ة ـمضاعف  نعمى 1زداد بهاـال زلت ت
  أل األرض منها السهل والجبالـلتم

 
2 

  العذل   يا عاذلي في الهوى أقصر عن
  لـتس وب الـوعن حديثي مع المحب

   

                                                
  )).بي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .البحـر البسیـط 2
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  وقد   غي إلى عذل العذولـفكيف أص
  المقل د ـمني صاي ب ـص القلـتقل

  ا ـبنظرته  اءتـش ا ـكم ه ـتملكت
  دلـاظ تنهـرف واأللحـالط ةـفتان

  ة ـدر فاضحـس الـرة عن نفيـمعب
  لـلمياس في الميأض ـالغ اـبقده

  تروق سنى  ا شمسـغرته ورـمن ن
  في الحمل  تحتل منها محل الشمس

  م ـل منتظـا والشمـعهدن  ذاـحبيا 
  ا األولـور في أيامنـالغ بـبجان

  ة ـنائم  رـالده ذاـن هـام أعيـأي
  لـوج  ا علىـمن هـا وأحداثـعن

  ت ـا نظمـع قد طال مـذا أربـوحب
  لـعقد التواصل في عيش بها خض

  ة ـالنفس في دع أماني  منها  قضيت
  والجذل سـموفى األن انـمن الزم
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  ر ـمنهم  ا كلـام رباهـالغم سطى 
  لـمنهم  م سطتها دموعي كلـوك

  صوب حياً  ا من سماء الجودـوجاده
  الهطل  العارض بالعارض الهطل ابن

  ه ـبسيرت احيـوالم  هـالل ة ـخليف
  السبل  ومحيي واضح لالضال رسم

  أفضل من   اجـالحج د بن أبيـمحم
  لـالمث  سارت أحاديث علياه سرى

  ل ـهل وفي جبوالباعث الجيش في س
  لـنواحي السهل والجب حتى تغص

  الذين لهم   الفخر ير أولـمن آل نص
  لـم الرسـخات من ة أورثتـمزي

  ور به ـاألم في   ا أردت غناءـمهم
  لـشاهدت منه جميع الخلق في رج

  ل ـو أمـاه أخـبعلي لـيستظ ن ـل
  دلـمنس  ت ظل منهـدا تحـإال غ
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  له   رـن ال مجيـار به مـوال استج
  لـاب الحادث الجلـاه انتيـكف  إال

ـنْيم ـه لهـاد اآللـى إلى معشر شم  
  زلـملكاً على سالف األعصار لم ي

  ه ـو بـر فهـالده م قد تحلىـبملكه
  لـه واليه ال يخشى من العطـوالل

  س ـأندل  روا أرجاءـلى نصألم اـه
  لـالذب  ةـات والخطيـرفيـبالمش

  ت ـفسم  الهدى لى مهدوا دين ألهم ا
  لـالمل ا علىـق ملته العليـفي الخ

  م ـبه ال نالـاآلم يم صادـمن أمه
  لـل والنهـبالمع ودا كفيال له ـج
  ن ـم رأضحى يجر أو أمهم ضاحياً 

  لـذيول الوشي والحل  فضل النوال
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  اً ـت السمه تبعـل أضحـإن الفضاي
  1دلــوالب   دـوالتأكي  تــكالنع

  ا ـن لهـيتروق السامع موالي خذها 
  زلـمن مدح ومن غ  هـبما أجادت

   م ـل  كـم ملكـار عظـلكنني باعتب
  لـلعمري في مدحي ولم أطأجـد 

  م ـأجمعه قـرت كذاك الخلـفإن خب
  لـر محتفـل أو غيـان محتفـسي

  م ـكله  األرض ر ملوكـال زلت فخ
  دولـعلى ال 2تسمو بك الدولة العليا

  ره ـوتنث  هـر تطويـللده ت ـودم
  لـن األمـم يغـا تبـا كلمـبلغم

   

                                                
؛ ))كالّنعــت والعطـف والتَّـأكیـد والبــدل: ((طویـل ھـذا الشطر ھكذا. جعـل د 1

 )).والعطـف: ((بعـد إضافـة كلمـة
  .؛ بالھمـزة في اآلخـر))العلیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1 

  ع ـالمصان  اق كلـع قد فـأنا مصن
  عـبدائ  لـبمث  2ا منزل زهىـفم

  3هــواعترت ه ـحققت  إذا  ميـفرس
  عـأي جام  عـل المعاني جامـلك

  ا ــكله نـه المحاسلـع الـفقد جم
  4عـصان  داعـإب هـلل  اـدي فيـل

  الفضائل في الذي  كل جمعت 5كما ظل
  عـن طالـاه أيمـد وافـبسكناي ق

  ه ـن وحسبـالمسلمي ر ـر أميـوزي
  عـا من مدافـر ما لهـة فخـمزي

  لمـن  م األعلى الذي فعلهـوذو القل
  عـالقواط وفـل السيـه مثـيؤمل

   
                                                

  .ویـلالبحـر الط 1
  )).یـزھى: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
 )).واعتبرتـھ: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
 )).صانـعي: ((نفسـھ 4
  .؛ من أجل سالمة الوزن))كما جمعـت: ؛ فأضحت))ظل((طویل كلمة . حذف د 5

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

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


683 
 

  ر ــلمبص ان ـات البيـع آيـومطل
  المطالع بأسنى حلتكشمس الضحى 

  ه ـب اـرت لنـعين الدهر ق وإنسان
  عـالمسام ن طابت منه ذكرى وعي

   ي  إلىب السيد المنتمـهو ابن الخطي
  عـل ويافـوا ما بين كهـكرام سم

  1هـحنان من ةـوال عطفـكنت ل لقد 
  عـالبالق  ا في الرسومـد زمانـأع

   2اـا ومربعـكريم ىنمعـرني ـفصي
  عـي جامس من حبيبـبأن  لـلشم

  3هـنسيم روق ـا روض يـأن ا ـفه
  ازعـمن  اً ما له منـكما رق طبع

  عندما   عـنسبة الطب ا ـد جمعتنـوق
  عـالمواق نىـرآه بأسـلم ت ـوقع

   

                                                
 )).جنابـھ: ((في الكتیبـة 1
  )).ومرتعـًا: ((نفسـھ 2
 ))ـا أنـا ذو روض یـروق  جمالـھفھ: ((جاء ھذا الشطر في الكتیبـة ھكذا 3
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  ه ـثناي  بـبطي  اريـإزه  هـفأشب
  عـالطباي باعتدال 1وايـل هـوفض

  رة ـوراً به في مسـت معمـزل  فال
  عـمطال  دـوسع راح ـداً ألفـمع

  ني ـني أو يحلـد حلـوال زال من ق
  عـمن جميل الصناي األماني ى موف

  ده ـسع د ــا المؤيـوالنـلم  ودام
  عـل ساطـا كـلن  2ورهـن  نـفم

 
3 

  دم ـعلى ق ا ـت الدنيـاآلن قد قام
  مـس السيف والقلـل رئيـلما استق

  ا ـلبهجته ا ـادت الدنيـواآلن قد ع
  مـاألل  رؤه من طارقـمذ أنست ب

   

                                                
  )).ھـوائي: ((في الكتیبـة 1
 ...)).فمـن نـوره یبـدو لنـا: ((في الكتیبـة 2
 .البحـر البسیـط 3
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  ه ـبراحت  ت البشرىـواآلن قد عم
  مـالنع  مـفلم تزل للورى من أعظ

  ت ـلي ممن اتضحـال سيما عند مث
  مـمته  رـدق غيـل صـمنه دالي

  ت ـفضله ملك ادي ـوأي  فكيف لي
  مـت من وافر القسـبما أجزل رقي

  ني ـوط لي وفيـوصيرتني في أه
  مـعل لنهى ناراً علىل اـن أهـوبي

  ه ـصى لغايتـأملي األق تـوأحسب
  في حرم المأمول جاههإذ صرت من 

  أو  ـئي عسى أن أوفي من ثن 1ومإذا
  فاضل الشيم من دهـمج إلى ـيأنه
  يدي  طوع  الفضل ولو ملكت زمام 

  مـومنتظ  قصرت في ضمن منثور
   

                                                
  )).مـاذا: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 1
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  مذ وردت  استبشرتيهنيك بشرى قد 
  مـي الضير فـرك وهو البـبها لعم

  ة ـالبشرى بتهني 1ت هذـدع ذـوم
  رمـالعهد والك فنحن أولى ومحض

  ا ـاء ممتطيـزة القعسـللع ال زلت
  رمـر منصغيـالء ـلع مستصحبا

  ه ـإنارت يدـنى تهـت بدر سـدم
  عم يعضل خطب أو يحار في حيث

  ة ـه عافيـل اللـت بفضـوال عدم
  مـالدي المنهلة  مـب النعـتستصح

  


       
2

        

                                                
  )).ھـذه: ((طویـل الھـاء؛ فأضحـت. أضـاف ذ 1
یریـد : ((جـاء فیـھورد تعلیـق عـلى ھـذه الكلمـة في ھامـش المخطـوط؛  2

واللـھ أعلـم أنـھ كـان یشبـھ للشیـخ عبـد العظیـم الـوادي آشي الملقـب 
 )).بالبعیـر
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1 

***     

   

                                                
 .م1309الموافـق لـ  1
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1 

 

 
       
 

2 
  ه ـأم  نـا زال مـاً مـيا منعم

  3هـأميت  غ منـل في السابـيرف
  ال ـالع  هـاً جردتـحسام  اـوي

  4الدهر من سكوته ع صرفيـفر
  ه ـحال  اهن  اءتـدك قد سـعب

  هـإخوت ف منـا لمن خلـشوق
   

                                                
 .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 1
  .الحـر السریـع 2
 )).أمتِّـھ: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).سكتتـھ: ((طویـل. جعلھـا د  4
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  ه ـقلب  يـف رـشوقها يبث الجم
  هـمقلت لىـع  1دـهسع للـويخل

  ه ـن شوقـم م ـالمؤل  نـفسك
  هـن وحشتـق مـالمقل 2سـوان

   ىنـالم وغ ـببل هـن عليـوامن
  هـبغيت  ضىـمقت في علمكم من

  ة ـخجل  ذي  ةثـنف ا ـاكهـوه
  هـتنفث  نـه مـا يلقيـم مـتفه

  اً ـساجع  مـاحكدـم  داـش إذا 
  هـنغمت ي ـار فـده الطيـيحس

  

 
3 

***  
   

                                                
  )).السھـد: ((طویـل. جعلھـا د  1
  )).وأنسیـن: ((طویـل. جعلھـا د 2 2
 .م1175الموافـق لـ   3
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12 

 




       
     
     


     
       
      

     


                                                
 . ورایات المبرزین، ونفح الطیبالمغرب في حلى المغرب، : لھ ترجمة أیضًا في 1
قلعـة بـني سعیـد، وقلعـة الملكیـة، وقلعـة یعقـوب، والقلعـة : تسـمى أیضـًا 2

  .سبـق ذكرھـا. السعدیـة
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  1


 


   
   
    
       

    
2

          


        


                                                
  .سبق التعریف بھ. ھـو یحـیى بـن غانیـة قائـد قـواد المرابطیـن في األندلـس 1
 . النَّصـاَرى: ھكـذا كتبـت في اإلسكوریـال؛ والمقصـود بھـا 2
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1  


      


     
       

       
                                                

 .سبقـت اإلشـارة إلیھـا 1
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  1    
        

     
       

  
       

       


 
 

2 
***    

   

                                                
  .أي انتزعـت منھمـا وضمـت لألمـالك السلطانیـة 1
 .م1164الموافـق لـ  2
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1 

2 
 

 
 

     
  3
4

     5 
6

 
   

                                                
  .رجمـة في اإلسكوریـال؛ ولـم تـرد في الزیتونـةوردت ھـذه الت 1
ولعبـد العزیـز بـن عـلي ھـذا؛ ترجمـة الكتیبـة )). كثـت: ((في الزیتونـة 2

؛ ولـھ ترجمـة كذلـك في كتـاب نفـح ))بـن برشیـت((الكامنـة؛ حیـث سـمي 
 )).بـن یشـت: ((؛ وسـمي فیـھ.الطیـب

 )).األعمـال فأتقـن: ((في النفـح 3
  )).إلى الكتابـة السلطانیـة: ((نفسـھ 4
 )).أبـا بكـر عتیـق: ((نفسـھ 5
 )).مـن مشیخـة: ((نفسـھ 6
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1 
  ق ـع تنطـق والمدامـب يعشـالقل

  2قـمنط  اء فكل عضوـبرح الخف 
 
      

        
3 

4 
   5أمل ل منـان فـزم ـبت عتـأطل

وسذَّـال 6هـتُملـومرتح في حل  م  
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )). ینطـق: ((في الكتیبـة 2
  .مـا كتـب بیـن الحاصرتیـن؛ للناسـخ كمـا یبـدو 3
 .البحـر البسیـط 4
 )).مـليمـن أ: ((، وفي النفـح))مـل مـن أمـلي: ((في الكتیبـة 5
  )). وشمتـھ: ((في الكتیبـة 6

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

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


696 
 

  ه ـجانب ب ــن للعتـليلي  هـعاتبت
  1لـل وال بخـن مطـفما تراجع ع

   3يـب  ليشفق 2ه العتبىـدت أمنحـفع
  لـسمعي عنك في شغ فقال لي إن 

  أرى  فلست 4بىـدي والعتـفالعتب عن
  ذلـغ للعـلمدحك إذ لم أص يأصغ

  ةـمعاتب  عني فّـس كُـت للنفـفقل
  5لـتنقضي وجواب صيغ من وجال 

  فقد  بابن الخطيب 6اـق بالدنـمن يعتل
  الجدل  على 7سما عن الذل واستوى

  ه ـلخدمت بيـبتقري 8ن ليـم تـفقل
  يك لـا من جوابـاب قريبـفقد أج

   

                                                
   )).مـن مطـل ومـن نجـل: ((في الكتیبـة 1
 .أي الـرضى 2
  )).لي: ((في النفـح 3
  )).كالعتـبى: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
  )).مـن جـدل: ((في الكتیبـة 5
  )).في الدُّنـا: ((في الكتیبـة، والنفـح 6
 )).واستـولى: ((نفسھمـا 7
  )).قلـت فمـن لي((: في النفـح 8
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  رتي ـا بآخـن الدنيـت عـقد اشتغل
  1األول اميـان في أيـما ك انـوك

  منح  من   تـت وما أهملـوقد رعي
  لـبالهم ي ط المرعـف يختلـفكي

  ا ـا وزخرفهـع للدنيـأرج ت ـولس
  لـمشتع  الرأس شيب غدا في 2بعد

  عن  دي ـوبع طماري ألست تبصر أ
  3لـداد إلى أجـوظ وإعـنيل الحظ

   5هـجملُح مـول صـق كـذل 4الـفق
  لـل للجمـالتفصي هـشأن لكن من 

  ه ـن بـر تستعيـأم 6بـطال ما أنت
  لـومقتب  7الـم في حـعلى المظال

   

                                                
  )).مـن أیـامي األول: ((؛ وفي النفـح)مـن أیامـل األول: ((في الكتیبـة 1
 )). مـن بعـد: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
 )).وإغـذاذي إلى أجـلي: ((في النفـح 3
 )).فقلـت: ((فسـھن 4
 .؛ بالحـاء المھملـة))محملـھ: ((في الكتیبـة 5
  )).جالـب: ((في النفـح 6
  )).في جـاه: ((ي الكتیبـةف 7
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  ا ـرم مـتح اً أو ـحرام  لـوال تح
  لـعم وال ولـق في كـل ربـأح

  ا ـبعاجله  اـالدني ل ـآج ـع بِوال تَ
  1لـبالوش مـع اليـتبي  والةـكما ال

  ا ـتطلبه 2كنت  ك الرشا إنـوأين عن
  لـر منفعـر غيـأم ذا لعمريـه

  إلى   تعود ب إال أن ـت تطلـهل أن
  دولـفي ال كتب المقام الرفيع القدر

  ة ـقاطب 3ونـل الكـألوحد أه ا ـفم
  لـومنتع من حاف 4قـوأسمح الخل

  ر ـه من وطـو ما تبغيـحم يلتفت نل
ولم يـشلـخل د بان منـالذي ق 5د  

   

                                                
  .تبیـع البحـر بالمـاء القلیـل: أي 1
 )).إن ظلـت: ((في النفـح 2
 )).األرض: ((في الكتیبـة 3
 )).النـاس: ((نفسـھ 4
  )).َیُسـدَّ: ((في الكتیبـة، والنفـح 5
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  ا ـك فمـرة منه عليـع نظـإن لم تق
  لـمن أم أملت 1ك للذيـيصبو لدي

  2مـفمطلبك  لىـاألع دـك السيـفدون
  3منفضل  ل غيرـط منه بفضـقد ني

  م ـا بأجمعهـني الدنيـد خبرت بـفق
  4ولد  ارفـم عـوحكي مـمن عال

  ه ـمن شب اس ـفي الن له فما رأيت 
  لـفال تس له عندي  رـل النظيـق

  5اًـالورى نسب أسمى ك ياـفقد قصدت
  6ِلوـاك من حـس لي عن عليـولي

  ل ـمن أم ت ـا أملـلم واك ـفما س
  7لـغ وال ميـزي منوليس لي عنك 

   
                                                

   )).الـذي:((في الكتیبـة، والنفـح 1
 )).النَّظیـُر لـھ عنـدي فـال تسـِلفطالبـھ قـلَّ : ((جاء ھذا الشطر في الكتیبة ھكذا 2
 .؛ بالصـاد المھملـة))منفصـل: ((في النفـح 3
  )).وولي: ((نفسـھ 4
  : جـاء ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 5

 )).وقد قصدتـك یا  أسمى الورى ھممـًا((
)). ولیـس لي عن ِحـَمى علیـاك مـن حـول: ((ورد ھذا الشطر في النفح ھكذا 6

  )). ولیـي لي مـن عـالك الیـوم مـن وجـل: ((یبـة ھكـذاوجـاء في الكت
  )).ولیـس عنـدك مـن زیـغ وال ملـل: ((جـاء ھـذا الشطـر في الكتیبـة ھكـذا 7
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  ا ـود لهـفقد رق الحس  فانظر لحالي
  لـمن عل ما قد ساء 1واحسم زمانة

  ه ـترفع  هـن اللـولدي  اـلن  2دمـق
  ر اإلصباح باألصلـت بكـما أعقب

  ة ـحادث لـا عن كـت معتليـال زل
  لـفي المل الم ـة اإلسـكما علت مل
***   

   

                                                
 .مـرض مزمـن: أي 1
 )).ودم لنـا: ((؛ وفي النفـح))ودم لھـا: ((في الكتیبـة 2
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1 

 

 
 

      
  
2  
 3        

45  
     6 

                                                
ولـھ . یتونـةجـاءت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في الز 1

رایـات المبرزیـن، والمغـرب في حـلى المغـرب، ونفـح : ترجمـة أیضـًا في
ھـ أو 610الطیـب، والتكملـة لكتـاب الصلـة؛ وقـد جـاء فیـھ أنـھ تـوفي سنـة 

 . ھـ611نحوھـا، والمقتضـب، وتحفـة القـادم؛ وفیـھ أنـھ تـوفیسنـة 
 .عریـف بـھوسبـق الت. ھـو المعـروف بابـن غانیـة 2
المقصـود ھنـا ھـو الخلیفـة الموحـدي أبـو یوسـف یعقـوب بـن یوسـف بـن  3

 . سبـق ذكـره. عبـد المؤمـن بـن عـلي
ھـو الخلیفـة الموحـدي أبـو محمـد عبـد الواحـد بـن إدریـس بـن یعقـوب بـن  4

 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. یوسـف بـن عبـد المؤمـن بـن عـلي
 )).وكـان منقطعـًا إلیـھ؛ وممـن صحبـھ في حركاتـھ: ((حفي النفـ 5
 )).والعنـاء في موقـف الحـرب: ((نفسـھ 6
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 )).روى عـن أبي القاسـم السھیـلي: ((في التكملـة، والمقتضـب 1
  )).وذّمـر: ((في النفـح 2
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1     

2     
3       
      

       

      
      4

                                                
 )).بنفـسي ومقـداري ومقـدار أبیـك: ((في النفـح 1
  )).إلى دار الخالفـة: ((نفسـھ 2
 )).أنزلـت: ((نفسـھ 3
  )).وأربـاب: ((نفسـھ 4
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   1 

      
2     3  

4 
       

 
 

  5   
6 

  ا ـد ملكتهـقس التي ـك بالنفـفديت
  الغض  مامن الكر ت موليهاـبما أن

   

                                                
 )).اكتـري: في النفـح 1
 . ؛ فصوبھـا عنـان))الخالفـة: ((في اإلسكوریـال 2
  )).حوائجـھ: ((في النفـح 3
  )).حـظ: ((نفسـھ 4
 .ھـو ابـن غانیـة؛ مخـدوم عبـد البـر بـن فرسـان 5
 .البحـر الطویـل 6
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  ة ـقي بهجـن الحقيـللحس  1توددت
  2ضـالبع ذاكفي  يلار بها الكُـفص

  تي ـال  كـور غرتـن 3ألألـت ولما
  رضـتقسم في طول البالد وفي الع

  ر ـن ناظـاء أحسـرخض 4اـتلقفته
  من الفرض نبت عنك إجالال وذاك 

ْـموأسدلت حا ـفوقه س ـبالمال 5ر  
  تاج المجد والشرف المحض بمفرق

  ة ـفي غمام طالعا  بدرا 6وأصبحت
  األرض دان إلى خضرة  على شفق

7 
  ا ـالمنمنم  مخضال ذاك الجناح ندى

   8اـجعاضم  يأساً وسقياً وإن لم تشك

                                                
  )).تردَّْیـَت: ((في النفـح 1
  )).كالبعـض: ((نفسـھ 2
  )).تـالال: ((نفسـھ 3
  )).تلفَّعتھـا: ((نفسـھ 4
 )).َحْمـراء: ((نفسـھ 5
  )).فأصبحـت: ((نفسـھ 6
  .البحـر الطویـل 7
 .؛ وھـذا أصـوب وأسلـم))یاساجعـًا ضمـا: ((في النفـح، والمقتضـب 8
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  ع معرب ـا على سمـأعدهن ألحان
  جمايطارح مرتاحا على القضب مع

  مرفها  غير مقصوص الجناح 1وطر
  اـمنعم الحبوب  اتـوغ أشتـمس

2 
  ة ـصقيل  3احـالرم ا أنـكفى حزن

  هـبدماي  داـا رهن الصـوأن الشب
  ت ـفرزن  بـالجوان 4قـبياذي وأن

  هـبناي د رخ الدست بيتـم يعـول
***     

   

                                                
 )).فطـر: ((في المقتضـب 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).جـاجالز: ((في المقتضـب 3
 .بیادیـق؛ بالـدال المھملـة: ((نفسـھ 4
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4؛ 

   

                                                
؛ بینمـا ))عبـد العظیـم((سـمي في النسخـة الـتي حققھـا عنـان في اإلحاطـة  1

وتلـك المصـادر ھي الـتي )). عبـد المنعـم((سـمي في المصـادر األخـرى 
لتكملـة، التكملـة لكتـاب الصلـة، وفـوات الوفیـات، والذیـل وا: ترجمـت لـھ؛ مثـل

والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، ومعجـم البلـدان، وعیـون األنبـاء في 
 . طبقـات األطبـاء، ونفـح الطیـب، والغصـون الیانعـة

  .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـل؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 2
یضـًا وتسـمى أ. نسبـة إلى حصـن جلیانـة؛ المتواجـد في جھـات وادي آش 3

  .لجـودة تفاحھـا)) جلیانـة التفـاح((
جامـع أنمـاط الوسائـل في : ((التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة: في 4

 )).القریـض والخطـب والرسائـل
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1 
  ت ـار تالطمـبحا ـا الدنيـأال إنم

  اتـلى الجنبـرقى عـفما أكثر الغ
  ه ـإلف  رقـيغ 3القيت 2ر منـوأكث

  راتـمن الغم 4وـتى ينجـل فـوق
 

5 
 ***      

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).مـا: ((في الذیـل والتكملـة 2
 )).صاحبـت: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 3
  )).ینـجي: ((اب الصلـة، والذیـل والتكملـةفي التكملـة لكــ 4
  .م1206الموافـق لـ  5
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 ***  

 
 
1 

  

 
        

        
      
      

       


 2 
      

       
                                                

التعریف بابن خلدون، وكتاب العبر، وجذوة االقتباس، : لھ ترجمة أیضًا في 1
 . ونفح الطیب، وأزھار الریاض، وتاریخ قضاة األندلس، وفوات الوفیات

 )).ووفـوه: ((في اإلسكوریـال 2
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1 2  
    
      


    
   
       

        
                                                

 )).لـھ اآلفـاق: ((في النفـح 1
  )).وأثـر: ((نفسـھ 2
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  )).اآلداب: ((في النفـح 1
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1 
  ل ـعلي والنسيم  راً ـراءى سحيـت

  لـكلي اح ـبالصب طرف  مـوللنج
  الليل فاعتلت   خاضه 2ر بحرـوللفج

  3ولـاء منه خجـالظلم شوى أدهم 
  ه ـن كأنـمتيلى الرقـبأع ق ـبري

  ولـواد تجـع شهب في السـطالئ
  شرارة   ل منهـاللي اجي ـفمزق س

  ولـنص  م منهـر الغيـخرق ستو
   

                                                
وھي مـن . ھي كمـا تبـدو قصیـدة مدیـح للوزیـر الكاتـب ابـن الحكیـم الرنـدي 1

 .البحـر الطویـل
 )).نھـر: ((في النفـح 2
  )).حجـول: ((نفسـھ 3
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  ه ـابتسام الروض عند ثغر  مـتبس
  ولـهم  امـعيون للغم ت ـوفاض

  البان نشوى كأنها  ت غصون ـومال
  ولـشم 1اهـا من صبـعليه دارـي

  م ـت على تلك الغصون حمايـوغن
  لـا وهديـوقهـف ف ـحفي ن ـله
  رت ـا ثم قرقـإذا سجعت في لحنه
  لتـوثقي اـدونه ف ـخفي  حـيطي

  ني ـربعاً ال تزال تشوق  هـسقى الل
  ولــوطل ه ـدون  ومـه رسـإلي

  ارق ـذر ش  اـكلم   2اهـري ادـج
  ولـش هطـان أجـالودق هت من 

  عي ـالغمام ومدم  الي استسقيـوم
  ولـمه 3العراص على تلك  سفوح 

   

                                                
 .حیـاه؛ وصوبـت مـن النفـح: في اإلسكوریـال 1
  .لموحـدة التحتیـة؛ بالبـاء ا))ربـاه: ((في النفـح 2
 .أي عـلى تلـك المساحـات الواسعـة بیـن الـدور 3
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  رى ـتلوم على الس  1ظلت ةـوعاذل
  لـا وتطيـذالهـتع ن ـر مـوتكث

  ة ـوغرب م ذا فراق ـول إلى كـتق
  لـورحي ت ـخيل على ما أي ـون

  ال ـب العـتى تكسلأسعى ل  ذريني
  ر وهو جميلـالذك يقـوتب  اءـسن

  وى ـة الهـني من ممارسـتري فإما
  لــرفي نحيـد المشـالً فحـنحي

   2رةـة صفـب اليراعـبيوق أناـفو
  ولـاة ذبـالقن د ـي قـن وفـتزي

  الً ـولوال السرى لم يجتل البدر كام
  لـنزي  ودـه للسعـمن ات ـوال ب

  ولوال اغتراب المرء في طلب العال 
  ولـمنه وص  دـنحو المج لما كان

   

                                                
 )).باتـت: ((في النفـح 1
 )).َصْعـدة: ((نفسـھ 2
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  محمد  مـابن الحكي 1والـوال نـول
  لـد وهو محيـح ربع المجـألصب

  ة ـالسماك جالل وقـر سما فـوزي
  لـوم قبيـإال النج ه ـل  ســولي

  فإنهم  دى ـا في النـأم وم ـمن الق
  ولـدى فسيـوأما في الن ابـهض

  ومكسباً  شرف العلياء إرثاً   وواـح
  وطابـت فـروع منهـم وأصـول

  وما جونـة هطَّالـة  ذات هيـذب
  مرتهـا شمـال مرجـف وقبـول

  لها زجـل مـن رعدهـا ولوامـع
  ن البرق عنهـا للعيـون  كلول مـ

  كما هدرت وسط  القالص وأرسلت
  شقشقهـا  عنـد الهيـاج  فحـول

  بأجـود من كـف الوزيـرمحمـد
  إذا مـا توالـت للسنيـن  محـول

   
                                                

 )).اغتـراب: ((في النفـح 1
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  طيبة الشذا 2روضة بالحسـن 1ولوال
  ينـم   عليهـا   إذخـر  وجليـل

  وقد أذكيت للزهـر فيهـا مجامـر
  يـم  ذيـولتعطـر  منهـا   للنس

  عبـرة  3وفي مقـل النُّوار للظَّـل
  ترددهـا    أجفانهــا    وتُحيـل

  بأطيـب من أخالقـه الغـر كلمـا
  تفاقـم  خطـب  للزمـان  يهـول

  حويـت أبـا عبـد اإللـه مناقبـا
  من رماهـا وتطـول 4تفوت يـداً

  فغرناطـة مصر وأنـت خصيبهـا
  5ونائـل  يمنـاك  الكريمـة  نيـل

   

                                                
  )).وال: ((في النفـح 1
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))بالحـزن: ((في اإلسكوریـال 2
  )).للطـلِّ: ((في النفـح 3
   )).یـدي: ((نفسـھ 4
  : اقتبـس ھـذا المعـنى مـن قـول أبي نـواس الخصیـب 5

  )).فتدفقـا فكالكمـا بحـر *أنـت الخصیـب وھـذه مصـر ((
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  فـداك رجـاٌل حالوا درك  العـال
  ببخـل وهـل نـال العالء بخيـل

  تخيرك المـولى وزيـرا  وناصحا
  فكـان  لـه ممـا  أراد  حصـول

  وألـقى مقاليـد األمـور مفوضـا
  إليـك فلـم يعـدم يمينـك سـول

  وقـام بحفـظ الملـك منك  مؤيـد
  نهـوض بمـا أعيـا سـواك كفيل

  باسل 1أروع وسـاس الرعايـا منك
  مبيـد العـدا  للمعتفيـن    منيـل

  وأبلـج   وقّـاد  الجبيـن  كأنمـا
  عـلى وجنتيـه  للنضـار مسيـل

  تهيـم بـه العليـاء حـتى كأنهـا
  بثينتـه في الحـب  وهـو جميـل

  له عزمـات لو أعيـر  مضاءهـا
  حسـام لمـا نالـت ظبـاه فلـول

   
                                                

 )).أْشـَوُس: ((في النفـح 1
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  سرى ذكره في الخافقيـن فأصبحت
  تميـل  1ليـه  قلـوب  العالميـنإ

  وأعـدى قريـضي جـوده  وثناؤه
  فأصبـح في أقصى البـالد  يجول

  إليـك أيـا فخـر الوزراة أرقلـت
  برحـلي هوجـاء النجـاء  ذلـول

  فليـت إلى لقيـاك ناصيـة الفـال
  بأيـدي ركـاب سيرهـن  ذميـل

  تسـددني  سهمـا  لكـل   ثنيـة
  نحـول ضوامـر أشبـاه القـسي

  وقد لفظتني األرض حتى رمت إلى
  هوجـل  وهجـول 2ذراك بِرجـلي

  فقيـدت أفـراسي بـه  وركـائبي
  ولـذَّ   مقـام   لي  بـه وحلـول

   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))العلمیـن: ((جـاءت في اإلسكوریـال 1
  )).برحـلي: ((في النفـح 2
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  وقـد كنت ذا نفـس عزوف وهمة
  1عليهـا ألحـداث الزمـان  ذحول

  2ويهـوى العال حظي ويغرى بضده
  لـذاك  اعترتـه   رقَّـة ونحـول

  ة ــام إال إدالــاألي لي  أبىـوت
  لـان مديـالزم لي إن  3كـفصون

   4زةـع ك بـاجنوع في ـفكل خض
  ولـخم 5داكـع  زاز قدـوكل اعت

 
6 
  البالد   بين  قى ثرى سبتةـس

  العهاد المحبوب صوب  وعهدها
   

                                                
 )).؛ فصـوب ذلـك عنـان))حـولد: ((، وفي النفـح))دخـول: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وتھـوى العـال حـظي وتفـرى بضـده: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
 )).بصونـك: ((في اإلسكوریـال 3
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))غـرة: ((نفسـھ 4
 .أي قـد جـاوزك 5
 .والقصیدة من البحر السریع. بین الحاصرتینأضاف عنان العبارة الواردة  6
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  ا ـربعه الحيا  ل ـمنه اد ـوج
  وبلـه تلـك الـربى والوهـادب

  وكـم لنـا في طـور سينائهـا
  مـن رائـح لألنس في إثر غاد

وعينهـا البيضـاء كـم  ليلـة  
  بيضـاء فيها قـد خلت لو تعاد 

  وبالمنـارة    الـتي    نورهـا
  لكـلَّ مـن ضل دليـل وهـاد

  نـروح منهـا مثلمـا  نغتـدي
  لألنـس واألفـراح ذات ازدياد

  ـة مثـل نجـوم الـدجىفي فتي
    مـا منهـم إالَّ كريـم  جـواد

  ارتشفـوا كـأس الصفـا  بينهم
  وارتضعوا أخالف محض الوداد

  لقـد 1وباأليـــام    بِنْيوِلـش
  عـدت عنها صـروف  العواد

   
                                                

 .ھي إحـدى الضـواحي الجمیلـة بسبتـة: بنیولـش 1
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  أدركـت مـن لبـنى بهـا كلما
  لبانــة  وساعدتـني   سعـاد

  ونلـت مـن لذَّات دهري الـذي
  ولألمـاني انقيـاد قـد شيتـه 
  منـازل  مـا إن عـلى  مبِـدل

  هـاء مكـان الالم فيهـا  انتقاد
  سلوتهـا مـذ ضمـنى  بعدهـا

  نادى الوزيـرابن الحكيم الجواد
 

1 
  أبـت همـتي أن يـراني امرؤ

  على الدهر يومـا له ذا خضوع
  ومـا  ذاك  إال ألني   اتقيـت
  2اعـة  ذلَّ  القنـوعبعـزّ  القن

   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 )). الخشـوع: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، وفي النفـح 2
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1 
  إني حسـدت المشـط والنشف  الذي

لهمـا مزايـا القـرب دوني مخلصه  
  فأنامـل مـن ذا تباشـر   صدغـه

ـهصـُل أخْمومراشـف مـن ذا تُقَب  
 

 
 

 
 

2 
 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .م1277الموافـق لـ  2

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

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


725 
 

 
     

 1     
2

 
 

***     
   

                                                
  .م1348الموافـق لـ   1
ھـو السلطـان المریـني أبـو الحسـن عـلي بـن عثمـان بـن یعقـوب بـن عبـد  2

 .ـق الحدیـث عنـھسب. الحـق
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1 

  

 
  2    


 

 


       


        


 
   

                                                
 .وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال، وسقطـت في الزیتونـة 1
سبقـت . كتـاب المؤتمـن في أنبـاء أبنـاء الزمـن؛ ألفـھ أبـو البركـات بـن الحـاج 2

 .اإلشـارة إلیـھ
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1 
  مـن  درك أمـا  على  ذي  شـرك    في  صيدنـا 

  حـرك  نتصيدنـا      لواحــظ    ومـا لهـا مـ
  ظـالم  الحلــك  والبـدر إن غاب  فمـن    يجلـو

  3فمـا     يـدري إن لـم تـدرك   2قد تـاب القلـب
  عـدا السقـام أو عــدا    وعـد الـذي لـم يأفـك

  أو  أتــرك  5يكـن حـلُّ دمي     فلتبـطى 4أولـن
  المعتــرك  حاربـت مـن ال قـدرة     لديـه   في

  لحـاظ  فتــك  فــه     سيـفيفـل  غـرب  سي
  6يـا  لفـتى يـا  قبلـتي     يا حجـتي  يـا  نسـك
  7إن عظـم الحـزن فمـا     أرجـل حسـن  فلــك
  8أو أهديــت   الــحي     فـال بـن عبـد الملـك

   
                                                

