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 حممد بن عبادة القزاز

 شتيرن  .س
 د. عدنان محمد آل طعمةأ. م.  :ترجمة

 خالصـــة
حمم  بر عباد  القزا  مقالدة ك بهدا املس شدرذ اال لبدزي س. م.  د رين يف جملدة االند لس قبد  اك در مدر           
نصف قرن وق  مرت ك  ه ه ال قود اليو لة وم ترتجم اىل ال رببة عل  الرغم مر اهمب هدا وم  شدر البهدا    

االن لسبة والهمب ها  ا ع مر الواجد  ان اقدوم ب  ر بهدا لكدي     اح  مر الباح ني ال رب يف حق  ال  اسات 
  يل  علبها ال ا س ال ربي.

وصاح  املقالة   رين هدو اسد اذ ال  اسدات الشدرقبة يف جام دة اكسد و د وقد  اثدرى اجملدالت االو ببدة           
 اسداته تدصد    باحباثه يف حق  ال  اسات ال رببة.. ال رب ة املقا نة وكاندع د اسداته مدوعدة وحبدة وغالببدة د     

حوا االن لس واملغرب ال ربي. ونس يب  ان حنصر هد ه ال  اسدات يف املو دحات االن لسدبة، ومدر مجلدة       
 ه ه االحباث 

 تا  خ االدب ال ربي البهودي يف القرون الوسي   .0
 ( 0136املو ح االسباني ال ربي ) االن لس  .1
 ( 0131مو ح عربي بقواف اسبانبة ) االن لس  .7
 (  0151رببة ) اجمللة االسبانبة البهود ة   ر عربي بشروح ع .3
 (  0153خميوطات   ر ابي ال الء امل ري )او  انس  .5
 ( 0155ابر اطخيب  والص  ي )ا اببكا  .6
 (  0150ابر قزمان ) االن لس  .3
  0131اكس و د  –وله ك اب يف املو ح االن لسي  

 واحباث ايرى عر ال اطمبني وعالقاتهم م  او با.    
  وتدرك تالمد   ندابهني تداب وا ييواتده واكملدوا د اسداته وطموحاتده ومددهم االن          0135تويف سدة .

عد   اجللدبس وموانسدة الدو  ر، وحب ده حدوا حممد  بدر عبداد            –جون ال ي نشر ك اب ابر بشدرى  
؛ وه ا الو اح كان خم صا بامري املر دة حممد    0151القزا  فق  نشره يف جملة االن لس كما ذكر سدة 

كان القزا  ابر   اعر و اح يف عصر اليوائف ب ون مدا ع ل ائلة هلا تا  خ  –يب بر صمادح ال جب
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حضددا ي مرمددوذ هددي اسددر  بددر صددمادح صدداحبة االسدديوا البحددري املشددهو  يف البحددر االبددبض    
 امل وسط.

وق  ذكره ج  مؤ يي االدب، وهم   كرون اعالم املو حات م   ابر سداء امللك يف دا  اليرا ، وابر 
جددبش ال و ددبح والصدد  ي يف تو ددب  ال و ددبح وايددر ر غددريه. وكددان اوا مددر ا ددا  البدده مددر    اطخيبدد  يف

وتاب ده يف ذلدك ابدر يلد ون يف      –االن لسبني ابدر سد ب  الغرنداطي يف ك ابدده. املق يدف مدر ا اهدري اليدرف         
 عبداا  املق مة، قاا ابر س ب : وق  ذكر االعلم البيلبوسي انه مس  ابا بكر بر  هر  قوا: كد  الو داحني  

 عل  عباد  القزا  فبما ات   له مر قوله:
 مسك  دم   –غصر نقا  -مشس ضح    –ب  ال 

 مدددا انددددم  –مدددا او قددددا  –مدددا اوضحددددا  –مدددا اتددددم 
 قددد  حدددرم  –قددد  عشقددددا   –مدددر حملددددا   –ال جددددرم 

 

و عموا انه م  سب  عباد  و اح مر م اصر ه ال  ر كدانوا يف  مدر اليوائددف. هد ا هدو الشداعر الد ي        
  أ ع ان اق مه للقا   ال ربي والباح  يف حق  املو حات.

 حممد بن عبادة القزاز
اع  كات  ه ا البح  د اسة حوا املو ح األن لسي وق  قر  ان  ضم مجبد  الدصدوص الشد ر ة الدي     

 .وصلع إلبدا يف ال رت  األن لسبة مر ه ا اللون األدبي
ني األن لسبني م روفا وال ي أعي  امسه عدوانا هل ه لكر مبا ان امل لومات الشتصبة ألح  ابر  الو اح

فان ب ض املو دحات الدي تبد و وقد  نسدبع       ؛واألك ر مر ه ا ،ال  اسة فانها تق م ص وبات لبسع قلبلة
وقد  بد ا مداسدبا ان نهبد،      0.ييا ل شابه األمساء اىل ) عباد  بر ماء السماء ( وهو اسد اذ كدبري يف ذات ال در   

ولو ان احل  املقرتح ال  ص  إىل  قني  ؛املشاك  امل  لقة بالو اح كما سب ضح فبما ب  مقاال ياصا ل وضبح 
 .ميل  لكر م  ه ا كما  ب و أك ر قبوال مر أي ح   ير مر الدظر ات الي سد رضها فبما ب  

 .مراجعة النصوص الببلوغرافية
 :املشكلة الببلوغرافبة الي ل  دا تيرح املشكلة ال البة 

صدداد  املت ل ددة عددر  ددت  م لددوم هددو ) حممدد  بددر عبدداد  القددزا  ( كواحدد  مددر أصددحاب     ت حدد ث امل
املو حات ببدما    مص   ر  ير ر   كران عباد  القزا  س و اح س او مؤلف ل ر املو حات فه  هو ن س 

بده  الشت  أو انهما  تصان خم ل ان    باليب  وملا تق م  ب و ان احل  ال اني أك ر قبدوال وهدو الد ي ايد      
اع مادا عل  مصاد  ع   ان ت كر عباد  القزا  ببدما ت كر مصاد  ايرى حمم  بر عباد  القزا  وان الصواب 

واألك ر مر ه ا ان  كون مدر اليبب دي االسد  الا ان     .مديقبا ان نس د ج بانهما عبا   عر  تصني خم ل ني
 .ال اني مر الشتصني يف ه ه امل ضلة هو ابر األوا

                                                
 شري الكات  اىل ماو د مر مو حات مدسوبة اىل عباد  ب ال مر حمم  بر عباد  وهي اصال قبلدع يف   -0

املر ة وه ا   ين ان قائلدها هدو حممد  بدر عبداد  ولدبس عبداد  ومدا بدني االثددني           صاح  امل  صم بر صمادح 
 .املرتجم .نصف قرن تقر با
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هداك أسباب هلدا ضدوابط ختد م الدظر دة ال انبدة والدي تسدمح باالسد د اج مدر ان           ،ه اوعل  الرغم مر 
عباد  القزا  جاء ييا ب ال مر حمم  بدر عبداد  القدزا  والد ي ن رفده عدر احد ي هداتني الشتصدب ني اللد ني           

 .فرضداهما وعر الشتصبة االيرى ت  ل  يف الواق  بشتصبة واح   فقط
 لوحب  الد ي حبد  قضدبة عبداد  بشدك  دقبد  جد ا قد  غدري  أ ده علد             كان ما تر ها متان الكات  ا

 :51ال وام حبدما ك   د اس ه للمو حات هك ا يف الص حة 
و د  عكدس ذلدك يف الصد حة      ؛س ان حمم  بر عباد  كان كوال ه عباد  واح ا مر أصحاب املو دحات 

  ؛7القائمة املهمة البر عسكر  انه مر املالحظ ج ا ان عباد  ق  ح ف امسه مر :و قوا 1فما ب  ها  11
 ؛وتس مر ح   حمم  بر عباد  القزا  دون ان تد كر اسدم األب   ،وه ه القائمة تب أ ب باد  بر ماء السماء

 ؛ومر ال سري ج ا ان نقر  اع با  حمم  بر عباد  ه ا هو عباد  بر حمم  األقرع ال ي هدو ال الد  يف القائمدة   
وان ال شدابه يف اسدم عبداد      3و عباد  القدزا  الد ي او ده ابدر يلد ون     وم د  ه ا علبدا ت ر ف عباد  ه ا ه

ف بداد    .اطخاص ب    أمساء مر اصحاب املو حات هو السب  و اء مشدكلة الغمدو  الدي  صد   حلدها     
 . كون ل باد  وامنا ال بر عباد  وابر عباد  القزا  ال ؛القزا  ال ي ذكره ابر يل ون

مر ك اب ها متان  دق  مر  51امل  لقة بالص حة  135ات يف الص حة وم  ه ا فان اليب ات وال صحبح
 :ويف هامش الص حة امل كو     بع  جر  الدس  اطخاصة ؛ك اب أيبا  امللوك

 عباد  بر حمم   <حمم  بر عباد   <عباد  القزا  
ق  هدي  ويف احلقبقدة فدان قبمدة أيبدا  كشداه  مسد        .عبداد  بدر حممد     :انظدر  .013كما  ؤك  ه ا الدرقم  

 .ومر احمل م  انه نق  مر اطخر    ؛ سري 
        قدم   11ومر هدا نس د ج بان األ تاص ال الثة كما  ب و  كوندوا خمد ل ني عكدس مدا قبد  يف الصد حة 

016. 
  وعل  ك  حاا فانه ما  زاا غر با بان االك ر ق ما يف ال ائلة ق  ح ف يف املصاد  الق مية وامل  م   كما

كما سدرى فان املواد احل   ة الي اس ي دا احلصوا علبها البوم حب  م   رفهدا  و ؛هو يف أيبا  امللوك
 .ح  املسالة بشك  قاط  ولو ب ون سح  أي ببان ميكر ها متان  جحع ك ة املبزان يف االجتاه اآلير

و كدون مدر املداسد  أوال مراج دة كد  املداد  الدي بدني          .وألج  ان تبق  م لوماتدا واضحة بشك  جبد  
تشري ب اتها أي  دا وامل  لقة بد ) حمم  بر عباد  القزا  ( واملاد  مبجملها هي ج  ر  بالوثوذ بها كما انها الأ   

 5 .ص وبة ياصة
  .( 717 – 1111 :1/0 ؛-0171ال يري  البر بسام ) طب ة القاهر  

 .بالشاعر والكات  هو املص   األك ر ق ما بني أ   دا وامل  ل  ؛ ش م  عل  ترمجة حمم نا ه ا

                                                
2 Das Arabiske storpengedich – Das muwassah. Weimar 0613  

 تو ب   ال و بح.  -الص  ي   -  ين   -7
؛ ان  اي ابر يل ون مق بس كله مر ابر س ب  يف املق يف اذ  قوا: ك  الو احني 563: 0ال رب  -3

 عباا عل  عباد  القزا  فبما ات   له مر قوله: 
  0136دا  ال قافة بريوت  – 613: 0/1طب ة احسان عباس: ذ  -5
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 :عنوانــه
تشري السيو  األوىل إىل  هرته  / عب  اهلل حمم  بر عباد  وامل روف بابر القزا  ابي فص  يف ذكر األد  

 علد  مر مشاهري األدباء والش راء وكانع لشهرته الي اك سبها ت ود إىل إقباا الداس  –كداظم للمو حات 
 .ا ج ا بني األن لسبنيح ظ   ره ونظمه للمو حات هو لون أدبي كان  ائ 

        حبد  أو دندا    ؛يف الدصوص املت ا   عر عباد  بر ماء السدماء والدي نالدع نصدببا كدبريا يف هد ا اجلدزء
أمساء الش راء ال  ر بر وا يف ه ا اللون األدبي كان ابر القزا  هدو الشدت  الد ي حظدي مبكاندة اكدرب       

يف الغالد  مد وا، كمدا كدان اسدلوبه يف      وكاندع أك در مو دحاته     ؛ممر اس ت موا ال ر األدبدي املد كو   
 ال  بري ال ي اس ت مه يف مو حاته ت بع ت وقه و  افب ه.

