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א א א
  المقدمة

المين والصالة والسالم على رسولنا الكريم وعلى آله هللا رب الع الحمد  
  :وصحبه وبعد 

حقاً إن الشعر ديوان العرب الذي جمعوا فيه مفاخرهم وعاداتهم وحلهم   
  .وترحالهم وغزلهم وهجاءهم ومدحهم وزهدهم ووصفهم للحياة التي يعيشونها 

ن حياة وهذه كوكبة من الشعراء التي مثلت اتجاهات مختلفة أضاءت جوانب م  
  .األندلسيين في عهد ملوك الطوائف 

الشاعر الفحل ورأس الشعراء في ) هـ442ت(فابن ماء السماء القرطبي   
الدولة العامرية وقد تميز شعره بالتشيع لبني حمود ، وشهد عصره انتقال الحكم من 

  .أيدي األمويين إلى أيدي ملوك الطوائف 
 األدباء الفحول المجيدين في أحد الشعراء) هـ480ت(وابن وهبون المرسي   

األندلس ، وقد تميز شعره بمدح المعتمد بن عباد والغزل بالمذكر ، ومع هذا فقد 
  .عرِفَ ، بالوفاء ومال إلى التدين في كبره 

  .المشهور بهجائه ) هـ500ت(والسميسر اإللبيري   
ناد فارس ميداني الزهد والبكاء ، شاعر ) هـ500ت(وابن الملح الشلبي   

  .وخطيب أعـواد ، مأل األسماع بياناً ، وبهر الطباع حسناً وإحساناً 
  .وقد مثل هؤالء الشعراء مواقع جغرافية مختلفة في شرق البالد وغربها   

                      وما توفيقي إالّ باهللا عليه توكلت وإليه ُأنيب 
                                                

  
  محمود محمد العامودي. د. أ

  م12/2/2010 هـ الموافق 1431 صفر 27الجمعة 
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  شعر 
  ابن ماء السماء القرطبي 

  أبي بكر عبادة بن عبداهللا بن محمد

  هـ422
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  :اسمه وكنيته ولقبه 

هو عبادة بن عبداهللا بن محمد بن عبادة بن أفلح بن الحسين بن يحيى بن   
خزرجي ، يكنى أبا بكر ، ويلقب بابن سعيد بن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري ال

   .)1(ماء السماء
  :شيوخه 

   .)2( روى عن أبيه عبداهللا بن محمد بن عبادة بن أفلح-1
   .)3( أخذ عن أبي بكر الزبيدي-2

  :تالميذه 

  .)4( روى عنه أبو محمد يحيى بن أزهر-1
    .)5( أخذ عنه غانم بن الوليد المالقي األدب-2

  : انتاجه

 ، وكذلك )6("ديوان شعر " المصادر أن ابن ماء السماء قد خَلَّفَ تذكر بعض   
 وهو كما يقول )7("أخبار شعراء األندلس " َألَّفَ في الشعر كتـاب وسمه به 

إالّ أن أياً من فهارس المخطوطـات لم تذكر الديوان " كتــاب حسن :  ")8(المقري
  .وال هذا الكتاب الحسن 

  :عصره 

 عــاش فيه ابن ماء السماء تحوالً مهماً في الحياة شهـد العصر الــذي  
  السياسية

                                                           
   .1/294نفح الطيب :  وانظر 2/426الصلة  )1(
   .48 والتشبيهات 786التكملة ) 2(
   .461ص) هـ 420-401وادث ووفيات ح(  وتاريخ اإلسالم 2/426الصلة ) 3(
   .461ص) هـ 420-401حوادث ووفيات (  وتاريخ اإلسالم 2/426جذوة المقتبس ) 4(
   .461ص) هـ 420-401حوادث ووفيات (  وتاريخ اإلسالم 2/426الصلة ) 5(
   .5/58 ومعجم المؤلفين 1/436هدية العارفين ) 6(
   .5/58 ومعجم المؤلفين 3/773نفح الطيب  و396 وبغية الملتمس 2/463جذوة المقتبس ) 7(
   .3/173نفح الطيب ) 8(
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ثَمثَّل بانتقال الحكم من أيدي األمويين إلى أيدي ملوك الطوائف وهم الذين استقل كل 
منهم بمدينة من المدن األندلسية وأعلن فيها دولته ، ومن أشهر هذه الدول الدولة 

هـ ، والدولة الحمودية في 483هـ إلى سنة 403الزيدية في غرناطة من سنة 
  .هـ وغيرهما 450هـ إلى سنة 407قرطبة ومالقة من سنة 

وقد عاش ابن ماء السماء في قرطبة في ظل دولتي بني عامر وبني حمود   
  .حيث تُوفي على أرجح األقوال بعد سنة أربعمائة وإحدى وعشرين 

والفتن وقد شهد في أواخر حياته حياةً حافلة بالصراعات والثورات     
واالنقالبات بعد وفاة الخليفة األموي الحكم الستنصر وتولية ابنه هشام ، وكان عمره 
أحد عشر عاماً برعاية أمه ، ورعاية المنصور بن أبي عامر العامري ، وإن كانت 

  :مقاليد األمور فعالً بيد هذا األخير ، ولذلك وجدنا ابن ماء السماء يمدحه حيث يقول 
 ازج المعالي بأسرهـالنا حاجب       الخَلْق واحـد هفي َأخْالق حـْب   فََأص

 )1(فَمعظَم هوِل الرعد في َأثَرِ البرق    ببشْرِه فال يغـترر منه الجهـوُل 
والراجح أنه لم يشهد حكم بني جهور حيث إنه لم يتطرق إليهم بشعره ، وكان   

من وزراء بني عامر استقل بقرطبة ) هـ 435ت ( مؤسس دولتهم جهور بن محمد 
  .هـ 422إثر انهيار الدولة األموية سنة 

وهــذا مـا يؤكــد أنه تُوفي في حدود سنة أربعمائة واثنتين وعشرين   
  .من الهجرة 

  : ما قيل في شعره 

أشــاد القدماء بشاعرية ابن مـاء السماء ، وشهدوا بفحولته فقال   
، ووصفه " بأنه من فحول الشعراء متقدم فيهم مع علمه  : " )3( والضبي)2(الحميدي
بأنه من فحـول الشـعراء وأئمتهم الكـبراء ، كان منتجعاً  " )5(والمقري )4(ابن خاقان

                                                           
   .16/624 والوافي بالوفيات 1/1/475البيتان في الذخيرة ) 1(
   .2/463جذوة المقتبس ) 2(
   .396بغية الملتمس ) 3(
   .344 ومطمح األنفس 3/765قالئد العقيان ) 4(
   .4/52نفح الطيب ) 5(
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بشعره مسترجعاً من صرف دهره فقل ما أفاد ، وال تجاوز اإلرفاد ، وكانت له همةٌ 
كان أبو بكر في ذلك : "  فقال )1(ن بساموأما اب" . أطالت همه ، وأكدت كمده وغمه 

شيخ الصناعة وإمام الجماعة ، سلك إلى الشعر مسلكاً سهالً ، فقالت له غرائبه 
هو شاعر األندلس ورأس  : " )3( وابن شاكر الكتيبي)2(وقال الصفدي" . مرحباً وأهالً 

  " . الشعراء في الدولة العامرية 
له ديوان شعر مجموع إال ما قيل في ولم يتطرق أحد من المؤرخين إلى أن   

وقد حاولت جاهداً  " . إن له ديوان شعر : "  )5( ومعجم المؤلفين)4(هدية العارفين
ولألسف . التنقيب في فهاريس المخطوطات عن أثر لهذا الديوان ، فلم أقف على ذلك 

ت فإن ما تحتفظ به المصادر من شعره قليل ، وأغلبها مجتزأ من قصائد ، بل اكتف
المصادر األندلسية بإيراد أبيات مفردة له ، كما اكتفى بعضها اآلخر بذكر مطلع 

  . القصيده 
  : شهرته 

لقد اشتهر عبادة بالتوشيح في األندلس يقول السراج الوراق مادحاً النصير   
  :  مشبهاً له بتوشيح عبادة )6(الحمامي

  )7(ه يـقــر عبـادهـوِلتَوشيح       وَألزجاِله ابـن قـزمان يعنــو
 عن هذا الفن ونشأته وتطوره ومقام عبادة فيه وكانت )8(يقول صاحب الذخيرة  

صنعة التوشيح التي نهج أهل األندلس طريقتها ، ووضعوا حقيقتها ، غير مرقومة 
ها البرود ، وال منظومة العقود ، فأقام عبادةُ هذا منآدها ، وقَوم ميلها وسنادها ، فكأن

                                                           
   .2/149 وفوات الوفيات 16/622الوافي بالوفيات : ظر  وان469-1/1/468الذخيرة ) 1(
   .6/621الوافي بالوفيات ) 2(
   .2/149فوات الوفيات ) 3(
   .1/436هدية العارفين ) 4(
   .5/58معجم المؤلفين ) 5(
   .4/205ترجمته في فوات الوفيات ) 6(
   .4/211البيت في فوات الوفيات ) 7(
   .2/149 ، وفوات الوفيات 16/622 الوافي بالوفيات : ، وانظر 470-1/1/469الذخيرة ) 8(
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. واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته . لم تُسمع باألندلس إالّ منه ، وال أخذتْ إالّ عنه 
  . وذهب بكثيرٍ من حسناته 

وهى أوزان كثر استعمال أهل األندلس لها في الغزل والنّسيب ، تُشَقُّ على   
فقنا وأوُل من صنع أوزان هذه الموشحات بأ. سماعها مصونات الجيوب بل القلوب 

وكان يصنعها .  محمد بن محمود القَبري الضرير - فيما بلغني -واخترع طريقتها 
يأخذ . غير أن أكثرها على األعاريض المهملة غير المستعملة . على أشطار األشعار 

اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركَز، ويضع عليه الموشّحة دون تَضمينٍ فيها وال 
أوُل من سبق إلى هذا النوع " العقد " إن ابن عبد ربه صاحب كتاب  : أغصان ، وقيل

ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أوَل من أكثر فيها من . من الموشّحات عندنا 
فاستمر . التضمين في المراكيز ، يضمن كّل موقف يقف عليه في المركز خاصة 

ثم نشأ عبادةُ هذا . ني أبي الحسن على ذلك شعراء عصرِنا كمكرم بن سعيد واب
كما اعتمد . وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في األغصان فيضمنها . فأحدث التضفير 

وأوزان هذه الموشحات خارجةٌ عن غرض هذا . الرمادي مواضع الوقف في المركز 
  . الديوان إذ أكثرها على غير أشعار العرب 

  :وفاته 
يد وفاته فقد ذكرت بعض هذه المصادر أنه توفى في اختلفت المصادر في تحد  

   . )1(شوال سنة تسع عشرة وأربعمائة بمالقة
وأكـدت معظـم المصـادر أنه كان حياً في صفر سنة إحدى وعشرين   

في صفر من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة : وأربعمائة ، قال أبو محمد بن حزم 
اً ما شوهد مثله ، وفيه قال عبادة بن ماء كان البرد المشهور خبره وكان أمراً مستعظم

  : السماء يصف هوله 
ـَاء مـن صــفَرِ    يا عــبرةً ُأهــديتْ ِلمعتَــبِر   عشيةَ اَألربِع
ـَدرِ    َأقْبـلَنَـا اللَّـه بـْأس منْتَــقـمٍ   )1(فيــها وثَني بِعفْـوِ مقْتـ
                                                           

   .1/436 وهدية العرفين 461ص) هـ 420-401حوادث ووفيات (  ، وتاريخ اإلسالم 2/426الصلة ) 1(
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إن عبادة مات في شوال سنة تسع عشرة : فقال وذكره أبو عامر بن شهيد   
  . )2(وأربعمائة بمالقة ضاعت منه مائة دينار ، فاغتم عليها غماً كان سبب منيته

 أنه تُوفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، )3(وذكر صاحب فوات الوفيات  
  .وقيل سنة تسع عشرة 

  :اللغة واألسلوب 

س غريباً أن يظهر فيها شعراء يمتازون إن بيئة تتسم بالتحضر والترف لي  
بالسهولة والرقة ، وابن ماء السماء يعد في طليعة شعراء األندلس إيثاراً لهذه 
الخصائص فليس في شعره ألفاظ صعبة أو مستكرهة ، وليس فيه تعقيد لفظي أو تأنق 

  :بديعي ، فمثالً في عدم الشكوى من مصائب الدهر والصبر عليها يقول 
  تَ ِإلـي خَليـط ســوء حـاِلك    كُــون ِإذَا عــــثَرال تَشْـ

  ِإذالِل  لَــم  تَخْطُر  بِبــاِلـك    فَـيرِك  َألْوانـاً  مــن  الــ
  ــنُك ما يـدور على شمــاِلك    ِإيـاك َأن تَـــدرِي يمــيـ
ـَوبِ الزمـا ـِك فـي المهـاِلكنِ    وِاصــبِر علَى نـ    وِإن رمتْ ب
  )4(ـنَى اضرع وسلْه صالَح حاِلك    وِإلَـى الــذي َأغْنَــى وَأقْــ

  :ويبدو أن عبادة متأثر بأسلوب المتنبي ومعانيه فمثالً يقول متغزالً 
  فحماني اإلجـــالُل دون حالله    ولقد هممت بـه ورمت حـرامه

  )5(في خلقه ال رغبـة فـي مـاله    كْـارم رغبــةوحببته حـب اَأل
  :وهذا يشبه قول المتنبي 

  )6(عفيف ويهوى جِمسه كُلُّ فَاسق    وَأغْيد يهوى نَفْسـه كَـلُّ عـاقٍل

                                                                                                                                                       
  حـوادث ووفيات(  وتـاريخ اإلســـالم 397 وبغيـــة الملتمس 2/463انظـر بقيـــة القصيــدة فـي جـــــذوة المقتبس ) 1(

   .59ص) هـ 440- 421     
  الــوافي بالوفيــــات:  وانظــر 471-1/1/470 والــذخيرة 397-396 وبغيــــة الملتمس 2/463جـــذوة المقتبس ) 2(

   .5/58 ومعجم المؤلفين 6/622     
   .2/149فوات الوفيات ) 3(
   .150-2/149 وفوات الوفيات 16/623 والوافي بالوفيات 1/1/471الذخيرة ) 4(
   .1/1/474ذخيرة ال) 5(
   .3/62البيت للمتنبي في ديوانه ) 6(
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  : ويقول عبادة مادحاً عل بن حمود 
  )1(لتَّنْجِيمِ عـن تَعديلهيغْني أخـا ا    ن السعد المتَـاحِ معـدٌلولَه مـ

  :وهذا كقول المتنبي 
 هدـوال ي ـنِل مبِالفَض لَه ــرقي  منَجال ي ـنم دعبِالس ي لَهقْضي2(و(  

  :موضوعاته الشعرية 

  :تناول ابن ماء السماء موضوعات عدة أهمها   
  : المدح -1

ر العربي عامة وفي الشعر األندلسي خاصة لقد ارتبط المدح بالعطاء في الشع  
كانت الرغبة في المال والبحث عن الشهرة وراء ارتحال : " وكما يقول فون شاك 

كثير من الشعراء من بالط آلخر دون أدنى شك ، وبلغ األمر بأحدهم فيما يروون أنه 
أن النهم إلى أقسم أالّ يمدح أميراً بأقل من مائة دينار ، ولكن ال يمكن الجزم أبداً ب

الثراء كان بعامة دافعهم الوحيد ، وإنما كان وراءه أيضاً االستمتاع في بالط أو ذاك 
بحياة بهيجة ولذيذة تلتقي فيها القرائح الذكية فتدير حواراً لطيفاً وتتبادل األفكار العالية 

  .) 3(وتتنافس حول اآلداب والفنون الجميلة
 في مدحه للوزير أبي عمر أحمد بن ومن هذا المدح يقول ابن ماء السماء  

  :سعيد بن حزم 
 لــــة ِإكْماِلـهـــراً لَييا قم   اِلهـرِ َأفْضحي فـــي بغْرِقوم  

ـــعسِإحو يـكادَأي ــدانهاب     ـاِلهصبِإي ـــنالم ــَألُـكسي 
ـِـهاجـدتَ بهـ    فَـــِإن تَفَضلْتَ فَكــم نعمـةً    مصلح َأحـوال
َأن يهكْففَي ــذْرع كُـــني ِإنو    اله بِإقْبـاِلــهــوف مـر4(ع(  

                                                           
   .1/1/476الذخيرة ) 1(
   .4/73البيت للمتنبي في ديوانه ) 2(
   . 89-88الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ) 3(
   .2/464جذوة المقتبس ) 4(
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إن صلة ابن مــاء السمـاء فـي بني حمـــود صلة قوية ، ووالؤه لهم   
 ، )2( ، والقاسم بن حمـــود)1(ال مثيل له ، فقد مدح يحيى بن علي بن حمــود

 الحسني ، وفي مدائحه لهم يظهر التشيع لهم ، ففي مدحه لعلي بن وعلي بن حمود
  :حمـــود الحسني يقول 

 صيع ــنمو القُلُوب تْكَأطَاع    ــيلــا عي كبزح اللَّه بزحو  
 كَذُوب مثَْل ما كَــذَب الدعــي    فَكُلُّ منِ ادعى معــك المعالي  

 هشــامي وجـــد هـاشـمي    ك َأن تُهاض عالَك عهدَأبى لَ
  ي لَــه السـميلَيحيـا بِالسمـ  وما سميتَ بِاسـمِ َأبيــــك ِإالّ 
َأبِي فُــالَن قَاَل الفَخْــور فَِإن    تَقُـوَل َأبِي النَّبِـي َأن كبس3(فَح(  

ألدب أو الشعر في هذه الفترة كما يقول الدكتور إحسان عباس واتســم ا  
  :بأمرين خطيرين 

خفوت صوت النقد لنظام الدولة وسياستها ، وزاد من ذلك ارتباط الشاعر من : أولهما 
  .جراء الحاجة االقتصادية بالفرد المتسلط أو بالنظام المهين 

واالرتياح إلى اللهو ؛ ألن هذه اندفاع الشعر بقوة أشد نحو منطقة المتعة : ثانيهما 
 سيـــاط الحاكمين ، بل لعل كثير منهم - في الغالب -المنطقة ال تبلغها 

   .)4(يشجعـون عليها ؛ ألنها تريحهم من سماع صوت النقد
وعلى األرض األندلسية ظهر لون جديد من المدح ، فلم يعد الشعراء   

الخالف بين قبيلة وأخرى على الماء يستطيعون أن يتغنوا بالعصبية القبلية ، وال 
والمرعى وحل مكان ذلك التغنّي بجيوش اإلسالم الضخمة  تُقاتل ضد القوات 
المسيحية التي تجمعت في الغرب ، بدالً من دعوة رفاق الخيمة للثأر دموياً لقريب 

                                                           
   . 766-3/765 وقالئد العقبان 2/464جذوة المقتبس : انظر ) 1(
   . 1/1/474الذخيرة : انظر ) 2(
   . 1/1/478الذخيرة ) 3(
   . 16دراسات في األدب األندلسي ) 4(
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اغتيل اتجهوا إلى إثارة الشعب كله كي يدافع عن األندلس الجميل حيث يهدد أعداء 
   .)1(دين بإخراج المسلمين منهال

وارتبط قسم كبير من شعر الجهاد بالمدح ، فقد كان القائد هو المحور   
األساسي للقصيدة الجهادية حيث تتجمع األحداث كلها حوله ، ويترك الشاعر للقارئ 
تخيل المعركة من خالل حديثه عن دور القائد فيها ، وبذا تكون القصيدة سلسلة 

 ، ويظهر هذا اللون واضحاً في مدح ابن ماء )2(ن مواقف البطولةمتصلة الحلقات م
  :السماء البن حمود 

 دم والكَرى حتّى يقَض المضاجِـع       َأبسٌل علَيك المـاء حتَّى يشْـوبه
  فَمنْهـا حسـير في الجِهاد وظَاِلع    أجم جيـاداً أدمـن الغَزو نَهكَـها

َأغْمفونهاـوج سيـوفاً تشتكيك د    كما تشتكي نُجـعاقرونِ البيَل الع  
  يرى الجو ممـا هجته وهو ناصع    وسكّن عجـاج الركضِ شَيئاً فقلّما

  فَقد َأشْفَقَتْ مما صنَعتَ المصانـع    اشُها بهوآنس قصـوراً طَاَل ِإيح
  وَِأنْتَ بِواقي عصمـةَ اللَّه دارِع ؟    بِسـهمِ مكيدةوهْل ضرك الباغي 

   )3(ُرَأينَا يـد الجبارِ عنْـك تُقَارِع    وأي يـد تـوي قراعـك بعدمـا
ولم يكتف ابن ماء السماء بمدح بني حمود بل طال مدحه عدداً من الوزراء   

 والحاجب بن أبي )4(ر أحمد بن سعيد بن حزموالقواد والفقهاء مثل الوزير أبي عم
 ، )6( وصاحب الشرطة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشرفي)5(عامر العامري

   .)7(واألديب أبي العباس أحمد بن قاسم المحدث
 مدائح أخرى مما ضاع من شعره الذي لم يصل إلينا ، - بال شك -وله   

 جملة شعر المديح في الشعر وشعره في بني حمود ووزرائهم وقوادهم داخل في
                                                           

   . 101-100الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ) 1(
   . 241شعر الجهاد في عصر الموحدين ) 2(
   . 476-1/1/475الذخيرة ) 3(
   .2/464جذوة المقتبس ) 4(
   . 1/1/475الذخيرة ) 5(
   . 1/234جذوة المقتبس ) 6(
   . 1/1/908الذخيرة ) 7(
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هو شعر مناسبات : " العربي ، والذي يقول فيه الدكتور محمد رضوان الداية 
مقصوداً به الثناء والوالء ونيل األعطيات ، لكنه من جهة أخرى يعبر عن موقفه من 
الدولة ، ويسجل األحداث تسجيالً رائعاً يخلد الفتوحات واالنتصارات ، ويقدم مادة 

   .)1("باإلضافة إلى القيم األدبية في تاريخ الفترة وأحداثها مساعدة 
   الرثاء -2

 البن ماء السماء مقطوعتين في الرثاء ، األولى في رثاء على بن حمود ،   
 ، والثانية في رثاء أبي بكر والد الوزير أبي )2(وفيها أيضاً يهنئ أخاه القاسم بالخالفة

  :الوليد بن زيدون ، وفيها يقول 
يضـاَأيه ـةاسيالر نكْـنٍ مر     مجيضـاوكـارِم غالم ـنوحٍ م  

  كَي يوافـوا بِه ثَـراه اَألرِيضـا    حملُـوه مـن بلْدة نَحـو ُأخْـرى
  )3(ِلتُـداوي بِـه مكَـانـاً مرِيضا    مثـل حمِل السحـابِ ماء طَبِيبـاً

  .الشاعر ألفاظاً بسيطة تدل على معان متداولة معروفة وقد استخدم فيها   
   الغزل -3

غلب غرض الغزل على شعره ، وما تميز به شعره الغزل الصريح ، وهو   
ال يكتفي بالغزل الصريح بالمرأة ، وما يتصوره نحوها من ضم لخصرها كما في 

  :قوله 
   ضـم النَّحيـِل نَحيالفَضممتُه    ورَأيتُ خَصرك يشْتَكي ما َأشْتَكي
  )4(بِالجِزعِ َأو حسب البكَا تَنْوِيـال    فَكَـأنَّما قُلب الفـراقُ تَـالقيــاً

بل نجد عنده الغزل الصريح بالمذكر ، فقال متغزالً في ميمون بن الغانية ،   
  :وكان وسيماً 

خَــالص نْكفَ مكَي ينَةدالم رَأ    قَم َأونَـاصم اكـوإلَى س نْكع ني  

                                                           
   . 11ديوان ابن عبد ربه ) 1(
   . 479-1/1/478الذخيرة : انظر ) 2(
   . 4/23نفح الطيب ) 3(
   . 147-146التشبيهات ) 4(
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  قَلْبِي علَيها في الهـوى غَـواص    مـا أنْتَ ِإالَّ درةُ الحـسنِ الَّتـي
 هـْرف   اد بِسهمـه القَنَّاصسحـر يصـ  والشَّادن اَألحوى الَّذي في طَ
  )1(فينَا فَلَيس علَى المالحِ قصاص    َأمن خُفُونَك من مغَبـة ما جـنَتْ

ولعل التغزل بالمذكر كان اتجاهاً عاماً في عصره الذي يميل إلى الترف وهي   
من صفات المجتمع الحضري حيث تقل مكارم األخالق وتزداد المفاسد والموبقات 

  .ويخرج الناس عن المألوف ولو كان مخالفاً للدين 
 المفردات السهلة واألسلوب البسيط ليفهمها رجل ويستخدم في هذه القصائد  

  .الشارع العادي مع صدق العاطفة وحرارة المشاعر 
   وصف الطبيعة -4

لقد تفنن الشاعر األندلسي في وصف الرياض المزهرة والحدائق الغن   
والبساتين المثمرة حيث األشجار ندية األغصان مورقة ، واألطيار مغردة على هبات 

يع والجدوال منسابة ، وكل هذا من شأنه أن يخلق جواً سمحاً بهيجاً يشد نسائم الرب
الشاعر إليه ليقضي فيـه أحـلى األوقـات وأسعدها ، بعيداً عن مشاكل المدنية 
وضجيجها ، فإذا وصفوا نهراً ينساب في وسط روض جعلوه صديقاً مصافحاً له 

   : )2(كقول عبادة بن ماء السماء
  ) 3(يصافح من خُضرِالرياضِ زمردا  م المـاء در مذَابـه  كَــَأن َأديـ

ويعــد وصف الطبيعة من الموضوعات المهمة والكثيرة في شعر ابن ماء   
السماء ، وما بقى له من قصائد ومقطعات تدل على قدرته في الوصف والتصوير ، 

  : وما وقفت عليه في شعره تناول الموضوعات التالية 
  . البنفسج والسوسن :  وصف األزهار -1
  .  وصف الربيع -2
  .  وصف الطيور -3

                                                           
   . 1/1/375الذخيرة ) 1(
   . 90مدخل إلى األدب األندلسي ) 2(
   . 66البيت في التشبيهات ) 3(
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  .  وصف األنهار والجداول والمياه الجارية -4
  .  وصف السماء والنجوم والقمر والثريا -5
  .  وصف هول برد صفر سنه إحدى وعشرين وأربعمائة -6
  . القسى والنبال والرماح وسكين :  وصف آلة الحرب -7
  .  وصف الدواه والقلم والصحيفة -8
  .  وصف قصير -9

إن وصف الطبيعة عند ابن ماء السماء بقى ضمن إطار الصورة كوصف   
  : قمرى يقول 

وِهفـي شَــد دـوقٌ جطَــوا    مدــوقَ ِإذ جـا طُـــوكَـَأنَّم  
تُـههفَشَب طــاَل علـى الخُـوـا انْ    مابِشَـارِبٍ لَمدبـــرتَشَى ع 
ـهقـَى طَـو   )1(دمـع علَى عقْـد فَتَاة بـــدا    كََأنَّمـا الطَــلُّ عل

  : أو كوصف إنسان قصير القامة حيث يقول 
تَـــهقَام احبٍ لي كَــَأنصشُوقي    وعِل مصمِ ووي نمر2(َأقْص(  

بعاداً جديدة تدخل حيز البوح وقد يخرج عن إطار الصورة لتفتح فيه أ  
  النفســي    

حيث يظهر الطِّيب في الليل " البنفسج " والتعاطف والتمثيل ، فقد شبه الخيري 
ويمسكه في النهار مثل فقيه منافق يظهر للناس الزهد في النهار ، ويمضي ليلة 

  :متحلالً من كل القيود التي أظهرها في النهار ، يقول 
  ــب فَقيه مغْرى بِطُــوِل رِياء    ي في كَتْمه الطِّيــوكََأن الخَـيرِ

  )3(فَاتكـاً لَيلَه مـع الظُّـرفَــاء    يظْهِر الزهــد بِالنَّهـارِ ويمسي

                                                           
   . 57األبيات في التشبيهات ) 1(
   . 260ي التشبيهات البيت ف) 2(
   . 115 ، 76البيتان في البديع في وصف الربيع ) 3(
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وما أروع هذه القصيدة التي وصف فيها تواصل سحابة مع الروض كلما   
 للقاء اآلخر بأحسن المالبس ، وإذا ابتعدا عن اقتربا وامتزجا مثل حبيبين تزين أحدهما

  :بعض عاد النحول والضمور في الحب وأصبح الهجران والدموع سائداً ، يقول 
شـوبٍ علَعىوالثَّـر ضوقَتْ ر    ــدعلَى طـوِل البع يهتََأت ـيفَه  

ـُرى الروض إذا مـا وصـلَتْ   الجسدأرِج العرف مــن الطيبِ    فَي
  في سـرابِيَل مـن الحسنِ جـدد    عطـراً ملْتَبِســــاً ملْتَحفــاً

  اه واستَعــدفَتَحــلَّى ِللقـــ    هحب زار محبــوبــاً لَــكَ
ـَرتَهــا   في نُحوِل العاشق الصب الكَمـد     وِإذا مـا ودعتْ َأبصـ

ـِظ فَــاتـــتْور بِلَح   مثَــَل جفْنٍ جـاِئرٍ فيه رمــد    رٍـــ
  كَجفـونِ الصب مــن فَقْد الجلَد    وجفـونِ النَّـور تَهمي بِالبــكا
 )1(كَمحبينِ َأحســا بِالبعــــد    فهمـا في حيرة عنْــد النَّـوى

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 20األبيات في البديع في وصف الربيع ) 1(
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  لسماءشعر عبادة بن ماء ا
-1-  

 مغزى   دقيق - وهو نوع من الزهور -قال عبادة بن ماء السماء في الخيري النمام 
  ) .من الخفيف: (ومعنى رقيق 

  ــب فَقيه مغْـرى بِطُوِل رِيـاء     وكََأن الخَيرِي في كَتْمه الطِّيـ-1
  لَـه مــع الظُّرفــاءفَاتكـاً لَي     يظْهِر الزهد بِالنَّهـارِ ويمسي-2

  :التخريج 

   .115        البيتان في البديع في وصف الربيع 
-2-  

  ) من الطويل: (        قال عبادة بن ماء السماء 
 سروراً كَري المنْتَشي مـن شَرابِه    ة المنىى اللَّه َأيامي بِقُرطُبسقَ-1
  لء ثيابهَأغـر يرِيني الحسـن م    الريق من يدي الراح بِوكَم مزِجتْ لي-2
3-شيبِهبِم عري ا    َأوان عـذاري لمابشَبغُر طـاروحشْ مي لمبِي وه  
  رابـهوهيهات أن أروى بِورد س    تُعلّلُني فيـه األماني بِوعدهـا-4
ـِن السجف دانفسِل الغَنَم-5   ِلتَعذيبِ قلبي هْل دمي من خضابه    اً البـــادي م

  :التخريج 

  1/1/473        األبيات في الذخيرة 
-3-  

  )   من الكامل: (        قال عبادة بن السماء في الجود 
  مـن آِل عـذْرةَ قَد َأغَب حبِيبـاً     حيران من فَقْد العفَـاة كََأنَّـه-1
2-يـهنديطي وعي كَأنَّه ـاءيـا     الحهـوبوالم ُل نـوالَهـتَقسقـد ي  

  : التخريج 

   .250        البيتان في التشبيهات 
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-4-  
  )من السريع: (قال عبادة بن ماء السماء في فاطمي   

1-ةإلى غَـاي ـارِيكجذَا ي ـنبِ     مرِاغ َأو ــدجي المعٍ فطَام نم  
2- ديـمٍ يا ساشه ـنم الكـبِ    اَألماغالـرى الطَّــاِلبِ ونْتَهمو  
ـِبِ    وَأنْتَ بدر فـي سمـاء العلَى -3   يمحـو ضياء الكَـوكَبِ الثَّاق
  وابـن عـلي بـنِ َأبِـي طَـالبِ     َأنْتَ علي بـن نَبِـي الهـدى-4
  وفـي الَوغَى كَاَألسـد الغَـاضبِ    صوبِ الحيا في دمنِ المحِل كَ-5

  :التخريج 

   .3/766األبيات في قالئد العقيان   
-5-  

  )من السريع: (قال عبادة بن ماء السماء في القسي والنبال   
  في قبضهـا مـن قلْبِـي النَّاشبِ    رتْ بِكفِّـه نشّـابةٌ َأذْكـــ-1
  منه ويســراه عــلى حاجـبِ    ى ناظـرٍَأن يمنَـاه عـل كَـ-2
3-تَـرهفــي و دـقا تَعـبِتسع     كَـَأنَّما حاســـدي تـيناً وس  

  التخريج 

  205األبيات في التشبيهات   
-6-  

  )من المجتث: (قال عبادة بن ماء السماء في باب شواذ تقل نظائرها   
  ـه مـــن عيــوبيكَــَأنَّـ     كتمــتُ ســـرك حـتَّى-1
2- حـاشـا عليــــمِ الغيــوبِ    فمـا داره عليـــــــم 

  :التخريج 

   .275البيتان في التشبيهات   
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-7-  
  )من الخفيف: (قال عبادة بن ماء السماء في الشعر وسواده وشقرته   

  بِقبــاع غَــزالـةُ اَألبــراجِ    ي الرداء تَوارتْ كلما مست ف-1
  يرِ تَـاجِالحِ مـن غَـملك للمـ     َأو تَمشتْ بحاسرِ الرْأسِ أوفى-2
  فَوقَ وجه يضيء ضوء السـراج     وكََأن التفـافَ شعـرِك جعدا-3
4-كْفٌَأ مرِ محضـاً طَبق مالتِّب ـةُ عــاجِ    نبللعيونِ لُع تَـــهتَح  

  :التخريج 

   .125األبيات في التشبيهات   
-8-  

  )من الطويل: (قال عبادة بن ماء السماء في األنهار والجدوال والمياه الجارية   
1-ـهذَابم رد المـاء يـمَأد ا     كََأندـرماضِ زيـرِ الرخُض حافصي  

  :التخريج 

   .66البيت في التشبيهات   
-9-  

  ) من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء في سكين   
  من طَـرفه الفَتَّـاك َأحسب حـده    َأهديتُ نَحومعذِّبي عضب الظبا-1
2-ذْكـريني مي ِلعشعالم هرِنْدفو    هرِنْـدالمليحِ ف هخَطِّ عـارِض نم  
3-هفرار نقوشي بِاصكحكذاك يو    هي نَحيـٍل خَـدثْـلم قمن عـاش  
  ا فَكََأنَّمـا َأنَـــا عنْـدهـللقائن    ه ِإِليـه تَفَـاُؤالًولـذاك ُأهـدي-4
5-َأر ِإذْ لَم هدمغ ـِن   دهِإال فَُؤادي خـوفَ صـدك غم     َأفْردتُـه م

  :التخريج 

   .241األبيات في التشبيهات   
  
  



  -20-

-10-  
  )من الكامل: ( والطبول )1(قال عبادة بن ماء السماء في الرايات والتجافيف

  َأم القطـا للمنْهــــِل المورود    هذي وفود الرومِ نَحوك بادرتْ-1
  هـوٍل وَأنفسهــم بِال مجلــود    وصلواعلىمثِل الصراط إليك من-2
3-انـهضِ في َألْووفٍَل كَالرحفي ج    بنود سحـاب فــو بَأعــالههي  
  تومـي إلى اَألعــداء بِالتَهديـد    فـاغـرةٌ به وكََأنَّما الحيـاتُ -4
  د تَهوى إلى صيد الكماة الصيــ   وكََأنَّما العقْبـان في نَفْحِ الضبا -5
  فيهـا آلليء عـــدة وعـديـد    واَألرض تَحسبها سلوكاً سطِّرتْ-6

  :التخريج 

  .210األبيات في التشبيهات   
-11-  

  )من الكامل : ()2(  قال عبادة بن ماء السماء في دخول جسد ابن فرذلند في تابوت    
 وجمعت بين غـرابــه والسيـد    فرقت بين دمـاغـه وفـؤاده-1
  فدنـا مـن الوادي رجـاء ورود     فَكََأن رْأس بالٍل اطماه الردى-2
3-الشَّيهم الضريه ظَهَأخ طْنب كََأنـو    العنْقـود ـنلْقَى مالم ـاحـي َأو  
4-هـلْونَّـطَ شكََأنَّما التابوتُ حفَأتَاك فوق الظهـر فـي ملحـود     و  
 رفـع الـذي أبقـتْه فـي سـفُّود     أكلت وديعتَه الوغى وكََأنَّمـا-5
  جـودللَّـه فـي َأيــامــه بِس     رأس ُأميَل عقوبةً إذ لم يـدنِ-6
  الل العيـدت بِطَلْعتـه هـرصد    ات ِإلَيـه عونُنَـا فَكََأنَّم طَمح-7

  :التخريج 

   .220األبيات في التشبيهات   
-12-  

                                                           
   .49انظر المقتبس . جمع تجفاف وهو الذي ُيوضع على الخيل من حديد وغيره في الحرب ) 1(
  .ن أبي عامر وُتوفَي بعد َأسره بأيام هـ زمن المنصور ب385لعله يعني غرسيه بن فرذلند الذي ُأِسَر عام ) 2(



  -21-

قال عبادة بن ماء السماء يصف الربيع بأوصاف بديعة وتشبيهات رفيعة ،   
  ) من الرمل: (وبدأ بكر سحابة 

  فَهي تَْأتيـه علـى طُـول البعـد     ولَعوبٍ عشقَتْ روض الثَّرى-1
2-ا وصلت فَيِإذا م ضورى الر    الطيب الجسـد نم فـرالع أرِج  
  في سـرابيَل من الحسـنِ جـدد     عطـراً ملْتَبِسـاً ملْتَحـــفاً-3
  لَّى ِللقــاه واستَـــعدفَتَحــ     كَمحـبٍ زار محبـوبـاً لـه-4
ـَتْ أبصـرتَهـا-5  في نحـول العـاشق الصب الكَمد     وِإذا ما ودع
  مثَل جفْـنٍ حائرٍ فيــه رمــد    تَلْحظُ النَّـور بِلَحظ فـاتــرٍ-6
  كجفـونِ الصب من فَقْـد الجلَـد     وجفون النَّور تَهمى بالبكــا-7
  كمحبـينِ أحســا بِالبعــــد     النَّـوى فهما في حـيرة عند-8

  :التخريج 

  .20األبيات في البديع في وصف الربيع   
-13-   

  )من السريع" : (طائر " قال عبادة بن ماء السماء في قمرى   
1-وهفي شَـد دـوقٌ جطَــوا     مدـــوقَ ِإذ جكََأنَّمــا طُــو  
2-لَـى الخُـواَل ع تُـههفَشَب ا    طدـرـا انْتَشَـى عبِشَـاربٍ لَم  
  دمــع علَى عقْـد فَتَـاة بــدا    ه كَأنَّما الطَـلُّ عـلى طَوقـ-3

  :التخريج 
   .57األبيات في التشبيهات   

-14-  
  ) من السريع: (قال عبادة بن ماء السماء في مدح على بن حمود وابن جهور   

  يقَبـُل الثَّغْــر عليهــا اليـدا    ل ترى َأحسن مـن أكؤسٍ فه-1
  وخُـذْ لُجيـنـاً وأعـد عسجـدا     يقــول للسـاقي  أغثني بها-2
  ا مزبـداحبـابهـا من فَـوقهـ     ُأغرِقَ فيهـا الهـم لكن طفَا-3
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  ـه  سـرمداأمسكَهــا  في  كفّ    ارب كََأنَّمأ  شَيبـها  شـــ-4
  :التخريج 

 ، ويروي 16/623 والوافي بالوفيات 1/1/473األبيـــات في الذخيرة   
 ، 2/150في فوات الوفيات ) 3-1(، واألبيات " يقول لي الساقي : " الثاني فيه 

 78في رايات المبرزين ) 2،4(، والبيتان " يقول لي الساقي : " ويـروي الثاني فيه 
  " .َأقُوُل للساقي ابتَكر بكْرها  " :، ويروي الثاني فيه 

 -15-  
  )من الطويل: ( قال عبادة بن ماء السماء   

  [ .......................]سٍ بخم     لنا خرقاء كاُألفق وصلتْبسطت-1
2-س يمنهـا م البيت ُل ركْنقَبلِّم    رفْطوهـو م عنها صائم ويصدر  
  ا تُقَـدرهـخواتـم فيهـا َأو علي    فْواه حتى كَاَنَّها ألظَّـتْ بِها اَأل-3

  :التخريج 

   .284األبيات في التشبيهات   
-16-  

من :(   قال عبادة بن ماء السماء من التشبيهات في السماء والنجوم والقمرين 
  ) الطويل

1-درمز ـنـةً مقَب ماءالس ارِ     كََأنريها الدفمسـامرو يققع ني م  
  :التخريج 

   .19البيت في التشبيهات   
-17-   

قال عبادة بن ماء السماء يرثي على بن حمود الحسنى ، ويهنئ أخاه القاسم   
  ) من الكامل: (بالخالفة 

 وسقاه في ظلِّ الجِنـانِ الكـوثـر     صلىعلى الملك الشّهيد مليكُه-1
  تَركتْه  أيدي العفْرِ  وهـو  معفّر    نْفَر مولى دهتْه عبيده ، وغَض-2
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  فـي قصره  مستَضعفٌ  مستَحقَر    ود فغالَه كـانت تَهيبـه األس-3
  فسمتْ له من  حيثُ لم يـك يحذر     لم  يثْنِ عز الملْك عنه منومه-4
5-عراً  والقبائُل  دســر خَتلَتُْه      يـه  لـكنمتَحـرسالمنـايا ج   
  والبيـض  تُقْرع  والقَنَـا  يتَكسر     ولَو انَّها رامته جهراً  النْثَنَتْ-6

  :ثم خرج إلى المدح فقال   
  جلّى الدجى عنّا الصباح األزهـر     ما غاب بدر التّـم إالّ  ريثما-7
8-رنَي  الخالفة ُأفْق  نوِ مهي ِإن     يـــردي  السبيَل  فقد تَاله  نَيه  
  فالقَسم  واف  والنّصيـب موفَّـر     بِالقاسمِ المْأمونِ  أفرخَ روعنا-9

  :التخريج 

   .479-1/1/478األبيات في الذخيرة   
-18-  

  ) من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء في الدواة والقلم والصحيفة   
  ِإذا عليهـا  دم الـدوِي  جـرى    ا  لهـ أقالمه  تنثني السيوفُ-1
  فَأنْبتَتْ  فـي  كتــابِـه  زهرا     كََأنَّما عاد  رِيقُهـــا   ديماً-2
3-هدتْ  يصافَح  ينقَتْ  حا     فأورراع  منـها  كـالمــه  ثَمفانب  

  :التخريج 

   .237األبيات في التشبيهات   
  
  

-19-  
في صفر من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة كان : د بن حزم قال أبو محم  

البرد المشهور خبره ، وكان أمراً مستعظماً ما شوهد مثله ، وفيه قال عبادة بن ماء 
  ) من المنسرح: (السماء يصف هوله 

  عشيةَ  اَألربعاء  مــن  صفَـرِ    يـا عبرةً  ُأهديــتْ  ِلمعتَبِرِ-1
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  فيهـا  وثَنَّـي  بِعفْـوِ  مقْتَـدرِ     اللَّـه  بـْأس  منْتَـقـمٍ َأقبلنا-2
3-سَأر درن  باَألكُفِّ م  ْلءشَـــرِ    ل ملى البي  عمـالمداً تَنْهج  
  ا  نَـذير  ِلكُــلِّ  مزدجِـرِفيه     فَيـا لَها آيـةً  ومــوعظةً-4
 ولَو  ُأعيرت  قَسـاوةَ  الحجــرِ   لُوب منْظَرها كـاد يـذيب  القُ-5
 َأن  يبتـلينــا  بسـيء  القَـدرِ     الَ  قَدر اللَّـه  فـي  مشيئته-6
  من  بْأسـه  المتَّقَى  علـى  حذَرِ     وخَصنَا بِالتُّقَى  ِليجعلَنَـــا-7

  :التخريج 

 وتاريخ اإلسالم 397 وبغية الملتمس 2/463مقتبس األبيات في جذوة ال  
 1/1/470في الذخيرة ) 5؛3؛1( واألبيات 59ص)هـ440-421حوادث ووفيات (

   .16/624والوافي بالوفيات 
-20-  

  ) من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء   
  و  كُروب  النَّفْـسِ  بالتّنفيسِتَجل     اجُل المدامةَ فهي خيرعروسِ-1
  وأوانه  ال  عطْـر  بعد  عروسِ     واستَغنمِ اللذات في عهد الصبا-2

  :التخريج 

 وفوات الوفيات 16/623 والوافي بالوفيات 1/1/472البيتان في الذخيرة   
2/150.   

