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 الملخص 
 ا٧كث٤خ اُؼالهبد ٕٞه ٖٓ ٕٞهح رٔضَُْق٤ٖبد أٗل٤َُخ    ٗٔبمط ٣ولّ ٛنا اُجؾش 

 ا٠ُ ٍُِٕٞٞ اَُؼ٢ ك٢ ا٧ٗل٤٤َُٖ كٝاكغ رٞٙؼ ًٔب ٝا٧ٗل٤٤َُٖ، ا٣٧ٞث٤٤ٖ ث٤ٖ اُؼ٤ِٔخ

 ػِٔب اُغبك اُ٘بٕغ ا٧ٗل٢َُ اُٞعٚ ث٤بٕ ك٢ إٔؾبثٜب أٍْٜ ٗٔبمط ٢ٛٝ ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ثالٛ

 ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ثالٛ ك٢ أٗل٢َُ ػبُْ ٌٓبٗخ ٖٓ اؿزبظٞا هل ا٧ٗلٌُ ػِٔبء ثؼ٘ ًبٕ ٝإ ٝأكثب،

 ٍٕٝٝٞ ثب٣٧ٞث٤٤ٖ، ارِٖٞا اُن٣ٖ ا٧ٗلٌُ أػالّ اّزٜبه ٣ؼٌٌ رجؼٚ ٝٓب اُـ٤ع ٛنا إٔ اال

 اُٞهذ مُي ك٢ ًبٕ ا٣٧ٞث٢ كبُجالٛ ٧فجبهْٛ، ا٧ٗلٌُ أث٘بء ٝرزجغ ْٜٓٞٛ٘، ا٠ُ أفجبهْٛ

 عٜبك ٖٓ ثنُٞٙ ُٝٔب أُولً، ث٤ذ ثلزؼ أٍْٜ الهرجبٛ ا٤َُِٖٔٔ؛ ٖٓ ًض٤و أٗظبه ٓؾٜ

 .ا٥كبم مًوٙ ٛجّن ٕبكم،

 

  انمقدمت

 ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ

 ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ٝػ٠ِ آُٚ ٕٝؾجٚ ٖٝٓ ٝاالٙاُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ، ٝاُٖالح ٝاَُالّ ػ٠ِ ٤ٍلٗب 

 ٝثؼل:

ب ك ّٔ ِْ رٌٖ ا٧ٗلٌُ ثٔؼيٍ ػٖ ثو٤خ اُؼبُْ ا٩ٍال٢ٓ، ٝإ ًبٕ ٓٞهؼٜب اُغـواك٢ كوٗ ػ٤ِٜب اٍزوال٤ُخ ػ

عبٝهٛب ٖٓ ثِلإ، ث٤ل إٔ هؽالد اُؼِٔبء، ٝٛالة اُؼِْ اٍزّٔود ٜٓ٘ب ٝا٤ُٜب، ٝهؽالد اُؾغبط ٝاُزغبه أ٣ٚب، 

 ُ٘ب ًزت رٞاه٣ـ ا٧كة ٝرواعْ اُؼِٔبء ٝا٧كثبء ثؤٍٔبء ًض٤وح ُٖٔ كفَ ا٧ٗلٌُ، ٝؿبكهٛب.ٝهل اؽزلظذ 

ال ٣قل٠ ػ٠ِ ٓززجغ ربه٣ـ اُؾوجخ ا٧ٗل٤َُخ ٓب اًز٘لٜب ٖٓ ؽٞاكس ٝروِّجبد ٤ٍب٤ٍّخ ٖٓ كزؾٜب ا٠ُ ٍوٜٞٛب، 

٤ٍب٤ٍخ، ٝاٙطواثبد كْٜل فالٍ صٔب٤ٗخ هوٕٝ كٝال ًض٤وح، ٝصٞهاد ػل٣لح، ٝاٗوَبٓبد هج٤ِخ، ٕٝواػبد 

اهزٖبك٣خ، كػذ ا٧ٗل٤٤َُٖ ُِقوٝط ٜٓبعو٣ٖ، كٌبٗذ ٝعٜخ ثؼْٜٚ اُلُٝخ ا٣٧ٞث٤خ، ؽ٤ش ماع ٤ٕزٜب ٤ٕٝذ 

ْٖ ٗقت أَٛ  ِٓ ٍِطبٜٗب ٕالػ اُل٣ٖ ثَجت ٓب اّزٜوٝا ثٚ ٖٓ ٓؾبهثخ ا٤ُِٖج٤٤ٖ، ٝكزؼ ث٤ذ أُولً، صْ إ 

ْٖ هٖلْٛ ، ٝػِذ ٓ٘يُزٚ  -أكثبء ٝػِٔبء -ا٧ٗلٌُ   ػ٘لْٛ.َٓ

 أسباب اخخٍار انمىضىع:

ّٕ ٓب كػب٢ٗ ُِجؾش ك٢ ٛنا أُٞٙٞع  رِي اُؼالهخ اُز٢ هبٓذ ث٤ٖ ا٧ٗل٤٤َُٖ ٝا٣٧ٞث٤٤ٖ ػ٠ِ َٓزٟٞ أػالّ  ا

 كهاٍخ َٓزوِخ ٝاك٤خ. -ؽَت ػ٢ِٔ–ا٧ٗلٌُ ٝاَُِطخ ا٣٧ٞث٤خ، ٢ٛٝ ػالهخ ُْ رَ٘ ؽظٜب ٖٓ اُزج٤٤ٖ، ُْٝ رُلهً 

 :أهمٍت انمىضىع

ُٔٞٙٞع ك٢ عٔغ ٗٔبمط ٖٓ أػالّ ا٧ٗلٌُ ػِٔب ٝأكثب؛ ثـ٤خ اُٞهٞف ػ٠ِ ٛج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ْٜ٘ رٌٖٔ أ٤ٔٛخ ا

 ٝث٤ٖ اَُِطخ ا٣٧ٞث٤خ، ٝث٤بٕ أٍجبة اَُؼ٢ ٤َُ٘ رِي أٌُبٗخ.

 أهداف اندراست:

رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ ٌٓبٗخ اُ٘قجخ ا٧ٗل٤َُخ أُٜبعوح ػ٘ل ٍال٤ٖٛ ث٢٘ أ٣ٞة، ٝث٤بٕ هإ٣خ ٛنٙ اُ٘قجخ 

 ُٜٔبعوح ٌُِٔبٕ اُغل٣ل، ٝٓب رَزؾوٚ ك٤ٚ ٖٓ ٌٓبٗخ.ا



 "نقدية دراسة" األيوبيين عند وعلمائها األندلس أدباء مكانة 

546 
 

 :مىهج انبحث

اػزٔلد ك٢ ٛنا اُجؾش ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُ٘ول١ ٖٓ فالٍ رزجغ ٤ٍو ٗٔبمط ٖٓ ا٧ػالّ ا٧ٗل٤َُخ ك٢ اُؼِْ ٝا٧كة، 

جبه؛ ٝهٕل أفجبهْٛ ٓغ اَُِطخ ا٣٧ٞث٤خ، ٖٝٓ فالٍ رؾ٤َِ اُٖ٘ٞٓ اُ٘ضو٣خ ٝاُْؼو٣خ اُز٢ ٗوِذ ا٤ُ٘ب ٛنٙ ا٧ف

 ُِٞهٞف ػ٠ِ ٛج٤ؼخ أٌُبٗخ اُز٢ ٛٔؼ ا٤ُٜب ا٧ٗل٤َُٕٞ، ٤ًٝق ث٤ُ٘ذ ػالهبرْٜ ُزؾو٤ن ٛنٙ اُـب٣خ.

 اندراساث انسابقت:

هل هعؼذ ا٠ُ أٜٓبد اٌُزت ا٧ٗل٤َُخ ُغٔغ ٗٔبمط ػبٕود اَُِطخ ا٣٧ٞث٤خ، ًبُن٣َ ٝاُزٌِٔخ ٌُزبث٢ 

ٖٓ ؿٖٖ ا٧ٗلٌُ اُو٤ٛت ٝمًو ٝى٣وٛب َُبٕ  إٍُٔٞٞ ٝاُِٖخ، الثٖ ػجل أُِي أُوا٢ًْ، ٝٗلؼ اُط٤ت

اُل٣ٖ ثٖ اُقط٤ت، ُِٔوّو١، ٝافزٖبه اُولػ أُؼ٠ِ، ٝاُـٖٕٞ ا٤ُبٗؼخ ك٢ ٓؾبٍٖ ّؼواء أُبئخ اَُبثغ الثٖ 

، ًبُوٍبُخ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ د ػ٠ِ كهاٍبد ؽل٣ضخ ُجؼ٘ ا٧ػالٍّؼ٤ل، ثب٩ٙبكخ ا٠ُ ًزجٚ ا٧فوٟ، ًٔب اػزٔل

 .كهٍذ اثٖ ٍؼ٤ل ا٧ٗل٢َُ

 خطت انبحث:

 ، ٝفبرٔخ، كلٜوً أُٖبكه. أٓب أُولٓخ كّٞٛؤد ك٤ٜب ُِٔٞٙٞع، صْٓجؾض٤ٖهَٔذ اُجؾش ا٠ُ ٓولٓخ، ٝ

ا٧ٗل٤٤َُٖ ك٢ ظَ ؽٌْ أُٞؽل٣ٖ. ٝك٤ٚ ث٤ّ٘ذ  أؽٞاٍ ػٖٝأُجؾش ا٧ٍٝ ػٖ أٍجبة ٛغوح ا٧ٗل٤٤َُٖ.  رؾلصذ ك٢

كقٖٖزٚ ٢ٗ ٛج٤ؼخ اُؾ٤بح ا٧ٗل٤َُخ ك٢ ظَ اُؾٌْ أُٞؽل١ ٝٓب ّبثٚ ٖٓ ػٞآَ اال٤ٜٗبه، أٓب أُجؾش اُضب

 .ُِؾل٣ش ػٖ ا٧كثبء ٝاُؼِٔبء ا٧ٗل٤٤َُٖ ػ٘ل ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ٝأهككذ مُي ثقبرٔخ، كوبئٔخ ُِٖٔبكه ٝأُواعغ

 ألودنسٍٍه، وأحىانهم فً ظم انحكم انمىحدي:انمبحث األول: هجرة ا

 سباب هجرة األودنسٍٍه:أ -1

هل افزِلذ أٍجبة هؽِخ ا٧ٗل٤٤َُٖ ا٠ُ أُْوم، ٝٛغورْٜ ا٤ُٚ، كٜٔ٘ب ٓبًبٕ ِٛجب ُِؼِْ، ٝٓب رؼِّن ثٚ ٖٓ َٗـ 

٤ٍب٢ٍ ك٢  اٌُزت، ٝرٞف٢ اعبىح اُؼِٔبء ا٧كنام، ٜٝٓ٘ب ٓب ًبٕ ثلاكغ اهزٖبك١ ُِزغبهح، ٜٝٓ٘ب ٓب ًبٕ ثلاكغ

اَُلبهاد اُو٤ٍٔخ، ٜٝٓ٘ب ٓب ًبٕ ُـوٗ ك٢٘٣ ٝٛٞ هؽِخ اُؾظ
1
. 

ٙ، ٝهجِٚ ػ٘لٓب ٍوطذ أُلٕ 998أٓب آفو ػٜل ا٧ٗل٤٤َُٖ ثبُوؽِخ فبهط اُٖٞٛ كٌبٕ اصو ٍوٜٞٛب ٍ٘خ 

ٛـ،633اٌُجوٟ ًووٛجخ ٍ٘خ 
2

كول ًبٗذ "اُؼبٕٔخ اُز٢ رضلاه ٜٓ٘ب ا٧ٗلٌُ ػ٠ِ ٓلٟ ىٖٓ ٤ٗق ػ٠ِ اُضالصخ   

وٕٝ، ٖٓ ُلٕ ػٜل اُٞالح، ٝٓوٝها ثؼٜل ا٧ٓواء ٝاٗزٜبء ثيٖٓ اُقالكخ، اُز٢ اؽزٚ٘زٜب هوٛجخ، ٝهػذ ثواػٜٔب ه

٣بكؼخ، ٝاٍزلبكد ٖٓ ّجبثٜب اُلاكن ثبُؾ٤بح، ٝاُؼطبء، ا٠ُ إٔ ػبٗذ ٤ّقٞفزٜب، ٝٛوٜٓب كبؽزٚود ث٤ٖ أؽٚبٜٗب، 

"ٝأٍِٔذ أٗلبٍٜب ك٢ هوٛجخ اُز٢ روػوػذ ك٤ٜب
3

ٛـ،646وٞٛ اّج٤ِ٤خ ٍ٘خ ،  ًٔب ًبٕ َُ
4

أصو ثبُؾ ك٢ ٗلًٞ   

ا٧ٗل٤٤َُٖ، كول ًبٗذ "ٓوًيا ٖٓ ٓواًي اُؼِْ ٝاُؾٚبهح فالٍ ًَ اُؼٜٞك ثب٧ٗلٌُ، ٝاٌُزت اُز٢ أّهفذ ُِؼِْ، 

"ٝاُؾٚبهح ا٩ٍال٤ٓخ اُؼوث٤خ ؿ٤٘خ ثب٧ٍٔبء أَُ٘ٞثخ ا٠ُ اّج٤ِ٤خ
5
. 