 .6لكر تلك االو ان تق  يا ج موضوع ه ا الك اب 
ببدما  سمبه ابر يامتة  ؛فان بسام   كر ابر القزا  ؛فاملصاد  الي ل  دا خت لف حوا القزا  أو ابر القزا 

مدر   ال  دا فان األوا هو اقرب للواق  يف تأكب  ذلك ثم أو د ابر بسام س ة عشدر بب د  واحلقبقة الي  ؛بالقزا 
فبها بالدصر ال ظبم  وق  كان يصصها للم  م  بر عباد صاح  ا ببلبة مهدئا إ اه .قصب   البر عباد  القزا 

ياع الوصدوا  القصدب   تشدري اىل انده ) الشداعر ( اسد       .3هدد   331 جد  سددة    01ة مر  دوم اجلم دة   يف الزالق
بكددر   مددري اال ددببلي بواسددية احدد  األفددراد املقددربني مددر القصددر وحا ددبة امل  مدد  وهددو ال ددام ال لكددي أبددو ل

والني وق  د ج ابر بسام ن  الرسالة يف موض   ير مر ال يري  يف اجلزء املتيوط مر الك اب ) اجلدزء  اطخ
 .ال ال  (

ابر ون هم مر ن  الرسالة ان  ،6القصب   فبما ب   املؤلف الربتغالي األص  ق  أضاف أبباتا ايرى مر 
كما  ضبف ابر بسام قي ة   ر ة البر عباد  القزا   ؛ر ابر اطخوالني ن سهبسام ق   وى القصب   مبا ر  ع

 .3يف م ح اح  أفراد عائلة ) بدو عب  احلمب  ( األببات  قم 
راذ ( يد ع مدر   ) قد  نه هجا  جدال  يدر  وا .3ومقيوعة   ر ة يف  ج  امسه ) ابو عامر ( األببات  قم 

ومقيوعة   ر ة ايدرى   ؛5وبب ان يف م ح الو  ر عب  ال ز ز القصب    قم  .6القصب    قم  –قب   وج ه 
 :1ي يف ن دح اليبد    املقدر  سدد كر احلكا دة الدي أو دهدا     اوأيدري .00مر بب ني  صف فبها جرا م وقد ا  قدم   

وقد  و دت أ ضدا يف    ؛07  القز  وابر القابلة السبي  قم وهي مساجلة   ر ة بني ابر عباد .317 ؛301
 .ال يري  القسم املتيوط

                                                
 اا ابر بسام:ق -6

مر مشاهري االدباء والش راء؛ او اك ر ما ذكر امسه وح ظ نظمه يف او ان املو حات الي ك ر اس  ماهلا 
عد  اه  االن لس. وق  ذكر فبما ايرتت يف ه ا االسدم مدر ايبدا  عبداد  بدر مداء السدماء مدر بدرع يف هد ه           

واا ذلك اليرا  و قم د باجه ووض  ثاجة؛ االو ان مر الش راء وه ا الرج  ابر القزا ؛ ممر نسج عل  مد
وكالمه نا ا يف امل  ح؛ فاما ال اظه يف ال و بح فشاه   له بدال رب ز والشد وف؛ وتلدك االعدا  ض يا جدة      

 . 711 – 111املص    –عر ه ا ال صدبف وه ا هو ن   الكات  وق  ترمجه عر االص  
قلدم لب دي بددرو فدصداا؛ وكد لك صد ة جز ددر        الفدة يف دائدر  امل ددا ف االسدالمبة. ب    –انظدر مداد     -3

 .017االن لس مر الرو  امل يا  ص 
 (. 0انظر القصب    قم )  -6
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 ابن احلاج املعافري 
وو ثدا مؤلف  ير عر الشداعر ابدر القدزا  م اصدره ابدو احلسدر ج  در بدر إبدراهبم بدر احلداج امل دافري             

  لقدة مبحمد  بدر عبداد      لكدر ال قدر  امل   ؛ان ه ا الك اب م  ص  إلبددا  1حمك الش ر  :صاح  ك اب عدوانه
والرتمجدة مدقولدة عدر ك داب ابدر يامتدة        ؛كانع ق  جاءت يف ن  ابر يامتة الد ي تدرجم للشداعر املد كو     

 .والك اب ضائ  أ ضا ؛ن سه
 .1:153 .0171طب ة القاهر   –اال ان ه ا الد  جاء يف ك اب  ير هو أ ها  الر ا  س للمقري 

 وي عل  أ ة م لومدات م صدلة عدر حبدا  الشداعر بد  اق صدر        و هو انه ال :ويالصة ك اب حمك الش ر
و  ره مرجت  كل ه بده امل  صدم )    .(07( و قم )1مقيوع ان فقط  قم ) .عل  إ راد ع   أببات البر عباد 

 .(03وثالثة أببات  يل  فبها ه  ة مر األمري امل كو   قم ) .بر صمادح (

 :أبو الصلت امية ) الداني (
ان الدد  الد ي أو ده عمداد الد  ر ) االصد هاني (       :أ ضا االفرتا  ال ي  قدوا  هدالك اسباب مؤك  

لشاعرنا يف اطخر     دقله عر م اصر ثال  أك ر  بابا مر ابر القزا  هو أبو الصلع امبة ابر الصلع )  اج  
( وان جمموعددة الدصددوص الددي يصصددع ل بدداد  يف ك دداب اطخر دد    باالملانبددة  661: 0ملحدد  –بروكلمددان 

 .ص  ها ك اب احل  قة لليبب  واألد   امل روفم

Cat. Cad. I.Bib. Acad. Lugluno. Batavae  I. 482-482    10  

    11 284 – 1 :283فهرس خمطوطات مكتبة جامعة ليدن 
       يف الص حات القلبلة املت ا   ول ي نستة مصو   مدها    ان ك داب حل  قدة مد كو  يف أمداكر خم ل دة

 –عبد  اهلل ابدر الشدر ة     ؛ظ 05 رد يف األيبدا  م لومدات حدوا س ابدر الرفداء س و قدة       مر اطخر    فم ال 
واجلزءان األولبان مر األيبا  امل كو   هما الل ان  ؛5والسمبسر و قة  ؛06ابر البزا  و قة  ؛املص  

 وسد ح ث فبما ب   عر حم وى ذلك ال ص . ؛  ب ان مبا ر  اطخرب ال ي   ح ث عر عباد  بر حمم 

 :بن سعد اخلريا
لكدها مهمة البر س   اطخري الدصف ال اني مر القرن ال داني عشدر املدبالدي    فقر  خم صر   يف حو تدا أ ضا

وهو مؤلف ياص باملو حات وعدوانه نزهة األن س و وضة ال انس يف تو بح أهد    ؛السادس اهلجري –
 .االن لس

ووفقدا ملدا    16حت دة القدادم  قدم     663 :0ا طب دة كدود ر   –تكملة  –وحوا ه ا املؤلف  اج  ابر اآلبا  
 .13 :0املك بة ال رببة يف االوسكو  اا  –ذكره الغز ري 

                                                
املك بددة ال رببددة  – 606 قددم  –طب ددة كددود را  –بغبددة امللدد مس  –عددر هدد ا املؤلددف انظددر: الضدديب   -1

 االسبانبة اجملل  ال ال .
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ونق   ير حوا مو حة البر سد   اطخدري    .331 ،316 ؛111 :1 ،113 :0 :ن ح اليب  :ريواملق
  اجد  بهد ا اطخصدوص    .  ه يف تو ب  ال و بح للص  ي والك اب ق   اع امسه ييا ونس  البر عسكر

 .103ص  ؛0131 – 03جملة األن لس اجملل  
      يف د اسي حوا الك اب سأحاوا إثبات ان املص   الرئبسي ال ي اس  اد مده الصد  ي هدو ك داب ابدر

اطخري بال ات. و  ود ال ض  البر يامتة البددة يف احلالدة هد ه يف ح دظ ال قدر  اطخاصدة الدي تشدري إىل مدا          
  لي:

 :العباديون ثالثة من ذرية عبادة
بر حمم  بر عباد  بر ماء السماء بر افلح بر احلسني بر س ب   01ابر ماء السماء   ين عباد  بر عب  اهلل 

 .بر عباد  07بر قبس بر س   
  .وحمم  بر عباد  القزا  .وعباد  بر حمم  بر عباد  األقرع

 .157 :1أ ها  الر ا   : اج 

 :عماد الدين االصفهاني
ير  ته عر  اعرنا  د ال  ر االص هاني ال ي   ح ث يفص   مشرقي هو عمايف نها ة القرن ذاته ل  دا م

األوىل نقلها كما ذكرندا عدر ك داب احل  قدة البدي الصدلع ) الد اني ( وال انبدة مدر           :حب  أو د له قصب تني
بدي  عر 7770 قدم   –ويف ال قر  ال البة الي نقلدا مر خميوطة بدا  س املك بدة املركز دة     .القالئ  لل  ح ياقان

 –ال انبدة   –أبو عب  اهلل حمم  بر عباد  القزا  قاا مادحا ابر صمادح وق  مدزج الدسدب  باملد  ح     :05و قة 
كما  ئبع يف قالئ  ال قبان أ ضا قصب   ل باد  قاهلا يف امل  م  مبداسبة م ركة اجلم ة والي مر  7 قم  –ن ا 

