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  ) ـه440(  ةبن بليط إبراهيمبن  األسعدشعر 
  ودراسة  جمع وتوثيق
  

  د محمود شاكر ساجت منديل الجنابي.م            
�م ا	������                                                              �  آ�� ا������ �
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ملخص 
هذا شعر ابي القاسم األسعد بن إبراهيم بن األسعد ، الملقب بابن بليطة ، 
الشاعر القرطبي األندلسي ، الذي كان احد الغرائب والعجائب في الجزيرة 

، وتردد على ملوكها مطوقاً األندلسية بعد ان طاف بأقطارها شرقاً وغرباً 
طة ناثراً ، بن بليم بالقالئد ، وزافَّاً إليهم الخرائد من شعره ، وقد كان ااهإي

وخطيباً حسب الروايات التي تحدثت عنه ، وفضال عن كونه شاعر محفل فقد 
  .كان فارس جحفل ايضاً 

  : وقد تم العمل على مبحثين 
ره ، ذكر فيه اسمه ، ولقبه ، ووالدته ، ووفاته ، وما قيل في شع: اولهما 

وموضوعاته الشعرية من مدح ، وغزل ، ووصف ، وتأثره وتأثيره ببقية 
  .الشعراء مع دراسة فنية للغته ، وأسلوبه ، وموسيقاه 

جمع ما بقي من شعره في مصادر التراث مع إثبات اختالف : ثانيهما 
  .  الروايات فيما بينها 
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The Poetry of  AL-Assad Bin Ebraheem Bin Balitta ( Dead in 440 Hijri ) :  

  

Compilling ,Editting and Stady 

  

By : Dr . Mahmood Shaker Sachet 

 

Abstract  

    

This is a review of the poetry of AL-Qaism AL-Assad Bin Ebraheem 

 AL-Assad( Dead in 440 Hijri ) Known as Ibn Balitta , the Andalusi and 

Carthaginian . He Was one of Writers in the Andalusi Island after roving 

its regions in the East and West , visiting the Kings there and 

brandishing and addressing them with the most eloquent of his poetry . 

Ibn Balitta was an orator and prose writer according to the literature 

dealing with him . In addition to being great poet , he was a great 

Knight as well .          

                The present paper consists of two sections ; the first covers his 

       name , surname , birth , viewpoints regarding his poetry , and the    

    themes of his poetry as praise , romance , description , his influence 

on other poets and others' influence on him with an artistic study of his 

language , style and music .                                                                               

    

   

The second section gathers the remaining of his poetry from heritage  

Resources with a proof of the difference of narrations in this regard .     
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  :اسمه ولقبه   - 
قال صاحب وفيات  1األندلسيبن بليطة القرطبي  األسعدبن  إبراهيمبن  األسعدابو القاسم 

والد ابي القاسم األسعد الشاعر المذكور ، بكسر الباء الموحدة والالم : ة طيبل( : األعيان
وال اعرف المشددة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الطاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ، 

في االسبانية    Balliteوقد ذكر دوزي ان بليطة .   2) معناه ، وهو بلغة أعاجم األندلس 
، وقد ذكر الحموي 4، وبليطة ايضاً موضع على بعد ثالث مراحل من سبتة  3تعني البطاقة  

؛  واسماها اليونانيون طرابليطة ، وذلك بلغتهم ايضاً ثالث مدن: في حديثه عن طرابلس قائال 
، وال اعرف صلة هذا اللقب بهذه المواضع ، والقرطبي  5طرا معناه ثالث وبليطة مدينة  الن

سواء من كتب التراجم أو الكتب  –، ولم تفصح الكتب التي تناولته  6 نسبة إلى مدينة قرطبة
وال عن حياته  الشيء الكثير ، فهي ال تعدو اإلشارات القليلة التي ال تغني الدارسين  –األدبية 

تفي هذا الشاعر حقه ، فهي ال تعدو ذكر اسمه وكيل المديح له والثناء عليه وعلى شعره ، فلم 
أصله كان من حضرة قرطبة ، وتردد ( تذكر هذه الكتب شيئا عن حياته األولى سوى ان 

بأقطار الجزيرة شرقا وغربا ، وكان بها في وقته احد الغرائب ، واعجوبة في عيون العجائب 
كان بعيد الهمم ، ( ، وقد  7)  كانت فيه –زعموا  –بما يريشه ويبريه ، على لوثة ، عالم 

، فارس جحفل ، وشاعر محفل ،  بليغا بالسيف والقلم ، تردد على ملوك الطوائف باألندلس
معظم أشعاره في بني صمادح ملوك ( و   ،  8)  فجرى في الميدانين ، وارتزق في الديوانين

ت (، وقد اختص منهم بالمعتصم بن صمادح   9 )سمح البديهة والروية ، وانه كان  المرية
في مدحه سوى قصيدة واحدة ،  ، وال نجد 11، كما ذكر صاحب الخريدة   10 )هـ 484

  .  12 )هـ 461ت ( واخرى في مديح المعتضد 
  
    :والدته ووفاته   - 
سنة وفاته صاحب البغية ، وقد أكد  13 كان األسعد بن إبراهيم حيا قبل األربعين وأربعمائة 

هـ  إال ان 440، وهو إذ توفي في سنة  14 ) توفي في حدود األربعين وأربعمائة: ( قائال 
ولم يمت ( غير ان صاحب الخريدة ذكر انه عمر طويال  . المصادر لم تُشر إلى سنة والدته 

ون والدته في ، وعلى ذلك تك 15) زف برشائها ركية الماء المعينحتى نيف على التسعين ، ون
  .هـ على وجه التقريب 345سنة 

    
  :االراء التي قيلت فيه وفي شعره   - 

  :عنه له أشادوا به وبشاعريته، فقالوا معظم الذين مروا على ذكر األسعد بن بليطة او ترجموا 
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 . 16) شاعر مذكور (   -

حاسن سرد البدائع أحسن السرد ، وافترس المعالي كاألسد الورد ، وأبرز درر الم(   -
 . 17) وشرفها  من صدفها ، وحاز من بحر اإلجادة

مدح ملوكاً طوقهم من مدائحه قالئد ، وزفَّ إليهم منها خرائد ، وجالها عليهم (   -
لص له من الحظوة ظل وارف كواعب ، باأللباب لواعب ، فأسالت العوارف ، وما تق

 (18  . 

انفجار عيون األدب بخاطره شاعر األندلس وأديبها ، ومصقعها وخطيبها ووصفه ب(    -
، والغوص في بحر المعاني األبكار واستخراج جواهره ، والنفث في عقد السحر 

 .  19) ره بنكته ونواد

 .  20) مجازيه المنائح بالمدائح شاعر المعتصم بن صمادح ، و(    -

 .  21) هو من فحول شعرائهم (     -

 . 22)  وتردد على ملوك الطوائفمن الشعراء المنتجعين ، (    -

  
   

  :شعره    - 
 ) :االغراض واالتجاهات ( الدراسة الموضوعية  )1(

يشار إليه بالبنان ، شعره جيد بديع حسن ، تفجرت من خالله  كان ابن بليطة شاعرا مطبوعاً
عيون األدب ، وجواهر المعاني ، فهو السحر الحالل لمجتليه ، والنافث في عقد السحر لمن 

  .يعتليه 
انه قد ركز على أغراض شعرية أكثر من غيرها ، وأول هذه  والمتفحص لشعره يجد

األغراض  الغزل الذي احتل مركز الصدارة من بينها ، وشغل نسبة تتعدى النصف من 
، وربما كان الثاني أكثر ، فغالبا  ، توزعت بين الغزل الحسي والعفيف مجموع هذه األشعار

  :ل ما يصف نار الهجر وألم الفراق والتحسر على الوصا
   ِ قوتَشَــو ةــرسبِح نَــكأأبيــتُ م  

ــق ِ      ــن متَعشَّ ــبِ ع ــو القَل ــتُ خلْ تَبِيو  

    
ــى  ــك خلْتَنـ ــذيبِى كَأنَّـ ــذ ُّتَعـ   وتَلـ

ــوداً فَ    ــم  عـ ــا لـ ــب مـ ــيس يطيـ لَـ
ـــيح 23رقـــــــــــــــــ

  

    
  :وفي بعض االحيان  يبتديء قصائده الغزلية بذلك 

ــتُ  ــلَّ ولَيـ ــى لَعـ ــتْ للمنـ   لَقَّنَـ

ــتُ    كَيــت و ولشــكوى الغــرام كَي  

    
  مؤيس من جنابـه مـا ارتَجيـتُ   فبمــــاذا تعللـــــي مـــــن  
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ـــــمع لٍّــــــــــــــ     
   

ــي   ــاُؤه، وبران ــجاني جفَ ــد شَ   قَ

  وطَواني مـن حبـه مـا طويـتُ       

    
وردت خمس قصائد في هذا الباب ، وهي ال تتسم بالطول النسبي ، خال قصيدة واحدة بلغ 

ن بيتاً ابتدأها بوصف الرحلة إلى المحبوب ومن ثم دخل إلى غرضه اً وثالثيعداد أبياتها واحدت
األساس ، فاغلب قصائده ذات دخول مباشر ، وتوزعت بقية أشعاره بين النتفة والمقطوعة ، 

  :والمالحظ انه كثيراً ما كان يتغزل بفتاة نصرانية تدعى نويرة 
ُل أنِّـفيخال العـذوح ـيي    

ــتُ       ية مريــو ــوى نُ ه ــن ــا م 24وَأن
  

    
  :حتى انه يلهج باسمها في قصيدة واحدة ثالث مرات 

    ــويـرى نُـتى أن ـفعس

ــ    ــتَلجــــ ــين تَخْـــ   رة والعـــ

    
  :فيقول في نهايتها 

رةــــي نُويــــوى فــــهـالـف     
     ــــجنَ فـــي لُجــــيق العغَـــر  

    
    ـــــى نُويـؤادي الـوف

  رةَ مـــا دمـــتُ منـــزعج  ــــ   

    
والمالحظة الثانية ترتبط بالمالحظة األولى ، فذكره لهذه الفتاة النصرانية جعله يذكر مظاهر 

  :الدين النصراني في شعره 
ــا ــرج فَقتْلُنَــــــ   وتحــــــ

   جــر ــاجِيلكُم حـــ ــي أنـــ   فـــ

    
ــريمٍ  ــن مـــ ــى بـــ   فَبعيســـ

     ــج ــيكُم نَهـــ ــا فـــ   وبمـــ

    
ـ   ــذي عليـــ ــليبِ الَّــ   ـوالصــ

  عــرج -علــى زعمكــم   -ه ـــ   

    
ــذي ــك الــــــ   وبتثليثــــــ

   وِجدـــــزقْـــــلِ يلـــــيس بالع  

    
ــي  ــوحاتك الَّتـــــ   وفصـــــ

      ــتَهِج ــى وتَبــ ــك تُزهــ 25بــ
  

    
في التغزل بهذه الفتاة  ، وقد   26 )هـ 480ت( والمالحظ ان هناك شبه بينه وبين ابن الحداد  

و جميلة ، وكان يصحفه إلى الحقيقي هذكر صاحب الذخيرة في ترجمة ابن الحداد ان اسمها 
 وكان يسميها نويرة كما فعله الشعراء الظرفاء قديماً في الكتابة عمن أحبوه( ،  27خميلة 

، وكذلك فعل  29بن الحداد من ذكر نويرة في شعره ، ولقد أكثر ا 28) وتغيير اسم من علقوه 
هذه القصيدة أو غيرها هي ، وعلى هذا األساس هل من الممكن ان نجزم بان  30ابن بليطة 

علي .د(  الذي نقل عنه جامع شعر ابن الحداد ب الذخيرةسيما ان صاحوالالبن الحداد ، 
الجواب ال يمكن ان . هو اقرب إلى عصر الشاعرين ، وبالتالي أوثق نقالً  )يوسف الطويل 

داد ، وقلَّتها نجزم بذلك ؛ الن الغلط وارد وان قرب العهد ، مع استفاضة األخبار عن ابن الح
، ولو كان األمر كذلك فلماذا لم يشر صاحب الذخيرة أو غيره إلى بقية ! عن ابن بليطة 

القصائد التي ذكر فيها ابن بليطة تلك الفتاة ، وانفرد صاحب الخريدة بذكرها  ، وابن الحداد لم 



�2010���  3/ ��� ا����        ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب        ا���د 

 

 

41 

واذا : ( اره يقتصر على هذه الكنية في شعره ، وانما كنَّى بأسماء أخرى كما ذكر جامع أشع
ما ذكر في غزله أسماء فتيات مثل لبينى ، ولبنى ، وسليمى ، ومهدد ، فانه يرمز بها إلى 

والتصريح بأسماء النساء ... محبوبته المذكورة ؛ ألنه لم يكن يريد ان يصرح باسمها الحقيقي 
ابق المعشوقات في شعر الغزل لم يكن ظاهرة منتشرة في عصر الشاعر ، وال في العصر الس

خر في هذا ، فهل حذا احدهما حذو اآل 31) والخالفة اإلمارة: ، عصر الدولة األموية بفترتيها 
السيما انهما كانا شاعرين متعاصرين ، فقد كانا من شعراء المعتصم بن صمادح ، والباب ، 

هـ ، وابن بليطة توفي سنة 429وان كانت هذه المسألة فيها نظر ، فالمعتصم ولد سنة 
ابن صمادح وهو حدث صغير في الحادية  ي انه كان شيخاً كبيرا عندما عاصرهـ ا440

هـ ، 484هـ اي قبل ابن صمادح الذي توفي 480عشرة من عمره ، وابن الحداد توفي سنة 
فكان معاصرا له بحق ، وشاعر بالطه في اوج عظمته لذلك استفاضت عنه األخبار ، 

اكثر من أربعين سنة اي ان األول اسبق من الثاني والفارق بين وفاة ابن بليطة وابن الحداد 
بكثير ، ولم تذكر الكتب التي أشارت إلى ابن الحداد سنة والدته ، او ما إذا كان قد عمر 
طويال ، أو ما إذا كان قد التقى ابن بليطة ، ولو كان األمر كذلك ، فإنه يكون قد عاصره في 

السيما ان ابن بليطة كان في والسابق بالالحق  أخريات أيامه ، ومن غير المعقول ان يتأثر
نهاية العقد الثامن او التاسع من عمره ، والشعراء يميلون إلى الزهد كثيراً في أشعارهم في 
هذه الفترة  ، ربما كان األمر كذلك ، وربما كان عائداً إلى الخلط بين أوراق الشاعرين ، الذي 

  . 32لشاعرين في بعض المصادر مترادفة قد يكون من أسبابه ايضاً  ورود ترجمة ا
خر فهو باب الوصف ، والمالحظ انه في اغلبه جاء على شكل نتف ومقطعات اما الباب اآل

خال بيت يتيم واحد ، فجاءت هذه األشعار على شكل ومضات سلط الضوء فيها على أشياء 
لروض وقوس اهللا معينة وقع عليها ناظره ، فيصف النفط والزورق والياسمين مع النارنج وا

يوماً  مع الثلج ، والساقي الذي خصه بأكثر من مقطوعة ، وفي مواضع أخرى يصف ثقيالً أو
، فله في وصف االنفاط التي كانت تستعمل  33ماطراً أو محبوباً أو مجلس شرب او شمعة 

  :سالحاً في حرق سفن األعداء 
ــاغرا   ــوه ف ــر ف ــا افت ــنفط مهم   وال

ــوقَ      ــار ف ــان الن ــرى لس ــاءأج   الم

    
ــارمٍ     ــي ص ــدا ف ــب ب ــه ذه   فكأن

    ــماء ــم س ــي أدي ــرق ف ــع ب 34أو رج
  

    
، وقد أجاد في هذه األوصاف كما أراد ، وأشعاره في الوصف تكاد تغطي ما تبقى من شعره  

إذا أخذنا بنظر االعتبار ان قصائده المدحية تحوي من الغزل والوصف الشيء الكثير والذي 
الن قصيدته في مدح المعتصم بن صمادح قد اعتراها  يطغى على الغرض االساس ؛

  .االنتقاص   
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) وهي من أطول قصائده(ألولى في مدح المعتصم بن صمادح ا: وله في باب المديح قصيدتان 
، والثانية في مدح المعتضد ، والشيء المستغرب هو وجود هذين النصين فقط مع ما ذكر 

، وكان من الشعراء المنتجعين ، وتردد على ملوك  سابقاً من انه طاف الجزيرة شرقاً وغرباً
الطوائف ، وانه مدح ملوكاً طوقهم من مدائحه قالئد ، ومعظم أشعاره في بني صمادح ، فهو 
شاعر المعتصم بن صمادح ، ومجازيه المنائح بالمدائح ، فمع كل هذا الكالم وكل ما قيل ال 

دل على شيء فإنما يدل على ان شعر ابن  نجد إال هذين النصين في باب المديح ، وهذا ان
 في بطون الكتب هذا ان ذكرت المدةبليطة قد ضاع ولم يصل إلينا منه إال بعض ما تفرق 

  .الطويلة التي عاشها مقارنة مع ما وصل من شعره 
وأولى هذه القصائد قصيدته الطائية في مدح المعتصم بن صمادح ، وقد ابتدأها بذكر طيف 

  :الخيال 
ــطا  برا ــدما ش ــي بع ــم زارن ــة ري   م

  تقنَّصــته فــي الحلــم بالشــط فاشــتطا   

    
ومن ثم ينتقل إلى التغزل بطيف الخيال ذاك ، وكأن من يحب حاضر بين يديه ، وقد استغرق 
ذلك األبيات الثمانية األولى ، ومن ثم ينتقل إلى لوحة أخرى غير مألوفة أال وهي وصف 

  :الديك 
ــقيقه   ــدجى وش ــى ال ــا ينع ــام لن   وق

  يــدير لنــا مــن بــين أجفانــه ســقطا   

    
  :وقد استغرقت هذه اللوحة األبيات الستة التالية ، ومن ثم يعود في اللوحة األخرى إلى الغزل 

ــده  ــاً بخ ــدغ نون ــف الص ــوهم عط   ت

ــا     ــه نقط ــال ينقط ــك الخ ــات بمس   فب

    
اللعس ،  فيذكر الصدغ ، والخد ، والخال ، وبرد الثغر ، والغدائر ، والجفون ، والشفاه

