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اعتمـد عبـد اهللا عنـان رمـوزًا لـكي یختصـر الكـالم في 

وقـد . نسبـة المخطـوط المـراد ذكـره في الھوامـش تعییـن
ارتأینـا السیـر عـلى نھجـھ عنـد التطـرق للمخطوطـات الـتي 

  :وتلـك الرمـوز كمـا یـلي.  اكتشفھـا
ـ مخطـوط دار الكتـب المصریـة بالقاھـرة یرمـز لـھ  1

  )).ك: ((بحـرف
یرمـز لـھ ) جاینجـوس(ـ مخطـوط أكادمیـة التاریـخ  2

  )).ج: ((بحـرف
المنقـول عـن مخطـوط الزیتونـة ) كودیـرا(ـ مخطـوط  3

  )).ت: ((یرمـز لـھ بحـرف
ـ مخطـوط رواق المغاربـة بالجامـع األزھـر؛ وھـو  4

المعتمـد علیـھ في بعـض التراجـم الـواردة فیـھ؛ یرمـز لـھ 
  )). م. ر: ((بحـرفي

؛ یرمـز دار الكتـب وجاینجـوس مجتمعیـن: ـ مخطـوطي 5
  )).المخطوطیـن: ((لھمـا بكلمـة

: ـ مخطـوط الخزانـة الملكیـة بالربـاط؛ یرمـز لـھ بكلمـة 6
   )). الملكیـة((
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  .توجـد ترجمـة للحسـن بـن محمـد النبـاھي أیضـًا في الصلـة 1
المخطوطیـن؛ فأعـاد في )) حكایـة( (بعـد كلمـة ))  وألصحابـھ ((جـاءت كلمـة  2

 .ترتیبھـا عنـان
  .؛ وھـو تحریـف))عمـر بـن عبـد الـھ بـن عسكالجـة : ((في المخطوطیـن 3
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2

      
       



3،      


 
  

   
                                                

والمقصـود ھنـا ھي األرض الـتي ال . األصلـع: واألسفـح. أي األقـل جـدوى 1
  )). األسفنـج : ((وقـد حرفـت في ك؛ فكتبـت. جـدوى منھـا في العطـاء

 :مـا وردت في جسقطـت في ك؛ بین 2
  .ھـو االسـم القدیـم لوالیـة مالقـة: َریُّـھ 3
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 .مـا بیـن الحاصرتیـن ورد في ج فقـط 1
  .م1079الموافـق لـ  2
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1  2 ،   
3،   
 


 4 ،    
  5    
 6   

                                                
  )).الدیـن: ((في ج 1
  )).صیدلـة واختراعـًا((یقصـد  2
 )).آخـر أیامـھ: ((في ك 3
كَّـة؛ ـُوادي ل نسبـة إلى بلـدة أركـش إلـتي تتبـع أعمـال شریـش؛ وتنـام عـلى 4

  .Arcosوتسـمى باإلسبانیـة 
  .؛ فصوبھـا عنـان))مناقـب: ((في المخطوطیـن 5
 )).السحاریـر : ((في ك 6
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  .م1351الموافـق لـ  1
 )).اختبـار : ((في ك 2
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2،
    

 
 

3. 

   ***  
   

                                                
 )).ماصـة : ((ـ في ك 1
  )).الشاعیـة : ((ـ نفسـھ 2

  .م1316الموافـق لـ   3
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  .بیـاض ھنـا في المخطوطیـن  1
  .مكغـرًا ومخصبـًا أي 2
 .؛ وھـو تحریـف))في فـن غیـر : ((في ج 3
  .؛ وصوبت من صلة الصلة البن الزبیر))أبـو ھردوس : ((في المخطوطین 4
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  1،  

     
  

        
                                                

ھكـذا في المخطوطیـن؛ غیـر أن عنـان أضـاف حـرف البـاء في بدایـة كلمـة  1
ن مقیمـًا والمقصـود بھـذه العبـارة أن ھـذا الزاھـد ـ عندمـا كـا. المغـرب

 .بالمغـرب ـ أخـذ ینظـم القصائـد المعضلـة النـادرة
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2: 
  هـالل  إالّ ه ـإل  أال د ـأشه

  هـمحمد المصطفى رسول الل
  مـأموره  ال حول للخلق في

  هـلل  هـكل  ولـالح  اـإنم
   

                                                
 .في المخطوطیـن؛ ولكـن عنـان حذفھـا)) ثـم((بعـد )) قـال((وردت كلمـة  1
 .ھـاذان البیتـان مـن بحـر المنسـرح 2
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1: 
  رىـأس  نـت مـإذا سمع

  رىـد أسـومن إلى المسج
  فــقَّوتَتَ    وال   لــفق

  رىـسك ن ـب 2ليـا عـأب
 
3 4 
  

5      
6: 

                                                
 .ھـاذان البیتـان مـن بحـر المجتـث 1
 )).أبـو عـلي: ((في ك 2
  .؛ وھـو تحریـف))أبـو عـلي: ((في المخطوطیـن 3
  .سبق التعریف بھا. الواقعة جنوب غربي قرطبة Ecijaنسبة إلى مدینة إستجة  4
 )).تبـع: ((في ج 5
 .ھـذا البیـت مـن بحـر الكامـل 6
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  مـلعظي  وإنه 1اً بحمصقسم
  مـوهي المقام وأنت إبراهي

 

       
2. 
3: 

  والعرض  أهل األرض في الطولأمعشر 
  رضـوالع  في القيامة 4بهذا استنادي

  هـأهل  تـه ما أنـك اللـلقد قال في
  ضـه فيك بال نقـضي بحكم اللـفيق

  هـبقول الل ـذو الج ىنـعاك يـوإي
  األرض  ف فيـا ليوسـك مكنـكذل

   

                                                
 .؛ تشبیھـا بحمـص الشـام))حمصـًا ((یسـمي أھـل إشبیلیـة مدینتھـم  1
  .؛ فصوبھـا عنـان))مشھـورًا : ((في المخطوطیـن 2
  .األبیـات مـن البحـر الطویـلھـذه  3
 .؛ والتصوبـب مـن ت))السـادي : ((، وفي ج))أستـاذي : ((في ك 4
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1:  
  ـئيوملج  نيـرك 2]هـالل[إلهي أنت 

  ونـرك  واكـق سـوما لي إلى خل
  مـسكونه ي بـقْت بني األيام عـرأي

حوفي ع ىقبراك ونـسك  راكـالح  
  مٍـعال م ـرت تسليدـبالذي قَ ىضرِ

  ونـيك  هـد منـال ب  ذيـأن الـب
 

3. 

   ***  
   

                                                
 .ھـذه األبیـات مـن البحـر الطویـل 1
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن 2

  .م1206الموافـق لـ   3
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2. 

 
      
       

       
     

        
      

       


3: 
   

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج، والملكیـة 1
ھو عبد : أمیـر إشبیلیة؛ والثائر على المعتمد ھـو المعتمـد ابـن عبـاد: المعتمـد 2

  .اهللا بن رشیق؛ الذي ثار في مرسیة التي كانت آنذاك تابعة إلمارة إشبیلیة
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 3
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  كدارـي النباح مـة فـالب سبتـلك
  2كــمال  1]كـاً لذلـدرك[ا ـوأشده

  رهـعم  ةـفي البطال ىانـخ تفـشي
  كــاآلف  المـالك  هـفكي  الـوأح

  ةـرض عضـه في كل عـب لـكل
  كــآف ان ـلس ة ـنَصحم ل ـوبك

اـالخن  ذويـب  3مـهتْم  ــمتزم4ع  
  كـقى متضاحـذوي التـازٌل بـمته

  يرـاب المفتـه السبـلى شمائلـأح
  كـالماع  اءـف سيرته الهجـوأع

  ٍلـمحف  يـف  دهـيء عنـذ شـوأل
  كــل هاتـار المحافـز ألستـلم

   

                                                
 )).رأس: ((في ج؛ كتـب في موضعھـا 1
  .ھـو مالـك بـن المرحـل؛ المقصـود بقصیـدة الھجـاء ھـذه 2
  .؛ وھـو أسلـم))ُمَتَھمِّـم: ((ـلطوی. جعلھـا د  3
  )).متدمـع: ((في ك 4
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اــتفكه مـيئره اللَّـمخاط 1شىـغْي  
  كـالناس  مـه الحليـرؤيت 2افـويع

  هـكالم لـاً يستحيـو أن شخصـل
  4كـالئ  منه ءرـك الخالَـلَ 3ءاًرـخ

  ـهجوف  ذفـيق  احـالتمس  هـفكأن
  كـوال يتماس  هـا فيـه مـن فيـم

  رـعنص  نـم  هاُؤـسوفُ  هـأنفاس
هـعالُوس  اركــمتش ه ـراطُوض  

  هـالل دــن معـا مــا ضرفـم[
  5]كـوضواح  ذٌـواجِنَ  هـو أسلمتـل

  هـة طبعـن جاهليـره مـي شعـف
  كتـفا  اــينله  مـضٍ لال أرـأثق

   

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))تخـشى: ((في ج، والملكیـة 1
  )).یعافـر: ((في المخطوطیـن 2
  .الغائـط: الُخـْرء 3
  )).لـالك الحرومیـة الئـك: ((وردت ھـذه العبـرة في ج، والملكیـة 4
وھـو غیـر سلیـم في . كیـةھكـذا جـاء ھـذا البیـت في المخطوطیـن والمل 5

 .الـوزن والمعـنى؛ خاصـة صـدره
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  1]اًـمع  اـتعارضت[ة ـدر وقافيـص
  اركـف  رسٍـسٍ أو بعـفي بيت عن

  هــبلعن  اإلرض  لـم أهـد عـق
  كــمالئ  اءـي السمـة فـفلألعني

  هــكالم ن أن ـب العجبيـوألعج
  كــورام  روحـك يـه مسـلخالل

  الــمتثاق اـجث ةـمكرم 2امـإن س
  اركـالب  رـيكما يرغو البع ـويرغ

  اـالم إلى الخنـح الظـويدب في جن
ـعكـم الراتـدو الظليـواً كما يعد  

  ةــيهجون ة ـلصبي  ارـذ الوقـنب
  كــوأرائ  3مـله  رشٌـه فـفسيال

  مــليسوءه  هـسوآت  مـدي لهـيب
  كــا سالــال يرتضيه  كـبمسال

   

                                                
 )).تعـارض في بیـت: ((في المخطوطیـن والملكیـة 1
 )).إن سـم: ((في ج، و ت 2
  )).كلھـم: ((في ت 3
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  هـصروف البـالنق اكـر بـوالده
  كـضاح اله وـن وهـراً لبطـظه

  قـمنط ح ـن تنصحه بأفصـواللس
  كـهال ةـو بالنصيحـان ينجـلو ك

  داـب يا ابن تسعين فقد جزت المـت
  كــمال كــبسنِّ  اـقياح للُّـوارت

  اـشابهن   1]كـأو ما ترى من حافدي[
  كــويناس  دهـع جـضاجي  نـاب

  هـت بـرة لهجـشة عـات أيـهيه
ـوات مملـنهكــمال ع ـوك وطي  

  الًـحرم  دتـل لو شهرحابن الميا 
ـحانْ وقداركـل منه الحـحنى بالر  

  رــبمعش  لـومٍ ال يحـد لـوطري
  كــدال  عــصف اهـال قفـإال أم

   

                                                
لـو أمـا : ((؛ وفي ج؛ ورد البیـت كلـھ كمـا یـلي))لـو مـا تـرى حنفـد: ((في ك 1

أومـا : ((؛ في الزیتونـة ھكـذا))ویناسـك تـرى حفیـدًا مـن ابـن یضاجـع جـده
  ...))  تـرى حفیـد ابـن
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  1]ةـوركاك  ةـلجاج  وِـمركوب له[
  اركـالب اج ـن ذاك اللجـوأراك م

  ةــة سحــن اللئيمـيعلْت ِلـلرأي
ـفْوعال بصع عاركـك عـنذْك ُأر  

  لـام بشاغـن ذم األنـع تَـلوشغُ
  كـك مماحـم من أبيـاك خصـوثن

  اـمكانه  اءـاً بمن سمك السمـقسم
  كـك شائـس رداء نفسـه نفـولدي

  ةــبشيب كـرور منـول للمغـألق
  كـحال  اـبيضاء طي الصحف منه

ـنَال تأمرةــع مضـب دفـللذئ ن  
  2كــفات  كـب هـب إن أعفتيـفالذئ

  رىـي  أن  هعلى الملك المنز ارـع
  كـمسال وكـذا للملـل هـي مثـف

   

                                                
 )).مركـوب لھـو المحجـة ركاكـة: ((في ك، وت 1
  )).أشـارك: ((في ك 2

     

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


23 
 

  لــم قاتــن ســه للديــفكالم
  كــناه داء  رضــللع  وهـودن

  هـلى ذي يصغـم على الـه ثـفعلي
  كــواش فٌـوحت ه ـٌل يعاجلـوي

  زٍــمجه واه آت ـن مثـاه مـوأت
  كـر سافـبالخناج ر ـدم الخناجـل

  


       
   
        


      
1،      
2 
       

                                                
  )).الكتابـة: ((في ك 1

  .أي الداھیـة الشدیـدة  2
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1: 

  2نيــآذين  لـالمزاب  البـك
  اب داريــب لىـن عــبأبواله

  اـا بالعصـت أوجعهـوقد كن
  دارـوت من وراء الجـن عـولك

  
      



       
       

3: 
   

                                                
 .ھـاذان البیتـان مـن البحـر المتقـارب 1
  )).أدبتـني: ((في ك، والملكیـة 2
 .الموالیـة مـن بحـر الكامـل األبیـات 3
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  اـلبعض نوالكق ـوى ملـالن يقـمل
  اـف خيالكـف المحب ولو بطيـفاش

 
  1الــأو ف النٍـف نـم ينّـال تحسب

  اـه ثم رجالكـال اللـن رجـا مـأن
 

  بيـال لحبائــدو حبائـب العـنص
وعاـبحبالك ا ـفي استخالصه تُـقْل  

 
  دـواح  بـر العين عيـاك شـوكف

  اـصالكن ولـب فيه سوى فلـال عي
  

   
     

       2  
     

                                                
 )).فـل : ((في ك 1
 .سقطـت ھـذه العبـارة في ك، وفي الملكیـة 2
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1 
      
 

 
     

       
   
2. 


3. 

*** 

   

                                                
  )).وأنتفـوا : ((في ك 1
 )).شھیـر : ((في المخطوطیـن 2
  .وھو تحریف؛ ))سبعمائة : ((ھكذا في ج، أما في ك؛ فكتب. م1271 الموافق لـ 3
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1 

 
 

 
 

         
      
      
    

2،



                                                
البیـان المغـرب، والُمغـرب : ترجمـة حبـوس بـن ماكسـن موجـودة أیضـًا في 1

في ُحـَلى الَمغـرب، والمختصـر في أخبـار البشـر، وصبـح األعـشى، وإعمـال 
  .، وكتـاب العبـر)القسـم الثـاني (األعـالم 

وحصـن أشتـر ھـو )). أشـد : ((حرفـت في المخطوطیـن والملكیـة؛ فكتبـت 2
ـرى ـ حسـب مذكـرات األمیـر طویـل؛ فی. أمـا د. مـن حصـون غرناطـة القدیمـة

ثـم یذكـر أن اسمـھ باإلسبانیـة ھـو . عبـد اللـھ ـ أنـھ حصـن آشـر؛ ولیـس أشتـر
Iznajar؛ ویقـع غـرب غرناطـة.  
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    2  3،

  4:5  


       
     6 
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  )).وأنفـد: ((في المخطوطیـن، والملكیـة 1
  )). إحـدى عشـر: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2

  .م1020الموافـق لـ   3
 .مغـرب في أخبـار األندلـس والمغـربھـو البیـان ال 4
  )).وانحـاز: ((في البیـان المغـرب 5
  )).المدنیـة: ((في ك 6
  )). وحـمى: ((في البیـان المغـرب 7
   ...)).وسائـر األمـراء المتنزیـن حولـھ: ((نفسـھ 8

 )).فرامـت: ((في ك 9
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ـن تـداول ھـذه فیم((ذكـر في الفصـل السابـق المعنـون بـ. م1036الموافـق لـ  1

  . أن حبـوس بـن ماكسـن مـات سنـة تسـع وعشریـن وأربعمائـة)): المدینـة
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 2، 3   
      


4

     
       

                                                
جـذوة : ؛ وترجمتـھ موجـودة أیضـًا في))المستنصـر((یعـرف بلقـب  1

المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والحلـة السیـراء، والمغـرب، والبیـان المغـرب، 
  .ـرة أنسـاب العـربونفـح الطیـب، ورسائـل ابـن حـزم، وجمھ

: وربمـا قصـد بكلمـة أفصـم. ، بینمـا سقطـت في الملكیـة))أفضـم: ((في ك 2
  .القاطـع في الـرأي والقـرار

  .كـان یقلـب بلقـب الخالفـة 3
  )).مشـارًا: ((في ك 4
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3،4
  5،  
6


    

 

                                                
؛ فصوبھـا عنـان تبعـًا لمـا ))الحنـوي: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 1

  .ـالمیـأتي في سیـاق الك
  )).وسألـھ المبـرة: ((ووردت في ج، والملكیـة. أي االستمـرار 2
  )).مطـول المحاضـرة: ((في المخطوطیـن 3
؛ فصوبھا عنان؛ العتقاده بأن ثغر ))المرتلة: ((، وفي ك))المریبة: ((في ج 4

  )).مربلة ((ھو المقصود؛ على انھ لم یستبعد أن یكون ھذا الثغر ھو )) ألمریة((
  .م964افـق لـ  المو  5
 )).صفـوة: ((، وفي الملكیـة)).صفحـة: ((في ك 6
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1. 

  
 

2    
3،
 

  ***    
  
  

   

                                                
  .م914الموافـق لـ   1
  )).تـوفي للیلتیـن خلتـا مـن صفـر((جـاء في الحلـة السیـراء أنـھ  2

  .م976الموافـق لـ   3
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 2،   
 

 
 

 
 

3. 
   

                                                
جـذوة المقتبـس، وبغیـة : توجـد أیضـًا ترجمـة الحكـم بـن ھشـام في 1

ـراء، والمغـرب في حـلى المغـرب، والبیـان المغـرب، الملتمـس، والحلـة السی
  .ونفـح الطیـب، ورسائـل ابـن حـزم

 .أي أسمـر 2
 )).ثالثـون: ((في المغـرب 3
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   1   
2     3   

 

   

                                                
 )).محمـد بـن بشیـر: ((في البیـان المغـرب 1
؛ وھـو تحریـف؛ وقـد صوبـھ عنـان؛ تبعـًا لمـا ))قتامـھ: ((في المخطوطیـن 2

قضـاة األندلـس؛ حیـث ذكـر فیـھ أن الفـرج بـن كنانـة  ورد في كتـاب تاریـخ
 .كـان قاضیـًا للجماعـة بقرطبـة في زمـن الحكـم بـن ھشـام

 )).عبیـد اللـھ بـن مـوسى: ((في البیـان المغـرب 3
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  )).وخّطـاب بـن زیـد: ((في البیـان المغـرب 1
 )).وحجـاج العقیـلي: ((نفسـھ 2
 ).)باسـط الكـف: ((نفسـھ 3
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1،
      

2؛
   

 

 
 

   
      
 

   
                                                

  )).كـان شجـاع النفـس باسـط الكـّف: ((في البیـان المغـرب 1
ھي ضاحیـة في قرطبـة تسـمى بالربـض؛ حـدث في ھـذه الضاحیـة : الربـض 2

وعـلى . عصیـان؛ أعلنـھ مـن أھلھـا ضـد الحكـم؛ فقمعھـم ونكـل بھـم، وشردھـم
األولى مـن بیـن  وكانـت أسـرة ابـن الخطیـب). الحكـم الربـضي(ھـذا سـمي بـ

 .  وقـد سبقـت اإلشـارة إلى ھـذا. ضحایـاه
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1: 

  انـكثب  ت فوققضب من البان ماس
  رانيـهج نـي وقد أزمععنِّ 2نـيولَّ
  ـال  قي فاعتزمن علىـناشدتهن بح

  4انيـيمحتى خال منهن ه 3انـعصيـ
  هـت عزيمتـن ذلـك مـملكنني مل

  انيـع  قـوثَم  رٍـب ذل أسيـللح
تَغْمن لي بم5باتص دنيـمن ب وحالر  

غْيصبوسلطاني في الهوى عزي 6ينن  
   

                                                
 . وھي مـن البحـر البسیـط. ھـذه األبیـات موجـودة أیضـًا في البیـان المغـرب 1
  )).أْعَرْضـَن: ((في البیـان المغـرب 2
 )).الھجـران: ((نفسـھ 3
 )).ھیمـان: ((في الملكیـة وفي ج 4
 )).تبمقتضیـا: ((في نفـح الطیـب 5
  )).عصبتـني: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
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1: 
  ادـعال بعد البـت الوصـنل

  ادـالعب  ت كّلـي ملكأنِّـفك
  وتناهى السرور إذ نلت ما لم

ادـاألجن فُـكاثُن عنه تَـغْي  
 

 
2؛3 4؛

4؛  5  
  

 6 
                                                

 .وھمـا مـن البحـر الخفیـف. ھـذان البیتـان في البیـان المغـرب 1
  .؛ وصوبـت مـن البیـان المغـرب))صالـح: ((في النسـخ األربـع 2
وعبـاس بـن ناصـح الثقـفي الجزیـري؛ ھـو . أضافھـا عنـان)) مـن((كلمـة  3

تـولى قضاء . في وقتـھ، مقـرب مـن الحكـم بـن ھشـام الربـضي شاعـر األندلـس
أرسلھ الحكم إلى بغداد لجلب الكتب النادرة في . الجزیرة الخضراء مع شذونة

 .حیث قابل أشھر األدباء والشعراء؛ كأبي نواس الحكمي. تلك الدیار
طلـة ومـا طلی: المقصـود بكلمـة الثغـر ھنـا؛ ھـو الثغـر األدنى؛ الـذي یشمـل 4

بینمـا یمثـل الثغـر . ویمكـن تحدیـده بمـا یعـرف اآلن بقشتالـة القدیمـة. یتبعھـا
 .سرقسطـة ومـا یتبعـا: والیـة األراغـون؛ الـتي تشتمـل عـلى: األعـلى

  .مدینـة تقـع شمـال غـربي مدریـد: Guadalajaraوادي الحجـارة  5
  )).سـرأسـت أ: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
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2 ،
       

3،   
     

4    
5. 

                                                
  :أورد المقـري في نفـح الطیـب شیئـًا منـھ؛ وھـو 1

  أراعي نجومـًا ما ُیـِرْدَن تغـوُّرا* ُمْسَھرا  َتَملَمْلـُت في وادي الحجارة 
  ساریـًا  وُمَھجِّـرا ِبِھـْم   َتِسیـُر* َنَضْیـُت  َمِطیَّـِتي   العاصي  أبا ك ـإلی
 فإنََّك أْحَرى أن تغیـَث وَتْنُصـرا * ـرةـن  بنصـالعالمی  نسـاء   داَرْكـَتـ

  )).وقتـل كثیـرًا وأسـر كذلـك: ((في البیـان المغـرب 2
  )).سبایاھـم: ((في البیـان المغـرب 3
ھـل أغـاث الحكـم؟ فقالـت : َسْلَھـا: قـال للعبـاس: ((جـاء في نفـح الطیـب 4

لعدو، وأغاث الملھوف؛ واهللا لقد شَفى الصُّدور، وأنَكى ا: المرأة؛ وكانت نبیلة
   :فارتاح لقولھا؛ وبدا السرور في وجھھ؛ وقال. فأغاثھ اهللا، وأعّز نصره

  َعَلى الُبْعِد أْقَتاُد الَخِمیَس الُمَظفَّـرا   *أَجْبُتَھـا  أنِّي   أَلـْم َتـَر یا َعبَّـاُس
  ُمْعِسرا  ْیـُت وَنفَّسـُت َمْكروبًا وأْغَن  *وَبـرَّْدُت  غلَّـة  فأْدَركُت أْوطـارًا

نفـح )). نعـم؛ جـزاك اهللا خیـرًأ عـن المسلمیـن؛ وقبـل یـده: فقـال العبـاس
 .344ـ  343: ، ص ص1: مج: الطیـب

إذ ثمة قصة . ھذه القصة تستحث االنتباه، وتستدعي بعض التأمل والبحث 5
ة مشابھة لھا؛ ترددھا المصنفات األدبیة بالمشرق؛ مفادھا أن امرأة في عموری

صرخت ـ بدورھا ـ ) الواقعة على الثغور البیزنطیة المتاخمة للدولة العباسیة(
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   1 ،
  2     

3  
   

                                                                                                 
فلّما )). وامعتصماه((؛ قائلة )الخلیفة العباسي(منادیة ومستنجدة بالمعتصم 

وقد . وصلھ خبر ذلك؛ جھز جیشًا فتح بھ عموریة، وأخذ بثأر المرأة المستنجدة
  :دتھ الشھیرةسجل أبو تمام الطائي أحداث ھذا الفتح بقصی

  في حـدِّه الحـّد بیَن الجـدِّ واللَِّعـِب     *السَّیـُف أصـدُق أنبـاًء  مَن الُكُتـِب  
غیـر أن الغریـب في . ولكنـھ لـم یشـر إلى المـرأة المذكـورة، وال إلى حكایتھـا
؛ تبـدو أقـدم )الربـضي(األمـر أن قصـة المـرأة المستنجـدة بالحكـم بـن ھشـام 

وذلـك أن الحكـم . دًا مـن قصـة المـرأة العموریـة المستنجـدة بالمعتصـمعھـ
بینمـا معركـة عمویریـة حدثـت في سنـة . م821/ھـ206تـوفي في سنـة 

وبذلـك تكـون ھـذه القصـة األندلسیـة أقـدم عھـدًا مـن القصـة . م838/ھـ223
المشـارك في الحكایـة  كمـا أن عبـاس بـن ناصـح. المنسوبـة للمعتصـم العبـاسي

وراویھـا؛ ذھـب إلى بغـداد في عھـد المأمـون بـن الرشیـد؛ حیـث التـقى 
وھـذا كلـھ؛ . بشعـراء وأدبـاء تلـك الدیـار؛ ومنھـم الشاعـر أبـو نـواس الحكـمي

إذن؛ أال یكـون عبـاس بـن . حـدث قبـل وقعـة عموریـة، وقبـل عھـد المعتصـم
ـھ الحكـم مـع المـرأة الحجاریـة؛ فتناقلھـا أدبـاء وأخباریـو ناصـح قـد روى حكای

بغـداد؛ ونسبوھـا للمعتصـم؟ المھـم أن خبـر ھـذه القصـة ذكـره أیضـًا المقـري 
  ).344ـ  343: ، ص ص1: مـج(في نفـح الطیـب 

  .م821الموافـق لـ  1
 .؛ وھـو أصـح))اثنتیـن: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2

  .كتـاب المسـمى رقـم الحلـل في نظـم الـدول؛ البـن الخطیـبفي ال  3

     

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


41 
 

  اـاحتكم  هـعلي  رـتى إذا الدهـح
  اـحكم  المسمى هـا ابنـام بهـق

  ضـا وانقبـورة فيهـر الثـواستشع
  ضـورب ى عـاً كالليث أقـمستوحش

  ضـتف  تـه الحـتى إذا فرصتـح
  ضـالرب  ة في أهلـش الوقعـفأفح

  ةــالهم دــاراً بعيــان جبـوك
  ةـأو ذم اـبه ٍلن آـرع مـم يـل

*** 
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***   
  

   

                                                
  )).رجـال: ((، وفي ج))وجـا: ((في ك 1
: ، وفي الملكیـة))وزرائھـا: ((وھـو تحریـف، وفي ك ؛))قراریھـا: ((في ج 2

  )).غررھـا((
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 3
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2  

 


3 :      
 4؛     

5 
       

6. 
   

                                                
 .ي ُحَلى المغرب، وفي نفح الطیبموجودة أیضًا في المغرب فترجمة حاتم بن سعید  1
 )).بعیـن: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2
الطالـع السعیـد في تاریـخ بـني سعیـد؛ وھـذه القلعـة : عنـوان ھـذا الكتـاب ھـو 3

  .معروفـة أیضـًا بقلعـة یحصـب؛ وقـد مـّر الحدیـث عنتھـا
 . ق الحدیـث عنـھنسبـة إلى محمـد بـن سعیـد بـن مردنیـش؛ وقـد سبـ 4
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 5
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن ت 6
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والجـالب عبـارة عـن فحـص یقـع . وھـو تحریـف)). یـوم الحـالب: ((في ج 1

وفي ھـذا الفحـص وقعـت . بالقـرب مـن مرسیـة؛ في الجھـة الغربیـة منھـا
ن مردنیـش؛ اكتسـح فیھـا معركـة ـ عرفـت باسمـھ ـ بیـن الموحدیـن وابـ

  .الموحدـون عدوھـم فانھـزم ھزیمـة نكـراء
  )).عظیمـًا: ((في ك 2
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 1،  2  
3
      


         
       


4 
 

5
   
6: 

   

                                                
  .ھكـذا في المخطوطیـن 1
 .سقطـت في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 2
 .سقطـت في ج؛ بینمـا وردت في ك 3
 .وقد صوبت من الملكیة؛ ))أمیر في أھل السماء وأمیر في أھل األرض: ((في ج 4
  )).حفظـت: ((كفي  5
  .ھـذه األبیـات مـن بحـر الوافـر 6
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  اتيـارك يا حيـى ديـن إلـأح

  1]اتـبالظُّ  وأبصر ذو وهد سيل[
  نـلك  كـوى أن أعود إليـوأه

  3]اتـعن القن عاق 2دنْوق البـخف[
  لـسبي  من 4ف إلى جنابكـوكي

  داتيــإال ع  هــس يحلـولي
 

 
    5 . 

       
 

   

                                                
 .وھو مختل المعنى والوزن. ھكذا ورد ما بین الحاصرتین في المخطوطین 1
  )).العلـم خفاقـًا یرفـرف((خفـوق البنـد؛ معناھـا  2
  )).خفـوق البنـدر عـاق القنـات: ((ورد ھـذا الشطـر في المخطوطیـن ھكـذا 3
  )).جانبـك: ((في ك 4
  .م1140الموافـق لـ  5
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1. 

   *** 

  
  
  

   

                                                
تـوفي بغرناطـة سنـة ثـالث : ((جـاء في نفـح الطیـب أنـھ. م1195الموافـق لـ  1

  )).وتسعیـن وخمسمائـة
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]1
[2؛ 

 
 

 
  3    

  
4 . 
     

    5  
        
      


                                                
المغـرب، والبیـان المغـرب، : ترجمـة حباسـة بـن ماكسـن موجـودة أیضـًا في 1

 . ، واللمحـة البدریـة)القسـم الثـاني(وإعمـال األعـالم 
وقـد أضـاف عنـان . فقـط)) حباسـة((طیـن والملكیـة وردت كلمـة في المخطو 2

كمـا أن ھـذه الترجمـة جـاءت في غیـر موضعھـا؛ إذ . مـا جـاء بیـن الحاصرتیـن
  .لـم یـراع ھنـا الترتیـب حسـب الحـروف الھجائیـة

  .المتیـن، والمقتبـس: صاحـب كتـابي. ابـن حیـان 3
  .م1011الموافـق لـ  4
 .ت ھـذه الكلمـة في الملكیـة بینمـا سقطـت في المخطوطیـنورد 5
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  1    

      

     2،  
        

                                                
  )).النفـاث: ((في المخطوطیـن 1
  .ھكـذا في المخطوطیـن والملكیـة 2
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  *** 
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12؛

 

 
 

      3 
4 

      
       
        

 5 ؛     

6     
                                                

  )).النحـش: ((في الملكیـة 1
ھي منطقـة تنسـب إلى نھـر المنصـورة؛ الـذي یسیـل في الجھـة الشمالیـة  2

  .بتلـك المنطقـة أمـا النجـش فھـو حصـن. مـن مدینـة ألمریـة
 )).المنشـوب: ((في ك 3
 )).الـرَّأي: ((في الملكیـة 4
 .أي اإللبیـري؛ نسبـة إلى إلبیـرة 5
 )).ممتاركتـھ ـ مماركتـھ: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
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1

       
2  

      
       
       


       
 
       

 3    
4


                                                
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن 1

  .أي عـلى سبیـل التفكـھ والتنـدر  2
 )).یـد: ((في الملكیـة 3
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 4
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     1 
  2  

      
      
      

  

       3 

       
      
4


       
      
        

                                                
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 1
  )).الـزكي: ((في ج 2
  .سقطـت في المخطوطیـن والملكیـة 3
 )).جدنـوا: ((في ج 4
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1 . 
      


     2 .
      

3 
   

4 ،  
 5  
       

       
6 

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك؛ بینمـا وردت في ج 1
 )).فیلـھى: ((في ك 2
  )).أرفقـھ: ((في المخطوطیـن 3

  .ھ الرفیـعأي أقـوى لمقامـ  4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 5
  .؛ فصوبھـا عنـان))نیبـات: ((ي المخطوطیـن، والملكیـةف 6
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  1     
    
 

 ***   
   

                                                
  .؛ وھـو تحریـف))رھبھـا: ((في المخطوطیـن، والملكیـة 1
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1  
 

 

 
 


2: 

  اديـوب  راريـأس  عـالدم  احـأب
  واديـب ارـآث  3نـي الحسـه فـل

   

                                                
المطـرب، ورایـات المبرزیـن، : توجـد أیضـًا ترجمـة حمـدة بنـت زیـاد في 1

ات الوفیـات، والذیـل والتكملـة؛ والمقتضـب في كتـاب تحفـة والمغـرب، وفـو
  .القـادم، والتكملـة، وبغیـة الملتمـس، ونفـح الطیـب

المغـرب، ورایـات المبرزیـن، وفـوات الوفیـات، : ھـذه األبیـات موجـودة في 2
والمقتضـب، والمطـرب، والتكملـة، ونفـح الطیـب، وبغیـة الملتمـس، والذیـل 

 .وھي مـن بحـر الوافـر. كملـةوالت
  )). ھ للحسن آثار بواديب *أباح الدھر أسراري بوادي : ((في كتاب المقتضب 3

...)). لھ في الحسن: ((بدل...)) لھ للحسن: ((وفي نفح الطیب وفوات الوفیات
  ...)). بھ للحسن: ((مكانھما وفي المطرب والتكملة لكتاب الصلة، والذیل والتكملة؛ في
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  ل روضـوف بكـيط 1رـن نهـفم
  ل واديـرف بكـن روض يطـوم

  2سـإنْ  اتـا مهـبن الظِّـن بيـوم
  ؤاديـت فـوقد سلب 3]يبـت لـسب[

  رٍــألم ده ــترقِّ ظٌ ــلح  اـله
  اديــرق  نيـر يمنعـاألم  وذاك

إذا ساــعليه  اــذوائبه  تْــلَد  
  4واديـح السـنْدر في جـت البـيرأ

   

                                                
؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب؛ أمـا كلمـة ))واد: ((لمخطوطیـن والملكیـةفي ا 1

وجـاء صـدر البیـت في المقتضـب )). یـرف: ((فقـد كتبـت في النفـح)) یطـوف((
  )).فمـن واد یطـوف بكـل روض: ((ھكـذا

الشطـر . ؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))رمـل((في المخطوطیـن والملكیـة  2
؛ وھـو أسلـم ))ومـن بیـن الظبـاء مھـاة أنـس: ((ویـل فجعلـھط. األول صوبـھ د

  : ومـن جھـة أخـرى كتـب ھـذا البیـت في المغـرب ھكـذا. وأصـح
: وفي النفـح)). ومـن بیـن الظبـاء مھـاة رمـل تبـدت لي وقـد سلبـت قیـادي((
  )).سلبـت((عـوض )) ملكـت((

  )).لھـا لـبي: ((، وفي المغـرب))ھبـت لـبي: ((، وفي ك))ھبـت لي: ((في ج 3
  : في كتـاب المقتضـب جـاء البیـت ھكـذا 4

  )). كمثل البـدر في الظلـم الـدادي *إذا سدلـت ذؤابتھـا علیـھ ((
، وفي ))رأیـت الصبـح أشـرق في الـدآدي: ((وجـاء العجـز في المطـرب ھكـذا

الذیل والتكملة، وفوات وفي التكملة، و)). ُجْنـح((في مكـان )) أفـق: ((النفـح
  )).السـواد((بدل )) الـدآدي: ((الوفیات
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  قـشقي  هـات لـح مـأن الصبـك
  1داديـفي الح ل ـزن تسربـفمن ح

 
2:  

  3اـقتالن  إال  ونـالواش ىـا أبـولم
  ارـمن ث  دكـم عندي وعنـوما له

  ارةـغ  لـك 4اـوا على آذاننـوشن
  5اريـاتي عند ذاك وأنصـمت حوقلَّ

   

                                                
: وجاء البیت في المقتضب ھكذا)). في الحـداد: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1

والبیت في )). فمن حزن تسربل في الحداد *تخال الصبح مات لھ خلیل ((
)).  حدادفمن حزن تسربل بال *تخال البدر مات لھ خلیل : ((المطرب كما یلي

  )).تسربل بالحداد: ((... وفي فوات الوفیات، والتكملة والذیل والتكملة، والنفح
رایـات المبرزیـن، والمغـرب، وفـوات الوفیـات، : ھـذه األبیـات موجـودة في 2

  .وھي مـن البحـر الطویـل. ونفـح الطیـب
عـوض )) قنـافرا: ((في المغـرب، والرایـات، وفـوات الوفیـات، ونفـح الطیـب 3

  )).ومالھـم)). ((ولیـس لھـم بـدل: ((وفي الرایـات)). قتالنـا((
  )).وشنـوا عـلى أسماعنـا كـل غـارة: (( في النفح، والمغرب وفوات الوفیات 4
  )).وقـل حمـاتي:" ((في النفـح، والمغـرب وفـوات الوفیـات 5
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رمنـم  1مـهتُي تَلَقْمك ـي وأدعيـم  
ارـوالن 2]بالسيف والسيل[ ومن نفسي  


      
        
 

  *** 
  

   

                                                
مـا الرایـات فقـد جـاء أ)). غزوتھـم: ((في المغـرب، وفـوات الوفیـات، والنفـح 1

 )).غزوتھـم مـن ناظریـك وأدمـعي: ((فیھـا
 .؛ وصوبـت مـن النفـح))السیـل ـ الیـل: ((في المخطوطیـن والملكیـة 2
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1 

 
  

 
 

 
         

   
2: 

  رمـالك  ةـة الحسن بل يا ربـيا رب
  3مـه القلـا خطـك عمـضى جفونـغ

   

                                                
نسبة إلى بلدة ركونة المتواجدة غربي بلنسیة؛ وتـسمى باإلسبانیة  1

Requena . ،وترجمة حفصة موجودة أیضًا في المغرب، ورایات المبرزین
  .لتكملة لكتاب الصلة، والمقتضب، والمطرب، ومعجم األدباء، ونفح الطیبوا

 .وھمـا مـن البحـر البسیـط. ھـذان البیتـان موجـودان في نفـح الطیـب 2
 )).قلـمي: ((في نفـح الطیـب 3
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  1]ةـود منعمـال  ظـبلح[ ه ـتصفحي
  مـوالكل  طـالخ  2حـبقبي  ليـال تحف

  
       

3؛       
4: 

  مـبمذم  عرـالً لم يـه ليـرعى الل
  5]لـمَؤم زِوـبح  اـا ووارانـرعان[

  7هـو نجد أريجـمن نح 6تـوقد نفح
  لـالقرنف  9حـبري تـهب 8إذا نفحت

   
                                                

 )).خـط الـود سقیـة: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 1
  )).بـرديء((في نفـح الطیـب  2
  .ل؛ یرتـاده النـاس للتنـزه والتمتـع بجمـال الطبیعـةموضـع جمیـ 3
. ھـذه األبیـات موجـودة في رایـات المبرزیـن، ومعجـم األدبـاء، ونفـح الطیـب 4

  .وھي مـن البحـر الطویـل
وفي )). بمذمـم عشیـة وأرانـا بحـور مؤمـل: ((كتبـت في نفـح الطیـب ھكـذا 5

 )).بمذمـم عشیـة وارانـا بحـوز مؤمـل: ((رایـات المبرزیـن ومعجـم البلـدان
 )).وقـد خفقـت: ((في نفـح الطیـب، ورایـات المبرزیـن، ومعجـم األدبـاء 6
  )).أریَجٌة: ((؛ وفي نفح الطیب، ورایات المبرزین))أریحھ: ((في المخطوطین 7

  )).أریَجٌة((
  )).وقـد خفقـت: ((في الرایـات ومعجـم األدبـاء، ونفـح الطیـب 8
وجـاء العجـز في معجـم )). برّیـا: ((یـب ورایـات المبرزیـنفي نفـح الط 9

  )).إذا نفحـت جـاءت برّیـا القرنفـل: ((األدبـاء ھكـذا
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  نىـوانث ي على الدوح رـوغرد قم
  دولـمن فوق ج  1قضيب من ريحان

  الروض مسروراً بما قد بدا له 2يرى
  لـبقَم  افـوارتش  مـاق وضـعن

3: 
  4]اـالرياض وصالن رـلعمرك ما س[

  دـسوالح  لَّـى لنا الغدـه أبـولكنّ
  اـلقربن اً ـر ارتياحـوال صفق النه

  دـجو  لما إالّ 6ريـالقم 5دحـوال م
  هـأهلُ أنت ن الذيـالظ 7فال تحسبن

  دـشَبالر نـا هو في كل المواطـفم
   

                                                
 . ؛ وھـو أسلـم))الرَّیحـان: ((في رایـات المبرزیـن، ونفـح الطیـب 1
 )).تـرى: ((نفسھما 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).بوصلنـا لعمـرك مـا سـر الریـاض: ((في نفـح الطیـب 4
  :، وورد ھـذا العجـز في رایـات المبرزیـن ھكـذا))غـرد: ((نفسـھ 5

 )).ومـا صفـق القمـري بقربنـا إال بمـا وجـد((
  .ھـو ذكـر الحمـام؛ اشتھـر بصوتـھ المعبـر: القمـري 6
  .؛ وھو أسلم))فال ُتْحِسن: ((ورایات المبرزین، ومعجم األدباء، ونفح الطیب 7
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هـنجوم  ت هذا األفق أبدىـلْفما خ  
  دـصر  لنا 1ألمرٍ سوى كي ما يكون

  
  

  2  
    

3: 
  اٍلـل حـاس قبـرف النـيا أظ

  درــالق   4وهــنح  ه ــأوقع
  لـلي  لـمث  وداءـت سـعشق

  رــست  دـق نـالحس  عـبدائ
  اـدجاه  ر فيـر البشـال يظه

  رــالخف  رــيبص  وال الـك
   

                                                
 )).تكـون: ((المبرزیـن، ونفـح الطیـب في رایـات 1
  )). بلغنـا: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2
 . ونظمـت في مخلـع البسیـط. ھـذه األبیـات موجـودة أیضـًا في معجـم األدبـاء 3
  )).َوْسَطـھ: ((في معجـم األدبـاء 4
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  أدرى ت ـي وأنـل لـه قـبالل
  1ورـفي الص  امـن هـل مـبك

  2انـي جنـام فـذي هـن الـم
  رــوال زه  هــفي  3وارـال ن

4 5: 
  6ذرـمعت  هـه من ذنبـل    اهـر نـآلم م إالـال حك

  7ورــبالس  داهـمذ ـأعي   اتيـحي  ا بهـه محيـل
  رـة الشمس والقمـوطلع    في ابتهاج العيد 8كصحبة

  رــخب  ه ـاً لــرافاطِّ   إليه إال لـأمم ـل 9سعده
  والنظر الفكر وانعكس 10قيـ    ـعش عدمت صبحي فاسود

   

                                                
 )). المسطـور: ((كتبـت في المخطوطیـن 1
  ))من الذي حّب قبل روضا: ((م األدباء ھكذاصدر ھذا البیت كتب في معج 2
  .؛ وھـو أسلـم))ال نـور: ((في معجـم األدبـاء 3

 )).إلیـھ: ((في ج 4
 .ھـذه األبیـات مـن مخلـع البسیـط 5
 .؛ وھـو أسلـم))لـھ مـن الذنـب یعتـذر: ((في معجـم األدبـاء 6
 . ؛ وھـو أسلـم))أعیـذ مجـاله بالسـور: ((نفسـھ 7
  )).كضحـوة: ((ھنفسـ 8
  .؛ وھـو أسلـم))بسعـده: ((نفسـھ 9

 .ھكـذا أیضـًا في معجـم األدبـاء 10
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  رـفكيف ال تفسد الفك حي   رو مـح يا نعيـإن لم تل
      
   

1: 
     2زالـغ دـزائر قد أتى بجي

  3ه بالوصالـطامع من محب
    هـمسعفي مـم بإذنكـأتراك

  4الـأم لكم شاغٌل من األشغ
 
      

       
5: 

   

                                                
 .وھما من البحر الخفیف. ھاذان البیتان موجودان في معجم األدباء ونفح الطیب 1
  )).الغـزال: في نفـح الطیـب 2
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 3

  )).مطلـع تحـت جنحـھ للھـالل   * زائـر قـد أتى بجیـد الغـزال ((
  :جـاء ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 4

 )).أو تـراه لعـارض في انفصـال  *مـا تـرى في دخولـھ بعـد إذن ((
 .وھي مـن البحـر الخفیـف. وردت ھـذه األبیـات أیضـًا في معجـم األدبـاء 5
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  وقـيع  بـالحبي  نـع لـأي شغ
  روقـه الشـد آن منـق 1اًـيا صاحب

  اـهى إلينـأش ت ـصل وواصل فأن
  وقـم ذا تشـنى فكـع المـمن جمي

  وحـصب  بـرضى يطيـاة الـبحي
  2وقــأو غب  اــإن جفوتن  اًـرفع

  القيــالت  زـوع  وىـال وذل اله
  قــالطري  زـع  هـاع إليـواجتم

 
     

 3    
4 

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))یـا صباحـًا: ((في معجـم األدبـاء 1
  :جـاء ھـذا البیـت في معجـم األدبـاء ھكـذا 2

 )).غبـت عنـھ وال یطیـب غبـوق *ال وحبیـك ال یطیـب صبـوح ((
 . سقطـت في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان)) إلى(( 3
ھـذان البیتـان موجـودان أیضـا في رایـات المبرزیـن، والمغـرب، والمقتضـب،  4

 .وھمـا مـن بحـر المجتـث. فـح الطیـبومعجـم األدبـاء، والتكملـة، ون
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  دةـر عـللده ونـيك    1كـبص  ين علـأمن
  2دهـوح  هـلل د ـالحم    هـفي اكـط يمنتـتخ
 
 

 
 

      
3. 

   ***  
   

                                                
 )).بطرس: ((في المغرب، ومعجم األدباء، ونفح الطیب، وریات المبرزین 1
وجـاء البیـت في . ؛ بـدون واو))الحمـد((في مكـان )) والحمـد: ((في التكملـة 2

  )). خطـت یمینـك فیـھ    والحمـد للـھ وحـده: ((المقتضـب ھكـذا
في معجـم األدبـاء أن وفاتھـا حدثـت في سنـة سـت . م1185الموافـق لـ  3

  . وثمانیـن وخمسمائـة

     

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


68 
 

1 

 

 
      

     
    2،
3،    
      4 

    5 ،
      


6 

                                                
توجـد ترجمـة الخضـر بـن أحمـد في تاریـخ قضـاة األندلـس، والكتیبـة  1

 .الكامنـة، ونیـل االبتھـاج
: مـا بیـن الحاصرتیـن؛ ورد عوضـھ في تاریـخ القضـاة األندلـس؛ مـا یـلي 2

 )).األحكـاممضطلعـًا بنـوازل ((
  )).مھتدیـًا الستخـراج غرائـب النصـوص: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
  )).القضـاة: ((نفسـھ 4
  )).ظریـف الخـط: ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). الخـط: ((في ك 5
 )).الوالیـة: ((في ج 6
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1،2 
    3 
  4    5،

      6 
      

      
     

       
       

 7 ،

                                                
 )).ھـذا اللسـان: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).سحائـب: ((نفسـھ 2
  )).أكـؤس: ((نفسـھ 3
. خمرھـا: تعـني) جریالھـا(وھـو أصـح؛ ألن كلمـة )). جریالھـا: ((نفسـھ 4

 . ھـو الخمـر: فالجریـال
  .أي أجماتھـا 5
  )).المخترعـات: ((في ك 6
  .أي سرعـة الكتابـة بھـا 7
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1 
 

 
2: 

  ذيـال الهوى نقصان والرأي  3زـع
  4]اـمروم  تـإذا ارتأي[ك منه ـينجي

  وىـاله  عـرأي يتبـإذا رأيت الـف
  اــحكيم  دـتع  اـوفاقهم  فـخال

  5]اًـمراجي  مـوكيف تخاف من الحلي[ 
  7شوما  6خف من نصيحك ذي السفاهة

   

                                                
 )).براعتـھ: ((في الملكیـة 1
  .مـن البحـر الكامـل وھي. ھـذه القصیـدة موجـودة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 2
 )).ُعـدَّ: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
: ذكـر عنـان أن ثمـة نصـًا كتـب فیـھ)). نئومـا: ((وفي الكتیبـة الكامنـة كتـب 4

 .؛ ولكنـھ لـم یحـدد ذلـك النـص))إن نأیـت خزیمـًا((
عنـان  وھنـا كذلـك یشیـر. ومعـنى مداجیـًا ھـوك مداریـًا)) ومداجیـا: ((نفسـھ5 

  )).فكمـا تـروم مـن الحلیـم مراحمـًا: ((إلى نـص ـ لـم یحـدده ـ جـاء فیـھ
  )).في السفاھـة: ((نفسـھ 6
 )).نتـر مـا: ((، وفي ج))شـر مـا: ((في ك 7
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  اًـتوقي  الـادات الرجـذر معـواح
  اـمظلوم  أو ت ـاً كنـم ظلومـمنه

  يقــيت  ٌل الـجاه  اـإم 1اسـفالن
  اـلؤم  ةـشى العقوبـاراً وال يخـع

  دةـمكي  مـهسب ى رمـٌل يـأو عاق
  اـمسموم ل سهمها ـوس ترسـكالق

  منهما  مـن تسلـم عن القسميـفاحل
  2اــداً وحليمـسي ىدعــد فتـوتس

  اـشأنه  نـالتي م 3اداتـودع المع
  4اـاء قديمـلى الصفـم عـأن ال تدي

  نـال تكـوداد فـة الـت المغالبـأب
  5اـنديم  تـا حييـب مـن يغالـمم

   

                                                
 )).والنـاس: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  )).وحكیمـًا: ((نفسـھ 2
  )).الممـاراة: ((نفسـھ 3
  )). ندیمـا: ((نفسـھ 4
  )).حلیمـا: ((فسـھن 5
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  هـض لـفاخف 1هـت بقربـوإذا مني
  اـومقيم  الذل واخضع ظاعناً 2جناح

  3رـمحاي ب ـلكالقضي  بـإن الغري
  اـاد رميمـح عـل للريـم يمـإن ل

  دهـح  اوزـاف وال تجـالكف 4وارع
  اـهموم ك ـعلي ينـده يجـا بعـم

  نـوال تك  ط يديك متى غنيتـوابس
  اـح ذميمـه المديـون بـيك 5اـفيم

  ـال  ذر إن ذاـال تبـت فـوإذا بذل
  7اـرجيم  6]وهــأخ ذـيومئ[ر ـذيتب

  وردـم م ـورود إذا تزاحـوعف ال
  اـحميم اء منه ـب ورود المـواحس

   

                                                
   )).بغربـة: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  :البیـت في حقیقتـھ مـدور؛ وورد في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 2

  )). ـاح الـذل واخضع ظاعنـا ومقیمـا *   وإذا منیـت بغربـة فاخفـض جنـ ((
 )).َتَحیَّـرا: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
  )).واْبـِغ: ((وفي الكتیبـة )).وأربـع: ((في ج، والملكیـة 4
  )).فیمـن: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
 )).مثـل أخیـھ: ((في ك 6
  )). ـذیـر مثل أخیـھ كان رجیمـا  *التبـ   : ((... في الكتیبـة 7
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  فمن  واصحب كريم األصل ذا فضٍل
  اـلئيم دع ل ـم األصـب لئيـحيص

  راـع رام فمنـفالفضل من لبس الك
  اـكريم  1ولـيق اـس لمـه فليـعن

]ـقإن المارن ـقبالمنِار  ــقتَي2]ىد   
  اـقديم 3]الرياح يرـى جرج[ٌل ـمث

  الـف  وىـوجماع كل الخير في التق
  اـد عديمـوى تعـالتق ىلَـدم حـتع

4: 
  رقـالمف اح صباح شيبـالح الصب

  يقـتَّوت مما تَـراك نجـد سـفاحم
  اـقدره  درـة اإلسالم فاقـهي شيب

  قـالمعت  درـق قـك وحـقد أعتقت
   

                                                
   )).كمـا یقـال: ((في الكتیبـة 1
صدر ھذا البیت مقتبس؛ وھو للشاعر عدي بن زید العبادي؛ الذي توفي سنة  2

ولكن ھذا الشاعر الجاھلي أورده في عـجز البیت؛ إذ جاء . الھجرة قبل 35
  )). فإن القریـن بالمقـارن ُمْقَتـدى* عن المـرء ال تسـأل وأبصر قرینـھ : ((ھكذا

  )).جـرى بیـن األنـام: ((في الملكیـة 3
  .وھي مـن بحـر الكامـل. توجـد ھـذه القصیـدة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 4
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  ودـاً في أسـودك أبيضـت بفـطَّخَ
  1قرـهم ود خط ـس من معهـبالعك
  ىدجال  رفـه طـكالبرق راع بسيف
  قــاألبل 2اتـشت  هـتَمهار دـفأع

  هـة خيطـجنل في الدـكالفجر يرس
  رقـبالمش  هـوب ضيائـث 3رـويج

  بـطحل  4رـبقع  رهـيست اء ـكالم
  قــكالزئب ه ــن خاللـراه بيـفت

  هــأن إال   اءــالرقش  ةــكالحي
  ـيه إذا رقـوع منـرأ الملسـال يب
  اـبالص  انـم شيطـكالنجم عد لرج
  رقـلم يح ا ـبت شيطان الصـيا لي

   

                                                
  .ھـي الصحیفـة: والمھـرق. ؛ باأللـف والـالم))المھـرق: ((لكتیبـةفي ا 1
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكتمنـة ھكـذا 2

 )).فأعـاد دھمتھ شیـات األبلـق *كالبـرق راع بسوطـھ طرف الدجـا ((
 )).ویحـوك: ((وفي الكتیبـة الكامنـة)). ویحـرك: ((في المخطوطیـن 3
  )).بقـاع: ((منـةفي الكتیبـة الكا 4
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  1مــيستن  مـل هـر إال أنــكالزه
  ورقـي  مـل  ٍلــذاب 2نـإال بغص

  هــأن   إال ي جــالزن  مــكتبس
  رقـالمترق  3هـون بدمعـيبكي العي

  رىـوال ت وكذا البياض قذى العيون
  رقـاض المفـمن بي 5ىأبك 4نـللعي

  اـون خدودهـو لـواني وهـما للغ
  قــه المتألـألالئ  نـن مـيجزع

  مـومن يش[ ع السيوف ـه لمـوأخلت
  رقـعلى المفارق يف 6]وفـلمع السي

  7هـأنكرت  ذيـس ذاك وال الـهو لي
  قـن منه واتّـاً ما خفـخائف 8نـكف

   
                                                

  )).یبتسـم: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).لغصـن: نفسـھ 2
 )).بدمعھـا: ((نفسـھ 3
  )).للعیـون: ((في المخطوطیـن 4
 )).أنـكى: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
 .وردت ھـذه الكلمـات في ج، والملكیـة؛ بینمـا سقطـت في ك 6
  )).أنكرنـھ: ((في الكتیبـة الكامنـة 7
ووردت ھـذا العجـز في . ؛ وھـو أسلـم))كـن: ((طویـل فجعلھـا. بھـا دصو 8

 )).نكـرًا فخـف مـا خفـن منـھ واتـق: ((الكتیبـة ھكـذا
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دواؤه  بـالطبي  1لىـز عـيع  داء  
  قـال المنفـرا فيه مـع خسـويضي

  ٍلوــقْم دق ـأص  قـوالح هـلكن
  يقـالمت ل زينـن المسيء الفعـيش

  
2: 

  3ارـع رء ـر بالمـا الفقـفم يلِّـأق
  دارا  ونـف الهـيأل  نـوال دار م

  ىنــالغ  إال زـب العـيكس 4اـوم
  اراــشع  5ذهـفاتخ  سـنى النفـغ

  رهـي غيـل فـع الشمـا اجتمـوم
  اراــانتش  اءــوس إال  ن ـفيحس

   

                                                
  )).عـن: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 .وھي مـن بحـر المتقـارب. ھـذه األبیـات موجـودة في الكتیبـة الكامنـة 2
  )).عـارًا: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
  )).وال: ((في الكتیبـة 4
 .؛ وھـو أسلـم))فالتتَِّخـْذه: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
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  1رنــتنظ  رك الــغي ر ــفده
  اراـانكس  2]هـمن[ك ــم قلبــفيأل

  ىضرـال  ذعــك بجـزي إليـوه
  اراـثم اني ـاألم  كـعلي  طـتساق

3: 
  نـوشي ح ـوالجهل قب     نـن وزيـم حسـالعل

  نــيوح ذٌل  رـوالفق     شٌـوعي ز ـوالمال ع
  نـوعي  تٌـأس فمنهم      مـوالناس أعضاء جس

  نـيم  ما في الذي قلت     قــة حـذي مقالـه
4: 

  5اًـعبوس اً ـوجه ان ـإن أراك الزم
  7اــقطلْ  ذاك دـن بعـم 6اهــفتلق

   

                                                
  )).فزھـرة غیـرك ال تنظـري: ((ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـھ ھكـذا 1
  .سقطـت في المخطوطیـن)) منـھ(( 2
  .ھـذه األبیـات مـن بحـر المجتـث 3
 .ھـذه األبیـات مـن بحـر الخفیـف 4
  )).حبوسـًا: ((في ك 5
  )).فستلـقى: ((في المخطوطیـن 6
  )).َفَستْلقـاُه بعـد ذلـك َطْلقـا: ((ھـذا الشطـر صوبـھ د طویـل؛ فجعلـھ 7
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  رــطَ  يـف  ه إنـك حالـال يهمن
  1قىـوتش  هـفي اح ـنٍ ترتـة عيـفَ

  ذل  أي  أو  تــرأي ز ــع  أي
  ىقَـيب  رـالده ن في ـلذوي الحالتي

  ارتـاستن  وم الدجى إذا ماـسل نج
  ىقَـتل رة ـت الظهيـما الذي في وق

  ابٍــارتي  رـبغي لـر وقــوتفك
  قىـك يبـنى وربـل شيء يفـك

2: 
  يـل  ودـاب تعـام الشبـو أن أيـل

  ورقـالم  بـارة للقضيـعود النض
  ىوابٍ قد ذَـلى شبـت عـما إن بكي

  قَــمون  رـآلخ راًـت منتظـوبقي
   

                                                
  )).ویشـقى: ((في المخطوطیـن 1
  .وھمـا مـن بحـر الكامـل. ھـاذان البیتـان موجـودان أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 2
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1: 
  رهـفخ  الـلك القلم األعلى الذي ط

  اـفَوجراً مـن إال قصيـم يكـوإن ل
  ة ـدع حكمـأب 2]اسـالن[م منه ـتعل

  اـمحرف  ونـضى ما يكـفها هو أم
3: 

   ـحـافتت  كأنما السوسن الغض الذي
  ونـة اللـه كمائمه المبيضـت منـ

  4تـخضب ط ماـاة قـان كف فتـنب
  نـالعي  ةـقى بها من يراها خيفـتل

5: 
  6يوادي اآلشـت بـإذا ما نزل

  مـسل  هـل رب من لدغـفق
   

                                                
  .وھمـا مـن البحـر الطویـل. یضـًا في الكتیبـة الكامنـةھاذان البیتان موجودان أ 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن والملكیـة 2
 .ھـذان البیتـان مـن البحـر البسیـط 3
 )).خطبـت: ((في ك 4
  .ھـذان البیتـان مـن بحـر المتقـارب 5
  .؛ وھـو أسلـم))األشى: ((طویـل فجعلھـا. صوبھـا د 6
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  نٍـة في موطـوكيف السالم
  مـةٌ من بني أرقـه عصبـب

1: 
  مـقديالي ـن على الليـي ديـل

  2ةـحج  ثابت الرسم منذ خمسين
  3اـأم له  م عليهاـداً بالحكـأقاع

  ةــحج  4رـالده  ادمـي تقـف
5: 

  هـأخاف ه مما ـل اللـوت بفضـنج
  عــن شفيـر العالميـم ال وخيـول

  ةـت في الدنيا بغير شفاعـوما ضع
  عـع أضيـالشفي ان ـف إذا كـفكي

   

                                                
  .وھمـا مـن بحـر الخفیـف. ـان في الكتیبـة الكامنـةھـذان البیت 1
  .ھي السنـة: الِحجَّـة 2
  : جـاء صـدر ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 3

 . وھـذا اسلـم)). أفأعـدى بالحكـم بعـد علیھـا((
 )).العھـد: ((في الكتیبـة الكامنـة 4
 .مـن البحـر الطویـلوھمـا . ھـاذان البیتـان في الكتیبـة الكامنـة 5
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1: 
  هـتروم  ه فيماـوى اللـك بتقـعلي

  ر تخلص بالمرام وباألجرـن األمـم
  ةـل حاجـني رج غير اهللا فيـوال ت

  رـجه رٍ في سرار وال ـوال دفع ض
  الـعاج  ركـر اهللا أشـغي 2فمن أم

  3درــو ال يـه وهــه إيمانـوفارق
 


4؛

5. 

*** 

   

                                                
  .ھـذه األبیـات مـن البحـر الطویـل 1
  )).رام: ((في ت 2
  )).یـدري: ((طویـل فجعلھـا. صوبھـا د 3
 )).ربیـع األول: ((ذكـر في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
  .م1344الموافـق لـ  5
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1؛2 ؛ 

 

 
      
       
3
4 5،
       

     
 
 

                                                
 . الكتیبة الكامنة، ونفح الطیب: توجد ترجمة خالد بن عیسى البلوي أیضًا في 1
عـلى ضفـاف نھـر المنصـورة؛ وال تبعـد عـن  Cantoriaتقـع بلـدة قنتوریـة  2

  .بلـدة المنصورة؛ مـن أعمـال المریـة
  )).محبـب: ((في ك 3
. م1335/ھـ736: حدثـت رحلـة خالـد بـن عیـسى إلى المشـرق بیـن سنـتي 4
ق في تـاج المفـر: ((وسجـل أحـداث رحلتـھ في كتـاب سمـاه. م1339/ھـ740و

  )). تحلیـة أھـل المشـرق
  )).سفـن: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 5
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     1
       


  2.    3 
4 
      

      
       

        
       


       
5،   

                                                
خطرة الطیف في رحلة الشتاء : ھي رسالة صغیرة كتبھا ابن الخطیب وسماھا 1

  . طویل بینھا وبین رحلة البلوي المشار إلیھا أعاله. وقد خلط د. والصیف
 )).تلـج: ((في ك 2
  )).زھدنـا: ((نفسـھ 3
 )).نفـھوك: (في ج 4
  )).كیطلسانـًا: ((في ك 5
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  1 ،   


     


      
      

2: 

  دـرة خالـت مبـد عظمـوا وقـقال
  دـوبتال  3ارفـبط وفـقاري الضي

  ةـت بحجـه فجئـب 4تـاذا تممـم
  دـومجال  ادلـمج  لـبك  تـقطع

   

                                                
نبـات یجلـب مـن الیمـن؛ طولـھ فـوق قامـة اإلنسـان؛ لـھ ورق كـورق : الكتـم 1

الزیتـون؛ ثمـره كحـب الفلـل؛ لـھ نـوى بداخلـھ؛ تستخـرج مـن ورقـھ عصـارة 
سـوداء تمیـل إلى االحمـرار؛ تستخـدم للخضـاب عنـد خلطھـا بالحنـاء؛ كمـا 

  .ل ھـذه العصـارة أیضـًا كمـداد للكتابـةتستعمـ
  .ھـذه األبیـات مـن بحـر الكامـل 2
  .؛ وھـذا یخـل بالـوزن والسیـاق الحدیـث))بالطـارف: ((في المخطوطیـن 3
  )).تمـت: ((نفسھما 4
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  اـبينن  فـيؤل  بـنس  رقـأن يفت
دــالوال  امــمق  اهــأقمن  أدب  

  
    

     1.
   2 



       

       
       


       
      

                                                
  )).التنبـھ: ((في ج 1
 )).أعزمـت: ((في ك 2
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   1  
    2  3 
 




       


 

  *** 
   

                                                
 .سقطـت في ك؛ بینمـا وردت في ج 1
 .وردت في ج أغفلـت في ك؛ بینمـا 2
 )).بالعتـراب: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 3
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1  


2؛ 

 
 

       


 
 

 
      


       
       

                                                
التكملـة لكتـاب الصلـة، : ترجمـة داود بـن سلیمـان األنـدي توجـد أیضـًا في 1

 .والـوافي بالوفیـات، وشـذرات الذھـب
 .نسبـة إلى حصـن أنـدة؛ التابـع لبلنسیـة 2
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1،    

       


        

       
      

 

       
      
        

                                                
لسیـة؛ وذلـك حیـن أي البـالد المغربیـة الـتي كانـت تحـت السیـادة األند 1

 . أصبحـت بعـض المقاطعـات المغربیـة خاضعـة للحكـم األمـوي بقرطبـة
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1 .2 

 
 

     
      
     3

        
     
4 ،

       
         

      5،

                                                
 )).كذلـك: ((في ج، والملكیـة 1
 .بیـاض في موضـع بقیـة االسـم؛ وھـذا في النسـخ األربـع كلھـا 2
 ))وأخبـاره: ((في المخطوطیـن 3
  .سقطـت في ك؛ بینمـا وردت في ج 4
  .ھي مدریـد الحدیثـة: Mageritمجریـط نسبـة إلى مدینـة  5
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1،

        

  2 ،      

         


         
        

      
       3 




                                                
وابـن بشكـوال ھـو أبـو )). ابـن شكـوال: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 1

القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك بـن مسعـود بـن مـوسى بـن بشكـوال األنصـاري؛ 
  .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. م1182/ھـ578وتـوفي سنـة . م1100/ھـ494ولـد سنـة 

  .؛ وصوبت من صلة الصلة))بونو ـ بونوا: ((في المخطوطین؛ فكتبت حرفت 2
 )). یبشـر ـ بیـش: ((حرفـت األولى والثانیـة في ج؛ فكتبتـا 3
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    1،   
 

 
2 :3


      


  4، 

       
5 6 ،    


7 ،  8   

                                                
  )).والسكسـاكي: ((في ج 1
 )).ابـن الربیـع: ((في المخطوطیـن 2
 .؛ وصوبھـا عنـان))أبي: ((نفسـھ 3
 .م1211الموافـق لـ  4
 .؛ وھـو أصـوب))عشـرة: ((ـاطویـل؛ فجعلھ. صوبھـا د 5
  .م1214الموافـق لـ  6
  )).خصومـا: ((، وفي ك))حضـر خصمـا: ((((في ج 7
 .سقطـت في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 8
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1 
        
        
       
 


2. 

 
   

                                                
   )).عنـد: ((جفي  1
  )).ھـ552ومولـده بُأْنـدة سنـة : ((جـاء في التكملـة. م1164الموافـق لـ  2
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 1،     

  2،     
       

 

 *** 
   

                                                
  .م1224الموافـق لـ  1
  .؛ ویطـل عـلى مدینـة مالقـةGibral Faroالجبـل باإلسبانیـة  یسـمى ھـذا 2

     

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


94 
 

1 
 

 
  2،

  3   
4   


    5

                                                
 .أخبـار الحاجـب رضـوان النصـري موجـودة أیضـًا في اللمحـة البدریـة 1
تقـع جنـوب قشتالـة؛ وتتواجـد في منتصـف الطریـق بیـن طلیطلـة : القلصـادة 2

نمـا یـرى بی. La Calzada de Calatravaواسمھـا باإلسبانیـة . وبیاسـة
 Santa Dominigo de la: شكیـب أرسـالن أن اسمھـا باإلسبانیـة ھـو

Calzada . كیلـو إلى الغـرب مـن بلـدة ناجـرة؛ عـلى  19وتقـع عـلى بعـد
وإلى قلصـادة ینسـب الرحالـة األندلـسي أبـو الحسـن عـلي . طریـق برغـش

  .  م1486/ھـ891یقیـة سنـة القـرشي القلصـادي الندلـسي؛ المتـوفي بباجـة بإفر
وھي مملكـة نصرانیـة قامـت في أحـد أجـزاء ؛ Castileأي ھـم أھـل قشتالـة  3

  .مـن إسبانیـا مملكـة لیـون في الشمال الغربي
؛ عاصمـة منطقـة Barcelona؛ وھـم أھـل برشلونـة ))البرشلونیـة((أي  4

وتقـع في الجـزء . األراغـون كاتاالنیـا حالیـا؛ وتدخـل آنـذاك في إطـار مملكـة
الشمـالي الشـرقي مـن إسبانیـا، وعلى شاطئ البحتر األبیـض المتوسـط بیـن 

كـم عن جبـال  160مصبي نھـري لوبریجـات وبیزیـوس  كمـا تبعـد بـ 
  .البرانـس؛ وھي اآلن ثـاني أكبـر مـدن إسبانیـا بعـد مدریـد

 .أي وقـع علیـھ َسبي وأْسـر 5
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 1 ،   2 
       
        


    
       

      
       

       
        
 

 
       
      

                                                
  .ي المخطوطیـنھكـذا ف 1
 )).ومحمـض: ((في المخطوطیـن 2
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 1 ،  2  
3 ،
4 ، 
        
      


      
5 

  
 6 ،    
 

   

                                                
  )).سلیم الصدر. متین: ((العبارة التالیة وردت بعد ھذه الكلمة ـ في المخطوطین ـ 1
  )).رصیـد: ((في ك 2
  .مفردھـا ھیعـة؛ وھي األمـر المفـزع والمخیـف 3
 .أي محمـود النفـس 4
 .أي غزیـر العلـم واسـع اإلحاطـة 5
  )).للھـودة(( :في المخطوطیـن 6
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1 ،

       
2 ،
 

 
   

      3 ،
      
    4،  

 5     
6 ،      

                                                
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 1
  .العقـاب المستحـق: ھكـذا في المخطوطیـن؛ وربمـا قصـد بھـا 2
والمقصـود ھنـا ھـو أنـھ انفـرد بالفضـل . ھـو الطریـق إلى الجبـل: المنقـب 3

  . سیـرألن الطریـق إلى الجبـل یلـزم السائـر فیـھ باالنفـراد أثنـاء ال. والمأثـرة
مـا بیـن الحاصرتیـن وارد في الملكیـة؛ بینمـا كتـب في موضعھـا ـ في ج ـ  4

 )). الموقـف: ((كلمـة
  .مـا زالـت بعـض آثـار ھـذا السـور قائمـة إلى اآلن في غرناطـة 5
 .  السور قائمة خلف ربض البیازینما زال ـ في غرناطة ـ إلى اآلن بقیة من ھذا  6
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1   

        
  2      
        

 
 

     
3 4، 
      
      


    5  
       

                                                
 ).)ورواقي: ((في ك 1
  .وتقع في الشمال الشرقي من ألمریة. ؛ سبقت اإلشارة إلیھاVeraبلدة بیرة  2
  .م1332الموافـق لـ  3
  .وھي حصـن منیـع یقـع شمـال لوشـة مـن والیـة جیـان: Priegoباغـة  4
  .م1331الموافـق لـ  5
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   1 ،
      
2 

 
      

         

        
       

 
  

   

                                                
 .ھي التجھیـزات واآلالت الضخمـة: البسیـني 1
 .؛ بینمـا ورد في كمـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 2
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1،   2، 

       

       
 34

     
       

                                                
  .م1327الموافـق لـ  1
مـرسى یطـل عـلى البحـر  ؛ وھـوAlmunecarیسـمى باإلسبانیـة : المنكـب 2

 .األبیـض المتوسـط؛ ویقـع جنـوب غرناطـة
 )).بغرفیـھ: ((حرفـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ فكتبـت 3
  )).استدعـاه: ((في المخطوطیـن 4
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1،
 2.    

3      
   
       4 ،


     
    
       
     

     
5 ،6

        

                                                
  .، وصوبھـا عنـان))حـالال: ((في المخطوطیـن 1
  .م1332الموافـق لـ  2
  )).المتنكـر: ((في المخطوطیـن 3
  .م1333الموافـق لـ  4
 .م1339الموافـق لـ  5
  .؛ فصوبھـا عنـان))نفیلـة: ((، وفي ك))بقیلـة: ((في ج 6
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1 


       
2 
        
      
    3 .

     4 ، 
       
      
        
  


                                                
توجـد اآلن مكـان ھـذا الجامـع كنیسـة سانتـا ماریـا؛ وكـان مـن قبـل مبنیـًا  1

 . ـام الھضبـة الحمـراء القریبـة مـن القصـر الملـكيعـلى سن
 .  األمـالك السلطانیـة: سبـق ذكـر أن المستخلـص یعـني 2
  .م1340الموافـق لـ  3
  .؛ وصوبھـا عنـان))إعانتـھ: ((في المخطوطیـن 4
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1 
       

  
2.3،  

        
    4. 

       





       

                                                
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن 1
  . م1354الموافـق لـ  2
  . الركاكة والضعف وآثار الجرح: الثأي)).. الشاني(( :، وفي ج))الشائن: ((في ك 3
 )).استبـراده: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 4
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 ﴿﴾1.  

 
  

2، 


      
   


     
 3،    
      


                                                
َوَال َتْقَرُبـوا َمـاَل الَیِتیـِم إالَّ ِبالَّـِتي ِھَي أْحَسـُن حـتَّى َیْبُلـَغ  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

ْسـِط َال ُنَكلِّـُف َنْفسـًا إالَّ ُوْسَعَھـا َوإَذا قْلُتـْم أُشـدَُّه َوأْوُفـوا الَكْیـَل َوالِمیـَزاَن ِباْلِق
فاْعِدُلـوا َوَلـْو َكـاَن َذا قـْرَبى َوِبَعْھـِد اللَّـِھ أْوُفـوا َذِلُكـْم َوصَّاُكـْم ِبـِھ َلَعلَُّكـْم 

 .152: سـورة األنعـام؛ اآلیـة. )َتَذكَّـُروَن 
  .م1358الموافـق لـ  2
 )).المقـاضي: ((، وفي ك))المغـاضي: ((ةفي ج والملكیـ 3
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 1 2  3  


4: 
  مـظال ة ـك فتكـتوحشوان ال ـأرض

  درـصـم  وهـسيتل  ورد إالـال مـف
  بـيغَم اد ــالعب في ر ــس هـولل

  ردــقَالم  اءـالقض 5هـد بخافيـيشه
سمــك مرتــي مــك مسلـإلي اح  

  رـه أكبـن اللـوان مـك ورضـعلي
ثَّـفح طالَالمـيـمنغ  مـالنعي سص  

  درـمك  ودـش في دار الخلـوال العي

 *** 
   

                                                
 )).لجـود ـ انجـود: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 1
  )).موالیفـھ: ((في ك 2
  .السبیكـة موضـع خـارج غرناطـة؛ سبـق التعریـف بـھ 3
  .ھـذه األبیـات مـن البحـر الطویـل 4
 )).تجافیـھ: ((في المخطوطیـن 5
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1  
 

 
 

   2     
      

      
       
  3 
   

      
    




                                                
الذخیـرة، والبیـان المغـرب، : ودة أیضـًا فيترجمـة زاوي بـن زیـري موجـ 1

، واللمحـة )قسـم الثـاني(والمغـرب في حـلى المغـرب، وإعمـال األعـالم، 
 .البدریـة ونفـح الطیـب، وكتـاب العبـر

 .أي في ترجمـة بلكیـن بـن بادیـس 2
  )).وأطـار: ((في ك 3
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 1    


    2 ،
     
    3  
    
     
 4      

       
        
      

     
        


                                                

  )).ونفـدوا: ((في ج، والملكیـة 1
  )).استباحـات: ((، وفي ك))واستبحـھ: ((في ج 2
  )).واجتـازوا: ((في ج 3
 )).وقـام: ((في المخطوطیـن 4
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 123 
      
   4،  

       
 
  

     5،
     


 6     

7 8 
   

                                                
  )).نأخـذوا: ((في ك 1
 .؛ وصوبھـا عنـان))نلقـوا: ((في المخطوطیـن 2
 .وردت في الملكیـة؛ بینمـا سقطـت في المخطوطیـن 3
 )).الریاسـة: ((في ك 4
  )).أرحامھـم: ((((في ج، والملكیـة 5
 .؛ وصوبھـا عنـان)).ولـم تـر الـذم: ((طیـنفي المخطو 6
  )).المغادیـن: ((مانفسھ 7
  .سقطـت في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان)) لـھ(( 8
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    1 
  
 ﴿﴾2. 

﴾2.   3 
   
 ﴿﴾4؛    

 
    
      

 
5

                                                
    .ھكـذا 1
  . 1: سـورة الكافـرون؛ اآلیـة 2
 )).أبلـغ: ((في ج 3
  .1: سـورة التكاثـر؛ اآلیـة 4
 .؛ وصوبھـا عنـان))یلـوا: ((في المخطوطیـن 5
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1    
   


      
 

        

 

 
 

     2 
     

      
       

                                                
  )).فوقـع: ((وطیـنفي المخط 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج؛ بینمـا وردت في ك 2
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1  

   2  

  3  

4،
 
5 
6 
 

                                                
والحمودیـة نسبـة إلى بـني حمـود )). المحمودیـة: ((في ج، والملكیـة 1

  .األدارسـة العلوییـن؛ الذیـن انتصبـوا خلفـاء في األندلـس
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 2
  .بـني عمـھ؛ وھـو تحریـف: في المخطوطیـن 3
 .؛ وصوبـت مـن الذخیـرة))بحـال سئـھ: ((نفسـھ 4
  .عنـھ: ربمـا تكـون. ھكـذا 5
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 6
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     1 
2.   3  
 

 ***   
  

   

                                                
  )).سنـة عشـر وأربعمائـة: ((في الذخیـرة 1
  .م1025الموافـق لـ  2
  )).ھـذه: ((في المخطوطیـن 3
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1 
 

 


       
2 3،    
       
      
 4 ـ

   
5 

 
   

                                                
الذخیـرة، البیـان المغـرب، : فيترجمـة زھیـر العامـري موجـودة أیضـًا  1

 ).القسـم الثـاني(والمغـرب في حـلى المغـرب، وإعمـال األعـالم 
  .؛ وھـو أصـوب))تسـع((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 2
  .م1028الموافـق لـ  3
وابـن عبـاس ھـو وزیـر خیـران )). ابـن العبـاس: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4

ترجـم لـھ ابـن . ن عبـاس بـن زكریـاء األنصـاريالعامـري؛ ویسـمى أحمـد بـ
 . الخطیـب في اإلحاطـة

 . سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 5
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   1،   

2،
      


 3    
 

 
4،
    5: 

 6، 
                                                

  )).بالمریـة: ((في ك 1
بلـدة تقـع شمـال شـرق ألمریـة؛ : وبجانـة)). مجایـة: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2

  .Pechinaوتسـمى باإلسبانیـة 
 .م1033الموافـق لـ  3
مدینـة : وبّیاسـة. ؛ وصوبـت مـن البیـان المغـرب))بیانـة: ((في المخطوطیـن 4

وتطـل بیاسـة عـلى النھـر الكبیـر . میـًال 20باألندلـس؛ تبعـد عـن جیـان بـ 
  .م1226/ھـ623المنحـدر نحـو قرطبـة؛ امتلكھـا النصـارى سنـة 

 .اب الذخیرةاآلتي البن حیان؛ كتبھ في المقتبس؛ ونقلھ عنھ ابن بسام في كتالنص  5
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن الذخیـرة 6
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  1؛   



   
  2؛  
 
      
  3    
   
     4

      


 
  5   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن الذخیـرة))المخالفـة: ((في المخطوطیـن 1
 )).سوطـھ: ((نفسھمـا 2
 )).طـار: ((نفسھمـا 3
 )).فبدا لھ بالحیل. فبدا لھ بالجیل: ((؛ فكتبتحرفت ھذه العبارة في المخطوطین 4
 )).خـالف: ((الكلمـة في ك؛ بینمـا كتبـت في الملكیـةسقطـت ھـذه  5
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1
2

     
       
      3 

      4 
       

    5
     
     6
     

   
                                                

  )).الخائن: ((فكتب فیھ ھكذا في المخطوطین، وفي الذخیرة؛ أما البیان المغرب 1
  .؛ وصوبـت مـن البیـان المغـرب))وجـوه: ((في المخطوطیـن 2
 .؛ وصوبھـا عنـان))رأوھـم: ((نفسھمـا 3
 .خیـرة؛ وصوبـت مـن الذ))حضـروا: ((نفسھمـا 4
  .؛ بینما ھي موجودة في الذخیرة والبیان المغرب))اللـھ((سقطت ھنا كلمة  5
 )).وختـم: ((في المخطوطیـن 6
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1؛
2؛ 

   ***  
   

                                                
 .م1037الموافـق لـ  1
؛ وتقـع في الجھـة Daifontesھي قریـة صغیـرة تسـمى باإلسبانیـة  2

  .كم عنھـا 5الشمالیـة مـن غرناطـة؛ وعـلى بعـد 
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1 ، 

2؛ 

 


 3      
    

      
        
 4 5،    


                                                
باإلسبانیـة؛ وتقـع في منطقـة إكستریمـادورا  Badajozمدینـة بطلیـوس ھي  1

شیـد ھـذه المدینـة عبـد . غـرب إسبانیـا؛ عـلى مقربـة مـن حـدود البرتغـال
الرحمـن بـن مـروان المعـروف بالجلیـقي؛ وذلـك عندمـا كـان  ثائـرًا عـلى بـني 

ـة أمرھـا وكانـت بطلیـوس ـ في بدای. م876/ھـ262أمیـة بقرطبـة في سنـة 
؛ قاعـدة غـرب األندلـس، ثـم نمـت و اتسعـت؛ Méridaتابعـة لمدینـة مـاردة 

 .حـتى أصبحت ـ في عصـر ملـوك الطوائـف عاصمـة لمملكـة بـني األفطـس
یـرى عنـان أن ھـذه التسمیـة لیسـت عربیـة أندلسیـة؛ وقـد تكـون إسبانیـة  2

  .األصـل؛ شاعـت بیـن المولدیـن
  )).والسـرور: ((وفي ك)). والسـر((لملكیـة في ا  3
  )).كالثمـة: ((كتبـت في ك 4
 .أي كنجـوم ثالثـة؛ تطـل فـوق منكـب الجـوزاء 5
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1  

 


2: 
  ـرهيا ز 3اـم إلى روضنـهل

  رـيا قم اء المنى ـفي سمـح ولُ
  ءاـاإلخ  سهم ق إلى األنسووفَ

  رـتوالو  هـقوس  تـلطِّد عـفق
  راًـحاض  اـتكن عندن مـإذا ل

  رــثم  انيـون األمـا بغصـفم
  المنى عـت من القلب وقـوقع

  ورـن حسن الحـالعي زت منـوح
   

                                                
 )).واجتـزأت: ((حرفـت في ج، وفي ك؛ فكتبـت 1
 .بحـر المتقـارب 2
  .؛ وصوبـت مـن قالئـد العقیـان))أرضنـا: ((في المخطوطیـن 3
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  1: 
2  

      
      

3،


4 ،     
5 


6: 

   

                                                
ـن محمـد بـن عبیـد اللـھ بـن خاقـان بـن عبـد اللـھ ھـو أبـو نصـر الفتـح ب 1

م وتوفي بمراكش سنة 1087/ھـ480ولد بإشبیلیة سنة . القیسي؛ قالئد العقیان
قالئد العقیان، ومطمح األنفس : كاتب ومؤرخ؛ من مؤلفاتھ. م1134/ھـ528

 .ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس، ورایة المحاسن وغایة الُمحاسن
  .؛ وصوبـت مـن قالئـد العقیـان))الشمـال: ((خطوطیـن والملكیـةفي الم 2
  )).قصـره: ((ھكـذا في ج والقالئـد؛ بینمـا في ك 3
  )).قضوھـا: ((ھكـذا في ج، و ك، والملكیـة والقالئـد؛ بینمـا في ك 4
  )).طرحتـم: ((ھكـذا في ك، وفي القالئـد؛ بینمـا في ج 5
 .البحـر الخفیـف 6
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  هـبوجه   الصباح ىواف قيـيا شقي
  اؤهــوره وبهـل نـر الليـست
  ومٍـرة يـم مسـفاصطبح واغتن

  اؤهـمس  لست تدري بما يجيء
 
1: 

  الـعلي م ـر النسيـت يا أخي قم
  والـشم  دامـباكر الروض والم

  اـفيه  في رياض تعانق الزهر[
  2]الـليـما عانق الخليل خ ُلـمث

  ومــي  رةـم مسـال تنم واغتن
  الـطوي  اًـنوم إن تحت التراب

   

                                                
 .فیـفالبحـر الخ 1
 .سقـط ھـذا البیـت في المخطوطیـن والملكیـة؛ ونقلـھ عنـان مـن القالئـد 2
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12: 

  تي ـومي ومعتبـل ذرا بيـيا صاح
  من خير ما ذخروا 3قهوة  قم نصطبح

  اـواغتنم  امـة األيـوبادرا غفل
  4رـخب  خمر ويبدو في غد فاليوم

  
      5 

6 ،7: 
   

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ نقـل مـن القالئـد 1
  .البحـر البسیـط 2
  .قدیمـًا عـلى الخمـر) قھـوة(ویطلـق اسـم )). نھـوة: ((في ك 3
م خمر والی: ((اأما في ك؛ فقد جاء ھكذ. ورد ھـذا الشطـر في ج، وفي القالئـد 4

  )). م خمر وغدًا أمروالی: ((وقد اقتبس قول امرء الشھیر)). ولیل وفي غد خبر
والمقصـود بالرنـق أو )). الرتـو: ((حرفـت في المخطوطیـن والملكیـة؛ فكتبـت 5

ألفونسـو ھنریكنـز ملـك البرتغـال، وصاحـب مدینـة قلموریـة : ابـن الرنـق ھـو
 ). م1185/ھـ581م ـ 1128/ھـ522(أو قلمریـة 

: ھكـذا ورد رسمھـا في المخطوطیـن؛ بینمـا الرسـم الصحیـح ھـو 6
؛ وھي مدینـة قدیمـة تتواجـد في شمـال البرتغـال؛ تسـمى ))قلموریـة((

  .Coimbra: باإلفرنجیـة
 .البحـر الطویـل 7
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  ةـيفح ا ق أمـا الرنـوأفقدنيه
  نـوفدي  ألفت بين حفت إذا هي

  اـأن رثيته ني أمي على ـتعنف
  نـن عيـدم مـا الـتهـوأن أتبع

  1نيـأرضعت ديـعن لها الفضل
  2]نـحولي وبالرغم ما بلغتني وأمي[

*** 
  
  

   

                                                
  )).أرضعتـني أربعـًا: ((في الذخیـرة 1
ـان إلى وجـود نصـوص أخـرى؛ ولكنـھ لـم وأشـار عن. ھكـذا في المخطوطیـن 2

 )).بلغتـني رأس عامیـن: ((وفي الذخیـرة. یحددھـا
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  1  

   2  
       
      
   3، 
        

      

                                                
  .أحـد كتـب ابـن الخطیـب 1
  .الناقمـون: ویقصـد بالسـوار)). السـرار: (في ج 2
  )).قـوادًا عصبـة كالبـًا: ((في المخطوطیـن، والملكیـة 3
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    1  
     
        
       

      
     2  
      
    3 




     
4 

                                                
 )).وتوجھـھ: ((في ج، والملكیـة 1
  )).وأمرتـھ: ((المخطوطیـن؛ فكتبـت حرفـت في 2
  )).واستظھـر: ((في الملكیـة 3
  )).وتابعـوا: ((في ك 4
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 1،
      

       
      

       
2،
3 ،     
      
4،       
5،

      

       
                                                

اسـم لنھـر یشـق غرزاطـة؛ وھـو عبـارة عـن فـرع مـن : ھـدارة، أو حـدارة 1
  .El Darroویسـمى باإلسبانیـة . نھـر شنیـل

  .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ أضیـف مـن اللمحـة البدریـة. م1358 2
 . ؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة))بالمشاغیـل: ((في المخطوطیـن 3
  )).یفـھ: ((في ج 4
  )).الحـب: ((في المخطوطیـن 5
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1،

     
 
      
   2    

 
3 ،

        


      
        
       

                                                
وكلمـة . كتبـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن والملكیـة بشكـل غامـض 1

 .؛ وتعـني الغلبـة أو اإلخضـاع والقھـر))الكـده((مـن )) كـاده((
  )).غلـظ: ((في ج 2
  .م1359الموافـق لـ  3
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1 ،
 
 

     

        
    

 2 ،
       3

4
       
  5   


                                                
وإقلیـم تاریـخي في شمـال وھي مقاطعـة  Catalunaأي أھـل قطلونیـا  1

تشكلـت ـ فیمـا بعـد ـ إمـارة كتالونیـا مـن اتحـاد بعـض . شـرقي إسبانیـا
ثـم توحـدت . المقاطعـات النصرنیـة ـ بعـد استرادھـا ـ في ظـل سیـادة برشلونـة

  . م1137/ھـ532ي سنـة ضمـن تـاج مملكـة أراغـون ف
 )).ففغـر علیـھ فمـھ: ((في ج، والملكیـة 2
  )).الوعـد: ((في المخطوطیـن 3
  )).یلقـھ: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4
 )).وطـور: ((في المخطوطیـن 5
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1. 
     

2،
                                                

  )).بكرتـھ ـ فكرتـھ: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 1
  )).ابغـاوة ـ البغـارة: ((في المخطوطیـن 2
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    1 
      
2       
       


  


     
        

      3 
    4   


                                                

  )).وبلبـة: ((طیـنفي المخطو 1
  )).فتتخـذ: ((في ك 2
  )).الوثیـرة: ((في المخطوطیـن 3
  .أغفلـت ھـذه الكلمـة في ك 4

     

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


132 
 

      
      

    
         
   1،     

        
 

 
      



      

 2، 
   

                                                
 )).البلـد: (في ك 1
  .ھكـذا في المخطوطیـن والملكیـة 2
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1    
       
      
2  

      
﴿﴾3،   

 
      


4،


                                                

  )).دعـوة: ((في ج، والملكیـة 1
  )).العصـر بـوط: ((‘في ك، والملكیـة 2
َرى في الَحَیـاِة الدُّْنَیـا وفي اآلِخـَرِة َال َتْبِدیـَل َلُھـُم الُبْشـ (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .64: سـورة یونـس؛ اآلیـة. )ِلَكِلَمـاِت اللَّـِھ َذِلـَك ُھـَو الَفـْوُز الَعِظیـُم 
  .ھـذه الكلمـة ساقطـة في ج 4
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1،

      

     

      
2،   


 

 
    

 

                                                
 )).بنعـق الیـوم: ((سقطـت في الملكیـة؛ بینمـا وردت في المخطوطیـن ھكـذا 1
بینمـا یقـول . ي؛ وبالتحدیـد مـرض الصـرع؛ كمـا ذكـر ابـن سنـامـرض نفـس 2

المانخولیـا، (الزمـان في علـم النفـس  مـرض معـروف مـن قدیـم: (آخـرون أنـھ
أعـلى درجاتـھ، وقـد ذكـره ابـن  ویمثـل االكتئـاب في....) الماخولیـا، المالخوینـا

 . )الجـوزي في صیـد الخاطـر
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1،
        
      


       


                                                
 )).فحـو: ((خطوطیـن؛ فكتبـتحرفـت في الم 1
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    1 .  
   2،   
   


      
  

       
3،

 
4
 

   

                                                
  .سبقـت اإلشـارة إلیھـا. أي برشلونـة؛ عاصمـة األراغـون 1
  )).العـذر ـ العـدد: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2
  )). الذھـن: ((في ك 3
  )).األمـام: ((نفسـھ 4
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 1،      

 2.     
   3،   

        
4 ،


     5 

                                                
 .ھكـذا في المخطوطیـن 1
ـع ابـن الخطیـب وبالفعـل فقـد وض. في مكانھـا تـرك بیـاض في المخطوطیـن 2

 . ترجمـة لھـذا األمیـر؛ بیـن مـن تبـدأ أسماؤھـم بحـرف األلـف
 .م1360الموافـق لـ  3
 .م1361الموافـق لـ  4
 .م1366الموافـق لـ  5
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  1  
     

 


2  

     
 

   3    
       
 

4. 

                                                
. م1365/ھـ767أبـو فـارس عبـد العزیـز بـن أبي الحسـن؛ حكـم مـن سنـة  1

 . م1372/ھـ774إلى یـوم وفاتـھ سنـة 
وأبـو حمـو ترجـم لـھ ابـن )). بغمراسـن: ((لمخطوطیـن؛ فكتبـتحرفـت في ا 2

  .الخطیـب في اإلحاطـة
یسـمى بیـدرو الثالـث بـن ألفونسـو الحـادي عشـر؛ تـولى الحكـم في قشتالـة  3

  .م1368/ھـ770م إلى سنـة 1350/ھـ751سنـة 
نـة م إلى س1336/ھـ737یسـمى بیـدرو الرابـع؛ حكـم أراغـون مـن سنـة  4

  .م1387/ھـ788
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  1   
      



 
 

 


2. 
   

                                                
 )).بالمنكـب: ((في ك 1
  .م1331الموافـق لـ  2

     

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


140 
 

 
1،

      2،
3،

4: 
  ةـن هامـه مـظ اللـفي غير حف

  ل وادـفي ك  انـالشيط اـهام به
  ةًـمـراً وال رحـت ذكـلفـال خ

  ؤادـفي ف وال انٍ ـسـإن  مـفي ف

  ***  
   

                                                
  .تقـع ھـذه البلـدة األندلسیـة في الجنـوب الغـربي مـن إشبیلیـة 1
  .م1361الموافـق لـ  2
  )).أتباعـھ: ((كتبـت في ك 3
  .البحـر السریـع 4
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1؛ 

 
 
 

    2، 

       
3 ،4 5 

  6،    


                                                
ة؛ وردت ھـذه الترجمـة بكاملھـا في اللمحـة البدیـ. ھكـذا وردت محرفـة 1

محمـد بـن إسماعیـل بـن فـرج بـن إسماعیـل بـن یوسـف بـن : ((وسـمي فیھـا
محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن خمیـس بـن نصـر بـن قیـس الخـزرجي؛ أمیـر 

 )).المسلمیـن باألندلـس بعـد أبیـھ؛ یكـنى أبـا عبـد اهللا
  ...)).مـةالملـوك وأبنـاء الملـوك صرامـة وعـزة وشھا: ((في اللمحـة 2
 )).الھـور: ((في المخطوطیـن 3
 )).جلـس: ((في ج 4
 )).أفـرس: ((في اللمحـة 5
 )).عـلى صھـوة: ((، وفي اللمحـة))ظھـوره: ((في المخطوطیـن 6
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1   
   
   2    

3   4 .
      5
      
  6،   

    7 ، 
 

   

                                                
وھـذه . النمـام: والسقـار والصقَّـار)). الشفـار وشیـات الخیـل: ((في اللمحـة 1

 .تنسـم مـع سیـاق الكـالم الكلمـة یشوبھـا بعـض الغمـوض؛ ألنھـا ال
  .في اللمحـة)) ھـو((سقطـت كلمـة  2
  .في اللمحـة)) مـن((سقطـت كلمـة  3
  .م1324الموافـق لـ  4
 ...)).شـدا وظھـر، وشـّب عـن الطـوق؛ وفتـك: في اللمحـة 5
  )).شـاه: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
 )).الوجـدة: ((في ك 7
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1 ؛2 
3: 

  دودـه ورد الخـالل  4ددـخأال 
  5دودـان القُـالحس وددـد قُـوق

6: 
  مني خليقةً وإن كنت قد ساءتك
7ِلـك تنسـثيابي من ثياب يلِّفس  

  
   

                                                
ابـن وزیـر جـده القائـم أبـو القاسـم بـن محمـد بـن حدثـني : ((في اللمحـة 1

  :...)).عیـسى؛ قـال

 ...)).تبایـن معـنى قـول: ((نفسـھ 2
  .البحـر المتقـارب 3
. ؛ ولكنھ لم یعرف بھذا النص))أیا خدد: ((أشار عنان إلى نص جاء فیھ 4

  )).أیا خدَّد: ((ویمكن أنھ یقصد اللمحة البدریة أو دیوان المتنبي؛ إذ كتب فیھما
  )).القـدور: ((في ك 5
 .البحـر الطویـل 6
  . فاسحبي نفسك من حیاتي كما ینسل ریش الطائرأي إذا لم تعجبك ھیئتي وفطرتي؛  7

  . الطائر
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1: 
  2معتذراً ني له من دمي المسفوكإ

  اـه تعبـسفك 3في ه ـلتحم أقول
 
 4:  

5،  
     6.7 
8   9،  

  
 10،   11 
12

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  )).معتـذٌر: ((في اللمحـة البدریـة، والدیـوان 2
  )).مـن: ((في اللمحـة البدریـة والدیـوان 3
 )).بدیھـًا: ((في اللمحـة 4
  )).وشاعـر عـربي: ((نفسـھ 5
 )).ھممھـا، أو مـا معنـاه ھـذا: ((في اللمحـة 6
  )).لّمـا: ((نفسـھ 7
 .سبـق التعریـف ببلـدة قبـرة 8
  ...)).ودخلھـا عنـوة؛ وھي مـا ھي: ((في اللمحـة 9

 )).والنصـارى: ((نفسـھ 10
  )).وبادرنـا: ((نفسـھ 11
 )).تسـنَّى: ((نفسـھ 12
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1،2    
3     4  
5. 

 
 6  

 7،    
     8 
      
9 

                                                
  ...)).ومـاذا: فـزوى عنـا وجھـھ قائـًال: ((ةفي اللمحـ 1
 )).ھمونـني ـ تھمونـني: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2
  )).الكـذا: ((في اللمحـة 3
. أي منـار جامـع إشبیلیـة الـذي شیـده الخلیفـة الموحـدي یعقـوب المنصـور 4

ه الخلیفـة المقصـود ھنـا ھـو منـار جامـع إشبیلیـة األعظـم؛ الـذي شیـد
وبـقي ھـذا المنـار معلمـًا . الموحـدي یعقـوب المنصـور بـن عبـد المؤمـن

وقـد حـول النصـارى الجـزء العلـوي منـھ إلى بـرج . حضاریـًا ھامـًا في إشبیلیـة
ومـا زال ھـذا المنـار قائمـًا إلى اآلن؛ . ألجـراس كنیسـة إشبیلیـة الكبـرى

  . La Giralda)) لخیرالـداا: ((ویسـمى عنـد اإلسبـان
 )).أملـھ: ((في اللمحـة 5
  .سبـق التعریـف ببلـدة بیانـة 6
 )).في عـدة یسیـرة مـن الفرسـان َعیََّنَتھـا الیمیـن: ((في اللمحـة 7
 )).واتصـل: ((في المخطوطیـن 8
 ...)).وھجـم علیھـا فانتـھى إلى بابھـا، وحمـل عـلى أضعافـھ: ((في اللمحـة 9
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1 2 
2       
    3     
 

 
        

  
       4،
5 

                                                
  ...)).وتحامـل الطعیـن یریـد: ((اللمحـة في 1
 )).مـن اإلجھـاز: ((نفسـھ 2
  ...)).جرحـھ إن أخطأتـھ: ((نفسـھ 3
وقـد سبقـت . ؛ القریبـة مـن قبـرةPriegoیرجـح عنـان؛ أنھـا مدینـة باغـة  4

  .اإلشـارة إلیھـا
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1 
     2،
       
3 
4    5، 


        

 
 

  6   
7،8

                                                
یقـع ؛ الـذي Castroیعتقـد عنـان احتمـال أن یكـون ھـو الحصـن المسـمى  1

قشرة ألول مرة، : ((... وورد النص في اللمحة البدریة ھكذا. بیـن بیانـة وقبـرة
  )).وھدَّ سوره؛ وكاد یتغلب علیھ لوال مدد دخلھ؛ فارتحل؛ وقد دوخ الّصْقع

 .ھـو جبـل طـارق؛ وقـد سمـاه بجبـل الفتـح؛ عبـد المؤمـن بـن عـلي 2
 )).وأنـاخ علیـھ بكلكلـھ: ((في اللمحـة 3
  )).فـدار: ((في ك 4
  )). وتاحفـھ إلى أن صرفـھ عنـھ؛ ففـازت بـھ قداح اإلسالم: ((في اللمحـة 5
  )).محـّرم: ((في اللمحـة 6
  .م1326الموافـق لـ   7
بیـن وزیـره المتغلـب عـلى أمـره محمـد بـن أحمـد المحـروق، : ((في اللمحـة 8

 ...)).فصّبـتوبیـن شیـخ الغـزاة عثمـان ابـن أبي العـلى؛ 
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 1، 
 2،   

 3اـم أثرهـفيه 
اً،ـمعاطب 3اـأثره   
4 
5 6،

 7  
8،9،  1 0

11     
      

       
                                                

  .قبائـل العـدوة المغربیـة: یقصـد بالقبائـل العدویـة 1
  )).ابن أبي العلى، وأحیانًا أخرى ابن أبي العالء: ((یرسمون ھذا االسم أحیانًا 2
  ...)).أثرھـا؛ فخـرج مغاضبـًا وھـّم لالنصـراف: ((في اللمحـة 3
  )).ولحـق: ((نفسـھ 4
  )).ثـم داخـل: ((نفسـھ 5
 .التعریـف بھـاذا الحصـنسبـق  6
 )).واستضـاف: ((في اللمحـة 7
 )).الـدواء: ((في المخطوطیـن 8
 .تعني الشدة: والألواء)). األلواء: ((حرفت في المخطوطین والملكیة؛ فكتبت 9

  ...)).المحنـة؛ وتستلحـق المذكـور عـّم السلطـان: ((في اللمحـة 10
  )).واستفـز: ((في ج، والملكیـة 11
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1   2. 
 3 ،
       

   4 ،  
5  

6  7   
   8   
      
    
  9 ،   

10 

                                                
  )).مـن عـام: ((لمحـةفي ال 1
  .م1326الموافـق لـ  2
؛ وتقـع شمـال شـرق المریـة، وبالقـرب منھـا؛ حیـث تطـل Veraباإلسبانیـة  3

  )).ونازل ثغر وبرة: ((وكتب في اللمحة البدریة. على البحر األبیض المتوسط
 )).الضـر: ((في اللمحـة 4
 ...)).نظر السلطان ملك((: أضیفت ھذه الكلمة من اللمحة البدریة؛ حیث كتب 5
  .تقـع بلـدة رنـدة غـربي مالقـة 6
  )).إلیھمـا: ((وفي اللمحـة)). ومـا آل إلیھـا: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 7
 ...)).وأجلت الحال إلى مھادنة عثمان ابن أبي العلى، وصرف: ((في اللمحة 8
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ك 9

  .م1327الموافـق لـ  10
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1
        
  2    3،

      


     4 
 5 

     
67 
7    
8 1
2. 

