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  ) ...هـ 857ت ( ابن عاصم الغرناطي  أدب

                                                                               

  .محمد عويد الساير. د.م.أ                                                                       

  .محمد عبيد السبهاني. د.م

                                     

في عصر بني نصر،  واألدبالفكر والثقافة  أعالميتناول هذا البحث شاعراً وعلماً من 
  :اآلتية الخطوات، وقد قسم العمل على وفق هذه األندلسعصر سلطنة غرناطة في 

  
تبعنا ذلك ، وأوآثارهصورة للشاعر وحياته  أولهاوقد قدمنا في : الدراسة :المبحث األول

على نثره وما  إطاللةبدراسة لشعره والبحث عن ابرز الخصائص الموضوعية والفنية ،ثم 
  .وما يحمله من سمات فنية ليناإوصل 

  
الشعر المجموع، والتخميس والتوشيح والنثر، وقد حقق على قدر الطاقة :المبحث الثاني

  .المصادر أمات إلىواالستقصاء بالرجوع 
  . ثم ختمت الدراسة بثبت المصادر والمراجع
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  :المبحث األول

  .)1()دراسة في سيرته وآثاره ( الرجل ـ ابن عاصم 

قيسي  الغرناطي يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم ال أبوهو      
في مالقة مدة لعب فيها أثراً سياسياً  أقامألنه  ،أيضاً، ويمكن أن نضيف المالقي األندلسي المالكي

  .)2(بين صاحبها وسلطان غرناطةوسفيراً 

عن مكانتها  والثقافية والفكرية فضالً األدبيةعريقة مرموقة لها مكانتها  أسرةيحيى من  أبوو   
العلمية  ةاألمانيحيى بن عاصم ممن حمل هذه  أبولذا كان . ، بل وحتى العسكريةواإلداريةالسياسية 
، ولقِّب أدبيمن فن  بأكثرمن مكان، واشتُهر  أكثر، وقاضياً، عرف في وأديباًفكان شاعراً،  .والفقهية

 أهمولعل . ومنها ما يشيد بفضله وعلمه، ومنها ما يعرف بمناصبه ،منها ما يشير لنظمه، بألقاب عدة
الكاتب، الخطيب،  قاضي الجماعة، الحافظ، النظار، الوزير، الجليل، الرئيس، المعظم،:( األلقابتلك 

 المفلق، الناثر ة، الشاعر، الحجامة، الوزير، الجليل، العلّالفصيح، الجامع الكامل البليغ، الشاعر
، فصيح انوواأل، فريد العصر األعيان، العالم، القاضي، المفتي، نخبة األستاذالحجة، الفقيه، السيد، 

  . )القلم واللسان، العمدة، الشهير، المتفنن 

، بسنة والدته عن التعريف) !كلها: ( ان التي ترجمت لحياة ابن عاصم، بلظلموقد سكتت أغلب ا    
أن يعرفنا مشكوراً  الدكتور صالح جرار لاوح، وقد سنة والدته وال شهرها وال يومها فنحن ال نعلم

، ومن خالل عاصممات وحقائق تاريخية وقعت في حياة أديبنا ومصنِّفنا ابن بتلك السنة من خالل مسلَّ
تكون بين سنتي  أنها قد إلىفتوصل  ،سيما شعره، والاألدبيبين هذه المسلمات ونتاجه  الموازنة

  . )3(هـ799 ، 794

، وقد ذكر صاحب نيل ب ابن عاصم في كثير من المناصب، وشغل العديد من الوظائفتقلَّ   
طة في وقت واحد من القضاء، والوزارة، والكتابة، خاالبتهاج أن ابن عاصم قد ولِّي اثنتي عشرة 

لتي ا األلقابوهذا ما يفهم من  ،)5(هبيخلفاً ألالديوانية السلطانية والكتابة  ،)4(واإلمامةوالخطابة، 
  . األدب وأهل، التراجم وأصحاب، األدباءُأسبِغت عليه من قبل 
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وعلى  ؛حاً من جهة السلطان الحاكم آنذاكذبيوقد توفي  ،هـ857سنة  أما وفاته فكانت بعد     
، إننا ندرك عظمة المصيبة في فقده الرغم من إننا ال نعرف السبب الذي ذُبح من أجله ابن عاصم إال

لذين قضوا نتيجة والوزارة والفضل ا األدبمن أهل  األعالملئك أووكبر الفجيعة بموته شأن كل 
 إداريةنهايته انتهت سيرة فب. راعات الشخصية على المنصب والحكم، والصالسياسة أالزمات
د يوماً بمثل و، هيهات أن تعم، والقضاء، والنظواإلفتاءوتالشت خدمة ثالثين سنة من العلم، ، محمودة

  . ، والعلم ما كان ابن عاصم من الورع والتقى، والخلق

ضا في التسليم جنة الر( ا كتاب، ولم يصل إلينا إلّوفيما يخص آثار ابن عاصم، فقد ضاع اغلبها     
عصره شفَّعه  وأبناء، تقديم العظة والعبرة ألهل زمانه ، وهو كتاب في)وقضى تعالى لما قدر اهللا

  . ، وحوادثهم وأشعارهم، األسالفبكثير من قصص 

   فهيا باقي آثارهوأم،  :  

 .والقريض  واألقالمالروض االريض في تراجم ذوي السيوف  -
، ومنه فصل )هـ 776ت ( سان الدين بن الخطيب غرناطة لل أخبارفي  اإلحاطةذيل به كتاب 

 إلىغرناطة حكام تراجم ملوك بني نصر في ، وهو )6()شموس العصر في ملوك بني نصر :( سماه
  . عصر المصنِّف 

قطعة من كتاب : تحمل عنوان السكوريالمكتبة اوقد عثر على ورقة واحدة من هذا الكتاب في 
 ،21/5ورقم  ،1879/5، وهي ضمن المجموعة رقم االريض فيمن لقيته من أهل القريضالروض 

  . )7()ائل القرن العاشر الهجريين أوو ن التاسعقراخر الأووقد كُتبت في 
 . واألحكامتحفة الحكام في نُكت العقود شرح  -

  :لها أو، التي األحكامفي  وأرجوزتهتحفة والده  وهو شرح على

  وال یقض                 ي ال                 ذي هللا الحم                 د
   

  )8(وَع       ال نًاش       أ ج       لَّ علی       ھ ُیقض       ى
شرح حسن وفيه فقه  : (ج بأنهصاحب نيل االبتها ـــالشرح  ـــــــ وقد وصفه           

  .)9()صحيح ، ونقل متين، وتصرف عجيب

  .)10(وقد طبع شرح ابن عاصم على أرجوزة أبيه في فاس
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 .بيته  أهلتقييد عرف فيه  -
، في ذكر عائلته العريقة في النسب، وأبرز أعالمها وهو ،)11(نقل منه صاحب نيل االبتهاج

  . وأهل المناصب فيها 

، والمفتين ،والمراجعات بينه وبين أهل عصره من العلماء ىاوالفتفضالً عن مجموعة من    
، ووزير مثل ابن هذه المجموعات من بين آثار عالم، وفقيه، وقاضٍ ومن المؤكد أن تكون. والقضاة
  .، ونصنعه في هذا البحث ومعها شعره، وباقي نظمه الذي سنتحدث عنه، ونجمعه .عاصم

  . )دراسة في شعره ونثره (  األديبابن عاصم 

 ) :الموضوعية  واألغراضاالتجاهات ( شعره  -
 األغراض، فهو ليس بالشاعر الذي قال في محدودة ومعينة أغراضابن عاصم في نظم 

ورثاء المدن  ،حتى المستحدثة كالمديح النبوي ومظاهره المختلفة أو، الخوانياتالمشهورة كالرثاء وا
 ناوقول. وغيرها... اهر االستعطاف ، ومظوفنون االستصراخ ،المتنوعةهاته والممالك واتجا

، وأغلب شعرائه قد األغراضن عصر الشاعر عرف بهذه ؛ ألالمستحدثة والتفصيل لها األغراض
  .وأجادوا وأبدعوا، نظموا بها

لشدة  واألغراضعن اغلب هذه الموضوعات  لتمس العذر البن عاصم في التجافيوربما ا
علمنا أنه كان ، وإذ ناصب المهمة في عضد الدولة آنذاك، وكثرة توليه للماريةاإلد باألمورتعلقه 

ة حرصه عليها وتفانيه في ، وشدله األمورلذمة أدركنا أهمية تلك ، نقي امحمود السيرة، طيب الذكر
  .خدمتها، والتضحية من أجل رعيتها

وصلت إلينا من نظم ابن في كمية الشعر التي المهمة والكبيرة  األغراضوقد كان المديح من       
وقد وصف  .)هـ 820ت( السلطان يوسف الثالث  اماديحه في مدح لبأغ، وكانت )12(عاصم

 ،والعلو، واإلنصاف، والحلم، والكرم العدل أمورلسلطان ويشتهيه من ممدوحه بكل ما يتمنى ا
  : كقوله

  األم          ْل أقص          ى الُمل          ُك بل          غ لق          د
   

واعت            دْل لن            ا الزم            ان وط            اب
المع               الي ب               ُأفِق تجلَّ               ى بب              در     

   
)13(الحم      ْل ب      رَج الش      مُس حلَّ      ِت كم      ا
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ومنها ما ، من بين أغراض نظم ابن عاصم وشعره، التهنئةالتي جاءت  األخرى األغراضومن      
وقد افتتح ابن عاصم هذه القصيدة بما يرضاه . اكم يوسف الثالثحابن السلطان وال األميرللسيد  قاله

، نىكان لفظاً ومع الرضا، وهذا َأ وعظمته، وعظمة من أنجبهأهل الصنعة من التعريف بقيمة المهنَّ
  :، يقولوالسيما مطلعه وما بعده

  س       فرا ق       د النص       ر وج       ُھ اكب       ر اهللا
   

  بھ        را ق       د  العق        ل لض       یاء  ون       وره 
  لناص      رِه نج      ٌل الھ      دى دی      َن فل      یھِن    

   
  ظھ    را ق    د واإلس    عاد ال    ُیمن ط    الع ف    ي

  :ه أبي، يقول فيه وفي هذه الصور، وهذا االنفعال العاطفي سياق فيو     

ــا  ــق نعمته ــع الخل ــم جمي ــرى تع ــورا     بش ــا س هــا آي ــان عليه ــو الزم   يتل
  لكفِّ مـن جـوده قـد أخجـَل المطـرا         تهتز بـيض سـيوف الهنـد مـن فـرحٍ     
ــا  ــي مراتعه ــوقاً ف ــُل ش ــرح الخي قـد نصـرا  لمن أبـوه حمـى اإلسـالم        وتم   

ــأن ــتْ  ك ــد بلغ ــوالي ق ــا م ــك ي هـرا        بنجلصفاتُ المعـالي األنجـم الز 14(به(
  

أم في  )15(، سواء أكان هذا النظم في مقدمات قصائد المديحأيضاًونظم ابن عاصم في الغزل       
والمعاني ال ، وغزله رقيق اللفظ بسيط الصورة )17(أم في الموشحات )16(مستقلةأغراض القصيدة ال

والبعد والشوق للمحبوب والبكاء عليه في مثل قوله  يخرج عن معاني الصد:  

ــوني  ــن جفـ ــدمع مـ ــاثر الـ ــينِ     تنـ ــلكه الثمـ ــن سـ ــدر مـ     كالـ
ــرينِ        مــذ أعــوز الوصــُل والتالقــي    ــال ق ــنٍ ب ــدرِ حس ــن ب     م
ــسٍ   ــي ُأن ــب ظب ــي الح ــتُ ف ــونِ      علق ــع العيــ ــه مرتــ     جمالــ

ــن    ــبِ ع ــي القل ــّل ف ــاسٍوح ــي ؟     كن ــتبيح دينـ ــه يسـ )18(! فمالـ
    

اللغوي، ) هـ583ت ( على الزمخشري  ، والسيما قصيدته التي رد بهاونظم في الشعر الديني    
أبلغ الحجة في الرد على من ، ومذهب أهل السنة السليم )19(، المعتزلي، ونصر في قصيدتهاألديب

ه أول، أواً من حدود اهللا المحرأوالتقترف بهذا التشبيه وذاك ا، فشبالسنة  وتجاوزمة، يل حد
 األمور، ووقع في المحظور في واحدة من أهم عن الدين فانحرفالسليم،  واالعتقادالصحيحة، 

والمسلمات الشرعيةديةقَالع ،.  

فيها من ) 20(، وهي طويلة)جنة الرضا :( يني قصيدته التي أفتتح بها كتابهوله من هذا الشعر الد   
وأكبرها في شدة المسلم  األمورفي أصغر  سبحانه  اهللا  إلى والرجوع   واالتعاظمعاني الصبر 
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بة له عز وفي هذا النص يبدو شديد االستغفار كثير األ ، وهو  ابن عاصم ورخائه في حزنه وفرحه
  عنه ـ  الىتع، ومسؤولية الرعية ـ عفا اهللا ويقص كبير الحمل ،األمانةثقل يشكو من  وجل 

تكرار المقدمة شعراً ، ووالصنعةف لتفق مع الدكتور صالح جرار حين وسم هذا النص بالتكنا ال نأن
أغلب الشعر  إن: اممنه لواأل. في رأيه هذا لسببين معه  نا، ويعود سبب عدم اتفاق)21( ونثراً

بد من  ، فالعاصم يدور في شرح أسباب التأليف، ومضامينه، وتفصيالته التعليمي ومنه نص ابن
  . واإلسهاب، اإلطالة
يريد أن  ثرصاحب الشعر والن األديب، والشك في أن هو أن الشعر أبلغ من النثر :اآلخرو      

أن ، ويسهلها على طلبته بعد ل هذا الشعر الطويل ليجمع أفكاره، فيأتي بمثيثبت براعته وتفوقه
  .صاغها نثراً 

نظمه وهي في التي جاءت من بين أنواع  )22(ومن هذا النظم ذي االتجاه الديني مخمسته الطويلة    
ه من خصائص الشعر الديني لديه، ناما قد، وهي ال تخرج عموتمجيده وتعالىسبحانه اهللا  تسبيح

  .وصفاته في الشعر والتخميس
هو غرض وخوانيات ل في االهو داخف، شعر ابن عاصمغراض التي جاءت في آخر األوأما     

، معتذراً له )24()هـ848ت (ه ابن سراجخاطب فيها شيخ، وفي مقطوعته الوحيدة )23(االعتذار
  .من الناس مهما كانوا ومهما بلغواز ، والتحرفشاء السروناصحاً له بعدم إ

  ) :الخصائص والسمات الفنية ( ـ  شعره 
     جّل نظم ابن عاصم فباستثناء مقطوعته، الفني لنص ابن عاصم الشعري لبناءا فيما يخص ،

ية واحدة في وحدة موضوع ، وقد تداخلتها لوحات عدة وهي تصبطويلة النفسالكان من القصائد 
، وحتى المخمسة تكون القصائد ذات المنحى الديني ، فمن البداهة أنلواألال تخرج عن الغرض 

  .واإلداريةفي حياته االجتماعية  بهألمت ن توبة الشاعر، والمصاعب التي تتكلم ع
ما في المقدمة ، والسيا ستبدأ بالغزل، وتشكي لوعة المحب العاشقهنّإوعن قصائد المديح فحتماً    

أن ندخل المديح بعدها بشوق وتوق يتسنى لنا ل رشيقواللفظ ال ،المبدع ازاإليج تميل إلى التي كانت
.  

من النداء . )اللغوية والنحوية (  ةيالتركيب األساليبوقد شاعت داخل نص ابن عاصم أغلب      
  . ها أدت معانيها الحقيقية والمجازية ، وكلّوالشرط واالستفهام
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  : كقوله ،من بيت واحد أكثرالتي تستمر في  تركيبيةال األساليبوأحياناً يأتي ببعض      

  :وقوله 

ــا      من كـابن نصـرٍ فـي الملـوك جاللـةً      ــاتُ قياده ــه المكرم ــت إلي     ألق
ــجاعة    ــي الش ــرٍ ف ــابن نص ــن ك ــادها م ــين رش ــا أو يب ــي حماه     يحم
ــا       مـن كـابن نصـرٍ يـوم مشـتبك القنـا       ــفُّ عناده ــداها أو يك ــي ع يكف

)26(   : كقوله ،، وصور مكررةليجمع بين تركيب منسقٍ  اتبياألفي بدء ) كأن(  باألداةحياناً يأتي وأ

    به صـفاتُ المعـالي األنجـم الزهـرا        كأن بنجلـك يـا مـوالي قـد بلغـتْ     
ــتْ  ــد وكف ــامِ ق ــه باألنع ــأن بكفي     فعم صـوب نـداها البـدو والحضـرا        ك
ــهوجيــوش الرعــبِ تقدم بــه يزيُل من ظلـمِ اإلشـراك مـا غمـرا        كــأن    
  تهــر ــار ُأس ــي آث ــه يقتف ــأن ب     بــــالحقِّ مقتــــدياً ِهللا مــــؤتمرا      ك

ــوك   ــه ومل ــأن ب ــةًك ــدرا       األرضِ قاطب ــاه مقت ــطنعاً تخش ــوه مص     ترج
  ــات ــع المكرم ــي جمي ــه ف ــأن ب ــباه،والنظرا   ك ــن األش ــتالء ع ــّل اع ج

)27(       فكانت في ا ما يخص صوره الفنيةوأم ،ى بالحرفالغالب حسأو، )الكاف(ية بسيطة تؤد 
  .المشبه والمشبه به ، ورأينا بعضها تترابط بالفعل بين باألدوات

 تحاول أولممدوح سيما تلك التي ترتبط باوال ك،، والكنايات هنا وهنابعض االستعارات ناولحظ     
صور تجلب ب حيةالمدبراز المعاني إ، من احصورة ما يستحق من الشاعر المد؛ أن ترسم صورة له

زلة عند ابن كما كان في المكانة والمن، القارئ والمتلقي، وتجعله في المكانة التي يريدها انتباه
  .، وفي شعره عاصم

ة بالتشبيه ومرة باالستعارة، ها مر، أداوحتى في التخميس، وفي التوشيح كانت صوره حاضرة   
  .ها لتخميسه وتوشيحهنالحظ في النصوص التي جمعن ما نحو على
ببعض  ، وهو ما جاءالدينية المقدسة األمكنة أومدوح ، للموفي صوره شاع استنطاق المكان   

، وقدسية ن عظمة ممدوحه وكرامة مكانهبي ، وجعلها قي ترابط لفظي ومعنويالخيال على صوره
  .التي تداخلت مع أماكنه  األماكن