ب أصّو ك٢ ٗلًٞ اُ٘بً، كوصبٛب اُْؼواء ثوٖبئل ّبع٤خ؛ كَوٞٛ ٛنٙ أُلٕ اُؼظ٤ٔخ ػ٤ِّٔب ٤ٍٝب٤ٍب ٝاهزٖبك٣

ك٢ٜ ٓؼوَ ٕجبْٛ ْٝٗؤرْٜ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ عؼَ هصبءٙ ٨ُٗلٌُ ًِٜب ثؼل ٍوٞٛ أْٛ ٓواًي هٞرٜب، ٝٛنا عؼِْٜ ٣وٕٝ 

أَُزوجَ ثٔ٘ظبه ٍٞكا١ٝ، كٌَ ٓؾبٝالد اٍزٜ٘بٗ أُْٜ ُِغٜبك، ٝكؽو اُؼلٝإ آثذ ثق٤جبد أٍٜٔذ ك٢ فوٝط 

أَٛ ا٧ٗلٌُ ٜٓ٘ب؛ ثؾضب ػٖ ٌٓبٕ آٖٓ، ٌٝٓبٗخ ٓؤُٓٞخ، ٝٛوثًب ٖٓ ثطِ اُلوٗغخ ٝظِْٜٔ، ٝٓب ػلك ٖٓ ٗقت 

 ؽجّوٙ اُْؼواء ك٢ هصبء ٓلْٜٗ، ٝأٗلَُْٜ ٣وق ّبٛلا ػ٠ِ ٓؼبٗبرْٜ ٝٓؤٍبرْٜ.

                                                           
1
٣٘ظو: ٗلؼ اُط٤ت ٖٓ ؿٖٖ ا٧ٗلٌُ اُو٤ٛت ٝمًو ٝى٣وٛب َُبٕ اُل٣ٖ ثٖ اُقط٤ت، أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اُزَِٔب٢ٗ أُوَّو١، رؼ: اؽَبٕ  - 

ٝٓب ثؼلٛب. ؽ٤ش مًو أُئُق ٛبئلخ ٖٓ أفجبه ٤ٍٝو ٖٓ هؽَ ٖٓ ا٧ٗلٌُ ا٠ُ أُْوم، ٝك٢  3/5ّ، 1988ػجبً، كاهٕبكه، ث٤وٝد، 

 ٍجبة اُٜغوح.ص٘ب٣بٛب رَزلبك أ
2
 .47ص ،5002 القاهرة، للطباعة، قباء دار الشطشاط، حسٌن علً األندلس، فً العربً الوجود نهاٌة: ٌنظر - 
3
ٌّات، محمد هللا عبد األندلسً، الشعر فً المدن رثاء -  .235ص م،2990 ،2ط بنغازي، قارٌونس، جامعة منشورات الّز

4
 الكتاب دار ، األكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أٌام فً والخبر المبتدأ ودٌوان العبر كتاب: ٌنظر - 

 .6/623 م،2967 ،3ط بٌروت، اللبنانً،
5
ٌّات، محمد هللا عبد األندلسً، الشعر فً المدن رثاء -   .303ص الّز
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ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُوؽالد رٞإَ ا٧ٗل٤َُٕٞ ٓغ ؿ٤وْٛ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًبٗذ ُٚ ٓغ ا٣٧ّٞث٤٤ٖ ػالهبد، ٝعود 

 -ًِْٜٓٞ ٝأٓوائْٜ أؽلاس، ؽبُُٝذ ك٢ ٛنا اُجؾش هٕل ٗٔبمط ٜٓ٘ب رج٤ّٖ ٛج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ ا٧ٗل٤٤َُٖ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ

 ٝث٢٘ أ٣ٞة. -أكثبء ٝػِٔبء

هل ثؾضُذ ك٢ ٤ٍو ػلك ًج٤و ٖٓٔ ؿبكه ا٧ٗلٌُ، ًٝبٗذ ُٚ ػالهخ ٓغ ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ٝإ ًبٗذ أٍجبة هؽِزْٜ ا٠ُ 

ّٖ أؽلاصًب عود عؼِزٚ ٣قبٛجْٜ أٝ ٣ٔلؽْٜ.ث٢٘ أ٣ٞة ٓقزِلخ، كْٜٔ٘ ٖٓ ُْ ٣وٖل اُنٛ بة ا٤ُْٜ ٌُ
1
ٖٝٓ عٜخ  

ٖ ٛوة ٖٓ ؽٌْ ا٣٧ٞث٤٤ٖ هبٕلا ا٧ٗلٌُ، كضٔخ ٖٓو٣ٕٞ كب٤ٕٔٛٞ كّوٝا ٖٓ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢  َٓ أفوٟ ٣ٞعل 

ا٠ُ ا٧ٗلٌُ
2
 ًٔب ّٜلد رِي اُؾوجخ ٍلبهاد ه٤ٍٔخ ث٤ٖ ا٣٧ٞث٤٤ٖ ٝأُٞؽل٣ٖ ِٓٞى ا٧ٗلٌُ ٝأُـوة.  

ٌّ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ثٚوٝهح االٍزؼبٗخ ث٢َِٔٔ أُـوة ٝا٧ٗلٌُ ك٢ ّٕل ؽٔالد ا٤ُِٖج٤٤ٖ ػ٠ِ كول أ ؽ

ثالكٙ كؤهٍَ اُوٍَ ٝاٌُزت ُِٔٞؽل٣ٖ ك٢ مُي
3

،  ُْٝ رؼو اَُِطخ أُٞؽل٣خ اٛزٔبٓب ُطِجٚ. كول أهٍَ ٕالػ اُل٣ٖ 

٘ون ٣َز٘غل ثٚ ػ٠ِ اُلوٗظ اُقبهع ُٓ ٌَ اُل٣ٖ ثٖ  ٤ٖ ػ٤ِٚ ثَبؽَ اُجالك أُولٍخ، ُْٝ ٣قبٛجٚ ٤ُؼوٞة أُٞؽل١ "ّٔ

"ـ587ٛثؤ٤ٓو أُئ٤ٖ٘ٓ، كِْ ٣غجٚ ا٠ُ ٓب ِٛجٚ، ًَٝ مُي ك٢ ٍ٘خ 
4
 . 

ٝٓٔب ٣ظٜو عبٗجب ٖٓ اهٖبء اُ٘قت ا٧ٗل٤َُخ ك٢ ظَ اُؾٌْ أُٞؽل١، أٗٚ ػ٘لٓب اؽز٤ظ ا٠ُ هعَ ػبُْ أك٣ت 

ٌُٞهائ٢ِّ، "كٔب أر٤ؼ ٧ؽل ٣غبٌُ اثٖ ٓ٘ون هٍٍٞ ٕالػ اُل٣ٖ، ٝهغ االفز٤به ػ٠ِ ا٧ك٣ت  أث٢ اُؼجبً أؽٔل ػجل اُ

ٓغبَُزٚ ٍٞاٙ"
5

 ،  مُي أٗٚ ٖٓ ٓواًِ ػبٕٔخ اُلُٝخ، كؤه٢ٖ ثبفز٤بهٙ ٝؽلٙ ػِٔبء ٝأكثبء أٗل٤َُٕٞ ٓوٓٞهٕٞ.

 األودنسٍىن فً ظم حكم انمىحدٌه: -2

اٗزؼِ ك٤ٚ ا٧كة ّٜلد ا٧ٗلٌُ ػٜلا عل٣لا ك٢ ربه٣قٜب ك٢ ظَ كُٝخ أُٞؽل٣ٖ اُز٢ ْٗؤد ك٢ أُـوة، 

ّٕ ؽٌبّ أُٞؽل٣ٖ اٛزٔٞا ثب٧كة ٝاُؼِْ كٞعل اُْؼواء ٙبُزْٜ ك٢ ٓلػ ٍال٤ٖٛ ث٢٘ ػجل أُئٖٓ  اُؼوث٢؛ ام ا

 ٝأٓوائْٜ.

َّ ٓب ّٜلٙ عجَ اُلزؼ ػ٘ل ٓولّ ػ٢ِ ثٖ ػجل أُئٖٓ ا٤ُٚ  ك٤َُ ػ٠ِ  -ك٢ ى٣بهرٚ ا٠ُٝ٧ ثؼل ر٤ُّٞٚ اُؾٌْ -ُؼ

ف اُْؼواء ا ّٞ ٠ُ ٖٓ ٣ٔلؽٞٗٚ ك٤ِْٖٜ ٣ٝؼوف ٌٓبٗزْٜ، كول ًبٕ عٔؼْٜ ٝهزناى ًج٤وا، ٝال اىكٛبه اُْؼو، ٝرْ

ٝهذ ٣ٌل٢ ًَ ّبػو ٩ُوبء ٓلؽزٚ، كبًزلٞا ثبْٗبك ٓطِغ اُو٤ٖلح، ٝٝٙغ ههؼزٜب أٓبّ ػجل أُئٖٓ أُٞؽل١ اُن١ 

ثو٤ٖلح ٓطِؼٜب:  مًو أٗٚ اٗزول ثؼٜٚب ثؾَٚ اُ٘ول١ ٝمٝهٚ ا٧كث٢، ًٔب كؼَ ٓغ اُْبػو اثٖ ٤ٍّل أُِ اُن١ ٓلؽٚ

 )اُج٤َٜ(

                َِ ْو ٓلٟ ُىَؽ ِٖ زَْو ٍْ ٌِ ٝا َّْٔ ْٖ اُ ْ٘ َػ ِّٔ  َؿ

                                                           َِ َِ اُّوا٢ٍ ػ٠ِ َعجَ ْٗظُْو ا٠ُ اُغجَ ا َٝ
6
 

كغٌِ" ٝثؼل إٔ ٍٔغ ػجل أُئٖٓ ٛنا أُطِغ هبٍ ُٚ: "ُول صوِّز٘ب ٣بهعَ! كؤٓو ثٚ
7
، ٝمًو ػجل اُٞاؽل  

لػ ثٚ؛ ُٞال أّٗٚ ًّله ٕلٞٛب ثٜنٙ اُلبرؾخ ُٓ ّٕ ٛنٙ "اُو٤ٖل ٖٓ ف٤به ٓب  "أُوا٢ًْ أ
8

ّٔ٘. صْ  ، ٢ٛٝ هُٞٚ: ؿ

ًضود اُوهبع أٓبٓٚ ا٠ُ إٔ ؽبُذ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اُوّٞ. إ ٓضَ ٛنٙ ا٧فجبه رج٤ٖ ٌٓبٗخ ا٧كة ٝا٧كثبء ك٢ أٍٝ ػٜل 

 ؽل٣ٖ ثب٧كة، ٝرنٝهْٜ ُٚ.أُٞؽل٣ٖ، ٝرظٜو ػ٘ب٣خ أُٞ

ّْ رٞاُذ ػ٘ب٣خ ؽٌبّ أُٞؽل٣ٖ ثبُؼِْ ٝا٧كة، ٝرٞصّوذ ِٕزْٜ ثب٧ٗلٌُ، ٝثبّج٤ِ٤خ رؾل٣لا، ك٢ٜ ػبٕٔخ  ص

ٌِْٜٓ ك٢ ا٧ٗلٌُ، ًٝبٕ ٠ُُّٞ٣ ػ٤ِٜب أ٤ُٝبء ػٜل اُؾبًْ؛ ُٔٞهؼٜب االٍزوار٤غ٢ ك٢ اُوثٜ ث٤ٖ اُؼلٝر٤ٖ، ٝثنُي 

