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 املستخلص

 

حىت جند هناك من يشبهه ،  بالبنانُيشار اليه ، الشاعر األندلسي الذي  ابن سوار االشبوين هذا شعر 

بامريء القيس اال ان املصادر األندلسية مل تعطه ما يستحق ومل تزنله املزنلة الواجبة بني شعراء 

 وتردد على ملوكعصره ، فقد عاش يف هناية القرن اخلامس اهلجري وبداية القرن السادس ، 

ان كانت هلم اليد الطوىل يف ختليصه الطوائف لكنه اختص مبدح بين عشرة اعيان مدينة سال بعد 

 .فضال عن كونه شاعر حمفل فقد كان فارس جحفل ايضًا ف،   من اسر النصارى

 : وقد متَّ العمل على مبحثني 

، وموضوعاته الشعرية من   عن حياته من خالل املصادر اليت ترمجت له او من خالل اشعاره: اوهلما 

 .للغته ، وأسلوبه ، وموسيقاه مدح ، وغزل ، ووصف ،  مع دراسة فنية 

 .  ما بقي من شعره يف مصادر التراث مع إثبات اختالف الروايات فيما بينها  توثيق: ثانيهما 

 

 االشبوين، مجع وحتقيق ، الشعر االندلسي : الكلمات الرئيسية

 

 

Abstract 
 
This is an edition and study of the poetry of the Andulsian poet Ibn 
Swar Al Ashboni who is often compared to Omru Al Qais. However, 
the Andusian sources did not give this poet his due. This poet lived at 
the end of the 5th century AH. And the beginning of the 6th century AH. 
He frequented the courts of Twaef kings (sects kings) but specialized 
mainly in the panegyric of Beni Ashra, the aristocracy of Sala city who 
ransomed him from Christian capture. He was a great knight as well. 
This study falls into two sections: The first deals with his life , the 
subjects of his poetry, and his language and style. The second section is 
an edition of his extant poetry. 
 
Key Words: Andulsian poetry, Editing, Al Ashboni  
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 :الشاعر يف سطور

، وهو شاعر   ، وزير كاتب له أدب وشعر   ابو بكر حممد بن عيسى بن سوار االشبوين األندلسي 

، على الرغم من ذلك إال ان املصادر األندلسية مل تعطه حقه ، فال جند إال الزنر اليسري عن   مشهور 

، واغلب املصادر اليت   حياته ، فلم تذكر شيئا عن والدته او حياته االوىل سوى نسبته إىل اشبونة

ذا العلم من يغين يف التعريف هب ال ما ذكره ابن بسام يف ذخريته ، وهذااتت على ذكره اتكأت على 

اعالم األندلس ، فعلى الرغم من كونه وزيرا واديبا إال ان املصادر سكتت عن هذه املدة من حياته ، ومل 

تفصَّل يف هذا االمر او تذكر شيئا عن وزارته او أليٍّ من امللوك كانت هذه الوزارة ، وكونه اديبا مل 

له مؤلفات سوى هذه االشارة املقتضبة املبهمة تورد هذه املصادر شيئا عن كتاباته او مؤلفاته ان كانت 

، واغلب الظن انه كان وزيرا كاتبا حاله حال الكثري من الوزراء أنذاك ، وقد ركزت هذه املصادر على 

إيراد اشعاره اليت قاهلا يف مناسبات شىت وهي تدل على شاعريته ، وان ما وصل إلينا منها هو جزء 

 .مجع يسري ال ميثل نتاج هذا الشاعر ا

واحد عصره ، وله عدَّة قصائد يف ملوك قطره ، قاهلا حتببًا ال تكسبًا : ) وقد ذكر ابن بسام انه كان 

، نستشف مما سبق علو مرتبة ابن سوَّار األشبوين لقوله   ( ، وعمر جمالسهم هبا وفاًء ال استجداًء 

ان له عدة قصائد يف  : )انه كان واحد عصره ، كذلك فانه كان يتنقل بني امللوك فيمدحهم ؛ لقوله

، وهو من عائلة كرمية هلا شأهنا ، وله احلظ الوافر من اجلاه والغىن ، اذ مل يكن ميدح  (ملوك قطره

، وايضًا كان له القدح  (حتببا ال تكسبا) :إليهم يف قوله ، وامنا لكي يتحببلوك من اجل التكسب امل

املعلى يف تلك اجملالس اذ يسمح له باإلنشاد فيها مع انه مل يصلنا منها شيء يف مدح ايٍّ من هؤالء 

 .امللوك ، هذه هي املرحلة األوىل من حياة حممد بن سوار األشبوين 

: ) يقول ابن بسام . د خلع ملوك الطوائف وتغيُّر حاله ، وتعرضه لألسر اما املرحلة الثانية فكانت بع

فلما ُخلع ملوك األندلس حالت به احلال ، وتقَّسمه اإلدبار واإلقبال ، مث اسره العدو بعقِب حمنٍة ، 

                                                           
، احملمدون من الشعراء  1 : ، بدائع البدائه  70 : ، لطائف الذخرية    1/  مج/   ق: الذخرية : ينظر  -  

حممد . د.أ: حتقيق: الك االمصار مم يف، مسالك االبصار     /   ج: ، املغرب يف حلى املغرب   67 /   ج: 

املغرب شعراء /    ق/  0 ج : يوسف أمحد بين ياسني . عصام مصطفى عقلة ، ود. عبد القادر خريسات ، ود

تتمة شعراء /  0 ج : كامل سلمان اجلبوري : حتقيق : ، مسالك األبصار يف ممالك االمصار     : واألندلس 

، نفح   79 /   : ، اإلحاطة يف اخبار غرناطة  6  /   ج: ، الوايف بالوفيات  0  : العصر العباسي الثاين 

، موسوعة شعراء  06 : اء العصر األندلسي ،  موسوعة شعر   9/   : إحسان عباس . د: حتقيق : الطيب 

 . 7  : معجم احلضارة األندلسية ،  96 : األندلس 
 . 6  /  ج: ،  الوايف بالوفيات  67 /   ج: ، احملمدون من الشعراء    1/   مج/   ق: الذخرية : ينظر   -  
  .     /   ج: املغرب يف حلى املغرب : ينظر  -  
معجم :  أيضا يقال هلا لشبونة، وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر احمليطهي مدينة باألندلس  -  

بريوت ،  –دار صادر ، (هـ9 9: املتوىف)شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي البلدان ، 

بالفتح مث السكون، وباء موحدة، وواو ساكنة، ونون،  :َلْشُبوَنُة: وقال ياقوت ايضا ،   6 / :   66 ،   ط

هي مدينة باألندلس يتصل عملها بأعمال شنترين، وهي مدينة قدمية قريبة : باأللف أشبونة،وهاء، ويقال 

اشبونة باألندلس : )وذكر احلمريي يف الروض املعطار ان ،  9 /   : املصدر نفسه : من البحر غريب قرطبة 

لطة هبا، وهي مدينة على طريق العساكر فإن الطريق من باجة إىل األشبونة يعترض من كور باجة املخت

مدينة األشبونة، واألشبونة بغريب باجة، وهي مدينة قدمية على سيف البحر تتكسر أمواجه يف سورها 

احِلمريى الروض املعطار يف خرب األقطار، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم ،  (  وامسها قودية

 .  9:  م 617 ،    بريوت ، ط –إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة . د: ، حتقيق ( هـ 677: املتوىف)

 

 
  .   1/   مج/   ق: الذخرية  -  
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من  من عمل الطاغية ابن فرذلند ، مث خرج من وثاقه ، خروج البدر 9وبني إطباِق فتنة ، وُقيَِّد بقوريَّة

حماقه ، وتردَّد يف بالد افقنا حيمله قرٌب على بعد ، وبكله سعيٌد إىل سعد ، حىت ضاقت عنه 

اخلطوب ، وحيمله السرى والتأويب ، اتفق ان امسع اهلل صوته من وراء البحر احمليط الفقيه األجل 

 ، فأجابه وأباه ، وجذب  0فاالطيب ، أبا احلسن علي بن القاسم بن عشرة

 .    1(دناه ، فأعاد هالله بدرًا ، وصيَّر خلَّه مخرًا بضبعه واست

وهنا تبدأ املرحلة الثالثة من حياة حممد بن سوار األشبوين بعد ان خلصه ابن عشرة من األسر ، 

اسره النصارى ، وجرت : )فاستقرَّ به املقام يف املغرب العريب ، وقد ذكره ابن سعيد يف املغرب قائال 

ويذكر حممد بن سوار االشبوين ،  6( بن عشرة كرمي سال ، فله فيه امداح كثرية عليه حمن ، وفداُه ا

 :هذه احلادثة بشيء من التفصيل 

 تطلََّعـــــــــــتْ  الصـــــــــــباح  وجـــــــــــهُ  بـــــــــــدا  وملـــــــــــا 

  

ــوٌل ــن خيـــــــــ ــوادي مـــــــــ ــٌة الـــــــــ ــرُّ حمجََّلـــــــــ  غـــــــــ

   

ــت ــم فقلــــــــ ــل: هلــــــــ ــارى خيــــــــ ــمَّروا النصــــــــ  فشــــــــ

  

ــا ــرُّوا إليهـــــــــ ــا وكـــــــــ ــُن هاهنـــــــــ ــرُّ َيْحســـــــــ  الكـــــــــ

   

 صـــــــــــرعتهم قـــــــــــد النـــــــــــوِم ُحَميَّـــــــــــا وكانـــــــــــت

  

ــوا ــوا َفَفلَّـــــــــ ــدبرين وَولَّـــــــــ ــا مـــــــــ ــرُّوا ومـــــــــ  قـــــــــ

   

ــٍة يف واحــــــــــــــدًا ســــــــــــــهمًا وأْفــــــــــــــِرْدُت  كنانــــــــــــ

  

ــن ــرب مــــــ ــى ال احلــــــ ــى خيشــــــ ــه علــــــ ــُر مثلــــــ  الكســــــ

                                                           
مدينة من نواحي ماردة باألندلس كانت : بالضم مث السكون، والراء مكسورة، وياء خفيفة :ُقوِرَيُة - 9

: ، وذكر احلمريي ان     /   : ، معجم البلدان  وبني مّسورة مدينة األفرنجللمسلمني وهي النصف بينها 

: ، الروض املعطار  وهلا سور منيع،  باألندلس، قريبة من ماردة، بينها وبني قنطرة السيف مرحلتان ( :قورية)

 1  . 
اهنم من عقب امحد عشرة، ويذكر  ابن احلسن أبو عيسى الفزناري، بن موسى بن حممد بن القاسم بن علي - 0

 حافظًا فقيهًا كان .ابن حممد بن املدبر الكاتب خلي ابراهيم بن املدبر وزير املعتمد وكبريه ، وهو من اهل سال 

وويل قضاء بلده واورث بنيه  جوادًا ممدحًا، كان من اهل العلم رئيسًا القدر، نبيه فيهم وجيهًا بلده، أهل سري

 من طائفة هبا وامتدحه غازيًا سنة مثان وثالثني واربع مائة ، األندلس سؤددًا ضخمًا وشرفًا مجًا ، ودخل

 ابن الشعراء جلة من امتدحه وممن  7  سنة بسال وتويف بالده؛ إىل عاد مث وحج حينئذ وشرق أدبائها

 نزهة"  مساه جمموع العباس ابنه واخيه ايب ومدح مدحه يف وله والد بن امساعيل الوليد وأبو محديس

، التكملة لكتاب 6   : ، ترمجة رقم   /  : بغية امللتمس يف تأريخ رجال اهل األندلس: ينظر  " األدب

ق : لكتايب املوصول والصلة  والتكملة ، السفر الثامن من كتاب الذيل976:، ترمجة رقم    -   / : الصلة 

  / 9 –  9 . 
/  0 ج: خريسات وعقلة وبين ياسني : حتقيق : صار بمسالك األ: ، وينظر    1/   مج/   ق: الذخرية  - 1

 0  /  0 ج/  7 مج: كامل سلمان اجلبوري : قيق حت: ، ومسالك االبصار     : ، شعراء األندلس واملغرب   ق

. 
  .     –    /   ج: املغرب  - 6
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ــت ــدت وكنــــــــ ــرب عهــــــــ ــَرًا احلــــــــ ــًة َمْكــــــــ  وخدعــــــــ

  

ــْن ــع ولكـــــــ ــدور مـــــــ ــا املقـــــــ ــرٍ  مـــــــ ــُر المـــــــ  مكـــــــ

   

 القنــــــــــــــا حتطََّمــــــــــــــْت حتَّــــــــــــــى فطــــــــــــــاَعْنُتُهْم

  

ــارْبُتُهْم ــى وضــــــــــــ ــَرِت حتَّــــــــــــ ــُر تكسَّــــــــــــ  البتــــــــــــ

   

ــرِّج ــوايب أضـــــــــــــ ــًا أثـــــــــــــ ــاَبُهْم دمـــــــــــــ  وثيـــــــــــــ

  

 عطـــــــــــُر وبينـــــــــــهم بـــــــــــيين الـــــــــــذي كـــــــــــأنَّ

   

ــِدَق ــوت يب وأْحــــــــــــ ــر واملــــــــــــ ــُه يكشــــــــــــ  ناَبــــــــــــ

  

ــُرُه ــٌم ومنظــــــــــــ ــا ره َجْهــــــــــــ ــْزُر ونــــــــــــ  7 َشــــــــــــ

   

فقد اثبت يف  مما سبق يتضح ايضا انه كان شاعرا ال ُيشقُّ له غبار ، وال يبايل باحملدق من االخطار ،

مستنقع املوت رجله على الرغم من فرار خيله ورجله ، ومل ُيعِط الدنية اال بعد ان تكسَّرت القنا 

 أثوايب أضرِّج: )  واحدقت به احلتوف واملوت مكشرا عن انيابه ومن حوله يطوف ، وقوله  ،والسيوف

ضرباته ثيابه وثياهبم بالوان كناية عن شدة نكايته يف االعداء اذ اصطبغت من (  وثياَبُهْم دمًا

الدماء احلمراء ، لكن تكاثر االعداء حال به إىل األسر مع حرصه على املوت الذي لو أتى كان له 

 :  عذر ، فيصف حاله وقد وقع يف األسر 

 صـــــــــــــاغرًا -الدنيَّــــــــــــةُ  وهـــــــــــــي - فأعطيُتهــــــــــــا 

  

 عــــــــذُر املــــــــوِت لــــــــو يــــــــدَّين   يف يل كــــــــان وقــــــــد

   

ــاروا ــاروا فطـــــــــــــــ ــتَقرِِّهمْْْ إىل يب وصـــــــــــــــ  مســـــــــــــــ

  

ــاحبين ــحبهم ذلٌّ يصــــــــــــــــ ــُر ويصــــــــــــــــ  فخــــــــــــــــ

   

ــال ــذارى فقــــــــــــ ــوه العــــــــــــ ــًا َحرُِّقــــــــــــ  مقارضــــــــــــ

  

ــن ــه فمـــــــــ ــاَن قتلـــــــــ ــْت الفتيـــــــــ ــُر ُعطَِّلـــــــــ  البكـــــــــ

   

 :ومنها

 

   

ــأنواع فجــــــــــــــاءوا  ونظمــــــــــــــوا الكبــــــــــــــول بــــــــــــ
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 الــــــــــدر يــــــــــنظم كمــــــــــا جيــــــــــدي يف سالســــــــــل

   

 أجســـــــــــــمًا كالفحولـــــــــــــة كالبـــــــــــــًا وســـــــــــــاقوا

  

ــا ــني هلـــــــــ ــر أعـــــــــ ــا خضـــــــــ ــزر مالحظهـــــــــ  شـــــــــ

   

 مضـــــــــــاعفًا فقلـــــــــــت ألفـــــــــــًا اعطنـــــــــــا فقــــــــــالوا 

  

                     (                                         )   

   

 جالَلــــــــــــــُه أجــــــــــــــلَّ مــــــــــــــا ريب فســــــــــــــبحاَن

  

 والشـــــــــــكُر احلمـــــــــــُد لـــــــــــه منـــــــــــها ختلَّصـــــــــــين

   

ــاقْت  كأنَّهـــــــــــــا حتَّـــــــــــــى األرُض علـــــــــــــيَّ فضـــــــــــ

  

   فتـــــــــُر طوهلـــــــــا يف كـــــــــان مـــــــــا َرُحَبـــــــــْت مبـــــــــا

   

فالشاعر كان ذا نفس ابية ال ترتضي الضيم والذل ، لكن ماذا يفعل مع تصاريف القدر ، وقد وضعوا 

السالسل يف جيده كما الدرر ، والكالب عليه حرس حترسه من اهلرب ، والعذارى تشري بقتله وحتريقه 

ن ال مناص ، باللهب ، لكن كان له من االله عني رعاية يف اخلالص بعد ان ضاقت عليه االرض و ن ا

لف كي يطلقوا سراحه بعد فداء املوصول بالطمع ، فطالبوه بأفكان اخلالص مقرونًا باجلشع يف مال ال

ان اخذوا ماله فزادهم الفا ، وهو ال ميلك شيئا ، حىت يقوي لديهم اسباب الطمع ، فزاد الطني بلة ، 

لت به احلال ، فبقي يف االسر حوال ة ، إذ ال ميلك مال الفداء بعد ان حاوأوقع نفسه يف مشكلة معلَّ

 : كامال ال يعرف إىل اين املآل 

 كامـــــــــــل الـــــــــــدهر مـــــــــــن حـــــــــــوٍل يف فناديـــــــــــُت

  

ــٌل أال ــرٌّ رجـــــــــــــ ــٌل أال حـــــــــــــ ــرُّ رجـــــــــــــ  حـــــــــــــ

   

سر ، فكان ما كان من ابن عشرة كرمي  فقيض اهلل له من وراء البحر ، من فكَّ اسره وهو بقورية    

 :سال ، الذي ال خييب لديه سائال 

 ماجــــــــــــــــــــــــــــدًا أْرَوَع البحــــــــــــــــــــــــــــِر وراَء وإنَّ

  

ــه ــرَّاء بغرَّتــــــــــــ ــَتْنَزُل الغــــــــــــ ــُر ُيْســــــــــــ  القطــــــــــــ

   

ــراين أال ــين خبِّـــــــــــ ــل أيب ابـــــــــــ ــا هـــــــــــ  أتاكمـــــــــــ

  

ــيكًا ــن وشــــــــ ــي عــــــــ ــٍن أيب القاضــــــــ ــُر َحَســــــــ  ذكــــــــ

   

                                                           
 .بياض يف االصل  -   
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 حقيقــــــــٌة علــــــــيٍّ مــــــــن هــــــــل ســــــــال َعــــــــْن ســــــــال

  

ــإنِّي ــاء يف فـــــــــــــ ــٍة أحشـــــــــــــ ــرُّ قوريـــــــــــــ  ســـــــــــــ

   

ــا أال ــدنيا إمنـــــــــــــ ــيٌّ الـــــــــــــ ــُه علـــــــــــــ  وقرُبـــــــــــــ

  

 قفـــــــــــــــــــُر عامرهـــــــــــــــــــا األرَض فـــــــــــــــــــإنَّ وإال

   

ــدِل ــيٍّ بعــــــــــــ ــُر علــــــــــــ ــا األرُض ُتْعَمــــــــــــ  ُكلُّهــــــــــــ

  

ــُع ــدنيا وتتَّســــــــــ ــو الــــــــــ ــا ولــــــــــ ــرُب أهنــــــــــ  قــــــــــ

   

 ومســــــــــــــرَّحًا موثقــــــــــــــًا إليــــــــــــــه حنــــــــــــــيين

  

   البحـــــــــُر يغـــــــــرُق الـــــــــذي للـــــــــربِّ حـــــــــنَّ كمـــــــــا

   

فكانت البن عشرة اليد الطوىل بعد اهلل سبحانه وتعاىل يف فكاكه من اسره ، إذ يشري إىل ذلك يف   

 :معرض مدحه اياه 

ــَك ــَدى رَأيتـــــــ ــاس َأْنـــــــ ــا النـــــــ ــلُّ كفَّـــــــ ــا وكـــــــ  مـــــــ

  

ــوُد ــِه جتـــــــــ ــاهلُل بـــــــــ ــِه فـــــــــ ــرى ُيْنِميـــــــــ  لألخـــــــــ

   

 ضـــــــــــاغٌط السالســـــــــــَل َفـــــــــــكَّ مـــــــــــا ولـــــــــــوالك

  

ــا ــت ومــــــــ ــاي فارقــــــــ ــلَة عينــــــــ ــرى ِسْلِســــــــ  األســــــــ

   

ــيَّْرَت ــي وَصـــــــــــ ــَك يف عيِشـــــــــــ ــذي جناِبـــــــــــ  بالـــــــــــ

  

 ُمـــــــــرَّا  ذقُتـــــــــه  وكـــــــــم  ُحْلـــــــــو ا  بـــــــــه  َمنْنـــــــــَت

   

ــى ــكُّ ال ذاك علـــــــــــ ــُص َأْنَفـــــــــــ ــًا ُأْخِلـــــــــــ  داعيـــــــــــ

  

   والُعْمـــــــــــَرا اجلـــــــــــاَه لـــــــــــك ُيْنِمـــــــــــي َأن اهلِل إىل

   

وهو يشري يف موضع آخر إىل حادثة االسر بشيء من التفصيل يف معرض مدحه البن محدين 

والذي يفهم انه كان له يد يف اطالق سراحه ايضا ، وهو يشكو بثه إليه ، وحزنه على أخيه    القاضي

 :الذي صار مكانه  

                                                           
  ( . 6: ) القطعة رقم  -   
 ( . 7 : ) القطعة رقم  -   
أبو َعْبد اهلل، قاضي  .التغليب األندلسي املالكي محدينُمَحمَّد ْبن َعلّي بن ُمَحمَّد بن َعْبد العزيز بن  -   

الّتفنُّن يف وكان ِمن أهل  .حممد ْبن عّتاب، ومجاعة: وروى َعْنُه، وعن .تفقَّه َعَلى والده .الُقضاة بُقْرُطَبة
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 ســـــــــــعيهم فأمحـــــــــــد ُحمـــــــــــدوا معشـــــــــــٍر مـــــــــــن

  