- :وقولوا ،يصائصها ال البة هي م رف بها غالبا - -.  
ثم   اب  عماد ال  ر و  يي يربا ببوغرافبدا عدر عبداد  بدر حممد  بدر عبداد          06 – 05األببات  :0  قم

 :القزا  ال ي   كر عده بب ني مر الش ر
اذ اسدد ي ع احلصددوا علدد  نسددتة مصددو       . جددو ج. فاجدد ا. علدد  مجبلدده  وهدددا علددي ان ا ددكر ام  

 .بالص حات امل  لقة به ه القضبة
ن الل ان اس ي ع احلصوا علبها ل باد  بر حمم  بر عباد  وهمدا بصدو تهما   وه ان البب ان هما الوحب ا

 :ال البة
 ال ددددددد ح هدددددددالا طدددددددال    امندددددددا

 يدددددد ه مشددددددس ولبدددددد   دددددد ره  
 

 
 الح مددددددددددددر أ  ا ه يف فلددددددددددددك 
 مدددر  أى الشدددمس بددد ت يف حلدددك

 

الن مص   ر خم ل ني   كراه وكما  ب و فدان احد هما   ما بر حمم  تقر  بشك   –ان  تصبة عباد  ه ه 
 .ق  عر اآليرمس 

                                                
س   بر عباد  اطخز جي اح  صحابة  سوا اهلل ) ص ( امل روفني ج ا.  اج  بشانه دائر  امل ا ف  -01

فبه نسبة الكام   167اء السماء  دح   مده. ذكره ابر  بشكواا * الص حة  قم االسالمبة. وان عباد  بر م
ال ي ا لف فقط ب  صبالت جزئبة عما ذكره س   اطخري واصله مر طبقات الش راء البر ال رضي. واملقري 

0 :063. 
ر مداء  عد ما ب ا الص  ي قائم ه باصحاب املو حات يف ك ابه تو ب  ال و بح ب ا بامساء عباد  ب -07

 السماء 
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ومبا أن األيري ابر س   اطخري ق  ايد  عدده الصد  ي بد ون  دك قد         ر س   اطخريابو الصلع ال اني واب
مر هدا نس د ج ان اللق     ل  ب باد  بدر حممد  ذاتده ببدمدا األمدر       .عني امسه عل  انه عباد  بر حمم  االقرع

ب ون  ك ه  ان   بد  سدل ه وفقدا     –با  امللوك اي >عماد ال  ر  >ابو الصلع  >امل  ل  يف عباد  القزا  
 ل و ي ال باد ون     

Loci de Abbadid , 1 pg 448  

Warner  611يف أيبا  امللوك خميوطة لب ن جمموعة وا نر ص     

ول باد  بر حمم  بدر عبداد  القدزا      ؛   ترمج ني قصريتني إح اهما ألبي عب  اهلل حمم  بر عباد  القزا 
ومص  هما بد ون  دك    – 03 عل  ال والي مر املتيوطة 167والص حة  161 ني يف الص حة وكال الرتمج

وب ون     ان اصلهما مر اطخر    أ ضا ولكر يف ال هرس ويف ها متان الص حات  331 :1ن ح  ،اطخر   
 .إىل عباد  بر ماء السماء ييأو ب و انهما نسبع  11 – 61

 ابن خامتة 
وابر يامتة ه ا طببد  و داعر    .بر يامتة وال ي ق  ا رنا إلبه مرات ع    ن كر اآلن ال ص  الكام  ال

اف ك ابا حوا م  د ده األم مسداه س مز دة     ؛م0761 -هد 331م روف مر أه  مرسبة كانع وفاته حوالي 
ب ض الدصوص واإل  دادات ال رضدبة والدي نسد  ا      هونس يب  ان حنكم علبه وفقا ملا و دت عد 05املر ة س 

فهدو إذن   ؛وماتدا وق  كان اح  الك   األساسدبة كبقبدة املصداد  الكد ري  الدي ت دداوا املد ن ال رببدة        مدها م ل
م جم ببوغرايف عدر االعدالم والرجداا املشدهو  ر الد  ر ولد وا يف هد ه امل  ددة او كاندع لد  هم عالقدة مدا             

  .باملر ة

  :هكذا يبدا النص
كددان مصدد   األدبدداء  .ا  واحسددبه مددر أهدد  مالقددةو  ددرف بدالقز  –ابددو بكددر  –س حممد  بددر عبدداد  و كددد   

ومشاهري الش راء االلباء وممر له باع فسبح يف طر قة ال و بح ح   طا  امسه يف ك  ميا  وا  هر بها نظمه 

                                                
 مر امليبوع  037، 030و.ص   -03
  155 – 151: 1 اج  املقري: ا ها  الر ا   -05

 – 0:17وا هدا  الر دا     011: 0خم دا ات   –وال دوان الكام  وفقا ملا و د يف املقدري: ن دح اليبد     
ظدر ابدر عربدي    ، ان536: 0وهو ا ضا مد كو  يف ن دح اليبد      –مز ة املر ة عل  غريها مر البالد االن لسبة 

- -  ، 7 – 3 – 711: 1؛ 11؛ 0 716 - 715: 1؛ ا ها  الر ا  يف ايبا  عبا   -
؛ ابددر ال ربددي: الك دداب ذاتدده قدد  اسدد ت م 55 – 53: 7، ابددر احلكددبم 736 – 735: 1ابددر مخددبس 

؛ 03 1 70 711، و د كره يف الدرقم   0176طب دة علدو     –البر القاضي  –بشك  واس  يف د   احلجاا 
(  66: 0؛ املصد   املد كو  سدابقا    006) و د اسم الك اب يف ترمجة ابدر يامتدة  قدم     515الرقم مر دة يف 

  0131املرتجم طب ة حمم  االمح ي ابو الدو . القاهر : 
ذكره ابر يامتة يف مرثبة ) ب ال مر مز  ة (  –م  انه   كر يف كل ا املرتني  رد عد  الدا ر ) احملق  ( عبا   

 ، ايو ابي ال باس صاح  املر ة ب ال مر صاح  املز ة.506الرقم بد س ال ي هو يف 
؛ 063؛ ابدر  د ب    050وابر يامتة   كر ا ضا كمرج  م  انه م  د كر عددوان أي ك داب يف اال قدام     

 .177؛ ابر جابر 513؛ ابر احلكبم 517؛ افرسوني 501، ابر بشرى 5امح  بر قاسم 
 و مبا هداك فقرات ضاعع مر   ي   
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هدم الد  ر نهجدوا     ؛وه ه الير قة مر خمرتعات أه  األن لس ومب د عا تهدم األيداذ  بداألن س     .أي ا  ها 
 سببلها ووض وا حمصوهلا س

وب د ه ند  ابدر سد ب  يف ك ابده س املق يدف س        ؛دا  دق  ابر يامتة عبا   ابر بسام حوا أصد  املو دح  وه
 06حوا ن س الغر  

 :والبر س   اطخري امل كو  سابقا  س مر الد  يف ال  ر ف بالو اح قائال
عة مل ئم وعق  مب د  البالغة والربا ؛حمم  بر عباد  كان اح    راء امل  صم فو حه مدها ك  د  مد ظم

 :ومر أظرف ما وق  له يف امل  ح مر ال و بح مو ح ه الي اوهلا
 حتع اللمم  ق ود البان كم يف  
 عواطي  مر امحر  

ومر أظرف ما وق  له يالهلا مر حسر االل ئدام وسدهولة الدظدام مدا  دد   وجدود م لده يف مد دو  الكدالم          
 :وذلك يف إح ى مراكزها حب   قوا

  قلب  امل  له اضح  قاد ا  ملا غ ا 
 ق لع مر الذن  له   ا حاكما حائرا  
 ظلما وم سيوت باهلبمان  
  اساطي  تس بصري  
 اذا حكم  يف سيو  الرمحر  
 واطخاطي  بني الربي  

 :وارج مر ه ه املو حة عل  قوله
    دم وق ما املح املهرجان  
 للواطي  كال درب  
 وامل  صم  وال لك كال قبان  
  الشاطي يف بال سكر  

 :ثم  س مر ب  ها ابر يامتة قائال
 –حمدك الشد ر    –ومر   ره ما انش ه األد   أبو امح  ج  ر بر إبدراهبم بدر احلداج امل دافري يف ك ابده      

 :ونسبه إلبه
 ذاتك فردي انع يف اضل ي  اودع فؤادي حرقا اودع  
 انع مبا ترمي مصاب م ي  وا م بسهام اللحظ او ك ها  
 مسكده يف ذلك املوض   انع ال ي موق ها قليب و 

 املقري 
ابدر عبد  اهلل حممد  بدر      :اي أي ها مر مصد   جمهدوا قدا   نق  املقري احلكا ة ال البة ال 03يف ن ح اليب  

 :عباد  الو اح انش  امل  صم بر صمادح قصب ته الي  قوا فبها

                                                
 .0136غرناطة  –م      –فما ب  ها  01: 07جملة االن لس  –  عب  ال ز ز االهواني  اج -06

 

 (  0166بريوت. دا  صاد   –. طب ة احسان عباس 301 – 300: 7)  161 – 131: 1 -03
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 ويف ا ضهم اصلي وعبشي ومول ي     ولو م اكر عب ا الا صمادح 
 ويف ظلهم امسي واضحي واغ  ي    لي اال البهم ترح   ملا كان

بد ،  بد  أندع احلدر ال ال     ، دا ابدر عبداد  مدا أنصد داك      :وقاا لده  ؛فا تاح ابر صمادح ب لك ك ريا
 :ةتانا عب كم كما قاا ابر نبافا رح لدا يف املك، فقاا 

  06ترك ين اصح  ال نبا بال ام     م  ب  جودك لي  بئا ا مله 
اذا كددع تبحد  عدر  جداا فم د  هد ا        : ع امل  صم إىل ابده الواث  وي وولي عه ه وقاا لها ال عد ه

لبك واف   م ه ما تق ضبه وصبي به ونبهين البه ك  الوقع س فأقام ن ميا لولي ال ه  امل كو  س وبهد ا  إضمه 
 .تب أحتوا ابر عباد  مر أمري إىل أمري وعل   رف امللك وو   ه نظم مو حاته ك لك الي 

 حتع اللمم  كم يف ق ود البان  
 عواطي  مر اقمر  
 م   ال دم  بامن  وجدان  
 لل اطي  م تدربي  

  771 :1يف عبا   ايرى  ،1-0 :0يف  قم ال قر  
يف طب دة إحسدان     6ها ابر بسدام مؤلدف الد يري   قدم     أ ضا قصب ته البر عباد  مادحا فب –  كر املقري 