-21-  
  )من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء في ميمون بن الغانية وكان وسيماً   

  اص واك  منَأو  َأين عنْك إلى  س    يفَ منْك خَالص قَمر المدينة كَ-1
  قَلْبي عليهـا في الهـوى غَواص   ما أنْتَ إالّ  درةُ الحسنِ  التي  -2
3-هفىالذي في طَراألحو الشادنالقنَّـاص    و  همهبِس  ادصي  سحـر  
 فينَـا  فَليس  على المالحِ قَصاص    أمن جفونك من مغبة ما  جنَتْ-4

  :التخريج 
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   .1/1/475األبيات في الذخيرة   
-22-  

قال عبادة بن ماء السماء في رثاء أبي بكر والد الوزير أبي الوليد بن زيدون   
  ) من الخفيف: (
  وجمـومٍ  من  المكَـارِمِ  غيضا     َأي ركْنٍ منِ الرياسة هيضـا-1
ـَ     حملُوه  من  بلْدة  نَحو أخرى-2   راه  اَألرِيضاكَي  يوافوا  بِه  ثَ
  ِلتـداوي به  مكانـاً  مرِيضــا     مثل حمِل  السحابِ ماء طبيباً-3

  :التخريج 

 2/724 وترتيب المدارك وتقريب المسالك 4/23األبيات في نفح الطيب   
  " .ماء "  بدل "فرناً : " ويروى الثالث فيه 

-23-  
  )من الطويل: (قال عبادة بن ماء السماء من قصيدة يمدح ابن حمود 

  دم  والكرى حتى تُقَض المضاجع     أبسٌل عليك الماء حتى يشوبه-1
  فمنها حسير  في الجهاد  وظـالع     أجِم جياداً أدمن الغـزو نَهكَها-2
3-ج سيوفاً تشتكيك ـاوأغْمدي    فُونُهكما تَشْـتَكنُجَل العيونِ  البراقع   
  مما هجته وهو ناصـعيرى الجو     وسكِّن عجاج الركضِ شيئاً فقلّما-4
  فقد أشفقتْ مما  صنعتَ  المصانع    وآنس قُصوراً طَال إيحاشُها به-5
6- كيدةي بسهمِ مالباغ كرهل ضأنتَ بواقي عصمـة ا    وللَّوه  دراع  
  رَأينـا يد  الجبارِ  عنْك  تُقـارِع     وأي يد تنوى قراعك  بعدمـا-7

  :التخريج 

   .476-1/1/475األبيات في الذخيرة   
-24-  

  ) من الطويل: (قال عبادة بن ماء السماء يتغزل   
  لَـدغُه بِعقرب سحرٍ في فؤادي ل     إذا رمتُ قطفَ الورد ساورني الصدغُ-1



  -26-

  ه صبغُمعي من لونِ وجنَتوفي أد     غزاٌل بجسمي فترةٌ من جفونه-2
  ودون  فراغي من محبتـه الفَرغُ    زيارتُه أخْفَى خفاء من السهـا-3

  :التخريج 

   .1/1/471األبيات في الذخيرة   
-25-  

قال عبادة بن ماء السماء من قصيدة طويلة في إبراهيم بن محمد   
  ) من المنسرح: (الشـــرفي أبي إسحاق الحاكم صاحب الشرطة 

1-تَهِدجـلْفَ  مح  فُ باللَّـهلَأح     ـفلغايـةُ  الح لْـفُ  باللَّهالحو  
  ملَّـة  لَم  تُمتَحــن  بِمخْتَـلف    لَوكان ِإجماعنَا بِفَضلك في الـ-2

  :التخريج 

   .1/234لمقتبس البيتان في جذوة ا  
-26-  

  )من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء في العناق والوداع   
1-ْأخُذُهي  كـاءالب  ـمجع لم أر     كاَألِلف  نَـاقالع  نْـدع إذْ  قَـام  
2-ـهتجِـيزِ  خَطْرفي  و  كََأنَّه     فقي  ى  فَلَــمـرِإذْ  س خيالُـه  
  نَفْسي  فَثَـم  اســتَردني  سلَفي    ان  َأسلَفَنيما  الحب  كَـ كََأنَّ-3

  :التخريج 

   .152األبيات في التشبيهات   
-27-  

  )من الطويل: (قال عبادة بن ماء السماء في الحاجب ابن أبي عامر   
الخَلْق واحد  هفي أخالق  حـباِلي -1    فََأصعالم ازح رِها لناحاجببَِأس  
قرفي َأثَرِ الَب دعِل الروه  ظَمع2    فم-منه الجهوُل بِبِشْرِه  فال يغترِر   

  :التخريج 



  -27-

 والمسالك 16/624 والوافي بالوفيات 1/1/475البيتــان في الذخيرة   
11/398.   

-28-  
  )من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء في قصير   

ـَه-1    صِل  معشُوقيأقصر من يـومِ وِ    وصاحبٍ  لي  كََأن  قـامت
  :التخريج 

   .260البيت في التشبيهات   
-29-  

  )من مجزوء الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء 
ـاِلـكح  وءس  يط1    تَ إلـى  خَل-ثَـرإذا  ع  نال  تَشْكُـــو   
اِلــكبِب  َألْواناً  مـن  الـ-2    ِإذْالِل  لم  تَخُطُـــر  رِيــكفَي   
اِلكمعلى  ش  وردما  ي  ـُك    ِإياك  َأن  تَدرِي  يميــــ-3    ــن
اِلـكهفي الم  تْ  بكمِإن  رمـا-4    نِ  وبِ  الزعلى  نُو  بِراصو   

 لْهسو  عرـنى  اضاِلكح الحإلى  الذي  َأغْنَى  و-5    صَأقْــ و  
  :التخريج 

 ويـروي 16/623 والوافي بالوفيــات 1/1/471األبيات في الذخيرة   
   .150-2/149وفوات الوفيات " خليط " بدل " صديق : " األول 

-30-  
  )من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء في تشبيه سكين في غمد أسود   

 في جوف غمد لم يزل َأنَاصارِم-1    بذُل  اَألكُفِّ  المـالكاتي  مالكـي
اِلكالظَّالمِ  الح فوفي  ج  نَام راً-2    قَدحيبِيبِ  مفُ الحي طَرفَكََأنَّن   

  :التخريج 

   .241البيتان في التشبيهات   
-31-  



  -28-

  )من الرمل: (قال عبادة بن ماء السماء في الغزل   
فــي  فَـلَك  أزرارِه  نم  ِإنَّما  ال-1    الح ــالٌل  طالعه  فَتْـح  
لَكتْ  في حدب  سَأى  الشَّمر  ن2    م-ـرهوليـٌل  شَع  شمس  هخَد   

  :التخريج 

   .4/109البيتان في نفح الطيب   
-32-  

اجتمعنا يوماً بمجلس أنس ، وكتبنا إلى : قال أبو عبداهللا بن السراج المالقي   
  .لشراب ، ويساعد في النبيذ أبي بكر عبادة ، وقد كان تاب عن ا

   نَبيذُك  المحـكَم  يدعوكَــا-1    كا شوقاً  إلـى  فيــمستَشْعراً  
  ىامنُن  بإقباٍل  وِإالّ  مضـ فَ-2    جميعنَـا  دمـــتَ  لـنا  ديكا

  )من السريع: (فراجعنا بقوله وجاء لوقته 
  قَصدي  بود  لَيـس  مشْكُوكاً -1    فيه  وعهـد  ليـس  مـتْروكـاً
   من  حقِّ  نَاديكم  على شاكرٍ-2    غَـدا  لَكُم  صنواً  ومملوكـــاً
  نَدي أرى وكيفَ  صبري عن -3    فيه  دم  الكَــرامــة  مسفُوكاً

  :التخريج 

   .1/1/876األبيات في الذخيرة   
-33-  

  )من المنسرح: ( الغـزل قال عبادة بن ماء السماء في  
كرـوص  ـيرم1    ِإالَّ  وجدتُ  الض-ما  م كَأر  لَم  لَيع  موي  ر  
كفـي  الشَّر  بِيتُ  القَطَـاةي-2    ِإالَّ معم تلَس  وِال مبيتي  وأنت   
كريبِ  غيقفُ  الرخَـو  َأنـت3    و-ـا  َأنَا  فالبعـادي َأمنرغَـي   
كرجحـِل  النِّقَابِ  مي-4    غَطَّى  بِفَضمد  فْكتْ  ِلسروبةً صيا لُع   

  :التخريج 

  .د رويت هذه األبيات البن القطان، وق 472-1/1/471األبيات في الذخيرة   



  -29-

-34-  
  )من المتدارك: (قال عبادة بن ماء السماء يستهدي سكيناً 

  ليس يبريه غَير عضبٍ  طريرٍ-1   عـةٌ من  فَعـاِلك فعلُـه  فيه  قط
  حمَل الصبح في غـرارٍ منير -2    اِلكودجـى الليلِ في  نصابٍ  ح

   ونبتْ لي أقـالم صدق كأني-3    اخَ  مقـاِلككنت  كلَّفْتُهــا انتس
   فتفضْل من المدي لي  بشيء-4    فََأنَـا  منْـتَـمٍ  إلـى  َأفْضـالك

  :التخريج 

   .241األبيات في التشبيهات   
-35-  

قال عبادة بن ماء السماء مظهراً التشيع في شعره ، ومن ذلك قوله في يحيى   
  )من الطويل: (بن حمود 

   فها أنا ذا يا ابن النُبوة نافـثٌ-1    من القول أرياً غر ما ينفثُ الصلُّ
   صريح في والئك معرِقٌوعندي-2    ـُلتَشيعـه  محض  وبيعتُـه  بتْ

  ووالي أبي قيس أباك على العال-3    في قلبِ ابنِ  هند  له  غـلُّفخيم 
  :التخريج 

   .1/1/478األبيات في الذخيرة   
-36-  

  ) من الطويل: (لتشيع فيها أولها قال عبادة بن ماء السماء قصيدة مظهراً ا  
  لَك الخَير خَيرانِ مضى ِلسبِيله-1     ابنِ رسوِلهوَأصبح  َأمر اللَّه  في

  :التخريج 

   .1/486البيت في نفخ الطيب 
-37-   

  ) من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء في الخصور واألرداف   
   خَصرك يشْتَكي ماَأشْتَكيورَأيتُ-1    فَضممتُـه  ضم  النَّحيِل  نَحيـال



  -30-

   فَكََأنَّمـا قُلب  الفراقُ  تَالَقيـاً-2    حسب البكا  تَنْوِيـاللجـزعِ َأو با
  :التخريج 

   .147-146البيتان في التشبيهات   
-38-  

  ) من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء مادحاً ابن حمود   
ـهخَليل  ـدعب  خْتَصالم  ـهلي1    وو-اللَّه كلَيلَّى عص ولهسر نيا اب   

  :ومنها   
هيلدتَع  ـني  أخَـا  التَّنْجِيمِ عغْنٌل-2   يدعتَاحِ مالم  ـدعالس نوله م   

  :ومنها   
 قـه ونُصوِلهرإلى -3    مـن  كتبه  من ز ملَهسثُ الباغون  رعبكم  ي 
 هبالنَّص مـن تَنْزيل  عز4    ما  لم  ي-عوزقَـابِهوع ـهْأسبِب  اإللَه    

 هذا علي ناصر الـدينِ الـذي -5    غُــرر السنَا بِحجوِله  له نُظمتْ
  :التخريج 

  477-1/1/476األبيات في الذخيرة   
-39-  

  )من الكامل:(قال عبادة بن ماء السماء في الغزل   
 اِلهبِب فَـاءـرِي  الوجوال  ي  دى -1   َأحضبالـر  ال  يطّبيه رـبتَحم 
خاِله  تْ على  تقبيِل نُقطــةامـ-2    حغدص اِئروتْ دارا دفَكََأنَّم  ه  

ـْن لقـ شَ محتَّى  تَوحاِلهخَي  ى -3    اءرالو القاةشَ من  محشٌَأ تَور 
َأشْكَاِله ـنانِ مرجلي  زائراًفَ-4    إذ كُنْتُ في اله  الُهخَي  ارص  ذَاكل  
الِلهح  ونـــالُل داإلج يانم5   فَح-هامرتُ حمتُ به  ورممولقد ه  

  وحببتُه حب  اَألكَـارِمِ  رغْبةً-6    اِلـه خُلْقه ال  رغْبةً  فـي  مفي
  :التخريج 



  -31-

 16/624في الوافي بالوفيات ) 5-2( واألبيات 1/1/474األبيات في الذخيرة   
   .2/150وفوات الوفيات 

-40-  
  )من الكامل: (قال عبادة بن ماء السماء في الرماح   

 وذَوابٍِل صم  الكُعوبِ  تَعدلَتْ  -1    ون  وحكْمها لم يعدِل منها  المتُـ
ك الفعـِل في تقويم  كُــلِّ مميِل    ا  امتَثَلَتْ  بذا فكأنم قد قُومتْ -2  

  :التخريج 

   .199األبيات في التشبيهات   
-41-  

      أنشدني أبو بكر عبداهللا بن حجاج اإلشبيلي لعبادة بن ماء السماء إلى الوزير أبي 
من : (عمر أحمد بن سعيد بن حزم بديهة ، يسأله عليه ويستأذن الوصول إليه 

  )السريع
غْرِقـــرِ َأومحي  في  ب اِله1    فْض- اِلـهراً  ليلَـــة  ِإكْميا  قَم  

 اِلــــهبِإيص  ـنالم  ـَألُكسانهـا -2   يسوِإح  يــكادَأي  دبع   
 اِلهوَأح  صلَــحتَ بهــا  مدلْـ-3   جتَفَض  ةً  فـِإنمنَع  تَ  فَكَم  
 ـاِلـــهبِإقْب  الهـوفَ  مـر4    ع- َأن يهكْففَي ــذْرع  كُني  وإن 

  :التخريج 

   .397 وبغية الملتمس 2/464األبيات في جذوة المقتبس   
-42-  

  )من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء   
   ولَيلَة  للسـرورِ  كَان  لَهـا -1   بِحسنِ  ساق  كَحســـنِ خَلْخاِل 

  قَصيرة َأقْصـر الغَـرام  بِها -2    هلُّ  شَـــواِل ا  مستَـكَـَأنَّهـ
 ناولني  الكاس  بـدرهـا بِيد  -3   عنَّابها من  طَرِيف  َأنْقَــــاِل 

  اة  فَــم  يعلُّني  رِيقَـةَ الحي-4    ى  بِتَعطيـِل  كّل  عـالِّل قَضـ



  -32-

  :التخريج 

  1/1/473رة األبيات في الذخي  
-43-  

  )من الخفيف: (قال عبادة بن ماء السماء   
 رب  لَيٍل  سهِْرتُ  في  قمـرِ -1    مد  من  فَرحـة  عليـه  حـلَى 
فـأجـابتْ عــن الحبيبِ  بـال     والثُّريـا  كََأنَّهـا  سِئــلَتْ -2  

  :التخريج 

   .20البيتان في التشبيهات   
-44-  

ل عبــادة بن مــاء السمــاء من قصيدة في يحيى بن علي بن قــا  
  ) من الطويل : ( حمود أولها 

 ـُه  يؤرقُني اللَّيُل الـذي َأنْتَ ناِئمه -1   فَتَجهُل ما َألْقَى  وطَرفى  عاِلم
هماقرو فيه نساشَى الحنِ وز2   على الح-هجقومِ ورجِ المدوشَاَأفي الهى الحطَـو   

  همفَاح دجِ القَصنْهم نع ـملَّلَهفَض   3-قْفَ ِإذَا شَاءو هعَل  فَرسكْبِ َأرالر 
  اً رَأوا تَقْليده الدر َأم رَأوا َأظُلْم-4   ه  يـالي  َأنَّهـن  تَماِئمـبِتلْك  اللَّ

   شَعرالدوح الَّذي في قَباِئلهِموهْل-5   ـوب  كَماِئمه تَماثيلُه  َأن  القُلُــ
  :التخريج 

في ) 4-1( واألبيات 2/464 وجذوة المقتبس 398األبيات في بغية الملتمس   
 مع اختالف في 4/53 ونفح الطيب 345 ومطمح األنفس 766-3/765قالئد العقيان 

  .رواية بعض األبيات 
-45-  

  )من الطويل: (ن ماء السماء قال عبادة ب  
 هتْمتُ  بِحقَنَع شُـوقعانِ موـد1    بِع- هكْمينفذُ ح ـرهتُ  الدَأيا رولَم 
 ـهتُ  ِلظُلْمرببي  ظُلْماً  ص ممـا -2    تَيي فَكُلَّموهو ِإلْف بص كََأنِّي   



  -33-

  :التخريج 

   .283البيتان في التشبيهات   
-46-  

  )من البسيط: (قال عبادة بن ماء السماء في وصف الربيع   
كأنَّه آيب  مـن  غَيبِــة  قَـدما    َأما تَرى باكر النُّورِ الذي نَجما-1  
  والقَطْر ساق له والبرقُ يعجِبه -2    سقْياه فعلة داعي الشَّرب بالنُّدمـا 

ـَا محبوبــه ا  كأنَّــه سلْك در حلَّ أو كَلفٌ  -3    بتَسما بكَى فلما دن
أعاده في َأنْيق الروضِ منْتَظمــا     كَأن مبدئه في اُألفْق منْـتَثراً -4  
   فال تُرد على الساقي حكومتَه-5    فِإن دين الهوى راضٍ بما حكَمـا 

  :التخريج 

   .19ديع في وصف الربيع األبيات في الب  
-47-  

  )من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء   
   يعجِبني َأن  تَقُـوم  قُدامــا-1    تَفْتــُل  قَبَل  الجفُـونِ  َأكْمامـا
   كََأنَّهـا فـي  اعتداِلهـا  َأِلفٌ-2    تَـرجِع  عنْـد  انْعطَافهـا المـا

  :التخريج 

   .131لبيتان في تحفة القادم ا  
-48-  

  ) من المنسرح: (قال عبادة بن ماء السماء   
مهـا  نَـداتةٌ  فـي  فَـوص1    وفُر-غْتَنَـمابِ  مالشَّب دهفَع باشْر   
متَكفـي  النُّفُـوسِ  تَح  اظُـه2    َألْح-يهناطوع ـدي  غَيا  بِكَفِّ  ذ  

دح  ـبخَضمد  اهـدع نم  ـهكأنَّه-3    ي يرِ  وقَـداَألم  ا  صارِم  
   واحـد بتَذْكَارِه الكُؤوس  فَما-4    الً  سوى  ثَنَـاه  فَـميلَـذُّ  نُقْـ

  :التخريج 



  -34-

  16/625في الوافي بالوفيات ) 3-1( واألبيات 1/1/472األبيات في الذخيرة   
   .2/150وفوات الوفيات " بكف " بدل " من وكف : " ويروي الثاني 

-49-  
قال عبادة بن ماء السماء مخاطباً األديب أبا العباس أحمد بن قاسم المحدث   

  ) من الخفيف: (بها أيام مقامه باألشبونة 
  امِ يا منيفاً على السماكينِ سـ-1    حـزتَ فَضَل  السباق من بسـامِ

  قد خَبرتُ الورى  فلم ُألْفهِم ِإالَّ-2    هـــامِثقَــاَل اَألفْهـامِ  واِإلفْ
   وتََأملْتُ  منك  نُكْـتَـةَ  بغدا-3    د  لُبـاب  العراق  معنَى  الشـآمِ
  ـ شَك ذُهني في َأن  يرى بصرِى مثـ-4    ــلَك  حتى  خلتني فـي  المنام

   إن تَحك  مدحةً  فََأنْتَ  زهير-5   مِأو نَسيباً  فَعــروةُ  بـن حـزا
  أو تُباكر صيد المها فابن حجرٍ-6    أو تُبـكِّى  الديـار  فابن  خـذامِ
   أو  تَذُم  الزمان  وهـو حقيقٌ-7    فأبو  الطَّيبِ  البعيـد  المـرامي

  :التخريج 

   .1/1/908األبيات في الذخيرة   
-50-  

  ) من مجزوء الكامل(:ماء في الثــقالء والكذبة وشبههمقال عبادة بن ماء الس  
 كُـني  لَـم  يثـدح نع  ــبِر   ك  تُخُـــ  مذْ  كُنْتَ  ال تنف-1  

 غُـذِّيتَ  طفـــ  فَكَـَأنَّمـا -2    ع  اللَّـبن الً  بالكــذابِ  مــ
  :التخريج 

   .259يهات البيتان في التشب  
  
  

-51-   



  -35-

وألبي بكر عبادة بن ماء السماء إلى صديق له يستهديه سوسناً أبيات وصفه   
  ) من السريع: (فيها وصفاً مستحسناً 

 ـانسـوـتَ  بِسـَم ِإن  َأنْتَ  َأنْع   1- ـانسِإحـامٍ   وـتَ  بِِإنْعمد   
  ـانِإنْس  ِإالَّ نَفْـــس  ا كَـانم   لَـو  كَان  نَفْساً  حيـوانيـةً -2  
 انرفَ غَيـا  خَـوهيدي  بلَـ كََأنَّ-3    تَخْض  نَـاءسُل  حَأنْم  ـه م  

  :التخريج 

   .137األبيات في البديع في وصف الربيع   
-52-  

  )   من الطويل: (قال عبادة بن ماء السماء من قصيدة مظهراً فيها التشيع   
وضرِثْتُم وذا بالغَربِ َأيـهيمء ما -1    اً  سدب قبالشَّر كَان وكُم عليَأب 

ـهِليو  يكُمف  الَّهِإذْ  و راَألم  لِّموا-2    لَـهوس  ونعمَأج هلَيلُّوا عفَص   
  :  التخريج 

   .484-1/483البيتان في نفح الطيب   
-53-  

أول شعرٍ قلته أنّى وقفتُ على هدف الرمي بعدوة : السماء قال عبادة بن ماء   
  )من الطويل: (النّهر بقرطبة ، وثَم غلمان من أبناء العبيد ينتضلون ، فقلت 

   وما راعني إالَّ سهام  رواشقٌ-1    إلى هدف ينْحوه  كلُّ  يدي  ظَبي
   أقاموه كي يرموا إليه فَلَم يكُن-2   لرميلَهم غَرض حاشا فَُؤادي في ا

  :التخريج 

   .1/1/475البيتان في الذخيرة   
-54-  

  ) من البسيط: (قال عبادة بن ماء السماء في القاسم بن حمود   
 يـهـامـاراً َأنْتَ حمذ  اح1   وال  َأب-يهاعلْكاً َأنْتَ رم  اللَّه عيما ض   

ـقلم تُب اِليهوي نضِ إال م2   في اَألر-ارِفُهوع  لىوم نم  كرد ِللَّه   
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مفي  س  اِئـهآراِليهعم  ـنم ُوالناس  تَهديه-3    اءلُّو  قّداضكواكب  نم  
يهمى فَتُصضِ اَألقْصي إلىالغَرمـةً  ُأنُفـاً-4    تَرهم ـاهكَفَّالً  بِرِضم   

ـَأن  َأيامنَـا  فيهــا  لَياِليـه  كَ  كانت خالفَتُنا في الغَربِ مظْلمةً-5  
 اوِيهديـا  مَأع قَـدو الفالخ اءف-6    د فْقرَِأتْ بِالرٍلسياسةٌ ُأبهي م  
 يهادبِو ودجوم را  فـال حـزع7    و-لُوكالم امتْ هعةٌ خَضكْمحلهاو  
 يـهانبٍ  َأمقُر  نم  ـتْهلَبفْواً و8   ع-هدـا  إلى  ينْيالد تاءج دَؤيم   

  جلَّتْ ّأياديه حتَّى  إن  أنْفُسنَـا-9    اه جـزء من  َأياديـهوما ملَكْنَـ
  :التخريج 

   .1/1/474األبيات في الذخيرة   
-55-  

  ) من الوافر: (اء السماء في على بن حمود الحسنى قال عبادة بن م  
اللَّه  ح  بـزحو يليـا ع  بك1    ز-   يصع  نمو القُلُوب تْكَأطَاع 

  يعالـد  ثَْل  ما  كَذَبم كَـذُوب   2-نِ اداِلي فَكُلُّ معالم  ى معكع  
 ــيماشه  ــدجو   شَـامي3   ه-دهع الكع اضتُه َأن ي لَكَأب   
 ـيمالس  لَـه  يـمـا  بالسيحمِ  َأبِيـك  ِإالّ-4   ِلييتَ باسموما  س   
 تَقُـوَل  َأبِي  النَّبِي  َأن  كـبسفَح   الفَخُور أبِي  فُـالن فِإن قَاَل  -5  

  :التخريج 

   .1/1/478بيات في الذخيرة األ  
  
  

  

  

  

  موشح عبادة بن ماء السماء



  -37-

)1(  
  من  وليِ    فـي أمـة  أمراً  ولـم  يعدِل
  يعــذَِل    إالّ  ِلحاظَ  الرشَِأ  اَألكْحــِل 

-1-  
  جرتَ في    حكْمك  فـي  قَتْلي  يا مسرِفُ

 فـانْصف     اجب أن ينْصفَ المنْصـفُفو
  وار َأ ف    فــإن هـذا الشوقَ ال يرأفُ
عـلِّــِل     قلبي بذاك البــارد السلْسـِل
  ينْجــِل    ما بفؤادي من  جوي مشْعـِل

-2-  
تَنالف نـار  ـدكي  تُوق  زرـــا     تَبإنَّم 

 صنَمــا    شيٍئ  حسنمصوراً  من  كلِّ  
نَنخْط من دونِ القلوبِ الْجـى     لم يمر ِإن
كيـف لي     تَخَلُّص من  سهمك  المرسـل

قتَبيا  وال  تَقْتُــِلواسي  حــِل    نفص  
-3-  

  يا  سنـا     الشَّمسِ يا أبهى من الكـوكبِ
   منَـىيا     النَّفْسِ  يا سـْؤلي  ويا مطْلَبي
  ا ها  َأنَـ   حـلَّ  بأعداِئك  ما  حلَّ بِـي 
  عــذَِّلي    من َألَمِ الهِجرانِ  في  معـزِِل
  والخَلـي    في  الحب  ال  يسَأُل عمن بلي

-4-  
غَي شْدالر نسنِ متَ بالحريص    َأنْـتَ  قَد  
  لـم  َأجِد   يفي  طَرفَـي  حبك  ذنباَ  علَ



  -38-

ئـاً  فَشَيشَي  يتَشَْأ  قَتْل  ِإنو    فـاتَّـِئـد 
ووفْضالم  ــدي  نْكي مــِل    ِلاِلنمأج  

ـِِل   فهي  لي     من  حسنات  الزمنِ  المقْب
-5-  

 ما اغْتَذَى     ي  إالّ بِسنَـا  نَاظَريكطَـرفـ
  ذَاوكَــ    فَىعلَيكفي الحب ما بي ليس يخْ

ـكيلَد  ينهر  والقَلْب  ــدوِلـــذَا    ُأنْش
 يـا  علي     سلَّطْت  جفنَيـك  علي  مقْتـلي
  فابق  لي    ليقلبي  وجد  بالفضل  يا  موئ

  :التخريج              
  لوفيات  وفوات ا626-16/625                  الموشح في الوافي بالوفيات 

   .     7-1/5             وديوان الموشحات األندلسية 
)2(  

طْـلُـعي روارِ  قَمامِ السسكَِّل ب نم   هادبها عالم بح  
 ـنُـهسح
عــداَألب  

     آفاق الكَماِل مـن حسنِ

-1-  
  ِللَّه ذَات  حسنِ   مليحــةُ  المحـيا  
  لها قَوام غُصنِ   هـا   الثُّـرياوشنْفُ  
  والثَّغْرحب مزنِ   رضـابه   الحميـا  

عصر  رهوقَـارِ  جفُ الْعركَأنَّه ص   نمهادعس هشْفر   
عشْرالم  بلْوِالزالِل  طَيمن ح يكقسي    

-2-  
عاطفْ رشيقَةُ الم   كالغُصـنِ في القَوامِ  
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 شَهديةُ المراشفْ   كالـدر  في  نظـامِ  
 دعصيةُالروادفْ   والخَصر ذو انْهِضامِ  

عدـا  أبنُهساإلزارِ  ح قْدلُـولَةُ عحةْ   مـالدالَةُ  القوج  
عمدـِل المنِ من  أكْحساِلحالغَز اكذَي      

-3-  
 لَيليةُ  الـذَّواِئب    نَهـارووجهـهـا    
  قَــارـا  عشْفُهور   اِئبقُولَةُ التَّرصم  
  ـلّنَـارج  والخَــد  قَارِباعاغُهدَأص  

ـا َأقْطَعظُهارِ  لَحداقْت ذات ةغَاد نم   هافَُؤادتُ  وينَاد  
     نِّصاِلال مـن حد مصقُوِل  الفتىاَألشْجعفي

-4-  
  ودرجُل النُّهسفَ   في مرمرِ الصـدورِ  
  يزهىعلىالعقُود   من  لَبـة  النُّحـورِ  
  بمقْلَـة  وجِيـد  من  غَادة  سـفُـورِ  

  ادهحبي لَها عب   ارَِأعوذُ من ذَاك الفَخَ  عبِرشاً  يرتَـ
نَـعـا  َأيضِ في  كُلَّموارِ رهالجماِل َأز     

-5-  
  عفيفَةُ  الذُّيـوِل   نَقيـــةُ   الثِّيـابِ  
  سالَّبةُ  العقُـوِل    َأرقُّ من شَــرابِ  
 َأضحى لَها نُحوِلي    في الحب من عذَابِي  

نَـعـا  َأمارِ  كُلَّمداقْت  كْمها حكْممِ ِل    وحشَي في النَّوهراد  

عجي  َأهنارز  اِلمنها فإنفُ الخَيطَي       
  :التخريج       

   .10-1/8وديوان الموشحات األندلسية 153-2/152 وفوات الوفيات 628-16/626الموشح في الوفى بالوفيات 
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  مصادر البحث
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) هـ440ت (لي البديع في وصف الربيع ، ألبي الوليد إسماعيل الحميدى األشبي-1
 - الطبعة األولى - مطبعة المدني -تحقيق الدكتور عبداهللا عبدالرحيم عسيالن 

  .م 1987-هـ 1407جدة 
 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ، ألحمد بن يحيى ين أحمد بن عميرة -2

  .م 1967 القاهرة - دار الكتاب العربي -) هـ599ت (الضبي 
شاهير واألعالم ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان تاريخ اإلسالم ووفيات الم-3

 دار الكتاب -تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري ) هـ748ت (الذهبي 
  . م 1993-هـ1413 بيروت -العربي  الطبعة األولى 

 تعليق -) هـ658ت (تحفة القادم ، ألبي عبد اهللا بن األبار القضاعي البلنسي -4
 بيروت - الطبعة األولى -ر الغرب اإلسالمي  دا-الدكتور إحسان عباس 

  . م 1986 -هـ 1406
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ، للقاضي أبي الفضل -5

 تحقيق الدكتور -) هـ544ت (عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
 -طرابلس  - بيروت ، ودار مكتبة الفكر - دار مكتبة الحياة -أحمد بكير محمود 

  . ليبيا 
 -التشبيهات من أشعار أهل األندلس ، ألبي عبد اهللا محمد بن الكتاني الطبيب -6

  . م 1966 بيروت - دار الثقافة -تحقيق الدكتور إحسان عباس 
ت (التكملة لكتاب الصلة ، ألبي عبد اهللا محمد بن أبار القضاعي البلنسي -7

 - مطبعة السعادة -حسيني عني بنشره وصححه السيد عزت العطار ال) هـ658
  . هـ 1375 مصر -الطبعة األولى 

جــذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس ، ألبي عبد اهللا بن أبي نصر الحميدي -8
 ودار - دار الكتاب المصري بالقاهرة - تحقيق إبراهيم األبياري -) هـ488ت (

  . م 1983-هـ1403الطبعة الثانية -الكتاب اللبناني ببيروت 
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 - الدار العربية للكتاب -سات في األدب األندلسي ، للدكتور إحسان عباس درا-9
  . م 1976-هـ1396ليبيا وتونس 

 -) هـ328ت(ديوان ابن عبد ربه ، ألحمد بن عبد ربه القرطبي األندلسي -10
 الطبعة الثانية - دار الفكر -جمعه وحققه وشرحه الدكتور محمد رضوان الداية 

  . م 1987-هـ1407 دمشق -
 منشأة -ديوان الموشحات األندلسية ، تحقيق الدكتور سيد مصطفى غازي -11

  . م 1979-هـ1399 اإلسكندرية -المعارف اإلسالمية 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ألبي الحسن علي بن بسام الشنتريني -12

 ليبيا - الدارالعربية للكتاب - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ542ت(
  . م 1975-هـ1395وتونس 

رايات المبرزين وغايات المميزين ، ألبي الحسن علي بن موسى بن سعيد -13
 المجلس األعلى - تحقيق الدكتور عبد المتعال القاضي -) هـ685ت(األندلسي 

  . م 1973-هـ1393 القاهرة - لجنة إحياء التراث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 
 - دار الكتاب العربي - شرح ديوان المتنبي ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي-14

  . بيروت 
 - مكتبة األقصى -شعر الجهاد في عصر الموحدين ، لشفيق محمد الرقب -15

  . م 1984-هـ1404عمان 
 ترجمة الدكتور الطاهر أحمد -الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ، لفون شاك -16

  .م 1991-هـ1411 القاهرة - الطبعة األولى - دار المعارف -مكي 
 -) هـ578ت(بي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال  الصلة ، أل-17

 الطبعة - مكتبة الخانجي -عني بنشره وصححه السيد عزت العطار الحسيني 
  .م 1994-هـ1414 القاهرة -الثانية 

 تحقيق -)هـ764ت(فوات الوفيات والذيل عليها ، لمحمد بن شاكر الكتبي -18
  .م 1974-هـ1394 بيروت - دار الثقافة -الدكتور إحسان عباس 
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قـالئـد العقيــان ومحــاسن األعيان ، ألبي نصر الفتــح بـن محمـد -19
 حققه -) هـ529ت( بن عبيد اهللا ابن خـاقـان بن عبـد اهللا القيسي اإلشبيلي 

 - الطبعة األولى - مكتبة المنار -وعلـق عليه الدكتور حسين يوسف خربوش 
  . م 1989-هـ1409عمان 

 - دار الفكر اللبناني -ألدب األندلسي ، للدكتور يوسف طويل مدخل إلى ا-20
  .م 1991-هـ1411 بيروت -الطبعة األولى 

مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس ، ألبي نصر الفتح بن محمد -21
 دراسة وتحقيق -) هـ529ت(بن عبيد اهللا بن خاقان ابن عبد اهللا القيسي اإلشبيلي 

 بيروت - الطبعة األولى -دار عمار ومؤسسة الرسالة  -محمد علي شوابكة 
  .م 1983-هـ1403

م 1957-هـ1376 بيروت - مكتبة المثنى-معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة -22
 .  