 محــــــــــــديِن بــــــــــــين ُســــــــــــمُّوا مــــــــــــا فلــــــــــــذاك

   

ــروُن مضـــــــــــت ــرَِّت القـــــــــ ــدنيا ومـــــــــ ــْن الـــــــــ  َوَمـــــــــ

  

ــا ــا فيهــــــــــ ــاءْت ومــــــــــ ــم جــــــــــ ــريِن هلــــــــــ  بقــــــــــ

   

ــا درَُّك هلل ــي أيهــــــــــــــــــ ــا القاضــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــ

  

ــل ــاِء َحْبـــــــــ ــرُي لـــــــــــديك الرجـــــــــ  مـــــــــــتنِي غـــــــــ

   

ــد ــَك ولقــــــــــــ ــدوُّ ذكرُتــــــــــــ ــِني والعــــــــــــ  َيَعضَّــــــــــــ

  

 وجبــــــــــــــيين صــــــــــــــفحيت يلطــــــــــــــُم والعلــــــــــــــُج

   

ــوَم ــذاِب يـــــــــــــ ــالِب العـــــــــــــ ــوٌر وللكـــــــــــــ  تضُّـــــــــــــ

  

ــويل ــاُب حــــــــــــ ــردى ونشَّــــــــــــ ــرميين الــــــــــــ  تــــــــــــ

   

 ال يب وأضــــــــــــــــــرَّ بــــــــــــــــــالغىن وتوهَّمــــــــــــــــــوين

  

ــال ــذي مــــــــــــ ــذوه الــــــــــــ ــذوين إذ أخــــــــــــ  أخــــــــــــ

   

 مضــــــــــاعفاً  فقلــــــــــُت ألفــــــــــًا اعطنــــــــــا: قــــــــــالوا

  

ــا ــُت ملــــــــــ ــوَت رأيــــــــــ ــلَء املــــــــــ ــوين مــــــــــ  جفــــــــــ

   

ــُت ــًا فبقيــــــــــــ ــار يف عامــــــــــــ ــفَّدًا اإلســــــــــــ  مصــــــــــــ

  

 التـــــــــــــــّنني مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــربًا بسالســـــــــــــــٍل

   

 حيلـــــــــــــــٌة يَل تكـــــــــــــــْن ومل يئســـــــــــــــُت ملـــــــــــــــا

  

ــلت  ضـــــــــــــميين فكـــــــــــــان أيب ابـــــــــــــن يف أرســـــــــــ

                                                                                                                                                                      
وتويف . ُوّلي القضاء سنة تسعني، فُحمدت سريته. وكان حافًظا، ذكيا، فطن ا، أديب ا، شاعر ا، لغوّيا ُأُصوليا. العلوم

: ينظر. وكان مولده سنة تسع وثالثني وأربعمائة . عن تسع وستني سنة  .يف احملّرم سنة مثان ومخسمائة
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 موثَّقـــــــــــــــًا العـــــــــــــــدوِّ بيـــــــــــــــد وتركُتـــــــــــــــُه

  

 ســــــــــــــــــــجوِن وضـــــــــــــــــــيقِ  أغـــــــــــــــــــاللٍ  ُذلِّ يف

   

 فتـــــــــــــــــــــارًة علـــــــــــــــــــــيَّ رســـــــــــــــــــــائُلُه َوَرَدْت

  

 يشــــــــــــــــــــكوين وتــــــــــــــــــــارًة إيلَّ يشــــــــــــــــــــكو

   

 ُأْثِكَلــــــــــــــــــــــْت وأمٌّ ُأَخيَّــــــــــــــــــــــاٌت ولنــــــــــــــــــــــا

  

ــاُف ــل وأخـــــــــ ــع قبـــــــــ ــَك اجلمـــــــــ ــوِن َوْشـــــــــ  منـــــــــ

   

 خفقاِنـــــــــــــــــــِه يف كالقلـــــــــــــــــــِب فقلـــــــــــــــــــوهبم

  

ــوهنم ــا يف وعيــــــــــــــــــ ــوِن َجْريهــــــــــــــــــ  كعيــــــــــــــــــ

   

 يقـــــــــــــودين والرجـــــــــــــاُء حنـــــــــــــوك فأتيـــــــــــــُت

  

ــُل ــرك ومجيـــــــــــ ــُه ذكـــــــــــ ــدوين َخْلَفـــــــــــ  9 حيـــــــــــ

   

فقد كرر ما سبق ذكره من معاملة قاسية يف االسر وطلب الفداء ومضاعفته هلم ، والبقاء يف االغالل  

لعام كامل حىت اخذ منه اليأس مأخذه ، فارسل إىل أخيه ليحل حمله ضامنا يف االسر حىت يدبر 

طالت عليه  مبلغ الفداء بنفسه ، فتركه يف ذل االغالل وضيق السجن ، ومما ُيفهم ايضا ان أخاه قد

املدة يف االسر من خالل رسائله اليت ارسلها إليه يشكو حاله ويشكو منه ؛ النه تركه يف هذه احلال ، 

، وان له  ان هذا الذي يف األسر مكانه هو اخوه الوحيد( ُأْثِكَلْت  وأمٌّ ُأَخيَّاٌت ولنا: )  وُيفهم من قوله 

وام اثكلت الستدرار عطف املمدوح ، ويفهم من ذلك ان والده كان متوفيا اذ (  بصيغة التصغري )اخيَّات 

 . ذاك ، وايضا مل يكن له زوجة وأوالد وإال ذكرهم مع من ذكر 

، فله وميكن ان نستشف من شعره مرحلة اخرى يف حياته، وهي تركه ملدينة سال وانتقاله إىل تلمسان

 :اليت مطلعها (  )القصائد املدحية اليت أرسل هبا من تلمسان إىل ابن عشرة، كالقطعة رقم بعض 

ــلَّ ــاَب لعـــــــــــــ ــاعنني إيـــــــــــــ ــب الظـــــــــــــ  قريـــــــــــــ

  

ــُع ــاُم فترجـــــــــــــ ــى أيـــــــــــــ ــؤوُب احلمـــــــــــــ  وتـــــــــــــ

   

 :، وميدح ابن عشرة الذي خلصه من االسروفيها حين إىل ايامه يف هذه املدينة 

ــَل ــيٍّ أمثـــــــــ ــُب علـــــــــ ــنُي تطلـــــــــ ــرى أن العـــــــــ  تـــــــــ

  

ــُل ــيٍّ ومثـــــــــــــ ــوك يف علـــــــــــــ ــُب امللـــــــــــــ  غريـــــــــــــ

   

 :ويترسل يف مدحه إىل ان يقول 

                                                           
 ( .   : ) القطعة رقم  - 9 
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ــبُّ ــال أحـــــــ ــن َســـــــ ــِل مـــــــ ــك أْجـــــــ ــال يف كونـــــــ  ســـــــ

  

ــلُّ ــالوّي فكـــــــــــــــــــ ــُب إيلَّ ســـــــــــــــــــ  حبيـــــــــــــــــــ

   

وله من اخرى بعث هبا من تلمسان ايضا، ولكن هذه املرة إىل أيب العباس أمحد بن علي بن القاسم بن 

 :(ابن علي السالف الذكر ) عشرة

ــى ــول علـــــــ ــا طـــــــ ــي مـــــــ ــاتبين أبكـــــــ ــا تعـــــــ  َعْتبـــــــ

  

 عـــــــــتى هلـــــــــا يكـــــــــوُن هـــــــــل شـــــــــعري فياليـــــــــَت

   

 :ويذكره فيها باالسم 

 يــــــــــدي يف والبــــــــــدَر الشــــــــــمَس ملكــــــــــِت وهبــــــــــِك

  

ــقت ــا إىل وســــــــــ ــَم جنبيهمــــــــــ ــهبا األجنــــــــــ  الشــــــــــ

   

ــا مل إذا ــى أَعلِّقهــــــــــــ ــِد علــــــــــــ ــد جيــــــــــــ  أمحــــــــــــ

  

 حســـــــــبا هلــــــــا  يكــــــــون  الــــــــدنيا  يف جيــــــــدَ  فــــــــال 

   

بن القاسم والد أمحد، إذ ُيشري إىل كونه قد تسلم خطة بعد وفاة علي  ورمبا بعث هبذه القصيدة 

 :القضاء يف هذه املدة 

 كأنَّمـــــــــــــــــــــا القضـــــــــــــــــــــاِء آراِء موفَّـــــــــــــــــــــُق

  

 احلجبـــــــــــــا ختتـــــــــــــرُق الغيـــــــــــــِب يف بصـــــــــــــريُتُه

   

 :الظن انه قد خلف والده يف هذا املنصب بعد وفاته، وقد اشار ابن سوار إىل ذلكوأغلب 

 بأمحـــــــــــدٍ  أديـــــــــــلَ  فقـــــــــــد  العـــــــــــزاءُ  أيـــــــــــن 

  

ــِل ُدَوُل ــالبنني األفاضـــــــــــــــــ ــداُل بـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــ

   

 :ويذكر تركه ملدينة سال  وبين عشرة بصراحة هذه املرة يف قصيدة اخرى يف قوله 

ــَد ــدح أمعاهـــــــــــــ ــذي املـــــــــــــ ــُه الـــــــــــــ  غادرُتـــــــــــــ

  

ــدى  ــة مغـــــــــــــ ــا لبارقـــــــــــــ ــا املهـــــــــــــ  ورواحـــــــــــــ

   

 :هبم  بين عشرة فقد خص شعره  ومعاهد املدح يقصد فيها 

ــُت وإن ــد كنــــــ ــربُت قــــــ ــن أضــــــ ــدح عــــــ ــريه مــــــ  غــــــ

  

 ضـــــــــــــــريُب العـــــــــــــــاملني يف لـــــــــــــــه فلـــــــــــــــيس

   

ولعل السبب يف ذلك جفوة حدثت بينه وعلي بن القاسم بن عشرة ، فهو يذكر هذا االمر يف احدى 

 :قصائده اليت ارسلها اليه 
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 حممـــــــــد بـــــــــِن القاســـــــــم ابـــــــــَن يـــــــــا أعلـــــــــيُّ

  

ــيين  تفصــــــــــــــُم ال ُعــــــــــــــْرَوٌة وبينــــــــــــــك بــــــــــــ

   

 غضَّــــــــــــــــــــًة ودِّي مثــــــــــــــــــــَل التحيَّــــــــــــــــــــَة ُردَّ

  

ــي ــَك إنِّــــــــــ ــع عليــــــــــ ــيِم مــــــــــ ــلُِّم النســــــــــ  مســــــــــ

   

ــد ــُت ولقـــــــــــــ ــي كتبـــــــــــــ ــٌة وأدمعـــــــــــــ  منهلَّـــــــــــــ

  

ــُب ــه والقلـــــــــــــ ــْذَوٌة فيـــــــــــــ ــرَُّم َجـــــــــــــ  تتضـــــــــــــ

   

 أنــــــــــــا كمــــــــــــا أكــــــــــــوَن أن الســــــــــــويَِّة أمــــــــــــَن

  

 وأْحــــــــــــــَرُم بــــــــــــــالنعيم غــــــــــــــريي فيفــــــــــــــوز

   

 فقـــــــــــد َحَكـــــــــــٍم مـــــــــــن عنـــــــــــك يرضـــــــــــى واهلل

  

ــَت  حتكــــــــــــــُم فيمــــــــــــــا اهلل ُحْكــــــــــــــٍم وافيــــــــــــ

   

ــُت إْن ــك بنــــــــــــ ــِرْدُه ومل عنــــــــــــ ــه ُتــــــــــــ  فإنَّــــــــــــ

  

ــي ــك بعضـــــــــــ ــك يف لبعضـــــــــــ ــُم فراقـــــــــــ  َيْخُصـــــــــــ

   

ــد ــدمُت ولقـــــــ ــى نـــــــ ــراِق علـــــــ ــال فـــــــ ــا ســـــــ  كمـــــــ

  

 آدُم أْهــــــــــــــبَط حــــــــــــــني الندامــــــــــــــَة ضــــــــــــــعف

   

إذ حياول ابن سوار ان يستدر عطف ممدوحه لعل قلبه يلني له أو يرق عليه، والسيما انه نادٌم على 

ثقافة دينية حاول  فراق سال، كآدم حني أخرجه اهلل تعاىل من اجلنة، وال خيفى ما للشاعر من

تو يفها يف هذا املوقف من خالل قصة نيب اهلل آدم عليه السالم وخروجه من اجلنة واليت وردت يف 

 . القرآن 

 

 :وفاته 

شبوين، وأغلب الظن ان وفاته كانت يف بداية القرن ملصادر شيئًا عن وفاة ابن سوار االمل تذكر ا     

ه ألقاها على 77 تأبني يوسف بن تاشفني الذي تويف سنة السادس اهلجري، إذ جند له قصيدة يف 

 :قربه اي بعد هذا التاريخ، وجند ايضًا 

 لعامـــــــــــٍل َتَرْكـــــــــــَت ومـــــــــــا امللـــــــــــوِك ملـــــــــــَك 

  

 فيــــــــــــِه ُيَشـــــــــــاِركُ  التََّقــــــــــــوى مـــــــــــن  عمـــــــــــالً 
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الذي ( ابو احلسن بن القاسم بن حممد بن عشرة) وجند له قصائد اخرى يف رثاء القاضي ابن عشرة 

وله قصيدة يف رثاء القاضي حممد واغلب الظن انه حممد بن محدين الذي تويف ه،  7 تويف سنة 

 :ه 71 سنة 

ــا ــُت مـــــــ ــُم كنـــــــ ــَة أعلـــــــ ــِر علَّـــــــ ــدي الزَّهـــــــ  النـــــــ

  

 حممـــــــــــِد جســـــــــــُم القـــــــــــرب يف ثـــــــــــوى حـــــــــــىت

   

القاضي ايب العباس أمحد بن علي بن القاسم بن حممد بن عشرة الذي  لك لديه قصائد يف مدحكذ

اي انه عاش اىل قبل هذا التاريخ، 0 ه    سنة  بعد وتويف بعد والده  -اغلب الظن –اصبح قاضيا 

 :ورمبا عاش بعده، إذ جند إشارة توحي إىل ذلك 

ــن إنَّ ــِد مـــــــــــــ ــين بعـــــــــــــ ــم بـــــــــــــ  ال القاســـــــــــــ

  

 جـــــــــــــواِد مـــــــــــــن عينـــــــــــــًا ميـــــــــــــأُل أحـــــــــــــد

   

 :أو كمثل قوله 

 وأربـــــــــع عشـــــــــٍر كـــــــــابن عشـــــــــٍر بـــــــــابن مضـــــــــى

  

ــالَّ ــالل فهــــــــــ ــُل هــــــــــ ــوٍن مثــــــــــ  ُمَعــــــــــــرَِّق نــــــــــ

   

ــى ــىت  مضـــــــــ ــْزري بفـــــــــ ــرَُّة ُتـــــــــ ــه أســـــــــ  وجهـــــــــ

  

ــوِء ــباِح بضــــــــــــ ــرِق الصــــــــــــ ــألِق املشــــــــــــ  املتــــــــــــ

   

وقوله بفىت اغلب الظن انه يقصد به االبن القاضي أمحد بن علي بن القاسم بن حممد بن عشرة 

 .وليس الوالد الذي تويف قبله 

وحمض القول ان الشاعر ابن سوار عاش النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري وكانت وفاته يف 

 .الربع االول من القرن السادس اهلجري

 

  :األغراض املوضوعية 

ويأيت الغزل يأيت املدح باملرتبة األوىل يف شعر حممد بن سوار االشبوين ومن مثَّ غرض الرثاء،       

والوصف يف أغلب االحيان يف مقدمة قصائده املدحية، وميكن ان ُنشري إىل بعض املالحظ من خالل 

 :استقراء اشعاره 

إن شعر ابن سوار مل يصل إلينا كاماًل، فأغلبه كان بعد حادثة اسره واطالق سراحه بعد  - 

 .فلت املصدر اشعاره قبل هذه املدةذاك، فقد اغ
والنقطة الثانية متعلقة بالنقطة األوىل، وهي أن الكثري من قصائده وردت مقطوعة ومبتورة،  - 

وكأنَّها خمتارات من شعره، فما ان يبدأ القصيدة بالغزل أو الوصف ويصل إىل حسن التخلص 

                                                           
 ويل العباس ، فقيه، اديب، شاعر، من اهل بيت وزارة وجاللة ، القاسم القاضي، أبو بن علي بن أمحد - 0 

/  ق: ،  الذخرية ( امللحق ) ،    : مطمح االنفس: ينظر .      سنة بعد وفاته وكانت أبيه، بعد سال قضاء

 ( . 6  : ) ، ترمجة رقم 0  / : ابراهيم االبياري: ، بغية امللتمس ، حتقيق( اهلامش ) ،  1 1/   مج
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صيدة قد انقطعت عند هذا احلد، للمديح، ورمبا ذكر بيتًا أو بيتني بعده حىت جند أن الق

 :ليت مطلعهاته اكقصيد
 كــــــــــــــــأنَُّهُم أعاريــــــــــــــــٍب مــــــــــــــــن وفتيــــــــــــــــٍة

  

ــٌد ــى أْســــــــــــ ــاٍت علــــــــــــ ــراحيِب اعوجيِّــــــــــــ  ســــــــــــ

   

 بيتًا يف أغلب ابياهتا يفخر الشاعر بنفسه، ويصف احدى مغامراته  9 اليت تتألف من        

 :بيتًا منها، فما ان يتخلص إىل املديح حىت تنقطع القصيدة    الغزلية يف        

 بـــــــــين وجـــــــــود قـــــــــوم مـــــــــن اجلـــــــــوُد وُيطلـــــــــَب

  

 مطلـــــــــــــوِب دون عفـــــــــــــوًا جييئـــــــــــــك َعشـــــــــــــٍر

   

ــٌن ــها ثقفـــــــــــــــت حماســـــــــــــ ــهم منـــــــــــــ  أوائلـــــــــــــ

  

 بـــــــــــــــأنبوبِ  أنبـــــــــــــــوبٌ  َتَثقَّـــــــــــــــفُ  كمـــــــــــــــا

   

 :بيتًا اليت ورد فيها املديح يف آخر بيتني    وقوله يف قصيدته السينية      

 جلَّتــــــــــــهُ  جــــــــــــاد علــــــــــــٍي جــــــــــــوَد كــــــــــــأنَّ

  

ــيس ــى فلـــــــــ ــه خيشـــــــــ ــُة عليـــــــــ ــدرِس آفـــــــــ  الـــــــــ

   

ــٌر ــَدنِّس مل مطهَّــــــــــــ ــه ُيــــــــــــ ــٌل عرَضــــــــــــ  َبَخــــــــــــ

  

ــوهُر ــمِس وجــــــــ ــوٌم الشــــــــ ــن معصــــــــ ــدنِس مــــــــ  الــــــــ

   

، ويذكر بعض األبيات، (ومنها يف املدح) أو ( ومنها) ويف أغلب االحيان جند الناقل او الناسخ يقول 

 .وهذا دليل آخر على االجتزاء والقطع يف هذه القصائد

باملرتبة األوىل، وقد اختص مبديح بين عشرة، فان املديح يأيت أما فيما خيص االغراض الشعرية 

 :وأغلب مدائحه فيهم، فمن املديح ما كان هلم بصورة عامة 

ــو ــٍر وبنــــــــــــــــــ ــاِء ذوو َعْشــــــــــــــــــ  مل العليــــــــــــــــــ

  

 وذيـــــــــــــــــــــاد  لكـــــــــــــــــــــف إال خيلقـــــــــــــــــــــوا

   

 :ومنه وهو االعم االغلب يف مدح علي بن القاسم بن عشرة 

 داِرَه ُعْقـــــــــــــــــــِر يف العـــــــــــــــــــافون نـــــــــــــــــــزَل إذا

  

ــد ــوا فقـــــــــــــ ــٍة يف نزلـــــــــــــ ــاِن غبطـــــــــــــ  وأمـــــــــــــ

   

 :وجند مدائح البنه أمحد بن علي بن القاسم بن عشرة 

ــِد ــن وبأمحـــــــ ــّي بـــــــ ــن علـــــــ ــِم بـــــــ ــن القاســـــــ  بـــــــ

  

 حاهلـــــــــــــــــــــا املكـــــــــــــــــــــارُم َدَرِت حممـــــــــــــــــــــد
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 :وجند قصيدة واحدة يف مدح بين محدين 

 ســـــــــــعيهم فأمحـــــــــــد ُحمـــــــــــدوا معشـــــــــــٍر مـــــــــــن

  

 محــــــــــــديِن بــــــــــــين ُســــــــــــمُّوا مــــــــــــا فلــــــــــــذاك

   

 :محدين وقد خص منهم القاضي حممد بن 

ــا درَُّك هلل ــي أيهــــــــــــــــــ ــا القاضــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــ

  

ــل ــاِء َحْبـــــــــ ــرُي لـــــــــــديك الرجـــــــــ  مـــــــــــتنِي غـــــــــ

   

 :ومل خيرج يف مدائحه عما هو متعارف يف وصف املمدوح باجملد والكرم واجلمال والبالغة 

ــىت  ــُب فـــــــــ ــدنيا يهـــــــــ ــاُح الـــــــــ ــدى ويرتـــــــــ  للنـــــــــ

  

ــا ــزَّ كمـــــــ ــُن اهتـــــــ ــاِن غصـــــــ ــو البـــــــ ــُب وهـــــــ  رطيـــــــ

   

ــأيت ــاه وتــــــــــــ ــراَد عطايــــــــــــ ــالِه اطِّــــــــــــ  خصــــــــــــ

  

 كعــــــــــــــوبُ  للســــــــــــــمهريِّ  اطَّــــــــــــــردتْ  كمــــــــــــــا

   

 :أو قوله 

ــبا ــالغواين َصــــــ ــْن بــــــ ــبا َمــــــ ــو َصــــــ ــزْل مل وهــــــ  يــــــ

  

 صـــــــــــبا  كلفـــــــــــًا هائمـــــــــــًا املعـــــــــــايل ببنـــــــــــِت

   

ــىت  ــُب فــــــــ ــيَض يهــــــــ ــَب البــــــــ ــدمى الكواعــــــــ  كالــــــــ