ــتُ        ــا اجترح ــا مم ــات أن ــي أزم ــربي   ف ــن س ــد األم ــن معاه ــتْ م     روع
        ــربي   أنــا ممــا أقترفــتُ فــي نقمــات ــيشِ شُ ــن مواهــب الع ــدرتْ م     ك
         وغـربِ       أنــا ممــا جنيــتُ فــي ظلمــات قتْ لي مـا بـين شـرق25(طب(
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في  ، وبصور اقّلعض الصور الحسية والسيما المرئية، والذوقيةه أيضاً توافر بناومما الحظ   
يدته التي رد بها على ، ولقصئد المديحاها قد جاءت نسقاً لقصوكلّ. السمعية والشمية واللمسية

ها وان رسم إلىفمن الطبيعي أن تكون هذه الحواس من ضمن صوره التي يحتاج . الزمخشري
  .من يعتذر منه  أو، من يرد عليه أوويودعها ممدوحه،  ،المتلقي لها انتباهيلفت 
ما حمل بعداً  األلوانوفي ، الشعرية ودالالتها المختلفة في صور ابن عاصم األلوانكثرت و      
المدحية، وقصيدته في الغامقة والسيما تلك التي جاءت مع قصائده  أوالحارة  األلوان، وهي نفسياً
الهافتة الباردة والسيما تلك التي جاءت مع  األلوان، وهي نها ما حمل بعداً داللياً يسيراً، ومالتهنئة

  .قصائد الغزل وموشحاته 
ة ، ويأتي التضاد ليجمعهما بصوروالضوء اإلضاءةزات في على بعض ميابن عاصم يض ناورأي    

، ، والسيما في قصائده الطويلةاتبياأللصناعة القافية في نهاية ، ووبدايتها اتبياألمنسقة في حشو 
  .بلغت من المجموع وهي كثيرة كما 

، مقدرته اللغوية وابن عاصم أدى هذا التضاد بألفاظ مختلفة رسمت صوراً مختلفة تدلُّ على    
  .هاالتي يريد األلفاظفي كشف دالالت وبراعته 

    وأحاسيسهوعواطفه،  ألفاظهتدرة على استيعاب ، فقد كانت مقعن موسيقاه الشعرية اأم، ولو أن 
، كما وردت في شعر يها شيء من التكلف والصنعة، وهي صعبة  وفالقافية المقيدة على جاء أكثرها

  .ابن عاصم وقصائده 
، قصائد ابن عاصم، كالطويل، والخفيف، والكامل، والبسيط وجاءت بحور الشعر التقليدية في    
ظمه باقي نا فيما يخص ، وأمع البسيطوالسيما مخلّ المجزوءةور ، وبعض البحلمتقارب، والسريعوا

د ئعروفة كما هو معلوم، ومخترعاً من قصامالتقليدية ال زانواألعلى  د خرج، فقالتوشيح وأقصد منه
، في الوزن والتراكيب، وفارقته األلفاظفي  ض، وداخلتهفي الغر سبقته، شاكلته في النظم، ووافقته

  .في الروي والقافية  وخالفته
 باإليقاعما يعرف  أوجية ووقع ابن عاصم في بعض العيوب العروضية في موسيقاه الخار   

على  تاأبيقبل سبعة  –لفظاً ومعنى  –، فوقع في االيطاء مثالً وهو تكرار القافية بنفسها الثابت
كانت أغلبها على ، فقد يقى الخارجية والسيما حركة الرويص الموسخكذلك وفيما ي ،)28(األقل
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قد ال تصلح كثيراً مع  لتيوامن الناحية اللغوية ، وهي قافية تدلُّ على الضعف الحركة المكسورة
  .الشعرية التي جاءت في شعر ابن عاصم  األغراضبعض 

 ردت في شعر ابن عاصم ، فقد والمتحرك اإليقاعلنقل  أوا على صعيد الموسيقى الداخلية، أم
التكرار، والجناس، والتصدير، : بكثرة مفرطة، وأدت معانيها المطلوبة منها، فقد ورد في شعره

وزادت في إيقاعه  ،ها جملت شعر ابن عاصم، وكلّ، وبعض الموازنات الصوتيةاإليقاعيوالتقسيم 
  .  وحروف الروي وحركتها  زانوواأل، والحقيقة إنها خففت من بعض قيود القوافي المطرب الرخيم

سيما حين تشاكلت مع ، والفي بناء بعض الصور الفنية أسهمت –موسيقاه الداخلية  –وهي     
  .اتبياأل، وموسيقى عذبة والسيما في نهاية ل صورة متضادةمع التضاد الذي شكّ أو، فنون البيان

ما ال يلزم،  اته بلزومأبيي نهاية ، حين جاء فيقابن عاصم في بعض التكلف الموسيووقع        
، وقيم تماماً مع معاني االعتذارفكانت شديدة ثقيلة الوقع غير منسجمة  ،)29(والسيما في مقطوعته

  .لبيانها عىوس ،ابن عاصم أرادهاصح التي الن
  

 ) :موضوعاته وميزاته ( نثره   -

قليالً موازنة ، وهذا النثر كان الثاني بسبب نثره الذي وصل إلينا الخطيبلقِّب ابن عاصم بابن 
 ،)جنة الرضا( التي شغلها، هذا إذا استثنينا نثره، في كتابه الكتابية، والوظائف اإلداريةبالمناصب 

 وأسلوبهالكثير من شخصية ابن عاصم الكاتب، فيه  ا إنإلّ ليفيالتأالنثر  أنواعوهو وإن كان من 
  . وفنِّه

 ، وهذاأحكامهابالقضايا الفقهية كتوثيق العقود، وبعض  ل إليناواهتم ابن عاصم في نثره الواص    
في ، وله رسالة عن هذه الشعيرة الفقهية المهمة، وما عرفه ناجم من شخصية ابن عاصم الفقهية

، واإلنصافبالعدل  –من قبيل النصح  -وهي تلزمه  ،)30()هـ 9 ق ت( القاضي ابن طركاط 
  . اإلسالم، وبحسب تعاليم القضاء في النظام الشرعي وأمور

، )31()هـ793ت (ده، وله في الغني باهللاحول الترجمة الشخصية، فله في وال ي نثره يدوروباق     
مة هي ، وهذه النصوص النثرية المحكّلهما وأعمالهما، ويحكي نبذة طيبة عن خصاما يعرف بهما
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نا كامالً ألطلعنا على كتاب نفيس، وجهد ولو وصل إلي) الروض االريض (باقي ما توافر من كتاب
  .، والفكر واألدبضخم، في التراجم، 

 أجزاء، وهي شرح البن الخطيب اإلحاطةتقريظه لكتاب  –من باقي نصوصه النثرية  –وله     
لع على نسخته االصلية، ابن عاصم اطّ ؤكد أنم، ومن الالكتاب، ومضمونه، وما يريده ابن الخطيب

  .، وذيل له وأعجبه: التقريظ البديع، بل فقرظه بمثل هذا

     في عموم نصوصه النثرية  –، فابن عاصم واألسلوبيةنثر ابن عاصم الفنية  ا عن ميزاتأم– 
ا لكانت اكبر مما ، وإلّثق أن هذه النصوص غير كاملةنا إننو ،في معانيه اإلسهاببعض  إلىيميل 

  .، وكثير جداً هي اآلن بكثير

لغوي استخدام فنون البديع والسجع وبعض المترادفات ليحقق الترابط ال إلىكما إنه يميل      
تنطقها في سبيل ، ويسية، وهو يستخدم ثقافته الشخصص النثري الواحدنوالداللي في فقره داخل ال

 ،واالجتماعية واألدبيةالتاريخية  األسماءكثيراً من ، فنرى في نصوصه خدمة النص النثري
في  القارئويجعل  –المتكلَّف أحياناً  –، ويوافق السجع ليؤيد غرضه واألشعار األمثالخدم ويست

  .وأصحابها ومعانيها ودالالتها  واألشعار واألمثالىسماء البحث مستمر عن تلك ا

، الشخصيات فحسب أسماءستنطاق على ، وذاك االيقتصر ابن عاصم في ذلك االستخدام وال     
خدمة نصه لويسخرها  وأنماطهامظاهرها  ختالفبا، والسيما المقدسة األماكن أسماءن موإنما يكثر 

، والكشف عن داللتها، وما يريده ابن األماكند والشعر في استخدام هذه وهو ما تعاض .النثري
  .عاصم منها شعراً ونثراً 

عن ابن السيرة للشخص الذي يترجم له كما في كالمه  ةكتاب إلىوأحياناً نجد ابن عاصم يميل    
فيه من البالغة والبراعة  شعصري معي ببأسلوكتبت فإننا نحس أنها  ،)32()هـ867ت (فتوح 

  ...الشيء الكبير

  

 :خطوات التحقيق  -
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، في عصر بني نصر واألدبوالثقافة  الفكر أعالملماً من قدم عنفي هذا البحث أن  ايسعدن    
ه الفقيه الوزير الدين على أنّ وأهل، التراجم أصحابوقد قدمه . ندلساألعصر سلطنة غرناطة في 

لديهم مقدمة بالمنافع والمصالح التي تخدم الناس  فاألمور. ، ولهم الحق كل الحق في ذلكالقاضي
ن عاصم ، وهي مما حواها ابواإلداريةالشرعية والسياسية  موراألوالمكان والمدينة على وفق 

وأفقدتنا واحداً ( ! ) ه تحتى ذبح – ناأسلفكما  – وعلى شؤونهاوتفانى في خدمتها والمحافظة عليها 
  .وكبارها  أعالمهامن 

 درن مصدر واحد كما هو واضح في المسم أكثرالطيب  األدبيفي جمع هذا النتاج  أسعفناوقد      
  : اآلتي

المادة   ت
  األدبية

عدد 
  النصوص

عدد 
  اتبياأل

كيفية 
  وروده

  المصدر

جنة الرضا في التسليم لما   منفرد  120  1  الشعر  - 1
  وقضى تعالى قدر اهللا 

مظهر النور الباصر في مدح   منفرد  151  4  الشعر  - 2
  موالي الناصر

 أخبارالرياض في  أزهار  منفرد  164  4  الشعر  - 3
  القاضي عياض

  .ة الرضا جن -  مشترك  3  1  الشعر  - 4
نفح الطيب من غصن  -

  .الرطيب  األندلس
  .الرياض  أزهار -

  .الرياض  أزهار  منفرد  -      1  التخميس  - 5
  .الرياض  أزهار  منفرد  6  2  التوشيح  - 6
  .نفح الطيب   مشترك  -      2  النثر  - 7

  .الرياض  أزهار
  .الرياض  أزهار  منفرد  -      3  النثر  - 8
  .نفح الطيب   منفرد  -      2  النثر  - 9
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 ،وتقديمها ،ق في جمعها وترتيبهايحقتوأما عن عمل ال. ونوعه  ،النظم المجموعتلكم كانت كمية 
  :فكانت على وفق هذه الخطوات 

ابن  األديبمهمة من شخصية  راومحفيها  ابدراسة بين –الشعر وغيره  –للنظم المجموع  ناقدم - 1
 .والخصائص الفنية  ،الموضوعية والسمات األغراضوشعره ونثره من جهة  ،عاصم

 اوبين ،هاردناأووتوشيح ونثر من المظان التي الشعرية وباقي نظمه من تخميس  اتبياأل ناخرج - 2
 .اختالف الروايات فيها بحسب تلك المظان

واثبت البحر  ،الضعيف فالساكن إلى األقوىتسلسل القوافي من  بحسب بالشعر رتُّ فيما يخص - 3
 .الشعري مع كل نص

 .التي وردت في نصوصه الشعرية وباقي نظمه  واألماكن، واألحداث، لألشخاص ناترجم - 4
في هذا  أهميتها إذ إن ،متسلسلة من الشعر فالتخميس فالتوشيح والنثر أرقاماًها النصوص كلّ أعطينا - 5

 . أدبهالنظم الواردة في  أنواعوترقيمها متفرقة بحسب  ،من ترتيبها أفضلالترقيم 
ي ال وهو من النثر التأليف ،الًأوإذ هو كتاب مطبوع محقق  ،عن النثر الوارد في جنة الرضا ناتجافي - 6

 . خراًوآ الًأووالحمد هللا  ،والذي ورد في هذا المجموع ،إليه نسعىالفني الذي 
  .إنه سميع الدعاء، السداد في القول والعمل اأن يلهمن –سبحانه  –سأله نو
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  :المبحث الثاني

      :صنعة ودراسة... أدب ابن عاصم الغرناطي
  .) النثر  ،التوشيح ،التخميس ،الشعر(  

  :الشعر 

)1(  

  .)الباء ( 

           :    النثرية وقد نظمها شعراً ) جنة الرضا ( قال في مقدمة كتابه 
   )الخفيف(

ــوء      -1 ــن س ــذتُ م ــى اهللا ع   فهـــو منـــه إذا تخوفـــتُ حســـبي  بحم
ــائي   -2 ــوبي التج ــن ذن ــى اهللا م ــلِّ كــربِ     وإل ــا ومــن ك   فهــو منجــى منه
ــوبي    -3 ــُل ت ــو قاب ــتُ فه ــإذا تب ــي       ف ــافر ذنب ــتُ غ ــا أذنب ــو مهم   وه
ــقٌ  -4 ــة المعاصــي غري ــي لُج ــا ف   وخالصـــي عليـــه لـــيس بصـــعبِ    أن
5-  ــات ــي أزم ــتُ ف ــا اجترح ــا مم ــد األ     أن ــن معاه ــتْ م عــنِرو ــربي م   س
ــا   -6 ــا مم ــي نقَ اأن ــتُ ف ــاتقترف ــربي     م ــيشِ شُ ــبِ الع ــن مواه ــدرتْ م   ك
ــي ظُ   -7 ــتُ ف ــا جني ــا مم ــاتأن ــين شــرق وغــربِ     لم ــا ب ــي م   طبقــتْ ل
ــبِ      حملتنـــي أوزارهـــا كـــلَّ ثقـــٍل -8 ــوف ورع ــين خ ــا ب ــه م ــا من   أن
ــي لإل -9 ــيشٍ وغزانـ ــتال أي جـ ــربِ      بـ ــنٍ وض ــين طع ــا ب ــه م ــا من   أن