  .مجـزوء الرجـز 1
  )).القلـب: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .ة یـاء المخاطبـة؛ بإضافـ))تـدركي: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).أولـم: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).فلتبـطي: ((طویـل. جعلھـا د 5
  .؛ بإضافـة یاء المخاطبـة))نسكـي: ((طویـل. جعلھـا د 6
  )).الفلـك: ((طویـل. جعلھـا د 7
  .ھـذا الشطـر مختـل 8
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  خطيـب ومـران للـذي    سلـك  عـلى   سلــك
  1الزك  عركـن  التُّقـا  محمــد    ذو النُبـل والطبـ

  المشتــرك    منفــرد   في جــوده    بمالــه 
  يـا  نـوق هـذا  بابـه     فهـو   أجـلُّ   مبـرك
  وأنــت   يـا  حاديـة     قَربـت مـا  أسعــدك

  وبـــرك فبــرّكي    وكبّــري    وأبــركي  
  كـالمل  اتـصف هـل    راًـبش  ا ـأتين دــفق
  كــتمل م ـل  اـكأنه    تـملك يمـك يهـكف

  كـتسب لم  لىـمنك ح    لـتن  لم وـقصيدتي ل
  كـضح ذو  اـفزهره    داـالن  ةـديم تـأبكي
  ركـش في  تيـفاق من    ديـسي  اـي  نيـلكن

  
      

      
       
 

   

                                                
  )).الـزكي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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 1   
 
  
   

2   


 
   *** 

   

                                                
  .م1297الموافـق لـ  1
 ؛ وصوبـھ عنـا،ز))الملـزومي: ((إلسكوریـال؛ فكتـبحـّرف االسـم في ا 2
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1 

 
 

 
      
      
       
      

       

      
 

   

                                                
وسـمي في . وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ وسقطـت في الزیتونـة 1

عبـد العزیـز بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد : ((مخطـوط اإلسكوریـال كمـا یـلي
طـوط وقـد أثبـت عنـان االسـم أعـاله نقـال عـن مخ. ؛ وھـذا تحریـف))الملـزمي

نسبـة إلى : والملـزوزي). نظـم السلـوك: (أرجـوزة ھـذا الشاعـر المسمـاة
  .القبیلـة األمازیغـة الزناتیـة ملـزوزة
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1


 
 


2 

  بالسحايب  دعاني يوماً والسما قد ارتدت
  بـالسواك بالدموع يبكيث ـوالغي
  ه ـحبيب ه ـكأنه عاشق صد عن

  هـنحيب وكثريه ففاضت دموعه عل
  ع ــمدم  هـل رقــي  مـول

  عـه مطمـفي  هـل يبق ه لمـكأن
   

                                                
  .م1285الموافـق لـ   1
 .بحـر الرجـز 2
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  ه ــحسرت  دــالوع انــفك
  هــوزفرت هــرق لوعتــوالب

  وم ـذا اليـن هـما أحس لي الـفق
  الصوم  رـر شهـغي لو كان في

  لي ـراح عـاالقت ة ـرح غايـفاقت
  ديـراً بين يـقل فيه شع  الـوق

1 
  ار ــة وعقـوم نزهـوم يـالي

  ارـواألوط الـاآلم  ربـوتق
  ت ـالنهار قد اختف أو ما ترى شمس

  ارـأعين النظ  رت عنـوتست
  ه ـه فكأنـح غمامـث سـوالغي

  ارـدة التذكـكى من شـدنف ب
  ه ـرق الح من السماء كأنـوالب

  ارـسماء غب ق فيـف تألـسي
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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   ىنالم فيه من نيل  ال شيء أحسن
  ارـن ة ـتبدو كشعل 1هـبمدامت

  ا ـشربه ني عنـلوال صيام عاق
  2ذارـت في هذا النهار عـلخلع

  ه ـأعرت ن أن يعارـيمك لو كان 
  ارـفي مكان نه  وأصوم شهراً

  ومدامه  لكن تركت سروره 
  ارـأفك ذا هـون لديـأك حـتى

  د ـبين نواه  الكأس ونديرها في 
  ارـاألوت ةـبنغم ومـتجلو الهم

  ك عن أكواسها ـتغني  اـفجفونه
  ارـعن أزه ا تغنيك ـوخدوده

   

                                                
  )).بمدامـة: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).عـذاري: ((طویـل یـاء المخاطبـة؛ فغـدت. أضـاف د 2
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1 

  ينـوأني رتيـزف دكـبع أعلمت 
  2ونـوى وشجـيوم الن تيـوصباب

  ا ـوجداً في الحش تودعت إذ ودعأ
  3نـتصمي  هـسهام زال ـما إن ت

  ب ـر مترقـك حاضـورقيب شوق
  ينـيغري  إن رمت صبراً باألسى

  ة ـت لراحـدك ما ركنـمن بعد بع
  يؤونـش  يوماً وال غاضت عليك

  اً ـناصع  كنت أبكي الدمع أبيض قد
  يونـجف اءـكي بالدمـتب ومـفالي

  وى ـفرط اله  ن قد ادعواـقل للذي
  يونـفسل  م الهوىـم علـإن شيت

   

                                                
 بحـر الكامـلال 1
  )).وشجـوني: ((طویـل یـاء المخاطبـة؛ فغـدت. أضـاف د 2
  )).تصمیـني: ((طویـل یـاء المخاطبـة؛ فغـدت. أضـاف د 3
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  روة ـره عن عـذت كثيـي أخـإن
  ونـالمجن ره عنـت سايـوروي

  وى ـاله شياخ اْا عن ـهذي روايتن
  يأرونـا فـغيره مـادعيت إنـف

  ج ـعال رملة   افـني أكنـيا ساك
  ينـيمي رـالغري مـظفرت بظبيك

  معانقي   المـالظ  جنح  كم بات في
  إلى مجنون  1ىومجنت في صفرو

  ا ــفهم بعرـة نم النسيـفي روض
  غير مصون عرف الروضوكذاك 

  ت ـترنم والورق من فوق الغصون
  ونــفن  أي انـباأللح ك ـفتري

  ني ـفتنث تصغي الغصون لما تقول 
  ونـلميل غص بـفأعج طرباً لها

  دس ـسن  اليلغ واألرض قد لبست
  ونـؤ المكنــباللؤل تـد كللـق

   
                                                

 )).في ُصْفـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  بزهرها  اء ـزهر السم تاهت على 
  ونـالميم  ههادور بوجـالب وعلى

  


       
    

1      
2 

  ا ـالخف  اء قد برحـة الوعسـيا ظبي
  ما كفى 3على غرامك رت ـإني صب
  واذلي ـواك عـكم قد عصيت على ه
  اــوبالجف  كـمن د ـبالتبعي  وأناب

  وى ـمن اله  قـني ما ال أطيـحملت
  4اـرقفق  ج لحظكعنـني من ـوسقيت

   

                                                
  .م1272الموافـق لـ  1
 .البحـر الكامـل 2
 )).فراقـك: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي نظـم السلـوك 3
  .ھـو الخمـر :القرقـف 4
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  ري ـفمنظ لنحولاوب ـث وكسوتني 
  اـد اختفـق انـالبي عن  نـللناظري

  ه ـفإن  هـفارحمي  كــقتيل   ذاـه
  شفا  علىول ـقد صار من فرط النح

  ا ـبالحم ن تقضى ـزم  في علىـله
  اـعف  دـق رعـباإلجي لـمح وعلى

  ه ـعهدت  ل كيفـمرى يعود الشَّـأت
  اــمتألق   هـفراق  دـبع  رـويصي

  دة ــن بلـال مـا سـي ه درك ـلل
  اـاشتف  م يعاين مثل حسنك ماـن لم

ـقد حاً ـراً طاميـم بحـث راًـب زت  
  اـوتزخرف   مالحة   زدت  ذاكـوب

  خلتها  ع ـالقطائ ا ـت بهـإذا رأيـف
  اـمرفرف  ورودـال  على يحوم طيراً

  م ـم كأنهـالركي لىـع ن ـوالجاذفي
  اـمسرف  اًـذوا إمامـاتخ  قد وم ـق
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  ا ـركوعاً كله مـالة لهـل الصـجع
  اـمخفف  ودـفي السج ليشرع   وأتى

  ه ـعباب ال ـكالجب أتيـي  1وجـوالم
  اـمشرف  ازلـالمن وق ـف  هـفتظن

  ده ـوج أبصر حـالم اـتى إذا مـح
ـالعن غضاـرى وتوقفـان عن الس  

  رة ــكث  مـاظـتع شـجي  هـفكأن
  اـيوسف يبايع   اًـاء مزدحمـد جـق

  والعال  ة ـفه ترضى الخالـك بـمل
  اـعف  ة ماـفي الرياس ددـه تجـوب

  الوغى  في يسبي الفوارسمن لم يزل  
  اـمرهف  ةـل في يوم الكريهـإن س

  ه ــألن وب ـالقل  هـمحبت ت ـألف
  اـأضحى متحف   ودـبالج لنا  ملك 

  ذي ـده الـر والـاألم  هـقى إليـأل
  اـاستنكف  ما  ب في الورىـعن كل خط

   
                                                

 .؛ وصوبـت مـن نظـم السلـوك))والمـوت: ((في اإلسكوریـال 1
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  ا ـام المجتبـالهم ك ـلالم  وبـيعق
  اـاألرأف  مـالرحي  األوفى د ـالماج

  ا ـن كأنمـالبني دون   نـم  واهـيه
  اـيوسف  ويوسف وبـيعق وب ـيعق

  ه ـاس قبل كفـالن ن فيـوبى لمـط
  اـمتوقف دا ـغ ه لمن ـل منـوالوي

  ه ـلخلق اكـك وارتضـاك ربـأعط
  اـوتخلف  ن أباـم  كـبسيف ل ـفاقت

  م ـود فكلهــللوف  كـينيم دد ـوام
  اـمتشوف  الًـؤمـم اد ـع وم ـللي

  ا ـذيابه  اجـشى النعـوم ال تخـفاي
  اـمتعطف بها وـيسط نـم ود ـويع

  قى ـيت دوـال عـان فـح الزمـصل
  اـتخوف  ق في عالكـخل شـم يخل

  ل ـشام ة ـللبري ك ـوعدل  ال  مـل
  اـتكلف  زالـي ال ركـوغي اً ـطبع
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  ه ـه وعاليـبملك رترـس  نـيا م
  اـأنصف ريـأن ده  مـأعل وم ـالي

  اً ــن وفياً حازمـت فكـملك  إذاـف
  اـح بالوفـك يصلـالمل م بأنـواعل

  م ـله  وكن  ودـض بذلك للوجـوأف
  اـمستعطف م ـببعيده ن ـاً وكـكهف

  ال في الع  مـح ما تعلَـود يصلـفالج
  اـصف ة ماـفي الخالف واه يفسدـوس

  ا ـمامهز  كـيدي ي ـف ةـالبري  إن
  اـفنَّعون مـتك ن أ كـذر فديتـفاح

  ال ـوالع ارمـل بالمكـن تسربـيا م
  اــد تأسفـم يريـحاسدك زال  اـم

  ر ـن شاعـدة مـقصي كـإلي خذها 
  اـتصرف  1شا كيف م فخركـفي نظ

  ده ـار كعبـه فصـالم لـخضع الك
  اـومؤلف  اًـناظم ع ـاء يصنـما ش

   
                                                

  )).شـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. أضـاف د 1
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  م ـمجدك دمـتخ  ادـاألمج  ال زالت
  اـاج مروة والصفـزارت الحجما 

1 
  رار ـف  هـمن ن ـأي  ةـم المنيـسه

  ارـرجاه يج من  ن في البريةـم
  ا ـق بالفنـم الزمان على الخاليـحك

  ارــدي اـبه قىـدار ال يبلـفا 
  ردى ـال ك ـفإن غايت  عش ما تشاء

  لى الزمـان وتذهـب   األعماريب
  فاحـذر مسالمـة الزمـان  وأمنـه

  إن   الزمـان  بأهلـه  غــدار
  وانظر إلى األمراء قد سكنوا الثـرى

  وعليهـم كـأس المنـون  تـدار
  تركوا القصـور لغيرهـم وترحلـوا

  2ومـن اللُّحـود عليهـم  أستـار
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .ھكـذا تكـرر ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال؛ ویبـدو أنـھ نتیجتة سھـو 2
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  قـد وسـدوا بعد الحريـر  جنـادال
  عليهـم  أستـار حـود ومـن الل

  1منعوا السرى للقباب وأسكنوا بطن الثرى
  حكمـت بـذاك عليهـم األقـدار

  لـم تنفع الجرد الجيـاد   وال القنـا
  يوم الـردى والعسكـر الجـرار

  في موت عبد الواحد الملك  الرّضـا
  لجميـع أمـالك   الورى إنـذار

  أن ليـس يبـقى في الملوك  مملـك
  أتتــه  منيـة   وبــوار  إال 

  ناديتـه والحـزن   خامـر  مهجتي
  والقلـب   فيـه  لوعـة   وأوار

  يا من ببطـن األرض أصبـح  آفال
  أتغيـب في بطن الثَّـرى األقمار

  أين الذين عهدت   صفـو  ودادهـم
  هل فيهـم بعـد الردى لـك جار

   
                                                

  )).بطـن الثـرىُمنعـوا القبـاب وأسكنـوا : ((طویل ھذا الشطـر ھكـذا. جعل د 1
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  تركوك في بطـن الثَّـرى وتشاغلوا
  فهجرهـم إنكـاربعـال سـواك 

  لمـا  وقفــت  بقبــره مترحّمـا
  وهاجـني استعبـار 1حان العـزا

  فبكيـت دمعـا لـو  بكـت بمثالـه
  لم تكـن  أمطار 2غـر السحـاب

  يـا زايريـه  استغفـروا  لمليككـم
  ملـك  الملـوك  فإنـه   غفَّـار

  

 


  3   
 

    *** 

   

                                                
  )).العـزاء: ((طویـل الھمـزة في أالخـر؛ فأضحـت. أضـاف د 1
 )).السحائـب: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .م1297الموافـق لـ   3
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***  

 
 

 
 

 

 
      

 
 

1 
  صرفـت لخيـر صدر  في الزمان

  عريـق في  أصالتــه  عنــان
  كريـم المنتـمي مـن خيـر  بيت

  سليـُل  مجـادة  ورفيـع   شـان
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1

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

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


745 
 

  فضـل غيـر وان 1رحيـب  بنـا
  وانعـن األفضـال  في هـذا  األ

  ومـن هـذا أذاك هـو  ابن عيسى
  المعـان  محمـد  المعـان  عـلى

  المنتـمي  من 2أبـو عبـدلي إنـه
  العنان  3مسـاوي الفضل في سرى

    ذراني  في  مجادتــه     محبـا
  4جنـان  يحـوي  فهـشَّ  لمـا بـه

  فُأنْـس  ثـم   بشـر    باألمـاني
  نمكـا  ورفـع    بعـد  تـأنيـس

ــراهللا   مـا  أولى   لي  5وسـر  
  وليـس   كمـن   رآني   فازدران

  ويوجـب ذو الفضايـل كـل فضل
  بمـا   فيهـا   ترشَّحـت   األوان

   
                                                

 )).بـان: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).أبـو عبـد اإللـھ: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).سـرو: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).حنـاني: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).لـرأى: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  وكـم    زهـر رآه وسـط روض
  وكـم  هـاذ  يـدي بيـن الدّنـان

  بمالقـة   وباألقطــار  أضحـت
  معاليكـم    مشَيـدة     المبــان

  بـدوا   االلـه   لسـوف يـأتيفَأ
  لكـم مـنَّى سوابـق  في الرهـان

  مـن  الحكـم    قـواف  1قـواف
  محامـد   للسمــاع     وللعيـان

  نى ـمع  من كل ا ـنظيمه وق ـيف
  انـسالح ي لْح  ر منالد وك ـسل 

  ومي ـمن هم امـازدح تى خفَّـم
2انـت األمـجيور  ـمانــأم ع  

  ؤادي ــه ثم صفا فـالل رت ـشك
  3انـلس  على بـا تحـلي مـموُأ 

   

                                                
 ...)).قـواف كـم مـَن: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).األمـاني: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).لسـاني: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ي ـول ذائي ـغ  مـركببّ ذا ـفهأن
  دانــت  ديــعلى بـع م ـمنك 

ـب تـث كنـك حيـمحبـلُال سّو   
  وانـوفي التَّ  ك في البعادـوضيف 

  يايــبق  قىـيب ت ـثاب  ائيـثن
  انـالزم  ولـعلى ط  ومن بعدي 

  فان  راك ـق فُّـاألك بـا تهـوم
  انـف  رـروس فغيـالطُّ بوما ته 

  رور ــي سـة فـزاهبالنَّ  اًـهنيئ
  انـث  لـفي الفض من ال له عـوم

  والي ـتُ  ه ـمسرت ت ـزال ال ـف
  انـهالتَّ ك ـل زفُّـت تُـزال وال 

 
1. 

   ***  
   

                                                
 م1315الموافـق لـ  1
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 1    

       
       

     
2     

                                                
 .م1356الموافـق لـ  1
 .؛ وصوبھـا عنـان))دخـل: ((في اإلسكوریـال 2
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1: 

  ا ـنوره  ةـر إلى ناريـأنظ
يـصب الغَـاألإل حجـب دعقـس.  

2 
  رة ـزه  ا ـفي شكله  اـكأنه

  قـسا فاتَّـبه  ورـم النـانتظ
      

3 
  قى ـتَّر ما يـش نــا مـهأعيذُ

  قـلَالفَ بربّ نـأة العيـمن فج
 

        


                                                
 .البحـر السریـع 1
 .البحـر السریـع 2
 .البحـر السریـع 3
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1 

  ه ـسطوتُ ن ـك من عثمـال تونسن
  ررـالش ه ـر من أثوابـوإن تطاي

  ه ُألـيك  هـه واللــوتـإن سطـف
ـكالبررـبعده المط عد يأتيق والر  

      
      
2 

  أيلوك ـف المـهمن رجا كَ  نسَأيال تَ
  ررـوالض عـلنفجى لَّـسعيد المرت 

  ه ـأو رأيت ل طٌـسخ منه  وإن بدا 
  ررـأقبلت ترميك بالشَّ  وةـمن سط

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 .البحـر البسیـط 2
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  ه ـيتبع د ـمثل الرع شيء اـفإنم
  رـل المطـهنْده يـن بعـوم  برقٌ

    


1 
  ر ـال قيس وعامـأبط  أتت إذا ما 

  3ورـوقس 2ال عبس من بغمامـوأقي
  ني ـال ال تهولـالف تصادمني وسط 
  رـغَّصم جزء  نـبالي بابف ُأـفكي

 
      
4. 

***  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
طویـل أنـھ یقصـد بغـام بـن الحـارث بـن عبـد اللـھ بـن عمـران؛ . یعتقـد د 2

 .الـذي یعتبـر أول مـن أغـار عـلى الفـرس مـن ناحیـة عمـان
َقْسـَوَرة بـن معلـل بـن الحجـاج : ـر یقصـدطویـل أیضـًا أن الشاع. ویعتقـد د 3

 . ابـن جذیمـة؛ الـذي ولي سجستـان في عھـد بـني أمیـة
  .م1309الموافـق لـ  4
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 ***  

 
1 

 
  


       
         

      
    


 

 
       

      

                                                
 .المقصـود بھـا قلعـة یحصـب، أو قلعـة بـني سعیـد؛ وقـد سبـق ذكرھـا 1
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1      

2 
   ***  

   

                                                
 أمـا بجایـة فـھي. ؛ وھي في كـورة إلبیـرة باألندلـس))ببجانـة: ((الصحیـح 1

بالمغـرب األوسـط؛ وأنشأھـا الناصـر بـن علنـاس بـن حمـاد ابـن زیـري بعـد 
 . ھـ4578وفـاة صاحـب الترجمـة؛ أي في سنـة

 .م335  الموافـق لـ 2
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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


755 
 


      
  1 
        
     
 

      
2 

***  
   

                                                
 .یقصـد یغمراسـن بـن زیـان 1
  .م1264الموافـق لـ  2

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

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


756 
 

 
***  

 
12

 

 
 


        

      
      

       
 


                                                
والبـن سبعیـن ھـذ؛ ترجمـة أیضـًا في وفیـات )). الحـكي: ((في الزیتونـة 1
ومقدمـة كتـاب ابـن سبعیـن . لوفیـات، والبدایـة والنھیـة، ونفـح الطیـبا

 .للدكتـور عبـد الرحمـن بـدوي
نسبـة إلى بلـدة رقوطـة المتواجـدة في الشمـال الغـربي مـن مرسیـة؛  2

  .Ricateوبالقـرب مـن نھـر شقـورة 
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1

     
2

      

                                                
ـاء في المائـة عنـوان الدرایـة فیمـن عـرف مـن العلم: ((عنوانـھ بالكامـل 1

 )).السابعـة ببجایـة
 )).ولقي من أصحابنا ناسًا كثیر: ((، وفي النفح))أناس: ((في عنوان الدرایة 2
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12

3
      

4       
 5    

6
       

 7

  

8
 

                                                
  .أي فھـم قلـب 1
  )).وھـو أحـد العلمـاء الفضـالء: ((في النفـح 2
  )).أصحابـھ: ((نفسـھ 3
 )).مخصوصـة: ((نفسـھ 4
 .الزیتونـة ؛ وصوبـت في))كاألسـاري: ((في اإلسكوریـال 5
 )).طریـق: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 6
 )).وحجُّـھ: ((في النفـح 7
 )).أھـل: ((نفسـھ 8
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   1  
      


        
        
       


2     


      
3
     4  
   


                                                
 )).المرھـق: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 1
 .ھي إحـدى الطـرق الصوفیـة: الشوذیـة 2
 )).یحتفـوا: ((في الزیتونـة 3
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))داعي: ((في اإلسكوریـال 4
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 )).مكلومیـن: ((النفـح في 1
 )).یتنـدرون: ((في الزیتونـة 2
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1      
2      
 3   
       

  4    
        

  5   
6

     7  
8

       


       
                                                

  )).منـھ: ((في النفـح 1
 )).العقلیـة: ((في الزیتونـة 2
 )).تنكیثـًا: ((نفسـھ 3
 .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. ھـو أبـو البركـات ابـن الحـاج البلفیـقي 4
 )).فنكـث بـھ: ((في النفـح 5
 )).برومـة مخاطبـة القـس األعظـم: ((نفسـھ 6
 )).أبي محمـد عبـد الحـق بـن سبعیـن في التكلـم عنـھ: ((نفسـھ 7
 )).فلمـا بلـغ ذلـك الشخـص رومـة: ((نفسـھ 8
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1

 2     
3

       
      4

      


                                                
 )).یـا حبیـب اللـھ: ((في النفـح 1
 )).العلـم: ((نفسـھ 2
 " )).نعـم العبـد " ومـن إذا نظـر الذھـن إلیـھ قـرأ : ((نفسـھ 3
 .))السمـاوات: ((نفسـھ 4
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﴿ ﴾1؛ 
     2  
     

        
 

     


     
      
 



     
      

     
                                                

  . 1: سـورة األعـلى؛ اآلیـة 1
. )إّن َھـذا َلـِفي الّصُحـِف اُألوَلى * واآلخـَِرُة َخْیـٌر َوَأْبـَقى  (: اآلیتـان ھكـذا 2

 .18ـ  17: سـورة األعـلى؛ اآلیتـان
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     1
 

 
 

2 
  م ـوالعل  نـعبيبالشَّ وه ـم ذا تمـك

  3ارعلى علمـر أوضح من نـواألم
   

                                                
سبقـت . ھـو ربـاط مخصـص للعبـادة؛ یقـع شـرقي غرناطـة؛ وال یبعـد عنھـا 1

 .اإلشـارة إلیـھ
 .سیـطالبحـر الب 2
  .أي عـلى جبـل 3
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  ة ـوكاظم عـن سلـر عبّـوكم تع
  مـلَذي سـن باوجير  وعن زرود

  ا ـد وأنت بهـعن نج 1سئلتُ ظللت 
  مـهتَّل مـفع  ذاـه ةـهامن توع

ّ2وتسألها وال سوى ليلىحتى  في الحي  
  مدللع  رـك وهم جـا سؤالـعنه

  

 


3 
***  

   

                                                
 )).ظللـت تسـأل: ((في النفـح 1
  )).في الحـيِّ َحـيٌّ سـوى لیـلى فتسألـھ: ((جـاء ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
 م1270الموافـق لـ  3
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ھـذا االسـم أضیـف مـن اإلسكوریـال؛ بینمـا لـم یذكـر فیمـا عـن عـرف عـن  1

 . نسـب عمـر بـن حفصـون
 .؛ فصوبھـا عنـان))ذبیـان: ((اإلسكوریـال؛ فكتبـت حرفـت في 2
ولعمـر بـن . ؛ فصوبھـا عنـان))أریـوس: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 3

تاریـخ افتتـاح األندلـس، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة : حفصـون ترجمـة أیضـًا في
  .الملتمـس، وكتـاب المقتبـس، والبیـان المغـرب، وكتـاب العبـر

 . لمقصـود ھنـا أن جـده جعفـر ھـو أول مـن أسلـم مـن أسالفـھا 4
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1
    



    

23
         

                                                
 .بدونكیـر؛ مـن بـني خالـد: یعـرف 1
ثمـة جبـل ومدینـة یسمیـان ببشتـر؛ وھمـا في كـورة ریـھ؛ ویتواجـدان في  2

 . الشمـال الغـربي متن مالقـة
  )).عنـد اصلـھ: ((في تاریـخ افتتـاح األندلـس 3
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1      
      


 
2


       
  

      
        
      

                                                
  )).فأخذ خبزتین من الخباز وألقاھما في كمھ: ((ح األندلسفي تاریخ افتتا 1
أمـا . تتواجـد قمـارش بالقـرب مـن مالقـة؛ في الجھـة الشمالیـة منھـا 2

 .أرجدونـة أو أرشدونـة فـھي في الوالیـة نفسھـا؛ وتقـع شـرقي ببشتـر
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    1 


       
 

  
       

    
:2 

                                                
ـد ویتواج)). منـت شاقـر((و)). منـت شقنـد: ((یسـمى ھـذا الحصـن أیضـًا 1

 . عـلى الجبـل المطـل سھـل غرناطـة
 .كـور: والصـواب: ھكـذا 2
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      1 


 2    
 



                                                
في الشمـال الغـربي مـن مدینـة  Poleiأو  Poleyیقـع حصـن بـلي، أو بـالي  1

قامـت في موضعھـا . لوشـة؛ وإلى الشـرق مـن قبـرة؛ بالقـرب متن نھـر شنیـل
 .Aguilarالیـم بلـدة أجیـالر 

وقـع فیـھ ابـن الخطیـب؛ ذاكـرًا أن األمیـر محمـد بـن  أشـار عنـان إلى خطـأ 2
ھـ؛ وعلیـھ ال یمكـن أن یكـون ھـو الـذي 272عبـد الرحمـن كـان قـد تـوفي سنـة

إذ أن الـذي تـولى ذلـك ھـو ولـده األمیـر عبـد اللـھ . غـزى ابـن حفصـون
 .ھـ275المنتصـب عـلى عـرش األندلـس سنـة 
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1
2 

  ة ــوقع ي لـب  ومــي  هـول
  جـفي ثب ر رأساً ـللكف  تدع لم 

  ا ـحومته  في س ـد إبليـم يجل
  جـحيث بل  ةـرهب من  اً ـنفع

  إلى   لـالسي   ةـحمل  مـعتهدف
  3جـاللج مخض ح األمواج ـكاف

  ه ـب  نـلى الديـه عـح اللـفت
  جـتت رالم يا عامـلى اإلسـوع

 
      4 
 

   

                                                
 .؛ ألن الخالفـة لـم تعلـن في زمنـھاألمیـر: الصـواب 1
 .بحـر الرمـل 2
  )).َمْخـِض ِللَُّجـج: ((طویـل. جعلھـا د 3
وأشـار عنـان ھنـا أیضـًا إلى خطـأ وقـع فیـھ ابـن . م890الموافـق لـ  4

الخطیـب؛ ذاكـرًا أن المعركـة الـتي وقعـت بیـن األمیـر عبـد اللـھ بـن محمـد، 
 .ولیـس كمـا ورد أعـاله. ھـ278في ربیـع األول سنـة  وابـن حفصـون؛ حدثـت
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1    2 

   

 
    *** 

   

                                                
لـم یتلقـب األمیـر عبـد الرحمـن الثالـث في ھـذه اآلونـة بلقـب خلیفـة؛ ولـم  1

  .ھـ316یحـدث ھـذا إّال في سنـة 
 .م918الموافـق لـ  2
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3
 



                                                
المغـرب في حـلى المغـرب، ورایـات المبرزیـن، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

ألعـالم، والذیـل والتكملـة، وقالئـد العقیـان، والذخیـرة، والمعجـب، وإعمـال ا
 .والحلـة السیـراء، وفـوات الوفیـات، ونفـح الطیـب

بالقـرب مـن قرطبـة؛ في منبسـط  Las Pedrochesیقـع فحـص البلـوط  2
  .   وسكـان ھـذا الفحـص مـن األمازیـغ. مـليء بأشجـار البلـوط

 .؛ وھو تحریف))المنتصر: ((في اإلسكوریالوكتب . نصرھو الحكم المست 3
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 1
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 .  م1045/ھـ437تـوفي في إحـدى عشـر بقیـت مـن جمـادى األولى؛ سنـة  1
  )).موجبـًا: ((في الذیـل والتكملـة 2
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 1   
      



       

 
 

      
2 

  م ـه بالهـم اللـم ال أنعـباله  فما
  فضلي  علموا وقد بي ذما 3ينيطون
  ة لَّوض جهالً  يسيئون لي في القول
  ليـفع  4أن يسيئهم  أرجو الوإني 

   

                                                
 )).للوافـد: ((القالئـدفي  1
 .البحـر الطویـل 2
 )).ینوطـون: ((في الحلـة، والفـوات 3
  )).وإني ألرجـو أن یسوءھـم: ((ة، والحلـة، والفـوات، والذخیـرالقالئدفي  4
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   1وا فال مشتـلئن كان حقاً ما أذاع
  ا رجليـالعلياء من بعده إلى غاية

  ة ـطالق  بوجه ق أضيافيـولم أل
  2لـن في زمن المحيالعاف ولم أمنح

   3ةـدرس كل غريب  وراحي وكيف 
  نقلي  وورد التقى شمي وحرب العدى

  ه ـطعم  4يرخلق في السخط كالشَّ يول
  من جنى النحل جنى أحلى الرضى وعند

  وى ـاقي أخاه على النـالس فيا أيها
  لـرويدك بالع 5كؤوس القلى مهالً

   7اـفي صدورن ناراً أضرمت 6طفئنل
]ك الـومثل ىلَقْفمثلي ال ي ـقْي8]يل  

   
                                                

  )).خطـت: ((في الذخیـرة، والحلـة 1
 )).ولم أسخ للعافین في الزمن المحل: ((جاء ھذا الشطر في فوات الوفیات كذا 2
 )).فضیلـة: ((في الفـوات 3
 )).كالشـوك: ((نفسـھ 4
  )).جھـًال: ((نفسـھ 5
  )).لتطـفئ: ((والقالئدفي  6
 )).نفوسنـا: ((، والذخیـرةوالقالئدي اإلسكوریـال، ف 7
 )).فمثلـك ال یقـلى ومثـلي ال یقـلي: ((ھكـذا والقالئدورد ھـذا الشطـر في  8
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  اً ـشاكي  وقد كنت تشكيني إذا جئت
  ل ليـق فقل لي لمن أشكو صنيعك بي

  ني ـال فإنوإ ىـإلى األول  ادرـفب
  العدل  1الحشر للحكم يوم سأشكوك

 
2 

  ر ـاً فطـاحـك جنـت إليـبعث
  رـون البشـن عيـة مـعلى خفي

  روق ـل من نتاج البـلى ذلـع
  رـجالشَّ ج ـنسي نـم 3لـفي ظ

  ا ـدن  5ومن نأى 4بي ممنـفحس
  رـقد حض 7ان كمنـغاب ك 6فمن

   

                                                
  )).للملـك: ((في الحلـة 1
 .البحـر المتقـارب 2
  )).في ظلـل: ((، والحلـة، والنفـحالقالئدفي  3
 )).عمـن: ((في الحلـة 4
 )).مـن: (لـة، والنفـح، والح القالئدفي : 5
 )).ومـن: ((في النفـح 6
  )).كـان فـدا مـن حضـر: ((، والحلـة، والنفـح القالئدفي  7

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

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


780 
 

   1   2
3

3      
      


       

4 
  ا ــإلين  6بـا طالــأب  5لـأقب

  7]اـعلين دىالنَّ وطـسق ط ـواسق[
  طى ـوس 8رـيـد بغـن عقـفنح

  اـلدين  راًـن حاضـتك  مـما ل
   

                                                
 )).الفقیـھ: ((القالئدفي  1
 )).بـن أبي أمیـة: ((نفسـھ 2
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 3
 مخلـع البسیـط 4
 )).انھض: ((، والحلة، والفواتمفي الذخیر، والمغرب، والرایات، وإعمال األعال 5
  )).أبـا غانـم: ((في المغـرب، والفـوات 6
 )).وقـع وقـوع النـدى علبنـا: ((ھكـذا والقالئدورد ھـذا الشطـر في  7
 )).مـن غیـر: ((في المغـرب، والفـوات 8
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      1

       
 
2 

     
       

     
     3  

       
       
   4    5
 6    

                                                
 .؛ وصوبھـا عنـان))أفـراد: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وتسـّوغ: ((القالئدفي  2
  )).وأقبـل عـلى خدامـھ((: نفسـھ 3
  )).لـك؛ فقـال لي فاكتـب لي بذلـك: فقـال: ((نفسـھ 4
 )).لي: ((نفسـھ 5
  )).فاستـدنى: ((نفسـھ 6
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12
     
3

      
     4

     5  
 6    

      
7 8
  

                                                
  )).لذلـك: ((القالئدفي  1
 .القالئدأضیفـت ھـذه العبـارة مـن  2
 .القالئدھـذه اإلضافـة مـن  3
  .القالئدھـذه اإلضافـة مـن  4
 )).دربـة بعـضي صحبـة ابـن: ((القالئدفي  5
   )).شبكـة: ((نفسـھ 6
 )).بحـده: ((في اإلسكوریـال 7
 )).جھـده: ((نفسـھ 8
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1
 2      
        
3
   

   4    


5 

 



    6 

                                                
  )).یذكـو: ((القالئدفي  1
 )).ویفـشي: ((في اإلسكوریـال 2
 )).التقویـس: القالئدفي  3
 )).عـن الطاعـة وعـصى: ((نفسـھ 4
  .القالئدھـذه اإلضافـة مـن  5
 .م1090الموافـق لـ  6
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1 


23 
ر ـن باألثـع بعد العيـر يفجـهالد  

  والصور اء على األشباح ـفما البك 
   4ةـاك ال آلوك موعظـأنه  اكـأنه

  رـة بين ناب الليث والظفـعن نوم
  ة ـوإن أبدى مسالم حرب 5رـفالده

  مثل البيض والسمر 6والسمر والبيض
  ذه ـرأس تأخـن الـوادة بيـوال ه

  رـارم الذكـيد الضراب وبين الص
   

                                                
  .م1094الموافـق لـ  1
ھـو الفقیـھ الكاتـب أبـو محمـد عبـد المجیـد بـن عبـدون؛ وزیـر بـني  2

أصلـھ مـن یابـرة المتواجـدة في البرتغـال؛ مـن مؤلفاتـة رسالـة . األفطـس
 .م1126/ھـ520تـوفي سنـة )). القضـاء والحسبـة((

  .البحـر البسیـط 3
 )).معـذرة: ((والفـوات القالئدفي  4
  )).والدھـر: ((في الفـوات 5
  )).والسـود: ((في الفـوات، والمطـرب، والمعجـب 6
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  ا ـاك نومتهـك من دنيـال تغرنـف
  رـعينيها سوى السه 1ةـفما صناع

