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امللخص:
فهذا مجع وتوثيق ودراسة لشعر ونثر ابن الفخار ،حممد بن احلسن احلضرمي
املالقــي ،أحــد شــعراء األندلــس وكتاهبــا ،وهــو مــن األعــام غــر املشــهورين ،ممــن عــاش
يف هنايــة القــرن اخلامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة ،والــذي مل يعــط حقــه مــن
البحــث والدراســة قدميـاً وحديثـاً ،وقــد أتــت عـوادي الزمــن علــى أكثــر شــعره ونثــره،
كل فقــد رتَّبنــا
إذ جنــزم أن هــذا ليــس كل شــعره ومــا كتبــه مــن رســائل وخطــب .وعلــى ٍّ
مــا تبقــى منهــا يف هــذا اجملمــوع حبســب القـوايف ،وترقيــم األبيــات والنصــوص الشــعرية
والنثريــة ،وشــرح مــا فيهــا مبــا يســتحق شــرحه ،وقدمنــا للشــعر والنثــر اجملمــوع بدراســة
موجــزة عــن حيــاة الشــاعر ،وأبــرز الســمات الفنيــة واملوضوعيــة لشــعره ونثــره.
وتوثيق ودراسةٌ.
مجع
ٌ
الكلمات املفتاحية :ابن الفخار -شعره ونثرهٌ -
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هـ) حياته وما تبقى من شعره ونثره539ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي (ت

IbnAl Fakhar- Mohammed BnAl hasanAl hadrame
Al Malqi (born 539 H) - His life and which were
remained from his poems and proses
collecting, documenting and study

Abstract:
This is collecting ,documenting and study of Ibn Al Fakhar’s
poems and proses, who was one of Andaluce’s poets and
writers and he was one of familiar scholars, who lived at the
end of fifth century and beginning of sixth century of Hijrah
whom is not given his right from the researchs and studies
modernly and olderly, vicitudes of time come to the most of
his poems and prose, so we assert that this research is not all
of his poems and which he wrote of letters and preachments,
any ways we have arranged from which were remained of his
work according to the rhymes and we numbered the verses
(lines), poems and prosaic units, and we explained the poems
in what is worthy and we presented a brief study of poet’s
biograghy, prominent artistic features and subjectivity of his
poem and prose.
key words: Ibn Al Fakhar, Poems and Proses, Collecting,
Bocumenting and Study.
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د .ازاد محمد كريم الباجالني

القسم األول
ابن الفخار املالقي ،دراسة يف حياته ونتاجه األديب:
 -1حياته (اهلوية واملكوانت املعرفية):
هــو حممــد بــن احلســن بــن كامــل احلضرمــي املالقــي ،يكــى أاب عبــد هللا ،ويُل ّقــب
اببــن الفخــار((( ،وكذلــك لُقــب ب ـ (الفقيــه املشــاور)((( .ويُعــرف أيض ـاً ب ـ (صاحــب
(((
ـيل
نصــف الربــض) « .فقيــه ،أديـ ٌ
ـب ،اشــتهر ابألدب ،ولــه شــعر يـُ ّ
ـدون ،وتَرسـ ٌ
يفــوق»((( .وهــو علـ ٌـم مــن أعــام األدابء والكتــاب يف األندلــس ،كمــا يثــي عليــه
أغلــب مــن ترجــم لــه وأورد امســه بــن األعــام.
ـت لــه الشــيء الكثــر عــن حياتــه ،ولســنا نعــرف
وال تذكــر املصــادر الــي ترمجـ ْ
شــيئاً واضحـاً عــن نشــأته .وكحــال الكثــر مــن األدابء والعلمــاء األندلســيني مل يصلنــا
نتاجــه األديب جمموعـاً.
كان ابــن الفخــار مــن أعيــان مالقــة وكاتبـاً بليغـاً وشــاعراً مطبوعـاً ،وانتهــى مــن
كثــرة املــال وســعة احلــال إىل مــا مل يصــل إليــه غــره((( .وقــد روى عنــه الشــعر نفــر كثــر
ـب شــاكر املكــى ب ـ (أيب احلســن) (ت  586هــ) ويعــرف
منهــم ولــده الوزيــر األديـ ُ
اببن الفخار ايضاً ،وكان اديباً شــاعراً جميداً حســن العشــرة ذكياً((( .واخلطيب أصبغ
بــن أيب العبــاس((( ،وكذلــك روى عنــه حفيــده أبــو بكــر بــن دمحــان الــذي يكــون ابــن
الفخــار جــده ألمــه((( .وكذلــك روى عنــه الشــعر الشــيخ أبــو علــي احلســن بــن علــي
بــن صــاحل األندلســي ،الــذي ارحتــل إىل البصــرة وفيهــا ذكــر ابــن الفخــار وقــام بروايــة
بعــض أشــعاره يف جمالســها(((.
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ط
وكان ابــن الفخــار معروف ـاً حبســن الكتابــة ،فقــد ذكــر القفطــي أبن «لــه خ ـ ّ
حســن مــن خطــوط أهــل األندلــس»( ،((1وأشــار أيض ـاً إىل أنــه رأى «خبطــه كتــاب
عارضــة األحــوذي يف شــرح كتــاب الرتمــذي البــن العــريب (ت 543هــ) وقــد ق ـرأه
الصحــة»(.((1
عليــه ،واخلــط يف غايــة احلســن و ّ

أما اتصاله بذوي السلطان يف عصره ،فيظهر ذلك بشكل واضح من خالل
الشــعر الذي كان ينظمه يف مدحهم أو اســتعطافهم .ومن مجلة من مدحهم األمري
حممــد بــن ســعيد بــن مردنيــش (ت 567هــ) ملــك شــرق األندلــس( ،((1واألمــر
عبــد املؤمــن بــن علــي املوحــدي (ت558هــ)( ،((1كذلــك مــدح أيب عبــد هللا بــن أيب
َرنْغي(القــرن الســادس للهجــرة) وايل سجلماســة( ،((1وكانــت بينــه وبــن بــي حســون
منازعــة ،جعلتــه مطــارداً مــن قبلهــم فــاراً عــن مالقــة خوفـاً مــن ســطوهتم« ،فأجلسـوا
عليــه الرصائــد وضيقـوا عليــه الوصائــد ،حــى ســيق إليهــم ،وهــو َّ
مصفـ ٌد يف احلديــد،
الســجن»( ،((1مــن ذلــك قولــه:
يرثــي لــه القريــب والبعيــد ،فلــم يــزل يســتعطفهم مــن ّ
ـاك ِف َدا ِرَك الـ ِـي
أُِريـ ُـد ِبَ ْن ألقـ َ
ِ
ِ
ـح
فيمنعُــي َعـ ُّ
ـض احلديــد َوكابـ ٌ
يَقولــونَ :ج ْل ـ ٌد للمصيبــة ،وحيهــم
ِ
فَـ ِر ْ
ش ِل َجناحــيَ ،و ْ
العظْـ َـم إنـّـهُ
اجـ ُِـر َ
ـت لَ َشــاكٌِر
َو ّ
إن َعلَيـَْهــا َمــا َحيِيـ ُ
ومن ذلك قوله ،ايضاً:
وي َســبُو َن َّ
َّهـ َـر َغيـَّرُكـ ْـم
أبن الد ْ
َْ
ِ
ِ
ال بِهِ
الع ْهد ،إِ ْن َخا َن ِّ
الر َج ُ
َي َحاف َظ َ
ـف أ َْو َج َفــا َكـ َـرٌم
ـف َعطْـ ٌ
َوإِ ْن تَ ِوقّـ َ
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ِ ِ
اف ِمــن ن ــو ِ
َّه ـ ِر
ب الد ْ
بـَـا أَمـ َـن اخلـُ ّـو ُ ْ ُ َ
ِ
الص ْد ِر
الس ْج ِن يُ ْدفَ ُع يف َّ
إِ َذا ُرْم ُ
ت َ
ابب ّ
َسـ ِر
َّجلّ َد يف األ ْ
وماذا الذي يُقشــي الت َ
ـرف ِب ْلـَ ِْـر
ـت املــرءُ تُعـ ُ
َمهيـ ٌ
ـضَ ،وأَنْـ َ
َ
ِ (((1
ت يف امل ْح ِل َعا ِرفَةُ ال َقطْر
َك َما عُ ِرفَ ْ
َ
ض ُل َوالْ َكَرُم
ب أَيْـ َـن ال َف ْ
والظَّــن أَ ْكـ َذ ُ
ِ
ضــى ِذ َمـ ُـم
يمــا َم َ
أََلْ تَ ُكـ ْـن بـَيـْنـَنَــا ف َ
الصا ِرم ِ
اخلذ ُم
فَالطَّْر ُ
ف يَ ْكبُوَ ،ويـَنـْبُو َّ ُ
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ِ
ِ
َص َدقُــهٌ
َأب َعلـ ٍّـيَ ،و َخي ـْ ُـر ال َقـ ْـول أ ْ
الرمحن يشهد يل
تُ ِسيءُ يب َّ
الظن و ُ

وكانت هذه القصيدة سبباً يف عفوهم عنه(.((1

ِ ِ
ات والتـَُّه ُم
َد ْع َما َتيءُ بِه الظَّنَ ُ
أن حببلـ ـ ـ ــك بعــد هللا أعتصـ ُـم
ّ

وميكننــا أن نرســم مالمــح شــخصيته اخلُلقيــة ،مــن خــال مــا وصلنــا مــن نصـ ٍ
ـوص
شــعرية ونثريــة ،تـَب ـُْـرُز فيــه عالقتــه اجليــدة مــع أصدقائــه يف حياهتــم وبعــد مماهتــم .فقــد
أوردت املصــادر الــي ترمجــت لــه موقفــه املدافــع عــن صديقــه القاضــي الوحيــدي
(القرن الســادس للهجرة) أمام ابن اتشــفني ،بقوله ،.........« :وإن ِ
ابن
قاضيَ َ
ك َ
ِ
الوحيـ ِـدي الــذي قَدَّمتَــه ِف مالََقـ ٍـة لِألَحـ ِ ِ
اخلاصـ ِـة
ـت بِ َع ْدلِـ ِـه فِْي َمـ ْـن ِبــا ِمـ َـن َّ
ـكامَ ،وَرضْيـ َ
ْ
ْ ُ
ِ
والعـو ِامَ ،ل ي ــزْل يـ ُـد ُّل علَــى حسـ ِن ِ ِ ِ
ـرتِِه ،ويـُْر ِضــي هللاَ تَعــاىل ويـُْر ِضــي
َ ْ ََ َ َ ُ ْ ْ
اختيــارَك بُ ْسـ ِن سـ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ـف خـ ْـز ٍي،
ـاس بِظاه ـ ِرِه َو َس ـريِرتهَ ،م ـاْ َعل ْمنَــا َعلَْيــه مـ ْـن ُسـ ْـوءَ ،وال َد َريْنــا لَــهُ َم ْوقـ َ
النَّـ َ
وَل ي ــزْل جــا ِرايً علَــى م ـاْ يـر ِضــي هللا تـعــاىل وي ِ
ـت بـَن ـُ ْـو
رضْيـ َ
ـك ويـُْر ِضيـْنَـاْ إىل أَ ْن تـََعَّر َ
ضـ ْ
َ ََ ُ
َ ْ ََ َ َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ُّسـ ٍ
َح َكامــه ،واهلـَ ّد مـ ْـن أ َْعالمــهَ ،وَلْ يـَْعلَ ُمـوا أ َّ
ـام امل َقــدَِّم،
ضـ
ـون إىل الطَّ ْعـ ِن يف أ
َن ْاهت َ
ْ
َ
َ
راْ ِجــع علَــى امل َق ـ ِّدِم ،بــل َجح ـوا يف ِل ِ
اج ِهــم فـعم ـوا وصم ـوا ،وفـعلُـوا وأَمض ـوا ُم ـاْ بِــهِ
َ ٌ َ
َْ َُ
َ ْ ََ ُ َ َ ّ َ ََ َ ْ َ َ
ُ
(((1
َهُّـوا. ».......
وموقفــه هــذا كان نصـراً لــه ولصاحبــه .وكذلــك جنــده وفيـاً ألصدقائــه وملــن اتصــل
هبــم بعــد مماهتــم مــن خــال مراثيــه اجلميلــة الــي قاهلــا حـزانً لفراقهــم ،مــن ذلــك قولــه يف
راثء القاضي عبيد هللا بن حسون (ت505هـ) معزايً ابنيه أاب علي وأاب عبد هللا:
أما الدُّموع فمنها ِ
الضلُـ ِ ِ
ِ ِ
ب
ـب
ويف ُّ
ف َّ
الواك ُ
ّ ُ ُ
الس ِر ُ
ّ
ـوع ضـ َـر ُام احلـُ ْـزن يـَْلتَهـ ُ
ِ
ِ
ِ
(((1
ِ
ِ
ِ
ـك أب َمـ ْـرَوا َن عْن َد ُهـ ُـم
ب
إالّ ال ُك ُس َ
َمــا َكا َن ه ْلـ ُ
وف به ْ
األعيا ُن تـَنـَْقل ُ
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ومثله قوله يف راثء القاضي عبد هللا بن خليفة (القرن السادس للهجرة):
الكرِام املض ِ
ِ ِ
ـت ُجُـ ـ ـ ــوعٌ بـَْع ـ ـ ـ َـدهُ َوَم ـ َـد ِامـ ـ ـ ـ ـ ُـع
اج ُع
وفُ َّ
َّت َعلَى الْ َق ْوم َ َ
ضـ ْ
أَقض ْ
َ
وأَصبحـ ِ
الروائـِ ُـع
ـت الْ َع ْليَــا يُـراَعُ فـَُؤ ُاد َهــا
َو ُحـ ـ ـ َّـق َلـَـ ـ ـ ــا أَ ْن تـَْع َِت َيهـ ـ ـ ــا َّ
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((2
ٍ
أَالَ إِّنـَـ ـ ــا ُّ
َصاب ُع
الدنـْيَــا َغ ـ ـ ـ ـ َـدا َة فَراقـ ـ ـ ـ ــه
َك َك ّ
ف أبـََْ
س منـَْها األ َ
ي اخلَ ْم َ
ومــن كتبــه الــي اظهــر فيهــا توجعــه وحسـرته ،واعتــذاره ألهــل املصــاب مــن عــدم
مواســاهتم يف حمنتهــم ومشــاركتهم مصاهبــم وبيــان ذلــك مــن خــال أتســفه هلــم ،يقــول
فيهــاَ .......« :تْب األايم _ أَدام هللا ِعَّزتَــك _ ،إالّ أ ْن نـ ْفجــع بِسـ ِ
وتـ ِري
ـاداتاَْ ،
ُ ََ ُ َ
ُ ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت
اخِت ِام ِهـ ْـم َعلَــى َع َاداتـَـا ،فَ ْ
استَ ْشـَـر َ
ف احلـَ َـواد َ
ث قـَْبـ َـل أَ ْن َتـ َّـلَ ،وَهانـَ ْ
مـ ْـن ْ
الـَـازُم َمـ ْـن ْ
ٍ
علَيـ ِـه ِمــن حيـ ُ ِ
ـك،
ـك بُِفــان وإ ْن َكا ْن أجـ َّـل ُرْزء َد َهَـ َ
صابَـ َ
ـث َشلَـ ْ
َ
ْ َْ
ـت ال ـ ُك َّل ،وإ ّن ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابلصـ ِْـر اجلَمْيــل مـ ْـن
ـك َّ
صابـ َ
ك ،فَمـ ْـن َح ّقـ َ
وأ َْولَْهُ بَ ْن يـَتـََق َّسـ َـم َ
ـك أ ْن تَل َه ـاْ َعـ ْـن ُم َ
ِ
ـت أ َّ
ـؤدداً
صابِـ َ
ـك ،فـََقـ ْد َعل َمـ ْ
اسـتـََرَّد يف الد ْ
َّهـ ِر ُسـ ُ
َن احلـُْـز َن َمـاْ نـََفـ َـع َولَْ أ ْ
َجـ َـدى ،وال ْ
أ َْو َ
فُِقـ َـد وال َمـ َـداً ،فــإ ْن كا َن شــأ ُن هــذا احلـ ِ
ـاد ِ
َعـو ِاد َْم ُمــوالً،
ث َشـُـوالً ،و ُّ
ْ
كل علــى تِْلـ َ
ـك األ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـرب،
يمـ ْـن فـََق ـ ْد َنْ إىل َم ـاْ أ ََر َادهُ الـ ُّ
َحـ ُّ
فَ َمــا لَنَــا ال نُب ّقــي أنـُْف َســنا َوهـ َـي أ َ
ـب ،أو نـَْرجـ ُـع ف َ
ِ
ِ
أن
ـت ورزيّـةٌ فَ َد َحـ ْ
فـِإان هلل وإِ ّن إليــه راجعــو َن َعلَ َيهــا مصيبـةٌ قَ َد َحـ ْ
ـتَ ،وقَـ ْد يـَْعلَـ ُـم هللاُ ِّ
ِ
ـك ِمـّـا أَخـ ْذ ِ
وإن ألتَ َذ َّمـ ُـم
سـ َ
تك ُمسـ َ
ت ِمـ ْـن ُرْزئـِ َ
ـاهْ َ
ت مــن ِوَداد َكِّ ،
َ ُ
َخـ ْذ ُ
ـاهَةً فـؤ َاد َك ،وأ َ
ـوق ،فَـ َكا َن ِمـ ْـن و ِاجـ ِ
ـك ،أن أ ُْع ِمـ َـل
ضــى َم َعــهُ احلُُقـ ُ
ِمـ ْـن َد ْهـ ٍر يـَعُـ ُ
ـب َم ْرزيتِـ َ
ـوقَ ،والَ تـُْق َ
َ
ـك ،ولكـ َّـن َّ
الذنْـ َ ِ ِ
ـك قـَْبلِــي»(.((2
ك الي ـَ ْـوَم مــا لَـ َ
لَ ،و َح ْســبُ َ
قَ َد ِمــي إىل تـَْعِّزيَتِـ َ
ـب لـأ َّيم ال َ
وفاته:
عــاش ابــن الفخــار يف هنايــة القــرن اخلامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة ،ومل
يُ ِشـ ْـر مــن ترجــم لــه ســنة والدتــه ،أو شــيئاً عــن نشــأته .لكــن أغلبهــم يذكــرون ســنة
وفاتــه واملــكان الــذي تــويف فيــه ،مــع اختـ ٍ
ـاف طفيــف .ففــي شــهر شــعبان ســنة تسـ ٍع
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وثالثــن ومخســمائة للهجــرة تــويف ابــن الفخــار يف املغــرب( ،((2أو يف مالقــة حســب
الروايــة األخــرى(.((2
اآلراء اليت قيلت فيه ويف شعره ونثره:
معظــم الذيــن مــروا علــى ذكــر ابــن الفخــار أو ترمج ـوا لــه أشــادوا بــه وبشــاعريته
وجبــودة نثــره ،فقال ـوا فيــه:
ـب
ـب لَ َسـ ٍن ،وراكـ ُ
 قــال ابــن خاقــان (ت529هــ) يف كتابــه قالئــد العقيــان« :صاحـ ُعمــا ميـَّـم ،محـ ُّـي األنــف
ص َّمـ َـم ،وال يـُ ُّ
ه ـواهُ مــن قبيــح أو حســن ،ال يُصـ ُّـد إذا َ
ـرد ّ
الشــكيمة ال يُـرام ،وقــف للمطالبــة واألســنةُ قــد أشــرعة ،وثبــت
ال يضــام ،قــوي َّ
ـت
ـدوهُ ،وقــد أثبـ ُّ
احــهُ وغُـ ُّ
واألطـو ُاد قــد تضعضعــت ،حــى أقعــد عــدوه وصفــا لــه رو ُ
لــه مــا يُســتطاب ،ويســري يف النَّفــس كمــا يســري يف البلــح اإلرطــاب»(.((2
أديب ،اشتهر ابألدب،
الضب (ت599هـ) يف كتابه بغية امللتمس« :فقيهٌٌ ،
 قال ّوترسيل يَفوق ،غلبت عليه البادية»(.((2
دون،
وله شعر يُ ّ
ٌ
 قــال ابــن دحيــة (ت633هــ) يف كتابــه املطــرب« :بيــت ال َف َخــار ،ومنبــت الفضــلاملشــرق إشـراق النهــار ....،الراســخ يف علــم اجلوهــر والعــرض»(.((2
ُ
 قــال ابــن مخيــس املالقــي (ت639هــ)« :كان مــن أعيــان مالقــة وجلّتهــا وكاتب ـ ًابليغ ـاً وشــاعراً مطبوع ـاً»(.((2
 قــال علــي بــن يوســف القفطــي (ت646هــ) يف كتابــه احملمــدون مــن الشــعراء:ط حســن مــن خطــوط أهــل
«فيــه أدب وفضــل وعلــم ورائســة يف بلــده ،ولــه خ ـ ّ
األندلــس»(.((2
 قــال ابــن االابر (ت658هــ) يف كتابــه التكملــة لكتــاب الصلــه« :عــداده يفاألدابء وكان معروف ـاً ابلكتابــة»(.((2
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 قال املراكشــي (ت703هـ) يف كتابه الذيل والتكملة« :كان اديباً كاتباً حســناً،عظيــم اجلــدة شــهري اليســار ،مل يكــن ببلــده نظــره يف ســعة احلــال وكثــرة املــال»(.((3
 قــال ابــن فضــل هللا العمــري (ت749هــ) يف كتابــه مســالك االبصــار« :رجــلتتقشــع ،رأس صناعــة مــا وشــي مثلهــا
عصابـ ٍـة ال تتعتــع ،ورجــل ســحابة ال ّ
منتخــب رداء ،وال غشــى زمــرد النبــات لؤلــؤ األنــداء ،ال خيــاض لــه غمــار ،وال
خيــان ذمــار ،وخيــاف إالّ منــه أس ـ ٌد ذو أطمــار»(.((3
 قــال فيــه عمــر فــروخ يف كتابــه اتريــخ األدب العــريب« :كان ابــن الفخــار املالقـ ُّـيفقيهـاً وكان أديبـاً يَ ْســبُك يف الشــعر مســلكاً قدمي ـاً ومســلكاً جديــداً»(.((3
أمــا نســبته وتلقيبــه اببــن الفخــار؛ فقــد شــاركه فيهــا خلــق كثــر ،ولدفــع هــذا االلتبــاس
نذكــر فيمــا يلــي أهــم مــن اشــتهر هبــذه النســبة ،منهــم:
 أبــو عبــد امللــك مــروان بــن عبــد امللــك القرطــي ،املعــروف اببــن الفخار(،تــويف يفحــدود 320ه)(.((3
 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن مسعود األلبريي ،املعروف اببن الفخار (ت 378ه)(.((3 أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن يوســف بــن بشــكوال القرطــي احلافــظ ،يعــرفاببــن الفخــار (ت419ه)(.((3
 أبــو عمــر يوســف بــن عمــر بــن يوســف األنصــاري اخلزرجــي ،يعــرف اببــن الفخــار،(تويف يف حدود 420ه)(.((3
 أبو إسحاق إبراهيم الطبيب اليهودي ،يعرف اببن الفخار (تويف قبل 500ه)(.((3 أبــو عبــد هللا حممــد بــن إبراهيــم بــن خلــف األندلســي املالقــي ،يعــرف اببــنالفخــار(ت590ه) (.((3
 أبــو عمـران موســى بــن عيســى بــن خليفــة اللخمــي القرطــي ،يعــرف اببــن الفخــار(ت611ه)(.((3
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 أبــو احلســن علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن عبــد الرمحــن بــن حســن األركشــيالشريشــي ،يعــرف اببــن الفخــار (ت642ه)(.((4
 أبــو احلســن علــي بــن حيــى بــن علــي بــن ســعيد بــن حممــد بــن عم ـران الكنــايناإلشــبيلي ،بعــرف اببــن الفخــار و اببــن حييولــش ،كان يعمــل مــع ابيــه الفخــارة،
(ولــد  586ه) (تــويف ح ـوايل 650ه)(.((4
 أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن هيصــم الرعيــياإلشبيلي ،املعروف اببن الفخار (ت 666ه)(.((4
 أبــو بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن الفخــاراجلذامي األركشي املولد ،واملنشأ املالقي الدار( ،ت 723ه)(.((4
 أبــو عبــد هللا حممــد بــن علــي بــن أمحــد اخلــوالين البــري النحــوي ،أســتاذ اجلماعــة،يعــرف اببــن الفخــار (ت 754ه)(.((4
_ أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن ميمــون األندلســي اجلزائــري املغــريب املالكــي،
املعــروف اببــن الفخــار ،نســبة حلرفــة جــده (ت801ه)(.((4
 -2الشعر:
أ -األغراض والسمات املوضوعية:
نظــم ابــن الفخــار يف أغـراض وموضوعــات شــعرية ،كاملديــح ،و االســتعطاف،
وال ـراثء ،واهلجــاء ،واإلخوانيــات ،والشــكوى والنصــح والعتــاب .وأييت شــعره علــى
شــكل مقطعــات وقصائــد متوســطة الطــول .واملتفحــص لشــعره جيــد انــه مل يركــز علــى
غــرض شــعري أو موضــوع ،وإمنــا ينظــم شــعره حســب املوقــف أو احلاجــة ،فــكان
االســتعطاف أبــرز هــذه املواقــف الــي جعلتــه ينظــم الشــعر مــن داخــل الســجن ،يقــول
يف قصيدتــه الــي كانــت ســبباً يف العفــو عنــه والــي ضمنهــا بيــت املتنــي املشــهور:
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ـاد َاك تـَنـْتَ ِقـ ُـم
ـت تـَْع ُفــوَ ،وَمـ ْـن َعـ َ
الَ ِزلْـ َ