  

ــيَض ــا وبــــــــ ــْمَر الظبــــــــ ــمََّر والسُّــــــــ ــا والُضــــــــ  القبَّــــــــ

   

 :أو قوله 

ــها ــًا طالبتـــــــــــــ ــال أدبـــــــــــــ ــدًا فســـــــــــــ  توقُّـــــــــــــ

  

ــًا وطلبتـــــــــــــــه ــا فـــــــــــــــذاب كرمـــــــــــــ  مساحـــــــــــــ

   

 :وقد ركز ابن سوار على هذا املعىن كثريًا كيف ال وهو الذي اغرقته مكارمهم يف جلَّتها 

ــا صــــــــــوُب َيْحكهــــــــــم ومل  اغتــــــــــدى لكــــــــــن احليــــــــ

  

ــا ــيهُم مبــــــــــ ــن فــــــــــ ــيمٍة مــــــــــ ــالِل شــــــــــ  وخــــــــــ

   

 قالِئــــــــــدًا الزمــــــــــاِن جيــــــــــد علــــــــــى وجــــــــــاءوا

  

ــاُلُهم ــا وأفعــــــــــــــــــ ــروُب فيهــــــــــــــــــ  آلل ضــــــــــــــــــ
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ــاموا ــواَء أقــــــــــــ ــاِت لــــــــــــ ــوا املكرمــــــــــــ  وخيَّمــــــــــــ

  

ــن ــِد مـــــــــ ــَت والعليـــــــــــاِء اجملـــــــــ   ـــــــــــالِل حتـــــــــ

   

 نــــــــــــورهم احلْجــــــــــــُب َيْســــــــــــتِر مل احتجبــــــــــــوا إذا

  

ــوا وإن  َجمــــــــــــــاِل بــــــــــــــدوَر كــــــــــــــانوا طلعــــــــــــ

   

ــبوا أو ــِد يف انتســـــــــــ ــان اجملـــــــــــ ــاُبُهم كـــــــــــ  انتســـــــــــ

  

ــِم ــمٍّ ألعظـــــــــــــ ــرِم أو عـــــــــــــ ــاِل ألكـــــــــــــ  خـــــــــــــ

   

ــاَء ورَث وإن ــهم العليـــــــــــــــــ ــا عنـــــــــــــــــ  عليُّهـــــــــــــــــ

  

ــاٍل يف بــــــــــــدَع فــــــــــــال ــاِل وراثــــــــــــُة حــــــــــ  عــــــــــ

   

 ويلملــــــــــــــــم أْعَفــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــن ســـــــــــــــكينُتهُ 

  

ــُض ــاٍل وبعــــــــــــ ــكوِن يف رجــــــــــــ ــاِل ســــــــــــ  جبــــــــــــ

   

ــَك ــا إليـــــــــ ــيُس رمتنـــــــــ ــى العـــــــــ ــا حتَّـــــــــ  كأنَّهـــــــــ

  

 بنبـــــــــــاِل َرَمـــــــــــت أقـــــــــــواٌس الـــــــــــَوْهِن مـــــــــــن

   

ويالحظ تأثره  بالقصائد التقليدية اليت يصف فيها الشاعر ناقته ورحلته عليها إىل املمدوح، لكن 

اللوحة اليت رمسها الشاعر، ويالحظ اهنا مل تكن يف بداية القصيدة قد انقطعت فلم تكتمل هذه 

 :القصيدة وامنا ذكرها بعد االنتهاء من املديح، ويقول ايضا يف هذا املعىن 

ــا أال ــدنيا إمنـــــــــــــ ــيٌّ الـــــــــــــ ــُه علـــــــــــــ  وقرُبـــــــــــــ

  

 قفـــــــــــــــــــُر عامرهـــــــــــــــــــا األرَض فـــــــــــــــــــإنَّ وإال

   

ــدِل ــيٍّ بعــــــــــــ ــُر علــــــــــــ ــا األرُض ُتْعَمــــــــــــ  ُكلُّهــــــــــــ

  

ــُع ــدنيا وتتَّســــــــــ ــو الــــــــــ ــا ولــــــــــ ــرُب أهنــــــــــ  قــــــــــ

   

 ومســــــــــــــرَّحًا موثقــــــــــــــًا إليــــــــــــــه حنــــــــــــــيين

  

ــا ــنَّ كمـــــــ ــربِّ حـــــــ ــذي للـــــــ ــرُق الـــــــ ــُر يغـــــــ  البحـــــــ

   

 :قوله  وفصاحته ومن االبيات اليت ركَّز فيها على بالغته 

ــٌة ــني أدِر مل وبالغـــــــــــــــــ ــها حـــــــــــــــــ  مسعتـــــــــــــــــ
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ــاحٌة ــؤ أم أفصـــــــــــــــــــ ــدُِّد لؤلـــــــــــــــــــ  متبـــــــــــــــــــ

   

ــاطٌق ال ــُل نــــــــــــ ــالم َعجــــــــــــ ــا الكــــــــــــ  وال هبــــــــــــ

  

ــٌف ــا متوقِّـــــــــــــــــــ ــردُِّد وال فيهـــــــــــــــــــ  متـــــــــــــــــــ

   

 العــــــــــال  يف مناصــــــــــبَ  طــــــــــابوا  معشــــــــــرٍ  مــــــــــن 

  

ــُب وإذا ــُل يطيــــــــــــ ــاَب األصــــــــــــ ــُد طــــــــــــ  املولــــــــــــ

   

 :او قوله واصفًا اياهم باحللم  

 حلـــــــــــــومهم حتـــــــــــــت األرِض فـــــــــــــوق ميشـــــــــــــون

  

ــاهلم ــا فتخــــــــــــــــــ ــا أوتاَدَهــــــــــــــــــ  وجباهلــــــــــــــــــ

   

  :غرض الرثاء، وأغلب مراثيه يف علي بن القاسم بن عشرة  ويأيت باملرتبة الثانية   

ــيُش ــدَك العــــــــــ ــا بعــــــــــ ــيُّ يــــــــــ ــاُل علــــــــــ  نكــــــــــ

  

ــيَء ال ــه شـــــــــ ــوى منـــــــــ ــاِء ســـــــــ ــاُل العنـــــــــ  ُينـــــــــ

   

ــا ــرًة يــــــــــ ــر عثــــــــــ ــاُن عثــــــــــ ــِه الزمــــــــــ  بأهلــــــــــ

  

 يقــــــــــــاُل الزمــــــــــــاِن مــــــــــــن الزمــــــــــــاَن ليــــــــــــَت

   

ــا ــَمَة يـــــــ ــراِء عْصـــــــ ــل الفقـــــــ ــا بـــــــ ــاَلُهْم يـــــــ  مـــــــ

  

ــا هيهــــــــــــات ــاِس مــــــــــ ــاُل بعــــــــــــدك للنــــــــــ  مــــــــــ

   

ــك ــدَِّم أبكيـــــــــــــ ــدمعي ال بالـــــــــــــ ــه بـــــــــــــ  إنَّـــــــــــــ

  

 حمــــــــــــــالُ  وذاك بــــــــــــــه ســــــــــــــواي  يبكــــــــــــــي

   

 :ه 71 رثاء القاضي حممد واغلب الظن انه حممد بن محدين الذي تويف سنة  وله قصيدة يف

ــا ــُت مـــــــ ــُم كنـــــــ ــَة أعلـــــــ ــِر علَّـــــــ ــدي الزَّهـــــــ  النـــــــ

  

 حممـــــــــــِد جســـــــــــُم القـــــــــــرب يف ثـــــــــــوى حـــــــــــىت

   

ــب ــىن َخْطـــــــــ ــَه ثـــــــــ ــباِح َوْجـــــــــ ــه الصـــــــــ  كأنَّـــــــــ

  

ــاحلزِن ــن بـــــــــ ــع مـــــــــ ــالِم ِقْطـــــــــ ــِد الظـــــــــ  األربـــــــــ
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ــة ــْت ورزيَّــــــــــــــ ــآِل نزلــــــــــــــ ــٍد بــــــــــــــ  حممــــــــــــــ

  

 حممــــــــــــــِد ديــــــــــــــِن آَل وعمَّــــــــــــــْت َخصَّــــــــــــــْت

   

 :ه 77 وله قصيدة ايضا يف تأبني يوسف بن تاشفني الذي تويف سنة 

 لعامــــــــــــٍل َتَرْكــــــــــــَت ومــــــــــــا امللــــــــــــوِك ملــــــــــــَك

  

 فيــــــــــــِه ُيَشـــــــــــاِركُ  التََّقــــــــــــوى مـــــــــــن  عمـــــــــــالً 

   

ــا ــٌف يــــــــــ ــا يوســــــــــ ــت مــــــــــ ــٌف إال أنــــــــــ  يوســــــــــ

  

 يطويــــــــــــــــِه مبـــــــــــــــا  يعقــــــــــــــــوٌب والكـــــــــــــــلُّ 

   

ــَمْع ــرَي اْســـــــــ ــلمني أمـــــــــ ــَر املســـــــــ ـــ وناصـــــــــ  الـــــــــ

  

ــنا الـــــــــــــــذي ــــــــــــــــدين ــِه بنفوســـــــــــــ  َنْفِديـــــــــــــ

   

ــَت ــريًا ُجوزيـــــــــ ــن خـــــــــ ــَك عـــــــــ ــيت رعيَّتـــــــــ  الـــــــــ

  

ــرَض مل ــا تـــــــــ ــرَي فيهـــــــــ ــا غـــــــــ ــيِه مـــــــــ  ُيرضـــــــــ

   

اما غرض الغزل فنسبته قليلة مقارنة بالغرضني السابقني، ففي اغلب االحيان يأيت يف مطالع قصائده 

 :املدحية 

ــَدِت ــُة َبــــــــــــ ــُة الغزالــــــــــــ ــا والغزالــــــــــــ  وجههــــــــــــ

  

 يـــــــــــــــبغُم  بيـــــــــــــــًا فســـــــــــــــمعُت وتكلََّمـــــــــــــــْت

   

 َفَظَنْنُتهــــــــــــــــــــا َوَتبسَّــــــــــــــــــــَمْت خالســــــــــــــــــــُتها

  

 َتتبسَّــــــــــــُم حنرهــــــــــــا يف مــــــــــــا مْثــــــــــــِل عـــــــــــن 

   

ــاَبهْت ــها فتشــــــــــــ ــُة منــــــــــــ ــُرٍب الثالثــــــــــــ  أْضــــــــــــ

  

ــٌد ــٌر عْقــــــــــــــ ــٌب وثغــــــــــــــ ــُم طّيــــــــــــــ  وتكّلــــــــــــــ

   

 حــــــــــــديثها ُجمــــــــــــاُن مرئّيــــــــــــًا كــــــــــــان لــــــــــــو

  

ــَت ــن لرأيــــــــــ ــلَّ مــــــــــ ــيء أجــــــــــ ــْنَظُم شــــــــــ  ُيــــــــــ

   

ــْت ــرُّ وَمَضـــــــــ ــا جتـــــــــ ــَعرًا وراَءهـــــــــ ــا َشـــــــــ  كمـــــــــ

  

 األســـــــــــــحُم الغـــــــــــــراُب جانَبـــــــــــــُه أعطـــــــــــــاك
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ــو ــَع ميحـــــــــــــ ــا مواِقـــــــــــــ  فكأنَّـــــــــــــــُه إثرهـــــــــــــ

  

ــه ــن خيفيـــــــــ ــنِي عـــــــــ ــِب عـــــــــ ــُتُم الرقيـــــــــ  ويكـــــــــ

   

ــُك ــوَق وامِلْســـــــــ ــرِب فـــــــــ ــن التُّـــــــــ ــا مـــــــــ  أرداهنـــــــــ

  

ــطٌّ ــا َخــــــــــ ــَم كمــــــــــ ــرِّداُء ُرِقــــــــــ ــُم الــــــــــ  املعلــــــــــ

   

 وكذلك هي حال الوصف الذي ورد ايضًا يف مطالع قصائده املدحية  

ــت ــل مل بكــــــــ ــًا ُتِســــــــ ــَي وال دمعــــــــ ــت هــــــــ  أعربــــــــ

  

ــحت وال ــىن  أفصــــــــــــ ــِن معــــــــــــ ــالِم بلحــــــــــــ  كــــــــــــ

   

ــجى أَر ومل ــن أشــــــــــــ ــاٍء مــــــــــــ ــُه بكــــــــــــ  َبَعْثَنــــــــــــ

  

 وغرامــــــــــــــي  لــــــــــــــوعيت يف بــــــــــــــه  فــــــــــــــزدَن

   

ــوائُح ــا نـــــــــ ــْت مـــــــــ ــوُع غاَضـــــــــ ــا دمـــــــــ  جفوهنـــــــــ

  

 حــــــــــــــوام والضــــــــــــــلوُع إال السَّــــــــــــــْكِب علــــــــــــــى

   

ــا ــك ومــــــــــ ــرُّ ذلــــــــــ ــيهن احملمــــــــــ ــة فــــــــــ  خلقــــــــــ

  

ــها ــا ولكنــــــــــــــ ــني ممــــــــــــــ ــي بكــــــــــــــ  دوامــــــــــــــ

   

 

 :اخلصائص الفنية 

إن ابن سوار شاعر من الطبقة األوىل من شعراء األندلس حىت ان هناك من شبهه بامريء القيس ،     

ولغة شعره سهلة منقادة إال اهنا يف الوقت نفسه حتمل من البالغة والفصاحة والقدرة على تطويع 

ثقافة ودراية يف املعاين يف قوالب األلفاظ ، مبا ينم عن مقدرة فذَّة وموهبة شعرية ال ُيستهان هبا و

تو يف اللغة وااللفاظ بأسلوب متقٍن يتفنن الشاعر يف صياغته، ففي بعض االحيان جنده يتَّكيء 

على الثقافة الدينية، فنراه ينهل من معاين والفاظ القرآن الكرمي ؛ لُيعطي النص زمخًا تأثرييًا ال 

 :خيفى وقعه على اي متلقي 

 حلـــــــــــــومهم حتـــــــــــــت األرِض فـــــــــــــوق ميشـــــــــــــون

  

ــ ــا اهلمفتخــــــــــــــــــ ــا أوتاَدَهــــــــــــــــــ  وجباهلــــــــــــــــــ

   

ــوالهُم ــْت لــــــــــــــــــ ــا لتحرَّكــــــــــــــــــ  جنباهتــــــــــــــــــ

  

ــن ــٍة مـــــــــــــ ــت َرْجَفـــــــــــــ ــا ولزلزلـــــــــــــ  زلزاهلـــــــــــــ
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 َّ نث مث زث رث يت ُّ   :قوله تعاىل القرآين يف لغة وأسلوب الشاعر بوال خيفى التأثري   

الذي اختذ احللم  اًل  وان بالغ الشاعر بعض الشيء يف مدحه للقاضي أمحد بن عشرة، ١ :الزلزلة

ودثارًا ، وهذا احللم والوقار فضاًل عن العدل هو مثل اجلبال الراسيات اليت هي أوتاد االرض واالها 

:لتحرَّكت جنباهتا ولزلزت زلزاهلا، وقوله يف موضع آخر   

ــأنَّ ــوَم وكـــــــــ ــِر يـــــــــ ــوُم احلشـــــــــ ــا يـــــــــ  مجوعنـــــــــ

  

 جهــــــــــــنَُّم فيــــــــــــه احلــــــــــــرِب َغْلــــــــــــَي وكــــــــــــأنَّ

   

ــأنَّ ــلَّ وكــــــــــ ــيِّ  كــــــــــ ــرٍب كمــــــــــ ــارٌد حــــــــــ  مــــــــــ

  

 أجنــــــــــــُم األســــــــــــنَِّة مــــــــــــن إليــــــــــــه هتــــــــــــوي

   

كأن هذه يوم التقاء هذه اجلموع ، ولساحة املعركةللجيوش املتحاربة و لقد رسم الشاعر صورة موحية

ر باهلها، وقد توج الشاعر استعماله لأللفاظ يوم احلشر ، وكأن احلرب وهي تغلي جهنم وهي تسعَّ هو

الذين يسَّمَّعون إىل املأل األعلى فُيقذفون بالشهب بقصة مردة الشياطني ( يوم احلشر، وجهنم) الدينية 

  : الثاقبة اليت حترقهم يف قوله تعاىل 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  
 ١١ - ٦: الصافات َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب

بليغة  الشاعر يف رسم صورةفكل بطل يف هذه احلرب وكأنه مارد، واألسنة أجنم هتوي إليهم، فقد أبدع 

 :يف مطالع االشطار ( كأن) بأكثر من تشبيه وال سيما بـلمعركة ل

ــو ــَك أنَّ لــــــــــــ ــوِب يف ِرْفَقــــــــــــ ــٌب القلــــــــــــ  ُمَركَّــــــــــــ

  

 حـــــــــــــوُت يـــــــــــــونَس البحـــــــــــــِر يف يلـــــــــــــتقْم مل

   

سان بل حىت احليوان لو ُقدِّر له رفق املمدوح يف رفق املمدوح بالناس فلو ان كل ان فقد وصف الشاعر

قلبه ملا التقم احلوت نيب اهلل يونس عليه السالم إذ و ف هذه القصة القرآنية للوصول إىل غرضه 

اليت تفيد امتناع المتناع اي امتناع الشرط المتناع ( مل)يف املديح وقد استعمل الشاعر اداة الشرط 

تقدمي ) تقدمي والتأخريوبني ال( مركب)وخربها ( رفقك)  اسم ان وقوع الفعل كما و ف الفصل بني

 :مل يلتقم يونَس حوُت ) الذي اقتضته القافية يف قوله ( املفعول على الفاعل

ــد ــدمُت ولقـــــــ ــى نـــــــ ــراِق علـــــــ ــال فـــــــ ــا ســـــــ  كمـــــــ

  

 آدُم أْهــــــــــــــبَط حــــــــــــــني الندامــــــــــــــَة ضــــــــــــــعف

   

 

به اىل غايته، والسيما يف وجنده يف بعض االحيان يتخذ من شعر الشعراء الفحول غرضًا يصل 

 :غرض املديح 

ــبُّ ــال أحـــــــ ــن َســـــــ ــِل مـــــــ ــك أْجـــــــ ــال يف كونـــــــ  ســـــــ

  

ــلُّ ــالوّي فكـــــــــــــــــــ ــُب إيلَّ ســـــــــــــــــــ  حبيـــــــــــــــــــ
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 ِنيلـــــــــــــــها َفَنْيُلـــــــــــــــَك مصـــــــــــــــرًا لصـــــــــــــــيَّرَتها

  

ــاَك ــا وكفَّــــــــــــ ــت بطحاهــــــــــــ ــيُب وأنــــــــــــ  خصــــــــــــ

   

 :، إذ يقول فهو يتخذ من شعر أيب نواس مرتكزًا تقوم عليه اشعاره

 مصــــــر وهــــــذه اخلصــــــيب انــــــت

  

ــدفَّقا ــا فتـــــــ ــُر فكالكمـــــــ  حبـــــــ

   

مصر بني معناها اللغوي وبني خصيب ( وانت خصيب ) وقد و َّف التورية لتقوية هذه الصورة يف قوله 

 :العلم املعروف، وكأن ابن سوار قد اعجب هبذه الصورة فكررها يف موضع آخر

 هجــــــــــريت داَر ســــــــــال كانــــــــــت مــــــــــا ولــــــــــوالك

  

ــان وال ــْن يل كــــــــــــ ــبُّ عمَّــــــــــــ ــُل أحــــــــــــ  رحيــــــــــــ

   

ــا ــرًا فألفيُتهــــــــــــ ــت مصــــــــــــ ــُيبها وأنــــــــــــ  َخصــــــــــــ

  

ــاك ــا وكفَّـــــــــــــ ــَك بطحاهـــــــــــــ ــُل وَنْيُلـــــــــــــ  نيـــــــــــــ

   

 :ويف بعض االحيان جند التأثر واضحًا من خالل  ذكر االطالل الدارسة 

ــَة يـــــــــــــــــــربيَن يف دارِك رســـــــــــــــــــوُم  دارســـــــــــــــــ

  

ــا ويف ــك احلشـــــــــ ــٌع لـــــــــ ــرُي ربـــــــــ ــدرِس غـــــــــ  منـــــــــ

   

 :كوادي االراكأو ذكر االماكن املشرقية 

ــفي ــى أســــــــــــــــ ــا األراِك وادي علــــــــــــــــ  وإمنــــــــــــــــ

  

ــُف ــزوُن يتأسَّـــــــــــــ ــو احملـــــــــــــ ــوُت وهـــــــــــــ  ميـــــــــــــ

   

 :أو يذكر بعض جباهلا باالسم 

 ويلملــــــــــــــــم أْعَفــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــن ســـــــــــــــكينُتهُ 

  

ــُض ــاٍل وبعــــــــــــ ــكوِن يف رجــــــــــــ ــاِل ســــــــــــ  جبــــــــــــ

   

 :أو ذكر ما ينبت فيها من نبات 

 غرســـــــــها كـــــــــان الـــــــــذي الغـــــــــرِس مســـــــــقِط إىل

  

 وضــــــــــــــاِل هنــــــــــــــاك ســــــــــــــدٍر إىل ال بــــــــــــــه

   

 تروُدهـــــــــــــا ريـــــــــــــاٌض األرَطـــــــــــــى ُتْنســـــــــــــها ومل

  

ــدى ــورٍد لـــــــــــــ ــذِب مـــــــــــــ ــاِه عـــــــــــــ  زالِل امليـــــــــــــ

   

 :ورمبا ذكر بعض املعاين اليت كانت كثريا ما ترد يف أشعار االقدمني كذكر طيف اخليال 
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 َســــــــَرى الــــــــذي اخَليــــــــاِل َطْيــــــــَف َبَعُثــــــــوا ُهــــــــُم

  

ــاَنَق ــمًا َفَعـــــــــ ــَل ِجســـــــــ ــِف مثـــــــــ ــاِل َطْيـــــــــ  خيـــــــــ

   

 :أو احللي والطيب الذي يشي بصاحبته 

 وهبـــــــــــــــــــا  يب منَّ إال قـــــــــــــــــــطُّ  آِتهـــــــــــــــــــا مل