                                                           
1
 . ذكره سٌأتً الذي جبٌر ابن مع الحال هو كما - 
2
 الفكر دار الهّراس، السالم عبد: تح البلنسً، القضاعً بكر أبً بن هللا عبد بن محمد األبار ابن الصلة، لكتاب التكملة: ٌنظر - 

 .4/250 ،.2995 لبنان، للطباعة،
3
 محمد: تح المراكشً، الواحد عبد ،(الموحدٌن عصر آخر إلى األندلس فتح لدن من) المغرب أخبار تلخٌص فً المعجب: ٌنظر - 

 .366ص ،.دت التراث، إحٌاء لجنة العرٌان، سعٌد
4
 .445-2/444 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح - 
5
 ،4ط القاهرة، المعارف، دار األبٌاري، إبراهٌم: تح سعٌد، بن موسى بن علً السابعة، المائة شعراء محاسن فً الٌانعة الغصون - 

 .200ص دت،
6
 .586ص المراكشً، الواحد عبد المغرب، أخبار تلخٌص فً المعجب - 
7
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر - 
8
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر - 
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ػ٠ِ ٣ل١ ػِٔبئٜب ٝأكثبئٜب،  -ك٢ ٕـوْٛ -خ. ًٔب ًبٕ أٓواء أُٞؽل٣ٖ ٣زؤكثٕٞرؤًلد ٌٓبٗزٜب ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼ٤ِٔ

كزٞصوذ ثنُي اُِٖخ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ أَٛ اّج٤ِ٤خ ٝأَٛ ا٧ٗلٌُ ًِٜب. ٖٝٓ ٓظبٛو االٛزٔبّ أُٞؽل١ ثب٧ٗلٌُ إٔ أٍٝ 

ٛـ ك٢ اّج٤ِ٤خ.592ٓوٕل ك٢ٌِ ك٢ أٝهٝثب اثز٘بٙ أُٖ٘ٞه أُٞؽل١ ٍ٘خ
1
ٕ ثؤٌّبُٚ أُز٘ٞػخ، ًٔب اىكٛو اُؼٔوا  

 اُٖ٘بػبد ٝاُؾوف. ذْ َْ زَ ٝاىكٛود اُؼِّٞ، ٝاْٗ 

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اىكٛبه ا٧ٗلٌُ ك٢ ٓقزِق اُ٘ٞاؽ٢ ىٖٓ أُٞؽل٣ٖ ٗغل إٔ افزالال ٤ٍب٤ٍب ثلأ ٣لّة ك٢ 

ٓواًي هٞرٜب ك٢ أُـوة ا٧ه٠ٖ، ٝػبٕٔزْٜ ك٤ٜب )ٓواًِ(، ًٝبٕ اُٖواع ػ٠ِ اَُِطخ ٍججب ك٢ رلٛٞه 

ب عؼَ أػلاء ا٧ٗلٌُ ٣وزٖٕ٘ٞ اُلوٕخ ٓؼزل٣ٖ ػ٠ِ ؽٞاٙو ا٧ٗلٌُ، ٝاٍزّٔو أٝٙبع اُلٝ ّٔ ُخ ا٤َُب٤ٍخ، ٓ

َّ أِٜٛب ثبؽض٤ٖ ػٖ  َّ ٙؼق اَُِطخ أُٞؽل٣خ ٝرْزّذ أٓوٛب ا٠ُ إٔ ٍوطذ ا٧ٗلٌُ، كٜبعو ع االػزلاء ك٢ ظ

 ٌٓبٕ عل٣ل آٖٓ.

اُن٣ٖ ارِٖٞا ثب٣٧ٞث٤٤ٖ؛ ٧هق ثؼل مُي ػ٠ِ ٍٝؤػوٗ ك٤ٔب ٣ؤر٢ ٛبئلخ ٖٓ أػالّ ا٧كثبء ٝاُؼِٔبء ا٧ٗل٤٤َُٖ 

ٓظبٛو اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب، ٌٝٓبٗخ اُ٘قت ا٧ٗل٤َُخ ػ٘ل ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ًٔب إٔ عٔغ ٛنٙ ا٧ػالّ ٤٣َو اُطو٣ن ُٔي٣ل ثؾش 

 ك٢ ٛنٙ اُؼالهخ ٝأٍجبثٜب ٝٗزبئغٜب.

 وانعهماء األودنسٍىن عىد األٌىبٍٍه:األدباء انمبحث انثاوً: 

"ٍال٤ٖٛ ث٢٘ أ٣ٞة اّزٜوٝا "ثبُلَٚ ٝؽت اُلٚالء ٝهٍٞ اُْؼواءمًو أُوّو١ إٔ 
2

، صْ إ ا٧ٗل٤٤َُٖ 

اّزٜوٝا ثبُؼِْ ٝا٧كة ٝأُوٝءح، ٝػ٘ل ظٜٞه ٍِطبٕ ا٣٧ٞث٤٤ٖ ك٢ ٖٓو ًبٕ ُيآب ػ٠ِ فطجبء أَُبعل اُلػبء 

ث٤٤ٖ رَطو ثبُغل٣ل ُِؼجب٤٤ٍٖ ػ٠ِ أُ٘بثو؛ كٜنا ػٜل عل٣ل ٣ُٞٛذ ك٤ٚ ٕلؾخ اُلب٤٤ٖٔٛ ٝثلأد ٕلؾبد ا٣٧ٞ

ٝأُوروت، ٝك٢ أص٘بء ١ٞٛ اُٖلؾخ ٣ْؼو ًض٤وٕٝ ثبُزوكك، ٝاُقٞف، ك٤ولٕٓٞ هعال ٣ٝئفوٕٝ أفوٟ، كبُؼٖو 

اُلب٢ٔٛ ُْ ٣ٌٖ ٍٜال، ٝاُلػبء ُـ٤وْٛ ػ٠ِ أُ٘بثو أٓو ًج٤و ال ٣غوإ ػ٤ِٚ اال هعَ ٓولاّ ٓئٖٓ ثؼو٤لرٚ ال 

 ٣قبف ك٢ ٍج٤ِٜب أؽلا.

 انٍسع به عٍسى انجٍاوً:

ك٢ ٛنا اُزٞه٤ذ رؾل٣لا رزغ٠ِ هٝػ أُجبكهح، ٣ٝؼوجٜب ٌٓبٗخ ٍبٓوخ ُِٔجبكه ك٢ ؽٚوح ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ؽ٤ش إٔجؼ 

ٕالػ اُل٣ٖ ٝى٣وا ُِؼبٙل اُن١ ٓوٗ "ٓوٗ اُٞكبح، ٝك٢ أص٘بء مُي ٕلع ٕالػ اُل٣ٖ ث٤ْٔئخ ٗٞه اُل٣ٖ، 

ؽز٠ّ رُٞك٢ اُؼبٙل ك٢ ٣ّٞ ػبّٞهاء. ٙ ُْٝ رٔ٘ اال أ٣ّبّ 567كؤهبّ اُقطجخ ُج٢٘ اُؼجبً ك٢ أٍٝ ٓؾّوّ ٍ٘خ 

"ٝثنُي اٗز٠ٜ أٓو اُلب٤٤ٖٔٛ ٝؽٌْٜٔ ُِل٣به أُٖو٣خ
3
ٝٛنا ٓب كؼِٚ اُؼبُْ ا٧ٗل٢َُ "ا٤َُغ ثٖ ػ٠َ٤ ثٖ ؽيّ ثٖ  

"ثٖ ػجل هللا اُـبكو٢ اُغ٤ب٢ٗ، أثٞ ٣ؾ٠٤
4

ؿ ٝػبُْ ثبُوواءاد "اٗزوَ أثٞٙ ٖٓ ع٤بٕ ا٠ُ أُو٣ّخ. ٌٍٖٝ  ، ٝٛٞ ٓئهِّ

 ّْ ّْ اُوبٛوحٛٞ ث٤َِ٘خ، ص "ٓبُوخ، ٝهؽَ ا٠ُ ٖٓو، كبٍزٖٞٛ ا٩ٌٍ٘له٣خ، ص
5

. ٝهل ًبٕ "كو٤ٜب ٓلز٤ب ٓؾلصب ٓووئب 

"َٗبثخ، أفجبه٣ب، ثل٣غ اُقٜ
6
. 

٣نًو أُئهفٕٞ أٗٚ "أٍٝ ٖٓ فطت  ثٖٔو ػ٠ِ ٓ٘بثو اُُؼج٤ل٤٣ٖ ثبُلػٞح اُؼجب٤ٍخ. ػ٘ل ٗوِٜب. ًٝبٕ ؿ٤وٙ ٖٓ 

"اُقطبثخ ؿ٤وٙ اُقطجبء هل ر٤ّٜجٞا أُٞهق، كِْ ٣غوإ ػ٠ِ
7

، ٝمًوٝا إٔ اَُِطبٕ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ هّله ُٚ ٛنا 

ٛنا ا٤ُٖ٘غ، ٝأًجوٙ، كؼوف هله اُوعَ ٝٓ٘يُزٚ، ٝٝٙؼٚ ك٢ ٌٓبٗزٚ اُز٢ ٣َزؾوٜب، كٌبٕ ٣ٌوٓٚ، ٣َٝٔغ هُٞٚ، 

 ٙ. ٝهل أُق ُٖالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ًزبثب أٍٔبٙ )أُـوة ك٢ ٓؾب٣ٝ575ٍٖوجَ ّلبػزٚ، ٝهل رٞك٢ ك٢ ٖٓو ٍ٘خ 

(أُـوة
8
. 

َّٕ ٓجبكهح اُؼبُْ ا٧ٗل٢َُ ا٤َُغ ثٖ ػ٠َ٤ ك٢ ٖٓو ثبُقطجخ ُِؼجب٤٤ٍٖ ك٢ ظَ فٞف اُ٘بً ٝرٞعَْٜ ٓٔب هل  ا

رُؾَت ُٚ، ٝهل مًوٛب ٕالػ اُل٣ٖ ُٚ، كوكغ هلهٙ،  -ٝاُؾبًْ اُلب٢ٔٛ )اُؼبٙل( ٓبىاٍ ؽ٤ب ٝإ ًبٕ ٓو٣ٚب -٣وغ

                                                           
1
 .230ص م،2999 اإلسكندرٌة، الجامعة، شباب مؤسسة السٌد، محمود والموحدٌن، المرابطٌن دولتً تارٌخ: ٌنظر - 
2
 .5/599 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح - 
3
 .56ص ،2999 ،5ط المعارف، دار ضٌف، شوقً مصر، واإلمارات الدول عصر - 
4
 .8/292 ،5005 ،5ط للمالٌٌن، العلم دار الدمشقً، الزركلً فارس، بن علً بن محمود بن محمد بن الدٌن خٌر األعالم، - 
5
 .8/292 السابق، المرجع - 
6
 ابن دار األرناؤوط، محمود: تح الحنبلً، العكري العماد ابن محمد بن أحمد بن الحً عبد ذهب، من أخبار فً الذهب شذرات - 

 .424-6/423 ،2986 ،2ط بٌروت،-دمشق كثٌر،
7
 .8/292 الزركلً، الدٌن خٌر ألعالم،ا - 
8
 .نفسها الصفحة السابق، المرجع: ٌنظر - 
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َّو عبٗجب ٖٓ عٞاٗت اُؾٚٞه ا٧ٗل٢َُ ك٢ ؽ َّ ٛنا ٝٛنا ٣ل ٚوح ا٣٧ٞث٤٤ٖ، كٜٞ ؽٚٞه عبك ٓجبكه ّغبع، ُٝؼ

 أُٞهق ٝأٓضبُٚ ٤ٍغؼَ ٨ُٗلٌُ ٝا٧ٗل٤٤َُٖ ٌٓبٗخ ػ٘ل ث٢٘ أ٣ٞة.