فَ ِ
ض َجنَاحاً َو ُخ ْذ ِب َلع ْف ِو َما ظَلَ ُموا
ْ
اخف ْ
إىل أن يصل إىل قوله:
ِ
وقَـ ْد دعــوت إِ َل إِص ـاَ ِح فَ ِ
(((4
اسـ ِـد ِه
ص َمـ ُـم
َوَمــا ِبُ ْذنـِ َ
َ ََْ ُ
ْ
ـك َعـ ْـن أ َْمثَالـَـا َ
ويف املديــح جنــده يســبغ علــى ممدوحيــه الصفــات الــي تليــق هبــم مــن شــجاعة
والقيــادة ،إىل جانــب البــأس والــذكاء ،والكــرم واجلــود ،ولعــل مــن أمادحيــه احلســان
رائيتــه يف مــدح األمــر حممــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق األندلــس ،يقــول يف
مطلعهــا:
اهتـ َّـز مْن ِشـ ُـم َع ْرفـ ِـه َعـ ْـن َعنـ َِـر
ـر َمْب ِسـ ُـم ثـَ ْغ ـ ِره عــن َج ْوَه ـ ِر
وافـ ّ
ولَــوى َذوائـِ
باح امل ْسف ِر
ـب لَْيلــه يف نـَْوِمــه
الص ِ
فأانر َعن َو ْج ِه َّ
َ َ
َ
ٍ ُ
ِ
ِ
ومنـ َّـورِ
ِ
تال يف ثوب الشَّبيبة وانثىن
اخ َ
وْ
ص ـن بـ َ
كالغُ ْ
ـن ُمـ َـوَّرق ُ
ومنها:

كالغَي ِ
الزم ِ
ان امل ْع ِس ِر
ث َج
ـاك يف َد َور ِانــا
اد على َّ
ـك األفـ ُ
ـاءت بِـ َ
َجـ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ِ
نـ ْفــس الزمـ ِ
ـان ،فـَيَــا َزَمــا ُن تـََعطَّـ ِر
ت
ت بــل َعطَّـ َـر ْ
مــا عُطّـ َـر ْ
أمداحــهُ
ُ
َ
ِ (((4
وع ٍ
أببيض
َسَر
وب أب ْ
عهدي به َش ْك َل ُ
الضلُ َ
عهدي به نـََق َط ال ُقلُ َ
ومبــا أن ابــن الفخــار كان فقيه ـاً فقــد جتلــى أثــر ذلــك يف شــعره ،مــن خــال
اإلخوانيــات ،والنصــح والدعــاء أيض ـاً .ويف هــذه األشــعار جتلــى لنــا مــن خــال
عالقاته ببين عصره وال ســيما يف اإلجازة ،فقد كلفه القاضي ابن حســون أن يذيل
لــه هــذا البيــت ،وانشــد لــه:
ِ
ـر بِريـ ِ
ـش ِعـ ٍّـز
اح
وص اجلَنَ ِ
أَتـَْر َ
َوَم ْن يـَْهو َاك َم ْق ُ
ص ُ
ضــى أَ ْن تَطـ َ
124

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .ازاد محمد كريم الباجالني

فقال مرجتالً:
إِ َذا هاجـ ِ
ـإن َِ
فَـ َّ
جيـ َـل َرأْيِ ُكـ ُـم ِس ـاَ ِحي
ب
َ َ ْ
األيم َحـ ْـر ٌ
ـت مـ َـن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَذ ْكـ ُـرَك َجنَّــي َوَه ـو َاك َراحــي
احات نـَْفسي
ت َإل َّ
َوإ ْن َمالَ ْ
الر َ
وقَ ْد أصبح ِ
ت ِش ْع ٍر
كالصبَــاح
ـوح الغَ ـ ْد ُر فِيـ ِـه
َّ
ت أُنْش ُد بـَْي َ
َ َْ ْ ُ
يـَلُـ ُ
ِ
ِ
(((4
ِ
ـر بريـ ِ
ـش عـ ٍّـز
وص اجلَنَاح)
(أَتـَْر َ
َوَم ْن يـَْهو َاك َم ْق ُ
ص ُ
ضـ ـ ــى أَ ْن تَطـ َ
وكتب إىل أيب احلسن بن معمر( ،((4وكان صديقاً له:
ب
ـب
األمـ ُـن واخلـَ ُ
إِىل َكـ ْـم َِي ـ ّد احلـُ ُّـر والد ْ
َويـَبـْعُـ ُـد َعْنــهُ ْ
ـوف يـَْقـ ُـر ُ
َّهـ ُـر يـَْل َعـ ُ
ِ
ِ
ـرب
ص َّمماً
َوَه ْل انفعي أ ْن ُكْن ُ
ت َسيفاً ُم َ
ي مضـ ُ
إذا مل يكــن يُلقــى حب ـ ّد َ
ِ
أبيـّتـُُهـ ْـم واللَّيــل كالنِّ ْقـ ِ
ـود
ب
أهج ُم ُه ْم و ُّ
أسـ ٌ
ـس ْ
الصْب ُح كالطّْر ِس َ
و ُ
أشه ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ر
ص
ق
م
ذاك
ن
م
ت
م
ر
ـب
ـ
ل
غ
ـ
ت
ر
ـ
ي
للمقاد
ـي
ـ
م
عز
ـل
ـ
ي
خ
وال
َ ُ ْ
فما أان عن ما ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ٌ
َْ ُ
ِ ِ
ِ
(((5
ِ
ش وأضرب
الو َغــى
ُصبِ ُح أ ََه ُّ
لئ ْن ُكْن ُ
ت مل أ ْ
أاب َح َسـ ٍن ســائ ْل ل َمـ ْـن َشـه َد َ
قاضيــن كاان صديقــن لــه،
أمــا الـراثء؛ فكانــت لــه فيــه قصيــداتن قاهلمــا يف راثء ّ
يقول يف إحداها وهي يف راثء القاضي عبيد هللا بن حســون:
أما الدُّموع فمنها ِ
الضلُـ ِ ِ
ِ ِ
ب
ـب
ويف ُّ
ف َّ
الواك ُ
ّ ُ ُ
الس ِر ُ
ّ
ـوع ضـ َـر ُام احلـُ ْـزن يـَْلتَهـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـك ِأب َمـ ْـرَوا َن عْن َد ُهـ ُـم
ـب
إِالّ ال ُك ُسـ َ
َمــا َكا َن ه ْلـ ُ
ـوف بِــه ْ
األعيــا ُن تـَنـَْقلـ ُ
ِ
(((5
كالص ِ
ب
َو َع َاد َّ
مظلم ـةً
صـ َـار ْ
اب يف أفـَْواهنا َ
ت لَــهُ َث ـر ُ
َ
الضَر ُ
ات العيــش َ
أمــا العتــاب ،وخاص ـةً ألصدقائــه جنــده يقــدم النصــح هلــم يف الوصــال وعــدم
القطيعــة ومــا إىل ذلــك ،فهــو يقــول يف قصيــدة معاتبـاً صديقــه أيب احلســن بــن معمــر:
ِ
ـك َّ
ى علــى ُحبِّـ ِـه ابلْ ِقلَــى
أَقـ َّـل ِعتابَـ َ
ُيَـ َ
إن الكــرميَ
ـاز َ
ك َّ
الزما َن
إن َّ
ُيِـ ُّـر بتكديــرِه مــا َح ـاَ
خل اجتنابَ َ
َو ِّ
ـاك ِ
بعلَّتـِ ِ
(((5
وو ِ
َّوب بـَْع َد الْبِلَ َى
ب
ل
ـ
ي
د
ق
ـ
ف
ـه
ْ
اصـ ْـل أَخـ َ
ْ
َ
س الث ُ
َ
ُ
َ
ََ
ُ
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ومل جند للشاعر يف غرض اهلجاء سوى بيتني قاهلما يف هجاء مراكش املدينة:
ِ
ِ
ٍ
ـض
س َم ْس َكن
ـش نَ ْكـ ٌد واجلنــاح َم ِهيـ ُ
بـَـا الْ َعْيـ ُ
وأرض َس َكنَّاها فيا بْئ َ
(((5
ـض
نــروح ونـَ ْغـ ُـدو ليــس إال ُمـ َـرِّوع
ـارب ُسـ ٌ
ـود ْأو أ ََراقـ ُـم بِيـ ُ
َع َقـ ُ

وكذلك تورد املصادر انه كتب قطعة يف أهل بلدته حني أســاءوا إىل القاضي
الوحيدي ،يقول فيها:
لَو ص َّح ع ْقلُ َ ِ
َوَلْ تَ ُكـ ْـن ميت ـاً ابحلِ ْقـ ِـد واحلَ َسـ ِـد
س فطرهتا
ْ َ َ
ك أ َْعط النـَّْف َ
ِ
أسـ ِـد
ط فـََق ـ ْد َحلُّ ـوا بدارهــم
ّأمــا اخلَلِي ـ ُ
وأنـ َ
ـت َو ْس ـ َط ال َفيـ ِـاف مـ ْـن بَـ ِـي َ
............
َمـ ْـن َحبـْلُــهُ ُموثَـ ٌـق ِف اجلِيـ ِـد ِمـ ْـن َم َسـ ِـد
َوَهـ ْـل يُ ِطيـ ُـق ِدفاع ـاً َعـ ْـن َجوانِبِـ ِـه
إ ْن ُكْنت ِف جلَ ِة الغو ِ
ِ ِ
ِ (((5
غاء َلْ تَ ُسد
ـيادتِِه
ـب ِف سـ َ
ـدي َذنْـ ٌ
َ ُْ َ ْ
مــا للوحيـ ّ

كانــت هــذه أغلــب األغـراض واملوضوعــات الصرحيــة والظاهــرة الــي عرفناهــا يف
شــعر ابــن الفخــار ،وإننــا جنــد سـواها بشــكل أقــل مــن خــال نصــوص مفــردة قاهلــا
يف الفخــر( ،((5وذكــر الشــيب( ،((5والدعــاء(.((5
ب -خصائص شعره الفنية:

لقــد نظــم ابــن الفخــار نصــه الشــعري يف مجيــع البــى الفنيــة املعروفــة عنــد أهــل
الشــعر والنقــد مــن البيــت اليتيــم ،والنتفــة ،واملقطعــة والقصيــدة .وقــد اســتوىف ابــن
الفخــار شــروط النظــم يف هــذه البــى ففــي البيــت اليتيــم كانــت الوحــدة املوضوعيــة مــن
مساتــه ،وقــد قيــل يف فكــرة معينــة ،أوفاهــا ح ّقهــا ومــا اراده مــن البيــت.
ويف املقطعــة( ،((5كذلــك مجــع ابــن الفخــار بــن براعــة النظــم ،ودقــة الوصــف،
فجــاءت مقطعاتــه موافيــة الفكــرة ،مســتوعبة الصــورة الــي اريــد هلــا.
126

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .ازاد محمد كريم الباجالني

وأمــا عــن القصيــدة؛ فمــا رأينــا فيهــا غــر املوضــوع الــذي نظمــت ألجلــه ،فهــو
قــد أنى بنصــه الشــعري -القصيــدة -عــن املقدمــات الطويلــة وال ســيما يف املديــح،
أو ال ـراثء ،أو االســتعطاف......
وقــد أمنــازت ألفاظــه ابلســهولة والسالســة بعيــداً عــن غريــب الــكالم ووحشــيه،
فالقاعــدة العامــة للشــعر األندلســي تبقــى متيــل إىل الرقــة والســهولة خــا بعــض
األغ ـراض كاملديــح وال ـراثء( ،((5وذلــك رمبــا يعــود إىل طبيعــة البيئــة الــي عاشــها.
وصــور ابــن الفخــار بســيطة بعيــدة عــن التعقيــد قريبــة إىل ذهــن املتلقــي ،إذ
وظــف أســاليب البيــان لرمسهــا ال ســيما التشــبيه الــذي كان لــه دور الصــدارة يف هــذا
البــاب ابســتعمال األداة (كأن) و (الــكاف) ،يقــول ابــن الفخــار مســتعمالً الــكاف
وألكثــر مــن مــرة:
ِ
(((6
أبيـّتـُُهـ ْـم واللَّيــل كالنِّ ْقـ ِ
ـود
ب
أهج ُم ُه ْم و ُّ
أسـ ٌ
ـس ْ
الصْب ُحكالطّْر ِس َ
و ُ
أشه ُ
ُ
أمــا االســتعارة فكانــت قليلــة يف رســم صــوره لــذا كانــت ابملرتبــة الثانيــة ،وكذلــك
قلــت الكنايــة يف صــوره أيضـاً.
أمــا خبصــوص املوســيقى واألوزان ،فالطويــل كان يف مقدمــة البحــور الــي نظــم
عليهــا ابــن الفخــار ،مث تــاه البســيط ،فالكامــل ،ومــن مث الوافــر ،فاخلفيــف .ومل تــرد
يف شــعره البحــور النــادرة الــي جتــاىف عنهــا الشــعراء كاملقتضــب و املضــارع واجملتــث.