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ألبي العباس أحمد بن محمد المقري -23
 بيروت -  دار صادر- تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ1041ت (التلمساني 

  .م 1988-هـ1408
هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين عن كشف الظنون ، إلسماعيل -24

  .م 1982-هـ1402 بيروت -دار الفكر ) هـ1339ت (باشا البغدادي 
 باعتناء -) هـ764ت (الوافي بالوفيات ، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي -25

 بيروت - الطبعة الثانية -ز شتوتغارت  دار النشر فرانز شتاي-وداد القاضي 
 .   م 1991-هـ411

  
  
  
  
  



  -44-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعر ابن وهبون

أبي محمد عبد الجليل بن وهبون المرسي  



  -45-

  هـ480

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :اسمه 

  يسر1(هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون الم(ةعمالملقب بالد ، )2(سرالم  ي .
 في )3(وقد تعلم عبد الجليل بن وهبون على األستاذ أبي الحجاج األعلم الشنتمري

  .إشبيلية حيث كان يعيش في كنف المعتمد بن عباد 
  :حياته 

                                                           
   .118المطرب ) 1(
   .2/1/479 والذخيرة 2/249 وفوات الوفيات 16/51الوافي بالوفيات )  2(
   .2/1/474الذخيرة) 3(
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 ، وفيها شَب )1(عاش بداية حياته في مدينة مرسية إحدى مدن شرقي األندلسي  
لية وملكها يومئذ المعتمد بن ونشأ ، وفي أحضانها تربى ، وعندما كبر رحل إلى إشبي

عباد ، فعاش في كنفه ، وقصر أغلب مدحه عليه ، وقضى معظم حياته عنده ، وبقي 
مالزماً له حتى آخر حياته ، ولم يرحل إلى ملك سواه على الرغم من العروض 
المغرية التي قدمها له ملك المريه أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح عندما مر 

إنه اجتاز بالمرية ، في بعض رِحله الشرقية ، وملكها  : )2(ابن بسامبالمرية ، يقول 
يومئذ قبلةُ األمال ، وقطب رحى اآلمال ، ومرمى جمارِ المدائح ، أبو يحيى ابن 
صمادح ، فاهتز لعبد الجليل واستدعاه ، وعرض له بجملة وافرة من عرضِ دنياه ، 

 باالرتحال عن بلده ، وقال في - وكان قريباً -د فلم يعرج على صفَده ، وبادر العي
  :ارتجال 

دنا العيد لو تَدنـو به كعبةُ المنى    وركْن المعالي من ذُؤابة يعـربِ
  ارهويلتَا للشِّـعرِ تُرمى  جِمفيا     بعد ما  بيني وبين المحصبِويا 

 أي ابن وهبون -وإنما ذكرته :  )3(ويصف ابن بسام عيشه في إشبيلية بقوله  
 في هذا القسم الغربي مع أهل إشبيلية ، ألنه بيت شرفه المشهور ، ومسقط عيشه -

  .المشكور ، طرأ عليها منتحالً للطلب ، وقد شدا طرفاً من األدب 
وعندما نفى المرابطون المعتمد بن عباد إلى المغرب ، لم يطق ابن وهبون   

 إلى مسقط رأسه مرسية ، وفي الطريق إليها قتل على أيدي الحياة في إشبيلية ، فرحل
  .النصارى بين لُورقَة والمرية 

  :أخالقه 

إن ابن وهبون إنسان وفي لصاحبه ، فقد رثى صديقه الشاعر محمد بن عمار   
  : عندما قتله المعتمد بن عباد فقال 

 ن َأبكيه مـْلء مدامعيعجبـاً لم     )1(وَِأقُوُل ال شَلَّتْ يمين  القَـاتِل
                                                           

   .540-539الروض المعطار : انظر ) 1(
   .16/52 والوافي بالوفيات 121المطرب :  وانظر 2/1/475الذخيرة ) 2(
   .2/1/474الذخيرة ) 3(
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" ال شَلَّتْ يمينِ القَاتِل : " إن دعاء ابن وهبون على المعتمد بن عباد بقوله   
تدل على مدى تأثره بقتل ابن عمار ، ووفاءه له بعد مقتله على الرغم من حب ومدح 

  . ابن وهبون للمعتمد بن عباد 
ة ، وملكها يومئذ أبو يحيى بن وعندما اجتاز بالمرية في بعض رحله الشرقي  

صمادح ، فاهتز لبعد الجليل واستدعاه وعرض له بجملة وافرة من عرضِ دنياه ، فلم 
، متشوقاً إلى المعتمد بن )2(يعرج على ذلك وارتحل عن بلده ، وقال في ارتجال

    )3(عباد
 كعبةُ المنى دنا العيد لو تَدنـو به    وركْن المعالي من ذُؤابِ يعـربِ
  ارهويلتَـا للشِّعرِ تُرمى  جِمفيا     )4(ويا بعد ما بيني وبين المحصبِ

كما أنه ذو شفافية مرهبة ، منْطَقاً بما يقول ، يجري على لسانه المقول ،   
لقيتُ : " وقصته مع ابن خفاجة خير دليل ، يقول أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة 

ا محمد عبد الجليل بين لُورقَة والمرية ، فبتْنا نتناشد األشــعار ، الشــاعر أب
ونتذاكر اآلداب واألخبـار ؛ فلما انفجر عمود الصباح ، وحيعَل داعي الفالح ؛ وكان 
العدو على مقربة من البالد ، والناس في ضروب من الخوف واألنكاد؛ سرنا وفؤاد 

فرائصه تُرعد قَلَقاً ؛ فأخذتُ أسكِّن روعه بأناشيد من عبد الجليل يطير فَرقاً ، و
القَريض ، وهو ِلما داخَلَه من الوجِل كالمدنَف المريضِ ؛ ال يبدي وال يعيد ، إلى أن 
أطلعت لنا البِيد ؛ مشْهدين وعليهما رأسان يخاطبان ، من الحال بأفصح لسان ؛ فقلت 

 جدكب يالسير من الفزع عجالً مرتجالً ، والر :  
  ه رْأسٍ  ال تَـزاور  بينََأال رب    بوبين أخيه  والمـزار  قَريـ

وقام على  أعاله  وهـو خَطيب    نْبرفا فهو مالص ـلْدأنافَ به ص  
  :فثاب لعبد الجليل عقلُه ، وآب إليه ذكاؤه ونُبله ، فقال   

                                                                                                                                                       
   .2/160 والحلة السيراء 2/1/3/431 والذخيرة 1/288البيت لعبد الجليل بن وهبون في قالئد العقيان ) 1(
   .16/52الوافي بالوفيات ) 2(
   .121المطرب ) 3(
 والوافي 2/102 والخريدة 121 والمطرب 2/1/475 والذخيرة 3/771البيتان لعبد الجليل بن وهبون في قالئد العقيان ) 4(
   .  2/250 وفوات الوفيات 16/52الوفيات ب
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  يقول حذاراً ال اغتراراً فطـالما    سليبي ومــر َأنَاخَ   قتيٌل  ب
  إنَّـا غريبانِ  هاهنـا: وينْشدنَا     بــينسيبِ ر للغ غَريبٍ وكلُّ

يبهناك  وذ ـريفإ    فقـد زاره  نَسأو خَل صاحب  هرزلم ي  نلُه  
بةً  فكَِئيــبـا   نَصا منظرا فهو ضاحك: فها هو     إليك  وَأمَأم  

أن ذلك الرأس قد ذهبت عنه جلدته بطول باله ، " أما منظراً فهو ضاحك " ريد بقوله ي
فما أتم .... فهو يحسب مــرآه كأنه ضاحـــك ، وبحسب معناه كأنه كئيب 

قولــه إال وعجـاجــةٌ قــد ارتفعت ، وكتيبةٌ قـد طلعت ؛ فما انجلت إالّ وعبد 
   .)1("فأل عجيب ، وافقه قدر مصيب الجليل قتيٌل وأنا سليب ، وهذا 

ويبدو لي أنه مال إلى التدين في كبره ، وأن تغزله بالغلمان ، وولعه بفتى من   
لما رجع  : " )3( والمقري)2(إشبيلية كان في مرحلة شبابه ومرحه ، يقول المراكشي

ئ  جلس للناس وهن- أي منتصراً في وقعة الزالقة  -المعتمد بن عباد إلى إشبيلية 
بالفتح ، وقرأت القراء ، وقام على رأسه الشعراء ، فأنشدوه ، قال عبد الجليل بن 

حضرت ذلك اليــوم وأعـــددت قصيــــدة ُأنْشدها بين يديه ، : وهبون 
فقلت بعداً لي ] 5/40سورة التوبة  [}إّال َتْنُصُروه َفَقْد َنَصَرُه الّله {  فقــرأ القاريء

  " .ت لي هذه اآلية معنى أحضره وأقوم به ولشعري ، واهللا ما أبق
  :ومن أخالقه السعي إلى العال والمجد وتأبى نفسه عليه الخمول ، يقول   

  يعـز علـي العلياء  أنِّي  خامٌل    وأن َأبصرتْ مني خُمـود  شهابِ
اً وحيثُ  يرى زنْـد النجابة  واري   فَثَــم  يرى  زنْـد  السعادة كابي
سـدى عبثتْ فيـه  نُيوب كـالبِ  ده   وإنِّي  لفي  دهرٍ فرائس  ُأسـ  

  امِ  غُر  منَاقبِيَأتَخْفَى  علَى  اَألي    ابِ  شَْأوِي  شَْأو  كُلِّ  نَقَوقَد بـذَّ
  ويركبني رسم الخموِل وقد غَدتْ    )4(خصاُل العال والمجد طَوع ركابي

                                                           
   . 123-122المطرب ) 1(
   .4/140البيان المغرب ) 2(
   .4/370نفح الطيب ) 3(
   .498-2/1/497األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 4(
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  :ومن أخالقه النيل من عدوه فهو شجاع ، يقول   
  رافُ  اَألسنَّـة  َأنَّنيلتَعلَـم  أط    د الصدا  بِشَرابِكفيٌل  بها عنــ

  ومن لم يخَضب رمحه في  عداته    تَساوتْ به في الحي ذاتُ خضـابِ
  ومن لم يحّل السيفَ من بهمِ العدا    )1(تَحلَّى  بِخزيٍ في الحيـاة وعابِ

  :ما قيل فيه 

شمس الزمان وبدره ، وسر اإلحسانِ "  واصفاً ابن وهبون )2(قال ابن بسام  
ي وقتنا فنون المقال في قوالب وجهره ، ومستودع البيان ومستقره ، آخر من أفرغ ف

 لَحِ العتابِ ، وأورق من غفالتد شوارد األلباب بأرقَّ من مالسحر الحالل ، وقي
  ".الشباب ، وكورةُ تدمير أفقه الذي منه طلع ، وعارضةُ الذي فيه لمع 

  :ما قيل في شعره 

بن لقد اعترف القدماء بشاعرية ابن وهبون ، وشهدوا بفحـولته فقـــال ا  
هو من شعراء جزيرة األندلس وفحولها ، والبريء من مطروق األشعار  : " )3(دحية

بأنه أحد الفحول  : " )4(، ووصفه ابن خاقان" وفحـولها ، ذو اآلداب والفنــون 
البريء من المطروق والمنحول ، تفتحت كمائم رويته عن زهر المعاني ، وأبدت 

ني ، فما يبين في معناه انحالل معاقد ، وال تلين قصائده غــرض المدارِي لُها المعا
 )5(، أما الضبي" قناته لغمز ناقد ، مع أدب منساب ، تفرع من دوحتي روية واكتساب 

، وقال " هو أحد الشعراء الفحول يروي من المطروق والمنحول : " فقال 
، " اني حسـن الشعر لطيف المأخذ حسن التوصل إلى دقيق المع : " )6(المراكشي

أثبت من شعره في مدحــه الفائقة ، وأوصافه : "  فقـال )7(وأما ابن بســام

                                                           
   .2/1/498األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 1(
   .250-2/249 وفوات الوفيات 16/51في بالوفيات الوا:  وانظر 474-2/1/473الذخيرة ) 2(
   .118المطرب ) 3(
   .3/767قالئد العقيان ) 4(
   .387بغية الملتمس ) 5(
   .159المعجب ) 6(
   .2/1/477الذخيرة ) 7(
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 : " )1(الرائقة ما يشهد أنه سابق الحلْبة وصدر الرتبة ، وأخيراً قال العماد األصبهاني
  " .ذكره مؤلف قالئد العقبان في الشعراء المجيدين والفضالء المفيدين 

ماء فقد أشادوا بشاعريته ، واعترفوا بفحولته هذا هو ابن وهبون لدى القد  
وبرأوه من مطروق األشعار ومنحولها ، فشعره لطيف المأخذ حسن التوصل إلى 

  .دقيق المعاني ، أما المحدثون فلم يتعرضوا له بالدراسة 
  :مقتله 

لقيتُ الشــاعر  : " )2(يروى أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة قصة مقتله فيقوله  
عبد الجليل بين لُورقَة والمرية ، فبتْنا نتناشد األشــعار ، ونتذاكر اآلداب أبا محمد 

واألخبار؛ فلما انفجر عمود الصباح ، وحيعَل داعي الفالح ؛ وكان العدو على مقربة 
من البالد ، والناس في ضروب من الخوف واألنكاد ؛ سرنا وفؤاد عبد الجليل يطير 

رعد قَلٌقاً ؛ فأخذتُ أسكِّن روعه بأناشيد من القَريض ، وهو ِلما فَرقاً ، وفرائصه تُ
داخلَه من الوجل كالمدنَف المريض ؛ ال يبدي وال يعيد ، إلى أن أطلعت لنا البِيد ؛ 
مشْهدين وعليهما رأسان يخاطبان ، من الحال بأفصح لسان ؛ فقلت مرتجالً ، والركب 

  : عجالً يجد السير من الفزع 
  َأال رب رْأسٍ  ال تَـزاور  بينَـه    بوبين أخيـه  والمـزار  قَريـ

 و منْبرأنـافَ به صلْد الصـفا فه    و خَطيبوقام على  أعـاله  وهـ
  :فثاب لعبد الجليل عقلُه ، وآب إليه ذكاؤه ونُبله ، فقال   

  المايقـول حذاراً ال اغتراراً فط    ٌل  بـي ومر سليبَأنَـاخَ   قَتيـ
  إنَّـا غريبـنِ  هاهنا: وينْشـدنَا     ريبٍ  للغـريبِ  نسـيبوكلُّ  غَ

يبهنـاك  وذ ـرفقـد زاره  نَس    يـلُهأو خَل صاحب  هرزلم ي  فإن  
بةً  فكَِئيـــبا منظرا فهو ضاحك: ا هو فه    إليـك  وأما   نَصَأم  

                                                           
   .2/96الخريدة ) 1(
   .16/52 والوافي بالوفيات 743-3/741 وقالئد العقيان 123-122المطرب ) 2(
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أن ذلك الرأس قد ذهبت عنه جلدته " أما منظراً فهو ضاحك "  بقوله يريد  
فما أتم قوله . بطول باله ، فهو يحسب مرآه كأنه ضاحك ، وبحسب معناه كأنه كئيب 

إال وعجاجةٌ قد ارتفعت ، وكتيبةٌ قد طلعت ؛ فما انجلت إالّ وعبد الجليل قتيٌل وأنا 
  " .ر مصيب سليب ، وهذا فأل عجيب ، وافقه قد

لما ابتدأت الفتنة بالمعتمد ، بادر الخروج عن البلد ، فلم  : )1(ويقول ابن بسام  
يغْنِ عنه نفاره وأدركه مقداره ، على قربٍ من مرسية،لقي قطعةً من خيل النصارى 

  " . فتورط فيهم،وقضى اهللا له بالشهادة على أيديهم 
   .)2(وقد قتل في حدود سنة ثمانين وأربعمائة  

  :لغته 

إن لغة ابن وهبون بسيطة سهلة مليئة بالعذوبة والرقة ، ألن األغراض التي   
تناولها هي المدح والرثاء والغزل ، تحتاج إلى هذا النوع من األلفاظ ، كما أن 
المفردات التي استخدمها في وصف الطبيعة لم تخرج عن إطار الصورة ، ولذلك 

  .جاءت سهلة بسيطة 
ن ليس فيلسوفاً فتأتي ألفاظه غامضة وعرة وال متصوفاً فتأتي إن ابن وهبو  

  : ألفاظه غريبة عميقة ، ولذلك وجدناه يصف أدبه فيقول 
 ورب أخرقَ  ال يهـدى  إلى فمه    َأصاب  غُرةَ  مـَأموٍل  ومرغُوبِ

 وآفتـى  َأدب  بــاد  فَضيلَتُـه    ار يغري بيمن حيثُ يشفع قد ص
  افس فيمن اللحظ أني ال ُأنكفى     )3(حظٍّ  ومخْبرتي  تكفي  وتجريبي

  :وفي قصيدة أخري وصف كالمه فيقول   
قَـابع اءوا شّقَّ الهٌل كَمـزج4(و(    كَـةةُ َأيامما غَنَّتْ  حيـقٌ كَمقر  

  : يقول ويبدو أن ابن وهبون متأثر بأسلوب امريء القيس ومعانيه ، فمثالً  

                                                           
   .2/1/475الذخيرة ) 1(
   .388بغية الملتمس ) 2(
   .2/1/495األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 3(
   .2/1/495البيت لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 4(
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يبكُلُّ غَـرِيبٍ  للغـريب  نَسـ    )1(ونشدنا إنَّا غَريبينَـاوـا هن ه  
  :وهذا يشبه قول امريء القيس   

يــبكُلُّ  غَرِيبٍ  للغريب  نَسنَــأ    )2(وا هـان هَأجارتنا ِإنَّا غَرِيب  
رثاء الشاعر كما تأثر ابن وهبون بأسلوب المتنبي ومعانيه ، فمثالً يقول في   

  :محمد بن عمار 
ـابضخ الشباب  َل  لي  َأنفي الن   )3(تَخَي اس فاشياًولما رأيتُ الزور  

  :وهذا كقول المتنبي   
  )4(رأيتُ الجهَل في الناس فاشياًولما   ...       ...        ...       ...  

اءت تتناسب إن الشاعر قد وفق في اختيار ألفاظه ، إذ ج: وجملة القول   
  .ومعانيه ، وتعكس حالته النفسية مع خلو تراكيبه من التنافر والغرابة 

  :موضوعاته الشعرية 

  : تناول عبد الجليل بن وهبون موضوعات عدة ، هي   
  : المدح -1

لقد ارتبط المدح بالعطاء في الشعر العربي عامة ، وفي الشعر األندلسي   
نت الرغبة في المـال والبحث عن الشهرة كا: " خاصة ، وكما يقـــول فون شاك 

وراء ارتحال كثير من الشعراء من بالط آلخر دون أدنى شك ، وبلغ األمر بأحدهم 
فيما يروون أنه أقسم أالّ يمدح أميراً بأقل من مائة دينار ، ولكن ال يمكن الجزم أبداً 

أيضاً االستمتاع في بأن النهم إلى الثراء كان بعامة دافعهم الوحيد ، وإنما كان وراءه 
بالد أو ذاك بحياة بهيجة ولذيذة تلتقي فيها القرائح الذكية فتدير حواراً لطيفاً وتتبادل 

   . )5("األفكار العالية وتتنافس حول اآلداب والفنون الجميلة

                                                           
   .  123 والمطرب 3/743البيت لعبد الجليل بن وهبون في قالئد العقيان ) 1(
   . 357 ص97/2البيت المريء القيس في ديوانه ق ) 2(
   . 16/54 والوافي بالوفيات 2/1/494بيت لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ال) 3(
  .البيت للمتنبي في ديوانه ) 4(
   .89-88الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ) 5(
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يؤكد المذهب السائد عبد الجليل بن وهبون في مديح الشعراء األندلسيين على   
قرون بالعطاء ، فحين أعجب المعتمد بن عباد ببيت المتنبي أن اإلبداع في المديح م

  : في مدح سيف الدولة الحمداني 
هورازم ىطيى المعلها  م  1(َأثَاب(    ةبِنَظْر  تْ منك  العيـونرإذا ظَف  

  :قال عبد الجليل بن وهبون مرتجالً   
  احاد شعر  ابنِ الحسينِ فإنم لَِئن    تُجِيـد العطايا واللُّهى تَفْتَح  اللَّهـا
ـَريضِ  ولَو درى    )2(بَِأنَّك  تَـروِي  شعـره  لَتَألَّهـا   تَنَبَأ عجباً  بالق

إنما تجيد العطايا : " إذن الدافع لقول الشعر كما يقول عبد الجليل بن وهبون   
ن لعبد الجليل بن وهبون في ، وحين ينشد بعض الحاضرين بتبي" واللُّهى تفتح اللَّها 

  :مجلس المعتمد بن عباد هما 
  قَـلَّ الوفَـاء فَما  تَلْقَاه  من  َأحد    وال يمر  ِلمخْلُـوق  عـلَى  بـاِل
  وصار عنْـدهم  عنْقَاء  مغْرِبـةً   )3(َأو مثَْل ماحدثُوا عن َألْف مثْقَـاِل

اآلن حدث : " مثقال ، فيأتيه الشاعر شاكراً ليقول له المعتمد بن عباد  يرسل له ألف 
  بها ال عنها يعني ألف مثقال 

إن عصر الطوائف الذي نشأ فيه عبد الجليل بن وهبون قد شهد ازدهاراً   
كبيراً في غرض المدح حيث كان سوقه رائجاً لوجود التنافس الشديد بين ملوك 

 ، فعندما مر )4(استقدام الشعراء وانتقاء المتميزين فيهمالطوائف ، فكل كان يسعى في 
عبد الجليل بن وهبون بالمرية وملكها حينئذ أبو يحيى بن صمادح اهتز لعبد الجليل 
واستدعاه وعرض له بجملة وافرة من عرض دنياه ، فرفض ابن وهبون هذا 

ده لم يكن  ، وهذا الموقف من ابن وهبون يؤكد لنا أن غرض المدح عن)5(العرض
تكسباً محضاً بل اقترن بإعجابه بالمعتمد بن عباد ، والحق إنه من التجني رمى المدح 

                                                           
   .3/49البيت للمتنبي في ديوانه ) 1(
   .2/95 والخريدة 118 والمطرب 110البيتان لعبد الجليل بن وهبون في رايات المبرزين ) 2(
   .159البيتان لعبد الجليل بن وهبون في المعجب ) 3(
   .130األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ) 4(
   .2/1/475الذخيرة ) 5(
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عنده بالتكسب بل كان ممزوجاً بين إعجاب ابن وهبون بمليكه المعتمد بن عباد وبين 
  .التكسب حيث إن اللُّهى تفتح اللَّها 

عند عامل المعتمد ومن نماذج المدح عند ابن وهبون قوله عندما توقف مرتبه   
  :بن عباد 

طائفةً     تقضى بتخليدها  هـذي األناشيـد  األمالك معشــر ألستم  
  كمفإن  نقصتم  أناساً من  نوالـ    فحقَّ  منكم  ألهِل  الشـعر  تزييد
 لَكُـم  خُلقْنَا ولَم  نُخْلَقْ  ألنفسـنا    فِإنَّمـا  نحن  تحميـد  و تَمجيـد

  
  يا صاحب المجد ِإن المجد سائمةٌ     لم  يكـن بالشعرِ تقييـدتضلُّ إن

  خُذْني بما شئتَ من غراء شاردة   يصغى األصم  إليها  وهو مفـؤود
إرقـاٌل  وتوخيد  الرزق اُل  له    في ساقةزال  ي نم بتقصيره واعذر  
  وتَ مما أنت واهبـهال يدرِك الق    حتى يطـوَل  من العماِل  تنكيـد

منـك  هوتأييـد  ترفيـيهـز  رِ  إالّ خاط    هيقـظٌ وليس  للشِّع  ر  
 وما المـدائح  إالّ بالملوك  وهل     )1(يبدي سنَا العقد إالّ النحر والجيد

وعلى األرض األندلسية ظهر لون جديد من المدح ، فلم يعد الشعراء   
بية القبلية وال الخالف بين قبلية وأخرى على الماء يستطيعون أن يتغنوا بالعص

والمرعى وحل مكان ذلك التغنّي بجيوش اإلسالم الضخمة تُقاتل ضد القوات المسيحية 
التي تجمعت في الغرب ، بدالً من دعوة رفاق الخيمة للثأر دموياً لقريب اغتيل اتجهوا 

 يهدد أعداء الدين بإخراج إلى إثارة الشعب كله كى يدافع عن األندلس الجميل حيث
   . )2(المسلمين منه

وارتبط قسم كبير من شعر الجهاد بالمدح ، فقد كان القائد هو المحور   
األساسي للقصيدة الجهادية حيث تتجمع األحداث كلها حوله ، ويترك الشاعر للقارئ 

                                                           
   .2/1/503األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 1(
   .101-100الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ) 2(
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 تخيل المعركة من خالل حديثه عن دور القائد فيها ، وبذا تكون القصيدة سلسلة
 ، ويظهر هذا اللون واضحاً في مدح عبد الجليل )1(متصلة الحقات من مواقف البطولة

بن وهبون للمعتمد بن عباد ، ويذكر ثباته يوم وقعة الزالقة بين جيوش المسلمين 
  :   والروم ، ومنها 

 والي   بحيثُ  تَلْحظُك  العـوقَفْتَ    ام إلى  موارِدهــا  هيـن  وهـ
ام  صارِمك  الحسـو شَقيقُك  وهـ اعِ   إالّ ولم   يثْبتْ   من  األشيـ  

ام ابِي  الغـرارِ  وال  كَهـال  نفـ انٍ نٍ  في  يدى  مـاضٍ  يمـيما  
  

مخـاض  به  الحأن   ي  دـوتَع رفُك  بل  فُـ   امط  لْكمحولم  يَؤاد  
َأدحر  ـارال  ي  خَطْب   ـاه تَّ      راما  به   ثَبـاتَ   القُطْب  لمثَب 

 روا وعادتك  الطعان  فإن   يخـ     )2(المجوادك  بالطعان  فمـا  يـ
  : الرثاء -2

لقـــد نحــا عبد الجليل بن وهبون منحى متميزاً في رثائه قال عنه ابن   
في ، قلّما عرج عليه عربي ، وإنما فزع إليه المحدثون من وهذا معنى فلس: " بسام 

الشعراء ، حين ضاق عنهم منهج الصواب ، وعدموا رونقَ كالمِ األعراب ، 
   . )3("فاستراحوا إلى هذا الهذيان استراحة الجبانِ 

 مشابه لمذهب المتنبي والمعرى - كما هو واضح -إن مذهب ابن وهبون   
ة الحياة والموت والبقاء والفناء ، يقول ابن وهبون في رثائه ونظرتهما نحو فلسف

  : ألستاذه أبي الحجاج األعلم الشنتمري 
  اء وم  بقـسبق  الفنـاء  فما  يد   اء تفنى  النجـوم  وتسقطُ  البيضـ

اً نفسي وحسي  إن  وصفتهما  مع    اء   يذوب  وصخــرةٌ  خلقـآٌل
  ا   كيف  مآلهاُللو  تعـلم  األجب    اء ـا  أرجلمي لما  امتسكتْ  لهع

                                                           
   .241شعر الجهاد في عصر الموحدين ) 1(
   .2/99 والخريدة 120األبيات لعبد الجليل بن وهبون في المطرب ) 2(
   .2/1/480الذخيرة ) 3(
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  م إنا  لنعلم  ما  يراد  بنـا  فلـ    واء القلوب  وتُغْلَب  األهــتعيا  
 ى طيفُ المنايا  في  أساليب  المن    ـة  األدواء وعلى  طريق  الصح

بلد  ترى بتعاقبِ األضداد  مما  قـ   اء تْ  عليك  الحكمـةُ  الشنعـج
 ن إبصاره ماذا على ابنِ الموت م    اء ولقـاِئـه  هـل  عقَّت  األبنـ
براء وأبي  بحيثُ  تواصـت  ال غ دى أيغرني  أن  يستطيل  بي  الم  

  
 و  ثابتٌ لم  ينكر  اإلنسان  ما  ه   ت  اآلراء في  طَبعـه  لو  صحـ

 ه وت المرء بعد حياتـونظير مـ     )1(اء  األعضأن تستوي من جنسه
فهو يرى أن الحياة والموت ، أو البقاء والفناء أمران من طبيعة األشياء ،   

ويقول من القصيدة . والموت ابن الحياة . والحياة بنت الموت . ومن سنن الكون 
  : نفسها 

ثُ اسيتَقَلَّ  بها الثَرى  والمــح اء لى ما  النَّفْس  إال شعلةٌ  سقَطَتْ  إ  
رء  عند وجودها مكذبتْ  حياةُ  ال     )2(داءوجد الحمام وكان منـه الـ

. هما الماء والتراب . فقد جعل ابن وهبون النفس شعلة يحملها عنصران   
     .)3(ويرى أن حقيقة الموت ماثلة  في الحياة ، فهما متالزمان

 عندما قتله  كما رثى عبد الجليل بن وهبون صديقه الشاعر محمد بن عمار  
  : المعتمد بن عباد ، يقول 

  ي ى  األيـامِ  خُبراً  فباطنقتلتُ  بن   اب لى  شبـا  يبدو  عمشيب  ومـ
 اً  رأيتُ الزور في الناس فاشيـولما   اب تخيل لي أن الشبـاب  خضــ

  مٍ  محمــد وآليتُ  لوال  ملْك  لخ    اب كـان  ملك في األنامِ  لبـلما  
راب ـو خألصبح  ربع المجد وهـ ه  ابن عمارٍ  وفاضـُل  سعيـولوال  

ـاب ان يدرى للحوادث  بـ كـوال  يبتغي  المجد من حيث  يؤتي وماكان  
                                                           

   .479-2/1/478األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 1(
   .483 ؛ 2/1/479البيتان لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 2(
   .137األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ) 3(
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 َأرض العدو صـواعقٌ  وال أحرقتْ   العفـاة سحـاب  مطَرتْ أرضوال 
لموسى وهل دون السحاب حجـاب   ـح وزارةً هـارون أص كـان وما  
بعيد الرضى في النصح ما كان راضياً    لو أن  لـه  السبع  الشداد  قبـاب 

راب  ورود ولو أن الحمام  شـــ و  أن  األسنَّـةَ  مركب  نهوض  ول  
  

  مضى مثلما يمضي القضاء  وهزه    همـام يهز الجيشَ وهـو  هضاب 
ـيرةٌ درِ  شمس  منكما اقترنت  بالب    مناب وب عـن سناها في الخط له

مثوكلُّ  م  ثيبٍ  بالوفـــاء ة  وافي   ـابالمــود صــاع لَهـاً فكاي 
  ومن  كأبي  بكرٍ  لبكـرِ  مكـارمٍ    ـا من  ثنائي  حلْيةٌ  ومـالَب لهـ

 ـةٌفَتْ بـه فـوق  السماكين  همأنا    أنـافَ  عليها  عنصـر  ونصاب 
يــوم اللقــاء  ضراب   ولحظتُه   خطب فَلَفْظَتُـه  المهابــة  ةٌ يـوم  

 زِل  مثلما ه سنَّةٌ  في الجـد والهـل     )1(تُدار كؤوس  أو  تُدقُّ  حـراب
  : الغزل -3

وكانوا فيه مقلدين لبعض " الغزل بالمذكر " لقد شاع بين شعراء األندلس   
أمثال حماد عجرد وحسين بن الضحاك وأبي نواس ، ولكنهم لم شعراء العباسيين من 

يسفُّوا فيه ويفحشوا كما فعل هؤالء الشعراء ، ولم يكثروا منه كثرة أبي نواس مثالً ، 
 بيت  )2(فيه نحو ألف" غزل المذكر " ففي ديوانه باب خاص بوصف الغلمان يسمونه 

 وهبون فإننا نجده قليالً ، يقول وإذا نظرنا إلى الغزل بالمذكر في مجموع شعر ابن
  : متغزالً في غالم متلثم 

ذَاب ـه  العـويعذُب  فــي  محاسن ـه ـزاٌل  يستَطاب  الموتُ  فيـغَـ  
 اً وى  وشوقـيقَبلُه  اللِّثَـــام  هـ   )3(ـديه  النِّقَــابويجـني  ورد  خَ

                                                           
   . 495-2/1/494األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة  ) 1(
   .173األدب العربي في األندلس ) 2(
 2/252 وفوات الوفيات 16/56 والوافي بالوفيات 387البيتان لعبد الجليل بن وهبون في بغية الملتمس ) 3(

   .2/96 والخريدة 3/770وقالئد العقيان 
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إشبيلية فَتى أجمَل من جاَل في خَلد ؛ وكان عبد كان ب : )1(قال ابن خاقان  
الجليل هذا يجد بِه وجد اَألحــــوصِ بدعد والراعي بهند بني سعد وكان الفَتَى 
ينافر وصلَه ، ويطْرد في مباعدته َأصلَه ، إلى َأن َأطَلَّ شَعر عارِضه ، ودلَّ 

، هعارِضوقال لم ، هتداعبم نم هبدنُو ادتَعواس ، هتداعسإلى م فعاد :  
جـثَ وباع ثـاَ فإنرقَّ لي وتْ    ـدي رهِرفُـوناً طَاَل ما سج اوِدع ميانَو  

  عانَقْتُه وهـالُل  اُألفْق  مطَّلـــع     فَباتَ مـن  كَمدي  حيران مكْتَرِثَـا
 َأثار لَحظي طريقاً فَوقَ عارِضـــه    ااروتُ فـي  َأثْيابِه  نَفَثَـان هـوك

  وكان  للْحسـنِ  سر  فيــه  مكْتَتم    ا وشَى بِه ناظـري من طُول ما بحثَ
ا ثُ وجــدي كُلَّما انْبعثَـا زاَل يبعم   رِهبص  علَى  بلْبـــاِل مالم  تَـدلٌّ  

ـِهمن آِل مذْح   ا عهد مـن ودي وال نَكَثَلَـم ينْقُضِ ال   ـجِ لي شَخْص كَلفْتُ بـ
ولعل تغزل ابن وهبون بالمذكر كان في شبابه ، ألنه مال إلى التدين في كبره   

  . كما ذكرت سابقاً في أخالقه 
ثم ومخالفة الشريعة في إن ابن وهبون بغزله في المذكرلم يقع في تجربة اإل  

وإنما هى تجربة كالمية . السلوك ، ولم يخرج إلى المحرمات في الممارسة العملية 
   . )2(في األشياء التي ظنها من المعاصي

وقد وقفت على تسع عشرة مقطعة وقصيدة غزلية من مجموع شعره الذي   
  . وقفت عليه وهى إحدى وخمسون مقطعة وقصيدة 

ن في قصائده هذه المفردات السهلة واألسلوب البسيط ويستخدم ابن وهبو  
  :ليفهمها رجل الشارع العادي يقول 

 تعرض  لي  ِليسقُطَ  في  حبـــاِلي    اق  ـد  شبه  اتفـطَ  تَعمـسقُـــو
اً   بـات على  المـدامة  لي   نديمـو    اقي ســونه  للغُنْـــجِ  وبين  جف

  إلى  أن  مـال  مــن  سنَة  الحمياَّ     رواق ـدود  الـ  ممـوقام  الليــُل

                                                           
   .775-3/774قالئد العقيان ) 1(
   .12ديوان ابن عبد ربه : انظر ) 2(
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ا  رقبِسهعقــــدكـان  ي  طب الهميانِ  عنوحـ   ـاق  ـه ــلَّ  معــاقد 
  وصار على  كرامته  بســاطــاً      )1(اقق  بسـاولُفَّتْ  بيننـــا  سـ

  : وصف الطبيعة -4
ب الشاعر األندلسي في وصف الرياض المزهرة والحدائق الغن والبساتين لقد أعج  

المثمرة حيث األشجار ندية األغصان مورقة ، واألطيار مغردة على هبات نسائم الربيع 
والجداول منسابة ، وكل هذا من شأنه أن يخلق جواً سمحاً بهيجاً يشد الشاعر إليه ليقضي 

 ، وانظر إلى ابن وهبون وهو يصف )2( عن مشاكل المدينةفيه أحلى األوقات وأسعدها بعيداً
  :زورقاً فوق الماء في ليلة ليالء ، يقول 

  الَءبِمنْظَـــرِ  لَيلَـة  لَيــب  َأعج   وقَ الماءتُجنَـى  بِهـــا  اللَّذَّاتُ  فَ
  ـدي  بِغُـرة  َأغْيــ  يزهفي زورق    ـاءثْــَل  الـبـانَة  الغَنَّـاُل  ميخْتَ
كَالبـدــر  والجالنَّس  نيرِ  باءزا    ودنَـتْ  يهِـقَـرجنِ  بِوتَيعالشَّم ـهـه 
ركالبمــامِ  سقُ في غَمخْفي قا    )3(اءمنْهم ءوض ـاءتَ  المتَح  والتَّــاج  

وغير المهمة عند ابن وهبون ، وما بقي له إن وصف الطبيعة من األغراض القليلة   
  :من قصائد ومقطعات تتناول الموضوعات التالية 

  ) .18 ، 3( وصف بازياً في المقطعتين -1
  ) .4( وصف النيلوفر في المقطعة -2
  ) .25 ، 2( وصف زورقاً في نهر إشبيلية في ليلة ليالء في المقطعتين -3
  ) .27( يصف حرشفة في المقطعة -4
  ) .31(صف استدارة البحر بجزيرة شلطيش في المقطعة  ي-5
  ) .40( يصف صفة األسطول في القصيدة -6

وإن وصف الطبيعة عند ابن وهبون بقي ضمن إطار الصورة ، ولم يخرج عنها   
  :فيمثل أبعاداً جديدة تدخل حيز البوح النفسي والتعاطف والتمثيل ، يقول في وصف النيلوفر 

نسيم الح يشْبـه  رـه  يــحكَـ    ـبيبوبِر لَوفَـةهـــى    بِنَيرٍ   تُز  
                                                           

   .2/1/144األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الذخيرة ) 1(
   .90مدخل إلى األدب األندلسي ) 2(
   .3/769األبيات لعبد الجليل بن وهبون في قالئد العقيان ) 3(
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التمـينِ الغوِلح  ــسالشَّم  نَـا  وقْتُـتى ح    روبإذا  الليــل  د ـه  
  ـهقَ  جفْنَيــه  عــلى  ِإلْفـَأطْب    )1(ـاء حذار الرقيبوغَاص في المـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشعر عبد الجليل بن وهبو
-1-  

                                                           
   .2/251 وفوات الوفيات 16/55األبيات لعبد الجليل بن وهبون في الوافي بالوفيات ) 1(
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     قال عبد الجليل بن وهبون في رثاء أستاذه أبي الحجاج يوسف بن عيسى 
  ] من الكامل : [ المعروف باألعلم الشنتمرى من قصيدة أولها 

  اءبقَـا  يدوم   سبق  الفنـاء  فم-1    اءـوم  وتَسقـطُ  البيضى  النُّجـتَفْنَـ
  ـاًي وحسي إن وصفْتهـا  معنَفْس-2    ـاءآٌل  يذُوب   وصخْــرةٌ   خَلْقـ
ـُه جبـاُللَو تَعـلَم اَأل-3    ـاءعلمي  لَما  امتَسكتْ  لَهـا   َأرج   اكَيفَ  مـآل

  ـم مـا  يراد  بِنَـا  فَلَـم إنَّا  لنعل-4    ـا  القلـوب  وتُغْلب  اَألهــواءتعي
ـَاليب المنَ طيفُ ا-5     اَألدواءة  ـريق   الصحوعلى  طـ   ىلمنـايا في  َأس
  ـرىـا قـد  تَمتعاقبِ األضداد مب-6    ـاءـك  الحكْمــةُ  الشَّنْعجلبتْ  علي

ول  هـِلقــاِئــهنَــاءاَألب  قَّتمن  إبصاره-7     ع لى ابنِ الموتـاذا عم  
الغــبراء  َأبي  بحيثُ   تَواصـتني أن يستطيل-8    وأيغــر الم دىبـي  

علفـي   طَب   ـهاآلراء   تصح   مـا ه-9    و اإلنسان ينكر ـو ثـابتٌ لم  
  ونظير موت المرء  بعـد حيـاته-10    اءي  من   جِنْسـه   اَألعضأن  تَستَو
  اي  للصحــيح  وإنَّمفٌ  يبكَّ دن-11    اء   لـو  تَشْـعر  اَألحيـاَأمــواتُن

  وسواء أن تجلى اللحاظُ من القذى-12   ـاءنتضي  من  شَخْصهـا  الحوبأو  ت
  ـا النفس إالّ شعلةٌ سقطتْ إلى م-13    اء   بهـا  الثَّـرى  والمحيثُ  استقلَّ

   خلصتْ تعود كما بدت حتـى إذا-14     مشقَّـةٌ   وعنـــاءالصِ الخَـومن
جِـدو ومنْـه كالحم ــامعنـد وجودهاكـذبتْ حياةُ-15    ـان  الداء المرء   
  ـم  الردى هللا أي غنيمة  غَنــ-16    ــواءالفجـائع  غـارةٌ  شَعـن  وم

  ـى امحتْمن كان غُرةَ جنسه حت-17    ـا  دهــاءفــإذا  الـبريـةُ   كلُّه
والخضـراء   راءالغَــب   عظم-18    لتواصت لو تشخَّص ضهجبـٌل تقَو  

بِح    ال  يـدوم   أنالدأمـاء   مـا-19    الـه غيضممنه شاه و قد غاضد  
ه فنفيتُـه  ِلـال أكـبرتُ  نَعي  ج-20    ـاءو  الجليــةُ  مـا  عليه  خفـوه

  به عسى  ابن عيسى من يقول مات-21    ـام  رجــاء شفقاً  وليس  مع  الحم
 ورةٌ أفـال  حمتْهُ  فضــائٌل موف-22    اء ـةٌ   تعنو  لهـا   العظمـاللـوج
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  وأذمةٌ  في  سـر  لخـمٍ  طالما -23    ةَ  حقّهـا    األمـراء خَدمتْ  رعايـ
  لْفَ سريره  الدمعِ خَشهروا سالح-24    ـاتـرات   غناء إذ  لم  يكــن   للب

  ال  رحنا  به  بـل  بالسيادة والع-25    ار  مسـاء ــم  والنهوالشمس  نجـ
هم    فالسير والء   على س-26    ـٌل   والعثــار سبيله  نطأ القلوب  ـواء  

ـاره  أخذَ األسى  فيـه البرود  بث-27    الء نـاه   الزهــو   والخيـا  جمم
  ـوده  حتى إذا  بلغـوا  به  ملح-28   ء  أنَّـه   الجـوزاقمنـا   بـه   لـو

ـاء لَتْــه   عرصـــةٌ    فيحفتناو  ه ضرب الهدى في لحـده  بيمينـ-29  
ه  ه  التنزيُل  يتلـــو  نفس وأظلَّ-30   ـراء  الق بتــالوة   لـم يؤتهــا  

بزواهرٍ هـي سـواء   مستصحباً-31    والـنجــوم متأنّسـاً  أعمـالَــه   
 ـا  أنفـساً  ولربما استخلصتَ من-32   ـالء ضريحـك والصـدور  ج مألتْ
  اظرٍوهنـاك لو كُشفَ الغطاء  لن-33    حــديقةٌ   غنَّــاء القليبِول  حــ

 تَ  لقـاءجِبمنك  وقد  ح  ــملـو ح  وةٌ في الجب إذ يحوي سميـك  أس-34  
  ياتُربةُ استبقي سنـاه ، ويا فـال -35   ـريمــةٌ   شنعـاء ك  جـال   تَلْحقَنْ
ـُل   من   شفقاتها   األعـداء لم   تخ   ـوانح  رطبة  اللّه  في  وفي  ج-36  
  هيــة  نحن وأنتـم  شـرع بأبن-37    ركـاءابِ بفقــده   شـالمص وعلى

  ائــهادمكم إلى  عليــ قوهزوا-38     الفتخـاء ا ــقـد  رشَّحتْ   أبناءه
  ها  وقـد شبهتُ ماثـَل  رسم أم-39    ـراءـة  الغـسطراً  فثـم   الحكمـ

  واعجب لذاك الخطِّ في صفح  الثرى-40    اً  ما   له   إحصـاءـاز  علمأن حـ
ـالء ذه  اآلفـاقُ  منْــه   ممن  هـ  ـع واحد أنَّي  وسعتَ وأنت مضج-41  
ـلوا  بصعيـده يـا زائريـة تكح-42   اء  البصـائرِ  تلكــم   البوغ كُحـُل

 واإليمـاء   هـا   اإلسهـابتْ له فاها الجدالةُ  فانطـوى -43   في   طيفَغَر  
  قَسم األنام تراثَ علمك فاستـوى -44    اء ء   والقربالبعــدا نَيلـــه فـي
 ا كنَّـا  عبيدك  في اعتقـاد نفوسن-45   فـي  اعتقـــادك   أنَّا   أبنـاء إذ  

 ـا ـ يا ملْبس النُّعمي يجر  ذيوله-46   ـةٌ  وطفـاء لبستْ   ثـراك   غمـام
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  ـا وبكتْ عليك الشمس حقَّ بكائه-47    راء ان   قـد   تتفاقـد   النظـأن  ك
  ه عـاللَةَ خـاطرِ دلّهتَ ـاخُـذْه-48   اء    اإلعيـاءهمن  حيثُ   ينشطُ  جـ
 دة قامتْ تنـاوح فيك كــلَّ قصي-49    زوراء  ـا   ـثَقَّفْتُهــا   وقناتُهــ

  :التخريج 

   .485-2/1/478   األبيات في الذخيرة 
-2-  

  ]من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
نَى   بِهاللَّذَّـا  تُج قَ  الماتُ   فَـول-1    اءنْظَـرِ   لَيبِم   جبَأع لَي   ـةالَء  

  د   يزهى   بِغُرة   َأغْي في زورق-2    ـة   الغَـنَّـاءيخْتَـاُل   مثْـَل   البانَ
كالبزاءـوــرِ   والجالنَّس   نيرِ با-3    ـددنَتْ   يتَ قَرعالشَّم  هِهجنِ   بِويـه  

مـامِ   سقُ   في  غَمخْفي   قركالبا-4    اءمنْهم   ءوض  تَ الماءتَح  والتَّاج   
  :التخريج 

   .3/769   األبيات في قالئد العقيان 
-3-  

     قال عبـد الجليل بن وهبون في وصف البزاة ، وقد أرسلت البزاة يوماً بين يدي 
  ] من الكامل : [ باد ، فاستحث الشعراء في وصفها المعتمد بن ع

أبـدع  األشيـاء   ـورةٌصيـد قبـلك  سنَّةٌ   مـأث لل-1    لكنَّهــا  بــك  
   تَمضي   البزاةُ  وكلَّما    َأمضيتَها-2    ـراءشع بخــواطــر    العاطيتها

  :التخريج 

:  ويروي األول فيه 16/55ت  والوافي بالوفيا4/260   البيتان في نفح الطيب 
  " .عاطيتها " بدل " عارضتها : " ويروي الثاني "  أبدع " بـدل " أعجب"

-4-  

  ] من السريع : [      قال عبد الجليل بن وهبون في النيلوفر 
  ى    بِنَيلــوفَرٍ وبِركَــة    تُزه-1    ح    الحبيبسيمـه    يشْبــه   رينَ
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  ـه الليـُل  دنـا   وقْتُـتى  إذا ح-2    ينِ    المغيبشَّمس    لحومـالت   ال
ح  في المـاء  غَاصوالرقيب   3    ـذَار-ــهعلـى  ِإلْف   هفْنَيــقَ  جَأطْب   

  :التخريج 

   2/251 وفوات الوفيات 16/55   األبيات في الوافي بالوفيات 
-5-  

  ] من الوافر : [  في ذم المعذَّرِين من الغلمان      قال عبد الجليل بن وهبون
  بنْصيى   خَــداً   صليبوبك-1    ا  ِللشَّج   يستهيـــم دـروَأمـلِّ   واد 

  ه دعوتُ  دعـاء مظـلومٍ   عليـ-2    ـاًــه   مستَمعـاً   مجيبان  اللوكـ
لَّقَ   من   ععالذُّنُوبو    ــهي3     ـاذَار- قَهنَ فَطَوبمـا    ج   ـانمالز  اه  

  :التخريج 

 ؛ 3/2/269 ، والبيت الثالث في الذخيرة 145 - 1/1/144   األبيات في الذخيرة 
4/1/346.   