                                                
 .مخطوطیـنھكـذا في ال 1
 .في اللمحـة البدریـة)) مـن((سقطـت كلمـة  2
  .م1331الموافـق لـ  3
 )).مقربـات: ((في اللمحـة 4
  ...)).ونـازل عـلى أثـره: ((نفسـھ 5
 )).ھنـا: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
  )).استقـاده: ((في المخطوطیـن والملكیـة 7
  )).في یـوم: ((في اللمحـة 8
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   3،    4 

       
5 6 
 
         


7 
8    9،
10

                                                                                                 
 ...)).مـنم شھـر ذي حجـة عـام: ((نفسـھ 1
 .م1332الموافـق لـ  2
 ...)).وزیـر أبیـھ أبـو الحسـن بـن مسعـود؛ وأخـذ: في اللمحـة 3
وھـو مثخـن بمـا أصابـھ مـن : ((وفي اللمحـة البدریـة)). ثخـن: ((في ك 4

  ...)).الجراحـات یـوم
 .ـة؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدری))یتشبـث: ((في المخطوطیـن 5
  ...)).أن أجھـز علیـھ عدواھـا: ((في اللمحـة 6
   )).أحمـد بـن محمـد بـن المحـروق: ((نفسـھ 7
 .في اللمحـة)) مـن((سقطـت كلمـة  8
 .م1324الموافـق لـ  9

  ...)).ثـم قتـل ثـاني یـوم مـن: ((في اللمحـة 10
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 1. 2 
 


3،
    4    

5
 

 
 

                                                
  .م1328الموافـق لـ  1
  )).مقربـات: ((في اللمحـة 2
والنیابـة مـولى أبیـھ القائـد أبـوالنعیـم رضـوان؛ الشھیـر ((: في اللمحـة 3

   ...)).الدیانـة والسعـادة؛ إلى آخـر مدتـھ
  .أي اْلَتبـس 4
 )).یسـمى عصامـًا؛ أیامـًا یسیـرة بیـن یـدي وفاتـھ: ((في اللمحـة 5
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1 
       

 

   

                                                
لـح كتـب عنـھ كاتـب أبیـھ وأخیـھ شیخنـا اإلمـام العالمـة الصا: ((في اللمحـة 1

  )).أبـو الحسـن بـن الجیـاب؛ رحمـھ اهللا إلى آخـر مدتـھ
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1 

    2؛    
 3،4    

  5     6 .
 7  8 
   9   
10،

11  

   
                                                

  )).وأخي: ((في اللمحـة 1
 ...)).أبي بكـر یحـیى بـن مسعـود المحـاربي؛ رحمـھ اللـھ: ((نفسـھ 2
  .م1326الموافـق لـ   3
 )).فتوجـھ رسـوًال إلى ملـك المغـرب: ((في اللمحـة 4
  ...)).وأدركتـھ الوفـاة: ((نفسـھ 5
  )).شالـة: ((نفسـھ 6
  )).ولـده: ((نفسـھ 7
 ...)).أبـا یحـیى مسعـود نائبـًا عنـھ؛ فاستمـرت لـھ األحكـام: ((نفسـھ 8
  .م1330الموافـق لـ  9

  )).األشعـري المالـقي: ((في اللمحـة 10
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 11
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1

 

 
 

 
2،    3 


4     

     
      

                                                
 )).لذاتھـا: ((في المخطوطیـن 1
وأوًال؛ بفـاس دار الملـك بالمغـرب؛ السلطـان الشھیـر : ((في اللمحـة البدریـة 2

 ...)). الكبیـر الجـواد؛ ولي العافیـة، وحلیـف السعـادة؛ أبـو سعیـد عثمـان
  )).حـون: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 3
 )).بـدا: ((في ج 4
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1؛2،
   3    

     
     
4      
5  

   

                                                
 )).ذي قعـدة: ((في اللمحـة 1
 .م1330الموافـق لـ  2
 ...)).ـھ في المجـد والفضـلالمقتـفي سنن: ((في اللمحـة 3
 .وذلـك أصـوب)). تتخللـھ: ((طویـل ھـذه الكلمـة؛ فكتبھـا. غیـر د 4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 5
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1،
2،3  4   

 
       

      
5       
 

  6،  
7 8،

                                                
ھـو أبـو تاشفیـن األول عبـد الرحمـن بـن أبي حمـو األول مـوسى بـن أبي  1

حكـم أبـو تاشفیـن األول مـن . یـانسعیـد عثمـان بـن أبي یحـیى یغمراسـن بـن ز
  .م1337/ھـ737م إلى سنـة 1318/ھـ718سنـة 

 )).العـروس: ((في المخطوطیـن 2
. ؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة))متبـك: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 3

  ..اإلقامـة في ظـل  كـذا: والتبنـك ھـو
 .ـة؛ سقطـت في اللمحـة البدری))واتصـل: ((كلمـة 4
وصقـر جـوارح متأخریھـم؛ إلى تمـام مدتـھ،؛ وصـدرًا كبیـرًا : ((في اللمحـة 5

  )).في دولـة أخیـھ
ألفونش بن ھراندة : من ملوك النصارى؛ أوًال بقشتالة: ((في اللمحة البدریة 6
  ...)).  بن شانجة بن الفونش بن ھراندة؛ الذي ملك على عھده الجفرتینا
 )).الخفرتیـن: ((في ج 7
: ؛ ویبـدو أنھـا حرفـت عـن كلمـة))التاركونیـة: ((في المخطوطیـن والملكیـة 8

  )).التاكرونیـة((
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   1   
 

2
      

3    
4  5،
   
        
 

   

                                                
یسـمى ألفونسـو الحـادي عشـر؛ وھـو ملـك قشتالـة تـولى الحكـم مـن سنـة  1

  .م1350/ھـ751م إلى سنـة 1312/ھـ712
النصـارى  فتـح: ویعتقـد عنـان أن المؤلـف یقصـد)). الخفرتیـن: ((في ج 2

الجفـر صفـة لمـا اتسـع ((لثغـري الجزیـرة الخضـراء، وطریـف؛ ألن كلمـة 
 . جنبـاه؛ وھـذا ینطبـق عـلى المثلـث اإلسبـاني المقابـل للعـدوة المغربیـة

الحـظ عنـان خطـأ في قـول ابـن الخطیـب؛ إذ أن المتملـك في أراغـون في  3
؛ وھـو الـذي حكـم مـن )جایمـش(خایـمي  ذلـك الوقـت ھـو بیـدرو الرابـع بـن

  .م1387/ھـ789م إلى سنـة 1336/ھـ737سنـة 
بیْطـُره بـن ألفونـش بـن بیطـره بـن جایمـش؛ : ((في اللمحـة البدریـة 4

  ...)).المستـولي عـلى بلنسیـة إلى آخـر
 .م1238/ھـ636استـولى النصـارى عـلى بلنسیـة سنـة  5
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1. 
 

     

      2، 

3 
4،

5،
 6،     

     
  

                                                
  .م1324الموافـق لـ  1
 )).ھیابـة: ((في اللمحـة 2
 )).بمـا فیـھ: ((في المخطوطیـن والملكیـة 3
  .؛ والمقصـود ھـو جبـل طـارق))عـن جبـل الفتـح: ((في اللمحـة 4
  ...)).ثالـث عشـر مـن شھـر ذي الحجـة: ((نفسـھ 5
  .سبقـت اإلشـارة إلى بلـدة مربلـة 6
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1

2 
 3    4، 

 5     
6 7 

7    
8     9 
        
       

                                                
زنمـة؛ مـن اخابـث المعلوجـا : ((وكتـب في اللمحـة البدریـة. أي وغـد زنیـم 1

  ...)).اسمـھ زیـان؛ صونـع عـلى
  )).في سفـح: ((في اللمحـة 2
 )).العابـرة: ((في المخطوطیـن 3
  )).الجبـل: ((في اللمحـة 4
   )).بالعـراء مسلـوب الساتـر؛ سـيء المصـرع: ((في اللمحـة 5
 .؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة))وأوافقـھ: ((نفسـھ 6
 )).وأسلمـوه: ((ك في 7
  ...)).السلطـان یوسـف؛ ُصرفـت الوجـوه: ((في اللمحـة 8
 .في اللمحـة البدریـة)) یومئـذ((سقطـت كلمـة  9
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12 
2 3.
       


       
     

     
     

4 ،     
  5،     

       
6،       

                                                
  .سقطـت ھـذه العبـارة في اللمحـة البدریـة 1
 .؛ وذلـك أصـوب))ثالثـة: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .م1332الموافـق لـ  3
 .؛ وھـو أصـوب))المسلمیـنأمیـر : ((في اللمحـة البدریـة 4
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن اللمحـة البدریـة 5
 .م1315الموافـق لـ  6
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1 2،

3،
4: 

  دىـوالن ر سلطان الشجاعة ـيا قب
  دىـاله د أعالمـفرع الملوك الصي

  رهاـآث  ذيـف الـالسل ة ـوسالل
  دىـومن اهت دىـلمن اقت 5وضاحة

  ارهـنج  بيـار النـفٌ ألنصـسل
  داـمحت  ارمـه في المكـقد حل من

  ستـأس  دـت قـالبي ط ـوسـمت
  داـأوحد أوح 6الكـادة األمـس هـ

   

                                                
 . ما بین الحاصرتین سقط في المخطوطین؛ بینما ھو وارد في اللمحة البدریة 1
  .م1324الموافـق لـ  2
  .م1332الموافـق لـ 3
  .البحـر الكامـل 4
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة))واضحـة: ((ن والملكیـةفي المخطوطیـ 5
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة))أمـالك: ((نفسھما 6
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  ةٌـثالث  دونـمـمح 1اهـتٌ بنـبي
  داـمحم  وهـأورث رـن آل نصـم
  هـل حسنـد تهلـق  أودعت وجهاً
  2]داـد بـق[ ةـجاللاق الـدراً بآفـب

  اًـمواهب العفاة   ح علىـداً يسـون
  داـوموح ادي السابغات ـمثنى األي

  لىـك استعدى عـمذعور ب  يبكيك
  ردىـال  اسـك مـه فسقيتهـأعدائ

  الـمؤم اكـاج أتـك محتـكيـيب[
  3]داـالي  له  ت يداكـشفع فغدا وقد 

  4ةـدي  نىـو أسـفه  كـأما سماح
  داـمصع أسمى و ـك فهـأما جالل

   

                                                
 )).بنـوه: ((في اللمحـة البدریـة 1
  )).مبـردًا: ((، وفي الملكیـة))مـر بـدًا: ((نفسـھ 2
 .یـةسقـط ھـذا البیـت في المخطوطیـن؛ بینمـا ھـو وارد في اللمحـة البدر 3
  )).أھـمى دیمـة: ((في اللمحـة 4
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  1ةٌـسحاب ـه من اإلل راكـجادت ث
  داـالمعه  ود هذاـتج  لرضاه عنك

2       
     

        
34 


     
     
      5 
   
      

                                                
   )).سحائـب: ((في اللمحـة 1
مـن ھنـا؛ وحـتى تقفـل الحاصـرة األخـرى؛ في نھایـة الفقرتیـن الموالیتیـن؛  2

  .غیـر وارد في اللمحـة البدریـة
 )).حرطـات: ((في ك 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة ف ك؛ بینمـا وردت في ج 4
  )).وصمتـھ: ((في ك 5
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     1
 

2
  3 


      




     

4     5. 
6  7   
8   

                                                
  )).وبـدو: ((ي كف 1
  )).الجیـاد: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2
  )).المھمـات: في ج 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 4
 .  ھنـا؛ تنتـھي الفقرتـان اللتـان سقطتـا في اللمحـة البدریـة 5
  )).وتبعـث: ((في المخطوطیـن 6
 )).أولي: ((في اللمحـة 7
 )).وحسـن: ((نفسـھ 8
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       1 
2 
3

45 
      

       6 
7:  

  انيـالمغ اً بينـظائف  انيـودع    الـقـاست
  انـتري ا ـال أرى م  ر إنيـبالصب 8اـوانعم

9: 
  ادروهـلميت غ ين بكـعي

  دروهـملقى وقد غ في ثراه
                                                

 ...)).فصـدر فیـھ مـن التأبیـن أقاویـل: ((اللمحـة البدریـة في 1
  )).مداثـر: ((نفسـھ 2
 .سقطـت في ج 3
  .في اللمحـة البدریـة)) الكاتـب: ((سقطـت كلمـة 4
وكـان عـلى ظرفـھ، وحسـن روائـھ؛ غـراب ندبـة، : ((في اللمحـة البدریـة 5

 ...)). ونائحـة حاتـم یرثیـھ
  ...)).مـن حمـل علیـھ مـن خدامـھ: ((في اللمحـة 6
 .مجـزوء الرمـل 7
  )).وأقسمـا: ((في المخطوطیـن والملكیـة 8
 .البحـر الخفیـف 9

     

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


167 
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  هـعلي  لـوه ولم يصـدفن
  وهـغسل م وال ـد منهـأح

  داًـشهي  مات 1إنما مات يوم
  دوهـيقص فأقاموا رسماً ولم

    ***  
  
  
  

   

                                                
  )).حیـن: ((في اللمحـة 1
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][1  

2؛ 
 

 
 
 


  
3    
4  5   

     6.

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 1
وردت ترجمـة محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر الخـزرجي  2

  .حـة البدریـةكاملـة أیضـًا في اللم
 . سقطـت ھـذه الكلمـة في  الملكیـة والمخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن اللمحـة 3
  )).وتمأل السیاسة حیاتھ: ((وفي اللمحة)). وتمـأل: ((كتبـت في المخطوطیـن 4
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 5
  )).وفخامـة وبـأوًا: ((في اللمحـة 6
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      1 
     2،

    3 4 
5


6،  
       

 
    7  
 8،9 
1011

                                                
 )).تقّیـل: ((في اللمحـة 1
 )).عصتـھ: ((في ج 2
 .لزمـھ ذلـك المـرض: أي عاھـة أو مـرض مزمـن، وسدكـت: بزمانـة 3
  )).لمواصلـة: ((في اللمحـة 4
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن اللمحـة البدریـة 5
 )).الھزیـع: ((وفي اللمحـة . ھكـذا في المخطوطیـن 6
  .یحـرز)): ك((وفي )). ویحسـن: ((كتبـت في ج 7
؛ وصوبـت مـن اللمحـة؛ حیـث كتـب ))النـداد ـ النـدا (: (في المخطوطیـن  8

  )).ویرضـخ للندامـة: ((فیھـا
  )).مقـادر: ((في اللمحـة 9

  )).ویوكـل: ((في المخطوطیـن 10
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن اللمحـة 11
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12،3  
4
4 

 
5   
6 
7 8: 

  اـد أخلفـدا وقـدني وعـواع
  اـالوف 9حـل شيء في المليـأق

  هـدي ولم يرعـوحال من عه
  اـه أنصفـنَّاْ وـلَ رهـا ضـم

   

                                                
  )).اصطـالح: ((في اللمحـة 1
  )).سباھـم: ((((في المخطوطیـن 2
  )).ملّیـًا: ((للمحـةفي ا 3
 )).یغلـب: ((نفسـھ 4
  ...)). كـان شعـره مستطرفـًا مـن مثلـھ: ((نفسـھ 5
 )).وقفـت: ((نفسـھ 6
 )).فمـن بعـض المطـوالت: ((نفسـھ 7
  .البحـر السریـع 8
  )).المـالح: ((في اللمحـة البدریـة 9

     

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


172 
 

  لىـع فـم تتعطـا لـما باله
  اـمستعطف لها ما زال 1صاحب

  اـمن نحوه اءـع األنبـيستطل
  اـهف  ذا ماإ رقـب البـويرق

  ورىـخفيت سقماً عن عيون ال
  اـخف  دـما ق بي بعدـوبان ح

  اـبته ة ـليل  نـم مـه كـلل
  2اـفَقَرقَ ىمـر من ذاك اللَّـأدي

اـا ومـني بالوصل منهـعتتَّم  
  3اـخلفي أن  خلت وعداً تْـفَلَأخْ

 
  رٌؤـام نيإو  4]القلب[ كـتُكْملَّ            

  اـفقِّد وـك األرض قـمل يعل
   

                                                
  .لعاشـق الولھـانا: وصـب معنـاه. ؛ وھـذا أسلـم للـوزن))صـّب: ((في اللمحـة 1

  .الولھـان
    .ھـي الخمـر: القرقـف 2
  ))أخلفت عھدًا خفت أن یخلفا: ((جاء ھذا الشطر في اللمحة البدریة ھكذا 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ بینمـا وردت في اللمحـة 4
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  ةٌـمسموع  في الناس أوامري
  1اـأشرف مني في الورى  وليس

2الوغى متسلطاً رهف سيفي فيي  
اـأرهف عزمي إذا ما ى قَـتَّوي  

  دىـيوم النّ ايـمني ىجـرتوتُ
  اـكفدت وـا السحب غـتخاله

  اـمن مثلن ملوك األرض  نحن
  اـطرفموال  د الفخرـتلي  حزنا

  ىدـن ونرجى اًـاف إقدامـنخ
  اـا أخوفـا أرجى ومـه مـلل

  لي رايةٌ في الحرب كم غادرت
  اـصفصف اً بها ـربع العدا قاع

  ةـنى جمـيا ليت شعري والم
  اـمنصف  والدهر يوماً هل يرى

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن اللمحـة))أسرفـا: ((كتبـت في المخطوطیـن 1
  .ھـذا أسلـم؛ و))ُمْصَلتـًا: ((في اللمحـة 2
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هل يمـتداينك  1دـالعب يجـتَر  
  2اـر له مسعفـح الدهـأو يصب
 

3 
     

4،
    5،   
 678
    9
 

   

                                                
  )).ھـل نرتـجى الیـوم: ((كتبـت ھـذه العبـارة في اللمحـة 1
  )).مضعفـا: ((في ك 2
  )).ابتنـاء المسجـد األعظـم بالحمـراء مـن غرناطـة: ((في اللمحـة البدریـة 3
  .أي أواني الفضـة 4
  ...)).جزیـة اغرمھـا مـن یلیـھ: ((في اللمحـة 5
 )).بھـا: ((نفسـھ 6
 ...)).جھـز جیشـًا صائفـة((: نفسـھ 7
أي الجیش الذي یقوم بعملیات عسكري؛ من غزو وغیره في فصل الصیف؛  8

 )). الشاتیة((أما الجیش الذي یقوم بالعملیات نفسھا شتاء؛ فیطلق علیھ اسم 
  )).معلومـة: ((في ج 9
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1،
  2    
3 

4 ،
  5   

     
6. 

7 
   


       
      

                                                
 .یبـدو أن ھـذه المدینـة قـد اندثـرت 1
 ...)).اشتملـت علیـھ؛ ومـن جملتھـموتملـك مـن : ((في اللمحـة البدریـة 2
  )).العلجـة: ((نفسـھ 3
 )).مـن السـبي: ((نفسـھ 4
  )).رائعـة: ((نفسـھ 5
 .ھكـذا كتبـت في المخطوطیـن؛ ولكـن لـم یـرد بعدھـا شعـر 6
  .ھـذا العنـوان ساقـط في اللمحـة البدریـة 7
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1
        
       

      

2 

 
34

 
         
5: 

  اـتد فواحسرـو زيـات أبـم
  ةـعمج نم  اتـم 6م يكنلإن 

                                                
  .  وصوبھا عنان؛ ))خففت: ((، وفي الملكیة))خفضت: ((كتبت في المخطوطین 1
  )).المالقـة: ((حرفـت في المخطوطیـن، والملكیـة؛ فكتبـت 2
  )).أبـقى: ((في اللمحـة البدریـة 3
  )).وھـو الشیـخ الوزیـر أبـو سلطـان: ((نفسـھ 4
 .وھمـا مـن البحـر السریـع. البیتـان الموایـان لـم یـردا في اللمحـة البدریـة 5
  .؛ لسالمـة الـوزن))قـد(( طویـل ھنـا كلمـة. أضـاف د 6
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http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


178 
 

  يـل  هـر اللـة ال غفـمصيب
  ةـدمع ت لهاـت أجريـأن كن

1   2    
3 


      
       
        
 


        4 
  ﴿ 


                                                
  )).وتمـادى أمـره برھـة: ((في اللمحـة 1
مـن ھنـا؛ وإلى الكلمـة الـتي تقفـل عندھـا الحاصـرة األخـرى؛ غیـر وارد في  2

 .اللمحـة البدریـة
 )). المتوقـع: ((كتبـت في المخطوطیـن والملكیـة 3
 ))عـدوت: ((في المخطوطیـن 4
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 ﴾.1  
2
3.4 
5.6 

6        
7  

   
                                                

ا أیَُّھا الذیَن آَمُنـوا َال َتتَِّخـُذوا ِبَطاَنـًة ِمـْن ُدوِنُكـْم َال َیْأُلوَنُكـْم َی(: اآلیة كاملة ھكذا 1
َخَبـاًال، َودُّوا َمـا َعِنتُّـْم، َقـْد َبـَدِت الَبْغَضـاُء ِمـْن أْفَواِھِھـم َوَمـا تْخـِفي ُصُدوُرُھـْم 

  .118: سورة آل عمران؛ اآلیة. )تعقلـوَن أْكَبـُر قـْد َبیََّنـا َلُكـُم اآلَیـاِت إْن ُكْنُتـْم 
ثـُمَّ أْنـَزَل َعَلْیُكـْم ِمـْن  (: یقصـد إلى قولـھ تعـالى في اآلیـة الكریمـة فیمـا بعـد 2

َبْعـِد الَغـمِّ أَمَنـًة ُنَعاسـًا َیْغـَشى َطاِئَفـًة ِمْنُكـْم َوَطاِئَفـٌة َقـْد أَھمَّْتُھـْم أْنُفُسُھـْم َیُظنُّـوَن 
اللَّـِھ َغْیـَر الَحـقِّ َظـنَّ الَجاِھِلیَّـِة َیُقوُلـوَن َھـْل َلَنـا ِمـَن األْمـِر ِمـْن َشْيٍء ُقـْل إنَّ ِب

األْمـَر ُكلَّـُھ ِللَّـِھ ُیْخُفـوَن ِفي أْنُفِسِھـْم َمـا َال ُیْبـُدوَن َلـَك َیُقوُلـوَن َلـْو َكـاَن َلَنـا ِمـَن 
ِتْلَنـا َھاُھَنـا ُقـْل َلـْو ُكْنُتـْم ِفي ُبُیوِتُكـْم َلَبـَرَز الِذیـَن ُكِتـَب َعَلْیِھـُم األْمـِر َشـْيٌء َمـا ُق

القتـُل إَلى َمَضاِجِعِھـْم َوِلَیْبَتـِلَي اللَّـُھ َمـا ِفي ُصُدوِرُكـْم َوِلُیَمحِّـَص َمـا ِفي ُقُلوِبُكـْم 
 . 154: ورة آل عنـران؛ اآلیـةسـ. )َواللَّـُھ َعِلیـٌم ِبـَذاِت الصُّـُدوِر 

  .تنتھي الفقرة المحصورة بین حاصرتین؛ والتي سقطت من اللمحة البدریةإلى ھنا؛  3

أنھ ـض لل ـوزارة كاتب ـھ وكات ـب أبی ـھ الوزی ـر الص ـدر الح ـاج         : ((في اللمحـة 4
المح  ـدث أب  ـا عب  ـد الل  ـھ محم  ـد ب  ـن عب  ـد الرحم  ـن  ب  ـن إبراھی  ـم ب  ـن الحكی  ـم     

  ...)).ـمي الرُّنـدي في ذي قعـدةخلال
  .م1303الموافـق لـ  5
  ...)).تدبیـره، وألـقى في یـده أزمَّـة الملـك؛ فلـم یلبـث أن تغلـب: ((في اللمحـة 6

  ...)).تغلـب
   )).كافـة: ((نفسـھ 7
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 1     

2  3   
    4   5 
  

     
6 ،
       
   7 ،   

     8 

                                                
  ...)).بریاسة القلم األعلى؛ وزیره؛ وكان كتابھ جملة: ((في اللمحـة 1
   )).كتـاب: ((في المخطوطیـن 2
 ...)).بھـم الـدول؛ أدبـًا وتفننـًا: ((اللمحـةفي  3
 )).ولي: ((نفسـھ 4
  .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) مـن((كلمـة  5
 )).  بشریـن: ((حرفـت في ج وفي ك؛ فكتبـت 6
  ...)).اللـوشي، والرئیـس أبي محمـد: ((في اللمحـة 7
 .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) الكاتـب((كلمـة  8
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1، 

 
 2

345
567. 
      

89

 

                                                
 )).بن القراق(( :وفي اللمحة البدریة)). الفراقى: ((وفي الملكیة، ))العراق(( :في ك 1
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ بینمـا وردت في اللمحـة البدریـة 2
  ...)).محمـد بـن محمـد بـن ھاشـم: ((وفي اللمحـة البدریـة 3
لبلدة بالقرب وتتواجد ھذه ا. Elcheنسبة إلى بلدة ألش؛ وتسمى باإلسبانیة  4

  .یتمیز بغابات النخیلوھي اآلن مصیف جمیل؛ . من بلدة أریولة في شرق األندلس
  )).ألي: ((في اللمحـة 5
 .؛ وذلـك أصـوب))أربعـة((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 6
 .م1304الموافـق لـ  7
 .مـا كتـب بیـن الحاصرتیـن ساقـط في ك 8
، وفي ))المنبـز: ((؛ وفي اللمحـة))المنبـوز: ((في المخطوطیـن؛ كتبـت 9

)) النبـز((ھـو المعـروف والشھیـر؛ بینمـا : والمنبـور)). الملقـب: ((الملكیـة
 .ھـو اللقـب الكریـھ في الغالـب
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1 
2 

        


3،  4 ،  5 
  


    6 ، 
7.
 
     8 

                                                
  )).مـن كـان مـن الملـوك عـلى عھـده: ((في اللمحـة البدریـة 1
 ))...كان مالكًا بھا على عھده السلطان الرفیع القدر: ((نفسـھ 2
 .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) المرینیـة((كلمـة  3
  )).العریضـة: ((في اللمحـة البدریـة 4
 )).َیتَّـقي: ((نفسـھ 5
 .م1306الموافـق لـ  6
  . مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في اللمحـة البدریـة 7
 ...)).انجـلى األمـر فیـھ عـن قتـل: ((في اللمحـة 8
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 12  


  3   4 
 5، 6   
 7     8 ،

 
     9  

1011 1،
2 34. 

                                                
   .))أكابرھـم: ((في اللمحـة 1
  )).بلـم((سلـم ـ : ((حرفـت في المخطوطیـن والملكیـة؛ فكتبـت 2
 )).بالسلطـان: ((في اللمحـة 3
  ...)).إلى شھـر صفـر عـام: ((نفسـھ 4
  .م1308الموافـق لـ  5
  ...)). وصـار األمـر بعـده إلى: ((في اللمحـة 6
  .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) مـدة((كلمـة  7
  )).أخیـھ نصـر بعـده حسبمـا یذكـر: ((ریـةفي اللمحـة البد 8
 )). ثـم یغمـر أخیـھ: ((ورد بدلھـا في ج 9

ھنـا خطـًا؛ ألن السلطـان اآلتي ذكـره ابـن السلطـان أبي سعیـد عثمـان؛  10
ویبـدو أن مـا ورد في . ولقبـھ ھـو أبـو حمـو األول. ولیـس أخیـھ كمـا جـاء

  . ـةاللمحـة البدریـة أقـرب إلى الصح
أخـوه أبـو زیـان، ثـم أبـوه األمیـر أبـو حمـو؛ ثـم : ((في اللمحـة البدریـة 11

  )).ولـده األمیـر أبـو تاشفیـن
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م إلى 1308/ھـ707حكـم مـن . اسمـھ أبـو حمـو مـوسى األول 1

م 1303/ھـ703م؛ وذلـك بعـد أخیـھ محمـد أبـو زیـان؛ حكـم مـن 1318/ھـ718
  . د أغفلـھ ابـن الخطیـبم؛ وقـ1308/ھـ707إلى 

ھـو أبـو تاشفیـن األول عبـد الرحمـن بـن مـوسى بـن عثمـان بـن یغمراسـن؛  2
 .م1337/ھـ737م إلى 1318/ھـ718حكـم مـن 

 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ بینمـا وردت في اللمحـة البدریـة 3
 )).آخـر مدتـھ: ((في اللمحـة البدریـة 4
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1،
2

        
34

5 ،    
6،7    
        

  8،      
 9،     
10 

                                                
 لـان الفاضـد السلطـلى عھـس عـرًا بتونـان أمیـكس؛ ـوبتون: ((لبدریـةا في اللمحة 1
 ...)). د اهللاـو عبـأب
حكـم مـن سنـة : ابـن الواثـق) أبـو عصیـدة(ھـو أبـو عبـد اللـھ  2

  .م1309/ھـ709م إلى سنـة 1295/ھـ694
 )).ألي: ((في اللمحـة 3
 .ةفي اللمحـة البدریـ)) والنزاھـة((سقطـت كلمـة  4
والتـؤدة والفضـل والحشمـة والعقـل والعنایـة : ((في اللمحـة البدریـة 5

 ...)).بالصالحیـن؛ اختـص منھـم بـأبي محمـد
  .مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في اللمحـة البدریـة 6
 )).فظھـرت: ((في اللمحـة 7
 .مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في اللمحـة البدریـة 8
 .م1309الموافـق لـ  9

 ...)).المترجـم بـھ مـن بـني نصـر المراسلـة: ((ي اللمحـة البدریـةف 10
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1،    2
3،    
      4.  

 

5 6. 
 

7 
8

910،11

                                                
  ...)).وبقشتالة؛ كان على عھده من ملوك قشتالة ھراندا: ((في اللمحة 1
 )).ألفونـش: ((نفسـھ 2
   San Fernando اسمـھ ھـو فرنانـدو الثالـث؛ المعـروف بالقدیـس فرنانـدو  3

Fernando   
 )).محـة البدریـةمـا بیـن حاصرتیـن سقـط في الل 4
 ...)).الطاغیـة جایمـش بـن الھونشـة: ((في اللمحـة 5
  )).نصـره: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 6
  )).بعـض األحـداث: ((في اللمحـة 7
  ...)).ثـار عـلى قریبـھ الرئیـس أبـو الحجـاج: ((نفسـھ 8
 .في اللمحـة)) الـوالي((سقطـت كلمـة  9

 )).واداش: ((نكتبـت في المخطوطیـ 10
  .مـن ھنـا؛ وإلى الحاصـرة األخـرى المالیـة؛ ساقـط في اللمحـة البدریـة 11
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1      


        
      
  
         
      2،
3   4.
 5،   6 
7،1

                                                
ویبـدو أن الناسـخ . أضافھـا عنـان؛ لـكي یتضـح المعـنى ))اللیـل(( :كلمـة 1

وھـذا التعبیـر مثـل عـربي؛ یستعمـل؛ للداللـة عـلى مـن . أسقطھـا سھـوا منـھ
وورد ھـذا )). لقضـاء حاجتـھ؛ ولـم ینـم حـتى أنجزھـاسـار تحـت جنـح اللیـل ((

ویظھـر أن ابـن الخطیـب یحـب . المثـل غیـر مـرة في كتـب األحادیـث النبویـة
  )).ركبـت اللیـل: ((استعمالـھ؛ كمـا یقـول أیضـًا

 . إلى ھنـا؛ حیـث تختـم الحاصـرة الفقـرة؛ غیـر وارد في اللمحـة البدریـة 2
  . في اللمحـة البدریـة)) شھـر((ـة سقطـت كلم 3
  .م1305الموافـق لـ  4
  .في اللمحـة البدریـة)) العظـم((سقطـت كلمـة  5
 )).مـن تملكـھ مدینـة سبتـة: ((في اللمحـة البدریـة 6
  )).قبضـة ملكـھ: ((نفسـھ 7
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 3    
4
      
         

 
 

5 
 1   

                                                                                                 
 )).یـدي: ((نفسـھ 1
  ...)).ّدةلرؤسائھا من الخزائن والذخائر؛ ونقلھم وھم ع: ((في اللمحـة 2
  )).واستعطفتـھ: ((نفسـھ 3
  )). روحھـم: ((في المخطوطیـن 4
  .م1308الموافـق لـ  5
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5 
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7
         
  

                                                                                                 
 )).تمَّـت: ((في اللمحـة 1
   )).كبـار: ((في اللمحـة البدریـة 2
 )).َوُكِبـَس: ((نفسـھ 3
ـل ـوجع: ((وفي اللمحـة البدریـة. لـم تـرد في المخطوطیـن؛ وأضافھـا عنـان 4

 )).علیـھ الحـرس
  )).فوقـع: ((في اللمحـة البدریـة 5
بأنھـاب دور الوزیـر الكائنـة : ((وفي اللمحـة البدریـة)). بإنتھـاب: ((في  ك  6

  ...)).بالربـض؛ وبھـا
أدخـل عـلى السلطـان قـوم مـن الفقھـاء؛ أشھدھـم : ((في اللمحـة البدریـة 7

  ...)).دبخلـع نفسـھ؛ ونقـل إلى القصـر المنسـوب إلى السیـ
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     1 

       2 
        
  3 
       

   
 45،   

       
  6    
 7،     
      

                                                
 .سبـق التعریـف بھـذا القصـر 1
ھـذه الفقـرة المحصـورة ـ بدایـة مـن ھنـا ـ بیـن حاصرتیـن؛ سقطـت في  2

  .اللمحـة البدریـة
  )).تعـالى: ((في ك 3
  )). جملتھـم: ((في المخطوطیـن 4
  )).غریـب: ((هھمانفس 5
  )). غربـان: ((مانفسھ 6
. ؛ وھي ساقطـة في ك))العبتـاق((: حرفـت ھـذه الكلمـة في ج؛ فكتبـت 7

 .. السيء الخلـق: ؛ الـتي تعـني))العبقـان: ((والصحیـح
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12 

  
       
3. 

 
 

45،
 6      
   7 8 

   9 

                                                
مـا تـزال بقایـا ھـذا القصـر قائمـة إلى اآلن في غرناطـة؛ وھي المعروفـة  1

  .أیضـًا بقصـر السیـد؛ السابـق الذكـر
 )).فقـام: ((في ج 2
 .لبدریـةھـذه نھایـة الفقـرة الساقطـة في اللمحـة ا 3
  )).مـن عـام: ((في اللمحـة البدریـة 4
 .م1310الموافـق لـ  5
  .في اللمحـة البدریـة)) نصـرا((سقطـت كلمـة  6
 )).تمخـص: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 7
 )).عـن: ((في اللمحـة 8
  )).لـھ: ((نفسـھ 9
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   1   
   2     


         
        
    3   

   4  
    5:  
      
6

    7 
      

                                                
 )).وأسـرع بـھ إلى: ((وفي اللمحـة البدریـة)). أصالـة: ((في ك  1
  )).في غـرة شھـر رجـب: ((لمحـة البدریـةفي ال 2
  )).عالدیتـھ: ((كتبـت في ك 3
 )).وبجـوار: ((في اللمحـة البدریـة 4
  )).مـا نصـھ مـن جانـب: ((نفسـھ 5
  .المطیـع: والمخبـت؛ معنـاه)). المبخـت: ((نفسـھ،  وفي ك 6
 ...))المراقـب للـھ في السـر: ((نفسـھ 7
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    1  
  2    
     
3     

    4،  
  5
  6   
      

  7    
      


      
89،

                                                
  )).منھـج: ((نفسـھ 1
   )).بالكرامـة: ((اللمحـة البدریـة في 2
  ...)).العامـل بكـل: ((نفسـھ 3
  )).الطاھـرة العلیـة: ((نفسـھ 4
    )).مقیـم: ((نفسـھ 5
  )).منیـر: ((نفسـھ 6
  )).بمـا: ((نفسـھ 7
  )).غمـام: ((نفسـھ 8
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1،
         

  
2
    3 .


4  
   5،   
  6    

7: 
  ديـويغت الملك األعلى يروح ىرض

  دـالمؤي ام ـا اإلمـر موالنـعلى قب
   

                                                
 )).ومعـز الملـة: ((نفسـھ 1
 )).في یـوم: ((في اللمحـة البدریـة 2
  .م1257الموافـق لـ  3
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ورد في اللمحة البدریة؛ بینما سقط في النسخ الثالث 4
 ...)).بأئمـة الحـق الذیـن لھـم عقـبى: ((في اللمحـة البدریـة 5
 )).سیدنـا وموالنـا وآلـھ وصحبـھ وسلـم تسلیمـًا: ((نفسـھ 6
 .البحـر الطویـل 7
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ال 1مقردىـأس والنـبلى والملك والع  
  دـومشه مـنى كريمغـدس من ـفق

  ىقـدل والتـومثوى الهدى والفضل والع
  دـوملح يـزك  وىـفبورك من مث

  ةـار جاللـود الوقـاً طـا عجبـفي
  دـالمنض حـثوى تحت أطباق الصفي

  هـل ذي ـم الـد الكريـواسطة العقو
  دـوموح نىـمث  بين 2رـر فخـمآث

  دـمحم  لـسلي ي رضـال  دـمحم
  دـام محمـل اإلمـنج  3ىدـإمام النّ

  ازعٍـر منـالك غيـاألم ةـفيا نخب
  دـمفن  رـغي الم ـم األعـا علـوي

  4اـذماره ميـت تحـك بالد كنـبكت
  ددـمس  رأيـأو ب ٍل ـأصي  زمٍـبع

   

                                                
  )).قصـر: ((في ك 1
 )).مجـد: ((في اللمحـة 2
  )).الھـدى: ((نفسـھ 3
 )).ثغورھـا: ((نفسـھ 4
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  هـت رسمـن أوضحـوكم معلم للدي
  دـمصع لك في الفردوس أرفع 1ىبن 

  اـوأهله  الدـت البـك ما سسـكأن
  دـمهت  ة ـالنقيب  ونـميم رة ـبسي

  داـوش إلى العـدت الجيـق كأنك ما
  دـا المتقصـالقن  بـم نهـفصيرته

  مـمبه  كل مـت من أقطارهـوفتح
  دـالمخل  مـاب النعيـه بـت بـفتح

  ىرضـما أنفقت عمرك في ال  كأنك
  دـد مسجـوتشيي 2واتزـد غَـبتجدي

  فـن خائـلومٍ وتأميـوإنصاف مظ
  دـاف مجتـورٍ وإسعـمذع اخوإصر

  ةـسن 3قـت للخلـحييأا ـك مـكأن
  4دـوبالي  انـباللس ا ـعنه  ادلـتج

   

                                                
  )). یكـن: ((سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ بینمـا كتبـت في الملكیـة 1 
  ...)).غـزو أو بتشییـد: ((في اللمحـة 2
  )). للحـق: ((نفسـھ 3
  )).بالحسـام المھنـد: ((نفسـھ 4
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  ةـه عزمـك ما أمضيت في اللـكأن
  دــام المهنـبالحس  اـفيه   عـتداف

  اـوأهله كـا عليـل الدنيـفإن تجه
  دـفي غ اكـيلق  اهللا 2وبـث 1ذاكـب

  ةـام خالفـذخراً من مق  تـتعوض
  دــمتعب  عــخاش  بٍـمني  مٍـمقي

  نـورى من كان أو هو كائـوكل ال
  3دـأن قَـفك  ردى إن يكنـصريع ال

  دـمحم  ولـاراً للرسـال زال جـف
  دـسرم  هـالل ـىبدار نعيمٍ في رض

  اـت بنظمهـوافي قد وفيـوهذي الق
  دـلمنش 4خـفيا ليت شعري هل يصي

*** 
   

                                                
  )).فـذاك: ((في اللمحـة 1
   .ذا أسلـم؛ وھـ))ثـواب: ((نفسـھ 2
  : ورد ھـذا الشطـر في اللمحـة البدریـة ھكـذا 3

  . وھـذا أسلـم)). صریـع الـردى إن لـم یجـز فكـأن َقـِد((
 )).تصیـخ: ((، وفي اللمحـة البدریـة))یصبـح: ((كتبـت في ك 4
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1؛2 
3 

 
      
 

 
 4   

     5.
6،7 

      
    

                                                
وردت ترجمـة محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر الخـزرجي كاملـة  1

 .بدریـةأیضـًا في اللمحـة ال
 .في اللمحـة البدریـة)) الغالبیـن((سقطـت كلمـة  2
 ...)).وعظیمھـم وأسـاس أمرھـم: ((فیاللمحـة البدریـة 3
  )).ظـرف: ((حرفـت في ك؛ فكتبـت 4
  )).جزمـا: ((في ك 5
 ...)).َمَمھِّـد الدولـة الـذي وضـع ألقـاب: ((في اللمحـة البدریـة 6
  )).قـدَّر: ((نفسـھ 7
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 1  2 
    3 
     4  
        
       
5 6


7،8 ،  
  9،   

     1011 
12 

                                                
  )).ورزانـة: ((في الملكیـة كتبـت 1
 . ؛ وقـد صوبـت مـن اللمحـة البدریـة))األمـور: ((في ج 2
 . ؛ وصوبـت مـن اللمحـة البدریـة ))وتلـو: ((في المخطوطیـن والملكیـة 3
  )). كثیـر: ((في ج 4
 )).وإجـراء صدقاتـھ: ((في اللمحـة البدریـة 5
  )).وأوفى: ((كتبـت في الملكیـة 6
 ...)).مـن األطبـاء والمنجمیـن والحكمـاء: ((حـة البدریـةفي اللم 7
 )).المنجمیـن: ((نفسـھ 8
 )).األبیـات مـن الشعـر: ((نفسـھ 9

 .في اللمحـة البدریـة)) استقـرار((سقطـت كلمـة  10
  )).وتكاثـر المنتـزون علیـھ والثـوار: ((في اللمحـة البدریـة 11
  )). كلـب: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 12
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 1     
     

23.
4،  5 

6 
 

 


  7 8   
910: 

                                                
  )).فثبـت: ((في اللمحـة البدریـة 1
  .وقد صوبت من اللمحة البدریة ؛ ))وما أظھره: (( في المخطوطین وفي الملكیة 2
 )).جـّوه: ((نفسـھ 3
: وفي اللمحـة البدریـة)). صمتتـھ ـ صننـة: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 4

  )).وَبُعـَد صیُتـھ: ((البدریـة
  )).ي اآلفـاقف: ((في اللمحـة البدریـة 5
  )).وسیمـّر مـا یـّدل عـلى جاللـة قـدره وعلـّو سلطانـھ: ((نفسـھ 6
 )).الشعـر: ((في ج 7
  )).ومستطـرف: ((في اللمحـة البدریـة 8
  ...)).فمـن ذلـك قولـھ یخاطـب: ((نفسـھ 9

ذكـر في اللمحـة البدریـة أن وزیـره ھـو أبـو سلطـان عزیـز بـن عـلي بـن  10
  .وھـذه األبیـات مـن البحـر المتقـارب. عـم الـدانيعبـد المن
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  تـمض  اٍلـز ليـر عزيـتذك
  نـبالراحتي  الـا المـعطاءنإو
  تاـوك الجهـا ملـوقد قصدتن

  نـدوتين العـم  اـإلين واـومال
  2ـنيعم منا اللَّـأل السلـس 1وإذا

  3نـحني  فيـظ إلى بخـم يحـفل
  

4،
   

5: 
   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))وإْذ: ((في اللمحـة البدریـة 1
 .؛ وصححـت من اللمحـة))لمعیـن: ((في المخطوطیـن 2
أن : ومفادھـا. قصـة خـفي حنیـن أضحـت مثـال سائـرًا یتـردد بیـن النـاس 3

ولكنـھ فقـد . ـد إلى الحیـرة لیستبضـعحنینـا اإلسكـافي خـدع اعـرابیـا جلفـُا؛ وف
ولمـا وصـل إلى قومـھ قالـوا . كـل مـا یملـك سـوى خفیـن لحنیـن الـذي خدعـھ

فغـدت ھـذه . لـم آت إال بخـفي حنیـن: لـھ عـن البضاعـة الـتي جلبھـا؛ فقـال
  . یـدل عـلى الخیبـة والغبـاء. العبـارة مثـال شـاع في اآلفـاق

  )).اإلحصـاء كثـرة: ((البدریـة في اللمحـة 4
  .البحـر الوافـر 5
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  ادة وهو حيـيموت على الشه
  هادـه على الشهـتمت إلهي ال  

  
 


1
23 

 


4. 
 


      
     

                                                
  .اتھمـھ: المقصـود بھـا 1
  )).النـازل النـازل: ((في اللمحـة البدریـة 2
  .ذكـرت ھـذه القصـة ـ مـن قبـل ـ عـلى أنھـا للخلیفـة الموحـدي المأمـون 3
 )). أخیـھ المخلـوع عـلى یـده: ((في اللمحـة 4
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1. 

2 
      3 ،

      
 4    

 5،
6  
 

   

                                                
 .م1313الموافـق لـ  1
 )).وزراؤه: ((في اللمحـة البدریـة 2
  )).أبـو سلطـان عزیـز بـن عـلي بـن عبـد المنعـم الـداني: ((نفسـھ 3
  )).إلى متانـة الدیـن: ((نفسـھ 4
 )).الممـادح: ((نفسـھ 5
 )).واتصلـت أیامـھ إلى تمـام أیامـھ: ((نفسـھ 6
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1      2 
    3   

     
      

  4،   
5       
6، 7 
7        

  8   

                                                
 )).تـولى: ((في اللمحـة البدریـة 1
 )).العلیـا لقلـم اإلنشـاء والریاسـة: ((نفسـھ 2
كاتـب أبیـھ، وابـن كاتبـھ أبـو بكـر بـن یوسـف اللـوشي الیحصـبي؛ : ((نفسـھ 3

 ....)).ثـم األخـوان
  . ؛ وصوبـت مـن اللمحـة))رامییـن: ((كتبـت في الملكیـة وفي المخطوطیـن 4
ألنصـاري؛ كتـب لـھ أبـو القاسـم محمـد بـن عابـد ا: ((في اللمحـة البدریـة 5

  ...)).أحـد الشیـوخ
 )).األدبـاء: ((نفسـھ 6
سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن اللمحـة؛ الـتي كتـب  7

  )).كاتبـًا عنـھ مـدة: ((فیھـا
  ...)).لزعمـوا أنـھ قـاء یومـًا: ((في اللمحـة البدریـة 8
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  1، 2 3 
4.     

5 ، 
 

      6،
 7      
      8  

9،
       

10      

                                                
   )).فأخـره عـن رتبتـھ: ((في اللمحـة البدریـة 1
 )).إعـداد: ((ي المخطوطیـنف 2
  )).كتابـھ وتحـت رفـده: ((في اللمحـة البدریـة 3
 . أي تحـت كنفـھ وعطائـھ 4
أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن الحكیـم : ((في اللمحـة البدریـة 5

  ...))الرنـدي؛ الوزیـر لولـده؛ فاضطلـع بھـا
 .اللمحـة البدریـةفي )) الفقیـھ العـدل: ((سقطـت عبـارة 6
  )).أبـو بكـر محمـد بـن فتـح بـن عـلي اإلشبیـلي: ((في اللمحـة البدریـة 7
لـقي : ((وفي اللمحـة البدریـة)). سكرانـًا: ((في الملكیـة والمخطوطیـن 8

 ...)).سكرانـًا مـن الجنـد قـد افـرط في القحـة
  )).محنـة ـ محنتـھ: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 9

 )).استبصـر: ((في اللمحـة البدریـة 10
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1؛       
2 3،4

 5،     
6 

 
7 

    8  
      
9 

                                                
  )).فتـولَّى: ((في اللمحـة البدریـة 1
  )).محمـد بـن محمـد بـن ھشـام: ((نفسـھ 2
 . وسبقت اإلشارة إلى مدینة ألش)). الشـر: ((حرفت في المخطوطین؛ فكتبت 3
 )).بحكایـة: ((في اللمحـة البدریـة 4
  )).بـھ: ((نفسـھ 5
 )).ام أیـام مستقضیـھ؛ رحمھمـا اهللا تعـالىإلى تمـ: ((نفسـھ 6
  )).باشـر رحمـھ اهللا؛ الوقائـع: ((نفسـھ 7
 )).مواقفھـا بطـرر: ((نفسـھ 8
 )).فـفي شھـر محـرم: ((نفسـھ 9
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1،2 3،
4،5 
     6 
 7،

 8      
9
   10   


    11، 

12      

                                                
 .م1295الموافـق لـ  1
  .أي عـلى أثـره مباشـرة 2
 . أي عـلى أثـر ھـالك طاغیـة الـروم 3
  )).دفونـش: ((في ج 4
 )).عاجـل الكفـر لحیـن الدھشـة: ((ة البدریـةفي اللمحـ 5
  . ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن، وأضیفـت مـن اللمحـة البدریـة 6
 )).والمـدر: ((في اللمحـة البدریـة 7
  .Quesadaمدینة بالقرب من أبدة من أعمال جیان؛ ثم اآلن في موقعھأ مدینة  8
 )).عـة إلیـھالحصـون الراج: ((في اللمحـة البدریـة 9

  )).بذلـك: ((نفسـھ 10
  . م1299الموافـق لـ   11
والقبـذاق مدینـة تابعـة لوالیـة قرطبـة؛ وتسـمى )). النبـذان: ((في ك 12

  .Alcaudeteباإلسبانیـة 
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1
    2  
       

     
3،4،

5 
     

7.6أریـد 
   

                                                
  )).أفـالذ فـؤاد الكفـر: ((في اللمحـة البدریـة 1
 )).تیسیـر: ((نفسـھ 2
  . ؛ وھـو تحریـف))ـنسبعی: ((وكتـب في ك. م1299الموافـق لـ  3
  )).مـن المسلمیـن: ((في اللمحـة البدریـة 4
  .مـن ھنـا؛ وإلى الحاصـرة الموالیـة؛ سقـط في اللمحـة البدریـة 5
ھنـا انقطـع سیـاق الكـالم في مخطـوط دارالكتـاب المصریـة؛ الـذي یشـار إلیـھ  6

  .وبذلـك انتـھى مبتـورًا؛ ولـم یكتمـل)). ك((إلیـھ برمـز 
 .نـا؛ یكمـل الحدیـث مـن بقیـة المخطوطـاتوھ 7
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1: 
  بـمقهور وحزبك غال عدوك 

  وأمرك منصور وسهمك صائب
  للخلق أذعنت وشخصك مهما الح 
  اربـواألع الورى ملهيبته عج

2. 
  

 
      

    3،  
      
       
 4 
5.

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  .إلى ھنا؛ حیث الحاصرة الثانیة؛ تنتھي الفقرة التي سقطت في اللمحة البدریة 2
 .م1286/ھـ685إلى سنـة .   م1258/ھـ656حكـم مـن سنـة  3
 )).في احتمـال اللغـط: ((في اللمحـة البدریـة 4
  . ححـت مـن اللمحـة؛ وص))والكینـة: ((في ج 5
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 1
        
2،3،



4: 

  ديـهل من معيني في الهوى أو منج
  5]دـجنْفي األرض أو م م ـهتْن مـم 

 
 
      6 

7،  8،  
                                                

  .؛ وھـو أصـح))ثالثـًا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
 )).ومناصبـة وعتـب وإعتـاب: ((في اللمحـة البدریـة 2
  )).وإعتـاب. وعتـب : ((نفسـھ 3
 .البحـر السریـع 4
 .سقـط مـا بیـن الحاصرتیـن كلـھ في اللمحـة البدریـة 5
 ...)).عـام محـرم مـن((في اللمحـة البدریـة  6
 .م1286الموافـق لـ  7
  ...)).بعـده السلطـان المعظـم، البعیـد الھمَّـة: ((في اللمحـة البدریـة 8
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1،     
   23،  
4 
56
  7
 

    8 ، 
9

     10  
     11 

                                                
  )).العزمـة: ((في اللمحـة البدریـة 1
 )).عـلى ظاھـر: ((كتبـت في ج 2
 .سبقـت اإلشـارة إلیھـا؛ وھي تابعـة إلى عمالـة قبـرة 3
  . اللمحـةوصوبـت مـن )). عاھـد: ((في ج 4
  )).جزیـرة: ((في اللمحـة البدریـة 5
  )).فرصـة: ((في ج 6
 )).المذكـور ومـدة ولـده مـن بعـد: ((في اللمحـة البدریـة 7
: اختصـارًا السـم یغمراسـن؛ وقـد حـرف االسـم في اللمحـة البدریـة؛ فكتـب 8

 .؛ بالعیـن المھملـة))یعمـور بـن زیـان((
وفي كتـاب . ؛ وكلـھ تحریـف))بندوھـن: ((بدریـة، وفي جھكـذا في اللمحـة ال 9

وحكـم )). سدوكسـن: ((بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد
 .م1283/ھـ681م إلى سنـة 1236/ھـ633یغمراسـن مـن سنـة 

 .في اللمحـة البدریـة)) أھـل: ((سقطـت كلمـة 10
 .))في الحـرب: ((في اللمحـة البدریـة 11
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      1 
      


2. 


3،
  4  5،
    6،
 7    8 
    9   10

                                                
  . ؛ وصوبـت مـن اللمحـة))علیھـا: ((في ج 1
 .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن اللمحـة 2
ھـو محمـد المستنصـر بـن أبي زكریـاء یحـیى بـن عبـد الواحـد بـن أبي  3

 .م1276/ھـ675م إلى سنـة 1249/ھـ 647حفـص؛ حكـم مـن سنـة 
 )).في البـأو: ((في اللمحـة البدریـة 4
 )).روتیـةالجب: ((نفسـھ 5
 .ھـ675في إتحـاف أھـل الزمـان سنـة وفاتـھ في . م1275الموافـق لـ  6
حكـم لمـدة سنتیـن وثالثـة أشھـر وبعـض : ھـو أبـو زكریـاء یحـیى الواثـق 7

 .م1279/ھـ678م إلى سنـة 1277/ھـ675األیـام بـدءا بأواخـر سنـة 
ـن أبي زكریـاء بـن عبـد ھـو أبـو إسحـاق إبراھیـم ب)). إسحـاق: ((في ج  8

م إلى سنـة 1279/ھـ 678حكم من سنة . الواحـد بـن أبي حفـص
 . م1282/ھـ681

  )).الـّداعي: ((في اللمحـة البدریـة 9
 .سبـق أن عـرف ابـن الخطیـب بأخبـاره 10
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     1    

2
    3    

 
4

        
      

      5 
  

      6 7
8.  9 

                                                
  ...)).بـن أبي زكریـاء یحـیى بـن: ((في اللمحـة البدریـة 1
 .یةھـذه الكلمـة أضیفـت مـن الملك 2
 )).المستنصـر باهللا: ((في اللمحـة البدریـة 3
 )).الفنـش فرانـده: ((نفسـھ 4
وملـك : ((؛ وصوبـت مـن اللمحـة؛ حیـث كتـب فیھـا))ھلـك: ((في ج والملكیـة 5

  )).وملـك بعـده ولـده شانجـة((
  .؛ وھـذا أصـح))أربعـة: ((في اللمحـة البدریـة 6
 )).وتسعیـن: ((في اللمحـة البدریـة 7
  .م1275الموافـق لـ  8
 )).سبـع عشـرة سنـة: ((في اللمحـة البدریـة 9
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123 
 

      
       4 


 
5، 

 
  6،   


      

      

                                                
  .ھـذه الكلمـة أضیفـت مـن اللمحـة البدریـة 1
  )).سلطانھـا: ((في اللمحـة البدریـة 2
  .ھـذه الكلمـة أضیفـت مـن اللمحـة 3
 )).ولـده جایمـش الـذي نـازل ألمریـة: ((في اللمحـة البدریـة 4
  )).لحـزم والدھـاءفي ا: ((نفسـھ 5
 ...)).تفاقـم عـلى عھـده الشَّـر: ((نفسـھ 6
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1،      
  2    
   
        
 3، 

      4 . 
5  6    

   7  
       8

       
9  

                                                
  )).فكان بمدینة وادي آش الرئیسان أبو محمد وأبو حسن: ((في اللمحة 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج؛ وأضافھـا عنـان 2
 )).إلى ملكـة ملـك المغـرب: ((في اللمحـة البدریـة 3
  )).مـن بـني محـلى: ((نفسـھ 4
  )). فصابـرا((؛ وصححـت مـن اللمحـة؛ حیـث كتـب ))فصـار((  :في ج 5
 )).وَمِرَنـا عـلى المقاطعـة: ((في اللمحـة البدریـة 6
  )). معرضیـن: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 7
جـاز السلطـان أمیـر المسلمیـن أبـو یوسـف یعقـوب : ((في اللمحـة البدریـة 8

 )).ابـن عبـد الحـق إلى األندلـس
  )).غازیـًا: ((اللمحـة البدریـةفي  9
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  1،    
 2،   

  

  3   
4،  
       
     5،

6

                                                
 .م1273الموافـق لـ  1
وقـد : ((وفي اللمحـة البدریـة كتـب. ؛ وصوبـت مـن الملكیـة))وابنـھ: ((في ج 2

  )). وقـد فسـد مـا بیـن ابـن سلطـان الـروم وبیـن الملـك أبیـھ((
كانت الوقیعة بالزعیم الكبیر من زعماء الروم المسمى : ((في اللمحة البدریة 3

؛ بدال ))دنونـھ((على أن مخطوط مراكش من اللمحة البدریة یسمیھ )). ذنُّوُنھ
 . مھملة؛ وھذا أقرب إلى الصحة؛ كما سیظھر في التعلیق الموالي

؛ وھـو صھـر ألفونسـو العاشـر Nuno de Laraاسمـھ دون نونیـو دي الرا  4
وقعـت كـان یقـود الجیـش النصـراني القشتـالي حیـن . العاشـر ملـك قشتالـة

المعركـة الدائـرة بالقـرب مـن مدینـة إستجـة؛ في مواجھـة المسلمیـن مـن 
المغتربـة واألندلسییـن بقیـادة الملـك المریـني أبي یوسـف یعقـوب؛ وانتھـت 

  . م1275/ھـ674المعركـة بانتصـار المسلمیـن وذلـك في سنـة 
 .م1278الموافـق لـ   5
 )).السالطیـن: ((كتبـت في ج 6
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1    2 
   34.
  5    
6،
  7    
8،

      
 9 ،     
10 1. 

                                                
 . ؛ وصححـت مـن اللمحـة))وخـروج: ((في ج 1
  )).بخـروج المنتـزي بھـا إلیـھ یـوم األربعـاء: ((في اللمحـة البدریـة 2
 )).وتسعیـن: ((نفسـھ 3
  .م1278الموافـق لـ  4
 )).ملكـة السلطـان بمداخلـة مـن كانـت لنظـره إیـاه: ((في اللمحـة البدریـة 5
  .؛ ویبدو أنھا كتبت عن طریق السھو))وقائع(( :قبل ھذه الكلمة؛ كتب في ج 6
 .في اللمحـة البدریـة)) الجزیـرة((سقطـت كلمـة  7
حصارھـا وأحـان أجفـان الـروم لبحرھـا وعـلى أیـدي : ((في اللمحـة البدریـة 8

وأجـاز : ((وكتـب في مخطـوط مراكـش مـن اللمحـة البدریـة...)). الفئـة القلیلـة
 )). بحرھـاأجفـان الـروم ب

 )).فعظـم الفتـح: ((في اللمحـة البدریـة 9
  ...))شھـر ربیـع األول: ((نفسـھ 10
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  2، 

 
 

      
    3، 
        
 

  
     4  

        

       5 

                                                                                                 
مـن عـام ثمانیـة : ((وفي اللمحـة البدریـة. م1279 -1278الموافـق لـ  1

 )).وسبعیـن وسمائـة
  .م1235الموافـق لـ  2
  .م1301الموافـق لـ  3
 .ج، والملكیـة، واللمحـة: ھكـذا في كـل مـن 4
 )). بشـرق: (( في الزیتونـة 5
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1،
   2   
        

3، 

***     
  
  
  

   

                                                
  )).بدارھـم: ((في اللمحـة البدریـة 1
   )).ثـم عـزز بثالـث: ((في اللمحـة البدریـة 2
 )).بعفـوه: ((في الزیتونـة، واللمحـة البدریـة 3
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تصنيـف (هنـا ينتـهي المجلـد األول األصـلي 
. المجلـد الثـاني األصـلي أيضـاً بعـده ، ويبـدأ)عنـان

بمقدمـة؛ أوضـح فيهـا أنـه يضعـه  عنـاند خصـه وقـ
بيـن أيـدي القـراء في طبعتـه الثانيـة؛ بعـد أن زوده 
بحـواشي تفسيريـة، وإضافـات مستمـدة مـن أصـول 

  : منهـا. مخطوطـة عديـدة
مخطـوط ( بمدريـدـ مخطـوط أكادميـة التاريـخ  1

  .CXLII: المحفـوظ تحـت رقـم) جاينجـوسالعالمـة 
؛ المحفـوظ في بتونـس جامـع الزيتونـةـ مخطـوط  2

: الوقـت الحاضـر بـدار الكتـب الوطنيـة تحـت رقـم
8135.  
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ـ مخطـوط اإلسكوريـال؛ المحفـوظ بمكتبـة ديـر  3
 1668سـان لورنـز باإلسكوريـال؛ تحـت رقـم 

  .ديرنبـور 1673: الغزيـري، ورقـم
؛ المحفـظ بهـا لربـاطباـ مخطـوط الخزانـة الملكيـة  4

  .1840: تحـت رقـم
 جاينجـوسأنـه اتخـذ مخطـوط : عنـانوذكـر 

. أساسـاً لتدويـن ومقارنـة نـص المجلـد الثـاني هـذا
وبذلـك يكـون قـد سـار عـلى النهـج نفسـه؛ المتبـع 

  . في المجلـد األول
وقـد ذَكَّـر بأنـه ال يوجـد مـن بيـن تلـك 

مـا يشتمـل عـلى المجلـد الثـاني  األصـول المخطوطـة
جامـع بصـورة مستقلـة تمامـاً؛ سـوى مخطـوط 

؛ الـذي يقـدم للباحثيـن كتـاب اإلحاطـة الزيتونـة
ألن هـذا المخطـوط . ضمـن أجـزاء ثالثـة متتابعـة

يوصـف ـ وإن كـان ذلـك بالخطـأ ـ أنـه النسخـة 
  . حاطـةالفريـدة في العالـم الكاملـة مـن كتـاب اإل

. وقـد سبـق الحديـث عـن هـذا في المجلـد األول
حيـث اتضـح أن هـذا المخطـوط؛ تشوبـه بعـض 
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النقائـص، وينتابـه شيء مـن التصحيـف؛ باإلضافـة إلى 
  .عـدم اكتمالـه؛ في مقابـل مخطـوط اإلسكوريـال مثـالً

وقـد اختيـر ـ هنـا ـ المسـار الضمـني نفسـه؛ 
؛ كمـا روعي فيـه التبويـب عنـانه الـذي خطـ

الداخـلي ذاتـه؛ المتبـع مـن قبلـه؛ في الطبعـة األصليـة 
فيـه بنظـام األسفـار  عنـانحيـث التـزم . الثانيـة

وهـذا ال ). ابـن الخطيـب(المعـد مـن قبـل المؤلـف 
عالقـة لـه بوضـع المجلـدات األربعـة؛ الـتي اختارهـا 

  .المحقـق
نجـلي المقصـود؛ يستحسـن توضيـع مـا ولـكي ي

نـأى بنفسـه حيـث . بشكـل مختصـر عنـانعملـه 
أساسـاً فريـداً في  الزيتونـةعـن اتخـاذ مخطـوط 

واتبـع طريقـاً؛ رأى . تصفيـف المجلـد الثـاني هـذا
  . أنـه الصـواب

وعليـه فقـد بـوب الكتـاب بالشكـل الـذي 
؛ بـني عـلى أن ن الخطيـبابـيريحـه؛ مـع أن تبويـب 

كتـاب اإلحاطـة مصنَّـف إلى اثـني عشـر سفـراً؛ هي 
عبـارة عـن أجـزاء متقاربـة في أحجامهـا؛ باستثنـاء 
السفـر األخيـر؛ الـذي يحتـوي عـلى  تراجـم ثمـان؛ 
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بينمـا تتشكـل بقيـة األسفـار مـن أربعيـن ترجمـة ـ 
  .تقريبـاً ـ في كـل سفـر

هـم؛ أن تقسيـم المجلـدات األربعـة؛ هـو مـن الم
شخصيـاُ؛ حـتى وإن كـان قـد التـزم  عنـانابتكـار 

ابـن بنظـام األسفـار المعـد أصـالً مـن قبـل 
. فكـل مجلـد يشتمـل عـلى أسفـار منهـا. الخطيـب

بذلـك في مقدمـة المجلـد الثـاني؛  عنـانوقـد صـرح 
  :حيـث قـال

رأينـا أن نفتتـح المجلـد الثـاني؛ هـذا وقـد ((
ل ـن إسماعيـب فـن يوسـد بـمحمبترجمـة السلطـان 

ف ـن يوسـرج بـن فـل بـن إسماعيـرج بـن فـبا
السلطـان محمـد الغـني ( زرجيـلخار ـصنن ـبا

هـذا في حيـن أن . ابـن الخطيـب؛ سلطـان )باللـه
 النصـف األول مـن ترجمـة هـذا السلطـان؛ يـرد في

؛ في الزيتونـةنهايـة الجـزء األول مـن مخطـوط 
). 335ـ  306ص (اللوحـات الخمـس عشـرة األخيـرة 

ونحـن قـد وقفنـا بالمجلـد األول عنـد ترجمـة 
محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن محمـد (السلطـان 
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ابـن أحمـد بـن محمـد بـن خميـس بـن نصـر 
  )).النصرييـن ؛ ثـاني الملـوك)األنصـاري الخـزرجي

وعـلى هـذا؛ وجدنـا أن التصـرف في عـدد 
ابـن المجلـدات؛ ال يمـس بأصـل الكتـاب كمـا وضعـه 

ألن هـذا األخيـر صنـف كتابـه إلى اثـني . الخطيـب
عشـر سفـراً بأحجـام صغيـرة؛ جمعـت في مخطـوط 

ضمـن ثالثـة مجلـدات، وفي اإلسكوريـال  الزيتونـة
والطبعـة المصريـة ـ قبـل طبعـة  ضمـن مجلديـن؛

ـ في مجلديـن؛ بينمـا جعلهـا هـذا األخيـر  عنـان
وكـل هـذا مـن بـاب االجتهـاد . أربعـة مجلـدات

  .والتصـرف
وقـد رأينـا في هـذا العمـل األخيـر إعـادة 
تصنيـف اإلحاطـة؛ وطبعهـا في خمسـة مجلـدات؛ 

ـا شكـل منه: وذلـك تجاوبـاً مـع عوامـل عديـدة
المحتـوى واإلخـراج الداخـلي، وظـروف الطباعـة، 

.إلـخ..وحجـم المجلـد 
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1

 
 

 
 

 
2  

 

 


 3     
4      

                                                
ذكـر عنـان أن نسخـة الزیتونـة ورد فیھـا ـ بجانـب اسـم السلطـان المذكـور؛  1

كمـا ذكـر ). ترجمـة سلطـان المصنـف" ((لعبـارة التالیـةفي الھامـش األیسـر ـ ا
أن بدایـة الترجمـة ھـذه وردت في نھایـة الجـزء األول مـن مخطـوط الزیتونـة؛ 

وباإلضافة إلى ھذا؛ توجد ترجمة الغني . لـذا فإنـھ فضـل أن یبـدأ عملـھ منھـا
  .وأزھار الریاضاللمحة البدریة، : باهللا محمد بن یوسف بن نصر الخزرجي في

 .كلمـة النثـر أضافھـا عنـان بعـد أن وجدھـا في نسخـة الزیتونـة 2
أمـا نسخـة الزیتونـة ). الملكیـة(وفي ) ج(ھكـذا وجدھـا عنـان في نسخـة  3

  )). عـلى االنتسـاب: ((فكتـب فیھـا
 :ھـذا مـا كتـب في نسخـة ج، والملكیـة؛ أمـا نسخـة الزیتونـة فكتـب فیھـا 4

  . أي افتخـر وتبـاھى): مـن ابتجـح((

     

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


226 
 

      1
 

 
   
        
      

2 
3       


    
      

        

                                                
 )).أبـھى: ((الملكیـة والزیتونـة: كتـب في نسخـتي 1
: وقـد صوبھـا عنـان مـن نسخـتي)). وجمـال الظـرف: ((كتـب في نسخـة ج 2

 الزیتونـة، الملكیـة،
 . وقـام عنـان بتصویـب الكلمـة)). یحبھـم: ((كتـب في ج، والزیتونـة 3
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1 

2، 
3،   4   
  5    
6 

       
 
     
       7 
 
     

                                                
 ج، والزیتونـة، والملكیـة: سـخ الثـالثھكـذا في الن 1
  .م1354الموافـق لـ  2
  )).ومظنـة الحصافـة: ((في اللمحـة البدریـة 3
 )).قریـب عھـد بحـال المراھقـة: ((نفسـھ 4
  )).وسبـل: ((الزیتونـة والملكیـة: وفي نسخـتي. ھكـذا وردت في نسخـة ج 5
  .ھكـذا وردت في النسـخ الثـالث 6
  . الزیتونـة، والملكیـة: موجـودة في نسخـتي) ـمأل(كلمـة  7
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1 2 

      
       
 

 
      


       
  ﴿ 

﴾3.  
   

                                                
: ج، والملكیـة: ھكـذا كتـب في نسخـة الزیتونـة؛ بینمـا كتـب في نسخـتي 1

 )). بھـذه اإلسـالم((
: أمـا ج. الملكیـة والزیتونـة؛ وھـو األقـرب إلى الصـواب: ھـذا مـا كتـب في 2

  )).استرجـح: ((فجـاء فیھـا
فَمـا أوِتیُتـْم ِمـْن َشـْيٍء فَمَتـاُع الَحَیـاِة الدُّْنَیـا َوَمـا ِعْنـَد  (: ـذااآلیـة كاملـة ھك 3

سـورة الشـورى؛ . )اللَّـِھ َخْیـٌر َوأْبـَقى ِللَِّذیـَن آَمُنـوا، َوَعـَلى َربِِّھـْم َیَتَوكَُّلـوَن
  .36: اآلیـة
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      1

       
  2    

3     
     
     
       
4


                                                
 .إلى الصحة وتصویب عنان أقرب)). العمر: ((ج، والملكیة: كتب في نسختي 1
)). سفـرًا: ((بینمـا كتـب في ج. الزیتونـة والملكیـة: ھكـذا كتـب في نسخـتي 2

 ...)).وعقـدة السلطـان: ((أمـا في اللمحـة البدریـة فكتـب
  )).مشیخـة والء بیتھـم أبـو النعیـم رضـوان: ((في اللمحـة البدریـة 3
  .وتصویـب عنـان أفضـل )).بالزبـدة: ((الملكیـة، و ج: كتـب في نسخـتي 4
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       1 ،
    
       
       
    2،  

      

     
 

 
 

        


3،   
                                                

 .وتصویـب عنـان أفضـل)). بالزینـة: ((ج، والملكیـة: كتـب في نسخـتي 1
المـدة بعـد : ((ج، والملكیـة؛ أمـا الزیتونـة فجـاء فیھـا: ھكـذا كتـب في 2

  .وقـد رجـح عنـان األولى)). المـدة
: لكیـةبینمـا كتـب في الم. الزیتونـة، وفي ج: ھكـذا كتـب في نسخـتي 3

  )).الطـرف ومـرمى االختیـار: ((وفي اللمحـة البدریـة)). الطـرف((
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      1
      

      
      

      


 2 3
       
 

 
       4 

     
      

                                                
ج، والملكیـة؛ : موجـودة في نسخـتي)) وُحْنكـة وجـّدًا وإْدراكـًا: ((عبـارة 1

؛ ))ناھیـك((أمـا كلمـة )). وحركـة وجـدًا: ((بینمـا كتـب في نسخـة الزیتونـة
 .ـا عنـان للتوضیـحفـھي ساقطـة في النسـخ الثـالث؛ وأضافھ

  )).بمالزمـة: ((في اللمحـة البدریـة 2
 )).مجلس العرض، وملتقى الرسل الواردة، وإجالة قداح المشورة: ((نفسھ 3
  .وصوبھـا عنـان)). أسنـد: ((ج، والملكیـة: كتـب في نسخـتي 4
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     1 ،  2 
      

    3
      
 

 
      
4،5 
  6  7، 


      
                                                

الفقیـھ الكاتب أبا محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن : ((في اللمحة البدریة 1
  ...)).یـةعط

  .ھكـذا 2
 . ؛ فأغفلھـا عنـان؛ لعـدم جدواھـا))المؤمنـة في: ((كتـب في نسخـة الزیتونـة 3
 .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) الشریـف((كلمـة  4
أما كلمـة )). عصـره: ((ھكـذا في نسخـة ج، بینمـا كتـب في الملكیـة 5

بینمـا كتـب في نسخـة . یـةالزیتونـة، والملك: فـوردت في نسخـتي)) إغرابـًا((
  . وقـد صـوب عنـان ذلـك)). إعرابـًا: ((ج
بینمـا كتـب في الملكیـة الـذي )). السمـة: ((الزیتونـة وج: كتـب في نسخـتي 6

  . جـاء أعـاله؛ وھـو أسلـم
  .سقطـت في اللمحـة البدریـة)) وأصالـة البیـت((عبـارة  7
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1 .

        
     
     
        
 

 
2،

 3    4  


    5  
  6  

                                                
ریـات شعبـان مـن عـام ستیـن وسبعمائـة؛ سبتـة إلى أخ: في اللمحـة البدریـة 1

  )).وتـوفي رحمـھ اللـھ
  )).الشھیـر: ((وفي اللمحة البدریة. ھذه الكلمة موجودة في نسخة الزیتونة 2
  ....)).أمیـر المسلمیـن فـارس ابـن أمیـر المسلمیـن: ((في اللمحـة البدریـة 3
 ...)).ان بـن یعقـوبأبي الحسـن عـلي بـن عثمـ: ((في اللمحـة البدریـة 4
 ...)).شـأو السعـادة، المعـمى: ((نفسـھ 5
  )).مطعـم: ((نفسـھ 6
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1،  
   2 3،


4 

       

   5 ، 

6: 
  درـالق د ـساع ه ـالل ة ـخليف

  رـقم الك ما الح في الدجا ـع
   

                                                
 ...)).اآلمـاد البعیـدة الكمالیـة أبھـة: ((في اللمحـة 1
بینمـا . الزیتونـة والملكیـة: وردت في نسخـتي)) وحفظـًا وذكـاءًا((عبـارة  2

 ))إدراكـًا: ((كتـب في ج واللمحـة البدریـة
  )).وإقدمـًا وشجاعـة: ((اللمحـة البدریـةفي  3
  )).مستزیـدًا: ((ھكـذا كتـب ف ج؛ بینمـا كتـب في الملكیـة 4
 . م1354/ھـ755 5
 .البحـر المنسـرح 6

     

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


236 
 

    
1،     
        

2


3 4 ،
4 ،5 

      
6 

6      

       

                                                
  .ورد ھكـذا في النسـخ الثـالث 1
: بینمـا تـم التصویـب مـن نسخـتي)). مقشعـر: ((كتـب في نسخـة ج 2

 . الزیتونـة، والملكیـة
 .وصـوب ذلـك عنـان)). وجلبـت: ((في النسـخ الثـالث كتـب 3
 .أي عظیـم غلیـظ القوائـم، ضخـم وغلیـظ: َعِبـُل الشَّـَوى 4
)) صـوارًا: ((وكتـب في النسـخ الثـالث. قطیـع مـن البقـر: الصُّـَوار والصِّـوار 5

  .منصوبـة؛ فصـوب ذلـك عنـان)) صـوارًا((
  .ضروریة لكي یستقیم سیاق المعنى واعتبر أنھاأضافھا عنان، )) یخشى((كلمة  6
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1،

2،


3: 

  اداـر اآلسـتقه  كـأنعام أرض
  اداـكسا األرواح واألجس اًـطبع

  اـضروبه  ه بثـوخصايص لل
  اداـمن س في الخلق ساد ألجلها 

  عـفي حماك بضاي ضايل إن الف
  اداـاق كسـلم تخش من بعد النف

  هـاً فجزيتـر محاربـكان الهزب
  رام فسادا بجزاء من في األرض

   

                                                
 .وقـد صوبھـا عنـان)). ذریـة: ((كتـب في النسـخ الثـالث 1
: ج، والملكیـة: بینمـا كتـب في نسخـتي. ھـذا في الزیتونـة؛ وھـو األصـوب 2

 )).بابارتــھ((
 .البحـر الكامـل 3
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  رهـبشك  هـمن آالي  دـالمزي غـفاب
  اداـه الحسـا خولتـم بمـوأرغ

 
     

 
  1    
      
      

2،     

        

       

 3      

                                                
  )).ود(( :بینمـا كتـب في ج. الزیتونـة والملكیـة: ھكـذا كتبـت في نسخـتي 1
 .م1355الموافـق لـ  2
والصـواب مـا ورد أعـاله؛ مـن )). سفیـھ: ((ج، والملكیـة: كتـب في نسخـتي 3

 . نسخـة الزیتونـة
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 1.    


  

 
    2،
        

34
 5.    
       

6 .  1   

                                                
 .وقـد صـوب عنـان ذلـك. ھـذا مـا كتـب في النسـخ الثـالث 1
 .م1356الموافـق لـ  2
م تسعـة الرابـع والعشریـن مـن ذي حجـة عـا: ((في اللمحـة البدریـة 3

  )).وخمسیـن وسبعمائـة
  )).تسعـة((األصـح ھـو كمـا جـاء في اللمحـة البدریـة؛ أي  4
 .م1357الموافـق لـ  5
  .الملكیـة والزیتونـة: الفـدوى؛ والصـواب نقـل عـن نسخـتي: كتـب في ج 6

     

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


240 
 

      2 ،
    
 
3 
      4 

   5،    
       

     6 


     
       

                                                                                                 
  .بینما الصواب ما جاء في الملكیة)). األبالى: ((الزیتونة وج: كتب في نسختي 1
منصـور بـن سلیمـان بـن منصـور بـن عبـد الواحـد : ((اللمحـة البجریـةفي  2

 ابـن یعقـوب بـن عبـد الحـق
، والملكیـة ))ونعـص((ألنـھ ورد في ج . أضـاف ھـذه الكلمـة عنـان 3

  .وھـذا ال معـنى لـھ)). وبعـض: ((والزیتونـة
 )).یعقـوب أبي الحسـن عـلي بـن عثمـان بـن: ((في اللمحـة البدریـة 4
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في النسختیـن؛ بینمـا یـرى عنـان أنھـا الزمـة للسیـاق 5
؛ ونقـل الصـواب مـن نسخـة الزیتونـة ))سعیـة: ((كتـب في نسخـة ج 6

ألن المصـادر تذكـر أن السلطـان أبـا سالـم نـزل في البـدء . الستقامـة المعـنى
  .قـة مراكـش؛ ثـم انتقـل بعـد فشلـھ إلى الشمـالبساحـل دكالـة؛ بالقـرب مـن منط
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    1،



 

2 
  3 

 
4؛      

    
 

      
 

5. 
                                                

  .م1358الموافـق لـ  1
  )). أبو عمران: ((بینما كتب في الزیتونة والملكیة. ھذا ما كتب في نسخة ج 2
  ))..یغمراسـن: ((الصحیـح ھـو 3
وبإفریقیة إبراھیم ابـن األمیـر أبي یحـیى أبي بكـر بـن : ((في اللمحة البدریة 4

 ).)صـأبي حف
  )).تافراكیـن: ((ھكـذا كتـب في ج؛ بینمـا تكتـب في بعـض األحیـان بالكـاف 5
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   1؛   
 23،
    4 
5.
6     
     7 .

      8 
        

       9 

        

  
                                                

 )).وبقشتالـة: ((في اللمحـة البدریـة 1
 )).ألھونـش: ((نفسـھ 2
 )).أربعیـن: ((نفسـھ 3
وفي الملكیـة )). ولي: ((، وفي اللمحـة البدریـة))وكـاولى: ((كتبـت في ج 4

 )).. تـولى: ((والزیتونـة
 .م1349الموافـق لـ   5
  )).السلـم: ((في اللمحـة البدریـة 6
  ...)).وغمـرت الـروم فتنـة وألقـت: ((نفسـھ 7
 .لـذا فمـا ورد أعـاله صوبـھ عنـان)). كبـار: ((كتـب في الزیتونـة وج 8
  .ومـا ورد أعـاله صـوب مـن نسخـة الملكیـة)). سـوا: ((كتـب في نسخـة ج 9
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 1      2 
    
3 

4 5 6،
6،       


    7،    

                                                
 . فصـوب عنـان ذلـك)). تحـدت: ((لثـالثكتـب في النسـخ ا 1
  .وصـوب ذلـك مـن نسخـة الزیتونـة)). المسبحـة: ((كتـب في ج، والملكیـة 2
  .؛ وھـذا أصـح))ستـة((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 3
  .م1355الموافـق لـ  4 
 .أي جبـل طـارق 5
  .أي أصلـح مـا خـرب مـن األسـوار 6
 )).ندیـل العسكـريم: ((في اللمحـة البدریـة 7
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1،

        


       
2،
      

     
  3
  4  
      

                                                
  .واألرجح األولى)). النصفة: ((بینما كتب ج. ھكذا كتبت في نسخة الزیتونة 1
  .الملكیـة والزیتونـة: وصـوب ذلـك مـن نسخـتي)). عصبـة: ((كتـب في ج 2
  .كلمـة سبـب سقطـت في اللمحـة البدریـة 3
ذلـك مـن وصـوب )). وركعـت األطبـاع: ((ج، والملكیـة: كتـب في نسخـتي 4

  .النسخـة الزیتونـة

     

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


245 
 


1     2، 
      

     
3      

      
4،      
       
5     
    6؛ 
7؛     8

                                                
  .وھـذا ال لـزوم لـھ)). إلى((كتـب في الزیتونـة وج بعدھـا كلمـة  1
؛ وھي بلـدة صغیـرة تقـع في الجنـوب مـن Estpona¸: تسـمى باإلسبانیـة 2

  .إسبانیـا؛ وبالتحدیـد شمـال جبـل طـارق؛ وتطـل عـلى البحـر األبیـض المتوسـط
 . الزیتونـة والملكیـة: نسخـتيھـذه الزیـادة مـن  3
  .في النسـخ الثـالث یوجـد بیـاض في مكانھـا 4
  .وصـوب عنـان ذلـك)). القاھـرة: ((كتـب في النسـخ الثـالث 5
 .تكاثـر خصومـھ: یقصـد 6
أمـا . وربمـا قصـد كثـرة الخصـوم. كتبـت في النسـخ الثـالث)) كوثـر((كلمـة  7

: ـد ورد بعـد ھـذه الكلمـة في النسـخ الثـالث؛ فق))فألـقى بـھ((عبـارة 
  .ویرجـح عنـان أن ھـذا بسبـب السھـو. وھـذا یخـ،ل بالسیـاق)). األسطـول((

: أمـا في نسخـة الملكیـة فكتـب. ج، والزیتونـة: كتبـت ھكـذا في نسخـتي 8
 ))سـور تولـھى((
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  1، 
2، 

﴿ ﴾3،    
    4 . 

     5،﴿

                                                
وھـو حدیـث . لیـھ وسلـمُزِعـَم أن ھـذا المثـل حدیـث لرسـول اهللا صـلى اللـھ ع 1

َعـْن ِاْبـِن َعبَّـاٍس : ((وجـاء فیـھ بالتحدیـد. ضعیـف؛ نفـاه كثیـر مـن المحققیـن
. ھجـت امـرأة مـن بـني خطمـة النـبي َصـلَّى اللَّـُھ َعَلْیـِھ َوَسلَّـَم بھجـاء لھـا: قـال
« : فاشتـد علیـھ ذلـك؛ وقـال) ـَمَصـلَّى اللَّـُھ َعَلْیـِھ َوَسلَّ(فبلـغ ذلـك النـبيَّ : قـال

وكانـت تمَّـارة؛ ! أنـا یـا رسـول اهللا : ؛ فقـال رجـل مـن قومھـا»مـن لي بھـا 
فأرتـھ تمـرًا؛ . نعـم: عنـدك تمـر؛ فقالـت: فأتاھـا؛ فقـال لھـا: قـال. تبیـع الّتمـر

لفھـا؛ ونظـر فدخـل خ: قـال. فدخلـت لتریـھ: قـال. فقـال أردُت أجـود مـن ھـذا
ثـم : قـال. یمینـًا وشمـاًال؛ فلـم یـر إال ِخوانـًا؛ فعـال بـھ رأسھـا حـتى دمغھـا بـھ

: قـال. قـد كفیُتَكھـا! یـا رسـول اهللا : ؛ فقـال)َصـلَّى اللَّـُھ َعَلْیـِھ َوَسلَّـَم(أتى النـبيَّ 
؛ »ھ ال ینتطـح فیھـا عنـزان إنـ«): َصـلَّى اللَّـُھ َعَلْیـِھ َوَسلَّـَم(فقـال النـبي 

: زعمـوا ھـذا مـع أن رسـول اللـھ صـلى اهللا علیـھ وسلـم قـال. فأرسلھـا مثـًال 
رواه أبـو داود  وھـذا الحدیـث )) ال تقتلـوا شیخـًا فانیـًا، وال طفـًال، وال امـرأة ((

ومـن جھـة أخـرى ثمـة مـن یقـول أن ھـذا ). سنـن أبي داود(في صحیحـھ 
القـول مثـل أطلقـھ عـدي بـن حاتـم عندمـا سمـع بمقتـل عثمـان بـن عفـان 

 )). ال ینتطـح فیھـا عنـزان: (فقـال. رضي اهللا عنـھ
 )).بركابھـا: ((ھكـذا كتـب في نسخـة ج؛ بینمـا في نسخـة الزیتونـة كتبـت 2
  .مـن سـورة النجـم 58اآلیـة   3
)). المرتسیـن: ((نسخـة ج؛ إذ كتبـتھـذه الكلمـة جـاءت محرفـة في ال 4

  .وصـوب ذلـك مـن الملكیـة
 . وھـذا تحریـف)). الثـروة: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 5
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﴾1. 
       

       


    
2: 

  هـرماح بني أبيه تنوش 3أضحت
  قـتشق  اكـهن ام ـه أرحـلل

  
      


   
      
       

                                                
َوَلَقـْد أْرَسْلَنـا ُرُسـًال ِمـْن قْبِلـَك َوَجَعْلَنـا َلُھـْم أْزَواجـًا (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

، )َیـْأِتَي ِبآَیـٍة إالَّ ِبـإْذِن اللَّـِھ ِلُكـلِّ أَجـٍل َكَتـاٌبَوُذّرّیـة َوَمـا َكـاَن ِلَرُسـوٍل أْن 
  .38: سـورة الرعـد؛ اآلیـة

 .البحـر الكامـل 2
 )).ظلـت: ((كتبـت في ج ھكـذ؛ بینمتا كتبـت في نسخـة الزیتونـة 3
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1 

         
  2،    
   


        
    3، 


4  

 
5،


                                                

  .وصـوب ھـذا مـن نسخـة الملكیـة)). بأمـر: ((كتـب في نسخـة ج 1
 .م1356الموافـق لـ  2
)). المكافـأة: ((كتبـت: وفي ج. الملكیـة والزیتونـة: كتبـت ھكـذا في نسخـتي 3

 .واألولى أرجـح
: الزیتونـة والملكیـة: كتبـت ھكـذا في سخـة ج؛ بینمـا كتـب في نسخـتي 4

  .وقـد رجـح عنـان األولى)). الخیـرات((
 . والملكیـة وفضـل عنـان لفظـة الزیتونـة)). عیشـة: ((كتـب في نسخـة ج 5
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1،       
 2      


        


3؛


      
      


       


  

                                                
  )). أمر من أوامره: ((الزیتونة والملكیة: كتب ھذا في نسخة ج؛ أما في نسختي 1
  .وھـذا تحریـف)). الصبـر: ((كتـب في النسـخ الثـالث 2
ھـو أحـد المتآمریـن عـلى السلطـان الغـني باللـھ؛ حیـث : الدلیـل المـوروري 3

وقـد واله ھـذا . یـل ابـن یوسـفأطیـح بـھ؛ وانتصـب عوضـًا عنـھ أخـوه إسماع
 .السلطـان الثائـر وزیـرا لـھ وجعلـھ حافظـا للبـاب وأمینـا لسـدة الملـك
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    1 

2     
   3    
        
        


                                                
  )).بأمـره: ((أمـا في الزیتونـة فكتبـت: ج، والملكیـة: كتبـت ھكـذا في نسخـتي 1
؛ وھـو El Generalifeجنـة العریـف قصـر ومنتھـز رائـع؛ یسـمى اآلن  2

 .السیاحیـة الشھیـرة في غرناطـة في الوقـت الحاضـر مـن المعاـم
: الملكیـة والزیتونـة: كتبـت في نسخـة ج ھكـذا؛ بینمـا كتبـت في نسخـتي 3

  .؛ وھـذا تحریـف))وسـواس((
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 1 
  
       






      
       

     
       
        

2
                                                

  .وقـد وضعھـا عنـان؛ لیستقیـم الكـالم. سقطـت ھـذه الكلمـة في النسـخ الثـالث 1
  .؛ بینمـا كتبـت في نسخـة جلـم تـرذ كلمـة بـأن في النسخـة 2
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1 


       

        
2؛3   
 4.    
      
  و﴿  

﴾5.     

                                                
 )). ففككـت عـن: ((الزیتونـة وج: كتـب في نسخـتي 1
ثـم إلى الجنـوب الغـربي . تقـع ھـذه البلـدة مـا بیـن وادي آش ولوشـة: مربلـة 2

إلى اتقتیـرة، ثـم إلى ذكـوان؛ وبعدھـا إلى مربلـة الـتي تقـع عـلى شـاطئ البحـر 
بعـد سقـوط الجزیـرة الخضـراء وجبـل طـارق ـ  وأضحـت ـ. البیـض المتوسـط

  . مـن أھـم الثغـور الـتي یعبـر منھـا إلى المغـرب
 .وقد وضعھـا عنـان لیسقیـم المعـنى. ھـذه الكلمـة سقطـت من النسـخ الثـالث 3
ھكـذا جـاء في نسخـة ج؛ بینمـا كتبـت ھـذه العبـارة في الملكیـة والزیتونـة  4

  )). الحسـرة ومناحـة الفرقـة مأتـم: ((ھكـذا
قـاَل ُمـوَسى ِلقْوِمـِھ اْسَتِعیُنـوا ِباللَّـِھ َواْصِبـُروا إن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 5

سـورة . )األْرض ِللَّـِھ ُیوِرُثَھـا َمـْن َیَشـاُء ِمـْن ِعَبـاِدِه َوالَعاِقَبـُة ِلْلُمّتِقیـَن
  .128: األعـراف؛ اآلیـة
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    1   

 2 
     
      
  3،   

      
4: 

  رـرة ذكـن مخبـ هل لديها مسال
  رـوهل أعشب الوادي ونم به الزه

  
 5،   
  
       

                                                
  .وھو تحریف)). اإلحصار: ((بینما كتبت في الملكیة والزیتونةج؛ ھكذا كتبـت في  1
 .م1359/ھـ761 2
 )).اإلمامیـة: ((ھكـذا كتبـت في ج؛ بینمـا كتبـت في الملكیـة والزیتونـة 3
 .البحـر الطویـل 4
 )).االمتعـاط: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 5
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    1  
2 ،       3 ،
       



   




                                                
  .ـح الطیـبھـذه العبـارة منقولـة مـن اللمحـة البدریـة، ونف 1
)). وتشیعـھ: ((؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة والملكیـة))وتشییعـھ: ((كتـب في ج 2

  .وھـو تحریـف؛ ألن المقصـود ھـو تشییـع السلطـان الغـني باللـھ
 .؛ وھـذا تحریـف))وحیلـة: ((كتـب في ج 3
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1
2،
     
  3    
         


      

    
4

       
5 

6؛

                                                
 )).عامـر: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ إذ كتـب 1
  .والصـوام مـا ورد في الملكیـة والزیتونـة. ))خزیـھ: ((كتـب في ج 2
وذلـك أن بلـدة رنـدة؛ كانـت ضمـن أمـالك المغـرب؛ بعـد أن تنـازل عنھـا  3

سالطیـن غرناطـة لملـوك بـني مریـن؛ حـتى تكـون رأس جسـر لجیوشھـم 
  .المجاھـدة في األندلـس

 .الرئیـس: والمقصـود. ھكـذا 4
 )).بنـا(( :كتـب في النسـخ الثـالث 5
في : ((؛ وفي الملكیـة))بجریـرة: ((حرفـت في نسختیـن؛ إذ كتـب في ج 6

 .جنایتـھ وذنبـھ: ویقصـد بكلمـة جریرتـھ)). جزیـرة

     

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


256 
 


 
      

     
    1 . 

       
       
      2،

       


3      

        
        

                                                
َوإْذ َیِعُدُكـُم اللَّـُھ إْحـَدى (: إشـارة إلى قولـھ تعـالى في اآلیـة الكریمـة 1

أنَّ َغْیـَر َذاِت الشَّْوَكـِة َتُكـوُن َلُكـْم َوُیِریـُد اُهللا أْن  الطَّاِئَفَتْیـِن أنََّھـا َلُكـْم َوَتـَودُّوَن
 .7: سـورة األنفـال؛ اآلیـة. )ُیِحـقَّ الَحـقَّ ِبَكِلَماِتـِھ َویْقَطـَع َداِبـَر الَكاِفِریـَن

   .م1361الموافـق لـ  2
 )).المتوثـب: ((ھكـذا كتـب في ج؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة 3
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 1 
2 

3. 
***  

   

                                                
  )).الیسـر: ((ھكـذا في ج؛ بینمـا كتبـت في الزیتونـةكتبـت  1
الحـظ عنـان بعـض اإلضطـراب في سیـاق الكـالم؛ ولـكي تتضـح فكرتـھ ننقـل  2

وردت في الملكیـة مقابـل ھـذه الفقـرة الـتي بیـن : ((كالمـھ كمـا جـاء
: ـو اآلتيالحاصرتیـن فقـرة أخـرى ال تمـت إلیھـا بأیـة صلـة؛ وذلـك عـلى النح

یصـل فیھـا الیتیـم واألرملـة، فیفـرح الضعیـف، وینتظـر حصـول الزمـن، ((
في األمـر عـن .... ویعاقـب الوزعـة في األغـالط إلى أحسـن الملكـة.... یعتمـد
في تـرك الحـظ، والتبـري مـن سجیـة االنتقـام، والكلـف بمـا ... وكـان. سعـد

  ...)).ـوم السبـتتیسـر مـن اللـھ والعنایـة، ی
 .م1361الموافـق لـ  3
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  )).حـوزا: ((كتـب في النسـخ الثـالث 1
 )).قدمـھ: ((؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة))قدمـوه: ((كتـب في ج، والملكیـة 2
 )).عقـاق: ((كتـب في النسـخ الثـالث 3
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1 ،    2،
       
   

      
    
       

    
      




3  4  
                                                

 )). الـدر: ((ھكـذا كتبـت في الزیتونـة؛ بینمـا كتبـت في الملكیـة وج 1
 )).الطعـن: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ إذ كتـب 2
  .والصـواب مـا ورد في الملكیـة)). أغالطـھ: ((كتـب في ج 3
 .والصـواب مـا ورد في الملكیـة)). ویلحـق: ((كتـب في ج 4
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المدجنـون ـ في اصطالحھـم ـ ھـم . الدجـن ھـو االستكانـة في بـالد العـدو 1

 .  بـالد النصـارى وجاوروھـمالمسلمـون الذیـن استوطنـوا 
  .ویرى عنان أنھ تحریف)). لملكة: ((بینما كتب في الملكیة، ))الملكة(( :كتب في ج 2
 .؛ واألولى أرجح))ینجح: ((ھكذا كتبت في ج؛ بینما كتبت في الزیتونة والملكیة 3
 .وھذا تحریف)). تزلزلول: ((بینما كتب في الملكیة)). تولول: ((كتب في ج 4
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     3، 
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    ﴿

                                                
 )).ثقلـة: ((ـت في ج، والزیتو،ـةكتب 1
 .م1361الموافـق لـ  2
 .ھي مدینـة برشلونـة 3
 )).طـا: ((كتـب في النسـخ الثـالث 4
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 ﴾1.   
       
        

     
   2
       

      

        


       
       

                                                
أفَمـْن ُھـَو قاِئـٌم َعـَلى ُكـلِّ َنْفـٍس ِبَمـا َكَسَبـْت َوَجَعُلـوا ِلّلـِھ (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َنـُھ ِبَمـا َال َیْعَلـُم ِفي األْرِض أْم ِبَظاِھـٍر ِمـَن القـْوِل ُشَرَكـاَء قـْل َسمُّوُھـْم أْم ُتَنّبُئو
َبـْل ُزّیـَن ِلّلِذیـَن َكَفـُروا َمْكُرُھـْم َوَصـدُّوا َعـِن الّسِبیـِل َوَمـْن ُیْضِلـِل الّلـُھ َفَمـا َلـُھ 

  .33: سـورة الرعـد؛ اآلیـة. )ِمـْن َھـاٍد
  .لتوجـھ إلى المشـرق ألداء فریضـة الحـجالمقصـود بكلمـة التشریـق ھـو ا 2
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 1   
        
    ﴿ ﴾2. 