وقوافيــه؛ جــاءت مطلقــة ومقيــدة ،واألوىل أهــم واكثــر ،كمــا اســتعمل النصــف
مــن حــروف العربيــة روايً ألشــعاره ،ولكــن املالحــظ أن احلــروف الــي جــاءت ابملرتبــة
األوىل هــي (البــاء) ،و(الـراء) ،و(امليــم) ،و(النــون) ،وهــذه احلــروف كثــرة الشــيوع يف
الشــعر العــريب .ويعــزى ذلــك إىل نســبة ورودهــا يف أواخــر كلمــات اللغــة(.((6
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وخبصوص اإليقاع الداخلي ومكوانته ،فقد ورد يف مقطعاته وقصائده التكرار،
وكذلــك جــاء اجلنــاس (أبنواعــه) ،وهــذا ســاعد يف رســم ض ـرابت موســيقية رشــيقة
تكاتفــت مــع املوســيقى اخلارجيــة ،والصــور الشــعرية ،والبــى الشــكلية ،لتخــرج شــعر
ابــن الفخــار هبــذه الصــورة الــي وصلنــا هبــا والــي كانــت ســبباً يف إشــادة مــن ترجــم لــه.
ومــن املظاهــر الــي ميكــن اإلشــارة إليهــا مســألة التأثــر ببقيــة الشــعراء ،وهــذا أمــر
وارد مــع اجلميــع لكــن ابختــاف درجاتــه .فابــن الفخــار كان واضحـاً يف اقتباســاته
وتضمينه للشــعر املشــرقي واألندلســي أيضاً .إذ جنده يورد إشــارة إىل اقتباســه داخل
القصيــدة نفســها ،كقولــه:
ـاك ِ
وو ِ
ـوب بـَْعـ َـد الْبِلَـ َـى
بعلَّتـِ ِـه
اصـ ْـل أَخـ َ
ـس الثَّـ ُ
ََ
فـََقـ ْد يـُْلبَـ ُ
ِ
َّ
ُّ
ـك أَ ْن تـَنـْبُــا
ـ
ق
ح
و
،
ـل
ـ
ي
ب
ن
ر
ـاع
ـ
ش
ـه
ـ
ل
ا
ق
ـذي
ـ
ل
كا
ـل
ـ
ق
َ ٌ ََ َ
ََُ
ٌ
َوُ ْ
ضــى ُْم ِمـاَ»
«إذا مــا خليلــي أَســا َمـ َّـرةً
َوقَـ ْد كا َن فيمــا َم َ
فـلَــم يـ ْف ِسـ ِـد ِ
(((6
اآلخـ ُـر األ ََّوالَ»
َّم ِمـ ْـن فِ ْعلِـ ِـه
«ذَ َكـ ْـر ُ
ت املُقــد َ
َْ ُ
وهذين البيتني ينسبهما ابن عبد ربه يفكتابه العقد الفريد لـ (طاهر بن عبد العزيز)(.((6
كذلك جنده يشري إىل اقتباسه أيضاً يف قوله:
ِ
وقَـ ْد دعــوت إِ َل إِص ـاَ ِح فَ ِ
اسـ ِـد ِه
ص َمـ ُـم
َوَمــا ِبُ ْذنـِ َ
َ ََْ ُ
ْ
ـك َعـ ْـن أ َْمثَالـَـا َ
ِ ِِ
ـال واحلِ َكـ ُـم
األمثَـ ُ
ت بـَْيت ـاً َجـ َـرى َف َد ْه ـ ِرَن َمثَـاً
َو ُس ـ ْق ُ
َوالشـ ْـع ُر فيــه ت ـَُـرى ْ
فِ َ ِ
(((6
«ي أ َْعـ َـد َل النَّـ ِ
ـاس إالّ ِف ُم َع َاملَـ ِـي
ص ُم واحلَ َك ُم»
ت اخلَ ْ
ص ُام وأَنْ َ
يك اخل َ
َ
وهذا البيت مشهور وهو أليب الطيب املتنيب(.((6
وهذا األمر يتكرر يف قوله:
ِ
ِ
ـك الـ ِـذي يُعـ ّـزى لِفاطمـ ٍـة
ـب
أقـ ُ
ـول فيِـ َ
ـب َحـ ّـرا ُن مـ ْـن ب ـَْـرح اهلـَـوى َيـ ُ
والْ َق ْلـ ُ
ِ
(((6
ب»
«قَـ ْد َكا َن بـَْعـ َـد َك أنبــاءٌ َوَهيـْنَ َم ـةٌ
لو ُكْن َ
ت َشاه َد َها ملْ تَ ْكثُِر اخلُطَ ُ
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وهــذا البيــت ينســب إىل ســيدتنا فاطمــة بنــت حممــد رســول هللا (صلــى هللا عليــه
وسلم)(.((6
وجنــد عنــد ابــن الفخــار التأثــر بشــكل آخــر ،وهــو مــن خــال أخــذ املعــى الــذي
ذكــره شــاعر ســابق يف شــعره ،دون اإلشــارة -كمــا ســبق -إىل هــذا األخــذ ،كقولــه:
ـك ابألخــاف والولَعـ ِ
إن دونَـ ِ
ُينِّيـ ِ
فَِقـ ِّـري َج َعــاري َّ
ـان
ـك حارش ـاً
ََ
ِ
ِ (((6
وإ ْن َد َهنُــوهُ ِحيل ـةً بِ ِدهــان
ومــا ُهـ َـو إلَّ الْ َمـ ْـرءُ يـُْقطَـ ُـع َرأْ ُســهُ
وهو مأخوذ من قول النابغة اجلعدي:
ِ
ٍ
وجّرري
بلح ِم أمرئ مل يشهد اليوم انص ُرهُ
فقلت هلا عيثي َجعا ِر َ
وهذا التأثر لدى ابن الفخار يدل عل سعة اطالعه ومقدرته على استنباط املعاين
وتوظيفها داخل شعره ،والذي أضاف مجالية وقوة يف التأثري على السامع أو املتلقي.
(((6

 -3نثره (موضوعاته وميزاته):
تعــدت آاثر ابــن الفخــار املنظــوم (الشــعر) لتصــل إىل املنثــور أيض ـاً ،فلــه
مقطعــات نثريــة أوردهــا لــه مرتمجــو ،ومدونــو آاثره وأدبــه .وأغلــب تلــك املقطعــات
الــي وصلــت إلينــا جــاءت علــى أســلوب الرســائل ،وهــو فــن أديب (نثــري) عُــرف عنــد
األدابء العــرب قبــل اإلســام ،شــاع وكثــر ووصــل كل األصقــاع الــي حـ ّـل فيهــا العــرب
واملســلمون حــى وصــل إىل األندلــس .وكانــت موضوعــات هــذه الرســائل -شــأهنا
شــأن شــعره -تــدور يف اإلخوانيــات ،واإلجــازة .كمــا أن بعض ـاً منهــا جــاء ليكمــل
هــذه الصبغــة االجتماعيــة ألدبــه فــكان يف خماطبــة أصهــاره ،وكذلــك الكتابــة يف
ع ـزاء ....ومــا إىل ذلــك.
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كمــا وجــدان نصــا نثـراي ذكــره املقــري يف نفــح الطيــب قالــه ابــن الفخــار يف الدفــاع
عــن القاضــي الوحيــدي أمــام ابــن اتشــفني ويدخــل ضمــن اخلطــب النثريــة ،والــذي
كان ســبباً يف ختليصــه ممــا اهتــم بــه.
ومــن الفنــون النثريــة اخلاصــة أبهــل األندلــس فــن الــزرزورايت ،وهــذا الفــن ظهــر
يف عصــر املرابطــن ،وفيــه ميــزج الكاتــب أو األديــب بــن طائــر الــزرزور وشــخصية
الرجــل امللقــب هبــذا االســم وهــذا مــا جنــده يف نــص ابــن الفخــار النثــري الــذي يقــول
ِ
ص ِفــرٌ،
ـك ِمْنهــا ُزَريْ ِزيـ ٌـر ،لَــهُ أبــداً ابلثـَّنَــاء َعلَْيـ َ
فيهــا .....(( :ولَ َّمــا قَطَـ َـع اآل َن إليـ َ
ـك َ
ـص جناحــه فـهــو َنــو َك حـ ِ
ـب علَيــه ع ِ
ـف؛
ـاذ ٌ
اطـ ٌ
احــهُ فَـ ُك ُّل قـَْلـ ٍ َ َ
وح ُسـ َـن َ
صبَ ُ
فَ ،
قُـ َّ َ َ ُ ُ َُ ْ َ َ
صافِـراً يَ ْذ ُكـ ُـرَك يف الغُـ ُـد ِّو والـَّـرَو ِاح))( .((7وهبــذا يكــون
ت أَ ْن تُعيِـ َـدهُ َوافِـَـر اجلَنَـ ِ
َر َجـ ْـو ُ
ـاحَ ،
ابــن الفخــار مــن أوائــل مــن نظــم القــول يف هــذا الفــن.
ومــن مســات رســائله أو (نثــره) الفنيــة الزخرفــة اللفظّيــة واحملســنات البديعيــة،
وكذلــك بلــغ العنايــة فيــه ابلســجع والفواصــل عنايــة كبــرة أخرجتــه مــن الســهولة إىل
الغمــوض ومــن االهتمــام ابأللفــاظ ومجاهلــا إىل االهتمــام ابملعــاين وتزويقهــا(.((7
كذلــك بــرزت يف نثــره ثقافــة ابــن الفخــار األدبيــة والتارخييــة والدينيــة و أتثــره
ابألســلوب القــرآين ،كمــا رأينــاه يستشــهد ابلشــعر ،ويعــرض حوادثــه .كقولــه:
وتـ ْغشــى منـ ـ ـ ــا ِزُل ال ُكرم ـ ـ ـ ِ
ـث يـَنـْتَثِـ ُـر احلـَـب
ـاء
يس ـ ُق ُ
ُ َ ََ
حيـ ُ
ط الطَّي ـْ ُـر ْ
ََ
ْ
ض طَيبـةَ املـ ِ
ـاء والعُ ْشـ ِ
ت َد ْو َحـةٌ يف
َعـّـزَك هللاُ َرْو َ
ـت أ َ
ـبَ ،و َغـ َـد ْو َ
لَ َّمـاْ ُكْنـ َ
ضـةً يف األ َْر ِ ّ
ِ
ِ
ِ
ـب األ ََر ِاك،
امل ْجــد َم ْوِرقَـةً ابلتـَُّه ُّمــمُ ،مثْمـَـرةً ابجلـ ّد ،.........،قَـ ْد َج َعلَـ ْ
ـت أرائ َك َهــا قَضـ َ
وبَس ـطَت درانِي َكهــا فـلَــم تـ ْقتـنــص ِبَيـ ِ
ـوخ واألَ ْشــر ِاك ،تـتـغَـ َّـى ِمــن الطَّــر ِ
ب،
ـ
خ
ف
ال
ي
ـد
ِ
ُ
ُ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ْ
َ ََ
َ َ
صـ ِ
ـب:
وتـَتـَنَ َ
اشـ َـد مبُ ْخ َ
ضـَّـرِة ال َق َ
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ِ
ِ
ـك ِمـ ـ ـ ــن قـُب ـََّـرٍة ِبَْع َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
اص َف ـ ِري
َيْلَـ َ
َخ ـاَ لَــك اجلـ ُّـو فَبِيضــي و ْ
ِ ِ (((7
ون ّق ِري ماْ ِشْئ ِ
ت أن تُ ّنقري
َ
البيت االول للشاعر بشار بن برد( .((7والرجز للشاعر طرفة بن العبد(.((7
وقــد أورد ابــن الفخــار الدعــاء يف صــدور رســائله ،ولــو بشــكل مقتضــب ،وهــو
ممــا حيســب عليــه ،كمــا يف قولــه:
ال هللاُ بـََقاء السيّ ِد امل َفدَّى ،و ِ
الكرمي ِّ
«أَطَ َ
ور ،وأ ْ
َج ُرهُ
األعز األ َْه َدى ،وجاللُهُ َمأْثُ ٌ
َ
ُ
ك ،-إالّ أ ْن نـُْف َج َع بِ َس َاد ِاتا.((7(».......،
األايم -أ ََد َام هللاُ ِعَّزتَ َ
ور ُ
ورَ ،تْ َب ُ
ومدخ ٌ
َم ْوفُ ٌ

وهــذا األمــر مكــروه عنــد أهــل هــذه الصنعــة كمــا يقــول ويــرى الكالعــي (القــرن
الســادس للهجــرة) :اإلكثــار مــن الدعــاء يف الرســائل مــن أكــر الدالئــل علــى ضعــف
البضاعــة يف الصناعــة( .((7وكذلــك جنــده مكثـراً يف املصنــوع الــذي يقــول فيــه الكالعــي
وحلـ ِّـي بكثــرة الفواصــل
أيضـاً« :املصنــوع ألنــه ُنـّـق ابلتصنيــع ،ووشــح أبنـواع البديــعُ ،
واألســجاع ،واســتجلب لــه منهــا مــا يلـ ّذ يف القلــوب وحيســن يف األمســاع»(.((7
ابملغصــن ،وهــو مــا تقابــل فيــه ســجعتان اثنتــان،
وقــد زيــن بعــض قطعــه النثريــة
ّ
(((7
املفصــل ،وهــو مــا مجــع
كل ســجعة موافقــة لصاحبتهــا  .وبعضهــا مــا جــاء علــى ّ
بــن املنظــوم واملنثــور يف رســالة واحــدة( .((7كقولــهَ ،.......« :وَْل ي ـََـزْل َجــا ِرًاي َعلَــى
مـاْ يـر ِضــي هللا تـعــاىل وي ِ
ـت بـن ــو ح ُّسـ ٍ
ـون إىل الطَّ ْعـ ِن يف
رضْيـ َ
ـك ويـُْر ِضيـْنَـاْ إىل أَ ْن تـََعَّر َ
ضـ ْ َ ُْ َ
َ ََ ُ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َكامــه ،واهلـَ ّد مـ ْـن أ َْعالمــهَ ،وَلْ يـَْعلَ ُمـوا أ َّ
ـام امل َقــدَِّمَ ،راْجـ ٌـع َعلَــى امل َقـ ّدِم ،بَـ ْـل
ضـ
َن ْاهت َ
أْ
َ
ُ
ُ
ِ ِ
ضـوا َمـاْ بِـ ِـه َهُّـوا.
ص ّمـواَ ،وفـََعلُـوا َوأ َْم َ
َجَ ُحـوا يف لَاج ِهـ ْـم فـََع ُمـوا َو َ
ِ (((8
ـف َعْنــهُ َم ِسـ ْـيل َعـ ْ ٍ
ـح ِ
ـن َونـَْه ـر»
ف َم ْن قَ ْد
َجـ َّ
ب يـَْرفَ ُع ال َك ُّ
َوإىل ُّ
السـ ْ
ُ
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كل هــذه األمــور األدبيــة ،تــدل علــى تفــوق ابــن الفخــار يف املنظــوم واملنثــور علــى
حــد سـواء .ولئــن ضــاع أكثــر شــعره ونتاجــه األديب ،فــإن مــا بقــي منــه ليضعنــا أمــام
شــخصية أدبيــة فـ ّذة ،تســتحق الدراســة واألعجــاب.
 -4منهج احملقق وعمله:
 مجعــت نتــاج ابــن الفخــار املالقــي (الشــعر ،والنثــر) مــن شــتيت املظــان وكتــبالطبقــات والرتاجــم الــي ترمجــت حلياتــه وأوردت شــيئاً مــن نتاجــه.
يســهل عمليــة الرجــوع إليــه يف التخريــج
 أعطيــت لــكل نــص شــعري ونثــري رقمـاً ّوالدراســة.
 رتّبت هذا الشعر على القوايف حسب احلروف األجبدية.اثبت البحر الشعري لكل نص من نصوص ابن الفخار الشعرية.
 ُ رقّمــت أبيــات النصــوص الشــعرية ،وأحلــت عليهــا يف اختــاف الــرواايت بــناملظــان املختلفــة.
 اعتمــاد روايــة املصــدر األقــدم -األصــح أو األرجــح -الــذي روى أكــر كميــة مــنشــعره مــع مقابلتــه ابلتخريــج ،والشــرح ،واالختــاف مــع روايــة املصــادر األخــرى
وكميــة شــعرها.
عرفت ابملفردات اللغوية الصعبة اليت وردت يف شعره ونثره قدر املستطاع.
 ّ تصديــر اجملمــوع الشــعري بدراســة عــن حيــاة الشــاعر ونتاجــه األديب (املنظــومواملنثــور) مــن حيــث األغـراض املوضوعيــة ،والســمات الفنيــة مبــا يقتضــي الدراســة،
ومــا يســتحق الشــاعر ،ومــن هللا اإلصابــة.
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القسم الثاين
ما تبقى من شعر ابن الفخار املالقي ونثره:
أ -الشعر« :قافية الباء»
 -١كتب إىل أيب احلسن بن َم ْع َمر وكان صديقاً له( :من الطويل)
ب
ـب
األمـ ُـن واخلـَ ُ
 -1إِىل َكـ ْـم َِيـ ّد احلـُُّـر والد ْ
َويـَبـْعُـ ُـد َعْنــهُ ْ
ـوف يـَْقـ ُـر ُ
َّهـُـر يـَْل َعـ ُ
ِ
ِ
ب
ص َّمماً
ي َم ْ
َ -2وَه ْل انفعي أ ْن ُكْن ُ
ت َسيفاً ُم َ
ض ـ ِر ُ
إذا ملْ يَ ُكـ ْـن يُلقــى حب ـ ّد َ
ِ
 -3أبيـّتـُُهـ ْـم واللَّيــل كالنِّ ْقـ ِ
ـود
ب
أهج ُم ُه ْم و ُّ
أسـ ٌ
ـس ْ
الصْب ُح كالطّْر ِس َ
و ُ
أشه ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ر
ص
ق
م
ذاك
ن
م
ت
ـب
ـ
ل
غ
ـ
ت
ر
ـ
ي
للمقاد
ـي
ـ
م
عز
ـل
ـ
ي
خ
وال
َ ُ ْ
 -4فما أان عن ما ُرْم ُ ْ َ ُ ْ ٌ
َْ ُ
ِ
ـت مل أ ْ ِ
ِ ِ ِ
ـش وأضــرب
الو َغى
ـح أ ََهـ ُّ
لئـ ْـن ُكْنـ ُ
ُصبـ ُ
 -5أاب َح َس ٍن سائ ْل ل َم ْن َشه َد َ
ـال حـ َّـى َّ
يُعانُِقــي َعنـْ ُهـ ْـم ِمـ َـن البيـ ِ
كأنــا
ب
 -6وأعتَنِـ ُـق األبطـ َ
ـض َرب ـْ َـر ُ
يصـ ُ ِِ ِ
 -7أُخاتِلُ ُهــم كال ِّذئْـ ِ
وحــدي َواترًة
ـب
ـول بـ ْـم مـ ّـي الْ ُمَز َع َفـ ُـر يـَْع َ
ـب ْ
َُ
ْ
ضـ ُ
ٍ
ُ
ـب
ـ
ع
ص
ت
ـ
ف
ـى
ـ
ض
ق
ـ
ت
ـس
ـ
ي
ل
ا
ر
ـو
ـ
م
أ
ـن
ـ
ك
ل
و
أكيدهم
ت
ل
و
د
ق
ب
ب
 -8ويف ُك ِّل َ َ ْ َ َْ ُ
ْ ً َْ َ ُْ َ َ ََ ْ ُ ٌ
ْ
 -9فيــا أســفاً كيــف أبيــت ِ
)(81
ب
بذلّـ ٍـة
وسـْـيفي َ
ُ
ضجيعــي واجلـَو ُاد ُم َقـَّـر ُ
َ
حســون
 -2ومــن شــعره رمحــه هللا تعــاىل يرثــي القاضــي أاب مــروان عبيــد هللا بــن ّ
ويعــزي ابنيــه أاب علــي وأاب عبــد هللا( :مــن البســيط)
 -1أما الدُّموع فمنها ِ
الضلُـ ِ ِ
ِ ِ
ب
ـب
ويف ُّ
ف َّ
الواك ُ
ّ ُ ُ
الس ِر ُ
ّ
ـوع ضـ َـر ُام احلـُ ْـزن يـَْلتَهـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أب َم ْرَوا َن عْن َد ُه ُم
ـب
إالّ ال ُك ُسـ َ
َ -2ما َكا َن ه ْل ُ
ـوف بــه ْ
األعيــا ُن تـَنـَْقلـ ُ
ِ
كالصـ ِ
ب
ـاد َّ
مظلمةً
ص َار ْ
ـاب يف أفـَْواهنــا َ
َو َعـ َ
ت لَهُ َثر ُ
َ -3
الضـ َـر ُ
ات العيش َ
 -4يف كل و ٍاد و ٍ
ِ
ِ
اند ِمـ ْـن َع َشــائِِران
ـب
أنشــا بــه اجلـ ُّـد ملـَّـا َمـ َ
َّ َ
ـات َواللَّعـ ُ
ٍ
ِِ
ِ
َّهر يف َحَرم
ـب
ُ -5كنّا بِه م ْن ُ
ضروب الد ْ
و ْ
األمـ ُـن تـَْل َح ًفنــا أب ـر ُادهُ ال ُق ُشـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ـب
صعُــداً
سو ْ
 -6وكا َن َرأْس املََعــايل ّســامياً ُ
اسـتـَْعلَى بــه الذنـَ ُ
فَطُْؤطــيءَ الـَّـرأْ ُ
		