-6-  

     قــال عبــد الجليل بن وهبــون مــن قصيــدة في مــــدح 
  ]من الطويل : [ المعتمد بن عباد أولها 

  وتصوب   أربع  الندى  تهمي به  -1    ـوبوي لـه   ونثال  نأـومغنى  الع
وقام  لسان    المجد   وهـو   خطيب    2-  بحيثُ استقلَّ  المجد  فوقَ  سريره 

  ُل  ودي  ضاحك سقـاك غمام مثـ-3    ذوبكأن  سماء   الصحوِ  منـه   تـ
    فاء ظلُّ العيشِ  وهو  مقلّص وال-4   وب  مش وهــو  عليك  وال  صافيه 

  ـديةًوال آل مـزورا عليــك   غُ-5    الصفحتين  طــروب ان  يمسيزمـ
  ولك  هــزةٌ وال إنفك  للخطي  ح-6    ولألعوجيـــات  الجيـاد   دبيـب

  ل  إنَّك  رحمــةٌ لقد رقْتَ حتى قي-7    ـوب   قلــارعينوإن  أكـفَّ  الض
 ـم   وأكفّهـ  كـأنك  بيـتٌ  نادر-8    ـدهــن   حبيبأورى  زنـر خواط

  ةطلعتَ  كريعـان  الشبيبة   روق -9     البياض  مشيبفكذَّب   في  دعـوى 
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  : ومنها يخاطب الربيع 
  أراق  على عطفيه  منه  طـالوةً-10     الجبينِ   مهيبهرِ ملتاح ـدى  الدمـ

  حـاله   فـإنّـما إذا رسبتْ يوماً-11   في  منتـداك   رسوب  سمـاك  العال
زْل  فيا أيها القصر المبارك ال تـ-12    ـيب الحــلّتين   قش وأنت جـديـد  

  دم  بـه  ويا أيهـا الملك  المؤيد-13    وب   أو   يثـار   عكـوبليتْرع  ك
   فيه سرح اللحظ من طَرف باسل َأسم-14     عشيب ريه مراد  الـوغى  فـي ناظ

   ستظــأره  أم  الـنجومِ   تحلُّه-15   غروب   لها   كوكب   ال حان   منه 
 ورة  ص محيطٌ بما أحببتَ من  كلِّ-16    ريب    شَكْلُهـن   قــك   حتىتروقُ
نِ  وهـو  هضيبأفَاريدزضِ  الحومـ-17     ردون الس كبومـن حاوك كأنَّه  

  إلى   طُررٍ  تحكي  أصائَل  ملكه-18    ار   تصـوبتكـاد   بأنـداء  النض
  ومن  مرمرٍ أحذاه  رونقُه المهـا-19    ـوه  مصيب وهفأخطأ   فيه  اللحظُ  

  ـةفيئ للرياحـين   عليـه وبحرٍ-20    مخضر    الـبرود   مصيبكيمنـاك
  هئن كــان مكظوماً  كغيظك  إنَّل-21   شيبوُل   األديمِ   خكعرضـك   مصق

  أرى حور األحداق أو رونق الطلى-22    طـاله   ففيـه   للعقـول  خلـوب
  ـاب منـك  بشاشةًأجْل  إنما يجت-23     جيَئة   من   فوقـه   وذهـوبا لهـ
  لي الزهـرِ   يجتوإالَّ فمـن آدابِك-24     عليــه   رطيبه   در   لــداًفرن

  كما ضاع من أهدابِ ثَوبك  نَشره-25    ـؤك   طيبـعيد  مس وطوكـلِّ ص
   وكلُّ  هــواء  ظلِّـك   سجسج-26    وكلِّ  مكـان   فـي  ذراك   خصيب
     وأنامـٌل   إليك أشارت   أعين-27    وفيـك  ُأجيلتْ  ألسـن    وقلـوب

   كأنَّك من  طبع  الحيـاة  مركَّب-28    كلِّ  الـنفـوسِ   حبــيبفأنت  إلى
    أمـا   دالصه ميلك كمـا تهواه-29      بــرده     فمنيبـاوٍ   وأمــافغ

  ادة لم  يـزْلموفّر أعطـاف السي-30     منــه     وجيبداء األعـبأفئــدة
   سنانـه إذا ضاق في الهيجا مجر-31     منـه   رحيباطَ   السيف فإن   منـ

  ه  حـارك  للملك  ثُـم  حنيفُلهم-32    ـاَل  سبيبسما  كاهٌل   منــه   وس
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  وكانوا عليه في الزمان  فوارسـاً-33     وشيب  علَتْــه   وشبـان  تروق  
    نعيمٍ   وشــدةوسنَّةُ مجـد من-34     محكمةٌ   وقطوبعلى  الدهـر منهـا

35      وهـو  خضيب  الليِلوينصَل ثـوب-واألفقُ أشيب ليخضب منها اليـوم  
  :  ومنها في صفة بنية 

   ثغور على المجد التليد  ضواحك-36    وبـد   إلى المجد  التليد   تصـوأيـ
الغرارِ   قضيبكمـا  اهتز  37     مخشوب-طْفُهع  ترقرق عنه الملك  واهتز   

  سهامهـا الك  مشابه ال تخطى ع-38    صيبـا   فتـوي   إلى أغراضهفتهـ
نْهـا ا لحربـّ-39    وهـو   قَطُوبوتبسم  ع   داء  مهابةًأثنـاء  الـنـأل  تم

  ـام  ذَخَرتَه ويهنيك عيـد  للصي-40     عنـه   مثيـببـأن  اللّـه ـٌلكفيـ
  سم  طالقـة وعيد  عليه منك  ر-41      منــه  مغيبـاَل طَـكأوبِ حبيبٍ 

  ن   بهائك  حلّةً خلعتَ  عليه   م-42   وق  العروس جيوبكمـا  عصفرتْ  ف
  عليه من مديحك  فَوحــةٌ ونمتْ-43     فـوق  الرياضِ  جنـوبكما  مسحتْ

  :التخريج 

   .519-2/1/516   األبيات في الذخيرة 
-7-  

   ]من الطويل : [     قال عبد الجليل بن وهبون 
  ال  حذاراً  ال اغتراراً  فطالمـ يقو-1    ـر   سليباخَ  قتيــٌل بـي  ومأنـ
    إنَّا  غريبان   هاهنـــادنا وينش-2    ـريبٍ   للغــريبِ    نَسيبلُّ  غَوك

   فإن  لم يزره  صاحب  أو   خَليلُه-3    ـر   هنــاك  وذيبنَسفقـد  زاره 
   فها هو  َأما  منظراً  فهو  ضاحك-4      نَصبــةً    فَكَئيبـا إليــك وأم

  

  :التخريج 
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 والبيت 388 وبغية الملتمس 123 والمطرب 3/743   األبيات في قالئد العقيان 
 2/250 وفوات الوفيات 16/52 والوافي بالوفيات 649-3/2/648األول في الذخيرة 

.  
-8-  

ن من قصيدة في رثــاء الشاعر محمد بن      قال عبـــد الجليل بن وهبـــو
  ]من الطويل: [عمار 

شب  وممشيب  ـا  يبـدو عـليراً قتلت  بني  األي-1    ـابفباطني  امِ  خُب    
  اًاشيولما رأيتُ الزور فـي الناس ف-2     أن   الشبـاب   خضابتخيل   لـي 

 ـمٍ  محمـد لـوال  ملْك  لخ وآليتُ-3   ي   األنـامِ  لبـاب لما كـان  ملك  ف
 ارٍ وفاضُل  سعيه  ولوال  ابن  عمـ-4    ـراببح ربع   المجد  وهو   خألص

   وما  كان يؤتي  من  حيث  يبتغي -5   ـاب ـوادث  بان   يدرى  للحوال كـ
تْ  أرضطَرسحابوال م  صواعقٌ -6    العفـــاة العدو وال  أحرقتْ أرض   

 وما  كـان  هارون  أصح  وزارةً -7     دون  السـحـاب حجاب وهللموسى
  ـد الرضى في النصح ما كان راضياًبعي -8     الشــداد  قبابالسبع ه  لـو  ان   ل

ولــو ورود شـراب   الحمام   9     أن- ولو  أن  األسنَّـةَ  مركب  نهوض 
  مضى مثلما يمضي القضاء وهزه -10    اب هض  همام  يهز  الجيشَ  وهــو

   كما اقترنت  بالبدرِ شمس  منيرة -11    ي الخطـوب منابله عـن سناها فـ
     وافياً  فكـايلَه  صاع   المودة-12      بالوفــاء   مثــابـلُّ   مثيبٍوك

   لبكرِ  مكــارمٍومـن كأبي بكرٍ-13     حلْيةٌ   ومـــالبائيثنـن ملهــا
 ـه  فوق  السماكين  همةٌ  أنافَتْ ب-14    اب نــافَ عليهــا عنصر   ونصأ

ـةٌ  فلفظَتُه  يـوم  المهـابة  خطب-15    رابضــــاء   ولحظتُه يـوم اللق
 ي  الجـد والهزِل مثلما  له  سنَّةٌ ف-16     تُــدقُّ  حــرابـؤوس أوتُدار  ك

  :ومنها في وصف كالمه 
زجعقٌل  كماو  اءــوشَـقَّ اله رقيقٌ  كم-17    ـاب  كَةا  غنَنَّتْ  حمامةُ  َأي  
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  :التخريج  

 أيضاً 1/1/14في الذخيرة ) 17( والبيت 495-2/1/494   األبيات في الذخيرة 
   .16/54في الوافي بالوفبات  ) 2 ، 1(والبيتان 

-9-  

  ] من الوافر : [ متلثم      قال عبد الجليل بن وهبون متغزالً في غالم 
  ـوتُ   فيه غَزاٌل   يستَطاب   الم-1    ذَابـه   العـي   محاسنـويعذُب فـ

دري  ونجوي النِّقَـــاب    هي2    خَــد-  هوى   اللِّثَام   لُهقَبوشـوقاً     ي   
  :التخريج 

 2/252 وفوات الوفيات 16/56فيات  والوافي بالو378   البيتان في بغية الملتمس 
وكذلك في " ورد"بدل " روض: " ويروي البيت الثاني فيه 3/770وقالئد العقيان 

   .2/96الخريدة 
-10-  

  ] من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
ـاتُ   كأنهــا   والبارق ناهضتَهم -1     أيديهــم   تَتَلَهــبعلى شُعــٌل 
ور  المكان   كريمه  ووقفت  مشكـ-2       تطفو  في  الغبار   وترسبوالبيض

  ـد  كوكبٍ ما  إن  ترى  إال  توقُّ-3   ـاب   فيه   كوكبمـن  قونسٍ  قد غ
ـومضمومض  جـرخَضخٌ   ومٌل-4    ـبمٌل   ومزفمجد  سوـ    وم ــد 

  وأشرقت  الدماء   عليهــم  سلبوا-5    ـواـ لــم    يسلَبـمحمرة فكأنهـم
دهم  من  حجِـدلمن ولو  أنهم ركبوا الكواكب لم يكـ -6      بأسك   مهـرب 

  :التخريج 

   .54-16/53   األبيات في الوافي بالوفيات 
-11-  

  ] من الطويل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
   أني   خـامٌل  يعز  على  العلياء -1    بِ منِّي   خمود   شهـاوإن  َأبصرتْ 
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 كــابيفثم    السعادة   نْدى   زروارياً -2     ي النجابة   نْدى  زروحيثُ   ي  
 عبثتْ   فيه   نيوب   وإني  لفي -3      كـالب سدى هدأس   دهـرٍ   فرائس   

 تخفى  على  األيامِ   غُر   مناقبي  أ-4     شأو   كلِّ   نَقَـــابِوقد بذَّ  شأوي
  ويركبني  رسم  الخموِل وقد غدت -5   ـال  والمجد  طوع  ركابيخصاُل  الع
   سأرقى  بهماتي  قُصارى  مراتبي -6      أدناها   يطيُل   طــالبيوإن  كان

    أنني ـرافُ   األسنَّة    أط لتعلم -7    ـرابصدا    بش بها   عند    الكفيٌل 
  وتشهد   أطرافُ  اليراعات   أنني -8    كلِّ   خطاب   بهن  مصيب   فَصَل  

   وليس  نديمي غير  أبيض  صارمٍ-9    ـابوليس  سميري  غير  شخصِ  كت
لي    أنامـمضمخةٌ  ال  بالخلـوق-10   رابي ةٌ   ال    بالعبـــير   حمزعفر

   ولكن بنفحٍ يخْجُِل الروض زاهراً -11    ابـولكــن بدعسٍ فـي كُلى  ورق
  ي عداتهومـن لم يخضب رمحه ف-12    ي  الحي  ذاتُ  خضابتساوت  به  ف

  ن لم يحّل السيفَ من بهمِ العدا وم-13     الحيــاة  وعـابتحلَّى بخزيٍ فـي
 تساقطتْ   هز وإذا  ورقُ الفـوالذ-14    بحتـوف أو ثمـار  رغــ ـارثم

   غير الحسـامِ  مخالباً ومن  يتَّخذْ-15     وارد   بســــرابفمـا هـو إالَّ
ن  ذا  األنـام  تبسم ره م ومن  غ-16   ـقَّ   مصــاب فبالعقل قد أضحى أح

  :التخريج 

 2/128في الغيث المسجم ) 2؛1(  والبيتان 498-2/1/497   األبيات في الذخيرة 
   .2/251 وفوات الوفيات 16/54الوفيات والوافي ب

-12-  

  ] من الطويل : [      قال عبد الجليل بن وهبون في الرثاء 
   دنَا  العيد  لو  تَدنُو لنا كعبةُ المنى -1     من  ذَُؤابة   يعــربِوركْن  المعالي
  ارهسفي للشِّعـرِ  تُرمى  جِم فَوا  َأ-2    بِيني  وبين   المحصبِويـا  بعد  ما 

  :التخريج 



  -70-

بدل " فيا: " ويروي الثاني فيه 2/1/475 والذخيرة 3/771   البيتان في قالئد العقيان 
بدل " فيا ولنا"ويروي الثاني فيه " لنا"بدل " به" ويروي األول فيه 121والمطرب " فوا"
:  فيروي األول فيه 16/52وفيات  وأما في الوافي بال2/102وفي الخريدة " فوا أسفى"
مابيني وبين "بدل " ما بين المنى والمحصب: "ويروي الثاني فيه " لنا"بدل " به"

   .2/250وكذلك في فوات الوفيات " المحصب
-13-  

  ] من البسيط : [     قال عبد الجليل بن وهبون 
  صويببيأطَلْتُ في الدهر تصعيدي وت-1    ـاريبِودهـر ذي اللّب مضمار  التج

ـابةَ َأصى  إل-2     مأموٍل    ومرغـوب  غُرـدهأخرقَ ال ي  بور هى  فم  
   بـاد   فَضيلَتُـــهب وآفتى  أد-3    يمن حيثُ يشفع لي  قد صار يغري ب

رتي   تكفي   وتجريببيحــظخْبمفـ-4     و ي  كفى من اللحظ  أنى ال أنافس 
 ـي النـاسِ ماثلةً وقد أرى صوراً ف-5       وتكـذيبـقأشيمهـا  بين  تحقيـ

 ا   مألتُ يدي  منهم  ألخبرهم  لمـ-6    بأشبـاه    اليعـاسيب  نفضتُ كـفِّي
  موجوههم  سود  ضمائرهـ  بيض-7     على  عربٍ  وال  نـوبفما حصلْتُ 

    ضغينَتَهالصـدقُ أولى بمن  يبدي-8    احيباألصنعت   الصدقَ في تجعِل ال
ٌل   من   كوفضلُهد9    ـوبـلِّ   مطل  ب-ضوفي حسـن رأي عبيد اهللا لي ع  

رخَي هكْرذومصحـوب مألـ و   10    وف- هتوإن  صحبتُ    فتأميلي   لغر   
 ـلُّ  غاشية  بذلك  الوجه  تُجلى ك-11   وبعن  ناظرٍ  بوجوه   اللوم    محص

  ـاحٍ   أسرتُهعـاد المصلَّى بوض-12    د   بالفهم   مشبـوب  عن   خَلَتنبيك 
وب   له  البدر  نجماً غير  محسيمسي   الً استقبلت  قبـلةُ اإلسالم بدر ع ف-13  

  ال    قبلتها  وغرةً   تطلب   اآلم-14    طرا   والمحـاريب  بين  المحـارب
  ه  أدنى  المؤيد إذ  شطَّت   منازل-15   ـذيب وتهذيبــاً   بته فضالً  بفضٍل 
  كالطَّرف والقلبِ فيما بين ذاك  وذا -16    ريب  وتبعيــد   كتق مسرى الضمير

ري بي والطبع   ينجدني   والفكر يسـ   17- قَذَف  فبتُّ  من  وصفه في غاية   
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  سؤدده د  من  عرف  كأنني  واج-18   وب ح القميص سرتْ فـي نفس  يعقري
  : التخريج 

   .496-2/1/495   األبيات في الذخيرة 
-14-  

 وتَقَلَّد ه ، فَنَامشاربقال عبد الجليل بن وهبـــون في غــــالم وسيم كان ي    
 هشَارِب قرالع رطاً من دممن الطويل : [ س [  

تَوسيالغُص  نيب  نيفُ العـنِ  والكَثَبِ ق ـَ وشَ-1   اه  الروض حلَّتَه ادنٍ   قَد  كَس
 ـننَقاً  مور  هالشَّنَبِفـي  خَد  ن  -2     ذَِلكسالح   هوملُةُ مقَبم  مدعي   لَـم   

 ـاء  كَلّلَهاتَدعو  إلـى حبه   لَميـ -3     لُْؤلُـَؤ    الحببِزبرجد  النَّبت يجلـو
  :التخريج 

   .2/97 والخريدة 3/772   األبيات في قالئد العقيان 
-15-  

  :     قال عبد الجليل بن وهبون من قصيدة يرثي صديقاً له من الكتّاب 
 ـارس    ندس  جهبـذ  قول  وفـ-1     كّل  مركــوبِيمضي على القصـد
  ه  يراعته    تُرهب    فــي   كَفِّ-2    ـوب    مرهوبِكّل   أصم   الكعــ
  ط   للذي  حملت  دع  قضب   الخ-3    ـي   التّجاريبِمن   قصب  الخط   ف

   يعتقل   الرجح  فـي  الندي   وما-4   ـوبِ فِّه   منـه   غير    أنب كَفـي  
  ـاء   أخٌ  بان  عن  الصدق  والوف-5    ـذوبِخُــو  صــدقه    بمكَأليس 

  :التخريج 

   .101-2/100ت في الخريدة    األبيا
-16-  

  ] من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
ـات ــار      والجنب  األقطوضاحةُ    ـي جنابك  ليلةٌ للدهرِ  عنـدي  ف-1  

 فــي  راحتَيقْتُ   بالحسنـاتلو  أنها   يوم   الحسابِ   صحيفةٌ-2     لَض   
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  :التخريج 

   .16/54وافي بالوفيات    البيتان في ال
-17-  

     قال عبد الجليل بن وهبون وقد ارتاض له محبــــوبه بعد جماحه ، وأذن 
  ] من البسيط : [ بعد منافرته بصلحه وصالحه 

   يا نَوم  عاوِد جفوناً طَالَما  سهِرتْ -1   ـا  وجـدي رقَّ  لي ورثَِإن  باعثَفـ
 نــاتَ  مفَبكْتَرِثَا كَمدم   انري2    ي  ح- عطَّلم   ـالُل  اُألفْقهو    انَقْتُهع   
    لَحظي طريقاً فَوقَ عارِضـه َأنَار-3    ـاوتُ  في  َأثْيابِه   نَفَثَاروكـان  هـ

شَى بِهثَـاوحطُول  ما ب  ننِ-4     ناظري  مسِللْح  كَانفي و  ركْ  سـه   ممتَت  
ـْدي كُلَّ  ما  إنْبعثَاما  ـاِل   مبصرِه  الم  يدلُّ  علَى   بلْب-5     زاَل  يبعثُ  وج
  ن آِل مذْحج لي شَخْص كَلفْتُ  بِهم-6    ـالعهد  من ودي  وال نَكَثَم  ينْقُصِ  الَ

  :التخريج 

   .2/102 والخريدة 475-3/774   األبيات في قالئد العقيان 
-18-  

  ] من المنسرح : [      قال عبد الجليل بن وهبون يصف بازياً 
ان   للسيف   في   الوغى  روح ِإن  ك   ارِمٍ   في   يديك   منْصلت  وصـ-1  
ـا   عـللَهشتَو     هطَفَيعى   مـ-2    ـيحمم   تابجي يتُ   ضافةً ـا    لَبِس

وـفالججم     هيرمن    ناظ    وح3    ر-اللَّح  تَّقـدم هتامشَه    نم   ــظ  
 ـا    طَلَبتْ لريح    تَهفُو   كََأنَّم وا-4    ـح   في    يمينك     الريسليلَهــا 

  

  :التخريج 

   .2/103 والخريدة 3/772   األبيات في قالئد العقيان 
-19-  

 ذَّرِينعمن الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون في صفات الم[  
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  ـدودهم ـ ومعذَّرِين   كََأنَّما    بِخُ-1    ـونِ   ومنْهج     اَألرواحِ طُرقُ  العي
 وَأظْهروا  صقَلُوا الجمـاَل    وكََأنَّما-2    احِ نِّماِل   على   متُونِ   صفَمشْى   ال

  :التخريج 
   .1/1/146   البيتان في الذخيرة 

-20-  

  ] من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون في الغزل 
ـاحِ ِإالَّ  وَأسكَر كُــلَّ   قَلْبٍ    صـ    بأبي   سكَيران   اللَّواحظ  ما  رنَا-1  

  َأمٌل   من  اآلماِل   َأهيفُ   َأحور -2   احِ  لَطَـافَةُ    اَألروعلَيـــه  خُلعتْ
  م ولحـاظَهاَألر     ـنالً   مدـَاحِ ب  ـَل   الفَُؤاد    وطيَئه  متَجنِّد  جعـ-3  

  الدماء    بِمهجتي  علَّمتُه   سفـك -4   وتَركْتُه    يجني     بِغَيرِ    جنَــاحِ 
  :التخريج 

   .2/98 والخريدة 3/773   األبيات في قالئد العقيان 
-21-  

  ] من البسيط : [      قال عبد الجليل بن وهبون وقد توقف مرتبه عند العامل 
ألستم    معشر    األمالك    طائفةً  -1   بتخليدها   هذي    األناشيــد ضي تق

 مـن   نوالكم  فان  نقصتم   أناساً  -2   د  الشعر   تزييـــفحقَّ منكم  ألهِل 
 ـقْ ألنفسنا كُم   خُلقْنا  ولم  نُخلَـ لَ-3   نحن  تحميد      وتمجيــــد فإنَّما 

عر   تقييد تضلُّ   إن   لم   يكن   بالش   ةٌ احب المجد ِإن المجد   سائميا ص-4  
و   مفؤود يصغي  الصمم  إليها   وهـ   5- اء شاردةخُذْني  بما شئتَ  من غر   

ــد ساقة الرزق   إرقاٌل    وتوخي في   ه لزاُل  واعذر بتقصيره  من  اليـ-6  
د وَل   من    العمـاِل    تنكي  يطحتى   7- هالقوتَ  مما  أنت واهب  رِكدال  ي  

 منك   هوتأييــد يهز    يقظٌ   إالَّ  خللشِّعرِ  وليس -8    ترفيـــه   ـاطر  
  وما  المدائح  إالَّ  بالملوك  وهـل -9   العقد  إالَّ  النحر  والجيــد يبدي سنا 

  :التخريج 
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   .2/1/503   األبيات في الذخيرة 
-22-  

  ]من البسيط : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
 إالَّ فـي هـوى الغَيـد  كحقبلتُ  نُص   1-لوال تبس درذاك الظَّلْـمِ    والب  م  
  بل  ال أطيعك  في غُصن أهيم به -2   كأنـه  نابت  فـي  طي    معتقـدي 
  جفون رشا  وأين بي وبصبري عن-3   غوامض  السحرِ ال  ينفثن  في   العقد 
كمـا   تَضر كَميــا  شكَّةُ     الزرد    يعدي على اللوم  قلبي وهي تؤلمه -4  
  قل  للرشيد  وقـد  هبتْ  نوافحها -5   أسرفت   ياديمةَ   المعروف    فاقتـد 
 لم  يزد  البحر فيضاً  علي   الندى مـن حيث أحمده -6    لَو فاض أشكو إليك 
 دمن   قَو  ياقاتَل الشكر باإلحسانِ   يعمــره -7   مهالً    أما   لقتيِل   الجود 

  عجبتُ من كَرمٍ  في  راحتيك  بدا -8     لم  يعز   إل   الفنـد إشراقُه   كيف
فقال   أشياعها   جـادتْ    على   بلد    جادت سحابك إذ جادت على   أملي -9  
 أثريتُ عنـدك من جاه ومن نشب -10   حتى  وجدتُ  الغنى  في همتي  ويدي 

   يا واحداً  تقتضي آالؤه  جمـالً -11    الشكِل  فاتئــد  برحتَ بي وبنظــمِ
  للناس بعدك في العليـا  منازلُهم -12   والواحد   الفرد   يحوي   مبدأ   العدد 
   يدعى الرشيد ولم تعدم به  صفة -13   يا من هو  الفصُل بين الغي  والرشـد 

     أخـالقاً   وتسميةً  لك الرشادةُ-14     إذ   تُعزى  إلى  األسـد الة مثل البس
ـد ابك  قـد  أربى  على  األموذا  شب   15-تَوفيـه مكته أيـالً  الفضائِل تَس  

 من  قصد  دد  ومن  لما  فـي  لساني   16-تَنهادبهب   ال يقــوم ـا ي  بأياد 
  غُصناً  عاد  الزمان  بما أوليتني -17    ائرِ    الغرد غضاً  فقمتُ   مقام   الط

ا تركتْ ما غـدر طبعي أن ينبو وم-18   ـن   أود به  أياديك   من   أمت   وم
  : التخريج 

  500-2/1/498   األبيات في الذخيرة 
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-23-  

  ]من البسيط : [      قال عبد الجليل بن وهبون قصيدة في المعتمد بن عباد أولها 
با  في ذلك  الفَنَـد1    من  لي  بذاك  الص-شَدبالر   قالوا صحا  وأدال  الغي   
من  الدنيا  فتحتُ   يدي  عـلق  وقـد علموا-2    بأي ةلئن صحوتُ فعن كَر   
  لم يقصد الدهر إصالحي ولي  مثـٌل-3    في  الغصنِ تذهب عنه صورة  الغيـد
 بها طوى  الزمـان  لييالت  نعمتُ-4    رنا  بعينِ  الرضى  منهـا  ولم  يكد
وقـاتل  اهللا  أدوار  السنين   فكـم -5    مزجن  بالسم ما احلـولي  من  الشهد

إالَّ  ترحلَت  اللذاتُ   مــن  خلـدي     لم يرسمِ الشيب  في فودي  خطَّته-6  
   ضيفُ  الوقـارِ أفدنا  منه  تكرمةً-7    بما  تثقف  مـن  أمت   ومـن   أود

   وأسمر  الخطَّ  ال   تبدو   فَضيلتُه-8   براسِ    متَّقـــدبغير   أزرق   كالن
   للدهرِ  عندي   بناتٌ  من  تجاربه-9    أولى  وأجدر بي من بيضها   الخـرد

  الحر يرزأ  إالَّ فضــل   شيمته-10     والنكــد وإن تقلَّب  بين  البـؤسِ  
  الغنى في يد مملوءة  عرضاً  وما-11    لكنه  في  وفورِ    العزمِ   والجلــد
فَدوقد رغبت-12    أيدي الملـوك عن اإلفصـاِل والص ابنِ عباد أو في رجاء  
  استوثق الناس  مما  في  أكفهـم-13    وربما   نفثوا بخـالً   على  العـقَـد
  وال يرى العقْـد  إالّ  في  أذمتـه-14   وما حــوته يداه غــير   منعقــد

   بقيةُ الفضِل في دنيا قد ارتضعت-15    ـدـ سلطانه  النك ورحمة   اهللا   في 
  ـو  معاندهينح  مستجمع الفكرِ ال-16    ـددعلى بوائد  مــن  آرائه    بــ

 ي   متّئـيقظانعى   إليهم   سعهـ إذ-17    د يسالقومِ وقر ا ا استخفت حلوم  
  هفي المؤيد في األعداء أن  لـ يك-18    دى مــن  الرصهللا  ال  تَغْفَ من اعيناً
  الٍل وآيتُه تـلْقى  به صلَّ  أصـ-19    رةُ  الزردن  تستبين   عليـه  قشــأ

  ـى من ليوث  وغيوما تمر بأده-20    ــدن   منه  أباناً  وافر     اللبـيتبع
  ه مـن  شجر  الخطّي غابت يجر-21    د  لم  تَسعه  عزمـةُ  األسوذاك  مـا

  جاريتم الدهر في مضمارِ حلْبتهـا-22    ـد  سواء   إلى  أقصى من  األمجرياً
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 ـد شهدت لكن تحيتهـا  قدماً  وق-23    ــدـاء      فالسنبالعليـ ميةَ يا دار
  لخم ابن بعـرب أولى أن يضاف إلى-24    ـم    ومعتمــد فيك سناء   معتضد

  الفرد قد علموا ع وأنتأنت الجمي-25   ـددلم  تكن  في واحــد  العة  سرير
 ن شبه الناسِ آداباً بما  لك مـ يا أ-26    دجمـاِل  وجه  تحدتْني  وفضل  يــ

  ابقـةٌمن أين لي قَدم في الفضِل س-27    ـردن   طبعي   في  واديك  لم يلو  أ
  زنِ  منتسب هذا األتي  لذاك المـ-28    ـد والزب  األديمِ  من   األقذاء عاري 
  ـائرةً أرسلتها في سماء المجد ط-29   ـدير  جهد  وفيها   متعةُ   األبعن  غ
  تُصحى النهى أبداً من حيث تسكرها-30    ــرداللحظَ صـوتَ البلبِل الغ وتسمع

  ك لم لو أن لقمان يعطَى عمرها ب-31    ـد عليها  الذي   أخنى على  لبيخْنِ 
  ـا  ولك التبر الذي طُبِعتْ طبعته-32    ـفِّ  منتقــدمنه   فاسلَمتها  فـي ك

  :التخريج 

   .502-2/1/500   األبيات في الذخيرة 
-24-  

     قــال عبــد الجليــل بن وهبون في حبيب ودعه ، وسار عنه ، وخلّف 
  ] من الكامل : [ قلبه معه 

 ِإن سـرتُ عنْـك ففـي يديك قيادي -1    يبِين  فُـَؤاديوِإن بِنْتُ منْك  فمـا 
  صيرتُ فكْرِي في وداعـك  مؤنسي-2   وجعلتُ لحظي من وداعـك  زادي 
وعلَى  َأن  َأدرِي دموعـي  ِإن  أنا  -3   َأبصرتُ  شبهك  في سبيل  بِعـادي

 نمو  هلَيكي  عادىَأبــاحٍ  ببقَضيبٍ يانعٍ-4    ص  ـنفي  طَريقي  م  كَم  
  تَلْقَـاك في طَـي النّسيـم  تَحـيتى-5   ويصوب   في  ديمِ  الغَمامِ  ودادي 

  

  :التخريج 

:  ويروي الثاني فيه 2/97 والخريدة 772-3/771   األبيات في قالئد العقيان 
"كادوداعك"بدل " بِع "  
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-25-  

     قال عبد الجليل بن وهبون مرتجالً وقد ركب بأشبيلية زورقاً في نهرها في ليلة 
  ]من المنسرح : [ مظلمة وبين أيديهم شمعتان قد انعكس شعاعها في اللجة 

ــدــنِ  الغَيسحا  غُـالمٍ  متَـا-1    خَـدمتَــانِ  إذ  سعـا  الشَّمكَـَأنَّم   
ـَرِيـقُ  نَا    وفـي حشَا النَّهرِ مـن  شُعاعهِمـا-2   رِ  الهـوى  ِإلى  كبدىط

  :التخريج 

 ويروي 387 وبغية الملتمس 2/96 والخريدة 3/768   البيتان في قالئد العقيان 
  " .النهر"بدل " الماء: "، ويروي الثاني فيه " الغيد"بدل " الجيد: "األول فيه 

-26-  

 وهبون وقد اجتاز يوماً على فرن ، ويده في يد فتى يسمى ربيعاً      لعبد الجليل بن
  ] من الخفيف : [ صف لي هذا الفرن ، فقال : ، فقال له 

  رب  فُـرنٍ رَأيتُـــه   يتَلَظَّـى-1    وربِيــع   مخَــاِلطي   وعقيـدي
   شَبـهـه  قُلْتُ  صدر حسـودقَاَل-2    ه   مكَـــارِم   المحسودــخَالَطَتْ

  :التخريج 

 والوافي 2/97 والخريدة 388 وبغية الملتمس 3/773   البيتان في قالئد العقيان 
   .16/57بالوفيات 

-27-  

  ]من الطويل : [      قال عبد الجليل بن وهبون يصف حرشفة 
  شَفَة  إن  كُنْتَ  ذَا  قُدرة علىوحر-1    الحلْوِ  فانْـفُذ نُفُـوذ إلى ذَاكَ  الجنَى

قُنْفُذ   نِ  في جلْدوتْ  للصعضو قَدكََأنِّي-2    و ةضـتُ منهـا  بِبيجقـد تَو  
  

  :التخريج 

   .2/103 والخريدة 3/774   البيتان في قالئد العقيان 
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-28-  

  ]من الطويل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
   تَرتَمى بِقلْبٍ  كَحـرباء  الظَّهيرة -1   مسِ من   ذَاك  الشُّعاعِ   تَدورإلى الشَّ

  :التخريج 

   .3/2/575 ؛  2/1/169   البيت في الذخيرة 
-29-  

  ] من البسيط : [     قال عبد الجليل بن وهبون واصفاً يوم الزالقة 
  العجـمُ  أن  العرب  سادتهاأتُنْكر  -1    رـد  البيض والخـطيةُ  السموتشهـ

  مما تعارض  دون  الشكرِ  كفرهـل-2     البِـدر ـم عـادتْ بـوادر فيهم تلك
  ٌلارٍ لهم  بطَلِّ  دينـوهب عـن  ك-3    بر  التّبرِ  مسبوك   ومخـتـالصِكخ
   وغـى  من  ُأسود فليقبلوها  ُألُوفاً -4    ور وال خَ  ى السبك ال جبنـو علتزك

  الدين  دمؤيحـالً  مــا  له  سلي5    ر-ولْيتُقبوا من أمير المسلمينـن وم ر  
  م عـاثتْ  أكفّه موا الثَّغْر إذلم يهش-6     الثغر  ـن  تلكـم لو  يعقلون  ولكـ

   ألنْفُسهـم   إالَّ ا  غيروا وليس مـ-7    رــوا   إذ   نَـامت  الغيا  نبهكََأنَّم
  : التخريج 

   .2/1/255األبيات في الذخيرة   
-30-  

     قال عبد الجليل بن وهبون قصيدة وقد جاز المعتمد بن عباد البحر إلى أمير 
  ] من البسيط : [ المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين أولها 

  د فيه   النصر  والظَّفَـرعزم  تَجر-1    ر تحتهـا  الفك   خمـدتْ  من وفكرةٌ 
  اركبتَ في اهللا حتى البحرحين طم-2    ـح   ينحصــرآذيه   وبسوط   الري

 ه  فارس فٌ يزِلُّ  عليه  سـرج طر-3    ذَرا   تضم   الحزم   والعوليس  ممـ
الشَّغضبان  من   أنفاسه   تقدح   راكبه  ف-4    رر  لبـ  ذيي متنِ  كَّأن  ـد  

  حملتَ  نفسك  فيه  فوقَ  داهيــة-5    وال  وزردهياء   ال   ملجـٌأ  منهـا 
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هجيسمـو  له رمنتشر   تْ-6     فـي   الجورذمعرك ع  لـو أنه ميــدانـة 
  طربفي  حيثُ للكر واإلقدامِ  مض-7    ـذر  تملك  ما   تْأتي ومـا  توحيث 

الخـو دفيـهتعو ض   فُكرط    م-8    األثـر الماء خلْتَ حباب ساكعدرـن  ز 
 تُتُحاربالجيشَ   أو  مصقولةٌ   ب   في الموجِ خرصان معرضةأو قلتَ-9    ر   

  رفٌ البسالةُ  إالّ  أنهــا  سهي-10    ـذرتنفي الحـذار  ومما   يؤثَر   الح
فـي أمثـالك  دمحالغ    وليس  يوالدنيا على خَطَال-11    ـرر رٍ تحمِل الدين  
لَّقَ  مـن  أذيـاِلــهالبش   فقد تع مختصاً  بالبس   كانإن-12    ـر  كبثَو ـه  

اقُ   عليكاألشْـو  والذك  واستولت ا حائمه    حامهالّ  رحمتَ  نفوساً-13   ـر  
  ـا من  كان  أشْجعه  اد أجبنَهاعو-14    هرـة  الس ليلـشحــاً عليك وأحيـا

  إنَّا لفي حمص نستقري  محاضرها-15     اللــــج   محتَضـروللقلوبِ بِذاك
أن  يعنـو  لك  القـدر   إشفاقاً وقد ضمنتْ-16   لنا  مساعيك الظَّن ال نحسن  

   إلى   ا سرتَ سـاركأنَّما النهر لم-17    ر النَّه  ـرى   فُلْكَك ذاك  المجازِ  فأج
  ـه تُساجِلُ  بالجـدوى ما قمتَكأنَّ-18    ـه   حصـرفنـاله دهــشٌ أو نابـ

  هـأحاط  جودك  بالدنيا  فليس  ل-19      يعتَبر ـين طُ  مثـاٌل حـالمحيـإالَّ 
 ه  حسبتُ  بأن  الكــلَّ  يجملُوما-20     كامالً   يحـويه   مخْتَصربعض  وال

  هضفَّت   أرجاء  داًلم تَثْنِ عنك يـ-21     ومدت   يداً   أرجاءه  اُألخَــر إالَّ 
  ـا  ناظُره ما البحر  عين أنتَكأنَّ-22    ر شُفُ    بأشْخَـاصِ   الورىوكل شَطٍّ

  ا  أوجهه البالد فتَنْدى منـكتأتي -23    ـرحتى يقول ثَراهـا هـل همى المط
  ه بـ مكان ال تَحـلُّ  ما القَفْز إالّ-24   ـروالحض   البـدو يثما سرتَ سارحو

 وإن قامـوا  هـ قالهو المفَرلُك حيث شئتَ بهاأل-25    ـو  السفاس كارد ارض  
 الدعاء  غير وليسوالحجر   تواصُل اللحظ حسرى من هنا وهنا-26      الجِص  

الـببراحـة فينهص والتقـوى  ر  تَ-27   ـراهللا فـوق دفاعِ فصر  هرصتَه   
  :التخريج 
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في ) 25-19( واألبيات 505-2/1/503في الذخيرة ) 27-22،26-1(   األبيات 
في الوافي بالوفيات ) 22 ؛ 20-19( واألبيات 102-2/101 والخريدة 119المطرب 

في المختار من ) 22( والبيت 2/272في الغيث المسجم ) 27؛22( والبيتان 16/56
   .31شعر شعراء األندلس 

-31-  

قال عبد الجليل بن وهبون في صفة استدارة البحر بجزيرة شلطيش من قصيدة      
  ] من الوافر : [ يمدح بها المعتمد بن عباد

ـواركي-1    عليها  مثل  ما   انعطف  الس  للجـزيرة  ـفَ  أوفى ألم  تر  
  ـد  بها  على  شاطية  دستـاـَأع-2    يشـار ليـك  بهـا  ومـد يـداً  إ

  فــإن  تقبـل  تحيته   فأجــدر-3     البحـار  فربمـا  تواصــلت   
فـي العنـق  افتخـار تحيط  كمـا يحيــط بهـا  ولكن-4    لسمط  الدر  

  :التخريج 

   .344   األبيات في الروض المعطار 
-32-  

  ]من الطويل : [ يل بن وهبون متغزالً     قال عبد الجل
 ـاِئهينِ من   ِلمـيبِكَْأس قَـارِه1     وع-ـهلَأج  نم  مانقَى اُهللا الزقَى فَسس  

  وحيا  فَحيا  اهللا  دهـراً  َأتَى  بِـه-2    مـن ريحـانه    وعـرارِه بآسينِ
  :التخريج 

 والوافي 2/96 والخريدة 388 وبغية الملتمس 3/773العقيان    األبيات في قالئد 
  .2/252وفوات الوفيات " بآسينِ "بدل" بأطيب: " ويروي الثاني فيه 16/56بالوفيات 

-33-   

  ] من الكامل : [     قال عبد الجليل بن وهبون في الغزل 
ـرِهجيه    وهقاشع ــنع هد1    في ص- م قلتُ  لهم زعموا الغزال حكاهنَع   

 ةإلى  قُالم   سيكان  ق  إن تُهم-2     ظُفْـرِهبفأج  ـهقالـوا الهِــالُل شبيه  
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ذَاقَـةَ   ثَغْرِهال   علموا   م   ب3    يا ر- امــدوكذا  يقولون  الم ـهكرِيق   
  :التخريج 

 2/251 وفوات الوفيات 55-16/54 والوافي بالوفيات 2/96   األبيات في الخريدة 
   .4/102في نفح الطيب ) 3؛ 1( والبيتان 

-34-  

  ]من المتقارب : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
     مستَمرد  بِسـوق     الخياطَة  -1    تَود   ِلمن    نَاكَه    َألْـفَ    خَـيرِ
   وَأشـد    أن    الفتى    صـانع-2   ِلطَوق    عجانٍ    على عنْـق    َأيرِ

  :التخريج 

   .4/1/286    البيتان في الذخيرة 
-35-  

     جلس يوماً المعتمد بن عباد وبين يديه جارية تسقيه ، فلمع البرق فارتاعت فقال 
  ]من السريع : [ 

     كَفِّها  ـا    البرقُ    وفيروعه-1   اعــن    القهـــوة     لَمبرقٌ  م
تَـاعالضحى-2        كيف   مـن    األنـوار     تَر عجبتُ   منها  وهي شمس  

  ]من السريع : [      وأنشد األول لعبد الجليل بن وهبون فاستجازه ، فقال 
تاعري     سـكممثِل   ما  ي    ـنسٍ-1    ممن    آن   بى    أعجتَر   ولَن  

  :التخريج 

 ؛ 4/92 ونفح الطيب 2/252 وفوات الوفيات 16/56بيات في الوافي بالوفيات    األ
262-263.   