10-  ــيئات ــدي بالسـ ــافا وبجـ ــاَل     رتقـ ــح عــبِ ر ــه بحج ــدعاء من   ض ال
ــوف    فبفكري فـي أمرهـا طـار عقلـي     -11 ــي   يوبخ ــاش لُب ــرها ط ــن ش   م
  جنبيوهي أدهى إذا امتطى الترب     د أقضت من مضجعي في حياتيق - 12
ــاً طال -13 ــزاء وِفاق ــتلزمتْ ج ــا اس ــبِ       م ــتالء وذن ــين اب ــاط ب ــي ارتب   ف
ــه  -14 ــاً وال أتقي ــى بؤس ــتُ أخش ــي      لس ــرادي برب ــد انف ــواها عن ــن س   م
ــبٍ وإنــي    -15 ــل خط ــي بك   لستُ أرجـو سـواه فـي كشـف خطبـي         دهمتن
ــريجِ كربـــي     طرقتنــي بكــلِّ كــربٍ وإنــي    -16 ــتوثقٌ بتفـ ــه مسـ   منـ
ــه أره  -17 ــبتني حبالـ ــيننصـ ــبِ       تنـ ــذابٍ ونص ــن ع ــس م ــذي م   لل
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18-  ــف ــانِ بخس ــن الزم ــدرتني م ــربِ     أب ــوبِ بحـ ــن الخطـ ــي مـ   أدبتنـ
ــف     -19 ــاس موق ــي الن ــي ف   بــؤتُ منـــه بكــلِّ لـــومٍ وعتـــبِ    وقفتن
ــي   -20 ــا وإن ــي الخطاي ــت ب ــي      وأحاط ــدع قلبـ ــوطُ يصـ ــاد القنـ   ليكـ
ــوٍ   -21 ــتَ بعف ــو منن ــاتي أن ل   يتالفــى مــن علــة كــلَّ صــعبِ        ونج
ــب ؟       كيـف يشـفى مـن الـذنوبِ عليـلٌ      -22 ــابِ لط ــن المت ــق م ــم يوفَّ   !ل
ــاً -23 ــتُ عزمـ ــابِ أرهفـ ــربِ     وإذا للمتـ ــلَّ غَ ــوى ك ــيفه اله ــن س ــلَّ م   ف
ــي      وكــلُّ وصـف لعــاصٍ  أنـا عـاصٍ   -24 ــه منبـ ــإنني عنـ ــيه فـ   نرتضـ
ــب   لــيس مشــي الســوي فــوقَ     -25 ــي المكـ ــِل مشـ ــتقيمٍ كمثـ   مسـ
ــاً و   -26 ــذنب راغم ــره ال ــدميك ــَل    عي ــب    فع ــه بمح ــن ل ــم يك ــا ل   م
  هــو عــين المكــروه والمســتحب       ومــن البــينِ اســتحالةُ أمــرٍ    -27
ــافي الضــدين -28 ــرعاً فتن ــاً و ش ــلبِ      طبع ــوت وس ــي ثب ــمِ ف ــح الحك   واض
ــي   -29 ــت ُأم ــتْ  –لي ــم  –وقُدس ــب    ل ــا أشـ ــالً ولمـ ــي ثُكـ   أو بكتنـ
  وجفـــاني علـــى المحبـــة صـــحبي    قـد شـكاني علـى المـودة قـومي      -30
31-  ــتالء ــدار دار ابـ ــداً فالـ ــربِ     ورويـ ــلماً بحـ ــك سـ ــا أعقبتـ   طالمـ
32- ّــتُبك ــحكتْ فســـ   قيامهــا المســتتب تْ فــي  ســإن كَ  ي إن أضـــ
  قــد أصــحت ولــم يعــان بطــب        كــم صــحيح قــد أســقمتْ وســقيمٍ -33
ــبِ       وغنــي قــد أفقرتــه بكســبٍ    -34 ــرِ كس ــن غي ــه م ــرٍ أغنت   وفقي
ــربِ     بينمــا الشــمس قــد أنــارتْ      -35 ــوُل بغ ــا األف ــن نوره ــاَل م   غ
ــربِ       والذي سـر فـي الصـباحِ بِصـنعٍ     -36 ــاء بك ــي المس ــيء ف ــا س   ربم
  وهي فـي القسـمِ فـي وجـوبٍ وسـلبِ         والعطايـــا أو الباليـــا حظـــوظٌ -37
38-  ــد ــاء آت بحـ ــيب العطـ ــذنبِ     فنصـ ــبالء آت بــ ــيب الــ   ونصــ
ــبي      والذي قـال إن فـي الشـر خيـراً     -39 ــك نسـ ــه أن ذلـ ــاهر منـ   ظـ
40- المــوتُي ــنــ جــاء حس ِلمــن غي   حــرِ ضــبمــن ج مــا جــاء منــه دون  
ــرٍ   -41 ــرة بك ــى بغُ ــردى إن أت ــبٍ     وال ــة عض ــردى بحطم ــَل ال ــيس مث   ل
ــوٍ  -42 ــِل نح ــُل عام ــدهر مث ــا ال ــبِ     إنم ــضٍ ونص ــين خف ــه ب ــورى من   وال
ــارٍ   -43 ــود أي اعتب ــروض الوج ــبِ       وف ــرِ رح ــن التفكي ــال م ــي مج   ف
ــريســرح العقــُل فــي  -44 ــبِ      حقــائقَ غُ ــدائق غل ــي ح ــرفُ ف ــه والط   من
ــهيداً  -45 ــال ش ــون بالكم ــرى الك بِ      ويــه ــماء بشُـ ــن السـ ــذي زيـ   للـ
  إن حـــزب الرشـــاد منـــه لحزبـــي  وإلى العجـز عـن سـوى العجـز      -46
ــبي    راً قـــد ائـــرب هـــب لـــي جر -47 ــنهن حس ــابِ م ــوم الحس ــت ي   أن
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ــطفاك نبأأف -48 ــى ومصـ ــخشـ ــي     ييـ ــا رب ربـ ــتَ يـ ــفيعي وأنـ   وشـ
ــتْ -49 عم حمــاكر ــإن ــي      لــي رجــاء ف ــي ذنبـ ــإن ذنبـ ــاف فـ   ومخـ
ــاني  -50 ــك مك ــتُ من ــد علم ــي ق   أببعــــد وســــمته أم بقُــــربِ      ليتن
ــؤالي  -51 ــي س ــاً فاقض ــن داني ــي     إن يك ــي نحبـ ــاً فأقضـ ــن نائيـ   أو يكـ
  أنـــا واهللا قــــد تحيـــر لُبــــي      د ذهنـــيأنـــا واهللا قـــد تبلَّـــ -52
53-    لــي وهــو كســبي    لســتُ ممــا جنيتُــه ببــريء وهــو ممــا قضــاه  
54-   ــوان ــقَ عنـ ــر أن التوفيـ ــي     غيـ ــعادة منب ــابق الس ــن س ــه ع   من
ــذاك الخــذالن فيــه دليــلٌ    -55 ــي      وك ــقاوة ينبـ ــان بالشـ ــا كـ   ربمـ
ــ -56 ــر دارولألقـ ــد ذلـــك سـ   قد تـوارى عـن الـورى خلـفَ حجـبِ         بعـ
ــواها  -57 ــن طاعــة وس ــٍل م ــلُّ فع ــد ورب       ك ــين عب ــا ب ــارٍ م ــو ج   فه
ــمٍ -58 ــرب عــن قضــاء وعل ــبِ     فمــن ال ــارٍ وكسـ ــد باختيـ ــن العبـ   ومـ
ــاريفُ فـــي مطيـــعٍ    -59 ــذبِ     والتصـ ــرد وج ــين ط ــا ب ــاتٌ م   واقع
60- عــدقــاصٍ تدنيــه مــن ب رب عــدــربِ     ب ــد ق ــن بع ــيه م ــس دانٍ تُقص   عك
ــد   -61 ــن اهللا عب ــا م ــلُّ الرض ــب     ومح ــب ملَـ ــى مجيـ ــدواعي النهـ   لـ
ــبِ      بلســانٍ مــن الــتالوة رطــبٍ    -62 ــر رط ــابس غي ــومِ ي ــو بالص   وه
ــري  -63 ــدبرتُ أمـ ــي إذا تـ   ضــاقَ بــي مــن مــذاهبي كــّل رحــبِ    ولعلِّـ
ــبِ     فعـلٌ  فمتّى صـح لـي مـن الخيـرِ     -64 ــاء وعج ــن ري ــد م ــالص القص   خ
65- أمــر لــي مــن البــر ــم ــى ت ــدبِ      ومتّ ــوبٍ ون ــي وج ــرع ف ــابقَ الش   ط
66-  ــف ــي فبلط ــرت ل ــا غف ــذنبِ      رب مهم ــي فبـ ــدلتَ بـ ــك أو عـ   منـ
ــه   -67 ــذي اتمن ــاس ال ــأالني الن   ببنيــــه بمثــــل قولــــك لــــب    س
ــو  -68 ــيأول ــك راضٍ  ن ــتُ أن   لــم تُهلنــي شــدائد علقــتْ بــي        علم
ــي   -69 ــم تُغثن ــتغيثُ إن ل ــبمن اس ــربِ     ف ــواك بكـ ــتكي سـ ــن أشـ   ولمـ
ــي مــن وســيلة لنجــاتي -70 ــي       لــيس ل ــة رب ــر رحم ــوز غي ــر الف   تثم
71- ـــبــي        وشـــفيع لـــه مـــن اهللا ح بــن ح ــائعٍ م ــى بض ــيس يلف   ل
72-    عجيــب ــبِ     فلــه اشــتكي وســر ــي الحبي ــي تلق ــب ف ــكوى المح   ش
ــي  -73 ــبحِ فعل ــن قُ ــتعيذُ م ــه اس ــبي       وب ــوء كس ــن س ــتجير م ــه اس   وب
74- ــيمٍ ورو   وخليـــــٍل برؤيـــــة وبحـــــب    حٍيفضــُل الرســَل مــن كل
75- بــين حمــرٍ وســود الخُلــق ــربِ      ســيد ــمٍ وع ــين عج ــبق ب ــرزِ الس   مح
ــرف المزايــا     -76 ــن أش ــص م   مــن كــان مــن قبــل نُبــيلــم ينلهــا   خُ
77-  الحـــقَّ فهـــو خيـــر ــحبِ  أوضـــح ــر صـ ــحبه خيـ   ونبـــي، وصـ
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ــرقوا -78 ــن  أش ــاً، ولك ــه نُجوم ــدعٍ     حول ــر ب ــ أن غي ــهبِ خَ ــدر بشُ   فَّ ب
ــ -79 ــاء كثَّ ــامٍ وم ــن طع ــّل م ــب       ر القُ ــبٍ وض ــين ذئ ــم ب ــق العج   انط
80-     ــمس ــدر شُــقّ والش ــه الب ــربِ   ول ــروب بغـ ــد الغـ ــت بعـ   فتجلَّـ
81-     ــي     كم لهـذا الرسـول مـن معجـزات ــف تُرب ــى األل ــددتْ عل ــي إن ع   ه
ــدوراً  -82 ــا ص ــظ إم ــا للحف ــاً لكتـــبِ       أودعوه ــا بطونـ ــاٍل إمـ   لرجـ
ــمِ رب     هـــذه نبـــذةٌ توســـلتُ فيهـــا -83 ــورى ألعظــ ــلِّ الــ   بأجــ
84-   ــي   إن يوافـــقْ رضــــا النبــــي ــي والمتنبـ ــه الرضـ ــتُ فيـ   فُقـ
ــبِ      ولي العـذر عـن قصـوري فـإني     -85 ــريضِ وكع ــي الق ــان ف   دون حس
86-  الـــدهر ــربِ     وبـــودي لـــو أســـعد ــه بقـ ــاد منـ ــدال البعـ   فيـ
ــزور -87 ــد وي ــدس جســمي اللح   وره إال بكتــــبِبعــــد أن لــــم أز    المق
ــب    عـن مشـوق  أيها الركـب بلِّغـوا    -88 ــتعطف وشـــوقَ محـ   بـــثَّ مسـ
ــنكم  -89 ــف ع ــاً تخلَّ ــوا مغرم ــأب       وارحم ــن ت ــن ع ــم يك ــطرارٍ ول   باض
ــحٍ -90 ــين لف ــامٍ  ب ــواعجِ ح ــن الل ــكبِ      م ــدامعِ سـ ــن المـ ــثٍّ مـ   وملـ
ــاعنون عنّــ   -91 ــا الظ ــالًأيه ــي     ي مه ــوعتي وبكربــ ــتُم بلــ   ال بليــ
ــيمِ   -92 ــن أل ــب م ــواكمورد الص ــذبِ     ن ــيس بعـ ــذابِ لـ ــورداً للعـ   مـ
ــى   -93 ــف يبق ــتم كي ــاً إن رحل   فـــاتقوا اهللا فـــي حشاشـــة صـــب    عجب
ــتُ     قــال صــحبي وقــد أشــرتُ إلــيكم -94 ــه ؟ قل ــي: أي شــيء مشــوا ب   قلب
ــوعي    -95 ــى ولـ ــلوعي علـ   ودمـــوعي عـــن اشـــتياقي تُنبـــي  فضـ
  دعــوةً لــم اكُــن لهــا بــالملبي        سخانني الصـبر حـين لبـى انـا     -96
ــيالً   -97 ــد رح ــو ُأجِ ــرادي أن ل ــبِ        وم ــك ورك ــين فُل ــا ب ــى م   يتقاض
  غير روضٍ من األماني بجدبِ    ليس مرعى عزمي ومرعى همومي - 98
ــراراً  -99 ــومٍ م ــّل ي ــير ك ــع الس ــي      ُأزم ــدتْ ب ــد قع ــن ذاك ق ــوبي ع   وذن

ــ -100 ــن تدقي ــوالني ع ــيرِ ول ــربي     المس ــي وشُ ــغتُ اكل ــا استس ــي م   أمل
  بفناء من طيبةَ الطيبِ رحبِ    ليت شعري هل ينزُل الدهر رحلي -101
102-    ــين ــروح األم ــان ال ــث ك ــدبِ   حي ــرضٍ ونـ ــدى بفـ ــي الهـ   لنبـ
ــب      وســفيراً مــا بــين عبــد حبيــبٍ -103 ــولى مح ــا وم ــامِ الرض ــي مق   ف
ــاً    -104 ــوِل حي ــوى الرس ــثُ مث ــربِ    حي ــاطر تُ ــه ع ــك من ــح المس   يفض
  وأنــــا راحــــٌل إليــــه بقلــــبِ    فأنــا دونـــه مقـــيم بجســـمٍ  -105
ــة    -106 ــى مك ــي إل ــيئاً مثل ــا مس ــربِ   ي ــوف وغ ــين ج ــام ب ــل الش   واجع
ــو     -107 ــة ان ــن ذي الحليف ــم م ــيط    ث ــن المخـ ــرد مـ ــبوتجـ   ولـ
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108-   ــاء ودع ــب والنس ــذرِ الطي ــربِ    واح ــّل سـ ــاً كـ ــبض اهللا آمنـ   قـ
ــو -109 ــر اوط ــدم وأخِّ ــدومِ ق ــو     فَ القُ ــن ط ــب ام ــج ح ــوداعِ الع   ف ال
ــي    -110 ــتبقْ فه ــة اس ــى الكعب ــبِ    وإل ــون بحج ــن العي ــوارتْ ع ــد ت   ق
ــهلٍ  -111 ــٍل وس ــا بأه ــتُلقى منه ــبِوتُلقـــى     فس ــا بعشـــرٍ ورحـ   الرضـ
112-  ــانهض ــروتين فـ ــى المـ ــربِ    وإلـ ــادر بشـ ــزمٍ فبـ ــى زمـ   وإلـ
113-  ــات ــي عرفـ ــرف هللا فـ   بــالتخلِّي إليـــه مــن كـــلِّ ذنـــبِ      وتعـ
ــ -114 ــة يوانثن ــو طيب ــتخباً نح   كــّل ســـيرٍ وســابقاً كـــّل ركـــبِ      مس
ــْل    -115 ــلعاً فس ــتَ س ــا أتي ــعبِ    وإذا م ــعبٍ وش ــين ش ــب ب ــزِل الرك   من
116- ــا ح ــلوإذا مـ ــالجزع  تَلتـ ــي    بـ ــالم لقلب ــمي الس ــن جس ــاقر م   ف
ــة   -117 ــة الكريمـ ــدى الروضـ ــبِ     ولـ ــّل قل ــا ك ــرك به ــد وات ــّل خ   ك
ــواطنٍ قــد     -118 ــن م   رو مـــن دمعـــك المعـــين بســـحبِ  والثــرى م
ــن     -119 ــدتها ع ــا قص ــن به ــي    وأع ــد ينب ــح القص ــن مطم ــناها م   فس
120-  ــيم ــذاها نس ــن ش ــيهديك م ــب     وس ــدن المهـ ــجِ لـ ــري األريـ   عنبـ

  

 . 155 -1/143: جنة الرضا : التخريج )1(    

  .حبل: لسان العرب : ينظر . المصيدة : حبالة  -17
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  ،لبني جشم ميقات للمدينة والشام من المدينة وهو ماء أميالمكان على ستة : لحليفةذو ا -107
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  .الصفا والمروة : روتين مال -112
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)2(  

  )الدال ( 

ت (ا الحجاج يوسف بن نصر أب ،وقال يمدح السلطان المقدس المنعم المرحوم المجاهد
                            : ونضر ضريحه ،قدس اهللا روحه* )هـ755

  )الطويل(

1-      هأما والهوى مـا كنـتُ مـذ بـان عهـد   هــاثر ود ــن تنـ ــا مـ ــيم بلُقيـ   أهـ
ــي    2 ــب ف ــفَ الص ــو أنص ــى اهللا ل   لما فاض منه الـدمع مـذ بـان صـده     رع
3- ــد المطــال بــزورة ــو جــاد مــن بع ــده    ول ــي زن ــواقي وقلب ــب أش ــا ش   لم
ــبح      -4 ــوم أص ــبري ي ــان ص ــا خ ــده كم ــوني وق ــن جف   لظــى زاد مــاء م
  من الوجد فاستولى على الجفن سهده  لذاك أساَل الدمع كالدر مدمعي -5
ــاثراً    -6 ــلكه متن ــن س ــؤاً م ــى لؤل ــده    حك ــابع مـ ــد  تتـ ــيم قـ   وإال ِلـ
ــي   -7 ــه بمقلت ــدر من ــين الق ــرتُ الثم   وما زلـت مـن خـوف النكـال أعـده       ذخ
ــده     وال عجــب مــذ أعــوز القــرب أن غــدا -8 ــناه وبع ــي س ــالقمر الزاه   وك
ــو  -9 ــن يغ ــل م ــا أو الوص ــق باللقي ــده   أيلح ــدر الســماء وجن ــوره ب   ر فــي ن

ــتال    -10 ــبابة وال ــمي للص ــير جس ــ  وص ــده ف ــن وج ــي إذ تمك ــيم قلب   ي يت
ــع  -11 ــيأقطِّـ ــة أنفاسـ ــه كآبـ   هوهللا مـــن بـــدر لغيـــري ســـعد  عليـ
ــن    -12 ــيم وم ــل البه ــعره اللي ــن ش ــده     فم ــور يمـ   مقبلـــه للحســـنِ نـ
13- ــدالِلبح ــم ال ــ ك الجــم ــو ور حك ــأنه    هدج ــن ش ــرين َأوم ــا ق ــرده لّ   ي
ــاعم  -14 ــد ن ــن الق ــفٌ مستحس ــه معط   به علقـتْ فـي الحـب بـالرغم ُأسـده       ل
ــراً    -15 ــؤادي جم ــي ف ــى ف ــىأرم ــده  ذك ــب خ ــد تله ــسٍ ق ــي ُأن ــه ظب   ب
ــده    فيعبق مـن نـار الحيـا عـاطر الشـذا      -16 ــم ن ــد ن ــاِل ق ــذاك الخ ــأني ب   ك
ــده   ويبـــدو بآفـــاق الجمـــال هاللـــه -17 ــب عق ــا والكواك ــل فرع ــه اللي   ل
ــأن الظُّ -18 ــرف   ك ــعِ الطّ ــي مرت ــي ف   قــدهكــأن القنــا فــي اللــينِ والفعــِل ب
ــ -19 ــروقُ العيـ ــفُويـ ــه  ن العطـ ــده منـ ــداال ومل ــان اعت ــب الب ــه قض   ب

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

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


  2010لسنة  3/ أدب ابن عاصم الغرناطي   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد 
 