العدد الثالث والعشرون (رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس  ٢٠١٩م)
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َّتــا
ضبَـةً ُهـ َّـد ُرْكـ َـن امل ْجـ ِـد َهد َ
 -7اي َه ْ
َ
ـك الـ ِـذي يُعـ ّـزى لِفاطمـ ٍـة
 -8أقـ ُ
ـول فيِـ َ
« -9قَـ ْد َكا َن بـَْعـ َـد َك أنبــاءٌ َوَهيـْنَ َم ـةٌ
ِ
ِ
ِ
 -10الع ْلـ ُـم واحل ْلـ ُـم والتـَّْقــوى َوهَّتُــهُ
ـت َج ُارُهـ ُـم
 -11مــا َ
ضيَّـ َـع هللاُ قـَْومـاً أنْـ َ
 -12والسهل يصعب مهما ُكْن ِ
َ
ّْ َ ُْ ُ َْ
ت َراكبَهُ
ِ
ـت أاب عبــد اإللــه لَ ُكـ ْـم
َ -13وقـ ْد َحنـَْنـ ُ
ت تـُْع ِملُها
َصبَ ْح َ
الياعُ إذا أ ْ
وما َ
َ -14
ِ
ـات َعالي ـةٌ
 -15تَدنـُـو وتـَبـْعُـ ُـد واملنّـ ُ
ايرتِ ُك ْم
جب ُ
 -16وإ ْن ُح ْ
ت َزماانً ْ
عن ز َ
 -17قَليب ِسنا ٌن تَ ُش ُّق َّ ِ
الص ْخَر ح َّدتُهُ
َ -18ويل َوفاءٌ لََو ا ّن
َ
األرض تـَْع َه ُدهُ
ِ
ضلــي
ل هللاُ إالّ أ ْن يـَُف ّ
َ -19أب َ
 -20وُكل ٍ
قول ،إذا ما َكا َن َم ْد َح ُك ُم
َ ّ
 -21وإ ْن َغدا اجلِسم يف تـر ٍ
فليس لَنا
ب
ْ ُ ُْ
َ
ِ
أعظُ ُمـ ُـه
ر
ـ
ش
 -22بنعمـ ِـة هللا َحـ َّـى احلَ ْ ْ

ِ
ـب
َو َحرب ـةً فُـ َّـل لّ َّمــا فـُلَّــت احلَ َسـ ُ
ِ
ِ
ـب
ـب َحـّـرا ُن مـ ْـن ب ـَْـرح اهلـَـوى َيـ ُ
والْ َق ْلـ ُ
ِ
ب»
لو ُكْن َ
ت َشاه َد َها ملْ تَ ْكثُِر اخلُطَ ُ
ِ
ِ
ِ
ب
أي واأل ََد ُ
ف الْ َعـ ْدل والبَـ ْذل ُثَّ الـ َّـر ُ
أاب َعلِـ ّـي وإ ْن خاف ـوا وإ ْن طُلب ـوا
ـب
هترنـّـك األه ـو ُال و ُّ
الر َعـ ُ
فــا ّ
ـب
َك ّمــا َِتـ ّـن لَـ َ
ـك األقـ ُ
ـام وال ُكتُـ ُ
إالّ تـ ُّ
ـب
ـذل لــهُ اهلنديّـةُ ال ُق ُ
ضـ ُ
ِ
ِ
ـب
كالطَّـ ْـرف َ
يوجـ ُـد فيــه اجلـَ ْـر ُ
ي واخلَبَـ ُ
ب
َّم
س َشْ
س وإ ْن ْ
فالش ْ
كانت َلا ُح ُج ُ
ٌ
ُ
ِِ
وِمقــويل َ ِ
ب
َ
صــارٌم يف َمْتنــه ُش ـطَ ُ
دل فِيهــا ل َِ
ِ
ب
ـر
ـ
الغ
ـة
ـ
ع
َّب
ن
ال
ع
ـر
ـ
ف
ـا
ـ
م
ِ
ّ
ََ ُ
ْ
َعلــى أ ٍ
ُانس وإ ْن َذ ُّم ـوا وإ ْن خبب ـوا
ِ
ـب
ـف إىل اإلشــهار ُم ْقتَ َ
وإ ْن أُضيـ َ
ضـ ُ
إالّ ُّ
ب
الدعــاءُ ِب ْن تـَْه ِمــي لَــهُ ُّ
السـ ُ
ـح ُ
ِ
(((8
ب
َو َحـ َ
ـام ف ـَ ْـو َق ثَـراهُ املـُْـز ُن يـَْن َســك ُ

 -3ومسع ابن الفخار رجالً ينشد قول الشاعر( :من البسيط)

وليــس ينفــع بعــد الكـ ِ
األدب
ـرة
ُ
ـب
ولــن تلـ َ
ـن إذا َّقومتَهــا اخلشـ ُ

ـدث يف َم َهـ ٍـل
العلـ ُـم قــد ينفــع األحـ َ
َّ
ـت
إن الغصــو َن إذا َّقومتَهــا اعتَدلـ ْ
فعارض ذلك بقوله:
العلم يف ٍ
عجل
 -1قد يستفيد الكبريُ َ
الشجر الضخماءَ مثمرًة
 -2أما ترى
َ

ـب
وقــد خييــب صغــرٌ دأبـُـه الطلـ ُ
ـب
وليــس ُمثمــرًة إذ تُغــرس ال ُق ُ
ضـ ُ
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 -4أنشــدين الشــيخ الصــاحل أبــو علــي احلســن بــن علــي بــن صــاحل األندلســي
وقد قدم البصرة يف ذي احلجة ســنة ســبع ومخســن ومخســمائة قال :أنشــدين الفقيه
املشــاور هــذا لنفســه ،وذكــر أنــه عملــه ارجتــاال خياطــب شــاعراً جــاراه يف التوحيــد وهــو
موشــح العــروض(( :((8مــن الوافــر)
الرفْـ َـق أمجــل ابللَّبيـ ِ
ـإن ِّ
فـ َّ
الرجـ ُـل الْ ُم َعـ َّـى
ـب
َ -1رويــدك أيُّهــا ُّ
ُِ
فــأدرك غاي ـةَ الْ َقــرم النَّجيـ ِ
أتن
ـب
 -2وال تـَْع َجـ ْـل ف ـَ ُـر َّ
ـى ّ
ْ
ب فـ ً
 -3فكــم ع ْقــد شـ ٍ
ـب وال طَــر ٍ
ب ُم ِريـ ِ
بــا تـََعـ ٍ
ـديد قــد تَ َسـ ّـى
ـب
َ
َ
ِ
ِ
لغارتــه بــا قَـ َـد ٍر ُمصيـ ِ
ـس يُطيـ ُـق َشــنَا
ـب
 -4ف ـِإ َّن اجليـ َ
ـش ليـ َ
ـض َع ـاّم ال ْغيـ ِ
إذا مل يـَْقـ ِ
ـوب
ـام يُ َسـ ُّـن َس ـنَّا
ُ
 -5وال َيضــي احلُسـ ُ
ـت َْنــوه أُذُ ُن الغريـ ِ
 -6أخــوك ُمَ َّمـ ُـد ملــا تَغـ َّـى
ـب
َ
أصاخـ ْ َ
َّ
الرمـ ِـح ق ـ ِـوى ابلْ َق ِ
ِ
ضيـ ِ
ِ
ـى
ـ
ث
ـ
ف
ـدة
ـب
ـل
ـ
ث
م
ك
 -7وقـَـ ـ ـ َّـف ـ ــاه ـ ـ ـ ــا بواح ـ ـ ـ ـ ـ َ َ ّ
َ ْ ُّ ْ ُ ّ َ
ابلصبِيـ ِ
ـت ي ـَُـرَّن
ـب
ـوب قَـ ْد اقْـ ِـد َم َّ
ـاد ًة ُخضبَـ ْ
 -8فَ ُخ ْذهــا َغـ َ
هلـَـا ثـ ٌ
الـ ِ
ـروب
 -9إذا َمــا َر َامهــا َمـ ْـن قَـ ْد تَبـ َّـى
ض َ
تعـ َّـر َ
دونــا َشــبَ ُح ُْ
ِ
ِ (((8
ِ
كما ُِ
ج َع ْ ِ
وم ْع ـ ـ َـن
يب َمـ ـ ـ َـع احلبيب
َ -10جيـ ـ ـ ُـع بـَيَان ـ ــا لَ ْفظ ـ ـاً َ
الَب ُ
«قافية احلاء»
 -5ومن ذلك قوله( :من الكامل)
ِ
اص َفـ ِـح
اس ِج ِح
َوا ْغفـ ْـر فـََقـ ْد َعظُ َمـ ْ
ت ال َكرميُ َوقَ ْد َملَ ْك َ
 -1أنْ َ
ـوب َو ْ
ت فَ ْ
ـت ذُنـُ ِ َ
 -2ال تـ ْلت ِفت ِغش ِ
ِ
صـ ِـح
ص ِح ِه ْم
اشـ ُـه ْم بِتـَنَ ُّ
ـحو َن ِغ َش ُ
الوالة َكنُ ْ
فَالكاشـ ُ
ََ ْ ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت ُمسـ َّـرحي
ـيادة مَُْرع ـاً
 -3اي َحامي ـاً ُسـ ُـر َج السـ َ
ابهلل َع ّجـ ْـل إِ ْن رأيْـ َ
 -4واعلَــم ِب َّن لِْلعــوا ِر ِ
َكـ ـ ــا ْلِي ِم تَ ْش ُك ـ ـ ــر ع ــا ِرفَـ ـ ـ ـ ِ
ـات املتّــح
ف َشــاكٌِر
ُ َ
َْ ْ
ََ
ِ
ِ
(((8
ِ
ِ
ـب َوَلْ تـَتـََز ْحـَـزِح
ف َّ
ت م ْن َع ِّ
 -5أَ ْش َف ْق ُ
ض احلَديدَ ،وَرْوعُهُ
الصـ ْدر َلْ تَ ْذ َهـ ْ
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 -6وكلفه القاضي ابن حسون أن يذيّل له هذا البيت ،وأنشده( :من الوافر)
ِ
ـر بِريـ ِ
ـش ِعـ ٍّـز
ـاح
ـوص اجلَنَـ ِ
أَتـَْر َ
َوَمـ ْـن يـَْهـو َاك َم ْق ُ
صـ ُ
ضــى أَ ْن تَطـ َ

فقال مرجتالً:
 -1إِ َذا هاجـ ِ
ب
َ َ ْ
األيم َحـ ْـر ٌ
ـت مـ َـن ّ
الراح ِ
ات نـَْف ِسي
إل
َ -2وإ ْن َمالَ ْ
ت َ َّ َ
 -3وقَ ْد أصبح ِ
ت ِش ْع ٍر
ت أُنْش ُد بـَْي َ
َ َْ ْ ُ
( -4أَتـرضــى أَ ْن تَ ِ
ـر بِريـ ِ
ـش ِعـ ٍّـز
ـ
ط
َْ َ
َ
«قافية الدال»

ـإن َِ
فَـ َّ
جيـ َـل َرأْيِ ُكـ ُـم ِس ـاَ ِحي
فَ ِذ ْكــرَك جنَّــي وه ـو َاك ر ِ
احــي
ُ َ ََ
َ
ِ
ـاح
ـ
ب
كالص
ـه
ـوح الغَ ـ ْد ُر فِيـ
َّ َ ِ
يـَلُـ ُ
(((8
اح)
وص اجلَنَ ِ
َوَم ْن يـَْهو َاك َم ْق ُ
ص ُ

معرضاً ألهل بلده( :من البسيط)
 -7وكتب ّ
َوَلْ تَ ُكـ ْـن ميت ـاً ابحلِْقـ ِـد واحلَ َسـ ِـد
س فطرهتا
ك أ َْع ِط النـَّْف
ص َّح َع ْقلُ َ
 -1لَ ْو َ
َ
وأنت وسـ َط ال َف ِ ِ
أسـ ِـد
ط فـََق ـ ْد َحلُّـوا بدارهــم
ّ -2أمــا اخلَلِي ـ ُ
َ َْ
ياف م ْن بَِن َ
إ ّن النتيج ـةَ ِمــن آرائـِ ِ
ـك ال ُف ُسـ ِـد
ـى لَْيـ
 -3اي َمـ ْـن أَاتهُ مبعـ
ـس يـَْف َه ُمــهُ
ْ
َ
ً
ِ ِ ِ
ْ -4أه ِو ْن ِبَطْ ِ
َس ـواقِها ال ُك ُسـ ِـد
ت بِ َ
ب أمر ٍئ َخلَّ ْ
ضَ
اعتُهُ
مـ َـن النَّم َيمــة يف أ ْ
ـن الـ َّـر ِ
أس واجلَ َسـ ِـد
ب َغبّـاً َمـ ْـن يُعانِـ ُـد َن
 -5ال ِّديـ ُـن يَ ْ
َ
ضـ ْـرابً يُزيـّ ُـل ب ـَ ْ َ
ضـ ِر ُ
من حبـلُه موثَق ِف اجلِ ِ
يد ِم ْن َم َس ِد
َ -6وَهـ ْـل يُ ِطيـ ُـق ِدفاع ـاً َعـ ْـن َجوانِبِـ ِـه
َْ َُُْ ٌ
إ ْن ُكْنت ِف جلَ ِة الغو ِ
ِ ِ
ِ (((8
غاء َلْ تَ ُسد
ـيادتِِه
ـب ِف سـ َ
ـدي َذنْـ ٌ
َ ُْ َ ْ
 -7مــا للوحيـ ّ
«قافية الراء»
ألمــه هــذه القصيــدة:
 -8أنشــد أبــو بكــر بــن دمحــان أليب عبــد هللا ،وهــو جــده ّ
(مــن الطويــل)
ِ ِ
اف ِمــن ن ــو ِ
ـاك ِف َدا ِرَك الـ ِـي
َّه ـ ِر
 -1أُِريـ ُـد ِبَ ْن ألقـ َ
ب الد ْ
بـَـا أَمـ َـن اخلـُ ّـو ُ ْ ُ َ
ِ
ِ ِ
الص ْد ِر
ـح
 -2فيمنعُــي َعـ ُّ
الس ْج ِن يُ ْدفَ ُع يف َّ
إِ َذا ُرْم ُ
ت َ
ـض احلديــد َوكابـ ٌ
ابب ّ
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 -3يَقولــونَ :ج ْلـ ٌد للمصيبــة ،وحيهــم
ِ
 -4فَ ِر ْ
ش ِل َجناحيَ ،و ْ
العظْ َم إنّهُ
اج ُِب َ
ـت لَ َشــاكٌِر
َ -5و ّ
إن َعلَيـَْهــا َمــا َحيِيـ ُ
 -9قال ابن الفخار( :من اخلفيف)
الس ْح ِ
ف َم ْن قَ ْد
ب يـَْرفَ ُع ال َك ُّ
َ -1وإىل ُّ

َس ِر
َّجلّ َد يف األ ْ
وماذا الذي يُقشي الت َ
ـرف ِب ْلـَ ِْـر
ـت املــرءُ تُعـ ُ
َمهيـ ٌ
ـضَ ،وأَنْـ َ
َ
ِ (((8
ت يف امل ْح ِل َعا ِرفَةُ ال َقطْر
َك َما عُ ِرفَ ْ
َ

ـف َعْنــهُ َم ِسـ ْـيل َعـ ْ ٍ
ـن َونـَْه ـ ِر
َجـ َّ
ُ
 -10وممــا أنشــدنيه لنفســه يف األمــر حممــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق
األندلــس مــن قصيــدة أوهلــا( :مــن الكامــل)
 -1اهتـ َّـز مْن ِشـ ُـم َع ْرفـ ِـه َعـ ْـن َعنـ َِـر
ـر َمْب ِسـ ُـم ثـَ ْغ ـ ِره عــن َج ْوَه ـ ِر
وافـ ّ
 -2ولَــوى َذوائـِ
ـاح امل ْســف ِر
ـب لَْيلــه يف نـَْوِمــه
الصبـ ِ
فــأانر َعــن َو ْجـ ِـه َّ
َ َ
َ
ٍ ُ
ِ
ِ
ومنـ َّـورِ
الشــبيبة وانثــى
ـال يف ثــوب َّ
اختـ َ
 -3و ْ
ص ـ ِن بـ َ
كالغُ ْ
ـن ُمـ َـوَّرق ُ
ف يـُْنــي عنــه َع ْقــد املِئ ـْ َـزِر
ت تـَث ـَ َّـى يف الوشـ ِ
ـاح تَ َسـ ُـراً
والـ ِّـرْد ُ
َ -4ز َار ْ
 -5ظنَّــت َّ
أبن الليـ َـل يَكتُـ ُـم ِسـ َّـرها
ـح غُـ َّـرةَ املتَ َسـ ِِّـر
ضـ
واحلُ ْسـ َـن يـَْف َ
ُ
ُ
بســم يف القضيـ ِ
ـب األخضـ ِر
ـك َرائـ َـق ُح ْســنِ ِه
 -6كالنُّــوِر مل يـَْفتِْنـ َ
َحـ َّـى تَ َّ َ
الشـ ِ
ضـ ِر
ـام َزْهــرةَ َوْرِدهــا يف َخ ّدهــا
وحيَــا َّ
ـباب األَنْ َ
 -7وأَقـ َ
مــاءُ الصبــا َ
ِ
َو َجنـَْتــهُ أَزر ُار الـ ِّـرَدا واملِْع َج ـ ِر
ت قِطَافَــه
َ -8بلَـ ْ
ـت علـ َّـي وقــد َســألْ ُ
واهلجـ ُـر يـَ ْغ ِمـ ُـزين أبن ال أ ْشـ َِـري
ـب وصالِـ ِـه
ت هــذا احلـُ َّ
ـاوم ُ
َ -9سـ ْ
ـب طيـ َ
ٍ
وم َّ
نك ـ ِر
 -10فاحلُ ْسـ ُـن يُنكـُـرين ،ويعرفــي اهلــوى
َش ـتَّان بـَ َ
ـن ُم َعـ َّـرف ُ
ِ
ِ
ـب ليــس ِبُْن َك ـ ِر
أحكامــه
ـب يف
 -11إن جـ َـار هــذا احلـُ ُّ
فاجلـَ ْـوُر يف ذا احلـُ ّ
ِ ِ
 -12نفسي أَلُ ِ
فتصـ َِّـري
ومك؛كان يـَنـَْهاين اهلوى
ص ْعبــه َ
فأمـ ْـرت قَاسـ َـي َ
ِ
صـ ُِّـري
ومَلِّـ ِـل
َ -13مـ ْـن منصفــي مــن ظــاٍمل ُ
َغ ْ
ـب اهلـََـوى مـ ّـي مجيـ َـل تَ َ
صـ َ
ّإل املمــدَّح ابلثَّنـ ِ
ـاء األعط ـ ِر
ابلســروِر األك ـ ِر
 -14إالّ امل َهنّــا ُّ
َُ َ
ُ
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 -15أَمؤَّمــل َغي ــر ِ
األم ـ ِر ُمَ َّمـ ٍـد
َُ ٌ ُْ
 -16كــم جئتُــم مــن أطْ َه ـ ٍر يف أطه ـ ِر
ـوح بَِرْوضـ ٍـة
وجنـَيـْتُـ ُـم َثـَ َـر الفتـ ِ
َ -17
ـت
ُّهــوِر
فأصبحـ ْ
صـ َـدأَ الد ُ
وجلـ ْـوُتُ َ
َ
َ -18
 -19وص َق ْلتُــم مــرأَى َّ ِ
فمـ ْـن يَ َشـأْ
ُ َْ
الزمــان َ
ِ
ـاك يف َد َورانــا
ـك األفـ ُ
ـاءت بِـ َ
َ -20جـ ْ
ـف احلمـ ِـد منــه انفحــا
 -21يـَْهت ـَ ُّـز َعطْـ َ
ِ
ت بــل َعطَّـ َـر ْ
 -22مــا عُطّـ َـر ْ
أمداحــهُ
ت ُ
وع ٍ
أببيض
 -23عهدي به َش ْك َل ُ
الضلُ َ
ـأس حـ َّـل ذمـ َـاره
 -24حــى إذا مــا البـ ُ
«قافية السني»