-36-  

     كان للمعتمد خادم يسمى خليفة ، فأمره أن يأتي بنبيذ ، فأخذ وعاء يسمى 
القمصال وأتى إليهم فعثر ووقع القمصال فانكسر ، ومات خليفة ، فأخبر المعتمد بذلك 

  :فقال 
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    ونَفْــرحوالحيــاةُ    لنــا     مخيفةْ    والمنون   بنا    مطيفه نَأنَاْم  
  :     فقال ابن عمار 

مضـى    قمصالنا   ومضى   خليفه    وفي    يوم    ومــا   أدراك    يوم  
  ] من الوافر : [      فقال عبد الجليل بن وهبون 

  ــارتَا  راحٍ     وريحٍ هما    فَخَّ-1       وجيفـه  تكسـرتا     فأشقـافٌ  
  :التخريج 

   .2/253 وفوات الوفيات 16/57   البيت في الوافي بالوفيات 
-37-  

  ] من الرمل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
  نانوالس فُهـا   تَثَنَّى-1      الذَّلْقُ    فيهـا     طَرمهم  هقَـــد  هدعص     

  :التخريج 

   .2/2/836في الذخيرة    البيت 
-38-  

  ] من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
   ومشَتْ  ِلحاظي في جواَنبِ  خَـده-1    حتَّى    َأشَرن    بِصفْحتَيه     طَريقَا

  :التخريج 

   .1/1/147   البيت في الذخيرة 
-39-  

  ]من الوافر : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
اتفـاق   شبــه ــدض  لي ليسقطَ   في -1    سقـوطَ تعمحبالي  تعر   
   نديماً   وبات  على   المدامة  لي -2    وبين  جفـونه    للغُنْــجِ   ساقي

 واق وقـام الليــُل  ممـدودا-3     الرالحمي   نَةإلى  أن مـال  من   س   
طبالهميـانِ   -4     رقـاق كــان يعقدهــا  بِس   عنـه وحلَّ   معاقد   
  اطاً وصــار  على  كرامته   بس-5   ــاق  بس فّتْ   بيننا   سـاق   ولُ
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  :التخريج 

   .2/1/144   األبيات في الذخيرة 
-40-  

  ]من الكامل : [      قال عبد الجليل بن وهبون في صفة األسطول 
يوـاً  شهدتُ   زفافهـا يا-1    بنتَ  الفضـاء إلى  الخليج  األزرق  نَهسح   
كانتْ-2   لك كيف  شئتَ مـن الحمام  األورق  رتْ  ورقاءأيكــة   فتصو  
   حيثُ  الغراب  يجر شملةَ   عجبِه-3   قوكأنَّه   مـن  عـزة  لــم   ينْع
انع    المتأنّقاقتـدارِ   الص   بسم-4   ح    الشبن  كلِّ   البسةاب  مالءة  

   أن   شواهناً  العيننله شهـدتْ -5    قاؤها  فتصحفت   فـي   المنطأسم
  خٍ   ناشـرة   قـوادم   أفت من كلِّ-6    ـوذَقوعلى معاطفهـا فراهـةُ   شَ

  ي  صوامتٌاُألسد وه  زأرت زئير-7   ي  مـأزقوزحفن  زحفَ  مراكبٍ ف
  وة ومجادف  تحكي  أراقــم   رب-8    أقيرٍ   متْكرع فـي غــدنزلت  لت

وارح   تلتقي ـا   إالّ  جفـي  شكله   9- ف  والماء ال  ترىفي شكِل  الهواء  
  :التخريج 

   .506-2/1/505   األبيات في الذخيرة 
-41-  

  ] من المتقارب: [      قال عبد الجليل بن وهبون 
   بنفسي  وإن  كنتُ  ال  نفس  لـي-1     المقَـْلفقـد سلَبتْهـــا ِلحـاظُ   

  ـا   يحتــوي كمـد  وخَ عذار -2    سواد    القلوبِ    بيـاض    األمْل
  :التخريج 

   .2/251 وفوات الوفيات 16/54    البيتان في الوافي بالوفيات 
-42-  

  :     وأنشد المعتمد بن عباد يوماً قول المتنبي 
  إذا   ظَفرتْ  منك   العيـون   بِنَظْرة   ا معيي  المطي  ورازمهأثــاب لهـ
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  ]من الطويل : [      فجعل المعتمد يردده استحساناً له فقال عبد الجليل بن وهبون 
   فإنَّما  لَِئن  جاد  شعر ابنِ الحسينِ -1    تُجيـد  العطـايا  واللُّهى تفتح   اللَّها

  و  درىنَبَأ  عجباً  بالقَريضِ  ول تَ-2    ــك  تَروِي شَــعره    لَتََألَّهـابِأنَّ
  :التخريج 

 والوافي بالوفيات 1/124 ووفيات األعيان 110   البيتان في رايات المبرزين 
بدل " ترويه إذا: " ويروي الثاني فيه 118 والمطرب 2/252 وفوات الوفيات 16/55
   .2/95والخريدة أيضاً " تروى شعره" 

-43-  

  ]من الوافر : [      وقال عبد الجليل بن وهبون قصيدة أولها 
   محــلٌّ  أليــس الدنيا  جمـاالً-1    وإن  فَضح المقـــاصر   والخالال
   بنـاه كمـا  بنى  العليـاء  بـانٍ-2    يشيــد   مآثراً    ويبيـد   مــاالً

  : القصر      ومنها في وصف
  وحسناً  وللزاهي  الكمـاُل  سنــاً-3     الجــاللةَ  والكمــاالـا وسـعكم

  وطـوالً   يحاطُ  بشكله  عرضـاً  -4     جمـاال  ولكن   ال   يحــاطُ   به 
 اسن  فيــه   شتّى المح تواصلت  -5     ينتقُل    انتقاال   اللحــظ  ـدفوفـ

  ود  ثَبتٌـنِ الطَّـ ركـُل وقور مث-6    نِ   اختيــاالًالحسـاٌل مـن ومختـ
   مـن   جـوانبِه   ائتـالفاً تـدافَع-7    ـوُل   مـــاالفكـاد المستبين يقـ

   حـرام  السحرِ  منــه فلو  أدنَوا-8      الحالال    يعبــد   السحر ألضحى
ترتمي سمـ-9    ـالالـــت أو   اماًإكــا  بهكـَأن بـابِ  بحـــرٍاءبع   

 بحـر  أن   سـاالويحـسب   هــاُل  من فقد  كـ-10     الجوي  هاد  اللبيب  
   أبقى  شهـاباً  لـم  يصوبا فمـ-11     تُنــير   وال   هـالال   شمسـاًوال

  اء  نـورٍ سمـ وللبهــو البـهي-12     دخـاال  حلَقـــاً ـا شكلهـتَمثَّـَل
   الوشــى  ألقــى مزخرفةٌ كََأن-13    طراِئقـه    خَيـاالـن  مــاعليهـ

   روضاً     وما خلتُ الهـواء يكون-14       آال ــذاكـون  كـاً  يكـسقفوال 
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   النــار  كـانَتْ بلى  حققتُ  أن-15     ظــئراً    وعنصـره    زالاللـه 
  ـذابـاً م ـده  بجام فلم  أعـدْل -16    ـه   اشتعـــاالدوتولم  َأنْكـر   ِلنَ

يتَب رٍ  ح-17      دالال ـه   زهــواً   أو  فيـنجمـاد وكـلُّ  مصـو  ـي  
  ه  حـراكــه عمٌل وليس   ل ل-18      مقـاال    أدى   وإفهـام    ومــا 

  :      ومنها في وصف الفيل 
   ويفرغُ  فيـه  مثَل   النَصِل  بدع-19       مـالال ِل  ال  يشـكومن  األفيــا

  صلْداً    رعى  رطْب  اللجين فجاء-20    هــزاال  وقاحـاً قلّمـا  يخشــى  
  عتْبــاً   كََأن  به  على  الحيوانِ  -21      قـذاال فلـم  يرفـــع  لرؤيتهـا 

 طالمـا اغترس  اغتراسـاً  وأوصى  بالرياحـينِ -22      الرجــاال همـام   
   وقفـاً   وكان  الغـرس واألثمار -23     حاال لمـن  جعل   النّدى  والوعـد 

   منشــدات  وقامتْ  يوم  قمنـا -24      ارتجـاال فغضـتْ  مـن رويتنـا  
  حتْ براعةُ  مصنـعٍ  جلبتْ  فأص-25      مثـاال    براعـةُ منطـقي منــها 
    تأبى  فكم  طلب  العويص  فمـا-26    استحـاال وكـم  قلب  العيان  فمـا  

   ولكن  المؤيـد  عــز  وصفـاً-27      منــاال  حقيقتُــه    وأعيتنـي   
  راً دهـ   إذا  استوضحتَه أبصرتَ -28   ـاالـخْ   فَعينْسلو ان  الدهــر لـم 

  ـاً  شموس أقام  لهــا معاليهـا  -29     ظــالال مساعيـه   لنـا   ـدومـ
  نَتِّجهـ-30      َأقْــــداراً   عجـاال  فيرسلهني  رزانـاً ا  ـــ وآراء    

  مٍ  حلي وفيــه  أنـاةُ  مقتــدرٍ-31     باُألســد   النمـاالتــكاد تغــر
ّأكُفُّهاديويبطـشُ  بطشـةً  تُنبي  األع-32    ـاال اعتق ومـــا  حملـوا  ـم  

   مـن  البيض  الذين  إذا  تـولّوا-33    االشمـم   صنيعاً  لـم   تجـد   فيه
  دوراً وبينــا   نجتلي  منهـم   ب-34    اال جب وا  ـد   اعترضإذا   بهـم   ق

  اهتََألّــقَ  وجهـه  وزكـتْ  نه -35    الالفقلتُ   مثــالُه   محـق   الضـ
  ر س وما  يــوم   العروبة  يوم -36    االـق   الزمان   بــه   فقد  نطلقـ

  قَ منـه  وصفـاً عجزنا  أن  نُحقِّ-37    ه   امتثـاالوما  عجز  الرشيـد   لـ
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نافسخـــالالفتحسبــه    ي    بكـلِّ سبيــِل  مج-38    ـه  هعارضي ـد  
  اه   يثْني  صب لـم  يطقْ ا  ولمـ-39    ـاالكتهحــاَل   على   شـائله    اأ

  راهكـاد  يكـونُه   حتــى  ت و-40      انفصـاال  يجاذبه   وال   يقــوى 
  تـا  بدس وأبهجنَــا  طلوعهمـ-41    والفــرعِ  اتصاال  طـلوع األصـِل
   كسـاه ـدراً  فلم  أر  قبلـه  بـ-42     تَمــا   واكتمـاالجــوار الشمسِ 

كَان   ِإنكَولهـا   ش   ياعا  َأتَتْ-43    ـاال   الضهعلى   خَالِئق   ـك ي    جِياد
  وذي ومــا  يبليك   ذهـن   أح-44   الـى ـدا    تفــه   جـإذا أصحبتـ

اال   تركتْ  ألنفــــاسي   مجـافم  تزاحمت الهمـوم  خالَل  صدري -45  
  ون  ثقْالًا  خلتُ  النسيم  يكـ وم-46    ـاالحاتــــه   تأتي    وب نَفَ ال و

 ه  من ـا  استنشقتُ ـأني  كلمـ ك-47    البــه   إلى   كبــدي   نص أرد 
ح  ذو  قلبٍ   أبي  ــ وكيف  يص-48     كـــان   اإلبــاء   له  نكـاالإذا

 اني  مضى ماء الشبيبة  فـي  األم-49   ـاال اقتب ـو ومـن  ولّى   فما   يرج
 لي   وكنتم  خَير  من  يرجى  فما -50   اال ـدتُ يقـــين آمالـي   محوجـ
  ولـم   أحمْل   ودادكم   ادعـاء -51    مدحــكم   انتحـاال ـرتُ   أظهوال

    : التخريج 

في الذخيرة أيضاً ) 24-19( واألبيات 511-2/1/508   األبيات في الذخيرة 
: فيه ) 20( ويروي البيت 4/263في نفح الطيب ) 20-19( والبيتان 3/2/767
  " .وقاحاً"بدل " تراه"

-44-  

     قــال عبــد الجليل بن وهبـــــون قصيــدة في مــدح المعتمــد 
  ]من البسيط : [ بن عبـــاد أولهـــا 

ـلَُل    وبين  الليالي  همةٌ   ج بيني-1    ُل البدر الستخذَى لـه  زحلو  نَالَها
  شَنَب ـا   سراب كلِّ  يبابٍ  عنده-2      عنها   كَحـُلـالمٍ ظَوهوُل  كلِّ 

  ر قص يمن أين أبخَس ال في ساعد-3    ُلمساعي وال في مقْوِلي  خَطَعن  ال
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 هالدهر إن  أبدى  تعنُّتَـ  إلى  ذنبي-4      أحجم  البطُلذنب الحسام  إذا مـا
  ـالب الوفـرِ إني قمتُ أطلبها يا ط-5     األسماع   والمقَُلعلياء  تَغْني بهـا

هيكفي  الممـن أسالبه   الخ ب ال كان  للعيش فضـ-6   ـلَُلنَّد هٌل ال يجود  
  ةبـ لكـن بخلـتُ بأنفـاسٍ   مهذَّ-7     والشُّعُل الجمر  العقوَل وهن تروي

  ا إذا  مدحتُ   في  لخمٍ   وسيـده-8    ـُلنامِ وعما  زخرفوا   شُغُعن  األ
ةُ فيه  كُنْـهرِنْجالف فْ-9      جهلوا  مـابكصو تُ  فكاليومِ الذي  وإن فَتْعر  

الضاللة جِ منهـا خـائف  قلبلَفْتَ  إليهم  تحت  خافقـ وق-10   ُل ود  دة  
   فراعهم منك وضاح الجبين وعن-11    ُلمِ يكون الرعب  والوهالحسانشْرِ  

   وحين أسمعتُ ما أسمعتُ من كلمٍ-12   راب   والرعـُلتمثَّلتْ  لهم  األعـ
 ذَماؤهم الهدى وكلما نفحت ري-13    ـُلوسيوفَ الهنـد   تَشْتَع  تْ حدخَم   

   فوارسـه  بيض  كأنْصلَة جيشٌ -14    عسـالةٌ    ذُبـــُل  كالقنا يلهوخ
  رحٍعلى األرضِ منهم كلُّ ذي م يمشي-15    كأنَّما   التيه  في   أعطـافه  كسُل

نجاهلةٌ  م ـُلفالحرباألس   ما  اعتقلوه  من -16     منهم  أشباه  هِمذوابِل   
  م سدا بين  أعينهال اعتراضك لو-17   ـُلالسهُل  والجب لكان  يغْرقُ  فيها 

  دتْنسيتها النظر الشَّزر الذي عهأ-18    ـُل بها من  دهشَة    قَبفكلُّ  عينٍ 
   آَل   عباد    فَربتُمــا ترسلوا -19     تأتون  والمثَُللم يدرِك الوصفُ  ما

 فما  في وإن تُمفَوفما  في-20    عفوكم  خَـلَُل ع  أسركم قَنَطٌ إذا  أسرتم    
ـُ تُفَهو  البشير له أن   ـم  الغُلَّ  مرتاحـاً  أسيرك يقبُل-21    لَُلسحب   الح

  :التخريج 

 والبيت 1/2/712في الذخيرة ) 12( والبيت 492-2/1/491   األبيات في الذخيرة 
في الوافي بالوفيات ) 21-16 ؛ 14 ؛ 7-1( واألبيات 1/1/441في الذخيرة ) 16(

-14 ؛ 4-1( واألبيات 251-2/250في فوات الوفيات ) 4-3؛ 1( واألبيات 16/53
ويروي " المساعي"بدل " المعالي : "  ويروي الثالث فيه 3/770في قالئد العقيان ) 16

في ) 4-1( واألبيات 2/98والخريدة " إن أبدى تعنته" بدل " فلتكره سجيته"الرابع فيه 
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" دجن: " ويروي الثاني فيه أيضاً 110-109ن  ورايات المبرزي387بغية الملتمس 
   .80والبيت الرابع في المرقصات والمطربات " هول"بدل 

-45-  

  ] من البسيط : [      قال عبد الجليل بن وهبون 
    َأحد ا  تَلْقَاه  في  قَلَّ   الوفَاء  فَم-1    وال  يمر  لمخلــوق   على   بـاِل

دثَْل ما  حم ثْقَاِلَوم   غْرِبةً-2أ    ثوا  عـن  َألْفم    نْقَــاءع مهنْدع ارصو   
  :التخريج 

   .159   البيتان في المعجب 
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 قال ابن بسام كنت يوماً بدار أبي بكر الخــوالني المنجـم ، فاتفق أن     
ـكة دخــل علينا عبـد الجليل وفي كمه صلة المعتمــد مــن ضــرب السـ

لديـه ، قيمتهــا ثالثــة آالف درهـــم ، فرفع إليه إثر ذلك قصيدته التي 
  ]من البسيط : [ أولها 

   ما الشعر مرتجالً أو غير  مرتجل-1   ببالغ كنــه ذلك الســؤدد   الجـلل
   بأي  لفـظ  أحلِّي  منك  ذا  شيم -2   لوال  حالها  لكان  الدهر  ذا   عطَـِل

   ال حلّةُ  الشمسِ ممـا قد  أحـاوِلُه-3     عملي النجوم  الزهر  من وال  نظام  
  فــي   مباحثتي    وسائلينِ  أجدا-4   خذا  حديثي  عن  األمـالك  والـدول
   جيشُ المؤيد يقضي  من  خالئقـه-5   أن  الملوك له  ضرب من   الخــول
  فالفرقُ  بينهما  في  كلِّ   معلُـوة -6   كالفرق  يوجد  بين النقص  والكمــل
  سِل  المكارم  عنه  كيف  تَعلَـمه -7    أو ال فَسل  شَفَرات  البيض  واألسـل

  أحد من  ذهنه  في  كلِّ  معضـلة -8   العســـالة   الذبـل إذا  تعثَّر  فـي
   تزري األنـاةُ بهوأرى البصيرةَ ال-9      العجـل وال  تعود  عليه  آفـــة 

  والذلك الحلم في األعداء قد علم -10    فتْك يسد  طريقَ األمـــن   بالوجل
  صاحي النهى عربدتْ فيهم مكايده-11     والثمـل فطار  عنهم   خُمار  السكْرِ
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   يجيزنا  كلمـا  حكنـا   مدائحه-12    والصبح عريان مستغنٍ عن  الحــلل
   للّه  آذار مـن شهرٍ  سموتَ  به-13    يتَ  عليه  الشمس في  الحمـلحتى لق

   ما بين نورِ جبينٍ  منك  مؤتلـق-14     معتـدل وبين  فضِل  طبــاع  منه
  ونائٍل أسدي  النّوء  طوع  يـدي-15    يسطو على القرنِ أو يسطو على البخل
 فديتُ  موسومةً  باليمنِ  مد بهـا -16    فكـان  تقبيلها   أسنَى  النهى   قبـلى
 لثمتها   فرشفتُ العز   ممتزجـاً -17    فيه الغنى  وأخذتُ   الري فـي  النهل

  :التخريج 

   .516-2/1/515   األبيات في الذخيرة 
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     قال عبد الجليل بن وهبون لما قتل المعتمد بن عباد ابا بكر محمد بن عمار في 
  ]من الكامل : [  وكان إليه منقطعاً ألخالف نعمائه مرتَضعا رثائه

   من  ذَا  الذي َأبكيه  ملء  مدامعي-1    وَأقُــولُ ال  شُلَّتْ  يمين   القَــاتِل
  : التخريج 

عجباً : " ويروي البيت فيه 2/1/431 والذخيرة 1/288   األبيات في قالئد العقيان 
 والخريدة 4/426 ووفيات األعيان 2/160والحلة السيراء " ن ذا الذيم"بدل " لمن

 والمغرب 16/57والوافي بالوفيات " من ذا الذي"بدل " عجباً له" ويروي البيت 2/96
  " .مذ ذا الذي"بدل " هللا من: " ويروي البيت فيه 1/391
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سيم يسايره من      قال عبد الجليل بن وهبون متغزالً ، وقد قبض على يد غالمٍ و
أوالد الوزراء ذوي الجالل ، وقد وضع يمناه في شماله والناس ينظرون إلى هالل 

  ] من الخفيف : [ شوال 
ـِـض   بِشَماِلي   بِوجهِــك   عنَّا    يا هالُل  استَير-1    إن مــوالك  قَـاب
  حكي  سنَاةُ  خّـدا   بِخَـد هبك  تَ-2    قُـــم  فجئني  ِلقَده     بِمثَـــاِل

  :التخريج 
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   .2/98 والخريدة 378 وبغية الملتمس 3/769   األبيات في قالئد العقيان 
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     قال عبد الجليل مشيراً إلى أمير المسلمين وحسن بالئه وما أظهر للمعتمد بن 
  ]من الوافر : [ عباد من حسن إخالصه ووالئه وأول القصيدة 

فَلَمسـامتاب    ــا   منكلَه   بِسع1     ي-ــالما   قالتْ  سهخُطوب  َأظُـن   
امبـــه    الحفيظةُ    والذَّم   2    تَثُور-قديفُ  صلانِ  حإلى  الطِّع فَثَـار   
امحفيهـا   الْت   شَـــائجو   لْكت3    و-تْـكنَمرٍ  ويمي   حى  فنَم لَخْم     
4    كيامن  ال   وهي بكمــا   نظــام-  فيوسـفُ   يوسفُ  إذ   أنتَ  منه 
ــرامالطَّـامي    ع    افَـى-5    وفي    آذنِّهجـاً   فَولهِ   نَهيتَ   ِلسجنَه   

  يهِــمف    قيقَةكُلُّ   رو كَــام6     ر-الكُفْرِ   ه  ــال فَهيَل   به  كَثيبي  
 هــميـا   فهادوِه   كََأن ضـاً-7       ِإكَـامرِ األرضِ  َأرقَ  ظَهفَو  حبَأصو  

   عديد  ال  يشَارِفُه   حســــاب-8     يحوى  جمـــاعتَه    زِمـام وال 
اموال   الطَّع  ابالشَّـر   ا   نَقَصال-9    فَم  شَتَّى  تََألَّقَت    ـهلَيـوشُ  عحو 
و   اللَِّئــامنْجمثَـَل  مـا   ت  10    ولكن-رفَـال  كَح   يناللَّع   نْجي   فَِإن   
     وله من قصيدة يمدح بن عباد ، ويذكر ثباته يوم الوقعة بين جيوش المسلمين 

انت الزالقة يوم الجمعة والروم بالموضع المغروف بالزالقة من عمل بطَليوس ، وك
الثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة ، قتل فيهـــا من 
شجعــان النّصــارى ثالثون ألف فارس ، ذكره النّسابة أبو محمد الرشاطي في 

ومن الرجالة ما ال يحصى ، وطعن فرس ابن عباد " اقتبـــاس األنوار : " كتاب 
فقدم إليه بعض من ثبت من جنده معه فرسا ، فركبه و . به ، فسقط عنه تحته ، فكَبا 

  :أبلى بالء حسناً وقاتل قتاالً شديداً ، منها 
 إلـى مواردهــا   هيــام وقفت بحيث تلحظك  العـوالـي-11    وهن   
ـــامسالح   كارِموهو ص ثْبت  من   األشيـاعِ -12    شقيقُكإالّ   ولم  ي  
ـامارِ  وال   كَهـرانٍ-13    فال   نابِي   الغمماضٍ   ي  يمانٍ   فـي  يدي   
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تعومخــاض  بـه  الحأن   ي  درفُك  بل-14   املك  طولم  يحم  فـؤاد    
ـَّـا ثَبتَّ  به ثَبـاتَ-15      ال   يــراماه  خَطْب رحـأدار  القُطْبِ   لم   
  وعادتك  الطعـان  فإن   يخروا -16    الم ي فمــا  ان ـ بالطعـجوادك

     ومنها يذكر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وبعض أصحاب ملك الروم ما 
  :تعاقدوا عليه من الثياب 

ـا    نظـامدعــا   للحربِ   سليل  حربٍ-17    يخلِّفه   عـن    الهيج   
مع الحسـام   به   حســام  ق  لحمه -18    فهبتعر   جلـداً   واخضر  
تُ   مفـرقـه    ثغــامظْلَمِ -19    ولكن  ثَبالصحراء   لونا  وجاء   بِع   
تــوه فلم  يثن   القنـا-20    وتحتَ   النَّــوم ِ  بأس ال   ينـامما   بي    
ـُدام  ودارت  مضوا في أمرهم  نَحراً  -21    بما عقــدوا مـن الحلف  الم
في   تعاطيهـا    النِّـدام   دلَى الشَّفـرات  بيضاً-22    وجـدوها   عدفَر   
راماألسيـافُ   لكـن -23    صـواعـقُ ال يبوخُ لهـا    ض  وما  أخذتهم  

  ـميه برقــةٌ  برقَت   عل إذا ما-24    ـاد   وهــامفِإن   القَطْـر  َأعض
زام أذفونش تحت الظالم بجيشه منهم ، وإلقاء الدروع عنه      ومنها يصف انه

وعنهم ، وكان أذفونش قد اضطره الخَور يومئذ للفرار ، فتسنَّم قُنَن الجبـــال 
الشاهقة واألوعار ، إلى أن جنَّةُ ثَوب الظالم ، فنجا منْجى الحارث بن هشــام 

 مع شرذمة من أتباعه قليلة ، -ها اهللا  أعاد-ودخل طليطلة . برأسِ طمرة ولجام 
  :فقال . وبقية من طائفة له مغلولة ، فوصف ذلك كلّه عبد الجليل في هذه القصيدة 

تَ  المشيخـةَ  يا   غــــالمنَّبفأين العجب يا  أذفونش  هــالَّ-25    تَج   
يا   عصـام   مــا  وراءك  26   فتخبر-  وال  رجــاٌل ستسألك  النِّساء  

   وراقبهــا   بأرضك   طالعات-27     الغَمــام كما تُهدي صواعقَهــا  
منهـا-28   ويفرق  فـي  مسارحهــا   النعـام   تَفيد الفتـــحجياد  تس   

  :      وفي هذه القصيدة يقول كأنه يخاطب أذفونش 
  ـذهاقمتَ  لدى الوغى سوقاً فخ أ-29   ـا    تُسـاممناجــزةً وهــون  م



  -92-

   فإن شْئتَ  اللجين   فثم  ســام-30      النضار   فثــم   حـاموإن  شئتَ
الكَو   ـعسا   يقَ   مفَو  لُكعف 31    ـالَم-الَلُكج هو  يكطعا  يقَ  مفَو  ـم  

  ـمنِّعمةُ  البيضاء  فَاسلَ وَأنْتَ  ال-32    ــك   التَّمــاما ولْيطَّرِد   فيلَنَــ
  تصليباً   فَصلِّب رأيت الضـرب -33     صليبــك   ال  تُـالمفأنتَ  علـى

ـالّ رجـالك   األشقون   كَ أنام  -34    ال  رأسٍ  منـام ب ـل  يحلـو ـوه
  هم   في  كلِّ   جِـذْعٍ رفعنا  هام-35      على  اَأليك   الحمــامكما ارتفعتْ
ـَّ سيعيد-36      بجانبهــا    اكتتـــامأتيح  لـه لم   ـا بعـدها  الظلماء  

   كالخفَّـــاشِ   يغْضيوال ينفك-37      يباشره    الظَّـــالمإذا   ما  لم 
الً  ليا   أدراعه  واجتــاب  نَض-38    اميود   لـو  ان  طـوَل  الليـل  ع
   وليس  أوان   لأليمِ   انسـالخٌ-39    ـدامولكن   فـي  ضمــائره   احت

  :التخريج 
 5-2( األبيات 247-2/1/245والذخيرة ) 32-29 ؛ 27-25 ؛ 10-5 ؛ 2-1( األبيات 73-1/72 في قالئد العقيان 

والخريدة ) 38-33 ؛ 30 ؛ 27-26 ؛ 15-12( األبيات 121-120والمطرب ) 37-33 ؛ 30-29 ؛ 26-25؛ 
  ) .39-38 ؛ 30-26 ؛ 24-10( البيات 2/99-100
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  ] من الطويل : [      قال عبد الجليل بن وهبون متغزالً بفتى من فتيان إشبيلية 
  َألَم تَرنى َأشْكُو إلى الصبـحِ لَوعتي-1    مِ  ِلغَيرِ  رحي   الشَّكْوى  تُرفَـعكَمـا

  ا   يهدني  ظَـالَم  اللَّيِل ممـ وِإن-2    مِ  فَوقَ  عطْف   سقي رع  دكَما  شُقَّ
   حبي  شَاهداً فَيا لَيُل كُن لي  عنْـد-3    مَِأن  كَان  بي غَير   عليوَِأعلمه بِي  

-51-  

  ]البسيط من : [      قال عبد الجليل بن وهبون في مغنية البسة حلياً 
تْ   فـي سمعهـا   اُألذنب1   وربما  كَذ- قّقَهواً  ال   ُأحشَـد   إني  ألستمع  
ــنٍ  جـاوب   الفَنَنقَةً-2    إذا  تَغَنَّتْ  بِلَحطَوقبـلي   م  متى   رأى  أحد   

  :التخريج 

   2/251 وفوات الوفيات 16/54 والوافي بالوفيات 2/97   البيتان في الخريدة 
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  مصادر البحث

األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، للدكتور منجد مصطفى بهجت ، -1
  .م 1988-هـ1408 الموصل -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  .األدب العربي في األندلس ، للدكتور عبد العزيز عتيق -2
أحمد بن عميرة بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ، ألحمد بن يحيى بن -3

  .م 1967 القاهرة - دار الكتاب العربي -) هـ599ت(الضبي 
البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ألبي عبد اهللا محمد المراكشي -4

 تحقيق ومراجعة الدكتور -الجزء الرابع )  هـ695ت(المعروف بابن عذارى 
  .م 1983-هـ1403 بيروت - الطبعة الثالثة - دار الثقافة -إحسان عباس 

الحلة السيراء ، ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن األبار -5
 - الشركة العربية للطباعة والنشر - حققه الدكتور حسين مؤنس -) هـ658ت(

  . م 1963 القاهرة -الطبعة األولى 
خريدة القصر وجريدة العصر ،ألبي عبد اهللا عماد الدين محمد بن محمد -6

 نقحة وزاد عليه محمد - تحقيق آذرتاش آذرنوش -) هـ597ت(اني األصبه
 الدار التونسية -المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيالني بن الحاج يحيى 

  .م 1971-هـ1391للنشر 
  جمعه -) هـ328ت(ديوان ابن عبد ربه ، ألحمد بن عبد ربه القرطبي األندلسي -7

 دمشق -الطبعة الثانية -دار الفكر -ة وحققه وشرحه الدكتور محمد رضوان الداي
  .م 1987-هـ1407

 الطبعة - دار المعارف -ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -8
  .م 1984 -هـ 1404 القاهرة -الرابعة 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ألبي الحسن علي بن بسام الشنتريني -9
 ليبيا - الدار العربية للكتاب -  تحقيق الدكتور إحسان عباس-) هـ542ت(

  .م 1975 -هـ 1395وتونس 
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رايات المبرزين وغايات المميزين ، ألبي الحسن علي بن موسى بن سعيد -10
 المجلس األعلى - تحقيق الدكتور عبد المتعال القاضي -) هـ685ت(األندلسي 

   .م1973-هـ1393 القاهرة - لجنة إحياء التراث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 
الروض المعطار في خبر األقطار ، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد -11

 بيروت - مكتبة لبنان -حققه الدكتور إحسان عباس ) هـ900ت(المنعم الحميري 
  .م 1975-هـ1395

 - دار الكتاب العربي -شرح ديوان المتنبي ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي -12
  . بيروت 

 - مكتبة األقصى -دين ، لشفيق محمد الرقب شعر الجهاد في عصر الموح-13
  . م 1984-هـ1404عمان 

 ترجمة الدكتور الطاهر أحمد -الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ، لفون شاك -14
  . م 1991-هـ1411 القاهرة - الطبعة األولى - دار المعارف -مكي 

 الغيث المسجم في شرح المية العجم ، لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي-15
م 1990-هـ1411 بيروت - الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية -) هـ764ت(
.  
 تحقيق -) هـ764ت(فوات الوفيات والذيل عليها ، لمحمد بن شاكر الكتبي -16

  . م 1974-هـ1394 بيروت - دار الثقافة -الدكتور إحسان عباس 
هللا بن قالئد العقيان ومحاسن األعيان ، ألبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد ا-17

 حققه وعلق عليه الدكتور -) هـ529ت(خاقان بن عبد اهللا القيسي اإلشبيلي 
-هـ1409 عمان - الطبعة األولى - مكتبة المنار -حسين يوسف خربوش 

  .م 1989
المختار من شعر شعراء األندلس ، ألبي القاسم علي بن منجب الصيرفي -18

 الطبعة -البشير  دار -تحقيق الدكتـــور عبد الرازق حسين -) هـ542ت(
  . م 1985-هـ1406األولى  عمان 
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 - دار الفكر اللبناني -مدخل إلى األدب األندلسي ، للدكتور يوسف الطويل -19
  .م 1991-هـ1411 بيروت -الطبعة األولى 

 -) هـ673ت(المرقصات والمطربات ، لنور الدين علي بن الوزير أبي عمران -20
  .م 1973-هـ1393 بيروت -دار حمد ومحيو 

لمطرب من أشعار أهل المغرب ، ألبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية ا-21
 تحقيق األستاذ إبراهيم األبياري والدكتور حامد عبد المجيد -) هـ633ت(

  .م 1954-هـ1334 القاهرة - دار العلم للجميع -والدكتور أحمد بدوي 
 -) هـ647ت(المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، لعبد الواحد المراكشي -22

 لجنة إحياء -ق األستاذ محمد سعيد العريان المجلس األعلى للشئون اإلسالمية تحقي
  . م 1963-هـ1383 القاهرة -التراث اإلسالمي 

المغرب في حلي المغرب ، ألبي الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي -23
 الطبعة - دار المعارف - حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف -) هـ685ت(

  .م 1980-هـ1400هرة  القا-الثالثة 
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ألبي العباس أحمد بن محمد المقري -24

 بيروت - دار صادر -تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ1041ت(التلمساني 
  .م 1988-هـ1408

بإعتناء -) هـ764ت(الوافي بالوفيات ، لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي -25
 بيروت - الطبعة الثانية -رانز شتايز شتو تغارت وداد القاضي دار النشر ف

  . م 1991-هـ1411
وفيات األعيان وإنباء أنباء الزمان ، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن -26

 دار صادر -تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ681ت(أبي بكر بن خلكــان 
  .  بيروت -
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رسيمالس 
 ، من أعالم )1(هو أبو القاسم خلف بن فرج اإللبيري ، المعروف بالسميسر 

 ، )4( ، مشهور به)3( ، وكان كثير الهجاء)2(شعراء إلبيرة في مدة ملوك الطوائف
  .)5(وهجوه أكثر من مدحه

ان باقعة عصره ، وُأعجوبة دهره ، وهو صاحب ك : )6(يقول فيه ابن بسام  
مزدوح كأنه حذا فيه حذْو منصورٍ الفقيه ، وله طبع حسن ، وتصرف مستحسن في 
مقطوعات األبيات وخاصةً إذا هجا وقــدح ، وأما إذا طول ومدح فقلما رأيته أفلح 

 .وله مذهب استفرغ فيه مجهود شعره من القدح في أهل عصره ... وال أنجح 

 في فترة ملوك )7(وهو مـن شــعراء غرناطة في القرن الخامس الهجري 
الطوائف ، وقد هرب من ابن بلقين صاحب غرناطة ، بسبب الهجاء الذي هجاه به ، 

وعاش غريباً طريداً بعيداً عن . والتجأ إلى المعتصم بن صمــادح صاحب المرية 
  .وطنه 
  : وفاته 

 .نة ثمانين وأربعمائة هجرية  أن وفاته كانت س)8(ذكر الزركلي  

 :موضوعاته الشعرية 

كان السميسر شاعراً مطبوعاً سهل الشعر ، وكان أفضل الذين حفل بهم "   
لعله قلد فيه " في قوافي الشعر"وهو صاحب مزدوج . بالط المعتصم بن صمادح 

" 306المتوفى في مصر سنة "منصور بن اسماعيل التميمي الفقيه الشافعي الضرير 
   .)9("ثم له طبه وتصرف مستحسن في المقطعات ال في المطوالت 

                                                           
   .2/167 والخريدة 1/2/882 والذخيرة 2/100 والمعرب 93المطرب ) 1(
   .2/100المغرب ) 2(
   .2/167 والخريدة 4/108نفح الطيب ) 3(
   .2/100المغرب ) 4(
   . 93المطرب ) 5(
   . 883-1/2/882الذخيرة ) 6(
   . 90رايات المبرزين ) 7(
   . 2/311األعالم ) 8(
   . 4/681 تاريخ األدب العربي) 9(
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  :تناول السميسر موضوعات عدة أهمها  
 : الهجاء -1

يرى كثير من النقاد أن الهجاء إنما يكون بسلب الفضائل النفسية من   
 ، متى كان ال يتصف بها أو غير مريد لفعلها ، وقد يتحول الهجاء إلى )1(المهجـو

 أخالقية فاضلة إذا كان ذماً للرذيلة وتقبيحاً للقبيح ، بيد أنه من المالحظ أن قيمة
الهجاء عند الشعراء العرب رغم دوافعه الذاتية إالّ أنه ظل حصناً منيعاً حال دون 
تدهور المنظومة األخالقية من حس اإلنسان العربي الذي يعد بدون أدنى شك أعظم 

  .آلخالق نموذج بشري تغنياً بالفضائل وا
وشاعرنا السميسر واحد من هؤالء الشعراء الذين تداخلت الدوافع الذاتية مع   

  .الدوافع األخالقية في هجائه ألعدائه وخصومه 
 : )4(وقال ابن سعد" كان كثير الهجاء  : " )3( واألصبهاني)2(يقول المقري  

  " . مشهور بالهجاء "
سة وجدناه حقاً كثير الهجاء ، والذي يبدو لي وإذا تناولنا شعر السميسر بالدرا  

من هجائه أنه ساخط على الواقع الذي يعيشه ، فهو غير مندمج بالمجتمع الذي حوله 
  :يقول 

  وا كُفَّارهــــبين قَومٍ قد أصبح
ـُ جعل   وني ممن ينَافر دارهـــ

هـاريخَلِّي دي  ـننَا  ِلميو5(  واله(  

  عض نوح اعشَرٍ كما ضعتُ في م
  نــــ ولك ضربوه وما ضرِبتُ

  عـن ديـارِي لهـوني فتأخَّـرتُ
وتظهر الدوافع األخالقية والدينية في هجائه عندما يقول في هجاء ملوك   

  :األندلس ، يقول فيهم 

                                                           
 والعمدة 283 والموشح 104 والصناعتين 1/38 وديوان المعاني ألبي هالل العسكري 178نقد الشعر : انظر في ذلك ) 1(
2/174 .   
   . 4/108نفح الطيب ) 2(
   . 2/167الخريدة ) 3(
   . 2/100المغرب ) 4(
   . 1/2/895األبيات للسميسر في الذخيرة ) 5(
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  دثْتُمـــــــ َأح ماذَا  الذي 
  مـــــــ وقَعدتُّ َأسرِ  العدا 

  مـــــــِإذْ  بِالنَّصارى  قُمتُ
شَقَقْتُــم  ـا النَّبِـــيص1(فَع(  

 همــــــنَاد  الملوك  وقُْل  ل  
اِإلس  تُملَمفــــــَأس  يـالَم 

  مـــــــوجب  القيام  علَيكُ
  ال تُنْكــروا   شَــقَّ  العصـا

  :ه ما يقوله في ابن بلقين صاحب غرناطة ومن الدوافع الذاتية في هجائ
  َأبا البرِية  ِإن  النَّاس  قَد  حكَموا
  )2(حواء طَاِلقَةٌ ِإن كَان  ما  زعموا

    له رَأيتُ  آدم  في  نَومي  فقلتُ  
قَاَل  ِإذَن نْـكٌل منَس ابِـرالَبر َأن  

  :هجائه ، فقد هجا ابن الحداد يقول فيه وهو لم يترك الشعراء بمنحى من 
ادـدن  حاب  ــرعـا  شمقُلْتُ و   رشَاع  فَتى  ادـدح  نقالـوا  اب  
الدـثَ  َأوَأخْـب  نَـى   )3(فَتِّـشْ  تَجِـداخِ  الـزـرثْـُل  فم هارَأشْع  

 للزيف والنفاق وقد صب جام غضبه كذلك على المدن باعتبارها ظواهر  
  :واالنحراف ، فقال يهجو 

  افَةٌ   قُلْتُ   ِإيهــــــــنَظ
   مـقُ    الــدصبيو  يـه4(ف(  

  يهةُ   فرِياـــــــقَالُوا   الم 
كَــَأنَّهـا  طَـستُ    تــبـرٍ  

  :ومن هجائه ألهل القيروان ، يقول   
انَتْ  عه  كُمتَاهَأسنْتوفَه  كُمـُلَي  مـ

نْتُـما  لُعطُـر لْـقا بِالْحفُونَه5(تُع( 
  انِ  ِلحويرِل  القـَأالَ  قُْل  ألهاكُم  

اكُـمِلحـا  وطونَهتُع  كُـمتَاهفََأس  
    

ون ، ـاً سخريته من الواقع الذي يحياه الناس ، فعنده أخو العقل يهـويبدو واضح
  :يقول 

  اـــهن   ِإذَا   ما  نلْتَ   حظّ    ونـــــ   العقِْل    يهفََأخُو
                                                           

   . 1/2/885خيرة األبيات للسميسر في الذ) 1(
   . 3/412البيتان للسميسر في نفح الطيب ) 2(
   . 1/2/894البيتان للسميسر في الذخيرة ) 3(
   . 3/390 ونفح الطيب 1/2/885البيتان للسميسر في الذخيرة ) 4(
   . 1/2/883البيتان للسميسر في الذخيرة ) 5(
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  حطَّــك    دهــر   فَـمـتَى  )1(ـونـكُنْتَ    تَكــ   فَكَمـا 
ويالحظ أن السميسر يستعمل األلفاظ ذات الداللة الدينية والقصص القرآني في   

 على اعتبار أن هذه األلفاظ وتلك القصص هجائه ليعطي عمقاً واتساقاً لمعاني الهجاء
تتميز بالقداسة من جهة وألنها أكثر تردداً في االستعمال من جهة أخرى مما قد تُثير 

  .مفارقة عجيبة في النص الشعري أو تمنح المعاني الشعرية األصالة والقوة 
  : المدح -2 

نه طبيعة في وذكر الراغب األصفهاني أ . )2(نقيض الهجاء ، وهو حسن الثناء  
   .)3(اإلنسان ، ولوال الكلف به لما ظهرت العدالة من أكثر الناس