 .311 :7عباس 

 :ابن سعيدول  ابن سناء امل
املو حات اطخمسة الي سدو د نصوصها فبما ب د  توجد  كاملدة يف دا  اليدرا  البدر سدداء امللدك األوىل        

اذ ان بد ا  ها مد كو   كمدا  ئبددا يف      ؛مدها أد جع ب ون اسم صداحبها وهدي بد ون  دك تدسد  إىل عبداد       
 .وع   اببات مدها و دت عد  ابر يامتة ؛املقري

  01سبع بصراحة إىل حمم  بر عباد  القزا  ويف كال الدصني أن
ومر اليبب ي انها ت ضمر ب   املقي  الغزلي وص ا للمهرجان البحري الد ي   ،وان املو حة كانع مم  ة

 .حز ران 13وامل روف مبهرجان الصبف  ؛اقبم يف يلبج املر ة
ع  مر قب  أمري دانبدة كمدا ان   يف مهرجان مشابه ا 11واللغة م شابهة متاما للقصب   الي نظمها ابر اللبانة 

 .ال صو ر الش ري مشابه أ ضا
وه ا ال قلب  احد  ظ بده    .وكما هو م روف فان املر ة أصبحع القاع   البحر ة الرئبسبة للتالفة األمو ة

وكان امل  صم مي لك اسيوال مهما وكان مول ا به وود ثدا ابدر احلد اد عدر مراكبده يف قصدب          ؛بدو صمادح
 10سما مدها  وى املقري ق

                                                
 116: 0فما ب  ها ( والببع يف د وان ابر نباتدة السد  ي    300: 7الد  يف طب ة احسان عباس  -06

 املرتجم.
اضح ان اس شهاد املقري به ه املو حة م  كر مس قال وامنا عرفع ه ه املو حة عدد  ابدر   مر الو -01

 يامتة مر قب .
كما ذكرهدا هددري بدريس يف ك ابده      013 اج  عب  الواح  املراكشي ) امل ج  ( طب ة دو ي ص  -11

     105الش ر االن لسي ح   القرن احلادي عشر  ص 
Poese andulouse  
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 :املوشحات الثانية والثالثة
و دت فقط  عد  ابر سداء امللك مدسوبة إىل عباد  وق  فهم ها متان ان عبا   عباد  ت ين عبداد  بدر مداء    

فبهما امل  صم  حاذ ان كل بهما مي  .حمظ ناتج عر قراء  سر  ة ج اييأ  و ب و مر الواضح ان  أ ه .السماء
 .ناظمها هو  اعر مر بالطه ولبس ابر ماء السماء ال ي هو أق م مده بكد ري  بر صمادح هل ا ه  ان  كون

فاملو حة ال انبة ميكر ان ت يبدا تا اا دقبقا فان الشاعر أثد  عل  الصلح ك ريا وال ي عق  بني امل  صم بدر  
أقدام االثددان    صمادح وامل  م  بر عباد أمري ا ببلبة وق  كانا   بشان يف جو مشحون بال  او  والبغضاء فقد  

فقد  اج مد  االثددان     ؛وجمب،  وسف بر ثا  ني مر جهدة ايدرى   ؛السالم ببدهما إ اء اطخير املسبحي القادم
هد ا   دين   . أسابب  م  البة عل  ح ود مملك بهما قب  ذهاب امل  م  إىل مراكش ب رت  قصدري  لد عو   وسدف   

  11هد  331عام 

 :أما املوشحة الثالثة
م  بر صمادح وامللق  بالواث  و ب و انه لق  ثان كان ومله باإلضافة إىل لقبه فهي عبا   عر م  ح حمل

 17امل روف وهو امل  صم 

 :املوشحة الرابعة
وابر سداء امللك  دسبها إىل عباد  أ ضا وهل ا نس يب  ان نق   بان  ؛حت وي عل  أ ة تلمبحات تا ابة ال

وم  ذلك فان ابر سداء امللدك م  كدر الوحبد  ممدر      .رىناظمها هو ن سه ال ي نظم املو حات ال الثة االي
 ؛املق يف مدر أ اهدري اليدرف    –بر س ب  يف ال ص  اطخاص ال ي عق ه للمو حات يف ك ابة اذكروا عبا   

 قوا إن أوا مر بدر  يف هد ا اللدون ب د  االثددني أي ب د         ؛711 :7وال ي نق  ابر يل ون عده يف املق مة 
البيلبوسدي أنده    وق  ذكر األعلم ؛باد  القزا   اعر امل  صم بر صمادح أمري املر ةمق م وابر عب   به هو ع

مشدس ضدح     –بد   ال   :عبداد  القدزا  يف قولده   علد   كد  الو داحني عبداا     :بدر  هدر  قدوا   امس  أبا بكر 
 ........ ا  .13

  بداد  ان   زعم انه م  س ي  أي و اح مدر امل اصدر ر ل    06 – 06الو قة  –وان املو حة اطخامسة
 .   وذ علبه

                                                                                                                                
نقدال عدر    105؛ د. هدري بريس املصد   السداب  ص   351 – 356: 1املت ا ات  –ن ح اليب   -10

 .33قالئ  ال قبان ص 
يف ال قر  االوىل  قوا: مر املالحظ ان ابر سداء امللدك الد ي    17، 11املص   امل كو  سابقا ص  -11

 710: 7 الدي نسدبها ابدر يلد ون     5عا  قب  ابر يل ون مبائي سدة م   كر اسم صاح  املو حة  قم 
ظ وما 13اىل عباد  بر القزا ، وه ا  ظهر يف الوقع ن سه ان عباد  ال ي و دت عده مو ح ان يف الو قات 

 ظ وماب  ها هي لشت  واح    ين عباد  بر ماء السماء.31ظ و 71ب  ها؛ 
  166: 0احباث  -. ودو ي 16 – 15طب ة دو ي ص  –امل ج   – اج  املراكشي  -17
، ال با   هدا غر بة الن ال قرات السدابقة ا دا ات اىل   066 – 063: 7ببان  –  اج  ابر ع ا ي -13

حوا  دا  بني امل  صم وولي عه ه الواث      ان عبا   املقري كان فبها لبس كما  قوا   رين: فمر احمل م  
ة قبلدع يف  انه عد ما ذكر عبا   ابر عباد  ق  نظم املو حات مل ح امل  صدم والواثد  اع قد  ييدا ان املو دح     

 الواث  و    امل  صم وانها ق  ضاعع فبما ب   م ح فبها وب . املرتجم.
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 :بيانات املشكلة
داء امللك وابر س ب  أك ا وجود و اح امسه عباد  بر القدزا  الد ي هدو حممد  بدر      كما  الحظ ان ابر س

 فه  م د  عباد  انه  ت  خم لف عر ابر عباد     .عباد  القزا  عا  يف بالط امل  صم صاح  املر ة
  ؟ ه ا احلد  ال داني  بد و أك در وضدوحا إذا م تكدر ت رتضده        وه  ان ابر عباد  ه  ان    رب ابر ل باد

مدر بصدمع    .فكبف   ق  يف الواق  ان ابر بسام عدد ما يصد  فصدال حملمد  بدر عبداد        ؛ص وبات      
 .عل  أببه عباد  عد ما ع  ه ا  اعرا مهما وفقا ملا وصلدا مر املو حات املدسوبة إلبه

مؤل ي املو حات املدسوبة ل باد  ) بر ماء السماء ( وذكر مكانده  ملاذا ح ف ابر س   اطخري امسه مر بني 
 اسم ابده حمم  بر عباد    ؟  وأيريا أضف إىل ذلك  بشك  عام انه غر د  جد ا بالدسدبة ل بداد  املت لد  ال     

 كون وجوده يبالبا فحس  و بق  يف الواقد  امسده    :أ ة وثبقة ببوغرافبة حتق  امسه إذن –ميلقا  –توج  
 .عل  ما بني أ   دا مق صرا

        ؛بالدظر مل   ه ه األدلة فان الشت   ش ر باملب  لالع قداد علد  ان عبداد  هد ا م  كدر موجدودا أبد ا 
 .واملو حات الي تدس  إلبه هي يف احلقبقة حملم  بر عباد 

نه داء امللك فانه مر املمكر ان  كون االفرتا  غري ص   ألابر س ونسبة املو حات ل باد  الي أو دها
 15مؤلف مشرقي حب  غري اسم حمم  بر عباد  إىل عباد  بسب  ال بداس يداط، مد  عبداد  بدر مداء السدماء        

ان عباد  كان  اعرا يف بالد امل  صم بر صدمادح   :لكر حالة ابر س ب  أك ر ص وبة يف ت سريها إذ انه  قوا
 .ال قافة ج اوه ا اطخيأ أك ر أهمبة وأك ر ال م قولبة عد  مؤلف واس   ؛صاح  املر ة

 هل ا    أن سدا أمام  ،إذن ال ميكر اإللغاء القاط  ل باد  القزا  هو ب ب  عر املشاك  وانه واضح وجلي
امدا ان  كدون يف بدالط امل  صدم و داحان احد هما  سدم  عبداد           :هداك فرص ان حم مل ان ،مأ ذ كبري

مد  بدر عبداد  القدزا  وان ابدر عبداد        واما ال  وج  هداك غري حم ؛واآلير حمم  بر عباد  القزا  ؛القزا 
 .القزا  هو تشو ه للصحبح

كال االفرتاضني فبهما ص وبات والشيء الوحب  ال ي نس يب  عمله هو ت ضدب  احد  االثددني الد ي فبده      
 16 .يف ه ه احلالة وبصو   عامة تب و ان ال رضبة ال انبة أك ر قبوال .اق  ال وائ 

 :النصوص الشعرية
ب ا مر حبر الوافر قافبة احلاء ) احو ( قبلع يف م  ح امل  م  صاح  ا ببلبة قاهلا يف ل  دا عشرون ب -0

 .مداسبة م رقة الزالقة أ سلها عر طر   أبي بكر اطخوالني ال لكي )املدجم (
 – 711 :0/1مد كو   يف الد يري  البدر بسدام طب دة القداهر         11 – 01 ؛03 -0الرسالة واألببات 

وهي  ؛ات  قوا ابر بسام هداك أببات ايرى مر ه ه القصب   م كو   يف اجلزء ال انيويف نها ة األبب ؛711
 – 05واألببات  65ما          ( والو قة  313) ة اكس و د يف الواق  م كو   يف القسم ال اني  مر خميوط

ودو ي  03هدد ص  0133بدا  س   –قالئ  طب ة ما سبلبا  –م كو   فبها م ندستها لوجودها أ ضا يف  11
 ال باد ون  –