ذاك ابْ ُن َسـ ْـع ٍد ،ايمدائْ ُح فابْ ِشـ ِري
َ
ونـََق ْلتُـ ُـم مــن أَظْ ُه ـ ٍر يف أَظْ ُه ـ ِر
ابلرعـ ِ
ـاف امل ْم َق ـ ِر
للـ ِّـرْزِق تـَنـْبُـ
ـت ُّ
َ
ُ
ُ
كالس ِ
ص ْقلَه عن َج ْوَه ِر
يف َكش َ
َّف َ
ّ
الســروِر فها َكــهُ ،فليـَْنظُـ ِر
نَظَـ َـر ُّ
كالغَي ِ
الزم ِ
ان امل ْع ِس ِر
ث َج َاد على َّ
ْ
َ
ُ
ٍ
ِ
ِِ
ٍ
ـت ب ْســك أَ ْذف ـ ِر
عــن م ْد َحــة فـَتـََقـ ْ
نـ ْفــس الزمـ ِ
ـان ،فـَيَــا َزَمــا ُن تـََعطَّـ ِر
َ
َسَـ ِر
ـوب أب ْ
عهــدي بــه نـََق ـ َط ال ُقلُـ َ
ِ (((9
ائل يف النَّجي ِع األمحر
صبَ َغ ال َف َ
َ
ض َ

 -11وكان ابــن الفخــار جالسـاً عنــد القاضــي أيب علـ ّـي بــن حســون مبالقــة يف
جملــس أحكامــه ،وقــد حضــر مجلـةٌ مــن أعيــان مالقــة ،فجــاءه رجـ ٌـل فأخــره أن قومـاً
ـري هبــا اآلن،
ـري مــن قريــة يرفــة ،وتعــرف اآلن برذلفــة وبنــو العصـ ّ
يُعرفــون ببــي العصـ ّ
فأخــروه ّأنــم ســيّبوا مواشــيهم علــى غ ـر ٍ
اس وزرع كان لــه ابلقريــة املذكــورة أو قريب ـاً
منهــا ،فتنــاول إِضبــارة وكتــب فيهــا( :مــن الكامــل)
رَّد ال ُقلُــوب النَّافِــر ِ
ات َأوانِ َســا
َ -1ي َذا الـ ِـذي ِبَ َمالِـ ِـه َوكمالِـ ِـه
َ
َ
َ
ت َغا ِرس ـاً أ َْو َدا ِر َســا
ي بَِق ْريَـ ِـة يـَْرفَـ ٍـة
ـت فــآ َذ ْ
َرتـََعـ ْ
 -2بـََقـ ُـر َ
العص ـ ِر ّ
َصبَـ َـح َيبِ َســا
َ -3ولَــهُ ُر َعــاةٌ ِمـ ْـن بَنِيـ ِـه خَْ َس ـةٌ
أْ
ـج ِري فَأ ْ
َخن ـَ ْـوا َعلَــى َشـ َ
ودفعها للقاضي ،فأمر هبم فأحضرهم وسجنهم واشت ّد عليهم(.((9
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«قافية الضاد»
 -12وأنشد يف مراكش أبقصى املغرب( :من الطويل)
ِ
 -1و ٍ
ـض
س َم ْس َكن
أرض َس َكنَّاها فيا بِْئ
ـش نَ ْك ـ ٌد واجلنــاح َم ِهيـ ُ
بـَـا الْ َعْيـ ُ
َ
(((9
ـض
 -2نــروح ونـَ ْغـ ُـدو ليــس إال ُمـ َـرِّوع
ـارب ُسـ ٌ
ـود ْأو أ ََراقـ ُـم بِيـ ُ
َع َقـ ُ
«قافية العني»
 -13ومن شعره رمحه هللا يرثي القاضي أاب عبد هللا بن خليفة( :من الطويل)

الكرِام املـض ِ
ِ ِ
اج ُع
َّت َعلَى الْ َق ْوم َ َ َ
 -1أَقض ْ
 -2وأَصبحـ ِ
ـت الْ َع ْليَــا يُـراَعُ فـَُؤ ُاد َهــا
َ َْ َ
الدنـيــا َغـ َـدا َة فِراقِــهِ
ِ
 -3أَالَ إّنـَـا ُّ َْ
َ
َســى
َ -4وُك ُّل َك ـ ِرٍمي بـَْعـ َـدهُ َغالَــهُ األ َ
ِ
ِ
ك
َس َوُد َحالِ ٌ
 -5ش َه ٌ
اب َه َوى ،فَالْع ْل ُم أ ْ
َ -6و ِط ْر ٌ
ك َعاثِراً
ف َكبَا ،وال ِطّْر َ
ف َلْ يَ ُ
ِ
وع الع ِ ِ
ت ِم َن الْبُ َكا
يغ َ
يض ْ
 -7فـَيَا ل ُد ُم ِ َ ْ

ـت ُجُــوعٌ بـَْعـ َـدهُ َوَم َد ِامـ ُـع
وفُ َّ
ضـ ْ
الروائِـ ُـع
َو ُحـ َّـق َلـَـا أَ ْن تـَْع َِت َيهــا َّ
ف أبـي اخلم ِ
ٍ
َصابِ ُع
س منـَْها األ َ
َك َك ّ ََْ َ ْ
َ
َّت َعلَْيـ ِـه املطَالِـ ُـع
َصبَـ َـح قَـ ْد ُســد ْ
َوأ ْ
َ
الي ــر أَ ْغب ــر َش ِ
اسـ ُـع
َوَْنـ ٌـم َخـ َـوى ،فَ َْ ْ ُ َ ُ
الســيف أَبـيض قَ ِ
اط ُع
َو َسـْـي ٌ
ف نـَبَاَ ،و َّ ْ ُ َْ ُ
وي ِلصـ ِ
ِ (((9
ـاة ال َق ْلـ ِ
ـب ُهـ ّـن َّ
الصـ َـوادعُ
ََ َ َ

 -1مبـَ ْـن َحـ َّـل يف َسـ ْـرٍغ فُـؤ ُاد َك َهائِـ ٌـم
ف ابلدَّاعي َهلُ َّم إىل الْ َو َغى
َ -2وتَ ْكلَ ُ
ِ
ضــاءَ لُبَانـَ ٍـة
 -3وُكنَّــا بِــه نـَْبغــي قَ َ
ِ
س بـُْع ُدهُ
َ -4سالٌَم َعلَْيه َع َّذ َ
ب النـَّْف َ
إليه أصبح الْ َق ْل ِ
 -5و َشوقاً ِ
ب عْن َدهُ
َ ْ
َْ َ ُ

اليوم َم ْن َح َّل يف َس ْرِغ
هات ِمْن َ
وهْي َ
َ
ك َ
ِ
طَ َماعـاً أبَ ْن تَ ْدنــو مـ ْـن ابـ ِن أَيب َرنْغــي
ضــى الَّــذي نـَْبغــي
َولَـ ْـو أَنـَّـهُ يـَبـَْقــى لََق َّ
ب َهـ ٍّـم ال تَفيـ ُـق ِمـ َـن اللَّ ـ ْد ِغ
َع َقــا ِر ُ
(((9
الص ـ ْد ِغ
وَلْ تـَثْنِـ ِـه َخـ ْـوٌد ُم َع ْقَربَـةُ ُّ

«قافية الغني»
 -14وكتــب إىل أيب عبــد هللا بــن أيب رنغــي ،عنــد واليتــه سجلماســة ،والشــعر
طويــل ،أتيــت منــه ببعضــه( :مــن الطويــل)
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«قافية الالم»
 -15وله أيضاً( :من املتقارب)
ِ
ـك َّ
 -1أَق ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ِعتـ ـ ــابَـ ـ ـ َ
إن الكـ ـ ـ ـ ــرميَ
ك َّ
الزمــا َن
إن َّ
َ -2وخـ ِّـل اجتن ـ ـ ــابَ َ
ـاك ِ
 -3وو ِ
بعلَّتـِ ِـه
اص ـ ـ ـ ـ ْـل أَخـ ـ َ
ََ
ِ
َ -4وقُـ ْـل كالَّــذي قَالَــهُ شــاعٌر
« -5إذا مــا خليلــي أَســا َمـ َّـرةً
َّم ِمـ ْـن فِ ْعلِـ ِـه
« -6ذَ َكـ ْـر ُ
ت املُقــد َ
 -7أَاب حس ـ ٍن أََّيــا حـ ٍ
ـادث
َ
ََ
 -8ف ــوِدي جديـ ُـد َك مل أَبلِــهِ
َُّ
ْ
الزمــا َن
ـك َّ
الم ـةَ َعْنـ َ
 -9أ َُوِّل الْ َم َ
ـول -وأنْــت لِســا ُن املقـ ِ
ـال
 -10أَقُـ ُ
َ َ
الزما ُن
علي َّ
جار َ
فيك َّ
 -11لئن َ
 -12ليايل ُكْنت صحيح ا ِإل ِ
خاء
َ َ َ َ
ِ
الزمـ ِ
ـان
ـوب َّ
 -13تُدافـ ُـع َعـ ِّـي ُخطـ َ
ت غُوا َة ِّ
الرجال
لكن أَطَ ْع َ
 -14و ْ
أصِب ل ْل َخطْ ِ
زول
ب َح َّت يَ َ
َ -15س ْ ُ
 -16ودونَ َكهاكالْعرو ِس الْ َكع ِ
اب
َ
َ َ َُْ
ِ
ِ
ُّهــن يف لين َهــا
ُّ -17
فكالزبْــد ابلد ْ
اث
للش ْع ِر طَيـٌْر بـُغَ ٌ
يد ِّ
 -18إذا ِص َ
 -19وَل أُلْـ ِ
َّك ِجـ َّـد الَّــذي
ـف ِجــد َ
َْ
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ى علــى ُحبِّـ ِـه ابلْ ِقلَــى
ُيَـ َـاز َ
ُيِـ ُّـر بتكديــرِه مــا َح ـاَ
ـوب بـَْعـ َـد الْبِلَـ َـى
ـس الثَّـ ُ
فـََقـ ْد يـُْلبَـ ُ
ـك أَ ْن تـَنـْبُــا
نَبيـ ٌـلَ ،و َح ُّقـ َ
ضــى ُْم ِمـاَ»
َوقَـ ْد كا َن فيمــا َم َ
فـلَــم يـ ْف ِسـ ِـد ِ
اآلخـ ُـر األ ََّوالَ»
َْ ُ
ِ
ص ـاَ
ُيـ ِّـرُد يل َس ـيـُْف َ
ك امل ْف َ
الـُـا
ـك يف َح ْليِـ ِـه و ْ
يَروقُـ َ
ض ـاَ
أص َحبُـ َ
ـك األَ ْكـ َـرَم األَفْ َ
و ْ
ِ
اس العُ ـاَ:-
َو َعـ ْ ُ
ـن الْ َك َمــال ور ُ
فـََق ـ ْد كا َن يل َح َكم ـاً أ َْعـ َـدالَ
صريــح الوفَـ ِ
ـاء ِبـَـا أ ََّم ـاَ
َ َ َ
ِ
بضــر ِ
ب ِّ
ِ
الرقــاب وطَ ْع ـن الْ ـ ُكالَ
َْ
ـك ال ابلْغَ ـاَ
صدي َقـ َ
َوبِ ْعـ َ
ـت َ
ـك ْ
األجَـاَ
وأ َْدعُــو لَــهُ َرأْيَـ َ
ِ
َعلَْيهــا مــن ْ
ص ـاَ
الَْلــى مــا فُ ّ
َوَتْــزي لِشــدَّهتا ْ
الَْنـ َـدالَ
ِ
َجـ َـدالَ
َرأَيْـ َ
ـت َلــا الطَّائـ َـر األ ْ
أَ ُكـ ُّ ِ
(((9
ـازل الْمع ِ
ض ـاَ
ـف بِــه النَّـ َ ُ ْ
مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .ازاد محمد كريم الباجالني

«قافية امليم»
 -16يقول ابن الفخار( :من البسيط)
وي َسبُـ ـ ــو َن ب ـ ـ ـ َّ
َّهـ ـ ـ ـَـر َغيـَّرُك ـ ـ ـ ـ ْـم
ـأن ال ـ ــد ْ
َْ -1
ِ
الع ْه ِد ،إِ ْن َخا َن ِّ
ال بِِه
الر َج ُ
َ -2ي َحاف َظ َ
ـف أ َْو َج َفــا َكـ َـرٌم
ـف َعطْـ ٌ
َ -3وإِ ْن تَ ِوقّـ َ
ِ
ِ
َص َدقُــهٌ
َ -4أب َعلـ ٍّـيَ ،و َخي ـْ ُـر ال َقـ ْـول أ ْ
الرمحن يشــهد يل
 -5تُ ِســيءُ يب َّ
الظن و ُ
َ -6مـ ْـن َغي ـََّـر الـ َـوَّد َمــا بـَْيـ ِـي وبـَيـْنَ ُكـ ُـم
ص ُدوِرِهـ ُـم
 -7فَـاَ تُطَـ ْ
ـاوع أُانس ـاً ِف ُ
ِ
َج ِل ن ْك ٍ
الصالَ َح بِِه
س يـََرى أَ ّن َّ
 -8م ْن أ ْ
 -9فَ ِ
ض َجنَاحاً َو ُخ ْذ ِب َلع ْف ِو َما ظَلَ ُموا
ْ
اخف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت مـ َـن األ َّيم َحادثَـةٌ
أصابـَ ْ
 -10إ َذا َ
 -11وإ ْن َغ َدوت خ ِفيف اجلِس ِم ِ
ْ ُ َ َ ْ َ
ضامَرهُ
ض َّمــرةً
ـت ُم َ
 -12اخلَْيـ ُـل تَ ْس ـبِ ُق إ ْن كانـَ ْ
 -13فَـاَ ُتَ ِّكـ ْـن َسـ ِـفيهاً ِمـ ْـن إَِر َادتـِ ِـه
َخ َ
الوَرى َهَجاً
َ -14شا ِوْر أ َ
اك َوَد ْع بـَْع َ
ض َ
 -15وا ْش ُد ْد ي َدي َ ِ
ص ّح ْ
ت َم َوّدتُهُ
َْ
ك بَ ْن َ
َ
اسـ ِـدهِ
 -16وقَـ ْد دعــوت إِ َل إِصـاَ ِح فَ ِ
َ َ َْ ُ
ْ
ِ
ت بـَْيتاً َجَرى َف َد ْهرَن َمثَالً
َ -17و ُس ْق ُ
«ي أ َْع َد َل الن ِ
َّاس إالّ ِف ُم َع َاملَِت
َ -18

ضـ ُـل َوالْ َكـَـرُم
ب أَيْـ َـن ال َف ْ
والظَّــن أَ ْكـ َذ ُ
ِ
ضــى ِذ َمـ ُـم
أََلْ تَ ُكـ ْـن بـَيـْنـَنَــا ف َيمــا َم َ
الصا ِرم ِ
اخلذ ُم
فَالطَّْر ُ
ف يَ ْكبُوَ ،ويـَنـْبُو َّ ُ
ِ
ِ
ـات والتـَُّهـ ُـم
َد ْع َمــا َتــيءُ بِــه الظَّنَـ ُ
أن حببلـ ـ ــك بعـ ـ ـ ـ ــد هللا أعتص ـ ـ ـ ـ ُـم
ّ
ِ
ِ
ِ
اق َوالنّ َعـ ُـم
ت عْنـ َـدهُ األ َْرَز ُ
ـر ْ
فـَغُـ َّ
ِ ِ
مــع احلسـ ِ
ضطَـ ِرُم
ـادة َن ُر احل ْقــد تَ َ
َ َ ََ َ
ِ
ِ
الشـ ّـر مثْـ َـل املـ ْـو ِج يـَْلتَطـ ُـم
أَ ْن يُظْ ِهـ َـر َّ
َ
ـاد َاك تـَنـْتَ ِقـ ُـم
ـت تـَْع ُفــوَ ،وَمـ ْـن َعـ َ
الَ ِزلْـ َ
ـور لَ َديـ ِـه تـَْن َجلِــي الظُّلَـ ُـم
فَأَنْـ َ
ـت نـُ ٌ
فَال ّذابِـاَ ُ ِ
ـج البُهـ ُـم
ت إلَيـَْهــا َْتنَـ ُ
ـام َوالْ َقلَـ ُـم
ـت َو َّ
َو َّ
السـ ْـه ُم يْن َحـ ُ
الص ْم َ
صـ ُ
فـَيُ ْ ِ
س تـَْعلُــو فـَْوقَــهُ ال َقـ َـد ُم
صبـ َـح الـ َّـرأْ ُ
ِ
ب فَ َمــا تـَْر َعــى ِبـَـا الغَنَـ ُـم
َّأمــا ال ـ ّذ َئ ُ
ـس يُ ْدبـَ ُـغ ِج ْل ـ ٌد َم ّســهُ َجلَـ ُـم
فـَلَْيـ
َ
ِ
ص َمـ ُـم
َوَمــا ِبُ ْذنـِ َ
ـك َعـ ْـن أ َْمثَالـَـا َ
ِ ِِ
ـال واحلِ َكـ ُـم
األمثَـ ُ
َوالشـ ْـعُر فيــه ت ـَُـرى ْ
فِ َ ِ
ص ُم واحلَ َك ُم»
ت اخلَ ْ
ص ُام وأَنْ َ
يك اخل َ

قــال أبــو العبــاس أصبــغ رمحــه هللا :هــذه القصيــدة كانــت ســبب عفوهــم ،وهللا
يغفــر للجميــع(.((9
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 -17ورأى يوماً ابناً ألحد إخوانه يف ٍ
بطالة ،فقال ينهاه( :من الوافر)

 -1فَ َديـتُـ َ ِ
ـإن
ـك أ َْرعـ ِـي َسْع ـاً فَـ ِّ
ْ
ِ
ـب ِمـ ْـن ُِمــبٍ
َ -2والَ يُوح ْشـ َ
ـك َعْتـ ٌ
ّ
ِ
صغِ ـراً
َ -3وإِ َّن الع ْلـ َـم تَ ْد ُر ُســهُ َ
ـوك َديْن ـاً ال يـُبَـ َـارى
ـوك أَبـُ َ
 -4أَبـُ َ
ـك َلْ ي ـََـزْل ُمـ ْذ َكا َن يَ ْسـ ُـمو
َ -5و َع ُّمـ َ
 _6وأَنْــت فَـ ِ
َّج ـ ِم لَ ِكـ ْـن
ـى َكمثْـ ِـل الن ْ
َ َ ً

نَظَمــت لَـ َ ِ
يح ـةَ ِف نِظَـ ِـام
ْ ُ
ـك النَّص َ
ِ
ـب ي ْذ َهــب ِبلس ـ َقامِ
فَــإ ّن الطّـ َّ َ ُ ّ
َك ِمثْـ ِـل النـَّْقـ ِ
الر َخـ ِـام
ـت ِف ُّ
ـش ثـُبّـ َ
ُّك ِع ْل ُمــهُ َكالْبَ ْح ـ ِر طَـ ِـام
َو َجــد َ
إِ َل َ ِ ِ ِ ِ
السـ َـو ِامي
الع ْليَــاء ب ْل َم ـم ّ
ِ (((9
ـك ِف ظَـاَم
يَعِـ ُّـز علـ َّـي كونـُ َ