 
- 

159 

ــل ورده   ويا نعـم ورد الخـد لـو جـاز قطفـه      -20 ــر لوح ــق الثغ ــب رحي   وطي
ــقٌ  -21 ــه ري ــوُل ب ــي  يج ــهي يحيلن   إليه لظى فـي القلـب قـد شـب وقـده       ش
ــواحظ   -22 ــى بل ــا واللم ــى المحي ــده   ويحم ــه فتص ــرى ب ــدنف المغ ــن ال   ع
ــمٍ ف -23 ــن ري ــه م ــه  ل ــلوعي كناس ــده   ض ــدمع عه ــن ال ــقِّيه م   وروض يس
  وفــي لثمــه لــو جــاد بــاللثمِ قصــده  منـــه المســـتهام فمالـــه حويمـــن -24
ــردهوبالحســنِ منــه يســتبيح حمــى     -25 ــه ب ــى والــيمن يحوي   وكــل المن
ــي  -26 ــديني ف ــوي ب ــوويل ــوى وه ــو ينالُــ    اله ــرٍ ل ــه در ثغ ــده كل   عق
ــِل ورد   أفــي العــدِل أن يحكــم بتحــريم ريقــه -27 ــهد المعلَّـ ــان للشـ   هألن كـ
  مـن السـقمِ شَـهده    يه يشـف وما ذقتُ  تخيلته لـو نيـل بالنهـب فـي الكـرى      -28
ــي   رضــابه ُلصــاكمــا شــاء الو يفــأجن -29 ــى قلب ــي عل ــواه وصــدهويجن   ه
  فــؤادي إذ يشــفي بلثمــي خــده     ويشــفي بــذاك المبســم العــذب ريقُــه -30
ــراً    وحلو الجنـى مـر الجفـا بـاهر الـس      -31 ــب قس ــذا القل ــب ه ــه نه ــى ل ن
ــناً  -32 ــالغزاِل محاس ــاِل ك ــي المث ــدا ف ــده    ب ــرين وُأس ــاُل الع ــاه أبط   وتخش
  أال هكـــذا قلـــب المشـــوق أقـــده طـــفوللحـــب يـــدعو ولحظـــه األو33
ــقمه    -34 ــع س ــه م ــي طرف ــك رقِّ ــرده   تملَّ ــرام ي ــم الغ ــي حك ــرعِ ف   وبالش
ــار  -35 ــذ ج ــوى من ــون اله ــر مكن ــد طــال فــي الحــب  وأظه ــى الــذي ق معنَّ
  صـده فأسهر منـه مـا اختفـى قبـُل       وقد كـان تحـت الكـتم عـذري وجـده      -36
  وهــل بالســليم القلــب يحســب ضــدهويحســـبه فـــي الحكـــم بـــالجور  -37
ــهده     إذا بـــالظنون الكاذبـــات ينالـــه   -38 ــي س ــم الليل ــم ع ــام فك   ين
ــده   يلـــوح ســـناه للمشـــوق وقربـــه -39 ــل بعـ ــرام إذ يحلـ ــه حـ   عليـ
ــاتي، وفـــي مجـــتاله البـــاهر الحســـن  -40 ــدهحي ــنفسِ ق ــل لل   وشــبه القت
ــدا وإن  -41 ــا ب ــاف مهم ــش باإلنص   أرى منه ظالمـاً عـاود القلـب وجـده      وُأنع
  ويخفيه فـزع فـاحم الوصـف جعـده      ويبديــه نــور الحســن وهنــاً لمقلتــي -42
ــده  يميـــل علـــى المشـــتاق بـــالهجر  -43 ــي ق ــل عن ــتعاد المي ــه اس   فمن
ــاجري  -44 ــا ه ــلفي ــد للصــب قات ــده  والص ــي رضــاك وخل   وروض نعيمــي ف
ــي هــزل الوصــال وجــده     أمــا والفتــون البــابلي وســحره    -45   ليقنعن
46-     ــقّ     ويـا مقـولي مــا لـي سـواك مــؤازر ــن ح ــدح لم ــوى وام ــلِّ اله فخ
ــن     -47 ــدحي اب ــن م ــؤاً م ــغْ لؤل ــق فص ــى الخل ــاهي عل ــام الــورى الب إم
ــل ســعده     مــن أورثــه الملــك المؤصــل نصــره -48   وأكســبه المجــد المؤثَّ
  وبدر الهدى الوضاح في الدهرِ سعده  لباب العلى قطب المعالي وتاجها - 49
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50-      به قد غـدا ثغـر الهـدى وهـو باسـم   هــعد ــق س ــرق األف ــناه مش ــر س   مني
ــده وأضـــحى الكمـــال طـــوده فـــإن  -51 ــالجبين يم ــدر نقــص ف ــى الب   عل
  كــذا الحلــم والصــفح الــذي أســتعده  ومهما عفـا عـاد الحجـا وهـو قائـلٌ      -52
53-     يــزري عقلــه األرجــح وبالشُّــم   هــد ــاد قَص ــالي والمج ــو المع   لنح
ــه  -54 ــب ذات ــه للقل ــى تهدي ــى الحل ــدده   فمعن ــينِ مج ــه للع ــى يبدي   وســر العل
ــه  -55 ــدى وغمام ــث الن ــه غي ــن كف   ومعنــى الســماح المســتماحِ ورغــده  وم
ــذ ورده  إذا انهــل منــه الواكــف الثــر للــورى -56   فصــفو النــدى الجــود قــد ل
ــالً   -57 ــنهن زائ ــذل م ــون الب ــاُل هت   يكيفـــه بـــرق الجـــالل ورعـــده  تخ
58-     ــه ــن بنان ــٍل م ــواٍل هام ــّل ن ــاز   وك ــد ج ــود ق ــفات الج ــى ص  فأقض
ــه   -59 ــال إن ــرح الح ــداه يش ــيض ن ــا فــي الســمع إذ يســتمده  وف   يمــد الحي
  إذا باأليـــادي منـــه يبـــدأ رِفـــده  وفــي غيثــه الثجــاجِ للمعتفــى الغنــي -60
ــأس    -61 ــان والبـ ــِل واإلحسـ ــده وللفضـ ــم عض ــالم والعل ــك واإلس   وللمل
ــدا شــأتْ  -62 ــتباق الم ــد اس ــه عن   وفعـــل ظبـــاه بالكمـــاة وجـــرده  وأفعال
ــال   -63 ــع للطُّ ــم القط ــرفي دائ ــه مش   فكــل كمــي للعــدا فيــه فقــده      ل
ــن     -64 ــدي م ــي الن ــكونٍ ف ــين س ــده  وب ــال يع ــي القت ــاء ف ــين مض   وب
ــع    -65 ــده الجم ــان قص ــن ك ــه م ــده وزين ــن الســيفَ الصــقيَل فرن ــا زي   كم
ــزم  -66 ــزم وع ــب  وح ــر وثي ــين بك ــده   ب ــل ح ــه المرهــف الماضــي يفلَّ   ب
ــره  -67 ــدى اإلســالم يســعد ده ــوم الن   ويوم الـوغى اإلشـراك يـتعس جـده      في
  وللفخـــرِ مـــن صـــارم يســـتعده  ومــن بأســه أضــحى الحمــى متمنِّعــاً -68
ــرابهم  موتُ -69 ــالحميم ش ــداه ك ــى ع ــده    س ــره فيه ــي ده ــيدوا ف ــا ش   وم
70- ويغــدو المــولى فــي ســرور وغبطــة    هــود ــون ت ــار وع ــر أبك ــن الش   م
ــافرين وشــأنهم  -71 ــرك الك ــاد ت ــد اعت ــدمع ورِده    ق ــل ال ــأن هام ــب وش   لهي
ــالهم    -72 ــاء وم ــن الفن ــالهم ره ــيف رده    فأبط ــاه وبالس ــذِل عقب ــى الب   إل
ــى الحســن   -73 ــا مــن حم ــقَ إلَّ ــم يب ــه ول ــي أحيائ ــفّع ف ــده  وش ــه خ   من
ــه  -74 ــالبحرِ كف ــاء ك ــي العلي   كمــا قــد غــدا مثــل الجــواهر رِفــده  وأصــبح ف
ــه    -75 ــوده برق ــي ج ــا ف ــوب الحي ــده  فص ــا يق ــر مم ــيم الكف ــك هش   يري
  ويشــفى بــه حــزب الضــالل وجنــده  نــداه المعــين الثــر قــد نعــم الهــدى -76
  على حـاِل ذل نـال مـن ضـّل جهـده       وأحكــم رفــع الملــك إذ نصــب العــدا -77
  ويــا محــرز المجــد الــذي عــز نــده  أيــا ســامي القــدر الــذي جــّل ذكــره -78
ــا  -79 ــز مناله ــا عزي ــي العلي ــفاتك ف   لها كـّل طبـع أحـرز الفضـل فـرده       ص
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  وقــد رســما فــوق الســماكين مجــدهفمــا شــئته مــن عــزة الجــار      -80
ــي  -81 ــدت ف ــن  وأبع ــى ع ــف العل ــده  وص ــك رغ ــن نوال ــدانى م ــا وت   له
ــرم     -82 ــاء مغ ــه ذو الرج ــودك في ــبِ أزده وج ــوده ذم المهلَّـ ــى جـ   حمـ
ــتمد بهــا      -83 ــون يس ــن فن   إذا مـــا تنـــاءى للمنـــاِل ممـــدهوكــم م
ــتح    -84 ــورة الف ــو وس ــات يتل ــم ب   ويحكــم مثــل األمــر والنهــي وجــدهوك
  رشـده   نعدالة فـي األحكـام قـد بـا    وأصــبح باســتحقاقه الحمــد مــن أولــى 85
ــا  -86 ــت كليهم ــد آخ ــانٍ قَ ــدل وإحس ــده    بع ــد غم ــى المهن ــا آخ ــاله كم   ح
  عالهن كـل الوصـف عنهـا وجهـده      تـــن ومكـــارم هـــاوحلـــم وجود -87
88- ــال    وكيــف ينــاُل المــدح أوصــاف ماجــد ــود الع ــوده  ي ــاً ت ــاً وحين   حين
ــه  -89 ــذنبِ نطق ــص بال ــوٍ وخ ــم بعف ــده   يع ــين َأل ــد المب ــى الرش ــدى إل   وته
  فساعة إذ يجلى جلى الكفر حده  لعدااوللسيف نصر يا بن نصر على  - 90
  فحاقت بـه مـن مـؤلم القهـر نكـده       وللملك عـز أكسـب الـذل مـن بغـى      -91
92-   لـى    ففي ذمـةالعليـاء تلـك الحـال الع    هــد ــز وع ــدين ُأنج ــدت لل ــا ب   ولم
ــده    أنرت بها مـن فـاحم الظلـم مـا دجـاً      -93 ــك عض ــعودهن للمل ــت س   فجلّ
ــع    94 ــن مطل ــور م ــون الج ــت دج ــعده  فزال ــاٍل وس ــي اقتب ــناه ف ــور س   فن
95-  ــزاره ــا ن ــه إلّ ــم تغبط ــك ل ــا     هــو المل ــي إمكانه ــيس ف ــا ل ــدهبم   ومع
ــي منتهــاك االشــرف األصــل     -96   دليل يحوز الشـفع فـي المجـد فـرده    وف
ــا    -97 ــرب الحي ــود ت ــوم الج ــاك ي ــده   ويمن ــماح وح ــام الس ــي أقس   إال فه
98- لــك المرهــفُ الســفاح بــالفتح مثّنــى  هبالنصــرِ جنــد مــع العلــمِ الموعــود  
ــتى   -99 ــت ش ــر  وجمع ــي وت ــود ف   فغيث النـدى منهـا قـد انهـّل عهـده     الج

ــذات     -100 ــاف وال ــِل األوص ــم كام ــرده  فك ــيمِ م ــامي العم ــك اله ــى ذل   إل
101-   ــث ــر حان ــا غي ــين قلته ــي يم ــده     عل ــوال ونض ــيم الن ــودك تنظ   لج
  طاب ورده فما يوسفٌ إال الحيا  فقد عز في الدنيا له المثل في العلى-102
ــاهي   -103 ــامي والمضـ ــن المسـ ــده  وأيـ ــد مج ــن اهللا والمج ــر دي   لناص
ــده كـــريم المســـاعي حـــافظ الـــدين  104 ــل عق ــام والفضــل المبج   ذو اإلنع
ــف105 ــحىي الفخرف ــل أض ــد الفض   لـيس يوجـد نـده    أمسـى وفي الدهر  والمج
ــامي  -106 ــده الس ــارهومحت ــريم نج ــده     الك ــدر بن ــة الق ــي رفع ــه ف   يماثل
ــده    فشــتى الخــالل الغــر جمعــن عنــده -107 ــمٍ ودنٍ يم ــن عل ــاز م ــا ح   بم
ــده    ودونــك يــا مــوالي حســناء غــادةً -108 ــم عقـ ــدر نُظِّـ ــةً كالـ   مهذبـ
ــالنهى  -109 ــب ب ــاف تلع ــة االعط   فتسـبي الحجـا طـوراً وطـوراً تـرده       مرنح
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110-   ــه ــك قلب ــصٍ ل ــد مخل ــة عب ــة وده     هدي ــذات الكريم ــم ال ــي تلك   وف
ــه   -111 ــان دموع ــي جم ــا تحك   وقرطاسـها يحكيـه فــي اللـونِ خــده     فألفاظه
ــا -112   وترتيبهـــا مـــن ذاتـــه يســـتعده  وأنفاســها مــن كــل لــون غريبه
ــتميحه   -113 ــي اس ــن مقلت ــا م   أســتمدهوأحمرهــا مــن دمعــي     فأكحله
ــذي 114 ــترده وأخضــرها مــن طيــب عيشــي ال ــا تس ــا بالرض ــديك وأرجوه   ل
ــده    وأعجــب شــيء أنهــا بكــر فكرتــي -115 ــهر نع ــار ش ــت معش ــا بلغ   وم
ــا  -116 ــين مثله ــين ثنت ــدت بنت ــد ول ــوده    وق ــا ت ــا م ــن معناهم ــك م   يروق
ــا  -117 ــن نظام ــردت م ــد ج ــا ق ــحة   وكلتاهم ــدهموشـ ــيف راق فرنـ   كالسـ
ــرح  -118 ــواظر مس ــا للن ــذها ففيهم   ومن مـدحك الحسـن الـذي تسـتمده      فخ
ــده   بقيتُ كمـا تهـواه مـا هبـت الصـبا      -119 ــذيب ورن ــان الع ــا ب ــت به   ومال

 . 153-1/146: الرياض  أزهار: التخريج  -)2(

 . 111 -102: اللمحة البدرية في الدولة النصرية : انظر ترجمته وأخباره *      

  .الشطر الثاني من البيت غير مستقيم وزناً  -10   

ي كانت الذ األصفرالكاغد  إلى األخيريحيى بهذا الشطر  أبوأشار الرئيس : ( قال المقري  -11   
    .)فيه هذه القصيدة مكتتبة 

  .وسيأتيان في هذا المجموع ،األحمرو األخضرمكتوبتان باللون قصيدتاه الالبنتان هما -116

أي الخارجة عن القصيدة باللون  ،هما الموشحتان اللتان جاءتا مع كل قصيدة منهما -117
  .وسيأتيان في هذا المجموع  ،األحمرومثلها الخارجة عن القصيدة باللون  ،األخضر

)3(  

             :     وأعلى ذكره  أمرهوله في مدح يوسف الثالث أيد اهللا 
  )الكامل(

ــو 1 ــتِ  الجف ــت وأودع ــهادها ننام من قد غـدت سـهى السـما حسـادها    س
أن الخيـال لــدى الكـرى قــد عادهــا  سلبتْ منـام العـين حـين توهمـتْ     -2
ــا  -3 ــا فبحبه ــرام قلوبن ــفَ الغ ــا   اكتن ــا آده ــه م ــن ثقل ــت م وتحمل
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ــا   فتبيـتُ خـوفَ صـدودها وشـرودها     -4 ــاد مهاده وكــأن مــن شــوكِ  القت
ــا   -5 ــن طرفه ــاترٍ م ــي بب ــو إل ــعادها ترن ــوام ص ــينِ الق ــن ل ــز م وته
وقد أطلعـت تحـتَ الـدجى أضـدادها    نفســي الفــداء لهــا غــداةَ لقائهــا  -6
ــؤٍ  -7 ــي لؤل ــة ف ــن ريق يــا مــا ألــذَّ بِغُلَّتــي إيرادهــا    وتبســمت ع
ــن  -8 ــُل م ــا ونطي ــر ليلن ــا نقص ــنادها     بِتن ــوى إس ــث اله ــوى أحادي نج
ــنها  -9 ــةُ حس ــا الغزال ــود أعارته ــا   خ ــا وبعاده ــةُ نوره ــذا الغزال وك

ــم يا حادي الركبان ما لـك والسـرى   -10 ــا فلك ــرج به ــهادهاع ــتَ س أطلْ
ــا  واقصد بها مولى الخالئـف يوسـفاً   -11 ــها وعماده ــارمِ  ُأس ــب المك قط
ــا  ورد النمير ودع سـواك يـرد بهـا    -12 ــاً وتماده ــلِ   قانع ــل المناه وش
ــى ملــك علــى تقــوى األاله  بجــوده -13 ــادها  أعل ــات وش ــوم المكرم رس
14-   ــدر ــي ب ــث إذ يهم ــافعٍ كالغي لكـــن يعـــم ســـهولَها ونجادهـــان
15-  ــه ــاؤه لكنَّـ ــرفي مضـ ــادها كالمشـ ــدالً آسـ ــراه مجـ ــداً تـ أبـ
ــامها  -16 ــه أجس ــتْ أرماح ــا نظَّم ــادها م ــيفُه أجســ ــر ســ إال ِلنثُــ
17-    هــود ــُل ج ــه تؤم ــلُّ ب ــا وإذا تح ــاك مراده ــن من ــك م ــتَ نفس بلّغ
18-  هــد ــاً فتع ــماحة حاتم ــوم الس ــدادها ي ــوغى مق ــوم ال ــي ي ــراه ف وت
ــا ويريك من شمسِ الضحى وهاجهـا  -19 ــى أطواده ــانة والحج ــن الرص وم
ــدها  -20 ــوك بمج ــاخرت المل ــإذا تف أبــدى صــفات كماِلــه وأعادهــا   ف
ــوك خاللَهــا   -21 ــذاكرت المل ــا استشــهادها   وإذا ت ــه فــي قوله ــتْ ب جعل
القــتْ إليــه المكرمــاتُ قيادهـــا   من كابن نصرٍ في الملـوك جاللـةً   -22
ــادها  من كابن نصرٍ في الشجاعة والجحـى 23 ــين رش ــا أو يب ــي حماه يحم
ــا   من كابن نصرٍ يـوم مشـتبك القنـا    -24 ــفُّ عناده ــداها أو يك ــي ع يكف
الجيــاد إلــى الجهــاد وقادهــاأجــرى من ذا يـداني قـدره وهـو الـذي     -25
ــا  من ذا يضاهي جـوده وهـو الـذي    -26 ــين مراده ــود المعتف ــنح الوف م
ــا   من آل نصرٍ ناصري ديـن الهـدى   -27 ــى آماده ــائزين مــن العل والح
ــامن مـثلهم فـي العـالمين جاللـةً     -28 ــماك عماده ــى أوجِ  الس دفعــت عل
ــتْ -29 ــةٌ توارث ــفٌ فئ ــال ويوس أربــى عليهــا فــي الخــالل وســادهاالكم
ــةً -30 ــك محب ــق في ــوب الخَل ــا  زادت قل ــاد جياده ــى الجه ــتَ إل ــا ثني لم
ــه  -31 ــدلها وابنت ــب ع ــلكت الح إرشـــادهاوأنلـــتَ امـــةَ احمـــد وس
وجلــوتَ بــالبيض القصــارِ  ســوادهاوأنرتَ بالسمرِ  الطـوالِ  دجونهـا   -32
ــا  وملكتَ وصـفَ عالئهـا وسـخاِئها    -33 ــدها وتالده ــة مج ــفَ حلي وطري

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

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


  2010لسنة  3/ أدب ابن عاصم الغرناطي   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد 
 

 
- 

164 

ــا  -34 ــتْ فلواتُه ــيفك ُأمن ــأسِ  س وببـــثِّ ســـيبك امـــاتْ إســـعادهافبب
ــا   -35 ــك ملوكه ــدمتك ويممت ــا ق إال وكنـــتَ مالذَهـــا وعتادهـــا  م
ــا وج وإمامهــا وهمامهــا وغمامهــا   -36 ــا وكريمهـ ــاووحليمهـ ادهـ
ــا   -37 ــف أو راده ــك معت ــا أم كف إال جعلــــتَ عنــــاءه أورادهــــام
ــةً   -38 ــدى مروي ــثُ الن ــذا أحادي ــنادها ول ــححوا إس ــد ص ــه ق ــن كفّ ع
ــا يـا مـن بجــود يمينـه وحســامها    -39 ــداةُ أباده ــا الع ــاةَ كم ــى العف أغن
40- شــكراً لمــا أوليتنــي مــن نعمــة  ــي ــرتْ عل ــادها ظه ــتْ حس فارغم
ــدادها طوقتني مـن جـودك المـنن التـي     -41 ــقْ تع ــم ُأط ــواي فل ــت ق أعي
ــا   ألبســتني ثــوب احترامــك ضــافياً -42 ــى وأفاده ــن الحل ــالني حس فأن
ــابقاً   -43 ــة س ــرفَ العناي ــي ط فأجلتُ مـن غـررِ  المـديحِ  جيادهـا    أركبتن