  ا ـه عثرتنـال اللـالي أقـللي  اـم
  رـالغي دـي 2اـالي وخانتهـمن اللي

  ة ـجارح  ن لها في كلـفي كل حي
  3زاغت عن البصر  وإن راحـمنا ج

   4هـتغرب كي نـشيء لكـر بالـتس
  رـهالز من  ثار إلى الجاني 5كاأليم

  ا ـر خدمتهـبالنص ت ولي  كم دولة
  رـمن خب لم تبق منها وسل ذكراك

  ه ـرب قاتلـت غـوفل 6هوت بدارا
  رـعلى األمالك ذا أث 7وكانت غصباً

   

                                                
  )).سجیـة: ((في الذخیـرة 1
  )).وغالتھـا: ((في الفـوات 2
  )).النظـر: ((في المطـرب، والمعجـب 3
  )) لكـن كي تغـّر بـھ: ((، والمطـرب، والمعجـب، والذخیـرةالقالئدفي  4
 .أي كالحیـة 5
 .مـن ملـوك الفـرس؛ قتلـھ اإلسكنـدر المقـدوني ملـك 6
  )).وكـان عضبـًا: ((، والمطـرب، والمعجـب، والذخیـرةالقالئدفي  7
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  ت ـما وهب 1واسترجعت من بني ساسان
  رـأث  ان منـني يونـم تدع لبـول

  ا طسماً وعاد على ـأخته 2تـوأتبع
  4ررـالم 3اد وجرهم منها ناقصـع

  ن ـالهيئات من يما أقالت ذوي ـوم
  ذوي الغايات من مضر وال أجارت 

  ة ـل قاصيـفي ك  أـت سبـومزق
  رـبمبتك مـح منهـقى رائـفما الت 
  ت ـورم 5ب حكمهاـوأنفذت في كلي

  األرض والبصر  عـمهلهالً بين سم
  ه ـصحت 6لـعلى الضلي ردـت  ولم

  جرح ا ـداً عن ربهـت أسـوال ثن
   

                                                
 .ھـم أكاسـرة الفـرس؛ سقـط حكمھـم بالفتـح اإلسـالمي 1
 )).وألحقـت: ((في المعجـب 2
: ؛ وفي القالئـد))ناقـض: ((في المطـرب، والمعجب، والذخیرة، والفوات 3

 )).ناقـف((
 )).المـدر: ((في الفـوات 4
 )).كْلمھـا: ((نفسـھ 5
  .والضلیـل ھـو امـرؤ القیـس)). ومـا أعـادت عـلى الضلیـل: ((في الذخیـرة 6
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   1مـخوتهان وإـآل ذبي  تخَّــودو
  بني بدر على النهر 3توعض 2عبساً

  لى ـع 4راقـدي بالعـت بعـوألحق
  6رـن والشعـالعيني 5رـيد ابنه أحم

  ورمت  هـزا بابنـويرِبت َأـوأهلك[
7]رـيح  مـرو فلـد جرد إلى مبيز  

   8قارعة وق ـب فـبيحت بـوأشرف
  رـاض بالعفـة الفيـطلح 9وألحقت

ت ـتلسواخ جعفراً بالبيض 10قتومز  
  زرـللج  المـالظَّ 11حمزةه من غيل

   
                                                

  )).وجیرتھـم: ((في الذخیـرة، وإعمـال األعـالم، والفـوات 1
  )).لخمـًا: ((المصـادر نفسھـا 2
 )).ـتوغصَّ: ((في المعجـب، وإعمـال األعـالم 3
 )).في العـراق: ((في المطـرب 4
  )).األحمـر: ((نفسـھ 5
 .ھـو النعمـان بـن المنـذر: أحمـر العینیـن والشعـر 6
 ..ورد ھـذا البیـت في المعجـب؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال والقالئـد 7
  :، والمعجـب، والمطـرب ھكـذاالقالئدورد ھـذا الشطـر في  8

 ))فـوق فارعـة وأشرفـت بُخَبْیـب((
 )).وألصقـت: ((، والمعجـب، والمطـربالقالئدفي  9

  )).ومرغـت: ((في الفـوات 10
  )).جمـرة: ((نفسـھ 11
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  ين واختزلت يزدرجرد الصّ غت وبلَّ
  زرـس جمع الترك والخرعنه سوى الفُ

  ا ـم وقنـتسواضي رـم 1ردـولم ت
  رـالغي في ابنة 2سعداً ذي حاجب عنه

شَ 3بتوخضت طًَّ وخَ ب عثمان دماي  
  رـحي من عمـإلى الزبير ولم تست

  ه ـاليقظان صحبت رعت ألبي  4وما
  رـح في الغميالض  إال زودهـولم ت

  ن ـا أبا حسـت سيف أشقاهرزجوَأ
  رـتي شمـوأمكنت من حسين راح

  ة ـراً بخارجمدت عـف  ا إذـوليته
  من البشر اءت ـبمن ش ـافدت علي

   

                                                
  )).تكـف: ((في الذخیـرة، والفـوات، والمطـرب 1
 )).سمعـا: ((القالئدفي  2
   )).خاضبـت: ((في إعمـال األعـالم 3
  )).وال: ((في الذخیـرة، والفـوات، والمطـرب 4
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  وفي ابن المصطفى حسن   1وفي ابن هند
  رـوالفك  ابـاأللب 2ت بمعضلةـأت

  د ـه أحـل ما اغتالـقائ  اـفبعضن
  ا ساكت لم يؤت من حصرـوبعضن

وعمس ـأبي أنَ يودـف  3دىت بالر  
  رـه قنا زفـردى عنـال ردـولم ت

  م ـن فلـبالحسي  ادـوأردت ابن زي
يرـاح أو ظفـع له قد طـبشس ؤ ب  

  ة ـصعباً من رأس شاهقت مـوأنزل
  في وزر  ارـكانت بها مهجة المخت

  ابن الزبير وال  انـب مكـولم تراق
  6]رـوالحج  5عياذته بالبيت 4راعت[

   

                                                
 .ھـو معاویـة بـن أبي سفیـان 1
 )).بمذھلـة: ((في المطـرب 2
 )).وعمََّمـت بالظبـا: (( في المعجـب 3
  )).رعـت: ((، والذخیـرة، والفـوات، والمطـربالقالئدفي  4
  )).بالركـن: ((في المطـرب 5
  : ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذا 6

 )).وتـرولـم تبـق الخالفـة بیـن الكـاس وال((
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  قاضبـة 1ولم تـدع ألبي الزيـان[
  بمنتصر  روـلها عم 2مـليس اللطي

  م ـد ولـبن اليزي  بالوليد وأظفرت 
  والوتر اس ـبين الك ة ـبق الخالفتُ

ـح  ةـبابحب ـان ألـرم3اـبه  م   
  4]رـالقط  ةـه نفحـر قطرتـوأحم

  ة ـاح نابيـفالس بٍـضد قُـتع  ولم
  روان أو أشياعه الفجرـعن رأس م

  لى ـاألمين ع وأسبلت دمعة الروح 
  درـفى هـآلل المصط 5جــدم يث

  ره ـراً والفضل ينظـوأشرقت جعف
  6رـبريق الصارم الذك يوالشيخ يحي

   

                                                
 .وھو عبد الملك بن مروان؛ ))ألبي الذِّبـان: ((والذخیرة، والفوات، والمطرب، القالئدفي  1
  .ھـو عمـرو بـن سعیـد بـن العـاص 2
  )).أتیـح لھـا: ((في المعجـب، والمطـرب 3
األبیـات الثالثـة الواردة بیـن حاصرتیـن سقطـت في اإلسكوریـال؛ بینمـا  4

  . والمعجـب، القالئدوردت في 
 )).بفخ: ((في اإلسكوریال، والمعجب، والمطرب والفوات، وإعمال األعالم 5
  )).بكـأس الصـاب والصبـر: ((في المطـرب 6
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  ت ـرت في األمين العهد وانتدبفَخوَأ
  درـالغ  1دـه باألعبـر بابنـلجعف

  ن ـمؤتمو  ونـت كل مأمـوعور
  رـومنتص  ورـكل منص 2وأسلمت

  م ـله اـلع  اسـرت آل عبـوأعث
  رـمس نـمن بيض وم 3اءل زبيبذ

  ن وال ـالمستعي  ود ـوفت بعه 4وال
  ررـم نـز مـللمعت  دـا تأكَّـبم

  د ـمعتم ا كل ـت في عراهـوأوثق
  درـمقت لـا كـذاهـت بقـوأشرق

   5]تـما برح[  ر واأليامـبني المظف
  رـلى سفـوالورى منها ع 6مراحل

   

                                                
 )).واألعبـد: ((في المعجـب، والمطـرب، والفـوات، وإعمـال األعـالم 1
 )).وصمَّمـت: ((في إعمـال األعـالم 2
زبَّـاء لـم : ((، وفي المعجـب))ریَّـاء: ((ـرب، وفي المط))ربَّـاء: (في الذخیـرة 3

  )).تنفـر مـن الذعـر
 )).ومـا: ((في الذخیـرة 4
 )).ال نزلـت: ((في المعجـب 5
 مراحـًال: ، والمطـرب، وإعمـال األعـالمالقالئدفي الذخیـرة،  6
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  ت ـحمل اً وما ـم يومـسحقاً ليومك
  1]رـالعم  فـسال[ ة فيـه ليلـبمثل

  ة أو ـعنَّن لَألـرة أو مــسمن لَأل
  رـالثغ ا إلى ـة يهديهـنَّسن لَألـم

  ة أو ـة أو من للبراعـن لليراعـم
  ررـع والضـة أو للنفـمن للسماح

  دت ـعق قد وعوالي الخط 2امن للظب
  رـا بالعي والحصـراف ألسنهـأط

ـبالمناي 3تـقوطوم ـود بيضها الس  
  4رـذك  أعجب بذاك وما منها سوى

  ة ـع حادثـة أو دفـع كارثـأو رف
  5درـالقَ  يي علىـتع ةـآزف أو قمع

   

                                                
 )).في غابـر العمـر: ((، وفي المعجـب))في مقتبـل العمـر: ((القالئدفي  1
 )).العـدا: ((سكوریـالفي اإل 2
 )).وطـرزت: ((في المطـرب 3
  )).الذكـر: في المعجـب، والمطـرب 4
  : ، والمعجـب ھكـذاالقالئدجـاء ھـذا البیـت في  5

  )).أو قمع حادثة تعیـن على القـدر *أو دفـع كارثـة أو ردع رادفـة ((
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  لو سلما   1اح وويح الجودـويح السم
  رـا على عمـوالدني وحسرة الدين 

   ل والعباس هاميةًـى الفضسقت ثر
  رـالمط اً ال إلىـعزى إليهم سماحتُ
  حيث رقوا   سرانالنَّ 2ثالثة ما ارتقى

  رـر ولم يطـنس  وكل ما طار من
  أوا ـر منذ نـذوات الدهـة كـثالث

  3رـيح يربع ولم مضى الدهر لمعني 
  ه ـل شيء فيه أطيبـك  نـومر م

  رـال والبكـع باآلصـتى التمتـح
  ه ـت مهابتـالذي عم 4لالـمن للج

  رـم الزهـون األنجـوعي 5اـقلوبن
   

                                                
 )).البـأس: ((، والمعجـب، وإعمـال األعـالمالقالئدفي  1
 )).رقى: ((الذخیـرةفي  2
  .؛ بینمـا ورد في المعجـبالقالئدسقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال،  3
  :المعجـب، والمعجـب، والفـوات ھكـذاجـاء ھـذا الشطـر في  4

 )).أیـن الجـالل الـذي َغضَّـْت مھابتـھ((
 )).عیوننـا: ((في اإلسكوریـال 5
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  ده ـوا قواعـسرالذي َأ اءـبأين اِإل
  رـومن ظف زّـم من عـعلى دعائ

  ه ـوا شرائعـالذي أصف 1أين الوفاء
درـعلى ك 2مـد منهـرد أحـفلم ي  

   3ذ نأواـوا رواسي أرض اهللا مـكان
  رـولم تق عنها استطارت بمن فيها 

  4واـا دهراً فمذ خبـا مصابيحهكانو
  5درـس ه في ـة تاللـذي الخليقـه

  دع ـكانوا شجى الدهر فاستهوتهم خ
  6رـضالخَ منه بأحالم عاد في خطا 

  ب ووال من بهم إن أظلمت نُ 7من لي
  رـإلى سح ي ضـولم يكن ليلها يف

   
                                                

  )).الـرواء: ((في فـوات الوفیـات 1
 )).منھـا: ((ذخیـرة، والفـوات، والمطـرب، والمعجـبفي ال 2
 )).مضـوا: ((في المعجـب 3
  : ، والمعجـب ھكـذاالقالئدورد ھـذا الشطـر في  4

 )). كانـوا مصابیحھـا فمـذ خبـوا غبـرت ـ عثـرت((
 )).سـرر: ((القالئدفي اإلسكوریـال،  5
 )).الحضـر: ((، وفي المعجـب))الخطـر: ((في المطـرب 6
 ...)).من لي ومن بھم إن: ((القالئدوفي ، ...))من لي ومن لھم إن: ((في المطرب 7
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  محن  1من لي وال من بهم إن طبقت
  صدر  إلى 2ولم يكن وردها  يفضي

  وال من بهم إن عطلت سنن 3يمن ل
  رـيوالسّ 5ارـن اآلثـألس 4وأخفيت

  ه ـأر مدركـطلوب الث  من  ويلمه
  6رـعس  اً على األيام ذيـلو أن دين

  م ـر بعدهـالصب على الفضائل إال 
  رـر منتظـب لألجـقتَرم 7مـتسلي

   8سى وله في أختها طمعـو عـيرج
  رـتى وذو غيـش والدهر ذو عقب 

   

                                                
 )).أطنبـت: ((القالئدفي  1
  )).یدعـو: ((في المعجـب 2
مـن لي : ((، وفي إعمـال األعـالم...))مـن لي ومـن لھـم إن: ((في المطـرب 3

  ..))..مـن لي ومـن بھـم إن: ((القالئدوفي ...)). وال مـن لھم إن
 ...)).وأخفتت السن: (القالئد، وفي ...))وأخفتـت ألسـن: ((في إعمال األعالم 4
 )).األیـام والبشـر: ((وفي الذخیـرة)). األیـام: ((في اإلسكوریـال 5
منھـم بأسـد سـراة في الـوغى : ((ورد ھـذا الشطـر في المعجـب ھكـذا 6

 )).واھـم في الـوغى ُصُبـرمنھـم بأسـد س: ((وجـاء في المطـرب)). ُصُبـِر
 )).سـالم: ((، والمعجـبالقالئدفي  7
 )).أمـل: ((في الذخیـرة، المعجـب، والمطـرب 8
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  ة ـا بفاضحـذان من فيهت آـقرط
  على الحسان حصى الياقوت والدرر

  أقاصي األرض قاطعة  في  ارةـسي[
  رـفي البدو والحض 1شقاشقاً هذرت

  ة ـقاضي 2ابـاألمر في الب مطاعة 
    3]رـلم يقض من وط من المسامع ما
***  

   

                                                
  . ؛ بالـدال المھملـة))ھـدرت: ((في المعجـب، والمطـرب 1
 )). األلبـاب: ((نفسھمـا 2
د؛ ھـذان البیتـان الواردان بیـن حاصرتیـن؛ سقطـا في اإلسكوریـال، والقالئـ 3

 .  بینمـا وردا في المعجـب
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 .ونفـح الطیـب، واألعـالم. بغیـة الـرواد، وكتـاب العبـر: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
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     1 



   

   
       


2    
       
     
   
      

                                                
وھـو مـن  .ھـو عثمـان بـن یحـیى بـن جـرار؛ بالجیـم المعجمـة: الصـواب 1

أنظر بغیة الرواد في ذكر . شیخ بني تیدوكسن بن طاع اهللا من بني عبد الواد
ن بني عبد الواد لیحیى بن خلدون، وكتاب العبر لعبد الرحمن بن الملوك م

  .خلدون، ونظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان لمحمد التنسي
كمـا جـاء . عثمـان بـن عبـد الرحمـن بـن یحـیى بـن یغمراسـن: الصـواب 2

 .وكمـا سـمي في المصـادر المذكـورة سابقـًا. أعـاله في العنـوان

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

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


800 
 


     

      
     
      

      
 
  


      

 

   1).وىـن الهـت مـث شئـؤادك حيـل فـنق(
   

                                                
؛ والشائـع أنـھ ألبي ))مـا الحـب إّال للحبیـب األول: ((ز ھـذا البیـت ھـوعجـ 1

 ).م 845ـ  803(تمـام حبیـب الطـائي 
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1

  
      

2     


      
   

       
        

      
      


 

 
                                                

  ..م1348الموافـق لـ  1
  .م1352الموافـق لـ  2
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    1  

  2   3

    
       

    
        

                                                
ومزغنة . للجزائروھو اسم العاصمة الحالیة : بني مزغنة جزائر: الصواب ھو 1

 .مدینة في العصر اإلسالمي الوسیطقبیلة أمازیغیة صنھاجیة نسبت إلیھا ال
  .م1352الموافـق لـ  2
 )).بنـو مـروان: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 3
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1 

   *** 
   

                                                
 .م1352الموافـق لـ  1
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12 


 

 
      

      
 

 
    3    





                                                
الذخیـرة، والبیـان المغـرب، وإعمـال األعـالم، وكتـاب : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

تاریـخ، والمعجـب، العبـر، وجـذوة المقتبـس، ویغیـة الملتمـس، والكامـل في ال
 .وسیـر أعـالم النبـالء، والمختصـر في أخبـار البشـر، واألعـالم

  .ھـو أول خلفـاء بـني ھاشـم في المغـرب واألندلـس: األصـح 2
  .ھـو ھشـام المؤیـد باللـھ ابـن الحكـم المستنصـر باللـھ 3
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      1
2: 

  ل ـد األصيـس عنـشم  ك ياـلعل
  لـالذلي  بـالغري 4وـبشج 3نـتح

  ع ـن الشفياب عي إلىـوني شفيـفك
  ولـولي إلى أين الرسـوكوني رس

   

                                                
راج وھو عمر بن د. ؛ فصوبھـا عنـان))أبـو عمـرو: ((في اإلسكوریـال 1

 .الصنھاجي القسطلي؛ أشھر أھل األنذلس في وقتھ؛ وكان یلقب بمتنبي األندلس
 .البحـر المتقـارب 2
 )).شجیـت: ((في دیـوان ابـن دراج القسطـلي، والذخیـرة، والبیـان المغـرب 3
 )).لشجـو: ((في الدیـوان 4
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  د ــشهي أزكى ـف دت ـا شهـفأم
  لـدلي  دىــأهـف دللت ا ــوأم

  البي ـالط   إلى   ميــالهاش  إلى
  ولـمي العطوف الوصـالفاط ى إل

  
 

     
   
    
1 

 
 

    2 
  
     3 

                                                
 .م1017الموافـق لـ   1
 .م1017الموافـق لـ   2
 .؛ فصوبھـا عنـان))أعمـار: ((ال؛ فكتبـتحرفـت في اإلسكوریـ 3
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 1    
     


23


   

4 

***  
   

                                                
 )).منجـح: ((في البیـان المغـرب 1
 .كـان والیـًا عـلى إشبیلیـة. یسـمى القاسـم بـن حمـود 2
  )).تكـون: ((في البیـان المغـرب 3
  )).فصلبـا عـلى جسـر قرطبـة: ((نفسـھ 4
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12


3

4 

 
 

       


       


                                                
ورایـات  المعجـب، والمغـرب في حـلى المغـرب،: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

المبرزیـن، والبیـان المغـرب، والحلـل الموشیـة، ووفیـات األعیـان، وجـذوة 
 .االقتبـاس، واألعـالم

عـلي بـن یوسـف بـن تاشفیـن : وفي مصـادر أخـرى. ھكـذا في اإلسكوریـال 2
ابـن إبراھیـم بـن ترقـوت بـن وارتقطیـن بـن مصالـة بـن أمیـة اللمتـوني 

  .ـاجيالحمیـري الصنھ
علـق عنـان مصححـًا تاریـخ تولیـة عـلي بـن یوسـف . م1103الموافـق لـ  3

الصـواب ھـو أن وثیقـة تولیـة عھـد یوسـف لعـلي؛ : ((والیـة العھـد؛ فقـال
 )).ھـ496صـدرت بحضـرة قرطبـة في شھـر ذي الحجـة سنـة 

ف بـن تاشفیـن كتـب في الحلـل الموشیـة أن وفـاة یوسـ. م1106الموافـق لـ  4
 .500حدثـت في شھـر ربیـع اآلخـر سنـة 
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1


   2   
   

                                                
  .م1111الموافـق لـ  1
  .م1111الموافـق لـ  2
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1    
2 

 
3

       
        

    
   

       
      

 
   

                                                
ھـ؛ تحـرك عـلي بـن یوسـف بـن 503في سنـة : ((جـاء في البیـان المغـرب 1

تاشفیـن مـن مراكـش إلى األندلـس؛ ثـم یّمـم غرناطـة، وتلـوم بھـا؛ ثـم دخـل 
  )). ع النھـب بھـامدینـة طلبیـرة؛ ووقـ

. ؛ المتواجـدة في شمـال البرتغـالCoimbraھي مدینـة قلموریـة أو قلمریـة  2
. م1117/ھـ511افتتحھـا یوسـف بـن تاشفیـن بنفسـھ؛ في صفـر مـن سنـة 

  .قلمریـت: سمیـت في الحلـل الموشیـة
 .م1120الموافـق لـ   3
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***     
   

                                                
  .م1142الموافـق لـ  1
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الوزیـر القائـد أبـو بكـر عتیـق بـن محمـد : ((یـة ھكـذاذكـر في اللمحـة البدر 1

 ))وبیـت بـني مـول بقرطبـة بیـت أصالـة. ابـن المـول؛ الشھـم، النجـد
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 .م1308الموافـق لـ  1
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1،
2،

    
       

       
 

 
 

 3
4 

   

                                                
لـھ . ھـو السلطـان أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن إسماعیـل بـن فـرج بـن إسماعیـل 1

  .ترجمـة في اإلحاطـة
  .م1328الموافـق لـ   2
 .م1329الموافـق لـ  3
 .البحـر الطویـل 4
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  نصحت فلم  أفلح وخانوا فأفلـحوا 
  فأنزلـني نصـحي  بـدار هـوان

  فإن عشت لم أنصح وإن مت فالعنوا 
  دون النصـح  من بعدي بكل لسان

 
 

***  
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لـھ ترجمـة في . ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر 1
  .اإلحاطـة
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  .م1365الموافـق لـ   1
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1
       
     
     

       
       

   

      2

   3    

                                                
 .م1366الموافـق لـ  1
 .؛ وصوبھـا عنـان))بإیغـاز: ((في اإلسكوریـال 2
الیسـرى لنھـر شنیـل؛ وھي قریبـة عـلى الضفـة  Armillaبلـدة أرملـة تقـع  3

  .مـن غرناطـة
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  .لـھ ترجمـة أیضـًا في اللمحـة البدریـة 1
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     *** 
   

                                                
  .م1348  الموافـق لـ 1
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  .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
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      1 

 


2 
  ءاــل والوفـة الفضـا جملـي

  اءــخف  نـم ك ـعاليبم ا ـم
  د ـعق ك ـفي ودــبال دي ـعن

اءـباكتف  رـدهـال 3هــحصح  
   

                                                
  م1361ھـ الموافـق لـ 763أي  1
 .مخلـع البسیـط 2
  )).صحَّفـھ: ((في النفـح 3
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  اً ـحق  1ضي عالكـت أقـما كن
  اءـف بكل   اًـت مدحـو جيـل

  ذري ـول عـالقب  هـوج  لوفَأ
  اءـفي صف ك ــالشَّ 2بـوجن

  
3

     4  
  5 6  
78
8     

      
 9 1 0   

                                                
 )).حـالك: ((في النفـح 1
 )).ك الشَّـكوحسبـ: ((نفسـھ 2
 . ؛ بالصـاد المھملـة))فصـل: ((نفسـھ 3
  )).مـن أبیـك: ((نفسـھ 4
  )).عـلى: ((نفسـھ 5
 .أي االستقـرار 6
  .؛ بالفـاء المعجمـة))والفـرارة: ((في النفـح 7
  )).جیـرة: ((نفسـھ 8
  .أي أن تصیبھـا خطیئـة ووصمـة 9

  )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 10
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    1 
      
 2     
  3     
       
 4     
       

   
5

  
        6

        
7

                                                
 )).ائـلغو: ((في النفـح 1
   )).وإلقـاءه: ((نفسـھ 2
 )).وال أحرضتـني لـھ علـة: ((نفسـھ 3
 )).للزمـان: ((نفسـھ 4
 )).وأنـا أخـرج لـھ عـن بـث كمیـن: ((نفسـھ 5
 .؛ أي السفـر للمشـرق بقصـد الحـج))التشریـق: ((نفسـھ 6
 )).عـرف البقـرات: ((نفسـھ 7

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

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


833 
 

      
     
1  2 

       
3
   4
5     


  6      

7  8   
   9   10 

                                                
  )).وأنابـھ إن رضیـني: ((نفسـھ 1
   )).ولـواء عـزي بـھ خافـق(( :نفسـھ 2
 .أي مـن المصائـب والنـوازل المغیـرة 3
 )).ویحفـظ: ((في النفـح 4
 )).ویغـض: ((نفسـھ 5
  )).اللـھ تعـالى: ((نفسـھ 6
 )).یتطـوق: ((نفسـھ 7
  )).زرًا: ((نفسـھ 8
 )).ویرفـض زمـام السالمـة، وتـرك العالمـة عـلى النجـاة عالمـة: ((نفسـھ 9

  )).فكمـا: ((ـھنفس 10
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 .أي مـالزم مخبـأ أو مـأوى 1
  )).ومھبـط: ((في النفـح 2
 )).مـليء: ((في النفـح 3
 )).ینافـس: ((نفسـھ 4
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  .م1367الموافـق لـ  1
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 .لـھ ترجمـة أیضـًا في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
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    1 

      

     
      

       
2 



3 

   

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))كـر: ((في اإلسكوریـال 1
 .م1324الموافـق لـ  2
 .یـلالبحـر الطو 3
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  رتي جودي برتي زيدي ويا عفْيا زأ
ودـنيا على ابن مسععلى فاضل الد  

  ال ـعلى الشامخ األبيات في المجد والع
  ودـعلى السابق الغايات في البأس والج

  ت إلى ـعلى غرة العصر التي جمع
  دودوـم  ةـوب طالقـمهابة مرغ

  ازع نَر مك غيـعلى من له في المل
  ودــة محمـقيبون النَّـوزارة ميم

  ه ـرام فإنـالك دإذا ع ن ـلى مـع
  معدود ل أول ـب حق الفضـبواج

  ا ـالشجاعة والرض  ومن كعلي ذي
  رودـور وإيواء مطـإلصراخ مذع

  دا ـوالن  ةـالسماح ومن كعلي ذي 
  ودـاز موعـام وإنجـاغ إنعـإلسب

  اًـقايم وزارة ـلل  ليـكع  نـوم
  دـا وتصعيـب عليهـبتصويعليها 
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  لها  اً ـسالك  إلدارةـل  ليـكع ن ـوم
  دـبتشدي  ن مشوبـتليي ج ـنهلها 

  ذاً ـة منفَّـاسـللسي  ليـن كعـوم
  دـوطيتَ  ام ـذ وأحكـفينْر تَـأوام

  اً ـحاكم ه ـومن كعلي في رضا الل
  ودـموج  دامـاد معدوم وإعـبإنج

   تيـلي واصل الرحم الـن كعـوم
  دـأو بتبعي ه ـب لـبتقري   تُّـمتَ

  دي األيادي البيض بدأ وعودة ـومس
  1ودـوب السالثُّ ىو دجـتمح مرددة

  ة ـان كل عظيمـافي السلطـك أيا 
  دـيـال تمهـد وأعمـآراء تسديـب

  اؤه ـد بنـك المشيـحامي المل ويا 
  مقصود ة وغر  ذورـة محـبصول

  م ـري عليهـام يجـاأليت ويا كافل 
  دودـمى بابها غير مسـة نعـجراي

   
                                                

  .بحـف الـالم، وإضافـة األلـف)) السـود: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  اً ـنادي الوزارة صادع  ذكرتك في
  ردودـه غير مـاع حكمـمط بأمرٍ

  اً ـقائم 1ةـدر الكتيبـفي ص  كرتك
  ودـولى بعد طاعة معبـة مـبخدم

  ك في المحراب والليل دامس ـذكرت
  دـتردي ب ـر أطيـالذك  تردد آي

ودمعك مـفرب ـواج ك ـوقلب ض  
  ودـن عينيك مشهـيوم بي ةـلخشي

  اً ـدره ا وال درـلى الدنيـع 2اعفَّ
  دـبتبدي نـرهي ا إالَّـجمعه  اـفم

  ة ك مسرـا لديهـمن  ا حلتـفمهم
  دـب مرارة تنكيـا فارقـففي إثره

  راً ه الجميل معطَّـاً على الوجـألهف
  بـدار البلى رهين األساود والـدود

   

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))اللتیبـة: ((في اإلسكوریـال 1
  .؛ بعـد إضافـة الھمـزة))عفـاء: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  وعهـدي بـه مستبشراً  ومبشـراً
  مجهود  روب وراحةـج مكـبتفري

  ده ـلفق  ليـع ا ـالدني ت ـألظلم
  ودـة مرصـا بمقلـأرعاه  فها أنا

  ه ـفراق  1ل الرجاـظ ص منـوقلَّ
  دودـمم ائي بعده غير ـل رجـفظ

  ا ـفي بحاره ىسبحت فلك المن وكم
  الجودعلى  بيمواخر فاليوم استوت 

ه ـب مصابـعندي كل خط ن وهو  
  ودـلمفق كيـت أبـلي لسـفبعد ع

  دهــت بعهــوفي  وال أدعي أني
  فلم أرع عهدا حيـن أودى  ولم أود

األعداء إن حان حينه 2فـال يشمتن  
  ودـمردى عار فكل امرئٍ ـفما بال

   

                                                
 .؛ بعـد إضافـة الھمـزة))الرجـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).یشمـِت: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ة زـع  ةـمات ميت 1ا إذاـوال سيم
  دـرعدي  اً غيرـبعيداً شهيداً ماضي

ـواله مطيعـلم وفياّد ـه وقـاً لرب  
  دـناديالص راً رقابـذع تبطلوقد 

  اً ـوميت اـاز حيـرى له أن فـفبش
ودـة محسـود وعيشـمفق  ةـتَبمي  

   ارقٌـش ه ما ذرـالم اللـه سـعلي
  ودـاء في فرع أملوما صدعت ورقَ
  ب ـوجادت ثرى اللحد الزكي سحاي

  دـن تجديـمى بأحسـالرح مجددة 
***  

   

                                                
 )).إذ: ((طویـل. جعلھـا د 1
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2 

  م ـوم ديارهـعلى رس  مررت ولقد
  فـفصص  ع قاعـا والربـفبكيته 

   

                                                
 .سبقـت اإلشـارة إلیھـا). قلعـة یحصـب(نسبـة إلى قلعـة بـني سعیـد  1
  .البحـر الكامـل 2
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  م ـوذكرت مجرى الجور في عرصاته
  فـصنْمنهم م أن الدهر تـفعلم 

     
1 

  م ـم فمثالهـبعده م ـعليه في ـله
  فلَخْي ه قل لي في الورى هل ـبالل

  ة ـلوسيل  اًـب مناديـن ذا يجيـم
  فـطعان وير من الزمـجيي أم من

  ة ـملمن ج دـواحم ـار فيهـإن ج
  فـصنْم يـمن كري فيهم  كم كان 

  

 
2 

***  
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .م1229الموافـق لـ  2
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لـھ ترجمـة أیضـًا في كتـاب العبـر، وكتـاب اللمحـة البدریـة؛ حیـث ذكـر فیـھ  1

  .الطیـن بـني نصـر بغرناطـةأنـھ كـان وزیـر الغـني باللـھ؛ ثامـن س
؛ وھي Tijadaأو  Tlita)) طلیاطـة((ربمـا تكـون . ھكـذا في اإلسكوریـال 2

  .بلـدة تقـع إلى الغـرب مـن إشبیلیـة؛ وتبعـد عنھـا بحـواي عشریـن میـال
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  ﴿ ﴾.1  

   

                                                
ى َوَجَعْلَناُكـْم َیـا أّیَھـا الّنـاُس إّنـا َخَلْقَناُكـْم ِمـْن َذَكـٍر َوُأْنـَث(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

. )ُشُعوبـًا َوَقَباِئـَل ِلَتَعاَرُفـوا إّن أْكَرَمُكـْم ِعْنـَد الّلـِھ أْتَقاُكـْم إّن الّلـَھ َعِلیـٌم َخِبیـٌر
 .13: سـورة الحجـرات؛ اآلیـة
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1 

   
                                                

  .البحـر الطویـل 1
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  د ـعالس م من أجله انكمش ـماشككُ

    دـز الوعجِه نَـومرحتم شُإذا ما اطَّ
  ره ـبدء أم  عد فيللس ومن لم تكن 

  دـح كيف ترجى له بعـة نجـمخيل
  روا ـفلتتذكَّ  ومـالمشُئ ه ـوتصريف

  دـت سعـالتي علمـإال ب وما قلت 
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  .م1361الموافـق لـ  1
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***  
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  .لـھ ترجمـة في كتـاب العبـر، ونفـح الطیـب 1
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 .م1327لـ الموافـق  1
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    12


3


 

      
      
     

 
    4
      

                                                
 .ولمـا أشـفى عـلى المـوت: أي 1
 )).نقـل: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 2
 .م1329الموافـق لـ  3
: قـال صـلى اهللا علیـھ وسلـم    أن رسـول اهللا   :ھـذا حدیـث شریـف جـاء فیـھ 4

عـن فتـح البـاري بشـرح صحیـح )). ظـالل السیـوف واعلمـوا أّن الجنـة تحـت ((
  .بخـاريال
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  1   
 2     
3
 

4

     5 
        
6
        
7       
      

 

                                                
 )).الَھمَّـام: ((في النفـح 1
 )).المقـدسي: ((نفسـھ 2
 )).الھمـام: ((نفسـھ 3
 )).وثمانیـن: ((نفسـھ 4
  )).مجتھـدًا: ((نفسـھ 5
  .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح 6
 )).سـار: ((في النفـح 7

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

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


858 
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2 

***  
   

                                                
   )).لبعـده: ((في النفـح 1
  .م1329الموافـق لـ  2
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 ***  
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2 3 
      

 
   

                                                
 .ملـةلـھ ترجمـة أیضـًا في الذیـل والتك 1
 )).النبـل: ((في الذیـل 2
 )).ُیتنـاول: ((نفسـھ 3
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1 
 

 
2 

  الجناب األشرفا   اً يبغيـا راكبـي  
 ـنومـقى الكريلْاه أن يم المساـفع  

  ا ـبه  رىـة لتة مرـبطيب ج رّـع
  اــفوتعطُّ  رحمةً ول ـمي قبـعل

  ا ـبهرل تُـبّفقَ  ت بهاــلْلَح  وإذا
  اـعفسي ب جاللهم عسى أن ـوارغ

  اً ـعة وتضرـك رغبـل دموعسوَأ
  اـقفوم ع رـل بها عند التضـوأط

   

                                                
  )).یعـني الطبیـة المنسوبـة إلى ابـن سینـا: ((في الذیـل 1
 .البحـر الكامـل 2
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  ا ـبعظيمه ذنوبك واعترف  واذكر 
  اـيعطف و له أنـسى الذي ترجـفع

  ة ـقصدت عناي  إن فيعك واجعل شَ
  اــفوتشر  ةًـبرتُ  سدـراً تقـقب

  قبـر تضمن نور هـدي واضحـا
  لم يحتجب عن مبصريه وال  اخْتَفى

  وره ـن ونُـور المبيالنُّ ر حوىـقب
  ىالم من اقتفـسبل الس  دي بهـيه

  دــمحم  1ميـلهاشا  هـب  رـقب
  ىوف  نـاً وأوفى مـسن األنامأبهى 

  لهدىاخير الورى علم التقى شمس 
  طـفىوالمص ىبـوالمجت 2قىـتَنْلما

  ة ــه بتحيـصوخُ ه ـعلي م ـسلَّ
  اـضاعفم  السالم ه منـعلي واقرْأ

   

                                                
 )).للھاشـمّي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).للمنتـقى: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ره ـعم ا البطالة ـواذكر هديت أخ
  اــأخلف  ود ـالعه 1ضـنق م ـك