«قافية النون»
 -18ومــن شــعر ابــن الفخــار املذكــور ،ويُعــرف اببــن نصــف الربــض ،قولــه:
(مــن الطويــل)
ِِ
ِ ِ
الصبا
ص ـ ِن
ـح يف غُ ْ
ب الْ َمفا ِرق يف ّ
َوَهـ ْـل يـُْن َكـ ُـر الن ـَّ ْـوُر املُفتَّـ ُ
 -1أ َُم ْستَنكٌر َشْي َ
ِ
ِ
ِ
(((9
وإِ ْن ُكْن ُ ِ
ين من ِس ّن
ب َم ْف ِرقي
 -2أَظُ ّن طالَ َ
ت يف إ ْح َدى وع ْشر َ
ب املَ ْجد َشيَّ َ
 -19يقول ابن الفخار( :من الطويل)
أُان ِزُل َ ِ
َي ِســنَ ِ
ٍ
ـن َد َعــاين؟
ان
ذاك القـ ْـر َن حـ َ
 -1أب ِّ
َي ُح َســام ،أ َْم أب ِّ
ـس َشـ ُّـدوا ســرجه لِطَعـ ِ
فباألمـ ِ
ـوم اجل ـو ُاد لِعلَّـ ٍـة
ـان
ْ
َْ َُ َ
ي اليـ َ
 -2لئــن عُـ ِّـر َ
فَِفيـ ِـه دم األَعـ ِ
أحَـ ُـر قــاين
ت ِرائشاً
ـداء ْ
َ -3وإِ ْن عُ ِطّ َل َّ
َُ ْ
الس ْه ُم الّذي ُكْن ُ
وســي ِ
ت َيــاين
 -4أَالَ إِ َّن ِد ْرعــي نـَث ـْ َـرةٌ تـُبَّعِيَّ ـةٌ
في ص ـ ْد ٌق إِ ْن َهـ َـزْز ُ
َْ َ
ـال ِرهـ ِ
ِ
السـ ْـب ِق إالَّ ِل َْد َِهــي
ـان
ـات َّ
إذا اخلَْيـ ُـل جالَـ ْ
صبَـ ُ
ـت يف َمـ َ
َ -5وَمــا قَ َ
وأ َْعطَــى َغـ َـداةَ املـ َّـن ِذلَّـةَ عـ ِ
ـت َو َثقَــه
َ -6تـَ َّـى لَِقائــي َمـ ْـن َحلَْلـ
ـان
َ
ُ
ُ
َ
الشـ ِ
ـنآن
َوَمـ ْـن كان ِمنَّــا َدائـ َـم َّ
َ -7وقَـ ْد علَــم األق ـو ُام مــن صـ َّ
ـح ُوّدهُ
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َ -8ومــا يـَْزدهيــي قـَْولُــهُ ُك َّل َنْـ َـوٍة
ـاض ب ـ ُك ِّل عظيمـ ٍـة
وإن َّ
ّ -9
لنهـ ٌ
ِ ِ
صـ ٌـر
َ -10ويـَْزعُـ ُـم أ ّ
َن يف الْبـَْيــان م َق ّ
ض ِ
َّع
وغريي ُمد ٍ
 -11نـََه ْ ُ
ت بَا َو ْحدي َ
ِ
ِ
ـح ُدونَــهُ
 -12أَيـَْن َســى َم َقامــي إ ْذ أُ َكافـ ُ
ـت فِيـ ِـه ِبُطْبَـ ٍـة
َ -13ويَ ْذ ُكـ ُـر يـَْوم ـاً قُ ْمـ ُ
إن دونَ ِ
 -14فَِقِّري َج َعاري َّ
ك حارشاً
ِ
 -15ومــا ُهـ َـو إلَّ الْ َمـ ْـرءُ يـُْقطَـ ُـع َرأْ ُســهُ
ِ
َحلَّــهُ
 -16تـََهــاو َن اب ِإلنصــاف َحـ َّـى أ َ
ين ُحقوقـَُه ْم
َ -17ولَ ْو َكا َن يـُْع ِطي َّ
الزائر َ

ضلِعـ ِ
ـات يـ ِ
ـدان
ـس لَــهٌ ابلْ ُم ْ
َ
ولَْيـ َ
يضيــق علَيهــا َذرع ُك َّل جبـ ِ
ـان
ُْ
َ ُ َْ
ََ
ِ
ِ
ـدار ل َســاين
ىب بـَنَــاين واقْتـ ُ
َو َيْ َ
يشــا ِرُك أَهــل ال َقــوِل َشــرُك ِعنَـ ِ
ـان
ُ
ْ َ ْ ْ
الذ ْع ـ ِر ابخلََف َقــانِ
وقَـ ْد طَـ َـار قـَْلــب ُّ
ُ
ِ
ِ ٍ
ابلســيَالَ ِن
ـاء
ـ
م
ل
ا
َّ
كآاثر َع ـ ّد ْ َ
ـك ابألَخــاف والْولَعـ ِ
ُيَنِّيـ ِ
ـان
ْ
ََ
وإ ْن دهنُــوه ِحيل ـةً بِ ِدهـ ِ
ـان
ََ ُ
وقَـ ْد كا َن َذا ِعـ ِـز -بِــدا ِر هــوانِّ
ََ
ِ
ِ (((9
الـَ َـداثن
ـد
ـ
لَ َمــا تَرُكــوهُ يف يَ ْ

ب -النثر:
 -1ومن كتبه رمحه هللا ما كتب به يف حق أحد أصهاره:
ب،
ب قمــا ٍرَ ،وقَـ ْد أَأل َُم َّ
ـوض غمــا ٍرَ ،
«املفاحتــة (-)1أعـ ّـزك هللاُ-خـ َ
وضـ ْـر َ
الشـ ْـع َ
ِ
ِ
ـات،
أب َّ
ـاتَ ،وتْطَـرأُ ملــن ال يــرد مـ َـن القـراابت ( )2عزمـ ٌ
ـب .لكــن تـَْن َشـأُ أزمـ ٌ
وأر ُ
الص ْعـ َ
ـت
يـُْو َ
ـب فيهــا اجلـ ُّـد ويـُت ـَْـرُك األهــو ُن ويـُْؤ َخـ ُذ األشــدُّ .وإِين اقتضبـ ُ
ضـ ُـع هلــا اخلــدُّ ،ويركـ ُ
ـوب تـنُــوب ،وحـو ِاد َ ِ ٍ
ٍ
كأن ْأنَتُهــا مــن
هــذه احلـ َ
وب ،و ِّ
ث ُمضـاّت ال ت ـَُـؤ ُ
ـروف مــن ُخطـ َ ُ َ
ِحجــارِة َ ِ
الشــباب
َس ـتـَْن ِزُلا مــن ُخلَّــب البَ ـوا ِرِق ،وأســأ ُلا (َ )4عـ ْـوَد َّ
األزا ِرق ( ،)3وأ ْ
ـك هبــا عســرةً وإِضاف ـةً (،)5
رد الليــايل احلالكـ ِـة علــى امل َفــا ِرق ،فناهيـ َ
امل َفــا ِرِقَ ،و ّ
ُ
ـك (ِ )6وفاقَـةً ،وحسـَـرةٌ ال تـرجــو منهــا اخلو ِ
اطـ ُـر إِفَاقَـةً .وفــا ٌن َكـ َّـر
وافتقــاراً إِىل عطائـِ َ
َ
َْ ُ
ـف ،قــد ركِــب َل ِ ِ
ِ ِ
اجتَــهُ،
ـف وال يـَْعـ ِر ُ
ف مــا يف اخلـُ ِّ
علــى ال ُقـ ِّ
اجتــه ،وَلْ ي ـََـر َمــا حيلَـةً إالّ َح َ
َ َ ََ
ِ
وشــهاْدةٌ يف ِ
ِ
اســتَ ْح َفظَ َها،
حماســنِ َ
ولــوال والءٌ صــاد ٌق (َ )7حثَّــهُ ،وثـَنَــاءٌ َعاطـٌـر بـَثَّــهَُ َ َ ،
ك ْ
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ب
اســتَ َح َّق هبــا ِمـ ِّـي ْ
ونـُبَ ـ ٌذ مــن َمَ ِامـ ِـد َك ( )8نب َذ َهــا إِ َّ
إحَــاداً ،و ْ
يل ولََفظَهــاْ ،
اس ـتـَْو َج َ
ـال (َ )10نظـ ٍر واهتِبـ ِ
ف بِـ ِـه ِمــن إِ ْكمـ ِ
ـال
لِ َم َك ِانــا ْاعتِـ َـداداً واعتِ َمــاداً ( ،)9إىل مــا ْاعت ـََـر َ
َ
ْ َ
ضلُهــا ،وعمــره طُوُلــا ( ،)12مــا َتَ َّكــن يل َكْتــب حــر ٍ
خِ
ف (،)13
اطـ ٍر (َ )11ع ّمــهُ فَ ْ
َ
َ َ َُ ْ
ُ َْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وي َمـ ُـد
إج َهــاض احلـَ َـوادث ب َعـ ْـرف .وهللاُ يَ ْش ـ ُك ُر إ ْجَالَـ َ
ـكَْ ،
وال تـَنَ َّسـ ْـم ُ
ت ( )14مـ ْـن ْ
ـك ِبَنّـ ِـه»(.((10
َّاريْـ ِن آمالَـ َ
ـك (َ ،)15ويبـْلُغُـ َ
إِ ْخاللَـ َ
ـك ِف الد َ
 -2وكتب معزايً:
ـال هللاُ بـََقــاء الســيّ ِد امل َفــدَّى ،والكـ ِ
ـور،
«أَطَـ َ
ـرمي األعـ ِّـز األ َْهـ َـدى ،وجاللُــهُ َمأْثـُ ٌ
َ
ُ
ـك ،-إالّ أ ْن نـُْف َجـ َـع ()2
ـور
األايم -أ ََد َام هللاُ ِعَّزتَـ َ
ُ
وأ ْ
ـور (َ )1تْ َب ُ
ومدخـ ٌ
َجـ ُـرهُ َم ْوفُـ ٌ
بِســاد ِاتاِ َْ ،
ث
اخِت ِام ِهـ ْـم َعلَــى َع َاد ِاتـَـا ،فَ ْ
استَ ْشـَـر َ
ف ( )3احلـَ َـو ِاد َ
وتـ ِري مـ ْـن ْ
َ َ
الـَـا ِزُم َمـ ْـن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك بُِفــان وإ ْن ()4
ـت َعلَيــه مـ ْـن َحْيـ ُ
صابـَ َ
ـث َشلَـ ْ
قـَْبـ َـل أَ ْن َتـ َّـلَ ،وَهانـَ ْ
ـت الـ ُك َّل ،وإ ّن ُم َ
ٍ
ِ
ِ
ـك
صابِـ َ
ك ،فَ ِمـ ْـن َح ّقـ َ
ـك ،وأ َْولَْهُ ِبَ ْن يـَتـََق َّسـ َـم َ
َكا ْن أجـ َّـل ُرْزء َد َهَـ َ
ـك أ ْن تَل َه ـاْ َعـ ْـن ُم َ
ِ
َّ ِ ِ
ت أ َّ
استـََرَّد
صابِ َ
ك ،فـََق ْد َعل َم ْ
َن احلُْز َن َماْ نـََف َع َولَْ أ ْ
َج َدى ،وال ْ
ابلص ِْب اجلَمْيل م ْن أ َْو َ
يف الدَّه ـ ِر ســؤدداً فُِقـ َـد وال َمـ َـداً ،فــإ ْن كا َن شــأ ُن هــذا احلـ ِ
ـاد ِ
كل علــى
ث َشـُـوالً ،و ُّ
ْ
ْ ُ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
تِْلــك األ ِ
ـب ،أو نـَْرجـ ُـع ف َيمـ ْـن
َحـ ُّ
َ ْ
َعـواد َْم ُمــوالً ،فَ َمــا لَنَــا ال نُب ّقــي ( )5أنـُْف َســنا َوهـ َـي أ َ
ِ
ِ
فـََق ـ ْد َنْ إىل َم ـاْ أ ََر َادهُ الـ ُّ
ـت ورزيّـةٌ
ـرب ،ف ـِإان هلل وإِ ّن إليــه راجعــو َن َعلَ َيهــا مصيب ـةٌ قَ َد َحـ ْ
ـك ِمـّـا ()6
أن سـ َ
تك ُمسـ َ
ت ِمـ ْـن ُرْزئـِ َ
ـاهْ َ
فَ َد َحـ ْ
ـتَ ،وقَـ ْد يـَْعلَـ ُـم هللاُ ِّ
َخـ ْذ ُ
ـاهَةً فـؤ َاد َك ،وأ َ
ِ
أَخـ ْذ ِ
ـوق ،فَـ َكا َن
ضــى َم َعــهُ احلُُقـ ُ
وإن ألتَ َذ َّمـ ُـم ِمـ ْـن َد ْهـ ٍر يـَعُـ ُ
ـوقَ ،والَ تـُْق َ
ت مــن ِوَداد َكِّ ،
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمـ ْـن واجـ ِ
َّ
ـب ل ـأ َّيِم ال
ـك ،أن أ ُْعمـ َـل قَ َدمــي إىل تـَْعِّزيَتـ َ
ـب َم ْرزيتـ َ
َ
ـك ،ولكـ َّـن ( )7الذنْـ َ
ِ
(((10
ِ
ـك قـَْبلــي» .
ك الي ـَ ْـوَم مــا لَـ َ
لَ ،و َح ْســبُ َ
َ
ـرد علــى
 -3وكتــب يف حـ ّـق املعــروف ابلزريزيــر ،وكان رجـاً حســن اإلنشــاد ،يـ ّ
ـب مشــهورةٌ منهــا مــا كتــب بــه أبــو
النبهــاء فيخـ ّ
ـف عليهــم ،ولكتّــاب العصــر فيــه كتـ ٌ
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عبــد هللا املذكــور وهــو:

وتـ ْغشــى من ـ ـ ـ ــا ِزُل ال ُكرمـ ِ
ب
ـاء()2
يس ُق ُ
ث يـَنـْتَثُِر( )1احلَ ُّ
ُ َ ََ
حي ُ
ط الطَّيـُْر ْ
ََ
ْ
ِ
ِ
ض ـةً يف األ َْر ِ
ت
َعـ ّـزَك هللاُ َرْو َ
ـت أ َ
ض ( )3طَيّب ـةَ املــاء والعُ ْشــبَ ،و َغـ َـد ْو َ
لَ َّم ـاْ ُكْنـ َ
دوح ـةٌ يف املجـ ِـد موِرقَـةً ابلتـَّه ُّمــم ( ،)4مثْ ِمــرًة ابجل ـ ِّد ،أَوش ـ َكت طُيــور الثَّنـ ِ
ـاء
َْ ْ
ُ
َْ َ
َ ْ َْ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك عطاش ـاً
صافــرُ َّ
الرجــاء َعلَيـ َ
(أَ ْن تـَْنشـ َـر) (َ )5علَْيـ َ
وح َامـ ْ
ـت َع َ
ـك قالع ـاً (َ ،)6
ِ
ِ
ـت،
ت بِث ـََـر َاك احلـَ َّ
وجياع ـاً ،فـََو َجـ َـد ْ
ت والتـََقطَـ ْ
ـر ،فَ َش ـ ِربَ ْ
ـر ،واملـَـاءَ َ
الع ـ ْذ َ
ب النَّمـ َ
ـب النَّثـ َ
الص ُقــوِرِ ،حــن َغــدت (ِ )7ف املـ ِ
ـت ،وَلْ ت ــر ْع بِ
ـاء النَّمـ ِر،
ص ْر
صـ َـرِة ُّ
َْ َ ْ
وانـْتـََف َ
ـت وتـََرَّنـَ ْ
ضـ ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ ِ ِ ِ َ
ـت
فَ ِهـ َـي َمائِلَ ـةٌ َعلــى طَـ ِّـي األ
َجنِ َحـ ِـةُ ،مثْنِيــة َعلَْيـ َ
ـك ابأللسـٌـنة امل ْفص َحــة ،قَـ ْد َج َعلَـ ْ
ْ
ُ
ِ
ِ
ـص ِبَيْـ ِـدي
ـب ( )8األ ََراك ،وبَ َس ـطَ ْ
ت َد َراني َك َهــا ( )9فـَلَـ ْـم تـُْقتـَنَـ ْ
أرائ َك َهــا قَضـ َ
ـوخ واألَ ْشــر ِاك ،تـتـغَـ َّـى ِمــن الطَّــر ِ
صـ ِ
ـب:
ال ُف ُخـ ِ
ب ،وتـَتـَنَ َ
اشـ َـد مبُ ْخ َ
ضـ َّـرِة ( )10ال َق َ
َ ََ
َ َ
ك ُّ ِ
خالَ لَ ِ
ـك ِمــن قـُب ـََّـرٍة ِبَْع َم ـ ِر
اص َف ِري
َيْ ( )12لَـ َ
اجلو فَبِيضي و ْ
َ
ون ّق ِري ماْ ِشْئ ِ
ت أن تُ ِّنق ِري()13
َ
ِ
ص ِفــرٌ ،قُـ َّ
ـك ِمْنهــا ُزَريْ ِزيـٌـر ،لَــهُ أبــداً ابلثـَّنَــاء َعلَْيـ َ
ولَ َّمــا قَطَـ َـع اآل َن إليـ َ
احــهُ
ـك َ
ـص َجنَ ُ
فـهــو َنــو َك حـ ِ
ـب علَيــه ع ِ
ت أَ ْن
ـاذ ٌ
اطـ ٌ
احــهُ فَـ ُك ُّل قـَْلـ ٍ َ َ
ـف؛ َر َجـ ْـو ُ
وح ُسـ َـن َ
صبَ ُ
ف (َ ،)14
َُ ْ َ َ
ِ
(((10
صافـراً يَ ْذ ُكـُـرَك يف الغُـ ُـد ِّو والـَّـرَو ِاح» .
تُعيِـ َـدهُ َوافِـَـر اجلَنَـ ِ
ـاحَ ،
ـب بنــو َح ُّســون علــي القاضــي الوحيــدي املذكــور صــادر عنــه العــامل
 -4ملــا أتلّـ َ
األصــويل أبــو عبــد هللا بــن الفخــار ،وطلــع يف ح ّقــه إىل حضــرة اإلمامــة مراكــش ،وقــام
ـص أبراببــه ،وقــال:
يف جملــس أمــر املســلمني ابــن اتشــفني ،وهــو قــد غـ ّ

ِِِ ِ ِ
هللا علَــى ُّ ِ
ِ
صلِّــي َعلَــى ِخي ـْ َـرِة
ـام َك ـ ِرميٌ ،نـَْبـ َـدأُ فيــه بَ ْمــد َ
«إنـّـهُ لَ َم َقـ ٌ
الدنُـ ِّو مْنــهُ ،ونُ َ
ِ
ِِ
ِِ
أَنْبِيائِِه ُم َّم ٍد اهل ِادي إِ َل ِ ِ
جنوم الَّ ْلي ِل البَ ِهي ِم،
َ َ
ّ
ص َحابته ُ
الصَراط املُ ْســتَقْي ِمَ ،و َعلَى آله َو َ
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ِ
ـاك لِ ِ ِ
ـك لِل ِّديْـ ِن احلَنِ ِيفـ ّـي
ي أ َِمـ ْـراًَ ،و َج َعلَـ َ
لم ْســلم ْ َ
أ ََّمــا بـَْعـ ُـد فَـِإ َّن َْن َمـ ُـد هللاَ الــذي ْ
اصطَفـ َ ُ
ِ
ـاك ،ونـَبُـ ُّ
ـك َمــا َلِ ْقنــا ِمــن الضَّْيـ ِم
ـك ِمـَّـا َد َهْنــا ِف ِحـ َ
ـث إليـ َ
إليـ َ
نَصـ ْـراً َوظَ ِهـراًَ ،ونـَْفـَـزعُ ْ
ِ
ِ
ِِ
ب
ـت ِظـ ِّـل عُـ َ
َْ
احتَ َمــى ِبمـ ِر املُ ْســلم ْ َ
ونـ ُـن َْتـ َ
ـاكَ ،و َ
أيب هللاُ أَ ْن يُ ْدهـ َـم َمـ ِن ْ
ي ،ويُ َ
صـاْ ُ
نَ ،شـ ْكوى قُمـ ِ
صنِـ ِـه احل ِ
ضيــم مــن َّادرع ِب ِ
صـ ِ
ـك يف َحـ ِّـق أ َْمـ ِرَك الـ ِـذي
ـن يَديـ َ
بِ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ـت بــا ب ـَ ْ َ
َ ْ ُ
َ
ِ
ـك ابــن ِ
ِ
الوحيـ ِـدي
ضـ َـدهُ ُمؤيـ ُـدهُ ،لتَسـ َـم ْع ِمْنهــا مــا َتْتَـِـرُهُ بِرأيـ َ
َع َ
ـك َوتـَنـُْقـ ُـدهُ ،وإن قاضيَـ َ َ
ٍِ
ـكام ،ور ِضيــت بِع ْدلِـ ِـه فِيمــن ِبــا ِمــن َّ ِ
َحـ ِ
الع ـو ِام،
َّمتَــهُ ِف مالََقــة لأل ْ
الــذي قَد ْ
اخلاصــة و َ
ََ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
َل ي ــزْل يـ ُـد ُّل علَــى حسـ ِن اختِيــا ِرَك ِبسـ ِن ِسـ ِِ
ِ
ِ
ـاس
ْ ََ َ َ ُ ْ ْ
ُْ
َ
ـرته ،ويـُْرضــي هللاَ تَعــاىل ويـُْرضــي النَّـ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ـف خـ ْـز ٍيَ ،وَلْ ي ـَ َـزْل
بِظاه ـ ِرِه َو َس ـريِرتهَ ،م ـاْ َعل ْمنَــا َعلَْيــه مـ ْـن ُسـ ْـوءَ ،وال َد َريْنــا لَــهُ َم ْوقـ َ
جا ِرايً علَى ماْ يـر ِضي هللا تـعاىل وي ِ
ت بـنـو ح ُّس ٍ
ون إىل
رضْي َ
ك ويـُْر ِضيـْنَاْ إىل أَ ْن تـََعَّر َ
ض ْ َ ُْ َ
َ ََ ُ
َ َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َكامــه ،واهلـَ ّد مـ ْـن أ َْعالمــهَ ،وَلْ يـَْعلَ ُمـوا أ َّ
ـام امل َقــدَِّمَ ،راْجـ ٌـع َعلَــى
ضـ
الطَّ ْعـ ِن يف أ
َن ْاهت َ
ْ
َ
ُ
ِ ِ
ِِ
ضـوا َمـاْ بِـ ِـه َهُّـوا.
ص ّمـواَ ،وفـََعلُـوا َوأ َْم َ
املَُقـ ّدم ،بـَ ْـل َجَ ُحـوا يف لَاج ِهـ ْـم فـََع ُمـوا َو َ
ـف َعْنــهُ َم ِسـ ْـيل َعـ ْ ٍ
ـح ِ
ـن َونـَْه ـ ِر
ـف َمـ ْـن قَـ ْد
َجـ َّ
ب يـَْرفَـ ُـع ال َكـ ُّ
َوإىل ُّ
السـ ْ
ُ
فَمألَ َسْعه بالغةً أ َْع َقبت نَصره ونَصر ص ِ
احبِ ِه»(.((10
َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ
َ َُ َ
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اهلوامش والتعليقات:

