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  ...)).ن عـليعـلي بـن محمـد بـ: ((في اللمحـة البدریـة 1
  م1244الموافـق لـ   2
ھـو محمـد بـن یوسـف بـن ھـود الجـذامي؛ أول الثائریـن في األندلـس عـلى  3

 .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. م1228/ھـ626الموحدیـن؛ وذلـك في سنـة 
. ھـو محمـد بـن یوسـف بـن نصـر؛ مؤسـس الدولـة النصریـة وأو سالطینھـا 4

 .اطـةلـھ ترجمـة في اإلح
 .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 5
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1 
 

2 
  ه دـد تقلد جيـوق ابـوافى الكت

  دهـجيوتُ  هـما أنت تحسن نظم
  في حلى  لفظه   من كل معنى ضمن

  وس فريدهل طلى الطرـخط يزي
طَأبا المّص ـمن خال  دعوة فر  

دهــت وده وشهيـالك غابـلع  
  ة ـوبراع ة ـد بالغـأنت الوحي

  هدـه وتليـان طريفُــولك البي
   

                                                
یشیـر ھنـا إلى عـادة تكـررت في مختصـر اإلحاطـة؛ حیـث ُتْختصــر فیھـا  1

 .بـل تلـغى أحیانـًا)). المشیخـة((الفقـرة الـتي تتكلـم عـن  
 ..البحـر الكامـل 2
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  اده ـوعم  هـت بديعـر أنـثفان
  دهـه ووليـحبيب 1تـم أنـوانظ

  
      

       
      


     


      

      
      

      


      

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

  معتزما   امـقوى المـوادع مث
  اـملتزم  2رامـلغا  رىــال ي

  ه ـعن أحبت 3نـلبيا  عـوأزم
  والبيـن عن داره التي  ريمـا

  ومــا درى أنـه  بعزمتـه
  ضرما  البين في الحشى 4علشَْأ

  رى ذاك في تصوره ـوهل ج
  اـوى لممـدث الهـأح فربما 

  5هـمشيئت  وىــهي أال نـإل
  اـمنتظم  شمالً من العيش كان

   

                                                
  .بحـر المنسـرح 1
  ...)).ـرى للغـرامال ی: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).البیـن: ((طویـل. جعلھـا د 3
  ...)).قـد أشعـل: ((؛ فأضحـت))قـ: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 4
 . ھـذا الشطـر مختـل 5
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  ني ــال لي يعنتـاذٌل قـوع
  اـندم  هــا فعلتـد فيمـال تب

  ا ـدي فأعملهـة في يـما حيل
  اـه كل ما حكمـدٌل من اللـع

  




   


 
       

      


       
1 

   
                                                

 .البحـر الخفیـف 1
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  ا ـوعاق  قَّـان عـاً للزمـعجب
  اــة ووفاقرــمس اــوعدمن

  ال ـن ليــه وأيــن أيامــأي
  اــساقواتَّ  ؤاًــل تأللآلــك

  ا ــا فكأنــا بظلهــنعمن  كم
  رماقا ا ـا علينـبا للصــمرقه

  ا ـوصلن  صـوحم كم بغرناطة
  اغتباقا رورـاح من السـباصطب

   يهد  ى نجد تلك أو نهربر 1وفي
  اـا استباقـإلين تجري  واألماني

  ن ـت وراق ولكـفي رياض راق
  قاأراـف  اـا لهـد الحيـن نـحي

  ب ـو نسيـفه مـالنسي  فيها رقَّ
اــاً رفاقـة نفوسـرقَّ اـبقد س  

  دوداً ــا قـمنه  ونـوثنا للغص
  اــواعتناق اً ـحالقى تصافُـتت

   
                                                

 ...)).في ُرَبى: ((؛ فغـدت))الـواو((طویـل . حـذف د 1
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  ل ــاه عليـبمن ص بـه  كلما
  اــل أفاقـا العليـداوى بهـوت

  ه ـفي  ةــد لألحبـعم السـحك
  اـساقنْأن تَ الـالوص  ؤوسـبك

  وء ـس ادةـر عـلدهل ثم كرت 
  شاقا  شق فيها خطب النوى حين

  اع ـاجتم بعد طول  ت الشملتَّشَ
  اـدهاق  اًـكأس  1قى الفراقـوس

  ن ـولك راً ـاد األوطان قفـوأع
  اـفيها الرفاق  انـاد القطـقد أع
  اـبالفي هويـليت شعري والعيش تط
  اــأم عراق وؤاـاً تبـأشام 2في

اً ـوب رفقـالقل  داةـيا ح بصب  
  اـاقـاق اشتيـالسي ت نفسهـبلغ

   

                                                
 )). للفـراق: ((طویـل. جعلھـا د 1
المفـازة : ؛ ألن الفیـفي والفیفـاء ھي))یـھ بالفیـفيتطو: ((طویـل. جعلھـا د 2

 .الـتي ال مـاء فیھـا
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  ن ـلبي  وآه  وةـن شجـم 1آهـف
  اـواحتراق  ةـالنفس لوعألـزم 

  
       

     

     

2 

  ه ـإدمانُ ه ـنُاد فشْأـف السهـِلَأ
  هـأشجان  هـت أحيانـواستغرق

  إذ لم يأته  ف ـالطي 3اـوشكا جف
  هـم إتيانـن لم ينـممكن م  هل

   

                                                
  )).آه: ((؛ فغـدت))الفـاء: طویـل. حـذف د 1
  .البحـر الكامـل 2
  )).جفـاه: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  وكذا الهوى  ة ـواستعبدته صباب
  هــدانبع  رارهـأح 1مـفي حك

  ة جهده ـان المحبـم رام كتمـك
  هــدو بها كتمانُـيب ه ـودموع

  غرامه   حديثوإذا المحب طوى 
  هـوع وشت به أجفانـكبى الضل

 
 

     
23

 

***     
   

                                                
  )).في حمـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).سـت: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
 .م1267الموافـق لـ   3
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  .ـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـبل 1
  )).ونسیـب: ((في النفـح 2
 )).ولیـل رجائـھ أن یصبـح: ((نفسـھ 3
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1 

  هرـن طايـمجرى بالي  2هو العال
  رهـناص ك على اآلمالـفكان من

   3لـممتداً إلى أم  رى بكـولو ج
رهـعساك 4تألعجز الشمس ما أم  

  ه ـخالقُ زّـع العـمني اهـد حبـلق
  رهـحصى مآثتُ  ل منك الـبفاض

فليزقٌ ـلْفخراً فما خَ ه ه ـعارضي  
ـالدني دى ـم 5الًوال عرهـفاخا ي  

  عجزت  لقد  نىسالح كـهللا أوصاف
  رهـخواط ن عنهاسلَ  من كل ذي

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
 .؛ وھـو أسلـم))العـالء: ((في النفـح 2
  )).أمـد: ((نفسـھ 3
 )).مـا آَبـْت: ((نفسـھ 4
  .وھـو أسلـم)). وال عـالء: ((نفسـھ 5
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  نلس  هيهات ليس عجيباً عجز ذي
  رهـزاخ  ررمى بالد عن وصف بحر
  ومنهل أنت إال الخطيب ابن الخطيب 

  رهـوالدنيا مفاخ الدينى لَـت حـزان
ر عن األوصاف ذو أدب فإن يقص  

  اذرهـع  فما بدا منك في التقصير
  م ـطفله  بلى ما شَيابن الكرام اُأل

  آزرهـم  تدـقد ش د ـإال وللمج
  ة ـقافي  اءـك فما العليـمهالً علي

  رهـناث  عٍ أنتـجبس 1الـوال الع
  ه ـراقم  اً أنتـوال المكارم طرس

  رهــب طباً أنت ماهـناقوال الم
  سنن   سري علىي  ماذا على سابق

  رهـيساي  لٌّـخ 2إن كان من نفعه
   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))وال العـالء: ((في النفـح 1
 )).فر رفقـة: ((نفسـھ 2
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ستَـث شيـحي ر ّ1داًمن العليا سي  
  اذرهــتح 2قٌـك سابـا أمامـفم

  فخروا  أنت اإلمام ألهل الفخر إن 
  3مفاخره ت واد الذي عزـأنت الج

ما بعد ما حـته من عززالً ـة وع  
  رهـكاب  ه المجدـارد فيـيط وشْأ

  محتدها  4عرىالدولة الشَِّ نادت بك 
  وازرهـأزراً ي 5دــجتَسم  داءـن

مرتدياً   رـالب  ردـا بـة لمـليح  
  6رهـساج  عديمنك فجر الس بحوص

  اً ـمرح رادهـبل في َأـفُري فالملك
بشايره  ت األرض إشراقاًـقد عم  

   

                                                
 )).مـن العلیـاء ُمتَِّئـدًا: ((في النفـح 1
 )).سبـاق: نفسـھ 2
  )).أوافـره: ((نفسـھ 3
   )).النصـرّي: ((نفسـھ 4
  .وھـو أسلـم)). مستنجـد: ((نفسـھ 5
  : ورد ھـذا البیـت في النفـح ھكـذا 6

  )).یمنك فجـر السَّعـد سافـرهوصبح  *ِحلیتھـا برداء البـّر مرتدیـًا ((
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   2اـقوم فيهبها نعمة ما أن ي 1فأضاء
  رهـق شاكـمن اللسان ببعض الح

وليا ــت مقالدهــألق 3ا أنهـنهن  
  ت منه عناصرهـزك 4يرـإلى س

  ا ـفي مطالعه م ـت  درـب  هـفإن
رهـق األرض باألنوار نايـقد طب  

 
5: 

  ا ـيا معدن الفضل موروثاً ومكتسب
  اـانتسب 7اـد إلى عليائهـمج 6كلف

  اـانتسب
  م األسمى أخو أدب ـاب مجدكـبب

  اـم يستنجد األدبـرخ بكـمستص
   

                                                
   .وھـو أسلـم)). فاھنـأ: ((في النفـح 1
  .وھـو أسلـم)). لھـا: ((نفسـھ 2
  )).ولیھنھـا أنھـا: نفسـھ 3
  )).زكّي: ((نفسـھ 4
 . البحـر البسیـط 5
 )).وكـل: ((في النفـح 6
  )).علیائـھ: ((نفسـھ 7
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  ه ـغفبلَّ  وراًـه طـان لـالزم ذلَّ
  الذي طلبا 1آماله بعض  من بعض

  2ةـينابِ ل ـن كـه مـواآلن أركب
  اـلو به نصبال يْأ  ةاألعنَّ  صعب

فى ـوك م ـحبك  ه دواعيـلتفحم  
  اـبرغ اَألبلَّي ق دـافع صش  بذاك

  3فيهاة من جاهكم ـفهل سرى نسم
  اـهبر الذَّـا يمطـة اهللا فينـخليف

 


        
4: 

   

                                                
   )).فـوق: ((في النفـح 1
  )).نائبـة: ((نفسـھ 2
 )).فبھـا: ((نفسـھ 3
  .البحـر الخفیـف 4
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  اً ـحسان اـراً مطايـما ضـهاكه

  اـلدان  باًضاض قُـنشأت في الري
  ر ـة وغديـن روضـت بيوـوثَ

م1اـليان  يرـمن النَّـات مـضعر  
   ـهالل  اـرامهـا أراد إكـم لمـث

اـواألمان  نىـا المـله  ىنَـوس  
  داراً ـابت ي لَّـك العـباب تْدـصقَ

  2اـاإلحسان  كـقبول  ت فيـورج
  ا ـلم  مـهادك الدـا جيـد قبلنـق

  انـالحسا اقـتَا منها العـأن بلون
   

                                                
وبعـد ھـذا البیـت مباشـرة ورد بیـن . ؛ بالنـون الموحـدة))لبانـا: ((في النفـح 1

  : آخـر في النفـح وھـو
  )).دونھـا القضـب رقـة ولیانـا *البسـات مـن الظـالل بـرودا ((

؛ ثـم أورد ))بتـھفأج: قـال: ((ورت في نفـح الطیـب ـ بعـد ھـذا البیـت عبـارة 2
  :ابـن الخطیـب األبیـات التالیـة
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  1عـر ببيـف كل حجـخل تـأقبل
  اـعيان  هـا عليـت وصفهـخلع

   ا ــوفسحن ا ــبرعيه 2اــفقبلن
  اـميدان ا ـلى لهـالع 3ارـديفي 

   4اــخذنتفأ ا ـامتطاه ا ــوأردن
  اـعنان اـفيه مـراك األديـمن ش

  ر ـسح  ةـا كتيبـت قبلهــقدم
  اـاألذهان  ت بهـبابٍ سـكت  من

  5يذاكـوش المـالجي بنُتج  مثلما
ـعــللق   ةداــكان ا ـمهم اء  

  بي ـقل  تي وال رقـرق مقلـلم ت
  6اــوبيان  ةــبراع ا ـالهـكح

   

                                                
  ).تبیـع: ((في النفـح 1
  )).فعنینـا: ((نفسـھ 2
 )).في ربـوع: ((نفسـھ 3
 )).وأردنـا امتطاءھـا فاتخذنـا: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 4
 .معنى ھـذا الشطـر أن الجیـوش تسیـر بجانـب الجیـاد مـن الخیـل 5
  : ذا البیـت في النفـح ھكـذاورد ھـ 6

  )).كالھـا براعـة وبیانــا *لم َیـُرْق مقلـتي وال راق قلـبي ((

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

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


21 
 

   يدـيه  كـاً فمثلـمهدي من يكن 
  اـلسان  كـا عليـنللثَّ  دـم أجـل

 
12

 
***  

   

                                                
 )).وسبعمائةعـام واحـد وخمسیـن : ((في النفـح 1
  .م1349الموافـق لـ   2
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1 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ة ـسن الكواعب روضح  يذكرني
  قـونر مـواظر قيد النَّـلها خط

  ن ـالنضير وأعي خدود من الورد 
  قدّـالسامي إليها تح رجسمن النَّ

  ذؤاب ـك  عـات زرع يانـوخام
  قرّـوما شقها من جدول الماء مف

 
1 

ـأسافـة النقرا ـلم  رتُـحاب س  
  امـالتم ز عن بدرـت الخـطَمَأ 

 ـج طَـنَغَؤاد بـالف تـوتيمر ف  
  امـن المنـق مـا يفيـم لـكحي

  د ـبع  ومـا بالنـك مـر أبيـلعم
  المـبالظ ل ـن المكحـالجف  عن

   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
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1 
  م ـلفرقتك ي مـالي إذا غبتم تهـم

  انـهتَّ ثـر كالغيـمهنْبم  عيني
  م ـوالشمس بهجتك نيلوفراً  أشبهتُ

  أجفان  في أمواه م غبت ـإن غبت
ـب قم يشهد لي والدمع السح بي ر  

  وإعالن سر  عندكم   متى استوى
 
      

2 
  الصبا  يقولون الح الشيب فاله عن 

  بـوتني  و لهاـوة تصبـوعن قه
  سالفة   دعوني نصطحبها ت ـفقل

  عجيب شيبي فالصبح   على صبح
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 .البحـر الطویـل 2
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1 
  والً ـد مخـليبن الـن مـال تعجب

  راءـي الفقـد فـعب يـومن اللبي
  ع ـدافم  الماء أصل الخصب غير

  اءـكالم  هـعالدة طبـو البـخوَأ
  ا ـوإنه  دوبرة الجـار مؤثـوالن

  اءــنطَالفُ  عــة بطبائــلشبيه
 
2 

  ارضي ـشيب بعظ المـومعذر لح
هـوصال  ت دوني حبالـمفتصر  

  ه ــلمحب  ةـنسب  هــتنَثَ الَّـه
هــة لجمالــلشيب  ارذَـإن الع  

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .الكامـل البحـر 2
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1 
  اً ـيوم  ثتحد دق إنـالص رـتح

  اًـحديث  لـت ال تنقـدثـح وإن 
  اً ـكتوم  اًـصوان  رـللس ن ـوك

  اًـأو حديث كرـان سـا كـمبور
 

2 
  ه ـنسن راق مني منظر بان حـلئ

  نـد باطـني بالمهنَّـد سامــلق
  ة ـة من حديقـي رقعـأديم ن أك

  نـض كاملٌّ لدى الروا صـتلقفه
 
3 

  اً ـاأللحان منبعث ان من وترـإن ك
  رـسرور قوم مدى اآلصال والبك

   
                                                

 .البحـر الوافـر 1
  .البحـر الطویـل 2
 .البحـر البسیـط 3
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ـفإن حاً ـدا ما نال منبعثـالع نز  
  رـقر في وتم في النَّـي وحينهمنَّ

 
1 

   ة ـي ستَّـر فـل الخيـر كـالخي
  الـجرام الرـإال في ك فَـلْتُلم 

  األذى   لـوحم  مـزم والحلـالح
المقال  مت وصدقوالصبر والص  

 
2 

سـلي  اب اهللاـب أال إن  ق ـلغْبم  
  قـلموفَّ  عـن مانـه مـوال دون

  ه ـطريق وك ـا في سلـولكن بلين
  رقـبمط  بكلبٍ من الشيطان ليس

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
 .البحـر الطویـل 2
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   ةـه كلقمـا إليـبالدني رمـي فمن 
  قـتَّي ره ليسـذي من شـفذاك ال

  ا ـعنك حبه ععن الدنيا ود لَّـفخ
يدقـترت ادةـك إلى أوج السعـع  

 
1 

  هـل  ق ليسـيقنت أن جميع الخلأ
  في شيء فيصنعه شيء من األمر

  مدى عمري  فال أخاف وال أرجو
  هـيديه الخلق أجمع  األ الذي في

  
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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1 
 

2 
***  

   

                                                
  .1282الموافـق لـ  1
  .م1359الموافـق لـ  2
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1 

  ا ـاني كلهـري واألمـيا ليت شع
  عـراب يلمـأو س رك ـزور يغ

  ة ـألحب زلـمن  ومـل يـك  في
  عـخلل ويـللقي س ـلبل يـكالظ

  
2 

  الي ـارف والمعـوا بالمعــتسم
  والـالب  مـد بالرحـس المجـفلي

   
                                                

 .البحـر الكامـل 1
  .البحـر الوافـر 2
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  واضي ـالم  ضـا فبالبيـوإن فات
والــالع ة ــالمثقف  رـموبالس  

   1ذيـه  هـتنهض  رءــوإذا الم
  الـرى الليـض أخـس بناهـفلي

  ا ـسواه  ابـه أسبـن أسمتـوم
  الـفل إلى سوؤــت ا ــهتُعفرفْ

***     

   

                                                
 )).وإن المـرء تنھضـھ ھـذه: ((طویـل؛ فكتبھـا. تصـرف د 1
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***  
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  .ترجمـة أیضـًا في الذیـل والتكملـة، والدیبـاج المذھـبلـھ  1
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1 

 
       

2 
 

3 
***  

   

                                                
 )).ولد بغرناطة: ((أضاف ابن عبد الملك؛ صاحب الذیل. م1160الموافق لـ  1
 .م1234الموافـق لـ  2
 .رووا عنھ؛ ولكنھ لم یسمھم ًالقال صاحب الذیل والتكملة أن عشرین رج 3
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یف من الناسخ؛ ألن سیاق ما وقد یكون ھذا التحر)). محمد: ((في اإلسكوریال 1

 .أبو الحسن: ورد في الترجمة یدل على أنھ علي؛ خاصة وأن لقبھ ھو
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1
 

    *** 
   

                                                
  .م1161الموافـق لـ  1
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1 

صـعـن تْدـفُ ارعيـمؤادي أد  
  رـطَفَبي فانْـف قلـا جـذا مـفل

  كــوصل  ه ليـاح اللـو أبـل
  2رـوانخب  نيـم  بـدع القلـص

  ر ـظٌ فاتـك لحـل داني منـأص
  رـا فتـم 3اـظ مــحد اللَّـوأش

  دت ـه براً وغـو منـأرج كيف 
  رره دــتسقي 4نــسوة الحـقه

   

                                                
  .بحـر الرمـل 1
  :طویـل؛ فجعـل ھـذا البیـت ھكـذا. تصـرف د 2

  ))َصـَدٍع للقلـب مـني واْنَجَبـْر *لـو أبـاح اللـھ لي  َوْصـٌل إلى ((
  )).منـھ((األولى، وجعلھـا )) امـ((طویـل . حـذف د 3
  )).للحسـن: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1 
ة ـن دونها كل همـة مـمولي ه  

  ربلص الشَّخْيأو   أموت بها عطشان
  ورود ماء  م ـلى الكريـز عـيع

  بـهه نَـوب ويطرقـدره شـيك
  موضع  ك دّحى لوـوإني وأن أض

  بلْمن القلب أضحى دون موضعه الخُ
   أروا  انـسي اليمـنف  نيـفتمنع

  بـه قشـنقؤي على شربٍ 2حهـم
  


 

***  
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 ..)).ال عـلى ِشـرٍب: ((قبـل عـلى؛ فغـدت)) ال: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 2
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***  
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1 
  اًـريبنظراً م أرى لك في الهوى 
  اًـأو رقيب 2اذالًـك عـأن عليـك

  ف في الحب شيئاً ـبخائ  تـولس
  اـتي المشيبـسي مخافـنف لىـع

  سي ـواه نفـا تهـني كل مـيري
  اــعنيب  نيـاً عيـً مالي اـقبيح

  راح ـال ي  يسـن قـه ابـأنا من
  اــمستطيب  فـمر التأس  ذقـف

   
                                                

 .البحـر الوافـر 1
  )).َعـْذًال: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ب ـد حـي فقـت تبكـإذا ما كن
  اـحبيب  هـاب بـل الشبـمث  فما

1 
  ا ــا ووصالهـهدب وـاآلن تطل

  اـت بهجرك بالهـلَغَمن بعد ما شَ
  ا ـبصّال 2ت فيك سيماـوقد استحال

  اـأمثاله  اـروع مثلهـي االًــح
   عــبرواي  اًــا متلبســوأتيته

  اـلهذاَّع تـأصبح ودكـفنكـر ب
  نصولها   فوسـللن َلـخيض تَـبي

اـنصاله ور ـول للنحـمراً تخس  
  الحشا فيث فُنْتَ ط قْاألفاعي الر مثل

  اــأطاله  اًــجثم  ودكـبف  وأرى
  ا ـحريقهؤاد ـفي الف ضرم نار تُ

  اـبالهذُ ك ـيرقَبمف  رـنين تُـلك
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).یمـاءس: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 2
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وهي مايب نفسي عت لهذا الشَّزِج  
  اـب نالهـصع لـك نوّـته تـزال

  تي ـبنافذ من عزم  ولكم صدعت
  اـضالله  مـدي العليـيه 1هما ال

  أشتاتها   ت من كرب الدناـصادم
  اـإقالله وال ا ـت غربتهـما خف

   اـفيىء الغن  ص عسرتيولئن تقلَّ
  اـظالله  دـس تمـني فلي نفـع

  ديباجتي غير امرىء   تـما مزق
  سؤالها  النفس قط ت عليهـعرض

  فها رص  بـه الي غيرـألقى اللي
  اـب أغيالهـر مجنـد غيـسواُأل

  بي  داة تمرـا والعـشي الهوينـأم
  اـنساله  ادـر عن الجيـمراً يطي

   

                                                
  )).فـال: (طویـل. جعلھـا د 1
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  اً ـمحقق ق الجميلـعلمت لي الخل
  اـأقواله 1عملي  على في  وتسيء

  سمعت بنسمة  2وهل  اءـتبغي انثن
  اـجباله  نجد تهز لى ـت عرـم

  رة ـني نظـت لعيـعرض ولربما
ـيوخبالها  غرامها  ضى الحكيمر  

  ا ـاح بهاءهـمن غادة سرق الصب
  اـكماله  امـدر في ليل التمـوالب

  أن تكون نجومها  ة رـالمج يتهو
  اـخلخاله   اـاللهوهن حليهـا م

ل ـفطْعرضت كما مرت بعينك م  
  اـغرامه  الكحيل ترعى بناظرك 

ما نهنهت نفسي وإن ضا ـله نتم  
عاـوصاله  وداعـال ا يومـراتهب  

   

                                                
 )).عـٍم: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).ھـل: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 2
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  س ـبمجل ل أن يقوم ـيأم من كان
  اـأثقاله  ب السماـت به شهـحط

ا ـهأولي النُّ 1راةـمحا أحاديث الس  
نصا اـلى أمثالهـويضري في الع  

  ه ـى برـاً وسـواه جانبـه ألقى
  اـفي الدجى إعماله دوي ـوجنا ت

 
  ن ـة أمـه حلَّـن اللـت ديـألبس

  2اـذلذاله  هـسرايإ  ت علىـأضف
  ـة الـم بني نصر نصرتم ملَّـأنت

  اـلهذاَّع حين شكت لكم ـإسالم  
  ا ــم بهـبتالً ورحـم لها أهـكنت

  اـإنزاله م ـن ومنتــبتيرفي الغُ
  ا ـهد جدـت على سعد ليسعـنزل

  اـليهآ رـر لينصـوأوت إلى نص
   

                                                
  )).السُّـَرى: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).زلزالھـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ا ـهودة عـقيفوم السـم يـأحرزت
  اـوسكاله  اـوقوده  امـدون األن

  ة ـمنَّ م ـن أجرتـم مـلكن حبوت
  نى لهاـعي  تيـه الـة اللـبخالف

  ذا ـب  تـقال  رون سواكمـإذ تؤث
  اـرد مقالهـن يـفم ابـآي الكت

   ـاض بهـينه حتى إذا عثرت ولم
  اــالهـإنش مــبادرت  مــكُإالَّ

  ا ـكله  ةــر البريــم خيـويتآ
  اــوثماله اـا ونجاتهــومغيثه
  ا ـوضيعه من ألبس الشرف الرفيع

  اـجهاله  رة الحجاـمعصف  وكسا
  ا ـأمالكه ع العلىـمن أم في السب

  اـالهأو ميك  ا في الغربـجبريله
  دى رـمن أنقذ الغرقى وقد شمل ال

  اـا وحثالهـخياره  امـذا األنـه
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  ه ـمن تلقاي الخيرات  من فاضت 
فأزالها  جىكالصبح فاض على الد  

ه ـبكفَّ  ن الفراتـر العيـمن فج  
  سلسالها اـرو الورى ورد القطـي

  رت ـاح إذا سـبالري 1من ال يقاس
  اـهقالاب ثـل من السحـنشراً تق

  كونه   ةـود الكون علَّـمعنى وج
  اـاً أهوالهـسفَّنَاة مـالحي  سـنف

  عارض  ديمة  اهللا  ت صالة ـدام
يـعلي يمهاـالها هطَّـنه ندى الد  

  ا ــأنه وة ـالنب  تـقتحقَّ ا ـلم
  اـا الورى زلزالهـزلزلت منهقد 

وتقاعا ـا أعمامهـت عن منعهـس  
اــأحواله  اـة نصرهـأمت أيم  

  ا ـلنصره وثـل الليـم مثـفوثبت
  اـا أشبالهـب خلفهـجنَّوالحرب تُ

   
                                                

 )).یقـاسي: (طویـل. جعلھـا د 1

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

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


50 
 

  ت ـأصبح اً ـم منها زبونـوأدرت
  اـثقاله  نـترمي رؤوس الملحدي

  ا ـقلبه م ورد  درـا بـوم  درـب
  اـأل جالهـتم ادل الطاغوتـبجن

  س ـالوطي ولكم بأوطاس وقد حمي
  اـاح بحالهـأط وم ـعلى العدا ي

  مــتيبوس  اــأزواجه مـفنزعت
  اــوالهـم أمـوسلبت  اـأوالده 

  م ـلديارك فى ـبالمصط  مـوذهبت
  اـوجماله اـم ساقهـا سواكـوحي

  ة ـى منحلَّـعوز المـبه ف م ـزتفُ
  اـمناله ام ــم دون األنـأحرزت

  ه ـكلْمن م  ذيـا الملك الـيا أيه
اـوك جمالها وجاللهـت الملـنَج  

مازال حلى ـو عـمنهم يعل كـبز  
  اـالهـلي أجبـتَعور ويـمر الده
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  ادة ذروة ـجت من المـحلل  حتى
  حالها رك في المجادة ـغي حلَّ ما

  الجداتولي  الهدى تهمي الندىتحمي 
  اـأوجاله  العدا يوتر  قي الردىـوت
  من   سـك ليـقعدت شريعته بيمن

ـن على العبـشيكدر ياـاللهاد ز  
ّو ـالمل ادات يا ملكـد السـيا سي  

  اـوهالله اـوشمسها وصباحهك  
  ا ـا أو غيثهـبحره  ا ياـيا بدره

  اــا وجمالهـسنها أو حـليثهأو 
  ا ـسالفه ا كما دارت بكأس ـخذه

حـزج باللمـتم راء وا جاـيالهر  
  السحر المبين وشاحها  ني علىـتث

  اـجالله  ورـتوتدير من خمر الفُ
  ر ـاطـكش يونـرز للعـاء تبيملَ

  اـه إجاللهـحكم يوجب  والعقل 
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  هاشم  ا من ـت وذو إحسانهـوقف
  اـن حيالهـخير العالمي من سبط 

  م ـاك وطالما أرضيتـيرجو رض
  اــأرساله م ــبي وكنتـآل الن

  م ـمنك اـلدين اـد بيضـي  كم من
  اــفعاله اهـه وأوليـل 1اـشكرن

  م ــواليت م ــم واسيتـــآويت
ـا داركــتمونلْلَأحاــاللهم وج  

  ا ـأعداءن ا ــلوصالن  مـوهجرت
  اـأوصاله  اـم لصالتنــووصلت

  ما استطعتم وصله  2فصلوا أحياءنا
  اـجزاله  جزا الجزاءاْ من تعطوا 

  
   

                                                
  )).شكـرًا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).یاءنـاح: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1 

   ***  
   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1
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1 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  الحسنى  قل اهللا نستفتح من أسمائه
  ا معنىـا لفظاً وأعظمهـبأعظمه

  رب ـتقت هـه باللـهو اهللا فادع الل
  أدنى أو  ألقرب قربى من وريدك

  ه ـف عند بابـوق مله مضطراً آو
  نىـيث وال  دصي ال  وقوف عزيز

  ة ـرحم قـع الخلـبباب إله أوس
  نىـأح  وما  ى أبرـه ما أولـفلل

  ة ـم وسيلـث م من اإلخالصدّـوق
  نىـوالمقصد األس 1العليا رتبة ْلنَتَ

  ل ـمفض أموالي هل للخلق غيرك
  كنىي   يصرح عن ذكراه في اللفظ أو

  ره ـفق منك ر شكاـك مضطـبباب
  ىنَقْومن َأ  فقيراً  م من أغنىركَْأل

  عوايد   روف منكـوللفضل والمع
  ىنَهَأ د ما أدنى قطوفاً وما ـلها الحم

   
                                                

  )).العلیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  داً ـخوال  ام دأباًـا لك اإلنعـفمنه
  نىـوال يف بها األيام طراً  يانـتف

  


1 

***    
   

                                                
ھـذه ھي الترجمـة المذكـورة مـن قبـل؛ حیـث نبـھ . م1212الموافـق لـ  1

مـن المخطـوط؛ لمـا رآه تشابھـًا في االسـم والبلـد  327الناسـخ في اللوحـة 
ة بعـض الفـروق بیـن الشخصیتیـن؛ وذلـك غیـر أن ثمـ. والمشیخـة والمؤلفـات

في االسـم، ثـم المؤلفـات؛ بینمـا خلـت الترجمـة السابقـة مـن ذكـر تاریـخ 
 . لـذا ال یمكـن الجـزم بالتطابـق بیـن الترجمتیـن. المولـد وتاریـخ الوفـاة
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ـاج لـھ ترجمـة أیضـًا في التكملـة لكتـاب الصلـة، والذیـل والتكملـة، والدیب 1

 .المذھـب، ونیـل االبتھـاج
  )).غـّر النـاس: ((في الذیـل والتكملـة 2
 )).ذا حـظ مـن قـرض الشعـر: ((في الذیـل والتكملـة 3
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1،        
2. 

 
    

 
 

3
        

4 
***      

   

                                                
ثـم صـار صحبتـھ إلى قرطبـة سنـة سبـع وثالثیـن، والزمـھ إلى : ((في الذیـل 1

 )).أن تـوفي أبـو زكریـا بـن غانیـة
 .م1148ـ ھـ الموافـق ل543أي سنـة  2
 .م1114الموافـق لـ  3
 .م1170 الموافـق لـ 4
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2
  
34

          
 

                                                
عـلي بـن أبي َحـلَّي ((لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب؛ حیـث سـمي بـ 1
  .المكنـاسي) بالحـاء المھملـة(
  )).بعـض الطلبـة: ((في النفـح 2
 )).حـتى جمعـوا: ((نفسـھ 3
 )).حـّلىالسالـك والمحـلى في أخبـار ابـن أبي : ((نفسـھ 4
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1     
        

  2   3
 

 
 

45 
     *** 

   

                                                
  )).إحـدى یدیھـا، وجعلتھـا في الدقیـق حـتى علـق بـھ: ((في النفـح 1
   )).فـزوت: ((نفسـھ 2
  )).عـلى: ((نفسـھ 3
  )).؛ قالـھ في اإلحاطـة406تـوفي المذكـور سنـة : ((نفسـھ 4
  .م1345الموافـق لـ  5
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  1   
 

***  
   

                                                
  .م1199الموافـق لـ  1
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 2    

    
       

                                                
أنـھ الزرویـلي؛ ألن الزراولـة؛ والراجـح )). المـزرولي: ((في اإلسكوریـال 1
 .تمـون إلى بـني زروال؛ وھـو مـن األمازیـغنی
ھـذا القـول ممـا یلفـت النظـر؛ ألن : ((علـق عنـان عـلى ھـذا القـول؛ فكتـب 2

ھـ؛ وقـد ولـد ابـن 719المترجـم لـھ تـوفي حسبمـا ورد في آخـر ترجمتـھ سنـة 
رى؛ فإنـھ لـم یـزر فـاس ألول مـرة؛ إّال ومـن جھـة أخـ. ھـ713الخطیـب سنـة 

كیـف : ویحـق لنـا أن نتسـاءل. ھـ؛ في عھـد السلطـان أبي عنـان755في سنـة 
اتفـق مـع ذلـك أن یحضـر مجلـس قـراءة ھـذا الفقیـھ في فـاس؛ في ھـذا 

ولكـن عنـان غـاب عنـھ أن المتحـدث ھنـا ھـو صاحـب )). التاریـخ المبكـر
ؤتمـن عـلى أنبـاء أبنـاء الزمـن؛ أبـو البركـات بـن الحـاج البلفیـقي؛ كتـاب الم

  .ولیـس ابـن الخطیـب
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     1 

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

***      
   

                                                
  .م1319الموافـق لـ   1
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12 
 

 

 
      



      





 

        

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في التكملـة لكــاب الصلـة 1
 )).شـرق األندلـسویعـرف بالشـاري؛ ألن أصلـھ مـن الشـارة : ((في التكملـة 2
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 .م1137الموافـق لـ  1

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

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


69 
 




     
        
      

        
        

        
      




 
 


       


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

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


70 
 


 

 
 

   1  

2

   3
 

  
 

   

                                                
والصحیح ھو أبو العباس أحمد )). الیناشتي: ((حرفت في اإلسكوریال؛ فكتبت 1
؛ أمیر سبتة؛ كان أھلھا قد ولوه علیھا سنة )).بن محمد الیانشتيا

م؛ حیث لقب بالواثق باهللا؛ وبقي في الحكم إلى سنة 1232/ھـ630
 . الخلیفة الموحدي الرشیدفیھا أھلھا، وبایعوا م؛ السنة التي خلعھ 1237/ھـ635

  .م1244الموافـق لـ  2
  .م1250/ھـ648أي  3
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1
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 3    
 

***  
   

                                                
  .أبـو جعفـر أحمـد بـن الزبیـر؛ صاحـب كتـاب صلـة الصلـةھـو  1
 .م1175الموافـق لـ  2
 .م1251الموافـق لـ  3
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ـر في التكملـة لكتـاب الصلـة، وشـذرات الذھـب، والعب: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
 . خبـر مـن غبـر
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  ).رقاعـة: ((في التكملـة 1
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1



2 

 
     

         
 

                                                
مـن الوقائـع المؤثـرة ) Las Navas de Tolosa(تعتبـر موقعـة العقـاب  1

إذ انھـزم فیھـا جیشھـا بقیـادة الخلیفـة محمـد الناصـر . عـلى الدولـة الموحدیـة
: ؛ وعـلى رأسھـا ملـوكبـن یعقـوب المنصـور؛ أمـام جیـوش النصـارىا

حدثـت ھـذه الموقعـة في ھضـاب جبـال الشـارات . قشتالـة، ونافـارا، وأراغـون
صفـر مـن سنـة  15بیـن جیـان وقلعـة ریـاح؛ وذلـك في ) سییـرا مورینـا(

وسمیـت بذلـك االسـم لحدوثھـا . م1212جولیـت مـن عـام  6ھـ الموافـق 609
أخـذت الدولـة الموحدیـة في  وبھـذه المعركـة. في التـالل والـربى المانعـة

  .التراجـع واالنكمـاش؛ حـتى سقطـت
شاطبـة، : أنـھ ولي في األندلـس ـ بعـد قضـاء أبـدة: ورد في التكملـة 2

وشریـش، وجیـان، وقرطبـة، وسبتـة؛ باإلضافـة إلى قضـاء فـاس، وأغمـات 
 . بالمغـرب
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  2   3
 

***  
))


.((  

***  
   

                                                
  )).563بقرطبـة عـام ومولـده : ((وورد في التكملـة. م1166الموافـق لـ  1
وتـوفي بمراكـش في شھـر ربیـع األول سنـة إحـدى وخمسیـن : ((في التكملـة 2
 )).ستمائـةو
 .م1253الموافـق لـ  3
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12 

 
 


  

      
       


       

 



                                                

 .لـھ ترجمـة  أیضـًا في نفـح الطیـب 1
  .؛ أي جبل البرد؛ وتتواجد شمال مدینة لوشةMontefrio: تسمى باإلسبانیة 2
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1


     2
      3
     4 

5   6  
7

 
   

                                                
النصریـة بأیـاٍد بیـض؛ أصلـھ مـن حصـن منتفریـد؛  مـن الدولـة: ((في النفـح 1

  )).خـدم بـھ الدولـة النصریـة عنـد انتـزاء أھلـھ
 )).فكسـب: ((نفسـھ 2
 )). جاھـھ ومالـھ، وبسقـت آمالـھ: ((نفسـھ 3
 )).وتنكـرت: ((نفسـھ 4
 )).وتغلـب: ((نفسـھ 5
 )).وشـقي بمـن كـان ینافسـھ: ((نفسـھ 6
  )).ھیظلـ: ((نفسـھ 7
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1 

  ورى ـال وك ـاد ملـاً سـملكيا 
  األعصر الخالية في الحال أو في 

  وى ـس اً ـب شيئـد ال يطلـالعب
  ةـدك العاليـط يــد خـديـتج

        
2 

ـحني ـدي الملوك من آل نصر ب  
  ينـيقي  نـه ربي بحسـقى بـأل

  رتي ـوذخي دتي ـو عدتي في شه
  3نـدا ويقيــني غـه يتحسبـوب

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
  .البحـر الكامـل 2
  )).یقیـني: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 3
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  سوى  ر لم أخدمـالحش 1حتى أبى
  2نــتكفي  ةــبوسيل مــأبوابه

  أيامهم   ر فيـماد العـو نفـأرج
  3نـرضية تُـمن تحت ستر رعاي

  م ـبعده  يإن كان دهري في نافد
  4نـيبقْل ال يـوج  زــه عـفالل

       
        
5 

  راراـم وم ـي في كل    6داـول وغـس نـيا م
  اراـاحتق ه ـتدع  وال    المي ــسـلي ع أردد

  
   

                                                
  )).أواَن: ((؛ ووضـع بدلھـا))أبى((طویـل . حـذف د 1
  )).تكفیـني: ((طویـل الیـاء؛ فغـدت. أضـاف د 2
  )).ترضیـني: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).یبقیـني: ((طویـل. جعلھـا د 4
 .تـثبحـر المج 5
 )).یا من سألتك وعـدا: ((طویـل؛ فجعـل صـدر البیـت ھكـذا. تصـرف د 6
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 .م1343الموافـق لـ  1
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2 
  وا ــويمم ون ـأم اآلمل  كـبابِِل

  3موخي  حماك حطواي رتَساح وفي 
   

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).وخیمـوا: ((في النفـح 3
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تَـومن راح1تهمي اًوك جدـكفي ي   
  مـعطاش من نداك وتنع ىروـفت

ـوه كعبـوأنت لما رامة حّم ـهج  
  2وا وأحرملب  رآكـدوا مـإذا شاه

يطوفون سا ـبابك عندم عاً حول ب  
  مـالمعظَّ  امـم ذاك المقـيلوح له

  ةٌ ـومن  3اـن الرعايـاك يمـفيمن
  مـومغن اة ـللعف 4راًـويسراك يس

  ة ـوس وجنَّـر للنفـبش اك ـولقي
  مـا وترنَّـنق المرا وِـبه 5زقُّـت

ماً األزمان علْ فيا واحد اً ـصبنْوم  
  مـروق وتبسـا تـالدني 6به ومن 

   

                                                
  )).جـدواك تنھـمي: ((في النفـح 1
   )).وأحرمـوا: ((نفسـھ 2
  )).للرعایـا: ((نفسـھ 3
  )).ُیْسـٌر: ((ـھنفس 4
  )).تـرنُّ: ((نفسـھ 5
 )).ویـا مـن بـھ: ((نفسـھ 6
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ومـوجه  ننوره   رقشْه كالبدر ي  
  رمـأك ث بل هوـيجوده كالغَ 1من

  ختامه  ضفُ  ه كالمسكرـومن ذك
  مـالمتوس  مس نوراً بشرهـكالشو

لقد ح2صلت خَز الس3عاندبق غير م  
  مدّـقَم  اقـلى أهل السبـفأنت ع

  ة ـاء كل كريمـت من العليـحوي
  تتبسم  ا الروض يندى والربىـبه

  ة ـبراع  4امـت أقالم المقـوباهي
  دمـيخ  كـراعـال يإم ـال قلـف

  ا ـاد يوماً فإنمـراألمجـفاخ 5وإذا
  سلمار يـال الفخـدك في حـمجل

   

                                                
  )).ومـن: ((في النفـح 1
   )).فضـل: ((نفسـھ 2
 )).منـازع: ((نفسـھ 3
  .الجماعـة مـن النـاس: ؛ ومعنـاه))الفئـام: ((نفسـھ 4
  )).إذا: ((نفسـھ 5
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  م ـلديه ت البليغَـوا كنـوإن سكت
ّ1رـيعب لىـعن سر الع 2مـترجوي  

 
فيا صاحبي نجوجاًواي ع ـبرامة   

على ررمـكدى والتَّه حيث النَّـعب  
  جي ـيرت ك ـابـبب 3هـل والًـوق

  مـتتم كـديـل  اتـبانلُ اءـقض
  ة ـوسيل  الكـه إال عـس لـولي

  مـمى من عالك وأعظـوال شيء أس
  ه ـفما ل 4كـفجد بالذي يرجوه لمنَّ

  نظمي كـثناي  نـن مـد ثميـكعق
  ع ـطال  دكـعد عنالس ونجم بقيتَ

  مـجنَْأ  وتشرق درـضيء له بـي
 
5 
5 

                                                
 )).تعبِّـر: ((في النفـح 1
  )).وتترجـم: ((نفسـھ 2
 ...)).وقـوَال لـھ َعْبـٌد ببابـك((: نفسـھ 3
   )).منـك: ((نفسـھ 4
  .البحـر الطویـل 5
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  سالياً  ن ذكراألحبةـع تُـوما كن
  برغيب  وال عن هوى بيض الدما

  ة ــبلبلي  ةــني رقعـا أتتـفلم
  بـوحبي زٍلـت بها عن منـشغل

  أنعمي  لها تـاً وقلـا ألفـوقبلته
  بـوطي ولـسى بالقبـاً وممـصباح

  ارع ـب فيا حسن خطٍّ جاء من عند
  بـالم أديـظ من كـلف ويا سحر

  ابن غالب   هـلم يحك  وإن قريضاً
  بـعجي رـن اآلداب غيـلخلو م

 
1 

***  
   

                                                
 .م1349الموافـق  1

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

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


87 
 

 
***  
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1      

 





       
        

       
       

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))مسمـور: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
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1 
 

      
         


 2   
 

          *** 
   

                                                
 .انقطـع فجـأة ھنـا سیـاق الكـالم 1
  .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 2
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1 
 

 

 
 

       



       
        

      
       



                                                
الترحمة وردت ضمن العلیین  والحظ عنان أن ھذه)). عمر: ((في اإلسكوریال 1
؛ وعلیھ رجح أن یكون ذلك سھوًا من ناسخ )).أي من  یسمون باسم علي(

 .ھذا؛ أن مخطوط الزیتونة ورد فیھ اسم علي ويؤيدمخطوط اإلسكوریال؛ 
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1
 

 
       

 
       
        

2 
  داً ـوحي   3الءــني للبـملَسَأ

  دــه وحيـكلْو في مـمن ه
  اً ـحتم  اءـي الفنلَّـا عـقض

  دـحيه لي مـعن ن ـم يكـفل
  زى ـن قى غريقـف يبـوكي

  دــأوالً صعي  هــذاتــف 
   

                                                
  .م1311الموافـق لـ  1
 .مخلـع البسیـط 2
  )).للبـال: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. حـذف د 3
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  ه ــه إليـوالــد أحــيعي
  دـالمعي 1يدـبه المـمن نعت 

  



    
       


     

2 
  ر ـنى ال أصبـل المنحـيهعن ُأ

  ذرواـلوني فيهم أو فاعـفاعذ
  وا ـبم عذَّـوإن ه  4ابـأحب 3هم

ـنَومرواـوا أم هجـلاي وص  
   

                                                
 )).الُمبـْدئ(: (طویـل. جعلھـا د 1
  .بحـر الرمـل 2
  )).فیـھ: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).أحبـابي: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 4
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1 
  ب ـل واد شاعر ومطيـأفي ك

  بـل ناد منبر وخطيـوفي ك
  د ـناق ة ـر األقوام قلَّـنعم كث

  صيبوم لهم فتساوى مخطىء
 

      
      

       
2 

  حاجباً   عند باب ىقـت ألـإذا جي
مالكـة حـمن فرط الجهام  ياهح  

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
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  د ـجنة قاص مغناك 1بـومن عجي
  كـلوحاجبها من دون رضوان ما

 
       


        



        
       
 

   

                                                
  )).عجـب: ((طویـل. جعلھـا د 1
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1 
  ر ـالمفاخ  هـك ذا من هوتـكتاب

  رـه زواهـاً راق منـا وسنـسن
  راً ـلمنظم ناثد اـاء كالعقـلقد ج

  رـقاص 2في ذا  د قس عنكـفراي
  ا ـوم تشهد عندمـالق بالغته في 

  ادرـك صـه أنه عنـك فيـتشك
  ه ـه من روض أنيق غصونـفللَّ

  رـوزاه  اهزِــفَ  3اـا تتمنـبم
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).ذاك: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).تتمّنـاه: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ه ـه فإنـفي دهـه تجـا شيتـفم
  رـهو زاخ اـر بهـره بحـلناظ

  م ـمجده لى شاعهنيكم يابن اُألفنُ
  رـك آخــد بذاتــم مجـكقياد

  منحياة    1تّـت بما فيه انبـأتي
  رـالمقاب  ورـالده حوته على مر

  رائقاً  ر لفظكـت فيه سحـوأبدي
  رـسواه  ان وهيـه األجفـب تلذُّ

  فيه الزلت باقياً  طرفي  تُـعومتَّ
  رـي يوم تبلى السرايبك ربّ 2ونحا

ـالم مـك مني بالسـوخصّداً رد  
  طاير لدنيا وما طار دى اـعليك م

  

 
3: 

   
                                                

  )).تبـتُّ: ((طویـل. د جعلھـا 1
  )).نحـا: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 2
  .م1268الموافـق لـ  3
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      1 


         

2 
  ري ـنفس اصب  3يا  ضى األمرـق

  درـم القــلحك  مـتسلي رـصب
  ه ـإن  ؤاديــا فـي  زاءــوع

  درــمقت  رـقاه  كـملحكـم  
  ا ـرهــتدبي  تـحكمُأ  4ةـحكم

  رـفالس  لـا في سبيـن منهـنح
  بمسـ   ســلي  5درــمق لـأج

  رـــمستأخ وال    6دمـــتقـ
   

                                                
  .م1343الموافـق لـ   1
 .بحـر الرمـل 2
  )).فیـا: ((طویـل. جعلھـا د 3
  ...)).حكمـة قـد: ((؛ فغـدت))قـد((طویـل كلمـة . أضـاف د 4
 )).مقتـدر: ((طویـل. جعلھـا د 5
  ...)).بمستقــدم منـھ وال: ((كلمـة منـھ؛ فأضحـتطویـل . أضـاف د 6
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  ذي   لـك زاء ـه عـن اللـأحس
  رــي عمـف  1هــلربّ  ةـخشي

  الـالتقي الخاشع   2اــإمامن  في
  رــبكي السّالز  ذاتـطاهر الـ

   ىقــمست  3نــرشي سليمــقُ
  رــهرف المطَـم الشَّـصميمن 

   ه ــأن  4لـــاللي   دـــيشه
  رــهل السـطوي  رـالذكدايـم 

   5اـودهـت وفـالة بعثــفي ص
  زــضمن م 6فىـر المصطـزم

   7داًــوساج اً ــاً وراكعــنايم
  رــفجنْالم  رهــوع فجــلطل

   

                                                
  )).مـن ربـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).أمـانيّّ: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).سلیـم: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).اللیـل دلیـال أنـھ: ((؛ فغـدت))دلیـال: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 4
 )).َبعثـْت وفـدًا لھـافي صـالة : ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 5
 )).للمصطـفى: ((طویـل. جعلھـا د 6
  )).نئمـًا أو راكعـًا أو ساجـدا:  ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 7
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  داً ــغ 1اـن شملنـع الرحمـجم
  رــر البشـه خيــب اللـبحبي

   ـة الــود رحمــوف  هـوتلقت
  رـوالبش ا ـأتي بالرضـتـلـه 

***  
   

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

        


                                                
  .م1309الموافـق لـ  1
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     1 

        


         
      

        


        
         

   


        
      
       


                                                
  .م1334الموافـق لـ  1
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1


                                                
  .م1341الموافـق لـ  1
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1 
  ا ـالرض ن طاف بكاسات ـقل لم

  لـا قد نهـاق ممـالعش قىـوس
 

   
       

        
2 

   أسرار   نـدة منهـل واحـفي ك
  رارـفي اللفظ أس  ال تنقضي ولها

  ت ـعمس إن رمت حصر معانيها بما 
  ارـبالسمع إخص ليس لها   أذناك

   

                                                
 .بحـر الرمـل 1
 .البحـر البسیـط 2
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  اب ـالحج  فاصحب خبيراً بما يرضى
  ستار  رـالح 1كلـا وكذـستاره 

        
      
       
      

     





       
  

 
     *** 

   

                                                
 )).وكـذاك: ((طویـل. علھـا دج 1
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***  

 
1 ؛2]
[3؛

4.
 

 
       
     5
  




                                                
. لـھ ترجمـة في عنـوان الدرایـة، ونفـح الطیـب، ومقدمـة دیوانـھ بتحقیـق د 1

 .عـلي سـامي النشـار
 )).إمـام: ((في الزیتونـة 2
 )).وبركـة البـسي الخرقـة: ((في اإلسكوریـال 3
ـتي تبعـد ؛ والCharches: یعتقـد عنـان أنھـا ھي القریـة المسمـاة الیـوم 4

  . كیلـم تقریبـُا 15عـن وادي آش بـ 
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 5
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    1 
     
2     3

       


       
 

 
       

       


4
5.     


                                                

 .سقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال 1
 )).المخلصیـن: ((في الزیتونـة 2
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 3
 )).إسراومـل: ((في الزیتونـة 4
  .م1208الموافـق لـ  5
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 1      
        


     2





 

 
       


       

    

                                                
 )).استقـرا: ((في الزیتونـة 1
  .ھكـذا 2
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      1 
   




 
 

     
        
   2  

     
    

 
   

                                                
 )).فنـودي: ((في الزیتونـة 1
 )).الموجودیـة: ((في اإلسكوریـال 2
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1 
لقد تته  عـبجر ـد والفقاً بالتجر  

  الدهر  فلم أندرج تحت الزمان وال
  ة ـقدسي ةٌـبي نفحـلقل  اءتـوج

  رـواألم فغبت بها عن عالم الخلق
  ره ـنش ون والطيكبساط ال طويتُ

ّرشْوالنَّ وما القصد إال الترك للطي  
   2قلّـطعين القلب عن غير م وغمضتُ

  رــبالغي  بـذاك الملق ني ــفألفيت
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).القلـب غیـر مطلـق: ((...في النفـح 2
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  لحظة   لمن لم تنفصل عنه وصلتُ
أعني من الوصل والهجر 1هت منونز  

  أنني   إال دونه غير فـوما الوص
  يبعض ما أدر عن 2التشبيهأريد به 

  اً ـنايم وت أيقظ ـوذلك مثل الص
  رـضابط الحص  جل عن أمرا فأبصر

  ه ـبيان غي ـله األسماء تب 3تـنقل
  رـلفاظ ستراً على ستفكانت له األ

4 
  را ـد أبصـه قـني لو أنـمن الم

  راـه متحيّـب  حىـه أضـما ذقت
   5مـإن أنت  هـلصحب  ولـوغدا يق

  راـم منكـبي أتيت ا ـم 6مـأنكرت
   

                                                
  )).عـن: ((في النفـح 1
 )).التشبیـب: ((في الدیـوان، والنفـح 2
 )).فقلـت: ((نفسھمـا 3
 .البحـر الكامـل 4
  )).أنتمـوا: ((في الدیـوان 5
  )).أنكرتمـوا: ((نفسـھ 6
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  م ـأمور القوم عن عاداته  1تذَّـش
  ىرـمفت  ل ذاك يقال سحرـفألج

2 
  الحسنى  اً منا الزيادة الـأرى طالب

  اـبه عدن  ىفعد  بفكر رمى سهماً
  ا ـمن وجودن ا ـنلوبطْا مـنَبوطاِل

  اـعنَّ 5عق إنلدى الص 4به 3يغيب
  6ناتلحوط من حضيض   تركنا حظوظاً

  ىناألس 8المقصد األقصى إلى المقصد 7إلى
  اً ـمتوه  إال الكون  9كونف ولم نلْ

  اـنلفيا 10هكذا  وليس بشيء ثابت
   

                                                
 )).شـردت: ((في الزیتونـة، والنفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).نغیـب: ((في النفـح 3
  )).نغیـب بـھ عّنـا: ((في الدیـوان، والنفـح 4
  )).إذ: ((في الدیـوان 5
 )).ُلحوِظنـا: ((نفسـھ 6
  )).مـع: ((نفسـھ 7
  )).المطلـب: ((نفسـھ 8
 )).كنـھ: ((نفسـھ 9

 )) ھـاك: ((طویـل. كتبـت بھـذا الشكـل أیضـًا في الدیـوان؛ بینمـا جعلھـا د 10
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ّا ـنألنَّ فرض علينا ى وفرفض الس  
  قد دنا 2رك والشركالشَّ 1ناس بمحوُأ

  ه ـلرفض ل ـف السبيـكي  3ولكن
  ورافضه المرفوض نحن وما كنـا

  بالوصـل والوقفـة التي 4فيا قابال
بت بها اسمع وارعويجِح  انمثل ما أب  

   5تـام لما تداخلـك األوهـتبدت ل
  6اـنجالشَّ  عليك ونور العقل أورثك

  6اـنجالشَّ
وسا ـصولها ُأـبأنوار فهمن 7تـم  

نْومبا من أينـهع  8اـمنكان فما س  
8اـمنس  

   

                                                
 )).بملـة محـو: ((في الدیـوان 1
 )).والشـك: ((نفسـھ 2
  )).ولكنمـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. بینمـا تصـرف د)). ولكنـھ: ((نفسـھ 3
  )).قائـًال: ((نفسـھ 4
  )).لـتَتَقیَّـْدت باألوھـام لّمـا تداخ: ((نفسـھ 5
   )).السجنـا: ((نفسـھ 6
 )).وِھمـت: ((نفسـھ 7
 )).فمـا ھمنـا: ((نفسـھ 8
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  مثل ما   1تحجب األنوار للعقل  وقد
  3اـظعن من إظالم نفس حوت 2تبعد

  3اـظعن
  عي دـة ييضفي القَ  4الـوأتى دج

  صدع األمنا 5اس لمنوأكمل من في الن
  ذاـهك 7ـقه يلحـالل كان سر 6فلو

  خبنا  نحن ما  ها الجمهور لقال لنا
  ة ـوبلي ة ـن فتنـم هـدون مـوك

  نابجل ذلك قد ـة من قبـوكم بهم
  ه ـه إنـفي  مـام ال تقُـقل مـوك

  ناوالع  ير واستنجدالس دفجِحجاب 
   

                                                
 )).للعبـد: ((في الدیـوان 1
  )).تقیـد: ((نفسـھ 2
 .؛ بالغیـن المعجمـة))ظغنـا: ((نفسـھ 3
  : لـطوی. ا دـا جعلھـ؛ بینم))ة یـدعىـال في القضیـوأي وص: ((نفسـھ 4

 )).وأنَّى دجـال((
: طویـل. ؛ بینمـا جعلھـا د))وأكمـل مـن في النـاس لـم یـدع األمنـا: ((نفسـھ 5

 ..)).في النـاس مـن((
   )).ولـو: ((نفسـھ 6
  )).یـدرك: ((نفسـھ 7
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   1اـر وكل مـيت في السـوال تلتف
  حصنا  ذكره  سوى اهللا غير فاتخذ

   ىلـتجكل المراتب تُ  ومهما ترى
  مثلها حلنا ل عنها فعن ك فحـعلي

  مطلب   2وقل ليس لي في غير ذلك
  ىتجن  رفةوال طُ فال صورة تجلى

وسا ـن فإنهـو أعالم اليميـنح ر  
  اـنمال تترك اليـيمن ف  سبيٌل بها

  تي ـع لوصيـول فاستمـأمامك ه
ـقعقد تبنا  قل الذي منهال من الع  

  م ـوقبله التـبالمشك  3أيام الورى
  اـوالبنَّ 4د أهلك الخرـه قـبأوهام

   

                                                
)). فـال تلتفـت في السیـر غیـرًا وكـل مـا: ((ورد ھذا الشطر في الدیوان ھكذا 1

  )).إذ كـل مـا بـھ وال تلتفـت في السیـر: ((طویل؛ فجعل الشطر ھكذا. وتصرف د
  )).ذاتـك: ((في الدیـوان 2
  )).إمـام الـورى: ((طویـل. ؛ بینمـا جعلھـا د))أبـاد الـورى: ((نفسـھ 3
  )).الجـن: ((نفسـھ 4
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قطع الحجا وهو اـتنمحج  ا ـنحج  
وح1اـا همنـها به وه ـا شلـنتُج  

  ه ـألن  ودـد الصعــعن 2اـثبتني
يوـألن  داـلدنخْد َأـد قـعيا للص  

  ثالثة   منه 3واقـطا األـوح لنـتل
  4اـا قلنـة مـن ورؤيـرآ هربـك
ّر والنفس ويظهر باسمه للس دبراً م  

  5اـيدن  اـقبالً عندمم وعقالً وخيراً
    7اـكتابن ورـسط  إذا الحت 6ولوح

  اـاألدن مـفالقل 8ونوهو النُّ  له فيه
   

                                                
   )).وحجتنـا تتلـوه بـاء بھـا تھنـا: ((في الدیـوان 1
  )).یبطئنـا: ((نفسـھ 2
 )).األطـوار: ((نفسـھ 3
؛ ))ورؤیـة مـا قلنـا كـرَّاء وَمـْرِئيِّ: ((یـوان ھكـذاورد ھـذا الشطـر في الد 4

  )).كـراء وھـارب ورؤیـة مـا قفلنـا: ((طویـل. بینمـا جعلـھ د
  :ورد في الدیـوان في موضـع ھـذا البیـت مـا یـلي 5

  )).ویرجع مولى بالفنـا وھو یفـنى * بقائهویبصـر عبـدًا عند طور ((
 )).ولوحـًا: ((في الدیـوان 6
 ))كیاننـا: ((نفسـھ 7
 )).اللـوح: ((نفسـھ 8
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  رج وكوكبـوب  وعرش وكرسي
لجسم الكل في وصفه ح وحشى1نار  

  ا ـعند التفاتن 2نـالذه طتمر خطو
  4فيه أحضرنا التي 3حاطته القصوى

  4أحضرنا
باألزمـطَقْم 5لـر مثـان للدهـع   

  7اـأين  6ف لألجسام من نحلتهـيكي
  7اـأين

  ه ـذات 8ر مدرةـدوين الده  امـأق
9اـمنونحن ونفس الكل في بحره ع  

  ذيـجوهره ال  10الكـق لألمـوفتَّ
  1اـروف فحرفنـالح سر  هـليشكَّ

                                                
  : جـاء ھـذا البیـت في الدیـوان ھكـذا 1

  )).وحشوًا لجسم الكل في بحره عمنا *وعرشًا وكرسیًا  وبرجًا وكوكبًا ((
 )).یكـّد خطـوط الّدھـر عنـد التفاتـھ: ((في الدیـوان 2
  )).للقصـوى: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).ـاأظھرن: ((في الدیـوان 4
  )).یقیـد باألزمـان للدھـر مثـل مـا: ((نفسـھ 5
 )).نحلـة: ((طویـل. ؛ وجعلھـا د))في ذاتـھ: ((نفسـھ 6
  )).یكیـف األجسـام مـن ذاتـھ األبنـا: ((ورد ھـذا الشطـر في الدیـوان ھكـذا 7
  )).سـدرة: ((نفسـھ 8
  )).ونحـن ووصـف الكـل  في وصفـھ حرنـا: ((نفسـھ 9

  )).ألفـالك(( :نفسـھ 10
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  )).بحرفینـا: ((نفسـھ 1
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  راً ـظاه  القضية وع ـجميفرق م
  اـه فزنـتداخل اً منـويجمع فرق

د ـن غير واحـيك  لم  د شيئاًوعد  
  ىالمعن ت ـشتَّ  1اـبألفاظ أسمايه

ّ2هـه ذواتـراج منـج والمعويعر   
  اـأسرين  3بالوسم لويالع لتطويره

   5هــأن م ـاً ويوهـسفلي  4لَّـفليف
6اـه المجهول بالذات أسبطنـلسفلي  

  ه ـلذات  8بعد وصل 7در خصالًـيق
  9ات يجد لها الذهناـض مسافرـوفَ

   

                                                
   ...)).بألفـاظ أسمـاء بھـا: ((في الدیـوان 1
  )).منـھ لذاتـھ: ((نفسـھ 2
 )).بالوھـم: ((نفسـھ 3
  )).لیفلـل: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).      ویجعـل سفلیھـا ویوھـم أنـھ: ((في الدیـوان 5
  )).ذات أھبطنـالسفلیِّـھ المجعـول بالـذات بالـ: ((نفسـھ 6
   )).وصـًال: ((نفسـھ 7
 )).فصـل: ((نفسـھ 8
  )).یجذلھـا الدھنـا: ((نفسـھ 9
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  1هـور المغبة شكلـا طـل لهـيح
  2اـه المفنـفيلحق  ت فيهـوإن لمع

  ة ـنويثْمن م 3رطـه بالشَّــويلحق
  4اـنَبوالم و الملوحـوح بها وهـيل

ـود القَفنحن كدّز ذي ـرنا اليحص  
  منا لنا اًـصنعنا بدفع الحصر سجن

   5ذاـه  ساير فكم واقف أردى وكم 
  ىنـمملق أغ وكموكم حكمة أبدى 

6ابـأرب  موتي م ـكله  سـالهرام  
وحـسقراط أسكن منبك ساـنَّه الد  

  ا ـكله  مـالعوال ال ـرد أمثـوج
  7ىالحسن  ون في المثلـوأبدى ألفالط

   

                                                
   )).یجـلى لنـا طـور الَمِعیَّـة شكـة: ((في الدیـوان 1
  )).وإن لمعتت منـھ فلتلحـق المینـا: ((نفسـھ 2
  )).وُیْلِحُقھـا بالشـرك: ((نفسـھ 3
  )).والمثـنى: ((نفسـھ 4
  )).ـدَّىَھ: ((نفسـھ 5
 )).البـاب: ((نفسـھ 6
 )).وأبـدأ أفالطـون في أمثـل الحسـنى: ((نفسـھ 7
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  ه ـمشى من هيام 1وهام أرسطو حتى
  اـنَّض  يه وماالذي ألقى إل ثَّـوب

  نين عوناً على الذي رلذي القَ 2فكان
  العينا  4نهيلَوهو الذي طَ 3ا بهدـتب

  م تُعمأسباب ما قد س عن  5ويفحص
  6ده عيناإذ ر  ى العينوبالبحث غطَّ

اده ـحاتَّ م ـج طعالّــق للحوذو  
  ىمعن به 7طـبحال لنا من ال يـفق

  ال ك قال ـله ارجع عن مقال 8فقال
غَنَّى  اـداماً كل من ذاقهشربت م  

   

                                                
، ووضـع ))حـتى((كلمـة : طویـل. ھـذا ورد أیضـًا في الدیـوان؛ بینمـا أسقـط د 1

دون أن یذكـر ...)). وھـام أرسطـو أن مـشى: ((؛ فأضحـت))أن: ((بدلھـا كلمـة
  .مصـدره في ذلـك

 )).وكـان(( :في الدیـوان 2
 )).تبـدى لـھ: ((نفسـھ 3
  )).طلیـھ: ((طویـل. بینمـا جعلھـا د)). طلـب: ((نفسـھ 4
 )).ویبحـث: ((نفسـھ 5
 .؛ بالغیـن المعجمـة))غینـا: ((نفسـھ 6
  )).مـن ال یحیـط: ((نفسـھ 7
 )).فقیـل: ((نفسـھ 8
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  تي ـدة الـلي بالوحـبللشٌّ 1وانطق
  اـلما محا عنده الكون ار بها ـأش

2اـلنا حوله  رىـغأقام لذات الص   
  3خدنا  د إذ ردهـوحيب بالتَّـيخاط
  4نـمن يك  وكان خطا بابين ذاتين

  5اـقد عمن ه ـفقيراً يرى البحر في
فاصمت للحسنه ـد خلقـتجري  6ي  

  ناكْصحت فصاحته لُ 7مع األمر إذا
  خمره  8من سكر تثنى قضيب البان

  اـثنَّ هـلكن 9رـل العمـوكان كمث
   

                                                
  )).وانطلـق: ((في الدیـوان 1
: طویـل؛ فجعلھـا. وتصـرف د)). نفـريِّ مولِّھـاوكـان لـذات ال: ((في الدیـوان 2

  )).أقـام لـذات الصغرییـن لنـا حـوال((
  )).یخاطـب بالتوحیـد َصیَّـره خدنـا: ((نفسـھ 3
  )).وكـان خطیبـًا بیـن ذاَتْیـن مـن یُكـن: ((نفسـھ 4
  )). فقیـرًا یـر البحـر الـذي فیـھ قـد غصنـا: ((نفسـھ 5
  )). لجـنيِّوأصمـت ل: ((نفسـھ 6
  )).مـن األمـر إذ صـارت: ((نفسـھ 7
 )).شـرب: ((نفسـھ 8
 )).فكـان كمثـل الغیـر: ((نفسـھ 9
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  فلم  1عن ثوبه يوذبالشُّ ذَّـشَ  وقد
  2اـوازٍ وال سكن الدنـيمل نحو أح

  راً ـحاي ديرح فيه السهروـوأصب
اـأذن الوجود له 3ىقـصيخ لما يلي  

5ذيـارض الناظم الـالف 4مر بنبع   
ار إذ سهلـد لألسفتجر  اـزنالح  

  وبٍ ـوج  6ع نعليـخل سيّوالبن قَ
  7من المجد قد تبنا وليس أخاً طلب 

  8هـنحل  ةرـاق المسـأقام على س
  9نازالم لمن زمن األسرار فاستمطر

   

                                                
 )).توعـھ: ((في الدیـوان 1
  )).یمـْل نحـو أخـدان وال ساكـن ُمْدنـا: ((نفسـھ 2
 )).یصیـخ فمـا ُیْلـقي: ((نفسـھ 3
 ...)).بعـمر عـلي: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).بـھ عمـر بـن الفـارض الناظـم الـذي: ((انفي الدیـو 5
؛ الذي )خلع النعلین(المقصود ھنا ھو كتاب )). خلـع نعـل وجـوده: ((نفسـھ 6

المریدین؛ الداعیة  طائفةفي غرب األندلس ضد المرابطین؛ مؤسس  الثائرألفھ 
 .ھـ529المتصوف أحمد بن الحسین بن قسي؛ وذلك في سنة 

  )).ـات  مـن الحجـر قـد ُتْیبنـاولیـس إحاط: ((نفسـھ 7
 )).نجُلھـا: ((نفسـھ 8
  )).لما رمـز األسـرار واستمطـر المزنـا: ((نفسـھ 9
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1ـاللسن ى برق من القربنَوالح س   
اـظنَّ  ما لنجل ابن سينا الذي ظن  

  2هـذكرت قد   وقد قلد الطوسي بما
  اـنَّقد ح ف وـه نحو التصـولكن

  ظٌ ـرشد تيق  ل وابنـيفَطُ  والبن
  4اقتضت فتحه الجفنا 3رسالة يقظان

  4الجفنا
  ه ـلذات  جمعٍ  5ب توبـكسا لشعي

7اـوالودن  على حساده الذيل 6فجر  
  7اـوالودن

8هـبسبط كنان  ق الطابيوعنه طو   
  9اـالوهن  ذب  إذا بدسكرة الخالع 

                                                
 )).مـن الغـرب للنـھى: ((في الدیـوان 1
 )).وقـد قلـد الطـوسي مـا قـد ذكرتـھ: ((نفسـھ 2
 . طفیلوضعھا الفیلسوف األندلسي ابن رسالة حي بن یقظان التي : المراد بھا ھي 3

 . طفیل
  )).رسالـة یقظـان أقـضى فتحـھ الحْینـا: ((في الدیـوان 4
 )).ثـوب: ((نفسـھ 5
  )).یجـرُّ: ((نفسـھ 6
  )).والردنـا: ((نفسـھ 7
 )).وعنـھ طـوى الطـائيُّ ُبسـط كیانـھ: ((نفسـھ 8
  )). بـھ سكـرة الخـالع إْذ أذھـب الوھنـا: ((نفسـھ 9
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مـراً ولـصب  الروح ى برفعتسم  
  1وال قرنا يبل ما يهز نداً في المقام 

  2اـعندم  ل الحر إلىـوباح به نج
  رأى كتمه ضعفـا وتلويحه غَينـا

  ولألموي النَّظم  والنثـر في الذي
  اـأعربن راب كما عنهـذكرنا وإع

   ىفـا خـقي لمـوأظهر منه الغاف
  اـجنوالد لغيمعن أطواره ا فَوكشَّ

  تي ـة الـرار العبوديـن أسـوبي
  3س واللحنابعن إعرابها لم ترفع اللَّ

  ا ـسره  اء من تداخلـكشفنا غط
  راً ما رأيتم له بطناـح ظهـفأصب

   

                                                
  : كـذاجـاء ھـذا البیـت في الدیـوان ھ 1

  )).ولم یـر ندًا في المقام وال خدنا *تسمى بروح الروح جھرا فلم یبل ((
  )).وبـاح بھـا نجـل الحـرالي عندمـا: ((في الدیـوان 2
  )).عـن إعرابھـا لـم یرفعـوا الّلبـس واللَّجنـا: ((نفسـھ 3
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  1هتتولَّ  ا الدين الحق من قدـهوان
  اــنده  هـا ولـألبابن 2هــلقرب

الذي  ير للجانبفمن كان يبغي الس  
  3اـعنَّ  هذْــخُ اً ـزبدس الــتق

  


        
       

         
       
       
        
 

   

                                                
  )).ھدانـا لدیـن الحـق مـا قـد تولھـت: ((((في الدیـوان 1
  )).تـھلعز: ((نفسـھ 2
  )).تقـدس فلیـأت فلیأخـذه عنـا: ((نفسـھ 3
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  ﴿
* ﴾2. 




      
                                                

 )).لیـالي: ((طویـل. جعلھـا د 1
َوُھـْم َعـِن اآلِخـَرِة (: وتتمتھـا. 7: وقسـم مـن اآلیـة 6: سـورة الـروم؛ اآلیـة 2

 .)ُھـْم َغاِفُلـوَن
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 ﴿﴾1﴿
 ﴾2 ، 3  


4 

  ةـن غرفـفي عليي ن يجدـوأي
  5اـنسخه  نـم عـوإن شغلت 

   

                                                
ـوا َمـا أْنـَزَل الّلـُھ َعـَلى َوَمـا َقـَدُروا الّلـَھ َحـّق َقـْدِرِه إْذ َقاُل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َبَشـٍر ِمـْن َشـْيٍء ُقـْل َمـْن أْنـَزَل الِكَتـاَب الـِذي َجـاَء ِبـِھ ُمـوَسى ُنـورًا َوُھـًدى 
ِللّنـاِس َتْجَعُلوَنـُھ َقَراِطیـَس ُتْبُدوَنَھـا َوُتْخُفـوَن َكِثیـرًا َوُعّلْمُتـْم َمـا َلـْم َتْعَلُمـوا أْنُتـْم 

  .91: سـورة األنعـام؛ اآلیـة. )آباُؤُكـِم ُقـِل الّلـُھ ُثـّم َذْرُھـْم ِفي َخْوِضِھـْم َیْلَعُبـوَن َوَال
ُھـَو الـِذي َخَلـَق الّسَمـاَواِت َواألْرَض ِفي ِسّتـِة أّیـاٍم ُثـّم (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

ِض َوَمـا َیْخـُرُج ِمْنَھـا َوَمـا َیْنـِزُل اْسَتـَوى َعـَلى الَعـْرِش َیْعَلـُم َمـا َیِلـُج ِفي األْر
ِمـَن السََّمـاِء َوَمـا َیْعـُرُج ِفیَھـا  َوُھـَو َمَعُكـْم َأْیـَن َمـا ُكْنُتـْم َوالّلـُھ ِبَمـا َتْعَمُلـوَن 

  .4: سـورة الحدیـد؛ اآلیـة. )َبِصیـٌر
َعَمِلـِھ َفـَرآُه َحَسنـًا َفـإّن الّلـَھ أَفَمـْن ُزّیـَن َلـُھ ُسـوُء (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 3

ُیِضـلُّ َمـْن َیَشـاُء َویْھـِدي َمـْن َیَشـاُء َفـَال َتْذَھـْب َنْفُسـَك َعَلْیِھـْم َحَسـَراٍت إّن الّلـَھ 
 .8: سـورة فاطـر؛ اآلیـة. )َعِلیـٌم ِبَمـا َیْصَنُعـوَن

 .البحـر الطویـل 4
 .ھـذا الشطـر مختـل 5
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سـورة . )َوالّصْبـِح إَذا أْسَفـَر* َوالّلْیـِل إَذا أْدَبـَر (: إلى قولـھ تعـالى إحالـة 1
  .34ـ  33: المّدثـر؛ اآلیتـان
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1 

***     
   

                                                
ثمانیـة وستیـن وستمائـة؛ : ((؛ فغـدت))وستیـن: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 1

  . م1213/ھـ610وولـد الششتـري في عـام . م1269الموافـق لـ 
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1
 

 
 

     
     
       


      

 

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب.ھنتاتـة األمازیغیـةنسبـة إلى قبیلـة  1
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   1  
  

     



2 


3 

  ار ــودي 4عـربَأ  ا منـيا حسنه
  رارـدار ق  أضحت لباغي األمن

  ا ـأنوفه 5لذـال تَ زّـع  الـوجب
  ارــالقه  دــالواح زّعــإال ل

   

                                                
 )).مـن الجبـل: ((والصحیـح ھـو. ویبـدو أن خطـأ مطبـعي. ھكـذا 1
المقصـود بكتـاب الرحلـة ھـو كتـاب نفاضـة الجـراب في عاللـة االغتـراب؛  2

 .حیـث وصـف فیـھ رحلتـھ في بعـض عمـاالت المغـرب األقـصى، وجبـل ھنتاتـة
  .البحـر الكامـل 3
 .أي مـن منـازل 4
 .؛ وصوبـت مـن نفاضـة الجـراب، وأزھـار الریـاض))تعـز: ((في اإلسكوریـال 5
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  ة ـالفـخ  سد وُأـتوحي  رـومق
  ارـبن األخْـبي عــنا تُـآثاره

  دى ـأن أنهار الن ت أحسبـما كن
  1ارـاألنه  ةـملري بها في جـتج

  ا ـأن أنوار الحج أحسب تـما كن
  ارـن وفي أحجــاح في قنـتَلْتَ

من ـوإن تك  جوانبها البرود 2تج  
ـا األعـبه ت شبارـجذوة ن داء  

  ا ـل وفائهـا في سبيـت بناهدـه
  ارـر عقـرعى بغيـا صـفكأنه

دـالمج ا علىـدهلما توع  دا ـالع  
رضارـار ال بالعـالن يث يت بع  

ـمعرر ـعام 3ةـلّت بح ها وأعز  
  ارـبتَّ  فـرهز بمـالعزي د ـعب

   

                                                
 .وأزھار الریاضسقط ھذا البیت في اإلسكوریال؛ بینما ورد في نفاضة الجراب،  1
 .؛ بالحـاء المھملـة))محَّـت: ((في النفاضـة، والنفـح 2
 .؛ بالجیـم المعجمـة))بجلـة: ((ارفي النفـح، واألزھـ 3
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الندى   ان أحرزا قصبـا رهفرس  
  ارـمضم  ق وفيـوالبأس في طل

  ا ـأبيهم 1الكريم دب ـورثا عن الن
  دارـة المقـض الوفاء ورفعـمح

  شبيهة   روع تطول وهيـوكذا الف
  ارـأثم  في ورق وفي  لـباألص

  ة ـد من هنتاتـالصي أزرت وجوه
  ارــاألقم ع ـبمطال  اـفي جوه

  الـا ـت لهـة تركـه أي قبيلـلل
  راء دعوى الفخر يوم فخارـنظـ

  ه ـوملك  نـمسلمينصرت أمير ال
  ارـاألنص  مــه عزايـقد أسلمت

  دى الر ا ذهبـاً عندمـعلي 2وآوت
  ارـاع واألبصـباألسم روعـوال

   

                                                
  )).الكبیـر: ((في النفـح، واألزھـار 1
 )).وارت: ((، وفي األزھـار))آوت: ((في النفاضـة 2
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  الـ  وتخاذل الجيش اللهام وأصبح
  رارـد وفـن تقاعـبي  الـأبطـ

  ا ـداره مـه فيمـصنائع رتـفُكُ
موارـج  زـا بعـراً منهـتظهس  

  قي ـا ال يتـن ظهورهـبي امـوأق
  بشرار  ردى وقد ارتمىـع الـوق

  1تـآنس  اـار لمـا األنصـفكأنه
  ارـالمخت ة ــبم غردـا تقـفيم

  ه ـأجفان م ـاً وهـدا لحظـلما غ
  ارـاألشف  نـم عـفارهش تْـابنَ

  م ـبيوته ه بين ـاه اللـتى دعـح
  ارـر البـألم الً ـمتثم  ابـفأج
  ما   هـالل اءـلو كان يمنع من قض

  دارــذ األقـه نوافـإلي لصت خ
  ما   يأمل أن يكافىء بعض  قد كان

  ارــع األعمـقاط والـوه لـأول
   

                                                
 )).أنََّسـت: ((في النفـح، واألزھـار 1
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  دا ـد المـو امتـه لـيقنع  ما كان
  دار  نــا مــهبحقَّ امـالقي إالَّ

  ة ـفض  اء ذايبـد ذاك المـفيعي
  نضار  رب ذوبـد ذاك التـويعي

  ا ـوز على النوى أوطانهـحتى تف
  1ارـاألوط ل ـبجالي هـن ملكـم

  م ـوه وجوههـحتى يلوح على وج
  وارـع األنـساط 2ةـر الرعايـأث

  ا ـكرامه ل القصيـوغ األمـويس
  ارـوال استعص 3اـينْمن غير ما ثُ

  الدجا   بدر  ما كان يرضي الشمس أو
  ارــوال دين 4هـم فيـن درهـع

  ا ــد هامهـج أو يقلَّوّـأن يت أو 
  ودراري   5ةــبأهل ا ـونحوره

   
                                                

  ..أي بعظـم األغـراض والمقاصـد 1
 )).العنایـة: ((في النفـح، األزھـار 2
  .أي بغیـر استثنـاء 3
 )).فیھـم: ((ـح، واألزھـارفي النف 4
  )).بإھالـة: ((في النفاضـة 5
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  ما   ه إيثارـولى ابنـحق على الم
  ارـإيث رٍ ومن ـن نصـوه مـبذل

  ه ـومثل  زاءـر الجـخا ذُـفلمثله
  رارـاألح  عـيضيع صنائ  من ال

   1هضي الديون وبرـو الذي يقـوه
ـرضييرارـن وفي إسـلَه في ع  

  ا ـبه واـرفع  ةـج محلَّـحتى تح
  ارـالنظ  نـاء ألعيـالوف م ـعل

  اً ـثاني بيتاً  تُـر منها البيـفيصي
  دارــأي ب ه ـــن إليـللطائفي

  به  ي وب القوم عن هدـني قلـغتُ
ـفي لـهم تكودموعرارـجم  يم  

ـال  اـل سعيهـت من دارٍ تكفَّـيحي   
  دارـال  ىبفى وعقـبالزلمحمود 

   

                                                
 )).ومتلـھ: (في النفاضـة 1
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  ة ـه عنايـت عليك من اإللـوضف
  راـر نهـك إثــل فيـلي  1باكر

 
 

    
2

      
     

     
   

       



       
      

                                                
  )).مـا َكـرَّ: ((في النفاضـة، والنفـح، واألزھـار 1
  .م1349الموافـق لـ  2
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 .؛ فصوبھـا عنـان))مرجـا: ((في اإلسكوریـال 1
 .نسبـة إلى مدینـة بیاسـة التابعـة لكـورة جیـان باألندلـس 2
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  .م1093م أو 1091.الموافـق لـ  1
  .م1173الموافـق لـ  2
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1  

 

2       
 

     ***  
   

                                                
  .1165الموافـق لـ  1
  .م1231الموافـق لـ  2

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

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


150 
 

 

1؛

2  

 
      

   
        

   
  
       

        
      

       
                                                

الصلـة، وقالئـد العقیـان، ووفیـات األعیـان، وبغیـة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
الملتمـس، وتاریـخ قضـاة األندلـس، وخریـدة القصـر، والدیبـاج المذھـب، 

كـرة الحفـاظ، وعبـر الذھـبي، وشـذرات الذھـب، والنجـوم وأنبـاء الـرواة، وتذ
الزاھـرة، وجـذوة االقتبـاس، ومـرآة الجنـان، والمعجـم في أصحـاب القـاضي 

  .الصـدفي، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
 .نسبـة إلى مدینـة بسطـة القریبـة مـن وادي آش باألندلـس 2
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1 

   

                                                
 )).كروبـا: ((في الزیتونـة 1
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    1


         

 
       

       


2،    
      

       

3،
        

                                                
 .1305افـق لـ المو 1
  .م1136الموافـق لـ  2
  .م1148الموافـق لـ  3
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1 
  ا ـر مـربي من شـوذ بــأع

  ةـس والجنـاف من اإلنـيخ
  ضي ــتقت ة ـرحم  2هـوأسئل

  ةـل بالجنـوارف توصــع
  اره ــن نـم  3النـا للخـفم

  رحماه من جنة لـسوى فض 
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 )).واسلـك: ((في اإلسكوریـال 2
  )).للخالئـق: ((في أزھـار الریـاض 3
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1 

ا ـتنتضيه  كم ذا 2اللـالخ أذات  
  3اهـك انتضـوف عينيـسي ي عل

  ا ـأقتضيه دـمواع  ك ليـمطلب
  4اهـاقتض سـد واللمـمن التوري

  ه ـوانجزي  كـوعد مطل يفقض
  )5هاـم قضـار الناس أحسنهـخي(

6 
  رث ـعني غير مكت  يا من تحمل

ـلكنه للضابـم أوصـقنى والس  
   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
 )).الخـلِّ: ((في أألزھـار 2
  .؛ بالھمـزة))انتضـاء: ((نفسـھ 3
  )). واللعـس اقتضـاء: ((في األزھـار 4
وھـذا الشطـر مأخـوذ مـن حدیـث لرسـول اللـھ )). قضـاء: ((في األزھـار 5

عـن أبي رافـع مـولى رسـول اهللا صـلى اهللا : صـلى اللـھ علیـھ وسلـم؛ جـاء فیـھ
استسلف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بكرًا؛ فجاءتھ إبل : علیـھ وسلـم؛ قـال

لیھ وسلم أن أقضي الرجل بكره؛ من الصدقة؛ فأمرني رسول اهللا صلى اهللا ع
فقلت ال أجد في اإلبل إّال جمًال خیارًا رباعیًا؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

 .حدیث حسن صحیح)). أعطھ إیاه؛ فإن خیار الناس أحسنھم قضاء: ((وسلم
  .البحـر البسیـط 6
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  1ذا خوف  ام القلبـتركتني مسته
  ابـح وأوصـوى وتباريـأخا ج

   3ولهاً  الدجا 2أراقب النجم في جنح
  5ابـأوص م ـد للنجـراص 4كأني

  5ابـأوص
  م ـوم بعدكـالن ذدت لذيـوما وج

  عم أوصابطإال جنى حنظل في ال
 
6 

  م ـأرك ذ لم ـم أني منـه يعلـالل
  نـش الجناحيـه ريـكطاير خان

  م ـنحوك 7فلو قدرت ركبت المريخ
  9نـيح اـني جنـع مـبعدك 8فإن

                                                
 ).ذا حـرٍق: ((في األزھـار 1
 )).لیـل: ((في الزیتونـة 2
  )).سھـرًا(( :في األزھـار 3
 )).كأنـني: ((نفسـھ 4
 )).أو صـابي: ((نفسـھ 5
 .البحـر البسیـط 6
  )).الریح: ((طویل. ؛ وكتبھا د))البحر: ((في أزھار الریاض، ووفیات األعیان 7

  )).الریح((
 )).ألن: ((في الوفیـات 8
 )).حیـني: ((في األزھـار، والوفیـات 9
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1 
  وا ـتحمل  ؤادـن وبالفـا راحليـي

  ولـات قفـل الممـلكم قب  أترى
اؤه ــأنب مـدكـؤاد فعنـا الفـأم  

  لـوغلي ه ــتنتاب   جــولواع
  بمنتزح الكرى  م ـلكم عل 2رىـفت

  ولـه موصـب ليلـعن جفن ص
4هـره وإبايــصب 3هـتأودى بعز  

  م مصقولـومبس 5مـرفٌ أصـط
ة ـم بتحيـوأضنك  مــكما ضر  

  لـد الوداع قتيـا عنـيى بهـيح
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).أتـرى: ((في األزھـار 2
   )).بعزمـھ: ((فسـھن 3
 )).ولبابـھ: ((نفسـھ 4
  )).أحـمُّ: ((نفسـھ 5
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  ه ـه أو لفظـبلحظ 1لــإن الخلي
  2لــلبخي  هــه أو وقفـأو عطف

  
   3   

4 
  ه ـاماتـوخ زرع ـالر إلى ـأنظ

  احـت أمام الريـماس 5تحكي وقد
  ة ـمهزوم  6]راءـةٌ خضــكتيب[

  راحـا جـان فيهـق النعمـشقائ
  

   

                                                
 )).النجیـل: ((في اإلسیكوریـال 1
  : وردد ھـذا البیـت في األزھـار ھكـذا 2

  )). أو عطفـة أو وقفـة لبخیـل *إن البخیـل بلحظـة أو لفظـة((
  .أي الفتـح بـن خاقـان؛ صاحـب قالئـد العقیـان 3
 .البحـر السریـع 4
  )).إذا: ((في روایـات المبرزیـن 5
 كتائب: ((، وفي روایـات المبرزیـن))كتائبـا تجفـل: ((العقیـان قالئدفي  6

 )).كتیبـة حمـراء: ((، وفي وفیـات األعیـان..))تدبـر
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     ﴿
* 
﴾1. 




﴿
﴾2، 

                                                
َقّیمـًا لینـذر بأسـًا شدیـدًا ِمـْن َلُدْنـُھ َوُیَبّشـَر الُمْؤِمِنیـَن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1
سـورة . )َماِكِثیـَن ِفیـِھ َأَبـدًا* ِذیـَن َیْعَمُلـوَن الصَّاِلَحـاِت َأنَّ َلُھـْم َأْجـرًا َحَسنـًا ال

إّن َھـَذا الُقـْرآَن َیْھـِدي (:  وفي قولـھ تعـالى أیضـًا. 3ـ  2: الكھـف؛ اآلیتـان
ـوَن الّصاِلَحـاِت َأّن َلُھـْم َأْجـرًا ِلّلـِتي ِھَي َأْقـَوُم َوُیَبّشـُر الُمْؤِمِنیـَن الِذیـَن َیْعَمُل

 .9: اإلسـراء؛ اآلیـة سـورة. )َكِبیـرًا
َمـْن َیْھـِد الّلـُھ َفُھـَو الُمْھَتـِد َوَمـْن ُیْضِلـْل َفَلـْن َتِجـَد َلـُھ (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

 .17: سـورة الكھـف؛ اآلیـة.  )َوِلیـًا ُمْرِشـدًا

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

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


162 
 


   ﴿   
﴾1. 

     
       

﴿ ﴾2. 



 ﴿
﴾3. 

   
       ﴿
    
﴾4.     

                                                
 .3: سـورة الجـن؛ اآلیـة 1
َوَأّنـا ُكّنـا َنْقُعـُد ِمْنَھـا َمَقاِعـَد ِللّسْمـِع َفَمـْن َیْسَتِمـِع اآلَن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2
 .9: سـورة الجـن؛ اآلیـة. )ِجـْد َلـُھ ِشَھابـًا َرَصـدًاَی
 .27: ؛ اآلیـة:سـورة الكھـف 3
  .59: سـورة الكھـف؛ اآلیـة 4
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1﴿﴾2 .﴿ 
 ﴾3 .﴿    
 ﴾4. 

      
 ﴿ ﴾5 
      ﴿

 
﴾6.    

      
7      

                                                
 .؛ فقام عنان بالتصویب))الغین: ((وفي الزیتونة، ))الغیر: ((في اإلسكوریال 1
سـورة . )أْم َیُقوُلـوَن َشاِعـٌر َنَتَرّبـُص ِبـِھ َرْیـَب الَمنـوِن(اآلیـة كاملـة ھكـذا  2

 . 30: الطـور؛ اآلیـة
ا َواْسَتْكَبـَر ُھـَو َوُجُنـوِدِه ِفي األْرِض ِبَغْیـِر الَحــّق َوَظنُّـو(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

 .39: سـورة القصـص؛ اآلیـة. )َأّنُھـْم إَلْیَنـا َال َیْرِجُعـوَن
 .24: سـورة الجـن؛ اآلیـة 4
: وردت في سـورة إبراھیـم، وسـورة النحـل؛ فجـاءت في األولى كاملـة ھكـذا 5
ـا إّن اإلْنَسـاَن َوآَتاُكـْم ِمـْن ُكـّل َمـا َسـَأْلُتُمـوُه َوإْن َتُعـّدوا ِنْعَمـَة اِهللا َال ُتْحُصوَھ(

: وجـاءت في الثانیـة كاملـة ھكـذا. 34: سـورة إبراھیـم؛ اآلیـة. )َلَظُلـوٌم َكـّفـاٌر
 .18: سورة النحل؛ اآلیة. )َوإْن َتُعـّدوا ِنْعَمـَة اِهللا َال ُتْحُصوَھـا إّن الّلـَھ َلَغُفـوٌر َرِحیـٌم(
  .135: سـورة طـھ؛ اآلیـة 6
 )).فایـدةال: ((في الزیتونـة 7
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  ﴿ 
﴾1، 

   
 2       

 ﴿﴾3 ،﴿
   
﴾4،   

     
﴿
 ﴾5.  