  

 الطيــــــــــــبِ  مــــــــــــن  واٍش أو احَلْلــــــــــــي  مــــــــــــن  واٍش

   

 :موفقًا يف رسم هذه الصورة، إال انه كررها يف موضع آخر وجانبه التوفيق يف ذلك  وقد كان 

ــم ــرُس يب منَّ كــــــــــ ــا َجــــــــــ ــاعدين ُقرَطيهــــــــــ  وســــــــــ

  

ــا ــِل يف مــــــ ــن اخلالخــــــ ــْمت مــــــ ــن َصــــــ ــرِس ومــــــ  خــــــ

   

من ان احللي هلا صوت يشي به، وهنا ذكر ان اخلالخل صامتة فقد ناقض ما ذكر يف البيت السابق 

 .خرساء، كذلك اجلرس أو الصوت يكون للخالخل ال لألقراط 

وقد كان ابن سوار االشبوين حريصًا على تصريع اشعاره، فما يقرب النصف منها جاء مصرَّعًا، 

ا يف االمثلة السابقة، ويف احيان أخرى يستعمل الترصيع ولكن والنصف اآلخر جاء من غري تصريع كم

بنسبة أقل ، وهذا يضفي على االبيات بعض احليوية واجلو املوسيقي وما يتبع ذلك من وقع يف نفس 

 :املتلقي 

ــٍة ــن بنقيبـــــــــــــ ــحٍَّة، مـــــــــــــ ــجيٍَّة صـــــــــــــ  وســـــــــــــ

  

 يـــــــــــذبِل مـــــــــــن وســـــــــــكينٍة روضـــــــــــٍة، مـــــــــــن

   

ــة ــن ورويَّـــــــــــــ ــة، مـــــــــــــ ــيٍَّة حكمـــــــــــــ  وقضـــــــــــــ

  

 منصـــــــــــل مـــــــــــن وبديهـــــــــــة فطنـــــــــــٍة، مـــــــــــن

   

ونافلة القول ان ابن سوار االشبوين كان من الشعراء البارزين يف االدب األندلسي إال ان املؤرخني 

له وألشعاره، وهذه الدراسة هي حماولة إلعطاء هذا  والباحثني مل يعطوه ما يستحقه من الذكر

 .الشاعر بعض ما يستحق 

 

 

  :جمموع شعره 

 (الباء ) 

(   ) 

 :منها قصيدة، يف كقوله غريزته، وقوة حنويته، تدفق على كثري، تلفيق بكر أيب أشعار ويف

 ُمُهكــــــــــــــأنَّ أعاريــــــــــــــٍب مــــــــــــــن وفتيــــــــــــــٍة - 

  

ــ ــى ٌدأْســــــــــــ ــاعو علــــــــــــ ــراحيِب اٍتجيِّــــــــــــ  ســــــــــــ

   

 ســــــــــــابغًة الــــــــــــرقم جلــــــــــــوَد يلبســــــــــــون ال - 
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ــىت ــد اَطَخـــــــــــــُت حـــــــــــ  اليعاســـــــــــــيِب ِقابأحـــــــــــ

   

ــُت وال -  ــى تبيـــــــــــ ــ علـــــــــــ ــَحَم رٍبُقـــــــــــ  مُهُتلَّـــــــــــ

  

ــت إال ــاهم يبيــــــــــــ ــرَي محــــــــــــ ــروِب غــــــــــــ  مقــــــــــــ

   

ــا -  ــم يــــــ ــيُت كــــــ ــول مضــــــ ــول وغــــــ ــبعين اهلــــــ  يتــــــ

  

 يب يرمــــــــــي الليــــــــــِل وســــــــــيُل ســــــــــريُت وكــــــــــم

   

 تبســـــــــــًاْلُم العـــــــــــني تـــــــــــراه مـــــــــــا البســـــــــــًاُم - 

  

ــياًل ــع لـــــــ ــل مـــــــ ــًا أو الليـــــــ ــع ذئبـــــــ ــذيِب مـــــــ  الـــــــ

   

 البســــــــــــًة البــــــــــــيَض الفتيــــــــــــاِت وأطــــــــــــرُق -9

  

 اجلالبيـــــــــــــِب ســـــــــــــوِد يف اجلالبيـــــــــــــب َضيبـــــــــــــ

   

ــرُط -0 ــب والقـــــ ــن كالقلـــــ ــ مـــــ ــن وٍفَخـــــ ــذر ومـــــ  حـــــ

  

ــ ــ هكأنَّـــــــــــــ ــوٍف يف َوُهـــــــــــــ ــذيِب خـــــــــــــ  وتعـــــــــــــ

   

ــاآِت مل -1 ــطُّ هــــــــــــــــ ــا يب منَّ إال قــــــــــــــــ  وهبــــــــــــــــ

  

 الطيــــــــــــبِ  مــــــــــــن  واٍش أو يْلــــــــــــ احَل مــــــــــــن  واٍش

   

ــهيُت وال -6 ــاب إىل انتـــــــــــــــ ــهابَُّق أطنـــــــــــــــ  تـــــــــــــــ

  

 ومضــــــــــــــروِب مطعــــــــــــــوٍن  هــــــــــــــِر علــــــــــــــى إال

   

 مغتســــــــــــٍل األجســــــــــــاِد بــــــــــــدِم بــــــــــــأبيٍض -7 

  

ــٍر ــدِم وأمســــــــــــ ــاِد بــــــــــــ ــوِب األكبــــــــــــ  خمضــــــــــــ

   

ــُع -   ــرُم والطبــــــــــ ــِب يف أكــــــــــ ــ تركيــــــــــ  ِهخلقِتــــــــــ

  

ــن ــون أن مـــــــــ ــ أكـــــــــ ــرَي ًاحمبَّـــــــــ ــوِب غـــــــــ  حمبـــــــــ

   

 معاشــــــــريت نِســــــــْحُت مل دهــــــــُر يــــــــا كنــــــــَت إن -  

  

 تـــــــــــأدييب أحســـــــــــنَت فلقـــــــــــد مضـــــــــــى فيمـــــــــــا
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 ســــــــــــعٍة ويف ضــــــــــــيٍق يف النــــــــــــاَس ُبأجــــــــــــرِّ -  

  

ــاُس ــنفان والنـــــــــــ ــدِّ يف صـــــــــــ ــِب حـــــــــــ  التجاريـــــــــــ

   

ــا -   ــى ومـــــــ ــود علـــــــ ــديُي أن العـــــــ ــنواِف هـــــــ  ُهَحـــــــ

  

ــى إال ــَل علــــــــــــ ــاجلمِر بَهــــــــــــ ــبوِب بــــــــــــ  مشــــــــــــ

   

 بــــــــين وجــــــــود قــــــــوم مــــــــن اجلــــــــوُد طلــــــــَبوُي -  

  

 مطلـــــــــــــوِب دون عفـــــــــــــوًا جييئـــــــــــــك شـــــــــــــٍرَع

   

ــٌن -9  ــت حماســـــــــــ ــها ثقفـــــــــــ ــهم منـــــــــــ  أوائلـــــــــــ

  

 بـــــــــــــــأنبوبِ  أنبـــــــــــــــوبٌ  ُفقَّـــــــــــــــ َثَت كمـــــــــــــــا

   

-1-0)     :    ، األبيات  76 : لطائف الذخرية  ،   1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 7-  -  . ) 

(   ) 

 : وأوهلا تلمسان من هبا إليه وكتب أخرى، من فيه وله

ــاَب لعــــــــــــــلَّ -  ــاعنني إيــــــــــــ  قريــــــــــــــب الظــــــــــــ

  

ــُع ــاُم فترجـــــــــــــ ــى أيـــــــــــــ ــؤوُب احلمـــــــــــــ  وتـــــــــــــ

   

 اجتماعنــــــــــــا وعهــــــــــــُد القينــــــــــــاَت مغــــــــــــاين - 

  

ــيس ــا ولـــــــــــــ ــاِن علينـــــــــــــ ــُب للزمـــــــــــــ  رقيـــــــــــــ

   

ــااُموأيَّ -  ــيُض نـــــــــــ ــايل بـــــــــــ ــُرْهَدَو الليـــــــــــ  اَنـــــــــــ

  

ــاحُل مـــــــــن ــا ِنْســـــــ ــروُب فيـــــــــه للشـــــــــمِس مـــــــ  غـــــــ

   

ــا -  ــان هبــــــــ ــدعوين كــــــــ ــوى يــــــــ ــ اهلــــــــ  ُهفأجيُبــــــــ

  

ــًا ــو مطيعــــــــــــ ــاهلوى وأدعــــــــــــ ــُب بــــــــــــ  فيجيــــــــــــ

   

ــي -  ــا وأرمــــــــ ــن املهــــــــ ــا ري عــــــــ ــيبها نــــــــ  فتصــــــــ

  

ــهامي ــرميين ســــــــــــ ــا وتــــــــــــ ــيُب املهــــــــــــ  فتصــــــــــــ

   

ــْد ويف -9 ــوُل ِراخلـــــــــ ــوِن مكحـــــــــ ــفاته اجلفـــــــــ  صـــــــــ
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ــن ــ مــــــــ ــوُل حِرالسِّــــــــ ــالرِّ معســــــــ ــنيب اِبَضــــــــ  شــــــــ

   

ــا إذا -0 ــأَس أدار مــــــــ ــن الكــــــــ ــه مثــــــــــل مــــــــ  ريقــــــــ

  

 كثيـــــــــــــــُب نََّحـــــــــــــــوارَج نْصـــــــــــــــُغ َلمتاَيـــــــــــــــ

   

ــ -1 ــ ُهفأجفاُنـــــــــــ ــن ىَرْكَســـــــــــ ــدُّ وحنـــــــــــ  ُهوقـــــــــــ

  

 مريــــــــــــُب عليــــــــــــه اســــــــــــتوىل مبــــــــــــا وكـــــــــــلٌّ 

   

ــزُّ -6 ــوَّ ويهتــــــــــــ ــِة اُرنــــــــــــ ــه املالحــــــــــــ  حولــــــــــــ

  

ــُق ــن فيعبـــــــــــــ ــِه مـــــــــــــ ــُب أنفاســـــــــــــ  ويطيـــــــــــــ

   

 مضــــــــى الــــــــذي الزمــــــــان أيــــــــام مثــــــــِل علــــــــى -7 

  

ــُت ــوب قَُّشـــــــــــــ ــُت ال قلـــــــــــــ ــوُب قَُّشـــــــــــــ  جيـــــــــــــ

   

  :ومنها

   

 تــــــــــرى أن العــــــــــنُي تطلــــــــــُب علــــــــــيٍّ أمثــــــــــَل -  

  

ــُل ــيٍّ ومثـــــــــــــ ــوك يف علـــــــــــــ ــُب امللـــــــــــــ  غريـــــــــــــ

   

 للنــــــــــدى ويرتــــــــــاُح الــــــــــدنيا يهــــــــــُب فــــــــــىت  -  

  

ــا ــزَّ كمـــــــ ــُن اهتـــــــ ــاِن غصـــــــ ــو البـــــــ ــُب وهـــــــ  رطيـــــــ

   

ــأيت -   ــاه وتــــــــــ ــ عطايــــــــــ ــالِه راَداطِّــــــــــ  خصــــــــــ

  

 كعــــــــــــــوبُ  للســــــــــــــمهريِّ  ردْتاطَّــــــــــــــ  كمــــــــــــــا

   

ــُت وإن -   ــد كنـــــ ــربُت قـــــ ــن أضـــــ ــدح عـــــ ــريه مـــــ  غـــــ

  

 ضـــــــــــــــريُب العـــــــــــــــاملني يف لـــــــــــــــه فلـــــــــــــــيس

   

ــبُّ -   ــ أحــــــ ــن الَســــــ ــ مــــــ ــك ِلأْجــــــ ــال يف كونــــــ  ســــــ

  

ــلُّ ــالوّي فكـــــــــــــــــــ ــُب إيلَّ ســـــــــــــــــــ  حبيـــــــــــــــــــ

   

ــيَّ -9  ــرًا هارَتلصـــــــــــ ــْيَنَف مصـــــــــــ ــهاِن َكُلـــــــــــ  يلـــــــــــ
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ــ ــا اَكوكفَّــــــــــــ ــت بطحاهــــــــــــ ــيُب وأنــــــــــــ  خصــــــــــــ

   

، البيتان     /    : املغرب يف حلى املغرب  ، 9 1 –   1/   مج /  ق: الذخرية : التخريج والتوثيق  

 ( .7 -6-1-0-9: ) ، األبيات  6  /   ج: كتاب الوايف بالوفيات  ،(  9 -   : ) 

 ( .يف سال ) بدل ( من سال : ) يف املغرب  -  

 ( .فنيلك ) بدل ( ونيلك : ) يف املغرب  -9 

  (   ) 

 :أوهلا تلمسان، من إليه هبا كتب قصيدة من فيه وله

ــى -  ــول علــــــ ــا طــــــ ــي مــــــ ــاتبين أبكــــــ ــاْتَع تعــــــ  بــــــ

  

 عـــــــــتى هلـــــــــا يكـــــــــوُن هـــــــــل شـــــــــعري فياليـــــــــَت

   

 خـــــــافقٌ  الغـــــــرب  جانـــــــبِ  مـــــــن  جانـــــــبٌ  ســـــــرى  - 

  

 ااحلبَّـــــــــ فـــــــــارق قـــــــــد الصـــــــــبِّ فـــــــــؤاِد خفـــــــــوَق

   

ــا -  ــْت فمـــــــ ــرِب يف قنعـــــــ ــيٌض احلـــــــ ــوارٌم بـــــــ  صـــــــ

  

 رباالضَّـــــــــــ هبـــــــــــا يكثـــــــــــرون كمـــــــــــاة بأيـــــــــــدي

   

 :ومنها

 

   

ــينتكلِّ -  ــَم فـــــــــــ ــوم نظـــــــــــ ــدًا النجـــــــــــ  قالئـــــــــــ

  

 صـــــــــــعبا مرتقـــــــــــى  فـــــــــــيتلََّك لقـــــــــــد لعمـــــــــــري

   

 يـــــــــدي يف والبـــــــــدَر الشـــــــــمَس ملكـــــــــِت وهبـــــــــِك - 

  

ــقت ــا إىل وســــــــــ ــَم جنبيهمــــــــــ ــهبا األجنــــــــــ  الشــــــــــ

   

 أمحـــــــــــــد جيـــــــــــــِد علـــــــــــــى قهـــــــــــــالِّأَع مل إذا -9

  

 حســـــــــبا هلــــــــا  يكــــــــون  الــــــــدنيا  يف جيــــــــدَ  فــــــــال 

   

 يـــــــزْل مل وهـــــــو باَصـــــــ ْنَمـــــــ بـــــــالغواين باَصـــــــ -0

  

 صـــــــــــبا  كلفـــــــــــًا هائمـــــــــــًا املعـــــــــــايل ببنـــــــــــِت

   

ــىت  -1 ــُب فـــــــ ــيَض يهـــــــ ــَب البـــــــ ــدمى الكواعـــــــ  كالـــــــ
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ــيَض ــا وبــــــــ ــ الظبــــــــ ــ َرْموالسُّــــــــ ــ َرمَّوالُضــــــــ  االقبَّــــــــ

   

ــٍد اجلمـــــــــــــاَل اهلُل وهـــــــــــــب لقـــــــــــــد -6  ألمحـــــــــــ

  

 العــــــــــذبا  لــــــــــقَ واخُل اخللــــــــــق  منــــــــــه  فوشــــــــــرَّ

   

ــ -7  ــاِء آراِء ُقموفَّــــــــــــــــ ــاكأنَّ القضــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ

  

 احلجبـــــــــــــا ختتـــــــــــــرُق الغيـــــــــــــِب يف ُهبصـــــــــــــريُت

   

 ًةعــــــــــــدَّ الــــــــــــدنانرَي النــــــــــــاُس اكتســــــــــــب إذا -  

  

ــُد ــى ال فأمحــــــــ ــري يرضــــــــ ــال بغــــــــ ــبا العــــــــ  كســــــــ

   

ــذاك -   ــَم كـــــــــ ــالفات يف ْتَضـــــــــ ــدوُد الســـــــــ  ُهجـــــــــ

  

ــا ــرَّ كمـــــــ ــُب مـــــــ ــرمِح كعـــــــ ــ الـــــــ ــا ردًامطَّـــــــ  كعبـــــــ

   

(   -7 - : )، األبيات  7  : لطائف الذخرية  ، 7 1/     مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

. 

  ( .ختترق ) بدل ( خيترق ) ، ( موفق ) بدل ( موقق : ) يف لطائف الذخرية  -7 

 

 (التاء ) 

(   ) 

 ( : ) القاسم بن احلسن أيب القاضي يف أخرى من وله

ــاروا -  ــُل ســـــــــــ ــاهلم َوَحْبـــــــــــ ــوُت وصـــــــــــ  َمْبُتـــــــــــ

  

 أبيـــــــــــُت كيـــــــــــف الليـــــــــــِل جنـــــــــــوَم فســـــــــــلوا

   

ــانوا -  ــي بــــــــــ ــدهْم وروحــــــــــ ــيت عنــــــــــ  َوُحَشاشــــــــــ

  

 وبقيــــــــــــــــُت َمَضــــــــــــــــْوا أنَّهــــــــــــــــُم وتظــــــــــــــــنُّ

   

 َغرَيَهـــــــــــــا وجـــــــــــــدمْت اْن فـــــــــــــؤادي مـــــــــــــا - 

  

 والكربيــــــــــــــــــــُت فالنَّــــــــــــــــــــاُر َطيِّهــــــــــــــــــــا يف

   

 وإمنـــــــــــــــــا األراِك وادي علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــفي - 

  

ــُف ــزوُن يتأسَّـــــــــــــ ــو احملـــــــــــــ ــوُت وهـــــــــــــ  ميـــــــــــــ

   

ــي -  ــى أْنحــــــــــ ــراِط علــــــــــ ــًة األقــــــــــ  وال ناطقــــــــــ



 مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

 

  71العدد 

 5172ربيع 

6  

  

 صـــــــــــموُت وهـــــــــــو اخللخـــــــــــاِل علـــــــــــى أحنـــــــــــي

   

ــذوا ال -9 ــوم يف تأخــــــــــ ــُت اللــــــــــ ــامٍع لســــــــــ  بســــــــــ

  

ــَة إن ــُت اهلــــــــــــــــــــوى يف املالمــــــــــــــــــ  تعنيــــــــــــــــــ

   

 :املدح يف ومنها

 

   

ــو -0 ــَك أنَّ لـــــــــــ ــوِب يف ِرْفَقـــــــــــ ــٌب القلـــــــــــ  ُمَركَّـــــــــــ

  

 حـــــــــــــوُت يـــــــــــــونَس البحـــــــــــــِر يف يلـــــــــــــتقْم مل

   

ــد -1 ــَت ولقــــــــ ــن محلــــــــ ــاِر مــــــــ ــكينًة الوقــــــــ  ســــــــ

  

ــها مل ــك حيتملــــــــــــــــــ ــابوُت قبلــــــــــــــــــ  التــــــــــــــــــ

   

  

   - ) :           ، األبيات  70 : الذخرية  لطائف ، 1 1/  مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

. عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : مسالك األبصار ،(  1 –

 9- - - : ) ، األبيات     -    : شعراء املغرب واألندلس /   ق/  0 ج: يوسف أمحد بين ياسني 

- -  - : ) ، األبيات  1  /  0 ج/  7 مج : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : ، مسالك األبصار ( 

9 . ) 

  

، يف مسالك ( وتظن ) بدل ( فتظن ) ، ( َوُحَشاَشيت) بدل ( َوُحَشاُشِبي: ) يف لطائف الذخرية  - 

 ( .وتظن ) بدل ( وُيظنُّ : ) كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : األبصار 

 (احلاء )   

(   ) 

 ( : ) أخرى من وله

 ُهغادرُتــــــــــــــ الــــــــــــــذي املــــــــــــــدح أمعاهــــــــــــــَد - 

  

ــدى  ــة مغـــــــــــــ ــا لبارقـــــــــــــ ــ املهـــــــــــــ  اورواحـــــــــــــ

   

 ُهرواَقـــــــــــــــــ  اهلجـــــــــــــــــريُ  ضـــــــــــــــــرب  إذا واٍد - 

  

ــدى ــُم إىل أهــــــــــــ ــوب جَهــــــــــــ ــا القلــــــــــــ  رواحــــــــــــ

   

ــت إن -  ــن األرواُح كانـــــــــــ ــاٍء مـــــــــــ ــن مـــــــــــ  فمـــــــــــ

  

ــاج ذاك ــتكوَّ اجملــــــــــــــــــ ــا ْتَنــــــــــــــــــ  أرواحــــــــــــــــــ
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ــْت -  ــبِّ فأتــــــــ ــُت لينتقــــــــ ــا فقلــــــــ ــكي :هلــــــــ  أمســــــــ

  

 راحـــــــــــــــا  أقـــــــــــــــارُب ال يفـــــــــــــــإنِّ  يعنِّـــــــــــــــ

   

 ْتَمفتبسَّـــــــــــــ هـــــــــــــاأخجلُت وقـــــــــــــْد ْتَضـــــــــــــَمَف - 

  

 أقاحــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــِقالَع أرِض يف فرأيــــــــــــــــــُت

   

 ىَدالنَّــــــــــ ُهَهــــــــــنبَّ الــــــــــروُض مــــــــــا إذا حــــــــــىت -9

  

 مالحــــــــــــــا كــــــــــــــالعيوِن عيونــــــــــــــًا فتحــــــــــــــْت

   

 :املدح ومن

 

   

ــها -0 ــًا طالبتــــــــــــ ــال أدبــــــــــــ ــ فســــــــــــ  دًاتوقُّــــــــــــ

  

ــًا وطلبتـــــــــــــــه ــا فـــــــــــــــذاب كرمـــــــــــــ  مساحـــــــــــــ

   

(  - : ) ، البيتان  7  : ذخرية لطائف ال ، 7 1 – 6 1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

يوسف . عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : ، مسالك األبصار

، مسالك (  0-9- - )   : ، األبيات     : شعراء املغرب واألندلس /   ق/  0 ج: أمحد بين ياسني 