    
     3 

4،     
     
      

   
    5، 

                                                
؛ بینمـا .جـاءت ھـذه الفقـرة الـتي حصـرت بیـن حاصرتیـن في نفـح الطیـب 1

  . سقطـت في النسـخ الثـالث مـن اإلحاطـة
َوقـاَل الـِذي اْشَتـَراُه ِمـْن ِمْصـَر ِالْمَرأِتـِھ أْكـِرِمي َمثـَواُه  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

أْن َیْنَفَعَنـا أْو َنّتِخـَذُه َوَلـدًا َوَكَذِلـَك َمَكّنـا ِلُیُوُسـَف ِفي األْرِض َوِلُنَعّلَمـُھ ِمـْن َعـَسى 
. )َتأِویـِل األَحاِدیـِث َوالّلـُھ َغاِلـٌب َعـَلى أْمـِرِه وَلِكـنَّ أْكثـَر الّنـاِس َال َیْعَلُمـوَن 

 .21: سـورة یوسـف؛ اآلیـة
  )).أطـراد: ((الثـالث كتبـت في النسـخ 3
  )).الـدور: ((كتبـت ھكـذا في ج؛ أمـا الملكیـة فقـد حرفـت؛ إذ كتبـت 4
  )).التسمیـة: ((كتبـت في الزیتونـة 5
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      2،

      3،
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 . وشي، وحلي، وجواھر، وذھب، وغیره: وسائل  الزینة ومظاھرھا؛ من: الزبرج ھي 1
  )).الكـرج: ((كتـب في ج 2
 )).السمـاء: ((ةطویـل كلمـ. وقدأضـاف د. ھكـذا 3
 .والصواب ما جاء أعاله)). فھوبع: ((؛ وفي الملكیة))فسوبع: ((كتب في ج 4
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 1     
      

2      
       
    

   3،  
       

4 
       


 5     

6 
        

                                                
  . وھذا تحریف)). حصو(( :بینما كتب في الزیتونة والملكیة؛ ))حصوا(( :كتب في ج 1
  )).أحسـن: ((ھكـذا كتبـت في ج؛ بینمـا كتبـت في الملكیـة 2
إشـاعـة فظیعـة، : یـروع ویفـزع؛ مـن وھي كـل مـا: الھیعـات؛ مفردھـا ھیعـة 3

  .إألخ..وأصـوات مریـع
  .والصـواب مـا جـاء في الملكیـة والزیتونـة)). التعـدد: ((كتـب في ج 4
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في النسـخ؛ ولكنھـا ضروریـة 5
  .سقطـت فیھـا؛ وھي ضروریـة كذلـك 6
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       1،

        
      


2،

      
    3  

      
      

       

                                                
  )).بالوسـع: ((ـت في جھكـذا كتبـت في الزیتزنـة والملكیـة؛ بینمـا كتب 1
 .وردت ھـذه الفقـرة في ج، والملكیـة؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 2
 .والصـواب مـا ورد في الزیتونـة والملكیـة)). وعنایـة: ((كتـب في ج 3
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      1 .
 
        


      
﴿﴾2.  

3 
        

     
    ﴿ 

  ﴾.4    

                                                
  .سقطـت ھـذه العبـارة المحصـورة بیـن الحاصرتیـن في الزیتونـة 1
ُھـُم الّنـاُس إّن الّنـاَس قـْد َجَمُعـوا َلُكـْم الِذیـَن قـاَل َل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

سـور آل . )فاْخَشْوُھـْم فَزاَدُھـْم إیَمانـًا َوقاُلـوا َحْسُبَنـا الّلـُھ َوِنْعـَم الَوِكیـُل
 .173: عمـران؛ اآلیـة

ولـد لـھ إلى ھـذا العھـد ولـد ذكـر اسمـھ یوسـف : ولـده: ((في اللمحـة البدریـة 3
  )).أبیـھ عـلى اسـم

َوَیُطـوُف َعَلْیِھـْم ِوْلـَداٌن ُمَخّلـُدوَن إذََا َرأْیَتُھـْم َحِسْبَتُھـْم  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 4
  .19: سـورة اإلنسـان؛ اآلیـة. )ُلْؤُلـؤًا َمْنُثـورًا 
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     1 
 

2 



        
     

      
3 

       
   4   5
    6

                                                
 )).عـلى: ((سقطـت في ج؛ بینمـا كتـب في الملكیـة والزیتونـة 1
. ن قضاتھ؛ في اللمحة البدریة؛ اسم واحد فقطأوردت ابن الخطیب تحت عنوا 2

ھو القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسني؛ وذكر أن السلطان 
 .  ھـ770الغني باهللا جّدد لھ والیة القضاء والخطابة في أواخر شعبان من عام 

  .وھذا النص موجود في نفح الطیب. بینما وردت في الزیتونة والملكیةسقطت في ج؛  3
  )).والقیـام بالعقـد والحـل: ((في نفـح الطیـب 4
بـدءًا بھـذا الحاصـرة؛ وحـتى تقفـل الحاصـرة اآلتیـة؛ فكـل مـا بینھمـا غیـر  5

  .وراد في نفـح الطیـب
  )). اإلقطـاع: ((كتـب في ج، والزیتونـة 6
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  1، 23 

 
    4    

      
5،

 
   

                                                
  .الضعیـف: الَكـلَّ ھنـا 1
  )).مصاحبـة: ((في النفـح 2
  .بـت في الزیتونـةكلمـة الخطبـة كت 3
 )).عـلى: ((في النفـح 4
)). رجحانـھ: ((ھـذا مـا جـاء في الملكیـة والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في ج 5

 .واألولى أرجـح
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2،      
3  

 
       

4،

5

      6،

                                                
أنـھ ھـو )): كتابـھ((ذكـر ابـن الخطیـب؛ في اللمحـة البدریـة؛ وتحـت عنـوان  1

ـر أنـھ ھـو مـن استعـان ـ كمـا ذك. مـن تـولى ھـذه الخطـة للسلطـان الغـني باللـھ
في أواخـر عھـد ھـذا السلطـان بكاتـب الدولـة الحفصیـة بتونـس؛ الفقیـھ 

 .الكاتـب أبـا محمـد عبـد الحـق بـن أبي القاسـم بـن عطیـة
 .؛ والصـواب مـا جـاء في الزیتونـة والملكیـة))الخلـل: ((كتـب في ج 2
، والزیتونـة ))ومطارحـة الحـظ: ((ملكیـةھكـذا كتبـت في ج؛ بینمـا كتـب في ال 3

  )).ومطـاردة الحـظ: ((كتـب
  .ھكـذا في اللمحـة البدریـة؛ حیـث ورد أن الغـني باللـھ أقـره عـلى الغـزاة 4
  .ساقطـة في النسـخ الثـالث؛ وأضافھـا عنـان)) عـلى((كلمـة  5
  .م1362الموافـق لـ   6
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1
2
       
       3
  

 



   4،  
      


    5،

      


                                                
 .واألولى أرجح)). وأحلى: ((لكیة والزیتونةھذا ما كتب في ج؛ بینما كتب في الم 1
  .ولعلھـا الـوزارة: ھكـذا 2
  .واألولى أرجـح)). وثبـة: ((ھكـذا في الزیتونـة؛ بینمـا كتـب في الملكیـة وج 3
  .م1367/ھـ769 4
 )).األمیـر: ((ھكـذا كتـب في الملكیـة والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في ج 5
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1
      
       
   2    
  
       
 

 
   
3، 
      
          

                                                
  . وصـوب عنـان ذلـك)). أبیـح: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 1
 .وصوب ھـذا عنـان)). عـلى: ((تبـت في النسـخ الثـالثك 2
: ؛ أمـا الزیتونـة فكتـب فیھـا))بعـد نـادك: ((كتـب في ج، والملكیـة 3

 .؛ فصـوب))یعـددك((
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 ﴿ ﴾1. 
       

2. 
 

3:   



4 ،     
   5،
        

                                                
ُكـْم الِذیـَن قـاَل َلُھـُم الّنـاُس إّن الّنـاَس  قـْد َجَمُعـوا َل(: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

سـورة آل . )فاْخَشْوُھـْم فَزاَدُھـْم إیَمانـًا َوقاُلـوا َحْسُبَنـا اللَّـُھ َوِنْعـَم الَوِكیـُل
 .173: عمـران؛ اآلیـة

 .والصـواب مـا جـاء في الملكیـة والزیتونـة)). ولمثلـھ: ((في  ج 2
عھـد ورد في اللمحـة البدریـة؛ ضمـن ھـذه الفقـرة؛ أن سلطـان المغـرب في  3

الغـني باللـھ ھـو أبـو عنـان فـارس بـن أبي الحسـن عـلي بـن عثمـان بـن 
  .یعقـوب بـن عبـد الحـق؛ ثـم ولي بعـده ولـده السعیـد أبـو بكـر

ورد في النسـخ الثـالث اسـم أبیـھ؛ وھـذا خطـأ؛ والصـواب مـا أثبتـھ عنـان؛  4
أبي الحسـن بـن عثمـان بـن ألن المقصـود ھـو اسـم السلطـان إبراھیـم أبي 

  .وقـد وردت ترجمتـھ في اإلحاطـة. یعقـوب بـن عبـد الحـق أبـو سالـم
؛ وھـو ))أشـر: ((إشربـاب وردت في الزیتونـة والملكیـة؛ وفي ج كتـب 5

 .تحریـف؛ ألن المقصـود باإلشربـاب ھنـا ھـو محبـة النـاس فیـھ
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1    2 3  
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       5،

       
      

                                                
  )).جـرد السیـد: ((نمـا كتـب جھكـذا كتـب في الزیتونـة والملكیـة؛ بی 1
  )).عمـر ابـن الوزیـر عبـد اهللا بـن عـلي البیَّـاني: ((في اللمحـة البدریـة 2
  .؛ وھـو أسلـوب قدیـم))ویتمنـھ: ((كتـب في ج 3
  .م1360الموافـق لـ  4
  .وھي تقابل فاس الجدید المدینة الملكیة). فاس البالي(یقصد بھا مدینة القدیمة  5

     

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


275 
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   2،   

      

     3 
      

                                                
  .م1361فـق لـ الموا 1
وقـدسبـق شـرح ھـذا المثـل )). وافـق شـن طبقـھ: ((تلمیـح إلى المثـل القائـل 2

 . في بدایـة ھـذا المجلـد
 .سقطـت في الزیتونـة ووردت في النسختیـن األخرییـن 3
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  1     
2: 

  هـي فتكاتـاج فـان كالحجـلقد ك
  اهـوتخش اًـدوم رآءبـاذره الـتح

   

                                                
: ؛ أمـا في الملكیـة والزیتونـة فكتـب))واستأصـل مـا رمـاه: ((كتـب في ج 1

  .فتـم اخیـار الصحیـح)). هواستـأزر مـا زرا((
 .البحـر الطویـل 2
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  دراًاـز مبـد العزيـه عبـب ادـتغ
  اهـيتعش  ل أنـن قبـه مـوعاجل

  
        

       
 
 

      
1
        
23  

4:      
 

   
                                                

)). یوسـف بـن یحـیى بـن عبـد الرحمـن بـن یغمـراسـن: ((في اللمحـة البدریـة 1
 .وھـذا خطـأ؛ ومـا جـاء في اإحاطـة ھـو الصحیـح

  .ھـذه زائـدة في الزیتونـة 2
  .لملكیـة؛ والصـواب مـا جـاء في الزیتونـة وا))بدجـا أمـره: ((كتـب في ج 3
وبإفریقیـة؛ إبراھیـم ابـن األمیـر أبي یحـیى أبي بكـر : ((في اللمحـة البدریـة 4

  )).ابـن أبي حفـص بـن إسحـاق ابـن األمیـر أبي زكریـاء

     

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


278 
 

 
     

1 
   

      2 
      
     3 

      
4،     5،

   6  7،

      

                                                
  )).الھونـش: ((في اللمحـة البدریـة 1
عـلى : ((ھكـذا كتبـت في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا كتبـت محرفـة في ج 2

 . والمقصـود ھنـا ھـو تحقیـق مـا وعـده مـن إجازتـھ في أسطولـھ. ))أسخاتـھ
 )). أشیاعـھ: ((ھكـذا كتـب في الملكیـة والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في ج 3
  .م1365/ھـ767 4
  .أي برشلونـة 5
 )).إلجـازة: ((ھـذا مـا كتـب في ج، بینمـا كتـب في الملكیـة والزیتونـة 6
 .تراستمـارا أخـو بیـدرو غیـر الشـرعيھـو الكونـت ھنـري دي  7
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   1. 2
     
    

     
       
3       


     4، 


  

                                                
 .م1365/ھـ767 1
 .یوجـد ھنـا حیـز فـارغ 2
  .وقـد صـوب ذلـك عنـان)). التأنیـث: ((كتـب في النسـخ الثـالث 3
وھي . أي بلـد في جنـوب فرنسـا وفي أقـصى الشمـال الغـربي مـن إسبانیـا 4

  .La Gauleالمعروفتة بـ 
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  4    
     

                                                
ـلى الحـدود الفرنسیـة اإلسبانیـة؛ وتعتبـر كثغـر ؛ وتقـع عBayonneتسـمى  1

  .لوالیـة غسكونیـة الفرنسیـة
إذ كـان ـ آنـذاك ـ یحتـل . یقصـد بـھ صاحـب أنقلتـرا المدعـو إدوارد الثالـث 2

 .أكوتیـن وجویـن الفرنسیتیـن: والیـتي
 .یقصـد إدوارد األمیـر األسـود 3
  .ھكـذا 4
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1      
       

       

 2     
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   4؛ 
 5     

                                                
 .وجـدت في الملكیـة والزیتونـةسقطـت في ج؛ بینمـا ) في( 1
  ).األمیر األسود. (وقـد استنتج عنان أنھ األمیر إدوارد ولي العھد. أي األمیر 2
  .أي مـن المخادعیـن لـھ 3
  .أي تحـت طاعـة أخـي بیـدرو؛ الكونـت ھنـري دي تراستمـارا 4
  .ینیھبالد البشكنس المتواجدة غرب جبال البیر؛ Navarraھي نباره؛ أو مملكة  5
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  .م1366الموافـق لـ   1
  .یقصـد بھـا فرنسـا 2
  . ھي الحدائـد الـتي تثبـت في أسفـل الرمـح 3
  )).تقلقلھـم: ((ھكـذا في الملكیـة والزیتونـة؛ أمـا ج فكتـب فیھـا 4
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1.
2،
      

       


        
     
  

       


  3 

4
       

                                                
  .الكونـت ھنـري دي تراستمـارا 1
 .أي الـدوق النكستـر 2
  )).أخـوه نطیـة: ((ونـةھكـذا في الملكیـة وج؛ بینمـا كتـب في الزیت 3
  .الكونـت ھنـري دي تراستمـارا 4
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    1 .

  
      


      2 
       

  

   
   3    

4،  
  

                                                
: وفي الزیتونـة)). لكونھـم كشفـاء فكشفوھـم: (ھكـذا في الملكیـة؛ أمـا ج 1

  )).لكونھـم كتفـًا فكشفـوا إیاھـم((
 .زائـدة في الملكیـة والزیتونـة) مثـل(كلمـة  2
  .ا عنـانوقـد صوبھـ)). في نفسـھ: ((كتبـت في النسـخ كلھـا 3
  .أي األراغونیـة 4
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  2 .  
3،       
4 
      

 5   
6 
       
7،

                                                
  .ھـذه الكلمـة وضعھـا عنـان لیستقیـم المعـنى 1
 .؛ والصحیـح مـا جـاء الملكیـة))العظیمـة((حرفـت في ج؛ فكتتب  2
 .أرض أراغـون 3
  .؛ فصوبـت))بحمـد: ((كتبـت في ج، والزیتونـة 4
 .سقـط مـا كتـب بیـن الحاصرتیـن في الملكیـة والزیتونـة 5
  .؛ واألولى أنسـب))یجـرى: ((ذا كتـب في ج؛ أمـا في الملكیـة فكتـبھكـ 6
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 5،    
        

                                                
وقـر : ((، وفي ج))وقـرر رده: ((ھكـذا كتـب في الزیتونـة؛ أمـا الملكیـة فكتـب 1

  .واألولى أنسـب)). ردده
 )).والطلـب بالتبعـات: ((كتـب في الزیتونـة وج 2
  )).وطرحـوا: ((الملكیـة ھكـذا كتـب في ج، والزیتونـة؛ بینمـا كتـب في 3
 .الزیـادة ھـذه موجـودة في الملكیـة والزیتونـة 4
 .حشـد المسلمیـن: ولعلھـا. ھكـذا 5
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1  2.  
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4      
 5  

                                                
  )).والھیبـة: ((ھكـذا في ج، والملكیـة، أمـا في الزیتونـة 1
  )).عالیـة: ((ھكـذا في الملكیـة وفي ج 2
براعـة في وصـف الفـن أبـدى ابـن الخطیـب ـ مـن الفقـرات السابقـة ـ دقـة و 3

كمـا أظھـر تمكنـًا واضحـًا . الحـربي المتبـع آنـذاك؛ لـدى ملـوك النصـارى
  ومعرفـة باألوضـاع الجغرافیـة لفرنسـا وإسبانیـة في ذلـك العصـرز

  )).مـداق: ((ھكـذا كتـب في النسختیـن؛ أمـا الزیتونـة فكتـب فیھـا 4
  )).وعظمـھ: ((ا الملكیـة فكتـبھكـذا كتـب في ج، والزیتونـة؛ أمـ 5
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1، 


  2،   

      
      

3

                                                
  )).لـدرئ لعـدوه: ((ھكـذا كتـب في الملكیـة والزیتونـة؛ أمـا في ج؛ فكتـب 1
ذكـر مـن قبـل؛ وھـو أحـد وزراء الغـني باللـھ؛ كـان ھـو سبـب الثـورة الـتي  2

 . م1366/ھـ767قامـت ضـده سنـة 
  )).قربـة: ((تـب فیھـاھكـذا كتـب في الملكیـة والزیتونـة؛ أمـا ج؛ فك 3
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1
     2  

 3      

     4  
5      


      
      
 6 



                                                
  .؛ فصـوب ذلـك عنـان))توعـد: ((كتـب في النسـخ والثـالث 1
  .؛ فصـوب عنـان ذلـك))واستعفـت: ((حرفـت فكتبـت في النسـخ الثـالث 2
 .كلمـة ذویھـم أضافھـا عنـان؛ مـن استقامـة المعـنى 3
 .أي األمـالك السلطانیـة 4
  .األرض؛ الذیـن یفلحونھـا ویزرعونھـا ھـم المعمـرون وعمـال: العامریـون 5
 .؛ فصوبھا عنان))تخلصت من: ((حرفت ھذه العبارة فكتبت في النسخ الثالث 6
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  4     
       
      

      
    5
      

                                                
  .كتبـت ھكـذا في النسـخ الثـالث 1
: فھـو: أمـا ظئـر الرجـل. األظـآر؛ مفردھـا ظئـر؛ وھـي المرضعـة لغیـر ابنھـا 2

  .ابنـھ مـن الرضـاع
 .ذا صوبـت؛ لـ))مدفـن: ((في ج 3
  )). خافـت: ((حرفـت في الزیتونـة، وج؛ فكتـب 4
 .مـن الملكیـة والزیتونـة)) في(( 5
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  3 4 
       
5      
6، 
     

                                                
 .واألخـدان؛ مفردھـا خـدن؛ أي الصاحـب والرفیـق. ھكـذا في النسـخ الثـالث 1
یعتقـد عنـان أنـھ یقصـد المارستـان المنصـوري الكبیـر؛ الـذي شیـده  2

م؛ في الموضـع المسـمى 1284/ھـ683وون سنـة السلطـان المنصـور بـن قـال
میـدان بیـن القصریـن بالقاھـرة؛ وذلـك ألن ھـذا المارستـان قریـب العھـد 

  .بعصـر ابن الخطیب
؛ بینما یرى عنان أن الماضي أنسب ))اخترعـھ: ((كتب في النسخ الثالث 3

 .لسیاق الكالم
  .لتصویـب؛ فلـزم ا))وأجـرات: ((كتـب في النسـخ الثـالث 4
  .العبـارة مـا بیـن الحاصرتیـن أضیفـت مـن الملكیـة والزیتونـة 5
 .؛ ومـا جـاء أعـاله أصـوب))الذكـر: ((كتـب في ج 6
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 ﴾3،    
     4  
 
       

                                                
 .؛ ساقطـة في ج؛ بینمـا ذكـرت في الملكیـة والزیتونـة))وأطـراف(( 1
ا َیُقوُلـَن َفاْصِبـْر َعـَلى َمـ (: اقتبـاس مـن قولـھ تعـالى في اآلیـة الكریمـة 2

َوَسّبـْح ِبَحْمـِد َرّبـَك َقْبـَل ُطُلـوِع الّشْمـِس َوَقْبـَل ُغُروِبَھـا َوِمـْن آَنـاِء الّلْیـِل َفَسّبـْح 
 .130: سـورة طـھ؛ اآلیـة. )َوأْطـَراَف الّنَھـاِر َلَعّلـَك َتـْرَضى

َس فَبـَغى َعَلْیِھـْم وآَتْیَنـاُه إّن قـاُروَن َكـاَن ِمـْن قـْوِم ُمـو (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3
ِمـَن الُكُنـوِز َمـا إّن َمَفاِتَحـُھ َلَتُنـوُء ِباْلُعْصَبـِة ُأوِلـي الُقـّوِة إْذ قـاَل َلـُھ قْوُمـُھ َال 

  .76ك ‘سـورة القصـص؛ اآلیـ. )َتْفـَرْح إّن الّلـَھ َال ُیِحـّب الَفِرِحیـَن
  .راء أو األجـرالكـ: یقصـد ھنـا بكلمـة الـكـرى 4
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 .البنـاء: البـنى؛ مفـرده 1
؛ وتقـع جنـوب قرطبـة Archlidonaتسـمى أیضـًا أرشدونـة؛ وباألسبانیـة  2

  .وشمـال مالقـة؛ وھي تتبعھـا؛ كمـا أنھـا قریبـة مـن قشتالـة
 .بئـر بألـة الستخـراج میـاه السـقي 3
  )).معقـل: ((حرفـت فكتبـت في النسـخ الثـالث 4
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1
        

    2 * 
      

                                                
 )).لـدور: ((ـذا كتبـت في ج؛ أمـا الزیتونـة والملكیـة؛ فكتبـت فیھمـاھك 1
 .ھـذه ھي بدایـة الجـزء الثـاني مـن نسخـة الزیتونـة لمخطـوط اإلحاطـة * 2
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        1
       
       
      
 2،  3، 

      

  4     5،
       
 
       


      6 

                                                
وكلمـة الجـوف یقصـد بھـا . ؛ فصوبھـا عنـان))الخـوف((حرفـت إلى  1

  .ومقابلھـا كلمـة القبلـة؛ وتعـني الجنـوب. الشمـال
  )).متحرضـًا: ((ھكـذا في ج؛ أمـا في الملكیـة فكتـب 2
 .؛ فلـزم التصویـب))األول: ((كتـب في ج، والزیتونـة 3
 .ھـذه العبـارة موجـودة في ج 4
 .ھـذه العبـارة موجـودة في الزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في الملكیـة، وج 5
 .ھكـذا وردت في النسـخ الثـالث 6
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4
       

       
    

                                                
 .وجود في ج، والملكیة؛ بینما سقط في الزیتونةما ورد بین الحاصرتین م 1
 )).البقعـة: ((ھكـذا كتـب في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا كتـب في ج 2
ُیِریـُدوَن ِلُیْطِفُئـوا ٌنـوَر الّلـِھ ِبأفَواِھِھـْم َوالّلـُھ ُمِتـّم  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

 .8: ورة الصـف؛ اآلیـةسـ. )ُنـوِرِه، َوَلـْو َكـِرَه الَكاِفـُروَن 
  )).ولـوى: ((ھكـذا كتـب في ج، والملكیـة؛ أمـا الزیتونـة فكتـب 4

     

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


297 
 

      


      
      1، 
     

      
 



  


2
       
       
  

                                                
  .فلـزم التصویـب)). الغـربي: ((، أمـا الملكیـة فكتـب))الغـرى: ((كتـب في ج 1
 .ذكـرت في الزیتونـة؛ وسقطـت في النسختیـن األخرییـن)) لمـن((كلمـة  2
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5،
     6  
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9
   

                                                
: یتونـة؛ والملكیـة؛ بینمـا وردت في ج ھكـذاھـذه العبـارة جـاءت في الز 1

  )).أكثـر جمعـًا وأظھـر عـددًا((
  .وھذا محرف)). هللا: ((ھكذا كتبت في الزیتونة والملكیة؛ أم ج؛ فكتب فیھا 2

  )).الذمـار: ((كتبـت ھكـذا في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا كتـب في ج 3
  )).اللـھ تعـالى: ((في نفـح الطیـب 4
  )).المتفرقـة: ((سـھنف 5
 )).كبیـر دیـن النصرانیـة: ((في نفـح الطیـب 6
 )).یصادفـون: ((في ج 7
 )).یكبـرون: ((في نفـح الطیـب 8
 .:كلمـة لھـم ساقطـة في ج، وفي نفـح الطیـب 9
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 10. 11 

                                                
: وقـد حرفـت في الزیتونـة فكتبـت. توافقـوا: رفى ورافى وتـرفى القـوم 1

 .یرقـع: ؛ ومعناھـا))ویرفـو: ((ح الطیـبوكتبـت في نفـ)). ویـرمى((
 )).القطـر: ((في النفـح 2
 )).یدمثـوا: ((نفسـھ 3
  )).ارتضـاه مـن أمتـھ الطاعـة: ((نفسـھ 4
 )).في: ((نفسـھ 5
  )).سقیـة: ((كتبـت في ج، والملكیـة 6
 )).البـالد والعبـاد: ((كتبـت في الزیتوزنـة 7
  .أما التالد والتالد؛  فھو المال القدیم الموروث. دھو المال الحدیث المستج: الطارف 8
  .في نفـح الطیـب)) المستضعـف: ((سقطـت كلمـة 9

 . الھـالك: ومعناھـا)). البـوار: ((في النفـح 10
 )).للدیـن المنقطـع مـن وراء البحـار: ((نفسـھ 11
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2 3 
    
       


       
4      5، 6 
    7 
   8، 

 9 ،﴿ 10

                                                
 )).ُمْضغـة: ((نفسـھ 1
   )).نھزكـم: ((في النفـح 2
  )).الـذي: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3
  .؛ فصوبـت))الخسـران: ((كتبـت في الملكیـة 4
  )).عـدو دیـن اهللا تعـالى: ((في نفـح الطیـب 5
 )).مـن: ((نفسـھ 6
 .؛ وھـو تحریـف))ویصیـر: ((في ج 7
 )).عنـھ ملھـوف: ((في نفـح الطیـب 8
. )ّلـُھ ِلْلَجِبیـِنَفَلّمـا أْسَلّمـا َوَت(: إحالـة إلى قولـھ تعـالى في اآلیـة الكریمـة 9

 .103: سـورة الصافـات؛ اآلیـة
 .؛ وصوبـت))وذلـك((كتبـت  10
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﴾1.       

   2   3
       
45 6
7 8
       

     9  ﴿


  
﴾10.      1 

                                                
َوِمـَن الّنـاِس َمـْن َیْعُبـُد الّلـَھ َعـَلى َحـْرٍف َفـإْن أَصاَبـُھ  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

َخِسـَر الدُّْنَیـا َواآلِخـَرِة َخْیـٌر اْطَمـأّن ِبـِھ َوإْن أَصاَبْتـُھ ِفْتَنـٌة اْنَقَلـَب َعـَلى َوْجِھـِھ 
  .11: سـورة الحـج؛ اآلیـة. )َذِلـَك ُھـَو الُخْسـَراُن الُمِبیـُن 

 )).عـلى الشھـادة المبوئـة دار الخلـود: ((في نفـح الطیـب 2
 . سقطـت في الملكیـة)) في(( 3
 )).عـلى عـدوه المحشـور إلیـھ المحشـود: ((نفسـھ 4
  .المكیـة ساقطـة في)) صبـرا(( 5
  )).وبیعـًا مـن اهللا تكـون: ((في نفـح الطیـب 6
  .في نفـح الطیـب)) مـن: ((سقطـت كلمـة 7
 )).تعیـن: ((في نفـح الطیـب 8
 )).أمریـھ: ((نفسـھ 9

  . 52سـورة التوبـة؛ اآلیـة  10
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2
  3     
4   


    
    5

 6.    


       
7

8

                                                                                                 
  )).خمـدت: ((في نفـح الطیـب 1
  )).خبـت: ((نفسـھ 2
  )).الرجولیـة: ((نفسـھ 3
  )).تعسـر: ((الطیـبفي نفـح  4
 )).إطفـاء سناھـا: ((نفسـھ 5
  .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن نفـح الطیـب 6
  )).الیـوم تـرعى لھـذه المساجـد الكـرام الذِّمـم: ((في نفـح الطیـب 7
  .أضیفـت ھـذه العبـارة مـن نفـح الطیـب 8
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 1 
2

23
4 . 

5،  6   
  7.
       8

9
 10      
11 
     

                                                
 )).الغفلـة المغتـرون: ((في نفـح الطیـب 1
 )).یحـقو: ((في الزیتونـة 2
 )).الكفـر الرقـاب: ((في نفـح الطیـب 3
 .ھـذه العبـارة مـن نفـح الطیـب 4
  .وھـو العـش: األوكـار؛ مفردھـا وكـر 5
 )).العیـث: ((في نفـح الطیـب 6
 .ھـذه العبـارة مـن نفـح الطیـب 7
 )).باللـھ: ((في الملكیـة 8
  .مـن نفـح الطیـب ؛ وصوبـت))تقـد، تعـد،: ((كتـب في النسـخ الثـالث 9

 .سقطـت في الملكیـة وج، وفي نفـح الطیـب 10
 .ھـذه العبـارة سقطـت في نفـح الطیـب 11
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﴿ ﴾1؛ 

     2
3
456
    ﴿﴾7. 
       

8.    9 .

                                                
  .22: سـورة الذاریـات؛ اآلیـة 1
وصححـت )). یضجـر: ((، وفي ج))یحضجـر: ((كتبـت في الزیتونـة والملكیـة 2

ء یذھـب إلى الصحـرا: وكلمـة ُیْصِحـر معناھـا. وصححـت مـن نفـح الطیـب
  .ویسیـر فیھـا

 )). وال الصداقـة: ((اإلضافـة مـن نفـح الطیـب؛ حیـث كتـب 3
  .صوبـت مـن نفـح الطیـب 4
 )).مـن: ((في النفـح 5
 ...))الـولّي الحمیـد والغـنّي الـدني: ((نفسـھ 6
: اآلیـةسـورة فاطـر؛ . )إْن َیَشـأ ُیْذِھْبُكـْم َوَیـأِت ِبَخْلـٍق َجِدیـٍد  (: اآلیـة ھكـذا 7

: وفي سـورة إبراھیـم جـاءت ھكـذا ـ أیضـًا ـ حیـث یقـول سبحانـھ وتعـالى. 16
ألـَْم َتـَر أّن الّلـَھ َخَلـَق الّسَمـاَواِت َواَألْرَض ِباْلَحـّق إْن َیَشـأ ُیْذِھْبُكـْم َوَیـأِت (

 . 19: سـورة إبراھیـم؛ اآلیـة. )ِبَخْلـٍق َجِدیـٍد 
  .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). المساعـات: ((كیـةكتبـت في ج، والمل 8
  )).وتزاحمـت عـلى أندیتـھ الجماعـات: ((كتبـت نفـح الطیـب 9
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  1 ،  2 
3. ﴿﴾4، 5
56 
        

7
 8 . 
9،1

                                                
 )).في یدیـھ: ((في نفـح الطیـب 1
  .سقطـت في نفـح الطیـب)) في الشدایـد: ((عبـارة 2
 .نقلـت ھـذه العبـارة مـن نفـح الطیـب 3
أّمـْن َیْبـَدُأ الَخْلـَق ُثـّم  (: المعـنى؛ أقربھـا اقتبـاس مـن آیـات عدیـدة في ھـذا 4

ِیِعیـُدُه َوَمـْن َیْرُزُقُكـْم ِمـَن الّسَمـاِء َواَألْرِض أِئَلـٌھ َمـَع الّلـِھ ُقـْل َھاُتـوا ُبْرَھاَنُكـْم إْن 
ثـم یؤكـد ھـذا بقولـھ سبحانـھ . 64: سـورة النمـل؛ اآلیـة. )ُكْنُتـْم َصاِدِقیـَن 

إَلْیـِھ َمْرِجُعُكـْم َجِمیعـًا َوْعـَد الّلـِھ َحقـًا إّنـُھ َیْبـَدُأ الَخْلـَق ُثـّم ُیِعیـُدُه  (: ـالىوتع
ِلَیْجـِزَي الِذیـَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا الّصاِلَحـاِت ِباْلِقْسـِط َوالِذیـَن َكَفـُروا َلُھـْم َشـَراٌب 

  .4: سـورة یونـس؛ اآلیـة. )َكاُنـوا َیْكُفـٌروَن ِمـْن َحِمیـٍم َوَعـَذاٌب أِلیـٌم ِبَمـا 
  )).َمـْن: ((في نفـح الطیـب 5
ُھـَو الـِذي ُیِریُكـْم آَیاِتـِھ َوُیَنـّزُل َلُكـْم ِمـَن الّسَمـاِء  (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 6

 . 13: سـورة غافـر؛ اآلیـة. )ِرْزقـًا َوَمـا َیَتَذّكـُر إّال َمـْن ُیِنیـُب 
  )).أَثـمَّ: ((في نفـح الطیـب 7
 .سقطـت في الزیتونـة 8
  )).إلیـھ موائـد الفضـل، ونـزه الجھـل: ((في نفـح الطیـب 9
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 2
 3    4، 
  

     
5 




 6     


        


                                                                                                 
أمـا في النفـح؛ فقـد وردت العبـارة . مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 1

 )).موائـد الفضـل وثـرة الجھـل: ((ھكـذا
 )).لعظمتـھ: ((في نفـح الطیـب 2
  )).مواعیـد: ((نفسـھ 3
  .سقطـت في نفـح الطیـب)) أنتـم: ((كلمـة 4
  ...)).واالستعداد للرحیل إلى دار الحق: ((وفي نفح الطیب)). للرحیل: ((في ج 5
  )).أخبزتـھ: ((في الزیتونـة 6
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1،2

        3

 4
      

      5
      
    6   
      

  7     
    
  8،    

                                                
ا َتَأّخـَر ِلَیْغِفـَر َلـَك الّلـُھ َمـا َتَقـّدَم ِمـْن َذْنِبـَك َوَمـ (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1

 .2: سـورة الفتـح؛ اآلیـة. )َوُیِتـّم ِنْعَمَتـُھ َعَلْیـَك َوَیْھِدَیـَك ِصَراطـًا ُمْسَتِقیمـًا 
   )).ورمـت: ((في نفـح الطیـب 2
  )).بـھ: ((في نفـح الطیـب 3
 .تنتسبـون إلیـھ)): تعتـزون((المقصـود بكلمـة  4
  )).الغـرض: ((في النفـح والملكیـة 5
  .سقطـت في نفـح الطیـب)) ا دھـممـ(( 6
 )).الـتي یعلـو علیھـا واعـظ وخطیـب: ((في نفـح الطیـب 7
 )).الطاعـة: ((نفسـھ 8
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 2      
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4 



                                                
  )). أْغَضـْوا عنـھ عیونھـم: ((في نفـح الطیـب 1
 .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). المنقمـان: ((في النسـخ الثـالث 2
  )).متراكمـة: ((في نفـح الطیـب 3
  )).فتحھـا(( :نفسـھ 4
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 1     
     
      
   2، 
     
     
34،

 ﴿    
﴾5﴿    


﴾6 ﴿  
﴾7﴿  

                                                
  )).عـادة: ((نفسـھ 1
   )).العثـار: ((في نفـح الطیـب 2
 .سقطـت في نفـح الطیـب)) یـا كریـم: ((عبـارة 3
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة، ونفـح الطیـب 4
 .7: سـورة محمـد؛ اآلیـة 5
  .123: سـورة التوبـة؛ اآلیـة 6
 .139: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة 7
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  ﴾1.  2 
    3،


      4 

      

5    
  67  8 

                                                
 .200: مـران؛ اآلیـةسـورة آل ع 1
َوَأِعـّدوا َلُھـْم َمـا اْسَتَطْعـُتـْم ِمـْن ُقـّوٍة َوِمـْن ِرَبـاِط (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 2

الَخْیـِل ُتْرِھُبـوَن ِبـِھ َعـُدّو الّلـِھ َوَعُدوَُّكـْم َوآَخِریـَن ِمـْن ُدوِنِھـْم َال َتْعَلُموَنُھـُم الّلـُھ 
. )ـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َشـْيٍء ِفي َسِبیـِل الّلـِھ ُیـَوّف إَلْیُكـْم َوأْنُتـْم َال ُتْظَلُمـوَنَیْعَلُمُھـْم َوَم

  .60: سـورة األنفـال؛ اآلیـة
  )).وغبطوھـا: ((في نفـح الطیـب 3
 )).شیـم النفـوس السنیـة: ((نفسـھ 4
  .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) تعـالى(( 5
وقـد استمـد ھـذا القـول مـن حدیـث )). كالبنـاء: ((بكتبـت في ج، ونفـح الطیـ 6

قـال   :عـن أبي مـوسى األشعـري رضي اهللا عنـھ قـال: حدیـث شریـف جـاء فیـھ
المؤمـن للمؤمـن كالبنیـان َیُشـدُّ بعُضـھ ((   : رسـول اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم

 . )ي ومسلـممتفـق علیـھ، ورواه البخـار(  .؛ وشبـك بیـن أصابعـھ))بعضـًا
 )).المرسـوس: ((حرفـت في الملكیـة فكتبـت 7
 )).ھـذا العـدو: ((في نفـح الطیـب 8
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    3

 4   5 
   

  6  
      
  7    
  
8 . 1  

                                                
  )).وحوطـوا: ((نفسـھ 1
 )).أوالدكـم: ((نفسـھ 2
   )).واھجـروا: ((في نفـح الطیـب 3
 )).البقیـة: ((في ج، ونفـح الطیـب 4
 )).أي اتركـوا بقیـة وفضلـة 5
 .وصححـت مـن نفـح الطیـب)) لكـممـن : ((في ج، والملكیـة 6
  )).رضعـاء: ((في النفـح، وج 7
 .أي الصعـب 8
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2     
 3     
     4 
5   6 
      
      
7      
8
       
﴿﴾9. 
      ﴿

                                                                                                 
  )).معامالتكـم: ((في نفـح الطیـب 1
 )).ومھمـا لقیتـم: ((نفسـھ 2
   )).البنیـن: ((في نفـح الطیـب 3
  )).ألجلھـا: ((في ج، ونفـح الطیـب 4
  )).فإنكـم: ((في نفـح الطیـب 5
 )).وكنـف: ((نفسـھ 6
  )).مالمسھـا: ((سـھنف 7
  )).فاعلمـوا: ((نفسـھ 8
َوقاِتُلوُھـْم َحـّتى َال تُكـوَن ِفْتَنـٌة َوَیُكـوَن الّدیـُن ِلّلـِھ فـإْن (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 9

 .193: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )اْنَتَھـْوا َفـَال ُعـْدواَن إّال َعـَلى الّظاِلِمیـَن 
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 ﴾1. 



 ﴿
  
﴾2. 3    
4،  5 

        
 6     
       

7.     
8

                                                
أِقـِم الّصـَالَة َطـَرَفِي الّنَھـاِر َوُزَلفـًا ِمـَن الّلْیـِل إّن َو (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

  . 114: سورة ھود؛ اآلیة. )الَحَسَنـاِت ُیْذِھْبـَن الّسـیِّـَئـاِت َذِلـَك ِذْكـَرى ِللّذاِكِریـَن 
  .5: سـورة فاطـر؛ اآلیـة 2
  .أي ارجعـوا سراعـًا 3
  .أي خلیـط مـن العیـوب واألدنـاس 4
  )).الذنـب: ((نفـح الطیـب في 5
  )).طـرق: ((نفسـھ 6
 )).بالضرائـر: ((وفي نفـح الطیـب)). الغرایـز الفرایـر: ((في ج 7
 .ھـذه العبـارة سقطـت في نفـح الطیـب 8
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 6 
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  )).سبقناكـم: ((في نفـح الطیـب 1
  .؛ وھـو أصـوب))لدینـا: ((نفسـھ 2
  )).وتقـدم قبلكـم إلى مواقـف الصبـر: ((نفسـھ 3
   )).ال تـرضى بالفـرار: ((في نفـح الطیـب 4
َال َیْصَالَھـا إّال (: وفي ذلـك قـال سبحانـھ وتعـالى. أي نحتـرق بنـار شدیـدة 5

 .15: سـورة اللیـل؛ اآلیـة )األْشـَقى
 )).لمـن: ((في نفـح الطیـب 6
 )).فإنـھ یقبـل: ((نفسـھ 7
  )).االھتمـام: ((نفسـھ 8
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 ﴿﴾2. 

        
       

      
3 .   
     


 ﴿

     
﴾[4 .

  ﴿

                                                
  .))كفیـال: ((نفسـھ 1
 .5: سـورة الفاتحـة؛ اآلیـة 2
  .؛ وصوبـت مـن النفـح))رجاؤنـا: ((في النسـخ الثـالث 3
َوَلّمـا َبـَرُزوا ِلَجاُلـوَت َوُجُنـوِدِه قاُلـوا َرّبـَنـا أْفـِرْغ َعَلْیَنـا  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 4

سـورة البقـرة؛ . )الَكاِفِریـَنَعَلْیَنـا َصْبـرًا، َوَثّبـْت أْقَداَمَنـا، َواْنُصْرَنـا َعـَلى الَقـْوِم 
  .  250: اآلیـة

     

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


316 
 

   *
 
  ﴾1.  

  2    
      
    

      
      

   3 
4      
      
    5   

      
                                                

الِذیـَن َقـاَل َلُھـُم الّنـاُس إّن الّنـاَس َقـْد َجَمُعـوا َلُكـْم َفاْخَشْوُھـْم (: اآلیتان ھكذا 1
اللَّـِھ  َفاْنَقَلُبـوا ِبِنْعَمـٍة ِمـَن* َفَزاَدُھـْم إیَمانـًا وَقاُلـوا َحْسُبَنـا اللَّـُھ َوِنْعـَم الَوِكیـُل 

. )َوَفْضـٍل، َلـْم َیْمَسْسُھـْم ُسـوٌء، َواّتَبُعـوا ِرْضـَواَن اللَّـِھ، َواللَّـُھ ُذو َفْضـٍل َعِظیـٍم 
 .174ـ  173: سورة آل عمران؛ اآلیتان

 )).مـن إخواننـا: ((في نفـح الطیـب 2
  )).نبیھـم: ((نفسـھ 3
  ...)).ومدافعـةسلطانھـم بتلـك األقطـار واألمصـار، : ((نفسـھ 4
 )).فارسـل. فاسـل: ((ھكـذا في النفـح؛ أمـا الملكیـة وج 5
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 1 .  
    2.   
      
      
        

     3  

      
     
 

     4. 
      

                                                
وذكـر المقـري في كتابـھ أن . ھنـا ینتـھي النـص كمـا ورد في نفـح الطیـب 1

ھـذه الموعظـة كتبھـا عـلي بـن الخطیـب؛ ولیـس والـده لسـان الدیـن؛ وذلـك 
إلى الرعیـة مـن أجـل  وھي عبـارة عـن نـداء. عـلى لسـان السلطـان

  .استنھاضھـا للجھـاد في سبیـل اللـھ
 .م1365الموافـق لـ   2
  )).أضیـق: ((في الملكیـة 3
یفھـم مـن ھـذا القـول؛ أن كاتـب الخطـاب السابـق ھـو لسـان الدیـن؛ ولیـس  4

 .ابنـھ كمـا ورد في نفـح الطیـب
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      1 

 

 
       

       
       

     
     
     
       
2،

      3،
                                                

  )).وضـم: ((في الملكیـة 1
 .وكـان وزیـرًا للغـني باللـھ. ھسبقـت اإلشـارة إلیـ 2
وموقعـھ في . أحـد أبـواب حي القصبـة الجدیـدة في غرناطـة: بـاب البنـود 3

ومـا . ویفصلـھ نھـر َحـَدرُّه عـن قصـر الحمـراء. مقبـل قصـر الحمـراء القدیـم
  . یـزال بـاب البنـود قامـًا إلى اآلن
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     1

     
       

                                                
وصـب ھـذا مـن )). وبـراز((: ، وفي ج))وبـواز: ((كتبـت في الملكیـة 1

  .الزیتونـة
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1،     
  2،
    
      
      
      
      
      
 3،4 5 

                                                
  .كـل أرض بھـا أشجـار كثیـرة: الشعـراء 1
  .أي الجمـع المتكاثـف مـن األحصنـة والـدواب البدینـة المخصصـة للحمـل 2
أّمـْن َجَعـَل األْرَض َقـَرارًا َوَجَعـَل ِخَالَلَھـا أْنَھـارًا  (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 3

ـا َرَواِسَي َوَجَعـَل َبْیـَن الَبْحَرْیـِن َحاِجـزاًَ أإَلـٌھ َمـَع اللَّـِھ َبـْل أْكَثُرُھـْم َال َوَجَعـَل َلَھ
  .61: سـورة النمـل؛ اآلیـة. )َیْعَلُمـوَن 

َقاُلـوا َیـا َذا الَقْرَنْیـِن إّن َیأُجـوَج َوَمأُجـوَج  (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 4
َفَھـْل َنْجَعـُل َلـَك َخْرجـًا َعـَلى أْن َتْجَعـَل َبْیَنَنـا َوَبْیَنُھـْم ُمْفِسـُدوَن ِفي األْرِض 

  .94: سـورة الكھـف؛ اآلیـة. )َسـدًا
  .؛ وصوبـت مـن الملكیـة))المـودة: ((كتبـت في ج 5
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     1


     

       

2

        
    
      3، 

      
 
   4  

     
        

                                                
  )).المتربـة: ((في ج 1
  )).نجاتھـا: ((في ج 2
  )).بمالنـا: ((نفسـھ 3
 )).وطھـر: ((في الملكیـة 4
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    1   
      2 
        
3    

 
        
4    5، 
        
       
       
    6،

                                                
 .؛ فصوبـت مـن الزیتونـة))نطـق: ((في ج 1
 )).إلى: ((في ج 2
  )).الحـال: ((نفسـھ 3
  )).أوقفنـا، وقفنـا: (حرفـت في الزیتونـة والملكیـة؛ فكتبـت 4
إْذ أَوى الِفْتَیـُة إَلى الَكْھـِف َفَقاُلـوا َرّبـَنـا آِتَنـا ِمـْن  (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 5

  .10: سـورة الكھـف؛ اآلیـة. )َوَھـّيْء َلَنـا ِمـْن أْمِرَنـا َرَشـدًا َلُدْنـَك َرْحَمـًة 
تكمـن خطورتھـا في . قرحـة خبیثـة تتعاظـم أسفـل القـدم: الشأفـة ھي 6

استأصـل : ((وعـلى ھـذا شـاع قولھـم. استئصالھـا؛ فـإذا تـم ذلـك مـات صاحبھـا
؛ أي عداوة ))بینھم شأفة: ((ًاویقال أیض. ؛ أي ھلـك، وأزیل من أصلھ))شأفتـھ
  . ؛ أي أزال عداوتھم وأذاھم))استأصل اهللا شأفتھم: ((ثم یقولون. بغیضة
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1،   

2،

3 4،5 
5        
       
    6 

   7   
      

  8،  


                                                
وھي ساحـة الـدار، أو كـل بقعـة لیـس فیھـا : العرصـة؛ جمعھـا عرصـات 1

وسمیـت عرصـة؛ بحكـم أنھـا موضـع العتـراص الصبیـان؛ أي یلعبـون . بنـاء
  .ویمرحـون فیھـا

 .عـة فـوق العشـرة تسـمى الّركـبالجما 2
  )).ھتـف: ((، وفي الزیتونـة))حفـت: ((، وفي الملكیـة))خفـت: ((كتـب في ج 3
 .الداھیـة: الغاشیـة ھنـا 4
 )).العفـاف والتقـوى: ((في الملكیـة 5
  )).وملـوا: ((في ج 6
  .ھـم األوغـاد مـن النـاس؛ ھكـذا للمفـرد وللجمـع: الطََّغـام 7
 .لشیطـانأي ا 8
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2      
      
      
        


     

3،4
4

    


        
                                                

  )).الغـرة: ((، وفي الملكیـة))العـزة: ((في الزیتونـة 1
  )).داروا: ((في ج 2
  )).الدبـرة: ((في ج 3
  )).یـروف: ((في الملكیـة والزیتونـة 4
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 1
    
     
  2،  
       

      3.
     
  4

      
      

  

 5،   
      

                                                
 .التدافـع: المقصـود بالتداحـر 1
 .الضعـف والركاكـة: الثـأي 2
  .ج، والملكیـة مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة؛ بینمـا ذكـر في 3
  )).فشدھـا: ((في ج، والملكیـة 4
أضیفـت الزیـادة مـن الزیتونـة؛ بینمـا كتبـت في ج؛ كلمـة الفاضـح بعـد كلمـة  5

 .الحیـن اآلتیـة
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    3  
      4

     
       
       

      
       

      
                                                

. )َوَوَقـَع الَقـْوُل َعَلْیِھـْم ِبَمـا َظَلُمـوا َفُھـْم َال َیْنِطُقـوَن (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 1
 .85: ؛ اآلیـةسـورة النمـل

  .الحیـرة والدھشـة: البھـت ھنـا 2
  )).مـن تجاریـھ: ((في ج 3
ألن ریـة والیـة أندلسیـة )). أحـواز أریـھ: ((حرفـت في ج، والملكیـة؛ فكتبـت 4

  .تضـم مدینـة مالقـة وأحوازھـا الممتـدة إلى الشمـال الغـرب
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 1 
2، 

     
      

      

      
       


                                                
  .أي بكینـا بكـاء شدیـدًا 1
  .م مـن الذلـةأي أكرمناھـم وأقلناھـ 2
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 1     
      
      
  2
      
      

 ﴿
 ﴾3:﴿ ﴾4، 

     

      
       

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
 .مكـررة)) لرسـول اللـھ: ((، وفي الملكیـة))للـھ: ((كتـب في ج 2
 .20: سـورة البـروج؛ اآلیـة 3
إْن تْمَسْسُكـْم َحَسَنـًة َتُسْؤُھـْم َوإْن تِصْبُكـْم َسـّیـَئـٌة  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 4

ـا َوإْن تْصِبـُروا وتّتُقـوا َال َیُضّرُكـْم َكْیُدُھـْم َشْیئـًا إّن الّلـَھ ِبَمـا َیْعَمُلـوَن َیْفَرُحـوا ِبَھ
َوَال  (: وقـال سبحانـھ وتعـالى أیضـًا. 120: سـورة آل عمـران؛ اآلیـة. )ُمِحیـٌط 

ِس َوَیُصـدُّوَن َعـْن َسِبیـِل َتُكوُنـوا َكالِذیـَن َخَرُجـوا ِمـْن ِدَیاِرِھـْم َبَطـرًا َوِرَیـاَء الّنـا
 .47: سـورة األنفـال؛ اآلیـة. )الّلـِھ َوالّلـُھ ِبَمـا َیْعَمُلـوَن ُمِحیـٌط 
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  1  
       

      

        
        
     


       

  ﴿
    ﴾2.  

                                                
  )).المعظـل: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1
أفَلـْم َیِسیـُروا ِفي األْرِض فَتُكـوَن َلُھـْم قُلـوٌب َیْعِقُلـوَن  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

َیْسَمُعـوَن ِبَھـا  فإّنَھـا َال َتْعـَمى األْبَصـاُر، َوَلِكـْن َتْعـَمى الُقُلـوُب الـِتي  ِبَھـا أْو آَذاٌن
 .46: سـورة الحـج؛ اآلیـة. )ِفـي الّصـُدوِر 
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   3  
                                                

وأغضینـا : ((أمـا في ج)). وأغضینـا عـلى البقیـة: ((في الزیتونـة، والملكیـة 1
 )).طـرف التبعیـة

 .أي جرایـة الـرزق 2
  )).وتبـات: ((بـت في ج، والملكیـةكت 3
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 1   

   

    2؛ 
     
        

       
       

                                                
  )).واألجبـال: ((في ج 1
 .سبقـت اإلشـارة إلیـھ 2
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   1؛  
      
     2،

     






    3  

                                                
  . ؛ فوجـب التصویـب))الخـالف: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 1
  )).ابـن بطـون: ((في الزیتونـة 2
یقصـد بھـا أحیانـًا مـا یتطایـر مـن شـرر النـار  في الھـواء؛ : نـار الحباحـب 3

الحباحـب أیضـًا كمـا أن نـار . دام الحجـارة الصمـاء بحدیـد وغیـرهبعـد اصطـ
غیر أن المثل . حشـرة تطیـر في اللیـل؛ ویصـدر مـن ذیلھـا شعـاع في الظـالم

  .یقصد بھ أن البخیل؛ یسارع إلى إطفاء سراجھ عندما یشعر أن شخصًا یریده
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  1    
    
       

    
      




 2 ،    
      3 
      

    

                                                
  .المحقـون البـول ومعـنى المكنـون أو المزنـون ھـو)). موكـون: ((في ج 1
  .سبـق التعریـف بـھ 2
  .ابـن بكـرون: في ج 3
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      ﴿ 

﴾1، 
       


      

                                                
قـِد ْافَتَرْیَنـا َعـَلى الّلـِھ َكِذبـًا إْن ُعْدَنـا ِفي ِمّلِتُكـْم َبْعـَد إْذ (: اآلیة كاملة ھكذا 1

ّلـُھ َرّبَنـا َوِسـَع َنَجاَنـا الّلـُھ ِمْنَھـا َوَمـا َیُكـوُن َلَنـا أْن َنُعـوَد ِفیَھـا إّال أْن َیَشـاَء ال
َرّبَنـا ُكـّل َشـْيٍء ِعْلمـًا َعـَلى الّلـِھ تَوّكْلَنـا َرّبَنـا اْفَتـْح َبْیَنَنـا َوَبْیـَن َقْوِمَنـا ِباْلَحـّق 

  .89:سورة األعراف؛ اآلیـة. )َوأْنـَت َخْیـُر الَفاِتِحیـَن 
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  )).بخالصـة األمـر: ((في الملكیـة 1
  )).وسھیـرًا: ((تحرفـت في ج؛ فكتبـ 2
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    2  

       

      

 3:  ﴿ 
 ﴾4 .   


                                                

  )).المرینـة: ((، وفي الملكیـة))المرتبـة: ((في الزیتونـة 1
  )).وجـاله: ((في الزیتونـة والملكیـة 2
ُیِریـُدوَن أْن ُیْطِفُئـوا ُنـوَر الّلـِھ ِبأْفَواِھِھـْم َوَیـأَبى  (: إحالـة إلى قولـھ تعـالى 3

وقولـھ . 32: سـورة التوبـة؛ اآلیـة. )ِرَه الَكاِفـَروَنالّلـُھ إّال أْن ُیِتـّم ُنـوَرُه َوَلـْو َكـ
ُیِریـُدوَن ِلُیْطِفُئـوا ُنـوَر الّلـِھ ِبأْفَواِھِھـْم َوالّلـُھ ُمِتـّم ُنـوِرِه َوَلـْو َكـِرَه  (: أیضـًا

 . 8: سـورة الصـف؛ اآلیـة. )الَكاِفـُروَن 
  .139: اآلیـة: سـورة األعـراف 4
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 ﴾2.     


        

       


3


 

                                                
 )).یطـةح: ((في الملكیـة 1
  .38: سـورة إبراھیـم؛ اآلیـة 2
 )).تكلـف: ((في ج، والزیتونـة 3
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َوَلَقـْد أْوَحْیَنـا إَلى ُمـوَسى أْن أْسـِر ِبِعَبـاِدي َفاْضـِرْب َلُھـْم  (: اآلیـة ھـكـذا 1

 .77 :سـورة طـھ؛ اآلیـة. )َطِریقـًا ِفي الَبْحـِر َیَبسـًا َال َتَخـاُف َدَركـًا َوَال َتْخـَشى 
  )).بحلـو: ((حرفـت في الزیتونـة والملكیـة؛ فكتـب 2
  .في الملكیـة قبلكـم 3
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   1،    

2 

3 .
     
   

      

   
 4
      
     

  

                                                
  .وتقـع إلى الشـرق مـن رنـدة. Burgoتسـمى باإلسبانیـة  1
  .االنقطـاع: أمـا معـنى االببتـات فھـو)). النتبـاب: ((في ج، والملكیـة 2
مـن االعانـة مسلمـا وابـھ : ((وردت عبـارة مضطربـة بعـد كلمـة العـدو؛ ھي 3

  ..؛ وعلیـھ فقـد أغفـل أمرھـا))بھـا الستباحـة
 .مـا بیـن الحاصرتیـن كتبـت في الزیتونـة 4
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1    2
3    
 

     4
       
         
      5 

    

                                                
  .وقـد وردت في الزیتونـة وج. أي احتشـدوا 1
 .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة الستقامـة المعـنى 2
، وفي ))بـاع وعـار واجـره: ((وفي الملكیـة)). بـاع وعارجیـر: ((في ج 3

وھـو تحریـف؛ والصحیـح ھـو مـا ورد )). باعـث وعـار وجیـره: ((الزیتونـة
وقـد . إذ أن باغـة وجیـرة حصنـان یتواجـدان بیـن رنـدة ومالقـة. أعـاله

  . م1366/ ھـ767استـولى علیھمـا السلطـان الغـني باللـھ في شعبـان سنـة 
ـان أبـو زیـان محمـد المریـني الـذي كـان آنئـذ یحكـم الدولـة المرینیـة السلط 4

 .م1269/ھـ668م إلى سنـة 1263/ھـ662حكـم مـن سنـة 
  )).الظھـور ونجنیـھ: ((في ج 5
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1      

      
      
   

      

                                                
  )).حملـة: ((في الزیتونـة 1
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1
     2 


      
      
        
  3     

                                                
؛ غیـر أنـھ یقصـد ـ كمـا ھـو واضـحـ  ))حصـن أشـر: ((في النسـخ الثـالث 1

بینمـا تـم فتـح حصـن أشـر في . حصـن برغـة؛ الـذي تـم فتحـھ في ھـذه الغـزوة
  .الغـزوة الـتي تلـت؛ وذلـك حسبمـا یـأتي فیمـا بعـد

 )).وإنـارة مئذنتـھ: ((في النسـخ الثـالث 2
  )).نصـر: ((في ج 3
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1،


      2؛
       
    

       3 ،
      
4       

                                                
  )).وصبـر: ((أمـا الزیتونـة فكتـب. ھكـذا في ج 1
  )).مـراوات: ((في ج 2
 )).الخضـرة: ((في الملكیـة 3
  .ھكـذا 4
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 1    
      
     
      

       
        





     
  2 
      

 

                                                
 )).المشرقـة: ((ـةفي الملكی 1
وحصـن أشـر ھـذا یتواجـد عـلى ضفـة )). علمـًا: ((في الزیتونـة والملكیـة 2

  .Iznajorنھـر شنیـل؛ ویسـمى باإلسبانیـة 
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2
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  .یتواجـد ھـذا الحصـن شـرق إشبیلیـة وبالقـرب مـن أطریـرة 1
  )).اختبـار: ((في الملكیـة وفي ج 2
  )).مواسات الفتح: ((الزیتونة الملكیة فكتب وأما في)). مواساة الفعلة: ((في ج 3
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1 
2 ،











                                                
؛ وتتواجـد إلى الجنـوب الشـرقي مـن إشبیلیـة؛ Utreraتسـمى باإلسبانیـة  1

  .وبالتحدیـد شـرقس الـوادي الكبیـر
  .م1366الموافـق لـ  2
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1 




2. 

 
34 ،



                                                
 )).قفـول: ((في ج 1
  .سقطـت ھـذه الجملـة في ج 2
 )).سبعـة: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتـب 3
 .م1367الموافـق لـ  4
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1










2. 

 




                                                
 .ھكـذا 1
 )).العـدو إلى مدینـة أبـدة: ((كتـب ـ بعدھـا ـ في ج العبـارة التالیـة 2
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1 

2 


                                                
  .سبـق التعریـف بـھ وبملـك قشتالـة 1
، ))وحیـاز مـن أسفـھ: ((، وفي الملكیـة))وحیـاز مـن السبعـة: ((في الزیتونـة 2

  )).أسطـة: ((وفي ج
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1
2 







                                                
 )).واشتغـل. ،واستغـل: ((فكتـبحرفـت في النسـخ الثـالث؛  1
 .ھكـذا 2
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2

3 








4،




                                                
 .سقطـت ھـذه الجملـة مـن الزیتونـة 1
، وفي ))وأدعـز تبـن: ((، وفي الزیتونـة))وأوغـر تبـر: ((كتـب في ج 2

 )).وأوغـر تبـن: ((الملكیـة
 )).الجایـر: ((كتـب في النسـخ الثـالث 3
  .ابقًا عاصمة لمملكة أرغونكانت س. وھي برشلونة الحالیة. سبقت اإلشارة إلیھا 4
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1 











2

                                                
  )).استطـرت: ((في النسـخ الثـالث 1
  )).مصدنـة: ((في ج، والملكیـة 2
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1



2








                                                
  )).وخمـد: ((في النسـخ الثـالث 1
  )). برتقـال: ((ھي البرتغـال؛ في الملكیـة والزیتونـة كتـب 2
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1،

2،

3 .



 












                                                
 )).الحركـات: ((في ج، والملكیـة 1
 .م1368الموافـق لـ  2
  )).حصـن مـرة: ((كیـةفي الزیتونـة والمل 3

     

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


355 
 





1


2؛

3
4


5 

                                                
  )).صاحبھـا: ((في النسـخ الثـالث 1
 .ذبحـھ: وفـرى الحلقـوم. قطعـھ وشقـھ: فـرَّى الشـيء، وأفـراه 2
وقـد ذكـرت في القـرآن . الفاقـرة؛ جمعھـا فواقـر؛ وھي الداھیـة الشدیـة 3

سـور القیامـة؛ . )ِبَھـا َفاِقـَرٌة َتُظـّن أْن ُیْفَعـَل * َوُوُجـوٌه َیْوَمِئـٍذ َباِسـَرٌة (: الكریـم
  .25ـ  24: اآلیتـان

 .المقصـود ھـو جبـل طـارق؛ الـذي یسـمى أیضـًا جبـل الفتـح 4
  )).تسوھـا: ((في ج، والملكیـة 5
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1






2



                                                
 )).الفتـوح األولى: ((في الملكیـة 1
  )).تشحـر: ((في ج، والملكیـة 2
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1


2.





 ﴿
 ﴾3.  






                                                
 )).وفـدت: ((في ج، والزیتونـة 1
 .سقطـت في الملكیـة والزیتونـة ھـذه العبـارة 2
إْذ أَوى الِفْتَیـُة إَلى الَكْھـِف فقاُلـوا َرّبـَنـا آِتَنـا ِمـْن َلُدْنـَك  (: اآلیـة كاملـة ھكـذا 3

  .10: سـورة الكھـف؛ اآلیـة. )َرْحَمـًة، َوَھـّیـْئ َلَنـا ِمـْن أْمِرَنـا َرَشـدًا 

     

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


358 
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2.



3.
 


4،






                                                
الخضـراء وإلى الشمـال مـن مدینـة  البنیـة بلـدة تتواجـد غـربي الجزیـرة 1

  .La Pena: طریـف؛ وتطـل عـلى المحیـط األطلـسي؛ وتسـمى باإلسبانیـة
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة والملكیـة 2
 .؛ وردت في ج فقـط))بـرد الدیـن((  3
  .م1369الموافـق لـ   4
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1 ،



23.






4



 

   

                                                
الشـرقي مـن إشبیلیـة؛ ؛ وتتواجـد في الجنـوب Osonaتسـمى باإلسبانیـة  1

  .وعـلى مقربتة مـن مدینـة مـورور
؛ وتتواجـد في الجنـوب الشـرقي مـن Marchenaتسـمى باإلسبانیـة  2

  .إشبیلیـة وقرمونـة؛ وشمـال مـورور
  .ھـذه العبـارة كتبـت في ج، والزیتونـة فقـط 3
 )).ظھـور: ((في الزیتونـة 4
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1 

 
      


     2 .
       
   3   

      
 4    
       
       

                                                
ات ـ كمـا تبیـن في أسلـوب ابـن الخطیـب ـ ألسلـوب المغاربـة في رسـم الكلمـ 1

یجعـل الھمـزة یـاء؛ وعلیـھ فھـذا العنـوان ـ في الحالـة المشرقیـة ـ یكـون 
ویقصـد )). مولـده السعیـد النشیئـة المیمـون الطلـوع الجیئـة: ((ھكـذا

  . المـجيء: والجیئـة. النشـأة: بالنشیئـة
 .م1338الموافـق لـ   2
عـلى أن الیـوم . الخطیـب في ھـذا؛ والصحیـح مـا ذكـر سابقـًا أخطـأ ابـن 3

 .  ھـ1338ینایـر  4بـدًال مـن . ینایـر 21والشھـر ھمـا 
  )).بـدرج: ((حرفـت  في ج؛ فكتبـت 4
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 ﴿ ﴾1.  
***   

  
  

   

                                                
 .؛ مـن سـورة آل عمـران173: وھي اآلیـة. سبـق ذكـر ھـذه اآلیـة كاملـة 1
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1؛ 

 
] [23 

 
 

 
4 

 
 

 


     
 
5

                                                
: ـد بـن نصـر الخـزرجي أیضـًا فيتوجـد ترجمـة محمـد بـن یوسـف بـن محم 1

 . ، واللمحـة البدریـة)قسـم الموحدیـن(المغـرب، والبیـان المغـرب 
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ مـن ج 2
  .في ج فقـط 3
 )).وخـدم: ((نفسـھ 4
 )).بسعـد بـن عبـادة: ((في الزیتونـة والملكیـة 5
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  1 
    2،3 

  4 5  
  6   7، 
        

       



8. 


    

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ مـن الزیتونـة 1
ویبـدو أن ھـذه التسمیـة؛ تنسـب . تاكرونـا: قـة رنـدة أیضـًاتسـمى منط 2

  .إلحـدى القبائـل األمازیغیـة الـتي سكنـت تلـك المنطقـة
 .وردت في الزیتونـة فقـط)) نـزل((كلمـة  3
 )).نظـر: ((في ج 4
  .ویعتقـد عنـان أنھـا كانـت في جھـات جیـان. تكـون ھـذه البلـدة قـد اندثـرت 5

لـدة تابعـة لوالیـة جیـان؛ وتقـع إلى الجنـوب الغـربي مـن أندوجـر؛ ھي ب  6
  .Arjonaوتسـمى باإلسبانیـة 

  .أي مـن سھـل أو حقـل قرطبـة  7
 .مـا بیـن الحاصرتیـن جـاء في ج فقـط 8
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2 3؛
   
   




    
        
      

                                                
والظاھـر أن مـا ورد أعـاله ھـو )). المانیـة: ((في الزیتونـة والملكیـة 1

 .خـالل مـا سیـأتي الصحیـح؛ ویظـر ذلـك مـن
 )).ونعتـھ: ((في الملكیـة 2
  )).إیـاه: ((في ج، والملكیـة 3
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1،

      
                                                

 .مـا بیـن الخاصرتیـن مـن ج 1

     

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


366 
 

   1 .
     



   2 

      
3   
      
         

     
      

      

 4    
 

                                                
  .ھكـذا في النسـخ الثـالث 1
 )).وقـد ملـك إشبیلیـة، وقتـل ملكھـا المعتضـد البـاجي: ((في المغـرب 2
  .م1231الموافـق لـ  3
 .وبـت؛ فص))ورایـة: ((في ج، والزیتونـة 4
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   1    


 
       

      
      
       
  


  2 

3 

                                                
  .أي قبـل ذلـك 1
  )).أمـره: ((في ج، والزیتونـة 2
  )).ومـا: ((نفسھما 3
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 )).ابـن صنادیـن: ((حـرف في الزیتونـة؛ فكتـب 1
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 )).المدرسیـن: ((حـرف في الزیتونـة وج؛ فكتـب 1
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  2،   
      
3 .
  4،    


      

 

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 1

  .م1232الموافـق لـ   2
  .م1266/ھـ665  3
  .ھكـذا  4
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1. 
2     
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  .م1275/ھـ674  1
ـ  1217/ھـ614(ھـو الملـك القدیـس فرنـادو الثالـث صاحـب قشتالـة ولیـون   2

م؛ ثـم 1236/ھـ633تمكـن مـن االستیـالء عـلى قرطبـة سنـة ). 1252/ھـ650
  .م؛ وبعدھمـا جیـان وغیرھـا1248/ھـ646اضـاف إشبیلیـة سنـة 

ـم؛ تـولى الحكـم بعـد أبیـھ سنـة ھـو ألفونسـو العاشـر المعـروف بلقـب الحكی  3
م؛ أیـن انقلـب علیـھ ولـده 1282/ھـ681م وبـقي إلى سنـة 1252/ھـ650

  سانشـو واستـولى عـلى مقالیـد األمـورز  
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1 
  2،  

 
 

       

34،
        5 

 
   6:  

7      

                                                
ھـو خایـمي األول المعـروف بخایـمي الفاتـح؛ وھـو ابـن بیـدرو الثـاني  1

  .لجزائـر الشرقیـةاستـولى عـلى بلنسیـة، ومارسیـة، وا. صاحـب أراغـون
  .م1238/ھـ636سنـة  2
 )).خمسـة: ((في البیـان المغـرب 3
  .م1237الموافـق لـ  4
  )).أبي بكـر ابـن الكاتـب، وأبي جعفـر النمـزولي: ((في البیـان المغـرب 5
  .في البیـان المغـرب قسـم الموحدیـن 6
ًا؛ ثـم بـدا لـھ غیـر ونـزل بخـارج غرناطـة؛ عـلى أن یدخلھـا مـن الغـد غـدو(( 7

 )).غیـر ذلـك؛ فدخلھـا مـع غـروب الشمـس؛ یـوم نزولـھ
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1 :2 
 3   4، 
       5 ،

      
   6   
﴿ ﴾7.  
 ﴿﴾8، 
9. 

                                                
  ).قسـم الموحدیـن(ھـذا النـص موجـود أیضـًا في البیـان المغـرب  1
 )).فعاینتـھ: ((في البیـان المغـرب 2
 .غطـاء للـرأس مـن الجـوخ األحمـر في الغالـب: الشاشیـة 3
 ).)مقطعـة: ((في البیـان المغـرب 4
  .حي عـلى الفـالح... حي عـلى الصـالة: ھي قـول المـؤذن: الحیعلـة 5
 ...)).فصـلى بھـم ـ عـلى ھیئـة سفـره ـ بفاتحـة الكتـاب: ((في البیـان المغـرب 6

 ...)).الكتـاب
 .1: سـورة الفتـح؛ اآلیـة 7
 .1: اآلیـة: سـورة اإلخـالص 8
بیـن األبـواب ثـم خـرج إلى قصـر بادیـس بـن حبـوس والشمـع : ((نفسـھ 9

 ...)).یتقـد
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    1،

2
3       

 4    
5،     
 

 
   6 

7. 

                                                
  .م1245الموافـق لـ   1
 .أضافھـا عنـان)) كـان(( 2
  )).بلیـش: ((في الزیتونـة 3

  .م1263الموافـق لـ   4
 .مابیـن الحاصرتیـن موجـودة في الملكیـة 5
تاریـخ المیـالد ھـذا لیـس دقبقـًا؛ وسیـأتي التاریـخ . م1198الموافـق لـ  6

  .التالیـة الصحیـخ في الفقـرات
الموقعـة  ؛ وھـذهAlarcosنسبـة إلى مكـان یسـمى األرك؛ وباإلسبانیـة  7

وھي شھیـرة في . م؛ ولیـس كمـا قـال المؤلـف1195/ھـ591حدثـت في عـام 
التاریـخ اإلسـالمي؛ ووقعـت بیـن جیـش الموحدیـن بقیـادة الخلیفـة الموحـدي 
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1 ، 
       

     
  2   
      

     
  3،   
      

      
      

      
                                                                                                 

ادة ألفونسـو الثامـن؛ وكـان االنتصـار یعقـوب المنصـور والجیـش القشتـالي بقیـ
  .حلیـف المسلمیـن

  .م1272الموافـق لـ  1
 .أضافھـا عنـان)) ھـو(( 2
  .سھـل یمتـد في الناحیـة الشرقیـة مـن الحمـراء 3

     

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


376 
 

  1،   
      


      
      

2،
    3 

4،      
     

5،
  
6: 

                                                
 .أمیـر المسلمیـن: في الزیتونـة 1
وھـذا یخالـف مـا ذكـره مـن قبـل ابـن الخطیـب؛ . م1194الموافـق لـ  2

  .ـخ األخیـر ھـذا ھـو الصحیـح حسـب المحققیـنوالتاری
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضافـھ عنـان؛ لـكي یستقیـم المعـنى 3
  .م1137الموافـق لـ  4
  .م1272الموافـق لـ  5
  .البحـر البسیـط 6
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رمـلى والمجد والكـهذا محل الع  
  ر العلمـر اإلمام الهمام الطاهـقب

  رفـمن ش هللا ما ضم هذا اللحد 
  مـالشي   ةـعلوي  مـشي  نـوم

  صفايحه  بالجود والباس ما تحوي
  رمـدى هـرة وال نـال بأس عنت

دهـالكرامة والرضوان يعه يغنم  
  مـفخر الملوك الكريم الذات والشي

  ى ووغىدـمقامه في كال يومي ن
  في أجم  كالغيث في مجد وكالليث

  وراًـس  اـآثاره  تـتلي  رـمآث
  مـة األمـا جملـق فيهـتقر بالح

  بٍـجِلَ لـر في محفـكأنه لم يس
  والعجم  ق عنه بالد العربـتضي

  ادرةـبب  هـدا منـالع 1ادـولم يب
  مـمبتس  فتر منها الهدى عن ثغري

   
                                                

 )).یقـاد: ((في ج، والزیتونـة 1
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  رةـمضم  1الًـولم يجهز لهم خي
  دم  بـيلَال تشرب الماء إال من قُ

  هـسياست  دل فيـولم يقم حكم ع
  رمـه إلى حـه منـرعيت يأوـت

  مـمن نع  2من كان يجهل ما أواله
  رمـن حـم ن اهللا ـوما حواه لدي

  ةـمكرم  لـره في كـك آثـفتل
  مـعل  وأوضح من نار علىأبدى 

  هنـر تضمـي على قبهمال زال تَ
  مـالدي 3ةـالوكاف  سحايب الرحمة

*** 

   

                                                
  )).جیشـًا: ((في ج، والزیتونـة 1
 .))لـواله: ((حرفـت في ج؛ فكتـب 2
 )).الواكفـة: ((حرفـت في ج؛ فكتـب 3
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1  
 

2 ، 
3  

4 
 

 
     


       
5: 

   
                                                

البیـان المغـرب، : ترجمـة المنصـور بـن أبي عامـر موجـودة أیضـًا في 1
، والحلـةالسیـراء ومطمـح )قسـم األندلـس(والذخیـر، وإعمـال األعـالم 

األنفـس، وجـذوة المقتبـس، وبغیـة الملتمـس، والمغـرب، والمعجـب، وكتـاب 
 .  صـر في أخبـار البشـر، ثـم تتمتـھ، ونفـح الطیـبالعبـر، والمخت

وفي الزیتونـة . وصـف للدولـة األمویـة أي لجدھـم عبـد شمـس: العبشمیـة 2
  )).األمویـة: ((كتـب

 .أي الظریـف 3
 )). العریقـة: ((حرفـت في الزیتونـة فكتـب 4
وقـد . ر الطویـلھـذان البیتـان یوجـدان في البیـان المغـرب وھمـا مـن البحـ 5

  .ذكـر فیـھ أنھمـا لمحمـد بـن حسیـن الشاعـر العالـم بأخبـار األندلـس
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  هـعرش  1دو أنت تهزمـوكل ع
  اـبابه  حـوح عنك يفتـوكل فت

  2هـالذي ل ك ـك عبد المليـبرأي
  اـة وانتهابهـح قرطبـال فتـح

  
 
 
       
      
      

 
 

      


                                                
  )).َتْھـِدُم: ((في ج والبیـان المغـرب 1
  : ورد ھـذا البیـت في البیـان المغـرب ھكـذا 2

  ؛ ))ُحـلى فتـح  قرطاَجنَّـة  وانتھابھـا *وإنَّـك مـن عبـد الملیـك الـذي لـھ ((
  .لـموھـذا أس
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1 
  
  2  


      
      
        
3، 

 
 

4 
5
       

                                                
  )).ھدیـا: ((في الملكیـة 1
  )).مستلیمـًا: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2
 )).السفـر: ((، وفي الزیتونـة))الصفـر: ((في ج 3
  )).القضـاة: ((في البیـان المغـرب 4
 )).فطلـب: ((نفسـھ 5
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1 2 
 
        

      
       
      

      
 

 
 

         
      
      
    3  

                                                
حكـم . الحكـم بـن عبـد الرحمـن الناصـر؛ المععـروف بلقـب المستنصـر 1

  . م976/ھـ366إلى سنـة . م961/ھـ350األندلـس مـن سنـة 
  )).متخرجـًا: ((حرفـت في ج، والملكیـة؛ فكتبـت 2
  .أضافھـا عنـان)) غیـر((كلمـة  3
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   1، 
      
  2     
       

 3    
4 
 

   

                                                
 .ما بیـن الحاصرتیـن موجـودة في ج فقـط 1
. وقـد صـوب عنـان المعـنى)). وأتحفـھ بھـا: ((كتـب في النسـخ الثـالث 2

ابنـة ملـك نافـارا سانشـو غرسیـة : يوالواضـح أن المقصـود بھـذا القـول ھ
؛ أم ولـده عبـد )عبـدة النفاریـة(الـذي أصھـر بابنتـھ إلى المنصـور؛ وھي 

  .سمیت بعبدة بعد أن أسلمت. الرحمـن؛ أحـظى نسائـھ إلیـھ، واألحـب إلى قلبھ
 .ھكـذا 3
 .ما بیـن الحاصرتیـن موجـود في ج فقـط 4
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1 

  2ةـرميت بنفسي هول كل عظيم
  3رـوخاطرت والحر الكريم يخاط

  عـمشي  بي إال جنانـوما صاح
  رـض باتـوأبي ي طـوأسمر خ

  طالب 5لىـأني ع 4تيـومن شيم
  اذرـالمع  هـود بمال ال تقيـأج

  الوغى  لىوإني لزجاء الجيوش إ
  وادرـخ ود ـا أسـأسود تالقيه

   

                                                
لبیـان المغـرب، والحلـة السیـراء، ونفـح الطیـب؛ ا: ھـذه األبیـات موجـودة في 1

 .وھي مـن البحـر الطویـل. بینمـا ورد منھـا في المغـرب ثالثـة أبیـات فقـط
  )).كریھـة: ((في البیـان المغـرب 2
 )).مخاطـر: ((في البیـان المغـرب، والحلـة السیـراء 3
 )).شیـمي: ((في الحلـة السیـراء 4
 )).ـل طالـبعـلى ك: ((نفسـھ 5
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  ادةـسي أهل كل سيـبنف 1تُدسفَ
  3رـحتى لم أجد من أكاث 2وكاثرت

  ادةـزي  ولكن 4اًـوما شدت بنيان
  رـعبد المليك وعام ىعلى ما بن

  5ةـسياس  واليـرفعنا العلى بالع
  رـمعاف  مـا في القديـوأورثناه

  
      6 ،

       
 

   

                                                
 )).َلَسـْدُت: ((في البیـان المغـرب، والحلـة السیـراء 1
 ...)).وفاخـرت: ((في نفـح الطیـب 2
  : في نـص آخـر لـم یحـدده عنـان في تعلیقـھ 3

 )).وفاخـرت حـتى لـم أجـد مـن أفاخـر((
 )).بیتـًا لي: ((في المغـرب 4
  : في نـص آخـر لـم یحـدده عنـان في تعلیقـھ 5

: في)) سیاسـة((بینمـا كتـب مكـان )). رفعنـا العـوالي بالعـوالي مثلھـا((
  )). حدیثـة: ((، وفي الحلـة والبیـان والنفـح))بسالـة: ((المغـرب

  .ویقصـد بھـا أقـصى جنـوب المغـرب. القبلـة ھي الجنـوب 6
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     1 ،
2

 



3


4  
                                                

  .   م985/ھـ375 1
 .؛ وھـذا أصـح))عشـرة: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 2
ولـم تكـن قطلونـة ـ في تلـك األثنـاء ـ . ھـو الكونـت بوریـل؛ صاحـب قطلونیـة 3

  .قـد تحولـت إلى مملكـة أرغـون
  . م985/ھـ375م أو 984/ھـ374 4
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     1.   



         


        
        2 


       

                                                
نسبـة إلى طبنـة عاصمـة الـزاب آنئـذ؛ تلـك المدینـة المندثـرة حالیـًا؛  1

والطبـني ھـذا؛ یعـد مـن بیـن . ـةوالقریبـة مـن بریكـة؛ في والیـة باتنـة الجزائری
 .أبجـل الشعـراء لـدى المنصـور

 .مـا بیـن حاصرتیـن مـن الزیتونـة 2
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1

 

 
 

      
       

    2،

       
       
          
      
3: 

                                                
  .أضافھـا عنـان)) مـن(( 1
غیـر أن ابـن خلـدون یـرى في كتـاب العبـر أن المنصـور  .م1001الموافـق لـ  2

قتبـس، جـذوة الم: وجـاء في. سنـة 27ھـ؛ بعـد أن ملـك 374تـوفي سنـة 
  .ھـ393والمعجـب، والمختصـر في أخبـار البشـر وتتمتـھ أنـھ تـوفي سنـة 

  .البیـان المغـرب، البحـر الكامـل: ھـذان البیتـان یوجـدان في 3
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  ارهـن أخبـع  كـتنبي  ارهـآث
  راهـت  انـبالعي  كـتى كأنـح

  ه ـان بمثلـأتي الزمـال ي  هللاتا
  واهـس  ورـالثغ يأبداً وال يحم

   *** 
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1  
][2 ][3

 

 
     

     
  
      

  4    5
  6  

7،

                                                
قالئـد العقیـان، والذخیـرة، : توجـد ترجمـة محمـد بـن عبـاد أیضـًا في 1

ـوار، والمعجـب، والصلـة؛ ؛ ضمـن ترجمـة القـاضي عبـد الرحمـن بـن س
، والبیـان المغـرب، )قسـم األندلـس(والحلـة السیـراء، وإعمـال األعـالم 

  . والـوافي بالوفیـات، ووفیـات األعیـان
 .مـا بیـن الحاصرتیـن نقـال مـن الحلـة السیـراء؛ البـن األبـار 2
 .عـن الحلـة السیـراء أیضـًا 3
شمـال شـرقي إشبیلیـة؛ وبالقـرب  ؛ وتتواجـدTucina: تسـمى باإلسبانیـة 4

  .مـن نھـر الـوادي الكبیـر؛ إلى الجنـوب منـھ
  .أي نھـر الـوادي الكبیـر 5
  )).ملـك: ((في الزیتونـة 6
  )).والـده: ((حرفـت في ج، والزیتونـة؛ فكتبـت 7
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1 
       
       

       
 

 


       
2 
  3   
         

                                                
 )).وتقدمـت: ((في الزیتونـة، وج 1
  .خاقـان المقصـود ھـو كتـاب قالئـد العقیـان؛ للفتـح بـن 2
  .لـم تـرد في قالئـد العقیـان)) بیـن: ((كلمـة 3

     

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


393 
 

1 
2 

 

 
 

 
 


       
      3


        
 

                                                
  )).وثغـور بـّره بواسـم: ((في القالئـد 1
اختـار لقـب المعتمـد؛ لـكي تتفـق حـروف لقبـھ وتنسجـم مـع اسـم زوجتـھ  2
 .؛ الـتي یحبھـا حبـًا عظیمـًا)اعتمـاد(
 )).یكـون لـراعي: ((حرفـت في ج، والزیتونـة فكتـب 3
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 1   
  2 
       


       

 

                                                
  .ھـو ملـك قشتالـة ألفونسـو السـادس 1
وتعتبـر أول . م1085/ھـ487انتزعھـا مـن یـد القـادر بـن ذي النـون سنـة  2

  .مدینـة ھامـة یستـولي علیھـا النصـارى آنئـذ
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    1،
   

         
       


       


     
      


     2
       

 

                                                
 .مابیـن الحاصرتیـن سقـط في الملكیـة 1
رقـة؛ كبحـت تعتبـر معركـة الزالقـة في التاریـخ اإلسـالمي األندلـسي عالمـة فا 2

وحدثـت ھـذه المعركـة في سھـل . بعدھـا التحرشـات النصرانیـة زمنـًا طویـال
وكـان یقـود المسلمیـن . الزالقـة المتواجـد عـلى مقربـة مـن مدینـة بطلیـوس

السلطـان اللمتـوني یوسـف بـن تاشفیـن بمشاركـة جیـش األندلـس وعـلى 
المعركـة بھزیمـة منكـرة للنصـارى مـع  وانتھـت. رأسـھ المعتمـد بـن عبـاد
  .م1086/ھـ479وذلـك سنـة . ملكھـم ألفونسـو السـادس
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1: 
  اـت فقلنـه جرحـوا كفـوقال

  راحـالج   2اـتواقعه  هـأعادي
  مـما رأيت الجراحة  3وما لمرتد

  احـوالرم  لـفتوهنها المناص
  اـمنه  4ولكن فاض سيل البأس
  5احـيانس  هـا من مجاريـففيه

  انيـت باألمـوقد صحت وسح
  احـا والسمـوفاض الجود منه

  اـفيه  وبـو يعقـرأى منه أب
  احـجن اض له ـهاً ال يـعقاب

   

                                                
وھـذه األبیـات مـن البحـر . ھـو أبـو بكـر ابـن عبـادة؛ المعـروف بالقـزاز 1

قالئـد العقیـان، والمغـرب، وإعمـال األعـالم : الوافـر؛ وھي موجـودة في
 ).الد المغـربالقسـم الثالـث الخـاص ببـ(
  )).توافقھـا: ((في المغـرب 2
  )).ومـا أَثـُر: ((في القالئـد، والمغـرب 3
 )).الجـود: ((في المغـرب 4
  )).فأمـسى في جوانبھـا انسیـاح: ((ورد ھـذا الشطر في المغرب ھكذا 5
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  لىـالمع  دحـك القـفقال له ل
ـربت بمشهإذا ض1داحـدك الق  

  
       


2،
      
      
3: 

   4داـالع  ومـالق ب ـيسل إن 
  وعـني الجمـوتسلم كيـمل

  هـضلوع   نـبي  بـفالقل
  وعـالضل ب ـلم القلسم تـل

   

                                                
 .نقلـت ھـذه األبیـات الثـالث مـن قالئـد العقیـان 1
إشبیلیـة في العھـد اإلسـالمي؛ ویقـع في الجھـة بـاب الفـرج ھـو أحـد أبـواب  2

 .الجنوبیـة مـن المدینـة؛ وبالقـرب مـن القصـر
دیـوان المعتمـد، وقالئـد العقیـان، والحلـة السیـراء؛ : توجـد ھـذه األبیـات في 3

  .وھي مـن مجـزوء الكامـل
  )).اإن تسلـب عـني الدُّنـ: ((ورد ھذا الشطر في الحلة السیراء ھكذا 4
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  مـنزاله  ومـت يـد رمـق
  دروعـال   نيـنُصحتُ    أال

  ـس سوى القميـوبرزت لي
  دفوع ء شي ص عن الحشاـ

  نـيك  مـر لـتأخ ي لـأج
  وعـوالخض لِّي ذ   وايـبه

  اـط إلى القتـق  رتـما س
  وعـجملي الرأوكان من  1ل

  مـمنه  اـأن 2األولى م ـشي
  3روعـالف  هـل تتبعـواألص

  

 
       
   4 

      
                                                

 )).إلى الكمـاة: ((في الحلـة السیـراء 1
  )).اُأللى: ((في الدیـوان 2
  .وقد صحح من كتاب الحلة السیراء. ھذا الشعر محرف في النسخ الثالث 3
 )).وأداوة: ((ـ والملكیـة))وأداة: ((في الزیتونـة 4
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 1   

       
 
 2   
        

3: 

  صوابه أحصى 4وماـ   ـم العل عـجم ل لمن ـق
  هبــجوا   5اـفانتظرن   رـرة شعـكان في الص

  7هـوابر جـب الشعـجلــالَّ   فه 6اكـأتين د ـق
   

                                                
  . ةنسبة إلى مدینة قرمونة باألندلس؛ المتواجدة في الشمال الشرقي من إشبیلی 1
  )).مثقـاًال: ((في الذخیـرة 2
ھـذه األبیـات مـن مجـزوء الرمـل؛ وھي  موجـودة في دیـوان المعتمـد بـن  3

  .عبـاد، والذخیـرة، والمعجـب
  )).ومـن: ((في الذخیـرة 4
  )).فَتَنظَّرنـا: ((في الدیـوان، والذخیـرة، والمعجـب 5
  )).قـد أثبنـاك: ((في المصادر نفسھا 6
   )).ثوابـھ: ((صادر نفسھافي الم 7
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1: 

  مـاألعظ  2زـيا أيها الملك األع
  3مـيسل  اغـأقطع وريدي كل ب

   4قـمناف  لـك كـم بسيفـواحس
  مـيكت د ذلك يبدي الجميل وض

  5ةـشبه  ال تتركن للناس موضع
  6يحزم  وأحزم فمثلك في العظائم

  مضى  ر كندة فيماـقد قال شاع
  مـيعل  اليـر الليـعلى م 7قوالً

   
                                                

 .الذخیرة، وقالئد العقیان: وھي موجودة في. ھذه األبیات من البحر الكامل 1
 )).العـليُّ: ((وفي الذخیـر، والقالئـد. سقطـت في ج)) ألعـز((ا 2
  )).ییتـم: ((، وفي القالئـد))ینئـم: ((في الذخیـرة 3
  : ورد ھـذا الشطـر في الخیـرة والقالئـد ھكـذا 4

  .وھـذا أسلـم)). واحسـم بسیفـك داَء كـلِّ منافـق((
  )).تھمـة: ((في القالئـد 5
  .سقطـت في ج)) العظائـم((كلمـة  6
  )).بیتـًا: ((في القالئـد، والذخیـرة 7
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  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى((
  1))دمـال هـحتى يراق على جوانب

2: 
  واـوا أو جمجمـت مناكم صرحـكذب

  رمـأك 3ةـوالسجي   نـتأم   نـالدي
  اـوإنم  ونـأخ أن   مـورمت  مـخنت

  4مــلملي فــيستخ  أن  مــولتاح
  قـلم يض  درـق صـم تضييـوأردت

  مـتحط  ورـالنح  5في صدر والسمر
  ربــلمج  مــبمحالك  مــوزحفت

  زمـفيه 6الـللمح  تـيثب   ا زالـم
   

                                                
وقـد . وتقـع ھـذه القصیـدة في سبعـة وعشریـن بیتـًا. ھـذا البیـت للمتنـبي 1

  .الخمسـة اكتـفى ابـن الخطیـب بھـذه األبیـات
وھي موجـودة في دیـوان المعتمـد، . ھـذه األبیـات مـن البحـر الكامـل 2

 .والذخیـرة، وقالئـد العقیـان
  )).والمـروءة: ((في الدیـوان، والذخیـرة 3
  .وھو میقات أھل الیمن. مكان في الحجاز؛ یبعد عن مكة بلیلتین تقریبًا)) َیَلْمَلُم(( 4

  .الیمن
  :وفي الذخیـرة)). ثغـر: ((لقالئـدفي ا)) صـدر((حلـت محـل  5

  )).مـا في ُثَغـر الصـدور((
 )).في المحـال: ((، وفي الذخیـرة))في المجـال: ((في الدیـوان 6
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  مـجربت  نـم در ـغ م ـرجوت  ىنَّأ
  مـيظل  من ال 1مـوظلاء ـه الوفـمن

  هـغرس ر ـيثم 3م ال السعيـك 2أنا ذا
  4دمـيه ةـالصنيع ىنـدي وال مبـعن

  ةــبطش  لي  واـفارقب  وإالّ  واـكف
  6مــيتحل  اــبمثله  هـالسفي 5قىـيب

  

 
   

      


       
        


                                                

  )).وجـور: ((في الدیـوان، والذخیـرة 1
  ))أنـا ذلكـم: ((في القالئـد 2
 )).ال البـغي: ((في الدیـوان، والذخیـرة، والقالئـد 3
  )).یثلـم(: (في الذخیـرة 4
  )).ُیْلـقى: ((في ج، والزیتونـة، والقالئـد، والذخیـرة والدیـوان 5
  )).فُیَحلَّـُم: ((في الدیـوان، والدخیـرة، والقالئـد 6
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    1 .  
       


      

                                                
 )). فغـد بـرأس طـرة ولجـام: ((في الزیتونـة 1
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   1:    

       

        
   

 
       

      

                                                
ھـو أبـو بكـر محمـد بـن عیـسى بـن محمـد اللخـمي الـداني األندلـسي؛  1

أدیـب وشاعـر . م1160/ھـ555ن اللبانـة؛ تـوفي بمیورقـة سنـة المعـروف بابـ
مـن أھـل مدینـة دانیـة؛ كـان مـن أعیـان دولـة محمـد بـن معـن بـن صمـادح؛ 

مناقـل : لـھ مؤلفـات عدیـدة؛ منھـا. اتصـل أیضـًا ببـالط ابـن عبـاد في إشبیلیـة
الـدرر ولقیـط الزھـر؛ في الفتنـة، ونظـم السلـوك في وعـظ الملـوك، وسقیـط 

  .  شعـر ابـن عبـاد، ودیـوان شعـر
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1: 

  وجوهها وكواكب لم أدر قبل 
  األزرار  أن البدور تدور في

  دامس  ح ليلـنادمتها في جن
  وارـاألن  ه مثالً منـفأعرن

  في وسط روضة نرجس كعيونها
  رواـبالن  وارـه النـما أشب

  حسبتني نا الحديثصفاوتفإذا 
  ارـنث درـط لـو بملتقـأله

  باسم  ثغر 2فإذا اكتحلت برقِّ
  سكبت جفوني أغزر األمطار

  وةـحذر المالم وخيفة من جف
  هار  تذر الصدور على شفير

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  )).ببـرق: ((في ج 2
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  مذاهبي  ترك الجواري اآلنسات
  األشعار وسولها ظفر بريشة 
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1،     

 


2 .
     

  
  


       

       

        

                                                
  .م1091الموافـق لـ   1
  .أي سالحـھ وعـدة حربـھ 2
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  1،  
      

2: 
  لم أنس والموت يدنيني ويقصيني

  نيـيأتي ى نـأن المـوالموت ك
  رهـأبصرت هوالً لو أن الدهر أبص

  ندوـر ليس بالـا ألمـلما خوف
  بها  قد كنت ضاناً بنفس ال أجود

  رار بيع مغبونـا باضطـفبعته
  رقـح  كم ليلة بت مطوياً على

  نـفي عسر من عيون الدبر في العي
  هـب  تلـظل ن أمـك أحسـفتل

  نـان وتمكيـفي ظل عزة سلط
  م يكن والذي تعنو الوجوه لهـول

  مهاناً وال مالي بمخزون يعرض
   

                                                
  )).سـل: ((في ج 1
 .البحـر البسیـط 2
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  ركـوكم خلوت من الهيجا بمعت
  والحرب ترفل في أثوابها الجون

  م تدع حاالً أسر بهـيا رب إن ل
  ممنون  رـفهب لعبدك أجراً غي

  
     
  

      1  
2 ،    

        
 

 


        
   

                                                
  .أضافھـا عنـان)) أن(( 1
كانـت ھي تقـع إلى الجنـوب الشـرقي مـن مراكـش؛ و: أغمـات وریكـة 2

  . حاضـرة الدولـة المرابطیـة قبـل بنـاء مراكـش
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1 :2 
       
   3  


4،
      
5،     
   6    
      

       

      
 

                                                
  .م1090/ھـ483 1
  .بن األفطـس بن عبد اهللا بن محمـد مسلمة صاحب بطلیوساھـو المتوكل  2
  )).وتحققـوا: (في ج، والزیتونـة 3
 .ھـو الـراضي یزیـد بـن المعتمـد بـن عبـاد 4
فعـرض بـھ؛ فأعـرض (( :وردت في النسـخ الثـالث عبـارة مضطربـة ھي 5

 ...)).فأعـرض بـھ، مـا عـرض عنـھ غرضـھ: عنـھ بغرضـھ
  )).كـل واحـد منھمـا: ((في الزیتونـة 6
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1 .  2.  
3. 

 
    4  
5،
       6
      
7: 

   

                                                
  .م1039الموافـق لـ  1
  .م1068الموافـق لـ  2
  .م1091الموافـق لـ  3
 )).رحمـھ اللـھ: ((كتـب في ج؛ عوضـًا عمـا جـاء بیـن حاصرتیـن 4
  .م1095 5
  )).أقـر: ((یتونـةفي ج، والز 6
وردت ھـذه القصیـدة في النسـخ الثـالث غیـر كاملـة؛ وقـد أضـاف عنـان  7

. األبیـات الناقصـة مـن كتـاب المعجـب للمراكـشي؛ إذ عینھـا بحاصـرات
وھي موجـودة كاملـة في المعجـب؛ ولكنھـا غیـر . والقصیـدة مـن البحـر البسیـط

  . موجـودة في دیوانـھ
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  الغادي قبر الغريب سقاك الرائح
  ادـابن عب الء شـحقاً ظفرت بأ

  إذا اتصلت بالحلم بالعلم بالنعمى[ 
  ]ديلصال  يرن أجدبوا بالإبالخصب 
  اقتتلوا  بالطاعن الضارب الرامي إذا

  بالموت أحمر بالضرغامة العادي
  في نعم  ر في نقم بالبحرـبالده[

  ]اديـالن  بالبدر في ظلم بالصدر في
  1قدر ] فاجأني على[نعم هو الحق 

  ادـلميع 2انيـاء ووافـمن السم
  أعلمه شـولم أكن قبل ذاك النع

  وادـأع  وقـف ىأن الجبال تهاد
  من كرم  فارفق بما استودعت كفاك[

رعاد  رقـاك كل قطوب البرو[  
   

                                                
  : ھـذا الشطـر في المعجـب ھكـذاجـاء  1

 )).َنَعـْم ھـو الَحـقُّ حابـاني بـھ َقـَدٌر((
  )).فوافـاني: ((في المعجـب 2
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  هـوابل تـيبكي أخاه الذي غيب[
  ]غادي  تحت الصفيح بدمع رائح

  منهمراً  لطحتى يجودك دمع ال[
  ]من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد

  2ةـوات اهللا نازلـزل صلـت 1الف
  دادـبتع ك ال تحصىـعلى دفين
  

 
  

     
      
3 : 

  فأنادي  عـأسام  وكـالمل ملك 
  عوادي أم قد عدتك عن السماع

   

                                                
  )).وال: ((في المعجـب 1
  )).دائمـة: ((نفسـھ 2
ھـذه األبیـات مـن البحـر الكامـل؛ وھي موجـودة في قالئـد العقیـان، ووفیـات  3

 .بحـر عبـد الصمـداألعیـان؛ حیـث جـاء أنھـا ألبي 
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  1نـلما خلت منك القصور فلم تك
  ادـت في األعيـفيها كما قد كن

  في هذا الثرى لك خاضعاً 2أقبلت
  4ادـقبرك موضع اإلنش 3وتخذت

  



 

***     
   

                                                
  )).لما نقلت عن القصور فلم تكن: ((جاء ھذا الشطر في وفیات األعیان ھكذا 1
 )).مثلـت: ((وفي الملكیـة)). قبلـت: ((في ج، والزیتونـة 2
 )).وجعلـت: ((في وفیـان األعیـان 3
وردت ھـذه القصیـدة في قالئـد العقیـان كاملـة؛ بینمـا اكتـفى ابـن الخطیـب  4
  .ـذه األبیـات الثـالثبھ
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1؛ 
 

 


2.   3، 
     
 4 
     
5، 6.  

                                                
المغـرب، والمعجـب، : توجـد ترجمـة محمـد بـن سعـد بـن مردنیـش أیضـًا في 1

، ونفـح الطیـب، وكتـاب العبـر؛ حیـث سـمي )قسـم األندلـس(وإعمـال األعـالم 
  . محمـد بـن أحمـد بـن سعیـد بـن مردنیـش

. غربیـة مـن مدینـة الردةوتتواجـد في الجھـة ال. Fragaوتسـمى باإلسبانیـة  2
سبـق البـن . وبھـا عـدد كبیـر مـن  البساتیـن والمـزارع؛ ولھـا حصـن منیـع

ھـ؛ فواجھـھ األمیـر یحـیى بـن عـلي بـن غانیـة، 528رذمیـر أن حاصرھـا سنـة 
  .فما كان منھ سوى الفرار. وھزمـھ ھزیمـة شنعـاء؛ بعـد أن أفـنى جـلَّ رجالـھ

  .سـو المحـارب ملـك أراغـونھـو ألفون  3
 )).ونارلـھ: ((في الملكیـة 4
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ مـن الزیتونـة 5
وذلـك في الموقعـة الـتي حدثـت بیـن ألفونسـو المذكـور وبیـن جیـش  6

المرابطیـن بقیـادة یحـیى بـن غانیـة اللمتـوني خـارج أسـوار إفراغـة؛ حیـث 
  .م1134/ھـ528وقـع ذلـك سنـة . ملكھـم ألفونسـو ھـزم جیـش النصـارى وقتـل

     

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


416 
 


     
       
       
        

       
 

 
1 ،
       
   2 

 

                                                
 )).ونجدتـھ: ((في ج 1
 )).ارتفـع: ((في الزیتونـة 2
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  1: 
         
 

 
     
    
    2، 

     3 ،
        

                                                
مؤلـف كتـاب ثـورة المریدیـن ھـو أبـو مـروان عبـد الملـك بـن محمـد بـن  1

ومـن . أحمـد بـن محمـد بـن إبراھیـم البـاجي المعـروف بابـن صاحـب الصـالة
ًا كتـاب المـن باإلمامـة عـلى المستضعفیـن بـأن جعلھـم اللـھ بیـن أعمالـھ أیضـ

والمقصـود . أمـا مختصـر ثـورة المریدیـن فمجھـول. أئمـة وجعلھـم الوارثیـن
فئـة مـن الزھـاد المتمذھبـن بمفھیـم تقشفیـة؛ یتزعمھـم أبـو : بالمریدیـن

  .العبـاس أحمـد بـن قـسي
 )).في المواسـم: ((في الزیتونـة 2
 .مـا  بیـن حاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 3
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    1 

     


 
 

 


       
2. 