   

                                                
 .47: سـورة الكھـف؛ اآلیـة 1
. )َوَیْسَأُلوَنـَك َعـِن الِجَبـاِل َفُقـْل َیْنِسُفَھـا َرّبي َنْسفـًا(: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 2

  . 105: سـورة طـھ؛ اآلیـة
ــٍذ َیـْوَم ُیْنَفـُخ ِفي الصُّـوِر َوَنْحُشــُر الُمْجِرِمیــَن َیْوَمِئ(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

 .102: سـورة طـھ؛ اآلیـة. )ُزْرقــًا
 .48: سـورة الكھـف؛ اآلیـة 4
إْذ آَوى الِفْتَیـُة إَلى الَكْھـِف َفَقاُلـوا َرّبـَنـا آِتَنـا ِمـْن َلُدْنـَك (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 5

 .10: سـورة الكھـف؛ اآلیـة. )َرْحَمـًة َوَھـّیْئ َلَنـا ِمـْن َأْمِرَنـا َرَشـدًا
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  ة ـتبت بسدـوار تبـارق أنـمش
  ن المشارق بالغربوومن عجب كَ
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1
   
  

      
      
 

     
 

  وة ـدى ولم آت جفـأيا مكثراً ص
  اضبر  ل الجفاءـوما أنا عن فع

   

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة 1
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  رة ـسوء عش  سأشكو الذي توليه من
  اضـدل قـا وأعـإلى حكم الدني

  اه ـم بينك أرتضي قضايـوال حك
  اضـن عيـوى ابـس  في الدنيا

  
 

 
 

1 
 

    
      2
 

***  
   

                                                
 .م1083الموافـق لـ  1
 .م1149الموافـق لـ  2
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1 

2 

 
 



 

 
 

  
 

   

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في التكملـة لكتـاب الصلـة، والدیبـاج المذھـب 1
  )).یكـنى أبـا طالـب وأبـا المجـد: ((في التكملـة 2
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12 

  وف ــم وقُـوك دون بابكــمل
تْطَس روفـبهم الحوادث والص  

  اً ـقدم  انـان وكـم الزمـهذلَّأ
  وفــم يطـولهـم راع وحـله

  اً ـقحسر فَـبتَعراً لمـدوا عبـغ
  فــسخي  رـا أمـا أمرهـلدني

  دوا ـدك ما تبـمج قَّـوطال وح
  وفـب والسيـم الغواضـوحوله

  رب ـود حـسون ُأـدمقْود يـسُأ
  وفـفوالص ر ـم العساكـوخلفه

  داً ـقصك ـان إليـالزم  أتى بهم
ـارى فيـيحرغيف  مـعجزهه ي  

   

                                                
عبـد اهللا محمـد الموصـول والصلـة؛ ألبي  ھـو كتـاب الذیـل والتكملـة لكتـابي 1

 .ابـن محمـد بـن عبـد الملـك األنصـاري المراكـشي
  .البحـر الوافـر 2
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م ـولى عليهـالم  اـاً أيهـفطْفع  
  اللطيف ك ـوء باريـاك السـوق

  رض ـل فد ذُـد قـسي ةُـفرحم
  بي الهادي الشريفه النَّـول بـيق

  م ـسوى كري  رى الكرامـوما ي
  وفـطُالع يدـد النَّـوأنت الماج

 


        
       

 


1 
***  

    

                                                
  .م1211الموافـق لـ  1
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***  

 
 
1؛2؛ 

 
 

      
        

       
     
       
      

3

                                                
في جـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والذیـل : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

 . والتكملـة، وتاریـخ افتتـاح األندلـس، والمغـرب في حـلى المغـرب
)). أبـو المخـشي: ((جـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والمغـرب: سـمي في 2

 . وعلیـھ وجـب التنبیـھ للخطـأ في رسـم اسمـھ؛ مـرات عدیـدة ضمـن النـص
  )).شعـر: ((طویـل األلـف والـالم؛ فأضحـت. حـذف د 3
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1: 

   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
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   1اًـل عرفـن سيبـامثل من  واوليس
  2نـها أعوـفيه ةًــقلَم بــيقلِّ

 
    

        
      

3
4

   
 

 
       


       

                                                
، ))َكِمْثـِل َمـْن إْن ِسیـَل ُعْرفـًا َولْیـَس: ((ورد ھـذا الشطـر في المغـرب ھكذا 1

  )).ولیـس كشـانيء أن سیـل عرفـا: ((وفي الذیـل والتكملـة
 )).اْعـِوراُر: ((في المغـرب، والذیـل 2
 )).أبـو المخـشي: ((األصـح 3
  )).أبـا المخـشي(( 4
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     1


        


 
 

 
 

2
   3   

   4   


                                                
 )).أبي المخـشي(( 1
 .سقـط ھـذا االسـم في االسكوریـال؛ فأضافـھ عنـان 2
  )).أبي المخـشي(( 3
 )).أبي المخـشي(( 4
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1 

  دا ـللع   اتيـبن   أم  تْـعضخَ
  2ىر فمضـمه بَأـالل  ضىـإذ ق

  ا ـإنم  راًـضري  مىـورأت أع
شْمبالعصلْ ه في األرضي اـمس  

  3ةًـقول ت ـداً وقالـجت وـبكف
  4ىدـني المـت مـقوهي حدا حلَّ

  ا ـقوله ن ـم 5رحـف  ؤاديـفف
  6ىمــاألدواء أس الع نـا مـم

  رٍ ـبص مى ذا ــال العـوإذا ن
  7اـد نعـت قـل ميـكان حياً مث

   

                                                
  .بحـر الرمـل 1
  )).أن قـضى اهللا قضـاء فمضى(( :في الذیل والتكملة، وتاریخ افتتاح األندلس 2
 )).فاستكانـت ثـم قالـت قولـة: ((في تاریـخ افتتـاح األندلـس 3
 )).وھي حـّرى بلغـت مـّني المـدى: ((نفسـھ 4
  )).قـرح: ((نفسـھ 5
  )).ألدواء كالعـمىا: ((نفسھ 6
  )).قـد ثـوى: ((في الذیـل، واألدب األندلـسي مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـة 7
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   م ـرور لـالمس 1مـان للناعـوك
  دارـال  القى روراً إذاـمسيـك 

  رب ـا طـرب وهنـانى بالقـع
  اــالحم  في  جــل   نــبي

... ...........................2  
 ن ال يراـا مـبكيف يعتاد الص  

  ه ــدالً من طرفـأبصرت مستب
  اــث سعـعى به حيـيس 3فأنذا

  ه ـإنـده فـم يقـا إن لـبالعص
  اـإن مش شيـالناس يم وسؤال 

  م ـله نـأوا كـدن ب ـوإذا رك
  4ىالخراف الصو ةالً في المهمحم هو

   

                                                
  )).وكـأنَّ الناعـم: ((في الذیل، واألدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة 1
 .بیـاض في ھـذا الحیـز بقـدر شطـر؛ موجـود في اإلسكوریـال 2
  )).ًاقائـد: ((في األدب األندلـسي 3
في المھمـھ  َھْوَجـًال: ((في األدب األندلـسي مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـة 4

  )).الخـرق الصُّـوى
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خْلم يزل في كل مبيـش  الر1ىد   
  اـويجتاب الدج يصطلي الحرب 

  اً ـدنـاً بـانـسم ا ــامتطيناه
  اــبالفن اء ـنض  اـاهـفتركن

  ا ـاورت بهـد تجـق  2تيـيروذُ
  داـل النَّـراً إلى أهـقا فَـمهمه

  ا ــاف كلهـنَر مـداً خيـقاص
  راـلثَّوق اـن فـخير م  ومناف

  
       

3
4 

   

                                                
  )).السُّـرى: ((في األدب األندلـسي مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـة 1
 )).وذریـني: ((طویـل. جعلھـا د 2
ـري؛ آخـر مـن ھـو ابـن األمیـر محمـد بـن یوسـف بـن عبـد الرحمـن الفھ 3

؛ وقتـل سنة )الداخـل(تـولى بـالد األندلـس؛ إذ ھزمـھ عبـد الرحمـن بـن معاویـة 
أبو القاسم، ومحمد الملقب بأبي األسود؛ الذي قاوم عبد : ففّر ولداه. ھـ142

الرحمن مّدة؛ ولكنھ انھزم أمام خصمة القوي؛ في ھذه الوقیعة المذكورة سنة 
  . توفي بعد فترة؛ في إحدى قرى طلیطلة ھـ؛ وبقي فارًا إلى أن169

 .البحـر الكامـل 4
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  ر ـمعش  عن مواقع 1لـسايتُ  ماذا
  يقدر  ذي لمـب الـطل 2أودى بهم

  م ـفرماه ووا ـرشد الخليفة إذا غ
  رزَّأـوالمت  3زمـبالح  ذيـبالموب

  م ـاح عليهـمن السـسليم 4داـفغ
  رذَّـعتَم  وي علىـث ال يلـكاللي

  أزق ـفي م  اًـمتقنع  5مــعاداه
  6رـالممط جس العوارض ن نالموت مفي 

  ه ـفإن اح ــن السمـسليم  اـأم
  رـعاألص  وأقام سيلى جالدجلى 

وهو الذي والندى   دى أهلث النَّر  
ومحا درـوم وادي األحمـي 7ةنَج  

   

                                                
  )).وإذا تسـاءل: ((في األدب األندلـسي مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـة 1
  )).وذویھـم: ((نفسـھ 2
   .والموبذي ھو كبیر المجوس وعالمھم. ؛ أي الغلیـظ))الجھـم: ((نفسـھ 3
  )).وغـدا: ((نفسـھ 4
  .الغیـن المعجمـة؛ ب))غاداھـم: ((نفسـھ 5
   )).ُمْمطـر بالمـوت ُمْرَتَجـُس الَعـوارض: ((نفسـھ 6
   )).مغبـة: ((نفسـھ 7
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  1تـأصبح لى بالمخايضـقتالبعد 
  رـبقْا لم تُـوح عظامهـاً تلـيفجِ

  2سـعراي اببـا للذـل فيهـفاللي
  رـسنْاَأل 3ـشفٌ لنهـونهارها وق

  4ارمـر صـمبي فٌ ـم سيـأفناه
  رـبوادي األحم 5في قسطلونة وبل

  ةً ـمخاف  تـما هرب 6هات عنك
  رـأو ط ع يا ابن اللقيطة ـفقمنه 

   

                                                
 ُبعـدًا لقـلى بالمجانـص: ((في األدب األندلـسي مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـة 1

    )).أصبحـت
 )).للذئـاب فرائـس: ((نفسـھ 2
 )).وقـع لنبـش: ((نفسـھ 3
 )).مبیـد طرفـھ: ((مـن الفتـح إلى سقـوط الخالفـةفي األدب األندلـسي  4
 .؛ بـدون واو))بـل: ((نفسـھ 5
 )).فِلَتْركَبـنَّ: ((نفسـھ 6
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 1      
 2       
    
      3  
 

***  
   

                                                
  )).أبـو الخـشي(( 1
المقصـود ھـو أمیـر األندلـس عبـد الرحمـن الثـاني ابـن الحكـم بـن ھشـام ابـن  2

ھـ إلى سنـة 206سنـة وحكـم عبـد الرحمـن الثـاني مـن . عبـد الرحمـن الداخـل
 .ھـ238

في ھـذه العبـارة : (( علـق عنـان عـلى ھـذا بقولـھو. م796الموافـق لـ  3
ذلـك أنـھ إذا كـان عاصـم بـن . األخیـرة بعـض الغمـوض فیمـا یتعلـق بالتواریـخ

ھـ؛ وذلـك حسبمـا یقـول لنـا 180زیـد المترجـم لـھ؛ قـد تـوفي في حـدود سنـة 
عبـد الرحمـن بـن معاویـة : ن؛ فإنـھ بذلـك لـم یلحـق سـوى دولـتيابـن حیـا

ھـ، ودولـة ولـده ھشـام الـذي حكـم مـن سنـة  172الداخـل المتـوفي سنـة 
أمـا دولـة الحكـم بـن ھشـام؛ فقـد كانـت مـن سنـة . ھـ181ھـ إلى سنـة 172
ن كانـت مـن سنـة ھـ، ودولـة ولـده عبـد الرحمـ206إلى سنـة] ھكـذا[ھـ 180
 )).ھـ238إلى  206
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***  
 


 


 

 
  1    

         
 

     *** 
   

                                                
 .أي بعـد األلـف مـن السنـة المیالدیـة 1
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1 
    *** 

   

                                                
  .م1327الموافـق لـ  1
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1
   


 
 

    
2
 

***    
   

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 1
  .م1326الموافـق لـ  2
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1 
  اً ـمستأنس  دـصاي 2ذيـن بـك

  رــفف  اًـإنسان  رتـوإذا أبص 
   ه ـل  ما ر ـبح سيـا اإلنـإنم

  ررـالغ  اكـإي ذرهـفاح لـساح
  واحد   اس كشخصـل النـواجع

  حذر ن ذاك الشخص ـم ن ثم ك 
   

                                                
 .بحـر الرمـل 1
 )).بذیـًا: ((طویـل. كتبھـا د 2
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1 
ر ـو ولي حبيب هاجـلكيف الس  

  اـتعذيب نيـومؤاد يسـالف ياسـق
  لي ـال مواصـلما ذرى أن الخي

  اـون رقيبـجعل السهاد على الجف


2 
 


34 

***     
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .م1049الموافـق لـ  2
 )).عشـرة: ((ـاطویـل؛ فجعلھ. صوبھـا د 3
  .م1124الموافـق لـ  4
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1؛ 

 

 
 2

   3
4

 5
     

6


       
      

                                                
  .یضـًا في تاریـخ قضـاة األندلـسألـھ ترجمـة  1

  .ھي اآلن مدینـة عنابـة الجزائریـة؛ وتـسى أیضـًا بلـد العنـاب  2
 )).وادي آش؛ مـن عمـل ذانیـة: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3

ـس؛ وتقـع غـربي بلـدة صغیـرة في شـرق األندل: Cocentainaقسنطانیـة   4
  . ذانیـة؛ وإلى الجنـوب مـن شاطبـة

ھـو أبـو أحمـد جعفـر بـن عبـد اللـھ  بـن محمـد بـن سیـد بونـة؛ وقـد سبقـت  5
  .ترجمتـھ في اإلحاطـة

  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))وتوھمـت: (في اإلسكوریـال  6
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1      

      
        

       
     2 

       
  
        

 
 

      
 

   

                                                
 )).ونشـروا مذھبھـم في اإلرادة: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
 )).والخفـوف: ((نفسـھ 2
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 1  

 
 

2 
 

       
3      

 
***       

   

                                                
 )).منـع: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
 .م1255الموافـق لـ  2
 .م1332الموافـق لـ  3
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1

 

 
 

2 
   *** 

   

                                                
  .م1340الموافـق لـ   1
  )).بیاض في األصل المنتسخ منھ: ((عبارة ـز من اإلسكوریالیھذا الحورد في  2
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***  

 
1؛

 
 

 
    2 

3   


        
      

       4
5


                                                

 .لـھ ترجمـة أیضـًا في اللمحـة البدریـة 1
  .ـة مـن الزیتونـةھـذه اإلضاف  2
 .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. ھـو مؤسـس الدولـة النصریـة وأول سالطینھـا 3

  .ھـذه العبـارة واردة في االزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال  4
  )).اجتلـت: ((في اإلسكوریـال  5
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  .م1278الموافـق لـ  1
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      1 
      

        
2



 3     


       

                                                
 .م1305الموافـق لـ  1
  .م1308الموافـق لـ  2
 .م1311ـق لـ المواف 3
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      1

      2
      

         
   
        

3     
      


   4
5

                                                
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال  1
  .م1278الموافـق لـ  2
  .م1313الموافـق لـ  3

  )).معالجـة: ((في الزیتونـة  4
  .بیـاض في ھـذا الحیـز 5
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1  2   
       
        


     
     3


        
 

   

                                                
  )).فاحتفـوا: ((في الزیتونـة  1
  )).بعزمھـم: ((في الزیتونـة  2
 .بینما تـرك في موضعھا بیاض في اإلسكوریالالزیتونة؛ وردت ھذه الكلمة في  3
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 .م1320الموافـق لـ  1
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1
23

4 
  د ـوالمج ر المكارمـسالم على قب

دـوالسع شر رضى والفوز والبِقام الم  
  ة ـرحم دـومعه انٍـة إحسـمثاب

ومـتَس5يالْودع الع ّدـر والعـوالس  
  ة ـروض  ر الذي هوـفيا أيها القب

  والند تفوح شذى أذكى من المسك 
  أمانة   لك الفضل إذ حملت أرضى

  دـة الخلـإلى جن  رامـبإك ىتود
  آل نصرهم   ففيك من األنصار من

  دـذات واألب والجـم الهمام كري
   

                                                
 .م1320الموافـق لـ  1
 )).ستـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
  .م1248الموافـق لـ  3
  .البحـر الطویـل 4
  )).العلیـاء((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت . أضـاف د 5
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  ه ـن ابن عمـأمير المسلمي 1مـسقَ
  دقْالملك واسطة الع بيت   ةـونخب

   وـره أبـناص ن ـوحامي ذمار الدي
  والعقد  ك في الحللعماد المسعيد 

لبـأمي  2كير العب ـن بواجـوتيد  
ّدـفمن الحق أبناء الوغى وبنو الر  

  ا ـك أمرهـكي بالد كان مالـوتب
  الورد  ا النعماء سابغةـأفاض به 

  ة ـسنَّ  دل والفضلـا العـأقام به
 بإنصاف ممستجد عد وإسعاف تَس  

  ده ـلفق  لء العيونـوتبكي أسى م
  دجمن الو  ق لو فاضت نفوسـوبالح

  ه ـلمصاب  ولى الذيـالم  فيا أيها
   درـالج  بدا الحزن حتى في المطهمة

   

                                                
  )).ـُموَقْس: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. أضـاف د 1
 )).لیبـكي: ((طویـل الیـاء؛ فأضحـت. أضـاف د 2
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  التي   كـلى مكارمـلك اهللا ما أع
  دـوالنج  ورتسير بها الركبان في الغُ

  ة ـت خير خليفـوحسبك أن أورث
  دـت منه للورى علم الرشـوأبدي

  ة ـرحم 1هـأعماله لل  دىـإمام ه
ـلتنال بها الزمد الفردفى من الص  

  ة ـتحي  ن أزكىـعليك من الرحم
  دـالقص توفيك من إحسانه غاية  

***  
   

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

2 

 
       

      


      

      
       
      

      
        

                                                
  .خبـره موجـود في اللمحـة البدریـة 1
المقصـود ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر؛ ثـاني  2

  .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. ملـوك بـني نصـر
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1 

 


2 
    ***  

   

                                                
 .م1302  الموافـق لـ 1
 .م1287  الموافـق لـ 2
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1 

 

 
 


        

 
 

 


2 
  الحسن التي سلبت منك   ا ربةـأي

  كـعلى أي حال كنت البد لي من
   

                                                
 .أخبـاره موجـودة في اللمحـة البدریـة 1
 .البحـر الطویـل 2
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  وى ـق بالهـوهو ألي  ا بذلـفإم
كـق بالملـوهو ألي  رـغَوإما ب  

  


      
      

      
1 

  الخيف  بيكة ال رق بالسـأرقت لب
  فتْاذر من حـوإن كان فيه ما أح

2 
  ادة ـلواحظ غ على قلبي ورـتج

  من سيف  بأنفذ من عزمي وأقطع
ا ـقأو اللُّ  الوصال ة نحوولي هز  

  فـإلى الضي كهزة آبايى الكرام 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
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في الجفون وبالحش  أفيض ا ـوفيض  
  فأشكو بحالي في الشتاء وفي الصيف

  العال حق مفخري  ىري لقد وفَّـلعم
  وفـستأ يرادفي الدنيا م ينِّاْلو 

  
 

 
 

        
1، 

    *** 
   

                                                
  .م1255الموافـق لـ  1
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***  

 
][1؛

2؛ 
 

 
 




  
3
  


                                                
وترجمـة . وردت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال  1

لمغـرب، والذیـل والتكملـة، المغـرب في حـلى ا: ابـن خاقـان موجـودة أیضـًا في
والمعجـم في أصحـاب القـاضي الصـدفي، ومعجـم األدبـاء، و شـذرات الذھـب، 

  . وخریـدة القصـر، ومـرآة الجنـان، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
  )).بقلعـة الـواد: ((في النفـح 2
 .ـرب الخمـرأمـا المعاقـرة؛ فتـعني ش. إقامـة الرجـل في أكـل وشـرب: القصـف 3
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1    2 
        
3       4
56
7  

8    


     


910:11 
         

                                                
  ..)).واغـًال في: ((في النفـح 1
  . المقصـود ھنـا ھـو كتـاب صلـة الصلـة؛ لألستـاذ أبي جعفر أحمد بن الزبیر 2
 .أي نزلـت بـھ 3
 )).قصـد: ((في النفـح 4

  )).القـاضي: ((في الزیتونـة  5
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة  6
 )).حضـور: ((لذیـل والتكملـةفي ا 7
 )).بذلـك؛ فأمـر بـھ؛ فاستثبـت في استنكاھـھ وحـّده: ((في الذیـل 8
  .ھنـا اضطـراب في الصیاغـة 9

 )).فقـال لي: ((في الذیـل 10
 )).فقلـت لـھ: قـال: ((نفسـھ 11
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1        
        
2
 3     
4 

    
  5    

         
       

6 7  
       



                                                
كـل مـن : فقلـت لـھ: وكیـف؟ قـال: أن تخلدَّھـا مؤرخـة؛ فقـال لي: ((في الذیـل 1

 ... نظـر في كتابـكمـن 
  .ھـذه العبـارة وردت في الزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال، والنفـح  2
  )).فیتـوارث العلـم بذلـك األصاغـر عـن األكابـر: ((في الذیـل 3
  )).قالئـد العقیـان: فأقـرَّ اسمـھ في الكتـاب: ((نفسـھ 4
قسـطي األندلـسي؛ المعـروف ھـو محمـد بـن یحـیى بـن باجـة التجیـبي السر 5

 .لـھ ترجمـة في كتـاب اإلحاطـة. بابـن الصائـغ سبقـت
  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 6
 )).وكـان یبـدو: ((في الذیـل، والنفـح 7
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1 

 


  
2


 

 
 

   
 3 
 

   

                                                
  )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 1
  )).بشتغیـر: ((نفسـھ 2
  .أي وجـزء آخـر مـن المطمـح 3
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1 
  ؤددـة سـوهضب  ة علياءـأكعب

  ر تمطرـالمفاخب ة مجدـوروض
   2]هـورك أفقـن[ن زار ـهنيئاً لم

  أسطر  حتيه من مضايكوفي صف
  اـن كلمـاق الجناحيـلخفّ  وإني

سـر أو نسيـى لك ذكرم مرطَّع  
   3رـا لتهاجـواشٍ هاجن  وقد كان

  رـوى تتفطَّـائي جـفبت وأحش
  ظاهراً   وى لكذ دّفي و فهل لك 

  رـاء ويقطـدى صفـنْي  وباطنه
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1

بینمـا جـاء . العقیـان قالئد؛ وصوبـت مـن ))أفقـك تـوره: ((سكوریـالفي اإل  2
، قالئدوفي )). ھنیـا لملـك زار أفقـك نـوره: ((ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا

  )).ھنیئـًا لملـك زان نـورك أفقـھ: ((والمطـرب
  )).لتنافـر: ((في المطـرب 3

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

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


215 
 

  وإنني  ع بخساً ـت بعلق بيـولس
  1رـوأخطان ـأعالق الزم  ألرفع

  
2 

  ا ـاني وربمـنر عـثنيت أبا نص
ثنت عزمة السهم المصم أسطرم  

  

 
  3    

 4  

        5

    6   

                                                
 )).وأنظـر: ((في المطـرب 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).ونثبـت: ((في النفـح 3

  .وردت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ وسقطـت في اإلسكوریـال  4
 )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 5
  )).اللـھ تعـالى: ((نفسـھ 6
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1 2   
      

       
       
3 4 5  

 6 
     7  

8        
       

     ﴿
  ﴾9. 

                                                
 )).المدینـة الفالنیـة: ((نفسـھ 1
  )).یصـوِّح: ((نفسـھ 2
 )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 3

  .صوبـت مـن النفـح؛ و))بمـا: ((في اإلسكوریـال  4
  )).أي حامـل للعـبء الـذي تـواله 5
  )).تثنیـھ عـن المضـاء الصـوارم: ((في النفـح 6
  .أي إلى المتكـل عـلى غیـره 7
 )).بمنـاط: ((في النفـح 8
 .19: سـورة االنفطـار؛ اآلیـة 9
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1
2



        
 

   3   
4    5

56
6 

      
     
 7   

                                                
 )).إلى ذلـك: ((في النفـح 1

   )).َمْتـن: ((في النفـح  2
  .؛ وصوبـت مـن النفـح)).عـن((: في اإلسكوریـال  3
 .أي لذیـذ النـوم في أوائلـھ 4
  )).بالرِّیـق: ((في النفـح 5
  )).وال یفـرُّ منھـم خـّب وال موضـع: ((نفسـھ 6
 )).البـغي: ((طویـل. جعلھـا د 7
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1


        
       
  

 
  


      

       
      
        

        
       

2
                                                

 )).في طرفـھ: ((في النفـح 1
  )).وعـال: ((نفسـھ 2
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 ﴿
  
  ﴾1.     

        
       

   
2  

  ﴿﴾3. 
 

   

                                                
َنْفـٍس َمـا َعِمَلـْت ِمـْن َخْیـٍر ُمْحَضـرًا َوَمـا  َیـْوَم َتِجـُد ُكـّل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َعِمَلـْت ِمـْن ُسـوٍء َتـَوّد َلـْو أّن َبْیَنَھـا َوَبْیَنـُھ َأَمـدًا َبِعیـدًا َوُیَحّذُرُكـُم الّلـُھ َنْفَسـُھ 
  .30: اآلیـة: سـورة آل عمـران. )َوالّلـُھ َرُءوٌف ِباْلِعَبـاِد

  )).ـْھٍي عـن ُمْنكـرفي َن: ((في النفـح 2
اْسِتْكَبـارًا ِفي اَألْرِض َوَمْكـَر الـّسّيِء َوَال َیِحیـُق الَمْكـُر (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

الـّسّيُء إّال ِبَأْھِلـِھ َفَھـْل َیْنُظـُروَن إّال ُسّنـِة اَألّوِلیـَن َفَلـْن َتِجـَد ِلُسّنـِة الّلـِھ َتْبِدیـًال 
 .43: سـورة فاطـر؛ اآلیـة. )ُسّنـِة الّلـِھ َتْحِویـًالَوَلـْن َتِجـَد ِل

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

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


220 
 

 
       

12

3 

    ***  

    

                                                
 )).تسعـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
تـوفي ذبیحـًا : ((وفي معجـم أصحـاب القـاضي الصـدفي. م1134الموافـق لـ  2

: ، وفي وفیـات األعیـان))ھـ528بفنـدق لبیـت مـن مـن حضـرة مراكـش سنـة 
 )).ھـ بمدینـة مراكـش؛ في فنـدق535تـوفي قتیـًال سنـة ((

  )).ثـالث: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
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***  

 
1 

 
      2


      
3   

      
4

      
      

                                                
وقـد الحـظ . الكتیبـة الكامنـة، وبغیـة الوعـاة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة في 1

لـذا . عنـان أن ابـن الخطیـب لـم یذكـر تاریـخ وفـاة ابـن لـب؛ ألنـھ تـوفي قبلـھ
ـل في ھامـش المخطـوط ؛ مـا أورده عـن ابـن فقـد أشـار إلى أن الناسـخ سج

أن ابـن لـب : فرحـون في كتـاب الدیبـاج المذھـب؛ نقـًال عـن الحافـظ ابـن حجـر
  .ھـ783قـد تـوفي في سنـة 

  )).والذكـاء: ((في النفـح 2
 )).وعلیـھ مـدار الشـورى: ((نفسـھ 3
  )).ومعرفـة التوثیـق: ((نفسـھ 4
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      1


 
 

      
     
 

         


 

  
   

                                                
  .م1353الموافـق لـ  1
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1 

  ىأبق ما  من قلبي اليومهوى لْخذوا ِل
  3اـه رقَّكلَّ  وىـلله 2قلبي فما زال

  اره ـن  ى الوجدظَلَ  في ىدعوا القلب يصل
  ىقشْاَأل وقلبي هو  فنار الهوى الكبرى

لُسوا اليوم أهل الووا ـبه لق ما ذا د ج  
  ىألق فكل الذي يلقون بعض الذي 

ي فإن كان عبدالْ 4ِلس5اًـق مالكـتْع  
  قاتْع  من مالكي في الهوىابتغى فال 

  م ـعوى الهوى يدعو أناس وكلهبد
  اـرق الهوى جهلوا الطرقإذا سئلوا طُ

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).قلـبي كلـھ للھـوى: ((في النفـح 2
  أي عبـدا 3
  )).یسـأل: ((في الكتیبـة، والنفـح 4
 )).سیـدا: ((في النفـح 5
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  ه ـأهل نـولك  رق الهوى شتىفطُ
  2هان بها سبقافي يوم الرّ 1يجوزون

  4أهله ت طرق الهوى بينمجع 3فكم
اقـبينهم فر 5رىوكم أظهرت عند الس  

  هـأهل معارف بسيما الهوى تسمو
  اـقالصد الهوى فاعرف فحيث ترى سيما 

رة تُفْفمن ز6رةـزف  جي سحايبز  
  اـرة ترقبرقى فال عـإذا زفرة ت

   7بهم  دهم أغرتوج  إذا سكتوا عن
  اـعرفت نطق  بواطن أحوال وما

8  
  ال ـرحي ر الصيامـأأزمعت يا شه

  والـفُُأ 9امـيا بدر التم  تـوقارب
                                                

 .؛ بالحـاء المھملـة))یحـوزون: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
  )).یـوم السبـاق بھـا السبقـا: ((في النفـح 2
  )).وكـم: ((نفسـھ 3
 )).لھـاأھ: ((نفسـھ 4
 )).السـوى: ((نفسـھ 5
 )).عبـرة: ((في الكتیبـة، والنفـح 6
  )).أعربـت بـھ: ((في النفـح 7
 .البحـر الطویـل 8
 )).الزمـان: ((في النفـح 9
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  ة ـرحل  ت بك اآلنجد ك قددـجَِأ
روالـوداع قليـك للـأمس دكـي  

  1اـكلم  ت الرحيلـعمزت فَأـنزل
  زوالـت نـإذ نوي الًـويت رحينَ

  وا ـد مضـأن أهلك ق وما ذاك إالَّ
  والـرت الديار طلـوا فأبصـنافت

   2ىادـم فعل نـبها من بعده وقفتَ
  الـخلي هـكي عليـال يبـلربع خ

   4ينـعناشئة التَّ وقات في األ 3لقد كنت
الـوم قيـوأق 5اًـسوطْ ه ـب أشد  

راً ـمسف الهدى فيك  ولما انجلى وجه  
اللسدلت على وجه الض دوالـس  

  رة ـلعثْ  قيالًارتاد مرتاد م  تىـم
  الـمقي ار ـثللع فىـألـاك فـأت

   
                                                

 )).كأنمـا: ((في النفـح 1
 )))نـاد: ((طویـل األلـف المقصـورة؛ فأضحـت. حـذف د 2
  )).تفكـرت في: ((في النفـح 3
  )).ـَقىالتُّ: ((نفسـھ 4
  )).وطـأ: ((نفسـھ 5
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وناديت فينا صوا ـأقبل بة الخير ح  
  والـقب ديـم لـتزم حــبإقبالك

  م ـهببرّ ا واصلوكـت لمـلقد كن
  والـصم ووـاً لهرـاً بهم بـحفي

  شعايراً   كـه فيـن اللـأقاموا لدي
  الـالم سبيـم إلى دار السـهدته

  م ـهدّج ةـا أعنَّـوا فيهـفكم أطلق
  والـهم وكم أرسلوا فيها الدموع 

دموعاً أثارت سرة ـا ريح زفـهح  
الـسيم ت في الخدودفسالت وخد  

لديك أيا شهر الهالمدى   رواـدى قص  
  والـط لـفكم لك في شأو الفضاي

  رة ـكثي  كـف لديـل تشريـدالي
  دليال  كـه فيـاب اللـفى بكتـك

***    
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***  
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1 

 
2

  3   
 

***  
   

                                                
 .م1210الموافـق لـ  1
 .م1299الموافـق لـ  2

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة  3
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***  

 
1 

 
       


       

 
 


       

      



       

                                                
  .ستـرد ترجمتـھ في اإلحاطـة الحقـًا 1
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     ***  
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***  

 
1 

 
 

 
      
      

      


     
       
        


 

   

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
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1:
       

        
 

 
     

      





   





  
                                                

 .لمحمد بن الحاج البلفیقيمن ھو كتاب المؤتمن في أنباء من لقیتھ من أبناء الز 1
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1 

  2هدّـالكمال بخ  ل الجمال علىضفَ
  هـطال يخفى على من وس 3والحق

  ه ـبشروط ه ـه برهانـاً لـعجب
  هـسطفْبالس 4هـمطلوب  اـمعه فم

عا ـفي النفوس وإنه نـبايم التَّـل  
  5]ةـر مفرطـة وغيـمفرط[ منها 

   

                                                
نسـب المقـري في نفـح الطیـب؛ البیـت األول والـاني البـن . البحـر الكامـل 1

 .عمیـرة؛ وبقیـة األبیـات الثالثـة البـن الشـاط
 )).بوجھـھ: ((في النفـح 2
 )).فالحـقُّ: ((نفسـھ 3
 )).مقصـوده: ((نفسـھ 4
  )).منھا ُمغلَّطة وغیر ُمغلَّطة: ((وفي النفح)). مفروقة وغیر مروقة((في الزیتونة  5
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  ه ـقوفر لـليالد هـرأت وج 1فيه
  مورطة  بهات فهيت إلى الشُّغَصَأ

  2ةـحكم اً في ـا معـفأراد جمعه
  ةـطبمغلَّ وذي   ةـتجنْذي بمـه

3 
  اً ـمن انقباضي مسلك سلكتُ 4وإني

  اجـهنْم تي على ممن ص وجريتُ
  اً ـة جانبـوال البريـت أقـوترك

  اجـاً من هـادحز مـميُّأ كي ال 
 




5: 
   

                                                
؛ بالتـاء المربوطـة؛ كتبـت باألسلـوب المغـربي الـذي ))ِفَیـة: ((ربمـا تكـون 1

  . یخفـف الھمـزة
 )).ملكـھ: ((في النفـح 2
 .البحـر الكامـل 3
 )).إني: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 4
  .البحـر الخفیـف 5

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

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


237 
 

  واه ـذت هـاً لمن تخـت يومـقلْ
  ةــعوشري ا ـتبعته  دـةٌ قـملَّ

  اح ـبم  ال وهوـالوص  1بْأـلم ت
ـالمح ومـوتسةـطيعسوء القَ ب  

  الالً ـم  كـت منـإني خشي قال 
  ةـذريع دـم الـت الوصـفترك

2 
  ه ـمن ألحاظ لَّـزال أنس سـوغ

  هـلَّبس  ؤادـالف دم  اً أراق ـسيف
  د ـأعدل شاه 3كـذل  ه منـدخَوبِ

  فعله  من 4ك بهـضي بأن الفتـيق
  تي ـحج ضـفيدح  الي أطالبهـم

هلهَأ  دي منـوشاه لُّـطَودمي ي  

                                                
  )).ِلـَم تـأبى((: طویـل. جعلھـا د 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).ذاك: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).بي: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1 
  م ـعكودُأ  ة إنيـل غرناطـيا أه

  ارـج راكم ني من جـع عيـودم
  م ـفي ديارك اً ـقلبي غريب تركتُ

  ارـالج  مةرى لديكم حقَاه يلْـعس
 

 
     

    
    


  


  

                                                
 .البحـر البسیـط 1
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1 

 
  2

 
 

       3
 

***  
   

                                                
 )).أن العبـد إذا مثـل بـھ عتـق: ((وردت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال ھكـذا 1
 .م1245الموافـق لـ  2
  .م1323الموافـق لـ  3
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1 

  ا ـس دنيـشم رقُـع الشَّـلَطْإن َأ
  نـدي  سـمرب شَـالغ ع لَطْقد َأ

  س ـشم  نـوبي  سـن شمـوبي
  نــدي  نـا وبيـن دنيـا بيـم

   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
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1 

 


2 
***  

   

                                                
 .م1270 الموافـق لـ 1
  .م1314الموافـق لـ  2
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1

 

 
      

        
    

       
       


 
 


      


 

                                                
  .لـھ ترجمـة أیضـًا في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
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 1 
      

        
        

                                                
  )).تسافـر: ((في الزیتونـة  1
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 1


 
     ***  

   

                                                
. م1349/ھـ750م، و 1348/ھـ749: ھـذا الوبـاء اجتـاح األندلـس بیـن عـامي 1

  .وقـد سبقـت اإلشـارة إلیـھ
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***  

 
 

 

 
       

     
      

 
 



1 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1

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

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


247 
 

  ا ـاألوانس 1باالقوافي والظَِّ هجرتُ
  اـواللواعس اتي نعم ذَّـت لـودع

  با يب عن الصشؤادي بالمـورعت ف
  اـيائس وأصبحت عن عهد الغواية

  اً ـكنت يافع  مذ أبا خالد ما زلتُ
  اــالبس 2ارمـات المكـنس  لكل

  داً ك سيّـثى كمثلـنت ُأـفما حمل
  اـفارس  كـخيٌل كمثل  وال حملت

  *** 
   

                                                
  )).الظِّبـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 1
  )).للمكـارم: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1 

  أرى أوجه األيام قد أشرقت بشرا 
  راشْالب فقل لي رعاك اهللا ما هذه 

  رت امى تعطَّزالخُ وما بال أنفاس 
  ت األرجاء من نفحها عطراجرفَأ

  ا ـوجههس المنيرة ـبت الشمونقَّ
  رال البدجخْوراً عن الوجه الذي َأصقُ
  أريحية  الرجال 2وما زالت بأغصان

  شكرا  كما عطفت أعطافها تنثني
  فـيوس أن بدا وجه فما ذاك إالَّ

  راـه الكبت على اآليات آياتُبرفَأ
  ه ـالذي ب  العالمين ة ربّـخليف

راـوامتألت بش  تمهدت األرجاء  
   

                                                
المقصـود ھنـا ھـو السلطـان أبـو الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل بـن فـرج  1

 .والقصیـدة مـن البحـر الطویـل. ابـن إسماعیـل بـن نصـر
 )).األغصـان: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ة ساحباً روجرت على أعلى المج
  راـواألم يذيول العلى فاستكمل النه

   الـ ويقتضيوقام بأمر اهللا يقضي 
  ذكرا  بقي له في العلىفتوح التي تُـ

  م ـوفاته  وأربى على كل الملوك
بسيرته الحنى س ـقَ تْلَالتي قد عراد  

1 
  م ــا نسيـي تَـلْبقْن َأـن أيـم

  ومــيك الغُـاحاتـبس ادت ـج
ـوال عك ـنماه ـمند ــس2ىر   

  مــا النعيــدنـه عنـب لَّـح
   يدل وـيهُأ المى ــغ ســبل

  رومــا تــه مــالل ك ـبلغ
  وقٌ ـمش مــكُبم صـل لهــق

  مــالقدي ه دــوج  ه ــلحنَْأ
   

                                                
  .مخلـع البسیـط 1
  )).َسـْروًا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  الي ــاللي  رــيسه   اـلطالم
  مــه جحيــالعـأض يـوط

رام ـذي غـم لـرضاك  واـبه  
  مــم يهيـاً بكـمدا زال قــم

  ني ـواد عيـن سـع  مـإن غبت
  مــقيم ى شَـم في الحــفحبك

  م ـأراك  د أنـعساعد الس 1رلو ثَ
  مـقيبي السـقل  كىـا اشتــلم

  و أرض ـس نحـيادي العـيا ح
  مــعظي اــدرهـق  ةــبنيق

  ا ــفوى وسلــت اللَّــإذا أتي
  مــالحطي رـاظـللن  انــوب

  در ــب  نــقيرـبباَأل   والح
  ومــالنج دي ــره تهتــبسي

  رب ـوى بقــب ثـل غريـفق
  ومــعي  ر أوزارهــبح   في

   
                                                

  )).ولـو ساعـد: ((؛ فأضحـت))ثـرَّ: ((طویـل كلمـة. ـذف دح 1
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  ا ــره الخطايـت ظهـد أثقلـق
ومــالرس ره ـت ذكــبوشج  

  ال ـزم الرتحـل الحــإن أعم
  مـــالعظي ه ــبذنْ ده ــأقع

  ولى  اب ـالشب  ذاــه في ـله
  مــقيم ه ــب في غيــوالقل

  رام ـاجت ذيـواً لـا رب عفـي
  مــحلي  اـر يـتك السّـتُهال تَ

  ايي ـرج  وىـع سـالي شفيمـ
  مــكري ا ـني أيـظ  نـوحس

  وبي ــذن ني إلىــال تكلــف
  مـيا رحي  1هـللأني يا ـوارحم

 
2 

***  
   

                                                
  )).واْرَحْمـِنَي اللَّـًھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .م1349الموافـق لـ  2

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

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


253 
 

 
***  
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  ه ــثَّا بـكر وشَـنص م ـض  قد
  طـلى اإلبـع ضـع تُـسخطمذ 

  

 
     

     


        



     
  

        
 

 
   

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

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


255 
 

 
       
 

 
1 

***  
   

                                                
  . م1349/ھـ750م، و 1348/ھـ749وقـع ھـذا الوباء في األندلـس بیـن سنـتي  1
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1

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

 ***  
   

                                                
  .م1303الموافـق لـ   1
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***  

 
1 
  

  
23

  
 

 
 



        
        

                                                
  .المقتبـس، والحلـة السیـراء، وجمھـرة أنسـاب العـرب: أیضـًا في لـھ ترجمـة 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة 2
؛ وھي مـن قـرى غرناطـة؛ وتتواجـد في الجھـة Caparacenaباإلسبانیـة  3

  . الغربیـة منھـا؛ عـلى فـرع مـن فـروع نھـر شنیـل
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12

     
        3

      
      

                                                
 .م888 الموافـق لـ  1
  )).ھـ246ثـار في سنـ : ((في الحلـة السیـراء 2
أن سـوارًا كـان صاحبـًا لبحـیى بـن ُصقالـة؛ أول الخارجیـن : ((نفسـھ 3

 )).بالبراجلـة بالعصبیـة العربیـة ضـد المولدیـن والعجـم
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1        
2     

      
       
       
      

       
       
       

   
      

     



      

                                                
وھـو حصـن بھـذا االسـم یطـل عـلى )). منـت شاقـر: ((في الحلـة السیـراء 1

  .Monte Sacroطـة؛ واسمـھ باإلسبانیـة سھـل غرنا
 )). نحـو مـن ستـة آالف رجـل مـن المولدیـن النصـارى: ((في الحلـة السیـراء 2
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1

    
     

      


      

     
 

     
     

     
       
      
      

                                                
  )).خمسـة: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وكتبـت في الزیتونـة  1
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1 
صم الغواني ر ودتي ـد مـنييا ه  

  ذاليـتي وقَـمق ِلرـفْم إذ شاب 
ـوصدـن عدا ـنيد وطالمني يا ه  

  2]اليـا بحبـوصاله[ت حبال ـعلق
 

 
 

      
        



       

                                                
   .البحـر الكامـل 1
 )). وصالھن حبلي: ((ھكذا في اإلسكوریال؛ وفي المقتبس، والحلة السیراء 2
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       1
        

2
 

***      
   

                                                
  )).حقـدًا: ((في الزیتونـة  1
 .م890الموافـق لـ  2
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1 

 
  

 
 
 

      
     

      
      

     
       
2  
 

                                                
الذخیـرة، والبیـان المغـرب، والمعجـب، وجـذوة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والمختصـر في أخبـار البشـر وفـوات الوفیـات، 
  . وإعمـال األعـالم، وكتــاب العبـر

  .؛ فصوبھـا عنـان)).إلبیـرة: ((في اإلسكوریـال  2
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1 

  اني ـنس حد ثُـهاب الليي عجباً 
  انـر األجفـفوات ظَـحلَ ابـوأه

  اً ــهيبتَوال ال مـاأله 2ارعـقفُأ
  رانـجواله  منها سوى اإلعراض

الثـسي ثـلكت نفوتم  مى كالد  
زدانـباَأل مـوه نواعـر الوجـه  

  ري ـن لناظحلُ  لماءككواكب الظَّ
  انـبثْان على كُـوق أغصـمن ف

  المشتري  3ختُأ وتلكهذي الهالل 
حخت غُُأ اً وهذيـنسانـن البص  

   

                                                
ملك الثالث اآلنسات عناني   حللن من قلبي بكل : ((ومطلع أبیات الرشید ھكذا  1

  .وھـذه المقطوعـة مـن البحـر الكامـل)). مكان
 )). وأقارع: ((ونفح الطیب، ومصادر أخرى كثیرةفي الذخیرة، والبیان المغرب،  2
  )).بنـت: ((في المصـادر السابقـة نفسھـا 3
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  وى ـهلو إلى الفيهن الس حاكمت 
  1انـسلط  ان علىـضى بسلطـفق

  وتركنني   فأبحن من قلبي الحمى
  2انـر العـكاألسي ملكي زّـفي ع

   3وىـل للهـاً تذلَّـملك  ال تعذلوا
  انـث  كـز وملـوى عـاله  ذلُّ

 
      


     

     
4 

***    
   

                                                
  )).سلطـاني: ((نفسھـالمصـادر في ا 1
  )).العـاني: ((في الذخیـرة، والبیـان المغـرب، ونفـح الطیـب، ومصادر أخرى 2
  )).في الھـوى: ((في نفـح الطیـب 3
 .م1016الموافـق لـ  4
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1 

 

 
       

       
        
        

 
       


     
       2

        
         

                                                
البیـان المغـرب، والمغـرب في حـلى المغـرب، والكامـل : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

  .بفي التاریـخ، ونفـح الطیـ
  .في ھـذا الحیـز بیـاض 2
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 1     
       2
  

      
       

     
 

 


 
3 

   *** 
   

                                                
 .م798الموافـق لـ  1
 . م800/ ھـ184أي  2
 . ھـ184قتـل سلیمـان سنـة : في البیـان المغـرب. م801/ھـ185أي  3
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12 

 





    
 

 


3 
  ا ـا فقتلنـأرنـا بثـبند طلـق

  دـوعني  ارقـم ل ـم كـمنك
   

                                                
  . ؛ فصوبھـا عنـان))جـود: ((في اإلسكوریـال  1
الحلـة السیـراء، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 2

 . األعـالم، ونفـح الطیـب وإعمـال
 .البحـر الخفیـف 3
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  أنيى وما ـم بيحـد قتلناكـق
  ردودـبالم   1اهللا  مـان حكـك

  اً ــم يا بني العبيد ليوثـهجت
  ودـم بقعـوا لجارهـم يكونـل

  سيوف  ها وحدوا حرـفاصطل
  ودــبالوق  مـعليك 2ىظّــتل

  م ـإليك ودـيق  دـم ماجـحاك
  ودـساُأل ل ـادةً كمثـس  ةًـفئ

    زارــن  نــب مذَّــمه3
  دـعمي  ه منـما مثلوعميـد 

  كرام   قوم  ب الثأر بابنـيطل
  ودـهل المـود قبـخذوا بالعهُأ

  ا ـمنه ق بي 4لم ىفاستباح الحم
  5ودـفصم ده ـقْفَ انٍـر عـغي

   
                                                

  )).اإللـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).تتلـظى: ((طویـل. جعلھـا د 2
  ...)).مھذبرئيس و: ((؛ فغدت))رئيسو: ((طویل فأضاف ھنا كلمة. تصرف د 3
 )).فلـم: ((طویـل. جعلھـا د 4
  )).وفقـده المصفـود: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  يعـ  اً فماـوفلُقد قتلنا منكم ُأ
  يدبِالع  ل الكريم قتلـتْعدل قَـ

  م ـاف إليهـلما أض   وهـلمثَّ
  دـسدي رأيـب هـن قتلـلم يك

  ام ـلئ  وءـس دـعبي ه ـقتلت
دـر حميـد غيـال العبيـعوف  

  فيما أتوه   وا الرشادـلم يصيب
  ودـم لسعـهدان جـك ال وال 

  بعـاللؤم من  غدرتم به بنيقد 
  ودـدت وعهـكَّنٍ قد ُأـد يميـ

  مـا درةًـغ هـن كان قتلـفلئ
  دـعديس ال وال الرّـككان بالنَّ

  ناً صوح  كان ليثاً يحمي الحروب
  ودـة المقصـالذاً وعصمـوم

  والبـأمع الحلم  قىكان فيه التُ
  ودـج 1هـما مثل ود ـوج  س

   
                                                

  ..)).مثلـھ مـن: ((؛ فأضحـت))مـن: ((ـل كلمـةطوی. أضـاف د 1
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دك ـاد بعـاألمج د ـعاٍل مج  
  دــمجي  لـك تَّـاً وفـقديم

  دن ـة عـه جنـزاك اإللـفج
حيث يجدـشهي كلَّ زي الثواب  

  

 
     
     1

        
       


        

       
      



                                                
جـاءت كلمـة خلیفـة مـن بـاب المجـاز؛ ألن لقـب خلیفـة لـم یعلـن في األندلـس  1

في ھـذه الفتـرة التاریخیـة؛ وأول مـن تـسمى بھـا ھـو عبـد الرحمـن الناصـر 
  . وقـد اكتـفى أسالفـھ بلقـب أمیـر. م929/ھـ316في سنـة 
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1       
 

***     
   

                                                
  .م897ـق لـ المواف 1
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***  

 
1 

 
  
      
  

       

 

 


2


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

والذیـل والتكملـة، واختصـار القـدح المعـلى، والـوافي بالوفیـات، وبغیـة 
 .الوعـاة، وزاد المسافـر، وبرنامـج شیـوخ الرعیـني، ونفـح الطیـب

  )).رهوأفاضـل عصـ: ((في الذیـل والتكملـة 2
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1 
 2     





 
 


3


       



     


                                                

 )).متقدمـا: ((في الذیـل والتكملـة 1
 )).النظـم: ((في الذیـل 2
 .اب الصلةتترجمة في التكملة لك) ابن عروس(توجد ألبي بكر یحیى بن محمد  3
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1 
  كـالمسال ات ــنيبثَ  وا ـاس تاهـاً للنـعجب
واـوهم ليس   اً ـفوا بالفضل قوموص  كـناله  

  مالك بن عن سهل صح   ن ـولك  لـقالنَّ  رـكث
  

 
      

2: 
ح ـة يسبـفاهنهارك في بحر الس  

  حـصبة يـفاهك عن نوم الروليلُ
وفي لفظك الدها عوى وليس إزاء  

حـاكي دليل مصحمن العمل الز  
   

                                                
 .مجـزوء الرمـل 1
 .البحـر الطویـل 2
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  ةً ـةً منك فعلـق قولـإذا لم تواف
  حـصفْففي كل جزء من حديثك تَ

  ا ـمن أهله تَعن الغايات لس حتنَ
طريق الهينا في سلوكك أوضحو  

  ح ـصال  إذا كنت في سن البنى غير
ّففي أي ـسّحـذلك تصل بعد  ن  

  على الرغم غاية   كم أماشيها إلى
يصيب المعندها  ىكَّز والمجحر  

  ن ـسحفتُ 1ىنوال تَ وِنْتَ وعليها أالَّ
  حــبقْوتُ 2انـيبن الشَّــفي عي

  ضا فالتمس الرّ 3عسى وطر مونقٌ
  حـتفْاد فتَـشواب الرـأب واقرع

  ه ـلُهَأ  ناأي بالذي نَّـفقد ساء ظ
  ويصفح وفضلك يا موالي يعفو

   

                                                
 )). علیھـا أّال تـني وتنـوي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).الشبـاب: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).مـوقى: ((طویـل. علھـا دج 3
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1 
  ب ـيلقاك من كل من يلقاك ترحي

  بـز وتقريـا عـن خليفتهـوم
  ب ـرت اـوتصطفيك إلى أحوازه

  بـعلى مفرق الجوزاء ترتيلها 
  بال سبب  عي ـك بال سـتأتي إلي

تَ كأناب تَـك لألسبـكَربـيبِس  
  حسن دام لها مشغوفة بال لَّـمن ك

  بـوتصوي  عيدصك تَـنائغ إلى
  ا ـهباطر واإلقبال خَـيلقاك بالبش

  طيبقْإعراض وتَ ا منك ـهوحظُّ
  ما زلت ترغب عنها وهي راغبة 

  بـدك فيها عنك ترغيـكأن زه
  كان لها  2تستطيعفانهض إليها فلو 

  بـاء وتقريــك إرجـإلى لقاي
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 )).تسطیـع: ((طویـل. جعلھـا د 2

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

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


280 
 

  ا ـهباغي مواهبلْوتحيى فل  يحيى
ن تَـالل وللباغيعذب الزبـذيع  

  واإلحسان سيرتها  سارت على العدل
  بـياة والذَّعليها الشَّ ىحتى تالق

  ا ـفهوزخر اـالدني ها لذةُبصلم تُ
والجالبيب اـا المطايـهبتْوال س  

  م ـا نعيمهـني الدنيـب مـهَأ  إذا
فهمها البيض والجد ر الهيبالس  

  رادقها مضروب س فوق الكواكب 
  بـينطْالك تَـاألف قـفُألى ـع1

  لها لسسفي ظلها الصافي بِ تَعركَ
  شريب ا لك في المشروب ـكأنه

في قية من بني اآلمال قد قرعت ب  
سإلى طلب ه بـا طبابيـالعلي م  

   

                                                
  ..))منھـا عـلى أفـق: ((؛ فغـدت))منھـا((طویـل ھنـا كلمـة . أضـاف د 1
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  ة ـبدمْأ  1إذا حضرنا طعاماً فهي
  بـتأدي  ً فهو كالما وإن سمعنا 

اق كان له ـأبي إسحـب ذْلُومن ي  
  الق وتهذيبـوأغ الق ماٍل ـأع

2يا ملد اً ـملك  من قلبي ويا السر  
  تأنيب  إن ناب خطب فمن جدواه

  رة ـاٍل مسافـرار آلمـالق بـه
  بـد وتغريـعبها ب رـوقد أض

  اً ـومنتظم اًـوهابك ـفي يمينـف
بطٌ وقَسبوترغيب بـوترهي ض  

  ره ـظَنْم اً راقـر كتابـصا يـوم
  راب األرض تتريبمن تُإن ناله 

  ا ـقى لسؤددهـادة ال يلـلك السي
  بـوتنقي ر ـمثٌل وإن طال تنقي

   

                                                
 )).فھـو: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).یـا مالـك: ((طویـل. جعلھـا د 2

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

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


282 
 

  يصحبه  محنان الرس زم كحدّـع
  بـفيه األنابي  عدل كما اعتدلت

  ة ـك لألرواح تكملـنفس الـكم
  بـر فضلك لألرواح تشبيـوذك

  ا ـفنك كاف في تعرـوعرف ذات
  بـيب يدري أنه طـيبنفحة الطَّ

  رب ـفلألشعار مضطَّ رت كإذا ذُ
  لحان تطريبال ولَألـرحب المج

سر ا ـى من مكارمهحيث شيت موف  
بـيان والشَّـبهابك الدهر والشُّي  

  ا ــتهق األيام جدلـة تخرفي غُ
  نيبطْتَ الك ـاألم قـفُألها على 

      
1 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
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   2وىـب النتَة قَـبسبت 1لما حططت
  هـحال 3يرجو أن تحول  بـوالقل

  ا ـكأنم  مـاألدي 4ولـوالجو مصق
  هـقالمور صي من اُألفَّـيبدي الخ

   6اًـالجزيرة مسكن  من بلد  5عانيت
  هـغزال  صادع أن يـوالبحر يمن

  وقدره ـرآة تبصـالم كل فيكالشَّ
  هـمنال  زـوع هـت مسافتـقرب

7 
ة ـبله بقُـمن رتُـم واستأثـتبس  

وارتشفتُ  اًـقاحُأ متُفش اراـقع  
شَ  الريح ترسل يفأيد ومرره ـع  

  اراـم نهـهيالب ل ـكما ستر اللي
   

                                                
  )).لمَّـا أنخـت: ((القـدح المعـلى في رایـات المبرزیـن، واختصـار 1

  )).الھـوى: ((في الزیتونـة  2
 )).أن ُیَحـوَّل: ((في النفـح 3

  )).مقصـود: ((نفسـھ  4
  )). عاینـت: ((في الرایـات، واختصـار القـدح، والنفـح، والذیـل 5
  )). مكنسـًا: ((وفي اإلسكوریـال، والنفـح، والذیـل. ھكـذا في الزیتونـة 6
  .حـر الطویـلالب 7

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

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


284 
 

  ه ـب قطعتـالً بالكثيـلي  فيا لك
  راب فطاراجر الغُلزبا  عتركما 

  غيرةً  الكواكب  هربنا ز صـغَتُ
  راراـالم شـم الظحفَ فتقدح في 

1 
  ه ـنسيم  ح هبـولما رأيت الصب

  2تِّـن والشَّيالب دعاني داعيه إلى 
  نا الشمس تفضح سر أخاف  3وقلت

  4تخْه تفضحني ُأـالل  فقالت معاذ
5 

ال يأوي إلى 6ص العيشغَّنَم دة ـع  
  دـد أو كان ذا ولـبل 7من كان ذا

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  : ورد في رایـات المبرزیـن في موضـع ھـذا البیـت بیـت آخـر ھـو 2

  )).تنفض رشح الطَّلِّ عن ناعم صلـت *ولما بدا ضوء الصباح رأیتھـا ((
 )).فقلـت: ((في روایـات المبرزیـن، واختصـار القـدح 3
  )).أخـتي: ((في اختصـار القـد المعـلى 4
  .حـر البسیـطالب 5

  )).القلـب: ((في الزیتونـة  6
 )).في بلـد: ((في الذیـل والتكملـة 7
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س من لم ترضـاكن النفوالس ههـتم   
ولم تَ مكانٍكنى سدـإلى أح 1نكُس  

 
قد نَ  ومـي ثُلوال معمنا بحه ـنس  

مـب أثناء المـذهلـقيروج ص  
  ى أن بدت شمس النهار تروعنا إل

  لـح واصفرار عليـبسير صحي
  ا ـه بحجابهـوارت شمسـت الو

  لـحيا برـورهـاقي نـن بوأذَّ
  ا ـمغيبه  فق عندوغابت فكان اُأل

  3لـليخَ  دـقْلفَ  2دوـسبي مـلقَكَ
  ا ـع نورهـيسط 4راًفْص أتانا بها

  لـتيفَا بِـجال الدـبرزق سـفم
   

                                                
 )).لـم یسكـن: ((في النفـح 1
  )).مسـودًا: ((في الذیـل 2
  )).خلیـلي: ((نفسـھ 3
  )).صفـراء: ((نفسـھ 4
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تفرد  ا ـنا وأصيلُـنعلينا شمس  
شَبمبيه أصيلسٍ في شَـه شمـب  

        
1 

هل لطالب غاية   عريأال ليت ش  
  هـالزمان تعوق وصوٌل وأحداثُ 

مضى عه ـببيان  م الذيـللم الع  
  هـان طريقُـه وبـفين خاـبيتَ 

  رٍ ـإني من دموعي بزاخ 2ئيأخالَّ
  هـن منه غريقـيطَّبعيد عن الشَّ 

   4مـفقد أبيك 3ي قبلنَّـكان ظ وما 
  هـذا أطيقـاً مثل هـبأن مصاب 

  ده ـبع  ولم أدر من أشقى الثالثة
  هـصديقُ  ه أمرـأم ده 5اؤهـأبن

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
 )).أخـالَي: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).بعـد: ((في الذیـل 3
  )).فقـد جاللـھ: ((ـار القـدحفي اختص 4
  )).أأبنـاؤه: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  هـممات  1ومن شاهد األحوال بعد
  هـوقذُنحن نَ  لموتا أن 2نـتيق 

  ه بر الجميل فحقُّإلى الص رجوعاً 
  قوقهح 3يأن ال توفَّ  علينا قضى 

  ني ـفإن 4عنه  دـعزيكم في البعُأ
  يروقه وارٍ ـاً من جـيه قربهنَُّأ 

  ه ـمكان ه إالَّـا منـفين فما كان 
  هيقُكان رف وي لُم العـوفي العال 

  
  
   5  
     

     
      6 

                                                
  )).عنـد: ((في اختصـار القـدح 1
  )).تبیـن: ((نفسـھ 2
  )).أّال تـؤّدي: ((نفسـھ 3
  )).منـھ: ((في الذیـل والتكملـة 4
  )).والمطامـع أثبـت: ((نفسـھ 5
؛ بـل ْسِكـَن العالـُم قبـرًاُأ، الواحـد أرى بـھ ألفـًا، وال صبـرًا؛ وقـد: ((نفسـھ 6

  ...)).أْعـري األجفـان مـا مائھـا
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1     

     2  
       

          
       
 

        
 3     4
5

        

                                                
  )).السلـّو منافـرة الیقیـن لوسـواس الظنـون: ((في الذیـل 1
 )).فزعـھ: ((نفسـھ 2
  )).أو أِلَفـْت: ((نفسـھ 3
  )).نـقى: ((نفسـھ 4
  )).أعیـن الثقلیـن أن تجـود: ((نفسـھ 5
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  1    
       

2    3 
  4  5

      
 6     
        

 
    

 ﴿
﴾7  

    8  

                                                
   )).وننقلب إذا غالبنا الحزن بصفقة المغلوب القلوب إلى الجیوب،: ((في الذیل 1
 )).عـلى المستریـح؛ ألنـھ الملسـوب: ((نفسـھ 2
 )).فقـد أتذكـر: ((نفسـھ 3
  )).وأشاھـد: ((نفسـھ 4
 )).شیمـھ: ((نفسـھ 5
 )).الَوَلـُھ عنـد مماسـة المصـاب: ویقـوالن: ((نفسـھ 6
  .9: سـورة النجـم؛ اآلیـة. )ْیـِن َأْو َأْدَنىَفَكـاَن َقـاَب َقْوَس(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7
 )).العـزاء: ((في الذیـل 8
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    1 
2   3 
    4   
5   
67

        
 8     

    9
10

   11
      ﴿

                                                
   )).وأجـد: ((في الذیـل 1
 )).تفضـل: ((نفسـھ 2
 )).في: ((نفسـھ 3
  )).وبخـل یتعاقـب عـلى محـل الجـود: ((نفسـھ 4
  )).الصُّفـر: ((نفسـھ 5
  )).وعلـم: ((نفسـھ 6
 )).صـار: ((نفسـھ 7
  )).د الفلـك الدائـریـؤو: ((نفسـھ 8
  )).وتؤمنكـم: ((نفسـھ 9

 )).ضمئـت: ((نفسـھ 10
  )).واأللسنـة: (نفسـھ 11
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1﴾2 3 
 4       
5

6
 7

7      
  8      
       
      
 9    
        

                                                
نظـرا لكونھـا آیـة قرآنیـة فقـد صـوب النـص؛ حسـب مـا ورد في الذیـل  1

 .وھـو الصحیـح. والتكملـة
 .23: سـورة الواقعـة؛ اآلیـة 2
: تبعـًا لسیـاق اآلیـة. لى الصحـةوھـذا أقـرب إ)). حـورًا عـینـًا: ((في الذیـل 3

  .؛ مـن سـورة الواقعـة22
  )).الدھـر: ((نفسـھ 4
  )).شدتـم: ((نفسـھ 5
  )).أتبـاع األبنـاء الكـرام اآلبـاء: ((نفسـھ 6
  )).علوھـا: ((نفسـھ 7
  )).ولـم ُیِطـْف بكمالـھ عیبـًا یحفظـھ مـن عیـن العائـن ویقیـھ: ((نفسـھ 8
  )).فإنَّـا: ((نفسـھ 9
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12
       

        
       
         


3
4 5
     6 

     
7
 


                                                

:  وردت الجملـة الموالیـة في الذیـل؛ بینمـا سقطـت في النـص األصـلي؛ وھي 1
  ...)).حیـن أتلفـت الواحـدة یـزن مایـة ألفھـا؛ فمـن لبـث((

 )).ورعي: ((في الذیـل 2
  )).إیجـاد: ((نفسـھ 3
  )).تنقصـھ: ((نفسـھ 4
 )).الزمـن: ((نفسـھ 5
 )).وفقـد حـتى منـھ اإلحسـان: ((نفسـھ 6
 ...)).مصیـر ذي الرویـة: ((نفسـھ 7
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   1   

      

2
3

4 
 

     
       
 

 5 
 

   

                                                
  )).كالصائـر: ((في الذیـل 1
  )).إلى اإلرشـاد: ((نفسـھ 2
 )).وال أراكـم: ((نفسـھ 3
  )). تلفـًا؛ بمـنِّ اللـھ وكرمـھ؛ والسـالم: ((نفسـھ 4
 .م1237الموافـق لـ  5
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1 

الدمع هعن جوانب 2ىم  هتي ـم  
  عـفالد 3وتأبى هموم العافين عن

   4تيـوغاي  وألتمس العتبى وحيداً
وصف الليالي والحوادثر  في جعم  

  تي ـوهم  5وإني من حزمي وعزمي
  بعالطَّ  قته النفس من كرمزِروما 

ه ب تعلو السماء سماتُـصنْلفي م  
ثْفينوراً في كواكبها 6تب  عـبالس  

  عال صرف دهري إذ عال فإذا به 
  7عبلي أو غبار على سـعتراب لنَ

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 )).أدافـع َھـّمي: ((في الذیـل 2
 )).ىعـل: ((نفسـھ 3
 )).وعاتـبي: ((نفسـھ 4
 )).مـن عـزمي وحـزمي: ((نفسـھ 5
  )).فتثبـت: ((نفسـھ 6
  )).شسـعي: ((نفسـھ 7
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عت بالصبرالجميل وَأتدرت ـبلَج  
  1ق لي درعزّـصروف الليالي كي تم

  دي ـي فما مللت قلبي وال قبضتُ
  2رعـف  ت أصلي وال حضرتـحلموال 

فإن عضت لي ال يفوه بها فمي ر  
وإن ز3بها ذرع ال يضيق فت ليح  

    



4 
  ه ـبطيب بيطَل طيبٍ لم يـوحام

  بـيّة طَـالحقيق د ـه عنـولكن
   

                                                
  )).درعي: ((في الذیـل 1
  : ورد ھـذا البیـت في الذیـل والتكملـة ھكـذا 2

  )).وال نحتت أصلي وال ھصرت فرعي *فما مألت قلـبي وال قبضت یدي ((
  )).ذرعي: ((في الذیـل 3
 .البحـر الطویـل 4
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  1رهـان زهـأغص ن ـف مـتأل
ـه زاهـتيفَفمن صر بـطيور  
  ا التقى ـتعانقت األغصان فيه كم

على طول النوى ـوحبي حبيبب  
  ه ـفراق 2اه دونـذي أدنـوإن ال

  بـعجي  في الوجود 3كبيرٍ ى إل
  انتسابها  ان ـن كـيللب  ةٌـمناسب

  بـسيب للغريب نَـيغر لـوك
  داره ـوب  4س في إسحارهـفباألم

  وم في دار الغريب غريبـوبالي 
 

 
  

       

                                                
 )).أغصـان آس وزھـرة: ((في الذیـل، وبرنامـج شیـوخ الرعیـني 1
   )).بعـد: ((نفسھمـا 2
  )).إليَّ كبیـٌر: ((نفسھمـا 3
  )).أشجـاره: ((نفسھمـا 4
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1 
 

     
2       
3

      


 
   

                                                
  .م1163الموافـق لـ   1
 .م1241الموافـق لـ  2
 .م1242الموافـق لـ  3
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1 
  2وابكالدموع الس ستكابتو دعوني

  الصبر دعوة آفك جميُل 3فدعوني
  ح حوادث ـل في قبيـأصبر جمي

  والكاألنوار ثوب الح ن علىعلَخَ
  ةـلَّين ضا على الدّـرت الدنيتنكَّ

اركـف  رـيمة الدنيا تنكُّومن ش  
  ه ـم الردى بردائـكا حـفصبحن

لْفتك وهكـهالالم  هالك في 4يذ  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).السوافـك: ((في الذیـل 2
 )).فدعـوى: ((نفسـھ 3
 )).وھـذا: ((نفسـھ 4
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  1اـفأصبحن ٌل منها ومنهـعفا طل
  2متدارك از في تالً ـشريكي غم

  ر ـناظ دي مسرةـةٌ تبـفال بهج
  سالك  3ةـدي بحجـوال حجة ته

  ا ـم األمران إال ليؤذنـوما انتظ
4كـالسواب  ير النجومبأمرٍ دها س  

  اره ـور الوجود انتظـوإن لمنش
  5كـبواش ءاـللفن اًـفن ىفــكي

  د ـشواه  ا والعقولـنأما قد علم
  المهالك بأن انقراض العلم أصل 

  ا ـوم وأهلهـه العلـالل 6إذا أهلك
  7اركـه للدهر الجهول ببـفما الل

   

                                                
 )).فأصبحنـا: ((في الذیـل 1
  )).شریـكي عنـان في بـال متـدارك: ((نفسـھ 2
  )).محجـة: ((نفسـھ 3
  )). ِبـأْن قـْد َدنـا َنثـُر النُّجـوم الشَّوابـك: ((نفسـھ 4
  )).بكـفَّْي فنـاء للفنـاء  ُمواشـك: ((نفسـھ 5
  )).ـبأذھ: ((نفسـھ 6
  )).بتـارك: ((نفسـھ 7
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  جثة   وح والخلقالر هل العلم إالَّ
  وما الجسم بعد الروح بالمتماسك

  وما راعني في عالم الكون حادثٌ 
  سوى حادث في عالم ذي مدارك

   1مـيتَأني مـككي ـما أب  كـلذل
  بعد مالك 2ميـإلس قىـأبما  أتمم

  مالكي  وسهٌل عندي أن أرى الحزن 
كـبن مال اض سهُلمصابي بالفي  

  ه ـرأي دـا نقلـدى كنـه امـإم
  كـعي ومالـد رأي الشافـكتقلي

ه ـا عهدنا سماحـكن 3غمام سدى  
  4كـالحوائ  بساحل دارات العماد

  ت ـضوّالل وقُـالج  5أحقاً قضى
  السماء سوامك اٍل فيـمباني مع

   
                                                

   )).ُمَتمِّـم: ((في الذیـل 1
 )).األسى: ((نفسـھ 2
  )).نـًدى: (نفسـھ 3
  )).یساجـل َدرَّات العھـاد الحواشـك: ((نفسـھ 4
  ..)).قـضى ذاك الجـالل: ((نفسـھ 5
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  ه ـربع د من المجد جوأقفر في نَ
  كداـكرد بالدـر مفـقب رـوعم

1وغب ـفي صعي طودلْد بم2دـح   
  3كالحتَيدي م  فجر في ضِـوغي

غَ ارفـالمع ووارى شمسي هب  
  والكموس الدبالشُّ 4يب يردطْمن الخَ

  تفـهكل ال اعي لك الثَّإال أيها النَّ
  5كــواهدواهي الدــك الـبهلْ

  ذب ـال متكـك في نعي العـلعل
  كـفيه وماح فكم ماحٌل من قبل 

م ـمثله كـت أنـيا لي 6مـبهذَّكَي  
  كـلآم قدـارٍ وصـر أخبـتوات

   

                                                
  )).وُغیِّـَب: ((في الذیـل 1
  )).ُمَلحَّـد: ((نفسـھ 2
  .أي متالحـم)). ي ثـرى ُمَتالِحـْكوُغیِّـَض َبْحـٌر ف: ((نفسـھ 3
  )).یـودي: ((نفسـھ 4
  : وجـاء ھـذا الشطـر في الذیـل ھكـذا. أي الساحقـة، والطاحنـة 5

  )). مـن الخطـب یـُودي بالشمـوس الدوالـك((
  )).ُیَكذِّْبُھـُم: ((في الذیـل 6
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فيا حذاك القول إذ بان كَ  نسبهذ   
  دق بادي المسالكوالصّ بحه ويا قُ

  راجفٌ  يبـوقل فيه 1جفوا رالمقد
  كـاألواف نون الظُّ مخافة تصديق

   2مـهومكمال الفضل كان يس نكَأ
  3كـتمالهو م صٍـفأبدوا على نغ

   4ةًـوميُأ ون ــطبَِتَسم يــكأنه
  كـفات 5..........أـا استبطـكم

  ارضـلع رونـتمطسم مـكأنه
  اركـد عـاد للتجلُّـكعارض ع

  ة ـلرزي  واـصهربلى إنهم قد َأ
  ابرالمتمالككن الصر عـضعضتُ

   

                                                
  )).لقـد أرجفـوا: ((في الذیـل 1
  )).یسوءھـم: ((نفسـھ 2
 )).فأبـدوا عـلى نقـص ھـوى متھالـك: ((نفسـھ 3
  )).كأنھـم مستبطئـون لبومـھ: ((نفسـھ 4
: بیـاض في المخطـوط؛ وقـد ورد ھـذا الشطـر في الذیـل والتكملـة ھكـذا 5

 )).كمـا استبطـأ المصبـور ھبـة باتـك((
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  ه ـذروا بوقوعـفقد كان ما قد أن
  كـفات ةُـلوص  1فهل بعده للصبر

  2دبسيّ وب ـب للقلـمصاب مصي
رمى عن قّكـالي عواتـللي سي  

  دت عسفَأ راء فيه بالغَ 3بكت حسنها
  4مايكالج بأدمعها الخضراء ذات 

قامت نوادب  الم ـم اإلسلَعلى ع  
  كـمضاح هتم اك أو بـن مبتْبه

ربها ت على الرأس تُنة سنّفمن س  
كْومرم هالكـت ألكـة ناحـمر  

  ا ـصبحه 5ورـبن  ومن آية تبكي
الليل حالك ح منـنْإذا قام في ج  

   

                                                
 )).للدھـر: ((في الذیـل 1
 )).بسھمـھ: ((نفسـھ 2
  )).حزنھـا: ((نفسـھ 3
  .؛ أي طـرق النجـوم))الحبائـك(: (نفسـھ 4
 )).منـّور: ((في الذیـل 5

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

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


304 
 

  ر ـجّفَد مـلفق 1كيـة تبـومن حكم
  سالك األرضفي  لسالالسّلينبوعها 

  ه ـللهوى ورسوم نفي مـفيا أس
ومن لمخٍ عندـين  اركـبتلك الم  

  ضه ع خفْـرع يرفومن للواء الشَّ
  كـهات ه كفَّـمن تمزيق  ويمنع

  ه يدرس وحيه ـاب اللـتكومن ِل
ـبس منه النقْوياركـتور غير م  

  2فى وماجدـالمصط  ومن لحديث
  اركـته ومـفي فهم 3اـبه يبين

ل اللَّـزيومن ذا يشابه تَبس في م  
ـزيح الشَّومن ذا يشابكتَك عن م  

   4هطابت بكفَّ رّفَصالم ومن لليراع 
  مثل النيازك 5فصارت طوال الشمس

   
                                                

  )).تـرثي: ((في الذیـل 1
 )).ومآخـذ: ((نفسـھ 2
 )).ُیَبیِّنھـا: ((نفسـھ 3
  )).ومـن للیـراع الصُّْفـر طالـت بكفِّـھ: ((نفسـھ 4
  )).السمـر: ((نفسـھ 5
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1بطيبه  قاع البيض طابتومن للر  
فجابت إلى األمالك سل المسالكب  

  بالتي  دع ـومن لمقام الحفل يص
  داركـالم  لقس من جناح 2صغَتُ

   3صـخلِّار يـضكالنُّ  ومن لمقال
ـبريتَّال  زهـيرِإلبكـبايز ال للس  

ه ءاـرت بنـال إن ذكـعومن لف  
  اركـف هكَسشر فمنْال وإن تُـفع

  4رـرايت وضـرمكُ  ومن لخالٍل
  6رايكالض 5ضربن بقدحٍ في عتاب

6رايكالض  
   

                                                
  )).طـارت بذكـره: ((في الذیـل 1
  )).تقـص: ((نفسـھ 2
 )).ُمخلِّـص: ((ھنفسـ 3
 )).وضرائـب: ((نفسـھ 4
  )).غیـاث: ((نفسـھ 5
  .أي الفقیـرات الجائعـات 6
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   1اـبالفن يفـخومن لشعار الزهد ُأ
ّ2كـفضل الفضيل ومال  هففي طي  

  ه ـعوبشعاب المجد أو لشُلِِ ومن 
  كـعالداته بالصت ساـإذا اختلط

   

                                                
 )).بالغـنى: ((في الذیـل 1
: فـاألول. اشتھـرا بصـدق التوبـة بعـد الضـالل والعصیـان ؛الفضیـل، ومالـك 2

بـن مسعـود بـن بشـر التمیـمى الیربـوعى ھـو أبـو عـلي الفضیـل بـن عیـاض 
م تقریبـًا، وتـوفي 725/ھـ107ولـد بسمرقنـد في حـدود . الخراسـانى المـروزى

كـان یمتھـن السرقـة وقطـع الطـرق؛ . م بمكـة المكرمـة802/ھـ187سنـة 
أَلـْم َیـْأِن ِلّلِذیـَن آَمُنـوا  ﴿: فتسلـق یومـًا دارًا؛ فسمـع أحدھـم یتلـوا قولـھ تعـالى

فقـال في )). مـن سـورة الحدیـد 16: مـن اآلیـة. (﴾ ِلذْكـِر اِهللا َأْن َتْخَشـَع ُقُلوُبُھـْم
: وعـاد مـن حیـث أتى؛ فمـّر ببعـض النـاس؛ فقـال أحدھـم. یـارب قـد آن: نفسـھ

لنرحـل مـع الصبـاح؛ فـإن فضیـًال عـلى : یـا قـوم: ِلَنْرَتِحـل؛ فأجـاب اآلخـر
نـا أسـعى باللیـل في المعـاصي؛ وقـوم أ: فقـال لنفسـھ. الطریـق؛ یقطـع علینـا

مـن المسلمیـن ھاھنـا یخافونـنى؛ ومـا أرى اهللا ساقـني إلیھـم إّال ألرتـدع؛ اللھـم 
فھـو : أمـا الثـاني. وجعلـُت توبـتي مجـاورة البیـت الحـرام. إّني قـد تبـت إلیـك

البدایـة سكیـرًا  كـان في). م747/ھـ130تـوفي سنـة (التابـعي مالـك بـن دینـار؛ 
عاصیـًا؛ فلمـا تـزوج؛ ورزقـھ اللـھ ببنـت شغـف بھـا وأحبھـا؛ ولكنھـا ماتـت 
بعـد سنـوات ثـالث؛ فحـزن علیھـا حزنـًا شدیـدًا؛ ورأى في منامـھ ثعبانـًا 
: یطـارده؛ فظھـرت ابنتـھ، وَحَمْتـھ مـن الثعبـان؛ وتلـت علیـھ اآلیـة الكریمـة

مـن  16: مـن اآلیـة. (﴾ ِلّلِذیـَن آَمُنـوا َأْن َتْخَشـَع ُقُلوُبُھـْم ِلذْكـِر اِهللا أَلـْم َیـْأِن﴿
ولّمـا استیقـظ مـن نومـھ؛ توضـأ وخـرج لصـالة الصُّْبـح في )). سـورة الحدیـد

قـد آن یـا : وبعـد الصـالة صـاح. المسجـد؛ أْیـَن صـلَّى اإلمـام باآلیـة نفسھـا
ـَع ُقُلوُبُھـْم ِلذْكـِر أَلـْم َیـْأِن ِلّلِذیـَن آَمُنـوا َأْن َتْخَش﴿ : رب؛ نعـمقـد آن یـا .. رب
وأضـحى مـن كبـار التابعیـن، ومـن . فتـاب توبـة صادقـة مـن یومھـا. ﴾اِهللا

  . كتـاب المصحـف الشریـف
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  د أو فرِ ويلكف عفُفاكْأال ليس من 
فما بعد سهٍل في العاركـشلى من م  

  ا ـوإنم  هـفي هـا فياللــنبصُأ
  واركحرى والالذُّ فيري ملعأصبنا 

  ري صاقْ  الك المحامدـفْبَأ ادـفن
فال دداركـب المطْقُ 1لـران بو  

وصويت منزالًقْاليوم َأ 2يالبناء ح   
طْبوىء نابكالمنايا ال بوطىء الس  

  اً ـقام محلَّـمذه حام الحـعلى ه
ـثمانين حالً و ّكالعدو ضاحكالم  

  خادعاً   رك الموتعفي م مهفسالَ
وحارباركـك المعنْه إذ جاز ض  

دى مهما طواك الر ه ـساكن فإنَّي  
محّناهك ك جيش ناهب العيش ر  

   

                                                
  ..)).فـال دوران، زال: ((في الذیـل 1
  )).بالسنـاء: ((نفسـھ 2
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ا قُـبنبا ساًـمد 1كـكاسوهي الس   
  ومالك  2ونٍ لحايزٍعن خَ ُلولم يْأ

  جموعها   البرايا 3نى من أبناءفْوَأ
  رامكالب بالرغم فوق 4رايالقى البوَأ

   5ول بقلبكـه أن يصـواء لديـس
  كـناس للتقى أو بناس 6للناسمن 

  ى على ذي كرامة عره َأـولو أن
  8العواتك المختار نجلعلى  7ىيعَأل

    هـألف لـر تكامـمه عولو راع
  9كدكاراع نوحاً في السنين الدلما 

   

                                                
  )).بى سبـأ قدمـًا وحّي السكاسـكسـ: ((في الذیـل 1
 ))خـون لخـان: ((في الذیـل 2
  )).مـن أفنـاء: ((نفسـھ 3
  )).الُبـَرى: نفسـھ 4
 )).بفاتـك: ((نفسـھ 5
 )).مـن النـلس: ((نفسـھ 6
 )).ألرعى: ((نفسـھ 7
  .جـدات الرسـول صـلى اللـھ علیـھ وسلـم: العواتـك 8
  )).الدكائـك: ((في الذیـل 9
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  ا ـوإنم دوام ـل للـوما من سبي
  1كـامون الرـالمن  لقنا ألرحاءخُ
  اً ـه مخصصـفيا آل سهل أو بني

  والكـم  وم في غمومـعم ءندا
  م ـد عراكـا قـم أني لمـأعندك

أمانع ص2كـن عزايـري لن يليب  
  م رـحزي مـعي والتعزّفكيف ُأ

  3كـمالادة الرـن عـولك يلَّـع
   4هركَتَ كـدو فذلـرح يبـإن فـف

  مواعك مصابلتجريع صابٍ من 
  م ـإنها لحلومك 5راًـوإن كان صب

  كـالسواه احـالري في مرّ 6توابة
   

                                                
 )).الدواھـك: ((لذیـلفي ا 1
  )).عرائـكي: ((نفسـھ 2
  )).عـادة آل مالـك: ((نفسـھ 3
 )).فـإن جـزع یبـدو فـذاك تكـره: ((نفسـھ 4
  )).صبـر: ((نفسـھ 5
  )).ثوابـت((نفسـھ  6
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  فارتقوا  1سدـورثتم سنا ذاك المق
  كـامت رى العزّمن ذُ نامسبأعلى 

  ثه إر  من المجدأبقى  فلم يمض من 
  كـارك مثل مالـت 2ملكاً يلقولم 

ـأتدرون لم جم ـت ركاب أبيكد  
كما جد سير بالقكـالص الروات  

  ه ـقديم اءـق السمـفر في ُأتذكَّ
  هنالك شابك 3ضٍـيإلى غَ نـحفَ

  القدس حظه سما في حضرة 4وكلٌّ
  كـبالحظوظ الركاي عنه 5فلم يلب

   ـأهنّي مكـا نبـا منـا عجبـفي
  وار الماليكــداراً في ج وَأـتب
  ه ـاني رفيقُغـيالقيه في تلك الم

  ر ضاحكـباشيبالتَّ ه منير ـبوج
   

                                                
  )).المقـدم: ((في الذیـل 1
  )).ُھْلكـًا: ((نفسـھ 2
  )).عیـص: ((في الذیـل 3
  )).وكـان: ((نفسـھ 4
 )).یلـھ: ((نفسـھ 5
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  فال تحسبوا أن النوى غال روحه 
  1كادك سادكت الدـوى تحلجسم ثَ

  ه ـبمكان 2مـم توشفتــو أنكـفل
  األرايك  م مقيماً في أعاليـرأيت

ّوده ـجتضا وينعم في روض الر  
  3كـك عواتسم نباثْسحايب في كُ

  مناسب  ه في ذي ـكذلك وعد الل
ّمن البر ومناسك 4يت بالتغنَّصح  

  ه ـى جنابواف  فيا رحمة الرحمن
  اركـه وبـم عليه سلَّـويا روح

  قعتي سيري إليه بر تي ـعوويا لَ
ّهنالك ي شجوناً من حديثي وقص  

   

                                                
  .أي الزم 1
  )).كوشفتـم: ((في الذیـل 2
  .أي مـا یشوبھـم مـن احمـرار)). عوانـك: ((نفسـھ 3
  )).بالتـقى: ((نفسـھ 4
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     1
2

 3     
4      


    5  


6     
      
      

       
7

                                                
   ...)).فأصـخ لي أبثـك: ((في الذیـل 1
 )).أو أعـرني: ((نفسـھ 2
  )).خیامـھ: ((نفسـھ 3
 )).حمایـھ: ((نفسـھ 4
 )).الحتیـن: ((نفسـھ 5
  )). الـةالحب: ((نفسـھ 6
  .؛ أي ابـن ظباھـا))تـدمي طالھـا: ((نفسـھ 7
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 1 

      
      

   2
     

3  
       

       
    4 

     


    5
6     

                                                
 )).بالفـالة: ((في الذیـل 1
 )).سلكـھ: ((نفسـھ 2
 )).بحسنتھـا: ((نفسـھ 3
  )).النـعي: ((نفسـھ 4
 )).َمْغـَنى: ((نفسـھ 5
 )).واالنكسـاف: (نفسـھ 6

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

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


314 
 

       
         

 1   2 

 

3    
4 


  5   

     
       
  
       

  

                                                
 )).مستفظعھـا: ((في الذیـل 1
 )).وبدمـعي: ((نفسـھ 2
 )).تولفقـ: ((نفسـھ 3
  )).شجـو ال تتعاطـاه: ((نفسـھ 4
 )).لـًقى أینمـا شـاء التـرح: ((نفسـھ  5
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1


        


  2
3

4
       5

 6

       
        

          
                                                

 )).كانـت تتفجـر: ((في الذیـل 1
 )).أو جـاف: ((نفسـھ 2
  )).تنصـدع: ((نفسـھ 3
 )).العقـالء: ((نفسـھ 4
 )).لشـدِّ: ((نفسـھ 5
  )).لتثبیتـھ: ((نفسـھ 6
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     1
       
     

   2 
       


     


   
     



3 

   

                                                
 )).حمـل األطـواد: ((في الذیـل 1
 )).أودعـوا: ((نفسـھ 2
 .والبیـت المـوالي مـن البحـر الطویـل)). وأتلفوھـا: ((نفسـھ 3
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   دهـس عنـفْب النَّـال تذه ل أسىـفك
  عـصنُّل التَّـو إال من قبيـا هـفم

  
       

1    2  
  3   
       




        
4

5


                                                
  )).عـّم: ((في الذیـل 1
 )).الزمـان: ((نفسـھ 2
  )).للفـاجي: ((نفسـھ 3
 )).جننـھ: (نفسـھ 4
  )).بلََّھـني: ((نفسـھ 5
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12 

3: 
  بزاخر   ي إني من دموعيالَّـأخ

 هـطين منه غريقعن الشَّ بعيد  
  أبيكم   ي قبل فقدنَّـان ظـوما ك

  هـطيقذا ُأـل هـمصاباً مث بأن 
  قى الثالثة بعده شَْأ م أدر من ـول

  هـه أم صديقرـاؤه أم دهـأأبن
  
     

      



                                                

 )).بالطـارف: ((في الذیـل 1
 ...)).التالیـدمـن بیانـھ الُمْعَلـم والمطـارف و((نفسـھ  2
 .البحـر الطویـل 3
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12
  
3 

4
       

      
         

5   6 
  7  


 8     

9

                                                
 )).مـن كلماتـھ: ((في الذیـل 1
  )).مقتضیـًا: ((نفسـھ 2
  )).ألثقـب لي زنـدًا: ((نفسـھ 3
 )).حیـن: ((نفسـھ 4
 )).ترثینـني: ((نفسـھ 5
 )).الوشیـج: ((نفسـھ 6
 )).وانبریـن: ((نفسـھ 7
 )).خوفـاه: ((نفسـھ 8
  )).وارحمـوا: ((نفسـھ 9
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    1 




        
     

 2     
      




       
3  

    4   
                                                

  )).الفریضیـن: ((یـلفي الذ 1
 )).ألوامـره: ((نفسـھ 2
 )).فأنـا: ((نفسـھ 3
 )).بوجدھـا: ((نفسـھ 4
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  1  

 
  

       2
      

3
 4     

5
        


      
       

6 
                                                

  )).وصایـاه: ((في الذیـل 1
  )).یعـادل: ((نفسـھ 2
 )).لَتَتَبیَّـن: ((نفسـھ 3
 )).صفـة: ((نفسـھ 4
  )).كیـف یخلـف الكریـم للكریـم: ((نفسـھ 5
  )).مـن كـل نـدّي بصـدره: ((نفسـھ 6
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1 
     ***  

   

                                                
 .خـالناس أضافھـارة ـرة األخیـذه الفقـدو أن ھـیب 1
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1 

  
 

       
       

     2 
      

       
     
     

 
   

                                                
الذیـل والتكملـة، والتكملـة لكتـاب الصلـة، وفـوات : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

الوفیـات، والحلـة السیـراء، والمغـرب في حـلى المغـرب، والنجـوم الزاھـرة، 
ة القادم، وشـذرات الذھـب، وتاریـخ قضـاة األندلـس، والمقتضب في كتاب تحف

  .المعطار، ونفح الطیب والوافي بالوفیات، والدیباج المذھب، والروض
 )).لرجالـھ وتواریخھـم وطبقاتھـم: ((في الذیـل 2
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1

2


 
 
        


 

 
  

3    
4  5 

                                                
  )).عمـرو: ((في الذیـل 1
  )).وأبـو جعفـر بـن عـلي بـن غالـب: ((نفسـھ 2
 ...)).األربعـون حدیثـًا عـن أربعیـن: ((نفسـھ 3
  )).في أربعیـن معـنىالصحابـة : ((نفسـھ 4
 )).السباعیـة في حدیـث السلـفي: ((نفسـھ 5
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 1    2
    3
    4

  
5

    6
      

 
 7   

     
       
  8   

                                                
 )).أبي عـلي الصـدفي: ((في الذیـل 1
 )).الموافقـات والعـوالي: ((، وفي النفـح))الوافقـات: ((نفسـھ 2
وتحفـة الـرواد، في العـوالي : ((، وفي الذیـل))وتحفـة الـوّراد: ((في النفـح 3

 .البدلیـة اإلسنـاد
  ...)).وكتـاب االكتفـاء بمـا تضمنـھ مـن مغـازي: ((ي الذیـلف 4
 )).وحلبـة: ((فـح، والذیـلنفي ال 5
 ...)).المعجـم فیمـن وافقـت كنیتـھ كنیـة زوجـھ: ((نفسھمـا 6
 )).مرویاتـھ: ((في الذیـل 7
  )).المبھـج: ((فـح، والذیـلنفي ال 8
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1 


     


2. 
 