ومما ال يدع مجاالً للشك أن األدب حين يشيع المعاني األخالقية حتى وإن   
ُأسندت إلى غير مستحقيها فإن من شأن ذلك أن يحافظ على المثل األعلى لألخالق 

  .ليها ويغري بها القراء والمستمعين ويدعوهم إ
ويبدو أن شاعرنا السميسر قد تقلصت مساحة شعره في المدح واتسعت في   

الهجاء ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى األوضاع السيئة التي مرت بها بالد األندلس 
إبان عهد ملوك الظوائف عندما تسلّط اليهود والنصارى على مقاليد السلطة في هذه 

  .المرحلة 
وهذا حق ، فلم " وهجوه أكثر من مدحه : "  في السميسرِ )4(يقول ابن دحية   

أقف لـه إالّ على مقطوعتين مــدح في األولى المعتصم بن صمادح صاحب 
  :المرية ، يقول 

لَـــمي   َأعـدبِقَص ـــوهو    ـــمتَصعي   المنرخَـــــي 
    لي  و   َإذَا   يجمـــع وهـ    )5(ـا    َأكْــرمـَأمنـا  ومنـ

                                                                                                                                                       
   . 4/117البيتان للسميسر في نفح الطيب ) 1(
  . ب البن منظور مادة مدح لسان العر) 2(
   . 277الذريعة إلى مكارم الشريعة ص) 3(
   . 93المطرب ) 4(
   . 413-3/412البيتان للسميسر في نفح الطيب ) 5(
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وفي الثانية يحذره فيها من غدرأعده له رجل بدعوى أنه يحتفل بالسلطان ،   
وقد ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة ، فوقف له السميسر في الطريق ، فلما حاذاه 

  :رفع صوته بقوله 
  ه عرســومن ِلذي مْأتَمٍ في وجهِ

اُألس ِإنلَى ودع سْأكوِل  تُفْتَر1(الم(  
  اِئرهـــيا َأيها الملك الميمون طَ  

رِكُـمغَي نْـدامـاً عطَع ال تفرسن  
صدق واهللا ، ورجع من الطريق ، وفسد على الرجل ما كان : فقال المعتصم   

  .عمله 

 جمع له اَألمن حين وهذا المدح وفاء من السميسرِ للمعتصم بن صمادح الذي 
هــرب من ابن بلقين صاحب غرناطة ، ولجأ إلى بالط المعتصم بن صمادح في 
المرية ، كما جمع له المن أيضاً على الرغم من كثرة الحساد من أهل المرية ، ولذلك 

  :هجاهم لهذا السبب بقوله 
يهف  سنٍــلَياكا  ِلس  بحا  يم   

  )2(هب   َأو  ال   تَهبربما  قَد   تَ
 وم داراًـــبِْئس  دار  المرية الي  

  بلْـدةٌ   ال  تُمـار   ِإالّ   بِرِيـحٍ
ومع هذا يتوق شوقاً وحنيناً إلى مدينة غرناطة التي هرب منها بسبب هجائه   

  :البن بلقين صاحبها ، يقول 
ا تَهزِيزِ بِهالع ــــــنَفْس  ون

  ونـــــيفَ الخَالَص بِما يكُكَ
لـذُّ  ظلمتـه  الجنـين3(ـنِ   ي(  

ـُقَال    ن   بلْدةًـُوا   َأتَسكـــــ
تُهبــــــــــفََأجهبِتََأو م  

  غرنَاطَـةٌ   مثْوى   الجنـيـــ
 : الزهد -3 

ورات ال هو ترك المباح المحبوب المقدور عليه ألجل اهللا ، فتارك المحذ 
 ؛ ألن الزهد هو أعلى درجات السمو األخالقي والصفاء النفسي وترك )1(يسمى زاهداً

 :المحذورات يمثّل أدنى تلك الدرجات ، كما يقول السميسر 

                                                           
   . 321-3/320البيتان للسميسر في نفح الطيب ) 1(
   . 3/390 ونفح الطيب 1/2/884البيتان للسميسر في الذخيرة ) 2(
   . 1/2/887ذخيرة األبيات للسميسر في ال) 3(
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  افُـــــال  عيشَ   ِإالّ   الكَفَ
 افُــــــمن   الردى   وعفَ

  )2(فَِإنَّــــه   ِإســـــرافُ

 ك   جاهاً   وماالًــــدع   عنْ  
  نــــــحالٌل   وَأم قُوتٌ   

كُـلُّ   مـوـا   هفَض    ـٌلـو 
ولقد ولد شعر الزهد في األندلس في أحضان الثورة على الحكم الربضي ، إذ   

كان األتقياء ينظمون أشعار الزهد ، ويتغنون بها في الليل ، ويضمنونها التعريض به 
األدب يقوى وتسع دائرته وذلك رداً على الحياة الالهية في المدن أو ، ثم أخذ هذا 

هروباً من مشكالت الحياة السياسية واالجتماعية أو انقياداً لداعي التقوى في النفس 
  : ، يقول السميسر )3(أيام الشيخوخة

  ت  ِإالّ  قَليالًقَـد  هجـرتُ  الَّلذَّا    )4(بعد وصلي  لَها  زماناً  طَوِيالً
والذي يبدو لي أنه هجر اللذات في شيخوخته بعد ما أصاب منها زماناً طويالً   

  :في شبابه ، وقد مال إلى تقوى اهللا بعد ما تقدم به العمر ، يقول السميسر 
ا   قَالُوا   سثَْل  مـــــمابر 

 ابفَخَــــر ــــاببيو     
  ابــــــ  ذَهجملَةُ   الدنْيا   

يـــدشوالـذي   منهــا   م  
طاض    يهداً   فـــــَأبابر  
ي   عطعي   يـــــفَالَّذذَاب  
جَؤاٌل    وس   ــــــمابو  

  وى   كتَابــــيوم   ال  يطْ
ـابسح   يــهـا   ف5(كُلَّ   م(  

  الًـــــوَأرى   الدهر   بخي  
م   اِلبـــــسطعم   وا   ه  

شْرِ   ِإنْعم   الحوِلياــــــو  
ـِوص   راطٌ   مستَقيمـــــــ

ــنِّبجو   اللَّـــه   فَاتَّــق  
فلسان حاله يتحدث عن الدنيا بعد ما قضى منها وطراً وبعدما حذقها وذاق   

دية وهذا هو الذي يطبع معاني الزهد مرها وحلوها ليخرج بعد ذلك بهذه المعاني الزه
  .باألصالة والصدق كونها تأتي بعد تجارب عاشها الشاعر 

                                                                                                                                                       
   . 140األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ) 1(
   . 1/2/891األبيات للسميسر في الذخيرة ) 2(
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  :الغزل -4

ِإن حياة السميسرِ المضطــربة جعلتــه ال يلتفت إلى شيء ، وال يهدأ باله  
وال يستقر ، ولذلك أوحى بأنه ال ولد له ، لعدم توفيره الحياة الهادئة المطمئنة لهم 

  :ول يق
م  يننالب  ي  بَِأنلْميــعكَبد  ن 

ـَوِإن  يموتُوا  َأمتْ  من  الكَم   دـ
تَـدو   ناَألنَامِ  م  نين  بو1(َأه(  

 دــيمنَعني   من   تَكَسبِ   الولَ   
  عٍـفَِإن  يعيشُوا  َأعشْ  علَى  ظل

  ـملَهـتْ   قَبَأم  ِإنوـمكْتُهتَر   
هذا فإن ما قاله السميسر من مقطوعات في الغزل قليلة جداً معظمها في  

الغزل المذكر ، ولم يقصد بها محبوبة معينة يتغزل بها ، وإنما جاء تغزله على سبيل 
الوصف العام العاري من العاطفة والخالي من مشاعر الحب الفياض ، والمجـــرد 

عاالت ، وهذا ما يجعلنا نشك في أن تغزله بالمذكر لم يكن ناشئاً من األحاسيس واالنف
عن تجربة حقيقية بل إن هذا يوسع دائرة الشك لدينا في معظم شعر الغزل بالمذكر 
الذي نظمه شعراء العربية واعتباره تجارب فنية وليست حقيقة ، وأن الهدف منها 

لى التعبير في كل مجاالت الفن ، تحدي الخصوم في هذا الجانب الفني ، واالقتدار ع
ذلك أن المنظومة األخالقية العريضة واالستعداد الفطري النبيل الذي يمتاز به 

ربي ال يسمح بأن تتسلل إليه مثل هذه األخالق المرذولة الصفات القبيحة ، يقول ـالع
  :مثالً 

 لَه   نتَح   نســـ  اَألكَ حابِر  
 اع   اَألزاهروـــد   رَأيتَ   َأنْ

 اثرــــر   وما   ِلنَاظمهن   نَ
ـِخَمراً   وما   ِللْخَمرِ   عاص  رـ
  رــجِر  تَحتَها   دعج   المحاجِ

  المو   ةاَألزِر   نيـــــبآزِر  
ـُخُفَِإذَا   نَظَرتَ   ِإلَى   ال   وــ

  وــــــوِإذَا   تَأملْتَ   الثُّغُ
صيــــَأبغْتذا   يرتَ   در  

علْتَ   المِإذَا   تََأماــــــو  

                                                           
   . 1/2/896يسر في الذخيرة األبيات للسم) 1(
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ابِـرروالب   قْلَبشِ  صيج  نـ  )1(مـةَ   َأقْبينلْـَـ   المـلَتْــخ  
 : الوصف -5

ومما يؤكد رأينا السابق في أن تغزل شاعرنا بالمذكر لم يكن ناشئاً عن تجربة  
  : هو نشاط فني الهدف منه االقتدار على التعبير الفني ، قوله حقيقية بل 

  اِئبهــــر  وذُو   الجهل   ع
باحص   ــــــِإذَا   شَابه  
شَارِب  ا  طرــــــُل  كَمه  
باغر   واههي   ينــــــحه  
نِّي   مع   ــــــهيههبالع  

  بـهـالً  صـفَتْ  ِلـي    مشَارِ

  1-  اِئبا   العهَأي  ذَاــــ الع  
2-الع   بِإالَّـــ ال   ُأح   ذار 
  يقُو ن ـــ فَاطَّرِح  قَوَل  م-3
4-احوالطِّفُْل   و  وـــــ هد 
 ـــ َأنَا   َأشْكُوه   وهو  تُلـ-5
   وِإذَا   مـا اصطَفَيتُ  كـهـ-6

 هدوء نفسي ليفضي إلى تأمل ليكشف بعد ذلك عن الوصف األدبي يحتاج إلى  
تجربة الشاعر أو معانيه اإلنسانية التي تختلج في نفسه ، غير أن حياة شاعرنا لم 
يتهيأ لها شيئاً من الهدوء بسبب اضطراب معيشته وضيقها التي تركت آثارها السيئة 

تقاط مظاهر الجمال على عقله وخياله حين طبعته بالسطحية بحيث لم يعد قادراً على ال
في بيئة يشع فيها الجمال ، كما لم تعد هذه البيئة قادرة على أن تُحفّز في نفسه التذوق 
الجمالي الرفيع  ، ومـع هذا فال نعدم بعض المقطوعات التي فيها الوصف ، فمثالً 

  :يقول 
  انـــوغَنَّينَني  بِضروبِ  اَألغَ
  )2(قيـانوجِسمي  الرباب وهن  ال

  ي  قَهمد  لْنعج  وضعةًـــبو  
  كَـَأن عروقـــي   َأوتَارهـا

ومع ذلك فإن هذا الوصف ال يكشف عن تجربة عميقة وال عن معنى إنساني  
أو فلسفة خاصة في الحياة ، بل جاء وصفاً سطحياً لصورة من صور معيشته الضيقة 

  .النكدة 

                                                                                                                                                       
   . 898-1/2/897األبيات للسميسر في الذخيرة ) 1(
   . 3/329 ونفح الطيب 1/2/888 زالذخيرة 90 ورايات المبرزين 93البيتان للسميسر في المطرب ) 2(
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لوصف الذي نُريد وهو الذي يكشف عن معنى إنساني وربما نجد شيئاً من ا  
أو تجربة إنسانية ، أو اتجاهاً في الحياة عندما تطرق خيال الشاعر حقيقة الفناء 
والزوال ، تلك الحقيقة التي انتجت روائع من شعر الزهد الذي تردد كثيراً في مراحل 

محمود الوراق وعبد الشعر العربي كشعر عدي بن زيد العبادي ، وأبي العتاهية ، و
  .اهللا بن المبارك وغيرهم 

فمن ذلك ما كان من شأن مدينة الزهراء عندما أفل نجمها ودار عليها الزمن   
دورته ، حيث يصفها السميسر وصفاً يبعث على التأمل الذي يفتر عن معنى إنساني 

الذي وتجربة شعورية صادقة هي الحزن على ما فات والشوق إلى العودة للماضي 
  :فيه عزة اإلنسان وكرامته ، فيقول واصفاً مدينة الزهراء وقد اندثرت معالمها 

  اتَاـــــمعتَبِراً   َأنْدب   َأشْتَ
م  جِعرْل  يهاتَاــقَالَتْ  وم  ن  

هيه  عمي  الدغْناتَ  يهياتَاــه  
  )1(نَــوادب  ينْدبن   َأمواتَــا

 راء   مستَعبِراًـــ   بِالزهوقَفْتُ  
جِعا  َأالَ  فاررها  زيــفَقُلْتُ  ي  

كَأزْل  َأب  اـــفَلَمي  بِهكي  وُأب  
  كََأنَّمـا  آثَـار  من  قَـد  مضى

ولم أقف له على وصف للجدوال أو األنهار أو األزهار أو الجبال على الرغم   
 .س الذين تغنوا بهذا الجمال الرائع في بالد األندلس من كثرة شعراء األندل

  :خصائص شعره 

إن أبرز ما في شعر السميسر من خصائص هي العفوية وصدق التعبير دونما   
تكلف أو تصنع ، وجاءت معانيه واضحة بينة الوضوح في لغة سهلة وأسلوب ال 

  .غموض فيه وال لبس 
كل ما سبق حيث نجد شعره يعتمد وقد جاءت الخاصية الموسيقية تعزيزاً ل  

 .بدرجة كبيرة على البحور القصيرة واألوزان المجزوءة 

  
  

                                                           
   . 528-5/527األبيات للسميسر في نفح الطيب ) 1(
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  شعر السميسرِ
-1-  

  ]مخلع البسيط : [ قال السميسر اإللبيري   
  يــــــولَم ُأداهن ولَم ُأراِئ 

ـاءمي السف ـونيعا تَضغَــد  
  1-ذْ كنت في ُأموريــ حققت م 

  وضعتُ في اَألرضِ بين قَـومٍ-2
  : التخريج 
   .133البيتان في بغية الملتمس   

-2-  

 ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري يصف الدهر وتقلبه بأهله   

ةُ   ملُج   رهـــــــوالداء  
فــاءفـــي    انْط   الَـمعو  

  1-  بثُْل   حم   ابٍــــالنَّاس  
2-فـي    طُفُـو   فَعــالَـم   

 :التخريج 

 ونسب البيتان لمحمد بن أحمد 3/293 ونفح الطيب 93البيتان في المطرب  
   .6/11بن عثمان القيسي في الذيل والتكملة 

-3-  

  ]من مجزوء الرمل : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم  
ا   قَالُوا   سثَْل  مـــــمابر 

بيو    ابــــــــفَخَراب  
طاض    يهداً   فـــــَأبابر  
ي   عطعي   يـــــفَالَّذذَاب  
جَؤاٌل    وس   ــــــمابو  

  ابــــيوم   ال  يطْوى   كتَ
ــابسح   يـهــا   فكُلَّ  م  

  1-ا   ذَهنْيلَةُ   الدمــــ جاب  
 دــــ مشي الذي   منها   و-2
3- رهى   الدَأري  وخالًـــ  ب  
4-عم   وا   هم   اِلبـــ سط  
5-شْرِ   ِإنْعمِ   الحوِلياــــ و  
  مـــــ وصراطٌ   مستَقي-6
7-ـــنِّبجو   اللَّــه فَاتَّـق   

   :التخريج 



  -107-

  1/2/889األبيات في الذخيرة   
-4-  

  ]من الخفيف : [ ال السميسر اإللبيري في المرِية ق 
حا ِلساكنٍ ما ييهف ســــلَيب  

بأو  ال  تَه  ـبتَه   ا  قَـدمبر  
  بِْئس  دار  المرِية  اليوم  دارا-1  

   بلـدةٌ  ال  تُـار   ِإالَّ   بِرِيحٍ-2
 :التخريج 

   . 3/390 ونفح الطيب 1/2/884رة البيتان في الذخي 
-5-  

   ]مجزوء الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري في النسيب وما يناسبه  
ل   عاِئبهوذُو   الج  ــــره  

باحص   ــــــِإذَا   شَابه  
شَارِب  ا  طرــــــُل  كَمه  
باغر   واههي   ينــــــحه  

  هـــــمالعبـهيه   عنِّي   
ـهشَارِبـفَتْ ِلي    مــالً  ص  

  اــــ َأيها   العاِئب   العذَ-1  
2-الع   بِإالَّـــ ال   ُأح   ذار 
 ن  يقُوـــ م  فَاطَّرِح  قَوَل -3
 دــــ واح   هو  والطِّفُْل  -4
 ـــ َأنَا   َأشْكُوه   وهو  تُلـ-5
   اصطَفَيتُ  كـهــوِإذَا  مـا-6

 :التخريج 

  .1/2/899األبيات في الذخيرة  

-6-  

  ]من مخلع البسيط : [ قال السميسر اإللبيري في الطب واألطباء  
 ب والطَّبيبِ ــــــوشَاتم الطِّ

ع قْمرِ السقَرِيــــفَانْتَظ بِ ـن 
  َأغْذيــةُ  السـوء  كالذُّنُــوبِ

  اهــــــما اشْتَه  كُلَّ يا آكالً  
نتَ تَجسما قد غَر ارمى ــــث  

  يجتَمـع الــداء  كُـلَّ  يــومٍ
  :التخريج 
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 ونفح 2/100 والمغرب 1/2/892 والذخيرة 90األبيات في رايات المبرزين   
  .2/167 والخريدة 4/108الطيب 

-7-  

  ]مجزوء الرجز : [ طباء قال السميسر اإللبيري في الطب واأل  
ي المانكَالج يهنرِيبِ ــــــتَج

 ـهجو بــه ـْرِب   الطَّبِيبِ واض
  رِ مغَي نم تَرِبا ـــــوال تَس 

  وكَـذَا  حكـوا  بـْل  صـافيـاً
      : التخريج 

   .1/2/893األبيات في الذخيرة   
-8-  

  ]من السريع : [ زهراء قال السميسر اإللبيري في وصف ال  
  َأنْدب   َأشْتَاتَا راً   ـــــمعتَب

م  نم  جِعرْل  يهاتَاــقَالَتْ  و  
 اتَاـــهيهاتَ  يغْني  الدمع  هيه

  نَــوادب  ينْــدبن   َأمواتَــا

  1-هقَفْتُ   بِالزبِراًـ وتَعسم   اءر 
2-ا  زي فَقُلْتُ  يجِعا  َأالَ  فارره  
3-ي  بِهكي  وُأبكَأزْل  َأب  اـ فَلَم  
ـَن  ـــــ كََأنَّما  آثار  مـ-4

  :التخريج 

   .528-5/527األبيات في نفح الطيب   
-9-  

  ]من مجزوء المتقارب : [ قال السميسر اإللبيري   
  م تَنْتَهــــــــــنُهِيتَ ول

  ـــهيبقيــت  ومــا   تشت
 ي ـــــــ أآكُُل ما تَشْتَهِ-1  

   ألكــلك  مــا  تشتـهي-2
  :التخريج 

   .2/168البيتان في الخريدة   
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-10-  

  ]من الطويل : [ قال السميسر اإللبيري   
  :التخريج 

   .2/101األبيات في المغرب   

مزي عاٍل تَنقَضح لَى َأىاتي ــع 
اءالخَنْس ا قَالَتفيكَم  مـ الس اتر 

اترشَج  ـنم  اللَّـه  كُـندعفَأب  

 الً ـوقَد حان تَرحالي فَقَْل ِلي عاجِ-1  
 الً ــــ َأُأثْني بِخَيرٍ َأم أقوُل تَمثُّ-2
3-نىـلٌّ وال جظ فيكُـن كُني إذا لَم  

-11-  

ده ، فكتب السميسر اإللبيري إليه ورد ابن شَرف غرناطة ، فتخلَّفَ عن قص  
  ]من المتقارب : [ معتذراً 

يلرِجو اهــــــ ق أر لَّتز د 
 رتي ــــوأترك قَصديه في زم
  ة ــــــإلينا ونَحن علَى غَفْلَ

  فأنت الممثِّــُل فـــي مهجتي

 َل أن ـــ كتبتُ إلى سيدي قب-1  
  ةً ــــُل غَرناط أيقصد يذْب-2
 ه ـــ ويهبطُ كيوان من برجِ-3
4-حتـى أراك  فمعـذرةً لـك   

  :التخريج 

   .897-1/2/896األبيات في الذخيرة   
-12-  

  ] من الطويل : [ قال السميسر اإللبيري   
 يحالر تْ بِىبمن المحسوس ه أكُون

دى وال روح ـــ ل فها َأنا الجسم
 نوَأيوالشِّيـح والبان نْدالنَّقـا والر  

  ي ــ وأنحلني شوقي لكم فلَوانَّن-1  
2-همجِسفمن كان ذا روحٍ شكا فَقْد  
 3-وحاجِر لْعس فيا لهفَ نفسي أين  

  :التخريج 

   .2/101األبيات في المغرب   
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-13-  

  ]من مجزوء الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري   
 د ــــــــ وِإن نَكَِإن نَعيماً

ــدجــا وـعٍ كُـــلَّ مقَاط  
  1-هالد نا َأتَى ــــ خُذْ مرِ م  

   كُـن  كَسـكِّينِ  جـــازِرٍ-2
  :التخريج 

   .1/2/886البيتان في الذخيرة   

-14-  

  ] من مجزوء الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري   
سالح نتَلَقَّى مـــــــــي د 
 دـــــــ يجِ ال وجدتَ الذي
ـِداُؤه علَّةُ الكَب د ـــــــــ

ــــدتَّقي  ــوفَه  هكْـــرذ  

  ذَّب ـــــ مع  حاسدي ِلي-1  
2-غَاف نْهَأنَا عٌل ـــــــ و  
  ه ــــــقَى بِداِئ دعه يشْ-3
4-طي  كْـرِي  ولَـمذ طَار ـر  

  :التخريج 

   .1/2/896األبيات في الذخيرة   
-15-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم   
  وددـــــــــوَأطْفه  بالتَّ

  ـمِ  تُوقَـدــوالنَّـار  بالفَــ
  1-دع  ا ــــــ ال  توقدنو  

   فالنَّــار بِالفَــمِ  تُطْفَــا-2

  :التخريج 

   .1/2/891في الذخيرة البيتان   
-16-  

  ]من مخلع البسيط : [ قال السميسر اإللبيري   
ل َأذَاهم تَعشْ حميدا ـــــفاحم  وء ـــ أقارِب السوء داء الس-1  
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   فمـن تَكُـن قُرحــةٌ بِفَيـه-2  يصـبِر علَـى مصـه الصديـدا
  :التخريج 

شر : " ويروى األول فيه 4/20 ونفح الطيب 1/2/884رة البيتان في الذخي  
   .3/230، وهما بال نسبة في شرح مقامات الحريري للشريشي " داء سوء"بدل " داء

-17-  

  ]من الوافر : [ قال السميسر اإللبيري   
ا حهسفَ تَلْبواـــــوِإالَّ سادد  

تَس لَهَأه راــــــونَافادبالع د  
وفالبِع مآد ا جِنْساــــــَأماد  

  رادىـعلَى اَألعقَابِ قد نَكَصوا فُ
  كَبعضِ عقَـاربٍ رجعتْ جـرادا
  يظُـن بياض قرطـاسٍ مــدادا

  1-ثُم ابِكيث نفَّظْ متَح  نْهاــ ص  
  لَّ حينٍــ وميز عن زمانك كُ-2
   خَيراً اسِـاَألجنَ وظُن بِساِئرِ -3
  فَردوا مـــ أرادوني بِجمعهِ-4
5-قدص ذَا ِإخوان وا بعـدادعو   
6-ذَكَـاء بِنَاظ حلْمي نمــ وهير  

    :التخريج 

 2/333في الغيث المسجم ) 5-1( واألبيات 1/2/895األبيات في الذخيرة   
" نافر"بدل " ناظر"و " عن"بدل " في: "ه  ويرى البيت الثاني في3/291ونفح الطيب 

" عادت: " ويروى البيت الخامس فيه 101-2/100في المغرب ) 5-1،3(واألبيات 
  .123في أخبار وتراجم أندلسية  ) 1،3(والبيتان " رجعت"بدل 

-18-  

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري في أبي عبداهللا بن الحداد بالمرية   
قُلْتُ وعا شـــــماددن حاب ر  

الدـثَ  َأوَأخْـب  فَتِّــشْ  تَجِـد  
  اعرــ قالوا ابن حداد فَتى شَ-1  

   َأشْعاره مثْـُل  فراخِ  الـزنَى-2
  :التخريج 

   .1/2/894البيتان في الذخيرة   
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-19-  

  ]  من المنسرح : [ قال السميسر اإللبيري   
 ديــ  بَِأن  البنين  من  كَبعلْمي

الكَم  نتْ  موتُوا  َأممي  ِإنــود  
األنامِ   م   نين   بوتََأهو   نـد  

ـَيمنَعني   من   تَكَسبِ   الول     دـ
 عٍـعلَى  ظل فَِإن  يعيشُوا  َأعشْ  

  مم   تَركْتُهـبلَهــوِإن  َأمتْ   قَ
  :التخريج 

   .1/2/896األبيات في الذخيرة   
-20-  

  ]من المتقارب : [ قال السميسر اإللبيري   
يا عيهفـــــورتَى تُخْتَبم وب  
  ــذَر قَـنـا بِرك مـوداخلُهـ

  ةٌـــــــ بلَنْسيةٌ بلْدةٌ جن-1  
  ـهارِجهــا زهــر كُلُّ فَخَ-2

  :التخريج 

  . وأخبار وتراجم أندلسية 1/491البيتان في معجم البلدان   

-21-  

  ]من مجزوء الكامل : [ قال السميسر اإللبيري في النسيب وما يناسبه   
    اَألكَابِر ه ـــحسن   تَحن   لَ

اهاَألز   اعتَ   َأنْوَأير   ـــدر 
ما   ِلنَاظمو   ــــرنَاث   نهر 

ـِخَمراً   وما   ِللْخَمرِ   عاص   رـ
تَح  جِرحالم   عجا   دــتَهاجِر  

م  ابِـنروالب   قْلَبشِ  صيج ـر 

  1-المو   ةاَألزِر   نيـــ بآزِر  
2-تَ   ِإلَى   الخُدوـ فَِإذَا   نَظَر  
  وــــ الثُّغُ  وِإذَا   تَأملْتَ  -3
4-َأب ا ــصرتَ   دي رغْتذي    
  تَ   المعاــــ وِإذَا   تََأملْ-5
6-ينلْــتَ   المخ ـلَتْـةَ   َأقْب  

  :التخريج 

   .898-1/2/897األبيات في الذخيرة   
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-22-  

  ]من المتقارب : [ قال السميسر اإللبيري   
ِإالَّ الص نْهم هِموعمـــــجرو  

كَذَِلكرٍ حتُ كَطَيرـــــ صرذ 
شَـرالب  بوذُ  بِرَأقُـْل  قُـْل  َأع 

  1- سمٍ لَيي آدنتُ بَأييـــف  ر  
 امِــــ فَلَما رَأيتُ جميع اَألنَ-2
3-ـداحو  منْها  مـدـا  بمهفَم   

  :التخريج 

   .1/2/895األبيات في الذخيرة   
-23-  

  سماإللبيري قال الس رمن مجزوء الكامل : [ ي[  
  ارهـــــ العص ومقتّراً  مثَْل 

هـارجـنِ  الحهد  ـنتُ مجِبعو  
  1-اـــــ جركَديُل  مالقَل  اء  

   دهـن  الحجـارة  جـاءني-2
  :التخريج 

   .2/168األبيات في الخريدة   
-24-  

  ]من مجزوء الكامل [ : يهجو أبا الحسن علي العامري ريقال السميسر اإللبي  

   نُدره مِـــــــتلْك في العالَ
راهيم قــــــــعصر إبهر 

اقالس مهرــــــــدرهط بد 
   ذره هـــــــكَيفَ نيلَتْ منْ

  ـرهحـــداً  فَجــر صخْــَأ

  1-خٍْل ـــــ جب نع اد يلع  
2-تْهتَركَالنَّارِ اع اـــــ فَهي  
  اـــــــ جاد نَزراً فَقَبِلْنَ-3
  واـــــلُ عجِب النَّاس وقَا-4
  م  بعد  موسىـْل  رَأيتـ هـ-5

  :التخريج 

   .169-2/168األبيات في الخريدة   
  

  



  -114-

-25-   

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري في الشعر والشعراء   
 رهــــُأبغض َأهَل الشِّعرِ بِالفطْ

  رهــــــــِإالَّ وفيه خَلَّةٌ تُكْ
الس َأو رالظَّه ــــــتُالزِمهر  

هرالنَّــد  ـــعِإالَّ  م  مَأكْثَرِه  

  1-نَّنلَك رالشِّع بيــــ َأنَا ُأح  
  راًــ شَاع  فَلَستَ تَلْقَى رجالً-2
  ن آفَةٌـــن لَم يكُن كُفْر تَكُ ِإ-3
  والعجب والنّوك ِإلَى الجهِل في-4

  :التخريج 

   .1/2/893األبيات في الذخيرة   
-26-  

  ]من الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري   
  د َأصبحوا كُفَّارهــــبين قَومٍ قَ

  داره  وني ممن ينَافرــــ جعلُ
هاريخَلِّـي  دي  ـننَـا  ِلميوواله    

  1- نُوح اعا ضرٍكَمشعي متُ فعض
2-لَكتُ ورِبا ضموه وبرــ ضن 
   فَتََأخَّـرتُ عن ديارِي ِلهوني-3

  :التخريج 

   .1/2/895األبيات في الذخيرة   
-27-  

  ]من المحتث : [  يناسبه قال السميسر اإللبيري في النسيب وما  
 ب نَاراــــــــوَأضرم القَلْ
  اراــــــ انْتص دعوتُ ربي
  هيارِضبِع اــــــــعذَار  

عتاس الفُؤاد اداــــــــزار 
  وكَـان  قَبـــــُل  نَهــارا

  1-ى عا َأباِليـــــ لَموِص ن 
2-ِلي ع  َأجِد لَمـــــ وزاء  
  تُ  يا رب َأنْبِتْـــــ وقُلْ-3
  نــــــ فَكَانّ ضاك ولَك-4
   ِإذْ صار صبحـاً  ولَيـــالً-5

  :التخريج 

   .1/2/898األبيات في الذخيرة   
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-28-  

قال السميسر اإللبيري في باديس بن حبوس حين استوزر نصرانياً لخلفاً   
   ] مجزوء الخفيف: [ ليهودي 

...      ...      ...     ...  
اناً تَنَصمزراًـــــــــو  
  ـيخُ عمــراـــِإنِ الشَّـــ

  1-اـــــــ كُلُّ يرمٍ ِإلَى وو 
  اًــــــــ تَهود  فَزمانا-2
   وسيصبـــوا ِإلَى المجوسِ-3

  : التخريج 

  .األبيات في أخبار وتراجم أندلسية   
-29-  

  ]من المتقارب : [ ل السميسر اإللبيري في الزهد والحكم قا  
مالز كَانـــــو بِهم ان فخَري  
عم بلُهلَيال ـــــــو د رقمي  

 لَّ ال يسفرــــــوصبحهم ظَ
 يقْبروا م ــــــفهم ميتُون ولَ

 َأن رغَي ما لَهذْكَ فَمواـــــير 
ومالتي ع ورالقُص نواــــَأير  

في كُلِّ م راــــفَالَ خَي رصتُب  
اَألكْثَر  ــرِكفي  قَب كْنَــاكفَس  

  1-مالز ابيــ َأصنب رٍ انامع   
2-نَه ـــــ فعادمهماً ارظْلم   
3-عب مهامَأيـــ وال تُزدهى  د  
4-رهالد ماتهَل أمنُ    قَبونِــالم 
5- عبَأر مكََأنَّه   ارِساتٌــــد  
6- رِيرالس نفََأي   الس نـوَأيورر 
  د تَرىـــ قَ  فَالَ تَعجبن بِما-7
8-ـاةيالح يركَث ــكلَيع نوهو   

  :التخريج 

   .891-1/2/890األبيات في الذخيرة   
-30-  

  يمعلى قال الس نحصاإللبيري في عبداهللا األمير بغرناطة ، وقد رآه ي رس
  ]من مخلع البسيط : [ نفسه 

   سفَـاهاً  يبني  علَى  نَفْسـه -1   كََأنَّـــه  دودةُ   الحـرِيـــرِ
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   دعوةٌ يبني فَسـوفَ يدرِي ِإذَا-2  َأتَتْ قَــــــدرةُ القَـــديرِ
    : التخريج 
 والبيتان بال نسبة في 3/412  ونفح الطيب 1/2/887البيت في الذخيرة   

   .2/68األنيس المطرب 
-31-  

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم   
  د الرزء بِالصبرِــــكَاألخْذ عنْ

 ذَّر ـــــلَيس لَه فَضٌل علَى ال
 دتَ الَّذي حتحجي رِيـــــلَه  

على الس طْلُعي لم كِّبـــــرر 
 ريــــتَس والنَّفْس في عالَمها 

 لَمعا يهنْدعـْبِاَألم و  رِــــــ
  االتٌ وال أدريـــــمقَ قيلَتْ 

ي طُلْمنَا فرِــــــتُورِدالقَب ة  
 ي شَبه اَألسرِــــــَأورطَنَا ف

   نُشْـرِك  فـي اَألمـرِفَما  لنـا 

  1-سلمن لَي سةٌــــ لَيرقُد تْ لَه 
2-عتَضسيلةُ ما حال فَم ـــ َأوف  
  ا فَهذي وذَاـــــ نسبتُه منْه-3
   من اَألرضِ ِإذْ  من كَان مخْلُوقاً-4
  ةًــمطْروح  حتَّى تُرى الجثَّةُ -5
6-نْأما يهنْدما فَع  تَّقيـــــ ي  
 دـــــ هذَا على مذْهبِنَا ثُم قَ-7
 يــــ لَقد نَشَبنَا في الحياة الت-8
  ن آدمٍـــــ يا لَيتَنَا لَم نَك م-9

10-ـهذَنْب  جـهَأخْر  قَد كَان ِإن   
  :التخريج 

   .890-1/2/889األبيات في الذخيرة   
-32-  

  ]من السريع : [ لبيري في الشعر والشعراء قال السميسر اإل  
وسسحم ذْ كَانم كُمرعاـــــش 

يسع كُميحيا مىـــــــكََأنَّم  
  سحراً فَمنْظُومي عصــا موسى

  1-بسرِ ال تَحصالع اءرواـ يا شُع  
  م ميتٌـــــــ فِإنَّما حيكُ-2
  عنْدكُم كُم ان منْظُومـ ِإن  كَـ-3

  : التخريج 
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   .1/2/894األبيات في الذخيرة   
-33-  

كان بين السميسر اإللبيري وبين بعض رؤســـاء المرِية واقـــع لمدح   
مدحه فلــم يجـزه عليه ، فصنــع ذلك الرجـــل دعـــوة للمعتصم بن 

ة سلطان مثل صمادح صـــاحب المرية ، واحتفل فيها بما يحتفل مثله في دعو
المعتصم ، فصبر السميسر إلى أن ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة ، فوقف له في 

  ]من البسيط : [ الطريق ، فلما حاذاه رفع صوته بقوله 
  عرس هـومن ِلذي مْأتَمٍ في وجهِ

سْأكُـوِل  تُفْتَرلَى المع وداُألس ِإن  
   كلا المها َأيطَي ونميـــالمهاِئر  

رِكُـمغَي نْـدامـاً عطَع ال تفرسن  
صدق واهللا ، ورجع من الطريق ، وفسد على الرجل ما كان : فقال المعتصم   

  .عمله 
  :التخريج 

 ونسب البيتان للمخزومي األعمى في 321-3/320البيتان في نفح الطيب   
  " .ال تفرسن"بدل " ال تقربن":  ويروى البيت الثاني فيه 117زاد المسافر 

-34-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري   
يــــــــهسح نوهي ايو 

 ولَــم  يصـــح  لنَفْـــسي
  1-لَكو يححي صســـــ حن  

   فَصــح رْأيـي  ِلغَــيرِي-2
  :التخريج 

   .1/2/883األبيات في الذخيرة   
-35-  

  ]من الطويل : [ قال السميسر اإللبيري   
ضرع ونُكُمصي نعم نْتُمال صاـو  

 اَئلْكُمسال ي نى مِلذ تُمرا فَصضَأر  
  ا أحسنتم مذ وليتمــ وليتم فم-1  

  لًهااُل منَاــ وكُنْتُم سماء ال ينَ-2



  -118-

   ستَستَرجِع اَأليام ما َأقْرضتْكُم-3  أال ِإنَّهـا تَستَرجِع الدين و القَرضا
  : التخريج 

   .4/108األبيات في نفح الطيب   
-36-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري 
  ي غُموضيـــــــوذَاد عنِّ
  ــى غنَـاء البعـوضِـعلَــ

  يــــــ ضاقَتْ بلَنْسيةُ بِ-1  
  راغيث فيهــا رقْـص البـ-2

  :التخريج 

 ونسب البيتان ألبي الحسن 3/330 ونفح الطيب 4/1/227البيتان في الذخيرة   
 1/180 ونفح الطيب 3/105 وبال نسبة في بهجة المجالس 94الحصري في المطرب 

.  
-37-  

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري في الوزير الكاتب أبي عمر بن الباجي 
 رطك تنويهي وال أختلفْــــشَ

  فهو اَألخَفْ ى الزائدــزيدتْ عل
   من قَد سلَفْ اقَــكم قطعتْ أعن

 مـاضٍ  وما استُقْبَِل  قَد  يخْتَـلف

  يا فاضَل الشّرطة شرطي على-1  
 فاحذفْ لي السين وسوفَ التي -2
 وهاــسيفٌ قُلبتْ وا" فسوف "-3
   مضى ـاالً ففعٌل  فردهـا ح-4

    : التخريج 

   .1/2/897األبيات في الذخيرة   
-38-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم   
  افُـــــال  عيشَ   ِإالّ   الكَفَ
 افُــــــمن   الردى   وعفَ

  ـه   ِإســـرافُــفَِإنَّــــ

 االًــ  وم دع   عنْك   جاهاً -1  
2-ــــ قُوتٌ   حنَأمالٌل   و  
   وكُلُّ   مـا   هو    فَضـٌل-3
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  : التخريج 

   .1/2/891األبيات في الذخيرة   
-39-  

  ] من مخلع البسيط : [ قال السميسر اإللبيري   
  القُــــــلَيس لهم عندنا خَ
  ـوا الذي َأذَاقُـواـدعهـم يذُوقُـ

  1-يا م خُم نقاً ممٍـــشْفوِل قَو  
 ذَلُّـوا وقـد طالمـــا َأذَلُّوا -2

  : التخريج 

:  ويروى البيت الثاني فيه 4/108 ونفح الطيب 1/2/886البيتان في الذخيرة   
ويروى " لهم"بدل " له: " ويروى البيت األول فيه 2/168والخريدة " وقد"بدل " ويا"

  " .الذي"بدل " كما"و " دوق"بدل " وكم: "البيت الثاني 
-40-  

  ]من المتقارب : [ قال السميسر اإللبيري   
 ا ـــــفَال تُجرِ جاهاً على باِلكَ

  يمـر وَأنْـــتَ علـى حاِلكَـا
  اــــ ِإذا شْئتَ ِإبقَاء َأحواِلكَ-1  

   وكُن كالطَّــرِيق ِلمجتَازِهـا-2
  :التخريج 

   .4/117ح الطيب البيتان في نف  
-41-  

  ]من الرمل : [ قال السميسر اإللبيري   
  ى بالمقَْلـــيبك بينَكُم من حيثُ 

 َأغْرب فَاسكًتْ أو فَقُْل ا ـــعندن
  قـاَل عنـدي منْه َأغْـلَى وَأجـْل

  1-ي يا ستصكَةٌ ــ قحضي متاد 
 م ــــت ِإن َأجِْئكُم بِغَرِيبٍ قُلْ-2
   َأبصــر النَّصاُل درا غَاليـاً-3

  :التخريج 

   .1/2/896األبيات في الذخيرة   
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-42-  

  ]من الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم   
ما زي لَهلصو دعطَوِيال اناً ـــب 

ال ــــِلي قَلْب عن النّواسي ُأزِي
 الــــوقي اة قَاالً من كالمِ الوشَ

اةوـتُ للـرحضبِيـال   وَألوالس  

  الــ قَد هجرتُ اللّذَّات إالَّ قَلي-1  
 ن ــــ لك  فََأنَا ثَابِتُ البناني-2
3-قٍّ َأقُوُل لوال حبِحذَارِيـــ و 
4-ابجنِّـي عا لألنَــامِ مـدلَب   

  :التخريج 

   .1/2/891األبيات في الذخيرة   
-43-  

  ]من جزوء الوافر : [ قال السميسر اإللبيري   
 نع َألْهفَالَ تَس ســـــــملَه 
  هـــــــــفََأولُها التَّفَرغُ لَ

  هـــــــم حملُكَه عنِ الحملَ
  ـل َأملَــهــوِإالَّ لَــم ينَــ

 هـــ بصلَ  ِإذَا المرء اشْتَرى-1  
  ةٌـــــ َأربع  شُروطُ العلْمِ-2
 ــــــ ودرس ثُم فَهم ثُـ-3
4-يـــهف تَكُـن ـنثَـالثٌ م   

  :التخريج 

   .239األبيات في المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان   
-44-  

  ]من مجزوء الرمل : [ قال السميسر اإللبيري في الطب واألطباء   
 م الطِّب باطُلـــــــع وعل

  ى رْأيِ األواِئُلــــــــعل
امع مالجِس كُوني ُلــــــَأن  

 بطَــلَتْ  تلْـك  العـــوامـُل

  ال الشَّرــــ كُلُّ علمٍ ما خ-1  
  ب ــــ غَير أن اَألوَل الطِّ-2
  رعِ إالَّـــــ هْل تَمام الشَّ-3
4- ي فَـــإذا كَـانلـالًــع  

  :التخريج 

   .1/2/892األبيات في الذخيرة   
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-45-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري في الزهد والحكم   
م ى لَكراُل ـــــــــأال ي