  ه ـالـفم  لـبالدلي  نـيقَّتَ م ـولك
  اـفة وتعسـلجاج  ادـالعن  بـرك

  والجوى  ة ـلم للقطيعسَأى فَـوعص
  اـان أوال يعرفـلى من خـع  قُّح

  2وهــنح  حــتنفَّ  وـللعف ل ـه
  اـفتعرّم  اـضفيضحى بالرّيومـا 

  ده ـعن بٍـشوق قلم حديث   وأعد
نَْأ  ما اً لهـب شوقذُـمن لم ياـفص  

  قي وـشتَ  وطول يبّـبره عن حخِْإ
  اـفعرّخبراً ومم 3عطفة نفسي تفديك

   

                                                
ھیھـات كـم نقـض : ((طویل كلمة ھیھات؛ فأضحت العبارة. أضاف د 1

  ...)).العھـود
 .ھـذا الشطـر مختـل في الـوزن والمعـنى 2
 )).تفدیـك نفـسي: ((؛ فأضحـت))عطفـة((طویـل كلمـة . حـذف د 3
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  ي ـل فإن 1هـاء إليـج  من كـوتش
  اـفتسو اب ـني المتـفسوّتُ اًـنفس

 
 

2 
 


3 

  *** 
   

                                                
  )).اإللـَھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .م1237الموافـق لـ  2
 .م1286الموافـق لـ  3
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1 
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3 

  حي دـاز قـة فـتوب 4بن يلـبع
  5وزاءـعلى الج همتي ت ـوسم

  اض ـن قـديـولل  اـلن اًـفهني
  اءـل القضـبفض م ـعال هـمثل

   
                                                

  .لـھ ترجمـة أیضـًا في الصلـة 1
 .م1055الموافـق لـ  2
 .مـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـةسقطـت ھـذه الكل 3
؛ مـن ))إبـن توبـة: ((؛ فغـدت))بـن((طویـل ھمـزة القطـع قبـل . أضـاف د 4

 .أجـل الـوزن
 ))یـا عـلي: ((في الزیتونـة 5
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يدـة والعـبالسياس م األمرـسح  
  اءــلألم  امـالحس 1مـكحسل 

  ا ـاعتراف ال ـق اهـلو أنا سيرن
  اءـبالذك لي ون ـالواصف غلط 

  ه ـر منـف وأكبـأحن  أو رأى
  اءـإلى الحلم وا ـما انتم حلمه 

ون ـصفنْأو رأى الم بحداه ـنَ ر  
  ر الءـالبح نـاً مـحاتم جعلوا

   2داًـول عهـمالشُّ  من  هو أوفى
  اءـبالوف اً ـرمغْم  زال  اـولم

ـالم  3اـوحياه ـأخ  اـزن وحي  
أهت كفهـلم  اءـطالع   لـْببو   

  ن ـكل ف ون في ـد العالمـهيش
  اءـفي العلم  هابكالشَّ  4ه كانأنَّ

   

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))لحسـم: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وعھـدًا: ((؛ فأضحـت))الـواو((طویـل . أضـاف د 2
 )).وحیـاء: ((؛ فغـدت))الھمـزة((طویـل . ضـاف دأ 3
 ...))أنـھ كالشھـاب: ((؛ فأضحـت العبـارة))كـان((طویـل كلمـة . حـذف د 4
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  م ـلديه ضأر ان ـالزم ضاة وقُ
  اءـالسم  لـثْكم وهو من فوقهم

ي نأــفك  هـمدح  تـضلتعر  
راً  رـت بحم ـساجالً بالمالءد  

  لي ـخي  لى أنـم عـجعم فانا 
  راءـعة الشُّـبلْفي ح ىتجار  ال

   رٍـخْفَ وب ـث  راًـمحب انيسلكَ
  ن وراءـرته محر  ال حتىـط

   ًلــقلي وذاك  نصفته او ــول
  ذاءـه كالحـلعي لنَدّـخ  انـك

  اري ـفخ  وذاك ده ــا عبـفأن
  اءـورى وبهـن الـبي  وجمالي

  ري ـه وشكـعلي وقف  1اءـوثن
اءـول البقـه بطـل  ائيــعود  

***  
   

                                                
 )).وثنـائي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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العقیـان، والمغـرب في حـلى المغـرب، ورایـات  قالئد: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

، والذیـل والتكملـة، ونفـح الطیـب، وكتـاب المبرزیـن، والتكملـة لكتـاب الصلـة
بـن محمـد بـن مشـرف بـن عمـر  عـلي: ((الحلـة السیـراء؛ حیـث سـمي فیـھ

  )).ابـن أحمـد بـن أضـحى
اقتصـر ابـن : ((أضـاف عنـان ھنـا معلومـات عـن ابـن أضـحى؛ فكتـب 2

نضیـف نحـن إلى و. الخطیـب عـلى ھـذه اإلشـارة بالنسبـة لحركـة ابـن أضـحى
ذلـك أن ابـن أضـحى كـان مـن زعمـاء الثـورة ضـد المرابطیـن؛ حینمـا 

وقـد كـان . تضعضـع سلطانھـم باألندلـس، وظھـر علیھـم الموحـدون بالمغـرب
قاضیـًا لغرناطـة؛ فأعلـن الثـورة، ودعـا لنفسـھ؛ وآزره أھـل  يومئذابـن أضـحى 

ولمـا أعیـاه . المرابطیـن؛ فاعتصمـوا بالقصبـة المدینـة، وتعاونـوا في إخـراج
أمرھـم؛ بعـث فریـق مـن أھـل المدینـة في استدعـاء سیـف الدولـة بـن ھـود 

ولكـن المرابطیـن اشتـد . لیـأتي لوالیتھـا؛ فجـاء مـن جیـان في بعـض قواتـھ
لـھ وفي تلـك األثنـاء تـوفي ابـن أضـحى؛ بتناو. أمرھـم، وھزمـوا خصومھـم

وكـان . ھـ540لقـدح مسمـوم؛ كـان قـد أعـد الغتیـال ابـن ھـود؛ وذلـك في سنـة 
 )).  ھـ495مولـده بألمریـة سنـة 
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 )). ذو الوزارتیـن أبـو جعفـر بـن أبَُّي: ((قالئدفي  1
   .البحـر الطویـل 2
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ومتَسشفع عنديرى عندي بخير الو 
 دـوبالحم  مني رـوأوالهم بالشك

 ه ـم بجزايـلم أق ا ـفلم تُـوصل
 1)دـمن المج حياء سيله رْأ تُلففْ(

  
2 

  ر ـخاط ةُـر نتيجـني أبا نصـتْأتَ
راتطَفي الخَ ع الطرف سريع كرج  

  ه ـطويت  كمين دعن وج 3تُـعربفَأ
  اتـاللحظ رـاو فاتـف طــيهبَأ

  ه ـن عرفتــالمقلتي مـحَأ زاٌلـغ
  اتـأو عرف  5للحسن ينًم 4فٌـيّحنُ

   

                                                
  : ليـا یـزه مـاء في عجـام؛ جـت ألبي تمـدر بیـذا صـھ 1

 )).ظن طننتھ أتاني من الركبان((
 .البحـر الطویـل 2
  )).فأعـرب: ((قالئدفي  3
  )).بخیـف: ((، والنفـحقالئدفي  4
  )).للحیـن: ((نفسھمـا 5
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   ميةٌوب رـوالقل  مىـاك فأصـرم
  فتكات  ذي  ل الطرفـل كحيـلك

  ك محصب ـب منـأن القلـوظن ب
  بالجمرات   1هـجناب ن ـاك مـفلب

  ك ـاك في كل منسـبالنس رب ـتق
  جاتهبالم رـداة النحـغ ىحـوض

ت ـوى فأصبحـان مثوكانت له جي  
2التـفَ لَّـبك  واهـمث  كـوعلُض  

  وي ـطَنْم فتَـعلينا أن تهي  زــيع
  فراتوالز  انـعلى األشج 3اًـكبيب

  ة ـيدف اس في الحبّـت للنـلبِقُ فلو
فدوالـباألم  اك ـنَي  راتـشُوالب  

       
4 

   

                                                
 )).مـن عینـھ: ((، والنفـحقالئدفي  1
 .؛ بتـاء مربوطـة))فـالة: ((، والنفـحقالئدفي  2
  )).كئیبـًا: ((نفسھمـا 3
 .البحـر المتقـارب 4
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  ا ــبتَجالم د ـالسي  اــأال أيه
  مــعي العلـاأللم ا ـا أيهـوي

   1زاتـجعك المـاتـأبي  نيـأتت
  كمالح  عـمن بدي تْود حـبما ق

   2الًــباب  اـلهبن قَـم أر مـول
  ملَا في الكَرهـسح تْـثَفَد نَـوق

  رى ــشتن ال يــيه الدّـولكن
  مــظنُ  امــر وال بنظــبنث

  اً ـانعـاً مـمح حـيبُِأ  فـوكي
  مرـد حـما ق ل ـلُّحُأ ف ـوكي

  ه ـاإلل اب ـاف عقـأخ تُـسلََأ
  رمــة تضطـؤججـاراً مـون

  ة ــبتَّ   3ةًـطالق  ا ـرفهـأأص
  رمـواجت 4ينَِّـعطَك قد وأنْ على

   

                                                
  )).حكمـاتالم: ((في النفـح 1
  )).مثلھـا: ((نفسـھ 2
  )).طالقـًا: ((نفسـھ 3
  )).طـغى: ((نفسـھ 4
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   2ولـمبي الخَـالغ 1و أن ذاكـول
  دمـِا نَـم 3ريـأم   ت فيـَّتثب

  الً ــاش مستعجــط  هـولكن
  دمـبالن  ورىـق الـان أحـفك

4 
  وب ـالقل راتـمضبم اًـيا عليم

  وبـبالذن   ل ـقثَم دـعب  اـأن
  ج علي وفرّ بني وتُـف عـفاع

  روبـأليم الك  نـه مـفيما أنا 
  ب ـطبي  سواك  كيـأشت حالما 

  5بـوأنت طبي به  ى جشْف ُأـكي
   بـمجي قريب اـن دعـمم أنا 

  بـقري  بمهجتي عن ح ما أرِـف
   

                                                
   )).ذلـك: ((في النفـح 1
وفي )). ولـو أن ذاك الغـبي  الجھـول: ((ھكـذا القالئدجـاء ھـذا الشطـر في  2

 )).ولـو أن ذاك الغـوّي الـزريّّ: ((النفـح
 )).أمـره: ((، والنفـحالقالئدفي  3
 .لخفیـفالبحـر ا 4
  .؛ بیـاء المخاطبـة))طبیـبي: ((طویـل. جعلھـا د 5
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 1، 

2. 
    *** 

   

                                                
  .م1145الموافـق لـ  1
لـم یذكـر عنـان اسـم المخطـوط؛ وربمـا [كتبـت فقـرة في ھامـش المخطـوط  2

ومـا ینبـغ أن : ((مـا یـلي) 302: (وذلـك ضمـن اللوحـة]. یكـون اإلسكوریـال
ي ھـذا المترجـم، وفتـاوي القـاضي أبي یتنبـھ لـھ؛ ممـا قـد یشتبـھ في فتـاو

عمـر عمـرو بـن منظـور قـاضي غرناطـة؛ وھـو متأخـر عـن ھـذا؛ مـن أھـل 
وفتـاوي ھذیـن . المائـة الثامنـة؛ مـن معاصـري الفقیـھ أبي عبـد اللـھ المـواق

المعیـار المعـرب عـن ((والمعیـار ھـو كتـاب)). المعیـار(الرجلیـن مسطـورة في 
؛ للفقیـھ المغـربي أحمـد بـن یحـیى الونشریـسي ))فتـاوى إفریقیـة والمغـرب

 ،  ه914المتـوفي سنـة 
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***  

 
12 


3 

 
       


   


4 
5

                                                
الكتیبـة الكامنـة، وتاریـخ قضـاة األندلـس، وبغیـة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

عثمـان بـن محمـد بـن : ((الوعـاة؛ وذكـر في المصدریـن األخیریـن؛ أن اسمـھ
 )).  بـن منظـوریحـیى بـن محمـد 

 )).أبـا عمـر: ((یكـنى في تاریـخ قضـاة األندلـس، وبغیـة الوعـاة 2
 )).المعـروف: ((في الزیتونـة 3
 )).عـرى: ((نفسـھ 4
 ،))وقـرأ عـلى األستـاذ أبي بكـر بـن الفخـار: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 5
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1 2 
    
        

3
     4
5

  6 7، 
8  
 

   

                                                
 )).محمـد بـن السـواد: ((في بغیـة الوعـاة 1
 ...)).وتـزوج زینـب ابنـة الفقیـھ أبي عـلي: ((ـخ قضـاة األندلـسفي تاری 2
  )).متحرفـًا بضاعـة التوثیـق: ((نفسـھ 3
 .؛ فصوبھـا عنـان))خلفـا مـن الروایـة: ((في اإلسكوریـال، الزیتونـة 4
  .م1309الموافـق لـ  5
یـة وفي بغ...)). بـآش وملتمـاس، وقمـارش: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 6

  )).ببلـش، ومالقـة؛ ومـات بھـا: ((الوعـاة
 )).منتمـاش: ((في الزیتونـة 7
  ...عن القضاء دون عقب وتوفي بھا؛ منصرفًا: ((في تاریخ قضاة األندلس 8
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1 

  الخطاب  ُلصكم وفَد جمع الحـق
ـما ضمالكتاب  هذا ه مجموع  

   ةـيلْومن ع  ضّـن أدب غـم
  ابـر في كل بـيوا للخَـتسابق

  هى والنُّ لى ـذاً في العـاء فـفج
ىقـتَنْوم ابـباللُّ بابو لُـفْص  

  ذي ـال ل ـر الجليـالحب ه ـلفَأ
  ابـباً فطسوكَ ال إرثاًـالع حاز

  
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
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 .م1334الموافـق لـ  1
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 .وھي البلـدة نفسھـا المذكـورة في الترجمـة السابقـة. ھكـذا في اإلسكوریـال 1
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***      
   

                                                
 .بیـاض في ھـذا الحیـز 1
 .م1345المنوافـق لـ   2
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3 

                                                
الكتیبـة الكامنـة؛ حیـث ذمـھ ابـن الخطیـب فیھـا : لـھ أیضـًا ترجمـة في 1

وقـد تـم شـرح ذلـك في )). القـرد الشـارد: ((ووصفـھ بأقـذع األلفـاظ؛ منھـا
ح الطیـب، آخـر تعلیـق بھـذه الترجمـة؛ ثـم كتـاب تاریـخ قضـاة األندلـس؛ ونفـ

  .وأزھـار الریـاض
وھـو الحسـن بـن محمـد بـن الحسـن . سبـق ذكـر ترجمـة جـّده في اإلحاطـة 2

  . النبـاھي الجـذامي
أورد عنـان ھنـا فقـرة نقلھـا مـن نفـح الطیـب؛ وھي مـن تحریـر ابـن  3

الخطیـب؛ ضمـن النسخـة األصلیـة الـتي اطلـع علیھـا المقـري؛ وفي ھـذه 
یقـول . فقـرة بعـض مـن الترجمـة األصلیـة للنبـاھي صاحـب ھـذه الترجمـةال

عـلي بـن عبـد اللـھ بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـھ : ((فیھـا ابـن الخطیـب
بـن الحسـن بـن محمـد بـن الحسـن الجـذامي المالـقي؛ أبـو الحسـن؛ ویعـرف ا
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ادة وجاللـة، وبقیـة تعیـن وأصالـة؛ ھـذا الفاضـل قریـع بیـت مجـ. بالنبـاھي

عـف النشـأة، طاھـر الثـوب، مؤثـر للوقـار والحشمـة، خاطـب للشیخوخـة، 
مستعجـل للشیبـة، ظاھـر الحیـاء، متحـرك مـع السكـون، بعیـد الغـور، مرھـف 
الجوانـب مـع االنكمـاش، مقتصـد في الملبـس واآللـة، متظاھـر بالسذاجـة، 

لنـوك والغفلـة، یقـظ للمعاریـض، مھتـد إلى المالحـق، طـرف في بـريء مـن ا
شـرع في . الجـود، حافـظ، مقیـد، طلعـة، إخبـاري، قائـم عـلى تاریـخ بلـده

. تكمیـل مـا صنـف فیـھ، والزم للتقییـد والتطریـف، متفرعـن اإلجـادات والفوائـد
الخـط، ناظـم، ناثـر؛ نثـره  حسـن. استفـدت منـھ في ھـذا الغـرض وغیـره كثیـرًا

یشـف عـن نظمـھ؛ ذاكـر للكثیـر؛ استظھـر محفوظـات؛ منھـا النـوادر للقـالي؛ 
نشـأ ببلـده . وناھیـك بـھ محفوظـًا مھجـورًا، وسلكـًا غفـًال؛ فمـا ظنـك بسـواه

حـّر الطعمـة، فاضـل األبـوة؛ وقـرأ بـھ؛ ثـم ولي القضـاء بملتمـاس، ثـم ببلـش 
ملھـا؛ فسیـح الخطـة، وطلـق الجرایـة، بعیـد المـدى في بـاب النزاھـة، وع

ماضیـًا غیـر ھیـوب؛ حـتى أربى في الزمـن القریـب عـلى المحتنكیـن وغبـر في 
وجـوه أھـل الدربـة؛ وجـرت أحكامـھ مستنـدة إلى الفتیـا؛ جاریـة عـلى المسائـل 

أمـور الحـل والعقـد بمالقـة؛ مضافـًا  ثـم نقـل منھـا إلى النظـر في. المشھـورة
 )).وصـدر لـھ منشـور مـن إمـالئي. إلى الخطـط النبیھـة
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 1     
 

 
      
2


 

                                                
  )).بسبتـة((ولعلھـا . ھكـذا 1
المقصـودة ھنـا ھي مدینـة باجـة المتواجـدة اآلن في الجمھوریـة باجـة  2

عـة في وال یقصـد الكاتـب في نصـھ باجـة البلـدة األندلسیـة الواق. التونسیـة
 . الجھـة الغربیـة منھـا
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1 

   2ةـوغزال ىبنفسي من غزالن غزو
  رـسك زاجحياها عن النُّم  اُلـجم

  من رام صيدها  الطرف بلحظ تصيد
  و طايرـذي هـرالـالنس و أنهـول

  لى ـالح ةـرائق اسـاألنف ة ـمعط
  رـة سايـبقلبي في المهام  اـهواه

  ع ـشاف  قال ةوـعنها سل إذا رمت(
ّ3)رـالمقاب  وـميعاد السل من الحب  

4 
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 )).حـزوى غزالـة: ((في النفـح 2
ھـذا البیـت؛ والبیـت الـذي سیـأتي الحقـًا؛ في آخـر المقطـع المـوالي؛ بیـن  3

  ).م 723 -؟ / ھـ ؟  105(للشاعـر األحـوص األنصـاري : قوسیـن
 .البحـر الطویـل 4
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  تي ـب لمـرأت شي  اـة لمـوقائل
  رـسلمى قعذرك ظاه عن ملتلئن  
  ه ـضى لسبيلـقد م زمان التصابي

  عاذر وهل لك بعد الشيب في الحب
  تى ـتلف الف وإن  الـت لها كـفقل

  رـلي آخـمث دـعن اـا لهواهـفم
  ا القلب والحش في مضمرلها  1ستبقى(

  )رـرايالس  لىـيوم تب دّو رةـسري


2 
  ن ـم  دى إليك أجلـك ال يهـفديت

  هـرسل خاتم  ه ـبي اللـث نـحدي
  ذي أتى ـالمثال ال ذلك الباب   ومن

  هـأن نعلـالمأثور في ش رـبه األث
   

                                                
  )).سیبـقى: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
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  ا يكن عند حامل ـه مهمـفضلومن 
  هـة حملـساع واهـما يه الـله ن

  ه ـر بـان ذا سفـا إن كـسيم وال
  كله نـاه باألمـرت يمنـد ظفـفق

  ا ـم الرضـا العلـه أيهـفدونك من
  هـر لمثلـنظي اً الـريمـاالً كـمث

1 
  اس ـمن الن  وقـلمخل  نَأـجلْال تَ

  2و من الياسأصالً أ كان ثـمن ياف
ق وث ّاً ـعجب 3س ترىَأـال تي كبرب  

  اسـالي  نـر على عبد مـفال أض
4 

ا ـروب الحسن أفنانأبدى لنا من ض  
  اـا ابن موالنـلموالن 5انـالزم هذا

   

                                                
  البحـر البسیـط 1
 .المقصـود ھنـا ھـو إلیـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن َمعـّد بـن عدنـان 2
 )).تجـد: ((في النفـح 3
 .البحـر البسیـط 4
  )).ھـذا الطھـور: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
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   ةـا ثقـاً يا أخـك لسانرّـتح 1وال

براـى وإن خانوفَّ  ة إنـرام  مـي  
  دث ـد عن ججالو  تيينشر م يظلُّ

  اـريانع األحشاء  ون أو ـمن الجف
 

  ث عال ـمن حدي 2أولى  فما النسيب
  اـرضوان نيل المرء ام يـاإلم عن 

ّه تَـميمبما َأ ظَـحل ـمت من أـلْم  
3اـفأفنان اً ـؤل أفنانـك للســجنيي  

 
مه ـبنايل   هـلراجي  فُّـيخ ك ـل  

  اـالنمثَ  نـار يرى كالعيـعلى وق
   

                                                
  )).فـال: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).بـأولى: ((نفسـھ 2
  :لبیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذاجـاء ھـذا ا 3

  )).ُتجنیـك للسؤل أفنانـًا فأفنانـا *یمَّمـھ َتْحـَظ بما َأَمْلـت من نعـم ((
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  ه ـزتـه اآلالء عـل صـنك يـمل
  اـالدارين فرقان ادة فيـالسع  على

  ه ـالنفوس ل ترتاح  ركالذَّ رـالعاط
  اـناً وريحاـروح ه لهاـفي الـتخ

العلوم  تىـفي ش  ر المنطقـاحالس  
  اـهان  دـشمنه لوجه الر لتَإذا سَأ

  ى ـتح اب الفضلـالزمان ثي   كسا
اـظلماً وعدوان  كبي صرفهنْقضا عن م  

  ه ـحتى أن داعي  رعـم الشـوعظَّ
  اـصيانع وـالمدع  ع لهـال يستطي

 
   كـمل والي من ـا مـه درك يـلل

ق ـبالح دتَـشي ـلإلساـنيانالم ب  
  رض ـل المال في غذْـبب  بالولم تُ

  اـدانـوبل اً ـل ولدانـبالفض مـيع
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  ره ـون طائـالولد الميم وقمت في 
  اـانـوإتق  االًـن إكمـالدي ة ـبسن

  ه ـترنو العيون ل 1راًـا قمـدا لنـب
  اـبانهد شُـاق المجـنط ً من  مقلدا

  لى ـال عـسحب أذيال الجمي وقام 
  اـالنذْج ذارـك باإلعـلكم اط ـبس

داً ـم عن بلوغ  ورـخجالن بالقص  
  اـقد بان ن منه ـمن العلى بل الحس

  ا ـهبلُقْان يـلو ك ا ـنسفُنَْأ هــتْدفَ
  اـالل قربانـت على اإلبـمنا وكان

  ه ـفعاد ل  فيا دماً قد سال عن تقوى
  اـاً زانـبوراً طيـاء طهـين الدمب

  
   

                                                
  )).قمـٌر: ((في الكتیبـة 1
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1 

  ن ـواك رهيـبي في هـك اهللا قلـل
  نـي عني إن رحلت ظعيـوروح 

  اً ـل كلي خالصـملكت بحكم الفض
ـك للحـكلْومّر نـح يزيـريالص  

فهقي بمقدار ما به ـن نطـلي م ب  
 ـس  رجمتَينـؤاد دفيـالف  في  ر  

  مالبس  رضاك   ا منـد شملتنـفق
 ـوسينـداك معـمن ن 2اـنديل ح  

  زل ـوم ولم تشُعلى الدهر الغَ تَنْعَأ
  نـم تعيـهِر المـاك في األمـبدني

  أنه  س ـم النفـلعمن لم تَر ـصوقَ
  ونـان يخـان الزمـإذا خ  خذول

   
                                                

. أبـو القاسـم  عبـد اللـھ بـن یوسـف بـن رضـوان: اسمـھ في نفـح الطیـب ھـو 1
 .والقصیـدة مـن البحـر الطویـل

 )).لدینـا: ((في النفـح 2
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  ى نًلفي غ  1]هـعن[د اهللا ـوإني بحم
وحبيس  ونـسواك يص  عن صبر  

ـى لي مجأبه ـورثت  رامـعن ك د  
  نـيهي 2رامــللك اب ـً بب اـوقوف

  ة ـهم ماكين ت فوق السمس 3ونفسي
  نـوان تديـس بالهـنف ل ـك  وما

  محياك أقسمت  ني ـا رأت عيـمول
  4نـل ضميـالجمي  لـللفع  كـبأن

  وعاد لها األنس الذي كان قد مضى 
اب خَـرخ الشبـة إذ شـبري5نـيد  

  قى ـالتُّ ىالبسين حل نشانا ث ـبحي
  نـد ذاك ضنيـعن ل ـبك  لُّـوك

   

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح 1
 )).للكریـم: ((في النفـح 2
 )).نفـٌس: ((نفسـھ 3
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))ضنیـن: ((وردت في اإلسكوریـال 4
 )).أي صدیـق 5
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  أمـا وسـنى تلك الليالي وطيبها
  1ووجـد غرامي والحديث  شجـون

وفتيان صدوس وكالْـمكالشُّ قا ـيح  
  ونـه يكـعن ت ـما شئ  مـحديثه

  ا ـنَدجوار فَـيتلك الدّ تْـحزنَ  لئن
  نـأني وع ـلن الضـبي ا له ـعليه

  دة ـوق جـن زاده الشـحي مر  إذا
  3نـنيح  وعـبللرّ  2ابـعي سـولي

لقد عان ـأيدي الزم ثت ب بجا ـعنم  
  نـحيي ه ـلْخَم نَـل راقٌـوحان افت

  ب رـتغ  لـا في محـد التقينـوبع
  ونـهراق يـدون الف  ذيـال وكل 

  ه ـلُهنت َأل الذي َأـبالفض تَـفقابل
  نـريقَ  عـن الصنيسح ومالك في 

   

                                                
 .وقد سبق شرح ھذا المثل)). الحدیث ذو شجون: ((السائراقتبس ھذا من المثل  1
  .ب؛ أي بعیـ))ِبعـاٍب: ((في النفـح 2
  :ورد في النفـح بعـد ھـذا البیـت بیـن آخـر؛ ھكـذا 3

  )). أقـلُّ أذاھـا للسلیـم جنـوُن *وأني بَمْسالھـا وللَبیـن لذعـة ((
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مكارِ ت ـوما غاب بتَوغك التي ـم  
  نـعيي م ـالعظي رها الربكْعلى شُ

   ةًـك نعمـا منـد أوليتنـاً لفـيمين
  ونـان عيـيالع  دـا عنـبه ذُّـتل

قْويإذ هي كلها  الوصف   ر عنهاص  
  ونـصم اءـبالحي رّـه حـلها وج

ا ـرورنـزاد س  ت اآلنـا قدمولم  
  1نـقمي  ذاكـنى بـاألس كمـومقد

  ا ـنوكلُّ  اـوح منرـت الـأن ألنك 
ـجسونـف تكـد البعد كيـفعن وم  

  ا ـقاؤنك لـدر الحب فيـولو كان ق
  نــندي  زومــا باللُّـلكن ك ـإلي

   2اـد دوننـراحة المج  ولكن قصدنا
  ونـع تصـل الجميـه شمـفراحتُ

   

                                                
  .أي بـذاك جدیـر، وخلیـق 1
 )).جھدنـا: ((في النفـح 2
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  ا ـضالرّ  مـا العلـأيه اً هنيئاًـهنيئ
  نـوب كميـك في طي القلـا لـبم

  والتـقى الحسن واإلحسان والعلم لك
كـفحب  اـنيد  ـحللمّنــودي  ب  
  د ـي  من ةـلخالفا 1وكم لك في دار

  نـك مريـدق منـبالص أقرت لها 
  ة ــوك أدلـللمل  اـت عليهـوقام

  نـا حييت مكيـا مـديهـت لـفأن
   2لـه إال وهو بالبشر مقبـوج  فال

  نـالك مبيـإال عن ع ق ـوال نط
  اره ـمي ذمـتح  بقيت لربع الفضل

  نـمنك يقي ح ـصحيحاً كما قد ص
  ة ـالي بنيـب المعـك يا قطـودون

  نـب تبيـالمح  من الفكر عن حال
   

                                                
  )).في بـاب: ((في النفـح 1
  )).مشـرق: ((نفسـھ 2
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  ا ـت بودهـن رضوان تمـأتتك اب
  ونـمنك رك اإلغضاء  وما لسوى 

  ا ـعن هفواته  1ثـانتقاد البح فخلَّ
ّومهونـتك ث ـح حيـمد لها بالس  

  ا ـفحديثه ا ـتهالَّعلى ع  اـوخذه
  ونـكس  عراه قد   بـحديث غري

2 
  أرب ـم 3را على أرضـلي مـخلي

  بـر آيـني غيـذالني إنـوال تع 
 


 

   

                                                
 )).البحـر: ((في النفـح 1
  .طویـلالبحـر ال 2
 )).أم : (( في الكتیبـة 3
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1 

  ام ـستهبي مـقل  لـالنخ أرضـب
  امـالمق  ب لي عنهاـف يطيـفكي 

  اً ــا شبهــت لهـذاك إذا رأيـل
  المــني مـصاحبي  اـول ومـأق

  ق رــن ذات عـة مـا نخلـأال ي
  المـه الســورحمة الل  كــعلي

  
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
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1 

  ا ـاك من الغر الغوادي مطيرهـسق
  وال زلت في خضراء خض نظيرها

  
      

       
 



                                                
  .البحـر الطویـل 1
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1

     

       

       
    


  

       

                                                
القـاضي عـلي بـن عبـد : ((ذكـره ابـن الخطیـب في الكتیبـة الكامنـة؛ فقـال 1

والجعسـوس ھـو وصـف . ))اللـھ بـن الحسـن البـني؛ المدعـو بُجْعُسـوس
  : .لقصیـر القامـة، الذمیـم الشكـل؛ والجمـع جعاسیـس
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   1   
      
      
    
        

      2
  

 
      

                                                
أشـار ھنـا إلى األبیـات الشعریـة الـتي قالھـا األمیـر عبـد الرحمـن بـن معاویـة  1
  : في نخلـة فریـدة زرعـت في الرصافـة بقرطبـة؛ فقـال فیھـا) الداخـل(

  تناءت بأرض الغرب عن بلد النخـل * نخلـة  ط الرصافةـا وسـتبـدت لن
  بي عن بنيَّ وعن أھليوطول اكتئـا *فقلت شبیھي في التغرب والنوى 

 .؛ فصوبھـا عنـان))دسمـج: ((في اإلسكوریـال 2
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1
    
        ﴿
    ﴾2،     

        
                                                

 )).الـزاري: ((في اإلسكوریـال 1
أَلـْم َتـَر َكْیـَف َضـَرَب الّلـُھ َمَثـًال َكِلَمـًة َطـّیـَبـًة َكَشَجـَرٍة (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

 .24: سـورة إبراھیـم؛ اآلیـة. )اِءَطـّیـَبـٍة أْصُلَھـا َثاِبـٌت، َوَفْرُعَھـا ِفي الّسَمـ
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1 

***  
   

                                                
أشـار عنـان ھنـا إلى التغیـر في أقـوال ابـن الخطیـب؛ نحـو النبـاھي؛ صاحـب  1

ھـذه الترجمـة؛ حـدث ذلـك بعـد ھـروب ابـن الخطیـب إلى المغـرب؛ جـراء 
األمـر الـذي شجـع النبـاھي وغیـره عـلى . خالفـھ مـع السلطـان الغـني باللـھ

ـوف مواقـف عدائیـة نحـوه؛ والتآمـر علیـھ، بتحریضھـم للسلطـان، الوق
وعلیـھ فقـد كتـب ابـن الخطیـب . وسعیھـم في تشویـھ صورتـھ، وتكفیـره

الكتیبـة الكامنـة فیمـن لقینـاه باألندلـس : ((ترجمـة أخـرى للنبـاھي في كتابـھ
حمل فیھا على النباھي،  ؛ مناقضـة لھذه الترجمة؛))الثامنـة املائةمـن شعـراء 

 .ووصفھ بأوصاف مخدشة، وطعن في نزاھتھ، ونسب إلیھ مثالب كریھة
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1 
***  

 
2 

 

 


    


 

 
  

      
      

                                                
أي المقرئـون؛ وقـد رسمـت ھنـا حسـب الطریقـة المغربیـة الـتي تلـزم الكاتـب  1

  . بتخفیـف الھمـزة
 .الصلـة، والمعجـم في أصحـاب القـاضي الصـدفي: لـھ ترجمـة ایضـًا في 2
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1 
  وم ـوتق  وىـد بالهـأصبحت تقع

  مـوتدي راً ـمعش ظ رّــه تقـوب
   

                                                
  .امـلالبحـر الك 1
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  ا ـل بصالحهـفاشتغ عنيك نفسكتُ
  1مــقيس امـقر الســني بغيـإن 

  

 
     2

        
       
       
 

   ***  
   

                                                
  .ھـذا الشطـر مختـل 1
  .م1133  الموافـق لـ 2
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1 2

 


 

                                                
: طویـل. بینمـا كتبھـا د)). سـت: ((ھكـذا في نسخـة عنـان؛ ولـم یكتبھـا 1

 .وقـد یكـون ھـو األرجـح)). ومخسمائةسنـة عشریـن ((
 .م1131الموافـق لـ  2
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1 
  غني العتاب على الزمن وما ي عتاب 

  ياح إلى السفنكما تشكو الرّ  وشكوة
  ة ـكيَأ  ت بعد الغضارةـوما رضي

  نـممتح  ونـحت ولكن عالم الكبنَ
  ه ـة حظـالموالس ه ــوماذا علي

  نـحوالم ب ـوايالنَّ اه ـبأن تتخط
  ره ـخي 2اسـنعش للني  فليت كريماً

يعمأو حضن  اآلن 3هـمرتر فيها ع  
  ة ـغمام  لـضي كظـيم  هـولكن

  نـره غير مؤتمـم سـقى لسـويب
  ه ـء وطولاـول البقـالفتى ط  يود

  ندـة والبـباألح ٍلـكثُ  هــيورث
  رزاً ـم اة ـاط في حيــوأي اغتب

  نـشج  ويغدو على يروح على بثًّ
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).النـاس: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).عمـره: ((لطویـ. جعلھـا د 3
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  لى بِ  هـدتـوج 1صـغُتَه ــزيادت
  نخـه دــرب وهدنتـه كـوراحت

  ه ـبلْفقَ صيب م المـق السهوـإذا ف
  نـه فنـبتحه من َأـصار في  ومن

  ه ـعيش  ذُّـيلت  ءرـاً للمـفيا عجب
  2نرـفي قَ وت ــع المـت مزـلُ

  الً ـحام ة ـل حي للمنيــأرى ك
  نـضل واحتَـتحم ه مما ـفيا ويح

  اءة ــا إسـام فينــإذا زادت األي
  نـسن ظَح نزيد على علم بما ساء 

  ل ـاً كباطـوت حقـولم أر مثل الم
  3نـهتَرم  وتـبالم ـهل قباليّـوك

   

                                                
 )).َنْغـٌص: ((طویـل. جعلھـا د 1
  : طویل؛ فجعل ھذا الشطر ھكذا. تصرف د 2

  )).معیش قد ُلـزَّت مـع المـوت في َقـَرْن((
  : طویل؛ فجعل ھذا الشطر ھكذا. تصرف د 3

 )).وكـل قبـاء لیـس بالمـوت مرتھـْن((
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  ة ـتحي  ق إالَّــتب  مـا لـنناأإخو
  د والدمنـالمعاه ك ـبها تل 1دـأرق