                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة والملكیـة 1
فكـان یراقـد أزیـد مـن مائـتي جاریـة ): ((قسـم األندلـس(في إعمـال األعـالم  2

 )).تحـت لحـاف واحـد
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1: 

  زرـوال ؤوس المدام ـأدر ك
  زـالع  ةـا بدولـد ظفرنـفق

  ن ـحس ا ـمن قف لكفُّا نعمو
  زـالخ  ة ـليان في  ا ـفإنه

  أخدعه  ب إن طلبتـوصاح
  زـبمعت  هـفي بذل 2نـفلم يك

  طربنيأاعي فدانحنى على أخ
  زـه  اـأيم فيـعط زـوه

  


      

    


                                                
 .واألبیـات مـن البحـر المنسـرح)). ویخـف ـ یخفـھ: ((في ج، والملكیـة 1
 .؛ وھـذا أسلـم))یـك: ((طویـل. جعلھـا د 2
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 1  
       

      
       
        

      
 

       
       

                                                
 )).عنـد: ((في الزیتونـة 1
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1

       

       
    
   


        

2؛     
        

      
    

      
      


      
                                                

 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 2
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1 
       

     2 
 3 

                                                
 .أضافھـا عنـان)) مـر((كلمـة  1
  .م1356وافـق لـ مال 2
  .یتواجـد بالقـرب مـن بلنسیـة 3
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     1 ،
 

 
   2   

        
 3؛    






      

                                                
  .م1148الموافـق لـ  1
أنـھ أبـو الحسـن بـن َھُمْشـك؛ صھـر ) قسـم األندلـس(ذكـر في إعمـال األعـالم  2

  .محمـد بـن مردنیـش
. ؛ یقـع بمحـاذاة سفـح جبـل إلبیـرةMajorracalمـرج الرقـاد یسـمى اآلن  3

م؛ بیـن ابـن ھمشـك صھـر ابـن 1160/ھـ556حدثـت فیـھ معركـة سنـة 
  . ھـزم فیھـا الموحـدون ھزیمـة منكـرةمردنیـش وجیـش الموحدیـن؛ ان
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 1؛     
2؛ 

 
      

      
       
    3  

      4،
     

 

*** 

   
                                                

 .سقـط مـا بیـن الحاصرتیـن في الملكیـة والزیتونـة 1
  .م1164/ھـ560  2
  .م1363الموافـق لـ   3
  .ھـو ابـن محمـد بـن سعـد بـن مردنیـش  4
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1

 

 
      
 
    2 
3       4 
      

   5 .  
     
     
        

                                                
قسم (البیان المغرب : توجد ترجمة محمد بن یوسف بن ھود؛ المتوكل في 1

ص أخبار المغرب، والمغرب في حلى المغرب، والمعجب في تلخی) الموحدین
  .  ، واألعالم للزركلي)القسم الثاني(والعبر، والحلة السیراء، وإعمال األعالم 

  .م1227الموافـق لـ   2
الصخـور أو الصخیـرات كمـا في البیـان المغـرب؛ وسیـأتي مـا یؤكـد ھـذا  3

  ). الحضـور: ((ـتوقـد وردت محرفـة في النسـخ الثـالث؛ فكتب. الحقـًا
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الزیتونـة والملكیـة 4
 )).یندرونـة: ((في الملكیـة والزیتونـة 5
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  1      
        

2،      


3  4    
   5 ،   
       

       
     6 

      
7    8 ، 

      
                                                

 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 1
  )).أنـت السلطـان باألندلـس: ((في الزیتونـة والملكیـة 2
  )).الغـشي: ((في المخطوطیـن 3
  )).حواسـًا: ((في البیـان 4
 )).مـن أراذل النـاس: ((نفسـھ 5
  .؛ وتصـرف فیھـا عنـان))الغنـم: ((في النسـخ الثـالث 6
 .ھي الصخـور أو الصخیـرات بالتصغیـر 7
 .؛ وھـو خطـأ))غرناطـة((في الزیتونـة . وجـاء ھـذا أیضـا في البیـان  8
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1 
   
     


  

     
 

 
      
 2،    
        


       

                                                
 )).فانتصـر: ((في الزیتونـة 1
 )).كقلبھ(( :في ج؛ فكتبت بینما حرفتسقطت في الملكیة والزیتونة؛ )) علیھ(( 2
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 1 
      
  2، 

3
     
       


       

      4،
    5  

                                                
  )).ثـم نجـا: ((في الزیتونـة والملكیـة 1
  .م1236الموافـق لـ  2
  .م1237/ھـ635 3
  .م1229الموافـق لـ 4
  .ھكـذا في النسـخ الثـالث 5
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 1 .


       
     
2،

     3 .
 

  4، 


5
       

       
   6،  

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))مصابـھ ـ مصارفـھ ـ مصامـھ: ((في النسـخ الثـالث 1
  .م1231الموافـق لـ  2
  .م1233/ھـ631 3
  .م1227وافـق لـ الم 4
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن إعمـال األعـالم 5
  م1228الموافـق لـ  6
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    12

 

 
     3 ،

       
  4     
 

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))مضرجـًا: ((في ج 1
  )).بجایـة: ((حرفـت في النسـخ الثـالث؛ فكتبـت 2
  .مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 3
 )).غـزوة: ((في الزیتونـة والملكیـة 4
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 1    

2،
      

      
 
   3،
 

   

                                                
 .الحاصرتیـن سقـط في جما بیـن  1

  .م1233الموافـق لـ   2
 )).بعـد أن انصـرف: ((في الزیتونـة 3
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1

       




        
     

2.
   3.


4: 

                                                
 )). في سـبي الـروم: ((ما بیـن الحاصرتیـن كتـب في ج 1
 )).ذلـك: ((في الزیتونـة والملكیـة 2

  .م1237الموافـق لـ   3
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 4
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هةـطالق انـبه زاد الزم مام  
  ورداـاني مـولذت لنا فيه األم

  ةـلبني العباس ها هي دولفقل 
  وأنجدا  نـأغار بها الحق المبي

  فإن الذي قد جاء في الكتب وصفه
  1فاهتدا  بتمهيد هذي األرض قد جاء

  ن هود محمدـا بابـفإن بشرتن
  داـمحم فقد أظهر اهللا ابن هود 

***     
  
  

   

                                                
  )).فابتـدا: ((في الملكیـة 1
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   1،   
    2: 

    3   
      

 

                                                
 .ھـم العـرب الذیـن دخلـوا أیـام الفتـح)): البلدیـون((إذ : سبـق التعریـف بھـم 1
. تاریـخ علمـاء إلبیـرة وأنسابھـم وأبنائھـم: سبـق ذكـر ھـذا الكتـاب المسـمى 2

والمؤلـف ھـو محمـد بـن عبـد الواحـد الغافـقي؛ مـن بلـدة تسـمى المالحـة 
 .حاطـة ترجمـة لھـذا العالـم األدیـبوتوجـد في اإل. تابعـة إللبیـرة

 .ھـذه العبـارة أضیفـت مـن الزیتونـة 3
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      1،  


 
 

 
       

     
2،
 3.  
       

      
   
     
     

                                                
إلى سنـة . م1237/ھـ635وقـد حكـم مـن سنـة . سبقـت اإلشـارة إلیـھ 1

  .م1272/ھـ671
أبیـًا : ((مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا كتـب في ج 2

 .نـان؛ فصوبھـا ع))كریـم الحولـة
 )).الظھـر: ((في الزیتونـة 3
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1 

       



   
 2     
      
 

   

                                                
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في ج 1
 )).المراھنـة: ((في الزیتونـة 2
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  1 ،

       

  

     2،

 3      



       
     4  
       

        

                                                
 )).بالداخـل: ((في ج 1
 .؛ وصوبھـا عنـان))باغتیالـھ: ((في النسـخ الثـالث 2
  .م1360الموافـق لـ  3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضافـھ عنـان 4
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 1،    
       
        


       

2 
 

 
3: 

  هـخالق 4فـلط ييا أيها المرتج
  والمال الحال وفضله في صالح 

   

                                                
  )).القبلـة((ھـو : ا ذكـر في جومـ. ھي مدینـة عنابـة الجزائریـة 1

  .م1360الموافـق لـ    2
 .أضافھـا عنـان)) لـھ((وكلمـة . ھـذه األبیـات مـن البحـر البسیـط 3
 . ؛ وھـو أسلـم))للطـف: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 4
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  قدرته  ن حقاً لطفـلو كنت توق
  1الـك عن قيل وقـخ بأنفـفاشم

  اـز خالقنـاً عـه لطفـإن للـف
  الـوتمث  هـعن أن يقاس بتشبي

  رهـظاه  اكـوكل أمر وإن أعي
  بال  فالصنع في ذاك ال يجري على

   *** 
  
  

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))عـن قیـل وعـن قـال: ((طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 1
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1 


 

  

 

       
2،3 

      
   

  
4  


5،

                                                
 )).ـدأحم: ((في الزیتونـة 1
 )).الحـرام: ((نفسـھ 2
  )).متمسكـًا: ((في ج 3
  .؛ وصوبھـا عنـان))مرورسـا: ((في النسـخ الثـالث 4
  . ھو متاع البیت الرديء؛ واألثاث عكسھ؛ إذ ھو الجدید من المتاع: الخرثي 5
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     1،
2 
      3،
       4،





 5  6،7 
 
      

       
      

                                                
إلى ضـاف طریقتھـا الـتي : ((وردت عبـارة مضطربـة بعـد ھـذه الكلمـة؛ وھي 1

 .فآثـر عنـان إغفالھـا. ))لـو كـان لـھ
  .أضافھـا عنـان)) وتـرقى((كلمـة  2
  .الـتي تربـع عـلى عرشھـا محمد بن إسماعیل بن فرج بن إسماعیـل بن نصر 3
  )).العـلي: ((في اللمحـة البدریـة 4
 .، وھـو أصـوب))سبعـة((طویـل؛ فكتبھـا . صوبھـا د 5

  .م1326الموافـق لـ   6
  )).ًاماوسـ: ((في الملكیـة 7
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1،     
      

        
2 

 

 

  ***  
  

   

                                                
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة والملكیـة 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضافـھ عنـان 2
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][1 ؛ 

 

 
 

      
      
  2،  

      

   3     

 

   

                                                
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة والملكیـة 1
  )). صارمـًا: ((بعـد ھـذه الكلمـة؛ ورد في ج 2
؛ ))الجذعـة والخدعـة: ((وفي ج، والملكیـة)). الخدمـة: ((في الزیتونـة 3

 .ا عنـانوصوبھـ
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1. 

    *** 
  
  
  

   

                                                
  .م1298الموافـق لـ   1
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1 ؛

 

 
  2    


       
       
       
     

     


 
   

                                                
توجـد ترجمـة محمـد بـن أحمـد بـن الزیـات الكـالعي في الكتیبـة الكامنـة،  1

 .ونیـل االبتھـاج
ھـو كتـاب صغیـر في التراجـم؛ كتبـھ ابـن الخطیـب قبـل اإلحاطـة؛ وقـد  2

 . استعـان بـھ كمرجـع في تألیـف اإلحاطـة
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1       
    

2،
 

   *** 
  

   

                                                
 .ج؛ بینمـا وردت في الزیتونـة :سقـط ھـذه العبـارة في 1
 .ج: مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا ورد في 2
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1 

 
 

 
    2  
      
      

        
 3،
     4


       

                                                
 .ورد ذكـره أیضـًا في اللمحـة البدریـة 1

. العبارة المحصورة بین، الحاصرتین سقطت في الملكیة؛ بینما وردت في ج  2
أما المدجنون ـ )). شبیلیةكان جده من مدینة إ((وورد بدلھا في الزیتونة عبارة 

فكما سبق ذكره ـ ھم المسلمون الذین بقوا في البالد التي استولى علیھا 
  .النصارى؛ وولدوا بھا، ورضوا بالبقاء ـ لفترة معینة ـ تحت حكمھم

 )).البعیـد المـدار المحیـط: ((في الملكیـة 3
  )).مؤثـل: ((في الزیتونـة 4
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     1،
    
      2 ،

   
  3     
     
      
       

        
  
      

4،     

                                                
؛ )الملقـب بالمخلـوع(ثالـث ملـوك بـني نصـر  طویـل الخطـأ؛ إذ أنـھ. صحـح د 1

وھـو محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن یوسـف بـن نصـر؛ الـذي حكـم مـن سنـة 
. ووردت سیرتـھ في اللمحـة البدریـة. م1308/ھـ708م إلى سنـة 1301/ھـ701

 .ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة
م إلى سنـة 1308/ھـ708رابـع سالطیـن بـني نصـر؛ حكـم مـن سنـة  2

  .م1322/ھـ722
 )).مھـم: ((، وفي الزیتونـة))قھـري: ((في الملكیـة 3
 )).البشـرة: ((في الملكیـة والزیتونـة 4
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1
      

       
       

  2   
     3، 
  
        
      

4، 5 

 
   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الملكیـة))دربـًا: ((في ج 1
  . ج، والملكیـة: سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة؛ بینمـا وردت في 2
 :العـالء سمـاه مـن قبـل عثمـان ابـن أبي 3
  .مـا بیـن الحاصرتیـن كلـھ سقـط في الزیتونـة 4
بلـدة في المغـرب األقـصى؛ تقـع في الجنـوب الشـرق مـن مدینـة : والُمقْرمـدة 5

  .فـاس؛ وقریبـة منھـا
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1 2  . 

  *** 
  
  
  

   

                                                
 .وھـو أصـح)) أربعـة عشـر: طویـل؛ فكتبھـا. صوبھـا د 1
  .م 21314 
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][1؛

 

 
 


    



        
      2  

      3 
       
       

                                                
 .ھـذه الكلمـة أضیفـت مـن الملكیـة 1
 .طـت في الزیتونـة والملكیـةسق 2
 )). وتقـرر لقـائي وإیـاه بھـا: ((ما بیـن الحاصرتیـن ورد في الملكیـة ھكـذا 3
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   1 
 

 
 

        
       
  2     


 

 
 

       


       

                                                
؛ وھي مدینـة تتواجـد عـلى ضفـاف نھـر Purchena: تسـمى باإلسبانیـة 1

  .المنصـورة؛ وشمـال ثغـر المریـة
  .أضـاف ھـذه الكلمـة عنـان 2
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1. 

***    
  

   

                                                
  .م1356الموافـق لـ   1
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] [1 

2 
3؛ 


45 

 
  

 

     

   
       
    

                                                
  .ا بیـن الحاصرتیـن مـن الزیتونـةمـ 1
  .كتـب في الزیتونـة سعـد فقـط 2
توجد ترجمة أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفیقي في الكتیبتة  3

الكامنة، وتاریخ قضاة األندلس، ونفح الطیب، وأزھار الریاض، والدیباج 
  . ة، وغایة النھایةوالدرر الكامنالمذھب، والتعریف بابن خلدون، وجذوة اإلقتباس، 

؛ وھي تابعـة للمریـة؛ وتتواجـد جنـوب بلـدة Belfiqنسبـة إلى بلـدة بلفیـق  4
  .برشانـة؛ وقریبـة مـن نھـر المنصـورة؛ وشمـالي ثغـر المریـة

 .نسبـة إلى مدینـة ألمریـة 5
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1 

       

 2؛  
3،

        
                                                

  )).وتحـت: ((حرفـت في الزیتونـة والملكیـة فكتبـت 1
  .ـةھـذه اإلضافـة مـن الملكی 2
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة والملكیـة))حلـة: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3

     

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


457 
 

      
       

     
      
      
     1 


      


      

       


      
2،

 
 

                                                
 .ج، والملكیـة: مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة؛ بینمـا ورد في 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة والملكیـة؛ بینمـا ورد في ج 2
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1،

 2   3 
4  
  
        

       
5  6،

                                                
  .یـةوھي قریبـة مـن بلـده بلفیـق؛ شمـال والیـة ألمر 1
  .م1315الموافـق لـ  2
؛ وتطـل عـلى Marbellaمربلـة كمـا سبقـت اإلشـارة إلیھـا؛ ھي باإلسبانیـة  3

وأمـا استبونـة أو اشتبونـة؛ . البحـر األبیـض المتوسـط؛ جنـوب غـرب مالقـة
  . فتتواجـد بعـد مربلـة عـلى الشـاطئ

  )).والیتـھ ورحلتـھ: ((في الزیتونـة 4
أمـا دالیـة فتسـمى . ؛ ھي بلـدة تابعـة للمریـةBerjaسبانیـة برجـة باإل 5

أمـا البینـول . ؛ وتقتع إلى الجنـوب الشـرقي مـن برجـةDaliasباإلسبانیـة 
Albinol ؛ فـھي تابعـة لوالیـة مالقـة؛ وتتواجـد غـربي النھـر األحمـر؛ وشمـال

لوالیـة المریـة، وتتواجـد  أمـا فنیانـة فـھي بلـدة صغیـرة تابعـة. شـرقي متریـل
  .جنـوب شـرقي وادي آش

إلى الغـرب مـن ألمریـة، وتابعـة لوالیتھـا؛ سبقـت  Berjaتقـع برجـة  6
؛ وتتواجـد في الجنـوب Daliasأمـا دالیـة فتسـمى باإلسبانیـة . اإلشـارة إلیھـا

قـة؛ فـھي تابعـة لوالیـة مال Albinolأمـا البینـول . الشـرقي مـن برجـة
أمـا فنیانـة فـھي بلـدة تابعـة . وتتواجـد في الجھـة الغربیـة مـن النھـر األحمـر

أمـا بلـدة بیـرة . لوالیـة ألمریـة؛ وتتواجـد في الجنـوب الشـرقي مـن وادي آش
  . فتقـع إلى الشـرق مـن ألمریـة تحـاذي مصـب نھـر المنصـورة
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  1.      
      
        2 
  

   3 4 ،
    5  

       
   

6 






                                                
 .ة؛ وورد في جمـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـ 1
طرفـة العصـر في : ھـذا الكتـاب مـن مؤلفـات ابـن الخطیـب وعنوانـھ بالكامـل 2

  .وھـو مفقـود. تاریـخ بـني نصـر
  .؛ وھـو أصـوب))سبعـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  .م1346الموافـق لـ  4
 .ریـف؛ وھـو تح))وانتبـاه: ((، وفي الملكیـة))وانتبـھ: ((في الزیتونـة 5
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 6
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1: 

  والربا ظمئت إلى السقيا األباطح 
  اًـا مجدبـحتى دعونا العام عام

  اـوإنم  دول الحجابسوالغيث م
  اـفتأدب  مـام قدومكـم الغمـعل

  
      


       

     2،
     

  3


                                                
 .ھـذان البیتـان مـن البحـر الكامـل؛ ووردتـا في نفـح الطیـب 1
  )).المحاكـات: ((في الزیتونـة 2
 )).الكثیـر: ((في ج 3
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  12.   

        
3،

4 5 6: 
  7اًـيوم  ةـإلى الكتابا ـد نسبنـق

  8اـاء تليهـخطة القض ]ثم جاءت[
   

                                                
 )).سبعـة: ((في الزیتونـة والملكیـة 1
  .م1348/ھـ749 2
  .م1355/ھـ756 3
  )).أبو المطرف: ((الشائع في رسمھا ھكذا رسمت في النسخ الثالث؛ بینما 4
  .ھـو أحمـد بـن عبـد اللـھ بـن عمیـرة البلـنسي؛ لـھ ترجمـة في اإلحاطـة 5
  .ھـذه األبیـات مـن البحـر الخفیـف 6
  :ورد ھـذا الشطـر مـن البیـت في ترجمـة ابـن عمیـرة باإلحاطـة كمـا یـلي 7

  )).قـد عكفنـا عـلى الكتابـة حینـًا((
طویـل؛ الشطـر . وصـوب د)). واتصلـت: ((بیـن حاصرتیـن كتـب في ج مـا 8

  .؛ وھـو أسلـم))وأتـت خطـة القضـاء تلیھـا: ((فجعلـھ
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  1إال د ـق للمجـم نطـل لـوبك
  اـكريه اً ـاً وعيشـزالً نابيـمن

  رـتتغي   مـفل   تـبدل  ةـنسب
  اـدس فيهـم المهنـمثل ما يزع

  
   

       
     


2 
 

 
 3،

        


                                                
  )).وبكـل لـم بیـق للجھـد إّال(( :ورد ھذا الشطر في ترجمة ابن عمیرة ھكذا 1
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الملكیـة 2
 .مـا بیـن الختصرتیـن ساقـط في ج 3
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1

        
       

       
      

    
      
      
       2.

   
3.

    
     

                                                
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
 )).العـذب واألجـاج مـن كـالم أبي البركـات ابـن الحـاج: ((في نفـح الطیـب 2
اللؤلـؤ والمرجـان مـن بحـر أبي البركـات : ((سمـاه المقـري في نفـح الطیـب 3

  )).الحـاج یستخرجـان
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   1.  2


      
       
       


3.  

      
       

 
      


        
4 

     
                                                

 )).نـاء الزمـانالمستومـان عـلى أب: ((كتـب في الملكیـة ھكـذا 1
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن الزیتونـة 2
  .سقـط ھـذا العنـوان في الزیتونـة والملكیـة 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضافـھ عنـان 4
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      1
 2 

         

       
3
        



                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))بعـد: ((كتـب في النسـخ الثـالث 1
 .؛ فصوب التحریف))ونعى في: ((، وفي الزیتونة))ونغوبي: ((كتبت في ج 2
  .أضافھـا عنـان)) إذا((ـة كلم 3
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  1    



    
 2 3   
  


   

4.
         
 

   

                                                
  .ترقیم یأتي بعد السادس المذكور: وقد یكون المقصود. ھكذا في النسخ كلھا 1
 .أضافھـا عنـان)) یقـضى((كلمـة  2
  .؛ وصوبھـا عنـان))محتـل: ((في النسـخ الثـالث 3
  .ھكـذا 4
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     1  

    
    2 ،

        
      

       
3   4؛
5: 

  ن عز التأسفـت لكن حيـتأسف
  ت دمعاً حين ال عين تذرففوكفك

   

                                                
 .أضافھـا عنـان)) الـتي((كلمـة  1
  .م1324الموافـق لـ  2
لریـف المنطقـة الواقعـة أقـصى شمـال المغـرب األقـصى؛ یقصـد ببـالد ا 3

. والمطلـة عـلى البحـر األبیـض المتوسـط؛ مقابـل بـالد األندلـس؛ وفیھـا سبتـة
  .وسكانھـا مـن قبلـة غمـارة

وھـذا ال یصـح ألن )). وادي آش: ((حرفـت في الزیتونـة والملكیـة؛ فكتـب 4
 .الریـف بالمغـرب األقـصىوادي آش في األندلـس، ولیـس في 

 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 5
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  طاير ورام سكوناً وهو في رجل
  فـتعن س والمنازلـدى بأنونا

  رةـم  رة بعدـب قلبي مـأراق
  رفـا أعـأن اك الذيـلفيه ذيأف

  هـبداي سـن ال يحـم ولكـسقي
  سوى من له في مأزق الموت موقف

  فـلمأل ي قلباً ليس يأو 1وجاذب
  فـيتضاع  ج نفساً داؤهاـوعال

  هـصفات  وأعجب ما فيه استواء
  2زفـه أو السر ينـإذ الهم يشقي

  اـله  حلت الضراء لم ينفعلإذا 
  فـلم يتكي راء ـوإن حلت الس

  رهـة أمـد غايـم تبـمذاهبه ل
  فؤاد لعمري ال يرى منه أطرف

   

                                                
 )).وجـاوب: ((في الزیتونـة 1
  .؛ وصوبـت مـن الملكیـة))یتـرف: ((في ج 2
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  فما أنا من قوم قصارى همومهم
  م وثوب وأرغفـم وأهلهـبنوه

  دثـمح  وال لي باإلسراف فكر
  بيبي أو سيشعر مطرفحسيغدو 

  هـشأن لـوه جـوال أنا ممن له
  فـو غزال مهفهبروض أنيق أ

  نىـة المـوال أنا ممن أنسه غاي
  رقفقو م أو نديم ـبصوت رخي

  عـمصان  هـوال أنا ممن تزدهي
  هيه مخرفلان ويـه بستـويسبي

  إنـف  اـوال أنا ممن همه جمعه
تراءت ي1بث بسلها وهو مرجف يٍع  

  هـصروف على أن دهري لم تدع لي
  أو مجلف ة ـمن المال إال مسح

   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن الملكیـة))ثبـت: ((في ج 1
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  هـهم دارـن هذه الـموال أنا م
  وزخرف ا جمال ـوقد غره منه

  رىـانب وال أنا ممن للسؤال قد 
  التعطف وال أنا ممن صان عنه 

مـسعيه  ح اهللاـوال أنا ممن نج  
  فـومصح فهمتهم فيها مصلى 

قايداً  ى أضحى إلى اللهوفال في هو  
  يزلف إلى اهللا ىأمس ىوال في تقً

  أحارب دهري في نقيض طباعه
  رفـتعج  عليكي ك من يقضوحرب
  رـناظ  فـوأنظره شزراً بأصل

  فـوأصل فيعرض عني وهو أزهى
  صحفه وأضبطه ضبط المحدث 

  فيخرج في التوقيع أنت المصحف
  هـز نيلـل ما عـويأخذ مني ك

  1فـويبدو بجهلي منه في األخذ محت
   

                                                
  )).مختـف: ((وفي الزیتونـة)). بحتـف: ((في ج 1
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  نيـلعل هـل وجـأدور له في ك
  ذفـه وهو الذي ظل يحـبتثسأ

  رورةـض ا ـتهنّ ولما يئسنا منه
  1وفـتش هـفلم تبق لي فيها علي

  سلوة  تكلفت قطع األرض أطلب
  فـالتكل  لنفسي فما أجدى بتلك

  مقدماً وخاطرت بالنفس العزيزة 
  فـمره  إذا ما تخطى النصل قصد

  كثيرة  وصرفت نفسي في شئون
  رفـفلم يظفر بذاك التص يلحظِّ

  أبحراً وخضت ألنواع المعارف 
  2تترف استجرتها وهيففي الحين ما 

بطايل من تلك المعاني  ْلولم أح  
  وأسرفوا  وإن كان أهلوها أطالوا

   

                                                
 )).علیھـا تشـوف: ((في ج، والملكیـة 1
 )).تنـزف: ((لملكیـةفي ا 2
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  أنا وقد مر من عمري األلذ وها 
  فـعلى ما مضى من عهده أتله

  يمنه إن بق يوإني على ما قد بق
  وفـلحرمة ما قد ضاع لي أتخ

  1اـصومه  أعد ليالي العمر والفرض
  فسوحسبك من فرض المحال تع

  2ـةجدلي ت ـى أنها إن سلملـع
  3فـنيي  اـاالً عليهـتعارض آم

  4اـال وهي كدينهـني اآلمـتحدث
  رفـوتح  اـدل في تحديثهـتب

مآربي  ا سأقضيـفي الدني بأني  
  فـوالتقش وبعد يحق الزهد لي 
  5وتلك أمـانٍ ال حقيقـة  عندهـا

  أفي قَرني الضديـن يبقى التكلف
   

                                                
 )).طولھـا: ((في الملكیـة، وج 1
  )).جـد لیلـة: ((في ج، والملكیـة 2
  )).تنیـف: ((في ج 3
  )).كرینھـا: ((في ج، والملكیـة 4
  .بدونھـا)) حقیقـة((وكتبـت )) ال((سقطـت : في ج 5

     

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


473 
 

الَّـورب أخمـإليه  وتـشك 1ء  
  2فُـولكن لفهم الحال إذ ذاك لم ي

  مـوبعضه ي علي رفبعضهم يز
  م يصدفـيغض وبعض يرثي ث

  اًـتعجب  ومي إليـم يـوبعضه
  فـيتوق  ض بما قد رأيتهـوبع

  لىـع ه ـجواب يم يلقـوبعضه
  3يتوقف مقتضى العقل الذي عنه 

  إجابة  عدم يـاً ثـيسيء استماع
  صفويخ على غير ما تحذوه يحذو 

  4الـتعق ي لـوال هو يبدي لي ع
  فـوال هو يرثي لي وال هو يعن

  اـواء إنمـا إال سـا أمرنـوم
  س يعرفـم ليـعرفنا وكل منه

   
                                                

  )).الخـال: ((في ج، والزیتونـة 1
 ھـو أصـوب؛ و))یفـوا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
  .ھـذا البیـت سقـط مـن الملكیـة 3
  :ورد ھـذا الشطـر مـن البیـت في ج، والزیتونـة ھكـذا 4

  )). فـال ھـو یبـدي عـن تعقـل عـلى((
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  اـنفوسنالج فلو قد فرغنا من ع
  1وأنصف وحطوا الدنية من عليل 

  مـت بهـة أرمـأما لهم من عل
  تتلف  ولم يعرفوا أغوارها وهي

  أمرهم  هعن كن 2وخضنا لهم في الكتب
  ق يكشفـومثلي عن تلك الحقائ

  ت في اآلفات كل غريبةـوصنف
  فـالمصن  فجاء كما يهوى الغريب

  مـوليس عجيباً من تركب جهله
  3رفـفإن يحجبوا عن مثل ذاك وص

  عقله  إذا جاءنا بالسخف من نزو
  فـوأسخ  اه أزهىـإذا ما مثلن

  بـمناس  رـا إال بأمـفما جاءن
  لمثقفان اـأينهض عن كف الجب

   

                                                
  .؛ وھـو أصـح))أنصفـوا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
 )).الكتـاب: ((في الزیتونـة 2
  .ـو اصـح؛ وھ))وصرفـوا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
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  تيـولكن عجيب األمر علمي وغفل
  فـأكش 1نـم أي المحاسـفديتك

  اـسره  رـنها األقدار يظهإإال 
  المقدور فالرأي يخلف ىإذا ما وف

  أيا رب إن اللب طاش بما جرى
  فـب يرجـبه قلم األقدار والقل

  اـوإنم شىـم ونخـوإنا لندعوه
  يعكف على رسمك الشرعي من لك 

  لـا قايـأناء ما ـأقول وفي أثن
  فـتتخط  رأيت المنايا وهي لي

  تـتقلب  وإني مع الساعات كيف
  دفـمته ت ـا إن فوقـألسهمه

  تيبـوما جر ذا التسويف إال شي
  وفـفأس  ل لي طول المدىيخَتُ

  ليـي  إذا جاء يوم قلت هو الذي
  مخفف  سـووقتك في الدنيا جلي

   
                                                

  )).الحجابیـن: ((في الملكیـة 1
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  اـأخته  رـأقدم رجالً عند تأخي
  فسـتك سـلنفإذا الح شمس فا

  1]مـد منهـداني المراقـأني لـك[
ان ينسفولم أودعهم والخض ري  

  رقيـوهبني أعيش هل إذا شاب مف
  ابي هل يباح التشوفـشب ىوول

  الطريق رياضة يوكيف ويستدع
  وتلك على عصر الشباب توظف

  عطوفة  م غيرـمتى يقبل التقوي
  2فـار تنسـاً فالنـوبي بعد حس

  رهـس 3ةم يكن إال ظهورـولو ل
  فـإذا ما دنا التدليس هان التنط

  مـبعذره لىواألسارى أنت أ ىأمول
  فـوأنت على المملوك أحق وأعط

   
                                                

  : مـا بیـن الحاصرتیـن جـاء في الملكیـة ھكـذا 1
 .وھـذا غیـر سلیـم مـن حیـث الـوزن)). كـان لـذاتي لمراقـد منھـم((

؛ ))وبي بعـده حسـان فالنـار تنسـف: ((طویـل الشطـر؛ فجعلـھ ھكـذا. صـوب د 2
  . وھـو أسلـم

  .))ظھـوره: ((في ج  3
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  ذـآخ  دـالبحر والقي ا بلجـقذفن
  وج تعصفـبأرجلنا والريح بالم

عجايب  الوجود وفي الكون من سر  
  1وأشرف  ونـأطل عليها العارف

  2رواـة فتأخـم نكثـوكعت عليه
  فـوم بالكل أسعـالقوددت بأن 

  اـط رقابنـس لنا إال أن نحـفلي
  يلطف واب االستسالم واهللا ـبأب

  اـس للعبد غرهـل ليـفهذا سبي
  فـالمكل  عـاذا يستطيـوإال فم

  
   

                                                
 .؛ وھـو أصـح))وأشرفـوا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
  )).  ركعـت علیھـم نكتـة فتأخـروا: ((كتـب ھـذا الشطـر في الملكیـة ھكـذا 2
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1 2، 3، 
4،5: 

  ثي اإلفصاح ـون حديـيأبى شج
  واحـاألل  هـوم بشرحـإذ ال تق

  6اـبه  ررتـة إذ مـقالت صفي
  احـترت  ةـساع  زلـال تنـأف

   

                                                
وفي ھـذا التاریـخ )). خمـس وسبعیـن: ((حـرف التاریـخ في الزیتونـة فكتـب 1

  .كـان ابـن الخطیـب في المغـرب ینتظـر أیامـھ األخیـرة
  .م1354لموافـق لـ  ا 2
ربـاط أو زاویـة كمـا تسـمى (موضـع مخصـص للعبـادة : رابطـة العقـاب 3

  .؛ تتواجـد ھـذه الرابطـة بالقـرب مـن غرناطـة)اآلن
ھو أبو إسحاق إبراھیم بن سعید التجیبي اإللبیري؛ توفي سنة  4

وھو الذي حرض المسلمین وصنھاجة على الوزیر الیھودي . م1066/ھـ459
  :  ابن نغرالة؛ في عھد بادیس بن حبوس الصنھاجي بقصیدتھ التي مطلعھا

  ُبـدورِ  الزمـان  وُأْسـد  الَعریـن  *أال  قـل   لصنھاجـٍة  أجمعیـن 
  النصیحـة  ُزْلــَفى  ودیـن   یعــدُّ  *  مقالـَة   ذي  مقــة   مشفــٍق

  أعیــن  الشاِمتیــن  ا ــبھ  تقــر  *ـم    زلَّــًة  ــد   زلَّ    سیدكـلق
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل؛ وھـي موجـودة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 5
  : في الكتیبة. وھذا مخل بالوزن)). عندما مررت بھا: ((كتب في الزیتونة وج 6

  )).إبلي أتنزل ساعة ترتاح  *قالت صفیـة عندما مرت بھـا  ((
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  1ان ليـا لوال الرقيب لكـفأجبته
  2رواح دو ـد الغـعب يغـما تبت

  اـقالت وهل في الحي حي غيرن
  رياح  ك فالسماحـح فديتـفاسم

  3ذيـال  ا إن الرقيب هوـفأجبته
  األرواح ذه ـه ا ـمن ه ــبيدي

  عبده  د على مواردـوهو الشهي
  4احـاء واإلفصـان ما اإلخفـسي

  اهللا إذ 5ودـون وجـقالت وأين يك
  راحـذه األفـه هـومن 6شىـتخ

  ه ـجالل ل ـج 7اهللا ذنرح بإـفاف
  احـشط  واشطح فنشوان الهوى

   

                                                
  :ج؛ فكتب ھكذا: ف ھذا الشطر فيوحر)). في: ((في الكتیبة 1

 )).فأجبـت لـوال الرقیـب لكـان لي((
  )).ربـاح: ((في الزیتونـة 2
  )).الرقیـب ھوالـك: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
  )).واإلیضـاح: ((نفسـھ 4
  )).جـود اهللا: ((طویـل عـن الكتیبـة الكامنـة؛ حیـث كتـب فیھـا. صوبھـا د 5
 )).یخـشى(( :في الكتیبـة الكامنـة 6
  )).فافـرح على إسـم اهللا: ((نفسـھ 7
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  فـعلى ذمم الرجال وال تخ 1وانهج
  احـوال مبـرحب والن 2مـفالحك

  وانزل على حكم السرور وال تبل
  احـجن فالوقت صاف ما عليك 

  ا أخيـواخلع عذارك في الخالعة ي
  داحـاألق ه ـباسم الذي دارت ب

  هـفسن  ارـوانظر إلى هذا النه
  احـت ونور جبينه وضـضحك

  هـوأترع كأس 3تـأنواره ضحك
  راحـه والـوى ريحانـفقد است

  ةـنيا بنظرة رحمدوانظر إلى ال
  زاحـين   اـبوفائه   اـفجفاؤه

  4ذيـما ال ا لو كنت تعلمـفأجبته
  احـيلت  اـوم ا ـدو لتاركهـيب

   

                                                
   )).وارھـج: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  )).فالحلـم: ((نفسـھ 2
  )).نفحـت: ((نفسـھ 3
 )).كنـت عالمـة الـذي: ((نفسـھ 4
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  أجله  معنى غامض من 1ما كان
  2احـال وتـقد ساح قوم في الجب

  الذي  سكروا من األمر حتى لقد
  3احـان وسـوا به عند العيـهام

  لعذرتـني وعلمـت أني طالب
  ما الزهد في الدنيـا  له مفتـاح

  فاترك صفيك قارعاً باب الرضى
  احـالفت هـجالل  لـج ه ـوالل

لى الفالح وخلنيـحي ع 4يا حي  
  5وا المطي وراحـتي حثـفجماع


      
6: 

   

                                                
   )).مـن كـل: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
  )).وناحـوا: ((نفسـھ 2
  )).فباحـوا: ((نفسـھ 3
 )).یـا أخـت: ((كامنـةفي الكتیبـة ال 4
  .؛ وھـو أصـح))وراحـوا: ((نفسـھ 5
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 6
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  سالفة  م الفقيهغخذها على ر
  الضحى  األقمار في شمس 1ى بهالَّجتُ

  اـوب ألهلهـأطباء القل ىأبد
  2اً للنفوس مبرحاـا شرابـمنه

  اـنشوانه  قال في 3وإذا امرؤ
  باإلخالص فيمن قد صحا 4قل أنت

  اـأربابه دارت على  5يا قوتة
  اـزت األقدام منها واللحـفاهت
  تركيبهـامزجت فغار الشيخ من 

  6فلذاك جردها  وصاح  وسرحا
  اـإظهارهفغار الشيخ من   7فبدت

  ملوحا  د يبتدر الحجابـفاشت
   

                                                
  )).بـھ: ((في الزیتونـة 1
  )).للنفـس مفرحـا: ((في الكتیبـة 2
وفي )). المـرء: ((، وفي الزیتونـة والملكیـة))المـرأى: ((كتبـت في ج 3

  .؛ وھـو أسلـم))المـرائي: ((الكتیبـة
 )).مـا أنـت: ((في الملكیـة 4
 )).یـا قھـوة: ((وفي الكتیبـة)). یـا قـوة: ((حرفـت في ج، والملكیـة فكتبـت 5
  )).وصرحـا: ((في الكتیبـة 6
  )).وبـدت: ((نفسـھ 7

     

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


483 
 

  1داً على مسترفدـال تعترض أب
  3يفضحا  أن 2رارهاقد غار من أس

  مستهتر  وكذاك ال تعتب على
  اـأوضح  لم يدر ما اإليضاح لما

  لسانه  يعثر في ذيول 4سكران
  اـسبح راً ويحسب أنه قدـكف

  ـوبع  ضـبع 5كم الهوى حرب
  فبرحا ضاق ذرعاً بالغرام ـض 

  على العدالة هاتفاً 6نـال تخشي
  8فجرحا  ارتياح العاشقين 7ثغر

  9تـوقد ضف الحب خمر العارفين
  اـأن يشطح  حتماً على من ذاقها

   
                                                

  )).مستھتـر: ((في الكتیبـة 1
 )).أستارھـا: ((في الزیتونـة 2
  )).تفضحـا: ((في الكتیبـة 3
 )).بسكـران: ((في ج 4
  .؛ وھـو أصـوب وأسلـم))كتـم الھـوى حریـة: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
 )). ال تحسبـن: ((نفسـھ 6
 )).نقـد: ((وفي الكتیبـة)). نقـر: ((في ج 7
  )).مبرحـا: ((في الكتیبـة 8
  )).خمـر العاشقیـن وقـد قضـت: ((نفسـھ 9
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  هـفاشطح على هذا الوجود وأهل
  من رجحا عجباً فليس براجح 

  لىـع  نهم موتىإكبر عليهم 
  أغر وأقبحا  ادة ماـغير الشه

  مـنصحاؤه واهزأ بهم فمتى يقل
  اـي مفلحـفقل حتى أالق 1أهج

  فقل له استخف 2مـوإذا أريبه
  اـجح  عباهللا يا يحيى بن يحيى د

لَأبني سمـم قد نجا مجنونكـي  
  اـقد مح به 3مجنون ليلى العارفين

  بحبيبه  هل يستوي من لم يبح
  4قد أفصحا  مع من بذكر حبيبه

   

                                                
   )).أفلـح: ((في الكتیبـة 1
  : وورد الشطـر في الكتیبـة ھكـذا)). زرھـم: ((في ج، والملكیـة 2

 )).وإذا رزینھـم استخفـك فقـل لـھ((
 )).العامریـة: ((في الكتیبـة 3
  )).صرحـا: ((نفسـھ 4
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   2تـهوقل ما شئ 1فافرح وطب وأبهج
  اـأملح 3قراء يا ماـح الفـما أمل

  
      

       
4 5: 

  ال أبصرت إن كنت أبصرتك 
  برهانها  رتي في الحقـبصي

  مـم أشاهدكـرو أني لـال غ
  6اـر إنسانهـن ال تبصـفالعي

  
   

                                                
   )).وارھـج: ((في الكتیبـة 1
  ))شئتـھ: ((نفسـھ 2
  )).یـا((مـع حـذف )) مـا: ((كتـب: في الزیتونـة والملكیـة 3
  )).ـھاستدرك: ((في الملكیـة والزیتونـة 4
ھـذان البیتـان مـن البحـر السریـع؛ وھمـا موجـودان في الكتیبـة الكامنـة،  5

 .وتاریـخ قضـاة األندلـس، ونفـح الطیـب
  .یقصـد إنسـان العیـن؛ أي بؤبؤھـا 6
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1: 
  مونني بعد العذار على الهوىيلو

  3دـال يفن  2لي في وجدي لهـومث
  اـالصب أمسك عنه قد ذهب 4يقولون لي

ودـاإلمساك والخيط أس 5رىوكيف ي  
6،7: 

  اـن مطوية الحشـرة الخديـومصف
  الجبن والمصفر يؤذن بالخوف 8على

  اـطلوعه عند س ـكالشم 9لها هيئة
  الجوف  ولكنها في الحين تغرب في

   

                                                
وھمـا موجـودان في الكتیبـة الكامنـة، وتاریـخ . البیتـان مـن البحـر الطویـل 1

 .بقضـاة األندلـس، ونفـح الطیـ
 )).حـبي: ((وفي الكتیبـة الكامنـة، وتاریـخ قضـاة األندلـس)). بـھ: ((في ج 2
  .أي ال یكـذب 3
 .؛ وھـو أسلـم للـوزن))یقولـون أمسـك: ((في الكتیبـة وبقیـة المصـادر 4
 )).أرى: ((في الكتیبـة وبقیـة المصـادر 5
)). المجنبـات: ((ـالثھكـذا وردت في نفـح الطیـب؛ بینمـا كتبـت في النسـخ الث 6

 .وقـد اعتمـد عنـان مـا ورد في نفـح الطیـب؛ ھـو الصحیـح)). المجنبـات((
وھمـا موجـودان في الكتیبـة الكامنـة، وتاریـخ . البیتـان مـن البحـر الطویـل 7

 .قضـاة األندلـس، ونفـح الطیـب
  )). عـن: ((في الكتیبـة 8
  )).بھجـة: ((في نفـح الطیـب وبقیـة المصـادر 9
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1: 
  نـإال لم  ةـن نصيحـال تبذل

  والـقى لبذل النصح منه قبـتل
  فضيلة فالنصح إن وجد القبول 

  والـويكون إن عدم القبول فض
2:  

  ل إالـوم تدخـما رأيت الهم
  واآلذان  ونـروب العيمن د
  3اومهم غض طرفاً وسد سمعاً

  انـبضم  قـتلق هماً فال تث
4: 

  وىـحزنت عليك العين يا مغنى اله
  5ا بعد بعدك ما رقاـع منهـفالدم

   

                                                
  . بیتـان مـن بحـر الكامـلال 1
 .وھمـا أیضـا في الكتیـة الكامنـة. البیتـان مـن البحـر الخفیـف 2
  )).سمعـًا وإن: ((في الكتیبـة 3
 .ویوجـدان في الكتیبـة والكامنـة، ونفـح الطیـب. البیتـان مـن البحـر الكامـل 4
  .جـف: رقـأ: ومعـنى. سقطـت الھمـزة للضـرورة الشعریـة 5
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  ون أزرقـبل 2تْغَبِص  1ولذاك قد
  اـم أزرقـأو ما ترى ثوب المآت

  
      

3 4: 
  هـا حصلتـا أنـث فيمـأبح

  جفنها  عند انغماض العين في
  رةـمجت اة ـنى كالشـأحسب

  اـبطنه  تمضغ ما يخرج من
   

                                                
  )).مـا: ((الكتیبـة والنفـح في 1
 )).ظھـرت: ((في نفـح الطیـب 2
  .م1343/ھـ3744 
 .البیتـان مـن البحـر السریـع 4
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     1  
2،     

3: 
  به   س ليـتطالبني نفسي بما لي
يلـفتقب  5ا األمانـفأعطيه 4انِد  
  هـطلبات  ج فيـعجبت لخصم ل

  بالمحال فيفصل 6اـح عنهـيصال
7: 

  ن إالـاء يصلحـما رأيت النس
  8أجله ح الكنيف من ـللذي يصل

   
                                                

إذ تتواجـد أنـدرش إلى الشـرق مـن النھـر . ھاتـان البلدتـان ـ تابعتـان للمریـة 1
. األخضـر؛ بینمـا تقـع برجـة في الجھـة الغربیـة منـھ؛ لیـس بعیـدًا مـن مصبـھ

وكانـت أنـدرش ھـذه؛ مقـرًا ألخـر سالطیـن غرناطـة أبي عبـد اهللا محمـد؛ بعـد 
م؛ إذ بـقي في ھـذه البلـدة حـوالي سنتیـن 1492/ھـ898سقـط غرناطـة سنـة 

 .قبـل أن یعبـر إلى المغـرب؛ مسجـال نھایـة الحكـم اإلسـالمي بتلـك الدیـار
  . م1343/ھـ744 2
 .وھمـا في الكتیبـة، والنفـح. الطویـل البیتـان مـن البحـر 3
  .أي بمـا لیـس لي قـدرة علیـھ 4
 )).وأعطیھـا األمـاني: ((وفي الكتیبـة)). األمـاني: ((في ج 5
 )).عنـھ: ((في الكتیبـة 6
 .وھمـا أیضـا في الكتیبـة. البیتـان مـن البحـر الخفیـف 7
  .وھـذا اسلـم)). للـذي یصلـح الكنیـف ألجلـھ: ((في الكتیبـة 8
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  ـصالح  ى هذه الشريطةـلفع
  2]رئ عن محلهـال تعد بأم 1هنـ

3: 
  ـأب  النساء دهراً فلم 4قد هجرت

  ـهالذميم نـصفاته  5غ آذانيـل
  ن يقال في هجو من قدما عسى أ

  ـهح شيمـخصه المصطفى بأقب
  ـص العقل والديـقى لناقـأو يب

  ـهب قيمـدت المثالـن إذا عـ
  
        

         

        


                                                
  )).فاصحبھـن: ((في الكتیبـة 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 2
  .وھي موجـودة في الكتیبـة الكامنـة. ھـذه األبیـات مـن البحـر الخفیـف 3
  )).قـد ھجـوت: ((في الكتیبـة 4
 .؛ وھـو أسلـم))أذاني((وفي الكتیبـة )). أذني: ((في الزیتونـة والملكیـة 5
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  ﴿ 

﴾1:  
  مـة إنهـرعى اهللا إخوان الخيان

  العهد لى ـع 2كفونا مؤونات البقا
  قوقهمح 4أسارى  3فلو قد وفوا كنا

  دـوالنق ةـئيالنس 5نـراوح بيـن
 

6،
 7      

8: 

                                                
﴿ َوَلَقـْد َعِھْدَنـا إَلى آَدَم ِمـْن َقْبـُل َفَنـِسَي َوَلـْم َنِجـْد َلـُھ : اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

  .أما البیتان التالیان فھما من البحرالطویل. 115: سـورة طـھ؛ اآلیـة. َعْزمـًا ﴾
  .؛ وھـو أسلـم))البقـاء: ((في الكتیبـة والنفـح 2
  ...))ولـو قربـوا كنـا(( :في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
 .للوزن؛ أسلم ))أسارى(( أن كلمة: فرأى عنان؛ ))أسرى: ((في النسخ الثالث كتب 4
  .؛ وھـو أسلـم))نـراوح مـا: ((في النفـح 5
 )).رأیـت: ((في الزیتونـة 6
 )).بـردًا: ((في الزیتونـة والملكیـة 7
  .مـلوالبیتـان التالیـان مـن البحـر الكا. م1343/ھـ744 8
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  هاُؤـم  1موا أبو البركات جـقال
  2فغدا أبو البركات ال أبا البركات

  هـنى بموجوداتـا ألن يكـقلن
  اتـبمعدوم  أولى من أن يكنى

3: 
  وما  ميـنت معذوراً بعلقد ك

  4ن البشرـظي بيـأبث من وع
  إصالحهم  ث قد أملتيمن ح

  رـان النظـبالوعظ والعلم فخ
  نـم  اسـفلم أجد أوعظ للن

  رـود البقـأصوات وعاظ جل
   

                                                
وكلمـة جـمَّ مـاؤه )). ضـم: ((، وفي الملكیـة))ھـم: ((حرفـت فكتـب في ج 1

  .أنـھ كثـر وتجمـع: تعـني
  .؛ وھـو أسلـم))ال البركـات: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
واألبیـت التالیـة مـن البحـر السریـع؛ وھي موجـودة في . م1344الموافـق لـ  3

  .الكتیبـة الكامنـة
  : ت ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذاورد 4

  )). أبـث مـن علـمي بیـن البشـر *قـد كنـت معـرورا بوعـظي ومـا ((
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 1،
2،      

3: 
  ي به هوس جديد ال الذيسرأ

  هـفي م ـتدريه من هوس قدي
  اـقد حل ما أبديه من هذا كم

  هـأخفي  قد حل من ذاك الذي


      
4 5،

       6 
        
    

                                                
وتبعـد عنھـا بمائـة . ھـو المـرسى الرئیـس لمملكـة تلمسـان بالجزائـر: ھنیـن 1

  .طویـل خلـط بینھـا وبیـن بلـدة في جنـوب لبنـان. ویبـدو أن د. كلم تقریبـًا
  .م1352الموافـق لـ  2
  .البیتـان مـن البحـر الكامـل 3
  .م1331/ھـ732 4
  .ساقطـة في ج )) مصبـاح((كلمـة  5
 .؛ ساقطـة في ج))في(( 6
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1: 

  اـم قدرهـن عقولهـم الذيـزع
  نـر ثميـإن عرضت للبيع غي

  ـوال  نـأن الرحا معمورة بالج
  نـبيقي 2ذاـك  ام عندهمـحمـ

  وه حقاً فاحضرواـإن كان ما قال
  نـوم من صفيـللحرب هذا الي

  وا بحقيقةـن حضرتم فاعلمـفلئ
  ونـس المجنـقي بأني مصارع

    
 
3: 

   

                                                
  .ھـذه القطعـة مـن البحـر الكامـل 1
  .أضافھـا عنـان)) كـذا((كلمـة  2
 .ھـذه القطعـة مـن البحـر الكامـل 3
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  جارت على 1من منصفي من جارتي
  اـأعدائه  أني كنت منـمالي ك

  لىـع  2عمدت إلى الشمس التي انتشرت
  اـكسائه  سبأرضي وأمت فيه ي

  اـالكس  سـوم يوم تيبـال غيلو
  اهـسرت لحجب السحب جل ضياء

  نيـألن م الخسارـت منهـلقضي
  لى بخالئهاـت مزوراً عـأصبح

   3 4 
      


5: 
   

                                                
 )).جاریـتي: ((في الزیتونـة 1
 )).انتثـرت: ((في الملكیـة 2
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))مـالي: ((في ج 3
جمعھـا معـاني؛ )) مغـًنى((وكلمـة )). معـنى((؛ بـدال مـن ))مـالي: ((في ج 4

أمـا حمـة . خربـت مبانیھـم وخلـت مغانیھـم: المنـزل؛ إذ یقولـون: ومعناھـا
في الشمـال الشـرقي مـن  ؛ وتتواجـدPechinaبجانـة فتسـمى باإلسبانیـة 
  .ألمریـة؛ وتحـاذي نھـر أنـرش

 .ھـذه القصیـدة مـن بحـر المتقـارب 5
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  ر كلبي رفيقيـرحلت وقطمي
  قـول الطريـس قلبي بطـيون

  ذائيـح  اخـت أنـفلما أنخ
  قـشفي  لـظ خـيالحظني لح

  اـقي كمـرعى أذمة رفـوي
  دوقـالص  قـالصدي  نىـيتغ

  آدم  ن قومي بنيـلى حيـع
  وقـحق  واـم يوفـم لـبلؤمه
  مـمنه  وال فرق بين األباعد
  قـشفي  بـمستح ن أخ ـوبي

  هـاه تلقـتى تلقـن مـأو اب
  وقـخف  بـاق بقلـاشتي يهو

  مـم من ولي حميـا منهـفم
  قـحقي ح ـوال ذي إخاء صحي

  اًـل كلبـك ممن يفضـوناهي
  قـم من رفيـم فيا وليهـعليه
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  بـغري  خـلشي أال من يرقّ
  قـالبلفي تىـات الفـالبرك يأب

1: 
  زماني وأهله 2وأين الخير من

  3قـساب  ر أولـلى أنني للشـع
  هـلحا اهللا دهراً قد تقدمت أهل

  قـالبواي  فتلك لعمر اهللا إحدى
4:  

  مـاد إنهـارك اهللا في الزهـال ب
  مـعرض الدنيا لفضلهلم يتركوا 

  فلم ف الحياة ـم تكاليـبل أثقلته
  مـحمله ا فملوا ثقل ـيصايروه

  م تركها فغدواـوعظم الناس منه
  ألجلهم  من غبطة الترك في حرص

   

                                                
 . ویوجـدان في تاریـخ قضـاة األندلـس. وھمـا مـن البحـر الطویـل 1
 . وھـو أسلـم)). وإني لخیـر: ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). عـن: ((في ج 2
  )).أول سائـق : ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
 .القصیـدة مـن بحـر البسیـط 4
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  دواـزه م أن القوم إذ ـنعم أسل
  زاداً وأعلى الناس طراً فضل تركهم

  الترجيح دونهما من حيث قد أحرزو
  ضلهمف  ن من ترجيحيال شيء أب

  1فالمال والجود والراحات غاية ما
  أجلهم 2عن يحكى لنا الزهد في ذا

  ـمع ال  القلوب 3والزاهدون براحات
  دان سروا وعزوا بعد ذلهمـأ بـ

   4غرضاً فكل ما فرقوا قد حصلوا 
  مـكله  اسـمنه وزادوا ثناء الن

 
 5  
6: 

   

                                                
  )).الراحـة: ((في ج 1
 .؛ فصبـت))في: ((؛ وفي الزیتونـة))فیـھ: ((، وفي ج))في ذاك: ((في الملكیـة 2
  )).براحـة: ((في ج 3
  )).عوضـًا: ((في ج 4
  .م1339/ھـ740  5
 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 6
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  اـألنه ومـلقد ذم بعض الخمر ق
  ادـبفس  تىـلى دين الفـتكر ع

  اـوا قول الذي قال إنهـوقد سلم
  ادـم نـا بأعظـل من الدنيـتح

  ب بالمال العظيم فلن ترىـوتذه
  الدـارف وتـن طـا مـلمدمنه

  ديـداً ثم يغتـفيمسي كريماً سي
  ادـرش بعد  اً حليف الغيـسفيه

  اـة لهـعاري  ى وهووقالوا تسلَّ
  ادـبش  ذاكـوا لـم يأتـوإال فل

  ةـاء طفلـوحسن 1ورـوصلة ون
ومجواد ر ـأى به للطريف سير  

  التي من مرارتها  ىداوـي 2وهل
  ادـة بمهــا مقرونــأواخره

   

                                                
 )).وصـل ونـور: ((طویـل فجعلھـا. د وصوبھـا)). نـوار: ((في ج 1
  .؛ وھـو أسلـم))وھـال: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
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  ذهـبه  ب اإلنسان مهالًرِشْولو ُأ
  زاد  بـح مسروراً بأطيـألصب

  ـؤيقَي  ال الشاربينومن حسن ح
  ادـوس  رقـبالرغم من بنهـا 

  ومن حسن ذا المحروم أن مدامه
  ادـوب رقـوه ثـإذا غلبت تكس

  هـلروح ان طراً ـفيختلف الندم
  اديـم نحو المروءة حـويحدوه

  ومن حسنه بين الورى ضرب ظهره
  ن جالدـسي بال حرب رهيـفيم

  مـمجانين في األوهام قد ضل سعيه
  1وادـن غـاً بحسـعون بيـيخفف

   

                                                
  )).وغـاد: ((في الملكیـة 1
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1؛ 

2 3: 
  من األبدال قالوا 5صالحين   4زعموا أن في الجبال قوماً

  حال  م على كلـفسيلقاه    فيها  وادعوا أن كل من ساح
  نعال  بنعال طوراً ودون    فاخترقنا تلك الجبال مراراً

  النبال عقرب كمثل 7وشبا     األفاعي 6يما رأينا فيها سو
  10يالقال بتلكال تسلني عنهم    9عدواً يخترون بالليل 8وسباعاً
  12رأينا نواجذ الريبال رىـ    ـلدى العدوة األخ 11ولو كنا

   

                                                
  .م1349/ھـ750 1
 .أضیـف مـا بیـن الحاصرتیـن مـن نفـح الطیـب 2
 .وھي موجـودة أیضـًا في نفـح الطیـب. ھـذه القصیـدة مـن بحـر الخفیـف 3
  .؛ وھـو أسلـم))رجـاًال: ((بفي نفـح الطیـ 4
 .؛ وھـو أسلـم))صالحینـا((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 5
 )).خـالف: ((في نفـح الطیـب 6
  .ھي اإلبـرة الـتي في ذیلھـا الـتي تلسـب بھـا: شبـا العقـرب 7
  )).وسبـاع: ((في ج، والزیتونـة 8
  .؛ وھـو أسلـم))یجـرون باللیـل عـدوا: ((في النفـح 9

 )).اللیـالي: ((نفسـھ 10
 .؛ وھـو أسلـم))أنَّـا: ((في النفـح 11
؛ بالیـاء للتخفیـف وھـو مذھـب المغاربـة ))ریبـال(وكتـب . ھـو األسـد: الرئبال 12

  .واألندلسییـن
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  1إلينا يزور طيف الخيال سـ    ـإبلي جاء دجىـإذا أظلم الو
  بالخبال  ه أصيبت عقولنا    هو كان األنيس فيها ولوال

  الرجال الرجال غير 2ليس تلقىنى     خل عنك المحال يا من تع
      3 
4: 

        5]أعداءنا[ جزى اهللا بالخير
  المصدر 6م أنسىـفمورده
         هم حملونا على العرف كرهاً

  رـوهم صرفونا عن المنك
         حكم  وهم أقعدونا بمجلس

  رـالمنب  وهم بوؤونا ذرى
          مـة علـا أئمـوهم صيرون

  رـمفخ  ن وحسبك منودي
   

                                                
  .بـدون ألـف والم)) خیـال: ((في النفـح 1
  )). لیـس یلـقى: ((نفسـھ 2
؛ ))ومـدح: ((ـدل عنـان بھـا كلمـة؛ فاستب))وذم: ((كتـب في النسـخ الثـالث 3

 .لیستقیـم المعـنى
 .بحـر المتقـارب 4
 .مـا بیـن الحاصرتیـن مـن نفـح الطیـب 5
 )).أنى: ((في الملكیـة 6
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         مـمأثي دـعدوي بأول ف
  ذرـلم يع وإن جيت باإلثم 

  د        من يع أنت ترى تمحيص و
  1]رِـالب وبين سيءن المـبي[ل 

         اـه أصحابنـوال زود الل
  رــوال خي يٍّقـزاد تبـ

         مـهم جرؤونا على كل إث
  2رـوما كنت لوالهم بالمخب

        اـار آثامنـوعدوا من إكب
  3رـالفات  وا أضر منـفكان
  ى      قـأعارني القوم ثوب الت
  ريـني مما أعاروني بوإ

         ينصحوا  إذا خدعوني ولم
  رـح مـوإني بالنصح منه

   

                                                
والبـريء )). یعـادل بیـن المـسيء والبـر: ((مـا بیـن الحاصرتیـن كتـب في ج 1

  .حـذفـت الیـاء منھـا للضـرورة الشعریـة
  )).الخبـرب: ((في ج 2
  )).الفتـر: ((في ج 3
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  ى        فمن كان يكذب حال الرض
  رـيفت بـيصدق في غض

          لدى الحالتين ىبلى سوف تلق
  رـس هوى الفـيحكم النف
       1اـفيا رب أبق علينا عقولن

  رـا نشتـا وبهـع بهـنبي


2: 
  ومنة يلـعداتي لهم فضل ع

  األعاديا  فال أذهب الرحمن عني
  فاجتنبتها  هم بحثوا عن زلتي

  اـالمعالي 3وهم نافسوني فاكتسبت
   

                                                
  )).عقـوًال: ((في الملكیـة 1
 .البحـر الطویـل 2
  )).فارتكبـت: ((في الزیتونـة 3
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 1     
2 3: 
  الطيبات  بالليالي 4نـضني   رـده نا ليلة من كف سخل

  اتـالشت  مسالك قد جلين عن   وى والعقل فيهاـسلكنا لله
  5اتـالثب يرعـوحق اهللا م    فيها  قضينا بعض حق النفس
  اتـالسيئ  بدت حسناته في   وقتاً فلم نر قبله في الدهر 

6: 
  ا الذنوبـسرق في نسكه    لىـلمصعلى ا ال ولياٍل

       
    

 
   

                                                
 )).حـافي: ((حـرف في الزیتونـة؛ فكتبـت 1
  )).مختـًال: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 2
  .البحـر الوافـر 3
  )).ظنیـن: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 4
  )).األھمـات((: في الزیتونـة 5
 .والبیـت التـالي مـن مخلـع البسیـط. مـا بیـن الحاصرتیـن مـن الزیتونـة 6
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1: 

  اذهبي   س إليهـالنف 2ايا أيته
  بيـور من مذهـه المشهـفحب

  هـمن حب ة ـالتوب 3أسىـيإ
  ربـاً من المغـه شمسـطلوع

 4،     
   5 
     

                                                
  .ورد البیتان في نفح الطیب؛ ونسبا إلى الشاعر ابن خروف. البحر السریع 1
 .؛ وھـذا أسلـم))أیتھـا النفـس: ((في النفـح 2
  .؛ وھـو أسلـم))أیأسـني: ((نفسـھ 3
  )).نجلـك: ((في ج، والزیتونـة 4
 )).حلھـا بـك: ((، وفي الملكیـة))للقایـك: ((في ج 5
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   1 2
       


3 4. 

      
       

      

 5 6  
  
 

                                                
 .؛ فصوبھـا عنـان))إخواننـا: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 1
 .األعمـاق: جمعھـا قـرارة؛ ومعناھـا 2
َال ﴿ الّلـُھ َال إَلـَھ إّال ُھـَو الـَحّي الَقّیـوُم َال َتْأُخـُذُه ِسَنـٌة َو: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 3

َنـْوٌم َلـُھ َمـا ِفي الّسَمـاَواِت َوَمـا ِفي األْرِض َمـْن َذا الـِذي َیْشَفـُع ِعْنـَدُه إّال ِبإْذِنـِھ 
َیْعَلـُم َمـا َبْیـَن أْیِدیِھـْم َوَمـا َخْلَفُھـْم َوَال ُیِحیُطـوَن ِبـَشْيٍء ِمـْن ِعْلِمـِھ إّال ِبَمـا َشـاَء 

. ـاَواِت َواألْرَض َوَال َیُئـوُدُه ِحْفُظُھَمـا َوُھـَو الَعـِليُّ الَعِظیـُم﴾َوِسـَع ُكْرِسّیـُھ الّسَم
  . 255: سـورة البقـرة؛ اآلیـة

 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة والملكیـة 4
 )).إسعـاد: ((كتبـت في الزیتونـة 5
 )).المتسـلي: ((في ج 6
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 ﴿﴾1، 
 2، 
     3  
       

      
   
4
      
      

  
56 
   
        

                                                
َبْیـِني َوَبْیَنـَك أّیَمـا األَجَلْیـِن َقَضْیـُت َفـَال ُعـْدَواَن  ﴿ َقـاَل َذِلـَك: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

  .28: سـورة القصـص؛ اآلیـة. َعـَلّي َواُهللا َعـَلى َمـا َنُقـوُل َوِكیـٌل ﴾
  )).مجاحمـھ: ((حرفـت في ج، والملكیـة؛ فكتبـت 2
 )).أحباؤھـا: ((في ج 3
  )).المخطیبـة: ((في الملكیـة 4
  )).دورهبـ: ((في ج 5
  .؛ فصوبھـا عنـان))وأھدیتـك: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 6
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1 

     ***  
   

                                                
 )).ونكـف: ((في ج، والزیتونـة 1
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1 
 

 
 

      
     

2 
 

 


  3 4  
      
       

                                                
وترجمـة محمـد بـن منظـور موجـودة في الكتیبـة )). عبیـد اللـھ: ((في ج 1

أبو : (الكامنة، والدرر الكامنة، وكتاب تاریخ قضاة األندلس؛ حیث ذكر فیھ انھ
  . بن محمد بن یوسف بن یحیى بن عبد اهللا بن منظوربكر محمد بن عبد اهللا

 )). المنظـور: ((في ج، وفي تاریـخ قضـاة األندلـس 2
  )).مفـوض: ((في الزیتونـة والملكیـة 3
 .؛ بالـدال المھملـة))مبـدول: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
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12
      
  3 
        
 

 
 

   
       
       
    

    
4     

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))ببلـده: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 1
  ...)).فحمـدت سیرتـھ، وشكـرت طرقتـھ: ((یـخ قضـاة األندلـسفي تار 2
  )).القـراء: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 3
 )).أمیـن((كتـب بعـد ھـذا مباشـرة ـ  في النسـخ الثـالث ـ كلمـة  4
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1      
 

 
 

   2، 
3     

4      

                                                
  )).أبـو عمـرو: ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). أبـو عـلي: ((في الزیتونـة 1
  )).النسـوك: ((سفي تاریـخ قضـاة األندلـ 2
 )).المسـوك: ((، والملكیـة))المسكـوك: ((في ج 3
  )).السجـم: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
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12 


      


3 4
     


 5 6   


 
   

                                                
المظنـون بـھ مـن : ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). المظنـون: ((في الملكیـة 1

 )).اعتقـادات الفالسفـة
 )).االعتقـاد: ((في ج 2
سقطـت في تاری ـخ  )) نـوم مـن بدیـع التأویـلومـا في قراءتھـا في ال((عبـارة  3

  .قضـاة األندلـس
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 4
  )).اشتمـل: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 5
 .مـن الزیتونـة)) علیـھ((كلمـة  6
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1: 

  رـللفال من أث 2]وال[ما للعطاس
  رـبالرحمن واصطب 3كتفثق فدي

  ةـماضي  وسلم األمر فاألحكام
  درـالمربوط بالق 4السن تجري على

  

   ***

  
   

                                                
  .والبیتان یوجدان في الكتیبة الكامنة وتاریخ قضـاة األأندلـس. البحـر البسیـط 1
 . أضافھـا عنـان)) وال(( :كلمـة 2
 )).بدینـك: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
  .؛ وھـو أسلـم))عـلى السََّنـِن: ((في الكتیبـة، وقضـاة األندلـس 4
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1. 

 
2. 3 
4        
      5،
6 7،


8 

                                                
توجد ترجمة محمد بن عسكر أیضًا في التكملة، والذیل والتكملة، وبغیة  1

 .ونفح الطیب والمغرب،الوعاة، وتاریخ قضاة األندلس، واختصار القدح المعلى، 
كتـاب الذیـل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصلـة؛ البـن عبـد الملـك  2

أما . سبقت اإلشارة إلیھ والتعریف بھ. م1303/ھـ703المراكشي المتوفي سنة 
كتابھ ھذا فھو موسوعة كبیرة تشتمل على تراجم كثیرة ألعالم من المغرب 

الھجري؛ ویتكون من أربعة  واألندلس؛ وصل بھ صاحبھ إلى القرن السابع
  .تم نشر بعضھا في بیروت؛ بینما بقیت األخرى مخطوطة .مجلدات ضخمة

  )).مقرئًا: ((وفي الذیل والتكملة)). معربًا: ((، وفي الزیتونة))مغریًا: ((في ج 3
  )).نحویـًا ماھـرًا: ((في الذیـل، والتكملـة 4
  )).فقیھـًا: ((نفسـھ 5
  )).وىدربـًا بالفتـ: ((نفسـھ 6
 )).متیـن الدیـن: ((نفسـھ 7
   )).رحـب: ((نفسـھ 8
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1،2،


  3 
     
 4        5 

      6، 
7 8 .9
9
10؛
       


                                                
   )).حوائـج النـاس: ((في الذیـل 1
  )).االحتمـال: ((نفسـھ 2
 )).سریـع القلـم والبدیھـة في إغشـاء نظـم الكـالم ونثـره: ((نفسـھ 3
 .في الذیـل)) القـاضي((سقطـت كلمـة  4
 )).ولیـھ: ((في الذیـل 5
الغالـب باللـھ أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف . األحمـر مؤسـس دولـة بـني 6

  .م1272/ھـ671م إلى سنـة 1237/ھـ635حكـم مـن سنـة . ابـن نصـر
  .في الذیـل)) عـام((سقطـت كلمـة  7
. ھكـذا ایضـًا في الذیـل؛ وقـد صـوب الخطـأ النحـوي د. م1237/ھـ635 8

  )).خمسـة وثالثیـن: ((طویـل؛ فجعلھـا
 )).فأشفـق: ((الذیـل في 9

 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة والملكیـة 10
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   1،  2 

  3،  4 ، 
       
5  

 
       

6،     7. 
    8،   
9 

                                                
 .، بینمـا كـان في موضعھـا بیـاض في الزیتونـة))الـزرالي: ((في ج 1
 )).في الذیـل)) ابـن((سقطـت كلمـة  2
 )).قنتـرال: ((في الذیـل 3
 )).الجیـار: ((نفسـھ 4
  .أي المقیـم بغرناطـة 5
 )).وابـن أبي العیـون: ((والتكملـة في الذیـل 6
 )). وأبـو عبـد اهللا ابـن أبي بكـر الُبـري: ((نفسـھ 7
 )).ابـن األبـار: ((نفسـھ 8
 .في الذیـل)) مـن((سقطـت كلمـة  9
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  1
      

 
 

    
2
      3، 

        

45
6 

7 

                                                
 )).تقـدم ذكـره: ((في الذیـل 1
  )).عـلى غریـبي الھـروي: ((نفسـھ 2
 )).الصحـابي: ((نفسـھ 3
  )).الجـزء: ((نفسـھ 4
  )).السُّلـّو: ((نفسـھ، وقضـاة األندلـس 5
  )).ُخـرص: ((نفسـھ 6
 )).بمحاسـن: ((نفسـھ 7
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 1،     


      

 
 

  2  3 
4: 

  5حجة ولما انقضى إحدى وخمسون 
  مـأحل 6كأني منها بعد كرب

  فوقها  ظرترقيت أعالها ألن
  7مدى الحتف مني على منه أسلم

   
                                                

  )).ونزھـة البصائـر واألبصـار: ((في الذیـل 1
  )).إلى: ((في ج 2
 .أضافھـا عنـان)) قبـل((كلمـة  3
 .وھي من البحر الطویل. وھذه األبیات موجودة أیضًا في تاریخ قضاة األندلس 4
  )).لمـا انقضـت إحـدى وخمسـون حجـة: ((ریـخ قضـاة األندلـسفي تا 5
  )). كني منھا ما تذكرت أحلم(( :ھكذا وفي قضاة األندلس)). بكر((في الزیتونة  6
  : ورد ھـذا الشطـر في تاریـخ قضـاة األندلـس ھكـذا 7

  )).إلى الحتـف مـني علـني منھـا أسلـم((
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  اـكأنم إذا هو قد أدنت إليه 
  1سلم  وهو ]وةجن هفي[ترقيت 

2:  
      وأحدب تحسب في ظهره

  ر عايمةـفي نه 3هـجاب
      هـة لكنــث الخلقـمثل

  قايمة  زواية رهـفي ظه
4: 

  لـأه هـا رمتـلم 5ك ألنيـأجبت
  لـسه  لـت محتمـولكن ما أجب

  6]هـمدان وما العلم إال بحر طال[  
لـفي الورود وال نه 7ومالي محم  

   
                                                

فیھـا : ((فـفي ج: النسـخ الثـالث مـا بیـن حاصرتیـن كتـب محرفـا في 1
  )).فیـھ نحـوه: ((، وف الزیتونـة والملكیـة))نحـوه

  .بحـر السریـع 2
  )).جـاء بـھ: ((طویـل؛ فغـدت. غیرھـا د 3
  .وتوجـد ھـذه األبیـات أیضـًا في الذیـل والتكملـة. البحـر الطویـل 4
 .؛ وھـو أسلـم))أجبتـك ال أني: ((في الذیـل 5
وفي )). وما العلم البحر طـاب مذاقـھ: ((ھـذا الشطـر في ج ھكـذاكتـب  6

 .الحالتین ثمة اضطراب وخلل في الوزن
 )).محمـل: ((في ج 7
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  د أتىـل ذاك وقـفكيف أراني أه
  لـالبطالة والجه 1انيـالمحت يعل

  هـفإن  نيـو عـوأسأل ربي العف
  لـأه  2لما يرتجيه العبد من فضل

 
34. 

 


5. 

   
***

  
 

                                                
 )).الممیتـان: ((في الذیـل 1
 .؛ وھـو أسلـم))مـن فضلـھ: ((نفسـھ 2
  .ساقطـة في الزیتونـة)) تخمینـًا((كلمـة  3
  .م1188الموافـق لـ  4
ومـات بمالقـة سنـة : ((وفي اختصـار القـدح المعـلى. م1238الموافـق لـ  5

  )).ثمـان وثالثیـن وستمائـة

     

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


522 
 

 
1 
2

3 


45. 

 
     
      
      

 6،   


      
 

                                                
توجـد ترجمـة محمـد بـن یحـیى األشعـري في تاریـخ قضـاة األندلـس،  1

 .واللمحـة البدریـة، ونفـح الطیـب، ونیـل اإلبتھـاج، والـدرر الكامنـة
 )).األشعـري مـن ذریـة أبي مـوسى: ((في نفـح الطیـب 2
 )).زیـد: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
  .في كتـاب جمھـرة أنسـاب العـرب 4
 )).المغـرب: ((حرفـت في ج، والملكیـة؛ فكتبـت 5
  )).والقـراءة: ((في نفـح الطیـب 6
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1،      
 2،3    


4 .5
        
   6 
      
7 

   8،
 9  10  

                                                
  )).الخلـق: ((في نفـح الطیـب 1
  .في نفـح الطیـب)) مجـال ألھلـھ((سقطـت عبـارة  2
  )).مطّرحـًا للتصنـع: ((ـبفي نفـح الطی 3
 .مـا بیـن حاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 4
  .في نفـح الطیـب)) شیاخـة: ((سقطـت كلمـة 5
المقصـود ھنـا ھـو التخـلي والبعـد عـن إھـدار الحـق، والعمـل عـلى إقامتـھ  6

  )).وتـرك الشوائـب، وأنفـذ الحـق: ((وجـاء في نفـح الطیـب. والحـرص علیـھ
....)). بالوظائفثـم ولي قضـاء الجماعـة؛ فقـام : ((في تاریج قضاة األندلس 7

  )). ھـ737ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة؛ سنة : ((وفي النفح
  .م1336الموافـق لـ  8
 .أي جھـر بالحـق 9

  )).وبھـرج: ((في النفـح 10
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 1  
2،

3،4،
5
5



       
    6  
      


                                                
عـلى : ((فـح، وفي الن))عـلى الثالثیـن عـددًا: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1

 ...)).سبعیـن واستھـدف
وجاء في . أثباج، وثبوج: معظمھ، ووسطھ، وأعاله؛ وجمعھ: ثْبُج كل شيء 2

خیار أمتي أولھا وآخرھا؛ بین ذلك ثبج أعوج؛ لیس منك، : ((الحدیث الشریف
وثبج الرجل . معظمھ وما فیھ من محاني الضلوع: وثبج الظھر)). ولست منھ

  : في ھذا وقال الشاعر العـربيطراف قدمیھ؛ كأنھ یستنجي؛ أي أقعى على أ: ثبوجًا
  ثبجت یا عمرو ثبوج المحتطـب  *إذا الكمـاة جثمـوا على الركـب  

  .أي غیـر مبـال بالعاقبـة 3
  .أي مـا یترتـب عـن أفعالـھ 4
  ...)).حـتى كـان ال یمـشي إلى الصـالة لیـال؛ وال یطمئـن: ((في النفـح 5
 .طویـل یقـرئ. وكتبھـا د)). یقـرأ(( :في الزیتونـة 6
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1
2. 

3 ؛


       
         

4

    5،
6. 

   

                                                
 )).سبـل: ((في الزیتونـة 1
 )).جنـاح: ((في نفـح الطیـب 2
ولد ( بن الحسن النباھي المالقي األندلسي ھو أبو الحسن علي بن عبد اهللا 3

وھو صاحب كتاب تاریخ . م1390/ھـ793وكان حیًا سنة .  م1313/ھـ713سنة 
  .اقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیاقضاة األندلس؛ المسمى كتاب المر

 .الفضة والذھب في النصاعة والصفاءأي أزال عنھا الشوائب، وحولھا إلى شكل  4
 )).المعضـالت: ((في نفـح الطیـب 5
  .؛ فصوبھـا عنـان))وبكـت: ((في النسـخ الثـالث 6
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1

       2 
      3،


4 .


        
       

                                                
  )).یشفـع: ((في ج 1
  .أضافھـا عنـان)) غیـر: ((كلمـة 2
: بینمـا كتـب في المصدریـن السابقیـن. تـب عـلى ظھـر الورقـةیقصـد مـا ك 3

 )). القلـوب، فالیصـخ لسماعـھ((
أنھـا كرھـت زوجھـا؛ فطلبـت الطـالق منـھ؛ : وقصـة بربـرة زوجـة مغیـث 4

بینمـا كـان زوجھـا مغیـث یحبھـا حبـًا شدیـدًا؛ حـتى أنـھ كـان بعـد فراقھـا 
فأشفـق علیـھ رسـول . اق ودموعـھ تسیـل عـلى لحیتـھیمـشي خلفھـا في األسـو

یـا عبـاس أال تعجـب مـن حـب مغیـث : ((اللـھ صـلى اهللا علیـھ وسلـم؛ وقـال
 لـو: ((ثـم طلبھـا الرسـول وقـال لھـا)). لبربـره، ومـن بغـض بربـره لـھ؟

: اهللا؟ قـال أھـو أمـر یـا رسـول: فقالـت في إصـرار)). راجعتـھ فھـو أبـو ولـدك
  .ال حاجـة لي فیـھ: قالـت)). شافـع ال؛ إنمـا أنـا((
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1. 

 


2: 
  والنشم   النبع 3هام الفؤاد في بنت

  5]والصنم تزري بعطف البان 4زوراً[
  معطفها ام ـتم ا ـقامته  وامـق

  مـأو تص ق مقتلها تصميه ـمن يل
 
 

   

                                                
  )).المنصـوص: ((في النفـح 1
 .البحـر البسیـط 2
  .وھـو أسلـم)). ببنـت((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 3
  .؛ لسالمـة الـوزن))زوراء((طویـل؛ فجعلھـا . صوبھـا د 4
  : الملكیـة ھكـذاكتـب الشطـر ـ مكـان بیـن الحاصرتیـن ـ في  5

 )). زورا تـرى بعطـف البـان والصنـم((
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1
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  3     
       

  
 

4،
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یسـمى عبـد الواحـد بـن محمـد بـن عـلي بـن أبي السـداد األمـوي المالـقي؛  1

  .المعـروف بالباھـلي؛ ولـھ ترجمـة في اإلحاطـة
 .في الملكیـة والزیتونـة)) والفقـھ: ((سقطـت كلمـة 2
 .ملكیـة والزیتونـةسقطـت في ال)) الراویـة((كلمـة  3
 .سقطـت في الزیتونـة والملكیـة)) المشـاور((كلمـة  4
  )).الفقیـھ: ((في الملكیـة 5
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3    
        


 


   4،   
       
      

                                                
 )).أبـو الحسیـن: ((في نفـح الطیـب 1
 )).المسـرفي: ((في الملكیـة 2
 .أضیفـت مـن الزیتونـة)) العـدل((كلمـة  3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة والملكیـة 4
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 2
3،      4،
     


                                                

ومولـده في أواخـر شھـر : ((في تاریـخ قضـاة األندلـس .م1275الموافـق لـ  1
  )).673ذي الحجـة مـن عـام 

والمقصـود ھنـا ھي معركـة طریـف . مدینـة طریـف سبقـت اإلشـارة إلیھـا 2
م بیـن جیـش النصـارى بقیـادة ملـك قشتالـة 1340/ھـ741الـتي حدثـت سنـة 

وجیـش المسلمیـن المتشكـل مـن أألندلسییـن  ألفونسـو الحـادي عشـر
والمغاربـة؛ تحـت إمـرة السلطـان أبي الحسـن المریـني وسلطـان غرناطـة 

. حیـث حلـت بالمسلمیـن فیھـا ھزیمـة قاسیـة. النصـري أبي الحجـاج  یوسـف
  . وفي ھـذه المعركـة استشھـد صاحـب الترجمـة محمـد بـن یحـیى األشعـري

  .سقطـت مـن الملكیـة والزیتونـة)) محرضـًا((كلمـة  3
  .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط مـن الزیتونـة 4
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   }
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2. 

    *** 
   

                                                
َفِرِحیـَن ِبَمـا آَتاُھـُم اُهللا ِمـْن َفْضِلـِھ َوَیْسَتْبِشـُروَن ِبالِذیـَن  [: اآلیـة كاملـة ھكذا  1

سورة آل . )ْم َوَال ُھـْم َیْحَزُنـوَن َلـْم َیْلَحُقـوا ِبِھـْم ِمـْن َخْلِفِھـْم أّال َخـْوٌف َعَلْیِھـ
  .170: عمران؛ اآلیة

  .م1340الموافـق لـ   2
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أمـا ترجمـة محمـد بـن أحمـد الحسـني . مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط مـن ج 1

فـھي موجـودة أیضـًا في نثیـر فرائـد الجمـان، وبغیـة الوعـاة، والـدرر الكامنـة، 
الذھـب، وكتـاب الوفیـات البـن قنفـذ القسنطیـني،  واللمحـة البدریـة، وشـذرات

وكشـف الظنـون، والدیبـاج المذھـب، ودرة الحجـال، وشجـرة النـور الزكیـة، 
؛ )المرقبـة العلیـا فیمـن یستحـق القضـاء والفتیـا(وتاریـخ قضـاة األندلـس 

طي؛ أمـا القـاضي أبـو القاسـم الشریـف الغرنـا: واسمـھ في عنـوان الترجمـة
الشیـخ الفقیـھ األستـاذ المتفنـن الشریـف المعظـم أبـو : في سیـاق النـص

القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـھ الحسـنيُّ النسبـة، 
: ثـم كتـاب نفـح الطیـب؛ إذ اكتـفى المقـري بذكـر اسمـھ ھكـذ. السبـتي النشـأة

ثـم قـال أنـھ )). ن أحمـد بـن محمـد الحسـني السبـتيأبـو القاسـم محمـد بـ((
 .أحـد شیـوخ لسـان الدیـن ابـن الخطیـب

ینسـب إلى سبتـة؛ وأحیانـا تنسبـھ بعـض المصـادر مجـازًا إلى غرناطـة؛  2
  )).الغرنـاطي: ((فیكتـب فیھـا

  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الملكیـة والزیتونـة 3
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   1،  


      

       

    2، 
 3     
      

4 ،    
  5، 67

                                                
 )).بالمریـ: ((في ج 1
 )).الزھـد: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت  2
 .؛ فصوبھـا عنـان))بإغفـال: ((في النسـخ الثـالث 3
شیخنـا أبـو القاسـم الشریـف : ((قـال فیـھ عبـد الرحمـن بـن خلـدون واصفـًا 4

السبـتي؛ شیخ الّدنیا جاللة وعلمًا ووقارًا ورئاسة؛ وإمام اللسان حوكًا ونقدًا؛ 
  .61: التعریف بابن خلدون ورحلتھ غربًا وشرقًا، ص. ))في نظمھ ونثره

كـان ھـذا الشریـف آیـة اللـھ الباھـرة في : ((قـال المقـري في ھـذا الغـرض 5
العربیـة، والبیـان، واألدب؛ یكفیـھ فضـًال أنـھ شـرح الخزرجیـة، وافتـرع 

نوزھـا، ھضـاب مشكالتھـا بفھمـھ؛ مـن غیـر أن یسبقـھ أحـد إلى استخـراج ك
وإیضـاح رموزھـا؛ وشـرح مقصـورة أدیـب المغـرب اإلمـام أبي الحسـن حـازم 

بـن محمـد القرطاجـني األندلـسي؛ الـتي مـدح بھـا أمیـر المؤمنیـن المستنصـر ا
 .189: ، ص5: نفـح الطیـب؛ مـج)). باللـھ أبـا عبـد اللـھ محمـدًا الحفـصي

 .ـة الوعـاةبغی: في)) الخصـل((سقطـت كلمـة  6
 .ج: سقطـت في)) والفضـل((كلمـة  7
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3. 

 
        

4،


                                                
  )).عربیـة: ((في بغیـة الوعـاة 1
 )).الشمائـل: ((نفسـھ 2
وقـال )). مفخـر أھـل بیتـھ: ((مـا بیـن الحاصرتیـن كتبـت في الزیتونـة ھكـذا 3

ارتحـل عـن بلـده سبتـة؛ وقـد تمـأل مـن العلـوم، وبـرع في : ((فیـھ النبـاھي
ي المنثـور والمنظـم؛ فطلـع عـلى األندلـس طلـوع الصَّبـاح َعِقـب طریقـت

الّسـرى، وخلص إلیھا خلوص الخیال مع سنة الكرى؛ فاْنَتظَم في الحین في 
سلك كَتَبِتھا، وأْمَسى وھو َصْدُر َطَلبِتھا؛ ِلَما كان قد حصل لھ من األخذ بأطراف 

  .171: قضاة األندلس، صتاریخ )). الّطلب، واالستیالء على غایة األدب
ھـو السلطـان أبـو الولیـد إسماعیـل بـن فـرج بـن إسماعیـل ابـن یوسـف؛  4

  .م1325/ھـ725م ـ 1314/ھـ713: الـذي حكـم بیـن سنـتي
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3،

4     
 5
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ورئیـس الكتَّـاب یومئـذ الشیـخ العالمـة أبـو الحسـن : ((قـال اّلنبـاھي في ذلـك 1
َشیُّـع ألْھـِل البیـت الكریـم؛ الَمْوسـوم بالشَِّیـم بـن الَجیَّـاب؛ الشَّھیـر بالتَّا

الرَِّضیَّـة، والقلـب السَّلیـم؛ وكـان ـ رحمـھ اهللا ـ مـع أدوات َكمالـھ؛ ومـا خـّص 
بـھ في وقتـھ مـن َسـنّي أحوالـھ، وصالـح أعمالـھ؛ ِممَّـْن َشُغـَف بالمذاكـرة في 

یَّـة، والرَّسائـل السُّلطانیَّـة، والَمساِئـل الفنـون األدبیـة، وغوامـض أسـرار الَعرِب
البیانیـة؛ فأْلـَفى مـن ذلـك كلِّـِھ لـَدى الشَّریـف، الَخلیـق بصنـوف التشریـف؛ مـا 
شـاءه مـن معـنى رقـاق، ولفـظ رقـراق، وطبـع بالمعـارف َدفَّـاق؛ فجذبـھ 

 . 171: س، صتاریـخ قضـاة األندلـ)). الشیـخ إلیـھ، وتلقـاه براحتیـھ
: ، وفي الزیتونـة كتبـت))ثمنیـة: ((فـفي ج كتبـت. حرفـت في النسـخ الثـالث 2

  )).تمنیـة: ((، وفي الملكیـة))تمیـة((
: كتبـت في الملكیـة)): الرصـف((كلمـة : األولي: ثمـة عـد مـن المالحظـات 3

كلمـة : لثالثـةوا. أضافھـا عنـان للنـص)): فشـاع: (كلمـة: والثانیـة)). وصـف((
)): ثـم تقـدم((عبـارة : والرابعـة)). أرجلـھ: ((؛ كتبـت في الملكیـة))رجلـھ((

  .سقطـت في الزیتونـة
ثـم صـرف إلى االستعمـال في الُخَطـط القاضویَّـة َصـْرَف : ((كتـب النبـاھي 4

ـان، االستظھـار؛ بمعارفـھ الباھـرة األنـوار، وأحكامـھ القاضیـة بتأمیـن األوط
نقـل مـن مالقـة إلى ... وتأمیـل األوطـار؛ فتقـدم بذلـك بجھـات شـتى؛ منھـا ریـة

فتقـدم بھـا لتنفیـذ األحكـام بعـد أن ... غرناطـة؛ حضـرة الملـك، وواسطـة السلـك
 . 172ـ  171: تاریـخ قضـاة األندلـس، ص ص)). ولي وادي آش بأیـام

 .لملكیـة والزیتونـةمـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط مـن ا 5
  .م1336الموافـق لـ  6
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     1،
  


      



2.3 ،

 4، 
      

5،
  

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط مـن الزیتونـة 1
  .م1346الموافـق لـ  2
  )).تحفـظ: ((في ج 3
ثـم إنَّ الَقـَدر َجـَرى بتأخیـره عـن الُخطَّـة؛ مـن غیـر موجـب : ((قـال النبـاھي 4

وكـان صـرف ... الفكـان في حالتـھ كالبـدر خسـف عنـد االستقبـ. سخطـھ
الشریـف أبي القاسـم عـن قضـاء الحضـرة، والخطابـة بھـا؛ في شھـر شعبـان 

إظھـار عیونـھ، واالشتغـال بإقـراء ،ھـ؛ فانقطـع إلى تدریـس العلـم، 747مـن 
 .172: تاریـخ قضـاة األندلـس؛ ص)). فنونـھ

وقفـت ُمراَدھـا علیـھ؛ فعـاد ثـمَّ إنَّ الوالیـة حنَّـت إلیـھ، و: ((یقـول النبـاھي 5
واستمـر قیامـھ بھـا؛ إلى أن ھلـك أبـو الحجـاج . إلیھـا؛ والَعـْود أْحَمـد

ُمستقضیـھ؛ مأمومـًا بـھ؛ في الركعـة الثانیـة مـن صـالة عیـد الفطـر عـام 
 .173: تاریـخ قضـاة األندلـس؛ ص.)). ھـ755
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    1  

2: 
  اركـالف  زـال مرحباً بالناش

  داركـة مقـت رفعـإن جهل
  ـارشده تـا قد أوتيـلو أنه

  اركـو إلى نـما برحت تعش
  ذيـال  أقسمت بالنور المبين

  واركـاة أنـدت مشكـمنه ب
  الذي  مـومظهر الحكم الحكي
  ب أخباركـطي 3هـو عليـيتل

   

                                                
وورد . ة؛ ویبدو أنا نسخت بالخطأالعبارة الواردة بین الحاصرتین غیر مفھوم 1

  )).یرقب ُخطَّة القضاء التي اخترعھا: منھا قولھ: ((بدلھا في تاریخ قضاة األندلس
وقال . وھي من البحر السریع. ھذه األبیات موجودة في تاریخ قضاة األندلس 2

وھذه القطعة قد بلغت الغایة في البراعة، وتمكن : ((صاحب الكتاب واصفًا إیاھا
غة؛ وإن كان في طّي ما تضمنتھ من وصف الخطة الشرعیة بالناشز البال

  .173: تاریخ قضاة األندلس، ص)). الفارك، وبأنھا لم ُتؤَت رشدھا ما فیھ
  )).علینـا: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 3
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  اـله واً ـك كفثلـما لقيت م
2ن داركـم 1رمـأك تْوال أو  

  
      
       

      
3 
   4، 
5     

 

   

                                                
  .؛ فصوبھـا عنـان))الكریـم: ((كتبـت في النسـخ الثـالث 1
  : ألندلـس ھكـذورد ھـذا البیـت في تاریـخ قضـاة ا 2

  )).آوت  إلى أكـرم  مـن  دارك *مـا ألفـت مثلـك كـفـؤا وال ((
  .ھـو أبـو الحجـاج یوسـف بـن إسماعیـل؛ سابـع سالطیـن بـني نصـر 3
  .م1354الموافـق لـ  4
. ھـو الغـني باهللا محمـد بـن یوسـف بـن إسماعیـل؛ ثامـن سالطیـن بـني نصـر 5

ومـات في . ن الخطیـب، وأطلـق یـده في شئـون الحكـموھـو الـذي استـوزر ابـ
  .ولـھ في اإلحاطـة ترجمـة مطولـة. م1361/ھـ763غرناطـة سنـة 
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1 .2
3     

        

       
         

 
 

 
      

4،     
 5   

                                                
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الملكیـة والزیتونـة 1
  .م1332/ھـ733الـذي تـوفي سنـة ابـن ھـاني السبـتي  2
 .ھـذه العبـارة أضیفـت مـن الزیتونـة 3
 .لعبـارة ساقطـة في الملكیـة والزیتونـةھـذه ا 4
 )).المتبـت: ((في ج 5
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1 2............  

 
     

    

    
       


       
   
  

       
      

                                                
  )). إبتغـاء: ((في ج 1
2   في ھـذا الموضـع تنتـھي مراجعـة نسخـة الملكیـة؛ لـذا سیتـم مـن ھنـا؛

  .ج فقـط: الزیتونـة و :مراجعـة مـا جـاء في نسخـة
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     1 
 2،    
 3     
45،

                                                
  )).عـن: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 1
یـدة طویلـة نظمھـا األدیـب والشاعـر الكبیـر اإلمـام أبـو المقصـورة ھي قص 2

الحسـن حـازم بـن محمـد القرطاجـني األندلـسي؛ مـدح فیھـا السلطـان الحفـصي 
أمـا شـرح المقصـورة فقـد وضعـھ أبـو القاسـم محمـد بـن . المستنصـر باللـھ

ھـذا . ئـن المغربیـةوتوجـد منـھ نسـخ عدیـد في الخزا. أحمـد الحسـني السبـتي
  .ھـ1344وقـد طبعـت المقصـورة وشرحھـا في القاھـرة سنـة 

ھـو أبـو الحسـن حـازم بـن محمـد بـن حسـن بـن حـازم القرطاجـني  3
. م1285/ھـ684م وتـوفي بتونـس سنـة 1211/ھـ608األندلـسي؛ ولـد سنـة 

القـوافي؛ ودیـوان سـراج البلغـاء؛ في البالغـة، وكتـاب في : مـن مؤلفاتـھ
مـدح فیھـا السلطـان  أمـا المقصـورة الـتي نظمھـا فـھي قصیـدة طویلـة؛. شعـر

أمـا شرحھـا الـذي أنجـزه . عبـد اللـھ محمـد المستنصـر باللـھا الحفـصي أب
محمـد بـن أحمـد الحسـني؛ فیقـع في مجلدیـن اثنیـن؛ وقـد طبعـت ھـذه 

  .ھـ1344 المقصـورة في القاھـرة عـام
 )).اآلن في شـرح قصیـدة الخـزرجي: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4
 .شـرح القصیـدة الخزرجیـة في العـروض والقـوافي: في بعـض المصـادر 5
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1 .

2.3. 

   

                                                
 .التقییـد الجلیـل عـلى كتـاب التسھیـل: سمـاه 1
  .الـذي ألفـھ ابـن األبـار 2
ثـم الـدرة . ي أھـداه البـن الخطیـبثـم دیـوان الشعـر المسـمى جھـد المقـل الـذ 3

وشـرح التنبیـھ ألبي إسحـاق الشیـرازي، النحویـة في شـرح األجرومیـة، 
واللؤلـؤ والمرجـان مـن بحـر أبي البركـات بـن الحـاج یستخرجـان، ومختصر 

 ه،733المتوفى سنة . وشرح تسھیل ابن مالك البن ھاني السبتي. في الوثائق
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1 
    

       
       
2     
3  

                                                
ر مفقـود یسـمى ُجْھـد الُمَقـل؛ لـم یبـق منـھ سـوى مقدمتـھ، لـھ دیـوان شعـ 1

  :وبعـض المقاطـع؛ منھـا مـا أورده ابـن األحمـر في نثیـر فرائـد الجمـان؛ مثـل
  وخـلي بین تھیـامي وبیـني  *دعیـني مـن مقال العاذلیـن  
  سلـو القلب عنھ غیر  ھیـن * ومـن یك سالیـا فلدّي حـّب   

  : یضـًا قولـھأوأرد  .بیتـًا 29: األحمـر مـن ھـذه القصیـدة أورد ابـن
  وصبـره  اللبیب  سبى حسنھ لـبَّ *وأحـور وسنان الجفون مرابـط 
  وال غرو أن یحمي المرابط ثغـره *حمى ثغـره عني بمرھف جفنـة 

وأورد لـھ صاحـب بغیـة الوعـاة في طبقـات اللغوییـن والنحـاة؛ باإلضافـة إلى 
  :فرائـد الجمـان ھذیـن البیتیـن نثیـر

  صبر وال لي عن ھواه بـراح *من مبلغ الرشأ الذي ما عنھ لي 
  السفـاح   ودمـعي  إال انثنیـت  *شعاره   وما الح خالـك والسواد

  :وفیـھ أیضـًا
  بدائـع حسنھ حسن اصطباري *غالـت   الخدیـن  وال كمنمنـم

  ـذارـورد  الع  یھمـاعل  فسـنَّ *رأى األلحـاظ تجرح وجنتیـھ 
  : وفیـھ كذلـك

  ھــلالحیـ  ا ـتبكیتـ  مـالمتّیـ ذر ــع *بھ   مـذارك لي عـذر أقیـوفي ع
  في صحن خذك فاخضرت نواحیھ *وذاك أني أرى ماء النعیم جرى 

 )).أخصـني: ((في ج 2
 )).كفـوء: ((في الزیتونـة 3
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1  
   2،   

      
        

    
  

3  

 
     4   

    
       
      

     

                                                
  .مد بن أحمد الحسنيھذه الفقرات ھي كل ما بقي من مقدمة دیوان جھد لمح 1
 )).الـزالل: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 2
 )).إن مـن أحسـن مـا: ((كتبـت في الزیتونـة 3
  )).كرمكـم: ((في ج 4
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1. 

 
 

2؛
3. 

 
 
 

   
                                                

وق ـد  . كتبـت ھـذه العبـارة ھكـذا في النسختیـن؛ دون أن یلح ـق بھ ـا أي ش يء    1
  :فیھـاأورد المقـري بعـض األبیـات لمحمـد بـن أحمـد الحسـني؛ جـاء 

  سـبى األلباب منظره العجـاب * عـذار ـھ ـَوَر  زان  خدیـوأْحـ
  للدمـع  انسكـاب  الَح  بـھ إذ *أقـول لھم وقد عابوا غـرامي 

  :ومـن شعـره ایضـًا قولـھ
  لوال مضارُب من آل النبّي بھا * بھا النبّي   لوال مضارُب من آل

 دم  ـطـأو عبی سـمِّ   إال بناقـع * ا أبدًاـلقلت ال جادھا صوب الحی
  خالص لي وقد سبـق الكتـاب *یـرّجى    ھـعارض  ـابـكت  أبعـد

؛ بینمـا تطابـق النـص مـع مـا جـاء في ))ربیـع اآلخـر: ((في بغیـة الوعـاة 2
 .تاریـخ قضـاة األندلـس

  )).ھـ698: ((وفي بعـض المصـادر .م1297الموافـق لـ  3
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    1؛ 
2. 