 عبد انمىعم انغساوً انجهٍاوً:

٣ؼوف ػجل أُ٘ؼْ ٛنا ثؾ٤ٌْ اُيٓبٕ، ٝٛٞ ٖٓ ٝاك١ آُ
1

، ٝٛٞ "ػجل أُ٘ؼْ ثٖ ػٔو ثٖ ػجل هللا ثٖ أؽٔل ثٖ 

َّبٕفٚو ثٖ ٓبُي ثٖ  "ؽ
2

، ٝهل ُٝل ثوو٣خ ع٤ِبٗخ "ٝهلّ ا٠ُ اُوبٛوح، ٍٝبه ا٠ُ كْٓن ٌٍٜٝ٘ب ّٓلح، صْ ٍبكو ا٠ُ 

"ٙ، ٝٗيٍ ثبُٔلهٍخ اُ٘ظب٤ٓخ601ا٠ُ ثـلاك كلفِٜب ٍ٘خ 
3

، ٝهل ماع مًوٙ ًٝزت ػ٘ٚ اُ٘بً ًض٤وا ًٔب مًو 

أُوّو١
4

اة اُ٘لًٞ ٝاُو٣ب٤ٙبد، ، ٝ"ًبٕ أك٣جب كبٙال، ُٚ ّؼو ٤ِٓؼ أُؼب٢ٗ أًضوٙ ك٢ اُؾٌْ ٝا٤ُٜ٩بد ٝآك

َّٔذ، ؽَٖ  ًٝبٕ ٛج٤جب ؽبمهب، ُٝٚ ه٣بٙبد ٝٓؼوكخ ثؼِْ اُجبٖٛ، ُٝٚ ًالّ ٤ِٓؼ ػ٠ِ ٛو٣ن اُوّٞ، ًٝبٕ ٤ِٓؼ اُ

ا٧فالم، ُط٤لب، ؽبٙو اُغٞاة"
5

ـ.602ٛٙ، ٝرٞك٢ ثلْٓن ٍ٘خ 531، . ٝهل ُٝل 
6
 

بء ٝا٧كة ّؼوٙ ٝٗضوٙ، ٝعلد ٌٓبٗب ٛنٙ اُْق٤ٖخ ا٧ٗل٤َُخ اُغبٓؼخ ُؼِّٞ ٝٓؼبهف ًض٤وح ًبُطت ٝا٤ٔ٤ٌُ

ٌٝٓبٗخ ػ٘ل ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ اُن١ ًبٕ ٣غِٚ ٣ٝؾزوٓٚ
7

، ُٝؼجل أُ٘ؼْ ك٤ٚ ٓلائؼ ًض٤وح أّٜوٛب أُلثّغبد 

ٝر٠َٔ ٓ٘بكػ أُٔبكػ ٝهٝٙخ أُآصو ك٢ فٖبئٔ أُِي اُ٘بٕو، ْٝٓبهَع ا٧ّٞام، ُٝٚ ػْوح كٝا٣ٖٝ ٗظٔب 

د ا٧ك٣ٝخ.ٝٗضوا، ُٝٚ رآ٤ُق ك٢ اُطت ٕٝلب
8
 

٣ٝجلٝ إٔ ػالهزٚ ثبُ٘بٕو ٕالػ اُل٣ٖ ع٤لح ٤ٛٝلح، ٝٓٔب ثو٢ ٖٓ ّؼوٙ ك٤ٚ أث٤برب ثؼش ثٜب ا٤ُٚ ٝهل عوػ 

 كوٍٚ، ٢ٛٝ: )اُط٣َٞ(

 ُٚ ُٓ ُُْؼلاحَ ُؽَب ب أْك٠َ٘ ا ًٌ ِِ َٓ  أ٣َب 

                            ُٚ ُٓ ْ٘زََغًؼب أْه٠٘ اُُؼلبحَ اثزَب ُٓ َٝ 

ب ك٢ اُ ًٓ ْٞ ؼبَكح  ُِوبُإَى ٣َ ٍَ  ِٕ ٓب  يَّ

                           ُٚ ُٓ ٍٝ ك٢ ؽٔبَى ِؽٔب  ك٤ٌََق ثِضب

ًِو   َٞ ّب ْٛ َٝ َػْجُلَى ّبٍى َك٣َُْ٘ٚ  َٝ 

                            ُٚ ُٓ َّ َؿٔب ٔب ـَ ٢٘ اُ ـْ  ٗلاَى اُن١ ٣ُ

ْ  كََوكَُّٙ  ْٜ ٍَ ٔبُٙ  ْٕ ً  أ ٢ُِْ كََو َٝ 

ُٚ أصبك٢َِّ                               ُٓ  َهْثٍغ ثبُضَّالِس ه٤ِب

ِٚ ثبُغواؽِخ ٍبَؽخ َو ك٤ ّٔ  رؼ

                          ُٚ ُٓ ُِغب َٝ ْوُعُٚ  ٍَ  ِٚ ََ ك٤  ُٝػطِّ

ْٖ ٌٓبهٍّ  ِٓ كر٘ب  َّٞ  أر٤٘ب ُٔب َػ

                     ُٚ ُٓ ل٠ َؿوا ْْ  ٣َُِٞم ثٜب اُّواع٢ ك٤َ

 

                                                           
1
 القادم، تحفة كتاب من المقتضب و ،5/624 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح:  ٌنظر. آش وادي عمل من جلٌانة  - 

 م،2989 ،3ط بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار القاهرة، المصري، الكتاب دار األبٌاري، إبراهٌم: تح األبار، بن هللا عبد بن محمد

 .243ص
2
 .5/635 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح - 
3
 .نفسها الصفحة السابق لمصدرا - 
4
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر: ٌنظر - 
5
 .636-5/635 السابق، المصدر - 
6
 .5/407 ،2973 ،2ط بٌروت، صادر، دار عباس، إحسان: تح الكتبً، شاكر بن محمد علٌها، والذٌل الوفٌات فوات: ٌنظر - 
7
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر - 
8
 4/267 الزركلً، الدٌن خٌر واألعالم،. 409 -408-5/407 السابق، المصدر ٌنظر - 
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س  ال ٣َـ٤ُت ٤ٖٗوُٙ  ْٞ  كَُوْؽٔبَى َؿ

                        ُٚ ُٓ غب َِ ْٗ تُّ ا ـِ ُْٗؼٔبَى َؿ٤ْش  ال ٣ُ َٝ
1
 

ت ثٚ ّبػو  ٌِٓب ك٢ ٓوبّ اُ٘بٕو ٕالػ اُل٣ٖ اال اما  ِٛ إ ٓٞٙٞع اُ٘ٔ )كوً عو٣ؼ( ال ٣َُزَبؽ إٔ ٣قب

 ًبٗذ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب رَٔؼ ثنُي، كبُْبػو ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼلك ٓٞٙٞػبد ٓلؽزٚ ثٔب رؼبهف ػ٤ِٚ أَٛ ٕ٘بػخ أُلػ

ٖٓ مًو ّغبػخ، ًٝوّ، ٝؿ٤و مُي ٖٓ ٓٞٙٞػبد ٓزّجؼخ ٓؼوٝكخ، ّٝبػوٗب آصو اُؾل٣ش ػٖ ٓٞٙٞع كوٍٚ ٝٓب 

كٙ اُؼطبَء اُن١ ال ٣٘وطغ ًبُـ٤ش اُن١ ال ٣ـّت  ّٞ رؼب٤ٗٚ ٖٓ عواػ ٓزقِٖب ثنُي ا٠ُ ٓلػ ٕالػ اُل٣ٖ، كول ػ

ُٚ، كبُّلاُخ ث٤ٜ٘ٔب ٍٔؾذ ثبٍزضٔبه ٛنا أُٞٙٞع اُطو٣ق ك٢ ٓ ُٓ قبٛجخ أُِٞى، ٝٛٞ ٓب ٢ْ٣ ثٌٔبٗخ اُْبػو اَٗغب

ػ٘ل ٓٔلٝؽٚ اُن١ ٍجن اُؾل٣ش ػٖ اؽزوآٚ ٝاعالُٚ ُٚ، ؿ٤و إٔ ػجل أُ٘ؼْ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ مُي ٣ظَ ّبػوا 

 ٓبكؽب ٛبُجب ُِ٘ٞاٍ. ٖٝٓ هُٞٚ ٓبكؽب اَُِطبٕ ٕالػ اُل٣ٖ ٣ٍٞق ثٖ أ٣ٞة ٖٓ ه٤ٖلح: )اُط٣َٞ(

ال ِٓي ٣ؤر٢                     ٤ًٍَُٞق آفًواَٝ

                                                 َِ َ  َُُٚ ك٢ ا٧ٝائِ ْْ ٣َِغئ ْٓض ٔب ُ ًَ
2
 

 ابه جبٍر:

ٛٞ ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ عج٤و ٕبؽت اُوؽِخ أُْٜٞهح،
3
ٝهل اّزٜود ُٚ ك٢ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ه٤ٖلربٕ،  

كٜٞ ال ٣وٖل أُلػ ُنارٚ، ثَ ٣غؼِٚ ٓط٤خ ُٔؼبُغخ  ٝكاكؼٚ ك٢ اُو٤ٖلر٤ٖ ٣قزِق ػٖ كاكغ اُْؼواء أُبكؽ٤ٖ،

ٓٞٙٞػبد رْٜ اُ٘بً، كبثٖ عج٤و ٣ٜلف ا٠ُ ا٩ٕالػ ٝا٩ٍٜبّ ك٢ هكغ اُظِْ ػٖ اُ٘بً، ٝهل ٝعل ك٢ ٓقبٛجخ 

 ٕالػ اُل٣ٖ ر٤َ٤وا ُٜنٙ اُـب٣خ.

ٕ أؽلاصب ًض٤وح، ٝهٕل ٓب ّٝ ُو٤ٚ ثؼ٘ب٣خ،  ًبٗذ هؽِخ اثٖ عج٤و ثوٖل اُؾظ، كَغَ ك٢ ٛو٣وٚ ْٓبٛلارٚ، ٝك

ٖٝٓ ٛنٙ ا٧ؽلاس ٓب رؼوٗ ُٚ اُؾغبط ك٢ ٖٓو ٖٓ ٓٚب٣وخ ٝاٛبٗخ، ٖٓ فالٍ ٖٓبكهح اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ٤ٓ٘بء 

ا٩ٌٍ٘له٣خ ٧ٓٞاٍ اُؾغبط،
4
ًَٝ ص٤ٖٔ ثؾٞىرْٜ "ػ٠ِ افزالف أٗٞاػٚ ٝكُزِِّ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٝٛزٌذ ؽوٓخ  

"اُؾوّ
5

ب عبءد اُ٘ٞثخ ٝ ّٔ ًبٗذ ٓؼ٢ ؽوّ مًورْٜ ثبهلل ٝٝػظزْٜ كِْ ٣ؼوعٞا ػ٠ِ ، ٣ٝوٍٞ اثٖ عج٤و ك٢ مُي: "ُٝ

ػ٠ِ ه٢ُٞ ٝال اُزلزٞا ا٠ُ ًال٢ٓ ٝكز٢ّْٗٞ ًٔب كزّْٞا ؿ٤و١ كبٍزقوُد هللا رؼب٠ُ ٝٗظُٔذ ٛنٙ اُو٤ٖلح ٗبٕؾب 

"٤ٓ٧و ا٤َُِٖٔٔ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ٝٓنًًوا ُٚ ثبهلل ك٢ ؽوٞم ا٤َُِٖٔٔ ٝٓبكًؽب ُٚ
6
. 

ثؼل اٗزْبه فجو كزؼ ٕالػ اُل٣ٖ ُج٤ذ أُولً، ٢ٛٝ هؽِزٚ اُضب٤ٗخ، كؼيّ ػ٠ِ إ هؽِخ اثٖ عج٤و ٛنٙ عبءد 

اُؾظ ثؼل ٍٔبع ٛنا اُقجو
7

 ، ٝٛنا ٢ْ٣ ثٌٔبٗخ ٕالػ اُل٣ٖ ػ٘لٙ، ٝػ٘ل ًَ َِْٓ أٍؼلٙ فجو اُلزؼ.