  . 75 -73: الباصر  مظهر النور: التخريج ) 3(     

  .وهي القناة المستقيمة  ،جمع صعدة: صعادة  - 5

  .الشمس  واألخرى ،الظبية لىواألالغزالة  - 9

  .والثماد جمع ثمد وهو الماء القليل كذلك  ،الماء القليل: الوشل  -12

  .الجليل والفارس المشهور  ابيالصح األسودهو المقداد بن  -18

)4(  

  )الراء ( 

بكر  أبيئيس ريحيى ابن الوزير ال أبيللقائد المرفع  ،ابن يوسف الثالث األميروفي التهنئة بالسيد    
   )البسيط(                                                                 :   بن عاصم 

ــفرا    -1 ــد ســــ ــرِ قــــ ــه النصــــ ــر وجــــ ونور  اهللا اكبــــ
ــيهنِ -2 ــرِه   فلــــ ــٌل لناصــــ ــدى نجــــ ــن الهــــ فـــي   ديــــ
3- ــه ــإن   ولتهننــــــــا معشَــــــــر اإلســــــــالم طلعتُــــــ ف
ــا   -4 ــق نعمتهــــ ــع الخلــــ ــم جميــــ ــرى تعــــ ــو   بشــــ يتل
ــرحٍ   -5 ــن فـــ ــد مـــ ــيوف الهنـــ ــيض ســـ ــز بـــ ــفِّ   تهتـــ لك
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ــا   -6 ــي مراتعهــــ ــوقاً فــــ ــُل شــــ ــرح الخيــــ ــن   وتمــــ ِلم
ــتْ     -7 ــد بلغـــ ــوالي قـــ ــا مـــ ــك يـــ ــأن بنجلـــ ــه   كـــ بـ
ــد وكفــــــت     -8 ــأن بكفيــــــه باألنعــــــامِ قــــ فعــم   كــــ
ــه  -9 ــأن بــــ ــه  كــــ ــبِ تقدمــــ ــوشُ الرعــــ ــُل   وجيــــ يزي

10-     هبــــــه يقتفــــــي آثــــــار ُأســــــرت ــالح  كــــــأن ب
ترجو  كـــــــأن بـــــــه وملـــــــوك األرضِ قاطبـــــــةً    -11
ــد   -12 ــات وقـــ ــع المكرمـــ ــي جميـــ ــه فـــ ــأن بـــ جــّل   كـــ
ــه   -13 ــَل إن بــــ ــذا النجــــ ــتَ هــــ ــوالي هنّئــــ تجني   مــــ
14-  ــه ــتم اهللا بهجتَــــــ ــعد يــــــ ــالُل ســــــ ــى   هــــــ حت
15 ــم ــك مطلعكــــ ال   فأنــــــتَ شــــــمس الهــــــدى والملــــ
وبأس      احك ـمى سسأن16
17-   ــه ــعد انجمـــــ ــت بالســـــ ــث إن طلعـــــ ــى   كالغيـــــ هم
ــه  -18 ــي بــــ ــباِل وهــــ ــزداد باألشــــ ــث يــــ ــاً   كالليــــ بأس
ــتَ -19 ــه  الزلــــ ــمتَ أزمنَــــ ــد قســــ ــتح قــــ فمــا   والفــــ
ومنـه    فهــــــذه نعمــــــةٌ قــــــد جــــــّل موقعهــــــا     -20
21 ــكر ــداً إفاشــــ ــكر مجتهــــ ــقّ الشــــ ــك حــــ ــاهللا   الهــــ ف

  . 29 -28: مظهر النور الباصر : ريج التخ)4(

 )5(  

  )الفاء ( 

                  ) *:    هـ583ت ( وقال في الرد على بيتي الزمخشري 
   )الكامل(

ــي   -1 ــداة أول ــمى اله ــذي س ــل لل حمــــراً ألن ســــلب الهــــدى   ق
ــةً   -2 ــزال جهال ــرجح االعت ــدا ي     ويروقـــه زور وشـــاه وزخرفَـــه    فغ
3- واضـــح الحـــق ُّ ابلـــج ــاللة         لكنَّـــه ــي الض ــون أول ــي عي يعش
4-   ــاءة ــائح كهب ــك ط ــأ فقول طاحـــت بهـــا هـــوج الريـــاحِ      اخس
ــنية  -5 ــة سـ ــوغت ذم جماعـ     قد أحرزوا مـن كـل فضـل أشـرفه          سـ
ــافع  -6 ــم ن ــل عل ــر ك ــوا أزاه ــتطرفة       قطف ــة مس ــل بديع ــوا بك     وات
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ــه 7 ــوا الضــالل وحزب بمعـــاول حكـــت المواضـــي         قــوم هــم قمع
ــه         هــم شــيعة الحــق الــذي مــا بعــده 8 ــاللة متلف ــي الض ــا وف     إلَّامه
ــا   9 ــائر نوره ــو البص ــم يجل     ويمــيط أدواء القلــوب المدنفــه         آراؤه

ــال  10 ــر ف ــقاقهم كف ــان ش ــر ف ــفه      اقص ــبه متعس ــاد لعص ــدع الرش     ت
الكتــب الصــحاح   جــاءت بــذا   من شـذ عـن سـنن الجماعـة قـد      11

  . 3/323: الرياض  أزهار: التخريج ) 5(

                             : هوينصر مذهب ،السنة والجماعة بأهليعرض  ،الزمخشرين اللذان ذكرهما بيتاوال*
  )الكامل(

ــموا  ) 1( ــة س ــواهم لجماع ــة ه ــري موكف ــر لعم ــة حم   وجماع
ــه  ) 2( ــبهوه بخلقـ ــد شـ ــهقـ ــورى فتســتروا بالبلكف   شــنع ال

  .  2/116: الكشاف : ينظر

  . بدل الهمز اوبالو ،كفأوومؤكف و ،كفآ: يقال  ،برذعة الحمار: كافوـ االكاف وال1

تجوز : الىتعالسنة في رؤية اهللا  أهللقول ) بال كيف(من قول  ،مصدر مولد منحوت: البلكفة ـ 2
  . فرارا من التشبيه والتجسيم ،وسيلتها تعلم حال الرؤية وال ال أي ،ة بال كيفترؤي

)6(  

طلب وقد  ،القاسم بن سراج أباومن نظم ابن عاصم قوله مخاطبا شيخه قاضي الجماعة  •
ولم  ،معتذرا فأعده السلطان، أسرارسرا من  رهيستخب، فظن انه *االجتماع به زمن الفتنة

 )الطويل(    : يصدق الظن 

ــد      فديتك ال تسـأل عـن السـر كاتبـاً     1 ــن الرش ــاٍل م ــي ح ــاه ف فتلق
ــائنٍ   2 ــة خ ــا لحال ــطره إم ــي األ    وتض ــائضٍ ف ــه أو خ ــِلأمانت     باط
ــاضٍ   3 ــين ق ــدي ب ــرق عن ــال ف وشـــى ذا بســـر أو قضـــى ذا ف

  

  .  3/323: الرياض  أزهارو ،8/286: نفح الطيب و ،1/172: جنة الرضا : التخريج ) 6( 
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  قضى ذا بباطل  أووشى ذا بحق : .........                     ـ في جنة الرضا 3

  .  1/171: راجع عن الفتنة ومفاسدها جنة الرضا  •
)7(  

                     : بكر ابن عاصم أبييحيى ابن الوزير الرئيس  أبووانشد القائد المرفع * 
  )المتقارب(

ــْل      1 ــى األم ــك أقص ــغَ المل ــد بل   وطــاب الزمــان لنــا واعتــدلْ           لق
ــالي   2 ــُأفق المعـ ــى بـ ــدرٍ تجلّـ   كمــا حلَّــت الشــمس بــرج الحمــْل         ببـ
ــذي   3 ــريم الـ ــام الكـ ــل اإلمـ ــى اســتقلْ          بنجـ ــد حتّ ــم المج ــى معل   بن
4 ــأن ــداه وأمدا كـــ ــنـــ ــلْ           هحـــ ــير المث ــاسِ س ــي الن ــيران ف   يس
5 ـــهاألوْل    كـــأني بـــه قـــد ســـمت نفس الملـــوك لمـــا لـــم تنلـــه  
6    وترنـــو ابتهاجـــاً إليـــه المقـــْل    فتحنــوا اشــتياقاً عليــه القلـــوب  
ــلْ      وتنـــأى اختيـــاالً عتـــاق الجيـــاد 7 ــدور االس ــاء ص ــى انثن   وتزه
  يــالزم منهــا الملــوك الخجـــلْ       ن كـــان طفـــالًإكبيـــرٍ وصـــفاتُ  8
ــدى    9 ــب اله ــان قط ــن ك ــلهأوم ــلْ      ص ــا اجـ ــز ويامـ ــا اعـ   فيامـ

ــذ  10 ــمِ والب ــمِ والعل ــى الحل ــام عل والفضــِل والمكرمــات اشــتمْل    ِل     إم
ــلْ     بخيــُل اليــدين بعــرضٍ وجـــارٍ    11 ــى البخ ــدرِ معن ــم ي ــان ل   وان ك
12 مبـــين الجهـــاد مقـــيم النِّحـــْل    الرشـــاد ــد ــد األيـــادي مبيـ   مفيـ
ــالي   13 ــمس المع ــواِل وش ــر الن   ومعنــى الكمــال وســر الــدولْ       وبح
ــلٍ  14 ــم مــن ذلي ــزٍ وك ــم مــن عزي ــه أو أذلْ     فك ــبا دمعــ ــز شــ   أعــ
ــاد    15 ــا العب ــلم محي ــدى الس ــراه ل   ويـــوم الجـــالد ممـــات البطـــْل       ت
ــوداً   16 ــاً وج ــث بأس ــث واللي ــذلْ     وكالغي ــا بـ ــطا وإذا مـ ــا سـ   إذا مـ
ــؤس   17 ــى وب ــين نعم ــة ب ــه راح ــلْ       ل ــع والعس ــاب مجتم ــا الص   به
18    نــى والمـ وفيهــا تالقــى الم   ومنهــا الحيــاةُ ومنهــا االجــلْ       ىنَـ
ــوغى    19 ــوم ال ــد ي ــل اُألس ــا قات ــلْ     أي ــا هم ــث مهم ــِل الغي ــا مخج   وي
20 ــتفتح ــوةً  سـ ــدى عنـ   لَها األمـــن بعـــد الوجـــْلوتبـــد    ارض العـ
21   ــاء ــم بالفنــ ــرقُ جمعهــ ــلْ        تُفــ ــبيهم فـــي النفـ ــع سـ   وتجمـ
ــيدتْ   22 ــرة شـ ــن ُأسـ ــك مـ ــا بنتــــه األوْل    ألنّـ ــا مــ   أواخرهــ
ــاليهم   23 ــا معـ ــوم أمـ ــم القـ   فقـــد صـــح إســـنادها واســـتقْل    هـ
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  مكانـــاً وأســـمى حلـــى واجـــْل    اعـــزإذا ذُكـــر النـــاس كـــانوا  24
ــاء  25 ــاء الثنـ ــتُهم فـــي اقتنـ   المحـــْل وبغيـــتهم فـــي ســـمو    فهمـ
26   ــوى أن ــيهم س ــب ف ــم وال عي ــلْ       به ــباهم تف ــدى وض ــوش الع   جي
ــفاً  27 ــنظم وص ــى ال ــت عل ــآثر أعي   بــْلهــا مــن ق في فمــا لبليــغٍ     م
28    ــام ــنهم إم ــك م ــن يهني ــا دي ــام     في ــلْ أقـ ــد الميـ ــادك بعـ   عمـ
ــتقام    29 ــا اس ــه م ــدى كف ــوال ن ــدلْ     ول ــا اعت ــه م ــدى عدل ــولى ه   ول
ــال  30 ــألف ــه   تس ــن حال ــدين ع ــلْ     ال ــاه فسـ ــن حمـ ــن عمـ   ولكـ
31  ــه ــم أعدائــ ــا رأى نجــ   فـــْلأطلـــوع نجـــومِ الســـعود     ولمــ
ــه كالن  32 ــن بأس ــد م ــرى اُألس ــت   وصـــيد الملـــوك لـــه كـــالخوْل    داق
33  ــرام ــاله الكـ ــأو عـ ــدرك شـ ــلْ       أيـ ــدى كالوش ــر الن ــاس بح   أينق
ــالً   34 ــت نج ــل هنّي ــةَ الفض ــا جمل   يفســـر بـــالجود ذاك الجمـــلْ      أي
ــدومِ  35 ــريم القـ ــعيد كـ ــالٌل سـ ــتهلْ       هـ ــا اس ــر لم ــه النص ــلَّ ب   أه
ــناه   36 ــور س ــدهر ن ــا ال ــدر كس ــلْ          وب ــى والحل ــنى الحل ــرآه اس   وم
  فكيـــف يكـــون إذا مـــا اكتهـــْل    ســـما للمكـــارمِ طفـــالً صـــغيراً 37
  حســـاماً بكـــفِّ عـــالك اســـتقْل       ســـيبدي أمامـــك يـــوم الـــوغى  38
ــا يســلْ     يخـــاُل صـــباحاً فـــال غـــرو أن 39 ــرك مهم ــى الش ــي دج   يجل
ــن   40 ــة مـ ــت الحقيقـ ــهأأقمـ   وناهيـــك مـــن مشـــهد محتفـــْل    جلـ
41 ــزت بهــا رتبــةً لــم تنــلْ        ســـنةَ المصـــطفى حفظـــت بـــهفح  
ــن   42 ــرم مـ ــمى وأكـ ــك أسـ ــلْ     فإنـ ــره وامتثــ ــاع أوامــ   أطــ
43  ــنه ــاهرٍ حسـ ــنعٍ بـ ــدى مصـ   يــروقُ ابتهاجـــاً ســناه المقـــلْ         لـ
ــت  44 ــه لدنــ ــرورِ بأرجائــ   قطــوفُ المنــى فــي ريــاض الجــدْل    لســ
45 مــن كــّل وجــه انســـدْل    وحــفّ بــه الســعد األمـــان عليـــه وســـتر  
46 ســــاحاته البــــدر إذا أبصــــر    ــو  يـــود ــْل ن فـــي ذراهألـ   مثـ
  تلـــون مـــن حســـد أو خجـــْل        وإن لمحتــــه ذُكــــاء اغتــــدت 47
ــاً   48 ــه منعمـ ــاة بـ ــتَ العفـ ــلْ        منحـ ــي األم ــاني جن ــروضِ األم   ب
ــلك قـــد 49   أعـــدن نشـــاطي بعـــد الكســـْل        أمـــوالي عـــاداتُ فضـ
  فرفّعتنــي عــن صــفات العطــلْ       وطـــوقن جيـــدي عقـــود الُّلهـــا 50
ــدى  51 ــرة ديـــن الهـ ــتَ لنصـ   وأمـــرك بـــين الـــورى ممتثـــْل    بقيـ
ــلْ         وال زلــتَ مــا عشــتَ مســتأثراً    52 ــعِ المح ــانِ ورف ــض الزم   بخف
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  الغنيمة:النفل) 2(
  العبيد: صغار الغنم، والخول : النقاد ) 32(
  .غاب: مثل ) 46(
  الشمس: ذكاء)47(
  .السائلون: الحفاة) 48(
  .العطايا: لها الّ) 50(

                                                   )8(  

 (                   : وعنها موشحته المكتوبة باللون نفسه ،األحمربوهذه قصيدته المكتوبة  •
  ) السريع

ــالْ   ما كنـتُ لـو أنصـف بعـد المطـال      1 ــيمِ النك ــد األل ــى الوج ــلى لظ   اص
2 ــداللْ   كـــالقمرِ الزاهـــي فـــي نُـــوره ــيم الـ ــِل البهـ ــه كالليـ   عليـ
ــدالْ    مستحســن القــد ذكــي الشــذا    3 ــي اعت ــا ف ــاً والقن ــِل فرع   كاللي
ــى  4 ــهي الَّلمـ ــد شـ ــورد الخـ ــالْ    مـ ــو ين ــى ل ــّل المن ــه ك ــي لثم   ف
ــه   5 ــا ذقتُـ ــهد ومـ ــأن للشـ ــالْ   كـ ــي المث ــى ف ــذب الجن ــابه الع   رض
ــع ســقمه    6 ــه االوطــفُ م ــالْ   ولحظ ــليم اللبـ ــه كالسـ ــهر منـ   أشـ
ــالْ   وحســـنه البـــاهر مهمـــا بـــدا 7 ــيم الوصـ ــه نعـ ــي منـ   لمقلتـ
ــالْ    إمــام الــورىخــلِّ الهــوى وامــدح  8 ــدى والكم ــالي واله ــب المع   قط
ــى 9 ــاللْ    طــود الحجــا األرجــح ســر العل ــدى والج ــماح والن ــى الس   معن

ــالْ     نوالــــه يشــــرح للمعتفــــي 10 ــي القت ــدا ف ــباه بالع ــَل ض   فع
ــوغى   11 ــوم ال ــف ي ــيفه المره ــوال ْ    لس ــالحميم الم ــام ك ــحى الحم   أض
ــاللْ    الفنــا فيتــرك الكــافر رهــن    12 ــيم الض ــل الهش ــدا مث ــد غ   وق
ــى    13 ــز الحم ــدرِ عزي ــع الق ــالْ    مرفَّ ــوده للمنـ ــدانى جـ ــد تـ   وقـ
ـ  14   حمــى الهــدى وجــوده أن ينــالْ      حكــام قــد رِ واألممثــُل األمـ
ــالْ      وخُــص بالنصــرِ علــى مــن بغــى 15 ــي اقتب ــعوده ف ــدت س ــا ب   لم
ــا   16 ــرب الحي ــرفُ ت ــك االش   النــدى الهــامي العمــيم النــواْلغيــثُ   المل
ــدى   17 اله ــن ــر دي ــفُ الناص ــاللْ   يوس ــريم الخ ــد الك ــِل والمج   ذو الفض

