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د االشبيميالشاعر أ     اخباره وما تبقى من شعره ،حمد بن سّي

 أ.م.د. خالد عبد الكاظم عذاري 

@gmail.comٛٙk.majedi 

 قسم المغة العربية/االنسانيةكمية التربية لمعموم /جامعة البصرة
 :الخالصة

, تنوع أحد شعراء عيد الموحدين في األندلس االشبيميتناول ىذا البحث أخبار الشاعر أحمد بن السّيد    
انب بعض األبيات في , إلى جوالغزل الذؼ جاء رقيقاً  لّيناً , س, وكان فيو مجيداً  طويل النفَ شعره بين المديح
, فضال عن أبيات متنوعة لو تدور في إطار فن اإلجازة أثبت فييا مقدرة والندم, واالستغفارمعاني اليجاء, 

 . في النظم عمى البديية واالرتجال كبيرة

, لذلك جاءت ىذه جموا لو من األندلسيين والمشارقةيمتمك الشاعر موىبة شعرية أشاد بيا كثير ممَّن تر    
دمة لمتراث الشعرؼ , ووضعو بين يدؼ الباحثين خو إلى النورتبقى من شعره إلخراج المحاولة لجمع ما

 . األندلسي

Conclution: 

   This research dealt with news of the poet Ahmed bin AL-Sayyid AL-Ashbili, 
one of the poets of the Almohad era in Andalusia. The diversity of his poetry 
between praise and was superior , write long poems. Regret and seek 
forgiveness, as well as various of it revolve within the framework of the art of 
leave, in which it proved a great ability in the systems for intuition and 
improvisation. The poet possesses a poetic talent praised by many of the 
Andalusians and AL-Sharqiyah who have translated for him, therefore this 
attempt came to collect the rest of his poetry to bring it to the light and put it to 
the light and put it in the hands of researchers in the service of Andalusian poetic 
heritage. 
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 :المقدمة

العباس أحمد بن  يسمط ىذا البحثُ  الضوءَ  عمى شاعر أندلسي عاش في عيد الموحدين , الشاعر أبي   
إلخراجيا من دائرة وشعره , في محاولة لتتّبع أخبار الشاعر المعروف بمقب ) المص ( السّيد اإلشبيمي,

 . النسيان, ووضعيا مادةً  طريفةً عمى طاولة البحث

مةً  عمى مبحثين : ت    شذرات من حياة الشاعر قد قسمت الى  ناول المبحث األولجاءت مادة البحث ُمقسَّ
ب إضفاء لقب ) المص ( عمى , وقّدم رؤيةً  لسبنسب الشاعر, وتالمذتو, وشيوخو, وثقافتو عدة محاور:

جاء . في حين الشاعر, واستعرض المبحث اتجاىات شعر ابن السّيد, وبعض المالمح الفنية في شعره
 .    ره في مصادر متنوعة ترجمت لمشاعرالمبحث الثاني ليوّثق ما توافر من شع

 

 

 : الشاعر المص/ أحمد بن سّيد االشبيمي/ الوزير ابي جعفر بن سعيد.الكممات المفتاحية
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 ومولده ووفاتو: نسبو

ابن السّيد اإلشبيمي ىو أحمد بن عمي بن دمحم بن عبد الممك بن سميمان بن السّيد, ينتسب إلى قبيمة كنانة,    
برني أّن أخابن السّيد سنة وفاتو قائال : )), أكد ابن دحية تمميذ (ٔ)وىو إشبيمي األصل وكنيتو أبو العباس

ن األبار أّن وفاة ابن السّيد تتأرجح بين سنتي سبع أو ثمان وسبعين , ويذكر اب(ٕ)((مولده سنة سبع وخمسمائة
لكن تمميذه ابن دحية يقطع الشك باليقين حين يؤكد زمن وفاة أستاذه وكذلك مكان وفاتو بقولو :  (,ٖ)وخمسمائة

ب أن وعميو فالمرجح االقر (, ٗ)يمية سنة ست و سبعين وخمسمائة (()) توفي شيخنا رضي هللا عنو ببمدة إشب
 ه, في مدينة إشبيمية.ٙٚ٘وفاتو كانت سنة 

 : شيوخو و تالمذتو

رأ القرآن الكريم عمى المجّود الكبير أبي العباس أحمد بن يد عمماء أجاّلء , فقد قّيد عمى تتممذ ابن الس   
, وعمى القاضي أبي الحسن الشريح بن دمحم , وقرأ كتاب سيبويو مرتين عمى يد أستاذه النحوؼ أبي  عيشون 

, ومن شيوخو أبو (٘)القاسم ابن الرماك , وقرأ األدب عمى يد أستاذه الوزير األديب أبي دمحم بن عبد الغفور
وكذلك أجاز لو مجموعة من عمماء قرطبة منيم  (ٚ)وأبو بكر بن فندلة , وأبو دمحم بن صارة (ٙ)بحر األسدؼ

 . (ٛ)عاص , والوزير أبو الوليد بن طريفالفقيو أبو دمحم بن عتاب , والعالم أبو بحر بن سفيان بن ال

, وأبو العباس الجراوؼ  , وتتممذ عمى يد ابن السّيد ثّمة من العمماء النابيين منيم أبو القاسم بن الممجوم   
ومن تالمذتو ابن دحيو الذؼ يقول عن أستاذه : )) وسمعت عنو كثيرا  (ٓٔ)وغيرىم (ٜ)زرقون ن بن يوأبو الحس

 . (ٔٔ)تو وألخي , نفعنا هللا ((, وأجاز لي جميع روايا

 :  ثقافتو

إلى اإلقراء و التحقيق, فقد ))اقرأ العربية واألدب  اكتسب ابن السّيد ثقافة موسوعية أّىمتو لمتصدؼ    
فأصبح )) مقرئا محّدثا متحققا بعموم المسان نحوا ولغة  ,(ٕٔ)((صناعتياقائما عمييا متحققا ل, وكان والمغات

أشاد بعمميتو تمميذه ابن دحية قائال : )) من أىل إشبيمية  (ٖٔ)وأدبا , ذاكرا لمتواريخ , حسن المجالسة ((
وىو من  وشاعرا بميغا ,, يرا , كذلك كان )) ناثرا قد(ٗٔ)تصّدر لإلقراء بيا , فطمع شمسا من مجانييا ((

 .(٘ٔ)مشيورؼ شعراء األندلس ((
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 : ألقابو

, والمقب الثاني اإلشبيمي (ٙٔ)ني نسبة إلى قبيمتو كنانواشتير ابن السّيد بثالثة ألقاب : األول لقب الكنا   
ألقابو وُعِرَف بيذا  , ولقبو الثالث ) المص ( ! وىو أشيرمية التي نشأ فييا وُدِفنَ  فييانسبة إلى مدينتو إشبي

, (ٛٔ)وقد أطمق عميو ىذا المقب األديب أبو بكر األبيض ,(ٚٔ)المقب ألّنو كان في صغره يغير عمى األشعار
تعميال آخر لمقب المص الذؼ ُأطِمَق عمى أستاذه قائال : )) وكان  –التمميذ الوفي ألستاذه  –ويعطي ابن دحية 

, فإذا كان منطمق ابن (ٜٔ), وتردده ُخفيَة في جميع شؤونو ((اثتو وسكونولديشيخنا ىذا رحمو هللا ُيمّقب بالمص 
ّيد إلغارتو عمى باتجاه إقرار لقب  المص البن السنذىب دحية الوفاء ألستاذه فإّن منطمقنا الموضوعية لذلك 

ًؼ عنو أّن ُروِ ما مستندين إلى  أشعار غيره في حداثتو واالستمرار عمى ىذا النيج في مراحل مختمفة من حياتو
لمدحو, فحاول ابن  , فاجتمع شعراؤىاعمييا اً ِدَم إشبيمية واليير الموحدين عبد المؤمن بن عمي قَ أبناء أم دأح

, فأخذ ينظر في معمقاتو فإذا يءلكن خاطره ساعتئذ لم يجد عميو بشيمدح  فيو الوالي الجديد  يءالسّيد نظم ش
, شاعر المص وأدغم فييا اسم الواليمكتوب عمييا ) لم ينشد ( فأخذىا ال بقصيدة لمشاعر األعمى التطيمي

نع فييا ما صنع , إذ صج القصيدة نفسيا من كّمودة قام أحد الحاضرين وأخر فمما أنشد المص تمك القصي
 .(ٕٓ), وتعجب الحاضرون من ىكذا توارد في السرقةك الوالي من ذلك, فضحالشاعر المص

ألبي جعفر ابن  اً , جاء ذلك بعد إجازتو بيتّنو ال يتردد في سرقة أشعار غيرهص بأويعترف الشاعر الم   
 سعيد بقولو : 

 نمَتو منو جحوَده         واجعل الشكر عمى ما                        

ي : وشكر أيادؼ الغانيات جحوُدىا, فقال ابن السّيد: فقال لو أبو جعفر : لقد أغرت عمى قول الشاعر التيام
, وكان ابن السّيد )) ال ينكر ىذا المقب مع جاىو عند (ٕٔ)) المص ( ! ـــ, ولوال ىذا وأمثالو ما ُلّقبت بنعم

ممة بن فندلة اإلشبيمي ) ت بل ُيقرُّ بمقبو المص وىو يتغزل بالوزير أبي الحسين بن مس (ٕٕ)سمطان زمانو ((
 : (ٖٕ)قائالً  وسيماً  ه( عندما كان شاباً  ٘ٛ٘

 خمستَ  قمبي بطرفٍ     أبا الحسينِ  خموب ِ                        

 ص القموب ِ ــــوأنت ل   فكيف  أ دعى بمصٍ                          

َمن  حرفية تامة !! وىو معنى كان يقصدهوال تخفى داللة لفظة ) خمستَ  ( في مطمع النص عمى السرقة ب
 ذكر لقب المص في ترجمة ابن السّيد من مؤرخي األدب األندلسي ! 
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 : مواقفو بين الجد و الطرافة

تنوعت مواقف ابن السّيد بين الجد واليزل , وقد بدت طرافتو في النص الشعرؼ الذؼ يتغزل فيو بأبي      
ا ما ذكره أما مواقفو الجادة فمني كذلك في الرواية التي ذكرناىا حول مدحو والي إشبيمية , االشبيميالحسن 

: أنا أشعر من أبي تمام في يف, فقالابن األبار أّن ابن السّيد كان ُتقرأ عميو أبيات ألبي تمام في وصف الس
 :  (ٕٗ)وصف السيف حيث أقول

 وفي الظمماءِ  نجما أو ذباال     تراه في غداة الغيمِ  شمسا                   

 و ناموا لراعيم   خياالــــــــــــول   يم   م عاينةً  ووىماً   ــــــــيروع                  

إّن منطمق الشاعر في ىذا النص شعوره القومي بأندلسيتو , فيو يصرح بتفوقو عمى شاعر كبير من المشرق 
ع في ىو أبو تمام في ميدان الوصف , وىو تصريح فيو وعي الذات عند الشاعر أساسو تحدؼ اآلخر المبد

 الميدان الذؼ برع فيو ! 