ؿب٣خ اثٖ عج٤و ُْ رٌٖ أُلػ ك٢ مارٚ، كبُٔلػ ٤ٍِٝخ ُٔقبٛجخ اَُِطبٕ ٖٝٗؾٚ ُٔب ؽَ ثب٤َُِٖٔٔ ٖٓ ظِْ 

ٛٞإ، ٝٛٞ ٣نًوٙ آفو ًالٓٚ، ثؼل مًو اُٖ٘ؼ ٝاُزنًو، ٝه٤ٖلرٚ ٣ِٞٛخ ثلأٛب ثٔلػ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ثٞاهغ ٝ

فَٔخ ٝػْو٣ٖ ث٤زب، ٝعبء ك٢ آفو هَْ ٓلػ كنًو هكؼٚ ُٔـبهّ أَٛ اُؾغبى؛ رٞٛئخً ٓ٘ٚ ُنًو اُٖؼبة اُز٢ 

 ٝاعٜٜب اُؾغبط، ٝر٤ٜٔلا ُٖ٘ؼ اَُِطبٕ. ٝٓطِغ ه٤ٖلرٚ: )أُزوبهة(

 أَِّْٛذ ػ٠ِ أُْكوَِي اُّياٛوِ 

ائوِ  َٖ اُلََِِي اُلَّ  ٍُؼٞك  ٓ

ُِْؼلا َّٕ ِههبَة ا ْو كب ِْ  كَؤَْث

ُْجبرِوِ  لُّ ا٠ُ ٤ٍلَِي ا َٔ  رُ

                                                           
1
 .5/637 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح - 
2
 .5/408 الكتبً، شاكر بن محمد علٌها، والذٌل الوفٌات فوات - 
3
 .5/595 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً والتكملة الذٌل: ٌنظر - 
4
 .50ص ،5000 القاهرة، المعارف، دار زٌنهم، محمد: فهارسه ووضع ضبطه جبٌر، ابن رحلة: ٌنظر - 
5
 5/598 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً والتكملة الذٌل - 
6
 .نفسها الصفحة السابق المصدر - 
7
 .50ص جبٌر، ابن رحلة - 
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َُّ اُّوكٟ ٍَ ٣ؾ ب ه٤َِ َّٔ َػ َٝ 

ًِِش اُـبِكهِ  ُْ  اُّ٘ب ِْ٘لٛ ٌُ  ث

و٢ اُضّوٟ َْ َّ رَ ْٞ ُت اُٞهٟ ٣َ ْٖ ف َٝ 

وِ  ِٓ ٜب اُٜب ِٓ ْٖ َك ِٓ  ٍَؾبئُت 

 ْْ ٌَ ُْ  كَ ٍخ ك٤ُٜ ٌَ ْٖ كْز ِٓ  َُي 

ُْقبِكهِ  ِل ا ٍَ خَ ا٧ ٌَ ْذ كَْز ٌَ  َؽ

حً  ّٞ ُْ ػ٘ ٤ِجَُٜ َٕ ْوَد  ََ ًَ 

وِ  ٍِ ْٖ ًب ِٓ ِٚ كّهَى   كِِ

ب َِّٜ ًُ  ْْ ؿ٤َّْوَد آصبهُٛ َٝ 

ْٖ عبثوِ  ِٓ َْٛو  ٌَ َُٜب اُلَّ  ك٤َِ

 ِْْٛٝ ٤َٚذ ِعلََّى ك٢ َؿْي ْٓ أ َٝ 

ُْ اُؼبصِوِ  ب ُِغّلٛ ًَ كَزَْؼ
1
 

اُظِْ ػ٠ِ اُؾغبط ٝاهغ، ٝاُغٞه ػ٤ِْٜ ث٤ّٖ، كْٜ ٣ُؼّ٘لٕٞ، ٣َِٝجٕٞ، ًٝؤْٜٗ ك٢ ا٧ٍو، ٣وٍٞ ثؼل أث٤بد إ 

ٓٔب ٣ٚطوْٛ ُِؾِق ثؤْٜٗ ال ٣ٌِٕٔٞ ٤ّئب؛ فٞكب ٖٓ ٖٓبكهرٚ ؿٖجب ٝػلٝاٗب، ٣ٝنًو اثٖ عج٤و إٔ ػبهجخ ٛنا 

ٛٞ ػ٘ل ٛنا أُٞٙٞع اُؾِق ػ٠ِ اُغبئو اُن١ اٙطوْٛ ا٤ُٚ، ًٔب مًو ػلّ اؽزواّ اَُ٘بء ٝرلز٤ْٜٖ أ٣ٚب، ٝ

٣وًي ػ٠ِ ؽ٤ٔخ اُلبهً اُن١ ال ٣و٠ٙ َُِ٘بء ٛنا ا٩مالٍ، ٝٛنا ٓوٖلٙ ٖٓ ه٤ٖلرٚ؛ ٤ُ٘جٚ اَُِطبٕ ُوكغ اُظِْ 

َّ أؽلا ٣َٕٞ ٛنٙ اُوٍبُخ ا٤ُٚ، كـب٣خ اثٖ عج٤و إالؽ٤خ،  ٣ُٝلْٜ ٖٓ اُو٤ٖلح أٜٗب ُْ رُوَ ك٢  ػٖ ا٤َُِٖٔٔ، أٝ ُؼ

 ؼ  ك٢ هٍٞ اثٖ عج٤و:ٝعٞك ٕالػ اُل٣ٖ، ًَٝ ٛنا ٣زٚ

 ِٚ  ٣َُؼُِّ٘ق ُؽّغبُط ث٤َِْذ ا٩ُ

ُْغبئِوِ  حَ ا َٞ ْط ٍَ  ْْ ِٜ طُٞ ثِ َْ َ٣ َٝ 

 ُْ ب ثِؤ٣ْل٣ٜ ّٔ ُق َػ ِْ ٌْ َ٣ َٝ 

هٍِق ٕبِؿوِ  ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ ٗب٤َٛي  َٝ 

لٞا ِّ ٞ ًُ هَلُٞا ثَْؼَلٓب  َٝ هَْل  َٝ 

وِ  ٍِ ُْ ك٢ ٣َِل ا٥ ُ ؤَّٜٗ ًَ 

ال ِٛ ْْ َؽِِلًب ثب ُٜ ُٓ ِِْي ُ٣ َٝ 

ُػْوج٠  ُْلبِعوِ َٝ ِٖ َػ٠ِ ا  ا٤َٔ٤ُ

خ   َٓ ْْ ُؽْو ْذ ث٤ََُْٜ٘ َٙ ْٕ ػَو ا َٝ 

ْٖ ٍبرِوِ  ِٓ  ُْٚ٘ ٌَ َُٜب َػ  ك٤ََِْ

 ُٚ َٙ ٌَ ٣َقبُف َؿًلا ػْو  أ٤ََُْ

ِٛوِ  ِِِي اُوبِكِه اُوب َٔ  ػ٠ِ اُ

                                                           
1
 النورٌة الدولتٌن أخبار فً والروضتٌن. 5/598 ،.5/598 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً والتكملة الذٌل - 

 ،2ط بٌروت، الرسالة، مؤسسة الزٌبق، إبراهٌم: تح شامة، بأبً المعروف إسماعٌل بن الرحمن عبد شهاب القاسم أبو والصالحٌة،
2997، 3/25. 
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 َٖ ِّ ا٤َُِِٔٔ ٌَ ػ٠ِ ُؽَو ٤َُْ َٝ 

ْٖ ؿبئِوِ  ِٓ ِِٛل   ثِزَِي أُْب

ال ؽبٙو  ٗبكغ  َىْعُوُٙ  َٝ 

ِو اُّياِعوِ ك٤ب مُّخَ  ِٙ اُؾب
1
 

َؾُٚ  ْٖ ْجِؾ  ُٗ ُٓ ؼ   ِٕ  أال ٗب

ِو اُظّبكِوِ  ِٕ ا٠ُ أُِِي اُ٘ب
2
 

ك٢ اُو٤ٖلح اَُبثوخ رزغ٠ِ هؿجخ اثٖ عج٤و ك٢ ا٩ٕالػ، ٝاُٖ٘ؼ َُِِطبٕ اُن١ ُْ ٣زٜٔٚ ثبكَبك أٝ اٍٜبّ ك٢ 

٤ٖ هبٍ إ ه٤ٖلرٚ ٝإ ثلأد ظِْ، ثَ ثّوأٙ ٖٓ مُي ًِٚ، ٝؽضّٚ ػ٠ِ هكغ أٌُ٘و، صْ ٍغَ ٓٞهلب صوبك٤ب أكث٤ب ؽ

ثبُٔلػ، كبٗٚ ال ٓوٖل٣خ ُطِت اُ٘ٞاٍ ك٤ٜب، كٜٞ ٣َزٜغٖ اُزيُق ثبُْؼو، أٓب ٓلؽٚ ٖٝٗؾٚ كجلاكغ اُؾت ًٔب 

 ٣وٍٞ:

ْٖ ىاِعوٍ  ِٓ ًِِو   كَٔب ُِٔ٘ب

وِ  ِٓ ْٖ آ ِٓ ثبُؼوِف  َٝ ٞاَى  ٍِ 

ٜب َٔ ٍْ ٍْ َه ْْ رُِي َُ ْٕ ؽبّبَى ا َٝ 

ْٖ ػبِمهِ  ِٓ  كٔب َُي ك٢ اُّ٘بً 

َهكْ  غ  َٝ ٍِ  ُؼَي أٓضبُٜب ٓٞ

 هكاَء كقبِهَى ُِّ٘بّوِ 

 ٝآصبُهَى اُـّو رْجو٠ ثِٜب

 رَِي أُآصُو ٦ُصِوِ ٝ

 ْْ ٌُ  َٗنْهُد ا٤َُّٖ٘ؾخَ ك٢ َؽوّ

 ُٝؽنَّ اُٞكبُء ػ٠ِ اُّ٘بِمهِ 

 ِ٘ ْٗطَو٢َ٘ ثبُوو٣ ُؽجَُّي أ َٝ 

ّْبػوِ  َِخَ اُ ِٕ ٓب أْثزَـ٢  َٝ 

ََج٢ ٌْ َٓ  ٠َٚٓ َٕ ك٤ٔب  ٓب ًب َٝ 

 ٌَ ثِْئ  اُجٚبػخُ ُِزّبِعوِ َٝ

ُْ ٣ٌزق اثٖ عج٤و ا٧ٗل٢َُ ثزلوكٙ  ثبُٔجبكهح ك٢ ٖٗؼ ٕالػ اُل٣ٖ ا٣٧ٞث٢ ٖٙٔ ه٤ٖلح ٓبكؽخ، ام اٗٚ ىاك 

ػ٠ِ مُي رغ٣ٞلٙ ُٜنٙ اُو٤ٖلح ثٔب اٍزطبع ك٤ّ٘ب ٝٓٞٙٞػ٤ب، ك٢ٜ َٓ٘بثخ هائوخ، أٍْٜ ثؾوٛب اُْؼو١ ك٢ فلٓخ 

ؾ٤خ، ًٝؤٕ اُْبػو أهاك ُٜب  ْٖ  اُؾلع ٝاالٗزْبه ٖٓ فالٍ ٍالٍخ ثؾو أُزوبهة.ؿب٣زٜب اُُّ٘

 ابه خروف انقرطبً:

اُووٛج٢"ٛٞ اُْبػو "أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِّ ثٖ ٓؾٔل ثٖ فوٝف 
3
ٝهل ْٗؤ "ك٢ هوٛجخ ٝهؽَ هجَ إٔ ٣ؼظُْ  ،

اّزٜبه مًوٙ ا٠ُ أُْوم، كطجّن مًوٙ ٛ٘بُي ا٥كبم، ٝآز٨د ثٔؾبٍ٘ٚ َٓبٓغ اُْبّ ٝاُؼوام، ٝاٍزوّو ك٢ آفو 

 وٙ ثؾِت. ٝهبٍ:أٓ

                                                           
1
 أبو والصالحٌة، النورٌة الدولتٌن أخبار فً الروضتٌن ٌنظر. الحاِضرِ  الّشاِهدِ  ذلّةَ  َفٌا   َزْجُرهُ نافع   حاضر   أال: أخرى رواٌة فً - 

 .3/23 شامة،
2
 .602—5/600 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً والتكملة الذٌل - 
3
 .238ص سعٌد ابن السابعة، المائة شعراء فً الٌانعة الغصون - 
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طَُوُٙ  ّْ َْٛو أ  َؽَِْجُذ اُلَّ

لَب َؽَِج٢" َٕ ك٢ َؽٍَِت  َٝ
1
 

ٖ ٝعل  ٌٓبٗٚ، ٌٝٓبٗزٚ ك٢ أُْوم، كزوّكك ث٤ٖ ؽِت ٝإَُٔٞ، كٔلػ أُِٞى  ّٔ ٣جلٝ إٔ اثٖ فوٝف ٓ

ٝاُوإٍبء، ٣ٝو١ٝ اثٖ ٍؼ٤ل هٖزٚ ٓغ اُظبٛو ثٖ ٕالػ اُل٣ٖ ثوُٞٚ: "ؽٚو ٓوحً ثلاه اُؼلٍ ك٢ َؽَِت ػ٘ل 

ّْو٣ق ٣َؼظُٚ، كؤٛبٍ ػ٠ِ ا ُِٔي اُظبٛو ك٢ اؽلٟ ٤ُب٢ُ ّٜو هٓٚبٕ ٖٓ ٍ٘خ أهثٍغ ٍٝزٔبئخ، ٝربط اُُؼال اُ

ٍّ ًبٕ  ػبكرٚ، ًٝبٕ اثٖ فوٝف هل أر٠ ثو٤ٖلح ك٢ ٓلػ اُظبٛو...صْ فوط ٤ُُو٣ن أُبء ك٢ اُظُِّٔخ كٞهغ ك٢ ُعتٍّ ٛب

َّْ ػ٤ِٜب ٣لٙ" ٛ٘بُي، ٝٛٞ عبٍه، كٔبد ك٤ٚ، ٝاُو٤ٖلح هل ٙ
2
. 