  .  156ـ  1/155: الرياض  أزهار: التخريج ) 8(
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  .وستأتي في هذا المجموع  ،األحمرهي موشحة بالون *

)9(  

  )الميم(

بكر بن عاصم وصل اهللا عزته يمدح  أبييحيى ابن الوزير الرئيس المكين  أبيوللقائد المرفع *
                                                                     :المقام العلي المولوي اسماه اهللا 

  )السريع(

1    وطــول الغــرام ــهرني الوجــد ــام ف  اس ــا لمـ ــوم إلّـ ــتُ النـ ــا عرفـ   مـ
ــا رأى  2 ــاذُل لمــ ــر العــ ــيس   واقصــ ــالم  أن ل ــواك الم ــي ه ــدي ف   يج
ــوى  3 ــي الهـ ــدمعِ خفـ ــان بالـ ــي    وبـ ــهد وفـ ــان بالسـ ــام وخـ   المنـ
4    وصــار بعــد الخفــضِ موصــوله     ــام ــي أن أنـ ــف لـ ــاً فكيـ   مرتفعـ
5 ةكالغصــــن ذي غُــــر وأهيــــف  الظـــالم جـــنح جكالبـــدرِ قـــد تُـــو  
ــدا   6 ــا بـ ــمس إذا مـ ــه الشـ ــنِ    كأنَّـ ــي الحس ــرام ف ــد الم ــورِ وبع   والن
ــه    7 ــاتي بـ ــت حيـ ــا كانـ ــام    إذا دنـ ــو الحمـ ــي فهـ ــأى عنـ   وان نـ
ــام   كأنـــــه مـــــن حســـــنه درةٌ 8 ــا ختـ ــن منهـ ــكةٌ للحسـ   أو مسـ
ــى  9 ــى وانثن ــا دن ــورى مهم ــبي ال ــوام    يس ــدنِ القـ ــظ ولـ ــارمِ اللحـ   بصـ

ــه    10 ــي حبـ ــاذِل فـ ــوُل للعـ ــرام   أقـ ــم الغـ ــخُ حكـ ــاتَ ال ينسـ   هيهـ
11     ــنه ــي حس ــذُل ف ــن يع ــأن م ــام      ك ــد التم ــدر عن ــي الب ــروم يخف   ي
  أبـــدى اعتـــذار العاشـــق المســـتهام  كأنمـــــا جمالـــــه للنهـــــى 12
13   كأنمــــا كالمــــه جـــــوهر      ســمطي نظــام مــن شــبه منتثــر  
ــن نصــرٍ جــرت 14   بالفـــذ مـــن انعمهـــا والتـــوام     أو كــفُّ مــوالي اب
ــوام    محــي الهــدى ناصــر ديــن اهللا   15 ــرٍ قـ ــّل أمـ ــه لكـ ــن رأيـ   مـ
ــام      ومـــن إذا عـــد ملـــوك الـــورى 16 ــٍل إم ــّل فض ــي ك ــم ف ــو له   فه
ــبحت  17 ــه أص ــا ملك ــان بعلي ــن ك ــالم   وم ــوقُ دار الســ ــةٌ تفــ   غرناطــ
ــا  18 ــن مثله ــار م ــفوة األنص ــن ص ــام     م ــوم انتقـ ــود أو ليـ ــومِ جـ   ليـ
ــم ا 19 ــوا أوالً هــ ــذين امنــ   محمـــد عليـــه الســــالم   ديـــن   لــ
ــوه آخــراً بعــد مــا     20 ــم حم ــزه     وه ــامي ع ــان س ــد ك ــام ق   أن يض
ــدى    21 ــد ل ــل اُألس ــا قات ــىي ــام   الملتق ــدى والغمـ ــرِ نـ ــَل البحـ   ومخجـ

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

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


  2010لسنة  3/ أدب ابن عاصم الغرناطي   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد 
 

 
- 

171 

ــه  22 ــدا قلبـ ــاً غـ ــرفت مملوكـ ــام    شـ ــالك اقتسـ ــين عـ ــماً بـ   مقتسـ
ــى   23 ــع المنُ ــتُ جمي ــد نل ــا ق ــا أن   فــي ابتســام وثغــر دهــري غــدا     ه
ــوةً    24 ــوالي دع ــي م ــا ل ــد دع ــام     وق ــي األن ــا ف ــر به ــي الفخ ــقُّ ل   فح
25    ــه ــفا ثوب ــزاً ض ــا ع ــبي به ــام     حس ــومِ القيـ ــاه ليـ ــني الجـ   ألبسـ
ــي   26 ــن اُهللا لـ ــها أن يحسـ   قلـــتُ علـــى يـــدي إمـــامِ الكـــرام  ونصـ
ــى   27 ــريمِ الرض ــمى الك ــك االس ــى   المل ــِل االحمـ ــامالباسـ ــرِ الهمـ   الكبيـ
ــدى    28 ــمل الع ــرِ ش ــه لنث ــن مثل م     ــتقام ــى اس ــدينِ حت ــمل ال ــم ش   ونظ
ــا   29 ــا للثّنـ ــه مجمعـ ــن مثلـ   مفرقــــاً للعارفــــات الســــجام     مـ
ــى   30 ــت الغنـ ــاه لقيـ ــا تلقـ ــا  مهمـ ــدو والحي ــمس تب ــجام والش ــي انس   ف
ــه هالـــةٌ    31 ــك لـ ــا الملـ   بـــدر التمـــاموهـــو لهـــا ال شـــك   كأنمـ
ــره     32 ــه غي ــاس ب ــن ق ــأ م   إن عـــم جـــوداً أو ســـطا بالحســـام  اخط
ــى  33 ــنظم العلــ ــه اهللا لــ   مؤيـــد العـــزمِ رفيـــع المقـــام     أدامــ
ــقَ  34 ــيج العاش ــا ه ــرقُ م ــى ب   ت فــي الــروضِ ورقُ الحمــامومــا شــد  الحم

  .73ـ  71: مظهر النور الباصر: التخريج) 9( 

  .الزوج: الفرد، التوام: الفذـ 14

 .421/ 2: معجم البلدان: ينظر. بغداد: ـ دار السالم 19

)10(  

 )النون( 

        :            الخارجة عنها* بموشحته وسيأتي ،باألخضروقال قصيدته المكتوبة 
  )مخلع البسيط(

ــينِ    تنـــاثر الـــدمع مـــن جفـــوني 1 ــلكه الثمـ ــن سـ ــدر مـ   كالـ
ــوز   2 ــن أع ــي م ــُل والتالق   مــن بــدرِ حســنٍ بــال قــرينِ      الوص
ــس  3 ــي ان ــب ظب ــي الح ــتُ ف   جمالُــــه مرتــــع العيــــونِ    علم
ــاسٍ   4 ــن كن ــب ع ــي القل ــّل ف ــي ؟   وح ــتبيح دينــ ــه يســ   !فمالــ
ــرينِ    يحكـــم بالنهـــب فـــي فـــؤادي 5 ــبه العــ ــه نصــ   إذ نالــ
  العــــذري والحكــــمِ بــــالظنون  الشــرع فــي المعنــى    هكــذاأ 6
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ــا  7 ــه ظلمـ ــَل منـ ــل القتـ ــونِ  يحلـ ــالهجرِ والصــــد والفتــ   بــ
ــن نصــرٍ 8   بــدر الهــدى المشــرقَ الجبــينِ     مــالي ســوى مــدحي اب
ــونِ    ذا الحلـــم والصـــفح والمعـــالي 9 ــف الحص ــدى الواك ــثَ الن   غي

ــم الســـكونِ  قــد جــاز فــي الســمع واأليــادي 10   ســـبق المـــدى دائـ
ــونِ    وقصــده الجمــع بــين بكــرٍ    11 ــره وعـ ــي دهـ ــر فـ   للفخـ
ــينِ   وشــــأنه البــــذل للعطايــــا 12 ــوده المعـ ــي جـ ــالبحرِ فـ   كـ
ــع   13 ــّل طب ــد ك ــن المج ــال م   وصـــف العـــال فيـــه ذو فنـــونِ  ن
ــينِ   وســور الحمــد مــن حــاله    14 ــّل حـ ــن كـ ــال هـ ــد تـ   لقـ
15  ــى ــد إذا تجل ــى الرش ــدي إل ــدجونِ   ته ــاحم الـ ــى فـ ــك العلـ   تلـ
  فــي وتـــر األوصـــاف واليمـــينِ   الشـــفع فـــي مثنـــىكأنهـــا  16
ــُل والمضــاهي    17 ــه المث ــّل ل ــنِ    ق ــة وديـ ــدهر رفعـ ــي الـ   فـ

  . 154ـ 1/153: الرياض أزهار:التخريج ) 10(

  . تي مع هذا المجموع وستأ ،األخضرهي موشحته باللون *

)11(   

  :التخميس

                     ):نظمهبتخميس عجيب من ،رحمه اهللا،ولنختم ترجمته:(قال المقري
  )البسيط التام(

ــوار    ــر األن ــن اظه ــبحان م ــد وتس ــّل حم ــدجموك ــا ي ــه وجب   ل
ــه    ــي إدراك ــُل ف ــى العق ــه    إذا ابتغ ــألقى دون ــاب ف ــاء الحج ج

  راهعندها ظَ ىتالش ماإذا حتى 

ــم    وقـت والزمـنِ  في غيـر أيـنٍ وال   ســبحان مــن كــان واألكــوان ل
   باإليجـــاد وكان مـا قـد رسـمناه بمـا ومـنِ     حتــى أتـــى الجــود  

  اوالقمر النورِ ذاتَ الشمس اظهرو

 ســبحان مــن حجــب األبصــار   
  فاحجبـــــــتْ فاحتجبـــــــت

ــتْ   ــا فأب ــد نيله ــم أراد مري   وك
ــذبتْ       ــد ك ــه فق ــه أماني ــن حدثت م  

   
  هــا عــن ذاتهــا وجبــتْذاتُ حقيقـةً 
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  خبرا ارهاــــــــــــأخبمن  العقُل يدرك ال

ــأنه   ــي ش ــأنه ف ــن ش ــبحان م   يخفــى فيظهــر أو يبــدو فيحتجــبس
هل فـيكم مـن سـعى سـعيا كمـا      أيهــا العــاكفون الســادةُ    ايــ

  ظفرا أوالمطلوب  ففاز بالغرضِ                                             

ــم   ــن ل ــبحان م ــالعلمِ س ــزل ب   ممن تعـالى عـن األشـياء فاتحـدا    ي
ــمدا  ــداً ص ــالى واح ــبحانه وتع ــم ي  س ــارك اهللا ل ــداوتب ــم يل ــد ول   ل

شراــــــــــــــــــــــما يلحق البــــــــــــه اهللا عتنز  

ــماً رسبحان مـن اخـرج الوجـود مـن      ــس ــر  ي ــي غي ــه ف رى كون
   ولم يزل هـو فـي ديمومـة القـدم ِ      مـن الكلـم   فال محـل سـوى كنـه  

  اواألثرأثير ـــــــــــــــــــــــــــــالت يخلقُ راًمؤثّ

    ــياء ــق األش ــن خل ــبحان م ــا س ــه معه ــا رأى أفعالَ ــن رآه   فم
ــدعها  ــنعا وأب ــا ص ــان أتقنه   نفس إلـى العـالم العلـوي رفّعهـا      وك

ا من معاليهــــــــــــهوخص ابما بهر  

ــا   ــامِ م ــم باألنع ــن ع ــاســبحان م ــدل باإلحســان فاتّفق   وشــفّع الع
ــب التقــ  ــي قل ــذكر ف ــان   يوزاد بال ــدين واإليمـ ــتكمل الـ فاسـ

  *أو عمرا  وكان مدركه الصديقُ

ــّل     ــبحته ك ــن س ــبحان م   وكّل عائمة فـي المـاء سـائحة   س
ــدو   ــة تغ ــّل غادي ــةوك ــبحته خفا  ورائح ــة وس ــّل جانح ــا ك   ي

صورا جاورتحتى  لم تعرف السر  

في السرِ والجهرِ واآلصاِل والبكـرِ سبحان مـن حمدتـه السـن البشـرِ    
بالشكر والذكر واآليـات والسـورِ  وفي دجى تشدو نصفَ الليل والسـحرِ 

  اروتتلو بعده سو وليه حمداًـــــــــــــــــــــــــــــــت

عن كلِّ ما يوهم التشبيه إذ وصـفتْ سـبحان مــن نزهتــه الســن عزفــتْ 
فلـم تُفارقـه حتــى أثبتـت ونفــتْ   صفا لها مورد التحقيـق حـين صـفت   
  ضررا تؤذي وال ولم تدع شبهةً

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

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


  2010لسنة  3/ أدب ابن عاصم الغرناطي   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد 
 

 
- 

174 

  مفترُض الدین في شكره من سبحان
   

  عرُض وال جسٌم ُیشبھھ ولیس
  غرُض وذا ذا في ما ویأمُر ینھى    

   
  ینقرُض لیس كرًاذ لنعماُه فاذكر

    ث بالنعمى فقد شكرافمن تحد  

ســـبحان مـــن خضـــع الســـبع 
  لـــــــــه اقَبـــــــــالط

 ــه ــوها ول ــوب حش ــه قل   وأعظمت
       ــه ــى وتعقل ــم االبق ــد أن تعل   تري

   
لــه ــل االبقــى وأمطــوبى لمــن أم  

    واستكثر الزاد اا آنس السفرلم  

 ــبِ  ســـبحان مـــن زيـــن األفـــالك ــات والكت ــدين باآلي ــين ال   وب
ــبِ   ولم يـدعنا لـدى لهـوٍ وفـي لعـبِ      ــى الرت ــا عل ــا واتان ــن نهان   لك

  راأملما  وأذعناحتى انتهينا 

  فتـــارةً تتنـــاءى ثـــم تـــأتلفُســبحان مــن جعــل األشــياء    
  يقـفُ كما الضـالُل لنـورِ العلـم ال    هـــذا الظـــالم بنـــورِ الصـــبحِ 
  والبصرا السمع ينير فسله نوراً

ــدر والظلمـــاء   سبحان مـن خلـق األخـالق والخلقـا     والشـــمس والبـ
ــا   ــاً ومفتَرق ــّل مجموع ــك الك ــوه     يروق ــلك نح ــك واس ــر لنفس وانظ

فاسعد ه نظراالناس من في نفس  

ــي   ــزن ف ــاء الم ــزل م ــبحان من ــاتَ وي س ــروي النب ــي ــانع  يقس ي
ــدرِ    كأنمـا الزهــر تهديـه إلــى الزهــرِ   ــى ق ــا عل ــت تالقيه   إذا رأي

  قدير أحكم القدراع نص رأيتَ

ــه      جــالســبحان مــن قــدر األقــواتَ واال ــتتلى ب ــوحي واس ــابع ال وت
ــوافي ق  ــدود الق ــدى ح ــن تح ــفم   ومــن تجــوز منحطــاً فقــد ســفالل ي

  المنتهى كفراومن تخطى خطوط 

 األنھ           ار فج           ر م           ن س           بحان
  ف                                                                                انفجرت

  فج       رت إجرائھ       ا ف       ي الخی       ر وق       در
 ق            د  باألزھ            ار  األرض فزین            ة    

  ظھ                                                                                      رت
  نظ           رت كلم           ا ع           ین وللبص           یرة

  ومعتبرا وإجماالً رأيت جماالً    
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ــن    ــان م ــق اإلنس ــن خل ــبحان م س
  علــــــــــــــــــــق

ــق  ــيالء بالغس ــة الل ــب الليل   وأعق
يا بهجـة الشـمس دونـي غـدت مـن          

ــق   فلـــــــــــــــــــ
ــرة    ــارض حم ــدر ع ــنا الب وياس
ــفق   حتى تعيد لنا من ليلنا سحرا  الشــــــــــــــــ

ــالقلم ــم اإلنســان ب   ســبحان مــن عل
   

ــى     ــوى عل ــم والبل ــلط اله وس
ــم ــرم    الهمــــــــــــــــ ــبر والك ــود الص ــا جن   فقاومته

   
ــارف   ــر الع ــب غي ــى قل ــم ابتل ث
ــم   صبرا فى والأووال  أطاقفما   الفهــــــــــــــــ

شـي علـى مهـل   فليس يمشي إلـى  سبحان من خلـق اإلنسـان مـن عجـل    
ــي   ــك ل ــذا وذل ــوى ه ــول س مقسم الحال بـين الحـرص والحيـل   وال يق

  ضارعا حذراإلّا فليس تلقاه 

ــالعلم واألدب ــه ب ــن زان   وبالفضـــائل واإليمـــان والطلـــب  ســبحان م
  رام الكمــال فلــم يبلــغ ولــم يخــب  فــال يــزال حليــف الفكــر والتعــب

صدرا وال ولم يرد بعد في ري  

ــالكبر واألشــرســبحان  يمسي ويصبح في غـي وفـي بطـر   مــن شــانه ب
ــو  ــبن والخ ــين الج ــزم ب ــردد الع ال يستفيق من الشـكوى إلـى البشـر   رم

  قدرا إذايزحزح عن ظلم  وال

  فال يـزال أخـا غـيظ وفـي نكـد       ســبحان محرقــه فــي وقــدة الحســد
ــى   كالبحر يرمـي إلـى العينـين بالزبـد     ــر النعمــى عل ــدإذا رأى أث   أح

  يرى ضجرا ال أعمىيود لو كان 

ــأتمرت ســبحان مــن أمــر األرواح ف
   

ديمت فلم تنهض بمـا أمـرت  ثم استُ
ــرت      ــامحتها فج ــس إذا س ــل نف وك

   
فال تصـلها إذا خانتـك أو غـدرت   

  اغدر أوواقطع عالئق من قد خان     

  

  

                       اميقاته حصر أتىحجا فلما                                       

فأعقب القلب وجـدا دائمـا وهـوى   سبحان من بسـط التعلـيم ثـم طـوى    
ــى أشــواقه وذوى  وذاب  ــي ملتظ وكان أزمع واستوفى المنـى ونـوى  ف
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ــدل   ــاط الع ــي بس ــن ف ــبحان م   وباغتفــار عظــيم الــذنب آنســناس
ــدرا    وزان بــالعلم واإليمــان انفســـنا   ــا ق ــان أعظمن ــنافك   وأنفس

  اخاف فازدجر أونهى  أومن انتهى 

ــان     ــص باإليم ــن خ ــبحان م ــذاب النــار    س ــه مــن ع وخاف
  وال اســتفدنا لســانا ناطقــا لســنالــم نعــرف المعــروف    هلــوال