         
     

3: 
  د ـفي نج د ومن حلَّإلى نج حنُأ

وماذا الذي يغني حنيني أو يديج  
  وا ـفعين وخلَّ ا وادـوقد أوطنوه

مـهحبة ـبابم رهن الص والودج  
   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الذیـل والتكملـة))أبي عـلي: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة  1
 )).ُسَفْیـر: ((في الذیـل، والنفـح 2
  .والقصیـدة مـن البحـر الطویـل. م1191الموافـق لـ   3
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  م ـهاقي إليـن اشتيـين بالبـيبِتَ
2يبدي  الذي 1ووجدي فساوى ما أجن  

  وضاقت على األرض حتى كأنها 
بخصر أو سوار وشاح دنْعلى ز  

  من الجوى  القيُأما  إلى اهللا أشكو
وبعض الذي القيته من جوى ير3د  

  ةـحبُأ  دـء وصالَّـراق أخـف
  دعو  كأن صروف الدهر كانت على

  م ـيتَم داءـد نـرحتي نجس  فيا
له أبداً شوق إلى سدـنج  حتير  

  تي ـد لوعلٌّ يبرّـفهل ط ظميت 
4يتضح فهل ظلٌّ يكَّسن من ودج  

  م ـمذْر مـغي 5اً قد مرـزمن ويا
  م من ردتصر  دـس قـنلعل اُأل

   
                                                

 أي مـا أخـفى 1
  )).أبـدي: ((في النفـح 2
  )).یـردي: ((نفسـھ 3
 .أي أصابتـني الشمـس عنـد الضـحى 4

  )).بـان: ((في النفـح  5
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  نس من شجر المنا جني اُألليالي نَ
دونقطف زهر الوصل من شجر الص  

1لـحايبأكناف  وان ـقياً إلخوس   
جايا ال يحولون عن عهدكرام الس  

  د ـممج ىّرِد من سـوكم لي بنج
  2دّـر والجـشإدريس أخي البِ  نـوال كاب

  لها يد نَعفي ب  هرة كالزـأخو هم
وذو خلق كالز3الحيا العد  هر غب  

  دة ـداد فيه حميـت األضـتجمع
  دـعبط ومن حسبٍ جلق سمن خُف

  ه ـري رحيلبى بصأيا راحالً أود
  5دـم من حـوثل 4ل من عزميوفلَّ

   

                                                
  )).رحاجـ: ((في النفـح  1
  )).المجـد: ((نفسـھ 2
  .أي المطـر الجـاري الـذي ال ینقطـع 3

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))غـزلي: ((في اإلسكوریـال  4
  )).حـّدي: ((في النفـح 5
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  م ـلبعدك  ؤادـقى الفـأتعلم ما يل
ـنأيت ذْأال مـعيم ال ي1دـبد وال ي  

نا فيا ليت شعري هل تعود لنا الم  
  حاشيتي برد تَـمنَموعيشٌ كما نَ

  بقربكم  دني السروريعسى اهللا أن 
  دـقالع  مـمنتظ 2ملفيبدو بنا الشَّ

3 
   ونـة جـاٍل للغوايـلي 4تـتوال

  نـبياد مـشاح للرـصب  ووافى
  عت عنك رحلةً مشباب أز  ركاب

  نونه مـزتجه 5بٍـيش شَـوجي
   

                                                
  )).یبـدي: ((في النفـح 1
  ...)).فیبـدو، ومنَّـا الشَّْمـُل: ((نفسـھ 2
 .البحـر الطویـل 3
  )).توالـت: ((في النفـح 4
  )).مشیـب: ((یـل، والنفـحفي الذ 5
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   1هـنُّجِن فيما ُأـأكذب الرحم  وال
  3نينعليه ج ىفـيخ 2ف وماـوكي

  ه ـيشين 4اءـيأن الرّ يخلومن لم 
  نـاء يشيـيبي أن الرـفمن مذه

  ده ـاب وفقْـببي للشَّـقل لقد ريع
6نـضني د ـالفقي 5دقْكما ريع بالع  

  تي ـبلم ب ـوآلمني وخط المشي
  ونـبي للشجون فنـت بقلـطَّفخُ

  راً ـر منظضنْكان ُأ  شبابي 7دليل
  ونـيع  هـق مهما الحظتـوآن

  ر صفوه تكد شٍـعلى عي 8اـفآه
  ونـجاً وحـفمنه ص س خالنْوُأ

   

                                                
  .أي أخفیـھ 1
 )).ال: ((في النفـح 2
  .أي مخـفي 3

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))الوفـاء: ((في اإلسكوریـال  4
  )).العلـق: ((في الذیـل، والنفـح  5
  .أي بخیـل 6
 )).ولیـُل: ((في الذیـل، والنفـح 7
  )).فـآٍه: ((نفسھما 8
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  ا ـودي أو فؤادي كلمـويا ويح ف
يكون د ـبي كيف بعـد شيـتزي  
   1ةرـون بغـحرام على قلبي سك

  سكون 2ضيب المموكيف مع الشَّ
  ة ـجن  وقالوا شباب المرء شعبة

  ونـنج 3بـفمالي عراني للمشي
  أتى   دثان ماح 4اكـوا شجـوقال

  5ونـجث شـولم يعلموا أن الحدي
6 

  أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى 
  ذا أولىـب  أحد يا رب منك 7وما

   

                                                
   .))یقـّره: ((في الذیـل، والنفـح 1
 .أي المؤلـم 2
 )).بالمشیـب: ((في الذیـل 3
 ...)).وقالـوا شجـاك الشیـب: ((في الذیـل، والنفـح 4
؛ وقـد سبقـت ))الحدیـث ذو شجـون: ((أقتبـس ھـذا مـن المثـل السائـر 5

  .اإلشـارة إلیـھ
  .البحـر الطویـل 6
 )).وھـل: ((في الذیـل 7
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وجهت نحوه المتبارك وج نى ـه  
  الوـوأوسعها طَ  زعها شكراًوفَأ

  الذي   مـوما هو إال وجهك الداي
  الوـرس القَخْي  عليائه أقل حلى 

  تي وـوقُولي إليك ـتبرأت من ح
  1الووكن الح مطلبيفكن قوتي في 

   2مبتغى وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك 
  الهوال 3لهاينَ وال لقيت نفسي على

4 
مضت لي حجة  6بعد عشرين 5سبع  

  ونـا وسكـات بعدهـولي حرك
   

                                                
  .أي القـوة 1

  )).اك لمبتـغىسـو: ((في اإلسكوریـال  2
  )).نیلـھ: ((في الذیـل، والنفـح 3
  .البحـر الطویـل 4
  )).سـت: ((في النفـح 5
 .وورد في الذیـل أن منتـھى عمـره سبعـون سنـة)). سبعیـن: ((نفسـھ 6
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  أو متى  1أو أين فيا ليت شعري كيف
  ونـأن سيك دـذي البـيكون ال

  
  

 
        







    
23




      

                                                
 ...)).أیـن أو كیـف: ((في النفـح 1
 .التركییـن: األصـح 2
 .الرومییـن: األصـح 3
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1 

        



    



   2 

        
                                                

  .م1232الموافـق لـ  1
 أبـو: حاألصـ 2
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 1    2




  

3
       




    

                                                
  .م1188الموافـق لـ  1
 .م1110الموافـق لـ  2
 . م1190/ھـ586أي سنـة  3
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1
2
      

3
4 

   
                                                

  .م1169الموافـق لـ   1
  )).شیخنـا: ((ویبـدو أنھـا. ھكـذا 2
  .م1110الموافـق لـ  3
 .البحـر الخفیـف 4
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  ري ـاراً بقبـف اعتبـالواق  أيها
  مـقول عظمي الرمي فيهع ـاستم

  وا ـأودعوني بطن الضريح وخاف
  مـديا بَأـوب كلومهـن ذنــم

  إني ـف وا علي ـت ال تجزعـقل
  مـرؤوف الرحيـن بالحسن الظَّ

  اً ـت رهينـوني بما اكتسبـودع
مـكري  ن عند مولىـهغلق الر  

       
       

1. 
 

        
        

  2    
                                                

  .م1233الموافـق لـ  1
ألن . سمیـت موقعـة أنیشـة أو أنیجـة باسـم التـل والحصـن المقـام علیـھ 2

ھـ الموافـق لـ 634المعركـة حدثـت حولـھ في عشریـن مـن ذي الحجـة سنـة 
وھـذا الحصـن یقـع شمـال بلنسیـة عـلى بعـد سبعـة . م1237أوت سنـة  14
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1 
2 

ـا بأشألمارم ـلى والمكـالء الع  
  وارمـوالص ا ـراف القنطْد بَأقَتُ

3اوةـوحف  اًـربوجا عليها مْأوع  
غُ مصارعال والجماجمبالطّ 4تص  

   

                                                                                                 
وقـام األمیـر أبـو جمیـل زیـان أمیـر بلنسیـة بھـدم الحصـن . أمیـال منھـا

لـھ واالستفـادة منـھ في التضییـق المذكـور؛ لـكي یمنـع األراغونییـن مـن احتال
ومـع ذلـك تمكـن األراغونیـون مـن احتـالل الربـوة الـتي كـان . عـلى بلنسیـة

فسـارع األمیـر أبـو جمیـل زیـان إلى حشـد قواتـھ . الحصـن مشیـدًا علیھـا
  .وھاجمھـم؛ ولكـن الھزیمـة حلـت بالمسلمیـن

  .م1236 الموافـق لـ 1
 .لالبحـر الطویـ 2
 )).ومفـازة: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
 )).ُخصَّـت: ((في النفـح 4
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  وجيهة   1نانوجوهاً في الج ييحتُ
  المالحم مراً وجوهح 2ا لقيتـبم 

  3هانجيع  ان كساهاـاد إيمـوأجس
6هاذمواللَّ ىبالظّ 5من نسيج 4دبحاس  

مكرفي الثرى  فنمة حتى عن الد  
  ارمـكرم الرحمن غير األكما يو

   7دواـتَهم القوم راحوا للشهادة فاغْ
  اومـقم من مـوما لهم في فوزه

   ة الوغىـموح  تساقوا كؤوس الموت في
  واعمالغصون النَّ فمالت بهم ميل 

  دماً كأنما ه قُـمضوا في سبيل الل
  وادمـم بقـرون من أقدامهـيطي

   

                                                
 .؛ بالحـاء المھملـة))الحنـان: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
 )).بقیـت: ((نفسـھ 2
 )).نحیفھـا: ((نفسـھ 3
 )).مجاسـد: ((والذیـل، وتاریـخ قضـاة األندلـس: في النفـح 4
  )).نسـج: ((النفـح، وتاریـخ قضـاة األندلـسوفي )). حـوك: ((في الذیـل 5
  .األسنـة الحـادة، القاطعـة: ((اللھـاذم 6
  )).واغتـدوا: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 7
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  نم غْر مـكبه أـوار اللـيرون ج
  مـه أسنى المغانـكذاك جوار الل

ا ـوا لنيلهـفخاض 1نالوها عظائم  
وال رمـع يثنيهم صدور العظائو  

   مـودهتكون لح  وهان عليهم أن
تُممـوابي أو بطون التهايون الر  

  ا ـوه سواهمـتلك الوج  أال بأبي
ـد اللـعن وإن كنه غير سوماه  

  2مـا مباسـقايب ا إالَّـنهسح  عفا
  بالمناسم ا ـا وطؤهـعلين زـيع

  ة ـتنير طالق  رـؤر أساريـوس
  مـواتوار النجوم العـأن ف سفتكْ

  سحايباً  3الدموع ت فيهاـفَلئن وكَ
  مـن فيها لشائحات لُـبارق  فعن

   

                                                
  )).راموھـا: ((في الذیـل 1
 )).میاسـم: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2

  )).العیـون: ((في الذیـل، وتاریـخ قضـاة األندلـس، والنفـح  3
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  وم نواحالً ـأبي تلك الجسـويا ب
  مـاألجور الجسائ  بإجرائها نحو

  ل ـر ذابـأسم ا كلُّـفيه  تغلغل
  ض ناعمـا كل أبيـمنه 1دلـفج

  وا ـبن تقرـه الذيـد اللـفال يبع
  مـالكرائ  داء النفوسـه بإهـإلي

  جهادهم   رار قضوا منبمواقف َأ
  وازماللَّ  روضكالفُ  2حقوقاً عليهم

  وة ـسبادة ُأصيبوا وكانوا في العُأ
  مـالغواش  3شباباً وشيباً بالغواشي

عامل  صدرفي   قَّفعامل رمح د  
  مـرأس قائ  في دف قُـسي موقاِئ

ويا رـص بام الهواجر واصل و  
  ارمـروم الحياة بصـهنالك مص

   

                                                
 )).فجـذَّل: ((تاریـخ قضـاة األندلـسفي  1

  .؛ وصوبـت مـن الذیـل والتكملـة))علیھـا: ((في اإلسكوریـال  2
 .؛ بالعیـن المھملـة))بالعـواشي: ((في الذیـل 3
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  راسفٌ   مـاألداه  ومنقذ عانٍ في
  مـاألداه ينوء برجلي راسف في

  م ـالخميس حفاظه أضاعهم يوم 
]مـالمتالح  المأزق في 1]هموكر  

  ة ـح أنيشـالء بسفـسقى اهللا أش
  مـالغماي قالا ثـزجيهتُ حـسواف

  ا ـذكره طابساً فُنْى عليها َأوصلَّ
أنفاس 2بفطي  ّمـواساح النَّـيالر  

  كراماً وصابروا   لقد صبروا فيها
  فال غرو أن فازوا بصفو المكارم

   3ةـاً كريمـنفوس وا إالَّـوما بذل
تحن مـوائإلى األخرى حنين الر  

  ه دـجي  علتْوالموت ي 4وال فارقوا
  العزائم ق دص التقى الجمعان 5فحيث

   
                                                

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الذیـل والتكملـة  1
 )).بطیِّـب: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2

  )).نفیسـة: ((في الذیـل، تاریـخ قضـاة األندلـس  3
 )).فرَّقـوا: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
  )).بحیـث: ((في الذیـل، وتاریـخ قضـاة األندلـس 5
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   التي ث عن ـبعيشك طارحني الحدي
  1مـواجالس وعـراجع فيها بالدمُأ

  ع ـات فجائـغادي ي إالَّـه وما 
  مـمآت  اتـا رايحـر عنهـبعتُ

   2قـطالصبر فيها فلم نُ جالئل دقَّ
ّسوى غض أباهم  3أجفانٍ وغض  

  ني ـم كأنالظال ت لها تحت ـأبي
  مـأراق  غـال أو لديـرمي نص

  ح األسى غير بارح رغازل من بُأ
  سائم البكا غير  5من سأم 4رجزوَأ

  ري ـق ناظرّشَم المـوأعقد بالنج
  مـغير نائ ني ساهراًـب عرفيغْ

   

                                                
  )).مآتم رائحاتتعبر عنھا : ((جـاء ھذا الشطر في تاریخ قضاة األندلس ھكـذا 1
 )).ُتِطـق: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
 )).وَعـضَّ: ((لذیـلفي ا 3
 )).وأْصحـُب: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
  )).سـام: ((، وفي تاریـخ قضـاة األندلـس))سـامي: ((في الذیـل 5
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  ا ـوأشكو إلى األيام سوء صنيعه
  مـوى إلى غير راحـولكنها شك

  ه ـودون  هيهات العزاء وهيهات
  مـواصبقَ فت درى ُأتَّـم شواصق

ولو برلواند الس  ححي ـجوان ر  
  مـالبهائ ولُوعٍ سـآلثرت عن ط

راً ـل منفَّـوان يحـلومن لي بس  
  مـبجاث من األرزاء حولي جاث

  ةٌ ـارم رمـا والمخـالثناي وبين 
  والمخارم  هانايا طيبسرى في الثَّ

ا ـدهالي والمعالم جهـها المعتْكَب  
  مـوالمعال اـبعده  للمعالي 1فمن

  رارة ـه قـمرد لم تَـسعيد صعي
  مايمام الرـم بها وسط العظظعوَأ

  ا ـرابهتُ  مـأذكى أدي  اًـدم نكَأ
  طايمك اللَّسم يح الرّ وقد مازجته 

   
                                                

  )).َفَلْھـَف المعـالي: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس، والذیـل 1
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  ا ـمثله  على اإلسالم إسالم يشقُّ
  مـال وقشاعـات بالفـإلى خامع

  قبابها  2راةللس 1تغشى تْبِكأن لم تَ
ويرعى حماها الصيد ريع  وايمالس  

  أحمر وارساً   عليها الدمع تُحسفَ
  واظمالنَّ ديـالياقوت أي 3ثرنْكما تَ

  اً بـا الباكيات نوادـفيه وسامرتُ
ـن تحت الليقْورِيرق الحمايمل و  

وقاسمت في حم4اـزية أهلهل الر  
  مـقاسغير الم البرّ قسيم  وليس 

  داؤه  6ن أعضلـللدي 5اـفوا أسف
  مـلمسراه حاس  7سن ُأـوآيس م

   

                                                
 )).یغـشى: ((في الذیـل 1
  .))السـراة: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس، والذیـل 2
 )).نثـر: ((اـنفسـم 3
  )).قومھـا: ((نفسھمـا 4
 )).فـوا أسـفي: ((في الذیـل 5
 )).أعظـم: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 6
  )).مـن أسـد: ((نفسـھ 7
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  ه ـبوعر  2وتقْللعلم َأ 1اـويا أسف
  عائمرى والدالذَّ 3ح مهدودـوأصب

  من آل يعرب  4قضى حامل اآلثار
مـالمختار من آل هاش ىدوحامي ه  

  حى ـع الضخبا الكوكب الوقاد إذ متَّ
  فاحم  في ليٍل من الجهل 5ليخبطه

  ه حديثَ  امعينمساعي الس 6تْابوخَ
  مـادث المتفاقـكما شاء يوم الح

  ع ـالس بطَـلي ارـبهاء غ فأي 
  بقادم س ـاب ليـاء غـوأي سن

على الد سالما ـبه ح لُنيا إذا لم ي  
ممـا سليمن بن موسى بن سالحي  

   

                                                
 )).وواأسفـا: ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). ویا أسـفي: ((في الذیـل 1
  )).أذوت: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
 )).ممـدود: ((نفسـھ 3

  )).اآلداب: ((في الذیـل  4
  )).لنخبـط: ((نفسـھ 5
   )).وخانـت: ((في الذیـل 6
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  ه ـعةٌ بعد موتتْفي حياتي م وهل
  مـواهاهي الدوللد  أسلمتني  وقد

فهأناذا في ح1بر حارب دهر م  
  مـأمن دهر مسال  في وكنت به 

أخو العزاً ـكهالً ويافع  ة القعساء  
  مـوراغ  ما بين راض وأكفاؤه 

ـبالعلي  دتفرؤدداً ـاً وسـلماء ع  
وحسعالم  هبعلى الشُّ ك من عال ب  

  ه ـومقيل 2هىـه فوق السـمعرس
ومالنُّ ل ـده قبرِوسور الج3مـثوا  

  اره ـغب قُّـشداه ال يـم  دـبعي
ّحر إذا فاه فاض الس ضبة الزمر  

ر ـاد ومنبـن ه كلُّـوض منـفي  
إلى ناجح ممـاه في كل ناجـعس  

   

                                                
  )).خـوف: ((في الذیـل 1
  )).السمـا: ((نفسـھ 2
  )).الحوائـم: ((نفسـھ 3
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  2بخطبة الخطب الملم  1متى صادم
  ادمـاً منه بأكبر صـكفى صادم

  ا ـقريبه  واحيله منطق سهل النَّ
فإن رمـكاييت صعب الشَّته ألفم  

   هوـفم ان فات كلَّـبي  رـوسح
  ادمـن سن  اًـه قارعـفبات علي

   ىده بجوهره النَّوما الروض حالَّ
  مـواقالر فَّكَُأ 3هـقوال البرد وشَّ

  صحائفه التي  4بأبدع حسنـاً في
  مـفي األقال 5هــا أقالمـرهيّستُ

  ال ـاه إلى العـالعي نمـيمانٍ ك
 تماممـالتماي  دـل عقـواه قبح  

واق الملك في يروق ر هد شْكل م  
ويالمواسم ماً في وجوه حسن وس  

   
                                                

  )).صـدم: ((في الذیـل 1
 )).بَخْطبـھ: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
 )).وشَّْتـھ: ((في الذیـل، وتاریـخ قضـاة األندلـس 3

  )).مـن: ((نفسھما  4
  )).أخالقـھ: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 5
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  ده ـة وحـالم البسيطـويكثر أع
  اومـال مقـجم أو 1الـكمال مث

  2هـرٍ من خاللـعاث ان ـلزم لعاً
  مـن الجلى أصيب يواقـم 3براق

ـإلى دار الس  ادـنمادم ـنالم م  
  للمنادي المنادم ور واهاًـبها الح

  ر ـبدر مـالً غيـاه رداه مقبـأت
  مـداي  هـباٍل من اللقْظى بِإـليح

  ة ـاً لدولـن أو قوامـاً لديـإمام
  مـة اليـموه لَـى ولم تلحقولَّـت

  ه ـب  اًـقراده شَـسعابه ح 4فإن
  5مـذاماً بذاي اءـدم الحسنـعفلن تَ

   

                                                
  )).معـاٍل: ((في الذیـل  1
 )).جاللـھ: ((نفسـھ 2
 )).بـواٍق: ((نفسـھ 3
 )).وإن: ((نفسـھ 4
  )).لذائـم: ((نفسـھ 5
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ه ـمحل 1يامـفيا أيها المخدوم س  
  خادم لَّـا كـدى لك من ساداتنف

  ه ـوم بالفوز سعيـويا أيها المخت
  الخواتم  سنال حـأال إنما األعم

هنيئاً لك الحإنها  ه ـنى من اللس  
  مـه غير خايـقي خيمـل تـلك

  تزل   ات النعيم ولمـنت جْأوـبتَ
  2مـا والنعائـا قبلهـل الثريـنزي

  ادة ـعيشاً راضياً أو شه ُلولم تْأ
  مـفي عداد المآت ترى ما عداها 

  في العدا   بالؤك ىلبما ي 3لعمري
وقد جاألبطال ذَ 4برالهزايم  5لب  

   

                                                
   )).عـالي: ((في الذیـل 1
  )).والنواعـم: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
 )).لعمـرك: ((یـل، وتاریـخ قضـاة األندلـسفي الذ 3
 )).َجـرَِّت: ((نفسھمـا 4
 )).ذیـل: ((نفسھمـا 5
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  مقامك في الوغى  ال ينسى 1وتاهللا
  مـد نور الغزالة كاتـسوى جاح

لقيت الردى في الرالن باسماً ذْوع ج  
  باسم وع من جذالن في الر تَفبوركْ

وحت على املفردوس حتى وره ـتَد  
  مـز غانوات المنا فَـتشْبَأ تَزففُ

  ة ـاً ألوبـنانع ني ـثك ال تُدجَِأ
أداوي بها بـح الغليرداومـل الم  

  ة ـهب 2وم واعدـوال أنت بعد الي
إلى حال حالم  ونيمن النوم تحد  

لسعان ما قَرضت رحلك ظاعناً و  
اسمالرو  3رت على غير النواحيوس  

  اً ـيائس  دفاعك يرجوفت من وخلَّ
  4مـرايصر اثناء الخطوب الصمن النَّ

   

                                                
  )).وباللـھ: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1

  )).راعـد: ((في اإلسكوریـال  2
  )).النـواجي: ((في الذیـل  3
  )).الضوائـم: ((نفسـھ  4
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  ر ـوق هواجـان فـكأني لألشج
  هواجم ا عادني من عاديات ـبم

عدره ـز نظيـيع 1وداًـمفق ك تُم  
فيا عز مادمـدوم ويا هون عـع  

اً فَأـمطلوب متكورـعه ـى منالي  
  مـاياالً لرـمن 2اف بما أعيـوكي

  ه ـؤاد صديعزون الفُـوإني لمح
  مـك سالـه منـقلب  خالفاً لساٍل

  شوق مبرح   اكـوعندي إلى لقي
  طواني من حامي الجوى فوق جاحم

  د ـك خاللُكْه ثَـدي واللـلَوفي خَ
  مــة آثـيـال أل  رـة بــليَأ

  وة ـلْبي مكاناً لسـفي قل  ولو أن
  مـلهائ وـلُكن ال سـول وتُـسل

   

                                                
  )).ًاموجـود: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس، والذیـل  1
  )).أعـني: ((في الذیـل 2
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  ها قََّنعماك ح أقض   ك أن لمظلمتُ
  مـظال ا غيرـلي في أمثالهـومث

  ة ـبغاي اءـك الوفـني فيـيطالب
  لتلك المراسم اً ـسموت لها حفظ

  كى ـراء كما بـبالع وٍ فأبكي لشلْ
  2مـوجاس  ٍ بين بصرى1زياد لقبر

  دةً ـاز دوني عبـيمت د أنـوأعب
  3مـبن عاص ياء في تأبين قيسبعلْ

  مها سيت برالمراثي قد وفَّ وهذي 
مّد الوفَّـة جهـمسهمـساهي الم  

  ٍل ـد قابـاً يـا رافعـإليه دـفم
  4مـالث مفَ  ا خافضاًـعليه بـأك

 *** 

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الذیـل والتكملـة))لقفـر: ((في اإلسكوریـال  1
  :إشـارة إلى قـول النابغـة الذبیـاني في رثـاء النعمان بـن الحارث 2

  )).بغیث من الوسمي قطر ووابـل *سقى الغیث قبرًا بین بصرى وجاسم ((
  :الـذي رثى بھ قیس بن عاصم؛ جـاء فیھإشـارة إلى بیـت لعبـدة بـن الطبیـب  3

  )). ولكنـھ بنیـان قـوم تھـدم *فلم یـك قیـس ھلكـھ ھلـك واحـد ((
  )).وكـّب علیھـا حافظـًا یـد الثـم: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
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 .تاریخ قضـاة األندلـس، والدیبـاج المذھـب: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
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***      

   

                                                
 .م1286الموافـق لـ  1
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 .رجمـة أیضـًا في نفـح الطیـبلـھ ت 1
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5

        
67 

اروا ـن وسـا نأوا في الظاعنيلم  
  ارـن تحـأضحت قلوب العاشقي

   
                                                

  )).ذكـره: ((والصحیـح. ((ھكـذا 1
 )).ھـو ممـن: ((في نفـح الطیـب 2
 )).المعرفـة: ((نفسـھ 3
 )).ویتَّسـق: ((نفسـھ 4
 )).والمحـاالت: ((نفسـھ 5
 )).ویستظـرف: ((نفسـھ 6
  .البحـر الكامـل 7
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  ش ـة وتوحـلمفي ظُ  مـتركوه
  وارـنواَأل واءـما انجابت األض

  الً ـوا كل عقل ذاهـوا فأبقـذهب
  ارـزوح مطـلب بالنُّـل قـولك

  نوا الورى بجمالهم تَوقد فَ  عنواظَ
عـوح  امـة األندـوا بأفئـثب1ار  

وى لوالنَّ 2هم قبيلما ضر  عوا ود  
ـوا إذ سـلو أعلم  همما ضر3ار  

  ة ـعم في فجـا من بعدهـفقلوبن
  ارـم أمطـمن بعده  اـودموعن

  ا ـووصالن  تيـن أحبـيا دار أي
  ا دارـه يـا بـنَّذي كُـال  نـأي

  ا ـر حديثنـع به عبيـنذي  اـكن
  ارـواألشع ف اـا األلطـوكالمن

   

                                                
  )).وحـاروا: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).قبـل((: طویـل. جعلھـا د 2
  )).سـاروا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ا ـا نغماتهـو فوقنـلُر تتْـيوالطَّ
  تدار دام ـح والمـر يسمـوالده

  ا ـات رقيبنـا وبـنتْبِ  اـولطالم
  ارـاألوط يت بها ضّة قُـفي غفل

  ده ـادم عهــتق 1نــل زمـه
  ارـن صغـمى ونحعالنُّ  2نلنا بها

   3نيكال وابـر على الوصذْـفال تَ
  ارـواألسحال ـت اآلصـما دام

4 
  وني في هواه وما رأوا ـوكم عذل

  5واـموسلَّ نوه ـتى عايـمحياه ح
  ةٌ ـالكمال حقيق  ذاـوقالوا نعم ه

  مواوا وجاءوا صاغرين وسلَّفحطُّ
   

                                                
  ...)).ھل نحن في زمن: ((فغدت ؛))نحن في: ((طویل؛ فأضاف عبارة. تصرف د 1
  )).بـھ: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .ھـذا الشطـر مختـل 3
 .البحـر الطویـل 4

  )).وسلـم وا: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت  5
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1 

  م ـجعم 2لَّـاب كـذا كتـه
  اــاه إفحامـمعنني ــأفحم

   أواله ــمنشئ  هـــأعجم
  اــخ إعجامـاسـالنَّ  وزاده

   ةـجملاله ـإجم  ط منـأسق
  اـأقسام  لـالتفصي  فيوزاد 

عن  ر األلفاظـوغي وعها ض  
اـإعدام  ادـاإليج رــوصي  

  ةٌ ـحيل  في إصالحه سـفلي
  اـأعوام  و قوبلـرجى ولـتُ

   

                                                
 .البحـر السریـع 1
  )).كلـھ: ((یـلطو. جعلھـا د 2
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      1
 

***    

   

                                                
  .م1299الموافـق لـ  1
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***  

 
 

 
 

       


1 
  أنـا للغـرام وللهـوى مدفـوع

  ا ممنـوعـفمـتى السلـو ووصله
 

ـَوىيـ   ا حبـذا دار   لزينـب  باللّ
  حيـث الفؤاد عـلى الهوى مطبوع

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
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  يـا حادي العيس  التفـت نحو اللوى
  بسكـان  اللَّـوى    مفْجـوع  إني

  وعـج  المـطي  بلعلـع  وبرامـة
  فهنـاك  قلـب  للشَّـجي  مـروع

أطـالل  آرام    وبيــض  خـرد  
  هـن األهلَّـة  بالجيـوب  طُلـوع

  تصـدني  في ظبيـة  مـن  بيهـن
  حسنـا  ولي أبـداً  إليـه نُـزوع

  حـوراء  جايـرة عـلي  بحكمهـا
  ظُلْمـا   وإني  مذعـن   وسميـع 

  وَأنقَـضيتَفْـنَى الليـالي والزمـان 
  كمـدا  وال نبـأ  لهـا   مسمـوع

  ليت هـل دهـر يعـود بوصلها 1فيا
  رجوعفيكـون للعيـش الخصيـب 

   

                                                
  )).یـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  وتعـود أيـام السـرور كمثـل  ما
  قـد  عـاد روح  حياتهـا والروع

  1فقـدوم  موالنـا  األميـر  محمـد
  خيـر الملـوك ومن لـه التَّرفيـع

  
 

 
***     

   

                                                
ھـو السلطـان النصـري أبـو عبـد اللـھ الغالـب باللـھ محمـد بـن یوسـف بـن  1

 .حاطـةإللـھ ترجمـة في ا. محمـد بـن نصـر
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1؛ 

 

 
     

      
      

 
 

        
2


   

 
   

                                                
 .لـھ ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة 1
  )).وأبي القاسـم السھیـلي: ((الصلـة في التكملـة لكتـاب 2
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1 

  أنـا الرمـح المعـد إلى النوايـب
  فصاحـبي تجدني خيـر صاحـب 

  لئـن فَخَـر اليـراع  بكتـب خطًّ
  ـر  بالكتايــبفخـ   2فلخـطَّي 

3 
  إلـهي قـد عصينـا منـك  ربـاً

  ـاصيـبالمع  أن يقابـل  4تعـلَّى
   

                                                
 .بحـر الوافـر 1
 )).فـإنَّ الخــطَّ فخـٌر: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .بحـر الوافـر 3
  )).تعـالى: ((طویـل. جعلھـا د 4

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

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


372 
 

  فكيـف خلوصنـا من  هـول يوم
  النَّـواصي  ه سـودـتَشيـب لهول

  


  1    
2 

***     
   

                                                
 )).ثمـاني: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
ـف وقـد َنیَّ: ((أضـاف ابـن األبـار في التكملـة عبـارة .م1223الموافـق لـ   2

 )).عـلى الستیـن
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***  

 
 

1؛2؛ 
 

 
 

     


 
   

                                                
جمھـرة أنسـاب العـرب، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

الملتمـس، والحلـة السیـراء، والمغـرب في حـلى المغـرب، والبیـان المغـرب، 
ھشـام بـن : ((والمعجـب، ونفـح الطیـب؛ حیـث سـمي في ھـذه المصـادر كلھـا

  ...)). ـن عبـد الرحمـنمحمـد بـن عبـد الملـك ب
 .خصـص لـھ ابـن الخطیـب ترجمـة في اإلحاطـة؛ وقـد مـرت 2

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

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


374 
 

 
  1،  

2،   
        

      3
    4  

   5   


6
        



                                                
ھـ؛ حیـن 418ورد في المعجـب أن بیعتـھ حدثـت في ربیـع األول مـن سنـة  1

 .كـان لـھ مـن العمـر أربـع وخمسـون سنـة
ـع ؛ وھـو حصـن كبیـر یقAlpuenteیسـمى البنـت، أو ألبونـت؛ وباإلسبانیـة  2

. شـرقي األندلـس؛ في الجھـة الغربیـة مـن بلنسیـة؛ في محـذات نھـر طوریـة
  .وأضـحى أیـام الطوائـف حاضـرة إلمـارة بـني قاسـم الفھرییـن

 ...)).فأقلـع مـع شیبـة: ((في البیـان المغـرب 3
 . ھـ420جـاء في المعجـب؛ أنـھ دخـل قرطبـة في الثامـن مـن ذي الحجـة سنـة  4
  )).وعـدم: ((في البیـان المغـرب 5
  )).جنایـب: ((نفسـھ 6
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1 

  هبـك كمـا تـدعي وزيـرا
  وزيـر مـن أنـت يا وزيـر

  واهللا  مـا  لألميـر  معـنى
  األميـر 2فكيـف مـن وزيـر

      
  

      


3 4 
 

      
  


                                                

  .مخلـع البسیـط 1
 )).وزَّر: ((في البیـان المغـرب 2
 )).ثمـاني: ((األصـح 3
  .م1027الموافـق لـ  4

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

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


376 
 

1      




    


 
 

    2  
3 

***  
   

                                                
  .م1011الموافـق لـ  1
 )).ھـ؛ وال عقـب لـھ427مـات في سنـة : ((في المعجـب. م1036الموافـق لـ  2
 )).أربـع: ((فجعلھـاطویـل؛ . صوبھـا د 3
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***  

 
 

 


1
      

2 
  قالـوا أال تستجيــد بيتـاً

  تعجـب من حسنـه البيوت
فقلـت مـا ذاكم  صـواب  

كثيـر لمـن يمـوت 3حقيـر  
   

                                                
ھـو أبـو إسحـاق إبراھیـم بـن مسعـود بـن سعـد التجیـبي؛ الـذي تـوفي في  1

  .م تقریبـًا1067/ھـ460حـدود سنـة 
  .مخلـع البسیـط 2
  .؛ أي بیـت صغیـرجـدًا))حفـٌش: ((في المغـرب في حـلى المغـرب 3
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  لـوال شتـاء ولفـح قيـظ
  قوت  وخوف لصّ  وحفـظ

  1كنّـاً ونسـوة   يبتغيـن  
  بنيـت  بنيـان  عنكبـوت

  وأي معنى لحسـن مغْـنى
  ليـس   لسكَّانـه   ثُبـوث

  القبـر  لوعقلنا 2ما لوعـظ
  الصمـوت 3موعظة للناطق

  يومي إلى ممتطي  الحنايـا
  مالـك عن مضجعي عميت

  نسيت يومي وطول نـومي
  وسـوف تنسى كما نسيـت

  وسدتَ يا هـادمي  قصورا
  فيهـن كيف  شيتنَعمـت 

   

                                                
  )).سْتـرًا: ((في المغـرب 1
 )).عـظمـا و: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).الناطـق: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  معتنقـاً   للحسـان  فيهـا
  الفتيـتمستنشقـا مسكهـا 

  تسحـب   ذيـل   الصّبـا
  وتلهو بآنسـات يقلن هيـت

  1فاذكر سهادي قبـل التَّنادي
  واسهد له قبـل أن  يفـوت

  فعـن قريب يكـون ظعني
  سخطَّت يا صاح أم رضيت

  ***  
   

                                                
  .ھـذا الشطـر مختـل 1
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***  

 
1 

 

 
      


 
      
      

        
      
 

      
      2

                                                
 .اللمحـة البدریـة، ونفـح الطیـب: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
 )).أربعـة: ((في اللمحـة 2
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1
2     

      
   

34
    5 

       
  6   7

    8 


9 
  

                                                
 .م1332الموافـق لـ  1
  )).واستقـلَّ بعـُد بالملـك: ((في اللمحـة 2
؛ واإلضافـة مـن ))یـفوقیعـة طر: ((لـم یـرد في اإلسكوریـال إّال عبـارة 3

  .  اللمحـة البدریـة
 )).موقفـھ: ((في اللمحـة 4
  )).البـالد: ((نفسـھ 5
  )).حیلھـا: ((نفسـھ 6
 )).في الجزیـرة: ((نفسـھ 7
 )). األمـور وامتسـك اإلسـالم عـلى یـده: ((نفسـھ 8
  )).وفاتـھ عـلى أزكى عملـھ: ((نفسـھ 9
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1

       
 

 
2،

2،
      


      

       
                                                

  ...)).؛ ثالثھـمإسماعیـل؛ محجـوره: ((في اللمحـة 1
  ).المشیخـة: ((نفسـھ  2
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 1   
       
     

2
3

 4     
5

        
 6      


7  8   
9

                                                
  ..كلمـة الحاجـب أضافھـا عنـان؛ زیـادة في التوضیـح  1
 ...)).ثـم قبـض علیـھ لیلـة السبـت: ((في اللمحـة 2
 )).لعـام: ((نفسـھ 3
  .م1339الموافـق لـ  4
 ...)).أبیـھ السلطـان أبي الولیـد القائـد أبـو الحسـن: ((...في اللمحـة 5
 .في اللمحـة)) عـلى الشفقـة: ((سقطـت عبـارة 6
  )).استنفدتـھ: ((في اللمحـة 7
  )).رسـم الـوزارة بكتابتـھ: ((نفسـھ 8
  )).مـن عـام: ((نفسـھ 9
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  1،    
      

 
 

       
       

 
 

2     
3

4
4 5     

   6     

                                                
  .م1348الموافـق لـ  1
 )).تـولى لـھ: ((في اللمحـة 2
 )).بكـر األشعـري: ((نفسـھ 3
  )).لـواء جھـاده: ((نفسـھ 4
 )).وولي: ((نفسـھ 5
 )).محمـد بـن محمـد بـن عیَّـاش: ((نفسـھ 6
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   1 2


  3   
        

       


       
      

     4
   
 

                                                
  .م1342الموافـق لـ   1
  )).وقـدم للقضـاء عوضـھ: ((في اللمحـة 2
  )).والنشـأة: ((نفسـھ 3
  ،بیـاض في ھـذا الحیـز؛ موجـود في المخطـط 4
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 1

        
         

       
      

2      
 

3 
 

     
        

        
  4    

                                                
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اللمحـة البدریـة 1
  .م1340الموافـق لـ  2
  .؛ والتصویب من اللمحة البدریة))وقدمیھ: ((؛ فكتبتحرفـت في اإلسكوریال 3
  )).تاسـع شھـر صفـر: ((في اللمحـة 4
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1  
       

    2  
  3    

        
    


       


456


  7    


                                                
 .م1340الموافـق لـ  1
  )).َبُعـَد: ((في اللمحـة 2
  )).جیـش وافـر: ((نفسـھ 3
 )).الـروم بمصرھـم: ((نفسـھ 4
  )).یقـود: ((نفسـھ 5
  )).یسـوق: ((نفسـھ 6
 )).سلمیـن بالوقیعـة الشھیـرةوَمحَّـَص اللـھ الم: ((نفسـھ 7
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1 
  
      

2     
       3

   4   
      

5    6    


      


      
                                                

  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))یـوم: ((في اإلسكوریـال  1
  .ھـذه اإلضافـة مـن اللمحـة  2
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))ولـده: ((في اإلسكوریـال  3
  )).التحاقـھ: ((في اللمحـة 4
  .م1351الموافـق لـ  5
  )).اختـار اللـھ لـھ مـا لدیـھ: ((في اللمحـة 6
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1
       

       
       

                                                
  )).سـت عشـرة: ((طویـل. علھـا دج 1
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 ..)).واستوسـق األمـر لولـھ أمیـر المسلمیـن: (في اللمحـة 1
 ..)). المتلقـب مـن ألقـاب الخالفـة بالمتوكـل: ((نفسـھ 2
 )).وسفـرت إلیـھ عنـھ، واتصلـت أیامـھ إلى آخـر مدتـھ: ((نفسـھ 3
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 ﴿   ﴾1. 

                                                
اِهللا َجِمیعـًا َوَال َتَفّرُقـوا َواْذُكـُروا ِنْعَمـَة  َواْعَتِصُمـوا ِبَحْبـِل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

ـْم الّلـِھ َعَلْیُكـْم إْذ ُكْنُتـْم َأْعـَداًء َفَأّلـَف َبْیـَن ُقُلوِبُكـْم َفَأْصَبْحُتـُم ِبِنْعَمِتـِھ إْخَوانـًا َوُكْنُت
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ـَك ُیَبّیـُن الّلـُھ َلُكـْم آَیاِتـِھ َلَعّلـُكـْم َعـَلى َشَفـا ُحْفـَرٍة ِمـَن الّنـاِر َفَأْنَقَذُكـْم ِمْنَھـا َكَذِل
  .103: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة. )َتْھَتـُدوَن
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  .بیـاض في ھـذا الحیـز؛ موجـود في المخطـوط  1
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 1     
       

2      
34

       
   5   

       
  6 7  

  8    
9


      

                                                
 )).وبتلمسـان: ((في اللمحـة 1
 )).مـّر: ((نفسـھ 2
  )).عـلى یـده ألول مدتـھ: ((نفسـھ 3
  .م1318/ھـ718أي  4
  )).بمخنقـھ: ((ةفي اللمحـ 5
  )).ثمانیـة: ((نفسـھ 6
 .م1336الموافـق لـ  7
 )).دخـل علیـھ المدینـة عنـوة: ((في اللمحـة 8
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))بلـده: ((في اإلسكوریـال 9
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1
   2   
      

3     
45 

  وحـل فيهـا عابـد  الرحمـان
  فاغتـر    بالدنيـا   وبالزمـان

  وسـار فيهـا مطلـق  العنـان
  مـن مظهـر سـام إلى جنـان

  عليـاه من بنيان 6كـم زخـرف
  آثـاره  تُبـني  عـن  العيـان

  وصـرف  العـزم إلى  بجايـة
  ايـةفعظمـت في قومهـا  النَّك 

   
                                                

 )).فعاجلتھمـا میتـة العـز: ((في اللمحـة 1
  )).ھذا العھدعـلى ملـك بـني زیـان ملـك المغـرب، واندرج فیھ إلى : ((نفسـھ 2
  .وقد سبقت اإلشارة إلیھ. اشتھر ھذا الكتاب باسم رقم الحلل في نظم الدول 3
  )).الرحمـن مـا نصـھ: ((في اللمحـة 4
  .بحـر الرجـز 5
 )).زخرفـت: ((في اللمحـة 6
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  حتى مـا إذا مدة الملك  انقضت
  وأوجه األيـام عنهـم  أعرضت

  وحقَّ حقُّ الدهـر فيهـا ووجب
  وكتـب اهللا عليهـا  ما كتـب

  حـثَّ إليهـا السير ملك المغرب
  يالـك مـن ممـارس مجـرّب

  فغلـب  القـوم  بغيـر  عهـد
  بعـد حصـار  دائـم   وجهـد

  فأقفـرت مـن ملكهـم  أوطانه
  سبحان  مـن ال ينقضي سلطانه

  
       

      
        

1
      

        
                                                

  ...)).الـّداعي لنفسـھ بمدینـة: ((في اللمحـة  1
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1    
       

  2    
34

       
5       

 
       

6
      7 
       

                                                
 .م1348الموافـق لـ  1
 ...)).لطـان أبـو عنـانبھـم الس: ((.. في اللمحـة 2

  ))..المستأصلـة: ((نفسـھ  3
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))حصـدت: ((في اإلسكوریـال  4
  )).أخـاه أبـا ثابـت: ((في اللمحـة 5
 )).زكریا بن یحیى بـن عبـد الواحـد بـن أبي حفـص إلى أن ھلـك: ((في اللمحة 6

  .ھـذه اإلضافـة مـن اللمحـة  7
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1

  2
      3

        
      

       
   4 


        

5     

                                                
  )).ألفونـش: ((في اللمحـة 1

فـإن الـذي : ((الحـظ عنـان الخطـأ الـذي وقـع فیـھ ابـن الخطیـب؛ حیـث قـال  2
وقـد ). ھرانـده(استـولى عـلى قرطبـة ھـو فرنانـدو الثالـث ملـك قشتالـة 

وھـو الـذي استـولى كذلـك . م1236/ھـ633استـولى علیھـا في شـوال سنـة 
وینعـت في التواریـخ . م1248/ھـ647عـلى إشبیلیـة في رمضـان سنـة 

  )).أي القدیـس. النصرانیـة بسـان فرنانـدو
 )).وكـان ھـذا الطاغیـة: ((في اللمحـة 3
 )).یستـولي عـلى األندلـس: ((نفسـھ 4
 .م1350الموافـق لـ  5
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1 
  فـهي أم الغرايـب 2أال حدّثـاني

  وما حاضر في وصفها مثل غايب 
  السرى 3قَطْروال تُخْليـا منها على 

  4النجايب ظهورالمذاكي أو  سروج
  أيوسـف إن الدهر أصبح  واقفـا

  على  بابك المأمـول موقف تايب
   

                                                
وفي ذلـك قلـت مـن كلمـة استعجلتھـا في مخاطبـة السلطـان؛ : ((في اللمحـة 1

  .والقصیـدة الموالیـة مـن البحـر الطویـل)). ى؛ وأولھـارحمـھ اللـھ تعـال
  )).حدثاھـا: ((نفسـھ 2
 )).خطـر: ((في اللمحـة 3
؛ ))ومنھـا في وصـف الكائنـة: ((ثـم قـال معلقـًا بعـد ھـذا البیـت في اللمحـة 4

  .ثـم أورد بقیـت القصیـدة
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  ؤك أمضى من مهندة الظبـادعـا
  وسعدك أقضى من سعود الكواكب

  سيوفـك في  أغمادهـا مطمئنـة 
  المضارب 1ولكـن سيف اهللا دامي

  فثـق بالذي أرعاك أمـر عبـاده
  وسْل فضلـه فاهللا أكـرم واهـب

  لقد طرق األذفنـش سعدك  خزية
  تجـد على مرّ العصور  الذواهب

  ر  طايلوفَّيت وخان  العهد في غي
  وصدق أطماع الظنون  الكـواذب

  هوى في مجال العجب غير مقصر
  وهل نهض العجب المخل  براكب

  وغالـب أمـر اهللا جـلَّ جاللـه
  ولـم يدرِ أن اهللا أغلـب  غالـب

  وهللا في  طيّ  الوجـود  كتايـب
  تدقُّ وتَخْفى عـن عيـون الكتايب

   
                                                

  )).مـاضي: ((في اللمحـة 1
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  تغير عـلى األنفاس في كل ساعة
  مـن حتى في مياه المشـاربوتك

  فمـن قـارع في قومـه سن نادم
  ومـن الطم في ربعـه خد  نادب

  مصايـب أشجى وقعها مهج العدا
  المصايب تلكوكـم نْعـم في طي 

  شـواظُّ  أراد  اهللا إطفـاء نـاره
  وقـد نَفَـج اإلسالم من كل جانب

  وإن لم يصب منـه السالح  فإنما
  عايـك صايـبمن د بسهمُأصيب 

  وهللا  مـن  ألطافـه  في عبـاده 
  خزايـن ما ضاقت لمطلب  طالب

  فمهماغَرستَ الصبرفي تربة رضا
  بأحكامـه فلتجـن حسن  العواقب

  وال تعـد األمـر البعيـد  وقوعه
  فإن الليـالي ُأمهـات  العجايـب
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  .ھي برشلونـة  1
  .م1340 الموافـق لـ 2
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  .ھـذه الكلمـة؛ أضافھـا عنـان  1
 )).فھجـم: ((في اللمحـة 2
 .م1354الموافـق لـ  3
 )). رجـل مـرور؛ ورمى نفسـھ: ((في اللمحـة 4
 )).اتخـذه: ((نفسـھ 5
 .؛ أي الحاقـد المتحفـز))المـرور: ((نفسـھ 6
  )).العنایـة: ((ھكـذا في اللمحـة؛ بینمـا كتـب في اإلسكوریـال 7
  )).أبیـھ: ((في اللمحـة 8
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 1   


      


      
2

23
3       


     4


                                                

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في اللمحـة 1
 )).مـن: ((في اللمحـة 2
  )).العنایـة: ((ھكـذا في اللمحـة؛ وكتـب في اإلسكوریـال 3
 )).األیـام واللیـالي: ((في اللمحـة 4
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 2

                                                
  . مـا بیـن حاصرتیـن؛ أضیـف مـن اللمحـة  1
  )).َیـَدْي(( :في اللمحـة 2
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2 3    

   4    
    5  

 

                                                
 .م1354الموافـق لـ  1
  .م1332الموافـق لـ   2
  )).والدتـھ: ((ھكـذا في اللمحـة؛ وفي اإلسكوریـال 3
 .م1318الموافـق لـ   4
  )).األھـل: ((وفي اإلسكوریـال: ھكـذا في اللمحـة 5
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1: 

  يحييك بالرحيان والروح من قبـر
  رضى اهللا عمن حلَّ فيـك مدى الدهر

  إلى أن يقوم الناس تعنو وجوههـم
  إلى باعـث األموات في موقف الحشر

  ولست  بقَبـرٍ إنما أنت  روضـة 
  منَعمـة  الريحـان عاطـرة النَّشـر

  ولو أنني أنصفتك الحـق لم َأقُـْل
  سوى يا كمام الزهـر أو  صدف الدر

  ويا ملْحد التقوى ويا مدفَن  الهدى
  ويـا مسقـط العليـا ويا مغرب البدر

  لقد حـطَّ فيك  الرحل أي خليفـة
  المعالي غُـرةٌ في  بني نصر 2أصـل

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 )).أصیـل: ((في اللمحـة 2
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  فيـك العز والمجد العـلى لقد حلَّ
  الدهـر 1وبـدر الدجا والمستَجار لدى

  الهدى حمى الحجاج حامي ومن كأبي
  ومن كأبي الحجاج ماحي دجا  الكفـر

  دافع العـدا النَّدىإمام الهدى غيث 
  بعيـد المدى في حومة المجد  والفخر

  ساللة سعـد الخزرج بن  عبـادة
  قـدر وحسبك مـن بيت رفيـع ومن

  إذا ذُكر اِإلغضاء والحلم  والتُّـقى
  وحدثْت عن علياه حـدّث عن البحـر

  تخونه طرفُ الزمان وهـل  ترى
  أمـر عـلىبقـاء لـحيّ أو  دوامـاً 

  يوم وليلـة وجهينهو الدهـر ذو 
  ومن كان ذا وجهين يعتـب في غـدر

   

                                                
  )).مـن: ((في اللمحـة  1
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  تولى شهيـدا ساجداً في صالتـه
  اللسان  من الذكر أصيل التقى رطْـب

  وقد عرف الشَّهر المبارك حق  ما
  أفـاض من النَّعـمى ووفى من البـر

  وباكـر عيد الفطر والحكم مبـرم
  كأس الشهـادة من فطر 1]سوى[ وليس

  أتيـح له وهـو العظيـم مهابـةً
  وقـدرا حقيـر الذَّات والخلق والقـدر

  من لدنـه  سعـادة 2شـقي أتـت
  اء بالحادث النُّكـرومنْكـر قـوم جـ

  وكم من عظيم قد ُأصيب  بخامـل
  وأسباب حكم اهللا جلَّـت عن الحصـر

  فهـذا علي قد قضى  بابن ملجـم
  وأوقع وحـشي بحمـزة  ذي الفخـر

   

                                                
  . ه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في اللمحـةسقطـت ھـذ 1
  )).أتتـھ: ((في اللمحـة 2
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  نَعـد الرّمـاح المشرفيـة والقنـا
  ويطرق أمـر اهللا من حيـث ال تدري

  ومن كان بالدنيـا الدنيـة  واثقـا
  الـة يومـا فقـد باء بالخُسـرعلى ح

  ليس ينقـضي الذيفيا مالك الملك 
  في النهي  واألمر 1]الحكم[ ويا من إليه

  تغمـد بستر العفـو منك  ذنوبنـا
  فلسنا نُرجي غيـر ستـرك مـن ستر

  فمـا عنـدك اللهم خيـر ثوابـه
ّوأبـقى ودنيـا المـرء خدعة مغتـر  

 
2: 
  والمـنى   أحـالم 3العمـر يـوم

  4مـاذا عسى أن  يستمـر منـام
   

                                                
  . وردت ھـذه الكلمـة في اللمحـة؛ وسقطـت في اإلسكوریـال 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).نـوم: ((في النفـح 3
  )).مقـام: ((نفسـھ 4
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َأة    1وإذا   تحققنـا  الـشيءـدب  
  فله بمـا تقـضي العقـول تمام

  والنفـس تجمـع في مدى  آمالها
  ركْضـاً  وتـأبى ذلـك األيـام

  مـن لم يصب في نفسه فمصابـه
  بيبـه نفـذت بـذا  األحكـامبح

  بعـد الشبيبـة كبـرة ووراءهـا
مـومام 2هومن بعـد الحيـاة ح  

  ولحكمة ما أشرقت شُهب  الدجـا
  وتعاقـب اإلصبـاح واإلظـالم

  دنيـاك يـا هـذا محلَّـة  نُقلـة
  ومنـاخ ركـبٍ مـا لديـه مقام

  هـذا أميـر المسلميـن  ومن به
  3دم اإلعداموجـد السمـاح وُأعـ

   

                                                
 )).لـشيء: ((في النفـح 1
  )).ھـرم: ((نفسـھ 2
  .أي الفقـر 3
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  والخالفـة يوسف 1سـر اإلمامـة
  غيثُ الملوك  وليثهـا الضرغام

  قصدته عادية الزمـان فأقصـدت
  والعـز سـام والخميـس لهـام

  فُجعـت به الدنيا وكُـدّر شربهـا
  وشكى العراق مصابـه والشـام

  2أسفـاً على الخُلـق الجميل كأنـه
  بـدر الدجنـة قد جـاله  تمـام

  على العمر الجديـد كأنـه أسفـا
ـام 3غـضالحديقـة زهره  بس  

  4أسفا على الخلـق الرضي كأنهـا
  زهـر الرّياض همى عليه غمام

  5أسفا على الوجه الذي يهمي نـدى
  طاشـت لنـور  جمالـه األفهام

   
                                                

  )).األمانـة: ((نفـحفي ال 1
  )).كأنمـا: ((نفسـھ 2
  )).زھـو: ((نفسـھ 3
  )).كأنـھ: ((نفسـھ 4
  )).مھمـا بـدا: ((نفسـھ 5
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  يـا ناصر الثَّغـر الغريب  وأهله
  واألرض ترجف  والسماء قَتـام

  في جنح الدجا 1يا صاحب الصدمات
  والناس في فرش النعيـم  نيـام

  يا حافـظ الحرم الـذي  بظاللـه
  ستر األرامـل واكتسى  األيتـام

  موالي هل لك  للقصـور زيـارة
  بعـد انتـزاح الـدار أو إلمـام

  موالي هـل لـك للعبيـد تذكـر
  لديـك ذمام  2حاشـاك أن تنسى
  يـا واحـد اآلحـاد والعلم الـذي

  األعـالم 3ت بعزّه نُصـرةخفقـ
  وافـاك أمـر اهللا حيـن  تكاملت

  فيـك النُّهى والجـود واإلقـدام
   

                                                
  )).الصدقـات: ((في النفـح 1
 )).ُیْنـَسى: ((نفسـھ 2
  )).بعـزَِّة َنْصـِرِه: ((نفسـھ 3
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  ورحلت عنا الرّكب خير  خليفـة
  أثـنى  عليـك  اهللا  واإلسـالم

  نعـم الطريق سلكت كان  رفيقـه
  والزاد  فيـه  تهجـد  وصيـام

  وكسفت يا شمس المحاسن ضحوةً
  يـاء  ظـالموالض 1فاليوم كيـل

  عيد الفطـر كأس  شهادة 2سقـاك
  مـدام 3فيهـا من األجل الحرمي

  وختمت عمـرك بالصالة  فحبـذا
  عمـٌل كريـم  سعيـه  وختـام

  موالي كم هـذا الرقاد إلى مـتى
  بين الصفايـح والتُّـراب  تنـام

  أعـد التحيـة واحتسبهـا قُربـة
  إن كـان يمكنـك الغداة  كـالم

   

                                                
 )).لیـل: ((في النفـح 1
 )).وسقـاك: ((نفسـھ 2
 )).الـوحّي: ((نفسـھ 3
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  1عليـك مصانـع  شهدتهـاتبكي 
  بيض كمـا تبكي الهديل  حمـام

  تبـكي عليـك مساجـد عمرتهـا
  فالنـاس  فيهـا سجـد  وقيـام

  تبـكي عليـك  خاليـق  أمنتهـا
  بالسلـم  وهي  كأنهـا أنعــام

  عاملـت وجـه اهللا فيمـا رمتـه
  منهـا فلـم يبعـد عليك مـرام

  من  الردى 2لو كنت تُفْدى أو تُجاز
  بذلت نفـوس من لدنـك كـرام

  لو كنت  تمنـع بالصوارم والقنـا
  مـا كـان ركنك بالغـالب يرام

  لكنـه أمــر اإللـه   ومالنــا
  إالَّ رضى  بالحكـم  واستسـالم

   

                                                
  )).شیَّدتھـا: ((في النفـح 1
 )).تجـار: ((نفسـھ 2
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  واهللا قـد كتب الفنا على  الـورى
  وقضـاؤه جفََّـت بـه  األقـالم

  نـم في جوار اهللا مسـرورا بمـا
  قدمـت يـوم تزلـزل  األقـدام

  قد غـدا 1واعلم بـأن سليـل ملك
  في مستقـر عالك وهـو إمـام

  تكنَّـف منـه مـن خلَّفته 2بستـر
  ظـل ظليـل فهـو  ليس يضام

  في غمد الثرى كنت الحسام وصرت
  ولنصر ملكـك سل منه  حسـام

  خلَّفـت ُأمــة أحمـد لمحمــد 
  امفقضـت بسعـد األمـة األحك

  فهو الخليفـة للـورى في عهـده
  تُرعى العهود وتوصـل األرحام

   

                                                
 )).ملكـك: ((في النفـح 1
 )).ِسْتـٌر: ((نفسـھ 2
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  أبـقى رسومك كلهـا محظوظـة
  لـم ينتثـر منها عليـك  نظـام

  العدل والشَّيـم الكريمـة والتُّـقى
  والـدار واأللقــاب  والخُـدام

  ضريحك  الئما 1حسبي بأن أخشى
  وأقـول والدمع السفوح  سجـام

  تَّقوى ويا مثوى الهـدىيا مدفن ال
  مـنَّي عليـك  تحيـة  وسـالم

  وفي الحشا حزني عليكأخفيتُ عن 
  نار لهـا بين الضلـوع ضـرام

  ولو أنني أديت حقَّـك لـم  يكـن 
  لي بعد فقـدك في الوجـود مقُام

  وإذا الفـتى أدى الذي في وسعـه
  وأتى بجهـد مـا عليـه مـالم

   

                                                
  )).أغـشى: ((في النفـح 1
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1 

  غبـتَ فـال عيـن وال مخبـر
  وال انتضـار  منـك مرقـوب

  يـا يوسـف أنـت لنـا يوسف
  وكلُّنـا  في  الحـزن  يعقـوب

***     
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
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البیـان المغـرب، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1

 .والحلـة السیـراء، وكتـاب العبـر، ونفـح الطیـب
أحـد الـوالة المتغلبیـن في األندلـس؛ وتـوفي . ھـو َبْلـج بـن ِبْشـر الُقشْیـري 2

  . م741/ھـ124سنـة 
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2     

                                                
  .م755الموافـق لـ  1
  .م756الموافـق لـ  2
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1: 

  واألمر أمرنـا 3نسوس األمر 2فبتنا
  إذا نحـن فيهـم سوقـةٌ نتنصـف

  فتبـا  لدنيـا ال يـدوم   نعيمهـا
  تُقلَّـب  ساعـات   بنـا تصـرّف

  
       


  4،

       
 

***  
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).بینـا: ((في الحلـة السیـراء 2
 )).النـاس: ((نفسـھ 3
 .م759الموافـق لـ  4
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***  
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1
      

 


 
 




2: 
  اآلن عـاد إلى اإلمامـة  نورهـا

  وارتـاح منبرهـا وهشَّ سريرها
  وبدا لنا من بعـد  طـول قطوبها

  تهلُّل واستبـان  سرورهـامنها ال
   

                                                
قـرى غرناطـة؛ تقـع في الجنـوب الشـرقي ؛ ھي إحـدى Orgivaأرجبـة  1

  .سبقـت أإلشـارة إلیھـا. منھـا
  .البحـر الكامـل 2
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  خليفـة بكـفوضعـت َأزمتهـا 
  هو أصلها األولى بهـا  ونصيرها

  مـن معشر عرفت بطون أكفَّهـم
  بذل النَّدى والالَّثميـن  ظهورهـا

  خُرصانهم ووجوههم في ظلمة الـ
  ـنَّقـع المثار نجومها  وبدورهـا 

  وسـع  الرعايـا منـه  عدلــه
  1بهـم  ويصورهالم يزل إليـه قلو

  حتى اغتدت بالحب فيه صدورها 
  مألي وأخلص في الوالء ضميرها

  رام  العداة  لمجـده  كَيـدا  فلـم
  تنجـح مساعتُهـا وساء مصيرها

  وكـذاك فعـل اهللا فيمـن  كـاده
  جهـال وغرتـه المنـا وغرورها

  مـوالي  إنا  عصبـةٌ معروفـة
  بالحبّ فيـك صغيرها  وكبيرهـا

   
                                                

  .ھـذا البیـت مختـل 1
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  جينا نُقضّي من  حقوقـك واجبـا
  تارة  ونبيرهـا  1نُسـدي بالمدايح

  ولقد خدمـتُ مقامكـم من قبلهـا
  بفرايـد حسنـا يعـز نظيرهــا

  مزارتي بضبعي من حضيض فاجذب
  عرسـت وعـلى يديك  مسيرها2

  وافتكـني من أسر فرط خصاصة
  عنفت فلـم يقصد سواك أسيرهـا

  أمـة الزلـت لإلسـالم تحـمي 
  دانتـه ممـا يتَّــقي  ويجيرهـا

  وبقيت في عـز وسعـد  شامـل
  حتى يحين من الرفـاة  نُشُورهـا

3 
  وسرب ضمهـم دست  ستيـر

  شبـاب ليس يفزعهـم  قَتيـر
   

                                                
 .؛ بعـد حـذف البـاء))المدائـح: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).َمـْن َعرََّسـْت: ((؛ فغـدت))مـن: ((طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 2
  .البحـر الوافـر 3
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  قد اختصروا  فلـم  يفرش سآد
  لمجلسهـم ولـم  ينصب سرير

  عليهـم لهـم كـأس إذا دارت
  فقـد أزف الترحـل والمسيـر

  بلفـظ  1وأفشـوا سـر سياقهم
  مبيـن ليـس يفهمه  البصيـر

  وهـزت مـن روسهـم نشاطا
  وعند الصحـو يعروهم فتـور

  فصـاح  إن   تحللهــم  وإالَّ
  فشأنهـم  التَّلعتُـم  والقصـور

  صـالب حيـن تعجمهم  ولكن
  إذا  طعنـوا فدمعهـم غزيـر

  لهم عقـل يلـوم على  القوافي
  نومهـم أبـدا  كثيـر  2لـذاك

  طويلهـم يطـول العمر  منـه
  أخـا نَعـبٍ ويخترم القصيـر

                                                
  )).ساقیھـم: ((ویـلط. جعلھـا د 1
  )).لذلـك: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  1وهــم لــم يشـف  يومـا
  بغير القطـع عضوهـم الكبير

  فقـل لي من هم ال زلت فـردا
  دياجي  المشكالت بـه تسيـر

 
2 

 
3 

 
4 

  *** 
   

                                                
  .ھـذا الشطـر مختـل 1
سبق البن الخطیب أن ترجم ألبیھ؛ عبد اهللا بن : ((علق عنان على ھذا بقولھ 2

عنوة؛ وأبعد  رئاستهمحمد بن أحمد بن محمد العزفي؛ أمیر سبتة الذي عزل عن 
  )). ھـ713توفي بھا في سنة ھو وولده وأھلھ إلى األندلس؛ فاستقر بغرناطة؛ و

 .م1278الموافـق لـ  3
  .م1319الموافـق لـ   4
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لـھ ترجمـة في المعجـب؛ باإلضافـة إلى بعـض أخبـاره في المغـرب، والعبـر،  1
 .ونفـح الطیـب

  .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 2
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1 
     

 
 

    
        


       


2     

                                                
لى ھـو ألفونسـو المحـارب ملـك األراغـون؛ الـذي تمكـن مـن االستیـالء عـ 1

مـدن كثیـرة في الثغـر األعـلى؛ كمـا عمـل جھـده لإلستیـالء عـلى مدینـة 
إفراغـة؛ الـتي تتمیـز بالمناعـة والحصانـة؛ لـذا فقـد ھـزم ھزیمـة نكـراء؛ 

حیـث تأثـر لھزیمتـھ الفادحـة؛ . م1134/ھـ528وذلـك في رمضـان مـن عـام 
  .  فتـوفي بعـد أیـام  منھـا كمـدًا وغمـًا

  )).بـالد: ((في الزیتونـة 2
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  1   

2
   3     

        


       
  4 


       

 
    5   

6 

                                                
 .م1143الموافـق لـ  1
 .م1144/ھـ539أي  2

  )).ابـن قیـس: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت  3
  )).ناشبـوه: ((في الزیتونـة  4
  م1145/ھـ540أي  5
؛ الواقـع شـرقي قرطبـة؛ عـلى ضفـة نھـر Andujarحصـن أندوجـر  6

  . الـوادي الكبیـر
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  .م1145الموافـق لـ  1
یقصـد بھـا ھنـا مصابیـح المسجـد المغطـاة بأغطیـة : ((علـق عنـان؛ فقـال 2

  )). نحاسیـة تشبـھ النواقیـس
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  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))بقدیمـھ: ((في اإلسكوریـال 1
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  .م1146الموافـق لـ  1
  .؛ وصوبھـا عنـان))اإلثـارة: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))عـن((: في اإلسكوریـال 3
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  .م1148الموافـق لـ  1

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

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


442 
 

 
 

1؛
 

 
       

     2
      

         
3


       


      

                                                
البیـان المغـرب، والمعجـب، والحلـل الموشیـة، وإعمـال : لـھ ترجمـة في 1

األعـالم، وكتـاب العبـر، وبغیـة الـرواد، ووفیـات األعیـان، والكامـل في 
ات التاریـخ، وجـذوة االقتبـاس، ونخبـة الدھـر، وتاریـخ بـن الـوردي، ومذكـر

 .   األمیـر عبـد اللـھ، والـروض المعطـار
  م1048/ھـ440أي حـوالي  2
  )).ویفھمھـم: ((في اإلسكوریـال 3
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  )).تحضھـا: ((حرفـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ فكتبـت  1
  .م1072الموافـق لـ  2
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 1 

      
       

     
       




         
     } 2

       
                                                

  )).مستصحبـًا: ((في اإلسكوریـال  1
 )).تـغْبَی: ((في اآلیة 2
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 .ورة آل عمـرانمـن سـ 85اآلیـة  1
  .م1077الموافـق لـ  2
 . م1082/ھـ475أي سنـة  3
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  )).األندلـس: ((في الزیتونـة 1
  )).ملـوك: ((نفسـھ  2
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1: 

2 
 

      
3

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).عنتده: ((في الدیـوان، ووفیـات األعیـان 2
: اختلفـت المصـادر في تحدیـد تاریـخ ھـذه الموقعـة بدقـة؛ فبینمـا اتفـق 3

ل الموشیـة، وابـن األبـار، وابـن دحیـة، وابـن أبي زرع، وابـن صاحـب الحلـ
ھـ؛ 479أبي دینـار؛ عـلى حدوثھـا یـم الجمعـة الثـاني عشـر مـن رجـب عـام 

 . أیـد ابـن خلكـان؛ مـا ورد أعـاله في اإلحاطـة
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1.    


     
       

      



23: 

  فأيـن العجـب يـا أذفونـش هالَّ
  تجنبـت  المشيخــة  يـا غـالم

   

                                                
 م1086الموافـق لـ  1

  )).؛ وصوبھـا عنـان)).عبـد الجلیـل: ((في المخطـوط  2
  .حـرالوافـرالب 3
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  النســاء  وال   رجـال  1شَملـك
  2فحـدّث مـا وراءك يـا  عصـام

  أقمـت لدى الوغى سوقـاً فخذهـا
  مناجــزة  وهــون  ال تنــام

  فـإن شيـت اللُّجيـن  فثـم سـام
  وإن شيـت  النُّضـار فثـم  حـام

  رأيـت الضـرب تطيبـا فَصلَّـب
  فأنـت  عـلى صليبـك ال  تُـالم

  قـام  رجالـك   األشقـون كـالَّأ
  وهـل  جسـد بـال  رأس ينــام 

  رفعنـا هامهـم في كــلَّ جـذع
  كما ارتفعـت عـلى اَأليـك الحمام

   

                                                
  )).ستشملك: ((طویل. وجعلھا د. وصوبت من الزیتون؛ ))سیسلك(( :في اإلسكوریال 1
وقائلـھ ھـو ملـك )). مـا وراءك یـا عصـام: ((أخـذا ھـذا مـن المثـل القائـل 2

كنـدة؛ الحـرث بـن عمـرو؛ یستخبـر ویستفسـر عمـا وصلـت إلیـھ امـرأة اسمھـا 
عـلى حـال ابنـة عـوف بـن ملحـم الشیبـاني؛ الـتي  عصـام كلفھـا باالطـالع

فلّمـا عـادت عصـام مـن مھمتھـا قـال . سمـع بروعـة جمالھـا، وكمـال خلقھـا
  )). مـا وراءك یـا عصـام: ((مستخبـرًا

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

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


451 
 

  سيعبـد  بعدهـا  الظلمـاء   لمـا
  ُأتيـح  لهـا  بجانبهــا  اكتتمـام

  وال  ينفــك  كالخفَّـاش يغْـضي
  ظـالمإذا  مـا  لـم   يباشـره  ال

  نضـا إذ راعـه  واجتـاب ليـال
  يـود لـو أن طـول الليـل عـام

  سيبـقى  حسـرةً  ويبيـد  إن لـم
  أبادتهـا  القَنــاة  أو  الحســام

  
        

1
2

      
       

                                                
؛ والصحیـح ھـو حصـن لییـط أو ))ألیـط: ((حرفـت في المخطـوط؛ فكتبـت 1

ـع الـذي بنـاه ألفونسـو السـادس ملـك ؛ ذلـك الحصـن المنیAledoألیـدو 
م؛ وشحنـھ 1085/ھـ478قشتالـة؛ مبشـرة بعـد استیالئـھ عـلى طلیطلـة سنـة 

. باألسلحـة والمقاتلیـن؛ بغـرض إزعـاج المسلمیـن بالغـارات المتوالیـة
  . ویتواجـد ھـذا الحصـن بیـن مرسیـة ولورقـة

  م1090الموافـق لـ  2
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1
2 

  ملـك الملـوك وما تركـت لعامـل
   من  التقـوى يشـارك فيـهعمـال

  يـا يوسـف مـا  أنـت إال يوسـف
  والكـلُّ  يعقـوب  بمـا  يطويــه

  إسمـع أمير المؤمنيـن وناصـر الـ
  ـديـن الـذي   بنفوسنـا   نُفديـه

  جوزيـت خيـرا عـن رعيتـك التي
  لم تـرض فيها غيـر  ما يرضيـه

   
                                                

 .1106الموافـق لـ  1
  .البحـر الكامـل 2
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  أمـا  مساعيـك الكــرام  فإنهــا
  التَّكييـف والتَّشبيـه خرجـت عـن

  في كــل عـام  غـزوةٌ  مبـرورة
  تُـردي عديــد الـروم أو  تُفنيـه

  تصـل الجهـاد  إلى الجهـاد موفَّقـا
  حتـم القضـاء بكـل مـا تقضيـه

  ويـجيء  مـا  دبرتــه  كمجيئـه
  فكــَأن كــلَّ مغَيــب  تدريـه

  متواضعـا  هللا  مظهــر   دينــه
  كــل مـا  تبديـه  أو تخفيـهفي 

  ولقـد ملكـت بحقَّـك  الدنيـا وكـم
  ملـك  الملـوك األمـر  بالتَّمويـه

  لو رامـت األيـام أن  تحـصي الذي
  فعلـت سيوفُـك لم  تكـد تُحصيـه

  إنـا  لمفجوعـون  منــك  بواحـد
  جمعـت خُصال الخيـر أجمـع فيه
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  وإذا  سمعــت  حمامـة  في أيكـة
  كي  الهديـل  فإنهــا  ترثيـهتبـ

ـة ُأمة 1وميـضقـد استـرعى رعي  
  فأقـام  فيهــم  حـقَّ  مسترعيـه

  وإذا هزبـر الغـاب صـرى  شبلـه
  في الغاب كان الشَّبـل شبـه  أبيـه

  وإذا  عـلي  كـان  وارث  ملكــه
  فالسهـم يلــقى في يـدي باريـه

***  
   

                                                
  )).وَمـضى: ((طویـل. جعلھـا د 1
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دولة بني األحمر األمیر محمد بن یوسف بن ناصر؛ الملقب  مؤسسوھو   1

  .ولھ ترجمة أیضًا في اللمحة البدریة. لھ ترجمة في اإلحاطة. بالغالب باهللا
  .بیـاض في ھـذا الحیـز 2
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1 
***  

   

                                                
  .م1261  الموافـق لـ 1
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بیـان المغـرب، ووفیـات األعیـان، وتاریـخ المـن لـھ أیضـًا ترجمـة في ال 1
باإلمامـة، والمعجـب، وعمـال األعـالم، والحلـل الموشیـة،، وكتـاب العبـر، 

 . والكامـل في التاریـخ
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1      
        

 
      

 
 

 2
 

***     
   

                                                
  .م1184الموافـق لـ   1
  .م1138الموافـق لـ   2
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    2 

                                                
  .اللمحـة البدریـة، والحلـل الموشیـة: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
كـان السلطـان أبـو یوسـف یعقـوب بـن عبـد : ((ان عـلى ھـذا بقولـھعلـق عنـ 2

قـد عبـر إلى ) ووالـد المترجـم لـھ(الحـق الملقـب بالمنصـور ملـك المغـرب 
األندلـس؛ ملبیـًا صریـخ سلطانھـا محمـد بـن محمـد بـن األحمـر؛ إلى الغـوث 

ف في قواتـھ شمـاًال حـتى وسـار أبـو یوسـ. ھـ673واإلنجـاد؛ وذلـك في سنـة 
وھنـاك تقـدم القشتالیـون إلى لقائـھ في جیـش ضخـم . وصـل إلى أحـواز قرطبـة

دنونـھ أو (عـلى رأسـھ الـدون نونیودیـالرا؛ الـذي تسمیـھ الروایـة اإلسالمیـة 
؛ فنشبـت بیـن الفریقیـن عـلى مقربـة مـن إستجـة معركـة ھائلـة؛ ھـزم )ذنونـھ
نصـارى ھزیمـة فادحـة، وقتـل قائدھـم دون نونیودیـالرا، وعـدة كبیـرة فیھـا ال

). م1275سبتمبـر سنـة (ھـ 674مـن عظمائھـم في شھـر ربیـع األول سنـ 
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1 
        

                                                                                                 
وكانـت مـن أعظـم الوقائـع الحاسمـة بیـن المسلمیـن والنصـارى في األندلـس 

  )). م1212منـذ موقعـة العقـاب الشھیـرة في سنـة 
  .م1306وافـق لـ  الم 1
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      1

 
  حـتى  إذا  اهللا إليـه   قيضـه

  ابنـه يوسـف فيها  عوضه قام
  وهـو الهمـام الملـك  الكبيـر

  فابتهـج  المنبـر  والسريـر
  وضخـم الملـك وذاع الصيـت

  وانتضـم   الشَّتيـت  بملكــه
  وساعد السعـد وأغـضى الدهر

  وخلُـص السـر لـه  والجهـر
  وأمـل الجـود  وخيـف البأس

  واستشعر  الخشْيـة منـه الناس
   

                                                
  .ھـو البـن الخطیـب؛ ویسـمى أیضـًا رقـم الحلـل في نظـم الـدول 1
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  ثـم  تقـضى معظـم الزمـان
  مواصـال  حصـر  بني زيـان

  حـتى  أهـلَّ تلمسـان للفـرج
  ونشقوا من جانب اللطف الفـرج

  في درج السعـد  درجلمـا تـو
  وانفرج ضيق الحصر عنهافانفرج 

 


       


 
***  
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 .اللمحـة البدریـة، والحلـل الموشیـة: لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
 .م1213الموافـق لـ   2
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  .م1258الموافـق لـ   1
  .م1273الموافـق لـ   2
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  سيـرة يعقـوب بن عبـد  الحـق

  قد حـاز فيهـا قصبـات  السبـق
  بغْيتــان    يقــرأ   الكتــاب

  وتذكُّــر      العلــوم  واآلداب
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  يقــوم  للكتــاب  ثُلْـثَ الليـل
  ومالـه  عـن  ورده مـن سبيـل

  حـتى إذا الصبـاح الح  وارتفـع
  قـام  وصـلَّى  لإللـه    وركـع

  وضـج   بالتَّسبيــح  والتقديـس
  حتى يتـم الحـزب في   التغليـس

  قـرأ   أوال    كتــاب   السّيـري
  والقَصـص  اآلتي  بكـل   خبـر

  ثــم فُتُــوح الشَّـام باجتهــاد  
  وبعـده  المشهــور  باإلنجــاد

  سؤالــه  تعجـز  عنـه الطَّلبـة
  ومـن لديـه مـن أجـل الكتبـة 

  يعقـد الكَتْب  إلى  وقـت الضحى 
  ثـم  يصلَّيهـا  كفعـل   الصلحـا

  ويأمـر  الكتَّــاب   باألوامــر
  في  باطـنٍ مـن  سـرّه وظاهـر
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  ويدخـل  األشيـاخ  مـن مريـن
  للـرأى    والتدبيــر  والتَّزييـن 

  مجلسـه  ليــس   بـه  فُجـور
  وال  فـتًى  في  قولــه يجــور

  كأنهــم مثـُل  النجـوم الزهـر
  وبينهـم  يعقـوب  مثــل البـدر

  د َأسبـر الوقـار  والسكينـةقــ
  وحــلَّ  في  مكانــة   مكينـة

  حتى إذا ما  جـاز وقـت الظهـر
  قـام  إلى  بيـت للنـدى والفخـر

  يبـقى إلى وقـت صالة  العصـر
  يـأتي إلى  بيـت العـلى واألمـر

  وينصـف المظلـوم ممـن  ظلمه
  ولـم  يـزل  إلى صـالة العتْمـة

ب   تــه   الكريمـا ثــم  يـؤمي  
  ويتــرك   الوزيــر والخديمـا
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  ثـم   ينــام  تـارةً   وتــارة
  يدبّــر   األمـــور    باإلدارة

  مـا  إن  ينـام الليـل إالّ ساهـرا
  ينـوي الجهـاد باطنـاً  وظاهـراً

  فهـل سمعتـم مثـل هـذه السّيرة
  وهــذه   المآثــر   األثيــرة

  مـن  الملـوك لملــك  كــان 
  أو مالـك في  الدهـر أو مملـوك

  كــذاك   كـان   فعلُـه قديمـا 
  بـذاك  نـال  الملْـك والتَّعظيمـا

    1  
 
  هـذا األمـر عبـد الحـق   2تبـوأ

  أكـرم  مـن  نـال العـلى بحـق
   

                                                
  .اإلشـارة إلیـھ سبقـت. رقـم الحلـل في نظـم الـدول: اسمـھ أیضـًا  1
  )).تبـوَّا: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. حجـذف د 2
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  الملـك بحـدّ المرهف واستخلص 
  لسـن  مجـد  عظيـم   الشـرف

  وكـان  سلطانـا  عظيـم الجـود
  وصدقـت  رؤيـاه  في  الوجـود

  فأعـلى  األيـام  نــور  سعـده
  ونالهـا  أبنـاؤه  مــن  بعـده 

  عثمــان   ثــم  بعـده محمـد
  ثم أبـو يحـيى الهمـام  األسعـد

  ـكتمهـد  الملـك لـه  لمـا  هل
  وسلـك السعـد به حيـت  سلـك

  وفُتحــت  فـاس  عـلى  يديـه
  والملـك  العـلي  حلَّــه  لديـه

  وكـان   ذا  فضـل وهدى وورع
  قـد رسـم الملـك فيهـم واخترع

  ثـم  َأتَـتْ  وفاتـه   المشهـورة
 فـولي المنصـور تلـك  الصورة
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  وهـو  أبو يوسـف  غالَّب العـدا
  األمـالك  بأسـا  ونـداوواحـد  

  ممهّـد  الملـك  ومـوري الزنـد
  وباسـط  العـدل  ومـولي الرّفـد

  مـدت  إلى  نُصرتــه  اَألكُـفُّ
  والروم  في  العـداون   ال تَكُـفُّ

  فاقتحـم  البحـر  سريعـا وعبـر
  ودافـع  األعـداء  فيهـا وصبـر

  ووقعــت  في   عهــده ُأمـور
  ة ضاقـت لهــا الصـدوروفتنـ

  وآلــت   الحــال   إلى التيـام
  فمـا  ُأضيعـت حرمـة اإلسـالم

  حـتى  إذا  اهللا  إليــه   قبضـه
  قـام ابنـه يوسـف فيهـا عوضه
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 .م1286الموافـق لـ   1
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  .أي استھـزاء بھـم  1
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1    
       
        

 
 

       
       

2 
    *** 

   

                                                
والكلمـة المحصـورة بیـن حاصرتیـن؛ سقطـت في . م1357الموافـق لـ  1

  .اإلسكوریـال؛ وأضافھـا عنـان
 .م1362  الموافـق لـ 2
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  1    

      
 

   
                                                

 .أي جبـل طـارق 1
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1: 
  أنـا ابـن طلحـة  وال ُأبـال

  ليثَّ السرى في الحرب والنزال
  يحيى حيـاة  البِيـض والعوال

  مبيـد كــلَّ  بطـٍل مغتـال
  إن سمعـوا باسمي في مجـال

  يلقـوا  بأيديهـم  إلى النَّكـال
  ـزل القرن لـدى  الصّيالَأستَنْ

  وأكسـر النَّصـل على النَّصال
  أمـلي   التفريــق لألمـوال

  والجمع بيـن األقـوال والفعال
  والشَّعـر إن تسمعه من مقـال

  تعلـم بـأن السّحر في أقـوال
   

                                                
 .بحـر الرجـز 1
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  ُأوشـج  الغريـب   فاألمثـال
  وُأقـرن  األشبـاه   باألمثـال

  1آللوُأفضّـل  المرجـان   باللَّ
  وأذكــر   األيـام   واللَّيـال

  فمـن   أبـو  ُأميـة الهـالل
  ومن وحيـد عصـره  الميكال

  هـذا ولي  في غيـر  ذا معال
  بها أعـالي  الدهـر  من أعال

  كما  لحسـب الصميم  والمعال
  والمحتد الضخـم الحفيل الحال

  وكَـرم  األعمـام  واألخـوال
  ـاف واَألفْضالوالصون  والعف
  فمـن يساجلـني فَـذَا سجـال

  ومن يناضلـني فـذا  نضـال
  

   

                                                
  )).باللئـال: ((في اإلسكوریـال  1

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

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


479 
 

 
      1

      
 

***     
   

                                                
 .م1334  الموافـق لـ  1
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***  
   

                                                
  .م1310الموافـق لـ   1
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1   

  2     
       

       3
 
        

 4     


        


  
       

      5
                                                

  .م1326 الموافـق لـ  1
  )).أبي العـلى: ((في اإلسكوریـال 2
اشتھـر ھـذا الحصـن فیمـا بعـد؛ حینمـا اصبـح مقـّر أبي عبـد اللـھ؛ آخـر  3

  .   لنصـارىالملـوك العـرب في األندلـس؛ جـراء تسلیمـھ غرناطـة ل
 .م1328 الموافـق لـ  4
 .م1340الموافـق لـ   5
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  )).قـام: ((في اإلسكوریـال  1
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1 
     

    2  
       

        
       

       
       

   



        


                                                
  .م1291الموافـق لـ   1
 .م1360  الموافـق لـ 2
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1


       

      


  
 

   
 

   *** 
   

                                                
 .م1362الموافـق لـ   1
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  .سبـق التعریـف بـھ. ھـو ملـك بلنسیـة األمیـر محمد بن مردنیـش  1
وھـو أحـد حصـون . ـان؛ وصوبھـا عن))مطریشـة: ((في اإلسكوریـال 2

  .األمامیـة لبلنسیـة
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***    

   

                                                
  .م1245الموافـق لـ  1
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1
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  .ترجمـة جـّده یحـیى بـن كثیـر اللیـثي موجـودة في التكملـة لكتـاب الصلـة 1
  .المقصـد ھنـا ھـو صاحـب الترجمـة یحـیى بـن عبـد اللـھ 2
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   *** 
   

                                                
 .م900الموافـق لـ   1
 .م977الموافـق لـ   2
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  تاریـخ قضـاة األندلـس لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
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1 

   ***  
   

                                                
تـوفي في شھـر ربیـع : ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس. م1239  الموافـق لـ 1

  )). ھـ639األول مـن عـام 
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1 

  ألـم تـر أن الدهـر يـوم وليلـةٌ
  يكُران مـن سبت عليـك إلى سبت

  فقـل لجديـد العيش البد مـن بِلًى
  ع الشَّمل البد من شَتَّوقل إلجتمـا

 
       


2 

  3جفـوتُ ُأناسا كنت ِإلْفَ وصلهـم
  سوما بالجفـا عند  الضرورة من نا

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).إلفـا لوصلھـم: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  بلـوتُ فلم ُأحمـد فأصبحت يائسا
  وال شيء أشـفى للنفـوس من الياس

  فال  تعذلوني في  انقبـاضي فإنني
  وجدتُ جميـع الشَّر في خلْطة الناس

  

 
        

1 
***     

   

                                                
 .م1305الموافـق لـ  1

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

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


503 
 

 
1 

 

 

      

       
 

   


2    
     3

4
      

                                                
؛ بالقاف ))المنتشاقري: ((في النفح بینما كتب. ھكذا أیضًا في الكتیبة الكامنة 1

 .؛ وھي مقاطعة أكشونیةMonte Sacroنسبة إلى منتشاقر . المثناة الفوقیة
  ...)).مـن أدب یتألـق، وفضـل َتَتعطَّـر: ((في النفـح 2
  .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 3
 )).بـدرر: ((في النفـح 4
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1

  2   
       

       
       


      3   

 4       
5     

        
6: 

   

                                                
 )).ومـن: ((في النفـح 1
  ا حـتى قمتھـاعالھـ: فـرع الھضبـة 2
  )).األس: ((في النفـح 3
 )).األكـؤس: ((نفسـھ 4
  )).مراتـب: ((نفسـھ 5
  .البحـر الطویـلواألبیـات مـن )). وخاطبتـھ بھـذه الرقعـة: ((نفسـھ 6
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  على فرط المشقـة رحلـة 1حمـدتُ
  أتاحـت  لعيـني  اجتـالء   محيـاك

  قانعـا  2وقد كنت في التَّذكار بالبعـد
  وبالريـح  إن  هبـت بعاطـر رياكـا

  لي النُّعمى  بما أنعمـت  به 3فَجلَـت
  عــلَّي  فحياهــا  إاللـه  وحياكـا

  
  4




       
5

      
  

                                                
  )).حفظـت: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  )).في البعـد: ((في النفـح والكتیبـة 2
 )).فحلَّـت: ((ح، وفي النفـ))فجـاءت: ((في الكتیبـة 3

  )).یبـاھي: ((في النفـح  4
  )).ما یصح ویحسن أنبائكمن  ویروي الرواة: ((وردت ھذه العبارة في النفح ھكذا  5
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1
       

      
    2    

       
3     
4   5    

       


        
     


6

      
                                                

 .أي نحتـرق 1
  .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح  2
  .أي العطـشى 3
  .أي رباطھـا 4

  )).واألْنُفـس الُمْفَحَمـة: ((في النفـح  5
  .ـحھـذه اإلضافـة مـن النف  6
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 1     
2   3

4 
  5حباك فؤادي نيـُل بشرى وَأحكايـا

  وحيـد  بـآداب  نفايــس   حياكـا
  بدايـع  أبداهـا  بديـع  زمانـه 

  فطاب بهـا يا عاطـر الروض  رياكا
  أمهديهـا أودعـتَ قلـبي عالقـةً 

  قديما  بعلْيـاك  مغْـرى 6وإن لم يزل
   

                                                
 .مـا یكتـب علیـھ؛ مـن أوراق وغیـر ذلـك: السحـاءة 1
 )).فتشـوقي: ((في النفـح 2
 ...)).وتشیـعي إلى إبـالء: ((نفسـھ 3
 .البحـر الطویـل 4
  ))).فأحیاكـا: ((في الكتیبـة 5
 )).أزل: ((نفسـھ 6
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  1إذا ما أشـار العصر نحو  فرِنْـده
  باإلشـارة  إياكـا  2فإيـاك   أعـني

  مومـلي  3ألتحفـني لُقيـاك أسمى
  وهـل  تُحفـة في الدهر  إالَّ بلْقياكـا

  وَأعقَبـت  إتحـافي فرايـدك التي
  وجـوب ثناهـا  يا لسـاني  أعياكـا

  
     


      
      
     

4 
 5     

                                                
  )).فریـده: ((في النفـح، والكتیبـة 1
 )).یعـني: ((نفسھمـا 2
 )).أسـنى: ((لكتیبـةفي النفـح، وا 3
 .أي طریقـھ الواسـع الواضـح 4
  ))..أعلى التحف عندي: ((؛ وفي النفح))تحفتك: ((حرفت في اإلسكوریال؛ فكتبت 5

  ))..عندي
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     1
 

   
        

2
       

3        
      

     

   4    
      

5
       

                                                
  )).لذلكـم: ((في النفـح 1
  )).ومـا أضفیـت: ((نفسـھ 2
 .أي مـن فتـور ونعـاس 3
  )).أملھـا: ((في النفـح 4
  ....)).بلقائكـم في ھـذه: ((نفسـھ 5
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1


2 
  الركبان تخبر عن 3كانت محادثـة

  بأطيـب الخبـر   4محمـد  بن  خطيب
  حـتى التقينا فال واهللا ما سمعـت 

  أذني بأحسـن مما  قد رأى  بصـري
  

5
       

       
6

7

                                                
   )).ومحبـتي: ((في النفـح  1
 .البحـر البسیـط 2
  )).مساءلـة: ((في النفـح 3
 )).الخطیـب: ((نفسـھ 4
  )).قسـٌم: ((في النفـح 5
  )).الزمـان: ((نفسـھ 6
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))عصابتـھ: ((في اإلسكوریـال 7
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12

      
3: 
  لما تنـاهى الصـب  في تشويقـه

  درر الدمـوع  اعتاضهـا بعقيقـه
  هّــب متلهّــفَ  وفــؤاده  متل

مع احتـدام حريقه  4كيـف البقـاء  
  5متـوّج بحـر الدمـوع  بنَجــده

  أنى   خـالص  يرتـجى لغريقـه
  النَّوى مـن هاجر 6متجرّع صـاب

  ما إن  يحـن لالعجـات مشوقـه
   

                                                
  )).ضائـل: ((في النفـح 1
  )).تـرقى: ((نفسـھ 2
 .البحـر الكامـل 3
  )).البقـا: ((النفـح في 4
  )).بخـّده: ((نفسـھ 5
  .ضـرب مـن الشجـر؛ طعمـھ مـّر: الصـاب 6
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  يسبي  الخواطـر حسنـه ببديعـه
  يصـبي النُّفـوس جمالـه  بأنيقـه

  يلـوح لرامق قَيـد  النواظـر   إذ
  األحـداق عـن تَحديقـه 1ال تَنْشنى

  للبـدر  لمحتـه  كبِشـر ضيائـه
  للمسـك   نَفْحتـه كنَشْـر  فتيقـه

  سكـرت خواطر المحيـه  كأنَّهـم
  كأس  رحيقه 2شربـوا من الصّبـا
  عطشـوا لثَغر  ال سبيـل  لريقـه

  إال كلَمحهــم   للَمــع  بريقـه
  ولًى عاشقُـوه عبيدهما ضـر مـ 

  لو رقَّ  ِإشفاقــا  لحـال رقيقـه
  عنـه اصطبـاري مـا َأنا بمطيعه

  مثـل  السلـوّ  وال أنـا بمطيقـه
   

                                                
 )).ال تنثـني: ((في النفـح 1
  )).الصھبـاء: ((نفسـھ 2
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  الحمـام يشوق تَرجيع الهوى 1سجع
  فأثـار  شَجـو مشوقـه بمشوقـه 

  وبكـت  هديـالً راعهـا تفريقـه
  ويحـقُّ أن يبـكي أخُـو  تفريقـه

  ألنـني  2أمثـالي حـقُّ وبكـاء 
  لـم َأقـضِِ للمـولى أكيـد حقوقه

  وغَفَلت في زمن الشباب  المنقضي
  أقبّـح  بنسـخ  بـروره  بعقُوقـه

  وبدا المشيب وفيه زجر ذوي النهى
  لو كنـت مزدجـرا  لشيـم بروقه

  حسـبي ندامـة آسـف ممـا جنى
  يصـل  النَّشيـج  لوزره بشيهقـه

  م الهـوى زمن  الصباما خَر 3ويرم
  ويـروم مـن مـواله رتْق فُتوقـه

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))شـدت: ((في اإلسكوریـال 1
  )).أحـق: ((في النفـح 2
  )). ویـروم: ((ھكـذا في النفـح؛ وفي اإلسكوریـال 3
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  ويـردد  الشكـوى  لديـه  تذلُّـال
  درك لحوقـه 1علَّ الرّضـا يحبيـه
  2فَيصح من سكـر  التَّصابي صحوه

  3نسخـاً لحكـم صبوحـه  بغبوقـه
  لو كنـت يممـت التُّقى وصحبتـه

  وسلكـت إيثـارا سـواء  طريقـه
  ـدت  منـه  فوائـداً  وفرائـداًَألفَ

  في سوقه  4عرضت تُسـام لرابـح
  هللا   أربــاب   القلـوب  فإنهـم

  من حزب  من نال الرّضا وفريقـه
  قامـوا وقـد نـام األنـام  فنورهم

  هتَـك الدجـا بضيائـه وشُروقـه
  وتَأنّسـوا  بحبيبهـم  فلهــم بـه

  بِشْـر لصـدق الفضـل في تحقيقه
   

                                                
 )).یحییـھ: ((النفـحفي  1
  )).سكـره: ((نفسـھ؛ كـررت كلمـة 2
  )).وغبوقـھ: ((نفسـھ 3
  )).لرائـج: ((نفسـھ 4
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  قَصرت عنهم  عندمـا سبقوا المدى
  ولسابـق  فَضـل عـلى مسبوقـة