            Loeideabbadidis   06 – 05األببات  –( وعدها اي  عماد ال  ر  51 – 31: 0  

                                                
 .0136فما ب  ها  01: 07 –االسبانبة  –االن لس  – اج  االهواني  -15
انبه مر  ايرى اىل ان ابر سداء امللك وابدر سد ب  همدا الشداه ان الوحبد ان اللد ان ذكدرا الشداعر          -16

 يلقا عباد  بر ماء السماء وهو امر غر   ج ا ان تكون ه ه جمرد ص فة.عباد  القزا  وم   كروا م
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 13 01مر خم ا اته 
ن دح   –قبلع يف مد  ح امل  صدم بدر صدمادح و دا يف املقدري       –بب ان مر حبر اليو   وقافبة ال اا  -1

 .131خم ا ات اجملل  ال اني الص حة  –اليب  
ح ظها عماد ال  ر يف ير    القصر خميوطة املك بة  –قافبة املبم  –ة أببات مر حبر امل قا ب مخس -7

؛ والدي ميد ح فبهدا    311: 1. كد لك يف ن دح اليبد     05، الو قدة  7770عربدي  قدم    –الوطدبة يف با  س 
 16امل  صم بر صمادح ما جا الدسب  بامل  ح 

ز  ) او ( قبلع يف م ح عائلة بين عبد  احلمبد  ح ظهدا    سب ة أببات مر حبر الكام  عل  قافبة اهلم -3
 .711اجلزء ال اني ص  –القسم األوا  -طب ة القاهر    –لدا ابر بسام يف ال يري  

 –وق  و دت عد  ابدر بسدام    11بب ان مر حبر الكام  قافبة الزاي )  ز ( قبلع يف الو  ر عب  ال ز ز -5
 .717جلزء ال اني ص ا –القسم األوا  –ال يري  طب ة القاهر  

أ ب ة أببات مر حبر اطخ بف قافبة املبم ) امي ( قبلع يف م ح ابر بسام مقا نا إ اه باعظم الش راء   -6
 .771: 1 –خم ا ات  –اق بسها املقري يف ن ح اليب  

أو دهدا ابدر   71ثالثة  ببات مر حبر اليو   قافبدة الدراء ) ا ي ( يف ع داب  دت  امسده أبدو عدامر         -3
 .711اجلزء ال اني ص  –القسم األوا  –طب ة القاهر   –يف ال يري  بسام 
القسدم   –طب دة القداهر     –بب ان مر حبر املدسرح قافبة الدون ) اني ( نقلها لدا ابر بسام يف الد يري    -6

 .أو دناها هدا وسد ح ث عدها يف امللح  717ص  –اجلزء ال اني  –األوا 
السر   قافبة ال ني ) عي ( أو دهدا املقدري يف أ هدا  الر دا  اجلدزء      ثالثة أببات مر الغزا مر حبر  -1

 .عر ابر احلاج عر ابر اطخامتة 155ال اني ص 
بب ان مرجتلة مر حبر اليو   قافبة الباء ) باي ( قاهلدا يف وصدف الدحد  وهدو ادرج مدر اال هدا          -01

ص  7املقددري يف ا هددا  الر ددا  ج الددي كانددع يف املقصددو   امللكبددة. قاهلددا بددامر مددر امل  صددم و دت عددد    
155.70 

بب ان مر حبر اطخ بف قافبة الباء  صف فحما مش  ال؛ ح ظهمدا لددا ابدر بسدام يف الد يري  طب دة        -00
 .717ص  1القسم االوا ج  –القاهر  

                                                
 وج  اح ماا ثال  هو ان ابر سداء امللك وابر سد ب   سدمبان عبداد  ) عبداد  االقدرع ( وهدو ابدر         -13

حملم  بر عباد  القزا ؛ م  ه ا فان عباد  ان كان  اعرا فقلب  االهمبدة وال  وجد ا يف أي مكدان ايدر ذكدره      
للمو حات وانه مر الص   ج ا ان تدس  له ك  ه ه املو حات وما  دبغي تسمب ه الصدحبحة هدي    ملؤلف

 عباد  االقرع ولبس عباد  القزا .
 حرجع مكان جرحع. 05و د ييا عد  عماد ال  ر اطخر    يف و قة  -16
ر االوا ظ يف السدي  5ظ و د  اح به لكر عد  املقري جداء يياأ اح بدك؛ ويف الو قدة    1يف الو قة  -11

 حاا وص ؛ ويف ال اني حاا وغم.
 مبا كان ابو االصبغ عب  ال ز ز بر ا قم و  ر امل  صم وهو ا ضا  اعر و اح و د امسده الكامد     -71

 .677، 715: 1 –ن ح اليب   –يف املقري 
قالئد    – مبا هو ابو عامر بر اال قم ابدر  الدو  ر املد كو  يف اهلدامش السداب .  اجد  ابدر ياقدان          -70

 .710ل قبان ص ا
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ثالثة أببات مر حبر الكام  قافبة الراء ) او ي ( موجهة للم  صم الد ي تدأير يف تقد  م هد ا اه      -01
 . 155: ص 1و دها املقري يف أ ها  الر ا  ج لشاعره أ

قافبدة الكداف الشدير     –بب ان قاهلا ا جتاال ) يف حوا  مد  ابدر القابلدة السدبي ( مدر حبدر السدر           -07
البر القابلدة. قدبال أثدداء وجودهمدا م دا يف املر دة وقد  كاندا   دأمالن ف د             –األوا البر عباد  وال الثة البقبة 

ص  1خم دا ات ج   –لبحر وهدو ممسدك مبركد . لقد  أو دهمدا املقدري يف ن دح اليبد          مجبال كان  سبح يف ا
: 1ويف أ هدا  الر دا  ج    71القسم ال ي م  دشر حلد  اآلن  –مص  هما ابر بسام يف ال يري   317: 301
 .؛ وق  أو دهما املقري دون ذكر احلكا ة عل  انهما فقط البر عباد  وق  نقلهما ابر يامتة155

 عريةالنصوص الش
 قافية اهلمزة

        ) مر الكام  (
  

 :* وله مر ايرى77 -0           
  ادوحة بظالهلا ات بأ                         ب  م وال اوي البه واجلا         -0
  ق ت ج وني م  حللع هدا ولو        كحلع بر   كم لكانع ترب         -1
 يف طي اص اف احلوادث ايبأ               فتبئع عدك وامنا انا جوهر           -7
  ا مر اذا ان س  الربا ا لل رى             فله مر الشمس املدري  ضاض،         -3
 م ايرتع فبك امل  ح وامنا                مر حبرك ال با  ه ا اللؤلؤ              -5
  هر وانع هالهلا امل الل، اما بدو عب  احلمب  فانهم                            -6
 فتر الزمان بدا النك حاال                 يف جوده والنين امل دب،          -3
 

 قافية الباء

  ) مر اطخ بف (  
 

*وقاا 
73 1-      

 انظر ال حم ق  عاله ببا                 وكسا لون وجهه ت ر با   
 الدا  او ث ه املشببا  لون   ر الشباب كان ولكر              حرذ    

 :ومر قصب ته الي ب   بها  ومئ  قوله يف اوهلا -7
 ثدا ك لبس تسبقه الر اح                        يري ومر ن اك له جداح           0

                                                
 د ها يف احد ى املتيوطدات ميموسدة ويف نسدتة ايدرى        –الكلمدة محدادي    –يف الببع االوا  -71

املتيوطدات تشدري اىل كلمدة ايدرى هدي       –ايضدر مسداوي؛ ويف اولده     –مساوي؛ وافض  قراء   رح هلا 
يف امل داجم؛ بقبدع   القب زان او اقب وان، ولكر كما ان املؤل ني ال رون وال واحد   هلد ه الكلمدات مسدجلة     

 عل  ه ه الصو  . 
 طبعة احسان عباس – 408: 2االبيات في الذخيرة  -77
 408: 2الذخيرة  -73
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 لق  حسدع بك ال نبا و بع                  فغدع وهي ناعمة  داح           1
                         ويف اعيافها مده و احثدا ك يف طالها حلي د            7
 تيب  ب كرك االفواه ح                      كان  ضابها مسك و اح            3
 ملكع عدان دهرك فهو جا                  كمر تهوى فلبس له مجاح            5
 م وهم لقاحف اك ملوك ه ا ال صر طردا                فانك صبغه            6
 وانع بك  ما حتوي جواد                    وهم باق  ما حا وا  حاح            3
 فزدن ك يف ال ال واحلرب دا                 و ال ن  هلم اال  حاح             6
 جزاك اهلل يريا عر بالد                       حما عدها ال ساد بك الصالح            1

 جدبع اىل االعادي اس  غاب               براثدها املهد   الص اح          01
 وق تهم فكان هلم ظهو                      ولوال الشمس ما ظهر الصباح            00
 وق ع وموقف اهلبجاء ضدك              وفبه لباعك الرح  ان ساح           01
 ق وا ه ا املؤ   ال براح                        والسدة االسدة قائالت             07
 حمم  بر عباد هز بر                             ل باد املسبح ب ا فياحوا            03
 وقالوا ك ه جرحع فقلدا                      اعاد ه تواق ها اجلراح            05
 ف وهدها املداص  والرماح                وما اثر اجلراحة ما  ا  م                  06
 ولكر فا  سبب  الباس مدها               ف بها مر جما  ه انسباح            03
 وق  صحع وسحع باالماني               وفا  اجلود مدها والسماح           06
 ا  له جداح اى مده ابو   قوب فبها                     عقابا ال  ه           01
 فقاا له لك الق ح امل ل                      اذا ضربع مبشه ك الق اح            11

 ) قافية الدال (
 :وانش  ابو عب  اهلل حمم  بر عباد  الو اح امل  صم بر صمادح   را  قوا فبه -3

 مر اليو   
 ي وعبشي ومول  ولو م  كر عب ا الا صمادح                     ويف ا ضهم اصل -0
 ملا كان لي اال االلبم ترح                           ويف ظلهم امسي واضحي واغ  ي  -1
 

 ) قافية الراء (
 وك    وما اىل امل  صم وق  تايرت صالته   رائه  -5

 مر الكام                                                                      
 لك ال ي حا  ال ال                      م ر ابوه وياله املدصو   اا ها امل -0
 ب داء قصرك عصبة ادببة                          ال  اا وهو بشملهم م مو   -1
 وفوا البك بدات افكا  هلم                       واس بيئوك فهم هلر قصو   -7
 

 :بو عب  اهلل القزا  لد سهوانش ني ابو بكر اطخوالني املدجم انش ني ا -6
                    مر اليو                                     