واأللحاظ المحيرة في خمسة أبيات أخرى ، ومن ثم ينتقل إلى وصف العذار وبعده الغمامة 
  :التي بروقها سالسل من ذهب في الظالم ، والتي اتخذ منها مدخال لغرضه األساس 

ــا  ــؤ برقهـ ــا تأللـ ــارية خلنـ   وسـ

ــمطا     ــد اش ــالم ق ــر والظ ــل تب   سالس

    
مطر فيه ، وكأنه وهو يتساقط على االرض فيصف الجو الماطر بالبحر لشدة هطول ال

والروض نثير المسك من بين جنباتها ، فيصل إلى الذروة من خالل حسن التخلص حين يربط 
  :بين هذا الحيا وحيا الممدوح 

  حيــاً الــبس البســتان وشــياً مرصــعاً

  ومد علـى العقيـان مـن سـندس بسـطا        

    
  كــأن ابــا يحيــى بــن معــن اجازهــا

ــن     ــا م ــطا فعلَّمه ــف والبس ــه الوك   كفِّ

    
واغلب معانيه وألفاظه مأنوسة مألوفة في الشعر العربي ، فالممدوح يفوق في جود كفِّه الغيث 
وزيادة بل هو الذي علمه الوكف والبسط ، ونجاره در وشذر ، فهو قالدة على جيد العليا ، 

وهذا المعنى ( وا بها وتمجدت تربته أينما حل ، وهو كريم يوقد النيران لالضياف لكي يهتد
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؛ النه ) جاهلي اتبع فيه الشاعر سنن من قبله من الشعراء في الداللة على كرم الممدوح 
مسقط الندى ، ومقصد الركبان ، فال يستطيع احد مع هذه الصفات ان يناقض وينافس الممدوح 

  : بكل حال حتى يصل إلى مبلغ من المبالغة يصل حد الشطط 
  منيــرة اظلمــتولــو قابــل الشــمس ال

ــا      ــدر النحط ــى الب ــا إل ــو أوم 35ســناها ول
  

    
وقد اقتصرت أبيات المديح على سبعة أبيات من مجموع اثنان وثالثون بيتاً ، وهذا ليس بشيء 

كما  الن هذه القصيدة طويلة تربو على التسعين بيتاً ولم يصل منها إال هذا العدد من األبيات
  . 36ذكر ابن خلكان 
انية في مدح المعتضد ، ويبدو من خالل أبياتها ان هناك جفوة كانت بين أما القصيدة الث

الممدوح وبين الشاعر سببها بعض المغرضين الذين حسدوه على مكانته ، وهي قصيدة ذات 
  :دخول مباشر 

ــلْ  ــي االمـ ــت مطـ ــك عقلـ   عليـ

  وفيـــك اعتقلـــت زرق االســـل     

    
الرحلة إلى الممدوح التي اتى على بذكر ) مطي األمل ( وكأنه يعرض من خالل االستعارة 

ذكرها الكثير من الشعراء ، فأصبحت ديدن من جاء بعدهم ، وهو من خالل كيل المديح 
والثناء وإسباغ صفات العال والمجد والرفعة والشجاعة في ترويع سرب العدا ، والتبحر في 

وهو في كنفه  معين الجدا إنما يحاول في عتاب رقيق ان يصف حاله وما صار إليه مآله ،
بين الممدوح نجح اعداؤه وحاسدوه إليه قد حطَّ رحاله ، وظاهر االمر ان هناك جفوة بينه وو
ي ان يوقدوا جذوتها ، فهو يكرع في وشل ، ويمدح نفسه في شعره للمرة األولى واصفاً ف

  :شجاعته ونصرته لذاك الممدوح 
ــن    ــه مـ ــايرتك أمانيـ ــى سـ   فتـ

  أقاصـــي الشـــواهقِ حتـــى نهـــْل   

    
  أعـــــد ألعـــــدائكم صـــــعدةً 

ــلْ     ــاً رفَـ ــرازاً وطرفـ ــالً جـ   ونصـ

    
ــ ـــجه ـــاز اب ــماء عالَّـن هيج ةٍ ــ     

ــْل    ــربِ القلَـ ــى وبضـ ــنِ الكُلَـ   بطعـ

    
هـــامـــي لمـــن سواشالح وشَـــخت  

ــلْ       ــن يح ــي م ــة ف ــابِ الخليق   رح

    
ــة ً   ــئتَ ريحانَــ ــم إذا شــ   تنســ

ــلْ     ــباً أفَـ ــئتَ عضـ ــز إذا شـ   وهـ

    
    اجِـــدم ـــكلى مـــي لَـــدثْلفَم  

ــْل؟    ــي يرتحـ ــى لكـ ــان ويقصـ   يهـ

    
فكانت النهاية الرحيل إلى رحاب المعتصم بن صمادح ، ولم ينس ان يختم القصيدة بما يناسب 

  :المقام بالدعاء للمعتضد 
 ــر ــيض بح ــال غ ــثُف ــورى ك غي   ال

ــبِْل       ــتَ الس ــاض وأن ــنحن الري 37ف
  

    
ابيات في هجاء  ةفهو الهجاء الذي لم ترد فيه سوى مقطوعة واحدة من اربع أما الباب األخير

  :شخص يدعى يوسف 



�2010���  3/ ��� ا����        ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب        ا���د 

 

 

44 

ــتُ لي ـــرأي ـــوس ـــيـي بـفَ ف هـت     
38فَخربــــه اُهللا بــــين البيــــوتْ    

  

    
وال أظن ان شعره قد اقتصر على هذه األغراض ولكن ما ضاع من شعره كان له دور في  

  .ذلك 
  :الشعراء  التأثير والتأثر ببقية  - 

من المظاهر األخرى التي يمكن اإلشارة إليها أو باألحرى التي أشار إليها البعض ممن 
ترجموا له مسألة التأثير والتأثر مع بقية الشعراء ، وهذا امر وارد مع الجميع لكن باختالف 

ومن  درجاته ، وما أشار أولئك  إلى هذا المواطن إال إلحساسهم بشدة هذه التأثير والتأثر ،
  :األمثلة على ذلك قوله 

ــى  ــك خلْتَنـ ــذيبِى كَأنَّـ ــذ ُّتَعـ    وتَلـ

    قــر حي ــم ــا لَ ــب م يطي ســي ــوداً فَلَ 39ع
  

    
هـ 463ت (وهو مأخوذ من قول ابن زيدون :(40علَّق صاحب الذخيرة على هذا البيت قائالً 

(41 :  
  تظنــــوني كــــالعود حقَّــــاً  

ــرقُ     ــين يح ــه ح ــم انفاس ــذ ُّ لك 42تل
  

    
  :في قوله  43ومن مظاهر التأثر األخرى ما أورده صاحب الذخيرة ايضاً 

ــده  ــاً بخ ــدغِ نون ــفَ الص ــوهم عط   ت

ــا      ــه نقطَ ــالِ ينقط ــك الخ ــاتَ بِمس 44فب
  

    
  : 45 )هـ  296ت ( وهذا كقول ابن المعتز 

ــ ـــة خـغالل ـــ ـــده صبغ وردـت ب     
ــال        ــة بخ ــدغ معجم ــون الص 46ون

  

    
  :في قوله  47الخريدة إلى ذلك  صاحب تأثير فقد أشارأما بالنسبة لمظاهر ال

ــلَبِ نَس فــاعضالم دهوا مــن الَّــزرــجس  

     ــاب ــه حب ــيض في ــا للب ــد طف ــا ق   م

    
ــه  ــرداء يُؤمـ ــية الـ ــفٌّ كحاشـ   صـ

    ابــد ــه هـ ــا فكأنّـ ــفُّ القَنَـ 48صـ
  

    
ـَّق عليهما قائالً   )احد في مضماره معههذا معنى ابتكره واخترعه وابتدعه ولم يجز : ( وعل

  : 50) هـ 533ت ( وإليه نظر قول ابن خفاجة  49
ــا  ــون كأنه ــه الغص ــفُّ ب ــدت تح   وغ

ــاء ِ     ــة زرقـ ــف بمقلـ ــدب يحـ 51هـ
  

    
  : 52 )هـ 488ت ( وقد أورد ابن بسام بيتين للمعتمد 

ــا   ــك ربم ــر ان ــري غي ــرت هج   اكث

ــور      ــي امـ ــاً علـ ــك احيانـ   عطفتـ

    
ــا  ــاجر بيننـ ــن التهـ ــا زمـ   فكأنمـ

ــاعا     ــل وس ـ لي ــال بـ 53دورُ ـت الوص
  

    
  :وهو ينظر إلى قول االسعد بن بليطة 

  س الصــهباء فــي لهواتــه  تَتَــنفَّ

ــالِ     ــي اآلصـ ــانِ فـ ــنَفُّسِ الريحـ   كَتَـ

    
ـــهنَاتجـــي وف النـــيـــا الخوكَأنَّم  

    ــرِ ال زجاتُ هــاعــال ســان وِص54م
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ـَّق ابن بسام على هذين البيتين قائالً والخيالن  وهذان النوعان من وصف الجدري : ( وقد عل
، ومن المالحظات 55)النادر غير موجودين في أشعار المحدثين والمولدين والعصريين إال في

المهمة التي يمكن االشارة إليها هي  قدرة ابن بليطة على استنباط المعاني وابتكارها 
  .مقدرة هذا الشاعر ومكانته على واختراعها وابتداعها ، وهذا ان دلَّ على شيء فانما يدل

   
  ) :الخصائص والمميزات الفنية واالسلوبية( الدراسة الفنية  )2(
لقد نظم ابن بليطة في شعره البيت اليتيم والنتفة والمقطوعة والقصيدة ، وقد استوفى من      

العذوبة ازت ألفاظه بالسهولة والسالسة والرقة وألفكار التي تطرق إليها ، وقد انمخالل نظمه ا
بعيداً عن غريب الكالم ووحشيه ، فالقاعدة العامة للشعر األندلسي تبقى تميل إلى الرقة 

وذلك ربما يعود إلى طبيعة البيئة التي  56كالمديح والرثاء  والسهولة خال بعض األغراض
عاشها ، وفي بعض األحيان كان مقلِّداً للشعراء المشارقة في اإلشارة إلى بعض األلفاظ 

قاة من البيئة المشرقية ، كالعرار ، والخمط ، ورامة ، وذي الرقمتين ، وذي االرطى ، المست
  :وهي اسماء مواضع فيما خال العرار والخمط فهما من النباتات 

ــطَّا    ــا شَ م ــد عــي ب ــم زارن ــةَ ري امبِر  

ــتَطَّا      ــط ِّفاشْ ــمِ بالشَّ ــي الحلْ ــتُه ف تَقنَّص  

    
  ثمـر الهـوى   رعى من ُأنـاسٍ فـي الحشـا   

ــا     ــرار وال الخمط الع ــرع ــم ي ــاً ول ينج  

    
   ــة ــانِ برامـ ــومِ البنـ ــاٌل ِلمرقُـ   خيـ

ــى      ــذي األرطَ ــالرقمتينِ ف ــأوبني ب 57ت
  

    
وقد ركز في بعض أشعاره على األلفاظ التي تصور شعائر الدين النصراني بحكم تغزله  

سيما معاني الهجر والفراق في باب الغزل  بإحدى فتياتهم ، وتكررت لديه بعض المعاني ، وال
، وال ادري هل هي تجربة حقيقة خاضها الشاعر من طرف واحد استدعت هذه اإلسقاطات أم 

، وفي المديح  ركَّز على معاني الجود  سيما شعراء الغزل العفيفوالن سبق هو التقليد لم
  .باب والكرم والشجاعة والبسالة حاله كحال بقية الشعراء في هذا ال

وصور ابن بليطة بسيطة بعيدة عن التعقيد قريبة إلى ذهن المتلقي وظف أساليب البيان لرسمها 
الطبيعة والبيئة األندلسية ،  ال سيما التشبيه الذي استعمله استعماالً متقناً في التعبير عن مظاهر

، يقول ابن  في اغلب االحيان) كأن(الداة  فكان له دور الصدارة في هذا الباب باستعمال ا
  :بليطة مستعمالً هذه األداة واصفاً ورد االقاح في صور متالحقة مكررة 

   هــط سوــن م ــفَر م ــا أص ــأن م   ك

ــوه زوارا      ــومٍ أتــ ــُل قَــ   عليــ

    
ــقالبة ٌ   ــه صــ ــأن مبيضــ   كــ

ــارا     ــتقبلوا الن ــاً فاس ــاروا مجوس   ص

    
  كأنَّــه ثغــر مــن هويــتُ وقــد    

    ــي ــه بفـ ــتُ فيـ ــارا ألقيـ 58دينَـ
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الذي  لتشبيه المجملموظفاً ا،  وقد يستعمل الكاف في بعض األحيان ايضاً ، وألكثر من مرة
  :ه وجه الشبه  يحذف في

ـ  ــدين كالعقيــــــ   ـوبخـــــ

ــ    ــبج ــ ــدغين كالسـ 59قِ ، وصـ
  

    
  :، وفيه تُحذف االداة ووجه الشبه  التشبيه البليغ وربما وظَّف

ــَؤادي    ــه ف ــي ل ــي ظب ــاسكفه   نَ

ــتُ      يب يــلوع ــا ض ــمس له ــي ش 60وه
  

    
  : ، وفيه تُذكر اداة التشبيه  لمرسلوقد يوظِّف التشبيه ا

ــي   ــاحم المتلظِّـ ــلوعي كالجـ   فضـ

ــاج      ــل الثَّجـ ــوعي كالوابـ 61ودمـ
  

    
  :في التشبيه ولكن بدرجة اقل ) مثل ( وربما استعمل 

   ــة ــن فض ــرادة م ــُل ب ــلُّ مث   والط

ــرِ      ــن عنب ــردة م ــي ب ــورة ف 62منث
  

    
  الــوتأتي االستعارة بالمرتبة الثانية ،وهي أرقى مرتبة من التشبيه ، وأكثر توظيفاً للخي

، لذا برزت فيه 63ان التصوير في الشعر األندلسي جاء معتمداً على الخيال أكثر من غيره ( 
  :، يقول ابن بليطة موظفاً التشخيص في شعره  64) التشخيص والتجسيم والتجسيد  ( ظواهر 

ــاغراً  وا ــوه ف ــر ف ــا افت ــنفط مهم   ل

     ــاء ــوقَ الم ــار ف ــان الن ــرى لس 65أج
  

    
فقد جعل للنفط فماً مفتوحاً ، وللنار لساناً ، ففي األولى تشخيص، وفي الثانية تجسيد ، ويتكرر 

  :األمر في قوله 
ــنَا  سةَ  َأمــي شدنَا عــاه ــتَ شَ ــو كُنْ   لَ

66والمـــزن تَبكينَـــا بعينـــى مـــذنب   
  

    
  :ويقول ايضاً موظفاً التجسيد 

  فبتنا نخـاُل الجـو بحـراً قـد أرسـلتْ     

ــا     ــه نَفط ــروقِ ل ــفُّ الب ــه ك ــى متن   عل

    
      :ويقول ايضاً موظِّفاً التجسيم  

    
  تـــألَّفَ مـــن در وشـــذرٍ نجـــاره

  سـمطا  فجاءتْ بـه العليـا علـى جيـدها       

    
ــه  ــت لوائ ــد تح ــار المج ــار س   إذا س

  ال إذا حطـــافلـــيس يحـــط المجـــد إ   

    
  إذ جعل للعلياء جيداً،والمجد كائناً حياً يسير ويحط معه تحت لوائه اينما حلَّ أو ارتحل

  :اما الكناية فقد جاءت بنسبة اقل في شعره إذ يقول 
  رفيع عماد النـار فـي الليـل للسـرى    

ــا      ــه خبط ــواء طارق ــبط العش ــا يخ 67فم
  

    
  :كريم وفي بعض االحيان يستقي صوره من القرآن ال 

ـــكَأنِّ ــى دعـ وسم ـــي ــا ربـ هــ     
ــعقَا    ــروع أن يصــ ــه الَّــ 68فَألْزمــ

  

    
  :أو من األمثال العربية 

  ــه تَاج ــاله َأع انوــر ــو شَ ــأن أن   ك

ــةَ الق ون    ارِيــفُّ م ــه كَ ــتْ علي ــااطَ 69رطَ
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  :أو قوله 
ــى    ضــد م ــذي ق ــد ال ــتُ أري   ولَس

ــه ا      ــيفُ في ــبقَ الس ــد س ــذْلفق 70لع
  

    
  :وربما استعمل بعض مصطلحات علم الفلك في وصف روضة من الرياض  

ــدول ــفَّتي جـ ــي ضـ ــا فـ   َأدواحهـ

   ــاقُوت ــه أزرق يـــــ   كَأنَّـــــ

    
ــي زورق   ــه ف ــري من ــأس تج   والك

      ــوت ــي الح ــرجيس ف ــا الب 71كأنَّه
  

    
يها ابن بليطة اما بخصوص الموسيقى واألوزان ، فالطويل كان في مقدمة البحور التي نظم عل

انه بحر صعب (ثم تاله السريع ؛ مع  72) ا يضارع الطويل في نسبة شيوعه فليس هناك م( ، 
المراس غير مألوف مع انه من البحور القديمة في الشعر العربي ؛ لذلك نفر منه ومن موسيقاه 

) أنفسهم عليه الشعراء انفسهم ، ولعل الذين نظموا فيه لم ينظموا إال حباً في التنوع جاهدين 
وهو بحر يتطلَّب االندفاع وراء النغم كما يندفع التيار من غير توقُّف ؛ ( فالمتقارب ،   73

،  75افع يأتي من قصر التفعيلة فعولن ، وهذا التد 74) حاماه كثير من الشعراء الفحول لذلك ت
متأخِّرة مع انه  وهذا التدافع يستدعي طول النفس في هذا البحر ، فالكامل ، الذي يأتي بمرتبة

ينافس الطويل على المرتبة األولى في بعض األحيان ، فالخفيف ، فالبسيط ، وهذا ما يقارب 
، فهو لم ينظم على بحر ) هذا إذا ما اضفنا مجزوء الرمل ( نصف أوزان العربية الستة عشر 