  تي ـون تحيـل تسمعـه اـنانأإخو
  نـر والعلـوذو كلم ما تحجب الس

  اً ـنعمان مـأبا الحسن خلد في الجن
  ا أسلفت من سعيك الحسنـجزاء بم

  رأى   فإذا ةًـؤادي روعـر فـيطي
ّنـضا سكمحياك في دار الغنا والر  

  ت ـبن إذ نَـكنت ترتاد المواط وقد
نـوط ه ـن فردوسـأك الرحمفبو  

  ه ـتلْنفَ الءـنى بالجـمع  تَّــوب
  نـعظَّلبا  ردـه يغـوقد كان حادي

  ولم ترض إال األرض هجرتك التي 
  نـالقن  لىـاء عـا األوليـتخيره

   

                                                
 )).أرقى: ((طویـل. جعلھـا د 1

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

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


912 
 

   1مهاجـر ولـا أن الرسـوفي مثله
  نـفمد رم ـواراه أك دـوقلسعـد 

  بلدة   لـمن ك وـك المدعـلى أنع
ـك الحجـا دونفإنَّ هلمـنَب والج2ن  

  اده ـك من أرضيته في عبـسيرضي
  نـروض وبالسنـوجاهدت فيه بالفُ

  ه ـدك أنـت بعـبقي اـقى كمـويب
  نـة سكـم روعـهوتهتَفلما اسلهم 

  دا ـن أيّـظ اليتيميـحف م ـويحفظه
  نـد وهـوق  بوقع جدار قد تداعى

  بدا   عد ماـدى بـأبا الحسن إن الم
  نـفي جنب ما بط  عتدوال ي طويٌل

  ه ـأن ك ـفراق د في ـر وجـوأسي
سيبقى عليك الونـبقي الزم د ما ج  

   

                                                
 .طویـل. ا دأضافھـ)) مھاجـر((كلمـة  1
  )). الُجَنـْن: ((؛ فأضحـت))الـواو((طویـل . حـذف د 2
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  ة ـترب ه ـوالسقيا بكفي  هـسقى الل
  نـهت رع ما ـك أسـمباركة ضمت

  ة ــستهلم  ةـا ديمــوال برحته
  نجر  قام بها حـيركضتها الرّإذا 
  وروح ورحمة   فال زلت في روض

  نـعلى ذلك الجن  رىـتْتَ ومقبرة 
    *** 
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 3    
      

4      
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ب، ـاج المذھـاة، والدیبـة الوعـة، وبغیـة الكامنـالكتیب: ًا فيـلـھ ترجمـة أیض 1

  .بـح الطیـونف
 .نسبـة إلى مدینـة قیجاطـة المتواجـدة في عمـل جیـان: القیجـاطي 2
 .وقـد سبقـت اإلشـارة إلیـھ. د الصلـةعائـ: ھـو البـن الخطیـب ؛ وعنوانـھ 3
 .م1312الموافـق لـ  4
 )).النـاس واخـذوا عنـھ: ((في النفـح 5
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1 

 
  


       
 2    

    3   
       
      


       
4      

 

                                                
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))المنكـب: ((في اإلسكوریـال 1
 .وھو تحریف)). مسمقـور: ((، وفي الزیتونة))مسمعور: ((في اإلسكوریال 2
  )).ائـغالص: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ وقـد تكـون 3
 )).ابـن عبدیـس: ((في الزیتونـة 4
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1 

اره ـأزه  ب تفتحتـالمشي روض  
  ارهـوبه  هـثغام  انـتى استبـح

ه ـصباح  جى الشباب قد استبانود  
ـه نهـد الح فيـه قــوظالمهار  

  ه ـوقوع اف ـعام ال يـمى حتأـف
ارهـمط  2ال نخاف ومضى غروب  

والعدرـر مثل البم  ه ـحسن 3رمقي  
  رارهـس  د ذاكـب بعـويعق  حيناً

  اؤه ــأفي ت ـتقلص اءـلإلخمـا 
ـتك  اءــفما للصارهــآث رت د  

   
                                                

  .البحـر الكامـل 1
 )).غـراٌب وال ُیخـاف: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
 )).یبـدو: ((، وفي النفـح))یونـق: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
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  ه ـخليلُ لَّـإن أخ حـيصف رـالحو
ـوالبح ـيسم ر 1ارهـج رَأـأن تج  

  ه ـجاه  نـع إن تمكـيدف  راهـفت
  هدارـمق  الـإن ع 2عـه يرفراـوت
  ا ـالصب  نـني زمـوألنت تعلم أن

  وارهـاء سـداً والحيـزن ما زلت 
  ة لم يزل ـن األحبـر ما بيـوالهج

  هارـالم مثـالم أو السـرك الكـت
  ه ـخليل 3اءـافى عن خفـم تجـولك

  ارهـأظف رت بهـد ظفـوق نـطفَ
  ر ـمدب  رـعلى التداب م أصرـولك

  إصراره  هـدم بــى إلى نضـأف
   

                                                
  : ھكـذا: ورد ھـذا البیـت في النفـح 1

  )).مقداره إن عـال وتـراه ینفـع  *والحـرُّ یصفـح  إن تمكن جاھـھ ((
 )).ینفـع: ((في النفـح 2
 )).جفـاء: ((في الكتیبـة، والنفـح 3
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  اره ـان نهـب عي ــام كالكسـفأق
  1وارهـن  هــرزدق فارقتـأو كالف

  م ـرف لكـعتم قَّـمن ح مـأنكرت
  ارهـإنك  غيـينب ا ال ـم قَّـبالح

  ه ـنص عـالتقاط منع  رع قدـوالشَّ
  ارهـأخب  2هـد رودت بـوق  قطعاً

ّـت  نـس  نـوالسـوتب ع ورع ر  
  ارهــتخت 3حرــلتش عرــوتس

   

                                                
ھـو رجـل مـن كسـع؛ یسـمى غامـد بـن الحـارث، خـرج للصیـد : الُكَسـِعيُّ 1

فـرمى . مستصحبـًا قوسـھ وخمسـة أسھـم؛ فـرأى قطیعـًا مـن حمـر الوحـش
ة األخـرى واصطـدم بالجبـل؛ أحدھـا بالسھـم األول؛ فنفـذ فیـھ وخـرج من الجھـ

فـرأى الكسـعي نـارًا؛ فاعتقـد أنـھ أخطـأ الطریـدة؛ فـرمى بالسھـم الثـاني 
والثالـث والرابـع والخامـس؛ فتوھـم أنـھ أخطـأ الھـدف؛ فغضـب؛ وكسـر قوسـھ 

ولمـا انفلـق الصبـح؛ رأى خمسـة مـن الحمـر طریحـة، أرضـًا؛ وأسھمـھ . یائسـًا
  :فنـدم وقطـع إبھامـھ ثـم أنشـد. دمائھـامضرجـة ب

  خمـسي ت ـلقطع تطاوعني إذا *  ندمـت ندامة لو أن نفسي
  لعمُر أبیك حین كسرت قـوسي *  مني تبین لي سفـاه الرأي

وقـد تمثـل بـھ الشاعـر الفـرزدق؛ . وبذلـك أضـحى الكسـعي مضـرب المثـل
نـوار ابنـة أعیـن بـن ضبیعـة ھ  الـذي نـدم ھـو اآلخـر عندمـا طلـق ابنـة عمـ

  :فقـال. بـن عقـال المجاشـعيا
  غـدت مـني مطلقـة نـوار *لمـا   الكسـعي  ندمـت ندامـة

  كآدم حیـن أخرجـھ الضرار *وكانـت جنـتي فخرجت منھـا 
  )).بـذا: ((في الكتیبـة 2
  )).لتشرُِّع: ((في الكتیبـة، والنفـح 3
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  1تـباتّ كـا قطـنسمما يومنا من َأ
  ف يبقى عارهـفكي  ابـذهب الشب

  ا ـم م أو حذرتم منه ـال حظرتـه
  ذارهـره وحـم حظـعليك  2قـح

  ة ـري هواه لغايـن يجـاً لمـعجب
  ارهـاره مضمـأضم  دودةــمح

ـيأتي ضـيأتي  ى ما كانحه دى ج  
  ذارهـه عـمن اب ـما ش  هـنَّفكَأ

  ه ـه حسناتُـب 3عىـتنْ ا ـد مـعبف
  ه أوزارهــقى بـتب  اـد مـويعي

  4عنانه  لءـه مـس قد أجرتـفالنف
  6ارهـإحض 5اـفي مضماره دـيشت

   

                                                
 )). متـدارك: ((وفي النفـح). )قـدك اتئـد: ((في الكتیبـة 1
  )).فـرٌض: ((ھمانفس 2
  )).فیعـدُّ مـا تفـنى: ((ھمانفس 3
 )).عنانھـا: ((في النفـح 4
 )).إحضارھـا: ((في الكتیبـة 5
  .أي جریـھ بسرعـة 6
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  1ةـنَّج ه فيـن إخوانـم رءـوالم
  ارهـأنه اـري بهـة تجـنَّل جـب

  ه ــه يمينـدت إليـقد م 2نـفاليم
 واليارهـعليه يس دتد شُـر قـس  

ذي ـح الـر به أشعرت بالنصـعش  
 يارهـإشع  ارهـن أشعـم 3هـديه  

   4ـهده بمحكِّــنق م ـو اختبرتـول
  ارهـنض  5ه والحـاز بهرجـالمت 

   7ىل المنـده تنـاقت 6دى فيهـهذا ه
  ارهـذا وما تختـي هـت فـأو أن 

  ا ـل مـالم مثـني سـم مـوعليك
 رهاـأزه روض يانع ـت بـجأر  

   

                                                
 .أي في درعـھ 1
 )).والیمـن: ((في النفـح 2
  )).یبدیـھ: ((في الكتیبـة 3
 )).بمحكـة: ((في النفـح 4
 )).وبـان: ((الكتیبـةفي  5
  )).فبـھ: ((في الكتیبـة، والنفـح 6
 )).الـرضى: ((في الكتیبـة 7
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1 
  دو ـاألسى تش وق أيكـفحمام حمام 

  دـجأوجد الو  تهيج من األشجان ما
  ى ـجفي حناجرنا ش وـشج كـوذل

  دـا جـفي ضمايرن 2وـك لهـوذل
  ا ـنحون  دـأرى أرجل األرزاء تشت

  دـفتمت  اـعى إلينــتس ا ـوأيديه
  ا ـما لن  عن األمرونحن أولو سهو 
  دـحج دهـل إيجابنا عنـوى أمـس

  ر ـبخاط  فإن خطرت للمرء ذكرى
  دـع الرعـماهي إذا سالس 3فتسبيحه

  س ـوأنف  وبـدت قلـمصاب به ق
  ردـب  تـطعا إذا في غيره قُـلدين

  مي ـهنْوتَ  م الصالبصن له الـتلي
  دلـالص رـالحج عندهعيون ويبكي 

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  )).ھـزٌل: ((في النفـح 2
 )).فتسبیحـة: ((في الكتیبـة، والنفـح 3
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  عي ـو وال أذن تـنة ترـال مقلـف
  دوـدم تعـو وال قـتعط وال راحةٌ

  داً ـتجلُّ منا  رـوقد كان يبدو الصب
  دوـبي  1وهذا مصاب صبرنا فيه ال

  


2 

 
     

3
     

 
  *** 

   

                                                
 )).مـا یبـدو: ((في النفـح 1
  .م1252الموافـق لـ  2
 .م1329الموافـق لـ  3
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***  

 
1 

2 
 

 


 
 
 

    3   
        

         
      

                                                
 .لتكملة لكتاب الصلة، والذیل والتكملة، وبغیة الوعاةلـھ ترجمـة أیضـًا في ا 1
 )).یكـنى أبـا عـلي وابـا حفـص: ((في التكملـة لكتـاب الصلة، والذیل والتكملة 2
 )).سمـع ابـا القاسـم السھیـلي: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 3
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1،

       
        

  
  

       
2       



                                                
. ـروسھـو أبـو بكـر یحـیى بـن محمـد السلـمي الغرنـاطي؛ المعـروف بابـن ع 1

 .لـھ ترجمـة في التكملـة
  )).أبـو حفـص بـن عـذرة: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 2
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1،
 

 
 

      

      
 2

       
       
       
 

   

                                                
 )).أبـو القاسـم الحرستـاني: ((في التكملـة 1
 )).الخـبي: ((في اإلسكوریـال 2
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1 

 
 


2 

     *** 
   

                                                
 .م1152  الموافـق لـ 1
  .م1213الموافـق لـ   2
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1


 

 

 
       
   
2
      


     3  
    
 

   
                                                

  .تمس، ونفح الطیبجذوة المقتبـس، وبغیة الملوالصلة، : لھ ترجمة أیضًا في 1
 )).یكثـر: ((في الزیتونـة 2
؛ وھـو أبـو ))المغـامي: ((وفي الصلـة. ھكـذا في الزیتونـة، واإلسكوریـال 3

عبـد اللـھ محمـد بـن عتیـق بـن فـرج بـن أبي العبـاس بـن إسحـاق التجیـبي 
  .المغـامي؛ نسبـة إلى بلـد باألندلـس
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1،
2        


      
 3   4
5      




      6
 

                                                
 .ء المھملـة؛ بالـرا))البـراز: ((في النفـح 1
  )).الرسـان: ((في الصلـة 2
 )).وغیرھـا مـن بـالد الثغـر: ((نفسـھ 3
وحـج ورجـع إلى األندلـس في ... ھـ397ورحـل إلى المشـرق سنـة: ((نفسـھ 4

  .ھـ399ذي القعـدة سنـة 
 )).ولـقي بمكـة أبـا الحسـن أحمـد بـن فـراس العبقـسي: ((في الصلـة 5
 .؛ بالبـاء الموحـدة التحتیـة))القابـسي: ((في الصلـة، والنفـح 6
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1: 

  ا ـقد قلت إذ ذكروا حال الزمان وم
2يجر دبعزى إلى اَألعلى كل من ي  

   3هـعن ذل تجرـم غ ـال شيء أبل
  بـين والحسهل الدّأأهل الخساسة 

  ه ـب  الرسول اءـبما ج 4نـالقايمي
والمبـيغضين ألهل الزّبـيغ والر  

 
 


5، 

 
   

                                                
 ،البحـر البسیـط 1
  )). َیْجـري: ((في الصلـة، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس 2
  )).یجرعـھ: ((المصـادر نفسھـا 3
 )).العالمیـن: ((في جـذوة المقتبـس 4
  .م981الموافـق لـ  5
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1
2 

***  
   

                                                
  .م1052الموافـق لـ . أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 1
المقصـود ھنـا ھـو األمیـر إقبـال الدولـة بـن مجاھـد العامـري؛ الـذي حكـم  2

م إلى 1044/ھـ436مملكـة دانیـة والجزائـر الشرقیـة أیـام الطوائـف؛ مـن سنـة 
 .م1076/ھـ468سنـة 
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] 

[1 

 
 


2
       

       
     
        


      

                                                
مـا بیـن حاصرتیـن؛ منقـول مـن ترجمـة ابـن حـزم الـواردة في وفیـات  1

جـذوة المقتبـس؛ وبغیـة : ولـھ أیضـًا ترجمـة في. األعیـان البـن خلكـان
الملتمـس، والصلـة، والذخیـرة، ومطمـح األنفـس، والمغـرب في حـلى 
المغـرب، والمطـرب، ورایـات المبرزیـن، والمعجـب، ومعجـم األدبـاء، 

 .وشـذرات الذھـب، والفالكـة والمفلوكـون، ونفـح الطیـب
 .لمقتبـسھـذه اإلضافـة مـن جـذوة ا 2
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  1

 
2

       


       
        

     
 

   

                                                
 )).غنـت: ((في الزیتونـة 1
 )).رابتـھ: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2

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

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


933 
 

 
     
1 
      
       2


        
     
 
 




       
        
       

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن جـذوة المقتبـس 1
 )).الـوزارة: ((في جـذوة المقتبـس 2
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1  2   
 

                                                
 )).كتـاب الخصـال: ((في جـذوة المقتبـس، ووفیـات األعیـان 1
 .ن جـذوة المقتبـس؛ وصوبـت مـ))إلى: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
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     1 

      
       

2 
   

                                                
 . ؛ والتصویـب مـن جـذوة المقتبـس))التعریـف: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 1
 )).الُمَمْخرقیـن: ((في الجـذوة، والوفیـات 2
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1


       
2 

  ا ـأدركن اـنر إال ما عرفـهل الده
  نىــتف قى ولذاتهـه تبــفجائع

  ة ـة ساعرـه مسـفي ت ـإذا أمكن
  نازواستخلفت ح رفت كمر الطَّتولَّ

  ف ـوموق 3ابـفي الحس إلى تبعات
  اـن كنـا لم نكُـه أننـلدي  ودـن

  رة ـم وإثم وحسـه ا على ـحصلن
  5اـبه عن 4ذـا نلـات الذي كنـوف

   

                                                
  )).اآلداب: ((في الجـذوة 1
  .البحـر الطویـل 2
 )).المعـاد: ((في بغیـة الملتمـس، والصلـة، والمعجـب 3
  )).نقـرُّ: ((في المعجـب 4
  )).عینـا: ((في الصلـة، والمعجـب 5

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

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


937 
 

  أتى  1لمال ـى وشغلَّا وـن لمـحني
اـال يهن  رجى فعيشكـلما ي وغم  

  ه ـبكون ا نسرـذي كنـال 2انــك
  معنى  س لفظٌ بالـه النفـإذا حققت

3 
  رة ـس في جو العلوم منيـأنا الشم

  ربـالغ عيـبي أن مطلـولكن عي
  ع ـمن جانب الشرق طال ني ولو أنَّ

  هبذكري النَّلجد على ما ضاع من 
  ة ـصباب  و أكناف العراقـولي نح

  بف الصلوحش الكَتَسأن ي وال غرو
  م ـلي بينهحن رـنزل الرحمي فإن 

  ربـف والكـدو التأسـذ يبـفحينئ
  رـه وهو حاضـلتُغفَل َأـم قائـفك

  الكتب  ه تجيء بهـب ما عنـوأطل
   

                                                
  )).بمـا: ((في الصلـة، وبغیـة الملتمـس، والمعجـب 1
 )).كـأنَّ: ((في بغیـة الملتمـس، والصلـة، والمعجـب 2
 .البحـر الطویـل 3
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  ة ـقص  دـعدري أن للبـك يـهنال
  ربه القُـم آفتـاد العلـسكَ 1هـوأن

 
  وة ـسف خير ُأـفي يوس  ولكن لي

  بنْذَ]  2سار سيرته[وليس على من 
  ني ـأن  دقـال والصـول وقــيق

  م ما على صادق عتبـظٌ عليـحفي
3 

  ه ـحسن  يانـذل فيمن سبـوذي ع
ولـالمي في الهوى ويقـم  طيلي  

  ره ـغي ن وجه الح لم ترـأفي حس
  4لـقتي تـالجسم أن در كيفـولم ت

   

                                                
 )).وأن: ((في بغیـة الملتمـس، والصلـة، والمعجـب 1
 )).مـن بالنـبي ائتـسي: ((في جـذوة المقتبـس 2
 .بحـر الطویـلال 3
  : ورد ھـذا البیـت في الذخیـرة ھكـذا 4

، وجاء ))ولم تدر كیف الجسم أنـت قتیـل *أفي حسن وجھ الح لم تـر غیره ((
، ))أمـن حسـن وجھـھ الح لـم تـر غیـره: ((صدر البیت في معجم األدباء ھكذا

  : وجـاء البیـت كلـھ في المغـرب في حـلى المغـرب، ونفـح الطیـب ھكـذا
  )).ولم تدر كیف الجسم أنت علیـل *أمن أجـل وجھھ الح لم تر غیره ((
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  ت في اللوم ظالماً ـت له أسرفـفقل
  1لـو أردت طويـدي رد لــوعن

  ني ــري وأنــر ظاهـم تــأل
  لـوم دليـحتى يق 2داـلى ما بـع

3 
  سامع  ق في نفسقول الح هجن وبأ

  رقـشوي  ودعه فنور الحق يسري
  اره ـسى نفـفين اً ـه رفقـسيؤنس

  قُـلطْم  قـوثَّالم القيد يسـكما نَ
4 

  5صيـالً بشخـمرتح  لئن أصبحتُ
  مـمقي داً ـأب مــعندك 6وحيرـف

   

                                                
  : جـاء ھـذا البیـت في الذخیـرة، والمغـرب، والمعجـم ھكـذا 1

  )).فعندي رد لـو أشـاء طویـل *فقلـت لھ أسرفت في اللوم فاتئـد ((
  )).مـا أرى: في المغـرب، والنفـح 2
 .البحـر الطویـل 3
 .رالبحـر الوافـ 4
 )).بجسـمي: ((في الوفیـات 5
 )).فقلـبي: ((في النفـح 6
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  ىنـف معـلطي  انـللعي  نـولك
  مـليالكَ  ةـالمعاين  2بـطل   1لـه

3 
  م ـاك رحيل جسـول أخي شجـيق

  لــرحي  اـعن هـك مالـوروح
  ن ـمطمئ  نــالمعاي ه ـت لـفقل

  لــالخلي ة ـب المعاينـذا طلـل
 

       


        
 

   

                                                
  )).لـذا: ((في النفـح 1
في جـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والذخیـرة، والمغـرب، والمطـرب،  2

 )). سـأل: ((والمعجـب، ونفـح الطیـب، ووفیـات األعیـان
 .البحـر الوافـر 3
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1 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  الذيال تحرقوا  القرطاسفإن تحرقوا 
  ه القرطاس بل هو في صدريتضمنَّ

  بي ـركاي  تيسير معي حيث استقلَّ
ريـقب  دفن فيوينزل إن أنزل وي  

  

 
1 

 
 

2 
***  

   

                                                
  .م994الموافـق لـ  1
 .م1063الموافـق لـ  2

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

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


943 
 

 
1 

 
       

      



 
      

 
       

2 ،
      

       
                                                

المتكلـم أبـو الحسـن ((بـ : لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة؛ استھلـت 1
 )).عـلي بـن إبراھیـم الرقـاص؛ رحمـھ اللـھ

 .مدینة الدار البیضاء: بلدة قدیمة في المغرب األقصى؛ في موقھعا اآلن: أنفا 2
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1
 

 
      



       



  2 .    
 

                                                
  .أي بنصیـب وبسھـم 1
  )).غیرھمـاو: ((واألصـوب. ھكـذا 2
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1: 
  ه ـبلَّقَقلب ي  اك فيـرحماك رحم

  هـذهبيد جالو حفْلَاد بِـوقٌ يكـش
  دا ـنى للجمال بـبمع ام الفؤاد ـه

  هـبجعلألرواح َأ  رالسّ عليك في 
  رة ـوالح منك لذي اإلشراف جوه

  هـيحجب عما كان  أالحت الحسن 
  ا ـأن الروح تيمه  فلو هم الصحب

  هـأشنب برود الثغر ماضي الجفون
ـالً من خَـعتقيظل مه ـقامت  طو  

  هـبمؤر  ني منهـر غالـبأسم 
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
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  الموت في شطب  فرند يدب   وذي
  هـح تلهبـجن ش فيـويوح  منه

  ره ـدا ماء فيبصـه ذو الصـيخال
  هـبرشْلو كان ي يود في الحال أن

  ه ـجتوشّ 1ذي ندـدوانى والـبالهن
هــملعب واألرواح  ة ـبابوبالص  

ـالجمال المح كساه سره ـتلَّض ح  
  هـبصيّ  ب الجودـإذ جاده من نك

  ة ـوهي ضافي  اـل فيهـوقام يرف
  هـتطلب وه األرواح ـت نحـفأقبل

  ره ـبظاه  ه بابـهيهات من دون
  هـد الروح يرهبـنْوج  2يجر الفنا

  ه ـن عيشتيوت فيه عـفمرنا والم
  هـروح مرقبـحياة ال ىفأوج مرق

   

                                                
  )). والـذي توّشجـھ: ((؛ فأضحـت))نـّد((طویـل كلمـة . حـذف د 1
  )).الفنـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. أضـاف د 2
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  ره ـلوايحه من بحر جوه دت يـن
بر على الغَـقاً يغيرلَّران خُـيهـب  

  ره ـمظاه اًـه روحـر لـعيتَسوتَ
دوـا يبـالجمال به سر  هـبتحج  

  ه ـعلَطْم  فق األرواحدر وفي ُأـب
  هـربغْفهي م ت وإالَّـا أفاقـمهم

  ه ـارقـرال يفـه سـر منـبخاط
  هـهبلْي رام الشوقـدا بغـوإن غ

  واه والبعد ينهاني ويصدقني ـلي ه
  هـفي نصحه وصريح الوجد يكذب

ه ـيعلم  رام غريب ليسـالغ سر  
  مغضبه دا يرضيهـإال الذي قد غ

ـبابة أقوللصوام وما ـم بهـردهو  
  هـذبـوأع الهـس أحـنن اُألـم

  ة ـمعرف ذا حقَّـرف هعس يـولي
  هـبهيه غَـلى عنـقد تج الذي إالَّ
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ه ـلوايح سن قد الحت وأبصر الح  
  هـكوكب  راألضواءـوغر مستبش

  1اةـالحي رّـن سـف مـأهي بذات
ـطرهـوراً فيغلبـه طـيغالب س  

  قد فعلت  الجمال المحضين جوفي لُ
  هـمذهب  الً يرد لها في الحكمـفع

  ني ـاً وتطمعـه هونـأروم إعجام
  هـاس تعرفـة واألنفـفاسالنَّ فيه 

  سي ـنف ومن لي بكتمانٍ ـلمث نفم
  هـسهبي  ان مع الساعاتـأخو بي

  ة ـبمرقب ىر أن تحظـة السـلبان
  هـبرّقَتُ فى ـمن الزل ل ـإلى سبي

ذروتها  ب الجوزاء كَنْتسمو على م  
  هـسلبرق تُـود الفـبشه ةعن رقَّ

  طه سبات سر القبض يـوفي مصافَّ
هـمطلب  لدى الوجود الذي قد عز  

   
                                                

 .ھـذا الشطـر مختـل 1
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  اً ـفيرتقي في مراقي الجمع مختطف
  هـيتغْب 1عند إليه ام الذيـقمال إلى

  أن سبقت   ما يرجوهذاك أعظم ـف
  ـهتجذب  و باب العزّـا يد نحـعن

2 
  ر ـباه ن ـحس اءـالبرق د ـلمحم

  هـة فيـف الصبابـالورى حل كلُّ
  ه ـج لحاظـون بغنـمفت رـالسح

  هــفي 3هـد ممزوج بريقـهوالشَّ
  وى ـفي اله فسحره أضنى المتيم 
  هـخفيي  هــسقام اد ـتى يكـح

  ه ـورشف  ادـهد جبالشَّ هـولو أن
  هـشفيي  داـلكان من الص دـلص
  وى ـع في الهـبصدوده قلبي يقط
  هــرافي  هـوصالـه بـا ليتـي

   

                                                
  )).  إلیـھ بغیتـھ: ((؛ فأضحـت))عنـد: ((طویـل كلمـة. حـذف د 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).بریـق(: (طویـل. جعلھـا د 3
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1 
  اتي ـا حيـي  كـاً فديتـأنسيان

اتـك للممـحب 2كـنبيلمن لم ي  
  ن ـون أخا حنيـاً بالظنـورجم

  اتـبتوق وانْـش 3نـرهي إليك 
  ى ــلَّار إذا تجـلنهااً بــيمين

  اتـوباآلي  رــر المنيـوبالقم
  ؤادي ـك من فـحب تُـلْحلَلقد َأ

  4اتـالجه  روح من بثَّـال محلَّ
 

     *** 
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  )).لـم ینـس: ((في الكتیـبة الكامنـة 2
  )).حلیـف: ((نفسـھ 3
  )).مـن بیـت الحیـاة: ((نفسـھ 4
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1 

 

 

    2

 3 
       
      
       
        
        
      


       

                                                
الذیـل والتكملـة، : لـھ ترجمـة أیضـًا في. نسبـة إلى قبیلـة كتامـة األمازیغیـة 1

 .وبغیـة الوعـاة، ونفـح الطیـب
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
 .؛ بـدون األلـف والـالم))عجایـب: ((في الزیتونـة 3
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1

     



       
      

      
   

       
       
 

   

                                                
  )).أبـو الحسیـن: ((في الذیـل والتكملـة 1
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     1 

 2   3  


       
  

       
4 

   *** 
   

                                                
)). ربیـع اآلخـر مـن سنـة ثمانیـن وستمائـة 25مـات في : ((في بغیـة الوعـاة 1

 )) ولـد بإشبیلیـة  سنـة أربـع عشـرة وستمائـة: ((وفي الذیـل والتكملـة
  .م1281الموافـق لـ  2
  )).السبعیـن: ((في بغیـة الوعـاة 3
 .ھـذه الفقـرة المحصـورة بیـن حاصرتیـن تبـدو أنھـا مـن تحریـر الناسـخ 4
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  ***  

 
1 

 

 
     

     
2

 
      
    


3


                                                
 .الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
  )).العصبیـة ألولي وداده؛ یشتمـل عـلى خـالل مـن خـّط: ((في النفـح 2
  ...)).ى بـن عمـرزكریـا یحـی: ((في النفـح 3
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1 2  
  

 
      

 3    
4
       
    5 

       6
7

    8
9

                                                
  )).ثالثـة: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 1
  .م1352الموافـق لـ   2
 )).الناقـد: ((في النفـح 3
 .°)تحـلى بـھ للعصـر النَّْحـُر والجیـد: ((نفسـھ 4
 )).وسـواد ِنْقسـھ الطُّـرر تحـت المفـارق: نفسـھ 5
  )).وآثـار طیـر البیـان مـن أوكـاره: ((نفسـھ 6
  )).المقـدم فضـل أبكـاره: ((ـھنفس 7
  )).وإبانـة: ((نفسـھ 8
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1 2   3 
4   5 

6 
  7وجـجار مـافتق  دكـدي لموعـعن

  اــرت إلى إنجازهـافتق  وعهودك
  تي ودـدق مـص  م فيكـه يعلـوالل

  اـازهـغير مج  اءـاألشي ةُـوحقيق
8 

  اً ـمظنْم  نـالثمي ردي الدـا مهـي
  اـالسحر في إيجازه  حالل  اـملكَ

  اً ـل وانيـات األوايـت حلبـأدرك
  اـأعجازه  لىـا عـورددت أواله

  أحرزت في المضمار خصل سباقها 

                                                
 )).عـلى: ((نفسـھ 1
 )).منفـض: ((في النفـح 2
 )).استنجـز: ((نفسـھ 3
 )).اإلتحـاف: ((نفسـھ 4
  ))حدائقـھ قـولي: ((نفسـھ 5
  .البحـر الكامـل 6
 )).محـرج: ((في النفـح 7
 .البحـر الكامـل 8
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  اــإحرازه  م إلىـت أسبقهـوألن
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  الً ـني عاطـن مـمطيبالسّ حليت 
  مفازها 1ري متاتـت من فكـوبعث

  اً ـمستعطف  ديـمواع  زنـفألنج
  اـح وباإلغضاء منك مجازهـفاسم

2 
  ل ـوى أمـري والهـت شعـلي

  فــتق ب ال ـالص اني ـوأم
  ع ـجتَرم  لـذاك الوصـل  هل

  رفــصنْم 3رـذا البحـأو له
4 

  6دوالجي والعطفرف بالطَّ 5ىوظبي سب
  دـومن غي وما حاز من غنج ولين 

   

                                                
 )).فتـاة: ((في النفـح 1
 .حـر المدیـدالب 2
 )).لھـذا الھجـر: ((في الكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب 3
 .البحـر الطویـل 4
 )).زھـا: ((في الكتیبـة 5
 )).والطـال: ((نفسـھ 6
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   ـاداعبـو مـالدنـه بـإلي 1تــأتي
  و الظبي من غابة األسدـال أيدنـفق

2 
  ون ـدهن شجـث المغاني بعـحدي

  3ونـج  دـاعـالتب ام ـه أيـوأوج
  الفراق فكم شجت   امـه أيـحا اللل

  نـحزي  وـالن وهذـوغادرت الج
ة ـغرناطأ  ا دياراً في ربىـوحي  

  نـضني 4رب فيهـذاك القـوإني ب
  مطاوعاً اب ـالشب ت ـالي أنفقـلي

  ثمين البيض الحسان  وعمري لدى 
  ال ـفيها من شبابي ما غ 5فأرخصت

  نـال العفاف أميـم على 6وغرمي
   

                                                
 )).أشـرت: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
  .أي سـواد 3
  )).منـك: ((في النفـح 4
 )).ألرخصـت: ((نفسـھ 5
  )).عـزميو: ((نفسـھ 6
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  ا ـفق  اـبأربعه ر ـأم  لي الـخلي
  نـوع حنيـبك الرـتل فعندي إلى 

  ارق ـش ا ذرـاني كلمــم تريـأل
  نـرة وأنيـدي عبـف عنـتضاع

  ال ـا فـمنكم دني أخٌ ـإذا لم يساع
  بعد ذاك أمون  رنـق 1دت نحوـح

  من لنا  ة ـاً في البريـس عجيبـألي
  ركون  2وان للزمانـد إخـإلى عه

  ده ـوفاء بعه  3رىن من ذُـفلما تثغ
  نـمعي و ـوه الـلسالسّ أجن  فقد

  ه ـضلوع راقـف عذر في 4نيـأذل
  ونـشئ ونـالشئ ع في تركـوللدم

  ه ـن فإنـالمعي  زمـومن ترك الح
  نــرهي  اتـدي الحادثـلعانٍ بأي

   

                                                
 ..)).حـدت لخـؤون بعـد: ((في النفـح 1
  )).إخوان الزمـان: ((نفسـھ 2
  )).فـال َتِثَقـنَّ مـن ذي وفـاء: ((نفسـھ 3
 )).لقلـبَي عـذٌر: ((نفسـھ 4
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  ا ـذمامه  ه أيامي الوثيقـرعى الل
  نـمكي  اءـفي الوف انيـإن مكـف

  ه دوـا عـر أمـل الدهـولم أر مث
ــفخاـوأم ب  ونــئفخ ه ـلُّخ  

  1هـود يمينـرو وجـأبو عم ولوال
  نـمعي  عهد الزمان  ان فيـلما ك

2 
  ة ذَّـا من لـله ويا  اُلـزار الخي

  امــال منـالخي 3اتذَّــن لـلك
  ه ـاً منظومـت ألثم مبسمـما زل

دهي ـالشَّ ورده ـوم 4ر دامــم  
  ه ـمن أعطاف  وأضم غصن البان
  امـخت  عنه ضـكاً فُمس  5مـشفَأ

   

                                                
 )).بنانـھ: ((في النفـح 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).لكـن للـذات: ((في الكتیبـة 3
 )).ُدرٌر: ((نفسـھ 4
  )).وأشـمُّ: ((نفسـھ 5
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1 

 
 


        

2 
***    

   

                                                
 .م1306الموافـق لـ   1
  .م1356الموافـق لـ   2
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][12 

 
 

 



     

      
       


      
   


       

                                                
 .مـا بیـن حاصرتیـن ورد في الزیتونـة، والنفـح؛ بینمـا سقـط في اآلسكوریـال 1
الكتیبـة الكامنـة، ونثیـر فرائـد الجمـان، ونیـل : لـھ ترجمـة أیضـًا في 2

  .ل، ونفـح الطیـباالبتھـاج، والدیبـاج المذھـب، ودرة الحجـال في أسمـاء الرجـا
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 1    
 2     

 3

     4 
 5     
   6 

     7

      
     

                                                
وبنیھـا، ومتـولي أیـام : ((وفي الكتیبـة الكامنـة)). وبانیھـا: ((في النفـح 1

 ...))خدمتھـا وسنیھـا، وھاصـر أفنـان
 )).فنـاء: (في الكتیبـة، والنفـح 2
  )).وتعاقبـت دول العـدل فلـم تـر لـھ عدیـال: ((نفسـھ 3
 )).وجـدى: ((في الزیتونـة 4
 .))ال یمـرُّ الكـالم في فـن إّال لـھ: في الكتیبـة 5
جواھـر األفھـام عـلى میـدان اإلبھـام : ((؛ وفي الكتیبـة))محكـات: ((في النفـح 6

  )).إّال انتسـب إلیـھ اإلبریـز
 )).روى إحسانـھ: ((في اإلسكوریـال 7
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12
     3  

       
 
     

 4  5 
       
 

 
         

      
     
       