   *** 
   

                                                
ووفاتـھ بغرناطـة ضـحى یـوم الخمیـس الحـادي (( :في تاریـخ قضـاة األندلـس 1

وكانـت وفـاة : ((وفي نفـح الطیـب. 760و العشریـن لشھـر شعبـان مـن عـام 
 )).الشریـف المذكـور سنـة إحـدى وستیـن وسبعمائـة

ووفاتـھ بغرناطـة : ((ورد في تاریـخ قضـاة األندلـس. م1358الموافـق لـ  2
)). ھـ760ادي والعشریـن لشھـر شعبـان مـن عـام ضـحى یـوم الخمیـس الحـ
وكانـت وفـاة الشریـف المذكـور سنـة إلحـدى : ((وجـاء في نفـح الطیـب

  )).وستیـن وسبعمائـة
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1؛ 

2. 
  

 
       
       
3،
   
    
4،


                                                
نسبـة إلى قبیلـة أمازیغیـة تسـمى فشتالـة؛ تتواجـد في الجبـال الرابضـة   1

جـال في أسمـاء ذكـر في جـذوة اإلقتبـاس، وذرة الح. شمـال مدینـة فـاس
الرجـال، وفي التعریـف بابـن خلـدون ورحلتـھ غربـًا وشرقـا؛ حیـث ذكـر أنـھ 
خلـف المقـري الجـّد في خطـة القضـاء؛ بعـد سخطـھ السلطـان أبـو عنـان؛ 

  .م1355/ھـ756وذلـك سنـة 
الفقیھ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد اهللا : ((ترجم لھ النباھي؛ وسماه 2
  .170: تاریخ قضاة األندلس، ص. ولیس ابن عبد الملك الفشتالي)). فشتاليال
 .مـا بیـن، الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 4
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    1 ،

     2،
       
  
3      

       
4: 

  اليـشتفل الـد فضائـمن ذا يع
  اليـوالت ا ـر كاتب آيهـوالده

  هـون بعلمـعلم إذا التمسوا الفن
  الـالمكت ونجعة 5مرعى المشيح

   
                                                

وقـد كـان ولي ـ قبـل تقدمـھ بفـاس ـ القضـاء أیضـًا : ((قـال النبـاھي 1
قیـة؛ ثـم إنـھ؛ عنـد تجـّول البـالد؛ أّم بإطراُبُلـس، وتجـول في نـواحي إفری

قطـره؛ وقـد صلـب الدھـر أشطـره؛ فاستقـضي بـھ، وتصـدر ألقـراء العلـم 
  .170: تاریـخ قضـة األندلـس، ص)). وبثـھ

  )).استعمالـھ: ((في الزیتونـة 2
  .أي النكسـة 3
 .البحـر الكامـل 4
  )).المھـم: ((في ج 5
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  ةـمن رفع  اـنال الذي ال فوقه
  الـالمحت ة ـحيل ا ـتهلَا أمـم
  هدـه عن جـوقضى قياس تراث

  اليـن التـه عيـدم فيـإن المق
  
    

      
      
     

        



        
1 .


   

                                                
 .؛ وقـام عنـان بتصویبھـا))نـورًا: ((بـتحرفـت في النسختیـن؛ فكت 1
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     1   

         
      
2

3 

         

      
       
  
4 .



                                                
 )).مجـس: ((، وفي ج))تجـس: ((في الزیتونـة: حرفـت في النسختیـن 1
أي فـاس القدیـم أو البـالي كمـا تسـمى أیضـًا؛ وضاحیتھـا سـمى البلـد الجدیـد  2

  .   أو مدینـة فـاس الجدیـدة الـتي یتواجـد بھـا بـالط السلطـان
 )).تتسـنى: ((نسختیـنكتبـت في ال 3
وتكتـب عنـد المغاربـة وأھـل األندلـس بتخفیـف الھمـزة كمـا سبـق . ھي اللئـام 4

  )).اللیـام: ((ذكـره؛ فتغـدو
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1: 
  اـة بردهـو فضلـوافت يجر الزه

  اـة وحدهـحسناء قد أضحت نسيج
  وـل  تـأهدي دة ـقصي أي   هلـل

  قصدها يهتدي المعارض نحو غاية 
  ةـجم  ب بها محاسنـالبن الخطي

  2اـحده قارعت عنه الخطوب ففلت من 
  اًـحافظ ة عنه أودع ـر البالغـس

  اـشى من عندهـه حتى فـقد صان
  4اـبسحره 3هـد نفثتـر عقـفي غي

  اـعقده  مـمنظ اً ـذا أتى سلسـفل
   

                                                
 .ویشـوب بعـض األبیـات خلـل في الـوزن. البحـر الكامـل 1
  .ھـذا العجـز مختـل 2
 )).نبشـت: ((، وفي الزیتونـة))نفثـت: ((في ج 3
  .صـدر مختـلھـذا ال 4
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  اًـت معاونـا وقمـم أدر ما فيهـل
  اـبرده  اً منـمن طرسها أو معلم

  ةـد غايـا ألبعـت بهـتى دفعـح
  اـوغ بحدهـر في البلـاً تقصـباع

  نـم  ر إنـم ونثـان من نظدـح
  اـعبده  ة ـبذل   اـمنه ا ـيلقاهم

  اـفم اـموليهء اـبيض 1داًـأولى ي
لي مز2اــبحمده  ومـأق  أن  ةٌـي  

  اًـب المنى متشيعـت تكذيـورفض
  اـوعده  ادقـا يصـمرآه يلـلع

  اـبره  اً منـت شعري رافعـفبذل
  اـززت عطفي رافالً من بردهـوه

   

                                                
  )).یـد: ((كتبـت في النسختیـن 1
  )):مزیة((بعتد )) طویل ھكذا؛ بعد أن أضاف كلمة من. ھذا الشطر جعلھ د 2

  )).لي ِمْزیـة مـن أن أقـوم بحمدھـا((
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 1    
2      
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  4،   
     
     




                                                
الُبلَغة من العیش؛ وھي كالُغفَّة؛ : ومعـنى الُغبَّة)). كتفة: ((كتبت في النسختین 1

  .بقیة ما فیھ: وغفَّة اإلناء أو الضرع)). العیشتكفیھ ُغفَّة من : ((إذ یقال
  .اللحـظ الفاتـر: معناھـا 2
  .فصوبـت)). واتجایـة: ((في النسختیـن 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 4
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1. 

     ***  
   

                                                
أخـذ عنـھ بفـاس أبـو العبـاس القبـاب صاحـب : ((جـاء في درة الحجـال 1
أي بعـد . م1375ھـ الموافـق لـ ))777تـوفي سنـة . لعیـاض) شـرح القواعـد(

  .عـام مـن وفـاة ابـن الخطیـب
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1 2 
 

 
      

 3    4،
      5، 

6،     7 

                                                
 .موجـودة في الزیتونـة؛ وغیـر واردة في نفـح الطیـب 1
: لـھ أیضـًا ترجمـة في. وھـو جـد أحمـد المقـري صاحـب كتـاب نفـح الطیـب 2

ح تاریـخ قضـاة األندلـس، والتعریـف بابـن خلـدون، ونیـل االبتھـاج، ونفـ
 . الطیـب، وأزھـار الریـاض

  .یقصـد تلمسـان 3
  )).مـزارًا: ((في النفـح 4
؛ المتواجـدة بالقـرب مـن المسیلـة في الجزائـر ))َمقَّـَرة((والمقـري نسبـة إلى  5

وھي َمقَّـَرة؛ مـن : ((ویقـول أحمـد المقـري حفیـده؛ في كتابـھ نفـح الطیـب. اآلن
منھـا جـدُّه إلى تلمسـان؛ صحبـة شیخـھ ولي اللـھ  قـرى زاب إفریقیـة؛ وانتقـل

  .205: ، ص5: مـج)). سیـدي أبي مدیـن رضي اللـھ عنـھ
ھـو الـولي الصالـح الصـوفي أبـو مدیـن شعیـب بـن الحسیـن األنصـاري؛   6

م حسـب بعـض 1126/ھـ520ولـد ببلـدة قنطالنـة التابعـة إلشبیلیـة سنـة 
م كمـا یقـول 1202/ھـ599م أو 1197/ھـ594مسـان سنـة  وتـوفي بتل. األقـوال
ودفـن بالعبـاد في ضـواحي تلمسـان؛ وضریحـھ اآلن مـزارًا . آخـرون

  .للمتصوفـة وعامـة النـاس
  )).قبولـھ: ((في النفـح 7
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     1،  
2    3   
4.
      


    
5، 6    7،
8     

   9،   
  10    

                                                
  .أضیفـت مـن نفـح الطیـب 1
رًا؛ لمـا ھـو نسبتـھ إلى عـروة بـن الزبیـر نظـ) بالعـروي(یبـدو أن المقصـود  2

 .  كـان علیـھ مـن إكثـار الصـالة والدعـاء
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) ربمـا((كلمـة  3
 .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). شھـور: ((في النسختیـن 4
 )).واتخـذو طبـال للرحیـل: ((نفـحالفي  5
 )).ورایـة تقـدم عنـد المسیـر: ((نفسـھ 6
 )).أوالد: ((في الزیتونـة 7
  )).الـذي أحدھـم: ((النفـح في 8
  ...)).بینھـم في جمیـع مـا ملكـوه أو مـا یملكونـھ: ((نفسـھ 9

 )).فكـان: ((نفسـھ 10
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    1
   2

    3؛
4  5  67.

7.    
8       
    
 9    10،

      
11 

                                                
  )).أمي وأبي: ((في النفـح 1
  .؛ والتصویـب مـن نفـح الطیـب))عبـد الرحمـن: ((والزیتونـة: في ج 2
ي عمـق موضـع ف: وأي واالتـن. ھـذه الكلمـة ساقطـة في الزیتونـة 3

 .الصحـراء؛ ویتواجـد اآلن في موریطانیـا
  )).بھـذه األقطـار الحوائـط: ((في نفـح الطیـب   4
  .أي مـزارع النخیـل 5
  )).وتزوجـوا النسـاء: ((نفسـھ 6
  .أضیفـت مـن نفـح الطیـب 7
 .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). الصحـراء: ((في ج 8
 .زیتونـة؛ واإلضافـة مـن نفـح الطیـبمـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في ج، وال 9

 )).بقـدر الخسـران والرجحـان: ((في النفـح 10
 )).الضخامـة: ((في النفـح 11
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  12
     
3 4 
4 

     
      


5 

6 7 

                                                
اسـم لشعـب كبیـر مـن القبائـل الحامیـة؛ أسسـوا مملكـة شاسعـة : التكـرور 1

األطـراف بإفریقیـا السـوداء؛ عریقـة في القـدم؛ امتـدت مـن غـرب السـودان 
إذ كانـت تشمـل مـا ). السِِّنغـال(؛ وحـتى المحیـط األطلـسي في )ـور حالیـًادارف(

ودخـل . تشـاد، والنیجـر، ونیجیریـا، ومـالي، والسینیغـال: یعـرف اآلن بـ
؛ ))واردیـابي: ((اإلسـالم في مملكـة التكـرور بسكـل رسـمي؛ في عھـد ملكھـا

الدالئـل تفیـد أن اآلسـالم دخـل غیـر أن بعـض . م1040/ھـ432المتـوفي سنـة 
م؛ بسنـوات 1030/ھـ422إلى مملكـة تكـرورـ  في أضیـق الحـدود ـ قبـل سنـة 

  .عدیـدة؛ وذلـك بواسطـة التجـار الوافدیـن مـن شمـال إفریقیـا
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 2
  )).فیھـا: ((في النفـح 3
 )).دونھـا ودون مالھـم القتـال: ((نفسـھ 4
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 5
: ، وفي الزیتونـة))اسـت تقـوى: ((حرفـت في النسختیـن؛ فكتـب في ج 6

  .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))استانتـوى((
 )).ذللـت: ((في الزیتونـة 7
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     1 


2  3  4 5 
5   6    

7.  8:9
9 10 ،   

        
 
        

                                                
 )).تفـوت: ((في النفـح 1
بـ  إحسـان عبـاس. في نسخـة مـن نسـخ نفـح الطیـب؛ الـتي رمـز لھـا د 2

والحـظ عنـان ـ ھنـا ـ أنـھ اكتشـف )). مصـر((بـدل )) مقـرة: ((؛ كتـب))ق((
مـن خـالل ھـذا النـص؛ بـأن تجـار مصـر كانـوا یصلـون بتجارتھـم إلى ممالـك 

  . السـودان الغـربي؛ وذلـك في القـرن الرابـع المیـالدي
 ...)).كـان یجلـب إلیھـا مـن: ((في النفـح 3
 )). كان یجلب لھا من المغرب: ((العبارة في نفح الطیب كما یلي كتبت ھذه 4
  .أي مـا لیـس لـھ شـأن یذكـر 5
 )).فتعـاوض: ((في نفـح الطیـب 6
: ، وفي الزیتونة))بمال ومال من الثمن: ((كتبت ھذه العبارة في ج ھكذا 7

 ...)).أبي حموأّي مدّبر دنیا ضّم جنبا . الثمن((: وفي نفح الطیب)). بمال من التمر((
ویبـدو . ھـذه العبـارة جـاءت في النسختیـن؛ ولكنھـا ساقطـة في نفـح الطیـب 8

 .أنھـا زائـدة؛ وال محـل لھـا في ھـذا السیـاق
 )).جنبـا: ((في النفـح 9

  )).المقصود ھنا ھو أبو حمو موسى األول ابن عثمان بن یغمراسن بن زیان 10
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1. 
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    3   

       4،
5 6


      
 
   

     
7. 

   

                                                
 .بین شولتین في النسختین، وفي النفحصورة وردت ھذه الفقرة المضطربة المح 1
  )).ولمـا درج: ((في نفـح الطیـب 2
  .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). ویقولـوا: ((في النسختیـن 3
 )).السالطیـن: ((في نفـح الطیـب 4
  )).فلـم یـزل: ((نفسـھ 5
 )).الزمـن: ((نفسـھ 6
 .ودة في النسختینما بین الحاصرتین نقلت عن نفح الطیب؛ ألنھا غیر موج 7
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     1
 2  3، 
      

      
   
       

      
4    

 5


                                                
 )). الغربیـة: ((في النسختیـن 1
كـان ھـذا الفقیـھ ـ رحمـھ اهللا ـ في غـزارة : ((ترجـم لـھ النبـاھي؛ فقـال 2

الحفـظ، وكثـرة مـادة العلـم؛ عبـرة مـن العبـر، وآیـة مـن آیـات اهللا الكبـر؛ قلَّمـا 
ن األقـوال؛ ویرجـح ویعلِّـل، إّال ویـأتي بجمیـع مـا للنـاس فیھـا مـ تقـع مسألـة

ویستـدرك ویكمـل؛ قاضیـًا ماضیـًا، عـذًال جـذًال؛ قـرأ ببلـده عـلى المـدرِّس أبي 
مـوسى عمـران المشـدالي صھـر أبي عـلي ناصـر الدیـن، وعـلى غیـره؛ وقـام 

  .169: تاریخ قضاة األندلـس، ص)). بوظائـف القضـاء أجمـل قیـام
  )).اضطالعـًا: (في الزیتونـة 3
: ؛ وھـو أصـوب؛ ألن غفـص مغافصـة))یغافـص: ((وفي نفـح الطیـب. ھكـذا 4

  . فاجـأه واخـذه عـلى غـرة
 )).مـن لـم تؤنسـھ بھـا العـادة: ((في النفـح 5
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1 
  2   3 
4،
5 


  6   
      
   7 8، 

9 

                                                
   )).للـذراع: ((في النفـح 1
  .كلمـة مختـار مضافـة مـن نفـح الطیـب 2
 .أي ال باخـل بالفائـدة 3
  )).الحداقـة: ((یتونـةوالز: في ج 4
 .، وصوبـت مـن الزیتونـة))قایـد: ((في ج 5
 )).یحفـظ التاریـخ واألخبـار: ((في النفـح 6
 .غیـر واردة في نفـح الطیـب)) في ذلـك: ((عبـارة 7
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 8
 .أي اعتـزم الرحلـة 9
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     1 

2     

    3، 
   4، 
 5،6   

    7،8 
9 

   

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
  .ومـا كتـب ھنـا في اإلحاطـة أصـح)). أمیـر المؤمنیـن: ((النفـحفي  2
  )).الحـق((في نفـح الطیـب  3
 .التعـب واإلجھـاد: الَكـل 4
  .أي أقـوال النـاس 5
 .وأضیـف مـن نفـح الطیـب. مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في ج، والزیتونـة 6
 .شـدة الخصومـة: اللَّـدد 7
 )).ـھوتأّنی: ((في النفـح 8
 . مـا بیـن الحاصرتیـن جـاء في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا سقـط مـن الزیتونـة 9
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    1،   
 

2 3 . 4 ،
4 ،    
    5   

  
       

 6 
                                                

ثـم : ((یفھـم مـن قـول النبـاھي أنـھ ھـو استقـال مـن خطـة القضـاء؛ إذ قـال 1
إنـھ كـره الحكـم بیـن النـاس، وتبـّرم مـن حمـل أمانتـھ، ورام الفـرار عنـھ 

مـھ، وتوجـھ علیـھ اإلنكـار مـن سلطانـھ؛ ثـم إنـھ ُتـرك بنفسـھ؛ فتنشَّـب في انتظا
. 170ـ  169: تاریـخ قضـاة األندلـس، ص ص)). ـ بعـد عنـاء شدیـد ـ لشأنـھ

فـإن مـوالي الجـد المذكـور : ((وھـذ ھـو رأي حفیـده أحمـد المقـري؛ الـذي قـال
أمـا عبـد . 214: ، ص5: نفـح الطیـب، مج)). كـان نـزل عـن القضـاء وغیـره
إلى أن ] أي بفـاس[فلـم یـزل قاضیـًا بھـا : ((الرحمـن بـن خلـدون؛ فقـال

سخطـھ لبعـض النزعـات الملوكیـة؛ فعزلـھ، وأدال منـھ بالفقیـھ أبي عبـد اهللا 
؛ ثـم بعثـھ في سفـارة إلى ]وسبعمائـة[الفشتـالي؛ آخـر سنـة سـت وخمسیـن 

 . 60: التعریـف بابـن خلـدون، ص)). ـوعاألندلـس؛ فامتنـع مـن الّرج
 )). سبعة: ((؛ بینما كتب في نفح الطیب))ستة: ((طویل؛ فجعلھا. صوبھا د 2
  .م1355الموافـق لـ  3
 )).رسالتـھ: ((في نفـح الطیـب 4
 .؛ وھـو أصـوب))واّطـراح: ((في النفـح 5
  )).انتحـل: ((كتبـت في ج، والزیتونـة 6
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 1      
      
2،
 3    4 5

       
     6 
7 ،8 ،9 
      

                                                
  )).مـا حقـھ اإلنكـار: ((في نفـح الطیـب 1
فامتنـع مـن الرجـوع؛ وقـام السلطـان لھـا في ركابـھ؛ : ((قـال ابـن خلـدون 2

تمسكـھ بـھ؛ ویعـث إلیـھ فیـھ ] ابـن األحمـر[ونكـر عـلى صاحـب األندلـس 
یستقدمـھ؛ فـالذ منـھ ابـن األحمـر بالشفاعـة فیـھ؛ واقتـضى ذلـك كتـاب أمـان 

)). ي عنـا؛ وأوفـده مـع جماعـة مـن شیـوخ العلـم بغرناطـةبخـط السلطـان أب
 .  61ـ  60: التعریـف بابـن خلـدون، ص ص

  .وصوبـت مـن نفـح الطیـب)). تجھـز: ((في ج 3
 )).المجبلیـن: ((في الزیتونـة 4
  )).مـأزق: ((في النفـح 5
 .بوصوبـت مـن نفـح الطیـ. بیـن الحاصرتیـن؛ حـرف في ج، والزیتونـة 6
  )).النقمـة: ((في نفـح الطیـب 7
 )).العقوبـة: ((نفسـھ 8
  ...)).أو اإلشـادة بسبـب إجارتـھ بالقطیعـة: ((نفسـھ 9
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 1    2،


3  4،  5.
   
    6  

      7
89 

      

                                                
  .ومعناھـا رفـع صوتـھ. ؛ وھـو أصـوب))وجـأر: ((نفسـھ 1
  .؛ وھـو أصـوب))یجبـره: ((في النفـح 2
   ...)).اقتـضى لـھ فیھـا رفـع: ((نفسـھ 3
 )).اقتـضى فیھـا رفـع التبعـة: ((رتیـن كتـب في نفـح الطیـبمـا بیـن الحاص 4
ھـذه آفـة مخالطـة : قلـت: ((علـق أحمـد المقـري؛ الحفیـد عـلى ھـذا؛ فقـال 5

فـإن مـوالي الجـد المذكـور؛ كـان نـزل عـن القضـاء وغیـره؛ فلمـا . الملـوك
نفـح )). ـان كمـا رأیـتاراد التخـلي إلى رّبـھ؛ لـم یتركـھ السلطـان أبـو عن

  .214: ، ص5: الطیـب، مج
  )).المذكـور قبلـھ: ((في نفـح الطیـب 6
 )).مسلمیـن: (نفسـھ 7
  )).بالشفاعـة: ((نفسـھ 8
  )).فانقشعـت: ((نفسـھ 9
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1 2: 







      
 3      
    
       



                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن وارد في ج، وساقـط في الزیتونـة 1
أثبتھـا المقـري في نفـح  الرسالـة األتیـة غیـر موجـودة في النسختیـن؛ وقـد 2

الطیـب؛ خـالل الترجمـة المخصصـة لجـّده؛ وربمـا یكـون قـد نقلھـا مـن 
. وعلیـھ فقـد قـرر عنـان ضمھـا لإلحاطـة الـتي حققھـا. مخطـوط كامـل لإلحاطـة

كناسـة الدكـان بعـد ((والنـص األصـلي لھـذه الرسالـة ھـو النـص الـوارد في 
 )).انتقـال السكـان

المقصـود بھـذا السلطـان ـ كمـا یبـدو ـ فـارس أبـو عنـان المریـني ابـن  3
  .م1357/ھـ759السلطـان أبي الحسـن المتـوفي في أواخـر سنـة 
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     1.

 

      
 
      
    2

      
      
      
        
  3  

      
      

                                                
المقصـود ھـو سلطـان غرناطـة محمـد الغـني باللـھ؛ الـذي حكـم مـن سنـة  1

ابـن الخطیـب وقـد ترجـم لـھ . م1390/ھـ793م وتـوفي سنـة 1356/ھـ755
 . ترجمـة واسعـة؛ مستھـًال بـھ ھـذا المجلـد

 .في نفـح الطیـب)) والسـالم: ((لـم تـرد كلمـة 2
 .أي جعـل ذكرھـم في األفـواه حلـوًا كالعسـل 3
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 1،    
       
       
2 
       

3،
4  





        
5    6، 

      
                                                

  :ھـذه العبـارة مقتبسـة مـن  قـول سحیـم بـن وثیـل الریـاحي 1
  ـِع الِعَماَمـة تْعِرفـونيَمـَتى أض *أنـا ابـن َجـال وَطـّالع الثَّناَیـا 

  .وقـد اقتبسھـا عنـھ الحجـاج بـن یوسـف الثقـفي؛ فاشھـرت بـھ بعـد ذلـك 
 )).مـن قالئـد: ((في النفـح 2
  ...)). السنـا؛ ظاھـر السنـا؛ مجـدد عـلى: ((نفسـھ 3
   .أي طیـب الخلـق 4
  )).مثابكـم: ((في النفـح 5
 )).الممتثلـة: ((نفسـھ 6
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  )).ال تحـأل(: (نفسـھ 1
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  1،
        

       

                                                
  .أي البغیـة والمطلـب: اآلراب؛ مفردھـا أرب 1
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       1 
    
      

        

     
 
    

     



  


                                                
 )).وطالـب: ((في النفـح 1
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1      
2. 

 
   3 ـ

 4    
 

                                                
  .م1356الموافـق لـ  1
. دون الرسالـة) ج، والزیتونـة: (ھـذه الخاتمـة جـاءت في النسختیـن 2

  .؛ سقطـت في نفـح الطیـب))وفضلـھ: واهللا ینفـع حـتى: ((وعبـارة
  .وصوبت في نفح الطیب)). عالمیھا: ((لزیتونة، وفي ا))علماؤھا: ((في ج 3
  .ھـذه العبـارة مضافـة مـن نفـح الطیـب 4
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 1،   
     2، 

3،   4   
   5    
      6
 

                                                
ترجمـة ھذیـن اإلمامیـن موجـودة في التعریـف بابـن خلـدون، والعبـر،  1

والدیبـاج المذھـب، ونیـل االبتھـاج، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني 
تـوفي أبـو زیـد . األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان عبـد الـواد، والبستـان في ذكـر

أمـا أبـو مـوسى فتـوفي بالطاعـون في تلمسـان سنـة . م1342/ھـ743سنـة 
وقـد أسھـب المقـري في الحدیـث عـن ھذیـن العالمیـن . م1348/ھـ749

الجلیلیـن؛ ویفھـم مـن كالمـھ أن مـا ذكـره ھـو مستمـد مـن رسالـة لجـّده 
؛ وقـال أّن ابـن الخطیـب؛ اختصـر )نظـم اآللي في سلـوك األمـالي( عنوانھـا

وقـد ذكـر لسـان الدیـن ـ رحمـھ اهللا تعـالى ـ في : ((منـھ الـذي أورده اإلحاطـة
نظـم (شیـوخ موالنـا الجـد؛ فلنذكرھـم مـن جـزء الجـد الـذي سمـاه ) اإلحاطـة(

في ) اإلحاطـة(سـان الدیـن مـا في ؛ ومنـھ اختصـر ل)اآللي في سلـوك األمـالي
  .215: ، ص5: نفتح الطیـب، مج)). ترجمـة مشیختـھ

؛ وھـو أقـرب إلى الصحـة؛ ألن )المشـدالي(سمـاه صاحـب نفـح الطیـب بـ 2 
وترجمتـھ موجـودة في نیـل . مشدالـة قبیلـة أمازیغیـة مـن المغـرب األوسـط

وتـوفي عـام .  م1271/ھـ670سنـة ولـد أبـو مـوسى المشـدالي . االبتھـاج
  .م1344/ھـ745

 )).المدرسیـن((في النفـح  3
. م1330/ھـ731یسمى منصـور بـن أحمـد بـن عبـد الحـق؛ الـذي تـوفي سنـة  4

  .وترجمتـھ في نیـل االبتھـاج
 )).زیتھـا یكـاد: ((في الزیتونـة 5
  .في نفـح الطیـب)) كنـاني((سقطـت كلمـة  6
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 1،      2 
    3  

     
4،
      


    
     

      


       
      

5

                                                
 .ودة في التعریف بابن خلدون، وجذوة االقتباس، ونیل االبتھاجترجمتھ موج 1
  .ولـھ ترجمـة في نیـل اإلبتھـاج)). الحسیـن: ((في نفـح الطیـب 2
  .لـم تـرد في النفـح)) بومـن((كلمـة  3
 )).یـدرس صحیـح البخـاري: ((في النفـح 4
 )).ممـن: ((في ج، والزیتونـة 5
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      1
   
     

  
  2؛   
        
      


     3،  


       



                                                
 )).في((دًال مـن بـ)) مـن: ((في الزیتونـة، ج 1
  .ھكـذا 2
  .ھـذه العبـارة أضافھـا عنـان 3
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12
3
       
        
     

       
       
       
        
       
  

                                                
  .؛ وصبـت مـن الزیتونـة))ممـن: ((في ج 1
  .أضافھـا عنـان)) كانـوا((كلمـة  2
  .أضافھـا عنـان)) في((كلمـة  3
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       1.
         
2 
    

      3، 
4؛


      5 


     6  

                                                
وقـد تـوفي في سنـة . ترجمتھ في نیل االبتھاج، والدیبـاج المذھـب 1

 .م1342/ھـ743
 )).عـلي حسیـن بـن حسیـن أبـو: ((في النفـح 2
ھـو محمـد بـن عبـاد السـالم المنستیـري؛ ترجمتـھ في نیـل االبتھـاج، وتاریـخ  3

 . م1349/ھـ750وتـوفي سنـة . قضـاة األندلـس، والتعریـف بابـن خلـدون
  )).األجـمي: ((في النفـح 4
  )).الموقـف: ((في ج 5
  )).ابـن رضي: ((في النفـح 6
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    1   
     

  2،    
 

  

 
   


      
 

 

                                                
 .؛ والتصوبـب مـن نفـح الطیـب))الغـازي: ((في النسختیـن 1
  )).منبـت((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت  2
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1 2

 
   

                                                
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) ألفیـة((كلمـة  1
  )).فوائدھـا: ((في ج 2
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1 
  

عندما ارةوهو الطه 2وىرفضت الس  
  3زينتي  تلفعت في مرط الهوى وهو

  اًـوجئت الحمى وهو المصلى ميمم
  تيـا وهو قبلـبي وجههـقل ةبوجه
  اـإال بذكره  تـوقمت وما استفتح

  4ةـر تجلـاً لغيـت إحرامـوأحرم
  تـوإن دن  فديني إن الحت ركوع

  رةـقيام بحس 5تـود وإن الهـسج
   

                                                
 ..ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل؛ وتوجـد أیضـًا في نفـح الطیـب 1
 )).الھـوى: ((في النسختیـن كتبـت ھكـذا في نفـح الطیـب؛ بینمـا كتبـت 2
مـا وجـد مـن ھـذه القصیـدة في الزیتونـة، و ج؛ ال یزیـد عـن ھـذا البیـت  3

بینمـا أبیـات القصیـدة ھي خمسـة وثالثـون بیتـًا؛ تتبعھـا أربـع قصائـد . األول
 .طویلـة أخـرى؛ أثبتھـا المقـري في نفـح الطیـب؛ قائـًال أنـھ نقلھـا مـن اإلحاطـة

وعـلى ھـذا رأى عنـان أن یستردھـا لصلـب اإلحاطـة؛ فضـم تلـك القصائـد إلى 
النسخـة الـتي حققھـا؛ عـلى اعتبـار أن القصائـد كانـت في األصـل ضمـن 

  . اإلحاطـة وضاعـت
  .؛ بالحـاء المھملـة))تحّلـة: ((في نفـح الطیـب 4
 .أي تستـرت 5
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  دـواح دـعلى أننا في القرب والبع
  تـن التشتـل عيـبالوص 1اـلفنتأ

  طاوياً  وكم من هجير خضت ظمآن
  ةـت برحلـطوي ورٍـا وديجـإليه

  والعدا  رـمحت الموت أـوفيها لقي
  دةـوح احـان الرمـأسن 2ةٌـمزرق

  ازلـمن ذل فيها ـني وبين العـوبي
  ةـومؤن  ارـالفج  امـأي  كـتنسي

  لـفحام ا ـا خطتينـا اقتسمنـولم
  رةـل بـر وحامـال أجـار بـفج

  هـفاستعدت  خال مسمعي من ذكرها
  ةـل القضيـام األمر أصـفعاد خت

  دـمن تجل وكم لي على حكم الهوى
  تيـلى أن الهوى من سجيـدليل ع

   

                                                
  )).تؤلفنـا: ((في النفـح 1
  .؛ وھـذا أسلـم))بزرقـة(: (نفسـھ 2
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  األسى ا سالم ـيقول سميري واألس
  ةـلمحن  األوزار إال ع ـوال توض

  اـناره  دـت موقـلو أن مجوساً ب
  ةـشريع الً ذاـل إال منهـا ظـلم

  ةـولو كنت بحراً لم يكن فيه نضح
  رتـاستح  رامـار الغـلعين إذا ن

  نـاول آمـالمع 1م من نقيبدفال ر
  وةــبق  2دــشي دم إالك ـوال ه

  أو كـمن 3اتـسطْفسألول اـفمم تق
  ةـت أو طبيعـزاج ركبـالم مـع

  دعـقا  كـت له منـفإن قام لم يثب
  دةـب قعـر صاحـوإال فأنت الده

  واـأو ه  ت يا هذا الهوى ماءفما أن
  ةـار أم دساس عرق األمومـأم الن

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))َنْقـب: ((في النفـح 1
  .؛ وھـو أسلـم))إال منـك شیـد: ((نفسـھ 2
 )).األسطقسـات: ((نفسـھ 3
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  واصف 1وإني على صبري كما أنت
  ةـن بحجـوى القائميأقـ اليـوح

  نىـأقل الضنى إن عج من جسمي الض
  تيـشكي  ار بعضـا شاكه معشمو

  اـما ذكرته  نيـقي أنور شـوأيس
  ةـبلوع  تـا إال احترقـولم أنسه

  في  الصواعق منكالجوى قرع  يفخْوُأ
  ودةلما  الوجد صبر ىواي وأخفـج

  ذل أننيـقى من العـل ما ألـوأسه
  تيـوفضيح  اـذكره 2يب أفلـأح

  وظي اليوم منها حضيضهاظوأوج ح
باألمس وُلس رةـالجفون الغزي حر  

  هـري كلـري إن دهـز أمـوأوج
  ةـاء يوم الهزيمـكما شاءت الحسن

   

                                                
 )).أنـا: ((في النفـح 1
 )).أقـلَّْي: ((نفسـھ 2
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  تيـراح  قى التأسفـأروح وما يل
  تيطَّخ ع دو التفجـدو وما يعـوأغ

  ودهـس  لسمراوكالبيض بيض الدهر و
  رةـالمس  ا في طي طيبـمساءته

  وال تسل  وشأن الهوى ما قد عرفت
  رؤيتي ب ـوحسبك أن لم يخبر الح

  ىدـبال ه اللـام بال برء ضـسق
  ةــبقيم  ال  دم  ري ال ــأوام ب
  اًـرض  س لهاـوال عتب فاأليام لي
  1تيـترض منها الصبر فهو بغي وإن

  واـضوقَ  نيعـ وام ـا اللـأال أيه
  تيـو أول محنـاب مالمي فهـرك

  ىكوال الب اء ـوال تعذلوني في البك
  تيـولوع وخلو سبيلي ما استطعتم 

  إن جنت  يت بالدمع عينـفما سلسل
  تـال فجنـن رأت ذاك الجمـولك

   
                                                

  )).تعنـتي: ((طویـل. وقد كتبھـا د)). بغیـتي: ((في النفـح 1
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  كـلاحو اء ـاء الرجـتجلى وأرج
  تـات عمـو والعمايدي غاـورش

  فسـأني كاـن حتى كـم يستبـفل
  رتيـبصاري له وبصيإت ـوراجع

   ***  
  

1 
  

  دونه وكم موقف لي في الهوى خضت 
  ةـواألسن  اـعباب الردى بين الظب

  ه ـل ي اوزت في حدي مجاهدتـفج
  تيـهم  ت بيـدتي لما سمـمشاه

  فال أرى  ل جمالي في الجاللـوح
  صورة التنزيه في كل صورةسوى 

  حالتي   ار في تيهـوغبت عن األغي
  تيـوكني  اسمي ىه حتى امتحـأنتب مفل

   
                                                

  .الطویـل؛ وھي موجـودة في نفـح الطیـب ھـذه القصیـدة مـن البحـر 1
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  وىـوتي بأمارة الهـت ناسبـوكات
  ةـبالطمئن  وتـدت إلى الالهـوع

  ةـحقيق  اًـم يقيني صار عينـوعل
  تيـهيب  ولم يبق دوني حاجب غير

  زةـع  نـن تمكيـت بالتلويـوبدل
  ةـرفع  اتـي مقامومن كل أحوال

  يق والجمع موقفاوقد غبت بعد الفر
  تيـات عند تثبـو واإلثبـمع المح

وكم جلت في سم ياط وضاق بيالخ  
  البسيطة  وجه وقبضي بسط يلبسط

  داـرت إال دن بقراط زاهـوما اخت
  رةـر عبـس أكبـالنف ملكوتوفي 

  وفقري مع الصبر اصطفيت على الغنى
  تيـمثوب  هفي  مع الشكر إذ لم يحظ

  هـأهل  ى عنهنَبي ما كَحـم ـوأكت
  ةيـوا بالخبـم صرحـإذا ه يوأكن
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  دـلواح  هـومن  سيـوإني في جن
  تيـحص وع ففصل النوع علة ـكن

  اًـذاهب  ت في دعوى التوكلـتسبب
تيـتي ترك حيلـأجدى حيل إلى أن  

  أوال ي من  ارـرف صـر حـوآخ
  ودةـالعب امـداً وحرف في مقـمري

  اـقومه  ت يوم الوقف منزلـفتعر
  تـخرق التشت دـع سـت بجمـفب

  فأصبحت أقضي النفس منها منى الهوى
  ةـالرعي وأقضي على قلبي برعي 

  اـسكنته داراً  س ـبالنف ا ـفبايعته
  تـه حلـزالً فيـب منه منـوبالقل

  الهوى  فخلص االستحقاق نفسي من
  ةـعفْشُ م ـوأوجب االسترقاق تسلي

  اـع بيننـع تقطـ ترجس الـفيا نف
  دةـرت بوحـويا قلب ال تجزع ظف

*** 
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  ةـلمح  كـدت لعيني من جمالـتب

  2ةـبلفع  اـؤادي من سناهـأبادت ف
  ةـك ملحـومرت بسمعي من حديث

  رتـران وقـك القـدت لها فيـتب
  استعن  عذري استبن وجدي نبِأمالمي 

  صمتأ قائلي نبِأ سماعي أعن حالي
  3رضا  فمن شاهدي سخط ومن قاتلي

  تيـن رتبـن أحوالي وتمكيـوتلوي
  4رـتعك  راعيـارات مـمرامي إش

  تـراسي تثبـات مـراقي نهايـم
  رسومها وفي موقفي والدار أوقوت 

  رتيـحس دـواقي تبعـرب أشـتق
   

                                                
  ..ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل؛ وھي أیضـًا في نفـح الطیـب 1
  )).بلفحـة: ((في النفـح 2
  )).قائـلي رضـا: ((نفسـھ 3
 )).تفكـر: ((نفسـھ 4
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  رـتذك  انيـارات مغـاني إمـمع
  تـتلف  انيـمث  اتـبداي اني ـمب

غ ثَّـوبرةـبحض  بـالحبيو رام  
ورةــبغفل  بــالم والرقيـس د  

  اـعلى نق ب ـومطلع بدر في قضي
  ةـدجي ل دون ـق محل عاطـفوي

  اـه بمـلي لـر بابـن سحـومكم
  ةـهريمالس  القنا حوت أضلعي فعُل

  ذرـق ابن منـومنبت مسك من شقي
  ةـن غض بجنة وجنـلى سوسـع

  كلما  تـفي اليواقي يووصف الآلل
  رةـسح عل بصرف الراح في كلت

  ريقه السلسبيل العذب عن طعم  سّل
  رةـم خبـه يخبرك عن علـونكهت

  عـطواب  هـور عليـان كافـورم
  ةـمزن  تـبن  من الند لم تحمل به
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  ةـق وبانـواء بين خفـف هـولط
  ةـفض  رـاء في قواريـة مـورق

  هـكأن ر حتىـز عنك الصبـلقد ع
  تـتلفللم  كـمن  ظـلح  ةـسراق

  ةـبابص ق منيـت وإن لم تبـوأن
  ةـمنى النفس لم تقصد سواك بوجه

  عيـلمسم  وكل فصيح منك يسري
  تيـلمقل  دوـك يبـح منـوكل ملي

  اـوإنه ك ـس فيـالنف يون علـته
  رةـبنظ  سواك ىشـرم أن تغـلتك

  تيـعل فإن تنظريني بالرضا تشف 
  لتيـغ ا تطف ـوإن تظفريني باللق

  اـبقيده اة ـوالحي  ينـوإن تذكري
  تيـبمني  تيـمنيـني ألم تـعدل

  الثرى  نـوإن تذكريني بعد ما أسك
  تـوول  د ذاكـاه عنـت دجـتجل

   

     

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


592 
 

  دركيـت  الوعد يصليني وإال جدد
  تـبتفل  تـأيقن  سـنف  ةـصباب

  2ةــبتنوف  كـهال 1وـب أم   اـفم
  تدرفَـ  الحالب  فـم لها خلـأقي

  اـفهلْخ  ازعـين ال  هـرأت ا ـفلم
  تـنَّل عليه وضـم ترسـإذا هي ل

  اـنهإت عليه وـا راحـت كلمـبك
  تـنَّل حـر الليـآخ ه ـذكرت إذا 

  نيـأن  رـة غيـر مني لوعـبأكث
  ةـحلي  ار الصبر أحسنـرأيت وق

  اـذكرته  دو إذا ماـفرحت كما أغ
  تـائي على ما أجنـن أحشـأطام

  لىـلقا  اه إال منـا ألقـن موـأه
  بغيتي  هوى ونوى نيل الرضا منك

   

                                                
 .ولـد الناقـة: البــّو 1
  .األرض الجدبـاء الواسعـة: التنوفـة 2
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ـى أطفي العال والعللَأخوض الصال  و  
رتيـعب  بين ىلال أرعى الخَأصل الس  

  دوةـغ  ةـالحمام  اهللا  لـقات أال 
  ةـلوع نيران ءاـلقد أصلت األحش

  اـشجوه  فـل مغناها وموقـوقات
  غنت  على الغصن ماذا هيجت حين

  تـفهيج اً ـأعجمي اءـت غنـفغن
  تـتولَّ  ودـغرامي من ذكري عه

  دتـوأوق اً ـفأرسلت األجفان سحب
جـنَّأكَ  الذي كانت ضلوعي ياوت  

  رةـن نظـنظرت بصحراء البريقي
  تـوصل  لَّـصفَوصلت بها قلبي 

  رةـونظ  اًـاً شجيـا قلبـا لهمـفي
  تـنَّلج  طرف نـج ة لوـيزحجا

  هـفلب كيف اعتراـاً للقـووا عجب
  رةـست راره خلفـوكيف بدت أس
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  رتـن لما سوئلت كيف أخبـوللعي
  تـدل  ت كيفـس لما وطنـوللنف
  الهوى  ود منـوكنا سلكنا في صع
  ةـرتب ال كل ـبأعالم الع يامـيس

  1وىـه مستـا فوقـى موـمست ىإل
  تـوزل ـت  بث  ا ـتوافين  اـفلم

  اـبينن ل ـدة الوصـوكنا عقدنا عق
  ةـشيب  رـلدي قب على نحر قربان

  دهـعه   امـأي  ذرـبالن   دةـمؤك
  تـوحل ددت ـاشت ا ـا تواثقنـفلم

 ***  
  

   

                                                
  )).إلى مستـوى مـا فوقـھ فیـھ مستـوى: ((نفح ھكذاصدر ھذا البیت في ال 1
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  كـبتنس ا ـاراً أرضهـأزور اعتم
  ةــلحبت اـهيتب اـد حجــوأقص

  تـعل  وفي نشأتي األخرى ظهرت بما
  رةـفط ه نشأتي األولى على كلـل

  مـول نال ولز ـاء الرمـولوال خف
  تتـبتش  اًـلي مسلكـا لشمـتجده

  ةـد خلـا عقـدد عهدنجـولو لم ي
  توبة  قضيت ولم يقض المنى صدق

  رأت  راً بماـت إلى قلبي بشيـبعث
  تـفكف ـهاي منـدم عينـلى قـع

  اـارة شام مـام البشـم يعد أن شلف
  الكريمة  جفا الشام من نور الصفات

  ةـو أن التفاتـك من نور لـا ليـف
  ةـالنفيس  وسـرض منه بالنفاـتع

   
                                                

  ..ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل؛ وھي أیضـًا موجـودة في نفـح الطیـب 1
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  اـطيبه  اس الصبا أنـدث أنفـتح
  ةـحرق  ةـه من حراقـا حملتـبم

  اـالرب  ع عنـال الربيصبئ آـوتن
  تـت فجلـد تجلـاره إن قـوأشج

  اـأنه  لـوات البالبـر أصـوتخب
  ةـأيك  عي على كلـت بترجيـتغن

  رتيـحس  فهذا جمالي منك في بعد
  ةـبخل  ينـقربت إن   هـف بـفكي

  اـدن وما زال الحجاب وال ىدـبتَ
  رتيـده شاهد حضـوغاب ولم يفق

  رـة مظهـر في تجليـه كل غيـل
  رةـر إال ما محت كف غيـوال غي

  زهـتن  ابـواحتج  لـلى دليـتج
  تـتثب  وـان ومحـات عرفـوإثب

  هـأن  تـت من شيء وآليـفما شئ
  تيـألي  ارـد فجـهو شيء لم تحم
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  ةـعجيب  ه كلـق منـلوفي كل خ
  ةـل لطيفـه كـق منـوفي كل خل

  ةـحكم نـوفي كل خاف منه مكم
  وةـجل  رـاد منه مظهـوفي كل ب

  اًـكامن  زـالقلب واللغ 1بـأراه يقل
  ةـوفي الزجر والفال الصحيح األدل

  اـم  وفي طي أوفاق الحساب وسر
  ةـدأ بستـداد فابـن األعـم مـيت

  التي  دـوفي نفثات السحر في العق
  ةـاألبي اعـا كل الطبـله وعـطُتَ

  يلـويعت ور شكالً مثل شكل ـصي
  ةـالخبيث  وسفـام النـه بأوهـعلي

  ه ـو بذاتـف وعضـل تصحيـوفي ك
  ةـلرؤي  مجلى مـوفي التقوي الجاختـ
هـشراب يون تزجوفي خضرة الكم  

  رةـر صفـمواعيد عرقوب على أث
   

                                                
 )).بقلـب: ((في النفـح 1
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  اـر قد خوفت قطع أصلهـوفي شج
  دةـم ربـل ألقـا حمـن بهابـف

  اـبم واعتبر  هوفي النخل في تلقيح
  تـر البرية واسكـأتى فيه عن خي
  تيـال وفي الطابع السبتي في األحرف 

   ةـخفي  لـم كـا النظـن منهـيبي
  ـوال  اءـم والكيميـوفي صنعة الطلس

  ةـالمعين اه ـالمي  رـوتغوي  وزـكنـ
  رزـمح ؤدبـرز أقسام المحوفي 

  رةـاذلي وبكـل الشـصيوحزب أ
   ـاب بـوفي سيمياء الحاتمي ومذه

  شر بدعة  عزى إلىسبعين إذ يـنِ 
  األلى  وفي المثل األولى وفي النحل

  ةـبسن  واـتسام ا وا لمـبها أوهم
  اـوم  وفي كل ما في الكون من عجب

  ةـبعجيب اً ـوى الكون إال ناطقـح
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  رةـسري هـو فيـر إال وهـفال س
  ةـه كحليـو فيـ وهر إالـوال جه

  سل الذكر عن إنصاف أصناف ما ابتنى
  ةـالم من حروف سليمـه الكـعلي

  ما  وعن وضعها في بعضها وبلوغ
  تـوتثب  اـضى عدهـأتت فيه أم

  اـفال بد من رمز الكنوز لذي الحج
   ةـحكم م صاحب ـوال ظلم إال ظل

  تيـاق لألمن خيفـالم سـولوال س
  يتتلمي  رد خوفيـس البـلعاجل م

  ولو لم تداركـني ولكـن  بعطفهـا
  درجـت رجائي أن نعتني  خيبـتي

  مـول م ـولو لم تؤانسني عنا قبل ل
  وحشتي قضى العتب مني بغية بعد 

  اـبشكره ر ملكي ـونعم أقامت أم
  ةـبلي  لـر كـت بالصبـكما هون

   ***  
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  نظرتي سرت بفؤادي إذ سرت فيه 
  ةـان بعطفـن العنـوسارت ولم تث

  جىالد  ك لما أطلع الشمس فيـوذل
  ةـليل ة الحيين في خيرـبنااً ـمحي

  دتـأنج دت حين ـة لو أنجـيماني
  تـكمي اً ـرت عيناك حيـال أبص

  نىب  دمـا قـفي نصحه 2ةـألصحم
  ةـذم  نـاشي بها حصـل نجـلك

  نـت رحلها ثم لم يكـت فحطـألم
  تـة التوديع حتى استقلـسوى وقف

  نـات وحل مـفلو سمحت لي بالتف
  لتيـد تفـمهاوي الهوى والهون ج

   

                                                
  ..ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل؛ وھـى موجـودة أیضـًا في نفـح الطیـب 1
. ذي أحسن للمسلمین أیام الرسالةھـو النجـاشي ملـك الحبشـة؛ ال: أصحمـة 2

 .علیھ وسلم صالة الغائب وعند وفاتھ صلى علیھ رسول اهللا صلى اهللا
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  رتـفتذك  اـبن  تـهم  اـولكنه
  دتـفص قضاء قضاة الحسن قدما 

  هـلُّأجِ  ال  نيـإن االً ـت خيـأجل
  ةـر تعلـلغي ه ـب منـم أنتسـول

  هـضي حقيقـلي وبعـعلى أنني ك
  تيـافي وحق حقيقـل أوصـوباط
  اـكله  وارضعوجنسي وفصلي وال

  ورتيـوص  ونوعي وشخصي والهواء
  هـا وغرامـوجسمي ونفسي والحش

  ةــالقدسي  تيـلي وروحانيـوعق
  عيـلمسم  ظ عنه ميلـوفي كل لف

  تيـللوع  منه معنى ىوفي كل معن
  ةـد ليوم عروبـه عيـري بـوده

  تيـقبض  والورى تحت  أمري وأمري
  هـشهدت اء ـفن ود فيـووقتي شه

  ةـغيب  دـي إال مشاهت لـوال وق
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  هـنإو  اًـاً ووهمـعي حسـأراه م
  تيـا من مدارك رؤيـاط الثريـمن

  هـكأن  قـر نطـه من غيـوأسمع
  تيـمهج  ن سمعي ما توسوسـيلق

  نيـباط  ةـوار المحبـألت بأنـم
  رتيـسري  ور في سرارـك نـكأن

  ريـت باإلجالل أرجاء ظاهـوجلي
  ةـزين  بـقي كواكـك في أفـكأن

  ريـتست ـده عنـأنت الذي أخفيف
  رتيـشه وأنت الذي أبديه في حين

  فته أحتمل واقطع أصل وأعل استفل
  تـأثب ومر أمتثل وأملل أمل وارم 

  دـأج  مـك لـه فيـفقلبي إن عاتبت
  ةـنكن  عـر موقـبي فيه الدهـلعت

  ةـنفاس واك ـسي تنبو عن سـونف
  ةـبمن  كـإلي  إال  ميـال تنتــف
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  اـم  وقـك بفـمال منت اآلـتعلق
  ةـبحيل  الـا ال ينـه مـأرى دون

  حمى  تـوحامت حواليها وما وافق
  رتيـعب  س أمطرت ماءأسحائب ي

  نيـني منك الرضى ولحقتـفلو فات
  ةـوت فضيلـو بكيت الدهر فـبعف

  اًـمنعم  و كنت في أهل اليمينـول
  ةـسبقي  ان منـت على ما كـبكي

  الًـمسائ ام قمت عنك ـوكم من مق
  تـومي  حي ل ـل حي كـأرى ك

  مـا فلـاراب أبا نصرهـت بفـأتي
  تيـغل ردـاً يبـده علمـد عنـأج

  ولم يـدر ما قولي ابن سيناء  سائال
  فقل كيف أرجـو عنده بـرء علتي

  مرتجى فهل في ابن رشد بعد هذين
  تيـاث مطيثـحت ال وفي ابن طفيل
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  اع لوال أن تداركني حمىـد ضـلق
  دتيـول مـم طـبينه يمن اهللا سع

  اًـسالك  اً إلى الحقـفقيض لي نهج
  لتيـني من نوم جهلي وغفـوأيقظ

  اـجنيده  1ار الجندـت أنظـفحصن
  ةـرهب  من رغبة ريح يلرك فُـبت

  اًـوكسرت عن رجل ابن أدهم أدهم
  رةـاألس  حب ـره من أسـوأنقذت

  هـبلْصبِ  2رىكْت على حالج سدوع
  وةـبه  3نياـالتف ام ـبلع تـوألقي

  حـناج  ورأيي  ورـولي مشكـفق
  ةـمحلّ  لـبك  ودـمحم لي ـوفع

  ت للعالـاني فأعليـت بعرفـرضي
  جلتي  ا فيهـني بعد الرضـوأجلس

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))الجنیـد: ((في النفـح 1
 )).شكـري: ((نفسـھ 2
 )).التفـاتي: ((نفسـھ 3
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  وال قلى راً أخاف ـفعشت وال ضي
  تيـاً في ديار أحبـرت حبيبـوص

  مـح بينهـسي وأصبـفها أنا ذا أم
  1تـتمن  اـم مـسي منهـغ نفـمبل

*** 
  
2: 

  الـإليك بسطت الكف أستنزل الفض
  الذال  ومنك قبضت الطرف أستشعر

  اـالرج  منيديق 3وها أنا ذا قد قدمت
  الخوف الذي خامر العقال 4ويحجمني

  5عـرق مطمـب ئأقدم رجال إن يض
  الـالرج  لـوتظلم أرجائي فال أنق

   

                                                
  .ھنا ینتھي ما نقلھ عنان من نفح الطیب وأضافھ لنسخة اإلحاطة التي حققھا 1
  .یـات مـن البحـر الطویـلھـذه األب 2
 .؛ وھـو أسلـم))قمـت: ((في النفـح 3
 )).ویحجـم بي: ((، وفي نفـح الطیـب))یحجبـني: ((في الزیتونـة 4
  :في الزیتونـة، وج؛ ورد ھـذا الشطـر ھكـذا 5

  .وصـوب مـن نفـح الطیـب)). أقـدم رجـًال یقـضي بـرق مظھـر((
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  وتـن هإل ـولي عثرات لست آم
  1ىلـأص  وأن ل ـأستق سي أالَّـبنف
  اـبه  شـة أنتعـفإن تدركني رحم

  2األولى بي خرى فأولى ألوإن تكن ا
  
3:  

وـجتُ 4دسوـره الضلـع  
عـرده المدامـوما تب ع  

  اـالصب  هـتحرك  مـه
  5اوعـال تط بة والمهابة 

  اـل الرجـإذا وص 6أملي
  عـقاط 7وتـلمأسبابه فا

   

                                                
 .مـن نفـح الطیـب؛ فصوبـت ))أصـال: ((في النسختیـن 1
 .ھـذا البیـت سقـط في الزیتونـة، و ج؛ بینمـا یوجـد في نفـح الطیـب 2
 .ھـذه األبیـات مـن مجـزوء الكامـل 3
  .؛ والتصویـب مـن نفـح الطیـب))وحـرة: ((وف الزیتونـة)). وحـوت: ((في ج 4
 .یـب؛ وصوبـت مـن نفـح الط))تطامـع: ((، وفي الزیتونـة))تطلـع: ((في ج 5
 )).أمـٌل: ((في النفـح 6
  .وصبـت مـن نفـح الطیـب)). خـوف: ((في ج 7
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  وىـذا الهـا هـي باهللا 
  عـما أنت بالعشاق صان

  
1:  

  رـمعش اسـأل بنـستنحن إن 
  مـالهم هـفجرت  اءـم  لـأه

  مـأرزاقه م ـرب من بيضهـع
  مـالخي  والـر الطـومن السم

  مـم أرواحهـت أحسابهـعرض
  رمـي الكوه دون نيل العرض 

  اـأنن  تىـد حـا المجـأورثون
  مـوت وال نزدحـضي المـنرت

  وىـس ما لنا في الناس من ذنب
  2واـاقتحم  اـإذا م يوـا نلـأنن

   

                                                
 .ھـذه األبیـات مـن بحـر الرمـل 1
ھـذه األبیـات ال توجـد في ج، وال الزیتونـة؛ ونقلـت بالكامـل مـن نفـح الطیـب؛  2

  .الـذي نقلھـا صاحبـھ عـن اإلحاطـة قدیمـًا
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1:  

  اـنص  به لىـا يتـوم *صى ـاألق  أما والمسجد
  اـبين جوانحي رقص ق *و ـلقد رقصت بنات الش

2:  
  اـقص هـا عزمـجناح * وىـه هـع بي إليـفأقل

  فاستعصى  على الجثمان * دىـواستع ب ـأقل القل
  3صىـأق  ال أدنى والـف * اـول بينهمـت أجـفقم

4: 
  داً ـأس ا ـقد ده 5ال تعجبن لظبي

  ونـن قبل سحنا أسداً مـفقد ده
   

                                                
 .مجـزوء الوافـر 1
 .ـرمجـزوء الواف 2
منقولـة بدورھـا عـن نسخـة . ھـذه أألبیـات نقلـت أیضـًا عـن نفـح الطیـب 3

 .قدیمـة مـن اإلحاطـة
  .البحـر البسیـط 4
 )).لصـبي: ((في الزیتونـة 5
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1: 
  اـبه  دأتـب 2أنبت عوداً بنعماء

  فضالً وألبستها بعد اللحى الورقا
  اـرا أرجـفظل مستشعراً مستدث

اـالحدق  ان ذا بهجة يستوقفري  
  مـكفل ىنَه بمكروه الجِنْشال تُـف

خلقا دته من الجميل من لدن عو  
  هـر منبتوأنف القذى عنه وأثر الده

  اـه غدقـاء واسقـه برجذِّـوغ
  اـواحفظه من حادثات الدهر أجمعه

  3اًـما جاء منها على ضوء وما طرق
  

   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
  )).لنعمـاء: ((في النفـح 2
ھـذه األبیـات بدورھـا جـاءت في نفـح الطیـب؛ بعـد أن نقلـت مـن نسخـة  3

  .قدیمـة لإلحاطـة
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1،
       

       2 ،
   
  3       
        

     4 


     
5،    6 

                                                
ھـو السلطـان أبـو تاشفیـن عبـد الرحمـن األول ابـن أبي حمـو مـوسى األول  1

تربـع عـلى عـرش تلمسـان مـن سنـة . ابـن عثمـان بـن یغمراسـن بـن زیـان
  .م1337/ھـ737م إلى سنـة 1318/ھـ718

  .؛ وھـو األصـوب))المشـدالي: ((في النفـح 2
 )).ویبلغـھ: ((نفسـھ 3
 .سقطـت في نفـح الطیـب)) ابـن: ((كلمـة 4
 )).فقـال عمـران: ((في النفـح 5
  )).تلـزم: ((نفسـھ 6
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12،3:
4
5
       
6
 7  8    


 9: 10،
   


11  

                                                
  )).أبـو مـوسى: ((في النفـح 1
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 2
  )).عمـرو: ((في النفـح 3
 )).عمـرو: ((سقطـت ھـذه الكلمـة مـن النسختیـن؛ وفي النفـح الطیـب؛ كتـب 4
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن نفـح الطیـب 5
  ...))لھمـا وأنـا یومئـذ حدیـث: ((في النفـح 6
  )).مـا أنصفتمـا: ((نفسـھ 7
  )).الُمُثـل كمـا تؤخـذ: ((نفسـھ 8
 )).قالـھ: ((نفسـھ 9

  )).عمـرو: ((نفسـھ 10
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) لفسـاده(( 11
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1 
   2      

   3   
    4  




5 
6 
6        

 
          

       7
                                                

 .مـن الزیتونـةوردت ھـذه العبـارة في ج؛ وسقطـت  1
  )).في: ((في النفـح 2
 .ھـذه العبـارة واردة في ج، وساقطـة مـن الزیتونـة 3
 .؛ أضیفـت مـن نفـح الطیـب))تـرك((كلمـة  4
وقـد صوبـت مـن )). ال: ((كتـب بـدال منھـا في الزیتونـة ، و ج)) إنمـا((كلمـة  5

 .مـن نفـح الطیـب
  )).أّمـا: ((في النفـح 6
 )).عنھـا((بـدال مـن )). عیھـامد((نفسـھ  7
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    1.    

       2 
  


 3   4 
5 .

6
7. 

   

                                                
  )).بالضـرورة: ((في نفـح الطیـب 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن نفـح الطیـب 2
 .؛ ساقطـة في ج))مـن((كلمـة  3
  )).أو نقـول: ((في النفـح 4
 )).األفھـام((في الزیتونـة  5
 .في النفـح)) ھـو((سقطـت كلمـة  6
 . ن ج، والزیتونـة؛ وأضیـف مـن نفـح الطیـبمـا بیـن الحاصرتیـن سقـط مـ 7
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1 
 23     

     4  
    5.
 

   6  
7      
8 ،9 

 10    

 

                                                
 . ؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))حقیقـة: ((خفیفـة، وفي الزیتونـة: ((في ج 1
مـا بیـن حاصرتیـن ورد ھكـذا في الزیتونـة وج؛ أمـا نفـح الطیـب فكتـب فیـھ  2

 )).في نصبھـا دلیـًال عـلى الحكـم: ((بـدال منھـا
 .سقطـت في ج)) أو(( 3
  .سقطـت في النسختیـن، وأضیفـت مـن نفـح الطیـب)) أیضـًا((كلمـة  4
  .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))اعتمارھـا: ((في النسختیـن 5
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 6
  )).مـن: ((في النفـح 7
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 8
  )).یثبـت: ((في النفـح 9

 ...))در مـا یسّلـمینتظـر بقـ: ((نفسـھ 10
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1، 2. 
    
3؛ 
4: 
4: 

  رـماالبن في الصيف ت * وزعمت أنك 5وغررتني
6: 

  رـماف تـبالضي ىال تن * وغررتني وزعمت أنك
  
        

7 
     
        

                                                
  )).قلـت: ((في النفـح 1
 .، وصوبـت مـن الزیتونـة))الفقـھ: ((في ج 2
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))والمقاربـات: ((في النسختیـن 3
 .مجـزوء الكامـل 4
  .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))وعوزتـني. وعورتـني: ((في النسختیـن 5
 .مجـزوء الكامـل 6
  ...)).كمـا حـكي عمـن صـلى بالخلیفـة في رمضـان؛ ولـم یكـن: ((في النفـح 7
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  1      
2. 
      

3: ﴿
   
﴾4.  5     
6
 7؛

      
8 ،
9


                                                

   )).أبـاه: ((في النفـح 1
طبعـًا ھـذه العبـارات لیسـت ھي اآلیـات القرآنیـة؛ وإنمـا توضـح ھـذه األمثلـة  2

  . األخطـاء الـتي وقـع فیھـا اإلمـام الشافـعي في صغـره وبدایـة أمـره
 .))الشرطیتیـن: ((في النفـح 3
  .23: سـورة األنفـال؛ اآلیـة 4
 )).تستلزمـان: ((في النفـح 5
 .سقطـت في النسختیـن؛ وأضیفـت مـن نفـح الطیـب)) وھـو: ((كلمـة 6
  )).ابـن الحكـم: ((في الزیتونـة 7
 .؛ والتصویب من نفح الطیب))الخبریة: ((، وفي الزیتونة))الخیریة: ((في ج 8
  )).عـن: ((في النفـح 9
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1 
     
  2.3 

3       
4


       
5 6    

 


  ﴿
 ﴾7. 

                                                
  )). انتفـاء تكـرر الوسـط: ((وفي النفـح)). تكریـر: ((زیتونـة، وجفي ال 1
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط مـن الزیتونـة 2
  .ساقطـة في ج)): شیخنـا(( 3
 .سقطـت في النسختیـن، وأضیفـت مـن نفـح الطیـب)): ال(( 4
  )).مـن الوسـط: ((في النفـح 5
 .ـةمـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتون 6
َلـْو َكـاَن ِفیِھَمـا آِلَھـٌة إّال اُهللا َلَفَسَدَتـا فُسْبَحـاَن الّلـِھ َرّب [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7

  .22: سـورة األنبیـاء؛ اآلیـة. )الَعـْرِش َعّمـا َیِصُفـوَن 
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1:
         


 


   
2: 

  نيـاء فأذكرتـر السمـرأت قم
  نــبالرقمتي  3اـوصلن  اليـلي

  نـراً ولكــر قمـا ناظـكالن
  ينيـبع ا ورأت ـت بعينهـرأي

   

                                                
 .في النفـح)) قلـت((سقطـت كلمـة  1
 .البحـر الوافـر 2
  )).وصلھـا: ((في النفـح 3
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1:
       

2 


 3     
 
       

﴿ ﴾4.    
5،    
6 

 

                                                
؛ ))فقـال: ((الحاصرتیـن سقطـت في النسختیـن؛ وكتـب بـدًال منھـا مـا بیـن 1

 .وقـد صـوب ذلـك مـن نفـح الطیـب
  )).اإلفـراط: ((في النفـح 2
 )).اإلستحسان لھا یرى: ((وفي النفح)). استحسانھ إیاھا: ((في الزیتونة كتب 3

. )ـُروا ِلي َوَال تْكُفـُروَن َفاْذُكـُروِني أْذُكْرُكـْم َوْاشُك [: اآلیـة كاملـة ھكـذا  4
  .152: سـورة البقـرة؛ اآلیـة

  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في النسختیـن؛ وأضیـف مـن نفـح الطیـب 5
  )).حـق: ((في نفـح 6
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1 
2: 

  بـله انتس ومهفهف األعطاف قلتُ
  رامـح  بـل المحـاب ما قتـفأج

  
  3:  

 4 .
56،
7: 

  تـفامتنع  فحب فرام الوصل 8رأى
  ضىـفق  ا نيلهـام صبراً فأعيـفس

   

                                                
  .في النفـح)) ھـذا((سقطـت كلمـة  1
  .البحـر الكامـل 2
 .في النفـح)) لـھ: ((سقطـت كلمـة 3
 .ن نفـح الطیـبأضیفـت ھـذه العبـارة مـ 4
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في النسختیـن؛ وأضیـف مـن نفـح الطیـب 5
  .في النفـح)) یومـًا((سقطـت كلمـة  6
  .البحـر البسیـط 7
 .؛ وصـوبـت مـن نفـح الطیـب))وأنى: ((في ج 8
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1       
﴿ *
*﴾2     


    ﴿     

﴾3.       
4،5 :  

       
6
        

    ﴿ 
﴾7.   

                                                
  )).ففكـر ثـم قـال: ((في النفـح 1
َفأْصَبَحـْت *  ٌف ِمـْن َربِّـَك َوُھـْم َناِئُمـوَن َفَطـاَف َعَلْیَھـا َطِائـ [: اآلیـات ھكـذا 2

  .21ـ  20ـ  19: سـورة القلـم؛ اآلیـات. )َفَتَنـاَدْوا ُمْصِبِحیـَن *  َكالصَِّریـِم 
  .13: سـورة الشمـس؛ اآلیـة 3
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 4
  )).فیقـال لـك: ((في النفـح 5
 .ن نفـح الطیـب؛ أضیفـت مـ))الكـالم(( 6
َواْتُل َعَلْیِھـْم َنَبـأ ُنـوٍح إْذ قـاَل ِلَقْوِمـِھ َیـا قـْوِم إْن َكـاَن  [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 7

َكُبـَر َعَلْیُكـْم َمقـاِمي وتْذِكیـِري ِبآَیـاِت الّلـِھ َفَعـَلى اِهللا َتَوّكْلـُت َفأْجِمُعـوا أْمَرُكـْم 
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1 .، ))راتـحي بالبكـار الـت ديـغشي(( 

2  
        


 

 3 
4: 

  هـدار فاس عليـمء     شيـث إلي بـإبع
  هـر إليـا أشيـمم     دك شيءس عنـولي

   

                                                                                                 
. )ُكـْن أْمُرُكـْم َعَلْیُكـْم ُغّمـة ثـّم اقُضـوا إَلّي َوَال تْنِظـُروِن َوُشَرَكاَءُكـْم ثـّم َال َی
  .71: سـورة یونـس؛ اآلیـة

  : مـن البحـر الطویـل؛ وھمـا كمـا یـلي 1
  فعاِرَمـة  َفُبْرقــة  الِعَیــرات *َغِشیـُت دیـار الَحيِّ بالَبَكـرات 

 األمـرات  فالُجّب  ذي  عاقـٍلَفَغــْوٍل   َفِحّلیـت  َفَمْنِعــٍج  إلى 
  )).فالجـب: ((في النفـح 2
 )).بعـث: ((نفسـھ 3
 .البحـر المجتـث 4
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  1 
2  3    

  4   


       
   5  6،

 
         


         
        


                                                

 .مستحضر یستعمل في تحضیر األطعمة: والمّري. إناء یشبھ القارورة: البطة 1
 .الكلمـات السابقـة المحصـورة بین حاصرتین؛ كلھا أضیفت من نفح الطیب 2
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))قاضینـا: ((في النسختیـن 3
: مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في النسختیـن؛ بینمـا كتـب في نفـح الطیـب 4

  )).حضـر ولیمـة((
 )).فتناولـھ القـاضي: ((في النفـح 5
قطـع مـن العجیـن تحـشى بالتمـر أو اللـوز ثـم تقـلى؛ : غضـار المقـروض 6

 .ًا بكثـرة في بـالد المغـرب كلھـامـازال المقـروض معروفـ. وتقـدم كحلـوى
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     1 
     2 
3:
      

        
     

       
4. 

       
      
     5 
6،  7 

                                                
  .في نفـح الطیـب)) لنـا: ((سقطـت كلمـة 1
 )).نفـسي منـھ شيء: ((في النفـح 2
 )).فقـال لي: ((نفسـھ 3
وقـد . ھـذه الفقـرة المحصـورة بیـن حاصرتیـن سقطـت مـن الزیتونـة، وج 4

 . أضیفـت مـن نفـح الطیـب
 .لغـرابصـوت ا: نعـق نعیقـًا؛ والنعیـق 5
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 6
  )).فنـادى بـھ ذات یـوم: ((في النفـح 7
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  12     
3،
     4 

 
    5  

      
6،
7: 

  الـعق  ولـالعق دامـة إقـنهاي
  اللـض  عي العالمينـوأكثر س
  جسومنا وأرواحنا في وحشة من
  8الـودب  ا أذىـل دنيانـوحاص

   
                                                

  .في نفـح الطیـب)) أن((سقطـت كلمـة  1
  .أي لغضـب 2
 )).لعادتـھ معـھ فقـال: ((في النفـح 3
 )).فكرھت ذكر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على تلك الحالة: ((نفسـھ 4
 .بینما سقطت ھذه أیضًا في نـح الطیب. ت من الزیتونةأضیف)) اإلمام: ((كلمة 5
  )).األرمـوي: ((في النفـح 6
 .البحـر الطویـل 7
  )).ووبـال: ((في عیـون األنبـاء، والـوافي بالوفیـات 8

     

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


626 
 

  عمرنا  ولم نستفد من بحثنا طول
  فيه قيل  وقالـواسوى أن جمعنا 

  ودولة رأينا  ـدوكم من رجال ق
  واـوزال فبادوا جميعاً مسرعين 

  1اـوكم من جبال قد علت شرفاته
  الـال جبـوا والجبـترجال فما

  
   

    2  
3:      

4.
 

5، 

                                                
  .اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 1
 )).شرفھـا: ((في ج 2
 .أضافھـا عنـان)) وقـال((كلمـة  3
لحسـن بـن الغمـاز األنصـاري؛ الـذي تـوفى ھـو أحمـد بـن محمـد بـن ا 4

  .م1293/ھـ693بتونـس سنـة 
  .لـھ ترجمـة في عنـوان الدرایـة 5
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1: 

  اهىـفب  هـس البرنس الفقيبـل
  2اـفتاه  حــالملي  هـأن  ورأى

  ىدـن تبـا رأته حيـو زليخـل
  ــافتاه  ونــيك أن  هـلتمنت

  
   3 

4، 
5 .    

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
  .تـاه مـن التیـھ: فتاھـا في األولى ھـذه تعـني 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة، وج 3
وثـاني الجوامـع ـ تاریخیـًا ـ بعـد  یعتبـر جامـع الزویتونـة أھـم معلـم إسـالمي، 4

كمـا یعتبـر مـن أشھـر وأقـدم الجامعـات . مسجـد عقبـة بـن نافـع بالقیـروان
ومـع أن المؤرخیـن قـد اختلفـوا في تاریـخ . العلمیـة في بـالد المغـرب كلھـا

. تشییـد ھـذا الجامـع؛ إّال أنھـم یجمعـون أنـھ األقـدم بعـد مسجـد القیـروان
م؛ وآخـرون؛ یـرون أنـھ 698/ھـ79وعلیـھ فمنھـم مـن یـرى أنـھ بـني سنـة 

م؛ بأمـر مـن حسـان بـن النعمـان فاتـح مدینـة تونـس 703/ ھـ84بـني في سنـة 
وقرطـاج؛ بینمـا یعتقـد غیرھـم أن الـذي بـنى جامـع الزیتونـة ھـو عبـد اللـھ 

 .م736/ھـ116بن عبد الملك سنة بن الحبحاب والي الخلیفة األموي ھشام ا
  .أي لـم َیـَرْوه 5
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        1 
2،3: 

  الورى توارى هال األفق عن أعين 
  محياه  وأرخى حجاب الغيم دون

  هـاب شقيقـدى الرتقـفلما تص
  اهـفحي  ه دون األنامـدى لـتب

  
       4،

5  
      

                                                
  .في النفـح)) وقـد: ((سقطـت كلمـة 1
ھـو أبـو الربیـع سلیمـان بـن مـوسى بـن سالـم بـن حسـان الحمیـري  2

م، وتـوفي شھیـدًا وھـو رافـع 1170/ھـ565الكـالعي؛ ولـد ببلنسیـة سنـة 
. م1237/ھـ634ن بلنسیـة؛ وذلـك سنـة للرایـة؛ وذلـك وقعـة أنیشـة القریبـة مـ

وقـد تـولى قضـاء بلنسیـة؛ . وقـد عـرف الكـالعي بالبالغـة وحـظ الحدیـث
االكتفـاء بسیـرة : ((ومـن مؤلفاتـھ. وكـان حمیـد السیـرة خـالل والیتـھ تلـك

أخبـار البخـاري (و. المصطـفى والثالثـة الخلفـاء؛ ألفـھ في أربعـة أجـزاء
وقـد خصـھ ابـن . ، وكتـاب الحافـل في معرفـة الصحابـة والتابعیـن))ھوترجمتـ

 .  الخطیـب بترجمـة لـھ
 .البحـر الطویـل 3
: ھـو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یحـیى بـن عـلي بـن النجـار؛ توجـد ترجمتـھ في 4

 . التعریـف بابـن خلـدون، ونیـل االبتھـاج، وجـذوة االقتبـاس، ونفـح الطیـب
 )).التعالیـمي: ((في ج 5
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1،2
    3  
  
      
45 
        

 
 

       
6،     
7،

 

                                                
 .؛ وصـوب ھـذا مـن نفـح الطیـب))أصولـھ وفصولـھ: ((في النسختیـن 1
 .؛ وصبـت مـن نفـح الطیـب))فصـل: ((في النسختیـن 2
  )).العربیـة: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن نفـح الطیـب 4
 )).التركـب: ((في النفـح 5
 .ـا بیـن الحاصرتیـن أضیـف مـن نفـح الطیـبم 6
 )).اختلـف العلمـاء في إطـالق األسمـاء عـلى اللـھ سبحانـھ وتعـالى 7
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1،


       
  
2 3 

     

 

      
       
 4     
      
5: 

                                                
جـاء في نفـح الطیـب أنـھ أبـو زیـد عبـد الرحمـن بـن یعقـوب ابـن عـلي  1

 .الصنھـاجي المكتـب
 )).المـودع عنـده أنھـا: ((في النفـح 2
 . ـن سقـط في النسختیـن؛ وقـد أضیفـت مـن نفـح الطیـبمـا بیـن الحاصرتی 3
وموضعھـا )). فـوردت علیـھ((في المخطـوط بعـد عبـارة )) وردت كلمـة یومـًا 4

 .وموضعھـا ھـذا مطابـق لمـا جـاء في نفـح الطیـب
 .البحـر السریـع 5
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  ةـه مبذولـا تحويـرات مـخي
  اـمقلوبه  فـبي تصحيـومطل

  
     1 

   2
 3،     

))َـثـحبي ملَّقَ بـمنْا يفـص((  
      4:

 
     5 

      6، 

                                                
  )).دخـل علیـھ اآلبـلي وأنـا: ((في النفـح 1
 .فـحفي الن)) الطبیـب((سقطـت كلمـة  2
  )).المالـقي المتطبـب: ((في النفـح 3
 )).فـإذا ھـو: ((نفسـھ 4
تـازة أو : ((والصحیـح ھـو)). تـازا ـ تـاز: ((كتبـت في النسختیـن)) تـازة(( 5

  .؛ وھي مدینـة بالمغـرب األوسـط))تـازى
؛ المتواجـدة في الشمـال Trujilloنسبـة إلى بلـدة ترجالـة األندلسیـة   6

  .مـن بطلیـوس؛ عـلى مقربـة مـن نھـر التاجـةالشـرقي 
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1،
23: 

  اـسقاؤن  اـد اهللا لمـول لعبـأق
  مـونحن بوادي عبد شمس وهاش

  
    


 
 4،  

 

   

                                                
  )).عـن الكـالم فاستكشفتھمـا: ((في النفـح 1
 .مضافـة مـن نفـح الطیـب)) معـنى(( 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).قلـت وفي جـواز مثـل ھـذا نظـر: ((في النفـح 4
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       1.
  2  

  3،    
  

 4     

5


  6     
     

 7،    
                                                

  .م1318/ھـ718م إلى سنـة 1308/ھـ707حكـم مـن سنـة  1
  )).ـني رأیـتولك: ((في النفـح 2
  )).مؤمـن: ((في النفـح 3
  .في النفـح)) بـن مسعـدة((سقطـت عبـارة  4
 )).سالـت عـلي بـن محمـد اللبـان: ((في النفـح 5
 )).محمـد بـن عـدي المنقـري: ((نفسـھ 6
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 7
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1 
      2 

3. 

 
    
4 .  

5 . 

   ***  
   

                                                
 ...)).افـعيأقبـل عـلى شأنـك؛ فـإني  سألـت الش: (( في النفـح 1
  )).السایـب: ((فكتبـت: حرفـت في ج 2
 )).المـروءة للرجـل أن یخبـر بسّنـھ: ((في النفـح 3
  .ھـ709وفي الزیتونـة عـام .  م1357الموافـق لـ  4
  .م1356/ھـ758 5
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1  

 
 

 
 

       
   

      
   

   
       


  
    2. 

      
                                                

 .ساقطـة في ج)) عیـاض(( 1
  .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 2
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1.
     2،
 
      
     


       

      

       





 
   

                                                
  .م1257الموافـق لـ  1
 .صرتیـن ساقـط في الزیتونـةمـا بیـن حا 2
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1 

     
       

     

  



   2.  
      

 
      3

                                                
  )).تفقھـًا: ((وقـد تكـون. ھكـذا كتبـت في النسختیـن 1
  .م1201الموافـق لـ  2
 )). مـا ینیـف عـلى الثمانیـن: ((كتبـت ھـذه العبـارة في الزیتونـة ھكـذا 3
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1. 
 

       
2.

      
       

       
      
        

  


                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
 .وھـذا أصـح ؛))اثنتیـن: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
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1 
 

     
      

       
 


2. 

 


3. 

    *** 
   

                                                
 )).القابـض: ((في نـص 1
  .م1188الموافـق لـ  2
  .م1256الموافـق لـ  3
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1 

        
 


2. 

   *** 
   

                                                
 .ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 1
  .1179الموافـق لـ  2
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1  
2 
 ] []

[3 

 
       

     
4 .       

           
5.

    
 

 

                                                
توجد ترجمة ابن جبیر أیضًا في الذیل والتكملة، وزاد المسافر، والنجوم  1

  . اب رحلة ابن جبیرومقدمة كتالزاھرة، وشذرات الذھب، والمغرب، ونفح الطیب، 
  .أضیفـت مـن الزیتونـة)) بـن محمـد(( 2
الجملـة األولى والثانیـة المحصـورة كـل واحـدة منھمـا بیـن حاصرتیـن؛  3

 .أضیفتـا مـن كتـاب الذیـل والتكملـة البـن عبـد الملك المراكشي، السفر الرابع
  .م740الموافـق لـ  4
  .لـة؛ المخطـوط نفسـھھـذه اإلضافـة مـن الذیـل والتكم 5
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1 . 2      
       
        

       



 
 

      
  3


                                                

  .أضیفـت مـن الذیـل والتكملـة 1
  )).في شبیتـھ: ((في الذیـل والتكملـة 2
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 3
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 1،     
      

2 ،   3  
4 
5     


6.  
       

       
7،      
        

   8،  
                                                

  .م1182الموافـق لـ  1
  .م1185/ھـ581 2
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))التعـرف: ((في ج 3
 )).مـا نقلـھ: ((في الذیـل، والتكملـة، والزیتونـة 4
  .وصوبـت مـن الزیتونـة، والذیـل والتكملـة)). مشاھـده: ((جفي  5
الجملـة األولى والثانیـة المحصـورة كـل واحـدة منھمـا بیـن حاصرتیـن؛  6

 .أضیفتـا مـن كتـاب الذیـل والتكملـة
: ، أمـا الزیتونـة فكتبـت فیھـا))ابـن بـوري: ((كتبـت في ج، والذیـل والتكملـة 7

  )).ابـن بـرى((
  .م1189الموافـق لـ  8
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1 
2 ؛      

3،  
      
4 .

5،
   
       
6  

 
    

         
       

                                                
  .؛ وھـذا أصـح))عشـرة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 1
  .م1191/ھـ587 2
  )).ثـم فـاس ثـم سبتـة: ((في الذیـل 3
 .؛ وصوبـت مـن الذیـل والتكملـة))تذكـر: ((كتبـت في النسختیـن 4
  )).أبـو جعفـر أحمـد بـن عبـد الرحمـن الوقـشي: ((في الذیـل 5
 )).فأقـام بھـا(: (نفسـھ 6
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 1  2  
      

      3،
    
         






                                                
 )).الواعـظ: ((في ج 1
 .سقطـت مـن الزیتونـة)) الفلـك((كلمـة  2
  )).لیـس مـن عمـر وال زیـد: ((كتبـت: في ج 3

     

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


646 
 

      


      
        
       

1. 

 
   2:3   

       
 4       
5 6 ،

         7،
                                                

 .مـا بیـن الحاصرتیـن كلـھ سقـط في الزیتونـة 1
 .صاحـب كتـاب الذیـل والتكملـة 2
  )).ُرِوَي: ((في الذیـل والتكملـة 3
  ...)).ابـن أبي نصـر فاتـح بـن وأبـو الحسـن: ((نفسـھ 4
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 5
 )).وابـن محمـد الشـاري: ((في الذیـل 6
  )).أبـو بكـر یحـیى بـن عبـد الملـك ابـن أبي الغصـن: ((نفسـھ 7
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      1.   
 2،3  4
5،      

 
  6   

         
 

 
       

        
        
       


                                                
  )).مجبـر: ((في الذیـل 1
  )).ابـن عبـد المؤمـن والنبـاتي: وآبـاء العبـاس: ((نفسـھ 2
 )).وابـن محمـد: ((نفسـھ 3
  .؛ وصوبـت مـن الذیـل والتكملـة))الـوابي: ((كتبـت في النسختیـن 4
  )).ابـن تامتیـت: ((في الذیـل 5
 )).وممـن روى عنـھ: ((في الزیتونـة، والذیـل 6
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1.
 

 
  

       
2: 

  اراـن  لـت بالليـول وآنسـأق
  أنارا  دى قدـراج الهـل سـلع

  دجىـال  قـال أفـا بـوإال فم
  اراـاستط  ا البرق فيهـكأن سن

   

                                                
الفقـرة األولى والثانیـة المحصورتـان كـل عـلى حـدة بیـن حاصرتیـن؛ نقـال  1

 .مـع بعـض التغییـرات عـن كتـاب الذیـل والتكملـة؛
 .ھـذه القصیـدة موجـودة في الذیـل والتكملـة؛ وھي مـن البحـر المتقـارب 2
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  دسـل في حنـن من الليـونح
  اراـلى نهـد تجـه قـا بالـفم

  دـق  كـم شذا المسـوهذا النسي
  اراـاستع  ر أم المسك منهـأعي

  كيــتشت ا ـرواحلن ت ـوكان
  داراـا ابتـد سابقتنـا فقـوجاه

  رىـاء السـا عنـا شكونـوكن
  اراـراع المهـاري سـنا نبفعد

  رتـوس قد استشعـن النفـأظ
  اراـشع ه ـذتخوى تَـوغ هـبل

  تـنذآ ح السرى ـر صبـبشاي
  زاراـدانى مـب تـأن الحبيـب

  اـبينن  اـة مـر طيبـجرى ذك
  اراـوط  فال قلب في الركب إال

  فىـالمصط  دـاً إلى أحمـحنين
  اراـج الضلوع استعـوشوقاً يهي
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  اًــمشرق  دــأحا ــوالح لن
  1اراعـاست  داءـور من الشهـبن

  الدجى  لـل ذلك ظـن أجـفم
  اراـوم انتثـود النجـل عقـيح

  اـالخط 2ومن طرب الركب حث
  داراـدار البـادى البـا ونـإليه

  ولـالرس  اءـا فنـا حللنـولم
  واراـج  3مجد رمـا بأكـنزلن

  المـالس رضـا لفـوحين دنون
  اراـلوقا ولزمنا اـقصرنا الخط

  اًـاختالس  ظ إالـفما نرسل اللح
  اراـانكس الطرف إال  4وال نرجع

  اًـد إال اكتتامـر الوجـوال نظه
  راراـس ول إال ـظ القـوال نلف

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))استنـارا: ((في الذیـل والتكملـة 1
  )).حـط: ((في النسختیـن 2
  )).خلـق: ((في الذیـل والتكملـة 3
 )).نرفـع: ((نفسـھ 4
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  اًـأعين  قـا لم نطـوى أننـس
  اراــانفج  اــا غلبتنـبأدمعه

  1المـدار الس  ةـبروض  اـوقفن
  راراـم ا ـالم عليهـد السـنعي

  وس ـفي النف 2]هـابتوال مهـول[
  داراـالجوالتزمنا   ىرـا الثَّنَمثَلَ

  اـحجن   3هــا بزورتــقضين
  اراًـاعتم ا ـختمن 4نـوبالعمرتي

  دىـاله  بيـن  كــك إليـإلي
  اراـالقف ت ـركبت البحار وجب

  ةـمن  وال  ليـأه ت ــوفارق
  ذاراــاعت  رـالم يجـورب ك

  هـب  لى منـن عـف نمـوكي
  اراًــاغتف ات ــسيئل للـنؤم

   

                                                
  )).وقفنـا بروضتـھ للسـالم(: (ورد ھـذا الشطـر في الذیـل ھكـذا 1
  )).ومـن إیمانـھ: ((مـا بیـن حاصرتیـن في الزیتونـة 2
  )).بزورتنـا: ((في الذیـل 3
 )).وبالعمریـن: ((نفسـھ 4
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  نـكام  وىـه كـي إليناـدع
  اراـوق ما قد أثـار من الشـأث

  وىـاله  ك داعيـلبي 1كـفناديت
  اصطباراً ت عنك أطيقـوما كن

  الهوى 2مـسي بحكـت نفـووطن[
  3]اراـت اختيـعلي وقلت رضي

  السرى  أخوض الدجى وأروض
  راراـغ وم إالـالن 4مـوال أطع

  لـع السبيـو كنت ال أستطيـول
  5اراـمط  لطرت ولو لم أصادف

  ك الرضىـدر من نال منـوأج[ 
  6]زارا دـب ثراك على البعـمح

   

                                                
 .؛ وھـو أسلـم))فنادیتـك: ((في الذیـل 1
 )).لحكـم: ((نفسـھ 2
  :ـوفي الزیتونـة أدمـج ھـذا البیـن مـع الـذي قبلـة ضمـن بیـت واحـد ھ 3

 ))عـلي وقلـت رضیـت اختیـارا  *فنادیـت لبیـك داعي الھـوى  ((
 )).أطمـع: ((في الزیتونـة 4
  :ھـذا الشطـر مقتبـس مـن قـول األعـمى التطیـلي 5

  )).طـرت ولكـن لـم أصـادف مطـار((
  .سقـط ھـذا البیـت في الزیتونـة 6
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  دـغ ة منك لي في ـعسى لحظ
  راراـان القـد لي في الجنـتمه
  دىـراك اهتـفما ضل من بمس

  اراـذراك استجـن بـوال ذل م


1: 
  دىـت الهـج بيـاً لمن حـهنيئ

  اـس أوزارهـن النفـط عـوح
  ةــمضمون  ادةــالسع   وإن

  اــزاره  ة أوـطيب 2جـلمن ح
3: 

  ازـالحج  أرض 4رءـإذا بلغ الم
  5هـأمل  اـل مـال أفضـد نـفق

   

                                                
 . مـن البحـر المتقـاربھـذان البیتـان یوجـدان في الذیـل، والنفـح؛ وھمـا  1
 )).حـل: ((في الذیـل 2
  .وھمـا مـن البحـر المتقـارب. البیتـان یوجـدان في الذیـل والنفـح 3
  )).العبـد(( :في النفـح 4
  )).أم لـھ: ((نفسـھ 5
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  دىـاله بيـر نــزار قب 1وإن
  2هـأمل  اـه مـاللل ـأكم د ـفق

3: 
  اهـال يستوي شرق البالد وغرب

  4اقـباستحق  الشرق حاز الفضل
  ـاطلوعه عند 5]إلى جمال الشمس[أنظر 

  راقـاإلش  ةـزهراء تعجب بهج
  ةـيبئوانظر إليها عند الغروب ك

  اقـاآلف  ةـراء تعقب ظلمـصف
  اـغربه  وكفى بيوم طلوعها من

  راقـف  6زمـا بعؤذن الدنيـأن ت
   

                                                
   )).فـإن: ((في النفـح 1
  )).أم لـھ: ((في الذیـل 2
 . حـر الكامـلوھي الب. توجـد ھـذه األبیـات في الذیـل والتكملـة 3
 .ومـا جـاء في النـص أصـوب)). باسترقـاق: ((في الذیـل 4
؛ ولكنـھ لـم یعـرف بذلـك ))نـرى الشمـس: ((ذكـر عنـان أنـھ ورد في نـص 5

  : طویـل الشطـر؛ بحیـث غـدا. وقـد صـوب د. النـص
 )). أنظـر جمـال الشمـس عنـد طلوعھـا((

  )).بوشـك((: في الذیـل)). في شكـوك: ((في ج 6
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1: 
  عليك بكتمان المصايب واصطبر

  اـشفيق  قى الزمانـعليها فما أب
  3اـأنه  إلى الناس 2كفاك بالشكوى

  اـصديق 4دواً أو تسيءـر عـتس
5: 

  لـعاق ة ـالمعروف فلت 6وصانع
  7لـعاق ا في محلـإن لم تضعه
  نـتك  كالنفس في شهواتها إن لم

  لـعاج  لها عادت بضر 8اًـوقف
   

                                                
  .وھمـا مـن البحـر الطویـل. ھـذان البیتـان یوجـدان في الذیـل والتكملـة 1
 .؛ وھـو أسلـم))مـن الشكـوى: ((في الذیـل والتكملـة 2
  )).وأنـھ: ((نفسـھ 3
  )).تسـوء: ((نفسـھ 4
 .وھمـا مـن البحـر البسیـط. البیتـان یوجـدان في الذیـل والتكملـة 5
  )).فصانـع: ((وفي الزیتونـة)). لصانـع: ((في الذیـل 6
   )).قابـل: ((نفسـھ 7
  )).وفقـًا: ((نفسـھ 8
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      1 
    2.  



3 .4
       5 
6 
   
   7، 
   

                                                
 )).فبضـل: ((في الذیـل والتكملـة 1
وإنفـاق؛ وینبـغي لإلنسـان : ((، وفي الذیـل والتكملـة))إفـراق: ((في الزیتونـة 2

 )).لإلنسـان أن یحفـظ لسانـھ
  )).مـن مالبـس الحـداد: ((في الذیـل والتكملـة 3
  .فصبـت مـن التكملـة)). یحـصى: ((كتبـت في النسختیـن 4
 .فأضیف التصویب من التكملة؛ ))الطریق: ((كتبـت ما بین الحاصرتین في النسختین 5

 .التكملة
 .؛ وصـوب من التكملة))فمجوا: ((ما بین الحاصرتین؛ كتب في النسختین 6
 .التكملـة؛ فصوبـت مـن ))إلمامھـم: ((كتبـت ھـذه الكلمـة في النسختیـن 7
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1، 2    
      

3،
   4  
  5   6 
       
       7.

   

         8 
        

                                                
  )).إستنـان: ((في الذیـل 1
  .؛ وصوبـت مـن التكملـة))سـوى ھداھـا: ((في ج 2
الجفـون ھنـا؛ كتبـت في : العیـون في الجملـة السابقـة، وكلمـة: كلمـة 3

 )).العیـون: ((وفي الذیـل)). والجفـن. العیـن: ((الزیتونـة
  )).ریـح: ((في الذیـل 4
 )).البصائرولكن استولى على العمى ریح : ((فكتبتحرفت ھذه العبارة في ج؛  5
 )).المـرء: ((في الذیـل 6
  . أكثـر الـذي صـوب في ھـذه الفقـرة؛ تـم بواسطـة كتـاب الذیـل والتكملـة 7
  )).أثمـرت: ((في الذیـل 8
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1      2 3 
4

 
 

   5
6. 

 
    
7. 

   ***  
   

                                                
 )).فتعـود لمستعملھـا: ((، وفي الذیـل والتكملـة))لمستعمھـا: ((في ج 1
  .؛ فصوبھـا عنـان))احبھـاص: ((في النسختیـن 2
  )).بحلـو: ((في الذیـل 3
 )).تعـّرف: ((في الذیـل 4
  .مـن الزیتونـة)) خمسمائـة((أضیفـت كلمـة . م1144الموافـق لـ  5
: كتـب موضـع ھـذا التـاریـخ الـوارد بیـن حاصرتیـن. م1145الموافـق لـ  6

  )).في ھـذا التاریـخ((
  .م1217الموافـق لـ  7
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1؛ 
 

 



        
 2.   
    3، 

4، 
       

                                                
وصـوبـت في )). ابـن شیریـن: ((ھنـا والـذي یـلي بعـد سطریـن :في ج 1

وابـن شیریـن ھـو االسـم الصحیـح؛ وھـو مـن . الموضعیـن مـن الزیتونـة
وقـد أشـار إلیـھ في عـدة مواضـع مـن . شیـوخ ابـن الخطیـب المقربیـن

قضـاة وترجمتـھ موجـودة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة، وتاریـخ . اإلحاطـة
  . األندلـس، واللمحـة البدریـة، ونفـح الطیـب

  .كتبـت ھـذه العبـارة بـدون داع لھـا في ھـذا الموضـع 2
  .م1248الموافـق لـ  3
ثـم عـاد عنـد الحادثـة الـتي كانـت بھـا في : ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 4

 )).إلى غرناطـة 705أواخـر عـام 
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      1 

2،   
      


3  
      



       

       4 
   

                                                
 )).السمـة: ((في الزیتونـة 1
  )).وجمـال الـرواء: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 3
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 4
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     1  
      


      
  2.  

       
 3     

      
      

4، 
     

                                                
التـاج المحـلى في مساجلـة القـدح : ویسـمى بالكامـل. تألیـف ابـن الخطیـب 1

تصـر؛ وھـو كتـاب تاریـخي یتنـاول تاریـخ مملكـة غرناطـة بشكـل مخ. المعـلى
  . مـع تراجـم عدیـدة ألعیانھـا خـلل القـرن الثامـن الھجـري

  .ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 2
  )).وسمـع: ((في الزیتونـة 3
 ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 4
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 1      



      

      
  
2. 

 
3
      


       

         
                                                

  )).وأمـنى: ((كتبـت في الزیتونـة 1
 )). نعمـھ: ((كتـب في الزیتونـة 2
 .في تاریـخ قضـاة األندلـس)) اإلمـام((سقطـت كلمـة  3
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1      
 


    
      
   

    2 

        

3  

   

                                                
: سقـط ھـذا االسـم في الزیتونـة؛ بینمـا ورد اللقـب محرفـًا في ج ھكـذا 1

  .وقـد صوبـت بواسطـة كتـاب قضـاة األندلـس للنبـاھي)). مغموسـور((
  .ھنـا)) إبراھیـم((في تاریـخ قضـاة األندلـس أضیـف اسـم  2
  )).وأجازوه علماء: ((یتونة فكتبتوفي الز.  حرفت في تاریخ قضاة األندلس 3
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1: 

  النوى  2أخذت بكظم الروح يا ساعة
  وىـج الجـالع ي طي الحشى وأضرمت ف

  اـاللق  فمن مخبري يا ليت شعري متى
  وهل تحسن الدنيا وهل يرجع الهوى

  دهـر وجـاق وأكثـال كل مشتـس
  وىـاله وجدي وفي ساكن 3ىووعند النَّ
  مـعهده حفظ ولي نية ما عشت في
  وىـم وللمرء ما نـوم ألقاهـإلى ي

4: 
  كـيب اً ـن كان باكيـوا فمـبات

  كـبال ش ي ركاب الشرى ذـه
   

                                                
 .ھـذه األبیـات موجـودة في الكتیبـة الكامنـة؛ وھي مـن البحـر الطویـل 1
  )).في ساعـة: ((في الكتیبـة 2
  )).اللـوى: ((نفسـھ 3
 .بحـر المنسـرح 4
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  ةـمعمل  ابـور الركـفمن ظه[
  كـالفل ربى إلىـون الـإلى بط

  درتـانح دع الشمل مثلما ـتص
  1]كـر السلـوب جواهـإلى صب

  ةـثق  وا علىـن بالذي حدثـك
  كـمن إف  ما في حديث الفراق

  حذراً  م أزلـل لـمن النوى قب
  2كـهذا النوى جل من مالك المل

3:  
  الهيـرض الـا المعـيهيا أ

  هـرك واللـهج وءني ـيس
  فيك شعري كم أرى 4فيا ليت[

  وعزاه  هـك عن ويـال أقف
   

                                                
وكـان ابـن الخطیـب قـد ، أضـاف عنـان ھـاذیـن البیتیـن لھـذه المقطوعـة 1

ـوداع الـذي بعثـھ إلى السلطـان الغـني باللـھ؛ عندمـا قـرر ضمنھمـا كتـاب ال
 .اللجـوء للمغـرب

  .؛ وھو أسلم))ھذا النوى جل مالك الملك: ((طویل ھذا الشطر؛ فأضحى. صوب د 2
 .البحـر السریـع 3
 .؛ وھـذا أسلـم))یـا لیـت: ((طویـل؛ فغـدت. صوبھـا د 4
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  واه مغيري إلى باخل  يويحي
  1]رآه  ذيــال   ذا  نــم

  ةـفتنه في  هـرد اللـن يـم
  اهـبتي  اـالدني في  هـيشغل

  ةـعطف ان أال ـيا غصن الب
  واه  هـجسمى نـلى معـع

  دـذالً وق  دكـي بعنـأوسع
  3اهـج عندك ذا 2ينـثْيرًأ   

  ريـذكرك ال ينفك عن خاط
  اهـل سـني غافـت عـوأن

  ونيـمن جف  يكفيك يا عثمان
  اهـب جهجـلو كان ذنبي ذن

   

                                                
 .تبا بشكل مضطرب في كال النسختینكھذان البیتان الموجودان بین حاصرتین؛  1
  .؛ وھـو أسلـم))یثنینـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
  .ھـذا البیـت سقـط في الزیتونـة 3
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  لىـلي ع 1هيهات ال معترض
  2اهـر النـك أنت اآلمـحكم

  
3 :

 
4: 

  اـحلك اد صباحي فقده عيا من أ
  ن لم تخف دركاـعبدك لك 5قتلت

  ال ب ـمصيبتي ليست كالمصائ
  اـبك  لـك وال بكائي عليها مثل

  دميـفمن أطالب في شرع الهوى ب
  اـفي قتلي قد اشتركولحظك  يلحظ

   

                                                
  ))متعـرض: ((في الزیتونـة 1
  )).النـاھي: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 2
 .أضـاف عنـان ھـذا المعـنى 3
 .البحـر البسیـط 4
 )).أملـت: ((كتبـت في ج 5
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1: 
  2يالـبلب  رطـف و إلى اهللا ـأشك

  لي ي ذكـت  زالـة ال تـولوع
  هـب  تـك شغلـتي حايـبمهج

  اليـع رازه ـو المعاني طـحل
  أبيــف ه ـم خالـه لثــسألت

  اللذوإ  وةــنخ  ذا   نــوم
  اليـون خـالي يصـال حـوق

  الخـوال  الـيدني فويحي بالح
  دهـمواع  نـم  اآلل ني ـيقرب

  اآلل  وةــه سطـقي منــوأت
  هـوقسوت  هـظلم لىـن عـلك

  اليـبالس  انـمزت عنه الـفلس
   

                                                
 . بحـر المنسـرح 1
 . شـدة الھـم وكثـرة الوسـواس: البلبـال 2
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1: 
  اـة كلما حاولت أمسكهـلي هم

  اـأرضيه 2لة في أرجاءذعلى الم
  ةـأرض اهللا واسع 3قالت ألم تكن

  اـن فيهـعبد مؤم رـحتى يهاج
4: 

  5غيب قد كان عيبي من قبل في 
  دا عيبيـدا شيبي بـذ بـفم

  ةـوم وال حجـذر اليـال ع
  يبيـا شـني واهللا يـفضحت

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
 )).أرجـا أراضیھـا: ((وفي تاریـخ قضـاة األندلـس)). أرجـال: ((في الزیتونـة 2
 . ؛ وھـو أسلـم))تـك: ((في تاریـخ قضـاة األندلـس، والكتیبـة الكامنـة 3
 .البحـر السریـع 4
  .؛ وھذا أسلم))قد كان عیبي قبُل في غیب: ((ذ الصدر؛ فجعلھطویل ھ. صوب د 5
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1: 
  سيـيووب ويحي وـأثقلتني الذن

  2سـكأوي  داًـت زاهـكن ينـليت
  
      

3،      
       
        
      
      

4: 

   

                                                
  .البحـر الخفیـف 1
  .یقصـد الزاھـد المتعبـد أویـس القـرني؛ عـاش في القـرن األول الھجـري 2

؛ )المخلـوع(ھـو أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن األحمـر   3
السنـة الـتي خلـع . م1308/ـھ708م إلى سنـة 1301/ھـ701حكـم مـن سنـة 

  . فیھـا عـن عرشـھ؛ بعـد أن ثـار علیـھ أخـوه أبـو الجیـوش نصـر
 .البحـر الطویـل 4
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  ونـيه  اً فالخطب فيهاـقفا نفس
  ونـال إن الحديث شجـوال تعج

  علمنا الذي قد كان من صرف دهرنا
  ونـا سيكـم بمـعل 1سنا علىلو
  هـنعيم ضى ـذكرنا نعيماً قد تق

  نـوحني  هـل  وقـش  اـفأقلقن
  2اـوللدن وباألمس كنا كيف شئنا 

  ونـوسك ا ـحراك على أحكامن
  اـونحون  وإذا بابنا مثوى الفؤاد
  ونـر عيـاب أو تشيـد رقـتم
  أـرور مهنـفنغص من ذاك الس
  نـمعي م يـدر من ذاك النعـوك

  رورةـونبا عن األوطان بين ض
  نـان ثم يبيـاإلنس 3ربـوقد يق

   

                                                
:  أمـا في الزیتونـة فقـد كتـب ھكـذا الشطـر ھـكـذا. أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 1

 )).وال نعلمـوا بـذا الـذي سیكـون((
 )).وللدنیـا: ((في الزیتونـة 2
 )).یغـرب: ((ھنفسـ 3

     

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


672 
 

  داًـمعه  حييت 1أيا معهد اإلسعاد
  ونـهت وجادك من سكب الغمام 

  اـمكانن نـد الليالي أن تهيـتري
  يهون  سـر ليـرويدك إن الخي

  اـت بنـام قد لعبـفإن تكن األي
  ونـفن  وبـودارت علينا للخط

  اـمهام ذل كراـادة األيـفمن ع
  نـن مبيـل الصابريـولكن سبي
  عبدنا لئن خاننا الدهر الذي كان 

  ونـتخ  دـال عجب إن العبيـف
  هـغير أن يوما غض منا مخبر

  نـيقي  ان وزادـإيم فـتضاع
  

     

       

     
                                                

   )).اإلسنـاه: ((في الزیتونـة 1
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1
       
       2 

       3،
 4   
  5    
   
   6  

7      

      
       

                                                
 .من باب تخفیف الھمزة؛ كما ھي عادة المغاربة)) یسل((؛ كتبت ))ویسأل: ((ھي 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))أسمـاء: ((كتبـت في ج 2
 )).مـن خـل: ((في ج 3
  .؛ فخففـت الھمـزة))تشرئـب: ((ھي 4
 )).الصقـر: ((في الزیتونـة 5
  )).وزینـت. وزیـت: ((في ج، والزیتونـة؛ فكتـب حرفـت 6
 .ھكـذا ذكـرت ھـده العبـارة في النسختیـن؛ وھي غامضـة 7
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        1 
   


     
        
      

       

        

      
    2 .