 : (ٕ٘)ػ عمى وعي الذات عند الشاعر قولوومن الشواىد األخر    

َمم ِ      آنفيم  شاموا الردى فأشموا التربَ                 ولم يبالوا بما فييا من الشَّ

يسمعو , فضال  نْ )) قطع هللا لساني إْن كان اليوم عمى وجو األرض َمن يعرف أدىا مفتخرا بشاعريتو:قال بع
 .(ٕٙ)عن أْن يقولو ((

وشاية ضده من بعض الحاسدين إلى الوزير أبي  لسّيد إلى موقف محرج عندما وصمتوتعرض ابن ا   
جعفر ابن سعيد أّنو نظم بعض األشعار وأعطاىا جماعة من المّجان ليعبثوا فييا بالوزير ابن سعيد , فكتب 

ان وعضدؼ الذؼ أفخر بمشاركة , وأجل ذخرؼ لمزمموالؼ وسّيدؼيا )) بن السّيد إلى ابن سعيد معتذرا:ا
 , وتتيو ىذه الصناعة بذكره ورسمو: اسمو

 وشر الشعرِ  ما قال العبيد          وخير الشعرِ  أشرفو رجاال               

ْن كان موالؼ لم يفاتحني بالس ,وبركاتو لىالمقام الكريم , ورحمة هللا تعاسالم كتسنيم , عمى ذلك  وال الم , وا 
, وال وهللا ما نطقت بمسان وال ما ُنِسَب لي من الذنب الُمختَمقكن حط َّ قدرؼ عنده , لرآني أىال لمقاومة الكرام

قبل أن ليكم يا, والممم إلييا, فبادر إيدؼ في ىذه الوشاية كان المعين عميكنت ممَّن رمق , بل الذؼ زّور لس
لخالعة , وأّن ااّتسم بأسقط خطتين: النذالة األولى, والوشاية األخرػ, ولوال أّن المجالس باألماناتأسبقو ف

 , ومع ذلك فإني أقول : بساط يطوؼ عمى ما كان فيو, لكنت أسبق منو, لكني يأبى ذلك خمقي, وما تأدبت بو
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 ومثمك غّفار ومثمك قابل        فإْن كنت   ذا ذنبِ  فقد جئت   تائبا              

غت في االعتذار , ألتيت حتى أبمتوقع من الخجل إذا التقى الوجيان, وما أولوال ما أخشى من التثقيل
  ,(ٕٚ), متوسل إليو في الغفران بعالئو((ّنني مّتكل عمى حمم سيدؼ وا غفائو, لكسع القرطاسبالمشافية ما ال ي

قة بينيما ودعاه إلى ابن سعيد وتعمقت بعد ذلك الصدا , فعفا عنواالعتذارلتو بأبيات في المديح و وختم رسا
 .الحضور عنده

, و عطشانكسرة خبز ألّنو رأػ في المنام أّنو سيموت وى أّنو كان دائما ما يحمل معو ةومن مواقفو الجاد   
يدفعيا إلى  زذىب خوفا من أن يعطش فإذا كانت معو كسرة الخبيمعو حيث  فأخذ يستصحب كسرة الخبز

 .(ٕٛ)لو وحيدا وربما يكون قد مات عطشا!د قد توفي في منز , وكان ابن السيّ سّقاء ليسقيو الماء

 شعره : 

وأّكد دمحم بن عبد الممك المراكشي في ترجمتو لمشاعر أّن شعره  (ٜٕ)أشاد بشاعرية ابن السّيد أكثر من مؤرخ   
ويبدو أّن شعره المدّون قد ضاع  (ٖٔ)وأشار ابن األبار و السيوطي إلى أّن شعر ابن السّيد كان مدّونا (ٖٓ)كثير

رف من المخطوطات )) ديوان شعره فيما نعإذ لم يكنمن ضمن ما ضاع من التراث الشعرؼ األندلسي 
 .(ٕٖ)في كتب التراجم واألدب ((, ولو شعر مفّرق الباقية

ئده وقد اشتير مية من أشير قصاه الطاغي عمى شعر ابن السّيد , وتعد قصيدتو الالتجاويعد المديح اال   
قامتو في جبل  بيا بين الناس , مدح بيا أمير الموحدين عبد المؤمن بن عمي عند جوازه البحر إلى األندلس وا 

فمدحو بقصيدة بن السّيد الفتح , وقد اجتمع مجموعة من شعراء األندلس لمدح عبد المؤمن ومنيم الشاعر ا
 :(ٖٖ)مطمعيا

 وانظرْ  إلى الجبل الراسي عمى الجبل ِ      غّمض عن الشمسِ  واستقصرْ  مدى زحلِ        

إذ أنكر األمير عبد  ,(ٖٗ)يدة من خيار ما َمَدَح بو , لوال أّنو كّدر صفوىا بيذه الفاتحة ((ه القصىذ وتعد ))
و يحب الفأل يذا االفتتاح ألنّ غّمض ! غّمض ! إنكارا ل: الناسن المؤمن ىذا البدء فقال عمى مرأػ ومسمع م

 .(ٖ٘)ة عمى ىذه القصيدةدنانير جائز  ال أّن األمير منح الشاعر عشرةالحسن, وعمى الرغم من ىذا الصد إ

ا يا رجل! لقد ثقمتن : ))يدة قال لمشاعرعبد المؤمن عندما سمع مطمع القص ويذكر المراكشي أّن األمير   
, ويذكر ابن سعيد رواية تخالف رواية المراكشي التي نفيم منيا أّن أمير الموحدين (ٖٙ)((بو فٌأجمسفٌأمر 

 جاب الشاعر ابن السّيد بعد إتماماكتفى بسماع مطمع القصيدة فقط إذ أشار إلى أّن األمير عبد المؤمن أ
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إذ ال ُيعَقل أن يبني  ,(ٖٚ)( ((حل ز ) غمض ( و ) و  ـقصيدتو : )) أنت شاعر ىذه الجزيرة لوال ما بدأتنا ب
نما ُيفتَرضمطمق ىذا عمى مطمع القصيدة فحسب و األمير حكمو ال  .أن يكون قد سمع جزءا كبيرا منيا ا 

بن السّيد بعد سماع مطمعيا ويوضح د. دمحم مجيد السعيد سبب نفور األمير عبد المؤمن من قصيدة ا   
فظة ) غمض ( من صيغة ثقل المفظتين إلى جانب ما في لتو : )) قد أدرك عبد المؤمن بذوقو وحاسقائال
يدة كميا , وما فييا من معنى العمى ... فالكممة إذن تأخذ ثقال ميما في بناء القصيدة وقد توازؼ القصاألمر

ابت أّن الخطاب في ( وما فييما من تشاؤم لكّن الثبمنكر ثقل لفظتي )غمض و زحل ليس ,(ٖٛ)((وتوازنيا
 و إلى مخاَطب  غير محدد ليشمل الخطاب الحاضرين كميم عدا الممدوح ! ( موجلفظة )غمض

أما في ميدان الغزل فقد اشتير الشاعر بقولو متغزال بأبي الحسين بن مسممة وقد كان جميل الصورة في    
 خمستَ  قمبي بطرف      أبا الحسين خموب ِ        :  (ٜٖ)صغره

 وأنت لص القموب ِ    ص   ــــــفكيف أ دعى بم                   

 :(ٓٗ)و في صورة تشبييية طريفةومن غزلو الذؼ أجاد فيو وأبدع قول

 ر ِ َص القِ  نَ و مِ ول ما أشك  الط   نَ مِ  وأشك      وصمْت  نْ إكالميل  جرْت ىَ  نْ إالميل          

أؼ مصدر ولم يذكر  ,(ٔٗ)شاعر كان يعشق حفصة شاعرة األندلسعمر فّروخ بالقول أّن ال كتوردالوينفرد 
وىذا مما ُيضعف رأؼ الدكتور ! ريا واحدا لمشاعر في الغزل بحفصةنجد بيتا شع ترجم لمشاعر ىكذا خبر ولم

 عمر وال يجعمنا مطمئنين لو كثيرًا.

محّبا  ,توثبا باليجاء عمى الناس: )) وكان حسودا معمر برأؼ آخر حين يقول عن الشاعر الدكتوروينفرد    
ولم يشر أؼ مصدر إلى أن الشاعر كان حسودا أما  (ٕٗ)ػ بيجاء آل فندلة ظمما((لَحْوك المكائد ... كان مغرً 

  :(ٖٗ)ة فال تذكر المصادر منو سوػ قولوىجاؤه آلل فندل

 ال أسدا يبقي وال نعثمو ْ     الموت ال يبقي عمى ميجة                     

 وال وضيعا لبني فندلو ْ     ن بني ىاشم   ـــــفا موال شري                   

 : (ٗٗ)معاني الندم والتوبة واالستغفار ولو في

 ي يمحوىاـــــإال وقمت تنّدم     مواليَ  إّني ما أتيت   جريمة ً                    

 بكريم عفوك لم أمن آتييا     ي نطَتيا ـــــــلوال الرجاء ونّية ل                   
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, يميل ي مدائحو, رقيق األلفاظ في غزلوإّن ما وصمنا من شعر ابن السّيد يدل عمى شاعر طويل النََّفس ف   
المأنوسة و التراكيب البسيطة في شعره مبتعدا عن التعقيد والغرابة ويكفي دليال عمى  األلفاظإلى توظيف 

: )) وهللاِ  لو لم يكن لك غير ىذا البيت جعفر ابن سعيد مخاطبا الشاعرأبي شاعرية ابن السّيد قول الوزير 
   :(ٙٗ)يعني قولو مادحا (٘ٗ)لكنت بو أشعر أىل األندلس ((

 ولكْن جودكم أفنى السؤاال     وما أفنى السؤال لكم نواال                   

 : لمبحث األولىوامش ا

, الُمطِرب من أشعار  ٓٛ/  ٔ: ىـ (, تح.إبراىيم االبيارؼ  ٛ٘ٙ: التكممة لكتاب الصمة, ابن األّبار ) ت ُتنَظر ترجمتو  (ٔ)
, الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة ,دمحم  ٕٕٓ: تح. إبراىيم األبيارؼ و آخَرين ِ ىـ(  ٖٖٙابن دحية ) ت  ,أىل المغرب