                                                
  )).علینـا معشـر بنیـھ: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
 )).تحـلى: ((في الكتیبـة 2
 )).سكـب: ((نفسـھ 3
 . سقـط مـا بیـن حاصرتیـن في اإلسكوریـال؛ بینمـا ورد في النفـح 4
 )).أن یقـال: ((في الكتیبـة 5
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1 

  ر ـزالت غير مفكـاً على الـجريئ
  جرّعات غير مـاً على الطاعـجبان

  ه ـاغتراراً بجمع ينـلما يف جمعتُ
ة أهوجـقى سجيـما يب تُـعوضي  

  ا ـدوم سرورهـدار ال يـاً بـجنون
  2ادرجـفدعها سدى ليست بعشك ف 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
أي لیس لك حق )). لیـس ھذا ِبُعّشـك فـاْدُرج: ((أخـذ ھـذا مـن المثـل القائـل 2

  .ة إلى ھـذا المثـل السائـراإلشـار وقـد سبقـت. في ھـذا األمـر؛ فاترك الموضوع
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  قٌ ـسواب  اللـجيادك في شأو الض
  2وجـوأع  الوجيه 1وت مدى بينـتف

  ه ـت سبيل الرشد فاقصد دليلـجهل
  جـتَرم  رـد دارسعد بابها غيـتج

  اد أوالد آدم ـول ســرس ابـجن
رجـباق بمعع الطَّـب في السبوقر  

   اًـأنار األرض شرقاً ومغرب  جماٌل
  جـوره المتبلـن نـم  ىـفكل سن

  ا ـجال صدأ المرتاب أن سبح الحص
  جـبالمتلجل س ـلي  قـه بنطـلدي

  لي   والصالة عليه ت امتداحيـجعل
  3جـأرت اـني بما أنـيحظل تـوساي

   

                                                
 )).سـّن: ((في النفـح 1
  .َفَرسـان مـن خیـل العـرب الجیـدة: الوجیـھ، وأعـوج 2
  )).مرتـج: ((في النفـح 3
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1 
  زاج ـر مـبغي ني صرفاًـهات اسق

جيالـراحتي وع التي هي 2يِواح  
إن صرة ـفي الزجاجة قط  منها ب  

  اجـالوه ىناج عن السـالزج شفَّ
  ةً ـشرب  اـأصاب منه الخليع  3فإذا

  اجـمح ونـبالسر المص  اهـحاج
  ة ـرعأصاب منها ج  دـوإذا المري

  اجـن منـالمبي ق ـاه بالحــناج
  دى ـيهت  ه الـه في مهمـب تاهت 

  إدالج  وال   4بــلتأدي ه ـــفي
  5اـفكأنه اـبه  ربـاح من طـيرت

  زاجـواأله ال ــه باألرمــغنت
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  )).راحي: ((في النفـح 2
 )).وإذا: ((نفسـھ 3
 )).لتأویـب: ((نفسـھ 4
 )).فكأنمـا: ((نفسـھ 5

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

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


973 
 

  ة ــقدسي ةٌــنفح ه ـت عليـهب
  اجـاألرت  مـدائ  ابـب 1حـفي فت

  ة ـبقي  هـيوماً وفي  شىـإذا انتـف
  اجـالمنه  داً علىـارت به قصـس

  د ـر معربـكْس ه ـن منـوإذا تمك
  جالَّـالح  رعــلمص 2رنـفليبص

  عن وجدانه  ارة فيه ـرت عبـقص
  الجـلج  قـض بمنطـيفي  داـفغ

  ر ــباه ة ـور للحقيقـن اه ـأعش
  الم الداجـفي الظ  3طـراه يهبـفت

  ه ـز أصلـود بها لمركـرام الصع
  واجـالم 4في بحرها ه ـت بـفرم

  ادة ـوسع ة ـبرحم  دــن أمـفلئ
  اجـهي ول ـط  بعد  فليخلصن من

   

                                                
 .))في َقْيء: ((في النفـح 1
 )).فلیصبـرن: (((نفسـھ 2
 )).یخبـط: ((نفسـھ 3
  .؛ فصوبـت مـن النفـح))نحرھـا: ((في اإلسكوریـال 4
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  ورة ــموف  ةـن بغنيمــوليرجع
يب ما ش 1اجـا بأجـب شرابهذْـع  

  نى ـول لما جـاه القبـن تحظـولئ
  لى األدراجـع اً ـنكس  نـفليرجع

  ة ــمكنون   درة إال  ت ـأن ا ـم
  2اجـة أمشـطففي نُ تـعودُأ  دـق

  طبعها   تخليصها من د على ـفاجه
  راجـعع المـفي أرف اـج بهرّـتع

  قى ـتُّحبل ال معاً على يديك  واشدد 
  اجـت النَّـبه فان تـإن اعتصمـف
  ل ـاط تذلـط بسـساب ولدى العزيز

  اجـد المحتـدد يـنى امـوإلى الغ
  ا ـان صـمتمقدّ هـق لـهذا الطري

  اجــنت  حــأص ا ـان انتجـدقت
   

                                                
  .أي بملـح 1
إنَّـا َخَلْقَنـا اإلْنَسـاَن ِمـْن ُنْطَفـٍة (: وقـال سبحانـھ وتعـالى في ھـذا: أي مختلطـة 2

  . 2: سـورة اإلنسـان؛ اآلیـة. )أْمَشـاٍج َنْبَتِلیـِھ َفَجَعْلَنـاُه َسِمیعـًا َبِصیـرًا
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  األذى   فاجمع إلى ترك الهوى حمل
  اجـاب باإلدمـن اإلسهـع مـواقن

  روا ـقد جمعا الذي قد سط انـحرف
  اجـحج وال وطول ـط أقـمن بس

  ه ـذاق  والمشرب األصفى الذي من
  راجـور سـه بنـمن  دىـفقد اهت

  ا ـدهـة وحـإال الحقيق  رىـأال ت
  ا الجـإليه  رــمضط  لــوالك

  ا ـة أنشأتهــحكم ع ـذي بدائـه
  اجــالحج  ولى أبيـالم ارةـبإش

  ه ـه وبعدلــام بفضلـع األنـوس
  اجــجالثَّ  ودهــوبج هــوبحلم

  ا ـالرض ن آل نصرٍ نخبة الملكـم
  1جالَّـال ث ـم وغيـه أمن المروع

   

                                                
  )).الـراجي: ((في النفـح 1
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  ورى ـال ري خيرـلة ناصيمن آل ق
  1اجـولج ل اذُـختَ نـبي  قـوالخل

  ر ـقاص ول ـق وكل   ولـماذا أق
  واجـاألم ف بحر زاخر ـفي وص

  ر ـدر فاخ فرـاغي العـلب  هـمن
  2اجـل فن هوـادي الديـن يعـولم

  نى ـوالم  ودك في مزيدـدامت سع
  واجــلى أفـع  اًـأفواج  كـيأتي

3: 
  ا ـحسوابِ رابا في السـلمن المطاي

  اـاً وروايحـغوادي الة ـالفي لـتف
ـعر ـضوام  5يىـكأمثال اللق 4وج  

  اـنازح  اق مرمىـفي اآلف يرمين 
   

                                                
  .أي وعنـاد 1
  .؛ إذ خفـت الھمـزة؛ حسـب األسلـوب المغـربي))فـاجيء: ((ھـي 2
  .البحـر الكامـل 3
 .ومفردھـا ناقـة. نـوق: أي 4
 )).القـسي: ((في النفـح 5
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  ة ــمثقل ر ـتسي  ابـكالسح   أو
  2اـقيا البطاح دوالحمن س 1بما حملته

  ة ـآي  لـة بـايـم غـيمب يـرك
  اـواضح  جا الحق أبلـدت محيـأب

  داً ردّـم  ادـي الرشـداع  لما دعا
اـهوادح ام ـوالحم اً ـوه شوقـلب  

  د ـة صاعـج بالبسيطـم عجيـفله
اـوق منك جوانحـار الشـبن يذكي  

فى ـمصطال  دا الحادي بذكروإذا ح  
  اـسابح وار دمعاً ـاألك أذروا في 

  ن األلى ـبالمحبي ادى ـته س ـعي
  اـوا من العزم المصمم جامحـركب

  ةٌ ـسباق  مـأشواقه  مـارت بهـط
  روازحا ي المط المـأع ن ـفترك

   

                                                
  ...)). قیـاحملتـھ مـن س: ((؛ فأضحـت))بمـا: ((طویـل كلمـة. حـذف د 1
  .أي السحـب الغنیـة بالمـاء 2
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  م ـق مثلكـن خلـفه  نـبه اًـقرفْ
  اـمنادح ن ـار قطعـأسف اءـأنض

   ةـجم  اداـادي وهـن للهـيقد جِ
  اـأباطح  و األبطحيـن نحـوسلك

  ة ـد مكـن وافـك الرحمــناشدت
  اـطامح  اًـإلى صرف تَـصرف أالَّ

  د ـر محمـر قبـت القبـأتي اًـوأخ
  اـدت سعياً من سفارك ناجحـوحم

  اً ـمغيب  ذا الوجودـت عن هـوذهل
  مالمحا  الـن الجمـت مـلما لمح

  عند قبر المصطفى   رأ سالميـفاق
اـدار مصافحـناك الجموامسح بي  

  الً ـرواح رون ـد يزخـبوف قسماً 
  اـوضحاضح ت سباسباً بلقعاًـعطَقَ

  نى ـمن م بالمحصب  حتى أناخوا 
  اـالاليح  نـور المبيـوا النـوتأمل
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  هبـ  وا لعوارض عرفيةـوتعرض
  اـلوافح اح ـك الريـا تلـبهـت 

  اً ـفطافع وآووا إلى الحرم الشريف 
  اـماسح  هـن منـكأو بالر  بالبيت

  ةً ـشرب اء زمزمـوا به من مـوسقُ
  اـرابح  اًـا في الخلد حظـنالوا به

  دى ـإلى دار اله داًـوا قصـثم انثن
  اـاً وجوارحـزايمـع ون ـيتسابق

  ه ـبركات  ذيـنى الـوؤا المغـفتب
  اـطافح  ت على اآلفاق بحراًـفاض

  د ـأحم زورة ـم بـمناسكه  ختموا
  اـنافح  عرفاً ك طابـام مسـبخت

  دى ـوالن  ةـوالشجاع  إن السماحة
  األصيل الراجحا والعقل   أسـوالب
  وسف ـالمعالي ي  وقفٌ على شمس

  اـاً وفواتحـخواتم  وكـأعلى المل
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  الً ـفضاي  الدـالب  ذي مألـفهو ال
  اـاله فضايحـبارى ع صارت لمن

  ه ـرام فخلقـسير الك  تـإن أجمل
  اـشارح  اـال منهـلإلجم ما زال 

  اً ـوموادع  ار مدافعاًـمامي الذَّـح
  اـومصافح اً ـدو محاربـكافي الع

  اً ـمانع  دـؤيـزم المـك بالعـللمل
للعاـردد مانحـالم  ودـبالج ف ر  

  ر ـهام  ودـج  ومـه في يـإن تلق
  اـسوابح  ق السحاب على البالدـتل

  ر ـأس قاهـوم بــه في يـأو تلق
  اـكوافح  ريندى العـتلق األسود ل

  ر ـظاه  رـوم فخـه في يـأو تلق
  اـاء لوايحـالسم تلق الكواكب في 

  األلى هم ناصحوا  رصالن من أسرة 
  اـالناصح  دق األمينـالص بعزايم 
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  اؤه ـبن ك المشيد ـوا الملـهم أسس
  اـفادح اًـالم خطبـوا به اإلسـفكف

  م ـارهـن آثـام عـم األيـفاستفه
  اـايحـوصف  اًـطلع عليك صحايفتُ

  اً ـسحايب  امـن الغمـان إذا ضـك
  امصابح  الظالم نـوإن ج يمـيه

  اً ـراسخ صميماً   ادوا له مجداًـش
  اـصالح  األعقاب ذكراً يبقى على 

  جهادهم   نـر فوق أمـفخ 1اـوسم
  اـاً رامحـاكـسم 2هـوا لــسمك

  اً ــومناقب  اًــون مغانيـاألعظم
  اـوممادح  داًـمحام  ونـواألكرم

  ددت ـد جـةً قــةً نصريـيا دول
  اـل فاتحـواب المعاقـراً ألبـنص

   

                                                
  )).وسمـاء: ((الھمـزة؛ فغـدت: طویـل. أضـاف د 1
  ...)).سمكـوا لـھ منـھ سماكـًا: ((؛ فأضحـت))منـھ: طویـل كلمـة. أضـاف د 2
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  ت ـد أطلعــة قـسعدي ة ـماموُأ
  اـذابح  اديـلألع  نـداً ولكـسع

  ا ــا أيامهــداً فكأنمـج  فاضت
اــمفاتح ادـالعب ت ألرزاقـعلج  

  ا ـاتهـا أوقـداً فكأنمـع تْــفكَ
  اـشوارح  انـات األمـآلي  جاءت

  اً ــكالب ة ـار اإليالـدالً ألقطـع
  اـكافح  اـغي منهـالب ولجامحات 

  الذي   ف ناصر الملكـبشرى بيوس
  اـداً ومكافحـمجال هـا زال عنـم

  اً ـمانح بـب للمواهـجمع المواه
  اـم صافحـفوق المنى وعن الجراي

  ا ـد وحسبنـأبي الولي  امـابن اإلم
  اـمدايح ارـن في الفخـمدحاً تضم

يادم ـد قـر أسعـد النحـنيك عيه  
  اـماتح  كـيمين ن جدوى ـوافاك م
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  ت ـه وأقمـوصالت  هـيته قربانوفَّ
  اــايحـوذب  راًـايــه شعــفي

  اره ـالجيش الذي أخب ورجعت في 
  اـا الحسان صحائحـغرايبه يترو

  مي ـوق خيل ترتـف  أسد ضراغم
  اـوبوارح اً ـدو سوانحـو العـنح

  ا ـتخاله  نــارعيبالد  ارةٌـَّـطي
  اـجوارح  وم القتالـفي ي ضـتنق

  ه ـل اً ـذ القنا خيمـتخ من كل من
  اـاً ومصابحـدو مماسيـقى العـلي

  ا ـعندم  والشمس أضرمت السبيكة
  اـالمطارح  اـد شعاعهـلقي الحدي

  تي ـال ك ـم بدولتـأ به وانعـفاهن
  اـالكاشحي ترضي الولي بها وتشج

  اً ـثابت  اـق فيهـم الحودا ت ـدام
  اـطالح  اـك فيهـو يداً واإلفـيعل
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1 
  ا ـأذياله 2]وهـرر نحـتج[  زارت

  3اـهلالد ارــبالنف طـاء تخلـهيف
  ةٌ رـا مصفـمن حسد له 4والشمس

  اـون مثالهـأن تك رت عنصإذ قَ
  اوة ــا بقسـزج لينهـك تمـوافت

  اـنواله  ت طي العتابـدرجقد أ
  ه ـلكن زارهاـم مـت كتـكم رم

اـإعالله  قـت داليل لم تطصح  
  ا ـتركت على األرجاء عند مسيره

  اـخالله ك فتَّـأن المسـك أرجاً
  الً ـةً وتفضـك محبـا واصلتـم

اـأفضاله  تـللو كان ذاك لواص  
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).تجـر لنحـوه: ((في النفـح 2
  : ورد ھـذا البیـت في نثیـر فرائـد الجمـان ھكـذا 3

، وجـاء ھـذا ))ھیھـات تخلـط بالنفـار داللھـا *زارت تجـّرر نخـوة أذیالھـا ((
  : البیـت في النفـح كاآلتي

  ))ھیفـاء تخلـط بالنفــار داللھـا *زارت تجـّر لنحـوه أذیالھـا ((
  )).فالشمـس: ((في النفـح 4
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  ددت ـفج  وـت السلـن توقعـلك
  اـترحالهقي ـال تت ةً ـك لوعـل

فوحروره ـب ق ـاً بحـا قسمـهب  
  اـأهواله  وىـك في الهـمنْلتجشَّ

حا ـأوصافه  نت نظم الشعر فيس  
  اـوى أفعالهـإذ قبحت لك في اله

  ا ـها ما ضرهلُصن ليلة وـيا حس
  اـا أمثالهـن بعدهـم تـعبتْلو َأ

  ا  ـا وجفونهـرت بريقهـكس اـلم
  اـهترد إعمال ك لمـت كأسـأهمل

  ه ـر حسنـاك ينشـأت ـهذا الربي
  اـمجاله ح لنفسك في مداه ـفافس

  اً ـواخلع عذارك في البطالة جامح
  اـآصاله  1نىـواقرن بأسحار الم

  ا ـا كمـو محاسنهـة تجلـنَّج في
  جمالها العروس لدى الزفاف تجلو

   
                                                

 )).الھنـا: ((في النفـح 1
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  ورى ـأيادي للحيا شكر ال شكرت 
  اـا مفضالهـالملوك همامه شرف

  اً خيرها ـالً وفرعـأصها يموصم
  2اـالهذّـب 1اـاً سمحهـوخلق اًـذات

   ضىـالمرت 3الطاهر األعلى اإلمام
  اـسالهلْس  اـهثُيغَ ر المكارمـبح

  ر ـكاب راً عن ـالمعالي كاب ازـح
  اـفناله رامـالك ات ـوجرى لغاي

  ه ـذل هباتـوم بـه في يـتلق 4إن
  5اـالهت هطَّـم أرسلـق الغمايـتل

  هـداتوم حرب عـه في يـأو تلق
  ت أشبالهاـم فارقـق الضراغـتل

  ة ـلواً صـال يومـإذا ما ص ملك
اـزلزاله  تـالبسيطة زلزل تَلْخ  

   
                                                

  ...)).ـًا وسمحھـاذاتـًا خلق: ((في نثیـر فرائـد الجمـان 1
 .أي كثیـر العطـاء والبـذل 2
 )).األمیـن: ((في النفـح 3
  )).وإن: ((في النثیـر 4
  .أي متتابـع الھطـول 5
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  ا ـالمن 2الـه نـوبسيف 1هــفيسفبِ
  اـآجاله  داؤهــت أعـواستعجل

  ا ـؤالهـس لـب اآلالف قبـالواه
اـومطاله  اـاة سؤالهـففكفى الع  

  ا ـراعهـق  لـف قبل اآلالـالقات
  اـونزاله  اـقراعه داةـفكفى الع

  رت إذ ـه قصـت بحر كفـإن قل
  اـاج نوالهـاألج ح ـشبهت بالمل

   3هـونوال  هـة عدلـالبسيط َألـم
  اـمن غاله تعدو على فالوحش ال 

  د ـض كفيه فقـفي ةـالبري وسقى 
  اـا وجبالهـولهـالبالد سه  مـع

   4اـنهبفنو  ةـوم عنايـع العلـجم
  اـوجداله ا ــا وحسابهــآدابه

   

                                                
 )).فبسیبـھ: ((في النفـح، والنثیـر 1
 )).نیـل: ((، وفي النثیـر))نلـت: ((في النفـح 2
 )).وأمانـھ: ((في النفـح، والنثیـر 3
 )).ـابعیونھ: ((في النفـح 4
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  ا ـوأصوله ا ـا معقولهــمنقوله
  اـإجماله  اـصيلهفْتَ  اـوفروعه

وا ــتهلل  وكـك عاينـفاتفإذا ع  
  اـك استهاللهـكفَّ  ا رأوا منـلم

وا ـنتيقَّ  روكـك أبصـداتوإذا ع  
1اــت ريبالهـة سلطــأن المني  

  وارم ـص  ضِـم ببيـبددت شمله
  اـصالهن الكماة 2قلَت من عـوير

  ا ـأهله حـم فأصبـأرضه وأبحت
جاــأمواله ة ـنهب ادرـتغ 3راًز  

  ورى ـلل  ك السعيدةـحت إمارتتَفَ
  اـت إقبالهـرى واصلـشب أبواب

رت ـات ذكـع رايقـمصان تْنَوب  
  اـهوظاللُ اــهجنانُ  مـدار النعي

   

                                                
: ورئبالھـا. ؛ فخففـت الھمـزة حسـب األسلـوب المغـربي))رئبالھـا((ھي  1

  .معنـاه أسدھـا
 .أي مـن دم األبطـال 2
 )).خـورًا: ((في النفـح 3
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  دى ـم اـهدراً وأرفعـا قـهوأجلُّ
  1اـفطاله  امى النجومـالذي س هذا

  د ـمخل  رـا األميـة فيهـهو جن
  اــآماله  اـبه  هـت إمارتـبلغ

  م ـأنت ر ـمفاخ  سٍـوألرض أندل
  اــبالهرس م ـا أضفيتــأربابه

  م ــوكفيت ا ـأرجاءه مــفحميتُ
  اــضالله م ـا وهديتــأعداءه

  م ـرت ال غيرهـر فاخـفبآل نص
  اــيالهقأ مـن قبلهـد مـلم نعتم

  د ــومحم  دــد ومحمــبمحم
  الخصم األلد نضالها قصرت على 

  ة ـوا لكل عظيمـاأللى ركب مـفه
جداً كَرسـياـجالله من النجيع ن  

  ة ـلمل مـوا لكـلى فتحاُأل مـوه
  اــإشكاله  هــاً أراح بفتحـباب

   
                                                

  )).وطالھـا: ((في النثیـر 1
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  1عضابها  وفـدون من السيـمتقل
  اـاح طوالهـون من الرمـمتأبط

  ا ـعرابه  ادـون من الجيـالراكب
  اـدا أبطالهـون من العـوالضارب

   ـال ةـن ونخبـعهد المسلمي أولي
  اـمحضها وزاله الك صفوةـأ م

  رة ـالد مقــع البـاد مـالعب إن
  اـدت أحوالهـك مهـل لـبفضاي

  ا ـبهرمي سـا وتحـك عانيهـفتف
  اـجهاله اً ـدائم اًــد حلمـوتفي

2 
  اً ال لعل وال عسى ـن حتمـهو البي

  ده أسىـفما بال نفسي لم تفض عن
  رة ـذب منه حسـلفؤادي لم ي وما 

  ما قسا ان ـذا القلب سرعـله  فتباً
   

                                                
 .أي َصواِرمھـا 1
 .البحـر الطویـل 2
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  ورداً ـض مـتفي وني ال ـلجف 1ويا
  2سارّووم  ارةـت يمـع يهـمن الدم

   هـاً بخطابـاني مفصحـا للسـوم
  اـد لينبسـو أوفى بعهـل وما كان 

  رى ت روحي في الثَّـأمن بعد ما أودع
ذة القلبـدت مني فلووس  3اـرمسم  

  ذي ـالقاسم ال وبعد فراق ابني أبي 
  اـلبسل ال كان مـكساني ثوب الثك

  اة وارتضي ـحي اـالدني ل فيـؤمُأ
  اــسا ومعرـأبنائه دىـالً لـمقي

  ة ـاستراح  وع فيهاـاً وللمفجـفآه
  اــدور أن يتنفسـد للمصــوالب

  تي ـبضاع هـفي أفنيت رـعلى عم
  اـفلسم 4رانـير حـني للقبـفأسلم

   

                                                
  )).ومـا: ((في النفـح 1
  .أي أصفـر 2
  .في الّرمـس؛ وھـو القبـرالموضـوع : الَمْرمـس 3
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))ضریـان: ((في اإلسكوریـال 4
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  ة ـوجهال ة ـغفل  ه فيـت بـظلل
  1اـإلى أن رمى سهم الفراق فقرطس

  ه ـفإن حزني   و برحـإلى اهللا أشك
  اـتلبس  دـب ما قـس منه القلـتلب

  ة ـني عشيـخطب نازلت 2ةـوصدم
  اـت الشكوى وال نفع األسـنَغْفما َأ

  مقاتلي   فقد صدعت شملي وأصمت
مت ركني الوثيقوقد هد  اـسالمؤس  

  ا ـدة وقعهـراً لشـلها صب  تُّـثب
  الجميل وقد رسا فما زلزلت صبري

  أن يلقى برحمته الرضا   في 3وأطمع
  اـبذنب فينكس يشقى زع أن ـوأج
  ذي ـالوالدك  4وجأبا القاسم اسمع شَ

  ما حسا حسا من كؤوس البين أفظع 
   

                                                
  .أي فأصـاب الھـدف 1
 )).وھـّذة: ((في النفـح 2
  ..)).وأطمـع أن یلـقى: ((نفسـھ 3
 )).شكـو: ((نفسـھ 4
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  وقفت فؤادي مذ رحلت على األسى 
  اـساً محبـفوقْ  كـال ينف 1دـوأشه

  م ـهاس كلَّـمن الن ت آماليـوقطع
  اـأم أس  ن المرءـفلست أبالي أحس

  وناظري  تواريت يا شمسي وبدري 
  اـسدنْح  فصار وجودي مذ تواريت

  اً ـفادح 2كلمن الثَّ فت لي عبئاً وخلَّ
  وأتعسا  فما أتعـب الثَّكالن نفسـا

  أحقـا ثـوى ذاك الشباب فال أرى
  مجلسـا 3له بعد هذا اليوم حـولي

  فيا غصنا نظراً ثوى عندما  استوى
  فأوحشني أضعاف ما  كـان آنسـا

  ويـا نعمةً لمـا تبلَّغتهـا انقضـت
  فأنعـم أحـوالي بها صـار  أبؤسا

   

                                                
  )).فأشھـد: ((في النفـح 1
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))الثقـل: ((في اإلسكوریـال 2
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))بعـدي: ((نفسـھ 3
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  مي  سحابـهوالدمع تهـ 1فودعتـه
  2اـكما أسلـم السلك الفريـد المجنّس

  وقبلـت  في ذاك الجبيـن مودعـا
  اـألكـرم من نفـسي عـلي وأنفس

  من وجدي به قُرب  رحلتي 3وخفَّف
  4عسا  وماذا عسى أن ينظر الدهر ما

  فيـا رحمة  للشيب يبـكي شبيبـةً
  قياس لعمري عكسـه كـان أقيسـا

  فديـةً فلو أن  هذا  المـوت يقبـل
  حبونـاه  أمـواال كرامـا وأنفسـا

  ولكنـه  حكـم  مـن  اهللا واجـب
  5ائتـسى  يسلم فيه من  بخير الورى

  تغمـدك الرحمان بالعفـو والرضا
  وكـرم مثـواك  الجديـد  وقدسـا

   
                                                

  )).لوّدعتـھ: ((في اإلسكوریـال 1
 )).المخّمسـا: ((نفسـھ 2
 )).وحّققـت: ((نفسـھ 3
  .كبـر وشـاخ: وعسـا؛ معناھـا)). مـن عسـا: ((نفسـھ 4
  .أي اقتـدى 5
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  وألَّـف منـا الشمـل في جنة العال
  ونلبـس سندسـا 1فنشرب تسنيمـا

2 
  أمستخرجا كنـز العقيـق بآمـاقي

  أناشـدك الرحمان في الرمق الباقي
  صبري طاقتني عن حملفقد ضعفت 

  عليـك وضاقت عن زفيري أطواق
3 

  4]بالسّقايـة والعنـاق[سقاني فأهـال
  سالفـاً بها قـام السرور على ساق

  ةوال نُقْـَل إال مـن بدايـع حكْمـ
  وال كـأس إال من سطـور وأوراق

  فقـد أنشـأت لي نشوة بعد نشـوة
  تمــد  بروحانيـة   ذات   أذواق

   

                                                
  .عیـن في الجنـة: التسنیـم 1
 .البحـر الطویـل 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).مـة والسـاقيبالمدا: ((في النفـح 4
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  الفاني متاع لناظـري 1فمـن حظها
  الباقي 2من حظَّها وحظُّ روحوسمعي 

  أعادت شبابي بعد سبعيـن  حجـة
  فأثوابـه قـد جدّدت بعـد إخـالق

  وما كنت يومـا للمدامـة صاحبـا
  وال قبلتهـا  قـط نشـأة  أخـالق

  وال خالطت لحمي وال مازجت دمى
  3كفى شَرها موالي فالفضـل  للواق

  وهـذا على عهد الشباب فكيف  لي
  بهـا بعد مـاء للشبيبـة  مهـراق

  القهوتيـن  تخالفا 4تَبصـر فحكمـا
  فكم بين  إثبـات لعقـل  وإزهـاق

   

                                                
  )).خطھـا: ((، وفي النفـح))خطھـا البـاھي: ((في الكتیبـة 1
  )).خطھـا: ((في النفـح 2
  : ورد ھذا الشطر في الكتیبة الكامنة ھكذا 3

 )).وقى شرھـا مـوالي فالشكـر للـواقي((
 )).فحكـم: ((في اإلسكوریـال، والكتیبـة 4
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  رفاعتب  1وشتـان ما بيـن المدامين
  2فكـم بين إنجاح لسـعي  وإخفـاق

  فتلـك تُهـادى بيـن ظلـم وظلمة
  وإشراق   3وهـذي تهادى بين عدل

  أيا علـم اإلحسان غيـر  منـازع
  4شهادة إجمـاع عليهـا  وإصفـاق

    فضائلـك الحسـنى علّي تواتـرت
  5بمنهمـر من سحب فكـرك غَيداق

  خزايـن  آداب  بعثـت بدرّهــا
إنفـاق  6ولـم تمنـن بخشيـة إلي  

  وال مثـل بكـر حــرة  عربيـة
  زكيـة أخـالق  كريمـة أعـراق

   

                                                
  )).القھوتیـن: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
  )).وإنفـاق: ((في الكتیبـة 2
  )).نـور: ((نفسـھ 3
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 4

  )).شھادة إجماع علیھـا وإطبـااق *أیا علم األعالم غیـر منـازع ((
  . كثیـر االنھمـال: أي 5
 )).لخشیـة: ((في الكتیبـة 6
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   1ض الحسان تبرمتـم ما البيـفأقس
  راقـوإط  بين وحي ك سراًـتناجي
  ا على ـأطواقه  2بدور بدت من أفق

  4ذات أطواق 3اقضبه رياض شدت في
  ا ـوان ثغورهـمنها األقح 5رـفناظ

  أحداق 6سحر سـها نرجل منـوقاب
  داً ورـم  ورد خداًّـمنها ال  وناسب

  بورك من ساق 7سقاه الشباب النضر
  اًـياً منمنمن من صنعاء وشْـلبسوُأ

  القـس أعـنفاي ن درّـن مـوحلي
  ن ـألعي هى ـوأب واهـلى ألفـبأح

  اقـشَّهى لعـأللباب وأش 8لىـوأح
   

                                                
  )).تبرجـت: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
  )).فـوق: ((ةفي الكتیبـ 2
 )).قطبھـا: ((في النفـح 3
  )).أوراق: ((في الكتیبـة 4
  )).یناظـر: ((نفسـھ 5
 )).حسـن: ((نفسـھ 6
 )).الغـض: ((نفسـھ 7
 )).وأحـیى: ((، وفي النفـح))وأجـلى: ((في الكتیبـة 8
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  ت ـلالسماء تنز ب ـرأيت بها شه
  اقـمشت  ةــني تحيــتحيي  يإل

ر ال سحر بابل ـذا السحـه أال إن  
  1ن راقـى فمفقد سحرت قلبي المعنَّ

لقد أعد ـفضايل ماج  2زت شكريج  
  اقــاب وأوفى بميثـر بأحبــأب

  3منبهاً مني  رـون الشعاضى ديـتق
  اقـي بإرهل علَّـال تعج دكـروي

  4اـملحديهم  ادان منـفلو نشر الص
  القـالذا بإم 5نـيالدّ هذا صافإلنْ

  ً تقاصرت  ق شيخاـفالرّ 6فخذ زمام
  8اقـوإشف ود ـبمعه 7خطاه وعاهده

   

                                                
  .الـذي یـرقي: الـراقي 1
  )).نطـقي: ((في الكتیبـة 2
 )).بیانھـا: ((نفسـھ 3
 )).مضجعیھمـا((: نفسـھ 4
 )).الدھـر: ((نفسـھ 5
  )).بذمـام: ((، وفي الكتیبـة))بزمـام: ((في النفـح 6
  )).وعاملـھ: ((في الكتیبـة 7
  )).بمعھـود إشفـاق: ((في الكتیبـة، والنفـح 8
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  ا ـرسمه  للمكارم ييـزلت تح 1فال
  راق  هىوالنُّ  وقدرك في أهل العال

2 
  الفضا   أدرنا وضوء األفق قد صدع

  اـالرض  اـلهقب بيننا نُـعت مدامة
    اـوللحي  اـن رآنـاً مـه عينـفلل

ـحّاـمض البشاشة أو اق ـبآف 3يي  
  ذي أتى ـال ان ـنفر إلى عدل الزم

  مضى  ونبرأ من جور الزمان الذي
  الً ـظ عاجـكلوم اللفظ باللف 4ونأسو

  وأمرضا  داوى  كذا قدح الصهباء
5 

  ضى ـذاك العتاب الذي م  أال حبذا
  اـره واش بزور تمضمضـوإن ج

   
                                                

  )).وال: ((في الكتیبـة 1
 .البحـر الطویـل 2
 .لى أفـق األرضھـو السحـاب المشـرف عـ: والحبـي)). حـبٌي: ((في النفـح 3
 .أي نـداوي 4
  .البحـر الطویـل 5
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  فما ذعرت حمى   ارت له خيٌلـأغ
  اـع للرضـت طالئــكان  ولكنها

   1ةـمزن  ابـص ا بارقـتألق منه
ميمعلى معهد الحب الص  اـضفرو  

  اً ــحافظ ةـللصداق 2ورـألأل نـت
  اـمنتض اً للقطعية ـن سيفـوإن ظ

  ة ـان منه صحيفـد الشيطسو فإن 
  فبيضا اـمى عليهـلرحك اـأتى مل

  ده ـعه  وما كان حب أحكم الصدق
 اـفيرفض اةـرمى بوسواس الوشلي  

  اً ـوافي  دـذ وداداً زاكي القصـأعي
  3اــضفتمح  هـص من أدرانـتخل

اهللا أخلصت   ة صدق في رضىوني  
  اـأض  ة قدـبآفاق البسيط  اـسناه

   

                                                
 .؛ بالھـاء المھملـة))ُمْزُنـُھ: ((في النفـح 1
 )).نـورًا: ((نفسـھ 2
  .أي تخلـص مـن الشوائـب 3
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  ا ـك الساعي ليخفي نورهـمن اآلف
  الفضا ألـقد م مسأيخفى شعاع الش

  م ـبإفكه  ونـل المبطلـوكيف يح
  اـالقض  ا يدـب أحكمتهـمعاقد ح

  ه ــا فكأنـغي هدمهـرض يبـتع
  اـق تعرضـا الوثيـمبناه  لتشييد 

  ا ــره فكأنمــرض في تنفيـوح
  حرضا   على البر والتسكين والحب

  ا ـجحيمه و يصلى ـفه  وأوقد ناراً
1الغضا  منها القلب في موقد بـقلَّي  

  باأللف وحده   دي المعدودـأيا واح
  اـإن ارتض ر الزكيـويا ولدي الب

  داً ـقالي  سـدر النفيـمن ال بعثت 
  اـواقتض  على ما ارتضى حكم المحبة 

  ذب ــمه  عٍـة آداب وطبــنتيج
  اـان وأعرضـداه في البيـأطال م

   
                                                

  .شجـر شدیـد االشتعـال: الغضـا 1
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  اً ـني آنفـباكرت رــل بكـوال مث
  ن أعرضااـك لٍّ بعد ماـكزورة خ

  ا ـاء أينع زهرهـهي الروضة الغنَّ
  اـومفضض  اًـاً مذهبـتناظر حسن

  فينقضي  اء راقت ـأو الغادة الحسن
  اـا انقضـفي وصفي لها وهو م مدى العمر

  ا ـوجبينه اـا شعرهـق منهـتطاب
  سوداً وذا الصبح أبيضام ُليذا اللَّـف

  ة ـوهداي ة ـمنها زين  بـأو الشه
  اـن إذا هو قيضاــم لشيطـورج

  اً ـمصرح ر طوراًـأتت ببديع الشع
  اـضرّعم  وطوراً  الحسنى بأبياتك 

ة ــذار دون جنايـدت األعـومه  
  ضاـمت المغْـلكن  ولو أنك الجاني

  بٍ ــه من بر وفي وصاحـلك الل
  اـمحضت له صدق الضمير فأمحض
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  تفضالً   فيضك في شكري مـلسان
  وأقرضا دى فيا حسن ما أهدى وأس