  حظرا أوأباح الشرع : وال درينا

الضـرر والحشر والنشر منجاة من سبحان مـن جعـل اإليمـان بالقـدر    
وال وصول إلـى أمـن بـال حـذر    فال خلـود مـع اإليمـان فـي سـقر     

  حتى تكون ألمر اهللا مؤتمرا

ــاك أو   ــأ أعط ــن إن يش ــبحان م ــا   س ــرا حادث ــاء أم ــن إذا ش وم
  ونــاده يخفــض األمــر الــذي رفعــا

   
  يوما يفـرق لإلنسـان مـا جمعـا    

  رافقومن  أثرىوال يبالي بمن     

ــن  ــبحان م ــل  س ــوم الفص ــو ي ــا ه ــه يرفعن ــل من ــيم بفض   وللنع
ــا  ــة أهــوال تروعن ــد رؤي   الهــا هيمــا أورعنــايــرى لهــا   مــن بع

  ان يبدي كل ما سترايحيران عر

ــدنيا    ــي ال ــاء ف ــن ش ــبحان م ــا  س ــا إرادتن ــنت من ــة أحس   بطاع
ــا   ــتحلي عبادتنـ ــا ويسـ ــرى     ويبتلينـ ــي األخ ــاء ف ــى إذا ش حت

  أعادنا مثل ما كنا كما ذكرا

ــان     ــر اإلنس ــن يحش ــبحان م ــا  س ــه بم ــزاء ويجزي ــوف الج خ
  طون إلــى نيرانــه عصــباســفالقا  ويحكــم الحكــم يمضــيه كمــا وجبــا
  زمرا جناته إلىوالمقسطون 

ــي    ــالم ف ــل اإلس ــن فض ــبحان م ــي  س ــوث ف ــاهر المبع ــب الط بالطي
ــرم  يمشـي علـى قــدم  محمـد خيـر مـن     ــد والك ــوت المج   إذا عــددت بي

  مضرا أوعدنان  إلىفمنه حتى 

ــي     سبحان مـن خـتم األديـان فـي األزل     ــاء ف ــمحة البيض ــة الس بالمل
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ــىأ ــل   ت ــأمور وممتث ــر م ــا خي ــل   به ــادات والرس ــاتم الس ــد خ   محم
  اوخير من حج بيت اهللا واعتمر

ــف ــير فب هانإذا وصــ ــلالتقصــ ــف  فك ــه يق ــغ دون ــظ بلي   لف
ــره   ــي ذك ــذي ق ــي ال ــو النب ــذي    ه ــاه بال ــت رض ــان طلب ف

  فكن على وصفه في الذكر مقتصرا

وما سرت في الدياجي أنجم زهـر صلى اإللـه عليـه مـا بـدا قمـر     
ــور  ــكال والص ــت األش ــا تباين وما تدورسـت اآليـات والسـور   وم

  وما قضى مؤمن من حاجة وطرا

  185 -179/ 1: الرياض  أزهار: التخريج ) 11(

 .يالأوله ت أجدالخطأ النحوي واضح في الشطر ولم  •

 

                                    )12(  
 التوشيح                                   

 :باألخضروهذا نص موشحته الخارجة من قصيدته المكتوبة  •

  مذ أعوز الوصل من البدرِ               الدرِـــــــــــك ،تناثر الدمع

   هــــــــــلجماَ                في الحب قتُــــــــــــــــــعل

   هــــــــــفمال               ل في القلبِــــــــــــــــــــــوح

   هـنال إذ              اللهبِــــــــــــــــــــــــــــــيحكم ب

، لل القتلـــــــــــــــيح          ، العذري      أهكذا الشرع
   الهجرِـــــــــــــب

  الهدى  بدر     الي سوى مدحي          ــــــــــــم
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  الندى  غيثَ                  يذا الحلم والصفح

  سبق المدى       قد جاز في السمح            

، وشأنه البذل              وقصده الجمع، للفخرِ
   البحرِــــــــــــــــــــــــك

  وصف العال              ال من المجدـــــــــــــــــــــــن

           حمدـــــــــــــــــــــــــــــــوسور ال
  ال ــــــــــــقد تــــــــــــل

  تلك الحلى               رشدـــــــــــــال إلىتهدي 

   دهرِــ، في الا المثلــــــــــقل له              الشفع، في وترِكأنها 

  .  1/154: الرياض  أزهار: التخريج ) 12(

)13(  

  :  األحمرب المكتوبةمن قصيدته  الخارجةوهذا نص موشحته * 

   األليماصلى لظن الوجد                    كنت لو أنصفْ اــــــــــم

  عليه كالليل البهيم        القمر الزاهي              ــــــــــك

  كالليل فرعا والقنا                        قدـــــــــمستحسن ال

  في لثمه كل المنى                       ورد الخدـــــــــــم

  رضابه العذب الجنى                     للشهد أنــــــــــــك

   منه كالسليم أشهر                                      طفْوولحظه األ

  لمقلي منه نعيم                         اهرــــــــوحسنه الب
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  قطب المعالي والهدى              خل الهوى وامدح        

  معنى السماح والندى                    األرجحطود الجحا 

  بالعدا  ضباهفعل             نواله يشرح              

  الحمام كالحميم  أضحى              لسيفه الرهف          

  وقد غدا مثل الهشيم               فيترك الكافر          

  وقد تدانى جوده                          مرفع القدرِ

  حمى الهدى وجوده                         األمرِممثل 

  لما بدت سعوده                     وخص بالنصرِ

  غيث الندى الهامي العميم                     الملك االشرفْ

  ذو الفضل والمجد الكريم                 يوسف الناصر   

  .  157ـ1/156: الرياض  أزهار: التخريج ) 13(

  

)14(  

  النثر

  : البن الخطيب  اإلحاطةتقريظ البن عاصم على كتاب * 

وشهدت به العقول الراجحة  ،األعالمعلى المؤثر مما سلمه  باألثراالستدالل  ،الحمد هللا( 
طرقت  إنوبه االستمساك  ،اإلفهاموتتقاصر  ،األلبابوهي الحجة المعتمدة حين تتفاضل  ،واألحالم
وما يعتمد في هذا  ،األدلةفي هذا المقام المتعالي من وحسبك بما يسلم  ،هامووأعرضت األ ،الشكوك

يتلقى هذا النوع من االستدالل فيما دون الفن  أنفحقيق  ،المستقلةال المتضايق من البراهين المج
 وإذا ،والتسابق للعقول اإلفهام إلىويستقبل المهتدى الستنباطه لما فيه من التبادر  ،بالقبول إليهالمشاد 

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

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


  2010لسنة  3/ أدب ابن عاصم الغرناطي   مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد 
 

 
- 

180 

فال خفاء  ،قبيل أكرم إلىومنتم من صحة النظر  ،سالك على سواء سبيل األدلةثبت أن المستدل بهذه 
من اثر هذه  ،عبد اهللا الخطيب رحمه اهللا أبيللشيخ الرئيس ذي الوزارتين )  اإلحاطة( أن كتاب 

لي ووذكر أل ،األلبابلي والتي هي عبرة أل ومآثرها ،بكل اعتبار - اهللا  أدامها -الدولة النصرية 
  .األبصار

وشرفت مقصدها، وكرمت  ،ضحت حجتهاأوو ،صحتها أظهرتالتي  األنباءن فأل: لوأما األ
من اشتملت عليه دولتهم  وأخبار األعالمومكارم خلفائها  ،هي مناقب ملوكهم الكرام إنما ،مصعدها

والشرف العليا، والملك  ،حفظ الدين والدنيا وأفذاذ، واألقالمالشريفة من صدور جملة السيوف 
وينظم نظم الجمان في ذلك السلك، من حصانة  ،مفاخرة حضرة الملك إلىما يرجع  أو ؛اإلسالمو

منعتها، وقديم اختطاطها، وقديم جهادها ورباطها، وحسن ترتيبها ووضعها، وما  وأصالةقلعتها، 
ومما يرجع  ،ة فمن قبيل القليلالثالث األقساموما سوى هذه : ربعها أهل اإلنساشتمل عليه من مقاصد 

  .لياألثالفضل الواضح والمجد  أهلممن انتابها من  ،شرف الحضرة إلى

 إلى، وناقل صورتها من الفعل ةومبدع محاسنها المجلو ةالمتلو آياتهان راسم إف :وأما ثانيا
ونشأة من نشأت جودها الشامل  ،هو حسنة من حسنات هذه الدولة النصرية الكريمة إنما ؛القوة
هذه المكارم * ، فأخالفاإلنصافعلى  ،صافوفما ظهر عليه من كماالت األ ،الهامل الديمة ،النعمة

انتسب،  إن إحسانه، فوق الكواكب رفعته، واليها ينسب أسمتهالنصرية أرضعته، وعنايتها الجميلة 
الذي عظم فيه  منشؤهوالحضرة هي . ومن الفضل الظاهر ما اكتسب ،ومن كريم تشريفها اكتسب

في  وأحلت**للهىالسلطانية هي التي فتقت اللهى باقدره، بل أفقه الذي اشرف فيه بدره، والتشريفات 
في  تن كالقالئدممن الذخائر واالعالق، وطوقت ال األيادي وأمكنت*** هامراقي العز فوق الس

وورد  ،المحاسن أنواعفبرت  ،أعالم واألعالموثنت الوزارة  ،أقالم واألقالم، وقلدت الرياسة األعناق
، واشتهرت التصانيف، المتعددةالفنون  ؛ وبرعت التواليفاآلسنمعين البالغة غير المطروق وال 

البيان  وأفصح ،ظهر هذا االستدالل وإذا.  المتأكدةة ذم، لما له من األإليهومنها هذا التصنيف المشار 
 أميرلموالي  أنالسعادة ما رصد، وذلك  أنجمولنحقق من  ،بما قصد اآلن، فلنفصح اإلجمالما كتمه 

اهللا، محمد بن الخلفاء عبد  أبيالغالب باهللا، المؤيد بنصره  ،المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين
مآثر لم يسبق  ــــــبين ويسره اهللا ونصره وسنى له الفتح الم أيده ــــــالنصريين 
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أمرها؛ من ذلك هذا  ةدرها، وضخامومكارم لم يجر احد ممن وسم بالكرم عليها، لجاللة ق ،إليها
التحبيس  عقد في جميعها ،مما هو واحد فذ في معناه ،ثر لها كالكتاب المذكور وسواهآالقصد الذي 

ينفع بهذا ، ويعم به االنتفاع؛ واهللا اإلمتاعحضرته العلية، هنالك ليشمل به العلم والطلبة ب أهلعلى 
  .ويتولى المثوبة على هذا العقد الجسيم ،القصد الكريم

ل منها بتاريخ واكتتب هذا على ظهر األ ،وهذه النسخة في اثني عشرا سفرا، متفقة الخط والعمل
  ).رجب الفرد، عام تسعة وعشرين وثمان مئة عرف اهللا بركته بمنه، آمين

  .327 -325/ 8: لطيب ، نفح ا58-56/ 1: الرياض أزهار: التخريج ) 14(

  .اإلنسانبمنزلة الثدي من جمع خلف، وهي من ذوات الخف : خالفاأل*

  العطية: اللحمة المشرفة على الحلق، وبالضم ،)بالفتح( اللهى** 

 ***كوكب خفي من بنات نعش، يضرب به المثل في العلو واالرتفاع : هاالس.  

)15(  

ريض، في ترجمة شموس العصر الروض األ : (ى بن عاصم في كتابهيحي أبووقال الوزير 
بن فرج بن نصر الخزرجي،  إسماعيلفي اسم الغني باهللا محمد بن يوسف بن ) من ملوك بني نصر

  :بعد كالم ما نصه

يالة إبالمغرب من  البيضاءالدار  إلىعن وطنه،  أزعجهكان قد جرى عليه التمحيص الذي ( 
وانتهجوا واضح  ،فأفادته الحنكة والتجربة هذه السيرة التي وقفت شيوخنا على حقيقتها ،بني مرين
فلم يكن الوزير  ،عنها في عرف التخاطب بالعادة معبراً ،بألسنة صدقهم منقولةوبلغتنا  ،طريقتها
، أسلوبيطردان من الصواب على  وال ،والرئيس الجهبذ يجريان من االستقامة على قانون ،الكيس

وكان ذوو النيل من هذه  ،والمطابقة لما ثبت من العوائد ،سم من القواعداربالمحافظة على م اإلّ
وجودة  ،يتعجبون من صحة اختياره لما رسم ،هذه المهن السياسية أربابلو الحذف من أوو ،الطبقة

 االستمرار على مراسمها آكد وان ،ويرون المفسدة بالخروج عنها ضربة الزب ،تمييزه لما قعد
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، وسواء كما تتوخى الفرائض باإلقامةويتوخونها  ،؛ فيتحرونها بااللتزام كما تتحرى السننواجب
  .)خفى عليهم وجه رسمها فجهلوه  أو، تبادر لهم معناه ففهموه

  .  8/283: نفح الطيب  ،59ـ1/58: الرياض  أزهار: التخريج  )15(

)16(  

  ) : الروض االريض(ومن كالمه عن ابن فتوح من كتابه 

، العالم المتفنن، صاحبنا، محقق إسحاق أبايكنى  ،بن احمد بن فتوح العقيلي إبراهيمأبن فتوح ( 
ن السعادة ومناسك هدى لها م ،؛ كال بل جوار ويواقيتلجين ونضار تدريسهوأستاذ فوائد ، نظار

أن يالزم حلقة ،المصرف للتحصيل مطالع مواقع سهمه ،؛ فحسب الطالب الموثوق بفهمهمواقيت
من  ،حصله الوافدون إنما، اإلفادة فإكسير :تعليمه،وأن يشد يد الضنَّة بما يلقى من محصول تفهيمه

رض ؛ وقفرون في نضرة روضة المخضل ونبعتهيلقاها الظا إنما؛ وكيمياء السعادة صنعته* جابر
أنه لما يصدر عن  اإلّ ،ويتدرج تحت قدره تصرفه بجنسه ونوعه، الشعر مما يكن دخوله تحت فرعه

  . وسالك من البخل به على طرف النقيض مما سلكه حاتم  ،قريحته كاتم

  )الرجز(                     : فها في النجوم صنَّ أرجوزة فمما علق بحفظي منه خطبةُ

  ناصبها داللة ال تخفى  سبحان رافع السماء سقفا
  مودعها األفالك والبروجا  فال ترى فروجا مبدعها

  .   1/171: الرياض  أزهارالتخريج ) 16(

  .  الكيميائييني باسم جابر بن حيان الصوفي من كبار وري* 

)17(  

  : في توثيق العقود  الىتعيحيى بن عاصم رحمه اهللا  أبيوبخط الرئيس القاضي 

  . الحمد هللا (
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اليته عند المنعقدة و ،بثبوتها لدى الحاكم ،وتتم الموجبات الصريحة ،ةحتستقل العقود الصحي إنما
كان أحد  فإذا ،صاب شهادتها العادلة استتماما واستكماالتوذلك بأداء  ،التحصيل شروطها صحة وكما

وهو قيوم الشريعة الذي ارتضاه  ،مقامه األعظممن أقامه السلطان  أو ،األعظمشهدائها السلطان 
 ،األحكام؛ فان العمل الجاري بهذه الحضرة عند أهل كتب أحكامها عوضا منه وأقامه إلنفاذ اإلمام

؛ أن يشهد القاضي الذي تم لواقعة فيه هذه الشهادة واكتفاؤهأريد ثبوت العقد ا إذا ،وهو الالزم اقتفاؤه
 ،دالنثم يودي عنده هذان الع ،عليها اثنين من شهداء العدالة أنها شهادته الشهادةبه نصاب هذه 

خطايا عنده  ،ويعلم للشهادة من شهد معه أداء وقبوال ،مرت به شهادته ويخاطب هذا الرسم على ما
 اآلنفمن أشهده  ،والعمل على هذه السنة محررا ،داًكان الفقه هكذا مقر فإذا ،غيره من القضاة مقبوال

الشهادة  أنعلى  ،ل من شهيدي الرسم فوقهواأل ،فالن بن فالن ،قاضي الجماعة بحضرة غرناطة
وأنه تحملها  ،وأنها مكتوبة بخط يده الذي منه تعود ،التي بها أشهد شهادتهال هي أوالموضوعة فيه 

  ) .  في هكذا  ،لها وتصديقا إيجابا مطلقاويؤدي عليها  ،مسئولة منه تحقيقا

  311 ـــــ3/310: الرياض  أزهار: التخريج ) 17(

)18(  

   :في الغرض نفسه  أيضاومن خطه 

  . الحمد هللا ( 

الجاري لدنيا به العمل فيما تقبل به العقود  ،اآلجلةالدارج على ارتكاب القضاة  ،األدلةالقول الظاهر 
ثبت  إذاوخط القاضي المعلوم العدالة  ،توفى أووان عزل  ،قبول خطاب الحكم العدل مطلقا ،المستقلة

على صحته من الحجج  وأكثروا ،هو الذي رجحه غير واحد اآلخروالقول . أنه خطه يكفي 
وقيوم  ،الجماعةقاضي  اآلنأشهد ؛ وصون موعده من االختالف ،للخروج من الخالف والشواهد
؛ بثبوت الرسم تثبته في النظر وتحقيقه وكافأ ،وصل اهللا توفيقه  ،فالن بن فالن ،المطاعةأحكامها 
 ،لىواأل الشهادة لصحة ،لثبوت الرسم فوقه ،واستقالله عند االستقالل الكافي المعتمد عليه ،فوق لديه
فما كان كذلك لمن يرد عليه من  ،المعرب عن صحة ثانية الشهادتين هنالك أداء وقبوال وألعالمه

انا لما ثبت لديه من ذلك بره اآلنهو الذي أشهد به  ،اتفقاالقضاة أن يقبله على ثاني القولين 
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تقي الحكم على  ةوعمد ،لليوم وما يأتي من بعده وذخيرة ،لصحة عقده بإشهاده؛ تسجيال ومصداقا
المسمى بما فيه عنه من ثبوت  الجماعة؛ شهد على قاضي ردهأوالهما من أجازته أول االحتمالين وأو

  ) . في كذا  ،وإبرامهومظهر نقضه  ،وهو في مجلسه أحكامه ،وقبول وتعديل ،وتسجيل

  .  312ـ3/311: الرياض  أزهار: التخريج ) 18(

)19(  

 ،قاضي الجماعة ،الغرناطي األندلسيمحمد بن محمد بن محمد بن عاصم  ،بكر ه أبيأبيوقال في 
  : ))التحفة في علم القضاء((صاحب 

انقدت  ،اإلنصافصاف وتوخيت ووأحكمت األ ،*عددت الطول أو ،بسطت القول إن( 
وان أضربت عن ذلك صفحا  ،***ول الناس في المثل من مدح العروسوكنت كما يق ،**سروالط