اُلــــــــفما لذي الفَقْرِ ح 
    محـــاُل ـلٌّـــغَـداً  وكَ

 اُل ذُلٌّ ، وذُلٌّـــــــ الم-1  
  رص كَأنَّك باق ـــــ فاح-2
   واقْنَــع فَِإنَّــــك  فَـانٍ-3

  : التخريج 

   .1/2/892األبيات في الذخيرة   
-46-  

  ]من مجزوء الخفيف : [ قال السميسر اإللبيري في االزدواج على كل منهاج   
هودجوــــــــةُ فَممدا ع  

خْبِــطُ  الظُّـلَمـــرٍِئ  يال م  
  اـــــــتَغُرنَّك الحي ال -1  

   لَيس  فـي  البـرق  متْعـةٌ-2
  :التخريج 

   .1/2/884البيتان في الذخيرة   
-47-  

  ]من المنسرح : [ قال السميسر اإللبيري   
هو درالمو اكــــِإيهتلمحم ي  

  هــــحلَم ِإذَا استَشَاطَتْ كََأنَّها 
  هــــه كُلَّ من رحمالَ رحم اللَّ

  هــــعاقبةُ الطَّلْمِ فيه من ظلم
ـــدتُع ي َأنوُؤنسي هي القَطَمف   

  1-ضتَرعم حثُ النُّصيح يكُأوص  
  ت ُأويرتُهــ الطِّفُْل ما أصبح-2
  ا وبكَىــ واقْس علَيه ِإذَا شَكَ-3
   عنْك مرتَفع  الَ تَخْشَ والقَوَل-4
   فَِإن تَجاوزتَ ما حدّدتُ فَمـا-5

  : التخريج 

   .900-1/2/899األبيات في الذخيرة   
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-48-  

  ]من الطويل : [ قال السميسر اإللبيري   
  م  فَهنْتُمـوَأستَاهكُم  هانَتْ  علَيكُ

نْتُـما  لُعطُـر  لْقـا  بِالحفُونَهتُع  
  1-اكُمانِ  ِلحويرِل القَأالَ  قُْل  أله  

2-ـاكُمِلحا  وطُونَهتُع  كُمتَاهفََأس   
  :التخريج 

   .1/2/883البيتان في الذخيرة   
-49-  

  ]من البسيط : [ قال السميسر اإللبيري في هجاء ابن بلقين صاحب غرناطة   
قَد  النَّاس  ِإن  ةرِيا البوا  َأبكَمح   

  حواء طَاِلقَةٌ ِإن كَان  مـا  زعموا
  1-ي  فَقُلْتُ لَهمفي  نَو  متُ آدَأير   

2-قَاَل ِإذَن نْكٌل منَس ابِـررالب َأن  
      : التخريج 

 ونسب البيتان ألبي عبد اهللا بن سهل السيكي 3/412البيتان في نفح الطيب   
  " .البرابر نسل"بدل " الزراجين رهط:" وتروى فيه عبارة 120في زاد المسافر 

-50-  

  ]من مجزوء الكامل : [ قال السميسر اإللبيري في ملوك األندلس   
 مــــــــماذَا  الذي  َأحدثْتُ

  مـــــــ وقَعدتُّ َأسرِ  العدا 
ـــــــِإذْ  بِالنَّصتُمى  قُمار  

  ــي  شَقَقْتُـمفَعصـا  النَّبِـــ

  1-قُْل  لَهو  لُوكالم  مــــ نَاد 
2-اِإلس  تُملَمــــ َأس في  الَم  
 مـــــ وجب  القيام  علَيكُ-3
  ال تُنْكـروا   شَـقَّ  العصـا-4

  :التخريج 

   .1/2/885األبيات في الذخيرة   
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-51-  

ـــدح المعتصـــم بن صمـــادح قـــال السميسر اإللبيري في م  
  ]من الرجز : [ صاحب المرية 

وهلَ وي   َأعدتـــــ   بِقَصم  
مــا    َأكْـرنمــــا   ونَأم  

ـِ   المعتَص  خَيرني-1     مــــ
   وهـو   َإذَا   يجمع   لــي-2

  :التخريج 

   .413-3/412البيتان في نفح الطيب   
-52-  

  ] من مجزوء الرمل : [ قال السميسر اإللبيري   
ابِ اللَّحسمِـــــــبِاكْتمِ والد  

مَأقْـو  ـوفَه  فُــــوهـحص  
  1-ه نم ءرخْلُو المي سم ـــ لَي 

  ـوان    حيـوانــ حيــ-2
  :التخريج 

   .1/2/886البيتان في الذخيرة   
-53-  

  رسيممن مخلع البسيط : [  اإللبيري قال الس[  
 ون ــــــعي زمان كُنْتُم بال 
  لِّ دونـــــــوَأنْتُم دون كُ

كُـونكُـلُّ  رِيــحٍ  إلـى  سو  

  م َأهنْتُم ــــ خُنْتُم فَهنْتُم وكَ-1  
 لِّ تَحتـــــ فََأنْتُم تَحتَ كُ-2
  اد سكُنْتُـــم يا رِياح  عــ-3

  :التخريج 

   .2/168 والخريدة 4/108األبيات في نفح الطيب   
-54-  

  ]من المتقارب : [ قال السميسر اإللبيري   
 انـــ  بِضروبِ  اَألغَ وغَنَّينَني

يانالق  ــنهو  اببي  الرمجِسو 
  ن  دمي  قَهوةًـ بعوض  جعلْ-1  

2-وقرع   ـا كَـَأنهتَاري   َأو  
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  :التخريج 

 ونفح 1/2/888 والذخيرة 90 ورايات المبرزين 93البيتان في المطرب   
وينسب البيتان ألبي " جعلن"بدل " شربن: " ويروى البيت األول فيه 3/329الطيب 

   .2/215طالب عبد الجبار المعروف بالمتنبي في خريدة القصر 
-55-  

  ]من الوافر  [ :قال السميسر اإللبيري   
 ونَاــــــوَأملْنَاكُـم فَخَذَلْتُمـ

  وَأنْتُــم  باِإلشَــارة  تَفْهمـونَا
  1-فْتُما َأنْصفَم نَاكُموجونَاـــ ر  

2-ـالبانْق لَه انموالز برنَصس   
  :التخريج 

   .1/2/885البيتان في الذخيرة   

-56-  

  ]من مجزوء الكامل : [ قال السميسر اإللبيري   
زِيزِ  بِها   تَهالع  ــــنَفْسون  
  ونـــــكَيفَ الخَالَص بِما يكُ

لـذُّ  ظلمتــه  الجنـينــنِ  ي 

 ن   بلْدةٌـــــ قَالُوا   َأتَسكُ-1  
  ــم     بِتََأوهـ فََأجبتُهـــ-2
   غرنَاطَـةٌ مثْـوى   الجنـيـ-3

  :التخريج 

   .1/2/887األبيات في الذخيرة   
-57-  

  ] من مجزوء الرمل : [ قال السميسر اإللبيري   
هقِْل    يــــــفََأخُو   العون  

    تَكُـون فَكَمــا   كُنْـــتَ  
  1-ظلْتَ   حا  نِإذَا   م   ناـ ه  

2-رهد    طَّــكـتَى  حفَـم   
  :التخريج 

   .4/117نفح الطيب البيتان في   
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-58-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري في الطب واألطباء   
دانِ واَألبيانِــــــــــّأد 
ـَكَالروحِ للجثْم   انِــــــــ

  بِصحـــــة  اَألبــــدانِ

  م الـــــ العلْم علْمانِ علْ-1  
ب للدينِ إالَّ ــــــ ما الطِّ-2
   هـــِل  الشَّرِيعـــةُ  إالَّ-3

    :التخريج 

   .1/2/892األبيات في الذخيرة   
-59-  

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري   
  ـياتٌ  قَدمعم ا ـــــفَكَكْنَاه 

اهالجاَل وفيها الم باـــــنُح  
 كا النَّاسفإنَّم ا ـــــــخَالّه 
حبِالرإال وا ـــــــبِ تَلَقَّاه  

من اهيحم نْــــهفَتْ عـراص  

  1-هلا وفي َأهنْيفي الد ا ـــ للَّه 
  ا ــ من بشَرٍ نَحن فَمن طَبعنَ-2
 م ـ دعني من النَّاسِ ومن قَوِلهِ-3
4-تُقْبِِل الدنياعلى نَاس ـــ لَم ك 
5-  ـنع  عرِضه وإنَّما  يلصاو 

    : التخريج 

   .228-3/227األبيات في نفح الطيب   
-60-  

  ]من المنسرح : [ قال السميسر اإللبيري   
  ى ُأداوِيهاــــنطيس نفسي عس

  فَِإنَّهـا علَّــــــةٌ  يعانَيهـا
  اـــــ إذا تبطَّنَتُ لذّتي فََأنَ-1  

2-ـهولَعـــاً بِلَذَّتم   فال  تَلُم   
  :التخريج 

   .1/2/884البيتان في الذخيرة   
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-61-  

  ]من السريع : [ قال السميسر اإللبيري   
ظَاه نم والهــــــم آهررِ م 

 ينَـةط  ـنم ـدبوالع الهــوم  
  1-ع كُمفَاح دبتَ العَأيلَى ــ إذا ر

2-ِليُل حـ د ءـرعبدانه ـاِل الم  
  :يج التخر

   .1/2/886البيتان في الذخيرة   
-62-  

  ]من المجتث : [ قال السميسر اإللبيري في المرية   
  ةٌ   قُلْتُ   ِإيهــــــــنَظَافَ

يــهف    مــقُ    الــدصبيو  
  اــــ  فيه  قَالُوا   المرِيةُ -1  

ستُ    تـبرٍ ـ كَـَأنَّهـا    طَ-2
  :يج التخر

 وينسب البيتان ألبي بكر 3/390 ونفح الطيب 1/2/885البيتان في الذخيرة   
  : ، ويروى البيت األول فيه 2/258الملقب بالقمندر في الخريدة 

  قَالُـــــــوا المرِيـــــةُ عـــــــدن  
  ـهيـــــــَقُلْــــــــــــتُ ِإذا ذَاك ِإ  
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  مصادر البحث
  

 تحقيق الدكتور -) مستخرجة من معجم السفر للسفلي(راجم أندلسية أخبار وت-1
  . بيروت - الطبعة الثانية - دار الثقافة -إحسان عباس 

 -األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، للدكتور منجد مصطفى بهجت -2
 -هـ 1408 الموصل - جامعة الموصل -طبع وزارة التعليم والبحث العلمي 

  .م 1988
 حرره وعلـــق -نيس المطرب بروض القرطــاس ، البن أبي الزرع األ-3

  .م 1936-هـ1355 الرباط - المطبعة الوطنية -عليه محمد الهاشمي الغيالني 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ، ألحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة -4

   .م1967-هـ1387 القاهرة - دار الكتاب العربي -) هـ599ت(الضبي 
  بهجة المجالس -5
 دار النهضة -تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة ، للدكتور إحسان عباس -6

  . م 1978 -هـ 1398 بيروت - الطبعة الخامسة -العربية 
 الطبعة األولى -تاريخ األدب العربي ، للدكتور عمر فروخ ، دار العلم للماليين -7

  .م 1981-هـ1401 بيروت -
العصر ، ألبي عبد اهللا عماد الدين محمد بن محمد خريدة القصر وجريدة -8

 نقحة وزاد عليه محمد - تحقيق آذرتاش آذرنوش -) هـ 597ت( األصبهاني 
 الدار التونسية -المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيالني بن الحاج يحيى 

  . م 1971 -هـ 1391للنشر 
ه الدكتور يوسف علي ديوان بن الحداد األندلسي ، جمعه وحققه وشرحه وقدم ل-9

  .م 1990-هـ1410 بيروت - الطبعة األولى - دار الكتب العلمية -الطويل 
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الذخيرة في محاسن أهل الجـــــزيرة ، ألبي الحســـــن علي بن -10
 الدار - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ 542ت( بســـــام الشنتريني 

  . م 1975 -هـ 1395 ليبيا وتونس -العربية للكتاب 
الذيل والتكملـة لكتــابي الموصــول والصلة ، ألبي عبداهللا محمد بن محمد -11

 -) ت    هـ(بن عبد الملك األنصــاري األوســــي المراكشــــي 
  . بيروت - دار الثقافة -تحقيق الدكتور إحسان عباس 

 رايات المبرزين وغايات المميزين ، ألبي الحسن علي بن موسى بن سعيد -12
 المجلس األعلى - تحقيق الدكتور عبد المتعال القاضي -) هـ 685ت( األندلسي 

  .م 1973 -م 1393 القاهرة - لجنة إحياء التراث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 
زاد المسافر وغرة محيا األدب السافر ، ألبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي -13

 بيروت -لعربي  دار الرائد ا- تحقيق عبد القادر محداد -) هـ598ت(المرسي 
  .م 1970-هـ1390

 القاهرة -شرح مقامات الحريري للشريشي بعناية الدكتور عبد المنعم خفاجي -14
  .م 1952

 الغيث المسجـــم في شــــرح الميــــة العجــــم ، -15
 دار -) هـ 764ت( لصــــــالح الدين خليل بن أيبك الصفـــدي 

  م 1990هـ 1411 بيروت - الطبعة الثانية -الكتب العلمية 
المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان ، ألبي عبداهللا محمد بن أحمد بن هشام -16

 دار الكتب - دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان -) هـ577ت(اللخمي 
  .م 1995-هـ1415 بيروت - الطبعة األولى -العلمية 

ســن  المطرب من أشعار أهل المغرب ، ألبي الخطــاب عمــر بن ح-17
 تحقيق األستاذ إبراهيم األبياري والدكتور -) هـ 633ت( بــن دحيــــة 

 -هـ 1334 القاهرة - دار العلم للجميع -حامد عبد المجيد والدكتور أحمد بدوي 
  . م 1954
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معجم البلدان ، ألبي عبداهللا شهاب الدين ياقوت بن عيداهللا الحموي الرومي -18
م 1980-هـ1400 بيروت -الطبعة الثالثة  - دار الفكر -) هـ626ت(البغدادي 

.  
المغرب في حلى المغرب ، ألبي الحســــن علي بن موســـى بن -19

 حققه وعلق عليه الدكتور شوقي -) هـ 685ت( ســـعيد المغـــربي 
  . م 1980 -هـ 1400 القاهرة - الطبعة الثالثة - دار المعارف -ضيف 

العباس أحمد بن محمد المقري نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ألبي -20
 - دار صادر - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ 1041ت( التلمساني 

  .م 1988 -هـ 1408بيروت 
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  شعر ابن الملح

  أبي بكر محمد بن إسحاق اللخمي
  هـ 500 
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  ابن الملْحِ
  :اسمه وكنيته ولقبه 

 بغرب األندلس ، يكنى أبا )1(هو محمــد بن إسحاق اللخمي من مدينة شلْب  
   .)2(بكر ، ويلقَّب بابن الملح ، روى عنه ابناه أبو القاسم أحمد وأبو محمد عبد الملك

  :حياته 

يبدو لي أن بداية حياة أبي بكر بن الملح كانت لهواً وصبابة ، والذ بالتوبة   
  :ه ، يقول عن نفسه والتزم الهدى في كبر

ـاءعخَ  الدشَي  ـرهي  الدندـا    )3(فَربالص  دهكَنْتَ فَتَى  الكَاسِ  عو  
أبو بكر ، فرد من أفراد العصر ، وهو من بيت أصالة ،  : )4(قال ابن بسام  

وبحبوحة جاللة ، وفارس ميداني الزهد والبطالة ، وشاعر ناد ، وخطيب أعواد ، 
بر صدراً من زمانه ال يحفُل بعاذل ، وال يصغي في الفتوة إلى قوِل قائل ، وكان غَ

في ذلك أحسن من التوريد في الخد ، وبمكان الحلمة من النهد ، والدين في أثناء تلك 
 رفلما َأقْص ، تَهبأو وينتظر ، تَهبالوهلة ، وبين خصاصات تلك الغفلة ، يستطيُل غَي

ه ، وأسمعه عذَّاله وعواذله ، تلقَّاه باليمين ، واشتراه بالثمنِ الثمين ، فأصبح باطل
  .سجير عنَزة ومنبر ، وأمسى سمير مصحف ودفتر 

حلَّ كَنَفَي العلم والعلْيا ، وأخذ بطرفَي الذين والدنْيا ،  : )5(وقال ابن خاقان  
ر بة ، واقتصالفُتُو َأفْنَان رصبها فَه تَأسة ، لم يلُوجرِ األماني المغُر تالءةً على اجهر

إالَّ بنشوة ، ولم يتَنَفَّس فيها إالَّ عن صبوة ، وال طافَ مدتها إالَّ بِركْنِ استتَار ، وال 
؛ إلى أن عافَ مورِد استهتار ، والدين يلْحظُه بِطَرف كَلف ، وقَلْبٍ عليه مْؤتَلف 

َأقْصر باطلُه ، واستَبصر من الرشْد مسوفُه وماطلُه ، فَعرِي من ذلك اللَّبوسِ ، وبرَئ 
 -رحمه اهللا-من تلك الكُؤوس ، وأصبح ثاني األكابرِ ، وراقي َأعواد المنابرِ ؛ وكان

                                                           
   . 228تزيين قالئد العقيان ) 1(
   .  6/118 الذيل والتكملة) 2(
   . 2/1/452 والذخيرة 2/562البيت في قالئد العقيان ) 3(
   . 2/1/452الذخيرة ) 4(
   . 2/558قالئد العقيان ) 5(
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 لم يقْصر عن ساِلفها ، ولم يكْسر فُؤاد مدةَ الشَّبابِ ، والولوجِ في ذلك في لهواته بقيةٌ
  .آنفها 

باألخذ من طرفي الدين والدنيا ، وحلول  : )1(وقد وصفه األصبهاني بقوله  
كنفي العلم والعلياء ، فإنه الذ بالتوبة بعد الحوبة ، وطلب الوزر من الوزر ، وخطا 

، وكأس بعد الكأس ، وأدنى بالصفوة بعد الصهوة ، ورقي صهوة المنابر بعد القهوة 
سنا الطُّهرِ بعد دجى األدناس ، ولّبى سريعاً منادي الهدى في نزع ما ارتاده في خلع 

  .العذار من اللباس 
  :أخالقه 

عرف أبو بكر بن الملح بتدينه ، فقد أوقف أرضاً من جملة ماله للشعراء ،   
   : )2(روهو أهل للكرم والضيافة قال محمد بن حبوس الفاسي الشاع

دخلت مدينة شلْب من بالد األندلس ، ولي يوم دخلتها ثالثة أيام لم أطعم فيها   
شيئاً ، فسألت عمن يقصد إليه فيها ، فدلني بعض أهلها على رجل يعرف بابن الملح ، 
فعمدت إلى بعض الوراقين ، فسألته سحاءةً ودواة فأعطانيهما ، فكتبت أبياتاً أمتدحه 

ره ، فإذا هو في الدهليز فسلمت عليه ، فرحب بي ورد علي أحسن بها ، وقصدت دا
من أي : فقال لي . نعم : قلت ! أحسبك غريباً : رد ، وتلقاني أحسن لقاء ، وقال 

طبقات الناس أنت ؟ فأخبرته أني من أهل األدب من الشعراء ، ثم أنشدته األبيات التي 
منزله ، وقدم إلى الطعام ، وجعل قلت ، فوقعت منه أحسن موقع ، فأدخلني إلى 

يحدثني ، فما رأيتُ أحسن محاضرة منه ، فلما آن األنصاف خرج ثم عاد ، ومعه 
عبدان يحمالن صندوقاً حتى وضعه بين يدي ، ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار 

:  ، وقال ثم دفع إلي صرةً فيها أربعون مثقاالً! هذه لك : مرابطية فدفعها إلي ، وقال 
هذه من عندي فتعجبت من كالمه ، وأشكل علي جداً ، وسألته من أين كانت هذه لي 

سأحدثك إني أوقفت ّأرضاً من جملة مالي للشعراء غلَّتُها في كل سنة : ؟ فقال لي 

                                                           
   . 3/466الخريدة ) 1(
   . 284-283المعجب ) 2(
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مائة دينار ، ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد ، لتوالي الفتن التي دهمت البالد فاجتمع 
يعني األربعين ديناراً ، فدخلت !  سيق إليك وأما هذه فمن حر مالي هذا المال حتى

  .عليه جائعاً فقيراً ، وخرجت عنه شبعان غنياً 
وهو رجل حكيم متزن مجرب يرى ابنه أبا القاسم قد اشتغل أول أمره بالزهد   

يا بني ، هذا األمر ينبغي أن يكون آخر العمر ، وأما  : )1(وكتب التصوف فقال له
ن فينبغي أن تعاشر األدباء والظرفـــاء ، وتأخذ نفسك بقول الشعر ، ومطالعة اآل

كتب األدب ، فلما عاشرهم زينُوا له الراح ، فتهتك في الخالعة ، وفر إلى إشبيلية ، 
  :وتزوج بامرأة ال تليق بحاله ، وصار يضرب معها بالدف ، فكتب إليه أبوه 

م  تَكنَــلَيــاـا  كُنْتَ  ِلي  بي 
ح كَاني ويتاــــــَأمتَّ صي  

ي كلِّ حاــــــفيالثُّر ناٍل م  
 ـاـــوشُرب  مشْمولَة  الحميـ

  وقُلْتَ للشَّر  جــئ  ِإلَيــــا
  لَو كَان  يغْني  البكَــاء شَيــا

  
  اــما عنْك  يغْني  البكَاء  شَيـ

ُل  َأوقَبا  وتَهـ ثَبـاـــــِإلَي  
   تَهيــا فَاربح  من  الَّدهرِ  ما 

  فُتنْـتُ   جهــالً  بِـه  وغَيـا

  اـــيا سخْنَةَ العينِ  يا  بنَيــ  
نزي ، أطَلْتَ  حنيتَ عكَييـــَأب 

 ىــحطَطتَ قَدرِي وكَــان َأعلَ
  اــــ ارتكَابَأمـا كَفَاك الزنَـا

هفُوفَ جتَ الدبرتَّى ضراًـــح  
نيع  ْلءم يككأب مويــــفَالْي  

  :   فأجابه ابنه بقوله 
في التَّص بالص ابِيــــيا الئم 
تَابِ نَحَل العفْتَ خَيجويــــَأو 
مع يرذا قَصرٍــــــوقُلْتَ ه  

ــو المجكُنْتُ َأر اقَـدمم تَـاب  
  شُـيوخَ سـوء) 2(لَـوال ثَــالثٌ    َأنْـتَ  وِإبلــيس  والحميـــا

  

  

                                                           
   . 149-148 ، 71-4/70نفح الطيب ) 1(
وهو مذآر والعدد ثالثة يخالف المعدود من حيث ؛ ألن مفرد شيوخ شيخ " ثالثة : " خطأ والصواب " ثالث : " آلمة ) 2(

  . التذآير والتأنيث ، ولو فعل الشاعر ذلك النكسر البيت 
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  : ماقيل في شعره 

إن شعر أبي بكر بن الملح مأل األسماع بياناً وبهر الطباع حسناً وإحساناً ،   
مأل وقد أثبت من شعره ما ي... هو شاعر ناد وخطيب أعواد  : " )1(يقول ابن بسام

وكان أديباً  : " )2(، وقال المراكشي" األسماع بياناً ، ويبهر الطباع حسناً وإحساناً 
وقد أثبت له ما يستجاد ، ويرتاد له تهائم  : " )3(وقال ابن خاقان" بارعاً شاعراً محسناً 

  " . إن شعره أنضر من روض الورد واآلس  : " )4(، وقال األصبهاني" ونجاد 
قول نستنتج أن ابن الملح شاعر فحل يمتاز بسالسة األلفاظ من جملة هذه األ  

ورقتها ولذلك مأل أسماع الناس وبهر طباعهم ، كما َأن شعره صقلته قريحة عاشت 
في األندلس وفيها الطبيعة الجميلة األنهار والجداول والجنان الخضراء والورود 

تبار أن شعره يترك المتفتحة ، لذلك جاء شعره أنضر من روض الورد واآلس باع
أثراً في النفس وذلك لصدق تجربته الفنية مما جعله شبيهاً بالورد من حيث جماله ، 

  . وباآلس من حيث نقائه في النفس ألن اآلس أكثر النباتات بقاء في الخضرة 
  : معارضاته 

قابلَه ، : هى المقابلة ، وعارض الشئ بالشئ معارضة : المعارضة في اللغة   
   . )5(وفالن يعارضني أى يباريني.  كتابي بكتابه أى قابلته وعارضت

أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما من أى  : )6(والمعارضة في الشعر  
بحر وقافية ، فيأتي شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني ، وصياغتها 

 انحراف الممتازة ، فيقول قصيدة في بحر األولى وقافيتها ، وفي موضوعها أو مع
عنه يسير أو كثير ، حريصاً على أن يتعلق باألول في درجته الفنية ويفوقه ، فيأتي 
بمعان وصور بإزاء األولى تبلغها في الجمال الفني ، أو تسمو عليها بالعمق أو حسن 

                                                           
   . 2/1/452الذخيرة ) 1(
   . 6/118الذيل والتكملة ) 2(
   . 2/559قالئد العقيان ) 3(
   . 3/466الخريدة ) 4(
   . 4/2885) عرض(لسان العرب ) 5(
  
   . 266 واألدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 7لعربي القديم تاريخ النقائص في الشعر ا) 6(
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التعليل وجمال التمثيل ، أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة ، وال عالقة بين اتفاق 
عصر أو اختالفهما فيه ، وقد عارض أبو بكر بن الملح في قصيدته الشاعرين في ال

  : التي مطلعها 
جِعري َل َأوينَا القَوغْنفَي  غْنَـاهينَا    )1(مشْكانا  فَيشَكْو  عبالر عمسْل  يه  

  :         ابن زيدون من قصيدة له يقول فيها   
  بِنْتُم  وبِنَّا  فَما  ابتَلَّتْ  جوانحنَـا    )2(  مآقينَاشَوقـاً  ِإلَيكُم  والَ جفَّتْ

  :ومطلع قصيدة ابن زيدون   
نَابينَـا وافانَا تَجيبِ لُقْيط نينَا    )3(عانتَد  نيـالً مدى التَّنَاِئي بحَأض  

  : وفاته 

الشيخوخة ، لقـد أمــد اهللا في عمر أبي بكر بن الملح حتى وصل إلى سن   
  : يقول 

اءعـخَ  الدشَي  ـرهي  الدندا    )4(فَربالص  ـدهكَنْتُ  فَتَى  الكَاسِ عو  
   .)5(إلى أن وافته المنية في شهر رمضان سنة خمسمائة  

  

  :اللغة واألسلوب 

  :يقول ابن الملح   
 ـاــلَيتَك  مـا  كُنْتَ  ِلي  بنَيـ

ي ويتَأمتَّ صيح اــــــكَان  
يالثُّر ناٍل مي كلِّ حاــــــف  

 اـــوشُرب  مشْمولَة  الحميــ
  وقُلْتَ للشَّر  جــئ  ِإلَيــــا

  ـاـــ بنَيـ يا سخْنَةَ العينِ  يا   
نزي ، أطَلْتَ  حنيتَ عكَييـــَأب 

 ىــحطَطتَ قَدرِي وكَــان َأعلَ
كَابتنَـا ارالز ـا كَفَاكاــــَأم  
هفُوفَ جتَ الدبرتَّى ضراًـــح  

                                                           
   . 1/1/362البيت البن الملح في الذخيرة ) 1(
   . 1/1/360 والذخيرة 225البيت البن زيدون في شرح ديوانه ) 2(
   . 225البيت البن زيدون في شرح ديوانه ) 3(
   . 2/1/452يرة  والذخ2/562البيت البن الملح في قالئد العقيان ) 4(
   . 228 وتزيين قالئد العقيان 2/1/452الذخيرة ) 5(
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 فَالْيـوم أبكيــك مـْلء  عيـني  لَـو كَـان  يغْني  البكَـاء  شَيـا
في األبيات السابقة تنساب ألفاظ الشاعر رقيقة شفافة مع جمال في األسلوب   

م مقام عتاب مليء بالحسرة ، فالشاعر يعتصر قلبه أسى وصدق في التجربة إذ المقا
  . على الذي انحرف عن الطريق القويم ، وارتكب المعاصي والمنكرات 

وقد اختار الشاعر ما يناسب ذلك المقام من ألفاظ تشف عن الحزن من مثل   
  . أبكيت عيني ، أطلت حزني ، حططت قدري ، أمت صيتي ، فاليوم أبكيك : قوله 

فق الشاعر في اختيار ألفاظه التي تعبر عن صدق حالته النفسية وعن وقد و  
براعته اللغوية ، إذ خلت ألفاظه من تنافر الحروف والغرابة ، كما جنح إلى استخدام 

والخيال الذي . بعض ألوان البديع اللفظي كالطباق في أمت وحيا ، حططت أعلى 
. غني البكاء ، قلت للشر حططت قدري ، أمت صيتي ، ي: تمثل في االستعارة 

  . يا سخنة العين ، يا بنيا : وأسلوب النداء 
وقد تأثر الشاعر بمعجم الصوفية اللغوي ، فجاء بكلمة مشمولة التي هى اسم   

  : من أسماء الخمر وردت عند ابن خميس في قوله 
    بِمشْمـولَةثُم  تَطْــرد الهــم  ٍ  )1(تَقْصر  اللَّيَل ِإذَا اللَّيـُل  طَـاْل

إن الشاعر قد وفق في اختيار ألفاظه ، إذ جاءت تتناسب : وجملة القول   
  . ومعانيه وتعكس حالته النفسية مع خلو تراكيبه من التنافر والغرابة 

  : موضوعاته الشعرية  

للصوفية أدب غزير ، جاء ليعبر عن تجربة خاصة عاشها الصوفي وسط   
 التي عاشها اآلخرون ، فعبر عن تلك الحياة التي عاشها ، بيئة خاصة تختلف عن تلك

وعن تلك الحالة النفسية التي اعترتهم بتذبذبها وعدم استقرارها ، ورغم حياتهم 
الخاصة وبيئتهم الخاصة إالّ أنهم طرقوا أغراض الشعر التي طرقها الشعراء 

اصة بهم لم اآلخرون كالمدح والوصف والرثاء وغيرها ، كما انفردوا بأغراض خ
يطرقها إالّ من سار على نهجهم واستن سنتهم ، ومن هذه األغراض الحب اإللهي 

                                                           
   . 2/306البيت البن خميس في أزهار الرياض ) 1(



  -137-

ويمكن الوقوف على أغراض الشعر عند ابن . والغزل الروحي والسكر وغيرها 
  .الملح كدليل على ما ذهبنا إليه 

  : المدح -1

ور اقتصر ابن الملح في مدحه على المعتضد وابنه المعتمد بن عباد على ص  
تجديدية في المدح مع بقاء معاني المدح التقليدية من مثل الكرم والسناء والبهاء 

    : والشجاعة فمن ذلك قوله في مدح المعتصد 
حُل  نَصقَبلَى والع برُل  تقَب  نم     تُـهاحر  اتمكْرالم  ـنت  مامع
حقُز  سـا  ِللنَّجِيع  قَـومنَهي1(ب(    هدـا  ييالحو  ـسالشَّم  تُـهغُر  

وقد يبدأ مدحه بمقدمة طللية وفقاً للبناء التقليدي للقصيدة العربية القديمة يقول      
  :مثالً عند مدحه للمعتضد 

  كم  قَصرِ ُأنْسٍ لَهونا في  مطَاِلعه   قَد عاد والعهد  دانٍ  موحشَ الطَّلَِل
  فَمن  مغَن  بَألْحـانِ  المنَى غَرِد    بين طَاسات الهوى  ثَمِلوشَارِبٍ 

  وغَافٍل  بِالصبا عن  قَطْعِ  مدتـه    )2(قَد راشَ َأجنحةَ اَأليامِ  بِالجـذِل
  

  : وصف الطبيعة -2

ن لقد فتن الشعراء بطبيعة األندلس بما فيها من الجبال واألنهار والوديا  
والحقول الواسعة وشواطئ البحار والمدن الجميلة ، يقول ابن الملح واصفاً أحد 
مجالس المعتمد بن عباد يوماً والذي يشتمل على بركة ، مصنوع عليها فيل يجري 

من فمه الماء ، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه ، فصنع ابن الملح فيها عدة مقاطع  
  :بديهاً منها 

 ومشعلين من  األضواء قـد  قُرِنا    لدوالبِ  منزوفُ بالماء  والماء  با
   بينهمـا  لعيني كالنجمينِ  الحـا    خَـطُّ  المجرة ممدود  ومعطوفُ 

                                                           
   . 4/71 ونفح الطيب 2/563األبيات البن الملح في قالئد العقيان ) 1(
   . 2/1/461األبيات البن الملح في الذخيرة ) 2(
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  :وقال أيضاً     
 بكنْسنفذ األنبوبِ  م  نم  اءنـاً    والمنِ  ستَيعقَ الشَّمفَو  كأنما  النَّار

في جانبيهاحفافُ البرق  ي طَرِبـةٌ    ضعامنْحِ الليِل  هتَ جغَمامـةٌ تَح
  :وقال أيضاً     

  وأنبوبِ  ماء  بين  نارينِ  ضمنا    هوى لكئوسِ الراحِ تَحتَ الغَياهبِ 
يحركها في الماء  لَمع  الحبـاحبِ  كأن  اندفاع  المـاء بالمـاء  حيةٌ   

  :وقال أيضاً     
ـاء الفيِل  في  سيالنه وأنبـوب م  كأن سراجي شربهم  في  التظائها   

ـهالَنـذعي  هي ِإنْفاقـانِ فهما    )1(لَئيملَيك   نم ـْره   كريم  تَولَّى  كب
ومن خالل هذه األبيات نرى أن وصف الطبيعة عند ابن الملح بقي ضمن   

 يعطي انطباعاً بأن هذا الوصف إطار الصورة الواصفة للمنظر الطبيعي ، وهو ما
إنما هو إشباع للجانب الجسدي عند الشاعر إذ لم يخرج الوصف ، فيمثل أبعاداً جديدة 

  .تدخل حيز البوح النفسي والتعاطف والتمثيل 
  

  

  : وصف الخمر -3

يتغنى ابن الملح كعادة شعراء الصوفية بالخمر التي تورث اللذة والمتعة غير   
يغيب ) شاربها (  الدنيا مع أنها تفعل فعلها ، إذ تجعل صاحبها أنها تختلف عن خمر

  :  بوارد قوي فيصفو سره فمثالً يقول في وصفها 
ـمتَنَسم  هَأنْفاس   ــنا  ومهيلَد    ذَاقُهبيبِ مالح رِيق  نم رالخَم يه  
مسا  المتجهقَ  ِإالَّ  نُوربي  تْ    )2(فَلَماخَبلَةُ نَارِهشُع جِ الماءزتَ متَح   

                                                           
   . 4/263 ونفح الطيب 473-2/1/472األبيات البن الملح في الذخيرة ) 1(
   . 2/561البيتان البن الملح في قالئد العقيان ) 2(



  -139-

والشاعر في أبياته هذه يشرب خمراً ليست هي الخمر المعهودة التي يشربها   
العصاة بل من ريق محبوبه الذي تنبعث معه ريحاً حارة تُشبه ما ينبعث من الخمر 

  . من رائحة حارة حين تناولها من أوعيتها التي خزنت فيها 
صوفية إنها خمرة النفس والروح التي تعني انتقال اإلنسان هذه هى الخمرة ال  

من عالم المادة الذي يعني بالتركيز على متع الدنيا والدقة في تتبع متعها إلى عالم 
الروح بغيبوبته وتخليه عن المتع والشهوات وعلوم الدنيا التي تتميز بتأثيرها الفعال 

 إذ تفتح للروح عوالم جذابة العنيف الذي يجعل قلب الصوفي ال يرى سوى الحق
  .شائقة تغري بالمزيد من الشرب 

  : الغزل الروحي -4

الحب عند المتصوفة ينصرف دائماً إلى حب اهللا ، والمحبوب هو اهللا ذاته ،   
وفي صورة الغزل بالمحبوبة حرص شعراء الصوفية على وسم المحبوبة بصفات 

اً ما يشبهونها بالغزال أو الظبي منها طالقة الوجه ورقة الخصر وهيف القامة وكثير
لجماله ودله وصعوبة السيطرة عليه لسياحته في البراري شأنهم في ذلك كشأن شعراء 
الغزل الذين ينطلقون في غزلهم من خالل تجارب يحيونها ، فالصوفية ال تمارس 
الغزل ممارسة واقعية بل هي تجربة شعورية فنية فقط ألن الزهد والغزل الواقعي ال 

تقيان ألن الزهد قيمة نفسية بينما الغزل قيمة جسدية تتغنى بالشهوات والمتع المادية يل
  :، فمثالً بقول 

   الهــوى  بِنَاظرِهـوجظَبي  يم   حتَّى  إذا  ما  رمى  بِه  انْبعثَـا 
  ء  لَه مبتَـدع  الخَـلْق  ال  كَفَـا    يـعد  شَكْوى  صبـابتي  رفَثَا 
  أنْكَر  سـقْمي  وما  قَصدتُ  لَـه    وما  تَعرضتُ  للْهـوى  عبثَـا 

  َأقْسـم   في الحب  َأن  َأموتَ  بِه    )1(فَما  قَضى  بِره  وال  حنَثَـا

                                                           
   . 2/1/453 والذخيرة 3/467 والخريدة 2/561األبيات البن الملح في قالئد العقيان ) 1(
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في هذه األبيات يسير على طريق الصوفية في تشبيه ) ابن الملح(والشاعر   
بالظبي يموج الهوى بناظره فيصيب بسهامه قلوب ) الذات اإللهية ( ة المحبوب

  . الناظرين ، يصيبها بالصبابة فيترك القلب ال هو ميت وال هو حى 
والناظر ألبيات ابن الملح يجدها عذبة رقيقة ، وهى في انصرافها إلى القول   

لتي تتصف الحسي تصور كل ما يمكن تصويره من ألم الحب ، وتعلق بالمحبوبة ا
بألوان الجمال ، فهى تسحر الناظرين إليها ، فتصيب القلب بالسقم ، فيشكو ألـــم 

  . الحب وعبث الهوى 
وقد اختار الشاعر ألفاظاً تشف عن حالته النفسية ، وما اعتراه من حزن وألم   

ومن هذه األلفاظ ، شكوى صبابتي ، سقمي أموت ، ومن حيث التراكيب فقد جاءت 
مبتدع الخلق ، ظبي يمـــوج ، وقد استخدم : متينة من مثل قوله قوية جزلة 

  .يموج الهوى ، تعرضت للهوى ، إذا ما رمى به : الخيال في قوله 
ومن الواضح أن هذه األبيات تتعارض مع مبادئ العقيدة اإلسالمية الصحيحة   

  .التي تقول بأنه ال ينبغي أن يتصف المخلوق بصفات الخالق 
  :ي  الحب اإلله-5

  :يقول ابن الملح   
   والْعيد دـيعيد الْهوى يا حبذَا الْغي

جوم دروالْب رالْح ببِح يبـتَطود  
  ودـــــحياةٌ يَؤديها لَهاةٌ وعنْقُ

دودحْئتَ مقْتٌ ِإذَا شى ووالْه رِلس  

   داءي  بِغَيانيح  دوَأغْي ىـ والهو  
ومنهس نْهتي معفٌـقَتْ لَواشرا م  

تَارنِ َأملَّيلَى الدطَفْتُ عم عنْهاـ م  
ـْلي  وبينَنَا   منَحتُهما َأوقَـات  لَيـ

  دــوالَ طَافَ للْواشين بِالْحاِل تَنْك
   مقْصـود بِسكْرينلأللْحاظ والْكَاْسِ
  غادةُ الرودبِها الرشَُأ األحوى َأو ال

  للطَّيرِ سجع  وتَغْريــد يسايرها

  ري الطِّيبِ خَاطف شَاءِللفَح نا عمو  
اِلي  فَِإنَّهى  بِحسَأم  نمتُ  وركس  
  وما زِلْتُ مخْصوصاً بِطيبٍ يعلُّني
ةنَفْح ـررِ خَاطشَى بِالفَجو ِإلَى َأن  
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  والَح  عمود  الصبحِ  صلْباً  كََأنَّه    )1(ي في  يد اُألفْق ِإقْليدِلفعِل الدياجِ
يتغنى ابن الملـح في أبياته السابقة بالمحبوب اإللهي الذي ملك عليه جوامع   

قلبه ، فمحبوبته غيداء سقته كاسات الحب فسكر ، وفنى عن الوجود ، فال فحشاء 
ن هذه اللذة لم تدم إذ أفسد الفجر على الشاعر خلوته ، تلهي وال تنكيد للموشين ، بيد أ

  .فهتك ظلمة الليل بنوره ، وقطع متعة الشاعر ، فصحا من سكرته 
إن الناظر لهذه األبيات يجد ابن الملح شاعراً صوفياً مطبوعاً متمكناً من ناحية   

وقوة اللغة التي جاءت طيعة دون تكلف ، تنساب رقيقة عذبة تنم عن صدق العاطفة 
التجربة ، وهذه هي أهم صفات الشعر الصوفي الذي يجمع عادة بين بساطة اللغة 
وصدق التجربة ، لذا فقد أجاد الشاعر في التوفيق بين معجميه اللغوي والوجداني ، 

  .فصدق شعوره جعله يصور نفسه في أبيات مترابطة صادرة عن طبع وذوق 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 2/565األبيات البن الملح في قالئد العقيان ) 1(
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  شعر ابن الملح 
-1-  

  ] من المتقارب : [ لح قال ابن الم  
ـاءعــخَ  الدشَي  ـرهي الدندا-1    فَربالص ـدهكَنْتَ  فَتَى الكَاسِ عو  

  :التخريج 

:  ويروي البيت فيه 2/1/452 والذخيرة 2/562البيت في قالئد العقيان   
  " .الصبا فردني الدهر"بدل " الشباب فصيرني الشيب"

-2-  

  ] من الطويل : [  قصيدة عتاب قال ابن الملح من  
  اـبِلَحظ  وقَد  عمتْ  حشاي  ندوب

  وشَبوا  علَى  ظَهرِ المغيبِ حروباً
   خُطوبا وكَانوا ِإلَى جنْبِ الخُطُوبِ

  اـــقَريب  ويغْدو بِاللسانِ   بعيداً
رامسالع  رجالز ا ذَادتاـ نيب كَم  

  اـــد  جنيبجنيباً وَأنَّى  ِلي  َأقا
 ــاجِدــاعٍ  مديهة سوَأديبا ب   

وبغُر  اتمتَّى المح  نْتُ  لَهاـَأم  
  وباـــَأدرتُ  علَيه  بِالْمحبة  كُ
    جنُوبا شماالً  ِإذَا  هب  الصديقُ
  منْه  تابرتُ لما  يا   فَلَسطلوب  