ّٔ ٣ج٤ٖ ؽوٓ اُْبػو ػ٠ِ ٓقبٛجخ اُظبٛو، كٜٞ ٓزَٔي ا٠ُ اُِؾظخ ا٧ف٤وح ٖٓ ؽ٤برٚ ثٖ٘ٚ  ّٕ ٛنا اُ٘ ا

َّ ٍجت ؽ٤برٚ ك٢ أُْوم ٓزؼِن ثٖ٘ٚ ٛنا اُن١ ٣ٔضَ ه٤ٔخ أُلػ ك٢ أهٗ اُـوثخ، كٔلؽٚ ُِِٔٞى  أُبكػ، ُؼ

ُْلٛب اُْؼواء ٓلػبح اٍزوواه ٗل٢َ ٝٓبك١، ٝثِٞؿٚ ا٠ُ ٓالهبرْٜ ٝٓغبَُزْٜ اٗٔب ٛٞ  ثِٞؽ ٌُِٔبٗخ اُز٢ ٣٘

 أُبكؽٕٞ، ًَٝ ٛنا ٣غؼِٚ ؽو٣ٖب ػ٠ِ اُزَٔي ثٔوبثَ اُؾ٤بح ثبٍزوواهٛب ٝأٓبٜٗب، ٝٛٞ ا٩فالٓ ك٢ أُلػ.

ٛئالء أُِٞى ُْٜ اٛزٔبٓب، كضٔخ أفجبه ػٖ  ٣وٖلٝا ِٓٞى ث٢٘ أ٣ٞة إ ُْ ٣ٍٞ ٓب ًبٕ ٨ُكثبء ٝاُؼِٔبء إٔ

اؽزوآْٜ ُِؼِْ ٝاُؼِٔبء، ٝرْغ٤ؼْٜ ٨ُكة ٝا٧كثبء، ُٝؼَ ٓوُٞخ ٕالػ اُل٣ٖ ك٢ اُوب٢ٙ اُلبَٙ: "ال رظّ٘ٞا أ٢ّٗ 

ٌُِٓذ اُجالك ث٤َٞكٌْ، اّٗٔب ٌِٓزٜب ثوِْ اُوب٢ٙ اُلبَٙ"
3
رقزٖو اُؾل٣ش ك٢ ٛنا اُْؤٕ.  

4
 

لهخ ُْٝ ٣ٌ٘ أُِي اُظبٛو الث ّٖ ٖ فوٝف ٤ٕ٘ؼٚ، كؤٓو "إٔ رُغؼَ ِٕخُ اُو٤ٖلح ك٢ رغ٤ٜيٙ ا٠ُ هجوٙ ٝاُ

ػ٤ِٚ"
5

 .  ٝٓطِغ ه٤ٖلرٚ ٛنٙ ٛٞ: )اُج٤َٜ(

ِٜلا٣َِخ ك٢ أْث٘بِء أ٣ّٞةِ  ٌُ اُ ْٔ َّ 

ِح ك٢ أْث٘بِء ٣َْؼوٞةِ  َّٞ  أْفُذ اُُّ٘جُ

 ْْ ُٛ َٝ ِِٞى  ُٔ الئُي ك٢ ى١ِّ اُ َٔ ُْ اُ ُٛ 

ُل اُؾوِٝة ٝأْهطبُة  ٍْ أُؾبه٣تِ أُ
6
 

 عمر به حسه انكهبً:

(، ٝٛٞ أٗل٢َُ رغٍٞ ك٢ أٗؾبء ـ633ٛٛٞ ػبُْ ٗبظْ ُِْؼو، ٝاّزٜو ثؼِْ اُؾل٣ش، ٤ً٘زٚ أثٞ اُقطبة )د 

أُـوة، ٌُ٘ٚ ُْ ٣غل أٌُبٗخ اُز٢ اثزـبٛب، كول ارٜٔٚ ثؼ٘ اُؼِٔبء ثبٌُنة، ُٝٚ هؽِخ ْٓوه٤خ ؽّٜ ك٤ٜب ٝا٧ٗلٌُ 

ََ ثبُؼبكٍ أث٢ ثٌو ثٖ أ٣ٞة اُن١ اٍزؤكثٚ ٢ُُٞ ػٜلٙ اٌُبَٓاُوؽبٍ ك٢ ٖٓو ثؼل ػٞكرٚ ٖٓ  اُؼوام، ؽ٤ش ارٖ
7

 ،

اٌُبَٓ
7

، صْ رّٞٛلد ػالهزٚ ثبُِٔي اٌُبَٓ
8

، ٝهل مًو اثٖ ػجل أُِي أُوا٢ًْ أّٗٚ ٗبٍ ػ٘لٙ عبٛب ػظ٤ٔب "ٝؽظٞحً 

 َّْ ثٖ٘جٚ ف٤ِلخً، ٝثؼضٚ "ٝؽظٞحً َػ٤َِّخً، ٌٝٓبٗخ ًج٤وح ثَُؼل اُؼٜل ثٔضِٜب، ٝٗبٍ ثٜب ك٤ٗب ػو٣ٚخ ؽز٠ ٤ُنًو أٗٚ ٛ

، ٝه٠ٚ ٓآهثٚ اُز٢ رّٞعٚ ا٤ُٚ هٍٞال ثَججٜب،  هٍٞال ا٠ُ اُق٤ِلخ اُ٘بٕو ُل٣ٖ هللا ثجـلاك، كزِوبٙ اُ٘بٕو أؽَٖ رِنٍّ

َّ هلهٙ ٝأعيٍ ِٕزٚ، ٝأٗلنٙ هٍٞال ا٠ُ ثؼ٘ ِٓٞى اُؼغْ ٝهاء اُٜ٘و، كٜ٘٘ ثنُي ٝأؽَٖ اَُلبهح ك٤ٚ،  ٝأع

ْ ثزِي اُجالك، ٝٗبظوْٛ ٝظٜو ّلٞكٚ ػ٘لْٛ ٝرجو٣يٙ ٝثؼل ٤ٕزٚ ٝثؼل أٓوٙ ُٝػ٢٘ ٛ٘بى ثِوبء ثؼ٘ ٤ّٞؿ اُؼِ

ّْ اٍزوو ثبُوبٛوح "ٝاٍزلبٗ مًوٙ، ٝعٔغ ٖٓ كٞائل رِي اُجالك ٖٝٓ٘لبد ػِٔبئٜب ٓب ال ػٜل ٧َٛ ثـلاك ثٚ ص
9
. 

ٓ٘ٚ إٔ اٌُِج٢ إ ٗٔ أُوا٢ًْ ٛنا ٣ج٤ّٖ إٔ ٧ث٢ اُقطبة اٌُِج٢ ٌٓبٗخ ًج٤وح ػ٘ل اٌُبَٓ ا٣٧ٞث٢، ٣َٝزلبك 

ُْ ٣ـوٙ اُغبٙ، ُْٝ ٣ُض٘ٚ اُزووة ٖٓ اَُِطبٕ ػٖ اُؼِْ ٝأِٛٚ ٝرؾ٤ِٖٚ، كٜٞ ٣ؼِْ أٗٚ ٓب َٕٝ ا٠ُ ٛنٙ أٌُبٗخ اال 

ثبُؼِْ، كَؼ٠ ك٢ رؾ٤ِٖٚ ٝرؼ٤ِٔٚ، ٣ٝجلٝ إٔ ٛنٙ أٌُبٗخ اّزٜود ث٤ٖ اُ٘بً، ِٕٝٝذ إٔلاإٛب ا٠ُ أُـوة 

                                                           
1
 .نفسها الصفحة السابق، المصدر - 
2
 .239ص السابق، لمصدر - 
3
 .425ص ضٌف، شوقً مصر، واإلمارات الدول عصر - 
4
 المائة شعراء فً الٌانعة الغصون ٌنظر. أدبٌة وانتقادات مجالسات، معهم وله والشعراء، بالشعر اهتمام األٌوبً األشرف وللملك - 

 .28-27ص سعٌد، ابن السابعة،
5
 .239ص السابق، المصدر - 
6
 .239،صسعٌد ابن السابعة، المائة شعراء فً الٌانعة الغصون - 
7
 .8/528 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً والتكملة الذٌل: ٌنظر - 
8
 .3/236 المقري، الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح:  ٌنظر - 
9
 .8/528 المراكشً، الملك عبد ابن والصلة، الموصول لكتابً  والتكملة الذٌل - 
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رٌٕٞ ٛنٙ أٌُبٗخ مائؼخ ػ٠ِ أَُ٘خ اُؼبٓخ، كٚقٔٞٛب، ًٔب عود  ٝا٧ٗلٌُ، كنًوٛب أُوا٢ًْ ك٢ ًزبثٚ، ٝهل

َّْ ثٖ٘جٚ ف٤ِلخ( ال ٣قل٠ ٓب ك٤ٜب ٖٓ  ٤َو اُْق٤ٖبد أُْٜٞهح، كؼجبهح: ) أٗٚ ٛ َِ اُؼبكح ك٢ اُوٝا٣بد اُْؼج٤خ ُ

، ُْٝ رقَ ٓجبُـخ، ٢ٛٝ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ مُي ر٢ْ ثبٌُٔبٗخ اَُبٓوخ اُز٢ ٗبُٜب ٛنا اُؼبُْ ا٧ٗل٢َُ ػ٘ل ث٢٘ أ٣ٞة

ؽ٤برٚ ٖٓ ٓ٘ـٖبد ٝفٖٞٓبد ٝٓئآواد ٍؼ٠ ٖٓ فالُٜب فٖٞٓٚ ك٢ ا٧ٗلٌُ ا٠ُ اُّٞب٣خ ثٚ ػ٘ل اَُِطبٕ، 

وة  ُٙ كول مًو إٔ  أؽل فٖٞٓٚ ٖٓ ػِٔبء ا٧ٗلٌُ ٍؼ٠ ك٢ مُي كٌبٕ عياإٙ إٔ أٓو اَُِطبٕ ثبُوج٘ ػ٤ِٚ، " ٝ

ٖ كؽ٤خ ػ٠ِ هوٍة ٖٓ اَُِطبٕ ا٠ُ ؽ٤ٖ ٝكبرٚ، ثب٤َُبٛ ٝأُّٜو ػ٠ِ ؽٔبه، ٝأُفوط ٖٓ ك٣به ٖٓو... ُْٝ ٣يٍ اث

"ٝث٠٘ ُٚ كاها ُِؾل٣ش، ٢ٛٝ اٌُب٤ِٓخ ث٤ٖ اُوٖو٣ٖ، كِْ ٣يٍ ٣ُؾّلس ثٜب ا٠ُ إٔ ٓبد
1
. 