الهزج ، وهذه الوافر ، أو المديد ، او الرجز ، او المتدارك ، او المجتث ، او المضارع ، او
( االخيرة من البحور قليلة االستعمال في الشعر العربي ،  وقد نظم المجزوء من البحور 

  ) .مجزوء الخفيف ، والكامل ، والرمل 
اما بخصوص القوافي وحركاتها ، فقد نظم ابن بليطة القافية المطلقة والقافية المقيدة ، 

ظمها ، وهي نسبة تفوق النسبة المتعارف عليها واألخيرة تمثل نسبة تتجاوز ربع األبيات التي ن
، والمطلقة تشكل نسبتها اقل من ثالثة ارباع شعره ،  76% 10في الشعر العربي ، والتي تبلغ 

  . 77 %90وهي نسبة تقل عما هو متعارف عليه في الشعر العربي ، والتي تبلغ 
ظ ان الحروف التي وقد استعمل النصف من حروف العربية روياً ألشعاره ، ولكن المالح

 78لمتوسطة الشيوع في الشعر العربي جاءت بالمرتبة األولى هي الجيم ، وهو من القوافي ا
والطاء ، وهي من القوافي  79النادرة الشيوع في الشعر العربيوالتاء ، وهي من القوافي 

هي من ، ومن ثم الالم ، والراء ، والقاف ، والباء ، و 80القليلة الشيوع في الشعر العربي 
كلمات  ويعزى ذلك إلى نسبة ورودها في أواخر... الحروف كثيرة الشيوع في الشعر العربي 

األولى ليست من حروف الروي كثيرة الدوران  ة التي جاءت بالمرتبةالثالث والحروف 81اللغة 
على السنة الشعراء ، وهذا ربما يعود إلى ضياع الكثير من شعره كما ان قصائده الطويلة 

على تمكنه من  على هذه الحروف هذا من جانب ، ومن جانب آخر يعد هذا األمر دليالًجاءت 
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هذه الصنعة ، فقد ذكر ابن خلكان في وفيات األعيان معلقاً على قصيدته الطائية التي لم يصل 
ظمها مع وعورة مسلك وهي قصيدة طويلة مقدار تسعين بيتاً ، أحسن فيها نا: ( منها إال الثلث 

  . 82) ا حرف رويه
واخيراً فان ابن بليطة يرفد أوزانه وقوافيه ببعض الموسيقى الخارجية من خالل بعض 

  :األساليب التي ترد في شعره ، فمن ذلك تكراره ألسلوب االستفهام 
ــانفراجِ  ــوعتي بـ ــتد لـ ــن ِلمشـ   ؟مـ

ــاجِ     ــي بابتهـــ ــد كربتـــ   ولممتـــ

    
ــ  ــاس   م ــورِ الن َأج ــن ــري م ن مجي

ــحك   ؟اًمـــــــــــــــــــ

   

ــ ــعب العــالج   ذيوع 83ري مــن داء ص
  

    

  :فعل األمر  تكرار أو
  ــج ــين عـ ــذي األيكتـ ــج بـ   عـ

   ـــــجـــــين همهـــــج األدهو  

    
   ــن ــو مـ ــد نحـ ــل الوخـ   وصـ

    جــتل ــد يعـــ ــرك الوجـــ   تَـــ

    
  ÷ـوارقَ نَجــــد الغــــويرِِ واهــــ

     األرِج ــه ــى روحــ ــط علــ   بــ

    
ــا  ــة المحــ ــتمس روضــ   والــ

    هِجــب ــه الـ ــي روضـ ــن فـ 84سـ
  

    
، كذلك تكراره ) ارق واهبط ( و ) صل وترك ( الحظ ايضاً تكراره للطباق في قوله والم

، ونجده يتكرر مرة أخرى ، ولكن مع أسلوب أخر أال وهو رد ) الواو ( لحرف العطف 
  :االعجاز على الصدور 

  فَبِمنــــــــآك اكترابــــــــي

ــاجي     ــاك ابتهـــــ   وبلُقْيـــــ

    
ــجوٍ  ــار شَـــ ــي نـــ   وبقلبـــ

  اجيوكـــــذاك البعـــــد شَـــــ   

    
ــو   ــاقِ يرجــ ــوى العشــ   وهــ

ــر راج     ــا غيـــــ   وهوانـــــ

    
ــتَّى   ــاس شَــ ــاج النــ   واحتيــ

ــاجِي    ــلُّ احتيـــ ــم كُـــ   ولَكُـــ

    
ــ ــن ينـ ــين ، ومـ ــوى حـ   ـوالهـ

ــ    ــاجي ــ ــر نـ ــإنَّي غيـ 85ج فـ
  

    
 وهو يوظِّف في البيت االول اسلوباً من أساليب البديع أال وهو الطباق أو باألحرى المقابلة بين 

  :، وربما وظَّف اسلوب الجناس في شعره ) اكترابي وابتهاجي ( وبين ) ك منآك ولقيا( 
 ــه ــوى ولعلَّ ــي اله ــاه ف ــي عس جُأر  

    ــه ــلِ لَعلَّ ــاَل العلي ــفُوا ح صــو و 86ولَ
  

    
  :أو قوله ايضاً 

ــلْ   ــي األمـ ــتُ مطـ ــك عقلـ   عليـ

ــْل    ــزرقِ األسـ ــتُ بـ ــك اعتقلـ   وفيـ

    
ــ ـــك تـوفي ـــنسم هـتُ زــ ر الـالع     

87جنيـــاً وروض العـــال قـــد ذبـــْل   
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واالستعارة ،  فضال عن الجناس) العال ( كذلك لفظة  هذه أبياتهوهو يكرر حروف الجر في 
على الرغم من ضياع  األشعارالقاريء إال ان يعجب بهذه  أووفي نهاية المطاف اليسع المرء 

فلم يصلنا إال ما تفرق في شتيت المظان التي ترجمت له أو جاءت على ذكر  الكثير منها ،
  .  أشعاره

      
 :منهج المحقق وعمله  -

 
جمعت شعر ابن بليطة ثابت النسبة إليه من شتيت المظان التي ترجمت لحياته   - 

  .شعره   وأوردت
  .رتبت هذا الشعر على القوافي االبتثية  - 
  .رها الشعري الذي نظمت عليه لكل وحدة شعرية بح أعطيت - 
  .داخل كل وحدة شعرية من شعر الشاعر  األبياترقمت  - 
  .من مصدر  أكثرالشعرية عند ورودها في  لألبياتاثبت اختالف الروايات  - 
  .حتاج إلى شرح عندما ترد في شعره شرحت بعض المفردات التي ت - 
  . األندلسيينخصصت حقال لشعره متدافع النسبة مع غيره من الشعراء  - 
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  مجموع شعره
  

  )قافية الهمزة(
 )1 (  

  )الكاملمن (                                                        :قال األسعد يصف النفط 
  والــنفط مهمــا افتــر فــوه فــاغراً -1

ــان الَّ      ــرى لس ــاء أج ــوقَ الم ــار ف   ن

    
ــارمٍ  -2 ــي ص ــدا ف ــب ب ــه ذه   فكأن

      ــماء ــم س ــي أدي ــرق ف ــع ب   أو رج

    
  
  : والتوثيق التخريج  - )  1( 

سرور النفس بمدارك الحواس  ،  794/  2مج/  1ق : الجزيرة  أهلالذخيرة في محاسن 
  .فقط  األولالبيت   366/ 1:الخمس 

  :روح والتعليقات الش
وجهها ، :  األرض وأدمة... ظاهر جلده : ما ظهر منها ، واديم كل شيء : أديم السماء  -2

  . 45/  1مج )  ادم ( مادة : لسان العرب : ينظر 
  

                                                  )2 (  
  ) السريع من (                                                          : وقال يصف زورقا

ــرتُه عاِئ -1 ــمـوزورقٍ  َأبصـ اًـــ     
      ــاء ــر دْأمـ ــى ظَهـ ــد تمطَّـ   وقـ

    
2-   ــاِئر ــكْله طَـ ــي شَـ ــه فـ   كَأنَّـ

      ــاء ــى المـ ــه علَـ ــد جناحيـ   مـ

    
  
   : والتوثيق التخريج –)  2( 

: المبرزين وغايات المميزين  ، رايات 797/ 2مج/ 1ق :اسن اهل الجزيرة الذخيرة في مح
82  .  

    :الشروح والتعليقات 
، والدأماء ) ظهر دأماء وقد تمطى ( بدل ) قد امتطى ظهر الدأماء ( في رايات المبرزين -1
  . 1313/  2مج ) دأم ( مادة : لسان العرب : البحر ، ينظر : 

  )قافية الباء(
  )3 (  

  )من السريع (                                :  في النسيب وما يناسبه من األوصاف قالو 
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ــوى -1 ــدي س ــين عن ــومِ الب ــيس لي   ل

   ـــــكْبهـــــا ســـــدامع نَجيعم  

    
اـهـــفانـض بأجـا فَـــكأنَّمــ -2     

   ــب ــانتثَر الحـــ ــةً فـــ   رمانـــ

    
  
  : قوالتوثي التخريج  - )  3( 
معاهد ،   94: السحر والشعر  ،792/  2مج/  1ق :الجزيرة  أهلذخيرة في محاسن ال 

  .  250 -1/249: شواهد التلخيص  على التنصيص
  : الشروح والتعليقات  

: الطري منه ، ينظر : هو دم الجوف خاصة ، وقيل: الدم ، وقيل : النجيع : نجيعها  -1
  .  4354/  6مج ) نجع : ( مادة : لسان العرب 

  
  )4 (  
  ) من الكامل (                                                                                

ــجهلَبِ -1 نَس فــاع ضالم دــزر ــن الَّ ــوا م س  

     ــاب ــه حب ــيض في ــا للب ــد طف ــا ق   م

    
2-  ُؤمي داءــر ــية ال ــفٌّ كحاش ــص هــــ     

      ــد ــه هـ ــا فكأنّـ ــفُّ القَنَـ   ابصـ

    
  
  : والتوثيق التخريج –)  1(  

،  270-  90/   2ج/  17مج /قسم شعراء المغرب واالندلس  :وجريدة العصر  خريدة القصر
 126:المطرب من أشعار أهل المغرب ، 587/  3ج /18مج  /قسم شعراء المغرب واألندلس 

.  
  

  :الشروح والتعليقات 
) ماء طفت (، وفي المطرب ) ما قد طفا(دل ب) ماء طفا ( في الخريدة الرواية الثانية  -1

نُفَّاخاته : حبب الماء ، وحبابه بالفتح ، طرائقه ، وقيل : ، وحباب ) ما قد طفا ( بدل 
) حبب(مادة : الحية ، لسان العرب : والحباب ...، وفقاقيعه التي تطفو كانها القوارير 

 .  746/  2مج 

ورق االرطى : والهداب ... شعرة النابتة على شفر العين ال: الهدبة والهدبة : هداب  -2
/  6مج ) هدب(مادة : وهداب النخل سعفه ، لسان العرب . ، وكل ما لم ينبسط ورقه 

4628 – 4629 .   
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 )5 (  
  )من الكامل (                                                     :بن بليطة  األسعد قالو 
ــ -1 ــو كُنْ ــنَالَ سةَ  َأمــي شدنَا عــاه تَ شَ     

ــذنبِ      ــى مـ ــا بعينـ ــزن تَبكينَـ   والمـ

    
ــعاعها -2 ــدتْ أديــم شُ قــد م والشَّــمس    

ــربِ     ــم تَغ ــر أن لَ ــنَح غي ــي اَألرضِ تَج   ف

    
3-   ضادةُ فــرب ذاذَ بـهلْـتَ الــرـــــخة     

ــد غُربِ    ــ ق ــن فَ ــتْ م ــعٍلَ ــذْهبِ وق نطْ م  

    
  
  : والتوثيق  التخريج –)  5(  

/  1ق :الجزيرة  أهلمحاسن  في الذخيرة ،   895:قالئد العقيان ،  175: جذوة المقتبس 
/ 1:الحواس الخمس  سرور النفس بمدارك  ،  300 - 299: بغية الملتمس  ،791/  2مج

نفح الطيب  ، 75/ 1: دباألفي فنون  اإلربنهاية  ،   170 - 2/169: السيراء  الحلة، 130
 معاهد التنصيص علىوالثاني ،  األول، البيتان  4/52مج :الرطيب  األندلس من غصن

      . 98/ 2  : التلخيص  شواهد
  :الشروح والتعليقات 

، و ) بعيني مذنب ( بدل ) بعين المذنب ( ، و) شاهدنا ( بدل ) تشهدنا : ( في القالئد  -1
الحلة السيراء ومعاهد ، وفي   ) أمسنا( بدل  )أنسها : ( معاهد التنصيص  في

: ، والمزن ) تبكينا ( بدل ) يبكينا : ( س  التنصيص ونفح الطيب وسرور النف
) مزن ( مادة : عرب لسان ال: السحاب ذو الماء ، ينظر : السحاب عامة ، وقيل 

   4194/  6مج
، جنح تميل : نح تج ،) تغرب ( بدل ) تذهب : ( تنصيص لومعاهد ا اإلربنهاية في  -2

 . 696/  1مج ) جنح ( مادة : لسان العرب : مال ، :  ...إليه 

) برادة من فضة :  ( ومعاهد التنصيص  اإلربفي الذخيرة والحلة السيراء ونهاية  -3
الئد في قو  ،) خلت ( بدل ) قلت : ( ، وفي سرور النفس ) به برادة فضة (  بدل 

ـَربلَتْ (   العقيان  ـِلَتْ غ (بدل ) قد غ : المطر الخفيف ، وقيل  :، والرذاذ ) ـُرب
مادة : لسان العرب : هو بعد الطل ، : الساكن الدائم الصغار القطر كأنه غبار ، وقيل 

: لسان العرب : البساط ، من االدم معروف ، : ، والنطع  1632/  2مج) رذذ ( 
  . 4460/  2مج) نطع ( مادة 
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    )قافية التاء(
 )6 (  

  )من الخفيف  ( :لاقو
ــتُ   -1 ــلَّ ولَيـ ــى لَعـ ــتْ للمنـ   لَقَّنَـ

ــتُ      ــت وكَيـ ــرام كَيـ ــكوى الغـ   ولشـ

    
ــلٍّ   -2 ــن معـ ــي مـ ــاذا تعللـ   فبمـ

  يــتُجمــؤيس مــن جنابــه مــا ارتَ      

    
  قَــد شَــجاني جفَــاُؤه، وبرانــي    -3

  بـــه مـــا طويـــتُمـــن حوطَـــواني    

    
4-  ــي ــي حـ ــذوُل أنِّـ ــال العـ   فيخـ

ــ    ــتُ وَأنـ ــويرة ميـ ــوى نُـ ــن هـ   ا مـ

    
ــَؤادي ك   -5 ــه ف ــي ل ــي ظب ــاسفه   نَ

ــا ضــلوعي بيــتُ        ــي شــمس له   وه

    
  فَرعـــى اُهللا بـــالغُويرِ مقيمـــاً   -6

  ال يراعـــي مـــن حبـــه مـــا رعيـــتُ   

    
ــي  -7 ــه قَلْبِـ ــاِل دلَّـ ــاً للجمـ   عجبـ

ــتُ      ــوى فارعويـ ــتُ للنَّـ ــدما طقْـ   بعـ

    
ــر ا -8 ــفبقص َأيــوى ر ــتُ محبـلل اًــ     

ــتُ           َأيــد ر ــا قَ ــه م ــب من ــلب الُّل س  

    
  ـأســفر الصــبح منــه إذ ســفر النُّقــ -9

ــ    ــتُ   ـ ــا اجتلَي ــبري م ــأجلى تص   ب ف

    
ــل بعين   -10 ــبا يمي ــتُ الص يكُمـــو   ي

ــ    ــتُ ــ ــار الكُميـ ــه ال العقـ   ه وعطفَيـ

    
ــ  -11 ــهم لحظ ــتُ َأس يمــا ر ــي م   يليتن

ــتُ       ــين رميـ ــبت حـ ــؤادي أصـ   ففـ

    
  لــذ َّ لــي مــا جنيــت مــن وجنتيــه -12

  وعلــى نـــاظري جنَــى مـــا جنيـــتُ     

    
    :ومنها 

    
ــي    -13 ــالٌل وإنِّ ــوى ض ــاع اله   واتِّب

  لــــو تهــــديتُ للســــلْو اهتَــــديتُ   

    
ــه   -14 ــي لدي ــدي، ونفس ــا المبع   أيه

ــتُ       يــك ه ــا من ــا له ــي في ــات نفس   ه

    
     

  : والتوثيق التخريج  - )  6( 
 /4، ق 267 - 266 / 2 ج /17مج / قسم المغرب واالندلس :خريدة القصر وجريدة العصر 

  . 172 - 171 /2 ج /20مج
  : الشروح والتعليقات 

  ) .لقَّنَتْ ( بدل ) بنيت (  : األولى الخريدة روايةفي    -1
: ،  ناسالكُ ن فيه من الحر ، وهومولج الوحش من الظباء والبقر تستك:  المكنس  : كناس -5

  . 3938/  5مج) كنس ( مادة : لسان العرب 
الغور : غور كل شيء قعره ، وغور تهامة ما بين ذات عرق والبحر ، وقيل : الغوير  – 6

   . 3312/  5مج ) غور ( مادة : لسان العرب : ،تهامة وما يلي اليمن 
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طقت  للنوى ( بدل ) طعت للهوى (، و ) قلبي  (بدل ) لبي ( االولى  الخريدة روايةفي   -7
. (    
  

 )7 (  
  :والتشبيهات قوله في وصف الياسمين والنارنج معا  األوصاففي  أشعارهومن 

  )مخلع البسيط (                                                                           
ــنا   - 1 ــمين حس ــز الياس ــد أعج   ق

ــف      ــة صــ ــق نارنجــ   اتيفويــ

    
ـــك – 2 ـــه لـأن ـــؤ نظـؤل م ـي     

ــرات ِ      ــدي مزعفَــ ــوق ثُــ   فــ

    
  أو كَفَـــراشِ اللجـــينِ صـــيغَتْ - 3

  علــــى كُــــرات مــــذهبات ِ        

    
  