        

 

                                                
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 1
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في الزیتونـة 2
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1،
 2.     

        
      3
        
      
     
 


        

4:       
5: 

   

                                                
  )).شـرح: ((في ج 1
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في الزیتونـة 2
  .نـةھـذه الكلمـة سقطـت في الزیتو 3
تـوفي سنـة (یقصـد دولـة أبي عثمـان سعیـد بـن حكـم األمـوي  4

في جزیـرة منورقـة؛ شقیقـة جزیـرة مایورقـة؛ الـتي تجتمعـان ) م1281/ھـ680
  . فیمـا یسـمى بالجزائـر الشرقیـة

   .البحـر الطویـل 5

     

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


677 
 

  ة ـت من شغل المواريث رقعـوما نل
  ميت  نعش كلما مات 1ى شرحوس

  مـكأنه اً ـب لألموات صكـوأكت
  تـالجباب التفلم في ـيخاف عليه

  اًـاقضنم رتـكأني لعزرائيل ص
  2تـوأثب  ومـو كل يـبما هو يمح

 
     3
 

  

 
4. 

   

                                                
  )).سـوى أن أشـرح: ((، وفي الزیتونـة))غیـر أن أشـرح: ((كتـب: في ج 1
  .ھـذا البیـت سقـط في الزیتونـة 2
 .ذكـر مـن قبـل. ھـو أبـو عثمـان سعیـد بـن حكـم األمـوي 3
  .م1275الموافـق لـ  4
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1،
       


2،      


        
3 .4  

*** 
 

                                                
  .قـد یكـون یقصـد كتـاب عائـد الصلـة الـذي ألفـھ ابـن الخطیـب نفسـھ 1
  .م1346الموافـق لـ  2
 .مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 3
وھـو أحـد األبـواب القدیمـة لغرناطـة؛ ویقـع شمـال . لیـھسبقـت اإلشـارة  4

ومـازال إلى أالن . غـربي المدینـة؛ عـلى مقربـة مـن ملعـب الثیـران الحدیـث
وتقـوم بجانبـھ قطعـة مـن سـور غرناطـة اإلسالمیـة . قائـم بشكلـھ اإلسـالمي

  .القدیمـة
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1؛ 

 
  

 


     
 2     

      
       

     
3،

4 

                                                
ب في الكتیبـة الكامنـة؛ حیـث یبـدو أنـھ ھـو الـذي ترجـم لـھ ابـن الخطیـ 1

أبـا القاسـم محمـد بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن قطبـة : ((سمـاه
ویؤكـد ذلـك تطابـق القصیدتیـن الواردتیـن في الكتیبـة واإلحاطـة؛ . الھرنیـسي

  .وھمـا منسوبـة إلیـھ
 .سقطـت ھـذه العبـارة في الزیتونـة 2
  .الزیتونـة ھـذه العبـارة سقطـت في 3
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))مـدع: ((كتبـت في ج 4
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1       
       
2،   
      
     
 

   

                                                
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))بینـھ: ((كتبـت في ج 1
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج 2
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1: 
  نيـدعيني ومطلول الرياض فإن

  اوالورد اآلس  2أنادم في بطحايها
  اربـرة شـذا بخضـل هـأعل

  داـالخ  وردهـوأحكي بهذا في ت
  ةمـنس  وأزهر غض البان رايد

  داـوالق ذكرت به لين المعاطف 
3: 

  وليـل أدرناهـا سالفـا كأنهـا
  4على كف ساقيها تضـرم  نـارا

  غنينا عن المصباح في جنح ليلها
  بخـد مديـر ال بكـأس  عقـار

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).بطحایـھ: ((كتبـت في النسختیـت 2
 .البحـر الطویـل 3
  )).نـار: ((طویـل األلـف؛ فغـدت. حـذف د 4
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1: 
  مـفلتق  رورـس  ومـي  اـيومن

  دامـالم  اتـدع الهم بكاسـتص
  نـفلتك  امــمن اـالدني ا ـإنم

  امـالمن  لىـا بأحـاً فيهـمغرم
2: 

  اًـوبي منك ما لو كان للشرب ماصح
  لـت صداها المناهاروـم مـوبالهي

  ةـنسم  ك ما هبت من الروضـأحب
  لـز غصن في الحديقة مايـوما اهت

  بـلئت فلتقفإن شئت أن تهجر وإن ش
  لـحام  ومـني اليـا حملتـفإني لم

3: 
  داـب ر إذ ـدر المنيـكم قلت للب

  اـلن ى ة تحكـهيهات وجه فالن
   

                                                
 .لبحـر الرمـ 1
  .البحـر الطویـل 2
 .البحـر الكامـل 3
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  واعتنى  الـني بلسان حـفأجاب
  اـا أنـال الشمس تحكيها فأحكيه

  أملد وصرفت وجهي نحو غصن
  اـانثن ا لما ـه قدهـقد رام يشب

  اـفضحكت هزءاً عند هز قوامه
  1اً كالقناـكى قوامـرام أن يحإذا 

2: 
  حـجوان اء ـو اللقـجوانحنا نح

  ار قريبـن الديـدار ما بيـومق
  وزـوتمضي الليالي والتزاور مع
  لغريب ذا  3م منا وإنـعلى الرغ

  ارةـزي  نيـك عجلها لعيـفديت
  اظ مريبـو مثل ما رد اللحـول

  موعد  عن ضربوإن لقائي جل 
بـاألريب أري ىدـهألكرم ما ي  

   
                                                

 )).كالعنـا: ((كتبـت في النسختیـن 1
  .البحـر الطویـل 2
  .؛ وھـو أسلـم))إن: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
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1: 
  لعمرك ما يومي إذا كنت حاضراً

  من عداه يغيب 2]يوم صب[سوى 
  ةـك بشاشـلدي يفـأزور فال أل

  بـو وهو قريـفيبعد مني الخط
  اـد بيننـفال ذنب لأليام في البع

  بـمجي  فإني لداعي القرب منك
  دـاء جاء من غير موعـوإن لق

  بـويطي  رةـن مـن لكـليحس
  

      
3. 

*** 
 

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).منـھ: ((ما بیـن الحاصرتیـن كتـب في النسختیـن 2
 )).الغـرضعـن ((مـا بیـن الحاصرتیـن؛ كتبـت في الزیتونـة  3
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1 2. 
  

 


3      
      

 4،
      
      

     
      
      

                                                
ترجمـة أبي بكـر محمـد بـن محمـد بـن قطبـة الـدوسي موجـودة في نثیـر  1

 .فرائـد الجمـان، والـدرر الكامنـة
  .فھو محمد بن محمد بن أحمدأما ھذا . محمد بن أحمد: مع أن الذي قبلھ سماه 2
 .ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 3
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في ج 4
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1. 

   ***  
  
  

   

                                                
ـف ھـذا الـرأي ابـن األحمـر صاحـب كتـاب نثیـر فرائـد الجمـان؛ الـذي وخال 1

فتـح لـھ بـاب الشعـر وھـو صغیـر؛ فولجـھ وھـو عـلى معـان مغیـر؛ : ((قـال
وأتى منـھ بمـا مـأل األقطـار بالكثـرة، ونظـم مـن سلوكـھ مـا نثـر مسـك إجادتـھ 

 .319: ص)). البسنـةعـلى نثـره؛ كأنھـا مـن بدائعـھ الحسنـة 
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1 

        
 

  

 
2 3: 

  إذا شمت من نحو الحمى في الدجا برقا
  رقىـل وال يـع إال أن يسيـالدم ىأب

   
                                                

 )).شاعـرًا مطبوعـًا مكسـرًأ: ((كتبـت في الزیتونـة 1
  )).بعـض: ((كتبـت في الزیتونـة 2
 .البحـر الطویـل 3
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  ضىـم  ا تذكرت الزمان الذيـومهم
  ألقى ر ما ـاء من حـت األحشـتقطع

  عيـفأدم  لـزع لمحـال تج ليـخلي
  استسقى اً في الهوى لمن ـادر سقيـتب

  هـيمين ت ملكـر من أصبحـوما ض
  ازني رقاـد حـا وقـلي يوم 1إذا رق

  دـال حاسـا وإن قـه عشقـت بـفني
  شقا رـأضل الورى من مات في هاج

  هدـخ  بـتله  نـم  لبيـق ب ـتله
  أشقى  د فاض بأنـذاك الخ 2ا نعمـفي

 
  هـأن ت أحسبـوكم من صديق كن

  اـا رفع الصدقـت أوهامنـإذا كذب

    ***  
   

                                                
 )).راق: ((كتبـت في النسختیـن 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))فنعـم: ((كتبـت في ج 2
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]1 
2  

 

 


     
 

 
3: 

  ربما  ب وحده يوم رأسكـأحس
  ]السالمة في الصراع سلماً يعطتُ

 *** 
   

                                                
رتیـن؛ وردت ھـذه الترجمـة المختصـرة بكاملھـا؛ والمحصـورة بیـن الحاص 1

  . ج؛ بینمـا ھي ساقطـة في الزیتونـة: في النسخـة
توجـد ترجمـة أبي القاسـم ھـذا في الكتیبـة الكامنـة؛ حیـث یصفـھ فیھـا ابـن  2

 .الخطیـب فیھـا بصفـات مذمومـة؛ عـلى خـالف مـا یظھـر في اإلحاطـة
  .البحـر الكامـل 3
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1.
      
 

 
         

2: 
  ني الكرىـذاد ع 3نـت بمـحلف

  الـالً طويـني ليـر جفـوأسه
   

                                                
 .زیتونـة؛ وصبـت مـن ال))الوجنـة: ((كتبـت في ج 1
 .البحـر المتقـارب 2
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))لمـن: ((كتبـت في ج 3
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  النحول  ابـس جسمي ثيـوألب
  الـبي العليـر قلـوعذب بالهج

  ةـساع  وده نـت عـحل 1اـم
  الـبدي واه ـوال اعتضت منه س

   ***  
   

                                                
  .؛ وصوبھـا عنـان))لمـا: ((كتبـت في النسختیـن 1
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1؛ 


 

 
2.



        
        
       

       
3.

                                                
الكتیبـة الكامنـة، ونثیـر فرائـد : توجـد ترجمـة محمـد بـن ُجـّزي الكلـبي في 1

 .الجمـان، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
  .وةالفتـ: المقصـود 2
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 3
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      1،

       
     2

       
       
        
3 

 
      
  4 5، 
     

                                                
 )).المـزاح: ((في ج 1
  )).قاسـم: ((في النسختیـن 2
  .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 3
  .؛ وھـذا أصـح))خمسـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
  .م1354الموافـق لـ  5
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   1    
   

  2    
3 

         4،
5    6 ،  
      7 
8  

     9 

                                                
أنھـا حدیثـة بالنسبـة  ربمـا یكـون المقصـود مـن ھـذه العبـارة ھنـا ھـو 1

 .لتاریـخ الكتابـة
  )).شمـس في سمـاء البالغـة: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
  ))العربیـة ھي بالمغربیـة بالغـة: ((نفسـھ 3
  )).مـن َجـَذٍع أَبـّر عـلى القـارح: ((نفسـھ 4
  )).وزجـر مـن المعرفـة كـل سانـح؛ ال بـارح: ((نفسـھ 5
  )).ن المعرفـة كـل سانـح ال بـارحوَزَجـر مـ: ((نفسـھ 6
 .؛ فصوبـت مـن الزیتونـة))وبلغـت: ((في ج 7
  )).وانطبـق كمامـھ: ((في الكتیبـة الكامنـة 8
  )).حـظ: ((في النسختیـن 9

     

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


695 
 

      
1. 

  

 
2: 

  وقـشوم  قـشاي ىالقـمتى يت
  قـطلي الحب وهو  3ويصبح عير

  اـز نيلهـة عـا أمنيـا أنهـأم
  سحيق  4ومرمى لعمري في الرجا

  5ةـتعل لبيـت قـني خدعـولك
  قـأخاف انصداع القلب فهو رقي

  يأسه  وقد يرزق اإلنسان من بعد
  يروق وروض الربى بعد الذبول

   
                                                

 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).عـاني: ((في الكتیبـة 3
  .؛ وھـذا أسلـم))رجـاء((غـدت طویـل الھمـزة؛ ف. أضـاف د 4
  : جـاء ھـذا الصـدر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 5

  .؛ وھـذا أسلـم))ولكنـني خدعـت قلـبي تعلـة((   
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  ةـتباعدت لما زادني القرب لوع
  قـيفي  واهـؤادي من جـلعل ف

  اء الداء بالداء مثلهفـت شـورم
  قــلحقي  فيـأشت  بأال   1وإني

  راحة  اهللا ما للصب في الحبتو
  وقـه لمشـال إنـل حـعلى ك

  3مسالكي  قد ضاقت علي 2ويا رب
  قـرام غريـفها أنا في بحر الغ

  ممكن  4وال سلوة ترجى وال صبر
  طريق  وليس إلى وصل الحبيب

  ني ينث وال الحب عن تعذيب قلبي 
  قـمنه يطي 5بـوال القلب للتعذي

  ا ـزفراته ق الصدر عنين يضوشج
  يضيق  وشوق نطاق الصبر عنه

   
                                                

 )).فـإني: ((في الكتیبـة الكامنـة 1
 )).أیـا: ((نفسـھ 2
 )).مذاھـبي: ((نفسـھ 3
 ))وال الصبـر: ((نفسـھ 4
  )).بالتعذیـب: ((في الزیتونـة 5
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  ا ـرت عقود الدمع ثم نظمتهـنث
  1]قـعقي  ذا در وذاكـقريضاً ف[

3]معي ي[حتى بكى حاسد 2ىبكيت أس   
  قـاد وهو صديـكأن عذولي ع

  محبتي  ولو أن عند الناس بعض 
  قـمفي  نام في األ 4لما كان يلقى

  رى ـالك ي أيا عين كفى الدمع ما بق
  ذوقـسوف ت 5وك النومـإذا منع

   6ترى  ري أماـويا نايماً عن ناظ
  شروق  لشمسك من بعد الغروب

  ه ـفإن  ؤادـاً بالفـدك رفقـروي
  قــلشفي  7هـك وإن عاديتـعلي

   

                                                
 )).قریضـًا فصـار لـون ذاك عقیـق: ((كتبـت في الزیتونـة ھكـذا 1
 .ھـذه الكلمـة ساقطـة في الزیتونـة 2
 .ما بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 3
  )).یلـفى: ((في الكتیبـة 4
  )).الیـوم: ((نفسـھ 5
 )).عن ناظري أما یرى غائباویا : ((ورد ھذا الشطر في الكتیبة الكامنة ھكذا 6
 )).عذبتـھ: ((كتیبـةفي ال 7
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  نقضت عهودي ظالما بعد عقدها
  قـوثي ال إن عهدي كيف كنت أ

  دة ـم اهللا مـبي يعلـك حـكتمت
  حريق  وبين ضلوعي من هواك

  أكن   ضحت فإنفما زلت بي حتى فُ
  ت أطيقـاليوم لس 1صبرت بعد

2: 
  ى مـومورد الوجنات معسول اللَّ
  هـعشاق العين في  3ظـفتاك بلح

  في   ه والزهرـر بين لثاتـالخم
  هـفي أحداق  رـه والسحـوجنات

  ه ـصن البان في أثوابغ 4ىادـين
  هـأطواق م فيـوح بدر التـويل

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))فبعـد: ((في الكتیبـة 1
  .البحـر الكامـل 2
 .؛ وھـو أسلـم))فتـاك لحـظ: ((في الكتیبـة 3
  .؛ وھـو أسلـم))میـاد غصـن: ((نفسـھ 4
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  ده ـره أو خـبثغ 1كالـن للهـم
  هـإشراق  ه فيـب أنه يحكيـه

  ةـبشبه 2اـت الظبـد تشبهـولق
  هـأخالق  من خلقه وعجزن عن

  د ـق  سـنادمته وسناً محياً الشم
  هـرواق  ألقى على اآلفاق فضل

  في روضة ضحكت ثغور أقاحها 
  هـآماق  فيها المزن من 3الـوأم

  في  ة كالمسكـأسقيه كأس سالف
  هـد مذاقـد عنـه والشهـنفحات

  ا ـراء لم يدر الفتى أكواسهـصف
  هــلفراق  هـداعى همتــإال 

  ه ـسطوات من 4ولقد تلين الصخر
  هـشفاقإ نـود مـود للمعهـفيع

   

                                                
  .؛ وھـو أصـوب))مـن للھـالل: ((في الكتیبـة 1
  . ؛ وھـو أسلـم))الظبـاء: ((نفسـھ 2
 )).ـالوأس: ((في الكتیبـة 3
 )).الصـم: ((وفي الكتیبـة)). الخمـر: ((كتبـت في النسختیـن 4
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  ره ـثغ  1وأظل أرشف من سالفة
  هـإحراق  خمراً تداوي القلب من

  وة دي نشـه عنـتفا عطـولربم
  هـوعناق  ال بضمهـالخي 2ىففش

  ا ـإذا تبسم ضاحك 3داهـو نـأرج
  هـإطراق  وأخاف منه العتب في

  ه ـوقلب ي أشكو القساوة من هوا
  ميثاقه  والضعف من جلدي ومن

  ودة ـع يا هل لعهد قد مضى من
  هـللحاق  ةـل بحالــأم ال سبي
   4ةـحيل يا ليت شعري لو كانت لذلك 
باستحقاقه ءطى المرـعأو كان ي  

  ه ـروق الغصن بعد ذبولـفلقد ي
  هـمحاق م بعدـدر التـب 5مـويت

   
                                                

  )).أقـاحي: ((والكتیبـة الكامنـة)). أقـاح: ((في النسختیـن 1
  )).تشـفي: ((في الكتیبـة 2
  )).رضـاه: نفسـھ 3
  )).یـا لیـت لـو كانـت لذلـك حیلـة: ((في الكتیبـة 4
  )).ویـروق: ((نفسـھ 5
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1: 
   2دوعـت حشاشة قلبي الصـذهب

  عـالتودي ـةالم ووقفـن السـبي
  م ـما أنصف األحباب يوم وداعه

  وعـه برجـدث نفسـيح 3اًـصب
  نيـفإن  يا غمام 4كـد بغيثـجنْأ

  وعـدم 5ن قلـيوم البيلم أرض 
  ع ـبأدم من كان يبكي الظاعنين 

  عــبنجي  مـذي أبكيهـا الـفأن
  ا ـوالحش يدر منـإيه وبين الص

  6ضلوع  شجن طويت على شجاه
  وا ـتحمل  هات الحديث عن الذين

  7وعـول  دح بزند الذكر نارـواق
   

                                                
 .لالبحـر الكامـ 1
  .؛ وھـذا أسلـم))المصـدوع: ((في نثیـر فرائـد الجمـان 2
  )).صـّب: ((نفسـھ 3
 )).بدمعـك: ((نفسـھ 4
 )).فعـل: ((كتبـت في النسختیـن، وفي نثیـر فرائـد الجمـان 5
  )).ضلـوعي: ((في النثیـر 6
  )). تقـدح بزنـد الذكـر نـار ولـوعي: ((نفسـھ 7
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   1وىـعندي شجون في التي جنت الن
  3عـتودي  وهن في 2و الغداةـأشك

  الـ 4الموقوف أو من سهديمن وصلي 
  ـموصول أو من نومي المقطوع

  تي ـني وبين صبابـليت الذي بي
  6هجوع  نـني وبيـالذي بي 5بعد

   7وىـيا قلب ال تجزع لما فعل الن
  زوعـس لحادث بجـر ليـفالح

  ه ـأشراك ودرت في ـغ 8أبعد ما
  زوعـتبغي النزوع والت حين ن

  اـومهفهف مهما هبت ريح الصب
  عـمطي اه عطفـأبدت له عطف

   

                                                
 )).مـن أي أشجـاني الـتي جنـت الھـوى: ((في النثیـر، وأزھـار الریـاض 1
  )).العـذاب: ((في أزھـار الریـاض ونفـح الطیـب 2
  )).تنویـع: ((في النثیـر والنفـح وأزھـار الریـاض 3
  )).ھجـري: ((في المصـادر نفسھـا 4
  )).مثـل: ((في النثیـر 5
  )).ھجـوعي: ((طویـل. كتبھـا د 6
 )). ـزع لمـا فعـل الھـوىیـا قلـبي ال تج: ((في النثیـر 7
  )).أفبعـد: ((نفسـھ 8
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  ا ـبه  جمع المحاسن وهو منفرد
  وعـمجم  ردـن مفسب لحجفاع

  ت ـا آذنـه مـوالشمس لوال إذن
  1وعـه مطلـالالً لـال وإجـخج

  عي ـأدم  خده من يما زلت أسق
  عـربي  ح عن رياضـحتى تفت

  ادن ـنواظر ش 2إن كان يرنو عن
  عـن صريـام بهـفلرب ضرغ

  ه ـبفرق عر زادك الشَّاً لذاـعجب
  عـبالتصري عر حسنا كحسن الشِّ

  ا ضنال منع الكرى ظلما وقد منع 
  وعـوح والممنـبالممن 3تـفشقي

  طائعاً   وب العز عنيـجردت ث
  4]وعـخض  يه علـراه يعطفـأت[

   
                                                

  )).بطلـوع: ((في النثیـر 1
 .عـلى: في الزیتونـة 2
 )).فسقیـت: ((في النثیـر 3
  :ذكـر عنـان أن ھـذا الشطـر كتـب في نـص آخـر ھكـذا 4

 . ولكنـھ لـم یعیـن ذلـك النـص)). أتـراه یـولي عطفـھ لخضـوعي((
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   1في  ع لبسا من الملبوسـلم أنتف
  وعـالمخلي ذارـبي وال بعـح

  ه ـإجمال  ت فيـبجماله استشفع
  عـوشفي م ـر منعـوز أجـيحل

   2وتصبري يا خادعي عن سلوتي 
  دوعـبالمخ لوال الهوى ما كنت 

   3اـتفرق  الـأوسعتني بعد الوص
  4عـن صنيسوءاً لحـني سـوأثبت

   5نيـأسرعت فيما ترتضي فجزيت
  عـسري ي ران إلـل هجـبطوي

   6الًـأشرعت رمحا من قوامك داي
روعيـش ضاب فمنعت من ماء الر  

   

                                                
  )).قتنـع بسقـامي الملبـوس فيلـم أ: ((في النثیـر 1
  )). ویـا خـادعي عـن سلـوتي ومصبـري: ((نفسـھ 2
  )).بعـدًا بفضـل تقـربي وجزیـتي سـوءًا: ((في النثیـر 3
  )).صنیـعي: ((طویـل. كتبھـا د 4
 )).فأثبتـني: ((في النثیـر 5
  )).ذابـًال: ((نفسـھ 6
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  هي ـوتول  ث تولعيديذ من حخ
  وعـبالمصن  خبراً صحيحاً ليس

  عي ـأدم  خدي مسندا عن 1يرويه
  المصدوع  ن مقلتي عن قلبيـع

  ا ـقطعته كم من ليال في هواك 
  عـتقطي  ن فيــا لذكراهـوأن

  وى ـاله ال والذي طبع الكرام على 
وعـوا أن الهوى المطبـس 2وبر  

   نـأك يرتني الحادثات ولم غما 
  عـود مضيـر للعهـع سـبمذي

  ا ـمع ال خير في الدنيا وساكنها 
  عـلبي منك غير جميـإن كان ق

   

                                                
 )).بـرؤ: ((كتبـت في الزیتونـة 1
  )).ویعـز سلـوان: ((وفي النثیـر)). ومـن: ((في الزیتونـة 2
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1 2: 
  ا ـوقالوا عداك البخت والحزم عندم

  الفنت  دوت غريب الدار منزلكـغ
  رابي حرامة ـوا أن اغتـم يعلمـأل

  تخْالب  ووأن ارتحالي عن دارهم ه
  أو أرى   انيـنعم لست أرضى عن زم

  تـخْن المواخر والبـادي السفـته
  دة ـببل  امـسي المقـت نفـسيم  دـلق

  السحت والمكسب 3النكراءالعيشة بها 
ـبها الح لُّذَـيده ـف لعبـالشري ر  

  تـمن سنة س  4ويجفوه بين السمت
  سمومها   إذا اصطافها المرء اشتكى من

  تــيب ه أداً ـفي  رىــوي أذى 
   

                                                
 .ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 1
  البحـر الطویـل 2
  )).النكـداء: ((كتبـت في الزیتونـة 3
 )).الستیـن: ((كتبـت في ج 4
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  وا ـم عتـوم في تعصبهـولست كق
  تـة أخـداد لغرناطـون بغـيقول

  راً ـساكن معشأت بنفسي أن ـرغب
  تـمق   مـووده زور   مــمقاله

اً ـدواهي الم ـون في لين الكـيدس  
  تـل ود لهاـم باآلل المشـهي الس

  ة ـوم إال عصيبقـال رد  در ال ـف
واـد متـودة قـالم الصـبإخ إلي  

  م ـاً حمدت جوارهـرت أقوامـوآث
  تـم بحـووده دق ـص  مـمقاله

  دت ـإذا ب لهم عن عيان الفاحشات 
  تـم صمـوعن ما ليس يعينه عامٍتَ

  ى نًـخ واـوا لهوا وال عرفـفما ألف
  تـروم لها بنـوا أن الكـوال علم

  والوغى   به كل مرتاح إلى الضيف
  تـالبغ أـلنبا اـاه منهمـإذا ما أت
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  ده ـاه زهـوأشعث ذي طمرين أغن
  ه التختـوف للذي ضمـم يتشـفل

  دا ـالع صبور على اإليذاء بغيض على 
  1تـالشَّ  هـجاش يمعين على ما يتق

  هتـلي يمان جعلـب مثـولي صاح
  تـب  اراً أو ضجيعي إذاهجليسي ن

  ارحـف  ةـاألعن  رارـرد جـوأج
  تـالكم  كميت وخير الخيل قداحها

  وج ـأع  في آل 2سامت به األعراقت
  تـأم  وال عوج في الخلق منه وال

  دا ـمنج  بـوحسبي لعضات النوائ
  عليها الكميت الهند والصارم الصلت

  ه ـوبلوت  رةـخب انيـت زمعـقط
  تـدر والتخفيف عندي له نعـفبالغ

   

                                                
  .التفـرق والشتـات: الشَّـتُّ 1
  )).األعـذار: ((في الزیتونـة 2
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  ا ـمباحث  انـت أبناء الزمـومارس
  ـتمنب لي منهم وهوـبح حـفأصب

  ا ـترفق  اـصلف يمشي الهوين وذي
  ا السمتـال يزايلهـه كيـعلى نفس

إذا غبت فهو المم ـعنده وة القوم ر  
  تـم وله الدسـله الصدر من ناديه

  د ـمشه اه ـني يوما وإيـوإن ضم
كَهو المعجم الستـخْة الشَّيت والعم  

آربي ـم تـداتي أن طويفحسبي ع  
  م حتى صفا لهم الوقتـعلى عزمه

  ربي ـفاغ  م إذا شئتـت لدنياهوقل
  تـبي هو البـوكنت متى أعزم فقل

  ز ـعاج وأغضيت عن زالتهم غير 
  تـم الكبـه لهـاذا الذي يبغونـفم
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1: 
ضيفك إن ذهبت لصاحب ال تعد  

  2قـوانت  رـتخي  نـلك  دهـتعت
  ركبت  أو ما ترى األشجار مهما
  3قـتغل  ت أصنافها لمـإن خولف

4: 
  ه ـحب ي  نـمتي  ادنــوش

  هـهجران ر ـمنه الده يحظ
   ىمـاللّ  وـورد الخدين حلم

  وسنانه الطرف يأحمر مضن
  ل ـب  األغصان في الروض وِلم تنطَ

  هـأغصان دـسجتت له ـضل
  ه ـذي قلبـبي الـيا أيها الظ

  هـنيران 5بـرم في القلـتض
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .))وأنفـق: ((في ج 2
 .؛ بالعیـن المھملـة))تعلـق: ((في تفـح الطیـب 3
  .البحـر السریـع 4
  )).قلبـني: ((في ج 5
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  شبح  هل عطفة ترجى لصب 
  هـسلوان  نكرجى عـليس ي

  الكرى   ه فيـيود أن لو زرت
  هـأجفان وم ـت بالنـلو متع

  هـب ما نابـد رام أن يكتـق
  هـكتمان  نـب ال يمكـوالح

  وى ـت أسراره واستـفأفضي
  هــراره اآلن وإعالنــإس

1: 
  ر ـشع  لـه وليـار وجـنه

  ارـيستث  وقـا الشــبينهم
  فؤادي   وىـا بالهـد طلبـق

  رارـالف  اـعنهم لي 2نـفأي
  شيء اة ـالنج يغـوكيف يب

  ارــوالنه  لـاللي  هـيطلب
   

                                                
  .مخلـع البسیـط 1
 )).وأیـن: ((في نثیـر فرائـد الجمـان 2
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1: 
  ا ـفجره تـوأطلع الـزارت لي

  وظالم صبحاً فجمعت بين صبح 
  يا فتى  لما بصرت بالشمس قالت

  حرام األختين 2]جمع اإلنسان بين[
3: 

   4ةرـأبح لي في رياض المحاسن نظ
  به الصدى يإلى ورد ذاك الخد أرو

  5ةـبعطف لي ـع لـاهللا ال تبخـوب
  داـالروض يوصف بالن 6فإني رأيت

   

                                                
أحـد األوزان الشعریـة المولـدة؛ وھـذا الـوزن؛ غیـر األوزان الـتي : الدوبیـت 1

 .السـم فـارسي األصـلوثمـة مـن یـرى أن ا. ابتكرھـا الخلیـل
 )).الجمـع بیـن األختیـن: ((في الزیتونـة 2
  .البحـر الطویـل 3
أبـح :  ((ورد صـدر البیـت في الكتیبـة الكامنـة، ونثیـر فرائـد الجمـان ھكـذا 4

 .؛ وھـذا أسلـم))لي یـا روض المحاسـن نظـرة
 )).بقطفـة: ((في الكتیبـة 5
 )). دتعھـ: ((في الكتیبـة والنثیـر 6
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1: 
  ه ـلى ومحرابـق صـوعاش

  واهـل يهـزال ظغـه ـوج
  م ـنع  تـفقل  2دـوا تعبـقال

  اهــمعن  مــداً يفهــتعب
3: 

  وه ـا حملـكى بمـق شـوصدي
  اءـالعن  بطول ييقض 4قضاءمن 

  م ـعليه اردد ما حملوك ـقلت ف
  اءـالقض رد 5عـن يستطـقال م

   

                                                
  .البحـر السریـع 1
  .؛ وھـو أسلـم))تعبـدت: ((((في الكتیبـة 2
  .البحـر الخفیـف 3
  )).قضـاء: ((في الزیتونـة 4
 .؛ وھـو أصـوب وأسلـم))یستطیـع: ((في الكتیبـة والنثیـر 5

     

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


714 
 

1: 
  اه ـخاصم من 2اـان هجيـلسان

  اـالقض  انـتى ولسـان الفـلس
  ا ـمنهم داً ـز واحـم تحـإذا ل[

  3]اــتنطق  ك أنـت أرى لـفلس
4: 

  ا ـذبت من شوقي له 5تلك الذؤابة
  الحـس أي ـها بظ يحميـواللح

   6اًـناجي كب فانجح ال إخالـيا قل
  احـدي والسفـة الجعـن فتنـم

   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
؛ ))ھاجـا: ((طویـل؛ فجعلھـا. وصوب الكلمـة د)). یھجیـا: ((في الزیتونـة 2

 .وھـذا أسلـم
 .ھـذا البیـت سقـط في ج 3
  .البحـر الكامـل 4
  )).الذوائـب: ((في نفـح الطیـب 5
  : وورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة ھكـذا)). ناجحـًا: ((في الزیتونـة 6

  )).یاقلـب فانـج ال إخالـك ناجیـًا((
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1. 

 
 

     
 2.   3 

4. 

   ***  
   

                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 1
ثـم : ((ـا بیـن الحاصرتیـن كتـب في الزیتونـة ھكـذام. م1356الموافـق لـ  2

وقـد شطـب مـن ھـذه )). تحققـت أن ذلـك في أوائـل ربیـع األول مـن ذلـك العـام
  )).في أوائـل: ((العبـارة الكلمـات بـدءًا بكلمـة

 .أضـاف عنـان ھـذه العبـارة 3
  .ح الطیـبوالتاریـخ األخیـر ھـو الـذي ذكـر في نفـ. م1355/ھـ757 4
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1؛ 

  

 
      

     
 2. 

       
3، 

 4      
 

     5 
 6،

                                                
  .لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 1
  .مـا بیـن الحاصرتیـن في األولى والثانیـة سقـط في الزیتونـة 2
  )).تكلفـھ: ((في الزیتونـة 3
 .ھلـك: ومعـنى أعبـط؛ ھـو)). اغتـط: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 4
 )).فـرع محمـدة وجاللـة: ((في الكتیبـة الكامنـة 5
 )).یشـرب((: في ج 6
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  1   
   2   

3،

      
         

4      
   

 
   

                                                
  .القـوة: الطـرف 1
  )).واقتـفى: ((في الكتیبـة 2
  )).ھـاٍد: ((نفسـھ 3
 )).مـن یقتبسـھ: ((وفي ج)). مـن یستحسنـھ: ((في الزیتونـة 4
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1: 
  ه ـب  رأت 2اـت فهزت عندمـوهب

  دـالطال مثل الطفل يرضع في المه
  ة ـبرق  المزن خلعة 3والروض حياه

  دـوع  اه من حباه علىـوباتت رب
   4]اـمزنه[ما من  ]كرمها[يحدثنا عن 

  دـالخ فتبدي ابتسام الزهر في لثمة 
  5اـبره  نـا مـا رأينـا لمـعجبن

  ردـبالن  دور حباب الكأس تلعبـب
   

                                                
 . البحـر الطویـل 1
 .؛ لیستقیـم الـوزن))عندمـا((؛ بعـد ))أن((طویـل؛ فأضـاف كلمـة . تصـرف د 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))حبـاه: ((ل؛ فجعلھـاطویـ. تصـر ف فیھـا أیضـًا د 3
وقـد تصـرف )). قریـھ)). ((كرمـھ: ((كتبـت: مـا بیـن حاصرتیـن في الكلمتیـن 4
  : طویـل؛ فجعـل الشطـر ھكـذا. د

 ))یحدثنـا عـن كرمھـا مـاء مزنھـا((
 .ھـذا الشطـر مختـل 5
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1: 
  د ـموق اجيـالدي جينـا وزـشربن

  الطوالع  مصابيح من زهر النجوم
  اً ـحالك  لـه حين أقبـاراً رأتـعق

  عـاءت بمصفر من اللون فاقـفج
  اـوإنه اع منه ـا ترتـت لهـعجب

  2عـدم المدامـد قرت لـلفي الفرق
3: 

  ا ـفحي  4قـدر العقيـفي ال الح 
  اـالمحي  اه صرفأد 5زاجـأم م

  را ـبك  وم والروممن بنات الكر
  اـيهي  6اًـدي حيــت ترتـأقبل

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  .ھـذا العجـز مختـل 2
 .الخفیـفالبحـر  3
  .؛ وھـو أسلـم))والعقیـق: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))زجـاج: ((في ج 5
  .؛ وھـذا أسلـم))حیـاء: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 6
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  اـو عليهـا والحباب يطفـخلته
  اـالثري  ومـنج  هـفوق اً ـشفق

  لى جتُ  قهوة كالعروس في الكأس
  اـحلي  اغ من لؤلئها المزجـص

1: 
  ر ـنظ و ذيـس صقيل الجـويوم أن

  اـخلق قد 2رقـكأنه من وميض الب
  مصطحباً  ما زلت فيه لشمس الطست

  اــمغتبق واسـوم وباألكـوبالنج
  شربتصفراء كالعسجد المسبوك إن 

  اـن مؤتلقـدي احمراراً على الخديـتب
  ا ـعشيته ك الشمس في أخرى ـكذل[

  3]اـشفق بعدها   وارت أثارتـإذا ت
  

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  )).الـوض: ((في ج 2
 :ھـذا البیـت سقـط في ج 3
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1: 
  ده ـق  لمعا 2الـب صيسي حبـبنف

علي نـكالغص  ا ينعطف وهوـولم  
  ال ـذاب  متى صاره ـاً منـبجويا ع

  3ندـة اللَّـه تنار عن حوطـرتضونُ
  ه ـف لحاظـب من ذا أن سيـوأعج

  نـالجف  وهو في ايمزق أفالذ الحش
4: 

  ر ـناف  زالـغ ـىر أبـأبى وغيـي
  روحـوي  ديـيغت  حـبين الجوان

   5هـحبيب  ارــواستن  ألألـت  رـقم
  وحـب بـه بين الكواكـب 6غارت

   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).مـال: ((ي الكتیبـة الكامنـة، وف))حـال: ((في ج 2
  .؛ وھـذا أسلـم))ونظرتـھ لـم تنـأ عـن خوطـھ اللَّـْدِن: ((في الكتیبـة الكامنـة 3
 .البحـر الكامـل 4
  )).جبینـھ: ((في الكتیبـة 5
 )).عـادت: ((في ج 6
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  ل ـب منزلة فهـالقل رض غيرـلم ي
  وحـيل  ري بالذراعـت شعـيا لي

 
1: 

  ة ـوهل اب أولـاب انجبـل الشـلي
  راضـعن صبح شيب لست عنه ب

  ه ـخضاب وادـاً سـرني يومـإن س
  اضــيبب  2اقـن سـع  فنصوله

  ا ـفى فهو الذي سرق الصبـهال اخت
  3]اضـم أمر[والقطع في السرقات 

  تي ـمور بلَـالظه 4ه ما استطاعـعليف
  راضـبالمق  اهــألق  أن ليـوع

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
 .؛ لیستقیـم الـوزن))سـاقَي: ((طویـل. جعلھـا د 2
 ))أرمـاض: ((الحاصرتیـن؛ فكتبـت في النسختیـن حـرف مـا بیـن 3
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))اسطـاع: ((طویـل. جعلھـا د 4

     

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


723 
 

 

 1، 
2. 

     *** 
   

                                                
  .م1349الموافـق لـ  1
 .مـا بیـن حاصرتیـن أضیـف مـن الزیونـة 2
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][1

2 
  

 


       
       3،
         
 

 
   4.    
     


                                                
 .ھـذه اإلضافـة وردت في الزیتونـة 1
  .الجمان فرائدنثیر توجد ترجمة محمد اللوشي الیحصبي أیضًا في الكتیبة الكامنة، و 2
  .سبقـت اإلشـارة إلیـھ. ولكنـھ مـازال مفقـودًا. ألفـھ ابـن الخطیـب 3
  .البـن الخطیـب وھـو مفقـود أیضـًا 4
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     1 
        

       
    

       

     
 

   2   
  3    
    4،  
5 

                                                
  .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 1
التـاج المعـلى في مساجلـة القـدح المعـلى؛ : ھـو البـن الخطیـب؛ ویسـمى 2

  .وھـو مفقـود أیضـًا
  .في الكتیبـة الكامنـة)) أفـق((ة سقطـت كلمـ 3
 )).الملـوك: ((في الكتیبـة 4
  )).السلـوك: ((نفسـھ 5
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 1       


     
      
       
      

      

 

   

                                                
  .وقـد سبـق ذكرھـا. ھي الموطـن األول لبـني نصـر ملـوك غرناطـة: أرجونـة 1
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      1،

      2 
3: 
  راتي ـعب  د أغرقت فيـرأوني وق

  راتيـت في ناري لدى زفـوأحرق
  ه ـه حالـوه تعلموا كنـوا سلـفقال

  اتـا البركـوا عني أبـت سلـفقل
   دثـمح  لـن قال إني بالرحيـفم

  اتـثب ب ـروت عنه أجفاني غري
  ه ـفأجاب  هـؤادي ركبـادى فـون

  وم بعض عداتـترحل وكن في الق
  

   

                                                
: ھـذه العبـارة المحصـورة مـا بیـن حاصرتیـن كتبـت في الزیتونـة ھكـذا 1

 )).ـغ الغیـةولـھ أدب بلیـغ في اإلجـادة بل((
  )).یـردد: ((كتبـت في النسختیـن 2
 .البحـر الطویـل 3
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1: 
رى سيخطب قس العزم في منبر الس  

  قـأطي  ا يوم المسيرـفي الدن وهل
  ه ـحق  ع زند الهجر والقطعـوأقط

  2رقـتيس  فما زال طيب العمر عني
 

3. 
 

      
4 . 

***  
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 .؛ وھـذا أسلـم))یریـق: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .م1279المافـق لـ  3
  .م1351الموافـق لـ  4
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1 ؛ 

 

 
2  

 
       
       
      
       
 
3 
       

      
      

                                                
 .توجد ترجمة محمد بن الحكیم اللخمي أیضًا في الكتیبة الكامنة، ونفح الطیب 1
 .ضیفـت مـن الزیتونـةھـذه الكلمـة؛ إ 2
  )).الحملـة: ((، وفي الزیتونـة))الحبلـة: ((كتبـت في ج 3
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     1.  
      

        
        

 
 

2
  
  3،    

       
      
       

                                                
  )).محاربـًا مقـدورًا علیـھ: ((كتبـت ھـذه العبـارة في ج؛ كمـا یـلي 1
  )).ربـع: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
  )).الفضـل: ((في الزیتونـة 3

     

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


731 
 

       
 1 .     

   2   
      

 3،


      
      
4      5 .
     



                                                
ـد؛ وكبیـر أسـرة ھـو یحـیى بـن خالـد البرمـكي؛ وزیـر ھـارون الرشی 1

البرامكـة الشائـع ذكرھـا؛ وھي الـتي استبـدت بالسلطـة في الدولـة العباسیـة؛ 
م؛ حرصـًا منـھ عـلى بقـاء 802/ھـ187ممـا دفـع بالرشیـد إلى استئصالھـا سنـة 

  .دولتـھ وسالمـة ملكـھ
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في الزیتونـة 2
  )).بحلى من صباحھا: ((تبت كما یليوردت ھذه العبارة محرفة في ج؛ فك 3
  ...))واجتـنى ثمـره رحلـة إلیـھ؛ وھـو في حجـر: ((في الكتیبـة الكامنـة 4
 )).دایتـھ: ((كتبـت في ج، والكتیبـة 5
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       1 ،
      

       
 

 
     


       

      

       
    
 

   

                                                
  )).الحیاطـة: ((حرفـت في الزیتونـة؛ فكتبـت 1
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1.    

     
     

   
 

 
    

       
 2      

      


                                                
المـوارد المستعذبـة : ((سبـق ذكـر ھـذا الكتـاب تحـت العنـوان التـالي 1
  )).المقاصـد المنتحبـةو
؛ ویتواجـد ھـذا المعقـل الحصیـن في الغـرب Cartamaیسـمى باإلسبانیـة  2

وقـد ورد االسـم في النسختیـن محرفـًا؛ إذ . مـن مالقـة؛ في نطـاق كـورة ریـھ
؛ وھـذا تحریـف؛ ألن قرطبـة كانـت قـد سقطـت مـن ))قرطبـة: ((كتـب فیھمـا

كمـا أنھـا ـ مـن جھـة أخـر ـ ال . نصـارى بزھـاء القـرنقبـل ذلـك في أیـدي ال
  .تدخـل في نطـاق ریـة أو مالقـة
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 1،
      
       

2  
3: 

  ا ـل وإنمـذ القليـلى أخـأالم ع
  رذَّـل من الـاً أقـل أقوامـأعام

  ه ـفقدت ذه منهم ـا لم آخـفإن أن
  رِهعين على الدي وال بد من شيء 

  
      

     4، 
 5     
     

                                                
 .؛ وقـد صوبـت مـن الزیتونـة))مـا تفقـده: ((كتبـت في ج 1
  .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 2
  .البحـر الطویـل 3
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))ھرمـت: ((كتبـت في ج 4
 )).قـومي: ((في ج 5
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1  



      
  2    

      


     

                                                
 )).بحـن: ((ي جف 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))وارتمـط: ((في ج 2
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 1    
  2،   




3: 

  لبن  ارم ال قعبان من ـالمك 4كـفي تل
 شواالـأب اد بعد ـفع اء ـت بمـيب  

  
        

        
 

5

                                                
اعتبـارا مـن الكلمـة اآلتیـة الـتي فتحـت بھـا الحاصـرة وحـتى تقفـل األخـرى  1

فیمـا بعـد خـالل فقـرة آتیـة؛ كـل ذلـك ساقـط في ج؛ بینمـا ھـو وارد في 
 . الزیتونـة؛ فقـط دون غیرھـا

 ).)قـومي: ((كتبـت في ج 2
  .البحـر البسیـط 3
  )).تلـك المكـارم((؛ فأضحـت ))في((طویـل كلمـة . حـذف د 4
 )).ومـس: ((في الزیتونـة 5
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1: 

ـمهن الح2ةًـيافَام فإن كسرت ع   
  3امـمن حـن فإنهـحائه  نـم

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
ھي ضـرب مـن الكھانـة والتنجیـم؛ بواسـط رسـم الخطـوط عـلى : العیافـة 2

: اوقـال رسـول اللـھ صـلى اهللا علیـھ وسلـم فیھـا وفیمـا یشبھھـ. األرض
ھـو زجـر الطَّْیـر؛ بـأن : والّطـْرق)). العیافـة والّطیـرة والّطـْرق مـن الجبـت((

یراقـب ـ كمـا سبـق ذكـره ـ فـإن مـّر مـن الیمیـن تفاءلـوا، وإن مـّر مـن الشمـال 
  . تشاءمـوا؛ والعكـس صحیـح أحیانـًا

ـ : المعـروف؛ أمـا الِحمـامھـو الطائـر الّداجـن : الَحمـام ـ بفتـح الحـاء المھملـة 3
  .بكسـر الحـاء المھملـة ـ فھـو المـوت
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1  

      

                                                
  )).تعـدون: ((في الزیتونـة 1
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1: 

  ا ـوإنم  اء ـشيء كالجفـب ت ـبعث
  درـغ  إلى دلـت بعذري كالمـبعث

  ه ـفإن  ردعيـال ت سيـت لنفـوقل
  رـن على الدهـكما قيل شيء قد يعي

  ه ـمثل  دـود والمجـوما كان قدر ال
  وادث أو قدريـذه على قدر الحـفخ
  ني ـفإن عيين صنـوإن كنت لم أحس

  ريـشك  سأحسن في حسن القبول له
  ني ـوإن  در النيل عنديـدرك قـوق

  ذرـال  لي أدق منادرك العـق ىدـل
  م ـظي من زماني وودكـت وحـقنع

  زرـبالن ع ـس يقنـاء ومثلي ليـهب
  ك ارـاه مبـب ك ـمن اني كتاب ـأت

  رـالثغ ة ـال باهتـه اآلمـت بـلقي
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
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  ا ـر بكراً وزفهـال من بنات الفكـج
  رـالحب رـحب لى ناظري تختال فيإ

  ع ـيان رـوالزه رـا كالزهـفألفاظه
  رـة كالزهـوقدر المعاني في األصال

  ة ـصحيف اء ـمعان في سم وم ـنج
  ريـتس  النجوم وال يرـسولكنها تُ

  ه ـب اـة مـن من نوع الدعابـتضم
  الخمر  قيل في نشوة  رجوت الذي قد

  ما   لـم فجـرعى اهللا مسراها الكري
  رـالبش  جلته من البشرى وأبدت من

  ا ـالصب ة دول  ري لقد أذكرتنيـلعم
  الجالل من السحر ت لي نوع ـوأهدي

  دوة ـغ ة ـالفكاه ك ـتل أتت  ولما 
  بشري  نشاطا سائر اليوم في وجدت 

  ا ـم بردهـلحان مـا إن كـوال سيم
  رـادرة العصـاب نـاأللب يعميد أول
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  ه ـويت بساطـرت بها ما قد طـنش
  رـاً وبي طي األمور مع النشـزمان 

  اً ـمحافظ تـر أنـل الخيـيلونعم خ
  رـوالجه  على سنن اإلخالص في السر 

  ا ـديرهـوت ا ـو بهـتله  اـودونكه
  1]رـالنش  ةـاس طيبـة األنفـسحيري

 
     

      
     2 
      


      
       
        

                                                
 . ھنـا ینتـھي مـا نقـل عـن الزیتونـة؛ وھـو مـا سبـق ذكـره سقـط في ج 1
 )).المشـوى: ((في ج 2
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1      
   


    2  


  
       
 
      
 
3: 

  ه ـم في خلقـه الحكـل  أيا من
  كيـأشت ه ـل  ربيـبك 4نـوم

   
                                                

 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))سبیـل: ((في ج 1
  .ـل في مشیـھ، ویبـطئ في حركتـھ؛ مثـل الفیـلأي مـن یتثاق 2
 .ھـذه األبیـات موجـودة في الكتیبـة الكامنـة؛ وھي مـن البحـر المتقـارب 3
  .؛ وھـذا أسلـم))یـا مـن: ((في الكتیبـة 4
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  ني ـوري وال تسلمـول أمــت
  كــني أهلـأسلمت  تـوإن أن

  م ـمنع  1لـت من مفضـتعالي
  دركــب مـت من طالـونزه

2: 
  ة ـك ملمـر إذا ما أدركتـتصب

  بـعجي ه العالمين ـع إلـفصن
   4ةـبنكب  اإلنسان عار 3وما يدرك

  بـب وحبيـا صاحـينكب فيه
  وة ـل أسـففي من مضى للمرء ذي العق

  بـوعيش كرام الناس ليس يطي
  سحايب نعمة  يك أن تهمـويوش

  جديب 5السرورفيخصب من ربع 
   

                                                
 )). مـن منعـم مفضـل: ((وفي الكتیبـة)). فاضـل((كتبـت في الزیتونـة  1
 .وھي من البحر الطویل. الكامنة، ونفح الطیب ھذه األبیات موجودة في الكتیبة 2
  )).ومـا یلحـق: ((في النفـح 3
  )).فینكـب: ((في الكتیبـة 4
 )).فیخصـب ربـع للسـرور جدیـب: ((في الكتیبـة، والنفـح 5
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  ا ـدع  لمن 1يبك يا هذا مجـإله
  ب قريبـذي عند القريـوكل ال

  

 
2. 

 
   

      
  
3. 

        ***  
   

                                                
 )).قریـب: ((في النفـح 1
  .م1266الموافـق لـ  2
  .م1349الموافـق لـ  3
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   1 
       
  2   

3
 

 
  

   4،
5       

                                                
  .ـا عنـانسقطـت في النسختیـن؛ أضافھ)) كـان(( 1
 .أي عـذب 2
  .أي محترفـًا 3
ھـو السلطـان أبـو عبـد اللـھ محمـد بـن محمـد بـن نصـر؛ حكـم مـن سنـة  4

  .م1302/ھـ701م إلى سنـة 1272/ھـ671
  .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))قیامـة: ((كتبـت في ج 5
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1: 
   2اـجفأمن عادة اإلنصاف والعدل أن ُأ

  اـا صرفـوا أني تحسيتهـألن زعم
 

 
3.

 4   
 

***     
   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
  )).جفـا: ((في النسختیـن 2
  .م1291الموافـق لـ  3
 )).فآثـره: ((في النسختیـن 4
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1؛
2،3،4، 

  
 

       

        
       
 

  
       

                                                
محمـد بـن ملـك المیـري : ((حـرف ھـذا االسـم بالكامـل في ج؛ فكتـب 1

ومـا )). محمـد بـن ملـك المـري الصعـري: ((وكذلـك في الزیتونـة)). الصعـري
نسبـة إلى طغنـر؛ وھي قریـة )) الطنغـري((وكلمـة . تـم إثباتـھ ھـو الصحیـح

وتوجـد ترجمـة محمـد بـن مالـك الّطْغنـري . ق ذكرھـاتابعـة لغرناطـة؛ سبـ
  .أیضـًا في الذخیـرة

  .یقصد األستاذ أبا جعفـر بن الزبیر صاحب كتاب صلة الصلة 2
وھـو . ؛ لألستـاذ أبي جعفـر بـن الزبیـر))صلـة الصلـة((اسـم الكتـاب ھـو  3

  .كـواللتراجـم أعیـان األندلـس؛ ویعتبـر كذیـل لكتـاب الصلـة لبش
محمـد بـن عبـد الواحـد الغافـقي المعـروف بالمـالحي؛ : یقصـد بكملـة الغافـقي 4

  . وقـد سبـق ذكـره
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   1،    
        
2: 

   3اقـا نحن في المصلى نسـبينم
  وحـجن هـشي فيـاح العـوجن

  ألأل ـيت ة ـجسما  اـانـأت  4إذا
  وحـي  6هلالشمس من تجلي 5ردى

  ض ـلبع  ول بعضـا يقـفطفقن
  وحـصب  ا أمـشرابن  وقـأغب

 
   

                                                
تـولى وزارة أمیـر . ھـو أحـد رؤسـاء قبیلـة صنھاجـة األمازیغیـة: سماجـة 1

غرناطـة عبـد اللـھ بـن بلقیـن، وكـان وزیـرًا حازمـًا، ولـھ سطـوة وشـدة؛ األمـر 
فسـار إلى المریـة بأھلـھ . ذي جعـل عبـد اللـھ یتحـول عنـھ ویقیلـھ مـن مھمـھالـ

 . وأموالـھ؛ حیـث عـاش في كنـف أمیـر المریـة ابـن صمـادح
 .البحـر الخفیـف 2
 )).نسـقى: ((في النسختیـن 3
  .؛ وذلـك مـن أجـل سالمـة الـوزن))إذ: ((طویـل األلـف؛ فغـدت. حـذف د 4
  )).فـردى: ((طویـل .جعلھـا د 5
  )).تجلیـھ: ((طویـل. جعلھـا د 6
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 1
  
         

      
      

2. 
 

3: 
  جـالع هوى يب على قلبـص

  دارج  ىنًـي جسمي ضـودب ف
  س ـمستأن 4رـأحم ادن ـفي ش

  جـاله  هـب  5اريـان تذكـلس
   

                                                
 )).باللسـان الغـربي((في الزیتونـة  1
 )).تأثلـھ: ((في النسختیـن 2
وھـذه األبیـات موجـودة في الذخیـرة؛ وھي مـن . سقطـت في ج)): ومنـھ(( 3

  .البحـر السریـع
  )).أحـور: ((في الذخیـرة 4
 )).تذاكـري: ((في ج 5
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  شى ـم ا ـان إذا مـنعم 1درـق
  جـالـع 2هـيفعل  سىـا عـوم

  س ــماي ة ـرق  نـم  دهـفق
  جــماي  هــثقل من   هـوردف

   3هـوجه هـي ثوبـما ف عنوان 
  ارجــوالخ  لـداخـه الـتشاب

  جى دـدر الـبب وه ـتقيس ال ـف
  ذجاـس  وذا  هـالوج م ـذا معل

 
 

   

                                                
 )).مـا قـدر: ((یـرةفي الذخ 1
  )).یبلغـھ: ((نفسـھ 2
 )).مـارج: ((في الزیتونـة 3
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    1، 

2: 
  د ـتج ريـرج على قبـلي عـيا خلي

  حـضري  الترب بين جنبي 3من أكلة
  ن ـت ولكـوت إن نطقـت الصـخاف

  حـفصي  رتـاعتب  إن  قـأي نط
  ن ـلك  بــالعجاي ينـرت عيـأبص

  5وروح  الموت بين جسمي 4لما فرق
*** 

   

                                                
  .م1087الموافـق لـ  1
 .البحـر الخفیـف 2
 )).أكلـة: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 3
  .؛ وھـذا أسلـم))فـرق المـوت: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
  )).روحي: ((طویـل. وجعلھـا د)). الـروح: ((في الزیتونـة 5
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] [12؛ 

3 

 
 

       
 

 
 

   
      

       

     

                                                
  .أضبفـت ھـذه الزیـادة في النسبـة مـن الزیتونـة 1
 )).األسـدي: ((في ج 2
  .وادي آش: أي 3
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1       
     

      
2،




3: 
  واك ـح م ـا أميـي ي ـه حـلل

  حواك وق الغصونـم فـوحماي
  يننَـينَن عـتى خلتهـن حـغني

  اكـمغن  ت فيـفنح  نـبغنايه
   

                                                
 )).اتفـاق: ((كتبـت في النسختیـن 1
 )).أن القـاضي مـن الحمـل: ((كـاألتي: حرفـت ھـذه الجملـة في ج 2
 .البحـر الكامـل 3
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  ه ـأنسيت  دـت قـما كن 1ذكرتني
  راكـذك بخطوب هذا الدهر من 

  شكى  أشكو الزمان إلى الزمان ومن
  اكيـفش إلى الزمان صرف الزمان

  برمحه   2السماك المستظل ابن يا
  ترهب ذا السالح الشاكي لوالعز

  ا ـا في جونـوار فبيننـاع الجر
الكـاألف رى والسير فيحق الس  
  وب ببسطة ئوابسط إلى الخلق الم

  اكـالنس ة ـرف الكرام بعفـظ
   يمت وأنا ذاكر إن لم يفت من لم

  3ذاك  مـث  دارك  مـدارك ثـف
   

                                                
  )).ذكرنـني: ((طویـل. جعلھـا د 1
 . كوكـب صغیـر في الجھـة الشمالیـة: والّسمـاك. ))المستقـل: ((في ج 2
  .ھـذا البیـت مختـل 3

     

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


755 
 

       
     1 

       

 
   ***  

  
  

   

                                                
 )).ثـم أرسـل عـني: ((كتبـت في ج 1
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1 ؛ 

 
      

      


        
    
 2      

      
        
 

 
3. 

   
                                                

 .أي قـوي واشتـد: ربمـا یكـون معناھـا مـن عـرد عـرودًا 1
  .ھكـذا وردت في النسختیـن 2
  .م1330الموافـق لـ  3
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    1 ،
 

    ***  
  
  
  

   

                                                
  .م1354الموافـق لـ  1
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   1    

      
    
 2  


    
      

     
                                                

 )).وارتـد: ((في النسختیـن 1
: وقـد حرفـت في ج؛ فكتبـت كمـا یـلي. ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 2

 )). عـارف والسجـالت والتوثیـق((
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 1 
         

2 
 

 
       


 

 
 

3:  
  ج ـاألبل  طرقت تتيه على الصباح

  رجـتب  الـل اختيـاتخت اءـحسن
   

                                                
  )).یفتـن: ((في ج 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))وقتلـھ: ((في ج 2
 .البحـر الكامـل 3
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  ا ـالمهـت بظـة قد ألبسـفي ليل
  1]جـرد بالنجوم مدبـاض بـفضف[

 
  

 
2؛ 

3. 
*      ** 

   

                                                
 )).فضفـاض البجـوم مدبـج: ((ھـذا الشطـر كتـب في الزیتونـة ھكـذا 1
  .م1360لـ  الموافـق 2
 .ھـذه العبـارة سقطـت في الزیتونـة 3
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1 


 
 

  
 


2
3  

 
    4  


     

                                                
التكملة، ومطمح األنفس، والمطرب، : توجـد ترجمـة ابـن ھـاني األندلـسي في 1

وجذوة المقتبس، وبغیة الملتمـس، ووفیات األعیان، ومعجم األدباء، وعبر 
الذھبي، وشذرات الذھب، والفالكة والمفلوكون، والمغرب، والنجوم الزاھرة، 

  .، ونفح الطیب)للزركلي(رایات المبرزین، ومرآة الجنان؛ واألعالم و
؛ والتصویـب مـن كتـاب ))قبطـة، فیضـة : ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتبـت 2

 .وفیـات األعیـان
  .ھـذه اإلضافـة مـن كتـاب وفیـات األعیـان 3
 . أي الفاضـل). مثیـل(وصیغـت ھنـا عـلى أنھـا جمـع . ھكـذا 4
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    1؛ 
      


       
2،      

3   4
        

       
       
   5، 
         
 

                                                
 .بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة مـا 1
  .؛ فصـوب عنـان الكلمـة))فامتدحھـم: ((كتبـت في المخطوطیـن 2
  .؛ فصبـت مـن الزیتونـة))فبلغـا: ((في ج 3
 .ھـذه اإلضافـة مـن الزیتونـة 4
 .؛ فصـوب عنـان ذلـك))المعـز باللـھ: ((في المخطوطیـن 5
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    1   
 
2  

 
 

       
      3
     4،   
       
5،
6 
  7،    

                                                
تخلیـص الذھـب : فقـودة؛ ویسـمى بالكامـلھـو بیـن مؤلفـات ابـن الخطیـب الم 1

تخصیـص الذھـب في : ؛ ویسـمى أیضـًافي اختیـار عیـون الكتـب األدبیـات
  .اختیـار الكتـب األدبیـات الثالثـة

  )).عندھـا: ((في ج 2
 )).عـلى: ((في ج 3
  .ھكـذا في المخطوطیـن 4
 .مـا بیـن الحاصرتیـن ورد في ج، وسقـط في الزیتونـة 5
 .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 6
  )).آخرتـھ: ((في الزیتونـة 7
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1: 

ـبِأحاـقباب  ابـاك القبـبتي ب  
  اـاب ركابـالرك داة وال ـال بالح

  ا ـتخاله ن ـشقياوب العـفيها قل
اـالعنابوالبيض   ديـبأي  اًـمنَع  

  
2: 

  3اـوجف وارداً  تـا إذ أرسلـأليتن
  5افـشن  في أذنها 4وبانت لنا الجوزاء

  5افـشن
   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  .البحـر الطویـل 2
وطبعـًا فالمقصـود ھـو الشعـر . أي الكثیـف األسـود)). َوْحفـا: ((في المغـرب 3

 .الطویـل المسترسـل، أو الـوارد كمـا أشـار إلیـھ
  )).نـرى الجـوزاءوبتنـا : ((في دیـوان ابـن ھـاني والمغـرب 4
  . حلیـة تعلـق في أعـلى األذن: الشنـف 5
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  دجى ـعلى ال 1وبات لنا ساق يقوم
  اـوال تعطف 3طُّـقَال تُ 2بشمعة صبح

  دهـاللين ق 6فجفَّ 5ضيضغَ 4نأغَ
  8اـالوطف  هـالصهباء أجفان 7وأثقلت

  داً ـالمدام له ي اشـق إرعـيب ولم
  اـفطْله ع  التثني 9ق إعناتـولم يب

   ـةارتجاج نزيف قضاه السكر إال
  الردفا  الخصر حملها 10عنها لَّإذا كَ

  ة ـخيزران12يفوق 11يقولون حقف
  اـوالحقف ةـون الخيزرانـأما يعرف

   
                                                

 )).یصـول: ((في المغـرب 1
  )).نجـم: ((في دیـوان ابـن ھـاني 2
 .ال ُیقطـع رأسھـا: وال ُتَقـطُّ؛ معناھـا)). تغـط: ((في الزیتونـة 3
  .أي في صوتـھ ِغنَّـة 4
  .أي فاتـر الطـرف 5
  )).فخفَّـ: ((في الدیـوان، والمغـرب 6
 )).وَثقََّلـت: ((نفسـھ 7
  .أي أجفانـة وحواجبـھ كثیـرة الشعـر 8
مـا انتابـھ )): إعنـات((ویقصـد بـ )). أعبـات: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 9

  .مـن مشقـة وعنـاء
  ...)).إذا َكـّل عنـھ الخصـر: ((في الدیـوان 10
  .؛ وصوبھـا عنـان))خفـف: ((كتبـت في المخطوطیـن 11
 )).فوقـھ: ((ي الدیـوان والمغـربف 12
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  ا ـمدامن ابـثي 1اـا حشايانـجعلن
  اـلحف جلدهااء من ـقدت لنا الظلمو

  وى ـد هـإلى كب يدنـت فمن كبد
  اـة رشفـإلى شف 2ومن شفة توحي

  ه ـوجفون  هـه كأسـك نبـبعيش
  اـما أغف بعد  ه اإلبريق منـفقد نب

  بعض قيودنا  اءـت الظلمـوقد فك
  3اـفاصطفّ  حـوقد قام جيش الليل للصب

  ا ـكأنه ا ـللثري ومـنج ت ـوول
  اـتخف  دـتبدو في بنان ي 4مـخواتي

  ا ـدبرانه  اـلى آثارهـع رـوم
  اـخلف لهيخ 6كمنت 5يءكصاحب رد

   

                                                
 .أي جعلنـا فراشنـا المحشـو 1
 )).تـرمي: ((في الزیتونـة 2
  :ورد ھـذا البیـت في الدیـوان ھكـذا 3

  )).وقد قام جیش الفجر للیل واصطفَّـا *وقد ولت الظلمـاء تقفـو نجومھا ((
 )).خواتـم: ((في الزیتونـة 4
  )).ردء: ((في الدیـوان 5
 )).أكمنـت: ((تونـةفي الزی 6
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   1ةـملم ورـبرى العـعوأقبلت الشِّ
بمرز2هام اليعتَ  3وببنًج4هب ط5اـفر  

  ا ـورائه  من 7أختها 6اـوقد قبلته
  9سجفا  مجرتها 8ثُنَيـا من رق ـلتخ

   12ةًرـثْنَ 11قدم  يثزئير الل 10تخاف
  اـنسف اهينسف الظلماء في 13رـوبرب

ه ـل ارسـف 14اـقطبه ىعلكأن م  
  اـره الزحفـلواءان مركوزان قد ك

   

                                                
  )).ُمِكبَّـة: ((، وفي دیـوان ابـن ھـاني))مبلـة: ((في الزیتونـة 1
  .ھـو نجـم مـن الشعـرى الیمنیـة: والمـرزم)). بمرازمھـا: ((في ج 2
ھـو : والیعبـوب. ؛ ولكنـھ لـم یذكـر مصـدره))الیعبـوب: ((طویـل. كتبھـا د 3

  .الفـرس السریـع الطویـل
 .إلى جانبھـا أي تقـوده 4
  .ھـو الُمْھـر: الطِّـْرف 5
  )).وقـد بادرتھـا: ((في الدیـوان 6
  .الشعـرى الشامیـة: أختھـا 7
 .؛ بمعـنى الـطَّيُّ))ِثْنـَیْي: ((في دیـوان محمـد بـن ھـاني 8
  .الستـر: السجـف 9

 )).تخـال: ((في الزیتونـة 10
  )).یقـدم: ((في الدیـوان 11
 .ـد، وكوكبـانأنـف األس: النثـرة 12
 .أي غضـب وصـاح 13
 .نجـم في القطـب 14
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را ـتظاه  اللذين 1نـالسماكي كأن  
  3اـالحتف  ان لهـضامن 2هـيتَبعلى لُ

  ه ـه سنانـإلي يوـح يهـفذا رام
  اـه لهفـأنمل ضـقد ع  وذا أعزل

   5عـواق والنسر 4النسرى كأن قدام[ 
  7]ضعفا له 6الخوافي فلم تسم نصصقُ

  را ـم طاين دوـحي اهـأخ  أنـك
  اـدون نصف البدر فاختطف النصف ىأت

  مرقب  9أجدل 8لـالليب ـكأن رقي
  اـريشه طرف ب تحت الليل فيـيقل

   
                                                

 .األعـزل: الرامـح، والثـاني: كوكبـان؛ یسـمى األول: السماكـان 1
 )).عـلى ِلْبَدَتْیـھ: ((في الدیـوان 2
  )).حتفـا: ((نفسـھ 3
 .أي الریـش الكبیـر في مقدمـة جنـاحي النسـر 4
مـع كوكـب النسـر الطائـر في ھـو كوكـب؛ یشتـرك : النسـر الواقـع ھنـا 5

  . ویعتبـر النسـر الطائـر ألمـع نجـم  في الكوكبـة. تشكیـل كوكبـة العقـاب
 .أي الریـش الصغیـر في مؤخـرة في مؤخـرة الجنـاح 6
سقـط ھـذا البیـن مـن ج، وورد في الزیتونـة ولكـن بتحریـف وبتـر في شطـره  7

أمـا في )). ص فلـم یستطـع ضعفـاقصـ: ((شطـره األخیـر؛ وجـاء الشطـر ھكـذا
  )).لـھ ضعفـا: ((دیـوان ابـن ھـاني؛ فكتـب

النجـم الـذي یغیـب عنـد : ویقصـد برقیـب اللیـل)). النجـم: ((في الدیـوان 8
  .طلـوع النجـم الـذي یراقبـھ

 .ھـو الصقـر: األجـدل 9
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  2لـطافم  شٍـعونَ 1شعكأن بني نَ
  4اـقشف  همهقد أضللن في م 3بوجرة

كأن  ق بينـعاش 5هاهاس  ـعد و  
  اــيخف  ةـوآون دوــيب ة ـفآون

   7هـأفق  عـفي مطال 6أن سهيالـك
  اـده إلفـد بعـلم يج ـفمفارق إل

   10موهنا 9وسيـاألبن 8عـكأن الهزي
  ملتفاً  11روانيـسرى بالنسيج الخس

   

                                                
  . سبعـة كواكـب؛ سبـق الحدیـث عنھـا: أي بنـات نعـش 1
 .اإلنس أو الحیوان؛ والمقصود ھنا الّظباءذوات األطفال؛ وسـواء من : لالمطاف 2
  .مكـان یقـع بیـن بمكـة البصـرة ي العـراق: وجـرة 3
  .الظـبي: الِخَشـف)). خشفـا: ((في الدیـوان 4
 . كوكـب خـفي: السـھى 5
ـرج ویعتبـر ھـذا النجـم ألمـع نجـم في المجموعـة المكونـة لب. أي نجـم سھیـل 6
یمكـن مشاھدتـھ . ـرج كارینـا؛ وثـاني النجـوم لمعانـًا في السمـاء لیـًاللب

بینمـا ال یظھـر في نصـف . بسھولـة في النـص الجنـوبي مـن الكـرة األرضیـة
 .الكـرة الشمـالي إّال في أواخـر الصیـف؛ وذلـك في اتجـاه الجنـوب

  . مـن ج)) أفقـھ((سقطـت كلمـة  7
  .ن اللیـلطـرف مـ: الھزیـع 8
أي بلـون مـادة األبنـوس السـوداء؛ المستخرجـة مـن بعـض األشجـار؛  9

 .والشبیھـة بالعـاج
 )).لونـھ: ((في الدیـوان 10
ضـرب مـن الحریـر الفـارسي؛ أبیـض اللـون؛ ویتمیـز بالرقـة : الخسـرواني 11

 .  وھـو منسـوب إلى الملـك الفـارسي خسـرو. والنعومـة
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  ةـميل  الـالليل إذ م ظالم  كأن 
   صريع مدام بات يشربهـا  صرفـا

   2معشر 1انـخاق  أن نجوم الصبحك
  ىفاستخف 3من الترك نادى بالنجاشي

  ر ـجعف س غرةـواء الشمـكأن ل
  ضعفا 5فازدادت طالقته 4رأى القرن

   7]صوراماً بيضاً  6وقد جاشت الظلماء[
  9اـسمرا وفضفاضة زعف 8ومركوزة
  ا ـكأنه يوجاءت عتاق الخيل ترد

  اـصحف  اـالم آذانهـط لنا أقـتخ
   

                                                
 .وقد شبھ عمود الفجر بھ. لك الترك لقب خقان؛ ویتصف بالبیاضیطلق على م 1
وفي دیـوان ابـن ھـاني جـاء ھـذا )). مشعـر: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 2

 )).كـأن عمـود الفجـر خاقـان عسكـر: ((الشطـر ھكـذا
 .وقد شبھ اللیل بھ. ویتصف بسواد اللون. یطلق على ملك الحبشة لقب النجاشي 3
 .بھ
 .الخصـم المتكـافئأي  4
 .أي بشاشتـھ 5
  )).الدأمـاء: ((في الدیـوان 6
 )).وقـد جاشـت الدنیـا بیضـًا صوارمـا: ((كتب ھذا الشطر في ج؛ ھكذا 7
  )).ومارنـة: ((في الدیـوان 8
  .الـدُّروع الواسعـة: الزَّْعـف 9
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  جعفر  1قى جعفراً خيرـك تلـهنال
  اـعنف 2اـاه من لينهـوقد بدلت يمن

   4الـعاج  الكريهة تراه في 3ينافك
  اًـه خطفـاً وصولتـه برقـعزيمت

  
     

5. 
 

   

                                                
 )).غیـر: ((في الدیـوان 1
  )).مـن رفقھـا: ((نفسـھ 2
 .؛ وھـذا أسلـم))وكائـن: ((وفي الدیـوان)). كمایـن(: (في الزیتونـة 3
  )).جاعـال: ((في الدیـوان 4
وثمـة اختـالف بیـن روایـة ابـن الخطیـب، بیـن )). األصلیـة: ((في الزیتونـة 5

فبینمـا یقـول ابـن الخطیـب أن ابـن . روایـة ابـن خلكـان في وفیـات األعیـان
وبمقابلـة . أنـھ مـن إشبیلیـة: ـر ابـن خلكـانھـاني مـن إلبیـرة األصیلـة؛ ذك

الرأییـن رجـح عنـان قـول ابـن خلكـان؛ لكونـھ أقـدم، وأقـرب إلى عصـر ابـن 
ومـع ھـذا یبـقى الـرأي الصحیـح في حاجـة إلى بحـث؛ ألن ابـن خلكـان ـ . ھـاني

رافیـًا؛ بینمـا وإن كـان زمنیـا ـ أقـرب إلى عصـر ابـن ھـاني؛ فھـو أبعـد عنـھ جغ
خاصـة . یكـون ابـن الخطیـب قریبـًا جـدًا مـن ابـن ھـاني ومـن أخبـاره الحقیقیـة

وأن ابـن ھـاني شاعـر مغـربي أندلـسي؛ ولـم یعـش في المشـرق؛ وأخبـاره في 
 .المغـرب أكثـر انتشـارًا
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 1،
2؛ 3 4  

      
5  

    ***  
  

                                                
  )).ففلـج: ((في ج 1
  .م971الموافـق لـ  2
  .یتونـةھـذه الكلمـة سقطـت في الز 3
  )).اثنتیـن: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 4
 ))..نطمـع((بـدال مـن )) نریـد: ((في الزیتونـة 5
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][

] [1؛ 

 
     

   
      2،

3،4
  5   6 

    7، 

                                                
مـا بیـن حاصرتیـن ـ في الموضعیـن ـ موجـود في الزیتونـة؛ بینمـا كتـب في  1

وترجمـة محمـد بـن یحـیى )). ابـن یحـیى البـرجي: ((عبـارة: ھامـش ج
في الكتیبـة الكامنـة، ونیـل االبتھـاج، والتعریـف بابـن  البـرجي موجـودة أیضـًا

 .خلـدون، وجـذوة المقتبـس، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
  )).الفھـم: ((في نفـح الطیـب 2
  )).المعاشـرة((في الزیتونـة  3
  )).حسـن الشعـر والخـط: ((في النفـح 4
)). صّنـاع: ((النفـح فكتبـت أمـا في)). صبـغ: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 5

  .ماھـر في الصنعـة: والصنیـع معنـاه
  )).محكـم لعمـل الكثیـر: ((في النفـح 6
 )).الكتـب: ((نفسـھ 7
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1،  2،  
3 4 

  5،   
6؛
  7 ،    

8      
 910 ،
       

                                                
  )).رحـل إلى العـدوة ولـقي جلـة وتوسـل: ((في النفـح 1
وترسـل إلى : ((كتـب في المخطوطیـن بـدال ممـا جـاء بیـن حاصرتیـن 2

 .بـت مـن نفـح الطیـب؛ وقـد صو))ملطـف
  )).ومقـام أولي الشھـرة وعامـر دسـت: ((النفـح 3
 .مـا بیـن حاصرتیـن أضیفـت مـن نفـح الطیـب 4
 .في نفـح الطیـب)) فـارس: ((سقطـت كلمـة 5
  .في نفـح الطیـب)) ذكـرًا((سقطـت كلمـة  6
سلطانـھ  مـع استرسـال الملـك لفضـل عقلـھ؛ حـتى تشـكى إلّي: ((في النفـح 7

  ...)).بـث ذلـك عنـد قـدومي علیـھ؛ وآثـر الراحـة
 .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))الراحـة: ((حرفـت في المخطوطیـن فكتبـت 8
  )).حبـل ھمـھ: ((في النفـح 9

ألـقى حبلـھ عـلى : ((ومـن اقـوال العـرب. ھـو الظھـر أو الكاھـل: الغـارب 10
ألـقى الرجـل حبلھـا عـلى ((ولـون أیضـًا كمـا یق. غاربـھ؛ أي عـلى ظھـره

. والمـراد مـن كـل ذلـك أنـھ أعطاھـا حریتھـا. ؛ أي عـلى كاھلھـا))غاربھـا
ھـو وضـع الحبـل الـذي یشـد الدابـة عـلى ظھرھـا؛ : والمقصـود في األولى

  .وتركھـا حـرة طلیقـة تمـشي وتـرعى كیفمـا یحلـو لھـا
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  1   
       

       
   2،  



      

3 4 
5 


      


                                                
 )).یعلـن: ((وفي النفـح)). تعـلى: ((في الزیتونـة 1
  . یقصـد المدینـة حاضـرة ملكـھ؛ وھي مدینـة فـاس 2
مـا بیـن الحاصرتیـن مـن نفـح الطیـب؛ بینمـا ورد بـدًال منھـا في  3

  )).ذلـك السلطـان: ((المخطوطیـن
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 4
ان بیـن حاصرتیـن الفقـرة النثریـة والقصیـدة الموالیـة لھـا المحصورتـ 5

سقطتـا مـن المخطوطیـن؛ ولكـن عنـان نقلھمـا مـن نفـح الطیـب؛ الـذي كـان 
  .  المقـري قـد نقلھمـا بـدوره ضمـن ترجمـة البـرجي مـن اإلحاطـة في وقتـھ
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 1     2 
      

  



 3،      
       

4: 
  عاتبه   د لما جدـالوج ىأصغى إل

  هـبعاتي ل عمنـه شغـب لـص
  يدا   للصبر من بعد الفراق لم يعط

  هـيخاطب  ل إرشاداًـفضل من ظ
   

                                                
 .ھكـذا 1
 )).حملـة: ((في نفاضـة الجـراب 2
  )).نقـاوة: ((نفسـھ 3
؛ وھي موجـودة أیضـًا في نفـح الطیـب، ھـذه القصیـدة مـن البحـر البسیـط 4

ونفاضـة الجـراب، وكتـاب الكتیبـة الكامنـة؛ الـتي ذكـر فیـھ أنـھ قـال ھـذه 
  .ھـ701القصیـدة سنـة 
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  ا ـمكتئب 1لوال النوى لم يبت حيران
  هـغالب  اً وهوـيغالب الوجد كتم

  ا ـالليل أسرار الغرام وم 2يستودع
  هـكاتب  عـه فالدمـأشجان هـمليت

  تـبشرقي الحمى سمح هللا عصر
  هـذاهب لو عاد هـل أوقاتـبالوص

  حرقا   إذ ودعوا  أودعوا  يرةيا ج
ي3ب ذائبهـلى بها من صميم القلص  

  ا ـرى تجمع األيام فرقتنـيا هل ت
   4هـساكب ب ـالقل ا أو يردـكعهدن
  ذف ـق  وىـويا أهيل ودادي والن

  مذاهبه  ت دونيـوالقرب قد أبهم
  ه ـالبعد حافظ ناقض العهد بعد  هل 

  هـيوم الشعب شاعب الشمل  وصادع 
   

                                                
  )).حـّران: ((في نفاضـة الجـراب، والكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب 1
  )).یـوادع: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
 )).ذائبـھ: ((نفسـھ 3
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة ھكـذا 4

  )).كعھدنا ویـر القلـب سالبـھ *یا ھل ترى ترجـع األیـام ألفتنـا ((
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  ناعمة  مى ال زلت حال ربوع  ويا
يبكي عهودك مهـشاحب  الجسمى نض  

  ف ـمنعط  يا من لقب مع األهواء
  هـيجاذب وقـه شـفي كل أوب ل

  ه ـتاقي بهمـو إلى طلب البـيسم
  هـتطالب  انيـس بالميل للفـوالنف

  ة ـالمرء بالمألوف معضل ةـوفتن
  باإللف نحو اإللف جاذبة واألنس 

   1بي  ا والشيب يضحكأبكي لعهد الصب
  هـمالعب ي ال سبت جدـيا للرج

  سالفه   اهـولن ترى كالهوى أشج
  هـاله كاذبـد المنى أحـوال كوع

  ه ـوترخص رء تغليه ـالم وهمة 
  هـزت مطالبـعز نفساً لقد ع من

  ا ـما هان كسب المعالي أو تناوله
  هـاه طالبـبل هان في ذاك ما يلق

   
                                                

 )).لي: ((في الكتیبـة 1

     

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


779 
 

  ظهرت   اك السامي لملالف وال سرىل
  هـكواكب ت ـا الحـولم اره ـآث

  وا ـب للعال ركبـاهللا رك  في ذمة
  هـنجائب مـفأجابته ىـرالس رهظَ
  1رضـبالسير عن غ يرمون عرض الفال 

  هـكاتب  دـل إذا ما جـطي السج
  وى ـه رالليل س 2ؤادـكأنهم في ف

  هـت جوانبـالضرام لما خف لوال 
  تهم وطأ شدوا على لهب الرمضاء 

  هـراسب ة الظلماءـفغاص في لج
  شططاً  وكلفوا الليل من طول السرى 

  هـذوائب  تـد شابـوق  وهـفخلف
   3ـةلثما حتى إذا أبصروا األعالم 

  هـجانب يرم المحمـب الحـيجان
   

                                                
 )).ُعـُرض: ((في الكتیبـة، ونفاضـة الجـراب، ونفـح الطیـب 1
 )).سـواد: ((في الكتیبـة 2
  )).مائلـة: ((في نفاضـة الجـراب 3
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  ه ـن من مواله خائفـث يأمـبحي
  هـد راغبـه وينال القصـمن ذنب

  ل ـة الغراء لي أمـفيها وفي طيب
  هـيصاحب  قلب منه مايصاحب ال

  ا مـس أياماً بظلهـال أن 1سـلم أن
  هـساكب  الغيث راه عميمـسقى ث

  ا ـبه  شوقي إليها وإن شط المزار
  وقد سارت حبائبه مـوق المقيـش

  بعد ما عبثت  ايوم الدهر إن ردها
  2هـداه ال نعاتبـا يـالشمل من في

  ا ـشرفت بالمصطفى فله دـمعاه
  هـراتبم  وـشرف تعل 3من فضله

  إلى   محمد المجتبى الهادي الشفيع
  هـعاقب  ن الوحيـرب العباد أمي

   

                                                
 )).مـا أنـس: ((في الكتیبـة 1
  )).تعاتبـھ: ((في نفاضـة الجـراب 2
  )).مـن أجلـھ: ((في الكتیبـة 3
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  اً ـهمم ذمماً أسماهم رىوأوفى ال
  هـت مناقبـاً جلـكرم  مـأعاله

  وفي خلق  قـو المكمل في خلـه
  هـمناسب ت ـكما طاب 1زكت حاله

  ة ـسابق  قـالخل دءـعناية قبل ب
  هـوذاهب هـان آتيـك 2اـمن أجله

  ل الكرام به ـتبشرنا الرس جاءت 
  3هـكواكب  راًـتبدو تباشي كالصبح
  ل ـوس  نـأخباره سر علم األولي

  هـراهب داهـاء ما أبـتيم  رـبدي
  ده ـشرى بمولبتطابق الكون في ال

  هـتجاوب اً ـأعالم األرض وطبق
  ه ـهواتف  اًـإعالن ن تهتف ـفالج

  هـثواقب اًـذف إحراقـن تقـوالج
   

                                                
 )).عـاله: ((في الكتیبـة 1
  )).مـن أجلـھ: ((نفسـھ 2
  .ھـذا البیـت ومـا یتبعـھ غیـر وارد في الكتیبـة الكامنـة 3
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  ه ـتكنف دـالتأيي تزل عصمة  ولم
  هـشوائب انجلى الحق وانزاحت حتى 

  دل ـمنس  ظالم الليل سرى وجنح 
  ساربه  والنجم ال يهتدي في األفق

  ردـمنف هـاء منـو لكل سمـيسم
  عن األنـام وجبرائيـل صاحبـه

  ِلمنْتَـهى وقَفَ الروح األمين بـه
  وامتاز قُربـا  فال خَلْـقٌ يقَارِبـه

ـن أو أدنىِلقَاب قَويفما علمت  1س  
  نَفْـس بمقـدار ما أواله  واهبـه 

  أراه أسـرار ما  قد كان أودعـه 
  في الْخلْـق واَألمرِ باديه وغائبـه

  وآب والبدر في بحر الدجى غَرِقٌ 
  والصبـح لما يؤب للشـرق  آيبه

   
   

                                                
. )ْیـِن أْو أْدَنى َفَكـاَن َقـاَب َقْوَس [: ـورة النجـمـمقتبـس مـن قولـھ تعـالى في س 1

  .9: اآلیـة
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  فأشرقت بسنَاه األرض واتَّبعـت 
  مذاهبـه سبل النجـاة  بما أبدت  

  وأقبل الرشْد والْتَـاحت زواهـره
  وأدبـر الغي  فانجابت  غياهبـه 

  وجـاء بالذكـر آيـات مفصلـة
 راط اللـه الحبهيهدى بها من ص  

كَم ال تخبو سواطعـهمن الح نور  
من العلـم ال تفْنى عجائبـه رحب  

  له مقـام الرضا المحمـود شاهده 
  نابت نوائبـه في موقف الْحشْر إذ 
  والرسل تحت لواء الحمد يقدمهـا 

  محمـد أحمـد السـامي مراتبـه 
  له الشَّفاعـات مقبـوالً  وسائلهـا

  إذا دهى األمر واشتـدت مصاعبه
  عذْب مورده  والحوض يروي الصدى من

  ال يشتـكي غُلَّة  الظمآن شاربـه
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  محامد المصطفى  ال ينتهي  أبـداً 
هاددالقَطْر حاسبـه تَع ـا هل  يعد  

  فضٌل  تكفـل بالدارين  يوسعهـا 
  نَعمـى  ورحمى فال فضٌل يناسبه 

  حسبي التوسل منها بالذي  سمحتْ 
  بـه  القوافـي وجلتهـا غرائبـه 

  حياه من صلوات اهللا صوب حيـاً 
  تُحدى إلى قبـره الزاكي نجائبـه 

  المستعيـن بـه وخلَّد اللّـه ملْك 
 ا كتائبـهمؤيـد األمر  منصـور  

  إمام عـدل بتقوى اللَّـه مشتمـل
  في األمر والنهـي يرضيه يراقبه 

  مسـدد الحكْـم  ميمـون نقيبتُـه 
  مظَفّر العزم صدق الرأي صائبـه 

  مشمـر  للتّـقى أذيـال  مجتهـد 
  جرار أذيال سحب الجود ساحبـه 
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  مكارمه   أمل الراجي تـعقد أوس
  هـرغائب  ة العافيـوأحسبت رغب

   1هـمسالم وراًـاز باألمن محبـوف
  هـمحارب وراً ـوباء بالخزي مقه

  ه ـنائل  ودـل معهـد آمـكم واف
  هـا أولى حقائبـت بمـأثنى وأثن

  ه ـمثابت  نـز مـر بعـومستجي
  هـمآرب ادت ـعزت مراميه وانق

  ذراً ـمعت  وجاءه الدهر يسترضيه
  هـراً من وقوع الذنب تائبـمستغف

  ت ـالنبهم  ة إبراهيمـلوال الخليف
  غاصبه  ونال الملك طرق المعالي

  ه ـهمت  ت لنيل تراث المجدـسم
  2عاصبه والملك ميراث مجد وهو 

   

                                                
  )). مسالبـھ: ((في نفاضـة الجـراب 1
  .؛ بالغیـن المعجمـة))غاصبـھ: ((في نفاضـة الجـراب، ونفـح الطیـب 2
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  ن ـأبو حس  اـوالعلي ه للعزـينمي
  هـح الخالئق محمود ضرائبـسم

  راً ـمفتخ  الملك من آل يعقوب حسب
  هـالسامي تعاقب م ـعزه ب اـبب

  ده ـمحت أطواد حلم رسا باألرض 
  هـمناكب  منكب الجوزا 1تـوزاح

  رت ـأبحر زخ ا من مرينـتحفه
  هـار صائبـث امـا وغمـأمواجه

  ب ـملته  الهيجاء ىلد مـبكل نج
  هـثاقب  عـالنق ينقض وسط سماء

  ه ـمطالع ا ـدياجيه يـم فـأكفه
  هـاربمغ م ـأعاديه ورـوفي نح

  ه ـنيت ت هللا ـر من خلصـيا خي
  خاطبه في الملك أو خطب العلياء 

  ة ـملبس  واءـجردت والفتنة الشع
  هـمضارب  سيفاً من العزم ال تنبو

   
                                                

 .؛ وھـو أسلـم))وزاحمـت: ((في نفاضـة الجـراب، ونفـح الطیـب 1
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  ل ـاب وال وكـا غير هيـتهضوخ
  هـهائب  وبـا أدرك المطلـوقلم

  حامدة  صبرت نفساً لعقبي الصبر 
  هـعواقب والصبر مذ كان محمود 

  ره ـى إذ كنت ناصفليهن دين الهد
  هـيجانب وفـه أو خـيوالي أمن 

  ه ـد يخدمـك والتأييـال زال ملك
  هـقواضب هـمناوي بخفض يتقض
  ا ـمالبسه 1واـودمت في نعم تضف

  هـمشارب  عز عالً تصفو في ظل
  ا ـر البرية مـثم الصالة على خي

  2]هـركائب اقـه بمشتـارت إليـس

                                                
 )).تصفـوا: ((في نفاضـة الجـراب 1
ن نفـح الطیـب؛ وھـو مـا سبـق للمقـري أن ھنـا ینتـھي مـا نقلـھ عنـان مـ 2

نقلـھ مـن اإلحاطـة الـتي كانـت یـن یدیـھ آنئـذ بخصـوص ترجمـة أبي القاسـم 
وھـذا ھـو ـ بالـذات ـ مـا سجلـھ ابـن الخطیـب نفسـھ في . البـرجي وشعـره

ومـن . ج، والزیتونـة: وكـل ھـذا سقـط مـن مخطـوطي. كتابـھ نفاضـة الجـراب
  . ـا نعـود إلى السیـاق الثابـت في مخطـوطي ج، والزیتونـةھن
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 1،    

2: 
   3اعن فأقلـتعلمي عما بـصحا القل

  اـأربع  دـوعطل من تلك المعاه
  منزل  د ـعلى ح يوأصبح ال يلو

  المودعا ع الطرف الخلي ـيتب وال
  ل ـوأضحى من السلوان في حرز معق

  اعـأن يتضعض امـى األيبعيد عل
  ه ـشرفات ل عنجالنُّ انـيرد الجف[ 

  4]اـأجيد أتلع ت عن كلـوإن لحظ
  اده ـانقي  عزيز على داعي الغرام
  اـأهطع دـللوج 5اداهـوكان إذا ن

   
                                                

 .وھي عاصمـة دولـة بـني مریـن. أي البلـد الجدیـد في ضاحیـة مدینـة فـاس 1
والقصیـدة . ؛ بینمـا ورد في الزیتونـة.مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في ج 2

 .یـبالتالیـة مـن البحـر الطویـل؛ وھي موجـودة أیضـًا في نفـح الط
  )).فأقنعـا: ((كتبـت ھكـذا في ج، وفي نفـح الطیـب؛ بینمـا كتبـت في الزیتونـة 3

  :  ھكـذا في نفـح الطیـب؛ بینمـا حـرف البیـت في المخطوطیـن؛ فكتـب ھكـذا 4
 )).وإن لحظت عن كل أجید أملعا ـ ملعـد *یرى الحیوان الخل من شرفاتـھ ((

  .لزیتونـة ونفـح الطیـب؛ وصوبـت مـن ا))أنـداه: ((في ج 5
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  ظ ـواع  اب به للشيب أنصحـأه
  اـومسمع اً منيباً ـاخ له قلبـأص

  ا ـوالحج  رـفي أفق التفك وسافر
  اـطلع  الدهر 1رحره ال تبـزواه
  اً ـعزمي تطلب 2لعمري لقد انضيت

  اـوتطلع  4ةـيقْعمري ر 3وقضيت
  دا ـمزب وخضت عباب البحر أخضر 

  اـأسفع  أديم األرض أغبر ودست
5: 

  ارب ـالتج  بعد طول ىنهاه النه
  بـالح د ـله منهج الرش والح

  اً ـاصحـن رهـده  هـاطبـوخ
  بـجان ظ من كل ـبألسنة الوع

   

                                                
  .؛ وصـوب ذلـك مـن الزیتونـة ونفـح الطیـب))أنـداه: ((في ج 1
 )).أمضیـت: ((ھكـذا في الزیتونـة ونفـح الطیـب؛ أمـا في ج؛ فكتـب 2
 )).وقطعـت: ((ھكـذا في ج؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة ونفـح الطیـب 3
 )).رقبـة: ((في النفـح 4
 .لكتیبـة الكامنـة، ونفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر المتقـاربھـذه األبیـات في ا 5

 .المتقـارب
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  اً ـواعي ه ـأضحى إلى نصحـف
  الكواذب ث األماني ـوألغى حدي

  واني ـالغ  1هـح ال تستبيـوأصب
  بـوظ المناصـوال تزدريه حظ

 


    2
3 

4،   
 

    *** 
   

                                                
 )).ال تشتھیـھ: ((في الكتیبـة 1
  .مـا بیـن حاصرتیـن أضیـف مـن نفـح الطیـب 2
  )).قـاضي حضـرة الملـك: ((في النفـح 3
  )).والتخصـص: ((نفسـھ 4
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 ][12 ؛


3  

4. 

 
   
5،
      

    6،
      7


                                                
 .مـا بیـن الحاصرتیـن؛ أضیفـت مـن الزیتونـة 1
الكتیبـة الكامنـة، ونثیـر : یوسـف بـن زمـرك موجـودة فيترجمـة محمـد بـن  2

 . فرائـد الجمـان، ونیـل االبتھـاج، ونفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض
وكمـا یبـدو )). وبھـا: ((ھكـذا في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة 3

 .أصـح)) بھـا((وعلیـھ تكـون كلمـة . فاإلحالـة ھنـا ھي عـلى غرناطـة
)). مفاخرھـا: ((ھكـذا في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا كتـب في الزیتونـة 4

  .واإلحالـة كـاألولى عـلى غرناطـة
  )).مختصـر: ((في النفـح 5
 .أي مـا عـرض بـھ دون تصریـح 6
 )).تنحـرم: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 7
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1،
 2   3 
  4  
  5    

     
     6
7  8 

       

                                                
  .ـب؛ وصبـت مـن نفـح الطی))رجلـھ: ((كتبـت في المخطوطیـن 1
  )).كثیـر: ((في نفـح الطیـب 2
؛ ))متقلـب مـن كثـرة: ((حرفـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن؛ فكتبـت ھكـذا 3

 .وقـد صوبـت مـن نفـح الطیـب
  )).الخلقـة: ((ھكـذا في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا كتبـت في الزیتونـة 4
وردت ھكـذا في فـ)) درج((أمـا . السابقـة أضافھـا عنـان)) في((كلمـة  5

  .واألولى أصـح)). درجـة: ((الزیتونـة؛ بینمـا كتبـت في ج، ونفـح الطیـب
 .سقطـت في المخطوطیـن؛ واإلضافـة مـن نفـح الطیـب)) المنصـوب((كلمـة  6
 )).وفـوق المحفـل: ((في النفـح 7
  .أي متقویـًا بالفنـون 8
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12
       

 
    3 .
    4 


5      
   
 6



                                                
 .قـط في المخطوطیـنمـا ورد بیـن الخاصرتیـن جـاء في نفـح الطیـب وس 1
 )).فتـرّقى: ((في النفـح 2
 )).في بابـھ باإلجـادة: ((نفسـھ 3
 .سقطـت في المخطوطیـن؛ وأضیفـت مـن نفـح الطیـب)) السلطـان((كلمـة  4
  )).في صحبـة ركابـھ: ((في النفـح 5
؛ وصوبـت مـن نفـح ))طایلـة: ((كتبـت في المخطوطیـن)) الطایلـة((كلمـة  6

؛ فـوردت ھكـذا في الزیتونـة ونفـح الطیـب؛ ))فأقـره: ((أمـا كلمـة .الطیـب
 )).فأقـر لـھ: ((بینمـا حرفـت في ج؛ فكتبـت
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   1،   2 

     3 
 4 
     
      

5 .67 
7  

 
 8  

9 10 
                                                

  )).جملـة: ((ھكـذا كتبـت في الزیتونـة ونفـح الطیـب؛ بینمـا وردت في ج 1
  )).النظـم والنثـر: ((في النفـح 2
  .دت في نفـح الطیـبھـذه العبـارة سقطـت في المخطوطیـن؛ بینمـا ور 3
 .ھـذه العبـارة وردت في ج، ونفـح الطیـب، وسقطـت في الزیتونـة 4
  .مـا بیـن حاصرتیـن سقـط في نفـح الطیـب 5
  )).إلى ھذا العھد: ((ھكذا وردت في المخطوطین؛ بینما كتبت في نفح الطیب كالتالي 6
 .مـن النفـح)) تعـالى((أضیفـت كلمـة  7
رب ـة إلى المغـرحل: ((أمـا الزیتونـة ونفـح الطیـب فكتـب ھكـذا وردت في ج؛ 8

 ...)).اـفي فنھ
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب)) ثـم((كلمـة  9

  .في نفـح الطیـب)) إمامھـا: ((سقطـت كلمـة 10
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12


      3

      
4

       
5 
6 7. 