 ابا عامر ماذا اتبع مر ال ا                فها انع مر ثوب ال ال يف الو ى عا ي 
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 تب لع  رطبا بصاح   رطة                 كر م  ا  الد س مم د  اجلا  
 لسب                 فايل  ح   صا  يف  اس عبا  فأصبحع كاليرطو  كان 

 
 ) قافية الزاي (

 :وقاا -3
  ابع و ا   عصرنا                         فأ بها عب  ال ز ز 
 فكأمنا هو  وسف                             وكأنها امرا  ال ز ز 

 

 ) قافية العني (

حمدك   –بدر ابدراهبم بدر احلداج امل دافري يف ك ابده        ما انش ه االد   ابدو امحد  ج  در    5ومر   ر  -6
 :ونسبه البه –الش ر 
 اودع فؤادي حرقا                  ذاتك تردى انع يف اضل ي  -0
 وا م بسهام اللحظ او ك ها          انع مبا ترمي مصاب م ي  -1
 موق ها قليب وانع ال ي             مسكده يف ذلك املوض   -7
 

 ف () قافية الكا

 وله  محه اهلل:       )مر السر  ( -1
 انظر اىل الب   ال ي الح لك               يف وسط اللجة حتع احللك 
    ق  ج   البحر مساء له                      واخت  ال لك مكان ال لك 

 ) قافية امليم ( 

 :قاا مي ح ابر صمادح -01
 كما ق  ن   عر   ي ال  م        ن   احل  عر مقلي الكرى                -0
 فق  قر حبك يف ياطري                          كما قر يف  اضبة الكرم  -1
 وقر سلوك عر فكرتي                            كما فر عر عرضه ك  ذم  -7
 جتي وم تر  باقبا                                ف ال   هبان بيوا الق م  -3
 لي احل  ياا وي                          وابقي له ال تر ياا وعم  فأبق  -5
 

 :وقاا ابو بكر ابر عباد  القزا  املو ح يف ابر بسام صاح  ال يري  -00
 ) اطخ بف ( 

  ا مدب ا عل  املساكني سام                    حزت يص  السباذ عر بسام 
 او تشب  فانع عرو  بر حزام ان حتك م حة فانع  هري                     

 او تباكر صب  املها فابر حجر                 او تبك ال  ا  فابر ح ام 
 او ت م الزمان وهو حقب                        فأبو اليب  الب ب  املرامي 

 :وله يف  ج  قراذ مر اه  جبان -01
 غ  جبان اوغاد اه  املر ة افرت وا                      عرسك  ا و
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 قراقهم انع غري انهم                          ق  بشروا  اس قافك ال اني 
وحضر جملس امل  صم بر صمادح وبني ا   هم و د مصبوب فرب  مر داي  و د  مدهدا احلبدوان    -07

 :االيضر ملوج  يف الو د؛ وتسمبة ال رب القبقزان فقاا له امل  صم ص ه فقاا
 الئح                      عل  ص ح و د حسده م داهي وايضر محادي يف الو د 

 كما اي ت حسداء ف   مرد                         بص ر  مسواك ومحر   اه 

 :املوشحات
، 06 – 07؛ 0ظ، السديو    10و  11ظ  76؛ 76البدر سدداء امللدك، الو قدة      –و دت يف دا  اليرا  

اجمللد    –ا ها  الر دا    –ها ابر يامتة. ويف املقري ، مو حات البر عباد  كان مص  33-37الو قات 
 .161الص حة  –اجملل  ال اني  –، ك لك يف ن ح اليب  1-0السيران  153الص حة  –ال اني 

و مزنا هلا املت صدر   166لق  اس ت مدا نستة مر دا  اليرا  مأيوذ نستة مصو   ملتيوطة لب ن  قم 
ون ل زو  ي به ه الدستة، كما اندي اسد ي ع اسد ت ام طب دة     هدا ا كر فض  االس اذ لو س ماسدب –ا  –

. وقد  سدج    0133الركابي ملتيوطة )ا. م. ج. ( الدي اصدبحع اطروح ده للد ك و اه املق مدة يف بدا  س       
؛ وقد  تبد و بصدو   عامدة اك در صدحة.       731، الص حة 7ب ض االي الفات يف نسخ خميوطة القاهر   قم 

 الفددات، اذ اندده لسددوء احلددظ م اسدد ي  مبا ددر  ان ا جدد  اىل خميوطددة  و شددري املت صددر )س( اىل هدد ه االي
القاهر  حل  االن. لكر مر بني ه ه االي الفات ماع ا ب دض االم لدة املمبدز  مدا  شدري علد  انهدا اي الفدات         

 .ك اببة صرفة
 ب ض او اذ خميوطة لب ن و دت برتتبد  مضديرب كمدا سددرى يف     –ببا  س  –يف املك بة الوطدبة        

 .اال ا   اىل ب ض املو حات الالحقة

 النصوص 
 عواط –حتع اللمم                       مر اقمر  –كم يف ق ود البان  -0

 ل اط  –م   ال دم                              م تدري  –بامن  وبدان     
-0- 

 قدبصهر الضب م  –هر الظباء الشمس 
 بم اال القلوب اهل –ما ان هلا مر كدس 
 والب   عدها مأال –القرب مدها عرس 

 وبا بهر املغرم  –تلك الش اه الل س 
 ترنو اىل مر  سقم  –هلا حلاظ ن س 

 وتبسدددددم –بأعدددددددددددني الغدددددزالن  
 ان تكدد م –قضددددددددد  هلددا الغددريان  

 

 
 االمسدددددددداط –عددددددددر جددددددددوهر 

 االنبدددددددددددددداط  –يف مضددددددددددددددمر  
 

-1- 
 ه لي ما اق له اهوى   أ ساحرا                   هوا        
 ق  مستع طائرا                    أحلاظه قليب وله         
 ما علله  *وم  زا ساد ا                     عل  مل         

 ملا غ ا قاد ا                        غ ا قلب  امل  لة         
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 مر ال ذن  له ظلمع *                                 احاكما حائرا         
 بني الربي او اطخاطي  –اذا حكم  –يف سيو  الرمحر  

  ا ساطي * تس بصر  –ظلما وم  –سددددديوت باهلبمان 
 * طب ة الركابي هوى 

  *طب ة الركابي جابرا  
 *طب ة الركابي  س دصر                                                            

-7-  
 ق  سال * اىل اطخال                       او ح مر  وقا 
 اىل مر ق  اح مال  *قض  بان  غرقا                     بال م  
 ظلما وان ا قا                        مده ال ؤاد املب ل   
 كامنا علقا                               مده عل  تلك اليل   
 مر ذا ال ي اه ى اىل     فقلع مس ديقا                      

 يف الشاطي  –فل د ظر            –فقاا قم  –فؤادي اطخ قان 
 اقراط  –ع واك ثم           واس ترب  –اىل بدود اللشوان 

 
-3- 

 اما تراها م وا                          عل  قداها يافقة          
 م   اجلباد السابقة يف جا  ات جتوا                                  
 انشاء مر يف احملوا                       دشي السحاب الوادقة              
 مسع عل  الدجم طوا                     مدها فروع باسقة          

 ان ال ر ا تقوا:                            وانها لصادقة                  
 اهلمم          فبه  رى       مداطيما فوذ ه ا مكان      مر 

 مسع عل  كبوان      مده الق م          واملشرتي     مواطي
 

-5-  
         افالك ملك تدري                      س اد  للمسلمني       

 تسري ال ج  وتسري                 بال  ح والدصر املبني       
 مدها صباح املد   ر                سوء ب   الد  ر                

 حت ي مب ح االمري                    اىل بالد املشركني           
 اتل  حنا ف يري                       مب   ا  ا  اجل ون           

 
 االمشاط  –ق  ان ظم       كأسير  –ومبسم اطخرصان 
 ن اط اال –ق  اضيرم     مب سكر  –والبحر كالربكان 

 
-6-  
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 ومهرجان له                           وم انب  مدظره               
 حبر حك   مله                       مر ك  طب  عدربه                 

 والشاط ق  حله                        حمم  وعسكره                
 فلكا حك ها ضمر           مركبا  جله                                  
 فقاا عب  له                           مس حسدا ما  بصره                 

 
 للواطي  – م   دم    كال درب  –ما املح املهرجان 

 يف الشاطي   -وامل  صم     بال سكر –وال لك كال قبان      
بر تدحوم بروسلمي ) يف الدصف ال اني مر  ه ه املو حة اق بسها الشاعر البهودي املصري  وسف      

القرن ال ال  عشر ( فق  اس ت م ميل  مو حة ابر عباد  يرجة ملو حة ن واالببات الي س ع اطخرجة 

 :تقوا
 امسك، ال واء 

 عد ما اكون علبال 
  سكر االمي الش     

 هل ا
 يف اللب  
 يف الدها  
 انظم لك 

   را مجبال   
 م   ره عل  و ن ببع لشاعر عربي ه ا هو اح هم ق  نظ  

 كم يف ق ود البان                               
 وجه  71ظهر   و 13يف دا  اليرا  البر سداء امللك الو قة  -1

 برقا مج            مرجان –دعين ا م 
 فبه الربد              فا دان  –ق  ان ظم 

 
  موقف البني   وم الدوى                        يف      

 اه ى اهلوى                      اىل ض  ر          
 نا  اجلوى                        وادم  ال ني         

              
     ف ضيرم           وت ق               ا جان 

 وتدسجم         وتيرد             اج ان      
 

 ق  س  سب ه ق  لل  ى                     
 د ر اهل ى               مر عزم ملبكه        

 واك ا                     ود حمببه             
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 مش  نظم                 حب  عق                   بدبان     
 ال ده م                    له االب                     ا كان    

 
 وب  ابا القاسم                 واىل ابو                

 فاملشرب                   ق  ل  للحائم               
 وامل ه                     ق  ضاذ بالظام             

 
 حبرا ن م                 ملر و د                  ظمرن      

 او يان      سب ا نقم                  ملر مرد                   
 ه  اثال                         سواهما اجمل ا              
 او سربال                       حا اهما احلم ا              
 بردا عال                        م    ا ما س  ا              

 
 حا ا حكم              اعبع يل                 لقمان        
 اىل همم                جا ت ام                كبوان       

 
 ك  االنام                          ب اك                
 ف ي الكرام                        كالهما فرد           
 ان احلمام                         يف ا لها تش وا           

 
 او ه  عه                 او كان   ق  ه  علم              

 كامل  صم              وامل  م                    ملكان     
 

 ظ 30و  31الو قة  –البر سداء امللك  –يف دا  اليرا   -7
 

  ح للراح وباكر                    بامل لم املشوف       
 بح غبوقا او صبوح                    عل  الوتر ال ص  