  ( . 0-9- - : ) ، األبيات  6  /  0 ج/  7 مج : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : األبصار 

حممد عبد . د.أ: حتقيق : ، ويف مسالك األبصار( فأتت ) بدل ( قامْت : ) يف لطائف الذخرية  - 

. د:حتقيق : يوسف أمحد بين ياسني ، مسالك األبصار . عصام مصطفى عقلة ود. القادر خريسات ود

 .(  َفَأَتت ) بدل ( وَأَتت : ) كامل سلمان اجلبوري 

. ود    عصام مصطفى عقلة . حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : مسالك األبصار -9

 (  .َفَتَحْت ) بدل ( َفَتحُت : ) يوسف أمحد بين ياسني 

. ود    عصام مصطفى عقلة . حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : مسالك األبصار -0

. د:حتقيق : ، ويف مسالك األبصار ( طالبتها أدبًا ) بدل ( أيدًا طالبُتُه :  ) يوسف أمحد بين ياسني 

 (  .طالبتها أدبًا ) بدل ( طالبُتُه أبدًا : ) كامل سلمان اجلبوري 

 

 (الدال )   

( 9 ) 

 :فيه وله

 ُهجفوُنـــــــــــ التمـــــــــــام الليـــــــــــِل راقـــــــــــَد يـــــــــــا - 

  

 أرقــــــــــــُد مــــــــــــا ســــــــــــاهٌر َكحببِّــــــــــــ يإنِّــــــــــــ

   

 ٍةرقَّــــــــــــــ مــــــــــــــن ُهَرْصــــــــــــــَخ ألرحــــــــــــــم إين - 

  

 ُديتـــــــــــــــــــــأوَّ الـــــــــــــــــــــذي للغصـــــــــــــــــــــِن قُّوأِر
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ــدا -  ــينيطمِّ وغـــــــــــ ــاَل عـــــــــــ ــ الوصـــــــــــ  ًامتنيِّـــــــــــ

  

ــأْه إين ــلق لكســــــــــــ ــدنو أْن يــــــــــــ ــُد يــــــــــــ  غــــــــــــ

   

ــَتولب -  ــواَب ســـــــــــ ــِة أثـــــــــــ ــا املالحـــــــــــ  مثلمـــــــــــ

  

ــبس ــماحَة لـــــــــــ ــَة الســـــــــــ ــُد والرجاحـــــــــــ  أمحـــــــــــ

   

ــو -  ــان لـــــــــ ــُخ كـــــــــ ــٌل َدلِّـــــــــ ــيلٍة فاضـــــــــ  لفضـــــــــ

  

ــه ــان فيــــــــــ ــى لكــــــــــ ــاِن علــــــــــ ــُد الزمــــــــــ  خيلــــــــــ

   

ــُد -9 ــ اجملـــــــــــ ــ رُفوالشَّـــــــــــ ــدى ُلاملؤثَّـــــــــــ  والنـــــــــــ

  

 والســـــــــــــــؤدُد لـــــــــــــــه ليـــــــــــــــاوالَع واجلـــــــــــــــوُد

   

 مسعتــــــــــــــــــها حــــــــــــــــــني أدِر مل وبالغـــــــــــــــــةٌ  -0

  

ــاحٌة ــؤ أم أفصـــــــــــــــــــ ــدِّ لؤلـــــــــــــــــــ  ُدمتبـــــــــــــــــــ

   

ــاطٌق ال -1 ــُلَع نـــــــــــ ــالم جـــــــــــ ــا الكـــــــــــ  وال هبـــــــــــ

  

ــ ــا ٌفمتوقِّـــــــــــــــــــ ــردِّ وال فيهـــــــــــــــــــ  ُدمتـــــــــــــــــــ

   

 العــــــــــال يف مناصـــــــــبَ  طــــــــــابوا معشـــــــــرٍ  مـــــــــن  -6

  

ــُب وإذا ــُل يطيــــــــــــ ــاَب األصــــــــــــ ــُد طــــــــــــ  املولــــــــــــ

   

  

 .   1 – 7 1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

( 0 )  

ــا -  ــُت مــــــ ــُم كنــــــ ــَة أعلــــــ ــِرالزَّ علَّــــــ ــدي هــــــ  النــــــ

  

 حممـــــــــــِد جســـــــــــُم القـــــــــــرب يف ثـــــــــــوى حـــــــــــىت

   

ــَخ -  ــىن بْطــــــــ ــَو ثــــــــ ــباِح َهْجــــــــ ــ الصــــــــ  هكأنَّــــــــ

  

ــاحلزِن ــن بـــــــــ ــِق مـــــــــ ــالِم عْطـــــــــ ــِد الظـــــــــ  األربـــــــــ

   

ــٍد بـــــــــــــــآِل نزلـــــــــــــــْت ةورزيَّـــــــــــــــ -   حممـــــــــــــ
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 حممــــــــــــــِد ديــــــــــــــِن آَل ْتوعمَّــــــــــــــ ْتصَّــــــــــــــَخ

   

 .،البيت األخري فقط 7  : ، لطائف الذخرية    1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 .وردت يف الشطر األول ( خصت : ) يف لطائف الذخرية  - 

( 1 ) 

ــن -  ــى مــــــ ــيب لظــــــ ــدْح قلــــــ ــن ال اقتــــــ ــاِد مــــــ  زنــــــ

  

 الغـــــــــــــوادي صـــــــــــــوَب ال استســـــــــــــِق ودمـــــــــــــوعي

   

ــرفوا -  ــومي اصـــــــــــ ــدين نـــــــــــ ــيفكْم ليـــــــــــ  طـــــــــــ

  

 فـــــــــــؤادي  مـــــــــــن  غصـــــــــــبتمْ  مـــــــــــا  وهنيئـــــــــــاً 

   

ــتُم -  ــاُب أنـــــــــــ ــُح يف األحبـــــــــــ ــوى ِمْكـــــــــــ  اهلـــــــــــ

  

 األعـــــــــــــادي َلفْعـــــــــــــ تفعلـــــــــــــوا ال فـــــــــــــارفقوا

   

 كُمســـــــــــــــرِّ مـــــــــــــــن حـــــــــــــــلأْن جســـــــــــــــدي - 

  

ــاجيكم يف ــه تنـــــــــــــ ــوَم بـــــــــــــ ــاد يـــــــــــــ  البعـــــــــــــ

   

 أحشــــــــــــــــــائهم يف حناُءالشَّــــــــــــــــــ تكمــــــــــــــــــُن - 

  

ــوِن ــِر ككمــــــــــــ ــ يف اجلمــــــــــــ ــاِد ِفْوَجــــــــــــ  الرمــــــــــــ

   

ــُد -9 ــنجُم حيمــــــــــــ ــ الــــــــــــ  فــــــــــــــيتأْل االثريَّــــــــــــ

  

 النفـــــــــــــــرادي لْيَهُســـــــــــــــ يبكـــــــــــــــي ولقـــــــــــــــد

   

ــا -0 ــرادي مـــــــــــــــــ ــردًا أرى أن مـــــــــــــــــ  منفـــــــــــــــــ

  

ــوٍل ربَّ ــى حممـــــــــــــ ــري علـــــــــــــ ــراِد غـــــــــــــ  املـــــــــــــ

   

ــقى ال -1 ــروَض ســـــــــــ ــاٌم الـــــــــــ ــاكب غمـــــــــــ  ســـــــــــ

  

 القتـــــــــــاِد شـــــــــــوَك ُهَعـــــــــــَم يِقْســـــــــــَي لـــــــــــيس

   

 :املدح ومن

 

   

ــن إنَّ -6 ــِد مــــــــــــ ــين بعــــــــــــ ــم بــــــــــــ  ال القاســــــــــــ
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 جـــــــــــــواِد مـــــــــــــن عينـــــــــــــًا ميـــــــــــــأُل أحـــــــــــــد

   

ــَن -7  ــُم ٌبَســـــــــــــ ــن ٌدِرطَّـــــــــــــ ــرٍف مـــــــــــــ  شـــــــــــــ

  

 راِداإلطِّـــــــــــــــــــ ذاِت الـــــــــــــــــــرمِح ككعـــــــــــــــــــوِب

   

 ٍةعـــــــــــــــزَّ مـــــــــــــــن ُهلُّـــــــــــــــُك وقبيـــــــــــــــٌل -  

  

 اجلــــــــــــــالدِ  يــــــــــــــوِم يف اهلنــــــــــــــديِّ  كظبــــــــــــــا

   

ــَع وبنــــــــــــــــــو -   ــاِء ذوو ٍرْشــــــــــــــــ  مل العليــــــــــــــــ

  

 وذيـــــــــــــــــــــاد  لكـــــــــــــــــــــف إال خيلقـــــــــــــــــــــوا

   

ــاٍف -   ــاٍف وعفـــــــــــــــــ ــى  واعتكـــــــــــــــــ  وتقـــــــــــــــــ

  

ــاٍء ــاٍء ووفــــــــــــــــــــ ــادي وعطــــــــــــــــــــ  وأيــــــــــــــــــــ

   

 

 - : ) ، األبيات  70 : لطائف الذخرية ، 6 1 – 1 1/   مج/    ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 -    .  ) 

 (الراء ) 

( 6 ) 

 قصيدة ذلك يف وقال وثاقه، من خرج أن إىل قورية، مبدينة معتقاًل وبقي ذكرته، ما على أسر وكان

 : فيها قال عليه، القبض كيفية يصف

 ُهقميُصـــــــــــــ العاشـــــــــــــقني كهـــــــــــــمِّ وليـــــــــــــٍل - 

  

 ُرْعــــــــــــــ َو ومركبــــــــــــــها دياجيــــــــــــــِه ركبــــــــــــــُت

   

ــريُت -  ــحايب ســــــــــ ــيُلُي وأصــــــــــ ــرى هُممــــــــــ  الكــــــــــ

  

ــْم ــه فهـــــــ ــا ٍرْكُســـــــــ يف منـــــــ ــُم ومـــــــ  ســـــــــكُر هبـــــــ

   

ــُت -  ــمي رميـــــــــــ ــْلَق جبســـــــــــ ــ ُهَبـــــــــــ  ُهفنفذُتـــــــــــ

  

 الفجـــــــــــُر َقِتـــــــــــُف إذ اإلصـــــــــــباُح نفـــــــــــذ كمـــــــــــا

   

 ْتَعـــــــــــتطلَّ الصــــــــــباح  وجـــــــــــُه بــــــــــدا  وملــــــــــا  - 

  

ــوٌل ــن خيـــــــــ ــوادي مـــــــــ ــحمجَّ الـــــــــ ــرُّ ٌةَلـــــــــ  غـــــــــ

   

ــت -  ــم فقلـــــــ ــل: هلـــــــ ــارى خيـــــــ ــمَّ النصـــــــ  روافشـــــــ
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ــا ــرُّ إليهـــــــــ ــا واوكـــــــــ ــُنْحَي هاهنـــــــــ ــرُّ ســـــــــ  الكـــــــــ

   

 صــــــــــرعتهم قــــــــــد النــــــــــوِم ايَّــــــــــَمُح وكانــــــــــت -9

  

ــَفَف ــَوو والَّـــــــــ ــدبرين والَّـــــــــ ــا مـــــــــ ــ ومـــــــــ  وارُّقـــــــــ

   

 كنانـــــــــــــٍة يف واحــــــــــــداً  ســــــــــــهماً  ُتْدِروأْفــــــــــــ  -0

  

ــن ــرب مــــــ ــى ال احلــــــ ــى خيشــــــ ــه علــــــ ــُر مثلــــــ  الكســــــ

   

ــت -1 ــدت وكنـــــــ ــرب عهـــــــ ــَم احلـــــــ ــًة ًاَرْكـــــــ  وخدعـــــــ

  

ــْن ــع ولكـــــــ ــدور مـــــــ ــا املقـــــــ ــرٍ  مـــــــ ــُر المـــــــ  مكـــــــ

   

 القنــــــــــــا  ْتَمــــــــــــحتطَّ ىحتَّــــــــــــ  ْمُهُتْنفطــــــــــــاَع -6

  

ــارْب ــ ْمُهُتوضــــــــــــ ــ ىحتَّــــــــــــ ــُر ِتَرتكسَّــــــــــــ  البتــــــــــــ

   

ــرِّ -7  ــوايب جأضـــــــــــ ــًا أثـــــــــــ ــاَب دمـــــــــــ  ْمُهوثيـــــــــــ

  

 عطـــــــــــُر وبينـــــــــــهم بـــــــــــيين الـــــــــــذي كـــــــــــأنَّ

   

 ُهناَبــــــــــــ كشــــــــــــري واملــــــــــــوت يب َقِدوأْحــــــــــــ -  

  

ــُر ــَج ُهومنظـــــــــــــ ــا ره ٌمْهـــــــــــــ ــ ونـــــــــــــ  ُرْزَشـــــــــــــ

   

ــافأعطيُت -   ــي - هـــــــــ ــ وهـــــــــ ــاغرًا -ُةالدنيَّـــــــــ  صـــــــــ

  

 عــــــــذُر يــــــــدَّين لــــــــو املــــــــوِت يف يل كــــــــان وقــــــــد

   

 مِْْْهرِّمســــــــــــــتقَ  إىل يب وصــــــــــــــاروا  فطــــــــــــــاروا  -  

  

ــاحبين ــحبهم ذلٌّ يصــــــــــــــــ ــُر ويصــــــــــــــــ  فخــــــــــــــــ

   

ــال -   ــذارى فقــــــــــ ــرَِّح العــــــــــ ــًا وهُقــــــــــ  مقارضــــــــــ

  

ــن ــه فمـــــــــ ــاَن قتلـــــــــ ــطُِّع الفتيـــــــــ ــُر ْتَلـــــــــ  البكـــــــــ

   

 :ومنها
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ــاءوا -   ــأنواع فجــــــــــ ــول بــــــــــ ــوا الكبــــــــــ  ونظمــــــــــ

  

 الــــــــــدر يــــــــــنظم كمــــــــــا جيــــــــــدي يف سالســــــــــل

   

 أجســــــــــــمًا كالفحولــــــــــــة كالبــــــــــــًا وســــــــــــاقوا -9 

  

ــا ــني هلـــــــــ ــر أعـــــــــ ــا خضـــــــــ ــزر مالحظهـــــــــ  شـــــــــ

   

ــالوا -0  ــا فقـــــــ ــًا اعطنـــــــ ــت ألفـــــــ ــاعفًا فقلـــــــ  مضـــــــ

  

(                                                 )  

   

ــا ريب ســـــــــــــبحاَنف -1  ــ أجـــــــــــــلَّ مـــــــــــ  ُهجالَلـــــــــــ

  

 والشـــــــــــكُر احلمـــــــــــُد لـــــــــــه منـــــــــــها صـــــــــــينختلَّ

   

 هــــــــــــاكأنَّ ىحتَّــــــــــــ األرُض علــــــــــــيَّ فضــــــــــــاقْت -6 

  

ــا ــُحَر مبـــــــ ــا ْتَبـــــــ ــان مـــــــ ــا يف كـــــــ ــُر طوهلـــــــ  فتـــــــ

   

ــ -7  ــوٍل يف ُتفناديـــــــ ــن حـــــــ ــدهر مـــــــ ــل الـــــــ  كامـــــــ

  

ــٌل أال ــرٌّ رجـــــــــــــ ــٌل أال حـــــــــــــ ــرُّ رجـــــــــــــ  حـــــــــــــ

   

ــِر وراَء وإنَّ -   ــدًا َعَوأْر البحـــــــــــــــــــــــ  ماجـــــــــــــــــــــــ

  

ــهبغرَّ ــرَّ تــــــــــــ ــُي اءالغــــــــــــ ــُر ُلَزْنَتْســــــــــــ  القطــــــــــــ

   

 أتاكمـــــــــــا هـــــــــــل أيب ابـــــــــــين راينخبِّـــــــــــ أال -  

  

ــيكًا ــن وشــــــــ ــي عــــــــ ــَح أيب القاضــــــــ ــُر ٍنَســــــــ  ذكــــــــ

   

 حقيقـــــــٌة علـــــــيٍّ مـــــــن هـــــــل ســـــــال ْنَعـــــــ ســـــــال -  

  

ــإنِّ ــاء يف يفـــــــــــــ ــٍة أحشـــــــــــــ ــرُّ قوريـــــــــــــ  ســـــــــــــ

   

ــا أال -   ــدنيا إمنـــــــــــ ــيٌّ الـــــــــــ ــ علـــــــــــ  ُهوقرُبـــــــــــ

  

 قفـــــــــــــــــــُر عامرهـــــــــــــــــــا األرَض فـــــــــــــــــــإنَّ وإال

   

 هـــــــــــــالُُّك األرُض ُرَمـــــــــــــْعُت علـــــــــــــيٍّ بعـــــــــــــدِل -  
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ــُعوتتَّ ــدنيا ســــــــــ ــو الــــــــــ ــا ولــــــــــ ــرُب أهنــــــــــ  قــــــــــ

   

ــًا إليـــــــــــــه حنـــــــــــــيين -    حًاومســـــــــــــرَّ موثقـــــــــــ

  

ــا ــ كمـــــــ ــربِّ نَّحـــــــ ــذي للـــــــ ــرُق الـــــــ ــُر يغـــــــ  البحـــــــ
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( َمْرَكُبُه)          : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : يوسف أمحد بين ياسني ، و مسالك األبصار 

 ( .مركبها ) بدل 

. عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : يف مسالك األبصار -  

) بدل ( ينفع ) :كامل سلمان اجلبوري . د: حتقيق: يوسف أمحد بين ياسني ، و مسالك األبصار 

 ( .حيسن 

 .عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : يف مسالك األبصار -9

) بدل ( محَّى للقوم ) :كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق  :يوسف أمحد بين ياسني ، و مسالك األبصار 

عصام مصطفى . حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : ، ويف مسالك األبصار( محيَّا النوم 

 ( .وما قرُّوا) بدل ( وما فرُّوا: ) يوسف أمحد بين ياسني. عقلة ود

 ( .وأفِردُت ) بدل ( وأْفَردُت : ) ة يف الذخري -0

. عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : يف مسالك األبصار -  

.  بدل( ان لو بدا : ) كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : يوسف أمحد بين ياسني ، و مسالك األبصار 

 ( ين لو يدَّ ) 

  ( .فتر ) بدل  (شرب : ) يف لطائف الذخرية  -6 

(  7 ) 

 :قال يف مدح ابن عشرة كرمي سال 

 مــــــــا وكــــــــلُّ كفَّــــــــا النــــــــاس َأْنــــــــَدى رَأيتــــــــَك - 

  

ــوُد ــِه جتـــــــــ ــاهلُل بـــــــــ ــِه فـــــــــ ــرى ُيْنِميـــــــــ  لألخـــــــــ

   

 ضــــــــــاغٌط السالســــــــــَل َفــــــــــكَّ مــــــــــا ولــــــــــوالك - 

  

ــا ــت ومــــــــ ــاي فارقــــــــ ــلَة عينــــــــ ــرى ِسْلِســــــــ  األســــــــ

   

 بالــــــــــــذي جناِبــــــــــــَك يف عيِشــــــــــــي وَصــــــــــــيَّْرَت - 

  

 ُمـــــــــرَّا  ذقُتـــــــــه  وكـــــــــم  ُحْلـــــــــو ا  بـــــــــه  َمنْنـــــــــَت

   

ــى -  ــكُّ ال ذاك علــــــــــ ــُص َأْنَفــــــــــ ــًا ُأْخِلــــــــــ  داعيــــــــــ
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ــي َأن اهلِل إىل ــك ُيْنِمــــــــــ ــاَه لــــــــــ ــَرا اجلــــــــــ  والُعْمــــــــــ

   

معجم  ،  96 : ، موسوعة شعراء األندلس      /   : املغرب يف حلى املغرب  :التخريج والتوثيق 

 . 06 : موسوعة شعراء العصر األندلسي  ،(  - : )  ، البيتان     : احلضارة األندلسية 

 ( .تذود ) بدل ( تدود: ) موسوعة شعراء العصر األندلسي  -  

 ( .ذاك ) بدل ( ذلك : ) موسوعة شعراء العصر األندلسي  - 

 

 (السني ) 

(    ) 

 :   أوهلا قصيدة من له

 

ــ -  ــن اَكإيَّــــــــ ــٍة مــــــــ ــك يف  بيــــــــ ــنِس ذلــــــــ  الكــــــــ

  

ــا ــُت فإهنـــــــــــ ــيغِم ذاك أخـــــــــــ ــِر الضـــــــــــ  ِساهلـــــــــــ

   

ــم -  ــ يب منَّ كـــــــــ ــارَطُق رُسَجـــــــــ ــاعدين يهـــــــــ  وســـــــــ

  

ــا ــِل يف مــــــ ــن اخلالخــــــ ــ مــــــ ــن تْمَصــــــ ــرِس ومــــــ  خــــــ

   

 هبــــــــا مهــــــــُت العفــــــــراء املكــــــــنس  بيــــــــة مــــــــا - 

  

ــا ــتين وإمنـــــــــــــ ــُة تيمـــــــــــــ ــِس  بيـــــــــــــ  األنـــــــــــــ

   

 : ومنها

 

   

ــا -  ــُي مـــــ ــ رُفْعـــــ ــواِك يف رفالَعـــــ ــن املســـــ ــبٍب مـــــ  ســـــ

  

ــن إال ــ مــــــــــــ ــاِر ِبَنالشَّــــــــــــ ــواللَّ املعطــــــــــــ  ِسَعــــــــــــ

   

 أســـــــٍد مـــــــن النجـــــــر حيـــــــُث اخلـــــــدِر َةربَّـــــــ يـــــــا - 

  

 فـــــــــــرِس مـــــــــــن والســـــــــــيُف دَرَز مـــــــــــن واملـــــــــــوُج

   

ــوُم -9 ــربيَن يف دارِك رســـــــــــــــ ــَة يـــــــــــــــ  دارســـــــــــــــ

  

ــا ويف ــك احلشـــــــــ ــٌع لـــــــــ ــرُي ربـــــــــ ــدرِس غـــــــــ  منـــــــــ

   