هل اّزٜو اثٖ كؽ٤خ ثؼِٔٚ، ٝٓئُلبرٚ، ٝث٤ْٔقزٚ ُلاه اُؾل٣ش اٌُب٤ِٓخ اُز٢ ث٤ُ٘ذ ٧عِٚ، ٣ٝجلٝ إٔ مًوٙ اّزٜو 

 ٓٞهخ ك٢ اُلُٝخ ا٣٧ٞث٤خ.ك٢ ا٧ٗلٌُ؛ ُٔب ؽبى ٖٓ ٌٓبٗخ ٓو

 ابه انجىّان انشاطبً:

ٛٞ "أثٞ ا٤ُُٞل ٓؾٔل ثٖ أُْوف أث٢ ػٔوٝ اثٖ اٌُبرت أث٢ ثٌو اثٖ اُؼبُْ اُغ٤َِ أث٢ اُؼالء اثٖ اُغّ٘بٕ 

اٌُ٘ب٢ٗ اُْبٛج٢"
2

(،ـ675ٛ،  رٞك٢ ٍ٘خ )
3
كٜٞ ٖٓ ث٤ذ ػِْ ٝهئبٍخ ٝأكة 

4
وا ، ٝهل ًبٕ "أك٣جب كبٙال ّٝبػ

،٣قبُٜ ا٧ًبثو"ٓؾَ٘ب، ًٝبٕ 
5
ّٜٝل ُٚ ٓؼبٕوٙ اثٖ ٍؼ٤ل ثبكز٘بٗٚ ك٢ اُْؼو ٝاثزلاػٚ ك٢ ٓؼب٤ٗٚ ٕٝٞهٙ، كوبٍ:  

٠ أُؼب٢ٗ أُقزوػخ ٝأَُُّٞلح"،كوبٍ: "ٕؾجزٚ ثٖٔو ٝؽِت، ٝأٗب أهطغ أٗٚ ٓؼلّٝ اُ٘ظ٤و ك٢ اُـٞٓ ػِ
6
  ٞٛٝ

ػبُْ ٗؾ١ٞ
7
رٖله ٩هواء اُ٘ؾٞ، ٝٓورت ك٢ ّؼواء أُِي اُ٘بٕو.  

8
 

ّٕ اثٖ اُغ ٘بٕ ٣ٔضَ ّق٤ٖخ اُؼبُْ ا٧ك٣ت ا٧ٗل٢َُ أُؾبكع ػ٠ِ ٌٓبٗزٚ اُؼ٤ِٔخ ٝاالعزٔبػ٤خ، كٜٞ ٖٓ ث٤ذ ا

هئبٍخ ٝػِْ ٝأكة، ككؼزٚ ظوٝف اُؾ٤بح ك٢ ا٧ٗلٌُ َُِلو ثؾضب ػٖ ٌٓبٕ عل٣ل ٣ٖٚٔ ُٚ ٌٓبٗزٚ اُز٢ أُلٜب ك٢ 

، صْ ُهرّت ك٢ ّؼواء ٓٞٛ٘ٚ ا٢ِٕ٧، ٝهل ٝعل ٙبُزٚ ك٢ أُْوم ؽ٤ش هؽَ ُٖٔو ٝكْٓن ٝؽِت ٝؿ٤وٛب

اَُِطبٕ، ٝٛنٙ ٌٓبٗخ رٖٚٔ ُٚ اُغبٙ أُؤُٞف، ٝاُؾ٤بح اٌُو٣ٔخ، صْ اٗٚ ػبُْ ٗؾ١ٞ رٖله ُزله٣ٌ اُ٘ؾٞ، كؾبى 

 ّوك٢ اُؼِْ، ٝاُْؼو.

  أبى انصهج أمٍت به عبد انعزٌز:

٘ل ًِٜٓٞب ٝٛٞ اّج٢ِ٤، ٣وبٍ اٗٚ ػبُ ٍز٤ٖ ٍ٘خ، "ٜٓ٘ب ػْوٕٝ ك٢ ثِلٙ اّج٤ِ٤خ، ٝػْوٕٝ ك٢ اكو٣و٤خ ػ

ٜ٘بع٤٤ٖ، ٝػْوٕٝ ك٢ ٖٓو"، ّٖ اُ
9

أٓب اُؼْوٕٝ أُٖو٣خ كول ػبّٜب ك٢ فياٗخ اٌُزت ثؼل إٔ ّٝعٜٚ ٕبؽت   

أُٜل٣خ ا٠ُ ِٓي ٖٓو، كٌٔش ك٢ فياٗخ اٌُزت ٝفوط "ك٢ كٕ٘ٞ اُؼِّٞ آبٓب، ٝأٓزٖ ػِٞٓٚ اُلَِلخ ٝاُطت 

ثب٧ك٣ت اُؾ٤ٌْ" وكزٚ، ًٝبٕ ٠ٌ٘٣ٝاُزِؾ٤ٖ، ُٝٚ ك٢ مُي رٞا٤ُق رْٜل ثلِٚٚ ٝٓؼ
10
. 

 ٝهل ٓلػ ا٧كَٚ ثوُٞٚ: )اٌُبَٓ(

 ٌَ كز٠ اما ّٜل اُٞؿ٠ثرْوك١ 

 اُّوٓبػ ػ٠ِ اُلهِٝة ًؼٞثب ٗضوَ 

َؽزُٚ ٣ُل اُٜٞاعِو كبْؿزلٟ َّٞ  هْل َُ

                                                           
1
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 .5/383 م،2993 ،4ط المعارف، دار ضٌف، شوقً: تح سعٌد، بن موسى بن علً المغرب، حلى فً لمغربا - 
3
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ََ اُو٘بِح هٚبكخً  ٓض
1
 ّٝؾٞثب 

ْ٘جَطٞا زَ ٍْ ْْ ٝا طبَُٜٗ ّْ  رقنٝا اُو٘ب أ

ِٕ ه٤َِجب َِّ هٍِت ثبُطِّؼب ك٢ ً
2
 

 األودنسً:ابه سعٍد 

ٛٞ اٌُبرت اُْبػو أُؼوٝف: ػ٢ِ ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل أُِي ثٖ ٍؼ٤ل ا٧ٗل٢َُ، ٝٛٞ ٖٓ ث٤ذ ػِْ 

ٝعبٙ، رؼبهت ٓغ آثبئٚ ػ٠ِ ًزبثخ ًزبة)أُـوة ك٢ ؽ٠ِ أُـوة(، ٝٓئُلبرٚ ٖٓ أُٖبكه أُٜٔخ ك٢ ا٧كة 

ٖٓ روِجبد ٤ٍب٤ٍخ، ًٔب ارَّٔذ ؽ٤برٚ  ا٧ٗل٢َُ ٝأُـبهث٢، ٝٛٞ ٖٓٔ ػبُ ىٖٓ اُؾٌْ أُٞؽل١، ٝٓب رالٙ

ثبُزوؽبٍ ثؾضب ػٖ ٌٓبٗخ اكزولٛب ك٢ ٓٞٛ٘ٚ ا٢ِٕ٧، كَبكو ا٠ُ رٌٞٗ، ٝا٩ٌٍ٘له٣خ، ٝاُوبٛوح، ٝؽِت، ٝكْٓن، 

، كُؾٔلد ٤ٍورٚ، ٝرٞصوذ ػالهزٚ ثٌجبه اُوّٞ، ٖٝٓ مُي  َّ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُجِلإ، ٝارَٖ ثبُْؼواء ٝا٧كثبء ؽ٤ضٔب ؽ

اُؾِج٢ ثٚ ػ٘ل ى٣بهرٚ ٖٓو، ؽ٤ش ؽلصٚ ػٖ أفجبه اُ٘بٕو ا٣٧ٞث٢ ٝرْغ٤ؼٚ ُِؼِٔبء ٝا٧كثبء، اػغبة اثٖ اُ٘ل٣ْ 

ٝٛٞ اُن١ "هّؿجٚ ك٢ ٕؾجزٚ ا٠ُ ؽِت، كٞعل اثٖ ٍؼ٤ل ك٢ مُي ٓب ّغؼٚ ػ٠ِ اُو٤بّ ثوؽِزٚ اُغل٣لح ٛنٙ ؽ٤ش 

َّ ٤ٙلب ك٢ ثالٛ أُِ ٙ(" 659-634ي اُ٘بٕو ٍِطبٕ ؽِت )ؽ
3

بُ٘بٕو، كٔلؽٚ ثْؼو ، ٝهل رّٞٛلد ػالهزٚ ث

ًض٤و، ٝاٍزؤمٗٚ ك٢ اُؾظ "كؤمٕ ُٚ ٝأٓو ُٚ ثقِؼخ ٤ّٞٓخ ُْٝ ٣ؤٓو ُٚ ثياك، كقبٛجٚ اثٖ ٍؼ٤ل ثؤث٤بد ٣وٍٞ ك٤ٜب: 

 )ٓغيٝء اٌُبَٓ(

 ٣ب أ٣ّٜب أُُِي اُن١

وْ  َٙ ٝ ِٚ ُٕ ثِ  ٗلَغ اُّيٓب

ْٛل٣َذ ٢ُ اُزْـو٣َق ُــــ  أ

لوْ  َّ  ــــٌٖ كٝٗٚ ىاك اُ

 كٌؤّٗٔب أٛل٣َذ ٢ُ

ََ اُوث٤ِغ ثال ٓطْو" كٖ
4
 

ُّٜل ُٜب ثبالثزٌبه ك٢ أُؼ٠٘، كول فبٛت ثٜب اُْبػو أُِي  إ ا٧ث٤بد اَُبثوخ رؼزجو ٖٓ اُٖ٘ٞٓ اُز٢ 

اُ٘بٕو ٕبؽت ؽِت، "كؤٓو ُٚ اُ٘بٕو ثبُياك ثؼل إٔ ٛوة ُٜنا أُؼ٠٘ أُجزلع، ًٝبٕ ًزبة اُ٘لؾخ ا٤ٌَُٔخ ك٢ 

خ اثٖ ٍؼ٤ل أُْوه٤خ اُز٢ اٗزٜذ ثبُؾظ"اُوؽِخ ا٤ٌُٔخ ٛٞ اُ٘زبط ا٧كث٢ ُغُٞ
5

ٝهل مًو مُي ًٔبٍ اُل٣ٖ ثٖ   

اُؼل٣ْ، ٝؽِق ػ٠ِ اثزلاع ٛنا أُؼ٠٘.
6
 

إ أفجبه اثٖ ٍؼ٤ل ًض٤وح ك٢ ؽِّٚ ٝروؽبُٚ، ٝاُن٣ٖ هبثِْٜ ك٢ أٍلبهٙ ٖٓ ػِٔبء ٝأكثبء ٝؽٌبّ ًضو أ٣ٚب، اال 

جبؽش ٣َٖ ا٠ُ ٗز٤غخ ٓلبكٛب أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣جؾش ػٖ إٔ كهاٍخ ٤ٍوح اُْبػو، ٝاُزٔؼٖ ك٢ ٓؼب٢ٗ ّؼوٙ، رغؼَ اُ

ٍٕ ثوله ٓب ًبٕ ٣جؾش ػٖ ٌٓبٗٚ، كٜٞ ٤ٍَِ اُوإٍبء ا٧كثبء، ٝهل ًبٗذ ُٚ ٌٓبٗزٚ ك٢ ا٧ٗلٌُ، ٝثؼل إٔ كوٙذ  ٌٓب

ظوٝف اال٤ٜٗبه ا٤َُب٢ٍ ٗلَٜب ػ٠ِ ا٧ٗلٌُ ٝأِٜٛب اٙطّو ُِوؽ٤َ ثؾضب ػٖ ٌٓبٗخ ر٤ِن ثٚ، ٝٛنا ٓب ٣لَو  

ح، ٝٛٞ ٗلَٚ ٓب ٣لَو ٛغبءٙ ُجؼ٘  ّٞ َّ ثٜب ك٢ هؽالرٚ ًٖٔو، ؽ٤ش ُْ ٣غل ٌٓبٗزٚ أُوع أُلٕ ٝاُجِلإ اُز٢ ؽ

ٓلؽٚ ُٔلٕ أفوٟ ٝعل ك٤ٜب ٤ّئب ٖٓ ٓٞٛ٘ٚ ا٢ِٕ٧، كبهربػ ُٜب، ٝك٤ٜب، ٕٝٝلٜب ثؤعَٔ ا٧ٕٝبف اُْؼو٣خ، 

ٛنا ٓب ًبٕ ػ٘ل ؿ٤وٙ ٖٓ أػالّ ًلْٓن ٝؽِت، كـوثخ اُْبػو ٗل٤َخ، ٝؿب٣زٚ اُزَٔي ثبُغبٙ ٝأٌُبٗخ ا٧كث٤خ، ٝ

 ا٧ٗلٌُ اُن٣ٖ ٝعلٝا ك٢ ث٢٘ أ٣ٞة ِٓغؤ ُْٜ، ٣ؼزوف ثؾوْٜ، ٣ٝؾلع ُْٜ أهلاهْٛ اُؼ٤ِٔخ ٝا٧كث٤خ.