, الوافي بالوفيات , صالح الدين خميل بن ٖٜٗ/  ٔن عباس و آخَرينِ : .إحساىـ ( , تح. د ٖٓٚعبد الممك المراكشي ) ت 
لوعاة في طبقات المغويين والنحاة, , بغية إٛٔ/  ٚتح. أحمد األرنأووط و تركي مصطفى/ : ىـ(  ٗٙٚأيبك الصفدؼ ) ت 

 . ٖٗٗ/  ٔ, تح. دمحم أبو الفضل إبراىيم : السيوطي
 .ٕٕٓالمغرب :  ( المطرب من أشعار أىل ٕ) 
 .ٓٛ/  ٔ( التكممة لكتاب الصمة :  ٖ) 
  .ٕٕٓ(  المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٗ) 
, كان اإلشبيمي, كنيتو أبو العباس , أحمد بن عيشون : ىو أحمد بن خمف بن عيشون الجذامي, ٕٕٓ( المصدر نفسو :  ٘) 

 ٔلكتابي الموصول والصمة : : الذيل والتكممة ىـ, ينظرٖٔ٘ة سنة مقرئا مقدما بالتجويد حتى ُعِرَف بمقب المجود ,توفي بإشبيمي
, كنيتو أبو ي المقرغ من أىل إشبيمية وخطيبيا: ىو شريح بن دمحم بن شريح بن أحمد الرعين, أبو الحسن شريح بن دمحمٜٕٗ/ 

/  ٗاىيم األبيارؼ : إبر  تح. ,كوال: الصمة ,ابن بشىـ, ينظر ٜٖ٘دباء والمحّدثين توفي سنة الحسن و كان معدودا من األ
كان أستاذا في  ,ن بن دمحم بن عبد الرحمن بن عيسى, أبو القاسم األسدؼ اإلشبيمي: ىو عبد الرحم, أبو القاسم ابن الرماكٖٚٙ

, ن عبد الغفور: ىو عبد الغفور بن دمحم ب, أبو دمحم بن عبد الغفور ٙٛ/  ٕ: بغية الوعاة : ىـ, ينظر ٔٗ٘العربية, توفي سنة 
 ٔىـ , ينظر: المغرب في حمى المغرب:  ٕٗ٘ىـ, توفي سنة  ٖٔ٘مي بن يوسف بن تاشفين سنة اتبا ألمير المرابطين عكان ك

 /ٕٗٔ . 
, أبو بحر األسدؼ : سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص  ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٓٛ/  ٔ( التكممة لكتاب الصمة :  ٙ) 

س في ىـ : ينظر : بغية الممتم ٕٓ٘, ووفاتو سنة ىـ ٜٖٗأديب متقدم, مولده سنة يتو أبو بحر, إمام محدث و األسدؼ , كن
 .ٜٖٛ/  ٕإبراىيم األبيارؼ :  , تح.تاريخ رجال األندلس, الضبي

: ىو دمحم بن  , أبو بكر بن فندلة ٜٔٗ/  ٔ, الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة : ٓٛ/  ٔ( التكممة لكتاب الصمة :  ٚ) 
, أبو دمحم بن صارة : ويقال : ابن  ٔٙٔ/  ٔ, ينظر : بغية الوعاة : هللا, لغوؼ ونحوؼ ومحدث عبد الغني بن عمر بن عبد

 . ٚ٘/  ٕينظر: بغية الوعاة :  ,ىـ ٚٔ٘رة : ىو أبو دمحم البكرؼ الششترؼ, كان شاعرا و لغويا, توفي سنة سا
, أبو دمحم بن عتاب :  ٜٔٗ/  ٔ, الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة : ٕٓٓ:  ر أىل المغرب( المطرب من أشعا ٛ) 

 ٖٖٗي سعة الرواية, مولده سنة , من أكابر شيوخ األندلس فالرحمن بن دمحم بن عتاب بن محسن, كنيتو أبو محسن ىو عبد
ان بن العاص بن أحمد بن العاص, سفي, أبو بحر بن العاص : ىو  ٕٔ٘/  ٕ, ينظر : الصمة : ىـ ٖٔ٘ىـ, ووفاتو سنة 

, ٜٖٛ/  ٕىـ, ينظر : بغية الممتمس :  ٓٗ٘كنيتو أبو بحر أصمو من بمنسية, إمام محّدث, وأديب متقدم, توفي بقرطبة سنة 



 

9 

, ىـ ٜٔ٘وفاتو سنة , و ىـ ٕٖٗهللا بن طريف, فقيو و أديب و محّدث, مولده سنة  : ىو أحمد بن عبدأبو الوليد بن طريف
   ٖٕٗ/  ٔية الممتمس : ينظر : بغ

مي بن , ابن الممجوم : ىو الحافع المحّدث الفقيو عبد الرحيم بن عيسى بن يوسف بن عٓٛ/  ٔمة : ( التكممة لكتاب الص ٜ) 
صمة الصمة ) معمومات ( ىـ , ينظر :  ٗٓٙىـ , ووفاتو سنة  ٕٗ٘, مولده سنة يوسف الممّقب بابن الممجوم, كنيتو أبو القاسم

ربية عارفا باآلداب, , كان متحققا بالع: أحمد بن حسن بن سّيد الُجراوؼ, مالقي, أبو العباس , أبو العباس الجراوؼ ٕٖٓ/  ٖ: 
, ابن زرقون : ىو دمحم بن المغوؼ المشيور  ٕٓٛ/  ٔ, ينظر : الذل والتكممة لكتابي الموصول والصمة : ىـ ٓٙ٘توفي سنة 

د أمراء الموحدين ثم ُأطمق سبيمو, , تعرض لمسجن عمى يد أحكنيتو أبو الحسين ن سعيد بن أحمد بن سعيد األنصارؼ,دمحم ب
 . ٕٕٔ, ينظر : المطرب من أشعار أىل المغرب : ىـ ٕٕٙتوفي سنة 

 .ٖٜٗ/  ٔ: ( ُتنَظر قائمة بأسماء تالمذة ابن السّيد : الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة  ٓٔ) 
, ابن ِدْحية : عمر بن حسن بن عمي بن دمحم بن فرج بن خمف بن دحية  ٕٓٓغرب : ( المطرب من أشعار أىل الم ٔٔ) 

الكمبي , كنيتو أبو الخطاب , ويعرف بابن الُجميِّل , لو معرفة واسعة بالمغة , وىو صاحب الكتاب المشير , المطرب من 
ـ , ينظر : الذيل والتكممة لكتابي الموصول ى  ٖٖٙىـ , ووفاتو في القاىرة سنة  ٙٗ٘أشعار أىل المغرب, مولده ببمنسية سنة 

 .  ٛٚ/  ٘والصمة : 
  .ٓٛ/  ٔ( التكممة لكتاب الصمة :  ٕٔ) 
  .ٖٗٗ/  ٔ( بغية الوعاة :  ٖٔ) 
  .ٕٓٓ( المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٗٔ) 
 .ٖ٘ٗ/  ٘( تاريخ األدب العربي , د. عمر فّروخ :  ٘ٔ) 
  ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة : ٖٜٗ/  ٔوالتكممة لكتابي الموصول والصمة:  , الذيلٓٛ/  ٔمة: ( ُينَظر : التكممة لكتاب الص ٙٔ) 
عّمق عميو عبد القادر و  ( , نشره وىّذبو ىـٜٛ٘ ( زاد المسافر وغّرة محّيا األدب السافر , صفوان بن إدريس التجيبي ) ت ٚٔ) 

  .ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة : ٕٛٔ/  ٚ:  , الوافي بالوفياتٓٛ/  ٔتكممة لكتاب الصمة : , الٕ٘محداد : 
, أبو بكر  ٖٜٗ/  ٔل والصمة : , الذيل والتكممة لكتابي الموصو ٓٛ/  ٔ, التكممة لكتابي الصمة : ٕ٘( زاد المسافر :  ٛٔ) 

طبة, ُعِرَف , تأدب بإشبيمية وقر مشيور ووشاح, شاعر , المشيور باألبيضو أبو بكر دمحم بن أحمد األنصارؼ األبيض : ى
 . ٕٚٔ/  ٕىـ , ينظر : المغرب في حمى المغرب :  ٖ٘٘, توفي سنة باليجاء

 .ٕٕٓلمطرب من أشعار أىل المغرب : ( ا ٜٔ) 
 .ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٜٗٗ/  ٔ( ُينَظر : الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة :  ٕٓ) 
/  ٗ( ,تح.د. إحسان عباس:  ىـٗٔٓٔ دمحم المّقرؼ ) ت( ُينَظر : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب , أحمد بن  ٕٔ) 

 ألبي الحسن التيامي من قولو :  , شطر البيت المذكور ٕٓٓ
 تيا      وشكر أيادي الغانيت جحودىا دفكم من يٍد أْوليَتني فجح                            

, أبو جعفر بن سعيد : ىو ٜٚٔدمحم عبد الرحمن الربيع :  د. , تح.ىـ ( ٙٔٗديوان أبي الحسن عمي بن دمحم التيامي ) ت 
لشاعرة حفصة الركونية سنة حب ا ن بن عبد المؤمن بسبب تنافسيما فيأحمد بن عبد الممك بن سعيد , قتمو ممك غرناطة عثما

 .ٗٙٔ/  ٕالمغرب في حمى المغرب :  . ينظر :ىـ ٓ٘٘
 .ٕٕٓ( المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٕٕ) 
, أبو الحسين بن فندلة : ىو دمحم بن عمر بن دمحم بن عبد الغني , أديب مشيور من أىل  ٕٕٓ( المصدر نفسو :  ٖٕ) 

 . ٕٙٗ/  ٔىـ , ينظر : المغرب في حمى المغرب : ٘ٛ٘, توفي سنة ف بابن مسممةعرَ إشبيمية , يُ 
 . ٓٛ/  ٔ( التكممة لكتاب الصمة :  ٕٗ) 
 . ٖٕٓ/  ٗ( نفح الطيب :  ٕ٘) 
 . ٖٕٓ/  ٗ( المصدر نفسو :  ٕٙ) 
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 . ٖٜٔ/  ٗ( المصدر نفسو :  ٕٚ) 
 . ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٜ٘ٗ/  ٔ( ُينَظر : الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة :  ٕٛ) 
 . ٖٗٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٕٓٓ, المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٓٛ/  ٔ( ُينَظر : التكممة لكتاب الصمة :  ٜٕ) 
 . ٜٗٗ/  ٔ( ُينَظر : الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة :  ٖٓ) 
 . ٖٖٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٓٛ/  ٔ( ُينَظر : التكممة لكتاب الصمة :  ٖٔ) 
 . ٜٔىامش رقم  ٛٙ( تح , :  ىـ٘ٛٙ ( رايات الُمبّرزين وغايات الُممّيزين , ابن سعيد ) ت ٕٖ) 
لمطرب , أٜٜد. عبد اليادؼ التازؼ:  , تح.ىـ ( ٜٗ٘ممك بن صاحب الصالة ) ت باإلمامة , عبد ال( ّينَظر : المن  ٖٖ) 