  تي ـلَّت فيه أنوار خـك فاضـوقلب
  اـه لي مفوضـيدي تسليم 1قىـفأب

  ك ثابت وعهد ور ـك مشكدـوقص
  اـتضرم ك ـوفضلك منشور وفعل

  ودة ـةٌ في مـريب  ذاـع هـفهل م
  فما أنا معرضا   2ال وإن رأيتـبح

  ص ـلك مخل ني ـوالئي إنـفثق ب
  اانقض له  سـاً يبقى فليـهوى ثابت

  ا ـالصب ه ما هبت ـعليك سالم الل
اـمض أو  ةـجنوما بارق جنح الد  

   

                                                
 )).فألـقى: ((في النفـح 1
 .؛ وھـذا أسلـم))رابـت: ((نفسـھ 2
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1 
  اءـالشمط بك اللمةأهزالً وقد جدت 
  2]اـرقط  ساورتها حية[ اً وقدـوأمن

  في غير طايل   رك طول العمرـأغ
اـوت في سيره أبطـك أن الموسر  

  وافد  ت أسرع وـإن المـداً فـروي
  اـه حطـركايب  على عمرك الفاني

  إدراك ما مضى  3فإذ ذاك ال تستطيع
  اـق وال بسطـبحال وال قبضاً تطي

  ذراً ـك منـد وافى مشيبـفق  تأهب
  خطا  ك أحرفهـديوو في فَـوها ه

  اً ـب السر واشيـت منه كاتـفرافق
  اـلى يخط به وخطـم األعـله القل

  ذه ـر فهذَـحافكه   ابـكت معمى 
  اـر قاربت الشطـة هذا العمـسفين

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
 )).وقـد سـاَوْرت یـا حیَّـة رقطـا: ((حفي النفـ 2
  .؛ وھـو أسلـم))تسطیـع: ((نفسـھ 3
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  اللجج التي  1وإن طال ما خاضت بك
  خبطا ل مهلكة ـت بها في كـخبط

  اً ـا متقلبـت في أمواجهـا زلـوم
  اــحط ة ـاً وآونـة رفعــفآون

  تلقيك في قعر حفرة  تـد أوشكـفق
  اـن بها ضغطـد عليك الجانبيـتش

  بما أنت بعدها  م ـت على علـولس
أرضواناً من اللم سخطا  ه أمـالق  

   ىفي النه دعواكوأعجب شيء منك 
  وهذا الهوى المردي على العقل قد غطا

  ةً ـالمبين جهال  2الحق عن تَـقسطْ
  القسطا  النفس فادعت 3وقد غالطتك

  اً تجيب إذا دعا ـت شيطانـوطاوع
  اـوتأخذ إن أعط أغوى  وتقبل أن 

   

                                                
  )).بـھ: ((في النفـح 1
  .أي انحرفـت عـن الحـق 2
 )).خالفتـك: ((في النفـح 3
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  مدى  قربت تناءى عن األخرى وقد 
  1شحطا عن الدنيا وقد أزمعت  ىتدان

  ة ـرط صبابـاً وفـحب  اـوتمنحه
  اـادة والخرطـت إال القتـوما منح

  فارك   وصلها وهي  فها أنت تهوى
  شطا ا وقد ـاً من حماهـوتأمل قرب

  ةً ـت عنه عمايـراط هدى نكبـص
  سرطا في سجنها 2ودار ردى أوعيت

  لذي ع اـد الشافـإال السي ك ـفما ل
يعطى  3رتجيله فضل جاه كل ما ي  

  ه ـج سبيلـن فانهـدليل إلى الرحم
  اـفمن حاد عن نهج الدليل فقد أخط

  ت ـول فمن خلـرط القبـمحبته ش
  اــمنها فقد فقد الشرط  هـصحيفت

   

                                                
  .أي أزمعـت بعـدا 1
 )).أودعـت: ((في النفـح 2
 )).یرتـضى: ((ھكـذا في النفـح؛ بینمـا كتبـت في اإلسكوریـال 3

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

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


1008 
 

  ة ـه قربـلدى الل  ت منهـقبل  وما
  طت حبطاببل ح وال زكت األعمال 

  ق ـق وضاح به اإلفك زاهـبه الح
  و به الذنب قد حطارجوز مـبه الف 

  هو الموئل الذي   األحمى هو الملجُأ
  اـالمذنب الخط به في غد يستشفع  

  ة ـت بديهنْبِ  قـإليك ابن خير الخل
  اـبطك السـالً أناملـل تبجيــتقب

  ر وافت وحيدة ـدة هذا العصـوحي
  اـطسا بـمن شتى بدايعه ط ـلتبس

  ا ــع إنهـالتشي ات ــو آيـوتتل
  اـربط  ةـداً ومحكمـة عهـلموثق

  د ـور يا ابن محمـلك الشرف المأث
  طه سبطابإلى س ىمـوحسبك أن تن

  را ـوعلمٍ تظاه  نٍـرفي ديـإلى ش
  تبارك من أعطى وبورك في المعطا
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  د ـت بيت محمـك أهل البيـورهط
  اـرهط 1رم بهمـفأعظم به بيتاً وأك

  راً ـخداً من الدر فاـبه عق  تـبعث
  ىطسالو  هـول اهللا درتـوذكر رس

  ادة ـغ ادة ـا للسيـمنه  تـوأهدي
  اـسمط  نظمت من الدر الثمين بها

  فإن  2اـنهأل ما شـك وحاشيتها من 
ـوشي تجد لفظهـد حتجعا ساـطب  

  ا ـن نظمتهـالظاهري  وفي الطيبين
  ا من أجل ذلك حرف الطاـفساعده

  ق ارـش  ه ما درـالم اللـعليك س
  لغطا 3وما رددت ورقاء في غصنها

   

                                                
 )).بـھ: ((نفـحفي ال 1
  )).شانھـا: ((نفسـھ 2
 )).غصـن: ((في اإلسكوریـال 3
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1 
  ن ــن والنابغتيــم بالقيسيــأقس

  نـىء المولديـري طيــاعـوش
  هــوابن رـر وزهيـن حجـوباب

  2نـاألعميي  مـن بعد ثــواألعشيي
   ــوالرقي  اـالثري اق ـشَّبع  مـث

  نــوبثي   ومي  زةــوعـيات 
  ن ـل ومـودعب  صـالشيأبي ـوب

  نـالمخضرمي  3خزاعة ريـكشاع
   يرـوالس  والرضى زـوولد المعت

  نـن الحسيــن وابــم حســث
  4إنـف  انـبحوس س ـبق  مـوأخت

  نـأولي ا ـيكون 5ق أنـب حـأوج
   

                                                
  .بحـر الرجـز 1
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

  )).واألعشییـن بعده واألعمییـن *وبابـن حجـر وزھیـر بعـده ((
 )).خزامـة: ((في النفـح 3
 )).ویسحبـان فـإن: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
 ...)).أْوَجَبـْت أن: ((ي الكتیبـةف 5
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  م ــم ونظمهـرهـنث 1تيــوحلي
  نـوالمغربي مـفي مشرقي أقطاره

  ق ـساب ب ابن الخطيب ـأن الخطي
  نــللحلبتي   هــونظم  رهــنثب

  نى التي ـة الحسـالصحيف 2نيـتْوافَ
  نـالمكرمات رأي عي  شاهدت فيها

نى إلى ـة المعـن يراعـع مـتجم  
  نـا الحسنييـاظ كلتـة األلفـيراع

  ت في ــذي سبقـك الـد أنـأشه
  نـاألمدي أقصى اآلداب  3يقَـطري

  ة ـورقَّ  ةـجزال وى ــر حـشع
  نـللشعريي  4ةـحليه ـاغ منـتص

  ورة ــمنث  اــأزهاره  لـرساي
  نـناظري اع ـومت بـرور قلـس

   

                                                
 )).وحلبتـني: ((في النفـح 1
 )).راقتـني: ((نفسـھ 2
 )).طریقـة: ((في الكتیبـة 3
  )).حلَّـة: ((في النفـح 4

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

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


1012 
 

  ده ــوح  جـنس اـي اَّـا أحوذيـي
  1نـول ميـت عن قـادة تنزهـشه

  تي ـه الـب اللـت في مواهــبقي
  نـأل اليديــك وتمــر عينيـتق

2 
  را ـاب عصـر الشبـه عصـلل

  ابـب  لـر كــللخي  حــفت
  حفظا  ت فيه ـا شئـت مـحفظ

  ابــذه ال ــت أراه بــكن
  ب وافى ــا المشيـإذا م  حتى

  ابــإي  الـن بـولك 3دــنَ 
  ظ ـا بحفـدهـبع  واــال تعتن

  ابــم بالكتــدوا العلــوقي 
   

                                                
  .أي عـن قـول كـذب 1
 .مخلـع البسیـط 2
  .أي نفـر 3
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1 
  لــالكفي  قـالمنف كـهالإ    لـك البخيـا الممسـيا أيه

  لــجزي ه ـإحسان إن ـف    ح ـه تربـباإلل ق وثقـإنف
  ولـتع  نـما روي ابدأ بم    ر ـواذك  نـدم األقربيـوق
2 

  ب ـراك المشيـع  مـة لـوقائل
  دمـا من قـد الصبـوما أن يعه

  رة ـبب كَـم أشـها لـت لـفقل
  مرـف الهـنص مــه الهـولكن

3 
  ت سامحتها ـإن أن ي النفس ـه

  مهاوي الخديعة رمت بك أقصى 
  ة ــا خطــت جشمتهـوإن أن

  ةـمطيع  اـرضاها تجده يتناف
  ا ـض هواهـفإن شئت فوزاً فناق

  4ةـبالقطيع  واصلتك أجزها  وإن
                                                

 .مخلـع البسیـط 1
 .البحـر المتقـارب 2
 .البحـر المتقـارب 3
 )).لقطیعـةا: ((في النفـح 4
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  ا ـــبميعاده   أنــتعب   وال
  ةـبقيع راب ـكس  اـادهـفميع

1 
  هودـولى الورى مقصـن أنت يا مم

  ودهـه سعـه قد ساعدتـوبى لـط
  ادق ـص  ه فؤادــك لـدنـفليشه

  ودهـشه  عليه ت ـقام  ودهـوشه
  ه ـورسوم هـن نفسـع 2نـوليفني

  ودهـوج  اءـالفن وفي ذاك  راـطُ
  ه ـرقى بـارق يـب 3هــوليخطفن

  دهـيعي  ثم  راجـرف المعـفي أش
  ة ـي دهشيدر سـولي لـحتى يظ

  دهــأو تبعي  ودـالمقص  هـتقريب
  اً ــمسلم الح ـالس قى ـه ألـلكن

  دهــتري  هـت منـراده ما أنـفم
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 )).ولینفیـّن: ((ھكـذا في النفـح؛ بینمـا كتبـت في اإلسكوریـال 2
 )).ولیحفظنـھ: ((في النفـح 3
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  ه ـرامـإك  دهـاوى عنـد تسـفلق
  دهــومبي  دهــومفي  هـوانـوه

1 
  ه ــل جاللـه جـني أن اللـيقي

  بـه ليس يخيـالل فراجي  2يقيني
3 

  ب ـلبي ن ـفط ل ـك  4تـحاجي
  6وبقـمن بني يع 5ثىـنُألاما اسم 

  ةـقرب ا ـفزره  اتـذات كرام
  بــق بالتقريــا أحــفزوره

  زل ـم أنثى لم تـفي اإلس تشركها
  وبــالمحج  اـلسره  ةـحافظ

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .أي جـل جاللـھ یحفظـني 2
 .بحـر الرجـز 3
 )).خاطبـت: ((في الكتیبـة 4
 )).ما اسـم ألنـثى: ((نفسـھ، والنفـح 5
  .كـر الحجـلذ: البعقـوب 6
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  الرضا   في خاتم الوحي وقد جرى
  ذوبـس بالمكــلي  حديث اـله

  ت ـمنه صحف 1 و إذا ما الفاءـوه
  وبـالمسك  اـال الحي 2صبغ الحيا

  ا ــأسراره ةٌ ـواضح  اـفهاكه
  بــقري  رب منــا أقـفأمره

3: 
   مـالعج  إلى ة ـذو نسب  م ـعل م ما اسم ـحاجيتك

  مـزع  ع كماـراجـو    ـوه  ةـر بالرجعـيخب
  مـقس بدء أو بالتصحيف  و ـه 4مـالحمي فـوص
  مـعل لى رأسـار عـن   ن ـح مـأوض  هـدونك

   

                                                
وھـو : ؛ أي فـاء وزن فعـل))إذا مـا الفـاء: ((وقولـھ)). الحـاء: ((في الكتیبـة 1

  .  في حجـل)) الحـاء((حـرف 
  )).الحیـاء: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
  .مجـزوء الرجـز 3
  : وجـاء ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا)). الحبیـب: ((في النفـح 4

 )).تصحیـٌف أو بـدء قسـم *ـم معربـا وھـو الحمی((
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1 
  سـا جنـم يجمعهمـول   2نـييلسم م ـا اســوم
  ســأن لي رـاآلخـفب    أتي ـا يــذا كلمــفه
  3]ســح  هـذا مالـوه    ص ـشخ  له ذا ماـوه[

  4ســلْف  هــقيمت  وذا   وم ـه سـل  اـذا مـوه
  سـه الشمـذا أصلـوه    األرض   هـذا أصلـوه
  سـا به النفـتحيـعـة     ـسب نـد ـذا واحـوه
  سـاإلن  موضوعه ومن     نـه الجـمحمول نـفم
  سـبره لَـفي أم اـمت    ز ـألغ  ان الذيـب دـفق

5 
  ة ـه من حرمـا لـوان مـما حي

  6ـهفابن العم ف ـه صحـاسمإن 
   

                                                
  .بحـر الھـزج 1
  . األول لموقد النار، والثاني لشھر من شھور الروم: یقصد أن للكانون اسمین 2
 .ورد ھـذا البیـت في النفـح؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال 3
  ))وھـذا ُسوُمـُھ ِفْلـُس: ((ھـذا الشطـر في الكتیبـة 4
  .بحـر الرجـز 5
  .وھي النخلـة: وھـو ابـن  العمَّـة)). تمـر: ((ّحـف؛ فأصبـحأي ص 6
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  ه ـف لـد تصحيـمن بع  هـوقلب
  1ـهمم ُأـر الحكيـك في الذكـيري

2 
  ع ـد الوضـمفي م مركبـا اسـم

  القطع في ل الـمستعمل في الوص
  3من ال ـلكن أكثر استعم  ينصب

الرفع أو في ه في الخفضـعنى بي  
  4راًــه مغيــخففت  إذا وــوه

  زل ذا صدعـلم ي  الًـراه شمـت
  ده في ــتج ه ـم إن طلبتـفاالس

  عـبوال السـالط  ة منــخامس
  ن ـه يعرب عـفتصح  و إذاـوه

  5عـالجم ر باب ـفي غي  رـمكس
   

                                                
  :ورد ھـذا البیـت في اإلسكوریـال ھكـذا؛ بینمـا جـاء في الزیتونـة كمـا یـلي 1

 )).لھ یریك في الذكـر الحكیـم أمـة *وقلبـھ من بعـد تصحیفـھ ((
 .بحـر الرجـز 2
 ...)).أكثـر استعمالـھ یعـني: ((في الكتیبـة 3
 )).وھـو إذا صغرتـھ مخفِّفـا: ((نفسـھ 4
  .؛ أي یتكسـر))یتثلـم: ((؛ تصبـح))سلـم: ((إذا صحفـت كلمـة 5

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

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


1019 
 

  زل ــل منه لم تــأخ أفض هـل
  1رعــودة في الشَّــاره محمـآث

   واألفـ  جميعاً من بني النجار هما
  ذعـحنين الج أصل في  لـضـ

  واره ـأن  تــد سطعـه قـفهاك
  عــالطب 2ل زاكيـا لكــالسيم

3 
  ة ـالممنوع 4] اءهـف[ـه        ـما اسم إذا حذفت من

  ةــألربع  ة ـمضاف      5اـت الزنـه بنـفإن
6 

  ونــفن هـإن اعتبرت   ه ـاسم في ما حيوان
  8ونـن  اـل منهـوالك   ة ــثالث  7هـوفحر

   

                                                
  .ھـو المنبـر؛ وآثـاره ھي المواعـظ المحمـودة في الشـرع: األخ األفضـل 1
 )).ذاكي: ((في النفـح 2
 .مجـزوء الرجـز 3
 .ھكـذا في الزیتونـة، وفي ھامـس اإلسكوریـال 4
  . بنـت الزنـاد؛ األتي ھي النـار)): بنـت الزنا((ویقصـد بـ )). ابنـة: (النفـح في 5
 .مجـزوء الرجـز 6
 )).أحرفـھ: ((في النفـح 7
  )). النـون((ھـو نـوع مـن أنـواع الحـوت یسـمى  8
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  1المذنبون  اهـجن أو ما   ال ـالف تصحيفه قطع
  2ؤونـأو صفة النفسالخ   ود ـأو أس  أو أبيض

  ونـالسن دارتعليـه    3اًـمصحف    هـوقلب
  ونـيعقل ومـرة قـعب   مضى   4كانت به في

  ونـالمص رسر من السّ   ده ـعن 5اـفيه أودع
  ونـكم  6الزند لها فيه   في  ارـالنك  هـفهاك

7 
  ار ــنظَّ  نــكل فط تُــحاجي

  ارــثى من بني النجــنم ُألـما اس
   

                                                
  : ورد ھذا البیت في النفح ھكذا 1

ت كلمـة ؛ وإذا مـا صفـ))فمـا جنـاه المذنبـون *إن أنت صحفت اسمھ ((
: والحـوب معنـاه. ؛ بالبـاب الموحـدة التحتیـة))حـوب: ((؛ أضحـت))حـوت((

  .الذنـب واالثـم
؛ وقصـدت بـھ اللـون األبیـض أو اللـون األسـود؛ ))حـوت((إذا صحفـت كلمـة  2

وإذا اردت بالتصحیـف صفـة النفـس الخـؤون؛ )). الجـون: ((األسـود؛ أضحـت
  )).الحـوب: ((كانـت الكلمـة ھي

ھي )) حـوت((ومقلـوب كلمـة )). قلـب اسمـھ مصحفـًا: ((في النفـح 3
  .؛ وھـو اسـم الشمـس))یـوح((؛ وتصحیـف الكلمـة ھي ))تـوح((

 )).مـا((؛ بإضافـة كلمـة ))في مـا مـضى: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
  )).فیـھ زمنـا: ((في النفـح)). فیـھ: ((في الكتیبـة 5
 )).فیـھ: ((في النفـح 6
  .بحـر الرجـز 7
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  ا ـذكره  اءـه جـاب اللـوفي كت
  ارِـــعنها الق  لــل ما يغفــفق
  د ـتج اـفاطلبه دي ـفي خبر المه
  ارــاألخب  عيــكنت من مطال  إن

  ة ــد رحمـعي د ـإال العي ما هي
  وارــاألن   ةــساطع  ةـــونعم
  ن ـحس  م وصفـبشركها في االس

  1ارـالمعط  من وصف قضب الروضة
  حى ـالض  في وقت فهاكه كالشمس
  ارـب األستــعنها حج 2فــد شق

3 
  د ـقي العرض طاهر الجسـا نـم

  دــسفَ ء اـلماه ـا خالطـعندم
  وى ـراح فغــط الماء القــخال

  دــشان من أهل الرــبعد ما ك

                                                
؛ إذن ).أي تتمایـل(تمیـد )) أغصان أشجارھـا(أن قضـب الروضـة : أراد بھـذا 1

  .فـھي مائـدة
 )).شـق: ((في النفـح 2
  .بحـر الرجـز 3
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  ه ـحسن  مـل تــمي األصـعج
  1دــاألس  ةـا صاد الغزالـعندم

  اً ـرأة مصحفــاسم ام ه ـواسم
  دــاً لولـوصف ونــيك دـولق

  واره ــرت أنــبه دـه قـهاك
  2دـقصد الرش ر تصبـفارم بالفك

  
      

 
      

      
      
3 

   

                                                
  .أي نضـج حیـن احتلـت الشمـس بـرج األسـد 1
  )).السـدد: ((في الكتیبـة 2
  .ـارة إلیـھسبقـت اإلش. ھـذا عنـوان كتـاب البـن الخطیـب 3
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1 

 
      

  2    
 

     
3 

  اق ـاألعن عـخواض راعـا لليـم
  راقـفي إط  نـعي فهـطرق النَّ

  ا ـوجوهه غ الشحوبـوكأنما صب
اقــم من جزع ومن إشفـقَوالس  

   

                                                
 .م1274الموافـق لـ   1
 .م1348الموافـق لـ   2
  .البحـر الكامـل 3
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روضاتها    1حتما للصحائف صو  
  وراقرة األــنضي  وكن  اًـأسف

  ورة ـمهج  هـان كؤوســما للبي
  2اقـام السـر لها ونـل المديـغف

  ري ـوتصب ت تجلديـما لي عدم
  القـوالصبر في األزمات من أخ

  والحجا  خطب أصاب بني البالغة 
  واقـر به عن األطـالزفي بـش

  ا ـالرض  أما وقد أودى أبو الحسن
  القـأودى على اإلط فالفضل قد 

  وده ـد نقـال تبي ارفـز المعـكن
  اقـلى اإلنفـع نىـاً وال تفـيوم

  رى ـأصبحت سمر الس من للبدائع
  راقـورى وعـامٍ للـن شـما بي

   

                                                
  .أي یبسـت وأجدبـت 1
 )).أخـالقي. السـاقي: ((في النفـح 2
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   1اـمن خطبه  لـراع يجيـمن للي
  ح األرزاقــومفات دا ـم العـس

  نى ـل مثمرات بالمـب ذوابـضقُ
  اقـريبالتَّ   نــينفث  مــوأراق

  ا ـهحسن اع الحمر يجمعـمن للرق
خجل الخدود وصداقـة األحـغب  

  ا ـنهكَأ  دوـالع اء ـال أحشـتغت
  اقـقالغرار رِ ةـدامي اتـصفح

  ا ـكأنه  وليـال افـز أعطـوته
اقـة سـبراح  ةـمشعشع  راح  

  ا ـميدانه  ل فيـون يجيـمن للفن
  راقـعألة اـكريم  ل البيانـيخَ

  ا ـأبوابه تـق أبهمـللحقائ  نـم
  القـا على استغـيفتحه  اسـللن

   

                                                
  )).خطیھـا: ((في النفـح 1
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  ه ـتقصد جاه 1]الغر[من للمساعي 
حاقـفينصرها على اإلخف اً ـمر  

  ه ـحكم  د وثيقـد من عقـكم ش
  اقـل وثـبح تىـه أو أفـفي الل
  ادح ـف بـرحب الذراع بكل خط
  اقذَّـعلى الح ه ـت رياضتـأعي

  والهوى  المقادة في الهوادة  صعب
  راقـوالط 2نـل على العافيـسه

  ا ـوحوره   الجنان الطريق إلى ركب
  اقــوعن ح ــبتصاف هــيلقين

  ة ـس في مظنة وحشـفاعجب ألن
 راقـف  ل في مقامـام وصـومق

   ىالرض ل ـد العمـباً بمحاميطَمَأ
القــاألخ ارم ـاً بمكــنفَّكَوم  

   

                                                
 .وردت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال 1
 .أي سھـل عـلى طالـبي المعـروف 2
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  أرىنعشك أن  ما كنت أحسب قبل
  اقـر على األعنـتسي  1وىـرض

  رى ـنك في الثَّقبل دف  ما كنت أحسب
  2القـاألع  نـخزائ  ودـأن اللح

  الذي من بعده  يدـب الهـيا كوك
  اقــذه اآلفــبه  المـركد الظ

  ة ـبلْح في رى ـيا واحداً مهما ج
  اقـق السبــرة سابـبغ  لىـج

  وذكره   ن الضريحـاً بطـيا ثاوي
  اقـورف  بــق ركائـرفي أبداً 

  يجد  فلم  3من وصل الضريح ثَويا غَ
  في األرض من وزر وال من واق

  ورة ــمنش  ةًــما كنت إال ديم
  راقــوال إب  ادـر إرعـمن غي

   

                                                
سـم جبـل في الحجـاز؛ بالقـرب مـن ینبـع؛ یرتفـع عـن سطـح ا: رضـوى 1

 .م20271البحـر بـ 
  .أي خزائـن نفیسـة 2
  )).الصریـخ: ((في النفـح 3
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  ورة ـة ممطـت إال روضـما كن
  ر ومن أوراقـن ثمم  تـما شئ

  ه ـركاب  ا العشيـاً عنـيا مزمع
  2واقـف در ـو بقـول 1تـهال لبث

  ا ـحملتن  ل ماـا جـاً أبانــرفق
  اقـاإلشف دة اـا عـس فينـال تن
  الكرى   في 3واسمح ولو بمزار لقيا

  اقـا على األرمـا منـبه يقـتب
  ه ـأسباب  تـتصرم  اءـوإذا اللق

  اقـالمشت  ةـال تعلَّـالخي ان ـك
  ت ـوأيقن كـس ودعتـاً لنفـعجب

  القـيوم ت 4واكـس بعد ثـأن لي
  ردىـتقاسمك ال  إن لم ما عذرها

  شربت دهاق  ل كأس قدـفي فض
   

                                                
 )).ثویـت: ((في النفـح 1
حیـث یضـرب في )). أمھلـني قـدر ُفـواق: ((فمـن یقـل في المثـل. أي لفتـرة 2

  .قصـر المـدة
 )).لـقي: ((في النفـح 3
  )).َنـواك: ((فسـھن 4
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  ترى   رت أجفاننا عن أنـقص إن
  اقـك باستحقـع عليـتبكي النجي

  ا ـإن قلوبنـاً فـت دهشـواستوقف
  اقـة اآلمـل وظيفـبك تـنهض

  اء على المدى من فتية ـق بالوفـث
  اقـدي في العهد والميثـك تقتـب

  ة ـا من منَّـبما طوقته  تـسجع
  واقـم األطـبحماي 1تى زرتـح

  ا ـتهوة عمرـخل  كـفراق كيـتب
  إشراق  وفي  لٍٍـفَر في طَـبالذك

  ع ـالك فذائـعلى ع اءـا الثنـأم
  واإلصفاق اع ـباإلجم ح ـقد ص

  ه ـاء بأرضـرن الثنـق ه قدـوالل
  اقـطب ع ـوق سبـه من فـبثنائ

  ة ـالهطَّ ةٌـديم كـجادت ضريح
  راقـرق ف ـه بواكـكي عليـتب

   
                                                

  .أي حـتى ازدرت بحمائـم األطـواق 1
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  ادة ـسع ه ـن اآللـم  كـوتغمدت
  راقـل الـك للمحـبروح  تسمو

  م ـفقيدك  1ابـالجي نيـراً بـصب
سيهو الق  اـه بمـر مقدمــس  

  أواره  وب ـح القلـلف وإذا األسى 
  رواق  م أيــوالتسلي ر ـفالصب

 
2 

  معالمه  د أقوت ـم تر أن المجـأل
  هـت دعائمــه قد قوضـفأطناب

  ن سماء المعلوات شهابها ـهوى م
  هـقوائم المكرمات ت جوادـوخان

  ه ـعروش الفخر المشيد  وثلث من
  هـصوارم المنيع  ت من العزوفلَّ

   

                                                
  )).إّن: ((؛ حیـث أضیفـت)).بـني الجیـاب إّن فقیدكـم: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
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  ا ـهقس  ةـوعطل من حلي البالغ
وعّهـل حاتمـمن جود األنام ير  

  ه ـوقع  الذي جل أجل إنه الخطب
  هـهاجم الدين والعلم م غربـوثل

  اره ـوم طار مطــللن اـوإال فم
  هـقصت قوادم وما للزيم الحزن 

  وره ـن  اح األنس أظلمـوما لصب
  هـباسم بـطَّالدهر قُ اـوما لمحي

  ا ـنهكَأ  تضوع العين فُـوما لدم
  هـكمائم  ونـر والجفـفواقع زه

  قضى  أن قطب رياسة اهللا في قضى
  ن هو ناظمهـفشتت ذاك الشمل م

  ة ـحج  نـم سبعيومن قارع األيا
  هـقائم قُّدـوينْ 1رارهـو عـستنب

  ه ـطب يالنطاس ا ا أعيـوفي مثله
  حازمه  وضل طريق الحزم في الرأي

   
                                                

  )).غـراره: ((في النفـح 1
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  ل ـرداه وباخ  واد فيـج ىتساو
  فال الجود واقيه وال البخل عاصمه

  ه ـامراد كـالجي ت ربـوما نفع
  هـكرايم ينـمنه الغ تـوال منع

  ه ـأمام  راقـالق فالفـت  لـوك
  روب مالزمهـفالغ  وعـوكل طل

  ذ ـوكيف مجال العقل في غير منف
  هـع هو هادمـإذا كان باني مصن

  ه ـبعدل  رـاً مستجيـعلي  1كبيـلَ
هـظالم  عـواه ويمنـصاخ لشكي  

  ه ـرعلمـبح 2حـمات  اَـك عليبيل
  هائمه  ارفـواع المعـبأن ىيرو

لبه ـنصح  ر فضلـمظه ك علياًي  
  هــم حايمـعن ورد المآث  يحال

   

                                                
الـواردة في بدایـة ھـذا البیـت، وفي األبیـات الموالیـة؛ )) لبیـك((كلمـة  1

  .؛ وھـذا أسلـم))ِلَیْبـك: ((؛ كتبـت كلھا في نفح الطیب))كلمـات((وعـدھـا سـت 
 )).مائـح: ((في النفـح 2

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

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


1033 
 

  ه ــكف  ف جودـك علياً معتـلبي
  هـويقاسم هــه في أموالـيواسي

  م ـقائ  وـه وهـاً ليلـك عليـلبي
  هـوهو صائم ه ـده أو يومـيكاب

  ة ـل بالغـل كـاً فضـلبيك علي
  هـراقم  رسيخلده في صفحة الطَّ

  وشخص ضئيل الجسم يرهب نفثه 
  وضراغمه  اـهرى في خيسليوث الشَّ

  ورى ـلل درـرزق المقـبال تكفل 
  قاسمه 1ه أعطى فهو للناسـإذا الل

  وه صارماً ـضنْاً ويـدده سهمـيس
هـيالئم  اً فكلـرمح  هـرعشْوي  

  2رةـحب  يه سايلقَّال من شـإذا س
  هـفهو عالم  لـبما شاء منه ساي

   

                                                
 )).في النـاس: ((في النفـح 1
 )).حبـره: ((نفسـھ 2
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  اً ـن كان باكيـم 1عليه اآلن  لبيك
  هــت ومعالملَه خَـك مغانيـفتل

  ة ـب بالغـالملك عض د منهـتقل
  صارمه  وقي المضاعفـيقد السل

  فى ـوزارة فاكتـنى الـمث دهـوقل
  هـعازم الرأي عي حازمـبها ألم 

  ا ـم بحقهـده وهو الزعيـي فيـف
  هــوخاتم رفيـوالمش 2هـيراعت

  اده ـٌل قيـسه  سخي على العافين
  هـشكائم  على العادين صعب بيأ

  ادث ـل حـلت اآلراء في ليإذا ض
  هـناجم 3برأي يصدع الحق  رآها

  اً ـللدين حامي 4كـام بأمر الملـوق
  هـل مراغمـه وضـعاديم ذلـف

   

                                                
 )).الیـوم: ((في النفـح 1
  .؛ بالبـاب الموحـدة التحتیـة))براعتـھ: ((نفسـھ 2
 )).الخطـب: ((نفسـھ 3
 ))....بأمـر الدیـن والملـك: ((نفسـھ 4
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  قى ـوقد كان نيط العلم والحلم والت
  هـت عليه تمايمـنيط به وهو ما 

  ة ــالي بهمـاق الليـأعن  ودوخ
  هـفيها يزاحم م األفقـونج يبيت 

  اً ـتواضع  المنالد ـوزاد على بع
  هـمكارم  مـإال أن تت  هـأبى الل

قَسة ـوادي أي علم وحكمـالغ تَي  
  هـك القبر كاتمـذل ن ـودين متي

  قى بدعوتك الحيا ـيستس 1وما زلت
وها هو يتَسهـساجم لقبرك ىقـس  

  شملهم   اب إذ كانـبكت فقدك الكت
  هـناعم ك ـفضل 2يؤلفه من روح

  م ـسقيته  مـر ثـبالب م ـوطوقته
  نداك فكنت الروض ناحت حمايمه

   

                                                
 )).ومـا زال: ((في النفـح 1
  )).دوح: ((نفسـھ 2
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  ع ـمني ذاهب الصبر موج ويبكيك
  هـحماج ه للحزنـفي جنبي 1دفوقَّ

  اءه ـوف ر إالَّـه الدهـفتى نال من
  هـفما وهنت في حفظ عهد عزايم

  ه ـه جيوبـت عليرز عليل الذي 
  هـت عليه حزايمدـقريح الذي شُ

  ة ـمنه بجن فقد كنت ألقى الخطب 
  هـوتصادم  هـبأس تعارض دوني

  مضطراً وإن عظم األسى  سأصبر
  هـوأسالم  رةـارب حزني مـأح

  ة ـتحي ز اللقاء ـع ك إذ ـوأهدي
 هــر نواسمـكالعبي وطيب ثناء  

  
   

                                                
  )).َتَوقَّـد: ((في النفـح 1
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   1   
2 

  اد ــنف  اــغايته 3الـهي اآلج
  ادـاز الجيـات تمتـالغاي  وفي 

   4  
5 

  م من كان ناعياً ـع الحجا والحلـلين
  اـمن كان راعي  ويرع العال والعلم

67 
  ث ـد ناكـوالصبر للعه ا ـأبثكم

  وادثـالح لىـه عـاً أملتـحديث 
   

                                                
 )).أبـو بكـر  بـن عـلي القـرشي: ((في النفـح 1
 .البحـر الوافـر 2
 )).اآلمـال: ((في النفـح 3
 )).أبـو القاسـم بـن الحكـم: ((نفسـھ 4
  .البحـر الطویـل 5
 )).أبـو جعفـر: ((في النفـح 6
  .بحـر الطویـلال 7
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1 

23
4

56
78 

 

 
 

 
      

     

                                                
لـھ ترجمـة أیضـًا في المغـرب في حـلى المغـرب، واختصـار القـدح المعـلى،  1

 .وفـوات الوفیـات، وبغیـة الوعـاة، والذیـل والتكملـة،، ونفـح الطیـب
 )).سعـد: ((في الذیـل والتكملـة 2
ن سعیـد عثمـان بـن الحسیـن بـن عبـد اللـھ الداخـل إلى األندلـس ابـ: ((نفسـھ 3
  )).بـن عمـار بـن یاسـر بـن مالـك بـن كنانـةا
 )).لوذیـن بـن ثعلبـة: لوذیـم؛ ویقـال: ((نفسـھ 4
 )).یـام بـن عنـس: ((في الذیـل والتكملـة 5
 )).والـد: ((في اإلسكوریـال 6
 )).الُمْذلـجي: ((في النفـح 7
 .وقـد سبـق ذكرھـا. أي قلعـة یحصـب 8
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     ،
 

 
 

 1؛ 2؛ 


     
      
       


                                                
 .في الزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال وردت ھـذه الكلمـة 1
: لـھ أسـم أخـر؛ ورد في فـوات الوفیـات؛ وھـوطبـع بھـذا العنـوان؛ و 2

 )).المرقـص والمطـرب((
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1
 

 
 

ة، ـن الشبيبـد زمـر في حـم الشعـاطى نظـال، تعـق
ده، ـع والـرج مـه خـر أنـه، فيذكـن مثلـه مـب فيـيعج
ل ـسهه ـ، وفي صحبتةـإشبيليه إلى ـر في صحبتـد مـوق
ه، إلى أن ـن نظمـه عـل يباحثـل سهـفجع ك،ـن مالـبا

ل ـيون تمـردده، والغصـم يـر والنسيـة النهـده في صفـأنش
  :2هـعلي

  ت ـة كتبـر صفحـا النهـكأنم
  3اـينشيه  م ـوالنسي ا ـأسطره

   

                                                
 )).المزیـدات: ((في الزیتونـة 1
 .البحـر المنسـرح 2
، وفي ))منثؤھـا: ((، وفي اختصـار القـدح المعـلى))منشئھـا: ((في المغـرب 3