((( ينظــر ترمجتــه يف :قالئــد العقيــان ،908 /4 :بغيــة امللتمــس ،98 /1 :املطــرب مــن أشــعار أهــل
املغــرب ،197 :أدابء مالقــة( 55 :وفيــه :حممــد بــن احلســن بــن كامــل) ،احملمــدون مــن الشــعراء
وأشــعارهم( 295 :وفيــه :حممــد بــن احلســن......الفخاري) ،أعــام مالقــة ،82 :التكملــة
لكتــاب الصلــة ،361 /1 :الذيــل والتكملة:الســفر الســادس ،162 /6 /خريــدة القصــر
وجريــدة العصــر ،334 /2 :املغــرب( 432 /1 :وفيــه :أبــو عبــد هللا حممــد بــن الفخــار األصــويل
املالقــي) ،مســالك األبصــار ،276 /17 :األعــام( 85 /6 :وفيــه :ابــن الفخــاري املالقــي)،
أتريــخ األدب العــريب.245 /5 :
((( ينظــر :احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم( 295 :وفيــه :أبــو عبــد هللا بــن الفقيــه املشــاور) ،خريــدة
القصــر وجريــدة العصــر ،334 /2 :األعــام.85 /6 :
((( ينظر :الذيل والتكملة:السفر السادس ،163 /6 /املطرب من أشعار أهل املغرب( 197 :وفيه:
يعرف اببن نصف الربض) ،أدابء مالقة ،55 :أعالم مالقة( 82 :وفيه :يعرف بصاحب نصف
الربص (ابلصاد)) ،نفح الطيب( 392 /3 :وفيه :ويُعرف اببن نصف الربض).
((( بغية امللتمس.98 /1 :
((( ينظر :أعالم مالقة ،82 :أدابء مالقة.55 :
((( ينظــر :ترمجتــه يف :أعــام مالقــة ،353 :و أدابء مالقــة ،379 :و الذيــل والتكملــة :الســفر
الرابــع.118 /2 /
((( ينظر :املطرب من أشعار أهل املغرب.197 :
((( ينظر :أعالم مالقة ،82 :أدابء مالقة.55 :
((( ينظر :احملمدون من الشعراء وأشعارهم.295 :
( ((1م .ن295 :
( ((1م .ن ،295 :وينظر :األعالم.85 /6 :
( ((1ينظر :خريدة القصر وجريدة العصر .338 /2 :وينظر ترمجته يف :االحاطة.70 /2 :
( ((1ينظر :م ،ن ،339 /2 :وينظر ترمجته يف :اتريخ اسبانيا االسالمية (أعمال األعالم).265 :
( ((1وهــو وايل سجلماســة ابملغــرب مــن قبــل يوســف بــن اتشــفني ،وامســه يف خريــدة القصــر وجريــدة
العصــر (أبــو عبــد هللا بــن أيب زبغــي) .ينظــر :القالئــد ،911 /4 :خريــدة القصــر وجريــدة
العصــر :القســم  /4ج.292 /2
( ((1أعالم مالقة ،82 :وينظر :أدابء مالقة.55 :
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( ((1جمموع شعره :النص رقم (.)٨
( ((1جمموع شعره :النص رقم ()16
( ((1ينظر :القطعة النثرية رقم (.)4
( ((1جمموع شعره :النص رقم ()٢
( ((2جمموع شعره :النص رقم ()١٣
( ((2ينظر :القطعة النثرية رقم (.)2
( ((2ينظــر :بغيــة امللتمــس ،98 /1 :احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم ،295 :التكملــة لكتــاب
الصلــة ،361 /1 :الذيــل والتكملــة :الســفر الســادس ،163 /6 /خريــدة القصــر وجريــدة
العصــر :القســم /4ج 288 /2و ،335 /2األعــام.85 /6 :
( ((2ينظــر :أعــام مالقــة ،89 :أدابء مالقــة( 63 :وفيــه يذكــر ويرجــح ابــن مخيــس ســنة وفاتــه إذ
يقــول :تــويف مبالقــة يف شــهر شــعبان ســنة مخـ ٍ
ـس بــل تســع وثالثــن ومخســمائة).
( ((2القالئد.908 /4 :
( ((2بغية امللتمس.98 /1 :
( ((2املطرب من أشعار أهل املغرب.197 :
( ((2أدابء مالقة ،55 :وينظر :أعالم مالقة.82 :
( ((2احملمدون من الشعراء وأشعارهم.295 :
( ((2التكملة لكتاب الصلة.361 /1 :
( ((3الذيل والتكملة :السفر السادس.162 /6 /
( ((3مسالك األبصار.276 /17 :
( ((3أتريخ األدب العريب.245 :5 :
( ((3ينظر ترمجته يف :اتريخ علماء األندلس.815 /2 :
( ((3ينظر ترمجته يف :م ،ن.767 /2 :
( ((3ينظــر ترمجتــه يف :االنتصــار ألهــل املدينــة ،31 :التبصــرة يف نقــد رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين:
 ،94الصلــة ،746 /2 :الـوايف ابلوفيــات ،245 /4 :نفــح الطيــب.60 /2 :
( ((3ينظر ترمجته يف :الصلة.970 /3 :
( ((3ينظر ترمجته يف :املغرب ،23 /2 :املسلك السهل ،93 :الوايف ابلوفيات.10 /29 :
( ((3ينظر ترمجته يف :ســر أعالم النبالء ،241 /21 :تراجم طبقات النحاة واللغويني واملفسـرين
والفقهاءُ ،23 :سلم الوصول إىل طبقات الفحول.87 /4 :
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( ((3ينظر ترمجته يف :صلة الصلة.54 /3 :
( ((4ينظــر ترمجتــه يف :كنــز الكتــاب ومنتخــب اآلداب ،258/1 :اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري
واألعــام.386 /14 :
( ((4ينظر ترمجته يف:الذيل والتكملة :السفر اخلامس /القسم .323 /1
( ((4ينظــر ترمجتــه يف :برانمــج شــيوخ الرعيــي :ط ،وينظــر :برانمــج شــيوخ الرعيــي ،جملــة معهــد
املخطوطــات :مــج  /5ج ،103 /1الذيــل والتكملــة :الســفر اخلامــس /القســم /1
.323
( ((4ينظر ترمجته يف:اإلحاطة  ،67-64 /3الكتيبة الكامنة.71-70 :
( ((4ينظــر ترمجتــه يف:اإلحاطــة ،25-22 /3 :نفــح الطيــب ،355 /5 :أزهــار الـرايض188 /1 :
و.9 /2
( ((4ينظر ترمجته يف:الضوء الالمع.23 /10 :
( ((4جمموع شعره :النص رقم (.)١٦
( ((4جمموع شعره :النص رقم (.)١٠
املقطعة هنا دون عشرة ابيات.
( ((4جمموع شعره :النص رقم (.)٦
( ((4ينظر ترمجته يف :أعالم مالقة.309 :
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)١
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)٢
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)١٥
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)١٢
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)٧
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)19
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)18
( ((5جمموع شعره :النص رقم (.)9
( ((5املقطعة هنا دون عشرة ابيات.
( ((5ينظر :اجتاهات الشعر األندلسي إىل هناية القرن الثالث اهلجري.227 :
( ((6جمموع شعره :النص رقم (.)١
( ((6ينظر :موسيقى الشعر.248 :
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( ((6جمموع شعره :النص رقم (.)١٥
( ((6ينظــر :العقــد الفريــد .135 /2 :وينظر:خريــدة القصــر :القســم  .293 /2 /4مل اقــف علــى
ترمجــة لــه فيمــا بــن يــدي مــن مصــادر.
( ((6جمموع شعره :النص رقم (.)١٦
( ((6ينظر :ديوان أيب الطيب املتنيب.366 /3 :
( ((6جمموع شعره :النص رقم (.)٢
( ((6ينظر :بالغات النساء ،البن طيفور ،18 :وينظر :أعالم مالقة.84 :
( ((6جمموع شعره :النص رقم (.)١٩
( ((6دي ـوان النابغــة اجلعــدي ،٩٢ :وجعــار :الضبــع ،ويف املثــل( :عيثــي جعــار) يضــرب يف إبطــال
الشــيء والتكذيــب بــه ،أو يف ف ـرار اجلبــان وخضوعــه ،ينظــر :جممــع األمثــال،١٦ /٢ :
املســتقصى يف أمثــال العــرب.١٧٣ /٢ :
( ((7ينظر :القطعة النثرية رقم (.)3
( ((7ينظر :القطعة النثرية رقم ( )1و (.)2
( ((7ينظر :القطعة النثرية رقم (.)3
( ((7ينظر :ديوان بشار بن برد.136 /1 :
( ((7ينظر :ديوان طرفة بن العبد.158 :
( ((7ينظر:القطعة النثرية رقم (.)2
( ((7ينظر :إحكام صنعة الكالم.72 :
( ((7م .ن .115-114 :وينظر:القطعة النثرية رقم (.)2
( ((7م .ن.141 :
( ((7م .ن.144 :
( ((8ينظر :القطعة النقدية رقم (.)٤
( ((8أدابء مالقــة ،59-58 :أعــام مالقــة ،86-85 :القالئــد ،910 /4 :خريــدة القصــر/2 :
 336و القســم  ،291-290 /2/4مســالك األبصــار.277 /17 :البيــت االول :أدابء
ـرب) ،ويف خريــدة القصــر و مســالك األبصار(املــرءُ) بــدل (احلــر).
ـزب) بــدل (يقـ ُ
مالقــة (يعـ ُ
البيــت الثــاين :يف القالئــد (حلــدي) بــدل (حبــدي) ،ويف مســالك األبصــار (تلقــاءَ) بــدل
(يُلقــى) .يف القالئــد (حلــدي) بــدل (حبــدي) ،البيــت الثالــث :يف مســالك األبصــار هــذا البيــت
وبقيــة األبيــات مل تذكــر ،ويف أدابء مالقــة (وأهجهــم) بــدل (وأهجمهــم) و (كالنفــس) بــدل=
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=(كالنقــس) .البيــت الرابــع:يف القالئــد وخريــدة القصــر (فــا أان َع َّمــا) بــدل (فمــا أان عــن
مــا) ،ويف أدابء مالقــة (للمقــادر) بــدل (للمقادير).البيــت اخلامــس :يف أعــام مالقــة و القالئــد
ـرب) بــدل (وأضــرب) .البيــت الســابع مل يذكــر إال يف القالئــد( .املزعفــر:
وخريــدة القصــر (وأطـ ُ
وهــو اســم املفعــول مــن زعفــر ،ويقــال زعفــر الثــوب :أي صبغــه ابلزعف ـران ،وزعفــر الطعــام:
ـب :القطــع .عضبــه يعضبــهُ عضب ـاً .قطعــه وتدعــو
جعــل فيــه الزعف ـران)( ،يعضــب :والعضـ ُ
عضبَــه هللا؟ يدعــون عليــه بقطــع يــده ورجلــه) ينظــر :لســان
العــرب علــى الرجــل فتقــول :مــا لــه َ
العــرب .609 /1 :البيــت الثامــن :يف أعــام مالقــة و القالئــد وخريــدة القصر(لكيدهــم) بــدل
ـور) بــدل (أموراً).البيــت التاســع :يف أعــام مالقــة
(اكيدهــم) ،ويف القالئــد وخريــدة القصــر (أُمـ ٌ
(كــم قــد) بــدل (كيــف) ،ويف القالئــد وخريــدة القصــر (فوأســفاً ،كــم ذا) بــدل (فيــا أســفاً
كيــف) ،ويف خريــدة القصــر (يقــرب) بــدل (مقــرب).
( ((8أدابء مالقــة ،58-57 :أعــام مالقــة.85-84 :البيــت الثالــث :يف أعــام مالقــة (ن ـران
ـب املــاء وحنــوه
العــن) بــدل (مثـرات العيــش) و(الطــرب) بــدل (الضــرب)( ،الصــاب :يقــال صـ َ
ـب وتصبــب أراقــه ،وصببــت املــاء :ســكبته .ويقــال :صببــت لفــان مــاءً يف
فصـ َّ
يصبُــه صبــا ُ
ُ
القــدح ليشـربه ).ينظــر :لســان العــرب.515 /1 :البيــت الرابــع :يف أعــام مالقــة (انتابــه) بــدل
(أنشــا بــه) .البيــت اخلامــس :يف أعــام مالقــة (خطــوب) بــدل (ضــروب) ،ويف أدابء مالقــة
(تلحقنــا) بــدل (تلحفنا).البيــت الســابع :يف أعــام مالقــة (وحــده) بــدل (حربــة) .البيــت
الثامــن :يف أعــام مالقــة (فــرط) بــدل (برح).البيــت التاســع :يف أعــام مالقــة (أنبــاء) بــدل
(أبنــاء) .البيــت احلــادي عشــر :يف أعــام مالقــة (طاف ـوا) بــدل (خافوا).البيــت الرابــع عشــر:
يف أعــام مالقــة (تعملــه) بــدل (تعملهــا) .البيــت التاســع عشــر:يف أعــام مالقــة (جلبـوا) بــدل
(خبب ـوا) .البيــت العشــرون :يف أعــام مالقــة (اإلســهاب) بــدل (اإلشــهار) .البيــت احلــادي
والعشرون :يف أدابء مالقة (من) بدل (يف) و (متحى له احلجب) بدل (هتمي له السحب).
البيــت الثــاين والعشــرون :يف أعــام مالقــة (فنعــم) بــدل (بنعمــة).
( ((8فكاهات األمسار٢٠٠ -١٩٩ :
( ((8توشــيح العــروض أو (التوحيــد) :التـزام نســق معــن يف ختــام أواخــر الشــطور األوىل مــن األبيــات
روي آخــر ،وهــذا مل يبلُـ ْغ إىل أن يكــون توشــيحاً.
مــع بقــاء األبيــات نفســها خمتومــة بقـوايف علــى ِّ
( ((8خريــدة القصــر ،335-334 /2 :القســم  ،288-287 /2/4احملمــدون مــن الشــعراء
وأشــعارهم .296-295 :و(يـُـرنَّ) :احلنــاء .البيــت الثالــث :يف خريــدة القصــر (ســديد) بــدل
(ســنّا) و (يُعرضــه)=
(شــديد) .البيــت الرابــع :يف احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم (شــيئاً) بــدل َ
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=بــدل (لغارتــه) .البيــت اخلامــس :يف احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم (ميـ ِ
ـض) بــدل (يقــض).
البيــت الســادس :هــذا البيــت واألبيــات األخــرى مل تذكــر يف :احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم.
( ((8أدابء مالقــة ،56 :أعــام مالقــة.83-82 :البيــت االول :يف أدابء مالقــة (فامســح) بــدل
(فاســجح) .البيــت الثــاين :يف أدابء مالقــة (ونصحهــم) بــدل (كنصحهــم) و (عشــاهم) بــدل
(غشاشــهم) .البيــت الثالــث :يف أعــام مالقــة (تســرحي) بــدل (مســرحي) (ممرع ـاً :املــرع:
الــكأل ،واملريـ ُـع :ذو املراعــة واخلصــب .يقــال :أمــرع الـوادي إذا اخصــب ).ينظــر :لســان العــرب:
 .335-334 /8البيــت الرابــع :يف أعــام مالقــة (األمنــح) بــدل (املتــح) .البيــت اخلامــس :يف
أعالم مالقة (يذهب) بدل (تذهب).
( ((8أدابء مالقة ،61-60 :وأعالم مالقة. 87 :
( ((8أدابء مالقة .59 :وأعالم مالقة .86 :البيت االول :يف أعالم مالقة (قدوهتا) بدل (فطرهتا)
و(منبئ ـاً) بــدل (ميت ـاً) .البيــت الثــاين :يف أعــام مالقــة (أبرضهــم) بــدل (بدارهــم) .البيــت
الثالــث :يف أعــام مالقــة (معمــى) بــدل (مبعــى) و (النســيجة) بــدل (النتيجــة) .البيــت الرابــع:
يف أعــام مالقــة (حلــت) بــدل (خلــت) .البيــت اخلامــس :يف أعــام مالقــة (عنــا) بــدل (غبـاً)
و(يزايــل) بــدل (يزيــل) .البيــت الســابع :يف أعــام مالقــة (محلـ ٍـة) بــدل (مجلـ ٍـة).
( ((8أدابء مالقــة ،55 :أعــام مالقــة .82 :البيــت االول :يف أدابء مالقــة (أن) بــدل (أب ْن) .البيــت
الثــاين :يف أعــام مالقــة (وكاحل) بــدل (وكابح).البيــت الثالــث :يف أعــام مالقــة يذكــر هــذا
البيــت هبــذا الشــكل:
وم ْن ذا الذي يُعطى التجلد يف األسر
يقول جتلد للحديد وعضه
ُ
َ
( ((9خريــدة القصــر( ،339-338 /2 :وقــد أشــار حمقــق الكتــاب أن نســبة هــذه القصيــدة يف
إحــدى نســخ املخطوطــة تعــود للفقيــه أيب حيــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي األســدي
األندلســي) ،و القســم .296-293 /2 /4البيــت الثامــن :الــردا :مقصــور الــرداء ،واملعجــر:
ثــوب ميــي .البيــت الســادس عشــر :األظهــر :مجــع ظهــر وهــو الــركاب يريــد أن يقــول إنكــم
تسلســلتم مــن أصــاب طاهــرة وتنقلتــم فــوق صهـوات اخليــل مــن نصــر إىل نصــر .البيــت الســابع
ـف :الســبق ،ورعفــه يرعفــه رعافـاً :ســبقه وتقدمــه) ينظر:لســان العــرب:
عشــر( :الرعــافَّ :
الر ْعـ ُ
( ،123 /9املمقــر :املقـ ُـرُّ :
دق العُنُـ ْـقَ .م َقـ َـر عنقــه ميقرهــا مق ـراً إذا دقهــا وضرهبــا ابلعصــا حــى
العظم ،واجللد صحيح) ينظر :لســان العرب.182 /5 :البيت الثالث والعشــرون :املراد
تكســر ُ
هنــا شــك القلــوب بســيفه وغمزهــا برحمــه.
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( ((9أدابء مالقة ،60 :أعالم مالقة .87-86 :البيت الثاين :يف أعالم مالقة (فآذت) بدل (فآذن).
( ((9خريدة القصر( 339 /2 :وقد أشار حمقق الكتاب أن نسبت هذين البيتني يف إحدى نسخ
املخطوطــة تعــود للفقيــه أيب حيــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي األســدي األندلســي)،
و القسم .296 /2 /4
( ((9أدابء مالقة .58 :أعالم مالقة .85 :البيت االول :يف أدابء مالقة (أفضت) بدل (أقضت).
البيــت الرابــع :يف أعــام مالقــة (هالــه) بــدل (غاله).
( ((9القالئد .911 /4 :خريدة القصر ،337 /2 :والقســم .292 /2 /4البيت األول( :ســرغ:
أبصوهلــا .وســرغٌ:
ســروغ الكــرم قضبانــه الرطبــة .وســرغ الرجــل إذا أكل القطــوف مــن العنــب ُ
موضــع مــن الشــام قيــل إنــه وادي تبــوك) ينظــر :لســان العــرب .434 /8 :البيــت الثــاين :يف
خريــدة القصــر (ندنــو) بــدل (تدنــو)( ،زنغــي) بــدل (رنغي).البيــت الثالــث :يف خريــدة القصــر
(يبغــي) بــدل (يبقــى).
( ((9القالئــد .913-912 /4 :املغــرب يف حلــى املغــرب( 432 /1 :يوجــد البيــت  5و 6فقــط).
نفــح الطيــب( 393 /3 :مــن البيــت الســابع إىل هنايــة القصيــدة مل يذكــر يف نفــح الطيــب).
خريدة القصر ،338 /2 :القسم ( 293-292 /2/4األبيات ،12،13 ،10،11 ،9 ،8
 19 ،17 ،16 ،15 ،14مل تــرد يف خريــدة القصــر).
البيــت االول :يف خريــدة القصر(ليــس) بــدل (إن)( ،جيــاري) بــدل (جيــازي)( ،ابلقــا) بــدل (ابلقلــى).
البيــت اخلامــس :يف خريــدة القصــر (خليــل) بــدل (خليلــي)(،يف مــا) بــدل (فيمــا) ،ويف نفــح
الطيــب (خليـ ٌـل) بــدل (خليلي).البيــت الســابع :يف خريــدة القصــر (إن أتــى) بــدل (أميــا)،
ِ
ـت
(املنصــا) بــدل (املفصــا) .البيــت الســابع عشــر( :اجلنــدال :واجلــدل :شــدة الفتــل ،وجدلـ ُ
احلبــل اجدلــه جــدال إذا شــددت فتلــه وفتلتــه فتـاً حمكمـاً) ينظــر :لســان العــرب.103 /11 :
(رئِيــت) بــدل (رأيــت).
البيــت الثامــن عشــر :يف خريــدة القصــر ُ
( ((9أدابء مالقــة .57-56 :أعــام مالقــة .83 :البيــت الثالــث :الســيف اخلــذم :الســيف القاطــع.
البيــت الســادس :يف أعــام مالقــة (تغــرت) بــدل (فغــرت) .البيــت الثامــن :يف أعــام مالقــة
(نكســي) بــدل (نكـ ٍ
ـس) .البيــت التاســع :يف أدابء مالقــة (ينتظــم) بــدل (تنتقــم) .البيــت
احلــادي عشــر :يف أدابء مالقــة (جتلــج) بــدل (جتنــح) .البيــت الثــاين عشــر( :الصمصــام:
الســيف الصلــب القاطــع) .البيــت اخلامــس عشــر :يف أعــام مالقــة (حلُـ ُـم) بــدل (جلــم)..
( ((9أدابء مالقة .60 :وأعالم مالقة.86 :
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( ((9املطــرب مــن أشــعار أهــل املغــرب .197 :القالئــد .911 /4 :نفــح الطيــب.392 /3 :
خريــدة القصــر ،337 /2 :والقســم .291 /2 /4البيــت االول :يف القالئــد و نفــح الطيــب
و خريــدة القصــر (الغصــن) بــدل (غصــن).
( ((9القالئــد .909-908 /4 :املغــرب يف حلــى املغــرب( 432 /1 :البيــت ال ـ ،8 ،6 ،5إىل
هنايــة القصيــدة مل تــرد يف الغــرب يف حلــى املغــرب) .خريــدة القصــر،336-335 /2 :
والقســم  .290-289 /2/4مســالك األبصــار( 277 /17 :البيــت ال ـ ،4 ،3 ،2 ،1
17 ،16 ،15 ،14 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5مل تــرد يف مســالك االبصار).البيــت اخلامــس :يف
خريــدة القصــر (لــه اخليــل) بــدل (إذا اخليل).البيــت الثامــن :يف خريــدة القصــر (قــول كل ممــوه)
بــدل (قولــه كل خنـ ٍ
ـوة)( .ابملعضــات) بــدل (ابملضلعات).البيــت العاشــر :يف خريــدة القصــر
(بيــاين) بــدل (بناين).البيــت احلــادي عشــر :يف مســالك األبصــار يــروى العجــز (يُشــارك فيهــا
شــركةً ِ
بعنان).البيت الثاين عشــر :يف مســالك األبصار يروى الصدر(أنيس مقامي إ ْذ أُكافِ ُح
ْ
ِ
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ـار) بــدل (فقــري جعاري).البيــت الســادس عشــر :يف
 _14يف خريــدة القصــر (فقـ ّـري جعـ ُ
(عـ ِـز) بــدل ِ
ِ
(عـ ِّـر)
خريــدة القصــر ّ
( ((10أعــام مالقــة ،87 :أدابء مالقــة( -1 .61 :املفاحتــة :فاتــح يفاتــحُ ،مفاحتـةً ،فاحتــه يف أمــره أو
يف قضيتــه :بــدأه بــه وخاطبــه ،حادثــه) ينظــر :لســان العــرب -2 .536 /2 :يف أدابء مالقــة
(القـرابت) -3 .يف أدابء مالقــة (األرزاق) -4 .يف أدابء مالقــة (وأســلها) -5 .يف أدابء مالقــة
(وإضاقة) -6 .يف أدابء مالقة (إغضائك) - 7 .يف أدابء مالقة (واله إذن) -8 .يف أدابء
مالقــة (حمتــدك) -9 .يف أدابء مالقــة (واعتــداداً) _10 .يف أدابء مالقــة (إمجــال) -11 .يف
ـب
أدابء مالقــة (مآثــر) -12 .يف أدابء مالقــة (وعمرهــا قوهلــا) -13 .يف أدابء مالقــة (ال َكْتـ ُ
حبــرف) -14 .يف أدابء مالقــة (تبســطت) -15 .يف أدابء مالقــة (خاللــك).
( ((10أدابء مالقة ،62-61 :أعالم مالقة -1 .88 :يف أعالم مالقة (ومذخور) -2 .يف أعالم
مالقــة (تفجــع) -3 .يف أعــام مالقــة (استســر) -4 .مل تــرد (وإن) يف أدابء مالقــة -5 .يف
أعــام مالقــة (نبكــي) -6 .يف أعــام مالقــة (مــا) -7 .يف أعــام مالقــة (لكــن).
( ((10أدابء مالقــة ،63-62 :أعــام مالقــة -1 .89-88 :يف أدابء مالقــة (نشــر) -2 .هــذا
البيــت لبشــار بــن بــرد ،ينظــر :دي ـوان بشــار بــن بــرد -3 .136 /1 :يف أعــام مالقــة
(األدب)( -4 .ابلتهمــم :هتمــم الشــيءَ :طلبــه .واهلميمــة :املطــر الضعيــف .وقيــل :اهلميمــة
مــن املطــر الشــيء اهلــن ).ينظــر :لســان العــرب -5 .622 /12 :مل تــرد (أن تنشــر) يف=
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(عـ َـدت) -8 .يف أدابء
(قلوعــا) -7 .يف أدابء مالقــة َ
=أدابء مالقــة -6 .يف أدابء مالقــة ً
مالقــة (قصــب) -9 .يف أدابء مالقــة (أرائكهــا) -10 .يف أدابء مالقــة (مبخصــره) -11 .يف
أعــام مالقــة (فيــا) -12 .الرجــز لطرفــة بــن العبــد ،وهــو مثـ ٌـل مشــهور ورد يف :مجهــرة األمثــال
للعســكري ،422 /1 :فصــل املقــال يف شــرح كتــاب األمثــال .396 ،290 :وينظــر :ديـوان
ف الشــيء حيذفــه
طرفــة بــن العبــد -158.13 :يف أدابء مالقــة (حــادف) و(احلــاذف :ح ـ َذ َ
حذفـاً :قطعــه مــن طرفــه ،واحلجــام حيــذف الشـ ْـعر) ينظــر :لســان العــرب.39 /9 :
( ((10نفح الطيب.392 /3 :
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املصادر واملراجع:
 ابــن الفخــار الرعيــي اإلشــبيلي وخمتصــر أشــعار شــيوخه ،عــارف عبــد الكــرمي مطــرود ،جملــةآداب ذي قــار ،العــدد  ،4مــج  ،1تش ـرين األول .2011
 إحــكام صنعــة الــكالم ،أبــو القاســم حممــد بــن عبــد الغفــور اإلشــبيلي الكالعــي (القــرنالســادس اهلجــري) ،تــح :د .حممــد رض ـوان الدايــة ،دار الثقافــة ،بــروت.1966 ،
 األعــام ،خــر الديــن الزركلــي (ت  1396ه) ،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،ط ،15.2002
 اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة ،لســان الديــن ابــن اخلطيــب (ت 776ه) دار الكتــب العلميــة،بــروت ،ط.2003 ،1
 اجتاهــات الشــعر األندلســي إىل هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري ،انفــع حممــود ،دار الشــؤونالثقافيــة العامــة ،بغــداد.1990 ،
 أدابء مالقــة ،أبــو بكــر حممــد بــن علــي بــن مخيــس املالقــي (639هــ) ،تــح :د .صــاح جـرار،مؤسســة الرســالة ،بريوت ،دار البشــر ،األردن ،ط.1999 ،1
 أزهــار ال ـرايض يف أخبــار عيــاض ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد املقــري التلمســاين ،تــح:مصطفــى الســقا وآخــرون ،مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة والنشــر ،القاهــرة.1940 ،
 أعــام مالقــة ،البــن عســكر و ابــن مخيــس ،تــح :د .عبــد هللا املرابــط الرتغــي ،دار الغــرباألســامي – بــروت و دار األمــان – ال ـرابط ،ط.1999 ،1
 االنتصــار ألهــل املدينــة ،األمــام الفقيــه أيب عبــد هللا حممــد بــن عمــر ابــن الفخــار القرطــي(ت  419ه) ،تح :د .حممد التمســماين اإلدريســي ،دار األمان للنشــر والتوزيع ،الناشــر:
مركــز الدراســات واألحبــاث وإحيــاء الـراث الـرابط ،ط.2009 ،1
 برانمــج شــيوخ ابــن الفخــار الرعيــي (ت666ه) ،إبراهيــم شــبوح ،جملــة معهــد املخطوطــاتالعربيــة ،مــج  ،5ج .1959 ،1
الرعيــي وهــو أبــو احلســن ،علــي بــن حممــد بــن علــي الرعيــي اإلشــبيلي
 برانمــج شــيوخ ُ(ت 666ه) ،تــح :إبراهيــم شــبوح ،املطبعــة اهلامشيــة ،دمشــق.1963 ،
 بغيــة امللتمــس يف اتريــخ رجــال أهــل األندلــس ،أبــو جعفــر الضــي (ت599هــ) ،حتقيــق:إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتــاب املصــري ،القاهــرة ،ط.1989 ،1
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 بالغــات النســاء وطرائــف كالمهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات ال ـرأي منهــن وأشــعارهنيف اجلاهليــة وصــدر اإلســام ،اإلمــام أيب الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر (ت  280ه) ،تــح:
أمحــد االلفــي ،طبعــة مدرســة والــدة عبــاس األول ،القاهــرة.1908 ،
 اتريــخ إســبانية اإلســامية أو كتــاب أعمــال األعــام يف مــن بويــع قبــل االحتــام مــن ملــوكاإلســام ،لســان الديــن بــن اخلطيــب ،حتقيــق وتعليــق :إ .ليفــي بروفنســال ،دار املكشــوف،
بــروت ،ط.1956 ،2
 اتريــخ عُلمــاء األندلــس ،البــن الفرضــي ،تــح :إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتــاب املصــري_القاهــرة ،دار الكتــاب اللبنــاين -بــروت ،ط.1989 ،2
 اتريخ األدب العريب ،د .عمر فروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1981 ،1 اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام ،مشــس الديــن الذهــي (748هــ) ،تــح :د .بشــارعـواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،ط.2003 ،1
 التبصــرة يف نقــد رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين ،أليب عبــد هللا حممــد بــن عمــر ابــن الفخــارالقرطــي (ت  419ه) ،تــح :بــدر بــن عبــد اإللــه العم ـراين ،جملــة األمحديــة ،العــدد ،17
مجــادي األوىل  1425ه.
 تراجــم طبقــات النحــاة و اللغويــن واملفس ـرين والفقهــاء ،تقــي الديــن ابــن قاضــي الشــهيباألســدي الدمشــقي الشــافعي (ت  851ه) ،تــح :د .حمســن غيــاض ،الــدار العربيــة
للموســوعات ،بــروت ،ط.2008 ،1
 التكملــة لكتــاب الصلــة ،أبــو عبــد هللا بــن األابر (ت658هــ) ،تــح :د .عبــد الســام اهلـراس،دار الفكر ،بريوت.1995 ،
 مجهــرة األمثــال ،أبــو هــال العســكري ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم و عبــد اجمليــدقطامــش ،دار اجليــل ،بــروت ،ط.1988 ،2
 خريــدة القصــر وجريــدة العصــر (قســم شــعراء األندلــس) ،للعمــاد األصفهــاين الكاتــب ،تــح:عمــر الدســوقي و علــي عبــد العظيــم ،مطبعــة الرســالة ،القاهــرة.1964 ،
 خريــدة القصــر وجريــدة العصــر (قســم شــعراء املغــرب واألندلــس) ،للعمــاد األصفهــاينالكاتــب ،تــح :آذراتش آذرنــوش و آخريــن ،الــدار التونســية للنشــر ،تونــس.1971 ،
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 دي ـوان أيب الطيــب املتنــي بشــرح أيب البقــاء العكــري املســمى ابلتبيــان يف شــرح الدي ـوان،ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه :مصطفــى الســقا ،و إبراهيــم األبيــاري ،و عبــد احلفيــظ
شــليب ،دار املعرفــة للطباعــة والنشــر ،بــروت ،ط( ،2د .ت).
 ديوان بشــار بن برد ،مجع وحتقيق وشــرح :حممد الطاهر بن عاشــور ،وزارة الثقافة -اجلزائر،.2007
 ديـوان طرفــة بــن العبــد شــرح األعلــم الشــنتمري وتليــه طائفــة مــن الشــعر املنســوب إىل طرفــة،تــح :دريــة اخلطيــب و لطفــي الصقــال ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر -بــروت ،دار
الثقافــة والفنــون -البحريــن ،ط.2000 ،2
الصمــد ،دار صــادر ،بــروت،
 دي ـوان النابغــة اجلعــدي ،مجعــه وحققــه وشــرحه :د .واضــح ّط.1998 ،1
 الذيــل والتكملــة لكتــايب املوصــول والصلــة ،أيب عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــكاألنصــاري األوســي املراكشــي ،تــح :د .إحســان عبــاس ،دار الثقافــة ،بــروت.1973 ،
 ُســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول ،مصطفــى عبــد هللا القســطنطيين العثمــاين املعــروفبكاتــب جلــي وحباجــي خليفــة ،إش ـراف وتقــدمي :أكمــال الديــن إحســان أوغلــي ،تــح:
حممــود عبــد القــادر األرانؤوط وآخريــن ،مركــز األحبــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة اإلســامية،
اســتانبول.2010 ،
 ســر أعــام النبــاء ،اإلمــام مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي (ت 748ه) ،تــح :د .بشــار ع ـواد معــروف و د.حميــي هــال الســرحان ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،
ط .1996 ،11
 الصلة ،البن بشــكوال (ت578هـ) ،تح :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب املصري ،القاهرة،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط.1989 ،1
 صلــة الصلــة ،أليب جعفــر أمحــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي العاصمــي الغرانطــي ،تــح :عبــدالســام اهلـراس ،و الشــيخ ســعيد أعـراب ،مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
مطبعــة فضالــة.1993 ،
 الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،مشــس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي ،داراجليــل ،بــروت( ،د ،ت).
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د .ازاد محمد كريم الباجالني