                         
-0- 

 لبس اسم الراح عد ي                مأيوذا فأعلم     
 اال مر ياء اطخ                      ومبم املبسم        
 و اء     الشه                       ال اطر ال م        

 
 فكر للهم هاجر                        وص  ه ي احلروف   

 كي تغ و وتروح                       جبسم له  وح     
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 باهلل سقدبها                              يف ود الواث         
 فأن مده فبها                              به اطخالئ        

 مر اع م الشببها                         يف اجمل  الباس     
 

 ير                           تلب  وطر فله مر امل ا      
 دوح يف عه  نوح                       و وضه ت وح     

                         
-7- 

 ه  حتسر امل ائح                        مر ك  مادح   
 اال عل  اجلحاجح                        بين صمادح     

 عل  سوابح                     فأنهم مصابح                
 

 اكا م اكابر                               صب   م االنوف          
 حا وا اجمل  القر ح                       فتصوا بامل  ح            

 
-3-  

 مرامه قر            حمم  ب ب            
 مر اهلل جتب           وحوله جدود   
 يف حومة احلروب           اسود كأنهم   
   
 يف احلني واحل وف           اذا سلوا البواتر   
 وا ة تلوح           والدصر وال  وح   
 

-5-  
 يف حبشة اللج      اذا الح ابر م ر   
 بامسه يف الل       ونادى ك  قرن   
 والسبف ق  طرب     فاهلبجاء تغين   
 
 ترتب  الص وف و    ما املح ال ساكر   
 الواث   املبح     واالبياا تصبح   

 و 77 -ظ71الو قة  –املو حة الراب ة و دت يف دا  اليرا  البر سداء امللك  -3
 
 بالد س علب    بابي عل    
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  يف احلسر فر  ا   هو ع هالا   
 احلاظا وجب ا   اعا  الغزاال  
 م  بغ مز  ا   وتاه مجاال  
 ب     الال        
 

 والق    ب   – انه      –يف حسر ات اا                    
 

-1-  
 بالسحر املبني    ب     غل             
 عل   امسني    ع ا  م قرب   
 سوسان مك   بو د مصون            

 ملا الح  سح                                            
 عر لي يل        بال ش  يلب   -ذبوا اجلماا                        

 
-7-  

 لوق ي علبه     ج اني   بش   
  ليرت البه     لو بالد س   ش   
 عل  مقل به     للحسر جبو    

 واللحظ املر ش
 75فله مش      والقل  مشوذ  –بالسحر احلالا                            

 
-3-  

 م  دنع بوده    ت م  هجري 
 ل  طوا ص ه ع   وب ت صربي 

 بص حة ي ه    ماء احلسر هري 
 ثدا اه تز ي          

 بدظم الالىل          فمه ح                بالل م حقب       

                                                
 .                       31 – 31ص  –طب ة الركابي  -75
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 ثوب احلسر   ا    ملا ان تسرب  
 ملاه الشهبا    ا دت اقب  

 بالش ر اببا    فقاا مت   
 وماا ت ل      

 لبس باهلل ت وقوا          باحل  مقاا      انا اقوا قوقو

 
و دت عد  ابر  06 – 06و واالسير 15 –و 13و دت عد  ابر سداء امللك يف دا  اليرا  الو قة  -5

 (  710/ 7 :س ب  يف ك ابه املقديف  وا ة ابر يل ون ) املق مة
 

-0-  
 اس  غب    تكد ه  ظيب مح   بابي  
  76سلسبب   قرق ة     ف مل  م هيب  
 اذميب      ي ه   ليب مبا ق  س يب  
 
 ثابع  ذي ن مة     زى اىل  ذو اع  اا  
  بائع  قير الد ى  حتع حل    يف ظالا  
 

-1-  
 ال س   ذو مر ف   ذو غدج   ذو ف و   
 ملبس   واحلسر يف   يف ا ج   ال بري  
 73مك س   بال نف  وج   جي   كم   ري  
 
 76اني  عر ساكدع   لو علال ذو اع الا  
 احلظ عر باهع   لو مقال  وغزاا 
 

-7-  
 ح ه   ان جت وا  ح  اهلوى   نري  
 و وده   ان تردوا   سر الص ى   كوثر  
 عد ه   واتئ وا   حمم ا   انظروا  
 ج  عر الداعع   لو ه ل   يف هالا  

                                                
 ه531املو حة و دت يف جبش ال و بح مدسوبة اىل وب  بر حمم  بر بقي م/  -76
73-  
76-  
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 مر تق  القانع   لو ب ت  و الا  
 

-3-  
  مسك  م  غصر نق    مشس ضح    ب   ال  
 ما امن   ما او قا  ما اوضحا  اال ما  
 ق  حرم   ق  عشقا    مر حملا   الجرم   
 
 مر  مر فائع   ما ق  يال   فالوصاا  
 مر ن س يافع   ما ق  عال   واطخباا  

-5-  
 ملح ا  مر ق  غ ا   اهر دما   قاتلي  
   م ع ا  جبش الردى   مس  هما   سائلي  
 ق  ع ا   عما ب ا   كدع فما   واصلي  
 
  دحع يف صامع  عر مب ل    السؤاا   
 واالمر للشامع   ما امال  لبداا   
 

-6-  
ان    اب  اجلوى    كم وكم   كم   به  

 ووا 
 يف ال قوا  حكم اهلوى  وان حكم  ا تضبه 
 ما اقوا   سوى  ر   واحل  م  قلع فبه 
 ظيب بين ثابع   وقف علي   اجلماا  
 عر عه ه ال ابع   اليف احل    ال واا 
 

 ، طب ة بوالف ( 63ه ه املو حة اق بس يرج ها ابر عربي ) اظر د وانه ص
 واق بسها ا ضا الشاعر ال ربي القس الي تود وس ابو ال افبة     

 يف الدصف ال اني مر القرن ال امر. 
ن اطخرجة وال ي ظهرت مو ح ه حتع عدزان ) حلر بابي ظيب مح  ( ولكر وض  يرجة ج    ، ال   

 االصلبة م ت ي بالغر  ال ي مر اجله وض  مو ح ه. 
 

 ( 0) امللح   
  :مصيلحان اسبانبان يف لغة ابر عباد 

  Cornudo(  قران     0) 
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( هدي يف هجداء قدراذ او صدان  االح  دة ) ي داذ ( اصدله مدر         6لق   ا دا ان القصب   الكالسبكبة  قم )
  :وج هولق  ي ع ه   ، سكر يف املر ة ،جبان
  
 عرسك  اوغ  اه  جبان   اوغاد اه  املر ة افرتسوا  
 ق  بشروا  اس قافك ال اني    قراقهم انع غبال انهم 
 

يف احلقبقة ان الك ابة املغرببة اذا ح ف  اسدها، فدان الدقيدة املمبدز  للقداف الدهائبدة تد قل  اىل مدا  شدبه          
 ران = د وث، الدون )ن( وهك ا قراذ ) صان  االح  ة ( ت حوا اىل ق

 اقرن، وان هجاء ابر عباد  القزا  هو اق م دلب  عل  ه ا املصيلح يف ال رببة. 
مر امل روف جب ا ان م ظم اللغات االو ببدة  سد ت م فبهدا ال  دبري جما  دا عدر اال واج الد  ر ختد عهم         

 امل اير .   وجاتهم بانهم ميلكون قرونا يف اجلبهة، وق  كان ال  بري  ائ ا حبدها يف االغر قبة
    Artmido, 11,12,Oncirocriticaا ثبمب و و يف اوثريوكرتبب ا    

ذكدر الشداه ان يف م جدم     136ص 00اجملل   Palatinaخم ا ات باالتبدا    Cornudoماد  كو نودو:  
 االنكلبزي  –لب ا سكوت البوناني 

Liddel scott: Greek. English Lexico pp. 1: 941 
لل اد  امل ب ة او الشائ ة ق ميا، يف ادياا او تي بم جد   ال درذ املس اصد  خمالد  د دك        سرها بالدسبة 

 خمصي، فهداك تدمو وت حوا اىل قرون طوهلا ع   بوصات )  اج  م جم اكس و د احل    ( 
New English Dictionary Of Oxford. V. 385-7                                      

  763-765ص حات اجملل  اطخامس، ال
 فلبس ل ي االن الشواه  املداسبة يف اللغات االو ببة املت ل ة يف ال صو  الوسي  ل اكب  ه ا امل د . 

  كر دو ر اساسا نصوصا م اير ، كان مر ببدها  ة م لومات جت ب االن باه، وت ضمر او ت و  حوا 
وابراهدام دي سدان اكال ا    0117 -0311 اس ت ام ه ا ال  بري يف االدب مدر قبد  مدؤل ني م د   اببلبداس     

Ibraham Santa Claru       وبالسبة للك اب الالتني يف ال صو  الوسدي  س انظدر اال دا   املت صدر  الدي ،
( بالدسدبة لشدبه اجلز در  اال رب دة،     Corun، الحدظ )  530، اجمللد  ال داني ص  0667او دها دوكدانج طب دة   

  ضال: ( ق  ك   لي م   W.J.Entwistlerفاالس اذ )
 ( H.Brunswickقران الترد يف الك ابات الربتغالبة يف ال صو  الوسي  يف م جم )  

( والتوج  يف يوان  و  ، وال يف يوان مانو  ، وملده  ضبف ه ه ( Elcidوالتوج  يف ملحمة السب  
ن و ث يف فرنسا املالحظة الوا د  س ان ه ا ال  ين ان االسبان م  س ت موا الكلمه، لكدهم ا ل وا عما كا

 وانهم م  قبلونها يف ادبهم الش وي وال املك وب. 
وما اثره يف ال رببدة فدان ال  دبري  ظهدر فقدط يف اللدهجات الغرببدة ويف احلقبقدة انهدا جداءت مدر الروماند              
االن لسي، وحنر   ه امامدا يف وقع م ق م ج ا يف القرن احلادي عشر املبالدي، ولكده بقي مس ت ما وق  

 1(، ويف م جمه )  اجد  دو ي تكملدة امل داجم    PEDRO ALCAL ده ك ريا املؤلف ب  و دي الكاال )او
( نس يب  ان نس د ج مر ان ال با   كانع ( Cornudoen denuesta( يف ت ر ف ه ا االيري 771ص حة 

ا ي فب ون  دك  واس  ج ا نس ت م لالضافة. يف ت بريها احلقبقي واجمل ما تزاا مس  ملة يف  مانه ويف م د 
 ق  ان قات م  املو  سكبني املهاجر ر اىل املغرب حب  سجلها ع    حالة او ببني، يف فقرات او دها دو ي 
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 سقاه يف ود فالن 
 ،    ال  بري 6، السير  قم 7يف املو حة  قم 