ــا قــــــــس -0 ــاُء مــــــ ــُهْثِم يب جتــــــــد تشــــــ ــًاعَو لــــــ  ضــــــ

  

ــان ــذي وبالزمـــــــــ ــ الـــــــــ ــال ىولَّـــــــــ ــِسَت فـــــــــ  قـــــــــ
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 مرهُتـــــــــــُز حـــــــــــني يومـــــــــــًا تـــــــــــذكُر ألســـــــــــَت -1

  

ــدهُر ــرُج والــــــــ ــن خيــــــــ ــٍد مــــــــ ــرِس إىل عيــــــــ  عــــــــ

   

ــُت -6 ــٍع يف نزلــــــــ ــ موضــــــــ ــديُر فََّحــــــــ ــه الغــــــــ  بــــــــ

  

 بــــــــــالغلسِ  الليــــــــــِل اخضــــــــــرارُ  حيــــــــــفُّ كمــــــــــا

   

ــَك -7  ــرَة تريــــــــــ ــدينار دائــــــــــ ــفحُت الــــــــــ  ُهصــــــــــ

  

ــإن ــادي فـــــــــ ــياًل هتـــــــــ ــار قلـــــــــ ــالترِس صـــــــــ  كـــــــــ

   

ــا تــــــــرى -    جثتــــــــه املــــــــاء حــــــــول احلــــــــوت هبــــــ

  

ــا] ... [  ــي مـــــــــــــ ــن يرمـــــــــــــ ــنفِس مـــــــــــــ  الـــــــــــــ

   

ــأنَّ -   ــوَد كـــــــــ ــٍي جـــــــــ ــاد علـــــــــ ــُهجلَّ جـــــــــ  تـــــــــ

  

ــيس ــى فلـــــــــ ــه خيشـــــــــ ــُة عليـــــــــ ــدرِس آفـــــــــ  الـــــــــ

   

 ٌلَخــــــــــــ َب هعرَضــــــــــــ سنَِّدُيــــــــــــ مل ٌرمطهَّــــــــــــ -  

  

ــوهُر ــمِس وجــــــــ ــوٌم الشــــــــ ــن معصــــــــ ــدنِس مــــــــ  الــــــــ

   

 
،   6  – 67 : ، احملمدون من الشعراء    1 –   1/   مج/   ق: الذخرية :  التخريج والتوثيق  

عصام . حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : مسالك األبصار األبيات الستة األوىل فقط ،

،     -   : شعراء املغرب واألندلس /   ق/  0 ج: يوسف أمحد بين ياسني . دمصطفى عقلة و

/  0 ج/  7 مج : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : مسالك األبصار  ،(    -  -7 -6-1: )األبيات 

 .(     -   – 7  – 6 – 1): ، األبيات  0  

 ( .اخلرس)بدل ( احلرس)، ( اخلالخل ) بدل ( احلالجل : ) يف احملمدون من الشعراء  - 

 ( .ما  بية املكنس ) بدل ( يا  بية الكنس : ) يف احملمدون من الشعراء  - 

 ( .من سبب ) بدل ( من شنب : ) يف احملمدون من الشعراء  - 

مل ترد يف البيت وامنا نقاط للداللة على ان هذه ( والسيف ) كلمة : يف احملمدون من الشعراء  - 

 . الكلمة بياض يف االصل 

: مسالك األبصار بين ياسني ، ويف . عقلة ود.خريسات ود. د.أ: حتقيق : مسالك األبصار يف -1

  ( .عيد) بدل ( ُحْزٍن: ) كامل سلمان اجلبوري : حتقيق 

... حفَّ )             بدل ( جيفُّ ... جفَّ : ) كامل سلمان اجلبوري : حتقيق :  مسالك األبصاريف -6

 ( .حيفُّ 
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ُتريَك )            بدل ( ينادي... ُيريَك : ) كامل سلمان اجلبوري : حتقيق : يف مسالك األبصار -7 

)         :       بين ياسني . ود عقلة.خريسات ود. د.أ: حتقيق : ، ويف مسالك األبصار( هتادي... 

 ( .هتادي ) بدل ( تنادي

 (القاف ) 

(    ) 

 :املسلمني أمري حضرة من صدره عند أخرى من فيه وله

ــيَت -  ــِه مضــــــــ ــ بوجــــــــ ــو ِدْعالسَّــــــــ ــُق وهــــــــ  طليــــــــ

  

 يـــــــــــروُق وهـــــــــــو الـــــــــــنجح بثـــــــــــوب ُتوأْبـــــــــــ

   

ــَت -  ــرَي لقيــــــــــــ ــلمني أمــــــــــــ ــًامقرَّ املســــــــــــ  بــــــــــــ

  

ــا ــى كمـــــــــــــ ــائق يتالقـــــــــــــ ــوُق شـــــــــــــ  ومشـــــــــــــ

   

ــالم رآك -  ــُن ولإلســــــــــــــــ ــُك َكُحْصــــــــــــــــ  ُهلُّــــــــــــــــ

  

ــُد  وثيـــــــــــــــــــُق اإللـــــــــــــــــــه ذاِت يف َكوعهـــــــــــــــــ

   

ــ -  ــر اَكتلقَّــــــــ ــذي بالبشــــــــ ــت الــــــــ ــأْه أنــــــــ  ُهُلــــــــ

  

ــالوا ــاٍن أب: فقــــــــــــ ــه حــــــــــــ ــفيق عليــــــــــــ  شــــــــــــ

   

 :ومنها

 

   

 حلـــــــــــومهم َتْرَفـــــــــــَو قـــــــــــوم طغـــــــــــى وملـــــــــــا - 

  

ــاَج ــق فعـــــــــــــ ــتقاَم فريـــــــــــــ ــُق واســـــــــــــ  فريـــــــــــــ

   

ــَو -9 ــوٌم ْتلََّضـــــــــــ ــِة حلـــــــــــ ــا باجلهالـــــــــــ  مثلمـــــــــــ

  

 وُقُعـــــــــــــــَيَو معشـــــــــــــــرًا واعُســـــــــــــــ أضـــــــــــــــلَّ

   

ــاءوك -0 ــاملكِر وجـــــــــــ ــه بـــــــــــ ــاوإنَّ الكريـــــــــــ  مـــــــــــ

  

 حييــــــــــــــُق الكريــــــــــــــُه املكــــــــــــــر بصــــــــــــــاحبه

   

 عــــــــــواوُِّرَف منــــــــــك الفضــــــــــِل مكــــــــــاَن أراهــــــــــْم -1

  

ــا ــقْت كمـــــــــ ــَح انشـــــــــ ــنفِر ريـــــــــ ــوُق الغضـــــــــ  نـــــــــ

   

ــرُّ -6 ــوال واوفــــــــ ــُح ولــــــــ ــَك ُنْســــــــ ــيهُم رأيــــــــ  فــــــــ
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ــا ــهْم ملــــــــــ ــك بعــــــــــــَد محلتــــــــــ  ســــــــــــوُق ذلــــــــــ

   

 فمــــــــا هــــــــدواَع الــــــــذي منــــــــَك واُمِدَعــــــــ فــــــــال -7 

  

 يليـــــــــــــــُق الـــــــــــــــذنوِب غفـــــــــــــــراُن بغـــــــــــــــريَك

   

ــ -   ــاًل َتْعتوسَّــــــــــــــ ــٍد يلٍّو يف فضــــــــــــــ  وحاســــــــــــــ

  

 ضـــــــــــــــيُق املكـــــــــــــــارِم بـــــــــــــــاِع يف يـــــــــــــــُك ومل

   

 محيــــــــــــدًة املعــــــــــــايل يف فروعــــــــــــًا كــــــــــــرمتْم -  

  

 وعـــــــــــــــروُق مـــــــــــــــنكُم أصـــــــــــــــول وطابـــــــــــــــْت

   

 .   1/   مج/   ق: الذخرية : ثيق التخريج والتو 

(    ) 

 :مرثية من وله

ــاٍع -  ــى ونــــــــ ــوالَق نعــــــــ ــكالُق ُبْلــــــــ ــافق ِبْلــــــــ  خــــــــ

  

 ِقأصـــــــــــــــدِّ مل رابـــــــــــــــين اوممَّـــــــــــــــ وعُرَمـــــــــــــــ

   

ــْت -  ــًة بكــــــــ ــنُي يل رمحــــــــ ــلِّ عــــــــ ــٍة كــــــــ  غمامــــــــ

  

ــاعدين ــوُح وســــــــــــ ــاِم نــــــــــــ ــوَّ احلمــــــــــــ  ِقاملطــــــــــــ

   

ــا -  ــزن فيـــــــ ــؤذن] ال مـــــــ ــكاب[ تـــــــ ــي بتســـــــ  أدمعـــــــ

  

ــإن  يســـــــــتقي احلـــــــــزن جلـــــــــة مـــــــــن مـــــــــدمع فـــــــ

   

ــوال -  ــهاُب فلــــــ ــار التــــــ ــا النــــــ ــني مــــــ ــلعي بــــــ  أضــــــ

  

ــبحُت ــٍر يف ألصــــــــ ــن حبــــــــ ــدمِع مــــــــ ــرِق الــــــــ  مغــــــــ

   

 معتبــــــــــًا للــــــــــدهر الــــــــــدهَر أشــــــــــكو دعــــــــــوين - 

  

ــى ــين علـــــــــ ــكو أنـــــــــ ــري إىل أشـــــــــ ــُم غـــــــــ  فِقْشـــــــــ

   

ــا -9 ــوَق فمــــــــ ــذا فــــــــ ــرزء هــــــــ ــاوإنَّ رزء الــــــــ  مــــــــ

  

ــى ــَد رمــــــــــ ــا كبــــــــــ ــهٍم العليــــــــــ ــوَّ بســــــــــ  ِقمفــــــــــ
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ــابن مضــــــــى -0 ــٍر بــــــ ــابن عشــــــ ــٍر كــــــ ــع عشــــــ  وأربــــــ

  

ــالَّ ــالل فهــــــــــ ــُل هــــــــــ ــوٍن مثــــــــــ  ِقرََّعــــــــــــُم نــــــــــ

   

ــى -1 ــىت  مضــــــــ ــ بفــــــــ ــرَّ ريْزُتــــــــ ــه ُةأســــــــ  وجهــــــــ

  

ــوِء ــباِح بضــــــــــــ ــرِق الصــــــــــــ ــألِق املشــــــــــــ  املتــــــــــــ

   

 

 .   1/     مج/   ق: الذخرية : ق التخريج والتوثي 

 

 (الالم ) 

 (    ) 

 : دةيقص من قوله منها شعره، من مواضع يف بكر، أبو فيه املعىن هذا كرر وقد

ــوُل -  ــال يقـــــــــ ــرَي رجـــــــــ ــا غـــــــــ ــ مـــــــــ  ُهيفعلوُنـــــــــ

  

ــ وإنَّ  وفعــــــــــــــــــــــوُل قائــــــــــــــــــــــل ًاعليَّــــــــــــــــــــ

   

ــال -  ــوا فـــــــــ ــاحِة يف تطلبـــــــــ  ُهمثَلـــــــــــ األرض ســـــــــ

  

ــُل ــيٍّ فمثـــــــــــــ ــوِك يف علـــــــــــــ ــُل امللـــــــــــــ  قليـــــــــــــ

   

 هجـــــــــريت داَر ســـــــــال كانـــــــــت مـــــــــا كولـــــــــوال - 

  

ــان وال ــ يل كــــــــــــ ــبُّ ْنعمَّــــــــــــ ــُل أحــــــــــــ  رحيــــــــــــ

   

ــافألفيُت -  ــرًا هـــــــــــ ــت مصـــــــــــ ــُيَخ وأنـــــــــــ  بهاصـــــــــــ

  

ــ ــا اكوكفَّـــــــــــــ ــْيوَن بطحاهـــــــــــــ ــُل َكُلـــــــــــــ  نيـــــــــــــ

   

 

 . 0 1/   مج/   ق: الذخرية : ثيق والتوالتخريج  

(    ) 

 :يرثي فيه قال ومخسمائة اثنني سنة تويف وملا

ــيُش -  ــدَك العـــــــــ ــا بعـــــــــ ــيُّ يـــــــــ ــاُل علـــــــــ  نكـــــــــ

  

ــيَء ال ــه شـــــــــ ــوى منـــــــــ ــاِء ســـــــــ ــاُلُي العنـــــــــ  نـــــــــ

   

ــا -  ــرًة يـــــــــ ــر عثـــــــــ ــاُن عثـــــــــ ــِه الزمـــــــــ  بأهلـــــــــ

  

 يقــــــــــــاُل الزمــــــــــــاِن مــــــــــــن الزمــــــــــــاَن ليــــــــــــَت
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 ْمُهمــــــــاَل يــــــــا بــــــــل الفقــــــــراِء َةَمعْصــــــــ يــــــــا - 

  

ــا هيهــــــــــــات ــاِس مــــــــــ ــاُل بعــــــــــــدك للنــــــــــ  مــــــــــ

   

 هإنَّــــــــــــــ بــــــــــــــدمعي ال ِمبالــــــــــــــدَّ أبكيــــــــــــــك - 

  

 حمــــــــــــــالُ  وذاك بــــــــــــــه ســــــــــــــواي  يبكــــــــــــــي

   

ــا -  ــرِت دنيـــــــــ ــا  فـــــــــ ــ ومـــــــــ ــُك ِكمتاُعـــــــــ  ُهلُّـــــــــ

  

 وآُل يضــــــــــــــــــــــــــــــــمحلُّ رابَســــــــــــــــــــــــــــــــ إال

   

ــد -9 ــُت قـــــــــ ــغواًل كنـــــــــ ــه مشـــــــــ ــقَِّوَتُم بـــــــــ  ًاَعـــــــــ

  

ــذي ــاِء ولـــــــــــــ ــريه الوفـــــــــــــ ــ بغـــــــــــــ  غاُلأْشـــــــــــــ

   

 أســـــــــى  عـــــــــن أبـــــــــايل ال أنـــــــــا هـــــــــا فـــــــــاآلن -0

  

ــ وقـــــــــــــــع ــتراح ُعالتوقُّـــــــــــــ ــاُل فاســـــــــــــ  البـــــــــــــ

   

 طالـــــــــٌب أنـــــــــا الـــــــــيت آمـــــــــايل كنـــــــــَت قـــــــــد -1

  

ــدي ــتَّ جهـــــــــــــ ــت ومـــــــــــــ ــاُل فماتـــــــــــــ  اآلمـــــــــــــ

   

 أبـــــــــا يـــــــــا فقـــــــــدك بعـــــــــد  ـــــــــلٌّ الظـــــــــلُّ ال -6

  

 زالُل الـــــــــــــــــــزاللُ  املـــــــــــــــــــاءُ  وال ٍنَســـــــــــــــــــ َح

   

 :ومنها

 

   

ــَت -7  ــ كنـــــــ ــن فوَحالصَّـــــــ ــيء عـــــــ ــْن ومل املســـــــ  يكـــــــ

  

ــُل إال ــديك اجلميـــــــــــــــــ ــاُل لـــــــــــــــــ  واإلمجـــــــــــــــــ

   

ــواِر عــــــــن واطُّــــــــُح -    الــــــــذي مــــــــات قــــــــد األكــــــ

  

ــ ــاَء ُليتحمَّـــــــــــــ ــي األعبـــــــــــــ ــاُل وهـــــــــــــ  ثقـــــــــــــ

   

ــْذ -   ــوَّ َعودَّ مـــــــــــ ــ اُلالقـــــــــــ  مـــــــــــــا اُلوالفعَّـــــــــــ

  

ــوَّ األرِض يف ــ وال اٌلقــــــــــــــــــــــــــــ  اُلفعَّــــــــــــــــــــــــــــ
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 تلـــــــــــــفزلز املنيــــــــــــفُ  اجلبـــــــــــــُل موهتــــــــــــدَّ  -  

  

ــُر ــال ُبَتـــــــــ ــن العـــــــــ ــال ومـــــــــ  رجـــــــــــاُل الرجـــــــــ

   

ــْن -   ــ فألجعلـــــــــــ ــربَك يحجِّـــــــــــ ــه لقـــــــــــ  إنـــــــــــ

  

ــرِي ــه للخـــــــــــــ ــوللتُّ فيـــــــــــــ ــاُل ىَقـــــــــــــ  أوصـــــــــــــ

   

 ] ... [ لكـــــــــــــــــــن عيالـــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــال -  

  

ــا(  ) ــك فجميعنـــــــــ ــا لـــــــــ ــيُّ يـــــــــ ــاُل علـــــــــ  عيـــــــــ

   

ــن -9  ــزاُء أيــــــــ ــد العــــــــ ــَل فقــــــــ ــٍد أديــــــــ  بأمحــــــــ

  

ــِل ُلَوُد ــالبنني األفاضـــــــــــــــــ ــداُل بـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــ

   

 :ومنها

 

   

 محامــــــــــــًة فصــــــــــــرُت النعمــــــــــــى تينْقطــــــــــــوَّ -0 

  

ــدو ــوُغ تشـــــــــــــ ــٌر َكُنْصـــــــــــــ ــ ناضـــــــــــــ  اُلميَّـــــــــــــ

   

ــادي وإذا -1  ــْن مل األيــــــــــــــ ــكورًة تكــــــــــــــ  مشــــــــــــــ

  

ــنعمني ــا للمــــــــــــــــــــ ــالُل فإهنــــــــــــــــــــ  أغــــــــــــــــــــ

   

-  : ) تان ، البي 76  :رية لطائف الذخ ، 1 1 – 0 1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 . 1  -0 -1 -0 – 9: ، األبيات  99 -  9 : ، السحر والشعر (   

 .غري موجودة ( عن أسى : ) والشعر  الشطر االول فيه بعض اخللل ، ويف السحر -0

 ( .ناضر ميَّال ) بدل ( وَعمَّين َخَبال : ) يف السحر والشعر  -0 

(  9 ) 

 ( : ) فيه وله

ــ -  ــُل ُرْبالصَّـــــــــ ــد أمجـــــــــ ــلِّ عنـــــــــ ــٍة كـــــــــ  ُمِلمَّـــــــــ

  

 ِلُمـــــــــــــــْجَي مْل اَمِهْيِدْقـــــــــــــــَف علـــــــــــــــى لكـــــــــــــــن

   

 ســـــــــــــنامها بالكســــــــــــوفِ  ُغيِّـــــــــــــَب قمــــــــــــران  - 

  

ــُف ال ــاُر ُتْخَســــــــــــــــ ــل مل إْن األقمــــــــــــــــ  تكمــــــــــــــــ
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ــن -  ــيني مــــــــــــ ــوفَّقني قاضــــــــــــ ــا مــــــــــــ  كأمنــــــــــــ

  

 علــــــــــــــي وذا القضــــــــــــــاِء يف ُشــــــــــــــَرْيح هــــــــــــــذا

   

 وإنَّمـــــــــــــا الســـــــــــــبيل هنـــــــــــــَج يْعـــــــــــــُدَوا مل - 

  

                  [..........................................(] )        

   

 وســــــــــــــجيٍَّة صــــــــــــــحٍَّة، مــــــــــــــن بنقيبــــــــــــــٍة - 

  

 يـــــــــــذبِل مـــــــــــن وســـــــــــكينٍة روضـــــــــــٍة، مـــــــــــن

   

ــة -9 ــن ورويَّــــــــــــ ــة، مــــــــــــ ــيٍَّة حكمــــــــــــ  وقضــــــــــــ

  

 منصـــــــــــل مـــــــــــن وبديهـــــــــــة فطنـــــــــــٍة، مـــــــــــن

   

 

- - )     : ، األبيات  7  : ة ، لطائف الذخري    1/     مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق  

. عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : ، مسالك األبصار( 9- 

، مسالك (   - : )، البيتان      : شعراء املغرب واألندلس /   ق/  0 ج: بين ياسني يوسف أمحد 

 ( .  - : )، البيتان   6  /   0 ج/  7 مج : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : األبصار 

 ( .كلِّ ) بدل ( كلَّ : ) يف لطائف الذخرية  - 

حممد . د.أ    : حتقيق : ، ويف مسالك األبصار( قاضيني ) بدل ( قاصيني : ) يف لطائف الذخرية  - 

: يوسف أمحد بين ياسني ، ومسالك األبصار . عصام مصطفى عقلة ود. عبد القادر خريسات ود

 (  .ال ُتْخَسُف اأَلْقَماُر ان مل ) بدل ( ال ُتْكَسُف اأَلْقَماُر ما مل :  ) كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق 

(  0 ) 

 :أوهلا قصيدة من فيه وله

 املتعـــــــــــــــــايل البـــــــــــــــــارِق ذاك ضـــــــــــــــــوِء إىل - 

  

ــُت ــْت حننــــــــــــ ــي وحنَّــــــــــــ ــايل أْيُنقــــــــــــ  ومجــــــــــــ

   

ــألََّق -  ــي تــــــــ ــًا ُيزجــــــــ ــَل عارضــــــــ ــي مثــــــــ  أدمعــــــــ

  

ــي ــؤادي وحيكــــــــــــ ــُه فــــــــــــ ــوايل َخْفُقــــــــــــ  املتــــــــــــ

   

 مشلَّــــــــــــــٍة زمــــــــــــــاِم يف مشــــــــــــــايل فلــــــــــــــوال - 

  

 ومشـــــــــــــــاِل صـــــــــــــــَبًا يف إليـــــــــــــــه لطـــــــــــــــارت

   

 غرســــــــها  كــــــــان الــــــــذي  الغــــــــرِس مســــــــقِط إىل - 

  

 وضــــــــــــــاِل هنــــــــــــــاك ســــــــــــــدٍر إىل ال بــــــــــــــه
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 تروُدهـــــــــــا ريـــــــــــاٌض األرَطـــــــــــى ُتْنســـــــــــها ومل - 

  

ــدى ــورٍد لـــــــــــــ ــذِب مـــــــــــــ ــاِه عـــــــــــــ  زالِل امليـــــــــــــ

   

ــَب -9 ــاِن وُحبِّــــــــــــــــ ــوطٍن أوَُّل لإلنســــــــــــــــ  مــــــــــــــــ

  

ــان وإن ــاه يف كــــــــــــ ــاعَم حاشــــــــــــ ــاِل نــــــــــــ  بــــــــــــ