  من نورهم 1لـوال رجـاء تَلمـحي
  يحـيي الفـؤاد بسيـره وطُروقـه

  وتـَأرج يستـاف مـن أرواحهـم
  سبب  انتعاش الروح طيـب خلوقه

  جرائري التي  3مـن جـراء 2لَفُتنْت
  وقهمـن خوفهـا قلبي  حليـف خف

  ومـعي رجـاء  توسـل َأعددتـه
  ذخرا  لصدمـات الزمـان وضيقه

  حـبّي ومدحي أحمـد الهادي الذي
  فـوز األنـام يصح  في تصديقـه

  َأسمى  الورى في منْصب  وبمنْسب
  مـن  هاشم زاكي  النَّجار عريقـه

   

                                                
  )).تلمـح: ((في النفـح 1
  )).لعنیـت: ((نفسـھ 2
  )).جـرا: ((نفسـھ 3
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  الحـقُّ   أظهـر عقيـب  خفائـه
  تفريقـه والدّيـن  نظَّمـه  لـدى 

  ونـفى هـداة ضاللـةً من جائـرٍ
  1مستوثــق  بنعوتــه ولعوقــه

  سبحـان  مرسلُـه  إلينـا رحمـة
  يهدي  ويهـدى الفضـل من  توفيقه

  والمعجـزات بـدت بصدق رسوله
  وحقيقُــه   بالمأثـرات   خليقُـه

  كالظـبي في تكليمـه والجِـذْع في
  قيقـهتَحنينـه   والبــدر في  تَشْ

  2والنَّـار إذ  خمـدت بنـور  والده
  وأجـاج مـاء قـد حـال من ريقه

  والـزاد قـلَّ فـزاد من  بركاتـه
  فكـفى الجيـوش بتَمـره  وسويقه

   

                                                
   )).مستوثـق بیغوثـھ ویعوقـھ: ((في النفـح  1
 )).والدٍة: ((نفسـھ 2
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  ونُبـوع مـاء الكـفَّ من  آياتـه
  وسـالم أحجـار غَـدت بطريقـه

  والنخـل لما أن دعـاه مشى  لـه
  1]وقـهبعروقـه وعذ[ ذا  سرعـة 

  واألرض عاينهـا وقـد زويت  له
  2فقريـب مـا فيهـا رأى كسحيقـه

  وكـذا ذراع  الشَّـاة قـد نطفت له
  نُطْـق اللسـان فصيحـه  وذليقـه

  فانثنت 3ورمى  عداه بكـف حصباء
  4هربـاً كمذعـور الجنـان فروقـه

  وعليـه آيـات الكتـاب وتنزلـت
  ـهوبسوق   5تُتـلى بعلْـو  جاللـه

   

                                                
   )).بعذوقـھ وعروقـھ: ((في النفـح  1
  .أي بعیـدة 2
  .؛ بـدون ھمـزة))حصبـا: ((في النفـح 3
  )).الجبـان: ((الفـروق 4

  )).جنابـھ: ((في النفـح  5
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  من كـأس المحبـة  صرفَها 1فأذيق
  سبحـان  ساقيـه  بهـا  ومذيقـه

  حـاز السنـاء ونالـه وبعروجـه
  جـاز السمـاء طباقهـا بخروقـه

  ولكـم لـه مـن  آيـة  من ربّـه
  وعنايــة بحقوقــه 2ورعايــة

  يـا خيـرة اَألرسـال  عند إلهـه
  ـهيا محـرز العلْيـا عـلى مخلوق

  علقَـت  آمـالي  بجاهـك  عـدة
  والقصد ليـس يخيـب في تعليقـه

  من حبـل اعتمادي عمدة 3ووثقـت
  لتمســكي  بقَويّــه  ووثيقــه

  ولئن غـذوتُ َأخيـذ ذنـبي إنـني
  كطليقـه 4]أن ُأرى[ أرجو بقصدك 

   

                                                
  )).وأذیـق: ((في النفـح 1
 )).وعنایـة ورعایـة: ((نفسـھ 2

  )).علقـت: ((نفسـھ  3
  .سقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح  4
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  1وكساد سوقي مذ لجأت إلى  بابكـم
  يقـضي حصـول نفـوذه  وتفوقه

قلـبي وهـو في تغريبـهويح ـن  
  في تشريقـه  2]لمـزاره لريـاك[ 

  وتزيد لوعتـه متى حـثَّ السـرى
  حـاد حـداً بجمالــه  وبنُوقــه

  وأرى قَشيـب العمـر َأمسى باليـاً
  ومرور دهـري جـد في تمزيقـه

  وأخاف أن أقضي  ولم أقض المنى
  بنفـوذ  سهـم منيـتي  ومروقـه

  أحطُّ على اللَّوى رحلي وقـد فمتى
  بلَغـت  ركـابي  ِللْحمى وعقيقـه

  وأمـرّغ الخديـن في تُـربٍ  غدا
  كالمسـك في َأرج شـذا منْشُوقـه

   

                                                
  )).لبابكـم(( :في النفـح 1
  .أضیفت ھذه العبارة من النفح؛ بینما ترك بیاض في موضعھا باإلسكوریال 2
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  الثَّنا  1]إنشـادي وإنشائي[وَأعيـد  
  ببديـع نظـم  قريحـتي  ورقيقـه

  حـتى ُأميـل  العاشقيـن  تطربـاً
  على  ممشوقهكالغُصن مر صبـاً  
  2وتحيـة  التسليـم  أبلـغ شافـعي

  وثنـا  المديـح  حديثُـه وعتيقُـه
  ووزيره  3ولذي الفخار وذي العـلى

  صدّيقـه  وأخي الهـدى  فاروقـه
  كالزهر  في  4مـني السالم عليهـم

  5تأِليفهــا  والزهـر  في  تأليفـه
  

   

                                                
  )).إنشـائي وإنشـادي: ((في النفـح  1
  )).شافـع: ((نفسـھ  2
 )).الحـلى: ((نفسـھ 3

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح  4
  )).في تأنیقـھ: ((في النفـح 5
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1 
  نسـخ 3ألحكامـه 2هواكـم بقلـبي

  4ومن أجلـه جفْـني بمدمعـه  يسخُ
  نَشْوتي إن صحت منهومن نشأتي ما 

  أو الشَّرخ   5سواء به عصر المشيب
  عليه  حيـاتي مذ تمـادت وميتَتي 

  وبعـثي إذا  بالصور  يتفـق النَّفخ 
أضـحى قنيص غرامه  6ولي خَلَـد  

ي  ـدني  إليه وال فـخُّوال  شـرك  
  قتلت سلُـوي حيـن أحييت لوعتي

  8باإلقرار في حالتي لَطْخ  7وما اجتيح
  8لَطْخ

   
                                                

 .ـر الطویـلالبح 1
 ...)).ھواكـم بقلـبي مـا: ((في الكتیبـة، والنفـح 2
  )).لمحكمـھ: ((، وفي الكتیبـة))محكمـة: ((في اإلسكوریـال 3
  )).یسخـو: ((في النفـح، والكتیبـة 4
  )).الشبـاب: ((في الكتیبـة 5
  )).جلـٌد: ((نفسـھ 6
 ..)). ومـا احتیـج لإلقـرار: ((نفسـھ 7
  :البیـت في نفـح الطیـب البیـت المـواليورد بعـد ھـذا  8

  وقصدَي قصدي لیس سعدي وال الَكْرُخ *وأغـدو إلى َسْعدي بَكْرِخ عالقتي 
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   1وناصـح كتـمي إذا زكت بيناتـه
  يجول عليه من دموع األسى  نَضخ

  هواكـم  بأن أفي 2وأرجـو بتحقيق
3فعهـد خ 4وال نقصوال فَس وعقـد  

  ومـا الحب  إالَّ ما استقـل ثبوتـه
  أو رسـخ 5بناه رص في الجوانحلم

  بطريقـه 6إذا  مسلـك لـم يستقـم
  سلكتُ اعتداال مثـل ما يسلك الرخ

  بـدا لضميـري  من سناكم تلمـح
  فبـخَّ لعقـل لم يطـر عندها بـخُّ

  على عـود ذاك  اللَّمح مازلت نادباً
  فارقها  الفَـرخ 7كما تنـدب الورق

   

                                                
 )).ومـا صـحَّ جسـمي إذ زكـت بّیناتـھ: ((ورد ھذا الشطر في الكتیبة ھكذا 1
 )).بتحقیـقي: ((في النفـح، والكتیبـة 2
  )).بعھـد: ((في الكتیبـة 3
  )).وال نقـٌض: ((والكتیبـة في النفـح، 4
  )).في الجوانـب: ((في الكتیبـة 5
 )).لـم تستقـم: ((نفسـھ 6
  )). الورقـاء: ((في الكتیبـة، والنفـح 7
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  بـي شاغـليـدي  بأياديكـم  وقل
  فمن فكـرتي نسج ومن ُأنْملي نَسخ

1 
إليـك  تحـن  النُّجـب والنُّجبـاء  

فهـم وهي  في أشواقهـم شُركـاء  
  تَخُـب بركـاب تحـب وصولهـا

  بهـا بـاد سـنى وسنـاء  2ألرض
  فأنفاسهـا ما أن تـني  صعداؤهـا

  مـن فوقهـا سعـداء  3ـموأنفاسه 
  هموا عالجوا إذا عجل  السير داءهم

طـاءنَفـون بدوأشبـاه  مثـلي  م  
  فعـدت  ودوني  للحبيب  ترحلـوا

ومـا قاعـد  والراحلـون سـواء  
  لـه وعليـه حـب قلـبي وأدمعي

بكاء وسـح  لي حب وقـد صـح  
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .وردت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال 2
 )).وأنفسھـم: ((في النفـح 3
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  1بطيبـة هل أرضى وتبـدو سماؤها
  سمـاء 2]تك أرضـا فالحبيب[ إنو

  شَـذا نفحهـا واللَّمـح منهـا كأنه
يـاء  ذكـاء3ذكـاء  عبيـر والض  

  حاديا 4فيـا حاديـا غَـنَّي وللركب
  بعـد البعـد عنك عنـاء  5عنـاني

  بسلْـع فسْل عما ُأقاسي  من الهوى
بـاء إذا يلــوح  قبـاءـْل بقوس  

  6ي العـجوفي عالـج مـنَّي بقلـب
 فهـل لي عـالج عنـده وشفـاء  

  أرقـم الشوق الذع  7وفي الرقمتين
بــاح  ِلقـاءودرياقــه أن لو  ي  

   

                                                
  ).)وكأنھـا: ((في اإلسكوریـال 1
  )).وإن تـك أرضي بالحبیـب: ((ھكذا في النفح؛ بینما كتبت في اإلسكوریال 2
  .اسـم للشمـس: ذكـاء ھنـا 3

  )).والذكـر: ((في اإلسكوریـال  4
  )).عنـائَي: ((في النفـح 5
  )).الذٌع: ((نفسـھ 6

  )).وبالرقمتیـن: ((نفسـھ  7
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  أماكن تمكيـن وأرض  بها الرضى
وأرجـاء فيهـا للمشـوق رجـاء  

1 
  أدب الفـتى في أن يـرى متيقَّظـاً

ـه  ونـواهّألوامـر  مــن  رب  
  تمسـك بالهـوى يهـوي به 2إذافـ

  لمن تيقَّـن واه 3]والحبـل منـه[ 
4 

  يـا من  بدنيـاه ظـلُّ في لُججـج
  5حقَّـق  بـأن  النَّجـاة في الشـاط

  تطمـع في إرثـك الفـالح  وقـد
  أضعـت مـا قبلـه مـن َأشْـراط

  كـن حـذراً في الذي طمعت بـه
ـب نقص وحجب  إسجقاطمـن ح  

   
                                                

 .البحـر الكامـل 1
  )).وإذا: ((في الكتیبـة 2
  )). فالحبل: ((وفي الكتیبة. من النفح؛ بینما وجد بیاض مكانھا في اإلسكوریالأضیفت  3
  .البحـر المنسـرح 4
  )).الشـاطي: ((في الكتیبـة، والنفـح 5
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1 
  تـرى شعـروا أني غَبطت  نسيمةً

  ذكت بتـالقي الروض غب الغمايم
  كما قابلـت زهـر الرياض وقبلت

  ثُغـور أقاحيـه بـال لـوم  اليـم
2 

  ورد المشيــب مبيضـا  بوروده
  ما كان مـن شعـر الشَّبيبـة حالكا

  يـا ليتـه لو  كـان بيـض بالتُّقى
  مآثـم مـن حالكـا  3سورتـهمـا 

  إن  المشيـب غـدا  رداء  للردى
  4فـإذا عـالك  أجـد في تَرحالكـا

  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).َسوََّدْتـھ: ((في النفـح 3
  .أي في انتقالـك 4
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1 

  لوعـة الحـبّ في فؤادي  تعاصت
  2]َألفُ راق[ أن تُـداوى  ولـو أتى 

  من علَّـة  وعليهـا 3يبـرُأ كيـف
  زائــد علَّــة النَّـوى والفـراق

  فانكسـاب الدمـوع جـارٍ فجـارٍ
  والتُهــاب الضلـوع راق فـراق

  

 
       

        
    4 



                                                
  .البحـر الخفیـف 1

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))راقالفـ: ((في اإلسكوریـال  2
  )).ُبـْرئي: ((، وفي الكتیبـة))یبـرا: ((في النفـح 3
 )).َیـَدْي: ((نفسـھ 4
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1 

  غـالكـل علْـم يكـون للمـرء شُ
  بسـوى  الحـقَّ قـادح في رشاده

  2فــإذا   كـان   اهللا  فيـه حـظٌّ
  فهـو   ممــا  يعـده  لمعــاده

  
       
     3

  4     
     5 

 6
 

   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
  )).فإذا كـان فیـھ للـھ حـظ: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
 )).معـھ: ((في النفـح 3
  )).فأخبـره: ((نفسـھ 4
  )).بھمـا: ((نفسـھ 5
  .ـان مـا بیـن حاصرتیـن مـن النفـحأضـاف عن 6
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 1     

 2    
      

      3
      

  4  
     

 
     

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))وممـن: ((في اإلسكوریـال 1
مـالذ المستعیـن في بعـض : ((جـاء اسـم ھـذا الكتـاب في نفـح الطیـب ھكـذ 2

 )).خصائـص سیـد المرسلیـن
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))تحصیـن: ((في اإلسكوریـال 3
 )).النبویـة: ((في النفـح 4
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  1 

2    
     3

  4
 

5
     

     
6      
        

      
        


                                                

   )).االستشفـاع: ((النفـحفي  1
 )).في تخمیـس البـردة: ((نفسـھ 2
 )).السائـل: ((نفسـھ 3
  )). ترجیز كالم الشیخ أبي مدین من عبرات حكمیة وإشارات صوفیة: ((نفسھ 4
  ...)).وكتـاب تجریـد: ((نفسـھ 5
 ))مشایـخ أبي عمـر الطنـجي: ((نفسـھ 6
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1 

***  
   

                                                
  .م1359الموافـق لـ  1
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***  

 
1
2

 

 
      

      
      

     
      


 

   

                                                
الكتیبـة الكامنـة؛ أیـن وردت الترجمـة خطـأ باسـم ابـن : في لـھ ترجمـة أیضـًا 1

  .ثـم نثیـر فرائـد الجمـان، والـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب. شقـرال
  .Archidona) أرشدونـة(نسبـة إلى أرجدونـة  2
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 1  


     

                                                
  )).والعرفیـات: ((في النفـح  1
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1
       
      

                                                
  )).في النواظـر: ((في النفـح 1
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12 

  أال أستودع الرحمان بـدراً مكمـال
  الطويـل  مطالعـه مـن الدرببفـاس 

  سعـده 4فلـك األزرار يطلع  3وفي
  وفي  أفـق  األكبـاد تُلـفى  مواقعـه

  مـرآه  منجـم  مقلـتي   5يصيـر
  صـدّقُ في  قطـع الرجـاء قواطعهفت

  المالحـة خـده 6تجسـم من نـور
  ومـاء  الحيـا فيـه تَرجـرج مائعـه

   

                                                
  )).والعزفیـات: ((في النفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).فـفي: ((في النفـح 3
 )).َمْطَلـُع: ((في الكتیبـة 4

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))یسیـر: ((في اإلسكوریـال  5
  )).مـاء: ((في النفـح  6
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  تلَّــون  كالحربـاء في خجالتـه
  فيحمـر   قانيــه ويبيـض ناصعـه

  إذا اهتـز غنَّى حلْيه فـوق نحـره
  كغُصـن النَّقـا غَنَّـت عليـه سواجعه

  1بّ عامـل قـدرهيذكر حتـف الص
  مـن واو العـذار توابعـه  2وتقطـف

  سيفا كسيف ِلحاظـه 3أعـد للورى
  4فهـذا هـو المـاضي وذاك يضارعه 

5 
  وصالـك هـذا  أم تحيـةُ  بـارق

  لتائـق  6وهجـرك أو ليـل السلم
   

                                                
  )).قـّده: ((في الكتیبـة، والنفـح 1
 )).وتعطـف: ((نفسھمـا 2
  )).الـورى: ((في النفـح، والكتیبـة 3
  )).مضارعـھ: ((في الكتیبـة 4
  .البحـر الطویـل 5
  )).السلیـم: ((في الكتیبـة، والنفـح 6

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

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


539 
 

  2ركض حجرهاواألشواق ت 1ُأناديـك
  دموع سوابـق منبصفحـة خدّي 

  َأبـارق ثغـر من عذيـب رضابه
  قضت مهجتي بين العذيب  وبارق

 
  فـال تُتعبـن ريح الصبا في رسالة

  3]هو طارق[وال تُخجل الطَّيف الذي
  متى طعمت عيني الكرى بعد بعدكم

  فإني في دعوى الهوى غير صادق


4 
  يلـوي على زرد العـذار داللـه

  ]كـم  فتنـة بيـن اللَّوى  وزرود
   

                                                
  )).أبادیـك: ((في النفـح  1
  )).ُحْمُرھـا: ((في الكتیبـة 2
  )).كـان طـارق: ((في النفـح 3
  .البحـر الكامـل 4
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1 
  بدا بدر تـم فوقه الليـل  عسعسـا

  وجنَّــة ُأنـس  في  صبـاحٍ  تنفَّسـا
  ي مقلداحوى النجـم قرطاً والدرار

  حندسـا  2وَأسبـل من مسـك الذوايب
  كـَأن سنـا اإلصباح رام يزورنـا

  وخـاف العيـون  الرامقـات  فغلَّسـا
  ظَبيـاً مزنَّـرا 3أتى يحمل التـوراة

  لطيـف التثني أشنـب الثَّغـر  ألعسـا
  وقابـل أحبـار اليهـود  بوجهـه

  عليـــه    وقدسـا  4فبـارك   ربّي
 

  ضلوعي مسلْسال 5من ولوعيرويت 
  فأصبحت مـن علْـم الغـرام مدرّسـا

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  )).الذؤابـة: ((في النفـح 2
  )).التوریـة: ((ریـالھكـذا في النفـح؛ بینمـا كتبـت في اإلسكو 3
  )).موالنـا: ((في النفـح 4
  )).عـن: ((نفسـھ 5

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

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


541 
 

  1]أكون مسهـدا[ نفى النوم عني كي
  فَأصبحـت في صيـد الخيـال مهندسا

  غزال من الفـردوس  تسقيه أدمعي
  ومكنسـاً 2ويـَأوي  إلى قلـبي مثيـالً

  صدغـه 3اتطغى ورد خديـه بجنَّ
  فأضعفـه  بـاآلس نَبتـا  ومـا آسـا

        
         

4 
  نـام طفل النَّبت في حجـر النَّعامى

  الخـزامى في مهـد 5ـلِّالهتـزاز الطَّ
  وسـقَى  الوسـمي أغصـان النَّقـا

  فهــوت   تلثــم  أفـواه  النَّـدامى
   

                                                
  )).منجمـا: ((في اإلسكوریـال 1
  )).مقیـال: ((في النفـح 2

  )).بجنـان: ((في اإلسكوریـال  3
  .بحـر الرمـل 4
 )).الظـّل: ((في الكتیبـة الكامنـة، ونثیـر فرائـد الجمـان 5
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  كحـل الفجـر  لهـم  جفْـن الدجى
  وغـدا  في  وجنـة  الصبـح  ِلثامـا

  تحسـب  البــدر  محيـا   ثمـل
  مدامـا قـد سقَتْـه راحـة الصبــح 

  وس قـد غـدتكـؤ 1حوله الزهـر
  ختامـا  الليــل  عليهـن  2مسكــة
  رفقـاً  علَّـني  3يا  عليـل  الريـح

  ٌأشْـف بالسقـم الـذي حـزت سقامـا
باللَّـوى 5شـوقي عريبـاً  4وُأبلَّغـن  

  همـت في أرض بهـا حلُّـوا غرامـا
  فرشـوا  فيهـا مـن  الدر حـصى

  مـاضربـوا  فيهـا مـن المسـك خيا
   

                                                
 )).ھـبالشُّ: ((في الكتیبـة، والنثیـر 1
  )).مسكیـة: ((في اإلسكوریـال 2
  )).الـروح: ((في الكتیبـة 3
  .؛ بحـذف الـواو))أبلغـْن: ((في النفـح 4
  .وعریـب عشیـرة یمنیـة)). عربیـا: ((نفسـھ 5
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  1كنـت أشـفي غلـة  مـن صدّكـم
  أن تنامــا   لــو  َأذنتـم  لجفـوني

  الروح من ريـح الصبا  2واستفَـدتُ
  سالما  لـو أتـتْ  تحمـل مـن سلْمى

  نشــأت  للصـب  منهـا  زفـرة
  تَسكُـب الدمـع عـلى الربع سجامـا 

  طَرِب  البـرق مـع  القلـب  بهـا
  َألنَّـات  طَارحــن الحمامـاوبهـا  ا

  األذن بـه 3طلــٌل   ال  تستشـفي
  وهـو  للعينيــن  قـد َألْـقى كالمـا

  تـرك  الساكـن لي  مـن وصلـه
  لثْمـا والتزامـا  4ضمـة  الجــدران

  نزعـات  مــن سليمـان  بهــا
  فَهِــم  القلـب  معانيهــا  فَهامــا

   

                                                
  )). كنت أشري  زورة من طیفكم: ((، وفي النثیر))من طیفكم: ((في الكتیبة 1
  )).واستعـدت: (في النثیـر 2
  )).تستـفي: ((ـة، والنثیـرفي الكتیب 3

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))الجدبـان: ((في اإلسكوریـال  4
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  ات  الحـشَىشـادن يـرعى حشاش
  حسب حـظَّي منـه أن أرعى الذَّمامـا

1 
  أأرجـو أمانـا منك واللحـظ  غادر

  فيـك والطَّـرف ساحر 2ويثبتُ عقـلي
  أعــد  سليمــان  أليـم  عذابـه

  4صائـر  قلـبي فهـو للبيـن  3لهدهـد
  رةأشاهد منـه الحسـن في كـل نظ

  ناظـر 5وناظـر  أفكــاري  بمغنـاه
  دعـتْ للهوى أنصار سحـر جفونه

  فقلـبي له عـن طيـب نفـس  مهاجر
  6إذا شـقَّ عن  بـدر الدجى ُأفق ذرّه

  فـإني  بتمويـه  العــواذل   كافـر
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).قلـبي: ((في الكتیبـة 2

  )).الطائـر: ((في النفـح  3
  )).صابـر: ((في الكتیبـة 4
  )).لمعنـاه: ((نفسـھ 5
  )).زره: ((في الكتیبـة، والنفـح 6
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  خواطري 1وقد حرم السلوان طافَـتْ
  وقلـبي  لمــا في وجنتيـه مجـاور

  لسلْـوة 2ـب المبلَّىوقـد ينْـزع القل
  كمـا اهتـز من قطـر الغمامـة طاير

  يقابـل أغـراضي  بضـدّ مرادهـا
  ولـم يـدر أن الضّـد للضّـد  قاهـر

  مزن أدمعي 3]صعدت[ونار اشتيـاقي
  فمضمـر سرّي فـوق  خـدّي  ظاهر

  وقد كنت باكي العيـن والبين  غايب
  بين حاضرالدمع وال 4فقل إلى كيف حال

  وليـس النَّوى بالطبع مـرا  وإنمـا
  لكثـرة  مـا  شُقَّـت عليـه المرائـر

   

                                                
  )).طابـت: ((في النفـح 1
 )).الشـجي: ((في الكتیبـة 2
  .وردت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال 3
: وفي الكتیبـة. سقطـت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 4

  ..)).فقـل كیـف حـال الدمـع((
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  وزنجيـة فات الكـؤوس بنحرهـا

  قاليـد  ياقـوت عليهـا  الجواهـر
  وال عيـب  فيهـا غيـر أن ذبالها

  سرايـر 1يقَطَّـب فتبـدو الكـؤوس
  صغيرة تجنبـت فيها  نَيـل كـل 

  وقـد غُفـرت فيهـا  لـدي الكبائر
2 

  يـا بارقـا  قـاد الخيـال فأومضا
  َأقصد  بطيفـك مدنَفـاً قـد غمضا

  ذاك الذي قـد كنت  تعهـد نائمـا
  بالسهـد  من بعـد األحبـة عوضا

  ال تحسبـني معرضـا عـن طيفه
  وني أعرضالكـن منامي عـن  جف

   

                                                
 )).للكـؤوس: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .البحـر الكامـل 2
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عجب الوشاة  لمهجـتي أن لم تذُب  
  يـوم النَّوى وتشكَّكت فيمـا  مضى

 
  خفيـت لهـم مـن سرّ صبري آية

  مـا فهمـت إالَّ سليمـان الرّضـا
  هللا  درك  ناهجـاً  سبـل الهـوى 

  فلمثلـه أمـر  الهـوى قد فوّضـا
  خدّك سارحـا فـوقأمنـت نمـالً 

  من جفونـك منْتضى وسللت سيفـاً
1 

  حريص على جرّ الذوايـب  والقنـا
ـتاألبطـال  2إذا كععابـس والجـو  

  وتعتنـق األبطـال لـوال سقوطهـا
  لقلـت    لتوديـعٍ  َأتتْـه  الفـوارس

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .إذا جبنـت وضعفـت األبطـال: أي 2
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  إذا  اختطفتــم كفّــه فسروجهـم
  1مجـاٌل وهـم في راحيتـه فرائـس 

       2 
34 

  بحيث البنـود الحمر واألسـد الورد
  السمـاء لهـا جنـد 5كتائـب سكَّـان

  7الورى 6وتحـت ِلواء النصر ملك هو
  تضيـق به الدنيـا إذا راح  أو يغـدو

  رواح في  ظـل بنْـدهتَأمنــت األ
  من فوقـه بنْـد 8كـأن جنـاح الروح

   

                                                
  )).عرائـس: ((في اإلسكوریـال 1
  .أضیفـت مـن النفـح)) ابـن: ((كلمـة 2
  .تقـع مدینـة أشكـر شمـال مدینـة بسطـة 3
  .البحـر الطویـل 4
  .المالئكـة: یقصـد بسكـان السمـاء 5
  )).ھـدى: ((في اإلسكوریـال 6
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة ھكـذا 7

  )).وتحـت لواء الشرع ملـك ھـو الھـدى((
  .یقصـد جنـاح جبریـل علیـھ السـالم 8
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  فلـو رام  إدراك النجــوم  لنالهـا
  السّند  والهند 1ولو هـم النْقَـادت إليه

  بعيـني بحـر النَّقـع تحـت َأسنَّـة
  كمـا نمنـم البـرد 2]وهنـاً[ تُنمنمـه

  شهبهـا   3سمـاء عجـاج واَألسنَّـة
  رعـد إذا برق  الهنـد ووقْـع القنـا

 
  وظنَّوا بأن  الرعد والصعق في السما

  الصعق والرعد 4]فحاق بهم من دونها[ 
  أشكـال سما هرمـس بهـا 5عجائب

  تــأتي  الجبـال  فتَنْهـد  6مهندمـة
   

                                                
 )).لـھ: ((في الكتیبـة، والنفـح 1

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح  2
  )).والقوانـس: ((في الكتیبـة 3

  )).بـھ مـن أیـدهمحـاق : ((وردت ھـذه العبـارة محرفـة في النفـح؛ ھكـذا  4
  )).غرائـب: ((في اللمحـة 5

  )).ُمَھْنَدَسـة: ((في النفـح  6
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  إالَّ  إنَّهـا  الدنيـا تريـك عجايبـا 
  د أن يبدووما في  القـوى منها فال بـ

1 
  تباعـد عـني  منـزٌل وحبيـب

  وهـاج اشتيـاقي  والمـزار قريـب
  وإني على قرب الحبيب مع النوى

  يكـاد  إذا  اشتـد األنيــن يجيـب
  لقـد بعـدت عـني ديـار قريبة

  عجبـت لجار الجنـب وهو غريـب
 

  ما تقـر نفوسهـم 2شـر قومـاًأعا
  فللْهّـم فيهـا عنـد ذاك ضـروب

  إذا شعـروا مـن جارهـم بتـَأوه
  منهـم زفـرةٌ  ونحيـب  3أجابتـه

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).أقوامـا تقـرُّ: ((في النفـح 2

  .؛ وصبـت مـن النفـح))أجابتھـم: ((في اإلسكوریـال  3
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  فـال ذاك يشكو هـم هـذا تأسفـا
  لكـل امـرئ ممـا دهـاه نصيب

  1كـأني في  غـاب الليوث مسلَّمـاً
  يروّعـني  منهـا الغـداة وثـوب

  الدهـر والعقـل حاضر  2يناتحكَّم ف
  3بكـلَّ  قيـاس  واألديـب أريـب

  ولو مـال  بالجهـال  ميلتـه بنـا
  لعجيـب إن ذالجــاء  بعــذرٍ  

  رفيقٌ بمن ال  ينثـني عـن جريمة
  ذنوب 4مـا أوبقتـه بمـنبطـوش 

  منـه  بـوارقُ خُلَّـب  5وتطعمنـا
  7عسـاه يرعـوي ويتـوب 6نقـول

   

                                                
  )).مسالـٌم: ((في النفـح  1
  )).فیھـا: ((نفسـھ 2
  .؛ مكـررة))أدیـب: ((نفسـھ 3
  .أھلكتـھ أي 4
  )).ویطمعنـا: ((في النفـح 5
  )).تقـول: ((نفسـھ 6
  )).فیـؤوب: ((نفسـھ 7
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  ا  تشبثنـا  بأذيـال بـردهإذا  مـ
  خطوب  1دهتْنـا إذا جـر الذيـول
  أدار علينـا صولجنـا ولـم يكـن

  سـوى  أنـه بالحادثـات  لُعـوب
 

  أيـا دهـر إني قد سئمـت  تهدفي
  َأجرني فإن السهـم  منـك مصيب

  أجابـه 2الطروقإذا خفـق البـرق 
  فـؤادي ودمع المقلتيـن  سكـوب

  3لع الكفُّ  الخضيب بسحـرهوإن ط
  فدمـعي بحنَّاء  الدمـاء  خضيـب

  تُذَكَّـرني األسحـار  داراً  ألفتهـا
  فيشتـد  حـزني والحمـام طروب

  إذا  علقـت نفـسي بليـت ربمـا
  تكـاد  تفيـض  أو تكـاد تـذوب

   
                                                

  )).الخطـوب: ((في النفـح  1
  )).الطـروب: ((في اإلسكوریـال  2
  )).سحیـرة: ((في النفـح  3
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  دعوتـك ربّي والدعـاء ضراعـة
  وأنـت  تُنـاجى بالدعـا فتجيـب

قبى الصبر  فوزاً وغبطةلئن كان ع  
  فإني على الصبـر الجميـل دروب

       
1 

  أيـا  صديقـاً جعلتـه  سنـدا
  فـراح  فيمـا  أحبـه  وغـدا

  خنثا  2طلبـت منكـم  صريدكاً
  ـدامكانــه لبـ 3وجهتمـوني

  صيـر مـنى مؤرخـاً ولكـم
  ظللـت في علمـه من  البلـدا

  قلــتُ  لــه  آدم  أتعرفـه
  ولـدا  4قـال حفيـدي بعصرنا

   

                                                
 .بحـر المنسـرح 1
 )).ُسَرْیِدكـًا: ((في النفـح 2
  )).جئتـم لي: ((نفسـھ 3
  )).صـرهبع: ((في اإلسكوریـال 4
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  نــوح  وطوفانـه  رأيتهمـا
  ُأحـدا 1قـال  علَونـا لفيضـه

  فقلـت هـل لّي بجرهم خبـر
  فقال قـومي وجيـرتي  السعدا

  فقلت قحطـان هـل مررت به
  نفثنـا  ببـرده  العقَـداقـال  

  فقلـت صف لي سبـا وساكنها
  فعنـد هـذا تنفَّـس  الصعـدا

  كـم لي بدجنهـم  سحرا 2وقال
  هـدا  3من صرخـة لي وللنوم

  فقلت هـاروت هل  سمعت به
  نَفـدا 4فقـال  ريشي  لسحـره

  كسرى  وآل شرعتـه   5فقلـت
  فقـال  كنــا بجيشـه وفْـدا

   
                                                

  )).بفیضـھ: ((في النفـح 1
 )). فقـال: ((نفسـھ 2
  )).وللنئـوم: ((نفسـھ 3
 )).لسھمـھ: ((نفسـھ 4
  .؛ وصوبـت مـن النفـح°)فقـال: ((في اإلسكوریـال 5
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   1وصـاروا وها أنا لبـد ولٌّـوا
  فهل رأيتم  مـن  فوقهـم أحدا

  ديـك إذا ما  انثـنى  لفكرتـه
  3طرائقـا قـددا  2رأى الوجـود

  يرفـل  في  طيلسانـه  وِلهـاً
  قـد صير الدهـر لونه  كمـدا

  إذا دجـا الليـل غـاب  هيكله
  كـأن حبـرا عليـه قد جمـدا

  كأنمــا   جلنــار   لحيتـه
رجان حازا مـن الهواء مـداب  

  كأنـا حصنـا عـال  بهامتـه
  أعـده  للقتـال  فيــه عـدا

  يرنـو   بياقُوتَـتي  لواحظـه
  كأنمـا اللحـظ منـه قد  رمدا

   
                                                

 .ھـو آخـر نسـور لقمـان؛ وضـرب بـھ المثـل في طـول العمـر: لبـد 1
  )).وجـودًا: ((في النفـح 2
َوَأّنـا ِمّنـا الّصاِلُحـوَن َوِمّنـا ُدوَن َذِلـَك ُكّنـا َطَراِئـَق (: الىأخـذ مـن قولـھ تعـ 3

كنـا أھـواء : معناھـا: وكنـا طرائـق قـددا. 11: سـورة الجـن؛ اآلیـة. )ِقـَددًا
  .مختلفـة، وفرقـًا شـتى
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  1كــأن  منجالــتي  ذؤابتـه
  من أجلـه  بعدا 2قـوس سمـا

  وعوسـج مـد مـن  مخالبـه
  طـغى بها في نقـاره  وعـدا

  ديـك جلَّـت محاسنـه فـذاك
  3لـه صـراخ بين الديوك غـدا

  يطلبـني بالـذي فعلـت بـه 
  فكـم  فَلَلنــا  بلبتيـه  مـدا

  وجهتــه  محنــةٌ   آلكلـة
  سدى 4منَّي ذاكواهللا مـا كـان 


         

 
   

                                                
  )).ذوائبـھ: ((في النفـح 1
 )).سمـاء: ((نفسـھ 2
  )).بـدا: ((ھـسفن 3
 )).منـك(: (نفسـھ 4
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1 
  طرقنـا ديـور القوم وهنا وتغليسـا

  وقد شرفوا الناسوت إذا عبـدوا عيسى
  وقد رفعوا اإلنجيـل فوق رؤوسهـم

  وقـد قدسـوا الروح المقدس تقديسـا
  فمـا استيقضـوا إالَّ لصكَّـة بابهـم

  ش  رهبانـا   وروع   قسّيسـافأدهـ
  وقـام بها البطريـق يسـعى ملبّيـا

  وتْأنيسـا 3الناقـوس رفقـا 2وقد ليـن
  فقلنـا  لـه  آمنَّـا  فإنَّـا عصابـة

  4تَسديسـا  أتينـا  لتَثْليـث وإن شيـت
  ومـا قصدنـا إالَّ الكـؤوس وإنمـا

  لَحنَّـا لـه في القـول خُبثـا  وتدليسا
   

                                                
  .؛ وھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل))في غـرض أبي نـواس: ((في النفـح 1
  )).أصمـت: ((في الكتیبـة 2
  )).رفعـًا: ((في النفـح 3
وذلـك في . شـرب ستـة كـؤوس: شـرب ثالثـة كـؤوس، والتسدیـس: التثلیـث 4

  .مجالـس الشـرب
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  ففُتحـت األبـواب بالرحـب منهـم
  1المدامـة تَعريسـا  وعـرس طـالب

  أمـامي  ومزهـري 2فلما رأى زقَّي
  لحنـت  وتَلْبيسـا 3دعـاني  أتأنيسـا

  وقــام إلى  دن يفــض  ختامـه
  5أجـرم  الغياهـب  تكبيسـا 4فكبـس

  وطـاف بها رطـب البنـان مزنَّـر
مرؤوسافأبصـرت عبداًً صي ـر الحر  

  سالفـا حواهـا القـار لبسـا فخلتها
  6مثـاال من الياقوت في الحبر  مغموسا

  إلى أن سطـا بالقوم سلطان نومهـم
  الشمع نُكَّـس  تنكيسـا 7ورأس قبيـل

   

                                                
  . السھـر إلى آخـر اللیـلأي  1
 )).رقي: ((في النفـح 2
  .؛ بـدون ألـف))تأنیسـا: ((في الكتیبـة 3
  )).فكیـس تكییسـا: ((في النفـح 4
  : جـاء ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 5

  )).فكیَّـس أجرم الغیاھـب تكییسـا *وقـام إلى َدن فغـّض ختامـھ ((
  )).ملبوسـا: ((في الكتیبـة 6
  .))قتیـل: ((في النفـح، والكتیبـة 7
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  وثبـتُ  إليـه  بالعنـاق  فقـال لي
  بحقَّ الهوى هـب لي من الضمّ تَنفيسا

  ة خَـدّهكتبـت بدمع العيـن صفحـ
  فطلَّـس حبـر الشعـر كتبي  تطليسا

  فبيـس الذي احتلنا وكدنـا  عليهـم
  وبيس الذي قد أضمروا قبـل  ذا بيسا

  فبتنــا يرانـا اهللا  شـر عصابـة
  بعصيـان الشريعـة إبليسـا  1نطيـع


2 

  عنَّـت لنـا من وحش وجرة ظَبيـة
  جـاءت لـورد المـاء ملء  عنانهـا

  وأظنهــا  إذا  حــددت  آذانهـا
  فتوقفــت  بمكانهـا  3ريعـت  بِنـا

   

                                                
 )).تطیـع: ((في الكتیبـة 1
 .البحـر الكامـل 2

  )). لنـا: ((في اإلسكوریـال  3

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

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


560 
 

  1حيـت بقـرني رأسهـا إذا لم نجـد
  ببنانهـا   2يـوم   اللقــاء   تحيـة
  حنَّـت على النَّدمـان مـن  إفالسهم

  لُجينهـا لحنانهـافرمـت  قضيـب  
  هللا   درء  غرالــة أبــدت  لنـا

  در  الحبــاب تصوغُــه بلسانهـا
  

 
      
       
      
       

3 
   

                                                
  )).تجـد: ((في النفـح 1
  )).تحیفـة: ((نفسـھ 2
  .البحـر الطویـل 3
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  إذا مـتُّ فادفـنَّي حـذاء حليلـتي
  يخالط عظمي في التُّراب عظامها

  وال  تدفـنَّي  في  البقيـع  فِإنَّـني
  الحسـاب التزامها  يـومُأريد إلى 

  لهوىورتب ضريحي كيفمـا شاء ا
  تكون أمـامي أو أكون  أمامهـا

  لعل  إله العـرش يجبـر صدعتني
  فيعلي مقـامي عنـده ومقامهـا

       
 1   

 
***  

   

                                                
  .م1352الموافـق لـ  1
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1 

 
       

      2  
3 

 
       


   
  

       
       
    

                                                
  )).الشنتـوف: ((في اإلسكوریـال 1
عبـد ھـو الخلیفـة الموحـدي المنصـور أبـو یوسـف یعقـوب بـن یوسـف بـن  2

 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. المؤمـن
 )).معھمـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
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  مـالي وللصبـر عني  دونكم  حجبا
  وطالمـا هـزني ُأنْسي لكـم طربـا
  فحيـن شب النوى في أضلعي لهبـا
  هززتُ سيف اصطباري بعدكم فَنبـا

  فأبـا  للقلـب  يسلـو بعدكـم وقلت
***  
  والونـس اُألنـسغبتم فغـاب لذيـذُ 

  وخانـني  جلَـدي  فيكـم فَأرقـني
  ذكـرى ليالينـا في غفلـة  الزمـن
  فارقتُموني  وطيـب  العيش  فارقني
  وصرتُ من بعدكم  حيـران مكتئبـا

***  
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  مـن  لي بقُربكم في حفْـظ عهدكـم
  فكـم  ظَفـرتُ  بـه أيـام  ودّكـم

  ـم جـرى دمـع أجفاني لفقدكـموك
  فلـو  بكيـتُ  دمـاً مـن  بعدكـم

  من حقَّ ذاك القُرب ما  وجبا أقضِلم 
***  

  َأجملهـامـا  كـان   أيامنــاللـه  
  وأولهـا 1أوزعـت بآخرهـا شكـرا

  من حسنها لـم أزل أصبو  بها  ولها
  على األيام  إن لهـا  صبـراًيا صاح 

  أمرهـا عجبـاعلى تصاريفها مـن 
***  

  صبـراً عـلى زمـن يبديك شيمته
  إقبـْل  مساءتـه واحمـد مسرتـه
  فما  عـسى يبلـغ  اإلنسـان منْيته
  ومن  كَرِهت ومن أحببـت صحبته

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))سكـرا: ((في اإلسكوریـال  1
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  ال بد أن يفقـد اإلنسـان من صحبا
***  

       
        

      
        

1. 
    *** 

   

                                                
  .یرجـح أن یكـون ھـذا التعلیـق المحصـور بیـن حاصرتیـن؛ بقلـم الناسـخ 1
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1 

 
 

 2 3    
      
      

     
4

   5
 

   

                                                
 .لـھ ترجمـة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
  .للصلـة البـن الخطیـبأي مـن كتـاب عائـد ا 2
  )).صـدٌر مـن صـدور حملـة القـرآن: ((في النفـح 3
  .یقصـد قصـر الحمـراء؛ بـالط الدولـة النصریـة 4
 )).األشیـاخ: ((في النفـح 5
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1 

  أجـزتُ لهـم أبقاهـم  اهللا  كلمـا
  رويت عن األشياخ في سالـف الدهـر

  ذُناي عن كـل  عاِلموما سمعـت ُأ
  2وما جـاد من نظمي وما راق من نثـر

  وضبطهم أصحاب الحديثشرط  على
  النُّكـر 4التَّصحيـف عار من 3بري من

  وجدّي رشيق شاع في الغرب ذكره
  5درـت ال وفي الشَّرق أيضا فادر إن كنت

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  )).نثـري: ((في النفـح 2
 )).عـن: ((نفسـھ 3
 )).عـن: ((نفسـھ 4
 )).ال تـدري: ((نفسـھ 5
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  ولي مولـد من بعـد عشريـن حجـة
  2دا عمرِابت 1ثمـان على السّـت المبيـن
  وباهللا    توفيــقي  عليــه  توكـلي

  واليسر في العسر 3الحمد في الحالتين لـه
     

  
4 
  أن تمـرض حاشـاكحاشـاك 

  قـد  اشتـكى قلـبي لشَكْواكـا
  إن كنت  محموما ضعيف القوى

  فِإنَّـني    َأحســد  حماكــا
  مـا رضيـت حماك  إذ باشرت

  جسمـك  حـتى  قَبلـت فاكـا
   

                                                
 )).المئیـن: ((في النفـح 1
  )).عمـري: ((نفسـھ 2
  )).ي الحالیـن: ((في النفـح 3
 .البحـر السریـع 4
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1 

 


2 
***     

   

                                                
 .م1261الموافـق لـ   1
  .م1351الموافـق لـ  2
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***  

 
1 

 

 


        
     

     
2، 

 
  

 

   
                                                

المغـرب في حـلى المغـرب، والبیـان المغـرب، : لـھ ترجمـة أیضـًا في 1
عالم، والتكملـة لكتـاب الصلـة، وبغیـة الوعـاة، وجیش التوشیح، وإعمال األ

  .وھدیة العارفیـن
  .ھـو األمیـر المرابـطي أبو محمد تاشفین بـ علي بـن یوسـف بـن تاشفیـن 2
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1

 
 

2 
  الخضر   أشكو الغليل بحيث المشرب

  درـد ما له صورِـف حسبي وإالَّ
مت لي وجوهتجه  كرة نْالصبر م  

  رذَـحشوها ح  نوالحظتني عيو
  ذاك الوعيد وفي   إني ألجزع من

  3رـر صبـمعش ا ة منَّملقى األسنَّ
   

                                                
 .م1135الموافـق لـ  1
وھـذه القصیـدة . سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ھـو ألفونسـو المحـارب ملـك أراغـون 2

  .مـن البحـر البسیـط
  )).صبـروا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ة ـظالم  فلت سالحي الليالي أي
  رـولو أعادت شبابي كنت أنتص

شَمّل ـعاً كنت ما استصحبت من أمي  
شَكما يّرـازع الوتـع سهم النَّـي  

  ة ـسامي نَـز فـا أنا وعزيـفه
  رروالغُ وضاح تسود في عينه األ

  ة ـبنازل م ـتياكفُ ةعذر ا حيـي
  رـمض  لم تنفصل يمن عنها وال

  رم في ح ما الحكم عندكم إذ نحن 
  رـظه النَّـسهم رامٍٍة ـنايعلى جِ

  ليلتها  أحشاءب في ـهأرعاني الشُّ
ح أرجوه وانتظرـبحمل من الص  

عن  يفتر ه لَـرد من حولبـه ب  
  رقَه سأرض احـأق اتـأو عن نب

  ر أبي ـف األميـأجفانه نهي وبين
  ردـالقَ  ن أو هوـد تاشفيـمحم
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   تْادواطَّ الرومعرش  لَّبه ثُسيفٌ 
  فرواستولى به الظَّ كلْد المـقواع

  لى ـع وأدرك الدين بالثأر المنيم 
  ذرـرغمٍ وجاءت صروف الدهر تعت

  ة ـضضفَم ام ـوأي الـتننى ـم
ذْما لَـشايات العـبها ـهلُي سرح  

  ك ـلمن صنهاجة م  ؤابةوفي الذُّ
ـأبل أغرج يسقىتَس  رـطَبه الم  

 من أمير المسلمين له هوى مؤيد  
  رـسي ه ـرٍ لـن سيـورأي وم

ه ـم أحرفـيمحو رس  ورأنحى على الج  
حتى استجار بأحداق المهـى الحور  

  ادرة ـب كـا تنفَـن أمـيا تاشفي
  درتَبر تَمالمنايا الح كـيتَاحن رم

  ه ـداولج ضٍٍوح في رـوكم ترنَّ
ى شجرنَالسيوف وملتفٌّ للقَ بيض  
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  ب بك فوق الهام ال حـرايهي التَّ
والسـطاف ال القَابغات على األعرد  

ةٌ ـد غازيـالبي  لك الكتايب ملء  
  رمز تـإذا أتت زمر منها مض

  ن ـة مـيدرع َأـقْعلى ساكبها للنَّ
  رـبز  ق من تحتهاـلَّا جِـتحته

ة ـداء سابلـإلى األع منها  تدب  
  رـبِإ  اـنَالقَ ما لها إالَّ اربـعق

  ت ـرجداً شتى إذا مـسا ُأـبعثته
  منها أنجم زهر ضالوغا انقَ نجِ

  يا أيها الملك األعلى الذي سجدت 
  رـصوالقُ الهيجاءلسيفه الهام في 

  ما نهلت  درلولعي برار ضح رعَأ
  رـتعسونار الحرب تَ بيرالز خيُل

  ب ـبا لهوالظُّ بار دخانالغُ  حيث
  ررـدا شُام العـة في هـنَّسواَأل
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  الهند راسية  وبيض  ع يطفوقْوالنَّ
  كدرنْم تَـيق يوم الغَـإن الصواع

  ه فتى العلياء صارم طى الزبيرعَأ
لكن بسدك عـعطَما لم يرـمه ع  

  ة ـاألبطال خاضع ها رهظْته َأولَّ
  رـتُة البـيا الهندـو وتصفعهبكْتَ
بحر من الخلق المسـطلتَرود م م  

  رـصيسيل من كل سيف نحوه نَ
   بداهية  ذميرالزبير ابن ر ابن مَأ

عضرـفَاره ظَفَك من أظْت ومس  
  م ـمح لقد نفحت من التيجان في 

  رـمم النُّـيغالض كاتتَفَأين من و
  ن ـهفي و طليق الركض لقد نجوتَ

  درـجاءك الق ة حتى ـسنَّمن اَأل
ا ـالم بهالظَّ رعاً واعتضت خلعت د  

وخاض بحر الورـك الخطغا مركوب  
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  ما بال إنجيلك المتروك ما ذمرت 
  ورـاآلي والس نفوس قومك منه 

  رة ـضمور مـأهديتها غير مشك
  رـسهو واَألة منها الزملء األعنَّ

  ة ـٌل من البوالد دانيـل طفـوظ
  رـغوالثَّ باتعه اللَّرضتُ 1راًـسم

ة ـوهي ضاحك 2اـالمناي وعابس  
  رـا أشـورٍ زانهـه بثغدّـخَ من
وع وكل حارسة في الر ا ـسهالب  
  رـعيون ما لها نظ منمنسوجةٌ  

  بها  أعدت للحرب إنذاراً سخوت 
 ّزرلها وِ جال التي منهاعلى الر  

قضغطارفتك من ح ة ـمير صيد  
 ينحبر  الدهر صالرجاحة عو فض  

   

                                                
  )).سمـراء: ((ـلطوی. جعلھـا د 1
 )).وعابـٌس للمنایـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  م ـرت لهفَا سـمون حياء كلمملثَّ
 غا وجوه المنايا في الو رواـفس  

  اص ـالمح جادوا بطعنٍ كأسماع 
  رـمالح  رت أفواههاغَإلى ضرب كما فَ 

  ة ـعورم  ـاَّت عنها محيدـوح
  عرفي أحشائك الذُّ بما مجفضت  

حتفها فمضت  حتفها منت إلى فر  
  رـها والموت ينتظدريطْ والموت

  ا ـفم  س منكفْالنَّ 1قالوا نجا بذما
  رـكة الذَّـبقرته الحي  دـنجا وق

ـعتوزت نفساً على حتها طنباً شي  
2 للوساوس يحو جيشُدرـهها الس  

  ه ـدلعس يـح لينصر عزيز وفت
  رـفيه الحمد والشك  هـفتح ولل 

   

                                                
  .؛ بإضافتـھ للھمـزة))بذمـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).مـن للوسـاوس: ((؛ فأضحـت))مـن: ((طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 2
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  م دن وـفاهنأ به ابن أمير المسلمي
اآلصال قامتك ما ـلْللم رـكوالب  

  ه ـب  بعيدك وافخر شانئيك واهنْأ
  زرـاألسياف ال الج ك سفإنها نُ 

  ه ـمواهب بحرك تغشاني جاورتُ
  1رردـذه الـمي هظْفمن بذاك ونَ

2 
ربت خَكوشُـلها جيي اللـالض  

ـوسالـبا بذُـماحهن رِـت مر  
  ت ـا ال لوقـروعهد اتــملقي

  اللـو الجلود رقش الصّضنْفيه تَ
   ـابقْا األمير بعـإثره في ثَّـح

  الـد رجـسوت بُأـاد هـجين 
   

                                                
؛ تحـت ھـذه القصیـة مباشـرة مـا 417كتـب في المخطـوط ضمـن اللوحـة  1

ـر الحـادي عشـر والحمـد للـھ رب العالمیـن؛ یتلـوه انتـھى السف: ((یـلي
ومـن ترجمـة : اختصـار السفـر األخیـر؛ وھـو الثـاني عشـر المفتـح بقـولي

الشعـراء مـن السفـر األخیـر؛ وھـو الثـاني عشـر المفتـح بالترجمـة بعـد؛ مـن 
  )). اللـھ علیـھ ترجمـة الكتـاب والشعـراء؛ وأنشـد أیضـًا مـن شعـره قولـھ رحمـة

 .البحـر الخفیـف 2
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قَفي صريك تُيل البحـللشم ث د   
  ى اشتعالمعاع حالشُّ بعكسـس 

  ار ـبمن غُ ةً ـمع حـالث بالري
  الـيذْفي َأ  د ـديـشى للحـوم

ـهكلما جرأبقت   دـلا على الص  
ّالـالل فوق الرمـكخطوط الص  

  وم حتى لى الرـا عـست أمرهبِلَ
  الــاآلج ادة ــا كعــفجئته

  ود دـار قُـصا قـت هامهـلدبَأ
  والـالط اح ـممن الرّ والـطَبِ

  ى دوَأ  كـعن سيوف ذي فرـوال
  الـا الجبـب في ثنايـعنا الربقَ
  رب ـكل ح  كنت فيها وأنت في
صلمد النَّغْم  الـى األبطلَفي ط  

  س ـشم  بيطلع البدر منك حاجِ
ث في ـرى الليوي اللـإهاب ه  
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  م ـك منهـوحول  ةـاجهنْلص  يا
ـخي مـش عليهـجي خيروال ر  

   الدهر إالَّ ب ـس يركـك ليـمل
  ذالـالقَ  عالي الركاب عالي كلَّ

ما عرا الجدـطْالخَ 1أو عال بب   
  الـكم ردـباً والح ـثيال غَـس

  اف ـخف  ورـفٌ على أمـوخفي
  الـقور ثـمُأ  لىـٌل عــوثقي

العب المـطفين بالحمعد زواً ـه  
  دالـاعتةٌ في زـمح هالر شيمة 

موحسنا   وس خوفاًـالنف قُّرِـتَس  
  الـةٌ في جمـبيف هـالسي  إنما

  روـال فير ـشُنْكالغمام ي م ـشي
  آللــال ر اـه صغـبأندابض 

  رات ـت زهـحا تفتَّـــوسجاي
  اللـل اختـك دــالٌل تسـوخ

   
                                                

  )).عـاله: ((طویـل الھـاء؛ فغـدت. أضـاف د 1
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   قه واـن واللـفيا تاشُـت يـأن
لك شخص العالـالكم  ال ونفس  

   لى األرض إالًـمن ع مالليس آ
  اآلمال ة ـت غايـرى وأنـأن ت

   ـوأقبل  تَـهضنَ  أنـب اـوهني
  الـهوض واإلقبز النُّـعزيـت 

  ر ـجير مـك حـوعلى الكفر من
ّـن منـيوعلى الدك برظ اللـد  

  ؤس ـمى وبـعنُ يا فتى والزمان
فَْأ ال ـح شرت إلى خَضر حالي  

   األممن  وسـزع النفـا تجـوبم
  الـقالع  لَّـةٌ كحـجرله فُـر 

را ـغ منهـس يبلـاء ليـأشي ب  
  باألقوال وسـفا في النُّـه مـنْكُ
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  دراً ـق لَّـالم إن جـغير أن الك
  عالفي الف ه ـت فوقـال كنـوع

       
  

1 
  3عــالذي يتقنَّ  2كـا الملـيا أيه

  4وعرالهمام اَأل م البطل ـمن منك
  دجى   به ذي غدر العدوـومن ال

  زعـكلٌّ وهو ال يتزع  ضـفانف
ها تمضي الفوارس والطعان يصد  
  عـالوفاء فترج 5اـعنه ويزجره

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 )).المـأل: ((في جیـش التوشیـح 2
  )).یتوقـع: ((نفسـھ 3
  )).األروع: ((في جیـش التوشیـح، والحلـل الموشیـة 4
، وفي ))مرھـاوید: ((، وفي الحلـل الموشیـة))یذخرھـا: ((في اإلسكوریـال 5

  )). ویدعوھـا: ((جیـش التوشیـح
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  1بارايك والظُّمن وضح التَّ  والليل
  2عـنَّماة مـح على هام الكمـصب

  جى ها دـتعنََّأ تْـنَعن أربعين ثَ
  عـنَّر ومقَـفٌ حاسـان ألــألف

  ت ـضال كالجبال تعرـلوال رج
  3دعرـل مما يـما كان ذاك السي

كأنهم  اح ـون على الرمـميتقح  
  5رعـة تكـواألسن اشـعط 4إبٌل

  بى على قمم الر 6لهم جى ن الدوم
  عـا تتقطـبن الظُّـبي  ةـوذؤاب

  لمة ليلة الكفر ظُ  رت ظالمـنص
  عـالفجر أين المطل  فيها  لم يدر

   

                                                
؛ بینمـا ورد ھـذا الشطـر في الحلـل الموشیـة ))بیتھـم: ((في جیـش التوشیـح 1

 )). واللیـل مرضـج الترائـك بینھـم: ((ھكـذا
 )).ملمـع: ((نفسھمـا 2
  )).یـودع: ((في الحلـل 3
  )).أبطـل: ((نفسـھ 4
  ). )مكـرع: ((في الجیـش، والحلـل 5
  )).لمـم: ((في الجیـش 6

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

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


588 
 

  ادرت ـن لغـيفك تاشُـلوال ثبوت
  عـرقَةٌ ال تُـبيوه  خرى اللياليُأ

  1دىوالر  قـدام تزلـواألق فثبتَّ
واَأل  رادقحول السرعـتق ةـنَّس  

  ا ـفإنه  على األمير 2نـمال تعظُ
خ3دعخْتَ ع الحروب وكل حرب د  

  س رـة وتمـكنْوم حـي  لـولك
  عـجنْارب في مثل نفسك تَـوتج

  ه ـسمة َأـليل  4يا أشجع الشجعان
  ارب أشجعـأنت على التج 5اليوم

ا ـغا حكماً بهأهديك من أدب الو  
  عـمثلك تول كانت ملوك الحرب 

  ا ـا لكنهــني أدري بهــنََّأال 
  عـفنْن وتَـالمؤمني صذكرى تخُ

   
                                                

 )).بالـردى: ((في جیـش التوشیـح 1
  )).وال یعظمـن: ((، وفي الجیـش))الیعظمـّن: ((في الحلـل 2
  )).یخـدع: ((في الحلـل 3
 )).األبطـال: ((في الحلـل، الجیـش 4
  )).والیـوم: ((في الجیـش 5
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  ة التي ـاختر من الخلق المضاعف
ىوص  ـنْبها صوابغ تُع الس1عـب  

  ه ـفإن  2قـالرفي ىوان دــوالهن
  ق الدالص وأقطعأمضى على حلْ

  ه ـما إذا زعزعت  3ومن الرواجل
عـه األشجـة معطفيأعطاك هز  

  ر ـمضد كل مرـالجالجياد  ومن
  ربعاَأل اح ـه الريـعبرجى بَأشْتُ

والصوي ـالذي ال يلت البطل  4ةم  
ـخْب وال يلين اَألـليمنه الصعد  

  ة ـدر في العدو حزامـق وكذاك 
  رعـف يقـقَّثَع المـبع بالنَّـفالنب

   

                                                
  :أخـذ ھـذا البیـت مـن قـول ابـن ذویـب الھذیـلي 1

ألن تبـع )). دوُد أو َصنـع السَّوابـغ ُتبَّـُع *ھما مسرودتـان قضاھمـا وعلی((
 .الحمیـري اشتھـر بصناعـة الـدروع

 )).للرفیـق: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).النعابـل: ((في اإلسكوریـال 3

  )).الصامـت: ((في الزیتونـة  4
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  ة محلَّ 1خندقٌ عليك إذا اضطربت
تْتُ أو 2راًـع ظافـبتْان تَـسيعـب  

  له  قات ومنفي الثَّ 3واجعل ببابك
  عـيشَالحروب م قلب على هول 

  ه ـذب الطاليع إنَّـك من وقَّـوت
  يصنع   5اـفيه 4ى للمكذوبأال ر

6رستتَفإذا اح بذاك لم يدا ـللع ك  
  عـفي فرصة أو في انتهازٍ مطم

  بالذي   عقابك 7حارب بمن يخشى
  معطْي كود كفَّومن في ج 8يخشى

  9حصافْم جيشك  ناوش عبّقبل التَّ
  عـال األوسـن والمجحيث التمكَّ

   
                                                

 )).ضربـت: ((في الجیـش 1
  )).ظاھـرًا: ((في الحلـل، والجیـش 2

  )).بناتـك: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت  3
 )).للكـذاب: ((في الحلـل 4
  )).فیمـا: ((في الجیـش، والحلـل 5

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في الزیتونـة  6
 )).حـارب بمـن تخـشى: ((في الحلـل 7
 ...)).تخـشى ومـن: ((نفسـھ 8
 )).مفصحـًا: ((وفي الحلـل ،))مفسحـًا: ((في الجیـش 9
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  اً ـقوش مضيّـة الجيـبيعتَ  إياك
  1رعموتَ  حص بالرجالفْوالخيل تَ

ّقلبها  ا وكن في ـن حواشيهحص  
  عـجشْمن ي  واجعل أمامك منهم

  راً ـاً ال يكون مشهـبوسوالبس لُ
  عـتطل دوّـوك للعـون نحـفيك

  غى ضايقة الولتوقع في م  واحتلَّ
خت ـا وأنـاً ترويهـعد موّ2عس  

  ا ـلقائه  وم عندكمين الر 3واحذر
  عـا إذ تدفـفهلْكمينك خَ  4واقضِ

  ا ـك عندمـالنهر خلف 5نـقيبال تُ
  عـمتوقَّ 6هرـفأم  دوـقى العـتل

   

                                                
  )).وتمـزع: ((في الجیـش 1
  :ورد ھـذا البیـت في جیـش التوشیـح ھكـذا 2

  )).ِخَدعـًا توقى بھا وأنت ُمَوسَّـع *واخُل التوقع في ُمدافعـة الَوغى ((
  )).واقـدر: ((في اإلسكوریـال  3
  )). واخفـض: ((في الجیـش، والحلـل 4
  )).ال تلقین: ((، والزیتونة، الحللوكتبت في اإلسكوریالھكذا في الحلل الموشیة؛  5
  )).فشـّره: ((وفي الجیـش)). فنشـره: ((في الحلـل 6
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  ة ـعشي  دوـزة العمناج 1واجعل
  عنَمو َأـهالذي  3الصدف 2ووراء

واصدال تَ وهلة   ه أولمدع ـتر  
  عـضعضي  4ولـكبعد التقدم فالنُّ

  رك ـبمع الرجال  5تـوإذا تكاثف
نْضـفأط كّعـماح توسراف الر  

  يكنولم  عليك 6صتعتَإذا اسحتى 
  عــم وتمنُّـاس دايــمش  إالَّ

  با ضرم بالظُّنار الحرب تُ ورأيت 
  8عـطسي ة نَّسوق اَألـف 7ودخانها

  ا ـميل جيادهن بالصومضت تؤذَّ
  عـوارم تركـد والصجسوالهام تَ

   
                                                

 .؛ بـدون واو))اجعـل: ((في الحلـل 1
  )).ووراءك: ((في الجیـش، والحلـل 2
  .الھـدف: ((في الجیـش 3
 ...)).فالنكـوص: ((، وفي الجیـش))فالنكـوس تضعضـع: ((في الحلـل 4
  )).تكنَّفـت: ((، وفي الحلـل))تكنَّفـھ: ((في الجیـش 5
  )).صعبـت: ((في الحلـل 6
 )).ودخانـھ: ((في الجیـش، والحلـل 7
  )).ودخانـھ فـوق الدجنـة یطلـع: ((ورد ھـذا الشطـر في جیـش التوشیـح ھكـذا 8

  )).یطلـع
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ـثوالرمح يه ـكأن  هـطفيني مع  
في الرق الفوارس يكرعلْاح ال ع  

   1ةـافاً هفَّجـسجس ُأـوالريح تنش
ة عن يمينك توضعـكينوهي الس  

  ه ـفإن  الكمين على العدو 2أقصر
  عـما يمن  هـفك من أكتاـيعطي

تَـزموإذا ه عها داك فاحذر كر  
إذ ترجع  ماتهارب وجوه كُواض  

  وحزبها  فوس وهي الحروب قوى النَّ
  عـا أنفـدان فيهـة األبوـق من

  4هـمدتحَأ  3هض بجميع منتَثم انْ
  عـاألرف ون لك المحلُّـحتى يك

   

                                                
  )).حبابـة: ((في الزیتونـة  1
 )).أقـص: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).مـا: ((في الحلـل 3
 )).ثـم اتَِّئـْد بجمیـع مـن أحملتـھ: ((ورد ھـذا الشطـر في جیش التوشیح ھكذا 4
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  ة ـت عصبإن تولَّ  تعتب 1وبذاك
  عـرفَّوتُ  2ه الوغىـرفَّت تُـكان

من مإعراض وجهك عنهم  رشَع ٍ  
  عوقَّك المتَـخطل وسـالجمي فعُل

  م ـعال 4ربل حـالجواد وك 3يكبو
نْفو وتَيهبو المعـطَّالقُ ات ـهفر  

  ة ـصنهاج  يا بني 5مـتُعرى قَأنَّ
  عزِفْوع كان المرـم في الـوإليك

  6ةٌـود حفيــم إال أسـأنت  اـم
  7عـطلتَستُ ة ـظيمل عـلٌّ بكـك

  ن ـلم يك  8طم تورـما بال سيدك
  عــوتجم وه ـات نحـلكم التف

   
                                                

 )).إیـاك: ((، وفي الحلـل))ونـراك: ((في الجیـش 1
، ))كانـت توفـھ للوعـاد وتدفـع: ((في الحلـل الموشیـة ھكـذاجـاء ھـذا الشطـر  2

  )).ع للدعـاء وترفـعكانـت ترفـ: ((وورد في جیـش التوشیـح كـاآلتي
  )).تكبـو الجیـاد: ((نفسھمـا 3
 )).حـّر: ((في الجیـش 4
 )).نزعتـم: ((، وفي الجیـش))فزعتـم: ((في الحلـل 5
 )).حقیقـة: ((في الجیـش 6
  )).یتطلـع: ((، وفي الجیـش))مستطلـع: ((في الحلـل 7
 )).تظّلـم: ((في الحلـل 8
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  م ـمنك 1هـن لم يصبـعي  إنسان
  األضلع ه ـب أسلمتـن وقلـجفْ

  ةً ـطَّم خُـت عليكرـتلك التي ج
  نعشْي على رجال َأـاء وهـعنْشَ

  لى ـع 2نـنه مدّج أو ما ليوسف 
  3عــرفال يق ـل سابـوفض كلًّ

  ة ــنعم 4ليـده عــا لوالـأم
  عــخلال تُ  ةٌـقبد رِـوبكل جي

  ةٌ ـن كرامـس تاشفيـولكم بمجل
ـا يشـم فيمـكوشفيععـفَّشَاء م  

  م ــوأحسابك  م ذاكــأال رعيت
  عـنَتشْسة تُــن قالـم مـتُفْنوَأ

   

                                                
   :ورد ھـذا البیـت في الحلـل ھكـذا 1

، وفي ))جفـر وقلـب أسلمتـھ األضلـع *إنسـان عیـن لم تصبـھ منكـم ((
  ...)).لـم یصنـھ: ((...الجیـش

  )).مـّن: ((نفسھمـا 2
  )).ال ُیْدَفـع: ((نفسھمـا 3
 )).علیكـم: ((في الجیـش 4
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  ن ولم يزل ـن تاشفيـم عـأبطأت
  عرـيتس 1مـلجميعك ه ـانـإحس

رت َأـم وتوطَّـه لكـت مكارمد  
  دعــيمس م ـه إن الكريـأكنافُ

عليكم  دى لكنخاف الع  شْم2اًـقف  
  عــجهه ال تَـوجفون 3مـفهجعت

  ه ـسنَّ 4عـب أنه مـومن العجاي
  لعضوَأ  6في الخطوب 5ى وأشهرردَأ

  ةٌ ـجيو منه سـا والعفـعف 7ولقد
  ضعوم مـوة لو شاء فيكـولسط

  ره ذْع  لجيشك 8مـن أقـيا تاشفي
  عـدفال ي  ر الذيدـوالقَ  9فالليل

                                                
 )).بجمیعكـم: ((في الحلـل 1
 )).مشفـق: ((نفسـھ 2
  )).بحقوقكـم: ((في الجیـش 3
 )).ـنم: ((نفسـھ 4
 )).وأشھـم: ((في الجیـش، والحلـل 5
  )).في الحـرب: ((في الحلـل 6
 )).وعفـا: ((نفسـھ 7
  ))یا تاشفیـن لھـم بجیشـك غـدرة: ((ورد ھذا الشطـر في جیش التوشیح ھكـذا 8

  ))غـدرة
 )).باللیـل: ((في الحلـل، والجیـش 9
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  الً ـقبجى فروع مدو دـالع هجم
  عمرو  وهو منك 1مـومضى يهي

  وال بها  واكـس زدهي إالَّـي ال
  عـقعقَي  انـنبالسّ رك ـلغي  إالَّ

  ة لم يكن ـنيه الثَّـت لددـس  لما
  عـيهم  ةـينر المـإال على ظه

  لى ـع دام ـإق 2رـيذاك للعـوك
  مما يجزع ردوـن الـريد العسُأ

  نجت   ر وقدـا الزبيـولقد تقفاه
رعـالمص  هـمن 3إال فلوال وإن  

  ة ـوس حميـب والنفـوغداً يعاق
ـمر هيوالسوالص مـوارم جعو  

  الوغا  ش سالحك ثم أوردها طعَأ
  رعـو المشـويصف  لها كيما يلذُّ

   

                                                
  )). یھینـم: ((في الحلـل، والجیـش 1
  )).للعیـرات: ((طویـل. وجعلھـا د. ))للعیـن: ((في الزیتونـة 2
  )).إنَّ: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 3
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  انثنت  ك في ديارهم ـكم وقعة ل
  عـضخْل وتَذَـا تُـهتُعزَأ  عنها

  سالمتك التي  مى ـة العظـعمالنَّ
  عـنَوالمقْ ىضر الرفَفيها من الظَّ

ـع الرحمال ضين سه ـك إنـيع  
  عيضي س ـالم ليـسعي به اإلس

  ةً ـن منك وديعـالرحم 1نستحفظ
  دعوتَسي  الكل م ظ ـو الحفيـفه

  

 
2 

  ***  
   

                                                
  )).نستـودع: ((في الحلـل 1
توفي بأریولة من ((وورد في التكملة لكتاب الصلة أنھ . م1174الموافق لـ  2

: وفي بغیة الوعاة. ھـ؛ وھو ابن تسعین سنة أو نحوھا557 ةسن ةأعمال مرسی
  )).، أو قبل ذلك؛ عن سن عالیةمخسمائةبعین ومات في حدود الس((
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1 

***  
 

2 
 

 
     


      
   
  3     
 

                                                
مـن مخطـوط  418ذكـر عنـان أنـھ وجـد ھـذا العنـوان فیرأس اللوحـة  1

اإلسكوریـال؛ في منتصـف ترجمـة ابـن الصیـرفي؛ ولكنـھ رأى نقلـھ ھنـا؛ بعـد 
  . اختتـام الترجمـة المذكـورة

یحـیى : ((؛ حیـث جـاء فیھـا أنـھالتكملـة لكتـاب الصلـة: لـھ ترجمـة أیضـًا في 2
، ثـم بغیـة الوعـاة أیـن ))بـن عبـد اللـھ بـن محمـد بـن عبـد السـالم الھـذليا

یحـیى بـن عبـد اللـھ بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد السـالم التطیـلي : ((سـمي
 )). األصـل الغرنـاطي

 )).جـريء: ((في بغیـة الوعـاة 3
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 1   
     
 

 
 

2 
  تي ـتذكرت زلَّ  إن اءـأذوب حي

  ريـنواظ لَّـما أق وحلمك حتى
  ة ـلجاً وأطرق خَـمغلوب وأسكت

  رواتُراف القنا والتَّـعلى مثل أط
  ماً رـحٍ إثر صفحٍ تكـتعود بصف

  رـخير غافعلى الذنب بعد الذنب يا 
  تي ـو أثناء زلَّـني بالعفـوتلحظُ

  رايرني في خالل جـر مـوتنظ
   

                                                
والنظـم في مدیـح النـبي صـلى اللـھ علیـھ وسلـم، ((: في بغیـة الوعـاة 1

 ...)).والزھـد، وأمـور اآلخـرة
  .البحـر الطویـل 2
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  عي لُضبَأ نـكتَسالم  هواك  وحقُّ
  ضمائر  فيّدي من خَـومالك عن

  رة ـشر عشع منت بالمعشار ملما قُ
  رـواهبالنجوم الز فيه  ولو جيتُ

  فوح ومن به الص  فيا أيها المولى
  رـشاك  تي بأعباءاالـاحتم وءنُتَ

  ةً ـن صبابـد اليقيني من برـلنَأ
  رـالهوى والهواج ا حدـبه ألفُّ

لت وخ1عذراً هابت جىالد العدارى س  
رـود الغدائـبس  نيـيطَّغَتُ  إلي  

والبكا  هد وخافت على عيني من الس  
ت بقايا الكُفذرن ساهرفْحل من ج  

   

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

  اده ـد ال يبين رشـرش كالم ابن
  سواده  الناظرين ىشعيل يهو اللَّ

  ه ـت إنـالتهاف ا نقض ـوالسيم
ـن برساماً يعـتضمادهـاعتق ز  

  في هذيانه   المحموم 2ردـكما لط
  دادهـتلي عليه احـموه بما يـيف

  ريح مغالطاً ت الصـهفيه بالبأتى 
  ادهـثم  ر البحر الخضمّـفما غي

  ا ـهة بالسـإخفاء الغزال  وحاول
  ادهـاعتق  داه ورـق مسعـفَخْفَأ

  وى ـقيضين بالسّداليل تعطيك النَّ
  ادهـل عنـال يستحي  ر ماـوأكث

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).أطـرد: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ه وضد  إذا أوضح المطلوب منها
  رادهـربٍ وبان انفـق يبين على 

  هاته رتُ  ر عنـد الفكـوأنت بعي
  هدادـس لُّـيق ا رأي ـفمعظمه

 
 

   ة الدجىـفي فحم إليك بسطت الكفّ
  قـعري  غريق في الذنوب 1نداء

  لتي مص جيري كي تخلَّـرجاك ضم
  قـعٍ لفريـق شافـمن فري  فكم

 
 


       

        
   

                                                
  )).فـداء: ((في بغیـة الوعـاة 1
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1 

 
2 

***  
   

                                                
 .م1163الموافـق لـ  1
  .م1231الموافـق لـ  2
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1 

2 

 
       

 
3 

  لتي قْم ه ـتلْزال غازـأبي غـب
  ارقـبي طَّـب وبين شَـيبين العذَ

   

                                                
ولـھ ترجمـة أیضـًا . أبـا بكـر؛ وقـد اختلـف المختصـون في اسـم أبیـھ یكـنى 1

العقیـان، والتكملـة لكتـاب الصلـة، والمغـرب في حـلى  القالئد الذخیـرة، و: في
المغـرب، والمطـرب، وجیـش التوشیـح، ومعجـم األدبـاء، والمقتضـب مـن 

فیـان األعیـان، وخریدة القصر، كتـاب تحفـة القـادم، والفالكـة والمفلوكـون، وو
 . وأخبار تراجم أندلسیة. ومعجم السفر، ونفح الطیب، وأزھار الریاض

إذ ُذِكـر في الذخیـرة، والمغـرب أنـھ : اختلفـت المصـادر أیضـًا في اسـم بلـده 2
مـن طلیطلـة؛ بینمـا نسـب في وفیـات األعیـان، ومعجـم األدبـاء إلى مدینـة 

كتـاب التكملـة فقـد جـاء فیـھ انـھ مـن أھـل ُفْرتـش التابعـة قرطبـة؛ أمـا 
لشقـورة؛ بینمـا جعلـھ كتـاب المطـرب مـن شعـراء الجزیـرة؛ وذكـر في معجـم 
السفـر، وتراجـم أندلسیـة أنـھ مـن سرقسطـة؛ وفي المقتضـب مـن تحفـة 

  . ةـن إشبیلیـم: القـادم
  .البحـر الكامـل 3
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  وى ـفي الجـتش 1لةبلت منه قَُأوس
  ادقـصد ـبوع 3اـعنه 2ابـفأج

  دا ـجع العوقد ه ه ـوأتيت منزل
  ارقـالطَّ ال ـري إليه كالخيـسُأ

   4ةججى في لُن الدـا ونحن مـنتْبِ
تحت  هر ومن النجوم الزرادقـس  

  ه ـل يسحب ذيلـواللي  هـعاطيت
  قـلناش 6ك العتيقـكالمس 5اًـصب

  الكرى  به سنة  7حتى إذا ما مالت
  قـمعانان ـوك 9اًـشيئ  8هـباعدت

ـمعانق  
   

                                                
  )).زیـارة: ((عیـانفي وفیـات األ 1
 )).فأجابـني: ((نفسـھ 2
 )).منھـا: ((نفسـھ 3
  )).خیمـة: ((نفسـھ 4
  )).صھبـاء: ((المذكـورة في المصـادر المترجمـة لـھ 5
 )). الـذكّي: ((، وفي الذخیـرة))الفتیـق: ((في المطـرب، والوفیـات، والنفـح 6
  ..)). ا مالـت بـھحـتى إذ: ((المذكـورة في المصـادر المترجمـة لـھ 7
  )).زحزحتـھ: ((، والمطـرب، والوفیـات، والفالكـة، والنفـحالقالئدفي  8
  )).عیـن: ((، وفي الوفیـات))رفقـًا: ((في المطـرب 9
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  ه ـتشتاق ع ـن أضلـم 1هـأبعدت
  قـخاف ادـوس  ام علىـكي ال ين

  ه ـي لسيفالكمّ مـه ضـوضممتُ
  قـفي عات  لــحماي اه ـوذؤابت

  عمره  2ىل ولَّـلما رأيت اللي
  قارِـفومه ـم لـماب في ِلـشقد 

ت من أهوى وقلت تَأـعود3اًـفس  
  ارقـفم لي بأن أراكـز عزِـعَأ

 
 

4 
***  

   

                                                
: ، وفي الذخیـرة...))باعدتـھ عـن: ((في المطـرب، والمغـرب، والفالكـة 1

  ...)).زحزحتـھ عـن((
 )).آِخـَر: ((في الوفیـات 2
 )).ُمَشیِّعـًا: ((ي معجـم األدبـاءف 3
تـوفي سنـة خمـس : ((وفي التكملـة لكتـاب الصلـة. م1145الموافـق لـ  4

  . °)وأربعیـن وخمسمائـة
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12؛3، 

4 

 


        
       

    
5




6
                                                

طویـل حسـب مـا ورد في المصـادر الـتي خصتـھ بترجمـة؛ . صوبھـا د 1
كتـاب كشـف وھـذ باستثنـاء . ؛ بالبـاء الموحـدة التحتیـة))ابـن مجبـر: ((فكتبھـا

  .؛ بالیـاء المثنـاة التحتیـة))ابـن مجیـر: ((الظنـون؛ الـذي كتـب فیـھ
التكملـة لكتـاب الصلـة، والبیـان المغـرب، وبغیـة : لـھ ترجمـة أیضـًا في 2

الملتمـس، ووفیـات األعیـان، وزاد المسافـر، والحلـل الموشیـة، وكشـف 
 . الظنـون، ونفـح الطیـب

 . ؛ بالتـاء المثنـاة الفوقیـة))ُفْرَتـشي: ((ةفي التكملـ 3
  .؛ نسبـة إلى بلـش))بلـشي: ((نفسـھ، وزاد المسافـر 4
 )).تسعـة: ((في النفـح 5
  .سبـق التعریـف بـھ. ھو األمیر محمـد بن سعـد بـن مردنیـش؛ أمیـر بلنسیـة 6
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1      
2: 

واً ـعفْ 3خير الفتوح ما جاءت إن  
  االـارتج 4بليغال مثل ما يخطب  

    
      

 
  واً ـعف 5اءـراب ما جـش رـخي

  6الــة ارتجــه خطبــكأن

    

                                                
  . والمجـازھـم خلفـاء؛ وسماھـم ملوكـًا مـن بـاب التعمیـم : في الحقیقـة  1
 .البحـر الخفیـف 2
 )).جـاء: ((في النفـح 3
  )).الخطیـب: ((نفسـھ 4
  )).كـان: ((نفسـھ 5
  )).ارتجـاال: ((نفسـھ 6
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 1
      

  
        

2 
 

3
4 

   

                                                
ھكـذا وردت في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ : ((علـق عنـان عـلى ھـذا بقولـھ  1

ـع وھـو إمـا تحریـف، وإمـا أن ابـن الخطیـب قـد وھـم في ذكـر اسـم الموض
فھـذا الموضـع ھـو قریـة أسرتـھ المسمـاة . الـذي دفـن فیـھ العالمـة ابـن حـزم

؛ مـن أعمـال مدینـة لبلـة بوالیـة Casa Montejoمنـت لیشـم، وباإلسبانیـة 
)). الغـرت؛ ولیـس مـن أعمـال شلـب الـتي تبعـد عنھـا غربـًا بمسافـة كبیـرة

وھي بلـدة تبعـد عـن لبلـة بستـة فراسـخ؛  ؛))أونیـة: ((ھـذا وكتـب في النفـح
  .Huelvaوتسـمى باإلسبانیـة 

  .بالبـاء الموحـدة التحتیـة)). ابـن مجبـر: ((في مصـادر أخـرى ذكـرت سابقـًا 2
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ ووردت في الزیتونـة 3
 .ة من البحر الطویلوھذه القصید. المنصور یعقوب بن یوسفأي الخلیفة الموحدي  4
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  كأنها  تاقالع ُلـالخي 1تـطَّخُ هل
  4اوالقصف 3فرتطلب الع 2تهادت ىنشاو

نَغَْأ عرايسال تها الحجول عن الح  
  اـوقف  لخاالً وال التمستغ خُبفلم تَ

ه ـأن  رس تحسبكالطَّ 5قفُفمن ي  
  اـالتفَّ  هـدوه في مالءترـوإن ج

  ه ـق أعطى الليل نصف إهابوأبلُ
  اـصفس النَّـفاحتب وغار عليه الصبح

  جى الد ق ـوورد تغشى جلده شف
  اـفريل والعله الذَّ 6ىفإذا حازه حلَّ

وأشقر الراح مج  ه ـأديم رفاًص  
  اـيسمح بها جلده صرف وأصفر لم

   

                                                
  )).لـھ َحْلَبـُة الخیـل العتـاق كأنھـا: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 1
 )).تھـاوت: ((نفسـھ 2
 )).العـزف: ((نفسـھ 3
  )).تطارحـت تطلـب القصـف والقـذا: ((ورد ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذ 4
  .أي أبیـض ناصـع ؛))َیَقـٍق: ((في النفـح 5
 )).دلَّى: ((ھنفسـ 6
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  ر ـدنَّم مـي األديضّف  بـوأشه
  اـفرة حـهمفْطوط غير معليه خُ

  كاتبٍ   رقهالزاهي بم 1كما خطر
3اـجرف  ه وهو ماـعليه ذيل 2يجر  

على األعداء منها عواصف  تهب  
  اـفسنَ أرض المشركين بها 4تنسف

  فتمتري  كالغزال 5ترى كل طرف
6اًـيبأط أم طَ جاجةترى تحت العاـفر  
وقد كان في البيداء ه ـربيألف س  

ـتفربهراً وهي تَه محاـفشَخَ به س  
  ه ـنأل  وادـالج  ظُـلف  هـتناول

  ضعفا أعطاكه يرما أردت الج 7متى
   

                                                
  )).َخطَّـَط: ((في النفـح 1
 )).َفَجـرَّ: ((نفسـھ 2
  )).جّفـا: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).ستنسـف: ((في النفـح 4
  .أي تـرى كـل كریـم وأصیـل مـن الخیـل 5
  )).أظبیـًا: ((في النفـح 6
 )).عـلى: ((نفسـھ 7
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    1 
   

       
2 

  ار ـسيالتَّ قي عصاـلني ُأـأعلمت
  رارـت بدار قـدة ليســفي بل 

 
طوراً تكون بمن حةٌ ـمحيط ه تْو  
  وارـمن األس ور ـا ســفكأنه

  4ةوـبم مخُـعنه 3اًـون حينـوتك
  رارــن األسـم رـا سـفكأنه

  رى وـر الـمقادي علمت  5وكأنما
دارـلى مقـم عـت لهـففتصر  

   

                                                
 )).مراكـشولمـا اتخـذ المنصـور مقصـورة الجامـع ب: ((في النفـح 1
 :)).فقـال ابـن مجبـر مـن قصیـدة أولھـا: ((نفسـھ 2
  )).طـورًا: ((في الحلـل الموشیـة 3
 )).محبـوة: ((في النفـح 4
  )).وكأنھـا: ((نفسـھ 5
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ا ـيزوره 1امـت باإلمـفإذا أحس  
  ارالزو ت إلى ــه قامـفي قوم

2  
 





 
 

3
 

***     
   

                                                
  )).باألمیـر: في الحلـل الموشیـة 1
باستثنـاء كشـف الظنـون؛ الـذي كتـب فیـھ )). ابـن مجبـر: ((في المصـادر 2

  .؛ بالیـاء المثنـاة التحتیـة))ـرابـن مجی((
: وفي التكملـة. ھـ587تـوفي سنـة : وفي وفیـات األعیـان. م1192الموافـق لـ  3

 .ھـ587: ھـ، وقیـل588تـوفي سنـة 

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

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


616 
 

 
1 

 
  2   

      


        
     

 
 

 
      
 

   

                                                
ذكـر في اللمحـة البدریـة؛ أن یوسـف بـن محمـد بـن محمـد الیحصـبي؛ كـان  1

 . بـد اللـھ محمـد بـن یوسـفكاتبـًا لسلطـان األندلـس الغالـب باللـھ أبي ع
تاریـخ قومـھ : ((یسـمى كتـاب أحمـد بـن محمـد بـن سعـد بـن مسعـدة 2

  .وورت ترجمـة ابـن مسعـدة في اإلحاطـة)). وقرابتـھ
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1 

ّر ـجفونك وانظ د النوم عن شر  
  اـياموس النَّـظ النفـةً توقـكلم

  د ـامرىء يشاه لى ـرام عـفح
  اـالمنام ذَّـه أن يلـالل  ةـحكم

 
2 

  ذي ـرء اختيار في الـس للمـلي
  ونـراك وسكـن حـى منَّـيتم

  د ــرب واحــر لـا األمـإنم
  ونـن فيكـه كـل لقا 3يشاء إن 

  
   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
 .بحـر الرمـل 2
  )).َیشـا: ((الھمـزة؛ فغـدت: طویـل. حـذف د 3
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1

    
       

 
     



       
 

***      
   

                                                
  .م1261الموافـق لـ  1
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1 

 
       

     
      

       

       

 
      

 2    
        
   
31

                                                
  .الـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب: ضـًا فيلـھ ترجمـة أی 1
  .؛ أي الذبـول))الـذواء: ((في النفـح 2
 )).الغـزل: ((نفسـھ 3
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  23   
      


 
4     

5 
       

6 
  وب ـمره خير رضاكم إن مننتم 

  بموهوب عندي وما سوى هجركم
  م ـبكُتْوع  بىتْم العـلكم كما شيت

  بـريثر تـمن غي الرضا مقابل
   

                                                                                                 
  )).وبـزل مـن دنـان راحـھ مـا بـزل: ((في النفـح 1
  )).المغـرب: ((نفسـھ 2
 .أي صرامـة لسانـھ 3
  )).أوطانـھ: ((في النفـح 4
 )).غالیـة: ((نفسـھ 5
 .البحـر البسیـط 6
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وا بـنُّم ة ـلي ساع لحظ رضى  
مطبوب فعسى أنال منه لدهري طب  

  ت ـلي األيام وابتسم فكم أثارت 
  بـفتقري  بتقريب يدـثغور سع

م ـاً بقربكـرعابيب  بيضاً قد كن  
  ود الغرابيبن بالسـواآلن يوصفْ

  م ـلي بباك  ىضـر تقـآهاً لده
  بـترتي اني أيـب لألمــمرتَّ

  ا ـبه سررت  كأحالم ما كان إالَّ
  بـطنيبتَ  ويضفواصلت حال تقْ

  بعودته  ىيا ليت شعري هل تقض
ن منه بعد تَـسفأقدر الحبـريج  

 
  ده ـي  ذيـد األعلى الـيا أيها السي

  كوبمسكوباً بمس حبندى السحازت 
  ه عن كرم ـالد اللـا بـفلو سالن

  وبـمنس  ه واألنواءـيلكفَّ فيها 
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  الـجود ال يضاف لذي ن إن كان لْلقُ
  ن فجود غير محسوبـوزارتيـ

ولكن ـود جنفالع في إضافته  س  
بـيعود الهند بالطَّ للهند يختص  

ّمن سييوفَّد ال ي  ه ـواجب الحمد  
  وبـبمكت وباً تل مكـولو تواص

  وال عجب   حصىله المحامد ال تُ
  وبـفرمل عالج شيى غير محس

  عزمة ذي رف األقصى بـالشَّ  تناول
  غير مكذوب  انيـظن نبيل األم

  اً ـد من آياته شرفـوواصل المج
  وبـنبوب بُأـأنب ده وصُلـبمج

  ره ـلى ذخائـاً أعـوجاء مكتسب
  وبسوالمجد ما بين موروث ومكْ

  نصب  الخليفة ال يرتاح من  ءدرِ
  وبـصنْم  1في بذل نصح لحفظ

   
                                                

  )).لحفـظ قائـم منصـوب: ((ٍ؛ فأضحـت))قائـم: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 1
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  قيبة في النَّ  ونـق الرأي مأمموفَّ
  وتدريب  تكة صحنْذي حتدبير 

  شرف   تهابه النفس إذ ترجوه من
  وبـغروب ومـهرنه بين مفشْأ

 
  وفي كرم   حد العصر في فضلويا َأ

  جاريبفي التَّ 1قاطع دهره خصاُل
  راً ـنظ  عماًنْألمري م ديت فُ دعَأ

ْلنَي بـبعض تشبي  حالي به هم  
  ضرري   في 2ودي ألمروال ارتكاب حسل

  وبـوى عندي بمركـر النَّـما كان ظه
  من حاربني ومنك اَأل  هذا زماني

  االت محروبـح فيحتى أراني 
  فإذا  بي بالرضاربتفريج كَ نفامنُ

ربمكْـم أك مـت لـيض روبـن شيء  
   

                                                
  )).دھـر: ((طویـل الھـاء؛ فغـدت. حـذف د 1
 )).حسـوِد األْمـر: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  به   لذُّق من رضاكم ما َأذُإن لم َأ
  روبـول ومشـكاة بمْأـفال حي

1 
  ال ـالع  أي ح رـشرك تُــذكب

  يحـالصح  اره فيـد أخبـوتسن
  ا ــنالس ردـب رق ـك يشـفقبُأ

  حـالمدي مـن نظك يحسـوباسم
  د إال إذا ــقْن العــا يحسـوم

  حـملي ه ـوج ه ذاتُـت بـتحلَّ
 

2 
  *** 

   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 .م1340الموافـق لـ  2
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***  

 
 

1 

 



2
  


    
 

                                                
؛ المتواجـدة في إقلیـم ألمریـة؛ Purchenaنسبـة إلى بلـدة برشانـة  1
القـرب مـن نھـر المنصـورة؛ إلى الجنـوب منـھ، وشمـال ألمریـة، وغـرب وب

  .بلـدة المنصـورة
؛ بلـدة صغیـرة تابعـة ألعمـال غرناطـة؛ وتتواجـد إلى Orjivaأرجبـة  2

  .الجنـوب منھـا؛ وشمـال متریـل
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1 

  نسي في لزومي وحدتي ُأ إذا كان 
  الـة خـل البريـبي من كـوقل

اً ـقالي 2ني من كان لي الدهرفما ضر  
انـني من كوما سر في والـم  

***  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).للدھـر: ((طویـل. جعلھـا د 2
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***  
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12: 

  
  الً ـتذل في الترابي دّـإالهي خ

  روحـيحيى بها ال عسى رحماك  بسطتُ
  وجاوزت أجداث الممالك خاضعاً 

  عي مسفوحـوقلبي مصدوع ودم
هت وجهي نحوووج  ودك ضارعاً ج  

  وحـالرضا من جنب حلمك ممن لعلَّ
  ني ؤدـت   والذنب راً ـفقي أتيت 

  حـم تبريـب من خوف الجرايـوفي القل
  ة ـوسيل 3اـجد إال الرـولم أعتم

  وحرشْدر مـوإخالص إيمان به الص
  م ـذابي وعالـوأنت غني عن ع

  مفتوح  عندك بفقري وباب العفو
   

                                                
  .فـراغ في ھـذا الحیـز 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).الرجـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 3
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  ةً ـفهب لي عفواً من لدنك ورحم
ة الذنبقيكون بها من رب  ريحتس  

  مع الحيا على المختار ما ه وصلَّ
وما طلعت شمس وما هالريح تْب  

***   
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***  

 
1 

  


2     
      3
      


      

       
 

   

                                                
  .لـھ ترجمـة  أیضـًا في نفـح الطیـب 1

  .وردت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال  2
  )).عـزف: ((في النفـح 3
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1

      
     
       
       

       
      

      
2
3

     4 

                                                
 )).یتكلـم في مشكالتھـم: ((في النفـح 1
 )).االصطـالح: ((نفسـھ 2
  )).واطِّـراح: ((نفسـھ 3
  )).بالجـدل: ((نفسـھ 4
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1
2.
 