  باهلل سقدبها، يف ود الواث ،
اء ان لسبني، او دهم دو ي ) تكملة امل داجم  أي اطخمر ، يف اس ت ام ه ا ال  بري    ام لة م   د  الدب

 ، السير االوا ( او  رب يف ود فالن )بود او يف وداد (. 33:0
فباالضافة اىل الرو ات االيرى فان دو ي وبشك  دقب   راعدي االن بداه حدوا ال  دبري املشدابه يف التبدبدة       

 ، 631:0( دوكانج  (Biber in amor alicuiusال صو  الوسي  
( حبدا  تبمدو  لددك ال ظدبم،     (calvieioبانبة م اج  ام لة ايرى مشدابهة غدري الدي يف كدالببتو     يف االس

   beber amor del senorا رب عل  حمبة السب ، 01،053طب ة االكادميبة 
 Embajada Aو وج  ه ا ال  بري ا ضا يف  ج  عربي لبهودا هدال ي انشدود   ائ دة يف مد  ح السدب       

Tamorlan ها هك ا: ) ع  احب كها ا ع جبهبمي( ومهداها عل  حبك ا رب كاسي وال ي  ب أ 
 ، ق  حتوا اىل عل . Fالحظ ان حرف اجلر يف = ا 

 71)   رين (                                                                   

                                
 (  1) امللح  

 اوتا  ومساع    هم بكأس جر ان  -0
 كان ماقض  البا      التق  بهم  

 
-0-  

 واطرح جمانبدا 
 يال وا لدا ال نبا 

 ول كر تغدبدا 
 ان اناا اوطا     فبلو. امالي  

 و ئري اوتا            مر حدني مب  
 

-1-  
 ي  واب  القير 
 مدزال عل  الدهر 
 م  كر له  كر 

 
 فبه بني اقما    اذ اجر اذ الي 

 واذا د دا     واعز حلم 
 

-7- 

                                                
  157:6  الرتمجة ال رببة -71
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 واذا الد ى هامر 
 باملؤ   الظافر 
 وثدا ه ال اطر 

 
 

 سج  طري ا  ا     بكري واصالي  
 وفروع اذكا     فوذ دوح علم  

 
-3-  

 ملك لق  جال 
 ك  حادث حال 

 مش  الو ى ع ال 
 

 اظلمع لالبصا     ان   م لبالي  
  ه  ي به السا    فهو ب   ال  

-5-  
 رب كم   ت به احل

 ومرامها ص   
   و مر به نص 

 
  

 موذ حالي    السام مر حاا  
 فان  ب  لبا    ك ري  م  

ALsame(de) mew hale  
Ke tary yam  
Fen que bado Lyorare  

 يف االسبانبة احل   ة: 
 فددددان حددددالي                        Sacame de como estoy انق  ين ) اامي ( مما انا فبه           

مداذا سداف    داامي                                    Porque mi situacion es desesperada ائسدة                
que hare madre                                                ت الي فاءنين ساجهش بالبكاءven, que voy 

allorar                                      
 ه    اح       لال واح          مر ظباك            اس اك          -1

 او  راح       او  رتاح          مر  ضاك         يف مراك              
 

-0- 
 تو د املسواكا                    يف جماج الشه 

 وهو مر   اكا                     واال قاح الربد  
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 ل اس ا ال  د
 

 فبه نشر الرد              عاطرا ق  حاكا        
 وال ي  هواكا                      يف الص ا والص          

 
  ا اقاح             افواح                مر محاك               عر مضداك         

 واباح              صرف الراح         مر ملاك                 للمسواك        
 

-1-  
 صبحا وم                       نصح م لي افر  ا ن  
 ما حلرب اطخرد                      يف فؤادي جنب  

  ا  ماحا نه                           قليب اجملر 
 ف س  اس شه                          حب اك الي ر  

 
 مر ف اك             البراح                ا نصاح                عر عراك         
 برماح               مر ت اح                 يف  كاك                  مر اف اك       

 

-3-  
 حنر ممر هد                    اب ا حربني   
 باحلسام الل ن                  وبلحظ ال ني  
 يف ع ا ابر م ر                 ذي الر ا ني   
 اني الغر                   جالبات احلني والغو   

 
 فجراح             يف ا باح             مر اوالك                ال  اك       

 واس ماح            يف اس مالح           وا رتاك                يف اس هالك       
 
 

-3- 
   ط  ا ملبكا اعي                        فوذ ما اس     
 ق  انلع البسيا                       بالبدان البسط     
 وج لع امل ي                       مر ن اك امل ط    

 فاس م  ما يي                        اعر م اط        
 

 فصاح            االم اح              فبك حاك               اال افاك      
 امل اح               يف سواك               اال راك          وام  اح      

 
-5- 
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  ا سدا ان الحا                      ان تدجلي الظلماء              
 م  زا وضاحا                      وجهك الوضاء             
 تظهر اال صباحا                   ق    ت و قاء             

 
  ا صباح                 ا مصباح              انع ذاك             يف االحالك      

 مدك الح                للماح                     ا مالك             االمالك      
 

 مو حة ل باد  املري  1
 

 أي عسج  ه                         كالشهاب كالقبس                   -7
 ع بة  هبه                          كالرضاب الل س                        

 
-0- 

 هاتها مشوال                         يف ح ائ   هر   
 جر ت ذ وال                       ك   ان  يضر 

  ب   ال قوال                        حسدها عل  الشكر         
 هلا ذلك الدشر                  ج لع  سوال           

 
 فلها حتبه                  يف االصب  والغلس          
 ن حة ذكبه                 عدرب ة الد س   

 
-1-  

  وضة بهام                               ال مي  هاجره   
 مر ن ى همام                          كاحلص  مرثره    
 نام                             ضب ه و ائره عز يف اال   
 بات يف اع صام                       ك  مر واو ه     

 
 ن سه ال لبه                  ايلصع مر ال نس         
 فهي كوكببه                  وحها مر الق س         

 
-7-  

 ر له ال ض  حنر يف امان                          عد  م   
 ملك ميان                               ط م ذكره و      
 حببا البدان                              مده  دجلي احمل       

 فهو كالزمان                           غري انه ع ا     
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 ل اس ا ال  د
 

 
 عمع الرب ه               يف ذ اه باالنس          
 فاجلمب  يف عرس                عبشة  ضبه         

-3-  
 ال ل  تدادي                            بلسانها الداط      
 لبس لل باد                             ملك سوى الواث       

 قل  ذي ال داد                         م   بد ه ياف        
 ي ه ان عال ساب   ا ها امل ادي                              

 
 اس  احلمبه                   فوذ صهو  ال رس        

 فاح   املدبة                  مر ميني م رتس        
 

-5- 
  وضه  داطح                        بقصو ه الشهبا      

 واىل صمادح                       سب  الو ى نسبا 
 قصره به طربا          هزت امل ائح              

 فش وت مادح                          و مر به عجبا   
 

 ت تر املر ه               يف بالد ان لس  
 بالصمادحبة                و ئبسها الد س                 

 املصادر 
حممد  بدر عمدر اال دوبي      ايبا  امللوك ونزهة املالك واململوك يف طبقات الش راء. تدالبف امللدك املدصدو     .0

 .1110هد. حتقب  ال ك و  ناظم   ب . دا  الشؤون ال قافبة، بغ اد 603م/
هدد، ضدبيه   0131ا ها  الر ا  يف ايبا  الر ا . تدالبف  دهاب الد  ر امحد  بدر حممد  املقدري م/         .1

ء وحققه وعل  علبه: مصي   السقا. ابراهبم االببا ي. عب  احل دبظ  دليب طب دة ثانبدة صدد وذ احبدا      
 .0136هد/ 0716الرباط  –الرتاث 

 –هد حتقب  البري حببد  ميلد    363تو ب  ال و بح. تالبف صالح ال  ر يلب  بر اببك الص  ي م /  .7
 .0166بريوت  –اليب ة االوىل  –دا  ال قافة 

ترمجة د. حمم  سلبم الد بمي مراج ة مجاا اطخباط.  –تكملة امل اجم ال رببة. تالبف   دها ت دو ي  .3
 .0113بغ اد  –لشؤون ال قافبة دا  ا

 –هدد حتقبد  هدالا نداجي وحممد  ماضدو        336تصدبف لسان ال  ر بر اطخيبد  م /   –جبش ال و بح  .5
  0163تونس  –ميب ة املدا  

هد حتقب  عمر ال سوقي و د. علي 513للكات  ال ماد االصبهاني م /  –ير    القصر وجر    ال صر  .6
 .0137القاهر   –عب  ال ظبم 
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تالبف القاضي الس ب  ابي القاسم هبة اهلل بر ج  ر بدر سدداء امللدك.     –ليرا  يف عم  املو حات دا  ا .3
 .0131 -هد 0766عين ب حقبقه ونشره. جود  الركابي 

 .0131بريوت  –حتقب  حمم  ابو االنوا   –تالبف ابر القاضي  –د   احلجاا يف الوفبات  .6
هدد القسدم االوا   531حلسر علي بر بسام الشدرت ين م / تالبف ابي ا –ال يري  يف حماسر اه  اجلز ر   .1

جلدة ال البف والرتمجة  –القاهر   –وعب  الوهاب عزام  –حتقب  عب  احلمب  ال بادي  –اجملل  ال اني  –
 0131 -هد 0760والدشر 

جام ة كمدربج   –ع   اجللبس ومؤانسة الو  ر والرئبس، ل لي بر بشرى الغرناطي، حتقب  االن جون  .01
0115. 

 –هد ق م له ووض  فها سه حممد  ال ددابي   511لل  ح بر ياقان م /  –قالئ  ال قبان يف حماسر االميان  .00
 .0166هد تونس املك بة الضبقة 0133طب ة مصو   عر طب ة با  س 

 .0161القاهر   –حتقب  س ب  ال ر ان  –امل ج  يف ايبا  االن لس واملغرب  .01

 املراجع االجنبية
Dozy.R- Scriptorum Loci de Abbaditis [Historia- Abbadidarum] Leiden 1848-

23vol. 
 جمل ات (                                7) 0651 – 0636لب ن  –ال باد ون  –دو ي 

Petri – Hispani [pedro AL-cala]                       م جم اللغة ال رببة 
De Lengua Arabica Libri 

وهدو م جدم باللهجدة الغرناطبدة طب دة ثانبدة جدوتدجر         0515الوا مدر  يف غرناطدة    لب  و القل ي طبد   
 0131املانبا  –نستة مصو   يف اوسدابروخ  0667