   

 ىَرَســــــــ الــــــــذي يــــــــاِلاخَل َفْيــــــــَط واُثــــــــَعَب ُمُهــــــــ -0

  

ــَف ــمًاِج َقاَنَعـــــــــ ــَل ســـــــــ ــِف مثـــــــــ ــاِل َطْيـــــــــ  خيـــــــــ

   

ــَل -1 ــن وأقبــــــــــــ ــاِئ مــــــــــــ ــُه همتلقــــــــــــ  فكأنَّــــــــــــ

  

 بغـــــــــــــــــــــوايل أعطاُفـــــــــــــــــــــُه مغلََّفـــــــــــــــــــــٌة

   

 :ومنها

 

   

 ُمَجــــــــــدٌَّد ُحــــــــــزين بــــــــــاحلزِن دارهــــــــــم فيــــــــــا -6

  

ــايل عنـــــــــــك لـــــــــــيس وقلـــــــــــيب عليـــــــــــك،  بســـــــــ

   

 كـــــــــــــــــثرية إيلَّ ُصـــــــــــــــــورًا أعينـــــــــــــــــًا أرى -7 

  

 عــــــــــــــوايل ســــــــــــــوُر ألقــــــــــــــاك أن دون ومــــــــــــــن

   

 حبــــــــــــــدِّه كــــــــــــــأنَّ هنــــــــــــــديٌّ وأبــــــــــــــيُض -  

  

 منــــــــــــــــاِل َمــــــــــــــــَدبَّ أو ذبــــــــــــــــاٍب ُمَطــــــــــــــــاَر

   

 وحتتــــــــــه الفرنــــــــــِد مــــــــــاُء فوقــــــــــه جــــــــــرى -  

  

ــال ــى وجــــــــــ ــه علــــــــــ ــلَّ متنيــــــــــ ــاِل كــــــــــ  جمــــــــــ

   

 نفوَســــــــــها املنايــــــــــا فيــــــــــه أ هــــــــــرت وقــــــــــد -  

  

ــا ــت كمـــــــــ ــجَّ َخوََّضـــــــــ ــراِب ُلـــــــــ ــعايل الســـــــــ  َســـــــــ

   

 : املدح ومن
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 اغتــــــــدى لكــــــــن احليــــــــا صــــــــوُب َيْحكهــــــــم ومل -  

  

ــا ــيهُم مبــــــــــ ــن فــــــــــ ــيمٍة مــــــــــ ــالِل شــــــــــ  وخــــــــــ

   

ــاءوا -   ــى وجـــــــ ــد علـــــــ ــاِن جيـــــــ ــدًا الزمـــــــ  قالِئـــــــ

  

ــاُلُهم ــا وأفعــــــــــــــــــ ــروُب فيهــــــــــــــــــ  آلل ضــــــــــــــــــ

   

 وخيَّمــــــــــــوا املكرمــــــــــــاِت لــــــــــــواَء أقــــــــــــاموا -9 

  

ــن ــِد مـــــــــ ــَت والعليـــــــــــاِء اجملـــــــــ   ـــــــــــالِل حتـــــــــ

   

ــوا إذا -0  ــتِر مل احتجبــــــــ ــُب َيْســــــــ ــورهم احلْجــــــــ  نــــــــ

  

ــوا وإن  َجمــــــــــــــاِل بــــــــــــــدوَر كــــــــــــــانوا طلعــــــــــــ

   

ــبوا أو -1  ــِد يف انتســـــــــ ــان اجملـــــــــ ــاُبُهم كـــــــــ  انتســـــــــ

  

ــِم ــمٍّ ألعظـــــــــــــ ــرِم أو عـــــــــــــ ــاِل ألكـــــــــــــ  خـــــــــــــ

   

 عليُّهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــهم العليـــــــــــــــــاَء ورَث وإن -6 

  

ــاٍل يف بــــــــــــدَع فــــــــــــال ــاِل وراثــــــــــــُة حــــــــــ  عــــــــــ

   

ــكينُتُه -7  ــن ســــــــــــ ــٍر مــــــــــــ ــم أْعَفــــــــــــ  ويلملــــــــــــ

  

ــُض ــاٍل وبعــــــــــــ ــكوِن يف رجــــــــــــ ــاِل ســــــــــــ  جبــــــــــــ

   

ــَك -   ــا إليــــــــ ــيُس رمتنــــــــ ــى العــــــــ ــا حتَّــــــــ  كأنَّهــــــــ

  

 بنبـــــــــــاِل َرَمـــــــــــت أقـــــــــــواٌس الـــــــــــَوْهِن مـــــــــــن
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بدل ( بساِل )    :      كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : يوسف أمحد بين ياسني  ، ومسالك األبصار 

 ( .بسايل ) 
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 ( .مطاَر ذباب 

  (  1 ) 

 :  أوهلا قصيدة من له ، ابنه العباس أيب القاضي الفقيه يف مدائحه ومن

ــَعَب -   هــــــــــاخياَل الــــــــــرباِق مــــــــــن إليــــــــــَك ْتَثــــــــ

  

 أشــــــــــــــكاهلا  حــــــــــــــاماًل شــــــــــــــكلك  فــــــــــــــأراك

   

 ًةَفـــــــــــْقَو مـــــــــــين راُنْيـــــــــــالَغ ينكـــــــــــُر هـــــــــــل - 

  

ــْت ــاينُّ وقفــــــــــــ ــوِس أمــــــــــــ ــا النفــــــــــــ  حياهلــــــــــــ

   

 هاببـــــــــــــدِر احملـــــــــــــاُق َثِبـــــــــــــَع ليلـــــــــــــٍة يف - 

  

 وأطاهلـــــــــــــــا ُهَرْمـــــــــــــــُع رفقصَّـــــــــــــــ بًاغْصـــــــــــــــ

   

 ينأنَّــــــــــ فلــــــــــو هــــــــــاجنُم رَقأْشــــــــــ وداُءَســــــــــ - 

  

 هالهلـــــــــــا  لكنـــــــــــُت ٍكَلـــــــــــَف علـــــــــــى يِرْجـــــــــــَأ

   

ــد -  ــَتَف ولقـــــــــــ ــاِطْربُق ُتْكـــــــــــ ــاِطْرومُب هـــــــــــ  هـــــــــــ

  

ــ ــَتَه ىحتَّــــــــــــ ــاوَلُجُح ُتْكــــــــــــ ــاجاَلوِح هــــــــــــ  هــــــــــــ

   

 :املدح ومن

  

   

 بلـــــــــــى زانتـــــــــــه، العليـــــــــــاُء ُةاخلطَّـــــــــــ مـــــــــــا -9

  

ــو ــىت زاهنـــــــــــــــا هـــــــــــــ  كماهلـــــــــــــــا أمتَّ حـــــــــــــ

   

ــقُّ -0 ــاُء ويشــــــــ ــق مــــــــ ــفحَة العتــــــــ ــدِّ صــــــــ  هخــــــــ

  

ــقَّ ــد شـــــــــ ــن الفرنـــــــــ ــيوِف مـــــــــ ــقاهلا الســـــــــ  صـــــــــ
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ــِد -1 ــن علــــــــّي بــــــــن وبأمحــــــ  بــــــــن القاســــــــِم بــــــ

  

 حاهلـــــــــــــــــــــا املكـــــــــــــــــــــارُم ِتَرَد حممـــــــــــــــــــــد

   

 هبـــــــــا الـــــــــدنيا منطـــــــــِق مـــــــــن لفظـــــــــٌة هـــــــــو -6

  

ــَر  فقاهلـــــــــــا بنيـــــــــــه علـــــــــــى الزمـــــــــــاُن فخـــــــــ

   

 وأزهـــــــــــٍر الوقـــــــــــاِر مكتـــــــــــهِل كـــــــــــلِّ مــــــــــن  -7 

  

ــوا ــبيبَة لبســـــــــــ ــوا الشـــــــــــ ــرباهلا فاكتســـــــــــ  ســـــــــــ

   

ــون -   ــوق ميشـــــــــ ــت األرِض فـــــــــ ــومهم حتـــــــــ  حلـــــــــ

  

ــاهلم ــأوتاَد فتخــــــــــــــــــ ــا اَهــــــــــــــــــ  وجباهلــــــــــــــــــ

   

ــوالهُم -   ــْتلتحرَّ لــــــــــــــــ ــا كــــــــــــــــ  جنباهتــــــــــــــــ

  

ــن ــَرْج مـــــــــــــ ــت ٍةَفـــــــــــــ ــا ولزلزلـــــــــــــ  زلزاهلـــــــــــــ

   

  

- : ) ، األبيات  7  : ة لطائف الذخري ، 6 1 – 1 1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

. عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ: حتقيق : ، مسالك األبصار(   -  

، (    - - - : ) ، األبيات     : شعراء املغرب واألندلس /   ق/  0 ج: يوسف أمحد بين ياسني 

- - : ) ، األبيات  6   – 1   / 0 ج/  7 مج : كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : مسالك األبصار 

 ( .  - - : ) ، األبيات  7  -6  /   ج: ، كتاب الوايف بالوفيات (     - 

، وفيه ويف كتاب ( عبث)بدل ( عتَب: ) كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : يف مسالك األبصار   - 

 ( .غصبا )بدل ( َغَضَبًا : )الوايف بالوفيات 

يوسف . عصام مصطفى عقلة ود. حممد عبد القادر خريسات ود. د.أ :حتقيق : مسالك األبصار - 

 ( .أشرَق ) بدل ( أشرُق : ) أمحد بين ياسني  

 ( .رجفة ) بدل ( وجفة ) ، ( جنباهتا ) بدل ( حيتاهنا : ) يف لطائف الذخرية  -  

 (امليم ) 

(  6 ) 

 ( : ) أخرى من فيه وله

 وجههـــــــــــــا والغزالـــــــــــــُة الغزالـــــــــــــُة ِتَدَبـــــــــــــ - 

  

 يـــــــــــــــبغُم  بيـــــــــــــــًا فســـــــــــــــمعُت ْتَمـــــــــــــــوتكلَّ

   

ــُت -  ــَتَو هاخالســــــــــــــــ ــاُتْنَنَظَف ْتَمبسَّــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ

  

 ُمتبسَّــــــــــــَت حنرهــــــــــــا يف مــــــــــــا ِلمْثــــــــــــ عـــــــــــن 
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ــها هْتفتشـــــــــــــاَب -  ــُة منـــــــــــ ــ الثالثـــــــــــ  ٍبُرأْضـــــــــــ

  

ــ ــٌر ٌدعْقــــــــــــــ ــ وثغــــــــــــــ ــ ٌبطّيــــــــــــــ  ُموتكّلــــــــــــــ

   

 حـــــــــــديثها مـــــــــــاُنُج ًامرئّيـــــــــــ كـــــــــــان لـــــــــــو - 

  

ــَت ــن لرأيــــــــــ ــلَّ مــــــــــ ــيء أجــــــــــ ــ شــــــــــ  ُمَظْنُيــــــــــ

   

ــوَم -  ــرُّ ْتَضــــــــ ــاوراَء جتــــــــ ــ هــــــــ ــا رًاَعَشــــــــ  كمــــــــ

  

 األســـــــــــــحُم الغـــــــــــــراُب ُهجانَبـــــــــــــ أعطـــــــــــــاك

   

ــو -9 ــ ميحــــــــــــ ــا َعمواِقــــــــــــ ــ إثرهــــــــــــ  ُهفكأنَّــــــــــــ

  

ــه ــن خيفيـــــــــ ــنِي عـــــــــ ــِب عـــــــــ ــُت الرقيـــــــــ  ُمويكـــــــــ

   

ــوامِل -0 ــوَق ُكْســــــــ ــ فــــــــ ــن رِبالتُّــــــــ ــا مــــــــ  أرداهنــــــــ

  

ــ ــا طٌَّخــــــــــ ــُر كمــــــــــ ــرِّ َمِقــــــــــ ــُم داُءالــــــــــ  املعلــــــــــ

   

 تســــــــومين غيــــــــوُر يــــــــا لــــــــك ومــــــــا يل مــــــــا -1

  

ــَط ــردى خطـــــــــ ــا الـــــــــ ــ وأنـــــــــ ــرُم ياملعنَّـــــــــ  املغـــــــــ

   

ــالَّ -6 ــالا هــــــــ ــث تقينــــــــ ــُر حيــــــــ ــالظُّ تنتثــــــــ  اَبــــــــ

  

ــاُم ــقُط واهلــــــــــــ ــا تســــــــــــ ــتحطَّ والقنــــــــــــ  ُمتــــــــــــ

   

ــوُّ -7  ــُن واجلـــــــــــ ــاِر أدكـــــــــــ ــ بالغبـــــــــــ  ُهقميُصـــــــــــ

  

ــيُش ــُن واجلـــــــــــ ــيُس أرعـــــــــــ ــرُم واخلمـــــــــــ  عرمـــــــــــ

   

ــوَم وكــــــــــأنَّ -   ــِر يــــــــ ــوُم احلشــــــــ ــا يــــــــ  مجوعنــــــــ

  

 ُمجهــــــــــــنَّ فيــــــــــــه احلــــــــــــرِب َيْلــــــــــــَغ وكــــــــــــأنَّ

   

ــأنَّ -   ــلَّ وكـــــــــ ــيِّ كـــــــــ ــرٍب  كمـــــــــ ــارٌد حـــــــــ  مـــــــــ

  

 أجنــــــــــــُم ِةاألســــــــــــنَّ مــــــــــــن إليــــــــــــه هتــــــــــــوي

   

 ْمُهلقيـــــــــــــُت الطعــــــــــــانِ  علـــــــــــــى بنيومــــــــــــدرَّ  -  
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ــأهنم ــمس يف وكــــــــــــ ــٌل الشــــــــــــ ــُم ليــــــــــــ  مظلــــــــــــ

   

ــوا -   ــوَد لبســـــــ ــرقم جلـــــــ ــوا الـــــــ ــا واعتقلـــــــ  القنـــــــ

  

 أرقــــــــــــُم أرقــــــــــــَم جيــــــــــــرُّ كيــــــــــــف فرأيــــــــــــُت

   

ــ -   ــاهمَلَع ىحتَّــــــــــــ ــلِّ ونــــــــــــ ــ بكــــــــــــ  ٍدمهنَّــــــــــــ

  

ــي ــُب يبكـــــــــــــ ــم ُهفتحســـــــــــــ ــرحَّ هلـــــــــــــ  ُميتـــــــــــــ

   

 صـــــــــــوهتا ُعَمْســـــــــــُي اهلـــــــــــام يف ٍةَبـــــــــــْطُخ ذو -9 

  

ــلِّ يف ــٍر كـــــــــــــ ــو قطـــــــــــــ  يـــــــــــــــتكلُم ال وهـــــــــــــ

   

 والقنــــــــــا الصــــــــــوارِم مــــــــــن ُتلْمَســــــــــ ولقــــــــــد -0 

  

 أســـــــــلمُ  رميـــــــــِك فتكـــــــــات مـــــــــن كنـــــــــُت لـــــــــو

   

ــيُّ -1  ــا أعلــــــ ــَن يــــــ ــم ابــــــ ــِن القاســــــ ــد بــــــ  حممــــــ

  

ــيين  تفصــــــــــــــُم ال ٌةَوْرُعــــــــــــــ وبينــــــــــــــك بــــــــــــ

   

 ًةغضَّـــــــــــــــــ يودِّ مثـــــــــــــــــَل َةالتحيَّـــــــــــــــــ دَُّر -6 

  

ــ ــَك يإنِّــــــــــ ــع عليــــــــــ ــيِم مــــــــــ ــلِّ النســــــــــ  ُممســــــــــ

   

 ٌةمنهلَّـــــــــــــ  وأدمعـــــــــــــي  كتبـــــــــــــتُ  ولقـــــــــــــد -7 

  

ــُب ــه والقلـــــــــــــ ــ فيـــــــــــــ ــرَّ ٌةَوْذَجـــــــــــــ  ُمتتضـــــــــــــ

   

ــَن -   ــويَّ أمــــــــ ــوَن أن ِةالســــــــ ــا أكــــــــ ــا كمــــــــ  أنــــــــ

  

 ُمَروأْحــــــــــــــ بــــــــــــــالنعيم غــــــــــــــريي فيفــــــــــــــوز

   

ــى واهلل -   ــك يرضـــــــ ــن عنـــــــ ــَح مـــــــ ــد ٍمَكـــــــ  فقـــــــ

  

ــَت  حتكــــــــــــــُم فيمــــــــــــــا اهلل ٍمْكــــــــــــــُح وافيــــــــــــ

   

 هفإنَّـــــــــــــ ُهْدِرُتـــــــــــــ ومل عنـــــــــــــك بنـــــــــــــُت إْن -  

  

ــي ــك بعضـــــــــــ ــك يف لبعضـــــــــــ ــْخَي فراقـــــــــــ  ُمُصـــــــــــ
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ــد -   ــدمُت ولقــــــ ــى نــــــ ــراِق علــــــ ــال فــــــ ــا ســــــ  كمــــــ

  

 آدُم بَطأْهــــــــــــــ حــــــــــــــني الندامــــــــــــــَة ضــــــــــــــعف
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 ( .الغزالة ) بدل ( العزالة : ) يف لطائف الذخرية  - 

 .( خالستها ) بدل ( جالستها : ) يف لطائف الذخرية  - 

 ( .طيٌب ) بدل ( واضٌح : ) يف كتاب الوايف بالوفيات  - 

 ( .جانبه ) بدل ( خافية : ) يف لطائف الذخرية  - 

) بدل ( أثرها: ) ويف كتاب الوايف بالوفيات  ، ( إثرها ) بدل ( خطوها : ) يف لطائف الذخرية  -9

( خيفيه )            بدل ( ُتْخِفيِه: ) كامل سلمان اجلبوري . د:حتقيق : يف مسالك األبصار ، و( إثرها 

. 

 ( .َبا تنتثر الظُّ) بدل ( تنكسر الٌظَبى : ) يف كتاب الوايف بالوفيات  -6

 ( .يوم مجوعنا ) بدل ( فيه مجوعنا : ) يف كتاب الوايف بالوفيات  -  

 ( .هتوي ) بدل ( هتدي : ) يف لطائف الذخرية  -  

 

(  7 ) 

 :محامة وذكر أخرى، من وقال

ــت -  ــل مل بكـــــــ ــًا ُتِســـــــ ــَي وال دمعـــــــ ــت هـــــــ  أعربـــــــ

  

ــحت وال ــىن  أفصــــــــــــ ــِن معــــــــــــ ــالِم بلحــــــــــــ  كــــــــــــ

   

ــجى أَر ومل -  ــن أشـــــــــــ ــاٍء مـــــــــــ ــُه بكـــــــــــ  َبَعْثَنـــــــــــ

  

 وغرامــــــــــــــي  لــــــــــــــوعيت يف بــــــــــــــه  فــــــــــــــزدَن

   

ــوائُح -  ــا نــــــــ ــْت مــــــــ ــوُع غاَضــــــــ ــا دمــــــــ  جفوهنــــــــ

  

 حــــــــــــــوام والضــــــــــــــلوُع إال السَّــــــــــــــْكِب علــــــــــــــى

   

ــا -  ــك ومـــــــــ ــرُّ ذلـــــــــ ــيهن احملمـــــــــ ــة فـــــــــ  خلقـــــــــ

  

ــها ــا ولكنــــــــــــــ ــني ممــــــــــــــ ــي بكــــــــــــــ  دوامــــــــــــــ

   

 : ومنها
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 احليـــــــــا ُمْنَســـــــــكُب بـــــــــالغرب مـــــــــزناًل ســـــــــقى - 

  

ــاد ــه وجــــــــــ ــلُّ عليــــــــــ ــحَم كــــــــــ ــامي أســــــــــ  هــــــــــ

   

ــُث -9 ــو حبيــــــــ ــٍر بنــــــــ ــنرُي َعشــــــــ ــوُهُهْم تــــــــ  وجــــــــ

  

ــات ــْت كمــــــــــ ــياًل َطَلَعــــــــــ ــدوُر لــــــــــ ــاِم بــــــــــ  متــــــــــ

   

 ســــــــــجيًَّة علــــــــــيهم املــــــــــثين أكثــــــــــر فمــــــــــا -0

  

ــا ــَبَه ومـــــــــ ــى أْشـــــــــ ــوِق النُّْعمـــــــــ ــاِم بطـــــــــ  محـــــــــ

   

 والعــــــــــال اجملــــــــــد ذمَّــــــــــَة فــــــــــيكْم اهلل رعــــــــــى -1

  

ــال ــَق فــــــــــ ــى َخْلــــــــــ ــهُم أرعــــــــــ ــذماِم منــــــــــ  لــــــــــ

   

  

، البيت األخري  76 : لطائف الذخرية  ،   1 –   1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 .فقط 

 (   ) 

أحد رؤساء املغرب األوسط  احلسن علي بن القاسم ابن حممد بن عشرةروى أن القاضي الفقيه أبا 

تزنه مع مجاعة من أصحابه منهم حممد بن عيسى بن سوار األشبوين، ورجل يسمى بأيب موسى، 

خفيف الروح، ثقيل اجلسم، فجعل يعبث باحلاضرين بأبيات من الشعر يصنعها فيهم، فصنع القاضي 

 :أبو احلسن معابثًا له

 أثقل من جسمهوشاعٍر 

 :مث استجاز ابن سوار فقال

 ؟؟......................................... - 

  

 تــــــــــــــــأيت معانيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى حكمــــــــــــــــه

   

ــدكم   -  ــل عنـــــــــــ ــى فهـــــــــــ ــو وال يهجـــــــــــ  يهجـــــــــــ

  

ــه؟   ــى  لمـــــــــــــ ــدي علـــــــــــــ ــة تعـــــــــــــ   المـــــــــــــ

   

 لســــــــــــــــــــانه يف هجــــــــــــــــــــوه حيــــــــــــــــــــة   - 

  

ــه   ــة يف مســــــــــــــــــــ ــة احليــــــــــــــــــــ  منيــــــــــــــــــــ

   

ــه  -  ــي كفــــــــــ ــى ففــــــــــ ــو موســــــــــ ــا أبــــــــــ  أمــــــــــ
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 يف نظمــــــــــــــه عصــــــــــــــا ابنــــــــــــــه والســــــــــــــحر  