 



 

 
        

3
       

4     5

                                                
  )).بالرھـق: ((في النفـح 1

  )).العقـد: ((في اإلسكوریـال  2
  )).ومنھـا فیمـا أشكـل: ((في النفـح 3
 )).االعتقـادات: ((نفسـھ 4
  )).كثیـرًا مـن الحكایـات: ((نفسـھ 5
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  1 


 2    
     3

   4 
5     

    6  
        
     7


   8   
  9

                                                
  )).أبي عبـد اللـھ المقـري: ((في النفـح 1
 ).)أوراقـھ: ((نفسـھ 2
  ...)).لصاحبنـا أبي زكریـا: ((نفسـھ 3
  .أي بھذیـان محمـوم 4

  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))مـوم: ((في اإلسكوریـال  5
 )).عقیلـة: ((في النفـح 6
  .أي جفـاء 7
  )).رجولیـة: ((في النفـح 8
 )).نضـرع: ((نفسـھ 9
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1      
234 

4 
  وة ــمرج ة ـلغاي ارـل جـك

  هوـالفت 5د حدـدي لم يعـفهو عن
   6اًـالً بهيمـت ليــوأراك اقتحم

ةً ــك ناقـولجاً منم بفي كو7ـه  
  8اـاً أرتنـاً وال اختراعـباعاتَّال 

  هوـالمجلَّ  كـا عروسـنظرن  إذ
  ـاه النـد قالـه فقـل ما قلتُـك

  هوــمتلُ هــاتـآي االًــمقس 
   ـاإلع ت حمىحبأن َألم تزد غير 

  هروـة مقـل لفظـك  فيـراب 

                                                
  .؛ بحـذف البـاء))مقادیـر: ((في النفـح 1
  .))مـن: ((قس النفـح 2
  )).واجتـزاء: ((نفسـھ 3
 .البحـر الخفیـف 4
  )).حـقَّ: ((في النفـح 5
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))بھجـا: ((في اإلسكوریـال 6
  )).ُكـوَّْه: ((في النفـح 7
 )).أتتنـا: ((نفسـھ 8
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   ـالعق زم ـرة تلـه فكـالل 1نسل
  هورـالم  2مة تحوطهاشْحـل إلى 

  يى ـيح 3بـلي أن كـع وعزيز
  5هوــاب بقـالكت 4ذـنأخ  مـثم ل

  
       
      

   

       




  

                                                
  )).نسـأل: ((في النفـح 1
  )).تحـوط: ((ھكـذا في الزیتونـة؛ وفي اإلسكوریـال والنفـح 2
  )).أن كنـت: ((فـحفي الن 3
  )).تأخـِذ: ((نفسـھ 4
. ﴿ َیـا َیْحـَیى ُخـِذ الِكَتـاَب ِبُقـّوٍة َوآَتْیَنـاُه الُحْكـَم َصِبّیـًا ﴾: یشیـر إلى قولـھ تعـال 5

  .12: سـورة مریـم؛ اآلیـة
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   1  
    


       
   2    
      

      

       
3


        
        

     
  

                                                
  )).حافیـن: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1

  ـا وردت في الزیتونـةسقطـت ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال؛ بینم  2
  )).المجـدد: ((في الزیتونـة  3
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1
      

2 
  ادالً ـجم اـلقد كان يحيى منطقي
  ارالهوى وتهو 3سبل ارى فيـتج

  ا ـممغدا مطلق التقوى وراح مكَّ
  راوـسم  وأصبح من فوق الجدار

  فما نال من معنى اصطالح أداره 
ـوتص  دا في نفسهسوى أن براو  

 
***   

   

                                                
  .م1366الموافـق لـ  1
 .البحـر الطویـل 2
 )).سیـل: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1


   

                                                
إسكوریـال؛  418یبـدأ السفـر الثـاني عشـر باللوحـة : ((علـق عنـان؛ فقـال 1

؛ وتنتـھي "لين عبـد السـالم النطـلي الھـذـیحـیى بـن محمـد ب"مبتدئـًا بترجمـة 
؛ محتویـًا "یحـیى بـن إبراھیـم البرغـواطي"بترجمـة  424تراجمـھ في اللوحـة

 425في بدایـة اللوحـة " كتـاب اإلحاطـة"وبـھ یختـم . عـلى ثمـان تراجـم فقـط
إسكوریـال؛ ثـم تبـدأ ترجمـة ترجمـة ابـن الخطیـب لنفسـھ في اللوحـة، وتنتـھي 

 )).الإسكوریـ 499في اللوحـة 
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1

2
34
5 





                                                
  . كتبـت في النـص باألسلـوب المغـربي الـذي یخفـف الھمـزة: أي البطیئـة 1
  )).النـادرة: ((في الزیتونـة 2
  .أي المیسـرة 3
 )).الفضـل: ((في النفـح 4
 .أي النیـة والقصـد 5
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1






2

 
 

 




                                                
 .في الزیتونـة؛ وسقطـت في اإلسكوریـال، والنفـح)) مـن((وردت كلمـة  1
 .أي تنقـذ 2
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1

 

2


3



 

                                                
  )).حدیثـًا: ((ـحفي النف 1
حدثـت ھـذه الوقعـة؛ عندمـا حـرض علمـاء قرطبـة أھلھـا عـلى الثـورة ضـد  2

وانطلقـت ھـذه الثـورة . م818/ھـ202األمیـر الحكـم بـن ھشـام؛ في سنـة 
. الشعبیـة في الربـض الجنـوبي مـن قرطبـة؛ في المنطقـة الـتي تسـمى شقنـدة

الحكـم عـلى الخارجیـن عنـھ؛ فنكـل بمعظمھـم،  وانتھـت ھـذه الثـورة بتغلـب
  . وشـرد آخریـن في مختلـف األقطـار

  )).خلـق: ((في النفـح 3
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)). منتقریـر: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا سمیـت في النفـح 1

؛ Montefrio)) منتفریـة: ((ولكـن عنـان یـرى أنـھ تحریـف؛ ویرجـح اسـم
  . بـل البـاردالج: ومعناھـا

  )).مختطیـن جبـل التحصـن: ((في النفـح 2
  )). ذكـاء الفطنـة: ((، وفي النفـح))زكـاء النعمـة: ((في الزیتونـة 3
 )).المنتقیـري: ((في النفـح 4
 )).یذبـع: (حرفـت في النفـح؛ فكتبـت 5
 )).العلـم: ((حرفـت في النفـح؛ فكتبـت 6
 )).الرفـاق: ((نفسـھ 7
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 )).وحرمـھ: ((ـحفي النف 1
 )).عـلى نباھـة قدیمـة: ((وفي النفـح)). عـلى نباھـة قدیمـة: ((في الزیتونـة 2
 )).التجّلـد: ((في النفـح 3

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

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


646 
 








 1

 

2
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4

                                                
 )).أثـق بـھ: ((في النفـح 1
 )).ومتَّـْت: ((نفسـھ 2
  )).وانثـال عـلى البیـت: ((نفسـھ 3
  .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح 4
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  .))یكـون: ((في الزیتونـة 1
؛ وھـو تحریـف؛ ))وارد: ((، وفي النفـح))مـارش: ((في اإلسكوریـال 2

 .مـن یدخـل لتنـاول طعـام دون دعـوة: والوارش معنـاه
 )).ثالثـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  م1284الموافـق لـ  4
 .ھي المرة التي فقدت زوجھا: واألیم)). أم: ((، وفي النفح))ثم: ((في الزیتونة 5
  ..)).تحـذر علیـھ النسیـم إذا سـرى؛ ففاتـھ: ((ي النفـحف 6
؛ ))سمعـون: ((، وفي النفـح))مسمغـور: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 7

 .والتصویـب لعنـان
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1 



23
4

5

                                                
  )).أي بنصیـب 1
، وفي ))ھـذه: ((بینمـا كتـب في اإلسكوریـال. ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 2

 )). ھـذا: ((الزیتونـة
  )).رائقـًا: ((فـحفي الن 3
 )).سابـع: ((نفسـھ 4
  .م1340الموافـق لـ  5
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1
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3  


 



                                                
 )).حدثـني: ((في النفـح 1
َوآَتاُكـْم ِمـْن ُكـّل َمـا َسـَأْلُتُمـوُه َوإْن َتُعـّدوا ِنْعَمـَة الّلـِھ َال (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

  .34: ؛ اآلیـةسـورة إبراھیـم. )ُتْحُصوَھـا إّن اإلْنَسـاَن َلَظُلـوٌم َكـّفـاٌر
 )).حضرتـھ: ((، وفي النفـح))خزانتـھ: ((في الزیتونـة 3
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  )).األمـر بـھ: ((في النفـح 1
  ...)).أھـل الشحنـاء مـن أھـل أعـوان: ((نفسـھ 2
جمعنـا بیـن الخاصرتیـن بین مـا ورد في : ((الـعلـق عنـان ھنـا فق 3

" فاقتـدى في"رة األولى وذلـك بعـد تصویـب العبـا. المخطوطیـن، وفي النفـح
  ")). فاعتـدى عـلى: وھي الـتي وردت محرفـة في المخطوطیـن

 .أي أرسـل بالبریـد 4
 .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح 5
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 1 
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  )).واألبنیـة: ((في النفـح 1
 .أي ضمـت إلى األمـالك الـتي تخـص السلطـان 2
 )).بالعـون: ((في النفـح 3
  .حأضیفـت ھـذه الكلمـة مـن النفـ 4
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن النفـح 5
یشیـر ھنـا إلى نكبـة حاجـب المستنصـر األمـوي؛ جعفـر بـن محمـد  6

  .   المصحـفي؛ الـذي نكبـھ المنصـور محمـد بـن أبي عامـر
  .البحـر الطویـل 7
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   مصحفيـة نكبـة منها تخلَّصـت
     عامـر آل نم المنصور لفقـداني

  


 
 

   

 1

   





 
2
  

                                                
  )).تھیـؤ: ((في النفـح 1
  )).وعمـل: ((نفسـھ 2
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 2 
34 

5 
   محمـد دعـاك لخدمتـه الـوا

   التنويـه في  وزهدت 6فكرهتهـا
  كـاره والمهيمـن أنـا فأجبتـه

   فيـه محب المـولى خدمـة في
  

 




                                                

   )).ضـّده: في النفـح 1
  )).ھـد فیمـا بیـدهوالز: ((نفسـھ 2
  )).ملكـھ: ((نفسـھ 3
 )).ِرْفـده: ((نفسـھ 4
  .البحـر الكامـل 5
 )).فأنفتھـا: ((في النفـح 6
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45
 
6
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  )). طلـب: ((في النفـح 1
 )).عقـلي: ((نفسـھ 2
 .وردت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ بینمـا سقطـت في المخطزطیـن 3
 )).وصـرف: ((في النفـح 4
  )).ديثانیـًا وقصـ: ((نفسـھ 5
 )).بجرایـة: ((نفسـھ 6
  .أي العصـا 7
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2

3

                                                
 .أوالد الشـاة: السخـال 1
 .مجمـع الكتفیـن: األكتـاد 2
َفاْسَتَجـاَب َلُھـْم َرّبُھـْم أّني َال أِضیـُع َعَمـَل َعاِمـٍل (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 3

یـَن َھاَجـُروا َوُأْخِرُجـوا ِمـْن ِمْنُكـْم ِمـْن َذَكـٍر أْو ُأْنـَثى َبْعُضُكـْم ِمـْن َبْعـٍض َفالِذ
ِدَیاِرِھـْم َوُأوُذوا ِفي َسِبیـِلي َوَقاَتُلـوا َوُقٍتُلـوا ُألَكّفـَرّن َعْنُھـْم َسّیَئاِتِھـْم َوُألْدِخَلّنُھـْم 

ْسـُن َجّنـاٍت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَھـا األْنَھـاُر َثَوابـًا ِمـْن ِعْنـِد الّلـِھ َوالّلـُھ ِعْنـَدُه ُح
  . 195: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة. )الّثـَواِب
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والھیـف ھي الّریـح ؛ ))ذھبـت ھیـٌف إلـى أدیانھـا: ((روى المثـل ھكـذا 1
ویضـرب ھـذا . عاداتھـا: ویقصـد بأدیانھـا. الحـارة؛ وتسـمى أیضـًا السمـوم

ھ؛ وكـل المثـل عـلى تفـرق النـاس؛ واختـالف اھتماماتھـم؛ كـل واحـد لشأنـ
 .وقـد اشرنـا إلیـھ مـن قبـل. إنسـان بعادتـھ الـتي اعتـاد علیھـا

  )).وریاسـة: ((في الزیتونـة 2
َوَمـا أَفـاَء الّلـُھ َعـَلى َرُسوِلـِھ ِمْنُھـْم َفَمـا َأْوَجْفُتـْم (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 3

ُیَسّلـُط ُرُسَلـُھ َعـَلى َمـْن َیَشـاُء َوالّلـُھ  َعَلْیـِھ ِمـْن َخْیـٍل َوَال ِرَكـاٍب َوَلِكـّن الّلـَھ
 .6: سـورة الحشـر؛ اآلیـة. )َعـَلى ُكـّل َشـْيٍء َقِدیـٌر

  .م1369الموافـق لـ  4
 .مجـزوء الكامـل 5
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  النجـاح إدراك علي وليـ   ـس أسعى أن وعلي
  

12 



3 

  
 

 
  







 

                                                
  )).علـم غیـب: ((في النفـح 1
 )).سائـرون: ((ھكـذا في النفـح؛ بینمـا كتـب في اإلسكوریـال، والزیتونـة 2
  )).لیظھـر: ((لنفـحفي ا 3
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ُھـَو الـِذي أْرَسـَل َرُسوَلـُھ ِباْلُھـَدى َوِدیـِن الَحـّق (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 1

. 28: اآلیـة: سـورة الفتـح. )ِلُیْظِھـَرُه َعـَلى الّدیـِن ُكّلـِھ َوَكـَفى ِبالّلـِھ َشِھیـدًا
َسـَل َرُسوَلـُھ ِباْلُھـَدى ُھـَو الـِذي أْر(: ووردت آیـة كریمـة أخـرى جـاء فیھـا

سـورة الصـف؛ . )َوِدیـِن الَحـّق ِلُیْظِھـَرُه َعـَلى الّدیـِن ُكّلـِھ َوَلـْو َكـِرَه الُمْشِرُكـوَن
  .  9: اآلیـة
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 .ھـذه الكلمـة وردت في الزیتونـة؛ وسقطـت في اإلسكوریـال 1
  .؛ وھو تحریف))عـادة: ((، وفي اإلسكوریال))عقبـة: ((في نفاضة الجراب 2
  )).تغلـب لنـا: ((اإلسكوریـال: في 3
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2

                                                
 )).فارحیـن: ((في الزیتونـة 1
  )).العظـمى: ((في نفاضـة الجـراب 2
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 .ھكـذا في اإلسكوریـال، والنفاضـة 1
 .م1361الموافـق لـ  2
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  .في الزیتونـة الحسیـب 1
  )).الحسیـب: ((في اإلسكوریـال 2
 )). الخالصـة: ((نفسـھ 3
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  .؛ فصوبھـا عنـان))أفـراد: ((كوریـال، والزیتونـةفي اإلس  1
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  )).واكتفایـھ: ((في الزیتونـة 1
  .م1361الموافـق لـ  2
 )).بالعـود: ((في الزیتونـة 3
 .العـدوة المغربیـة: یقصـد 4
  . ھـو السلطـان أبو سالـم إبراھیـم بـن أبي الحسـن المریـني 5
 )).دنقتصـ: ((في اإلسكوریـال؛ فكتبـتحرفـت  6
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  )).اإلقبـال: ((في الزیتونـة 1
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ویوجـد بھـا ، موقـع أثـري رومـاني؛ یقـع في آخـر مدینـة الربـاط: شالـة 1

أیضـًا بعـض قبـور بـني مریـن؛ ویتوسطھـا قبـر السلطـان أبي الحسـن 
  .  المریـني؛ والـد السلطـان أبي سالـم

 .ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـالسقطـت  2
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 )).الـذي: ((وریـالفي اإلسك 1
تـرك في موضـع ھـذه العبـارة بیـاض مخـروم في اإلسكوریـال؛ ونقـلھـا  2

 .عنـان مـن الزیتونـھ
  )).حـق: ((في الزیتونـة 3
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  .م1359الموافـق لـ  1
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وقـد یكـون )). تمشیـة خمسمائـة دینـار مـن الفضـة العشریـة: ((في النفـح 1

 .دینـار في العـادة یكـون مـن ذھبـبھـذا مـن بـاب التحریـف؛ ألن ال
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  .م1361الموافـق لـ  1
 )).بنـا انتـفى رسمھـا: ((في الزیتونـة 2
  )). الرسائـل: ((نفسـھ 3
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))خبـاال: ((في اإلسكوریـال 4
  .النثـر والشعـر: أي 5
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 )).ء األسمـاءومنظومـًا أثیـرًا، ودرًا نثیـرًا، جـرى في أثنـا: ((في النفـح 1
  )).زوره: ((نفسـھ 2
َمـْن َكـاَن ُیِریـُد الِعـّزَة َفِلّلـِھ الِعـّزُة َجِمیعـًا إَلْیـِھ (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 3

َیْصَعـُد الَكِلـُم الّطـّیـُب َوالَعَمـُل الصَّاِلـُح َیْرَفُعـُھ َوالِذیـَن َیْمُكـُروَن الّسـّیـَئـاِت َلُھـْم 
 .10: سـورة فاطـر؛ اآلیـة. )ِدیـٌد َوَمْكـُر ُأوَلِئـَك ُھـَو َیُبـوُرَعـَذاٌب َش

 )).یرفـع: ((، وفي النفـح))یرجـع: ((في الزیتونــة 4
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1  

       
      

       



 

        
      

   


       


                                                
 )).عـلي القیجـاطي: ((في النفـح 1
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1
        

2     
        


        

      

       
3

   4   
                                                

  )).السعـدي: ((في النفـح 1
  )).أبي بكـر: ((نفسـھ 2
  )).أبي: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  )).السبتیـن: ((في النفـح 4
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1
    2  

 3    
        4
5 

 
      

    
 6   

     
     7

                                                
 )).المنتشاقـري: ((في النفـح 1
 )).والمشـرق وإفریقیـة: ((نفسـھ 2
 )).والتعالیـم والمنطـق: ((نفسـھ 3
  )).اإللمـاع: ((نفسـھ 4
 )).لذكـر أفذاذھـم: ((نفسـھ 5
 .؛ فصوبھـا عنـان))وریحـان: ((في اإلسكوریـال 6
  . نسقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ فأضافھـا عنـا 7

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

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


678 
 


      

      
   

     
     1

     



       

      
     

    2 
      

3     4
                                                

 )).تكـّون: ((في النفـح 1
  )).اإلباحیـة: ((في اإلسكوریـال 2
 )).الشبـھ: ((في النفـح 3
  )).أمـر:  ((في اإلسكوریـال 4
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1      

  
     

     
       

     
2

 


 
      

                                                
  .مـا بیـن حاصرتیـن أضیـف مـن نفـح الطیـب 1
  )).مثمـرة وغیـر مثمـرة: ((في النفـح 2
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1: 

  والكـون أشـراك نفـوس الـورى 
  طـوبى لنفـس حـرة فـازت 

  إن لـم تحـز معرفـة اللـه قـد 
 أورطهـا الشيء الذي حـازت 

   
2



                                                
 . ھـذان البیتـان البـن الخطیـب؛ وھمـا مـن البحـر السریـع 1
طویـل أن الناسـخ ھـو . حـدث اضطـراب ھنـا؛ في سیـاق الكـالم؛ وقـد اعتقـد د 2

صاحـب الفقـرة الموالیـة؛ غیـر أن تعـرض عنـان لمخطـوط اإلسكوریـال؛ بفیـد 
المھـم أن حدیـث ابـن الخطیـب . أنـھ ھـو صاحـب المداخلـة، ولیـس الناسـخ

 .؛ التي ستأتي الحقًا...))ین سمیتھودیـوان شعـري في سفر((یبـدأ مـن عبـارة 
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1





2







                                                
 )).النقایـة: ((في النفـح 1
 .ویبـدو التكـرار في النـص. مـن ھنـا ینطلـق حدیـث ابـن الخطیـب 2
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1






















                                                
  .سفـرًا 15ذكـر مـن قبـل أنـھ في  1
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1 
  الريـح  هبـوبهل كنـت تعلم في 

  نفسـا يؤجــج  العـج  التبريـح 
  الحجاز  تحيـة   2أهدتك من مشـج

  عـرض الفجـاج الفيـح  3غاضـت
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  )).شیـح: ((في النفـح 2
 )).فاحـت: ((نفسـھ 3
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  باهللا قـل لي كيـف نيران الهـوى 
  مـا  بيـن ريـح  بالفـالة وشيـح 

  وخضيبـة المنقـار تحسـب أنهـا 
  رد  دمـعي المسفـوح نهلـت بمـو

  باحت بما تخفي وناحت  في الدجـا 
  فرأيـت في  اآلفـاق دعـوة نـوح 

  أدمـعي  قلـبينطقـت بما يخفيـه 
  ولطالمـا صمتـت عـن التصريـح 

  عجبـا ألجفـاني حملـن  شهـادة 
  عن خافـت  بين الضلـوع جريـح 

  كتبـت  رواه  مدامـعي   1ولقلمـا
  التجـريـح  حليـة 2فـي  طُرتيهـا

  الحمى بعدي وأجرع الحـمى 3أجاد
  جـود تكـل بـه  متـون الـريـح 

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن لنفـح))بـل مـاولق: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة 1
  )).صفحتیھـا: ((في النفـح 2
 .؛ وھـو أسلـم))جـاد: ((نفسـھ 3
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  هـن المنـازل ما فـؤادي بعدهـا 
  سـال وال وجـدي بهـا  بمـريـح  

  حسـبي ولوعا أن أزور  بفكـرتي 
  زوارهـا والجســم رهـن نـزوح 

  فأبـث فيهـا من  حديـث صبابتي 
  وأحـث فيهـا من جنـاح جنـوحي 

نَّـة كادت تضل بنيودالشـرى  1ج  
  لـوال وميضـا بـارق  وصفيــح 

  كواكـب جوها فكأنهـا  2وعشـت
  ورق  تقلبهــا  بنــان شحيــح

  صابرت منها لجـة مهما  ارتمـت 
  وطمـت رميـت عبابهـا  بسبـوح 

  حـتى إذا الكـف الخضيب بأفقهـا 
  مسحـت  بوجـه للصبـاح صبيـح 

   

                                                
  )).بھـا: ((، وفي النفـح))تكـل بھـا: ((في الزیتونـة 1
  )).رعشـْت: ((في النفـح 2
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  السـرى  جإدالشمت المنى وحمدت 
  سنيــح  كــلوزجـرت لآلمـال 

  فكأنمـا ليـلي نسيـب  قصيـدتي 
  لمديـح   1تخلـصوالصبـح  فيـه  

  لما حططت لخير من وطيء الثرى 
  بعنــان  كـل  مولـد  وصريـح 

  2رحـمى إلـه العرش بين  عبـاده
  مـا  يـوحي  علىوأمينـه األرضى 

  أنوارهـا الـتيواآليـة الكبـرى  
   3أشعتهـا بصفحـة  يـوح ضـاءت

  الـتي  واآليالصـدق  4رب المقـام
  راقـت بهـا أوراق كـل  صحيـح 

  األنـام إذا تفاقـم معضـل  5كيـف
  مثلــوا بساحـة بابـه المفتــوح 

   
                                                

  )).تخّلـصي: ((في النفـح 1
  )).حیـاره رحمـا إاله العـرش بیـن: ((ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذا 2
  .أحـد أسمـاء الشمـس: یـوح 3
  )).المقـال: ((في النفـح 4
 )).َكْھـُف: ((نفسـھ 5

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

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


687 
 

  مثبـة راحـم  علىيـردون منـه  
  جم الهبـات عن الذنـوب  صفـوح 

  مضى أنضيتـه  عمـرلهـفي على 
  رهـات  فسيــحفـي ملعـب  للت

  يا زاجـر الوجنـاء يعتسف الفـال 
  فضـول مسـوح  في يعثـروالليـل 

  سبقا إلى خير الـورى  السرىيصل 
  والـركـب بيـن موسـد وطريـح 

  الضريح  لبانـة  ذاكلي في حـمى 
  إن أصبحـت لُبـنى أنا ابن  ذريـح 

  وبمهبـط الـروح األميـن أمانـة 
  ـروحي واألمــان  ل فيهـااليمـن 

  يا صفـوة اللـه  المكيـن مكانـه 
  خيـر مؤتمـن وخيـر نصيـح  يـا

  أقرضت فيك اللـه صدق  محبـتي 
   1غيـر  ربيـح فيكأيكـون تجـري 

   
                                                

  )).نجیـح: ((في اإلسكوریـال 1
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  تخيب  وسائـلي  1حاشـا وكال أنت
   2أو أن رأى مسعـاي غيـر  نجيـح

  إن عـاق عنك قبيح ما كسبت  يدي 
  يومـا فوجـه العفـو غيـر  قبيـح 

  الفكـر  الـتي  4جلبـةمن  3أخجلتاو
  أغريتهــا  بغـرامي المشــروح 

  قصـرت خطاها بعد ما ضمرتهـا 
  كـل موفـور الجمـام جمـوح   من

  مدحتـك آيـات الكتاب فما عـسى 
   5يثـني عـلى عليـاك نظـم مديـح

  وإذا كتـاب اللـه أثـنى مفصحـا 
  كان القصـور قصـار كل  فصيـح 

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))أن: ((في النفـح 1
  .  سقـط ھـذا البیـت في اإلسكوریـال، والزیتونـة؛ بینمـا ورد في النفـح 2
 ).)وأخجلـتي: ((في الزیتونـة، والنفـح 3
  )).َحْلَبـة: ((في النفـح 4
 )).مدیـحي: ((نفسـھ 5
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  ما هبت صبـا  1يـكصلى اللـه عل
  فهفت  بغصن في الريـاض مـروح 

  جاللـه   جـلواستأثـر الرحمـن 
  خلقـه بخـفي  سـر الـروح عـن

 
23 

  تـألق نجديـا فأذكـرني نجـدا 
  برح والوجدا وهاج بي الشوق الم

   4معقـال الغمامةوميض رأى برد 
  فمد يدا بالتـبر أعلمـت البـردا 

  قد تجهمـت  5في مجرِيـة تبسـم
  وال ضربت وعدا  وصالفما بذلت 

   

                                                
  .؛ وھـذا أسلـم))صـلى علیـك اللـھ: ((في النفـح 1
  .م1361الموافـق لـ  2
 .البحـر الطویـل 3
  )).ُمْغفـال: ((في النفـح 4
  )).بحرّیـة: ((نفسـھ 5
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  وراود منها فاركـا قد  تنعمـت 
  فأهـوى لها نصال وهددها رعـدا 

  الضحى  شفقالحمراء من  1فَخلْتها
  عقدا  جيدها مننضاها وحل المزن 

  برق كـأن وميضه  منلك اللـه 
  يد الساهر المقرور قد قدحت زندا 

  تعلـم من  سكانه شيـم النـدى 
  روضة تندى  الحمىفغادر أجراع 

  الربـا  2نوارها قُنَـن منوتـوج 
  وختم من أزهارها القضب  الملدا 

  لسرعان ما كانت مناسف  للصبا 
  خجلت وردا  وقد ضحكت زهرافقد 

  ا في قرارتهـا الصبـا بالد عهدن
  يقل لذاك العهد أن يألف  العهـدا 

   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))َفُحلَُّتھـا: ((في النفـح 1
 .أي قمـم الـربى 2
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  إذا ما النسيم اعتل  في عرصاتها 
  تناول فيها البان والشيح والرنـدا 

  في مجاني وردها  من عالقة  فكم
  أنبتت وجدا  أرضها استثيرتإذا ما 

   الجوى عاهدت استشعرتها النفس إذا
  عاقدت السهدا  العين التحمتهاما  إذا

  عاشق حر إذا ما  استمالـه  منو
  حديث الهوى العذري صيره عبدا 

  المحبيـن رقـة  يحكيومن ذابل 
  فيثني إذا ما هب عرف الصبا قدا 

  سقى اهللا نجدا ما نضحت بذكرها
  على كبدي إال وجدت لها  بـردا

  وآنس قلـبي فهو للعهد  حافـظ 
  األيام من يحفظ العهـدا  علىوقل 

  ال ذبالـة وإن لم يبـق إ صبـور
   الصبا اشتعلت وقدا مسرى استقبلت إذا
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  صبور إذا الشوق استجاد كتيبـة 
  تجوس خالل الصبر كان لها بندا 

  قبل أن يذهب النوى  وقد كنت جلدا
  والجلدا  العظمذمائي وأن يستأصل 

  شاهـد  والدمعأأجحد حق الحب 
  وقد وقع التسجيل من بعد ما أدى

  ريـده تناثـر في إثر الحمـول ف
  الجوهر  الفردا  رأىفلله عينا من 

قَقاً في  ملعب الجدأشهبا  1جرى ي  
  فجرى وردا األسىركض  وأجهده

  ومرتحل أجريـت دمعي خلفـه
  ليرجعه فاستـن في إثره قصـدا 

  وقلت لقلـبي طـر إليه  برقعتي 
  فكان حماما في المسير بها هـدا 

   

                                                
  )).الخـدِّ: ((نفـحفي ال 1
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  سرقت صواع العزم يوم فراقـه 
  وال ودا  1رقب صواعـافلج ولم ي

  وكحلت عيني من غبار طريقـه 
  فأعقبهـا دمعـا وأورثها سهـدا 

  إلى اللـه كم أهدي بنجد  وحاجر 
  في غرامي أو سعدى  بدعدوأكنى 

  وما هو إال الشـوق ثار كمينـه 
  فأذهل نفسا لم تبن عنده  قصـدا

  وما بي إال أن سرى الركب موهنـا 
   لوخداالنص وا الحمىفي رمل  وأعمل
   واألسى والبين وجاشت جنود الصبر

  لدي فكان الصبر أضعفها  جنـدا 
  ورمت نهوضا واعتزمت  مودعا 

  فصدني المقدور عن وجهتي صدا 
  بدت للمشتريـن عيوبـه  رقيـق

  لم تلتفت دعواه فاستوجب الـردا 
   

                                                
   )).سـواعـًا: ((في النفـح 1
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  تخلف عني ركـب طيبة عانيـا 
  أما آن للعاني المعنى بأن يفـدى 

  جناحـه  أصيبقد  1مخلف سربي
  وال مغدى  يسطع مراحاوطرن فلم 

  تضاءلت   الحجازنشدتك يا ركب 
  لك األرض مهما استعرض السهب وامتدا 

  الصوى المرعى وأذعنتوجم لك 
  ولم تفتقـد ظال ظليـال وال وردا 

  إذا أنت شافهـت  الديار بطيبـة 
  وجئت بها القبر المقدس واللحـدا 

  ـدوآنست نـورا من جناب محم
  واألعين الرمدا 2القلوب الغلْقَ يجلي

  الحمى  ذلكفي  بعيد الدارفنب عن 
  وأذر به دمعـا وعفـر به خـدا 

   

                                                
 )).ِسـْرٍب: ((في النفـح 1
 )).الُغْلـَف: ((نفسـھ 2
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  وقل يا  رسول اهللا عبد تقاصرت
  فـردا         أحبتهخطـاه  وأضحى من 
  ولم يستطع من بعد ما بعد المدى 

  تهدى   مدحةسوى لوعة تعتاد أو 
   برحمـة العبادتداركه يا غـوث 

  وكفك ما أنـدى  أجدىفجودك ما 
  أجار بك اللـه العباد من  الردى 

  وبوأهـم ظال من األمن  ممتـدا 
  دينك الدنيا وأقطعك  الرضا  حمى

  وتوجك العليـا وألبسك  الحمـدا 
  وطهر منك القلـب لما استخصه 

  فجللـه نـورا وأوسعـه رشـدا 
  دعاه فما ولى هداه فمـا غـوى 
   1اله فما يصدىسقاه فما يظما جـ

  تقدمت مختـارا تأخرت  مبعثـا 
  فقد شملت عليؤك القبل  والبعـدا 

   
                                                

 ).438لوحـة (ھنـا تبـدأ بقیـة القصیـدة الـواردة في اإلسكوریـال؛  1
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  وعلة هذا الكـون أنت وكل مـا 
  القصد فيه وما  أبـدا 1أعاد وأنت

  وهل هو إال مظهـر أنت سـره
  األهـدا ليمتاز في الخلق المكب من

  ففي عالم األسرار ذاتك  تجتـلى 
  دا مالمـح نور الح للطور فانهـ

  اغتديت مبـوأ  2وفي عالم الحسن
   استهدا استشفى وتهدي من منلتشفي 

  هدايـة   3فما كنت لـوال أن بثَّتْ
  من اهللا مثل الخلق رسما وال حدا

  عسى يثـني عليك مقصـر 4فما
  شكرا  وال حمدا  5ولم يأل فيك اهللا

   

                                                
 )).فأنـت: ((في النفـح 1
 )).الِحـسِّ: ((نفسـھ 2
  )).َثَبـتَّ: ((نفسـھ 3
  .ـو اسلـم؛ وھ))فمـاذا: ((نفسـھ 4
 )).الذِّْكـُر َمْدحـًا وال َحْمـدًا: ((نفسـھ 5
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  بماذا عسى يجزيك هاو على شفا 
  لخلدا بعدها ا  1من النار قد أسكَنَتْه

  عليك صالة اهللا يا خير مرسـل [
  2]وأكرم هاد أوضح الحق والرشدا

  عليك صالة اهللا يا كاشف  العمى 
  وهو قد أربدا  3ومذهب ليل الشرك

  أراني في البطالة  كانعـا كمإلى 
  وعمري قد ولى ووزري قد  عدا 

  تقضى زماني في لعل وفي عسى 
  فال عزمة تمضي وال لوعة  تهدا

  كلما شيـم نصلـه حسام جبـان 
  تراجع بعد العزم والتزم  الغمـدا 

  أال ليت شعري هل أراني ناهـدا 
  النهدا  القالص البدن والضامر أقود

   

                                                
 )). أْوَرَدْتـھ: ((في النفـح 1
  .سقـط ھـذا البیـت في النفـح؛ بینمـا ورد في اإلسكوریـال 2
 )).الـرَّْوع: ((في النفـح 3
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   1رضيع لبان الصدق فوق شَملـه
  مهدا   2مضمرة وسدت من كورها

  إذا سـرت  السرةفتهدي بأشواقي 
  الركاب إذا  تحدا 3وتحدي بأشعار

  ربك الذي في ت أحط الرحلإلى أن 
  تضـوع نـدا ما رأينـا له نـدا 

  وأطفيء في تلك الموارد  غلـتي 
  وأحسب قربا مهجة شكت البعـدا 

  اهتز الوجود  فأشرقـت  4بمولدك
   والوهدا الهضب ضاءتقصور ببصرى 

  مهابـة  خرت ومن رعبه األوثان
  ومن هوله إيوان كسرى قد  انهدا 

  وغاض له الوادي وصبح عـزه 
  أعدمها  الوقـدا الفرس بيوتا لنار

   

                                                
 .أي فـوق ناقـة السریعـة)). فـوق ِشِملَّـٍة: ((في النفـح 1
  .الرحـل: الكـور 2
 )).بأشعـاري: ((نفـحفي ال 3
 )).لمولـدك: ((نفسـھ 4
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  رعى اهللا منها ليلة أطلع الهـدى 
  السعدا   القمر آفاقها على األرض من

  وأقرض ملكـا قام فينـا بحقهـا 
  لقد أحرز الفخر المؤثل والمجـدا 

  وحيـا على شـط  الخليج محلة 
  يحالف من ينتابها العيشة  الرغدا 

  وجاد الغمـام العد فيهـا  خالئفا 
   تعرف الحصر  والعدا مآثرهم ال

  ويعقـوب ال عـدا  1عليا وعثمان
  واألب والجدا النجل رضى اهللا ذاك

  والندى  البأس حومة حموا وهم  في
  فكانوا الغيوث المستهلة واألسـدا 

  وللـه ما قـد خلفـوا من خليفة 
  والعهدا اإلرث عنهم والوصية  حوى

  ما أراد الصعب أغرى بنيلـه  إذا
  المطهمة الجردا صدور العوالي و

   
                                                

 )).وعثمانـًا: ((في النفـح 1
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  وكم تائه  هـدا  أردىفكم معتـد 
  وكم حكمـة أخفى وكم نعمة أبدا 

  أبا سالـم دين اإللـه بك  اعتلى 
  أبا سالـم ظل اإللـه بك  امتـدا 

  فدم من دفـاع اللـه تحت وقاية 
  كفاك بها أن تسحب الحلق السردا 

  ودونكهـا مـني نتيجـة فكـرة 
  صلدا  فاص كانت للنظماسترشحت  إذا

  ولو تركت  مني الليـالي صبابة 
  ألجهدتهـا ركضا وأرهقتها  شدا 

  1]على الثوى[ولكنه جهد الممقـل 
  وقد أوضح األعذارمن بلغ الجهدا 

  


      
     

                                                
  )).الُمِقـلِّ َبَلْغُتـُھ: ((في النفـح 1
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1 

  من جناح 2بعدكم منما على القلب 
  أن يـرى طائـرا بغير  جنـاح 

  وعلى الشوق أن يشب  إذا هـب 
  بأنفاسكـم نسيــم  الصبــاح  

  3ـرة الحي والحديـث  شجونجي
  والليـالي  تليـن بعد  الجمـاح 

  أتـرون السلـو خامـر  قلـبي 
  ال وفالـق  اإلصبـاح  4بعذلكـم

  الـ علىأنى أعطى اقتراحي  ولو
  5ـأيام ما كان بعدكـم  باقتـراح

   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
  .؛ وھـو أسلـم..))مـا عـلى القلـب بعدكـم: ((في النفـح 2
؛ ومعنـاه للحدیـث ))الحدیـث دو شجـون: ((اقتبـاس مـن المثـل السائـر 3

 . وسبقـت اإلشـارة إلیـھ. ضـھ وفنونـھأغرا
  .؛ وھـذا أسلـم))َبْعدكـم: ((في النفـح 4
 )).باقتـراحي: ((نفسـھ 5
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  ضايقتني فيكم صروف  الليـالي
  دور  الوشـاح  عليواستـدارت 

  1قـاوسقتـني كأس الفـراق  دها
  2في اغتباق مواصل  باصطبـاح

  3واستباحت من جـدتي  وقبـائي
  حرمـا لـم أخلـه  بالمستبـاح

  قصفت صعدة انتصاري  وفلـت
  4غرب عزمي المعد يـوم كفـاح

  لي من السالح سوى مغـ تدع لم
  به من  سالح أهوىـفـر شيب 

  عاجلتي به وفي الوقـت فضـل
  الهتزازي إلى الهوى  وارتيـاح

  لشبـاب طيـف خيـالفكـأن ا
  عقيب التمـاح 5أو وميـض قمـاً

   
                                                

 .أي كـأس الفـراق ممتلئـة 1
  )).واصطبـاح: ((في النفـح 2
  )).وفتـائي: ((نفسـھ 3
  )).كفـاحي: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 5
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  وأقصـره  ليـل  1ليل أنس دجى
  جاذبـت بـرده يميـن صبـاح

  مشرب والورى  صفـ والوجد صاح
  وآخـر صـاح  2ـان من منتشر

  3يا ترى والنفوس أسرى  األماني
  ما لها عن وثاقهـا من  سـراح 

   4يبـاح الـورود بعـد ذيـاد هل
  اللقـاء بعـد انتـزاح  أو يتـاح

  وإذا أعـوز الجسـوم التـالقي 
  5نـاب عنـه تعـارف  األرواح

  جاء عهد الهوى من السحب  هام 
  مستهل الوميض ضافي  المنـاح 

   

                                                
 )).مـضى: ((ـةفي الزیتون 1
  )).ُمْنَتـٍش: ((في النفـح 2
 )).أمـاٍن: ((نفسـھ 3
 )).دیـار:  ((في الزیتونـة، والنفـح 4
وھي طویلـة لـم یحضـرني : ((ھنـا ینتـھي مـا ورد في النفـح؛ حیـث كتـب فیـھ 5

 )). یحضـرني منھـا اآلن سـوى مـا ذكرتـھ
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  كلمـا أخضـل الربـوع بكـاء
  1ضحكـت فوقها ثغـور األقـاح

  عـادني من تذكـر العيد  عيـد
  2كان مـنِّي للعين عيد  األضـاح

  الدمـوع  دمـا   فيـه  سفحـت
  انسيـاح ذاتفهي فوق الخـدود 
  وركاب سـروا وقد  شمل الليـ 

  3جميع  النَّـواح الدجىـل بمسح 
  وكـأن الظـالم عسكـر زنـج

  ونجوم الـدجى نصول الرمـاح 
  حملـت منهـم  ظهور المطايـا 

  أي جد بحـت وعـزم صـراح 
  ستروا الوجد وهو نار وكان الـ
   هبوب  الرياح ـستر يجدي لوال

   

                                                
 )).األقـاحي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).األضـاحي(( :طویـل. جعلھـا د 2
 )).النـواحي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  خلفوني من بعدهم يائس  الطـر 
  الخطـا مهيـض الجناح  ثقيلف 

  وجدوها  مثل القـسي ضمـورا 
  سهـام  قـداح  منهـمقد بـرت 

  وطووا طوع باعث الوجد والشو
  غيـر  البطـاح  األبطحيق إلى 

  مصطفى الكون من ظهورالنبييـ
  ـن هداة األنـام سبـل الفـالح 

  الـ   سـرة اهللا حجة اهللا حكمـ
  ـلـه في كـل غايـة وافتتـاح 

  حاشر الخلق عاقب الرسل المثـ
  1ـبـت باللـه بعدهـم والمـاح

  ال يتمارى الـ المعجزاتصاحب 
  الصحاح  الحسان إلى ـعقل في آيها

  من جمـاد يقـرا وقمـر يشـق 
  والمـاء مـن بنـان  الــراح 

   
                                                

 )).والمـاحي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  دعـوة األنبيـاء منتظـر الكـو 
  ى البشيـر باستفتـاح ن ودعـو

  الـ الحق معنَى مظهر الوحي مطلع
  ـخلـق فتح المهيمـن  الفتـاح 

  أي غيث من رحمة اللـه  هـام 
  وسـراج  يهـديـه  وضــاح 

  ما الذي يشرح امرؤ في رسـول 
  بانشـراح   صدرهعاجـل اللـه 

  طهـر منـه  الـ ثمشقه الروح 
  بالبرود القـراح  بعدـقلـب من 

  خاتم  الرسـ  1الرسل يـا مدحتك
  ـل فمـن لي بعدهـا بامتـداح 

  ولعجـز النفوس عن درك الحـ 
  ـق وإيقافها وقـوف  افتضـاح 

  صلـوات اإللـه يا نكتة  الكـو 
  ن على مجدك اللبـاب  القـراح 

   
                                                

  )).أیـا: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 1
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  عـدد القطـر والرمـال  ومـا 
  بـرواح  غـدوهعاقـب دهـر 

  وجزاك اإللـه أفضـل  ما يجـ 
  األيمـة  النصـاح  رامكــزى 

  أسفي كم أرى  طريـد  ذنـوب 
  أوبقتـني فليـس لي من بـراح 

  الخطوب غزو األعادي  قد غزتني
  وبرتني الهمـوم بـري القـداح 

  سبق الحكم واستقل  وهـل يمـ 
  قد خُطَّ في األلـواح  1ـحى قضا

  فيهـا    2ال لدينـا جنحـت ألـغُّ
  ال لصـالح  خلصـتال  لديـن 

  طعا في الغـرور برهة عمري قا
  3خسـرت صفقتي وخاب  قـداح

   

                                                
  .؛ بالھمـزة))قضـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).ألھـو: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).قـداحي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  طمـع الشيب باللجـام المحـلى 
  1حين أبديـت أن يـرد  جمـاح

  اللجـوج  وجـدت  نفسيفأبـت 
  في سمـو إلى الهوى  وطمـاح 

  يا طبيـب الذنوب تدبيرك  النـا 
  جـع في علتي ضمين  النجـاح 

  يا مجلي العمى وكافي الـدواهي 
  الجراح   وآسيي المرضى ومداو

  سـد باب القبـول دوني وما لي 
  يا غيـاثي سـواك  من مفتـاح

  خصـك اهللا بالكمال وزنـد الـ
  تقترن بكف  اقتـداح  لمـكـون 

  قبـل أن يوجد الوجود  وأن يتـ
  ـحـف بالنور ظلمة  األشبـاح 

  وأضاءت من بعد ميـالدك  األر 
  ض وهزت له اهتـزاز ارتيـاح 

   
                                                

 )).جمـاحي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  الخصب الجسوم  الهزالى فسرى 
  الشحاح الضروع وجرى الرسل في

  ولقـد روعيـت لديـه حقـوق
  جنـاب  اطراح  العدىاقطعتهـا 

  لمعـالي محمـد بن أبي الحجـ
  السماح  وغيثـاجي ليث العـدا 
  ناصر الحق  مرسل النفع سحبـا 

  الصفـاح  وبيضبين سمر القنـا 
  ومريـد الجياد أرض األعـادي 

  لـة لفرط  المـراح وهـي مختا
  يتالعبـن  بالظـالل  عرابــا 

  غذيـت في الفـال لبان  اللقـاح 
  يا سراج النادي وحتف  األعادي 

  الملـك  الكريـم المنـاح  وعماد
  حـلى آل عبـا  منجمـع اللـه 

  س لعليـاك في سبيـل امتـداح 
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  بيـن رأي موفـق  واعتــزام 
  مستعيـن وصـارم   سفــاح 

  األرض حتى  في الجناحوخفضت 
  لم تدع فوق  ظهرها من جنـاح 

  أنت مصباحها ونـور دجاهــا 
  دافـع اللـه عنك  من مصبـاح 

  اهللا منـك ياقوتـة  الملـ  محص
  واإلصـالح  العـدلـك وينبوع 

  بخطـوب أرت حديـث سليمـا
  ن وجاءت بالحـادث  المجتـاح

  بيدي فاقـد الحجا هلهـل النسـ 
  اجتـراح  وربـج أخي جـرأة 
  نـال منها عقـبى مسيلمة الكـذ

  اب إذ عانـد الهـوى وسجـاح       
  ثـم رد  األمـور ردا  جميـال 

  من بعد فرقـة وانتـزاح 1لكـن
   

                                                
 )).لـك: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  فأجره في الورى الجميل  وعامل 
  كنـز الغنى ومثوى الريـاح  منه

  الحمـد بالمواهب واعقـد  واشتر
  عقدهـا في مطنـة  األريــاح 

  كـات السمـاء  تبتـدر  األر بر
  ض إذا استودعت بدور السمـاح 

  بدنيــا  سعيـــدا   1وتهنــأ
  جاء للمعلـوات وفـق  اقتـراح 

  وتمتـع منـه بهالــة ملــك 
  أطلعت  منـك أي بـدر  ليـاح 

  مثوى  الحفلمجمع   الرأي 2منشور
  وسيـد جحجـاح  3كل ذي ذمـر

  ومقـام  السالم في مـدة السلـ 
  ـم وغـاب األسود يـوم الكفاح 

   

                                                
  ...)).وتھنـأ منـھ: ((؛ فغـدت))منـھ((طویـل؛ فأضـاف ھنـا كلمـة . تصـرف د 1
 )).َمْشـوُر: ((طویـل. جعلھـا د 2
 ..)). كـلِّ ذْمـٍر: ((؛ فغـدت))ذي: ((طویـل كلمـة. حـذف د 3
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  إلهـاملتـقى  حكمـة وملعـب 
  ـم ومغـنى السرور واألفـراح 

  إيوان  كسـرى  وأينأين كسرى 
  2الخضم  بالضحضـاح 1ال يغَلَّس

  أيـن نور األبدان من عنصر النا
  اعتبرتـه يـا صـاح  مـار إذا 

  فضلهـا لـك مذخـو  كانبنيـة 
  دواح راً  كزهـر الرياض في األ

  واعتدل الفصـ طاب الزمان حين
  ـل استجدت وبـادرت بافتتـاح 

  هاكهـا قد تتوجـت  بالمعـاني 
  الفصـاح   اللغاتواكتست حلـة 

  الشباب وارتجع الفكـ  حين غاض
  العريض الساح  الخطو ـر وضاق

   

                                                
 )). ُیَغـلُّ: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .أي بالمـاء الیسیـر 2
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  بعـد جهـاد  1جهد قلـبٍ لَفَّقْتُـه
  قليبـه الممتــاح   مـننقطـة 

  ان من  عـذاري ومعـاني البيـ
نبِحللشيـوخ عقـد نكـاح  2ال ي  

  سوى الرجوع إلى اللـه  3والشيخ
  ونجـوى أهل التقى  والصـالح 

  ولـزوم الباب الذي يجبر الكسـ 
  ـر ووصـل السؤال واإللحلـح 

  فهي ساحـرة األحـ  4وعلى ذلك
  ـداق تـري بـكل خـود رداح 

  وتهـدي  الجفونتنفث السحر في 
  في الوجوه المـالح طرر الحسن 

  دمت في عـزة ورفعـة  قـدر 
  بيـن  مغـدى موفـق ومـراح 

   

                                                
 )).َلِفْقـُت: ((طویـل. ـا دجعلھ 1
 )).ال ُیِبـْح: ((طویـل. جعلھـا د 2
  ..)).َمـَع شیـخ: ((طویـل؛ فجعلھـا. تصـرف د 3
  )).ذاك: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  الدجنـة  غـدوا  تولـت دهـمما 
  وجرت خلفهـن شهب الصبـاح

 


   
1 

  أبدى لداعي الفـوز وجه منيـب 
  وأفـاق من عـذل ومن تأنيـب 

  ذكر الحمى  جرىكلف الجنان إذا 
  2والبـان حن  له حنيـن النيـب

  والنفس ال تنفـك تكلف بالهـوى 
  والشيب  يلحظهـا بعيـن رقيـب 

  الصبـا فطرحت في أعقابه  رحل
  ما كان من غـزل ومن تشبيـب 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .أي النـوق المسنـة 2
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  الصبا  ظعنعـد أن  التغزلرى أت
   1شأني الغـداة أو النسيب نسيـب

  أنى لمثـلي بالهوى من بعد مـا 
  للوخـط في الفودين  أي دبيـب 

  لبس البيـاض وحل ذروة منبـر 
  مني ووالى الوعظ فعل خطيـب 

  قد كان يستـرني ظالم شبيبـتي 
  2واآلن يفضحني صباح  مشيـب

  يـا استجـدا أبل  3وإذا الجديـدان
  األعمـار كل قشيـب  4من لبسته

  سلني عن الدهر الخؤون وأهلـه 
  6شبيـب حروبعن  5تسل المهلب

   

                                                
  )).نسیـبي: ((في النفـح 1
  )).مشیـبي: ((نفسـھ 2
 .ـاراللیـل والنھ: الجدیـدان ھنـا ھمـا 3
  .؛ وھـو أسلـم))مـن لبسـة: ((في النفـح 4
. ھـو المھلـب بـن أبي صفـرة؛ أحـد قـادة جیـش عبـد الملـك بـن مـروان 5

 .عـرف بحربـھ للخـوارج
 ھـو أحـد زعمـاء الخـوارج: شیـب 6
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  متقلـب الحـاالت  فاخبر تقلـه
  إلى تقليـب  يـدامهمـا أعـدت 

  فكل األمور إذا اعتـرتك لربهـا 
  ما ضاق لطف الرب عن مربوب  

  مكروههـا   فيقد يخبأ المحبوب 
  المحبـوب  يفمن يخبأ المكروه  

  مضض اللياللي إنها  علىواصبر 
  لحوامـل سيلدن  كـل عجيـب 

  واقنـع بحـظ لم تنلـه  بحيلـة 
  مـا كل  رام سهمـه بمصيـب

  الردى ولكم غدا  على يقع الحريص
  تـرك التسبـب أنفع  التسبيـب 

  مـن رام نيـل الشيء قبل أوانه 
  وعسيـب   1رام انتقـال  بلملـم

  بر مفزع معضل فإذا جعلت  الص
  بطـب طبيـب  علتـهعاجلـت 

   
                                                

 )).َیَلْمَلـم: ((في النفـح 1
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  1وإذا استعنت عن الزمان  بفارس
  لبى نداءك منـه خيـر مجيـب 

  بخليفـة اللـه الـذي في  كفـه
  غيث يروض  ساح كل جديـب  

  طينة المجد الـذي   منالمنتـقى 
  ما كـان يـوم صرفه بمشـوب  

  فيقودهـا 3بسعده 2يرمي الصعاب
  ى المرغوب ذلال على حسب الهو

  ويرى الحقائق من وراء  حجابها 
  ال فرق بيـن  شهـادة ومغيـب 

  توشحـت  حيثمن آل عبد الحق 
  شعب العـلى وربت بـأي كثيب 

  أسد الشرى سرج الورى فمقامهم 
  للـه بين محـارب وحــروب 

   

                                                
 .ھـو السلطـان أبـو عنـان فـارس بـن أبي الحسـن المریـني 1
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))الصفـات: ((في اإلسكوریـال 2
  )). بصعبـھ: ((في النفـح 3
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  أما دعى الداعي وثوب صارخـا 
  ثابـوا وأمـوا حومة  التثويـب 

  عجاجـة   1شهب ثواقب والسماء
  قـد صح بالتجريـب  2مأثورهـا

  ما شئـت  في آفاقها من رامـح 
  خضيـب  بالنجيع وكـفيبـدو 

  سيوفهم  لشـدة بأسهـم  عجبـت
  فتبسمـت والجـو في  تقطيـب 

  نظموا بلبـات العال واستوسقـوا 
  كالرمـح أنبوبـا  على أنبـوب 

  عنهم 3]في المعالي[ تروي العوالي
  د والمكسـوب أثر الندى المولـو

  بـه  استنـاده   موثـوقكل  4عن
  بالقطع أو  بالوضع غير معيـب 

   

                                                
  )). في سمـاء: ((في النفـح 1
  . ؛ وصوبـت مـن النفـح))تأثیرھـا: ((في اإلسكوریـال 2
  )).والمعـالي: ((في النفـح 3
  )).مـن: ((نفسـھ 4
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  1علي نصـه عـنفأبـو عنـان 
  للنقل عن عثمـان عن  يعقـوب 

  جاءوا كما  اتسق الحساب أصالة 
  ذلك المكتـوب   2وغـدوا فذلـك

  متجسدا  من جوهر النور الـذي
  لم  ترم يوما شمسـه بغـروب  
  لـع الحق الـذيمتألقـا من مط

  قـوب  وسرهـو نور أبصـار  
  قل للزمـان وقد تبسـم  ضاحكا 

  تجهـم وقطـوب  3من  بعد طول
  التي  أوضاعها  الحقهي دعـوة 

  جمعت من اآلثـار  كل غريـب 
  العدل الذي شمل الورى  هي دعوة

  فالشـاة ال تخشى اعتداء الذئـب 
   

                                                
  )).غضـة: ((في اإلسكوریـال 1
محصـالت الحسـاب؛ : لأللـف بعـد الـذال؛ ومعناھـا؛ با))فذالـك: ((في النفـح 2

  .ومفردھـا فذلكـة
 . سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح  3
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  لو أن كسرى الفرس أدرك فارسا 
  بتاجـه المعصـوب  ألـقى إليه 

  1لمـا حللت  بأرضـه متمليــا
  ما شيـت من بر ومن ترحيـب 

  شمـل الرضا فكأن كل  أقاحـة 
  للسـالم شنـيب  بثغـرتـومي  

  وأتيـت في بحر القرى أم القرى 
  حتى حططت  بمرفـإ التقريـب 

   2من ظل التُّـقَى اللـهفرأيت أمر 
  والعدل تحت سرادق مضـروب 

  3 مطرور الشَّبـاورأيت سيف اهللا
  المرهـوب   بحدهيمضي القضاء 

  وشهـدت نور الحق ليس بآفـل
  والديـن  والدنيـا على ترتيـب

   

                                                
 )).مستملیـًا: ((في النفـح 1
  )).فرأیـت أمـن اهللا في ظـل التُّـَقى: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
 .أي الرمـاح 3
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  ووردت بحـر العلم يقذف موجه 
  للناس من درر الهدى بضـروب 

  شيـم كأزهـار الـربى  مـنهللا 
  غب انثيال العارض  المسكـوب 

  وجمال مـرأى في رداء مهابـة 
  الفرند  مهيـب  كالسيف مصقول

  يا جنـة  فارقـت من غرفاتهـا 
   1دار القـرار بما اقتضته ذنـوب

  من حظي بها  ضاعأسفي على ما 
  2ال تنقضـي  ترحاتـه ونحيـب

  إن أشرقت شمس شرقت بعبرتي 
  3وقت الغروب غروب فيوتفيض 

  حتى لقد علمت ساجعة الضـحى 
   4شجوي وجناحة األصيل  شحوب

   

                                                
  )).ذنـوبي(: (في النفـح 1
 )).نحیـبي: ((نفسـھ 2
 )).غـروبي: ((نفسـھ 3
  )).شحـوبي: ((نفسـھ 4
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  جب رجعتي وشهادة اإلخالص تو
  لغـوب  مسلنعيمهـا من غيـر 

  يا ناصر الديـن الحنيف وأهلـه 
  إنضـاء مسغبـة وفل خطـوب 

  حقـق ظنـون بنيه فيك  فإنهـم 
  يتعللـون  بوعـدك  المرقـوب 

  نصرهم  فتعلقـوا مذاهبضاقت 
  من عالك رحيب  عـزبجانـب  

  ودجا ظـالم الكفـر في آفاقهـم 
  1أوليـس صبحـك منهم بقريـب

  العز من ثغـر غـدا  بعينفانظر 
  حذر العدا  يرنو بطـرف مريب 

  نادتك أندلـس ومجدك  ضامـن 
  مطلـوب 3لديك في 2أن ال تخيب

   
                                                

َقاُلـوا َیـا ُلـوُط إّنـا ُرُسـُل َرّبـَك َلـْن َیِصُلـوا إَلْیـَك َفَأْسـِر (: إشارة إلى قولھ تعالى 1
ْمَرَأَتـَك إّنـُھ ُمِصیُبَھـا َمـا ِبَأْھِلـَك ِبِقْطـٍع ِمـَن الّلْیـِل َوَال َیْلَتِفـْت ِمْنُكـْم أَحـٌد إّال ا

 .81: سورة ھود؛ اآلیة. )أَصاَبُھـْم إّن َمْوِعُدُھـُم الّصْبـُح َأَلْیـَس الّصْبـُح ِبَقِریـٍب
  )). یخیـب: ((في النفـح 2
 )).ذو: ((نفسـھ 3
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  غضب العدو بالدها  وحسامـك 
  مسترجع المغصوب الماضي الشبا

  السوابح في المجاز  حقيقة 1أرها
  من كـل قعـدة محرب وجيـب 

  ا المثقـف  فوقهـ 2يتأود األسـل
  وتجيب  صاهلـة رغاء نجيـب

  والنصر يضحـك كل مبسم غرة 
  معقـود بكـل سبيـب  3والفتـح

  والـروم فـارم بكل نجم ثاقـب 
  يـذكي بأربعهـا شواظ  لهيـب 

  السلب التي تركت  بـني  4بذمايل
  زيـان  بيـن مجـدل وسليـب 

  وأضف إلى الم الوغى  ألف القنا 
  تظهر  لديـك عالمـة التغليـب 

   

                                                
  )). أْرِض: ((في النفـح 1
 )). األثـل: ((نفسـھ 2
  )). والُیْمـُن: ((نفسـھ 3
 )).بذوابـل: ((نفسـھ 4

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

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


724 
 

  بالعزايـم عودهـا  تعجمإن كنت 
  عود الصليب اليوم غير صليـب 

  ولك الكتايب  كالخمايل أطلعـت 
  زهر األسنـة فوق كل  قضيـب 

  فمرنح  العطفيـن ال من نشـوة 
  مريـب  غيرومـورد الخديـن  

  الـرأي في راياتهـا  سـداديبدو 
  وأمورها تجـري على تجريـب 

  ها وترى الطيور عصايبا  من فوق
  لحلول يوم في الضالل عصيـب 

  هذبتهـا بالعرض يذكـر يومـه 
  عرض الورى للموعد المكتـوب 

  وهي  الكتايب إن  تنسي عرضها 
  1كانـت مدونـة  بـال  تهذيـب

   

                                                
  .أي تھذیـب المدونـة للبـرادعي 1
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   1حتى إذا فرض الجـالد جـالده
  ورأيت  ريح النصر ذات  هبوب 

  وبعدهـا   2قدمت سالبـة العـدو
  أخرى بعز النصر ذات وجـوب

  سيفـك عندها  3وإذا توسط  نصل
  بالمطلـوب  فزتجزأي قياسـك 

  وتبـرأ الشيطـان  لما أن عـال
  حزب الهدى من  حزبه المغلوب 

  األرض إرث والمطامـع جمـة 
  كل يهـش  إلى التماس نصيـب 

  وخاليـف التقـوى هم وراثهـا 
  بالحـظ والتعصيـب   4وإليكهـا

  لكأنني بك  قد تركـت ربوعهـا
  5بكـر الغـزو  والتعقيـب  قفرا

   
                                                

 )).جدالـھ: ((في النفـح 1
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ ووردت في النفـح 2
 )).وصـل: ((في النفـح 3
 )).فإلیكھـا: ((نفسـھ 4
 .أي العـودة مـرة أخـرى 5
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  وأقمـت  فيهـا  مأتمـا  لكنـه  
  عـرس لنسـر بالفـالة وذيـب 

  وتركـت مفلتهـا بقلب واجـب 
  1رهبا  وخـد بـاألسى منـدوب

  تبكي نوادبهـا وينقلـن  الخطـا 
  2من شلو طاغيـة لشلو  صليـب

  جعل اإلله  البيـت منك  مثابـة 
  مثيـب  خيـرللعاكفيـن وأنـت 
  فإذا ذكرت كأن هبـات  الصبـا 

  طيـب  3قضت بمدرجهـا لطيمة
  لوال ارتباط الكون بالمعنى  الذي 

  قصر الحجا عن سره  المحجوب 
  قلنـا لعلمـك  الـذي  شرفتـه 

  حسد  البسيـط مزية  التركيـب 
   

                                                
 .أي مجـروح 1
  )).سلیـب: ((في النفـح 2
  .أو وعـاء الطیـب. ي تحمـل الطیـبالقافلـة الـت: اللطیمـة 3
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  وألجل قطرك شمسها ونجومهـا 
  عن التشريـق للتغريـب  1عدلت

  ـة تبـدو  بمطلـع أفقهـا  فضي
  في تذهيـب   وهي 2وتغيب عنـك

  موالي  أشـواقي إليك  تهـزني 
  والنار تفضح عرف عود  الطيب 

  بحلى عالك  أطلتهـا  وأطبتهـا 
  مطيـب  3وهو غيـر مطيبولكم 

  طالبت أفكاري بفـرض بديههـا 
  الفـور والترتيـب   بشرطفوفت 

ـتِّيءتَبـال  4مال تلك العأنَّا في ح  
  ك شعـر  حبيـب لكن شعري في

  فحل والقريحـة حـرة  5الطبـع
  فاقبلـه بيـن نجيبـه  ونجيـب 

   
                                                

  .؛ وصوبـت مـن النفـح))عذلـت: ((في اإلسكوریـال 1
 .؛ وھـو أسلـم))عنـدك: ((في النفـح 2
  . ؛ وصوبـت مـن النفـح))خیـر: ((نفسـھ 3
  )).متنـبئ: ((في النفـح 4
 )).والطبـع: ((نفسـھ 5
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  لكنـني  سهلتهــا  وأدلتهــا
  1من كـل وحـشي بكل  ربيـب

  هابت مقامك فاطبيـت صعابهـا 
  التدريـب  علىحتى غـدت ذلال 
   2إن كنت قد قاربـت في تعديلهـا

  3ال بد في التعديـل من  تقريـب
  وعجزي  ناسخ  عذري لتقصيري

  ويجل منك العفـو عن  تثريـب 
  من لم يـدن للـه فيـك بقربـة 

  هو من جناب اللـه غير قريـب 
  واللـه ما أخفيـت حبك  خيفـة 

  4إال وأنفـاسي علي تـشي  بـي
 

      


                                                
 .أي بكـل مألـوف 1
  .بـت مـن النفـحوصو)). تعذیلھـا: ((في اإلسكوریـال 2
 مصطحـان في علـمي الحسـاب والفلـك. التقریـب، مـع التعدیـل 3
 . ؛ بینمـا ورد في اإلسكوریـال.سقـط ھـذا البیـت في النفـح 4
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دفَو2الوخط به بأن الليل 1شحطت و  

  وعسكـره الزنـجي هم به القبط 
  بعد كبـرة من أتاه وليد الصبـح 

  ناحل الجسم مشمـط  3أيولد أجنَى
  كأن النجـوم الزهرأعشار سورة 

  ها مـط الرجم أثناء خطراتومن 
  وقد وردت نهر المجرة  سحـرة 

  غوائـص فيه مثلما  تفعل البـط 
   

                                                
 .معظـم شعـر الـرأس: َوالَفـْود. نأیـت: شحطـت 1
 .أي الشیـب 2
 .أي أحـدب 3
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   1وقد جعلـت تفلي بأنمله  الدجى
  منها في غدائره  مشـط  2وترسل

  4عباب الليل عنها جواهـر 3يحف
  فيكثر فيها النهب للحين واللقـط 

  خياال  مثلهـا غير أنـه  5فعادت
  البث والشكوى يبين له لغـط  من

  خ شهر في تلفت مقلـة سرت سل
   7األحالم تسمو  وتنحط 6كثب على

  لي اهللا من نفس شعاع  ومهجـة 
  يخب من زندها سقط  إذا قدحت لم

  ونقطة قلب أصبحت منشأ الهوى 
  نقطة مفروضة ينشأ الخـط وعن

   

                                                
  )).الفـال: ((في النفـح 1
 )).ویرسـل: ((نفسـھ 2
  )).یشـف: ((سـھنف 3
 )).جواھـرًا: ((نفسـھ 4
  )).فسـارت: ((نفسـھ 5
  )).قتـب: ((نفسـھ 6
  )). وتنحطـو: ((نفسـھ 7
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  الشيب والنـهى  زاجرفأقسم لوال 
  ونفس لغير اهللا ما خضعت قـط 

  لريع لها األحراس مني بطـارق 
  مفارقـه شمـط وأسيافه شمـط 

  ساميـة الـذرى  1تناقله كومـاء
  ويقذفه  شهم من النيـق منحـط 

  سبل الهدى  2تَستَبِن  النهى لمولوال 
  وكاد ويزان الحق يدركه الغمـط 

  الهوى لم يبرح ولوال عوادي الشيب
  يهيجـه نوء على الرمل مختـط

  ولوال أميـر المسلميـن محمـد
  وع واحتجب الشط الر بحار لهالت

  مطل الدجى  إن اإلصباح ينوب عن
   القحط عظم ويضمن سقيا السرح إن

   

                                                
 .الكومـاء ھي الناقـة؛ ذات السنـام المرتفـع 1
  )).َتْسَتِھـْن: (( في النفـح 2
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  تقر له األمـالك بالشيـم العـال 
  نصب القسط  أوالمعروف  إذا بذل

  أرادوه فاتدوا وجـاروه فانثنـوا 
  1وساموه في مرقى الجاللة فانحط

عـلى المـداح غر خـالله  2تثر  
  3خط ماوالطروس  وما رسموا فوق

  تعلم  منه الدهر حاليه في الورى 
  4فآونـة يسخـو وآونـة  يسـط

  بين القبض والبسط كفـه  5وتجمع
  والبسط  القبـض بحكمة من في كفه

  خاليـق قد طابت مذاقا ونفحـة 
  6بالبارد العذب أسقَط مزجـتكما 

   

                                                
  )). فانحطـوا: ((في النفـح 1
 )). ُتیـرُّ: ((نفسـھ 2
  )). خطـوا: ((نفسـھ 3
  )).یسطـو: ((نفسـھ 4
  )).ویجمـع: ((نفسـھ 5
 .؛ وھـو اسـم لنـوع مـن الخمـر))اْسَفْنـُط: ((نفسـھ 6
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  أسبـطَ اإلمام الغالـبي  محمـد 
  فخر ملك كنت أنت له سبـط  ويا

  كل غائـل  منتك أواقي اللـه وق
  1فأي سالح ما المجن وما اللمـط

  زلزلـت منك العزايـم  دولة  لقد
  اإلسالم تجني وتشتط   علىأناخت 

  اهللا ركنهـا 2غدر ضعضع أيالـة
  4يبـط فلمالتَّبـار  3بأهلهـا ونادى

  على قدر جلى بك اللـه بؤسهـا 
  ينضج الخلط  أو البحران وال يكمل

  5ـم الجنتيـن تفيـأواوكانـوا نعي
  ولما يقع منها النزول أو الهبـط

   

                                                
 .أي الـدرق اللمطیـة 1
  )). َضیَّـع: ((في النفـح 2
 )).بأھلیھـا: ((نفسـھ 3
 )).فلـم یبطـوا: ((نفسـھ 4
آیـٌة َجـّنـَتـاِن َعـْن َلَقـْد َكـاَن ِلَسَبـٍإ ِفي َمْسَكِنِھـْم (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 5

. )َیِمیـٍن َوِشَمـاٍل ُكُلـوا ِمـْن ِرْزِق َرّبـُكـْم َواْشُكـُروا َلـُھ َبْلـَدٌة َطـّیـَبـٌة َوَربٌّ َغُفـوٌر
 .15: سـورة سبـأ؛ اآلیـة
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  فقد عوضوا باألثل والخمط بعدها 
  أو الخمط   1وهيهات أين األثل منهم

  فمن طايح  فوق العراء مجـدل  
  الضغط  ومن راسف في القيد أرهقه

  انمت على مهد  األمان عيونهـا 
  فيسمع من بعد السهاد  لها غـط 

  ما رحمتهـا وصم صدى الدنيا فل
  2تزاحـم مرتـاد عليها ومختـط

  منك اللـه أمة أحمـد  3وألْحـف
  المرط  أمانا كما يضفوا على الغادة

  وأحكمت عقد السلم لم تأل بعـده 
  وجاء فصح العقد واستوثق الربط 

  مرتـاب وأصحب نافـر  وأيقـن
  وأذعن  معتاص وأقصر مشتـط 

   

                                                
  )).منھـا: ((في النفـح 1
 .؛ بالحـاء المھملـة))وُمْحتـطُّ: ((نفسـھ 2
  )).وأْتَحـَف: ((نفسـھ 3
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  مبنـاك الـذي معجزاتـه    وللـه
  أن توافيها الشفاه أو الخـط  1أبت

  وأنست غريب الدار مسقط رأسه 
  2دون فرخيه القتادة  والخرط ومن

  وأحكمـت  3تناسبت األوضاع فيه
  على قدر حتى األرائك والبسـط 

  فجاء على وفق العال رائق الحلى 
  كما سمط المنظوم أو نظم السمط 

  وللـه إعذار دعوت  له الـورى 
  شطـوا  وإنفهبوا لداعيه المهيب 

  تقودهم الزلفى ويدعوهم الرضـا 
   والغبط ويحدوهم الخصب المضاعف

   

                                                
  )).َسَمـْت: ((النفـح في 1
نـزع : والخـرط. شجـرة صلبـة البنـاء؛ لھـا شـوك حـاد كاإلبـر: القتـادة 2

؛ أي ))مـن دونـھ خـرط القتـاد: ((ویقـال في المثـل. الشـوك مـن غصـن الشجـرة
 .مـن دونـھ عنـاء وصعوبـة كبیـرة كصعوبـة نـزع الشـوك مـن شجـر القتـاد

 )).فیـك: ((في النفـح 3
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  وأغريت بالبهـم العالج  تحفيـا
  1السمط وال فلم يدخر الشيء الغريب

  معلولة عن  مزاجها  2أتت صوراً
  المزج والخلط  الصورة اختالف وأصل

  قضيت بها دين الزمان ولم  يزل 
تـط كذوب الوعد يلوي  ويش 3ألد  

  وأرسلت يوم السبق  كل طمـرة 
  النار والنفـط  الملمومة 4ترسل كما

  رنت عن كحيل كالغزال إذا  رنا 
  5وأوفت بهاد  كالظليـم إذا يعـط

  منحوتة من زبرجـد  علىوقامت 
  إذا تخطو  الصالب الصم على تخط

   

                                                
 .أي الخفیـف الجسـم 1
 )).صـورة: ((في النفـح 2
 )).أكـدَّ: ((نفسـھ 3
 )).قـذف: ((نفسـھ 4
 )).یعطـوا: ((نفسـھ 5
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  رومـة  1وكل عتيق من تماثيـل
  تأنق في استخطاطه القس  والقمط 

  حر السكاك  أعانهـا وطاعتـه ن
  سبط  على الكون عرق واشج ولحا 

  تلقف حيات العـصى إذا هـوت 
  له سـرط  2فثعبانهـا ال  يستتـم

  الهـواء  سفينـة  بحرأزرت بها 
   ال الجودي كان لها حط 3الجود على

  بجـارح   4وطارت مقدام الصوار
  يصاب منه الصمـاح أو اإلبـط 

  وجيء بشبل الملك ينجد عزمـه 
  عليه الحفاظ الجعد والخلق السبط 

  فرط  ضنانـة  ترعسمحت به لم 
  وفي مثلها من سنة يترك الفـرط 

   

                                                
 )).ثماثـل: ((في النفـح 1
  )).یستقیـم: ((نفسـھ2 
  )).الجـوِّ: ((نفسـھ 3
 .أي قطیـع البقـر 4
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  فأقـدم مختـارا وحكـم  عاذرا 
  ولم يشتمل مسك عليه  وال ضبط 

  1تضنَّضتْولو غير ذات اهللا رامته 
  الرقط أو دونها الرقط كاألفاعي 2قتلى

  نزال من ذؤابـة خـزرج   وأسد
  ال روم القديم وال قبـط  بهاليـل

  جالدهم مثـنى إذا اشتجر الوغى 
  كأن رعـاء بالعضاة  لها خبـط 

  كتائـب أمثـال الكتـاب تتاليـا 
  نقط  سمرهاشكل ومن  بيضهافمن 
  الهـدى  حبذادليلهـم القـرآن يا 

  ورهطهم األنصار يا حبذا الرهط
  وبيض  كأمثال البروق غمامهـا 

  م عبطإذا وشحت  سحب القتام د
   

                                                
  )).نضنضـت: ((في النفـح 1
 )).قنـًا: ((نفسـھ 2
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  ولكنـه حكـم يطــاع وسنـة 
  وأعمال بر ال يليـق بها الحبـط 

  وربـة  نقـص للكمـال مآلـه 
  وال غرو فاألقالم يصلحها القـط 

  فهنيته صنعـا  ودمـت مملـكا 
  المعلـوات وتختـط  تشيدعزيزا 

  في الورى  ودون الذي يهدي ثناؤك
  1والقسط  اُأللوة من الطيب ما تهدي

  يرض باهللا حاكما   لمرضيت ومن 
  ضالال فلله الرضا وله  السخـط 

  حياتك لإلسـالم شـرط حياتـه 
  عدم الشرط وال يوجد المشروط إن

 
2 

   

                                                
 .عـود ھنـدي: القسـطو. ضـرب مـن البخـور :اُأللـوَّة 1
 .البحـر الطویـل 2
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  تعلقته من دوحة الجود  والبـأس 
  قضيبا لعوبـا بالرجاء وباليـاس 

  راعة  والقنا الي 1]دروبا بتصريف[ 
  طروبا بحمل المشرفية والكـأس

  فيه الصبح عند انصداعـه  2يذَكِّر
  جمـال رواء في تأرج  أنفـاس 

  ويبـدو لعيني  شعـره وجبينـه 
   قرطاس صفح فيالحبر  سفحت ما إذا

  أجال من الشوق  المبرح غـارة 
  صبري أدراسي  على أربعٍ من حنين

  السقام مالمـة  سردفظاهرت من 
   3بأمراس الدموع وأوجفت من شفـر

  ربى طواك على الظما  مناهللا  لك
  أمل لم أجن منه سوى  يأس ومن

   

                                                
  )). ضروبـا بضـرب الیراعـة: ((في النفـح 1
 )).ُیَذكِّْرِنیـھ: ((نفسـھ 2
  )).أفـراس: ((في اإلسكوریـال 3
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  ومن قمر سعد عشـوت لنـوره 
  1فسعر أحشائي وصعـد  أنفـاس

  شرعت اللحظ نحوي عابسا  ما إذا
  3ضاع ما بين  جالس 2أقول القلب

  الحسن هل لك قدرة  أيا عبد شمس
  عباس  على سطوة السفاح من آل

  سجمت على هول الغرام  بمهجة 
  تعامت فلم تدر النعيم من اليـاس 

  توهج نار الخـد  نار جوانـحي 
  بوسواس  الحلىويعيـث وسواس 
  يا قلب صبرا في الغرام  وحسبة 

  بالداء والممرض اآلس تشكى لمن
  ومطلولة األعطاف جرت  ذيولها 

   القاسي مسكة من مسكة الغاسق على
   

                                                
 )).أنفـاسي: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).لقلـبي: ((في الزیتونـة 2
 )).جـالسي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  انه نرجس الـربى يحدق من أجف
  وهـدد مـن آذانـه ورق اآلس

  وقد ثقف  النهى  1لعمرك ما رأى
  إذا التبـس الحق المبين باليـاس 

  أتلـك شمال أم شمـول مـدارة 
  كل غصن في الحديقة مياس على

  لقد ضعضت حلمي ولم أر نسمة 
  تضعضع من هباتهـا جبـل راس 

   صبوتي دار رعى اهللا أجراع الحمى
  ـي ومعهـد إينـاس ومربع أالم

  فما كان  فيه الوصل إال عاللـة 
  كنقبـة مرتـاح  ونهبة خـالس 

  2بعد فراقنـا العيشوقالـوا أبعت 
  الراس علىفلففـت أدراني حياء 

   

                                                
 )).تـرى: ((لزیتونـةفي ا 1
 )).افتراقنـا: ((نفسـھ 2
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  ثقوا  بوفائي ما استقلت جوارحي 
  ورعي ذمامي ما تماسك إحساس

  وال تعذروني إن  نسيت عهودكم
  وإن رفع اللـه الجناح عن الناس 

  فـؤادي غني بالوفـاء  وربمـا 
  تسجل في صبري وثيقة إفـالس 

  لي اهللا من قلـب خفوق معـذب 
   باس من الحب فيبالموت  ما أنيرى 

  الفكـر حول خيالـه بناتتجول 
  كما حف جوال الفراش بنبـراس 

  الهوى   فيأفوض للرحمن أمري 
  وأعلق كفي من حماه  بأمـراس 

   وآمـل لطف اللـه فيـه  فإنـه
  أبـر بميثـاق وأوفى بقسطـاس   
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1 
  أما وخيـال  في المنـام يـزور 

  وإن كان عنـدي أن ذلـك زور 
  بعد بعدكم  2لقد ضقت ذرعا بالشوق

  عـلى أني  للنائبـات  صبـور 
  أدافع في شوقي ووجدي  كتايبـا

  3تزلـزل رضوى عندها  وثبيـر
  رواقـهالليـل مد  إذا ماسرايـا 

  على ساحة الصبر الجميل ثغيـر
  غرام  ولوعـة فيكمبرى جسدي 

  إذا سكـن الليـل البهيـم تثـور
  نحو مضجعي اهتدىما  4وال أنيني

  خيالكـم بالليـل  حيـن يـزور
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).بالشـوى: ((طویـل. جعلھـا د 2
  . أمـا جبـل ثبیـر؛ فھـو بمكـة المكرمـة. جبـل بالمدینـة المنـورة: رضـوى 3
  ...))وال أنـني إذ مـا اھتـدى: ((طویـل فجعلھـا. تصـرف د 4
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  ولو سئت في طي الكتاب لزرتكم
  ولم تدر عـني أحرف وسطـور

  تذكرت عهدا طال  بعد انصرامه
  قصيرعليه األسى  وانجاب وهو 

  ظلماتـه فيوقد طلعـت للراح  
  نجـوم تـوالى حثهـن  بـدور

  روضة الرضا فيوتبنيتم الوصل 
  تـدور السروربليـال وأكـواس 

  للدمع بعـده 1وعهدا بعين  الدمع
  مـوارد في  آمـاقنـا وبحـور

  عهود منى غص الزمان  بحسنها
  فغـار عليهـا والزمان  غيـور

  رتفها أنا أستقري الرياح إذا  س
  ليخبـرني  بالظاعنيـن  خبيـر

  دموعي رسالة من وإن خط وجدي
  على صفـح خدي فالنسيم  سفير

   
                                                

  .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ـل بغرناطـةضاحیـة، ومنتـزه جمی: عین الدمع 1
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  رحلة الصيف التي  بجوانحي 1يا
  ال ينقـضي وسعيـر لهبلهـل 

  الورى أحول منك الشهر حوال على
  وأصبحت األيـام وهي شهـور

  ويا قلب ال تطرح  سالحك رهبة
  فهـل هـي إال أنـة وزفيــر

  ال عن مالل وال قلى النوىجنيت 
  فمثلي  بموصـل المالم  جديـر

  وجردت عني لبسة الوصل طايعا
  نميـر وهووكـم شرق بالمـاء 

  بي من الجوى الذيجل  إنأأحمد 
  وأصبحت مالي في هواك  نصير

  فلست من اللطف الخفي بيائـس
  فكم من بكـاء كان عنه سـرور 

  أتاني كتـاب منك ال بل حديقـة 
  هجيـر  منـكوالهجـر تفياتهـا 

   
                                                

  )).أیـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  حين  قرأتـه  العينوأرسلت دمع 
  فمنها أمـامي روضـة وغديـر 

  تكلفت فيك الصبر والصبر معوز 
  وهونت فيك الخطب  وهو عسير

  ولذت إلى اآلمـال وهي  سفاهة
  وملت إلى األطماع  وهي غرور 

  سألقي إلى أيدي الزمان  مقادتي 
  فيعـدل فـي أحكامـه ويجـور 

  قضاءه   أجرىي بالبعد وإن الـذ
  على جمع شملي كيف شاء  قدير 

  فتدرك آمـال وتقـضى مـآرب 
  لدينـا وتشـفى باللقـاء صـدور 

       
1 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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   العيس عسى خطرة بالركب يا حادي
  1على الهضبة الشماء من قصر باديس

   2ـةلنظفـر من ذاك الـزالل بعلَّ
  وننعم  في تلك الظالل بتعريـس 

  حسبت  بها ركبي فواقـا وإنمـا 
  عقد  تحبيس بهاعقدت على قلبي 

   رسخت آي الجوى في جوانحي 3وقد
  كما رسخ اإلنجيل في قلب قسيس 

  بميـدن جفـني للسهـاد كتيبـة 
  كراديس في تغير على سرح الكرى

  ومـا  بي إالّ نفحـة  حاجريـة
  وتغليس  ين وهنسرت والدجى ما ب

   

                                                
قصـر بادیـس بـن حبـوس بـن زیـري الصنھـاجي؛ ملـك غرناطـة أیـام  1

  .لـھ ترجمـة في اإلحاطـة. الطوائـف
  )).بعذبـھ: ((الجمـان فرائـدفي نثیـر  2
 )).لقـد: ((في النفـح، واألزھـار 3
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   1أال نفس يا ريح من جانب اللوى
   من نار الجوى بعض  تنفيس 2ينفس

  ويا قلـب ال تلق السالح فربمـا 
  الدهر اضطراد المقاييس  في تعذر

  وقد تعتـب األيـام بعد عتابهـا 
  وقد يعقب اللـه النعيم من البؤس 

   لج الدمع يا خطرة الكرى 3وال تخش
  صرح بلقيس على قيسى بل الجفن 4على

  تقول  سليمى ما لجسمك شاحبـا
  مقالـة تأنيـب يشـاب بتأنيـس 

  وقد كنت تعطو كلما  هبت الصبا 
  بريـان في ماء الشبيبة  مغموس 

   

                                                
  )).الحـمى: ((ي النفـح، واألزھـارف 1
  )).تنفـس: ((نفسھمـا 2
 )).وال تخـَشْي: ((في النثیـر، واألزھـار 3
 )).إلى: ((في النفـح، واألزھـار 4
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  عامـر 2يا ابنة 1ومن رابح األيام
  يداه  بتفليـس  4الفال فلت 3يجوب

  فال تحسبي والصدق خير  سجية 
  ظهور النوى إال بطون النواميس 

 
  أما ركبهـا  فمضلـل 5وقفـراء

  ومربعها من آنس غير مأنـوس 
  من هضبة للقـرارة  بها 6خبطنـا

  خيس إلىضالال وملنا من كناس 
  وقد غمـر اآلل الرـال  كأنمـا 

   7في ضباب الدماميـس منهتخبط 
   

                                                
 .أي مـن غالـب األیـام 1
 )).یـا بنـت: ((في األزھـار 2
 )).ِبَجـْوِب: ((في النثیـر، والنفـح 3
  )). جـاءت: ((وفي النثیـر، ))راحـت: ((في النفـح، واألزھـار 4
 )). وخرقـاء: ((في اإلسكوریـال 5
  )).سنحنـا: ((، وفي األزھـار والنثیـر))سحبنـا: ((في النفـح 6
 . النفح، واألزھار والنثیر؛ بینما ورد في اإلسكوریال، والزیتونةھذا البیت في سقط  7
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  مقيل  غزالـة  1إذا ما نهضنا من
  فعرسنا بساحـة عريـس نزلنـا

  هاقا  من السرى أدرنا بها كأسا د
  أملنا بها عند الصباح من الروس 

  وحانة خمـار هدانـا  لقصدهـا 
  شميم الحميا واصطكاك النواقيس 

  2تطلـع ربانيهـا مـن  جـداره
  يهينـم في جنح الظالم بتقديـس 

   4وقلنـا إذ نزلنا  بحانـة 3بكرنـا
   العيس عن الصافنات الجرد والضمر

  5بـةعصا إناأيا عابـد الناسوت  
  أتينـا لتثليـث بـلى ولتسديـس 

  وما قصدنـا إال المقـام بحانـة 
  المبين بتلبيـس  الحقوكم ألبـس 

   
                                                

 )).عـن: ((في النفـح، واألزھـار، والنثیـر 1
 )).مـن جـراره(: (في النثیـر 2
  )).فكدنـا: ((في اإلسكوریـال، والزیتونـة، والنثیـر 3
  )).بساحـٍة: ((؛ وفي األزھـار))بساحـھ: ((في النفـح، والنثیـر 4
  )).صبابـة: ((النفـح؛ فكتـبحـرف في  5
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  جنباتهـا  1فأنزلنـا قـوراء فـي
  محاريب شتى الختالف النواميس 

  بدرنا بها طيـن الختام  بسجـدة 
  2أردنا بها تجديد حسـرة إبليـس

  4العذارى بالمداكم كأنهـا 3وطاف
  تهادى في رياش الطواميس قطا ت

  فيـه نضـاراً  بمثلـه  5وصرفنا
  من الكيس   7الكأس ليال 6كأنا مألنا

  وقمنا نشاوى عندما متَع الضحى 
  الخيس  من األسود كما نهضت غلب

  لبئـس المسلمون  ضيوفنـا  فقال
  ما نحن  بالبيس  8أما وأبيك الحبر

   
                                                

 )).عـلى: ((في النفـح 1
وا آلَدَم َفَسَجـُدوا إّال َوإْذ ُقْلَنـا ِلْلَمَالِئَكـُة اْسُجـُد(: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 2

 .61: سـورة اإلسـراء؛ اآلیـة. )إْبِلیـَس َقـاَل َأَأْسُجـُد ِلَمـْن َخَلْقـَت ِطینـًا
  )). ودار: ((في األزھـار، والنفـح، والنثیـر 3
  )).كأنمـا: ((في النثیـر 4
 .أي بادلنـا مـاًال بمـال 5
  )).مـالة: ((في النثیـر 6
 )). یومـا: ((في اإلسكوریـال 7
 ..)).أمـا وإلیـك الخیـر: ((في النثیـر 8
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  في بني مثـواك إال مبـرز وهل
  رى أو بحلقه  تدريـسبحلبة شو

  تحت النقع مقلة ضاحـك 1يحدق
  األبطال عن مقل شوس 2التقتإذا 

  إذا هـز عسـال اليراعة فاتكـا
  أسال نجيع الحبر فوق القراطيس

  3سبينا عقار الروم في عقر  حانها
  وخدعـة تدليـس تمويـه  4بحيلة

  لئن أنكرت شكلي ففضلي واضح
  محسوس وهل جائز في العقل إنكار

  7مظنة 6ثغربأقصى الغرب  5رسبت
  وكم درة علياء في قاع قامـوس

   

                                                
 )).ُیَقلِّـُب: ((في النفـح، واألزھـار، والنثیـر 1
 )).الَتَفـَت: ((نفسھمـا 2
  )). خاننـا: ((، وفي األزھـار))دارھـا: ((، وفي النفـح))خانھـا: ((في الزیتونـة 3

  )). خاننـا((
 )).بحْلَیـة: ((في النفـح 4
 )).رسیـت: ((في النثیـر 5
 )).ذخـر: ((نفسـھ 6
  )).  مضنـة: ((، وفي األزھـار))مضلـة: ((في النفـح 7

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

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


754 
 

  2سوسي بالعذيب وهاجر 1وأغريت
  3من السوس على وطن داني الجوار

4 
  ال محاله  5جز على جرع الحمى

 الــهوتعـرض لرايــد الرح  
  وقـد  جـ   6وافض في تالح نجد

  زابقا له  7واذكرـم بها الحمض 
  وأدر في قـرارة المـاء قـد دا

رت على بدرها من الريع هالـه  
  ربما يعجز القـوي عن  األمـ

  فيها  احتياله  ـر فيرضي الضعيف
  فإذا ما استجدت من خبـر الحـ

 ـمى يقينـا أو التمحت  جاللـه  
   

                                                
 )).وأغربـت: ((في النثیـر 1
 )).وبـارق: ((في النفـح، واألزھـار، والنثیـر 2
  .أي مـن الطبیعـة واألصـل 3
  .البحـر الخفیـف 4
 )).للحـمى: (طویـل. جعلھـا د 5
 )).نجـد وأَفـْض في تـالل: ((طویـل. جعلھـا د 6
 )).واذكـرن: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  فاعقل الحرف في ظالل من  البا 
 ن على الوحش في الهجير مماله  

  ادخـل الحي عندما روح الـراو
  فيـه  رعالـه  1عي وضم المسا

  ال تجـاوز أطنــاب خيمــة  
  فهاتيـك القلـوب حبالـه  ظميـا

  ولتقل إن أتتك  تسأل عـن حـا 
  لي تعوضتهـا  بحالـك  حالـه 

  ليـس  إال امتعاضـة  لغريـب 
أثخنتـه  جفونــك  القتالــه  

  المـاء والمـزادة مـألى  2سال
  ثم مـا نال غيـر نفس  مسالـه

  كيف لو جاء  سائال منك رسـال 
  أو أتى يحتـدي  جواب رسالـه 

   

                                                
 )).المسـاء: ((الھمـزة؛ فغـدت: طویـل. أضـاف د 1
  )).َسیَّـَل: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  قسمــا أنـه  أخي  ضنيــن 
  وهب البـأس شأنـه  والبسالـه

  ناجـا  حينبكت الورق شجـوه 
  هـا وأبدى له األصيل اعتاللـه

  مـن تبالـة  نجـدا زارنـازح 
  أيـن  مـا بينـه وبيـن تبالـه

  ها السابق العنيف تـرى المهـأي
  ـر يسـقى يمينـه  وشمالــه

  أشقى  كليـرد الحـوض حوله 
  يلقى عليـه مسالـه 1كل حولـه

  فكـراه  إذا  استحــم  غـرار
  وقــراه إذا  ألــم عجالــه

  راحـة  واألمــاني 2فالسكـان
  أكالــه  شرابـــةلليــالي  

   

                                                
  )).َحـْول: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).فـإذا السكـنى: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  ال تحلـوا دم الغريـب المعـنى
  الحوالـه الجزاءاللـه في  وعلى

  نمارق السندس  المخـ منوكسا 
  ورسالـه 1ـضر ذهنـا بالحيـا

  يا لقومي من ذكر تلك  المغـاني
  مالـه 2ما لقلـبي يهـوى أنيـن

  البـث والصبابـة  فيهـا علـق
  ويلي البحـر عندهـا والماللـه

  كان ال يرتضي  الحياض لـورد
  قانــع بباللــه اليـومفهــو 

  تزحـم السمـاك  وقلـب مـةه
  اإلقالـه حضيضآثر اللبـث في 

  لـه اإلبايـة  والعـ أولىكـان 
  3ـز فيا بئس ما ارتضى لولى آله

   

                                                
  )).ذھنـا یحـیى بـھ ورسالـْھ: ((... طویـل. حعلھـا د 1
 )).أنیـني: ((الیـاء؛ فأضحـت: یـلطو. أضـاف د 2
  )).ارتـضى لـو إبالـْھ: ((..طویـل. جعلھـا د 3