ومن ثدي  ،أضعتة بووكم من حقوق األ ،أمسكت المعروف ومنعت ولشر ما ،ما صنعت فلبئس
ما  اإلصالح إالولم أرد  ،أطعت***** ومن شيطان لغمصة الحق  ،رضعت**** ة للمعقَّ

أفنان البالغة  ، والفال الحق نصرت ،واختصرتجزت أوو ،واقتصرتوان توسطت  ،استطعت
هذا ولو أني أجهدت ألسنة  ،أقصرتوال عن هوى الحسدة  سبيل الرشد أبصرت  وال هصرت

لما قررت  ،عهدت واستعرت مواقف عكاظ على ما ،فسهدت اإلجادةالبالغة فجهدت، وأيقظت عيون 
انئة لخلفها شصيت به الفئة الأوما  اإلّقد شهدت وال استقصيت من المجد  األعداءما به  اإلّمن الفضل 

يعرى  وال ،يخف راسيه ال وقادراً ،ورجل الحقيقة ،علم الكمال! رحمه اهللا  ،فقد كان ،وعهدت األبتر
تهمل  وال****** ،تزل حصاته وحلما ال ،يرهب غالبه وال ،يطرق جانبه وسكونا ال ،كاسيه
 ،تلين عزيمتها وال ،ترخص قيمتها ال ونزاهة ،حكمه زاويتج وال ،يتعدى رسمه وانقباضا ال ،وصاته
وذهنا ،خصلةيدرك  وال ،نصله يفّل ال وإدراكا ،سرباله******* يشف وال ،تحسر أذيالها ال ةوديان

يلحق  وال ،يهزم فيلقه وال ،قهليخفى ف وفهما ال ،********ينبو مطروره وال ،يخبو نوره ال
يصد  وال ،عقاله يحّل بل ال ،يسام حريصه وال ،يفلت قنيصه وتحصيال ال ،يعطل نحره وال ،بحره

 يقوم أتم ،قصر مصارفهت وال ،تحصر معارفه بل ال ،تتعين عيونه وال ،تتحد فنونه ال وطلباً ،أصقاله
 ،البصرية األقوالوتوجيه  ،ي النحاة اجمعا بين القياس والسماعخرلنحو على طريقة متأاقيام على 

واستبصار في مذاهب المعربة محليا  ،عربةواستظهار اللغات واأل ،واستحضار الشواهد الشعرية
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من  ،األساليبومجليا في آفاق تلك  ،من علمي البديع والبيان بجواهر أسالك ،أجياد تلك االعاريب
وما للشعر من  ،يتعلق بذلك من قافيه للعروض وميزان ما إلى ،فوائد هذين الفنين زواهر أفالك

فيقنع ابن الباذش من  ،مع التحقيق واالطالع ،اضطالع أكملتضلع بالقراءات  ،زانأوبحور و
 ،*********ويقصر عن رتبته الداني  ،ضاعهأوأشكل من  ويشرح البن شريح ما ،إقناعه

ويشارك في المنطق وأصول الفقه والعدد والفرائض  ،األمانيويحرز صدر المنصة من حرز 
 ،الرسم وأحكامبراعة الخط  إلى ،راًوكتبا وشع ونثراً نظماً األدبويتقدم في  ،مشاركة حسنة واألحكام
 نشأ بالحضرة العلية ال. وغيرها  ،وتنزيل الذهب ،كتفسير الكتب ،بعض الصنائع العلمية وإتقان

يفتر عن المطالعة  وال ،عن مظان االستفادة********** يريم  يغيب عن حلقات المشيخة وال
في  ضةاووالمف ،تنكسر تنحزم وال مع المحافظة التي ال ،يسأم من المناظرة والتحصيل وال ،والتقييد
  . تقدح في وقار  ونظم القريض والفكاهة التي ال األدب

  . لى من عام ستين وسبعمائة ومولده في الربع الثالث من يوم الخميس ثاني عشر جمادى األ: ثم قال 

وأما كتبه  ،حيح النظروله مسائل متعددة في فنون شتى ضمنها كل سديد من البحث وص: ثم قال 
 ،غرض وإصابةرضاعة لفظ  ،والزهر النضير ،األنفوالروض  ،والياقوت الثمين ،فالدر النفيس

  ). أسلوبومتانة  ،وسهولة تركيب

  .  19ـــــــ7/17: نفح الطيب : التخريج ) 19( 

  . الفضل  : الطول *  

  . س وهو الصحيفة رجمع ط: الطروس ** 

بعضهم ببعض  األقارب اعتقادويضرب في  ،) أهلها إالمن مدح العروس : (من المثل *** 
  .  311/ 2:  األمثالمجمع : ينظر . هم ضابعبوعجبهم 

  . العقوق وهو ضد البر : المعقة **** 

  . كفران النعمة : غمصة الحق ***** 

  . العقل : الحصاة ****** 
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  .  تحته  ن مابي: شف السربال ******* 

  . المحدد : المطرور ******** 

  . لعلماء في اللغة والنحو والصوت  األسماءهذه ********* 

  . يفارق : يريم ********** 

)20(  

  : القاسم بن طركاط وهو  أباكتب به يخاطب  ومن أنشاء الرئيس ابن عاصم ما

ل من كال جانبيه سبيل معوج، لم يخطه العد إذ! وانجح آمالك  ،كمالك الىتع اهللاحفظ . القضاء ( 
وسبب في  ،حاطه العدل جادة للنجاد إذاكما انه  ،ومذهب ال يوافق عليه مناظر وال ينصره محتج

العدل ما تحلى به في  وأجمل ،المرتجاة، وسوق لنفاق بضاعة العبد مزجاة الىتعحصول رحمة اهللا 
حتى يكون عن البغي  ،المشهورة والحكم األداء، وجرى على مقتضى ما شهدت به منفسه الحكي

على سعة  الىتعاهللا  أجلك وأنت، *للحق جادعاً اإلذعانمن  األنفةوألنف  ،، وبالقسط صادعاًرادعاً
على ما ينبغي، وال يرد على  طلبته  ممن ال ينبه ،وشدة ساعد قيامك بالطريقة واضطالعك ،اطالعك

الذهب ** كان غيرك الشبه إذاوية التبريز، وأنت المبتغي، فلك في الطريقة القاض اإلنصافمن 
ألعالم  ،وليتني كنت لمظهرك الحكمي حاضراً ،والتطريز بالنزاهة ة، ولعلمية عدلك التوشياإلبريز

في محل  لألذانالقضاة بآرائك المرتضاة حاضرا، والوازع قد تمرس بالخصوم، وجعل المتصدي 
قد قمت من غلظ الحجاب بالمقام المعصوم، ومثلت من سعة المنزل  الىتعحفظك اهللا  وأنت ،الخصوم

لألذان والميقات ،في الفضل والطول كالشهر المصوم، والباب قد شد، وداعي الشفاعة قد رد قد حد، 
 ،وأذن في دخول الخصمين الحاجب ،قضي الواجب إذا، حتى األشدالمتعارفة قد بلغ  األجرةومطلب 

وقد حصل باللحظ  ،قف دونهأو أومن تعداه  إيماؤهلحد الذي ال يعدونه، وحفز ا إلىلج السابقين أوو
ومجلسك قد نجح وقاره  ،ياوالمسهذا الالم  األربعةالمطالب  وأنتج، ياوالتسواللفظ 
وقد امتزت عن سواك من القضاة بمراسم ال  ،ضواومجتالك قد فضح نوره البدر األ***برضوى

بحيث تحد **** مهم مطارفهاتليق بجملتهم معارفها، وتخصصت عنهم بمالبس تعج عجيجا من جذا
ترفع بالمحاجر كواه،  اإلّقات الباب سد وطواه، وتسد في بعض األ اوزيتجالنعلين حدا ال لخلع 
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مكمالت  الىتعاهللا  أعانكوهذه . ما نواه  امرئولكل بالنية دون الكالم  أحياناوتفصل بين الخصمين 
ابن رشد فلم يهتد بيانه  وال  وأعييت ،دون تحقيق مناطها***** من العدل في الحكم وقف عياض

النازلة من تقاضي دينك بمنزلة  ،ومعنى عنك حساً******تحصيله الستنباطها، فما بال النازحة
العج الشوق، المعذبة من الصبابة  أقصاهالكة رقك بحيث المعتقلة من م******* ىالممطول المعنَّ

تنفس الصعداء مما تشاهده منك من مبتدعات الجور، ********فيك بما شب عمره من الطوق
وتقضي العجب مما تسمع من  ،وتردد البكاء على ضياع ما استعاد الحسن لصفاتها من النجد والغور

فلم تحضر لدكة طوره، وتستصوب  أشقاهاالذي  عدلك الذي لم تجتل لمحة من نوره، ومن حلمك
وتستجلب اصطالح العروضيين في المديد والبسيط  ،النحاة في منع التهيئة والقطع في العامل أنظار

وكففت من عيونها  ،لها الوعد المنتظر وأنجزت ،فهال راجعت فيها النظر ،دون الطويل والكامل
 أن إلىمشرقة وأهلة، ولم تحوجها  واجتليت من جبينها الوضاح ما أخجل بدوراً ،دموعها مستهلة

ما ال ترضيه  إلىفي هذه المعاملة  يضطرهاولم  ،ينطق قرينها الروحاني بالشعر على لسانها ولسانك
لم يكن ما يعصم  إن وأنت ،أشهروخالفك في العالم  ،والعذر اظهر، والبرهان أبهر ،إحسانكمن كفر 

وتلهج به في  ،يدك إلىلك في طي هذا ما يصل  أدرجتوقد  ،الطبيعة أقهر لمقتضىمنه  الىتعاهللا 
شاء اهللا  إنومحو ما سبق من الخطأ بالخطاب،  ،الجوى بالواجب إطفاءيومك وغدك، منتظرة منك 

يصل سعادته، ويحفظ مجادته، ومعاد السالم من الشاكر الذاكر ابن عاصم وفقه  الىتعواهللا  ،الىتع
  .)وثمانمائة وأربعينعام خمسة  ائل ذي الحجةأوفي  الىتعاهللا 

  .290 -288/ 8: نفح الطيب: التخريج)20(

  .لألنفقاطعا : جادعا*

  .الذهب الخالص: اإلبريزالذهب . األصفرالنحاس : الشبه **

  .3/51: بالمدينة المنورة، ينظر معجم البلدانجبل : رضوى***

  :قول الشاعر إلىيشير ****

  ريحه             وعجت عجيجا من جذام المطارف وأنكرشكا الخز من روح 
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في هجاء  األنصاريبنت النعمان بن بشير  لحميدةت يوالب 16/53:  األصفهانيالفرج  بيأل: األغاني
تحقيق  ،هـ)هــــ656ت(لياقوت الحموي األدباءزوجها روح بن زنبياع وكذلك في معجم 

   :لووشطر البيت األ 1/20)ت .د( ،بيروت ،دار المشرق ،مرجليوث

  حايره  وأنكربكى الخز من روح 

  المعروف  األديبالفقيه  ،هو القاضي عياض***** 

  .لم يكترث القاضي برد جوابها رسالةيتحدث عن  ألنهيستعمل ضمير المؤنث ***** * 

  :عزه قول كثير إلىيشير ******* 

  قضى كل ذي دين فوفّى غريمه        

  مضى غريمها وعزة ممطول                                                  

  297:نهاديو

 أمثالجمهرة : ، انظر هذا المثل وقصته)شب عمر عن الطوق: (أخذه من المثل********
  .1005، رقم المثل 547/ 1: العرب

 :هوامش الدراسة وإحاالتها  -
: نيل االبتهاج  و1/145: الرياض  أزهار و284 /8: نفح الطيب  :في  وأخبارهتنظر ترجمته  )1(

معجم  و7/48:  األعالم ،3/266: العرب  آدابتاريخ  و248: شجرة النور الزكية  و2/218
والمقدمة الضافية القيمة التي وضعها  و5/246:  2002الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 

في الكثير من  اوقد أغنان.  70-1/35: جنة الرضالتحقيقه لكتاب ابن عاصم  الدكتور صالح جرار
 .كل خير  افجزاه اهللا عن ،وآثارهمن سيرة الشاعر  ناعلي أشكلبما  وأفادنا ،ات هذه الدراسةعنوان

 . 192-1/191: جنة الرضا : ينظر  )2(
 . 1/37) : مقدمة المحقق ( جنة الرضا : ينظر  )3(
 . 2/218:نيل االبتهاج : ينظر  )4(
 . 1/58: الرياض  أزهار  و     7/17: نفح الطيب : ينظر  )5(
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 . 1/58: الرياض  أزهار  و   8/283: نفح الطيب : ينظر   )6(
 . 1/69) : مقدمة المحقق ( جنة الرضا : ينظر  )7(
 . 1/365: كشف الظنون  )8(
 . 2/218: نيل االبتهاج  )9(
 . 2/1643ج العربية والمعربة ،معجم المطبوعات : ينظر )10(
 . 2/218: نيل االبتهاج : ينظر  )11(
 . 9 و 7و  3 و 2:  األرقامالنصوص الشعرية ذوات : ينظر  )12(
 . 7: النص الشعري رقم  )13(
 . 4: رقم النص الشعري  )14(
 . 3 ،2: النص الشعري رقم : ينظر )15(
 . 10 ،8: النص الشعري رقم : ينظر )16(
 . 13 ،12: الموشحات  أرقام: ينظر )17(
 . 10: النص الشعري رقم  )18(
 . 5: النص الشعري رقم : ينظر )19(
 . 1: النص الشعري رقم : ينظر )20(
 .63) : مقدمة المحقق ( جنة الرضا : ينظر  )21(
 . 11: مخمسته رقم : ينظر  )22(
 . 6: النص الشعري رقم : ينظر  )23(
 . 205-2/204: نيل االبتهاج :  وأخبارهانظر في ترجمته  )24(
 .  1: النص الشعري رقم  )25(
 .  3: النص الشعري رقم  )26(
 . 4: النص الشعري رقم  )27(
 . 372: شرح تحفة الخليل : ينظر )28(
 .  6: النص الشعري رقم : ينظر )29(
  .لم نعثر على ترجمة )30(
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 . 126-113: ة في الدولة النصرية اللمحة البدري: انظر ترجمته وأخباره  )31(
  .  1/171:الرياض  أزهار ،166: ي درحلة القلصا: ظر ترجمته وأخباره ان )32(

 المصادر والمراجع •
حققه وعلق ) هـ 1041ت (القاضي عياض، المقري التلمساني أخبارالرياض في  رأزها •

، اإلمارات ،وعبد الحفيظ شلبي، المغرب ،اريبياال وإبراهيممصطفى السقا، : عليه
 .1978 ــــــهـ ـ1398

 . 4،1979ط ،الدين الزركلي، دار العلم للماليين ـ بيروت خير:  األعالم •
عن مصورة ،بيروت ،التراث العربي ، دار)هـ 356ت( األصفهانيالفرج  بيأل ،انياألغ •

 .)ت ـ د(الكتب دار
 1426،بيروت،ـصيدا ،العصريةالمكتبة ،الرافعيمصطفى صادق :العرب  آدابتاريخ  •

 . م2005ـــــ ــــــــه
 أبومحمد : تحقيق وتعليق  ،)هـ   395ت (  العسكريهالل  بيأل،العرب أمثالجمهرة  •

 . م1988هـ ـ  1408 ،2ط ،بيروت ،الجيل  دار ،المجيد قطامش عبد ،إبراهيمالفضل 
 ،)هـ  857ت (ابن عاصم الغرناطي : وقضىتعالى جنه الرضا في التسليم لما قدر اهللا  •

 .  م1989 - هــــ1،1410ط ،صالح جرار، دار البشير ـ األردن. د: تحقيق 
 ،1ط ،بيروت ،دار صادر  ،عدنان زكي درويش: شرحه  ،)هـ 105 ت(ديوان كثير عزة  •

 . م1994
محمد : دراسة وتحقيق  ،)هـ891ت (األندلس (ي داالقلصالحسن علي  أبو: يدارحله القلص •

 . م1978 ،1ط ،الشركة التونسية للتوزيع والنشر ،انجفاأل أبو
دار الكتاب العربي اللبناني ـ  ،محمد بن مخلوف:النور الزكية في طبقات المالكيةشجرة  •

 . هـ1349 ،بيروت
 . م1975 ،2ط ،بغداد ،مؤسسة الرسالة ،عبد الحميد الراضي :شرح تحفه الخليل •
لمعرفة للطباعة دار ا ،)538ت (الزمخشري  محمود بن عمر القاسم جار هللا أبو :الكشاف •

 ).ت.د(،بيروت ،والنشر
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 ،لمية دار الكتب الع،)هـ1067ت (حاجي خليفة  :والفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب •
 .م1992- هـ 1413 ،بيروت

 ).ت.د( ،دار صادرـ بيروت،)هـ  711ت(ابن منظور: لسان العرب  •
دار اآلفاق  ،)هـ776ت ( الدين بن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان  •

 .م1980 -هـ  1400، 3بيروت، ط  ،الجديدة 
الدين عبد الحميد، مطبعة محمد محيي : تحقيق ،)هـ 518ت( للميداني، : مجمع األمثال •

 .م1959 ،مصر ،السعادة
. د: تحقيق وتقديم ،)هـ 9ت ق ( مظهر النور الباصر في مدح موالي الناصر، ابن فركون •

 .1991هـ ـ 1411، 1حمد بن شريفة، مطبعة النجاح الجديدةـ المغرب، ط م
 .م2007، 3بيروت، ط  ،دار صادر  ،)هـ626ت ( ياقوت الحموي، ،معجم البلدان •
دار الكتب  ،الجبوريكامل سلمان : 2002جاهلي حتى سنة معجم الشعراء من العصر ال •

  .م2003 - هـ 1424، 1ط    العلمية، بيروت، 
، )هـ1351( المطبوعات العربية والمعربة ، يوسف بن إليان بن موسى بن سركيس معجم  •

 .م1928صر، مطبعة سركيس بم
. د ،يوسف الطويل. د: تحقيق ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المقري التلمساني •

 .م1995 - هـ 1415 ،1بيروت، ط  ،مريم الطويل، دار الكتب العلمية
علي بن . د: تحقيق ،)هـ 1036(  احمد بن بابا التنبكتي: الديباجنيل االبتهاج لتطريز  •

 .م2004 -هـ 1423، 1القاهرة، ط ،مكتبة الثقافة الدينية ،عمر
باشا البغدادي، دار  إسماعيل): أسماء المؤلفين والمصنفين من كشف الظنون( هدية العارفين •

 .م1955العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، 
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