   

 يصــــــــــــــيب ســــــــــــــر املــــــــــــــرء يف رميــــــــــــــه    - 

  

ــه  ــامل يف علمــــــــــــــــــــ ــا العــــــــــــــــــــ  كأمنــــــــــــــــــــ

   

 
 

،    9 –   9/  :إحسان عباس . د: حتقيق:، نفح الطيب  1 : بدائع البدائه : التخريج والتوثيق 

 . وفيه اختالف يف ترتيب االبيات الرابع مكان اخلامس 

 

 (النون ) 

(    ) 

 :محدين بن اهلل عبد أيب اجلماعة قاضي يف قصيدة من وله

 ســــــــــعيهم فأمحــــــــــد ُحمــــــــــدوا معشــــــــــٍر مــــــــــن - 

  

 محــــــــــــديِن بــــــــــــين ُســــــــــــمُّوا مــــــــــــا فلــــــــــــذاك

   

ــروُن مضــــــــــت -  ــرَِّت القــــــــ ــدنيا ومــــــــ ــْن الــــــــ  َوَمــــــــ

  

ــا ــا فيهــــــــــ ــاءْت ومــــــــــ ــم جــــــــــ ــريِن هلــــــــــ  بقــــــــــ

   

 فمــــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــــي أيهــــــــــــــــــا درَُّك هلل - 

  

ــل ــاِء َحْبـــــــــ ــرُي لـــــــــــديك الرجـــــــــ  مـــــــــــتنِي غـــــــــ

   

ــد -  ــَك ولقـــــــــــ ــدوُّ ذكرُتـــــــــــ ــِني والعـــــــــــ  َيَعضَّـــــــــــ

  

 وجبــــــــــــــيين صــــــــــــــفحيت يلطــــــــــــــُم والعلــــــــــــــُج

   

 تضُّــــــــــــــوٌر وللكــــــــــــــالِب العــــــــــــــذاِب يــــــــــــــوَم - 

  

ــويل ــاُب حــــــــــــ ــردى ونشَّــــــــــــ ــرميين الــــــــــــ  تــــــــــــ

   

ــوين -9 ــالغىن وتوهَّمــــــــــــــ ــرَّ بــــــــــــــ  ال يب وأضــــــــــــــ

  

ــال ــذي مــــــــــــ ــذوه الــــــــــــ ــذوين إذ أخــــــــــــ  أخــــــــــــ

   

 مضـــــــــاعفاً  فقلـــــــــتُ  ألفـــــــــًا اعطنـــــــــا : قـــــــــالوا -0

  

ــا ــُت ملــــــــــ ــوَت رأيــــــــــ ــلَء املــــــــــ ــوين مــــــــــ  جفــــــــــ
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 مصـــــــــــــفَّدًا اإلســـــــــــــار يف عامـــــــــــــًا فبقيـــــــــــــُت -1

  

 التـــــــــــــــّنني مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــربًا بسالســـــــــــــــٍل

   

 حيلـــــــــــــٌة يَل تكـــــــــــــْن ومل يئســـــــــــــُت ملـــــــــــــا -6

  

ــلت  ضـــــــــــــميين فكـــــــــــــان أيب ابـــــــــــــن يف أرســـــــــــ

   

 موثَّقــــــــــــــًا العــــــــــــــدوِّ بيــــــــــــــد وتركُتــــــــــــــُه -7 

  

 ســــــــــــــــــــجوِن وضـــــــــــــــــــيقِ  أغـــــــــــــــــــاللٍ  ُذلِّ يف

   

 فتــــــــــــــــــارًة علــــــــــــــــــيَّ رســــــــــــــــــائُلُه َوَرَدْت -  

  

 يشــــــــــــــــــــكوين وتــــــــــــــــــــارًة إيلَّ يشــــــــــــــــــــكو

   

ــا -   ــاٌت ولنـــــــــــــــــ ــْت وأمٌّ ُأَخيَّـــــــــــــــــ  ُأْثِكَلـــــــــــــــــ

  

ــاُف ــل وأخـــــــــ ــع قبـــــــــ ــَك اجلمـــــــــ ــوِن َوْشـــــــــ  منـــــــــ

   

ــوهبم -   ــِب فقلـــــــــــــــ ــِه يف كالقلـــــــــــــــ  خفقاِنـــــــــــــــ

  

ــوهنم ــا يف وعيــــــــــــــــــ ــوِن َجْريهــــــــــــــــــ  كعيــــــــــــــــــ

   

 يقــــــــــــودين والرجــــــــــــاُء حنــــــــــــوك فأتيــــــــــــُت -  

  

ــُل ــرك ومجيــــــــــــ ــُه ذكــــــــــــ ــدوين َخْلَفــــــــــــ  حيــــــــــــ

   

 

، البيت األول فقط      /   مج/   ق :والذخرية  ،  0 1/   مج/   ق: الذخرية  :التخريج والتوثيق 

ه ، دار الكتب  09الغيث املسجم يف شرح المية العجم ، صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي املتوىف  ،

موسوعة شعراء  ، البيت االول فقط ، 61 / :   77 -ه    ،   لبنان ، ط –بريوت  –العلمية 

،  07 : موسوعة شعراء العصر األندلسي  ،( 1-0- - - : ) ، األبيات  07  – 96 : األندلس 

 ( .1-0- - - : ) األبيات 

 ( . محدين ) بدل ( محدان ) ، و( فلذاك ما ) بدل ( ولذاك قد ) : يف الغيث املسجم  - 

( يلطم )       بدل   ( يكلم : ) يف موسوعة شعراء العصر األندلسي  و يف موسوعة شعراء األندلس - 

. 

للكالب )       بدل ( الكالب : )  و يف موسوعة شعراء العصر األندلسي يف موسوعة شعراء األندلس - 

. ) 

  ( .املوت )         بدل ( املت : )  ويف موسوعة شعراء العصر األندلسي يف موسوعة شعراء األندلس -0

(    ) 
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 : خرىأ من فيه وله

ــزَل إذا -  ــافون نـــــــــــــــ ــُع يف العـــــــــــــــ  َهداِر ِرْقـــــــــــــــ

  

ــد ــوا فقـــــــــــــ ــٍة يف نزلـــــــــــــ ــاِن غبطـــــــــــــ  وأمـــــــــــــ

   

ــث -  ــاُض حبيــــــــــ ــوِد حيــــــــــ ــامياُه رٌقُز اجلــــــــــ  هــــــــــ

  

 اهلطــــــــــــــالِن دائــــــــــــــُم العطايــــــــــــــا ُنْزُمــــــــــــــَو

   

ــِث -  ــات وللغيـــــــــــ ــاجُ  أوقـــــــــــ ــ يفـــــــــــ  ُهُبْوَصـــــــــــ

  

ــ ــهلُّ ُهونائُلــــــــــــــــــــ ــلَّ ينــــــــــــــــــــ  أواِن كــــــــــــــــــــ

   

ــرُّ -   للنــــــــــدى يهتــــــــــزُّ الوجــــــــــِه طليــــــــــُق أغــــــــ

  

ــا ــزَّ كمـــــــــ ــقوُل اهتـــــــــ ــِد مصـــــــــ ــاين الفرنـــــــــ  مبـــــــــ

   

ــا -  ــيًّ فمــــــــــــ ــ يف لعلــــــــــــ ــُم ِةالربيَّــــــــــــ  بهْشــــــــــــ

  

 بثاين                         األنام يف لعليٍّ وما

   

ــو -9 ــين فلـــــــ ــف يف أنـــــــ ــر مل الوصـــــــ ــه أذكـــــــ  امســـــــ

  

 فــــــــــــــــــالِن صــــــــــــــــــفاُت ذي: وقــــــــــــــــــالوا ُهْوَرَد

   

 .    1/   مج/   ق: الذخرية : يق التخريج والتوث 

 (الياء ) 

 (   ) 

 فيها، قال تعاىل، اهلل رمحه تاشفني بن يوسف يعقوب أيب املسلمني، أمري تأبني يف قصيدة من له

 ( الكامل )     :قربه على وأنشدها

 

 لعامـــــــــــٍل َتْكـــــــــــَرَت ومـــــــــــا امللـــــــــــوِك ملـــــــــــَك - 

  

 فيــــــــــــِه ُكاِرَشـــــــــــ ُي وىَقــــــــــــالتَّ مـــــــــــن  عمـــــــــــالً 

   

ــا -  ــٌف يـــــــــ ــا يوســـــــــ ــت مـــــــــ ــٌف إال أنـــــــــ  يوســـــــــ

  

 يطويــــــــــــــــِه مبـــــــــــــــا  يعقــــــــــــــــوٌب والكـــــــــــــــلُّ 

   

ــ -  ــرَي ْعَماْســــــــ ــلمني أمــــــــ ــَر املســــــــ ــ وناصــــــــ  ـالــــــــ

  

ــ ــنا الـــــــــــــــذي دينــــــــــــــ ــِهِدْفَن بنفوســـــــــــــ  يـــــــــــــ
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ــَتُج -  ــريًا وزيــــــــ ــن خــــــــ ــَكرعيَّ عــــــــ ــيت تــــــــ  الــــــــ

  

ــرَض مل ــا تـــــــــ ــرَي فيهـــــــــ ــا غـــــــــ ــيِهُي مـــــــــ  رضـــــــــ

   

ــ -  ــاعيك اأمَّــــــــــــ ــراُم مســــــــــــ ــافإنَّ الكــــــــــــ  هــــــــــــ

  

 والتشـــــــــــــبيهِ  التحديـــــــــــــد عـــــــــــــن ْتَجـــــــــــــَرَخ

   

ــلِّ يف -9 ــاٍم كــــــــــــ ــزوٌة عــــــــــــ ــربورٌة غــــــــــــ  مــــــــــــ

  

ــ ــَد ديْرُتــــــــــــ ــروِم عديــــــــــــ ــِهْفُت أن الــــــــــــ  نيــــــــــــ

   

 قــــــــــــًاموفَّ اجلهــــــــــــاِد إىل اجلهــــــــــــاَد تصــــــــــــُل -0

  

 تقضــــــــــــيِه مــــــــــــا بكــــــــــــلِّ القضــــــــــــاُء َمَتَحــــــــــــ

   

 ِهكنجيِّـــــــــــــــ ُهرَتـــــــــــــــدبَّ مـــــــــــــــا وجنـــــــــــــــّي -1

  

ــأنَّ  تدريــــــــــــــــِه ٍبمغيَّــــــــــــــــ كــــــــــــــــلَّ فكــــــــــــــ

   

ــعًا -6 ــْظُم هلل متواضـــــــــــــــــ ــه َرِهـــــــــــــــــ  دينـــــــــــــــــ

  

ــه   ــه أو ختفيـــــــــــــ ــا تبديـــــــــــــ ــلِّ مـــــــــــــ  يف كـــــــــــــ

   

ــد -7  ــَلَم ولقــــــــ ــ َتْكــــــــ ــدنيا َكحبقِّــــــــ ــم الــــــــ  وكــــــــ

  

ــَم ــوُك َكَلـــــــــــــ ــَر امللـــــــــــــ ــِه األمـــــــــــــ  بالتمويـــــــــــــ

   

 الـــــــــذي صـــــــــيْحُت أن األيـــــــــاُم رامـــــــــِت لـــــــــو -  

  

ــَعَف ــيوُف ْتَلــــــــــــ ــْن مل َكســــــــــــ ــيِه تكــــــــــــ  حتصــــــــــــ

   

 بواحـــــــــــــٍد منـــــــــــــك ملفجوعـــــــــــــون إنـــــــــــــا -  

  

ــِمُج ــاُل ْتَعـــــــــ ــِق خصـــــــــ ــَع اخللـــــــــ ــِه أمجـــــــــ  فيـــــــــ

   

ــَت وإذا -   ــًة مسعـــــــــــــــ ــٍة يف محامـــــــــــــــ  أيكـــــــــــــــ

  

ــي ــديَل تبكـــــــــــــ ــا اهلـــــــــــــ ــِه فإمنـــــــــــــ  ترثيـــــــــــــ

   

 ُهابَنـــــــــ ُهَتـــــــــرعيَّ اســـــــــترعى قـــــــــد ومضـــــــــى -  
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ــام ــيهم فأقـــــــــــــ ــقَّ فـــــــــــــ ــترعيِه حـــــــــــــ  مســـــــــــــ

   

 ُهشــــــــــــبَل ىضــــــــــــرَّ الغــــــــــــاِب هزيــــــــــــُر وإذا -  

  

ــاب يف ــان الغـــــــــ ــبُل كـــــــــ ــل الشـــــــــ ــِه مثـــــــــ  أبيـــــــــ

   

ــيٌّ وإذا -9  ــان علــــــــــــــــ ــه وارَث كــــــــــــــــ  ملكــــــــــــــــ

  

 باريـــــــــــــــِه يـــــــــــــــدي يف ملقـــــــــــــــى  فالســـــــــــــــهُم

   

  

: خبار األندلس واملغرب البيان املغرب يف أ ،   1 –   1/   مج/   ق: الذخرية : التخريج والتوثيق 

 . 79 /   مج: يوسف علي الطويل . د: حتقيق : ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة  0 /   ج

 ( .يطويه) بدل ( نطويه : ) يف البيان املغرب  - 

 ( .أمرَي املسلمني ) بدل ( أمرَي املؤمنني : )  واإلحاطة يف البيان املغرب - 

 ( .التحديد ) بدل ( التكييف : )  واإلحاطة املغربالبيان يف  - 

 ( .أن ) بدل ( أو : )  واإلحاطة يف البيان املغرب -9

 ( .كنجيِّه... وجني ) بدل ( كمجيئه ... وجييُء  : ) يف اإلحاطة  -1

ه فكأن كل ماختفيه تبدي: ) ، ويف الذخرية ( مظهر دينه ) بدل ( تظهر دينه : ) يف البيان املغرب  -6

 ( .يف كل ما تبديه أو ختفيه ) بدل ( 

  ( .اخللق ) بدل ( اخلري : ) يف اإلحاطة  -  

 ( .فامنا ) بدل ( فاهنا : )  واإلحاطة  يف البيان املغرب -  

 ( .رعيَّته ابنه ) بدل ( رعيَّة ُأّمه : ) يف اإلحاطة  -  

، ويف اإلحاطة ( مثل ) بدل ( شبل : ) البيان املغرب  ، ويف( ضرَّى ) بدل ( صرَّى :) اإلحاطة  يف -  

 ( .مثل ) بدل ( شبه : ) 

 ( .ملقى ) بدل ( يلقى : ) يف اإلحاطة  -9 

   

 

 

 :املصادر واملراجع 

 ، السلماين بن أمحد حممد بن عبد اهلل بن سعيدابو عبد اهلل : اإلحاطة يف اخبار غرناطة   -1

يوسف علي . د: شرحه وضبطه وقدم له ،( هـ009: املتوىف)اخلطيب الشهري بلسان الدين ابن 

 . 77  -هـ      ،  ط، بريوت -دار الكتب العلمية طويل،
شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو :أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض  -2

اإلبياري ، مصطفى السقا ، إبراهيم :، حتقيق ( هـ  7 : املتوىف)العباس املقري التلمساين 

م  6 6  -هـ  1   القاهرة،   –عبد العظيم شليب ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر 

. 
: املتوىف)بن  افر بن حسني األزدي اخلزرجي، أبو احلسن مجال الدين  علي :بدائع البدائه  -3

لبنان  –بريوت  –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية : ، ضبطه وصححه   (هـ  9

 . 770  -ه 1   ،   ، ط
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إبراهيم : ، حتقيق (م 7   –ه 66 ) للضيب : بغية امللتمس يف تأريخ رجال اهل األندلس  -4

 –ه 7   ،  القاهرة ، ط –بريوت ، دار الكتاب املصري  –االبياري ، دار الكتاب اللبناين 

 .م 616 
بن اابن عذاري املراكشي، أبو عبد اهلل حممد :  البيان املغرب يف اخبار االندلس واملغرب  -5

 –دار الثقافة، بريوت  ، إحسان عباس. د :حتقيق ومراجعة،( هـ 96حنو : املتوىف)حممد 

 .  ، ج 61  ، ط،  لبنان
بن أمحد بن مشس الدين أبو عبد اهلل حممد : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -6

عمر عبد السالم التدمري ، دار الكتاب : ، حتقيق ( هـ1 0: املتوىف)عثمان بن َقاْيماز الذهيب 

 . م  66  -هـ      ،   العريب، بريوت ، ط

 
للحافظ ايب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن ايب بكر القضاعي : التكملة لكتاب الصلة  -7

عبد السالم اهلراس ، دار القكر للطباعة والنشر : ق ، حتقي( ه 1 9ت ) البلنسي ، ابن االبار 

 .م  66 -ه    والتوزيع ، 

،  (هـ   : املتوىف)أبو احلسن علي بن بسام الشنتريين  :الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  -8

 . 660  –ه 0   لبنان ،  –بريوت  –دار الثقافة ،  عباس إحسان .د: حتقيق 
اليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك : لكتايب املوصول والصلة الذيل والتكملة  -9

حممد بن شريفه ، مطبوعات . د: االنصاري األوسي املراكشي ، تقدمي وحتقيق وتعليق 

 .   61 املغرب ،  –اكادميية اململكة املغربية 

ملنعم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد ا: الروض املعطار يف خرب االقطار    -11

طبع على  -بريوت  -إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة  .، د( هـ677: املتوىف)احِلمريى 

 . م 617 ،  مطابع دار السراج ، ط
. د:     ، حتقيق ( ه009-  0) لسان الدين بن اخلطيب السلماين ،  :السحر والشعر  -11

 . 66 -ه    القاهرة ،  –حممد كمال شبانة ، وإبراهيم حممد حسن اجلمل ، دار الفضيلة 
سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْيماز  -12

  7  ،   جمموعة من احملققني ، مؤسسة الرسالة ، ط:، حتقيق ( هـ1 0: املتوىف )الذهيب 

 . م  61 / هـ 
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم احِلمريى  : صفة جزيرة األندلس -13

يف بروفنسال ، دار اجليل، ال. إ:  ، عىن بنشره وتصحيحه وتعليق حواشيه( هـ677: املتوىف)

 . م 611  -هـ  71  ،   لبنان ، ط –بريوت 
: املتوىف)الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ، أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال  -14

السيد عزت العطار احلسيين ، مكتبة اخلاجني  :عين بنشره وصححه وراجع أصله، ( هـ 01 

 . م   6  -هـ   0  ،   ، ط
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون : الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض  -15

ماهر زهري جرار ، دار الغرب :، حتقيق ( هـ   : املتوىف)بيت، أبو الفضل اليحصيب الس

 . م  61  -هـ   7  ،    اإلسالمي ، ط
الغيث املسجم يف شرح المية العجم ، صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي املتوىف  -16

 . 77 -ه    ،   لبنان ، ط –بريوت  –ه ، دار الكتب العلمية  09
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و حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن فهرسة ابن عطية ، أب -17

حممد الزاهي ، دار / حممد أبو األجفان:،حتقيق ( هـ   : املتوىف)عطية األندلسي احملاريب 

 .  61 ،  لبنان ، ط -بريوت –الغرب االسالمي 
) كتاب مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح اهل األندلس ، لنب خاقان اإلشبيلي  -18

 –عمان  –هدى شوكت هبنام ، دار غيداء للنشر والتوزيع . د. أ: ، حتقيق ودراسة ( ه6  ت

 .   7  –ه     االردن ، 

: املتوىف)صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي :  كتاب الوايف بالوفيات  -19

 -هـ7   ، بريوت -دار إحياء التراث  أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،:، حتقيق ( هـ 09

 . م777 
 -اسعد بن املهذب بن ايب املليح ) البن ممايت : وطرائف اجلزيرة لطائف الذخرية  -21

  77 القاهرة ،  –نسيم جملى ، اهليئة املصرية العامة للكتاب : ، حتقيق وتقدمي ( ه 979ت 

. 
احملمدون من الشعراء وأشعارهم ،مجال الدين أبو احلسن  :الشعراء  احملمدون من -21

حسن معمري ، دار : ، حققه وقدم له ووضع فهارسه(هـ9 9: املتوىف)علي بن يوسف القفطي 

 .م  607  -هـ  67  اليمامة ، 
شهاب الدين ايب ) يف ممالك االمصار ، البن فضل اهلل العمري مسالك األبصار  -22

. د حممد عبد القادر خريسات ، د. أ: ، حتقيق ( م6    –ه 6 0حيىي ت العباس أمحد بن 

االمارات  –العني  –يوسف أمحد بين ياسني ، مركز زايد للتراث . عصام مصطفى عقلة ، د

 .   م 770  –ه 1   ،   العربية املتحدة ، ط
يف ممالكم االمصار ، البن فضل اهلل العمري أمحد بن حيىي املتوىف مسالك األبصار  -23

،   لبنان ، ط –بريوت  –كامل سلمان اجلبوري ، دار الكتب العلمية : ه ، حتقيق 6 0سنة 

 7 7  . 
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي  :معجم البلدان  -24

 .  66 ،   ، ط بريوت –دار صادر ، (هـ9 9: املتوىف)
 –يوسف عيد ، دار الفكر العريب . يوسف فرحات ، د. د :معجم احلضارة األندلسية  -25

 . 777 ،   لبنان ، ط –بريوت 
ملغريب األندلسي أبو احلسن على بن موسى بن سعيد ا :املغرب يف حلى املغرب  -26

 . 69 ،    القاهرة ، ط –دار املعارف  ، شوقي ضيف. د :حتقيق ( هـ 91: املتوىف)
عمان  –عبد احلكيم الوائلي ، دار اسامة للنشر والتوزيع : موسوعة شعراء األندلس  -27

 . 777 االردن ،  –
لبنان ،  –بريوت –حممد العريس ، دار اليوسف  :موسوعة شعراء العصر األندلسي  -28

 .  77 ،   ط
، أمحد كر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذ -29

 –بريوت  –إحسان عباس ، دار صادر . د: ، حتقيق ( ه   7 ت ) ري التلمساين بن حممد املق

  .  611  –ه 71  لبنان ، 

   

 