    مشيباخَضبتُ  بِها في العارِضينِ
    قَشيبا   علَيه  صرفْتُ  االهتباَل
   جيوبا      تَشُقُّ  قُلُوباً  ال  تَشُقُّ

  رَأتْ  حسنَاتي  في  الْوفَاء  ذُنُوبا

  1-تْنةٌ  مـا  لَقَد ظَلَمي ُأم   شْتُهاـخَم  
  راًـظاه   تَوهمتهم سلماً فَسولمتُ -2
3-وثقتُ بِهم   اتي النَّاِئبواـ فََأخْلَف  ف  
  هـ بِقَلْبِ   يبيتُ   فَكم صاحبٍ منهم-4
5-ني عنذَاد رخَي ِإذَا الَح  ياضـ حه  
  ةـنَحو ضنْكَ   وِإن عن شَر قَادني-6
7-آخرأت   قَد  وهـ فَاج الً   الودَأو    
  بِطَاِلعٍ  ظَنِّي   سريتُ لَه من حسنِ-8
   بِلَفْظه  الوداد    بلَّ     وكُنْتُ ِإذَا-9

  بِعشرتي    َأهب  جفَاني ولَكنِّي -10
  لم َأسَأْل بِه من وال ابن من وآخر-11
12-رب نَشْرتُ لَه د  ا   اِإلخَـاءكََأنَّم  
13-الود نثَّتْ مةٌ   وكُنْتُ ِإذَا ردرب   
14-قَ لحقفَو قْدح قَى كَْأسس يمةنَم   
  فَماذَا يرى العبدانِ في ذَنْبِ َأمة-15
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 يبحالر درألوا  الصقَد مجيبا  وو  
  ـا نَجِيب يبـاً  َأو  ورثْتُ  نَجِنَمتْني

  مـومن ينْكر الشَكْوى ِإلَى اِهللا منه-16
17-رَأغْفالس  جيس لَكنـزاً وجـةٌ  ع 

  : التخريج 

   .471-2/1/470األبيات في الذخيرة   
-3-  

قال ابن الملــح في مجلس المعتمد بن عباد على البحيرة ، والماء يسيل من   
  ] من الطويل : [ فم ذلك الفيل ، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه 

  هوى ِلكُؤوسِ الراحِ تَحتَ الغَياهبِ
  ع  الحبـاحبِيحركُها  بالليـِل لَمـ

   ضمنَا   وُأنْبوبِ ماء بين نَارينِ-1  
   كََأن انْدفَاع الماء بِالْمـاء حيـةٌ-2

  :التخريج 

   .4/263 ونفح الطيب 2/1/473البيتان في الذخيرة   
-4-  

  ]من الطويل : [ قال ابن الملح من النسيب   
   تَْأنيبِ حراماً بِشُربِ الراحِ من كُلِّ

  وعنْدك فَضٌل آخر غَير  مكْسـوبِ
 طيبِ   حبيب ِإلَينَا َأن نَراك علَى-1  

2-اءبهالص كبتُكَس ـَل  خَالئقفَض  
  :التخريج 

   .2/1/453البيتان في الذخيرة   
-5-  

ن قال ابن الملــح في مجلس المعتمد بن عباد على البحيرة ، والماء يسيل م  
  ] من الطويل : [ فم ذلك الفيل ، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه 

نْساألنْبوبِ  ي نُفَذ نم اءــوالْمبك  
   يضطَرِب في جانبيها جنَاح البرقُ 

   سنا  كََأنَّما النَّار عنْد الشَّمعتينِ -1  
   غَمامةٌ تَحتَ جنْحِ الليِل هامعـةٌ-2
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  :تخريج ال

:  ويروي البيت األول فيه 4/263 ونفح الطيب 2/1/472البيتان في الذخيرة   
  " .جناح"بدل " حفاف: "ويروي البيت الثاني " عند"بدل " فوق"

-6-  

  ]من البسيط : [ قال ابن الملح في الحب اإللهي   
ع بِنْتُن كْري لَقَدذ تُنجكَثَبِــه ن  

  هبِــوالشُّ  قْمارِيجني دجاكُن بِاَأل
واَألغْص لَّةاَأله نيانِ والْكُثُبِـــب  

الْم اعخَلَطْتُ رِض قَدنَبِـونِ والْعز  
  واتي َأعين الريبِــتَعمى علَى نَشَ
نِ فزالْم اِئبانِ والْقُلُبِـذَوري الْغُد  

  تَهز عطْـفَ قَضيبِ الْبانِ والْغَربِ

 ى غَفْلَةَ النُّوبِـياِلي اللَّهوِ تَرع لَ-1  
2-ِلي للْهوحو كُنبح ىـ كَمو فَلَك   
  في َأدلَّتها    َألْقَى اَألماني تَسرِي-3
  َأبِيتُ َأرضع در الْوصِل مارثَني-4
   كَرم    شَاهد  وثَم واللَّه َأزكَى-5
6- كََأنو ةضوي رف لُهغَاس يحالر  
   َأهز عطْفي وقَـد غَنَّتْ مطَوقَةٌ-7

  :التخريج 

   .2/566األبيات في قالئد العقيان   
-7-  

  ]من المنسرح : [ قال ابن الملح في الغزل الروحي   
  ظَبي  يموج الهـوى  بِنَاظـرِه-1    حتَّى إذا ما  رمـى  بِـه  انْبعثَـا 

دـعفَثَـا يتي  رـاببى  ص2     شَكْـو- لَه  ال  كَفَاء الخَـلْق  عتَـدبم   
   أنْكَر  سـقْمي وما قَصدتُ  لَه -3   وما  تَعرضتُ  للْهـــوى عبثَـا 
   َأقْسم في الحب َأن  َأموتَ  بِـه-4    فَمـا  قَضى  بِــره  وال  حنَثَـا

  :خريج الت

 2/1/453 والذخيرة 3/467 والخريدة 2/561األبيات في قالئد العقيان   
بدل " البخل: "ويروي البيت الثاني " رمى"بدل " رنا: "ويروي البيت األول فيه 

  ". الخلق"
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-8-  

قال ابن المــــلح مــن قصيـدة في قَصد المعتضـــد   
   ]من المنسرح : [ باللـــــه والــــد المعتمــد 

ـَى وقَبُل عامتْ من المكْـرمات  راحتُـه -1      نَصح من قَبُل  ترب العل
حقُــز  سـا  للنَّجِيـعِ قَـومنَهي2   ب-هـدـا  ييالحو سالشَّم تُـهغُر   

  :التخريج 

 الذخيرة  والبيت األول في4/71 ونفح الطيب 2/563البيتان في قالئد العقيان   
3/1/392.   

-9-  

  ] من الطويل : [ قال ابن الملح في الحب اإللهي   
  دــيعيد الْهوى يا حبذَا الْغيد والْعي

 رالْح ببِح يبتَط جوم درـوالْبود  
  ودـــــ وعنْقُ حياةً يَؤديها لَهاةٌ

حْئتَ مقْتٌ ِإذَا شى ووالْه رـِلسدود  
  دــوالَ طَافَ ِللْواشين بِالحاِل تَنْكي

 ودـمقْص بِسكْرينِ لأللْحاظ والكَاْسِ 
  رودـبِها الرشَُأ األحوى َأو الغادةُ ال

  للطَّيرِ سجـع  وتَغْـريـد يسايرها

  1- داءي  بِغَيانيح دوَأغْي  ىـ والهو  
  مراشفٌ  ه ومنها منْ سقَتْ لَوعتي-2
3- تَارنِ َأملَّيلَى الدطَفْتُ عا  عمنْهم  
  اـــ منَحتُهما َأوقَاتَ لَيلي وبينَنَ-4
5-ري الطِّيبِ خَاطف شَاءِللفَح ناعمو  
 ه ـ فَِإنَّ سكرتُ ومن َأمسى بِحاِلي-6
  ني زِلْتُ مخْصوصاً بِطيبٍ يعلُّوما-7
8-ةنَفْح  ررِ خَاطشَى بِالفَجو ِإلَى َأن  

يدِإقْل اُألفْـق ـدي  يياجِي فِل الدع9    ِلف-لْبـاً كََأنَّهحِ  صبالص ودمالَح عو  
  :التخريج 

   .2/565األبيات في قالئد العقيان   
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-10-  

  ] من الطويل : [ قال ابن الملح في مدح المعتضد   
 دــك  هوُل  اَألمرِ بِالغَد في الغَلَذَِل
 صمصامك الواقد الندي صفْحتي علَى

 دــ بِميـ ولَيستْ ِلوهيٍ في الكُعوبِ
 دـــــرحيبِ ذراعٍ َأو طَويِل مقَلَّ

نا مهلَيع نضرلُّ عالتَّج  وهجــ ود  
  دــــحملْن عصا موسى كُلِّ جلم

نٍ مـــــِإلَى غُصن دتُأوذَابٍِل م   
  مورد قَــريب  َأوانٍ  من  ربِيـعٍ 

  1-بِاليد ضِ كَاَألخْذلء اَألرم ضمانُك  
2-لُجتُ نَاراً ووو الْمدبي ةًــ ِلذَلك  
  اـ صعاده  لَذَلك مادتْ بِالرماحِ-3
4-طَافَها َأعبِه زهي ٍلـــ كلُّ بِاس  
   علَى شُزبٍ لَو سايرتْها خُطُوبها-5
  يصلْن السرى والماء غَور كََأنَّما-6
  ٍلــ لَه جدوٌل من صارِمٍ متَسلِّ-7
8-سجرم  يوفللس  بِيـعر نَاكه   

  :التخريج 

  2/1/458األبيات في الذخيرة   
-11-  

  )من الطويل : (يدة في إعذار قال ابن الملح من قص  
دكَمِ الفَررٍعلى الحَأم نم 1    بما اخْتُص-غَلَّبم اضِ فَخْـروجِ المقْردزبم   
ـدمع َأو ـاه2    على خَطٍَأ كانَتْ خَطَاي-هوِتْر سبِ الدقتَعسي لَم رههو الد  
قْـدذي ح ليـمٍ ال تَقَلُّبلُطْـفُ ح3    و-ذَلَّةـايا مال خَب زع ض اِئضفَر  

  :التخريج 

  2/563األبيات في قالئد العقيان 
-12-  

  )من البسيط : (قال ابن الملح يصف سوار فضة مذهباً ، وأخبر عنه   
لَكن دهتْنـي خُطُوب غَيرتْ جسدي    َأنَا من الفضـة البيضاء خالصةً-1  

 بما َأحوي فََأحسدني  علِّمتُ عضي-2     فَهذي صفْرةُ الحسدجري  الوشاحِ
  :التخريج 
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 ويروى البيت الثاني 71-4/70 ونفح الطيب 2/1/471البيتان في الذخيرة   
  " .علمت عضى بما" بدل " علقت غصناً على: "فيه 

-13-  

  ] من الكامل :[ اد قال ابن الملح من قصيدة في أخذ سبته ومدح المعتمد بن عب  
  وب الورداـَأروِيتَ أم خَمت الخُطُ
  داـــوَأغْم كَالسيف جرده المقام 

  الصدا خَشُنَتْ مضاربه الرقاقُ من 
قْبم درِل البذَي فُوعرـما وضدالر   
  اــــتَقَدد   مَألتْه أنْفاس الرياحِ
طالص رِبضي داهَأهكاحدا   بعوم  
بوَأطْر هطاِئر غَنَّاه دداــــ ر  

دصرم ةبِلَألح دتَقْع قَباءاــــر  
قَدوَأو ا الظَّالمهجررِ َأسهاــكالز  

دورم ارةفي القَر بِحصسي ويماـي  
  
  

  منْه ، وطَرفُ اَألرضِ َأخْزر َأرمدا
لَّساَل النَّجِيعتَوو اللَهداـــــ خ  
  م بعطْفه فَتََأوداـــــمسح النَّعي

انعبِالم كديحلَتْ معا ي ــجدقْصم  
  داــودعتْك تَعمر ظَهر كَفِّي مسجِ

صآفَاقَ الب ْألنمدا اِئرِ ــــوِإثْم  
   الفَرقَدا هـــكَادتْ تُغَاِلطُ في َأخي

وبفأج فَعِل َأساللَّي نْحج  اــَأسدو  

   بدا  سكَن اشْتياقُك ما عدا عما-1  
2-ا هِإنَّم كدجطْفَ وي لةٌ لَمشُع ي  
   والعضب يستره القراب وربما-3
4-هفرط ناِئداً مع كُضرُل يالليو   
  فَكُلَّما  والجو محرور القَميصِ -5
   كََأنَّما  والروض يبعثُ بِالنَّسيمِ-6
   فَكُلَّما   سكْران من ماء النَّعيمِ-7
  عيونَه   زهرٍ كََأن  يْأوي ِإلَى -8
9-هاتنَب راراخْض بِه وحبي رهز   

10-مي فَنَنٍ تَوهبيتُ فيو   لَّهظ   
      ولَه منها يصفُ ما ساَل من الدمِ 

:  
  َأحسن راعفاً قَد ظَلَّ َأنْفُ اَألرضِ-11
12يرِ كََأنَّمللْغَد ثَْأري َأحماـــــو  
13-مبرو هلَيع هعقوخَفَّ م اــقَد  
  اِئديـَأن قَصَأعلَى محلَّ الشِّعرِ-14
  خَطَبتْك تَركَب بطْن كَفِّي منْبراً-15
  ؤاًــَأثْقَلْن َأعنَاقَ الْمآرِبِ لُْؤلُ-16
17-مَل هكَاه كتُ ِإلَيبكر قَد ـكَمة  
18- كيي لَدغعاًّأباني رشَ َأخْضيالع  
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م الَةللْغَز رناظيها ياـــــفرِدو  
  اً مزبداــــوحاً َأو سرابوهجاً لَفُ

 ـداالماء الحفي الهده ـتَهديتُ فـي

19-نَاظ باكني الكَوبستَح قْظَانراًـي  
  هــــوِإذَا تَكَنَّفَني النَّهار لَبِستُ-20
  ـرطْب الجوانحِ في الثِّيابِ كََأنَّما اسـ-21

  :التخريج 

 ؛ 10-6 ؛ 3-1( واألبيات 560-2/559في قالئد العقيان ) 21-4(األبيات   
 1/383في المغرب ) 9-6( واألبيات 455-2/1/454في الذخيرة ) 13-21

 مع اختالف الرواية في بعض 467-2/466في الخريدة ) 13 ؛ 10-1(واألبيات 
  .المصادر 

-14-  

  ]من الطويل : [ قال ابن الملح يصفُ حلْبةَ الخيل   
  فَطَارتْ بِبحرِ الرومِ كُلَّ مطَارِ

انِ الصبَِألْح نهاريـهِيِل قَمو  
فَض الخطي نم رجارِـيَل ِإز  
  ه دار بوارِـِإذَا ِلم يمتْ في اللَّ

  دارِـــمآثر لَم تُحجب لَه بِجِ
  ارِـــتَدلَّتْ لَه من ساعة بِثم
مَل النَّتَاجِ ممٍ قَبجِ دارِـــبِنَس  
اَل نُضسم هارِـــتَخَاُل بِشقَّي  
 وارِــــتُزين منْه زنْدها بِس

  ارِـوقَد قَدحتْه الحرب مقْبس نَ
رِ كَفُّ نَهالفَج تَ كَمتَح ارِـبِه  
تَ المطاِلبِ سحت هتارِــبِغُر  

  دراريــلَه موهناً َأوساطه بِ
  ارِـتَجوب من اإللهابِ لُج غب

  1-حنشَتْ بَِأجرِي قُ قَدىـ خَوافداله ة 
  اهقـ عقْبان ش  فَهن بشد الجري-2
  اــــ كَأنَّم   بِكُلِّ مباه بِالسالحِ-3
4- ظُناه ينْيِلد هِيناتَ   ميــــحه  
  ىــ فَانْتَه دران المكَارِه تَسنَّم ج-5
 سقَى من قَليبِ الحربِ َأشْجار مفخَرٍ-6
7- بلْبتَج درابِحٍ وةًــخلق  فَمن س  
   مفَضضٍ دمىـ وَأبلَقَ كَالريمِ الم-8
9-عالم لُوهتَج بَأشْها ــ وي كََأنَّمان  

10-هبي نوري َأشْقَرـــكََأنَّ   وه  
11-ِل البكَاللي مهَأدلَّقَتْـــوهِيمِ تَع  
ـَِإذَا ما عالَه راكب فَكََأنّ-12   هـــ
  رة فصلتـــبلبته خَيطُ المج-13
14-رتْ غَيخِّرس سفينةُ بر اــ َأنَّه  
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 ارِـــديمِ بِقَوتُهنُأ من لَونِ اَأل
نْحي  لَم  هتْقلَى علنفارِ رِفْ ع   

  اذفبِح تُطَْأطَُأ من عونِ الطباعِ -15
  رهـوارد  غيـله خُلُقٌ  لَوال  ت-16

  

  :التخريج 
في قالئد العقيان ) 4-3 ؛ 1( واألبيات 464-2/1/463      األبيات في الذخيرة 

  " .الهوى تطير بأفق"بدل " الهوى فطارت ببحر: " ، ويروى البيت األول فيه 2/564
-15-  

  ] من البسيط: [ قال ابن الملح   
  رهــــوِلَألسى فيه يطْوِيني وَأنْشُ

  ذُّرهـــ الْصبر بي لَوالَ تَعما َأجمَل
   تَشْـكُره صبراً  لَعلَّك  يوماً سوفَ 

 رهـظْهِ] ماِلي وِللْحب يجفيني وأ-1  
  دـ وكَم همتُ فَلَم َأقْدر علَى جلَ-2
3-قُلْتُ لَهدي وجتُ قَلْبِي ِإلَى ولَمَأس  

  :التخريج 

   .2/563 قالئد العقيان      األبيات في
-16-  

  ] من الكامل : [ قال ابن الملح في مدح المعتضد باهللا   
  درِـوشرعت في شتَّى الموارد فاص

نزي الجِيد نسفَح دنزي هورِ ـ الج 
  رِــبالظافر ابن أبي الكرام وتنص
  رِ ـــكالنَّجمِ أصغَره تنائي المنظ

 بطيبِ ماء الفروع رِ ـالعنص نمت 
 رِ ـــالعال في معش[...] من حب

 رِـــوولوا مطاولةَ الوشيجِ األسم
برِ ـــسكنتْ بأرجاء الوغي والمن

 يرِ ــحم نَسب الكواكبِ في قبائل 

  1-دقَاصى المتُ في أخْررص فانْ قَد رفـص 
  الَـــ العَ  واخْتَر لهذا الدر َأجياد-2
 عندها   واشْهد صروف الدهـرِ تَظْفر-3
  فصغير مرأى العين عن بعد المدى-4
  ا ـــ حاز السناء وما أسن  وإنَّم-5
  م ـ من معشرٍ يمسي ويصبح طفله-6
  م ــ ألفوا مضاجعةَ الظُّبا بمهوده-7
  ةً ـــعصب ظ األيام منهم  فلتحف-8
  وا ـ ثبتوا على األصِل القديم فأثبت-9
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في تراث المكارم ئزرِ ـــ الم أن 
فروج مهرِ ـ األعص  مألت مفاخر 

 رِ ــركبوا المنابر في بطونِ المقب
 برِ ـــ بصهرٍ في بنات المحشَرفاً

  وثرِــــوقفتْ ركائبه بريف الك
 تري ـقَطَع المراحَل في بروجِ المش
 ترِ ـــرتعتْ زماناً في جنَابِ الدفْ

 طيب بالفلوات برِ ـــالعن ينشرن 
المؤم ضتَ  فَريـرِ فَقَضتَنَضنِ  الم

 وا ـوبنَوا على السعي الجميِل فبين-10
11-سالفَ أم األيام ــــولتحفظ ة  
  ا ـــــبقي الثناء عليهم فكأنّم-12
  ي ـــأهدى إليك الود عبد يدع-13
  ا ــــطابتْ موارده لديك كأنّم-14
  ا ـــــ كأنّم وسما يبلِّغُه إليك-15
  د ــنقَل الوداد على قطارِ قصائ-16
  ا ــيحملن طيب الحمد فيك كأنّم-17
18-  هجح  كونَح دتُ هذا القَصرمَأض 

  :التخريج 

في قالئد ) 18-14( واألبيات 458-2/1/456في الذخيرة ) 17-1(    األبيات 
   .561-2/560العقيان 

-17-  

  ]من البسيط : [ قال ابن الملح في مدح نفسه   
قَعا ومفي حظٍّ و بالماء ا ـــتَطير 
عدا جخُ َأنْفي كُلَّمشْما ويزا ــــع

عقُط هوي نَحتُ فُؤادررح ا ـــولَو
لَعا بهنْدع دعس رنْكِل يا ـــــللَّي 
  ة  جـرعـاتَبرمـاً  بدجى  عبقيـ

ـِ ِلي همةٌ تَتَعدى حد صاحب-1     هاـ
  تْـَ قَبض  تَمتَد منْها يميني كُلَّما-2
   ثقَةٌ  لَم َأتَّخذْ حيثُ مضتْ همتي-3
 في نُوبٍ   ورب راكبِ لَيٍل ظَلَّ -4
5-بهاحفُو ظلَّ صجمِ يزالْع ذَبذَبم   

  :التخريج 

   .2/564األبيات في قالئد العقيان   
-18-  

قال ابن الملــح في مجلس المعتمد بن عباد على البحيرة ، والماء يسيل من   
  ] من البسيط : [ فم ذلك الفيل ، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه 
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بالماء  والمـاء  بالدوالبِ  منزوفُ     ومشْعلَينِ من اَألضواء قَْد  قُرِنا-1  
خَـطُّ  المجرة  ممدود  ومعطـوفُ    الحـا لعيني كالنجمينِ بينهمـا -2  

  

  :التخريج 
   .4/263 ونفح الطيب 2/1/473البيتان في الذخيرة   

-19-  

قال ابن الملـــح يصف شَمامةً فضة منَيلة أي مرصع أو مزخرف ،   
  ]من البسيط : [ ويكنى عنها 

دق ــــ والح بِوالْمستَعارةُ لآلدا
 ق ـــوالْحب وتارةً ِلغُصونِ اآلس 
 نيب برالْح رِ وال لثارتـالنَّو قرو 
نم آثار ففي ثيابي ــــ الح قر 

  ةُ اُألفُقرني خُضلَو ضعرتْ بغَي قَد

   والطَّبق  َأنَا المدارةُ  بين الكَْأسِ-1  
2-رلَلْو َأكون  رِيوالخَي آوِنَةً    د  
3-اذَبةجم نمي عانَةُ جِسيالَ صلَو   
  خفْتُ الزمان علَى تَغْييرِ عهدهما-4
  كََأنَّني نُقْطَةُ في الصحنِ صافيـةٌ-5

  :التخريج 

 ويروى البيت األول فيه 2/1/472 والذخيرة 2/565األبيات في قالئد العقيان   
عهدهما "بدل " عهدتها ففي إهابي: "ويروى البيت الرابع فيه " لآلداب"بدل " فلآلنا: "

" األفق"بدل " الورق"و" الصحن"بدل " الصحو: "ويروى البيت الخامس فيه " ففي ثيابي
.  

-20-  

  ]من البسيط : [ قال ابن الملح في مدح المعتضد باهللا   
 دهوالع ادع الطَّلَِل   موحشَ دانٍ  قَد  

  ثَمِل   الهوى  طاسات   شاربٍ بينو
 ذِل ـــ بالج  قَد راشَ َأجنحةَ األيامِ

دفعتُ به خَطْب   اَألم ةِل  ــفي غُر

  1-هطَاِلعي منَا فورِ ُأنْسٍ لَهقَص كَم   
   غَرِد    فَمن مغَن بألحانِ المنَى-2
  مدته    وغَافٍل بالصبا عن قَطْعِ-3
  حتى إذا جئتُ آمالي تحرفَ لي -4
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ِل ــجب   آوى إلى  فُلْك العزاء ولم 
  بطِل    الصبرِ عن   لئام  لقد كشفتُ

 ِل ـ أس  من  في رعيهِن وما قَصدتَ
 ِل ــ للقل   األغماد قد عادت حتى ل

باألرماحِ ذو خَم كدجم دربِل ـــو 
عصِل  عن قَسورٍ َأهرت الشّدقين ذي 
دوِل ـ لل يقضي على الدهر أو يختار 
  الحمِل  والعدُل ما العدُل لم تبرح من

 ِل ـــمتَّص وصلتم من شتيت غيرِ 
مبٍ كقناة الرذْهمِل حِ ـــــوتَدعم 

  فقد  كحلتُ  عيوناً  جمــةَ  الكحِل

5-طوفاناً ركبتُ له إذا الهوى فاض 
  معاركُه   شَبتْ  لوال الحياء وقد-6
  قُضبٍ  من  ضاق الزمان بما حطّمتَ-7
 ضرائبها  ال تُغْمد البيض إالَّ في -8
  رواقُ ملْكك باألسياف ذو طنبٍ -9

10-لقارع مفتوح بِكرح ابــوب ه
  م ــــيكْلَُؤكُ كأنَّه بكم واُهللا -11
   دولتكُم لوكانت الشمس من خُدامِ-12
  وكم كم حطتُم من ضياعٍ في األنام -13
 ماضية     بِسنَّة كسنانِ الرمح -14
15-كُمَأزِيد  ثُ ال فَخْريح  تُكُمحدم  

  :التخريج 

   .462-2/1/461      األبيات في الذخيرة 
-21-  

  ]من الخفيف : [ قال ابن الملح يتغزل   
 يــــ ما ُأباِلّأنْتَ تَدرِي صبابتي

 ي ـــــفَمتَى كُنْتَ قَبَل هذا هالِل
  الَِلـــــحجبتْ لَيلَها حذَار الم

  قَـد حسبناه من صـروف اللَّيـاِلي

  اٍلــ حسب القوم َأنَّني عنْك س-1  
2-بينٍ ورِي َأنْتَ كُلُّ حرِيــ قَمد 
3-تَغ سِ لَمَأنْتَ كَالشَّم لَكنِلي و ب  
   ما مللْنَـا فَكَان ذَا غَيـر  َأنَّـا-4

  :التخريج 

 ويروى البيت األول فيه 2/1/453 والذخيرة 2/562األبيات في قالئد العقيان   
" لم تغب لي" بدل " لم تغير: "ويروى البيت الثالث فيه " صبابتي" بدل " سريرتي: "

بدل " قضيتي: "يروى البيت األول فيه  و3/467في الخــريدة ) 3-1(واألبيات 
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بدل " يوم: " ويروى البيت الثاني فيه 1/384في المغرب ) 2-1(والبيتان " صبابتي"
  " .حين"

-22-  

  ]من الطويل : [ قال ابن الملح   
متَنَسم  ـــهَأنْفاس   نـا  ومهيلَد    ذَاقُهبيبِ مالح  رِيق  نم  رالخَم يه 

  نَارِها خَبتْ  تَحتَ مزجِ الماء شُعلَةُ     م المتجس   ِإالَّ  نُورهـا   يبقَـمفَلَ
  :التخريج 

   .2/561البيتان في قالئد العقيان   
-23-  

  ]من الطويل : [ قال ابن الملح   
  ومِـــــــمكَلَِّل آفَاق كَليِل نج

  مِــوعاذوا  بِشيطانٍ  هـناك رجي
  مِـــ بِنَدي حوا في سكرهم والَ فَرِ

امِ كََأسلَى اَألقْويرتْ عي ُأدممِــ ح  
  ومِــنفوساً فَلَم تسلَم  لَهــا بجس

  مِــمضتْ في رباها عاصفٌ بهشي
  ومِــشَياطن ضلَّتْ تَحتَ رصد نج

 مِــــــتَميُل  ِإلَى  آذَانهم  بِنَمي
  مِـــفَحلَّتْ علَى عسرٍ حلوَل غَري

  مِــكري وِإن رخُصتْ  يوماً بنات 
   الملوك  عظـيمِ إبـاء  سنيٍ  في 

   سروا تَحتَ لَيٍل في الظَّالَمِ بهيمِ-1  
  مـ تَواصوا بَِأعماِل الشَّقَاوة بينَه-2
  مجلسٍ قَضوا حقَّ  مقامةُ شَربٍ ما-3
  اـنَّم والَ وجدوا برد السرورِ كََأ-4
   مذَاهب سوء غَيرتْ من معاشرٍ-5
6-كََأنَّم مقَتْهزا بِالداً مواماـــ تَح 
 سروا تَحتَ َأطْراف الرماحِ كََأنَّما-7
8-كََأنَّم السيوف لَى حدالُوا عماـ و 
9-انَتْ نُفوسهمد ا الحمرنَايالم كََأن   

  اــبوها للعقوِل فِإنَّهَأالَ فَاخْط-10
  والَ تَبخَسوها في المهورِ فَِإنَّها-11

  :التخريج 

   .461-2/1/460األبيات في الذخيرة   
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-24-  

  ] من البسيط : [ قال ابن الملح في مدح المعتضد باهللا   
تَّهرِ معن ضمير غَي عثتُهمِــــب  

  مِــفي تُربة العقِْل تُسقى وابَل النع
 مِــعن اليقين ولَم َأعكُفْ على صنَ

اُل من التأميِل في حا تَزممِـــور  
خِ التُّهزرا في بالَ وقَفْتُ بِهمِـــو  
  مِـــتباين اللَّمسِ بين اآلسِ والسلَ
دحزغَطْ بِمتُض لَمو نْكبيمِـــفي م 

  من الخُصومِ وفي بيت النَّدى حكمي

  نَشْرتُ للحمد طيباً عن شَذَا نَفَسٍ-1  
 ُأنفٌ  روضةٌ   فَنَورتْ بِالقَوافي -2
3-فَلَم ابالثَّو لي  جعَأر   ِلمشكلة   
4-رهزاُل الدا يةٌ ممه ا  ليطْلبهي   
   ظَهرِ فَاحشَة    وما تَحملْتُها في-5
  ي منابِتهموما لي وِللنَّاسِ عمتْ ل-6
7-افقتْ بردةُ اِإلنْصزنَهم    تَميب   
8-رهرِالدقْصتُ خصمي ليكْتَرثاً لَسم   

  :التخريج 

   .2/1/456األبيات في الذخيرة   
-25-  

  ] من الكامل : [ قال ابن الملح في مدح المعتضد باهللا   
  اة اَألرقَمِـــومزجن كَْأسي في له

  رزمِـــالم بِه عيون وهجاً تحفُّ 
مرنِ عتَيي اللجطَام مِــــبأحمر  
 دمِـــ ال متخَاذَل اَألنْصارِ مطلوَل
هبِكلِّ اَألس كلِّ نَاحية نمِـــــم  

  مِـــقَد كَان قَبَل صروفها لَم يخط
  رمِـــِإنِّي َألزهد في عقابِ المج

 ا فروعتُ بِهاحتدي لَوومِـــاَألنْج  
 يـــ مغْنَم وَأبِيح حظِّي والكَريمةُ

تَسبللنَّدى الم بسعي كَان مِــــِإن 

  تَوسدي  بة الحسامِ َأوطَأن في ظُ-1  
  بِوجنتي   الحياءِ  وِإلَيك من نَار-2
3-ملَقيتُ اله لَكمأل  ومي  ـَه    أرض
   ِللظِّبا  وتَركْتُ ذَاك الجيش نَهباً-4
5- متتَّى ِإذَا راِلي  حبي  اللَّيانج   
6-بِِل الشِّيبِ َأنْفَ شَبِيبةتْ بِحخَطَم   
 َأجزِها    لَم  لَو كنْتُ َأقْدر قَادرٍ -7
  يدي   إنِّي َألقبض في مراجعها-8
  مطْلَبِي   وَأرد عزمي والحقيقةُ -9

   شامت َأنا ضاحك ِللدهرِ ضحكةَ-10
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 دمِـــمقْ وَأتيتُ في الغَمرات َأوَل 
 المكر يقلَى ضلَ  َأنْفُذْ عَأسمِـــو 

 لْمِ الذي لَمالع لَ  بِمزيةعمِـــــي 
 مِــــ متَرج َل غَيروتَيقنوا التَّنْزِي

 مِــــــِللْمجد قَبَل ِإشَارة المتَكل
  مِـــوافرض ِليومك بِالْمآثرِ واقْس
 مِـــــواثَْأر بِسيفك ِللْقنا المتَحطِّ

  مِـــــ مكد نَبٌأ ِلرمحِ ربيعةَ بن
 رمِــلُّ اَألرضِ وادي اَألخْجشَم وكُ

11-اآلملين مانالز دقَص   بِحربِه   
   بِمحمد  وعلمتُ َأنِّي ِإن َأصْل-12
   ِلخَليفة   َأكْبر لَو قَضى  للَّه ا-13
  لَرووا حديثَ النَّفْسِ غَير مرجمٍ-14
15-شرا البهيا َأي   هنَزجملةً    الم  
16-َل وجهةدْأسِ َأعى والبخُذْ بِالنَّد  
  ومكابِداً  واحطم عداك مكايداً -17
18-نذْرٍ مبِع اقْنَعقناك    و    فَِإنَّه  
19-يدبِي وكُـلُّ ك تُـهدعقَبِيلَ ص ة  

  :التخريج 

   .460-2/1/459األبيات في الذخيرة   
-26-  

قال ابن الملــح في مجلس المعتمد بن عباد على البحيرة ، والماء يسيل من   
  ]من الطويل : [ فم ذلك الفيل ، وقد أوقدت شمعتان من جانبيه 

 كأن سراجي شربهم في التظاهما -1    في  سيالنه وأنبوب  ماء  الحوضِ
هي  ِإنْفاقـانِ  فلَِئيم ـهالَنــذعهـا-2      يلَيك  نم هـْر   كريم  تَولَّى كب

 ـلَى  تَثْريبـها عَأصـر قانهرح3     ي-ماحـةس درةُ  للجودِ  بِإذا هز   
  :التخريج 

 ويروى البيت 4/263 ونفح الطيب 2/1/473ي الذخيرة األبيـــات ف  
في ) 2-1(والبيتان " الحوض"بدل " النيل"، و " التظاهما"بدل " التظائها: "األول فيه 
شربهم في "بدل " شربنا في التظائه: " ويروى البيت األول فيه 1/384المغرب 
  " .التظاهما
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-27-  

  ]سيط من الب: [ قال ابن الملح في الحب اإللهي   
  اـــ ومظْنُونَ فَكَان بِالْوهمِ مرجوا

 اــ تَلْقين والَ قَرْأنَا صحيفَ الوصِل
  اــــونَتْرك الدار تُشْجينَا وتُسلين

 احمواَألر اءبِالْم ومينَ نَحماـــتَح 
  لَنَا رجومـاً ومـا كُنَّا شَيــاطنَـا

  1- نسالح تُمتَرنُكُسا ال فقَدنــضم  
2-تَقنَع الً فَلَمهعمى تَبوالْه يند اًـد  
 د نَصرِفُ العذَْل يغْوينا ويرشدنَاقَ-3
  ةٌـ محرِقَ ونَتْبع الحي واَألشْواقُ-4
5-النَّقْعِ قَـد اءمبِس باكلَتْ كَوعج   

  :التخريج 

   .564-2/563األبيات في قالئد العقيان   
-28-  

  ]من البسيط : [ قال ابن الملح متغزالً   
بُل الْحَأه نان  إذا تَلَواـــــَألْو 

 ا ــوقَد قَنعتُ بزورِ الطَّيف أن كان
  اـــــقَطَعتُم الذِّكْر يدنيكُم وإيان

 ننَّى ، َأيعالْم رعتَ شثْوان يا لَيا ـم 
  غزالَنَا وصحبنَا اُألنُس حلْو الْجنَى ،

 ا ــحتَّى الْفراق ، وكانَتْ دار دنْيان
 ا ــحتَّى وقَفْتُ على الْتَّوديعِ سكْران

 ندامٍ عمساجِعاتُ حبان ورا ـــغ 
ـُوفانا   نَار  تَخَفٍّ ، لَقَـد َأحدثْتُ ط

   طَالقَتُه    يا غُرةَ الْفَجرِ تَهديني-1  
2-نم نَابم ِل الْوِداده    اِلكُموِص  
   فَهْل  منَعتُم النَّوم بخْالً بِالْخَياِل-3
4-قَدثْواكُم وحِ مالْجوان نينَتْ  بَأح   
  طُرا   عهد جنَينَا ِلمعنَاه الهوى -5
   زمناً    ُأنْسها  هي الْمنَازُِل كُنَّا-6
7-تُ فشَرِبتُ لَهى كَْأساً طَربويها اله 
  اًـــ مرفَّعاتُ خيامٍ بدلَتْ ُأجم-8
9- نم ال َأنلوو نْهتُ مكَينَفَسي  ب   

  :التخريج 

   .2/566األبيات في قالئد العقيان   
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-29-  

  ] من البسيط : [ قال ابن الملح في المدح 
  واق ميزان ـــــكأن قلبك لألش

 لألشجانِ ميكأن كردــــص دان  
  ان ــــكأنّنا في ضميرِ الليِل كتم

  ان ـوالالبس الحمد والصمصام عري
 األهواء من فتنة ــعمي والناس ان  

يونان عــــ وساس وقد تَخاض ان  
 فيه اإلنس ــوالج حتى تطارح ان  

  ان ـــــ سليم فالن في ثَقَلَيها ال
  ان ـــنار واألطيار ضيفوسيفُك ال

  ان ــــمجلْجٌِل بصليِل البيضِ حنّ
  ان ــجيشٌ هو اليم واألسيافُ خلج
  انـللجيشِ دوح وسمر الخطّ أغص

 هـــ ال حد للوجد ِإالَّ َأنْتَ عارِفُ-1  
2-هعبابةَ ِإالَّ َأنْتَ واسال صاـــ و  
3-الص النِإع باقنَا نُرراح بن ساـب  
  ةٌـ هو المقر العال والخيُل سارح-4
5-طَالبه والمبصرى مفي َأقْص الرشد 
 انــ تَاهتْ بِمجدك قَحطان وعدنَ-6
  هـــ وسار ذكْرك واَألفْواه تَنْقُلُ-7
8-فقلْتُ لهم رِ َأقْوامصفي الع وشَك   
  زرـ جذكَّيتَ جودك حرباً والعدا-9

  همي عليها من الموت الزعاف حياً-10
  هـوماج فيه وريح البْأسِ تنْسج-11
12-هفَّتـْقَ  ض   وِللدمـاء  غَـدير  فَ

  :التخريج 

   .463-2/1/462      األبيات في الذخيرة 
-30-  

لى إشبيلية ، قال ابن الملح في ابنه أبي القاسم بعدما تهتك في الخالعة ، وفر إ  
  ]من مخلع البسيط : [ وتزوج بامرأة ال تليق بحاله ، وصار يضرب معها بالدف 

  ـاــ  بنَيـ لَيتَك  مـا  كُنْتَ  ِلي
 كَاني ويتتَّ صَأم ياــــــح  
ناٍل مي كلِّ حف اــــــ الثُّري  

  ـاـــوشرب  مشْمولَة  الحميـ
   إليــــا  ــئوقُلْتَ للشَّر  ج

  ـاــ يا سخْنَةَ العينِ  يا  بنَيـ-1  
  يـ حزن  أبكيتَ عيني ، أطَلْتَ -2
3-كَــانرِي وطَطتَ قَدلَى  حَأع   
  اــ ارتكَاب  َأمـا كَفَاك الزنَـا-4
5-هتَ الدفوفَ جبرتّى ضراًــ ح  
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   فَالْيـوم   أبكيك   مْلء  عيني-6  ِإن  كَان   يغْنـي  البكَـاء  شَيـا
  :التخريج 

 والبيت األول في المغرب 149-148 ؛ 4/71األبيات في نفح الطيب   
1/384.   
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  مصادر البحث
  
 -األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، للدكتور منجد مصطفى بهجت -1

-هـ1408 الموصل - جامعة الموصل -طبع وزارة التعليم والبحث العلمي 
  .م 1988

 أزهار الرياض في أخبار عياض ، ألبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني -2
 - تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الفتاح شلبي -) هـ 1041ت ( 

  . م 1956القاهرة 
 - السعادة  مطبعة-تاريخ النقائض في الشعر العربي القديم ، ألحمد الشايب -3

  . م 1969بالقاهرة 
تزيين قالئد العقيان ، ألبي عبد اهللا محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن -4

 مخطوط بدار الكتب المصرية ، ولدى مصورة -) هـ1121ت(زاكور الفاسى 
  . عنها 

 خريدة القصر وجريدة العصر ، ألبي عبد اهللا عماد الدين محمد بن محمد -5
 نقحة وزاد عليه محمد - تحقيق آذرتاش آذرنوش -) ـه597ت(األصبهاني 

 الدار التونسية -المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيالني بن الحاج يحيى 
  . م 1971 -هـ 1391للنشر 

 الذخيرة في محاسن أهــل الجزيرة ، ألبي الحســـن علي بن بسام -6
 -العربية للكتاب  الدار - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ542ت(الشنتريني 

  . م 1975 -هـ 1395ليبيا وتونس 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد -7

 تحقيق الدكتور إحسان -) هـ 703ت( الملك األنصاري األوسي المراكشي 
 -هـ 1393 بيروت - الطبعة األولى - دار الثقافة -عباس   الجزء السادس 

   . م1973
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 - دار الفكر العربي -شرح ديوان ابن زيدون ، شرح وتحقيق عباس إبراهيم -8
  . م 1996 -هـ 1416الطبعة األولى  بيروت 

 قالئد العقيان ومحاسن األعيان ، ألبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد اهللا بن خاقان -9
 حققه وعلق عليه الدكتور حسين -) هـ529ت(بن عبد اهللا القيسي اإلشبيلي 

 -هـ 1409 عمان - الطبعة األولى -سف خربوش ، مكتبة دار المنار يو
  .م 1989

 دار -) هـ711ت( لسان العرب ، ألبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور -10
  .  القاهرة -المعارف 

 -) هـ647ت(المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، لعبد الواحد المراكشي -11
 لجنة -ألعلى للشئون اإلسالمية  المجلس ا-تحقيق األستاذ محمد سعيد العريان 

  . م 1963 -هـ 1383 القاهرة -إحياء التراث اإلسالمي 
 المغرب في حلى المغرب ، ألبي الحسن علي بن موسى بن سعيد األندلسي -12

 الطبعة - دار المعارف - حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف -) هـ685ت(
  . م 1980 -هـ 1400 القاهرة -الثالثة 

 من غصن األندلس الرطيب ، ألبي العباس أحمد بن محمد المقري  نفح الطيب-13
 بيروت - دار صادر - تحقيق الدكتور إحسان عباس -) هـ1041ت(التلمساني 

  .  م 1988 -هـ 1408 -
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