  :التخريج والتوثيق  –)  7(  

 /4، ق 269 / 2ج /  17مج /واألندلسقسم شعراء المغرب : وجريدة العصر خريدة القصر
   175 / 2ج /20مج

 )8 (  
  )من السريع (                                                                     : وقال 
ــا   - 1 ــاء أزهارهـ ــة غَنَّـ   وروضـ

ــحار ه    ــةً أسـ ـــمعلنَـ   اروتِ ــ

    
2 –    يــفَّت ــي ض ــا ف ــَأدواحه   دولج

    ــاقُوت ــه أزرق يــــ   كَأنَّــــ

    
والكـــأس تجـــري منـــه فـــي  – 3

  زورق

   

  ــوت ــي الح ــرجيس ف ــا الب   كأنَّه

    

  
    :التخريج والتوثيق  –)  8( 

،  269  / 2ج  /  17مج /واألندلسقسم شعراء المغرب : يدة العصر خريدة القصر وجر
  .  176 - 175 / 2ج /20مج /4ق
  

 )9 (  
  )المتقارب(           :لنفسه أنشدني ابن بلطية األسعد : قال *أبو بكر الخوالني المنجم وأنشد

ــه  -1 ــي بيتـ ــفَ فـ ــتُ ليوسـ   رأيـ

ــوتْ    ــين البيــ ــه اُهللا بــ   فَخربــ

    
2- صـــالة عـــاله الغُبـــار حصـــير  

  وتْوقـــد نســـجتْ فوقَـــه العنكبـــ     

    
ــه  -3 ــتُ ل ــير : فقل ــذاك الحص ــم ل   ك

ــوتْ     ــه القن ــر في ــم تَقْ ــك ل ــم ل   وك
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ــاَل  -4 ــ: فق ــتُـيـفـك ألـهنال هــ     
ــوتْ     ــى أن أمـ ــون إلـ ــم يكـ   وثـ

    
   

  : والتوثيق التخريج  - )  9( 
 وجريدة القصر خريدة،  799 – 798/  2مج/ 1ق: الجزيرة  أهلالذخيرة في محاسن 

  . 90 / 2ج /17مج   /واألندلسقسم شعراء المغرب :  العصر
جذوة : الشعراء المشهورين  باجي من اهل باجة سكن اشبيلية منال ابو بكر الخوالني* 

انه ) االصفهاني ( وقد ذكر صاحب الخريدة ،    2/695: ، بغية الملتمس  379: المقتبس 
قسم شعراء المغرب  : كان منجم المعتمد بن عباد ، ينظر خريدة القصر وجريدة العصر 

   . 674/  2ج/ 4ق/20مج   ،  584/  3ج /18مج   /واألندلس
  : الشروح والتعليقات 

  ) .كم لذاك ( بدل ) كم لهذا : ( في الخريدة  -3
  

  )10 (  
ـَط وقال في أسود ـَط    )من الكامل (                     :الشعر ، يسقي خمراً   َأحدب ، ق

1-    تُ بِــهــولَه زِنجــي بيــا ر  

   قُوتَـــهمم عنـــد ســـناه الشَّـــمس  

    
2-    لُــهكاه غَــاب قَــد بدوــدحم  

  كَبيــه فــال تَــرى ِليتَــه   فــي منْ   

    
ــه  -3 ــد ِلمتَـ ــم التَّجعيـ ــد حكَّـ   قـ

     ــه ــا تُوتَــ ــتْ فَكأنَّهــ   فَتراكَمــ

    
  وإذا ســـعى بالكَـــأسِ تَحســـبه -4

   رجحــد ــالً يـ ــه جعـ ــص ياقوتَـ   فُـ

    
5- هـــدفـــي ي وكأنَّـــه والكـــأس  

      ــه ــو عفريتَ ــي الج ــى ف مر ــم   نج

    
                                             

  : والتوثيق التخريج  -)  10(  
  :  القصروجريدة العصر خريدة ، 5 - 3 - 2 - 1، االبيات  899  – 898  :ان يقالئد العق

االبيات االول والثاني والشطر االول .  588 / 3ج /18مج /شعراء المغرب واالندلس  قسم
 ، البيتان االول 679 / 2ج /20مج /4ق ، الرابعمن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت 

  . ، االبيات االربعة االولى  189ـ  188  :، السحر والشعر   والخامس
  :الشروح والتعليقات 

  وفي السحر) الشمس عند سناه (بدل ) شمس الضحى لدجاه : ( الخريدة  القالئد وفي في -1
  .) سناه  (بدل ) دجاه ( و) لهوت ( بدل ) خلوت : ( والشعر  
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، ) فال(بدل  )فما:( الخريدة  ، وفي) في منكبيه فال(بدل ) تنييه فمافي م: ( القالئد  في -2
    . 4111/  5مج ) ليت ( مادة : لسان العرب : صفحة العنق ، ) : بالكسر(والليت 

  ، وفي السحر) قد حكم التجعيد لمته ( بدل ) قد حبب التجعيد وفرته : ( في القالئد  - 3
  .) فتراكمت ( بدل ) وتراكمت ( و ) حكم ( بدل ) ركب : ( والشعر       
) .  عفريته  نجم رمى في الجو( بدل ) .جعل يدحرج فص ياقوته : (  الخريدة في القالئد -4

                                                                             
 )11 (  

   ) من المنسرح (                                                                  :وقال
ــة ٌ   -1 ــدموع جاري ــه وال ــتُ ب   ظَلْ

ــا  ُأ    ــه واللِّيتـ ــد منـ ــُل الجيـ   قبـ

    
ــى إذا وردتْ -2 ــر دراً حتــ   تقطُــ

ــا     ــدن ياقوتـ ــه عـ ــةَ خديـ   روضـ

    
  
  : والتوثيقالتخريج   -)  11( 

شواهد  التنصيص على  معاهد ، 791/  2مج/  1ق : يرة الذخيرة في محاسن اهل الجز
  .   1/249: التلخيص 

  :الشروح والتعليقات 
  ) .الجيد ( بدل ) الخد : ( في معاهد التنصيص -1
  

  )قافية الجيم(
  )12 (  

 )من الخفيف (                                                                       :لاوق

ــن ِل -1 ــانفراجِ ؟  مــ ــوعتي بــ ــتد لــ   مشــ
   

ــاج ِ  ــي بابتهــــ ــد كربتــــ   ولممتــــ
    

ــاً ؟      -2 ــاس حكم ــورِ الن َأج ــن ــري م ــن مجي م  
   

  وعــــذيري مــــن داء صــــعب العــــالجِ 
    

  يجمـــــح القلـــــب فيـــــه أي جمـــــاح -3
   

ــاج ِ  ــدموع َأي لَجــــ ــج الــــ   وتَلــــ
    

ــي  -4 ــاحم المتلظِّــــ ــلوعي كالجــــ   فضــــ
   

ــاجِ  ــل الثَّجــــ ــوعي كالوابــــ   ودمــــ
    

ــا القَ -5 ــر، ال رشَـ ــا القصـ ــبرشَـ ــرِِ أصبحـ   ـفْـ
   

ــ ــي داج ِ ـــ ــبِيه ليلــ ــومي شَــ   تُ ويــ
    

ــالم   -6 ــي ظَــ ــده فــ ــن فَقَــ ــوني مــ ــراج ِ     وجفــ ــي ســ ــه فــ ــديق طَرفــ   وبتحــ
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    ومـــــــجـه نــديـا لـنَـلقـِر لـقم -7
   

ــاج ِ   ــُل عجــ ــاد لَيــ ــرى الجيــ   ولمجــ
    

  
  : والتوثيق التخريج –) 12 (

 /4، ق 266/  2ج /17مج /واألندلس قسم شعراء المغرب :خريدة القصر وجريدة العصر 
    . 171 - 170 / 2ج /20مج

  :الشروح والتوثيق 
: ، والوابل  553/  1مج )  جحم( مادة : لسان العرب : ،  المكان شديد الحر:  الجاحم – 4

الثج : ، والثجاج  4755/  6مج ) وبل ( مادة : ان العرب لس: ، المطر الشديد الضخم القطر 
/  1مج ) ثجج ( مادة : لسان العرب : الصب الكثير ، وخَص بعضهم به صب الماء الكثير ، 

472   .   
  ) .وبتحديق ( بدل ) وبتخييل  : ( األولى الخريدة روايةفي  - 6
  
  

   
                              )13 (  

  )مجزوء الرمل (  :لاوق
ــي   -1 ــك داجِـ ــي فيـ ــُل حبـ   ليـ

ــراجِي      ــل ســ ــل الوصــ   فَاجعــ

    
آك ـنـــــــــــــــمـبِـَف -2

    يــــــرابـاكت

   

  وبلُقْيـــــــاك ابتهـــــــاجي 

    

ــ -3 ـــي نـوبقلب ــجـار شَـ و ـــ
ٍ    

   

ــاجي ــد شَـــ ــذاك البعـــ   وكـــ

    

ــ -4 ــوى الـوه ــرجـاقِ يـعش وــ     
  وهوانـــــــا غيـــــــر راج    

    
ــ -5 ــتَّىواحتيــ ــاس شَــ   اج النــ

ــاجِي     ــلُّ احتيـــ ــم كُـــ   ولَكُـــ

    
    ـن ينـين ، ومحوالهوى  -6

ـ       ج فـــإنِّي غيـــر نـــاجي   ـــ
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  : والتوثيق التخريج –)  13(  
 265 – 264/  2ج /17مج  /واألندلس لمغربقسم شعراء ا :خريدة القصر وجريدة العصر 

  . 170 – 169 / 2ج / 20 مج /4 ، ق
  : الشروح والتعليقات

  ) .اكترابي ( بدل ) اكتراثي : ( الثانية  الخريدة روايةفي  -1
  

 )14 (  
  ) السريع (                                                       :وله في سمج بين مليحين

  د َأتَــىالــدهر بمــا قَــ أمــا تَــرى -1

      جــم ــذا الس هنِ وــذي ــنِ ه سح ــن م  

    
  غْـــرةكَـــدرتى عقْـــد علـــى ث -2

     جــب ــن سـ ــطَةٌ مـ ــا واسـ   بينَهمـ

    
  
  : والتوثيق  التخريج  -)  14( 

  ،  793/  2مج/  1ق :الجزيرة  أهللذخيرة في محاسن ا،  175: جذوة المقتبس 
    .  1/300ج: بغية الملتمس 

  :الشروح والتعليقات 
، وال يستقيم بها الوزن ، والصحيح ان ترد من دون ) ما ب( بدل ) ا مل: ( في الجذوة  -1

/  3مج ) سمج  (مادة : لسان العرب : ،قَبح ) : بالضم ( سمج الشيء : ، والسمج  تشديد
2087 .   
السبج : ، وسبج  487/  1مج ) ثغر ( مادة : لسان العرب : ،  نقرة النحر: الثغرة  – 2

   .  1913/  3مج ) سبج ( مادة : لسان العرب : خرز اسود ، 
  

 )15 (  
  ) مجزوء الوافر (  :فمن ذلك قوله 
1-    جــز ــدمعِِ  يمـ ــي بالـ   دع دمـ

     ــج ــالنفس يلْهــ ــوى بــ   والهــ

    
ــتْ الحــ   -2 بلـر نــبِـلْـقَـِز يــ     

ــولج ر    ــدغِ المصــ ــةُ  الصــ   بــ

    
ــ  -3 جدـــو ـــا الف ـــرع عل ـى صب     

  حِ الجبـــــينِ المتَـــــبلّجــــــ   

    
ــ  -4 ــنِّـثـتَـبِ المـوالقضيـ يـــ     

   ــرِج ــبِ المتَرجـــــ   والكثيـــــ

    
5-  ـــسةَ الحـــرمـــني يـــا عسأح  

  نِ فقَتْلـــي بـــك يســـمج  ــــ   
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  : والتوثيق التخريج  -)  15(  
 /4، ق   263 / 2ج /17مج / واألندلس قسم شعراء المغرب: خريدة القصر وجريدة العصر 

  .  167 - 166 / 2 ج / 20 مج
                                              :الشروح والتعليقات 

،  2415/  4مج ) صدغ  (مادة : لسان العرب : ،  ما بين العين واالذن: الصدغ  – 2
عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على : الملتوي كالصولجان ، والصولجان : والمصولج 
  . 2479/  4مج ) صلج ( مادة : لسان العرب : الدواب ، 

لسان العرب : عمرة ،  المرأةالشذرة من الخرز يفصل بها النظم ، وبها سميت : عمرة  – 5
   . 3103/  4مج ) عمر ( مادة : 

 )16 (  
  ) مجزوء الخفيف (                                                              : وقوله 

1-  ــج ــين عـ ــذي األيكتـ ــج بـ   عـ

   ــج ــين هـــ ــج األدهمـــ   وهـــ

    
ــ -2 ــل الوخ ـــد نـوص ـــو مـح نـ     

    جــتل ــد يعـــ ــرك الوجـــ   تَـــ

    
ــ -3 قَ نَجـــَوار يالغو ــرِِ واهـد ــ     

     األرِج بــــط علــــى روحــــه  

    
ـــوالت -4 اـة المحـــس روضـــم     

      هِجــب ــه الـ ــي روضـ ــن فـ   سـ

    
ــ  -5 ــرى نُويــ ــى أن تــ   ـفعســ

ــ    ــتَلجــــ ــين تَخْـــ   رة والعـــ

    
ــ -6 ـــى غُـوعس ــفُـال ةُـم َؤاــ     

ــرِجد ب    ــرأه تنفَــــــ   مــــــ

    
ـــدواِئـفَ -7 ــــهـي بــ ا دواـــ     

       ِئــي ، فقــل لــي متــى الفــرج  

    
ـــقَ -8 ـــم ـــاِئـي دقَـر ف قٍ ـــ     

    جرــي د ــميري وفــ ــن ضــ   مــ

    
ـــأي -9 ـــا المـه ـــرِض الـع ذيـ     

ــ    ــرتَتجبـــ ــاه مـــ   اب رحمـــ

    
  الــه ظـاري بـهـنـف -10

   ــج ــه حجـــ ــي بـــ   م ، وليلـــ

    
12- مـ ـَأج ـا الجميــــهــــن أيـلَـ     

ــ    ــمج ـــ ــكم ســ   ُل ، فِإعراضــ

    
ـــوتَ -13 ـــجـهـقْ بمـرفَـ ةـــ     

      ـــجههـــي مـــن َأنفَـــسِ الم  

    
ـــوت -14 ــنَـُلـتْـقـرج فَـحـ اـــ     

    جــر ــاجِيلكُم حـــ ــي أنـــ   فـــ

    
15- ـــفَبع ـــيس ــريـن مـى ب م ــ

ٍ    

   

  ـــــجوبمـــــا فـــــيكُم نَه  

    

  ــليـذي عـوالصليبِ الَّ -16

  عـــرج -علـــى زعمكـــم  -ه ــــ   

    
ذيـــــك الـثــــليـثـتـوب -17     

وِجدــز ــلِ يـــ ــيس بالعقْـــ   لـــ
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ـــوحـصـوف -18 ــك الَّتـاتـ يـــ     

    ــتَهِج ــى وتَبـــ ــك تُزهـــ   بـــ

    
19- ـيي مبالـأتُـو دواــون    

     جــر ــلْبِ والســ ــن والصــ   جِــ

    
ــ -20 ـــوالسوافي ـــي األنَـن ف اــ     

     ــزج ــي الهـ ــالطير فـ ــيد كـ   شـ

    
ـــانـفـأجـوب -21 ــك التــ يـــ     

   جعرِ والـــــدـــــحللس ـــــيه  

    
   ـ قيـعـن كالـديـخـوب -22

ــ    ـــــ ــبجقِ ، وصــ   دغين كالســ

    
ـــغـثـوب -23 ـــر وددت لــ وـــ     

ــ    ــالفَلَجثلَّـــ ــدر بـــ   ج الصـــ

    
ـــطـأعـوب -24 ــــك التـافـ يــ     

     جمفانْــــد ــــرطــــوت الخَص  

    
ـــــيـحـارك الشـزنَّــــوبِ -25     

  لخَاِلــــك الحــــرِج حِ وخـــــ   

    
26- طْفَــةٌ عىــــةٌ علـفَـــطْـع     

    ــج ــم لَهـــ ــتَهامٍ بكـــ   مســـ

    
ـــدي -27 ـــن ــــواكُـي هـه ف مـ     

   ْــوج ــت وال عـــــ   دون أمـــــ

    
  قــل ِلمــن لَــج فــي المــال     -28

  نــــــــا ألــــــــج وتَهيام م    

    
  كيـــف أســـطيع تـــرك مـــن: -29

   ــزج ــالنّفس ممتـــ ــو بـــ   هـــ

    
رةــــويـي نُـوى فـــفالهــ -30     

     ــــجنَ فـــي لُجــــيق العغَـــر  

    
ــــويـى نُــــؤادي الـوفُــ -31     

  رةَ مـــا دمـــتُ منـــزعج  ــــ   

    
  
    : والتوثيق يجالتخر –)  16(  

،  264 – 263 / 2ج/17مج /واألندلسقسم شعراء المغرب  :قصر وجريدة العصر خريدة ال
  . 168- 167 / 2 ج / 20مج /4ق

   :الشروح والتعليقات 
: وغيرهما ،  واإلبلاالسود يكون في الخيل :  واألدهمالسواد ، : الدهمة :  األدهمين – 1

   . 1443/  2مج ) دهم ( مادة : لسان العرب 
 (مادة : لسان العرب : ،  من سير االبل ، وهو سعة الخطو في المشي ضرب: الوخد   – 2

، واعتلج الهم في صدره كذلك اعتلج الموج التطم وهو منه : ، اعتلج  4789/  6 مج )وخد 
   . 3065/  4مج ) علج ( مادة : لسان العرب : على مثله ، 

: لسان العرب : توى ، واس ما غلظ منها واشرف وارتفع ...  األرضالنجد من : نجد  – 3
   .  4345/  6مج ) نجد ( مادة 