                                                           
1
: فٌه حصى وتراب، ولعل هذا ٌفسر معنى القناة فً هذا البٌت بأنها مجرى الماء الذي فٌه الحصى، وكأن  -  أرض َقّضة وطعام  قضٌّ

الممدوح هً الماء الذي جففته ٌد الهواجر،  والقتلى أضحوا متفرقٌن كالحجارة شاحبٌن بما عالهم من تراب. ٌنظر : تاج دماء أعداء 
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 :خاحمت

إ اٛزٔبّ ث٢٘ أ٣ٞة ثبُؼِْ ٝاُْؼو ًبٕ كاكؼب ٜٓٔب ُِغٞء أػالّ ا٧ٗلٌُ ا٠ُ كُٝزْٜ، ًٔب إٔ أفالم ٛئالء 

 ٝٓب اّزٜوٝا ثٚ ٖٓ ػِْ ٝأكة، ًبٕ كاكؼب ٤َُ٘ أٌُبٗخ أُوٓٞهخ ػ٘ل ٍال٤ٖٛ ث٢٘ أ٣ٞة.ا٧ػالّ، ٌٝٓبٗزْٜ 

ّٕ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ًبٗذ ث٤ٖ هبػلح ٗقج٣ٞخ  ػالهخ٣الؽع ٖٓ رزجغ  رزٔضَ ك٢ ػِٔبء -ا٧ٗل٤٤َُٖ ثب٣٧ٞث٤٤ٖ أ

٤ٖ ٍِطز٤ٖ ؽبًٔز٤ٖ، ٌُٜ٘ب ك٢ ُْٝ رٌٖ ػالهخ ث -٣ٔضِٚ ٍال٤ٖٛ ا٣٧ٞث٤ٖ ٝأٓواإْٛ–ٝٛوّ ؽبًْ  -ا٧ٗلٌُ ٝأكثبئٜب

اُٞهذ ٗلَٚ ُْ رقَ ٖٓ ًٜٞٗب ػالهخ ث٤ٖ هبػلر٤ٖ ٗقج٣ٞز٤ٖ، كؼِٔبء ا٧ٗلٌُ ٝأكثبإٛب ُْ ٣ِيٓٞا هٖٞه اُؾٌبّ 

كوٜ، ثَ أهبٓٞا ػالهبد ٜٓٔخ ٓغ أكثبء أُْوم ٝػِٔبئٚ ك٢ ٖٓو ٝؽِت ٝكْٓن ٝؿ٤وٛب، ثَ ُؼَ ٛنٙ اُؼالهبد 

خ اُؾبًٔخ، ٤َٗٝ أٌُبٗخ اُز٢ ٛٔؼ ا٤ُٜب ٓؼظْٜٔ، صْ إ اُطجوخ اُؾبًٔخ ًبٗذ ٢ٛ ٓب ٜٓل ُْٜ إٍُٞٞ ا٠ُ اُطجو

 ٓزنٝهخ ُِْؼو، ٜٓزٔخ ثبُؼِْ، ك٢ٜ ٛجوخ ٓضولخ أ٣ٚب.

إ ا٧ك٣ت اُوؽبُخ اثٖ عج٤و ٣ٔضَ ٕٞهح ا٧ٗل٢َُ اُن١ ال ٣وعٞ ٤َٗ أٌُبٗخ ثبُٔلػ، كبًزل٠ ثزول٣ْ اُٖ٘ؼ، 

كٜٞ ٣وٟ إٔ ٓلؽٚ َٓزؾن ال ٣لفَ ثبة اُ٘لبم ا٤َُب٢ٍ ُـوٗ ٖٓ ٝإ ًبٕ َٓجٞهب ثٔلؽٚ ُٖالػ اُل٣ٖ، 

 ا٧ؿواٗ.

ًٔب إٔ ٗٔٞمط اُؼبُْ ا٤َُغ اُغ٤ب٢ٗ ٣وق ّبٛلا ػ٠ِ أفالم أٗل٤َُخ رزَْ ثبُْغبػخ ٝا٩هلاّ ٝأُجبكهح، ٝٛنا ٓب 

 كثبء.ػّيى ٌٓبٗزٚ ػ٘ل اُ٘بٕو ٕالػ اُل٣ٖ، ُٝؼِّٚ  أٍْٜ ك٢ اًجبه ا٣٧ٞث٤٤ٖ ٨ُٗل٤٤َُٖ ػِٔبء ٝأ

ٛنٙ اُ٘ٔبمط اُز٢ هلٜٓب اُجؾش رٔضَ ٕٞهح ٖٓ ٕٞه اُؼالهبد ا٧كث٤خ اُؼ٤ِٔخ ث٤ٖ ا٣٧ٞث٤٤ٖ ٝا٧ٗل٤٤َُٖ، ًٔب 

رٞٙؼ كٝاكغ ا٧ٗل٤٤َُٖ ك٢ اَُؼ٢ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ثالٛ ا٣٧ٞث٤٤ٖ، ٢ٛٝ ٗٔبمط أٍْٜ إٔؾبثٜب ك٢ ث٤بٕ اُٞعٚ 

٧ٗلٌُ هل اؿزبظٞا ٖٓ ٌٓبٗخ ػبُْ أٗل٢َُ ك٢ ثالٛ ا٧ٗل٢َُ اُ٘بٕغ اُغبك ػِٔب ٝأكثب، ٝإ ًبٕ ثؼ٘ ػِٔبء ا

ا٣٧ٞث٤٤ٖ، اال إٔ ٛنا اُـ٤ع ٝٓب رجؼٚ ٣ؼٌٌ اّزٜبه أػالّ ا٧ٗلٌُ اُن٣ٖ ارِٖٞا ثب٣٧ٞث٤٤ٖ، ٍٕٝٝٞ أفجبهْٛ ا٠ُ 

ْٜٓٞٛ٘، ٝرزجغ أث٘بء ا٧ٗلٌُ ٧فجبهْٛ، كبُجالٛ ا٣٧ٞث٢ ًبٕ ك٢ مُي اُٞهذ ٓؾٜ أٗظبه ًض٤و ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ؛ 

 جبٛ أٍْٜ ثلزؼ ث٤ذ أُولً، ُٝٔب ثنُٞٙ ٖٓ عٜبك ٕبكم، ٛجّن مًوٙ ا٥كبم.الهر

فزبٓب أ٢ٕٝ ثززجغ ٓضَ ٛنٙ ا٧فجبه ك٢ ٤ٍو ا٧ػالّ ا٧ٗل٤َُخ، ك٢ٜ رٌْق ٝعٜب آفو ٨ُٗل٢َُ أُٜبعو 

 ٓوٓٞهخ. خُغبك اُن١ ٣َؼ٠ ٌُٔبٕ آٖٓ ٌٝٓبٗا
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 :انمصادر وانمراجع

 .2002، 5اُل٣ٖ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔٞك ثٖ ػ٢ِ ثٖ كبهً، اُيه٢ًِ اُلْٓو٢، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ٛا٧ػالّ، ف٤و  -

ثـ٤خ اُٞػبح ك٢ ٛجوبح اُِـ٤٣ٖٞ ٝاُ٘ؾبح، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو عالٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ، رؼ: ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ  -

 اثوا٤ْٛ، أٌُزجخ اُؼٖو٣خ، ُج٘بٕ.

 ا٣ٌُٞذ ؽٌٞٓخ ٓطجؼخ اُطؾب١ٝ، اُؼ٤ْ ػجل: رؼ اُيث٤ل١، ر٠ٚأُو اُوبًٓٞ، عٞاٛو ٖٓ اُؼوًٝ ربط -

 ّ.1999ربه٣ـ كُٝز٢ أُواثط٤ٖ ٝأُٞؽل٣ٖ، ٓؾٔٞك ا٤َُل، ٓئٍَخ ّجبة اُغبٓؼخ، ا٩ٌٍ٘له٣خ،  -

اُزٌِٔخ ٌُزبة اُِٖخ، اثٖ ا٧ثبه ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ أث٢ ثٌو اُوٚبػ٢ اُج٢َِ٘، رؼ: ػجل اَُالّ اُّٜواً، كاه  -

 .1995ُِطجبػخ، ُج٘بٕ، اُلٌو 

رؼ:  6-4اُن٣َ ٝاُزٌِٔخ ٌُزبث٢ إٍُٔٞٞ ٝاُِٖخ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل أُِي أُوا٢ًْ، ط  -

 ّ.1973، 1رؼ: ٓؾٔل ثٖ ّو٣لخ، كاه اُضوبكخ، ث٤وٝد، ٛ 1،8اؽَبٕ ػجبً، ط 

 1990ّ، 1ؼخ هبه٣ٌٞٗ، ث٘ـبى١، ٛهصبء أُلٕ ك٢ اُْؼو ا٧ٗل٢َُ، ػجل هللا ٓؾٔل اُّي٣ّبد، ْٓ٘ٞهاد عبٓ -

 .2000هؽِخ اثٖ عج٤و، ٙجطٚ ٝٝٙغ كٜبهٍٚ: ٓؾٔل ى٣ْٜ٘، كاه أُؼبهف، اُوبٛوح،  -

اُوٝٙز٤ٖ ك٢ أفجبه اُلُٝز٤ٖ اُ٘ٞه٣خ ٝاُٖالؽ٤خ، أثٞ اُوبٍْ ّٜبة ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أٍبػ٤َ أُؼوٝف ثؤث٢  -

 .1997، 1ّبٓخ، رؼ: اثوا٤ْٛ اُي٣جن، ٓئٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد، ٛ

اثٖ ٍؼ٤ل أُـوث٢ ؽ٤برٚ ٝآصبهٙ، ٓؾٔل ا٧ٖٗبه١، أٛوٝؽخ ٓولٓخ ُِلائوح اُؼوث٤خ ثبُغبٓؼخ ا٤ٓ٧و٤ًخ ثج٤وٝد  -

 ّ.٤ُ٘1966َ ّٜبكح أُبعَز٤و، ٍ٘خ 

 محمود: تح الحنبلً، العكري العماد ابن محمد بن أحمد بن الحً عبد ذهب، من ّنهاد اُنٛت ك٢ أفجبه -

 .2986 ،2ط بٌروت،-دمشق كثٌر، ابن دار األرناؤوط،

 ،2ط الشعرٌة، المخطوطات لتحقٌق البابطٌن مركز الهواري، إبراهٌم عمر هالة: تح المغربً، سعٌد ابن شعر -
 .م5025

 السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أٌام فً والخبر المبتدأ ودٌوان العبر كتاب -
 .م2967 ،3ط بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار ،6 ،4األكبر،ج

 .2999 ،5ط المعارف، دار ضٌف، شوقً مصر، واإلمارات الدول عصر -

 دار األبٌاري، إبراهٌم: تح سعٌد، بن موسى بن علً السابعة، المائة شعراء محاسن فً الٌانعة الغصون  -
 .دت ،4ط القاهرة، المعارف،

 .2973 ،2ط بٌروت، صادر، دار عباس، إحسان: تح الكتبً، شاكر بن محمد علٌها، والذٌل الوفٌات فوات -

 المراكشً، الواحد عبد ،(الموحدٌن عصر آخر إلى األندلس فتح لدن من) المغرب أخبار تلخٌص فً المعجب -
 .دت التراث، إحٌاء لجنة العرٌان، سعٌد محمد: تح

 .م2993 ،4ط المعارف، دار ضٌف، شوقً: تح سعٌد، بن موسى بن علً المغرب، حلى فً المغرب -

 المصري، الكتاب دار األبٌاري، إبراهٌم: تح األبار، بن هللا عبد بن محمد القادم، تحفة كتاب من المقتضب -
 .م2989 ،3ط بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار القاهرة،

 دارصادر، عباس، إحسان: تح المقَّري، التلمسانً محمد بن أحمد الرطٌب، األندلس غصن من الطٌب نفح -
 .م2988 بٌروت،

 ،5002 القاهرة، للطباعة، قباء دار الشطشاط، حسٌن علً األندلس، فً العربً الوجود نهاٌة -