  ،  ))منشؤھـا: ((بغیـة الوعـاة
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   1ت عن حسن منظرهاـا أبانـلم
  2ون تقرؤهاـا الغصـمالت عليه


       

3 
  ه ـذي هباتـال ك ـا الملـيا أيه

  رى اإلسالمـع ت دـه شـوهبات
  ه ـحسام لَّـداه سـال نـلما أس

  امـون غمــاً في متـفأراك برق
  دا ـرك العـالتي ت  ه شيعتكـلل

  دامـاألق  واطىءـبم  مــأقداحه
  م ـالسيوف إليه ة ـبأجنح طاروا

  امـمن كل حـام جلبـل الحمـمث
   

                                                
  )).حسـن منظـره: ((في المغـرب، وبغیـة الوعـاة 1
  )).الغصـون تفرؤھـا: امھنفس 2
  .البحـر الكامـل 3
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  م ـقسيه  ادــوالجي امـفهم سه
دك رامــدف وسعـم هـداهوع  


1 

  رى ـأثرت به الث يرـرد تبـوأج
  احـفي خصر الظالم وش 2لفجراو

  ه ـبعرف له وهو األصيل   عجبت
  احـصب  رينـالم وبين الناظـظ

       


3 

  وال أرى  أعترض الوجوهأصبحت 
  هـأدري اً لمن ـا وجهـبينه 4من

   
                                                

  .البحـر الطویـل 1
 )).وللفجـر: ((في المغـرب في حـلى المغـرب، ونفـح الطیـب 2
  .البحـر الكامـل 3
 )).مـا: ((في النفـح 4
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ويه ـتوحشت ألحاظ بـالغري ح  
  هـبيه بشَـل  سـلي م ـفي عال
  م ـبينه  عودي على بدئي ضالالً

  هـيا التَّـمن بقاي  أنيـتى كـح


      
 1     

2 
  ل ـس باألرجـا واطىء النرجـي

  3ما تستحي أن تطأ األعين باألرجل
 

4 
   

                                                
 )).لدیـن أبـو الحسیـن الجـزار المصـري الشاعـرجمـال ا: ((نفسـھ 1
  .البحـر السریـع 2
  : ورد ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات، ونفـح الطیـب ھكـذا 3

 )).أن تطــأ األعیــن باألرجــل *یا واطئ النرجـس ما تستـحي ((
  .البحـر السریـع 4
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   1]اًـمحرج[ ني لم أزلـال دعـفق
  لـاألكح  2داـالرش اظـلى لحـع

        
3 

  ون وال ــاً بجفـجفون ل ـقاب
  لـع باألسفــذل األرفــتبت


      

4 
  ذي ـال فهو س ـرجل النَّـمن فض

  رأسـورد إذ يـم الـيرضى بحك
  داً ـداً قاعـورد غـال  رىـأما ت

  سـرجه النَّــام في خدمتــوق
   

                                                
 .وریـالھكـذا في النفـح؛ بینمـا سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسك 1
  )).الرشـإ: ((في النفـح 2
 .البحـر السریـع 3
  .البحـر السریـع 4
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      1 

       
2

     
   

      
34 

جرى الخيال من الكَ 5لي بما ألقى د  
  6راـم من الكَـف الملـالبد للطي 

   

                                                
 )).أْیَدُمـر التـركي: ((في النفـح 1
؛ والصحیـح مـا ورد في ))ابـن یعمـور: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2

 .ن مـوسى بـن یغمـورصلـب النـص؛ ألنـھ شاعـر مصـري یسـمى أحمـد ب
 )).ـل عـلى الناصـر صاحـب حلـبفدخ: ((في النفـح 3
  .البحـر الكامـل 4
 ..)).جـد لي بمالـقي: ((في النفـح 5
وورد عجـز ھـذا البیـت في المغـرب )). للضیـف الملـم مـن القـرى: (((نفسـھ 6

  )).ال بـد للضیـف الملـم مـن القـرى: ((ھكـذا
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ارف ـل عـذا رجـه :نـال الديـكمال ـفق
ال ـم قـث. ةـن أول كلمـده مـذ روى لمقصـم
  :اتـد أبيـبع

  ه ـعزمات الذي ك ـر الملـالناص
  راـعسك رـتكون مع العساك أبداً 

  زم المه ـح يلـا الفتـان أنبـما ك
  راـه متكسـدائـع من أعـوالجم

       
 

  ا ـصالحه الدني  الدين أصلحه وعم
  راـراً ومظفَّــناص  حــوأصب

   هـدت موضوعـه غـنيتكأن كُف
ّـف منه مقـوالوص ه من ربرار  

  اء قد عرضت على ـوكأنما األسم
  راــوده متخيّـل وجـاه قبـعلي
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  هم   مـن هـب الذيوـن آل أيـم
  راـأكبر أكب  سورثوا الندى والبْأ

  ال ـوالع  ة والسياسةـأهل الرياس
  1راالذُّ رى منحوا حلوا الذُّ  بسيوفهم

   2مـيافيهه   لىـع  داةـم العـس
  رىـالش آساد  3وا فكذاكـال تعجب

  ردى ـال  داة منـكادوا يقيلون الع
  راـالعثي  كالحجاب  دواـلو لم يم

  كـمن قلب   واتم سمرهمجعلوا خ
  راـالمثقف خنص 4دـع ل معاندـ

   

                                                
  :ورد ھـذا البیـت في المغـرب في حـلى المغـرب ھكـذا 1

  )).وسیاسة َحّلوا الذُّرى ُحْمـَر الـذَّرا *َمْعَشٍر َخَبروا الزَّماَن رئاسـًة  من((
  )).عـلى حیـاٍء فیھـم: ((في المغـرب 2
 ...)).ال تعجبـّن كـذاك: ((نفسـھ 3
 .°)حسـب: ((نفسـھ 4
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  م ـوا أعداءهـم قد توجـوببيضه
  راـا تشكـوا لكيمـتى لقد حلـح

  م ـنحوه 1ارـوا تيسـم يخافـلو ل
باح وهبوا الكواكب والص فراالمس  

  
      

 2    
      
    
       

 3 
     
        
       
     

                                                
  ..)).یخافـوا تیـَھ سـار: ((في المغـرب 1
  ...)).بـًاومقصـوده برحلتـھ؛ وأخبـر أنـھ جمـع كت: ((في النفـح 2
إلى مـا لیـس عندنـا؛ كخزائـن  الموصـل، وبغـداد؛ وتصّنـف لنـا؛ : ((نفسـھ 3

  ..)).فخـدم
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1


      
        
2  

      3
     

        
      


       

 4 
 5

                                                
  )).وإّال لـم ُنْعِلـْم بـھ أحـذًا غیرنـا: ((في النفـح 1
  )).ممـا: ((ھـفسن 2
 )).تبعتـھ: ((في اإلسكوریـال 3
 )).مجلـس: ((في النفـح 4
  .م1250الموافـق لـ  5

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

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


1051 
 

 
         

       
1

2
3

4 
  ن ـرب في الخافقيـوما زلت أض

  دولـوأرعى ال  الد ــأروم الب
  س ـتون ت إلى ــأن رجع  إلى

  األمل ام وأقصى ــل اإلمـمح
   

                                                
؛ وھـا أصـوب؛ ألن  إقلیبیـة؛ أحـد الحصـون المنیعـة ))إقلیبیـة: ((في النفـح 1

ویتواجـد بالقـرب مـن . بإفریقیـة؛ المطلـة عـلى البحتر األبیـض المتوسـط
  قرطاجنـة 

  .م1254الموافـق لـ  2
ـن أبي محمـد بلمستنصـر باللـھ بـن أبي زكریـا ھـو الخلیفـة أبـو عبـد اللـھ ا 3

م؛ إلى سنـة 1246/ھـ647الحفـصي؛ حكـم إفریقیـة مـن سنـة  عبـد الواحـد
 .م؛ سنـة وفاتـھ1276/ھـ675

  .البحـر المتقـارب 4
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  رى ـق ذي ـالد لهــت البـفقل
  لوــخَ ذا ـام لهـاألن  تـوقل

  

 
      



1 
  ه ـلزِا منْـالحش  زاالً فيـا غـي

  هـــهلنْم اً ــني دائمــوبعي
  ة ــا ثانيــبالجف  2نيبـرعال تُ

  يحمله  م ماـقي في الجسـا بـم
   

                                                
 .بحـر الرمـل 1
 )).ال َتُرْعـني: ((في النفـح 2
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1 

 
 

     
2 

***  
   

                                                
  م1213الموافـق لـ  1
تـوفي بدمشـق في شعبـان : ((وجـاء في فـوات الوفیـات. م1286الوافـق لـ  2

ومـات حـادي عشـر : ((؛ وفي بغیـة الوعـاة))وستمائـةسنـة ثـالث وسبعیـن 
  )).شعبـان سنـة ثـالث وشبعیـن
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1 

 

 

 


2 
 

3 
  جا عرّ ه ـمان بالللي من نعـخلي

  مافسلَّ العقيقك من وادي يعلى اَأل
   

                                                
لـھ ترجمـة أیضـًا في المغـرب في حـلى المغـرب، ومطمـح األنفـس، والمعجـم  1

 .في أصحـاب  القـاضي الصـدفي، وأزھـار الریـاض، ونفـح الطیـب
سبقـت . قسـطي األندلـسيھـو محمـد بـن یحـیى بـن باجـة التجیـبي السر 2

  . اإلشـارة إلیـھ
  .البحـر الطویـل 3
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  ه ـلعل ىنبال لُـله ما ح  والـوق
  اـمنى تكلَّبوى بلُـالنجإذا سمع  

  ينفض دوحه   دي به والظلـفعه
  اـمفتنع  هـت عيدانـد خضلوق

  د ـموع  انـنى إلتيـبره لُـتباك
خعزيز عليها أن ياـصرمان وي  

  رة ـكي بعبـفنبا ــحديثه نبث 
  اـا دمـرسلهونُ اءـا مـفترسله

1 
  نى ـد تغـدام فقـس المْأـأدر ك

  دوحـالص اـقهروَأ رع األيكـبف
صبح   نسيم  على الرياض 2وهب  

  حـطلي ادـس  3ىـون اـيمر كم
  حصاه  ر يشكو من ـالنه  وسال

  ـحالجري  ا أنـكم ات ــجراح
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  )).ونـمَّ: ((في المطمـح 2
 )).ورى سـاٍر طلیـح: ((نفسـھ 3
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1 
  ه دهراً ضم شمل مودة ـالل قىـس

  اء بال وعدـوان الصفـإخ  وجمع
  ةً ـبليل اح ـا الريـاء تعلوهـبمين

  مدباألعين الر وتنظر منها الشمس
  

 
2 

***  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .م1135الموافـق لـ  2
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***  

 
 

 
       
     
    
        
      

 
 

1 
  رة ـأبا إسحق تذك  كـا إليـخذه

  شحط من ذاكر لك في قرب وفي 
   

                                                
 . البحـر البسیـط 1
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يه ـلوازم ال تنسى ذمامك   عىر  
  زجـه بالسهـو  والغلـطوال يما

  وال يـزال بحفـظ العهد  معتنيـا
  طـفي البحران بالشط  وال يعامل

   ة رـدي أولى من أذمـعن تـفأن
  في أرفع النمط صفوتي ومنبحي 

  ا ـبم  قد طال شوقي لإلعالم منك
  طـمغتب فيه لي تأنيس   ك إذـلدي

  عن   في التغافل ت بنكريبـوقد ت
  حطلذي الشَّ  يهولمعهود ما كنت تُ

  ا ـبم  وقد عفا رسم عرفان اإلخاء
  طـوالغل  أوليت من كثرة اإلهمال

ج1بر أخي وهيما   وارجع لصالح ه  
  طـالخط  من مستحسن ب تْعودت في الكَ

وجه ـتبذل أنت  ط انبساط ـببس د  
  طـض منبسـح شيء قبـأقب نفِإ

   
                                                

 )).اْجُبـر: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  ه ـكعرف المسك نفحت  سالماً 1خذ
 طـمغتب  بذاك المجدمن ذي والء  

2 
  الطرس   ك في صفحةتْأبا جعفر وافَ

  سـها يد اللمنْشتُ  د لمة وـعقيل 
اإلخالص زِ  لللها حيا لْوحا ـهي  

  3بسِنْي  ف روض الربىرع عطر ثنا 
  حامد شى من مـوموجبها ما قد ف

  رسيـوالك  ذو العرش  حباك بها الرحمن
   اـومعارف غلوت به علوم حزتها  روغُ

  سـوالشم  درـالب ىلـحي عـف
تْقَزِفإن ر ت ـفمنك القبول تشر  

  نسواُأل ل المسرةـوفازت بتحصي
   

                                                
 )).وخـذ: ((ت؛ فأضحـ))الـواو((طویـل . أضـاف د 1
 .البحـر الطویـل 2
 .ھـذا الشطـر مختـل 3
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  تي ـخطابك يا قاضي العدالة بغي
  سيـنف ىمن ىاني وقصوـوروحي وريح

  
       

      
        




    
       
     
     

1 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  د ـيستبق العب 1العليا الحضرة  إلى
  هو القصد ونَّا والدوفي القرب سنه

  التي   رة الولي اإلماريةـإلى حض
  دـالسع دل وابتسمـح فيها العـتبلَّ

  ا ـنوالد  نـللدي  2ودـا وجـوفيه
ها بالرحمة وقد خصردـالف مدالص  

 


3 
  *** 

   

                                                
  )).العلیـاء: ((طویـل الھمـزة في آخـر الكلمـة؛ فغـدت. أضـاف د 1
وجـود المـرء : بعـد وجـود؛ فأضحـت)) المـرء((طویـل كلمـة. أضـاف د 2

  ...))للدیـن
 .م1208الموافـق لـ   3
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1 

 

 
 




       

 

   

                                                
وستـأتي : قلـت: ((مـن المخطـوط مـا یـلي 327 كتـب في ھامـش اللوحـة 1

ترجمـة عـلي بـن أحمـد الغسـاني؛ شـارح : تراجـم]ھكـذا[قریبـًا بعـد سبعـة 
مسلـم؛ واسمـھ كاسـم ھـذا المترجـم بـھ ھنـا، وكـذا اسـم أبیـھ وجـّده وأبي 

وال . ـفویوافقـھ أیضـًا في النسـب والبلـد والكنیـة والشیـوخ والتوالی. جـّده
فتأمـل ذلـك؛ والعلـم . أظنھمـا إّال شخصـًا واحـدًا؛ بـل ربمـا یكـاد أن یقطـع بذلـك

شخصیـن؛ وعرفھمـا كمـا " الدیبـاج"وقـد ذكرھمـا ابـن فرحـون في . عنـد اللـھ
وكتـب أحمـد بـن أحمـد بـن . فتأمـل ذلـك والعلـم عنـد اللـھ. فعـل ابـن الخطیـب
وختـم اللـھ تعـالى لـھ ولوالـده بالخیـر . مسنـوي األنصـاريحمـد بـن عمـر ال

 )).والحسـنى
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1 

  كــلمد َأــعب كــلدي  عـضي م ـاً لـا كريمـأي
  كــان لـو كـل أن وود  هـل  تـن أنـم ابـبالب
  كـلأيس حي أن ــوليست  ةــأسول  هــد لــعب

   
                                                

 .مجـزوء الرجـز 1
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  كــعمل  نـتحس  مـول  هـــتسل   مـــأفواهه
  كــلحم د ـق  ةــأمان  هــخنت  تـأن  1إنــف
  كـلخو  دـق  هـمن فضل  اـر مـتشك  نـتك م ـول

  كـأهمل اـم  هــحقَّمن   هــأهملت     اـــوكلم
  كـمل  نـلى مـك أعـأن  وىـوا سـقال  اـا كمـإنَّ
  2لكـــبفض     جيــوترت  نيــتؤنس  تيـال  ك ــتل

   كــلتوس    3اــــبه  الرضـاال ـن  بشراي إن
     *** 

   

                                                
 )). ألسـت: ((ووضـع بـدلھـا كلمـة)). فـإن: ((طویـل كلمـة. حـذف د 1
  )).وترتـجي مـن فضلـك: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 2
  )).بھـا فقـد توسلـك: ((ر ھكـذا؛ فغـدا الشطـ))فقـد: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 3
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 )(  

  
  

  4:...........يكنى أبا القاسم؛ د بن يوسف بن خلصونـمحمـ 
  د بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل ـمحمـ 

  29:..........................ارسيـالف راقيـف العـن يوسـبا
  نى ـيك؛ د بن أحمد بن شاطر الجمحي المراكشيـمحمـ 
  31:..................رـن شاطـرف بابـه، ويعـد اللـا عبـأب

  ؛ التميمي بن الحلفاوي د بن محمد بن عبد الرحمنـمحمـ 
  35.:....وبابن المؤذن ببلده، ويعرف بالتونسي ؛يكنى أبا عبد اهللا

  ؛ واتيـف اللـن يوسـه بـد اللـن عبـد بـمحمـ 
  39:..........ةـن بطوطـرف بابـه، ويعـد اللـا عبـنى أبـيك
   وتـقبن محمد بن تر ىنـبن حم انـتكلي بن تيوِلدزـمـ 

  ة ـن أميـه بـصالنمنصـور بـن  نـب ابـن ورباطـن
  41:.......................ونيـتماجي اللَّـنهن الصـن واباتـبا

  بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي  وسىـمـ 
  44:.............................رانـعم وـد أبـالسي اتيـالهنت
  47:..األمير أبو زيان ؛بن عبد الحق بن محيو منديل بن يعقوبـ 
  بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم  المطرف بن عبد اهللاـ 

  51:.........................بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشاما
   ،مـا الحكـنى أبـيك؛ بيـيى التجيـن يحـذر بـمنـ 

  56:............نـصور، وذي الرياستيـب المنـب بالحاجـويلق
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  يى بن ـبن يح نـف بن عبد الرحمـوسى بن يوسـمـ 
  69:.................. وـا حمـنى أبـيك؛ انـن بن زيـيغمراس

  82:.......... موليا المنصور بن أبي عامر؛ رـارك ومظفـمبـ 
  وب بن ـن بن يعقـاعثم بن رـور بن عمـمنصـ 
  96:..............ليـا عـنى أبـيك؛ وـن محيـق بـد الحـعب
   .ربـا حـنى أبـيك؛ رزاليـة البـل بن عطيـمقاتـ 

  99.:.............هـي رف بالرـن، ويعـذي الوزارتيـب بـويلق
  102:.............بن رجاء العقيلي مةرِكْل بن رجاء بن عـمَؤمـ 
   ؛ديـرة األسـأبي صف نـد بـن أحمـب بـالمهلـ 
  104:.........................................مـا القاسـنى أبـيك
  ن ـد بـبن أزرق بن سع نـك بن عبد الرحمـمالـ 
  105:..........................................رجـن الفـم بـسال
  153:.....يكنى أبا علي؛ ور بن علي بن عبد اهللا الزواويـمنصـ 
  162:.............................ليـد التنمـن سعيـم بـمسلـ 
  165:....................وسـن حبـس بـولى باديـل مـمؤمـ 
  س ـف بن خميـد بن يوسـبن محم محمـد ر بنـنصـ 

  169.:.................وشـا الجيـنى أبـيك ؛زرجيخبن عقيل الا
   ؛ريـح الفهـن أبي الفتـم بـن إبراهيـر بـنصـ 
  186.:.........................................حـا الفتـنى أبـيك
   ؛ريـح الفهـن أبي الفتـم بـن إبراهيـر بـنصـ 
  187:...........................................حـا الفتـنى أبـيك
  189.:.................................عيـت القليـون بنـنزهـ 
  192.:...........بيـابي الكلـبن حاتم بن عمر الضب لـيمالصـ 
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  ن ـد الرحمـم بن عبـس بن إبراهيـوان بن إدريـصفـ 
  199.:...............................رـا بجـنى أبـيك ؛بيـالتجي
  ؛ يـزف النفـح بن شريـد بن صالـن يزيـح بـصالـ 
  225.:.........................................بـا الطيـنى أبـيك
   ؛بيـم بن علي بن محمد التجيـه بن إبراهيـد اللـعبـ 

  264:......................ةـن إشقيلولـد بـو محمـأب سـالرئي
  ن ـوس بـس بن حبـن بن باديـه بن بلقيـد اللـعبـ 
  269:..............اجيـاد الصنهـنَّن مـرى بـن زيـب نـسماكْ
  س ـوالرئي بيـي بن محمد التجيـلد اهللا بن عـعبـ 
  274:................................ةـلوليقَن إشْـد بـو محمـأب

   فيزـد العـد بن محمـبن أحم دـه بن محمـد اللـعبـ 
  277:..........................................بـا طالـنى أبـيك
  سى ـن بن عيـابن عثم رـه بن الجبيـد اللـعبـ 

  280:....................................بيـر اليحصـن الجبيـبا
   ؛فـد المؤلـوال؛ انيـد السلمـه بن سعيـد اللـعبـ 
  282.:.........................................دـا محمـنى أبـيك
   ؛زيـد بن أحمد بن محمد بن جـه بن محمـد اللـعبـ 
  294.:.........................................دـا محمـنى أبـيك
  د اهللا بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد العبدري ـعبـ 
  312:...........رئـب المقـد الخطيـا محمـنى أبـيك ؛ابوـالك
   ؛انيـون الكنـملْن سـلي بـن عـه بـد اللـعبـ 
  315:..............ونـملْن سـرف بابـد، ويعـا محمـنى أبـيك
   ؛دـا محمـنى أبـيك ل الغرناطيـد اهللا بن سهـعبـ 

  322:......................................خـه نافـز بالوجـوينب
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  د، ـا محمـنى أبـيك اريـوب األنصـد اهللا بن أيـعبـ 
  324.:....................................وجـرن خـرف بابـويع
   ؛اريـد بن يحيى األنصـلحسن بن أحمد اهللا بن اـعبـ 
  325.:..................بيـرف بالقرطـد، ويعـا محمـنى أبـيك
  سى ـعي نل بـد بن إسماعيـه بن أحمـد اللـعبـ 

  335:................دـا محمـنى أبـيك ؛ليـاك العامـمن سـبا
  د ـن زيـل بـخنْد بن مـبن محم دـد اهللا بن أحمـعبـ 
  339.:..............................دـا محمـنى أبـيك ؛قيـافغال

  نين مد بن عبد الرحمن بن أبي زـد اهللا بن محمـعبـ 
ـالم342.:................................دـا خالـنى أبـيك ؛ير  
  ا ـبن محمد بن أحمد بن زكري يىـد اهللا بن يحـعبـ 

  344...................:..........دـا محمـنى أبـيك ؛اريـاألنص
  بن عبد الملك  دبن أحمد بن محم د اهللا بن محمدـعبـ 

  347:...............دـا محمـنى أبـيك ؛رة األزديـن أبي جمـبا
  وط اهللا ـبن ح ن بن داود بن عمراد اهللا بن سليمـعبـ 

  349.:.........دـا محمـنى أبـيك ؛األزدي يارثـاري الحـاألنص
  ؛بن عبد الرحمن بن ربيع األشعري يحيىد اهللا بن ـعبـ 
  353.:..............عـن ربيـرف بابـويع ،مـا القاسـنى أبـيك 

  ن الحسين بد اهللا بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن ـعبـ 
  355.:...................دـا محمـنى أبـيك ؛ميـفي العاصـالثق
  بن حمـادن ـد الرحمـبن عب وسىـد اهللا بن مـعبـ 

357.:...........................يىـا يحـنى أبـيك؛ اجيـهنْالص  
   ،دـيكنى أبا محم ؛م األزديـن إبراهيـه بـد اللـعبـ 
  359:....................................عـن المرابـرف بابـويع
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   ؛نهاجيجاري الصر الحـمزبن و د اهللا بن إبراهيمـعبـ 
  381.:.........................................دـا محمـنى أبـيك
  ب ـد بن عبد اهللا بن سعيد بن الخطيـد اهللا بن محمـعبـ 

  387.:.............................دـا محمـنى أبـيك؛ انيـالسلم
  395.:.........ريـه البكارـن سـد بـن محمـه بـد اللـعبـ 
  400.:......دـا محمـأبنى ـيك اطرـد الشـد اهللا بن محمـعبـ 
  ؛ اريـجالنِّ وانـن رضـف بـن يوسـه بـد اللـعبـ 
  404.:...............هدـم جـرف باسـم، ويعـا القاسـنى أبـيك
  بن سعيد  د اهللا بن عبد الرحمن بن عبد الملكـعبـ 

  432.:..................................رـن ياسبـار ـن عمـبا
   ؛عينيليمن بن محمد الرالبر بن سد اهللا بن عبد ـعبـ 
  437.:..........دـن أبي المجـرف بابـد، ويعـا محمـنى أبـيك
   ؛من بني عبد الوادي؛ عبد اهللا بن فارس بن زيانـ 

  444.:.............................دـا محمـنى أبـيك ؛انيـتلمس
  رف ـيع ؛رج بن غزلون اليحصبيـد اهللا بن فـعبـ 
  447.:......................دـا محمـنى أبـويك ؛الـن العسـباب
  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن محمد بن  عبد الرحمن بن ـ 

  450:...................الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية
  بن عبد الرحمن  عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللاـ 

  454.:.....بالمرتضىيكنى أبا المطرف، ويلقب ؛ الناصر بن معاوية
   ؛بن هشام بن عبد الملك د الرحمن بن معاويةـعبـ 

  456.:........ةـني أميـر بـب بصقـرف، والملقـيكنى أبا المط
  د الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن سعيد بن محمد ـبـ ع

  464:.................يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن الحكيم؛ اللخمي
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  يكنى أبا القاسم، ؛ زرجيـراهيم الخد الرحيم بن إبـعبـ 
  467.:................رـهب بالمـقَّلَس، ويرـن الفَـرف بابـويع
   ،ا وردـنى أبـيك........أبـو القاسـمقـد يكـون الشريف ـ 
  473:...................................ةـن القصجـرف بابـويع
  أبا زيد،  يكنى ؛عبد الرحمن بن عبد اهللا بن سعدونـ 

  475.:.................ليـهيشهر بالس ؛وأبا القاسم، وأبا الحسين
  485:...........يكنى أبا المطرف؛ عبد الرحمن بن هانئ اللخميـ 
   ؛د األزديـد بن محمـد بن أحمـن بن أحمـعبد الرحمـ 
  486:..............ـرن القصيـرف بابـر، ويعـا جعفـنى أبـيك
   ؛اريـد األنصـم بن محمـبن إبراهين ـد الرحمـعبـ 
  489:................الـن الفصـرف بابـر، ويعـا بكـنى أبـيك
  516:........رميـدون الحضـد بن خلـد الرحمن بن محمـعبـ 
  563:........ريـيي اإللبيـاج بن القمـن بن الحـد الرحمـعبـ 
  ؛ ازازيـت الفـبن أحمد بن تفلي نـعبد الرحمن بن يخلفتـ 
  564:.............................................دـا زيـنى أبـيك
   ؛بـجِنْب المـالكات اطـن بن أسبـد الرحمـعبـ 
  577:...........نـفين تاشُـف بـن يوسـر المسلميـب أميـكات
  579:.......عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن مالك المعافريـ 
  ؛ يتـشْنك اليـالملد ـن عبـن بـد الرحمـعبـ 
  587:............................................رـا بكـنى أبـيك
  592:........مـمولى لخ؛ رـصيلى بن موسى بن نُـد األعـعبـ 
  وب ـن يعقـن بـان عثمـب رـن عمـم بـد الحليـعبـ 

  593:...........دـيكنى أبا محم؛ وـيحن مـق بـد الحـن عبـبا
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  وب بن ـن يعقـن بـابن عثم رـن بن عمـالمؤمد ـعبـ 
  600:...............دـا محمـنى أبـيك؛ وـيحق بن مـد الحـعب
  ف ـن بن أبي يوسـبن عثم ليـق بن عـد الحـعبـ 
  602:..................................قـد الحـن عبـوب بـيعق
  ؛ انيـد اللحيـن أحمـا بـن زكريـد بـد الواحـعبـ 
  604:............................................كـا ملـنى أبـيك
  عبد الحقد بن ـبن محم نـق بن عثمـد الحـعبـ 

  607:..........................سـا إدريـنى أبـيك؛ وـيحن مـبا
  610:.........زاريـل الفـذين هـلي بـن عـك بـد الملـعبـ 
  611:..........زاريـل الفـبن  هذي جـرار بن مفـد القهـعبـ 
  اف ـن خفـب ةـن عطيـب بـن غالـق بـد الحـعبـ 

  613:........................اربيـوم المحـن مكتـم بـن أسلـبا
   ؛بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي م بن محمدـعبد المنعـ 
  619:...............رسـن الفـرف بابـد، ويعـا محمـنى أبـيك

  بن عبد الملك بن يحيى بن باسيو  الحسينم بن ـبد الحكيـ ع
  632:.........ينـثم الواغدي ،نيـمالي اليدرازتيتِّنْت الررادـبن تا

  رون ـان بن هـبن سليم بـك بن حبيـد الملـعبـ 
  636:.............ميـرداس السلـاس بن مـبن العب ةـبن جلهما

  وي مـداد األـبن علي بن أبي الس د بن محمدـعبد الواحـ 
  645:................................ليـبالباه رـالشهي ؛قيـالمال
  يى بن عبد اهللا ـبن عطية بن يح ق بن محمدـد الحـعبـ 

  649:....................................................اربيـالمح
  ؛ ريـرزاق األشعـبن عبد ال فـرزاق بن يوسـعبد الـ 
  687:.................................................دـو محمـأب
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  689:.............سيـف العنـن خلبد ـك بن سعيـد الملـعبـ 
   ؛تـبن أحمد بن عبد الرحمن بن يس عبد العزيز بن عليـ 
  693:.........................................انـا سلطـنى أبـيك
  بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن  عبد البر بن فرسانـ 

   700:...............................دـا محمـنى أبـيك؛ انيـالغس
  بن عبد اهللا بن حسان  بن عمرأو عبد المنعم  عبد العظيمـ 

  706:................لـا الفضـد، وأبـا محمـنى أبـيك؛ الغساني
  د ـبن محمه ـد اللـن عبب دـن بن محمـد المهيمـعبـ 

 708:............................دـا محمـنى أبـيك؛ رميـالحض
  725:..........ـ عبـد المهيمـن بن محمـد األشجعي البلـذوذي

  ؛ زوزيـن الملـب دـد الواحـن عبـز بـد العزيـعبـ 
  729:......................وززـرف بعـارس، ويعـا فـنى أبـيك

  743:.....ـ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز األسدي العراقي
  747:...ار المحاربيعبد القادر بن عبد اهللا بن عبد الملك بن سوـ 
  751:........ريـلى اإللبيـعيكنى أبا الم؛ الـعبد األعلى بن معـ 
  ؛ لـن طفيـراي بدـن سـب ليـن عـم بـد المنعـعبـ 
  753:......................اجـر بالحـرب، ويشهـا العـنى أبـيك
  سبعينبن فتح بن  بن محمد بن نصر عبد الحق بن إبراهيمـ 
  755:......نـن سبعيـرف بابـد، ويعـا محمـنى أبـيك؛ يكِّـالع
  بن عمر بن جعفر اإلسالمي بن كسمسم  عمر بن حفصونـ 

  767...............كشـن أذفونـوش بـن فرغلـب انـن دميـبا
  ؛ التجيبي عمر بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مسلمةـ 

   ؛هـلى اللـل عـة بالمتوكـاب السلطنـن ألقـب مـالملق
  774:...........سـن األفطـز بابـالمنب ؛دـأبي محمـنى بـالمك

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

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


1073 
 

  ؛ نـيى بن يغمراسـبن يح نـد الرحمـن بن عبـعثمـ 
797:.......................دـا سعيـنى أبـان، يكـل بتلمسـايالد  
  بن ميمون بن إدريس بن عبد اهللا بن حسن  علي بن حمودـ 

  اب ـويلقب من األلق ؛يكنى أبا الحسن؛ بن علي بن أبي طالبا
  805:..........................هـن اللـر لديـة، بالناصـالسلطاني

   ؛عـلي بـن يوسـف بـن تاشفيـن بـن توحـرتـ 
  809:.........................................ـنيكـنى أبـا الحس

  813:...........بي؛ يكنى أبا بكريل التحـوبن م عتيق بن زكرياـ 
  817:............يكنى أبا علي؛ ويى البطَّحلَّعمر بن يحيى بن مـ 
   قـد الحـن عبـس بـن إدريـب نـن عثمـر بـعامـ 
  822:...........................................تـا ثابـنى أبـيك
  و بن عبد اهللا بن موسى بن رح علي بن بدر الدينـ 

  828:....................نـا الحسـنى أبـيك؛ قـد الحـن عبـبا
  بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عبد اهللا  علي بن مسعودـ 

  835:............نـا الحسـنى أبـيك؛ اربيـود المحـن مسعـبا
  842:......بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي علي بن لبـ 
  ؛ ةـن كماشـد بـن محمـب فـن يوسـي بـعلـ 
  844:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  ؛ وـبن عبد اهللا بن عبد الحق بن محي عثمن بن إدريسـ 
  851:...........................................دـا سعيـى أبـنيك
   ؛انيـيى الغسـن يحـد بـن محمـب دـن أحمـق بـعتيـ 
  858:..................ءارـلفن اـرف بابـويع ؛رـا بكـنى أبـيك
  863:...........نـا الحسـنى أبـيك؛ ةـعلي بن محمد بن توبـ 

   

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

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


1074 
 

  ب ـبن الغري فرـد بن مشـبن محم رـلي بن عمـعـ 
  866:.............................نـا الحسـنى أبـيك ؛دانيـالهم
   ؛سيـور القيـن منظـد بـن محمـب. يىـن يحـن بـعثمـ 
  873:...............ورـن منظـرف بابـرو، ويعـعما ـنى أبـيك
  ؛ جيـن المذحـن الحسـب دـن أحمـلي بـعـ 
  877:.......................هدـرف بجـن، ويعـا الحسـنى أبـيك
  ؛ باهي المالقيذامي النُّبن الحسن الج د اهللاـلي بن عبـعـ 

  879:......................................نـو الحسـا أبـصاحبن
  اذش ـد بن البـف بن محمـبن خل دـلي بن أحمـعـ 

  903:............................نـا الحسـنى أبـيك؛ اريـاألنص
  906:............نـو الحسـأب؛ ن دريـد بـن محمـلي بـعـ 
  اني ـد اهللا الكنـم بن عبـبن إبراهي رـلي بن عمـعـ 

  913:............................نـا الحسـنى أبـيك؛ اطيـالقيج
  ؛ ر األزديـن عمـد بـد المجيـن عبـر بـعمـ 

  922:....................ليـا عـنى أبـيك؛ ديـنروف بالرـالمع
   ؛فيرـيالمعروف بابن الص؛ األموي عثمن بن سعيدـ 
  926:.....................انيدـر بالـرو، ويشتهـا عمـنى أبـيك
  ؛ زمـن حـب بـن سعيـد دـن أحمـلي بـعـ 
  930:.............................زمـن حـد بـو محمـام أبـاإلم
  942:........يكنى أبا الحسن؛ األنصاري المالقي علي بن إبراهيمـ 
  ؛ اميـف الكتـن يوسـب ليـن عـد بـن محمـلي بـعـ 
  950:.............عـاين الضـرف بابـويع ؛نـا الحسـنى أبـيك
  ؛ ليـاغ العقيـبن الصب قـد بن عبد الحـلي بن محمـعـ 
  954:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
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  ؛ اريـاألنص انـن سليمـد بـن محمـلي بـعـ 
  962:.............ابـن الجيـرف بابـويع ؛نـا الحسـنى أبـيك
  بن ياسر  بن عبد الملك بن سعيد بن عمار  بن موسىعلي ـ 

  1037:........يكنى أبا الحسن، ويعرف بابن سعيد ؛العنسي المذحجي
  ودي ـن جـوسى بـن مـب نـد الرحمـن عبـلي بـعـ 
  1052:.............................نـا الحسـنى أبـيك ؛ سيـالقي
  ؛ ةـن سلمـان بـن سليمـب الفـن خـر بـعمـ 
  1055:...........................................ليـا عـنى أبـيك
  ؛ انيـبن يوسف بن عمر الغس د بن محمدـلي بن أحمـعـ 
  1060:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  1063:........................فهـرس الموضوعـات والتراجـمـ 
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