الدقُّ كل شيء دقَّ : ، والدقائق ) دقائق ( بدل ) رقائق : ( انية الث الخريدة روايةفي  -8 
: ، درج  1707/  2مج ) دقق (مادة : لسان العرب : غامض ، : وشيء دقيق ... وصغر 
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: لسان العرب : ب ، والدرجة المنزلة ، احدة الدرجات ، وهي الطبقات من المراتالدرجة و
  .  1351/  2مج ) درج ( مادة 

   .، وال يستقيم المعنى بها ) باب ( بدل ) بات : (  األولى الخريدة روايةفي  -9 
   . 779/  2مج ) حجج (مادة : لسان العرب  ، والجمع حجج ، السنة: الحجة : حجج  – 10
  .  821/  2مج ) حرج (مادة : لسان العرب :  ، اإلثم:  الحرج والحرج: حرج  – 14
) عرج (مادة : ارتقى ، لسان العرب  أيعرج في الدرجة والسلَّم يعرج عرجاً : عرج  – 16
  . 2870/  4مج 

  ) .فصوحاتك ( بدل ) مسوحاتك : ( الثانية  الخريدة روايةفي  - 18 
  ) .يأتون بالدواجن ( بدل ) ياحين تأتون بالر: ( الثانية  الخريدة روايةفي  - 19 
الرياح التي : ، والسوافين ) السوافين ( بدل ) السواقين (  : األولى الخريدة روايةفي  - 20 

  .  2023/  3مج ) سفن(مادة : لسان العرب : تسفن   وجه االرض كأنها تمسحه ، 
سواد العين ، وشدة  الدعج شدة سواد: السواد ، وقيل شدة السواد ، وقيل: الدعج  – 21

  .  1378/  2مج ) دعج(مادة : لسان العرب : شدة سوادها مع سعتها ، : بياضها ، وقيل 
/  3مج )  زنر (مادة : لسان العرب  ر ما يلبسه الذِّمي على وسطه ،الزنا: رك اوبزنَّ – 25

) شحح(مادة : لعرب لسان ا: البخل ، : والشح  ، اي ال يسمح ليد ان تحله: ، الشحيح  1871
  . اي ال يتحرك المتالء الساقين : ، والخلخال الحرج . 2205/  4مج 
: لسان العرب : االرتفاع ، واالختالف في الشيء االنخفاض ، و: االمت : امت  – 27
  . 124/  1مج ) امت ( ادة ـــــــــــم

 )17 (  
  )من الطويل (                                                                          :لاوق
ــة ً  -1 ــاب لَيلَ ــري إذا غَ ــن ده ــنفِّس ع ي    

ــراجها     ــه  سـ ــاه اإللـ ــاه  حيـ   محيـ

    
ــه  -2 امرم ــز ــبر ع ــه الص ــت عن مإذا ر    

ــا      ــنفس زاد لجاجه ــه ال ــت في   وإن لم

    
    فكيــف بقلبــي أن يســكِّن لَوعــة ً    -3

ــدو     ــوق إال أن ي ــى الش ــاأب   م اهتياجه

    
  
  : والتوثيق  التخريج –)  17( 

 /4ق ،  265 / 2ج /17مج / واالندلس قسم شعراء المغرب :خريدة القصر وجريدة العصر 
  . 170 / 2ج / 20مج

  :الشروح والتعليقات 



�2010���  3/ ��� ا����        ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب        ا���د 

 

 

62 

     بدل) االاله ( ، و)س عن دهريينفِّ( بدل) ي من دهريبنفس:(االولى  الخريدة روايةفي  -1
  ) .هاالل( 
  ) . فكيف ( بدل ) وكيف : ( االولى  الخريدة روايةفي  -3

   
  )قافية الذال(

  )18 (  
  ) من المضارع (                                                                     :وقال
  ي منْـــــهعـــــوذتُ قَلبـــــ -1

  بِكُــــــلِّ مــــــا يتَعــــــوذْ    

    
ــ -2 ـــفَ اشَ نَحـرـوي ســاـه اًـم     

ــذ ْ     ــاديرِ َأنْفَـــ ــن المقـــ   مـــ

    
  ـــــده والــــا خَـمـــأنِّـكَ -3

ــ    ــذْ ــــ ــين تََأخَّـــ   عذار حـــ

    
ـــاحـتُفَّ -4 ـــِةٌ علّـ ـــتْ فـقَ يـ     

ــرذ ْ     ــن زمـــ ــلٍ مـــ   سالســـ

    
  
   : والتوثيق  التخريج –)  18( 

 1: االبيات   ، 792/  2مج/  1ق :لذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ا ،  895: قالئد العقيان 
، 3  ،4    .  

    :الشروح والتعليقات 
  ) .بكل ( بدل ) من كل ( ، ) قلبي ( بدل ) نفسي : ( في القالئد  – 1 
  

  )قافية الراء(
 )19 (  

  )من الكامل (  :وقال 
ــاثَ  -1 ــوم تك ــه فكَأنّي ـَفَ غيم ــ   هـ

  دون الســماء دخــان عــود َأخضــرِ       

    
2-   ــة ــن فض ــرادة م ــُل ب ــلُّ مث   والط

  منثــورة فــي بــردة مــن عنبــرِ        

    
ــا   -3 ــوح كأنَّه ــاً تل ــمس َأحيان   والش

ــتري     ــرض نفســـها للمشـ   َأمـــةٌ تعـ

    
4-   ــمولة ــة مش ــرفُ مدام ص ــدي   ول

ــى ال     ــفر   تَلْقَ ــبحٍٍ مس ــه ص ــالم بوج   ظ

    
  وكأنَّهــا ممــا تُحبــك أقســمتْ    -5

ــرِ      ــم تَحضـ ــا إذا لـ ــب لنـ   أال تَطيـ

    
  
  : والتوثيق التخريج –)  19(  

  . 17/  2 :المغرب في حلى المغرب              
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 )20 (  

  )من البسيط (                                                                      :وقال 
ــحر   -1 ةُ الســافُور ــدجى ك ــك ال ستْ بمــر ج  

ــرر ِ      ــي الطُّ ــه ف ــا من قايإالّ ب ،ــاب   فَغَ

    
2-  الَّلي ــخْص ــيض وشَ ــبح يف ــــص ل ـــ

سنغمِم    

   

 ــي ــرِقَ الزنجِ ــه، كمــا غَ ــرِ في فــي نَه  

    

رـمـــرزخٍ قَـن بـــقَــد حــار بينَهمــا عــ -3     
ــعر ِ     ــد والشَّ ــين الخَ ب ــنْف ــوح كالشِّ   يل

    
  
  : والتوثيق التخريج –)  20(  

 /17مج /قسم شعراء المغرب واالندلس :خريدة القصروجريدة العصر ،  898: قالئد العقيان 
 / 2 ج /20مج /4ق،  587/  3ج /18مج / واالندلس المغرب ، قسم شعراء 270/  2ج

  . 136/ 1:نهاية االرب في فنون االدب ،  678
  :الشروح والتعليقات 

طر النبت ، : ،  والطرر  )منه في الطرر ( بدل ) الحر في الطرر : ( في القالئد  -1
) طرر(مادة : لسان العرب : ، نبت طلع و: والشارب والوبر يطر ، بالضم ، طراً وطروراً 

   .  2654/  4مج 
    )  .وشخص الليل ( بدل ) وجنح الليل : (  اإلربفي نهاية  -2
الشنف الذي يلبس في : ، والشنف ) عن برزخ ( بدل ) في برزخ : (  اإلربفي نهاية  -3

  . 2654/ 4مج ) شنف(مادة : لسان العرب : ، بفتح الشين ، وال تقل شُنف ، األذن أعلى
  

 )21 (  
  ) من المنسرح :                                                                   (وقال 
  حبِــب بنَــورِ األقَــاحِ نُــوارا   َأ -1

ــارا     ــه حـ ــي لُجينـ ــجده فـ   عسـ

    
ــبٍ  -2 ذه ــن ــورن م ــونٍ ص   أي عي

ــفَارا     ــين أشـ ــا اللُّجـ ــب فيهـ   ركِّـ

    
  إذا رأى النَّــــاظرون بهجتهــــا -3

ــالوا        ــارا: قـ ــفُّ أقمـ ــوم تحـ   نُجـ

    
4-  هــط سوــن م ــفَر م ــا أص ــأن م   ك

ــوه زوارا      ــومٍ أتــ ــُل قَــ   عليــ

    
5-  ص ــه ضيبم ــأن ـــاِلبـقـك ةٌ ـ     

ــارا     ــتقبلوا الن ــاً فاس ــاروا مجوس   ص

    
ــن هويــ  -6 م ــر ــه ثغ ــدكأنَّ   تُ وق

ــارا       ــي دينَـ ــه بفـ ــتُ فيـ   ألقيـ
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  :  والتوثيق التخريج –)  21( 
/  2 :المغرب  المغرب في حلى ، 798/  2مج/  1ق: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة 

االول والخامس  : األبيات. ، رايات المبرزين وغايات المميزين  األولى األربعة األبيات. 17
االول والرابع  :االبيات.  2/108 : شواهد التلخيص  ص علىمعاهد التنصي والسادس  ، و

      . والخامس والسادس
  :الشروح والتعليقات 

              ) صاروا ( بدل ) اضحوا ( و) مبيضه ( بدل ) زهره : ( في رايات المبرزين  -5
  ) .صاروا ( بدل) كانوا: ( ي معاهد التنصيص ، وف) فاستقبلوا ( بدل ) فاشعلوا (و
     : التنصيص  ، وفي رايات المبرزين ومعاهد) ثغر ( بدل ) فم : ( في رايات المبرزين  -6
  ) .القيت ( بدل ) وضعت ( 
  

  )قافية السين(
  )22 (  

  
  : في تشبيه قوس قزح والثلج وقال  من قطعة

ــياً -1 مكتَس الجــو قــوس والح فــي الجــو    
ــواويس ِ      ــابِ الطَّ ــونٍ بَأذنَ ــلِّ ل ــن ك   م

    
  
  . 47: غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات     :  والتوثيق التخريج –)  22( 
   

 )23 (  
  : وقال ابن بليطة في اسود أحدب يسقي

ــى    ــا المن ــد جلَته ــسٍ  ق ــأس ُأن   وك

    ــه ــا معرسـ ــنَّفْس بهـ ــت الـ   فباتـ

    
  بدوــد ــود محـ ــا أسـ ــاف بهـ   طـ

      ــه سلجــا م ــوٍ به ــن له م بــر   أط

    
ـــلـخـف ـــت ــن سب ـــج ربـه م وةـ     

      ــه ــبٍ نَرجس ذه ــن ــتْ م ــد أنْبت   ق

    
  
  . 2/274مج: الغيث المسجم في شرح المية العجم     :التخريج والتوثيق  –)  23(  
  

  )قافية الشين(
  )24 (  
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  :وقال
ــ -1 ـــقم ــن فَـر لَ ى مـوقــــو هـ     

ـ     ــن صــ ــنشْ مـ ــة حـ   دغِ غَاِليـ

    
رةً ـمـــم جـثـــلـا ليـودنَــ -2     

  مـــــن وجنيتـــــه فـــــانكَمشْ   

    
    

  :  والتوثيق  التخريج –)  24( 
  . 792/  2مج/  1ق: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة  

   :الشروح والتعليقات 
  . 1023/  2مج ) حنش ( مادة : سان العرب ل: ،   ةالحي: الحنش : حنش  – 1
  

  )قافية الطاء(
  )25 (  

  )من الطويل (                                        :له من قصيدة في ابن صمادح أولها و
ــطَّا    -1 ــا شَ م ــد عــي ب ــم زارن ــةَ ري امبِر  

ــتَطَّا     ــط ِّفاشْ ــمِ بالشَّ ــي الحلْ ــتُه ف تَقنَّص  

    
2- ــن ــى م عــوى  ر ــر اله ــا ثم ــي الحش ــاسٍ ف   ُأن

ــا     ــرار وال الخمط الع ــرع ــم ي ــاً ول ينج  

    
3-    ــة ــانِ برامـ ــومِ البنـ ــاٌل ِلمرقُـ   خيـ

  تــأوبني بــالرقمتينِ فــذي األرطَــى      

    
ــى    -4 ــةَ المن ــده روض ــن خَ ــقني م   فأنش

ــن صــ     ــي م ــا وَألثمن ــةً رقْطَ ه حيغد  

    
5-  ــاد ــا نجـ ــتْ ذراعاهـ ــاتقيوباتَـ   اً ِلعـ

  إذا ما التقاهـا الحـي غَنَّـى لهـا لغْطَـا        

    
  وســـلَّ اهتصـــاري غُصـــنها مـــن مخَصـــرٍ -6

  طَــواه الضــنَى طــي الطَّــواميرِ فامتَطَّــا   

    
7-  ــره ــع فَج مــي د ــلِ ف ــُل الِّلي كُح ــد ذاب   وق

  إلى َأن تَبـدى الصـبح كَالُّلمـة الشَّـمطَا       

    
    رـافـكأن الدجى جيشٌ من الزنجِ نَ -8

  وقد َأرسـَل اإلصـباح فـي ِإثـره القبطَـا        

    
    :منها في وصف الديك

    
  هم لنــا ينْعــي الــدجى وشَــقيقُ   وقَــا -9

ــقْطَا     س ــه فَاننِ َأجــي ب ــن ــا م ــدير لن ي  

    
10- لن هعــم ــغَى سـ ــاح َأصـ ــهإذا صـ   داِئـ

ــا      ــه اِإلبطَ مــن قَواد ــرباً م ض رــاد وب  

    
ــارخَاً   -11 ص ــام ــه قَ ــتْ نَفس ــا اطْمأنَّ مهوم  

  على خَيـزرانٍ نـيطَ مـن ظُفْـرِه خَرطَـا        

    
12-     ــهتَاج ــالهَأع انوأنــو شَــر كــأن  

ــ    ــةَ الق وناطَ ارِيــفُّ م ــه كَ ــاتْ علي   رطَ

    
ــ -13 ــةَ الطَّ ــبى حلَّ ــهاس اسِلب ــن ساووسِ ح  

َ البطَّـا           ولَم يكْفـه حتـى سـبى المشـية

    
ــلٌ   -14 ــقاة موكَّـ ــنٍ بالسـ ــائر حسـ   وطـ

ــا     ــا لقطَ ــربِ يلقطُه ــوبِ الشَّ ــب قل   بح

    
    :ومنها 
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ــده    -15 ــاً بخ ــدغِ نون ــفَ الص ــوهم عط   ت

ــا      ــه نقطَ ــالِ ينقط ــك الخ ــاتَ بِمس   فب

    
ــةٌ  -16 يى  غُالمجــد ــَل ال عــد ج ــاءتْ وق   ج

ــا        ــةٍ خَطَّ ــص غالي ــا فَ ــاتم فيه   لخ

    
  غــدت تنقــع المســواك فــي بــرد ثغرهــا -17

  وقد ضـمخت مسـكا غـدائرها المشـطا       

    
ــا    -18 هفُونــي ج ــا ف ــا بم اجِيهــتُ ُأح   فَقُل

  وما في الشّـفاه الُّلعـسِ مـن حسـنها المعطـى        
    

ــن  -19 ــاظ م ــرةَ األلح يحة ٍ  مــكْر ــرِ س غَي  

ــرِ    ــى شَ ــفمت ــكِ إس ــاظُ عيني تْ َألْحنْطَاب  

    
    : ومنها في صفة العذار

    
ــى   َأ -20 ــرة الَّلم ــي حم ــواك ف سةَ المــفر ى صر  

ــا    ــك قــد خُطَّ سبالم ــر خْضالم كوشَــارب  

    
21-    فِإخَالُـــه ـــهلْتقَب حـــى قُـــزسع  

     يـاءالَّلم ختَطَّـا    على الشِّـفَةم ـاءج قَـد  

    
ــا    -22 ــؤ برقهـ ــا تأللـ ــارية خلنـ   وسـ

ــمطَّا      ــد اش ــالم ق ــرٍ والظ ــَل تب   سالس

    
23- ــو ــاُل الج ــا نخ ــد  فبتن ــراً ق ــلتْابح   رس

ــا     ــه نَفط ــروقِ ل ــفُّ الب ــه ك ــى متن   عل

    
ــرى -24 ــة الث ــن هجع ــك م ــت تثيرالمس   وبات

  رياض ترى للنُّـورِ فـي فرعهـا وخطـا       

    
ــاً  -25 ــعاً حي ــياً مرص ــتان وش ــبس البس   أل

ٍ بسـطا        ِ مـن سـندس   ومد على العقيـان

    
ــا   -26 ــنٍ أجازه ــن مع ــى ب ــا يحي ــأن أب   ك

ــطا     ــفَ والبس ــه الوك ــن كفِّ ــا م   فعلَّمه

    
ــاره   -27 ــذرٍ نجـ ــن در وشـ ــألَّفَ مـ   تـ

  فجاءتْ بـه العليـا علـى جيـدها سـمطا        

    
ــه    -28 ــت لوائ ــد تح ــار المج ــار س   إذا س

  ط المجـــد إال إذا حطـــافلـــيس يحـــ   

    
ــار فــي الليــل للســرى -29   رفيــع عمــاد الن

ــا     ــه خبط ــواء طارق ــبط العش ــا يخ   فم

    
    :ومنها ايضا 

    
ــدى   -30 ــقطَ النَّ ــوا مس ــبٍ يمم ــوُل لرك   أق

ــا        ــن دونه ــان م ــاور الركب ــد ج وق
ــقْطَا   الســــــــــــــــــ

  
  أفــي المجــد يبغــي البــن معــنٍ منــاقض -31

  أخطـا ومن يوقد المصـباح فـي الشـمس قـد        
    

    تْـولو قابَل الشمس المنيرةَ أظلم -32

  سـناها ولـو أومـا إلـى البـدرِ النحطَّـا         

    
  
  :  والتوثيق التخريج –)  25(  

 األولى السبع األبيات،  343– 342 : األندلس أهلالتأنس في ملح ومسرح  األنفسمطمح 
واالبيات 13 إلى 1من  ألبياتا:ئد العقيانقال21- 20- 19- 18- 16- 13- 12- 10- 9 واألبيات