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

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


758 
 

  الهـوان إذا همـ مركبوالهوى 
  ـلج في ملعب الصبا والجهالـه

  ما الذي يجلب العـذول  لسمعي
  مـن حديـث خبـا إلي خبالـه

  ال أبـالي  بمـا  يقـول  فهـال
  قصـر العذل جاهدا  ال أبا لـهأ

  أنا ما بي سـوى لحـاظ  فتـاة
  ختلتـني  وأدبــرت  مختالـه

   بانـةأقحوانـة وتثنـت   بسـت
  ثــم  الحظتــني  غزالــه 

  ورمتـني فقـل لعـراف  نجـد 
  فدونـك  مالـه    1إن تخلصـت

  الخابـط المـدوم نشكـو  إخبـر
  أظهـر العيس جملـة وفصالـه 

   

                                                
  ...)).إن تخلصـت إذ: ((؛ فأضحـت))إذ: ((طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 1
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  قد نزعت  عن نتـن  الغَـ  إنني
  ـي ويا طالما انتحلـت محالـه

 
       

   
1 

  مطلـة  2في الفخـر سيمـة لنـا
تقـوم عـلى دعاويهـا األدلـه  

  س الحق منظـور سناهـا وشمـ
  الشبـه المخيلـة المخلـه  عـلى

  بنى سلمـان سل عنهم ستـدري 
 على األجيـال منهـم كل جلـه  

  والمواضي   3يمانيـة  المناسـب
 مفاخرهــا رسـوم مستقلــه  

   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  )).سمـات: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).المنـاسي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  فمن نـار الـوغى في كـل واد 
 ومن نـار القرى في  كل حلـه  

  نـاد  كل منومن وصل الخطاب 
  فضـل الثنـاء بكل  ملـهومن 

  تهـش لنا البـدور بكـل خـدر 
 وتهوانـا الشموس  بكـل كلـه  

  ويمرضنا العفـاف فكـم عليـل 
 وما غيـر الهـوى والكتم علـه  

  تحـج بيـوتنـا القصـاد دأبـا
  طايفـة  مهلَّــه   تنفـطفـال  

  بحيث البيض ضامنة  المسـاعي 
  السمـرمثمـرة  مغلـه  وحيـث

  عنـد السلـم  محرمة عكـوف ف
وعنـد الحـرب فاتكـة محلـه  

   

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

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


761 
 

  وحيث الجـرد  للغارات تـردي 
  جواسـر  مشمعلــه   1فتركهـا

  ولم أر مثلنـا في الدهـر قومـا 
 ريـاح الجـو تلحف بـاألجلـه  

  وتضطَّبن  الصواعق في غمـود 
  باألهلــه  البـوارقوتقتنـص 

  فتطعمـا المجـاني والـرواسي 
 وتسقينـا الغيـوث المستهلــه  

  وتفترش البطـاح  لنا  الحشايـا 
 وللـرايـات  أروقـة مظلــه  

  أغرتنـا الديـاجي  منوتعـرف 
  اللـه خاضعــة أذلــه لعـز

  فدتـك نفـس   2عبـد اللـه أبـا
  من فضل مدلـه حـزتعلى ما 

   

                                                
 .))فتتركھـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).عبـد اإللـھ: ((طویـل. جعلھـا د 2
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   أنـسدعوتـك مستجـدا عهـد 
  ـه أبلتــه  الليـالي  المستملـ

  وقد  ضعـن الصبـا إال ادكـار 
 وقد  ذهـب الهـوى إال تعلـه  

  فساعدني عليـه مـن اغتـراب 
  األخلـهله في مهجـتي وخـز  

  وماحلني بفخـرك في  صريـح 
 فكـم  تـاج هنـاك وكم تجلـه  

  ودمـت مجمعـا شمـل المعالي 
1ومقتـاد  أمـن  الدنـا  شملـه  

      
2 

  3أسايلكـم  هل من خبير سلـوان
  أجفاني  ففي ليل همي ضاع أو سيل

   

                                                
  )).ومقتـادًا أِم الدنیـا شملَّـھ: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).وسلـوان: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. أضـاف د 3
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  وهل عندكـم علم بصبري  إنني 
  فقدت جميل الصبر أوجع فقـدان

  جوى  يقول خفض بعض ما بك من
  انلقي العـ المرتاح ماعلى  1هان

  تضيق علي األرض وهي فسيحة
  هيمان  معقد الخصر فوق 2كما خلق

  المقيـم  بأضلعي  الشوقوما يفتأ 
  طوق الصبابة أفنان  عن 3مرتإذا 

  وليس مشيبـا ما ترون  بمفرقي 
  ذات ألـوان  جمةولكن خطـوب 

  وأرق عيني األسى يبعث  األسى 
  البـان   غصنمطوقة نامت على 

  رسومهـا لمن دمن يشكو العفاء  
  كحظ زبور في مصاحف  رهبان 

   

                                                
  )).یھـون: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).حـال: ((طویـل. جعلھـا د 2
 ).)مـّر: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  وقفت بهـا أذري  النجيع كأنمـا 
  تقري وشك البيـن  مني  بقربان 

  ديار األولى كانوا إذا  أفق دجـا
  كواكب يجلو نورها ليل أشجـان 

  هوت من سمائي بعد ما كن زينة 
  ولهفي عليها من  ثالثة  شهبـان 

  رماني بيعقوب الزمـان وبعـده 
  يا لك  سهمـان  1رهـمرماني بد

  وإن كان ما بين الخطوب تفاضل 
  بن سليمـان  2فقدي بأحمد تنلفال 

  كفاني أن أدرجت محض مسرتي 
  أنسي بين  لحـد وأكفـان  وجملة

  وواللـه  ما أنساني الدهـر أوال 
  أنسيـت بالثالث الشـان  والبثأر 

   

                                                
 )).بدرھـاٍم: ((طویـل. جعلھـا د 1
  ...)).فـال نـال فقـدي أحمـد بـن: ((طویـل؛ فجعلھـا. تصـرف د 2
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  تخونهم صرف الردى فتحرمـوا 
  يـان كما انتثـرت يوما قالدة عق

  فمن  سابق ولى على إثر سابـق 
  الجيـاد بميدان  غراستبقـت  كما

  حييتـه فاستحـف بي  منبنفسي 
  رد التحيــة أحيـان  أنهولـو 

  دعوت وبينـه  مهماوعهدي بـه 
  وبيني العلى والنيـل والخيل  لبان 

  دنا منـزال مني وشـط مـزاره 
  منه بالساخط  الداني  لقلبيفيا من 

  مري لم يفدني زمانـه أال ليت ع
  مودة خـل سار عـني وخـالن 

  لشاعـر 1فلو شعرت نفسي فإنني
  به يـوم أرداني لشمـرت أردان 

  الموت   يختار الخيار وينتقي  هو
  جنى لبني  الدنيا كما يفعل الجان 

   
                                                

 )).فـإني: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  1تُقْنِ ما يفنى تعش وادع الحشا فال
  ألفان  أبى الدهر أن يلقى على الدهر

  فق الحق روحه خ إنالفتى  صديق
  بين  روح وجثمـان  مافكم نسبة 

  وما حال زند لم يؤيـد  بساعـد 
  أصيب بإنسان  قدوما حال طرف 

  وهبني  أمنت الحادثات ولم يرع 
  جناني وخالني الزمان  وخـالن 

  أليس إلى التحليـل  كل مركـب 
  مقدمة  لم يختف عندهـا اثنـان 

  المـنى  المكيدة فييدبر لي الدهر 
  قلت قضاني الخفوق تقاضان  فإن

  بقبـابي  محلـة  قلعـة   وليـل
  أهدرتـه في  ترض على منـان 

  عليك بمنقـض  حزنيأيعقوب ما 
  وال أنس إنسان  مصابك أنسـان 

   
                                                

 )).للحشـا: ((طویـل الـالم؛ فغـدت. أضـاف د 1
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  البعد غرني  على الحاليوال حالي 
  الهاني على النأي ألهان  وال عيشي

  لي بدمع في المحاجر مهتـد  فمن
  ر حيـران عليك وقلب في الحناج

  نسبت إلى ماء السماء  مدامـعي 
  فيها شقايـق نعمـان  1ليفأورت 

  إذا ما حدت ريح الزفير  سحابها
  ثقاال سقى منها المعاهد  عهـدان 

  وقد دان قبل اليوم دمعي  خالصا 
  على الدمع إدمـان  2ولكن أمهلني

  كنت لي ركنا شديدا وساعـدا  لقد
  مديدا ومذخورا لسري  وإعـالن 

  والروح والرحا ا لحدك الريحان كس
  الحياة وريحان  فقد كنت روحي في

   

                                                
 )). ولي: ((طویـل الـواو؛ فأضحـت. أضـاف د 1
  )).أملَّـني: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  وجادت على مثواك  مزنة رحمة 
  يحييك منها  كل أوطـف هتـان 

  إبراهيـم  إال حديقـة  كـانوما 
  أكلها كل  إنسان  تؤتيمن الفضل 

  أمين على  السر المصون محافظ 
  على كتمه إن ضاق صدر بكتمان 

  سن في الثرى لئن بليت تلك المحا
  شديد ما استمر الجديـدان  فحزني

  قراه عليهـا  من نعيم ونضـرة
  ولهفي عليه من شباب  وريعـان 

  سلـم وشملنـا          1ذكتـك واأليـام
  جميع وطرف الدهر ليس بيقظان 

  وللنرجس المطلول تحديق  أعين
  2ولآلسـة  النحـاتي ربـذ  آذان

   

                                                
  )).ولألیـام: ((طویـل. دجعلھـا  1
 )).ولآلسة التي بھا ِرْبذ آذان: ((طویـل؛ فجعل ھذا الشطر كما یلي. تصـرف د 2
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  وللشمس ميل للغـروب مرنـح 
  الدنير في كف ميزان  1رجح ترى

  بساط  طواه  الدهـر إال تذكـرا 
  كما تنقـع الرمضـاء غلة ظنان 

  وإن ذكر اإلخوان  من مثل أحمد 
   2غير سعـدان تعدهأال كل مرعى 

  ذخيرة أيـامي ووسطى قـالدتي 
  ونكتة إخالصي  وحكمة ديـوان 

  يوم استفادة  الفضل 3وثران ضللت
  وهادان هداني إلى نهج السبيـل  

  شهيد ذرت عيني  عليه نجيعهـا 
  كأنهـم واروه ما بيـن أجفـاني 

   
                                                

 )).راجـح: ((طویـل. جعلھـا د 1
أي مـرعى؛ ولكنـھ ال )). َمـْرًعى وال كالسعـدان: ((مأخـوذ مـن المثـل القائـل 2

ـذا المثـل؛ للـشيء ویضـرب ھ. یتسـاَوى مـع نبـات السعـدان الجیـد للـرعي
وأول مـن قـال ھـذا المثـل ھي الخنسـاء؛ حیـن ، المفضـل عـلى أقرانـھ وأمثالـھ

: فقالـت الخنسـاء. وقفـت عـلى ھنـد بنـت عتبـة؛ وھي تـرثي أھـل بیتھـا
  :؛ ثـم أنشـدت))مـرعى وال كالسعـدان((

  رقودھـا قلیل إذا تغـفي العیـون *غزیـرة  بعیـن  عمـرو   أبا كي ـأب
 یقودھـا  قبـًا  بساحتـھ األبطـال *وصخرًا ومن ذا مثل صخر إذا بدا 

 )).ضلَّـت: ((طویـل؛ أحـد الالمـات؛ فغـدت. حـذف د 3
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  أخـالء كانوا  في الشدائد عـدة 
  الخطوب بخطبان  هوجإذا أثمرت 

  الـردى فتجملـوا  شوىشلهـم 1
  وحلوا جوار اللـه أكرم  ضيفان

  يغبطـوا إذ  تنقلـوا  أنيحق لهم 
  الفـان  2الباقي والعالـم العالمإلى 

  وإن بعد المـدا  3ا أكتب اللقـاوم
  بين المعجل وألـوان  ماقرب  ويا
  جوانحي  جحيمسكنتـم فحركتـم 

  فأحضرتم  لواعج أحـزان  وغبتم
  ويممتـم دار النعيــم  وإنـني 

  بؤسي بسكان  نعمـان فياألشقى 
  ولو أنني أعطيـت نفسي حقهـا 

  أنا للعهـد الكريـم  بخـوان  فما
   

                                                
  )).قـد شلَّھـم: ((؛ فأضحـت))قـد((طویـل ھنـا كلمـة . أضـاف د 1
  )).وللعالـم: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).اللُّقیـا: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  لحمـام فإنـهوال عار في ورد ا
  سبيل الورى ما بين شيب وشبان 

  يصفو الزمان لـوارد   مالعمرك 
  صفان  الحرب أحمى لظى ما وإن طال 

  وقس آتيا من أمره بالذي  مضى 
  لبرهـان  1إجالء كانفرب قياس 

  أما تركت كسرى كسيرا صروفه
  صوالتـه ملـك الالن  علىوالن 

  اعتدايـه  أكـفومد إلى سيـف 
  لرغم من غمد غمدانفأخرجه  با

  وهل دافعت خطبـا توابع  تبـع 
  وهل درأت كربا سياسة ساسـان 

  وكان قياد الصعب  صعبا  ممنعا 
  فألقى إلى الدنيا  مقـادة إذعـان 

  جلت لبني العباس  وجه عبوسها 
  وقبل أمدت سرب أبناء مـروان 

   
                                                

  )).أْجـَلى: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  وكم أخلفت شتى المنا  من خليفة 
  ن وأذوت رياح الدهر إذواء  تيجا

  وغادرت القصـر المشيد بنـاؤه 
  بسنداد قفرا بلقعـا بعـد عمران 

  ولم تبق يوما للخورنـق رونقـا 
  شعب  بوان  منوال شعبت بالقتل 
  وكم من أبي سامه العسر دهـره 

  غضبان  وجهالرضا  بعدفأبدى له 
  الذبابين في الوغى ومحتقر ماضي

  سطا منه باألنف الحمي  ذبابان 
  عـد  بمسـاءةسـرور لم ي وأي

  وأي كمال لم يعاقـب بنقصـان  
  ومن باع ما يبقى  بفـان فإنمـا 

  دنياه صفقـة خسـران  فيتعجل 
  النوى من  مسهد  بعدخذوها على 

  الجوانح  لهفان  في ماحليف أسى 
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  وواللـه ما وفيـت  حق مـودة 
  ولكنـه  وسعي ومبلـغ إمـكان 

  ومهما تسـاوى طيـب  ومقصر 
  النطق والصمت سيان بحال فحكم 
  فايت  وال لوم لي في العجز عن نيل

  فإن الـذي أعيا البريـة أعيـان 
 

    
         

1 
  جهاد هـوى لكـن بغير ثـواب 

  ب وشكوى جوى لكن بغير جـوا
  وعمر تولى في لعل  وفي عسى 

  ودهر تقضى  في نوى وعتـاب 
  أما آن للمنبت  في سبل الهـوى 

  بأن يهتدي  يوما سبيل صـواب 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  مراحـل  جبتهـا  خلفيتأملتهـا 
  ينهـاز فيها األربعيـن حسـاب 

  الوجى شكا حتى اللهو طرف بي جرى
  وأقفـر من زاد النشاط  جـراب 

  كامـلوما حصلت نفسي عليها ب
  وال ظفرت كفي ببعض  طـالب 

  حسرة كونها  مضت  منهانصيبي 
  بغيـر زكـاة وهي مثل  نصاب 

  وما راعني  والدهر رب وقائـع 
  أبنائـه وغـالب   علىسجـال  
  مفرقي  سوى شعرات لحن من فوق

  لشيطان الصبـا  بشهـاب   قذفن
  أبحـن ذماري وانتهبـن شبيبتي 

  نصول خطـاب  أمأهـن نصول 
  طيب شمائلي 1المروض يهدىقد كنت و

  البـان بين ثيـاب غصنويمرح 
   

                                                
 )).الـروض: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  فمذ كتب الوخـط الملم بعارضي 
  منها بمحض  عتـاب  أتىحروفا 

  مسند الهـوى  خطه قد بمانسخت 
  سنـة  منسوخـة  بكتـاب  وكم 

  إنها  1تلـك المعاهد  علىسالمي 
  وعهـد صحـاب  2أالفيمرابـع 

  لطالمـا العهد انعمي ف  3ويا آلـة
  على مثواك  ماء شبـاب  4سكبت

  مـن فَتًى 5بـذات الضـال كأني
  تذكر فيها اللهـو  بعـد ذهـاب 

  بعد ما بان  حيرتي  6تقول اذكري
  وصوح روضى واقشعر جنـاب 

   

                                                
 )).المرابـع: ((في الزیتونـة 1
 )).إلـفي: ((نفسـھ 2
  )). ویـا بانـة: ((نفسـھ 3
  )). بكـت: ((في اإلسكوریـال 4
: طویـل ھنـا؛ فأضـاف كلمـة. وقـد تصـرف د)). الـدال: ((في الزیتونـة 5

 )).كأني بـذات الضَّـال ھاتیـك مـن فـًتى: ((؛ فأضـحى الشطـر ھكـذا))تیـكھا((
 )).اذكـریـني: ((طویـل. جعلھـا د 6
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  من بعد األوانس كالدمى  وأصبحت
  يهول حـداة العيس جوب  يبـاب 

  بطارقي    1تغار الرياح الساجيات
  هضاب  حولم الركض أن تدي فما

  سجـع الركبـان في بمدحة  فإن 
  في وجوه المادحين تـراب  2حثَّ

  الوفـاء سجيتي  أنألـم تعلمـوا 
  داري وشط ركـاب  3إذا شحطت

  أو لحودي  وابـل  4سقاك كدمعي
  يقلد نحـر الحوض در  حبـاب 

  5وال برحت تهفو لعهدك  الصبـا
  ويسحب فيه المزن فضل  سحاب 

   

                                                
  )).السافـرات: ((في الزیتونـة 1
  )).َحـَثى: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )). اشتطـت: ((في الزیتونـة 3
  )). كدمـع: ((طویـل. جعلھـا د 4
 .))للصبـا: ((طویـل. جعلھـا د 5
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ه  1يردع  سوايالدهر أو يستفـز  
  بيـوم فـراق أو بيـوم  إيـاب 

  ثني  عنانه  الحوضوغيري يثنى 
  نيـل رفـد والتماس ثـواب  إلى

  2النيـة  خبـرة  بالدنياتمـألت  
  فأعظم ما بالناس أيسـر مـا بِ 

  وأيقنـت أن اللـه يمنع  جاهـدا 
  ويرزق أقوامـا بغيـر حسـاب

  حاجـب   أذنفيا ذل أذن ضمها  
  ويا هون وجه خلف سـدة بـاب 

  وقد كان همي أن  تعاني  مطيتي 
  الليل خوض عبـاب  نباتببعض 

  وأضحي ومحراب الدجا متهجدي 
  وأمسي ومـاء الرافديـن شراب 

   

                                                
  )).سـواَي یعـادي. ((جعلھـا د 1
 )).حیـرة: ((في الزیتونـة 2
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  وتضحك من بغـداد بيض قبابها 
  إذا ما تـراءت بالسـواد قبـاب 

  ولكن قضاء يغلب العزم حكمـه 
  حجاب ويضرب من دون الحجا ب

  تنـدب فاسـا 1م حتىيقولون لي 
  العهد ليـس يعاب  وحسنفقلـت 

  زمن مضى  على آسـفإذا أنا لم 
  وعهد تقضى في صبـا وتصاب 

  فال نظمـت در القريض قريحتي 
  2وال كانـت  اآلداب  أكبـر دأب

        
      

 
3 

   

                                                
 )).عـلى م : ((في الزیتونـة 1
 )).دابي. ((طویـل. كتبھـا د 2
 .البحـر الكامـل 3
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  المحتـوم   1سبق القضـاء وأبرم
  والغيـب عنـا سـره  مكتـوم 

  حال الزمان إذا اعتبرت غريبـة 
  والحال في التحقيـق ليس  تدوم

  يـل سلـك درة  ساعاتــه والل
  إن حل معقـده هوى  المنظـوم 

  أكـرم  برابعـة تولـت بعدمـا 
  ثبتت لها في الصالحات  رسـوم 

  ولقد سهرت مفكرا والبـدر  في 
  بحر السمـاء مع النجوم  يعـوم 

  أبيض هائمـا  البدرفحسبت شكل 
  فوقي  يحلـق طيـره  ويحـوم 

 
  أنـه المنجنيق  فش رمـاهحجـر 

  متطـأطئ  متدافــع   ملمـوم 
   

                                                
 )).أبـرز: ((في الزیتونـة 1
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  ومـن النجوم أسنـة  لجيوشهـا 
  مـن كل  مطلـع علي  هجـوم 

  رجعت إلى حربي وعمري معقل 
  ومخلصي مـن نابهـا  معـدوم 

  بدرت لها شرفات أسناني  تـهي 
  رجعـة  وتقـوم  تفقـدوقـواي 

  غرتي   أصيبتفصرخت يا ويلي 
   مـاذا عسى هذا  البنـاء يـدوم

  وإذا رمى فلك البـروج  مدينـة  
  المهـدوم   فسورهـابالمنجنيـق 

  دون وجـه الحق  إن حققتـه  ما
  يفـنى ويبـقى الواحـد القيـوم 
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1 
  ناديت دمعي إذ جد الرحيل بهـم 

  والقلب من  فرق التوديع قد وجبا
  غداة نأى  من عينيسقطت يا دمع 

  الحبيب ولم تقض الذي وجبا  عني
 

2 
    كتبت بدمع عيني صفح خـدي

  وقد منع الكرى هجر الخليـل 
  الحاضرين فقلت هـذا  3ورأيت

  كتاب العيـن  ينسب للخليـل
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 .البحـر الوافـر 2
 )).وراَب: ((في النفـح، واألزھـار، والنثیـر 3
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1 
  السرى  ولما رأت عزمي حثيثا على

  رابها صبري على موقف البين وقد 
  الجوهري  دموعها  2أتت بصحاح

  3بمختصر العين دمعيفعارضت من 
 

4 
  يـروي  قتادة عنمضجعي فيك 

  فـؤادي الزنادوروى عن أبي 
  فيك أمسى  5وكذا النوم  شاعـر

  من دمعي يهيـم في كـل واد
   

                                                
 .ویـلالبحـر الط 1
  .؛ وصححت مـن النفـح))بكتـاب: ((في الزیتونـة، واإلسكوریـال، والنثیـر 2
ألـف كتـاب العیـن الخلیـل بـن أحمـد الفراھیـدي؛ وصاحـب مختصـر العیـن  3

 . ھـو أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن الزبیـدي
  .البحـر الخفیـف 4
 )).شاعـرًا: ((في النثیـر 5

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

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


783 
 

1 
  عني وقد خنقتني  حين ساروا

  2عبرات قد أعربت عن ولوع
  صحت من فيض العذيب فلما 

  3لم أجد ناصرا فلعت دمـوع
4 

  قـال لي والدمـوع تنهل سحبـا 
  في عراض من الخدود محـول 

  بي فقلـت مـوالي عافـا  بك ما
  5ك المعافي من عبرتي ونحـوِل

  ـالقريح يروى عن األع أنا جفني
  7والجفن منك عن مكحول 6ـمش

   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
 )).ولـوعي: ((النفـح، واألزھـار في 2
  : ورد ھـذا البیـت في النفـح، واألزھـار ھكـذا 3

  )).لم أجـد ناصرًا فلعـت دموعي *صحـُت من ینصر الغریـب فلما ((
 .البحـر الخفیـف 4
 )).مـن عبـرٍة ونحـوِل: ((في النفـح 5
 ).ھـ148: ت(األعمـش ھـو التابـعي الراویـة للحدیـث سلیمـان بـن مھـران  6
  ).ھـ112: ت(ھـو الفقیـھ الحافـظ مكحـول بـن أبي مسلـم  7
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1 
  مكناسة جمعت بها زمـر العـدا 

  فمـدا بريـد فيـه ألـف بريـد 
  من واصـل الجوع ال لرياضـة 

  أو البس  الصـوف غير مريـد 
  فإذا سلكـت طريقهـا متصوفـا 

  فابن السلـوك بها على التجريـد 
2 

  قلت لما استقـل موالي زرعي 
  ورأى غلـة الطعــام قليلــة 

  دمنتي النتجاعي الحرث كلـت 
  فـهي اليـوم دمنـة  وكليلــة 

   
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 .البحـر الخفیـف 2
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1 

   2أبناء يعقوب] الصبر من[ أشكو إلى اهللا
  والوعد ما بين  مرموق ومرقوب 

  زرعت عرقوب أرضي  من شعيركم 
   جاء الجراد  فأفنى زرع عرقوب


3 

  جلـس المولى لتسليـم  الورى 
  البرد في  الجو احتكـام  4ولفضل

  فـإذا مـا  سألـوا عن يومنـا 
  برد  وسـالم   قلت هـذا اليـوم

   

                                                
  )).بـھ حـدو في أحـد عرقوبیـھ: ((جـاءت ھـذه العبـارة في الزیتونـة ھكـذا 1
أشكـو إلى اهللا : ((طویـل مـا ورد بیـن حاصرتیـن؛ واكتـفى بـمـا یـلي. حـذف د 2

  )).نـاء یعقـوبمـن أب
 .بحـر الرمـل 3
 .؛ بالصـاد المھملـة))ولفصـل: ((في النفـح، واألزھـار 4

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

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


786 
 

1 
  سألنا ربيع العام  للعـام رحمـة 

  فضن ولم يسمـح بـذرة إنعـام 
   2وقلنا وقد  رد الحيـاء وجوهنـا

  3واهللا أصبحت من عام قليل الحياء
 

4 
  5لمـا رأوا كلـفي بـه وردوا

  الذي في فيه من  حـب  قـدر
  6قالوا الفتى  حلـو فقلـت نعم

  7طلعـت حالوته على القلـب
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).فقلـت وقـد رد الوجـوه ولـم یبـل: ((ورد ھـذا الشطـر في اإلسكوریـال ھكـذا 2
 )).قلیل الحیا واهللا أصبح من عام: ((طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. كتـب د 3
 .الكامـل البحـر 4
 )).ودروا مقـدار ما لي فیـھ مـن حـبِّ: ((في النفـح 5
  )).لھـم: ((نفسـھ 6
 )).عـلى قلـبي: ((نفسـھ 7
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1 
  أنا كافر وسـواي فيه بعـاذل 

  ال يستبين الصـدق في آياتـه 
  ومصدق بصحيفـة الخد الذي 

  نباتـه   قد أعجب الكفار حسن
2 

  صدري  4شرح مستبيحاغـزاني   3ظـبي بأبي
  ـحب من غزوة بـدر  فأنا اليوم شهيـد الـ 

5 
  وقد حمى  6أشكو لمبسمه الحزين

  عـني لمـاه المشتهى ورحيقـه 
  يا ريقـة حيرتـني ومطلتـني 

  مـا أنـت إال بـارد  يا ريقـه
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .مجـزوء الكامـل 2
 )).بـْدٌر: ((في النفـح، واألزھـار 3
 )).سـرح((في األزھـار  4
 .البحـر الكامـل 5
  )).الحریـق: ((في النفـح، واألزھـار 6
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1 
  ركـب السفينة واستقـل بأفقهـا 

  فكأنما ركـب الهـالل  الفرقـد 
  فأجبتهـم  2بميـده إليـهوشكـوا 

  األملـد   القضيبال غرو أن ماد 
3 

   4يا مالـكي  بخـالل     تهدي إلى الفكر خيره
  5ـرهبـن  نوي مالكأضرمت قلبي نـارا     يا 

6 
  ألبـس جسمي الضنـا  قلـت وقد

  7صبغـة  سقـم أبـدا ال تحـول
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
 )).إلّي بمیدھـم: ((في األزھـار 2
 .بحـر المجتـث 3
 )).  إلى القلـب حیـرة: ((في النفـح، والنثیـر ھكـذا 4
اشتھـر أمـره في حـروب . ھـو مـن رؤسـاء بـني یربـوع؛ بطـن مـن بـني تمیـم 5

  )ھـ112: ت(حـروب الـرّدة 
  .البحـر السریـع 6
 ).)ال یحـول: ((في النثیـر 7
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  لما حّل بي 1يا من  رآني أشفـق
  على ذي النحول  2ويلبس مخيوط

3 
  إن شمس الدين مخبر الملوك 
  سطى السلـوك درة العقـد وو
  دلـك الكـف بحنـاء فقلنـا 

  أنت شمس الدين عند الدلـوك 
4 

  أشكو إلى اهللا من بثي ومن  شجني 
  5لم أجـن من شجني سـوى محـن

  أصابت الحسن العين التي رشقـت 
  وعادة العين ال تصمي سوى الحسن  


6 7 : 

                                                
  )).أعجـب: ((في النثیـر 1
 )).یلبـس محبـوٌك عـلى ذا النحـول: ((وفي النثیـر)). مخیـط: ((في الزیتونـة 2
 .بحـر المدیـد 3
 .البحـر البسیـط 4
 )) لـم أجـن مـن شجـني شیئـًا سـوى محـٍن: ((جاء ھذا الشطر في النفح ھكذا 5
  ھـذه الكلمـة ساقطـة في اإلسكوریـال  6
  .ر الطویـلالبحـ 7
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  ولما حثثـت السير واللـه  حاكـم 
  األخرى   1لملكك في الدنيا بعز وفي

  ال يرى  طرفكحكى فرس الشطرنج 
   2ينقل مـن بيضـاء إال إلى حمـرا

       
3 

  بـات رفيـقي لهـم شخــب 
  بشيبتـه عافهـا  العيــان 

  وقلـت مـا هـذه البــوادي 
  فقـال لي شخـت يا فـالن 

4 
  تعجلت وخط الشيب في زمن الصبا 

  لخوضي غمار الهم في طلب المجد 
   

                                                
 )). بغـزوة: ((في الزیتونـة 1
  )).الحمـراء: ((نفسـھ 2
 .البحـر المتقـارب 3
  .البحـر الطویـل 4
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  قي مفر  1فمهما رأيتـم شيبـة فوق
  فال تنكروهـا إنها شيبـة  الحمـد 

     
2 

  يا من تقلد للعـالء  سلوكـا 
  نهجه مسلوكا  3والفضل أضحى

  كاتبتـني متفضـال فملكتني 
  ال زلت منك مكاتبـا مملوكـا 

4 
  كان إال أن جنى الطرف نظـرة  وما

  غدا القلب رهنا في عقوبة ذنبـه 
  وما الحق أن  يأتي امرؤ  بجريـرة 

  فيؤخـذ في أوزارها جار جنبـه 
   

                                                
 )).في مفـارقي: ((في األزھـار 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).َصیَّـره: ((في النفـح 3
 .البحـر الطویـل 4
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1 
  بادي النحـول كأنـه  2ما للسها

  متستـر تبـدو مخايـل خوفـه 
   3عليـك قلـت هذا ممكـن قالوا

  فـه داؤه من جو  4واللـه أعلـم
 

5 
  أجاد يراع الحسن خط عذاره 

   6وأودعه السر المصون الذي تَدرِ
  ولم يفتقر فيه لختم  وطابـع 

  فمبسمه أغناه عن طابع  السـر
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).قالـوا السھـا: ((في النفـح 2
  )).أتـراه یشكـو قلـت ھـذا ممكـن: ((نفسـھ 3
  ...)).واهللا یعلـم داره: ((نفسـھ 4
 .البحـر الطویـل 5
 )).یـدري: ((في النفـح، واألزھـار 6
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12 
  البـذول التي  عيـنقلت اعشقوا 

  في مثلهـا يرفض قول العذول 
  ـّل مـا أبصـرتـم منظـرا فق

  أملح من منظر عيـن البـذول 
3 

  ألوضاع الجمال مـدرس  وظبي
  ماهـر  المحاسـن عليهم بأقسـام

  أرى جيده نص المحلى وقررت 
  ثناياه ما ضمت صحاح  الجواهر

        
4 

  أذمم ذوي التطفيـل مهما أتى 
  وإن تكـن  أجملتهـم  فاعنـه

   

                                                
 . تقـع ھـذه البلـدة بالقـرب مـن غرناطـة؛ وفي الجھـة الجنوبیـة منھـا 1
 .البحـر السریـع 2
 .البحـر الطویـل 3
 .البحـر السریـع 4
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  1يمشي على رجليه مع كونـه
  من جنس من  يمشي على بطنه 


2 

  مـزاد عادني السهـ عند رأس ال
  ـد ولم تغـن حيلتي واجتهـادي     

  حسبي  اللـه كيف يبرأ سريعـا
  سهـر عن صـداع رأس الـزاد 

3 
  ما للورى فالكون مظلم      نجـواُأللَى كانوا  4ذهب

  ـث الحق وافتقد المعلم      الحديـالنـاس  5وتذاكر
     6أنا كـاتب السلطان  ما      طالعت كتاب  مسلـم

  إال   سخامـا   قادحـا     في الدين واهللا المسلـم 
   

                                                
 )).مـع أنـھ((: في النفـح 1
  .البحـر الخفیـف 2
 .مجـزوء الكامـل 3
 )).أفـل: ((في النفـح 4
 )).وتناكـر: ((نفسـھ 5
 )).طالعـت َقـطُّ كتاب مسلـم: ((نفسـھ 6
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1 
  إن أبهم الخطب جلى في دجنتـه 

  رأيا يفـرق بين الغي  والرشـد 
  الدهر أبدى من  أسرته  2وإن غَنا

  صـدوكفـه هدي حيران وري 
  وإن نظـرت إلى ألالء  غرتـه 

  الشمس في األسد  يوم الهياج رأيت
 

3 
  تخونه صـرف الزمان وهل تـرى 

  دوامـا لحـال أو بقـاء على أمـر 
  هو الدهر ذو  وجهيـن يوم وليلـة 

  ومن كان ذا وجهين معتب  في غدر 
   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  )).عتـا: ((في النفـح 2
 .البحـر الطویـل 3
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1 
  لقد جمدت رجالي تاجرة  الردى 

  فخفضت من بأي لديه وإشـراف 
  وما ارتجي من بقعة قد هجوتهـا 

  2لقد ظفرت بي فهي تعمل أطراف
3 

  وقيـت الـردى قل لشمس الدين 
  لم يـدع سقمـك عنـدي جلـدا 

  4رمـدت عينـك هـذا عجيـب
  عيـن الشمس تشكو  الرمـدا أو

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).أطـرافي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .بحـر الرمـل 3
 .؛ وھـو أسلـم))عجـب: ((في النفـح 4
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1 

  بأنـك ذو يسـار  لهـمحلفـت 
  وذو ثقــة وبـر  باليميـن

  مـال ليستندوا  إليـك بحفـظ  
  فتأكــل باليسـار وباليميـن 

  
 

 
  

2 
  شوق وحث ركابه  طوى البعد عن

  حط  رحاله  3وأوشك في مغناك
   

                                                
 .البحـر الوافـر 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).مغنـاه: ((في الزیتونـة 3

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

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


798 
 

  ومما شجاه البعـد عنك  وشفـه 
  هالله   فوقالسقم  نحولتبـدى 

      
1 

  تخالف جنس الشوق والحكم واحد 
  وكـل محـب في الكمال مشتـاق 

  للغيث حاجة  األرض اشتياق فمعنى
  الغيث ألرض إشفاق اشتياقومعنى 

  
    

2 : 
  قل للذي ذكرى الهدى  وعهـوده 

  فبكى وأصبح مشفقـا  من فقـدها 
  غصبت حقوق اللـه جل جاللـه 

  فقضى أبا الحسن الصغير بردهـا 
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الكامـل 2

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

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


799 
 


 

  نصبه  ال عدل في الملك إال وهو قد
  عصبـه  1وصير الخلـق في ميراثه

  2والكفتـان تـرى  مـن كفـه درة
  المجهول  للطلبـة  3تستخـرج العدد


 

4 
  إذا  كان فقي من نداك غمامـة 

  وريحان  وحولي روح من رضاك
  فإن سموم  القيظ عندي نسمـة 

  وإن مشيم  القفـر عندي بستـان 
   

                                                
  )).في میزانـھ: ((في النفـح 1
 )).درتـا: ((نفسـھ 2
  ..)).أن تخـرج العـدد: ((نفسـھ 3
  .البحـر الطویـل 4
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1 
  رأيـت بكفـك اعتبــارا 

   2بأسـا وندى ما أن يبـارى
  3فقلت وقـد عجبـت منـه

   4يا  بحـر متى تعود نـارا
       
5 

  يـا إمامـا أطـال ربي  عـاله
  وهمـاما  بـالفخـر مـا أواله

  أنت كالرمح في اعتدال وطـول
  وانتخـاب الحديـد  في أعـاله 

   

                                                
 .البحـر المتقـارب 1
  : ورد ھذا البیت في النفـح والزیتونـة ھكـذا 2

 )). بأسس ونـدا مـا أن یبـارى *رأت بكفـك اعتبـارا ((
 )).منھـا: ((في النفـح 3
  )).یا بحـر مـتى تدعـو نـوارا: ((ورد ھذا الشطر في النفح ھكـذا 4
 .البحـر الوافـر 5
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1 
  متقدمـا 2أن لـم أجئ ضـرنيما 

   المضمـار  يعرف آخر 3بالسبـق
  ولئن غدا  ربـع البالغـة بلقعـا 

  فلـرب كنـز في أسـاس جـدار 
  

4 
  بـأوت عـلى زمـني همـة 

  العاتـب   5فأعتبني الزمـان
  وشرفـني اللـه فـي موطني 

  وفي بيتـه  يشـرف الكاتب 
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).لـم أكـن: ((ـار، وفي األزھ))أجـز: ((في الزیتونــة 2
 )).فالسبـق: ((، وفي األزھـار))السبـق: ((في النفـح 3
  .والبیتـان مـن بحـر المتقـارب)). ابـن الكواكـب: ((في اإلسكوریـال 4
 .؛ وھـو أسلـم))الزمـن: ((في النفـح 5
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1 

  أقـول والليل أعيـاني تطاولـه 
  وأوسـع الذم والتعنيت أسـوده

  ما كان يجرأ ليلي أن  يطاولـني 
  شعاركـم  يا بني العباس أيـده 

 
2 

  أقـول والصبح ال تبـدو مخايلـه 
  3وقد تعجبت من سهـدي ومن أرق

  كأنمـا  الليـل زنـجي مالبسـه 
  قـد زينـت بآلليء أنجم  األفـق 

  ونـام سكْـراً فال شـيء ينَبهـه 
  لما يخـشى حراكا حمرة  الشفـق 

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  .البحـر البسیـط 2
 )).أرقي: ((طویـل. جعلھـا د 3
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1 
  في مصر قلبي من خزائن يوسف 

  عي  تمتـارهـحب وعيـر مدام
  اسمـه فكأنـهحليت شعـري  ب

  دينـاره  2في كـل قطـر جلُّـه 
     

3 
  قالوا لخدمتـه دعاك محمـد

  فكرهتها  وزهدت في التنويه
  كـاره  والمهيـنفأجبتـه أنا 

  في خدمة المولى محب فيـه 
       

4 
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .؛ بالحـاء المھملـة))حلـھ: ((في النفـح 2
 .البحـر الكامـل 3
 .البحـر الطویـل 4

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

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


804 
 

  إذا ما تجلى  النور في جنح ظلمـة 
  جالهـا كما تجلو الدجا غرة  الفجر 

  فال تنكـرن الحبـر إن حال لونـه 
  فوجهك يجلو ظلمتي الليل  والحبـر 

        
 

  اجـب بو  1أحبـك يا مغنى الجالل
  2وأقطع في أوصافك الغُر  أوقـات

  تقسم منك الترب قومي وجيـرتي 
  4وبالبطن أموات 3أحياءففي المظهر 

5 
  بن نـوح  سبتحييـت يا مختـط 
  مـزن يغتـدي  أو يـروح  بكـل

   

                                                
  )).أحّییك یا معنى الكمال: ((، وفي النفح))الجمال: ((في الزیتونة، واألزھار 1
 )).أوقـاني: ((في النفـح، واألزھـار 2
 )).أحیـائي: ((نفسھمـا 3
 )).ي البطـن أمـواتيفـفي المظھـر أحیـائي وف: ((في المصدریـن 4
 .البحـر السریـع 5
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  وحمـل الريحـان ريـح الصبـا 
  أمـانـة  فيـك إلـى كـل روح 


 1؛

2 
  هللا بنيونـش تحـكي منازلهـا 

  كواكـب أشرقت في جنح ظلمـاء 
  صح النسيـم فما يعتل من أحـد 

  إال النسيـم وما يرتـاع مـن داء 
   إذاهـا أن الشمـال ومـن كرامت

  تمشي على المـاء   رامت زيارتها
وقـد بنيـت مزيـة محبيهـا  مصـروفـي 

  : عـلى مـن دونهـم
  سلمت لمصر في الهوى من بلـد 

  يهديه هـواؤه لـدي استنشاقـه 
   

                                                
  .تسـمى أیضـًا بلیونـش؛ وھي ضاحیة مـن ضـواحي سبتـة 1
  .البحـر البسیـط 2
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  ينكر دعواي  فقـل عني لـه  من
  تكفي امرأة العزيز  من عشاقـه 

 
  كأنـه بلد تحـف بـه الريـاض 

  وجه جميـل والريـاض عـذاره 
   1وكأنمـا واديـه معصـم فضـة

  ومن الجسور المحكمات  سـواره 
     

2 
  الكدية  من شيتـه  عنحـدث 

  يظـن إخبـارك  تصحيفــا 
  فالعقـل  بالمعتـاد مستأنـس 

  ر الواصـف موصوفـا إن ذك
  والحـق في أوصافهـا أنهـا 

  خرقـاء حسن وجدت صوفـا 
   

                                                
  )). غـادة: ((دار الكتـاب، وجابنجـوس: في مخطـوطي 1
 .البحـر السریـع 2
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1 
  إذا أهـدي اإلنسان وردة  جنـة 

  من بعـد العبـوس محيـاه  تهلل
  أن يحيـا لفصـل يعيدهـا وأمل

  فكيف بمن في جنة الورد  مثواه  
2 

  إن كانـت  الجنـة موجـودة 
  الزاويـة  في األرض قلنا جنة 

  يا بقعـة فـاز بها المشتـري 
  ـةـفـأم مـن  خلقهـا هاوي

 
  تذكرت عهدا كان أحلى من الكرى 

  وأقصر من إلمام طيف خيالـه 
  فيا ليت شعري من أتاح لي الجوى 
  ببالـه  أمروعذب  بـالي هل 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .یـعواألبیـات مـن البحـر السر. منتـزه شھیـر في غرناطـة: الزاویـة 2
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1 
  أمعللي بمطامـع  من دونهـا 

  النفوس مفاوز األعمـار  جوب
  تزداد أشواقـي إذا يوم خـال 

  كتضاعـف األعداد  باألسعار 
 

2 
  بالسلـو حليف الغـرام  رموا

  وأدمعـه  كالحيـاء الهاطـل 
  ـدي أعـوذ بعـزك يـا سي

  لذِلـى مـن دعـوة  الباطـل 
 

  قلبت بالهـوى فقيامـه  عذبـت
  في نار جهرك دايما  وقعـوده 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .البحـر المتقـارب 2
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  1ولقد عهدت القلب منك موجِـدا
  خلوده 2العذاب فيفعالم يقضى 

:3   
  يا غـزاال ترك القلب المبـلى 

  وكآبـه  4حين ولي في  ذفوف
  خشى القلب  مني خفقانا كيف ي

  ودواء المسك في تلك الذؤابـه
5 

  6من لي بذكـرى كلما أوجبتُهـا
  تثبـت  تمحو سلوي واشتيـاقي

  7وسحاب دمع كلما  استَمطَرتـه
  8غير القتاد بمضجعي ال تنبـت

   

                                                
 )).القلـب وھـو موحـٌد: ((في النفـح، واألزھـار، والنثیـر 1
 )).النـار: ((في الزیتونـة 2
 .بحـر الرمـل 3
 .ویقصـد السرعـة)). ذفـوق: ((في اإلسكوریـال 4
 .بحـر الكامـل 5
 )).أوجستھـا: ((في النفـح 6
 )).أمطرتـھ: ((نفسـھ 7
 )).ال ینبـت: ((نفسـھ 8

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

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


810 
 

1 
  السود  شعـرا  2أضاف إلى الجفون

  ليـل أو صبغ المـداد كجنح ال
  فقلت أميـر هذا الحسن تزكـو األ

  جـور  له  بتكثيـر السـواد
 

3 
  من لي به أسمـر حلو اللمـا 

  أهيف ماضي السحر  مرهوبه
  كالنحل  في رقة خصر  وفي 

  لسـع مـتى شـاء ومقلوبـه 
 

  لما أطـل عارضـه  4أنكرتـه
  فقـال لي حيـن رابه نظـري 

   

                                                
  .البحـر الوافـر 1
 )). العیـون: ((في الزیتونـة 2
  .البحـر السریـع 3
  .؛ وھـو أسلـم))أنكـرت: ((في النفـح 4
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  ألـم  تقـل لي بأنـني  قمـر
  فانظـر إلى وبر أرنب القمـر

 
 

  1ال تهـج بالذكـر من خلـدي
  محتملـه   شـق 2نـار شوق

  ويقـول النـاس  فـي مثـل 
  ال تحـرك مـن  دنـا أجـه 

3 
يا من بأكنـاف فـؤادي ر4تَـع  

  حبك المتسـع  5قد ضاق بي في
  ما فيك لي جدوى وال أرعـوى 

  شـح مطـاع  وهـوى متبـع 
   

                                                
 )).في كبـدي: ((في النفـح 1
 )).َوْجـِد: ((نفسـھ 2
 .البحـر السریـع 3
 )).َرَبـْع: ((في النفـح 4
 )).عـن: ((نفسـھ 5
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1 
  قال جوادي عندمـا    همزت همزا  أعجزه 
  إلى متى تهمـزني    ويـل لكـل  همـزة 

      
2 

  أصبح الخـد منك جنة عـدن 
  لى أعيـن وشم  أنـوف ـمجت

  من الجفون سيـوف  3نَـاظَلَّلْتَ
  السيـوف  ظلجنة الخلد تحت  

4 
  محاسنك اغتـدت جنات عـدن 

  لمن  يرتـاد إحسانـا وحسنـا 
  إنسـان عيـن  5فمهمـا حلهـا

  فإلنســان فيهـا مـا تمـنى 
   

                                                
 )).مجـزوء الرجـز 1
  .البحـر الخفیـف 2
  )).َظلََّلْتـھ: ((وفي النفـح)). أصدقتنـا: ((في الزیتونـة 3
 .البحـر الوافـر 4
  )).جالھـا: ((في الزیتونـة 5
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1 
  سـاورت أسود من ظالم دجـا 

  من باتـه  فإلى الجحيـم دفـع 
  قـول سطـا الصباح به أنا ال أ

  ثعبانـه  فربـع  2لكـن طـغى
3 

  رفعـت قصة اشتيـاقي ليـحي
  رافضـا للفتـوة   الوجه 4فـورى

  5ورمى بالكتـاب  ضعف ابتساٍل
  قلت يـحي خذ الكتـاب  بقـوة 

6 
  7سار بي لألمير يشكو  اعتراضا

  يوسف والشهود أبنـاء جنسـه 
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 )).سطـا: ((في الزیتونـة 2
  .البحـر الخفیـف 3
 )).فـزوى: ((في النفـح 4
  )).لاھتبـا: ((، وفي النفـح))انفعـال: ((في الزیتونـة 5
  .البحـر الخفیـف 6
 )).اعتـراضي: ((في النفـح 7
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  بديهـاقـال مـا  تقـول قلت 
  1لم أخف من عقابـه أو حبسـه

  حصص الحق يا خوند فدعـني 
  أنا راودت  يوسفـا عن نفسـه

2 
  يا كوكب الحسن يا معناه يا قمـر 

  يا روضة المتناهي الريع يا ثمره
  ممتنـع   عنـكأمرتـني بسلـو 

  مأمور حسنك لما  يقض ما أمره
 

3 
ـنَييلذيـذ الوسـن  4أفقـد ع  

  الرسـن  خليعمن لم أزل فيه 
   

                                                
 )).لـم َنخـْف مـن نكالـھ أو لحبسـھ: ((في النفـح 1
 .البحـر البسیـط 2
  .البحـر السریـع 3
 .؛ وذلـك بعـد حـذف الھـاء))جفـنيَّ: ((في النفـح 4
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  عـذاره المسـكي في  خـده 
  أنبتـه اللـه النبات الحسـن 


1 

  أنظر إليه شبيه معجزة العصـا 
  بتنقيـة المثانـة خصصـا  2ماؤه

  فإذا الطبيب سقاه أسرع نجحـه 
  الزالل مع الحصا  3بالماء وتحدث

4 
  على كتم  سـره  دمعييعاهدني 

  ويميـن   ويجري إذا ذكر جوى
  وذك ألني من نجيعي خضبتـه 

  وليس  لمخضوب البنان يميـن 
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).مـاٌء: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).المـاء: ((ء؛ فغـدتالبـا: طویـل. حـذف د 3
 .البحـر الطویـل 4
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1 
  تَلَوى ظالم الليل بالصبح ظالمـا 

  أن تبدى الضوء واقشع الحلك  إلى
  كما سرق العبد العبوس عمامـة 

  فأخرجها من تحتـه حاكم الفلـك 
2 

  أقول ووعد الصبح  يمطله الدجـا 
  إلـى أن تبـدى للعيـون محيـاه 

  كأن صبـاح الطلـق طفل  مجرد 
  تلقفــه الثعبـان ثــم تبنــاه 

3 
  صبح يـرى  عبس الليـل فال

  وهوى النجـم وغاب الفرقـد 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الطویـل 2
 .بحـر الرمـل 3
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  وضحكنـا وحلينـا طـرفـا 
  أفال يضحـك هـذا األسـود 

1 
  أيا ليـل أفرطـت في جفـوتي 

  منـك  شر الخـالل  وعودتني
  ومـالي ذنـب ولكن  سخفـت 

  بقـرط الثريـا وتاج الهـالل 
 

2 
  3أرقت وجنـح الليل قيد خطـوة

  على الجفن القريح المسهد فلهفي 
  4وما بليت نفس أمرت  تنظر فيه

  بأوحش من عبد عبـوس مقيـد 
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).لخطـوة: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).نفـٌس ُتَنظِّـُر فیـھ: ((.. ؛ فأضحـت))أمـرت: ((طویـل كلمـة. حـذف د 4
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1 
  يا ليل طلـت  ولم تجد بتبسـم

  وأريتني خلـق العبوس النـادم 
  هال رحمـت  تغربي وتفـرقي 

  للـه ما أقسـاك يا ابن الخـادم 
2 

  حـار الظـالم عـلي دورة كافر  
  دت  قصد عبـادة وتـالوة فقصـ

  ولو أنـني كابرتـه لـم أستطـع 
  ما حال  أبيض في بـالد  قهـاوة 

3 
  بليـل كانون عرفـت الجـوى 

  لوال ضيـاء  كف من ظلمـه 
  طـال به نفـح نسيـم الصبـا 

  فاشتعـل اإلصباح في فحمـه
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  .ـر الكامـلالبح 2
 .البحـر السریـع 3
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1 
  وكأن جنـح الليل أسود سـارق 

  لطلق ثوبا أبيضا سرق الصباح ا
  ما زال يضرب بالبوارق  ظهره 

  حتى أقر به فهـا هو قد أضـا 
2 

  يا ليلة ساهـرت  طالـع أفقهـا 
  حتى تمايـل  غاربا أو غاطسـا 

  والصبح من ريح الشمال  بزكمة 
  تركتـه من بعد استكان عاصفـا 

3 
  ا ليلة بالخصـب لم تأُل  شهـرة أي

  كما اشتهرت في فضلها ليلة القـدر 
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  .البحـر الكامـل 2
 .البحـر الطویـل 3
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  1فأمن فيها اللـوز من غمة النـوى
  وأصبح فيها التين منشرح الصـدر

2 
  رقعـة  3تتعـاور القطبـان فها

  وكالهمـا فيها لعوب حـاذق 
  الزهرة الزهـراء قربان  بهـا 

  م بيـاذق والبدر شاة  والنجـو
4 

  إذا ما سـرى ليال فبالنجم يهتـدي 
  ومهما انتـمى يوما فللبرق  ينتـم

  يصيـخ إذا أصغى بمسمع كاهـن 
  ويرنـو إذا أومى بطرف  منجـم 

  فبوأتـه مـن مهجــتي  متبـوأ
  خفيا عـلى سـر الفـؤاد المكتـم 

   

                                                
 )). فآمـن قلـُب اللَّـْوز مـن علـة النَّـَوى: ((في النفـح 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).فیھـا: ((طویـل. جعلھـا د 3
 .البحـر الطویـل 4

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

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


821 
 

  عجبـا مني وفـرط تشيـعي  1فيا
  جدي  فيه وهو ابن ملجـم  أهيم بو

      
2 

  أرى سيـف إبراهيم بيـني وبينه 
  مناسبـة عنـد اعتبار المناسـب 

  أزيل حروف الخط عند التباسهـا 
  وتبشـر حداه حروف  الكتايـب 

  
3 

  أن شاهدتني واختبرتـني الفضل لي
  على كل مصقول الغرارين مرهف 

قائمـا  4كفـاني فخـرا أن تـراني  
  بسنـة إبراهيـم في كفّ يوسـف 

   

                                                
  )).ویـا: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
  .حـر الطویـلالب 3
 )).وحسـبَي فضـًال أن تـراني قایمـا: ((في النثیـر 4
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1 
  إن شهرت نصلي يدا يوسـف 

  ريعـت لكفـي مهجة الليـث 
  في كفـه  البرقولحـت مثل  

  ال ينكـر البرق على  الغيث 
2 

  الهمامـا  المولىعلَم الملـوك  أعـني  يوسف 
  سـقى   وأنا أسـقي  الغمامـا  3الغمام ألرض

4 
 ـهيمتعلم  طيفـوري خـالل س  

  وإن كان  منسوبا إلى غير بسطام 
  فجاء فقير الوقـت البس خرقـة

  صحبة  صوام وليس براض غير 
   

                                                
  .البحـر السریـع 1
 .مجـزوء الرمـل 2
 .؛ بإضافـة األلـف))األرض: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .البحـر الطویـل 4
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  فديتـك  ال تردده عنـك مخيبـا 
  يا مـوالي قصة بلعـام  1ودرسـه

2 
  بـه جلسـاه 3يبـأى   كأنمـا الـروض ملك
  سقى الرياض كسـاه   يرضى  النديم فمهمـا 

4 
  عند طلوعهـا  الشمس 5كأني قرص

  وقد قدمت من قبلها نسمة الفجـر 
  وإال كما هبـت بمحتـدم الـوغى 

  بنود نصـر  من لكنالنصر  6صبا
7 

  ويجـر تالعـب  في  شريـط 
  وحي الفعل متصل  الصمـوت 

   
                                                

  )).وَدْرُسـك: ((طویـل. جھلھـا د 1
 .بحـر المجتـث 2
 )).بـاھي: ((في النفـح 3
 .البحـر الطویـل 4
 )).قـوس: ((في األزھـار 5
 )).بنصـر: ((نفسـھ 6
  .البحـر المتقـارب 7
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  تدلى وارتقى  وسمـا وأهـوى 
  1فأعجب في  التماسك والثبـوت

  إن يكـن بشـراً سويـا  2فقلنـا
  3غريـزة مـن عنكبـوت فيـهف

4 
  خصصت بالحسن وانفردت بـه 

  5فجـل قـدري  وقـل أشبـاه
  كأنـني  كوكـب الصباج  بـدا

  عـلى جبيـن الغـني  باللـه 
6 

  ما رأت عيني عجيبـا   كيـراعي في الـدواة 
  الظلمات  بحـرخرج الـد    ر  من غايصا يست

   

                                                
 .ھـذا البیـت مختـل 1
  )).فقـل: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).عنكبـوت ففیـھ غریـزة: ((؛ فأضحـت))مـن((طویـل كلمـة . حـذف د 3
  .بحـر المنسـرح 4
 )).أشبـاھي: ((طویـل. جعلھـا د 5
 .مجـزوء الرمـل 6
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1 
  أقالمنـا الواسطيـة    ذوابـل  خطيـة 
  مصروفـة  لجهـاد    وحكمة وعطيـة 

 
2 

  يا حسنـه من  ملـزم أثـاره 
  لذوي الوراقة   أحسن اآلثـار 

  وكأنما  الكراس طرف أشهب 
  3شدوا على  شفتيه عود زيـار

  ما قلم الكتـاب بصفحـه وكأن
  مكوى وذاك النفط نفط النـار 

4 
  إذا أنت الحظت السالح وجدتني 

  أطاولـه عزا وأفضلـه  قـدرا 
   

                                                
 .تـثبحـر المج 1
 .بحـر الكامـل 2
 .آلـة مـن خشبتیـن؛ یستعملھـا البیطـري تقییـد الفـرس؛ حـتى یعالجـھ: الزِّیـار 3
 .البحـر الطویـل 4
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  محمـد اإلمامويلبسـني المولى 
  فتبصر منه الشمس توجت البدر  

1 
  لحسن بني نصر صنعت محمدا
  ز فـألي والنصرفيهديك معنى الع

  بحر السماء حبابـة  علىعلوت 
   البحر وال غرو أن يعلوا الحباب على

2 
  لمجـدد الملك الرفيـع محمـد 

  أنشيت فأعجب من  غرابة شان 
   3تبدو مظاهـري ألمور كأنـني

  باطن المولى  الذي أنشـان من
 

  العود ثديها  منطفال  ومرضعة
  وال در إال الدر من أدب محـض 

   
                                                

  .البحـر الطویــل 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).تبدو مظاھـري لھا فكأنـني: ((طویـل ھـذا الشطر ھكذا. جعـل د 3
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  إذا لمستـه بالبنـان  تخالهـا 
  طبيبا من الحذاق جس على نبض

 
1 

   صعدا 2أقول والبدر يسمو في السماء
  لصاحبي والدجا مستقبل  الفجر 

  أنظره في كفة الميزان  صاعـدة 
  كأنها ضجة بيضاء من حجـر 

3 
  قلم المحاسن خط نور عـذاره 

  مثل حلتـه يحاك بال  علـم  أو
  ال تتقوا عينـا تصيب جمالـه 

  فاللـه  عوضه بنـون والقلـم 
   

                                                
وھـذان البیتـان مـن . ـن الزیتونـةوصححـت م)). البـدو: ((في اإلسكوریـال 1

 .البحـر البسیـط
  )).في السمـا: ((طویـل الھمـزة؛ فغـدت. حـذف د 2
 .البحـر الكامـل 3
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  لقيت مواجها  2غدا 1ولـرب رزق

  كفــت أكفهــم  وقايـة واق 
  هـم جاورت  والتفتـوا إلي فخلت

  على األعـناق  3جعلـوا ذوابلهـم
4 

  رمانة راق منها منظر عجيـب 
  تريك صورتهـا إبداع باريهـا 

  كأنمـا  حبهـا در  وظاهرهـا 
  خد ومن شحمها قطـن يواريها 

5 
  ومنتقـش المتـن كالمبـرد 

  ـرف النسيـم النـدي إذا هب ع
   

                                                
 )).ورق: ((في الزیتونـة 1
  ...)).ولـربَّ رزِق غـٍد: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).دوابھـم: ((في الزیتونـة 3
 .البحـر البسیـط 4
 .البحـر المتقـارب 5
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  تدافـع  مسترسـال مايجـا 
   اندفـع الـدرع من  مـزود كما

وقلـت وقـد استـزاد الطلبـة الحاضـرون مـن 
  :1ذلـك

  وطموح العباب ضافي المقيـل 
  حسر الروح عن حسام صقيـل 

  كسبيك اللجيـن ذهبـه الصـا
  نع صبحانـه بشمس األصيـل 

2 
  3ومدرع ينساب في منبت الخوط

  مثوى  ظلـه كل مغبـوط  4تعيا
  أقام شعاع الشمس يشغل فوقـه 

  البوط 5فسال له ذوب اللجين في
   

                                                
  .بحـر الخفیـفال 1
  .البحـر الطویـل 2
 .ھـو الغصـن الناعـم: الخـوط 3
  )).یداعـب: ((طویـل؛ فجعلھـا. تنصـرف د 4
 )).مـن: ((طویـل. جعلھـا د 5
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  ثعبـان  نهــر راعنـا مـده 

  لما أتـى  ينسـاب من حجـره 
  فاهتزت األغصـان من فوقـه

  وصاحـت األطيـار في إثـره 
1 

  أنظـر إليه واألصيـل مـورس 
  والشمس ترسل من عنان مسيرها 

  وكأنما هـو زئبـق  مترجـرج 
  ألقت عليه الشمس من إكسيرهـا 

2 
  بتاجـرة  ريـح أزاحك  بردهـا 

  إله  متى استرحمتـه فهو يرحـم 
  رأت عصبي غزال وجسمي مرمة 
  وتلحـم  ومي كلفهـا هي تسـدي 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .البحـر الطویـل 2
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1 
  يا بقعـة بالحمـد معروفـة 

  الشمس فال تشـرق   2تحذِّرها
  ترى عيـون الماء عمشا بها 

  وأعيـن النيـران ال تنطـق 
3 

  جفاك الحيا من بقعة ظلت عندها 
  بال  جلـد مما لقيـت وال جلـد 

  فلو سامتها الشمس أرعد قرصها 
  سطع حراكا من البرد ولثت  فلم ت

4 
  الجـوار 5لعمـري أسا شليـر

  وسـد علي رحيـب  الفضـا
   

                                                
 .البحـر السریـع 1
  )).تزورھـا: ((في الزیتونـة 2
  .البحـر الطویـل 3
و أعظـم جبـل یطـل عـلى غرناطـة؛ ویسـمى أیضـًا ؛ وھـSolarisجبـل شلیـر  4

سییـرا نیفـادا؛ لتراكـم الثلـوج  Sierra Nevadaبجبـل الثلـج؛ تعریـب اسـم 
 .عـلى قمتـھ صیفـًا وشتـاء

  )).أسـاء: ((في النفـح 5
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  هو الشيخ أبرد شـيء يـرى 
  إذا لبـس البرنـس األبيضـا 


1 

  وكريمة شهد الخضاب شهـادة 
  نـد األداء مـزورة بفتوهـا ع

  مـرض الفـؤاد وحم ألجلهـا
  فجعلـت منها للعالج مـزورة 

2 
  عهدي بهاتيك الكريمـة مهـرق 

به العيـون وتغبـط  3يقـن تسر  
  أغريـت أجزاء المـداد بظلهـا 

  وكذا المداد على الطروس مسلط
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .البحـر الكامـل 2
 )).تسعـد: ((في الزیتونـة 3
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1 
  بعد ما الح المشيب وقـد  2تهاخض

  جوزت في العقل كتم الصبح بالغبش 
      فاض البياض على رغم السواد بها 

  تحت الكحل في العمش  الدمعويرشح 
3 

  رجعنا بفضل اللـه بعد استـدارة 
  وفينـا بها األنـس كيل اختيـاره 

  البركان مفروض تقطة   راجعكما 
  لسطح  منها كان بدء مـداره من ا
4 

  تنأى الشهب والشمس فتنة  5البصر
   6تألأل منا البـر والبحر ذو المـوج

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
 )).وخضتھـا: ((طویـل الـواو؛ فأضحـت. د أضـاف 2
 .البحـر الطویـل 3
  .البحـر الطویـل 4
  ...)).إلى العیـن تنـأى: ((طویـل. جعلھـا د 5
  . وتصوبـت مـن الزیتونـة)). المـدح: ((في اإلسكوریـال 6
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  رحلنـا عن األوج الرفيع نحلهـا 
  أجل شـتى ثم عدنـا إلى األوج  1من

2 
  نسبـة كتبـك  وبينبين السهـام 

  مهما يصـاب من العـدو المقتل 
  وإذا أردت  لهـا زيـادة نسبـة 

  هذي وهـذي في الكنانة تجعـل 
3 

  بتنـا نكابد هـم القحـط ليلتنـا 
  4وأنجد السهد والكرب البراغيث

  ما كنـا نكابـده  5نحمـل وكنَّـا
  6غيثـا  البرىمن المشقة لو أن 

   

                                                
  )).لمـن: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .البحـر الكامـل 2
 .البحـر البسیـط 3
  : في نفـح الطیـب ھكـذاورد ھـذا البیـت  4

 )).وأیَّـد الھـمُّ والسھـد البراغیثـا *بتنـا نطارح ھـم القحط لیلتنا ((
  ..)).وكـان ُیْحَمـل: ((في األزھـار 5
 .أصابـھ الغیـث: غیثـا. التـراب: البـرى 6
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1 
  وقالوا بدت منكم على الجلد حمـرة 

  3براغيـث  لكم رقطونـا 2فقلنـا
  4عدت نحونا ليال ومن بعد ذا امتدت

  5كما رقصت في القلوب زرقطونا
6 

  إن اللِّحاظَ هي السيوف حقيقة 
  ومن  استراب فحجـتي تكفيـه 

  لم يدع غمد السيف جفنا باطالً 
  فيـه   يغمـدإالَّ تشبـه اللحـظ 

 
  هممـت ألن أقبلهـا بشيبـتي 

  فأبدت عنـد ذا سمة القنـوط
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).فقلـت: ((في النفـح 2
 .أي نقشونـا؛ بالبقـع الحمـراء 3
 )).اغتـدت: ((حفي النفـ 4
 )). في الَقْلـِو بـزر َقُطوَنـا: ((..نفسـھ 5
 .البحـر الكامـل 6
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  وقالـت  لي رأيتك في حياتي 
  جعلت بجسمي  قطن الحنوطو

 
      

 
  فقا بنفسـك سيـدي رفقـا ر

  فالفضـل أن تبرا وأن  تبقى
  أما مزاجـك فهـو معتـدل 

  لكن أظـن خيالـك استسقـا 
1 

  رأيت بمخـدومي انتفاخا  فرابـني 
  وباكرت دكان الطبيب كما وجب 

  فقـال وقاك اهللا فيـه فـال تخـف
  عليه فهذا النفـخ ليس له سبـب 

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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1 
  واالني بفضله    2هـم أن ينْتـفَ ذَقْـني   قلـت

  جنـة  وصلـه  3لـم أكـن أدخـل  إال   أمرد
4 

  بامتحاني واختبـاري    قلـت لمـا سـألوني
  أنـا من عاري  كأس   أنا من كـاسي عـار

5 
  ت حلقت  الكس مني بنـورة وقال

  فقلت لها استنصرت من ليس ينصر 
  عني فديتك واصدقي  6أال فاخبري

  ذاك الكـس أني  مقصـر 7بحلق
   

                                                
 .مجـزوء الرمـل 1
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال؛ ووردت في الزیتونـة 2
  )).آمـًال: ((طویـل. جعلھـا د 3
  .مجـزوء الرمـل 4
 .البحـر الطویـل 5
 )).ـغيفابل: ((في النفـح 6
 )).محلَّـق: ((نفسـھ 7
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1 

  اجتماع  بخالد  2خليلَي إن يقض
  ولن تعدوا الحقـا  3نيفقوال له ع
  برقه  4سرقت العماد األصفهاني

  البرقا 5وكيف ترى في شاعر يسرق
6 

  ظفرنا في الزمان بخاتم  7وقالوا قد
  قد اجتمعت أوصافه الغر في شخص 

  فقلت لهم إن صح ما قد  ذكرتـم
  فـص فال بد أن يحتاج  فيه إلى  

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).ُیْلـَف: ((في األزھـار 2
  )).قـوال: ((نفسـھ 3
 )).األصبھـانيَّ: ((نفسـھ 4
 )).سـرق: ((نفسـھ 5
  .البحـر الطویـل 6
 ...)).وقالـوا ظفرنـا: ((؛ فغـدت))قـد((طویـل كلمـة . حـذف د 7
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1 
  قالت بعقلك فاحتفظ كي  ال تـرى 

  تبكي بضر ليس  يعرف كاشفـا
  واعمل فديت حساب سحري وارعوي
  سرنا كاشفا  2فأنا الذي أخرجت على

3 
  قالت إذا استخبرتها عن  زوجها 

  هو يقـرن األزواج في الفـدان
  السالم تحيـة  عنيت ابلـغي قل

  عند المـجئ لزوجـك القـران 
4 

  وذي زوجة تشكو فقلت له اسقها 
  دواء من الحـب الملين للبطـن 

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  ..)).أخرجـت سرنـا: ((.. ؛ فأضحـت))عـلى((مـة طویـل كل. حـذف د 2
 .البحـر الكامـل 3
  .البحـر الطویـل 4
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  فقالت أبت  شرب الدواء بطبعها 
  فقلت أسقها إن عافت الشرب بالقرن 

       
1 

  إنني ابن سليمان وفي الفكر فترة 
  تخبـر أن العقـل جـد مغيـب 

  فقلـت أظن السيـد أعتم عمـة 
  ولكنها في األصل من كنية  األب 

2 
  قـال لي عندمـا أتى بجـدال 

  وشكوك  على أصـول الديـن 
  3ي  يبـدل الـدال تـاانـولس

  في األمور عن تبييـن  4عاجزا
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .البحـر الخفیـف 2
  )).تـاء: ((في النفـح 3
 )).عاجـٌز: ((نفسـھ 4
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  التمس مخرجا  يوافق  قـولي 
  التيـن  1قلت أحسنـت يا حالّل

 
2 

  بعثـت لـه إذ اتبعنـا عصيـرا 
  هجـرنـا  فـي تفقـده البيوتـا 

  لعلـك يا حبيـب القلـب تـأتي 
  نـا عنبـا وتوتـا فتأكــل  عند

 
3 

  بعقيـب الكـرى  4إذا قمت قلـت
  إلـهي أنـت  إلــه الــورى 

  تباركـت أنشـأتهـم من تـراب 
  وأنشـأتني بينهـم مـن خــرا

   

                                                
   .؛ بالجیـم المعجمـة التحتیـة))جـالل: ((في النفـح 1
 .البحـر الوافـر 2
 .البحـر المتقـارب 3
 )).قـل: ((النفـحفي  4
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1 
  يا قايـدي نحو الغـرام بمقلـة 

  2بكل فـؤادنفقـت  حـالوتهـا  
   الهوى ماذا جنيت علي من مضض

اد3اللـه ينصـف منـك يـا قَـو  
 

4 
  سقم بطنه  شكى ظبيرعى عارضي 

  وقال ولم ترشد لحذق وال كيـس 
  ألم تـر أني علـة البطن  أشتـكي 

  و بها لحية التيـس وينفع من يشك
5 

  حين لم أرج للخـالص سبيـال  
  دأبـه  بالصـدود فـي عشاقـه 

   
                                                

  .البحـر الكامـل 1
 )).فـؤادي: ((في النفـح 2
 )).َقـوَّادي: ((نفسـھ 3
 .البحـر الطویـل 4
 .البحـر الخفیـف 5
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  قيـض اللـه  لحيـة  لخالصي 
  قبضـت بالبنـان فـوق خناقـه 

1 
  لم أجـد  فيه ليـن بث لقلـبي 

  وقبـوال لحجـتي  واعتـذاري 
  ثقـل اللـه  ظهــره بعيـال

  ه بعـذار سـود اللـه وجهــ
2 

  ناديـت مبتهال وقد جن الـدجى 
  برمـت بـرده  وبنهجـه   لمـا

  يا رب واجعـل  لوعتي في قلبه 
  يا رب واجعل  لمحتي في وجهه 

3 
  لي حبيب  لست أعصى أمـره 

  لم أطـق بعد وصـال هجـره 
   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
 .البحـر الكامـل 2
 .بحـر الرمـل 3
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  بــرم يـدعي أنـي ثقيـل م
  أثقـل اللـه بعـدلي ظهــره 

1 
  وقد جـاء الغـالم بمثردة  أقـول

  بأمثالهـا يحـيى السعيد وينعـم 
  بنيـت على زرد ولقمني الفـتى

  كذلـك  ماعـون البـناء يقلـم 
2 

  شيـخ ربـاط إن أتى  شـادن
  د انسـدال الظـالم خلوتـه عن

  أدلـى وقـد أبصــره دلـوه
  وقـال يا  بشـرى هذا غـالم 

3 
  ضرط الفقيه فقلت ذاك غريبـة 

  ما كـان ذلك منـه  بالمعلـوم 
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .البحـر السریـع 2
 .البحـر الكامـل 3
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  2إلي وقال  قد أطرفتكـم 1فرنـا
  من ضرطتي بغريبة  المزمـوم 

3 
  4وذي حيل  يعي التقيـة أمرهـا

  مكايـده في لجـة الليل تسبـح
  يدب شبـول الليث والليث ساهر

  ويسرق ناب الكلب والكلب ينبح 
5 
  أقول لعـذالي لما نهاني 

  إذ جفـاني  6وقد وجـد المالمة
  علمـت بأنـه مـر التجـني 

  و  اللسـان وفاتـك أنـه  حلـ
   

                                                
  )).فدنـا: ((في النفـح 1
 )).أصرفتكـم: ((نفسـھ 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).أمـره: ((في النفـح 4
  .البحـر الوافـر 5
  )).المقالـة: ((في األزھـار 6
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1 
  تعددت األلفـاظ واتحـد  المعنى 

  وأصبح فـردا ما مرت به مثنى
  وهي كثيـرة  الجمعوعادت لعين 

  األسنى  محا كل فرق مجتلى وجهك
  2تعبـدت األفكـار آثارك العـال

  وقيدت  األبصار روضتك الغنـا 
  وقصرت األلفاظ عن نيل غايـة 

  ببعض الذي أبدته ذاتك من معنى 
3 

  إن كنت قد أحببتكـم  4ال ينكر لي
  أو أنني  استـولى علي هواكـم 

   

                                                
 .ھـو كتـاب روضـة التعریـف بالحـب الشریـف 1
 )).العلیـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .البحـر الكامـل 3
  ...)).ال تنكـروا إن: ((في النفـح، واألزھـار 4
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  طوعا وكرهـا ما ترون فإنـني 
  جود فما وجدت  سواكم طفت الو

 
1 

  والكـون أشراك نفـوس الورى 
  طـوبى  لنفـس حـرة  فـازت 

  إن لـم تحـز معرفة اللـه قـد
  شيء الـذي حـازت ـأورطها ال

 
2 

  أنى لمثـلي بالهوى من بعد مـا 
   دبيــب أي 3للوخـط بالفوديـن

  ذروة منبر  لبس البيـاض وحـل
  مني ووالى الوعظ فعل خطيـب 

   

                                                
  .ریـعالبحـر الس 1
  .البحـر الكامـل 2
 )).في الفودیـن: ((في النفـح 3
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1 
  قلت للشيـب ال يربـك جفـائي 

  في اختصاري لك البرور ومقتك 
  أنت بالعتـب يا مشيـبي أولـى 

  وفي غيـر وقتـك  فجـأةجيتني 
2 

  طال حـزني  لنشـاط ذاهـب 
ـه3كنـت أسقى دايمـا من خان  

  ينـدى نضـرة  وشبـاب كان
  نـزل الثلـج عـلى ريحانـه

4 
  سرق الدهـر شبابي  من يـدي 

  ففــؤادي مشعـر بالكمــد 
   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
  بحـر الرمـل 2
 )).حاِنـِھ: ((في النفـح 3
 .بحـر الرمـل 4
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  األمـر إذ أبصرتـه 1وحملـت
  ما أفقـدني من ولــدي  بـاع

2 
  الشيب قد نصـال  3أنظر خضـاب

  بعـده انفصـال  ورائـد العيـش 
  كلفـت بــه والـذي 4ومطلـبي

  قد  رمت  تحصيله فمـا حصـال 
  ال أمـل مسعــف وال عمــل 

  في ذا والموت قد  وصـل  5نحـن
6 

  قحطنـا ثم صاب الغيث رحـمى 
  7فشكـرا يـا  حمـام إذا الغطتَّـا

   

                                                
  )).وحمـدت: ((في النفـح 1
 .بحـر المنسـرح 2
 .؛ بإضافـة الـالم))لخضـاب: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).وبقلـبي: ((في الزیتونـة 4
  )).ونحـن: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. أضـاف د 5
  .البحـر الوافـر 6
 )).َغَطْطتـا: ((طویـل. جعلھـا د 7
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  ويا غيـث الرضـا عنا انسكابـا 
  فأنـت  على الخبيـر به سقطتـا

1 
  فعدت لتذكيـر ولو كنت منصفـا 

  لذكرت نفسي فهي أحـوج للذكـرى 
  زجـرا   إذا لم يكـن مني لنفسي

  3*أخرى في 2كيف نفعل شعريفيا ليت 
***  

   

                                                
وھـذان البیتـان )). وقلـت عـلى طریقـة أبي الفـرج الجـوني: ((في الزیتونـة 1

 .مـن البحـر الطویـل
 ).أفعـل: ((في الزیتونـة 2
بعـد ھـذه المقطوعـة ھنـا یكمـل مخطـوط الزیتونـة لإلحاطـة؛ حیـت ختـم  * 3

انتـھى كتـاب اإلحاطـة بحمـد اللـھ وعونـھ؛ وصـلى اللـھ عـلى : ((بقـول الناسـخ
سیدنـا وموالنـا محمـد الكریـم ورسولـھ الرحیـم؛ وأخصـھ بأفضـل التسلیـم؛ 
ورضي اللـھ عـن العلیـة خیـر أصحابـھ، وعـن الصفـوة الصایتـة أھـل بیعتـھ؛ 

ـن علینـا بشفاعتـھ؛ وال حـول وال قـوة إّال باللـھ العـلي وبـھ نتوسـل أن یم
ووافـق الفـراغ : ((؛ ثـم كتـب.302ـ  301: جـاء ھـذا في اللوحتیـن)). العظیـم

 )). 1273منـھ یـوم الثالثـاء الثامـن والعشـرون مـن جمـادى الثانیـة عـام 
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1: 
  أيا أهل  هذا القطر ساعده  القطر 

  فدلوني  لمن يرفع األمـر  2دهيت
  تشاغلـت بالدنيا ونمت مفرطـا 

  وفي شغلي أو نومتي سرق العمر 
3 

  منكانـة الرمل فيها عبـرة ونـهى 
  وشاهـد أن  كـال منقـض كمـدا 

  لباب عمر الفتى يجـري بجريتهـا 
  كأنما العمـر لما أطلقـت  فصـدا 

4 
  منطلقـا  5تأمل الرمل في المنكان

  يجري وقدره عمرا منك منتهبـا
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).ُبِلیـُت: ((في النفـح 2
. آلـة لتحدیـد أوقـات النھـار؛ وھي ساعـة ذلـك الزمـن: نـة، أو المنقانـةالمنكا 3

  .والبیتـان مـن البحـر السریـع
 .البحـر البسیـط 4
  )).المنقـان: ((في األزھـار، والنفـح 5
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  واهللا لو كان وادي الرمل ينجده 
  طايلـه إال وقد ذهـب  1ما طال

 
2 

  جفني عن الكرى  حمى الفلك الدوار
  لشتى هموم منه فكري يجنيهـا 

  وعمري  صفيحةأراه رحى قين 
  يكـر عليها بالمـدار فيفنيهـا 

 
3 

  إذا ما النفس مالت نحو  حسـن 
  فقد خطرت  على خطر الولوع 

  أدركهـا  4فإن أحسـت بالميـل
  فما بعد المميل سوى  الوقـوع 

   

                                                
 )).مـا كـان كاملـھ: ((، وفي األزھـار))مـا طـال كاملـھ: ((في النفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
  .افـرالبحـر الو 3
 )).میلـھ: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1 
  إذا صرفت نحو وجـه حسـن 

  طرفك واستهداك للحين الطمـع 
  لـه  2تمل قلبك ما استطعتفال 

  فالقلـب كالحائط أن مال وقـع 
3 

  إن نطقـت  كذبـاأخي ال تقـل 
  فللناس في الصدق فضل وضـح 

  وخف إن كذبت طُرو افتضـاح 
  فما كذب الفجـر  إال افتضــح 

 
4 
  واللـه لو كانت حياتي في يـدي 

  عد اهللا  أو لقيـاه مع جهـل و
   

                                                
 .بحـر الرجـز 1
 )).مـا اسطعـت: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .البحـر المتقـارب 3
 .البحـر الكامـل 4
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  ال تكلف منة  الـ في خفض عيش
  ـإنسـان مطعمـه وال سقيـاه 

  ما كـان هذا العالـم الجم األذى 
  ممـا يؤمـل عاقـل  بقيـاه

1 
  أقمنـا برهـة ثـم  ارتحلنـا 

  كذلك الدهـر حال بعد حـال 
  يـة فـإلى انتهـاء وكـل بدا

  وكل إقامـة  فـإلى ارتحـال 
   2ومن سام الزمـان بعام أمـر

  فقد وقف  الرجاء على المحال 
3 : 

  عـد عن كيت وكيـت   ما عليها غيـر ميـت 
  لمصبـاح  وزيـت 5حالة  البقا   ء 4كيف ترجو

   
                                                

 .البحـر الوافـر 1
  )).الزمـان دواَم حـال: في النفـح 2
 .مجـزوء الرمـل 3
 )).تـرجى: ((في األزھـار 4
  .))البقیـا(( : في النفـح، واألزھـار 5
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  رب ليـل ظفرت بالبـدر   ونجـوم السمـا لم تـدر 
  حفـظ اهللا  ليلنـا ورعى    أي شمل من الهوى جمعا 

  غفـل الدهـر والرقيـب معـا 
  

  لم يجـر    حكم اهللا لي على الفجـر  1ليت نهر السـر
  بحديث أحلى من الضربِ     2س يا أخا الطربعلل النف

  3في هـوى مـن وصالـه أرب
  

  قلت يا برده  على صـدر    4كلما مـر ذكر  من أدري
  بأمر غـد   وأجـز صرفها  يدا بيـد   5صاح ال تهتـم

  بيـن نهــر  وبلبـل  غـرد 
   

                                                
   )).نھـر النھـار: ((في النفـح، واألزھـار 1
  )).العـرب: ((نفسھمـا 2
 )).أربي: ((نفسھمـا 3
 )).تـدري: ((نفسھمـا 4
   )).تھتِمـْم: ((نفسھمـا 5
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  بالشكـر  2من سكـر   أعلنت الغمـام 1وغصون تميل
  أمـلي   هاتهـا عسجديـة الحلـل     يا مرادي  ومنتهى

  حلـت الشمـس منـزل الحمـل 
  

  الربيـع  في  نشـر   والصبـا عنبرية  النشـر  3ورد
  قد  صدحت    وقيان الغصونغرة الصبح هذه  وضحت   

  وكـأن  الصبـا  إذا  نفحــت   
  

  طيبها عن الحصـر   مدحة في عال بني نصـر  4وسما
  ـا   مهدوا الدين زينوا  الدنيـا   هم ملوك الورى بال ثني

  وحـمى اللـه منهـم  العليــا   
  

  المرفـع  الخطـر   والغمام المبارك  القطـر  5فاإلمام
  كل مدى   المعلواتإنمـا يوسف  إمام هـدى   جاز في 

   

                                                
 )).تمیـد: ((في األزھـار 1
  )).یـا غمـام: ((في النفـح، واألزھـار 2
  )).وبنـود: ((، وفي األزھـار))وبـرود: ((في النفـح 3
  )).وھفـا: ((ي األزھـار، والنفـحف 4
  )).باإلمـام: ((نفسھمـا 5
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  قـل  لدهـر  بملكـه سعــدا 
  

  على  الدهر   كافتخار الربيع  بالزهـر  1افتخـر واجبا
  د العـالء  والمجـد    أطلع العيد طالع  السعـد    يا عما

  ووفى الفتــح  بـه بالوعــد 
  

  غرر من طاليع النصـر     2وتجلت فيه على العصـر
  فتهنـأ من حسنه  البهـج    بحيـاة النفوس والمهـج 

  واستمعهـا ودع مقـال شـجي 
  قسما بالهوى لذي حجـر   ما لليـل المشوق من فجر 

***  
3 

  زمن األنـس كلما ولى رده معـوز    فاغتنم منك ريق العمروهو مستوفـز 
  أطرد الهم بابنـة العنـب   وأحـل غيـم الثـرى 

  عـن عيـون الـورى    عكفن في حجب عن شموس
  الذهب   حـل عنـد  العــرا  خالصهي كنز من 

   
                                                

  )).جملـة: ((في النفـح، واألزھـار 1
 )).القصـر: ((نفسھمـا 2
  .سقطـت خرجـة ھـذا الموشح في األصـل 3
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   الشديد معروف للذي يكنـزوالوعيد يستنجز    على وعد فيهكم فقير أتى 
  الفجر مبسم الشرق   فاستـراب  الظــالم  أضحك

  البرق   مـن قـراب  الغمـام  األفق صارم وانتضى
  وتحلـت ترايب  الـورق   در زهــر الكمــام 

  
  1وخيول السحاب بالبرق أبد تنهمرولجيش الصباح في األفق راية تركز   

  النسيــم   وقـدود الغصون ترتـاح   للقـــاء  
  وشميـم الريـاض نفـاح   كثنــاء   الكريــم 
  ومحيـا الصبـاح يلتـاح   في الجمـال  الوسيـم 

  
   موجز    ينكر النوم فهو بالعتب مفصح  ملغز الحمام في الغصن مسهبوخطيب 

  للهـوى قدوة من النـاس   ذات  نهـج   قويــم 
  ـم ال ترى في المدام من بأس   وارتشـاف  النديـ

  بحديث الغـرام والكـأس    في الزمـان  القديـم 
  

 رطَوفَحاصديوانٍ  كُلَّ ووبه     زطَرففي شريعة الظَّر غير ما ال تُجِز   زوما ج  
  قف ركاب المدايح  الغـر   بأهـل  بـر  الهـدى  
  يوسف الملك نخبة األمـر   غيـث  أفـق النـدى 

   

                                                
 )).تنھـز: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  نصـر   في جهــاد العــدى من ألسالفـه بني
***  

      
        

     
1 

  ه إذا فاتـني ظل الحمى  ونعيمـ
بسفـؤادي أن يهب  نسيمه  2فح  

   3ويقنعنـي أنـي  بـه  متكيـف
  فزمزمه دمـعي وجسمي حطيمه

  يعود فؤادي ذكر من سكن الغضا
  ويقيمـه   4فيقعـده فـوق الغضا

  كالنسيم  إذا سـرى  5ولم أر يوما
  شفا سقم القلب المشوق  سقيمـه

   
                                                

 .البحـر الطویـل 1
  ...)).وحسبي أن كفاني: ((، وصبح األعشىفي ریحانة الكتاب، ونفاضة الجراب 2
  )).ُمتكنِّـٌف: ((في النفـح 3
 )).القضـا: ((في ریحانـة الكتـاب 4
  )).شیئـا: ((في النفـح، وصبـح األعـشى 5
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  نعلـل بالتذكار نفسـا  مشوقـة 
  1ه  ويديمـهعليهـا كأسـ يديـر

   3بالغـور قد مرنَّـم 2وما شَفَّـني
  ريمه  4]حش وجدة[من  شاقنيوال 

  وال سهـرت عيني  لبرق ثنيـة 
  5يبدو  موهنـا فأشيمـه الثغرمن 

  بـراني شوق  للنـبي محمــد 
  ما  يسومـه  6برحه فؤادييسوم  

  أال يا رسول اللـه ناداك ضارع 
  الوداد سليمـه  محفوظ 7على البعد

  مشـوق إذا ما الليل  مد رواقـه 
  به تحـت الظالم همومـه  8تحث

   

                                                
 )).ندیـر علیھـا كأسـھ وُندیمـھ: ((في صبـح األعـشى، والنفـح 1
 )).ومـا ھاجـني: ((في النفاضـة 2
  )). د ُمَرنَّـٌحرنـ: ((، وفي الصبـح))ُمَرنَّـح: ((في النفـح 3
  )).وحـش وجـرة: ((، والنفـحالریحانـة، والنفاضـة، والصبـحفي  4
 )).فیشیمـھ: ((في النفاضـة 5
  )).بحـدِّه: ((وفي الریحانة. ؛ وصححت من النفح))بحـره: ((في اإلسكوریال 6
 )). عـلى النـأي: ((في النفـح 7
  )). ـمُّتِھ: ((، النفـحالریحانـة، والنفاضـة، والصبـحفي  8
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  عنك جاءت به الصبا  إذا ما حديث
  قديمه  1شجاه من الشوق  الحديث

  أيجهـر بالنجوى وأنت سميعهـا 
  2ويشرح ما يخفي  وأنت عليمـه

  وأنـت غياثـه  3وتعـوزه السقيا
  رحيمـه  وأنـت 4وتتلفـه البلوى

  قد أشرق الهدى بنورك نور اهللا  
  فأقمـاره وضـاحـة ونجومـه 

   ساكبا 6أنهل فضل اهللا باألرض 5لك[ 
   7]فـأنـواؤه ملتفــة وغيومـه

  اقتـدى  بك ومن فوق أطباق السماء
  وكليمـه  8خليـل الذي  أوطاكها

   
                                                

 )).الحثیـث: ((في النفاضـة، والنفـح 1
  : ورد ھـذا البیـت في نفاضـة الجـراب ھكـذا 2

 )).أیعلـن بالنجـوى وأنـت علیمـھ *أیجھر بالشكـوى وأنت سمیعـھ ((
  ))أتعـوزه السقیـا: ((وفي النفاضـة 3
  ).)أتتلفـھ البلـوى: ((، وفي النفاضـة))وتتلفـھ الشكـوى: ((في النفـح 4
 )).بـك: ((في الصبـح 5
 )).في األرض: ((نفسـھ 6
  .سقـط ھـذا البیـت في ااإلسكوریـال، والریحانـة؛ وورد في النفـح، والصبـح 7
 )).أوطـا لھـا: ((، وفي الریحانـة))أوطاكـھ: ((في اإلسكوریـال 8
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  1الذي جل ذكرهلك الخلق األرضى 
  عظيمه  3في الذكر الحكيم 2ومجدك

   يجل مدى  علياك عن مدح مادح
  عديمـه  فيكفموسر در القـول  
  ولي  يا رسول اللـه فيك  وراثة 

  كريمه   4ومجدك ال ينسى  الزمام
  وعندي إلى أنصـار دينك  نسبة

  مقيمـه  انتقاال يخشى الالفخر  هي
  وكـان  بـودي أن أزور مبـوأ 

  ورسومه   أطاللـهبك افتخـرت 
  اإلنسان طرف اعتزامه  يجهدوقد 

  ذاك مرومـه  بعـد منويعـوزه 
  تسويف عزمي ظاهر  فيوعذري 

  العزم عمن  يلومه  عذرإذا ضاق 
   

                                                
 )).الـذي بـان فضلـھ: ((في النفاضـة، والصبـح 1
 )).ومجـد: ((في الریحانـة، والصبـح 2
  )).العظیـم: ((في النفاضـة، والنفـح  3
 )).الذمـام: ((، والنفـحالریحانـة، والنفاضـة، والصبـحفي  4
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  1العدا عن تُربك الغربعدتْني بأقصى 
  الغريـب  ورومه الثغرجاللقـة 

  أجاهـد منهم  في سبيلـك أمـة 
  يرومه  منهي البحر يعيي أمرها 

  2فلوال اعتناء منك يا ملجأ  الورى
  لريع  حمـاه واستبيح  حريمـه 

  الحبل الذي قـد وصلته  فال تقطع
  النـوال عميمـه  موفورفمجدك  

  نستـدره   الذيوأنت  لنا الغيث  
  الـذي  نستديمـه  الظلوأنت لنا 

  داري وأعوز مطمعي  نـأتولما 
شَبجحيمـه  3وأقلقني شـوق  ي  

  بعثت بهـا جهد المقـل معـوال 
  الذي جل خيمه  على مجدك األعلى

   

                                                
 )).وأسد جھـاد أذعنـت لسیوفھـم: ((ورد ھذا الشطر في النفاضة ھكذا 1
 )).فلوالھـم یا خیر من سكن الحمى: ((ورد ھذا الشطر في النفاضة ھكذا 2
 )).تشـّب: ((في الصبـح 3
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  1ي وصدق قريحتيوكلت بها  هم
  هاء الروي  وميمـه  2فساعدهـا
  الثرى  فال تنسني يا خير من وطىء

  خديمـه  لديـهفمثلـك ال ينسى  
  شارق   3صالة اللـه  ما ذَر عليك

       وسيمـه راق من وجهه الصباح وما
 

       
  4   


       

    5 
      


                                                

 )).وكلت بھا ھّمي وأغریت ھمتي: ((ورد ھـذا الشطـر في النفاضة ھكذا 1
فساعدھـا ھـاء : ((، وفي النفاضـة..))فساعـد في ھـاء: ((في الریحانـة 2

  )).فساعـدني ھـاء: ((، وفي النفـح..))للـروي
 .؛ بالـدال المھملـة))مـا َدرَّ: ((في الریحانـة 3
 .بـدون الـواو ؛))الحائـز: ((في النفـح 4
 ...)).والوسیلـة إلى عـّالم الخلـق: ((نفسـھ 5
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12
   3   


       

4  


56
    7 
        
8

    9:﴿ 

                                                
  )).الشفیـع الُمَشفَّـْع: ((في النفـح 1
 )).السمـاء: ((في الصبـح، والنفـح 2
  )).المنشـور یـوم النشـور: ((نفسھمـا 3
 )).وحرمتھ: ((بینما كتب في الصبح، والنفح. ھذه العبارة ساقطة في اإلسكوریال 4
  .ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـالسقطـت  5
  )).فآیتـھ الكـون: ((في الریحانـة 6
 )).یبھـر: ((نفسـھ 7
  )).البیـرق: ((في النفـح 8
  )).فیـھ: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة، والصبـح 9
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﴾1.  23
 4   5  