ألندلس بعد نياية دولة عبد المؤمن بن عمي : ىو أول أمراء الموحدين الذين حكموا المغرب وا, ٕٓٓمن أشعار أىل المغرب : 
, وأمر أطمق عمى جبل طارق اسم جبل الفتح, و ند جبل طارق مّدة, وأقام عبر عبد المؤمن البحر إلى األندلس, وقد عالمرابطين

, ينظر : المعجب في ىـ ٛ٘٘مي , توفي عبد المؤمن سنة باستدعاء الشعراء ليمدحونو , ومنيم الشاعر ابن السّيد اإلشبي
 .  ٕٕٛ: ـ ( . تح. د. دمحم سعيد العريانى ٚٗٙتمخيص أخبار المغرب , عبد الواحد المراكشي ) ت 

 . ٕٙٛ:  ( المعجب في تمخيص أخبار المغرب  ٖٗ) 
 . ٔٓٔ( ُينَظر : المن باإلمامة :  ٖ٘) 
 . ٕٙٛ( المعجب :  ٖٙ) 
 . ٓٚ( رايات الُمبّرزين :  ٖٚ) 
 . ٖٖٖي في عيدؼ المرابطين والموحدين باألندلس : ( الشعر األندلس ٖٛ) 
 . ٕٕٓ( المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٜٖ) 
  . ٕٚ٘ / ٔ, تح.د. شوقي ضيف :  ىـ ( ٘ٛٙ) ت ( الُمغِرب في حمى الَمغِرب , ابن سعيد  ٓٗ) 
, حفصة الركونية : ىي حفصة بنت الحاج الركونية , محبوبة الوزير األديب ٖ٘ٗ/  ٘( ُينَظر : تاريخ األدب العربي :  ٔٗ) 
, ينظر : المغرب في ىـ ٙٛ٘, توفيت سنة واألدب والحسبرة اشتيرت بالظرف , شاععفر بن سعيد , وقد ُقِتَل بسببيابي جأ

  . ٖٛٔ/  ٕحمى المغرب : 
 . ٖ٘ٗ/  ٘( المصدر نفسو :  ٕٗ) 
 .  ٖٚٗ/   ٖ( نفح الطيب :  ٖٗ) 
 . ٖٗٗ/  ٔ( بغية الوعاة :  ٗٗ) 
 . ٕٔٓ/  ٗ( نفح الطيب :  ٘ٗ) 
 . ٕٚ٘/  ٔ( الُمغِرب في حمى الَمغِرب :  ٙٗ) 
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 المبحث الثاني : توثيق ما تبقى من شعر ابن السّيد اإلشبيمي

 تتّبعنا في توثيق ما تبقى من شعر الشاعر المص الخطوات اآلتية :    

 جمعنا شعر المص من كل مصدر من مصادر األدب األندلسي ترجم لمشاعر . – ٔ

نص شعرؼ , وأرقاما لألبيات  رّتبنا النصوص الشعرية بحسب الترتيب اليجائي , وأعطينا  رقما لكل – ٕ
 الشعرية في كل نص تشير إلى تسمسميا . 

اعتمدنا في تخريج كل نص شعرؼ لمشاعر عمى أقدم مصدر وجدنا فيو شعره أو عمى المصدر الذؼ  – ٖ
 ذكر أكثر عدد من أبيات النص الشعرؼ المعني , وذكرنا بعدىا بقية المصادر بحسب ِقَدم كل مصدر . 

, ص , واختالف الروايات في كل مصدرتثبيت كل نص شعرؼ إلى مصادر توثيق ىذا النأشرنا بعد  – ٗ
 وشرحنا بعض األلفاظ التي تحتاج إلى شرح .

لقد تنّوعت النصوص الشعرية البن السّيد بين قصائد ومقطوعات وبعض األبيات اليتيمة, فيمكن إجمال    
 ذلك في الجدول اآلتي:

 االبياتعدد  العدد نوع النص الشعري  ت
 ٖٚٔ ٘ قصيدة ٔ
 ٖٙ ٜ مقطوعة ٕ
 ٓٔ ٘ نتفة ٖ
 ٘ ٘ بيت يتيم ٗ
 ٛٛٔ ٕٗ المجموع ٘

 

 ) المضارع (               [ قافية الباء ٔ]                                     

 وِب خمأبا الحسينِ     جمبتَ  قمبي بطرفٍ    (  ٔ) 

  وأنتَ  لص  القموِب   ى بمّصٍ    ـــــــَفِممْ  أ دع(  ٕ) 

 النص :  جتخري

,  ٕٓٔ, تحفة القادم :  ٕٕٓ, المطرب من أشعار أىل المغرب :  ٕ٘, زاد المسافر :  ٜٜالمن باإلمامة : 
  ٕٓٓ/  ٗنفح الطيب : 
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 اختالف الروايات : 

 ( في زاد المسافر و تحفة القادم  : خمبتَ  قمبي بمحعٍ   ..............  ٔ) 

 فمْم ُأسمَّى بمصّ ٍ         ..........                                            

 وفي المطرب : خمستَ  قمبي بطرفٍ  ..............

 فكيف ُأدعى بمصّ ٍ ..............                 

 وفي نفح الطيب : سمبتَ  قمبي بمحع ٍ   ................ 

 ) الكامل (              [  ٕ]                                    

 : األعراب الذين نكثوا عيود يعرب قال مادحا أمير الموحدين عبد المؤمن بن عمي وميّنئا إّياه بانتصاراتو عمى

دْ ـــــــــ( ص ٔ)   بِ  هللاِ  من مترقِّ  رِ ـــــــــــــــــــما دون أم          وِّبِ     ـــــــــدىا أو صـــــبع كَ كرِ بف عِّ

ذا تط                ه  وبعدَ  لشمس   تحجب   في الطموع ِ ( ا ٕ)   عَ  نور ىا لن ت حَجبِ   مّ ــــــــــــــــــــوا 

 يمِ  األوجبِ  جاءت عمى اليْدي القو            ىا   ذي الخالفة   ال خالفةَ  بعدَ ـــــــــــــــــ( ى ٖ) 

 اد من عطفِ  األبِ  أحنى عمى ّمن ى          اد من صرف الّردى    ( أخنى عمى َمن ح ٗ) 

 ات الصقر   ضيفَ  الثعمبِ  ــــــنا و بأمْ            ثّمةٍ   و السرحان   راعيَ    ــــــــــــــ( أضحى ب ٘) 

 ى المغربِ  ــــــــــــــــــلشرواىا بأقص حّنْت             منو عزمةٌ   قصى الشرقِ أـــــــب ( عصفْت  ٙ) 

 ديثِ  الطّيبِ  ــــــــــوالنفس   يميج   بالح           يا   حديثِ  ى وطيب َ عنً ـــــــــــــــــــيا م( يا طيبَ  ٚ) 

 ضوء   الصباحِ  عمى سوادِ  الغييبِ               مى ِشَيعِ  الضاللِ  كما أتى ــــــــ( فأتت ع ٛ) 

بِ  ــــــــــــــنكثوا عي           اربٌ    دِّ الحسامِ  أعــــــــــــ( ومضت عمى ح ٜ )  وداً  أ برمتْ  في يعر 

 ن التأويلِ  أخبثَ  مذىبِ  ـــــــــــــــــذىبوا م         شّمرٌ    اىم لمجيادِ  م  دـــــــــــــــــــــــــ( لّما ح ٓٔ) 

 بِ  يادَ  عمييم   لم ي كتَ ــــــــــــــــــــــــــّن الجأ          قى الكتابَ  إلييم     ـــــــــــــــــــــــــ( فكأّنما أل ٔٔ) 

ّمبِ   رق  ـــــــــــــــــــــــــىا لبفي أّن مسرا             اً  لم يشّكوا ِضّمة ً ــــــــــــــــــــورأوا غمام(  ٕٔ)   خ 
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 بِ  الّسْبسَ زروىا وىي مْل نفاست               ىم قَدر   الّردى  عمى أبصارِ ( غّطى  ٖٔ) 

 د   المطمب !  ــــــــــــعيـــــــويؤيسو ب                 ْت منو   ندَ ا ـــــــــــم( والمرء   يطمع    ٗٔ) 

 بالتربِ  وىي منوطةٌ  بالكوكبِ                  الفتى أطماَعو   بَ ِس ربما حَ ـــــــــــ( ول ٘ٔ) 

 در   صعبَ  المركبِ  لكان الغ  منو           ىم   لذلٍّ ناليم      و اّن غدرَ ـــــــــــــــ( ول ٙٔ) 

 ي في الجنابِ  األقربِ  أعمى المراق            اىم   من عّزةٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــأرق ( لكّنو   ٚٔ) 

 رِقو المتميبِ  ـــــــــــــــــخمف كذاكي ب               و  وعٍ  كالحيافي طي  ـــــــــــبط ارو ( بد ٛٔ) 

  بِ  ثِّ ى اليباب استجمعت لتو ـــــــــأفع              روضِ  إال أّن في أحشائو  ـــــــ( كال ٜٔ) 

 المذنبِ   ا بذنِب ـــــــــبي البريء   ذَ خِ أ               ى ليم من بطشةٍ  قيسيةٍ   ــــــــ( أول ٕٓ) 

 ّمبِ  ذي القمبِ  الذكي الغ  ــــــفييم ل             زاجرٌ    د كان في أولى الوقائعِ ـــ( ق ٕٔ) 

 األشيبِ   مثلَ  ا الطفلَ ــــــــــــــــإال أراى            يا   يومَ  رياحٌ  ( لمَ  ال ؟ وما ذكرْت  ٕٕ) 

 المذىبِ   ريمَ ــــــــيا كبمنسمِ  جاءْت              ّنيا  قيسٍ  إ دوا بسراةِ ــــــــ( ىاّل افت ٖٕ) 

 تغضبِ   لحقٍّ  يغضبْ  ذاك إنـــــوك             الخميفة   دائما   يَ ِض ( ترضى إذا رَ  ٕٗ) 