 800 - 799/  2مج/  1ق :يرة في محاسن اهل الجزيرة الذخ ،  21-  20 –19 –18 - 16
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ـ  22ـ  21ـ  20ـ  19ـ  15ـ  14ـ  12ـ  8ـ  4ـ  3  ـ  2ـ  1  األبيات ،
قسم :خريدة القصروجريدة العصر ،  32ـ  31ـ  30ـ  27ـ  26ـ  25ـ  24ـ  23

 /واألندلسشعراء المغرب  قسم،  266 – 265/  2ج /17مج /لسواألندشعراء المغرب 
ـ  4ـ  2ـ  1  األبيات ، 678 - 676 / 2ج /20مج /4ق  ، 587 – 585/  18ج /18مج
سرور النفس بمدارك  ،  15ـ  21ـ  20ـ  12ـ  11ـ  10ـ  9ـ  8ـ  7ـ  19

فقط ،  األولالبيت .  32/  5ج: الوافي بالوفيات  ، 8 -7 األبيات.  81/ 1: الحواس الخمس 
ـ  13ـ  12ـ  8ـ  7ـ  2ـ  1  األبيات.  5/42: األعيانوفيات   البيت الثامن فقط ،

،   31ـ  30ـ  29ـ  28ـ  27ـ  26ـ  21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  17ـ  16ـ  15
ـ  10ـ  9  األبيات،  139/ 10: األدبفي فنون  اإلربنهاية   ، 81: ، رايات المبرزين 

 2ـ 1 األبيات 52-51/ 4مج :الرطيب  األندلسلطيب من غصن نفح ا،   13ـ  12ـ  11
، و  21 -20ـ  19ـ  18ـ  16ـ  13ـ  12ـ  10ـ  9ـ  7ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3ـ 
  .13ـ  12 األبيات،  478 /1: حياة الحيوان الكبرى  ،28- 8-7 األبيات،  100/ 4مج

  :الشروح والتعليقات 
ـَّصته : ( الذخيرة  في-1 ـَّصته ( بدل ) تفن ( ، والخريدة األنفسح ـمطم، وفـي ) تقن

، ) بالشط ( بدل  )في الشط ( ، و) في الحلم ( بدل ) بالحلم : (النفح  ، و) الرواية الثالثة 
  ) .في الحلم بالشط ( بدل ) في الحلم والشط ) : ( الرواية الثانية (         وفي الخريدة 

ثمر الحشا ( ، و )اناس في الحشا ( بدل ) انين الهوى اف( :النفح الخريدة وو المطمح  في  -2
في الحشا  أناس( دل ) اناس في الهوى ثمرالحشى : ( ، وفي القالئد ) ثمر الهوى ( بدل ) 

) العهود وال الشرطا (  :المطمح والنفح  فيو ،) الخمطا ( بدل ) الحمطا ( و) ثمر الهوى 
  ) .العرار و ال الخمطا (      بدل 
      ،  )برامة(بدل ) براعة(، وفي الذخيرة  ) البنان( بدل ) غرير( : النفح و المطمح  في  -3
  ) .فذي االرطى ( بدل ) بذي االرطا :  ( القالئد  ،وفي)  فذي ( بدل ) لدى ( و
      :  والخريدة ، وفي القالئد) فانشقني ( بدل )  فاكسبني : ( والنفح  في مطمح االنفس - 4
 ) من خده (بدل )  خدها من : (، وفي المطمح والقالئد والنفح ) فانشقني ( بدل ) فاشممني ( 
.  

في و ،) المنى  روضة( بدل ) روضة الجنى : ( وفي المطمح والقالئد والخريدة والنفح 
،   )الرواية الثانية (الخريدة  ، وفي ) وألثمني( بدل )  الدغني(  : والنفح المطمح والقالئد

  .  ) صدغه  من( بدل ) من صدغها : ( والنفح  قالئد وال وفي المطمح
  ) .لها (  بدل) بها : ( القالئد ، وفي ) التقاها الحي ( بدل ) الحلي ها االتق: ( في النفح   - 5
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   ) .غصنها ( بدل  ) بردها : ( في القالئد  - 6
    :  والنفح ، وفي المطمح) وقد ( بدل ) وما ): ( الرواية الثانية والثالثة (  :في الخريدة  - 7
، وفي )فجره ( بدل ) فجرة : ( ، وفي المطمح ) اب ذ( ل بد) اب غ: (  ) األولىالرواية ( 

    ) .اللمة ك (بدل  )في اللمة (  : )الرواية االولى (  المطمح والقالئد والنفح
الرواية (  لخريدةاالقالئد و في، ) نافر( بدل )  نافذ) : ( انية الرواية الث( في النفح  - 8 

  ) .نافر ( بدل ) وافد : ( وسرور النفس  )االولى والثانية 
) شقيقة  ذو: ( نهاية االرب  ، وفيهما وفي) لنا ( بدل ) لها : ( المطمح والنفح  في  -  9

  ) .بين ( بدل ) عين ( : لنفح ، وفي ا) وشقيقه ( بدل 
  . ) لندائه ( بدل ) لنعاجه : (  القالئد وفي ،) لندائه( بدل) ألذانه: (في المطمح والنفح  - 10
ـَّت ( بدل ) أطابت : ( في الخريدة  - 11   ) .اطمأن
  ) . أعاله( بدل )  أعطاه: ( في حياة الحيوان الكبرى  - 12
  ) . الباسه( بدل )  لباسه:  (  وحياة الحيوان الكبرى األعيانفي وفيات   - 13
    ) بخده ( بدل ) بخدها : (  األعيانووفيات ) ثانية وال األولىالرواية : (  في الخريدة  - 15
  )  .ينقطه ... فبات( بدل ) تنقطه ... فباتت( و
من ذوق (، و  )محيرة ( بدل )  أمحمرة(  : )الرواية الثانية والثالثة (  في الخريدة  - 19
  . ) األلحاظ( بدل ) العينين  : ( القالئدو المطمح وفي ا، وفيه) من غير سكرة ( بدل ) ره سك
وفي  ،)صفرة ( بدل ) صورة ) : ( والثانية والثالثة  األولىالرواية : ( لخريدة في ا - 20

، وفي ) حمرة ( بدل ) حوة : ( ، وفي الذخيرة ) صفرة ( بدل ) نكهة : ( المطمح والنفح 
   ) .اللمى ( بدل ) اللهى ) : ( الرواية االولى (      : الخريدة 

  . )ها أجاز( بدل ) أجادها (  :  ألعيانافي وفيات  -  26
   ) .المجد ( بدل ) الجود : (  )الرواية الثانية ( في النفح  -  28
  ) .دونها ( بدل ) دونك ( و )جاور ( بدل ) جاوز : (  األعيانفي وفيات  -  30
  ) .مناقض ( بدل ) مناقضا ( ، و ) يبغي ( بدل ) تبغي ( :  األعيانفي وفيات  -  31

  
      

  
  )قافية القاف(

  )26 (  
  )من البسيط :                                                                   ( وقال   
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ــافهةً  -1 ــكُوه مشَ ــتُ َأشْ ــن ِإذا جْئ ــا م ي   

  يكَــاد ضــحكَاً بِمــا َألْقَــاه ينْطَبِــق ُ       

    
2- ــو بِع لهي ــك لم ــه ـــــبـْنـكََأنَّ      ةرـ

ــرق ُ       ــي تَحتَ هــا و نْهــبِ م ــذ َّبالِّطي   يلَ

    
3-  ةيــاق بس ــه ــبا روض خَدي ــقَى الص س  

ــورقُ     ــداغه ال ــي َأص ــر ف ــنِ فاخْض سِللح  

    
ــتْ   -4 ــةٌ قُطفَـ ــده تُفَّاحـ ــا خَـ   كََأنَّمـ

ــ    ــربِ ، والص ــقُِللشُّ بــا ح هافَاتــي ح   دغُ ف

    
  
   . 894: قالئد العقيان       :   والتوثيقالتخريج   –)  26(  

  : الشروح والتعليقات 
   . 757/  2مج ) حبق(مادة : لسان العرب :  نبات طيب الرائحة ،: الحبق : حبق  – 4

 )27 (  
  )من الكامل :                                                                   ( وله ايضا 

ــ -1 ــوق ِ أأبي ــرة وتَشَ سبِح ــك   تُ من

ــق ِ     ــن متَعشَّ ــبِ ع ــو القَل ــتُ خلْ تَبِيو  

    
ــى    -2 لْتَنــك خ ــذيبِى كَأنَّ ــذ ُّتَع   وتَل

        ِ قـرحي مـا لَـم ـبيطي ساً فَلَـيدوع  

    
  : والتوثيق التخريج –)  27( 

 ،  896: قالئد العقيان  ، فقط ، البيت الثاني 344:  األنفس ،  مطمح175 :جذوة المقتبس 
: بغية الملتمس  ،البيت الثاني فقط ، 796/  2مج / 1ق: الجزيرة  أهلمحاسن  الذخيرة في

  . البيت الثاني فقط ،  4/52مج :الرطيب  األندلسغصن  نفح الطيب من ،   1/300
    :الشروح والتعليقات 

  ) .من متعشق ( بدل ) عن متعشق  (، و) أابيت منك ( بدل ) أبيت فيك : ( في القالئد  – 1
    

 )28 (  
  )من المتقارب (                                                   :وقوله في تهيب المحبوب

ــي  -1 ــر بِـ ــأٌ مـ ــَأبِي رشَـ   أال بـ

ــيقَا       ــه شَـ ــى لَمحـ ــتُ ِإلَـ   وكُنْـ

    
2-  ــة بيه ــن م ــي األرض ــادتْ بِ فم  

  ي أن تُزهقَــــاوكَــــادتْ دمــــاِئ    

    
3-  ـــهبـــا رعـــى دوسم كَـــأنِّي  

  فَألْزمـــه الَّـــروع أن يصـــعقَا      

    
  
  :والتوثيق التخريج -)  28( 

 /4، ق 270/   2ج /17مج /واألندلسقسم شعراء المغرب  :وجريدة العصر  خريدة القصر
  . 176 / 2 ج /20مج

  :الشروح والتعليقات  
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  ) . تزهقا وكادت دمائي أن ( بدل ) ا فكاد ذمائي أن يزهق: ( الولى في الرواية ا-1 
  

 )29 (  
  :وقوله في العناق

ــمحتْ    -1 ــة أسـ ــأبِي لَيلَـ   أال بـ

ــذاق ِ        ــى والم ــذ الجنَ ــل لَذي صبو  

    
ــقٌ    -2 ــا الص ــمي به ــتُّ وجِس   فَب

ــاق ِ       ــها بالعن ــوق الس ــاً لص   عنَاقَ

    
  
  : ثيقوالتو التخريج –)  29(  
 /4، ق 270 /  2ج /17مج /واألندلس قسم شعراء المغرب :وجريدة العصر  خريدة القصر 

  .  176 / 2 ج /20مج
  :الشروح والتعليقات 

  ) .جنى ( بدل ) جنا : (  األولى الخريدة روايةفي -1
  ) . السها ( بدل ) السهى (  :الثانية  الخريدة روايةفي -2

  
  )قافية الالم(

 )30 (  
  )تقارب ممن ال(                                                :ن أخرى في المعتضدوله م
  عليـــك عقلـــتُ مطـــي األمـــْل  -1

ــلْ     ــزرقِ األسـ ــتُ بـ ــك اعتقلـ   وفيـ

    
  وفيـــك تنســـمتُ زهـــر العـــال  -2

ــلْ     ــد ذبـ ــال قـ ــاً وروض العـ   جنيـ

    
ــا   -3 ــمو بنَـ ــدك يسـ ــا ومجـ   كأنَّـ

  اٌل أمـــدت إليهـــا شـــعلْ  ذبـــ   

    
  أيـــا ملكَـــاً راع ســـرب العـــدا  -4

ــْل    ــريحِ الجلَـ ــرب الصـ ــن سـ   وأمـ

    
ــ -5 حب ــبح ـــأتُص ـــراً معي داـن الج     

ــلْ     ــي وشَـ ــدك ذا فـ ــرع عبـ   ويكـ

    
  فتـــى ســـايرتك أمانيـــه مـــن  -6

ــلْ     ــى نهـ ــواهقِ حتـ ــي الشـ   أقاصـ

    
ــدائ  -7 ــد ألعــ ــعدةً أعــ   كم صــ

ــلْ     ــاً رفَـ ــرازاً وطرفـ ــالً جـ   ونصـ

    
  امــةٍ لَّجهــاز ابــن هيجــاء ع    -8

ــلْ     ــربِ القلَـ ــى وبضـ ــنِ الكُلَـ   بطعـ

    
9-   هــام ــن س ــي لم واشالح ــخت   وشَ

ــلْ       ــن يح ــي م ــة ف ــابِ الخليق   رح

    
10-  ــئتَ ريح إذا ش ــم ــانَـتنس ةً ــ     

ــلْ      ــباً أفَـ ــئتَ عضـ ــز إذا شـ   وهـ

    
11-  اجِـــدم ـــكلى مـــي لَـــدثْلفَم  

ــْل؟     ــي يرتحـ ــى لكـ ــان ويقصـ   يهـ
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  أبثُّـــك مـــن بجـــري بعضـــها -12

ــلْ        ــد نَغـ ــا قـ ــدي بِكتْمانهـ   فَجِلـ

    
ــتُ  -13 ــى اولَس ضــد م ــذي ق ــد ال   ري

ــذلْ       ــه الع ــيفُ في ــبقَ الس ــد س   فق

    
14- حــرب ــيضى ك غيــثُفــال غالــور  

ــنحن ا     ــبِْلفـ ــتَ السـ ــاض وأنـ   لريـ

    
   

  :  والتوثيق التخريج –)  30( 
   .  801  -  800/  2مج/  1ق: الجزيرة  أهليرة في محاسن الذخ

  :الشروح والتعليقات 
:  هو الدقيق من كل شيء ،: الدقيق االصل ال من الهزال ، وقيل : الشخت : وشَخت  – 9

   . 2210/  4مج ) شخت ( مادة : لسان العرب 
/  1مج) بجر(مادة : ، لسان العرب  واألحزانالهموم ، : البجر بالفتح والضم : بجري  – 12

لسان العرب : فسد ،  أي: ونغل الجرح نغال ... فسد ، فساد االديم في دباغه : ، ونغل  211
  .   4490/  6مج ) نغل ( مادة : 

 )31 (  
  ) من الطويل (  :قالو
ــوى  -1 ــي اله ــاه ف ــي عس جُأر ــه   ولعلَّ

      ــه ــلِ لَعلَّ ــاَل العلي ــفُوا ح صــو و   ولَ

    
    خَليلي مـن نعمـان مـا أكثـر الهـوى      -2

        ـا أقلَّـهى مـوـي الهري فـبلجاجاً وص  

    
    :ومنها

    
3-    ــه ــد فإنَّ اً بِحــد ح نــرب ــال تَض   فَ

       فَلَّـه ـيفالس ـرِبضيفُ القـى مإذا الس  

    
  
  . 798/  2مج/  1ق: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة    : والتوثيق التخريج –)  31(  
  

    )قافية الميم(  
  )32 (  

  )من الخفبف (  :وقال في الخمر 
1-  ي المــدامــذــي الكُــؤوسِ هقتْ فأشْــر  

     ــالم ــار الظَّـ ــى أنَـ ــارتْ حتَّـ   وأنَـ

    
تْـــــفَاســقنيها مســنَّة إن تَمشَّ   -2     

      ــالم ــو غُ ــن فه ــامِ المس ــي عظَ ف  

    
ــك اح بف  -3 ــرورِ في ــا للس ـهـــت الٌلــ     

    ــزام ــك انهـ ــومِ عنـ ــا للهمـ   وبهـ
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  :التخريج والتوثيق  –)  32( 
 4، ق 269 /  2ج  /  17مج /قسم شعراء المغرب واالندلس :القصر وجريدة العصر خريدة 

  . 176/  2ج /  20مج  /
  )قافية النون(

) 33 (  
  )من الطويل (                                                     :بليطةوقال األسعد بن 

ــتْ ذُ  -1 ــمعةٌ نيط ــا ش ــعلة لن ــا بشُ اهر  

  كحيـــة تبـــرٍ نضنضـــتْ بلســـانها   

    
ــدجى  -2 ــن ال ــذيلٍ م ــاقي ب الس ــر   إذا عث

ــنانها      ــدجى بس ــر ال نَح ــه ــا ل   نحرن

    
ــا -3 ــوتُ إذا م ــد حائ تم ــتْ خ ــقبل طــ     

ــا       ــن دخانه ــه م ــاالً فوق ــتُ خ   فتثب

    
    كــأن الجــدار امــتص جــوهر روحهــا -4

ــا     ــويدا جنانه ــا س ــغ منه ــم يستس   ول

    
  
   . 784/  2مج/  1ق: لذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ا :  والتوثيق التخريج –)  33( 

  :الشروح والتعليقات 
: ونضنضت ،  416/  1مج ) تبر(مادة : لسان العرب  ،  لهالذهب ك: التبر : تبر  – 1

  . 4456/  6مج ) نضض(مادة : لسان العرب  حركه ، : نضنض لسانه 
  

  )قافية الياء(
 )34 (  

  )من الخفيف  (                                                     :وقال في مجدور الوجه
ــدا    -1 ــرِ ن ــتَ قط ــورد تح ــن رأى ال مه     

ــدريا       ــي ج نَتجقَ وــو ــب فَ ــم يع   ل

    
ــياً   -2 ــي األرضِ مش ــمس أردتُ ف ــا ش   أن

ــا      ــاً عليـ ــوم حليـ ــرتُ النُّجـ   فنثـ

    
   

  :  والتوثيق التخريج  -)  34( 
قسم  :العصر  القصروجريدة خريدة ،793/  2مج/  1ق :الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة 

 /دلســــشعراء المغرب واالن قسم ، 270/  2ج /17مج /شعراء المغرب واالندلس
   . 678 / 2 ج /20مج /4ق ،  587/  3ج /18مج

  :الشروح والتعليقات 
والثانية  ، وفي الرواية االولى) مشيا ( بدل ) شيئا ) : ( الرواية االولى ( ريدة في الخ – 2