     6 
7

 
8   
9      

1 011

  12؛    
                                                

 ُسبَحـاَن الـِذي أْسـَرى ِبَعْبـِدِه َلْیـًال ِمـَن الَمْسِجـِد الَحـَراِم(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1
إَلى الَمْسِجـِد األْقَصـا الـِذي َباَرْكَنـا َحْوَلـُھ ِلُنِرَیـُھ ِمـْن آَیاِتَنـا إّنـُھ ُھـَو الّسِمیـُع 

  .1: سـورة اإلسـراء؛ اآلیـة. )الَبِصیـُر
  )).مـن األنـوار: ((في الصبـح، والنفـح 2
  .أي مـن أصـل 3
 )).وآثـاره مستجـدة واآلثـار تخلـق: ((في الریحانـة، والصبـح، والنفـح 4
  )). واآلثـار تخلـق وآثـاره مستجـدة: ((كتبـت ھـذه العبـارة في النفـح كـاآلتي 5
  )).بـاب الرسالـة والنبـوة: ((في النفـح، والصبـح 6
 )).فوقفـت: ((في الریحانـة، والصبـح، والنفـح 7
  )). لنـوره: ((في اإلسكوریـال 8
 )).تجیئـھ: (( في النفـح 9

 . ه العبـارة ساقطـة في النفـح، والصبـحھـذ 10
  )).األنبیـاء بـھ: ((في الصبـح 11
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال  12
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1234
4     


5      

       6
78

 9     
     

1 01 1    12
13،  14 

                                                
  .؛ والتصویـب مـن النفـح))السیـد: ((في اإلسكوریـال 1
 .في الریحانـة)) علیـھ: ((سقطـت كلمـة 2
 )).ذي: ((في الصبـح 3
  )).المشاھـد: ((في اإلسكوریـال 4
  )).وحجـر: ((في الریحانـة، والنفـح 5
 .الریحانـة، والصبـح، والنفـحكلمـة الكریمـة سقطـت في  6
 )).ینفجـر: ((، وفي الریحانـة))یتبجَّـس: ((في الصبـح، والنفـح 7
  )). وطـوّى: ((في الصبـح، والنفـح 8
 .أي مالحھـا 9

 )).الحاسـر: ((في الریحانـة 10
 .؛ بـدون الـواو))لعاقـبا: ((في الصبـح، والنفـح 11
  )).المـرامي: ((نفسھمـا  12
  )).والمراتـب: ((في الریحانـة 13
  )).بعثـت إلیـھ: ((في اإلسكوریـال والریحانـة  14
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1،       
      

   :﴿    
﴾2 . 
3      

 4     
      5

67
 

8

                                                
 )).المتغـرب: ((في الریحانـة، والصبـح، والنفـح 1
 62ـ  38: سـورة البقـرة؛ اآلیـات: وردت ھكـذا في سـور وآیـات عدیـدة؛ ھي 2
؛ 69: ؛ والمائـدة؛ اآلیـة170: ؛ وآل عمـران؛ اآلیـة277ـ  274ـ  262ـ  112ـ 

؛ 62: ؛ ویونـس؛ اآلیـة35: ؛ واألعـراف؛ اآلیـة48: واألنعـام؛ اآلیـة
 .13: والزخـرف؛ اآلیة

  .أي وسقـط المطـر 3
  )).وعھـد: ((في الریحانـة 4
 .في الریحانـة)) علیـھ((سقطـت كلمـة  5
 ...)).ـذي یمثـل طلوعـھال: ((في الریحانـة 6
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 7
ھـو مـؤذن رسـول اللـھ، وخـازن بیـت مـال المسلمیـن؛ أبـو عبـد اللـھ بـالل  8

  .  ھـ20تـوفي بدمشـق سنـة . الحبـشي
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  1  
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 3    4  
  5     

      


67
78


  9  

   1 0   
       

                                                
 . ساقطـة في اإلسكوریـال، والریحانـة  1
 .؛ بالحـاء المھملـة))لـھوحال: ((، وفي الصبـح))وجاللـھ: في الریحانـة 2
 )).المتوصـل: ((في اإلسكوریـال 3
 .وھـو خطـأ)). وربـھ: ((في الریحانـة 4
 .ھـو السلطـان أبـو الحجـاج؛ سابـع سالطیـن بـن األحمـر 5
 ..)).ُیْعـنى مشوُقـك باألمـر، ویـوطئ: ((في الصبـح 6
 .؛ وھو خطأ))حجـرال: ((وفي الریحانة. ھذه العبارة ساقطة في اإلسكوریال 7
 )).تربـك: ((في النفـح 8
 )).بنـور: ((؛ وفي الصبـح، والنفـح))بإثـر: ((في الریحانـة 9

 )).رحلـت: ((في الصبـح، والنفـح 10
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12 3
3

    4   
 

   5  


   6
7    


 8       


        

   
                                                

 )). وطیـور: ((نفسھمـا 1
 .؛ أي أعشـاش الطیـور))ُوُكـور: ((نفسھمـا  2
  )).من((ضافة كلمة ؛ بإ))فیا لھا من معاھد: ((في الریحانة، والصبح، والنفح 3
  .أي مـا یعقـد في العنـق مـن خـرز 4
  .أي الظـالم الشدیـد 5
  )).سـورة الرحمـن: ((في النفـح 6
 )).وأبدئـت: ((في الریحانـة 7
 . ھـذه العبـارة في اإلسكوریـالسقطـت  8
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 4    
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67     
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 .مكـة والمدینـة: أي 1
 )). وعدتـني: ((في النفـح، والصبـح 2
 )).مـا بیـن: ((في الصبـح 3
 .أي دروعھـم 4
  ...)).مرضـاة اللـھ تعـالى: ((في النفـح، والصبـح 5
  . ساقطـة في اإلسكوریـالھـذه الكلمـة  6
  .؛ واختار عنان ما ورد في النفح))نفوسھم: ((في اإلسكوریال، والریحانة  7
  )).ویتلفتـون: ((، وفي الصبـح))وینفلتـون: ((نفسھمـا 8
 )).ـونوالمحارب: ((في الریحانـة 9

 .في الصبـح)) عـن((سقطـت كلمـة  10

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

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


872 
 

     12 
 3      4

       
56

  7    
8    

9     


     1 0   
       

     1 1

                                                
 )).عـدد: ((في اإلسكوریـال 1
  ...)).عند انتشره من عدّو كالّذّر: ((، وفي الصبح))ھو: ((في الریحانة، والنفح 2
 )).معشـار: ((في الریحانـة، والصبـح 3
 .في الریحانـة)) تعـالى((سقطـت كلمـة  4
 ...)).صریـخ عنـك: ((ة، وفي الریحانـ))عنـك: ((في الصبـح 5
 . مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في اإلسكوریـال 6
 )).إلیـك وإلى اللـھ مرفـوع: ((في الریحانـة 7
  )).أوكارھـا: ((في الریحانـة، والصبـح، والنفـح 8
  )).ومـّد: ((، وفي الصبـح))فمـّد: ((في النفـح 9

 .أي إال بقیـة الـروح في الجسـد 10
  )).هتـرا: ((في الصبـح 11
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  1      2،
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45

6
7  8 

9
      

    1 0 
       

   

                                                
  )).أتلقـاك: ((في الریحانـة 1
 .أي أدَّینـا الُعـْذر وقدَّمنـاه 2
 .أي السیـوف والرمـاح 3
  .ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال، والریحانـةسقطـت  4
  ...)).وُتْسَعـد مـن ِنیَّـتي: ((في النفـح، والصبـح 5
 )).فیـؤدي: ((في الریحانـة 6
 )).تربتـك: ((في الصبـح 7
  .؛ وھـو أصـوب))بریَّـا: ((یحانـة، والصبـح، والنفـحفي الر 8
  )).الخضـوع، والخشـوع: ((في النفـح 9

 )).بمرجھـا: ((في الریحانـة 10
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 .أي ضعـف طبـاعي 1
 )).وسجایـا تیـك الدیـم: ((في النفـح، والصبـح 2
 )).تخیـب: ((في الصبـح 3
  )).مائھـا: ((في الریحانـة 4
  ..)). عـلى حبـھ المؤملـة لقربـھ المفطـورة: ((حانـةفي اإلسكوریـال، والری 5
  . مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال 6
  )).بالتمـاس: ((في النفـح، والصبـح 7
  )).مـن حبـھ ثـوابي: ((نفسـھ 8
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 5     6
6     7  
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  9   1 0

1 1  
     1 2

                                                
 )).یكـن: ((في الصبـح 1
  .سقطـت في الصبـح، والنفـح)) ھـذه((كلمـة  2
  )).احوالسمـ: ((في الصبـح، والنفـح 3
 )).وإن: ((في النفـح 4
  .أي سعـد بـن عبـادة رضي اللـھ عنـھ 5
 .؛ خفیـة بالخـاء المعجمـة الفوقیـة...))خفیَّـة وإن: ((في الصبـح 6
 )).أرتضیـھ: ((في الریحانـة 7
  )).الجزیـرة المفتتحـة:  ((في النفـح، والصبـح 8
  )).خیـر: ((في الریحانـة 9

 .في الریحانـة)) بھـا((سقطـت كلمـة  10
  )).أقفالـك: ((في الریحانـة، والصبـح، والنفـح 11
  )).مـن نـور ُمحّیـا: ((في الصبـح 12
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7  8   ﴿ 

                                                
  )).وورَّخ: ((في النفـح، والصبـح 1
  )).أصمـت مـن استصـرخ: ((في النفـح، والصبـح 2
  .ھـذه العبـارة في النفـحسقطـت  3
  )).ى منصـروالمول: ((، وفي الریحانـة))تدفـع: ((في النفـح 4
واختـار )). ندفـع: ((؛ وفي النفـح، والصبـح))منصـر: ((في اإلسكوریـال 5

  .عنـان مـا ورد في النفـح
َال ُیَكـّلـُف الّلـُھ َنْفسـًا إالَّ ُوْسَعَھـا َلَھـا َمـا َكَسَبـْت َوَعَلْیَھـا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 6

ـا إْن َنِسیَنـا أْو أْخَطْأَنـا َرّبـَنـا َوَال َتْحِمـْل َعَلْیَنـا ِإْصـرًا َمـا اْكَتَسَبـْت َرّبـَنـا َال ُتَؤاِخْذَن
َكَمـا َحَمْلَتـُھ َعـَلى الِذیـَن ِمـْن َقْبِلَنـا َرّبـَنـا َوَال ُتَحّمْلَنـا َمـا َال َطاَقـَة َلَنـا ِبـِھ َواْعـُف 

سـور . )ا َفاْنُصْرَنـا َعـَلى الَقـْوِم الَكاِفِریـَنَعّنـا َواْغِفـْر َلَنـا َواْرَحْمَنـا أْنـَت َمْوَالَنـ
  .286: البقـرة؛ اآلیـة

  .  مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال 7
 .في الریحانـة)) لـك((سقطـت كلمـة  8
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ُھ َوَمـا َكـاَن الّلـُھ ِلُیَعّذَبُھـْم َوَأْنـَت ِفیِھـْم َوَمـا َكـاَن الّلـ(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

 .33: سـورة األنفـال؛ اآلیـة. )ُمَعّذَبُھـْم َوُھـْم َیْسَتْغِفـُروَن
 ...)).وآللـك بمـا یلیـق: ((وفي الریحانـة)). بمـا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).ویحـق: ((في الریحانـة 3
  )).ملتـك: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 4
 )).جلتـك: ((في النفـح، والصبـح 5
 )).وتجلَّتـك: ((في الریحانـة 6
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال 7
  .مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال، والنفـح 8
  .في الصبـح)) وكتـب: ((سقطـت كلمـة 9

 ...)).وكتـب بجزیـرة: ((في الریحانـة 10
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 .في الریحانـة)) تعـالى: ((سقطـت كلمـة 1
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  المغربين  غريـب  بأقصىدعاك 

  ب وأنت على بعـد المزار قريـ
  مدل بأسباب الرجـاء  وطرفـه 

   3غضيض عل حكم الحياء  مهيب
  حمـل تحيـة  البدريكلف قرص 

  إذا ما هوى  والشمس حين تغيب 
  من تلـك المعالم غـدوة  4ليرجع

  طيـب   التحية 5وقد ذاع من ورد
   

                                                
  .وسف؛ ثامن سالطین ابن األحمرھو الغني باهللا محمد بن أبي الحجاج ی 1
  .وھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل. 1369الموافـق لـ  2
 )).المحیـا ویھیـب: ((وفي الریحانـة)). مریـب: ((في النفـح 3
 )).لترجـع: ((، وفي النفـح)).لنرجـع: ((في الریحانـة 4
 )).ردِّ: ((في النفـح 5
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  الريح الشمال شمائـال  1ويستودع
  من الحب لم يعلـم بهن  رقيـب 

  جوابها ويطلب في جيب الجيوب 
   2إذا ما أطلـت  والصباح منيـب

  ويستفهم الكف الخضيب ودمعه [ 
  غراما  بحناء النجيـع خضيـب 

   3ويتبـع آثـار المـطي  تشيعـا
  4]وقد زمزم الحادي وحن  نجيـب

  الحت محاربـا  5إذا أثر األخفاف
  يخـر عليهـا  راكعـا وينـيب 

  ويلقي ركاب الحج وهي قوافـل  
  لبيـب   6النـداء لبى وقدطـالح 

   

                                                
  )).ونستـودع: ((في الریحانـة 1
  )). جنیـب: ((نفـحفي ال 2
 )).مشیِّعـا: ((في الریحانـة، والنفـح 3
  .ھـذان البیتـان المحصـوران بیـن حاصرتیـن سقطـا في النفـح  4
  )). إذا آثـر األحبـاب: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 5
  )).للنـداء: ((في الریحانـة 6
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  فـال قـول إال أنـة وتـوجـع 
  حـول إال زفـرة  ونحيـب  وال

  قبـولك منهـل  منغليـل ولكن 
  رضـاك طبيـب  منعليل ولكن 

   1أال ليت شعري واألماني  ضلـة
  تخطىء اآلمـال ثم تصيـب  وقد

  مـزاره   2أينجد نجـد بعـد شطِّ
   4البعـد منه كتيـب بعد 3ويكتـب

   6فيسمح  طايعا 5ديني قضيينوهل 
  وأدعو بحظي  مسمعـا فيجيـب 

  هل لحومي مورد  شعريويا ليت 
  لديك وهل لي في رضاك نصيب 

   

                                                
  . وصححـت مـن النفـح)). ظلمـة: ((في اإلسكوریـال 1
 )).شحـط: ((نفـحفي ال 2
 )).َیْكثـُب: ((ھكـذا في الریحانـة، وفي النفـح 3
  )). كثیـب: ((في النفـح، والریحانـة 4
 )). ھـل أقتـضي دھـري: ((نفسھمـا 5
  : وورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا )).طالعـا: ((في الریحانـة 6

 )). وتقـضي دیـوني بعـد مـا مطـل المـدى((
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  ولكنك  المولى الجـواد وجـاره 
  حال كـان ليس يخيـب  أيعلى 

   1وكيف يضيق الذرع يوما  بقاصد
  2المستجار حبيـب الجنـابوذاك 

  وما هـاجني إال تألـق  بـارق 
  مشيـب   منهبفـود الليـل  وحيل

  ذكرت به ركب الحجاز وجيـرة 
  الحبيـب مهيـب  نحوأهاب بها  

  فبـت وجفني من آللـئ دمعـه 
  للشجون سليـب 3وصبري غـني

  ويهفو بي الهوى  الذكرى 4تريحني
  رطيب  الرياض  فيغصن  مالكما 

  وأحضر تعليال لشوقـي بالمـنى 
  غالـب فأغيـب  وجـدويطرق  

   

                                                
 .والتصحیـح مـن النفـح)). بعاضـد(( :في اإلسكوریـال 1
 ))..رحیـب: ((والریحانـة: في النفـح 2
 .وصوبـت مـن النفـح)). وسیـري: ((في اإلسكوریـال 3
  )).ُترّنحـني: ((في النفـح 4
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  زورة  األمانيلو أعطيـت  1ايمن
  يبـث غـرام عندهـا ووجيـب 

  فقـول حبيـب إذ يقـول  تشوقا 
  عسى وطـن يدنـو إلي حبيـب 

  2]القضا سابق وقد[تعجبت من سيفي 
  3وقلـبي فلـم يسكبه منه مذيـب

يدي فيأن ال يورق الرمح  4وأعجب   
  سكيب   5ومن فوقه غيث المشوب

  ف الحيا أخل الحي لو 6فيا سرح ذاك
  صوب الدموع صبيب  منألغناك 

  ويا هاجر الجـو الجديب  تلبثـا 
  الجانبين  خصيـب  رطبفعهدي 

   

                                                
  ...)).مـرامَي لـو أعـ،طي: ((في النفـح 1
  : یحانـةفي الر، و))وقـد جـاور الغـضى: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي النفـح 2

  : ، وفي النفـح))تعجبـت مـن سبـقي وقـد جـاوز الفضـا((
  )).تعجبـت مـن سیـفي وقـد جـاور الَغـظ((

  )).بقلـبي فلـم یسبكـھ منـھ مذیـب((: في النفـح 3
 )).تعجبـت: ((، وفي النفـح))وأعجبـت: ((في الریحانـة 4
 )).المشـوق: ((في النفـح، والریحانـة 5
 )).ذلـك(( :في الریحانـة 6
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  ترفقـا  1ويا قـادح الزند الشجاع
  عليـك فشوقي الخارجي شبيـب 

  مكانـه   المكينأيا خاتم الرسـل 
  الغريب الدار فيك غريـب  حديث

  فـؤادي على جمر البعاد مقلـب 
  للدمـوع  قليـب  يمـاح عليـه

   2فـوا اللـه ما يـزداد إال تلهبـا
  ماء ثـار عنه لهيـب   3أأبصرت

   4السليـم  ويومـه ليـلفليلتـه  
  إذا شد للشوق العصاب عصيـب 

  هدى فيك اهتديت  بنوره  5هواي[
   6]نسيـب منكومنتسبي للصحـب 

   

                                                
  )). الّشجـاح: ((، وفي الریحانـة))الّشحـاح: ((في النفـح 1
  )).تلھفـا: ((في الریحانـة 2
  )).ألْبَصـْرت(( :نفسـھ 3
  )).ویومھـا: ((في النفـح 4
  ...)).ھـداي ھـوى: ((في الریحانـة 5
  .ورد ھـذا البیـت في النفـح وساقـط في اإلسكوریـال   6
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  أني لصبك  منتـم 1وحسبي على
  وللخزرجييـن الكـرام  نسيـب

  عن مغانيك المشوقة للعـدا  عدت
  عقارب ال يخـفى لهـن دبيـب 

  حراص على إطفاء نور قدحتـه 
  وسليـب  2دونـه مـنفمستلـب 

  تمر الرياح الغفل فوق  كلومهـم 
  أنفاسهـا وتطيـب  مـنفتعبـق 

  منة  غيرمن  الشغلعنك  3بنصرك
  وهـل يتساوى مشهـد ومغيـب 

  المنى  4فإن صح منك الحظ طاوعت
  مصيـب  وهوالسهم  مرمىد ويبع

  من الروم عودها  5لم تُعجم ولوالك
  فعود الصليب األعجمي صليـب 

   
                                                

 )).الُعـ: ((في الریحانـة 1
  )).دونھـا: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 2
 )).لنصـرك: ((في النفـح 3
  )).طاوعـني: ((نفسـھ 4
  )).ُیْعجـم: ((نفسـھ 5
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  كانـت األحوال لوال مراغب  وقد
  2تريـب 1بالظنـون ووعدضمنت 

  الفتـح فوقهـا  أذنمنابـر عـز 
  خطيـب 4الطرير 3وأفصح للعضب

  إلى هيجائها كل  صائـل  5نقـود
  ربيب مكحول اللحاظ  6كما ريـع

  اليقين  مدارعا  7ونجتاب من سرد
   9مـن يجتـني ويثيـب 8يكفتهـا

  غديرها  حولالخُطَى  10إذا اضطرت
  يروقـك منهـا لجـة وقضيـب  

   

                                                
  )).بالظھـور: ((في النفـح 1
 .أي تبعـث عـن الریبـة والشـك 2
 .أي للسیـف 3
 .أي اللیـن المطـاوع 4
 )).تقـود: ((في الریحانـة 5
 )).حربـ: ((في النفـح 6
  )).سـود: ((في الریحانـة 7
  )).یكّیفھـا: ((نفسـھ 8
  .ورد ھـذا البیـت في النفـح؛ بینمـا سقـط في اإلسكوریـال 9

 )).اضطـرب الخـطّي: ((في النفـح 10
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  فعذرا وإغضاء وال تنس صارخا 
  بعزك  يرجو أن يجيب  مجيـب 

  اللـه نرجـو وإنـه  بعدوجاهك 
  بالوفـاء رغيـب   1لحـظ مـلي

  طيب الفضـا  عليك صالة اهللا ما
  مطيـل بالثنـاء مطيـب  عليـك

  قـد للغصون مرنـح  اهتـزوما 
  افتـر ثغـر للبروق شنيـب  وما

  
   2 3 

       
      
45

     

                                                
 )).حـلَّى: ((في الریحانـة 1
 . مـن النفـحأضیفـت  2
 )).المؤیـدة: ((في النفـح 3
 )).الجـود: ((في اإلسكوریـال 4
 .؛ بـدون الـواو))المصطـفى: ((النفـحفي  5
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    1   
      

 
 2    

        


3  
      

     
       
      

   



    

                                                
   )).تفضیلـھ وتقدیمـھ: ((في النفـح 1
 )).وذریـة: ((نفسـھ 2
 )).مـن الھـدى والنـور: ((نفسـھ 3
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1 2 
       3


  4     

5
    6  


       

      
7      

  8
    9

                                                
  )).فمـن: ((في النفـح، والریحانـة 1
 )).ُیَشـقُّ: ((في الریحانـة 2
  .مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال، ووارد في النفـح 3
  )).ومستقـّره: ((لریحانـةفي ا 4
 )).تشـق: ((في الریحانـة 5
  .ه العبارة الواردة بین حاصرتین في اإلسكوریال، ووردت في النفحذسقطت ھ 6
  )).انبلجـت: ((في اإلسكوریـال 7
 .أي كـل مـا طلعـت الشمـس 8
 )).عـلى: (في النفـح 9
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1،2 
     3 

       
       

        



   45 


  6     

       
      


         

                                                
  )).لزَّھـرا: ((ھكـذا في الریحانـة أیضـًا؛ بینمـا كتـب في النفـح 1
 )).سـنى: ((في النفـح 2
 )).الیـوم: ((نفسـھ 3
  )).أّي مرتجـاة: ((في الریحانـة 4
 .؛ بـدون الـواو))متاجـر: ((في النفـح 5
  )). َقـْدره: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
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1
 23   

  
       

   4
56

6       
     


       
   7  

                                                
 )).تقتـضي الھیبـة صفـرة لونـھ: ((في النفـح 1
 )).وورقـة: ((في الریحانـة، والنفـح 2
  )).  الفـؤاد: ((ي اإلسكوریـال ف 3
 .أي جریـح 4
  .ھـذه العبـارة في اإلسكوریـال، ووردت في النفـحسقطـت  5
  )).ھـبَّ: ((في النفـح، والریحانـة 6
 )).الركـاب: ((في الریحانـة 7
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 1  

 2    
34

      
 

      
56

7
 

89
                                                

  )).الملتمسـة: ((في النفـح، والریحانـة 1
  .؛ بـدون الـواو))مھبـط: ((في الریحانـة، والنفـح 2
  )).ومدافـن: ((ي النفـحف 3
 .ساقطـة في الزیتونـة ھـذه الكلمـة  4
 )).سْیلـك: ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ وفي النفـح 5
  )).مسحبـة: ((في النفـح 6
  . وردت في النفـح؛ بینمـا تـرك بیـاض مكانھـا في اإلسكوریـال 7
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))ظللـھ: ((في اإلسكوریـال 8
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1
 2     

     
  3     

     4
   5

6     7
 89

1 0
       

                                                
  )).أطلعـت: ((نـةفي الریحا 1
  )).لھـا: ((في الریحانـة 2
 )).قطعھـا: ((في النفـح 3
  )).بالعـدا: ((في الریحانـة 4
وتحـلِّي السحـاب أشالءھـا المعطلـة : ((ویـأتي بعـد ھـذا)). المزامـر: ((نفسـھ 5

 .المعطلـة مـن طّلھـا بالجواھـر
 )).وحیـث: ((في النفـح 6
  .نفـحسقطـت في اإلسكوریـال، ووردت في ال 7
ویبـدو أن ثبیـرا أصـح؛ ألنـھ أحـد )). نثیـر: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 8

  .ویؤكـد ھـذا مـا سیـلي في سیـاق النـص. جبـال مكـة
 وھو مع ثبیر أقرب للصحة . وشمام أیضًا جبل لباھلة)). سمام: ((في الریحانة 9

 للصحة 
  )).وأسلم للفراق الغریق: ((وفي الریحانة)). للفریق الغریق: ((في اإلسكوریال 10
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   12  
         3

       
4

     56
  7

7  1
                                                

 )).بوعـدك: ((في الریحانـة 1
  . سقطـت في النفـح، ووردت في اإلسكوریـال 2
  )).فتوحـات: ((في الریحانـة 3
 )).بغفـر: ((في النفـح 4
أي الرمـح المنسـوب إلى ردینـة؛ وھي امـرأة مـن ھجـر؛ كانـت تصنـع  5

 .الرمـاح مـع زوجھـا المدعـو سمھـر
  .؛ أي الـدروع))المنـا السـردّي: ((ح، والریحانـةفي النفـ 6
  )).طرقـت: ((في الریحانـة 7
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     2 
      

      
     


       




34
 5   6

    7 
8

                                                                                                 
 )).الحسـان: ((في النفـح 1
  )).الصرمـاء: ((في الریحانـة 2
  . ، وصححـت مـن النفـح))سیرتـك: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 3
  )).المحملـة: ((في الریحانـة 4
 )).تعـشي: ((نفسـھ 5
 )).وبعـض((: في النفـح 6
  )).وحرسـة: ((في الریحانـة، والنفـح 7
  .أي مطـرك 8
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12
23     

    
   4  

5
6  

  7 
89

      
1 0      

     1 1

                                                
 .أي ال یْجَحـد 1
  .، والتصحیـح مـن النفـح))جھـادك: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 2
 ...)). الدیـن بمجاذیتـھ بشفاعتـك: ((في الریحانـة 3
  )). أحبَّـك: ((وكتـب في الریحانـة. أي ستـرك 4
 )).طـواك: ((حانـةفي النفـح، والری 5
 )). شـتى: ((في اإلسكوریـال 6
  .العبارة في اإلسكوریال؛ بینمـا وردت في النفـحسقطـت ھـذه  7
 )).عمـادك: ((في الریحانـة 8
  )).الـتي: ((في النفـح 9

  )).في: ((نفسـھ 10
 )).كنایتـك: ((في النفـح، والریحانـة 11
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1      
23    

       
4

  5  

       

6      
       

     
 7    

      
     8

                                                
 )).ومحمَّلـة: ((في الریحانـة 1
 . ارة ساقطـة في اإلسكوریـالھـذه العبـ 2
  )).وھـو: ((في الریحانـة 3
 )).وواَفـق: ((؛ بـدون واو، وفي الریحانـة))وفِّـْق: ((في النفـح 4
  )).رحماتھـا: ((في النفـح 5
 )).واستنصـار: ((في الریحانـة 6
  )).وُیسَّـَرت: ((وفي الریحانـة)). وسھـوت: ((في اإلسكوریـال 7
 )).واستـولى ((: في اإلسكوریـال 8
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 13  
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  . ھكـذا في النفـح؛ بینمـا تـرك مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 1
 .تـرك مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح 2
  )).وِشْمنـا: ((في الریحانـة، والنفـح 3
  )). عـزَّة العـدوِّ: ((وفي الریحانـة)). عـزة الغـُدوِّ: ((في النفـح 4
  )).وأرحنـا: ((انـةفي الریح 5
  )). الخطـب: ((في النفـح6 
  )).حصـل بعـده: ((نفسـھ 7
  . Burgoوتسـمى اآلن . مدینة شـرقي مدینـة رنـدةتقـع ھـذه ال 8
 )).جدعـت: ((في الریحانـة 9

  )).مزابـن: ((في النفـح 10
 )).أكـؤس: ((نفسـھ 11
 .اإلسكوریـال فيھكـذا وردت في النفـح؛ بینمـا تـرك بیـاض في موضعـا  12
  )).عـن: ((في النفـح 13
 .أي بالـدم 14
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  .تـرك مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال؛ بینمـا وردت في النفـح 1
 )).والمـذاق: ((في الریحانـة 2
 )).ھدیـر: ((في النفـح 3
 ))اإللھـام: ((في الریحانـة 4
 )).زرق: ((في النفـح 5
  )).وأزالـت: ((في الریحانـة 6
: وفي الریحانـة. رة ساقطـة في اإلسكوریـال، وواردة في النفـحھـذه العبـا 7

 )).ومثاقـب((
 )).وال إلـھ إالَّ اللـھ، ھـو: (( في الریحانـة 8
 )).مغلقاتھـا: ((نفسـھ 9

 .؛ بـدون واو))طھـرت: ((في الریحانـة، والنفـح 10
  )).المكرَّمـة: ((نفسـھ 11
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  )). بحفظھـا: ((في النفـح 1
 )).الفیـل إّال فیـل أبرھـة: ((ةفي الریحانـ 2
  )).المذرھـة: ((نفسـھ 3
، وفي ))جیـاده: ((؛ وفي الریحانـة))الجیـد: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 4

 )).جیـادك: ((النفـح
  . ؛ وصوبـت مـن النفـح))أوفـر: ((في اإلسكوریـال 5
وفي ...)). حـوارهوقـد حـرَّك إلیھـا الحنیـن : ((كتـب بعـد ھـذا في النفـح 6

  ...)).وقـد عـرَّك إلیھـا الحیـن حـواره: ((الریحانـة
 )). مـازال: ((في اإلسكوریـال 7
 .تـرك مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 8
  )).وكـر: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 9

  )).یطـاول: ((في الریحانـة 10
؛ بالتـاء ))وال تصـاول(( :ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كتـب في النفـح 11

 .المثنـاة الفوقیـة
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  .  ؛ وصوبـت مـن النفـح))البـرود: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 1
 . تـرك بیـاض مكانھـا في اإلسكوریـال 2
وقـد افتتحـھ السلطـان الغـني بـاهللا سنـة . ھـو أحـد حصـون إشبیلیـة 3

  .م1367/ھـ768
  . كوریـال، ووردت في النفـحسقطـت ھـذه العبـارة في اإلس 4
 )).مـورد: ((في النفـح 5
  )). یصـدق في اهللا تعـالى ِضراُبھـا: ((نفسـھ 6
 )).آیاتـھ: ((نفسـھ 7
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 )). جوانـح: ((في اإلسكوریـال 1
  )).مسایفـھ: ((في الریحانـة 2
 )).والنَّْھـُب: (في الریحانـة 3
 )).أھلـھ السَّقـب: ((في النفـح 4
   )).وقرعـت((: في النفـح 5
 )). مـع: ((نفسـھ 6
 )). الشاھـد: ((في اإلسكوریـال 7
 )).السابـق: ((في النفـح 8
  )).فألحـم: ((في الریحانـة 9

 .أي الضالـة حیـن سـعى ألي طلـب 10
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 )).وتصـل: ((في النفـح 1
  . أضیفـت ھـذه العبـارة مـن النفـح 2
  )).برواحھـا الغـدوِّ: ((في النفـح 3
غزاھـا السلطـان . ؛ وتقـع جنـوب شـرقي إشبیلیـةUtreraاإلسبانیة تسـمى ب 4

  .م1367/ھـ768الغـني بـاهللا سنـة 
  )). وأنامتھـا: ((في الریحانـة، والنفـح، 5
 )).مـن: ((نفسھمـا 6
  .والمـراد بھـا مدینـة أدریـرة. أي المقصـودة 7
 )).بـادي: ((في الریحانـة 8
  )).أسـراره: ((نفسـھ 9

  . ـت في اإلسكوریـال، ووردت في النفـحسقط 10
  )).الـرَّوادح: ((في الّریحانـة 11
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  )).وغشیتھـا: ((في النفـح، والریحانـة 1
  )).المسوََّمـة: ((ھكـذا في النفـح؛ وفي اإلسكوریـال، والریحانـة 2
  )).وظلَّـل: ((في الریحانـة 3
، ))الرِّھـام: ((مشـھھكـذا في النفـح وفي اإلسكوریـال؛ بینمـا كتبـت في ھا 4

  )).الرغـام: ((وفي الریحانـة
  )). السھـام: ((في النفـح 5
  )).جوانحھـا: ((في الریحانـة 6
  )).فبایـع: ((نفسـھ 7
  . ؛ والتصویـب مـن النفـح))الكمـال: ((في اإلسكوریـال 8
  )).ووقـت: ((في الریحانـة 9

 )).بالخطـا: ((نفسـھ 10
  .؛ بالـذال المعجمـة))ذرع(: (في الریحانـة، والنفـح 11
 .معناھمـا الھـالك: التَّبـار، والتَّبـاب 12
  )).ونزلـوا: ((في الریحانـة 13
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  )).الحكـم: ((في اإلسكوریـال 1
  )). واستدعیـت: ((، وفي الریحانـة))واستوعـب: ((في النفـح 2
  )).كثافـا: ((في الریحانـة 3
: ؛ وفي النفـح))نزلـوا في الجـولو: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، وفي الریحانـة 4

 .؛ وھـو تحریـف))الجـذل((
  .أي أضـواء 5
 )).وتتفتَّـك: ((في الریحانـة 6
 . مدینـة إشبیلیـة: المقصـود بحمـص ھنـا 7
  )).وأجحرت أبطالھا إجحارا: ((ھكذا أیضًا في الریحانة؛ بینما كتب في النفح 8
 )).بالقبـول: ((في الریحانـة 9

  . حاصرتیـن سقـط في اإلسكوریـال، وورد في النفـحمـا بیـن  10
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 )).إلى قاعـدة جیـان: ((في النفـح، والریحانـة 1
  )).قیمعـة: ((في الریحانـة 2
  .مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في اإلسكوریـال، وورد في النفـح 3
  )).  حـرب: ((في النفـح 4
 )). وزھـر: ((في الریحانـة 5
  .في اإلسكوریـال، وورد في النفـح مـا بین حاصرتیـن ساقـط 6
  )).وحّیتھـا بالفادحـة البارعـة: ((في الریحانـة 7
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 .  ھـذه العبـارة واردة في النفـح؛ بینمـا سقطـت في اإلسكوریـال 1
 )).النفـوس المجاھـدة: ((في الریحانـة 2
 )).المسلمـات: ((في الریحانـة 3
  )).النـواصي: ((في الریحانـة، والنفـح 4
 .أي ظاھریـن وبارزیـن 5
  )).وللحـوزة: ((في الریحانـة، والنفـح 6
 . ؛ والتصحیـح مـن النفـح))منتصریـن: ((في اإلسكوربـال 7
 )).وكاثرھـم: ((في الریحانـة 8
  .أي أسـراب الجـراد 9

  )).وبنـت: ((في الریحانـة 10
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  .  ؛ وصوبـت مـن النفـح))ففرعـوه: ((في اإلسكوریال، والریحانـة 1
 )).وأكـؤس: ((في النفـح 2
 .ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـالسقطـت  3
 )).وكمـل: ((والریحانتة)). بحمـد: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 4
  )).الكافـر: ((في النفـح 5
 )).ونـزل: ((في الریحانـة، والنفـح 6
  )).والتھـم: ((وفي الریحانـة)). وألھـم: ((في اإلسكوریـال 7
  )).وبعثـا: ((ـة، والنفـحفي الریحان 8
 )). مطلولـة: ((في النفـح  9

 )).الكفـار: ((في الریحانـة 10
  )). ومعـاوز: ((وفي الریحانـة)). معـاون: ((في اإلسكوریـال 11
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  . وردت ھـذه العبـارة في النفـح، وسقطـت في اإلسكوریـال 1
  )). بھـذا: ((وفي الریحانـة)). بھـّد: ((في اإلسكوریـال 2
  )).المتجاذبـة: ((ي الریحانـةف 3
 )).الغـزو: ((في الریحانـة 4
سقطـت ھـذه الكلمـة في اإلسكوریـال، ووردت  في النفـح ھكـذا؛ وفي  5

 ))..سوالـف األعـوام والشھـور: ((الریحانـة
، وفي ...))الشھـداء والنفـوس: ((وفي الریحانـة)). ومـن: ((في اإلسكوریـال 6

  ...)).ومـن النفـوسالشھـداء : ((النفـح
 )).نحـّل: ((في الریحانـة، والنفـح 7
  )). الصادقة((اإلسكوریال، ووردت في النفح بدون كلمة سقطت ھذه الكلمة في  8
 )).عـن: ((في النفـح 9

 )).محیطـھ: ((نفسـھ 10

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

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


910 
 

       
1 2   

  3    
 4
56

    7

     


8
     
      

                                                
  .؛ بـدون واو))عقـرت: ((في النمفـح 1
 .؛ بالـواو))وُعفِّـر: ((، وفي النفـح))وعقـر: ((في الریحانـة 2
  . ؛ بالـواو))والمـاء: ((في الریحانـة، والنفـح 3
 .موضـع القـالدة في العنـق: والّلبـة. أصـاب في مقتـل: أْصـمى 4
  )). وظلََّلھـا: (وفي الریحانـة)). وجلََّلْتھـا: ((في النفـح  5
  .أي المسّنـون مـن النُّسـور 6
 )).تعمـل: ((وكتـب في الریحانـة .عندمـا تضطـرب في عدوھـا: الذئـاب تعسـل 7

 )).تعمـل((
  )).المغـوار: ((في النفـح 8
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َوإْذ َیِعُدُكـُم الّلـُھ إْحـَدى الّطاِئَفَتْیـِن أّنـَھـا َلُكـْم (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1

َكِلَماِتـِھ َوَتـَوّدوَن أّن َغْیـَر َذاِت الّشْوَكـِة َتُكـوُن َلُكـْم َوُیِریـُد الّلـُھ أْن ُیِحـّق الَحـّق ِب
  .7: سـورة األنفـال؛ اآلیـة. )َوَیْقَطـَع َداِبـَر الَكاِفِریـَن

  .؛ وموقعھـا في الشمـال الشـرقي مـن جیـانUbeda: تسـمى باإلسبانیـة 2
 )).دار: ((في الریحانـة 3
 )).الحـرى: ، وفي))الخـرق: ((في النفـح 4
  )).الغـاب: ((الریحانـة و في النفـح 5
  . الحاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال، ووارد في النفـح مـا بیـن 6
 )).بلـدة: ((في النفـح 7
  )).الكـذب عـلى اهللا  الكـاذب الَفْجـر: ((في الریحانـة 8
  )).فجـدَّل: ((نفسـھ 9

 )). حامیتھـا: ((في النفـح 10
 )).وشجـر: ((في الریحانـة 11
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  .))...كلمـة اإلسـالم فـال یستطـاع: ((في الریحانـة 1
  )).جمُّھھـا: ((في النفـح 2
 )).ولـم یكـف: ((نفسـھ 3
 )).عضـب: ((في الریحانـة 4
ولـم یكـّف السیـف : (ھـكذا في اإلسكوریـال؛ ووردت محرفـة في النفـح ھكـذا 5

 )). .مـن علیھـا وال مھلـة
  )).فلمـا: ((في النفـح، والریحانـة 6
  )).واجتاحھـا: ((في الریحانـة 7
  )).القریـب: ((فـح، والریحانـةفي الن 8
  )).مسایغھـا: ((في الریحانـة 9

  )).والقصـر: ((نفسـھ 10
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 )).ومـا أدراك مـا قرطبـة: ((في الریحانـة 1
  ..)).بفضلـھ أْرعي: ((نفسـھ 2
  .نسبـة إلى عبـد شمـس؛ جـّد بـني أمیـة 3
 )). ھـابعنوت: ((وفي الریحانـة. ؛ أي بساحتھـا))بعقوتھـا: ((في النفـح 4
 )).األشـّف: ((في الریحانـة 5
  . ؛ وصححـت مـن النفـح))المحـالت: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
  )). وأخـذ: ((سكوریـال، والریحانـة، والنفـحإلفي ا 7
  )). النصـر: ((في المصـادر السابقـة 8
  )). نصلـھ: ((في اإلسكوریــال 9

  )).الحجـار: ((في الریحانـة 10
 )).إحصـارا: ((ریحانـةفي ال 11
  )).فـرغ: ((في النفـح 12
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  )). اهللا: ((في اإلسكوریـال 1
  )).فتـوح: ((في الریحانـة 2
  )).تفئـة: ((، وفي الریحانـة))تفثـھ: ((في النفـح 3
  .بفضـل اهللا ھنـا سقطـت في الریحانـة 4
ـَك َوَجَعْلَنـا َلُھـْم َأْزَواجـًا َوَلَقـْد َأْرَسْلَنـا ُرُسـًال ِمـْن َقْبِل[: اآلیـة كاملـة ھكـذا 5

سـور . )َوُذّرَیـًة َوَمـا َكـاَن ِلَرُسـوٍل أْن َیـْأِتَي ِبآَیـٍة إّال ِبـِإْذِن الّلـِھ ِلُكـّل َأَجـٍل ِكَتـاٌب
  .38: الرعـد؛ اآلیـة

  )).بخارجھـا: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ وفي النفـح 6
ـت مزواجـة؛ فتتـزوج مجربـة إیـاه؛ ثـم تطلقـھ، ھي َعْمـَرة بنـت سعـد؛ كان 7

وجـراء . وتتـزوج آخـر؛ حـتى قیـل أنھـا تزوجـت مـا یفـوق األربعیـن رجـال
فشبـھ ابـن الخطیـب . ذلـك ولـدت ذریـة كثیـرة؛ وھـم عامـة قبائـل العـرب

 . قرطبـة بخارجـة؛ لتـداول حمـالت المتغلبیـن علیھـا
  )).بالھشیـم: ((لنفـحفي الریحانـة، وا 8
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  )).المستغـالت: ((في النفـح، والریحانـة 1
  )).قـد دعـا بھـا: ((نفسھمـا 2
: وفي الریحانـة. ؛ أي مـا عـزل مـن الحنطـة مـن قشـر))القصـل: ((في النفـح 3

  )).أھـل الفضـل: ((الریحانـة
  )).قي: ((، وفي النفح))خفافي: ((وفي الریحانة)). حافي: ((في االسكوریال 4
  )).وحّیـة: ((في الریحانـة 5
 )).وتنثرھـا: ((نفسـھ 6
 )).وأغرینـا: ((نفسـھ 7
  . ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال، وواردة في النفـح 8
  )).فسلبـت: ((في الریحانـة 9

  )).  الجـوع: ((في اإلسكوریـال 10
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  ...)).بلـغ عـّز ھـذا: ((في الریحانـة 1
 )).ـدى بالسبیـل الـذي شرعـھوال یضـل مـن اھت: ((نفسـھ 2
ھـذه الفقـرة المحصـوررة بیـن حاصرتیـن ساقطـة في النفـح؛ ووردت في  3

 .اإلسكوریـال
  .أي مـن الشـدَّة 4
 .أي عـادت 5
 )).اطَّـردت: ((في النفـح 6
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 )).توجـب: ((نفسـھ 1
  )).ھدیـت: ((نفسـھ 2
 )).الحائـر: ((نفسـھ 3
 )). العصـب: ((نفسـھ 4
  .ـت ھـذه الكلمـة مـن النفـحأضیف 5
  )). تفثـة: ((في النفـح 6
  )).تلبیسـا: ((نفسـھ 7
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  )).بـروك: ((نفسـھ 1
  )).عصـام: ((نفسـھ 2
  )).المنـع: ((نفسـھ 3
  )).فمتحوھـا: ((نفسـھ 4
  )).أیاطلھـا: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 5
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 )).الـتي: ((في النفـح 1
  )).ومشـرف: ((نفسـھ 2
 .ت ھـذه العبـارة في النفـح، ووردت في اإلسكوریـالسقطـ 3
 )).كـاد: ((في النفـح 4
َواْسَتْفـِزْز َمـِن اْسَتَطْعـَت ِمْنُھـْم ِبَصْوِتـَك َوَأْجِلـْب  (: مأخـوذ مـن قولـھ تعـالى 5

ُھـْم َوَمـا َیِعُدُھـُم َعَلْیِھـْم ِبَخْیِلـَك َوَرِجِلـَك َوَشاِرْكُھـْم ِفي اَألْمـَواِل َواَألْوَالِد َوِعْد
 .64: سـورة اإلسـراء؛ اآلیـة. )الّشـْیَطـاُن إّال ُغـُرورًا 

  .أي ضمھـا إلیـھ. ؛ بالزیـن المعجمـة))واحتازھـا: ((في النفـح 6
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 .أي المنصـّب 1
  )).ُشْكنـا: ((في النفـح 2
  )).وَنَحجُّھـا: ((في النفـح 3
  . سقطـت ھـذه الكلمـة في النفـح 4
 . ال یغالـب: ال یظاھـر. الكبریـاء: بـأوال 5
 )). ُمَمنَّعـة: ((في النفـح 6
  )). أسواقھـا: ((نفسـھ 7
  )). بخـالء: ((نفسـھ 8
 )). العمـارة: ((نفسـھ 9
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  )).السَّایـف: ((نفسـھ 1
 .حـلي تثبـت في األذن للزینـة: الشنـوف 2
 )).فصدقھـا: ((في النفـح 3
 )).ونفوسھـا: ((نفسـھ 4
  )).وحصونھـا: ((فسـھن 5
وتطـل عـلى المحیـط ) الصخـرة(؛ ومعناھـا LA Penaباإلسبانیـة تسـمى  6

األطلـسي؛ بالقـرب مـن طریـف؛ وتقابـل الجزایـرة الخضـراء؛ مـن الناحیـة 
  .األخـرى مـن المثلـث اإلسبـاني

 .كـل مـا یـقي اإلنسـان مـن سـالح: الُجَنـن 7
  ).)یستطلـع: ((في النفـح 8
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  )).فـداروا سـوارًا: ((نفسـھ 1
  )).وأدنـوا: ((في النفـح 2
  )).السـالم: ((نفسـھ 3
 .أي أَكـلَّ عـن الضـرب 4
 )). عـلى: ((في النفـح 5
  )).مـن العـراء إلى األرض: ((نفسـھ 6
  )).الصِّغـار: ((نفسـھ 7
ق باألمـان وتعلـ: ((العبـارة الواقعـة بیـن الحاصرتیـن كتبـت في النفـح ھكـذا 8

  .؛ وھـو تحریـف))النسـاء والصغـار
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         * 
         

   ﴾2؛   3


   4  
      5

                                                
  )).كفارھـا: ((حرفـت في النفح؛ فكتبـت 1
  .103ـ  102ـ  101: سـورة ھـود؛ اآلیـات 2
  )). فكـان: ((في النفـح 3
  )). وارتفعــت الرغبـات وعلـت السبیـات: ((حرفـت في النفـح؛ فكتبـت ھكـذا 4
 )).أحـداب: ((في النفـح 5
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  )).أسـاود(: (نفسـھ 1
  )).  ملكـات: ((في اإلسكوریـال 2
 )).وعـادت: ((في النفـح 3
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في النفـح؛ ووردت في اإلسكوریـال 4
وھـذا القـول . مـا بیـن حاصرتیـن ورد في اإلسكوریـال، وسقـط في النفـح 5

َعَلْیَھـا َوِإَلْیَنـا  إّنـا َنْحـُن َنـِرُث اَألْرَض َوَمـْن(: إحالـة إلى قولـھ تعـالى
 .40: سـورة مریـم؛ اآلیـة. )ُیْرَجُعـوَن
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ولھـذا العھـد یـا ((سقطـت ھنـا بعـض األسطـر وردت في النفـح؛ بـدأت بـ 1
 ...)).رسـول اللـھ

  )).ثمـرات: ((في النفـح، والریحانـة 2
 )).وبـّر رعى رعیـھ مـن بعـدك: ((في الریحانـة 3
  )).ـةمائح: ((في النفـح 4
 )). النـد: ((في اإلسكوریـال 5
  ...)).الممنـوع، ومفاتحتـھ بإبـداء الھـدى: ((في الریحانـة 6
 )).وقارعـة: ((نفسـھ 7
  )).وباقیـة: ((نفسـھ 8
 )).قلبـك: ((نفسـھ 9

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

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


926 
 

1


 2   
      

3
    4 
5     

6
       

7    
   8   



                                                
 )).ویطیـر: ((نفسـھ 1
 ...)).ویحجـم بوحشـة الغربـة، ویحبـس لطـول الغیبـة: ((نفسـھ 2
  )).قوعلـ: ((نفسـھ 3
 . ؛ وصوبـت مـن النفـح))وسیـرة: ((في اإلسكوریـال 4
  )).صفـوة: ((في الریحانـة 5
  )).ال انصـرافي: ((في الریحانـة 6
 )).یتخطـاي  معاضـدك: ((نفسـھ 7
 )).تمـد الیـد مقتضبـة مـن یـد رحمتـك: ((نفسـھ 8
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  . ؛ وصوبـت مـن النفـح))تغیـر: ((في اإلسكوریـال 1
  )). نقلھـا(( :في النفـح 2
 .أي اآلالت 3
  )). علینـا: ((في النفـح 4
 )).مسـح: ((نفسـھ 5
 )).الحلـل: ((في الریحانـة 6
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن النفـح 7
  )).ویعجـل: ((في الریحانـة 8
  . والعرصـات ھي ساحـات الدیـار. مـن النفـحأضیفـت ھـذه الكلمـة  9
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 .مـن دلـوك أي)). مـن سجلـك: ((في النفـح 1
 )).نعـدم: ((في الریحانـة 2
 )).نخـشى: ((نفسـھ 3
  )).تبـذر: ((نفسـھ 4
  )).للثـم: ((، وفي الریحانـة))إلى لثـم: ((في النفـح 5
 )).وبلیـت: ((نفسـھ 6
 )).أشرقـت مـن ضریحـك: ((في الریحانـة 7
  )).وكتـب في كـذا: ((أضیفـت في النفـح والریحانـة ھـذه العبـارة 8
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 .ھـو سلطـان الدولـة النصریـة الغـني باللـھ 1
  .المستنصر إبراھیم بن أبي بكر الحفصيالمقصود ھنا ھوالسلطان أبو إسحاق  2
ذكـر في الریحانـة أن ابـن الخطیـب كتـب ھـده الرسالـة في الثالـث مـن شھـر  3

  . ھـ770ربیـع اآلخـر مـن عـام 
 )). عـن: ((عـشىفي التعریـف بابـن خلـدون، وصبـح األ 4
  . أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن النفـح 5
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  )).أھمنـا: ((في الریحانـة 1
 )).واسترفـع: ((نفسـھ 2
  النفـح أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن  3
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23

                                                
ألن مـا ورد في مخطـوط . ُنِقلـْت ھـذه الفقـرة كاملـة عـن صبـح األعـشى 1

الخلیفـة الكـذا أبي یحـیى : اإلسكوریـال؛ غیـر وافي ؛ إذ اختصـره الناسـخ في
أبي بكـر ابـن السلطـان أبي زكریـا ابـن الخلیفـة الكـذا أبي إسحـق ابـن الخلیفـة 

 )).المستنصـر باللـھ عبـد اهللا بـن أبي زكریـا بـن عبـد الواحـد بـن أبي حفـص
 )).إلى اللـھ بقائـھ: ((، وفي الریحانـة))بطـول: ((في التعریـف، والصبـح 2
  )). عصمـة: ((ي التعریـف، والصبـحوف 3
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3

                                                
  )).وعـزة: ((نفسھمـا 1
  ...)).الخبـر أجنـادا مجنـدة تحـن: ((في الصبـح 2
  )).انتكـاب: ((في الریحانـة 3
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  )).وینثـر: ((نفسـھ 1
  )).إیالسھـا: ((نفسـھ 2
  ...))عـلى سیدنـاوالصـالة والسـالم : ((في الصبـح 3
 )).واآلتي: ((في الریحانـة 4
 )).ومـن بعـد استیاسھـا: ((نفسـھ 5
  .أي مرغـم األسـود في غاباتھـا 6
 )). الرجـاء: في الصبـح 7
 )).بمناجـاة: ((نفسـھ 8
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 )). بالسعـادة: ((في الصبـح 1
  )).العـزة: ((في الریحانـة 2
  )).باحتراسھـا وانتراسھـا: ((نفسـھ 3
 )).عـلى األسطـار: ((نفسـھ 4
  )).وصحیفـة: ((نفسـھ 5
  )).وسـرَّة: ((في الریحانـة، والصبـح 6
  )).إنكاسھـا: ((في الصبـح 7
  )).انتھائھـا: ((في الریحانـة 8
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 )).األیـام: ((وفي الریحانـة. أي الخلـق 1
  )).بالجاسھـا: ((في الریحانـة 2
  )).عریدھـا: ((نفسـھ 3
 )).یعیـد: ((في الصبـح 4
 )). د هللا حمـدا یعید شوارد النعموالحم: ((وردت ھذه العبارة في الصبح كاآلتي 5

 )). النعم
  )).انتكـاث: ((في الریحانـة، والتعریـف 6
 )).مقیاسھـا: ((في الریحانـة 7
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  )).واإلجـادة: ((في الصبـح 1
 . أضیفـت ھـذه العبـارة مـن الصبـح، والتعریـف 2
 )).مجدكـم: ((في الریحانـة 3
  . ھـذه اإلضافـة مـن الصبـح 4
 )).تلتمـعال : ((في الریحانـة 5
 )). الكنایـة: ((في الصبـح  6
 .وال كـذب: أي 7
 )).  واختـرع: ((في الصبـح 8
 .35: سـورة الواقعـة؛ اآلیـة 9

 )). أتى: ((في الصبـح 10
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 )).فبحسـن: ((نفسـھ 1
 )).فانتـھى: ((في الریحانـة 2
 . ؛ التصحیـح مـن التعریـف، والصبـح))لعـل: ((في اإلسكوریـال 3
 )).استنجـاز: ((حانـةفي الری 4
  )).غیَّـر: ((في الریحانـة 5
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  )).وتلـك: ((نفسـھ 1
  )).مـن قنیـة دار: ((نفسـھ 2
 )).تنقطـع: ((نفسـھ 3
  )).ببدیعـھ: ((نفسـھ 4
  )).القـدوم: ((في الصبـح 5
  )). أسلمـھ: ((في التعریـف  6
  )).حتـم: ((في الصبـح 7
  .؛ وھـذا أصـوب))أبي یزیـد: ((في الریحانـة، والصبـح 8
  )).مثـاني اإلبـداع: ((نفسھمـا 9

 )).المجیـد: ((في الصبـح 10
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 )).الصُّمَّـة: ((في الریحانـة 1
 )).وإشـارة: ((وفي الریحانـة. وبقیـة: أي 2
  )).سـدَّده: ((في الصبـح، والتعریـف، والریحانـة 3
  )). المحققیـن: ((في الریحانـة 4
  )).شـاء: ((نفسـھ 5
  )).اإلیـداع(( :نفسـھ 6
  )).واستنـارت: ((نفسـھ 7
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َوَمَثـل الِذیـَن ُیْنِفُقـوَن أْمَواَلُھـْم اْبِتَغـاَء َمْرَضـاِة الّلـِھ (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1

ِن َفـإْن َوَتْثِبیتـًا ِمـْن َأْنُفِسِھـْم َكَمَثـِل َجّنـٍة ِبَرْبـَوٍة أَصاَبَھـا َواِبـٌل َفآَتـْت ًأُكَلَھـا ِضْعَفْیـ
: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )َلـْم ُیِصْبَھـا َواِبـٌل َفَطـّل َوالّلـُھ ِبَمـا َتْعَمُلـوَن َبِصیـٌر

ُتـْؤِتي ُأُكَلَھـا ُكـّل ِحیـٍن ِبـإْذِن َرّبَھـا َوَیْضـِرُب (: وقولـھ سبحانـھ وتعـالى. 265
  .25: ســورة إبراھیـم؛ اآلیـة. )الّلـُھ األْمَثـاَل ِللّنـاِس َلَعّلُھـْم َیَتَذّكـُروَن

؛ بالقـاف ))النقـس: ((ھـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كتـب في الصبـح 2
 .ھـو الحبـر: والنقـس. المثنـاة الفوقیـة

  )).فلـق: ((في الریحانـة 3
 رـدیلسَّ؛ أمـا اربـشالو لـكاأل عـموض وـوھه؛ اـخورنق بـتعری قـالخورن 4
ھمـا . ثـالث قبـاب ضمـن قبـة واحـدة بشكـل متداخـل أي ؛ادلـس :ـھتعریبف

قصـران؛ شیدھمـا النعمـان بـن امـرئ القیـس؛ بالقـرب مـن الحیـرة في 
العـراق؛ وذلـك بطلـب مـن یـزد جـرد بـن سابـور؛ كسـرى فـارس؛ لـكي 

ل ویقـال أن الـذي بناھمـا یسـمى سنمـار؛ خـال. یستجمـم فیھمـا ولـده العلیـل
وذكـر األخباریـون أن النعمـان كافـأ سنمـار شـرَّ مكافـأة؛ حیـث . عشریـن سنـة

ألـق بـھ مـن قمـة القصـر فقتلـھ؛ لـكي یدفـن معـھ سـّر البنـاء، وحـتى ال یبـني 
 :بین العرب؛ فیقولون سائراًوقد أضحت حكایة سنمار مع النعمان مثًال . مثلھمـا

  :الشاعر عبد الُعزَّى بن امرئ القیس الكـبيقال و)). ارـسنمء زاـزاني جـج((
  بـذن  ا كـان منـزاء سنمـار ومـجزائـھ    ج شـّر   اهللا جـزاه  زاني ـج

    والسكـب   بالقرامیـد  ھـحجة     یعـلي علی عشرینسوى رصَّـھ البنیان 
  الصعب والباذختمامھ     وآض كمثل الطود   یومـا  انتھى البنیان فلمـا
  ـربـوالق  ـودةـبالم  لدیـھ  ازـوة     وفـــل  حبــك  بـھ  سنمـار  نــوظ

  الخطـب ر اهللا من أقبـحـك لعمـرأسـھ     وذل  حـاق  لىـرمى بسنمار ع
 )).تغامـر: ((في الریحانـة 5
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  )).أولي: ((نفسـھ 1
 )).القبـاب: ((نفسـھ 2
 )).ابـن سریـج: ((في الصبـح 3
؛ بالضـاد المعجمـة ))الغریـض: ((، وفي الصبـح))للقریـض: ((في الریحانـة 4

 . ھو المغني الشھیر في صدر اإلسـام؛ أبو زید عبد الملك: والغریـض. الفوقیـة
  )).ووقـع معبـدا: ((، وفي الریحانـة))ووقـع َمْعبـد: ((في الصبـح 5
 )). ومـا الخبـر: ((، وفي الصبـح))ومـا المخبـر: ((في الریحانـة 6
  )).زائـره الملتـقى(( :نفسـھ 7
  )).للسفـور: ((في الصبـح، والریحانـة 8
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 )).وجـدت: ((في الصبـح 1
 )).بارحـت: ((في الریحانـة 2
  )). أفتـاء: ((في التعریـف 3
  )).أشكالھـا: ((في الصبـح 4
  )).نـازع: ((في الریحانـة 5
  )).ھـاٍد: ((نفسـھ 6
 . سقطـت ھـذه الكلمـة في صبـح األعـشى  7
  )).ممشوقـة: ((في الریحانـة 8
  )).وحیَّـا: ((في الریحانـة 9
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  )).عـن: ((في الریحانـة 1
 )).الفلـك باعتـدال: ((نفسـھ 2
 )).الحـد: ((في الصبـح 3
 )).ذھـبّي: ((في الریحانـة 4
  )).استنجـاز: ((نفسـھ 5
 )).واتصـف: ((، وفي الصبـح))واتصـل: في الریحانـة 6
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 )).ربوأعـ: ((في الصبـح 1
 )).الصمیـل: ((في الریحانـة 2
 )).الھمـز: ((في الصبـح 3
 )).الدِّینـار: ((في التعریـف، والصبـح 4
 )).لھـا: ((في الصبـح 5
 )).وجـوه: ((نفسـھ 6
  )).فألجـم: ((في الریحانـة 7
  )).تلـك: ((نفسـھ 8
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  )).سـني: ((في الریحانـة 1
  )).مضاضـة: (( في الصبـح 2
 درع: أي 3
 )). الـذراع : ((كـذا في اإلسكوریـال، والتعریـف؛ وفي الصبـحھ 4
  )).الـدَّارع: ((في الصبـح 5
 .ساقطـة في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
 .أضیفـت مـن الصبـح 7
 )).ثـم لطَّخـھ: ((في الصبـح 8
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  .؛ وصوبـت مـن النفـح، والتعریـف))تـرقى: ((في اإلسكوریـال  1
 ).)تشھـل: ((في الصبـح 2
  ...)).تثریھـا األكـوان وتمزقھـا أقـالم الَمَلـوان، تتقـدم منـھ: ((في الریحانـة 3
 .اللیـل، والنھـار: أي 4
 )).الكتیبـة المقفلـة لـواء ناصـع: ((في الریحانـة 5
 )).الشیـب: ((نفسـھ 6
  )).المقّتـب: ((نفسـھ 7
  .العصفـر: أي 8
 )). مرتبـة: ((في الصبـح، والتعریـف 9
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 .؛ والتصویـب مـن التعریـف))الحسـد: ((في اإلسكوریـال، والصبـح 1
  )).الّذائـد: ((في الریحانـة، والصبـح 2
 .اللثـام: أي 3
؛ ))واألبحر: ((وكتب في الریحانة)). األبجر((حصان عنترة بن شداد یسمى  4

 . وھو تحریف؛ ألن األسماء المذكورة ھنا ھي للجیاد العربیة الشھیرة
 )).وحلـوان: ((صبـح، والتعریـففي ال 5
ھي : والصحیـح)). وعفـور: ((، وفي الصبـح))وعفـروز: ((في الریحانـة 6

 .؛ إذ اشتھـر ھـذا االسـم في التعریـف بالخیـول العربیـة))عفـرز((
  )).وشقلـة: ((في الریحانـة 7
 .أصـوب)) الصمـوت((واسـم )). والصحـون: ((في لصبـح، والریحانـة 8
 )).والحـرَّاج: ((الریحانـةفي  9

 )).وجلـوى: ((نفسـھ 10
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   )).ومحـاح: ((في الریحانـة 1
  )).وخبوصـا: ((نفسـھ 2
  )).وكـم: ((نفسـھ 3
 )).والبكـم: ((نفسـھ 4
 )).مـرعّي: ((، وفي الریحانـة))خـفى: ((في التعریـف 5
  )).الشنینـة: (( في الصبـح 6
  )).وأھلَّـت: ((في الریحانـة 7
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 )).وتھـدي: ((لریحانـةفي ا 1
 )).سبحـھ: ((نفسـھ 2
  )).بھرھـا: ((نفسـھ 3
 )).وتحامـل: ((نفسـھ 4
 )).وأخـرص: ((نفسـھ 5
 )). مقولـھ: ((في الصبـح 6
 )). بملكـات البیـان: ((في التعریـف، والصبـح 7
  )). أو یجازیھـا: ((في الصبـح 8
 .كـّل كثیـر؛ مـن المـاء والدمـع: الوشـل 9

 .مدینـة بلنسیـة: ـدیقص 10
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حـدث ذلـك عندمـا ھاجـم النصـارى مدینـة بلنسیـة حاضـرة شـرق األندلـس؛  1

فاستنجـد أمیـرھـا أبـو جمیـل زیـان بـن مردنیـش بأبي زكریـا بـن عبـد الواحـد 
وأرسـل إلیـھ ابـن األبـار القضـاعي فأنشـده . م1238/ھـ635الحفـصي سنـة 

  : طلعھـاقصیدتـھ الشھیـرة؛ وم
 إن السبیـل إلى منجاتھـا درسـا *أدرك بخیلـك خیـل اللـھ أندلسـا 

  )). بدفعـھ: ((في الصبـح 2
 )).واتخـاذ: ((في الریحانـة 3
  )).وجـّدد: ((في الصبـح 4
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الصبـح، والتعریـف 5
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  )).وأجبنـا: ((في الریحانـة 1
  )).نقابـل: ((في الصبـح 2
  ...)).األسـالف، رضـوان اللـھ علیھـم، ودٌّ: ((الریحانـةفي  3
 . ھـذه العبـارة الـواردة بیـن حاصرتیـن سقطـت في الصبـح، والتعریـف 4
 )).  ُتْذكـر، أو أّي فواضلكـم ُتْشـرح أو ُتْشكـر: ((في الریحانـة 5
  )).ھي عندنـا في الحقیقـة: ((في الصبـح، والریحانـة 6
 )).حكمـة حكمتھـاب: ((نفسھمـا 7
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 ...)).الكفـر الواھنـة؛ فنحـن: ((في الریحانـة 1
  . ساقطـة في اإلسكوریـال 2
 )). أعـاد: ((في الصبـح 3
 .؛ بالحـاء المھملـة))وال یحبـر: ((في الصبـح 4
  )).بمقدارھـا: ((نفسـھ 5
 . العبـارة واردة في الصبـح، والتعریـف؛ وساقطـة في اإلسكوریـالھـذه  6
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  .؛ بالعیـن المھملـة))وضجیـع: ((في الریحانـة، والصبـح 1
َیـا أّیـَھـا الِذیـَن آَمُنـوا َھـْل أُدّلُكـْم َعـَلى ِتَجـاَرٍة ُتْنِجیُكـْم (: اآلیـة كلملـة ھكـذا 2

 .10: سـورة الصـف؛ اآلیـة. )ِمـْن َعـَذاٍب َأِلیـٍم
  )).مـن حجـج: ((في الصبـح، والتعریـف 3
  .  ؛ وصححـت مـن التعریـف))مـن: ((وریـال، والصبـحإلسكفي ا4 
 )).مـن: ((في الصبـح 5
  )).وعوراتـھ: ((في الریحانـة 6
 .ھـذه العبـارة الـواردة بیـن حاصرتیـن ساقطـة في الصبـح 7
 )).شعباتھـا: ((في الریحانـة 8
 )).یائـس: ((في الصبـح 9

 )).فرتبنـا: ((في الریحانـة 10
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   )).حسـن(( :في الریحانـة 1
  .وصححـت مـن التعریـف، والصبـح)). القیـان: ((في االسكوریـال 2
  )).قـرع: ((في الریحانـة 3
استمـد ھـذه العبـارة بتصـرف مـن قولـھ تعـالى في مواضـع كثیـرة مـن كتابـھ  4

مـن سـورة  12: اآلیـة، مـن سـورة البقـرة 245: اآلیـة: كتابـھ العزیـز؛ مثـل
مـن سـورة  17: مـن سـورة الحدیـد، واآلیـة 18ـ  11: تـانالمائـدة، واآلی

  .مـن سـورة المزمـل 20: واآلیـةالتغابـن، 
  )).ربنـا: ((في الریحانـة، والصبـح 5

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

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


955 
 

﴾1.     
       2

       3
45

     6
 

 7 
      

   8 
  9  



                                                
َوَلّمـا َبـَرُزوا ِلَجاُلـوَت َوُجُنـوِدِه َقاُلـوا َرّبـَنـا َأْفـِرْغ َعَلْیَنـا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

 .250: اآلیةسورة البقرة؛ . )ـْت أْقَداَمَنـا َواْنُصْرَنـا َعـَلى الَقـْوِم الَكاِفِریـَنَصْبـرًا َوَثـّب
  )).مـا: ((في الصبـح 2
 . ؛ ھـو تحریـف))آش: ((وفي الصبـح. سبـق التعریـف بـھ 3
  )).السـامي: ((في الریحانـة 4
  . ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 5
  )).روسمـ: ((في الریحانـة 6
  )).فطبنـا علیـھ بنفسنـا: ((نفسـھ 7
 )).وجالسـده الملونـة: ((نفسـھ 8
  ...)).بحـول اللـھ، مـن: ((نفسـھ 9
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 Santa Maria de Alیسـمى ھـذا الحصـن أیضـًا شنتمریـة الشـرق؛  1

barracin؛ ویقـع بیـن بلنسیـة وسرقسطـة.  
  )).وأوسعنـاه أزواداًً: ((في الربحانـة 2
 )).مسالحـة: ((ـحفي الصب 3
 .؛ بالحـاء المھملـة))واالرتحـال: ((في الریحانـة 4
  )).وكنـا أغزینـا: ((في الصبـح 5
  )).مدینـة: ((في الریحانـة 6
  .؛ وتقـع بیـن مالقـة ورنـدةBurgoتسـمى باإلسبانیـة  7
  )).مالقـة ورنـدة: ((في الصبـح 8
  )).أن یسیغـا: ((في الریحانـة، والصبـح 9
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 )).  ھـدل: ((التعریـف في 1
  )).أطریـرة: ((في الریحانـة 2
 ...)).وتعّلقھـا عـلى بـالد: ((في الصبـح 3
  )).البـال: ((في الریحانـة 4
  .وصوبـت مـن التعریـف)). بنتھـا: ((في اإلسكوریـال، والصبـح 5
 )).أسفـت: ((في الصبـح، والریحانـة 6
  )).بظاھرھـا: ((في الریحانـة 7
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   )).وثـرَّة: ((یحانـةفي الر 1
 .؛ والتصویـب مـن الصبـح))وفجناھـا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).كمـا: ((في الصبـح، والریحانـة 3
 )).السیـل: ((في الریحانـة 4
  .، وِقَیـم وُحـُرمعـرض: كـل متا یجـب حفظـھ وحمایتـھ مـن: الذمـار 5
 .أي السیـوف 6
  )).أھلھـا: ((في الصبـح، والریحانـة 7
 .؛ بالجیـم المعجمـة التحتیـة))الجـرار: ((في الریحانـة 8
 )).اآلالت: ((نفسـھ 9
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5
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  8   
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 )).نتـرك: ((في الصبـح 1
   )).تبھرھـا: ((في الصبـح 2
 .ساقطـة في اإلسكوریـال 3
ُسْبَحـاَن الـِذي أْسـَرى ِبَعْبـِدِه َلْیـًال ِمـَن الَمْسِجـِد (: استمـدت مـن قولـھ تعـالى 4

ِم إَلى الَمْسِجـِد األْقَصـا الـِذي َباَرْكَنـا َحْوَلـَھ ِلُنِرَیـُھ ِمـْن آَیاِتَنـا إّنـُھ ُھـَو الَحـَرا
 .1: سـورة اإلسـراء؛ اآلیـة. )الّسِمیـُع الَبِصیـُر

  )).المخربـة: ((في الصبـح، والریحانـة 5
 )).نقلـت: ((في الریحانـة 6
  . وصححت من الریحانة، والتعریف )).باإلرضاخ: ((في الصبح، واإلسكوریال 7

  . والتعریف
  )). الـرُّْزق: ((في الصبـح 8
  )). حیـاة: ((في الصبـح 9
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  . بیـن حاصرتیـن ساقـط في الصبـحمـا  1
  )).وأرحنـا: ((في الریحانـة 2
  )).نـار: ((في الریحانـة 3
 . مـا ورد ھنـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في اإلسكوریـال 4
الجنـة  واعلمـوا أّن(( :  قـال فیـھ لى اهللا علیـھ وسلـم؛ صـ   حدیـث لرسـول اللـھ  5

وورد  .فتـح البـاري بشـرح صحیـح البخـاري )).الجنـة تحـت ظـالل السیـوف
  .أیضـًا بصیـغ وروایـات أخـرى

َوأّذْن ِفي الّنـاِس ِبالَحـّج َیأُتـوَك ِرَجـاًال َوَعـَلى ُكـّل (: مستمـدة مـن قولـھ تعـالى 6
 .27: سـورة الحـج؛ اآلیـة. )ِتیـَن ِمـْن ُكـّل َفـّج َعِمیـٍقُكـّل َضاِمـٍر َیْأ

 )).الریـاض: ((في الریحانـة 7
  )).الطریـق: ((في الصبـح 8
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45
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 )). الممالـك: ((نفسـھ 1
 )).البلـدان: ((في الصبـح 2
  )). وعینـا لتجَّـار: ((في التعـریف، والصبـح 3
 )).اكتسبنـا: ((في الریحانـة 4
  )).تمـحنل: ((نفسـھ 5
 )).سطحـھ: ((في التعریـف 6
 )).الرمَّـاح: ((في الریحانـة 7
 )).ثغـر: ((في الصبـح 8
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 )).أھـداب: ((في الریحانـة 1
 )).جیـل: ((في الصبـح، واإلسكوریـال 2
  )).الھندمیَّـة: ((في الریحانـة 3
 )).الخلفـات: ((في الصبـح 4
لخطیـب؛ الـتي وصـف فیھـا إحـدى یعتبـر ھـذا النـص اآلتي مـن روائـع ابـن ا 5

 .المعـارك القتالیـة بأسلـوب رفیـع ودقیـق
  )).أطلنـا: ((في الریحانـة 6
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  )).ُعـْذر: ((في الریحانـة 1
  )). الختطـاف: ((في الصبـح 2
  )).وبلـٌد: ((في الریحانـة 3
 )).والـدَّارع، ینتظـم المجـاني واألجـارح: ((نفسـھ 4
 )).ـردكعبـادك وب: ((نفسـھ 5
 )).متربـة: ((في الصبـح 6
 .  ؛ وصححـت مـن التعریـف، والصبـح))نبـوه: ((في اإلسكوریـال 7
 )).فدفعـوا: ((في الصبـح 8
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َیـْوَم َتَرْوَنَھـا َتْذَھـُل ُكـّل ُمْرِضَعـٍة (: تأثـر بقولـھ تعـالى في وصـف الساعـة 1

َحْمَلَھـا َوَتـَرى الّنـاَس ُسَكـاَرى َوَمـا ُھـْم  َعّمـا أْرَضَعـْت َوَتَضـُع ُكـّل َذاِت َحْمـٍل
 .2: سـورة الحـج؛ اآلیـة. )ِبُسَكـاَرى َوَلِكـّن َعـَذاَب الّلـِھ َشِدیـٌد 

  )).صـارت: ((في الصبـح 2
  )).الصِّیـاح: ((نفسـھ 3
 . ساقطـة في اإلسكوریـال، والتعریـف 4
 .؛ بالضـاد المعجمـة))یخضـب: ((في الصبـح 5
  )).یستثمـر: ((في الصبـح، والریحانـة 6
 )).ُتْفَصـم: ((في الریحانـة 7
 . ؛ والتصحیـح مـن الصبـح، والتعریـف))الجنـن: (( في اإلسكوریـال 8
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  )).ودرق: ((في الریحانـة 1
 )). البیـض: (( في التعریـف 2
  )).یكتـب: ((في الریحانـة 3
 .صاحبـھ: أي 4
  )). وُنِھـَب: ((في الصبـح 5
  )).وكـل مصـرع: ((في الریحانـة 6
 )).فجـار: ((نفسـھ 7
   )).وأربـت: ((في الریحانـة 8
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  )).موادَّھـا: ((في الصبـح، والریحانـة 1
 .جحـر یسكنـھ الضبـع وغیـره مـن الوحـوش: الوجـار 2
 )). العنایـات: ((في التعریـف، والصبـح، والریحانـة 3
 .))الصـب السیـال: ((في الریحانـة 4
  )).وھلكـت بھـالك: ((في الریحانـة 5
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  )).بوادرھـا: ((نفسـھ 1
 )).اإلدالل: ((في الصبـح 2
  )).الَمْنـح: ((في الریحانـة، والصبـح 3
 .؛ بـدون الم))مدینـة: ((نفسھمـا 4
 )).عریـض: ((في الریحانـة 5
 )).فیـھ: ((في الصبـح، والریحانـة 6
 .الصحیفـة: أي 7
  )).لـجالف: ((في الصبـح 8
 )).عـّده عـلى الحاسـب: ((في الریحانـة 9

  . ما یتخذ للنَّحل كعش من القضبان: والكوارة)). وكورة: ((في اإلسكوریال، والریحانة 10
 )).الدَّْبـر: ((في الصبـح 11
 . ھـذه العبـارة ساقطـة في الصبـح 12
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   6  

                                                
  )). المعـاون: ((في اإلسكوریـال 1
 )).وال تسـأل: ((في الصبـح 2
 )).المدائـن: ((ي الریحانـةف 3
  .ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال  4
  .؛ مـن سـورة القارعـة10: لآلیـة ساھـذا اقتبـ 5
  )).المزاھیـة: ((في الریحانـة 6
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 . ھـذه الكلمـة ساقطـة في الصبـح 1
  )).ُغُمـد الفیَّـاض: ((في الریحانـة 2
   )).المدیـدة: ((في الریحانـة 3
 )).السحائـب: ((بـح، والریحانـةفي الص 4
  )).تـزوره: ((في الریحانـة 5
 )).الشمائـل تـدور: ((نفسـھ 6
  .أثبتـت قبـل ھـذا. ، مـن سـورة الحـج2: اقتبـس ھـذا القـول مـن اآلیـة 7

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

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


970 
 

    1 
   2 




       
      

  3    4
4 5  


    
     

     6
7

                                                
  ...)).ثغـور األقـاصي الَبواِسـم ُتَقلُِّبھـا: ((في الریحانـة 1
 )).  النجـم: ((في اإلسكوریـال 2
  )).الخبـارا: ((، وفي الصبـح))الحیـارا: ((في الریحانـة 3
  )). بقبـل: ((في التعریـف 4
 )).للخنـس: ((في الریحانـة 5
 )). بھبـوب: ((في الصبـح 6
  )). مائلـة: ((نفسـھ 7
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 )).وال یصـرف: ((في الریحانـة 1
 )).النخـل: ((في الصبـح 2
 )).القبـة: ((في الریحانـة 3
كـل الصیـد في ((وھنـا إحالـة إلى المثـل السائـر )). الصَّیـد(( :في الریحانـة 4

   . وقـد سبقـت اإلشـارة إلیـھ)). جـوف الفـرا
 .؛ بالعیـن المھملـة))أعـار: ((في الصبـح 5
  :إشـارة إلى قصـة، وقـول عـلي بـن الجھـم للمتوكـل العبـاسي 6

  یث أدري وال أدريجلبن الھوى من ح *عیون المھا بین الرصافة والجسر 
  ھ  وبالمـّرـو منـوأمره أعرفنني بالحل *ـوى ــالھ   ــلىــأح  ـا ــم  ليــخلیـ
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الخیـل (( :إشـارة إلى حدیـث لرسـول اللـھ صـلى اللـھ علیـھ وسلـم؛ قـال فیـھ 1

 .البخـاري في المناقـب)). معقـود في نواصیھـا الخیـر إلى یـوم القیامـة
 .وریـال، والریحانـةساقطـة في اإلسك 2
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  . 1))قفـا نَبـك مـن ذكـرى حبيـب ومنْـزِل((
  

 

      
      

  2   
3    4

      
       

 5
 

      

                                                
  :جـاء عجـزه ھكـذا. ھذا صدر بیت ومطلع معلقـة امـرئ القیـس 1

 )).بِسْقـِط اللِّـوى بیـن الدَّخـول وَحْوَمـِل((
  )).الّسبـال: ((في الصبـح 2
  )).تجنُّھـا: ((نفسـھ 3
  )).المفادیـة: ((في الصبـح، والریحانـة 4
  )).وكـان: ((في الریحانـة 5
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   )).اللیـالي: ((انـةفي الریح 1
 .؛ بالحـاء المھملـة))بحفـر: ((نفسـھ 2
  )).جـرَّب: ((في الریحانـة، والصبـح 3
  )).فغیـر: ((في الصبـح 4
 )).تـردَّد: ((في الریحانـة 5
  )).وابتعـث: ((نفسـھ 6
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  )).وتشبثـت: (في الریحانـة 1
 )).تشبـث: ((نفسـھ 2
 )).منـال: ((نفسـھ 3
   )).رالصبـ: ((نفسـھ 4
َقـاَل َرُجـَالِن ِمـَن الِذیـَن َیَخاُفـوَن أْنَعـَم الّلـُھ َعَلْیِھَمـا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 5

اْدُخُلـوا َعَلْیِھـُم الَبـاَب َفـإَذا َدَخْلُتُمـوُه َفإّنُكـْم َغاِلُبـوَن َوَعـَلى الّلـِھ َفَتَوّكُلـوا إْن 
  .23: ة؛ اآلیـةالمائـدسـورة . )ُكْنُتـْم ُمْؤِمِنیـَن

 )).فمفارقھـم: ((في الصبـح 6
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   )).باإلعقـار: ((في الصبـح 1
 )).معالـم: ((نفسـھ 2
 .؛ بـدون واو))األسـوار: ((نفسـھ 3
 الھـالك: أي 4
  )).المقـدار: ((في اإلسكوریـال، والصبـح 5
 .؛ بالسیـن المھملـة))وسددنـا: ((في الریحانـة 6
 )).بأیـدي: ((ةـفي الصبـح، والریحان 7
  .مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في الصبـح 8
 )).وتـرمي: ((في الصبـح 9

  )) .األرواح : ((نفسـھ 10
  )).وتسلـط: ((نفسـھ 11
  )).النـار: ((في الریحانـة 12
  )).عوائـق: ((نفسـھ 13
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 ))اإلفاضـة مـن بعـد نحـر النحـور: ((في الصبـح، والریحانـة 1
 )).المذعـور: ((في الریحانـة 2
  )). السابقـات المستقـالت: ((في الصبـح 3
 )).المشتجـرة: (( نفسـھ 4
 .  ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 5
 )).رّبھـا: ((، وفي الریحانـة))مـن رّبنـا: ((في الصبـح 6
ـْت َفَأْصَبَح* َفَطـاَف َعَلْیَھـا َطاِئـٌف ِمـْن َرّبـَك َوُھـْم َناِئُمـوَن (: اآلیتـان ھكـذا 7

 .20ـ  19: سـورة القلـم؛ اآلیتـان .)َكالّصِریـِم
  )). الحجـم: ((في الصبـح 8
  )).وراكنَّـا: ((في الریحانـة 9
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  3     
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6     
    
      

 
      

                                                
   )).فمـا: ((في الریحانـة 1
 )).یـردع: ((ھـفسن 2
 .؛ بالخـاء المعجمـة))خـذًا: ((نفسـھ 3
  )).العرضـة: ((في الریحانـة، والصبـح 4
 . سبقت ترجمتھ في اإلحاطة. ن الفرات بن بشر بن أسد المّريھو القاضي أسد ب 5
  .؛ باأللـف والـالم))الیـوم: ((في الریحانـة، والصبـح 6
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1   2 3
       

4     5
      

       
       6

7     
        

 


      
8      

                                                
 )).لخشعـت: ((في الصبـح 1
َوَلـْو َأْنَزْلَنـا َھـَذا الُقـْرآَن َعـَلى َجَبـٍل َلَرَأْیَتـُھ َخاِشعـًا (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 2

. )ـْن َخْشَیـِة الّلـِھ َوِتْلـَك اَألْمَثـاُل َنْضِرُبَھـا ِللّنـاِس َلَعّلُھـْم َیَتَفّكـُروَنُمَتَصّدعـًا ِم
  .21: سورة الحشر اآلیة

  )).لعـزَّة: ((في الریحانـة 3
 )).الملـف: ((نفسـھ 4
  )).التَّْقطیـب: ((في الصبـح 5
 . ساقطـة في اإلسكوریـال 6
  .دون واو؛ بـ))األواري: ((في الریحانـة 7
   )).والمقاسـم: ((في الریحانـة 8
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78 ﴿

                                                
  )). منھـل: ((في الصبـح 1
  )).المھـور: ((في اإلسكوریـال 2
  )).عقبـھ: ((في الصبـح 3
  )).الثـاني: ((، وفي الصبـح))الشـاني عـن المطلـوب: ((في الریحانـة 4
 )).اآلتي: ((في الریحانـة 5
  )).مّنـًا: ((نفسـھ 6
  )).ننـال: ((بـحفي الریحانـة، والص 7
الّلـُھ َال إَلـَھ إّال ُھـَو الـَحّي الَقـّیـوُم َال َتْأُخـُذُه ِسَنـٌة (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 8

َوَال َنـْوٌم َلـُھ َمـا ِفي الّسَمـاَواِت َوَمـا ِفي األْرِض َمـْن َذا الـِذي َیْشَفـُع ِعْنـَدُه إّال 
أْیِدیِھـْم َوَمـا َخْلَفُھـْم َوَال ُیِحیُطـوَن ِبـَشْيٍء ِمـْن ِعْلِمـِھ إّال ِبَمـا ِبإْذِنـِھ َیْعَلـُم َمـا َبْیـَن 

َشـاَء َوِسـَع ُكْرِسّیـُھ الّسَمـاَواِت َواألْرَض َوَال َیُئـوُدُه ِحْفُظُھَمـا َوُھـَو الَعـِليُّ 
 .255: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )الَعِظیـُم
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﴿  ﴾1.    
23 

  4    
        

5 6
6

       
       

      
  
   7    



                                                
َخاِلِدیـَن ِفیَھـا َمـا (: قولـھ سبحانـھ وتعـالى: ثـم .16: اآلیـة: سـورة البـروج 1

سـورة . )َداَمـِت الّسَمـاَواِت َواألْرُض إّال َمـا َشـاَء َرّبـَك إّن َرّبـَك َفّعـاٌل ِلَمـا ُیِریـُد
  .107: ھـود؛ اآلیـة

 )).َحـَدق: ((في الصبـح 2
 )).َبعیـد: ((في الریحانـة، والصبـح 3
 )).ائـمالعو: ((نفسھمـا 4
  )).الـروم: ((في الریحانـة 5
 )). ملكـة: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
  )).یعلـم: ((في الریحانـة 7
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1   23
 

      4
      

     
5


      

                                                
  )).للمواھـب: ((في الریحانـة 1
 )).الواھـب: ((نفسـھ 2
، وفي ))مستفـاض: ((، وفي الریحانـة))للمواھـب: ((في اإلسكوریـال 3

 )). میفـاض: ((الصبـح
 )).صفـات: (ةفي الریحانـ 4
  .أتباع مذھب مالك بن أنس بعلمائهایقصد بھا مدینة القیروان التي اشتھرت  5
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34

       5


6
7       

***  

                                                
 )).وشیجـة: ((في الریحانـة 1
 )).فیـھ((، بحـذف كلمـة ))مـا قصـر المكتـوب منـھ: ((في الصبـح، والریحانـة 2
 )).الـزَّكي: ((في الریحانـة 3
  .وریـالسقطـت ھـذه العبـارة في الصبـح، واإلسك 4
 )).الصبـاح: ((في الریحانـة 5
  . ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال  6
  ))وبركاتـھ؛ إن شـاء اللـھ تعـالى: ((في الریحانـة 7
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1 

  
   2ولمـا أن نـأت عنكـم ديـاري

  وبيــن  وحـال البعـد  بينكـم 
  بياض    بعثـت لكـم سـوادا في
  شيء مثـل عيــنـألنظركم  ب

3
3       

        


     
       4

      5   

                                                
  ھـذان البیتـان مـن البحـر الوافـر 1
  )).ِمْنُكـْم ِدیـاٌر: ((في النفـح 2
 . ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 3
  .سكوریـالساقطـة في اإل 4
  :تأثـر بقـول األحـوص بـن عبـد اللـھ بـن محمـد 5

  ولیـس علیـك یا مطـر السـالم  *سـالم اللـھ یـا مطـر علیھـا 
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 1      
 

2 
  سـالم وتسليـم وروح ورحمـة 

  عليك وممدود من الظل سجسـج 
  

 3
4

        


   5   
       

                                                
  )).وركبـة((في النفـح  1
ھـذا البیـت مـن البحـر الطویـل؛ وھـو البـن الـرومي؛ حیـن رثى یحـیى بـن  2

  :عمـر العلـوي؛ جـاء في مطلعھـا
 طریقـان شتى مستقیـم وأعـوج *ر أي نھجیـك تنھـج أمامك فانظـ

 )).فضلـك: ((في النفـح 3
َقـاَل َأَرَأْیـَت إْذ آَوْیَنـا إَلى الّصْخـَرِة َفـإّني َنِسیـَت (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 4

. )َبْحـِر َعَجبـًاالُحـوَت َوَمـا أْنَساِنیـِھ إّال الّشْیَطـاُن أْن أْذُكـَرُه َواّتَخـَذ َسِبیَلـُھ ِفي ال
  .63: سورة الكھف؛ اآلیة

  )).اإلنصـاف، تـرعى: ((في النفـح 5
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2

   
3

  4  



 


                                                

  )).أن: ((في النفـح 1
 )).َبـرَّ: ((نفسـھ 2
  .أي شئـون الزینـة 3
  .وقد سبق ذكر ھذا المثل)). رجـع بخـفي حنیـن: ((إحالـة إلى المثـل القائـل 4
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   ﴿ 

   ﴾1؛     
2

 


34 
  نصيبـك في حياتـك من حبيـب 

  نصيبـك في منامـك من خيـال
   

                                                
ُیـْؤِتي الِحْكَمـَة َمـْن (: الىاألولى في قولـھ تعـ: وردت ھكـذا في سورتیـن 1

. )َیَشـاُء َوَمـْن ُیـْؤَت الِحْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتَي َخْیـرًا َكِثیـرًا َوَمـا َیّذّكـُر إّال ُأوُلـو اَألْلَبـاِب
ُھـَو الـِذي أْنـَزَل (: وفي الثانیـة قولـھ سبحانـھ. 269: سـورة البقـرة؛ اآلیـة
آَیـاٌت ُمْحَكَمـاٌت ُھـنَّ أمُّ الِكَتـاِب َوُأًخـُر ُمَتَشاِبَھـاٌت َفـَأـّمـا  َعَلْیـَك الِكَتـاَب ِمْنـُھ

الِذیـَن ِفي ُقُلوِبِھـْم َزْیـٌغ َفَیّتِبُعـوَن َمـا َتَشاَبـَھ ِمْنـُھ اْبِتَغـاَء الِفْتَنـِة َواْبِتَغـاَء َتْأِویِلـِھ 
ِسُخـوَن ِفي الِعْلـِم َیُقوُلـوَن آَمّنـا ِبـِھ ُكـلٌّ ِمـْن ِعْنـِد َومـا َیْعَلـُم َتْأِویَلـُھ إّال الّلـُھ َوالّرا

وجـاءت في . 7: سـورة آل عمـران؛ االیـة. )َرّبـَنـا َوَمـا َیّذّكـُر إّال أوُلـوا اَألْلَبـاِب
  .سـور وآیـات عدیـدة بصیـغ أخـرى

 )).یكـن: ((في النفـح 2
 .ساقطـة في اإلسكوریـال 3
 .للمتنـبي؛ وھـو مـن البحـر الوافـر ھـذا البیـت 4
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  خـذ من زمانـك ما تيسـر 
  تعسـر  مابجهـدك  واتـرك

  ولـرب مجمــل حالــة 
  يفسـر  تـرضى به ما لـم 

   

                                                
 )). الفـراق: ((في النفـح 1
  )). فقـد: ((نفسـھ 2
 .ھـذه األبیـات البـن الخطیـب 3
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  والدهــر ليـس  بدائــم 
  سيسـوء إن سـر  ال بـد أن

  واكتـم  حديثـك  جاهــدا 
  شمـت المحدث  أو تحسـر 

  والنــاس  آنيـة الـزجـا
  ج إذا عثـرت بـه  تكسـر

  ال تعـدم التقـوى  فمــن 
  عدم التقى في الناس أعسـر 

  وإذ امـرؤ  خســر اإللـ 
    ـه فليس خلق  منه أخسـر

  
   1

 2  3  4


                                                
  . ساقطـة في اإلسكوریـال 1
أِن اْقِذِفیـِھ (: وھـذه إحالـة إلى قولـھ تعـالى)). ألقـاك الَیـمُّ إلى الّساحـل: ((في النفـح 2

ِذِفیـِھ ِفي الَیـّم َفْلُیْلِقـِھ الَیـّم ِبالّساِحـِل َیْأُخـْذُه َعـُدّو ّلي َوَعـُدّو َلـُھ ِفي الّتاُبـوِت َفاْق
 .39: سورة طھ؛ اآلیة. )َوَأْلَقْیـُت َعَلْیـَك َمَحّبـًة ِمـّني َوِلُتْصَنـَع َعـَلى َعْیـِني

  .  ساقطـة في النفـح 3
  )).فأخـذ: ((في النفـح 4
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﴿﴾3؛ 
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56
        

       7


   8     

                                                
 .أي العظیـم 1
 )).فأدالـك: ((نفـحفي ال 2
َمـا َنْنَسـْخ ِمـْن آَیـٍة َأْو ُنْنِسَھـا َنـْأِت ِبَخْیـٍر ِمْنَھـا َأْو ِمْثِلَھـا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .106: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )َأَلـْم َتْعَلـْم َأّن الّلـَھ َعـَلى ُكـّل َشـْيٍء َقِدیـٌر
  )).وللـھ الحمـد: ((في النفـح 4
  )).وخصِّیـص: ((سـھنف 5
  )). ونشـوة: ((نفسـھ 6
  )).بتشریـف: ((نفسـھ 7
  :جـاء في ھـذا المثـل في بیـت للمتنـبي؛ قـال فیـھ 8