                                                
  )).قـدم مـن األندلـس: ((في النفـح 1
  .وردت ھـذه الكلمـة في نفـح الطیـب؛ بینمـا سقطـت في المخطوطیـن 2
 )).أبـو الحسیـن: ((في النفـح 3
 .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن نفـح الطیـب 4
 .أضیفـت مـن نفـح الطیـب 5
  )).استفـادة: ((في النفـح 6
. مـا بیـن الحاصرتیـن موجـود في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا سقـط في الزیتونـة 7

 )).في الصنعـة: ((وفي نفـح الطیـب كتـب. الزیتونـة
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  1  2


3: 

  م ـوتحك رضيت بما تقضي علي 
  رمـفأك يقصى أم أصافان فُأـهُأ

  اده ـقي  كـان قلبي في يديـإذا ك
  مـأتحك  وىـفمالي عليك في اله

  ه ؤاـك بقـعلى أن روحي في يدي
  دمـرك يعـبوصلك يحيى أو بهج

  ة ـار وجنـاق نـالمشت ىوأنت إل
  مـك ينعـيشقى أو بقرب دك ـببع

   

                                                
 )).دفھـ: ((في نفـح الطیـب 1
وكلمـة . ؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))خفاجیـد: ((كتبـت في المخطوطیـن 2

  . یقصـد بھـا تأثـره بشاعـر الطبیعـة في األندلـس ابـن خفاجـة)) خفـاجّي((
 .لـم تذكـر ھـذه األبیـات في نفـح الطیـب؛ وھي مـن البحـر الطویـل 3
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  م ـذكرت  دى إذا ماـد تنـولي كب
  رمـيتض 1وقـبنيران الش بـوقل

  ى سر ولو كان ما بي منك بالبرق ما 
  متبكي وتبس األنواء وال استصحب

  ى جد  الليل ما أراعي نجوم األفق في
  مـأنج 2]للنوم من عيني[ ربـوأق

  لداـالحب عن كل ع وما زلت أخفي
  مـدموع الصب ما هو يكت يشفوتُ

  ه ـوإن  كساني الهوى ثوب السقام
  مـيسق متى صح حب المرء ال شيء 

  ة ـسجي لـفيا من له العقل الجمي
  مـيتعل ا ـلحياه اـيمن ومن جود 

ـوعنه ية ـالناس كل غريب يور  
  مـالزمان وترس تخط على صفح 

   

                                                
  )).التشـوق: ((في الزیتونـة 1
  .؛ واألولى أفضـل))مـن نـومي للعیـن: ((ونـة؛ وفي جھكـذا في الزیت 2
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  إذا أنت لم ترحم خضوعي في الهوى 
  مـويرح  علي 1يحنيفمن ذا الذي 

ـلموحب ـبمذن قـال يلي مـلك ح  
مـك يعظـلمفما بال ذنبي عند ح  

  ل ـين وواهللا ما في الحي حي ولم 
  مـوأنع اد ـه أيـاك وعمتـرض

  ة ـل ما طوقتني كل نعمـقب ومن
  مـومعص وار ـا سـوإياه كأني

   ىرضـال  مع وفتحت لي باب القبول
  2]رمـكأني مج ييغض الحي طرف[

  وى ـاله ولو كان لي نفس تخونك في
  دمـأن  اً وما كنتـطوع لفارقتها

  األسى  إلى لي في رضاك ـوأترك أه
  ك وأسلمـفي يدي سيـم نفـوأسل

   

                                                
 )).یحنـو: ((في الزیتونـة 1
 )).فمـا بـال ذاك البـاب دوني مبھـم: ((ورد ھـذا الشطـر في الزیتونـة ھكـذا 2
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  فؤادي في الهوى  أما والذي أشقى
  مـينع  اوةـوإن كان في تلك الشق

  ري ـخاط ةـألنت من قلبي ونزه
  1رمـأح  ورد آمالي وإن كنتـوم

       
2 :))رـمطلع الفج 3ما وانصداع النور فيأ((.  
4 . 

      
    5، 


                                                
. وردت ھـذه القصیـدة في ج؛ بینمـا لـم یذكرھـا المقـري في نفـح الطیـب 1

اإلحاطـة؛ قصائـد طویلـة البـن زمـرك لـم وبالمقابـل؛ فـإن المقـري نقـل مـن 
لـذا فضـل عنـان أن یتبـع نـص الترجمـة الوارد في نفـح . تذكـر في المخطوطیـن

ثـم بعـد ذلـك . الطیـب؛ عـلى أنـھ اكتـفى بقطـع فقـط؛ مـن تلـك القصائـد الطویلـة
 .یعـود إلى سیـاق النـص في المخطوطیـن

  .ھي مـن البحـر الطویـل 2
  )).مـن: ((في نفـح الطیـب 3
وردت ھـذه القصیـدة في الكتیبـة الكامنـة، وأزھـار الریـاض؛ إذ وصـل عـدد  4

  :ویقـول فیھـا؛ بعـد أبیـات. بیتـًا 59أبیاتھـا إلى 
  تطاوعھ اآلمال في النـھي واألمـر     *لـك اهللا من فـذ الجاللة أوحـد 

قتـل في وقعـة صفیـن؛ سنـة  أویـس القـرني؛ أحـد الزھـاد الكبـار؛ 5
  .م647/ھـ27
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1: 

  ا ـسالي  وى أن أصحب القلبمعاذ اله
  اـذل باليـاللوام بالع لـوأن يشغ
  مقادتي  لـدعاني أعط الحب فض

  اـقاضي  ويقضي علي والوجد ما كان
  وة ـصب  ودون الذي رام العواذل

  رمت بي في شعب الغرام المراميا
  2موهناً  برق أومضلوقلب إذا ما ا

  اًـواري  قدحت به زنداً من الشوق
وى ـالن ةـم طارقوـإني ي خليلي  

  اـاء أنعم باليـت بمن لو شـشقي
  ك ـأم مال  اـوبالخيف يوم النفر ي

  3اـعاني قلبي في حبالك   تـفْتخلََ
   

                                                
 البحـر الطویـل 1
  .أو بعـد ساعـة منـھ)). نصفـھ: ((الَمْوِھـُن مـن اللیـل 2
  ). أسیـرًا: وعانیـًا. تركتـھ: تخلفـت قلـبي( 3
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  ر ـمخص ر عذب الثناياـوذي أش
  اـاألقاحي  مـالنعي ه ماءـب ييسق

  ساهرا  الليل ـاوم عليه ما دجـأح
  1اـلورد ظمآن ضارياوأصبح دون 

  أضلعي   ا بينيضيء ظالم الليل م
  اـلي بدا ارق النجدي وهناـالب إذا

  زل ـمن  والرمل بالرمل اـأجيرتن
  ه بالشبية حالياـش فيـمضى العي

   ـةلبان  ا منه أقضىـربع  ولم أر
  اـوأحلى مجاني اتـوأشجى حمام

  الغر الغوادي ونظمت  2هـلّسقت طَ
  اـمن القطر في جيد الغصون آللي

  ظ ـفحا أيـالن لىـم أني عـأبثك
  اـذمامي  الهوى لو تحفظون ذمام 

   

                                                
  )).صادیـًا: ((في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـاض 1
  )).ظّلـھ: ((في أزھـار الریـاض 2
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  ده ـبعه  ر أوفىـم والحـأناشدك
  2اـجازي 1حسانإلولن يعدم الخير وا

     
    
   3  

4: 

  ار ـالتذك  ارقـب ق ـتأل وال ـل
  درارـف دمعي المـما صاب واك

  اً ـخافق رض ـتع ا ـه مهمـلكن
  5أواري دـد األشواق زنـقدحت ي

  دا ـمعه رـإذا تذك 6وعلى المشوق
  ارـباستعب ان ـري األجفـأن يغ

   
                                                

 .؛ وھـذا أسلـم))اإلحسـان والخیـر: ((ھـارفي النفـح، واألز 1
  .بیتـًا؛ وھي في نفـح الطیـب 84نظـم ھـذه القصیـدة في  2
 )).الزرافـة: ((في نفـح الطیـب 3
  .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الكامـل 4
  .ھـو لھیـب النـار وحرھـا: األوار 5
  )).عـلَّ المشـوق: في أزھـار الریـاض 6
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  ا ـت بهـة حلـغرناط ريـأمذك
  وارـالن  أزرة  ابـالسح ديـأي

   1اـث وبيننـللحدي صـالتخل كيف
  2ارـزخ  حـالة وطافـعرض الف

  نى ك على الوـقطعت إلي وغريبة
  اريـوم السـد بها همـداً تبيـبي

  ا ـأمه دـق تيـال 3هـته طيـتنسي
  ارـاألخب تيـا مـب فيهـوالرك

  جى دـال ا من كل مشتمل ـيقتاده
  ارـن  ذوةــج اه ـا عينـوكأنم

  ت ـصفتخلّ  خاضوا بها لجج الفال
  رارـدر بعد سـوص البـمنها خل

  ا ـت بسعدك من غوائل مثلهـسلم
  ارـلذم  اًـدك حاميـفى بسعـوك

   

                                                
   )).ودونھـا: ((في أزھـار الریـاض 1
 )).وطافـح الزخـار: ((في النفـح 2
 .أي نیتـھ ووجھتـھ 3
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  ة ـك الزمان غريبـك يا ملـوأتت
  ارـة األبصـر نزهـد النواظـقي

  لى ـلحا  1ةـرائق األعطاف موشية
  دارـاألق  دـي اـبدائعه  تـرقم

  ه ـفكأن ا ـأديمه ون ـالعي راق 
  ارـبه ق ـح عن شقيـروض تفت

  ع ـفاق  رفـض وأصـما بين مبي
  ارـنض  ه خاللـال اللجين بـس

  ق ـشاه ى حدائق نرجس ف ييحك
  2ارـاألنه م ـه أراقـفي  ابـتنس


3: 
  ا ـفتألم  وىـالل الهـل أطـتأم

  اـتعلم  وسيما الجوى والسقم منها
   

                                                
  )).رائعـة: ((في أزھـار الریـاض 1
 . وقـد اختصـرت في نفـح الطیـب. بیتـًا تقریبـًا 90نظمـت ھـذه القصیـدة في  2
 .البحـر الطویـل 3
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   1رةـذك رة هاجت له منهـأخو زف
  وأتهما  امغـرد في شعب الـفأنج

      
2: 

  دار   وى منـا دار الهـاك يـحي
  درارـم ة ـبديم اكـوء السمـن

  اًـمشرق طلقاً  ه رباكـوأعاد وج
  وارــالن م ـبمباس  اً ـمتضاحك

  وى ـواله  ةـأمذكري دار الصباب
  3ارضـحيث الشباب يرف غصن ن

  ا ـث كأنمـا الحديـعاطيتني عنه
  ارـعق  ؤوسـني عنها كـعاطيت

  تي ـار صبابـه وإن أذكيت نـإي
  ارـبالتذك د الشوق ـت زنـوقدح

   
                                                

  )).لـھ نـار ذكـرة: ((في نفـح الطیـب 1
وقـد وردت في نفـح . بیتـًا 74ت ھـذه القصیـدة في ونظمـ. البحـر الكامـل 2

وھنـا نھایـة اقتبـاس المطـوالت مـن نفـح الطیـب؛ ثـم یعـود عنـان . الطیـب
  .  لسیـاق النـص في المخطوطیـن

  )).یـروق حسـن نضـار: ((في أزھـار الریـاض 3
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  ة ـر األظعان وهي مشوقـيا زاج
  وأوار  رةــزف ي ـف  اـأشبهته

  ا ـداره  ستيد ولـت إلى نجـحن
  1ارـوالق  ةـهندي ى ـت إلـوصب

  ا ـه برق الحمى واعتادهـشاقت ب
  2زوارـف الكرى بمزارها المـطي

3: 
  وى ـالج  لقد زادني وجداً وأغرى بي

  اـالتفّ الم قدـال الظـبأذي 4اٌلبـذُ
   5]ةـبنان[  ل منهـر وراء الليـتشي

  6اـالكفّ  بـقد حج مخضبة والليل
   

                                                
  )).ھندیـة والغـار: ((في النفـح 1
  : ریـاض ھكـذاورد ھـذا البیـت في أزھـار ال 2

 )).واعتادھا طیـف الكـرى بمـزار *لكنھـا شامـت بھ برق الحـمى ((
 .توجد ھذه األبیات في نفح الطیب، وأزھار الریاض؛ وھي من البحر الطویل 3
  .أي فتائـل المصابیـح 4
  .أضیفـت ھـذه الكلمـة مـن نفـح الطیـب 5
  .ط في الزیتونـةھـذا البیـت وارد في ج، ونفـح الطیـب، بینمـا سقـ 6
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  ا ـالصب 1اً حين ال تنفحـتلوح سنان
  فاطالع  له يسواراً حين تثن 2وتبدو

  وى ـالج قطعت به ليال يطارحني
  فىـة يخـدو وآونـيب  ةـآونـف

  ه ـلسان  دو أشالـت ال يبـإذا قل
  3]اـلفَّ ال يخبو الصبابة إذ[وإن قلت 

  جى الد إلى أن أفاق الصبح من غمرة 
  4اـعرف همن طيب وأهدى نسيم الروض

  مهجتي   لك اهللا يا مصباح أشبهت
  اـوقد شفها من لوعة الحب ما شفَّ

5:  
  وى ـور بقلبي معهد األنس والهزأ

  الـرسائ  النسيم  وأنهب من أيدي
   

                                                
  )).تفـتى: ((في الزیتونـة 1
  )).وُتْبـِدي: ((في النفـح 2
  :ھكـذا  الطیـب  نفـح  في  كتبـت بینمـا  والزیتونـة؛  ھكـذا وردت في ج،  3

  )).ال یخبـو الضیاء بھ كفـا(( :وفي أزھار الریاض، ))ال یخفى الضیاء بـھ كفـا((
 .ح الطیـب؛ بینمـا سقـط في جورد ھـذا البیـت في الزیتونـة ونفـ 4
 .البحـر الطویـل 5
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  الحمى  من و ـومهما سألت البرق يهف
  الـوسائ  اًـدمعي مجيب 1ادرهـيب

  ل ـتعل ي ت شعري واألمانـيا ليف
الوسائال رامـالحي الك أيرعى لي  

  م ـعهدته ا قد موهل جيرتي األولى ك
  2]الـسائ من جاء يوالون باإلحسان

3: 
  رام ـالغ  هـد تملكـق 4اديـقي

  5رامـاق وال يـدي ال يطـووج
  وادي ـالغ  ودمعي دونه صوب
  6امـالحم فوق ما يشدو يوشجو

   

                                                
  )).یبـادْر بـھ: ((في أزھـار الریـاض 1
  .مـا بیـن الحاصرتیـن سقط في المخطوطین؛ وقد أضافھ عنان من نفـح الطیـب 2
ھـذه العبـارة وردت ھكـذا في ج، ونفـح الطیـب؛ بینمـا وردت في الزیتونـة  3

 .واألبیـات مـن البحـر الوافـر). )ومنـھ مثـل ذلـك: ((كمـا یـلي
 )).فـؤادي: ((في الزیتونـة 4
  .أي ال یطلـب 5
  : ورد ھـذا الشطـر في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 6

  )).وشـوقي فـوق مـا یشـكي الحمـام((
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  ؤادي ـف  لم يبرح 1إذا ما الوجد
  المـالس اـا وساكنهـعلى الدني

2: 
  ف ـمهفه  3ومشتمل بالحسن أحوى

  4الوطر قضى رجع طرفي من محاسنه
  اً ـأشباه الرياض محاسن 5فأبصرت

  رـأث  بدا منه لي 6وفي خده جرح
  ا ـذر إنمـالح اسي خذوفقلت لجالَّ

  والحور من أسهم الغنج  به وصب
   هلحظ ويا وجنة قد جاورت سيف 

  7]اللمح بالبصر[من يدمتُ شأنهاومن 
   

                                                
  .؛ وصوبـت مـن نفـح الطیـب))المجـد: ((في المخطوطیـن 1
 .وھي مـن البحـر الطویـل 2
  )).أي أسمـر 3
  .الحاجـةأي  4
 .؛ فصوبـت مـن نفـح الطیـب))فأبصـر: ((في المخطوطیـن 5
 .واألولى أصوب)). حسن: ((ھكذا في نفح الطیب؛ بینما كتبت في المخطوطین 6

 .أصوب
العبـارة المكتوبـة مـا بیـن الحاصرتیـن؛ وردت ھكـذا في نفـح الطیـب؛ بینمـا  7

 . صـوب؛ واألولى أ))اللحـظ والبصـر: ((كتـب في المخطوطیـن
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  ا ـوإنم  اًـن جرحـللعيني َلبـخَتَ
  رـالقم  بدا كلف منه على صفحة

        
1: 

   3شيمتي  في الجود والجود 2يااليمي
  5مولدي  يوم 4ت على آثارهاـجبل

  نى ـبالغ  دـلَّأخَ أني وـذريني فل
  ديـي تـلكنت ضنيناً بالذي ملك

6: 
  رؤ ـام ه أني ـالل م ـعل  دـلق

  بـالقشي افـالعف وبـأجرر ث
  ه ـأجفان  الدهر ض ـم غمـفك

  قداحي بوصل الحبيب  ازتـوف
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
 )).والئمـتي: ((، وفي أزھـار الریـاض))أالئمـة: ((في نفـح الطیـب 2
  )).شیمـة: ((في النفـح 3
  )).إیثارھـا: ((نفسـھ، واألزھـار 4
 )).مولـود: ((ھكـذا في الزیتونـة ونفـح الطیـب؛ بینمـا حرفـت في ج؛ فكتبـت 5
 .البحـر المتقـارب 6
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  ة ـغفل يـف  كـل رقيبــوقي
  بـه الرقيـاف اإللـأخ تـفقل

   1     
2: 

  به   للصبا قد ونتومسرى ركاب 
  اـنزوعه رابـسحب للت نجائب

  ا ـحداته  سيوف البرق أيدي تسلُّ
  اـدموعه طاهامن س فتنهل خوفاً 

 
  اء حقوقه ـف الشفـوال مثل تعري

  اـول جميعهـان فيه للعقـد بـفق
  هى ـد النـبمرآة حسن قد جلتها ي
  اـبديعه  هـاح فيـه يلتـفأوصاف

   

                                                
ویعتبـر ھـذا الكتـاب مـن . كتـاب حقـوق المصطـفى: امـل ھـوعنوانـھ بالك 1

أشھـر الشفـا بتعریـف الكتـب الـتي وضعھـا الفقیـھ القـاضي عیـاض بـن مـوسى 
  .م1149/ھـ544السبـتي؛ المتـوفي بمراكـش سنـة 

  .البحـر الطویـل 2
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  ا ـهنُّجِيد داـداء والمـوم اهتـنج
  اـتذيعه راع ـوأسرار غيب والي
  ال ـلقد حزت فضال يا أبا الفضل شام

  اـالبرايا شفيعه فيجزيك عن نصح
  ه ـلشرح ى دـن قد تصـوهللا مم

ـاه من غفلباـمطيعه  المعاني ر  
  ة ـلت منه وحكمم مجمل فصـفك

  اـاج منه تشيعهـاإلدم مـكت إذا 
  ا ـهدو خاللـمحاسن واإلحسان يب
  ربيعها زهر البطاح عن 1رتَكما افْ

  2ةًومرَأ  إذا ما أصول المرء طابت
  اـفروعه ا ـأن أشبهته فال عجب

  ا ـتنيله انـالزم  ألعالم ت ـبقي
  3اـتروعه هدى وألحداث الخطوب

   

                                                
  .أي ابتسـم 1
 .أي األصـل 2
ریـن بیتـًا مـن نفـح الطیـب؛ ألنھـا نقلـت ھـذه القطعـة مـن قصیـد؛ ذات عش 3

  .غیـر موجـودة في المخطوطیـن
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1:  

   2دانـي  وىـل الهـالي بحمـم
  يدانـالت  وزـما أع دـن بعـم

   3انـن زمـو مـت أشكـأصبح
  انـلى أمـع  هـت منـب ا ـم

  ان ـتسجم ك ـعيني ال ـب ا ـم
  انـكالجم   ضـيرف   عـوالدم

  وان   كــف عنـاداك واإللـن
  4وانـك  دهـبع  نـد مــعوالب

  هوان   نـم سـالنف 5ةـا شقـي
  وانـاله ر ــأبح  في  6جـلج

   
                                                

 .ھـذه األبیـات مـن مخلـع البسیـط 1
 )).یـداني: ((ھكـذا في الزیتونـة؛ أمـا في ج فكتبـت 2
 .؛ وھـو أسلـم))أصبحـت أشكـو إلى زمـاٍن: ((في أزھـار الریـاض 3
  )).كـواني: ((في األزھـار 4
 )).شقـوة(: (في األزھـار 5
بینمـا كتبـت في . ؛ وصوبـت مـن ج))یحـج: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 6

  )).َلَجْجـُت: ((أزھـار الریـاض
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  ان ـواك ثـن هـع 1نـيث م ـل
  3انـكف  دـق 2وبـة القلـبغي يا 


 4 
 
    

   
    
5.

     


   


         

                                                
  )).لـم یثـنـني: ((في األزھـار 1
 .؛ وھـو أسلـم))القلـب: ((نفسـھ 2
  )).كفـاني: ((نفسـھ 3
 .ھـذه الكلمـة أضافھـا عنـان 4
  )).نطقـت: ((في ج 5
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     1   

                                                
  .؛ وصوبھـا عنـان))توقـدون: ((، وفي الزیتونـة))رقـدنت: ((في ج 1
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1        

      
   



2       
   3 
4 
  
      

      
      


                                                
 )).مـالي: ((حرفـت في المخطوطیـن فكتبـت 1
 .؛ وصوبـت مـن الزیتونـة))وألـوان: ((في ج 2
  )).البـت عـني: ((في ج 3
 .أضافھـا عنـان 4
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 1.    
      

  
 

    
      
       
       
2،
       

      
3 

         
  
       

                                                
 .بدیـع الزمـان الھمـذاني، وحسـان بـن ثابـت األنصـاري: یقصـد 1
  )).استدعـا(: (في الزیتونـة 2
 )).سـور: ((نفسـھ 3
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    1.
       

    


 
       
       
      2 

3
4: 

                                                
؛ ألن ابـن ))وسبعیـن: ((حرفـت في المخطوطیـن؛ فكتـب. م1367: الموافـق لـ 1

  .ھـ776الخطیـب تـوفي في سنـة 
  )).جانبـًا سـورة: ((حرفـت في الزیتونـة فكتبـت 2

  .یوجـد ھنـا فـراغ بقـدر كلمـة؛ غیـر واضحـة  3
  .البحـر الطویـل 4
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ا ـا أو سمعتمـأبصرتم هل خليلي  
  دـعبي ه ـإلي يرم من تمشـبأك

     
   1   


     2
 
3

 
       
         
       
        
     

                                                
  )).كامـلال: ((في ج 1
 .؛ واألولى أسلـم))المتطلـع: ((ھكـذا في الزیتونـة؛ بینمـا كتـب في ج 2
 .سقطـت في ج، وكتبـت في الزیتونـة 3
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 1    
      
   
         
      
   
 

 
    2

3 . 
     ***  

)) ] (([.4    
   

                                                
 .؛ واألولى أصـوب))لمراكـب((ھكـذا في ج؛ وفي الزیتونـة  1
 )).ثالثـة: ((طویـل فجعلھـا. صوبھـا د 2
  . م1332الموافـق لـ  3
نـص األصـلي؛ وھـى تشیـر إلى الترتیـب والتصنیـف وردت ھـذه العبـارة في ال 4

  .الـذي وضعـھ ابـن الخطیـب لكتـاب اإلحاطـة
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1  
***  
 

 
  

 
      

 

 
        

       
 

 
   

                                                
  .دیر نبـوز 1673: ھنـا یبـدأ مخطـوط اإلسكوریـال رقـم 1
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1. 

    *** 
  
  

   

                                                
  .م1145الموافـق لـ   1
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1؛ 
 

 
2 

        3 .
       

 
 4:   
5. 

   

                                                
وھي بلـدة متوسطـة الحـال؛ وتتواجـد في الجنـوب  Ecija: تسـمى باإلسبانیـة 1

؛ وتربـض عـلى ضفـة نھـر شینیـل؛ الـذي ھـو في الحقیقـة الغـربي مـن قرطبـة
  .فـرع مـن فـروع نھـر الـوادي الكبیـر

 .ھـذه الكلمـة وردت في مخطـوط اإلسكوریال؛ بینما سقطت في الزیتونة وج 2
  )).من بیت أھل العلم والدین: ((ھكذا في اإلسكوریال؛ بینما كتبت في المخطوطین 3
ھنـا؛ ھـو أبـو جعفـر أحمـد بـن الزبیـر؛ صاحـب كتـاب  المقصـود باألستـاذ 4

وقـد خصـھ ابـن الخطیـب . م1308/ھـ708صلـة الصلـة؛ المتـوفي سنـة 
 .بترجمـة في اإلحاطـة

 . ھـذه العبـارة واردة في اإلسكوریـال، و ج؛ وساقطـة في الزیتونـة 5

     

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


824 
 

 
     

       

1

     
2:))الًـل عليـدى األصيـم لـا للنسيـم((  
 

   ـمبأرضه م إذا ألم ـتى النسيـح
  والـونح  ةـه رقـعلي  واـخلع

      

3. 

   

                                                
  )).بـن: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي المخطوطیـن 1
  .بحـر الكامـلال 2
نقلـت ھـذه الفقـرة المحصـورة مـا بیـن حاصرتیـن مـن . م1241الموافـق لـ  3
  .بینمـا ھي ممحـاة ومطموسـة في اإلسكوریـال. ج
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   1    
  

 
2 

 
 

3: 
نَ ىبقضوا في ر4]مرساه ففي القلب[د ج   

  اهـمغن  مثَ مـبصرتُاْوا إن ـوغنّ
   

                                                
  .في اإلسكوریال؛ یوجد بیاض في موضع العبارة المحصورة بین الحاصرتین 1
  .سقطـت في اإلسكوریـال 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).وفي الـحي مربـاه: ((وطیـن؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتـبھكـذا في المخط 4
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   مىـالح ذلك د أما ـذه نجـأما ه
  اهـأذن 1تمت عيناه أم صيمعل فه

  ه ـره باتشامـذك  وفيـي وهـدع
  اهـتوفي  ل أنـواه قبـه ون ـدي

  ا ـالعن  فمن  وةـوه سلـوال تسأل
  2وداهـرياضة من قد شاب في الحب ف

بحبـه فؤادي  3ىلَأيحسب من أص   
  اهـحاش اه ـعنه حاش 4وـأسل أني

  ه ـل ىوف 5متى غدر الصب الكريم
  اهـتالف الحزين بلـلف القوإن أت

  ه ـب وصرحوا  وإن حجروا معناه
  اهــبمعن  قـأح اه ـمعن  إنـف

  ه ـسيوف الغرام  اً عيسـويا سابق
  اهـيخش  الحب يخشاه في إذا وكّل

   
                                                

 .؛ وبھـا صوبـت))صـّم: ((ھكـذا في الزیتونـة؛ أمـا اإلسكوریـال، وج؛ فكتبـت 1
  .أي معظـم شعـر الـرأس؛ في جھـة األذن 2
 )).أبـلى: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في ج، والزیتونـة فكتبـت 3
  .؛ وھـو أسلـم))بـأني سأسلـو: ((طویـل. جعلھـا د 4
 )). الكئیـب: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في ج؛ فكتبـت 5
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  رى ـوالس  ذابت من الوجد فقد أرحها
  اهايـبق أو اـعظمه ق إالّـولم يب

  ى منَ  من 1فيويا صاحبي عج بي على الخَ
  2اهـبأني ألق نـني لي مـالتع اوم

   3نيـلعل العقيق  وادي وعرج على
  4أواهـس مـأسايل عمن كان باألم

  ه ـن بعيشفد سلـالي قـل لليـوق
وعـمقطعناه العذول على رغم ر  

  أرجوه أم العمر ينقضي هل العود
  ذي أتمناهـال ضىـقْي فأقضي وال

 
   

                                                
: والَخْیـف لغـة. الموضـع الـذي أقیـم فیـھ مسجـد مـنى: یقصـد بالَخْیـف ھنـا 1

لـذا سـمي مسجـد . مـا ارتفـع عـن مجـرى السیـل وانحـدر عـن غلـظ الجبـل
 .ـنَي في سفـح جبلھـامـنى بھـذا االسـم ألنـھ ُب

  : طویـل ھـذا الشطـر؛ فجعلـھ. صـوب د 2
  .؛ وھـذا اسلـم))ومـا للتعـني لي بـأني ألقـاه((

 )).فإنـني: ((ھكـذا في اإلسكوریـا؛ بینمـا كتبـت في المخطوطیـن 3
 )).سكنـاه: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتبـت في المخطوطیـن 4
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1: 
  ا ـيالر نجد معطرة ىرت من ربس

  اـة يحيـا قلبي وآونـوت لهـيم
  ة ـبليل  األراك افـح أعطـتمس

  اـمية اللَّـوتنثر كافوراً على الترب
  مريضة   في حجر الرياض 2ومرتد

  3يحيا  يكن  فتحيي بطيب العرف من لم
  رة ـسح  ةـبأنفاس األحب 4وبشرت

  جريا  فيسرع دمع العين في إثرها
  ه ـره بنعيمـذك راًـده اهللا 5يسقن

  اـسقي ن فكم لجفوني عند ذكراه م
  ه ـق وحسنـاألني اهـمحي 6نيـمل

  ال أحمل النأيا قد كنت ومن خلقي 
   

                                                
 .البحـر الطویـل 1
  )).ترتـد: ((طویـل. لھـا دجع 2
 )).فنحیـا: ((؛ ألنھـا كتبـت في مخطـوط اإلسكوریـال.صوبھـا عنـان 3
 )).وبشـرى: ((طویـل. جعلھـا د 4
  .؛ وھـو أسلـم))سـقى: ((طویـل؛ فجعلھـا. صوبھـا د 5
  )).ونـآني: ((طویـل. جعلھـا د 6
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  دا ـغ  وبي رشأ من أهل غرناطة
  اـباللقي ل ـويبخ ود بتعذيبيـيج

  رة ـنظ أولـب 1ياني فأصابنـرم
  اـالرمي أ ـعلم الرش فيا عجباً من

  ه ــوره وكأنـمي نـدد جسـوب
  اًـملي  ة شمس قابلت جسديـأشع

  تصور لي من عالم الحسن خالصاً 
  الدنيا  عجب أن كان من عالم فمن

  ه ـوهم بأن يرقى إلى الحور جسم
  اــحلي هـوحملت اً ـكتب ه ـفثقلت

  رنا  أو جاح إذا ما انثنى أو الح أو
  والضيا  ب واألقمار والمسكضسبا القُ

  ينشر وصله  كانراً ـرعى اهللا ده
  2]طيا  برود طواها البين في صدره

   

                                                
 .؛ وذلـك أسلـم))فصابـني: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .قصیدة المحصورة بین حاصرتین وردت فقط في مخطـوط اإلسكوریالھذه ال 2
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1: 

  ا ـة بستـد كل نفحـعن يإن ل
  اـاسمينالي  من الورد أو مننِ 

  نى ـأتم   ةــوالتفات رة ــنظ
  اـتلين ت فيماـوني حللـأن تك

      
        2 ،


      
3 

   

                                                
 .البحـر الخفیـف 1
 )).یكنـد: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في الزیتونـة فكتبـت 2
  .البحـر الطویـل 3
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  ا ـتبسم  الصباح اك أم نورـمحي
  اـتنسم  1احـاك أم نور األقـوري

  ة ـشيم نفحة رق فمن شم من ذا 
  مبسما  ومن شام من ذا لمحة راق

  
 ﴿﴾2. 


       

     
      
3 
4 

        
       

                                                
  )).أقـاحي: ((طویـل. جعلھـا د 1
ْم آَیـاِتي َفـَال ُخِلـَق اإلْنَسـاُن ِمـْن َعَجـٍل َسُأوِریُكـ [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

 .37: سـورة األنبیـاء؛ اآلیـة. )َتْسَتْعِجُلـوِن 
 )).للمعاطـرة: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في ج والزتونـة فكتبـت 3
  )).العلـم: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ بینمـا كتبـت في اإلسكوریـال 4
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    1،
  2،
  
3،

        
4،

       
5،     
 

6،7 ،
      8   

                                                
الـذي ال : ((ھكـذا وردت ھكـذا في  الزیتونـة وج؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 1

 )).یناظـر وال یناضـل
استعطاف : ((في المخطوطین ھكذا؛ أما في اإلسكویال فكتبت العبارة ھكذا 2

  )).واستلطاف
  .وردت في اإلسكوریـال؛ وسقطـت في المخطوطیـن 3
 .أضیفـت مـن المخطوطیـن 4
 )).لألعـالم: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ وأمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 5
 .أضیفـت مـن المخطوطیـن 6
  .ھـذه العبـارة وردت في اإلسكوریـال وفي ج؛ بینمـا سقطـت في الزیتونـة 7
 )). آمـرك: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتبـت في المخطوطیـن 8
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1: 

  راض ـمن اعت ا على الحبيبـفم
  راضـالم ب تصرف فيـوللطبي

  ه ـلمطلوب   رءـل المـد يرحـق
  لـالراح  ب المطلوب فيـوالسب

  
      


        ﴿
 ﴾2،     

   3   
   
      

                                                
 . ثمة اضطراب في ھذه القطعة التي یبـدو فیھا البیت الثاني من البحر البسیط 1
ُیـْؤِتي الِحْكَمـَة َمـْن َیَشـاُء َومـْن ُیـْؤَت الِحْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتَي  [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 2

  .269: سـورة البقـرة؛ اآلیـة. )ُأوِتَي َخْیـرًا َكِثیـرًا َوَمـا َیّذّكـُر إّال ُأوُلـوا األْلَبـاِب 
. وكتبھـا د)). شبھـًا: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في ج، والزیتونـة فكتبـت 3

  .ویبـدو أن ھـذا صحیـح)). تنبیھـًا: ((طویـل
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1: 

  ا ـمغاربه ي وفي الشرق كأس وف
  دمـوفي وسط السماء ق رط ـق

  


       
    2؛   3 
        
4 

                                                
  .البحـر الطویـل  1
عـن النـبي  - رضي اهللا عنـھ -عـن حكیـم بـن حـزام : ورد ھـذا الحدیـث ھكـذا 2
مـن الیـد السفـلى؛ وأبـدأ  الیـد العلیـا خیـر(( : قـال –صلى اهللا علیـھ وسلـم  -

بمـن تعـول؛ وخیـر الصدقـة مـا كـان عـن ظھـر غـنى؛ ومـن یستعفـف یعفـھ 
  . متفـق علیـھ؛ واللفـظ للبخـاري)). اهللا؛ ومـن یستغـن یغنـھ اهللا

  .؛ وصوبـت مـن ج))بالمقـام: ((في اإلسكوریـال 3
 .أضیفـت مـن ج 4
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123 
         
4: 

  فوق السماء وفوق الزهر ما طلبوا 
  واـنزل ة ـايـا أرادوا غـم 5وإذا

      

       

                                                
عـلي بـن عمـر الدارقطـني الشـافعي؛ ولـد  ھـو الحافـظ اإلمـام أبـو الحسـن 1

م، وتـوفي ببغـداد 919/ھـ306ولـد بدار القطـن ـ حي مـن أحیـاء بغـداد ـ سنـة 
مـن اقطـاب أئمـة الحدیـث؛ وھـو أول مـن صنـف القـرآت، . م995/ھـ385سنـة 

ادیـث والعلـل الـواردة في األح(، ))السنـن: ((مـن مؤلفاتـھ. وسـن لھـا أبوابـًا
في )) والمختلـف والمؤتلـف((، ))والمجتـبى مـن السنـن المأثـورة((، ))النبویـة

 )).والضعفـا((الحدیـث، 
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكویـال 2
، ثـم ))أبـوه: ((ذكـر عنـان أن ھـذه الكلمـة؛ وردت في المخطوطـات الثالثـة 3

نـھ؛ غیـر أنـھ لـم یلحـظ أن اجتھـادًا م)) أبـاه: ((سـعى إلى تصوبھـا؛ فكتـب
الكلمـة مبنیـة للمجھـول؛ ویمكـن أن تصبـح صحیحـة في المخطوطـات؛ إذا 

  .واللـھ أعلـم)). ُیْحَبـُس أُبـوُه: ((قرئـت مشكولـة ھكـذا
  .البحـر البسیـط 4
  .؛ وھـي أسلـم))وھـم إذا مـا: ((طویـل. جعلھـا د 5
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      1،

      
2: 
   3هـتقيتالداً ـو كان رمحاً واحـفل

  ثـوثال  انـوث ح ـرم  هـولكن
  اني ـالمث هـت بشيمتـن لعبـوم[ 

  4]ثـالمثال  ر بهـأن تطي رىـفأح
       

      
5: 

   

                                                
إّنُھ ِمـْن * ا أّیَھا الَمُأل إّني ُأْلـِقَي إَلّي ِكَتاٌب َكِریٌم َی [: تأثرًا واقتباسًا لقولھ تعالى 1

  . 30ـ  29: سورة النَّْمل؛ اآلیتان. )ُسَلْیَمـاَن َوإّنـُھ ِبْسـِم الّلـِھ الّرْحَمـِن الّرِحیـِم 
  . البیـت األول مـن البحـر الطویـل؛ أمـا الثـاني فمـن البحـر الوافـر 2
: ةـ، وفي الزیتون))الستنیتـھ: ((ت في جـا كتبـال؛ بینمـذا في اإلسكوریـھك 3

 )).لمـا التقیتـھ((
ورد ھـذا البیـت في اإلسكوریـال بعـد كلمـة االنفطـار؛ المذكـورة في الجملـة  4

 .الموالیـة؛ بینمـا كتبـت البیـت في موضعـھ ھـذا في الزیتونـة، و ج
  .الكامـل 5
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   1ذان  لـت جواهرنا أوايل قبـكان
  2وانـث  ارت بالتحولـن صاآلـف

  ة ـكثيف وراء الحسن وهي وجدت
  انــفي األذه  اآلن 3نـفوجوده

  


      
      
      

   
 4       

      
       



                                                
  )).ذا: ((في اإلسكوریـال 1
 )).تبیـدان: ((في ج 2
  )).فوجودھـأ: ((في الزیتونـة 3
  .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن 4
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1.2 
      

       
 3       

4     
      5 .
  
   6
7: 

   

                                                
وأصـل المثـل أن ثالثـة صیادیـن خرجـوا . یقـال ھـذا المثـل للتنویـھ باألفضـل 1

فأسـرع . للصیـد؛ فاصطـاد األول أرنبـًا، والثـاني ظبیـًا، والثالـث حمـارًا وحشیـًا
فالتفـت إلیھمـا الثالـث؛ . تبشریـن؛ ومتفاخریـن بمـا اصطـاداهاألول والثـاني مس

كـل : ((الـذي اصطـاد حمـار الوحـش ـ وھـو األكبـر واألعظـم واألھـم ـ ثـم قـال
وبذلـك . والفـرا ھـو اسـم أیضـًا لحمـار الوحـش)). الصیـد في جـوف الفـرا

   . معـًایكـون مـا اصطـاده الثالـث  یفـوق األرنـب والظـبي 
واختـار عنـان )). یحـزم: ((وفي المخطوطیـن)). یرحـم: ((في اإلسكوریـال 2

  .یزحـم كمـا ورد في النـص: ((كلمـة
 .؛ فصوبـت مـن ج))وھـذا: ((في اإلسكوریـال 3
  )).الملـوك: ((في ج، والزیتونـة 4
 )).یستغلـب: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ بینمـا كتبـت في اإلسكوریـال 5
 .وردت في اإلسكوریـال فقـط 6
 .البحـر الطویـل 7
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  ق ـأحم  اء أن يلهو بلحيةـإذا ش
  قـلحاْال له ـثم قي ارـأراه غب

  
     

1


       
  
2 3: 

   4ليـر بأهـوا ذاك سحـوقال
  اءـان الهاء بـي مكـت وفـفقل

   

                                                
 .ھـذه الكلمـة سقطـت في اإلسكوریـال 1
  )).بیـن: ((وردت ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في المخطوطیـن 2
  .البحـر الوافـر 3
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))باھـلي: ((طویـل. جعلھـا د 4
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1:  

 ال ـاب الجمـن ثيـان لبسـمع

 دوداـا الغانيات القـزت لهـوه
 د ـاب عبيـداً ثيـعبي ون ـكس

 داًـبلي ا ـد لديهـحى لبيـوأض
     2 

    3   
    

      
4: 

   ـاألولي  نــالذاهبي في 
 رايـبص لنا من القرونـن  

   
                                                

  .البحـر المتقـارب 1
 )). وإنھ أیك ـ وإذا یك: ((د أن جاءت في المخطوطات الثالثةصوبھا عنان؛ بع 2
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 3
  .مجـزوء الكامـل 4
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   وارد ــم  تـرأي ا ـلم
  ادرـمص  لها سـللموت لي

  ا ـمح  ال ي ـأن ت ـأيقن
  رايص حيث صار القوملـة 

  
        

     1 

      

      

2: 

  ة ـاعفمض اً ـك أضعافـلبيك لبي
  رمـالك  ولكن داعي ت ـإني أجب

   

                                                
 )).أرغـف: ((حرفـت في اإلسكوریـال فكتبـت 1
  .البحـر البسیـط 2

     

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


842 
 

  ه ـل  د أمر ال مردـمن المج ىأت
  1دمـالق ى فيه ال عل أمشي على الرأس

2: 
  ع ـأستطي  و أنيـت ولـكتب[

  رـالبش نـدرك بيـالل قـإلج
   يلـأنم  راعة منيددت الـق

  4]رـالبص  وادـالمداد س 3وكأن
  
    


5 
      6 

7، 

                                                
  .؛ وصوبـت مـن اإلسكوریـال))قـدم: ((في المخطوطیـن 1
 . البحـر المتقـارب 2
 .؛ وذلـك مـن أجـل سالمـة الـوزن))كـأن: ((ـل الـواو؛ فغـدتطوی. حـذف د 3
  .بینـا كتبا في ج، والزیتونة بنثر مرسلھذان البیتان وردا ھكذا في اإلسكوریال؛  4
  .أضیفـت مـن اإلسكوریـال 5
 )).إسماعیـل: ((ھكـذا في ج؛ أمـا اإلسكوریـال فكتـب 6
: ؛ وفي اإلسكوریـال))الغزمـوني(: (ھكـذا في الزیتونـة؛ أمـا في ج؛ فكتبـت 7

 )).القزمـومن((
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      1.
      
         
      
  2    

      
  
     

      3 
      


   4 
     

      
 

                                                
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في الزیتونـة 1
 .سقطـت في المخطوطیـن 2
  .سقطـت في المخطوطیـن 3
  .وردت في اإلسكوریـال والزیتونـة؛ بینمـا سقطـت في ج 4
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    1 
2  

      
3
     4   
       



      

      


      

                                                
رقـم الحلـل في ((والمعـروف أن كتـاب )). الـدول: ((حرفـت في ج؛ فكتبـت 1

 . ھـو كتـاب البـن الخطیـب)) لـدولنظـم ا
 )).مفتاح اإلحسان في اصطالح اإلحسان: ((ورد اسم ھذا الكتاب في ج ھكذا 2
 )).المباركـون: ((في اإلسكوریـال 3
 )).أخبرنـا وأنبأنـا: ((نفسـھ 4
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1،


      
      

2: 
  ا ـويذوب ظرف ة ـروع ركانـي

  المـغ  خ أمـدري أشيـا تـفم
 3     
4

5: 
   

                                                
 .أضـاف عنـان ھـذه الكلمـة 1
  .البحـر الوافـر 2
 )).بمقطعـات: ((وفي اإلسكوریـال، ))بمقاطـع: ((ھكـذا في الزیتونـة، وفي ج 3
  )).نسخنـاه: في المخطوطیـن 4
 .البحـر الكامـل 5
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  ت ـوال انثن زهرتيه لم تزو إحدى
  هـتحوي ما  عـن نورها وبديـع

  ه ـجفن  قـغلي رام  دـق  هـلكن
  هـيرمي ذيـبالسهم ال ب يـليص

  


 
      

    1،
       
      
      

2
     
     

                                                
 .ھـذه العبـارة ساقطـة في اإلسكوریـال 1
 )).جلـة: ((في اإلسكوریـال 2
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1 ،      

2.
    3، 

        

4، 5 


       
      

                                                
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 1
 .سقطـت ھـذه العبـارة في المخطوطیـن 2
  .ھكـذ 3
 )).ویصـمي: ((في المخطوطیـن 4
  .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 5
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1: 

  م ـه لعظيـوإن 2صـا بحمـقسم
  مـت إبراهيـام وأنـهي المقـف

  
 3    

       
4

5 
6: 

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
مدینـة إشبیلیـة؛ ألن جنـد الشـام عندمـا : المقصـود بحمـص في ھـذا البیـت 2

استقـروا بھـا؛ عنـد دخولھـم األندلـس مـع بلـج بـن بشـر؛ شبھوھـا بحمـص 
 .الشـام؛ فصـاروا یطلقـون ھـذا االسـم علیھـا

  )).بالحاضـرة((: في المخطوطیـن 3
  .سقطـت في المخطوطیـن 4
المقصـود ھـو الخلیفـة الموحـدي؛ أبـو یعقـوب یوسـف بـن عبـد المؤمـن بـن  5

إلى سنـة . م1162/ھـ558عـلي؛ الـذي حكـم المغـرب واألندلـس مـن سنـة 
 .  م1184/ھـ580

 .البحـر الطویـل 6
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  والعرض  بالطول األرضأمعشر أهل 
  رضـادي في القيامة والعـذا أنـبه

  ه ـت أهلـك ما أنـد قال اهللا فيـفق
  نقض  بال  ه فيكـم اللـبحك ىفيقض

  ه ـبقول اللـذو الج  ىعني  اكـفإي
  ف في األرضـليوس  اـك مكنـكذل

  


       
     
1     
        

    2  
     
    3، 

                                                
 .سقطـت في اإلسكوریـال 1
  .سقطـت في المخطوطیـن 2
المعركـة الـتي دارت بیـن المسلمیـن والنصـارى؛ في : یقصـد بكاینـة العقـاب 3

 Lasوتسـمى باإلسبانیـة . م1212ھـ الموافـق لیولیـھ 609صفـر مـن عـام 
Navas de Tolosa  حـدث ذلـك في ھضبـة سانتـا إلینـا الموجـودة شمـال
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    1   
      
  


2 

  
   

                                                                                                 
آنئـذ ـ الخلیفـة الموحـدي وكـان یقـود جیـش المسلمیـن ـ . غـربي مدینـة أبـدة

الناصـر لدیـن اللـھ؛ وفي المقابـل یقـود جیـش النصـارى ملـك قشتالـة ألفونسـو 
وقـد انھـزم الموحـدون في ھـذه المعركـة ھزیمـة مؤلمـة؛ بحیـث تعتبـر . الثامـن

  .  عالمـة بـارزة في انحـدار الدولـة الموحدیـة في طریقھـا إلى الـزوال
 .؛ وصوبھـا عنـان))الكتـب: ((ي المخطوطیـن، وفي اإلسكوریـالكتبـت ف 1
  .م1243الموافـق لـ  2
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  هـوفات


  1،
      

2،
  

 

   *** 
  
  

   

                                                
  .م1241الموافـق لـ  1
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكویـال 2
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1؛ 

 
  

 
      

       2 
      

        
3   4 

       
      

        

                                                
وتوجـد . ھـذه الترجمـة وردت في اإلسكوریـال؛ ولـم تـرد في المخطوطیـن 1

 .ترجمتـھ أیضـًا في نفـح الطیـب
 )).تظاھـر: ((في النفـح 2
 ...)).وشمـر للعلـم وطلبـھ فكـان وظیفـة الكفیـف: ((نفسـھ 3
  )).وظیفـة: ((نفسـھ 4
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     1 
 

 
 

2: 
رسذاك الخال في صفحة الخد  3سلوا م  

  متى رقموا بالمسك في ناعم  الـورد
  غصن القـد  منها لفتنـتي  4ومن هو

  وأودعـه  رمانـتي ذلـك النهــد
   6القضب اللـدان  بوصلهـا 5ومزمتي

  الحسن من  ذلك القـد 7إلى أن أعزر
   

                                                
   )).اإلفـادة: ((في النفـح 1
  .البحـر الطویـل 2
  )).حسـن: ((في النفـح 3
  )).ومـن ھـزَّ: ((نفسـھ 4
 .؛ وھـذا أصـوب))وَمـْن َمتَّـَع: ((نفسـھ 5
 )).بوصفھـا: ((نفسـھ 6
 .؛ وھـذا أصـوب))أعـرن إلى أن: ((نفسـھ 7
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   فتـاة  تفـت  القلـب  مني  بمقلـة
  لـه رقة الغزالن في سطوة  األسـد

  تمنيـت أن  تهــدي إلى  نهودهـا 
ده1فقالـت رأيـت البدر يهـداه  أو ي  

  بـد  من الجـنى  2فقلـت وللرمـان
  3فتاهـت وقالت باللواحـظ  ال األيـد

   4فقلـت ليـس للقلب عندك  حاصـل
  قلـوب الناس كلهـم عنـدي 5وقالت

  دك في الهوى اجعليني من عبي 6وقلت
  فقالت  كفـاني كم  لحسني من عبـد

  7إذا شئت أن أرضاك عبداً فمت هوى
  واصبـر على ألـم الصـد 8وال تشـكي

   

                                                
  )).یھـدي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).أللرمـان: ((في النفـح 2
  )).األیـدي: ((طویـل. جعلھـا د 3
 )).  فقلـت ألیـس القلـب عنـدك حاصـال: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 4
 )).فقالـت: ((نفسـھ 5
 )).فقلـت: ((نفسـھ 6
  )).جـًوى: ((نفسـھ 7
 .؛ وھـذا أسلـم))وال تشتـكي((: نفسـھ 8
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  ألم تـر أن النحـل يحمـل ضرهـا 
  ألجل الذي تجنيـه من خالص الشهد

  كذلك بذل النفيس سهل لـذي النُّـهى 
  لما يكسـب اإلنسان من شرف الحمد

  1أزجاتـه   طالمـاألسـت  تـرى  
  أضـاع كريم المال في طلـب المجد

2: 
  عـرج عـلى بـان العذيـب ونـاد 

  حـل  فـؤادي 3وأنشـد فديتـك  إن
  وإذا مررت على المنـازل بالحـمى 

  فاشـرح  هنالك لوعـتي وسهـادي
  إيـه فديتـك يا  نسيمـة خبــري 

  دياألحبـة والحـمى والــوا 4أرب
   

                                                
  :ورد ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 1

 .؛ وھـذا أسلـم))ألسـت تـرى كـفَّ ابـن جانـة طالمـا((
 .البحـر الكامـل 2
  .؛ وھـذا أسلـم))أیـن: ((في النفـح 3
  )).كیـف: ((نفسـھ 4
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  يا سعـد  قـد بان العذيـب وبانـه 
  فانـزل فديتـك  قد بـدا  إسعـادي

  خذ فـي البشـارة مهجتي يومـا إذا 
  1بـان العذَيـب ونـور حسنه سعادي

  قد صح عيدي يوم أبصـر  حسنهـا 
  وكـذا الهـالل عالمـة  األعيــاد
  

2: 
  عـلي لكـل ذي كـرم  ذمـام 

  ولي بمـدارك المجـد  اهتمـام
 وأحسـن ما لـدي لقـاء  حـر  

  3وصحبتـه معشـر بالمجد هـام
  وإني حيـن أنسـب من أنـاس 

  4على قمـم النجـوم لهـا مقـام
   

                                                
 .؛ وھذا أسلم))سعادبان الُعَذْیُب ونوُر ُحْسِن : ((ھكذا ورد ھذا الشطر في النفح 1
 .البحـر الوافـر 2
  .؛ وھذا أسلم))وصحبة معشر بالمجد ھاموا: ((ھكذا ورد ھذا الشطر في النفح 3
  )).لھـم مقـام: ((نفسـھ 4
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  يميل بهـم إلى المجـد ارتيـاح 
  1بشارتهـا المـرامكمـا مالـت 

  بـرداً  2هم لبسـوا أديـم القيـل
  الظـالم  3ليسفـر من  مرادهـم

  أرضا  4هم جعلـوا متون العيـش
  5فمذ عزموا الرحيـل فقـد أقـام

  فمـن كل البـالد لنا  ارتحـال 
  وفي كـل البـالد  لنـا  مقـام

   6وحـول موارد العليـاء  منهـا
  لنا مع كـل ذي شـرف زحـام

  سهامنـا غرض المعالي  تصيب
  إذا ضلـت عن الغوص السهـام

   

                                                
  )). بشاربھـا المـدام: ((حـفي النف 1
 )).اللیـل: ((نفسـھ 2
  )).عـن أدیمھـم: ((نفسـھ 3
 .؛ وھـو أصـوب))العیـس: ((نفسـھ 4
   .؛ وھـذا أصـوب))فقـد أقامـوا: ((نفسـھ 5
  )).منـا: ((نفسـھ 6
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  وليـس لنا من المجـد  اقتنـاع 
  1ولـو أن النجـوم لنـا  قيــام

  ننـزه عرضنـا عن كل  لـوم 
  فليـس يشيـن سؤددنـا مـالم

  ونبـذل ال نقـول العـام مـاذا 
  سواء كان خصـب  أو حطـام

  إذا ما المحـل عـم بـالد  قوم 
  فجـاد بنـا الغمـام أثبنـاهـا 

  وإن حضـر الكـرام ففي  يدينا 
  مـالك أمورهـم  ولنا الكـالم

  وفينـا المستشـار بكـل علـم 
  ومنا الليـث والبطـل  الهمـام

  فميـدان  الكـالم  لنـا  مـداه 
  وميـدان الحـروب بنـا يقـام

  كال األمريـن ليـس له  بقـوم 
  سوانـا يـوم  نازلـة  تمــام

   
                                                

  )).خیـام: ((حـفي النف 1
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  دم المـداد بكل طـرس  يريـق
  وليـس سوى اليراع لنا  سهـام

  ونكتـب بالمثقفـة  العــوالي 
  بحيـث الطـرس لبات  وهـام

  إذا عبست وجـوه الدهـر منـا 
  إليهـا فانثنـت ولهـا انتقــام

  لقد علمت  قلـوب الـروم أنـا 
  أنـاس ليـس يعوزنـا  مـرام

  وليـس يضيرنـا  أنـا  قليـل 
  ما كثـر الكـرام     لعمـر أبيـك

  إذا ما الرايـة الحمراء  هـزت 
  نعـم فهنـاك للحـرب  ازدحام

   1وما أحمـرت سدى بل من  دماً
  ليـس  على جوانبهـا انسجـام

  تظلـل من  بني  نصر  ملوكـا 
  حـالل النـوم عندهـم حـرام

   
                                                

 )).دمـاء: ((طویـل؛ فجعلھـا. تصـرف فیھـا د 1
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  فكم قطعوا الدجى في وصل مجد 
  1وكم سهروا إذا ما النـاس  نـام

  الحجـاج لم  تأت  الليـالي  أبا 
  بأكـرم منـك إن عد   الكـرام

  وال حملت ظهور الخيل  أمضى 
  وأشجـع منه إن هـز الحسـام

  وأني جئـت من شرق  لغـرب 
  ورمـت بِي الزمـان كما  ترام

  وجربت الملـوك وكل شخـص 
  تحـدث  عن مكارمـه  األنـام

  فلـم أر مثلكـم يـا آل نصـر 
  ق والخلق  العظـامجمال الخلـ

 
  ألندلـس بكـم شـرف وذكـر 

  تـود بلـوغ  أدنـاه  الشــآم
  سعى صوب الغمـام بالد قـوم 

  هـم في كـل مجدبـة  غمـام
                                                

  . ؛ وھـذا أصـوب))نامـوا: ((في النفـح 1
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  إليـك  بهـا مهذبـة المعـاني 
  يـرينهـا ابتســام  وانتظـام

  لها لجنـاب  مجدكـم  انتظـام 
  طـواف وفـي أركـان إسـالم

  
      

 

    *** 
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  .صاحـب كتـاب الذخیـرة في محاسـن أھـل الجزیـرة 1
ن الَعْجـالن؛ شاعـر مخضـرم، ھـو أبـو كعـب تمیـم بـن أبي بـن مقبـل؛ مـن ابـ 2

أنـھ أوصـف العـرب : ویقـال. م657/ھـ37ومـن فحـول الشعـراء؛ مـات سنـة 
  :ومطلـع أشھـر قصائـده)). ِقـْدح بـن ُمْقبـل: ((لِقـْدٍح؛ حتى أنھـم قالـوا

  )).فقـد فزعـت إلى حاجـاتَي اُألَخـِر *كان الشبـاب لحاجات وكـن لـھ ((
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 1    

23، 
 

 
 

  4   5  
       

 6،      
7: 

   

                                                
  )).شعـره(( :في نفـح الطیـب 1
تصنیـف مشھـور مـزج : ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في نفـح الطیـب؛ فكتـب 2

  )).فیـھ مـن األلحـان الموسیقیـة واآلراء الخلیلیـة
ومـا ورد في النـص یتطابـق )). الوصفیـة: ((حرفـت في المخطوطیـن فكتبـت 3

  . زیـرةمـع اإلسكوریـال، وكتـاب الذخیـرة في محاسـن أھـل الج
  )).مسكنًا: ((ھكـذا في اإلسكوریـال ونفح الطیب؛ بینما كتب في المخطوطین 4
  )).واتـاج: ((ھكذا في اإلسكوریال ونفح الطیب؛ بینما كتب في المخطوطیـن 5
 )).القمـري: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ أمـا اإلسكوریـال، ونفـح الطیـب فكتـب 6
 .ألندلـسي؛ وھمـا مـن البحـر المتقـاربھـذان البیتــان البـن الحـداد ا 7
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  شقيقـك غيـب فـي  لحـده 
  تشـرق يا  بـدر من بعـدهو

  فهال خسفت  وكان الخسـوف
  حـداداً لبسـت عـلى  فقـده

 
1 2:

       
3  

 
4: 

   5]فزيدي  وحـدثي[حديثك ما أحلى 
  عن الرشـإ الفرد الجمال المثلـث

   

                                                
 )).واستعرضـھ: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وكتـب في المخطوطیـن 1
 .ابـن بسـام: أي 2
 )).فنعـم: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي المخطوطیـن 3
  .وھي من البحر الطویل. األندلسيھذه القصیدة توجد في دیوان محمد بن الحداد  4
بـارة ھكـذا في المخطوطیـن، والذخیـرة؛ أمـا اإلسكوریـال وردت ھـذه الع 5

 )).فزیـدي وحـدث: ((فكتـب فیھـا
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  ذكراه فالذكر مؤنسي  1]وال تسأمي[
ـثعبوإن بعث األشواق من كل م  

  وباللـه فارقي خَبل نفسي  بقولـه 
  3ادة فأبعـثباإلع 2]وجدي[وفي عقد 

  أحقـاً وقـد صرحت ما بي أنـه 
  4]كالـالهي بنـا المتعبـث[تبسـم 

   5وأقسـم  باإلنجيـل أني شابــق
  من محق  محنـث 6وناهيك دمعي

  وال بد من قصي على القس  قصـتي 
  عسـاه مغيث المدنف  المتغـوث

   

                                                
: ھكـذا في اإلسكوریـال والذخیـرة؛ بینمـا حرفـت في المخطوطیـن فكتبـت 1

 )).وال تنـسى مـن((
 .أضیفـت مـن الذخیـرة 2
  )).فانفـثي: ((في الدیـوان 3
ة؛ بینمـا بـقي في موضعھـا بیـاض في ج؛ أمـا ھكـذا في اإلسكوریـال والذخیـر 4

 .الزیتونـة فقـد سقـط البیـت بالتمـام
 )).لمائـن: ((ھكـذا في المخطوطیـن واإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في الذخیـرة 5
 )).دمى: ((ھكـذا في اإلسكوریـال والذخیـرة؛ بینمـا كتبـت في المخطوطیـن 6
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  يأتهـم عيسى بديـن قسـاوة  1ولم
  ويلهـو بمكـرث 2فيقسو على بثِّي

  وقلبي مـن حلْي التجلـد عاطـل 
  3هوى في غزال الواديين  المرعث

  مشهـراً   5سرى كالصبح 4سيصبح
  6ويمسي حدثيي عرضه المتحـدث

  ويغري بذكري بين كأس وروضة 
   7ويشدو بشعري فوق مثنًى  ومثلث

8: 
  لعلـك بالـوادي المقدس شـاطئ 

  9ندي ما أنت واطـئوكالعنبـر اله
   

                                                
  )).فلـم: ((في الدیـوان 1
  ))مضـًنى: ((نفسـھ 2
  )).ھـًوى في غـزال ذي نفـار ُمَرعَّـِث: ((ورد ھـذا الشطـر في الدیوان ھكـذا 3
 )).فیصبـح: ((ھكـذا في اإلسكوریـال والذخیـرة؛ وفي المخطوطیـن 4
 .؛ وھـذا أسلـم))كالصبـاح: ((في الدیـوان 5
  )).للتحـدث: ((ھكـذا في المخطوطیـن والذخیـرة؛ وفي اإلسكوریـال 6
  )).وینشـد شعـري بیـن مثـًنى ومثلـث: ((ورد ھـذا الشطـر في الدیوان ھكذا 7
لـم یـرد من ھذه القصیـدة في ج، والزیتونـة سـوى البیتیـن األولیـن؛ بینمـا  8

 .ھي مـن البحـر الطویـل. وردت كلھـا في اإلسكوریـال، والذخیـرة، والدیـوان
 )).فكالعنبـر الھنـدي مـا أنـا واطئ: ((جـاء ھـذا الشطـرفي الدیوان ھكذا 9
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  1وإني في رياك واجد عرف ريحهم
  فروح الجوى بين الجوانح نـاشئ

  ولي في السرى من نارهم  ومنارهـم  
  هـداة حـداة والنجـوم طـوافئ

  وحمحمت  2لذلك ما حنت ركايـبي
  عـرابي وأوحى سيرها  المتباطئ

  فهل هاجهـا ما هاجني  أو لعلهـا 
  لـواجئإلى الوخد من نيران وجدي  

  رويـداً فـذا وادي لبيـني وإنـه 
  لـورد لبانـاتي وإنـي  لظـامئ

  ميادين تهيامي ومسرح  ناظـري 
  ومبـادئ  3فللشـوق غايات لهـا
  وال تحسبوا غيداً حمتها  مقاصـر 

  فتلـك قلـوب ضمنتهـا جـآجئ
   

                                                
  .؛ وھذا أسلم))وإنَي في َرّیاَك واجُد عرفھم: ((ورد ھذا الشطر في الدیوان ھكذا 1
 .؛ وھـو أسلـم))ركـابي: ((في الدیـوان 2
  )).بـھ: ((نفسـھ 3
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  محـا ملة السلوان مبعث  حسنـه 

  فكل إلى ديـن الصبابـة صـابئ
  ُأرفّي كلم طرفـك في الحشا  فكيف

  وليـس  لتمزيق المهنـد  رافـئ
  ومـالي ال  أسمـو مراداً وهمـة 

  وقد كرمت نفس وطابت  ضآضئ
  وما أخرتـني عن تنـاه  مبـادئ 

  مناشئ 1وال قصرت بي عـن  تباه
  ولكنـه الدهـر المناقـض فعلـه 

  فذو الفضل منحط وذو النقص  نـامئ
  ني  جذيلـه كـأن زمـاني إذ  رآ

  عـدو ممـالئ 2]منـه يالبسـني[
  فداريـت إعتابـا ودارأت  عاتبـاً 

  ولـم  يغنني أني مـدار  مـدارئ
   

                                                
  .للمـرة الثانیـة)) تنـاه: ((ھكـذا في الذخیـرة؛ بینمـا وردت في اإلسكوریـال 1
 )).قالني فلي منھ: ((اإلسكوریال؛ أما في الذخیرة، والدیوان فكتبتھكذا في  2
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  فألقيـت أعبـاء الزمـان وأهلـه 
  فمـا أنـا  إال  بالحقائـق عـابئ

  1والزمت سمت الصمت ال عن مذامـة
  2فلي منطق للسمع والقلـب  صابئ

  محمد ولوال عـال الملك ابن  معن 
  لما  برحـت أصدافهـن  الـآللئ

  آللئ  إال  أن  فكـري   غائـص 
  ونطقي  شـاطئ 3]ذو ماء[وعلمي 

  تجاوز حد الوهم واللخـط  والمنى 
  وأعشى الحجـا ألالؤه  المتـأللئ

  فتنعكـس األبصار وهي حواسـر 
  5وهي  خـواسئ 4وتنقلـب األفكار

   

                                                
 .؛ وھي قلـة الفھـم وغیـاب الفطنـة))فدامـة: ((في الدیـوان 1
  )).مـالئ: ((نفسـھ 2
 )).دأمـاء((في اإلسكوریـال ھكـذا؛ وفي الذخیـرة، والدیـوان  3
 )).بصـاراأل: ((ھكـذا في الذخیـرة؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 4
  :جـاء ھـذا البیـت في الدیـوان ھكـذا 5

  ))وتنقلـب األبصار وھي خواسئ *فتنعكس األنصار وھي خواسـر ((
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1: 
  ن  الخطا أقبلن في الحبرات يقصر

  2ويرين حلـل الوارشيـن  القطـا
  سرب الجوى ال الجو عود  حسنه 

  أن يرتعي حـب القلوب  ويلقطـا
  مالت معاطفهن من سكر  الصبـا 

  ميال يخيـف قدودهـا أن تسقطـا
  وبمسقـط العلمين أوضح  معلـم

  والمسقطـا 3الحسـالمهفهف سكن 
  ما أخجل البدر المنير إذا  مـشى 

  وط النضير إذا  خطـايختال والخ
 

  يا وافدي شرق البـالد  وغربهـا 
  أكرمتمـا  خيل الوفـادة فاربطـا

   

                                                
 .البحـر الكامـل 1
  : ورد ھـذا الشطـر في الدیـوان ھكـذا 2
  .؛ وھـذا أسلـم))ویریـن في حلـل الوراشیـن القطـا((  
  )).الحشـا: ((في الدیـوان 3
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  ورأيتمـا ملـك  البريـة  فاهنـآ 
  ووردتما أرض المرية  فاحططـا

  يدمي نحور الدارعين إذا ارتـأى 
  1ويذل عـز العالميـن إذا  سطـا

  
مـن بنـات ، وغرناطـةدخـل . وإحسانـه كثيـر

  .رحمـه اللـه 2عملهـا وطنـه

     ***  
  

   

                                                
  . الشعـر في الزیتونـة وج؛ بینمـا جـاء في اإلسكوریـاللـم یـرد ھـذا  1
  .یقصـد بوطنـھ مدینـة وادي آش؛ الـتي تدخـل في أعمـال سلطنـة غرناطـة 2
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1؛2؛


 

 
3:
  

        
4.

56. 

   

                                                
. وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ ولـم تذكـر في ج، وال في الزیتونـة 1

التكملـة، : أیضـًا في) ابـن المواعیـني(وتوجـد ترجمـة محمـد بـن إبراھیـم 
 . والذیـل والتكملـة، والمغـرب، وتاریـخ المـن باإلمامـة

  )).یعـرف بالمواعیـني: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 2
 .صاحـب كتـاب الذیـل والتكملـة 3
ونـال باختصـاص أبي حفـص إیـاه جاھـًا عریضـًا : ((في الذیـل والتكملـة 4

 )).وغـزوة واسعـة
  ).)وبـھ: ((في الذیـل 5
  )).خیـر: ((نفسـھ 6
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1.  
 
 

     2،
     3 .

      4؛ 5 
 

   

                                                
 )).أبـو القاسـم أحمـد بـن محمـد بـن بـقي: ((في الذیـل 1
  )).األلبـاب: ((في التكملـة لكتـاب الصلـة 2
 )).المفصـل: ((نفسـھ 3
  )).في اآلداب: ((نفسـھ 4
  )).بـھ: ((نفسـھ 5
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1. 

    *** 
  
  
  

   

                                                
في ((ت أمـا ابـن األبـار في التكملـة فقـال أن وفاتـھ حدثـ. م1168الموافـق لـ  1

  )). نحـو سنـة السبعیـن وخمسمائـة
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1؛ 

  
  
 

2،
     3

       
4 

       
       


   5  

                                                
وبالمقابـل . وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال، ولـم تـرد في ج، والزیتونـة 1

 .الدرر الكامنة، ونفح الطیب: فقد وردت ترجمة محمد بن باق األموي كذلك في
 )).رحمـھ اهللا تعـالى: ((في نفـح الطیـب 2
 )).یقـدم: ((نفسـھ 3
  )).غبـر((: نفسـھ 4
  )).عھـد: ((نفسـھ 5

     

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


876 
 

        
12. 

3 


        
   4

     5 
      

6،
6،     

7. 
   

                                                
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 1
 )).أمسـك: ((في النفـح 2
 )).أكـؤس: ((نفسـھ 3
  )).المغـرب: ((نفسـھ 4
 .النظـم والنثـر: أي لفـني 5
 .أي المـضيء 6
  )).فشدیـد الصبابـة بشعـره: ((في النفـح 7
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1: 
  أحرز الخصل من بني  سلمه 

كاتـب تخـدم الظبا  قلمـه  
  يحمـل الطِّرس عن  أناملـه 

  3كلما  رقـه 2إثـر الطـرس
    4ويمـد  البيــان  بفكرتـه

ـهميـتْ  دمممرسالً حيث ي  
  خصني متحفـاً  بخمـس إذا 

مبتسمـه بسم الروض فُقْـن  
  دي زهر الربا  خضال قلت ُأه

ـهمكَل  فـإذا كـلُّ  زهـرة  
   

                                                
 .البحـر الخفیـف وھـذه القصیـدة مـن. أي َرِوّي أبیـات الشعـر 1
  )).الحسـن: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في نفـح الطیـب فكتبـت 2
  : ورد ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا 3

  . ؛ وھـذا أسلـم))أثـر الحسـن كلمـا رقمـْھ *یحمـل الطـرس مـن أناملـھ ((
 .ـذا أسلـم؛ وھ))وتمـد البیـان فكرتـھ: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 4
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  أقسـم الحسـن ال  يفارقهـا 
  فأبـر انتقاؤهــا  قسمــه

  خـط أسطارهـا  ونمقهــا 
  فأتـت  كالعقـود  منتظمـه

  كاسيـاً من حـاله لي حلـالً 
  رسمهـا من بديع ما رسمـه

  طالبـاً عند عاطـش  نهـال 
  ولديـه  الغيـوث منسجمـه

  يبتغي الشعـر من أخي بلـه 
  أخـرس العي والقصور  فمه

   1أيها الفاضـل الذي  حمـدت
  ألسن المـدح والثنـا شيمـه

  ال تكلـف أخـاك  مقترحـا 
  نشر عـار لديـه قد  كتمـه

  وابـق في عزة وفي  دعـه 
  صافي العيش وارداً  شبمـه

   
                                                

  )).حفظـت: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتبـت في نفـح الطیـب 1
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  ما ثنى الغصن عطفه طربـاً 
  1وشـدا الطيـر فوق  نغمـه

  
 

     2، 
 

 
    

3.


4،5: 
   

                                                
  )).فوقـھ نغمـھ: ((في نفـح الطیـب 1
 )).بـن((وسقطـت في اإلحاطـة كلمـة . ھـو ابـن الزبیـر 2
  )).وسبعمائةلمحرم فاتح عام اثنین وخمسین : ((وفي النفح .م1254الموافق لـ 3
 .؛ وھي ساقطـة في اإلحاطـة))بـھ: ((في النفـح 4
 .البحـر الطویـل 5
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  ترحـم على قبر ابن باق وحيـه 
  فمن حق  ميت الحي تسليم حيـه

  وقل آمـن الرحمن روعة  خائف 
  لتفريطـه في  الوجبـات وغيـه

  قد اختار هذا القبر في األرض  راجياً 
  يـهول 1من اللـه تخفيفـاً بقـرب

  فقـد يشفع الجار الكريم  لجـاره 
  ويشمـل بالمعـروف أهل نديـه

  وإني بفضـل اهللا أوثـق  واثـق 
  وحسبي وإن أذنبـت حـب نبيـه

   ***  
  

                                                
 )).بقـدر: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في نفـح الطیـب؛ فكتـب 1
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1 ؛2 ؛ 

 
 

 
3، 


45: 

  سرت ريح نجد من ربى أرض بابـل 
  6فهاجت إلى مسرى سراها بالبـل

  سرى   وذكرني عرف النسيم الذي
  معاهـد أحبـاب سـراة أفاضـل

   
                                                

. وردت ھـذه الترجمـة في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في ج، والزیتونـة 1
 .وجـاءت ترجمـة صاحبھـا أیضـًا في الـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب

  ))المدعـو بالتنـوء((: في نفـح الطیـب 2
)): ریحانـة الكتـاب((ھـذا الكتـاب البـن الخطیـب في التراجـم؛ قـال في كتابـھ  3

اإلكلیـل الزاھـر فیمـا : ((ویسـمى بالكامـل. أنـھ رفعـھ إلى السلطـان أبي الحجـاج
  .ویعتبـر مـن بیـن الكتـب المفقـودة)). فضـل مـن نظـم التـاج مـن الجواھـر

  )).أنشـد المقـام السلطـاني: ((لنفـحفي ا 4
 .البحـر الطویـل 5
  )).بالبـلي: ((في النفـح 6
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  فأصبحت مشغوفاً بذكرى منـازل 
  ألفت  فوا شـوقي  لتلك المنـازل

  فيا ريح هبي بالبطـاح  وبالربـا 
  ومري على أغصان زهر الخمائل

  وسيري بجسمي للتي الروح عندها 
  فروحي لديها من أجـل الوسائـل

   1وقولي لها عني معنـاك بالهـوى
  ود وعبـرة ثاكـلله شوق معمـ

   2فيا بأبي هيفاء كالغصـن  تَثَـنَّى
  كـاد  ينقـد  مايـل  3بقـد يقـد

  فتـاة براهـا اهللا من فتنـة فمـن
  رآهـا ولم يفتـن فليـس بعاقـل

  لها منظر كالشمس في رونق  الضحا 
  4ولحظ كحيل ساحر الطرف بابـل

   

                                                
  )).بالنـوى: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ بینمـا كتـب في نفـح الطیـب 1
 .؛ وھـو أسلـم))َتْنَثـِني: ((في النفـح 2
  )).تقـد بقـد: ((نفسـھ 3
  )).بابـلي: (نفسـھ 4
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  بطيب شذاها عطّرت كل  عاطـر 
  اطـلكما بحالها زينـت كـل ع

  رمتني بسهم من سهـام جفونهـا 
  1فصادف ذاك السهم مـني مقاتـل

  فظلت غريقاً في بحار من  الهوى 
  وما الحب إال لجـة دون ساحـل

  فيا من سبت عقلي وأفنت  تجلدي 
  2صليني فإن البعد ال شـك  قاتـل

  فـلي كبـد شوقي إليك تفطـرت 
  3وقلب بنيران الجوى في مشاعـل

  دا كف يوسـف ولي أدمع تحكي ن
  أمير العلى األرضي  الجميل الفضايل

  إذا مد بالجود األنامـل لم  تـزل 
  بحور الندى تهمي بتلك  األنامـل

   

                                                
  )).مقاتـلي: ((في النفـح 1
  )).قاتـلي: ((نفسـھ 2
 )).مشاعـلي: ((نفسـھ 3
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1: 
  بهرت كشمس في غاللة  عسجـد 

  وكبـدر تم في قضيـب زبرجـد
  ثم انثنت كالغصن هزتـه الصبـا 

  طربـاً فتـزري بالغصون الميـد
   2وراء بارعة  الجمـال غريـدةح

  فتـزري بالقضيب األملـدتـزهى 
  إن أدبرت لم تبـق عقـل مدبـر 

  3أو أقبلـت قتلـت  ولكـن ال تـد
  

   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).غریـرة: ((في النفـح 2
  )).تـجدي((نفسـھ  3
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     1،

2، 
 

       
3؛ 

   *** 
   

                                                
   )).الـدرر الموسومـة في اشتقـاق الحـروف المرسومـة: ((في النفـح 1
 )).وكتـاب حكایـات یسـمى دوحـة الجنـان وراحـة الجنـان: ((نفسـھ 2
  .م1348الموافـق لـ  3
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1 ؛ 

2. 
 

 
  3 4،  

 5  
       



                                                
؛ وھي بلـدة في أعمـال شـرقي األندلـس؛ El Jucarتسـمى باإلسبانیـة  1

وتتواجـد بیـن شاطبـة وبلنسیـة؛ وتقـع عـلى النھـر المسـمى باالسـم نفسـھ؛ 
  .وإلى جانبھـا الجزیـرة المسمـاة جزیـرة شقـر)). نھـر شقـر((

لى المغـرب؛ كتـاب المغـرب في حـ: توجـد ترجمـة محمـد بـن مـرج الكحـل في 2
ثـم كتـاب زاد . حیـث سـمي فیـھ محمـد بـن الدمـن المعـروف بمـرج الكحـل

، وبرنامـج ))القسـم الثـاني(المسافـر، والـوافي بالوفیـات، وإعمـال األعـالم 
شیـوخ الرعیـني، ورایـات المبرزیـن، والمقتضـب مـن كتـاب تحفـة القـادم، 

 .ونفـح الطیـب، ووفیـات األعیـانوالتكملـة، والذیـل والتكملـة، 
 ...)).كـان شاعـرًا مغلقـًا بدیـع التولیـد والتجویـد: ((في التكملـة 3
  .وردت في ج، واإلسكوریـال؛ وسقطـت في الزیتونـة 4
 )).شاعـر مطبـوع، حسـن الكتابـة، ذاكـرًا لـألدب، متصـرف فیـھ: ((في النفـح 5
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1 
 

 
       


         

 
 

2 
3

4: 
   

                                                
ن ونفـح الطیـب ھكـذا؛ بینمـا كتبـت في وردت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـ 1

  )).أھـل: ((اإلسكوریـال مكـررة خلـف بعضھـا
  )).مـن خـارج: ((في النفـح 2
  )).إّن نھـر الغنـداق: ((نفسـھ 3
الذیل والتكملة، ورایات المبرزین، وأزھار الریاض، ونفح : ھذه القصیدة في 4

  .وھي من البحر الكامل الطیب، والمغرب، والمقتضب من كتاب تحفة القادم؛

     

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


888 
 

  عـرج بمنعرج الكثيب األعفـر 
  بين الفرات  وبين شط  الكوثـر

  قهـوة ذهبيــة   1ولنغتبقهــا
  أحور 2من راحتي أحـوى المراشف

  كنت أرقب وقتهـا 3وعشَيـة قد
  سمحت  بها األيـام  بعد تعـذر

  في روضـة   4]نلنا بهـا آمالنـا[
  عنبـرشميم ال  5تهـدي لنا بشقها

  يسفـه  رأيـه  6والدهـر من ندم
  فيما مـضى منـه  بغير تكـدر

  والورق تشدو واألراكة  تنثـني 
  والشمس ترفل في قميص  أصفر

   

                                                
 )).ولتغتبقھـا: ((في النفـح، والمغـرب، والمقتضـب، والذیـل، والتكملـة 1
 )).المدامـع: ((في المغـرب، والمقتضـب، والذیـل، والتكملـة 2
كم : ((أما في اإلسكوریال، ونفح الطیب، والذیل فكتبت. ھكذا في ج، والزیتونة 3

  )).كم بت: ((زین، والمقتضب، والمغرببینما كتب في رایات المبر)). كنت
 ...)).فلنا بھذا ما لنا في: ((ھكذا في اإلسكوریال؛ بینما حرفت في النفح؛ فكتبت 4
 )).شفھـا نسیـم العنبـر: ((أمـا في المقتضـب؛ فكتـب)). لناشقھـا: ((في النفـح 5
  )).قـدم: ((في أزھـار الریـاض 6
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   1]مفضض ومذهب[والروض بين 
  والزهر  بين  مدرهـم  ومدنـر

  2والنهر مرقوم األباطح  والـربى
  بمصنـدل من زهره ومعصفـر

  وكأنـه وكأن خضـرة  شطـه
  ف يسل على بساط  أخضرسي

  ذاك  الحبـاب فرنـده  3وكأنمـا
  4مهما طفـا في صفحة  كالجوهر

  وكأنـه وجهـاتـه  محفـوفـة 
  باآلس والنعمـان  خـد  معـذر

  نهر يهيـم بحسنه  من لم  يهـم 
  ويجيد فيه  الشعر من  لم يشعـر

  ما اصفر وجه الشمس عند  غروبها 
  إال لفرقـة حسـن ذاك المنظـر

   
                                                

مذھـب : ((؛ بینمـا كتبـت في المخطوطیـنھكـذا في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب 1
 )).ومعسجـد: ((أمـا أزھـار الریـاض؛ فكتبـت)). ومفضـض

  )).والنھـر فیھـا والنبـات یحفـھ: ((ورد ھـذا الشطر في رایات المبرزین ھكـذا 2
 )).وكـأن مـن: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ أمـا في ج؛ فكتبـت 3
  .سقـط ھـذا البیـن في الزیتونـة 4
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1 .2: 
   3أرأت جفونـك مثله من منظـر

  4ظـٌل وشمـس مثل خد معـذّرِ
 

  كالعشـر بين خميلـة  5وقـرارة
  سالـت مذانبهـا بها كاألسطـر

  فكأنهـا مشكولـة  بمصنــدل 
  أو بمعصفـر من يانـع األزهار
  أمل  بلغنـاه  بهضـب حديقـة 

  قد طرزتـه يد الغمام  الممطـر
  فكأنـه  والزهـر تـاج فوقـه [

  6]ملْـك تجـلى في بساط أخضر
   

                                                
 )).ھـذا الشھـر: ((في النفـح 1
 )).وقـال منھـا: ((نفسـھ 2
ھـذا الشطـر كتـب ھكـذا في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب؛ بینمـا حـرف في  3

 )).إذا أجفانـك مثلـھ منظـر: ((المخطوطیـن؛ فكتـب
وجداول : ((ورد في نفـح الطیـب آخـر بعـد ھـذا؛ لـم یـرد في اإلحاطـة؛ وھـو 4

 )).حصباؤھـا   كبطونھـا وحبابھـا كاألظھـركأرقـام 
 )).وقراءة: ((ھكذا في اإلسكوریال ونفح الطیب؛ أما في المخطوطین فكتبت 5
 .ھـذا البیـت ساقـط في الزیتونـة، وج 6
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  راق النواظـر منه رايق منظـر 
  يصف النضارة عن جنان الكوثر

  مستوفـز  1]خاطر خاطر[كم قاد 
  وكم  استفز  جماله من  مبصـر

  لم أقـل   3ما تقدمفي 2]لو الح لي[ 
  4)عرج بمنعرج الكثيب  األعفـر(

5: 
  وعشيـة كانت قنيصـة  فتيـة 

  ألفوا من األدب الصريح  شيوخا
  فكأنمـا العنقـاء قد نصبـوا لها 

  من االنحناء إلى الوقوع فخوخـا
   

                                                
كـم : ((ھكـذا في اإلسكوریـال و نفـح الطي،ب؛ أمـا في الزیتونـة، وج؛ فكتبـت 1

  )).قـاد خاصـر مستوفـر
اإلسكوریـال، والزیتونـة، ونفـح الطیـب؛ بینمـا : العبـارة ھكـذا في وردت ھـذه 2

  )). لـوال ذلـتي: ((كتبـت في ج
 )).تقـادم: ((في النفـح 3
  .كـر مطلـع قصیدتـھ ھنـا 4
ھـذه األبیـات وردت في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب؛ بینمـا سقطـت في  5

 . وھي مـن البحـر الكامـل. المخطوطیـن
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  شملتهـم آدابهـم فتجـاذبــوا 
  دثاً  ومصيخـاسـر السرور مح

  الطرب التي   1والورق تقرأ سيرة
  منسوخـا 2ينسيك  منها  ناسخـاً

  والنهـر قد صفحت به نارنجـة 
  فتيممـت من كان  فيـه منيخـا

  السماء  كواكبـا   3فتخالهـم حلل
  قد قارنـت بسعودهـا المريخـا

  خرق العوائد في السرور نهارهم 
  تاريخـا  4فجعلـت أبيـاتي لهم

   

                                                
  )).سـورة: ((فـح الطیـب، والذیـل والتكملـةفي ن 1
  )).ناسـٌخ: ((في المصدیریـن نفسیھمـا 2
 .بالخـاء المعجمـة)) خلـل: ((في المدریـن نفسیھمـا 3
  )).لھ: ((ھكذا في اإلسكوریال؛ أما في نفح الطیب، والذیل والتكملة فكتبت كلم 4
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1: 
  2وعندي  من مراشفهـا حديـث

  يخبــر أن  ريقتهـا  مــدام
  السكـرى دليـل  3وفي أجفانهـا

  وال زعـم  الهمـام  4وما ذقنـا
  تعالى اللـه ما أجرى  دمـوعي 

  لقلـتي   الخيــام  5إذا  عنـت
  وأشجاني  إذا  الحـت  بـروق 

  وأطربـني  إذا  غنَّـتْ  حمـام
6. 

   7عذيري من اآلمال خابت قصودها[
  ونالت جزيل الحظ منها األخابـث

   
                                                

اض؛ بینمـا اكتـفي في وردت ھـذه األبیـات في نفـح الطیـب، وأزھـار الریـ 1
 .وھي مـن البحـر الوافـر. األول والثـاني: المغـرب بالبیتیـن

 )).معاطفھـا حدیـث: ((في المغـرب 2
   )).وفي ألحاظھـا: ((في المغـرب 3
 )).وال ذقنـا: ((نفسـھ 4
 )).عرضـت: ((في أزھـار الریـاض 5
وساقطـة في األبیـات اآلتیـة وردت في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب؛  6

 .وھي مـن البحـر الطویـل. المخطوطیـن
  )).قصورھا: ((ھكذا في المخطوطین ونفح الطیب؛ أما في اإلسكوریال فكتبت 7
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  وقالوا ذكرنـا بالغـنى فأجبتهـم 
  خموالً وما ذكر مع البخل ماكـث

  يهـون علينـا أن  يبيـد  أثاثنـا 
  1وتبقى علينا المكرمـات األثابـت

  وما ضر أصالً طيباً عدم  الغـنى 
  ]ن الدهـر  حـادثإذا لم يغيره م

2: 
  عمـرو متى تُقْضى الليالي  3أبـا

  بلقياكـم وهن قصصن  ريـشي
  أبت  نفـسي  هوى إال شريشـاً 

  بعد الجزيـرة من  شريـش 4وما
   

                                                
 )).األثائـث: ((في نفـح الطیـب 1
  .البحـر الوافـر 2
  )).أیـا: ((في النفـح 3
  )).ویـا: ((في النفـح 4

     

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


895 
 

1: 
  طَفَـَل المساء وللنسـم  تضـوع 

  شملنـا  ويجمـع 2واألنـس ينظم
  الزهر يضحك من بكاء غمامـة و

  ريعت لشيم سيـوف برق  تلمـع
  والنهر من طرب يصفق  موجـه 

  والغصن يرقص والحمامة  تسجع
  فانعم أبا عمران والْـه بروضـة 

  حسن المصيف بها وطاب  المربع
  يا شـادن البان الذي  دون النقـا 

  حيث التقى وادي الحمى واألجرع
  ربمـا الشمـس يغرب نورهـا ول[ 

  3]كسفـت ونورك كل حين يسطـع
   

                                                
  .البحـر الكامـل 1
  )).یجمع: ((سكوریال؛ أما في نفح الطیب فكتبتھكذا في المخطوطین وفي اإل 2
  .سقـط ھـذا البیـت في المخطوطیـن واإلسكوریـال؛ وورد في نفـح الطیـب 3
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  نتـقي  1إن غاب نور الشمس بتنـا
  بسنـاك  ليـَل   تَفَـرق  يتطلـع

  أفلت فنـاب سناك عن  إشراقهـا 
  وجِـالً من الظلمـاء مـا يتوقـع

  فأمنت يا موسى  الغروب ولم أقل 
  2)فَوددتُ يا موسى لَو أنَّـك يوشع(

3: 
   4لصبـح مني باكيـاًأال بشـروا با

  أضر به الليـل الطويل مع البكـا
  ففي الصبح للصب المتيم  راحـة 

  6وإذا شكـا 5]دمعه[إذا الليل أجرى 
  وال عجب أن يمسك الصبح  عبـرتي 

  فلم يزل  الكـافور للـدم ممسكـا
   

                                                
 )).لسنـا: ((ھكـذا في ج؛ وفي اإلسكوریـال ونفـح الطیـب 1
  .اقتبـس ھـذا الشطـر مـن قصیـدة للرصـافي البلنـسي 2
 .البحـر الطویـل 3
  .؛ دون سنـد))مـن كـان باكیـًا: ((علھـاطویـل؛ فج. تصـرف د 4
 .ھـذه الكلمـة وردت في المخطوطیـن ونفـح الطیـب؛ وسقطـت في اإلسكوریـال 5
  ))بكـا: ((ھكـذا في اإلسكوریـال ونفـح الطیـب؛ وكتبـت في المخطوطیـن 6
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1: 
  مثـل الـرزق الـذي  تطلبــه 

  معـك  مثل الظـل الذي يمـشي
  أنـت  ال  تدركــه    متبعــا 

2فــإذا وليـت  عنـه  أتبعــك  
3:   

   4دخلتـم فأفسدتـم قلوبـاً بملككـم
  5فأنتم على ما جاء في سورة  النمل

   

                                                
وھمـا . نفـح الطیـب، ووفیـات األعیـان، والتكملـة: ھـذان البیتـان یوجـدان في 1
 .ـن بحـر الرمـلم
  )).تبعـك: ((في نفـح الطیـب، ووفیـات األعیـان 2
 .البحـر الطویـل 3
 )).بملكھـا: ((ھكـذا في المخطوطیـن واإلسكوریـال؛ وفي النفـح 4
َقاَلـْت إنَّ الُمُلـوَك إَذا َدَخُلـوا َقْرَیـًة أْفَسُدوَھـا  [: یشیـر ھنـا إلى قولـھ تعـالى 5

  .   34: سـورة النمـل؛ اآلیـة. )َة أْھِلَھـا أِذّلـًة َوَكَذِلـَك َیْفَعُلـوَن َوَجَعُلـوا أِعـّز
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  واإلحسان لـم تتخلقـوا  1وبالعـدل
  2فأنتم على ما جاء في سورة  النحل


       
3: 

  يا مرج كحل ومن هذي المروج لـه 
  ما كان أحوج  هذا المـرج  للكحـل

  األرض من طيب ومن كرم  4يا حمرة
  فال تكن طمعـاً في رزقهـا العجـل

   5فإن مـن شأنهـا  إخـالف  آملهـا
  ا  كيفيـة  الخجــلفيمـا  تفارقهـ

   

                                                
 )).وبالجـود: ((ھكـذا في المخطوطیـن واإلسكوریـال؛ وفي النفـح 1
َوَضـَرَب الّلـُھ َمَثـًال َرُجَلْیـِن أَحُدُھَمـا أْبَكـُم َال  [: یشیـر ھنـا إلى قولـھ تعـالى 2

ْيٍء َوُھـَو َكـٌل َعـَلى َمـْوَالُه أْیَنَمـا ُیَوّجھـُھ َال َیـأِت ِبَخْیـٍر َھـْل َیْقـِدُر َعـَلى َش
سـورة النحـل؛ . )َیْسَتـِوي ُھـَو َوَمـْن َیأُمـُر ِباْلَعـْدِل َوُھـَو َعـَلى ِصـَراٍط ُمْسَتِقیـٍم 

  . 76: اآلیـة
 .البحـر البسیـط 3
  )).مـا حمـرة: ((في نفـح الطیـب 4
  )). آمالھا: ((ا في اإلسكوریال ونفح الطیب؛ بینما كتبت في المخطوطینھكذ 5
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1: 
  يا قائـال إذ رأى  مرجي  وحمرتـه 

  ما كـان أحـوج هذا المرج للكحـل
  هـو  احمـرار دماء الروم  سيلهـا 

  بالبيـض من مـر من  آبائي  األول
  فتنـت   بــه   2أحببتـه  إن  مـن

  في حمرة الخـد أو إخالفـه  أمـلي
 

 

3 4، 

  ***  
   

                                                
 .البحـر البسیـط 1
 )).أْحَبْبُتـُھ أْن َحـَكى مـن ُفِتْنـُت بـھ(( :ورد ھذا الشطر في نفح الطیب ھكذا 2
 ...))عـام أربعـة: ((في النفـح 3
  .م1236الموافـق لـ  4
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1 

 
 


     2 . 

     3  
 4       

5،6
  
7 

                                                
  . نـوان الدرایـة، ونفـح الطیـبتوجـد ترجمـة محمـد بـن الجنـان في ع 1
  )).ذكیـا: ((في نفـح الطیـب 2
 )). یضیـق: ((ھكـذا في اإلسكوریـال، ج؛ أمـا في الزیتونـة فكتبـت 3
  )).اهللا تعـالى: ((في نفـح الطیـب 4
)). القغامـة: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وحرفـت في المخوطوطیـن؛ فكتبـت 5

  .ھي القصـر: والقمـاءة
  )).الـذي: ((النفـحفي  6
 )).ھـ640قبضتـھ سنـة : ((نفسـھ 7
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  1، 2، 
3 4،5،
5،     

        
   

 
 

6 7،
7،8،

                                                
  .م1242الموافـق لـ   1
وتتواجـد في الشمـال الشـرقي مـن مرسیـة؛  ؛Orihuelaتسـمى باإلسبانیـة   2

احتلھـا . تابعـة للمنطقـة الشرقیـة مـن األندلـس؛ وموقعھـا عـلى نھـر شقـورة
  .م1262/ھـ661جیـش مملكـة أراغـون سنـة 

  )).دعـاه: ((في النفـح 3
  .مـن نفـح الطیـب)) بھـا: ((سقطـت كلمـة 4
ھـو الرئیـس أبـو عـلي الحسـن بـن خـالص البلنـسي؛ ولي أیـام الموحدیـن  5

ولكنـھ ثـار عـلى الدولـة في عھـد . م1239/ھـ637مدینـة سبتـة؛ وذلـك سنـة 
وأعلـن بالدعـوة إلى . م1243/ھـ641السعیـد عـلي بـن إدریـس الموحـدي؛ سنـ 

ثم مات سنة . األمیـر الحفـصي أبي زكریـاء؛ المتغلـب على إفریقیة
  .م1258/ھـ646

  )).وغیـره: ((في نفـح الطیـب 6
 )).ابـن خاطـب: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وحرفـت في المخطوطیـن فكتبـت 7
  )).وأبي الحسـن سھـل بـن مالـك: ((في نفـح الطیـب 8
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  1. 
2: 
  بك قد  مضى  3مضى رمضان وكأن

  وغاب سنـاه بعد ما كـان أومضـا
  فيا عهـده ما كـان أكـرم  معهـدا 

  لي أن انقضـاويا عصره أعـزز ع
   

                                                
 .حاصرتیـن ورد في المخطوطیـن، وسقـط في اإلسكوریـال مـا بیـن 1
 .البحـر الطویـل 2
 )).كـأْن: ((طویـل حـرف الـواو؛ فأضحـت. حـذف د 3
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  ألم بنـا كالطيف في الصيف زائـرا 
  فخيـم فينـا ساعـة  ثـم  قوضـا

  فيا ليت شعري إذ نوى غربة النـوى 
  أبِالسخـط عنا قد تـولى أم الرضـا

  قضى الحـق فينا بالفضيلـة جاهـداً 
  1فـأي فتى فينـا له الحـق قد قضـا

  وكم من يـد بيضاء أسدى لذي  تقى 
  ه الصحايـف  بيضـابتوبتــه فيـ

  وكـم حسـن قـد زاده حسناً وسنـا 
  محـاه وباإلحسان والحسن  عوضـا

  فللـه من  شهـر كريـم تعرضـت 
  مكارمـه إال  لمـن كـان أعرضـا

  معلمـا  2نفى  بينه وبيـن شجونـك
  وفـي إثره أرسـل جفونـك فيضـا

   

                                                
  )).مـضى: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي المخطوطیـن 1
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))شجـوك: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  الـوداع  فإنهـا  1وقــف  بِثُنَيـات
  ليهـا وتمحضـاتمحـص مشتاقـاً إ

  وإن قضيـت قبـل التفـرق  وقفـة 
  فمقضيهـا من ليلة القـدر ما قضـا

  فيا حسنهـا من ليلـة جـل قدرهـا 
  وحـض عليهـا الهاشمي وحرضـا

  لعـل بقايـا الشهـر وهي  كريمـة 
  أغمضـا 2تبيـن سـراً لألواخــر
  وقد كان  أضفى ورده كي  يفيضـه 

  ضـافقي 3]من تالحى[ولكـن تالحى 
  وقـال اطلبوهـا تسعـدوا بطالبهـا 

  فحـرك أربـاب  القلوب  وأنهضـا
    4جـزى  اهللا عنـا  أحمـداً  الجـزا

  على كرم أضفـاه بـردا وفضفضـا
   

                                                
  )).بثنایـات: ((یـنھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي المخطوط 1
 )).في األواخـر: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛وفي المخطوطیـن 2
 .وھي ساقطـة في ج)). إثبـات فیھـا: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي الزیتونـة 3
 )).أحمـدًا للجـزاء: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  وصلى عليــه مـن نبي  مبـارك 
  رؤوف رحيـم  للرسالـة  مرتضـا

  له عـزة أعلى من الشمـس منـزال 
  أمضى من السيف  منتضـا 1وعزمته

  الذكـر يهمي  فض مسك ختامـه له 
  تـأرج مـن ريـا فضايلـه الفضـا

  عليـه سالم اللـه ما انهـلَّ ساكـب 
  وذهـب مـوشي الرياض وفضضـا

2: 
   3تذاكـر الذكـر وتهيـج اللواعجـا[

  فعالجـن أشجانـاً يكاثـرن  عالجـا
  ركابـاً سرت بين العذَيـت وبـارق 

  في تلك الشعـاب نواعجـا 4ـجنوايي
   

                                                
  )).وعزمتنـا: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ وفي اإلسكوریـال 1
ن ـوھي م. ةـت في ج، والزیتونـال؛ وسقطـدة في اإلسكوریـلقصیذه اـوردت ھ 2

 .لـر الطویـالبح
طویـل ـ دون ذكـر السنـد ـ فعـدل ھـذا الشطـر مـن أجـل سالمـة . تصـرف د 3

  )).مذاكـرة الذكـرى تھیـج اللواعجـا: ((الـوزن؛ فجعلـھ
  )).نوافیـج((طویـل؛ ـ دون ذكـر السنـد ـ إلى . غیرھـا د 4
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  تيممـن  مـن وادي األراك منـازال
  1يطرنهـا إال فـي األراك سجاسجـا

  لهن من األشـواق حاد  فـإن ونـت
  حـداه يرجعـن  الحنيـن  أهازجـا

  أال  بأبي تلـك الركـاب إذا سـرت 
  هـوادي  يمـألن الفـالة  هوادجـا

  براهـم سوامح أو سراهـم فأصبحوا 
  رسومـاً على تلك الرسوم  عوالجـا

  لهم في منى أسنى المنا ولدى الصفـا 
  المناهجـا  2يرجون من أهل الصفـا

  سمـا بهـم طـوف ببيـت طامـح 
  أراهـم  قبابـاً  للعـلى  ومعارجـا

  فأبدوا من اللوعـات ما كان  كامنـا 
  وأذروا دموعـاً بل قلوبـاً مناضجـا

   

                                                
  : طویـل في ھـذا الشطـر ـ دون ذكـر السنـد ـ فجعلـھ ھكـذا. تصـرف د1  

  )).یطرینھـا في األراك سجاسجـا((
  . ؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))الصفـاء: ((طویـل الھمـزة؛ فأضحـت. أضـاف د 2
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  وأقبلـوا  ولمـا دنـوا نـودوا هنيـا
  إلى الركـن من كـل الفجاج  أدارجا

  وقضـوا بتقبيـل  الجـدار  ولثمـه 
  حقوقـاً تقـضي للنفـوس  حوايجـا

  إذا اعتنقـوا تلـك المعالـم  خلتهـم 
  أسـاور  فـي  إيمانهـا  وجهالجـا

  فللـه ركـب يممـوا نحـو  مكـة 
  لقد كرمـوا قصداً وحلـوا  مناسجـا

  رجـاء وعرسـوا أناخـوا بأرجاء ال
  القـدح فالجـا 1فأصبـح كل ما بـز

  لهم كم خولوا من  كرامـة  2فبشـروا
  فكانـت  لمـا  قدمــوه  نتايجــا

  وللرضــا  3بفتــح بـاب للقبـول
  ووفدهـم أضحى على الباب  واِلجـا

   

                                                
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))مایـز: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .ن أجـل سالمـة الـوزن؛ مـ))فبشـرى: ((طویـل. جعلھـا د 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))بـاب القبـول: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  تميـز أهـل السبـق لكن  غيرهـم 
  غـدا همجـاً بين الخليقـة  هامجـا

  للبيـوت  مداهـم  أيلحــق جلـس
  في تلك المدارج دارجـا 1ولم يلعـب

  أال ليت شعري للضـرورة هل  أرى 
  إلى اهللا  والبيت المحجـب  خارجـا

  له اللـه من ذي كربة ليـس يرتجى 
  يوما سـوى اهللا فارجـا 2لمرتجيهـا

  قد أسهمـت شتى المسالـك  دونـه 
  فـال  نهـج يلقى فيه  للـه  ناهجـاً

  الذنـب ليس يهابهـا  يخوض بحـار
  ويصعق ذعراً إن يرى البحر هائجـا

  جبـان إذا  عن الهـدى وإذا  الهوى 
  يعـن له كـان الجـريء المهارجـا

   

                                                
  .؛ مـن أجـل الـوزن السلیـم))ولـم یلـھ: ((طویـل؛ فأضحـت. غیرھـا د 1
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))ِلُمْرَتجَِّھـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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  يتيـه ضـالال  في  غيابـة  همـه 
  فال حجـر تهديـه لرشد وال  حجـا

  فـوا حربـا الح الصبـاح لمبصـر 
  وقلبي لم يبصر سوى الليل إذ  سجـا

  عي أن يكـون  معاجـال لعـل شفيـ
  لـداء  ذنـوب  بالشفـاء معالجــا

  فينشقـني بيـت  اإللـه  نوافحــاً 
  ويعبـق  لـي قبـر النـبي نوافجـا

  فمالي إلمالـتي  سـوى حب أحمـد 
  وصلت له من قـرب قلبي  وشايجـا

  عليـه سالم اللـه من ذي  صبابـة 
  حليـف شجـاً يكنى من البعد  ناشجا

  أجفانـه حـق وجـده  ولو أنصفـت
  ]سفكـت  دمـا  للدمـوع  موازجـا
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    1    
     2   

       
  3،

      
4 ،     


       

   
5،     

  

                                                
 )).جعـل: ((ھكـذا في اإلسكوریـال؛ وفي المخطوطیـن 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكوریـال 2
  )).وفالحـا: ((ھكـذا في المخطوطیـن؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 3
 )).مسموعھـا: ((ھكـذا في الزیتونـة وج؛ وفي اإلسكوریـال كتبـت 4
  )).الحـارات: ((ھكـذا في الزیتونـة، وج؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 5
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  1،
       


2. 