  ) .حليا عليا ( بدل ) فوقي حليا ( والثالثة 
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  ما ينسب له ولغيره 

   
  )3 (  

  )من الكامل (                                                     : *يصف الخيالن لهو
ــا    -1 ــى به ــد واف ــكْران ال أدري وق س  

  َأمــن المالحــة َأم مــن الجِريــال ِ       

    
  تَتَــنفَّس الصــهباء فــي لهواتــه     -2

  كَتَـــنَفُّسِ الريحـــانِ فـــي اآلصـــالِ    

    
  وتَخَـــاُل كَاتـــب وجنَتـــه كَأنَّمـــا  -3

ــوال ِ أ    ــرتْ بِغَـ ــا جـ ــه فيهـ   قْالمـ

    
4-     ــهنَاتجــي وف النــيــا الخوكَأنَّم  

  مــانِ وِصــال ِ زســاعاتُ هجــرِ ال     

    
   

  : والتوثيق التخريج –)  3( 
المطرب من  ،ثاني والرابع البيتان ال ، 794/  2مج/  1ق: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة 

وجريدة العصر  خريدة القصروالرابع ،  االول والثاني األبيات  ، 126:  اشعار اهل المغرب
 / واألندلس، قسم شعراء المغرب  90/  2ج /17مج /واألندلس قسم شعراء المغرب :

والثاني والرابع ، كتاب  األول: األبيات،  679 / 2ج /20مج /4، ق 587/  3ج/18مج
 :األبيات،  81: المبرزين  والرابع ، رايات ، البيتان الثاني 142: الوافي في نظم القوافي 

والثاني  األول :األبيات،  3/90- 2:األدب االرب في فنون نهايةوالثاني والرابع ،   األول
 الثاني والرابع ، والسحر :، البيتان 347: ،  الغيث المسجم  96: السحر  والرابع  ، لمح

  .الثاني والرابع   :، البيتان 2/237ج: عر والش
  من : ( قائال  هذه القطعة البن بليطة وقد علق عليها) رايات المبرزين (اورد ابن سعيد في *

رب في للمنفتل في المغ وقد رواها ابن سعيد نفسه.  81) : فرائد قوله ، وقد رويت للمنفتل 
 أعالمعبد العزيز بن خيرة المنفتل ، من ابو احمد : ، والمنفتل هو  99/ 2: حلى المغرب 

جذوة المقتبس : البيرة في مدة ملوك الطوائف شاعر نابه الذكر ، ينظر ترجمته واخباره في 
،  754/  2مج/  1ق: ، الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة  378:  األندلسفي ذكر والة 

   . 99/  2ج: ، المغرب في حلى المغرب  89: رايات المبرزين وغايات المميزين 
  
  

  :الشروح والتعليقات 
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االولى والثانية  الرواية ( و) سكران ( بدل ) نشوان ) : ( األولىالرواية ( في الخريدة  -1 
، ورايات ) وافى بنا ( بدل ) وافى الكرى : ( ، والمطرب )   بها ( بدل ) بنا ) : ( والثالثة 
  بدل ) بنا  أودىيدري وقد  ال: ( لمح السحر  ، و) بها  (بدل ) بنا :( ين ونهاية االرب المبرز

هي الحمرة ، لسان : الخمر الشديدة الحمرة ، وقيل :  والجريال ،)  بها  ال ادري وقد وافى( 
  . 604 – 603/  1مج ) جرل (  مادة: العرب 

) الثانية والثالثة  الرواية( و الخريدة ، )تتنفس (  بدل) تتضوع : ( في رايات المبرزين  -2 
ـَّس: ( والسحر والشعر  ) .في لهواته ( بدل ) من لهواته (   :  ـَف ـَن          ،    ) تتنفس ( بدل ) ت
( بدل )  أنفاسهمن : ( السحر  ، وفي رايات المبرزين ولمح) اآلصال (  بدل)  األوصال( و

مر ، الخَ: ، والصهباء ) كتنفس ( بدل ) كتضوع : ( ، وفي رايات المبرزين ) لهواته  في
) صهب(مادة : لسان العرب ،  هي التي عصرت من عنب ابيض: سميت بذالك للونها ، قيل 

 )لها( مادة: اللحمة المشرفة على الحلق ، لسان العرب : اللهاة : ولهواته ،  2515/  4مج 
       . 4091/  5 مج
ال ( دل ـب) في ليال:( ، ونهاية االرب ) الثةالرواية االولى والثانية والث( في الخريدة  -4

ث ــ، وفي المطرب ، وكتاب الوافي في نظم القوافي ، ورايات المبرزين ، والغي) زمان 
  . )ال ( بدل ) في : ( المسجم ، والسحر والشعر 
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     :الهوامش 
                                                           

1
  ، 894/ 4 : ،  قالئد العقيان   341: ،  مطمح األنفس  175 :جذوة المقتبس  :ينظر  -   
قسم : ، خريدة القصر وجريدة العصر  2/790مج/1ق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  

  شعراء 
/  3ج   / 18مج /قسم شعراء المغرب واألندلس  – 90/  2ج/   17مج /المغرب واألندلس 

،  583: ترجمة رقم  299: ، بغية الملتمس  676 – 166/  2ج /   20مج  / 4ق – 585
 – 83: ، الحلة السيراء  126: ، المطرب من اشعار اهل المغرب  47: غرائب التنبيهات 

، رايات  17/  2ج : ، المغرب في حلى المغرب  42/  5مج : ، وفيات األعيان  169
: ، لمح السحر من روح الشعر  90/  3- 2ج – 75/  1ج : ة اإلرب ، نهاي 81: المبرزين 

،  نفح الطيب من  274/  2مج  – 347/  1مج : ، الغيث المسجم في شرح المية العجم  96
 .    100و  52- 51/ 4مج:    غصن االندلس الرطيب 

 

2
، ، وقد وردت بهذا اللفظ في اربعة مصادر اخرى  45/  5مج :  وفيات األعيان -  

  ـر ينظـ
،  83/  2ج: ، الحلة السيراء  175: ، جذوة المقتبس  299/  1ج: بغية الملتمس 

  ــــح مطمـ
/  2مج/  1ق: الذخيرة : ، ينظر ) بلِّيطَة ( ، وضبطها اخرون بفتح الباء  341 :االنفس 

790   
، وضبطها اخرون  94: ، لمح السحر  81: ن ، رايات المبرزي 17/  2ج: ، المغرب 

  ـــم بضــــــــ
، السحر  75/  1ج: نهاية االرب : ، ينظر ) بلَيطَة ( الباء وفتح الالم من دون تشديد 

  : والشعر
  دمــى علر إما يعود االختالف في هذا االم، ووردت عند البقية من دون تحريك ، ورب 94
  . معرفتهم ألصل هذه اللفظة  
3
 .  3: الهامش رقم    83: الحلة السيراء : ينظر  - 

4
 . 34/  2ج: االستقصا ألخبار المغرب األقصى  - 

5
  . 25/  5ج: معجم البلدان  - 
6
اعظم مدينة باألندلس ، وليس لها في المغرب شبيه في كثرة األهل ، وسعة :قرطبة   – 

 .      324/  4ج: ن  .م :  الرقعة 
7
 . 791/  2مج/  1ق:  الذخيرة  - 
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8
 . 791/  2مج /  1ق : ن . م  - 

9
مدينة كبيرة : ، والمرية  263/  2ج /   17مج  /قسم شعراء المغرب واألندلس: الخريدة  - 

 .119/  5ج : معجم البلدان : من كورة البيرة من أعمال األندلس 

10
، التجيبي  محمد بن احمد بن صمادح ، المنعوت بالمعتصمابو يحيى محمد بن معن بن  -  

 – 1038 - هـ 484 - 429( صاحب المرية ، وبجاية ، والصمادحية من بالد األندلس ،
، 729/  2مج/  1ق: هل الجزيرة أالذخيرة في محاسن :  ينظر ترجمته في ) .  م 1091

، المعجب في تلخيص 38- 34: ، المطرب من أشعار اهل المغرب  1/146ج: قالئد العقيان 
، وفيات  5/30ج: ي بالوفيات الواف ، 2/78ج: ، الحلة السيراء  101: أخبار المغرب 

-  167/ 3ج: ، البيان المغرب  2/195ج:  ، المغرب في حلى المغرب  5/39مج: األعيان 
،  666/ 1ج: ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  184/ 2ج: عالم االعمال ا، 298
 .      7/106ج: م الاالع

11
/  3ج /   18مج  /قسم شعراء المغرب واألندلس  :  خريدة القصر وجريدة العصر - 

585 . 

12
  دــرو ، الملقب بالمعتضـعباد بن محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمي ، ابو عم - 
، ينظر ) م  1069–1013 - هـ 461 – 404(ملوك الطوائف،باهللا صاحب اشبيلية في عهد  

،، المطرب من أشعار اهل  172: ، مطمح األنفس  288: جذوة المقتبس  :ترجمته في 
،  39/  2ج: ، الحلة السيراء  73: ،  المعجب في تلخيص أخبار المغرب  12: المغرب 

، العبر في اخبار من غبر  283و  204/ 3ج: ، البيان المغرب  23/ 5مج: وفيات األعيان 
: ، شذرات الذهب  90/  5مج : ، النجوم الزاهرة  151/ 2ج: عالم اال، اعمال  2/316ج: 
  . 270/ 5مج

 

13
 . 175: جذوة المقتبس  - 

14
  . 300/  1ج : بغية الملتمس  - 
15
 . 263/  2ج /   17مج  /قسم شعراء المغرب واألندلس: الخريدة  - 
16
 . 175: جذوة المقتبس   - 
17
  واحرز ما شاء من( ، وفيه  894: ، مطمح األنفس 790/  2مج/  1ق: الذخيرة  - 
 .   4/52مج: ، نفح الطيب ) فخر اإلجادة           

18
  نفح الطيب،  )فانثالت العوارف ( ،وفيه  894: ، قالئد العقيان  342: مطمح األنفس  - 

 .   52/ 4مج:         
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19
/  20مج  /4ق،  263 – 262/  2ج/ 17مج  /مغرب واالندلس قسم شعراء ال: الخريدة  - 
  .  166/  2ج
20
 . 585/  3ج /   18مج  /قسم شعراء المغرب واألندلس  : ن  .م  - 

21
 . 42/  5مج : وفيات االعيان  - 

22
 .   85: احسان عباس . ، د)  والمرابطين عصر الطوائف( تاريخ األدب األندلسي  - 

23
 . 25: القطعة رقم  - 

24
 . 6: القطعة رقم  - 
25
 . 16: القطعة رقم  - 
26
  يــداهللا القيســـمحمد بن احمد بن خلف بن احمد بن عثمان بن إبراهيم ، ابو عب - 

آشي ،  ، أصله من وادي ...د الشاعر المشهور ، ولقبه مازن األندلسي المعروف بابن الحدا
وسكن المرية ، واختص المعتصم محمد بن معن بن صمادح  ، فأكثر في مدحه ، توفي في  

: ، الذخيرة  336: مطمح األنفس  : في ينظر ترجمته) . م1087- هـ 480(المرية سنة 
، التكملة  271/ 2ج/ 17مج :قسم شعراء المغرب واألندلس : ، الخريدة 691/ 2مج/1ق

،   106: ،  رايات المبرزين  2/62ج: ، الوافي بالوفيات  1/271ج/2مج:   لكتاب الصلة 
،  اإلحاطة في أخبار  283/ 3ج: ، فوات الوفيات  143/  2ج:المغرب في حلى المغرب 

: االعالم ،  48/ 4ج: ،  نفح الطيب   184 /2ج: عالم اال، اعمال  220/ 2ج: غرناطة 
 . 315/ 5ج
27
    .  709/  2مج/  1ق: الذخيرة : ينظر  - 
28
 . 693/  2مج/  1ق: ن . م  - 
29
 .68-67-57-44-15-6: ، ينظر القصائد  37: ديوان ابن الحداد األندلسي  - 
30
 . 16 -  6: ينظر القطع  - 

31
 . 37: ديوان ابن الحداد األندلسي  - 

32
  ةــ، وبعدها ترجمة ابن بليط 336: ترجمة ابن الحداد صفحة : مطمح األنفس : ينظر - 
  ترجمة ابن بليطة/ 2ج/  17مج: قسم شعراء المغرب واألندلس : ،  الخريدة  241: صفحة  
 . 271: ، و بعدها ترجمة ابن الحداد في صفحة    262: في صفحة  

33
 .33- 32- 31-27-23 -18 -12- 9- 6-2-1: ينظر القطع المرقمة على التوالي  - 
34
 . )1(: القطعة رقم  - 
35
 ) .25: (القطعة رقم  - 

36
 . 44- 43/ 5مج: وفيات األعيان  - 
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37
 ) .30: (القطعة رقم  - 

38
 ) .9: (القطعة رقم  - 
39
 ) .27: (القطعة رقم  - 

40
 .  796/  2مج/  1ق: الذخيرة  - 

41
  يــــي  القرطبـابو الوليد احمد بن عبداهللا بن احمد بن غالب بن زيدون المخزوم - 

  )هـ463( ـة ، كان عزيزاً على المعتمد بن عباد ، وكان وزيراً له ، توفي باشبيلية سن
  / 1ق: رة ـالجزي ، الذخيرة في محاسن اهل 131: جذوة المقتبس : ، ينظر ترجمته في  
  ،  164:  ربــ، المطرب من أشعار اهل المغ 209/  1ج: ، قالئد العقيان  336/  1مج 

  / 7ج: ات ـبالوفي ، الوافي 207: ، اعتاب الكتاب  79: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
  ر فيـ،  العب 63/  1ج: لى المغرب ، المغرب في ح 139/ 5مج: ، وفيات األعيان  56 
  :الم ، االع 264/ 5مج: ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  315/ 2ج: خبر من غبر  
 .   158/  1ج 

42
  :  ، وقد ورد البيت في الديوان كاالتي  590: ديوان ابن زيدون   - 

ــدِل الرطــ  ــدونَني كَالمن ــاتَع   ب ، إنَّم

ــرقُ     حــين ي ــه ح ــم انفاس ــب لكُ   تَطي

    
 

43
 . 799/  2مج/  1ق: الذخيرة  - 
44
 ) .25(القطعة رقم  - 
45
  العباس وـاب عبد اهللا بن محمد المعتز باهللا بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي ، - 
ه الكثير من ل داد ، وأولع باألدب ،ــولد في بغ لشاعر المبدع ، خليفة يوم وليلة ،ا 

  التصانيف 
 325/ 10ج: ي ـاألغان :وترجمته في  اخباره: ينظر) . م 909 – 861 - هـ 296 -247(

 ،  
/ 2مج: ات ــ، فوات الوفي  75/ 3مج :ان ــ، وفيات االعي 95/ 10مج: تاريخ بغداد 

239 ،  
  . 2/38ج: نصيص معاهد الت 

46
 . 570:  يوسف شكري فرحات. د: ، تحقيق  ديوان ابن المعتز - 
47
قسم شعراء المغرب  ، 270و  90/ 2ج /17مج /قسم شعراء المغرب واألندلس:الخريدة  - 

 . 587/ 3ج/  18مج واألندلس 
48
 .  ) 4(القطعة رقم  - 
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49
قسم شعراء المغرب  ، 270و  90/ 2ج/ 17مج /قسم شعراء الغرب واألندلس:الخريدة  - 

 . 587/ 3ج/   18مج /واألندلس
50
  اقــو اسحـواري ، ابة الهــابن خفاجة إبراهيم بن ابي الفتح بن عبيد اهللا بن خفاج - 

قالئد : ي ينظر ترجمته ف. هـ 533هـ ، وتوفي سنة  451، من أهل جزيرة شقر ، ولد سنة 
، التكملة لكتاب  111: ، المطرب  1/ 2ج/ 20مج /4ق:  الخريدة ،  739/ 2ج: العقيان 
 ،  المغرب 121: ، رايات المبرزين  56/  1مج : ، وفيات االعيان  1/102ج/3مج: الصلة 

 . 57/  1ج: ،  االعالم  367/ 2ج: في حلى المغرب 
51
 . 356: ديوان ابن خفاجة  - 
52
  ى اهللا ،ــد علـــباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي ، أبو القاسم ، المعتممحمد بن ع - 
وولي بعد وفاة أبيه سنة ) باألندلس (صاحب اشبيلية وقرطبة وما حولهما ، ولد في باجة  
 – 431. ( ، له ديوان شعر  ، وكان فصيحاً شاعراً ، وكاتباً مترسالً ، بديع التوقيع) هـ461(

: ، قالئد العقيان  172: مطمح األنفس : ينظر ترجمته في ) . م1095 – 1040 - هـ 488
، الحلة  14: ، المطرب من أشعار أهل المغرب  504/ 8: ، الكامل في التاريخ  51/ 1ج

،  76: ، المعجب  37: ، رايات المبرزين  24/ 5مج: ، وفيات األعيان  2/52ج: السيراء 
/ 2ج: ، العبر في أخبار من غبر  154: ،  اعمال االعالم  151/ 3ج: الوافي بالوفيات 

 181/ 6ج: االعالم ،  383/ 5مج: ، شذرات الذهب  157/  5مج: ، النجوم الزاهرة  358
. 