 األقربِ   الجناِب عالي في ــــالم أىلِ            يا من زغبة ٍ   وكفائِ  ةٍ ـــــــــــــــــ( وربيع ٕ٘) 

 المذىبِ   جينِ الم   رقراق   في السمِم               وِ بوجيِ  لمحياءِ  ن كّل أزىرَ ـــــــــــــ( م ٕٙ) 

 لممضربِ   وِ أو صمصامِ  لمطعنِ                وِ قناتِ  ارتياحَ  لمموتِ  رتاح  ــــــــــــــــــــ( ي ٕٚ) 

 في ممعبِ   قمبٌ مت وِ ي ضنكِ ــــــــــف             كأّنو  يياج  ـــــــــــــــــــــال كِ رِ بمعت ِرحٌ ( مَ  ٕٛ) 

 بِ  نَ شَ أثغرٍ   بكلِّ  ن الجيادِ ـــــــــوم             ن الظبا بأزاىر ٍ ـــــــــــــــــم يييم   ( أبداً  ٜٕ) 

 ىم بتغّربِ  ن أوطارِ ـــــــــــــــــــع فتيمَّ             م  يسالحِ  وقعَ  فار  ــــــــــــــــالك ( تتوىم   ٖٓ) 

 بِ  ميا باألثني فوقَ ـــــــــــــــتح فتظلَّ              ميعن عزماتِ  ران  ث المدّ ــــــــــــــ( وتح ٖٔ) 

 بِ  أخي ح ٍ م ظفروا بقدْ ــــــــفإذا بي            ضاللةً  عمى النفاقِ  ( ضربوا القداحَ  ٕٖ) 
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 بِ  صمَّ م   كل َّ  القتل   ى يعمَّ ــــحت             و  وحزبَ  ميِب ـــــــالص يا آلَ  أينَ ( ال  ٖٖ) 

 بحثٍ  عنكم   وتنّقبِ    من بعدِ           كم  بالدِ  َض رْ عَ  وحيد  ــــالت وّرث  ( وي   ٖٗ) 

 ومنيا : 

   نبينا في يثرِب  عين   قرَّ ـــــــــوت            نا  ي أرِض ــــــــنا فعيون   ( حتى تقرَّ  ٖ٘) 

 تخريج النص : 

  ٛٓٔالمن باإلمامة : 

 : الشروح

 .: مثُمُو , ينظر: لسان العرب , مادة شرػ يء( شرواىا : شروػ الش ٙ) 

القميل, لسان العرب, مادة نزر, والسبسب: الصحراء الجرداء  يءزر وىو الش( استنزروىا, من الن ٖٔ) 
   ., مادة سبسبالواسعة, لسان العرب

  ., وفيو خمل عروضي بّين بسبب نقص كممة( كذا في المصدر ٗٔ) 

 ., مادة َمَرخَ ( الَمْرخ: المزاح, لسان العرب ٕٛ) 

 

 ( المجتث)         [  ٖ]                                     

 قال مخاطبا الوزير أبا جعفر ابن سعيد في مجمس أنس جمعيما : 

 ( اخمع عمى النير ثوب الـ     كرى فذلك واجبْ   ٔ) 

 تخريج النص : 

  ٜٛٔ/  ٗنفح الطيب : 
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 ) البسيط (       قافية الجيم    [ ٗ]                               

 جرة نالتو من األمير : ىقال مخاطبا الكاتب ابن فضيل في 

 م ىمٍّ إلى فرجِ  ــــــــــــفيما بمونا وك     ال تيأسّن فكم ضيقٍ  إلى سعةٍ     (ٔ)
 وىل عمى جفوة اآلباء من حرجِ        يرَ  أبٌ  نالتك جفوتو  ـــــــأنَّ األم  (ٕ)

 تخريج النص : 

  ٜٙٗ/  ٔالذيل و التكممة لكتابي الموصول والصمة : 

 ) مخمع البسيط (            الحاءقافية [  ٘]                           

 تكتب   سرَّ اليوى وتمحو         ح     عٍ  تِس ــــــــــــــــمد( كمني إلى أ ٔ) 

مَ  ٕ)   ىل لك بين الجفون شرح             ي الفؤاد ت عيي  ــــــــالً  ف( يا ج 

 ام صمح   ـــلم يك   بين األن          و بغت فساداً   ـــــ( أفدي التي ل ٖ) 

 و دروا أشح  ـــــا لـــــــأنا بي           ميا وضّنوا  ــــــــــــــــــ( شحَّ بيا أىٗ) 

 ات مْزح   ــــــــدٌّ ومفعاش جِ            يا ومْزحا  ـــــــــــــت   ِجّداً  بيْ ( َربِ  ٘) 

 يس يصحو َمن أسكرتو فم           رى  ــــــ( صاحيةٌ  والجفون سك ٙ) 

 ْصح   لغش  وىو ن  في طّيو ا            بموم ٍ  ني معشرٌ ـــــــــــــــــ( إن نال ٚ) 

 ْدح المئام مْدح   ـــــــفيكِ  وق            ( قد قدحوا لو شعرتِ  قمبي   ٛ) 

 صْبح    سمّوك ليمى وأنتِ             ماً   ـــــــــــظم ( جار عميك العباد   ٜ) 

ْنح    لصّح أّن  الصباحَ              ي سمي  لو صّح أّن المالمَ (  ٓٔ)   ج 

 تخريج النص : 

 ٜ, ٙ,  ٖ,  ٕ,  ٔوفيو األبيات )  ٕ٘, زاد المسافر :  ٜٔٗ/  ٔالذل والتكممة لكتابي الموصول والصمة : 
 ( فقط  ٜ,  ٙ,  ٖ,  ٔوفيو األبيات )  ٕٚ٘/  ٔ( فقط , المغرب في حمى المغرب :  ٓٔ, 
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 اختالف الروايات : 

 ( في المغرب : ............... تكتب شرح .......... ٔ) 

 ( في زاد المسافر : ..........أعيت   ..................  ٕ) 

 ( في زاد المسافر : ................   ما كان ........................ ٖ) 

 .............( جار عميك األنام ظمما   ................... ٜ) 

 الشروح : 

 : مادة سحح  ( تَسْحَسحَ  الماءُ : سال , وعين سحساحة: كثيرة الّصّب لمدموع, ينظر: لسان العرب ٔ) 

 مجزوء الرمل          قافية الدال [  ٙ]                          

اجتمع الشاعر المص بالوزير أبي جعفر ابن سعيد في مجمس أنس امتد حتى الصباح ,فمما طمع الفجر أنشد  
 ل بروَدهْ ــــــــــونضا المي     طلَّ عقوَدْه   ـنثر ال          ابن سعيد : 

هْ ـــــــم ْطمعٌ  فين     وبدا الصبح بوجو   فقال الشاعر المص :    ا سعود 

  ر الميل بنوَدهْ ــــــــــــــــفت      ّما  ـــــــــــــوغدا ينشر ل    : فقال ابن سعيد 

  َمن غدا ي نطق   عوَدهْ      يممَّ اشرب وقّبل  ـــــــــف       فقال المص : 

  م النوى وافرك نيوّدهْ ـــ      ى رغـ ـــثمَّ صافْحو عم    :فقال ابن سعيد 

  و جحوَده ْ ـــــــــــــنمَتو من    واجعل الشكر عمى ما         فقال المص : 

 تخريج النص : 

  ٜٜٔ/  ٗنفح الطيب : 

 ) المجتث ( [  ٚ] 

 ظر غروب الشمس : نقال أبو جعفر ابن سعيد يصف م

 صقت عمى األرض خّداـــــــ       ــــانظر إلى الشمس قد ألـ                           

  ن بعدىا األفق يصداـــــــم      كن ــــــــــــــــــــــــــــــىي المرآة ولفأجابو الشاعر ابن السّيد : 
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  ر عندما الح ب رداــــ         مّدت طرازا عمى النيـ فقال أبو جعفر : 

  ا لألكارم ي يَدىــــــــــم       دت لطرفك منو   ــــــــــأىفقال ابن السّيد : 

  سيف من التبر م ّدا        و   ــــــــــدرع الم جين عميفقال أبو جعفر : 

  رورا وَسْعداــوزد س         و ىنيئا  ــــــفاشرب عميفقال ابن السّيد : 

 تخريج النص : 

  ٜٚٔ/  ٗنفح الطيب : 

 ) المتقارب (     [ ٛ] 

 قال في مرض أصابو : 

 تَ  ولم ترقدِ  عالمَ  سير       (  وقائمة و الضنا شاممي   ٔ) 

 ش  حتى خفيتَ  عن الع ّودِ  ا( وقد ذاب جسمك فوق الفر  ٕ) 

 وراعي المنية بالمرصدِ        ف أ رى نائما ؟ ـــ( فقمت وكي ٖ) 

 تخريج النص : 

 ٕٔٔ/ٗ:, نفح الطيبٜٙٗ/  ٔ: والتكممة لكتابي الموصول والصمة , الذيل ٓٛ/  ٔالتكممة لكتاب الصمة : 

 اختالف الروايات : 

 ............ والضنى ......     ..........( في الذيل والتكممة , وفي نفح الطيب :  ٔ) 

 (  في نفح الطيب : ......................    ........ خفيت عمى ......  ٕ) 

 ( في الذل والتكممة : ..................    ورابي المنية ....... ٖ) 

 وفي نفح الطيب : .................. ورائي المنية .........       
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 ) الكامل (      قافية الراء [ ٜ] 

 غزاة : إلى قال يمدح والي إشبيمية وقد خرج 

 دار   ــــــــــوأراد فيك مراَدك األق     حيث   تحم و   الن ّوار     ر ْ ـــــــــــ( ِس  ٔ) 

ذا ارتحمتَ  ٕ)   مدرار    ى حممتَ  وديمةٌ ــــــــأنّ         ك غمامةفشّيعتْ  ( وا 

ّشِ ( تنفي اليجي ٖ)   ف شئتَ  ت دار   ـــــــــالقتامَ  وكي رَ  بظّميا وت نيم   بالرَّ

 يا الكّفار   بسيفك نحبَ  وقضْت     ( وقضى اإللو بأْن تعود مظّفرا    ٗ) 

 تخريج النص : 

  ٕٔٓالمطرب من أشعار أىل المغرب : 

 [ ) الخفيف ( ٓٔ] 

 ىـ ( في يوم بارد بغرناطة :  ٖٚ٘كتب ابن السّيد إلى الكاتب أبي جعفر أبي الحكم بن ىرودس ) ت 

 تاج فيو ىذا النيار المطير   ـــــ    ( يا سمّيي ، في عمم مجدك ما يحـ  ٔ) 

 م نستجير   ـــــــــــــــــففررنا بعدلك    ينا     ـــــــــــفيو قطنا عم ( َنَدَف الثمج   ٕ) 