_ العقــد الفريــد ،البــن عبــد ربــه (ت  328ه) ،تــح :د .مفيــد حممــد قميحــة ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط.1983 ،1
_ فصــل املقــال يف شــرح كتــاب األمثــال ،أبــو عبيــد البكــري ،حققــه وقــدم لــه :د .إحســان
عبــاس و د .عبــد اجمليــد عابديــن ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط.1983 ،3
_ فكاهــات األمســار ومذهبــات األخبــار واألشــعار ،أليب احلســن علــي بــن عبــد الرمحــن بــن
هذيــل الف ـزاري ،تــح :د .عبــد هللا محــادي ،مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن
لألبــداع الشــعري ،الكويــت.2004 ،
 قالئد العقيان وحماسن األعيان ،الفتح بن خاقان (ت529هـ) ،حتقيق :د .حسني يوسفخريوش ،مكتبة املنار ،األردن ،ط.1989 ،1
_ الكتيبة الكامنة يف من لقيناه ابألندلس من شــعراء املائة الثامنة ،لســان الدين بن اخلطيب،
تح :د .إحسان عباس  ،نشر وتوزيع دار الثقافة ،بريوت.1963 ،
_ كنز الكتاب ومنتخب اآلداب ،أليب إسحاق إبراهيم بن أيب احلسن علي بن امحد بن علي
الفهري الشريشــي املعروف ابلبونســي (ت  651ه) (الســفر األول من النســخة الكربى)،
حتقيق ودراســة :حياة قارة ،اجملمع الثقايف ،أبو ظيب – اإلمارات العربية املتحدة.2004 ،
_ لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بــن علــي ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
(ت711هــ) ،دار صــادر ،بــروت ،ط 1414 ،3هــ.
_ جممع األمثال ،أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين (ت  518ه) ،تح :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة.1955 ،
_ احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم ،علــي بــن يوســف القفطــي (ت 646ه) ،تــح :حســن
معمــري ،جامعــة ابريــس كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،ابريــس.1970 ،
 مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار ،البــن فضــل هللا العمــري شــهاب الديــن أمحــد بــن حيــى(ت749هـ) ،تح :كامل سلمان اجلبوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.2010 ،1
_ املســتقصى يف أمثــال العــرب ،أيب القاســم جــار هللا حممــود بــن عمــر الزخمشــري (ت 538
ه) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط.1987 ،2
_ املســلك الســهل يف شــرح توشــيح ابــن ســهل ،حممــد اإلف ـراين ،تــح :حممــد العُمــري ،مطبعــة
فضالــة ،املغــرب.1997 ،
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_ املطــرب مــن أشــعار أهــل املغــرب ،البــن دحيــة أيب اخلطــاب عمــر بــن حســن (ت 633هــ)،
تــح :إبراهيــم األبيــاري وآخريــن ،دار العلــم للجميــع ،القاهــرة ، 1955 ،تــح :د .بشــار عـواد
معــروف و د .حميــي هــال الســرحان ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط.1996 ،11
_ املغــرب يف حلــى املغــرب ،البــن ســعيد األندلســي ،تــح :شــوقي ضيــف ،دار املعــارف،
ُ
القاهــرة ،ط1978 ،3
 موسيقى الشعر ،د .إبراهيم أنيس ،دار القلم ،بريوت ،ط.1972 ،4 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أمحد بن حممد املقري التلمساين (ت1041هـ)،تح :د .إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.1997 ،
 ال ـوايف ابلوفيــات  ،صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي  ،تــح :وداد القاضــي  ،دارالنشــر فرانــز شــتاينر  ،شــتوتغارت  ،ط.1991 ، 2
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