53
 . 13: ديوان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية  - 

54
 .فيما ينسب له او لغيره ) .  1( القطعة رقم  - 
55
 . 794/  2مج/  1ق: الذخيرة  - 

56
 . 227: اتجاهات الشعر األندلسي في القرن الثالث الهجري  - 

57
 . 25: القطعة رقم  - 

58
 . 21: القطعة رقم  - 

59
 . 16: القطعة رقم  - 
60
 . 6: القطعة رقم  - 

61
 . 12: القطعة رقم  - 

62
 . 19: القطعة رقم  - 

63
 . 256: الثالث الهجري اتجاهات الشعر األندلسي في القرن  - 
64
   اةهو خلع صفات ما هو حي أو إنساني على األشياء الجامدة وبث الحي: التشخيص  - 
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  لــجع فهو: ، اما التجسيم  123: سيسيل دي لويس : الصورة الشعرية : ينظر : فيها  
  إضفاء الحركة عليها بعد منحها صفات المخلوقات المتحركة ،  المعنويات محسوسة من خالل 

  ة ــالصورة الفني: ينظر : هو منح المعنويات أجزاء اإلنسان والحيوان والجماد : والتجسيد 
 . 419-418: معياراً نقدياً 

65
 . 1: القطعة رقم  - 
66
 . 5: القطعة رقم  - 
67
 . 25: ة رقم القطع - 
68
  وخَر دكا جعلَه ِللْجبِل ربه تَجلَّى فَلَما {: يشير إلى قوله تعالى  . 28: القطعة رقم  - 
 . 143سورة األعراف جزء من االية  } صعقًا موسى 

69
  ن ـوهي مارية بنت ظالم ب) رطي مارية خذه ولو بق( اصل المثل .  25: القطعة رقم  - 

  امن كبيضتي حمام لم ير الناس مثلهرطيها وعليهما درتايقال انها أهدت إلى الكعبة ق... وهب 
  : ينظـر. ون ـيفوتك بأي ثمن يك يضرب في الشيء الثمين اي ال -، ولم يدروا ما قيمتهما  
 . 357/ 2ج: ، مجمع األمثال  366/ 2ج: جمهرة األمثال  

70
  ال في األشهر ـواصل المثل ان الحارث بن ظالم المري ضرب رج . 30: القطعة رقم  - 

   146:  يــلألصمع : كتاب األمثال : ، ينظر سبق السيف العذل: فقال عـذل ،الحرم فقتله ف
   – 1/72: ع األمثالـمجم: ، وينظر 511 -  508 - 377/ 1ج : ،  جمهرة األمثال318برقم 
 .115/  2 ج – 169/  1ج : المستقصى في أمثال العرب :رــــوينظ ، 328  - 197

71
  ـةالغيث المسجم في شرح الميـ: ينظركوكب عطارد ، : البرجيس  . 8: القطعة رقم  - 
  ـونموسوعة علم الك: ثنى عشر ، ينظر السماء اال احد أبراج: ، والحوت  245: العجم  
   . 30: والفضاء  

72
  . 53: موسيقى الشعر  - 
73
 . 90: ن . م  - 

74
 . 1/312: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  - 

75
  .   293: شرح تحفة الخليل  - 
76
  . 281: موسيقى الشعر  - 
77
 .281: موسيقى الشعر : ، وينظر  217: الشعري ينظر فن التقطيع  - 
78
   . 248: موسيقى الشعر  - 
79
 . 248: ن . م   - 
80
 . 248: ن . م   - 
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81
    . 248: ن . م   - 
82
 . 44 - 43/ 5مج: وفيات األعيان  - 
83
 . 12: القطعة رقم  - 
84
 . 16: القطعة رقم  - 
85
  . 13: القطعة رقم  - 

86
  . 31: القطعة رقم  - 

87
  . 30: القطعة رقم   - 
  
  
  

  :المصادر والمراجع 
  

دار  نافع محمود ،. د: اتجاهات الشعر األندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري  -1
 .م  1990 - هـ  1410،  1ط العراق ، - بغداد - الشؤون الثقافية العامة

البي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن احمد :  االحاطة في اخبار غرناطة  -2
د يوسف علي الطويل ، دار الكتب .ا: السلماني الغرناطي االندلسي ، تحقيق 

 . م 2003 –ه 1424،  1لبنان ، ط –بيروت  –العلمية 

البي العباس شهاب الدين احمد بن خالد : االستقصا الخبار دول المغرب االقصى  -3
 محمد عثمان ، دار: تحقيق ) ه 1315ت ( بن حماد الناصري الدرعي السالوي 

 . م 2007 –ه 1428،  1لبنان ، ط –بيروت  –الكتب العلمية 

البي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن ابي بكر القضاعي المعروف : اعتاب الكتاب  -4
لدكتور صالح االشتر ، مجمع اللغة ا: ، تحقيق ) هـ 658ت ( بابن االبار 

 .م 1986 - هأ1380سوريا ،  –دمشق  –العربية 

الشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين االعالم قاموس تراجم  -5
 15لبنان ، ط –بيروت  –والمستشرقين ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليين 

 .م 2002، 

اعمال االعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم وما يتعلق بذلك من  -6
سلماني الغرناطي البي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد بن احمد ال: الكالم 
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سيد كسروي : ، تحقيق ) ه 776ت ( االندلسي الشهير بلسان الدين بن الخطيب 
 . م 2003 –ه 1424،  1لبنان ، ط –بيروت  –حسن ، دار الكتب العلمية 

. أ . عبد : ، تحقيق )م 967 - هـ 356ت ( البي الفرج األصفهاني : االغاني  -7
 .م 1986 -هـ 1407،  1ط لبنان ، –بيروت  –علي مهنا ، دار الفكر 

هـ 599( احمد بن عميرة الضبي : هل االندلس أبغية الملتمس في تاريخ رجال  -8
القاهرة ، دار  –إبراهيم االبياري ، دار الكتب المصرية : ، تحقيق ) م 1203 - 

 .م1989  - هـ 1410،  1بيروت ، ط –الكتاب اللبناني 

احمد بن ( البن عذاري المراكشي البيان المغرب في تاريخ األندلس والمغرب ،  -9
ليفي بروفنسال ، دار . كوالن و إ . س . ج : ، تحقيق ) هـ 695ت   محمد

 .م 1983،  3لبنان ، ط –بيروت  –الثقافة 

الدكتور احسان عباس ، : تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطين  - 10
 .م 1997،  1االردن ، ط –عمان  –دار الشروق 

م ووفيات المشاهير واالعالم  ، شمس الدين محمد بن احمد بن تاريخ اإلسال - 11
الدكتور عمر عبد السالم تدميري ، : ، تحقيق ) هـ  748ت ( عثمان الذهبي 

 . م 1990 -هـ 1410،  2لبنان ، ط –بيروت  –دار الكتاب العربي 

البي بكر احمد : هـ 463تاريخ بغداد او مدينة السالم منذ تأسيسها حتى سنة  - 12
    .لبنان  –بيروت  –، دار الفكر ) هـ 463ت ( علي الخطيب البغدادي  بنا
البي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن ابي بكر بن االبار : التكملة لكتاب الصلة  - 13

جالل االسيوطي ، دار الكتب : ، تحقيق ) ه 658ت ( القضاعي االندلسي البلنسي 
 .م 2008 –ه 1429،  1لبنان ، ط –بيروت  –العلمية 

وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه ( جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس  - 14
البي عبد اهللا محمد بن ابي نصر فتوح الحميدي ) : واالدب وذوي النباهة والشعر 

صالح الدين الهواري ، المكتبة العصرية : ، تحقيق ) م 1095 - هـ 488ت ( 
 . م 2004 -ه1425،  1، ط لبنان –بيروت  –

، تحقيق محمد ابو الفضل )هـ395ت(ألبي هالل العسكري : مثالجمهرة األ - 15
-هـ1408 ، 2ط وعبد المجيد قطامش، دار الفكر، بيروت، لبنان، إبراهيم
  .م1988
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ت ( كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري : حياة الحيوان الكبرى  - 16
، احمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية : ، وضع حواشيه وقدم له ) هـ 808

 .  م 2007 - هـ 1428،  3بيروت ، لبنان ، ط

 :   )هـ 597ت ( هاني الكاتب للعماد األصف:لقصر وجريدة العصر خريدة ا - 17

آذرتاش : تحقيق : 3ج /18مج   – 2ج/  17مج : قسم شعراء المغرب واألندلس 
محمد المرزوقي ومحمد العروسي والجيالني بن : آذرنوش ، نقحه وزاد عليه 

  . 1971تونس ،  –الدار التونسية للنشر الحاج يحيى ، 
 رــعم :ق ـــ، تحقي  2ج /  20مج/ القسم الرابع : قسم شعراء األندلس  -           

  ي ـالدسوق
  .مصر  –القاهرة  –وعلي عبد العظيم ، مطبعة الرسالة              
بن خلف القيسي  ابو عبد اهللا محمد بن احمد( ديوان ابن الحداد االندلسي  - 18

يوسف علي الطويل ، . د: ، تحقيق ) ه 480ت ( النميري المعروف بابن الحداد 
 . م 1990 –ه 1410،  1لبنان ، ط –بيروت  –دار الكتب العلمية 

، ) ه 533ابو اسحاق ابراهيم بن خفاجة االندلسي ت ( ديوان ابن خفاجة  - 19
م  1979،  2مصر ، ط – سيد غازي ، منشاة المعارف باالسكندرية. د : تحقيق 

 . 

ابو الوليد احمد بن عبد اهللا بن احمد بن غالب بن ( ديوان ابن زيدون ورسائله  - 20
علي عبد العظيم ، دار : ، تحقيق ) ه 463ت ( زيدون المخزومي القرطبي 

 . م 1957 –ه 1376مصر ،  –القاهرة  –نهضة مصر 

يوسف شكري . رح د، ش) ه 296عبد اهللا بن المعتز ت ( ديوان ابن المعتز  - 21
 .  م 1995 –ه 1425،  1لبنان ، ط –بيروت  –فرحات ، دار الجيل 

ت ( محمد بن عباد بن اسماعيل اللخمي ( ديوان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية  - 22
احمد احمد بدوي و حامد عبد المجيد ، المطبعة االميرية : ، تحقيق ) ه 488

 . م 1951مصر ،  –بالقاهرة 

ت ( البي الحسن علي بن بسام الشنتريني : ن اهل الجزيرة الذخيرة في محاس - 23
 1417لبنان ،   - بيروت  - احسان عباس ، دار الثقافة . د: ، تحقيق ) هـ 542
 .م  1997 - هـ 
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، ) هـ 685ت ( البن سعيد األندلسي : رايات المبرزين وغايات المميزين  - 24
 –احياء التراث العربي الدكتور النعمان عبد المتعال الصعيدي ، لجنة : تحقيق 
 .م 1973 -هـ 1393مصر ،  –القاهرة 

، ) هـ 776 - هـ  713( لسان الدين بن الخطيب السلماني : السحر والشعر  - 25
 –وإبراهيم محمد حسن الجمل ، دار الفضيلة  ، محمد كمال شبانة. د : تحقيق 
 .مصر  –القاهرة 

بن يوسف التيفاشي ابو العباس احمد : سرور النفس بمدارك الحواس الخمس  - 26
، ) هـ 711ت ) ( ابن منظور ( جالل الدين بن مكرم : ، هذبه ) هـ 651ت ( 

لبنان  –احسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت . د: تحقيق 
 .  م  1980،  1، ط 

اإلمام شهاب الدين ( البن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في اخبار من ذهب  - 27
 – 1032( عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي  ابي الفالح

محمود االرناؤوط  وعبد القادر االرناؤوط ، دار ابن كثير : ، تحقيق ) هـ 1089
 .م 1989 -هـ 1410،  1بيروت ، ط –دمشق  –

عبد الحميد الراضي ، مؤسسة : شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي  - 28
 .م  1975 - 1974،  2الرسالة ، ط

سيسيل دي لويس ، ترجمة أحمد نصيف الجنابي ومالك : الصورة الشعرية  - 29
 .م 1982العراق ،  –ميري وسلمان حسن ابراهيم ، دار الرشيد للنشر ، بغداد 

 –عبد اإلله الصائغ ، دار الشؤون الثقافية العامة : الصورة الفنية معاراً نقدياً  - 30
 .م 1990،  1العراق ، ط –بغداد 

ابو عبد اهللا محمد بن احمد بن ( للحافظ الذهبي : أخبار من غبر  العبر في - 31
ابو هاجر محمد بن : ، تحقيق ) م 1347 -هـ 748ت ( ، ) عثمان بن الذهبي 

 لبنان  –بيروت  –السعيد بن بسيوني زغلول ،  دار الكتب العلمية 

   لعلي بن ظافر االزدي المصري : غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات  - 32
مصطفى : محمد زغلول سالم والدكتور : الدكتور : ، تحقيق) هـ 623ت ( 

 .مصر  -القاهرة  - الصاوي الجويني ، دار المعارف 

تاليف الشيخ صالح الدين خليل بن : الغيث المسجم في شرح المية العجم  - 33
 .لبنان  –بيروت  –، دار الكتب العلمية ) هـ 764ت ( ايبك الصفدي 

  .م 1966،  3صفاء خلوصي ، بيروت ، ط. د: والقافية  فن التقطيع الشعري - 34
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، تحقيق ) هـ 764ت ( محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات والذيل عليها  - 35
   .لبنان  –بيروت  –احسان عباس ،دار الثقافة : الدكتور : 

تاليف ابي نصر الفتح بن عبيد اهللا القيسي : قالئد العقيان ومحاسن األعيان  - 36
يوسف حسين خريوش ، عالم : الدكتور : ، تحقيق ) هـ 529ت ( االشبيلي 

  .م 2010 - هـ 1431،  1األردن ، ط –عمان  –الكتب الحديث 
البي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد : الكامل في التاريخ  - 37

    الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن األثير الجزري الملقب بعز الدين 
 –، تحقيق ابي الفداء عبد اهللا القاضي ، دار الكتب العلمية ) هـ 630ت ( 

 .م 1987 - هـ  1407،  1لبنان ، ط –بيروت 

محمد . ، تحقيق د)هـ216ت  األصمعيعبد الملك بن قريب : (األمثالكتاب  - 38
 .م2000- هـ1420، 1المعيبد، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، العراق، ط

قضاعي بي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن ابي بكر الال: كتاب الحلة السيراء  - 39
 –حسين مؤنس ، دار المعارف .د: ، تحقيق ) هـ 658(المعروف بابن االبار 

 .م 1985،  2مصر ، ط –القاهرة 

تحقيق ) هـ674(صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي: كتاب الوافي بالوفيات  - 40
لبنان  –راث العربي ، بيروت احمد االرناؤوط وتركي مصطفى ، دار احياء الت: 
 .م 2000 -هـ 1420،  1ط   ، 

: ، تحقيق ) هـ 684ت ( البي البقاء الرندي : كتاب الوافي في نظم القوافي  - 41
السنة /  1اهللا العاني ، مجلة جامعة االنبار للغات والترجمة ، ع انقاذ عطا. د .أ

 .م 2010 -هـ 1431االولى ، 

عبد : ، تحقيق ) هـ711ت (رم بن منظور جالل الدين بن مك: لسان العرب  - 42
اهللا علي الكبير ، ومحمد احمد حسب اهللا ، وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف 

 .مصر  –القاهرة  –

رسالة (، ) هـ 750ت ( البن ليون التجيبي : لُمح السحر من روح الشعر  - 43
معة األردنية الجا/ منال محمد منيزل ، كلية الدراسات العليا : ، تحقيق ) ماجستير

 .م 1995، 

، )هـ518ألبي الفضل احمد بن محمد الميداني النيسابوري ت( :مجمع األمثال - 44
 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان: تحقيق
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العرب، ابو القاسم محمود بن عمر  أمثالالمستقصى في  - 45
- هـ1407، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) هـ538ت(الزمخشري

 .م1987

عبد اهللا الطيب المجذوب ، دار : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  - 46
 .م 1970،  2لبنان ، ط –الفكر ، بيروت 

     البن دحية ذي النسبين عمر بن حسن : المطرب من أشعار اهل المغرب  - 47
حامد عبد : ابراهيم االبياري والدكتور : االستاذ : ، تحقيق ) هـ 633ت ( 
 .لبنان  –بيروت  –احمد احمد بدوي ، دار العلم للجميع : لمجيد والدكتور ا

الوزير الكاتب ابي : مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح اهل األندلس  - 48
ت ( نصر الفتح بن محمد بن عبيد اهللا بن خاقان بن عبد اهللا القيسي االشبيلي 

مؤسسة  –مار محمد علي الشوابكة ، دار ع: تحقيق ) : م 1135 - هـ 529
 .م 1983 - هـ 1403،  1لبنان ، ط –بيروت  –الرسالة 

 الشيخ عبد الرحيم بن احمد العباسي : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  - 49
بيروت  –محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب : ، تحقيق ) هـ 963ت ( 
 . م 1947 -هـ 1367لبنان ،  –

رب ، البي محمد عبد الواحد بن علي المعجب في تلخيص اخبار اهل المغ - 50
لبنان  –بيروت  –صالح الدين الهواري ، المكتبة العصرية : المراكشي ، تحقيق 

 .م 2006 –ه 1426،  1، ط

شهاب الدين ابي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحمي الرومي : معجم البلدان  - 51
 . م 1977 –ه 1397لبنان ،  –بيروت  –، دار صادر ) ه 626ت ( البغدادي 

: ، تحقيق ) هـ 685ت ( البن سعيد األندلسي : المغرب في حلى المغرب  - 52
 ) .ت  –د ( ،  4مصر ، ط –القاهرة  –الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف 

 –بيروت  –شفيقة العريس ، دار اليوسف : موسوعة علم الكون والفضاء  - 53
 . 2005 -2004،  1لبنان ، ط

 -س ، منشورات المكتبة االنجلو مصرية إبراهيم أني. د: موسيقى الشعر  - 54
 .م  1972،  4مصر ، ط -القاهرة 

جمال الدين ابو المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  - 55
، طبعة مصورة عن دار الكتب ، ) هـ 874 – 813( بن تَغْري بردي االتابكي 

 . مصر  –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي المصرية العام ، القاهرة 
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نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب  - 56
الدكتور : ، تحقيق ) هـ 1041ت ( احمد بن محمد المقري التلمساني : ، تاليف 

 .م 1988 -هـ 1408لبنان ،   –بيروت  –احسان عباس ، دار صادر 

ن عبد الوهاب شهاب الدين احمد ب: تاليف : نهاية اإلرب في فنون األدب  - 57
 –الدكتور مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق ) هـ 733ت ( النويري 
 .م  2004 - هـ 1424،  1لبنان ، ط –بيروت 

البي العباس شمس الدين احمد بن محمد : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  - 58
باس ، الدكتور احسان ع: تحقيق  ،) هـ 681 – 608(  خلكان  بن بن ابي بكر
 . لبنان  –بيروت  –دار صادر 

  
  

  

   