 ظير   ــــورضاب الذي ىويت   ن      ( والذي أبتغيوِ  في المحظِ  منو   ٖ) 

 عير   ـــو تبّدى لمقمتيوِ  ســــــــل     يو   ــــــــــــ( يوم   قرّ ٍ يود  َمن حلَّ ف ٗ) 

 تخريج النص : 

  ٕٔٓ/  ٗنفح الطيب : 

 [ ) ) البسيط ( ٔٔ] 

 أشكو من الطول ما أشكو من الِقَصرِ       ( الميل إن ىجرت كالميل إن وصمت   ٔ) 

 تخريج النص : 

زين :  ٕٚ٘/ ٔالُمغِرب في حمى الَمغِرب :    ٕٗٓ/  ٗ, نفح الطيب :  ٓٚ, رايات الُمبرَّ
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 اختالف الروايات : 

 واصمت كالميل إن ىجرت     ................................  نْ إلطيب : فالميل ( في نفح ا ٔ) 

 ) المجتث (      [ ٕٔ] 

وشارك ابن السّيد الوزير أبا جعفر ابن سعيد في مجمس أنس واخذ يشرب الخمر وىو يتستر خشية أن يشي 
 أحد الجالسين لمناس بخبر شربو الخمر , فطمب الشاعر دواةً  وقرطاساً  وكتب : 

 الِ  ال أ ظاىرْ  ـــــــــــبيذهِ  الح        ( يا سيدي قد عممتَ  أّني   ٔ) 

 عايرْ  ـــــــــــــــــظرٌ  منَّيَ  المنوا       اسا ليم عيونٌ    ( أخشى أن ٕ) 

ّني  ــــــــــــ( أحذرىم طاقت ٖ)   و غافرْ  ـــــــــــوثقت   باهللِ  في         ي وا 

 منك اعتذارٌ  فالفرق ظاىرْ          التي بحالٍ   ـــــــــ( وال تقس ح ٗ) 

 رَ  مبالٍ  فالجاه   ساترْ  ـــــــــغي      ( فأنتَ  إن كنتَ  ذا جيارٍ    ٘) 

 ودٍ  عميك قادرْ  ـــــــــــــ( ال تخشَ  من قولِ  ذي اعتراضٍ  وال حس ٙ) 

ّنني قد رأيت   م ٚ)   ولَ  وىو ساخرْ  ـــــــــــقيكثر   ال         ّمن ــــــــ( وا 

 و يجاىرْ  ـــــــــــــِضْحك و ظٌن ب      فَ  منو   ( ما قد أراب العفي ٛ) 

 واظرْ  ــــــــــقال بحالٍ  تسر  الن        ( أخشى إذا قيل كيف أنتم  ٜ) 

 و دائرْ  ــميــــــــــــــــــبكل كأس ع      ( والمص ما بيننا صريعاً    ٓٔ) 

 زامرْ  ــــــــــمـــــلصولة الدف وال     (  مّطرحا لمصالة ي صغي     ٔٔ) 

 ررت   بخاطرْ  ـــــــــإلّي ميما م        شارا ــــ( فأغتدي سيدي م ٕٔ) 

ن أتيت   المموكَ  أبغي    ٖٔ)   يل أّي شاعرْ  ــــــــــــــــــواليم قن     ( وا 

 زور المحال ذاكرْ  ـــــــــــوىو ل      الفا  ـــــــــخ ( يذكر في شعره ٗٔ) 

 ماَلو بعد ذاك عاذرْ  ــــــــــــــف       ( باألمس قد كان ذا انتياك ٍ  ٘ٔ) 

 ربحٍ  فآبَ  خاسرْ  ــــوافى ل       ظي ـــــــــ( إن كان ىذا فإّن ح ٙٔ) 
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 تخريج النص : 

  ٜٙٔ/  ٗنفح الطيب : 

 ) البسيط (        قافية العين[  ٖٔ] 

 قال في حمقة خياط : 

يا بالسيف قد ق ِطعا     ( كأّنيا بيضةٌ  وْخز   الرماحِ  بيا  ٔ)   بادٍ  وق ونس 

 تخريج النص :

زين :    ٕٗٓ/  ٗ, نفح الطيب :  ٓٚرايات الُمبرَّ

 ) الكامل (        قافية القاف[  ٗٔ] 

 عمى ثورة ابن مردنيش :  ودين يوسف بن عبد المؤمن بعد قضائقال يمدح أمير الموح

 ب  ويعتق   ـــــــــبينيما يخ والنصر             تصدق     والعزائم   السعد يقدم  (  ٔ) 

 وتشرق    الد  بجيش تغص  بو ال           ف و   ــــــــ( وأماميا ممك أغر   يح ٕ) 

 ل بحر يغرق   ـــــــــــــّجتيو كفي ل             حر زاخر   ــ( مأل البسيطة منو ب ٖ) 

 أزاىراً  ال تعبق    يا الدماء  ـــــفي            ( وجال رياضاً  لمنواظر أ طمعت   ٗ) 

بالى ت طِمق   ـــــــح            وكيا   ـــ( راع الممالك فاتقت بمم ٘)   تى كأّن بيا ح 

ّن ابن سعدٍ  بالنفاق جنونو    ٙ)   وطغى إلى أن بات فيو األولق            ( ج 

 ليست عمى أىل الجنون ت عّمق            ( ن ظمت لو جْرد العتاق تمائما     ٚ) 

 ا قتيلٌ  أو أسيرٌ  م وثق   ـــــــــــإمّ             و ــــ( فقضى حصيرًا إذ تيقن أنّ  ٛ) 

 اًل وظن بأّنو ال ي محق   ـــــــــــــجي           ( غ رَّ الشقي  بنأيكم عن أرضو   ٜ) 

 ( أوما رأى شمس الضحى في جوِّىا    والمغرب األقصى ليا والمشرق    ٓٔ) 

 وب إذا توالت توبق   ــــــــــــإّن الذن             لى الذنوب فأوبقْتو كثرةً ( وا ٔٔ) 
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 ة ي عِتق   ـــــك إذا ممك البريـــــــــمم      و  ـــــــــــــــــــ( ولعمو قد كان يعتق رقّ  ٕٔ) 

  ياة المغرق ـأحيا الرجاء بيا ح    ( ممك أفاض عمى الجزيرة رحمةً     ٖٔ) 

ه  ـــواه يســــأن ال س       ّما رأى ـــــــــــــيا ل( وافى ليرتَق فتقَ  ٗٔ)   رَتق   أو ي    د 

 مَّق   ح ج  ـــــــــرًا وتفتـــــبجنوده قسْ         ارٌس ــــــ( ولقد تيقن أن ستفتح ف ٘ٔ) 

 ق   يا الحالل  وت قمَ ــــــــــولقد ت يد  ب      يا  ــــ( َوِلَي الخالفة فاستقلَّ بعبئ ٙٔ) 

 حمَّى وىي فيو َمْفَرق   ــــــــــتاجٌ  م     ( حسنت وضاعف حسَنيا فكأّنو    ٚٔ) 

ْرسًا ق ٛٔ)   ن عاله تنِطق   فرجعنَ  ف ْصحاً  ع      بَمو ـــــــــــ( ما زالتِ  األيام خ 

 م إذا جاروه باعٌ  ضيِّق   ـــــــــــولي       أوه ــــــ( َمن لممموك بأن ينالوا ش ٜٔ) 

 ق ن مداه البيذـــــــــفالّرخ  قّصر ع       ر   كل َمْمٍك دونو ن كان قّص ( إ ٕٓ) 

و ف ٕٔ)   انٍ  أو ابنٍ  مشفق   ليم  اٌب ح        كأّنو ــــــــــــــــــــ( عمَّ البرّية رفق 

 وكذا السحب   إذا تبجسَّ ي غرق           (ي عطي الجزيل ووجيو متيمل  ٕٕ) 

 وق اليشيم في ورق   ــــــــوي مّرىا ف        نان و ـــــــ( أبدًا يسح  بما تسح  ب ٖٕ) 

 راه الم ْممق   ــــــــــأبدا ويثري إن ع      ( كرم يزيد ذو الغنى فيو غنى   ٕٗ) 

 ل ينتابو ما ي ْحِنق   ــــــــــعجبًا وى  ( َشِقَي العدى منو ببطشِة محنقٍ    ٕ٘) 

ًة ال تخمق   ـــــــوكسا بِ         و ــ( وافى فردَّ عمى الزمان شبابَ  ٕٙ)   الء جدَّ

 فأ عيد فييا ماؤىا والرونق        بيا    ( وجال مراء الدىر من صدإٍ  ٕٚ) 

 م ْذ حلَّ ِحْمصًا والميالي ت شرقٌ         ( أوما ترى األيام تندى نضرةً   ٕٛ) 

وٍق لرؤية وجيو   ٜٕ)  ق       ( وقفوا عمى س  و   وبودىم أّن الرؤوس األس 

 أّن القموب ليا عيونٌ  ترمق           ( رمقوا بأبصارٍ  إليو وعنده    ٖٓ) 

 يعيى المسان لوصفو والمنطق     ( برزوا ليومِ  بروزه في عارضٍ     ٖٔ) 
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 أزق   ــــــــــــــــم مَّت بو حومات يا والم      ( من كلَّ ِذْمٍر كل ما حضر الوغى  ٕٖ) 

 ق   طْمقٌ  وفي درَعيو أفعى م طر   و    م ووجي( يسعى إلى الموت الزؤا ٖٖ) 

 ي يستنشق   ـــــــــالربيع فما ينزىَر     اء ألنفو  ــــــــــــــــ( ولطالما تيدى الدم ٖٗ) 

 نٌس خيفق   ــــــــــــيم نيدٌ  وعومطّ      ٌة ـــــــــــــــــــ( َشِقيت بعزمتو فالٌة وحش ٖ٘) 

 تخريج النص : 

   ٖٗٙالمن باإلمامة : 

 الشروح والتعميقات : 

 ( األولق : ضرب من الجنون ) لسان العرب : مادة ولق (  ٙ) 

لى الذنوب , وما أثبتناه أقرب إلى المعنى المراد  ٔٔ)   ( في األصل : وا 

صالحو ) لسان العرب : مادة فتق ( ٗٔ)   ( الرتق ضد الفتق : إلحام الفتق وا 

 ( الحالل وردت ىكذا في المصدر وال معنى ليا في السياق ولعل الصواب الجبال  ٙٔ) 

ام كل شئ منو عمى حدتو ) لسان العرب مادة طيم ( , وفرس ( المّطيم من الناس والخيل :الحسن الت ٖ٘) 
نيد : جسيم مشرف ) لسان العرب : مادة نيد ( , والعنس : الناقة القوية : لسان العرب : مادة عنس ( , 