34
 5      6 

7:
﴿ ﴾8 . 

  9 ،    
     10

                                                
 )).شـانال: ((في المخطوطیـن 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكوریـال 2
  )).فأجابـھ: ((في اإلسكوریـال 3
 )).وھـذه: ((في النفـح 4
  )).وھـذه: ((نفسـھ 5
  )).أو: ((نفسـھ 6
 .مـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الزیتونـة 7
الَحـقُّ َوالـِذي أْوَحْیَنـا إَلْیـَك ِمـَن الِكَتـاِب ُھـَو  [: إشـارة إلى قولـھ تعـالى 8

 .31: سورة فاطر؛ اآلیة. )ُمَصدِّقـًا ِلَمـا َبْیـَن َیَدْیـِھ إنَّ اللَّـَھ ِبِعَبـاِدِه َلَخِبیـٌر َبِصیـٌر 
 .محاه: ومعنى ملق الشيء ھو)). ملـق((؛ تصبح ))قلـم((عندما تعكس كلمة  9

 )).أعاریبـھ لألعاجـم: ((وفي النفـح)). إعرابـھ: ((في المخطوطیـن 10
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   1،
     2،  
3  4.    

      
 5،  

                                                
أي أصبـح )). قـد استنـوق الجمـل: ((تبـس ھـذا القـول مـن المثـل السائـراق 1

ویقـال أن ھـذا المثـل . ویضـرب في التخلیـط بیـن األمـور واألشیـاء. ناقـة
لطرفـة بـن العبـد؛ حیـن سمـع ـ في صغـره ـ الشاعـر المتلمـس ینشـد قصیـدة 

قـال ـ وھـو صـبي یلعـب مـع الصبیـان لـھ؛ خلـط فیھـا بیـن التأنیـث والتذكیـر؛ ف
 )). قـد استنـوق الجمـل((ـ 
یطلـق ھـذا المثـل عـلى مـن استعمـل حیلـة ). ألمـر مـا جـدع أنفـھ قصیـر( 2

وھـذا القـول للزبـاء ملكـة تدمـر؛ وذلـك بعـد أن احتـال . للوصـول إلى غرضـھ
أوھمھـا بأنـھ لجـأ إلیھـا علیھـا وزیـر عدوھـا قصیـر بـن سعـد القضـاعي؛ و

فخدعھـا واحتـال حـتى أدخـل في . بعـد أن مثـل بـھ عدوھـا وجـدع أنفـھ وضربـھ
 .قلعتھـا جنـدًا قتلوھـا

  .ھـذه الكلمـة سقطـت في المخطوطیـن 3
ھـو الصحـابي أبـو بصیـر عتبـة بـن أسیـد بـن جاریـة الثقـفي؛ حلیـف بـني  4

ـة بعـد صلـح الحدیبیـة؛ الـذي یلـزم الطرفیـن بـرد ھاجـر إلى المدین. زھـرة
فطلبـت قریـش بـرد أبي بصیـر؛ فاحتـرم رسـول اهللا . الالجئیـن إلى أھلھمـا

. صـلى اهللا علیـھ وسلـم العھـد، وأمـر أبـا بصیـر بالعـودة إلى مكـة مـع طالبیـھ
قتـل أحـد المرافقیـن ولكنـھ استطـاع ـ في طریـق العـودة ـ مـن التحـرر؛ بعـد أن 

ووصـل بـھ الحـال في النھایـة إلى تكویـن جماعـة مـن أمثالـھ؛ فشـن حـرب . لـھ
مقاومـة ضـد قریـش وقطـع الطریـق أمـام قوافلھـا؛ األمـر الـذي ألـزم قریشـًا 
إلى التنـازل عـن شرطھـا في المعاھـدة؛ وطلبـت مـن رسـول اللـھ صـلى اهللا 

  . یلحـق أبـا بصیـر وجماعتـھ بـھ في المدینـة علیـھ وسلـم أن
؛ معـروف )579ـ  Khosrau )531ُخسـرو األول (ھـو كسـرى األول أو  5

أیضـًا باسـم أنوشیـروان العـادل؛ أي الـروح الخالـدة؛ كـان ملكـًا ساسانیـًا؛ 
  .كسـرى أنوشـروان بـن قبـاذ بـن یزدجـرد بـن بھـرام جـور: واسمـھ بالكامـل
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1
2،   3،
  4،

                                                
ھي : والصحیـح مـا جـاء أعـاله؛ ألن الزیدیـة)). الزیدیـة: ((في نفـح الطیـب 1

أي بعـد سقـوط دولـة بـني أمیـة . م749/ھـ132فرقـة منحرفـة ظھـرت في سنـة 
اتصفـت في بدایـة األمـر عـلى أنھـا حركـة سیاسیـة؛ تھـدف إلى . مباشـرة

ي النھایـة؛ فغـدت فرقـة مذھبیـة؛ إعـادة مجـد بـني أمیـة؛ ولكنھـا انحرفـت ف
تقـدس یزیـد ابـن معاویـة، وإبلیـس الّلعیـن؛ الـذي یطلقـون علیـھ اسـم 

  . وعزازیـل) طـاووس ملـك(
 )).سحـره ببئـر ذروان: ((في النفـح 2
)) بـردوران((یبـدو أن خطـأ ـ ھنـا ـ وقـع فیـھ الناسـخ؛ ألن الصحیـح لیـس  3

وھـذا )). بئـر ذروان: ((یـح ھـو ـ كمـا جـاء في النفـح ـكمـا كتـب؛ بـل الصح
فدفنـھ . البئـر ھـو الـذي استعمـل في سحـر رسـول اهللا صـلى اللـھ علیـھ وسلـم

وفي الحدیـث عـن . علیـھ السـالم بعـد أن أبطـل السحـر؛ بالدعـاء إلى اهللا
هللا علیـھ وسلـم َرُجـٌل َسَحـَر رسـوَل اهللا صـلى ا: عائشـة رضي اهللا عنھـا قالـت

ُزَریـق؛ یقـال لـھ لبیـد بـن األعصـم؛ حـتى كـان رسـول اهللا صـلى اهللا  مـن بـني
أنـھ یفعـل الـشيء ومـا فعلـھ؛ حـتى إذا كـان ذات یـوم  علیـھ وسلـم یخیـل إلیـھ

أن  یـا عائشـة؛ أَشَعـْرِت: ((ودعـا، ثـم قـال أو ذات لیلـة وھـو عنـدي، لكنـھ دعـا
رجـالن؛ فقعـد أحدھمـا عنـد رأسي،  اهللا أفتـاني فیمـا استفتیتـھ فیـھ؛ أتـاني

: فقـال مـا وجـع الرجـل؟: واآلخـر عنـد رجـلي؛ فقـال أحدھمـا لصاحبـھ
: في أي شيء؟ قـال: لبیـد بـن األعصـم؛ قـال: مـن طبَّـھ؟ قـال: مطبـوب؛ قـال

وُجـفِّ َطْلـع ] : ـرج مـن شعـر إذا مشـطالُمشاطـة مـا یخ[وُمشاطـة،  في ُمشـط
رسـول اهللا صـلى  فأتاھـا)). في بئـر َذْروان: وأیـن ھـو؟ قـال: نخلـة َذَكـر؛ قـال

یـا عائشـة، كـأن : ((اهللا علیـھ وسلـم في نـاس مـن أصحابـھ؛ فجـاء فقـال
یـا : لـتق)). ُنقاعـة الِحنَّـاء، أو كـأن رؤوس نخلھـا رؤوس الشیاطیـن ماءھـا

قـد عافـاني اهللا؛ فكرھـت أن أَثـوَِّر عـلى : ((استخرجتـھ؟ قـال أفـال: رسـول اهللا
 .فأمـر بھـا؛ فُدِفَنـت)). النـاس فیـھ شـرًا

َوإْذ َتُقـوُل ِلّلـِذي أْنَعـَم اُهللا َعَلْیـِھ  [: إشـارة إلى قولـھ تعـالى في اآلیـة الكریمـة 4
ِسـْك َعَلْیـَك َزْوَجـَك َواّتـِق اَهللا َوُتْخـِفي ِفي َنْفِسـَك َمـا اُهللا ُمْبِدیـِھ َوأْنَعْمـَت َعَلْیـِھ أْم

َوَتْخـَشى الّنـاَس َواُهللا أَحـقُّ أْن َتْخَشـاُه َفَلّمـا َقـَضى َزْیـٌد َوَطـرًا َزّوْجَناَكَھـا ِلـَكْي 
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 8      
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     11، 

                                                                                                 
َیاِئِھـْم إَذا َقَضـْوا ِمْنُھـنَّ َوَطـرًا َال َیُكـوَن َعـَلى الُمْؤِمِنیـَن َحـَرٌج ِفي أْزَواِج أْدِع

  .37: سـورة األحـزاب؛ اآلیـة. )َوَكـاَن أْمـُر اِهللا َمْفُعـوًال 
 )).باألسـد: ((في اإلسكوریـال 1
 )).والشریعـة: ((في نفـح الطیـب 2
 )).ال ینفـك: ((نفسـھ 3
 )).ال ینجـلي: ((نفسـھ 4
 )).ذلـك: ((في اإلسكوریـال، ونفـح الطیـب 5
  )).َتُفتِّیـھ: ((طویـل. جعلھـا د 6
  )).خمـر: ((في النفـح 7
  )).ألسلمتـھ: ((نفسـھ 8
  )).وأشـرت: ((نفسـھ 9

  )).المشـرفي وحـده: ((نفسـھ 10
 .؛ وصوبـت مـن اإلسكوریـال))یتأمـل: ((في المخطوطیـن 11
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 ﴿
 ﴾1؛   2، 3 :)) ليـت

5، 4)).التحيـة كانـت لـي فأشكرهـا
5،    6  

    7،  
8،

 9،    
10. 

                                                
 :قولـھ تعـلى وقـد أشـار ھنـا إلى)). أنسـاني: ((في اإلسكوریـال، ونفـح الطیـب 1
َقـاَل أَرأْیـَت إْذ أَوْیَنـا إَلى الّصْخـَرِة َفـإّني َنِسیـُت الُحـوَت َوَمـا أْنَساِنیـُھ إّال [

 .63: سورة الكھف؛ اآلیة )الّشْیَطـاُن أْن أْذُكـَرُه َواّتَخـَذ َسِبیَلـُھ ِفي الَبْحـِر َعَجبـًا 
 .كوریـال؛ فصوبـت مـن اإلس))أذكـره: ((في المخطوطیـن 2
. وھـذا الشطـر ھـو صـدر بیـت لقصیـدة قالھـا كثیـر عـزة. البحـر البسیـط 3

 )).مكـان یـا حمـل حییـت یـا رجـل: ((وعجـزه ھـو
الخـزاعي؛ صاحـب عـزة بنـت بـن عبـد الرحمـن ھـذا صـدر لبیـت قالـھ كثیـر  4

  :؛ جـاء فیـھحفـص بـنجمیـل 
  حییـت یا رجـل مكـان یا جمـل *ـا لیـت التحیـة كانـت لي فأشكرھ

إشـارة إلى كتـاب والیـة العھـد الـذي كتبـھ عـن ابـن ھـود؛ والـذي سجعـھ  5
  . بالحـاء المھملـة؛ كمـا سبـق ذكـره

 )). أقامـت: ((في النفـح 6
  )).المتعدیـة: ((نفسـھ 7
 . ھـو مـن أخبـث الحیـات وأخطرھـا: أرقـم: األراقـم؛ مفردھـا 8
 )).ولعمـر الیراعـة ومـا رضعـت: ((ي النفـحف 9

 )).الحـاء((یقصـد  10
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1؛     2؛
 3 4  5، 

6،7 ،
7 ،  8 

                                                
 .الـّرد القبیـح: النَّْجـھ 1
  .یشیـر ھنـا إلى الصحـابي أسامـة ابـن زیـد 2
  )).مـني: ((في النفـح 3
أسلـم عندمـا فتحـت . ھـو أبـو جھـم بـن حذیفـة بـن غانـم؛ مـن بـني عـدي 4

 . ـدةاشتھـر بالغلظـة والش. مكـة
 )). ملكتـھ: ((وفي النفـح كتـب. أي سلوكـھ 5
أخـت الضحـاك بـن قیس (یشیـر بھـذه العبـارة إلى حدیـث فاطمـة بنـت قیـس؛  6

؛ وأن ...))أن معاویة وأبا جھم خطباني: ((؛ حیث قالت)قیس بن خالد األكبر
ضع أما معاویة فصعلوك ال مال لھ، وأما أبو جھم؛ فال ی: ((رسول اهللا قال لھا
؛ فنكحتھ؛ ))؛ ولكن أنكحي أسامة بن زید)أي یضرب النساء(عصاه عن عنقھ؛ 

  .  273: ، ص8: طبقـات ابن سعد؛ مج. (لقد اغتبطت بنكاحي إیاه: فقالت
عمـرة بنـت سعـد بـن عبـد اهللا بـن قـداد بـن ثعلبـة البجـلي؛ : أم خارجـة ھي 7

بھـا المثـل في سرعـة  یضـرب. وتعتبـر مـن أشـرف النسـاء في الجاھلیـة
فكانـت تشتـرط في خاطبھـا؛ أن یكـون األمـر بیدھـا؛ إن شـاءت بقیـت . الـزواج

. ویقـال أنھـا تزوجـت نیفـًا وأربعیـن زوجـًا. عـلى ذمتـھ، أو تخلـت عنـھ
 .وأصبـح نسلھـا یشكـل قبائـل عدیـدة

ـت الحـارث بـن سجـاح بن: وسجـاح ھي)). وأسمـح مـن سجـاح: ((في النفـح 8
سویـد التمیـمي المتنبئـة الـتي اشتركـت مـع مسیلمـة الكـذاب في إعـالن الـردة، 

وكانـت سجـاح مشھـورة بالكـذب . وقتـال المسلمیـن؛ ثـم تزوجـت مسیلمـة
 )).فـالن أكـذب مـن سجـاح: ((حـتى ضربـوا المثـل بھـا فقالـوا
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8  
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  )).عشرتھـا: في نفـح الطیـب 1
ھاتـان الكلمتـان ھكـذا في المخطوطیـن؛ بینمـا وردتـا في اإلسكوریـال، رتبـت  2

  )).عترتھـا..... عشرتھـا: ((اإلسكوریـال، والنفـح ھكـذا
  )).السفـھ: ((؛ وفي اإلسكوریـال))والسافـة: ((في الزیتونـة 3
: ویقصد ببناة األفواه والشفاه. ما بین الحاصرتین ساقط في المخطوطین 4

 .وھي تختلف عـن مخرج الحاء... ین الشفاه؛ كالمیم، والباءالتي تخرج من بالحروف 
 )).وأكبـر: ((في النفـح 5
 )).فغلطـني: ((نفسـھ 6
 )).للكـّف: ((نفسـھ 7
  )).والمستـدل: ((نفسـھ 8
  )).خیـرًا: ((وردت في ج، الزیتونـة واإلسكوریـال والنفـح 9

 )).وحسبتھـا: في اإلسكوریـال، وج 10
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12،
 
   3  4

     5،
  6،

7 ،
    8، ﴿

                                                
 .ارة في اإلسكوریـالسقطـت ھـذه العبـ 1
طویـل؛ ألن المقصـود . ؛ وقـد صوبھـا د))بـن((سقـطـت في اإلحاطـة كلمـة  2

ھـو المختـار بـن أبي عبیـد الثقـفي؛ الـذي انتفـض ضـد األموییـن سنـة 
 . مطالبـًا بـدم الحسیـن بـن عـلي بـن أبي طالـب رضي اهللا عنھمـا. م684/ھـ65

 )).مأن الجیـ: ((في النفـح 3
 )).أالن: ((نفسـھ 4
أنـھ سیصـل : ویـرمي بقولـھ ھـذا. ھـو أحـد روافـد نھـر الفـرات: الخابـور 5

  .خبرھـا مكانـًا قصیـًا مثـل خابـور الفـرات
وذكـر األخباریـون أنـھ تنكـر، وذھـب إلى بـالد . سابـور ذو األكتـاف: ُیـْدَعى 6

  .دي القیصـرالـروم متجسسـًا؛ فوقـع أسیـرًا بیـن یـ
 )).منـزورًا: ((في النفـح 7
﴿ َوَراَوَدْتـُھ الـِتي ُھـَو ِفي َبْیِتَھـا : تلمیـح إلى امـرأة العزیـز؛ في قولـھ تعـالى 8

َعـْن َنْفِسـِھ َوَغّلَقـِت األْبـَواَب َوَقاَلـْت َھْیـَت َلـَك َقـاَل َمَعـاَذ اِهللا إّنـُھ َرّبي أْحَسـَن 
  .23: سـورة یوسـف؛ اآلیـة. َال ُیْفِلـُح الّظاِلُمـوَن ﴾ َمْثـَواَي إّنـُھ
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  4،   5،
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 ﴿      ﴾7. 

 8 ،

                                                
َواْسَتَبَقـا الَبـاَب َوَقـّدْت َقِمیَصـُھ ِمـْن ُدُبـٍر َوأْلَفَیـا َسّیَدَھـا [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 1

ـَذاٌب لـَدا الَبـاِب َقاَلـْت َمـا َجـَزاُء َمـْن أَراَد ِبأْھِلـَك ُسـوءًا إّال أْن ُیْسَجـَن أْو َع
  . 25: سـورة یوسـف؛ اآلیـة. )أِلیـٌم

؛ وفي ))لقـد حفظـت الحـوار بالحـوار: ((وردت ھـذه العبـارة في الزیتونـة 2
 )).لقـد خفضـت بالجـوار ھـذا الجیـم: ((اإلسكویـال، ونفـح الطیـب

  .سقطـت ھـذه الكلمـة في ج، وفي نفـح الطیـب 3
 .یتونـة واإلسكوریـالمـا بیـن الحاصرتیـن سقـط في الز 4
 )).التكملـة: ((في النفـح 5
 )).الكلمـة: ((نفسـھ 6
َوإْن ِخْفُتـْم ِشَقاَق َبْیَنُھَمـا َفاْبَعُثـوا َحَكمـًا ِمـْن أْھِلـِھ َوَحَكمـًا [: اآلیـة كاملـة ھكذا 7

ّلـَھ َكـاَن َعِلیمـًا َوَحَكمـًا ِمـْن أْھِلَھـا إْن ُیِریـَدا إْصَالحـًا ُیَوّفـِق الّلـُھ َبْیَنُھَمـا إّن ال
 .35: سورة النساء؛ اآلیة. )َخِبیـرًا

  .أي كذبھـا 8
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4     5  
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وأصحابھـا فرقـة مـن . نسبـة إلى حـروراء القریبـة مـن الكوفـة: الحروریـة 1

الخـوارج الذیـن رفضـوا التحكیـم، وخرجـوا عـن صـف عـلي بـن أبي طالـب؛ 
  ).أن ال حكـم إال للـھ(رافعیـن شعـار 

  )).التحكیـم: ((النفـحفي  2
  .أي یظھـر الحـق وینجـلي 3
؛ وھـذا خطـأ مـن الناسـخ؛ ألن ))سعیـدة((ولیـس )) سعیـد((الصحیـح ھـو  4

وھـو مـن العشـرة (المقصـود ھي قصـة الصحـابي سعیـد بـن زیـد بـن عمـرو 
شیئـًا  أخـذ ؛ مـع أروى بنـت أویـس؛ الـتي ادعـت علیـھ؛ أنـھ)المبشریـن بالجنـة

أنـا كنـت آخـذ مـن : سعیـد فقـال مـن أرضھـا؛ فاشتكـت إلى مـروان بـن الحكـم؛
: اهللا علیـھ وسلـم؟ قـال سمعـُت مـن رسـول اهللا صـلى أرضھـا شیئـًا بعـد الـذي

سمعـت رسـول اهللا صـلى : قـال ومـا سمعـَت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم؟
 َمـْن َأَخـَذ شبـًرا ِمـَن اَألْرض ُظْلمـًا ُطوَِّقـُھ إلى َسْبـع :یقـول اهللا علیـھ وسلـم

اللھـم إن كانـت : ال أسألـك بّینـة بعـد ھـذا؛ فقـال: فقـال لـھ مـروان. َأَرِضیـَن
فمـا ماتـت حـتى ذھـب : قـال .أرضھـا فأعـم بصرھـا، واقتلھـا في كاذبـة

  .حفرة فماتت قعت فيفي أرضھا؛ إذ و ثـم بینـا ھي تمشي. بصرھـا
 .في النفـح)) أن: ((سقطـت كلمـة 5
  :مـا بیـن الحاصرتیـن ساقـط في الزیتونـة 6
  )).موكـب: ((كتبـت في الزیتونـة 7
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  4    

   
 5، 6


   7   8 

                                                
  )).الـدر: ((كتبـت في ج، والنفـح 1
  )).تشكـر: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 2
  )). السجـالت: ((في اإلسكوریـال، والنفـح 3
 )).ـا أمـّلبم: ((نفسھمـا 4
في الّصفـات تالعـب : ((وفي النفـح)). وتالعبـت الصفـات: ((في الزیتونـة 5

  )).الّصفـاح والصَّبـا بالبانـة
 .وردت في اإلسكوریـال؛ بینمـا سقطـت في المخطوطیـن 6
 )).القلـب: ((في المخطوطیـن 7
  )).بخفیـة: ((في المخطوطیـن، ونفـح الطیـب 8
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 )).رافباألطـ: في النفـح 1
 )).یمحـض: ((نفسـھ 2
 ..))وإن أخـذ لفظـھ: ((نفسـھ 3
  )).والحبـر: ((في النفـح 4
 )).مـن أیـن حصـل ذلـك النـور: ((نفسـھ 5
  )).عنـد الكـرام مـن الھـزة: ((نفسـھ 6
 )).ومـا یكـون عنـد الكـرام مـن الھـزة: في ج 7
  ...)).وترخیـص في: ((في النفـح 8
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 .ریـال وساقطـة في المخطوطیـن والنفـحوردت في اإلسكو 1
 .ساقطـة في ج 2
 .جرعـة مـن المـاء: أي 3
إّن َقـاُروَن َكـاَن ِمـْن َقـْوِم ُمـوَسى َفَبـَغى َعَلْیِھـْم َوآَتْیَنـاُه [: اآلیـة كاملـة ھكـذا 4

ِة إْذ َقـاَل َلـُھ َقْوُمـُھ َال ِمـْن الُكُنـوِز َمـا إّن َمَفاِتَحـُھ َلَتُنـوُء ِباْلُعْصَبـِة ُأوِلي الُقـّو
  .76: سـورة القصـص؛ اآلیـة. )َتْفـَرْح إّن اَهللا َال ُیِحـّب الَفِرِحیـَن

 .ھو العقار، والمال األصیل من الصامت والناطق: والنشب)). بالنشب: ((في النفح 5
 .والناطق

 .سقطـت في اإلسكوریـال، و ج، ونفـح الطیـب 6
 .أي الرديء من األشیاء: أو خشلولعلھ خشب، ). )المخشلب: ((وفي النفح. ھكذا 7

 .األشیاء
یشیـر إلى الحدیـث الشریـف الخـاص بعیـن تبـوك؛ إذ روى مسلـم عـن معـاذ  8

إنكـم ستأتـون غـدًا : ((اهللا علیـھ وسلـم قـال رسـول اهللا صـلى: ابـن جبـل قـال
 ـار؛ فمـنإن شـاء اهللا عیـن تبـوك، وإنكـم لـن تأتوھـا حـتى یضـحى ضـحى النھ

فجئناھـا وقـد سبـق : قـال)). جاءھـا؛ فـال یمـس مـن مائھـا شیئـًا حـتى آتى
فسألھمـا ) كنایـة عـن قلتھـا(مثـل الشـراك؛ تبـض بـشئ  إلیھـا رجـالن؛ والعیـن

: قـاال)). مسستمـا مـن مائھـا شیئـًا؟ ھـل: ((رسـول اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم
مـن العیـن قلیـال  ثـم غرفـوا. مـا شـاء اهللا أن یقـول: لھمـا فسبھمـا؛ وقـال: نعـم
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     1  
2 

    3    

       

4  
      

       
5   6


 

                                                                                                 
 ثـم غسـل رسـول اهللا صـلى اهللا علیـھ وسلـم وجھـھ. قلیـال حـتى اجتمـع في شئ

ویدیـھ ثـم أعـاده فیھـا فجـرت العیـن بمـاء كثیـر؛ فاستـقى النـاس ثـم قـال 
وشـك إن طالـت بـك حیـاة أن یـا معـاذ ی: ((علیـھ وسلـم رسـول اهللا صـلى اهللا

وتعتبـر اآلن تبـوك مـن أھـم مـدن المملكـة )). تـرى مـا ھـا ھنـا قـد مـلئ جنانـا
العربیـة السعودیـة؛ وتتمـز ببساتینھـا ومزارعھـا؛ وتقـع في الشمـال الغـربي 

 . كلم تقریبـا 700من المدینة المنورة، وتبعـد عنھـا بـ 
  )).كبعـد ذلـ((في النفـح  1
 )).ومـأل مـا ھنالـك: ((نفسـھ 2
 )).الشَّـْرب: ((في النفـح 3
 .سقطـت ھـذه الكلمـة في المخطوطیـن 4
  )).المجمـوع: ((في النفـح 5
  )).قطـع: ((في اإلسكوریـال 6
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     1  

 
 2     

3 
4 ،

 5؛ 6


7 ،
       

       
      

                                                
 )).حدیثھـا: ((في الزیتونـة 1
  )).ومـا ضـر تلـك: ((في النفـح 2
في : ((في نفـح الطیـب ھكـذاالعبـارة المحصـورة بیـن حاصرتیـن وردت  3

 ...)).تجلیھـا، الساحـرة بتجنیھـا؛ أن كانـت بمنزلـة ربیبتھـا بـل تربھـا؛ ھـذه
 )).بسیبھـا: ((في النفـح 4
  )).مـن مصـر عیرھـا: ((نفسـھ 5
  )).ساریھـا: ((في ج، والنفـح 6
 .ساقطـة في الزیتونـة 7
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1     
2؛3 


        

4،
        
  

     5 
      
      

 
 

   

                                                
 )).وزودتھـا: ((في المخطوطیـن 1
 )).فزینـت بھـا المحافـل(( :في النفـح 2
  )).فعزتـني: ((نفسـھ 3
  )).عللھـا: ((في المخطوطیـن، والنفـح 4
  .في النفـح(( األعـلى((سقطـت كلمـة  5
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1:

23. 
*** 

   

                                                
  .ألحمـد بـن الزبیـر) صلـة الصلـة(ھـو  1
 .ھـذه اإلضافـة مـن اإلسكوریـال 2
  .م1252الموافـق لـ  3
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1؛ 
 

  
       

       
        

      
 

      
       

        
     2  

       
  

                                                
ما ووردت ترجمة محمد بن شلبطور ك. ھـذه الترجمـة وردت في اإلسكوریـال 1

أما لقب . ؛ بالسین المھملة))سلبطور((أیضًا في نفح الطیب؛ غیر أنھ سمي فیھ 
؛ وعلیھ یكون Salvadorفمرجعھ األصلي ـ كما یبدو ـ إسباني؛ )) شلبطور((

  .ھذا الشاعر من المولدین األسبان الداخلین في اإلسالم
 )).عقـل: ((في النفـح 2
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 1     


 
 

 
  2   
3: 

  أثغـرك أم سمـط من الـدر ينظـم 
  الراح  تختـم وريقـك أم مسـك به

  ووجهـك أم بـاد من الصبـح نيـر 
  وفرعـك أم داج من الليـل  مظلـم

   4أعلـل منك النفـس والوجـد  متلفي
  5وهل ينفـع التعليـل والخطب  أعظم

   

                                                
 )).بسفـر(( :في النفـح 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 2
  .البحـر الطویـل 3
  )).أعلـل منـك الوجـد واللیـل ملتـقى: ((ورد ھـذا الشطر في النفح ھكـذا 4
  )).مؤلـم: ((في النفـح 5
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   1وأقنـع من طيـف الخيـال يزورني
  لـو أن  جفـوني بـالمنـام  تنعـم

  حملـت الهـوى حينـاً فلما علمتـه 
  المكـارم  مغـرمسلـوت ألنـي  ب

  ولـي في أميـر المسلميـن محبـة 
  فــؤادي  مشغـوف بهـا  ومتيـم

  بلغـت المنى لمـا  لثمـت  يمينـه 
  فهـا أنـذا في جنـة الخلـد  أنعـم

  يصوغ قومي الشعر في طيب ذكـره 
  ويحسـن فيـه النظم من ليس ينظـم

  فاستمسك  الديـن الحنيـف زمانـه 
  رك  مغـرموقـام منـار الحق والش

  لـه نظـر في المشكـالت مؤيــد 
  واللـه مهـد إلـى الـرشـد ملهـم

  ويستغـرق طارحاً فيه وابل  جـوده 
  فمـن فعلـه فـي  جــوده يتَعلـم

   
                                                

 )).بـزورة: ((في النفـح 1
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  فلـو أن أمالك البسيطـة  أنصفـوا 
  1أللقوا  إليـه األمـر طوعـاً وسلـم

  وفي الدين والدنيا وفي البأس  والندى 
  ني نصـر مقـام معظـملكـم يا بـ

 
  إليـك  أميـر المسلميـن اقتضيتهـا 

  حمايـل شكـر  طيرهـا  متـرنـم
  تنـم  بعـرف المسـك  أنفاسهــا 

  إذا يفوه  لراوٍ في النـدى بهـا فـم 
  فباسمك سيرت في المسامع  ذكرهـا 

  ويغـزى في أقصى البـالد ويشمـم
  ولو أنني في المدح سحبـان  وائـل 

  أنجـدني  فيـه  حبيـب ومسلـمو 
  لما كنـت إال عن عـالك  مقصـر 

  ومن بعض ما  نشدت وتولي وتنعـم
  بقيـت  مـالذاً لألنـام  ورحمــة 

  وساعـدك  اإلسعـاد حيـث يتمـم 
   

                                                
 )).وسلمـوا: ((طویـل. جعلھـا د 1
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1: 
  نامـت جفونـك يا سْؤلي ولم  أنـم 

  2 لفـرط الوجـد  واأللـمما ذاك إال 
  أشكو إلى اللـه ما بي من  محبتكـم 

  3فهـو العليـم بمـا نلقى من  السقـم
  إن كـان سفك دمي أقـصى مرادكم (

  4)فما غلـت نظرة منكـم بسفـك دم 
5: 

  قـف بي  وناد بيـن تلـك الطلـول 
  أيـن اُأللَـى كانـوا عليهـا نـزول

  يالينــا بهــم  والمــنَى أيـن  ل
  نَجنيـه غضـاً بالرضـا والقبـول 

   

                                                
  .البحـر البسیـط 1
  ).)والسقـم: ((في النفـح 2
  )).بمـا الـقىمـن األلـم: ((في النفـح 3
  :    وھـو مـن قصیـدة جـاء فیھـا. ھـذا البیـت األخیـر للحـالج 4

  رمـل  والحـھ في الحـدمي حـالل ل*  إن الحبیب الذي یرضیھ سفك دمي
    دمي  ـكـفال عدت نظرة منكم  بسف *  مرادكم  إن كان سفك دمي أقصى 

 القدم  قامت على رأسھا فضال عن*  علقت  واهللا لو علمت روحي بمن
 .البحـر السریـع 5
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  ال حملـوا بعـض  الـذي  حملـوا 
  يـوم  تولـت بالقبــاب  الحمـول

  إن  غبتـم يـا أهـل نجــد فـفي 
  قلـبي  أنتـم  وضلـوعي  حلـول 
1: 

  تاللـه ما أورى زنـاد  القلــق 
  3باألبـرق الح لي  2سـوى ريح

  أيقنـت بالحيـنِ  فلـوال  نفحـة 
  4نجديـة منكـم  تالفـت رمـق

  لكنـت أقـضي بتلـظي  زفـرة 
  5وحسـرة بيـن الدمـوع تلتـق

 يـنفآه من  هول النـوى  وما ج  
  على القلـوب موقـف  التفـرق

   

                                                
  .الرجـز 1
  )).بریـق: ((في النفـح 2
  .اسـم مكـان: األبـرق 3
 )).رمـقي: ((في النفـح 4
  )).بیـن الضلـوع تلتـقي: ((نفسـھ 5
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  يا حـاكي  الغصن انثـنى متوجا 
  بالبـدر تحـت لمة  من غسـق

  س  معنَّى أقصـدت اللـه في نفـ
  من العـج  الشـوق بما لم تطق

  األسـى  1أتى على أكثرها بـرح
  2دع ما مضى منها وأدرك  ما بق

  ولو بإلمـام خيـال فـي  الكرى 
  إن ساعد الجفـن  رقيـب األرق

  فـرب زور مـن خيـال زائـر 
  أقـر عيـني وإن  لـم يصـدق

  من برح األسى لو أن من  3شفيت
  4ي يديـه  معتـقأصبـح رقي ف

  ففـي  معانـاة  الليالـي عائـق 
  عن التصـابي وفنـون  القلـق

   

                                                
  .أي مـن شـدة األسى 1
 )).مـا بـقي: ((في النفـح 2
 )).شقیـت: ((في النفـح 3
 )).ـقيمعت: ((نفسـھ 4
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  وفي ضمان ما يعاني المرء مـن 
  نوايب الدهـر مشيـب المفـرق

  هذا لعمري مـع أنـي لم أبـت 
  1منها بشكـوى روعة أو  فَـرق

   2فقد أخذت  من خطوب غدرهـا
  3بابن الخطيـب األمن مما  أتـق

  رة الـذي  ما مثلـه فخـر الوزا
  بدر عال في مغرب  أو مشـرق

   4ومـذ أرانيـه زمانـي  لم ُأبـْل
  أو مبـرق 5من صرفه من مرعد

  حططت في حمى  6ال سيمـا مـذ
  8األمنـع رحـل أينـق 7جـواره

   

                                                
  .الخـوف: الَفـَرق؛ بالفتـح 1
 )).دھرھـا: ((في اإلسكوریـال 2
 )).ممـا أتـقي: ((في النفـح 3
 .أي لـم أكتـرث. لـم أبـاِل: یقصـد 4
  )).بُمْرِعـٍد: ((في النفـح 5
 .؛ وھـذا أسلـم))منـذ: ((نفسـھ 6
  )).مقامـھ: ((نفسـھ 7
  )).أینـقي: ((نفسـھ 8
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  لم  أخـب  1أيقنت أني في رجائي
  وأن مسعى بغيـتي لـم  يخفـق

  نـدب له  في كـل حسـن آيـة 
  2في الخلـق أو الخلـق تناسبـت

  في وجهـه مسحة بشر إن بـدت 
  تبهرجت أنـوار شمـس األفـق

   3تعتبـر األبصـار فـي ألألتهـا
  عليه من نور السماح  المشـرق

  كالدهـر في استينائـه  وبطشـه 
  كالسيف في حد الظبا  والرونـق

   4إن بخـل الغيـث  استهلت يـده
  بوابـل من غيث جـود  غـدق

  صفحة طرس  انجـلى وإن وشت 
  ليـل دجاها عن سـنى مؤتلـق

   

                                                
 )).ـارج: ((في اإلسكوریـال 1
  )).تناسبـت في الخلـق أو في الخلـق: ((في النفـح 2
  )).أللئھـا: ((نفسـھ 3
 .أي كثـر إغـداق یـده 4
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  بمثلهـا مـن  حبـرات أخجلـت 
  حواشي الروض خدود المهـرق

  ما راق في اآلذان أشناف  سـوى 
  ملتقطــات  لفظـه  المفتـرق

  تـود أجياد الغـواني أن  يـرى 
  حليهـا مـن در ذاك  المنطـق

  األمـر الـذي   1فسـل به هل آده
  لشباب  المونـقحمل في شرخ ا

  إذا رأى  الـرأي  فـال  يخطئـه 
  يمـن اختيـار للطريق األوفـق

  أيـه أبـا  عبـد  اإلله  هاكهـا 
  عذراء تحثـو في وجوه السبـق

   

                                                
  .أي ھـل ثقـل علیـھ األمـر 1
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  خذها إليك بكـر فكـر يـزدري 
  1لديك باألعـشى لـدى المحلـق

  ال زلت مرهوب الجناب مرتـجى 
  2موصـول عز في سعود ترتـق

  ال  فيمـا  تبتـغي مبلـغ  اآلمـ
  3مؤمـن األغـراض فيما تتـقي

  
  

   

                                                
یشیـر ھنـا إلى حكایـة األعـشى میمـون بـن قیـس مـع المحلـق الكـالبي؛  1
قیـرًا، ولـھ بنـات وكـان ف). واسمـھ بالكامـل عبـد العـزى بـن حنتـم بـن شـداد(

فأكـرم األعـشى ونحـر لـھ الناقـة الوحیـدة . كثیـرات؛ لـم تتـوج واحـدة منھـن
  :الـتي یملكھـا؛ فمدحـھ األعـشى في سـوق عكـاظ؛ في قصیـدة منھـا

  لعمري لقـد الحت عیـوٌن كثیـرٌة    إلى  ضـوء  نـار  بالیفـاع  تحـرق
  بـات على النـار النـدى والمحلـقتشـب  لمقروریـن  یصطلیانھـا     و

  داٍج عــوض  ال نتفــرق  رضیـعي لبـان ثـدي أٍم تحالفـا     بأسحـم
  . فلـم یمـر العـام حـتى تقاطـر علیـھ الخطـاب، وتزوجـت كـل بناتـھ

 )).ترتـقي: ((في النفـح 2
 )).ممـا تتـقي: ((نفسـھ 3
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1. 

***  
 
 

   

                                                
  .م1354الموافـق لـ  1
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1؛

 

 
       


    

     
      

2  
 


       

        

                                                
 .ولـم تـرد في المخطوطیـن. اإلسكوریـال فقـط وردت ھـذه الترجمـة في 1

  .في ھـذا الحیـز؛ كلمـات مشوھـة وممحـاة  2
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1 2 
 

 
        

 
 

3: 
  هفـا بي من بيـن المغاني  عقيقهـا 

  ومن بينه انفضـت لعيـني  عقيقهـا
  ومالـت لليـد  قبابـه  وأشـرقــ

  4ـنـي  بالدمـع منهـا  شروقهــا
  يهيـج  أنفـاسي  غرامـاً  نسيمهـا 

  وتقـدح نار الشوق عنـدي بروقهـا
   

                                                
  )).الوبـاء: ((طویـل. كتبھـا د 1
 )).المسألـة: ((طویـل. قـد تكـون؛ كمـا كتبھـا د 2
  .البحـر الطویـل 3
  : طویـل؛ فغیـر ھـذا البیـت المضطـرب؛ فجعلـھ ھكـذا. تصـرف د 4

  )). وأشرقـني بالدمع منھا شروقھا *البیـداء عنھـا قبابـھ  ومالت من((
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  2خـوادل  1ـاًومـن دون واديهـا ظب
  حكى لحظهـا ماضي الشفار رقيقهـا

  منهن في  الضحى  3فلو برزت الشمس
  مخـدرة  أضحـت كمـاال  تفوقهـا

  نسيـم الصبا أن سيـرت نحو الحمى 
  تُحيي الديار النازحات  تشوقهـا 4فقل

  غريـب  كييـب  مستهـام  متيـم 
  جريـح الجفون الساهرات  عريقهـا

  وهل أمل يـرى  فهل عطفـة ترجى
  بعـودة  أيــام تقـضى  أنيقهــا

   5سقى وتعلم من أدمع الصب جودهـا
  ديـم الغيـث الملتـات  ريقهـا 6من

   

                                                
  .؛ وھـو أسلـم))ظبـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـّن النسـاء الممتلئـات لحمـًا: الخـوادل 2
  .؛ وھـذا أسلـم))للشمـس: ((طویـل. جعلھـا د 3
 .؛ مـن أجـل الـوزن))فقـل: ((طویـل كلمـة. حـذف د 4
  : غیـر ھـذا الشطـر؛ فجعلـھطویـل؛ ف. تصـرف د 5

  .وذلـك مـن أجـل الـوزن)). سقتنـا ومـن أدمـع الّصـب جودھـا((
 .؛ لسالمـة الـوزن))مـن: ((طویـل الـواو؛ فغـدت. حـذف د 6
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1: 

  2من عـادى ومن ناصري  ومنصفي
  ـه بنت  المنصـفسفكت 3هذا  دمعي

  أو من يخلصني وقـد أوهى صحيـ
  ـح الجسم مني لحظ طرف  مدنـف

  جفـن تحيـر والهــوى   يهديـه 
  لفـؤاد كل مـن الهـوى لم  يألـف

  متناعس يهدي السهاد ويصـرع الـ
  ـبطـل الكمي بلحظـه المتضعـف

  تبـدو  وتشـدو  للعيـون  وللمسـا 
  مع فهي  بيـن  مكحـل  ومشنـف

  ـت بصنعتهـا عنـان  عنانهـا ملك
  لـم تعـرف 4وعـدت عليها  كـأن

   
                                                

  .البحـر الكامـل 1
  : طویـل؛ فغیـر ھـذا الشطـر؛ فجعلـھ ھكـذا. تصـرف د 2

 .)).ة سالمـة الـوزن؛ بحجـ))مـن عـادلي؟ مـن ناصـري أو منصـفي؟((
 .؛ لسالمـة الـوزن))دمي: ((طویـل؛ فجعلھـا. غیََّرھـا د 3
 )).كأنھـا: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  تغني  إذا غَنَّـت  بطيـب  صوتهـا 
  عـن أن يـزود لحنهـا بالمعـزف

  أمـا تغنـت  أو  تثنـت  تهتــف 
  قمـري نغمتها وغـض  المعطـف

  بـه   ما غَنَّـتْ 1يـأتي على تكـرر
  2صدقـاً بكل غريـب أو مستطـرف

  على اختالف طباعهـا  3تهدي للنفوس
  مـن  نبلهـا  مـا تشتهي  بتلطـف

  كنـا وجفـن الدهـر عنـا ناعـس 
  ستـر  لألمـان  مسجـف  4خلـف

  حـتى وشى بالسـر  دهـر حاسـد 
  كلـف بتنغيـص الكريـم األشـرف

  واخجلتـا إن لم أمـت يوم  النـوى 
  لهفا ومـا إن كنـت بعد  بمنصـف

   
                                                

  )).تكـرار: ((طویـل. جعلھـا د 1
  :طویـل؛ فجعـل ھـذا البیـت ھكـذا. تصـرف د 2

  )).صدقـا بكـل غریب مستطرف *یأتي على تكرار ما غنَّـت بھ (( 
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))النفـوس: ((لطویـ. جعلھـا د 3
 .؛ لیستقیـم الـوزن))مـن خلـف: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ت  لـم لكنـني ممـا  نحلـت وذبـ
  1يرني الحمـام فكنـت عنـه أختـف

  كم ذا أبيـت وليـس لي مـن مسعد 
  في حالـتي غيـر الدمـوع الـذرف

  يا هل ترى هذا الزمـان  وصرفـه 
  هـل يسمحـان  بعـودة  وتألــف

  صبـراً أبـا يعقوبهـم فهي النـوى 
  لـوال همت شوقـا  للقيـا  يوسـف

 
2: 

  ما لألحبـة  في أحكامهـم  جـاروا 
  نـأوا جميعـاً فـال خـل وال جـار

  وقـد بانـت قبابهـم   3كيـف البقـا
  وقد خلـت منهـم واأسـفي  الـدار

   

                                                
 )).أختـفي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 .البحـر البسیـط 2
  .؛ مـن أجـل الـوزن))البقـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  حـداة  تمسهـم بالقلـب قد رحلـوا 
  1يا  ليتهم حملـوا الجثمـان إذ سـار

   جـار الزمـان علينـا  في فراقهـم
  من قبل أن تنقضي للصـب أوطـار

  سـاروا  فخيمت األشـواق بعدهـم 
  مالي عليهـا سوى اآلمـاق أنصـار

  تـراك يا ربعهم ترجـو رجوعهـم 
  يا ليـت لو ساعدت في ذاك  أقـدار

  ودعت منهـم  شموساً ما  مطالعهـا 
  إال مـن الـوشي أطــواق وأزرار

  أستودع اهللا  من فـاز الفـراق بهـم 
  ودمـع  العيـن  مـدرار  2فـواوخل

  
   

                                                
  )).سـاروا: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .اجـل سالمـة الـوزن؛ مـن ))وخلفونـا: ((طویـل. جعلھـا د 2
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1. 
   *** 

  
  

   

                                                
  .م1362الموافـق لـ  1
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1؛ 

 

 
 


       

      
      
 

    2   
      
      


3     
                                                

 .توجـد لـھ ترجمـة أیضـًا في الكتیبـة الكامنـة 1
  .ھـو مـن الكتـب الـتي ألفھـا ابـن الخطیـب؛ وقـد سبقـت اإلشـارة إلیـھ 2
  )).وود: ((وردت في مخطـوط اإلسكوریـال 3
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1،
        

    2   
     

 
       
        

 
      


       

      
      



                                                
ت بیـن المسلمیـن موقعـة طریـف ـ كمـا سبـق ذكـره ـ ھي المعركـة الـتي حدثـ 1

والنصـارى عـلى ضفـاف نھـر سـاالدو القریـب مـن طریـف؛ وذلـك سنـة 
 . وقـد انھـزم المسلمـون في ھـذه المعركـة؛ ھزیمـة ثقیلـة. م1340/ھـ741

. تقـع مدینـة رنـدة؛ غـربي مالقـة، وإلى الجنـوب مـن نھـر وادي لكـھ 2
  .م1385/ھـ890سنـة  وسقطـت ھـذه المدینـة في قبضـة النصـارى
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 1 ،

       
2: 

  ال تجـزعي نفسي لفقـد معاشـري 
  اب  مالي  في سبيـل القـادروذهـ

  هـا أنـت خيـر بــالده  3ورنـدة
  وبهـا  أبـو حجـاج  المنتشافـري

   

                                                
ن أي خـالي مـن وسیلـة السقایـة؛ ألن الوطـاب ھـو سقـاء اللب: خـالي الوطـاب 1

 .ر أنھ مھزوم أو مقتولراد من ھذا التعبیوالم. َذعد الَجن جلوع مالمصن
  .البحـر الكامـل 2
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))یـا رنـدة: ((طویـل. جعلھـا د 3

     

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


951 
 

  سيريك حسـن فرايـد مـن نظمـه 
  فتـزيـل كل كآبـة  فـي الخاطـر

 
1: 

  سـراي يا قلبي المشوق  وناظـري 
  بمـزار ذي الشرف السني  الطاهـر

  زاهي روض المعارف زهرهـا  الـ
  2ومن أوصافه أعيـت ثنـا  الشاكـر

  لـم  يــزل  3ولـواد آش  فخـار
  من كابن حـزب اللـه نور الناظـر

  وافى  يشـرف  رنـدة  بقدومــه 
  فغــدت بـه أفقـا لبـدر  زاهـر

  من روضة األدبـاء أبـدى زهـرة 
  قـد أينعت عن فكـر حبـر ماهـر

   

                                                
  .امـلالبحـر الك 1
  : طویـل ھـذا الشطـر ھكـذا. جعـل د 2

  .وذلـك مـن أجـل سالمـة الـوزن)). أوصافـھ أعیـت ثنـاء الشاكـر((
 .؛ لسالمـة الـوزن))مـن فخـار: ((؛ فأضحـت))مـن: ((طویـل كلمـة. أضـاف د 3
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  وبالسنـا   1جمـع  المآثـر بالسنـاة
  عظـم بـه مـن صانـع   لمآثـرأ

  ما زلـت أسمـع من ثنـاه مآثـراً 
  كانـت  لسامعهـا  معـاً  والذاكـر

  حتى رأى بصري حقائـق  وصفـه 
  2فتنعمـت  كاألقمــار نواظــري

  ال زال  محبــواً بكـل  مســرة 
  تجـري له بالحـظ حكـم  مغـادر

 
3: 

  أبـى الدمـع  بعـدك  إال انفجـارا 
  لدهـر ببعـدك فـي الحكـم جـارا

  4أذاق اللقـاء الحلـو لـو لم  يصـل
  بـه  للنـوى  جرعـات  مــرارا

   
                                                

  )).بالسنـاء: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .ھـذا الشطـر مضطـرب الـوزن 2
 .بالبحـر المتقـار 3
؛ ))اللقـاء((وسیستقیـم لـو حذفـت ھمـزة . ھـذا الشطـر مضطـرب الـوزن 4

 )).أذاق اللقـا الحلـو لـو لـم یصـل: ((فیصبـح
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  رعـى  اللـه  لمـح  ذاك  اللقـاء
  وإن  يـك  أشواقنـا  قـد   أثـارا

  قصـاراى شكـواي طـول النـوى 
  1وصـل قصـاراوفقـدي  أنــاة  

  سقتـني  القــداح  ومـن   بعـده 
  فـؤادي القريـح قَـد اْذْكَـت  أوارا

  أال يـا  صبـا هـب  مـن  أربعي 
  إلـى   واد آشٍ  تُحـيي  الديــارا

  أال خـص مـن ربعهـا  منــزال 
  بأربابـه   األكرميــن  استنــارا

   2وهــم  إلـى حـزب اإللـه األلى
  خـاراً  وطابـوا  نجـاراًتسامـوا ف

   

                                                
  .ھـذا الشطـر مضطـرب الـوزن 1
  .ھـذا الشطـر مضطـرب الـوزن 2
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1: 
  تـألـق  بـرق  العـال  واستنـارا 

  فأجـج إذ الح  فـي  القلـب نـارا
  أنـس  مـضى   2وذكـرني  وقـت

    3برنـدة  حيـث  الجـالل استشـارا
  فـي حماهـا  4وكانت لنفـسي سنـا

  لديهـا قصـارا 5طـواال فأصبحـت
  ن  اشتياقـاً فأجريـت دمـع  العيـو

  ففاضـت ألجـل فــراقي بحـارا
  وقالـت لي النفـس مـن لـم يجـد 

  نصيـراً سوى الدمـع قّل انتصـارا
  قطعــت المـنى عندهـا لمحــة 

  وودعتهــا  وامتطيـت  القفــارا
   

                                                
  .البحـر المتقـارب 1
  )).ُأْنـَس وقـت: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
 ).)استنـارا: ((نفسـھ 3
  )).مـنى: ((في الكتیبـة الكامنـة 4
  .؛ وھـذا أسلـم))فأضحـت: ((نفسـھ 5
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  وضيعـت تلــك المـنى غفلــة 
  1ووافيـت أبـغي  نابــس  ديـارا

  
 

  ا  ليلــة أرقــت  لــذاك السنـ
  ومـا نومهـا  ذقـت إال غــرارا

  وجسـمي أجـل  الجسـوم  التهابـا 
  وقلـبي أشــد القلـوب  انكسـارا

  إلـى أن تجرعـت كـأس  النـوى 
  وقلـت زماني على الشمـل  جـارا

  وصبــرت  نفــسي  لفقدانهــا 
  هنالـك  بالرغـم  ليـس  اختيـارا

   

                                                
  .ھـذا البیـت سقـط في الكتیبـة الكامنـة؛ وھـو مختـل ومضطـرب ھنـا 1
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1: 
  ح من سرحتي  نجـد لبرق ال 2حللت

  3حنيـن  تهامي تحـن إلـى نجــد
  وقلت لعـل القلـب تبـرا  كلومـه 

  ومن ذا يصد النار عن شيمة  الوقـد
  شاركتـني في المحبـة  فرقـة  4إن

  5فهـا أنا في وجـدي وفي كلفي وجد
  

 
   ***  

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
 )).حننـت: ((في الكتیبـة الكامنـة 2
  )).َیِحـنُّ إلى نجـد: ((نفسـھ 3
 )).لكـن: ((في الكتیبـة 4
  )).وحـدي((: نفسـھ 5
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1؛ 

 

 
 

      
       

     


     
      

        
       


                                                

بینمـا . ھـذه الترجمـة وردت في اإلسكوریـال؛ ولـم تـرد في الزیتونـة، وج 1
الكتیبـة الكامنـة؛ غیـر أن اسمـھ فیھـا : وردت ترجمـة صاحبھـا في كـل مـن

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عیـسى الحمیـري، ثـم نفـح الطیـب : ((ھـو
اللـھ محمـد بـن محمـد بـن إبراھیـم بـن عیـسى  أبـو عبـد: ((حیـث كتـب اسمـھ

 )).بـن داود الحمیـريا
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     1 
    2   

3    4، 
     5

  
6 7 

 
        

8،
      9 

                                                
  .ھـذه اإلضافـة مـن نفـح الطیـب 1
 )).ومشعشـع: ((في نفـح الطیـب 2
  )).مجمـوع: ((، والكتیبـةھسـنف 3
 .أضیفـت مـن الكتیبـة والنفـح، والـدرر الكامنـة)) دواة: ((كلمـة 4
  .))فـأدار: ((في النفـح 5
  )).صاعـدًا: ((نفسـھ 6
 )).درجـات: ((في الكتیبـة 7
 )).تربـًا: ((في النفـح 8
  )).تقلبـت: ((في الكتیبـة، والنفـح، والـدرر 9
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      1  
 

 
2: 

  ا نازحيـن ولـم أفـارق منهـم ي
  ضرامه   3شوقاً تأجج في الضلوع

  غيبتم  عن ناظـري  وشخصكـم
  حيث استقـر من الضلـوع مقامه

   4رمت النوى شملي فشتت  نظمـه
  والبيـن رامٍ ال تطيـش  سهامـه

  وقد اعتـدى فينـا وجـد مبالغـا 
  وجـرت بمحكم جـوره أحكامـه

   
                                                

 )).أمرائـھ: ((في النفـح 1
 .البحـر الكامـل 2
  )).في الفـؤاد: ((في الكتیبـة 3
 )).شملـھ: ((في النفـح 4

     

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


960 
 

  دتي أتـرى الزمان مؤخـراً في م
  حـتى أراه  قد انقضـت  أيامـه

     
  1   

2 
    

     3 
  

  4    
      

5. 
   

                                                
  .ووردت في اإلسكوریـال سقطـت ھـذه الكلمـة في نفـح الطیـب، 1
تـؤدي إلى األحبـة نفحھـا : ((كتـب مـا بیـن الحاصرتیـن في نفـح الطیـب ھكـذا 2

  ...)).سالمـًا، وتـورد علیھـم
 )). حقوقـك: ((ھكـذا في نفـح الطیـب؛ أمـا في اإلسكوریـال فكتبـت 3
  )).بـك: (في النفـح 4
 .البحـر الوافـر 5
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   1كـذاك تركتـه ملـقى بـأرض
  لـه  فيهـا  التعلـل  بالريـاح

  إذا هبـت إليـه صبـا إليهــا
  2وإن  جاءتـه من كـل النـواح

  تساعـده الحمايـم حين  يبـكي 
  3فما  ينفـك موصـول  النيـاح

  مهما  طـرن شوقـاً  4يخاطبـن
  الجنـاح  5أمـا  فيكـن واهيـة

  
   

 
     6 

7

                                                
  : تیبـة الكامنـة ھكـذاورد ھـذا الشطـر في الك 1

  ))غریبـٌب بعدُكـْم ُمْلـًقى بـأرض((
  )).النـواحي: طویـل. كتبھـا د 2
  )).التیـاح: ((، وفي الكتیبـة))النـواح: ((في النفـح 3
 )).یخاطبھـن: ((في الكتیبـة 4
  )).واھبـة: ((، والنفـحھـسفن 5
 )).یطـارح: ((في اإلسكوریـال 6
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1 2،   3؛
 
     
    
 

4: 
  يـوم يـداوي زماناتي من أزمـاني 

  تنغيـص أحيـاني فأحيـاني 5أزبـر
  جعلـت للـه نـذراً صومـه أبـداً 

  أفـي بـه وأوفـي شـرط إيمـاني
  إذا ارتفعنـا وزال البعد  وانقطعـت 

  6أشطـان  دهر  قد التفـت بأشطاني
   

                                                
 )).بـرق: ((نفسـھ 1
أي السحابـة المبرقـة الـتي یؤمـل في حملھـا للمطـر؛ ولكنھـا في الحقیقـة  2

  .غیـر ممطـرة
 .أي الدھـر المتقلـب بكثـرة 3
  .البحـر البسیـط 4
  )).أزال: ((في النفـح 5
  .أي التفـت بحبـالي 6
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  ا خيـر أعيـاد الزمـان  إذ 1أعـدده
  السعـد فيه تـرب  أوطاني 2أوطأني

  
      
      
    

     3،
      

     
  4  


5 6. 

                                                
  .؛ وھـذا أسلـم))أعـدُّه: ((في النفـح 1
 )).أْوطـاِنَي: ((نفسـھ 2
 .اھـا؛ حـتى أصـل إلى سنامھـا وقمتھـاأي أعتـلي رب 3
  )).الشـوق: ((في النفـح 4
 )).لتوھـم: ((نفسـھ 5
  .؛ وقـد صوبـت مـن نفـح الطیـب))االنتـزاح: ((في اإلسكوریـال 6
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 1    2 

  
    3،  

4: 
  فهاجـه  تذكـاره  5ذكـر الديار

  وسـرت به من حينـه أفكـاره
  فاحتـل منها حيث كان حلولـه 

  بالوهـم فيها واستقـر  قـراره
  يا لقـرب اآلمـال من هفواتـه 

  6لـو أنـه قضت بهـا أوطـاره
   

                                                
  )).وجـدت: ((في النفـح 1
  )).لي: ((نفسـھ 2
 )).أغمضـني النـوم: ((في النفـح 3
  .البحـر الكامـل 4
 )).العقیـق: ((في اإلسكوریـال 5
  : ورد ھـذا البیـت بشكـل سلیـم في النفـح ھكـذا 6

  )).لـو أنھـا قضیـت بھـا أوطـاره *مـا أقـرب اآلمـال من غفواتـھ ((
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1

2،   3،
4 

    5  
6 


      



  7     
      
      

                                                
  )).فاتخذھـا: ((في النفـح 1
  .مكـان النـزول لیـًال: الُمَعـرَّس 2
  )).متبختـرًا: ((في النفـح 3
  )).مـن نوافـج: ((ھسـفن 4
   )).طـفمعا: ((نفسـھ 5
  .أي أظھـر وزایـد في نشـر عطـر زھرھـا 6
  )).مالـت: ((في النفـح 7
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1        2 
3 

4: 
  تفرقنـا  5قـد نكون وما يخـشى
  نحن وما يرجى  تالقينـا 6واليوم

 7  
  8   

9 ،   10 
   11

12: 
   

                                                
  )).لھـم: ((في اإلسكوریـال 1
 )).مـن سـرار: ((في النفـح 2
 )).ولحـاق: ((نفسـھ 3
  .البیـت المـوالي البـن زیـدون؛ وھـو مـن البحـر البسیـط 4
 )).وال: ((في اإلسكوریـال 5
  )).فالیـوم: ((في النفـح 6
 )).عـن: ((في اإلسكوریـال 7
 )).الغـور: ((في النفـح 8
  .شكلیـن مـن السَّْیـر السریـع: اإلْرقـال والَوْخـد 9

  .د؛ بدون تشدی))ُھَسِیَم: ((وقد تكتب باألسلوب المغربي؛ ))ھوسئم: ((حفي النف 10
 )).یحمـل: ((نفسـھ 11
 .ـن البحـر البسیـطوالبیـت المـوالي م)). وتحیاتـھ البواسـم: ((نفسـھ 12
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  ال يستقـر بأرض حين  يبلغهـا 

  وال له غير حدو العيس  إينـاس
 

     1، 
 2    3 ،

       
    4 

       
5 

      6

                                                
 .ھـذه الكلمـة زائـدة في مخطـوط اإلسكوریـال 1
  )).بیـن حـّلي وترحـالي: ((في النفـح 2
َوإَذا َجاُءوُكـْم ِمـْن َفْوِقُكـْم َوِمـْن أْسَفـَل ِمْنُكـْم َوإَذا  [: اقتبسـت مـن قولـھ تـعالى 3

سـورة . )ـَر َوَتُظنُّـوَن ِباِهللا الظُُّنـوَنا َوإَذا َزاَغـِت األْبَصـاُر َوَبَلَغـِت الُقُلـوُب الَحَناِج
 .10: األحـزاب؛ اآلیـة

 .في النفـح)) وودعھـم: ((سقطـت كلمـة 4
  .ھـذه زائـدة في نفـح الطیـب 5
  )).ولمـاذا: ((في اإلسكوریـال 6
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1،   2 3 
4: 

  رسمهـا  5صـم صداهـا وعـفَّى
  واستعجمت عن  منطق  السايـل

  
     6




    7،
       

8        
    9؟  

                                                
  .الخفقـان: الوجیـب 1
  .أي األراضي الخالیـة 2
 )).والمعـارف الـتي: ((في النفـح 3
 .المـوالي مـن البحـر السریـعالبیـت  4
 .؛ وھـو أسلـم))وعفـا: ((في النفـح 5
  )).وعـمَّ: ((نفسـھ 6
 )).تتوسـم: ((نفسـھ 7
  )).التفاتـھ: ((نفسـھ 8
 )).أصائلـھ: ((نفسـھ 9
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1
      
   2.

     
3

 4     
      




5       6 


                                                
    .بالصـاد المھملـة)) ُصـدَّ: ((طویـل. وكتبھـا د)). ویمـد: ((في النفـح 1
 )).أجـاري: ((ھسـفن 2
  )).وحـھر: ((نفسـھ 3
 .في النفـح)) بـھ: ((سقطـت كلمـة 4
  )).حّیاھـا اهللا تعـالى: ((في النفـح 5
 )).انتثـرت: ((نفسـھ 6
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 1      
    

 
      

     
       
      

2 


  
3 4 

 
   

                                                
  )).أعـاد اهللا تعـالى: ((في النفـح 1
 .ھـذه اإلضافـة مـن النفـح 2
 )).وخیـره: ((في اإلسكوریـال 3
  )).وارفـة: ((في النفـح 4
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1: 

  الجوانـح   2أِللْبـرق يبـدو تسطيـر
  3ل السوابـحللـورق تشـدو وتستهـ

  للبـرق الخفـوق  مساعـد 4وقلـبي
  للورق الثكـالى  مطارح 5ووجـدي

   6إذا البرق أورى في الظالم  زنـادي
  فللوجـد  في زنـد الصبابـة  قادح

  وكم وقفة لي حيث مال بي  الهـوى 
  بها  شكـوى الجوى وأراوح 7أغـاد

  فأشتكي  8تنازعـني منهـا للشجـون
  فأسامـح  ويكثـر  بـثي عنـدهـا

   
                                                

 .ھـذه القصیـدة مـن البحـر الطویـل 1
 .؛ وھـو أسلـم))تستطیـر: ((ي الكتیبـةف 2
  : ورد ھذا العجز في الكتیبة سلیمـًا ھكـذا 3

  )).وللـُوْرِق تْشـُدو َتْستھـلُّ السَّواِفـُح((
 )).فقلـبي: ((في الكتیبـة 4
 )).وجـدَِّي: ((نفسـھ 5
 )).زنـاده: ((نفسـھ 6
  )).أغـادي: ((نفسـھ 7
  ).)الشجـون: ((نفسـھ 8
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  أبـث شجـوني والحمام يصيـخ لي 
  التبـارح 1ويسعـدني فيمـا تبيــح

  وتطـرب أغصـان األراك فتنثـني 
  تصافـح 2إلى صفحـة النهر الثقيـل

  فتبتسـم األزهـار منهـا  تعجبــاً 
  فتهـدي   إليهـا  عرفهـا  وتنافـح

   3كذلـك حتى مـاد عطـف  شغـفي
  ـارحوطرفي أبـدى هـزة وهـو م

  فلمـا التظى وجـدي ترنـم  صاهالً 
  4فقلت أمثـلي يشتكي الوجـد  نابـح

  صرفت عـدو البيد أرخـو  عنانـه
  5وقلـت  لـه شمـر فـإنني سابـح

   

                                                
  )).تھیـج: ((في الكتیبـة 1
 )).الصقیـل: ((نفسـھ 2
  )).مثقـفي: ((في الكتیبـة 3
  )).سابـح: ((نفسـھ 4
  : ورد ھـذا البیـت في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 5

  )).وقلـت لھ شمر فـإنَي سابـح *صرفت إلى البیـداء رخـو عنانھ ((
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  تهيـأ لقطع البيد واعتسف  السـرى 
  1سيلقـاك غيظــان بهـا  وممايـح

  2فحمحم لو يستطيـع نطقاً لقـال لـه
  كافــحبمثـلي تلـقى  هــذه  وت

  وحملتـه عزمــاً تعــود  مثلـه 
  فقـام بـه مستقبـال مـن  يناطـح

  3ويممـت بيـداً لم أصاحب  لجوهـا
  4سـوى جلَد ال  يتَّقَى منـه  فاضـح

  5وماضي الغرارين استجدت  مضـاه
  إذا  جـردت يوم الجـالد الصفايـح

  ومندمـج صدق األنابيب نافـذ بـه 
  ب  أفاتـحعنـد كـري في الحـرو

   

                                                
  )).بھـا وضحاضـح سیلقـاك غیطـان: ((جـاء ھـذا العجـز في الكتیبـة ھكـذا 1
 )).فحمحم لـو یسطیـع نطقـًا لقـال لي: ((جـاء ھـذا الصـدر في الكتیبـة ھكـذا 2
 )).ِلَجْوِبھـا: ((في الكتیبـة 3
   )).باطـح: ((نفسـھ 4
 ))مضـاءه: ((نفسـھ 5
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  وسـرت فال ألقى سوى الوحش نافراً 
  السوانـح 1وقد  شـردت في الظبـا

  أعينـاً لم يلـح  لهـا  2تحدق نحـوي
  وال هـو اليــح 3سناً لـك أسـنى

  وقـد زأرت أسـد تقحمـت غيلهـا 
  4فقلـت  تعـاوت  إنهـا  لنوايــح

   5وكم طاف بي للخبر من طايف  بهـا
  هـو صايـحفلم أصغ سمعاً نحوها و

  ويعرض لي وجهـاً دميمـاً ومنظـراً 
  شنيعـاً لـه تبـدو عليـه  القبايـح

  فمـا راعني  منـه  تلـون  حالـه 
  بَل أيقظ عزمي فانثنى وهـو  كالـح

   

                                                
   .؛ وھـو أسلـم))والظبـاء: ((في الكتیبـة 1
 )).عنـدي: ((نفسـھ 2
  )).ھنالـك أنـسي: ((نفسـھ 3
   )).نوابـح: ((في الكتیبـة 4
  )).وكـم طـاف بي للجـن مـن طائـف لھـا: ((جاء ھذا الشطر في الكتیبـة ھكـذا 5
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  فلما اكتست شمـس العشي شحوبهـا 
  1ومالـت إلى أفـق الغروب  تنـازح

  تسربلـت لـإلدالج جنـح دجنَــة 
  2إلى القصد  جانـح فها أنـذا غرسي

  فخضت ظالم الليل والنجم شاخـص 
  3إلـي بلحـظ طرفــه لـي المـح

  شـزراً  إلـي  كأنمــا    4يــرده
  عـلي  لـه  حقـد بـه ال يسامـح

  السماك نظيــره  5وراقب من شكلي
  6خـال لزمكلي  أعزل وهـو رامـح

  يخطُّ وميض البرق لي منه  أسطـراً 
  ء فهي لوايـحعـلى صفحـة الظلما

   

                                                
 )).تبـارح: ((في الكتیبـة 1
 )).فمـا أبـدًا عـزمي إلى القصـد جانـح: ((جاء ھذا الشطر في الكتیبة ھكـذا 2
  : جـاء ھـذا العجـز في الكتیبـة الكامنـة ھكـذا 3
  )).ظـھ لَي المـحإليَّ بطـرف لح(
 .؛ وھـذا اسلـم))یـردده: ((في الكتیبـة 4
 )).مـن شكـِل: ((نفسـھ 5
  )).خـال أنَّ شكـلي أْعـَزٌل َوْھـَو رامـح: ((جـاء ھذا الشطر في الكتیبـة ھكـذا 6
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   1إذا خطهـا ما بيـن عيني لـم  أزل
  أكلـف دمعي نحوها فهـو  طامـح

  كامناً   2وما زلت سراً في حشى النبل
  3إلى أن بدا من  ناسم الصبـح فاتـح

  4وهـب نسيم الصبح فانعطفـت لـه
  5قـدود غصون قد رقتهـا صـوادح

   6تجـاذب ذكـرى أحاديـث لـم أزل
  مجـد  ومــازح  7يرددهـا مـنِّي

  وملت إلى التعريس لما انقضى  السـرى 
  أروض لـه نفسي وعـزمي جامـح

  ومـال الكـرى بي ميلة سكنـت لها
  8على نَصبِ الوعثـاء مني الجـوارح

  8الجـوارح

                                                
  )).لـم یـزل: ((في الكتیبـة 1
 )).اللیـل: ((نفسـھ 2
  )).نافـح: ((نفسـھ 3
  .))فانقطعـت لـھ: ((في الكتیبـة 4
 )).الصـوادح: ((نفسـھ 5
  )).تجاذبـن من ذكـرَي أحادیـث لـم تـزل: ((ورد ھذا الصـدر في الكتیبـة ھكذا 6
 )).منھـا: ((في الكتیبـة 7
  )).الجوانـح: ((نفسـھ 8
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  أخذت منه  الشمـول  بثارهـا  1كمن
  وهـو ريـان  طافـح 2فبـات يشقى

   3وقربـت األحـالم لي كـل  مأمـٍل
  ني وهـو في الحق نـازحفأدنَتْـه م

  أرتني  وجوهـاً لـو بذلت  لقربهـا 
  حياتي لمـن بالقـرب منه  يسامـح

  لقل لهـا عمري وما ملكـت  يـدي 
  نفسي أن تجـري رابـح  4وحدثـت

  النوى   5وما زلت أشكو بيننا غصص
  وما طوحت بي في الزمان الطوايـح

  فمنهـا ثغـور للسـرور  بواســم 
  للفـراق  نوايـح  6لقربـه  ومنهـا

   

                                                
 )).وكـم: ((في الكتیبـة 1
 .؛ وھـذا أسلـم))ُیَسـقَّى: ((نفسـھ 2
 )).األحـالم كـل ُمَؤمَّـٍلوقربـت : ((جـاء ھذا الشطر في الكتیبـة ھكـذا 3
 )).وصدفـت: ((في الكتیبـة 4
 )).مضـض: ((نفسـھ 5
   )).لقـربَي منھـا: ((نفسـھ 6
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  تقـربهـا األحـالم مـني ودونهـا 
  مهامـه  فيهـا  للهجيــر  لوافـح

  1وبحـر طمـت أمواجـه  وشآبيـب
  2وقفـر بـه  للسالكيـن   جوامــح

  قضيت حقوق الشوق في زورة الكرى
  فـإن  زيـارات  الكـرى  لموانـح

  آمـاال  تباعــد  بينهــا  3يقـرن
  4ـوس  الطوايـحوتعبـث فيهـا للنف

  5فلمـا تـولى عني النـوم  أعقبـت
  همـوم أثارتهـا الشجـون  فـوادح

  ولـم أزل  6وعدت إلى شكوى البـالء
  أرددهـا والعــذر مـني واضـح

   

                                                
  )).وسباسـب: ((في الكتیبـة 1
  )).جوائـح: ((نفسـھ 2
   .؛ وھـو أسلـم))یقربـن: ((في الكتیبـة 3
  )).بالنفـوس الطوامـح: ((نفسـھ 4
 )).أقبلـت: ((نفسـھ 5
  .))البعـاد: ((نفسـھ 6
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  ومـا بلغـت عني  مشافهة الكـرى 
  1تبلغهـا  عـني الريـاح  اللوافــح

  وحسبـك قلـب في أسـار اشتياقـة 
  يـه  الجوانـحوقد أسلمتـه فـي يد

 
 

       
2. 

   ***  
   

                                                
   )).النوافـح: ((في الكتیبـة 1
  .م1316الموافـق لـ  2
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1؛ 

 
     




  2،3   
  
      4 
       
      
      
 5    6  

                                                
 .توجـد ترجمـة محمـد بـن مقاتـل أیضـًا في الـدرر الكامنـة، ونفـح الطیـب 1
  .وھنـا معظـم المـوج. معظـم الـشيء: الّثبـج 2
  )).ھـال: ((في النفـح 3
 )).مـن جملـة: ((نفسـھ 4
  )).وكـأن: ((نفسـھ 5
 )).سبیـل: ((نفسـھ 6
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1      
 2.     
 
 
3: 

  ور ـأح ف ـالمعاطي هاف فـومهفه
  اراـاألقم  ورهـن ةـأشع  تـفضح

  راً ـعاث  حـدم فأصبـه قـت لـزل
  اراـعث  ذاكـل 4اًـعلَ  امـن األنـبي

  ي ـت فـفرش لو كنت أعلم ما يكون
  اراـواألشف د ــان الخــذاك المك

   

                                                
   )).وأھـال: ((في النفـح 1
 )).فاستردھـا: ھفسـن 2
  .البحـر الكامـل 3
  .أنعشـك اهللا: للـذي یعثـر؛ وتعـني)) لعـا((تقـال كلمـة  4
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1: 
   2]مـظباؤه يتنض[اء ـالرف يأيا لبن

  3مـكلي  ادؤـم والفـباهون ظُـجف
  ف ـمهفه منهم ع األحشاءـقط لقد

  مـأدي نـواللجي دـر خـه التبـل
  ب ـجواجي سـقي دد إذ يرمـيس

  ومـتس  هـمقلتي نـا مـوأسهمه
  ة ـسقيم  اه وهيـني عينـوتسقم

  مـاه سقيـجن مـب سقـعج ومن
  ة ـصباب ل جسمي في هواهـويذب

  مـن نعيـه للعاشقيـي وصلـوف
  

   

                                                
  .البحـر الطویـل 1
: جـاءت ھاتـان الكلمتـان في نفـح الطیـب ھكـذا؛ بینمـا وردتـا في اإلسكوریـال 2

 )).تمـضي ظباھـم((
  )).یـمفالفـؤاد كل: ((في النفـح 3
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1 

   ***  
 
 

   

                                                
  .م1338الموافـق لـ  1
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1؛ 

  
  

  


      
         
   
 
2: 

   ين من اآلسـدر تجلى على غصـب
  ـياآلس فهو الممرض مـيبري ويسق

  ة ـمنزل ب ـالقل ازل إالـعادى المن
  اسـن نـاس مـع النـله وجمي فما

   

                                                
 .ةر في ج، وال في الزیتونم تذكال؛ وللى اإلسكوریة عذه الترجمرت ھاقتص 1
 .البحـر البسیـط 2
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  ر ـوالجه  رـبالس ا ـا عالمـي

  رـر واليسـفي العس ي أـوملج
  ك ـمن ه ـأملت  اـبم لي   دـج

  يرِسكَ واجبر بالرضا  1يا موالي
  

 
2. 

   *** 
 

   

                                                
  )).؛ مـن أجـل الـوزن))مـوالي: ((یـاء النـداء؛ فأضحـت(طویـل .حـذف د 1
  .م1305الموافـق لـ  2
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1؛

 

 
       
2،

  

3،4. 

5 
  
  6   
7 

                                                
ونـة؛ بینمـا وردت في لـم تـرد ھـذه الترجمـة في ج، وال في الزیت 1

 .اإلسكوریـال؛ باإلضافـة إلى أن ترجمـة صاحبھـا وردت أیضـًا في نفـح الطیـب
  .؛ أي أصیـب في عقلـھ))إلى لوثـة: ((في نفـح الطیـب 2
  )).موتـھ: ((نفسـھ 3
  .في نفـح الطیـب)) بفضلـھ((سقطـت كلمـة  4
  )).االتصـال: ((في النفـح 5
 )).سكونـًا: ((نفسـھ 6
   )).بالدرایـة: ((نفسـھ 7
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1 
  
2 

 

 


  3
4: 

  5ذارـة اإلعـن خدمـذر لي عـال ع
  زاريـم   طـأى وطني وشـن 6وإن

   

                                                
  )).نبتـت: ((في النفـح 1
  )).العلمیـة: ((نفسـھ 2
  .؛ فصوبھـا عنـان))والن: ((كتبـت في مخطـوط اإلسكوریـال 3
  .والقصیـدة التالیـة مـن البحـر الكامـل. م1348الموافـق لـ  4
جـاح، طعـام یعـد ویتخـذ لمناسبـة فیھـا سـرور وفـرح مـا؛ سـواء ن: اإلعـذار 5

 .أو ختـان، أو غیـره
  )).وألن: ((في النفـح 6
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  ه ـوصرف  ه الزمانـني عنـأو عاق
  ارـاألعص  ادةـع 1انـاألم ضـقن

  تي ـبخدم  2وتـأن أف أرغب قد كنت
  دارـال اب ـب  دـعن 3ير حلِّـوأخط

   4هــع وأهلـرة بالضبـالمس ابـب
  5إزار  لــه بفضــفي راً ــمتشم

  5إزار
  هـوأهل انـيلقى الزم اء أن ـمن ش

  7كارـاألف في 6اعـال اإلشعـويرى ج
  7كارـاألف

  ا ـملبي ب ـن الخطيـأت حي ابـفلي
  ارـاإلكبو  ام ــباإلعظ  وزــفيف

  9رام فضلهمـك 8دـن جيـم مـكم ض
                                                

    )).تقـضي األمـاني: ((في النفـح 1
 )).أفـوز: ((نفسـھ 2
 )).وأحـط رحـلي: ((نفسـھ 3
  )).بـادي المسـرة بالصنیـع وأھلـھ: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 4
 )).إزاري: ((في النفـح 5
 .رھـا عنـان؛ فغی))اإلشـاع: ((في اإلسكوریـال 6
  )).ویـرى جـالال شعـاع في األقطـار: ((جـاء ھـذا الشطر في النفـح ھكـذا 7
  )).صیـد: ((في النفـح 8
  )).قـدرھـم: ((نفسـھ 9
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  دارــاألق  و في ذويـو ويعلـيسم
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  1وقُـل  عني فـفق هـث ناديـإذ حي
  ارـووق  ف ـبتلط  نىـالم  تـنل

  لـه الـيا من له الشرف القديم ومن 
  ارخـف  م العد يومـب الصميسحـ

  ه ـل بـأم منـت نل قد ك ما ـيهني
  2ارـسي ن ــالنيري ن ـي الفرقديـف

  2ارـسي
  اذخ ـب 3رـل تجـا كـالك قطبـجن

  4ارـاالعتب  يـوان فـمرج الن ـأم
  4ارـاالعتب

  ال ـالع رـقم وهـه وصنـد اإللـعب
  5ارـوبح  اـن أصل زكـان مـفرع

  ال ـق العـن في أفـناهيك من قمري
وارــاألن ن ـم  ورــا نـهميينم  

   
                                                

 ...)).إذ جئـت نادیـھ فنـب عـني وقـل: ((جـاء ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 1
  )).لسـاري: ((في النفـح 2 
  )).مجـد: ((نفسـھ 3
  )).في اإلعسـار((: نفسـھ 4
 )).ونجـار: ((نفسـھ 5
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  ده ـفي مج 1رقمغـزاكي األرومة 
  ارــاألخب بـطي  لايـالفض م ـج

  ه ــجمال ه وراقــطبايع  تـرق
  ارــاألزه  ن ـم ا ـخلق ا ـفكأنم

  ا ـفكأنم  هـل حسنـشماي  2تـوجل
  ارــاألسح ةــه رقـت عليـخلع

  ط ـساق 3لـظ  تـم قلـتكل  إذاـف
  وارـج  ورـن نحـدر م ع ـأو وق

  في قرطاسه   4رـت مسك الحبـأو ف
  درارـالم الواكف بـغ 5روضـبال

  ه ــبنان  نـبي  المـاألق  6مــتتس
  8ارـاألسط در فيـال مـنظ 7كـرييف

  8ارـاألسط

                                                
   )).معـرق: ((في النفـح 1
  )).وحلـت: ((نفسـھ 2
 )).طـل: ((نفسـھ 3
 )).حبـر المسـك: ((نفسـھ 4
 )).فالـروض: ((نفسـھ 5
  )).تتبسـم: ((نفسـھ 6
  )).فتریـك: ((نفسـھ 7
 )).في األمطـار: ((نفسـھ 8
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  ا ـكأنم  انـك البنـن تلـال مـفتخ
  1راوــر النــناض حــت تفتـنهل

  ال ـمتهل  دىـالن اض ـفي اه ــتلق
  ارــواالستبش ر ــاك بالبشــيلق

  ا ـوأياده ا ـقسه  ةـر البالغــبح
  2ارــاألخب ن ـم  رـا خبـسحبانه

  م ـمامهإ و ـاء فهـر العلمـإن ناظ
  ارـد النظـارف واحـالمع رف ـش

  ذي ـال  اء بالصيتـعلى العلم أربى
  ارـمط  اق كلـفي اآلف 3انـد كـق

  اً ـمتقدم جئ ـره إن لم يـض  اـم
  ارـالمضم رـرف آخـيع  4قـالسب

  ة ـان لحكمـالزم ره ـان أخَّـإن ك
  ارـنه  وءـت كضـظهرت وما خفي

   
                                                

  جـاء ھـذا البیـت في نفـح الطیـب ھكـذا  1
  )).ظلـت تفتـح ناضـر النـوار *فتخـال مـن تلـك البنـان كمائمـا ((

  )).سحبانھـا حبـر مـن األحبـار: ((ورد ھـذا الشطـر في النفـح ھكـذا 2
 )).قـد طـار: ((في النفـح 3
  )).بالسبـق: ((نفسـھ 4
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  1رـتب  مـب وهي أعظـالشمس تحج
  درار  رـإث  اقـن اآلفـم رى ـوت

  م ـلعالك  اـب خطبتهـيا ابن الخطي
  ارـاألفك ن ـم  مـزف لكـرا تـبك

  ا ـدم الحيـك من خجل على قـجاءت
  ارـالمعط  كايــبثن ت ـطيب  دـق

  ب ـواج  قـؤدي بعض حـت 2وأنت
  3كارـواألف ان ـاإلمك ازح ـن  نـع

  م ـعالك  ل نحوـد التطفيـدت يـم
  4ارـبنض  مـن جودكـم  تـفتوحش

  ا ـإنه  ا في النقد صفحكـذل لهـفاب
  ارـاألشع  في   5رـالتقصي وىـشك

   

                                                
 )).نیِّـر: ((في النفـح 1
   )).وأتـت: ((نفسـھ 2
  )).راألوطـان واألوطـا: ((نفسـھ 3
 )).فتوشحـت مـن حلیكـم بنضـار: ((ورد ھـذا الشطـر في نفـح الطیـب ھكـذا 4
 )).تشكـو مـن التقصیـر: ((في النفـح 5
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  م ـداي  زـة وعـي دعـت فـال زل
  1ارـاألعص  عـم  رىـتت  رةـومس

2: 
  د ـالمل بـم ثغر الدهر في القضـتبس

  وردـة الـنة وجـخجل 3اـفأذكى الحي
  س ـنرج  اظـل ألحـله وقع الطـونب

   4دـإلى الشه ادـعو إلى الوسنانفمال 
   ىالدج ةـالروض في مسك 5رـسب مثو

  دـوالن  كـر كالمسـم شذا الخيـنسي
  ه ـرة أفقـل حمـالم الليـطى ظـوغ

  الخد  ذار علىـالع ودـا دار مسـكم
  ة ـق رقـب تخفـوب الشهـاتت قلبو

  من لوعة الوجد اقـتل بالمشـا حـلم
   

                                                
   )).مـع األعمـار: ((في النفـح 1
 .البحـر الطویـل 2
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))الحیـاء: ((طویـل. جعلھـا د 3
  : طویـل فكتـب ھـذا البیـت ھكـذا. تصـرف د 4

  )).فمال إلى الوسنـان عاد إلى الشھـد *ونبـھ وقع الطـّل ألحاظ  نرجـس ((
  . ؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))لسبـر: ((طویـل حـرف الـالم؛ فغـدت. أضـاف د 5
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  ق ـان مشفـم أجفـعليه الغي ىمـوأه
  دـللخ  عـالدم  رـفاستمط   1رهـبذك

 
  ق ـوفقة عاش لم أقف في الحي 2أنيـك

  3دـدها يعنْوى رـا والنـداة افترقنـغ
  لعلنيج رـالعيس ع اديـت حـونادي

  دـنج  ر علىـدي إن تمـك وجـأبث
  أ ـملج كـالاح مـيا ص 4دـيال اتَّـفق

  المنصور في الرفق والرفد سوى الملك
5: 

  ال ــمح  دـوعـب  وـول  ونيـعلل
  الــخي  فــبطي  وـوني ولـوحل

   

                                                
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))یذكـره: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).كـأن: ((طویـل. جعلھـا د 2
 .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))یعـدي: ((طویـل. جعلھـا د 3
  )).اتَّئـد: ((وھي. ھكـذا بتخفیـف الھمـرة؛ بالرسـم المغـربي 4
 .البحـر الخفیـف 5
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  م ــهواك رــني أسيـأن  واـواعلم
  الــن عقــع 1ك إالــت أنفـلس

  اب ـي انسكـف  مـوعي من بينكـفدم
  لاشتغا  في  مـن سحركـم ؤادي ـوف

  رامي ـاني غـمى كفـل الحـا أهيـي
  3ال...... رـج  دـق 2اــبم  بيـحس

  وم ـظل  ري من لحظ ريمـمجي ن ـم
    الـب الوصـد طيـر بعـالهج حلل

  مني   نـر الجفـس الطرف أسمـناع
  4الـول الليـبط  وىـالج هـال منـط

  ؤاده ــف  ىمـأص  اظـاللح لي ـباب
  الــبنب ه ــغنج ن ـم اهـــورم

  وال ـنح واه ـن هـم مـا الجسسـوك
  الـذاك النحـب وى ـي النـده فـقص

   

                                                
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))إنمـا: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )).مـا: ((طویـل حـرف البـاء؛ فغـدت. حـذف د 2

  )).جـرى لحـال : ((یمكـن أن تكـون. بیـاض بقـدر كلمـة  3
  )).اللیـالي: ((طویـل. جعلھـا د 4
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  ف ـبعط  اًـدا في الوصال يومتـما اب
  الـرام باب اشتغـي الغـذ روى فـم

  ر ـبخوى من مـه في الهـمن ليس لي 
  الـب الكمـال وقطـالع اج ـر تـغي

  اهــوسن   زهـع  نــالدي م ــعل
  اللـالج  قــدر أفـب  دـالمجذروة 

  ا ـر العطايـوبح  داـالن ث ـو غيـه
  1الـالمع  دـريـدى فـس الهـهو شم

  ا ـش قلنـبالنق  اعـي الرقـى فإن وشَ
  2آللـبال  تـحلي  رســة الطـصفح

  اب ـشه  هـو فيـفه  بـأو دجا الخط
  اللـالض  3لـفي ظل  حـة الصبـراي
  اض ـن مـفي األم  فهو أوينا العضب 
  الـق المجـضي زم ــادق العــص

   

                                                
  )).المعـالي: ((طویـل. جعلھـا د 1
 )). بالـآللي: ((طویـل. جعلھـا د 2
  )).ظـالل: ((طویـل. جعلھـا د 3
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  ان ـي زمـف  هـالـمث  قىـتل  تـلس
  عن مثال ـير يا أخـي الدهـل فـج

  اري ـن ديـع 1هـبي لـأى حـن دـق
  والــن  لـــدوى وال لنيــال لج

  اً ـه وجهـت أن أرى منـاشتق  نـلك
  اللــور الهــلن ح ـاضـوره فـن

  ا ــكفّ  مـألث  هـفي  تـهم ا ـوكم
  ؤالــالسل ـوال قبـت بالنـأتقـد 

  ت ـذراً أجابعـن الخطيب ـاب  2سألها
  الــالنع ع ـل شسـل قبـم النعـتلث

  ن ــوزارة عمــق الــوفي حـوت
  الـح ل ـك  ا علىــك لهـملهـو 

  *** 
   

                                                
  )).مـا لـھ: ((طویـل. جعلھـا د 1
  .؛ مـن أجـل سالمـة الـوزن))سـأل: ((طویـل. جعلھـا د 2
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)( 

  
  5       :.............ذامين بن محمد بن الحسن النباهي الجـالحسـ 
  8       :.................سيـن القيـد بن حسـن محمـن بـحسـ 
  10       :.........................ةـن باصـد بـن محمـن بـحسـ 
  11       :..................اريـبن علي األنصد ـن بن محمـالحسـ 
  17       :............بن الحسين بن رشيق التغلبي الحسين بن عتيقـ 
  منـادن ـري بـن زيـب نـسن ماكْـوس بـبحـ 
27       .............:..............ودـا مسعـنى أبـيك؛ اجيـهنْالص  
  د بن عبد اهللا ـبن محم م بن عبد الرحمنـالحكـ 
   30        :...............................................ةـن معاويـبا

  بن بن هشاممعاوية ابن  الحكم بن هشام بن عبد الرحمنـ 
  33       :............كنيته أبو العاصي؛ عبد الملك بن مروان بن هشام

  ؛ يكـنىاريـا األنصـد بن رجـن أحمـم بـحكـ 
   42       :................................................اصيـا العـأب

  سعيد بن بن عبد الملك بن  بن خلف حاتم بن سعيدـ 
   43       :..........................................رـن ياسـار بـعم
  منـادن ـري بـن زيـب نـن ماكسـة بـحباسـ 

   48       ........................:..........................اجيـالصنه
   51      :.........................بـن حبيـب دـن محمـب بـحبيـ 
   56       :.............................بـتِّكَاد المـت زيـدة بنـحمـ 
   60       :.........................ونيـكاج الرـت الحـبن ةـحفصـ 
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  ي ـن أبـر بـن الخضـب دـن أحمـر بـالخضـ 
   68        :...............................مـا القاسـنى أبـيك ؛ةـالعافي

  أبـين ـبام ـن إبراهيـب سىـن عيـد بـخالـ 
   82       :...............................................ويـد البلـخال
  األنصـاريط اهللا وـبن حسليمان بن داود  داود بنـ 
   87       :....................انـا سليمـنى أبـيك ؛ديـنْارثي اُألـالح
   94       :..................مـب المعظـالحاج؛ ريـوان النصـرضـ 
  ؛ اجيـاد الصنهـن منـب ريـن زيـزاوي بـ 

   106       :....................نىـا مثـنى أبـيك؛ ورـب المنصـالحاج
  ن أبي ـور بـتى المنصـف؛ ريـر العامـزهيـ 
   114        :.......................................................رـعام
  البطليـوسيد ـبن سعي زـد العزيـة بن عبـطلحـ 
  القبطرنـةو ـبن ؛نـوأبو الحس، رـأبو بك :واهـوأخ
   119        :..........................................دـا محمـنى أبـيك
  إسماعيـلن ـرج بـل بن فـن إسماعيـد بـمحمـ 
   125       :.......................هـد اللـا عبـنى أبـيك ؛رـن نصـبا

  ل ـرج بن إسماعيـن فـل بـن إسماعيـد بـمحمـ 
  س ـد بن خميـن أحمـد بـن محمـف بـن يوسـبا
  141       :.....................................رزجيـر الخـن نصـبا

  ن ـف بـد بن يوسـبن محم دـبن محم دـمحمـ 
   وكـث الملـثال ؛زرجيـالخ رـن نصـد بـمحم

  167       :.....................هـد اللـا عبـنى أبـيك ؛رـمن بني نص
   ؛زرجيـر الخـبن نص فـد بن يوسـد بن محمـمحمـ 
  194        :................رـني نصـن بـم نـالغالبيوك ـاني الملـث
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   216       :............بوزيـاني الـدراجي:  بقلم؛ وقفـة البـد منهاـ 
  ن ـبفـرج ل بن ـن إسماعيـب فـن يوسـمحمد بـ 
  221       :...........................................زرجيـر الخـصن

  ر ـد بن نصـد بن أحمـمحمف بن ـد بن يوسـمحمـ 
  358       :...................................................زرجيـالخ
   ؛د بن أبي عامر المعافريـد بن عبد اهللا بن محمـمحمـ 

   375       :...............................رـي عامـن أبـباور ـالمنص
  ل ـن إسماعيـد بـن محمـب ادـن عبـد بـمحمـ 
     387       :..........................اللخـمي مـن نعيـاف بـن عطـبا

  بـند ـن أحمـد بـد بن محمـن سعـد بـمحم ـ 
   411...............................       :..........ذاميـش الجـمردني

  ؛ ذاميـود الجـن هـف بـن يوسـد بـمحمـ 
  422      .........................:................د اهللاـا عبـنى أبـيك
   ؛قيـل الغافـمنخ ـند بـن زيـد بـن أحمـد بـمحمـ 
    431      :.............................................رـا بكـنى أبـيك
  ؛ يكـنىريـد األشعـد بن محمـد بن أحمـمحمـ 
     437       :..................روقـن المحـرف بابـد اهللا، ويعـا عبـأب

  ؛ اريـلي األنصـن عـح بـن فتـد بـمحمـ 
   440       :....................رونـبِر باألشْـهشْوي ؛رـا بكـنى أبـيك
   ؛العيـات الكـن الزيـلي بـعبـن د ـن أحمـد بـمحمـ 
     442       :.............................................رـا بكـنى أبـيك
  محمـدن ـد اهللا بـن عبـلي بـن عـبد ـمحمـ 
  ن ـرف بابـد اهللا، ويعبـنى أبا عـيك ؛اجـن الحـبا

    444       :.......................................................اجـالح
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  د ـن أحمـد بـن محمـوان بـن رضـد بـمحمـ 
  ا ـنى أبـيك ؛ريـميم النَّـن أرقـم بـن إبراهيـبا

   448        :.......................................................يىـيح
  محمد بن محمد بن إبراهيم بن العباس بن المرداس، ـ 

   451       :..................؛ يعرف بابـ الحاج البلفيقييكنى أبا البركات
  ؛ سيـور القيـن منظـب د اهللاـن عبـد بـمحم ـ 
   506  ...............................      :.............رـا بكـنى أبـيك
  الغساني؛د بن علي بن الخضر بن هارون ـمحمـ 
    511       :.............رـن عسكـرف بابـويع ؛د اهللاـا عبـنى أبـيك
  ؛قيـالمال األشعريسعد د بن يحيى بن أبي بكر بن ـمحمـ 
  518       :................رـن بكـرف بابـد اهللا، ويعـا عبـأب نىـيك
  ونعبد اهللا بن حيبن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ـ 
  528       :..................بن علي بن أبي طالب بن القاسم بن الحسنا

   543       :...يكنى أبا عبد اهللا؛ تاليشْبن عبد الملك الف محمد بن أحمدـ 
   ي؛رداود القرشي المقَّ بن أحمد بن علي بن محمد بن محمدـ 
  551       :...................انـاس وتلمسبفـ ؛د اهللاـا عبـنى أبـيك
  ام ـحفيد القاضي اإلم ؛د بن عياض اليحصبيـمحمـ 

  630       :................د اهللاـا عبـنى أبـيك ؛اضـل عيـأبي الفض
  ولـد اإلمـاموسى اليحصبي، ـاض بن مـد بن عيـمحمـ 

  635       :..........................د اهللاـا عبـنى أبـيك ؛لـالفضأبي 
  636       :.........انيـد الكنـر بن سعيـبن جبي دـد بن أحمـمحمـ 
  654       :............رـيكنى أبا بك ؛نـد بن شبريـد بن أحمـمحمـ 
  ؛ وسيدـة الـطبن قُـد بـن أحمـد بـمحمـ 
   674        ........................................:.مـا القاسـنى أبـيك
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  يكنى محمد؛ دوسيـد بن قطبة الـد بن محمد بن أحمـمحمـ 
   680       :................................... هـذي قبلـأخو ال ؛أبا بكر

   ؛يكنى أبا بكر؛ د بن محمد بن محمد بن قطبة الدوسيـمحمـ 
   682       :...................دهـر جـذكأتي ـوي ؛هموعأباه وقد ذكرنا 

  ؛قطبة الدوسيأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ـ 
  684       :......................يكنى أبا القاسمالمذكورين قبله؛ ابن عم 

  ؛بن محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي محمد بن محمدـ 
  685       :...........ورـد المذكـن محمـم بـالفقيه أبي بكر بن القاس

  687       :................بيـالكل يزـن جـد بـن محمـد بـمحمـ 
  711       .:.......د بن الحكيم اللخميـد بن محمـن محمـد بـمحمـ 
  719       :......د اهللا اللوشي اليحصبيـبن عب دـن محمـد بـمحمـ 
  724       :..............ميـم اللخـن الحكيبـد ـن محمـد بـمحمـ 
  740       :.............األنصاري د بن محمد بن علي بن العابدـمحمـ 
  742       :...................ريـنَغْي الطِّرـك المـن مالـد بـمحمـ 
  747       .:............محمد بن علي بن محمد بن عبد الملك األوسيـ 
  751        :.......بن عبد اهللا بن علي القيسي العراديمحمد بن علي ـ 
  753       .......:..........اريـد األنصـلي بن العابـد بن عـمحمـ 
  756       :..........ريـاإللبي بن محمد بن سعدون د بن هانيـمحمـ 
   768       .:.................رجيـاني البـيى الغسـن يحـد بـمحمـ 
  786       "............د بن يوسف الصريحيـمحم د بن يوسفـمحمـ 
  816       :........ائيـببن محمد بن أبي خيثمة الج د بن أحمدـمحمـ 
  818       :............يتجسبن عبد اهللا بن أحمد اِإل د بن أحمدـمحمـ 

  847       :...........................ـ محمد بن أحمد بن علي الهواري
  857       :.................ـ محمـد بن أحمد بن الحداد الـوادي آشي
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  867       :................ـ محمد بن إبراهيم بن خيرة؛ يكنى أبا القاسم
  870       :................لي بن باق األمويـ محمـد بن إبراهيم بن ع

  876       :.............ـ محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري
  881       .........:.ـ محمـد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم

  895       :....؛ يعرف بابن الجنانـ محمد بن محمد بن أحمد األنصاري
  923       :.............الهاشميـ محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور 

  935        :..........ـ محمـد بن محمد بن جعفر بن مشتمل األسلـمي
  943        :..................ـ محمـد بـن محمـد بـن حـزب اللـه

  952        :.........ـ محمـد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميـري
  975        :..............لـد بن عبد اهللا بن مقاتـن محمـد بـمحمـ 
  979        :.........سيـوان القيـد بن أحمد بن أحمد بن صفـمحمـ 
  981       :.......ويـد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد البلـمحمـ 

   994       ............:............ـ فهـرس الموضوعـات والتراجـم
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