 وأشبھنـا بدنیانـا الطعــام *وشبـھ الـشيء منجـذب إلیـھ 
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  )). ربـع: ((في اإسكوریـال 1
 .الناقـة القویـة المناسبـة للرحلـة واألحمـال: أي 2
 )). وإحقـاق: ((فـحفي الن 3
  .؛ بـدون األلـف والـالم))سیاسـة: ((نفسـھ 4
  .البحـر الكامـل 5
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  عـذْ واصرف له  إبراهيمبمقـام 
  1فكرا تـؤرق عن بواعث تعتـري

  وأنت حمامـة  فجـواره حـرم 
  ورقاء  واألغصـان عود المنبـر 

  وريبـه الزمـان فلقد أمنـت من 
  وهو المـروع  للمسيء وللبـري 

  
   2    


    

       
   3

       
        

4

                                                
  )).تنبـرى: ((في النفـح 1
 .ساقطـة في النفـح 2
 . ؛ وصححـت مـن النفـح))قبـل : ((في اإلسكوریـال 3
 )).عدّوھـا: ((في النفـح 4
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 1
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4 

  أنظر خضاب الشباب قد نصـال
  وزائـر األنـس بعـده انفصـال 

  ومطلـبي والـذي  كلفـت بـه 
  حاولـت تحصيلـه فما  حصـال 

  ال أمـل  مسعـف وال عمــل 
  قد  وصـال   5نحـن في ذا الموت

   

                                                
   )).ولكـن: ((في النفـح 1
 .؛ بـدون واو))نافضـة: ((نفسـھ 2
  . ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 3
  .بحـر المنسـرح 4
 ...)).ونحـن في ذا والمـوت: ((في النفـح 5
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2
     

3  4  
 

***    
   

                                                
   )).إلى ُمقیـل الِعثـار شدیـد االفتقـار: ((في النفـح 1
  . ساقطـة في اإلسكوریـال 2
 )).. بمباسـم األزھـار: ((في النفـح 3
 )). واضطیـر: ((نفسـھ 4
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1


23 
   بهينـةبنفـسي وما نفـسي علي  

  مـانفينزلـني عنها المكـاس بأث
  4حبيـب نأى عني  وصم  ألنـني

  5وراش  سهام البين عمدا فأصماني
  وقد كان هم الشيب ال  كان كافيـا

  همـان   ترحـللمـا  6أدني  فقـد
   

                                                
 )).خطَّھـا((: في الریحانـة 1
 )).الكتـاب: ((في النفـح 2
  .البحـر الطویـل 3
 )).وَصمَّـَم ال َیـني: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كـتب في النفـح 4
 )).وأھمـاني: ((في الریحانـة 5
  )).عـادني: ((، وفي الریحانـة))آدني: ((في التعریـف، والنفـح 6
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  شرعت له من دمع عيني مـوردا 
روأظمـاني  بالفراقشربي  1فكـد  

  2وأرعيته من حسن عهدي حميمـه
  أزمـاني   وأوحشفأجـدب آمالي 

  حلفت على ما عنده لي من رضى 
  إيمـاني فأحنثقياسا بما عنـدي  
  وإني على ما نالني منه  من قـلًى 

  ألشتـاق من لقيـاه  نغبة ظمـآن
  سألت جنوني فيه  تقريب عرشـه 

  فقست بجن الشـوق جن سليمـان 
  3إذا ما دعى داع من القوم باسمـه

  هيمـانشيمة  4وثبت وما استَثْبـتُّ
  ما أصغيـت فيـه  لعـاذل  5وتاهللا

  تحاميته حتى  ارعوى وتحامـاني
   

                                                
 )).وكـدَّر: ((في الریحانـة 1
 .؛ بالجیـم المعجمـة))جمیمـھ: ((ي النفـحف 2
 )).باسـمي: ((في الریحانـة 3
 )).استتبـت: ((نفسـھ 4
 )).وواهللا: ((في اإلسكوریـال 5
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  1وال استشعرت  نفسي برحمة عابد
  تظلل  يوما مثلـه عبـد رحمـن 

  وال شعـرت  من قبلـه بتشـوق 
  تخلـل منهـا بين روح وجثمـان

  
       

23
     

        4


        
   5   

6      


                                                
 )).عائـد: ((في الریحانـة 1
 )).فسـل: (في النفـح 2
  )).اللـوى: ((في الریحانـة، والتعریـف، والنفـح 3
 .أي القطـع 4
 ).)للـراني: ((في الریحانـة 5
 )).تصلـح: ((نفسـھ 6
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1 

  ركتمـوني بعـد تشييعكـم ت
  أوسـع أمر الصبـر عصيانـا 

  أقـرع سـني ندمـا تـارة 
  واستميــح الدمـع  أحيانــا 

  
 

      2 
       




       
3 4 

                                                
 .وھذان البیتان من البحر السریع)). السیاق: ((في التعریف، والریحانة، والنفح 1
  )).النـاي عـن أھلـھ: ((في الریحانـة 2
  )). المجتمعـة: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 3
  )).ِسـالل: ((في الریحانـة 4
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1 

  2أقل اشتيـاقا أيهـا القلب  ربمـا
  رأيتك تصفي الود من  ليس جازيا

  
        

34
        

56 
   7خليلي هل أبصرتما أو سمعتمـا

  قتيـال بكى من حب قاتله قبـلي  
   

                                                
وھـو . تركـھ لبـالط سیـف الدولـة ھـذا البیـت للمتنـبي؛  مـدح بـھ كافـور بعـد 1

  .مـن البحـر الطویـل
  )).إنمـا: ((في التعریـف 2
 )).وأندب في ریع الفراق أسى ل، وأشكو إلیھ حال قلب صدعھ: ((في التعریف 3
وأنـدب في ریـع الفـراق آسى لـھ، : ((وردت ھـذه العبـارة في التعریـف ھكـذا 4

  )). وأشكـو إلیـھ حـال قلـب صدعـھ
  )).استعـدى بـھ: ((في النفـح 5
  .وھـو مـن البحـر الطویـل)). جمیـل بثینـة(ھـذا البیـت لجمیـل بـن معمـر  6
 )). خلیلّي فیما عشتما ھل أبصرتما: (( ورد الشطر األول في التعریف ھكذا 7
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12

    3
45

6 7
  8    

    9  
10


    

                                                
  )).لنشـرت ألویـة العتـب: ((جـاءت ھـذه العبـارة في التعریـف ھكـذا 1
  )).كتابـھ(( :في الریحانـة 2
 )).حـذر: ((في النفـح 3
 )).وتوتِّـر: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كتـب في التعریـف، والنفـح 4
 .ذات الرنیـن: أي 5
مـن بیـاض : ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة، والتعریـف؛ بینمـا كتـب في النفـح 6

 .سـواد المـداد: ؛ أي))الطـرس وسـواد النقـس
ومـا زالـت ھـذه الكلمـة تطلـق في الجزائـر عـلى . ضـرب مـن المـشي: يتـرد 7

 .عـلى مـن یمـشي بقصـور في رجلـھ
 )).أدَّى: ((في الریحانـة 8
: ھكـذا أیضـًا في الریحانـة بالغیـن المعجمـة؛ بینمـا كتـب في النفـح 9

 .؛ بالعیـن المھملـة))الِعـوار((
  . ء المھملـة؛ بالحـا))الحـالل: ((في التعریـف 10
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12 

  نسب كأن عليه من شمس الضحى 
  نورا ومن  فلـق الصباح عمـودا  

       
3 

  فو حقـه لقـد انتـدب لوصفـه 
  أن حمصـا داره بالبخـل لـوال

  بلـد متى أذكره تهتـج لوعـتي
  وإذا قدحت الزنـد طار شـراره

4
     

5 
   

                                                
 .ساقطـة في اإلسكوریـال 1
؛ والبیـت المـوالي ألبي تمـام؛ وھـو مـن ))الجفـان الجنـوح: ((في الریحانـة 2

 .البحـر الكامـل
 .والبیتـان التالیـان مـن البحـر الكامـل)). القائـل حیـث یقـول: ((في النفـح 3
  .اردة في النفـحساقطـة في اإلسكوریـال، والریحانـة، والتعریـف؛ وو 4
  .البحـر المتـدارك 5
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  منشــؤه  غيثـامـن أنكـر 
   1فليـس بمخلفهـا األرضفي 

  فبنـان  بـني مـزني مـزن 
  تنهـل بلطـف مصرفهــا 

  مـذ حـل ببسكــرة  مـزن
   2بمصحفهـا  نطقـتيومـا  

  شكـرت  حـتى بعبارتهــا 
  وبمعناهــا   وبأحرفهــا

  العباس من الـ بأبيضحكت 
  ـأيـام ثنايــا زخرفهــا 

  وتنكـرت الدنيــا  حـتى 
  معرفهــاعرفـت منـه  ب

  
     ﴿    *

   ﴾3؛    


                                                
 )).ینـوء بمخلفھـا: ((في التعریـف؛ فكتـبھكـذا في الریحانـة، والنفـح؛ أمـا  1
 ))تشكـره((أو )) بشكـره: ((أي عنـد تصحیـف كلمـة بسكـرة؛ تضـحى 2
  .2ـ  1: سـورة البلـد؛ اآلیتـان 3
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   1  
  2     

3     
    4 

   5  
  67 

8       9
  10  

      
       

       11 

                                                
 )).بقربـك: ((في التعریـف 1
 .؛ أي حاجتـھ))قضیـت في مـرعى خلتـك لبانتـھجمانتـھ، و: ((نفسـھ 2
  )).وقضیـت في مـرعى: ((في التعریـف 3
 )).ال تنـدب: ((في الریحانـة 4
  .؛ بالعیـن المھملـة))فتتعـاشى: ((نفسـھ 5
  . العبـارة واردة في اإلسكوریـال، والریحانـة؛ وساقطـة في التعریـفھـذه  6
 ).)ودوحـھ: ((في الریحانـة، والنفـھ 7
  .ساقطـة في اإلسكوریـال، والنفـح؛ وواردة في التعریـف والریحانـة 8
 )).قمرھـا: ((في الریحانـة 9

  )).یـك: ((في النفـح 10
 )). الھـوى: ((، وفي الریحانـ))الھـدى: ((في التعریـف، واإلسكوریـال 11
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 1   2  
3

      4
5      


       6

       


7 8
      9

10،     11

                                                
 )).بالزخـرف: ((في النفـح 1
  . 3: سورة النجم؛ اآلیة. )َعـِن الَھـَوى َوَمـا َیْنِطـُق(: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 2
 )).نعتـاض: ((في النفـح 3
  )).المثنـوء: ((في الریحانـة 4
 )).والجـرف: ((نفسـھ 5
  )).وواصـل: ((في التعریـف 6
 )).ونجـج: ((في الریحانـة 7
 )).عـلى: ((في النفـح، والریحانـة 8
  . ریـفساقطـة في اإلسكوریـال، والنفـح؛ وواردة في التع 9

 )).المنشـف: ((في النفـح 10
 .وحمـل: أي 11
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  12 
    3 

456 
6 

  ما أقدر اهللا أن يدني على شحط 
  7من داره الحزن ممن داره صوُل

  
  8 9   

      
 1 0

     11
                                                

 .؛ بإضافـة الـواو))وإنمـا: ((في النفـح 1
  )).أشكـو: ((في الریحانـة 2
  )).عبارتنـا: ((في النفـح 3
  )).ُشِرَعـْت: ((في الریحانـ، والنعریـف، والنفـح 4
  . ساقطـة في اإلسكوریـالواردة في التعریـف، و 5
والبیـت المـوالي لحنـدج )). للیـأس النصـول: ((نفـحفي الریحانـة، وال 6

 . المـري؛ وھـو مـن البحـر البسیـط
 .مدینـة في بـالد الخـزر: صـول 7
 )).كظـم: ((في الریحانـة 8
  .واسعـًا: أي 9

  )).إیـھ ثقـة النفـس: ((، وفي النفـح))أیـھ سیـدي: ((في التعریـف 10
 .ـم یسبـق الحفـر فیھـااألرض الصلبـة الـتي ل: الشَِّیـم 11
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 1      

2





3


       
 4     

       
5 

حيـاحيا من ترألجلـه 6ـَل والر  
  إن هبـت شـذا رياهـا 1يشْتـاقُ

                                                
  .فتیلـة السـراج: الذبالـة 1
  )). جـالل: ((في النفـح 2
  .جرعـة مـاء: أي 3
 )).مـن سـواد أنفاسـك وبیـاض قرطاسـك: ((في النفـح 4
  .البحـر الكامـل 5
  )).والنسیـم: ((في الریحانـة، والنفـح 6
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 )).تشتـاق: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كتـب في النفـح 1
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  تحيي النفـوس إذا بعثـت تحيـة
   ((1((رأ ـإق  فإذا عزمت

  


2
 3   4 

5
 67    

8     

                                                
أّنـُھ َمـْن  إسرائيـلََوِمـْن َأْجـِل َذِلـَك َكَتْبَنـا َعـَلى َبـِني (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 1

َقَتـَل َنْفسـًا ِبَغْیـِر َنْفـٍس أْو َفَسـاٍد ِفي اَألْرِض َفـَكـَأّنَمـا َقَتـَل الّنـاَس َجِمیعـًا َوَمـْن 
ـا الّنـاَس َجِمیعـًا َوَلَقـْد َجاَءْتُھـْم ُرُسَلَنـا ِباْلَبـّیـَنـاِت ُثـّم إّن َأْحَیاَھـا َفَكـَأّنَمـا َأْحَی

  .32: سـورة المائـدة؛ اآلیـة. )َكِثیـرًا ِمْنُھـْم َبْعـَد َذِلـَك ِفي اَألْرِض َلُمْسِرُفـوَن
  )).مریدیـك: ((في النفـحو. ھكـذا في الریحانـة، والتعریـف 2
طبقـًا لمـا ورد فیمـا . تحـدث مـرة واحـدة؛ كبیضـة الدیـكال تجعلھـا : یقصـد 3

  یـروى؛ أن الدِّیـك یبیـض بیضـة واحـدة في العمـر؛     
وعلیـھ؛ یضـرب المثـل ببیضـة الّدیـك؛ عندمـا ال یتكـرر األمـر؛ ویحـدث مـرة 

  :وفي ھـذا یقـول بشـار بـن بـرد. واحـدة؛ ال ثانـة لھـا
 َثـنِّي وال تجعلیھـا بیضـة الّدیـك  *ة في الدَّھـر قـد ُزْرِتنـا مـّر

 )).أْجَتـِر: ((في النفـح 4
  )).ال عـن: ((نفسـھ 5
  )).ُبِعـَث: ((في الریحانـة 6
  )).َمْرُموَسـھ: ((في التعریـف، والریحانـة، والنفـح 7
 )).بباستـھ: ((في اإلسكوریـال 8
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 1    

234 5
5 6    


      


        

7     


89   
    10،

                                                
   )).وأن تعلَّـَل بـھ مخـارق: ((في التعریـف 1
 )).الممـات: ((في النفـح 2
 )).مفـارق: ((نفسـھ 3
  )).والـذي سبَّبـھ: ((في الریحانـة، والنفـح 4
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن التعریـف 5
 )). وَسھَّـَل: ((في التعریـف 6
 )).یـوم مـن الزمـان: ((في الریحانـة 7
  .أي دابـة الحمـل الثقیـل 8
  )).الغـرارة: ((وفي النفـحھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛  9

 )).إلى فئتـك: ((في التعریـف، والریحانـة، والنفـح 10
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  1    
23

 
       
       

4
 5 6

   7 
 8 9 

     

                                                
 )).مفتـرًا بـل مغتـرًا: ((في الریحانـة 1
  )). كونـھ : ((في اإلسكوریـال 2
 )). الخجـل: ((في التعریـف 3
. الُغصَّـة: والجریـض)). جـال الجریـض ودون القریـض: ((في الریحانـة 4
ویضـرب بـھ . ؛ عندمـا یبلـع اإلنسـان ریقـھ ھمـًا وكمـدًا)ـصُّ بـھالریـق ُیَغ(

؛ وذلـك لألمـر المقـدور علیـھ ))حـال الجریـض دون القریـض: ((المثـل فیقـال
 . أخیـرًا؛ بعـد أن أضحى ال جـدوى منـھ

 )). وغلـب حـتى الكسـل: ((في التعریـف 5
: ـال، والریحانـة، والنفـحفي اإلسكوریھكـذا أیضـًا في التعریـف؛ و 6

  . ؛ بالصَّـاد المھملـة))ونصلـت((
 )).بمـرط: ((في النفـح 7
  )).نـدوات: ((في الریحانـة 8
 . الخیـل: أي 9

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

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


1012 
 

      
    

       
    
      


     
1

2


        
3 

   

                                                
 )). حـالل: ((، وفي التعریـف))خـالل: ((في الریحانـة 1
 )).وإن عتبتـھ: ((في النفـح 2
  .ط في اإلسكوریـالمـا ورد بیـن حاصرتیـن ساقـو. م1368الموافـق لـ  3
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1       





        

      2
3

        
     4 5

        
   6    

                                                
  .أن ابـن زیـان ھـذا ھـو سلطـان تلمسـان: كتـب في النفـح 1
 .مـن النفـحأضیفـت  2
  )). لعادتـھ غمـر ال ثمـد: ((في  اإلسكوریـال، والریحانـة 3
  )).ال: ((في الریحانـة 4
 )).ال یطـوره كمـد: ((في اإلسكوریـال 5
  .أي المحبـة 6
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      1 
     2 


34

      5


    
      

   6 
      

       
7 

   

                                                
  )).فـالنوِجّلـھ : ((في الریحانـة 1
  .؛ بالخـاء المعجمـة الفوقیـة))خاللھـا: ((في النفـح، والریحانـة 2
 )).َمـْن: ((في الریحانـة 3
  )).حیالھـا: ((نفسـھ 4
  )).وُتْخِفـض: ((في الریحانـة 5
  )).إخوتھـا: ((نفسـھ 6
 .وھـو مـن البحـر الطویـل. ھـذا البیـت ألبي األسـود الـدؤلي 7
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  فـإن لم يكنهـا أو تكنـه فإنـه 
  بلبانهـا  1أخـوها غذتـه أمـه

   
  

        
  

    2  
    3   


       

4     5
5

 6
  

                                                
 .والتصحیـح مـن النفـح)). أمھـا(: (في اإلسكوریـال 1
 )).الحیـا: ((، وفي الریحانـة))الـوالء: ((في النفـح 2
 )).السَّفـا بالُفـوح: ((في الریحانـة 3
 )).رماحكـم: ((نفسـھ 4
 )).یقضـو: ((نفسـھ 5
  .ھي العطایـا: والُمُنـوح)). ستـوح: ((نفسـھ 6
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1
2    
345

   6  
 

 ﴿   
﴾7؛       

8


       
       

                                                
  .؛ بـدون واو))أفـواج: ((في الریحانـة 1
  .إسـراع: أي 2
 )).الشائـر: ((في النفـح 3
 .أضیفـت مـن النفـح 4
  )).الغـنى: ((في الریحانـة 5
 .؛ بالـواو))والملتحـم: ((في النفـح 6
َقـاَل َسـآِوي إَلى َجَبـٍل َیْعِصُمـِني ِمـَن الَمـاِء َقـاَل َال (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7

َمـْن َرِحـَم َوَحـاَل َبْیَنُھَمـا الَمـْوُج َفَكـاَن ِمـَن َعاِصـَم الَیـْوَم ِمـْن أْمـِر الّلـِھ إّال 
  .43سـورة ھـود؛ اآلیـة . )الُمْغَرِقیـَن

  )). یمنـھ: ((وكتـب في النفـح. ھكـذا أیضـًا في الریحانـة 8
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        1


2
2 3   

4
  

5
    6

7
      8 

     
        

                                                
  )).عـلى: ((في النفـح 1
 )).الـولّي: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ بینمـا كتـب في النفـح 2
  ..؛ بالـواو))ومـن: ((ـحفي النف 3
وقـد ذكرھمـا . فھـو یزیـد بـن األسـود: أمـا یزیـد. ھـو ثابـت البنـاني: ثابـت 4

  :جمیـل بـن معمـر في شعـره؛ فقـال
  إذا قلـت مـابي یـا بثینـة قاتـلي   مـن الحـب قالـت ثابـت ویزیـد  

  )).شاھـد: ((في الریحانـة 5
 )).للدعـوة: ((في النفـح 6
 )).ونظافـة: ((نفسـھ 7
 ،))االنتقـاد: ((في الریحانـة 8
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  1  2  
 3    

4
      5

    6   
7 

  8الحيـا  لحتأيحـيى سقى حيث 
  9فنعـم الشعـاب ونعـم الركـون

   آيــةوحيـا  يراعـك  مـن  
  فقد حـرك القـوم بعد  السكـون 

   

                                                
 )).تعّیـن تعّیـن: ((في الریحانـة 1
  ...)).وكـاد الصبـح أن: ((في النفـح، والریحانـة 2
 )).  والمـواد: ((وفي الریحانـة)). والمـراد: ((في اإلسكوریـال 3
جى اسـم مكـان ومنـ)). منـجى نیـق: ((، وفي النفـح))نبـق: ((في الریحانـة 4

 .ینـجى إلیـھ؛ ونیـق أعـلى موضـع في الجبـل
 .ھـو أبـو حمـو مـوسى سلطـان تلمسـان 5
  )).لقیـان: ((في الریحانـة 6
  .البحـر المتقـارب 7
 )).الحـت الِحنـا: ((في الریحانـة 8
  )).الوكـول: ((نفسـھ 9
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  دعوت لخدمة مـوسى عصـاه 
  فجـاءت  تلقـف  مـا  يأفكـون 

  فأذعن من يدعي السحرر  غمـا 
  شركـون  وأسلـم مـن أجلهـا الم

  فيمـا أردت  1وساعـدك السعـد
  فكـان كمـا ينبـغي أن  يكـون 

  
2    

3
3  4  5

56
6     

      
 

                                                
  )).الشعـور: ((في الریحانـة 1
  )).وأنتـم: ((نفسـھ 2
 )).مالیـة: ((نفسـھ 3
 )). تلكـم: ((في النفـح 4
 )).بدندكـم المھــات: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 5
 )).أنفاسكـم المبـرات: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
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    1   
       

234 
       

         


5
 6   7 

      
8     

                                                
 .أي ُیمنـع 1
 )). البائـس: (( في النفـح، والریحانـة 2
 )).ولـم تطَّـرد: ((نفسھمـا 3
 .))المقابـس: ((في الریحانـة 4
 )).ومعاھـدة: ((نفسـھ 5
  .؛ بالحـاء المھملـة))حـوض: ((في النفـح 6
 )).یفـضى: ((في الریحانـة 7
  )).فلـوال: ((في النفـح، والریحانـة 8
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1 2 
       


         

      
    

3.4     


       
5. 

***   
                                                

امـرأة مـن بـني تمیـم سمیـت بذلـك؛ ألنھـا كانـت في الجاھلیـة : ذات النحییـن 1
ف عندھـا خـوات بـن جبیـر فوقـ. مـن الجلـد)) أزقـاق((تبیـع سمنـًا في نحـاء 

؛؛ لـكي ))نحیـًا(؛ ولمـا رأى خلـّو المكـان؛ طلـب منھـا أن تفتـح زقـًا األنصـاري
یعایـن الّسمـن؛ ففتحتـھ؛ فقـال لھـا امسكیـھ؛ ثـم فتـح نحیـا ثانیـًا وطلـب منھـا 

ساورھا )). الّزقین((إمساكـھ لـكي یعاین آخر؛ فلّما شغـل یدیھا اإلثنین بالنَّْحَیْین 
لذا قیل في . وھرب؛ فلم تتمكن من دفعھ؛ بسبب انشغالھا في قبض الّنْحَیْین

  .عوائقهویضرب ھذا المثل لمن كثرت )). أشغـُل من ذات النَّْحَیْین: ((المثل
  )).فلئـن: ((طویـل. كتبھـا د 2
  .مطلـع الشبـاب: أي 3
  )). فلیسمـع: ((في النفـح 4
  .في اإلسكوریـال مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط 5
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1 

  
  يا  ساكـني مرفـا  الشـواني 

  شـوقي مـن بعدكـم شـواني 
  الشـوق قـد هـواني  2والهـج

   هـواني 3من بعدكـم فاقتـضى
  كأنــه   مالكـــا  عنـاني 

  أنمـوذج مـن أبـي عنــان 
   كفــانيلقـد  كفــاني لقـد 

   كفـاني  4بـاقي ذمـا  ذاهـب
  5باألمـانيمنـوا على الخـوف 

  فأنتــم جملــة  األمــاني 
   

                                                
 .مخلـع البسیـط 1
  )).والعـج: ((في الریحانـة 2
  )).واقتـضى: ((نفسـھ 3
 )).ناھـبـًا: ((نفسـھ 4
 )).عـلى الشـوق باألمـاني: ((... نفسـھ 5
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    1    
23




 

4 
  مـا فـرق األحبـاب بعـد اهللا إال اإلبل

  البين لما جهـل  غراب 5يلمـونوالنـاس 
  الرحل  6بين تُنْضىال على ظهر غراب وما

  وال إذا صـاح غراب في الديار ارتحـل 
   

                                                
 .الحقیقـة: في الریحانـة 1
  )).الـدُّور: ((نفسـھ 2
  )).وذنبـھ قـد سـال كأنـھ مطـر: ((نفسـھ 3
 .))لیضمـن: ((نفسـھ 4
 )).ُیْلحـون: ((نفسـھ 5
  )).ُتْقـَضى: ((نفسـھ 6
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  وما غـاب البيـن إال ناقـة أو جمــل
  

       
  1    

      
       

234 
  دعـوت عليـك لما عيل صبـري 

  ال..وقلـبي قائـل يـا رب ال 
  

       
5
   6  7

                                                
 )).العنایـة: ((في الریحانـة 1
 )).األْنـدر: ((نفسـھ 2
 )).والشعیـر بتبـن وال شعیـر: ((نفسـھ 3
  .البحـر الوافـر 4
   )).یتعـاوده: ((في الریحانـة 5
  )).الجمعـة: ((نفسـھ 6
  )).یستزیـد: ((نفسـھ 7
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1      
   2    

3     
4 

  تكـن متجنيـا  ولقـد علمـت  فال
  إن الفــراق  هـو الحمـام األول 

  حسـب  األحبـة أن يفرق  بينهـم 
    فما لنا نستعجـل  5صرف الزمـان

67 
  ويحسـن قبح الفعـل إن جاء منكـم 

  كما طـاب عرف العود وهو دخـات 
       

8
                                                

  )).یستعیـد: ((نفسـھ 1
  )).العـار: ((في الریحانـة 2
  )).تساعـده: ((نفسـھ 3
 .البحـر الكامـل 4
 )).ربُّ المنـون: ((في الریحانـة 5
 )).حبیـب: ((نفسـھ 6
  .والبیـت مـن البحـر الطویـل)). منیـب: ((نفسـھ 7
   )).وُیَعبِّـر: ((نفسـھ 8
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  1    
 2     

3       
      

    


   4   
    
       

56
7 

   

                                                
 )).َعیـَنْي: ((نفسـھ 1
  )).فـإن: ((في الریحانـة 2
  )).قبـل: ((نفسـھ 3
 )).مـن مشـوق وشائـق: ((نفسـھ 4
 )).یحمـد: ((نفسـھ 5
 )).مثابھـا: ((نفسـھ 6
  .البحـر البسیـط 7
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  إن كـان ما سـاءني مما يسركـم 
  فعذبـوا فقد استعذبـت تعـذيبي 
       

1 
       


2 

  3أكـرم بهـا مـن بنـاء بـان
  من  أبـان  4الفخـرخ في أرسـ

  6لديهـا الرضـا جنـان 5أجبنـا
  مـن المعـاني جنـا  جنـاني 

   

                                                
  )).قصـب: ((في الریحانـة 1
  مخلـع البسیـط 2
 )).بنـا بنـان: ((في الریحانـة 3
 )).الفصـل: ((نفسـھ 4
 )).أجنـا: ((نفسـھ 5
 .؛ بالحـاء المھملـة))حنـان: ((نفسـھ 6
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  2لألكـــف  دانٍ  1أو جــنى
  بـه  يـــدان  3للمبـار مـا

  أقسـم  بالذكــر  والمثــان 
  ما لـك فيمـا  سمعـت ثـان 

   األوان   4مدامـــة  بـــرة
  6وانللقــول كــل  5تشــطُّ

  7أوضاعهـا  للَّغـو أنتقـول  
  بالعلـم عـن  زينـة الغـوان 

   8يـا رب بـارك  لمـن  بـان
  في الفكـر والقلـب  والبنـان  

   

                                                
  )).أيَّ َجـبي: ((الریحانـة في 1
 )).وأن: ((نفسـھ 2
 )).للمبـاري: ((نفسـھ 3
 .؛ بالـزاي المعجمــة))بـزَّة: ((نفسـھ 4
  )).تنشـط: ((نفسـھ 5
 )).دان: ((نفسـھ 6
  )).الغـواني: ((نفسـھ 7
  )).بنـان: ((نفسـھ 8
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  1
  

23 
  أعيذهـا بالخمـس مـن والئـد 

  قـد قلـدت  بنخـب  القالئـد 
  أعيذهـا بالخمـس من حبائـب

  يغذيـن بالمراضـع األطايـب 
  أعيذهـا بالخمـس من  وجـوه 

  يصونهـا اللـه  من المكـروه
 4  5  

6﴿
   ﴾7؛     

                                                
  )).تتناثـر: ((في الریحانـة 1
  )).وُتْقـضى: ((نفسـھ 2
  .زبحـر الرجـ 3
  )).یـا مانـح: ((في الریحانـة 4
  )).أوریـت: ((نفسـھ 5
 )).وذو: ((نفسـھ 6
َفَلـْم َتْقَتُلوُھـْم َوَلِكـّن الّلـَھ َقَتَلُھـْم َوَمـا َرَمْیـَت إْذ َرَمْیـَت (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7

. )ـًا إّن الّلـَھ َسِمیـٌع َعِلیـٌمَوَلِكـّن الّلـَھ َرَمى َوِلُیْبـِلَي الُمْؤِمِنیـَن ِمْنـُھ َبـَالًء َحَسن
  . 17: سـورة األنفـال؛ اآلیـة
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12

﴿ 
 ﴾3.  

  ملـك  الثـالث اآلنسـات عنـاني 
  وحللـن مـن قلـبي بكـل مكـان 

  ي هـذي الهالل وتلك بنت المشتـر
  4حسنا وهذي  أخـت غصن البـان

   

                                                
  .؛ بالقـاف المعجمـة الفوقیـة))نقبـة: ((في الریحانـة 1
  )).وأقطعنـا: ((نفسـھ 2
ُكـًال ُنِمـّد َھـُؤَالِء َوَھـُؤَالِء ِمـْن َعَطـاِء َرّبـَك َوَمـا َكـاَن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .20: سـورة اإلسـراء؛ اآلیـة. )َك َمْحُظـورًاَعَطـاُء َرّبـ
ھـذان البیتـان مـن البحـر الكامـل؛ وھمـا مطلـع قصیـدة نسبـت إلى الخلیفـة  4

وقـد عرضھـا . العبـاسي ھـارون الرشیـد؛ قالھـا في جـواري ثـالث؛ كلـف بھـّن
ـس سنـة الـذي تـولى الخالفـة باألندل(الخلیفـة األمـوي المستعیـن باللـھ 

 وأھـاب لحـظ فواتر األجفاني   *عجبًا یھاب اللیث حّد سناني  :؛ فقال)ھـ403
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1     2

34 
5

    6
     7 

     


         
 


       

 8     
                                                

  )).تلـك: (في الریحانـة 1
 )).الماحـل، مـن معاھـد الدُّمـر الحالحـل: ((نفسـھ 2
 )).الجمـل البادیـة الُغـرِّ: ((نفسـھ 3
  )).مقاصـًا: ((نفسـھ 4
 )).الكلـف: ((نفسـھ 5
  )).ة الملـك الَغّضـابِدْمنـ: ((نفسـھ 6
 )).وأقـفى: ((نفسـھ 7
 )).اآلحـالم: نفسـھ 8
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     1 

    2 
   3

3
    


       
        

  4    5
   6




      
                                                

  )).أعمـال: ((في الریحانـة 1
 )).رجمھـا: ((نفسـھ 2
 )).بـذور: ((نفسـھ 3
  )).مـن الّسمـال: ((نفسـھ 4
 )).عـّز: ((نفسـھ 5
  )).حجـال: ((نفسـھ 6
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  1  2  


 3     
4 

  سلـت عـلي  سيوفهـا أجفانـه 
  بمغفـر  5يتهـن من المشيـبفلق

  
     

    6  
7

      
  8   

                                                
    )).العـصي: ((في الریحانـة 1
  .ـاء المعجمـة الفوقیـة؛ بالخ))الُخُلـق: ((نفسـھ 2
  )).إّال لمـن قـد قـدر: ((نفسـھ 3
  .البحـر الكامـل 4
  )).المنیـب: ((في الریحانـة 5
  )).القیـام: ((نفسـھ 6
 )).فعالـت فریضتھـا بالزیـادة: ((نفسـھ 7
  )).أخـزم: ((في الریحانـة 8
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   1   
2 

  3خـدم  اليـراع بهـا فدبجهـا
  4وسألت مجتهـدا عن الغـرض

  فعلمـت  أن الصلـح مقصـده 
  لتزول بعض عـداوة الربـض 

  
     5 

      
67

8
  

                                                
  )).أسجاعھـا: ((نفسـھ 1
  .البحـر الكامـل 2
 )).َجھـافدلَّ: ((في الریحانـة 3
  )).الفـرض: ((نفسـھ 4
 )).الحانیـة: ((نفسـھ 5
 )).وكسـال: ((نفسـھ 6
 )).وإن عالـت بنقـض: ((نفسـھ 7
 )).وامتكَّـت المعـالي: ((نفسـھ 8
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1 
2 

  نجـد  من ثيابهـم  3تشـم أرواح
  عند القـدوم لقرب العهد بالـدار 

  
    

  4    


     
    
      

5 


6
                                                

  )).ال بنـت: ((في الریحانـة 1
  .البحـر البسیـط 2
  )).أنفـاس: ((في الریحانـة 3
  )).أجابـت: ((نفسـھ 4
 )).ورجـوت: ((نفسـھ 5
 )).الجمیـل: ((نفسـھ 6
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     1  
      

    2 


   3 
  4  

5 
  ولو كـان همـا واحـدا لبكيتـه 

  ولكنــه هــم  وثـان وثالـث 
  

       
 6     

        
       

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))أثیـرًا: ((في اإلسكوریـال 1
 )).الشغـب طـاٌم ذو التطـام: ((في الریحانـة 2
  )).ونتَّجتھـا: ((نفسـھ 3
  )).البـّث: ((تفسـھ 4
  .والبیـت التـالي مـن البحـر الطویـل)). الَحْیـف: ((نفسـھ 5
 )).وُتِصـرُّ: ((نفسـھ 6

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

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


1038 
 

      1 
 

***  
  

 
 

 
  

     
       


        
       


     


       

                                                
  ...)).بذكـر أزمنـة الوصـال((: في الریحانـة 1
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1

2 
3     


4 

5
6       

  7    
  
         
     

                                                
 . ھـذه العبـارة لعنـان 1
 .  واردة في الریحانـة 2
 )). حدیـث: ((في الریحانـة، والنفـح 3
 )).النھـار: ((في النفـح 4
  )).لیلـھ: ((نفسـھ 5
 )).میلـھ: ((نفسـھ 6
  )).عھودھـم: ((وفي الریحانـة. أي مطرھـم السـمي 7
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    1   

    
2

      3
    4  

   
 5   6 


   

     



       

                                                
  .الناقـة الضامـر: والحـرف. یـن مـن الوقـتمـا بیـت الحلبت: الفـواق 1
 )).اللجـج: ((في اإلسكوریـال 2
  . أي الصیـاح: ؛ بالعیـن المھملـة))الَقبـع: ((في النفـح 3
  .؛ بالحـاء المھملـة))الحـرق: ((نفسـھ 4
 )). تنفـس : (( في الریحانـة 5
 )).فأشـار إلیـھ الملـك فقعـد: ((في النفـح 6
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    1  


 

﴿      ﴾2.  
 3   4  

       

﴿﴾5، 


  6   
7

  8

                                                
 )). أما النحلة األمر الكبار وأما الرحلة فاالعتبار: ((حانة ھكذاجاءت في الری 1
ُیـْؤِتي الِحْكَمـَة َمـْن َیَشـاُء َومـْن ُیـْؤَت الِحْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتـَي (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

  .269: سـورة البقـرة؛ اآلیـة .)َخْیـرًا َكِثیـرَا َوَمـا َیّذّكـُر إّال ُأوُلـوا اَألْلَبـاِب
 )). ومرتبـع ـ فتبـع: ((في الریحانـة، والنفـح 3
 )). وُمْرَتِبـع: ((نفسھمـا 4
  .34: سـورة المدَّثـر؛ اآلیـة. )َوالصَّْبـِح إَذا أْسَفـَر (: اآلیـة ھكـذا 5
  )).مـا: ((في النفـح 6
 )). ومراوضـة إبائـھ: ((ھكـذا أیضـًا في الریحانـة؛ وفي النفـح 7
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1     
23

345 
  ومـن لـم يكـن سبعـا آكـال 

  تـداعـت  سبـاع إلـى أكلـه 
  


6


 7 

 8
  9

                                                
 )). مفترقـة(( :في الریحانـة 1
 )).یفسـده الحكـم: ((في النفـح 2
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الریحانـة 3
  )).ویصلحـھ: ((في النفـح 4
 .البحـر المتقـارب 5
 . ساقطـة في اإلسكوریـال؛ وواردة في الریحانـة، والنفـح 6
 )).اللـھ تعـالى: ((في النفـح 7
وواردة في . ة في الریحانـةالعبـارة الـواردة بیـن حاصرتیـن ساقطـ 8

 )). إال بإعانـة اللـھ تعـالى: ((اإلسكوریـال؛ وكتبـت في النفـح ھكـذا
 )).عونـھ: ((في النفـح 9

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

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


1047 
 

      
     

1
        

       2
3

3      


       
45

56
7
78

                                                
 . مـا بیـن حاصرتیـن وارد في اإلسكوریـال، والنفـح؛ وساقـط في الریحانـة 1
  )).َعْلَیتھـا: ((في النفـح 2
 .والتصویـب مـن الریحانـة والنفـح. ))النصـف امتھانـك: ((في اإلسكوریـال 3
  )).عـن: ((في النفـح 4
 )). أعیانھـا: ((في الریحانـة 5
 .ھـذه الكلمـة ساقطـة في الریحانـة 6
 )).النـاس: ((في الریحانـة، والنفـح 7
 )).ویرفـض مـا ننبـز: ((في النفـح 8
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 1      
      
 

   2 3 
      

       



       

   4   
 



                                                
  )).الَمـَره: ((في النفـح 1
 )).وحـّدد: ((فـح، وفي الن))حظـر: ((في الریحانـة 2
 )).عـن: ((في النفـح 3
  )).إنھـاءه: ((نفسـھ 4
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1
2

       
     3 




4 
 

      
  5   

       
      

   


                                                
 )). باستنابـة: ((في الریحانـة، والنفـح 1
  )).عـن: ((في النفـح 2
 )). جوادھـم: ((في الریحانـة، والنفـح 3
 .العبـارة الـواردة بیـن حاصرتیـن ساقطـة في اإلسكوریـال 4
 )).فعنـد الـري: ((في اإلسكوریـال 5
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   1  2

     
     3 

    4   
 5    

6
 

      
       

 78   
   9   

                                                
  )).عـلى: ((في النفـح 1
 )).معروفـًا باإلخـالص: ((نفسـھ 2
 )).لكـّل: ((نفسـھ 3
  .أي للعھـود 4
  )).رحیـب: ((في النفـح 5
  )).َدِریـًا: ((نفسـھ 6
 )).األسبـاب: ((في الریحانـة 7
 .أي بموجـزك 8
 )).اإلصابـة: ((في الریحانـة، والنفـح 9
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    1 
2

  

        

 
        

         
3       
4  56

6
 

                                                
  )).نقضھـا: ((في النفـح 1
  )).وھدونھـا(( :في النفـح 2
 )).لعدوانـك: ((في الریحانـة 3
 )).یعـرض: ((نفسـھ 4
 )).نـادر: ((في النفـح، والریحانـة 5
 )).نجھـك: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 6
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   1 
 2    


    3 

       
45

     6 
7

89

 
       

                                                
 )).  التقدیـم: (( في النفـح 1
 )).والمخاتلـة: ((نفسـھ 2
 )).بالعلفـة: ((في النفـح 3
 )).ظنـك: ((نفسـھ 4
  )).َوَولِّ: ((نفسـھ 5
  )).بأھلیھـم: ((نفسـھ 6
 )).حصصـك: ((في الریحانـة، والنفـح 7
 )).مھـمى: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 8
 )).وال ُتَلیِّـن: ((في النفـح 9

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

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


1053 
 

1     
       

  2    
   3  

     
        

  
     4 

 5  6 
7     

      
       



                                                
 )).مـن: ((نفسـھ 1
 .؛ وصححـت مـن الریحانـة))المشغـالت: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 2
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))الغـرار: ((في الریحانـة، واإلسكوریـال 3
 . ساقطـة في الریحانـة 4
 )).إشفاقـھ: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 5
 )).ویشتـري: ((في النفـح 6
  )).بصبـره: ((في النفـح 7
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 1    2
   3   


      

       4
 5    6

6       
7    8 

9 1 0   
1 1    

1 2    1
                                                

  )).إخطـارًا: ((نفسـھ 1
  .أي أسرعھـم لمرضاتـك 2
  )).یـده: ((في النفـح 3
 .أي جـرب 4
  ...)).ـالءلـك إح في الـذي َعـن َّ: ((في النفـح 5
 )).   معـارض: ((نفسـھ 6
 )).أزیـد: ((في الریحانـة، والنفـح 7
 )). أنفـع: ((نفسھمـا 8
  .المستویـة) رمحـھ(قناتـھ : أي 9

  )).بعدھمـا: ((في النفـح 10
 )). واعتمـاده: ((في الریحانـة 11
 )).جعلـھ: ((في النفـح 12
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2 
  3     

4
 

 5
        
      


  
 
        
      

6
                                                                                                 

 )). صبـره: ((في الریحانـة 1
  )).يیستـح: ((في النفـح 2
 .. مـا بیـن حاصرتیـن ممحـو في اإلسكوریـال؛ ونقـل مـن الریحانـة، والنفـح 3
 .ھي األمـور النافعـة: والعوائـد .ھـذه الكلمـة ساقطـة في اإلسكوریـال 4
 )). ُینبئـون: ((في النفـح، والریحانـة  5
  .إبطالـھ: أي 6
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  1   2
 


3

      4
 5    


6
   7


 8  9 

                                                
  .أي كـل سحـاب أبیـض 1
 )). عنـد: ((في الریحانـة 2
 ...)).تشـفُّ عـلى بنـات: ((في النفـح 3
 )).یغلـب: ((نفسـھ 4
 .ھكـذا في اإلسكوریـال، والنفـح؛ ومكانھـا بیـاض في الریحانـة 5
 .ھكـذا في الریحانـة، والنفـح؛ ومكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 6
 )).وانـع: ((وفي الریحانـة. ھكـذا في النفـح؛ ومكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 7

 )).وانـع((
 )).ممـن: ((في النفـح 8
 )). المقنـع: ((نفسـھ 9
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1
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3
    4 

       
5       

    6   
7

8
 

                                                
 )).التـذ بـاهللا عـن المسمـع: ((في اإلسكوریـال ھكـذا 1
 .ساقطـة في الریحانـة 2
 )).بیـن: ((في النفـح 3
 )). احتجـاج: ((في اإلسكوریـال 4
 )). وبشغلـھ: ((نفسـھ 5
 )).تعمـل: ((في اإلسكوریـال 6
  ...)).ـھ فيمشاركـًا ل: ((في النفـح 7
 )).اختالـھ: ((في اإلسكوریـال 8
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1
      

      
       

     2
3      

      4
     5

 6 7 
      8

      
 9    

                                                
  .أي عادتھـم 1
 )).لھـم: ((وفي النفـح )).وسولھـم: ((في اإلسكوریـال 2
 . مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 3
 )). وخذھـم: ((في النفـح، والریحانـة 4
 .أي ممارسـة األمـور 5
 )).وحسـن: ((في النفـح 6
 )).واالحتـراس: ((نفسـھ 7
 )). والسیاسـة: ((الریحانـة في 8
 . مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 9
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1
 2

      


      
3


45 

  إن الغصـون إلذا قومتها اعتدلـت 
  ولن تليـن إذا  قـومتهـا الخشـب 

   


6    7 

                                                
 )).وحـذِّر: ((في النفـح 1
 . ساقطـة في اإلسكوریـال 2
 )).  واقرعھـا كّلمـا ھجمـت: ((في الریحانـة 3
 )).الصِّغـر: ((في النفـح 4
  .البحـر البسیـط 5
 )).ـاك أن:إي: ((في النفـح 6
 . الریحانـة ھـذه العبـارة ساقطـة في 7
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2. 
  3  

     
4

        


 
 567  8

8        
                                                

 )).بجلدانـك: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
 )).المبقـة: ((في الریحانـة 2
 )).فھـم: ((في المخطوطیـن 3
 )).الجمانـة: ((في النفـح 4
 )).عنـھ: ((، وفي النفـح))عنـك: ((في الریحانـة 5
 )).بحسـن: ((في اإلسكوریـال 6
 )). حیلـة: ((في الریحانـة 7
  .؛ بالحـاء المھملـة))محیلـة: ((ـحفي النف 8
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   1  23

      


4 5 
       

       
     

     
67

        

                                                
  .؛ بالعیـن المھملـة))یعنیـھ: ((في النفـح 1
 . ساقطـة في اإلسكوریـال 2
 .ساقطـة في الریحانـة 3
 )). یؤنـب: ((في اإلسكوریـال 4
 .ساقطـة في اإلسكوریـال 5
 )).لحدیثـك: ((في اإلسكوریـال 6
  )).أصبـر: ((في النفـح 7
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2
       




        
       


        

        
3    

       

                                                
  )).ـدتقلَّ: ((ھفسـن 1
 .مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 2
 .أي مـن فضـل ونعمـة 3
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  1  2


    3  
        
  

    4   
  5     

6   7  


   8 

                                                
  )).منھـنَّ: ((صوبـت في النفـح؛ فكتبـت 1
 )).وریـا مـن: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 2
 )).واإلفكـار: ((في النفـح 3
 )). نظـره: ((في اإلسكوریـال 4
  .أي شدیـدا 5
 )).بانـت: ((والنفـح). )كانـت: ((في اإلسكوریـال، والریحانـة 6
 )).سبلـھ: ((في النفـح 7
 )). وحـذرَّ: ((والنفـح: في الریحانـة 8
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    1 
 

  2    
      


      

     
  3  

4
    5   

   
    6 7 

     8
                                                

  .أي سـوِّ بینھـن 1
 . ؛ والتصحیـح مـن النفـح))مخاالتھـن: ((في المخطوطیـن 2
 )). منـزل: ((في الریحانـة 3
 )).وُتعتبـر: ((في النفـح 4
 .؛ وھـو خطـأ))بھـم: ((في اإلسكوریـال 5
  .أي الشَّدیـد الوثبـة 6
 )).فـارع: (( ، وفي الریحانـة))بـارع: ((في النفـح 7
 )). صغـر: ((في اإلسكوریـال 8
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1
     2

 
3

34
4        

     
 


       


       





                                                

 )).ولیـس: ((نفسـھ 1
 )).ورسـم: ((في النفـح 2
 . ؛ وصوبـت مـن النفـح))اسحنفـارة: (( في المخطوطیـن 3
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الریحانـة 4
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1     2  
        

        


     3
      

        
        


   4   

        
56

      


                                                
 )).إلیـك: ((في النفـح 1
  )).علیـك: ((نفسـھ 2
 )). واعمـل: ((في الریحانـة 3
  )).أعظـم: ((في الریحانـة 4
 )). أخـنى: ((في النفـح 5
 . ھـذه الكلمـة ساقطـة في الریحانـة 6
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   1

       
   2

3   
   4 

5      


6
6      

                                                
 )).خلـف: ((، وفي النفـح))خـاب: ((في اإلسكوریـال 1
 )). فُمَتعیـن: ((في النفـح 2
 .ساقطـة في النفـَّح 3
  .أي الصعـود 4
 )). العامـة: ((في اإلسكوریـال 5
 )).  الخاصـة: ((في اإلسكوریـال 6
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1

 
      




 2     
 3     
     45

5  6    
       

7
    8   

                                                
 )). رفیـع: ((حرفـت في اإلسكوریـال؛ فكتبـت 1
 )). تعھـدك: ((في الریحانـة 2
 .؛ بالغیـن المعجمـة))فرغھـا: ((وفي النفـح. مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 3
 )).عنیـت: ((في الریحانـة 4
 )).اُألَول: ((لریحانـةفي النفـح، وا 5
 . مكانھـا بیـاض في اإلسكوریـال 6
 . ساقطـة في اإلسكوریـال 7
 )). ویحـرز: ((في الریحانـة، والنفـح 8
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     1 

 2    3
   4   

 5.     
       

        
       

 
6

    7

                                                
 )).ألیـن: ((، وفي الریحانـة))ألیـق: ((في النفـح 1
  .أي بارتحالـك 2
 )).الخـوف: ((في الریحانـة 3
  )).متكاثـرة: ((في النفـح 4
 )). زیـادة: ((لفي اإلسكوریـا 5
 )).ثقـة: ((مكانھـا في المخطوطیـن 6
 )).ویمھـد لـك: ((في النفـح والریحانـة 7

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

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


1070 
 

   1 
2   3  

 4
   5    

6  
78
8       
      9 

     1 0
    1 1 

   1 2  
                                                

 )).والتمـس أبـدا َسْلـَم: ((وفي النفـح)). مسالمـة: ((في الریحانـة 1
 )).بنفیـس: ((في النفـح 2
 )).فاضـل: ((في اإلسكوریـال 3
 )).للنـاس بذلـك حجتـك: ((في النفـح 4
 )).البـاغي: ((لریحانـةفي ا 5
 ..)).استھد في كّل: ((وفي النفح. ھكذا في اإلسكوریال؛ وساقطة في الریحانة 6
 )).یوازیـك: ((في الریحانـة، والنفـح 7
  )).یشیعـھ: ((في النفـح 8
 )). عـلى بطالـة: ((في الریحانـة، والنفـح 9

 )). حركـة: ((نفسھمـا 10
 )). َربَّ: ((فـحوفي الن. بیـاض في اإلسكوریـال 11
 )).في: ((في الریحانـة، والنفـح 12
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 1 

  2   
3    4

5


6
 7
 8
                                                

 .أي الھزیلـة 1
  .؛ بالعیـن المھملـة))العـول: ((في النفـح 2
 )). والمتعلمیـن: ((نفسـھ 3
 . ؛ وصححـت مـن النفـح، والریحانـة))األمـداد: ((في اإلسكوریـال 4
  )).المزیـات: ((وفي اإلسكوریـال)). والمـزالت((في النفـح  5
 )).سبیـل: ((في النفـح 6
 . ؛ وھـو تحریـف))األسـمى: ((في اإلسكوریـال 7
 )). یونـس: ((نفسـھ 8
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      1
       

 
2

      
 

3    
      

4
                                                

  )).یَخـْف: ((في النفـح 1
 )).الحجـج: ((في النفـح 2
 .؛ بالخـاء المعجمـة الفوقیـة))التخـالي((: نفسـھ 3
 .ساقطـة في الریحانـة 4
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1


 2   3   
4

    5 
6      7

      
     8

 9 


      
      1 0

                                                
 ).)نـاوأك: ((وأصـل الكلمـة. خففـت الھمـزة 1
 .أي السـاعي في ھالكـك 2
  .أي ثائـرا 3
  .أي سحابـھ 4
 )). القـوم: ((في اإلسكوریـال 5
  .أي االنتقـاص 6
 )).  فـوزك: ((، وفي اإلسكوریـال))حـورك: ((في النفـح 7
 )). وتحدیـد: ((في النفـح 8
 .مـن اإلسكوریـال 498محیـت عـدة كلمـات مـن أواخـر األسطـر في اللوحـة  9

 .؛ بـدون واو))طـور: ((النفـح في 10
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3

       


   4  
       

  

                                                
 )). وتخـارق: ((في الریحانـة، والنفـح 1
  )).بجھلـھ: ((في النفـح 2
 . مـا ورد بیـن حاصرتیـن ساقـط في النفـح 3
 )).الُمَتمتـع: ((في النفـح 4
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1   2   
      

3  4


5     
6               

   

                                                
 .أي التعـب واإلعیـاء 1
 . أضیفـت مـن النفـح 2
 )).حمـده: ((في النفـح 3
 ، ))بمَّـھ: ((وفي النفـح)). یمَّـھ: ((ریحانـةوفي اإلسكوریـال، وال 4
  .المقصـود ھنـا القلـب 5
 .البحـر الخفیـف 6
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   بنمـهصـاح ما أعطـر القبول 
   ثَمـه 1أتراهـا أطالـت البـث

  لنفس فيهـا هي دار الهوى منى ا
  الدهـر واألمـاني جمـه  أبـد

  إن يكـن ما تـأرج الجو منهـا
   فَممـهواستفـاد الشـذى  وإال 

   وألنـفي بنظـرة 2مـن بطـرفي
في رباهـا وفي ثراها  بشمـه  

  ذكـر العهـد فانتفضـت  كأني 
طرقتـني من المـالئك  لمـه  

   3وطـن قد نضيـت فيـه شبابـا
  ه البـرود مذمـهلم تدنـس من

  4مـن أجـلبنت عنه والنفس من 
  مغتَّمـه   5جاللـه فـيخلفتـه 

   
                                                

  .؛ أي اإلقامـة))اللَّْبـَث: ((في النفـح 1
  )).لطـرفي: ((نفسـھ 2
 )). شبـابي: ((في الریحانـة 3
  )).مـن أجـل مـن قـد: ((...في النفـح 4
 ...)).خلفتـھ خاللـھ: ((نفسـھ 5
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  كان حلما فويح من أمـل الدهـ
  ـر وأعماهه جهلـه وأصمـه 

  الجسـ 1بعد أن أخلق العيشتَأمُل 
  عسيـر المرمـه  وبنيانـهـم  

  وغـدت وفـرة الشبيبة  بالشيـ
   معتمـهـب  على رغم أنفهـا 

  جعـل اللـ 2ز مالـكفقـد  فـا
  ـه  إلى اهللا  قصـده  ومأمـه 

  من يبـت من غرور دنيا  بهـم 
  أكثـراللـه همـه   القلبيلـدغ 

  
        

   3  
4

                                                
 )).خلـق: ((نفـحفي ال 1
 )).سالـك: ((نفسـھ 2
 )). الجمـس: ((في اإلسكوریـال 3
 . ساقطـة في اإلسكوریـال 4
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       1 



2

 
  

***  
  

   

                                                
ومـا ورد بیـن حاصرتیـن ساقـط في الریحانـة؛ )). المراقـد: ((في اإلسكوریـال 1

 )).  فخـاط العیـون: ((وجـاء مكانـھ
 )).ُتْتـَلى: ((في النفـح 2
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  1   
  2    

34
 

 
ن لرجـب عـام ثالثـة عشـر فـي الخامـس والعشريـ

بالـحي ممـن ذكرتـه، ألحـق بالميـت،  6، وكـم5وسبعمائـة
وبالقبـر قـد استبـدل مـن البيـت، وال حـول وال قـوة إالّ 

  . باللـه العـلي العظيـم

***  
  

   

                                                
  )).حضـر: ((في النفـح 1
 )).مـن اإلجـادة: ((فسـھن 2
  )).اللـھ تعـالى: ((نفسـھ 3
 )).اللـھ سبحانـھ: ((نفسـھ 4
  .م1313الموافـق لـ  5
 . ؛ وصوبھـا عنـان))وكـان: ((في اإلسكوریـال 6
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1
      

 
        
        

2 
  

   

                                                
  .ھـذا القـول كمـا یبـدو للناسـخ 1
مـن الواضـح أن ذلـك مـن كـالم مختصـر : ((علـق عنـان ھنـا فقـال 2
 )).اسخھـا أبي جعفـر البقـنيون" اإلحاطـة"
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     1

     
    2 

 
 
         

3  
  

4    
     5 



                                                
 . الكتاب ناسخكتبھا  یبـدو أن ھذه الفقـرة 1
وھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن الحـداد . بیـاض باإلسكوریـال: ((قـال عنـان 2

كـان ممـن نـزح إلى . الشھیـر بالـوادي آشي؛ مـن أواخـر أدبـاء غرناطـة
وا باقتـراب وقـوع النكبـة وسقـوط تلمسـان مـع رھـط مـن العلمـاء الذیـن أیقنـ

 )).  غرناطـة في أیـدي النصـارى
 .نقـل عنـان ھـذا مـن كتـاب العبـر 3
  .؛ بـدون واو))لمـا: ((في العبـر 4
  )).فاتـح سنـة سـت وسبعیـن: ((وكتـب في العبـر. م1370/ھـ776أي  5
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2      


3

 4       
     5


67

 8    
                                                

 . وھي في غیـر محلھـا. ھـذه الكلمـة لیسـت واردة في العبـر 1
 )).لقیـھ: ((في العبـر 2
  )).ولمـا: ((نفسـھ 3
 )).البلـد الجدیـد: ((نفسـھ 4
 .؛ بـدون البـاء))السجـن: ((في العبـر 5
  )).بمـا: ((نفسـھ 6
  )).سلیمـان بـن داود: ((نفسـھ 7
  )).بایعـھ: ((نفسـھ 8
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 1

2


       
34    

      
 5    
        

    6 
      

                                                
  .لیـس واردة في العبـر)) إنمـا ھي(( 1
  )).فرجـع سلیمـان یائسـًا: ((في العبـر 2
  )).یتنفـس: ((نفسـھ 3
 )).كـل واحـد منھمـا بصاحبـھ: ((نفسـھ 4
  )).إلى السلطـان ابـن األحمـر: ((في العبـر 5
؛ والصحیـح ھـو المشـور؛ وھـو ))بالشـورى: ((حرفـت في العبـر؛ فكتبـت 6

االسـم الـذي یطلـق عـلى القصـر الملـكي أو البـالط في المغـرب األقـصى 
 .وسـطوالمغـرب األ
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  1   2 
 3  

  
       

      
       

   
4

        
      
 5     

    6  
       

                                                
 )).في كابتـھ: ((في العبـر 1
 )).النكیـر: ((نفسـھ 2
  )).المـإل مـن النـاس: ((نفسـھ 3
  ...)).فدفـن بمقبـرة: ((نفسـھ 4
  )).فأعیـد: ((نفسـھ 5
 )).الشنعـاء: ((نفسـھ 6
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1
      

2 3   
4 

  بعدنـا وإن جاورتنـا  البيـوت 
  ونحـن صمـوت  5وجئنا بوعـض

     دفعــةوأنفاسنــا سكنــت  
  كهجــر الصـالة تـاله القنـوت 

   عظامـاوكنـا عظامـا فصرنا  
  وكنـا نقـوت فهـا نحـن  قـوت 

  وكنـا شمـوس سمـاء  العـال 
  7عليها البيــوت 6غَربـن فناحـت

  الحسام  الظبـا  ذا 8جدلَـت فكم
  البخـت كـم جدلتـه  البخوت  وذو

                                                
  )).الفعـال: ((نفسـھ 1
 )).فتجیـش: ((في العبـر 2
 )).لشعـر: ((نفسـھ 3
  .بحـر المتقـارب 4
 )).ِلَوْعـٍد: ((عبـرفي ال 5
 )).فباحـت: ((نفسـھ 6
  )).علینـا السمـوت: ((...نفسـھ 7
 )).خذلـت: ((في أزھـار الریـاض 8
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  وكـم سيـق للقبـر في خرقـة
  ملئـت مـن كسـاه التخوت  فـتى 

   الخطيـبفقل للعـدا ذهـب ابن 
  ال يفـوت  الـذيذا  1وفـات ومـن

  3كان يفـرح منكـم  لـه 2فمـن
  فقل يفرح اليـوم مـن  ال يمـوت

***        
   

                                                
 )).فمـن: ((في العبـر 1
 )).ومـن: ((نفسـھ 2
 )).منُھـُم لـھ: ((نفسـھ 3
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1    

 
***  

  
     

       
     

2
                                                

   .م1489الموافـق لـ  1
ل ألـف قسمـھ في آخـر عمـره؛ بـ) نفاضـة الجـراب((لـم یؤلـف ابـن الخطیـب  2

ھـ؛ حینمـا سقطـت دولـة الغـني باللـھ األولي؛ 763ھـ و 761األول بیـن سنـتي 
فلجـأ مـع ابـن الخطیـب إلى المغـرب؛ في عھـد السلطـان المریـني أبي سالـم 
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1 

  جزتـني غرناطـة  بعـد  مـا 
  جلـوت  محاسنهــا  بالجــال 

   حرمـةولـم  تبـق جاهـا وال 
  ولـم تبـق  مـاال وال منــزال 

  كأني انفـردت بقتـل  الحسيـن 
  وجـردت  سيـفي فـي كربـال 

  وى  أنـني ولم أجـن ذنبـا سـ
  صعـدت بأمداحهـا فـي المـال 

   

                                                                                                 
بینمـا . إبراھیـم بـن أبي الحسـن؛ حیـث استقـر ابـن الخطیـب في مدینـة سـال

ھـ؛ عنـد عودتـھ إلى األندلـس؛ 764ھـ و 763نـتي ألـف قسمـھ الثـاني بیـن س
أمـا الكتـاب الـذي ألفـھ ابـن الخطیـب في . خـالل دولـة الغـني باللـھ الثانیـة

؛ وذلـك بعـد ))إعمـال األعـالم في مـن بویـع قبـل االحتـالم((أواخـر أیامـھ؛ فھـو 
 .ھـ774وفـاة السلطـان المریـني عبـد العزیـز سنـة 

  .بحـر المتقـاربال 1
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  وأني صنعـت فيهـا  الغريـب 
  فصـرت الغريب أجـول  الفـال 

  يمينـا لقـد أنكـرت ما جـرى 
  نفـوس الـورى وأبتـه العــال 

  وما خصـني زمـني بالعقـوق 
  فاضــل  مبتــال   1فكـم مـن

  أإن  ظهــرت  نعمـة  اإللـه 
  حــال عـلي فألبسـت  منهـا  

  أإن  قـربتني الملـوك الكـرام 
  يقلـــد  آخرهــــا   األوال 

  وأن  مكنتـني  مـن  أمرهــا 
  فشمت السيوف  وصنـت الطـال 

  بالشكـر منها الصنيـع  وقابلـت
  وحـاشى  لمثـلي  أن  يغفــال 

  فأقسـم باللـه  لـوال  أنوفــا 
  لجـردت مـن مقـولي منصـال

   
                                                

  ...)).فكـم خـّص مـن: ((؛ فأضحـت))خـّص((طویـل كلمـة . أضـاف د 1
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  الدمـوع   يقـد الـدروع ويخلي
  ويلـقي على من عدا اللـه  ركال 

  فيتـرك  فـي النـاس  أمثالـه 
  تجـد عـلى رغـم أنـف البـال 

  وال خلـق أجهـل ممـن يظـن 
  بمقــدار مثـلي  أن  يجهــال 

  ركبـت الدجـا إذ سمــا  1مـا
  كــال   نصـرايقلــد للجــم 

  وكـان لسـاني سيفـا صقيـال 
  ذبــال   وكانـت يـراعي  قنـا

  بصبـر  جميـل   2ولكـن ليتـه
  قضمـاء الذي لم يـزل  مجمـال 

  وحاسبـت نفـسي فيـم أمــر 
  فألفيتـه البعـض فيمـا  خــال 

   

                                                
  )).ومـا: (؛ فغـدت))الـواو((طویـل . أضـاف د 1
 )).ِلَیـْأت: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  وأسكنـت نــاري لمـا دعـا 
  غــال   لمـاوأسكنـت يـأسي  
  ســالم عليهـا وإن  أخفـرت 

  ووجـزت   بالقـــال   ذمـامي
  حصيفـا وألبستها األمن ستـرا  

  هتكــت ستـري  المسبـال  وإن
  ومثـلي  يبـقى عـلى  عهـده 

   أعـرض الخــل أو أقبــال إذا

***  
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1 

  مـن حاكـم بي عـلى الفـراق 
  حكـم زيـاد عـلى العـراق 

   

                                                
راجعنـا السفـر : ((یبـدو أن ھـذا كـالم الناسـخ؛ وقـد علـق عنـان علیـھ فقـال 1

وھـو المحفـوظ بمكتبـة الربـاط )) نفاضـة الجـراب((تـاب الثالـث واألخیـر مـن ك
ك، فلـم نجـد أثـرًا لھاتیـن القصیدتیـن اللتیـن ھمـا بـال ریـب  256العامـة برقـم 

مـن نظـم ابـن الخطیـب، حسبمـا ورد في الفقـرة الـتي یقـول الناسـخ أنـھ 
طیـب قـد ذكـر في خاتمـة والواقـع أن ابـن الخ)). نفاضـة الجـراب((نقلھمـا مـن 

، أنـھ یقـف عنـد ھـذا الحـد إلى أن ))النفاضـة((ھـذا السفـر الثالـث مـن كتـاب 
تتـم الرحلـة الحجازیـة الـتي كـان ینـوي القیـام بھـا منـذ أعـوام طویلـة، 

قسمـًا جدیـدًا یتحـدث فیـھ عـن )) نفاضـة الجـراب((وعندئـذ یضیـف إلى 
ونعتقـد أن ھـذا . ـن القـدر لـم یسعفـھ بتحقیـق ھـذه األمنیـةولك. مشاھداتـھ

الشعـر قـد نظـم عـلى األغلـب في وقـت متأخـر، حینمـا لجـأ ابـن الخطیـب إلى 
المغـرب للمـرة الثانیـة، فـارًا مـن وطنـھ، ومغاضبـا لسلطانـھ، ومحتمیـا إلى 

مـت الحـوادث بعـد وفـاة ھـذا وحیـن تفاق. كنـف السلطـان عبـد العزیـز المریـني
وھـذا مـا تـدل بـھ إشـارات . السلطـان، وشعـر ابـن الخطیـب بدنـو آخرتـھ

ودالئـل كثیـرة، ممـا ورد في ھـذا النظـم، مـن عتـب عـلى مـا لقیـھ ابـن 
الخطیـب مـن نكـران الصنیعـة والعقـوق بالرغـم مـن ممـا أداه لوطنـھ مـن 

ومـا یقاسیـھ مـن آالم البیـن والبعـاد، وتفـرق الشمـل، وھـو جالئـل الخدمـات، 
والقصیـدة )). یلتـجئ في النھایـة إلى رحمـة اللـھ، الـتي ال یجـد معـوًال سواھـا

 .الموالیـة مـن مخلـع البسیـط
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  وقـد ختمـت  يــداه   1بيـدي
   رقاقبالجـور  فـي أنفـس  

  وعاجـل  النظــم  بانتثــار 
  وصيـر الشمـل الفتــراق 

  فمـن  أكـف  عـلى خــدود 
  ومـن دمـوع عـلى تـراق 

  دوام    وأي  حــــال  إلـى
  وما سـوى اللـه غيـر بـاق 

  يـا سائـق الركـب إن نفـسي 
  من لوعـة البيـن في سيـاق 

  رفقـا عـلى  مهجـتي  فـإني 
  التـراق  روحيقـد بلغــت 

  ويـا  رسـول النسيـم  بلــغ
  بحيــرة الـحي مــا أالق 

   

                                                
 )).یبـدي: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  حديثـا 1سمــعي إلـىوسـقْ 
  من أرضهم طيـب  المسـاق

  ن كـأس حـزن جرعـني البيـ
  بعدهـم  مــرة  المــذاق 

  ســوى ادكـاري  2أنـس فـال
  اشتيـــاق    3جليــس  وال

  ففي غـدوي بهـا اصطحـابي 
  وفـي رواحي بهـا اغتبـاق 

  يا شقـة القلـب ليـت شعـري 
  اتسـاق   في 4شَمـٌل يصحهل 

  أو يقلـع  الدهـر مـن عتـاب 
  أو يطلق الشـوق  من وثـاق 

  عـلي  الظـالم  لمــا   لطـا
  ضــن محيـاك بالتــالق

   

                                                
 )). َسْمعھـم: ((طویـل. جعلھـا د 1
  )).ًاأنیسـ: ((طویـل. جعلھـا د 2
 )).جلیسـًا: ((طویـل. جعلھـا د 3
 ...)).ھـل صـح شكلـك: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  فيكـذب الليـل  فـي ارتحـال 
  ويمطــل الفجـر بانشقـاق 

   حـتىضايقـني  الدهـر فيـك 
  في موقـف البيـن والفـراق 

  فلـم  يكـن فيـه مـن  سـالم 
  وال كـالم  وال  اعتنـــاق 

  قد عجز النطـق عن  شجـوني
  طـاق قـد بلـغ المــاء  للن

  بخيـر هــاد  حقـااقسمــت 
  سـرى إلـى اللـه بالبـراق 

  لو خيـرت في  الوجـود نفسي 
   التـالقسوى  1بهـا اخترتما 

  إن بطـش الدهـر  بي وأبـدى 
  سجيـة الغــدر والنفــاق 

  فكـم  هـالل  رأيـت بــدرا 
  أفلـت مـن ظلمـة المحـاق 

   
                                                

  )).منھـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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  يا مـن على فضلـه اعتمـادي 
  سبابـه  اعتـالق يـا مـن بأ

  إن لم  تجد  منـك لي برحـمى 
  ما لي في الخلـق من خـالق       

***  
 

B 
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  .ـ القـرآن الكريـم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـد األمـان؛ ـ إتحـاف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوك تونـس وعه
  . تونـس. الحمـد ابـن أبي الضيـاف

ـ أخبـار مجموعـة في فتـح األندلـس وذكـر أمرائهـا رحمهـم اللـه 
  .1867: والحـروب الواقعـة بهـا بينهـم؛ لمؤلـف مجهـول؛ مدريـد

ـ أزهـار الريـاض في أخبـار عيـاض؛ للمقـري؛ تحقيـق مصطـفى 
  .مصـر. السقـا وآخريـن
اء ألخبـار المغـرب األقـصى؛ ألحمـد الناصـري ـ االستقصـ

الـدار . ؛ تحقيـق جعفـر الناصـري، ومحمـد الناصـري.السـالوي
  .البيضـاء؛ المغـرب

  .مصـر. ـ االشتقـاق؛ ألبي بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد
  مصـر. ـ األعـالم؛ لخيـر الديـن الزركـلي

حتـالم مـن ملـوك ـ إعمـال األعـالم في مـن بويـع قبـل اال
؛ األول )بأجزائـه الثالثـة(اإلسـالم ومـا يتعلـق بذلـك مـن الكـالم 

يخـص دول المشـرق اإلسـالمي؛ وهـو مخطـوط بالمكتبـة الوطنيـة 
والثـاني نشـر بعنايـة بروفنسـان . 1617: بالجزائـر تحـت رقـم

حمـد تحـت اسـم تاريـخ إسبانيـا اإلسالميـة، والثالـث حققـه أ
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تاريـخ : مختـار العبـادي ومحمـد إبراهيـم الكتـاني تحـت عنـوان
  .المغـرب العـربي في العصـر الوسيـط

ـ البستـان في ذكـر األوليـاء والعلمـاء بتلمسـان؛ لمحمـد المليتـني 
  .الجزائـر. تحقيـق محمـد ابـن أبي شنـب). ابـن مريـم التلمسـاني(

ملـوك مـن بـني عبـد الـواد؛ ليحـيى ـ بغيـة الـرواد في ذكـر ال
؛ 2: عبد الحميـد حاجيـات ـ ج. ؛ تحقيـق د1: ج بـن خلـدون؛ا

  الجزائـر. بوزيـاني الـدراجيتحقيـق 
ـ بغيـة الملتمـس في تاريـخ رجـال أهـل األندلـس؛ ألحمـد بـن 

  .بغـداد. 1884: مدريـد. عميـرة الضـبي
لـس والمغـرب؛ البـن عـذاري ـ البيـان المغـرب في أخبـار األند

  .بيـروت لبنـان. المراكـشي؛ تحقيـق بروفنسـال وكـوالن
  .1966: مصـر. ـ تاريـخ علمـاء األندلـس؛ البـن الفـرضي

وهـو كتـاب المراقبـة (ـ تاريـخ قضـاة األندلـس؛ لعـلي النبـاهي؛  
  .بيـروت لبنـان). العليـا فيمـن يستحـق القضـاء والفتيـا

يـخ المـن باإلمامـة عـلى المستضعفيـن بـأن جعلهـم اللـه ـ تار
أئمـة وجعلهـم الوارثيـن؛ لعبـد الملـك ابـن صاحـب الصـالة؛ 

  .بيـروت لبنـان. تحقيـق عبـد الهـادي التـازي
ـ التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربـا وشرقـاً؛ تحقيـق؛ محمـد 

  .القاهـرة مصـر. بـن تاويـت الطنـجيا
ـ  1955: مصـر. التكملـة لكتـاب الصلـة؛ لمحمـد ابـن األبـارـ 

1956.  
ـ التمثيـل والمحاضـرة؛ للثعالـبي؛ تحقيـق عبـد الفتـاح محمـد 

  .القاهـرة مصـر. الحلـو
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. ـ جـذوة المقتبـس في ذكـر والة األندلـس؛ لمحمـد األزدي الحميـدي
  .1966: مصـر

ن حـزم؛ تحقيـق عبـد السـالم ـ جمهـرة أنسـاب العـرب؛ لعـلي ابـ
  محمـد هـارون، مصـر

ـ الحلـل السندسيـة في األخبـار التونسيـة؛ لمحمـد بـن محمـد 
  .، تونـس)الوزيـر السـراج(األندلـسي 

تحقيـق دوزي، وتحقيـق . ـ الحلـة السيـراء؛ لمحمـد ابـن األبـار
  مصـر. حسيـن مؤنـس

ابـن (حمـد المكنـاسي ـ درة الحجـال في أسمـاء الرجـال؛ أل
تونـس ـ . ؛ تحقيـق محمـد األحمـدي أبـو النـور).القـاضي
  .القاهـرة

ـ الديبـاج المذهـب في معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب؛ ألبـن 
  .القاهـر. فرحـون؛ تحقيـق محمـد األحمـدي

  .1972: دمشـق. ـ ديـوان ابـن خاتمـة
  .لبرقـوقي، مصـربعناية ا. بيــ ديـوان أبي الطيـب المتن

). ابـن حجلـة(ـ ديـوان الصبابـة؛ ألحمـد بـن يحـيى التلمسـاني 
  .مصـر

ـ الذخيـرة السنيـة في تاريـخ الدولـة المرينيـة؛ لمجهـول؛ تحقيـق 
  .1920الجزائـر . الشيـخ محمـد بـن أبي شنبـب؛

ـ الذخيـرة في محاسـن أهـل الجزيـرة؛ البـن بسـام؛ تحقيـق 
  .بيـروت لبنـان. ـاسإحسـأن عب

ـ الذيـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة؛ البـن عبـد الملـك 
. الرابـع والخامـس: ، والسفـران2ـ  1: األقسـام من(المراكـشي 

  .1965: بيـروت
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  .ـ رقـم الحلـل في نظـم الـدول؛ للسـان الديـن ابـن الخطيـب
لديـن ابـن الخطيـب؛ ـ روضـة التعريـف بالحـب الشريـف؛ للسـان ا

  .تحقيـق عبـد القـادر أحمـد عطـا، وحققـه ايضـاً محمـد الكتـاني
ـ روضـة النسريـن في دولـة بـني مريـن؛ إلسماعيـل ابـن 

  .األحمـر؛ تحقيـق الغـوثي بوعـلي وجـورج مـارسي
. ـ ريحانـة الكتـاب ونزهـة المنتـاب؛ للسـان الديـن ابـن الخطيـب

  .عبـد اللـه عنـان؛ القاهـرة تحقيـق محمـد
  .ـ الصلـة؛ لخلـف ابـن بشكـوال

  .ـ صلـة الصلـة؛ ألحمـد بـن الزبيـر
ـ العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في أيـام العـرب والعجـم والبربـر 
ومـن عاصرهـم مـن ذوي السلطـان األكبـر؛ لعبـد الرحمـن ابـن 

  .خلـدون
مـن العلمـاء في المائـة السابعـة ـ عنـوان الدرايـة فيمـن عـرف 

  . ببجايـة؛ ألحمـد الغبريـني؛ تحقيـق عـادل نويهـض
  .1985: جـدة. ـ فجـر األندلـس؛ لحسيـن مؤنـس

ـ فصـل المقـال في شـرح كتـاب األمثـال؛ ألبي عبيـد البكـري؛ 
  .تحقيـق إحسـان عبـاس وعبـد المجيـد عابديـن

ـا؛ لمحمـد بـن شاكـر الكتـبي؛ ـ فـوات الوفيـات والذيـل عليه
  .تحقيـق إحسـان عبـاس؛ بيـروت

  .هـ1284مصـر . ـ قالئـد العقيـان؛ للفتـح بـن خاقـان
ـ كتـاب الوفيـات؛ ألحمـد ابـن قنفـذ القسنطيـني؛ تحقيـق عـادل 

  .نويهـض
ـ الكتيبـة الكامنـة فيمـن لقيتـه باألندلـس مـن شعـراء المائـة 

  .ن الديـن ابـن الخطيـبالثامنـة؛ للسـا
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ـ كناسـة الدكـان بعـد انتقـال السكـان؛ للسـان الديـن ابـن 
  .الخطيـب

  .بيـروت. ـ لسـان العـرب
ـ اللمحـة البدريـة في الدولـة النصريـة؛ للسـان الديـن ابـن 

  .الخطيـب
  .؛ القاهـرة2: ـ مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة؛ مج

  .ـد النيسبـوريـ مجمـع األمثـال؛ ألحم
ـ المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب؛ لعبـد الواحـد المراكـشي؛ 

  القاهـرة. بعنايـة محمـد سعيـد العريـان ومحمـد العـربي العلـمي
  .بيـروت. ـ معجـم البلـدان؛ لياقـوت الحمـوي

ـ معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة؛ لعمـر رضـا كحالـة؛ 
  .بيـروت
م المطبوعـات العربيـة والمعربـة؛ جمعـه ورتبـه يوسـف ـ معجـ

  .إليـان سركيـس؛ القاهـرة
ـ المغـرب في حـلى المغـرب؛ لعبـد الملـك بـن سعيـد األندلـسي 

  القاهـرة. وآخريـن؛ تحقيـق شـوقي ضيـف
. ـ المقتبـس مـن أنبـاء أهـل األندلـس؛ البـن حيـان القرطـبي

مـكي، وقسـم حققـه عبـد الرحمـن قسـم حققـه محمـود عـلي 
  بيـروت. حـجي

  القاهـرة. ـ مقدمـة ابـن خلـدون؛ تحقيـق عـلى عبـد الواحـد وافي
ـ نثيـر فرائـد الجمـان في نظـم فحـول الزمـان؛ إلسماعيـل ابـن 

  .بيـروت. األحمـر؛ تحقيـق رضـوان الدايـة
قسـم إفريقيـة . (ـ نزهـة المشتـاق في اختـراق اآلفـاق؛ لإلدريـسي

  .؛ تحقيـق اسماعيـل العـربي، الجزائـر)وجزيـرة األندلـس
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ـ نفاضـة الجـراب في عاللـة االغتـراب؛ للسيـان الديـن ابـن 
  .؛ تحقيـق أحمـد مختـار العبـادي؛ القاهـرة)الجـزء الثـاني(الخطيـب 

ـ نفـح الطيـب مـن غصـن األندلـس الرطيـب؛ للمقـري؛ تحقيـن 
  .بيـروت. عبـاسإحسـان 

ـ وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان؛ ألحمـد بـن محمـد ابـن 
  .أبي بكـر ابـن خلكـان؛ تحقيـق إحسـان عبـاس؛ بيـروت
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  ؛ نيـم الرعيـن هيضـب ليـد عـن محمـلي بـعـ 
  4:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  13:..........يكنى أبا الحسن؛ اـي بن محمد بن علي بن البنلـع

   ؛يكنى أبا الحسن؛ علي بن محمد بن علي العبدريـ 
  22:.............ونيـوه باليربـر أبـويشه ؛داورـرف بالـويع
  ؛ اريـام األنصـن اإلمـب زـد العزيـن عبـلي بـعـ 
  31:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  ؛ ذاميـم الجـبن إبراهي ليـم بن عـلي بن إبراهيـعـ 
  34:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
   ؛ زاريـعلي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفـ 
  36:.............زيـفْن النَّـرف بابـويع ؛نـا الحسـبأنى ـيك
  ؛ اريـا األنصـيى بن زكريـد اهللا بن يحـلي بن عبـعـ 
  39:...............اـن زكريـرف بابـم، ويعـا القاسـنى أبـيك
  ؛ علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد الخشنيـ 
  42:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن مروان بن عمر ـ 
  54:.............................نـا الحسـنى أبـيك؛ انيـلغسا

  ؛ بن أبي الليث األسعد بن الفرج بن يوسفعلي بن صالح ـ 
  58:........اسـالن زّـن عـرف بابـن، ويعـا الحسـنى أبـيك
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  60:.............يكنى أبا الحسن؛ ال المكناسيـعلي بن أبي جـ 
  علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن سمحون ـ 
  62:..............................نـا الحسـنى أبـيك ؛الليـاله
  ؛ ليـويرق الزـد الحـن عبـد بـن محمـلي بـعـ 
  64:...................رـيّغَرف بالصـن، ويعـا الحسـنى أبـيك
  ؛ قيـيى الغافـلي بن يحـد بن عـلي بن محمـعـ 
  67:.........................................نـا الحسـنى أبـيك
  ؛ عبد اهللا بن محمد بن يوسف بن أحمد األنصاريعلي بن ـ 
  72:..............رالـطْن قَـرف بابـويع ،نـا الحسـنى أبـيك
  76:................بيـالكل رونـن غفـلي بـن عـر بـعمـ 
   ؛نـا الحسـنى أبـيك ؛زاريـيى الفـن يحـلي بـعـ 
  81:...................................ريـن البربـرف بابـويع
   ؛ميـدم اللخـف بن مقـبن يوس عـاذق بن مـعتيـ 
  86:.......................وفيـخ الصـالشي ؛رـا بكـنى أبـيك
  علي بن علي بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز ـ 

  89:.............................شيرـرف بالقُـويع؛ ميـالهاش
  ؛ ريـن األشعـد بن عثمـد بن محمـلي بن أحمـعـ 

  99:.................روقـن المحـويعرف باب ؛نـيكنى أبا الحس
  106:..............ريـتَشْالشِّ ريـد اهللا النميـن عبـلي بـعـ 
  134:...........يكنى أبا ثابت؛ عامر بن محمد بن علي الهنتاتيـ 
  نـف بـخلن ـب رـن عاشـد بـن محمـر بـعاشـ 
  143:................................اريـم األنصـن حكـا بـرج
  وسى ـاض بن مـاض بن محمد بن محمد بن عيـعيـ 

  145:............................لـا الفضـنى أبـيك؛ بيـاليحص
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  ؛ رون اليحصبيـموسى بن عياض بن عم اض بنـعيـ 
  147:.................لـا الفضـيكنى أب؛ دـالقاضي اإلمام المجته

  عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطية ـ 
  165:.............................دـا المجـنى أبـيك؛ اعيـالقض
   ،ميـة التميـن حنظلـيى بـن يحـد بـم بن زيـعاصـ 

  168:.................بيـيكنى أبا المخش؛ ليـادي الجاهـثم العب
  ن ـد اهللا بن أبي زمنيـد بن أبي عبـسى بن محمـعيـ 
  178:...............................غـبصا اَألـنى أبـيك؛ يرـالم
  ادة ـر بن سعـسى بن عمـد بن عيـسى بن محمـعيـ 
  179:..............................وسىـا مـنى أبـيك؛ ويـاألم
  ام، ـا تمـنى أبـيك؛ رميـر الحضـب بن أبي بكـغالـ 
  181:.....................................رـن األشقـرف بابـويع
  م ـن أسلـاف بـن خفـن بـد الرحمـن عبـب بـغالـ 
  183:.......................رـو بكـأب ؛اربيـوم المحـن مكتـبا

  د ـن بن أحمـبن حس بـن بن غالـن حسـب بـغالـ 
  186:.....................زاعيـه الخـن سيدبونـب يىـن يحـبا

  ؛ وريـالشق ميـد اللخـن محمـلي بـن عـب بـغالـ 
  189:...........................................امـا تمـنى أبـيك
   191:...............رـف بن نصـل بن يوسـيسمعإرج بن ـفـ 
  ؛ رـف بن نصـبن يوس دـد بن محمـرج بن محمـفـ 
  201:...........................................ب باهللاـن الغالـاب

  ؛ رـد بن نصـبن محم فـد بن يوسـرج بن محمـفـ 
  203:..............ولي عهد السلطان الغالب باهللا ؛األمير أبو سعيد
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   ؛بـد اهللا الكاتـد بن عبيـلي بن أحمـح بن عـالفتـ 
  206:................انـن خاقـرف بابـويع ؛رـا نصـنى أبـيك
  ؛ بيـب التغلـن لـب دـن أحمـم بـن قاسـرج بـفـ 
  217:...........................................دـا سعيـنى أبـيك
  ؛ ريـة المعافـبن فضيل ليـد بن عـل بن محمـفضـ 

  223:..........أبو الحسن الولي الصالح الصوفي ؛يكنى أبا الحسن
  227:..............ةـن غانيـيى بـولى يحـم جـوج العلـفلـ 
   ؛اريـاط األنصـد الشَّـبن محم د اهللاـم بن عبـقاسـ 
  229:.........................................مـا القاسـنى أبـيك
  ؛ اريـر األنصـن جابـم بـد الكريـن عبـم بـقاسـ 
  ................236رـن جابـرف بابـد، ويعـا محمـنى أبـيك
  ؛ رواليزّـد الـن محمـيى بـن يحـم بـقاسـ 
  239:...............مـهرن دـرف بابـم، ويعـا القاسـنى أبـيك
  242:.............دانيـد الهمـن أسـب ارثـن حـرشي بـقـ 
  ؛ ريـد العمـن الجـد بـن محمـم بـقاسـ 
  244:................ديـرف بالورسيـم، ويعـا القاسـنى أبـيك
  249:.............ن الحضرمي بن عمر قاسم بن أحمد بن محمدـ 
  ؛ ريـد العامـن محمـر بـن خضـم بـقاسـ 
  252:...............رـن خضـرف بابـم، ويعـا القاسـنى أبـيك
  م ـر بن ديسـده بن زهيـبن عب دونـوار بن حمـسـ 
  254:...................................دةـن هنيـدة بـن قديـبا

   ؛بن عبد الرحمن الناصر لدين اهللا سليمن بن الحكمـ 
  ب ـالملق ؛وبـأبي أيـنى بـالمكْ؛ ةـة بقرطبـالخليف

  260...:................ن باهللاـستعية بالمـاب الملوكيـن األلقـم
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  ؛ ةـن معاويـب نـد الرحمـن عبـان بـسليمـ 
263:...........................................وبـأي اـنى أبـكْي  

  265:............ديـالسع وديـن جـان بـن سليمـد بـسعيـ 
   ؛ك األزديـن مالـب لـن سهـد بـن محمـل بـسهـ 
270:.........................................نـا الحسـنى أبـكْي  

  ؛ العيـالكري ـم الحميـن سالـوسى بـن مـن بـسليمـ 
319:................مـن سالـرف بابـع، ويعـا الربيـى أبنَـكْي  

  ؛ انيـون الكنـبن عبد اهللا بن سلم ون بن عليـسلمـ 
ـكْينى أبا القاسم، وي353:................ونـه سلمدعى باسم جد  

  د ـم بن عاصم بن سعيـد بن إبراهيـد بن محمـسعيـ 
  356:............................نـاا عثمـى أبنَـكْي؛  انيـالغس

  363:...............ـ سهـل بـن طلحـة؛ يكْـنَى أبـا الحسـن
  ن صالح بن محمد الهمداني؛ بن علي بـ سالم بن صالح 

  366:................يكـنى أبـا عمـرو؛ ويعـرف بابـن سالـم
  ـ هشـام بن محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمان 

  369:...........لدين اهللا؛ يكْنَى أبا بكر، ويلقب بالمعتَد باهللالناصر 
  373.....:.........ـ هاشـم بن أبي رجاء اإللبيري؛ يكْنَى أبا خالد

  ـ يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف 
  376:...............بن نصر األنصارى الخزرجي؛ أبـو الحجـاجا

  ن بن حبيب بن أبي عبيدة ـ يوسف بن عبد الرحما
  420:..........................ن نافـع الفهـريـة بـن عقْبـبا

  ـ يحـيى بن عبد اهللا بن محمد بن أحمد بن أبي عزفـة 
  423:.....................س أبو  زكريا، وأبو عمرواللخمي؛ الريي
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  ـ يحـيى بـن عـلي بـن غانيـة الصحـراوي؛ 
  430:........................................األميـر أبـو زكريـا

  ـ يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي ثم اللمتوني؛ 
  437:...........يكْـنَى أبـا يعقـوب، ويلقـب بأميـر المسلميـن

  ـ يوسـف بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر؛ 
  450:..........ولي عهـد أبيـه؛ أميـر المسلميـن الغالـب باهللا

  ـ يوسف بن عبد المؤمن بن علي؛ الخليفة أبو يعقوب؛ 
  452:..........................................الـوالي بعـد أبيـه

  ـ يوسـف بـن يعقـوب بـن عبـد الحـق بـن محيـو؛ 
  455:.................أمير المسلمين بالمغرب؛ يكْـنَى أبا يعقـوب

  محيـو بـن مريـن؛ ـ يعقـوب بـن عبـد الحـق بـن 
  459:........................ورالمكْنى بأبي يوسف؛ الملقَّب بالمنص

  ـ يحـيى بن رحو بن تاشفيـن بن معطي بن شريفيـن؛ 
  468:..........................................يكْـنَى أبـا زكريـا

  471:.............اـ يحـيى بن طلحة بن محلَّى البطوي؛ أبو زكري
  ـ يحـيى بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن الحكيم اللخمي؛ 

  475:............................................يكْـنى أبـا بكـر
  ـ يحـيى بن عمر بن رحـو بن عبد اهللا بن عبد الحق؛ 

  477:..........................................يكْـنَى أبـا زكريـا
487:.........هر األمير أبي عبد اهللا بن سعدـ يوسف بن هالل ص  

  ـ يحـيى بن عبد اهللا بن يحيى بن كثير بن وسالسـن 
  489:.....................بـن سمـال بـن مهايـا المصمـوديا

  ـ يحـيى بن عبد الرحمان بن أحمد بن ربيع األشعري؛ 
  491:..........................................يكْـنَى أبـا عامـر
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  493:...........ـ يحيى بن عبد اهللا بن يحيى بن زكريا األنصاري
  ـ يوسف بن الحسن بن أبي األحوص القرشي الفهري؛ 

  495:....................يكْنَى أبا المجـد، ويعرف بابن األحـوص
  ـ يوسـف بـن مـوسى بـن سليمـن الجـذامي 

  498:.........................يكـنى أبـا الحجـاجالمنتشافـري؛ 
  529:.........ـ يحـيى بن أحمد بن هذيل التجيبي؛ يكنى أبا زكريا

  557:...................ـ يحـيى بـن عبـد الكريـم الشنتـوفي
  مد بن قاسم بن علي ـ يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن مح

  564:..................يعرف بالساحلييكنى أبا الحجاج، والفهري؛ 
  ؛ اريـف األنصـن يوسـد بـن محمـى بـيحيـ 
ـرف بابـر، ويعـا بكـبأى نَـكْي569:...............رفيـين الص  

   ؛ يحيى بن محمد بن أحمد بن عبد السالم التطيلي الهذليـ 
594:............................................رـا بكـى أبنَـكْي  

  600:........................................قيـن بـيى بـيحـ 
  ؛ الفهري ريجبن عبد الرحمن بن م يحيى بن عبد الجليلـ 
  603:............................................رـا بكـنى أبـيك
  610:....أبو عمر؛ اليحصبي اللوشييوسف بن محمد بن محمد ـ 
  613:..............يكنى أبا الحجاج؛ يوسف بن علي الطرطوشيـ 
  ؛ يحيى بن محمد بن عبد العزيز بن علي األنصاريـ 
  619:............رشانياب، ويعرف بالبى أبا بكر، ويعرف بالعشَّنَيكْ
  بن محمد بن خير بن أسامة  ف بن رضوانـيوسـ 

  621:........................................اريـجالنِّاري ـاألنص
  624:.............واطيـيى البرغـبن يح مـيى بن إبراهيـيحـ 
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  مشتملة على ترجمـة (بقيـة السفـر الثـاني عشـر ـ 
  633....):.......................ابـن الخطيـب مكتوبـة بقلمـه

  634......................................:هدي طخب بيطخلا نبا ـ
  . الملوكيـة التشريعـات من لي صـدر ما بعـض ـ ذكـر
  650:...............................الغُـرور بهـذه تَأبـشي أيـام
  774...............:ةديدعلا ضارغألا ىلع ةلمتشملا تاعوطقملا ـ

  1030:........................................ـ رسالـة السياسـة
  1067:.....................الخبـر عـن مقتـل ابـن الخطيـبـ 

  1083........:...................ـ مراجـع التحقيـق والمراجعـة
1089.........................ـ فهـرس الموضوعـات والتراجـم  
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