 الناقة السريعة جدا ) لسان العرب : مادة خفق ( وخيفق : 

      

 ) الطويل (           قافية الالم[  ٘ٔ] 

 وصمْتو عنو من مغرضين :  الوزير أبي جعفر بن سعيد في وشايةقال معتذرا من 

 ومثمكَ  قابل    ومثمكَ  غّفار ٌ       ت   ذا ذنبٍ  فقد جئت   تائبا   ( فإن كن ٔ) 

 تخريج النص : 

  ٜٗٔ/  ٗنفح الطيب : 
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 ) الوافر (  [  ٙٔ] 

 قال مادحا أبا بكر بن مزدلى :

 وأنت الميث إن َشِيدوا القتاال         والى   ــــــــمْحلٌ  ت ( نداك الغيث إن ٔ) 

ةَ  ساعَديوِ   ٕ)   نعم ، وسمبتَ  عينيو الغزاال          ( َغصبتَ  الميثَ  شدَّ

كم        كم نواال   ـــــــــــــ( وما أفنى السؤال ل ٖ)   نى السؤاال ــــــأف ولكن جود 

 دا مثاال ـــــــجرى مثال بيا وغ         تى   ــــــــــــح ( نوالٌ  طّبقَ  اآلفاق َ  ٗ) 

 تخريج النص : 

 ٗ:  وفيو البيت الثالث فقط , نفح الطيب :  ٓٚ, رايات الُمبّرزين :  ٕٚ٘/  ٔالُمغِرب في حمى الَمغِرب : 
 ( فقط  ٖ,  ٕ,  ٔوفيو األبيات )  ٕٗٓ/ 

 اختالف الروايات : 

( في الُمغِرب : بذاك ..........      ...........إن شاءوا القتاال  وما أثبتناه من نفح الطيب لمناسبتو  ٔ) 
 المعنى 

 ( في نفح الطيب : سمبتَ  ........    .............. ٕ) 

 [ ) الوافر ( ٚٔ] 

 قال يصف سيفا : 

 نجما أو ذباال وفي الظمماء ِ      ( تراه   في غداةِ  الغيمِ  شمسا   ٔ) 

 و ناموا لراعيم   خياالــــــــــول   ما    ــــــــــــــ( يروعيم   معاينةً  ووى ٕ) 

 تخريج النص : 

  ٕٔٔ, نفح الطيب :  ٓٛ/  ٔالتكممة لكتاب الصمة : 

 اختالف الروايات : 

 ( في نفح الطيب : ...................   ....... لرّوعيم ...........   ٕ) 
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 ) السريع ( [  ٛٔ] 

 ي بقي وال نْعثَمو ْ  ال أسداً         ( الموت ال ي بقي عمى ميجةٍ    ٔ) 

 لبني فندَلوْ   اً وال وضيع       ني ىاشمٍ     ـــــــــــــــلب ( وال شريفاً  ٕ) 

 تخريج النص : 

  ٖٚٗ/  ٖنفح الطيب : 

 ) البسيط (        قافية الالم[  ٜٔ] 

 قال يمدح أمير الموحدين عبد المؤمن بن عمي : 

 وانظر إلى الجبل الراسي عمى الجبلِ    (غمْض عن الشمس واستقصر مدى زحلِ   ٔ) 

 أّنى رأى شخصو العالي ولم يزلِ               و أّنى استقلَّ بو ـــــــ( أّنى استقرَّ ل ٕ) 

 ل  محتمل ِ و الصدور وفييا كــــــعن           ( أّنى أطاق لو حمال وقد عجزت    ٖ) 

ي  سَ يَ  معن حممو ل          األذىان ضّيقةً     ح ب  ( ومن تكن ر   ٗ)   لِ  ْعو أرحب الس 

 ن العجز والفشلِ  ـــــفكان ما كان بي            و  مم  ـــــه ذا الم ج يح( لكن رأى جارَ  ٘) 

 األملِ   تَ يا ميِّ ـــــــــــأحيى وأنشر في            كٌ   ــــــــىا مم( لتيِن أندلساً  أن زار  ٙ) 

 ممة العملِ  ـــــىانت عمى راحتيو ج             و  ( ومن تكن عادة اإلحياء عادتَ  ٚ) 

 ا فيو من الَخَملِ  ـــرفوَّ مــــــــــــــإال لي           و    ـــــان بالزم( خميفة هللا ما جاء  ٛ) 

 عن حادث جملٍ  في الحادث الجملِ              دار م جمية ً ــــــــبعزمتو األق ( تغنى ٜ) 

 و لم ييدِ  في الِخَملِ  م ذّىبٌ  سيف           ( دون الخالفة في أجفانو زمعٌ     ٓٔ) 

 لِ  رق درع الفارس الَبطــــــتكاد تح             ل ٌ عَ و ش  ــــتزكو ل قبساً  ومّ ( فاست ٔٔ) 

 حتى رمت بالتي ترمي عن الط َملِ            ّمة التيبت من كل ناحية    ( كالظ ٕٔ) 

 ن البملِ  ــــــــــــــــوما بأعطافو نفح م       مون لو   أن يتصدى الممح ( عجبت   ٖٔ) 
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 ن الَيَبلِ  ــــــــــيقيم ما بعراريو م          ( وأن يقيم من الَميلِ  المبين وال    ٗٔ) 

 دَّ مشتِغلِ  ـــــــــــــألفيتو بالمعالي ج           ( ممك إذا تشغل الدنيا أخا ترفٍ   ٘ٔ) 

 رأيت فيو جميعَ  الناس في رجلِ              و منفرد ٌ ــــــــــليو وى( وأن نظرت إ ٙٔ) 

 والصفح قد يحمل العاصي عمى الزََّللِ    ( ما زال يغضي فيعطي صافحا كرما   ٚٔ) 

 م ترج  ِفْتراً  لو األيام في الط َولِ  ـــــــــــل       ره  ( حتى إذا خطر العاصي بخاط ٛٔ )

لِ          ةٍ  في كل طاغيةٍ   ( وكم لو وقع ٜٔ)  رِ  األ و  ّمت عمى وقعات األعص   ع 

 ما ليس يعروه من صفين والجملِ        و الم حّدق في تردادىا َنَظراً   ( يعر  ٕٓ) 

رقِ  يجتاب اليباب   بو   ٕٔ)   ية الذ ل لِ  ر ــــــع تق   الميارةِ  والمي   ( سما إلى الش 

 ما لم يقم بين أيدي الخيل واإلبلِ          مرساةٍ  قواعده  ــــ( والم ْمك ليس ب ٕٕ) 

دَّ الفجاج بو   ٖٕ)   وأعثر الطير منو في ذرى اأَلَسلِ         ( وجحفلٍ  لجبٍ  س 

 د   أناة من منى المقلِ  ـــــــــــــفتنج          ي قد نيبت ــــــــوى ( تعدو ذكاء ٌ  ٕٗ) 

 منو بحزمٍ  وعزمٍ  غيرِ  منفصلِ           ( مصاحبا مثمو في اليمِّ مّتصال   ٕ٘) 

 يا كل مشتكل ِ ــــتشاكل األمر في      ( من كل عائمةٍ  في شكل طائرةٍ     ٕٙ) 

ِشيت  ـــــــاألساود إال أنّ ( ىي  ٕٚ)   لوال األ ْسد لم تط لِ  أ ْسدا فطالت و         يا ح 

 ن الط َملِ  ـــــــــــــإال وصّيره أعفى م     ك     تص لو َمم( فدّوخ األرض لم يع ٕٛ) 

 لِ  القتل والن فَ ن ــــــــــــــــــــإال توّزع بي        ن لو ـــــــــــع جيش أن يدي( وال تمنّ  ٜٕ) 

 ا إن ع دَّ في الَخَولِ  ـــويزدىي رب ي     ل  مممكةٍ    ــــ( ت زىى بم ْمكٍ  قديرٍ  ك ٖٓ) 

رق كرَّ لنصر الغرب في عجل   ق األمر العمي لو    س( حتى إذا استو  ٖٔ)    بالشَّ

ي دٍ    ٕٖ)   أو كاألمان عمى أحشاء ذي َوَجلِ      ( فكان كالنوم في أجفان ذي س 

 والمشركون وأىل الكفر في جدلِ       لٍ    ( أضحى بكرتو اإلسالم في جذ ٖٖ) 
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 بق ما يأتي من العذلِ  والسيف يس    ل صاحب و   ( كلٌ  يوّلي صريَح العذ ٖٗ) 

 لِ  ومستفِ ا بين م ستعلٍ  لو أن عاد     د منآه وغّرىم    ــــــــــــ( استأسدوا عن ٖ٘) 

بلِ  فشأو ي جَعل السمل الم  المزن لو عقموا    ( أيعدل الغيم   غرَّ  ٖٙ)   وه كالسَّ

 أن ماليم من جنود هللا من ِقَبلِ     اإللحاد قاطبةً    ذوي الشرك و  ( أبمغ ٖٚ) 

 ة الّذبلِ  ـــــــــــــــــبالمشرفية والخطي      وانبو  ـــــ( أتاكم   الجيش محفوفا ج ٖٛ) 

 توحيد كالدولِ  ال تحسبوا دولة ال   ( ريعوا إلى السمم واإلسالم ويحكم     ٜٖ) 

 جأة األجلِ  افوا فَ ـــــــوأن أبيتم فخ     ن دمائكم   ـــــــــــــ( فإن أتيتم حقنتم م ٓٗ) 

 فيكم غايةّ  األملِ   ى يبّمغــــــحت      والنا وسّيدنا  ــــــــــــــــــــ( وهللا يخمد م ٔٗ) 

 تخريج النص : 

فقط (  ٕ. و  ٔ) البيت  ٕٔٓفقط ( , المطرب :   ٕو ٔ ) البيت ٕ٘, زاد المسافر :  ٜٜالمن باإلمامة : 
 البيت األول فقط  ٛٙفقط ( , رايات المبرزين :  ٕ, و  ٔ) البيت  ٖٙٛ, المعجب : 

 اختالف الروايات : 

 ( في المطرب و المعجب : ...................   ................... عمى جبلِ   ٔ) 

 ( في زاد المسافر : أنى استقّل بو أنى استقّر لو    .................فمم يزل  ٕ) 

 وفي المطرب : أنى استقل بو أنى استقر بو .....................فمم يزل      

 تقر بو أنى استقل بو    ................فمم يزل وفي المعجب : أنى اس   

 الشروح والتعميقات : 

 .( زمع : المضي في األمر والعزم عميو ) لسان العرب : مادة زمع ( ٓٔ) 

( المشفوه: رجل مشفوه: يسألو الناس كثيرًا, وماء مشفوه: كثير الشاربة, كذلك المال والطعام. ) لسان ٖٙ)
                العرب : مادة شفو(.
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 الطويل ()      قافية الميم [  ٕٓ] 

 قال مخاطبا أبا جعفر ابن سعيد وقد دعاه إلى الحضور عنده :

ه كلَّ قادمِ  ــــــــــــــــــــبما يتمّقى ج       نا  ( ركبت  إليك النيَر يا بحر فالقَ  ٔ)   ود 

  ذل الندى والمكارِمـــــــــإلى بولكن        دام وَىّزةٍ   ـــمن م ( بفيضٍ  ولكن ٕ) 

 ِعد ذكر حاتمِ  ومذ لحتَ  فينا لم ن          اتما  ــــ( وكّنا نسّمي قبل كونك ح ٖ) 

 ادي الغمائمِ  ــــــــــــم   تمغي أيفأيديي        خر السعد والعال  ( بآل سعيدٍ  يف ٗ) 

  ٜ٘ٔ/  ٗنفح الطيب : تخريج النص : 

 ( الطويل)      [ ٕٔ] 

 كتب إلي الوزير أبي جعفر بن سعيد معتذرا عن وشاية : 

 ن كبار الجرائمِ  ـــــــــــــــــــ( وال غروَ  أن تعفو وأنت ابن َمن غدا     تعّود عفوا ع ٔ) 

 ب الثنا بدعائمِ  ــــــــــــــــــــتشيَّد من كس            ( لكم آل عّمارٍ  بيوتٌ  رفيعةٌ   ٕ) 

 فو دون المكارم ــــــــــــــولن نقتنع بالع          ( إذا نحن أذنبنا رجونا ثوابكم     ٖ) 

ّنك فرع من أصول كريمةٍ    ٗ)   ير   الكمائمِ  ـــــــــــــــــــــغ وال تمد األزىارَ             ( وا 

ّنيَ  مظمومٌ  لزورٍ  سمعَتو   ٘)    ِمعفوَ  في زيِّ ظالال وقد جئت   أرجو           ( وا 

  ٜٗٔ/  ٗنفح الطيب : تخريج النص : 

 ) البسيط ( [  ٕٕ] 

ممِ        بَ  آنفيم    رْ ت  شاموا الّردى فأشم وا ال  (ٔ)  ولم يبالوا بما فييا من الشَّ

  ٖٕٓ/  ٗ نفح الطيب  تخريج النص :
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 [    ) مجزور الرمل ( ٖٕ] 

ْعَممْ ـــــــــــــبن   سّقني واأل فق ب ْردٌ   قال الوزير أبو جعفر ابن سعيد :    جوم الميل م 

  مْ و فّضيٌّ م درىـــــــــــــوى    وبساط النير منيا       فأجابو الشاعر ابن السّيد : 

  والشذا بالروض قد َنم ْ      ورواق الميل م ْرًخى               فقال أبو جعفر : 

  مى عقدٍ  م نّظم ْ ـــــــــٌر ع   ثو  نوالندى في الزىر م             فقال ابن السّيد : 

با جّرت عمى             فقال أبو جعفر:    مْ تِ  الط مى كفَّ ابن مريـــْيـ    مَ  والصَّ

 مْ  و تكمّ ــــــــــــــــــــنفحت في     مّما  ـــــــــــــــكان مبيوتا ف            فقال ابن السّيد : 

  وةَ  دينارٌ  ودرىم ْ ــــــــــــ       وكأّن الكأس والقيـ               فقال أبو جعفر : 

 مزمار ىيَّمْ  ـــعودَ  والـــــــ     وبدا الدف  يناغي الـ                فقال ابن السّيد : 

  ان م كَتم ْ ـــــــــقد ككلَّ ما         فأذاع األنسَ  مّنا               فقال أبو جعفر : 

 تورَ  لو كان ابن أدىمْ  ـــ    أي  عيشٍ  ييتك المسـ               فقال ابن السّيد :

 ن زمانٍ  قد تقدمْ  ــــــــــــــم      ىكذا العيش ودعني              فقال أبو جعفر : 

 بكؤوس البيض من دمْ     حين ال خمرٌ  سوى ما              فقال ابن السّيد : 

  ٜٛٔ/  ٗنفح الطيب :  : تخريج النص

 ) الكامل (       قافية الياء[  ٕٗ] 

 إال وقمت   : تنّدمي يمحوىا اليَ  إّني ما أتيت   جريمةً      ( مو  ٔ) 

 م أكن آتييا لبكريم عفوك    ( لوال الرجاء ونّيةٌ  لي ن طتيا      ٕ) 

 تخريج النص : 

  ٖ٘ٗ/  ٔ, بغية الوعاة :  ٜ٘ٗ/  ٔالتكممة لكتابي الموصول والصمة : و الذيل 
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 الخاتمة

 خرج البحث بجممة من النتائج أىميا :    

 يمتمك الشاعر ثقافةً  موسوعيةً  توّزعت بين الثقافة القرآنية , والمغوية , والنحوية , واألدبية .  -
ُيَعدُّ  ابن السّيد شاعراً  مّداحاً  استناداً  إلى ما تبقى من شعره إذ ُيَعدُّ شعر المديح االتجاه الطاغي  -

جادة .   عمى شعره , وقد كان فيو طويل النَفس , ذا قدرة , وا 
يمتمك الشاعر قدرةً  عمى النظم عمى البديية واالرتجال , يؤكد ىذه القدرة ما توافر لو من أبيات  -

 ة نظميا في إطار فن اإلجازة ُمجيزاً  بعض األبيات الشعرية لصديقو أبي جعفر ابن سعيد . شعري
أكدت ىذه الدراسة انطالقا من اإليمان بمبدأ الموضوعية في البحث العممي أنَّ إطالق لقب المص  -

يج في عمى الشاعر جاء استناداً  إلى إغارتو عمى أشعار الناس في صغره , والستمراره عمى ىذا الن
 مراحل مختمفة من حياتو . 

إنَّ لقب المص الذؼ ُأطمق عمى الشاعر لمسبب الذؼ أكده البحث ال يقمل من شاعرية ابن السّيد , وال  -
ّن ىذا المقب يفتح  اإلبداعيةينقص من المقدرة  في شعره , إذ أشاد بشاعريتو كثير ممَّن ترجموا لو , وا 

فراز المعاني التي ُسِبَق إلييا , والمعاني مجال البحث أمام اآلخرين لمتنقيب في ش عر ابن السّيد , وا 
 التي ىي من إبداعات الشاعر . 
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 مصادر البحث و مراجعو :

.دمحم أبو الفضل  ىـ ( , تح ٜٔٔبغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة , جالل الدين السيوطي ) ت  -
 .  ٜٗٙٔالحمبي وشركاه , مصر ,  , مطبعة عيسى البابي ٔالعباس , ج

 .  ٜٔٛٔدار العمم لمماليين , بيروت ,  , ٘تاريخ األدب العربي , د.عمر فّروخ , ج -

, دار الكتاب المصرؼ ,  ٔ.إبراىيم األبيارؼ, ج ىـ ( ,تحٛ٘ٙالتكممة لكتاب الصمة , ابن األّبار ) ت  -
 .  ٜٜٛٔ,  ٔالقاىرة , ط

ه ( , أعاد بناءه وعّمق عميو د. إحسان عباس , دار  ٛ٘ٙالقضاعي ) ت  تحفة القادم , ابن األّبار -
 . ٜٙٛٔ,  ٔالغرب اإلسالمي , لبنان , ط

د. دمحم عبد الرحمن الربيع , مكتبة  . ىـ ( , تح ٙٔٗديوان أبي الحسن عمي بن دمحم التيامي ) ت  -
 .  ٕٜٛٔ,  ٔالمعارف , الرياض , ط

.إحسان  د ىـ ( , تح. ٖٓٚالموصول والصمة , دمحم بن عبد الممك المراكشي ) ت الذيل والتكممة لكتابي  -
 .  ٕٕٔٓ,  ٔ, دار الغرب اإلسالمي , تونس , ط ٔعباس وآخريِن ,مج 

زين وغايات الُممّيزين , ابن سعيد ) ت   - د. دمحم رضوان الداية , دار طالس . ه ( , تح  ٘ٛٙرايات الُمبرَّ
 .  ٜٚٛٔ,  ٔ, ط

ه( , ٜٛ٘المسافر وغّرة محيا األدب السافر , أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي )تزاد  -
 ٓت(ٓتحقيق عبد القادر محداد , دار الرائد , بغداد )د

, منشورات وزارة د. دمحم مجيد السعيد  ي في عيدؼ المرابطين والموحدين ,الشعر األندلس -
 .  ٜٓٛٔالثقافة واإلعالم , بغداد , 

ه ( , قَدم لو عبد هللا العاليمي , إعداد و تصنيف يوسف  ٔٔٚلسان العرب المحيط , ابن منظور ) ت  -
 .  ٜٓٚٔخياط , و نديم مرعشمي , دار لسان العرب , بيروت , 

ه ( , تح إبراىيم اإلبيارؼ و آخريِن, دار العمم  ٖٖٙالمطرب من أشعار أىل المغرب , ابن دحية ) ت   -
 .  ٜٗ٘ٔ,  لمجميع , بيروت
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دمحم  . ىـ ( , تح ٚٗٙالمعجب في تمخيص أخبار المغرب , عبد الواحد المراكشي ) ت  -
 .  ٕٜٙٔسعيد العريان , 

.  د . ه( , تح ٘ٛٙالُمغرب في حمى المغرب , ستة مؤلفين من بني سعيد آخرىم عمي بن سعيد ) ت   -
 , ) د . ت ( .   ٗشوقي ضيف , دار المعارف بمصر , ط

.عبد اليادؼ التازؼ  .د ىـ ( , تح ٜٗ٘ن باإلمامة , عبد الممك بن صاحب الصالة ) ت الم -
 .  ٜٚٛٔ,  ٖسالمي , بيروت , طر الغرب اإل, دا
 د , تح . ٖه(, جٔٗٓٔدمحم المقرؼ)ت نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب , أحمد بن  -

 ٜٛٙٔ. إحسان عباس,  دار صادر , بيروت , 
أحمد  . ىـ ( , تح ٗٙٚ, صالح الدين خميل بن أيبك الصفدؼ ) ت  الوافي بالوفيات -

  .  ٕٓٓٓ,  ٔالتراث العربي , بيروت , ط , دار إحياء ٚ, ج األرنأووط و تركي مصطفى
 


